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เป็ นง่ายแต่หายยาก เรื่องของการเจ็บป่ วยของร่างกาย เหมือนปลูกต้นไม้ กว่าจะปลูกได้
สักต้นหนึ่งต้องใช้เวลานาน เวลาตัดใช้เวลาแป๊ บเดียว การทําลายง่ายกว่าการสร้าง มี
อย่างหนึ่งทีส่ ร้างยากและใช้เวลานาน แต่พอสร้างเสร็จแล้วจะทําลายไม่ได้ คือมรรคผล
นิพพาน พอได้แล้วไม่มใี ครจะทําลายได้ ส่วนร่างกายนี้ต่อให้ดูแลรักษาดีขนาดไหนก็
ตาม พออะไรจะเกิดขึ้น ก็เกิดปุ๊ บปั ๊บเลย รักษาดูแลมาเป็ นเวลายาวนาน พอถึงเวลาจะไป
ก็ไปเลย ความสัมพันธไมตรีก็เหมือนกัน รักกันดีมานาน พอมีเรื่องเกิดขึ้น ก็พงั ไปเลย
เลิกกันไปเลย บางทีคาํ พูดเพียงคําเดียว ก็สามารถทําลายสัมพันธไมตรี ทีส่ ร้างมา
ยาวนาน ให้ขาดไปได้เลย ทางโลกจะเป็ นอย่างนี้ แต่ทางธรรมพอสร้างได้แล้วก็จะอยูก่ บั
เราไปตลอด จะไม่เสือ่ มหมดไป ทางธรรมจึงดีกว่าทางโลก พอได้มาแล้วจะเก็บไว้ได้
ตลอด ไม่มวี นั เสือ่ ม เช่นได้โสดาบันแล้วก็จะไม่เสือ่ มหมดไป จะไม่กลับมาเป็ นปุถชุ น
อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม มีสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้น ก็จะไม่ทาํ ให้พระโสดาบันกลับมาเป็ น
ปุถชุ น พอเป็ นพระสกิทาคามี ก็จะไม่กลับมาเป็ นพระโสดาบัน พอเป็ นพระอนาคามีกจ็ ะ
ไม่กลับมาเป็ นพระสกิทาคามี พอเป็ นพระอรหันต์แล้วก็จะไม่กลับมาเป็ นพระอนาคามี มี
แต่ข้นึ ไปอย่างเดียว ไม่ตกลงมา ถ้าเป็ นสวรรค์หรือพรหมโลก ก็ยงั มีการขึ้นลง ถ้าทําบุญ
ให้ทานรักษาศีลก็จะได้ไปสวรรค์ แต่จะหมดได้ บุญทีท่ าํ และศีลเป็ นเหมือนนํา้ มันรถ ใช้
ไปเรื่อยๆก็จะหมด พอหมดบุญของทานของศีล จิตก็จะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ ต้อง
มาสร้างบุญใหม่ ต้องทําบุญรักษาศีลใหม่
ภพของมนุษย์เป็ นทีส่ ร้างบุญ เป็ นทีเ่ ติมนํา้ มันชนิดต่างๆ ถ้าเติมนํา้ มันดีก็ไปดี ถ้าเติม
นํา้ มันไม่ดกี ็ไปไม่ดี ถ้ากลับมาทําบุญรักษาศีลใหม่ พอตายไปก็กลับขึ้นไปสวรรค์ใหม่ ถ้า
นัง่ สมาธิดว้ ยก็ข้นึ ไปชัน้ พรหม พอหมดกําลังของสมาธิก็จะเคลือ่ นลงมาชัน้ เทพ หมด
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กําลังของทานของศีล ก็จะกลับลงมาเป็ นมนุษย์ใหม่ เช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้า ๒
รูป ท่านได้ฌาน ท่านรักษาศีล ท่านให้ทาน ท่านออกบวช ท่านมีทรัพย์สมบัตมิ ากน้อย
ท่านก็สละไปหมด แล้วก็รกั ษาศีล บําเพ็ญสมาธิภาวนา สมถภาวนา เพราะท่านรู้เท่านัน้
สมัยก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ไม่มใี ครรู้วปิ สั สนาภาวนา รู้เพียงสมถภาวนา จึงทําได้
เพียงเท่านัน้ ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ก็จะได้เพียงสมถภาวนา แต่เนื่องจาก
พระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาทีแ่ ก่กล้า พอไม่มพี ระอาจารย์ทจ่ี ะสอนวิปสั สนาให้ ก็ทรง
ศึกษาเองจนได้บรรลุมรรคผลนิพพาน จึงไม่ตอ้ งกลับลงมาเกิดใหม่ ไม่ตอ้ งลงมาจาก
สวรรค์ชนั้ พรหมชัน้ เทพมาชัน้ มนุษย์ ถ้าเข้าถึงพระนิพพานแล้วไม่ตอ้ งกลับมาเกิด ไม่
ต้องกลับมาเติมนํา้ มันอีก เหมือนจรวดทีส่ ่งออกไปในอวกาศ พอพ้นจากแรงดึงดูดของ
โลกแล้ว ก็ไม่กลับมาอีก นี่คอื เรื่องของการปฏิบตั ภิ ารกิจทางศาสนา กับผลต่างๆทีจ่ ะ
ได้รบั กัน
ถ้ายังไม่ได้มรรคผลนิพพาน ก็จะต้องกลับมาบําเพ็ญใหม่ กลับมาเกิดใหม่ มาทําบุญให้
ทานใหม่ รักษาศีลใหม่ นัง่ สมาธิใหม่ ถ้าทําได้เพียง ๓ อย่าง ก็จะกลับไปกลับมาไป
ตลอด ไม่มวี นั สิ้นสุด ถ้าได้อริยมรรคอริยผล คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล ก็จะ
เหลือเพียง ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก กลับมาเติมนํา้ มันเพือ่ ไปให้ถงึ จุดหมายปลายทาง ถ้าได้
ขัน้ พระสกิทาคามี ก็จะเหลือเพียงชาติเดียวทีจ่ ะกลับมาเติมนํา้ มัน ถ้าได้ขนั้ พระอนาคามี
ก็ไม่ตอ้ งกลับมาเติมนํา้ มัน มีนาํ้ มันพอทีจ่ ะบรรลุได้ในพรหมโลก จิตของพระอนาคามีอยู่
ในขัน้ ของพรหมโลก แต่ต่างกับพรหมโลกของผูท้ ไ่ี ด้สมาธิ พรหมโลกทีไ่ ด้จากสมาธิไม่
ถาวร แต่พรหมโลกของพระอนาคามีจะไม่เสือ่ ม เพราะได้ดว้ ยปัญญา ต่างกันตรงนี้ แล้ว
พอบรรลุพระอรหันต์พระนิพพาน ก็จะถึงจุดหมายปลายทาง นี่คอื ผลทีจ่ ะได้รบั จากการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจของศาสนา ทีพ่ วกเรากําลังปฏิบตั กิ นั อยู่ อยู่ทว่ี า่ จะปฏิบตั กิ นั มากน้อย
เพียงไร ถ้าปฏิบตั มิ ากก็จะได้ผลมาก ถ้าปฏิบตั นิ อ้ ยก็จะได้ผลน้อย ไม่มใี ครให้คะแนน
เราได้ เราให้คะแนนเราเอง ไม่เหมือนเวลาเรียนหนังสือ ถึงแม้ทําข้อสอบไม่ดกี ็อาจจะได้
คะแนนสงสารจากอาจารย์ ทีเ่ ห็นว่าเราเป็ นคนดี ขยันแต่ปญั ญาทึบ จึงให้คะแนนเพิม่
เพือ่ เป็ นการให้กาํ ลังใจ แต่การปฏิบตั ไิ ม่มคี ะแนนแบบนี้ ทําเท่าไหร่ก็ได้เท่านัน้ เหมือน
รับประทานอาหาร รับประทานเท่าไหร่ก็ได้เท่านัน้ รับประทานมากก็ได้มาก รับประทาน
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น้อยก็ได้นอ้ ย ดังนัน้ เราจึงต้องทําให้มาก จะทําให้มากได้ ก็ตอ้ งสร้างคุณธรรมทีส่ าํ คัญ
๔ ประการ คืออิทธิบาท ๔
อิทธิบาท ๔ เป็ นคุณธรรมทีจ่ ะผลักดัน ให้เราไปถึงเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ว ข้อที่ ๑
ฉันทะ ความยินดีความพอใจ ข้อที่ ๒ วิริยะ ความอุตสาหะพากเพียร ข้อที่ ๓ จิตตะ
ความจดจ่อ ข้อที่ ๔ วิมงั สา การใคร่ครวญ คิดถึงเรื่องทีเ่ รากําลังทําอยู่ เรื่องทีต่ อ้ งทํา ถ้า
มีคุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้แล้ว ก็เหมือนกับเรือใบทีม่ ลี มพัด จะพัดให้เรือวิง่ ไปไม่หยุด
ถ้าไม่มคี ุณธรรมนี้ก็เหมือนกับไม่มลี มพัดเรือใบ ต้องใช้พายแจวเอา ก็จะไปไม่ถงึ ไหน จึง
ต้องพยายามสร้างคุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้ ข้อที่ ๑ สําคัญทีส่ ุดก็คือฉันทะ ความยินดี
ความพอใจ ทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ต้องดูโฆษณา เหมือนกับเวลาทีด่ ูโฆษณา
ของสินค้า ถ้าไม่เคยเห็นโฆษณา จะไม่รู้คุณภาพของสินค้า พอได้เห็นโฆษณาแล้วก็จะ
เกิดความชอบขึ้นมา อยากจะได้ข้นึ มา พออยากได้แล้ววิริยะก็จะตามมา ถ้ามีโทรศัพท์ก็
จะโทรไปจองสินค้าเลย ใจจะจดจ่อกับสินค้า คิดถึงสินค้า คือวิมงั สา จนกว่าจะได้สนิ ค้า
มา สังเกตดู พอมีฉนั ทะกับเรื่องอะไรแล้ว จะมีวริ ิยะมีจติ ตะมีวมิ งั สาตามมาเสมอ พอ
เห็นโฆษณาไปเทีย่ วต่างประเทศ เทีย่ วประเทศนัน้ เทีย่ วประเทศนี้ พอเห็นแล้วถูกอก
ถูกใจ ก็เกิดฉันทะขึ้นมา ก็จะโทรจองที่ เตรียมทุกสิง่ ทุกอย่างให้พร้อม รอเวลาขึ้นเครื่อง
เท่านัน้ ถ้าไม่มอี ทิ ธิบาท ๔ ก็จะไม่ได้ไป ถ้าเห็นโฆษณาแล้วรู้สกึ เฉยๆไม่ยนิ ดีไม่ยนิ ร้าย
ก็จะไม่อยากไป อยู่ทโ่ี ฆษณา ถ้าโฆษณาไม่น่าชื่นชมไม่น่าไป ก็จะไม่อยากไป การทํา
โฆษณาจึงเป็ นเรื่องสําคัญ บริษทั โฆษณาจึงมีความสําคัญกับผูผ้ ลิตสินค้ามาก ถ้าไม่มี
การโฆษณาไม่มกี ารตลาดทีด่ ี สินค้าดีขนาดไหนก็จะขายไม่ออก เพราะไม่มใี ครรู้คุณค่า
ของสินค้า ถ้าบริษทั โฆษณาเก่งๆ รู้จกั วิธีลอ่ ใจคนดู พอทําโฆษณาปั๊บสินค้าก็จะขายดิบ
ขายดี แบบเทนํา้ เทท่าเลย
ทางธรรมะก็ตอ้ งมีการโฆษณาเหมือนกัน มีบริษทั โฆษณาหรือคนโฆษณาทีเ่ ก่ง ทีร่ ู้คุณค่า
ของธรรมะจริงๆ ได้สมั ผัสกับธรรมะมาแล้ว เช่นมรรคผลนิพพาน ผูท้ จ่ี ะโฆษณาได้ดี
ต้องบรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว นี่เป็ นประการแรก ประการที่ ๒ อยู่ทค่ี วามสามารถของ
ผูท้ จ่ี ะเอาธรรมะมาโฆษณา ถ้าพูดเก่งฉลาดสามารถหว่านล้อมด้วยอุบายวิธีต่างๆ ก็จะทํา
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ให้คนดูคนฟัง เกิดความเลือ่ มใสศรัทธา อยากจะได้มรรคผลนิพพาน บางท่านถึงแม้ได้
บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว แต่ไม่มคี วามสามารถในการโฆษณา ในการพูดหว่านล้อม
จิตใจ ก็จะไม่สามารถทําให้คนฟังเกิดอิทธิบาท ๔ เกิดฉันทะเกิดวิริยะจิตตะวิมงั สาได้
เช่นครู บาอาจารย์บางรูปบางท่านทีไ่ ม่ค่อยพูด ไม่ทาํ ให้เกิดอิทธิบาท ๔ ขึ้นมา บางรู ปทีย่ งั
ไม่ได้บรรลุ แต่พูดเก่ง ก็สามารถทําให้เกิดอิทธิบาท ๔ ขึ้นมาได้ แต่จะพูดไม่ตรงกับ
ความจริง ทําให้เสียหายได้ พาให้คนไปหลงทางได้ ไม่รู้จริงเห็นจริงแต่พูดเก่งโฆษณาเก่ง
คนฟังติดอกติดใจ พอปฏิบตั ติ ามก็ปฏิบตั แิ บบผิดๆถูกๆ ก็จะเกิดความเสียหายตามมา
ถ้ารู้จริงเห็นจริงบรรลุแล้ว แต่พูดไม่ค่อยเก่งก็ยงั ไม่เสียหาย พูดสัน้ ๆ อย่างพระอาจารย์
เสาร์ทเ่ี ป็ นพระอาจารย์ของพระอาจารย์มนั ่ ตามประวัตทิ ่านพูดไม่เก่ง พูดสัน้ ๆ ศีลสมาธิ
ปัญญา ทานศีลภาวนา ทําไปเถิดแล้วก็จะถึงเอง ท่านพูดเท่านัน้ คนฟังถ้าไม่สามารถ
วิเคราะห์ ก็จะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้
เหมือนกับแม่ทใ่ี ห้อาหารลูก ถ้าเอาเนื้อมาให้ลูกกินทัง้ ชิ้น ลูกยังไม่มฟี นั เคี้ยวไม่ได้ ก็จะ
กินไม่ได้ ถ้าเอามาสับมาบดให้ละเอียด ลูกก็จะรับประทานได้ ครู บาอาจารย์ทฉ่ี ลาดทีเ่ ก่ง
จะมีวธิ ีทาํ อาหารให้แก่ลูกของท่าน ถ้าเป็ นเด็กเล็กไม่มฟี นั ท่านก็จะบดอาหารให้ละเอียด
ถ้าเป็ นเด็กโตมีฟนั แล้วท่านก็ให้รบั ประทานทัง้ ชิ้นได้ อย่างพระพุทธเจ้าทีท่ รงสอนบุคคล
ต่างๆ มีความแตกต่างกัน แต่เป็ นธรรมะอันเดียวกัน อยู่ทก่ี ารสอน บางครัง้ พระองค์ทรง
ตรัสเพียงสัน้ ๆคํา ๒ คํา ก็บรรลุได้ บางครัง้ ก็ทรงตรัสยาวขยายความ เพราะคนฟังมี
สติปญั ญาต่างกัน ระดับเด็กอ่อนก็มรี ะดับผูใ้ หญ่ก็มี การแสดงธรรมให้ผูฟ้ งั แต่ละกลุม่
แต่ละระดับจึงไม่เหมือนกัน อยู่ทค่ี วามสามารถของผูแ้ สดง ต้องรู้วา่ คนฟังอยู่ในระดับ
ไหน ถ้าให้ผดิ ระดับก็จะไม่เกิดประโยชน์ ถ้าให้เนื้อทัง้ ชิ้นกับเด็กอ่อน ก็จะรับประทาน
ไม่ได้ ถ้าบดละเอียดให้ผูใ้ หญ่รบั ประทานก็จะไม่อร่อย จะไม่อยากรับประทาน
บุคคลสําคัญทีส่ ุด ทีจ่ ะทําให้เกิดฉันทะ ก็คอื ผูแ้ สดงธรรมนี้เอง ถ้าได้ผูแ้ สดงธรรมทีเ่ ก่ง
ทีฉ่ ลาด ทีร่ ู้ระดับสติปญั ญาของผู ้ฟัง ก็จะแสดงให้ถูกกับภูมจิ ติ ภูมธิ รรม ก็จะได้รับ
ประโยชน์ จะทําให้เกิดฉันทะความยินดีข้นึ มาทันที ความอุตสาหะพากเพียรก็จะเกิด
ตามมา จิตตะคือใจจดจ่อ ก็จะจดจ่อกับการปฏิบตั ทิ นั ที วิมงั สาใจก็จะคิดแต่การปฏิบตั ิ
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คําว่าจดจ่อนี้คอื จะไม่ยอมไปทํางานอืน่ เคยทําอะไรอยู่ก็จะทิ้งหมด จะจดจ่ออยู่กบั การ
ปฏิบตั ิ เมือ่ ก่อนเคยคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ก็จะหยุดคิด จะคิดอยู่กบั การปฏิบตั อิ ย่างเดียว
เรียกว่าวิมงั สา คิดแต่เรื่องทานศีลภาวนา จะทําแต่เรื่องทานศีลภาวนา ถ้าคิดเรื่องเทีย่ ว
เรื่องกินเรื่องดืม่ ก็จะไปเทีย่ วไปกินไปดืม่ ถ้ามีฉนั ทะต่อมรรคผลนิพพานแล้ว จะไม่
คิดถึงเรื่องกินเรื่องเทีย่ วเรื่องดืม่ จะคิดแต่เรื่องปฏิบตั ทิ านศีลภาวนา นี่คอื ปัจจัยสําคัญ
๔ ประการด้วยกันคือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา ถ้ามีคุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้แล้ว ก็
จะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางทีต่ อ้ งการได้ ไม่วา่ จะเป็ นอะไร เป็ นมรรคผลนิพพาน
ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ หรือสร้างครอบครัว สร้างสามีสร้างภรรยา ก็เกิดจากการมี
อิทธิบาท ๔ นี้ทงั้ นัน้ หรือแม้การไปนรกไปอบาย ก็เกิดจากอิทธิบาท ๔ เช่นเดียวกัน
คนทีไ่ ปนรกไปอบาย ก็ตอ้ งชอบอบายมุข ชอบดืม่ สุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ ว
กลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร ชอบความเกียจคร้าน ก็จะมีฉนั ทะไปในทางนี้ ความ
พากเพียรก็จะไปในทางนี้ พากเพียรไปบ่อน ไปบาร์ ไปหาความสุข จิตใจก็จดจ่ออยูก่ บั
การดืม่ สุรา เล่นการพนัน การเทีย่ วกลางคืน ใจก็คดิ ถึงการดืม่ สุรา การเทีย่ วกลางคืน
การเล่นการพนัน พอยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขแล้ว ก็ตอ้ งไปทําบาปทํากรรมต่อไป เพราะ
จะต้องหาเงินมาสนับสนุน ถ้าไปเทีย่ วไปดืม่ สุรา ก็จะไม่มเี วลาไปทํางานสัมมาชีพ ก็ตอ้ ง
หามาโดยวิธีทไ่ี ม่ถูกต้อง ผิดศีลผิดธรรม เป็ นมิจฉาชีพ ทําผิดศีล ลักทรัพย์ ประพฤติ
ผิดประเวณี ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ โกหกหลอกลวง เป็ นการสร้างอบายขึ้นมา สร้างภูมขิ อง
เดรัจฉาน ของเปรต ของนรกขึ้นมา เกิดจากฉันทะวิริยะนี่เอง สมัยนี้การโฆษณาก็ชวน
ให้ไปนรกกันทัง้ นัน้ โฆษณาสุรายาเมา โฆษณาให้ไปเทีย่ วหาความสุข ตามแหล่งบันเทิง
ต่างๆ ถ้าไม่โฆษณาก็จะมีคนชวนไป คนที่ชอบไปทางอบายมุข มีมากกว่าคนทีช่ อบไปวัด
ชวนกันไปวัดนี้มนี อ้ ย เป็ นเหมือนเขาวัว มีเพียง ๒ เขา คนทีจ่ ะชวนไปอบายมุข เป็ น
เหมือนขนวัว มีเต็มไปหมด ไปไหนก็มแี ต่คนชวนให้ไปกินเหล้า ให้ไปเทีย่ ว ให้ไปเล่น
การพนัน ให้ไปทําบาปทํากรรม
คนทีจ่ ติ ใจอ่อนไหวเชื่อง่ายก็จะถูกฉุดลากไปง่าย แต่คนทีม่ หี ลักมีเกณฑ์รู้ผดิ รู้ถูกรู้ดรี ู้ชวั ่
ก็จะถูกชวนไปยาก คนทีไ่ ด้สร้างหลักสร้างเกณฑ์มาหลายภพหลายชาติแล้ว จะไม่ไปทาง
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ชัว่ ได้งา่ ย แต่คนทีไ่ ม่มหี ลักมีเกณฑ์ในความผิดถูกดีชวั ่ ก็จะไปได้งา่ ย จึงต้องสร้างหลัก
สร้างเกณฑ์ทด่ี ี คือให้มคี ุณธรรมทีด่ ภี ายในใจ มีทานมีศีลเป็ นหลัก มีความซือ่ สัตย์สุจริต
มีความเสียสละ มีการให้ ไม่หวง มีอะไรพอทีจ่ ะแบ่งปันให้ผูอ้ น่ื ได้ พอจะช่วยเหลือผู ้อืน่
ได้ก็ให้ไป จะทําให้มคี วามเมตตากรุณา ไม่ชอบเบียดเบียนผูอ้ น่ื จะทําให้มศี ีล ถ้ามี
คุณธรรม ๒ ประการนี้ จะปลอดภัยจากอบาย ก็จะเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นเทพสลับกันไป
จนกว่าจะได้เจริญวิปสั สนา ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลําดับอย่างแน่นอน เพราะมี
คนบรรลุกนั มากในสมัยพุทธกาล คนนัน้ ก็บรรลุเป็ นพระโสดาบัน คนนี้ก็บรรลุเป็ นพระ
สกิทาคามี คนนัน้ ก็เป็ นพระอนาคามี คนนัน้ ก็เป็ นพระอรหันต์ ทําไมเป็ นกันง่าย
เหลือเกิน เพราะได้สอ่ื โฆษณาทีด่ นี นั ่ เอง ได้ฟงั ธรรมจากพระพุทธเจ้า ได้ฟงั ธรรมจาก
พระอริยสงฆ์สาวก จึงปรากฏมีผูบ้ รรลุมรรคผลนิพพานกันเป็ นจํานวนมาก
สมัยนี้มผี ูโ้ ฆษณามรรคผลนิพพานน้อย แต่ก็ยงั พอมีอยู่ คนฉลาดก็จะหาเจอ คนไม่
ฉลาดก็จะหาไม่เจอ คนทีห่ าเจอแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานก็มอี ยู่ บางท่านทีน่ งั ่ อยู่ทน่ี ่กี ็
อาจจะได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้ เพียงแต่ไม่ประกาศให้ผูอ้ น่ื รู้เท่านัน้ เอง เพราะเป็ นเรื่อง
ภายในจิตภายในใจ พูดไปก็เป็ นดาบ ๒ คม คนฟังทีไ่ ม่ชอบขี้หน้าก็จะหาว่าอุตริโอ้อวดก็
ได้ พูดไปเป็ นภัยอันตราย การทีจ่ ะพูดถึงคุณวิเศษของตนต้องระมัดระวัง ต้องดูวา่ คน
ฟังเป็ นใคร ถ้าไม่แน่ใจหรือไม่มเี หตุผลทีจ่ ะพูด ก็ไม่ควรพูด ถ้าพูดก็พูดเป็ นเชิง
วิทยาการ พูดตามเหตุตามผลของธรรม เช่นการบรรลุเป็ นพระโสดาบันจะต้องตัด
อะไรบ้าง แล้วแต่คนฟังจะคิด อาจจะคิดว่าเราบรรลุก็ได้ ไม่บรรลุก็ได้ ความคิดของเขา
ไม่สาํ คัญ สําคัญทีว่ า่ เราบรรลุหรือไม่บรรลุ ถ้าเราบรรลุแต่เขาไม่คดิ ว่าเราบรรลุ ก็ไม่ทาํ
ให้การบรรลุของเราหายไป ถ้าคิดว่าเราบรรลุแต่เราไม่ได้บรรลุ ก็ไม่ได้ทาํ ให้เราบรรลุ
การจะไปบอกคนอืน่ ว่าเราบรรลุหรือไม่บรรลุจงึ ไม่จาํ เป็ น ไม่สาํ คัญ นอกจากมีเหตุผลที่
เหมาะสมก็อาจจะพูด
อย่างครูบาอาจารย์ของพวกเรา ท่านก็ไม่ได้มาพูดแบบไม่มเี หตุผล ท่านมักจะพูดในกลุม่
เล็กๆทีส่ นใจต่อการปฏิบตั ิ ไม่ได้พูดว่าเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ท่านจะแสดงเหตุ
แสดงผล เหตุก็คอื การปฏิบตั ขิ องท่าน ท่านปฏิบตั อิ ย่างนี้ ผลเกิดขึ้นมาอย่างนี้ แต่ไม่ได้
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พูดว่าเป็ นขัน้ นัน้ ขัน้ นี้ ท่านจะพูดว่าปฏิบตั อิ ย่างนี้แล้วจะได้ผลอย่างนี้ เช่นพิจารณาเกิด
แก่เจ็บตาย จนปล่อยวางความยึดติด ในความเป็ นความตายของร่างกายได้ ก็จะหาย
จากความกลัวตายได้ หรือพิจารณาอสุภะจนเห็นว่าร่างกาย ไม่สวยไม่งาม เป็ นปฏิกูล มี
สิง่ สกปรกเต็มไปหมด เป็ นอสุภะ น่าขยะแขยง ซ่อนอยู่ภายใต้ผวิ หนัง จนไม่มอี ารมณ์
เหลืออยู่กบั การเสพกาม ถ้าเจริญอสุภะได้เต็มทีก่ ็จะต้องเป็ นอย่างนี้ กามราคะเกิดขึ้น
ไม่ได้ ถ้าเกิดขึ้นมาก็ทาํ อะไรเราไม่ได้ เหมือนไฟถ้ามีทด่ี บั ไฟอยู่กบั มือ ไฟจะลุกตรงไหน
เมือ่ ไหร่ พอฉีดปั๊บก็ดบั ไปทันที กามราคะก็เป็ นเหมือนไฟในใจ ส่วนอสุภกรรมฐานก็เป็ น
เหมือนทีด่ บั ไฟทีถ่ อื อยู่ในมือ พอไฟลุกตรงไหนก็ฉีดลงไปเลย ไฟก็จะไม่ลกุ ลาม ถ้า
ปฏิบตั จิ ะเห็นภายในใจ เห็นชัดๆเลย เรื่องของกายก็มเี ท่านี้ พิจารณาให้เห็นว่าต้องตาย
แน่ๆ เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ตวั เราของเรา แล้วก็ไปทดสอบดู ไปอยู่ทน่ี ่ากลัว เวลา
เกิดความกลัวขึ้นมาจะได้ปลง กลัวตายก็ตอ้ งตาย อยู่ทไ่ี หนก็ตอ้ งตาย พอยอมตายแล้ว
ความกลัวตายก็จะหายไป ก็จะรู้วา่ ไม่กลัวแล้ว แต่ยงั ไม่ตาย พอถึงเวลาจะตายจะไม่กลัว
เวลาอยู่ก็อยู่อย่างสุขสบาย ไม่มคี วามกลัวอยู่ในจิตในใจ
ไม่มคี วามอยากทีจ่ ะอยู่ไปนานๆ เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องตายก็ยอมตาย ถ้ายังไม่ถงึ เวลาจะ
ตายก็อยู่ต่อไป อยู่ตามความเป็ นจริง ไม่ได้อยู่ตามความอยาก บางคนอยากจะตาย
เพราะทนทุกข์ไม่ได้ ก็ตอ้ งฆ่าตัวตาย อย่างนี้ก็ไม่ใช่ คนทีฆ่ ่าตัวตายไม่ได้บรรลุนะ ไม่ใช่
เป็ นคนทีไ่ ม่กลัวตาย คนทีฆ่ ่าตัวตายเพราะกลัวความทุกข์ทรมานใจ ไม่ได้บรรลุนะคนที่
ฆ่าตัวตาย ยังกลัวตายอยู่ แต่กลัวความทุกข์ทรมานมากกว่า เช่นเป็ นโรคทีร่ กั ษาไม่หาย
ต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมาน ก็ไม่อยากจะอยู่ อย่างนี้ไม่ได้แสดงว่าเขาไม่กลัวตาย เขากลัว
ตาย เขาอยากจะอยู่ แต่อยู่อย่างทุกข์ทรมาน ก็เลยคิดหนีความทุกข์ทรมานด้วยการฆ่า
ตัวตาย ไม่ใช่ไม่กลัวตาย ถ้าไม่มโี รคภัยแบบนี้ จะฆ่าตัวตายไหม เขาจะไม่ฆ่าอย่าง
แน่นอน ถ้ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ได้ถงึ ๒๐๐ ปี ก็จะอยู่อย่างแน่นอน ถ้าอายุ๓๐
ปี แล้วมีโรคภัยทีต่ อ้ งทุกข์ทรมานอยู่ทกุ วัน ไม่มโี อกาสทีจ่ ะหาย ก็จะไม่อยากอยู่ เป็ น
กิเลส เป็ นวิภวตัณหา ถ้าพร้อมทีจ่ ะตายเมือ่ ถึงเวลาจะตาย คนนัน้ แหละเป็ นคนทีบ่ รรลุ
แล้ว ถ้ายังไม่ถงึ เวลาจะตายก็อยู่ไป ร่างกายอยู่ได้ก็ให้อยู่ไป อยู่ไม่ได้ก็ให้ตายไป ไม่มี
ปัญหากับการอยู่การตาย
9

ถ้าผ่านความเจ็บปวดของร่างกายได้ ร่างกายจะเจ็บขนาดไหนก็ตาม ใจจะไม่ถูก
กระทบกระเทือน ถึงแม้จะมีโรคทีท่ าํ ให้ทกุ ข์ทรมาน ก็จะเป็ นการทุกข์ทรมานของร่างกาย
เท่านัน้ แต่ใจจะสงบนิ่ง นี่เป็ นผลทีเ่ กิดจากการผ่านทุกขเวทนาไปได้ เวลานัง่ แล้วร่างกาย
เจ็บปวด ก็ปล่อยให้เจ็บไปจนหายไปเอง ถ้าใจปล่อยได้จะอยู่กบั มันได้ เหมือนตอนนี้
เสียงทีด่ งั อยู่น้ ีเราอยู่กบั มันได้ เพราะเราปล่อยวางเสียง ไม่ได้รงั เกียจรําคาญ ถ้าชอบ
ความเงียบพอมีเสียงนิดหน่อยก็รบั ไม่ได้ ก็จะทนกับเสียงนัน้ ไม่ได้ ถ้าทําใจให้เป็ นกลาง
เป็ นอุเบกขาวางเฉยต่อสิง่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเสียง ไม่วา่ จะเป็ นความเจ็บของร่างกาย
ร่างกายเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไป ใจก็รบั รู้ไปตามความจริง เขาก็อยู่ของเขา เราก็อยู่ของเรา
ก็จะไม่เป็ นปัญหา ปัญหาของพวกเราก็คอื ยังปล่อยวางความเจ็บไม่ได้ พอความเจ็บ
เกิดขึ้นต้องจัดการทันที ไม่ปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่าน ต้องไล่ไปทันที ด้วยการเปลีย่ น
อิริยาบถ ด้วยการหายาแก้ปวดมารับประทาน ด้วยการหาหมอหายา แทนทีจ่ ะอยู่กบั มัน
ไป ปล่อยให้เจ็บไป ทําใจให้สงบปล่อยวาง ก็จะไม่เป็ นปัญหา นี่ก็เป็ นธรรมอีกขัน้ หนึ่ง ที่
จะต้องผ่านให้ได้
ทางร่างกายก็ตอ้ งผ่านความแก่ความเจ็บความตาย ผ่านราคะตัณหา ถ้าผ่านไปได้แล้วก็
หมดปัญหาของร่างกาย ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของใครก็ตาม ของเราก็ดี ของผูอ้ น่ื ก็ดี จะ
เจ็บจะตายจะเป็ นโรคภัยก็เป็ นเรื่องของเขา ร่างกายของเราจะเจ็บจะเป็ นโรค ก็เป็ นเรื่อง
ของร่างกาย ใจไม่ได้เป็ น ทําไมต้องวุน่ วาย นี่คอื เรื่องของการปฏิบตั ิ ต้องไม่ถอยไม่กลัว
กล้าเผชิญกับความจริง เผชิญกับความตาย ความเจ็บปวด ความไม่สวยไม่งาม ความ
เป็ นปฏิกูลสกปรกของร่างกาย อย่าไปปฏิเสธ ต้องศึกษา เพราะเป็ นอริยสัจ เป็ นทุกขสัจ
ทุกข์ในความแก่ความเจ็บความตาย ในอสุภะในปฏิกูลของร่างกาย ทีพ่ วกเราไม่ยอมมอง
กัน เรากลัวมัน พอมันโผล่ข้นึ มาก็เหมือนเจอเสือ ใจสันไปหมด
่
ถ้าฝึ กทําใจดีสูเ้ สือไว้
ต่อไปเสือจะไม่กดั ถ้าวิง่ หนีเสือจะวิง่ ตามตะปบ ถ้าเราสูม้ นั จะไม่ตะปบเรา ถ้าเผชิญกับ
ความแก่ความเจ็บความตาย เผชิญกับอสุภะกับปฏิกูลได้ มันจะทําอะไรเราไม่ได้ กาม
ราคะจะเหยียบยํา่ จิตใจไม่ได้เลย จะอยู่อย่างสบายอยู่คนเดียวก็จะไม่รู้สกึ เหงาว้าเหว่ ไม่
อยากจะมีคู่ครอง อยู่กบั ซากศพทําไม เราก็มซี ากศพของเราอยู่ซากหนึ่งแล้ว ไปหา
ซากศพมาอยู่ดว้ ยทําไม แต่มองไม่เห็นกัน เห็นเป็ นนางฟ้ าเห็นเป็ นเทวดากัน เห็นเป็ น
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นางแบบนายแบบ เพราะไม่เห็นอสุภะ ไม่เห็นปฏิกูล นี่คอื ธรรมะทีพ่ วกเราควรมีฉนั ทะ
ความยินดีกนั ยินดีทจ่ี ะเจอกับความตายความเจ็บของร่างกาย เจออสุภะเจอปฏิกูล ถ้ามี
ฉันทะแล้วจะเพ่งแต่อสุภกรรมฐาน ดูอาการ ๓๒ พิจารณาอยู่เรื่อยๆ คราวทีแ่ ล้วให้
การบ้านไป มีใครทําบ้าง แผ่นอสุภะนี่ดูกนั หรือยัง ดูกนั กี่ครัง้ หรือดูพอเป็ นพิธี เวลา
ถามจะได้ตอบได้ ต้องดูทกุ วัน ดูให้ตดิ ตาติดใจ จนเบือ่ หน่ายร่างกาย เหมือนกินยา
หมอให้ยาไปถุงหนึ่ง กินเพียงเม็ดเดียว แล้วโรคจะหายได้อย่างไร ต้องกินจนโรคหาย นี่
ก็ให้ยาไป ก็ควรกินให้หาย ดูจนหายอยาก ปัญหาของพวกเราคือไม่ค่อยทํากัน มีฉนั ทะ
