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กัณฑ์ท่ี ๔๑๓

การบูชาที่แท้จริง
๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๓

การไปหรือไม่ไปงานศพของครูบาอาจารย์น้ ี ความจริงก็ทาํ ได้ทงั้ ๒ อย่าง ไปก็ได้ ไม่ไปก็
ได้ ถ้าเข้าใจว่าไม่ไปเพราะอะไร จะไม่ไปก็ได้ เพราะสามารถบูชาท่านได้ทน่ี ่ี ไม่ตอ้ งไปที่
หน้าศพของท่าน การบูชานี้ทา่ นก็ได้สอนอยู่แล้วว่า การปฏิบตั บิ ูชาเป็ นการบูชาที่แท้จริง
ถ้าเราปฏิบตั ติ ามทีท่ ่านสอนให้เราปฏิบตั ิ คือทําบุญให้ทาน รักษาศีล ภาวนา ก็ถอื ว่าได้
บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้ว เป็ นการบูชาทีแ่ ท้จริง คือปฏิบตั บิ ูชา จะบูชาต่อ
หน้าท่านก็ได้ บูชาข้างหลังก็ได้ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ถึงแม้จะได้เกาะชาย
ผ้าเหลือง ถ้าไม่ได้ปฏิบตั ิ ก็ยงั อยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็ นโยชน์ ถึงแม้จะอยู่ห่างไกล
จากพระพุทธเจ้าเป็ นโยชน์ ถ้าได้ปฏิบตั ิ ก็ถอื ว่าได้เกาะชายผ้าเหลือง ได้อยู่ใกล้
พระพุทธเจ้าแล้ว เพราะผูป้ ฏิบตั จิ ะเป็ นผูเ้ ห็นธรรม ผูบ้ รรลุธรรม ถ้าปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
ผลก็คอื ดวงตาเห็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นมา เมือ่ เห็นธรรมก็จะเห็นตถาคต ผูใ้ ดเห็นธรรม
ผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ผูใ้ ดเห็นตถาคตผูน้ ้นั เห็นธรรม ก็คอื ผูท้ ป่ี ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เป็ นผู ้
ทีบ่ ูชาทีแ่ ท้จริง ข้อสําคัญอยู่ตรงนี้ อยู่ทก่ี ารปฏิบตั บิ ูชา พอเราได้ศึกษาได้ยนิ ได้ฟงั พระ
ธรรมคําสอน ไม่วา่ จะจากพระพุทธเจ้าเอง หรือจากพระอริยสงฆ์สาวก แล้วนํามาปฏิบตั ิ
เราก็ได้บูชาอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าก็ดี พระอริยสงฆ์ก็ดี ท่านสละเวลาอบรมสังสอน
่
พวกเรา ก็เพือ่ ให้พวกเราได้มดี วงตาเห็นธรรม ได้บรรลุธรรม ได้หลุดพ้นจากความทุกข์
กัน เป็ นเป้ าหมายของการสังสอนของครู
่
บาอาจารย์ ตัง้ แต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงครูบา
อาจารย์ในสมัยปัจจุบนั นี้ ท่านไม่ปรารถนาอะไรจากเรา ยิง่ กว่าการทีจ่ ะเห็นพวกเราได้
บรรลุธรรม ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กนั เพราะเป็ นเรื่องสําคัญทีส่ ุดของชีวติ เราของใจ
เรา
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ใจของพวกเรานี้ ได้อยู่ภายใต้อาํ นาจของความทุกข์มา เป็ นเวลาอันยาวนานนับไม่ถว้ น
จะมีโอกาสได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ก็ตอนทีไ่ ด้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้พบพระ
ธรรมคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้านี้เท่านัน้ ถ้าได้พบแล้วแต่ไม่นาํ เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ก็เป็ นการเสียเวลาเสียชาติเกิด เหมือนกับไก่ได้พลอย ทีไ่ ม่มปี ญั ญาพอทีจ่ ะนําเอาพลอย
นี้ไปทําให้เกิดประโยชน์กบั ตนได้ จึงได้แต่กนิ ตัวหนอนตัวไส้เดือนเป็ นอาหาร พวกเราที่
ได้เกิดเป็ นมนุษย์ ได้พบกับพระพุทธศาสนานี้ เหมือนกับได้พบเพชรพลอย ดังทีเ่ ราเรียก
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วา่ รัตนะ รัตนะก็คอื เพชรนิลจินดา ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ ต่อ
จิตใจของพวกเรา เพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้ เี ท่านัน้ แล ทีจ่ ะสามารถนําพา
พวกเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ให้ได้บรรลุธรรม ได้เป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆกัน
ถ้าไม่มพี ระพุทธศาสนามาปรากฏให้โลกได้กราบไหว้บูชา ได้ยดึ เป็ นสรณะ สัตว์โลกก็
จะต้องจมอยู่ในกองทุกข์ไปอย่างไม่มวี นั สิ้นสุด จนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนา เจอ
พระพุทธเจ้าองค์ต่อไป จะเจอองค์ไหนก็ตาม ก็จะมีคุณค่าเท่ากัน เพราะพระพุทธเจ้า
ทุกๆพระองค์ก็ทรงสังสอนพระธรรม
่
เพือ่ ให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ได้บรรลุ
ธรรมกันทุกๆพระองค์ ไม่มคี าํ สอนของพระพุทธเจ้าองค์ใดทีแ่ ตกต่างกันเลย คือทรง
สอนให้ทาํ ความดีทง้ั หลายให้ถงึ พร้อม ละบาปทัง้ ปวง ทําจิตใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์ นี่เป็ น
คําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ไม่วา่ จะเป็ นองค์ทไ่ี ด้ปรากฏขึ้นมาแล้วในอดีตก็ดี
หรือทีจ่ ะมาปรากฏในอนาคตก็ดี ก็จะสอนแบบเดียวกันทัง้ นัน้ คือสอนให้ปฏิบตั บิ ูชา ถ้า
ได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้ว จึงไม่ควรปล่อยให้สง่ิ ทีม่ คี ุณค่าต่อจิตใจนี้หลุดจากมือไป
โดยไม่ได้ตกั ตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนา
หน้าทีข่ องพวกเราจึงมีอยู่ ๒ ประการคือ ๑. คันถธุระ ๒. วิปสั สนาธุระ คันถธุระคือ
การศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า วิปสั สนาธุระคือการทําให้รู้แจ้งเห็นจริงใน
พระธรรมคําสอน ในมรรคผลนิพพาน ในธรรมขัน้ ต่างๆ การบรรลุธรรมนี้แหละเป็ น
วิปสั สนาธุระ ธรรมทีบ่ รรลุก็มอี ยู่ ๙ ขัน้ ด้วยกัน คือมรรค ๔ ผล ๔ นิ พพาน ๑ มรรค
กับผลนี้เป็ นธรรมคู่กนั ก่อนจะบรรลุผลก็ตอ้ งเจริญมรรคก่อน มรรคเป็ นเหมือนบันได
ทีจ่ ะพาให้ข้นึ สู่ชนั้ ต่างๆของตัวอาคาร แต่ละชัน้ ก็จะมีบนั ไดทีจ่ ะต้องเดินขึ้นไป บันไดก็
คือมรรคทีต่ อ้ งเจริญกันให้มากนี่เอง คือทานศีลภาวนา ทานก็ทาํ กันไปตามกําลัง จาก
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น้อยไปหามาก ศีลก็รกั ษาไป จากน้อยไปหามาก ภาวนาก็เช่นเดียวกัน ทําไปจนถึงขัน้
