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เทศน์เรื่องเกิดแก่เจ็บตายอยู่เป็ นประจํา ร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา ถ้าจับประเด็นนี้ได้ก็
จะไม่ทกุ ข์ ผูท้ ว่ี ุน่ วายไม่ใช่ร่างกาย ผูท้ ว่ี นุ่ วายคือใจ แต่ใจไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกาย
เป็ นคนละส่วนกัน อย่างนํา้ กับแก้วนํา้ นํา้ เป็ นอย่างหนึ่ง แก้วนํา้ เป็ นอีกอย่างหนึ่ง
เพียงแต่มาอยู่ในทีเ่ ดียวกัน ใจก็เป็ นเหมือนนํา้ ร่างกายเป็ นเหมือนแก้วนํา้ แก้วนํา้ มี
อายุขยั ต้องเสือ่ มหมดสภาพไป แต่นาํ้ ไม่ได้เสือ่ มหมดไปกับแก้วนํา้ แต่อย่างใด นํา้ ก็หา
แก้วใหม่มาใส่แทนได้ ควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆ แยกใจออกจากร่างกาย ให้ใจคิดว่า
ร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา ใจเพียงแต่มาอาศัยร่างกายอยู่ เหมือนร่างกายอาศัยเสื้อผ้าไว้
สวมใส่ เสื้อผ้าใส่ไปแล้วก็จะต้องขาดต้องชํารุด ก็ตอ้ งเปลีย่ นเสื้อผ้าชุดใหม่ ร่างกาย
ไม่ได้เป็ นอะไรไปกับเสื้อผ้า ถ้าไม่มปี ญั ญาคอยเตือนคอยสอนใจ ความหลงก็จะหลอกให้
คิดว่าร่างกายคือตัวเราของเรา ร่างกายของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับเราก็เป็ นตัวเขา เวลาร่างกาย
เขาเป็ นอะไรไป ก็คดิ ว่าเขาเป็ นไปด้วย แต่ความจริงเขาไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกาย
ร่างกายกับใจของแต่ละคนเป็ นเหมือนกันหมด ใจของทุกคนไม่ตาย ร่างกายของทุกคน
ต้องตาย ทําอย่างไรก็ไม่พน้ จะทุกข์จะวุน่ วายใจอย่างไร ก็ยบั ยัง้ ความตายไม่ได้ยบั ยัง้
ความแก่ไม่ได้ ถ้ามีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นว่า มีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดาย่อมมีการดับ
ไปเป็ นธรรมดา ผู ้ทีร่ ู้ไม่ได้เกิดไม่ได้ดบั ไปกับสิง่ ทีร่ บั รู้ มีผูร้ ู้น้ เี ท่านัน้ ในจักรวาลในไตร
ภพ ทีไ่ ม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่ถูกอวิชชาความหลงครอบงํา ทําให้หลงผูกติดอยูก่ บั
สิง่ ทีไ่ ม่จรี งั ถาวร แล้วก็คดิ ว่าเป็ นสิง่ นัน้ ไป เป็ นร่างกายไป พอร่างกายเป็ นอะไรไปก็ตกใจ
คิดว่าตนเองจะเป็ นไปกับร่างกายด้วย วิธีทจ่ี ะทําให้ไม่ทกุ ข์ก็ตอ้ งพิจารณาอยู่เรื่อยๆ
พิจารณาว่า เกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความตายเป็ นธรรมดา ย่อม
มีการพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั จากคนทีร่ กั ไปเป็ นธรรมดา เป็ นการภาวนา ท่องไปเรื่อยๆ
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คิดไปเรื่อยๆ พอเห็นใครก็ตอ้ งคิดว่าต้องจากกันนะ จากกัน ๒ แบบ ใจไปทาง ร่างกาย
ไปทาง ร่างกายมาจากดินนํา้ ลมไฟ ก็กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ใจมากับบุญกับกรรม ก็ไป
กับบุญกับกรรม จนกว่าจะหมดบุญหมดกรรมก็จะไม่ตอ้ งไปต่อ ผูท้ ล่ี ะบุญละบาปได้ ก็
จะหลุดพ้นจากการไปเกิดอีก เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีไ่ ด้พยายาม
ตะเกียกตะกาย ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ลดละตัดความโลภความโกรธความหลง ตัด
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ตัดทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่จนหมดไป พอตัดได้แล้วใจก็จะ
หลุดพ้น อย่าไปฝื นธรรมชาติ อย่าไปอยากในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ เช่นอยากให้พระอาทิตย์
หยุดอยู่กบั ที่ เขาหยุดไม่ได้ เขาต้องหมุนเวียนไป ใจก็เช่นเดียวกัน ต้องหมุนเวียนไปกับ
บุญกับกรรม หมุนไปในวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิด ตราบใดยังไม่ได้หยุดผูท้ ่ี
ผลักดันใจ ให้ไปเวียนว่ายตายเกิด คือตัณหาทัง้ ๓ ได้แก่ ๑. กามตัณหา ความอยากใน
รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ๒. ภวตัณหา ความอยากอยู่ไปนานๆ อยากมีอยากเป็ นอยาก
รํา่ อยากรวย อยากมีแต่ความสุข ๓. วิภวตัณหา ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ทกุ ข์
ความอยากเหล่านี้ฝืนธรรมชาติ เพราะเราอยู่ในโลกทีม่ ที งั้ สุขมีทงั้ ทุกข์ ไม่ใช่มแี ต่สุขอย่าง
เดียว สุขก็มที กุ ข์ก็มี จึงไม่ควรยินดียนิ ร้ายกับความสุขและความทุกข์ ความสุขก็ไม่ยนิ ดี
ความทุกข์ก็ไม่ยนิ ร้ายไม่รงั เกียจ ให้ใจเพียงแต่รบั รู้ สัมผัสแล้วก็ปล่อยวาง ใจจะได้ไม่
ทุกข์ รับได้กบั ทุกเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น ทีร่ บั ไม่ได้ก็เพราะ ๑. ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั ไม่ได้
ศึกษาความจริงของสิง่ ต่างๆทีใ่ จสัมผัสรับรู้ ๒. ไม่ได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามความจริงนัน้ ๆ
เมือ่ รู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างยึดไว้ไม่ได้ ไม่ได้อยู่กบั ใจไปตลอด ก็ตอ้ งไม่ยดึ ไม่ตดิ เหมือนกับ
เวลาทีย่ มื ข้าวของๆคนอืน่ มาใช้ เราก็รู้วา่ ไม่ใช่ของเรา เราก็ไม่ยดึ พอใช้เสร็จก็เอาไปคืน
เขา พอคืนแล้วก็สบายใจหมดภาระไป เก็บไว้ก็จะเป็ นภาระ ต้องคอยดูแลรักษา
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่น้ ี รวมทัง้ ร่างกายนี้ดว้ ย เป็ นของยืมมาทัง้ นัน้ ร่างกายก็ยมื มา
จากดินนํา้ ลมไฟ พอคลอดออกมาก็ได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ได้คนนัน้ คนนี้มาเป็ นสมบัติ ได้พ่อได้
แม่ได้พไ่ี ด้นอ้ ง ได้เพือ่ นได้สามีได้ภรรยาได้บตุ รได้ธิดา ได้สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ได้
ตําแหน่ง ได้การยกย่องสรรเสริญ ได้ความสุขทีส่ มั ผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย แต่เป็ น
เพียงชัว่ คราว ทุกอย่างในทีส่ ุดก็มวี นั จบสิ้นไป งานเลี้ยงย่อมมีวนั สิ้นสุด แต่ใจไม่มวี นั
สิ้นสุด ถ้ายังมีความอยาก ยังชอบงานเลี้ยงอยู่ก็ไปหางานเลี้ยงทีใ่ หม่ ไปหาร่างใหม่ ไป
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เกิดใหม่ ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไปด้วยบุญก็ไปดี ไปรับความสุขมากกว่าความ
ทุกข์ ไปเกิดเป็ นเทพบ้างเป็ นพรหมบ้าง เป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆบ้าง เรียกว่าไปดี แต่
ก็ยงั มีความทุกข์อยู่ เพราะยังต้องแก่เจ็บตาย ต้องเสือ่ มหมดไป เป็ นเทพก็ตอ้ งเสือ่ มจาก
สภาพเป็ นเทพไป เป็ นพรหมก็ตอ้ งเสือ่ มจากสภาพเป็ นพรหมไป เป็ นมนุษย์ถา้ ยังไม่เป็ น
พระอรหันต์ ตายไปแล้วก็ยงั ต้องไปเกิดใหม่ เช่นเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ขนั้
พระอรหันต์ เกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องทุกข์ทรมานใจ เวลาทีร่ ่างกายเจ็บ
ไข้ได้ป่วย เวลาทีร่ ่างกายตายไป แต่จะไม่ทกุ ข์มากเหมือนกับปุถชุ นธรรมดา ทีไ่ ม่มี
ธรรมะไม่มปี ญั ญา ทีจ่ ะคอยตัดความยึดติดต่างๆ เวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเราเอง
หรือเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิด ถ้าทุกข์ก็แสดงว่ายังยึดติดอยู่ ทัง้ ๆทีไ่ ด้ศึกษาได้ฟงั เทศน์ฟงั
ธรรมมาตลอด แต่ฟงั ไม่เข้าใจ ใจไม่ได้จดจ่อ ถ้าจดจ่อและพิจารณาตามทุกคําพูดก็จะจํา
ฝังอยู่ในใจ จะยึดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เวลามองเห็นอะไร สัมผัสกับอะไร จะคอยเตือนใจ
อยู่เสมอว่า ไม่เทีย่ ง เป็ นของชัว่ คราว เป็ นความทุกข์มากกว่าความสุข เป็ นความสุข
ขณะทีไ่ ด้สมั ผัสทีไ่ ด้มา แต่จะเป็ นความทุกข์มหันต์เวลาทีต่ อ้ งสูญเสียไป ไม่ใช่ของเรา
ไม่ใช่ตวั เรา
นี่เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งสอนใจทุกลมหายใจเข้าออก ถึงจะทันกับความหลง เพราะความหลง
ทํางานอยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออก พอไม่คดิ ปั๊บก็จะคิดว่าเป็ นตัวเราของเราทันที คิดว่าจะให้
ความสุขกับเรา นี่คอื การปฏิบตั ิ ถ้าอยากไม่ให้ความทุกข์เข้ามาเหยียบยํา่ ได้ ต้อง
พิจารณาทุกลมหายใจเข้าออก ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นของชัว่ คราว เป็ นของยืมมา เจ้าของ
จะมาเอาคืนเมือ่ ไหร่ก็ไม่มใี ครรู้ วิธีทไ่ี ม่ประมาทก็คอื ต้องเตรียมพร้อมให้เขาเอาไปได้
ทุกเวลา คิดอย่างนี้แล้วพอมีอะไรเกิดขึ้นกับใครก็ตาม เกิดขึ้นกับสิง่ ใดก็ตาม ก็จะไม่
วุน่ วายใจ ต้องคิดอยู่ตลอดเวลา จนปล่อยได้ พอปล่อยได้แล้วไม่ตอ้ งคิดก็ได้ พอฝังอยู่
ในใจแล้ว ไม่ยดึ ไม่ตดิ แล้ว เฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ไม่ตอ้ งคิดก็ได้ ต้องพิสูจน์ดู
ต้องตัดสิง่ ทีเ่ รารักเราหวงไปให้ได้ ยกให้คนอืน่ ไป ของอะไรทีไ่ ม่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพ
แต่ยงั รักยังหวงอยู่ ก็ให้คนอืน่ ไป ถ้าทําได้ก็แสดงว่าตัดได้ ต้องทดสอบตัวเองหลาย
อย่าง ถ้ายังไม่แน่ใจว่าปล่อยวางร่างกายได้หรือไม่ ก็ตอ้ งไปทดสอบดู ไปอยู่ทม่ี คี วาม
เสีย่ งต่อความเป็ นความตายดู ไปตามสถานทีท่ เ่ี รากลัว ไปดูวา่ ดับความกลัวได้หรือไม่
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ความกลัวเกิดจากความยึดติดความหวงแหนในร่างกาย ถ้ายอมตายยอมรับความจริงว่า
ร่างกายต้องตายแน่ๆ เพียงแต่วา่ จะตายเมือ่ ไหร่เท่านัน้ เอง แต่ตอนนี้เราอยากจะพิสูจน์ดู
ว่า จะปล่อยได้หรือไม่ ก็ตอ้ งไปอยู่ในสถานทีท่ เ่ี รากลัว ไปอยู่ในป่ าช้าไปอยู่ในป่ า ยามคํา่
คืนก็ลองออกมาเดินเทีย่ วในป่ าดูคนเดียว ฉายไฟก็ได้ไม่ฉายก็ได้ ถ้าไม่ฉายแล้วเดินไป
เหยียบงูโดนงูกดั ก็ปล่อยให้กดั ไป ให้รีดความกลัวออกมาให้ได้ เหมือนกับรีดหนอง
พอรีดความกลัวออกมาได้แล้ว จะอยู่ทไ่ี หนก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร ถ้าใจปล่อยร่างกายได้
แล้วก็จะหายกลัว ถ้าใจยอมให้ร่างกายตายได้ ก็หมดปัญหา แต่การกระทําอย่างนี้ไม่ได้
เป็ นการฆ่าตัวตายนะ เพียงแต่ไปอยู่ในสถานทีท่ เ่ี สีย่ งต่อความเป็ นความตาย ให้เกิด
ความกลัวขึ้นมา แล้วเอาธรรมะเข้ามาดับ ด้วยการพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เทีย่ ง มีเกิดขึ้น
แล้วก็ตอ้ งมีดบั ไปเป็ นธรรมดา ต้องปล่อยเขาไป ถ้าปล่อยได้ความกลัวก็จะหายไป ถ้า
ปล่อยร่างกายของเราได้แล้ว ก็จะปล่อยร่างกายของคนอืน่ ได้ เพราะเรารักร่างกายของเรา
มากกว่ารักร่างกายของคนอืน่ ถ้าปล่อยร่างกายของเราได้แล้ว ร่างกายของคนอืน่ จะเป็ น
จะตายอย่างไร ก็จะไม่เป็ นปัญหา ต้องปฏิบตั ิ เบื้องต้นก็ตอ้ งทําการบ้านก่อน คือ
พิจารณาอยู่เนืองๆ พิจารณาอยู่เรื่อยๆ วันๆหนึ่งอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป โดยไม่ได้
พิจารณาความตาย อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ ให้พิจารณาความตายทุก
ลมหายใจเข้าออก พิจารณาจนติดเป็ นนิสยั แล้วจะมีธรรมเตือนใจไม่ให้ยดึ ติด เพราะ
ความยึดติดเป็ นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจ ความตายไม่ได้เป็ นเหตุให้ทกุ ข์ทรมาน
ใจ แต่ความยึดติดกับร่างกายเป็ นเหตุให้ทุกข์ทรมานใจ ถ้าปล่อยวางได้ ความทุกข์
ทรมานใจก็จะหมดไป ร่างกายจะอยู่หรือจะตายก็ไม่เป็ นปัญหา ใจกับร่างกายอยู่ดว้ ยกัน
อย่างสงบ ไม่เป็ นภาระต่อกัน ต่างฝ่ ายต่างทําหน้าทีข่ องตน ใจมีหน้าทีด่ ูแลรักษาร่างกาย
ก็ดูแลไป ร่างกายมีหน้าทีร่ บั ใช้ใจ ให้ไปทําประโยชน์ให้แก่ผูอ้ น่ื ก็ทาํ ไป อย่างใจและกาย
ของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ทงั้ หลาย ก็ทาํ อย่างนี้ ใจเป็ นผูส้ งให้
ั ่ ร่างกายไปโปรด
ญาติโยม ไปสังสอนธรรมะ
่
เป็ นผูด้ ูแลรักษาร่างกายให้อยู่ในสภาพทีใ่ ช้การได้ แต่ก็ไม่มี
ร่างกายของใครทีจ่ ะอยู่ไปได้ตลอด แม้แต่ของพระพุทธเจ้าเองก็เพียง ๘๐ ปี เท่านัน้ เอง
เรื่องของร่างกายเป็ นอย่างนี้ ไม่วา่ จะเป็ นของใครก็ตาม ของคนทีม่ กี เิ ลสก็เป็ นแบบนี้ ของ
คนทีม่ ธี รรมะก็เป็ นแบบนี้ ธรรมะอยู่ในใจ กิเลสก็อยู่ในใจ ถ้ามีธรรมะมากกว่ากิเลส ก็มี
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ความสุขมากกว่าความทุกข์ ถ้ามีกเิ ลสมากกว่าธรรมะ ก็มคี วามทุกข์มากกว่าความสุข
เพราะกิเลสจะเป็ นตัวสร้างความทุกข์ พอเกิดความอยากแล้วใจก็จะไม่สงบ พอใจไม่สงบ
ใจก็เริ่มทุกข์แล้ว
จึงต้องดูแลใจ เพราะปัญหาอยู่ทใ่ี จ อยู่ทไ่ี ม่สงบ อยู่ทไ่ี ม่รู้วา่ ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทใ่ี จควร
ไปยึดไปติด ควรพึง่ พาอาศัยให้ความสุขกับใจ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นเหมือน
ยาเสพติด ถ้าติดแล้วก็จะอยู่โดยปราศจากยาเสพติดไม่ได้ ต้องมีไว้เสพเสมอ เวลาไม่มี
จะทุกข์ทรมานใจ พวกเรายังติดยาเสพติดกันอยู่ ยาเสพติดของพวกเราก็คอื รู ปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ ยังต้องดูตอ้ งฟังต้องดมกลิน่ ต้องลิ้มรส ต้องสัมผัสกับสิง่ ต่างๆทีม่ า
สัมผัสกับกาย ทีช่ อบอกชอบใจ ถ้าไม่ถูกอกถูกใจก็จะทุกข์ ถ้าไม่ตดิ เลย ไม่หาความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกายเลย ก็จะไม่ทกุ ข์กบั รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีม่ าสัมผัสกับตาหู
จมูกลิ้นกาย ถ้าไม่ได้ไปสัมผัสก็จะไม่เดือดร้อน เพราะไม่มคี วามอยากทีจ่ ะสัมผัส กาม
ฉันทะคือยาเสพติดของปุถชุ นและพระอริยะทีย่ งั ไม่สามารถละได้ ผูท้ จ่ี ะละกามฉันทะได้
ต้องเป็ นพระอริยะขัน้ ที่ ๓ ขึ้นไป คือขัน้ พระอนาคามีข้นึ ไป พระสกิทาคามีพระโสดาบัน
ยังมีกามฉันทะอยู่ ยังมีกามราคะอยู่ ยังมีความยินดีในรสของกามอยู่ แต่จะไม่แสวงหา
กามรสด้วยวิธีทผ่ี ดิ ศีลผิดธรรม จะไม่ประพฤติผดิ ประเวณี จะหาความสุขกับสามีภรรยา
ของตน กับคู่ครองของตนเท่านัน้ จะไม่ทาํ ผิดศีลโดยเด็ดขาด ถ้าได้เจริญอสุภกรรมฐาน
ได้สาํ รวมอินทรีย ์ คือสํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ให้ไปสัมผัสกับรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ทีท่ าํ ให้เกิดกามารมณ์ข้นึ มา ก็จะตัดกามราคะได้ การถือศีล ๘ นี้เป็ นการ
สํารวมอินทรีย ์ เนกขัมมะแปลว่าการออกจากกามสุข ไม่แสวงหาความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย แต่หาความสุขจากความสงบของใจ เพราะเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นของเรา ไม่
ต้องพึง่ พาอาศัยผูอ้ น่ื มาให้ความสุข ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้น
กาย อาศัยรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะทีถ่ ูกอกถูกใจ ถ้าสัมผัสกับรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะทีไ่ ม่ถูกอกถูกใจ ก็จะกลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา ต้องเป็ นรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะทีถ่ ูกอกถูกใจ ถึงจะมีความสุข ถ้าทําใจให้สงบได้ดว้ ยอุบายแห่งสมาธิ ไม่วา่ จะ
เป็ นการบริกรรมพุทโธ หรืออานาปานสติดูลมหายใจเข้าออก หรือสวดมนต์ หรือฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม ก็จะได้รบั ความสงบสุขในระดับต่างๆกัน จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ พอเห็น
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แล้วว่านี่คอื ความสุขทีแ่ ท้จริง ทีเ่ ราสามารถมีได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน ร่างกายจะ
อยู่ในสภาพใด จะเจ็บไข้ได้ป่วย จะเป็ นจะตาย ก็ยงั มีความสุขทางใจได้ ถ้ารู้จกั ทําใจให้
สงบ ถ้าไม่อยากมีความทุกข์ความวุน่ วายใจ กับเรื่องของร่างกาย ก็ตอ้ งสํารวมอินทรีย ์
รักษาศีล ๘ แล้วก็ภาวนาทําใจให้สงบมากๆ
ธรรมทีจ่ ะทําให้จติ สงบก็คอื สติ คือการดึงจิตไว้ให้อยู่ในปัจจุบนั ไม่ให้จติ ลอยไปลอยมา
ถ้าจิตเป็ นเรือก็ตอ้ งมีสมอไว้ทอด มีเชือกไว้ผูกกับท่าเรือ ถ้าไม่มเี ชือกผูกไว้กับท่าเรือ พอ
นํา้ ไหลมาแรงๆ เรือก็จะลอยไปตามกระแสนํา้ จะไม่จอดทีท่ ่าเพือ่ ขนถ่ายสินค้าหรือให้คน
ขึ้นลงได้ ต้องมีเชือกผูกเอาไว้กับท่าเรือ หรือต้องทอดสมอเรือไว้ เชือกหรือสมอเรือนี้ก็
คือสติน้ เี อง สติคอื เชือก ส่วนกรรมฐานคือเสาหรือตัวสมอ ต้องมีทงั้ ๒ อย่าง ถ้าเชือกไม่
แข็งแรง เป็ นเชือกเส้นเล็กๆก็จะขาดได้ เวลาเริ่มเจริญสติใหม่ๆจะเป็ นเชือกเส้นเล็กๆ
พอกระแสนํา้ ไหลมาก็จะขาด ถ้าหมันเจริ
่ ญสติอยู่เรื่อยๆ สติก็จะแก่กล้าขึ้น จะมีกาํ ลัง
มากขึ้น จะสามารถดึงใจให้อยู่ในปัจจุบนั ได้ ถ้าจะให้ใจอยู่กบั พุทโธก็จะอยู่กบั พุทโธ ถ้า
ให้อยู่กบั อานาปานสติอยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ก็จะอยู่กบั ลมหายใจเข้าออก พออยู่กบั
ลมหายใจหรืออยู่กบั พุทโธ โดยไม่ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ใจก็จะดิง่ เข้าสู่
ความสงบ เวลารวมลงจะวูบลงไป ถ้ามีสติดนี งั ่ ไม่นาน ๕ นาที ๑๐ นาทีก็จะรวมลง
ปัญหาทีน่ งั ่ กันเป็ นชัว่ โมงแล้วไม่สามารถทําใจให้สงบได้ ก็เพราะไม่มสี ติน่เี อง ไม่สามารถ
บังคับใจให้อยู่กบั กรรมฐานได้อย่างต่อเนื่อง อยู่ได้เพียงไม่ก่วี นิ าทีก็แวบไปแล้ว เรื่องนัน้
เรื่องนี้สอดเข้ามาแล้ว แทรกเข้ามาแล้ว ไปสนทนากับเรื่องนัน้ เรื่องนี้แล้ว นัง่ ไปก็มแี ต่
อาการของการนัง่ แต่อาการของการปฏิบตั ไิ ม่มี จึงไม่ได้ผล ไม่มเี หตุ ผลก็ไม่เกิด เหตุก็
คือสติอยู่กบั กรรมฐาน เช่นอานาปานสติ อานาปานะแปลว่าลมเข้าลมออก เป็ นกรรมฐาน
สติเป็ นเชือกทีจ่ ะผูกจิตให้อยู่กบั กรรมฐาน จึงต้องฝึ กตัง้ สติตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน
ทํากิจกรรมอะไร เราเจริญสติได้ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาเลย พอลุกขึ้นมาก็ตอ้ งมีสติ
ให้รู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย ไม่ปล่อยให้ร่างกายเดินไปเข้าห้องนํา้ ไปล้างหน้า
ล้างตาแปรงฟัน แต่ใจไปทีท่ าํ งานแล้ว ไปเรื่องทีเ่ กิดขึ้นเมือ่ วานนี้ อย่างนี้เรียกว่าไม่มสี ติ
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ถ้ามีสติใจกับกายต้องไปคู่กนั เป็ นเหมือนคู่รกั สามีภรรยา กายอยู่ทไ่ี หนใจก็อยู่ทน่ี นั ่
อย่างนี้ถงึ จะมีสติ พอมีสติแล้วจะบอกให้ใจอยู่กบั พุทโธ ก็จะอยู่กบั พุทโธ อยู่กบั ลม
หายใจก็จะอยู่กบั ลมหายใจ ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ จะพบกับความสุข จะไม่หวิ กับรู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่อยากออกไปหารู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ จะชอบอยู่บา้ น
หรืออยู่วดั อยู่ทม่ี คี วามสงบ หาความสุขทางใจทางธรรมะดีกว่า แต่ความสุขทีไ่ ด้จาก
ความสงบนี้ยงั ไม่ถาวรไม่ต่อเนื่อง สงบเฉพาะเวลาทีจ่ ติ รวมลง พอถอนออกมาจากความ
สงบกิเลสก็จะออกมาด้วย กิเลสจะเริ่มปรุงแต่ง สร้างความอยากสร้างความโลภสร้าง
ความโกรธ ก็ตอ้ งใช้ธรรมะอีกขัน้ หนึ่ง คือปัญญาหรือวิปสั สนา เข้ามาระงับความโลภ
ความโกรธ เพราะความโลภความโกรธเกิดจากความหลง คือไม่เห็นไตรลักษณ์ ไม่เห็น
ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่เทีย่ ง ไม่วเิ ศษ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ล ้วนมาจากการผสมปรุงแต่ง
ของธาตุทงั้ ๔ ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นธาตุหมด จึงเรียกโลกนี้วา่ โลกธาตุ โลกของธาตุ ๔ ดิน
นํา้ ลมไฟ ศาลาหลังนี้ก็เป็ นธาตุ ร่างกายของพวกเราก็เป็ นธาตุ ข้าวของต่างๆทีเ่ ราใช้กนั ก็
เป็ นธาตุ ๔ ทัง้ นัน้ เพียงแต่วา่ จะมีธาตุส่วนไหนมากน้อยกว่ากัน บางอย่างก็มธี าตุนาํ้ มาก
บางอย่างก็มธี าตุดนิ มาก บางอย่างก็มธี าตุไฟมาก บางอย่างก็มธี าตุลมมาก เช่นนํา้ อัดลม
นี้ก็มที งั้ ธาตุนาํ้ มีทงั้ ธาตุลม ส่วนขวดก็เป็ นธาตุดนิ ธาตุไฟมีนอ้ ย เพราะนํา้ แข็งขับไล่ธาตุ
ไฟออกไป ถ้าพิจารณาก็จะเห็นว่าเป็ นเพียงธาตุ ร่างกายเราเป็ นเหมือนไอศกรีม ถ้าเอา
ออกมาจากตูเ้ ย็นวางไว้สักพักหนึ่งก็จะละลายไปหมด
ร่างกายของพวกเราก็ถูกเวลา
ละลายไปเรื่อยๆ ทีละเล็กทีละน้อย เดีย๋ วก็กลายเป็ นดิน กลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป ร่างกาย
ของทุกคนเป็ นอย่างนี้
นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราควรจะพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ต่อไปจะไม่อยากได้อะไร เพชรก็ไม่อยากได้ ทอง
ก็ไม่อยากได้ ไม่รู้จะเอามาทําอะไร ได้มาแล้วดับความทุกข์ในใจได้หรือเปล่า หรือกลับ
สร้างความทุกข์ให้มากขึ้น ต้องคอยดูแลรักษา ต้องหวงต้องห่วง ต้องเสียอกเสียใจ เมือ่
เช้านี้มโี ยมใส่บาตรคนหนึ่งบ่นว่า เมือ่ วานนี้ลูกชายไปธนาคาร พอออกมาก็มคี นกระตุก
สร้อยทองไป เหตุการณ์เกิดขึ้นตัง้ แต่เมือ่ วาน วันนี้ก็ยงั ค้างอยู่ในใจ เป็ นเพียงสร้อยทอง
เท่านัน้ ไม่ได้ทาํ ประโยชน์อะไรให้กบั เรา นอกจากเวลาทีไ่ ม่มขี ้าวกิน ก็ใช้ทองเส้นนี้ไป
แลกอาหารมา เอาธาตุไปแลกกับธาตุ ถ้ามีปญั ญาหากินได้ทกุ วัน ไม่ตอ้ งมีทองก็ได้
9

อย่างพระไม่กลัวอดตาย เพราะมีปญั ญาหาข้าวกินได้ทกุ วัน ไม่ตอ้ งมีทองมีเพชรเก็บไว้
สํารอง มีบาตรใบเดียวก็พอ คนเรามีความจําเป็ นเพียงเท่านี้ อาหารวันละมื้อเท่านัน้ เอง
เรื่องทีอ่ ยู่อาศัยนี้ อยู่ทไ่ี หนก็ได้ ถ้าปลงได้แล้วอยู่ทไ่ี หนก็ได้ อยู่ทไ่ี หนก็ตาย อยู่ในวังก็