น้อย วิริยะน้อย จิตตะน้อย วิมงั สาน้อย ไปมีฉนั ทะในเรื่องอืน่ มากกว่า มีฉนั ทะดูละคร
ฉันทะกินขนมมากกว่า ไม่มเี วลามีฉนั ทะในทางธรรมะ
เรานี่พอได้อ่านหนังสือธรรมะเล่มเดียว ก็ติดเลย เหมือนปลาติดเบ็ด ไปทางธรรมะเลย
ไม่เอาอย่างอืน่ พอได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้ว ก็เขียนจดหมายไปขอมาอีกหลายเล่ม พอ
อ่านแล้วก็รู้วธิ ีปฏิบตั ิ ก็เริ่มปฏิบตั เิ ลย ลาออกจากงาน ไม่ไปเทีย่ วเลย ขังตัวเองไว้อยู่ใน
บ้าน เอาแต่เดินจงกรมนัง่ สมาธิอ่านหนังสือธรรมะ ถือศีล ๘ ไม่ดูหนังไม่ฟงั เพลง ไม่
ออกไปเทีย่ วหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เอาแต่นงั ่ สมาธิกบั เดินจงกรม กับอ่าน
หนังสือธรรมะไป แล้วก็ออกบวชหาวัดปฏิบตั เิ ลย อยู่วดั ในกรุงเทพฯได้ประมาณเดือน
ครึ่ง บวช ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ พอต้นเดือนเมษาฯก็ไปอยู่ทอ่ี ดุ รฯ อยู่ทน่ี นั ่ ๘ ปี ๘
เดือน อยู่ได้ ๙ พรรษา ไม่ได้ออกจากวัดเลย ลามาเยีย่ มบ้านเพียง ๒ ครัง้ ครัง้ แรกก็ ๕
ปี ไปแล้ว ครัง้ ที่ ๒ ก็ ๘ ปี ไปแล้ว ครัง้ ที่ ๓ ออกมาแล้วก็ไม่ได้กลับไปเลย มาอยู่ก็ไม่ได้
ไปไหนเลย อยู่แต่ในวัด ทางวัดก็ส่งเสริมการเดินจงกรมนัง่ สมาธิ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ทุก
๔ – ๕ วันก็เรียกประชุมอบรมพระ สอนเรื่องการปฏิบตั ิ ชีวติ บวชก็อยู่กบั ธรรมะตัง้ แต่
วันเริ่มต้นเลย ตัง้ แต่วนั ทีเ่ กิดฉันทะ ได้อ่านหนังสือธรรมะเล่มแรกแล้ว ก็เกิดความพอใจ
ทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรม จึงมุง่ แต่ปฏิบตั ิ คิดแต่เรื่องปฏิบตั ิ จดจ่อกับการปฏิบตั ิ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
อะไรเลย ถ้าทําอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิน ๗ ปี ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ทรงพยากรณ์ไว้ ๗ ปี น้จี ะนานเกินไปเสียด้วยซํา้ แต่เวลาอ่านพยากรณ์น้ กี ็ไม่ได้คดิ อะไร
ไม่ได้คดิ ว่าเป็ นไปได้หรือเป็ นไปไม่ได้ ตอนนัน้ ไม่สนใจ สนใจอยู่ทก่ี ารปฏิบตั เิ ท่านัน้
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ขอให้ได้ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดไม่ลม้ พับไม่ถอย กลัวอย่างเดียว คือกลัวจะไปไม่
ตลอดรอดฝัง่ จะเสร็จเมือ่ ไหร่ไม่สาํ คัญ
ถ้าทําอย่างไม่หยุดต้องถึงแน่ๆ เหมือนกับรับประทานอาหาร ถ้ารับประทานไม่หยุดก็ตอ้ ง
อิม่ แน่ๆ พวกเราไม่ชอบรับประทานอาหารกัน ชอบรับประทานยาพิษกัน ไม่หยุดไม่
หย่อน ใจจึงมีแต่สง่ิ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยอยู่ตลอดเวลา คือโลภโกรธหลง เราชอบให้ยาพิษ
กับใจ ให้ความโลภความโกรธความหลง เราจึงโลภโกรธหลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าให้ทานศีล
ภาวนา โลภโกรธหลงก็จะน้อยลงไป แล้วก็จะหมดไปในทีส่ ุด ตอนนี้ตอ้ งพยายามสร้าง
ฉันทะให้เกิดขึ้น เอาเทศน์ของครู บาอาจารย์มาเปิ ดฟัง ของเก่าทีท่ ่านแสดงไว้ก็มี
ประโยชน์ เพราะสมัยนัน้ ท่านทุ่มเทจริงๆกับการสังสอนพระปฏิ
่
บตั ิ สมัยนี้ท่านจะสอน
ศรัทธาญาติโยม จะไม่หนักไม่แรง ไม่พอทีจ่ ะกระตุน้ ฉันทะทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้เกิด เอามาอ่าน
เอามาฟัง พยายามสร้างฉันทะให้เกิดขึ้น ฟังธรรมบ่อยๆ ฟังทุกวันก็ได้ ควรจะถือเป็ น
หลักว่า วันหนึ่งควรจะฟังสักครัง้ หนึ่ง ธรรมะของครู บาอาจารย์ฟงั ไปเถิด สลับเปลีย่ นไป
วันละกัณฑ์ก็ยงั ดี ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก่อนจะไปทํางาน ตื่นเช้าๆหน่อย ขึ้นมานัง่ ภาวนา
แล้วก็ฟงั ธรรม หรือฟังธรรมแล้วก็ภาวนาก็ได้ จะได้นาํ้ มันได้กาํ ลังใจ ให้เกิดฉันทะวิริยะ
ทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรม
อย่ามองข้ามธรรมะไป ให้ถอื เป็ นสิง่ สําคัญทีส่ ุดเลย การฟังเทศน์ฟงั ธรรมนี้ อย่าไปคิดว่า
ฟังมามากพอแล้ว ฟังไปเถิด พยายามตื่นขึ้นมาก่อนเวลาทีเ่ คยตื่นสักชัว่ โมง มาฟังธรรม
นัง่ สมาธิ แล้วค่อยออกไปทําภารกิจประจําวัน ทําให้ตดิ เป็ นนิสยั จะมีธรรมะหล่อเลี้ยง
จิตใจในขณะทีอ่ อกไปทํางาน มีธรรมะคอยเตือนใจ มีประโยชน์ ฟังไปเถิด ฟังทุกวัน
ธรรมดาก่อนจะออกจากบ้านก็ตอ้ งรับประทานอาหาร
ใจก็ตอ้ งรับประทานอาหาร
เหมือนกัน ส่วนใหญ่จะให้แต่อาหารกาย ไม่ได้ให้อาหารใจกัน ใจจึงซึมเศร้าหงุดหงิด
รําคาญใจท้อแท้เบือ่ หน่าย ไม่มกี าํ ลังใจ เปิ ดธรรมะฟังทุกวัน ตื่นขึ้นมาก่อนจะทําอะไร
ล้างหน้าล้างตาเสร็จก็นงั ่ ขัดสมาธิเปิ ดธรรมะฟังไป พอจบแล้วก็ภาวนาต่อ จนกว่าจะถึง
เวลาไปทําภารกิจ เป็ นสิง่ จําเป็ นทีต่ อ้ งทํา อย่างน้อยวันละครัง้ ก็ยงั ดี ถ้าทําได้มากกว่านัน้
ก็ยง่ิ ดี เอาติดตัวไปทีท่ าํ งานก็ได้ พอถึงเวลาพักกลางวันก็ทาํ อีกช่วงหนึ่ง จะยิง่ มีกาํ ลังใจ
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รักษาใจไม่ให้ว ้าวุน่ ขุน่ มัว พร้อมทีจ่ ะเผชิญกับปัญหาต่างๆ มีปญั ญาแก้ปญั หาได้อย่าง
ถูกต้อง สําคัญมากธรรมะ การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมเป็ นมงคลอย่างยิง่ กาเลน ธัมมัสสวนัง
เอตัมมังคลมุตตมัง การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมตามกาลตามเวลา เป็ นมงคลอย่างยิง่ แก่ชวี ติ
พวกเราฟังธรรมกันมากน้อยเพียงไร หรือรับประทานอาหารมากกว่าฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ควรจะทําเท่าๆกัน ให้อาหารกายแล้วก็ตอ้ งให้อาหารใจด้วย นี่มแี ต่ให้อาหารกายกับให้
อาหารกิเลส เดีย๋ วก็เคี้ยวไอ้นนั ่ เดีย๋ วก็ดม่ื ไอ้น่ี ให้อาหารกิเลสนี้ไม่มเี วลา อยากเมือ่ ไหร่
ก็ให้เมือ่ นัน้ เลย กิเลสจึงมีกาํ ลังมาก ธรรมะจึงมีกาํ ลังน้อย เพราะไม่ให้ธรรมะกับใจ พวก
เราต้องปฏิวตั กิ ารดําเนินชีวติ ต้องเอาธรรมะเข้าสู่ใจให้มากขึ้น ให้อาหารกิเลสให้นอ้ ยลง
ของดืม่ ของรับประทานทีไ่ ม่จาํ เป็ นก็อย่าไปดืม่ ถ้าหิวนํา้ ก็ดม่ื แต่นาํ้ เปล่า อย่าดืม่ นํา้ ทีม่ สี มี ี
รสมีกลิน่ ถ้าอยากจะรับประทานอะไร ก็รอให้ถงึ เวลารับประทานอาหารค่อยรับประทาน
จะได้ตดั การเลี้ยงกิเลสไปได้ในระดับหนึ่ง ต่อไปนี้ให้เอาขนมขบเคี้ยวในกระเป๋ าในถุงใน
ลิ้นชัก ไปรับประทานพร้อมๆกับอาหารทีเดียวเลย
ถาม เรียนแพทย์ตอ้ งมีการผ่าศพผ่าสัตว์ ได้คุยกับหมอคนหนึ่งเขาทําไม่ได้ เขาก็เลย
ยอมตก
ตอบ ถ้ามีศีลธรรมมากก็จะทําไม่ลง
หรือมันอาจจะเป็ นความรังเกียจหรือความ
ขยะแขยง ถ้าผ่ากบตายนี่เป็ นการฆ่าหรือเปล่า ก็เป็ นการฆ่าแน่นอน
ถาม แต่ไม่มเี จตนา ถูกบังคับให้ทาํ
ตอบ บังคับหรือไม่บงั คับ ก็ยงั บาปอยู่ดี
ถาม แต่ผลบาปไม่เท่ากันใช่ไหม
ตอบ ทําด้วยความยินดี กับทําด้วยความจําใจ ผลไม่เท่ากัน
พวกเราไม่ชอบทําการบ้านกัน เข้าห้องเรียน แต่ไม่ชอบทําการบ้าน ก็ยงั ดีทย่ี งั เข้า
ห้องเรียนกัน พวกทีห่ นีเรียนก็แย่กว่าพวกทีเ่ ข้าห้องเรียน แต่พวกทีเ่ ข้าห้องเรียนอย่าง
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เดียวก็แย่กว่าพวกทีท่ าํ การบ้านด้วย พวกทีท่ าํ การบ้านด้วยก็แย่กว่าพวกทีไ่ ปสอบด้วย
เข้าห้องเรียนแล้วต้องทําการบ้าน ทําการบ้านแล้วต้องไปสอบ ไปอยู่วดั ทีเ่ ปลีย่ วที่
ทุรกันดารทีล่ าํ บาก ไปเก็บตัวสัก ๓ เดือนหรือปี หนึ่งเลย ไปเข้าห้องสอบ ถ้ายังไม่ผ่าน ก็
อย่าออกมาจากห้องสอบ การทําการบ้านก็คอื วันนี้ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ก็กลับไปทําทีบ่ า้ นต่อ
ตอนเช้าฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก่อนไปทํางาน ฟังทุกวัน เป็ นการทําการบ้าน คราวทีแ่ ล้วให้
แผ่นอสุภะไปดู ก็ควรเปิ ดดูเรื่อยๆ
ถาม ช่วงนี้เครียดเรื่องการเมือง
ตอบ ไปดูก็เครียด ไม่ดูก็จะไม่เครียด ดูแล้วได้อะไร ได้แต่ความเครียด ไม่ได้
เปลีย่ นแปลงอะไร
ถาม มีเครื่องขยายเสียงส่องมาทางบ้าน ทําให้ภาวนาไม่ได้
ตอบ หาอะไรมาอุดหู
ถาม วันนัน้ โกรธมาก เพราะมาว่าพระอาจารย์องค์ทเ่ี ราเคารพ
ตอบ อยู่ในโลกย่อมมีนินทาสรรเสริญเป็ นธรรมดา พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า เวลาใคร
นินทาใครตําหนิพระพุทธเจ้า ก็อย่าไปโกรธแค้นโกรธเคืองแทนท่าน ท่านไม่ได้
โกรธ ไม่ได้หวันไหว
่ เราเสียหายถ้าไปโกรธเขา ต้องปล่อยวาง
ถาม วูบแรกโมโห ท่านแสนจะดี ไม่เคยว่าใครเลย ยังว่าท่านได้
ตอบ ว่าได้ทกุ คน สําคัญอยู่ทว่ี า่ จริงหรือไม่จริง ถ้าจริงก็ควรขอบคุณเขา เพือ่ เราจะได้
แก้ไข บางทีเรามองไม่เห็นส่วนทีบ่ กพร่องของเรา เขาเป็ นเหมือนกระจกเงาให้เรา
ดูหน้าตาเรา ก่อนจะออกจากบ้านเราต้องดูกระจกก่อน ว่าเรียบร้อยหรือไม่
สะอาดหรือไม่ ถ้าไม่มกี ระจกดูจะไม่รู้วา่ ยังมีข้ตี าขี้มกู ติดอยู่หรือเปล่า ถ้าเขาบอก
ว่ามีข้มี กู ขี้ตาติดอยู่ ไปโกรธเขาทําไม ถ้าเป็ นความจริง ต้องขอบใจเขา ถ้าไม่เป็ น
ความจริงก็แสดงว่าเขาหูหนวกตาบอด พูดไม่ตรงกับความจริง ปล่อยเขาพูดไป
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ห้ามเขาไม่ได้ เราอยู่ในโลกของนินทาสรรเสริญ มีนินทามีสรรเสริญเป็ นธรรมดา
มีเจริญลาภเสือ่ มลาภเป็ นธรรมดา มีเจริญยศเสือ่ มยศเป็ นธรรมดา มีสุขมีทกุ ข์
เป็ นธรรมดา คือโลกธรรม ๘ เราต้องรู้ทนั โลกธรรม ๘ ถ้ารู้ทนั ก็จะปล่อยวาง
เวลาชมก็ไม่ดใี จ เวลาตําหนิก็ไม่เสียใจ เวลาได้ก็ไม่ดใี จเวลาเสียก็ไม่เสียใจ เวลา
สุขก็ไม่ดใี จ เวลาทุกข์ก็ไม่เสียใจ เพราะเป็ นเรื่องปกติ เหมือนกับเวลาร้อนก็ไม่
เดือดร้อน เวลาหนาวก็ไม่เดือดร้อน อยู่กบั มันไป ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นธรรมดา ถ้า
ไม่รู้ทนั ก็จะหลง ถ้าชอบก็จะดีใจ ไม่ชอบก็จะเสียใจ เราไปบังคับลมพัด บังคับ
เสียงจักจัน่ ได้หรือไม่ เขาเป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย คนทีด่ ่าเราก็มเี หตุมปี จั จัยทํา
ให้เขาด่า คนทีช่ มก็มเี หตุมปี จั จัยทําให้เขาชม ก็เท่านัน้ ชมแล้วก็ผ่านไป ด่าแล้วก็
ผ่านไป เป็ นเพียงเสียง ไม่เป็ นปัญหาถ้าฟังด้วยธรรม ฟังด้วยเหตุดว้ ยผล ฟัง
ด้วยปัญญา เป็ นไตรลักษณ์หมด มีเกิดมีดบั อนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
ของเรา
มีสง่ิ เดียวทีค่ วบคุมได้เรากลับไม่ควบคุม ก็คอื ใจของเราอารมณ์ของเรา เรา
ควบคุมได้ระงับได้ ระงับความโกรธได้ ระงับความโลภได้ ระงับความหลงได้
ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนา จะรักษาใจให้เป็ นปกติได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะเกิด
อะไรขึ้นก็ตาม ใจจะเป็ นอุเบกขา จะสบายตลอดเวลา จะช่างมันได้ตลอดเวลา
ช่างมันๆ อะไรจะเกิดก็เกิด ช่างมันๆ เราไม่ได้เดือดร้อน นี่คอื การปฏิบตั เิ พือ่
ควบคุมใจ ไม่ให้ไปควบคุมสิง่ อืน่ สิง่ อืน่ เราควบคุมไม่ได้ มีเกิดมีดบั ตามเหตุ
ปัจจัย เวลาไม่อยากให้เขาเกิด เขาเกิดขึ้นมาเราก็เดือดร้อน เวลาไม่อยากให้เขา
ดับ เขาดับเราก็เดือดร้อน ถ้าปล่อยให้เขาเกิดให้เขาดับเราก็ไม่เดือดร้อน ที่
ปฏิบตั ทิ งั้ หมดนี้ก็เพือ่ ควบคุมใจ รักษาใจให้เป็ นปกติ ไม่ให้ข้นึ ไม่ให้ลง ไม่ให้
แกว่งเหมือนลูกตุม้ นาฬกิ า แกว่งไปทางโลภแล้วก็แกว่งมาทางโกรธ ถ้ามันรัก
มากก็จะโกรธมาก ถ้ารักน้อยก็จะโกรธน้อย สังเกตดูคนทีอ่ ยู่ใกล้ตัวเราจะโกรธ
มากทีส่ ุด คนทีเ่ รารักมากจะโกรธมาก คนทีเ่ ราไม่รกั จะไม่โกรธ เขาจะเป็ นอะไร
จะทําอะไร เราจะไม่รู้สกึ อะไร เหมือนลูกตุม้ นาฬกิ า ถ้าแกว่งไปทางหนึ่งมาก มัน
ก็จะแกว่งกลับมาอีกทางมาก ถ้าอยู่ตรงกลางจะไม่แกว่ง จะเฉยๆ ถ้าไม่โลภไม่
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โกรธก็จะเฉยๆ ตอนนี้เสียงก็หยุดแล้ว เราไม่ตอ้ งไปทําอะไรถึงเวลาเขาก็หยุดเอง
เวทนาก็แบบเดียวกัน จะเจ็บอย่างไร ถึงเวลาก็จะหยุดเอง สําคัญทีท่ าํ ใจให้น่งิ
อย่าไปอยากให้เขาหยุด ถ้าเขาอยู่ก็ให้เขาอยู่ไป เวลาเขาไปก็อย่าไปเสียดาย จะ
เสียใจ นี่ก็มเี สียงใหม่มาแทนทีแ่ ล้ว แต่เราไม่ได้เดือดร้อน มาก็มา ไปก็ไป
พยายามทําอย่างนี้เถิดแล้วจะมีความสุข ไม่สาํ คัญว่าจะมีมากมีนอ้ ย ใจไม่มอี ะไร
ก็มคี วามสุขได้ สิง่ ทีต่ อ้ งมีก็เพือ่ ร่างกาย หรือเพือ่ กิเลส ถ้ามีเพือ่ กิเลสก็จะมีความ
ทุกข์มากขึ้น ถ้ามีเพือ่ ร่างกายก็จะทําให้ร่างกายสบาย แต่อย่าไปมีเพือ่ กิเลส เวลา
อยากได้อะไรทีไ่ ม่จาํ เป็ นจะเป็ นกิเลส มีเสื้อผ้ามีรองเท้าอยู่เต็มตูแ้ ล้วยังอยากจะ
ได้ใหม่ อย่างนี้เป็ นการส่งเสริมกิเลส ให้มาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจให้ทกุ ข์ให้
วุน่ วาย เราต้องแก้ไข ไม่ใช่ไปแก้เรื่องของคนอืน่ แก้ไขเรื่องของเราดีกว่า ได้
ประโยชน์ ไปแก้คนอืน่ ทําไม ไม่ได้อะไร นอกจากเขามาขอร้องให้เราช่วยแก้ เช่น
ลูกศิษย์ลูกหาไปหาครูบาอาจารย์ให้ช่วยแก้ปญั หาให้
ครู บาอาจารย์ก็แนะ
แนวทางให้ เป็ นการทําบุญให้ทาน ให้วทิ ยาทาน ให้ธรรมทาน ถ้าเขาไม่ขอร้องก็
อย่าไปยุ่งกับเขา อย่าไปเสนอตัว แก้ปญั หาของเราดีกว่า ยังมีอยู่อกี มากมาย แก้
ได้แล้วเราได้ประโยชน์ แก้ได้เท่าไหร่ก็เป็ นของเราทัง้ หมด แก้ให้คนอืน่ เราไม่ได้
อะไร ได้อย่างมากก็คอื ความพอใจความสุขใจทีไ่ ด้ช่วยเหลือเขา เพราะฉะนัน้
พยายามปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง แล้วมารักษาใจมาแก้ใจ มาควบคุมใจ บังคับ
ใจให้อยู่อย่างสงบ เป็ นอุเบกขา ให้ปล่อยทุกสิง่ ทุกอย่าง นี่คอื เป้ าหมายของการ
ปฏิบตั ิ อยู่ตรงนี้ อยู่ทก่ี ารระงับความโลภความโกรธความหลง เพราะความโลภ
ความโกรธความหลงความอยากต่างๆ เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้ใจไม่สงบ พอใจไม่สงบก็
ยิง่ โลภยิง่ อยากมากขึ้น พอใจสงบความโลภความอยากก็จะหายไป ปัญหาของ
พวกเราอยู่ทใ่ี จไม่สงบ ทีเ่ กิดจากความโลภความอยากความโกรธความหลง ต้อง
ใช้ธรรมะคือทานศีลภาวนาเป็ นเครื่องมือ ศัตรูของเราก็คอื กิเลสตัณหานี้เอง คือ
ความโลภความอยากความโกรธความหลง อาวุธหรือเครื่องมือของพวกเราก็คอื
ทานศีลภาวนา ฉันทะวิริยะจิตตะวิมงั สาก็เป็ นเครื่องมือ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิ
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ปัญญาก็เป็ นเครื่องมือ มรรค ๘ ก็เป็ นเครื่องมือ เพือ่ รักษาใจให้อยู่อย่างปกติสุข
ปล่อยวางทุกอย่างได้ ไม่อยากได้อะไร ไม่อยากมีอะไร ไม่อยากเป็ นอะไร
ถาม ลูกสาวถามว่า เกิดเป็ นมนุษย์แต่ยากจนลําบาก กับเกิดเป็ นสัตว์เลี้ยงของเศรษฐี
รวยๆ นัง่ กินนอนกินสบาย อย่างไหนจะดีกว่า
ตอบ แล้วแต่เขาจะชอบอย่างไหน
ถาม ลูกบอกว่าเกิดเป็ นมนุษย์ตอ้ งดีกว่า เขาว่ามันลําบาก ยากจนแล้วยังโดนข่มขืน
ถ้าเป็ นสัตว์เลี้ยงมีคนเลี้ยงดีๆจะสบายกว่า
ตอบ ทําไมไม่เลือกมาเกิดเป็ นลูกพระเจ้าแผ่นดิน
ถาม ไม่ทราบ เขาให้เลือก ๒ อย่าง
ตอบ ไม่ดที งั้ ๒ อย่าง เกิดเป็ นลูกแม่ดกี ว่า ได้ทาํ บุญฟังเทศน์ฟงั ธรรมปฏิบตั ธิ รรม ให้
ลูกหมันทํ
่ าบุญทําทานรักษาศีล มีความกตัญ�ู ลูกจะได้กลับมาเกิดอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ ไปเลือกของไม่ดที าํ ไม เราเลือกได้ อนาคตเราเลือกได้ ภพชาติหน้าเรา
เลือกได้ อยูท่ ก่ี ารกระทําในปัจจุบนั อยู่ในกํามือเรา ชาติน้ เี ราเลือกไม่ได้ เพราะ
เกิดจากการกระทําในอดีต แต่ชาติหน้าเราเลือกได้ จะเป็ นพระอรหันต์ก็ได้ เป็ น
พระโสดาฯก็ได้ เป็ นขอทานก็ได้ เป็ นสุนขั ก็ได้
ถาม ต้องสร้างเหตุปจั จัยของภพทีเ่ ราต้องการขึ้นมา
ตอบ กรรมเป็ นเครื่องจําแนกแยกสัตว์ คือการกระทําในชาติน้ ี ทีจ่ ะทําให้เราเป็ นอะไร
ในชาติหน้า ถ้ามีทานมีศีลเป็ นหลักจะได้เป็ นเทพเป็ นมนุษย์ ถ้าฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ยุ่ง
เกี่ยวกับอบายมุขก็จะไปอบาย
ถาม ประเทศไทยกําลังวุน่ วาย
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ตอบ เป็ นปกติของโลก ไม่วา่ ประเทศไหนก็เป็ นอย่างนี้ทงั้ นัน้ มีมนุษย์อยู่ทไ่ี หนก็จะ
เป็ นอย่างนี้
ถาม ท่านอาจารย์เคยเทศน์วา่ ทีเ่ กิดเป็ นสุนขั ในบ้านเศรษฐี เพราะทําทานมากแต่ผดิ
ศีล ทําผิดศีลจึงต้องเกิดเป็ นสัตว์ แต่ดว้ ยผลทานก็ทาํ ให้เกิดเป็ นสัตว์เลี้ยงของ
เศรษฐี
ตอบ ใช่
ถาม ให้ทานมากจะมีโภคทรัพย์มาก คืออยู่กนิ สบาย ผิดศีลก็ตอ้ งไปเกิดเป็ นสัตว์
ตอบ ถ้าไม่รกั ษาศีลก็ตอ้ งไปเกิดเป็ นสัตว์ ถ้าทําบุญทําทานมามากก็จะเป็ นสัตว์เลี้ยง
ของเศรษฐี อํานาจของทานจะทําให้มรี ูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใส ศีล
จะเป็ นผูช้ ้วี า่ จะไปเป็ นมนุษย์หรือเป็ นเดรัจฉาน
ถาม ถ้าเกิดเป็ นมนุษย์แต่ยากไร้ เป็ นเพราะเหตุใด
ตอบ ชาติก่อนไม่ทาํ ทาน ถ้าทําบาปด้วย ก็ตอ้ งไปใช้กรรมในอบาย พอหมดกรรมก็จะ
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ทย่ี ากไร้ มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงาม มีอาการไม่ครบ ๓๒
เพราะเป็ นเชื้อของบาปกรรมทีย่ งั หลงติดมา ส่วนพวกทีท่ าํ บุญให้ทานรักษาศีล
ตายไปแล้วไปเป็ นเทพ พอกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ก็จะเป็ นมนุษย์ทม่ี รี ู ปร่าง
หน้าตาสวยงาม มีฐานะการเงินการทองทีด่ ี ใจบุญสุนทาน
จะมี ๒ พวก พวกทีว่ นอยู่รอบบน กับพวกทีว่ นอยู่รอบล่าง พวกวนอยู่รอบล่าง
ชอบฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ผิดศีลไม่ชอบทําบุญ ตายไปก็จะไปเกิดในอบาย พอใช้กรรม
หมดแล้ว ก็กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ทต่ี าํ ่ ต้อย พวกทีช่ อบทําบุญให้ทานรักษาศีล
ตายไปก็ไปสวรรค์ พอกลับมาจากสวรรค์กเ็ กิดเป็ นมนุษย์ทส่ี ูงส่ง มีฐานะการเงิน
การทองดี มีรูปร่างหน้าตาทีส่ วยงาม เราเลือกจะวนในรอบบนก็ได้รอบล่างก็ได้
ถ้าชอบรอบล่างก็ไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ กินเหล้าเมายาเทีย่ วกลางคืน เกี่ยวข้องกับ
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อบายมุขต่างๆ ก็จะวนอยู่ในรอบล่าง แต่บางทีก็สลับกันได้ เวลากลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์ได้ดบิ ได้ดี แต่ไม่เชื่อบุญเชื่อกรรม ก็ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขไปทําผิดศีล
ก็จะไปวนรอบล่าง ส่วนพวกทีว่ นอยู่รอบล่างพอกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้ยนิ ได้
ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธา เชื่อว่ากรรมมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริง ก็เลิกเกี่ยวข้องกับ
อบายมุขเลิกทําผิดศีลผิดธรรม ทําบุญให้ทานรักษาศีลก็จะวนอยู่รอบสูง ถ้ามี
จิตใจแน่วแน่ต่อบุญกุศลก็จะวนอยู่แต่รอบบนจนถึงพระนิพพาน
อย่าง
พระพุทธเจ้าพระโพธิสตั ว์ทงั้ หลาย ก็จะวนอยู่รอบบน ท่านเชื่อบุญเชื่อกรรม จะ
วนไปสู่มรรคผลนิพพาน พวกทีเ่ ชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง ถ้าพบคนสอนให้ทาํ บาปก็จะ
ทําบาป ถ้าพบคนสอนให้ทาํ บุญก็จะทําบุญ จะกลับไปกลับมา ขึ้นๆลงๆ
ถาม อย่างพวกนักศึกษาแพทย์นกั วิทยาศาสตร์ ทีต่ อ้ งฆ่าสัตว์เพือ่ การศึกษา เขาไม่
เกิดในอบายกันหมดหรือคะ
ตอบ ไปแน่
ถาม คุยกับหมอคนหนึ่ง เขาบอกว่าตอนทีเ่ รียนไม่อยากฆ่า แต่ก็ตอ้ งทํา หลังจากนัน้ ก็
พยายามทําบุญมาตลอด อุทศิ ส่วนกุศลให้พวกนัน้ ไป พอจะลดผ่อนผันได้
หรือไม่
ตอบ คนละเรื่องกัน ทําบาปก็เรื่องของบาป ทําบุญก็เรื่องของบุญ ทําบาปก็มผี ลของ
บาป ทําบุญก็มผี ลของบุญ ไม่ลบล้างกัน ถ้าทําบุญและทําบาปด้วย ก็จะเกิดเป็ น
สุนขั มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีคนเอาไปเลี้ยงดูอย่างดี ถ้าทําบาปแต่ไม่ทาํ บุญ ก็
จะเกิดเป็ นสุนขั ขี้เรื้อนอาศัยอยู่ตามวัด ไม่มใี ครเอาไปเลี้ยงดู อยู่ทว่ี า่ ทํามากทํา
น้อยด้วย ทํามากโอกาสทีจ่ ะเกิดเป็ นเดรัจฉานก็มาก ถ้าทําน้อยโอกาสทีจ่ ะเกิดก็
น้อย เวลาตายเหมือนกับไปจับฉลากในกล่อง ในกล่องนี้จะมีฉลากบุญฉลากบาป
ทีเ่ ราทําไว้ ทุกครัง้ ทีเ่ ราทําบาป เราก็ใส่ฉลากบาปลงไปใบหนึ่ง ทุกครัง้ ทีเ่ ราทําบุญ
เราก็ใส่ฉลากบุญลงไปใบหนึ่ง เวลาตายเราก็จบั ฉลากมาใบหนึ่ง ถ้ามีฉลากบาป
เพียงใบเดียวในกล่อง นอกนัน้ เป็ นฉลากบุญทัง้ หมด โอกาสทีจ่ ะได้ใบบาปแทบ
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จะไม่มเี ลย ถ้าทําบาปเพียงครัง้ เดียวแต่ทาํ บุญ ๑๐๐ ครัง้ โอกาสทีจ่ ะไปใช้กรรม
ของบาปนี้ น้อยกว่าทีจ่ ะไปรับผลของบุญ ถ้าทําบาป ๑๐ ครัง้ ทําบุญ ๑๐๐ ครัง้
อย่างนี้ก็ ๑ ต่อ ๑๐ โอกาสทีจ่ ะจับใบบุญจะมากกว่าจับใบบาป แต่ก็ไม่แน่ ถ้ามัน
เป็ นคราวซวยก็จบั ใบบาปทีม่ อี ยู่ใบเดียว ก็ไม่เป็ นไร พอใช้กรรมหมดแล้ว ต่อไป
ก็มแี ต่ใบบุญอย่างเดียว
ถาม พยายามเพิม่ ใบบุญให้มากๆ เพิม่ โอกาสของบุญ
ตอบ อย่างพระองคุลมิ าล ฆ่าคนมาถึง ๙๙๙ ศพ แต่สามารถสร้างใบบุญมาก จน
สามารถกีดกัน้ ใบบาป ไม่ตอ้ งไปเกิดได้ เพราะท่านได้ใบนิพพาน ใบนิพพานนี้
ใหญ่ทส่ี ุด จับทีไรก็จะได้แต่ใบนิพพานอย่างเดียว พระโสดาบันก็เหมือนกัน ไม่
ต้องไปเกิดในอบายแล้ว หยิบทีไรก็จะได้แต่ใบของมนุษย์ เพราะใบของอบายจะ
ถูกแยกไว้อีกมุมหนึ่ง หยิบไม่ถงึ ถ้ารู้วา่ จะต้องฆ่าเพราะเรียนวิชานัน้ ก็อย่าไป
เรียนมัน เปลีย่ นวิชาใหม่ ถ้าอยากจะเรียนก็ตอ้ งเสีย่ งเอา เหมือนจับใบดําใบแดง
เรื่องบาปเรื่องบุญก็เป็ นอย่างนี้
เราไม่ได้ทาํ แต่บาปไม่ได้ทาํ แต่บญ
ุ อย่างเดียว
วันๆหนึ่งนี้ทาํ หลายอย่างสลับกันไป วันนี้พดู ปดก็ใส่ไปใบหนึ่ง ดืม่ สุราก็ใส่ไปใบ
หนึ่ง ทําบุญก็ใส่ไปใบหนึ่ง ใส่ไปเรื่อยๆ พอถึงเวลาตายก็ตอ้ งจับฉลาก
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กัณฑ์ท่ี ๔๑๑

ธาตุ ๖

๒๕ เมษายน ๒๕๕๓
สอนอยู่เสมอว่า เกิดมาแล้วต้องตายเป็ นธรรมดา แต่ใจไม่ตาย ไปกลัวทําไม ใจไม่เคย
ตาย กลับไปกลัวตายเสียเอง สิง่ ทีต่ ายกลับไม่กลัวก็คอื ร่างกาย หนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่
กลัว ผูท้ ก่ี ลัวไม่ตาย ให้คน้ ความจริงนี้ให้พบเถิด แล้วจะอยู่อย่างสบาย ให้พบผูท้ ไ่ี ม่ตาย
ก็คอื เรานี่เอง แต่ทาํ ไมเรามองไม่เห็นตัวเรา เพราะไม่มกี ระจกเงาดู กระจกเงาทีจ่ ะดูใจได้
ก็คอื ธรรมะ การภาวนาเป็ นการสร้างกระจกเงาดูใจ ถ้าสร้างสําเร็จแล้ว ก็จะมีดวงตาเห็น