อริยมรรค ก็จะก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานไปตามลําดับ ตัง้ แต่ขนั้ ที่ ๑ คือโสดาปัตติ
มรรคและโสดาปัตติผล ขัน้ ที่ ๒ คือสกิทาคามิมรรคและสกิทาคามิผล ขัน้ ที่ ๓ คือ
อนาคามิมรรคและอนาคามิผล ขึ้นที่ ๔ คืออรหัตตมรรคและอรหัตตผล แล้วก็จะถึงพระ
นิพพาน ขัน้ อรหัตตผลกับพระนิพพานจะอยู่ตดิ กัน พอได้อรหัตตผลแล้วก็จะได้พระ
นิพพาน จิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์เต็ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ขัน้ ที่ ๑ ก็จะสะอาด ๒๕
เปอร์เซ็นต์ ขัน้ ที่ ๒ ก็จะสะอาด ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ขัน้ ที่ ๓ ก็จะสะอาด ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ขัน้
ที่ ๔ ก็จะสะอาด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็ นบริสุทธิ์พทุ โธ เป็ นจิตบริสุทธิ์ ส่วนขัน้ ที่ ๑ ขัน้ ที่
๒ ขัน้ ที่ ๓ ยังไม่เรียกพระนิพพาน เพราะจิตยังไม่สะอาดบริสุทธิ์เต็มที่ ถ้าเป็ นพระจันทร์
ก็ยงั ไม่เต็มดวง ยังไม่เรียกว่าจันทร์เพ็ญ จะเป็ นจันทร์เพ็ญก็ตอ้ งขึ้น ๑๕ คํา่ แล้ว นี่ก็เป็ น
เพียงชื่อของธรรมขัน้ ต่างๆ
เวลาปฏิบตั จิ ะไม่มปี ้ ายบอก ว่าตอนนี้ถงึ ขัน้ โสดาบันแล้ว ถึงขัน้ สกิทาคามีแล้ว ถึงขัน้
อนาคามีแล้ว ถึงขัน้ พระอรหันต์แล้ว แต่จะรู้จากการดับของสังโยชน์ คือสิง่ ทีผ่ ูกมัดใจ
ให้หลงติดอยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิด จะดับไปตามลําดับ เช่นขัน้ พระโสดาบัน ก็จะไม่มี
ความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพราะมีดวงตาเห็นธรรม พอปฏิบตั ไิ ปจนเกิด
ปัญญาขึ้นมา มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์
เพราะผูท้ เ่ี ห็นธรรมก็คอื พระสงฆ์นนั ่ เอง ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ พอเห็นธรรมก็จะรู้วา่
พระพุทธเจ้าเป็ นอย่างไร อ๋อพระพุทธเจ้าเป็ นอย่างนี้เอง เดีย๋ วนี้เราก็ได้เป็ นอย่าง
พระพุทธเจ้า คือใจของเราได้หยังเข้าสู
่ ่กระแสพระนิพพานแล้ว ได้รู้แล้วว่าความหลงทีท่ าํ
ให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดนี้ เราได้ตดั ให้เบาบางลงไปแล้ว คือได้ละสักกายทิฐิ การเห็น
ขันธ์ ๕ เป็ นตัวเราของเรา ตอนนี้ได้พจิ ารณาเห็นแล้วว่า เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตา เกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป จะรู้อยู่ตรงนี้ ถ้าเปิ ดตําราดูสงั โยชน์ ๑๐
ประการทีจ่ ะต้องตัด ก็จะเข้าใจว่าขัน้ ของพระโสดาบันเป็ นอย่างนี้ พอมีดวงตาเห็นธรรมก็
จะเห็นพระพุทธ ผูท้ เ่ี ห็นพระพุทธ เห็นพระธรรมก็คอื พระอริยสงฆ์ ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