ตาย อยู่ใต้สะพานก็ตาย ถึงเวลาจะตายไม่มใี ครยับยัง้ ความตายได้ ถ้ายอมรับความตาย
ได้แล้ว ก็จะไม่มคี วามทุกข์ ต้องพิจารณาไตรลักษณ์อย่างนี้ ให้เห็นว่าไม่มอี ะไรทีว่ เิ ศษ
เลย
มีสง่ิ เดียวทีว่ เิ ศษแต่กลับไม่ดูแลกัน ก็คอื ใจของพวกเรา กลับเอาเรื่องมาให้ใจแบก ให้ใจ
ทุกข์กงั วล ทําไมต้องไปทุกข์กบั คนนัน้ ทําไมต้องไปทุกข์กบั เรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องของเรา
ปล่อยไปตามเรื่องของเขา เราก็อยู่ส่วนของเรา ถ้ามีหน้าทีต่ อ้ งดูแลก็ทาํ ไป การปล่อยนี้
ไม่ได้หมายความว่าไม่มคี วามรับผิดชอบ มีหน้าทีอ่ ะไรมีความรับผิดชอบอะไรก็ทาํ ไป แต่
ใจไม่แบกเท่านัน้ เอง ทําไปตามหน้าที่ ทําได้เท่าไหร่ก็เท่านัน้ ทําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ อย่าไป
อยากให้สง่ิ ทีท่ าํ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ คืออยากให้มนั ดี ให้สาํ เร็จ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ถ้าทําเต็มความสามารถแล้ว จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่อยู่ในวิสยั ของเราแล้ว ไม่ตอ้ งไปทุกข์ไป
กังวลกับผล กังวลก็ไม่ได้ไปเปลีย่ นแปลงอะไร ไม่ได้ทาํ อะไรให้ดขี ้นึ มีแต่จะสร้างความ
โกรธให้เกิดขึ้น ไปโทษคนนัน้ คนนี้วา่ เป็ นอุปสรรค ความโลภความโกรธมาจากความหลง
ถ้ารู้วา่ โลกนี้ไม่มสี าระแก่นสารอะไร เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ไม่มใี ครเอาติดตัวไปได้แม้แต่
ชิ้นเดียว ก็จะเฉยๆ ไม่เห็นว่าวิเศษอย่างไร ก็จะไม่เกิดความโลภอยากได้ ไม่เกิดความ
อยากไปเสพสัมผัสลิ้มรส เวลาเห็นอะไรทีค่ ดิ ว่าวิเศษ พอเห็นปั๊บก็ผ่านไป ฟังเสียงอะไรก็
ผ่านไป รับประทานอาหารทีเ่ อร็ดอร่อยขนาดไหนก็ผ่านไป ผ่านไปหมด เหลือแต่ผู ้รู้ จะรู้
แบบหลงหรือรู้แบบรู้เท่านัน้ เอง ถ้ารู้แบบรู้ก็จะไม่อยาก ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่ตอ้ งการอะไร ถ้า
รู้แบบหลงก็จะอยากได้เพิม่ ขึ้น ไปเทีย่ วมาคราวนี้สนุกมาก คราวหน้าต้องไปอีก
รับประทานอาหารร้านนี้อร่อยมาก ต้องกลับไปรับประทานอีก อย่างนี้เรียกว่ารู้แบบหลง
ถ้ารู้แบบรู้ ทุกสิง่ ทุกอย่างก็เท่านัน้ ๆแหละ จะรู้แบบรู้ได้ก็ตอ้ งมีธรรมะ มีความสงบใจ
เพราะจะเปรียบเทียบรสชาติทงั้ ๒ ชนิดได้อย่างชัดเจนเลย จะเห็นว่ารสชาติอย่างอืน่ นี้ไม่
มีความหมายเลย เมือ่ เปรียบกับความสงบสุขของใจ ทีด่ ูดดืม่ จริงๆ สุขจริงๆ มีอทิ ธิพล
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ต่อใจจริงๆ ทําให้ใจมีความหนักแน่นมันคง
่ ไม่หวันไหว
่
ไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว กับเรื่องราว
ต่างๆ
ถาม มีทกุ ขเวทนาทางร่างกาย เจ็บหลังจนลุกไม่ข้นึ ไม่สามารถเดินได้ เป็ นมา ๒ วัน
แล้ว ได้ปฏิบตั ติ ามทีท่ า่ นพระอาจารย์สอน พอทําได้ แต่พอปวดหลังจริงๆ กลับ
ทําไม่ได้เลย
ตอบ เข้าห้องสอบแล้วไม่ผ่าน สอบตก เพราะทําการบ้านไม่พอ ต้องนัง่ นานๆให้เจ็บ
แล้วก็ฝึกทําใจให้เฉยให้น่ิง แยกความเจ็บปวดออกจากผูร้ ู้ ผูร้ ู้ไม่ได้เจ็บ เหมือน
ดูภาพยนตร์ ให้ดูเฉยๆ อย่าไปดีใจเสียใจกับภาพทีด่ ู ดูดว้ ยสติ ว่าเป็ นเพียงภาพ
ไม่เกี่ยวกับเรา เราเพียงแต่ดูเขาเล่นละคร เราไม่ได้เป็ นตัวละคร
ต้องปล่อยวางหมดเลย ร่างกายก็ตอ้ งปล่อยวาง เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตอ้ ง
ปล่อยวาง เป็ นเหมือนแสงหิง่ ห้อย เวลาพิจารณาดูในจิตมันจะแวบๆ เกิดดับเกิดดับ เกิด
ปั๊บก็หายไป สัญญาจําได้ป ั๊บก็หายไป วิญญาณสัมผัสรับรู้แล้วก็หายไป แล้วก็มใี หม่เข้า
มา ให้เพียงแต่รบั รู้ อย่าไปยินดียนิ ร้าย ถ้าไม่ชอบก็ตอ้ งหัดชอบ ถ้าชอบก็หดั ไม่ชอบ
เพราะความชอบหรือไม่ชอบเป็ นตัวทําให้ใจแกว่ง ใจไม่น่งิ ไม่อยู่ตรงกลาง เวลาชอบใจ
จะเอื้อมไปหา เวลาไม่ชอบก็จะถอยออก ให้เข้าหาสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ สิง่ ทีเ่ ราชอบก็ให้ถอย
ออก เพือ่ ปรับความสมดุลของใจ ให้กลับเข้าสู่ความเป็ นกลางเป็ นอุเบกขา อย่างพระนี้
ท่านสอนให้ยนิ ดีตามมีตามเกิด เพือ่ ตัดความไม่ชอบ พระทีว่ ดั ป่ าบ้านตาดไม่มสี ทิ ธิเลือก
อาหาร ทุกองค์ทาํ หน้าทีต่ กั แจกอาหารใส่บาตรให้แก่กนั ไม่ได้นงั ่ เลือกอาหารเอง เปิ ด
บาตรไว้ พระแต่ละองค์พอรับอาหารจากหลวงตามา ก็เอาไปตักแจกใส่บาตรให้พระทุก
รูป ตอนบวชใหม่ๆ ใช้วธิ ีตดั ปัญหาเรื่องชอบหรือไม่ชอบอาหาร ด้วยการใส่อาหารทัง้ คาว
ทัง้ หวานทัง้ ผลไม้รวมลงไปในบาตร แล้วก็คลุกรวมกัน เพราะเดีย๋ วก็ตอ้ งไปรวมกันใน
ท้องอยู่ดี ไม่มปี ญั หาอะไรเลย ร่างกายเป็ นผูก้ นิ เขาไม่เดือดร้อนอะไรเลย ใจไม่ได้กนิ
กลับวุน่ วาย เป็ นตัวจูจ้ ้ จี กุ จิก ใจไม่ได้กนิ ร่างกายเป็ นผูก้ นิ ใจเป็ นเหมือนแม่ ร่างกาย
เป็ นเหมือนลูก แม่จูจ้ ้จี กุ จิกเลือกอาหารให้ลูกกิน แม่ชอบอาหารอะไรก็บงั คับให้ลูกกิน
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อาหารชนิดนัน้ แต่ลูกไม่สนใจ ให้กนิ อะไรก็กนิ ได้ทงั้ นัน้ ให้ร่างกายกินอะไรเขาก็กนิ ได้
ทัง้ นัน้ ควรฝึ กอย่างนี้ ถ้าอยากจะก้าวหน้า
ต้องฝึ กมักน้อยสันโดษ มักน้อยก็คือใช้นอ้ ยๆกินน้อยๆ สันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิด
มีอาหารอะไรก็รบั ประทานไป ถ้ารับประทานไม่ลงก็จะได้อดอาหาร ได้ดดั สันดานกิเลส
พอไม่ได้กนิ มื้อนี้ เดีย๋ วมื้อต่อไปก็จะกินอะไรก็ได้เพราะหิว อาหารทีไ่ ม่เคยกินไม่ชอบกิน
ก็จะกินได้ เพราะหิว แม้แต่ข ้าวคลุกนํา้ ปลาก็อร่อย ถ้าไม่ใช้มาตรการอย่างนี้จะไม่
ก้าวหน้า ถ้าใช้ชวี ติ แบบเดิมๆ เคยอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนัน้ การปฏิบตั จิ ะไม่กา้ วหน้า
ต้องทรมานใจด้วยอุบายต่างๆ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตธิ ุดงควัตร ๑๓ ข้อ ให้พระภิกษุ
ปฏิบตั ิ เพือ่ เป็ นการทรมานกิเลส เช่นฉันในบาตรเป็ นวัตร บิณฑบาตเป็ นวัตร เป็ นการ
ทรมานกิเลส กิเลสชอบกินแต่ไม่ชอบบิณฑบาต ฉันมื้อเดียวเป็ นวัตร เพือ่ ทรมานกิเลสที่
ชอบกินทัง้ วัน ธุดงควัตรเป็ นอุบายทรมานกิเลส เพือ่ พัฒนาใจให้เจริญก้าวหน้า เป็ นการ
รีดกิเลส เหมือนรีดหนอง ถ้าปล่อยไว้เฉยๆหนองจะไม่ไหลออกมาเอง ต้องรีดมันออกมา
จะได้หายเร็ว จึงควรใช้มาตรการเหล่านี้ อย่างน้อยก็ถอื ศีล ๘ บ้าง เริ่มอาทิตย์ละครัง้
แล้วก็เพิม่ ให้มากขึ้น ควรพัฒนาไปเรื่อยๆ ถ้าต้องการเจริญทางจิตใจ ต้องกล้าจะใช้
มาตรการแบบนี้
ตอนทีย่ งั ไม่ได้บวช รับประทานอาหารวันละมื้อก็คดิ ว่าเก่งแล้ว แต่พอไปอยู่ทว่ี ดั ป่ าเห็น
พระอดกันทีละ ๓ วัน ๕ วัน ก็รู้วา่ เรายังไม่เก่ง พอลองทําตามก็ทาํ ได้ ทําให้กา้ วหน้า
ทางด้านจิตใจ เวลาไม่ได้รบั ประทานอาหารจะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา ทุกข์ทงั้ ๒ ส่วน
ทุกข์ทางร่างกายทีข่ าดอาหาร และทุกข์ทางใจทีอ่ ยากจะรับประทานอาหาร ถ้าทําใจให้
สงบได้ ก็จะใช้วธิ ีระงับความทุกข์ทางใจด้วยการเข้าไปในสมาธิ พอเข้าไปในสมาธิพอจิต
สงบแล้ว ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากรับประทานอาหาร ก็จะหายไป เป็ นความทุกข์
ส่วนใหญ่ พอความทุกข์ทอ่ี ยากรับประทานอาหารหายไปแล้ว ความทุกข์ทางร่างกายจะ
ไม่รุนแรงเลย จะรู้สกึ อ่อนเพลียรู้สกึ ว่าท้องว่างๆหวิวๆเท่านัน้ เอง แต่ไม่ทรมาน
เหมือนกับเวลาทีจ่ ติ ไม่สงบแล้วคิดถึงอาหารชนิดต่างๆ นํา้ ลายไหลแต่ไม่ได้กนิ ก็เลย
ต้องบังคับเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆ พอเข้าสมาธิก็หายทุกข์ ตอนออกมาใหม่ๆก็ไม่ทกุ ข์ พอ
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เผลอก็คดิ ปรุงอีก ก็ตอ้ งกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ทําให้
ขยันหมันเพี
่ ยรภาวนา ทําให้ฐานของสมาธิแน่น เพราะทําอยู่แทบทุกชัว่ โมง เข้าไปชัว่ โมง
พอออกมาสักครึ่งชัว่ โมง ก็ตอ้ งกลับเข้าไปใหม่ เพราะเริ่มคิดถึงอาหารอีกแล้ว พอกลับ
เข้าไปใหม่ก็สบาย ต่อไปก็จะชํานาญ จะเข้าเมือ่ ไหร่ก็ได้ อยากจะเข้าเมือ่ ไหร่ก็เข้าได้
เวลาทําอะไรบ่อยๆก็จะเกิดความชํานาญ นี่เป็ นขัน้ สมาธิ
ถ้าเป็ นขัน้ ปัญญาก็พจิ ารณาธรรมไป ก็จะไม่มเี วลามาคิดเรื่องอาหาร ก็จะไม่หวิ เดิน
จงกรมได้เป็ นชัว่ โมงๆ ทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้รบั ประทานอาหาร เพราะใจไม่ได้คดิ ถึงเรื่องอาหาร จะ
พิจารณาแต่เรื่องธรรมะทีก่ าํ ลังติดอยู่ ไม่วา่ จะอยู่ในขัน้ ร่างกาย หรืออยู่ในขัน้ นามขันธ์ ก็
พิจารณาไป ก็จะเพลิดเพลิน เหมือนมีอาหาร มีธรรมะเป็ นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจ จะมี
ความสุขกับการปฏิบตั ิ ตอนนัน้ จะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับงานภายนอก จะเอาแต่งานภายใน
อดอาหาร ๓ วัน ๕ วันไม่รู้สกึ อะไรเลย ตอนบ่ายก็อาศัยนํา้ ปานะนํา้ ผึ้งนํา้ ตาล พอให้
ร่างกายมีกาํ ลัง นี่เป็ นมาตรการทีเ่ ราต้องใช้กนั เหมือนเวลาเปลีย่ นยางรถยนต์ ถ้าไม่มแี ม่
แรงจะเปลีย่ นยาก จะเอากําลังทีไ่ หนมายกล้อขึ้น ถ้ามีแม่แรงก็จะเปลีย่ นยางได้งา่ ย นี่ก็
เหมือนกันการจะยกจิตให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง ก็ตอ้ งมีแม่แรง คืออุบายต่างๆทีถ่ ูกกับ
จริต บางท่านก็ใช้อดอาหาร บางท่านก็ใช้เนสัชชิก อยู่ใน ๓ อิริยาบถ บางท่านก็ไปอยู่ใน
ทีน่ ่ากลัว ไปอยู่ตามป่ าช้า ตามป่ าตามเขา บางท่านก็ออกเดินกลางคืนโดยไม่ฉายไฟ ทํา
อย่างนี้ถงึ จะได้ธรรมะ ถ้าอยู่ในห้องปรับอากาศ อยู่ใกล้ตูเ้ ย็น อยู่ใกล้โทรทัศน์จะไม่ได้
อะไร ต้องถามตัวเองว่าอยากจะได้อะไร จะเอาทัง้ ๒ อย่างไม่ได้ โลกกับธรรม ธรรมไป
ทางทิศเหนือ โลกไปทางทิศใต้ ไปคนละทางกัน
เมือ่ วันก่อนมีญาติโยมบอกว่า ขอให้หลวงตาอยู่ถงึ ๑๒๐ ปี แต่ท่านไม่รบั ปาก เป็ นอุบาย
ของหลวงตาสอนพวกเราไม่ให้ประมาท ถ้าท่านรับปาก พวกเราก็จะไม่รีบปฏิบตั กิ นั ท่าน
สร้างเมรุไว้ไม่รู้ก่ปี ี มาแล้ว นัน่ เป็ นอุบายสอนให้พวกเราระลึกถึงความตาย ถึงความไม่
เทีย่ งแท้แน่นอน จะได้ไม่ประมาทนอนใจ ศาสนาพุทธเป็ นเหมือนรถเมล์ อาจจะเป็ น
เทีย่ วสุดท้ายก็ได้นะ ถ้าไม่ข้นึ จะต้องเดินไปนะ ตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่อาจจะไม่ได้
พบกับพระพุทธศาสนาอีก ชาติน้ อี าจจะเป็ นเทีย่ วสุดท้ายของพระพุทธศาสนาสําหรับพวก
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เรา เพราะไม่รู้วา่ จะไปรับบุญรับกรรมทีไ่ หนต่อ หลังจากทีต่ ายไปแล้ว กลับมาแล้วไม่
ทราบว่าจะมีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่หรือไม่ จึงควรปลูกฝังนิสยั ใฝ่ ธรรมยินดีใน
ธรรม เพือ่ จะได้ปฏิบตั ธิ รรมตลอดเวลา จะได้ไม่ตอ้ งอาศัยพระศาสนา พอเรามีพลังมี
เครื่องยนต์ในใจเราแล้ว ก็ไม่ตอ้ งอาศัยเครื่องยนต์ภายนอก ศาสนาเป็ นเหมือนเรือที่
คอยลากจูงเรือทีไ่ ม่มเี ครื่อง พอเรามีเครื่องยนต์ในเรือแล้ว เราก็ไม่ตอ้ งอาศัยศาสนาลาก
จูง ตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ ท่านมีเครื่องยนต์ตดิ อยู่ในใจของท่านแล้ว
ไปเกิดภพไหนชาติไหน ไม่เจอพุทธศาสนาก็ไม่เป็ นปัญหา ท่านมีพระพุทธศาสนาติดไว้
ในใจของท่านแล้ว อาจจะไปถึงช้าหน่อย เพราะไม่มผี ู ้ทีไ่ ปถึงแล้วมาคอยแนะแนวทางให้
แต่จะไม่หลงทาง ท่านรู้แล้วแนวทางของการปฏิบตั กิ ็คอื พระอริยสัจ ๔ พอเห็นอริยสัจ ๔
ในใจแล้ว จะรู้วา่ ปัญหาทัง้ หมดอยู่ทใ่ี จ อยู่ทค่ี วามอยาก ก็จะลดละตัดความอยากต่างๆ
ทีม่ อี ยู่ในใจให้นอ้ ยลงไป อย่างพระโสดาบันก็ยงั ติดอยู่ทร่ี ่างกาย ติดอยู่กบั กามราคะ รู้วา่
ต้องแก้ตรงนี้ จะศึกษาดูวา่ จะแก้อย่างไร เห็นส่วนทีส่ วยทีง่ ามของร่างกาย ส่วนทีไ่ ม่สวย
ไม่งามยังไม่เห็น ก็ตอ้ งดูให้เห็น พอดูบ่อยๆจนจําได้แล้ว ก็จะตัดกามราคะได้ พอได้เห็น
อริยสัจ ๔ ภายในใจแล้ว ไม่มคี รูอาจารย์สอนก็ไม่เป็ นไร เพราะมีอาจารย์ภายใน ท่านถึง
รับรองว่าไม่เกิน ๗ ชาติ จะมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาสอนหรือไม่ก็ไม่จาํ เป็ น
เพราะมีธรรมแล้ว ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ นั้ เห็นเราตถาคต มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
คอยสอนอยู่ในใจแล้ว นี่คอื สถานภาพของพระอริยบุคคล ตัง้ แต่ขนั้ แรกขึ้นไป ท่านมี
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้ว เพียงแต่วา่ ยังไม่ได้กาํ จัดกิเลสให้หมดสิ้นไป
กําลังก้าวขึ้นไปตามลําดับ ถ้าเป็ นคนไข้ก็ได้ยาจากหมอแล้ว ไม่ตอ้ งไปหาหมอแล้ว หมอ
ให้ยามาครบแล้ว ให้กนิ ยาทีห่ มอให้มาให้หมดก็แล้วกัน พอกินหมดแล้วก็จะหายจากโรค
อย่างแน่นอน
ชาติน้ ีพยายามเอาธรรมจักษุให้ได้ก็แล้วกัน พิจารณาความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่
เรื่อยๆ เวลาเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไป เป็ นธรรมดาของร่างกาย นัง่ แล้วเจ็บปวดก็ปล่อยให้
เจ็บปวดไป จะตายก็ปล่อยให้ตายไป จะดับตัณหาได้ พอดับปั๊บก็จะเห็นธรรมทันทีวา่ ที่
ทุกข์ทรมานใจไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดของร่างกาย แต่เพราะกลัวความเจ็บ อยากให้
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ความเจ็บหายไปต่างหาก นี่คอื เห็นอริยสัจ จะเห็นอย่างนี้ จะไม่อยากให้หาย จะเป็ น
อย่างไรก็ปล่อยให้เป็ นไป หายก็หาย ต้องหายแน่ แต่จะหายแบบไหน หายแบบทีย่ งั มีลม
หายใจอยู่ หรือแบบไม่มลี มหายใจ ต้องหายแน่ๆ แต่ใจไม่หาย ใจสบาย ใจสงบ ใจมี
ความสุข เอาตรงนี้ ตัวนี้สาํ คัญทีส่ ุดคือใจ พยายามรีดสมุทยั คือตัณหาทัง้ ๓ ออกไปจาก
ใจให้หมดให้ได้ พอหมดแล้วจะไม่มตี วั สร้างความทุกข์ทรมานใจอีกต่อไป เอาธรรม
โอสถเข้ามาทําลายเชื้อโรคของใจ คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา พอเห็นอริยสัจแล้ว
จะไม่หลงอีกแล้ว มีแต่จะทําให้หมดไป จะมุง่ มาตรงจุดนี้จดุ เดียว จะไม่สนใจกับเรื่อง
ภายนอก ข้างนอกไม่ใช่สรณะ ไม่ใช่ทพ่ี ง่ึ ไม่มอี ะไรเป็ นทีพ่ ง่ึ ได้ มีแต่การปฏิบตั ธิ รรม
ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็ นสรณะ เป็ นทีพ่ ง่ึ ของเราได้ ให้ยดึ
แนวทาง ทานศีลภาวนาไว้ มีโอกาสทําบุญให้ทานได้มากน้อย ก็พยายามทําไป ทําให้
หมดเลย เก็บไว้ทําไม นอกจากต้องเก็บไว้สําหรับวันข้างหน้า อย่าไปหามาเพิม่ พอแล้ว
เอาเวลามาปฏิบตั ธิ รรมดีกว่า มีพอมีพอกินพอเก็บแล้ว ก็เอาเวลามาหาธรรมะ อย่าหาเงิน
หาทอง อย่าหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่อย่างนัน้ จะขาดทุนนะ ไม่ได้กาํ ไร ไม่ได้
ธรรมะ ไม่ได้บญ
ุ ไป ได้แต่กเิ ลสไป
ถาม ท่านอาจารย์สอนไม่ให้ยดึ ติดกับร่างกาย คราวทีแ่ ล้วลูกไปปฏิบตั ธิ รรม กล้ามเนื้อ
หลังมันอักเสบเจ็บหลัง นัง่ สมาธิก็นงั ่ ไม่ค่อยได้ ใจหนึ่งก็คดิ ว่าน่าจะอดทน แต่
อีกใจหนึ่งก็คดิ ว่า รักษาร่างกายไว้ ไม่ดกี ว่าหรือ ถ้ายิง่ ไปฝื นก็จะยิง่ เจ็บมากขึ้น ก็
เลย ๒ จิต ๒ ใจ ว่า ระหว่างการฝึ กจิตกับการถนอมร่างกายนี้ จุดสมดุลอยู่
ตรงไหน
ตอบ ต้องแยกเป็ น ๒ กรณี กรณีทม่ี คี วามต้องการธรรมะมากกว่าอย่างอืน่ ก็พร้อมที่
จะปฏิบตั ไิ ด้ทกุ เมือ่
ถือเอาความเจ็บปวดเป็ นเหตุให้ปฏิบตั ิ เพราะอยู่ใน
เหตุการณ์จริง ไม่ตอ้ งกังวลกับสังขารร่างกาย ถ้าจะตายก็ไม่ตอ้ งไปเสียดาย
เพราะจะได้สง่ิ ทีม่ คี ุณค่ามากกว่า อย่างทีพ่ ระท่านบรรลุในปากเสือ ถ้าท่านคิด
รักษาร่างกาย ท่านก็คงไม่ไปหาเสือ นี่เป็ นลักษณะของผูท้ ม่ี คี วามมุง่ มันอย่
่ างยิง่
ต่อการหลุดพ้น พร้อมทีจ่ ะสละได้ทกุ อย่าง แต่ถา้ ยังไม่พร้อมทีจ่ ะหลุดพ้น ก็ตอ้ ง
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พักรักษาร่างกายให้หายดีก่อน แล้วค่อยปฏิบตั ิ แต่มนั จะช้าและอาจจะไม่ได้ผล
ดังทีป่ รารถนา ขึ้นอยู่กบั ความปรารถนา คนเรา ถ้ามีความปรารถนามาก ก็ยอม
เสียได้ทกุ อย่าง ไม่วา่ จะในทางโลกหรือในทางธรรม อยู่ทใ่ี จเป็ นหลัก ว่าต้องการ
อะไร ถ้ายัง ๒ จิต ๒ ใจ แสดงว่ายังไม่ได้ปรารถนาธรรมถึงขัน้ นัน้ ถ้าปรารถนา
ธรรมถึงขัน้ นัน้ แล้วปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เพราะจะรู้วา่ จะเลือกเอาอะไร จะเลือก
สิง่ ทีถ่ าวรหรือสิง่ ทีไ่ ม่ถาวร ใจนี้ถาวรแต่ร่างกายไม่ถาวร ความทุกข์ใจจะอยู่ไปกับ
ใจเป็ นเวลายาวนาน แต่ความทุกข์กายไม่นาน ถ้าจะต้องเสียร่างกายไปเพือ่ ให้ได้
ธรรมะมานี้ก็คมุ ้ ค่า เพราะอย่างไรก็ตอ้ งเสียอยู่ดี ต่อให้รกั ษาร่างกายให้ดขี นาด
ไหน ก็ตอ้ งเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกัน จะกลายเป็ นข้ออ้างของกิเลส รักษาร่างกาย
ไปก่อน พอจะเจ็บพอจะเป็ นอะไรก็ตอ้ งหยุดก่อน ต้องรักษาร่างกายก่อน ก็จะไม่
ได้ผลจากการปฏิบตั ิ
เคยอ่านประวัตหิ ลวงปู่มนกั
ั ่ นไม่ใช่หรือ คราวทีท่ ่านมีอาการเจ็บท้อง ท่านก็พยายามหายา
มารับประทาน รับประทานเท่าไหร่ก็ไม่หาย กลับจะเจ็บมากขึ้นไป ท่านก็เลยปลง กินยา
มามากแล้ว มันก็ไม่หาย ทีน้ เี อาแบบไม่กนิ ยาดูบา้ ง จะเป็ นอย่างไร ใช้ธรรมโอสถนัง่
ภาวนาพิจารณาทุกขเวทนา แยกเวทนาออกจากใจออกจากร่างกาย ให้ต่างฝ่ ายต่างเป็ น
ความจริงของเขา ร่างกายก็เป็ นความจริง เวทนาก็เป็ นความจริง ใจผูร้ ู้ก็เป็ นความจริง
ให้ต่างฝ่ ายต่างทําหน้าทีข่ องตน ร่างกายเป็ นธาตุก็ปล่อยให้เป็ นธาตุไป ธาตุไม่รู้เรื่องอะไร
เหมือนกับศาลาหลังนี้ เขาเป็ นธาตุ เขาไม่รู้เรื่องอะไร แดดจะส่องร้อนขนาดไหนเขาก็ไม่รู้
ใจคือผูท้ อ่ี ยู่ในร่างกายไม่ตอ้ งไปร้อนแทนร่างกาย ร้อนก็รู้วา่ ร้อน ความร้อนเป็ นเหมือน
เวทนาทีเ่ กิดขึ้นในร่างกาย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ปล่อยให้เจ็บไป เวทนามีหน้าทีแ่ สดง
ความเจ็บก็ปล่อยให้แสดงไป ร่างกายมีหน้าทีน่ งั ่ อยู่ตรงนัน้ ก็นงั ่ ไป ใจมีหน้าทีร่ บั รู้ก็รู้ไป
พอต่างฝ่ ายต่างทําหน้าทีข่ องตนแล้ว ก็จะอยู่ในสภาพปกติ พอจิตสงบปั๊บความทุกข์
ทรมานใจก็จะหายไป ความเจ็บปวดของร่างกายก็ไม่รุนแรง หรืออาจจะหายไปเลย ถ้า
อาการปวดท้องเป็ นผลจากความไม่ปกติของใจ
ความไม่ปกติของใจสามารถทําให้
ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ พอท่านได้พจิ ารณาแยกแยะจนจิตรวมลงสู่ความสงบ จิตก็ไม่
รับรู้เรื่องของร่างกายของเวทนา พอถอนออกมาอาการเจ็บท้องก็หายไปหมด เป็ นไปได้
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ถ้าเป็ นโรคทีไ่ ม่ได้เกิดจากเชื้อโรค หรือเกิดจากเชื้อโรคก็ได้ ถ้านัง่ ทําสมาธิจะทําให้
ร่างกายสร้างภูมติ ่อต้านเชื้อโรค เพราะเวลานัง่ ไปนานๆร่างกายจะร้อนจนเหงือ่ แตก ยิง่
ร่างกายมีอณ
ุ หภูมริ อ้ นขึ้นเท่าไหร่ จะมีภูมติ ่อสูก้ บั เชื้อโรคมากขึ้น อย่างเวลาเป็ นไข้ ให้นงั ่
สมาธิจนเหงือ่ แตกพลัก่ หรือนอนคลุมหัวให้เหงือ่ แตกพลักเลย
่ แล้วไข้จะลดหรือหายไป
เลย
นี่คอื การรักษาโรคของพระปฏิบตั ิ
ได้ทงั้ ธรรมและได้ทงั้ การรักษาร่างกายไปในเวลา
เดียวกัน ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก ๒ ตัว พระปฏิบตั พิ ระป่ าส่วนใหญ่จะไม่กงั วลกับเรื่อง
หยูกยาเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะรับประทานยาสมุนไพร จะไม่ค่อยไปหาหมอไปโรงพยาบาล
นอกจากเป็ นโรคทีร่ กั ษาได้ผลจริงๆ ถ้าเป็ นไข้ป่ าก็ใช้ธรรมโอสถ เราเป็ นหวัดมาตัง้ แต่วนั
ศุกร์ เริ่มมีอาการแสบคอ คืนแรกไข้ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ พอคืนที่ ๒ นี้มนั ปวดระบม
ไปทัง้ ตัว ก็ปล่อยมันปวดไป เราก็ภาวนาของเราไป ใจไม่ได้ไปวุน่ วายกับมัน พอวันที่ ๓
ไข้ก็ลดลง แต่จะมีนาํ้ มูกเสมหะเพิม่ มากขึ้น แล้วก็ค่อยๆลดลงไป ตอนนี้เหลืออยู่นิด
หน่อย มีแต่นาํ้ มูก ไม่มไี ข้ ไม่เจ็บปวด เป็ นอย่างนี้มาหลายครัง้ แล้ว ไม่เคยฉันยา ตัง้ แต่
บวชนี้ไม่เคยฉันยาแก้ปวดเลย มันไม่รู้สกึ ปวด ร่างกายมันปวด แต่ใจไม่รู้สกึ ปวด ใจ
แยกออกจากร่างกายได้ ถ้าอดข้าวทีละ ๕ วัน ๗ วันได้น้ ีความเจ็บปวดอย่างอืน่ จะไม่
ทรมานเท่าไหร่ จึงอย่าเสียดายร่างกายเลย ให้พจิ ารณาความตายอยู่เรื่อยๆ จะได้รู้วา่
รักษาอย่างไรก็ตอ้ งตาย เสียเวลาไปเปล่าๆ สูร้ กั ษาใจดีกว่า จะสบายไปตลอด ร่างกายจะ
เป็ นอย่างไรจะไม่เดือดร้อน จะรวยจะจนก็ไม่เดือดร้อน ถ้าไม่รกั ษาใจแล้ว กิเลสจะ
หลอกให้อยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ อยากให้ราํ ่ ให้รวยไปตลอด อยากให้สุขไปตลอด พอมี
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ทางการเงินการทอง ก็จะวุน่ วายใจ อย่าไปให้ความสําคัญกับ
ร่างกายมากเกินไป เรามีร่างกายมาหลายร่างแล้ว เหมือนมีเสื้อผ้ามาหลายชุดแล้ว มาให้
ความสําคัญกับใจดีกว่า
ด้วยการยินดีในธรรมให้มาก เพราะการยินดีในธรรมชนะการยินดีทงั้ ปวง ยินดีในธรรม
ได้กาํ ไรได้ประโยชน์ ยินดีอย่างอืน่ มีแต่ขาดทุน เพราะจะได้ความทุกข์มาด้วย ได้อะไร
มาแล้วก็ตอ้ งคอยดูแลรักษาคอยกังวล อย่างเวลาอยู่คนเดียวกับมีคู่ครองนี้มนั ต่างกันนะ
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อยู่คนเดียวไม่ตอ้ งกังวลกับคู่ครอง พอมีคู่ครองแล้วก็ตอ้ งกังวลกับเขา ต้องทะเลาะกัน
สร้างความทุกข์ให้แก่กนั ตอนต้นก็คดิ ว่าจะมาให้ความสุขแก่กนั แต่พออยู่ดว้ ยกันแล้ว
กลับไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ ไม่ได้ทาํ ตามสัญญา เพราะต่างฝ่ ายต่างคิดว่าจะมีแต่ความสุข แต่
ไม่มองถึงสภาพความเป็ นจริงว่า ใจของแต่ละคนจะมีความอยากความต้องการไม่ตรงกัน
พอไม่ตรงกันก็จะมีปญั หา ถ้าตรงกันก็ไม่เป็ นปัญหา เช่นคนหนึ่งอยากไปเทีย่ ว อีกคน
หนึ่งก็อยากไปเทีย่ วด้วย ก็ไม่เป็ นปัญหา แต่ถา้ คนหนึ่งอยากจะอยู่บา้ น อีกคนหนึ่ง
อยากจะไปเทีย่ ว ก็เป็ นปัญหา คนอยู่บา้ นก็ไม่ยอมให้คนอยากไปเทีย่ วไปคนเดียว ถ้าอยู่
คนเดียวจะสบาย อยากอะไรก็ได้ อยากอยู่บา้ นก็อยู่บา้ น อยากจะไปข้างนอกก็ไปข้าง
นอก ไม่เป็ นปัญหา แต่ใจอยู่คนเดียวไม่ได้ มันเหงา ไม่มอี ะไรให้ใจทํา มันคัน หาคนนัน้
มาเกา หาเครื่องบันเทิงมาเกา ให้เพลิดเพลินไป อยู่เฉยๆรู้สกึ อึดอัดใจ ถ้าทําใจให้สงบ
แล้ว จะไม่มคี วามรู้สกึ เหล่านี้ จะชอบกับการอยู่เฉยๆ อยู่กบั ความว่าง อยู่กบั ความสงบ
เป็ นความสุขอย่างยิง่ อยู่ตรงนี้ ให้ปล่อยข้างนอก แล้วเข้ามาข้างใน อย่าไปแสวงหา
ความสุขจากภายนอกเลย เป็ นความสุขนิดเดียว เป็ นความทุกข์มากกว่าหลายเท่า
เข้าหาความสุขภายในจะดีกว่า ทุกข์ตอนเริ่มต้น ตอนทีพ่ ยายามดึงใจเข้ามา เพราะมัน
ยาก มันทวนกระแส อารมณ์ของใจอยากจะออกข้างนอก เวลาดึงเข้ามาก็เหมือนว่ายนํา้
ทวนกระแส จะรู้สกึ ยาก รู้สกึ เหนื่อย พอมีกาํ ลังมากพอทีจ่ ะว่ายทวนกระแสได้แล้ว
ต่อไปก็เข้าข้างในได้ กระแสทีจ่ ะออกภายนอกก็จะเบาลง จนไม่มเี หลืออยู่เลย จนไม่
อยากจะออกไปไหน ไม่ออกไปก็จะสบาย ไม่ตอ้ งวุน่ วายกับใคร ไม่ตอ้ งเหนื่อย มีข ้าวกิน
วันละมื้อ มีนาํ้ เปล่าๆนํา้ สะอาดดืม่ มีทห่ี ลบแดดหลบฝน แค่น้ กี ็พอแล้ว มีเสื้อผ้าใส่สกั
๒ – ๓ ชุด มียารักษาโรคไปตามอัตภาพ หรือปล่อยให้ร่างกายรักษาเองก็ได้ ร่างกายมี
ภูมริ กั ษาโรคภัยไข้เจ็บเองได้ ถ้ารักษาไม่ได้ก็ตอ้ งตายไปเท่านัน้ เอง ถือว่าเป็ นเวลาอัน
สมควร แต่ใจไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกาย ใจยังเป็ นเหมือนเดิม จะมีร่างกายหรือไม่มี
ร่างกาย ใจก็ยงั เป็ นใจอยู่อย่างนัน้ ถ้าใจสุขตลอดก็จะสุขไปตลอด ถ้าใจทุกข์ตลอดก็จะ
ทุกข์ไปตลอด มีมากมีนอ้ ยไม่เกี่ยวกัน จึงอย่าไปกังวลกับการมีมากมีนอ้ ยเลย ให้มเี ท่าที่
จําเป็ นก็พอแล้ว หันมารักษาใจให้สุขไปตลอดจะดีกว่า รักษาให้สงบไปตลอด ด้วยสติ
สมาธิปญั ญา นี่คอื เครื่องมือทีจ่ ะรักษาใจให้สงบระงับ จากความโลภความโกรธความ
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หลงต่างๆ ถ้าไม่มธี รรมทัง้ ๓ นี้แล้ว จะไม่สามารถทําได้ อย่าไปฟังคนทีส่ อนว่าไม่ตอ้ งทํา
สมาธิก็ได้ เจริญปัญญาเลย มันเป็ นไปไม่ได้ มันขาดปัจจัย เหมือนกับซักเสื้อผ้าโดยไม่
ต้องใช้นาํ้ ใส่ผงซักฟอกเข้าไปในกะละมัง ไม่ตอ้ งใส่นาํ้ ซักได้เลย มันเป็ นไปไม่ได้ ต้องมี
นํา้ ด้วย ต้องมีปจั จัยครบบริบูรณ์
มรรค ๘ ก็มสี มั มาสมาธิ ไตรสิกขาก็มศี ีลสมาธิปญั ญา ต้องมีให้ครบ จะมีสมาธิอย่าง
เดียวก็ไม่ได้เหมือนกัน ถ้าคิดว่ามีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเองก็ไม่ใช่อกี สมาธิก็เป็ น
สมาธิ สมาธิเป็ นความสงบ ความสงบจะไม่กลายเป็ นปัญญาความฉลาดขึ้นมาเองได้
ความฉลาดเกิดจากการพิจารณาวิเคราะห์ เหมือนทีเ่ ราวิเคราะห์สถานการณ์ของตลาด
ของลูกค้า ของราคาต่างๆ จะได้วางแผนให้บรรลุเป้ าหมายทีต่ อ้ งการ คือได้ผลกําไร ต้อง
วิเคราะห์ ไม่อยู่เฉยๆ เคยทําอะไรก็ทาํ อย่างนัน้ แล้วมันจะปรับตัวเองโดยอัตโนมัติ มัน
ไม่ปรับหรอก เช่นค่าใช้จ่ายบริษทั มันมากกว่ารายได้ อยู่ๆจะให้มนั กลับเป็ นตรงกันข้าม
ไม่ได้ ต้องหาวิธีตดั รายจ่ายลง หาวิธีเพิม่ รายรับให้มากขึ้น ถึงจะได้กาํ ไร ปัญญาก็
เช่นเดียวกัน ต้องสอนใจให้ฉลาด ให้รู้วา่ อะไรเป็ นอะไร อย่างร่างกายนี้ ทัง้ ๆทีอ่ ยู่กบั ใจ
มาตลอด ใจยังไม่เห็นว่าจะต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายอย่างจริงจังเลย รู้แบบหลงๆลืมๆ
พอลืมก็เหมือนกับไม่รู้ พอไม่คดิ ก็เหมือนกับไม่รู้ เพราะทําตัวเหมือนกับไม่รู้ ไม่รู้วา่
จะต้องตาย ถ้ารู้วา่ จะต้องตายจะไม่ทาํ ตัวอย่างนี้ พอหมอบอกว่ามีเวลาอยู่เพียง ๖ เดือน
ก็จะเปลีย่ นวิถชี วี ติ เลย ทําดีกนั เป็ นบ้าไปเลย เข้าวัดกันเป็ นบ้าไปเลย รู้วา่ ต้องตายแน่ๆ
แล้ว แต่ตอนนี้ยงั ไม่รู้จริง รู้วา่ ต้องตาย แต่รู้สกึ ว่ามันยังไกลอยู่ จึงไม่กระตือรือร้น ต้อง
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ แล้วจะเกิดปัญญา จะเตรียมตัวเตรียมใจได้
จะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่อง ต้องมีใจทีส่ งบ ใจทีไ่ ม่สงบนี้กเิ ลสยังทํางานอยู่ กิเลสจะลาก
ไปคิดเรื่องอืน่ คิดเรื่องงานเรื่องคนนัน้ คนนี้ เรื่องหาความสุขกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็จะไม่ได้
พิจารณาความตาย ก็จะลืมความตายไป ถ้ามีสมาธิแล้วจะไม่มกี เิ ลสมาคอยหลอกล่อ ให้
ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้าไม่คดิ ก็จะนิ่งอยู่เฉยๆ พอคิดก็จะคิดตามทีเ่ ราสังให้
่ มนั คิด ถ้าให้
คิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย ก็จะคิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย พอเห็นใครก็จะคิดว่าเกิดแก่เจ็บ
ตายนะ คนนี้ก็เกิดแก่เจ็บตาย คนนัน้ ก็เกิดแก่เจ็บตาย คนนี้ก็เป็ นดินนํา้ ลมไฟ จะ
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พิจารณาไปเรื่อยๆ จนเห็นอยู่ในใจตลอดเวลา ว่าเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟเท่านัน้ เอง เป็ น
ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกฯเป็ นอาการ ๓๒ ไม่มนี าย ก. นาย ข. เราไปให้ช่อื เขา
เอง เหมือนกับเอายีห่ อ้ มาติดทีเ่ สื้อผ้า ว่าเป็ นยีห่ อ้ นัน้ ยีห่ อ้ นี้ ความจริงก็เป็ นแค่เสื้อผ้าเท่า
นัน้ เอง พวกเราก็เป็ นตัวละคร เล่นตามบททีบ่ ญ
ุ กรรมเป็ นผูก้ าํ กับ แต่ละคนก็มบี ทไม่
เหมือนกัน ก็เล่นไป แต่อย่าไปยึดอย่าไปติดกับบท ให้รู้วา่ เราเป็ นเพียงตัวละคร เราเลือก
บททีจ่ ะเล่นได้ถา้ จะเลือก เล่นเป็ นพระก็ได้ เป็ นแม่ชเี ป็ นภิกษุณีก็ได้ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ น
แม่บา้ นพ่อบ้านเสมอไป แต่เรามักจะปล่อยให้บญ
ุ กรรมเป็ นผูก้ าํ กับบท แต่คนฉลาดทีไ่ ด้
ศึกษาธรรมแล้วจะเขียนบทของตนเอง พระพุทธเจ้าก็ได้บทเป็ นพระราชโอรส แต่ทรงฉีก
บทนัน้ ทิ้ง แล้วเขียนบทขึ้นมาใหม่ เป็ นสมณโคดมไป ออกบวชบําเพ็ญเพียร ๖ ปี จน
บรรลุเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นศาสดาของโลก ทรงเขียนบทเอง ไม่ปล่อย
ให้บญ
ุ กรรมพาไป พวกเราก็ตอ้ งตามรอยพระบรมศาสดา ตามรอยครู บาอาจารย์ อย่า
ปล่อยให้ไหลไปตามกระแสอารมณ์ อยากจะไปไหนก็ไป อยากจะเทีย่ วก็เทีย่ ว ใครมา
ชวนให้ไปเทีย่ วก็ไปด้วย ต้องรู้จกั คําว่าไม่ไปบ้าง
ดูครูบาอาจารย์เป็ นตัวอย่าง ดูพระพุทธเจ้าดูพระสงฆ์สาวกทัง้ หลายเป็ นตัวอย่าง ท่าน
ยินดีกบั อะไร ยินดีกบั รูปเสียงกลิน่ รส ยินดีกบั ลาภยศสรรเสริญ หรือยินดีกบั ธรรม
ยินดีกบั ความสงบ ยินดีกบั ความมักน้อยสันโดษ ยินดีกบั สถานทีส่ งบสงัด ทีป่ ลีกวิเวก
ยินดีกบั ศีล ยินดีกบั สมาธิยนิ ดีกบั ปัญญา ยินดีกบั วิมตุ ติหลุดพ้น นี่แหละคือสิง่ ทีเ่ ราควร
จะยินดีกนั อย่าไปยินดีกบั กระเป๋ าสวยๆ เสื้อผ้าสวยๆ รองเท้าสวยๆ มันไม่ได้เป็ นสรณะ
เป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจ ให้ยนิ ดีกบั สิง่ ทีจ่ ะมาช่วยใจ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ต้อง
ยินดีตามพระพุทธเจ้า ยินดีตามครูบาอาจารย์ทงั้ หลาย
ถาม ผมมีข ้อสงสัยถามเรื่องกระเทือนธาตุขนั ธ์ อย่างครู บาอาจารย์ทเ่ี ราคิดว่าท่านก็พน้
แล้ว แต่ยงั มีนาํ้ ตาให้เราเห็นนี้ เพราะเหตุไรจึงกระเทือนธาตุขนั ธ์ ให้มนี าํ้ ตาได้
ตอบ เคยได้ยนิ ว่าธรรมสังเวชก็ทาํ ให้นาํ้ ตาหลังได้
่ ไม่ได้หลังเพราะความทุ
่
กข์ เพราะ
กิเลส แต่เป็ นธรรมสังเวช ความซาบซึ้งกับความจริงทีไ่ ม่รู้มาก่อน พอได้สมั ผัส
กับความจริง ได้สมั ผัสกับความสุขทีย่ ง่ิ ใหญ่ ก็ทาํ ให้เกิดธรรมสังเวชขึ้นมา แต่ใจ
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ไม่ได้หลังนํ
่ า้ ตาเพราะกิเลส เพราะความทุกข์ ความโทมนัส ความเศร้าโศกเสียใจ
อาลัยอาวรณ์ เหมือนทีป่ ถุ ชุ นร้องห่มร้องไห้กนั เวลาสูญเสียสิง่ ทีร่ กั ไป ท่านไม่มี
อะไรทีจ่ ะสูญเสีย ท่านไม่มอี ะไรทีท่ ่านรักแล้ว ธรรมสังเวชมีนาํ้ หนักมากกับจิตใจ
จะคุมนํา้ ตาไว้ก็ได้ หรือจะปล่อยให้หลังออกมาก็
่
ได้ ไม่เป็ นปัญหาอย่างไร อย่าง
เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินพิ พาน มีพระบางรู ปหลังนํ
่ า้ ตา แต่ไม่ได้
หลังด้
่ วยความเสียอกเสียใจอาลัยอาวรณ์ หลังเพราะเห็
่
นสัจจธรรมความจริงที่
กําลังปรากฏ เป็ นธรรมสังเวช
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กัณฑ์ท่ี ๔๐๘

ความจํา ความจริง
๓๑ มกราคม ๒๕๕๓

ส่วนใหญ่หนังสือพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ จะเกี่ยวกับปริยตั มิ ากกว่าการปฏิบตั ิ จะ
เกี่ยวกับชื่อของกิเลส ชื่อของธรรม ไม่เกี่ยวกับอาการของกิเลสของธรรม ว่าเป็ นอย่างไร
หลวงตาท่านถึงบอกว่าความรู้ทไ่ี ด้จากการอ่านเป็ นความจํา ไม่ได้เป็ นความจริง เราอ่าน
แล้วเราก็จาํ สิง่ ทีเ่ ราอ่าน แล้วก็คาดคะเนไป เพราะยังไม่ได้เห็นของจริง ก็ตอ้ งวาดภาพไป
ภายในใจก่อน ใจของเราเป็ นเหมือนแว่นตาทีไ่ ม่ใสสะอาด หรือแว่นตาทีไ่ ม่ได้ขนาดกับ
สายตา พอมองไปก็จะมองไปตามแว่นตา แว่นตาบอกเป็ นสีแดง เราก็วา่ เป็ นสีแดง แต่
ความจริงเป็ นสีมว่ ง แต่เนื่องจากแว่นตามีสเี คลือบไว้ ก็เลยทําให้เราเห็นเพี้ยนจากความ
จริงไป เห็นไปตามแว่นตา ใจก็เห็นไปตามการคาดเดาของเรา ความรู้ทไ่ี ด้จากการศึกษา
อย่างเดียวจึงยังไม่พอ ต้องปฏิบตั ิ เทียบกับความจริงทีใ่ จเป็ นผูส้ มั ผัสรับรู้ ถ้าเอามา
เทียบมาสัมผัสแล้วก็จะรู้ทนั ทีวา่ เป็ นอย่างไร แต่การทีใ่ จจะสัมผัสรับรู้ได้ ใจต้องสะอาด
ก่อน ถึงแม้จะไม่สะอาดถาวร ก็ตอ้ งสะอาดชัว่ คราว พอให้เห็นความจริงได้สกั แวบหนึ่ง
เหมือนกับแว่นตาทีเ่ ช็ดแล้ว ก็จะสะอาดอยู่ระยะหนึ่ง พอให้เห็นภาพจริงได้ ถ้าจะให้เห็น
ตามความเป็ นจริง จิตต้องมีสมาธิก่อน ต้องรวมลง ต้องหลุดจากความครอบงําของกิเลส
ความคิดของเราอยู่ภายใต้อาํ นาจของอวิชชาของกิเลส อวิชชาปัจจยาสังขารา ก็เลยคิดไป
ในทางอวิชชาคือความหลง เหมือนแว่นตาทีไ่ ม่สะอาด จึงต้องเช็ดแว่นตาให้สะอาดก่อน
แล้วจะเห็นตามความเป็ นจริง สีเขียวก็เป็ นสีเขียว สีแดงก็เป็ นสีแดง จะไม่เป็ นสีอน่ื
นี่ก็พูดถึงการปฏิบตั ิ พูดถึงความจริงกับความจํา พอมีสมาธิแล้ว เวลาฟังธรรมจะเป็ น
ความจริง จะบรรลุธรรมได้ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงโปรดแสดงพระปฐมเทศนาให้แก่
พระปัญจวัคคีย ์ ทีม่ สี มาธิกนั แล้ว ได้ฌานกันแล้ว มีศีลอยู่แล้ว ทานก็สละให้หมดแล้ว
ถ้าเป็ นนักเรียนก็อยู่ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกแล้ว พอฟังธรรมก็บรรลุได้เลย
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แต่สาํ หรับบุคคลทีย่ งั ไม่มสี มาธิ ศีลยังไม่บริสุทธิ์ ยังไม่ได้ทาํ ทานเท่าทีค่ วร ฟังแล้วจะไม่
บรรลุกนั เพราะยังไม่มศี ีลและทานทีจ่ ะสนับสนุนให้จติ ใจสงบลงได้อย่างเต็มที่ ลงถึง
ฐานเลย ถ้ามีสมาธิแล้วพอฟังธรรมไป ก็พจิ ารณาตามความจริง ตามเหตุตามผลทีแ่ สดง
ไว้ ก็จะเป็ นการปฏิบตั ใิ นขณะทีฟ่ งั ธรรม เป็ นการศึกษาไปด้วย ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
แสดงพระอริยสัจ ๔ ทุกข์สมุทยั นิโรธมรรค พระปัญจวัคคียก์ ็พจิ ารณาตาม ก็ปรากฏมี
หนึ่งในพระปัญจวัคคียม์ ดี วงตาเห็นธรรมขึ้นมา เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความไปยึดไป
ติดกับสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง ไปอยากกับสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง ทุกข์ก็คอื ความแก่ความเจ็บความตาย เหตุ
ทีท่ าํ ให้ทกุ ข์ก็คอื ตัณหา อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย เพราะยังอยากเสพสัมผัส
กามรสอยู่ อยากดู อยากฟัง อยากดมกลิน่ อยากลิ้มรส อยากสัมผัสสิง่ ต่างๆทางร่างกาย
อยู่ ก็จะยึดติดกับร่างกาย ก็จะเกิดภวตัณหาวิภวตัณหาขึ้นมา อยากจะให้ร่างกายอยูไ่ ป
นานๆ ไม่อยากให้ร่างกายแก่เจ็บตาย พอพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอริยสัจ ๔ ทรง
แสดงทุกข์ แสดงสมุทยั แสดงมรรคคือสติปญั ญา ศีลสมาธิปญั ญา พอฟังแล้วก็เกิด
ความเข้าใจขึ้นมา ก็ละสมุทยั ได้ ก็เกิดนิโรธขึ้นมาในขณะนัน้
การมีดวงตาเห็นธรรมก็คอื การเห็นพระอริยสัจ ๔ นี่เอง เห็นครบถ้วนทัง้ ๔ ประการ
และทํากิจทัง้ ๔ ประการได้ในขณะนัน้ คือทุกข์ได้กาํ หนดรู้ ได้ศึกษาว่าทุกข์คอื อะไร
ทุกข์ก็คอื ความแก่ความเจ็บความตาย เหตุของความทุกข์หรือสมุทยั ก็คอื ตัณหาความ
อยากทัง้ ๓ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา มรรคก็คอื สติปญั ญา พิจารณาว่าทุกข์คอื
อะไร ทุกข์ก็คอื เกิดแก่เจ็บตาย อะไรทําให้ทกุ ข์ก็คอื สมุทยั พอรู้ก็ตดั สมุทยั ยอมรับ
ความจริง ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตาย ความทุกข์ก็จะหายไป ความกลัวตายก็จะหายไป
ความกลัวความเจ็บ กลัวความตายก็หายไป เป็ นนิ โรธความดับทุกข์ข้นึ มา จิตก็เบาโล่ง
สบาย เหมือนกับขึ้นสวรรค์ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ เป็ นความสุขอย่างมาก มากกว่าสุขที่ได้
จากสมาธิ เป็ นความสุขทีไ่ ม่ถาวร แต่ปญั ญาเป็ นความสุขทีถ่ าวร สุขนี้จะไม่มที างเสือ่ มไป
แต่สุขของสมาธิยงั เสือ่ มได้ ถ้าไม่ปฏิบตั สิ มาธิอย่างต่อเนื่อง ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็จะ
หายไปหมด เหมือนกับเอานํา้ ทีแ่ ช่เย็นออกจากตูเ้ ย็น ไม่เอากลับไปแช่ในตูเ้ ย็น ไม่นาน
นํา้ ก็จะหายเย็น ถ้าเอานํา้ เย็นออกมาเทใส่แก้วดืม่ แล้วเราเอากลับเข้าตูเ้ ย็น นํา้ ก็ยงั จะ
เย็นอยู่เรื่อยๆ เวลาจะดืม่ ก็จะมีนาํ้ เย็นให้ดม่ื ถ้าเข้าสมาธิอยู่เป็ นประจํา ก็จะมีความสุข
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อยู่เรื่อยๆ ในวันหนึ่งต้องเข้าหลายๆครัง้ พอออกจากสมาธิก็ตอ้ งเดินจงกรมต่อ พอ
เหนื่อยพอเมือ่ ยแล้วก็กลับไปนัง่ สมาธิใหม่ ถ้าทําอย่างนี้ก็จะสามารถรักษาฐานของสมาธิ
รักษาฐานของความสงบไว้ได้ ถ้าไม่รกั ษาก็จะหายไปหมด หลวงตาท่านเคยเล่าว่าจิต
เสือ่ มสมาธิเสื่อม เพราะท่านไปทํากลดอยู่อนั หนึ่ง ก็เลยไม่ได้นงั ่ สมาธิ ไม่ได้เดินจงกรม
จิตอยู่กบั การทํากลด พอไม่ได้นงั ่ สมาธิอย่างต่อเนื่องก็เลยเสือ่ มไปหมด พอเสือ่ มแล้วก็
วุน่ วายใจอย่างมาก เป็ นเหมือนเศรษฐีตกยาก ท่านว่ามันทรมานยิง่ กว่าคนทีย่ ากจน ทีไ่ ม่
เคยเป็ นเศรษฐี เคยอยู่อย่างไรก็อยู่ได้ แต่คนทีเ่ ป็ นเศรษฐีแล้วต้องอยู่อย่างคนจนนี้มนั
แสนจะทรมานใจ เพราะมีตณั หาความอยากจะรํา่ รวยเหมือนเดิม แต่คนจนนี้ไม่มี ก็อยู่
ตามประสาของเขาไป จึงไม่มคี วามทุกข์ทรมานใจ
นี่ก็พูดถึงเรื่องความจริงกับความจํา ความรู้ทเ่ี ราได้ศึกษาจากพระไตรปิ ฎก หรือได้ยนิ ได้
ฟังจากครูบาอาจารย์ จะเป็ นความจริงได้ก็ต่อเมือ่ เรามีสมาธิก่อน ทีเ่ รียกว่าภาวนามย
ปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการภาวนา ก็หมายถึงปัญญาทีเ่ กิดจากจิตทีส่ งบแล้ว การ
ภาวนาก็เพือ่ ให้จติ สงบ สมถภาวนา สมถะกับวิปสั สนาจึงเป็ นเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวา
จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ เปรียบเหมือนคนทีม่ ี ๒ เท้า กับมีเท้าเดียว คนทีม่ ี ๒
เท้าจะเดินได้อย่างปกติ แต่คนทีม่ เี ท้าเดียวจะเดินได้อย่างไร สมาธิถงึ แม้จะไม่ได้วเิ ศษ
เหมือนปัญญา ถ้าปัญญาไม่มสี มาธิก็ไม่มปี ระโยชน์อะไร ตอนนี้พวกเราก็มปี ญั ญากัน
แต่ไม่ใช่ภาวนามยปัญญา เป็ นสุตมยปัญญา คือปัญญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั กับจิน
ตามยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากความคิดพิจารณา ไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะหยุดกิเลสได้ เพราะ
ไม่มเี บรก ไม่มสี มาธิ สมาธิน้ เี ป็ นตัวเบรก เบรกทุกอย่างภายในจิตให้หยุดหมด เบรก
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้หยุดทํางานชัว่ คราว กิเลสอาศัยเวทนาสัญญาสังขาร
วิญญาณเป็ นเครื่องมือ ออกมาจากอวิชชา อวิชชาเป็ นหัวหน้าของกิเลส เป็ นผูส้ งการให้
ั่
กิเลสทํากรรมต่างๆผ่านทางสังขาร อวิชชาปัจจยาสังขารา ไปสู่วญิ ญาณ ไปสู่อายตนะ
ไปสู่เวทนา ไปสู่ตณั หา ไปสู่อปุ าทาน ไปสู่ภพ ไปสู่การเกิดแก่เจ็บตาย
ขันธ์ ๕ ของพวกเราเป็ นเครื่องมือของกิเลส ไม่วา่ เราจะทําอะไรด้วยขันธ์ ๕ ก็จะไปทาง
กิเลสหมด เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เราก็พจิ ารณาไปตามอํานาจของกิเลส เข้าข้างตัวเอง
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นัง่ เจ็บหน่อยก็หาว่าทรมานตนแล้ว อดอาหารถือศีล ๘ ก็ถอื ว่าทรมานมากเกินไปแล้ว
พระพุทธเจ้าทรงอดถึง ๔๙ วัน อย่างนัน้ ถึงจะเรียกว่าเกินไป พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้วา่
เกินไป ถึงได้ยอ้ นกลับมาเสวยพระกระยาหาร พวกเราอดอาหารเพียงมื้อเดียว ๒ มื้อก็
ว่าทรมานตนเกินไปแล้ว อย่างนี้แสดงว่าเป็ นความคิดของกิเลส คนถึงไม่เข้าใจกัน ว่า
ทําไมต้องปฏิบตั อิ ย่างยากลําบาก ทําไมไม่ปฏิบตั แิ บบง่ายๆ พอมีใครมาสอนเรื่องวิธี
ปฏิบตั แิ บบง่ายๆ ก็ตามกันเป็ นฝูงเลย ชอบ ง่ายๆ แล้วได้อะไรหรือเปล่า ได้แต่ความ
คาดคะเน ความด้นเดา ได้แต่ความจํา ไม่ได้เป็ นความจริง ความจริงต้องเลือดตาแทบ
กระเด็น อย่างทีห่ ลวงปู่ขาวท่านบอกว่า นิพพานอยู่ฟากตาย ต้องยอมตายถึงจะชนะ
กิเลสได้ กิเลสมันกลัวความตายอย่างเดียว พอเอาความตายเป็ นเดิมพัน มันถอยเลย ถ้า
ไม่เอาความตายเป็ นเดิมพัน มันสูเ้ ราเต็มทีเ่ ลย นี่ก็พูดถึงเรื่องธรรมะทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ
กับธรรมะทีเ่ กิดจากการศึกษา มันไม่เหมือนกัน ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะของผู ้รู้จริงเห็นจริง
แล้วปฏิบตั ดิ ว้ ย ก็ได้ครบทัง้ ๒ ส่วน คําสอนก็เป็ นความจริง ออกมาจากใจทีร่ ู้จริงเห็น
จริง ผูป้ ฏิบตั กิ ็เป็ นใจทีจ่ ริง เป็ นใจทีส่ งบ ทีพ่ ร้อมทีจ่ ะรับความจริง พอความจริงว่า
อย่างไรก็รบั ได้เต็มที่ จะเห็นอย่างทีค่ นสอนเห็น พระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่า อัญญาโกณ
ฑัญญะ เธอรู้แล้วหนอ เธอรู้แล้วหนอ รู้ตามทีเ่ รารู้ เรารู้อย่างนี้เราพูดอย่างนี้ เธอก็รู้
อย่างทีเ่ รารู้ ท่านก็เลยได้ช่อื ว่ารู้แล้วหนอ แปลมาจากคําว่าอัญญาโกณฑัญญะ ดังนัน้
การศึกษาหรือการได้ยนิ ได้ฟงั จึงเป็ นได้ ๒ วิธี เป็ นเชิงปฏิบตั กิ ็ได้ เป็ นเชิงปริยตั กิ ็ได้
ถ้าจิตสงบแล้วเวลาอ่านหนังสือหรือฟังธรรม จะเป็ นปฏิบตั ไิ ปในตัว จะคิดพิจารณาไป
แล้วก็จะเห็นจริงกับสิง่ ทีผ่ ูส้ อน ถ้ายังอยู่ในเชิงทําการบ้านอยู่ ก็จะเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไป
พิสูจน์ การปฏิบตั บิ างครัง้ ก็ยงั อยู่ในขัน้ ทําการบ้านอยู่ ยังไม่ได้เอาชีวติ เป็ นเดิมพัน ยัง
ปฏิบตั ใิ นทีป่ ลอดภัย อย่างนี้เป็ นการทําการบ้าน ยังไม่ได้ข้นึ เวที ยังไม่ได้เข้าสนามสอบ
ถ้าจะเข้าสนามสอบก็ตอ้ งไปอยู่ในทีๆ่ ต้องเอาชีวติ เป็ นเดิมพัน ตอนนัน้ จะเป็ นจริงขึ้นมา
ผูป้ ฏิบตั จิ ะรู้เองว่าตอนนี้อยู่ในเชิงทฤษฎีหรือในเชิงปฏิบตั ิ รู้วา่ กําลังทําการบ้านหรือกําลัง
เข้าห้องสอบ ถ้าปฏิบตั ไิ ปแบบสบายๆไม่ตอ้ งเอาอะไรเป็ นเดิมพัน ไม่เอาชีวติ ไม่เอาความ
เจ็บปวดรวดร้าวมาเป็ นเดิมพัน อย่างนี้ก็ยงั เป็ นการทําการบ้านอยู่ ถ้าจะเอาของจริงก็ตอ้ ง
ทําอย่างจริงจัง อย่างทานก็ตอ้ งสละหมดถึงจะเรียกว่าให้จริง พระพุทธเจ้าก็ทรงสละหมด
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ไม่มอี ะไรติดตัวไปแม้แต่ช้นิ เดียว นอกจากเสื้อผ้าทีส่ วมใส่ไปเท่านัน้ เอง ครูบาอาจารย์
พระทุกรูปทีบ่ วชก็ไม่มใี ครเอาอะไรติดตัวไป นัน่ แหละเรียกว่าเข้าห้องสอบเข้าสนามสอบ
คนทีบ่ อกว่าปฏิบตั เิ ก่งแต่ยงั เป็ นฆราวาสอยูน่ ้ ี ยังไม่ได้เข้าห้องสอบหรอก ยังทําการบ้าน
อยู่ คนทีไ่ ม่ตอ้ งบวชทีป่ ฏิบตั จิ นได้บรรลุ ก็มบี า้ งแต่เป็ นกรณีพเิ ศษ ตัดได้ภายในใจ แต่
ยังมีความจําเป็ นไม่สามารถออกบวชได้ แต่ใจไม่ได้ยดึ ไม่ได้ตดิ กับสมบัตขิ ้าวของเงิน
ทอง หรือบุคคลต่างๆเลยแม้แต่นิดเดียว สมบัตขิ ้าวของเงินทองจะสูญหายไปอย่างไร จะ
ไม่ทาํ ความเดือดร้อนให้กบั เขา คนทีเ่ ขาเกี่ยวข้องด้วย เช่นสามีภรรยาลูกพ่อแม่ ตายไป
หรือเป็ นอะไรไป จะไม่กระทบกระเทือนใจเขาเลย ถ้าอย่างนัน้ ก็แสดงว่าตัดได้ ถ้ายัง
กังวลกับเรื่องสมบัตอิ ยู่ กังวลกับเรื่องคนนัน้ คนนี้อยู่ แล้วคิดว่าเราตัดได้แล้ว จะเป็ นการ
หลอกตัวเอง
การปฏิบตั จิ งึ มีอยู่ ๒ ลักษณะ แบบทําการบ้านและแบบเข้าห้องสอบ ส่วนการเรียนก็มี