ธรรม เห็นความจริง เห็นว่าใจกับกายเป็ นคนละส่วนกัน กายเป็ นดินนํา้ ลมไฟ ใจเป็ นธาตุ
รู้ มาอยู่ร่วมกัน ตามอํานาจของตัณหาความอยาก ของบุญและบาป ถ้าเป็ นอํานาจบุญก็
ได้ร่างมนุษย์ ถ้าเป็ นอํานาจบาปก็ได้ร่างเดรัจฉาน อยู่ไประยะหนึ่งแล้วก็แยกออกจากกัน
แล้วก็กลับมารวมกันใหม่ กลับมาได้ร่างใหม่ กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้มานับไม่ถว้ นแล้ว
แต่ผูท้ ไ่ี ด้ร่างนี้ไม่เคยศึกษาความจริงนี้ ทุกครัง้ ทีไ่ ด้ร่างกายก็คดิ ว่าร่างกายเป็ นตัวเรา พอ
ร่างกายเป็ นอะไรไป ก็เกิดความหวาดกลัวเกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้ามีกระจกเงาไว้ดู ใจ
เหมือนมีกระจกเงาดูหน้าตา ก็จะรู้วา่ เราไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายไม่ใช่เรา ท่านถึงได้แสดงไว้
ว่าร่างกายเป็ นอนัตตา ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา เป็ นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง เกิดแก่เจ็บตาย
เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปติดไปหลงคิดว่าเป็ นตัวเราของเรา นี่คอื อนิจจังทุกขังอนัตตา
ถ้าเห็นธรรมนี้ ก็จะมีกระจกเงาเห็นตนเอง จะไม่กลัวความตาย เช่นพระอัญญาโกณ
ฑัญญะ ท่านก็เปล่งวาจาว่า สิง่ ใดทีม่ กี ารเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิง่ นัน้ ย่อมมีการดับไปเป็ น
ธรรมดา ท่านเห็นอย่างชัดเจนว่า ผูเ้ ห็นกับสิง่ ทีถ่ ูกเห็นเป็ นคนละส่วนกัน สิง่ ทีถ่ ูกเห็นก็
คือร่างกาย ทีป่ ระกอบจากดินนํ้ าลมไฟ คือธาตุ ๔ ไม่ได้เป็ นผูเ้ ห็น ผูเ้ ห็นเพียงมา
ครอบครองเป็ นสมบัตชิ วั ่ คราว เมือ่ ถึงเวลาสมบัตนิ ้ ีก็จะต้องเสือ่ มหมดสภาพไป ก็จะแยก
กลับคืนสู่สภาพเดิม กลับไปสู่นาํ้ กลับไปสู่ดนิ กลับไปสู่ลม กลับไปสู่ไฟ เวลาคนตายไฟ
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ก็จะออกจากร่างไป ร่างกายก็จะเย็น นํา้ ก็จะไหลออกไป ลมก็จะระเหยออกไป ในทีส่ ุดก็
จะเหลือแต่ส่วนทีเ่ ป็ นดิน เห็นกันชัดๆ ตัวเราอยู่ตรงไหน ตัวเขาอยู่ตรงไหน ไม่มหี รอก
ผูท้ เ่ี ป็ นเจ้าของร่างกายก็ไปแล้ว ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เป็ นเหมือนกันทุกคน ใจของทุก
คนเป็ นธรรมชาติเดียวกัน เป็ นธาตุรูเ้ หมือนกัน ต่างกันทีร่ ู้ไม่จริงกับรู้จริงเท่านัน้ เอง ถ้ารู้
จริงก็ไม่ทกุ ข์ ปล่อยวางไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่อยากจะได้ร่างกายใหม่ เพราะได้มาทีไรก็ตอ้ ง
เป็ นภาระ เป็ นภารหเว ปัญจขันธา ขันธ์ ๕ เป็ นภาระทีต่ อ้ งแบก เช่นพระพุทธเจ้าพระ
อรหันตสาวก หลังจากทีต่ รัสรู้บรรลุธรรมแล้ว ก็ยงั ต้องแบกภาระของร่างกายอยู่ ยังต้อง
ดูแลรักษา ให้อาหารอาบนํา้ อาบท่า เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตอ้ งให้ยา เป็ นภาระอย่างหนึ่ง ถ้า
ไม่มรี ่างกายก็จะไม่มภี าระ ถ้าไม่มลี ูกก็จะไม่มภี าระทีต่ อ้ งเลี้ยงดูลูก ถ้ามีลูกก็จะมีภาระ
ต้องเลี้ยงดูลูก ตัง้ แต่ออกมาจากท้อง จนกว่าจะเจริญเติบโต จนเลี้ยงตัวเองได้ ถึงจะ
หมดภาระ นี่คอื กระจกส่องใจ แว่นดวงใจ แว่นส่องใจ คือปัญญา หรือแสงสว่างแห่ง
ธรรม ทีจ่ ะทําให้เห็นความจริงนี้
มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว ทีท่ รงเห็นใจได้ดว้ ยพระองค์เอง ทีท่ รงตรัสรู้ก็ตรัสรู้เรื่อง
ของใจนี่เอง ตรัสรู้วา่ ใจทุกข์เพราะอะไร ใจสุขเพราะอะไร ใจทุกข์เพราะหลง ไปยึดไปติด
ขันธ์ ๕ ว่าเป็ นตัวเราของเรา ทรงแสดงไว้ในทุกขสัจ อุปาทานในขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ ถ้าไม่มี
อุปาทานก็จะไม่มคี วามทุกข์ ถึงแม้จะมีขนั ธ์ ๕ แต่ถา้ ไม่มอี ปุ าทานก็จะไม่ทกุ ข์ เช่น
พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่ทกุ ข์กบั ร่างกาย จะเป็ นจะตายอย่างไรไม่เดือดร้อน ตายใน
อิริยาบถใดทีไ่ หนเวลาใดได้อย่างสบาย เพราะไม่มอี ปุ าทานในขันธ์ ๕ในร่างกาย ว่าเป็ น
ตัวเราของเรา เห็นชัดอยู่ตลอดเวลาว่าเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ พระอริยสัจ ๔ ก็คอื ทุกข์
สมุทยั นิ โรธมรรค ทุกข์ได้แก่การเกิดแก่เจ็บตาย การพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบ การ
ประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่รกั ไม่ชอบ โดยสรุปก็คอื อุปาทานในขันธ์ ๕ ทัง้ ของเราและของผูอ้ น่ื
อุปาทานในขันธ์ ๕ ของเราก็คอื ร่างกายเรา ของผูอ้ น่ื ก็คอื ของสามีของภรรยาของบุตร
ของธิดาของพ่อของแม่ของเพือ่ น พอมีอปุ าทานว่าเป็ นเพือ่ นเราเป็ นญาติเรา ก็เกิดความ
อยากให้เขาอยู่อย่างปลอดภัย อยู่ไปนานๆ พอมีเหตุการณ์มากระทบกับความปลอดภัย
ก็สร้างความหวันไหว
่
สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนใจขึ้นมา ทัง้ หมดนี้ก็เกิดจาก
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อวิชชาปัจจยาสังขารา ความเห็นผิดเป็ นชอบ ไม่เห็นว่าไม่มอี ะไรเป็ นตัวเราของเรา สัพ
เพธัมมาอนัตตา สรรพสิง่ ทัง้ หลายในโลกนี้เป็ นเพียงธาตุ
ธาตุทเ่ี ห็นกันก็คอื ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ธาตุทไ่ี ม่เห็นมีอยู่ ๒ คืออากาศธาตุ และธาตุรูค้ อื
ใจ สรรพสัตว์ทงั้ หลายมีธาตุ ๖ มาผสมกัน สิง่ อืน่ ๆมีเพียง ๕ ธาตุ มนุษย์กบั เดรัจฉานมี
๖ ธาตุ คือธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ธาตุรู้คอื ใจ แล้วก็มอี ากาศธาตุคอื ความว่าง ทีอ่ ยู่รอบ
ร่างกาย และอยู่ข ้างในร่างกายด้วย ตรงไหนเป็ นช่องว่าง ตรงนัน้ ก็เป็ นอากาศธาตุ เช่นทีร่ ู
จมูก ส่วนทีว่ า่ งในร่างกาย ก็จะเป็ นอากาศธาตุ ส่วนทีอ่ ยู่รอบร่างกายก็เป็ นอากาศธาตุ
ส่วนธาตุรู้ก็คอื ใจ ทีเ่ ป็ นเจ้านายของร่างกาย ใจเป็ นนายกายเป็ นบ่าว ธาตุรู้เป็ นผูส้ งให้
ั่
ร่างกายทํางาน ให้ไปนัน่ มานี่ ให้พูดอย่างนัน้ พูดอย่างนี้ ธาตุรู้เป็ นทัง้ ผูส้ งและผู
ั่
ร้ บั รู้ สิง่
ต่างๆทีเ่ ข้ามาทางทวารทัง้ ๕ คือตาหูจมูกลิ้นกาย ส่วนอวิชชาปัจจยาสังขาราก็คอื ไม่รู้วา่
ร่างกายเป็ นเพียงธาตุ กลับไปคิดว่าเป็ นตัวเราของเรา เวลาร่างกายสุขก็ดใี จ เวลาร่างกาย
เจ็บก็ทกุ ข์ใจ จึงเกิดตัณหาขึ้นมา เกิดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาขึ้นมา ตัณหาเป็ น
สมุทยั เหตุทท่ี าํ ให้เกิดความทุกข์ เพราะอวิชชาจึงเกิดอุปาทานตัณหาเกิดความทุกข์
ตามมา ทีพ่ วกเราทุกข์กนั อยู่ทกุ วันนี้ ก็ทกุ ข์ทางใจ เพราะตัณหาทัง้ ๓ นี้ อากาศร้อนก็
ทุกข์ เพราะไม่ชอบเวทนาทีร่ อ้ น อยากจะให้เย็นก็ทกุ ข์ ถ้ายอมรับความร้อนได้ ร้อนก็
ร้อนไป ก็จะไม่ทกุ ข์ ไม่ตอ้ งใช้เครื่องปรับอากาศ ไม่ตอ้ งหาวิธีต่างๆมาดับความร้อน อยู่
ได้ก็อยู่ไป อยู่ไม่ได้ก็ตาย ก็จะไม่ทกุ ข์ เพราะไม่มอี ปุ าทาน ไม่ได้คดิ ว่าตัวเราร้อน ไม่ได้
คิดว่าร่างกายเป็ นตัวเรา ตัวเราไม่รอ้ น ตัวเราเพียงแต่รู้วา่ ร่างกายร้อน ตัวเราคือผูร้ ู้ไม่ได้
ร้อนไปกับร่างกาย เราเย็นด้วยความสงบ ด้วยการปล่อยวาง เป็ นอุเบกขา ไม่มตี ณั หาทัง้
๓ กามตัณหาก็ไม่มี ภวตัณหาก็ไม่มี วิภวตัณหาก็ไม่มี ยินดีตามมีตามเกิด นี่คือ
เป้ าหมายของการปฏิบตั ิ
เพือ่ สอนใจให้ปล่อยวาง ไม่ให้ยดึ ไม่ให้ตดิ ในสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็ นเพียงธาตุ ๖ ธาตุดนิ นํา้ ลม
ไฟ ธาตุอากาศและธาตุรู้ ถ้าเห็นได้อย่างชัดเจนในทุกสิง่ ทุกอย่าง ก็จะปล่อยวางได้ จะไม่
ทุกข์กบั อะไร เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างมาจากธาตุ ๖ นี้เอง ร่างกายและใจของเราก็มาจาก
ธาตุ ๖ ของคนอืน่ ก็ธาตุ ๖ บ้านก็เป็ นธาตุ สมบัตติ ่างๆก็เป็ นธาตุ เพชรก้อนโตเท่ากํามือก็
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เป็ นธาตุ เป็ นก้อนหินก้อนหนึ่งทีเ่ ราสมมุตวิ า่ มีราคา แล้วก็หลงตามสมมุติ แต่ความจริง
ไม่มรี าคาอะไร เป็ นเพียงก้อนหินก้อนหนึ่ง กระดาษทีพ่ มิ พ์ตวั เลข ๑๐๐๐ เลข ๕๐๐ เลข
๑๐๐ ก็เป็ นเพียงกระดาษ ถูกสมมุตใิ ห้มรี าคาเท่านัน้ เท่านี้ สมัยเป็ นเด็กๆเคยเล่นไพ่ใช้
เงินปลอม ไม่มใี ครเชื่อกันว่าเป็ นเงินจริง แต่เงินปลอมของผูใ้ หญ่กลับเชื่อกัน เงินปลอม
ของเด็กไม่เชื่อ เป็ นเงินปลอมเหมือนกัน เป็ นกระดาษเหมือนกัน พอมีคนเชื่อก็เลยมีค่า
ขึ้นมา เอากระดาษนี้ไปแลกข้าวปลาอาหารได้ เพราะเชื่อกัน เงินของฝรัง่ พิมพ์คาํ ว่าเรา
เชื่อในพระเจ้าไว้ จึงมีคุณค่า ความจริงเป็ นเพียงกระดาษ แต่ทกุ คนเชื่อกันหลงกันว่ามี
ราคา จึงเป็ นของมีราคาขึ้นมา แต่ความจริงไม่มรี าคาอะไร ถ้าหลงอยู่ในป่ า ไปเจอเพชร
กองเท่าภูเขา ก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไร ไปเจอกล้วยสักหวีหนึ่งจะดีกว่า แต่เราไม่ใช้
ปัญญาแยกแยะกัน เกิดมาถูกสอนให้เชื่อก็เชื่อตามกันมา สอนว่าร่างกายคนนี้เป็ นพ่อ
ร่างกายคนนี้เป็ นแม่ ก็เชื่อกันมา คนนี้เป็ นพี่ คนนี้เป็ นน้อง คนนี้เป็ นเจ้า คนนี้เป็ นบ่าว ก็
คนเหมือนกัน หน้าตาเจ้ากับหน้าตาบ่าวต่างกันตรงไหน ถ้าเจ้ามีเขาก็น่าจะวิเศษกว่าบ่าว
เจ้าก็ไม่มเี ขา บ่าวก็ไม่มเี ขา มีแขนมีขาเหมือนกัน มีอาการ ๓๒ เหมือนกัน จะไปตื่นเต้น
กับอะไร เพราะไม่ใช้ปญั ญา หลงตามสมมุตกิ นั สมมุตวิ า่ คนนัน้ มีราคา คนนี้ไม่มรี าคา
แต่ความจริงก็เป็ นร่างกายเหมือนกัน เป็ นธาตุ ๔ เหมือนกัน เป็ นดินนํา้ ลมไฟเหมือนกัน
นี้เรียกว่าปัญญา
จะรู้ทนั กิเลสก็ตอ้ งรู้แบบนี้ ต้องพิจารณาแบบนี้ ต้องมองอย่างนี้ จะได้หลุดพ้นจาก
สมมุติ เราติดอยู่กบั สมมุติ จึงต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆ พิจารณาอยู่เรื่อยๆ เป็ นการบ้าน
สําหรับวันนี้ ไปพิจารณาดู เห็นอะไรก็พจิ ารณาว่าเป็ นธาตุ แยกแยะดูวา่ เป็ นธาตุหรือไม่
มีอะไรบ้างทีไ่ ม่เป็ นธาตุ ดินนํา้ ลมไฟ ธาตุดนิ ก็เป็ นส่วนแข็ง ธาตุนาํ้ เป็ นส่วนเหลว บางสิง่
ก็มที งั้ ธาตุดนิ ธาตุนาํ้ ผสมกัน ก็ข ้นหน่อย ถ้าใสก็จะไม่มธี าตุดนิ เลย หรือมีนอ้ ยมาก เช่น
นํา้ แร่ มีธาตุดนิ อยู่ดว้ ย แต่มจี าํ นวนน้อยมาก ไม่อย่างนัน้ จะเรียกว่านํา้ แร่ได้อย่างไร
ต้องเรียกว่านํา้ กลัน่ เพราะนํา้ กลันแทบจะไม่
่
มธี าตุดนิ ผสมอยู่เลย เพราะกลันเอาแต่
่
นาํ้
ออกมา ทุกสิง่ ทุกอย่างมีส่วนผสมของธาตุ ๔ รวมกันทัง้ นัน้ ไม่เทีย่ ง รวมตัวแล้วก็แยก
ออกจากกัน ธรรมชาติของธาตุจะกลับคืนสูธ่ าตุเดิมเสมอ นํา้ จะกลับไปรวมกับนํา้ ดินจะ
กลับไปรวมกับดิน แต่ถูกปัจจัยอืน่ บังคับให้มารวมกัน พอรวมกันแล้วก็จะแยกกัน เช่น
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ต้นไม้ทีโ่ ผล่ข้นึ มาจากดิน เพราะมีเมล็ดอยู่ในดิน พอมีนาํ้ มาผสม ต้นก็เลยงอกออกมา
ถ้าไม่มนี าํ้ ต้นไม้ก็ตอ้ งแห้งตายไป ถ้าไม่มอี ากาศต้นไม้ก็ตอ้ งตาย ไม่มคี วามร้อนต้นไม้ก็
ต้องตาย ต้องมีธาตุทงั้ ๔ ถึงจะเจริญเติบโตและอยู่ได้ ถ้าธาตุส่วนใดส่วนหนึ่งหมดไปก็
จะอยู่ไม่ได้ ถ้าพลังแยกทีจ่ ะทําให้แยกออกจากกัน มีกาํ ลังมากกว่า ก็จะต้องตายไป
ร่างกายของเราตายเพราะธาตุ ๔ ไม่ยอมอยู่ร่วมกัน จะแยกทางกัน ตอนต้นพลังทีด่ งึ ไว้
ให้อยู่ร่วมกันมีกาํ ลังมากกว่า ทําให้ร่างกายเจริญเติบโต พออ่อนกําลังลง สูป้ จั จัยทีจ่ ะ
แยกให้ออกจากกันไม่ได้ ร่างกายก็จะค่อยๆเสือ่ มลงไป เริ่มแก่ลงไป แล้วในทีส่ ุดก็แยก
จากกันไปคนละทิศคนละทาง นํา้ ก็ไปทางหนึ่ง ไฟก็ไปทางหนึ่ง ลมก็ไปทางหนึ่ง ดินก็ไป
ทางหนึ่ง ไม่มตี วั ตน ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา ให้พจิ ารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จะปล่อยวาง
ได้ พอพร้อมทีจ่ ะปล่อยก็เอาไปปล่อยดู ไปทดสอบดูวา่ ปล่อยได้จริงหรือไม่ ทีไ่ หนทีน่ ่า
กลัวๆ ทีน่ ่าจะมีอนั ตรายต่อร่างกาย ก็ลองไปดู
นักปฏิบตั ติ งั้ แต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบนั นี้ ต้องทดสอบกันทัง้ นัน้ ต้องอยู่ป่าอยู่เขากัน
ทัง้ นัน้ ต้องอยู่ตามลําพัง ถึงจะเกิดความกลัวสุดขีด พอเกิดความกลัวสุดขีด ถ้ามีปญั ญา
ก็จะดับความกลัวได้ ดับด้วยการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นธาตุ ๔ เชื่ออย่าง
เต็มทีว่ า่ เป็ นอย่างนัน้ จริงๆ ถึงเวลาก็ยอมให้ไปเลย เวลากลัวสุดขีดก็ยอมปล่อยให้ไป
ตายเป็ นตาย พอปล่อยได้ป ั๊บจิตจะหยุดกลัว จะแยกออกจากร่างกายให้เห็นเลย จะ
รวมเข้าสู่สมาธิ เป็ นเอกัคคตารมณ์ ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่ง จิตอยู่ส่วนหนึ่ง หลังจากนัน้ จะ
ไม่มคี วามกลัวอีกต่อไป เพราะรู้วา่ ใจไม่เป็ นอะไร ร่างกายเป็ น แต่ใจกลับสบาย จะไป
กลัวตายทําไม พอสลัดร่างกายทิ้งไปได้แล้วจะสบายใจมาก แลกกันระหว่างร่างกายกับ
จิตทีร่ วมลงเป็ นหนึ่งเป็ นเอกัคคตารมณ์ เราจะเอาอะไร ท่านถึงสอนว่านิพพานอยู่ฟาก
ตาย ถ้าไม่ยอมตายจิตจะไม่ดง่ิ ลงสู่พระนิพพาน ไม่ดง่ิ ลงสู่ความสงบ แต่ก่อนทีจ่ ะไปถึง
ขัน้ นัน้ ได้ ต้องทําการบ้านก่อน ต้องเตรียมต้องซ้อมไว้ก่อน ถ้าไม่ทาํ จะไม่มกี าํ ลัง พอไป
แล้วจะทําไม่ได้ จะสติแตก แทนทีจ่ ะดิง่ ลงสู่ความสงบ จะดิง่ สู่ความเป็ นบ้า เพราะ
ควบคุมกิเลสไม่ได้ กิเลสจะทําให้สติแตก จะทําให้เป็ นบ้าไปเลย ผูท้ ป่ี ฏิบตั แิ ล้วเป็ นบ้า
กัน เพราะไม่รู้กาํ ลังของตนเอง ท่านถึงบังคับให้ผูท้ บ่ี วชใหม่อยู่กบั พระอาจารย์อย่างน้อย
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๕ พรรษาก่อน ให้ศึกษาวิทยายุทธ์ ให้มอี าวุธคุม้ ครองจิตใจก่อน แล้วค่อยออกไปต่อสู ้
กับกิเลสในสนามรบ
ตอนต้นก็ซอ้ มกับอาจารย์ไปก่อน ให้อาจารย์ยุแหย่ให้เกิดกิเลสขึ้นมา ทําให้เรากลัว แล้ว
ดูซวิ า่ จะปลงได้หรือไม่ ถ้าปลงได้ไม่กลัวท่าน ก็ออกวิเวกได้ ถ้ายังกลัวท่านอยู่ท่านก็จะ
ไม่ให้ไป ถ้าบวชใหม่ไปอยู่วเิ วกส่วนใหญ่มกั จะเสียหาย ไม่ค่อยได้ประโยชน์ นอกจาก
เก่งจริงๆ เช่นพระพุทธเจ้าเป็ นต้น จะว่าไม่มอี าจารย์ก็ไม่เชิง ท่านก็ทรงศึกษากับพระ
อาจารย์ ไม่ได้ไปอยู่ตามลําพัง ทรงศึกษาตามสํานักต่างๆ การอยู่ศึกษากับอาจารย์จงึ เป็ น
เรื่องสําคัญ ไม่เช่นนัน้ พระพุทธเจ้าคงไม่ทรงบังคับให้อยู่กบั อาจารย์ถงึ ๕ พรรษา พระที่
บวชใหม่จะต้องไม่อยู่ปราศจากอาจารย์ ต้องถือนิสยั ในอาจารย์หรือพระอุปชั ฌาย์ ถ้า
พระอุปชั ฌาย์ไม่สามารถทีจ่ ะสอนได้ ท่านก็จะฝากให้ไปศึกษากับพระอาจารย์รูปทีส่ อน
ได้ ก็ตอ้ งไปถือนิสยั กับพระอาจารย์รูปนัน้ จะไปไหนมาไหนต้องขออนุญาตท่านก่อน ถ้า
ท่านให้ไปถึงจะไปได้ ถ้าท่านไม่ให้ไปก็ไปไม่ได้ ถ้าดื้อท่านก็จะไม่รบั กลับมา ไปแล้วก็ไป
เลย ไม่ตอ้ งกลับมา ถือว่าขาดจากการเป็ นอาจารย์เป็ นลูกศิษย์แล้ว ถ้าอาจารย์สอนแล้ว
ลูกศิษย์ไม่เชื่อฟัง ก็จะไม่มปี ระโยชน์ สอนไปก็เสียเวลา การศึกษาเป็ นเรื่องสําคัญอย่าง
มากสําหรับผู ้บวชใหม่ ผูเ้ ริ่มปฏิบตั ิ พระพุทธเจ้าทรงกําหนดไว้เลยว่าต้องศึกษาก่อน
ปริยตั ิคอื การศึกษาคําสอนของผูร้ ู้ ถ้ายังไม่รู้ก็ตอ้ งหาผูร้ ู้ให้สงสอน
ั่
ท่านสอนให้ทาํ อะไรก็
ปฏิบตั ติ าม จนกว่าจะบรรลุผลขึ้นมา เป็ นปฏิเวธ ปริยตั นิ าํ ไปสู่การปฏิบตั ิ ปฏิบตั นิ าํ ไปสู่
ปฏิเวธ พอบรรลุธรรมแล้วค่อยเผยแผ่สงสอนผู
ั่
อ้ น่ื ต่อไป จะสอนก็ได้ ไม่สอนก็ได้ ไม่มี
กฎบังคับตายตัว ขึ้นอยู่กบั ปัจจัยของแต่ละท่าน บางท่านไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะสังสอน
่
ได้อย่างกว้างขวาง ก็อาจจะไม่สอน หรืออาจจะไม่มผี ูศ้ รัทธามาศึกษากับท่าน บางท่านมี
ความสามารถและมีผูส้ นใจศึกษากับท่านมาก ท่านก็สอนไป
สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของผูป้ ฏิบตั ิ ก็คอื ปฏิเวธ การบรรลุผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ จะเกิดได้ก็
ต้องมีการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องคือ สุปฏิปนั โน อุชุ ญาย สามีจิ ปฏิปนั โน จะปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบได้ ก็ตอ้ งมีปริยตั ทิ ถ่ี ูกต้อง มีคาํ สังสอนที
่
ถ่ ูกต้องคือ สวากขาโต ภควตาธัมโม จะ
ศึกษากับใครถึงจะได้ สวากขาโต ภควตาธัมโม ก็ตอ้ งศึกษาจากพระไตรปิ ฎก เชื่อกันว่า
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เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดมา ทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบนั หรือ
ไม่เช่นนัน้ ก็ตอ้ งศึกษาจากพระอริยสงฆ์ ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ครู บาอาจารย์ผู ้บรรลุ
มรรคผลนิพพานแล้ว ถึงจะได้ สวากขาโต ภควตาธัมโม ธรรมทีต่ ถาคตตรัสไว้ชอบแล้ว
นี่คอื ขัน้ ตอนของการบําเพ็ญของพุทธศาสนิกชน
ไม่วา่ จะเป็ นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต
เหมือนกัน ไม่ต่างกัน ต่างกันตรงทีเ่ วลาทีจ่ ะมีให้ต่อการบําเพ็ญกิจของพระศาสนา ถ้า
เป็ นบรรพชิตก็จะมีเวลาเต็มที่ ตัง้ แต่ต่นื จนหลับเลย ไม่มภี ารกิจอย่างอืน่ มาดึงไป แต่ถา้
เป็ นฆราวาสผูค้ รองเรือน จะมีเวลาน้อยมากต่อการปฏิบตั กิ จิ ของพระศาสนา วันหนึ่ง
แทบจะไม่มเี วลาเลย ถ้าไม่ตงั้ ใจจริงๆ ถ้าไม่กาํ หนดตารางไว้จริงๆ แทบจะไม่มเี วลา
บําเพ็ญกันเลย ตื่นเช้าขึ้นมาก็ตาลีตาลานรีบไปทํางาน ทํามาหากินกัน พอเย็นก็รีบตาลี
ตาลานกลับบ้าน เพือ่ จะได้กนิ ข้าวพักผ่อนหลับนอน หาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการดู
หนังฟังเพลง พักผ่อนหย่อนใจ เพือ่ จะได้มกี าํ ลังออกไปทํางานในวันรุ่งขึ้น ฆราวาสจึงไม่
ค่อยมีเวลาทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ ของพระศาสนา
ถามว่าฆราวาสกับบรรพชิตนี้ต่างกันไหม ไม่ต่างกัน มีขนั ธ์ ๕ เหมือนกัน มีกายมีใจ
เหมือนกัน ต่างกันตรงทีม่ คี วามใฝ่ ธรรมมากน้อยต่างกัน ถ้าใฝ่ ธรรมมากก็จะมีกาํ ลังมาก
พอทีจ่ ะสละเพศของฆราวาสได้ ออกไปปฏิบตั ไิ ด้ ออกไปบวชเป็ นบรรพชิต เป็ นนักบวช
เพือ่ ปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ แต่ถ ้าบวชแล้วไม่ได้ปฏิบตั ิ กลับมาทํากิจของฆราวาสก็ไม่ต่างกัน
เช่นบวชแล้วไม่เคยนัง่ สมาธิไม่เคยเดินจงกรมเลย ทําแต่บญ
ุ บังสังสวด บุญก็คอื งานบุญ
เช่นญาติโยมนิมนต์ไปทําบุญทีบ่ า้ น ถือตาลปัตรไปนัง่ สวดให้ญาติโยมฟัง เสร็จแล้วก็ฉนั
ฉันเสร็จแล้วก็รบั จตุปจั จัยไทยทาน แล้วก็กลับวัดมาพักผ่อน บ่ายๆก็ดม่ื นํา้ ชากาแฟ
ตอนกลางคืนก็เข้านอน เช้าก็ไปรับกิจนิมนต์ใหม่ รับสังฆทานบ้าง งานบุญบ้าง บังสุกลุ
บ้าง เวลาคนตายก็ไปบังสุกลุ ถ้ามีพธิ ีสวดก็สวดกัน ถ้าทํากิจอย่างนี้ก็ไม่ต่างกับฆราวาส
เพราะนี่ไม่ใช่กจิ ของพระศาสนา ไม่ใช่กจิ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั ิ ในอดีตนัน้
ท่านไม่ได้ถอื กิจเหล่านี้เป็ นกิจสําคัญ การสวดการท่องนี้ทาํ เพือ่ สืบทอดพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า เป็ นอุบาย ๓ ประการด้วยกันคือ ๑. เป็ นการสอนผูส้ วดเอง ให้รู้พระ
ธรรมคําสังสอน
่
ให้เกิดปัญญา ๒. ให้มสี มาธิ เวลาสวดพระธรรมคําสังสอนของ
่
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พระพุทธเจ้า หรือท่องไปในใจ เป็ นการทําสมาธิภาวนา ๓. เป็ นการอนุรกั ษ์คาํ สอนของ
พระพุทธเจ้าไว้
ธรรมทีอ่ อกมาจากใจกับธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนี
่
้ จะตรงกัน จะไม่มปี ญั หาไม่
สงสัย ถ้าศึกษาอย่างเดียว ไม่ได้ปฏิบตั ิ ไม่มปี ฏิเวธ จะสงสัย ไม่แน่ใจว่าธรรมทีไ่ ด้ยนิ นี้
ถูกต้องหรือไม่ เป็ นอย่างนัน้ จริงหรือไม่ ถ้าจะอนุรกั ษ์พระศาสนาด้วยการท่องสวดอย่าง
เดียวจะไม่พอ พระศาสนาจะต้องหมดไปอย่างแน่นอน ถ้าไม่มกี ารปฏิบตั พิ ระศาสนาก็จะ
หมดไป ต่อให้มกี ารจารึกพระไตรปิ ฎกไว้ในระบบข้อมูลสือ่ สารต่างๆ ก็จะเป็ นเพียง
ตัวหนังสือเท่านัน้ เอง อ่านแล้วจะไม่เข้าใจจะลังเลสงสัย เช่นเรื่องธาตุ ๖ นี้ ถ้าไม่เคยได้
ยินไม่เคยศึกษามาก่อน ฟังครัง้ แรกก็จะต้องงงทันทีเลย ถ้าไม่ปฏิบตั จิ ะไม่รู้ ถ้าปฏิบตั ิ
แล้วจะเข้าใจทันที พออ่านปั๊บจะรู้ทนั ทีเลยว่าพูดถึงเรื่องอะไร เพราะมีอยู่ในตัวเรา ไม่ได้
อยู่ทไ่ี หน ธาตุ ๖ นี้อยู่ในตัวเรา ทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนี
่
้ มุง่ มาทีก่ าย
และใจของเราเท่านัน้ อริยสัจ ๔ ก็อยู่ทใ่ี จของเรา อยู่ทร่ี ่างกายของเรา ทุกขสัจคือการ
เกิดแก่เจ็บตาย อะไรล่ะทีเ่ กิดแก่เจ็บตาย ก็ร่างกายนี้ อะไรทีท่ กุ ข์ ก็ใจนี้ทท่ี กุ ข์ เพราะไป
ยึดไปติดกับร่างกาย ว่าเป็ นตัวเราของเรา นี่คอื การอนุรกั ษ์พระศาสนาให้มอี ายุยนื
ยาวนาน ต้องอนุรกั ษ์ดว้ ยปริยตั ปิ ฏิบตั ปิ ฏิเวธ ในสมัยโบราณท่านสวดกันเพือ่ เหตุน้ ี แต่
ในสมัยปัจจุบนั ไม่ได้สวดเพือ่ เหตุน้ ี สวดเพือ่ กระดาษทีพ่ มิ พ์ตวั เลข เป็ นพิธีกรรม ได้
อย่างมากก็ทาน ถ้าเอาเงินทีไ่ ด้มาไปทําทาน แต่การทําทานไม่ใช่หน้าทีข่ องนักบวช ทีไ่ ด้
สละหมดแล้ว ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ถ้าบวชเพือ่ มาหาเงิน ก็แสดงว่าไม่ได้มาบวช
จริง
ผูท้ บ่ี วชจริงๆได้สละหมดแล้ว ไม่ได้มาบวชเพือ่ สะสมทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง บวช
เพือ่ ปฏิบตั ธิ รรม ไม่ยุ่งกับเรื่องเงินทอง นอกจากว่ามันมายุ่งกับท่านเอง อย่างนี้ก็ช่วย
ไม่ได้ เช่นครู บาอาจารย์ทม่ี ศี รัทธาถวายเงินทองให้กบั ท่าน แต่จติ ใจท่านไม่ได้มงุ่ หาเงิน
หาทอง มันมาเอง ท่านก็ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โลก ถ้าท่านยังไม่บรรลุก็จะเป็ นปัญหาได้
เพราะจะมีกเิ ลสทีท่ าํ ให้เกิดความโลภ เกิดความอยาก เกิดความหวงขึ้นมาได้ ถ้าไป
เกี่ยวข้องกับเงินทองก็จะเสียได้ แต่ถา้ บรรลุธรรมแล้วเสร็จกิจของท่านแล้ว วุสติ งั
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พรหมจริยงั แล้ว กิจในพรหมจรรย์ได้ส้นิ สุดลงแล้ว ต่อให้เกี่ยวข้องกับเงินทองกองเท่า
ภูเขาก็จะไม่เป็ นปัญหาอย่างไร เพราะท่านรู้วา่ มันเป็ นเพียงธาตุ เป็ นกระดาษเท่านัน้ เอง
แต่เป็ นประโยชน์กบั ผู ้ทีเ่ ดือดร้อน ไม่มขี ้าวกิน ไม่มบี า้ นอยู่ ไม่มเี สื้อผ้าใส่ ก็จะเป็ น
ประโยชน์ แต่กบั ตัวท่านมันไม่มปี ระโยชน์อะไร ทัง้ กายและใจ กายท่านก็ปล่อย ใจท่านก็
ไม่ทกุ ข์กบั อะไร ไม่มคี วามอยาก ต่อให้ได้เงินทองกองเท่าภูเขา ก็จะไม่มปี ระโยชน์อะไร