ผูบ้ รรลุธรรมขัน้ นี้ ก็จะไม่สงสัยว่า พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ พระธรรมมีจริงหรือไม่
พระอริยสงฆ์มจี ริงหรือไม่ จะไม่สงสัย ถ้าละสังโยชน์ได้ ๓ ประการคือ ๑. สักกายทิฐิ
5

๒. วิจกิ จิ ฉา ความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ๓. สีลพั พตปรามาส พอเห็น
ธรรมคือเห็นพระอริยสัจ ๔ ก็จะเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยาก เห็นว่าทุกข์ดบั ด้วยการ
ดับความอยากด้วยมรรค ด้วยสติดว้ ยปัญญา ก็จะรู้วา่ ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องทํา
พิธีกรรมต่างๆ เพือ่ ลบล้างบาป ลบล้างความทุกข์ เช่นเวลาสูญเสียลาภยศสรรเสริญสุข
ก็จะไม่แก้ไขด้วยการสะเดาะเคราะห์ ด้วยพิธีกรรมต่างๆ เปลีย่ นชื่อเปลีย่ นนามสกุล
เปลีย่ นทรงผม เปลีย่ นบ้าน ซึง่ ไม่สามารถจะสะเดาะเคราะห์ คือความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในใจได้
การทีจ่ ะดับความทุกข์ภายในใจได้ ต้องยอมรับความจริง ว่าเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นกับเรานี้
เป็ นวิบากของเรา ไม่วา่ จะดีหรือจะชัว่ เป็ นเรื่องของบาปของบุญทีเ่ ราได้ทาํ มา ทีเ่ ราต้อง
รับ ถ้ารับได้ใจก็จะไม่ทกุ ข์ เพราะไม่ได้อยากให้เป็ นอย่างอืน่ จะอยู่ได้อย่างปกติ ไม่วา่
ชีวติ จะขึ้นหรือลง ขึ้นก็อยู่ได้ ลงก็อยู่ได้ เพราะไม่ได้ยดึ ติด ยอมรับความจริงของ
สถานภาพของชีวติ ถ้าสูญเสียเงินทองไป ก็อยู่กบั มันได้ ถ้าพิกลพิการแขนขาดขาขาด ก็
อยู่กบั มันได้ เพราะยอมรับความจริง ไม่มคี วามอยากทีจ่ ะกลับไปอยู่ในสถานภาพเดิม
ถ้าไม่มคี วามอยากเกิดขึ้นภายในใจ ก็จะไม่มคี วามทุกข์วนุ่ วายใจ จะอยู่กบั เหตุการณ์
ต่างๆได้ ไม่ตอ้ งไปสะเดาะเคราะห์ให้เสียเวลา เพราะการสะเดาะเคราะห์เปลีย่ นแปลง
ความจริงไม่ได้ เช่นเมือ่ วานนี้ มีคนบอกว่าจะเปลีย่ นนามสกุล เพราะชีวติ ตอนนี้ตกตํา่
เปลีย่ นไปก็เท่านัน้ แหละ ไม่เปลีย่ นก็เท่ากัน ไม่ได้อยู่ทน่ี ามสกุล แต่อยู่ทบ่ี ญ
ุ กรรมทีไ่ ด้
ทํามา หน้าทีข่ องเราก็อยูต่ รงทีก่ ารยอมรับความจริง ชีวติ เป็ นอย่างไร ก็อยู่กบั มันไป วิธีท่ี
จะทําให้สบายใจขึ้น ก็ให้คดิ ถึงคนทีต่ กทุกข์ได้ยากมากกว่าเรา เรายังไม่ได้สูญเสีย
อวัยวะ ไม่ได้เสียตาเสียแขนเสียขา ไม่มโี รคภัยเจ็บไข้ได้ป่วย เพียงแต่ไม่เจริญก้าวหน้า
เท่านัน้ เอง ถ้าคิดอย่างนี้แล้ว ก็จะรับความจริงได้ นี่เป็ นการเจริญมรรค คือใช้สติปญั ญา
สอนใจเรา ให้ยอมรับความจริงของชีวติ ตอนนี้เราเป็ นอย่างไร ก็ยอมรับ ถูกกลันแกล้ง
่
เบียดเบียน ขัดขวางไม่ให้ได้เจริญก้าวหน้า ก็ยอมรับ ก็จะอยู่ได้อย่างปกติ จะไม่
เดือดร้อน จะไม่ทกุ ข์ ไม่ตอ้ งสร้างเวรสร้างกรรม ไม่ตอ้ งสะเดาะเคราะห์ เพราะปัญหา
ไม่ได้อยู่ทข่ี ้างนอก แต่อยู่ข ้างในใจ
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เวลาเราไม่สบายใจไม่สุขใจ ก็เพราะความอยากของเรา เราอยากจะให้เป็ นอย่างอืน่ ไม่