อยู่ ๒ ลักษณะ เรียนแล้วได้ความจํากับเรียนแล้วได้ความจริง ถ้าเรียนแล้วได้ความจริง
จิตต้องมีความสงบ พอจิตสงบแล้วแว่นตาก็จะใส เวลาเรียนความจริงก็จะเห็นความจริง
จะไม่เห็นไปตามจินตนาการ ถ้าใจไม่สงบเรียนแล้วหรือฟังแล้ว จะจินตนาการไปตาม
ความรู้สกึ นึกคิดของกิเลส ทีย่ งั ครอบงําสังขารความคิดปรุงแต่งอยู่ วันนี้จงึ ได้อธิบาย
เรื่องปริยตั ปิ ฏิบตั ปิ ฏิเวธให้รู้วา่ เป็ นอย่างไร บางคนคิดว่าอ่านแล้วได้ยนิ ได้ฟงั เข้าใจแล้วก็
คิดว่าบรรลุแล้วก็มี บางคนบรรลุจริงๆก็มี ถ้าจิตสงบมีฐานของสมาธิอยู่แล้ว ก็จะบรรลุ
จริง ถ้าบรรลุจริงแล้ว จะต้องเปลีย่ นวิถชี วี ติ อย่างแน่นอน ถ้าบรรลุแล้วยังทําเหมือนเดิม
อยู่ ยังดูหนังฟังเพลงยังชอบกินโน้นกินนี่อยู่ ยังชอบดืม่ อยู่ อย่างนี้ก็ไม่รู้วา่ บรรลุ
ตรงไหน ถ้าบรรลุจริงจะออกบวชกัน พวกทีฟ่ งั เทศน์ฟงั ธรรมจากพระพุทธเจ้า พอบรรลุ
ปั๊บก็ขอบวชกัน ไม่วา่ จะเป็ นฆราวาสหรือนักบวชในลัทธิอน่ื ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมในเพศ
ฆราวาสเพราะเป็ นกองทุกข์แท้ๆ พอได้ออกจากกองทุกข์ออกจากกองไฟแล้ว จะกลับเข้า
ไปอยู่ในกองไฟทําไม ต้องออกมากันทัง้ นัน้ พวกฆราวาสทีค่ ดิ ว่าบรรลุแล้ว ไม่รู้วา่ บรรลุ
จริงหรือเปล่า มีประเด็นทีท่ าํ ให้สงสัยได้ มีฆราวาสบางท่านทีค่ ดิ ว่าบรรลุแล้ว สามารถสัง่
สอนผูอ้ น่ื ได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถทีจ่ ะสอนได้อย่างกว้างขวาง ก็เลยคิดว่าต้องบวช
เป็ นพระ แต่ไม่ได้บวชเพือ่ ศึกษาปฏิบตั ติ ามพระธรรมวินยั บวชเพือ่ เอาผ้าเหลืองเป็ น
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เครื่องมือ ให้คนเกิดศรัทธาจะได้เชื่อฟังเขา เพราะคิดว่าบรรลุแล้วก็อยากจะเป็ นครูเป็ น
อาจารย์ พอบวชปั๊บก็ตงั้ สํานักเป็ นเจ้าสํานักเลย แล้วก็สงสอนผู
ั่
อ้ น่ื ทันทีเลย ไม่ตอ้ ง
ศึกษาอยู่กบั ครูบาอาจารย์ ๕ พรรษาตามพระธรรมวินยั จึงไม่รู้จกั กฎกติกาการปฏิบตั ิ
ของพระปฏิบตั ิ ถือว่าไม่สาํ คัญ บิณฑบาตก็ไม่สาํ คัญ ธุดงควัตรก็ไม่สาํ คัญ เพราะบรรลุ
แล้ว ถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั แิ ล้ว บวชเพือ่ สังสอนผู
่
อ้ น่ื เท่านัน้ ถ้าบรรลุจริง
ไม่ตอ้ งบวชก็ได้ ถ้าสอนความจริงให้ผูอ้ น่ื เอาไปปฏิบตั แิ ล้วได้ผล ก็จะเกิดศรัทธาอยู่ดี
ไม่จาํ เป็ นต้องบวชก็ได้ ถ้าบรรลุจริงก็ไม่มคี วามอยากไปสอนใคร พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว
ก็ไม่อยากจะสอนใคร แต่คนทีอ่ ยากจะสอนนี่เป็ นอะไรกันแน่ ความอยากจะสอนก็เป็ น
ตัณหาแล้ว ภวตัณหาอยากเป็ นอาจารย์ อยากจะมีลูกศิษย์ลูกหามีบริวาร กิเลสมันแหลม
คมขนาดไหน ใครทีค่ ดิ ตัง้ ตนเป็ นอาจารย์กค็ วรคิดให้ดี ก็มอี ยู่มากพวกฆราวาสญาติโยม
ทีเ่ ป็ นครูเป็ นอาจารย์ หรือผูท้ บ่ี วชปั๊บก็เป็ นอาจารย์เลย แล้วเป็ นอย่างไร ก็เป็ นปัญหา
ตามมา
การปฏิบตั ติ อ้ งรู้จริงเห็นจริงแล้วก็ทาํ กันจริงๆด้วย ทานก็สละอย่างจริงๆ ศีลก็ตอ้ ง
บริสุทธิ์อย่างจริงๆ สมาธิก็ตอ้ งสงบอย่างจริงๆ ปัญญาก็ตอ้ งตัดกิเลสได้อย่างจริงๆ ถ้า
เป็ นเพียงแต่ช่อื จะทําไม่ได้ ทานก็ยงั หวงสมบัติ ยังโลภสมบัติ ยังอยากได้อย่างนัน้ อย่าง
นี้ อย่างนี้ยงั ไม่ใช่ผูท้ ส่ี ละเรื่องลาภเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสมบัตติ ่างๆ ต้องดูใจเป็ นหลัก
ใจนี่แหละเป็ นสนามรบของธรรมของกิเลส ใจเป็ นทีต่ งั้ ของความสุขและความทุกข์ ถ้า
ธรรมมีกาํ ลังมากกว่ากิเลส ความสงบความสุขก็จะเกิดขึ้น ถ้ากิเลสมีอาํ นาจมากกว่า
ธรรม ความรุ่มร้อนฟุ้งซ่านกระวนกระวายใจก็จะเกิดขึ้น ในช่วงปฏิบตั นิ ้ ีจะผลัดกันรับ
ผลัดกันรุก ถ้าธรรมมีกาํ ลังมากกว่าความสงบก็จะเกิดขึ้น ถ้ากิเลสมีกาํ ลังมากกว่าความ
รุ่มร้อนใจก็จะเกิดขึ้น จึงไม่ตอ้ งมองทีไ่ หน ให้มองทีใ่ จ ถึงแม้ว่าส่วนอืน่ จะเป็ นชนวน ที่
จะทําให้เกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมา เวลาแก้ปญั หาต้องแก้ทใ่ี จ อย่าไปแก้ภายนอก เช่นคน
อืน่ พูดไม่ดี ทําให้เราโกรธ อย่าไปแก้ทเ่ี ขา อย่าไปขอร้องให้เขาพูดดีหรือทําดี ต้องปล่อย
วางเขา การปล่อยวางเขาก็คอื การแก้ทใ่ี จ ถ้าใจเราไม่ยอมปล่อย ก็อยากจะให้เขาพูดดีทาํ
ดีกบั เรา พอมีความอยากก็ตอ้ งไปขอร้องเขาให้เขาทําดีพูดดีกบั เรา ถ้าเขาทําเราก็ดใี จ
ชัว่ ขณะหนึ่ง พอเขาไม่ดอี กี เราก็จะเสียใจอีก ถ้าแก้ทใ่ี จยอมรับดีก็ได้ชวั ่ ก็ได้ เป็ นเรื่อง
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ของเขา เราไปบังคับควบคุมเขาไม่ได้ แต่เราควบคุมใจของเราให้ปล่อยวาง ให้ยอมรับ
ความจริงได้ ว่าเป็ นเรื่องธรรมดา อนิจจังทุกขังอนัตตาเปลีย่ นแปลงได้ ดีได้เดีย๋ วก็ชวั ่ ได้
สุขได้เดีย๋ วก็ทกุ ข์ได้ ยอมรับทัง้ ๒ ส่วน พอยอมรับทัง้ ๒ ส่วน จะเกิดขึ้นอย่างไรก็รบั ได้
หมด สมหวังก็ได้ผดิ หวังก็ได้ ถ้าไม่อยากได้อะไรเลย ก็จะไม่ดใี จหรือเสียใจ ถ้าอยาก
เวลาได้ก็จะดีใจ เวลาไม่ได้ก็จะเสียใจ จึงต้องมาแก้ทใ่ี จ คือแก้ความอยาก อย่าไปอยาก
ให้ยนิ ดีตามมีตามเกิด มาอย่างไรก็ได้ เป็ นการแก้ปญั หาทีถ่ ูกจุด ให้แก้ภายในใจ ทําใจ
ให้อม่ิ ให้พอ พอด้วยความสงบ ด้วยสมาธิ พอจิตสงบแล้วจะไม่หวิ ไม่อยาก พอไม่สงบ
กิเลสอวิชชาก็จะปรุงแต่งขึ้นมา ให้เห็นว่าไอ้นนั ่ ก็ดี ไอ้น่กี ็ดี ไอ้น่กี ็สวย พอเห็นว่าดีวา่
สวยก็อยากจะได้ข้นึ มาทันที ไม่เคยคิดเลยว่า ได้มาแล้วทําให้ความทุกข์หายไปตลอด
หรือเปล่า ทําให้ความสุขอยู่ไปตลอดหรือเปล่า มันก็เหมือนเดิม ได้มาแล้วก็เป็ น
เหมือนเดิม เคยทุกข์อย่างไรก็ยงั ทุกข์อย่างนัน้ อยู่ เคยอยากได้อะไรก็ยงั อยากได้อยู่
ถ้าอยากจะได้อะไร ให้อยากในสิง่ ทีท่ าํ ให้เราอิม่ เราพอไปตลอด ให้ความทุกข์หายไป
ตลอด ควรจะอยากได้สง่ิ นี้ ก็มธี รรมะเท่านัน้ ทีจ่ ะให้ความสุขไปตลอด ให้ความทุกข์
หายไปตลอด พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ความยินดีในธรรมชนะการยินดีทงั้ ปวง ให้ยนิ ดี
กับธรรมะ ยินดีกบั การทําใจให้สงบ ด้วยทานศีลภาวนา อย่าเอาแต่ภาวนา แต่ทานไม่
ยอมทํา ยังเสียดายสมบัตขิ ้าวของเงินทองอยู่ เพราะจะภาวนาไม่ได้ผล ต้องผ่านขัน้ ทาน
ผ่านขัน้ ศีลก่อน ถึงจะสงบอย่างเต็มที่ ถ้ายังหวงยังห่วงสมบัตอิ ยู่ภาวนาอย่างไรก็ไม่มที าง
สงบลงได้ ถ้ายังทําบาปทํากรรมอยู่ ยังกระวนกระวายกระสับกระส่าย ก็จะไม่มที างสงบ
ลงได้ ถ้าทานสละเต็มทีเ่ ลยอย่างพระพุทธเจ้า ทรงรู้วา่ อยู่ในวังไม่มที างทีจ่ ะสงบได้อย่าง
เต็มที่ ก็ตอ้ งออกจากวัง ไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่ทาํ ผิดศีล ตัง้ ใจ
ควบคุมจิตใจด้วยสติ ไม่ให้คดิ ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆ ให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง
เช่นอยู่กบั การบริกรรมพุทโธ อยู่กบั การพิจารณาธรรม เช่นอาการ ๓๒ ผมขนเล็บฟัน
หนังเนื้อเอ็นกระดูกฯลฯ เป็ นกรรมฐานทีส่ ามารถทําให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ กรรมฐานก็
มีอยู่ ๔๐ ชนิดด้วยกัน ทีเ่ ราสามารถใช้เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่ให้คดิ ปรุงแต่ง แล้ว
ก็ดงึ ใจให้เข้าสู่ความสงบได้
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ในบรรดากรรมฐานทัง้ ๔๐ นี้ มีกรรมฐานบางส่วนทีเ่ ป็ นทัง้ สมถะและเป็ นวิปสั สนา เป็ น
สมาธิและเป็ นปัญญาด้วย บางอย่างก็เป็ นเพียงสมาธิอย่างเดียว เช่นการบริกรรมพุทโธ
จะได้เพียงอย่างเดียวคือสมาธิความสงบ จะไม่เห็นไตรลักษณ์ จะไม่เกิดปัญญา ถ้า
พิจารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย จะเห็นอสุภะความไม่สวยไม่งาม เป็ นปัญญาทีจ่ ะตัด
ราคะตัณหาได้ ถ้าใช้กรรมฐานชนิดนี้ ก็จะเหมือนยิงกระสุนนัดเดียวได้นก ๒ ตัว ถ้า
ถนัดการเจริญมรณานุสติ หรือพิจารณาอสุภะ จะได้ทงั้ ๒ อย่างเลย ได้สมถะแล้วก็ได้
วิปสั สนาด้วย ถ้าพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆ พิจารณาอสุภะความไม่สวยไม่งามความ
เป็ นปฏิกูลของร่างกายอย่างต่อเนื่อง จิตจะสงบและดับราคะตัณหาด้วย เวลาราคะ
เกิดขึ้นอสุภกรรมฐานก็จะเข้ามาระงับทันที พอเห็นว่าสวยว่าหล่อปั๊บ ก็จะดูทะลุเข้าไปใต้
ผิวหนังเลย ก็จะดับได้ทนั ที ถ้าเห็นอสุภะอยู่ตลอดเวลา จะมีราคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
ถ้าเห็นแต่ปฏิกูลความสกปรก เห็นสิง่ ทีน่ ่าเกลียดน่าขยะแขยงอยู่ตลอดเวลา จะเกิด
ความใคร่ข้นึ มาได้อย่างไร มันเกิดไม่ได้ เหมือนกับยา ถ้ามียาคุมเชื้อโรคไว้ได้ โรคก็จะ
ไม่กาํ เริบ เช่นโรคเอดส์เป็ นต้น เมือ่ ก่อนไม่มยี าคุม ต้องตายภายใน ๗ วัน ๗ เดือน แต่
เดีย๋ วนี้อยู่ไปได้ตลอด ถ้ามียาคุม แต่รกั ษาไม่หาย ปัญญาก็เป็ นอย่างนี้ ปัญญาจะคุม
หรือตัดกิเลสให้หมดไป พอกิเลสหมดไปแล้วก็ไม่ตอ้ งพิจารณาอีกต่อไป ถ้ากิเลสเกิด
ขึ้นมาเมือ่ ไหร่ ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาทันที
ปัญญาเมือ่ อยู่ในจิตแล้วจะไม่หายไปจากจิต เป็ นความจริงแล้ว เมือ่ ก่อนเป็ นความหลง
เห็นว่าสวยว่างาม เพราะเห็นเพียงครึ่งเดียว เห็นภายนอก แต่เดีย๋ วนี้เห็นทะลุปรุโปร่งไป
หมด ทัง้ ข้างในทัง้ ข้างนอก ทัง้ ส่วนทีส่ วยและส่วนทีไ่ ม่สวย ส่วนทีส่ ะอาดและไม่สะอาด
เห็นทุกเวลา ถ้าต้องการเรียกขึ้นมาดูเมือ่ ไหร่ก็ได้ ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นก็จะไม่คดิ ถึงปฏิกูล
ไม่คดิ ถึงอสุภะ ดูแต่ไม่มอี ารมณ์ ถ้าดูดว้ ยกิเลสก็จะว่าสวยว่างาม ก็จะเกิดอารมณ์ข้นึ มา
ถ้ามีปญั ญามีปฏิกูลมีอสุภะก็จะดับได้ ถ้าไม่เคยพิจารณามาก่อน ก็จะไม่มเี ครื่องมือ ไม่มี
ยาทีจ่ ะกําจัดเชื้อโรค กําจัดราคะตัณหาความใคร่ พอไม่มกี ็จะปรุงแต่งใหญ่ จิตจะคิดแต่
ภาพสวยๆงามๆ จนต้องไปแต่งงาน ไปแบกกองทุกข์ข้นึ มาอีกสองสามกอง ได้สามีได้
ภรรยาแล้วก็ได้ลูกได้หลานแถมตามมาอีก ถ้ามีอายุยนื ยาวนานก็จะมีเหลนแถมมาเป็ น
พวงเลย เกิดจากการไม่เห็นอสุภะไม่เห็นปฏิกูลนัน่ เอง ถ้าเจริญแต่สมถะอย่างเดียวก็ยงั
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อยากยังใคร่ได้ ถ้ามีสมาธิอย่างเดียว ก็ยงั อยากมีครอบครัว ยังอยากมีสามีอยากมี
ภรรยา
พระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุตงั้ แต่วนั แรกบวช ให้พจิ ารณากรรมฐาน ๕ คนทีม่ าบวช
จะต้องท่อง เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ทัง้ อนุโลมและปฏิโลม ผมขนเล็บฟันหนัง หนัง
ฟันเล็บขนผม พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญอยู่ตลอดเวลา ตอนต้นให้พจิ ารณา ๕
อาการนี้ไปก่อน เพราะเวลาบวชนี้ไม่มเี วลาสอนทัง้ ๓๒ อาการ สอนเป็ นตัวอย่าง แต่
ความหมายก็คอื ให้พจิ ารณาทัง้ ๓๒ อาการ จากผมขนเล็บฟันหนัง ก็พจิ ารณาเข้าไปเนื้อ
เอ็นกระดูกเยือ่ ในกระดูก ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอด ไส้นอ้ ยไส้ใหญ่ อาหารใหม่อาหาร
เก่า เยือ่ ในสมองศีรษะ นํา้ ดีนาํ้ เสลดนํา้ เหลืองนํา้ เลือดนํา้ เหงือ่ นํา้ มันข้นนํา้ ตานํา้ มันเหลว
นํา้ ลาย นํา้ มูกนํา้ ไขข้อนํา้ มูตร แล้วก็ให้ยอ้ นกลับมา พิจารณาเข้าไปก็เป็ นอนุโลม
พิจารณาออกมาก็เป็ นปฏิโลม ให้พจิ ารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเป็ นภาพขึ้นมาในจิตในใจ
ถ้าไม่เห็นภาพก็ไปดูของจริง สมัยก่อนไปดูทป่ี ่ าช้า สมัยนี้ไปดูตามสถานทีส่ อนนักศึกษา
แพทย์ ไปดูเขาผ่าศพ ส่วนใหญ่จะสอนเรื่องอสุภะให้กบั นักบวช เพราะนักบวชออกจาก
เพศครองเรือนแล้ว แต่พวกญาติโยมจะไม่ค่อยสอนเรื่องอสุภะนี้ นอกจากญาติโยมที่
เป็ นนักปฏิบตั นิ กั ภาวนา ก็ถอื ว่าเป็ นเหมือนนักบวช เวลาหลวงตาสอนฆราวาสกับสอน
พระจะสอนต่างกัน ฆราวาสจะไม่ค่อยสอนเรื่องอสุภะ เรื่องความตายก็ไม่ค่อยสอน
เท่าไหร่ เพราะจิตของฆราวาสยังเป็ นเหมือนเด็กอยู่ ให้ดูหนังผีหนังฆ่ากันแล้วใจจะสลด
หดหู่ ท่านจะสอนเรื่องการทําบุญให้ทาน เรื่องรักษาศีล เรื่องศรัทธา ถ้าสอนพระจะสอน
อสุภะและความตาย
จึงไม่นิยมทีจ่ ะสอนรวมกัน
จะแยกสอนฆราวาสกับพระ
พระพุทธเจ้าก็ทรงแยกสอน ตอนบ่ายก็สอนฆราวาสญาติโยม ตอนคํา่ ก็สอนพระ ตอน
ดึกก็สอนเทวดา เพราะระดับจิตของแต่ละกลุม่ ไม่เหมือนกัน ความต้องการอาหารคือ
ธรรมไม่เหมือนกัน กลุม่ ของฆราวาสต้องการนม ยังเคี้ยวไม่ได้ ยังไม่มฟี นั ให้เนื้อให้ผกั
ไปก็ยงั กินไม่ได้ ส่วนพระเหมือนคนโตแล้ว เป็ นผูใ้ หญ่แล้ว
พวกฆราวาสญาติโยมจะชอบไปงานบุญกัน ชอบไปทีม่ คี นเยอะๆ ไม่ชอบไปอยู่คนเดียว
ไม่ชอบทีว่ เิ วก นักแสวงบุญชอบไปงานบุญ ถ้าเป็ นนักภาวนาจะชอบหาทีว่ เิ วกทีส่ งบสงัด
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ไม่มคี นพลุกพล่าน เพราะการภาวนาต้องสํารวมอินทรีย ์ สํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ต้องปิ ด
ทวารทัง้ ๕ ไม่ตอ้ งการรับรู้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพราะเวลารับรู้แล้วจะเกิดอารมณ์
เกิดกามตัณหา เกิดความอยาก ทีจ่ ะเสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ พอเสพแล้วก็ทาํ ให้
จิตใจไม่สงบ เวลาอยากจะเสพก็ไม่สงบ ต้องเสียเวลาไปหาสิง่ ทีต่ อ้ งการเสพ เสพเสร็จ
แล้วก็สงบไม่นาน เดีย๋ วก็หวิ อีก อยากจะเสพอีก วันทัง้ วันจะมีแต่เสพรู ปเสียงกลิน่ รส จึง
ไม่มที างทีจ่ ะทําให้จติ สงบได้ ถ้าเป็ นนํา้ ก็มคี นคอยตักอยู่เรื่อยๆ นํา้ จึงไม่มโี อกาสทีจ่ ะนิ่ง
ได้ จิตถ้ายังต้องเสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะอยู่ ก็จะวุน่ วายอยู่กบั เรื่องเหล่านี้ ชีวติ
ของฆราวาสก็วุน่ อยู่กบั เรื่องรูปเสียงกลิน่ รสนี้เอง ออกไปทํามาหากิน ก็เพือ่ จะได้มรี ายได้
มาซื้อรู ปเสียงกลิน่ รสในรูปแบบต่างๆ ชีวติ ก็วนเวียนกับเรื่องการเสพกาม โอกาสทีจ่ ะทํา
จิตใจให้สงบจึงไม่ค่อยมี นอกจากคนทีเ่ ริ่มเบือ่ เรื่องรู ปเสียงกลิน่ รสแล้ว ก็จะศึกษาหาสิง่
อืน่ มาทดแทน ก็จะสนใจการภาวนา จะลดเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายลง
จะมีเวลานัง่ สมาธิมเี วลาภาวนา
พอเห็นผลจากการภาวนา ว่าดีกว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะมีกาํ ลังจิตกําลังใจ
มีฉนั ทะ มีวริ ิยะ มีความขยัน ทีจ่ ะปฏิบตั มิ ากขึ้น ก็จะคิดไปอยู่วดั ไปหาทีส่ งบ ไปสํานัก
ทีม่ กี ารปฏิบตั ิ พอสงบมากขึ้น ก็ยง่ิ อยากไปอยู่ทส่ี งบมากขึ้น ตอนต้นก็ไปกันเป็ นกลุม่
ไปสองสามคน ต่อไปก็ไปคนเดียว ไปอยู่ตามวัดทีใ่ ห้ต่างคนต่างภาวนากันไป เวลา
ภาวนาใหม่ๆต้องไปเข้าหลักสูตรก่อน มีคนคอยสอน ให้ต่นื เวลานัน้ ให้เดินจงกรม ให้
ไหว้พระสวดมนต์ ให้เจริญสติ ทําเป็ นกลุม่ ไปก่อน พอจิตเริ่มสงบแล้ว ก็จะรู้วา่ เวลาอยู่
ใกล้คน อยู่ใกล้รูปเสียงกลิน่ รส ก็จะรําคาญใจ จะรบกวนใจ ทําให้เกิดนิวรณ์ข้นึ มา ก็จะ
ไปหาทีส่ งบวิเวกอยู่คนเดียว ถ้าเป็ นอย่างนี้แสดงว่าการภาวนาเจริญก้าวหน้า การปฏิบตั ิ
ต้องมีการวางแผน เหมือนกับทางโลก บริษทั ต่างๆมีการวางแผน ว่าปี น้ จี ะก้าวไป
ตรงไหน เช่นปี น้ ีตอ้ งทํายอดรายได้ให้เพิม่ ขึ้นจากยอดของปี ทแ่ี ล้ว ปี ทแ่ี ล้วทําได้ ๑๐
ล้าน ปี น้ ีจะต้องทําให้ได้ ๑๕ ล้าน ต้องมีแผนการว่าจะทําอย่างไร พวกนักปฏิบตั กิ ็ตอ้ งมี
การวางแผนเป็ นขัน้ เป็ นตอน ปี น้ ีตอ้ งได้อย่างนี้ ปี ต่อไปต้องได้อย่างนัน้ พวกเราเข้าสู่ปีท่ี
๕ แล้ว ต้องประเมินดูวา่ ก้าวไปถึงไหนแล้ว หรือยังเหมือนเดิม ถ้าเหมือนเดิมก็เสียเวลา
ไปเกือบ ๕ ปี ไม่ได้กา้ วไปไหนเลย ถ้าตัดภายนอกได้ ตัดเรื่องเงินเรื่องทองได้ เงิน
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หายไปก็ไม่เสียดายไม่เสียใจ สามีภรรยาตายไปก็ไม่รอ้ งห่มร้องไห้ ไม่เศร้าโศกเสียใจ ลูก
ตายไปก็ไม่ได้เดือดร้อน อย่างนี้ถงึ จะถือว่าได้พฒั นาก้าวหน้า ต้องวางแผน จะได้เดิน
ไปสู่เป้ าหมายทีต่ งั้ ไว้
ถ้าไม่วางแผนเลยก็จะทําแบบสบายๆ เพราะเป็ นนิสยั ของเราอยู่แล้ว ทีช่ อบทําอะไรแบบ
สบายๆ ไม่ชอบทรมานกิเลส ไม่ชอบทรมานตน แต่เราต้องทรมาน ถ้าต้องการความ
เจริญก้าวหน้าในทางธรรม อย่างปี น้ จี ะถือศีล ๘ สักกี่วนั ๕๒ วันก็หมายถึงอาทิตย์ละ ๑
ครัง้ หรือ ๑๐๔ วันก็หมายถึงอาทิตย์ละ ๒ ครัง้ เราต้องกําหนดเหตุ ผลจะได้ปรากฏ
ขึ้นมา ถ้าจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นก็จะอดข้าวเย็นได้ ไม่รู้สกึ ทรมานใจ ถ้าอดไม่ได้ อดแล้ว
รู้สกึ ทรมานใจ แสดงว่าใจไม่เข้มแข็ง สูก้ เิ ลสไม่ได้ ความทรมานใจเกิดจากกิเลส เกิด
จากตัณหา ความอยากกินอาหารในยามคํา่ คืน จึงต้องกําหนดเป้ าของการปฏิบตั ิ ว่าจะ
เพิม่ ขึ้นไปเท่าไหร่ จะทรมานกิเลสมากน้อยเพียงไร ในแต่ละขัน้ ในแต่ละตอน ขัน้ ต้นก็ถอื
ศีล ๕ ก่อน แล้วก็ถอื ศีล ๘ อาทิตย์ละครัง้ ต่อไปก็อาทิตย์ละ ๒ ครัง้ ๓ ครัง้ ต่อไปก็
ถือศีล ๘ ไปตลอด การนัง่ สมาธิเดินจงกรมในแต่ละวันก็จะเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ จาก ๑
ชัว่ โมงเป็ น ๒ ชัว่ โมง เป็ น ๓ ชัว่ โมง การสํารวมอินทรียต์ าหูจมูกลิ้นกายก็เพิม่ มากขึ้นไป
เคยดืม่ เคยรับประทานของอะไรจุกจิกทีไ่ ม่จาํ เป็ น ก็จะไม่รบั ประทานไม่ดม่ื
ถ้าจะ
รับประทานก็รบั ประทานพร้อมกับอาหาร ในระหว่างมื้อจะไม่รบั ประทานอะไรเลย ไม่วา่
จะเป็ นเครื่องดืม่ ทีม่ รี สมีกลิน่ มีสี หรือขนมนมเนยต่างๆ ดืม่ แต่นาํ้ นํา้ เปล่าอย่างเดียว
ทัง้ หมดนี้เป็ นเหตุทจ่ี ะนําผลทีด่ ี ทีจ่ ะทําให้จิตมีพลังมากขึ้น มีกาํ ลังทีจ่ ะดับกิเลสได้มาก
ขึ้น เราต้องกําหนด ถ้าไม่กาํ หนดก็จะไม่มที างก้าวขึ้นไปได้ เหมือนเดินขึ้นบันได วันนี้เรา
จะขึ้น ๒ ขัน้ พรุ่งนี้เราจะขึ้น ๓ ขัน้ ขึ้น ๔ ขัน้ ตัง้ เป้ าเอาไว้ จะได้ปฏิบตั ไิ ปตาม อย่าตัง้
สูงมากจนไม่สามารถทําได้ ตัง้ สูงเกินไปก็จะทําไม่ได้ จะท้อ จะเลิกทํา จะพาลไม่ทาํ เลย
ทําเท่าทีท่ าํ ได้ เพิม่ ทีละขัน้ ๒ ขัน้ ทําไมจะทําไม่ได้ เพิม่ ขึ้นวันละครึ่งชัว่ โมงทําไมจะเพิม่
ไม่ได้ ลดละเครื่องดืม่ ให้นอ้ ยลงไป ขนมให้นอ้ ยลงไป ทําไมจะทําไม่ได้ ค่อยๆทําไป พอ
สํารวมอินทรียไ์ ด้มากขึ้น จิตก็จะสงบง่ายขึ้น สงบมากขึ้น จะมีพลังลดละได้มากขึ้นไป
จะสนับสนุนกัน การเสริมสร้างคุณธรรม กับการลดละกิเลส ต้องทําไปพร้อมๆกัน ไม่ใช่
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จะเสริมแต่ธรรม แต่ก็กเิ ลสไม่ยอมลด ต้องเพิม่ ทางธรรมและต้องลดทางกิเลสคือทาง
กามตัณหา สํารวมอินทรียต์ าหูจมูกลิ้นกาย ไม่ดูไม่ฟงั เรื่องทีไ่ ร้สาระไม่มคี ุณไม่มี
ประโยชน์ จะฟังธรรมะจะดูหนังสือธรรมะ ไม่ดูหนังสือเกี่ยวกับทางโลก นอกจากเป็ น
หน้าทีก่ ารงาน เป็ นวิชาการ ก็ดูไปถ้าดูเพือ่ ความเพลิดเพลินเพือ่ ความสุขใจ ก็อย่าไปดู
มันไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง มันเป็ นเหมือนยาเสพติด
ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้ว รับรองได้วา่ จะต้องเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่มใี ครทําให้เราได้
นะ เราต้องทําเอง ไม่มใี ครคิดแทนเราได้ เราต้องคิดเอง ไม่มใี ครวางแผนให้เราได้ เรา
ต้องวางแผนเอง เพราะแต่ละคนจะรู้กาํ ลังของตน ว่าทําได้มากน้อยเพียงไร ครูบา
อาจารย์ท่านถึงไม่บงั คับพระเณรว่า จะต้องนัง่ สมาธิวนั ละกี่ชวั ่ โมง เดินจงกรมวันละกี่
ชัว่ โมง ท่านเพียงแต่สอนเป็ นกลางๆว่าทําให้มาก เดินจงกรมนัง่ สมาธิให้มาก เจริญสติให้
มาก ลดละเรื่องภายนอกให้มาก อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวกับภาระกิจการงานทีไ่ ม่ได้พฒั นา
จิตใจ กิจต่างๆทีไ่ ม่จาํ เป็ นท่านไม่ให้ทาํ สร้างโบสถ์สร้างเจดียท์ ่านบอกว่าเป็ นงานหยาบ
ไม่ใช่งานของสมณะนักบวช นักบวชต้องสร้างใจ สร้างพระขึ้นมาในใจ ด้วยการเดิน
จงกรมนัง่ สมาธิเจริญปัญญา นี่เป็ นงานของนักบวชของนักปฏิบตั ิ ของผูม้ งุ่ สู่การหลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิด สู่มรรคผลนิพพาน ต้องถืองานนี้เป็ นหลัก คันถธุระกับ
วิปสั สนาธุระ คันถะก็คอื การศึกษาพระธรรมคําสอน วิปสั สนาก็คอื การทําให้รู้แจ้งเห็น
จริง ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า นี่เป็ นงานหลักของพระ งานหลักของนักบวช
นักปฏิบตั ิ งานอืน่ ๆปล่อยให้คนอืน่ ทําไป ทําไปจนวันตายก็จะไม่จบ แล้วก็ไม่ได้ปลด
เปลื้องความทุกข์ ไม่ได้ปลดเปลื้องกิเลสตัณหาภายในใจ ให้เบาบางลงไป แต่กลับจะทํา
ให้มเี พิม่ มากขึ้นไป พอทํางานนี้เสร็จก็อยากจะทํางานนัน้ ต่อ พอได้รางวัลนี้แล้ว ก็
อยากจะได้รางวัลอืน่ อีก เป็ นเรื่องของกิเลส ความคิดแบบนี้ในสมัยนี้จะไม่ค่อยมีกนั
ส่วนใหญ่จะไปทางโลกกันหมด ไม่วา่ นักบวชหรือฆราวาส จะไปทางสร้างวัตถุกนั สร้าง
วัดให้สวยงามสร้างเจดีย ์ ๑๐๐ ยอด สร้างใหญ่ๆโตๆกัน แล้วได้อะไร ได้แต่กเิ ลสภายใน
ใจ ทีใ่ หญ่มากขึ้นไป พระพุทธเจ้าทรงสร้างอะไรบ้าง ไม่ดูบา้ ง พระบรมศาสดา พุทธัง
สรณัง คัจฉามิ ท่านสร้างวัดหรือเปล่า ไม่เคยสร้างเลย ท่านสร้างอะไร ท่านสร้างพระ
33

อรหันต์เป็ นหมืน่ เป็ นแสน ทําไมไม่ทาํ ตาม เพราะจิตมีแต่อวิชชาปัจจยาสังขารา เชื่อ
ความคิดของตน ก็เท่ากับเชื่อความคิดของกิเลสนัน่ เอง
ถาม เวลาจิตสงบจะมีปีติ คือจิตมันยิ้ม เกิดปี ตนิ าํ้ ตาไหล จะดูจติ ดูความสงบใน
ขณะนัน้ คือดูเวทนาว่าพอใจ มีความสุข แต่ไม่ได้พจิ ารณาอะไร ดูแค่น้ จี นจิต