กับท่าน กลับเป็ นภาระ ทีจ่ ะต้องจัดการดูแลแจกจ่าย ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ถ้าผู ้
บวชใหม่เห็นครูบาอาจารย์มเี งินมีทองมาก ก็อยากจะมีเหมือนกับท่าน ก็แสดงว่าหลงทาง
แล้ว เพราะไม่ได้บวชเพือ่ มาหาเงินหาทอง บวชเพือ่ หาธรรม หาการหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ เป็ นงานของนักบวช งานของพุทธศาสนิกชน
เป้ าหมายของพวกเราทุกคน อยู่ทก่ี ารดับทุกข์ภายในใจ ถ้าปฏิบตั มิ ากละได้มากก็จะดับ
ได้มาก เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่น้ ี เป็ นเหมือนไฟ เงินทองนี้เป็ นเหมือนไฟ จะคอย
เผาใจเราอยู่เรื่อยๆ ความสุขทีม่ นั ให้กบั เรานี้มเี พียงเล็กน้อย แต่ความทุกข์ทเ่ี ผาใจเรานี้
มีมากกว่าหลายเท่า แต่เราไม่รู้กนั พอเห็นเงินเห็นทองก็ตาลุกวาว คิดว่าจะให้ความสุข
กับเรา แต่หารู้ไม่วา่ ถ้าไปยึดติดกับเงินไปพึง่ เงินแล้ว เวลาไม่มเี งินจะทําอย่างไร จะอยู่
เฉยๆได้ไหม ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ กับเงินทอง จะอยู่ตามมีตามเกิดได้ คนรวยถึงทุกข์มากกว่า
คนจน ทุกข์เพราะกลัวจะจน แต่คนจนไม่กลัวความจน เพราะอยู่กบั ความจนตลอดเวลา
คนจนทุกข์ตรงทีอ่ ยากจะรวย แต่คนรวยกลับทุกข์เพราะไม่อยากจะจน แล้วก็ทกุ ข์เพราะ
อยากจะรวยกว่าเก่าอีก ทุกข์ทงั้ ๒ ด้านเลย ทุกข์ทงั้ ขึ้นทุกข์ทงั้ ลง รวยแล้วยังอยากจะ
รวยกว่านี้อกี แล้วก็กลัวจะจนอีก จึงอย่าไปอยากรวย อย่าไปกลัวจน พอมีพอกินไปวันๆ
หนึ่งก็พอแล้ว อย่าไปเสียเวลากับการหาเงินหาทอง หรือรักษาเงินทองมากจนเกินเหตุ ให้
มารักษาใจจะดีกว่า ด้วยการศึกษา ด้วยการปฏิบตั ิ ด้วยปฏิเวธ พอได้ปฏิเวธแล้วใจจะ
ปลอดภัยจากทุกข์ทงั้ ปวง ทุกข์ภยั ต่างๆทีเ่ กิดจากกิเลสตัณหาจะไม่มี เพราะไม่มกี เิ ลส
ตัณหาหลงเหลืออยู่ในใจ ความสําคัญอยู่ตรงนี้ อยู่ทใ่ี จทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ทีไ่ ด้ชาํ ระความ
โลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไป ภารกิจอืน่ ไม่สาํ คัญ เพราะไม่สามารถชําระจิตใจ
ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ ต้องปฏิบตั กิ จิ ของพระศาสนา คือปริยตั ปิ ฏิบตั ปิ ฏิเวธเท่านัน้ ทีจ่ ะ
ทําได้
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ถ้าพอมีพอกินแล้ว ก็ควรหันมาปฏิบตั กิ จิ ของพระศาสนาให้มากขึ้นจะดีกว่า จะได้ไม่เสีย
ชาติเกิด เพราะมนุษย์น้ เี ป็ นชาติเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ ของพระศาสนาได้ แล้วก็ตอ้ ง
เป็ นในขณะทีม่ คี าํ สอนของพระพุทธเจ้าอยูด่ ว้ ย ต้องมีสวากขาโต ภควตาธัมโม เป็ น
ปริยตั ธิ รรมนําทาง ถ้าไม่มกี ็จะปฏิบตั แิ บบผิดๆถูกๆ จะไม่สามารถบรรลุผลทีถ่ ูกต้องได้
พวกเราถือว่าโชคดีมบี ญ
ุ วาสนา ทีไ่ ด้เกิดเป็ นมนุษย์ในขณะทีย่ งั มี สวากขาโต ภควตาธัม
โมอยู่ ถ้าไม่รีบตักตวงก็จะเสียโอกาสทีด่ นี ้ ไี ป ต้องพิจารณาและตัดสินใจเอง โอกาสอย่าง
นี้มไี ม่บ่อย การจะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี แล้วมาเจอพระพุทธศาสนาพร้อมๆกันนี้
เป็ นสิง่ ทีย่ ากมาก ดังทีท่ รงแสดงไว้ว่า มีสง่ิ ทีย่ ากอยู่ ๔ ประการด้วยกันคือ ๑. การ
ปรากฏของพระพุทธเจ้า ๒. การได้เกิดเป็ นมนุษย์ ๓. การได้ศึกษาปฏิบตั ธิ รรม ๔. การ
ดํารงชีวติ ตอนนี้พวกเรามีครบทัง้ ๔ ส่วนแล้ว เป็ นมนุษย์ ได้พบพระธรรมคําสอน ได้
ศึกษาได้ปฏิบตั ิ ยังมีชวี ติ อยู่ สิง่ ทีข่ าดตอนนี้ก็คอื การปฏิบตั ิ ต้องปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้นศึกษา
ให้มากขึ้น ตอนนี้ศึกษาปฏิบตั เิ ดือนละครัง้ รู้สกึ ว่าน้อยมาก ถ้ากินข้าวเดือนละครัง้ จะ
เป็ นอย่างไร ทําไมไม่ศึกษาปฏิบตั เิ หมือนกับกินข้าว กินข้าววันละ ๓ มื้อ น่าจะศึกษา
ปฏิบตั วิ นั ละ ๓ รอบ รอบเช้า รอบกลางวัน รอบเย็น รอบละชัว่ โมง ๒ ชัว่ โมง ร่างกาย
อยู่ได้เพราะเราเลี้ยงดูอย่างดี
แต่ใจเราไม่สะอาดเพราะเราไม่ชาํ ระเหมือนกับเลี้ยงดู
ร่างกาย ถ้าชําระใจเหมือนเลี้ยงดูร่างกาย จะสะอาดมากกว่านี้ จะมีความสุขมากกว่านี้
ขอให้เอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั นี้ ไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ ตามแต่จะเห็นสมควร
ถาม เผอิญอยู่ในเหตุการณ์รถไฟฟ้ าบีทเี อส จอดทีส่ ถานีศาลาแดงสีลม ถูกยิงด้วยลูก
ระเบิด
ตอบ ถือเป็ นการสะเดาะเคราะห์ไปก็แล้วกัน หรือเป็ นการทดสอบจิตใจก็ได้ สติปญั ญา
ตอนนัน้ เป็ นอย่างไร
ถาม ตอนหมอบก็พทุ โธ ก็คดิ ว่าเอ๊ะจะตายแล้วเหรอ
ตอบ ไม่ปลงว่าตายเป็ นตาย เพียงแต่พทุ โธ ยังอยู่แค่ขนั้ สมาธิเท่านัน้
ถาม พอพ้นออกมาได้ เสียงยังสันอยู
่ ่เลย
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ตอบ เจอของจริงก็จะเป็ นอย่างนี้ ตอนทีเ่ ราฟังธรรม ตอนทีเ่ ราพิจารณาธรรม เป็ นการ
ทําการบ้าน เวลาไปเจอของจริง ถึงจะรู้วา่ ใจเป็ นอย่างไร ผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้าผ่าน
ต้องเป็ นเหมือนนํา้ นิ่ง ไม่กระเพือ่ มเลย
ถาม พระอาจารย์บอกว่าได้แค่สมาธิ ควรจะปฏิบตั อิ ย่างไรคะ
ตอบ ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่า ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียงธาตุ ๔ ก็จะปลงไปเลยว่า
จะพังก็พงั ไป จะตายก็ตายไป
ถาม โดยปกติถา้ เจอวิกฤตแบบนี้ จะพุทโธตลอด
ตอบ ถ้าพุทโธก็เป็ นเพียงสมาธิ ข่มใจไม่ให้คดิ กลัว ไม่ใช่ปญั ญา ถ้าเป็ นปัญญาจะคิด
ว่าร่างกายไม่ใช่เป็ นตัวเราของเรา ตายเป็ นตาย ต้องตายแน่ๆสักวันหนึ่ง ถึงเวลา
แล้วหรือ จะไปก็ไป ถ้าไม่เตรียมไว้ก่อนจะไม่คดิ อย่างนี้
ถาม ถ้าคิดว่าตายเป็ นตาย แต่วง่ิ หนีสุดชีวติ
ตอบ ความคิดกับความจริงมันค้านกัน
ถาม ถ้าจะว่ารู้หลบเป็ นปี กรู้หลีกเป็ นหางละเจ้าคะ
ตอบ อยู่ทใ่ี จเป็ นหลัก ถ้าใจไม่เดือดร้อน การหลบเพือ่ เป็ นการรักษาชีวติ ไว้ แต่ไม่ได้
รักษาเพราะกลัว หรืออยากจะอยู่ต่อไป ก็ใช้ได้ ถ้าหลบเพราะกลัว ก็แสดงว่ายัง
ใช้ไม่ได้
ถาม ถ้าหลบเพือ่ รักษาชีวติ ไว้ภาวนา
ตอบ แสดงว่ายังไม่ปลง การภาวนาก็เพือ่ ให้กา้ วมาถึงจุดนี้ เมือ่ มาถึงจุดนี้แล้วจะหนี
ทําไม จะเข้าห้องสอบอยู่แล้ว ถ้าหนีก็แสดงว่ายังไม่พร้อมทีจ่ ะเข้าห้องสอบ จึง
ต้องอ้างรู้หลบเป็ นปี กรู้หลีกเป็ นหาง ขอผลัดไว้ก่อน ขอเลือ่ นไปก่อน ขอเข้าห้อง
สอบวันหลัง ถ้าพร้อมจะเข้าห้องสอบก็ตอ้ งไม่หนี
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ถาม ถ้าคิดว่ารอดก็รอด ไม่รอดก็ไม่เป็ นไรละเจ้าคะ
ตอบ ถ้าปล่อยได้แล้วจะทําอย่างไรก็ได้ จะรักษาก็ได้ ไม่รกั ษาก็ได้ ถ้ายังไม่ปล่อย ก็จะ
รักษาอย่างเดียว ไม่มที างเลือก ต้องหลบอย่างเดียว ถ้าปล่อยได้แล้วก็จะเลือกได้
จะรักษาก็ได้ ไม่รกั ษาก็ได้ แล้วแต่เหตุการณ์ อย่างครู บาอาจารย์ จะหาหมอก็ได้
ไม่หาหมอก็ได้ ท่านไม่มอี ะไรกับร่างกายแล้ว แต่ถา้ ยังมีอยู่ก็จะต้องรักษา อยู่
ทีว่ า่ เราผ่านหรือยัง ถ้ายังไม่ผ่าน ก็จะมีข ้อแม้ ต้องดูแลรักษา ถ้าผ่านแล้วจะ
รักษาก็ได้ ไม่รกั ษาก็ได้ ไม่ตอ้ งอธิบายให้คนอืน่ ฟัง คนอืน่ จะว่าเราอย่างไรจะไม่
สนใจ เรารู้วา่ เรารักษาหรือไม่รกั ษาเพือ่ อะไร คนอืน่ จะว่ายังยึดยังติดอยู่ก็ปล่อย
ให้เขาว่าไป แต่เรารู้อยู่แก่ใจ ไม่ตอ้ งอธิบาย ว่าทําเพราะเหตุนนั้ เพราะเหตุน้ ี เรา
จะทําอะไรกับร่างกายเป็ นเรื่องของเรา ข้อสําคัญขอให้ปล่อยให้ได้ก่อน พอปล่อย
ได้แล้ว จะไม่เป็ นปัญหา ถ้ายังปล่อยไม่ได้ เวลาเกิดเหตุการณ์ปญั ญาจะไม่ทนั
เป็ นเหมือนนักวิง่ ๒ คนวิง่ แข่งกัน กิเลสกับธรรมวิง่ แข่งกัน ใครจะเร็วกว่ากัน ถ้า
ธรรมเร็วกว่าใจจะนิ่ง ถ้ากิเลสเร็วกว่าใจจะสัน่ ต้องฝึ กปัญญาให้เร็วขึ้น เวลาอยู่
กับครูบาอาจารย์ ท่านคอยจี้คอยเร่งอยู่เรื่อยๆ ให้ปญั ญาหมุนติ้วเลย ให้เร็วขึ้น
ปัญญาจะเฉื่อยชามากตอนเริ่มปฏิบตั ิ ต้องอาศัยการกระตุน้ ของครูบาอาจารย์ ถ้า
ท่านเก่งทางปัญญา ท่านจะกระตุน้ ลูกศิษย์ คอยข่มคอยขูค่ อยจี้ตลอดเวลา
ใหม่ๆอยู่กบั ท่านก็ใจสันไปหมดเลย
่
พอปัญญาเริ่มเร็วขึ้นก็จะสันน้
่ อยลงไป จน
นิ่งเลยก็ได้ คนทีป่ ระสาทอ่อนจะอยู่ไม่ได้ ทนไม่ไหว รับไม่ได้
ถาม ถ้ากิเลสมันดื้อจะทําอย่างไรดี
ตอบ ต้องสูก้ บั มัน ต้องทรมานมัน ต้องอดข้าว พระพุทธเจ้าทรงอดถึง ๔๙ วัน มันถึง
ไม่ด้อื การอดข้าวทําให้กเิ ลสอ่อนแรงลงไปมาก กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา
จะอ่อนลงไปมาก จะไม่แข็งกร้าวเหมือนกับเวลาทีก่ นิ ข้าว เวลากินข้าวอิม่ ๆมันจะ
ดื้อ ไม่ยอมเข้าทางจงกรมนี้ ขอนอนก่อน
ถาม ดืม่ นํา้ อย่างเดียวใช่ไหมคะ
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ตอบ อยู่ทร่ี ะดับของการอด อยู่ทส่ี ถานทีด่ ว้ ย ถ้าธุดงค์ในป่ าคนเดียว ก็จะมีแต่นาํ้ ดืม่
อย่างเดียว ถ้าอยู่ในวัดก็อาจจะมีนมดืม่ บ้าง ตอนบ่ายก็จะมีนาํ้ ชากาแฟนํา้ ตาล
นํา้ อ้อย ขึ้นอยู่กบั ผูอ้ ด จะมีความเข้มงวดมากน้อยเพียงไร
การอดหมายถึงไม่ฉนั อาหาร ไม่ออกบิณฑบาต ถ้าสหธรรมมิกสงสารเอาของมาฝาก เช่น
นมกล่อง จะฉันก็ได้ ตอนบ่ายถ้ามีนาํ้ ผึ้งนํา้ ผลไม้ดืม่ จะดืม่ ก็ได้ ไม่ด่มื ก็ได้ ขึ้นอยู่วา่ จะ
อดหนักขนาดไหน การอดอาหารช่วยทําให้การภาวนาง่ายขึ้น เดินจงกรมง่ายขึ้น นัง่ สมาธิ
ไม่งว่ งเหงาหาวนอน ความเพียรมีมากขึ้น ความเกียจคร้านมีนอ้ ยลง ความเห็นภัยมีมาก
ขึ้น สติดขี ้นึ เพราะต้องคอยควบคุมใจ เวลาอดอาหารใจจะปรุงแต่งเรื่องอาหารอยู่เรื่อย
ต้องคอยดึงให้อยู่กบั พุทโธ ถ้ายังพิจารณาไม่เป็ น ถ้าพิจารณาเป็ น ก็จะพิจารณาอาหาเร
ปฏิกูลสัญญา พิจารณาอาหารทีอ่ ยู่ในปากอยู่ในท้อง ก็จะหายอยาก ถ้าไม่มปี ญั ญาไม่มี
สติไม่มสี มาธิก็จะอดไม่ได้ เพราะจะเห็นอาหารลอยอยู่ในใจตลอดเวลา ถ้ามีสติควบคุม
ใจได้ ก็จะบังคับให้ภาวนา ถ้าไม่พทุ โธก็ตอ้ งพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา ถ้าพิจารณา
ได้แล้วจะไม่มปี ญั หาเรื่องอยากอาหารอีกต่อไป จะกินตามความจําเป็ นของร่างกาย จะใช้
การอดอาหารเป็ นแนวทางของการปฏิบตั ิ จะไม่ฉนั ตามปกติ เพราะเวลาฉันจะขี้เกียจ จะ
เห็นความแตกต่างกัน ถ้าอยู่ในวัดการอดอาหารก็จะได้ปลีกวิเวก ไม่ตอ้ งทํากิจร่วมกับ
หมูค่ ณะ ทีต่ อ้ งออกไปบิณฑบาตทํากิจทีศ่ าลา กว่าจะเสร็จก็หมดไป ๓ - ๔ ชัว่ โมง ตอน
นัน้ ก็สามารถเดินจงกรมนัง่ สมาธิ อยู่ตามลําพังในทีพ่ กั
การอดอาหารนี้ถา้ ถูกจริต ก็จะเป็ นเครื่องมือทีด่ ี เป็ นอาวุธคู่ใจ ใช้ไปจนกว่าไม่มคี วาม
จําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้อกี ต่อไป ถ้าไม่ถูกจริตก็จะอดไม่ได้ อดแล้วเครียดฟุ้งซ่าน คิดปรุงแต่ง
แต่เรื่องอาหารตลอดเวลา ไม่ภาวนา เวลาอดอาหารแล้วไม่ภาวนา พอจิตเผลอก็จะคิดแต่
เรื่องอาหาร ก็จะหิวจะทุกข์ ต้องขยันภาวนา พอออกจากสมาธิก็จะเดินจงกรมต่อ คอย
ควบคุมจิตไม่ให้คดิ ถึงเรื่องอาหาร จะใช้บริกรรมพุทโธก็ได้ จะใช้สติให้อยู่กบั การเดินก็
ได้ หรือจะพิจารณาธรรมก็ได้ พิจารณาธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เกิดแก่เจ็บตาย อนิจจังทุก
ขังอนัตตา พิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา เปลีย่ นไปตามอัธยาศัย ถ้าใจอยู่กบั ธรรมก็จะ
เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ พอพิจารณาจนจิตเริ่มไม่สงบแล้ว ก็หยุด กลับไปนัง่ สมาธิใหม่ พุท
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โธๆไปหรือดูลมหายใจไป พักจิต พอจิตสงบความหิวความเหนื่อยทางร่างกายก็หายไป
พอจิตออกมาจากสมาธิก็จะกระปรี้กระเปร่า มีกาํ ลังวังชา ออกเดินจงกรมต่อ ก็จะได้
ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ไม่ตอ้ งไปทํากิจอย่างอืน่ กิจอย่างทีต่ อ้ งทําคือปัดกวาด ปัดกวาดไป
ก็ภาวนาไป เหมือนเดินจงกรมไป พุทโธๆไปหรือพิจารณาธรรมไป ถ้าไปคลุกคลีกบั หมู่
คณะจะคุยกัน พูดเรื่องนัน้ พูดเรื่องนี้ จิตจะฟุ้ง พอกลับมาอยู่คนเดียว จิตยังฟุ้งอยู่
ภาวนาไม่ลง ถ้าเผลอสติทนไม่ไหว ก็จะไปหาของกินอีก ถ้ามีสติคุมจิตอยู่ตลอดเวลา ก็
จะภาวนาตลอดเวลา จะลืมเรื่องกินไป
พอใจได้อาหารแล้วใจจะอิม่ ความหิวของร่างกายจะไม่กระทบกับความอิม่ ของใจ ถ้าใจ
หิวถึงแม้ร่างกายจะอิม่ ก็ยงั อยากจะกินอีก ทัง้ ๆทีร่ ่างกายพึง่ กินเสร็จไปใหม่ๆ ก็ยงั
อยากจะดืม่ นัน้ ดืม่ นี่ต่อ เพราะใจไม่อม่ิ ไม่ได้รบั อาหารคือธรรมะ จึงไม่เป็ นเรื่องแปลก
สําหรับผู ้ปฏิบตั ิ ทีจ่ ะอดอาหารครัง้ ละหลายๆวัน ถ้าไม่เคยอดจะคิดว่าอยู่ได้อย่างไร ถ้า
อดไปหลายวันก็อาจจะมีของบางอย่างดืม่ บ้าง เช่นนํา้ ปานะนํา้ ตาล เพือ่ ให้มกี าํ ลังบ้าง ครู
บาอาจารย์ทไ่ี ปอยู่ในป่ า ไปธุดงค์ปลีกวิเวกไปอยู่องค์เดียว เวลาท่านอดอาหารหลายวัน
ชาวบ้านคิดว่าท่านตาย ไม่ได้ไปบิณฑบาต ต้องมาทีพ่ กั ดูวา่ เป็ นอย่างไร ท่านก็ไม่มอี ะไร
ติดตัวไป ท่านก็ดม่ื แต่นาํ้ อย่างเดียว ตอนนัน้ จิตของท่านไม่ได้สนใจกับเรื่องอาหาร จิต
ของท่านอยู่กบั ธรรมตลอดเวลา เดินจงกรมนัง่ สมาธิ ถ้าไม่พจิ ารณาก็เข้าสู่ความสงบ จิต
ก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
การปลีกวิเวกจึงเป็ นเรื่องสําคัญมาก สําหรับผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้น ถ้าไปคลุกคลีจะ
เสียเวลา เพราะจิตจะคิดทางด้านอืน่ จะคุยเรื่องโลกเรื่องรูปเสียงกลิน่ รสกัน จิตก็จะฟุ้ง
จะสงบยาก ถ้าอยู่คนเดียวจะไม่มเี รื่องอืน่ มาดึงไป จะอยู่กบั ธรรมอย่างต่อเนื่อง จะเห็น
ธรรมชัดขึ้นไปเรื่อยๆ ดินนํา้ ลมไฟก็จะเห็นชัดขึ้น อสุภะก็จะเห็นชัดขึ้น คือเห็นอย่าง
ต่อเนื่อง เห็นอยู่เรื่อยๆ เวลามองร่างกายก็จะเห็นอสุภะ จนติดตาติดใจ พอจิตจะเห็นว่า
สวยว่างาม ก็จะถูกธรรมทีเ่ ห็นชัดอยู่น้ ลี บออกไปทันที กามราคะจึงอยู่ในใจไม่ได้ ทีอ่ ยู่
ได้เพราะเราเลี้ยงมัน ชอบคิดแต่ความสวยความงาม ถ้าคิดว่าร่างกายเป็ นตัวเราของเรา
ก็เท่ากับเรากําลังเลี้ยงโมหะอวิชชา เลี้ยงความมืดบอด เลี้ยงความหลง ถ้าคิดว่าเป็ น
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อนัตตา ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เป็ นความจริงทีจ่ ะทําลายความหลง
ความมืดบอดทีอ่ ยู่ในใจให้หมดไป ไม่มที างอืน่ มีทางนี้ทางเดียวเท่านัน้ คือวิปสั สนาหรือ
ปัญญา แต่ตอ้ งมีสมาธิดว้ ยถึงจะสามารถทําได้อย่างต่อเนื่อง ต้องมีสติก่อน ถ้าไม่มสี ติก็
จะไม่สงบ ถ้าไม่สงบกิเลสจะมีกาํ ลังมากกว่า จะฉุดให้ไปคิดเรื่องโลก คิดถึงลูก คิดถึง
สามี คิดถึงภรรยา คิดถึงสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ก็จะติดอยู่กบั เรื่องเหล่านี้ เป็ นการเลี้ยง
กิเลสโมหะความหลง ให้มอี ายุยนื ยาวนานขึ้น เพือ่ ครอบครองจิตใจของเราต่อไป
ถ้าคิดในทางปัญญา ก็จะตัดอายุของกิเลสโมหะความหลง ให้สนั้ ลงไปเรื่อยๆ จนหมดไป
ในทีส่ ุด สติปญั ญาสมาธิเป็ นธรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน มีศรัทธากับวิริยะสนับสนุน ต้องมี
ศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาแล้วก็ปฏิบตั ติ าม ด้วยวิริยะอุตสาหะความ
พากเพียร ปฏิบตั อิ ะไร ก็ปฏิบตั สิ ติสมาธิและปัญญา ถ้ามีธรรมทัง้ ๓ นี้กจ็ ะมีวมิ ตุ ติการ
หลุดพ้นตามมา เป็ นสูตรตายตัวตัง้ แต่สมัยพุทธกาล ใครปฏิบตั ติ ามสูตรนี้ได้ก็จะได้ผล
อย่างนี้อย่างแน่นอน ไม่อย่างนัน้ จะไม่ปรากฏมีพระอริยสงฆ์สาวกมาอย่างต่อเนื่อง ทุก
ยุคทุกสมัย จนถึงยุคปัจจุบนั นี้ เพราะธรรมะเป็ นอกาลิโก ไม่เสือ่ มไปตามกาลตามเวลา
สมัยพุทธกาลปฏิบตั กิ นั อย่างไร สมัยนี้ถา้ ปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ก็จะได้ผลเหมือนกัน ไม่
แตกต่างกัน อยู่ทไ่ี ม่ปฏิบตั กิ นั หรือปฏิบตั เิ พียงเดือนละครัง้ แล้วก็มาบ่นว่าปฏิบตั ไิ ม่
ก้าวหน้าเลย ปฏิบตั มิ าตัง้ นานแล้ว ปฏิบตั เิ ดือนละครัง้ มาตัง้ ๕ ปี แล้ว ต่อให้ปฏิบตั อิ ย่าง
นี้อกี ๑๐๐ ปี ก็จะไม่กา้ วหน้า
ถาม อยากจะทําอยากปฏิบตั ติ ามอย่างทีท่ า่ นอาจารย์สอน และก็อยากเป็ นอย่างทีท่ ่าน
อาจารย์เป็ น แต่ก็ทาํ ไม่ได้สกั ที ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์มแี รงบันดาลใจอะไร
ตอบ ไม่มี มีแต่ความขยัน ต้องกําหนดตาราง บังคับตัวเราให้ทาํ ตามตาราง กําหนด
จากน้อยไปหามาก เช้าเย็นเอาวันละชัว่ โมงก่อน ต่อมาก็เพิม่ เป็ น ๒ ชัว่ โมง เพิม่
จาก ๒ รอบเป็ น ๓ รอบ ถ้าปล่อยวางได้มาก ก็จะเพิม่ ได้มาก ต้องลดภารกิจอืน่
อย่ารักพีเ่ สียดายน้อง ต้องเอาธรรม อย่าเอาโลก
ถาม ลูกหมายความว่าท่านอาจารย์มแี รงบันดาลใจอะไร
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ตอบ ความเชื่อและความขยัน ถ้าปฏิบตั มิ ากก็ได้ผลมาก ถ้าปฏิบตั นิ อ้ ยก็ได้ผลน้อย
เชื่อว่าสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนมี
่
จริง อยู่ในความสามารถของพวกเราของทุก
คน ไม่เช่นนัน้ พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงเสียเวลามาสอนพวกเรา แต่พวกเราไม่มี
ความเชื่อมันในคํ
่ าสอน ไม่มคี วามเชื่อมันในตั
่ วเรา เราประมาทตัวเรา เราประมาท
คําสอนของพระพุทธเจ้า จึงไม่อตุ สาหะพากเพียรทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม ยังถูกกิเลส
หลอกว่า ไม่มปี ญั ญา ไม่มบี ารมี หลอกเราไปเรื่อยๆ ถ้ายังคิดอย่างนี้อยู่ อีก ๑๐
ชาติก็จะเป็ นอย่างนี้ ถ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนความจริง เราสามารถปฏิบตั ิ
ตามได้ ขอให้ทาํ จริงๆเถิด
ถาม เวลาทําสมาธิจนรู้สกึ ว่านิ่ง ก็จะพิจารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย หรือธาตุ ๔ พอ
พิจารณาแล้วจะรู้สกึ สลดสังเวช แล้วก็รอ้ งไห้เกือบทุกครัง้ แบบนี้จติ เศร้าหมอง
หรือเปล่า
ตอบ ไม่เศร้าหมอง เป็ นธรรมสังเวช ผลทีต่ อ้ งการคือการปล่อยวางร่างกาย เวลารู้สกึ
สลดสังเวชแล้ว ต้องปล่อยวางร่างกาย พิจารณาเพือ่ ให้จติ ปล่อยวาง ไม่ให้ยดึ ติด
กับร่างกาย
ถาม ต้องทําอย่างไรต่อไป
ตอบ พิจารณาไปเรื่อยๆ พอพร้อมแล้วก็ไปหาทีพ่ สิ ูจน์ดู ว่ายังยึดติดอยู่หรือเปล่า
ปล่อยได้หรือเปล่า ตอนนี้เป็ นเพียงทําการบ้านเป็ นการซ้อมอยู่ ยังไม่ได้ข้นึ เวที
จริง ถ้าคิดว่าพร้อมแล้ว เหมือนนักมวยที่ซอ้ มมาอย่างเต็มทีแ่ ล้ว พร้อมทีจ่ ะขึ้น
ไปชิงเข็มขัดแล้ว ก็ข้นึ ไปบนเวทีไปหาคู่ต่อสู ้ คู่ต่อสูก้ ็คอื ความกลัวตาย ไปหา
สถานทีๆ่ จะทําให้เกิดความกลัวตายขึ้นมา สูก้ บั มันดู ดูวา่ มันจะดับหรือเราจะดับ
ถาม ถ้าเราดับก็คอื เราสติแตก
ตอบ อาจจะไม่สติแตก แต่อาจจะใจสันขวั
่ ญหาย แสดงว่ายังดับเขาไม่ได้ ถ้าดับได้แล้ว
จะเฉยจะยิ้มจะมีความสุข
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ถาม เวลาจิตนิ่ง จะมีแบบอารมณ์เศร้าหมองเข้ามา ก็เห็นว่าอารมณ์กบั จิตไม่ได้เป็ นสิง่
เดียวกัน เห็นว่ามันเกิดดับ ถ้าสมมุตเิ ราตายตอนทีเ่ ราดูความเศร้าหมองนี่ จิตจะ
ไปไหนคะ
ตอบ ตอนนัน้ จิตยังไม่สงบ ยังไม่ได้เป็ นสมาธิ ไม่สงบเต็มที่ ถ้ายังมีอารมณ์อยู่ ยังไม่
เป็ นสมาธิ จิตยังไม่สงบ ถ้าเศร้าหมองก็ไปแบบเศร้าหมอง ถ้าผ่องใสก็ไปแบบ
ผ่องใสอารมณ์จะเป็ นตัวพาไป จะไปดีหรือไม่ดกี ็อยู่ทอ่ี ารมณ์น้ ี
ถาม ถ้าจะดูเกิดดับ เราต้องตามดูใช่ไหม
ตอบ เวลาทําสมาธิไม่ตอ้ งการตามดูอารมณ์ ควรบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจเข้า
ออก อย่าไปดูอะไร ถ้าดูจะไม่ได้สมาธิ เวลาไม่ได้ทาํ สมาธิแล้วมีอารมณ์ไม่สบาย
ใจขึ้นมา ถ้ามีสติปญั ญาก็ควรพิจารณาเพือ่ ให้มนั ดับไป เช่นพิจารณาว่า ทําไม
ต้องมีอารมณ์กบั สิง่ ทีเ่ ราเห็น พิจารณาหาต้นเหตุ คือการไม่เห็นไตรลักษณ์ จึงมี
ความรักความหวงความห่วง พอเห็นก็อดทีจ่ ะหวงไม่ได้ เกิดอารมณ์เศร้าหมอง
ขึ้นมา ถ้ามีปญั ญารู้ทนั ก็จะไม่หวงไม่ห่วง เพราะเดีย๋ วก็จะต้องตายจากกัน ก็จะ
หายเศร้าหมอง ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ ไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ตวั เราของ
เรา เป็ นสภาวธรรม เกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป ถ้าไปยึดไปติดก็จะเกิดความเศร้า
หมอง เกิดความดีใจเสียใจ ต้องปล่อยวาง อารมณ์เป็ นผล เราต้องพิจารณาเหตุ
อะไรทําให้เกิดอารมณ์ ถ้าดับเหตุได้อารมณ์จะไม่เกิด ความไม่สบายใจจะไม่เกิด
เช่นเราไม่สบายใจเพราะไปคิดว่าเขาเป็ นสามีเป็ นภรรยาเป็ นลูกเรา ถ้าพิจารณา
ด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ต้องแก่เจ็บตายเป็ นธรรมดา ทีเ่ ป็ น
ลูกเป็ นสามีเป็ นภรรยานี้ เป็ นเพียงสมมุติ ไม่ได้เป็ นความจริง ความจริงเป็ นเพียง
ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ทีจ่ ะต้องแยกสลายดับไป
ต้องเห็นความจริงทีเ่ หนือสมมุติ เราเห็นแต่ความจริงของสมมุติ ไม่เห็นความจริง
ของวิมตุ ติ ต้องเห็นความจริงของวิมตุ ติ จิตถึงจะวิมตุ ติหลุดพ้นได้ ความจริง
ของวิมตุ ติก็คอื เห็นว่าเป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เป็ นความจริงทีเ่ หนือสมมุติ
37

แต่เราเห็นความจริงของสมมุติ เห็นเป็ นพีเ่ ป็ นน้องเป็ นพ่อเป็ นแม่ เป็ นลูกศิษย์
เป็ นอาจารย์ เป็ นลูกเป็ นสามีเป็ นภรรยา ไม่เห็นเป็ นดินนํา้ ลมไฟ ไม่เห็นเป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตา พอคิดถึงเขาหรือเห็นเขา ก็จะเกิดอารมณ์ข้นึ มาทันที ไม่รกั
ก็ชงั ไม่ดใี จก็เสียใจ บางทีก็เฉยๆ แต่ไม่ได้เฉยๆเพราะอุเบกขา เพราะไม่ได้รกั
ไม่ได้ชงั ก็เลยรู้สกึ เฉยๆ อย่างนี้ไม่ใช่อเุ บกขา ไม่ได้ปล่อยวาง ถ้าอุเบกขาปล่อย
วาง ต้องเห็นเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เกิดแก่เจ็บตาย อนิจจังทุกขังอนัตตา ใจก็จะ
นิ่ง เห็นอะไรก็จะเฉยๆ
ถาม ถ้าอย่างนัน้ เราพิจารณาได้ตลอดเวลา ในทุกเรื่องทีเ่ ข้ามา แต่ตอนทีเ่ รานัง่ สมาธิ
เราพิจารณาเฉพาะเรื่องนัน้
ตอบ เป็ นการทําการบ้าน ซ้อมเอาไว้ก่อน ถ้าเข้าสนามสอบจริง เวลาใครด่าเรายิ้มได้
หรือไม่ พิจารณาได้หรือไม่ ว่าเป็ นสักแต่วา่ เสียง เป็ นสภาวธรรมทีเ่ กิดแล้วดับ
เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ปัญญามีอยู่ ๓ ขัน้ คือ ๑. สุตตมยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการฟัง ตอนนี้เรากําลังฟัง