อยากให้เป็ นอย่างนี้ ถ้ายอมรับมัน เราก็จะอยู่กบั มันได้ ความไม่สบายใจความทุกข์
ทรมานใจก็จะหายไป ไม่ตอ้ งไปทําอะไรให้เหนื่อยยาก ถ้าอยากจะทําก็ให้ทาํ บุญจะดีกว่า
ทําบุญเพือ่ สร้างเหตุทด่ี ี สําหรับสิง่ ทีด่ ที จ่ี ะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า เพราะวิบากกรรมทีเ่ รา
กําลังรับอยู่น้ ีมนั ก็ไม่เทีย่ ง เดีย๋ วมันก็หมด เมือ่ มันหมดแล้ว ถ้าเราสร้างเหตุทด่ี ไี ว้รอรับ
ผลของเหตุทด่ี ที เ่ี ราสร้างไว้ก็จะรอเราอยู่ ถ้าไม่สร้างไว้ก็จะไม่มอี ะไรรอเราอยู่ เราก็จะ
เป็ นเหมือนเดิม เราเป็ นอย่างไร ก็จะเป็ นอย่างนัน้ ต่อไป นี่คอื การเห็นธรรม ต้องเห็นใน
ใจเรานี้ เห็นอริยสัจ ๔ เห็นทุกข์สมุทยั นิ โรธมรรค ว่าอยู่ภายในใจของเรา ถ้าเห็นอย่างนี้
แล้ว จะไม่ตอ้ งไปทําพิธีกรรมต่างๆให้เสียเวลา ทําใจเท่านัน้ เอง ถ้ารู้จกั ทําใจแล้วก็จะ
หมดปัญหา ต่อให้เกิดปัญหามากน้อยเพียงไร จะทําใจได้เสมอ จะคิดว่าดีแล้วทีไ่ ม่เลว
กว่านี้ ถ้าเขาไม่ชอบเรา ก็คดิ ว่าเขายังไม่ด่าเรา ถ้าเขาด่าเรา ก็คดิ ว่าเขายังไม่ตเี รา ถ้าเขาตี
เรา ก็คดิ ว่าเขายังไม่ฆ่าเรา คิดอย่างนี้แล้วก็จะสบายใจ จะดับทุกข์ภายในใจได้ ไม่ตอ้ งไป
ทําพิธีสะเดาะเคราะห์กรรมต่างๆ นี่คอื การมีดวงตาเห็นธรรม จะเห็นอย่างนี้ เมือ่ เห็นแล้ว
ก็จะไม่สงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรม จะตัง้ มันอยู
่ ่ในการทําแต่ความดีอย่างเดียว ถึงแม้
จะตกทุกข์ได้ยากขนาดไหน ก็จะไม่ทาํ ผิดศีลผิดธรรม เพือ่ จะยกฐานะของตนให้ดขี ้นึ ถ้า
มีคนมาเสนอให้เราได้เงินเพิม่ มากขึ้น แต่ทาํ ผิดศีล เราก็จะไม่ทาํ เพราะรู้วา่ ไม่ได้เป็ นการ
พัฒนา ไม่ได้เป็ นการสร้างเหตุทด่ี ี สร้างความสุข แต่เป็ นการสร้างเหตุทไ่ี ม่ดี สร้างความ
ทุกข์จะต้องตามมาต่อไป
ดังนัน้ ผูท้ ม่ี ดี วงตาเห็นธรรม ผูท้ ล่ี ะสังโยชน์ทงั้ ๓ นี้ได้แล้ว จะรักษาศีล ๕ อย่างมันคง
่
จะรักษาศีล ๕ ยิง่ กว่าชีวติ ถ้าจะต้องอดข้าวตายก็ยอมตาย ดีกว่าไปทําบาปทํากรรม เพือ่
รักษาชีวติ ของตนไว้ อานิสงส์ของผูท้ ม่ี ดี วงตาเห็นธรรมนี้ ไม่ตอ้ งไปเกิดในอบายอีกต่อไป
เพราะจิตมีความแน่วแน่ต่อการรักษาศีล จะไม่ละเมิดศีล ๕ โดยเด็ดขาด ไม่วา่ จะเป็ น
กรณีใดก็ตาม ภพชาติเหลือไม่เกิน ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก เพราะรู้แล้วว่า งานทีจ่ ะต้องทํา
อยู่ทอ่ี ริยสัจ ๔ นี่เอง อยู่ในใจ ใจทีย่ งั มีสมุทยั ทีย่ งั ละไม่ได้อยู่ สมุทยั นี้มี ๓ คือ
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตอนนี้ยงั ละไม่ได้หมด จะพยายามละตัณหาทัง้ ๓ นี้
ให้นอ้ ยลงไป กามตัณหาก็จะตัดให้นอ้ ยลงไป ด้วยการเจริญอสุภกรรมฐาน พิจารณา