ออกมารับรู้เสียงต่างๆ แต่ไม่ราํ คาญใจ ต่อจากนัน้ ต้องทําอะไร
ตอบ ทีท่ าํ มานี้ก็ถูกแล้ว ให้ใจเป็ นอุเบกขา ให้น่งิ ให้สงบให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะนิ่งได้ เรา
เพียงสักแต่วา่ รู้ อยู่กบั ความสุข อยู่กบั ความสงบนัน้ จนกว่าจะออกมารับรู้เรื่อง
ต่างๆ ทางตาหูจมูกลิ้นกายและความคิด พอเริ่มคิดแล้วก็ตอ้ งดึงความคิดมาทาง
ไตรลักษณ์ เช่นมาดูอสุภะก็ได้ ดูความไม่สวยงามของร่างกาย หรือดูความเกิด
แก่เจ็บตายของร่างกาย ของเราและของผูอ้ น่ื ใช้ความคิดไปในทางปัญญา ถ้าไม่
ดึงมากิเลสก็จะพาไปคิดเรื่องทํางานทําการ กวาดบ้านถูบา้ น หรือเรื่องทีอ่ ยากจะ
ทํา ก็จะไม่เกิดปัญญา
ถาม ต้องดูความเกิดดับของความสุขไหม
ตอบ ไม่ตอ้ งดูหรอก ถ้ามีสติก็เห็นอยู่แล้ว รู้โดยปริยายอยู่แล้ว รู้วา่ เมือ่ กี้น้ มี คี วามสุข
ตอนนี้ความสุขหายไปแล้ว ให้รู้วา่ เวลาเปลีย่ นสภาพไป ก็เหมือนออกจากห้อง
แอร์ ก็ตอ้ งร้อนเป็ นธรรมดา เวลาอยู่ในห้องแอร์ก็รู้วา่ เย็น เวลาออกจากห้องแอร์
ก็รู้วา่ ร้อน เป็ นเรื่องธรรมดา เรื่องทีค่ วรจะทําก็คอื ดึงความคิดมาทางไตรลักษณ์
ทางอนิจจังทุกขังอนัตตา ต้องพิจารณาร่างกาย ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็ นธรรมดา
พิจารณาจนเกิดความกล้าหาญ พร้อมทีจ่ ะรับกับความแก่ความเจ็บความตาย
พร้อมทีจ่ ะพิสูจน์วา่ กล้าจริงหรือเปล่า
ถาม ถ้าปวดขาและกลัวผีดว้ ย จะทําอย่างไร
ตอบ ต้องปล่อยวางทัง้ ๒ อย่าง ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตา ยอมตาย อย่างมากก็แค่
ตาย พอตายแล้วความเจ็บก็หมดไป พอยอมตายความกลัวก็หายไป ถ้ายังอยาก
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อยู่ต่อไป ก็ยงั จะกลัวอยู่ ถ้ายังอยากจะให้ความเจ็บหายไป ก็จะทุกข์ทรมานใจ
ถ้าเจ็บก็รู้วา่ เจ็บ ตายก็รู้วา่ ตาย ปล่อยให้เป็ นไปตามความจริง นี่แสดงว่ายังไม่ได้
พิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายมามากพอ ถ้าพิจารณามามากพอแล้ว
พอเกิดความเจ็บก็จะคิดเป็ นเรื่องธรรมดา ความกลัวก็อย่างมากก็แค่ตาย คนเรา
ต้องตายอยู่แล้ว ถ้ารับความจริงได้ ก็จะตัดความกลัวความทุกข์ทรมานใจได้
ความเจ็บของร่างกายถ้ายังมีอยู่ จะไม่รบกวนใจ นี่แสดงว่ายังไม่ได้พจิ ารณาทาง
ปัญญาเลย เอาแต่สมาธิอย่างเดียว พอเจอปัญหาก็ยงั ไม่สามารถจะแก้ได้ ปัญหา
ก็คอื ความกลัวตายนี่แหละ ความกลัวต่างๆก็ออกมาจากความกลัวตาย ถ้ายอม
ตายแล้วจะตัดความกลัวได้หมด อย่างมากก็แค่ตายแล้วก็ตอ้ งตายแน่ๆ คิด
อย่างนี้แล้วจะไม่กลัว
ถาม หนู ไม่กล้านัง่ สมาธิเพราะจะหลับ ก็เลยเดินจงกรมทัง้ คืน เดินแล้วก็ปวด แต่
พิจารณาไม่เป็ น
ตอบ พอออกจากสมาธิแล้ว ต้องพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตาย พิจารณาความเจ็บ
ความตายว่า อย่างไรก็ตอ้ งเจ็บต้องตาย เวลานัง่ หรือเดินแล้วเกิดความเจ็บ ก็
ปล่อยให้เจ็บไป ตอนทีพ่ จิ ารณาว่าเกิดมาแล้วต้องเจ็บนี้ ยังเป็ นเชิงทฤษฎีอยู่ ยัง
ไม่ได้เจอของจริง แต่ตอ้ งเจอแน่ๆ พิจารณาเพือ่ จะได้เตรียมใจรับกับความเจ็บ
พอนัง่ สมาธิหรือเดินจงกรมแล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมา จะต้องปล่อยวางให้ได้
ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องของมัน เวลาร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บก็ตอ้ งเจ็บอย่างนี้ ถ้า
ปล่อยได้ใจจะไม่เดือดร้อน
ถ้าปล่อยไม่ได้ใจจะทรมานยิง่ กว่าความเจ็บของ
ร่างกาย ตอนต้นทีพ่ จิ ารณาจะเป็ นเชิงทฤษฎีไปก่อน เตรียมรับกับเหตุการณ์ ว่า
ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย พิจารณาตลอดเวลาจนเป็ นนิสยั แล้วเวลาเจอความตาย
เจอความเจ็บ จะมีความกล้าหาญยอมรับว่า ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย เป็ น
ธรรมดา จะไม่กลัว จะปล่อยวางได้ จิตก็จะหลุดๆจากความทุกข์ ทีเ่ กิดจากความ
กลัวความแก่ความเจ็บความตาย
35

ถาม เวลาปฏิบตั อิ ยู่คนเดียวจะได้ผลดี จิตจะรวมตัวตัง้ มัน่ พออยู่บา้ นความเพียรจะ
ลดลง
ตอบ สถานทีท่ เ่ี ราอยู่คนเดียวจะเอื้ออํานวยการภาวนา เป็ นทีป่ ราศจากรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ทีจ่ ะมากระตุน้ จิตใจให้คดิ ปรุงแต่ง ถ้าอยู่ทบ่ี า้ นจะเห็นสิง่ ต่างๆ ก็จะ
อดคิดอดห่วงอดกังวลไม่ได้ ทําให้การภาวนายากลําบาก ท่านจึงสอนให้ไปหาที่
สงบวิเวก เป็ นการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ให้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิด
ต่างๆ เข้ามารบกวนจิตใจ คําว่าสัปปายะ แปลว่าสบาย นักปฏิบตั ติ อ้ งแสวงหา
ทีส่ ปั ปายะภาวนา จิตจะสงบง่าย สถานทีส่ งบสงัดวิเวกปราศจากความพลุกพล่าน
บุคคลต่างๆ เสียงต่างๆ บุคคลทีอ่ ยู่ดว้ ยก็ตอ้ งสัปปายะ ไม่ทะเลาะกัน ต่างคน
ต่างอยู่ ไม่ยุ่งไม่รบกวนกัน อาหารกับอากาศก็มผี ลกระทบกับการภาวนา ให้ไป
ได้อย่างสะดวกหรือไปอย่างยากลําบาก ถ้าอาหารไม่ถูกกับร่างกาย ทําให้เจ็บไข้
ได้ป่วย อย่างนี้ก็ไม่สปั ปายะ ไม่ได้หมายถึงอาหารทีไ่ ม่ถูกปากถูกคอ แต่หมายถึง
อาหารทีเ่ ป็ นปัญหากับร่างกาย อากาศก็มสี ว่ น ร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปก็เป็ น
ปัญหาได้ สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ทีข่ าดไม่ได้ก็คอื สติ ต้องมีสติคอยควบคุมใจ
ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้ใจเพ่นพ่าน เหมือนกับสุนขั ต้องผูกไว้กับเสา ไม่ให้ไป
ไหน แต่ถา้ ไม่ผูกไว้มันก็จะไปเทีย่ วเพ่นพ่าน กว่าจะตามหาตัวได้ก็เหนื่อย จิตถ้า
คิดไปเรื่อยเปื่ อย ไม่ควบคุมเอาไว้ ก็จะคิดฟุ้งซ่าน มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้น ถ้ามี
สติผูกเอาไว้กับพุทโธ หรือผูกไว้กับสิง่ ทีก่ าํ ลังทําอยู่ ทําอะไรก็ให้อยู่กบั การกระทํา
นัน้
กําลังเดินก็ให้รู้วา่ กําลังเดิน กําลังรับประทานอาหารก็ให้รู้อยู่กบั การ
รับประทานอาหาร ถ้ายังคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ตอ้ งบริกรรมพุทโธด้วย อย่าปล่อย
ให้คดิ เรื่องอืน่ ให้คดิ แต่พทุ โธอย่างเดียว ถ้าอย่างนี้ก็จะดึงจิตให้อยู่ใกล้ตัว ให้อยู่
ใกล้กับความสงบ เวลานัง่ สมาธิกาํ หนดให้อยู่กบั พุทโธหรืออยู่กบั ลมหายใจ จิตก็
จะไม่ไปทีอ่ น่ื ไม่นานก็จะรวมลงได้
มีเหตุปจั จัยหลายส่วนด้วยกัน ทัง้ ภายนอกและภายใน ทีน่ กั ปฏิบตั ติ อ้ งรู้ ต้อง
รู้จกั สร้างเหตุปจั จัยทีเ่ อื้อต่อการภาวนา ภายนอกก็ตอ้ งสัปปายะ ภายในก็ตอ้ งมี
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สติ ต้องสํารวมอินทรีย ์ ต้องปลีกวิเวก ต้องรู้จกั ประมาณในการรับประทาน
อาหาร รับประทานอาหารมากไปก็จะขี้เกียจง่วงเหงาหาวนอน นัง่ แล้วก็จะหลับ
ต้องถือศีล ๘ ลดการรับประทานอาหารลง ถ้ายังง่วงอยู่ก็ตอ้ งรับประทานมื้อ
เดียว ตอนต้นก็ถอื ศีล ๘ ไม่รบั ประทานหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว แต่ก็ยงั ง่วงอยู่
ก็ตอ้ งลดลงเหลือมื้อเดียว ถ้ารับประทานมื้อเดียวยังง่วงอยู่ ก็บงั คับให้
รับประทานเพียง ๕ คํา ๑๐ คําแล้วก็หยุด ถ้ายังง่วงอยู่ก็อดไปเลย นี่คอื ปัจจัย
ต่างๆทีจ่ ะสนับสนุนการปฏิบตั ิ ก็มสี ถานทีส่ งบสงัดวิเวก มีสติ รู้จกั ประมาณใน
การรับประทานอาหาร ไม่คลุกคลี ไม่ใช่ไปอยู่ทว่ี เิ วก พอไปเจอคนอืน่ ก็คุยกัน
เป็ นชัว่ โมง อย่างนี้ก็ไม่ได้ อยู่ทว่ี เิ วกแล้วก็ตอ้ งไม่ไปคลุกคลีกนั หาสถานทีส่ ปั ปา
ยะ สํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้ว การภาวนาก็จะก้าวหน้าอย่าง
แน่นอน
ถาม การเจริญสติในชีวติ ประจําวันนี้ เป็ นวิปสั สนาด้วยใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้ามองอะไรเป็ นไตรลักษณ์ ไม่เทีย่ งไม่ใช่ของเราเป็ นทุกข์ ก็เป็ นวิปสั สนาได้ ถ้า
ปลงได้วางได้ ไม่กลับไปยึดไปติดอีก ก็จะเป็ นวิปสั สนาอย่างสมบูรณ์
ถาม คําว่าตัดแล้วไม่กลับไปยึดไปติดนี้หมายถึง
ตอบ เช่นเลิกกินของจุกจิกแล้วก็ไม่กลับไปกินอีก เลิกบุหรี่แล้วก็ไม่กลับไปสูบอีก เลิก
เทีย่ วแล้วก็ไม่กลับไปเทีย่ วอีก
ถาม แต่ไม่ได้หมายถึงความคิดปรุงแต่งใช่ไหม
ตอบ จะไม่คดิ ปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านัน้ อีกเลย
เพราะไม่มคี วามอยากในสิง่
เหล่านัน้ แต่ความคิดปรุงแต่งยังมีอยู่ แต่ไม่มกี เิ ลสมาเกี่ยวข้อง พระพุทธเจ้าก็
ยังคิดอยู่ ครูบาอาจารย์ก็ยงั คิดอยู่ แต่ความคิดของท่านเป็ นธรรมล้วนๆ ไม่คดิ
ไปในทางกามตัณหาภวตัณหาหรือวิภวตัณหา ขันธ์ก็ยงั เป็ นขันธ์อยู่เหมือนเดิม
เมือ่ ก่อนนี้เป็ นสมบัตขิ องโจร แต่เดีย๋ วนี้โจรถูกฆ่าไปหมดแล้ว กลายเป็ นสมบัติ
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ของธรรมไป ขันธ์ของพระพุทธเจ้าก็ยงั เป็ นเหมือนเดิม กายเวทนาสัญญาสังขารก็
ยังเป็ นเหมือนเดิม ต่างกันทีเ่ จ้าของ ของพวกเรานี่มโี จรเป็ นเจ้าของ มีกเิ ลสเป็ น
เจ้าของ แต่ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์มธี รรมเป็ นเจ้าของ แทนทีจ่ ะเป็ น
อวิชชาปัจจยาสังขารา ก็เป็ นธรรมาปัจจยาสังขารา เป็ นปัญญาเป็ นสัมมาทิฐปิ จั จ
ยาสังขารา ต่างกันตรงนี้
ถาม ความคิดความปรุงแต่ง บางทีก็ไปในอดีต บางทีก็ไปในอนาคต กลับไปกลับมา
เกิดดับๆ
ตอบ ถ้าไม่มตี ณั หาในความคิดเหล่านัน้ ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร
ถาม เห็นมันเกิดดับๆ จนเบือ่ ไปเอง ก็หยุดคิดไปเอง แล้วก็อยู่วา่ งๆ
ตอบ จะใช้ความคิดอย่างไรก็ได้ สําคัญจะใช้ไปในทางไหน ใช้ไปในทางธรรมหรือทาง
กิเลส ถ้าใช้ไปในทางกิเลสก็จะเป็ นโทษกับเรา จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้เกิด
ขึ้นมา ถ้าใช้ไปในทางธรรมก็จะทําให้ใจสงบปล่อยวาง พระพุทธเจ้าพระอรหันต์
ทัง้ หลายท่านก็ยงั คิดอยู่ แต่ท่านไม่ได้คดิ อย่างพวกเราคิดกัน พวกเราคิดโลภ
อยากได้โน้นอยากได้น่ี ท่านไม่ได้คดิ อย่างนี้ ท่านคิดตามเหตุตามผล
ถาม อยากจะเรียนถามเรื่องทุกขเวทนา คือลูกมีปญั หาทีเ่ ข่า เป็ นโรคไขข้ออักเสบ
เวลานัง่ สมาธิมปี ญั หาเรื่องเวทนามาก ถ้าบอกจิตหรือบอกตัวเองว่า ร่างกายเป็ น
ดินนํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ตวั เราไม่ใช่ของเรา ถ้านัง่ ก็ตอ้ งเจ็บต้องปวด เราห้ามได้ไหม
ไม่ได้ บังคับให้หายเจ็บได้ไหม ไม่ได้ ถ้าสอนตัวเองในลักษณะนี้ พอมีความ
เจ็บปวดจะรู้อยู่ตลอดเวลา จิตจะนิ่ง ไม่อยากจะขยับ เจ็บก็ยงั เจ็บอยู่ แล้วท่าน
อาจารย์สอนบอกว่า ให้ถอื ร่างกายเป็ นเหมือนซากศพ ให้จดุ ไฟเผา ลูกก็ทาํ อย่าง
นัน้ บ้าง พอจุดไฟเผาปั๊บไม่รู้สกึ เจ็บไม่รู้สกึ เสียดาย แต่รู้สกึ ร้อนข้างใน ร้อนแบบ
สบาย แต่ร่างกายไม่เคยไหม้จนเป็ นเถ้าถ่าน เหมือนอย่างทีท่ ่านพระอาจารย์บอก
ก็ยงั ไหม้อยูอ่ ย่างนัน้ แต่จติ ไม่ได้นึกอยากจะเปลีย่ น แต่ไม่ได้เป็ นอย่างนี้ทกุ ครัง้
ถ้าไม่ได้เตรียมตัวจะรู้สกึ ทรมาน อย่างเช่นวันนี้นงั ่ ฟังท่านอาจารย์พูดได้ประมาณ
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ครึ่งชัว่ โมง รู้สกึ เลยว่าจิตมันสังมั
่ นอยากจะออก ห้ามอย่างไรก็หา้ มไม่ได้ ทําไม
ถึงเป็ นอย่างนัน้ ละคะ
ตอบ อยู่ทก่ี าํ ลังของสติปญั ญา ถ้ามีกาํ ลังมากกว่ากิเลสก็จะสงบ ถ้ากิเลสมีกาํ ลัง
มากกว่าก็จะวุน่ วาย จะไม่สงบ ถ้าสติปญั ญาอ่อนกําลังลง กิเลสก็จะสร้างความ
กระสับกระส่ายกระวนกระวายให้กบั ใจได้
ถาม ข้อสําคัญทีส่ ุดก็คอื ต้องสร้างสติ
ตอบ สร้างปัญญาด้วย
ถาม สร้างสติและปัญญาด้วย สร้างปัญญาด้วยการท่องเกิดแก่เจ็บตาย พยายามคิด
พิจารณา แต่ก็ยงั เป็ นความจําอยู่
ตอบ ก็ยงั ใช้ได้อยู่ ถ้าท่องไปก็จะเป็ นเชิงสมาธิ
ถาม ปัญญาก็ข้นึ มานะค่ะ บางครัง้ เวลาเราทําอะไรอยู่ มันก็ข้นึ มาว่า เออนี่เราต้องแก่
นะ เราต้องเจ็บเราต้องตาย ตายแน่ๆ ไม่มใี ครไม่ตาย ก็จะช่วยยับยัง้ ได้ แต่
บางครัง้ ก็ฟ้ งุ หลุดออกไป ก็พยายามทีจ่ ะดึงกลับเข้ามา มีบา้ นอยู่ทช่ี ะอํา เมือ่ ๒
ปี ทแ่ี ล้วมีคนเมตตา มาขโมยของทีบ่ า้ นไป ขโมยดีวดี ซี ดี วี ทิ ยุหม้อข้าวเตารีด
เหลือโทรทัศน์ไว้ให้ค่ะท่าน เมือ่ ปี ทแ่ี ล้วก็มาขโมยโทรทัศน์ไปอีก ปี น้ เี ลยสบายไม่
มีอะไรเลย ก็เป็ นสัปปายะพอสมควร
ตอบ ถ้าสูญเสียอะไรแล้วใจไม่รู้สกึ เสียดาย ก็แสดงว่าปล่อยวางได้ ขโมยมาช่วยให้เรา
ตัดกิเลสได้ อาจจะยังเสียดายอยู่ พอเอาไปแล้วก็ดี เป็ นเหตุทาํ ให้ตดั ได้อย่าง
ถาวรเลย บางทีก็ตอ้ งอาศัยเหตุการณ์มากระตุน้ สติปญั ญา กระตุน้ ให้เข้าห้อง
สอบ ตอนทีค่ ดิ ไว้ล่วงหน้านี้ยงั ไม่ได้เข้าห้องสอบ ถ้าไปหาหมอคราวหน้า หมอ
บอกว่าเหลืออีก ๖ เดือน ตอนนัน้ จะกระตุน้ ให้เข้าห้องสอบจริงๆ รู้วา่ ทีน้ ตี าย
แน่ๆแล้ว มีหมอรับรองแล้วว่าต้องตายแน่ๆ ทีน้ ีก็จะดูใจว่าปล่อยวางได้หรือเปล่า
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ถ้าปล่อยวางได้ก็สบาย ตายอย่างสบาย อยู่อย่างสบาย ๖ เดือนก่อนจะตายนี้
แทนทีจ่ ะมีความทุกข์กลับมีความสุขยิง่ กว่า ๖๐ ปี ทเ่ี คยอยู่มาก่อน ถ้ามีธรรมะ
เวลาเข้าขัน้ วิกฤตแล้วปลงได้ จะมีความสุขยิง่ กว่าตอนทีม่ กี เิ ลสครอบงําจิตใจ
ตลอดเวลา
ถาม มีคนพิการปฏิบตั ธิ รรม ด้วยการเจริญสติดูการเคลือ่ นไหวของร่างกาย ทําตัง้ แต่
เช้าจนเย็น พยายามเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ขณะทีเ่ จริญสตินนั้ เขาแยกกายแยก
ใจได้ ใจมองเห็นร่างกายกําลังทําอะไร อย่างนี้ไม่ใช่สมาธิใช่ไหมคะ
ตอบ เป็ นจินตนาการ เป็ นความคิดปรุงแต่งแยกแยะ ไม่ได้เป็ นความจริง ถ้าจิตรวมลง
นัน่ แหละถึงจะเป็ นความจริง เหมือนกับนัง่ ดูโทรทัศน์ แล้วก็แยกว่าภาพกับจอ
เป็ นคนละส่วนกัน ถ้าจะแยกจริงๆต้องปิ ดโทรทัศน์ ภาพจะหายไป เหลือแต่จอ
อย่างเดียว ตอนนัน้ จะแยกกันอย่างชัดเจน ต้องนัง่ สมาธิจนจิตรวมลง ขันธ์ ๕
จะหายไปหมด เหลือแต่สกั แต่วา่ รู้ เหลือแต่ผูร้ ู้ อย่างนี้ถงึ จะแยกกันจริงๆ เห็น
กันจริงๆ
ถาม เขาว่าเป็ นผูร้ ู้ทเ่ี ห็น แต่ไม่ได้เป็ นร่างกาย
ตอบ เป็ นจินตนาการ ยังดับกิเลสไม่ได้ กิเลสไม่หยุดทํางาน เพราะความคิดปรุงแต่ง
ยังไม่หยุด ยังถูกกิเลสใช้เป็ นเครื่องมืออยู่
ถาม การเจริญสติเพือ่ นัง่ สมาธิให้ได้ผล
ตอบ ให้จติ รวมลง
ถาม พอมีสมาธิปญั ญาจะพิจารณาได้นานขึ้น คือแทนทีจ่ ะพิจารณา เกิดแก่เจ็บตาย
แวบเดียว แล้วไปทีอ่ น่ื พอมีสมาธิจะทําให้การพิจารณาทางปัญญายาวนานขึ้น
ตอบ ใช่ จะติดเป็ นนิสยั ไป จะคิดแต่แก่เจ็บตายไป มากกว่าอยากจะอยู่ไปนานๆ
อยากจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย อยากจะไม่ตาย ทีเ่ ป็ นความคิดของปุถชุ น ไม่มใี คร
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อยากแก่อยากเจ็บอยากตายกัน ปัญญาต้องทวนกระแสของกิเลส ต้องคิดว่าต้อง
แก่แน่ๆ ต้องเจ็บแน่ๆ ต้องตายแน่ๆ คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกระแสของกิเลสถูก
กระแสของปัญญาดันกลับไป จะเห็นแต่แก่เจ็บตาย พอใครมาเล่าว่าคนนัน้ แก่
คนนัน้ เจ็บคนนัน้ ตาย ก็จะไม่ต่นื เต้นอย่างไร ไม่เหมือนพวกเรา พอได้ขา่ วว่าคน
นัน้ ไม่สบายหน่อย ตื่นเต้นกันใหญ่ พอคนนี้ตายเป็ นเรื่องใหญ่โต เป็ นข่าวใหญ่โต
ขึ้นมา
ถาม เพราะไม่ได้เตรียมใจไว้ ไม่ได้คดิ อยู่ตลอดเวลา
ตอบ ไม่ได้คดิ อยู่ตลอด ว่าต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ถ้าไม่มสี มาธิจะถูกกิเลสดึงไปคิด
เรื่องอืน่ คิดได้ป ั๊บเดียวก็จะไม่คดิ แล้ว ไม่สนุก คิดเรื่องอืน่ ดีกว่าสนุกกว่า คิดไป
เทีย่ วไหนดี ไปหาใครดี ไปซื้ออะไรดี จะคิดไปทางนัน้ ถ้ามีสมาธิเวลาสังให้
่ คดิ
อะไร จะไม่มกี เิ ลสมาดึงไป จะคิดตามทีเ่ ราสัง่ พอคิดไปเรื่อยๆ ก็จะติดเป็ นนิสยั
เหมือนท่องสูตรคูณ ตอนต้นก็ตอ้ งท่อง ๒ คูณ ๒ เป็ น ๔ ๒ คูณ ๓ เป็ น ๖
ท่องไปเรื่อยๆก่อน พอขึ้นใจแล้วก็ไม่ตอ้ งท่อง พอเห็น ๒ คูณ ๓ ก็รู้วา่ เป็ น
เท่าไหร่ การพิจารณาก็เหมือนกัน พอพิจารณาจนเป็ นนิสยั แล้ว พอเห็นใครก็รู้วา่
ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย แม้แต่เด็กแรกเกิด ก็รู้วา่ ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย จะ
คิดอย่างนี้
ถาม เป็ นสภาวธรรมทีเ่ กิดขึ้นโดยอัตโนมัตหิ รือเปล่า
ตอบ ไม่ เกิดจากการฝึ กซ้อม เหมือนกับท่องสูตรคูณ ถ้าไม่ท่องไว้ก่อนก็จะไม่สามารถ
รู้ผลคูณได้ พอเห็น ๒ คูณ ๓ ก็ตอ้ งคิดก่อนว่า ๒ กับ ๓ นี้เท่าไหร่ เอา ๒ มา
บวก ๓ ครัง้ ถึงจะได้ ๖ ถ้าท่อง ๒ คูณ ๓ เป็ น ๖ พอเห็นปั๊บก็จะขึ้นมาทันที
เหมือนการอ่านหนังสือ ตอนต้นก็ตอ้ งท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ไปก่อน แล้วก็มาหัดสะกด
พอสะกดเป็ นแล้ว พอเห็นตัวอักษรปั๊บก็จะอ่านได้เลย ไม่ตอ้ งสะกด ต้องมี
สัญญาความจําเป็ นตัวสนับสนุนสังขารความคิดปรุงแต่ง
ถาม แต่มนั เป็ นความจําใช่ไหม ไม่ใช่ปญั ญานี่คะ ถ้าท่องไปอย่างนี้
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ตอบ ต้องไปเข้าสนามสอบ ตอนต้นก็ทาํ การบ้านไปก่อน ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งไปอยู่ทต่ี อ้ งเอา
ความแก่ความเจ็บความตายเป็ นเดิมพัน ไปอยู่ทเ่ี สีย่ งต่อความตาย พออยู่ใกล้
กับความตายแล้ว ใจก็ตอ้ งจริงแล้ว ยอมรับความจริงได้หรือไม่ ยอมตายได้
หรือไม่ ถ้าหมอบอกว่าเป็ นโรคมะเร็งอยู่ได้อกี ๖ เดือน ทําใจได้หรือไม่ ตอนนัน้
แหละเข้าสนามสอบ แต่ตอนนี้ยงั ไม่ได้เข้าสนามสอบ ตอนนี้เป็ นการทําการบ้าน
ไปก่อน เป็ นนักมวยก็ชกกับกระสอบทรายไปก่อน ยังไม่ได้ข้นึ เวที ถึงบอกว่าการ
ปฏิบตั มิ ี ๒ ลักษณะ เบื้องต้นก็อยู่ในลักษณะการทําการบ้าน อยู่ทป่ี ลอดภัย พอ
อกจากสมาธิก็พจิ ารณาความแก่ความเจ็บความตาย เป็ นการทําการบ้าน อย่าง
โยมทีเ่ ล่าให้ฟงั ว่า มีคนเมตตามายกทีวไี ป อย่างนัน้ เป็ นการเข้าห้องสอบแล้ว เรา
ต้องมีการพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบเป็ นธรรมดา มันไปแล้ว เรารู้สกึ อย่างไร
กับเหตุการณ์น้ ี ถ้ารู้สกึ เฉยๆยิ้มหัวเราะได้ก็สอบผ่าน สามีบอกว่าจะไปแล้วนะ
จะไปอยู่กบั อีหนู อกี คนก็ย้มิ ได้ ไปเลย นัน่ แหละเวลาเข้าห้องสอบ ต้องคิดทุกแง่
ทุกมุมกับทุกอย่างทีเ่ รามีวา่ จะต้องจากเราไปอย่างแน่นอน พร้อมทีจ่ ะให้เขาไป
หรือไม่ ถ้าพร้อมก็จะไม่เป็ นปัญหา สามีบอกจะไปแล้ว บอกให้เขาไปเลย ดีเสีย
อีกจะได้เป็ นอิสระอยู่คนเดียว คิดอย่างนี้ ถ้าไปโกรธเขาก็แสดงว่าสอบไม่ผ่าน
ถาม ถ้าไม่มโี อกาสไปอยู่ในป่ าในเขาในป่ าช้า ใช้วธิ ีอน่ื ได้ไหมคะ ทีจ่ ะทดสอบตัวเอง
ตอบ นัง่ ให้มนั เจ็บปวด แล้วก็ปล่อยให้มนั หายไปเอง เพราะคนเราเวลาใกล้ตายก็ตอ้ ง
เจ็บปวดแบบนี้ ถ้าผ่านความเจ็บปวดแบบนี้ได้แล้ว ก็จะไม่กลัวตาย
ถาม ไม่ยอมแพ้กเิ ลสทีบ่ อกให้หยุดเถิด เดีย๋ วขาหัก
ตอบ ปล่อยให้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นแล้วดับไปเอง เหมือนกับฝนตก ตอนทีเ่ วทนา
เกิดขึ้นก็คดิ ว่าฝนกําลังตก เดีย๋ วก็ตอ้ งหยุด ไม่ชา้ ก็เร็ว เวทนาจะเจ็บปวดเพียงไร
ก็ตอ้ งดับไป ครูบาอาจารย์ท่านทํามาแล้ว พิสูจน์ให้เห็นแล้ว เกิดขึ้นมาได้ก็ตอ้ ง
ดับไปได้ ถ้าผ่านเวทนาขัน้ รุนแรงไปได้แล้ว จะไม่มอี ะไรทําให้จิตใจหวันไหว
่
ทํา
ให้จติ ใจทุกข์ได้ จะไม่กลัวตาย ถ้าสูญเสียทุกสิง่ ทุกอย่างแล้วยังยิ้มได้ก็แสดงว่า
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สอบผ่าน เช่นสมมุตบิ า้ นไฟไหม้ สามีท้งิ เรา เงินถูกโกงไปหมด ก็ไปบวชเสียก็
หมดเรื่อง ไม่เห็นเดือดร้อนเลย ถ้ามีสติมปี ญั ญาก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆ
เหล่านี้ ดีเสียอีกเป็ นโชคเป็ นวาสนาจะได้บวช อย่างพระอาจารย์หลวงปู่ขาว พบ
ภรรยามีชูต้ อนต้นก็โกรธคิดจะฆ่าเขา พอสติปญั ญามาทัน ท่านก็คดิ ว่าถ้าไปฆ่า
เขาก็เลวกว่าเขา ท่านก็เลยยกภรรยาให้เขาไปเลย ประกาศบอกชาวบ้านว่า ยกให้
หมดเลย แล้วท่านก็ไปบวช สูญเสียทางโลกแต่กาํ ไรทางธรรม ถ้าไม่ได้พจิ ารณา
ไว้ก่อน จะไม่คดิ อย่างนี้ จะคิดว่าเป็ นการอับอายขายหน้า เป็ นความสูญเสียอัน
ยิง่ ใหญ่ จะต้องล้างแค้นกัน
ต้องทําการบ้านไว้ก่อน ถ้าไม่ทาํ การบ้านจะปลงไม่ตก จะคิดไปทางกิเลส จะคิด
ล้างแค้น จะคิดหาวิธีกอบกูศ้ กั ดิ์ศรี กอบกูท้ รัพย์สมบัตติ ่างๆกลับมา จะคิดอย่าง
นัน้ ถ้าได้ฟงั ธรรมะได้เจริญปัญญาได้ปฏิบตั ธิ รรมมีสมาธิ จะพิจารณาถึงการ
สูญเสียอยู่เสมอ ต้องสูญเสียแน่ๆ ช้าหรือเร็ว พอถึงเวลาสูญเสียก็จะคิดว่า
สมควรแก่เวลา ถึงเวลาทีจ่ ะต้องจากเราไปแล้ว ก็จะได้ขยับขึ้นไปอีกขัน้ หนึ่ง คิด
ว่าเป็ นจังหวะดี จะได้ปฏิบตั ธิ รรมขัน้ สูงได้ ถ้าไม่คดิ ล่วงหน้าก่อนก็จะไปไม่ได้ ถ้า
คิดไว้มากๆก็จะไม่ตอ้ งรอให้เหตุการณ์เกิดขึ้น ถ้าเห็นว่าเงินทองกองเท่าภูเขา
ไม่ได้ให้ความสุข กลับให้ความทุกข์เสียมากกว่า เป็ นภาระทีต่ อ้ งคอยดูแลรักษา
คอยหวงคอยกังวล ก็เลยทิ้งไปเลย ออกบวชดีกว่า
ถาม ท่านอาจารย์ช่วยอบรมหลานหน่อยคะ เมือ่ ก่อนต้องจ้างมา เดีย๋ วนี้มาเอง
ตอบ ใช้ความคิดให้ดนี ะ คิดด้วยเหตุดว้ ยผล ทําอะไรไปแล้วผลตามมาจะเป็ นอย่างไร
คนอืน่ ช่วยเราไม่ได้เวลาผลเกิดขึ้นแล้ว ถ้าทําไปแล้วไม่ดตี อ้ งระงับ อย่าไปทํา ถ้า
ดีก็ทาํ ไปเลย พ่อแม่เพียงแต่คอยบอกเรา แต่เราต้องคอยสอนเรา ส่วนใหญ่เรา