ธรรมกัน ก็ได้ปญั ญาระดับหนึ่ง ๒. จินตามยปัญญา เอาธรรมทีไ่ ด้ยนิ ไปทําการบ้าน เอา
ไปพิจารณาใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆ ซ้อมด่าเรา ด่าจนรู้สกึ เฉยๆ ต่อไปเวลาใครด่าจะไม่ทกุ ข์
๓. ภาวนามยปัญญา ปัญญาทีใ่ ช้ในเหตุการณ์จริง พอถูกด่าก็ย้มิ ได้ ก็จะผ่านไปได้ ต้อง
ทันกับเหตุการณ์ พอเกิดปั๊บก็รบั ได้ทนั ที กิเลสโผล่มาปั๊บดับได้ทนั ที อย่างนี้ถงึ เป็ น
ภาวนามยปัญญา ถ้าเป็ นจินตามยปัญญา พอเจอของจริงก็สติแตก ใจก็กระเพือ่ ม ลืม
หมดเลย อุตส่าห์ซอ้ มมา เวลาโกรธ ก็โกรธอย่างเต็มทีเ่ ลย เป็ นการทดสอบปัญญาว่าอยู่
ขัน้ ไหน อยู่ขนั้ จินตามยปัญญาหรืออยู่ขนั้ ภาวนามยปัญญา ถ้าอยู่ขนั้ ภาวนามยปัญญาก็
จะรับได้ทกุ รู ปแบบ จะรู้วา่ เป็ นไตรลักษณ์ทนั ที เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ
อุบายทีจ่ ะทําให้เห็นอย่างนี้ ต้องไปคิดค้นเอาเอง เช่นมองว่าเป็ นเหมือนเด็ก ไปถือสา
ทําไม จะทําอะไรก็ปล่อยให้ทาํ ไป เวลาเด็กทําอะไรเราไม่เดือดร้อน จะงอแงจะดื้อเราก็
เฉย แต่กบั แฟนเราสามีเราภรรยาเรา ทําไมดูวา่ เขาเป็ นเด็กไม่ได้ ถ้าดูวา่ เป็ นเด็กก็จะ
ปล่อยเขา อยากจะทําอะไรก็ปล่อยให้ทาํ ไป ต้องหาอุบายเอง ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
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อุบายของปัญญานี้มหี ลากหลาย แต่สมาธิไม่ค่อยหลากหลาย ให้มสี ติอยู่กบั อารมณ์
กรรมฐาน เพือ่ ดึงจิตให้รวมลงเป็ นสมาธิ ปัญญามีหลายขัน้ ขัน้ หยาบขัน้ กลางขัน้
ละเอียด ขัน้ หยาบก็เกี่ยวกับภายนอก คือรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ขัน้ กลางก็เกี่ยวกับ
ขันธ์ ๕ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ขัน้ ละเอียดก็เกี่ยวกับจิต ต้องตัดภายนอกก่อน
ถึงจะเข้าสู่ภายในได้ พวกนักบวชตัดภายนอกได้แล้ว ตัดรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ สละ
ข้าวของเงินทองแล้ว ก็ตรงมาทีข่ นั ธ์ ๕ พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จน
ปล่อยได้แล้วก็จะถึงตัวจิต จะพบกับกิเลสทีล่ ะเอียดทีส่ ุด ถ้าเพิง่ เริ่มปฏิบตั แิ ล้วจะดูจติ
เลย จะชําระกิเลสในจิตไม่ได้ ผูท้ เ่ี ริ่มปฏิบตั ยิ งั ติดอยู่กบั รู ปเสียงกลิน่ รส ดูจติ จะไม่
ได้ผลอะไร จะโดนกิเลสหลอก หลอกให้ซ้อื เป๊ ปซีม่ าดืม่ ก็ทาํ ตาม หลอกให้ไปเทีย่ วก็ไป
เทีย่ ว ดูจติ อย่างนี้กเิ ลสชอบ กิเลสไม่ตาย จิตไม่สงบ
ถ้าดูจติ เพือ่ พัฒนาสติ ก็ให้มสี ติดูวา่ จิตกําลังคิดอะไร คิดดีหรือคิดไม่ดี ถ้าคิดไม่ดกี ็ตอ้ ง
ระงับ ถ้าไม่บริกรรมพุทโธ แสดงว่าเผลอสติแล้ว ถ้าใช้พทุ โธเป็ นกรรมฐาน ถ้ามีสติก็ตอ้ ง
บริกรรมพุทโธตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ถ้าไม่บริกรรมพุทโธแสดงว่าเผลอสติแล้ว ถ้าใช้อาการ
๓๒ เป็ นกรรมฐาน ก็ตอ้ งพิจารณาอาการ ๓๒ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกฯ
ตลอดเวลา ตอนเริ่มต้นปฏิบตั คิ วรตัง้ สติทก่ี าย เพราะง่ายกว่าตัง้ ทีจ่ ติ เพราะกายหยาบ
กว่าจิต เห็นได้ดว้ ยตาเปล่า เอาจิตผูกไว้กับกาย กายอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนัน้ ไม่ให้ไป
ทีอ่ น่ื ไม่ใช่กายอยู่ตรงนี้แต่จติ ไปอยู่ทก่ี รุงเทพฯ ให้จติ อยู่ทก่ี ายตลอดเวลา กายกําลังเดิน
จิตก็เดินไปกับกาย กายกําลังรับประทานอาหาร จิตก็รบั ประทานอาหารไปกับกาย กาย
กําลังอาบนํา้ จิตก็อาบนํา้ ไปกับกาย ให้จติ อยู่กบั กายตลอดเวลา อย่างนี้ก็จะมีสติ เพราะ
จิตไม่ไปทีอ่ น่ื พอสังให้
่ จติ ดูลม หรือบริกรรมพุทโธ ก็จะอยู่กบั พุทโธอยู่กบั ลม ถ้าอยูไ่ ด้
อย่างต่อเนื่อง ๕ นาทีหรือ ๑๐ นาทีจติ ก็จะรวมลงสู่ความสงบ เป็ นสมาธิ ถ้าไม่ออกไป
รับรู้อะไรก็จะดี ถ้าออกไปรับรู้ก็ควรดึงจิตกลับเข้ามา ตอนนี้ไม่ควรไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ
ควรทําสมาธิเพือ่ สร้างฐานของความสงบให้แก่จติ ถ้าจิตออกไปรับรู้จะไม่สงบ พอออก
จากสมาธิจะเหมือนไม่ได้นงั ่ สมาธิ จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะต้านกิเลส พอเห็นรูปเสียงกลิน่ รส
กิเลสก็จะทํางานทันที ถ้าจิตสงบนิ่งไม่ไปรับรู้อะไร เวลาออกมาจะมีกาํ ลังต้านกิเลสได้
เวลาเห็นอะไรกิเลสจะไม่ข้นึ มาทันที จะมีเวลาเอาจิตทีส่ งบ ทีไ่ ม่มกี เิ ลสรบกวน มา
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พิจารณาธรรมได้ มาเจริญวิปสั สนาได้ พอเจริญไปได้สกั ระยะหนึ่ง ความสงบก็จะอ่อน
กําลังลง กิเลสก็จะออกมารบกวน จะพิจารณาไม่ได้ผล ก็ตอ้ งกลับเข้าไปในสมาธิใหม่
สมาธิกบั ปัญญา จะสลับกันทํางาน จะสนับสนุนกัน สมาธิเป็ นทีพ่ กั ผ่อนหลับนอนของจิต
ปัญญาเป็ นทีท่ าํ งาน เช่นพวกเราเช้าก็ออกจากบ้านไปทํางาน เย็นก็กลับมาบ้านมาพักผ่อน
กินข้าวหลับนอน พอเช้าตื่นขึ้นมาก็ออกไปทํางานใหม่ การปฏิบตั ธิ รรมก็เช่นเดียวกัน
เวลาออกจากสมาธิก็ไปทํางาน พิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาขันธ์ ๕ พอพิจารณาไม่
ได้ผลแล้ว ก็กลับมาพักในสมาธิ พอจิตอิม่ ตัวแล้วถอนออกมาเอง ก็ไปพิจารณาใหม่ ทํา
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ปัญญาจะไวขึ้นไปเรื่อยๆ จะทันกิเลสขึ้นไปเรื่อยๆ พอคิดอะไรไม่ตรง
กับความจริงจะเห็นทันที ถ้าว่าสวยว่างามก็จะเห็นทันที คิดอยากจะอยู่ไปนานๆก็จะเห็น
ทันที อยากจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเห็นทันที จะตัดได้ทนั ที จิตจะปล่อยวางทุกสิง่ ทุก
อย่าง
ถาม ไปปฏิบตั ธิ รรมคราวหน้า กลางคืนจะไปนัง่ ข้างนอกจะได้ไหม
ตอบ ต้องดูใจตัวเองว่ามีกาํ ลังพอหรือไม่ ไม่ตอ้ งรีบร้อน ใจเย็นๆ ก้าวไปด้วยความ
มันใจ
่ อย่ารีบร้อน อาจจะผิดพลาดได้ ถ้ายังไม่มนใจก็
ั ่ อย่าเพิง่ ออกมานัง่ ข้างนอก
ถาม ตอนทีท่ ่านอาจารย์ไปอยู่ทว่ี ดั ป่ าบ้านตาด ไม่ได้พูดคุยกับใครโดยไม่จาํ เป็ นและ
ไม่ได้ออกไปไหนเลย ท่านมีวหิ ารธรรมข้อไหนเป็ นเครื่องอยู่
ตอบ มีความสงบเป็ นเครื่องอยู่
ถาม ถ้ายังไม่มแี ล้วมันดิ้นรน
ตอบ ต้องสูก้ บั มัน
ถาม รู้สกึ เหนื่อยมาก
ตอบ เป็ นเหมือนปี นเขา พอถึงยอดเขาแล้วจะสบาย ต้องพยายาม
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ถาม บางครัง้ มีกเิ ลสเกิดขึ้นในขณะทีเ่ ดินจงกรม แต่ไม่สามารถเอาชนะมันได้ ไปเล่าให้
อาจารย์ฟงั ท่านพูดนิดเดียวก็วางได้ ถ้าไม่มอี าจารย์จะทําอย่างไร
ตอบ หาอาจารย์
ถาม ถ้าไปอยู่กลางป่ ากลางเขาคนเดียว จะสูอ้ ย่างไร
ตอบ ต้องพร้อมก่อน ถ้ายังไม่พร้อมต้องอยู่กบั อาจารย์ไปก่อน
ตอนต้นต้องมีอาจารย์คอยสอนคอยให้กาํ ลังใจ ต้องมีความสงบเป็ นฐานก่อน ถึงจะ
ออกไปอยู่คนเดียวได้ เป็ นการเข้าสนามสอบแล้ว ถ้ามีสุตตมยปัญญา มีจนิ ตามยปัญญา
แล้ว อยากจะไปทดสอบกําลังของภาวนามยปัญญา ก็ตอ้ งไปอยู่คนเดียว ไปเข้าสนาม
สอบ เป็ นการปฏิบตั ขิ นั้ สูง ต้องมีสติมสี มาธิมปี ญั ญาพอทีจ่ ะรักษาตนได้แล้ว ท่านถึงจะ
ให้ไป ถ้ายังไม่มอี ย่าไปอยู่คนเดียว ยังเป็ นเหมือนเด็กทารก ต้องมีพ่อแม่คอยเลี้ยงดู
อบรมสังสอน
่
พอโตเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนได้แล้วค่อยไป ประโยชน์ของครูอาจารย์เป็ นอย่างนี้
พอมีปญั หาไปเล่าให้ท่านฟังปั๊บ ท่านจะแก้ให้เราทันที ใจของเรายังไม่ดพี อ ไม่มปี ญั ญา
มีแต่กเิ ลสคอยเหยียบยํา่ ทําลาย ทําให้ทอ้ แท้เบือ่ หน่าย หมดศรัทธา ไม่อยากปฏิบตั ิ ถ้า
อยู่กบั ครูบาอาจารย์ ท่านจะสอนอยู่เรื่อยๆ สมัยทีไ่ ปอยู่กบั หลวงตา ไม่ค่อยมีคนไป ท่าน
จะเรียกประชุมสงฆ์ทกุ ๔ – ๕ วัน อบรมธรรมะ พอฟังแล้วได้กาํ ลังใจ พอออกจากที่
ประชุมไปเดินจงกรมได้หลายชัว่ โมง วันไหนไม่ได้ฟงั ธรรม เดินชัว่ โมงเดียวก็เหนื่อยแล้ว
ไม่อยากจะเดิน มันต่างกัน เวลาได้ฟงั ธรรมจะได้กาํ ลังใจ แต่จะจางหายไปหลังจาก ๓ –
๔ วันผ่านไปแล้ว ท่านถึงต้องเรียกประชุมอยู่เรื่อยๆ พระพุทธเจ้าจึงทรงกําหนดวันพระ
ให้ญาติโยมเข้าวัดกัน เพือ่ จะได้เติมธรรมะเติมปัญญา เพือ่ หล่อเลี้ยงจิตใจ ให้มกี าํ ลัง
ต่อสูก้ บั ปัญหาต่างๆ วันพระเป็ นวันธรรมสวนะ วันฟังธรรม กาเลน ธัมมัสสวนัง
เอตัมมังคลมุตตมัง การฟังธรรมตามกาลตามเวลาเป็ นมงคลอย่างยิง่
คราวทีแ่ ล้วบอกให้ฟงั ธรรมทุกวัน ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก่อนจะออกไปทํางาน เคยตื่นตอนกี่
โมงก็ต่นื ขึ้นมาก่อนสักชัว่ โมงหนึ่ง นอนหัวคํา่ กว่าปกติสกั ชัว่ โมงหนึ่ง จะได้มเี วลานัง่
สมาธิ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมสักชัว่ โมงหนึ่ง ก่อนจะไปทํางาน จะได้มธี รรมเตือนใจ จะต่างกัน
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มากเลยถ้าได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมทุกวัน เวลาไปทํางานจะมีธรรมคอยเตือนใจเสมอ ถ้าไม่ฟงั
ธรรมก็จะฟังแต่กเิ ลส เพราะในใจมีแต่กเิ ลส จะยัวยุ
่ ต่างๆนานา ทําให้ใจรุ่มร้อนกระวน
กระวาย กระสับกระส่าย กินไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้ามีธรรมก็จะปลงได้ เป็ นธรรมดาของ
โลก มีเกิดมีดบั เป็ นธรรมดา มีความสงบมีความวุน่ วายเป็ นธรรมดา สลับกันไป แต่ไม่
ต้องวุน่ วายไปกับเขา แยกใจออกจากสิง่ ต่างๆ ด้วยธรรมะ ด้วยสติสมาธิปญั ญา
ควรทําทุกวัน คือรักษาใจให้เป็ นปกติ ทําอะไรได้ก็ทาํ ไป ทําบุญได้ก็ทาํ ไป ให้ทานได้ก็ให้
ไป ช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยไป จะไม่ไปทุบตีไม่ด่าไม่วา่ ใคร ใครจะร้ายใครจะชัว่ ก็ปล่อย
เขาไป ไม่ตอ้ งไปว่าเขา ไม่เกิดประโยชน์อะไร จะทําให้เราชัว่ และร้ายเท่ากับเขา ต้องวาง
เฉยเป็ นอุเบกขา ต้องมีเมตตาเสมอ สัพเพสัตตา คําว่าสัพเพหมายถึงสัตว์ทงั้ หลายทัง้
ปวง ทัง้ ทีเ่ ป็ นพวกเราและไม่ใช่พวกเรา ไม่อย่างนัน้ จะเป็ นสัพเพสัตตาได้อย่างไร เสื้อ
แดงก็สพั เพสัตตา เสื้อเหลืองก็สพั เพสัตตา เสื้อหลากสีก็สพั เพสัตตา เป็ นพีเ่ ป็ นน้องกัน
เป็ นเพือ่ นเกิดแก่เจ็บตาย ถ้ามีเมตตาปัญหาต่างๆจะเบาลง ตบมือข้างเดียวไม่ดงั หรอก
เอาหลักธรรมไปใช้เถิด จะลดปัญหาลดอุณหภูมคิ วามรุนแรงได้อย่างแน่นอน แต่ถา้ ต่าง
ฝ่ ายต่างพุ่งความเกลียดชังเข้าหากัน จะเพิม่ อุณหภูมขิ องความรุนแรง
ถาม ขณะพิจารณาดูศพทีอ่ ยู่ในโลง ก็กาํ หนดให้ตวั เองนอนทับศพนัน้ ไปเลย ซึง่ ปกติ
ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ แต่วนั นัน้ นึกกลัวขึ้นมาทันที ก็เลยถอนออกมา ควรจะ
กลับไปพิจารณาอีกไหม
ตอบ ควรพิจารณาจนไม่กลัว ร่างกายของเราก็เป็ นเหมือนร่างกายของเขา ดูจนรับ
ความตายได้ ขัน้ ต่อไปก็ไปพิสูจน์ดู
ถาม ไปพิสูจน์ดูอย่างไรคะ
ตอบ ต้องไปหาสถานทีห่ รือเหตุการณ์ ทีท่ า้ ทายต่อความเป็ นความตายดู เพราะยัง
อาจจะหลอกตัวเองอยู่ ความคิดอาจจะหลอกว่าไม่กลัวแล้ว แต่ยงั ไม่ได้เจอ
เหตุการณ์จริง เหมือนทีไ่ ปเจอลูกระเบิด
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ถาม ในฐานะทีเ่ ราทัง้ หลายเป็ นลูกศิษย์หลวงตา ถ้าต่างคนต่างร่วมใจฝึ กอบรมตน ให้
มีสมาธิมากขึ้นๆทุกวัน มีสติปญั ญาทีด่ ขี ้นึ เรื่อยๆเราสามารถน้อมถวายให้ธาตุ
ขันธ์ท่านอยู่ไปนานๆได้ไหมคะ
ตอบ ไม่ได้หรอก ธาตุขนั ธ์ของท่านต้องเป็ นไปตามเหตุปจั จัย
ถาม แต่มคี าํ สอนทีว่ า่ ไม่มอี าํ นาจใดจะยิง่ ใหญ่ไปกว่าอํานาจของใจทีฝ่ ึ กไว้ดีแล้ว
ตอบ ดีสาํ หรับผู ้ฝึ ก
ถาม เพือ่ น้อมถวายบูชาท่าน
ตอบ บูชาได้ แต่ไม่มผี ลตามความต้องการของเรา การบูชาเป็ นการแสดงความเคารพ
ถาม แต่ไม่มผี ลต่อองค์ท่านเลยหรือคะ
ตอบ ท่านไม่ตอ้ งการอะไรจากพวกเรา ท่านไม่ตอ้ งการอะไรทัง้ นัน้ ท่านพอของท่านอยู่
แล้ว ธาตุขนั ธ์ไม่ใช่ตวั ของท่าน ธาตุขนั ธ์เป็ นเพียงรถยนต์คนั หนึ่ง ถ้ามันไม่วง่ิ มัน
ก็ไม่วง่ิ เมือ่ มันหมดสภาพมันก็ไปไม่ได้ ร่ างกายก็เหมือนกับรถยนต์ เมือ่ มันจะ
หมดสภาพจะแตกสามัคคีจะแยกทางกัน ไม่มใี ครจะหยุดมันได้ ไม่อย่างนัน้
พระพุทธเจ้าก็ตอ้ งอยู่ถงึ วันนี้ ถ้าทําบุญยืดชีวติ ให้พระพุทธเจ้าได้
ถาม แต่มกี ล่าวไว้ว่า ถ้าพระอานนท์อาราธนาจะอยู่ต่อได้
ตอบ คนละเรื่องกัน ท่านหมายถึงว่า ในกรณีทธ่ี าตุขนั ธ์ของท่านยังอยู่ได้ แต่ตอ้ งมีการ
บํารุงเป็ นพิเศษ ดูแลเป็ นพิเศษ ก็จะอยู่ได้นานขึ้น ถ้าไม่ดูแลพิเศษก็จะไปเร็วขึ้น
ผูท้ จ่ี ะคอยดูแลก็คอื พระอานนท์ พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสให้พระอานนท์ทราบ
แต่พระอานนท์ไม่เข้าใจ ก็เลยไม่ได้อาราธนา ไม่ได้อาสาเป็ นผูอ้ ปุ ถัมภ์อปุ ฏั ฐาก
พระพุทธเจ้า ถ้าไม่อาสาก็ไม่ทรงรับสัง่ พระอานนท์ถงึ ถูกปรับอาบัติ หลังจากที่
พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว ๓ เดือน มีการสังคายนาพระธรรมคําสอน
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ท่ามกลางพระสงฆ์ ๕๐๐ รูป ซึง่ เป็ นพระอรหันต์ทงั้ หมด มีการถามพระอานนท์
ว่าทําไมไม่อาราธนาให้พระพุทธเจ้าอยู่ต่อ พระอานนท์บอกว่าไม่เข้าใจความหมาย
พระสงฆ์ท่านก็เลยปรับอาบัติ คือตําหนิทไ่ี ม่อาราธนาให้อยู่ต่อ
ถาม ทีท่ รงอยูต่ ่อได้ เพราะทรงมีอทิ ธิบาท ๔ นี้ละเจ้าคะ
ตอบ อิทธิบาท ๔ ก็คอื พลังจิตพลังธรรม จะสามารถประคับประคองร่างกายให้อยู่ได้
นานกว่าจิตทีไ่ ม่มพี ลัง จิตทีไ่ ม่มพี ลังไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจจะอยูต่ ่อ ถึงแม้ร่างกาย
ยังดีอยู่ก็อยู่ไม่ได้ เพราะจะไม่ดูแล ไม่กนิ ข้าว ไม่หลับนอน ไม่ออกกําลังกาย ไม่
กินยา ร่างกายเมือ่ ไม่ได้รบั การดูแล ก็ตอ้ งเสือ่ มไปอย่างรวดเร็ว ต่างกับร่างกายที่
ได้รบั การดูแล ร่างกายทีไ่ ด้รบั การดูแลเพราะมีกาํ ลังใจ เพราะใจเป็ นผูด้ ูแล
ร่างกาย พระพุทธเจ้าทรงมีกาํ ลังใจทีจ่ ะดูแลรักษาร่างกาย แต่ตอ้ งมีคนอืน่ ช่วย
ดูแล ต้องมีหมอมีคนคอยจัดยาถวายท่าน คอยจัดอาหารถวายท่าน อะไรต่างๆ
เหล่านี้ ถ้าไม่มใี ครช่วยร่างกายก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้ ผูด้ ูแลก็ตอ้ งสละเวลาของตน
พระอานนท์ตอนนัน้ ก็ยงั ไม่ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าไม่อยากดึงพระ
อานนท์ไว้ ถ้าพระอานนท์จะลาไปปฏิบตั ิ ก็จะทรงปล่อยให้ไป ถ้าพระอานนท์จะ
อุปฏั ฐากต่อ ก็ตอ้ งเป็ นไปตามความสมัครใจ พอพระอานนท์ไม่ได้อาราธนา ก็
แสดงว่าไม่อาสา เพราะพระอานนท์ไม่ฉลาด ไม่เข้าใจความหมาย ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงตรัสไว้ พอมาอาราธนาทีหลัง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสายเสียแล้ว พอ
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า จะไปแล้วนะอานนท์ภายใน ๓ เดือนนี้ ก็ขออาราธนาให้
อยู่ต่อ พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าสายไปเสียแล้ว เพราะเคยตรัสมาหลายครัง้ แล้ว
แต่ไม่เคยอาราธนาเลย เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสินพระทัยลงไปแล้ว จะไม่
ทรงกลับพระทัย
ถาม ทีว่ า่ พระพุทธเจ้าทรงมีอทิ ธิบาท ๔ ในการรักษาธาตุขนั ธ์ คือฉันทะความพอใจที่
จะดํารงชีวติ
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ตอบ จะอยู่ต่อไปเพือ่ ทําประโยชน์ให้กบั โลก เพราะความสงสารความเมตตา ต่อผูท้ ่ี
ต้องการความช่วยเหลือ แม้แต่ขณะทีจ่ ะเสด็จดับขันธ์ในคืนนัน้ ก็ยงั อุตส่าห์โปรด
คนทีม่ าถามปัญหาคนสุดท้าย ตอนนัน้ พระอานนท์ไม่ยอมให้เข้าเฝ้ า เพราะเห็นว่า
อาการหนักเต็มทีแ่ ล้ว พอพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงอนุญาตให้เข้าเฝ้ า เพราะ
ความเมตตาทีท่ รงมีต่อสัตว์โลกเสมอ
พอถึงเวลาก็ทรงตัดสินพระทัย พอตัดสินแล้วก็จะไม่เปลีย่ นพระทัย ทรงเห็นว่ามี
พระอรหันตสาวกไม่นอ้ ยกว่า ๕๐๐ รู ป ทีจ่ ะทําหน้าทีแ่ ทนพระองค์ได้ ทรงมี
ความมันพระทั
่
ยว่าสัตว์โลกจะไม่ขาดทีพ่ ง่ึ ทรงตรัสว่าพวกเธอจะไม่ปราศจาก
ศาสดา เพราะธรรมวินยั ทีต่ ถาคตได้ตรัสไว้ชอบแล้วนี้แล จะเป็ นศาสดาของพวก
เธอต่อไป ผูท้ จ่ี ะสอนธรรมวินยั ก็คอื พระอรหันตสาวก ซึง่ มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
๕๐๐ รูป จึงอย่าถือการจากไปของครูบาอาจารย์เป็ นเรื่องใหญ่โต เพราะเป็ นเรื่อง
ของเวลา เป็ นคติธรรมดาของโลก ทีจ่ ะต้องเกิดขึ้น คําสอนของท่านก็มกี ารบันทึก
ไว้แล้ว มีประโยชน์เหมือนกับท่านมีชวี ติ อยู่ ถ้าศึกษาปฏิบตั ติ ามคําสอนก็จะ
ได้รบั ประโยชน์ เหมือนกับตอนทีท่ ่านมีชวี ติ อยู่ เวลาไปหาท่านก็ไม่ได้ไปหา
ร่างกายของท่าน แต่ไปหาธรรมะจากท่าน ไปฟังธรรมของท่านทีย่ งั อยู่ ทําไมไม่
ฟังกัน
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กัณฑ์ท่ี ๔๑๒

ใจเป็ นตัววัดผล

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ใจเป็ นตัววัดผลของการปฏิบตั ิ จะได้ผลมากน้อย อยู่ทใ่ี จนิ่งมากหรือนิ่งน้อย ถ้านิ่งมากก็
ได้ผลมาก ถ้านิ่งน้อยก็ได้ผลน้อย ความจริงไม่มอี ะไรทีใ่ จจะต้องตื่นเต้น ใจไปหลงเอง
สิง่ ต่างๆไม่มคี วามหมาย แต่ใจไปให้ความหมายเอง ว่าเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ดีอย่าง
นัน้ ดีอย่างนี้ พอเปลีย่ นแปลงไป หรือสูญหายไป ใจก็หวันไหววุ
่
น่ วาย เพราะขาดธรรมะ
แสงสว่าง ทีจ่ ะสอนใจให้รู้ทนั ความจริงทัง้ หลายว่าเป็ นไตรลักษณ์ ไตรลักษณ์น่แี หละ
เป็ นปัญญาทางพระพุทธศาสนา ไม่ตอ้ งศึกษากว้างขวาง ศึกษาไตรลักษณ์น้ กี ็พอ เวลา
มองอะไรให้มองว่าไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ถ้าเห็นได้อย่าง
ปัจจุบนั ทันด่วน ใจก็จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลง เพราะมีปญั ญาคอยคุมไว้ จะสักแต่วา่ ได้
ยินเสียงก็สกั แต่วา่ ได้ยนิ ไม่เป็ นสรรเสริญเป็ นนินทา เห็นรู ปก็สกั แต่วา่ รู ป ไม่เป็ นมนุษย์
เป็ นเดรัจฉาน เป็ นหญิงเป็ นชาย แต่เป็ นอาการ ๓๒ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกฯ
เห็นว่าไม่เทีย่ ง เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เป็ น
อนัตตา การเห็นธาตุ ๔ เป็ นการเห็นอนัตตา การเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็ น
การเห็นอนิ จจัง การเห็นความทุกข์ทต่ี ามมากับการไปหลงยึดติด กับสิง่ ทีเ่ ป็ นอนิจจังและ
อนัตตา เป็ นการเห็นทุกขัง
ถ้าเห็นธาตุขนั ธ์คอื ร่างกายเป็ นตัวเราของเรา ไม่เห็นว่าเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ แสดงว่าไม่
เห็นอนัตตา ถ้าไม่เห็นว่าร่างกายจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเป็ นธรรมดา ก็จะเกิด
ความทุกข์ข้นึ มา เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา เวลาจะตายก็เกิดความทุกข์
ขึ้นมา เพราะความหลงทีไ่ ปยึดไปติดว่าเป็ นตัวเราของเรา และตัณหาความอยาก ทีอ่ ยาก
ให้อยู่ไปนานๆ ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เพราะไม่เห็นอนิจจัง ไม่เห็นอนัตตา นี่คอื ปัญญาทาง
พระพุทธศาสนา ต้องเจริญอยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออก อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระ
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อานนท์ ให้เจริญมรณานุสติทกุ ลมหายใจเข้าออก ถึงจะเป็ นภาวนามยปัญญา เป็ น
ปัญญาทีใ่ ช้ประโยชน์ได้ คือควบคุมจิตให้น่งิ เป็ นปกติ ไม่หวันไหวไม่
่
หวาดกลัว กับการ
เปลีย่ นแปลงของสิง่ ต่างๆ เช่นร่างกายเป็ นต้น การพิจารณาอย่างต่อเนื่อง เป็ นการเจริญ
ปัญญา ไม่ใช่เพียงแต่วา่ รู้แล้วก็พอ รู้วา่ แก่รู้วา่ ต้องเจ็บต้องตายแล้ว ก็บอกว่าพอแล้ว แต่
พอไปเจอของจริง เจอเหตุการณ์ทท่ี ้าทายกับความตายใจก็หวันไหว
่
อย่างนี้แสดงว่าไม่
พอ ถ้าพอแล้วจะต้องเฉย จะไม่รู้สกึ อะไร
ปัญญาทางศาสนาจึงต่างกับปัญญาทางโลก ปัญญาทางโลกส่วนใหญ่จะตัง้ อยูบ่ นความจํา
เวลาเรียนหนังสือก่อนทีจ่ ะสอบ ก็ท่องจําเอาไว้ พอเข้าห้องสอบตอบคําถามต่างๆได้ก็
ผ่าน พออีก ๖ เดือนถามว่าเรียนรู้อะไรมาบ้าง บางทีจาํ ไม่ได้เลย เพราะเป็ นเพียง
ความจํา ต้องเปิ ดตําราดูก่อน อย่างแพทย์น้ ี เวลาเรียนจบมาใหม่ๆไปปฏิบตั ไิ ปรักษาโรค
บางทีตอ้ งเปิ ดหนังสือดู ถ้าไม่มหี มออาวุโสคอยให้คาํ แนะนํา เพราะยังขาดการปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง ถ้าได้ทาํ อย่างต่อเนื่อง เช่นตรวจคนไข้ทุกวัน พบโรคต่างๆอยู่ทกุ วัน พอ
เห็นอาการก็รู้วา่ เป็ นโรคอะไร ต้องใช้ยาอะไรรักษา ถ้าไปเจอโรคทีน่ านๆโผล่มาสักครัง้
หนึ่ง ก็ตอ้ งไปเปิ ดตําราดูวธิ รี กั ษา เคยไปหาหมอตอนเป็ นงูสวัด หมอเพิง่ จบมาใหม่ๆ ไม่
รู้วธิ ีเพาะเชื้อเพือ่ เอาไปตรวจ ต้องเปิ ดตําราดูก่อน ปัญญาทางโลกส่วนใหญ่เป็ นความจํา
จะเป็ นความจริงเมือ่ นํามาใช้ในการปฏิบตั ิ จะไม่เกี่ยวกับการรักษาใจให้สงบ ให้อยูเ่ ป็ น
ปกติสุข เป็ นเพียงการปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุผลภายนอกใจ เช่นรักษาร่างกาย ไม่ได้
เกี่ยวกับใจ เพราะรักษาแต่ร่างกาย
ถ้าร่างกายของหมอเองไม่สบาย จะมีผลกระทบกับใจของหมอ ใจจะมีความทุกข์ข้นึ มา
ทุกข์เพราะความเจ็บปวดของร่างกาย ทุกข์เพราะอยากจะให้หาย ทุกข์เพราะความกลัว
กลัวว่าจะรักษาไม่หาย กลัวว่าจะต้องตาย เป็ นผลกระทบทางจิตใจ วิชาความรู้ทางโลก
จะไม่สามารถรักษาความทุกข์ทางใจได้ เป็ นหมอยังกลัวตาย กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย
กลัวจะรักษาไม่หาย เพราะวิชาทางโลกไม่ได้ดูแลรักษาใจให้เป็ นปกติสุข มีวชิ าทางธรรม
เท่านัน้ ทีด่ ูแลรักษาใจโดยตรง ถ้าไม่ได้ศึกษาปฏิบตั ธิ รรม ใจจะไม่มนคง
ั ่ จะอ่อนไหว
ตื่นเต้นหวาดกลัว ไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ทีใ่ จไปสัมผัสรับรู้ มีญาติโยมทีใ่ ส่บาตรคนหนึ่ง
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ทําใจไม่ได้ กับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น เห็นคนถูกยิงตายหน้าตาก็ซมึ เศร้า บ่นว่าทําไมต้องยิง
กันต้องฆ่ากัน เพราะไม่มธี รรมะ ไม่มปี ญั ญาทีเ่ ห็นว่าเป็ นเรื่องปกติของโลก มีความเจริญ
มีความเสือ่ ม มีความสงบมีความวุน่ วายสลับกันไป เป็ นอย่างนี้ทกุ ยุคทุกสมัย ก่อนที่
พระพุทธเจ้าทรงมาตรัสรู้สอนธรรมก็มเี หตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น สมัยพระพุทธกาลก็มี
เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น สมัยพวกเราก็มเี หตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น หลังจากพวกเราจาก
โลกนี้ไปแล้ว ก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น เป็ นปกติของโลก ถ้ามีปญั ญาก็จะไม่รู้สกึ
อะไร จะรู้สกึ เฉยๆ สักแต่วา่ รู้ ถ้าไม่มปี ญั ญาก็จะวิตกวุน่ วายใจทุกข์ใจ เพราะใจมีความ
อยากให้เหตุการณ์เป็ นตามต้องการ พอไม่เป็ นดังทีใ่ จต้องการก็วนุ่ วายใจ ความไม่สบาย
อกไม่สบายใจ ความทุกข์ใจ ความกังวลใจ ความเดือดร้อนต่างๆของใจ เกิดจากการขาด
ปัญญาสมาธิและสติ เพราะต้องมีทงั้ ๓ ส่วนนี้
ปัญญาจะมีข้นึ มาเองโดยลําพังไม่ได้ ปัญญาต้องมีสมาธิสนับสนุน สมาธิก็ตอ้ งมีสติ
สนับสนุน สติจงึ เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ุด เจริญสติเพือ่ ทําจิตให้สงบนิ่ง พอจิต
ออกมาจากความนิ่ง ก็ตอ้ งมีปญั ญาคอยรักษาความนิ่งต่อไป เพราะอยู่ในสมาธิทงั้ วันทัง้
คืนไม่ได้ เพราะชีวติ บังคับให้ออกมาทํามาหากิน หาปัจจัย ๔ ดูแลรักษาร่างกาย ในขณะ
ทีอ่ อกมาก็ตอ้ งรับรู้กบั เหตุการณ์ต่างๆ ทางตาหูจมูกลิ้นกาย จึงต้องมีปญั ญาคอยประกบ
อยู่ตลอดเวลา ต้องมีปญั ญาคอยสอนใจ ว่าสิง่ ทีเ่ ห็นเป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตา
ไม่ใช่ตวั ตน เป็ นการรวมตัวของธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ไม่สามารถไปควบคุมบังคับ ให้
เป็ นไปตามทีใ่ จต้องการเสมอไป บางเวลาก็บงั คับได้ บางเวลาก็บงั คับไม่ได้ ต้องยอมรับ
ความจริง ถ้าบังคับได้ก็บงั คับไป ถ้าบังคับไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อยเขาไป เช่นร่างกายบางเวลา
เราก็บงั คับได้ ให้หายใจได้ ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ แต่บางเวลาก็บงั คับไม่ได้ บางเวลาก็
เจ็บไข้ได้ป่วย บางเวลาก็หยุดหายใจ แต่ใจไม่ควรวุน่ วายไปกับเขา ถ้ามีปญั ญาจะรู้วา่ เขา
ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา รู้วา่ บังคับเขาไม่ได้ เขาจะเป็ นอย่างไรก็ตอ้ งยอมรับความจริง
ร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายแรกทีเ่ ราได้มาและจะสูญเสียไป เราเคยได้ร่างกายมานับไม่ถว้ น
แล้ว ถ้าเป็ นเงินก็เป็ นมหาเศรษฐีแล้ว เป็ นร้อยล้านพันล้าน ทําไมจะเสียร่างกายนี้ไปไม่ได้
ทําไมต้องวุน่ วายใจ เพราะไม่เคยสอนใจให้ปล่อยวาง ไม่สอนความจริงของร่างกาย ว่า
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เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย เพือ่ เตรียมรับกับเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้น
ถ้าพร้อมแล้วก็จะไม่เป็ นปัญหา จะเห็นร่างกายเป็ นเหมือนร่างกายของคนอืน่ ร่างกาย
ของคนอืน่ เป็ นอย่างไร ร่างกายนี้ก็เป็ นเหมือนกัน มีอาการ ๓๒ เหมือนกัน มีความแก่
ความเจ็บความตายเหมือนกัน จะต้องกลับไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟเหมือนกัน ถ้าเห็นคนอืน่ ตาย
ได้ ทําไมจะเห็นร่างกายเราตายไม่ได้ มันก็เหมือนกัน ถ้าเห็นว่าเหมือนกันก็จะรู้สกึ เฉยๆ
ไม่วา่ จะเป็ นของใครก็ตาม ของคนอืน่ หรือของเรามันก็เหมือนกัน เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ
นี่คอื ปัญญาทีต่ อ้ งสอนใจเสมอเวลาทีไ่ ม่ได้อยู่ในสมาธิ
แต่ตอ้ งเข้าสมาธิสลับกับการ
ออกมา เพราะการเข้าไปในสมาธิเป็ นการพักผ่อน เหมือนกับร่างกาย ต้องมีเวลาพักผ่อน
หลับนอน พอตื่นขึ้นมามีกาํ ลังวังชาก็ไปทํางานต่อ พอเมือ่ ยล้าก็กลับมาพักผ่อน กลับมา
บ้าน มารับประทานอาหาร อาบนํา้ อาบท่าหลับนอน เพือ่ จะได้ออกไปทํางานต่อใน
วันรุ่งขึ้น จิตก็ตอ้ งเข้าไปในสมาธิเพือ่ พักจิต เสริมกําลังให้กบั จิต พอจิตพักเต็มทีม่ กี าํ ลัง
แล้วก็ออกมา ก็ตอ้ งควบคุมจิตให้คดิ อยู่ในกรอบของไตรลักษณ์เสมอ
คิดเรื่องอะไรก็ตอ้ งมีไตรลักษณ์เข้าไปเป็ นส่วนผสมเสมอ เหมือนกับการปรุงอาหาร ไม่วา่
อาหารชนิดใดก็ตอ้ งมีเกลือมีนาํ้ ปลาเสมอ ถ้าไม่อย่างนัน้ จะมีรสชาติทจ่ี ดื ชืด ชีวติ ของเรา
ก็เหมือนกัน ถ้าขาดปัญญาขาดไตรลักษณ์ ก็จะไม่เป็ นปกติสุข จะมีแต่ความวุน่ วาย มี
แต่ความเครียด มีแต่ความกังวล มีแต่ความหวาดกลัวตลอดเวลา สิง่ เหล่านี้เราสามารถ
กําจัดได้ ด้วยเกลือของไตรลักษณ์น่เี อง ใส่เกลืออนิจจังเข้าไปนิด ใส่ทกุ ข์ใส่อนัตตาเข้า
ไปหน่อย ทําอะไรก็คดิ ว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา งานทีท่ าํ อยู่ทกุ วันนี้เป็ นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา จะไม่ทาํ ไปตลอด จะต้องหยุดทํา จะหยุดช้าหรือหยุดเร็วเท่านัน้ เอง
ความสัมพันธ์กบั ใครก็เหมือนกัน ไม่เป็ นความสัมพันธ์ทถ่ี าวร ต้องมีวนั จบ คิดอย่างนี้
อยู่เรื่อยๆ กับสิง่ ต่างๆทีใ่ จไปสัมผัสรับรู้ จะได้ไม่มอี ปุ าทาน จะรับรู้เฉยๆ แล้วก็ปฏิบตั ไิ ป
ตามเหตุตามผล ต้องปฏิบตั อิ ย่างไรก็ปฏิบตั ไิ ป เช่นร่างกายต้องดูแลรักษาก็ดูแลรักษาไป
แต่ไม่เดือดร้อนกับการเปลีย่ นแปลงของร่างกาย รู้อยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องเป็ นอย่างนี้
จะต้องจบอย่างนี้ แต่เราไม่ดูทต่ี อนจบกัน เราไม่ชอบ กิเลสไม่ชอบตอนจบ ก็เลยต้องมี
ความกังวล มีความเครียดตลอดเวลา อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ให้เจริญ
มรณานุสติ ทรงสอนให้ดูตอนจบของชีวติ ว่ามีวนั สิ้นสุด จะได้เตรียมใจรับกับเหตุการณ์
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ต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้น ถ้าไม่ดูตอนจบ ก็จะถูกอํานาจของความหลง สร้างความอยากให้อยูไ่ ป
นานๆ อยากให้ดไี ปเรื่อยๆ อยากจะให้เจริญอย่างเดียว ไม่อยากให้เสือ่ ม ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นไป
ไม่ได้ มีเจริญก็ตอ้ งมีเสือ่ มเป็ นธรรมดา ถ้าเตรียมตัวรับกับสภาพทีจ่ ะต้องเกิดขึ้น ก็จะไม่
หลงกับการเจริญ จะเตรียมรับกับความเสือ่ ม ใจจะได้ไม่ทกุ ข์กบั การเสือ่ มของสิง่ ต่างๆ
การพิจารณาไตรลักษณ์น้ ี ถ้าจิตไม่สงบจะพิจารณายาก เพราะจะมีกเิ ลสออกมาต่อต้าน
กิเลสไม่ชอบคิดถึงความเสือ่ มความตาย พอคิดแล้วจะหดหู่ทอ้ แท้ ไม่มกี าํ ลังใจจะทํา
อะไร จะพิจารณาไตรลักษณ์ได้ ใจต้องสงบตัง้ มันก่
่ อน คนบางคนไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรมใน
ชาติน้ ี แต่จติ มีความตัง้ มันมาตั
่ ง้ แต่ชาติก่อน พอได้อ่านหนังสือธรรมะ ได้ศึกษาเรื่อง
อนิจจังทุกขังอนัตตา ก็ยนิ ดีทอ่ี ยากจะเอาความรู้น้ มี าสอนใจ ไม่กลัวความตาย แสดงว่า
ใจมีสมาธิ มีกาํ ลังพอทีจ่ ะไม่ให้กเิ ลส สร้างความหวาดกลัวท้อแท้เศร้าสร้อยหงอยเหงา
ถ้าไม่มสี มาธิพอได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องความตาย เรื่องความสูญเสียนี้ ใจจะหดหู่เศร้าหมอง
เพราะไม่มสี มาธิป้องกันไม่ให้อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ ถ้าเป็ นอย่างนี้ก็ยงั ไม่สามารถ
เจริญมรณานุสติได้ ต้องเจริญสมาธิก่อน เจริญสติก่อน ต้องควบคุมใจ ไม่ให้คดิ เรื่อย
เปื่ อย ให้ใจอยู่ภายใต้คาํ สังของเรา
่
ถ้าใจจะคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ตอ้ งบังคับไม่ให้คดิ ให้
คิดในเรื่องทีจ่ ะทําให้ใจสงบ เช่นบริกรรมพุทโธๆไป หรือสวดมนต์ไป สวดอรหังสัมมา
สวากขาโต สุปฏิปนั โนไป ในขณะทีท่ าํ กิจต่างๆ ให้คดิ เรื่องธรรมะหรือสวดมนต์ไปภายใน
ใจ ดีกว่ากังวลกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะทําให้กเิ ลสมีกาํ ลังมากขึ้น
ต้องบังคับไม่ให้คดิ เรื่องต่างๆ ทีจ่ ะทําให้จติ ว้าวุน่ ขุน่ มัว ให้คดิ ในทางธรรมะ พุทโธก็ได้
สวดมนต์ก็ได้ อาการ ๓๒ ก็ได้ ท่องไปก่อน ร่างกายมีอะไรบ้าง มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อ
เอ็นกระดูกฯ ขึ้นอยู่กบั กําลังของสมาธิ ถ้ายังพิจารณาไม่ได้ก็อย่าเพิง่ พิจารณา บริกรรม
พุทโธไปก่อน หรือสวดมนต์ไปภายในใจก่อน เหมือนท่องสูตรคูณ ท่องไปเรื่อยๆ ถ้าใจ
ท่องบทสวดมนต์ ก็จะไม่ไปคิดเรื่องอืน่ ใจก็จะสงบตัง้ มันและรวมลงเป็
่
นหนึ่งได้
เวลาไม่ได้ทาํ อะไรก็หามุมสงบ นัง่ ขัดสมาธิตงั้ ตัวให้ตรงบริกรรมพุทโธๆไป หรือกําหนดดู
ลมหายใจเข้าออกไป ถ้ามีสติก็จะอยู่กบั ลมหายใจอยู่กบั พุทโธอย่างต่อเนื่อง แล้วก็จะ
รวมลงเข้าสู่ความสงบ เป็ นเอกัคคตารมณ์ สักแต่วา่ รู้ การรวมนี้รวมได้ ๒ ลักษณะคือ
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รวมแบบฮวบฮาบเหมือนตกหลุมตกบ่อ ร่างกายหายไปแล้วก็น่งิ สบาย เบาอกเบาใจ ไม่
รับรู้กบั เรื่องอะไรทัง้ นัน้ หรือจะเป็ นแบบทีค่ ่อยๆสงบลงไปทีละเล็กทีละน้อย เหมือนรถที่
ค่อยๆชะลอตัวลงแล้วหยุดไปในทีส่ ุด สงบนิ่งแต่ร่างกายไม่หาย เสียงอะไรต่างๆก็ยงั ได้
ยิน แต่ใจไม่สนใจ ใจรับรู้แต่ไม่มอี ารมณ์กบั เสียงทีไ่ ด้ยนิ หรือกับอาการของร่างกาย จะ
เจ็บตรงนัน้ หรือจะปวดตรงนี้ ก็รู้วา่ เจ็บรู้วา่ ปวด แต่ไม่รบกวนใจ อย่างนี้ก็เป็ นการรวม
เหมือนกัน เวลารวมก็ควรให้รวมไปนานๆเท่าทีจ่ ะรวมได้ บางคนมีจริตทีผ่ าดโผน พอ
สงบแล้วไม่น่งิ ไม่อยู่กบั ที่ จะออกไปรับรู้เรื่องต่างๆ เหมือนกับฝัน ไปทีน่ นั ่ ไปทีน่ ่ี ไปเห็น
สิง่ นัน้ เห็นสิง่ นี้ ตอนต้นนี้อย่าปล่อยให้ไป ควรดึงกลับมาทีฐ่ านของความสงบ สักแต่วา่ รู้
ถ้าออกไปรับรู้แล้วจิตจะไม่ได้พกั ผ่อน เหมือนกับไม่ได้ทาํ สมาธิ พอออกจากสมาธิกเิ ลส
จะออกมาทํางานทันที ไม่สามารถเจริญปัญญาได้ เพราะจะถูกกิเลสฉุดลากความคิดไป
ในทางกิเลส ไปคิดทางโลภทางโกรธทางหลง ทางลาภยศสรรเสริญสุข
เพราะฉะนัน้ เวลาทําสมาธิตอ้ งให้น่ิง ถึงแม้จะเป็ นธรรมชาติของจิตทีจ่ ะไปรับรู้เรื่องต่างๆ
ก็ตอ้ งระงับไว้ก่อนในระยะแรกนี้ ระยะทีเ่ ริ่มปฏิบตั นิ ้ ตี อ้ งการพักจิต ต้องการให้จิตนิ่ง ให้
มีความแน่นหนามันคง
่
ไม่หวันไหวไปตามอํ
่
านาจของกิเลสตัณหา เพือ่ จะได้นาํ จิตทีม่ ี
ความหนักแน่นนี้มาพิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา เพือ่ จะได้ปล่อย
วางเพือ่ จะได้หลุดพ้น จากอํานาจของความโลภความโกรธความหลง พอจิตหลุดพ้นจาก
เรื่องต่างๆของกิเลสตัณหาได้แล้ว ถ้าอยากออกไปเทีย่ วตามธรรมชาติของจิตก็ออกไปได้
อยากจะไปสวรรค์ อยากจะไปสัมผัสรับรู้ กับกายทิพย์ชนิดต่างๆก็ไปได้ เพราะทํางาน
เสร็จแล้ว เรียนหนังสือจบแล้ว ไม่ตอ้ งทํางานแล้ว จะไปเทีย่ วทัง้ วันทัง้ คืนก็ไม่มใี ครว่า
อะไร เพราะกิจทีต่ อ้ งทําคือการชําระความโลภความโกรธความหลง ได้ทาํ สําเร็จลุลว่ งไป
แล้ว จะทําอะไรก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร เหมือนนักเรียนนักศึกษาทีต่ อ้ งไปเรียนหนังสือก่อน
ยังหนีเทีย่ วไม่ได้ ถ้าหนีเทีย่ วแล้วจะเรียนไม่จบ นักภาวนาก็เช่นเดียวกัน ถ้าเข้าสมาธิ
แล้วหนีเทีย่ ว ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ก็เหมือนหนีโรงเรียน จะไม่มที างทีจ่ ะเจริญ
ปัญญาได้
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ถ้าไม่มปี ญั ญาก็จะไม่สามารถตัดกิเลสได้ ไม่สามารถทํานิโรธให้แจ้งได้ คือการดับทุกข์
ต้องมีปญั ญา เพราะปัญญาเป็ นมรรค มรรคเจริญให้มาก เจริญเพือ่ อะไร เจริญเพือ่ ละ
สมุทยั ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความทุกข์ พอละสมุทยั ได้ดว้ ยมรรคแล้ว นิโรธก็จะปรากฏ
ขึ้นมา ทุกข์ก็จะดับไป ทุกข์กบั นิโรธนี้เป็ นเหมือนเหรียญ ๒ ด้าน ถ้าทุกข์อยู่ดา้ นบน
นิโรธก็อยู่ดา้ นล่าง ถ้าทุกข์ปรากฏขึ้นนิโรธก็ปรากฏไม่ได้ ถ้านิโรธปรากฏขึ้นทุกข์ก็ปรากฏ
ไม่ได้ เหมือนหัวก้อย ถ้าเหรียญหงายด้านหัวขึ้นมา ด้านก้อยก็หงายขึ้นมาไม่ได้ เพราะ
ต้องอยู่ดา้ นล่าง ทุกข์กบั นิโรธเป็ นเหมือนหัวก้อย เป็ นคนละด้านกัน ส่วนสมุทยั กับมรรค
ก็เช่นเดียวกัน เป็ นเหรียญคนละด้าน ถ้าไม่มมี รรคไม่มไี ตรลักษณ์ ก็จะเกิดสมุทยั เกิด
ตัณหาต่างๆขึ้นมา เกิดความวิตกเกิดความเครียดเกิดความกังวลขึ้นมา เพราะความ
อยากต่างๆจะทําให้เกิดความเครียดขึ้นมา เกิดความทุกข์ข้นึ มา อยากจะให้บา้ นเมือง
สงบ อยากจะให้บ้านเมืองปลอดภัย พอไม่สงบไม่ปลอดภัยก็เกิดความเครียดขึ้นมา ถ้ามี
มรรคมีปญั ญาว่าเป็ นไตรลักษณ์ มีความสงบสลับกับความไม่สงบ เจริญสลับกับเสือ่ ม
ไม่มอี ะไรไม่เสือ่ ม ถ้ามีการเจริญก็ตอ้ งมีการเสือ่ ม ถ้าไม่อยากจะเสือ่ มก็ไม่ตอ้ งเจริญ ถ้า
ไม่อยากตายก็ไม่ตอ้ งเกิด นี่คอื การทํางานของอริยสัจ ๔ ทุกข์สมุทยั นิโรธมรรค อยู่ทก่ี าร
เจริญปัญญาเจริญมรรค การเจริญปัญญาก็ตอ้ งเจริญสมาธิก่อน ต้องเจริญสติก่อนถึงจะ
ได้สมาธิ พอได้สมาธิก็มาเจริญปัญญา พอเจริญปัญญาแล้วก็ตอ้ งกลับเข้ามาพักในสมาธิ
เหมือนเวลาใช้มดี ถ้าใช้ไปมากๆก็จะทือ่ ต้องหยุดลับมีดก่อน คนทีใ่ ช้มดี ก็ตอ้ งพัก
รับประทานอาหาร ดืม่ นํา้ หลับนอนก่อน พอมีกาํ ลังแล้ว ลับมีดให้คมแล้ว ก็กลับมาใช้
มีดต่อ
พอปัญญาใช้ไปเรื่อยๆ พิจารณาไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดอาการเมือ่ ยล้าขึ้นมาหรือทือ่ ขึ้นมา จะ
ไม่สามารถตัดกิเลสได้ จะไม่สามารถปลงได้ ก็ตอ้ งหยุดพักแล้วกลับเข้าไปพักในสมาธิ
พอมีกาํ ลังแล้วก็ออกมาพิจารณาใหม่ ปัญหาทีย่ งั ตัดไม่ได้ก็จะตัดได้ พอหมดปัญหานี้
แล้วก็ไปแก้ปญั หาใหม่ต่อ ปัญหาทีใ่ จไปวุน่ วายไปเกี่ยวข้องด้วย ต้องตามไปตัดให้หมด
ตอนต้นก็จะตัดภายนอกก่อน ตัดปัญหาทางรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ บุคคลหรือวัตถุ
ต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ พอตัดได้หมดแล้วก็เข้ามาตัดส่วนทีใ่ กล้ใจ ก็คอื ขันธ์ ๕ เริ่มต้นที่
ร่างกาย พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย พิจารณาอสุภะความไม่สวย
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ไม่งาม พิจารณาปฏิกูลความสกปรกของร่างกาย เพือ่ จะได้ตดั อุปาทานความยึดมันถื
่ อ
มัน่ ตัดกามราคะ พอตัดได้แล้วก็เข้ามาตัดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ พิจารณาให้เห็น
ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็ นเพียงสภาวธรรมทีเ่ กิดดับเกิดดับภายในใจ เช่น
ความคิดของเรา พอคิดปั๊บก็หายไป เหมือนกับโยนหินลงไปในนํา้ นํา้ ก็กระเพือ่ ม สักครู่
ก็น่งิ พอโยนก้อนใหม่ก็กระเพือ่ มขึ้นมาใหม่ ความคิดของเราก็เป็ นอย่างนี้ พอคิดขึ้นมา
จิตก็กระเพือ่ มขึ้นมา แล้วก็หายไป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเป็ นอย่างนี้ จะเกิด
ดับเกิดดับเหมือนแสงหิง่ ห้อย
ถ้ารู้ทนั ก็จะไม่หลงตาม ก็จะไม่เป็ นปัญหาอะไร รู้วา่ เป็ นเพียงความคิด เป็ นเพียง
สภาวธรรมทีเ่ กิดดับเกิดดับ รู้วา่ เป็ นไตรลักษณ์ ไม่มสี าระความหมายอะไร เราไปให้
ความหมายเอง แล้วไปหลงติดอยู่กบั ความหมายนัน้ คิดว่านัน่ ดีคดิ ว่านี่ดเี ป็ นต้น คิดว่า
นัน่ เป็ นเราเป็ นของเรา ทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้เป็ นตามทีเ่ ราคิด แต่เราไปหลงยึดติดความคิด เช่นคิด
ว่าร่างกายเป็ นเราเป็ นของเรา เวทนาเป็ นเราเป็ นของเรา ความจริงเป็ นเพียงสภาวธรรมที่
เกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วก็ดบั ไป ถ้าปล่อยวางได้ก็จะไม่รบกวนเรา จะมีอาการเจ็บอย่างไรก็จะ
ไม่รบกวนใจ เพราะใจไม่ได้ไปเจ็บด้วย ใจไม่ได้ไปให้ความหมายว่าดีหรือไม่ดี ถ้าไม่ได้
ให้ความหมายว่าดีหรือไม่ดี ก็จะไม่เกิดความอยากให้อยู่หรือไป จะอยู่ก็อยู่ไป จะไปก็ไป
ถ้าให้ความหมายว่าดี เวลาหายไปก็เสียใจ พอสุขเวทนาหมดไปก็รู้สกึ ว้าเหว่เศร้าสร้อย
หงอยเหงา พอทุกขเวทนาเกิดขึ้น ก็เกิดความรังเกียจ เกิดความกลัวขึ้นมา เพราะไปให้
ความหมายว่าดีหรือไม่ดี สุขหรือไม่สุข ทุกข์หรือไม่ทกุ ข์ ความจริงมันไม่ได้วา่ มันสุขหรือ
มันทุกข์ มันก็เป็ นของมันอย่างนี้ เหมือนเสียงทีเ่ ราได้ยนิ มันก็เป็ นเสียงอย่างนี้ ถ้าไม่ได้
ไปให้ความหมายก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร ถ้าไปให้ความหมายว่าเป็ นเสียงสรรเสริญ ก็ย้มิ
แย้มดีอกดีใจ ถ้าไปให้ความหมายว่านินทา ก็จะไม่สบายใจ
จึงต้องดูให้เห็นว่าเป็ นเพียงสภาวธรรม ทีเ่ กิดดับเกิดดับภายในใจ อย่าไปให้ความหมาย
พิจารณาเพือ่ ปล่อยวาง ขณะทีพ่ จิ ารณาก็เป็ นเหมือนทําการบ้าน เวลาไปเจอของจริง เวลา
ไปเจอใครด่าเรา จะได้รู้วา่ มีปญั ญาทันหรือไม่ ถ้ามีปญั ญาทันก็คดิ ว่าเป็ นเพียง
สภาวธรรม เกิดดับเกิดดับ ก็จะไม่เดือดร้อน เวลาเกิดเวทนา อยู่ทว่ี า่ ไปให้สญั ญา
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ความหมายอย่างไร ถ้าไปว่าดีก็จะดีใจ ถ้าไปว่าไม่ดกี ็จะเสียใจ ถ้าไม่ไปว่าดีหรือไม่ดกี ็จะ
เฉยๆ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องสอนใจ ว่าเป็ นไตรลักษณ์ ไม่มคี วามหมายอะไร เราไปให้
ความหมายเอง ต้องลบล้างความหมายทัง้ หมดให้หมดไป เพราะเป็ นสมมุติ สรรเสริญ
นินทาเรามากน้อยเพียงไร ก็ไม่ได้ทาํ ให้ใจดีข้นึ หรือเลวลง เล็กลงหรือใหญ่ข้นึ แต่อย่างใด
ใจก็ยงั เท่าเดิม ถ้าฉลาดจะรับได้ทงั้ ๒ อย่าง จะไม่กระทบใจ ใจจะเป็ นปกติ เพราะมี
มรรคควบคุมไว้ ไม่ให้เกิดสมุทยั ไม่ให้ยนิ ดียนิ ร้าย สมุทยั ก็คอื ความยินดียนิ ร้ายนี่เอง
ภวตัณหา วิภวตัณหา ภวตัณหาคือความยินดี วิภวตัณหาคือความยินร้าย ต้องใช้ปญั ญา
กําจัดคือความยินดียนิ ร้ายต่างๆ อย่าไปเห็นว่าดีหรือไม่ดี ให้เห็นว่าสักแต่วา่ เท่านัน้ แล้ว
ใจจะเป็ นปกติ ไม่วุน่ วายไปกับเรื่องราวต่างๆ นี่คอื ปัญญาทีเ่ ราจะต้องเจริญ จากส่วน
หยาบเข้ามาสู่ส่วนละเอียด
ภายนอกเป็ นส่วนหยาบ เช่นรูปเสียงกลิน่ รส รู ปร่างหน้าตาของคน ต้องตัดไปก่อน แล้ว
ก็เข้ามาส่วนภายในทีล่ ะเอียด คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วก็เข้าไปภายในจิตซึง่
เป็ นขัน้ ทีล่ ะเอียดทีส่ ุด เป็ นเหมือนกําแพงทีจ่ ะต้องเจาะทะลุไปทีละกําแพง ข้ามขัน้ ตอน
ไม่ได้ มี ๓ กําแพง กําแพงนอกมี ๑ กําแพงในมี ๒ คือนามขันธ์และจิต กําแพงนอกคือ
รูปเสียงกลิน่ รสและร่างกาย กําแพงในคือนามขันธ์และจิต จิตยังเป็ นปัญหาอยู่ เพราะยัง
มีสมมุติ มีความสําคัญมันหมาย
่
ว่าสภาวะอย่างนี้ดี สภาวะอย่างนี้ไม่ดี นี่คอื สุขนี่คอื ทุกข์
ต้องพิจารณาว่าเป็ นสภาวะทีเ่ กิดขึ้นแล้วดับไป อย่าไปยึดไปติด อย่าไปอยาก อย่าไป
ยินดียนิ ร้าย พอปล่อยวางแล้วก็จะไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่ ถ้ารู้ทนั แล้วก็จะไม่สร้างสภาวะ
เหล่านี้ข้นึ มา จะไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่ มีแต่ใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ทัง้ หมดนี้ตอ้ งใช้ปญั ญา
เป็ นตัวจัดการ ส่วนสมาธิเป็ นตัวสนับสนุน สติเป็ นตัวผลักดัน ทีจ่ ะทําให้เกิดสมาธิและ
เกิดปัญญา ดังนัน้ ในชีวติ ประจําวันเราต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ควบคุมใจอยู่
ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยเปื่ อย ต้องดึงให้ตงั้ มัน่ ให้อยู่ในปัจจุบนั ไม่ให้คดิ
เรื่องทีจ่ ะทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆ ให้คดิ แต่เรื่องทีท่ าํ ให้จติ สงบ คิดธรรมะ คิดพุทโธๆ คิด
บทสวดมนต์ ถ้ามีสมาธิมากก็คดิ เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วใจจะไม่วนุ่ วายไม่ทกุ ข์
กับเรื่องราวต่างๆ นี่ก็คอื หน้าทีข่ องเรา งานของเรา เป็ นทัง้ การบ้านและเป็ นทัง้ การเข้าห้อง
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สอบ เป็ นการบ้านก็คอื เวลาทีเ่ ราพิจารณาเตรียมรับเหตุการณ์ เป็ นการเข้าห้องสอบเวลา
ไปเจอของจริง จะได้รู้วา่ สอบผ่านหรือไม่ผ่าน
พยายามทําไป อย่าหยุด อย่าท้อแท้ อย่ายอมแพ้ ช้าบ้างเร็วบ้าง อยู่ทค่ี วามขยัน ถ้าขยัน
มากก็เร็ว ขยันน้อยก็ชา้ ถ้าฉลาดก็งา่ ย ถ้าไม่ฉลาดก็ยาก ถ้าไม่ฉลาดก็ตอ้ งสร้างความ
ฉลาดให้เกิดขึ้น ฟังธรรมให้มาก เข้าหาผูร้ ู้ให้มาก นําสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาสอนใจอยู่เรื่อยๆ
เดีย๋ วก็ฉลาด คนเราไม่โง่ไปตลอด ฉลาดได้ ไม่อย่างนัน้ จะไม่มพี ระพุทธเจ้าพระอรหันต์
ปรากฏขึ้นมา เพราะท่านก็ไม่ได้ฉลาดมาตัง้ แต่เกิด ท่านก็โง่เหมือนพวกเรา แต่ท่านใฝ่ รู้
ใฝ่ ศึกษา สอนใจตลอดเวลา จึงเกิดความฉลาดขึ้นมา ไม่สุดวิสยั สําหรับพวกเรา ถ้าไม่
ปิ ดกัน้ ตัวเองด้วยความเกียจคร้าน หรือด้วยความคิดผิด ว่าไม่มวี าสนา ไม่มี
ความสามารถ ถ้าคิดอย่างนี้ก็ปิดประตูกนั้ ตัวเอง ถ้าคิดว่าพระพุทธเจ้ากับเราไม่ต่างกัน
ใจของเรากับใจของพระพุทธเจ้าในสมัยทีท่ า่ นยังไม่เป็ นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน เป็ นใจที่
พร้อมจะเป็ นพระอรหันต์เป็ นพระพุทธเจ้าเหมือนกัน เป็ นเหมือนเมล็ดข้าว ทุกเมล็ด
เหมือนกันหมด อยู่ทว่ี า่ จะเอาลงไปปลูกในดินหรือไม่เท่านัน้ เอง ถ้าปลูกก็ตอ้ งเจริญงอก
งามขึ้นมา พยายามทํากันต่อไป เพียรให้มากขึ้น พอเพียรมากๆแล้วผลจะตามมาเอง
ถาม พระทีอ่ ยู่ดา้ นล่าง ท่านสนใจอ่านหนังสือธรรมะด้านปฏิบตั ไิ หมคะ
ตอบ ส่วนใหญ่ท่านบวชตามประเพณี มีเป้ าหมายต่างกัน เป็ นเรื่องนานาจิตตัง เป็ น
เรื่องของอินทรีย ์ ถ้ามีอนิ ทรียแ์ ก่กล้าก็จะมุง่ ไปทางสํานักปฏิบตั ิ ถ้าอินทรียย์ งั ไม่
แก่กล้า ก็จะอยู่วดั ในเมือง เหมือนรับประทานอาหาร เราเลือกร้านกัน ร้านอาหาร
มีหลายระดับ ตัง้ แต่ริมถนนจนถึงระดับ ๕ ดาวในโรงแรม ๕ ดาว อยู่ทก่ี าํ ลัง
ทรัพย์ ถ้ามีทรัพย์มากก็คงไม่รบั ประทานอาหารริมถนน ถ้ามีทรัพย์นอ้ ยก็ตอ้ งกิน
อาหารข้างถนน มีทรัพย์มากก็ไปกินร้านอาหาร ๕ ดาว ถ้ามีอนิ ทรียแ์ ก่กล้าก็จะ
ไปกินอาหารของพระอรหันต์ เป็ นเหมือนบัว ๔ เหล่า สะสมบุญบารมีมาไม่
เท่ากัน พัฒนาจิตใจมาไม่เท่ากัน ไม่อย่างนัน้ คนทีเ่ กิดในสมัยพระพุทธเจ้า ก็ตอ้ ง
บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั หมด เพราะมีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์อบรมสังสอน
่
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พระทีบ่ วชอยู่ในสมัยนัน้ ก็ไม่ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั ทุกรูป เพราะมีอนิ ทรียท์ ่ี
ไม่เท่ากัน