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ความไม่สวยงามของร่างกาย อย่าดูแต่ส่วนทีส่ วยงามเพียงอย่างเดียว เพราะเวลาเห็น
ส่วนทีส่ วยงามแล้วก็จะเกิดกามราคะขึ้นมา เกิดความกําหนัดยินดี อยากจะเสพความสุข
กับรูปทีส่ วยงาม ถ้าพิจารณาความไม่สวยงามของรูปนัน้ เช่นเวลาแก่เป็ นอย่างไร เวลา
หนังเหีย่ วย่นเป็ นอย่างไร ผมเผ้ากลายเป็ นสีขาว หรือพิจารณาดูอวัยวะต่างๆ ทีถ่ ูกซ่อน
ไว้อยู่ภายใต้ผวิ หนัง เช่นโครงกระดูกตับไตไส้พงุ หรือสิง่ ปฏิกูลต่างๆทีม่ อี ยู่ภายใน
ร่างกาย ก็จะลดความกําหนัดยินดีน้ ลี ดลงได้ ถ้าพิจารณาได้ตลอดเวลา ก็จะตัดได้หมด
ถ้ายังพิจารณาไม่ได้ตลอดเวลา ก็จะมีการเผลอบ้าง เวลาเผลอก็จะเห็นว่าสวยก็จะเกิด
อารมณ์ข้นึ มา เวลาใช้ปญั ญาเห็นเป็ นอสุภะก็จะดับกามารมณ์ได้ แบบนี้เป็ นขัน้ ของพระ
สกิทาคามี คือสามารถทําให้กามราคะเบาบางลงไป จาก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ก็เหลือ ๕๐
เปอร์เซ็นต์ เวลาเผลอก็จะเกิดอารมณ์ข้นึ มา ถ้าไม่เผลอมีอสุภะคอยสอนใจก็จะไม่เกิด
อารมณ์ เป็ นขัน้ ที่ ๒ คือขัน้ พระสกิทาคามี ขัน้ นี้ตอ้ งเจริญอสุภกรรมฐานไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะหมดกามราคะ
ต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออก จนรู้ทนั สมุทยั คือกามราคะ เวลาเห็น
ภาพแล้วปรุงแต่งว่าสวยงามปั๊บ ก็จะมีอสุภะขึ้นมาต่อต้านทันที ขึ้นมาต่อสูท้ นั ที ต่อไป
ความคิดปรุงแต่งว่าสวยว่างาม ก็จะหมดกําลังไป เพราะจะถูกความคิดปรุงแต่ง ทีว่ า่ ไม่
สวยไม่งามมาคัดค้านอยู่ทกุ ครัง้ ไป ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไปกามราคะก็จะหมดไปจาก
ใจ ก็จะได้บรรลุเป็ นพระอนาคามี ขัน้ พระสกิทาคามีกบั ขัน้ พระอนาคามีน้ ีเกี่ยวเนื่องกัน
เจริญมรรคเดียวกัน คืออสุภกรรมฐานความไม่สวยไม่งาม พิจารณาอสุภะ พิจารณา
ปฏิกูล ส่วนใหญ่จะเป็ นพวกนักปฏิบตั ถิ อื ศีล ๘ หรือนักบวชกัน มากกว่าฆราวาสผูค้ รอง
เรือน ฆราวาสผูค้ รองเรือนนี้ ยังไม่มสี ติปญั ญากําลังมากพอ ทีจ่ ะเจริญอสุภกรรมฐานได้
เพราะอํานาจของกามราคะยังมีกาํ ลังมากกว่า แม้จะเป็ นพระโสดาบัน ถ้าไม่สนใจทีจ่ ะ
เจริญอสุภกรรมฐาน ก็ยงั จะติดอยู่กบั กามราคะ พระโสดาบันจึงยังเป็ นผูค้ รองเรือนอยู่
มีครอบครัวมีสามีมภี รรยา แต่พอจิตได้พฒั นามากขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว ก็จะเห็นว่ากาม
ราคะนี้เป็ นปัญหา ถึงแม้จะให้ความสุข แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความทุกข์ดว้ ย เวลา
อยากเสพแล้วไม่ได้เสพ ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะเบือ่ หน่ายในกาม
ราคะ จะเริ่มเจริญอสุภกรรมฐาน พอเจริญได้แล้วก็จะทําให้กามราคะเบาบางลงไป และ
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จะทําให้ปฏิฆะ คือความหงุดหงิดรําคาญใจ เบาบางลงไปด้วย เพราะกามราคะและปฏิฆะ