จะเผลอไปทําตามความรู้สกึ นึกคิดของเรา ชอบอะไรก็ทาํ ไป โดยไม่คดิ ว่าจะมี
ผลเสียหรือผลดี อย่าไปรําคาญพ่อแม่ ท่านสอนเพือ่ เตือนสติ เวลาพ่อแม่สงสอน
ั่
ก็เหมือนพระสังสอนเรา
่
ฟังแล้วพยายามเอาไปปฏิบตั ใิ ห้ได้
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ถาม เขาใจอ่อนจะถูกเพือ่ นฉุดไป
ตอบ อย่าไปคบเพือ่ นทีพ่ าไปในทางทีไ่ ม่ดี เพือ่ นทีช่ วนไปเทีย่ วไปเกเรก็อย่าไป ถ้า
เพือ่ นชวนไปอ่านหนังสือ ไปเรียนพิเศษ ไปทํากิจกรรมทางการศึกษา ก็ไปเลย
ควรคบกับเพือ่ นแบบนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เลือกคบคน คบบัณฑิต อย่าไป
คบคนโง่คนไม่ฉลาด คบกับคนโง่ก็จะพาเราโง่ดว้ ย ถ้าคบกับคนฉลาดก็จะพาเรา
ฉลาดด้วย
ภาพของครูบาอาจารย์น้ ีแจก ให้เอาไปบูชา เป็ นสังฆานุสติ คิดถึงท่านว่าเมือ่ ก่อนท่านก็
เป็ นเหมือนเรา แต่ท่านมีศรัทธาวิริยะสติมสี มาธิปญั ญา ท่านก็เลยได้เป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ
ของเรา ตอนต้นก็เป็ นทีพ่ ง่ึ ของท่านก่อน เมือ่ ท่านพึง่ ท่านได้แล้ว ท่านก็มาเป็ นทีพ่ ง่ึ ของ
พวกเรา ท่านก็เป็ นเหมือนพวกเรา ตอนนี้เรายังเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเราไม่ได้ ก็ตอ้ งพึง่ ท่านไป
ก่อน พึง่ พระพุทธเจ้าพึง่ พระธรรมพึง่ พระสงฆ์ จนกว่าจะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา ต่อไปก็จะเป็ น
ทีพ่ ง่ึ ของผูอ้ น่ื ไม่ได้จาํ กัดอยู่ทเ่ี พศอยู่ทว่ี ยั หญิงก็เป็ นได้ ชายก็เป็ นได้ นักบวชก็เป็ นได้
ฆราวาสก็เป็ นได้ อยู่ทค่ี วามประพฤติ ๔ ประการคือ สุปฏิ อุชุ ญายะ สามีจิ ถ้าปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบตั ชิ อบทัง้ ๔ ประการนี้ ก็จะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนและเป็ นทีพ่ ง่ึ ของผูอ้ น่ื รู ปภาพของครู
บาอาจารย์มไี ว้ให้เราระลึกอย่างนี้ เป็ นการเจริญสังฆานุสติ ทําให้ไม่ทอ้ แท้ต่อการบําเพ็ญ
ต่อการปฏิบตั ิ ว่าเราก็เป็ นเหมือนท่านๆก็เป็ นเหมือนเรา สิง่ ทีเ่ รายังไม่เป็ นเหมือนท่าน
ในตอนนี้ ก็ตรงทีเ่ รายังขาดคุณธรรม ทีจ่ ะทําให้เราเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเราและของผูอ้ น่ื คือ
ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา เรามีอยู่บา้ งแต่มไี ม่มากพอ ทีจ่ ะเป็ นทีพ่ ง่ึ ทีย่ ดึ เหนียว
ของจิตใจ ถ้าบําเพ็ญไปเรื่อยๆ เจริญสติไปเรื่อยๆ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็จะเกิด
ศรัทธาเพิม่ มากขึ้น อย่างวันนี้ทเ่ี รามาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน จะทําให้เกิดศรัทธา ต่อพระ
พุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้น แล้วก็จะมีกาํ ลังใจ มีความขยันหมันเพี
่ ยรทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตาม จะเจริญสติให้มากขึ้น จะนัง่ สมาธิให้มากขึ้น จะเจริญปัญญาให้มากขึ้น เมือ่ ทําให้
มากขึ้นจนพอกับความต้องการแล้ว ก็จะกลายเป็ นมรรคเป็ นผลขึ้นมา ไม่มอี ะไรลึกลับ
เลยในทางพระพุทธศาสนา ทุกอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล มีตวั อย่างทีเ่ ป็ นเหตุ มีตวั อย่างที่
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เป็ นผล ทุกอย่างเปิ ดเผยหมด ใจของพวกเราทีม่ นั ถูกความหลงปิ ดบังเอาไว้ ทําให้เห็น
ทุกสิง่ ทุกอย่างลึกลับไปหมด มีอะไรก็ทรงแสดงออกมาหมด ทัง้ เหตุและผลทีป่ ระเสริฐ
พวกเราตอนนี้ขาดเหตุ คือคุณธรรมทัง้ ๕ ประการ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา ที่
จะทําให้เราทุ่มเทชีวติ จิตใจต่อธรรมะ ตอนนี้เรายังแทงกั๊กกันอยู่ ยังเสียดายทางโลก ทาง
โลกก็อยากได้ ทางธรรมก็อยากได้ อย่างนี้จะไปไม่ได้ เขาเรียกว่าเหยียบเรือ ๒ แคม
อย่าไปรักพีเ่ สียดายน้อง เอาคนใดคนหนึ่งไปเลย เวลาภรรยามีสามี ๒ คนก็ทกุ ข์นะ เอา
คนเดียวดีกว่า ทางโลกทางธรรมก็เหมือนกัน เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเอาทางโลกก็ยงั จะ
ทุกข์ทรมานใจต่อไป ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ถ้าเอาทางธรรมก็จะหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ หลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเข้าหาผูร้ ู้ เข้าหาครูบาอาจารย์ พระสุปฏิปนั
โน ท่านจะพูดโน้มน้าวให้เกิดศรัทธา ให้เห็นความสามารถของเรา ว่าเรามีสทิ ธิทจ่ี ะ
ครอบครองสมบัตอิ นั ประเสริฐ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลายได้ครอบครองได้
เพราะท่านกับเราไม่มคี วามแตกต่างกัน ท่านมีอาการ ๓๒ เราก็มอี าการ ๓๒ ท่านเป็ น
มนุษย์ เราก็เป็ นมนุษย์ ท่านมีกเิ ลส เราก็มกี เิ ลส แตกต่างกันก็ตรงทีเ่ รายังไม่มศี รัทธา ที่
จะทุ่มเทชีวติ จิตใจให้กบั การปฏิบตั ธิ รรมอย่างเต็มที่ ถ้ามีศรัทธามากขึ้นก็จะทุ่มเทมากขึ้น
จะเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญาได้มากขึ้น พอเริ่มเห็นผลแล้ว ก็จะเกิดศรัทธายิง่
กว่าการได้ยนิ ได้ฟงั จากครูบาอาจารย์ เพราะไม่มอี ะไรจะโน้มน้าวศรัทธาของเรา ได้
เท่ากับผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ เหมือนกับทํางานแล้วไม่ได้เงินเดือน ก็จะไม่มกี าํ ลังใจที่
จะทํา ถ้าทําแล้วได้รบั เงินเดือน ก็จะมีกาํ ลังใจทํา นี่ก็เหมือนกัน ถึงแม้จะมีศรัทธาแต่
ปฏิบตั ยิ งั ไม่เห็นผล ก็จะไม่มศี รัทธาทีจ่ ะทุม่ เทอย่างเต็มที่ แต่พอได้พบกับความสงบ ได้
เห็นจิตรวมเป็ นครัง้ แรก จะทุ่มเทหมดเลย จะตัดจะละได้หมด ออกบวชออกปฏิบตั ไิ ด้
อย่างเต็มทีเ่ ลย
เป้ าหมายแรกคือการทําจิตให้รวมลงให้ได้ เจริญสตินงั ่ สมาธิให้มาก นัง่ แล้วเจ็บปวดก็
อย่าลุก บริกรรมพุทโธไป ถ้าผ่านตรงนี้ได้ จะเกิดศรัทธาอย่างมากเลย พอจิตรวมลง
แล้ว ถึงแม้เวทนาจะไม่หายก็ตาม แต่จติ จะสงบเย็นสบาย ไม่วนุ่ วายกับความเจ็บปวด
ของร่างกาย ทีน้ ีจะมีกาํ ลังใจมีศรัทธาจริงๆ เป็ นศรัทธาทีไ่ ม่สนคลอน
ั่
ไม่มใี ครมาโน้น
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น้าวให้กลับไปทําแบบเดิมๆได้อกี แล้ว เพราะรู้แล้วว่าทางนี้เป็ นทางเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะพา
ไปสู่ความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะได้เห็นหนังตัวอย่างแล้ว ได้พบกับความสุขทีเ่ กิดจากความ
สงบ แม้จะเป็ นเพียงชัว่ ขณะเดียว ใหม่ๆนี้จะวูบไปเดีย๋ วเดียว แต่มอี าํ นาจต่อจิตใจมาก
มีอทิ ธิพลต่อศรัทธามาก พอได้เห็นอย่างนี้ครัง้ เดียวแล้ว ก็รู้วา่ สามารถทําได้อกี ก็จะ
ทุ่มเทเวลาให้กบั ความสงบ อะไรทีเ่ ป็ นอุปสรรค เช่นการงานต่างๆ ถ้ายังจําเป็ นต้องทํา ก็
ทําให้นอ้ ยลงไป ทําเท่าทีจ่ าํ เป็ น ถ้าไม่จาํ เป็ นก็ลาออกจากงานเลย จะได้ออกปฏิบตั ไิ ด้
อย่างเต็มที่ ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้วไม่เกิน ๗ ปี อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ ถ้าจิต
รวมลงแล้วปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง จะไม่เกิน ๗ ปี อย่างแน่นอน ถ้าได้อยู่กบั ครูบาอาจารย์ท่ี
ได้ผ่านมาแล้ว จะสําเร็จเร็วขึ้น ไม่เสียเวลาคลําทาง ไม่หลงทาง ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์
เวลาพบกับดัก จะทําให้หลงได้ แต่จะไม่หลงออกนอกลูน่ อกทาง เพียงทําให้ชา้ ลงไป ถ้า
มีครูบาอาจารย์คอยชี้คอยบอกอยู่ทกุ ระยะ พอมาถึงตรงนี้ก็รู้เลยว่า จะต้องเลี้ยวซ้าย
เลี้ยวขวาหรือต้องตรงไป ถ้าไม่มกี ็ตอ้ งทดลองเลี้ยวซ้ายไปก่อน ถ้าไม่ใช่ทาง ก็ตอ้ งเลี้ยว
ขวา ถ้าไม่ใช่ก็ตอ้ งตรงไป ก็จะเสียเวลา ถ้ามีคนคอยบอกทาง พอถึงสามแยก ก็จะบอก
ให้ไปทางไหน อย่างนี้กจ็ ะไม่เสียเวลา
การทีม่ คี รูบาอาจารย์หรือมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จะทําให้ไม่หลงทาง ขณะทีป่ ฏิบตั กิ ็
ยังต้องศึกษาด้วย เพือ่ จะได้รู้วา่ ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว ต้องทําอะไรต่อ ทําถูกหรือทําไม่ถูก
อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์แล้ว ก็ขอลาไปปลีกวิเวกไปบําเพ็ญ แล้วก็กลับมาฟังเทศน์ฟงั
ธรรมต่อ มีปญั หาอะไรก็กลับมาถาม เพือ่ จะได้ไม่หลงทาง ไม่เสียเวลา ถ้ามีความเชื่อมัน่
ในครู บาอาจารย์ทส่ี งสอนเรา
ั่
ว่าท่านเป็ นผูร้ ู้จริงเห็นจริง เวลามีปญั หาก็รีบกลับมาถาม
ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์กต็ อ้ งคลําทางไปเอง อย่างหลวงตาช่วงทีห่ ลวงปู่มนมรณภาพไปแล้ว
ั่
ท่านก็ตอ้ งคลําทางไปเอง ตอนนัน้ เป็ นช่วงสุดท้ายของการปฏิบตั ิ ท่านต้องเสียเวลาไป ๓
เดือน ตอนทีป่ รากฏเป็ นปริศนาธรรมขึ้นมาในจิตของท่านว่า ทีไ่ หนมีจดุ มีต่อมทีน่ นั้ คือ
ภพชาติ ท่านก็ไม่ทราบคําตอบ ท่านบอกว่าถ้าหลวงปู่มนยั
ั ่ งอยู่ตอนนัน้ ถ้าไปกราบถวาย
ท่านปั๊บ ท่านจะบอกคําตอบให้เลยว่าอยู่ตรงนี้ ก็จะตัดภพชาติได้ในเวลานัน้ เลย แต่ท่าน
ต้องแบกกลดไปธุดงค์อกี ๓ เดือน แล้วก็กลับมาทีป่ ริศนาธรรมเกิด ก็ได้คาํ ตอบว่าอยู่ท่ี
ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ทเ่ี ขาลูกนัน้ เขาลูกนี้ ทีเ่ ป็ นจุดเป็ นต่อมอยู่ในจิตนี่เอง นี่คอื ความแตกต่าง
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ระหว่างการมีครูบาอาจารย์กบั การไม่มคี รูบาอาจารย์ ไม่มคี รู บาอาจารย์ก็ยงั ไปได้อยู่ ถ้า
ได้เข้าสู่กระแสธรรมแล้ว ได้มดี วงตาเห็นธรรม ได้บรรลุธรรมขัน้ แรกแล้ว จะไม่มที าง
หลง เหลือ ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก ถ้ามีครูบาอาจารย์ ก็จะบรรลุได้ในชาติน้ เี ลย ๗ วันหรือ
๗ ชัว่ โมงก็บรรลุได้ อย่างพระปัญจวัคคียน์ ้ ี พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพียง ๒ - ๓
ครัง้ ภายในเวลา ๒ - ๓ วัน ก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั หมด ไม่ยากเลยถ้าจิตเข้าสู่
กระแสแล้ว
ถ้าลองจิตได้เข้าสู่ความสงบแล้ว จะจับประเด็นได้ จะรู้วา่ ต้องปฏิบตั อิ ย่างไร ผลของ
ปฏิบตั เิ ป็ นอย่างไร ถ้ายังไม่ได้เข้าสู่จดุ นี้ก็ยงั จะวนไปวนมา จะสงสัยจะท้อแท้อยู่เรื่อยๆ
ไม่กล้าทุ่มเทชีวติ จิตใจอย่างเต็มที่ พวกเราจึงควรเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าง
เต็มที่ ฝากเป็ นฝากตายไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อย่าไปยึดอย่างอืน่ เป็ นสรณะ
เป็ นทีพ่ ง่ึ อย่าไปยึดรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะเป็ นทีพ่ ง่ึ ตัดไปให้หมด ไม่ตอ้ งดูไม่ตอ้ ง
ฟัง นัง่ สมาธิดกี ว่า เจริญสติดกี ว่า พิจารณาธรรมดีกว่า ฟังเทศน์ฟงั ธรรมดีกว่า เป็ นสิง่ ที่
เราควรทําอย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง ทําให้มากทีส่ ุด เท่าทีจ่ ะทําได้ รับรองได้วา่ ผล
จะต้องตามมาอย่างแน่นอน ไม่มที างอืน่ มีทางนี้ทางเดียวคือ มัชฌิมาปฏิปทา อัตตาหิ
อัตตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน อย่าไปรอพระพุทธเจ้าองค์หน้า จะได้ปฏิบตั อิ ย่าง
สะดวก ฟังธรรมหนเดียวแล้วบรรลุได้เลย ถ้าเราสร้างพื้นฐานสร้างบุญบารมีสร้างไว้ใน
ชาติน้ ี เวลาไปพบพระพุทธเจ้าองค์หน้า ก็เหมือนพบกับพระพุทธเจ้าองค์น้ ี จะไม่มี
ภาชนะรองรับธรรมทีท่ ่านจะมอบให้กบั เรา เราต้องสร้างภาชนะรองรับธรรมไว้ก่อน สร้าง
สมาธิให้ได้ก่อน พอมีสมาธิแล้วก็จะรองรับวิปสั สนาได้อย่างเต็มที่ ต้องเน้นเรื่องการ
ปฏิบตั ใิ ห้มาก ต้องเน้นการภาวนาให้มาก เรื่องทานก็ทาํ ให้หมดๆไปเลย อย่าไปติดอยู่กบั
การให้ทาน ต้องไปงานบุญนัน้ งานบุญนี้อยู่ตลอดเวลา จะเสียเวลาภาวนาไป อยู่บา้ นก็
ภาวนาได้ ทําบุญด้วยการส่งเช็คไปหรือฝากผูอ้ น่ื ไปก็ได้ ไม่ตอ้ งไปเอง อยู่บา้ นรักษาศีล
ภาวนาดีกว่า หรือไปอยู่วดั ทีส่ งบไปภาวนา ไม่ตอ้ งไปงานบุญต่างๆ จะเดินถอยหลัง
ตอนนี้เรียนอยู่ชนั้ มัธยมแล้ว อย่ากลับไปเรียนชัน้ ประถม ต้องก้าวขึ้นสู่ชนั้ อุดมศึกษา
ก้าวไปข้างหน้าด้วยการภาวนา ทานเป็ นชัน้ ประถม เราอยู่ในชัน้ ภาวนา อยู่ในชัน้
อุดมศึกษาแล้ว
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ถาม ช่วงทีจ่ ติ เสือ่ มนี้ ควรจะทําทานหรือภาวนา หรือทัง้ ๒ อย่าง
ตอบ จิตเสือ่ มก็ตอ้ งกลับไปภาวนา ไปทําทานยิง่ เสือ่ มใหญ่ ถ้าไม่ภาวนาจิตก็จะเสือ่ ม
เหมือนกับนํา้ ถ้าเอาออกจากตูเ้ ย็นก็จะไม่เย็น ต้องเอาไว้ในตูเ้ ย็น ถ้าเอาไปต้มก็
จะยิง่ ร้อนใหญ่ ถ้าจิตสงบแล้ว กลับไปทําบุญทําทาน จะทําให้จติ ร้อนขึ้น เวลา
ทําบุญทําทานช่วยงานกัน เดีย๋ วก็จะทะเลาะกัน มีความเห็นไม่ตรงกัน ทําให้จติ
รุ่มร้อนขึ้นมา พอจิตเสือ่ มแล้ว ต้องรีบปลีกวิเวก ต้องรีบเอาจิตเข้าตูเ้ ย็น เอานํา้
เข้าตูเ้ ย็นจะได้เย็น อย่าเอานํา้ ไปตัง้ ไว้บนเตาไฟ
ถาม ช่วงนี้จะนัง่ ภาวนาไม่ได้เลย ควรจะนัง่ หรือไม่ควรนัง่ หรือควรบริกรรมพุทโธอย่าง
เดียวเจ้าคะ
ตอบ ถ้านัง่ ไม่ได้ก็เดินจงกรม เจริญสติไปก่อน อย่างน้อยให้ควบคุมจิตใจไว้ ไม่ให้ไป
คิดฟุ้งซ่านกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ ให้อยู่กบั พุทโธไปก็ได้ หรือจะพิจารณาอาการ ๓๒
ของร่างกายบ้างก็ได้ สวดมนต์ไปก็ได้ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมไปก็ได้ เพือ่ กล่อมใจให้
อยู่กบั ความสงบ อย่าไปเปิ ดโทรทัศน์ดู
ถาม ตอนนัน้ ทีวกี ็ไม่อยากดู ธรรมะก็ไม่อยากฟัง กลัวจะปรุงจะคิดไม่ดี ก็เลยไม่ทราบ
ว่าจะทําอย่างไร
ตอบ บังคับให้คดิ ไปในทางทีด่ ี คิดพุทโธๆไป ถ้าไม่รู้จะทําอย่างไรก็ให้บริกรรมพุทโธ
หรือสวดมนต์ไปก็ได้
ถาม ถ้าตื่นตอนกลางคืน
ตอบ สวดมนต์ไป บริกรรมพุทโธไป พิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย พิจารณา
อาการ ๓๒ ของร่างกายก็ได้ อย่าปล่อยให้คดิ เพราะจะคิดในสิง่ ทีเ่ รากลัว คิดสิง่
ทีไ่ ม่ดี จิตเป็ นเหมือนรถยนต์ ถ้าปล่อยให้วง่ิ เอง ก็จะแหกโค้งตกเหวหรือฝ่ าไฟ
แดง จิตทีไ่ ม่มคี นขับก็จะเป็ นอย่างนี้ เราต้องขับใจต้องควบคุมใจ ควบคุม
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ความคิดให้อยู่บนถนนธรรมะ ให้อยู่กบั พุทโธ อยู่กบั ไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขัง
อนัตตา ต้องควบคุมใจ ปล่อยไม่ได้ สติเป็ นตัวควบคุม ถ้าควบคุมให้คดิ ไป
ตามทีเ่ ราสัง่ แสดงว่ากําลังเจริญสติ ถ้าคิดอยู่กบั พุทโธก็เป็ นพุทธานุสติ มีสติ
ควบคุมใจด้วยพุทโธ ถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็เป็ นอานาปานสติ ต้องมีสติอยู่
ตลอดเวลา ไม่วา่ จะทําอะไร ต้องควบคุมใจตลอดเวลา ให้ดูใจเป็ นเหมือนนักโทษ
เราเป็ นยามเฝ้ านักโทษ ไม่ให้นกั โทษไปทําอะไรไม่ดี ต้องควบคุมไว้ตลอดเวลา
อย่าตามใจ อย่าปล่อยให้คดิ ไปตามอารมณ์
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กัณฑ์ท่ี ๔๐๙

อาหาเรปฏิกูลสัญญา
๑ มีนาคม ๒๕๕๓

เวลาก่อนจะฉันอาหาร พระจะต้องปฏิสงั ขาโยนิโส คือพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา ดู
สภาพของอาหารทีจ่ ะเปลีย่ นไป จากทีอ่ ยู่ในจานเข้าไปสู่ในปาก เข้าไปสู่ในท้อง เป็ น
อาหารใหม่ เป็ นอาหารเก่า ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้ว ความอยากอาหารจะหายไป เวลาอด
อาหารต้องใช้อาหาเรปฏิกูลสัญญา เพราะจิตจะปรุงแต่งแต่เรื่องอาหาร ต้องนึกถึงภาพ
ของอาหารทีเ่ ปลีย่ นสภาพไป อย่าไปนึกถึงภาพทีอ่ ยู่ในจาน นํา้ ลายจะไหล ถ้านึกถึงภาพ
ทีอ่ ยู่ในปากทีเ่ คี้ยวแล้ว อยู่ในท้องในลําไส้ ก็จะไม่อยาก เพราะใจไปให้สญั ญาความมัน่
หมายกับอาหารเอง อาหารก็ยงั เป็ นอาหารอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่เปลีย่ นสภาพไป ไม่ได้
เพิม่ ขึ้นหรือลดน้อยลงไป แต่เรามีความรู้สกึ กับอาหารต่างกัน เวลาอยู่ในจานก็มคี วาม
โลภมีกามตัณหา เวลาออกมาก็มวี ภิ วตัณหา มีความรังเกียจความกลัว ไม่ชอบ แต่เวลา
อยู่ในจานก็ชอบ เป็ นกรรมฐานทีพ่ ระมักจะใช้กนั เพราะไม่ได้รบั ประทานอาหาร เหมือน
ญาติโยมรับประทานกัน ญาติโยมไม่มขี อบเขต อยากเมือ่ ไหร่ก็รบั ประทานได้ นอนตื่น
ขึ้นมาดึกๆยังหาอะไรรับประทานได้ แต่พระปฏิบตั จิ ะฉันมื้อเดียว ฉันแล้วจะไม่ฉนั
อาหารอีก จนกว่าจะถึงเวลา คืออีก ๒๔ ชัว่ โมง วันนี้ฉนั ๘ โมงเช้า พรุ่งนี้ ๘ โมงเช้าถึง
จะได้ฉนั อีก ตอนบวชใหม่ๆยังไม่ชนิ จิตจะปรุงแต่งตามเวลา เคยรับประทานตอนเช้า
ตอนกลางวันตอนเย็น พอถึงเวลาก็จะปรุงแต่งคิดถึงอาหาร จึงต้องใช้การพิจารณาสภาพ
ของอาหารทีเ่ ป็ นปฏิกูลนี้ มาดับความคิดปรุงแต่ง เป็ นสังขารเหมือนกัน
สังขารอย่างหนึ่งไปทางกามตัณหา สังขารอีกอย่างหนึ่งไปทางมรรค ไปดับตัณหา พอ
คิดถึงสภาพไม่น่าดูของอาหาร ทีอ่ ยู่ในปากก็ดี อยู่ในท้องอยู่ในลําไส้ก็ดี ทีอ่ อกมาแล้วก็ดี
ก็จะไม่อยากจะรับประทาน มีกรณีของแม่ชอี ยู่คนหนึ่ง ทีพ่ จิ ารณาปฏิกูลของอาหาร
จนถึงขัน้ รับประทานอาหารไม่ลง มองอาหารทีไรกลายเป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่ในโถชักโครก จนมี
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ปัญหาเพราะร่างกายไม่ได้รบั ประทานอาหาร จึงไปกราบถามพระอาจารย์ทา่ นหนึ่ง พระ
อาจารย์ช่วยแก้ให้วา่ ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็เลยเถิดไปแล้ว เหมือนกับรับประทานยามาก
เกินไป ต่อให้ยามีคุณมีประโยชน์มากเพียงไรก็ตาม ถ้ารับประทานเกินขนาด ก็จะเป็ นภัย
ต่อร่างกายได้ การพิจารณาปฏิกูลอาหารก็เช่นเดียวกัน พิจารณาเพือ่ ดับความอยาก
อาหาร ดับกามตัณหา ถ้าไม่มคี วามอยากอาหารก็ไม่ควรพิจารณา ถ้าพิจารณาจนติดเป็ น
นิสยั เวลาเห็นอาหารแล้วก็จะเห็นอย่างนัน้ ทันที เห็นปฏิกูลทันที ท่านให้พจิ ารณาว่า
อาหารเป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ร่างกายก็เป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ไม่รงั เกียจอาหาร
ไม่รงั เกียจธาตุทเ่ี ติมเข้าไปในร่างกาย รับกันได้ธาตุกบั ธาตุ เหมือนกับเติมนํา้ มันให้รถ
รถก็เป็ นวัตถุ นํา้ มันก็เป็ นวัตถุเหมือนกัน วัตถุกบั วัตถุก็เข้ากันได้ ไม่รงั เกียจกัน ให้
พิจารณาเป็ นการเติมธาตุ พอพิจารณาอย่างนี้ก็จะรับประทานอาหารได้ เพราะผูท้ ่ี
ขยะแขยงไม่ใช่ร่างกาย เป็ นใจ แต่ใจไม่ได้รบั ประทานอาหารเลยแม้แต่นิดเดียว เป็ น
เหมือนแม่ทป่ี ้ อนอาหารให้ลูกรับประทาน แม่ไม่ได้รบั ประทานอาหาร แต่แม่กลับ
ขยะแขยง ไม่อยากรับประทานอาหาร เมือ่ แม่ไม่ได้รบั ประทานอาหาร จะไปขยะแขยง
แทนลูกทําไม ลูกไม่ขยะแขยงเลย รับอาหารได้ทกุ ชนิด อาหารทีแ่ ม่ไม่ชอบก็รบั ประทาน
ได้ ทีช่ อบก็รบั ประทานได้ ใจเป็ นเหมือนแม่ ใจจะชอบหรือไม่ชอบ ร่างกายรับได้หมด
เพราะเป็ นธาตุเหมือนกัน พอพิจารณาว่าเป็ นธาตุ ก็จะรับประทานอาหารได้ปกติ
กรรมฐานแต่ละชนิดมีไว้เพือ่ แก้ปญั หา เป็ นเหมือนยาทีม่ ไี ว้เพือ่ รักษาโรค เชื้อโรคของใจ
ก็คอื กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ต้องใช้ยาธรรมะมาแก้ เช่นอสุภกรรมฐานความ
ไม่สวยงามของร่างกาย ใช้เพือ่ แก้กามตัณหาความอยากในกาม ทีเ่ ห็นว่าร่างกายสวยงาม
พอไม่มปี ญั หาแล้วก็ไม่ตอ้ งแก้อกี ต่อไป ถ้าไม่มกี ามตัณหาอยู่ในใจแล้ว ก็ไม่ตอ้ ง
พิจารณาอสุภะ ไม่ตอ้ งพิจารณาปฏิกูล เพราะไม่มคี วามอยากในร่างกาย เห็นแล้วก็รู้สกึ
เฉยๆ ถ้ามีตณั หาฟื้ นขึ้นมาอีก ก็ตอ้ งใช้ยานี้อกี ถ้ารู้จกั ใช้ยานี้แล้ว ก็ไม่เป็ นปัญหา ถ้า
เกิดมีอารมณ์ข้นึ มาปั๊บ ก็นึกถึงอสุภะปั๊บ ก็จะดับไปพร้อมๆกัน ไม่มที างกําเริบได้ เพราะ
ยาคืออสุภกรรมฐานนี้ จะคุมกามตัณหาราคะตัณหาได้ตลอดเวลา พอไม่มรี าคะตัณหา
แล้ว ก็ไม่ตอ้ งเจริญอสุภกรรมฐานอีกต่อไป กรรมฐานใช้เพือ่ ดับกิเลสตัณหา การปฏิบตั ิ
ธรรมทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็ นการเจริญสติ การทําจิตให้สงบเป็ นสมาธิ การพิจารณาด้วย
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ปัญญานี้เป็ นเครื่องมือ ไม่ใช่เป้ าหมายของการปฏิบตั ิ เป้ าหมายของการปฏิบตั คิ อื การตัด
ตัณหาทัง้ ๓ กามตัณหา วิภวตัณหา ภวตัณหา ซึง่ เป็ นสมุทยั เป็ นต้นเหตุของความทุกข์
ใจ เป็ นเหมือนเชื้อโรคของร่างกาย ต้องรับประทานยา ยาก็คอื สติทานศีลสมาธิปญั ญา
ไม่ใช่ผลทีเ่ ราต้องการ เป็ นเครื่องมือไว้ชําระตัณหา คือความอยากต่างๆ พอตัณหาชนิด
ต่างๆหมดไปจากใจแล้ว เครื่องมือเหล่านี้ก็ไม่มคี วามจําเป็ นอีกต่อไป พระพุทธเจ้าพระ
อรหันตสาวก ไม่ตอ้ งเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญา หลังจากทีจ่ ติ บริสุทธิ์แล้ว ไม่ตอ้ ง
รับประทานยาแล้ว อยู่เฉยๆก็ได้ อยู่แบบไม่มสี ติ ไม่มสี มาธิ ไม่มปี ญั ญา ก็ไม่เป็ นปัญหา
อะไร เหมือนกับคนทีไ่ ม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ตอ้ งมียา ถ้าไม่มโี รคภัยไข้เจ็บแล้วมียาไว้ทําไม
เอาไปให้คนทีย่ งั เจ็บไข้ได้ป่วยใช้จะดีกว่า
การเจริญสติ การทําบุญให้ทาน การรักษาศีล การนัง่ สมาธิ การเดินจงกรม เจริญปัญญา
ล้วนเป็ นเครื่องมือทัง้ นัน้ เป็ นธรรมโอสถ เป็ นยารักษาโรคใจ ตอนนี้พวกเราต้องกินให้
มากๆ เจริญให้มากๆ ปฏิบตั ใิ ห้มากๆ เพราะเชื้อโรคยังมีอยู่ในใจ ยังมีกามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา พอปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ ตัณหาก็จะค่อยหมดไป จนไม่มหี ลงเหลืออยู่