เรื่องเหล่านี้ไม่ควรไปสนใจมาก ควรสนใจอินทรียข์ องเราดีกว่า อินทรียเ์ รามี
ขนาดไหน เพิม่ ขึ้นได้หรือเปล่า ทําให้มากกว่านี้ได้หรือเปล่า มัวแต่ไปสนใจเรื่อง
ของคนอืน่ ลืมดูเรื่องของตัวเอง อย่าไปมองคนอืน่ มากเกินไป ถ้ามองก็มองให้
เป็ นธรรม คือมองเพือ่ เปรียบเทียบ ว่าเขาเก่งกว่าเราหรือด้อยกว่าเรา ถ้าเขาเก่ง
กว่าเราๆก็ตอ้ งพยายามผลักตัวเราให้เก่งเท่ากับเขาให้ได้ ถ้าเขาด้อยกว่าเราก็อย่า
ลดตัวเราให้ดอ้ ยเท่ากับเขา ต้องระมัดระวัง เพราะยังอยู่ในฐานะทีเ่ จริญและเสือ่ ม
ได้ ยังไม่ถงึ จุดทีไ่ ม่เสือ่ ม ถ้าไม่ระวังถ้าประมาทก็จะเสือ่ มลงได้ ถ้าไปคบค้า
สมาคมกับคนทีม่ อี นิ ทรียท์ ต่ี าํ ่ กว่า จะถูกเขาชวนไปในทางของเขา ลงมันง่ายกว่า
ขึ้น ขึ้นมันยากกว่าลง เวลาลงมันง่าย ชวนไปเทีย่ วมันง่าย ชวนไปวัดไปปฏิบตั ิ
ธรรมมันยาก ต้องคบคนทีช่ อบไปวัดปฏิบตั ธิ รรม เขาจะคอยชวนเราไปเรื่อยๆ
อย่าไปคบกับคนทีช่ อบเทีย่ ว เขาจะชวนเราไปเทีย่ ว
ท่านสอนว่า อเสวนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวนา เอตัมมังคลมุตตมัง
การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต เป็ นมงคลอย่างยิง่ คนพาลคือคนทีม่ อี นิ ทรีย ์
ตํา่ กว่าเรา เรียกว่าคนพาลได้ บัณฑิตคือคนทีม่ อี นิ ทรียส์ ูงกว่าเรา อินทรียค์ อื
ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปญั ญา ถ้ามีมากกว่าเรา เขาจะชวนให้เราไปเติมให้มากขึ้น
ถ้ามีนอ้ ยกว่าเขาจะชวนให้เราลดน้อยลงไป จะได้อยู่ในระดับเดียวกับเขา เช่นเขา
นัง่ สมาธิได้วนั ละชัว่ โมง เรานัง่ ได้ ๒ ชัว่ โมง เขาก็จะชวนให้เรานัง่ วันละชัว่ โมง
ต้องสังเกตคนทีเ่ ราคบค้าสมาคมด้วย เขามีอทิ ธิพลต่อการประพฤติของเรา อย่าง
เข้าหาครูบาอาจารย์น้ ที ่านจะคุยแต่เรื่องธรรมะตลอด คุยแต่เรื่องปฏิบตั ติ ดั กิเลส
ท่านไม่คุยเรื่องอืน่ ถ้าไปคุยกับคนอืน่ ก็จะคุยเรื่องทีเ่ ทีย่ ว เรื่องสถานที่
รับประทาน ทีไ่ หนอร่อย ทีไ่ หนไม่อร่อย ถ้าเรามีอนิ ทรียส์ ูงกว่าเขา ถ้าเขาชวนไป
เทีย่ ว เราจะไม่ยนิ ดีถา้ เราชอบไปวัด เราจะคบกับคนทีช่ อบไปวัด หรือไม่ตอ้ งคบ
กับใครเลย นักปฏิบตั จิ ริงๆแล้วไม่ตอ้ งคบกับใครก็ได้ นอกจากครูบาอาจารย์ ที่
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เราต้องพึง่ พาอาศัย ให้การอบรมสังสอน
่
ให้ความรู้ พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า ถ้า
ไม่สามารถคบคนทีเ่ ก่งกว่าเราหรือเท่าเราได้ ก็ให้อยู่คนเดียวดีกว่า อย่าไปคบกับ
คนทีด่ อ้ ยกว่าเรา เพราะจะฉุดเราลงตํา่ การอยู่คนเดียวไม่เป็ นการเห็นแก่ตวั เป็ น
การปลีกวิเวก เป็ นปัจจัยสําคัญต่อการปฏิบตั ิ ต่อการเจริญก้าวหน้าในทางปฏิบตั ิ
ถ้ามีโอกาสทีจ่ ะปลีกวิเวกได้ก็ไปเลย อย่าคิดว่าเห็นแก่ตวั ถ้าเราทําภาระหน้าที่
ของเราเรียบร้อยแล้ว มีเวลาว่างทีจ่ ะปลีกตัวได้ก็ปลีกไป เช่นเวลาอยู่ในวัดมี
ภารกิจต้องทําร่วมกัน ก็ตอ้ งทําร่วมกัน ปัดกวาดร่วมกัน บิณฑบาตก็ทาํ ร่วมกัน
พอไม่มกี จิ ทีต่ อ้ งทําร่วมกัน ก็ปลีกตัวไปอยู่ทข่ี องตน ไปนัง่ สมาธิ ไปเดินจงกรม
ถาม ขอคําอธิบายเพิม่ เติม ในการเจริญสติ พิจารณารู ปขันธ์นามขันธ์
ตอบ สติก็คอื การทําให้จติ ตัง้ มันอยู
่ ่ในปัจจุบนั ไม่ให้คดิ ไปกับเรื่องราวต่างๆ ร่างกาย
เราอยู่ตรงไหน ก็ให้จติ เราอยู่ตรงนัน้ กําลังทําอะไรอยู่ ก็ให้รู้อยู่กบั การกระทํานัน้
กําลังเขียนหนังสือก็ให้อยู่กบั การเขียนหนังสือ กําลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กบั
การรับประทานอาหาร ไม่ใช่รบั ประทานอาหารแล้วก็คุยกัน หรือคุยกับตัวเอง ถ้า
ไม่ได้คุยกับคนอืน่ ก็คุยกับตัวเอง อย่างนี้ก็ไม่มสี ติ ไม่ตอ้ งคุยกับตัวเอง ให้รู้วา่
กําลังรับประทานอาหาร กําลังตักข้าว กําลังเคี้ยว กําลังกลืน ให้อยู่กบั เหตุการณ์
ทีก่ าํ ลังเกิดขึ้น อย่างนี้คอื การมีสติ ถ้ากําลังเดินก็ให้รู้อยู่กบั การก้าวเท้า ซ้ายขวา
ซ้ายขวา ให้รู้เท่านี้ อย่าคิดว่าจะไปทําหรือพูดอะไรข้างหน้า อย่าไปคิดเรื่องต่างๆ
ถ้าไม่จาํ เป็ นจะต้องคิด แต่ถา้ จําเป็ นจะต้องคิดก็ให้หยุดเดินก่อน แล้วคิดให้พอ
กําลังทําอะไรอยู่ก็ให้หยุดทํา กําลังรับประทานอาหารก็หยุดรับประทานอาหาร
ก่อน แล้วก็คดิ เรื่องทีต่ อ้ งการจะคิด คิดให้เสร็จ คิดเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่
กับเรื่องทีก่ าํ ลังทําต่อ อย่างนี้ก็จะมีสติ เวลาคิดก็ให้มสี ติอยู่กบั ความคิด
พอหยุดคิดแล้วก็ให้กลับมาอยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ ถ้าใจไม่ยอมอยู่ ก็ให้อยู่กบั
ความคิดทีเ่ ป็ นธรรมก็ได้ เช่นให้อยู่กบั พุทโธ รับประทานอาหารไปก็พทุ โธไป
อย่างนี้ก็ได้ รับประทานไปก็พทุ โธๆๆไปภายในใจ อย่าให้ไปคิดเรื่องอืน่ หรือจะ
สวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ อย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องต่างๆ ให้มแี ต่พทุ โธอยู่ในใจ
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ให้ใจเป็ นปัจจุบนั อยู่ตรงนี้ ร่างกายอยู่ตรงไหนให้ใจอยู่ตรงนัน้ อย่างนี้ถงึ จะมีสติ
แต่ส่วนใหญ่ใจกับร่างกายมักจะแยกกัน ร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่กรุงเทพฯ
ไปอยู่กบั เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นเมือ่ วานนี้ ไปอยู่กบั คําพูดทีเ่ พิง่ พูดไปสักครู่น้ ี อย่างนี้
แสดงว่าไม่มสี ติ เพราะคําพูดได้ผ่านไปแล้ว เป็ นอดีตไปแล้ว เราไปติดอยู่กบั
อดีต ไม่อยู่ในปัจจุบนั ถ้าอยู่ในปัจจุบนั พอพูดปั๊บก็หายไปแล้ว ถ้ายังคิดถึง
คําพูดแสดงว่าไม่อยู่ในปัจจุบนั ไปในอดีตแล้ว ไม่ปล่อยวาง ไปยึดติดกับอดีต
หรือไปคิดถึงเรื่องทีจ่ ะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ อย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่ในปัจจุบนั ถ้าไม่อยู่
ในปัจจุบนั ก็ไม่ถอื ว่ามีสติ ถ้ามีสติจะต้องอยู่ในปัจจุบนั
แต่เวลาพิจารณาปัญญา จะต้องพิจารณาทัง้ อดีตทัง้ ปัจจุบนั ทัง้ อนาคต แต่จติ เป็ น
ปัจจุบนั อยู่กบั การพิจารณา เช่นพิจารณาร่างกาย ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บ
ต้องตายไป ต้องสลายกลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ เป็ นการพิจารณาทัง้ อดีตทัง้ ปัจจุบนั
ทัง้ อนาคต แต่การพิจารณาเป็ นปัจจุบนั มีสติอยู่กบั การพิจารณา เวลาเจริญ
ปัญญาจะต้องพิจารณาทัง้ อดีตทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต เพือ่ จะได้เห็นภาพของ
ความไม่เทีย่ ง การเปลีย่ นแปลง อนิจจัง แต่เวลาทําสมาธิจะต้องอยู่ในปัจจุบนั
อย่างเดียว เช่นอยู่กบั พุทโธอย่างเดียวอยู่กบั ลมหายใจอย่างเดียว จิตถึงจะนิ่ง
เป็ นสมาธิได้ แต่เวลาเจริญปัญญาไม่ตอ้ งการความนิ่ง ต้องการความรู้ ต้องการ
เห็นไตรลักษณ์ เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ต้องขยายความหรือเปรียบเทียบ เช่นดู
ร่างกายเราวันนี้กบั ร่างกายเมือ่ ๑๐ ปี ทแ่ี ล้วว่าเป็ นอย่างไร และร่างกายทีจ่ ะเป็ น
ต่อไปอีก ๑๐ ปี หรือ ๒๐ ปี ข ้างหน้า อย่างนี้จะได้เห็นภาพของความไม่เทีย่ งของ
ร่างกาย ถ้าจะเจริญปัญญา ไม่ตอ้ งสนใจกับความนิ่ง ต้องการความเข้าใจ
ต้องการเห็นไตรลักษณ์ ต้องพิจารณาให้รอบคอบทุกสัดทุกส่วน เช่นพิจารณา
ทุกข์มนั ทุกข์เพราะอะไร ร่างกายทุกข์มนั ก็ทกุ ข์ ๒ อย่าง ทุกข์ตามสภาพของขันธ์
ต้องเจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ เป็ นทุกข์ทางกาย ส่วนทุกข์ทางใจ ก็เกิดจากใจทีไ่ ม่
ชอบความทุกข์ทางกาย ความทุกข์ทางใจเราดับได้ ถ้ายอมรับทุกข์ทางกาย เจ็บก็
เจ็บไป ปวดก็ปวดไป แก่ก็แก่ไป ตายก็ตายไป ถ้าอย่างนี้ทกุ ข์ทางใจจะไม่เกิด ถ้า
ไม่ยอมรับ กลัวความเจ็บทางร่างกาย ทุกข์ทางใจก็จะเกิดขึ้นมา เช่นนัง่ ไปแล้ว
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เกิดความเจ็บตรงบางส่วนของร่างกาย ใจก็จะกระสับกระส่ายกระวนกระวาย
อยากจะหนีจากความเจ็บไป อยากจะให้ความเจ็บหายไป อย่างนี้เป็ นการสร้าง
ความทุกข์ทางใจขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ทางใจก็ปล่อยมัน จะเจ็บก็เจ็บไป เรา
กําลังทําอะไรอยู่ก็ทาํ ต่อไป นัง่ บริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธต่อไป อย่าไปสนใจ
กับความเจ็บ เหมือนเสียงจักจัน่ นี้ดงั จะตายไป แต่เราไม่ราํ คาญ เพราะไม่ไป
สนใจ จะส่งเสียงดังอย่างไรก็ปล่อยให้ส่งเสียงไป เพราะเราไม่ได้ไปยินดียนิ ร้าย
กับเขา ถ้าอยากจะให้เขาหายไปให้เขาเงียบไป ก็จะกระสับกระส่ายกระวน
กระวายใจ
ทุกข์มี ๒ ส่วน ทุกข์นอกใจกับทุกข์ในใจ ทุกข์นอกใจต้องปล่อยไปตามความจริง
เสียงจักจัน่ นี้จะว่าเป็ นทุกข์ก็ได้ ถ้าใจไม่ไปรังเกียจเขา ใจก็ไม่ทกุ ข์ อย่างนี้เป็ น
ทุกข์ภายนอก ถ้ายอมรับทุกข์ภายนอกทุกข์ภายในก็จะไม่เกิด ถ้าไม่ยอมรับทุกข์
ภายนอก ทุกข์ภายในใจก็จะเกิดขึ้นมา เช่นไม่ยอมรับความร้อน ร้อนเหลือเกิน
ทนไม่ได้ อย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ภายในใจขึ้นมา ถ้ายอมรับความร้อนได้ ร้อน
ก็รอ้ นไป เหงือ่ แตกก็แตกไป ใจก็จะไม่รอ้ น นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราทําได้ คือดับทุกข์ภายใน
ใจได้ เพราะทุกข์ภายในใจเกิดจากความอยาก เกิดจากความยินดียนิ ร้ายกับสุข
ทุกข์ภายนอก ถ้าไม่ไปยินดียนิ ร้ายกับสุขทุกข์ภายนอก ใจก็จะไม่ทกุ ข์ เป้ าหมาย
ของการปฏิบตั อิ ยู่ทก่ี ารดับทุกข์ภายในใจ ไม่ใช่ดบั ทุกข์ภายนอกใจ ทุกข์ภายนอก
ใจดับไม่ได้ เขามีเหตุมปี จั จัย เช่นเวลาเกิดเป็ นไข้หวัดใหญ่ ร่างกายปวดระบมไป
ทัง้ ตัว ไปบังคับเขาไม่ได้ ต้องให้เขาแสดงอาการของเขาไปจนกว่าจะหมดฤทธิ์
พอหมดฤทธิ์แล้วก็หยุดเอง ถ้ากินยาก็จะหายเร็วหน่อย ถ้าไม่กนิ ยาก็หายช้า
หน่อย แต่ใจจะทุกข์ไม่ทกุ ข์ อยู่ทว่ี า่ มีความยินดียนิ ร้ายหรือไม่ ถ้าไม่ยนิ ดียนิ ร้าย
กับทุกข์ภายนอก เจ็บก็เจ็บไป ปวดก็ปวดไป รับรู้ไปตามสภาพความเป็ นจริง ใจ
ก็เย็นสบาย การปฏิบตั ติ อ้ งการความเย็นสบายภายในใจนี้เท่านัน้ จะเย็นสบาย
ภายในใจได้ ต้องไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับทุกสิง่ ทุกอย่างภายนอกใจ ต้องปล่อยวางให้
ได้
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ถาม ไปภาวนางวดนี้ลูกได้แผ่เมตตาจริงๆหนึ่งครัง้ คือคราวนี้ลูกเอารู ปอสุภะไปด้วย
แล้วก็พยายามดู ตอนหลังก็ไม่อยากเปิ ดดู พอปิ ดก็ไม่อยากเปิ ด ก็เปิ ดทิ้งไว้เลย
พอเดินผ่านก็ดู ตอนหลังๆอยู่ดๆี ก็คดิ ขึ้นมาว่า นี่ไม่ใช่รูปภาพ นี่เป็ นคน เคยเป็ น
คนเหมือนเรามาก่อน แล้วก็รู้สกึ สลดสังเวช ว่าเขาก็เคยเป็ นเหมือนกับทีเ่ ราเป็ น
ก็รู้สกึ ว่าไม่สมควรทีเ่ ราเดินผ่านไปผ่านมา โดยทีไ่ ม่ได้รู้สกึ อะไร ก็ยนื ไหว้ เสร็จ
แล้วก็คดิ ว่ายังไม่สมควร ก็นงั ่ ลงไหว้ แล้วก็แผ่เมตตาว่า ขออุทศิ บุญกุศลให้เขา
ทีเ่ ขาเป็ นครูบาอาจารย์เรา เสร็จแล้วก็กราบลง พอกราบลงก็เกิดขนลุกรู้สกึ มี
ความสุขมาก ตอนทีเ่ ดินจงกรมคิดขึ้นมาได้วา่ เราเป็ นคนเจ้าโทสะ ถ้าละโทสะไป
ได้จะมีความสุขขนาดไหน ขณะนัน้ รู้สกึ แบบนี้ แต่หลังจากนัน้ ไม่สามารถทําให้
เกิดขึ้นมาได้อกี เหมือนต้องเกิดขึ้นมาเอง
ตอบ พยายามพิจารณาไปเรื่อยๆ พิจารณาว่าตัวเราและคนอืน่ จะต้องตายเหมือนศพที่
เราเห็นในภาพ ทัง้ เขาและเราต้องเป็ นอย่างนัน้ จะมาโกรธมาเกลียดกันทําไม ให้
ฝังอยู่ในจิตในใจเราตลอดเวลา เพราะจะดับความโกรธต่างๆได้
ถาม มีเพือ่ นสหธรรมิกมากราบท่านอาจารย์ ได้เล่าว่าหลวงตาไม่ฉนั เลย เขาเป็ นทุกข์
ท่านอาจารย์กบ็ อกว่าอย่าเป็ นทุกข์ เพราะคนอายุปานนี้แล้วโดยเฉพาะพระอริยะ
นี้ ท่านจะรู้วา่ ฉันแค่ไหนจะเหมาะสม ไม่ตอ้ งเป็ นกังวล ท่านต่างจากคนธรรมดา
ตอบ จิตทีบ่ ริสุทธิ์ จิตทีไ่ ม่มคี วามอยาก จะไม่บงั คับร่างกาย จะปล่อยให้ร่างกาย
เป็ นไปตามความพอดีของเขา เวลาร่างกายต้องการอะไรมันจะแสดงอาการบอก
ถ้าต้องการก็จะรับประทานอาหารได้มาก ถ้าไม่ตอ้ งการก็จะรับได้นอ้ ย ท่านจะไม่
ฝื นไม่บงั คับเหมือนคนทีม่ กี เิ ลส ถึงแม้จะไม่อยากกินก็ตอ้ งกิน เพือ่ จะได้อยู่
ต่อไป แต่ท่านไม่มคี วามวิตกกังวลอย่างนี้ ถ้ามันไม่กนิ ก็ไม่บงั คับมัน ธาตุ ๔ ใน
ร่างกายจะรวมกันและแยกกันตลอดเวลา
ถ้าฝ่ ายทีร่ วมกันมีกาํ ลังมากกว่า
ร่างกายก็จะรับธาตุ ๔ จากภายนอกได้มาก ถ้าฝ่ ายแยกกันมีกาํ ลังมากกว่าก็จะ
รับได้นอ้ ย ธาตุ ๔ ในร่างกายของทุกคนเวลาเกิดมาใหม่ๆจะรวมกันมากกว่าแยก
มันถึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้ มันจะดูดเอาธาตุ ๔ จากภายนอกเข้ามาตลอดเวลา
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เด็กจะกินได้มาก ตอนนัน้ ธาตุ ๔ ภายในจะดึงธาตุ ๔ ภายนอกเข้ามา แต่พอมี
อายุมากแล้วธาตุ ๔ ภายในจะแยกออกจากกันมากกว่าจะรวมกัน ก็เลยเกิดการ
เสือ่ มของร่างกายขึ้นมา ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติร่างกายจะเสือ่ มลงไปเรื่อยๆ
ธาตุ ๔ ทีร่ วมกันเป็ นร่างกายนี้ สักวันหนึ่งจะต้องแยกจากกัน ไปคนละทิศคนละ
ทาง จะกลับไปสู่ธาตุ ๔ เดิม คนทีม่ อี ายุกลางคนขึ้นไป ความเสือ่ มจะมีมากกว่า
ความเจริญ พลังทีจ่ ะดึงธาตุไว้ให้รวมกัน จะอ่อนกว่าพลังทีจ่ ะแยกธาตุออกไป
ร่างกายจะเสือ่ มลงไปเรื่อยๆ
ถาม พระอริยสงฆ์ไม่กงั วลกับการแยกของธาตุ ๔ ท่านปล่อยให้เป็ นธรรมชาติ
ตอบ ท่านปล่อยไปตามธรรมชาติ ถ้าฉันได้ก็ฉนั ถ้าฉันไม่ได้ก็ไม่ฉนั ไม่เป็ นปัญหา
เพราะจิตไม่เดือดร้อนไปกับร่างกาย จิตของท่านได้แยกออกจากร่างกายแล้ว
ร่างกายเป็ นเหมือนรถยนต์ ทีม่ ถี งั นํา้ มัน ทีห่ ดตัวลงไปเรื่อยๆ เมือ่ ก่อนเติมได้
ครัง้ ละ ๕๐ ลิตร เดีย๋ วนี้ลดเหลือ ๔๐ บ้าง ๓๐ บ้าง ๒๐ บ้าง ถังนํา้ มันจะเล็กลง
ไปเรื่อยๆ เป็ นธรรมชาติของร่างกาย ทีจ่ ะค่อยๆแยกออกจากกัน ธาตุ ๔ จะแยก
ออกจากกัน แต่พวกเราทีม่ กี เิ ลสนี้ จะไม่คาํ นึงถึงเหตุถงึ ผล มีแต่ความอยาก
อยากจะอยู่ถงึ ๒๐๐ ปี ๓๐๐ ปี ร่างกายของปุถชุ นกับร่างกายของพระอรหันต์ไม่
ต่างกัน มีจติ เท่านัน้ ทีต่ ่างกัน จิตของพระอรหันต์ไม่ยดึ ติดกับร่างกาย จิตของ
ปุถชุ นยังยึดติดอยู่ ยังหวงยังห่วงยังเสียดายอยู่ ยังต้องรักษาเอาไว้อย่างเต็มที่
แต่จติ ของพระอรหันต์จะเฉยๆ
เพราะท่านเห็นว่าเป็ นการแบกภาระมากกว่า
ภารหเว ปัญจักขันธา เป็ นภาระทีจ่ ะต้องคอยดูแลรักษา ถ้าไม่มรี ่างกายจิตก็ไม่
ต้องแบกภาระ เหมือนคนทีม่ ลี ูกกับคนทีไ่ ม่มลี ูก คนทีม่ ลี ูกก็ตอ้ งมีภาระเลี้ยงดู
ลูก คนทีไ่ ม่มลี ูกก็ไม่ตอ้ งมีภาระเลี้ยงดูลูก ร่างกายเป็ นเหมือนลูกของจิต ทีจ่ ติ
ต้องคอยดูแลรักษา คอยแบกคอยหาม พอยิง่ แก่มากเวลานอนแล้วลุกขึ้นมานี้
เหมือนกับก้อนหินเลย เวลาดึงร่างกายขึ้นมาจากพื้น มันหนักนะ มันเป็ นภาระ
แต่ท่านยินดีแบกภาระนี้ เพือ่ ทําประโยชน์ให้แก่สตั ว์โลก แต่จะไม่ทาํ เกิน
ธรรมชาติของร่างกาย ถ้าร่างกายต้องการจะหยุด ก็ตอ้ งหยุด
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ถาม ถ้าไปฝื นมากก็ยง่ิ จะทําให้เสือ่ มง่ายยิง่ ขึ้น
ตอบ อันนี้ไม่ทราบว่าจะเสือ่ มหรือไม่เสือ่ ม ไม่ได้วเิ คราะห์ดู เพียงแต่พูดตามหลัก
ธรรมดา อาจจะอยู่ได้ แต่อยู่แบบนอนอยู่บนเตียง มีสายให้อาหารให้ยา อยู่แบบ
นี้ไม่ได้ทาํ ประโยชน์ เป็ นการใช้กาํ ลังเพือ่ อัดธาตุภายนอกเข้าไป
ถาม เหมือนแบตเตอรี่ทเ่ี สือ่ มแล้ว พยายามทีจ่ ะอัดไฟเข้าไป ซึง่ มันก็ไม่เก็บไฟแล้ว
ตอบ เก็บได้บา้ ง แต่ไม่สามารถเอามาทําประโยชน์ มีร่างกายให้คนทีย่ งั ติดอยู่กบั
ร่างกาย ได้เห็นได้กราบไหว้บูชา เหมือนวัดบางวัด อาจารย์ตายไปแล้ว ยังไม่
ยอมเผา เอาใส่โลงแก้วไว้ จะได้เห็นร่างของท่าน เหมือนท่านไม่ได้จากไป แต่
ความจริงองค์ท่านคือจิตของท่าน ไม่ได้อยู่กบั ร่างกายแล้ว ร่างกายเป็ นเหมือน
โทรศัพท์มอื ถือทีเ่ ราใช้ตดิ ต่อกัน คนทีม่ โี ทรศัพท์มอื ถือก็สามารถติดต่อกันได้
คนทีไ่ ม่มมี อื ถือก็ไม่สามารถติดต่อกับคนทีม่ มี อื ถือได้ จิตทีม่ รี ่างกายก็สามารถ
ติดต่อกับจิตทีม่ รี ่างกายได้ จิตทีไ่ ม่มรี ่างกายก็ไม่สามารถติดต่อกับจิตทีม่ รี ่างกาย
ได้ นอกจากจิตทีม่ พี ลังจิต ทีจ่ ะติดต่อโดยไม่ตอ้ งใช้ร่างกายเป็ นสือ่ เช่นเวลา
เข้าสมาธิแล้วก็เห็นพระอรหันต์มาเทศน์มาสนทนาธรรมได้ อย่างหลวงปู่มนเวลา
ั่
ท่านเข้าสมาธิ จิตของท่านมีพลังพอทีจ่ ะสามารถติดต่อกับ พระอรหันต์กบั
พระพุทธเจ้าได้ จิตของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตายไม่ได้สูญหายไปไหน แต่เราไม่มี
เครื่องมือ ท่านไม่มเี ครื่องมือทีจ่ ะติดต่อกับเรา เครื่องมือของท่านพังไปแล้ว
โทรศัพท์ของท่านเสียไปแล้ว
ถาม ถ้าร่างกายกําลังถูกปั๊มหัวใจ ในขณะนัน้ จิตออกไปหรือยังคะ
ตอบ ถ้าร่างกายยังมีชวี ติ อยู่ จิตยังไม่ไป
ถาม ถึงจะปั๊มหัวใจอยู่
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ตอบ ถ้าร่างกายยังไม่ตาย จิตก็ยงั อยู่ ถ้าร่างกายยังหายใจอยู่แต่พูดไม่ได้ นอนอยู่ใน
โคม่า จิตก็ยงั อยู่ แต่จติ ไม่สามารถใช้มอื ถือคือร่างกายได้ มือถือนี้เสีย โทรออก
ไม่ได้ รับสายไม่ได้
ถาม จิตยังอยู่ แต่เราติดต่อท่านไม่ได้ สือ่ สารกับใครไม่ได้ ต้องจิตทีม่ พี ลังถึงจะ
ติดต่อกันได้
ตอบ เช่นจิตของคุณแม่แก้วกับหลวงปู่มนั ่ หลวงปู่มนมาแจ้
ั่
งก่อนในคืนนัน้ ว่าท่านได้
เสียแล้ว คุณแม่แก้วรู้ก่อนคนอืน่ ในหมูบ่ า้ น คนในหมูบ่ า้ นมารู้ตอนสาย มีคนมา
ส่งข่าวบอก แต่ท่านรู้ในยามดึกแล้ว เพราะจิตของท่านมีพลัง ทีจ่ ะติดต่อจิตกับ
จิตโดยตรง ไม่ตอ้ งผ่านมือถือ อย่างพวกเราต้องผ่านมือถือ ต้องมีร่างกายถึงคุย
กันได้ ถ้าร่างกายเป็ นอะไรไป ก็ไม่สามารถติดต่อกันได้ นอกจากจะติดต่อ
โดยตรงทางกระแสจิต จิตไม่ตาย จิตนี้แหละเป็ นองค์แท้ของท่าน แต่ร่างกาย
ไม่ใช่องค์ท่าน ร่างกายเป็ นเพียงเครื่องมือสือ่ สาร เป็ นเหมือนโทรศัพท์มอื ถือ แต่
เจ้าของโทรศัพท์มอื ถือไม่ได้เป็ นอะไรไปกับโทรศัพท์มอื ถือคือร่างกาย เพียงแต่
ไม่สามารถติดต่อกันได้ เวลาเราตายไป ก็เหมือนเปลีย่ นโทรศัพท์มอื ถือใหม่ ได้
เครื่องใหม่ จะได้รุ่นดีกว่าเดิมหรือไม่ ขึ้นอยู่กบั ฐานะการเงินของเรา ถ้ามีเงินมาก
ก็ซ้อื ของดีกว่าเก่าได้ ถ้ามีเงินน้อยก็ซ้อื ของทีด่ เี ท่าของเก่าไม่ได้ ก็คอื บุญนี้เอง
ฐานะการเงินของเรา ถ้ามีบญ
ุ มากก็จะกลับมาเกิดได้ร่างกายดีกว่าเก่า มี
สติปญั ญาศรัทธาวิริยะมากกว่าเดิม ปฏิบตั ธิ รรมได้สูงกว่าเก่า บุญทัง้ หลายทีเ่ รา
ทําไว้นี้ไม่เสือ่ ม จะเป็ นเงินทีจ่ ะซื้อภพชาติทด่ี ี เพือ่ ปฏิบตั ธิ รรมให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ
ไม่ตอ้ งเสียดายเงินทอง ไม่ตอ้ งเสียดายเวลา ไม่ตอ้ งเสียดายความสุขเล็กๆน้อยๆ
จากรูปเสียงกลิน่ รส เวลาทีม่ าทําบุญให้ทานรักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรมนัง่ สมาธิน้ ี เรา
ได้กาํ ไร ไม่หมดไปกับร่างกาย ยิง่ ทําได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิง่ ใกล้ถึงจุดหมาย
ปลายทางมากขึ้นเท่านัน้ จึงไม่ตอ้ งกังวลกับความตาย เพราะความตายเป็ นเพียง
การเปลีย่ นเครื่องโทรศัพท์มอื ถือ
เจ้าของโทรศัพท์ไม่ได้ตายไปกับโทรศัพท์
พระพุทธเจ้าไม่ได้ตายไปกับพระสรีระของพระองค์ ครูบาอาจารย์ทงั้ หลายไม่ได้
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ตายไปกับร่างกายของท่าน ท่านยังอยู่ อยู่ทว่ี า่ จะมีความสามารถติดต่อกับท่านได้
หรือไม่
ถาม ติดต่อทางจิต ถ้านึกถึงท่านตลอด
ตอบ ไม่พอ
ถาม ไม่ใช่ค่ะ คือเราไม่สามารถ แต่ท่านรับของเราได้ใช่ไหม
ตอบ แล้วแต่วา่ ท่านจะรอรับเราหรือเปล่า อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ส่งไปหาพระพุทธ
มารดา พระพุทธมารดาเป็ นเทพ ท่านก็ส่งกระแสจิตไปหา แล้วก็เทศน์สอนอยู่ ๓
เดือน หรือ ๑ พรรษา จนบรรลุเป็ นพระโสดาบัน ต้องมีความผูกพันกัน ไม่ใช่อยู่
ดีๆนึกอยากจะส่งไปหาก็ส่งไป ไม่ใช่นึกอยากจะโทรเบอร์ไหนก็โทรไป
ถาม เวลาทีเ่ จริญสติแล้วมีรูปรสกลิน่ เสียงเข้ามา พระอาจารย์ให้มสี ติอยู่ตรงนัน้ แล้ว
พิจารณาดูเกิดดับด้วยหรือเปล่าคะ
ตอบ ดูวา่ มันเกิดมันดับ เพือ่ ไม่ไปยึดไปติด ไม่ไปอยาก ไม่ใช่เกิดดับแล้วก็ยงั อยากได้
มันอยู่ อย่างนี้แสดงว่าไม่เห็นการเกิดดับจริงๆ ถ้าเกิดดับก็คอื มันมาแล้วมันก็ไป
อย่าไปเอามาดีกว่า เช่นเห็นเสื้อผ้าสวยๆอยากจะได้ข้นึ มา เอามาแล้วใส่ได้ครัง้ ๒
ครัง้ ก็ไม่ใส่อกี เลย เสียเงินเสียทองไปเปล่าๆ
ถาม เวลาดูการเกิดดับของร่างกาย เราก็มาดูทใ่ี จเราว่าเรารู้สกึ อย่างไร ถูกหรือเปล่าคะ
ตอบ ต้องถามตัวเองว่า เรารับกับการดับของมันได้หรือไม่ เช่นร่างกายนี้ตอ้ งดับ เรารับ
มันได้หรือเปล่า ดูเกิดดับต้องดูอย่างนี้ ดูเพือ่ ให้ใจรับความจริง เช่นเวลาได้อะไร
มาพร้อมทีจ่ ะเสียมันไปหรือไม่ ได้สามีหรือภรรยามา พร้อมทีจ่ ะเสียเขาไปหรือไม่
ถาม เสียไปแล้ว
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ตอบ เสียแล้วไม่รอ้ งห่มร้องไห้ ไม่เศร้าโศกเสียใจได้หรือไม่ ต้องถามตัวเองอย่างนี้ ถ้า
พร้อมก็เอามาได้ อยากจะได้อะไรก็เอามาได้ แต่ตอ้ งพร้อมให้เขาจากไปเสมอ ไป
แบบมีความสุขใจ เวลาเขาไปแล้วเรามีความสุขใจ ก็ไม่ขาดทุน ถ้าได้มาแล้วต้อง
มาหวงมาห่วงมาทุกข์มากังวล อย่างนี้แสดงว่าไม่เห็นการดับ
ถาม เวลามีรสเข้ามาเราก็รู้รส แล้วรสมันก็หายไป ก็คอื เกิดดับ หรือลมเข้ามากระทบ
เราๆรู้สกึ เย็น แล้วมันก็ดบั ไป อย่างนี้ถอื ว่าเป็ นการดูเกิดดับหรือเปล่า
ตอบ ดูอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์ ต้องดูเพือ่ ให้ใจเฉยกับมัน รู้วา่ มันมาแล้วก็ไป ไม่ไป
ยินดียนิ ร้ายกับมัน ให้ดูอย่างนี้ เวลาความร้อนมากระทบเฉยได้หรือเปล่า มัน
เกิดแล้วมันก็หายไป มันไม่รอ้ นไปตลอด เดีย๋ วมันก็ตอ้ งเย็น มันเย็นแล้วมันก็
ต้องร้อน รับกับการเปลีย่ นแปลงได้หรือเปล่า เรารู้วา่ มันเกิดดับเกิดดับ เรารับมัน
ได้หรือเปล่า เวลามันเกิด เวลามันดับ เช่นเวลาความร้อนเกิดขึ้นเรารับมันได้หรือ
เปล่า เวลาความเย็นดับไปเรารับมันได้หรือเปล่า
ถาม ต้องนัง่ สมาธิให้จติ ตัง้ มันก่
่ อนแล้วค่อยมาพิจารณา หรือสามารถพิจารณาไปได้
เรื่อยๆคะ
ตอบ ถ้าพิจารณาได้ก็พจิ ารณาไป ต้องปล่อยวางให้ได้ถงึ จะได้ผล ถ้าพิจารณาแล้วยัง