ก็ไม่รู้จะปฏิบตั ไิ ปหาอะไร ไม่รู้จะกินยาไปทําไม กินไปก็ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนเชื้อโรค
เพราะไม่มเี ชื้อโรค เราจึงต้องทําความเข้าใจไว้ว่า การปฏิบตั ขิ องเรานี้เพือ่ ทําลายกิเลส
ตัณหา ทําลายความโลภความโกรธความหลง ทําลายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา
พอกิเลสตัณหาไม่มหี ลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว ก็ไม่ตอ้ งปฏิบตั อิ กี ต่อไป การปฏิบตั นิ ้ ี
เป็ นขัน้ ๆ พอรักษาโรคชนิดนี้ได้แล้ว ก็ไม่ตอ้ งรักษาอีกต่อไป ต้องไปรักษาโรคอืน่ ทีย่ งั
เหลืออยู่ภายในใจ ตอนต้นก็รกั ษาความจูจ้ ้จี กุ จิกในอาหาร ก็ตอ้ งเอาอาหารทัง้ หมดมา
รวมในภาชนะเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นของคาวของหวานผลไม้ อะไรทีจ่ ะเข้าไปอยู่ในท้องก็
เอามาใส่ในภาชนะเดียวกัน เพราะเดีย๋ วก็ตอ้ งไปรวมกันอยู่ในท้อง แล้วก็คลุกอาหาร
ทัง้ หมดให้เหมือนกับตอนทีอ่ ยู่ในท้อง แล้วค่อยรับประทาน ถ้าเรารับประทานอย่างนี้กจ็ ะ
ไม่มปี ญั หากับอาหารชนิดต่างๆ จะรับประทานเหมือนกับรับประทานยา ไม่วา่ จะเป็ นชนิด
ไหน เรารับประทานได้หมด จะเป็ นสีทเ่ี ราชอบหรือไม่ชอบ เป็ นรูปลักษณ์ทเ่ี ราชอบ
หรือไม่ชอบ จะเป็ นนํา้ หรือเป็ นเม็ด ก็รบั ประทานได้หมด เพราะต้องอาศัยยาเพือ่ รักษา
โรค
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เวลารับประทานอาหาร จึงควรรับประทานเหมือนรับประทานยา เพือ่ รักษาร่างกายให้อยู่
ได้ต่อไป เพือ่ ดับความหิวทีเ่ กิดจากการขาดอาหาร นี่คอื การรับประทานอาหารแบบ
ธรรมะ จิตใจจะไม่กงั วลกับเรื่องอาหาร จะรับประทานตามมีตามเกิด มีอะไรก็
รับประทานไป เรื่องอาหารก็จะไม่มปี ญั หาอีกต่อไป ถ้าไม่ชอบอาหารก็ไม่ตอ้ งรับประทาน
พอไม่ได้รบั ประทานสัก ๒ - ๓ มื้อ ก็จะชอบหมด ข้าวเปล่าคลุกนํา้ ปลาก็อร่อย เรื่องของ
กิเลสเป็ นอย่างนี้ ถ้าเอาใจกิเลสมากเท่าไหร่ ก็จะยิง่ จูจ้ ้ จี กุ จิกมากขึ้น พอต้องรับประทาน
อาหารทีไ่ ม่ชอบ ก็จะรับประทานไม่ได้ จะไม่สบายใจ เวลาทีต่ อ้ งรับประทานอาหารทีไ่ ม่
ชอบก็จะไม่มคี วามสุข ถ้าฝึ กจิตให้รบั อาหารได้ทกุ ชนิด ด้วยการคลุกอาหารในภาชนะ
เดียว ต่อไปจะไม่มปี ญั หาเรื่องรับประทานอาหาร อาหารชนิดไหนก็รบั ประทานได้ พอ
หมดปัญหาเรื่องอาหารนี้แล้ว ก็กลับมารับประทานอย่างปกติได้ รับประทานในจานใน
ชามเหมือนมนุษย์ทวไปได้
ั่
แต่ในใจไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับอาหาร มีอะไรก็รบั ประทานได้
เพราะเดีย๋ วก็เข้าไปรวมกันอยู่ในท้อง เวลาเข้าไปในปากก็ตอ้ งคลุกกับนํา้ ลาย พอเคี้ยว
บดแล้วเป็ นอย่างไร จะไม่รู้สกึ อะไร จะรู้สกึ เฉยๆ รับประทานเพือ่ ให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้
พอหมดปัญหานี้แล้ว ก็จะไปแก้ปญั หาอืน่ ต่อ
ถ้าเป็ นราคะตัณหา ก็ตอ้ งพิจารณาอสุภะความไม่สวยไม่งาม ปฏิกูลความสกปรกของ
ร่างกาย ทีม่ สี ง่ิ สกปรกขับถ่ายออกมาตลอดเวลาตามทวารต่างๆ มีแต่ข้ ี ออกมาทางตาก็
เรียกขี้ตา ออกมาทางจมูกก็เรียกขี้มกู ออกมาทางผิวหนังก็เรียกขี้เหงือ่ มีแต่ข้มี แี ต่
ปฏิกูล ต้องพิจารณาอย่างนี้ จะได้ไม่ชอบร่างกาย พิจารณาเพือ่ ดับความใคร่ พอความ
ใคร่หมดไปแล้วก็ไม่ตอ้ งพิจารณา ถ้าพิจารณาจะอยู่กบั ร่างกายไม่ได้ จะพาลฆ่าร่างกายนี้
ทีส่ กปรกเหม็นอยู่ตลอดเวลา จิตจะวิปริต อยู่กบั คนอืน่ ไม่ได้ยงั ไม่เท่าไหร่ อยู่กบั
ร่างกายของตัวเองไม่ได้ ต้องฆ่าร่างกาย อย่างนี้ก็แสดงว่าเกินไปแล้ว การพิจารณาปฏิกูล
หรืออสุภะนี้ เพือ่ ตัดความใคร่ความยินดี พอไม่มแี ล้วก็ตอ้ งหยุด อยู่อย่างปกติ เพราะไม่
เป็ นปัญหาแล้ว เหมือนรับประทานยา พอหายจากโรคแล้วก็ตอ้ งหยุดยา หายาอืน่ มา
รักษาโรคใหม่ต่อ ถ้ายังมีโรคอืน่ อยู่ก็ยงั ต้องรักษาไปเรื่อยๆ จนไม่มโี รคหลงเหลืออยู่
ภายในจิตใจแล้ว ก็ไม่ตอ้ งรักษาอีกต่อไป
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ถ้ายังรักตัวกลัวตายอยู่ ก็ตอ้ งพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆ ต้องเอาร่างกายไปไว้ในทีๆ่
เสีย่ งต่อความตาย แล้วก็ปลง ปล่อยวาง ถ้ามันจะตายก็ให้มนั ตายไป นี่ก็เป็ นยาอีกแบบ
หนึ่ง ในการปฏิบตั จิ ะมีปญั หาทีต่ อ้ งแก้อยู่หลายขัน้ ด้วยกัน เรื่องอาหาร เรื่องอสุภะ
ความไม่สวยไม่งาม เพือ่ ดับราคะ เรื่องความตาย เพือ่ ดับความกลัวตาย เรื่องความ
เจ็บปวด ก็นงั ่ ให้มนั เจ็บปวดแล้วก็ปล่อยให้มนั หายไปเอง แต่อย่านัง่ เฉยๆ ต้องแยกแยะ
ว่า ความเจ็บปวดเป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ร่างกายเป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ใจผูร้ ู้ก็เป็ น
ธรรมชาติอย่างหนึ่ง เป็ นคนละส่วนกัน แต่ละส่วนก็เป็ นของเขาอย่างนัน้ เหมือนกับศาลา
หลังนี้ ก็เป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่ง แดดทีส่ ่องมาทีศ่ าลาก็เป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่ง คนทีอ่ ยู่
ในศาลาก็เป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่ง เป็ นคนละส่วนกัน ต่างคนต่างอยู่กนั ไป เวลานัง่ ก็
ปล่อยให้ร่างกายนัง่ ไป เวทนาเกิดขึ้นมาก็ปล่อยให้เกิด ใจผูร้ ู้ก็รู้ไป รู้วา่ ตอนนี้มเี วทนา
เกิดขึ้น รู้วา่ ร่างกายกําลังนัง่ อยู่ ต่างฝ่ ายต่างทําหน้าทีข่ องตนไป ถ้าแยกให้ทกุ อย่าง
เป็ นไปตามธรรมชาติของเขา โดยไม่มใี ครมาเกี่ยวข้องแล้ว ก็จะอยู่กนั อย่างสันติสุข ถ้ามี
กิเลสมีความหลงมาหลอกให้ปรุงแต่งว่า เวทนานี้เป็ นเรา ร่างกายนี้เป็ นเรา ความเจ็บนี้เรา
กําลังเจ็บ ร่างกายของเราเจ็บ ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะนัง่ อยู่เฉยๆไม่ได้
ถ้าพิจารณาว่าร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ร่างกายไม่รู้ความเจ็บ เหมือนกับศาลาหลังนี้
อยู่กลางแดดกลางฝนไม่มปี ฏิกริ ิยากับฝนกับแดด ฝนตกก็รบั ได้ แดดออกก็รบั ได้
ร่างกายก็เหมือนกัน จะเจ็บหรือไม่เจ็บ ก็เป็ นร่างกายเช่นเดิม เป็ นหนังเนื้อเอ็นกระดูก
ฯลฯเช่นเดิม ไม่ได้เป็ นเวทนา ไม่รู้เวทนาความเจ็บปวด ความเจ็บปวดก็ไม่รู้ร่างกาย ไม่รู้
ว่าเขาเจ็บ มีใจเท่านัน้ ทีร่ ู้ แต่ใจรู้ไม่จริง ไปว่าร่างกายเป็ นใจ พอมีความเจ็บเกิดขึ้นใน
ร่างกาย ใจก็เจ็บแทนร่างกาย จนทนไม่ได้ ทีท่ นไม่ได้ ไม่ใช่เพราะทนความเจ็บของ
ร่างกายไม่ได้ แต่ทนความทุกข์ใจไม่ได้ ความทุกข์ใจทีอ่ ยากให้ความเจ็บของร่างกาย
หายไป หรืออยากจะหนีจากความเจ็บนี้ไป ตัวนี้ต่างหากทีท่ นไม่ได้ คือทุกข์ทเ่ี กิดจาก
ความอยากให้ความเจ็บหายไป หรือความอยากทีจ่ ะหนีจากความเจ็บไป เช่นอยากจะ
ขยับร่างกาย นี่คอื ปัญหาของใจ เวลานัง่ แล้วไม่สามารถปล่อยวางร่างกาย ปล่อยวาง
เวทนาให้อยู่ตามสภาพของเขา เพราะใจมีอปุ าทานในร่างกายและในเวทนา ไม่อยากจะให้
ร่างกายมีทกุ ขเวทนา มีความเจ็บปวด ไม่ชอบความเจ็บปวด ไม่ชอบทุกขเวทนา ชอบแต่
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สุขเวทนา พอเกิดทุกขเวทนาก็เกิดวิภวตัณหา อยากให้หนีไปจากความเจ็บปวด หรือ
อยากให้ความเจ็บปวดหายไป ก็เลยสร้างความทุกข์ข้นึ มาในใจ ทีเ่ จ็บปวดยิง่ กว่าความ
เจ็บปวดของร่างกาย
ถ้าสามารถแยกแยะได้ ก็จะทําใจให้น่ิง ดับวิภวตัณหาความกลัวความเจ็บ หรือความ
อยากให้ความเจ็บหายไปได้ เจ็บก็ให้เจ็บไป นัง่ รับรู้ไป พอใจยอมรับความจริงของ
ร่างกาย ความจริงของเวทนา ว่าเขาเป็ นอย่างนี้ ก็จะนัง่ ไปได้เรื่อยๆ ไม่เป็ นปัญหา เวทนา
จะแสดงในรูปแบบไหน ก็ปล่อยเขาแสดงไป รับได้ทกุ รูปแบบ เป็ นทุกขเวทนาก็ได้ เป็ น
สุขเวทนาก็ได้ ไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนาก็ได้ ส่วนใหญ่พวกเราจะรับได้ ๒ ส่วนเท่านัน้ คือสุข
เวทนากับไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนา บางทีแม้แต่ไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนาก็รบั ไม่ได้ เช่นอยู่เฉยๆ
ร่างกายไม่เจ็บไม่ปวด แต่รู้สกึ หงุดหงิดรําคาญใจ ต้องสร้างสุขเวทนาขึ้นมา เช่นไปดูหนัง
หรือไปหาเครื่องดืม่ มาดืม่ เราจึงมีตณั หาชอบในสุขเวทนา ด้วยการหาความสุขทางรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เป็ นกามตัณหา ถ้าไม่อยากในสุขเวทนา ก็จะไม่มกี ามตัณหาไม่
ต้องหาเครื่องดืม่ ต่างๆมาดืม่ ระหว่างมื้อ จะรับประทานก็รบั ประทานหนเดียว ดืม่ อะไรก็
ดืม่ หนเดียว จะดืม่ นํา้ ชากาแฟ จะรับประทานขนมนมเนยอะไรต่างๆ ก็รบั ประทานและ
ดืม่ ไปทีเดียวพร้อมกับอาหาร พอเสร็จแล้วก็ดม่ื แต่นาํ้ เปล่า เพราะร่างกายต้องการ
นํา้ เปล่าเท่านัน้ จะไม่รู้สกึ เดือดร้อนแต่อย่างใด ไม่เปรี้ยวปาก ไม่รู้สกึ ขาดอะไรไป
เหมือนทีพ่ วกเราขาดกัน ต้องมีของพวกนี้อยู่ใกล้มือ อยู่ในตูเ้ ย็น อยู่ในตู ้ อยู่ในลิ้นชัก
อยู่ในกระเป๋ า ต้องมีของขบเคี้ยวมีเครื่องดืม่ เป็ นกามตัณหาความอยากในสุขเวทนา
เพราะไม่ปล่อยเวทนาให้เป็ นไปตามเรื่องของเขา เขาสุขก็ปล่อยเขาสุขไป ไม่ตอ้ งไปยึดไป
ติด เวลาความสุขหายไปก็ไม่ตอ้ งไปไขว่คว้าหามันมา เวลาสุขเวทนาหายไป เหลือแต่ไม่
สุขไม่ทกุ ข์ ก็อยู่กบั ไม่สุขไม่ทกุ ข์ได้ เวลาไม่สุขไม่ทกุ ข์เปลีย่ นเป็ นทุกขเวทนา เช่นนัง่
นานๆแล้วเจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ ก็ปล่อยให้เจ็บให้ปวดไป เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ตอ้ งเจ็บ
เป็ นธรรมดา ก็ปล่อยให้เจ็บไป รักษาได้ก็รกั ษาไป แต่ในขณะทีร่ กั ษาอยู่ ถ้าเจ็บก็ปล่อย
ให้เจ็บไป ไม่ทกุ ข์ทรมานใจไปกับมัน รับเวทนาได้ทงั้ ๓ ส่วน สุขเวทนาก็รบั ได้
ทุกขเวทนาก็รบั ได้ ไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนาก็รบั ได้ นี่ก็เป็ นการแก้ปญั หาอีกปัญหาหนึ่งทีม่ ี
ด้วยกันทุกคน
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ต้องแก้ไปเรื่อยๆ ต้องพิจารณาดูใจเรื่อยๆว่า มีตณั หาชนิดไหนหลงเหลืออยู่ ก็ตอ้ งแก้ไป
เรื่อยๆ จนไม่มตี ณั หาความอยากเหลืออยู่เลย ตอนนัน้ ปัญหาต่างๆก็จะหมดไป พอไม่มี
ปัญหาแล้ว ไม่มตี ณั หาแล้ว ก็อยู่อย่างสบาย ไม่ตอ้ งแก้ปญั หาอีก ไม่มปี ญั หาให้แก้ พอ
โรคภัยไข้เจ็บไม่มแี ล้ว ก็ไม่ตอ้ งรับประทานยา ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ ไม่ตอ้ งรักษาศีล ไม่ตอ้ งให้
ทาน ไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิ ไม่ตอ้ งเจริญปัญญา ไม่ตอ้ งเจริญสติ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มี
มีอยู่ แต่ไม่ได้ใช้เพือ่ ดับกิเลสดับตัณหา เพราะไม่มอี ะไรให้ดบั แล้ว มีไว้ใช้งานทัวไป
่ เช่น
เวลาสังสอนผู
่
อ้ น่ื ก็ตอ้ งใช้สติใช้ปญั ญาพิจารณาเหมือนกัน เวลาทําภารกิจดูแลร่างกายก็
ต้องมีสติ รับประทานอาหารก็มสี ติมปี ญั ญา ยังใช้อยู่เหมือนกัน แต่ไม่ได้ใช้ไปในการดับ
กิเลส ไม่ได้ใช้ไปในการรักษาโรคของใจ แต่ก็ยงั มีอยู่ เช่นทานก็ยงั ทําอยู่ เห็นใคร
เดือดร้อน มีอะไรพอจะสงเคราะห์ใครได้ก็จะสงเคราะห์ไป ศีลก็มอี ยู่ ไม่ได้ไป
เบียดเบียนใคร ไม่อยากไปเบียดเบียนใคร เพราะไม่มคี วามอยากทีจ่ ะได้อะไร เมือ่ ไม่มี
ความอยากทีจ่ ะได้อะไรมา ก็ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื มีศีลแต่ไม่
ต้องเจริญศีล ไม่ตอ้ งรักษาศีล เพราะเหตุทท่ี าํ ผิดศีลผิดธรรมก็คอื กิเลสตัณหานี้เอง เหตุ
ทีท่ าํ ให้เรามีความตระหนี่ความหวงแหน ก็คอื กิเลสตัณหานี้เอง ทีใ่ ห้ทาํ ทานก็เพือ่ ตัด
กิเลสตัวหวงแหน ตัวยึดติดในสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ พอไม่มกี เิ ลสแล้วจะให้ก็ได้
ไม่ให้ก็ได้ ปล่อยไว้เฉยๆก็ได้ มีสมบัตอิ ยู่มากน้อยเพียงไรจะปล่อยไว้เฉยๆ หรือเอาไป
ทําประโยชน์ก็ได้ ถ้าไม่มคี วามตระหนี่แล้วก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไม ก็จะเอาไปสงเคราะห์โลก
เอาไปทําประโยชน์ให้กบั ผู ้ทีต่ กทุกข์ได้ยากต่อไป แต่ไม่ได้ทาํ เพือ่ ตัดกิเลส ไม่ได้ทาํ เพือ่
ตัดความตระหนี่ ไม่ได้ทาํ เพือ่ ตัดอุปาทาน เพราะไม่มจี ะให้ตดั การนัง่ สมาธิก็ไม่ได้ทาํ
เพือ่ ระงับความฟุ้งซ่าน การเจริญสติก็ไม่ได้ทาํ เพือ่ การดับความไม่มสี ติ มีสติอยู่
ตลอดเวลาโดยธรรมชาติ ไม่ตอ้ งตัง้ เพราะสติน้ ไี ม่หายไปไหน ไม่เจริญแล้วเสือ่ มเหมือน
ของปุถชุ น ถ้าไม่ตงั้ พอเผลอปั๊บ ใจก็จะลอยไป ไม่มสี ติ แต่น่ใี จไม่ลอยไปไหน อยู่กบั ที่
ตลอดเวลา อยู่ในปัจจุบนั ตลอดเวลา ถ้าไม่สงให้
ั ่ ไปอดีตไปอนาคตก็จะไม่ไป มันอยู่ตรง
นี้ อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนัน้ นี่คอื ใจทีไ่ ม่มปี ญั หาแล้ว
การปฏิบตั กิ ารเดินจงกรมนัง่ สมาธิ ของพระขีณาสพ ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต
สาวกนี้ ท่านทําเพือ่ ความอยู่อย่างสบายของสังขารร่างกาย นัง่ มากๆเมือ่ ยก็ลกุ ขึ้นมาเดิน
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จงกรม เปลีย่ นอิริยาบถ ทํางานมากๆใช้สงั ขารความคิดมากๆ ก็หยุดพักในสมาธิ แต่
ไม่ได้ระงับความฟุ้งซ่าน ถ้าไม่นงั ่ จะนอนก็ได้ ถ้าทํางานมากคิดมากก็หยุดคิด นอนเลย
เรื่องต่างๆก็หายไป นี่ก็คอื เรื่องของการปฏิบตั ิ ทีม่ วี นั สิ้นสุด ไม่ตอ้ งทําไปตลอดเหมือน
งานทางโลก บางคนเกษียณอายุแล้วยังหางานใหม่ทาํ ต่อ เพราะกิเลสไม่ยอมให้หยุด
ตัณหาไม่ยอมให้หยุด อยู่เฉยๆแล้วรําคาญใจ เคยทําอะไรอยู่เป็ นประจํา พอไม่ได้ทาํ แล้ว
รู้สกึ ว้าเหว่หงุดหงิดรําคาญใจ ต้องหางานใหม่มาทํา ทําไปจนกว่าจะไม่สามารถทําได้ถึง
จะหยุด แต่งานทางธรรมนี้ เมือ่ ได้รกั ษาใจให้หายจากโรคแล้ว ได้ทาํ ลายกิเลสตัณหาให้
หมดไปจากใจแล้ว ก็ไม่มอี ะไรต้องทําอีก ว่างสบายตลอดเวลา ถ้ายังมีชวี ติ อยู่ก็ดูแล
รักษาร่างกายไป ถ้ามีโอกาสอบรมสังสอนก็
่
อบรมสังสอนไป
่
แต่จะไม่มคี วามอยากสอน
ใคร มันไม่มคี วามอยาก พอตัดความอยากหมดแล้ว ความอยากจะสอนก็ไม่มี
พระพุทธเจ้าตอนทีท่ รงตรัสรู้แล้ว ก็ไม่อยากจะสอนใคร ถ้ามีเหตุให้สอนท่านก็สอน เช่น
มีคนสนใจศึกษา แต่จะไม่ไปประกาศตนเป็ นศาสดา ไปติดโฆษณาไว้ตามสถานทีต่ ่างๆ
ว่าใครอยากจะเรียนปฏิบตั ธิ รรม ก็มาหาเรานะ เราจะสอนให้ อย่างนี้ไม่มี ถ้ามาเองก็ดูวา่
มีศรัทธาจริงหรือไม่ มีความสามารถทีจ่ ะรับคําสอนไปปฏิบตั ไิ ด้หรือไม่ ถ้ามีก็ยนิ ดีทจ่ี ะ
สอน ถ้าสอนไปแล้วเหมือนกับเทนํา้ ใส่หลังสุนขั ก็ไม่สอนให้เสียเวลา เสียดายนํา้ เพราะ
เทไปเท่าไหร่สุนขั ก็สลัดทิ้งหมด สอนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าไปในใจ เข้าหูซา้ ยออกหูขวา อย่างนี้
สอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร สอนไปแล้วก็กลับมาถามปัญหาเดิมๆ แสดงว่าไม่ได้เอา
ไปปฏิบตั กิ นั ถ้าถามปัญหาอืน่ ปัญหาทีถ่ ามไปนัน้ แก้ได้แล้ว อย่างนี้ก็แสดงว่าได้ผลได้
ประโยชน์ อย่างนี้ก็น่าสอนต่อ แต่กลับมาทีไรก็ถามเรื่องเดิม สวรรค์อยู่ทไ่ี หน นรกอยู่ท่ี
ไหน ถามอยู่เรื่อย สวรรค์มจี ริงหรือเปล่า ต้องไปอินเดียหรือไม่ ถ้าปฏิบตั แิ ล้วจะรู้วา่
อินเดียไม่ได้อยู่ตรงไหน อินเดียก็อยู่ตรงนี้แหละ อยู่ทใ่ี จเรานี่แหละ ไม่ตอ้ งไปหรอก ทุก
อย่างอยู่ทใ่ี จหมด พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไม่ได้อยู่ทอ่ี น่ื อยู่ทใ่ี จของเรา
ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ นั้ เห็นเราตถาคต ผูเ้ ห็นตถาคตก็คอื ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ก็คอื พระสงฆ์
นัน้ เอง จะมีดวงตาเห็นธรรม ก็ตอ้ งปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ต้องปฏิบตั ทิ ใ่ี จ ไม่ได้ปฏิบตั ทิ ่ี
อินเดีย อยู่ทไ่ี หนก็ปฏิบตั ไิ ด้ ถ้าอยู่ทอ่ี นิ เดียก็ปฏิบตั ทิ อ่ี นิ เดีย ถ้าอยู่ทน่ี ่กี ็ปฏิบตั ทิ น่ี ่ี ถ้า
ไม่สปั ปายะไม่เอื้อต่อการปฏิบตั ิ ก็ตอ้ งหาทีท่ ส่ี ปั ปายะ ไม่ได้หาเพราะคิดว่าตรงนัน้ มี
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มรรคผลนิพพาน มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ แต่หาทีๆ่ จะเอื้อต่อการปฏิบตั ิ ให้มี
ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาในใจ ต้องเป็ นทีส่ งบสงัดวิเวกตามป่ าตามเขา หรือทีท่ ต่ี อ้ งไป
พิสูจน์ธรรมะ เช่นไปพิสูจน์ความกลัวความกล้าว่ามีหรือไม่ ความกลัวตายยังมีอยู่หรือ
เปล่า ต้องไปหาทีๆ่ ท้าทายต่อความตาย เพือ่ จะได้พสิ ูจน์วา่ ละความกลัวตายได้หรือยัง
สถานทีเ่ ป็ นเพียงชนวนเป็ นเหตุ ทีจ่ ะช่วยทําให้ปญั หาภายในใจหมดไป ธรรมทัง้ หมดนี้
อยู่ในใจ ไม่วา่ นรกหรือสวรรค์ มรรคผลนิพพาน อยู่ในใจ ใจเป็ นผูส้ ร้างขึ้นมา เรากําลัง
สร้างภพต่างๆด้วยการกระทํา ถ้าทําบาปด้วยความโลภก็สร้างเปรตขึ้นมาในใจ ถ้าทําบาป
ด้วยความอาฆาตพยาบาทเราก็สร้างนรกขึ้นมา ถ้าทําบุญด้วยความเมตตากรุณาก็สร้าง
เทพขึ้นมา ถ้าสร้างความสงบให้กบั ใจก็สร้างพรหมขึ้นมา ถ้าสร้างปัญญาพิจารณาไตร
ลักษณ์ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็สร้างพระอริยเจ้าขึ้นมาภายในใจ
ใจของพวกเรานี่แหละ ทีเ่ ป็ นทุกสิง่ ทุกอย่างตามบุญกรรมทีท่ าํ มา วัฏสงสารหรือไตรภพนี้
ใจเป็ นผูส้ ร้างขึ้นมา พวกเราแต่ละคนก็สร้างไม่เหมือนกัน บางคนก็สร้างกามภพ บางคน
ก็สร้างรูปภพ บางคนก็สร้างมรรคผลนิพพาน อยู่ทก่ี ารกระทําคือกรรม ใจจะเป็ นภพ
ชนิดไหนก็อยู่ทก่ี รรมคือการกระทําของเรา จะเป็ นสัตว์ชนิดไหน ก็อยู่ทก่ี ารกระทําของ
เรา ดังในพระบาลีทแ่ี สดงไว้ว่า กรรมเป็ นเครื่องจําแนกแยกสัตว์ ทํากรรมอะไรไว้ก็จะ
เป็ นสัตว์ชนิดนัน้ ทําบาปเพราะความโลภก็จะเป็ นเปรต ทําบาปเพราะความอาฆาต
พยาบาทก็จะเป็ นนรก ทําบุญด้วยความเมตตากรุณาก็จะเป็ นเทพ ทําจิตให้สงบด้วย
สมาธิก็จะเป็ นพรหม เจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ก็จะเป็ นพระอริยเจ้า อยู่ทก่ี รรม
คือการกระทําของพวกเรา ตอนนี้พวกเรากําลังทําดี ทานศีลก็จะทําให้เป็ นเทพ นัง่ สมาธิก็
จะเป็ นพรหม เจริญปัญญาตัดตัณหาตัดกิเลสได้ ก็จะเป็ นพระอริยเจ้า เป็ นมรรคเป็ นผล
เป็ นนิพพาน อยู่ทก่ี ายวาจาใจเรานี่เอง จะว่าอยู่ทใ่ี จดวงเดียวนี้ก็ได้ เพราะกายวาจาเป็ น
เครื่องมือของใจ ถ้าไม่มใี จแล้วกายวาจาก็ไม่มคี วามหมายอะไร เหมือนคนตาย ไม่
สามารถพูดอะไรได้ ไม่สามารถทําอะไรได้ เพราะไม่มใี จเป็ นผูส้ งการ
ั ่ ดังนัน้ ผูท้ ท่ี าํ กรรมที่
แท้จริงก็คอื ใจนี้เอง ใจเป็ นผูก้ ระทําและเป็ นผูร้ บั ผล ใจเป็ นผูส้ ร้างโลกต่างๆขึ้นมา สร้าง
สวรรค์สร้างนรก สร้างภพสร้างภูมติ ่างๆขึ้นมา
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ถ้าใจได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ใจก็จะสร้างภพชาติทด่ี ี ถ้าได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้อง ก็จะสร้าง
ภพชาติทไ่ี ม่ดี ถ้ามีความหลงมากๆก็แสดงว่าได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้อง ถ้าคิดว่าลาภยศ
สรรเสริญสุขเป็ นสิง่ ทีด่ ี ก็แสดงว่าหลงแล้ว พอหลงกับลาภยศสรรเสริญสุข ก็จะต้องไป
ทําบาปทํากรรม เพราะได้มาเท่าไหร่กจ็ ะไม่พอ อยากจะได้เพิม่ ขึ้นไปอีก ถ้ามีวธิ ีไหนทีท่ าํ
ให้ได้เพิม่ มาก็จะทํา ถ้าจะต้องทําบาปเพือ่ จะให้ได้มาก็จะทํา ก็เลยสร้างภพทีไ่ ม่ดใี ห้ ถ้ามี
ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง คิดว่าลาภยศสรรเสริญสุขเป็ นทุกข์ ไม่เป็ นสุข ไม่ดสี าํ หรับจิตใจ สิง่ ทีด่ ี
สําหรับจิตใจก็คอื ทานศีลภาวนา ก็จะสร้างทานศีลภาวนา สร้างภพชาติทด่ี ี สร้างสวรรค์
มรรคผลนิพพานให้กบั ใจ การได้พบพระพุทธศาสนา เป็ นการได้รบั ข้อมูลทีด่ ี ข้อมูลที่
ถูกต้อง ข้อมูลทีจ่ ะพัฒนาจิตใจให้เจริญถึงขีดสูงสุดได้ ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ก็
จะมีแต่ข ้อมูลทีจ่ ะพาให้จติ ใจเสือ่ มถึงขีดทีต่ าํ ่ สุดคือนรก เช่นทําบาปทํากรรมฆ่าผูอ้ น่ื ก็
ต้องไปตกนรก จึงถือว่าพวกเรามีบญ
ุ มีวาสนา ทีไ่ ด้มาพบข้อมูลทีด่ ี ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง จึง
ควรเชื่อข้อมูลเหล่านี้ และควรทุ่มเทชีวติ จิตใจทัง้ หมด ปฏิบตั ติ ามข้อมูลทีถ่ ูกต้องนี้ ก็คอื
เจริญมรรคให้มากนี่เอง มรรคต้องเจริญให้มาก เจริญทาน เจริญศีล เจริญภาวนา ทํา
เพียง ๓ ข้อ ทําไมจะทําไม่ได้ ทําไปเลย วันนี้กลับไปบ้านไปเปิ ดบัญชีดูเลยว่า มีเงินทอง
เท่าไหร่ พอหรือยัง ถ้าพอแล้วก็ออกจากงาน มาปฏิบตั ธิ รรมดีกว่า มารักษาศีลมาภาวนา
ดีกว่า จะไปหามาอีกทําไม ไม่ได้ทาํ ให้เราเจริญขึ้น แต่จะฉุดให้เราลงตํา่ ถ้าไปยึดติดกับ
ลาภยศสรรเสริญสุขทางโลก
เกษียณแล้วทําอะไรอยู่ เมือ่ ก่อนนี้ไม่ได้สร้างบ้านใหม่ก็อยู่ได้ พอว่างแล้วจึงมาสร้าง
ทําไมไม่สร้างเรือนใจ อยู่อกี ไม่ก่ปี ี ก็ตายแล้ว แต่เรือนใจนี้ยงั ไม่มี ก็ยงั จะต้องท่องเทีย่ ว
ไปในภพน้อยภพใหญ่ ถ้าสร้างเรือนใจแล้ว มีทอ่ี ยู่แล้ว ก็สบาย ไม่ตอ้ งไปไหนอีกแล้ว
ตอนนี้ขาดอะไร ขาดศรัทธาหรือ ศรัทธาก็มแี ล้ว ขาดวิริยะความเพียรหรือ ก็ตอ้ งปลุก
ความเพียรขึ้นมา ว่าชีวติ สัน้ ลงสัน้ ลง เวลาเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆ เวลาทีจ่ ะสร้างเรือนใจ
นี้นอ้ ยลงไปเรื่อยๆ ต้องปลุกวิริยะความพากเพียรให้เกิดขึ้น ด้วยการศึกษาชีวประวัติ
ของพระอริยสงฆ์ทงั้ หลาย ถ้าไม่คดิ ไปในทางนี้ ก็จะมีเรื่องต่างๆมาหลอกมาล่อ ให้ไปติด
พันอยู่ตลอดเวลา เหมือนตอนที่เราเริ่มศึกษาใหม่ๆ อ่านหนังสืออยู่เกือบ ๓ เดือน อ่าน
เรื่องนัง่ สมาธิแต่ยงั ไม่ได้นงั ่ สักครัง้ อยู่มาวันหนึ่งก็ถามตัวเองว่าทําไมยังไม่นงั ่ สักที พอ
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ได้สติป ั๊บก็นงั ่ เลย นัง่ ตอนนัน้ เลย ศึกษาเรื่องนัง่ สมาธิมาก็นานแล้ว แต่ยงั ไม่เคยนัง่ เลย
ก็เลยนัง่ ตรงนัน้ เลย พอคิดได้ตรงนัน้ ก็ทาํ เลย เป็ นจุดเริ่มต้นของการปฏิบตั ิ ถ้าไม่เริ่ม
ปฏิบตั ิ ก็จะไม่ได้ปฏิบตั ิ จะมีเรื่องนัน้ เรื่องนี้มาคอยหลอกล่ออยู่ตลอดเวลา ก็จะผัดวัน
ไปเรื่อย อาทิตย์หน้า เดือนหน้า ให้เสร็จเรื่องนี้ก่อน
พอบวชแล้วก็ยงั มีเรื่องมาหลอกมาล่อให้ไปทํา อย่างพระอานนท์น่ี ถึงแม้ท่านเป็ นพระ
โสดาบันแล้ว ท่านก็ยงั ติดอยู่ตรงนัน้ ถึง ๒๕ ปี เพราะมีพระพุทธเจ้าต้องคอยอุปฏั ฐาก
แต่พอสิ้นพระพุทธเจ้าไปเพียง ๓ เดือนก็ได้บรรลุเป็ นอรหันต์ ได้เสร็จงาน งานเหลือ
เพียง ๓ เดือน แต่ปล่อยไว้ถึง ๒๕ ปี นี่มองในทางมรรคนะ ถ้ามองในทางโลกก็ดี ทีท่ า่ น
เสียสละคอยอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้า เป็ นประโยชน์แก่โลกมาก เพราะท่านมีความจําทีด่ ี
พระธรรมเทศนาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ พระอานนท์จาํ ไว้ได้หมด แต่ไม่ดกี บั ตัว
ท่านเอง ไม่ดกี บั ใจของท่าน อาจจะเป็ นกรรมของท่าน ทีท่ ่านต้องบําเพ็ญแบบนี้ไปก่อน
ต้องฟังเทศน์ฟงั ธรรมไป ๒๕ ปี ก่อน แล้วถึงค่อยออกปฏิบตั ิ พวกเราก็ยงั ไปหาครูบา
อาจารย์กนั อยู่เรื่อยๆ ไปฟังองค์นนั้ ไปฟังองค์น้ อี ยู่ ยังไม่ได้ปฏิบตั กิ นั อย่างจริงจัง สําคัญ
ทีก่ ารปฏิบตั ิ ปริยตั เิ ป็ นเพียงส่วนหนึ่ง ส่วนทีส่ าํ คัญอยู่ทก่ี ารปฏิบตั ิ ทีต่ อ้ งอาศัยปริยตั ิ
ปริยตั กิ บั ปฏิบตั นิ ้ ีไปพร้อมกันได้ ไม่ใช่เอาแต่ปริยตั อิ ย่างเดียวแล้วก็ไม่ปฏิบตั ิ ต้องไป
ด้วยกัน ฟังเทศน์ฟงั ธรรมแล้ว พอกลับไปบ้านก็ไปนัง่ เลย นัง่ ให้มนั เจ็บให้มนั ปวดไปเลย
หรือเปิ ดแผ่นอสุภะนี้ดูเลย อย่าทิ้งไว้เป็ นเดือน ไม่กล้าเปิ ด กลัวความจริง เพราะความ
จริงมันเจ็บ
ถาม ถ้าดูในแง่วทิ ยาศาสตร์ก็มหัศจรรย์
ตอบ ดูวา่ เป็ นธาตุ ดูร่างกายเป็ นเหมือนตุก๊ ตาตัวหนึ่ง ใจได้ตกุ๊ ตามาเล่น แต่ใจไปหลง
คิดว่าตุก๊ ตาเป็ นใจ พอตุก๊ ตาเป็ นอะไรไปก็ตกใจ แต่ผูท้ ต่ี กใจไม่ได้ตาย ใจไม่ได้
ตาย เจ้าของตุก๊ ตาไม่ได้ตาย ตัวตุก๊ ตาตาย ความจริงตุก๊ ตาก็ไม่ตาย หยุดทํางาน
เท่านัน้ เอง เหมือนกับรถทีเ่ สีย ใช้งานไม่ได้แล้ว ร่างกายเวลาตายไปก็แสดงว่ามัน
เสีย ใช้งานไม่ได้ ซ่อมไม่ได้ ต้องปล่อยให้เน่าเปื่ อยไป กลับคืนสู่สภาพเดิมของ
เขา จะดูอย่างนี้ก็ได้ ดูร่างกายเป็ นธาตุ ๔ เป็ นตุก๊ ตาตัวหนึ่ง ไม่วา่ จะเป็ นร่างกาย
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ของใคร ก็เหมือนกันทัง้ นัน้ ส่วนสถานภาพนี้เป็ นสมมุติ สมมุตวิ า่ เป็ นพ่อเป็ นแม่
เป็ นพีเ่ ป็ นน้องเป็ นสามีเป็ นภรรยา แต่ความจริงเป็ นเพียงตุก๊ ตาตัวหนึ่ง ทีต่ อ้ งแก่
ต้องเจ็บต้องตายไป ถ้ามองอย่างนี้แล้ว เวลาร่างกายแก่เจ็บตาย จะไม่รู้สกึ อะไร
ต้องมองอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ คิดอยู่เรื่อยๆ เตือนใจอยู่เรื่อยๆ เวลาร่างกายตายไป
จะไม่เสียหลัก จะรู้ทนั รู้ทนั ความหลง รู้ความจริงว่าต้องเป็ นอย่างนี้ แต่ใจไม่จริง
กับความจริง ใจหลง ไม่อยากให้ร่างกายแก่เจ็บตาย ไม่วา่ จะเป็ นตุก๊ ตาของเรา
หรือของคนอืน่ เราก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆ แต่มนั เป็ นไปไม่ได้ ตามหลักความ
จริงมันต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ถ้ามองว่าเป็ นเพียงตุก๊ ตาตัวหนึ่ง ก็จะรู้สกึ เฉยๆ
เหมือนแก้วใบหนึ่ง พอแก้วแตกแล้วก็เก็บเอาไปทิ้งใส่ถงั ขยะ
หลังจากเผาศพโยมแม่ของหลวงตาเสร็จแล้ว ท่านก็เอาเศษกระดูกเศษขี้เถ้าไป
โรยใต้ตน้ โพธิ์ เป็ นดินกลับคืนสู่ดนิ เผาตอนบ่ายทีห่ น้าศาลาภายในวัด ไม่ได้ก่อ
เมรุ เอาฟื นมากอง แล้วก็เอาโลงศพไปตัง้ พอถึงเวลาก็จดุ ไฟเผา ตอนดึกพอไฟ
ไหม้หมดแล้ว ก็เก็บเศษขี้เถ้าไปโรยใต้ตน้ โพธิ์ในวัด ตอนเช้าทีห่ น้าศาลาไม่มี
อะไรเหลืออยู่เลย ไม่มซี ากเหลืออยู่เลย เก็บเรียบร้อยหมด ตอนต้นท่านจะให้
เผาวันทีเ่ สียเลย เสียตอนเช้าท่านจะให้เผาตอนบ่าย ญาติพน่ี อ้ งขออนุญาตเก็บไว้
คืนหนึ่ง จะได้บอกญาติพน่ี อ้ งทีอ่ ยู่ทไ่ี กลจะได้มาร่วมงาน ก็เลยเก็บไว้คืนหนึ่ง
ไม่มกี ารสวด ตัง้ ศพไว้เฉยๆ ใครอยากจะไหว้ก็ไหว้ไป แต่ไม่มพี ระสวดกุสลาฯ
เวลาก่อนจะเผาก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ ๑๐ รูปมาบังสุกลุ ไม่ได้สวดกุสลาฯ กุสลา
แปลว่าความฉลาด ก็คอื การพิจารณาว่าเป็ นเพียงตุก๊ ตาตัวหนึ่ง เป็ นดินนํา้ ลมไฟ
ทีจ่ ะต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องกุสลาตอนทีย่ งั ไม่ตาย ตายไปแล้วจะกุสลาหา
อะไร ต้องกุสลากับคนทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ คนทีม่ ชี วี ติ อยู่น้ ตี อ้ งกุสลาเอง ไปนิมนต์
พระมากุสลาทําไม พระต้องกุสลาร่างกายของท่านเอง พวกเราก็ตอ้ งกุสลา
ร่างกายของพวกเรา ต้องสร้างความฉลาดให้แก่ใจ ให้รู้ทนั ธรรมชาติของร่างกาย
ว่าเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ มีอายุขยั ต้องแก่เจ็บตาย
ถาม การทําบังสุกลุ จริงๆจึงไม่จาํ เป็ นใช่ไหม
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ตอบ บังสุกลุ ในสมัยพุทธกาล เป็ นการไปเก็บผ้าทีท่ ้งิ ไว้ในป่ า เพราะสมัยนัน้ ยังไม่มกี าร
ถวายผ้าจีวรให้กบั พระ พระต้องหาผ้ามาเย็บเป็ นจีวร ไปหาผ้าทีท่ ้งิ ในป่ าช้า
เรียกว่าบังสุกลุ ก็เลยเอาธรรมเนียมนี้มาใช้กบั คนตาย เวลาคนตายก็นิมนต์พระ
มาบังสุกลุ ถวายผ้าจีวรให้กบั ท่าน
ถาม ซึง่ จริงๆไม่ได้ช่วยคนตายเลย
ตอบ เป็ นเรื่องของพระ ให้พระมีผา้ จีวรไว้นุ่งห่ม ผูใ้ ห้ก็ได้บญ
ุ เป็ นวัตถุทาน แต่คน
ตายไม่ได้อะไรเลย นอกจากบุญทีเ่ ราอุทศิ ให้เท่านัน้ เอง ถ้าเป็ นเปรตก็รบั ไป ถ้า
ไปเกิดบนสวรรค์เป็ นเทพ บุญอุทศิ ไม่มคี วามหมาย เพราะเป็ นเหมือนค่ารถ ทีจ่ ะ
พาให้ไปเกิดใหม่
ถาม การอุทศิ บุญนี้ไม่จาํ เป็ นต้องทําพิธีอะไร อยู่ทก่ี ารตัง้ จิตของเราส่งไปให้เขาเท่านัน้
ใช่ไหม
ตอบ พอทําบุญให้ทานแล้ว ก็อทุ ศิ ไปในจิต อุทศิ บุญส่วนนี้ให้แก่ผูน้ นั้ ผูน้ ้ ี ทีไ่ ด้ลว่ งลับ
ไปแล้ว ถ้ากําลังรอรับส่วนบุญส่วนนี้อยู่ ก็ขอให้มารับไปได้เลย ถ้าไม่อทุ ศิ ถึงแม้
จะรอรับอยู่ก็รบั ไม่ได้
การทีบ่ รรพบุรุษของพวกเรามีวนั ประเพณีสาํ คัญๆต่างๆนี้ ก็เพือ่ ดึงพวกเราให้หยุดสร้าง
กิเลสกันสักวันหนึ่ง ให้สร้างบุญสร้างกุศลกันบ้าง เช่นวันมาฆบูชา วันวิสาขะ วัน
อาสาฬหบูชา เป็ นอุบายให้พวกเราได้มโี อกาสทําบุญกัน ถ้าไม่มเี หตุก็จะไม่ทาํ กัน จะ
เทีย่ วกัน จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน พอตายก็ไปเป็ นเปรต ต้องรอให้ผูอ้ น่ื
อุทศิ บุญให้ เพราะขณะมีชวี ติ อยู่ประมาท ไม่คดิ เรื่องจิตใจ คิดแต่เรื่องกิเลส คนส่วน
ใหญ่เกิดมาเพือ่ กามกิเลส ไปเทีย่ วก็เรื่องของกิเลส ไปดืม่ ไปรับประทานก็เป็ นเรื่องของ
กิเลส มีนอ้ ยมากทีเ่ ข้าวัดนัง่ สมาธิ การทําบุญทุกชนิดนี้ ไม่ได้ทาํ เพือ่ ผูอ้ น่ื แต่อาศัยผูอ้ ่นื
เป็ นเหตุให้เราได้ทาํ เช่นวันตายของพ่อแม่น้ ี ก็ทาํ ให้พ่อแม่ แต่ความจริงเราเป็ นผูไ้ ด้บุญ
เอง งานบวชของลูกเราก็จะได้เข้าวัด ถ้าลูกไม่บวชก็ไม่เคยเข้าวัด คนบางคนไม่เคยเข้า
วัดเลย แต่พอลูกบวชจะเข้าทุกวันเลย แต่พอลูกสึกไปก็หายไปเลย ความจริงต้องทําทุก
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วันทุกเวลานาที ทําทานไปตามเวลา เช่นมีพระเดินผ่านบ้านก็ใส่บาตร ถ้าไม่มพี ระก็เอา
เงินทีจ่ ะซื้ออาหารใส่ไปในกระปุก เวลาไปวัดก็เอาไปถวายวัด ก็จะได้ทาํ บุญทุกวัน ศีลก็
รักษาไปตลอดเวลา จะได้ก่ขี ้อก็แล้วแต่ความสามารถ รักษาได้มากก็ได้บญ
ุ มาก ภาวนา
เวลาทีเ่ ราว่าง ว่างตอนไหนก็หามุมสงบนัง่ ภาวนา ทีท่ าํ งานก็ได้ บนเครื่องบินก็ได้ เวลา
ว่างจากงาน ก็หามุมสงบนัง่ หลับตาพุทโธๆไป ถ้าไม่ได้นงั ่ ก็ควรเจริญสติ ควบคุมจิตให้
อยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทํา อย่าปล่อยให้จติ คิดปรุงแต่ง ถ้าคิดปรุงแต่งก็ควรบริกรรมพุท
โธๆไป ถ้าปฏิบตั เิ ป็ นจะปฏิบตั ไิ ด้ตลอดเวลา สร้างบุญสร้างกุศลได้ตลอดเวลา ไม่ตอ้ งรอ
วันสําคัญ เช่นวันมาฆะ วันวิสาขะแล้วค่อยทําบุญ ถ้าเป็ นต้นไม้ก็นานๆรดนํา้ ให้สกั ครัง้
หนึ่ง จะเจริญเติบโตได้อย่างไร ทีเ่ ป็ นปุถชุ นกันมานาน ก็เพราะทําบุญกันแบบนี้ ไม่มที าง
ทีจ่ ะเป็ นพระอริยะกันได้เลย ถ้าอยากจะเป็ นพระอริยะต้องทําอย่างต่อเนื่อง ทําทุกเวลา
ไม่วา่ จะอยู่ในหน้าทีก่ ารงาน หรืออยู่ตามลําพังก็ทาํ ได้เสมอ ต้องทําอย่างนี้ ถึงจะได้เป็ น
พระอริยะ จะได้บรรลุภายใน ๗ วัน ๗ ปี ถ้ารอวันเกิดวันตายแล้วค่อยทํา ก็จะไม่ได้
บรรลุ
วันนี้ก็ได้พูดหลายเรื่อง เรื่องทําบุญตลอดเวลา อย่ารอเวลา อย่างทีท่ ่านสอนให้ถามตัว
เราเองเรื่อยๆว่า เวลาผ่านไปๆเรากําลังทําอะไรอยู่ กําลังสร้างบ้านหรือกําลังสร้างเรือนใจ
กําลังเจริญอสุภกรรมฐานอยู่หรือเปล่า กําลังเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่หรือเปล่า
กําลังพิจารณาความตายอยู่หรือเปล่า นี่คอื ธรรมะทีค่ วรเจริญอยู่เรื่อยๆ ธรรมะก็มหี ลาย
ระดับ อย่าไปติดอยู่ทร่ี ะดับทาน ทําแต่ทานอย่างเดียว ศีลไม่สนใจ สติไม่เจริญ ปัญญา
ไม่เจริญ สมาธิไม่นงั ่ กัน ยังอยู่ห่างไกลมากถ้าทําแต่ทานอย่างเดียว ยังอยู่ชนั้ ประถมหรือ
อนุบาล ยังไม่ได้ขยับขึ้นชัน้ มัธยมชัน้ อุดมศึกษากัน ควรจะขยับได้แล้วนะ เรียนมาตัง้ ๕
ปี แล้ว เวลาพระไปอยู่ศึกษากับหลวงตานี้ พออยู่ได้ระยะหนึ่งท่านจะไล่แล้ว ท่านจะบอก
ว่าเปิ ดโอกาสให้พระอืน่ เข้ามาเรียน หลวงปู่มนท่
ั ่ านจะให้อยู่ดว้ ยเพียงพรรษาเดียว พอ
ออกพรรษาท่านก็หนีไปแล้ว ท่านไม่อยู่กบั ที่ พระทีจ่ ะไปศึกษากับท่านสมัยทีท่ ่านอยู่ท่ี
เชียงใหม่น้ ี จะได้อยู่กบั ท่านช่วงทีท่ ่านจําพรรษา พอออกพรรษาแล้วท่านจะปลีกวิเวก
พอใครมาพบท่านปั๊บท่านก็จะปลีกวิเวกทันที แต่พอเข้าพรรษาปลีกไม่ได้ ต้องอยู่ประจํา
ที่ ถ้าใครไปพบท่านตอนก่อนเข้าพรรษาก็โชคดี จะได้อยู่จาํ พรรษากับท่าน ๓ เดือน ช่วง
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ปลายชีวติ ของท่าน ท่านรับนิมนต์กลับมาโปรดลูกศิษย์ลูกหาทางภาคอีสาน ท่านถึงได้อยู่
เป็ นที่ พระเณรจึงอยู่กบั ท่านได้นานหน่อย
อย่ายืนอยู่กบั ที่ ต้องมีความก้าวหน้า น่าจะปลีกวิเวกได้แล้ว น่าจะบวชได้แล้ว หรือว่าคน
สอนไม่มคี วามสามารถพอทีจ่ ะโน้มน้าว ให้ผูศ้ ึกษาเกิดศรัทธา ออกจากเพศฆราวาส เข้า
สู่เพศของนักบวช หรือว่าเป็ นพวกบัวใต้นาํ้ ก็มอี ยู่ ๒ ประเด็น คนสอนไม่มี
ความสามารถ หรือนักศึกษาเป็ นพวกบัวเหล่าที่ ๔ พวกทีจ่ ะออกบวชนี้เปรียบเหมือนเขา
วัว ตัวหนึ่งมี ๒ เขา พวกทีไ่ ม่ได้บวชเหมือนขนวัว ตัวหนึ่งมีเป็ น ๑๐๐ ต้องพยายาม
ปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนทีต่ อ้ งตัดก็ตดั ลงไปเรื่อยๆ ตัดให้เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆ
กิเลสทีพ่ อจะตัดได้ก็ตดั ไป ธรรมทีจ่ ะทําเพิม่ ขึ้นได้ก็ทาํ ไป ศีลรักษาเพิม่ ขึ้นได้ก็รกั ษาไป
ภาวนาได้มากขึ้นก็ภาวนาไป ต้องทําเป็ นขัน้ เป็ นตอนไป ทําได้ ถ้าตัง้ ใจทําจริงๆ ถ้ายังรัก
พีเ่ สียดายน้องอยู่ก็ลาํ บาก ทางโลกก็ยงั รักยังเสียดาย ทางธรรมก็อยากจะได้ ก็จะไปไม่
ถึงไหน บางคนมีโอกาสมากกว่าคนอืน่ บางคนอยากจะไปแต่ไปไม่ได้ เพราะมีบ่วงหลาย
บ่วงด้วยกัน บ่วงสามีบ่วงลูก บ่วงภรรยา บ่วงพ่อบ่วงแม่ บางคนมีบ่วงน้อย มีโอกาสไป
มากกว่า ต้องตัดสินใจ ว่าจะตัดหรือไม่ตดั ถ้าไม่ตดั สินใจก็จะไม่ได้ไป ต้องใจกล้าๆแล้ว
ตัดไปเลย ดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง ดูครู บาอาจารย์เป็ นตัวอย่าง ท่านก็เป็ นเหมือน
พวกเรามาก่อน ท่านก็มบี ่วงชนิดต่างๆเหมือนกัน พระพุทธเจ้าก็มบี ่วงพ่อมีบ่วงภรรยา
พอจะมีบ่วงที่ ๓ ท่านก็ไปเลย
เวลาพูดเรื่องตัดกิเลสตัดตัณหานี้ จะไม่ชอบฟังกัน ชอบฟังเรื่องสวรรค์ เรื่องสมาธิ เรื่อง
ฌาน พอพูดเรื่องเฉือนเนื้อตัวเองจะไม่ชอบ แต่น่แี หละคือการปฏิบตั ทิ แ่ี ท้จริง คือการ
เฉือนตัวเรา เฉือนเนื้อเรา การตัดกิเลสก็คือการตัดเนื้อเรา มันถึงยาก ชอบปฏิบตั งิ า่ ยๆ
ชอบปฏิบตั แิ ต่ชอบกิเลสด้วย เช่นชอบนัง่ สมาธิ และชอบไปเทีย่ วด้วย ถ้าให้นงั ่ สมาธิแต่
ห้ามไม่ให้ไปเทีย่ วจะไม่ชอบ การจะนัง่ สมาธิให้ได้ผลดีตอ้ งมีอนิ ทรียสังวร ต้องตัดกาม
ฉันทะ ตัดรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้จติ เข้าข้างใน ถ้าจิตออกข้างนอกจะสงบได้
อย่างไร จิตต้องเข้าข้างในถึงจะสงบได้ จะเข้าข้างในได้ก็ตอ้ งตัดรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ต้องปิ ดทวารทัง้ ๕ ปิ ดตาหูจมูกลิ้นกาย ถึงจะเข้าข้างในได้ ส่วนใหญ่นงั ่ สมาธิ
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จะไม่ได้ผลกัน นัง่ แล้วหลับกัน ถ้านัง่ ได้ผลจะต้องไปได้ไกลแล้ว ถ้านัง่ มาหลายปี แต่ยงั
เหมือนเดิม แสดงว่าไม่ได้ผล ถ้านัง่ แล้วจิตรวมลงจะอัศจรรย์ใจ จะมีฉนั ทะวิริยะทีจ่ ะ
ปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้น ตัดกามฉันทะได้มากขึ้น ถ้าจิตรวมลงแล้วจะออกบวชกัน เพราะได้
สัมผัสกับความสุขทีเ่ หนือกว่า ความสุขทางกามรูป ทางกามรส พอได้สง่ิ ทีด่ กี ว่า ก็จะทิ้ง
สิง่ ทีม่ อี ยู่เก่าได้ เหมือนได้รถทีด่ กี ว่าคันเก่า จะขับคันเก่าไปทําไม เคยขับโตโยต้าแล้วได้
เบนซ์มา ยังจะขับโตโยต้าอยู่หรือเปล่า นี่ก็เหมือนกัน พอจิตรวมลงแล้ว จะไม่เอา
ความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้ว จะหาทีส่ งบสงัดวิเวก
ภาวนา ทําจิตให้รวมลงเรื่อยๆ
ถาม รู้จกั คนทีเ่ ทีย่ วบ่อยมากเลย เทีย่ วต่างประเทศปี ละหลายๆครัง้ แต่เขาก็ปฏิบตั ิ
จริงอย่างนี้ขดั กันไหมคะ
ตอบ ยังปฏิบตั ไิ ม่ได้ผล เป็ นกิริยามากกว่า ไม่ได้เนื้อไม่ได้หนัง ได้แต่ท่าของการ
ปฏิบตั ิ แต่ไม่ได้ผลจริงๆ ถ้าได้ผลจริงๆแล้วจะเบือ่ ทางโลกเลย ท่านถึงแสดงไว้
ว่ารสแห่งธรรมชนะรสทัง้ ปวง ถ้าได้สมั ผัสกับรสแห่งธรรมแล้ว จะไม่เอารสอย่าง
อืน่ แล้ว เหมือนก้อนหินกับเพชร พอได้เพชรแล้วจะเอาก้อนหินไหม ไปเทีย่ วนี้
เหนื่อยจะตาย สูน้ งั ่ สมาธิจนจิตรวมลงไม่ได้ ไม่เหนื่อย ไม่ตอ้ งไปทําพาสปอร์ต
ทําวีซ่า ไม่ตอ้ งไปตีตวั ๋ ไปรอทีส่ นามบินขึ้นเครื่อง ไปได้ไม่ก่วี นั ก็คดิ ถึงบ้านแล้ว
อยู่ทไ่ี หนจะสบายเท่าอยู่ทบ่ี า้ น แต่กเิ ลสจะหลอกเรา วาดภาพว่าสนุกสวยงาม
ต้องไปให้ได้ พอไปแล้วก็อยากจะกลับบ้าน
ถ้ามีของดีอยู่ในใจแล้วจะไม่อยากไปไหน อยู่ตรงไหนก็มคี วามสุข ทีย่ งั ต้องไปกันอยู่
เพราะยังไม่มคี วามสุขภายใน มีแต่ไฟแห่งราคะโมหะโทสะ ทีเ่ ผาใจให้รอ้ น ทําให้อยู่ไม่
เป็ นสุข ต้องหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะมาดับ เหมือนเอานํา้ มันไปราดในกองไฟ เวลา
ราดลงไปใหม่ๆ นํา้ มันยังเย็นอยู่ก็เป็ นเหมือนนํา้ ไฟก็ทาํ ท่าจะดับลง แต่พอนํา้ มันร้อน
ขึ้นมา ไฟจะยิง่ ลุกแรงขึ้นใหญ่ ถ้าต้องการความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีเ่ ลิศทีว่ เิ ศษ ที่
พระพุทธเจ้าสอนให้มกี นั ก็ตอ้ งตัดความสุขภายนอก แล้วสร้างความสุขภายในให้ได้
ปัจจัยสําคัญทีส่ ุดก็คอื สติ ต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ถ้าเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้ว ในสติ
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ปัฏฐานสูตรก็แสดงไว้แล้วว่า ภายใน ๗ วันจะบรรลุได้แน่ๆ ถ้ามีสติตงั้ แต่ต่นื มาจนหลับ
จิตไม่ไปไหนเลย อยู่ในปัจจุบนั เสมอ เวลานัง่ ดูลมหายใจ จิตก็จะไม่ไปทีอ่ น่ื จะอยู่กบั ลม
หายใจ ก็จะรวมลงจะเจอความสุข พอรวมได้ครัง้ หนึ่งแล้ว ต่อไปก็จะทําได้เรื่อยๆ เพราะ
จับเคล็ดได้แล้ว รู้วธิ ีแล้ว รับรองได้วา่ ตอนนัน้ จะไม่อยากจะอยู่กบั ใคร มีอะไรก็ไม่
อยากจะเก็บเอาไว้ อยากจะมีเวลาเพือ่ ปฏิบตั อิ ย่างเดียว อยากจะมีทๆ่ี สงบไม่วนุ่ วาย ไม่
ยุ่งกับใคร จะนัง่ สมาธิสลับกับการเดินจงกรมทัง้ วันทัง้ คืน พอเดินเมือ่ ยก็กลับมานัง่ ใหม่
จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จากสมาธิก็จะเจริญปัญญา อนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณารู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาขันธ์ ๕ รู ปเวทนาสัญญา
สังขารวิญญาณ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาจิตเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะขยับ
ขึ้นไปเรื่อยๆ จนปล่อยวางได้หมด ภายนอกคือรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะก็ปล่อย ขันธ์
๕ ก็ปล่อย จิตก็ปล่อย พอปล่อยหมดแล้ว ก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดียว
อยู่ตรงไหนเวลาไหนก็จะอิม่ จะสุขจะพอตลอดเวลา จิตรวมอยู่ตลอดเวลา จิตทีร่ วมจาก
การนัง่ สมาธิจะรวมได้เดีย๋ วเดียว แล้วก็ถอนออกมา เหมือนเอานํา้ แช่ในตูเ้ ย็น ๕ นาที
แล้วก็เอาออกมา พอออกมาไม่นานก็รอ้ น ถ้าเป็ นจิตบริสุทธิ์ก็เหมือนกับนํา้ ทีอ่ ยู่ในตูเ้ ย็น
ตลอดเวลา จะสุขไปตลอดอนันตกาล ไม่มวี นั สิ้นสุด จะมีร่างกายหรือไม่มจี ะไม่กระทบ
กับความเย็นของจิตทีบ่ ริสุทธิ์ จะเย็นไปตลอด จิตจะไม่ออกจากตูเ้ ย็น จะอยู่ในตูเ้ ย็นก็
คือพระนิพพานไปตลอด
ถึงแม้จะอยู่กบั ขันธ์
ความร้อนของขันธ์จะไม่มา
กระทบกระเทือนกับความเย็นของจิตทีบ่ ริสทุ ธิ์ จะดูแลกันไป เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย
ปวดตรงนัน้ ปวดตรงนี้ ก็รู้วา่ ปวด แต่ใจไม่ปวดตามร่างกาย อยู่กนั ไปจนกว่าแยกจากกัน
จะไม่ไปหาร่างกายใหม่มาแบกมาเจ็บอีก ถึงเมืองพอแล้ว พอทุกอย่าง ไม่ตอ้ งการอะไร
อีกแล้ว เหมือนนํา้ ทีเ่ ต็มแก้วแล้ว จะเติมนํา้ เข้าไปอีกก็ไม่ได้ทาํ ให้นาํ้ ในแก้วมีมากขึ้น จิต
ทีบ่ ริสุทธิ์ก็เป็ นอย่างนัน้ มีความสุขเต็มทีอ่ ยู่ตลอดเวลา ไม่พร่องไม่หมด ไม่ตอ้ งเติม ไม่
ต้องทําอะไรอีกแล้ว
นี่เป็ นรางวัลทีพ่ วกเราจะได้รับกัน ทุกคนมีสทิ ธิ์ ไม่ตอ้ งจับฉลาก ต้องสุปฏิปนั โน ต้อง
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ นี่คอื เงือ่ นไข ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ตราบใดทีย่ งั มีผู ้ปฏิบตั ธิ รรม
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สมควรแก่ธรรมอยู่ ตราบนัน้ พระอรหันต์จะไม่ส้นิ ไปจากโลก พระอรหันต์ก็คอื จิตที่
บริสุทธิ์น้ เี อง อยู่ทต่ี รงนี้ อยู่ทส่ี ุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญายะปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน
ปฏิบตั ดิ กี ็คอื ไม่หนีเรียน ถึงเวลาปฏิบตั กิ ็ตอ้ งปฏิบตั ิ ไม่อา้ งโน้นอ้างนี่ อย่างนี้เรียกว่าไม่
ปฏิบตั ดิ ี ถ้าเรียนหนังสือก็ตอ้ งได้เต็ม ๑๐๐ ถึงเรียกว่าปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ติ รงก็ปฏิบตั เิ พือ่
มรรคผลนิพพาน เพือ่ ตัดกิเลส ถ้าปฏิบตั เิ พือ่ ให้ราํ ่ ให้รวย ทําบุญทําทานเพือ่ อยากจะได้
รวย ได้ไปเกิดเป็ นเทพเป็ นพรหม อย่างนี้ไม่ใช่ปฏิบตั ติ รง ไม่ตรงต่อมรรคผลนิพพาน
ญายะก็ปฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างเดียว
ไม่ได้ปฏิบตั เิ พือ่ อย่างอืน่
ปฏิบตั เิ พือ่ ดับความทุกข์เท่านัน้ สามีจกิ ็ปฏิบตั ชิ อบ ปฏิบตั ถิ ูกต้อง ไม่ผดิ จากหลักธรรม
ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ก็มอี ยู่ ๔ ประการนี้ วิธีทจ่ี ะปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ๔ ประการนี้
ได้ ก็ตอ้ งไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์ เป็ นวิธีทง่ี า่ ยทีส่ ุด เพราะท่านผ่านมาแล้ว ท่านรู้ทกุ อย่าง
รู้วธิ ีปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกทีผ่ ดิ วิธีทผ่ี ดิ ขัดกับหลักธรรม ท่านจะช่วยคัดทิ้งให้หมดเลย อยู่กบั ท่าน
แล้วไม่ตอ้ งสงสัยหรือกังวลว่าถูกหรือไม่ถูก การปฏิบตั ขิ องท่านถูกต้องทุกประการเลย
ถ้าปฏิบตั เิ องนี้จะหลงได้ จะเพี้ยนหรือผิดไปได้ ครู บาอาจารย์มคี วามสําคัญตรงนี้ ทําให้
ปฏิบตั ติ รง ไม่เสียเวลา ถ้าปฏิบตั เิ อง ก็จะปฏิบตั ถิ ูกบ้างผิดบ้าง เสียเวลา อาจจะหลงทาง
ไปเลยก็ได้ ชาติน้ ีอาจจะเป็ นชาติเดียวทีจ่ ะได้พบกับโอกาสอย่างนี้ ตายไปแล้วกลับมา
เกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ ไม่รู้วา่ จะมีโอกาสอย่างนี้อกี หรือเปล่า จะได้พบกับพระพุทธศาสนา
อีกหรือเปล่า โอกาสอย่างนี้ยากยิง่ กว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ จึงควรถือโอกาสทีม่ อี ยู่น้ ี
เลิศทีส่ ุดแล้ว วิเศษทีส่ ุดแล้ว ถ้าปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ได้รบั ประโยชน์จากการปฏิบตั ิ
เลย ก็ถอื ว่าเสียชาติเกิด พิจารณาดู
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