เหมือนเดิม ยังรักยังชังอยู่ก็ไม่ได้ผล
ถาม แล้วทีไ่ ม่ได้ผลเพราะอะไรคะ
ตอบ เพราะพิจารณาไม่เป็ น ไม่ได้ปล่อยวาง พิจารณาว่ามันเกิดดับเกิดดับ แต่ยงั ไปรัก
ไปชังเหมือนเดิม ไม่เกิดประโยชน์อะไร พิจารณาเพือ่ ไม่ให้รกั ไม่ให้ชงั เพือ่ ให้ใจ
เป็ นอุเบกขา เป็ นกลาง ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย ร้อนก็ได้หนาวก็ได้ ได้เป๊ ปซีร่ อ้ นๆมาดืม่ ก็
ดืม่ ได้ ไม่บ่นว่าทําไมไม่แช่เย็น ถ้าจะดืม่ เพือ่ ร่างกาย ก็ดม่ื เพือ่ ให้ร่างกายมีนาํ้
หล่อเลี้ยง จะร้อนจะเย็นไม่สาํ คัญ ถ้าดืม่ เพือ่ กิเลสก็ตอ้ งเย็นเฉียบ
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ถาม ขณะทีจ่ ติ ยังไม่สามารถปล่อยวางได้น่ี ต้องทําใจไปก่อนใช่ไหม หมายความว่ายัง
ไม่วางอย่างอัตโนมัติ ต้องทําใจให้วาง
ตอบ ต้องฝื นใจ หัดชอบในสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ไม่ชอบในสิง่ ทีช่ อบ เพือ่ ทําให้ใจอยู่ตรงกลาง
ถ้าชอบเครื่องดืม่ ชนิดนี้ก็อย่าไปดืม่ ถ้าไม่ชอบก็ฝืนดืม่ ไป
ถาม เวลาพิจารณาอาการ ๓๒ ยังไม่ถงึ ขัน้ ทีเ่ ห็นภาพกระดูก เพียงแต่จาํ ได้ตดิ ตา
ตอบ เป้ าหมายของการพิจารณาอสุภะ ความไม่สวยงามของร่างกาย คือตัดกามราคะ
การอยากมีเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่เห็นอาการทีส่ กปรกหรือไม่สวยงาม จะเห็นว่า
สวยงาม จะอยากร่วมหลับนอนด้วย ต้องดูในส่วนทีไ่ ม่สวยงามหรือสกปรก พอ
เห็นแล้วก็จะไม่อยากร่วมหลับนอน ถ้าคิดว่าไม่ได้อาบนํา้ มา ๓ วัน ไม่ได้หวีเผ้า
หวีผม ก็จะไม่มอี ารมณ์อยากร่วมหลับนอน ต้องนึกถึงภาพเหล่านี้เพือ่ จะได้ตดั
ความอยากในกาม นึกถึงอาการทีไ่ ม่ชอบก็ได้ เช่นนึกถึงโครงกระดูก นึกว่าหลับ
นอนกับกระดูก หรือลําไส้ก็ได้ พิจารณาเพือ่ คลายความกําหนัดยินดีในกามราคะ
นี่คอื เป้ าหมายของการพิจารณาอสุภะ จะได้อยู่คนเดียวได้ ไม่รู้สกึ เหงาว้าเหว่ คน
ทีต่ อ้ งมีสามีมภี รรยามีคู่ครอง ก็เพราะมีความรู้สกึ เหงาว้าเหว่ ต้องมีเพือ่ นมี
คู่ครอง แต่ไม่รู้วา่ คู่ครองเป็ นผีดบิ เป็ นโครงกระดูก เป็ นตับไตไส้พงุ แต่มองไม่
เห็น ต้องการให้เห็นส่วนนี้ หรือจะพิจารณาว่าร่างกายสักวันหนึ่งจะต้องเป็ น
ซากศพ จะได้สลดสังเวชกับการไปหลงไปยึดติด กับความสวยงามของร่างกาย
ต้องพิถพี ถิ นั กับการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทําผม แต่งตรงนัน้ เสริมตรงนี้ ทัง้ ๆที่
เป็ นเพียงซากศพ ทีต่ ่อไปจะต้องเน่าเฟะ
ถาม เวลาปฏิบตั จิ ะเห็นการเกิดดับ แต่ในชีวติ ประจําวันจะไม่เห็นเกิดดับ กิเลสยัง
อยากอยู่เรื่อยๆ ต้องใช้พลังมากๆทีจ่ ะตัดมัน หนู ควรจะใช้พลังตัดมัน หรือหยุด
มันก่อน ไปทําสมถะก่อน
ตอบ จะตัดอะไร
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ถาม ตัดกิเลส ตัดความคิดทีไ่ ม่ดี
ตอบ กิเลสจะไม่ตาย ถ้าไม่เห็นการเกิดแล้วดับของสิง่ ต่างๆ ทีก่ เิ ลสไปยินดียนิ ร้ายด้วย
ถ้าเห็นแล้วจะรู้สกึ เฉยๆกับสิง่ ทีส่ มั ผัสรับรู้
เวลาพิจารณาแต่ไม่ได้อยู่ใน
เหตุการณ์เหมือนทําการบ้าน เป็ นเหมือนนักมวยซ้อมชกกระสอบทราย ยังไม่ได้
ขึ้นเวทีต่อสูก้ บั ของจริง เวลาไปอยู่ในเหตุการณ์จริง ถ้าไม่สามารถปล่อยวางได้ ก็
แสดงว่ายังสอบไม่ผ่าน ต้องกลับมาทําการบ้านต่อ ต้องพิจารณาการเกิดการดับ
ของสิง่ ต่างๆให้มากขึ้น เรื่องเกิดไม่สาํ คัญเท่ากับเรื่องดับ ถ้าเห็นว่าสิง่ ต่างๆต้อง
ดับ ก็จะเกิดความเบือ่ หน่าย ไม่อยากได้ส่งิ ต่างๆ ได้มาแล้วก็ตอ้ งหมดไป ต้อง
เห็นอย่างนี้ถงึ จะรู้สกึ เฉยๆ ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย ไม่มคี วามอยากได้ หรืออยากหนีจาก
ไป แสดงว่าสอบผ่าน ต้องอยู่ในเหตุการณ์จริงถึงจะรู้วา่ ผ่านหรือไม่ผ่าน เวลา
พิจารณานี้ยงั ไม่รู้จริง ต้องอยู่ในเหตุการณ์จริงถึงจะรู้ ว่าใจยังหวันไหวหรื
่
อเฉยๆ
ถ้าคิดว่าอย่างมากร่างกายก็ตอ้ งดับ ก็จะไม่หวันไหว
่
ถ้าไม่คดิ ว่าร่างกายจะต้อง
ดับ ก็จะหวันไหว
่
การดูการเกิดดับนี้ เพือ่ ให้รู้วา่ สิง่ ต่างๆทีใ่ จสัมผัสรับรู้ จะต้องหมดไป ไม่ควรไป
ยึดไปติดกับสิง่ ต่างๆ เพราะจะทําให้เกิดความวุน่ วายใจขึ้นมา ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่
ยินดียนิ ร้าย เขาจะอยู่ก็อยู่ เขาจะไปก็ไป แสดงว่าเราปล่อยวางเขาได้ เรารู้ทนั รู้วา่
เขาจะต้องเกิดดับ คือเกิดมาแล้วก็ตอ้ งดับไป อย่างทีพ่ ระอัญญาโกณฑัญญะได้
เปล่งวาจาไว้ว่า ธรรมใดที่มีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็ น
ธรรมดา การดูเกิดดับเฉยๆยังไม่พอ ดูเกิดดับเพือ่ สอนใจให้ปล่อยวาง ไม่ให้ไป
ยึดไปติดกับสิง่ ทีเ่ กิดดับเกิดดับ ถ้ามีอยู่ก็ตอ้ งเตรียมตัวรับกับการดับ เช่นลูกของ
เราอาจจะดับไปก่อนเราดับ เราต้องเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์น้ ี มีอะไรก็ตอ้ งจาก
เราไปหมด เราพร้อมทีจ่ ะรับกับเหตุการณ์น้ หี รือไม่ ถ้ายังไม่พร้อม เวลาไปเจอ
ของจริงจะทําได้อย่างไร เพียงแต่คดิ ก็ยงั รับไม่ได้ เช่นคิดว่าลูกเราอาจจะต้อง
ตายจากเราไปก่อน ถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้ เวลาไปพบกับเหตุการณ์จริงจะเป็ น
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อย่างไร ต้องซ้อมไว้ก่อน ต้องคิดอย่างนี้ไว้ก่อนว่า ไม่แน่นะ ลูกเราอาจจะไปก่อน
ก็ได้ ถ้ากล้าคิดก็จะฝังอยู่ในใจจนไม่ลมื
พอพบกับเหตุการณ์จริง จะไม่ต่นื เต้นหวาดกลัว เพราะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับ
กับเหตุการณ์น้ แี ล้ว อาจจะมีอารมณ์บา้ งเล็กๆน้อยๆ แต่ไม่ถงึ กับเสียหลัก บาง
คนเป็ นบ้าไปเลยก็มี กินไม่ได้นอนไม่หลับ เป็ นเดือนกว่าจะทําใจได้ ถ้าพร้อมที่
จะรับกับเหตุการณ์ เป็ นเพียงเดีย๋ วเดียว เพียงนาที ๒ นาทีหลังจากได้ฟงั ข่าว
แล้วก็ผ่านไปจบไป มีหน้าทีท่ าํ อะไรก็ทาํ ไป ทําศพก็ทาํ ไป ถ้าไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะคิดถึง
เรื่องดับได้ แสดงว่าจิตไม่มสี มาธิพอ เพราะมีกเิ ลสมาก มีความหลง มีอปุ าทาน
ความยึดติด มีความอยาก อยากจะให้อยู่กบั เราไปนานๆ จะไม่กล้าคิดถึงเรื่อง
การจากไป ถ้าจิตมีสมาธิพอ ความโลภความโกรธความอยากความหลง อุปาทาน
ความยึดติดจะถูกกดเอาไว้ ยังมีอยู่ แต่ไม่มแี รงพอทีจ่ ะทําไม่ให้เราคิดถึงความ
จริงได้ ว่าไม่เขากับเราก็ตอ้ งจากกันอย่างแน่นอน ใครจะไปก่อนใครเท่านัน้ เอง
จะคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ พอเหตุการณ์เกิดขึ้น
ก็จะไม่เดือดร้อน เหมือนรู้วา่ ตอนจบของหนังเป็ นอย่างไร จะหวาดเสียวขนาด
ไหน เราก็รู้วา่ ตอนจบจะเป็ นอย่างไร ถ้าเขาจะต้องตาย ต่อให้อยู่อย่างปลอดภัย
ขนาดไหนก็ตาม เราก็รู้วา่ ในตอนจบเขาก็ตอ้ งจากเราไป เราจึงเตรียมรับกับความ
ดับของสิง่ ต่างๆให้ได้ ไม่เพียงแต่รู้เกิดดับเกิดดับ เช่นได้ยนิ เสียงแล้วก็ดบั ไป
อะไรมากระทบแล้วก็ดบั ไป ก็รู้กนั อยู่แล้ว รู้แล้วต้องทําใจ เวลาได้ยนิ เสียง
สรรเสริญทําใจเฉยๆได้หรือเปล่า ไม่ดใี จกับเสียงสรรเสริญได้หรือเปล่า เวลาถูก
ด่าทําใจเฉยได้หรือเปล่า นี่คอื เรื่องทีเ่ ราต้องทํา คือทําใจ โดยการรู้ทนั ว่าสิง่ ต่างๆ
เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา มีข้นึ มีลง มีเกิดมีดบั
ทีใ่ ห้ศึกษาเกิดดับก็คอื ให้ศึกษาอนิจจังนัน่ เอง ธรรมชาติของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ไม่
ถาวรไม่น่ิง เปลีย่ นไปเรื่อยๆ คนทีอ่ ยู่ใกล้ตัวเราวันนี้ดพี รุ่งนี้ไม่ดกี ็ได้ เพราะ
อารมณ์เขาเปลีย่ นไปเรื่อยๆ เวลาอารมณ์ดเี ขาก็พูดดีทาํ ดี เวลาอารมณ์ไม่ดเี ขาก็
พูดไม่ดที าํ ไม่ดี เรารับความดีความไม่ดขี องเขาได้หรือเปล่า อยู่ตรงนี้ต่างหาก อยู่
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ทีว่ า่ เราทําใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้หรือเปล่า ไม่วา่ จะขึ้นหรือลง ไม่วา่ จะเกิด
หรือดับ ทําใจให้เป็ นอุเบกขาเหมือนกับไม่มอี ะไรเกิดขึ้น สําหรับใจทีร่ ู้ทนั แล้วการ
เกิดกับดับนี้เท่ากัน ไม่ดใี จ ไม่เสียใจ เวลาได้มาก็ไม่ดใี จ เพราะรู้วา่ ได้มาเพือ่
จะต้องเสียไป ถ้าไม่ได้มาก็ไม่ตอ้ งเสียไป ถ้าไม่มกี ็ไม่ตอ้ งเสียไป เวลามีจงึ ไม่ควร
ดีใจ ถ้าดีใจก็แสดงว่าหลงแล้ว ถ้าดีใจเวลาเสียไปก็ตอ้ งเสียใจ ถ้าได้มาไม่ดใี จ
เวลาเสียไปก็จะไม่เสียใจ ต้องทําใจ อย่าไปชอบไปชัง อย่ายินดียนิ ร้ายกับการเกิด
ดับของสิง่ ต่างๆ นี่คอื การดูการเกิดดับ ดูเพือ่ สอนใจให้รู้วา่ ไม่มอี ะไรคงเส้นคงวา
มีการเปลีย่ นแปลง มีการเกิดขึ้นแล้วตัง้ อยูแ่ ล้วดับไป ใจมีหน้าทีร่ บั รู้ก็รบั รู้ไป ทํา
ใจให้เป็ นเหมือนกระจก เวลายิ้มใส่กระจกมันก็เฉย มันไม่ดใี จ เวลาแยกเขี้ยวใส่
กระจกมันก็ไม่โกรธ ให้ใจเป็ นเหมือนกระจก เพียงแต่รบั รู้อย่างเดียว ใจคือผูร้ ู้
เป็ นธาตุรู้ ถ้ามีกเิ ลสมาเกี่ยวข้องด้วย ก็ทาํ ให้ใจยินดียนิ ร้าย เราต้องสอนใจให้ยุติ
ยินดียนิ ร้าย รักชัง โลภโกรธ ให้รู้เฉยๆ ใจรับรู้ได้หมด ไม่มอี ะไรทําลายใจได้
ระเบิดนิวเคลียร์ก็ทาํ ลายใจไม่ได้ ทําลายเพียงร่างกาย ถ้าใจยินดีกบั การระเบิด
ของร่างกายแล้ว ใจจะไม่เดือดร้อน ทีใ่ ห้ศึกษาการเกิดดับก็คอื ให้ศึกษาอนิจจัง
ถ้าไม่รู้ทนั อนิจจังก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้าไม่รู้วา่ เกิดมาแล้วต้องดับก็จะมี
อุปาทานความยึดติด อยากจะให้อยู่กบั เราไปตลอด พอจะต้องดับก็เกิดความ
ทุกข์ข้นึ มา ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้ารู้ทนั ว่าเกิด
มาแล้วต้องดับ ก็จะไม่วติ กกังวล ขณะอยู่ดว้ ยกันก็อยู่ไป เวลาไม่อยู่ก็ไม่กงั วล
เวลาไม่เห็นหน้าก็ไม่กงั วล ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพราะพร้อมทีจ่ ะให้เกิด อะไรจะ
เกิดก็ตอ้ งเกิด นี่คอื การศึกษาไตรลักษณ์ การเกิดดับคืออนิจจา ความทุกข์คอื
การไปยึดติดในสิง่ ทีเ่ กิดดับ ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็จะไม่เกิดความทุกข์ข้นึ มา อนัตตา
คือไม่ใช่ของเรา เป็ นของชัว่ คราวเป็ นของทีย่ มื เขามา เราไม่ได้เป็ นเจ้าของที่
แท้จริง สักวันหนึ่งเจ้าของทีแ่ ท้จริงก็จะมาขอคืนไป ก็คอื ธรรมชาติดนิ นํา้ ลมไฟนี้
เอง สักวันหนึ่งก็จะมาขอร่างกายนี้กลับไป นํา้ ก็จะมาทวงเอาส่วนนํา้ ไป ดินก็จะ
มาเอาส่วนดินไป ลมก็จะมาเอาส่วนลมไป ไฟก็จะเอาส่วนไฟไป ร่างกายก็จะไม่มี
อะไรหลงเหลืออยู่ นี่คอื อนิจจังทุกขังอนัตตา เป็ นปัญญาของพระพุทธศาสนา ข้อ
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สําคัญต้องอยู่คู่กบั ใจทุกเวลานาที รู้เพียงแค่น้ ยี งั ไม่พอ ตอนนี้เรารู้อนิจจังทุกขัง
อนัตตา แต่ยงั ไม่ฝงั อยู่ในใจตลอดเวลา พอไปเจอเหตุการณ์จริงก็ลมื ไป เกิด
ความวิตกหวาดกลัว เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เราจึงต้องปลูกฝังอนิจจังทุกขัง
อนัตตาให้อยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออก มองอะไรต้องรู้ทนั ทีวา่ มันเกิดดับ มัน
ต้องดับ อย่าไปยึดอย่าไปติด ไม่ใช่ของเรา ต้องท่องคาถานี้ไว้ ไม่อย่างนัน้ จะลืม
พอลืมแล้วก็จะอยาก เห็นอะไรสวยๆงามๆก็อยากได้ แสดงว่าไม่เห็นเกิดดับ เห็น
แต่เกิดอย่างเดียว จึงอยากได้
ถาม เวลาทีจ่ ติ ดับแล้วออกไปนี้ ตัวธาตุรู้ตามติดไปกับจิตไหมคะ
ตอบ จิตไม่ดบั จิตกับธาตุรู้เป็ นตัวเดียวกัน จิตไม่เคยดับ ธาตุรู้ไม่เคยดับ แต่อารมณ์
ทีเ่ กิดในจิตนี้เกิดดับเกิดดับ เช่นความสุขความทุกข์ในจิตนี้มนั เกิดดับเกิดดับ
ความกลัวก็เกิดดับเกิดดับ ความรักความชังก็เกิดดับเกิดดับ เป็ นอาการของจิต
ไม่ใช่เป็ นตัวจิต ตัวจิตก็คอื ตัวรู้ผูร้ ู้ ตัวรู้น้รี ู้อยู่ตลอดเวลา เหมือนนํา้ นํา้ ก็เป็ นนํา้
อยู่ตลอดเวลา แต่ลูกคลืน่ อยู่ในนํา้ นี้ มันเกิดดับเกิดดับ
ถาม ธาตุรู้ของแต่ละคนนี้ทไ่ี ม่ตายใช่ไหมคะ
ตอบ ตัวทีค่ ุยกันอยู่น่กี ็ตวั ธาตุรู้ ความคิดก็ออกมาจากธาตุรู้ คิดมาแล้วก็สงมาทาง
ั่
ร่างกาย ให้ร่างกายพูด เป็ นการกระทําของตัวรู้ตวั จิต ไม่ใช่ร่างกายเป็ นผูก้ ระทํา
ร่างกายเป็ นเพียงผูร้ บั คําสังของจิ
่ ต
ถาม การเข้านิพพานนี้ คือตัวธาตุรู้ทเ่ี ข้าไป
ตอบ ธาตุรู้เป็ นนิพพานถ้าไม่มโี ลภโกรธหลง นิพพานไม่ได้เป็ นสถานที่ เป็ นสภาวะของ
จิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ธาตุรู้ตวั เดิม เหมือนคนทีร่ กั ษาโรคภัยไข้เจ็บจนหายไป
หมดแล้ว ก็ยงั เป็ นคนเดิมอยู่ เพียงแต่ไม่มโี รคอยู่ในร่างกาย เป็ นร่างกายทีไ่ ม่มี
เชื้อโรค แต่ไม่ได้หายไปไหน จิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ไม่ได้สูญ
หายไปไหน ทีส่ ูญก็คอื ความโลภความโกรธความหลง เหลือแต่ความบริสุทธิ์ ถ้า
70

ไม่ปฏิบตั จิ ะไม่เข้าใจ จะคิดว่านิพพานคือสูญ ถ้าอย่างนัน้ ปฏิบตั ไิ ปให้เหนื่อย
ทําไม จิตไม่สูญ
ถาม เวลาทีเ่ รานัง่ สมาธิอยู่น้ ี รู้สกึ ว่ามีการเกิดดับของบางส่วน ตอนนัน้ มีอยู่จดุ หนึ่งที่
มันนิ่ง แล้วก็มตี วั ทีว่ ง่ิ ไปวิง่ มาเกิดดับไปเรื่อย ตัวนิ่งตัวนัน้ คือตัวเกิดดับอีกตัว
หนึ่งหรือเปล่าคะ
ตอบ สมาธิมหี ลายระดับ ถ้ายังไม่น่งิ เต็มทีก่ ็ยงั มีการเกิดดับเกิดดับ
ถาม พอมันดับ มันก็จะนิ่งๆ แล้วก็จะเกิดขึ้นมาอีก เสร็จแล้วก็ดบั
ตอบ ให้รู้วา่ มันเป็ นอย่างนัน้ รู้วา่ จิตยังไม่น่งิ เต็มที่ ถ้านิ่งเต็มทีแ่ ล้ว ตัวเกิดดับเกิดดับ
ต่างๆจะหายไปหมด จะเหลือแต่ตวั รู้อย่างเดียว ทีเ่ รียกว่าสักแต่วา่ รู้ หรือนิ่ง
แล้วแต่ยงั รู้อยู่กบั เรื่องเสียงเรื่องกลิน่ เรื่องรส แต่จติ ไม่วนุ่ วายไปกับมัน ก็เป็ น
สมาธิเหมือนกัน ได้ขนาดนัน้ ก็พอใช้ได้ ถ้าจะนิ่งแบบทุกอย่างหายไป ก็ตอ้ งเป็ น
สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เป็ นขัน้ ที่ ๙ ของฌานสมาบัติ คือรูปฌาน ๔ อรู ป
ฌาน ๔ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ อันนัน้ ดับหมดเลย สัญญาก็ดบั เวทนาก็ดบั
เหลือแต่จติ ดวงเดียว ละเอียดทีส่ ดุ แต่ไม่ได้เป็ นการดับของกิเลส กิเลสเพียงแต่
ถูกระงับการทํางานไปชัว่ คราว เพราะไม่สามารถใช้ขนั ธ์คอื สัญญาได้
ถาม ถ้าจิตมีเกิดมีดบั มีตวั วิง่ นี้ จะพิจารณาได้ไหม หรือว่าจะต้องรอให้มนั นิ่งจนไม่มี
ตัวทีเ่ กิดดับ
ตอบ เวลาทําสมาธิ เราต้องการให้มนั นิ่งอย่างเดียว ไม่ตอ้ งการพิจารณา รอให้ออกมา
จากสมาธิก่อนแล้วค่อยพิจารณา สมาธิเป็ นเวลาหลับนอนพักผ่อน ต้องให้มนั พัก
ให้เต็มที่ อย่าใช้งาน พอพักผ่อนเต็มทีแ่ ล้วตื่นขึ้นมาค่อยเอาไปทํางาน เอาไตร
ลักษณ์ฝงั เข้าไปในใจเรื่อยๆ คิดแต่เรื่องไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆ เพือ่ จะได้ไม่ยดึ ติด
ไม่อยากได้ ไม่รกั ชัง นี่คอื เป้ าหมายของการพิจารณาทางปัญญา ถ้ารู้วา่ เกิดดับ
เกิดดับแล้วยังชอบยังอยากได้อยู่ ยังหวาดกลัวอยู่ ยังกลัวตายอยู่ ก็ไม่เกิด
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ประโยชน์อะไร พิจารณาเพือ่ อะไร พิจารณาเพือ่ ดับความกลัว เพราะมันเป็ น
ความทุกข์ ปัญญามีไว้เพือ่ ดับความทุกข์ ต้องพิจารณาจนไม่กลัว เอาความจริง
มายืนยันกับจิตว่า ต้องตายแน่ๆร่างกายนี้ ไม่มที างอืน่ พอโดนยืนยันอย่างนี้มา
ตลอด ก็ตอ้ งยอมแพ้ กิเลสฝื นไม่ได้ ความจริงมีนาํ้ หนักมากกว่าความอยาก
ความอยากสูค้ วามจริงไม่ได้ ความอยากสู ม้ รรคไม่ได้ สมุทยั สูม้ รรคไม่ได้ ถ้าสู ้
ได้ก็ไม่มนี ิโรธ การดับทุกข์ก็จะไม่เกิด พระพุทธเจ้าก็จะไม่ปรากฏ แต่ปญั ญา
ความจริงเหนือกว่าความอยาก ความอยากอยู่สูค้ วามจริงไม่ได้ ถ้าหมอบอกว่า
อยู่ได้อกี ๖ เดือน จะเชื่อหรือไม่เชื่อล่ะ ทีน้ กี ็จะทําบุญอย่างเต็มที่ มีอะไรก็จะ
สละ ไม่หวงแล้ว ถ้าเห็นว่าจะดับจริงๆจะปฏิบตั ธิ รรมอย่างจริงจัง จะปล่อยวาง
ถ้ายังไม่เห็นว่าจะตาย ก็จะหวงจะห่วงจะเสียดาย ต้องพิจารณาให้เห็นว่าต้องตาย
แน่ๆ จะได้ไม่อยากได้อะไร
ถาม มีเพือ่ นคนหนึ่ง ตอนทีน่ งั ่ สมาธิ เขารู้สกึ ว่าปล่อยไปได้หมด คิดว่าไม่มพี ่อไม่มแี ม่
ไม่มคี นรัก พอออกมาจิตรู้สกึ เป็ นอิสระโปร่งโล่ง
ตอบ เวลาจิตสงบ ความคิดก็หยุดทํางานไป จะโล่งจะว่าง แต่พอออกมาได้ไม่นาน ก็
จะกลับคืนสู่สภาพเดิม เริ่มคิดปรุงแต่ง สัญญาทีเ่ ป็ นสมมุตติ ่างๆก็จะกลับมา จะ
มีพ่อมีแม่มเี พือ่ นมีพม่ี นี อ้ ง จะมีอปุ าทานความยึดติด มีความทุกข์ความกังวล
เพราะสมาธิน้ ไี ม่สามารถดับสิง่ เหล่านี้ได้ เพียงแต่กดไว้ชัว่ คราว เหมือนหินทับ
หญ้า เวลามีหนิ ทับหญ้าไว้ หญ้าก็ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้ พอเอาหินออกไปไม่
นาน หญ้าก็จะฟื้ นขึ้นมาใหม่ ขณะอยู่ในสมาธิเป็ นเหมือนนิพพานชัว่ คราว ตอน
นัน้ กิเลสจะหยุดทํางาน พอออกจากสมาธิแล้วมันก็กลับมาทํางานใหม่ ต้องใช้
ปัญญา เพราะปัญญาจะกําจัดกิเลสได้อย่างถาวร ไม่มวี ธิ ีอน่ื แต่ตอ้ งอาศัยสมาธิ
เพือ่ ลดกําลังของกิเลสให้อ่อนลง พอกิเลสอ่อนลงแล้ว ก็จะง่ายต่อการตัดด้วย
ปัญญา ถ้ากิเลสมีกาํ ลังมาก จิตทีไ่ ม่มสี มาธิจะใช้ปญั ญาตัดมันไม่ได้ มันจะดื้อ
มันจะสู ้ ถ้าจิตมีสมาธิมนั จะไม่ด้อื จะไม่มกี าํ ลังมาก ทําให้ปัญญาสามารถตัด
ทําลายมันได้
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ถาม จิตจะมีสมาธิได้ ต้องตัดกามฉันทะให้ได้ก่อนใช่ไหมคะ
ตอบ กามฉันทะเป็ นอุปสรรค เป็ นนิวรณ์ ถ้ามีกามฉันทะ จะนัง่ สมาธิได้เดีย๋ วเดียว จะ
รู้สกึ เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ จะไม่อยากนัง่ เพราะกามฉันทะจะไม่ชอบความเจ็บ
จะกระวนกระวายกระสับกระส่าย ไม่สามารถนัง่ ต่อไปได้ ถ้าตัดกามฉันทะได้
เช่นอยู่กบั ความยากลําบากได้ ร้อนก็ปล่อยมันร้อนไป ไม่ตอ้ งไปติดแอร์ เจ็บตรง
นัน้ ปวดตรงนี้ก็ปล่อยมันเจ็บมันปวดไป
ไม่หาความสุขจากความสบายของ
ร่างกาย พอไม่มกี ามฉันทะ คือไม่ตอ้ งการความสุขทางร่างกาย เวลานัง่ สมาธิถา้
เกิดมีการเจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ ก็จะพอทนได้ จะไม่รู้สกึ อึดอัดลําบากใจ
สามารถบริกรรมพุทโธต่อไปจนเข้าสู่ความสงบได้
เวลาทําสมาธิตอ้ งตัดกามฉันทะ ตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นดูหนังฟัง
เพลง หาความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รส จะทําให้การนัง่ สมาธิงา่ ยขึ้น ถ้ายังติด
ความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รสอยู่ เดีย๋ วก็หวิ เครื่องดืม่ ชนิดนัน้ ชนิดนี้ เดีย๋ วก็
อยากจะรับประทานขนมแล้ว ต้องถือศีล ๘ เพือ่ ตัดกามฉันทะ รับประทาน
อาหารพอกับความต้องการของร่างกาย ไม่รบั ประทานตามกามฉันทะ ตามความ
อยาก ไม่รบั ประทานหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว ความสุขทางตาหูก็ไม่ตอ้ งดูไม่ตอ้ ง
ฟัง ถ้าจะดูก็ดูธรรมะฟังธรรมะไป เวลานอนก็จะไม่นอนบนฟูกหนาๆ จะนอน
ยาว ร่างกายนอน ๔ ชัว่ โมงก็พอ แต่ถา้ นอนบนฟูกจะนอน ๘ ชัว่ โมง จะเสียเวลา
ไป แทนทีจ่ ะเอา ๔ ชัว่ โมงมานัง่ สมาธิ ก็ตอ้ งมาเสียเวลากับการนอน นอนมากๆ
พอตื่นขึ้นมาก็อยากจะกินอีก จะติดอยู่กบั การหาความสุขทางกามฉันทะ จะไม่
สามารถนัง่ สมาธิได้ ถ้าจะเจริญสมาธิตอ้ งตัดกามฉันทะ รับประทานมื้อเดียว บาง
ทีก็อดอาหาร จะช่วยตัดกามฉันทะไปได้มาก เวลานัง่ สมาธิจะมีกาํ ลังต่อสู ้ กับ
ความเจ็บปวดของร่างกาย จะไม่รู้สกึ อึดอัดรําคาญใจ จะสามารถทําจิตให้เป็ น
สมาธิได้ ต้องตัดนิวรณ์น้ ใี ห้ได้ มันยากเพราะมันฝื นกับนิสยั ของเรา ทีถ่ ูกปลูกฝัง
มาให้ชอบความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เวลาต้องระงับก็เหมือนคนติดยาเสพติด
แล้วไม่ได้เสพ จะทุกข์ทรมานใจ
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ถ้ามีความศรัทธามีความเชื่อว่าการตัดนิวรณ์น้ ี ถึงแม้จะทุกข์มากแต่เป็ นความ
ทุกข์ระยะสัน้ ทุกข์ตอนต้นเพือ่ ความสุขตอนปลาย ก็ควรยอมทนทุกข์ไป ต่อไปก็
จะไม่ทกุ ข์ ถ้าฝื นได้ ๒ – ๓ ครัง้ ต่อไปจะง่าย จะยากลําบากตอนใหม่ๆ ถ้าเคย
สูบบุหรี่หรือดืม่ สุรา เวลาหยุดดืม่ หรือหยุดสูบบุหรี่ ใหม่ๆจะรู้สกึ ยากมาก แต่พอ
ฝื นได้สกั ครัง้ ๒ ครัง้ แล้ว ต่อไปจะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆ จะเลิกได้ในทีส่ ุด พอไม่มี
กามฉันทะแล้ว จิตจะไม่ปรุงแต่งไปหาความสุข จะไม่ฟ้ งุ ซ่าน เวลาทําสมาธิจะ
สงบง่าย ง่ายกว่าจิตทีค่ ดิ ปรุงแต่งหารูปเสียงกลิน่ รสอยู่ตลอดเวลา ถ้ายอมทุกข์
ตอนต้นจะสบายตอนปลาย ทุกข์เดีย๋ วเดียวเหมือนกับหมอผ่าตัด ผ่าแล้วหายไป
ตลอด ผ่าเอากิเลส ๓ ตัวออกไปจากใจแล้ว สบายไปตลอด ไม่มวี นั สิ้นสุด ถ้าไม่
เอา ๓ ตัวนี้ออก อยู่ไปอีก ๑๐๐ ชาติ ๑๐๐๐ ชาติก็ยงั ต้องทุกข์อยู่ ยอมเจ็บเถิด
ไม่มใี ครไม่เจ็บ เวลาผ่าตัดกิเลสไม่มยี าสลบ มีแต่ขนั ติ ตายเป็ นตาย อดเป็ นอด
ทุกข์เป็ นทุกข์ อย่าไปกลัวตาย อย่าไปกลัวทุกข์ อย่าไปกลัวอดอยาก ต้องตาย
ด้วยกันทุกคน ให้ตายแบบกําไรดีกว่าอยูแ่ บบขาดทุน อยู่แบบกิเลสเจริญงอก
งาม จะอยู่แบบขาดทุน ตายแบบกิเลสตายไปด้วย จะตายแบบกําไร เช่นองค์ท่ี
บรรลุในปากเสือ
ถาม เวลาอยู่ใกล้คนรอบข้าง บางทีรบั เขาไม่ได้ เวลาเขาปวดหัวเป็ นไข้ ควรจะทํา
อย่างไร ยิง่ อยากให้เขาหายก็ยง่ิ เป็ น
ตอบ เพราะจิตเรายังไม่มปี ญั ญา ทีจ่ ะพิจารณาเพือ่ ปล่อยวางเขา ว่าเป็ นเรื่องธรรมดา
ของเขา เกิดแก่เจ็บตาย บางคนก็เจ็บมาก บางคนก็เจ็บน้อย ขึ้นอยู่กบั บุญกรรม
ทีเ่ ขาทํามา ถ้ามีกรรมมากก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บมาก มีบญ
ุ มากก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บ
น้อย ต้องปล่อยไปตามเรื่องของเขา ถ้าช่วยพาไปหาหมอได้ก็พาไป ทําอะไรได้ก็
ทําให้ไป แต่อย่าไปอยากให้เขาเป็ นอย่างอืน่ เขาต้องเป็ นของเขาอย่างนี้ เป็ นกรรม
เป็ นบุญของเขา ใจถึงจะเป็ นอุเบกขาได้
ถาม เขาทุกข์ใจเขาไม่สบายใจ เราก็จะไม่สบายใจไปกับเขาด้วยค่ะ
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ตอบ เพราะเรายังไม่ปล่อยวางเขา
ถาม ควรทําใจนิ่งๆแล้วดูไปเฉยๆใช่ไหมคะ
ตอบ เขาจะเป็ นอย่างไรก็เรื่องของเขา เราดีใจก็ไม่ดี เสียใจก็ไม่ดี เฉยๆดีทส่ี ุด จะเฉย
ได้ก็ตอ้ งยอมรับว่าเป็ นบุญเป็ นกรรมของเขา
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