เป็ นธรรมคู่กนั ถ้ามีกามราคะ ก็จะมีปฏิฆะความหงุดหงิดใจ เวลาอยากจะเสพแล้วไม่ได้
เสพ ก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมา ถ้าไม่อยากเสพ อารมณ์หงุดหงิดก็จะไม่มตี ามมา พระ
อนาคามีจงึ ตัดกามราคะกับปฏิฆะได้หมด จะไม่หงุดหงิดกับเรื่องเพศสัมพันธ์ เพราะไม่มี
ความอยากเสพกาม ถ้าเป็ นนักบวชก็อยู่สบาย ผ้าเหลืองไม่รอ้ น
เวลาบวชพระอุปชั ฌาย์ถงึ ต้องสอนกรรมฐาน ๕ คือเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เป็ น
อาการ ๕ ส่วนของร่างกายทีเ่ ห็นด้วยตา คืออยู่ภายนอก เป็ นจุดเริ่มต้นของการเจริญ
อสุภกรรมฐาน บวชแล้วให้พจิ ารณาให้มากๆ อาการ ๓๒ ของร่างกาย เริ่มต้นด้วย
กรรมฐาน ๕ คือผมขนเล็บฟันหนัง ต่อจากนัน้ ก็ให้พจิ ารณาส่วนทีอ่ ยู่ใต้ผวิ หนัง คือเนื้อ
เอ็น กระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังพืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่อาหารเก่า เยือ่
ในสมองศีรษะ นํา้ ดี นํา้ เสลด นํา้ เหลือง นํา้ เลือด นํา้ เหงือ่ นํา้ มันข้น นํา้ ตา นํา้ มันเหลว
นํา้ ลาย นํา้ มูก นํา้ ไขข้อ นํา้ มูตร ทีเ่ ป็ นอสุภะ ไม่สวยงาม เป็ นปฏิกูล สกปรก ทีม่ อี ยู่
ภายในร่างกาย ให้พจิ ารณาโดยอนุโลม คือพิจารณาเข้าไป แล้วก็พจิ ารณาโดยปฏิโลม
พิจารณาถอยออกมา พิจารณาทัง้ อนุโลมและปฏิโลม พิจารณากลับไปกลับมา จนมีอยู่
ในใจตลอดเวลา พอมีอสุภกรรมฐานอยู่ในใจตลอดเวลา ความใคร่กาํ หนัดยินดี ราคะ
ตัณหานี้ ก็จะไม่มกี าํ ลัง ทีจ่ ะโผล่ข้นึ มา เพราะถูกอํานาจของอสุภกรรมฐานครอบเอาไว้
แต่มนั ยังไม่ตาย ท่านก็สอนให้ทดสอบดู ด้วยการนึกถึงภาพสวยงาม แล้วดูวา่ อสุภ
กรรมฐานจะดับมันได้หรือไม่ นี่เป็ นการทดสอบ เวลาพิจารณาว่าสวยว่างาม พอเกิด
อารมณ์ข้นึ มา จะเอากรรมฐานมาดับมันได้ไหม ถ้าดับได้ ก็จะไม่เป็ นปัญหาอีกต่อไป ใน
เรื่องของกามราคะหรือปฏิฆะ ก็จะได้บรรลุธรรมขัน้ อนาคามี ถ้าเป็ นพระสกิทาคามี ภพ
ชาติก็จะเหลือเพียงชาติเดียวเป็ นอย่างมาก ถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็ นพระอนาคามีแล้วตายไป
ก่อน ก็จะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ชาติเดียวเท่านัน้
เพราะจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ธรรมะทีม่ อี ยู่ในจิตก็จะติดไปกับจิตเพือ่ ทีจ่ ะตัดภพชาติ
ตัดวัฏจักร ตัดตัณหาทีย่ งั มีอยู่ในใจ เพราะงานนี้เมือ่ เริ่มแล้ว จะเป็ นเหมือนไฟทีเ่ ริ่มไหม้
แล้ว จะไม่หยุดไหม้จนกว่าเชื้อไฟถูกไหม้ไปจนหมดสิ้น ธรรมะจะเผากิเลสตัณหาไป
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เรื่อยๆ จนกว่ากิเลสตัณหาจะถูกเผาหมดไป ไม่วา่ จะอยู่ในภพใดก็ตาม ธรรมะจะทํางาน
ต่อไป ถ้าเป็ นโสดาบันตายไปก็กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ก็จะเจริญปัญญาต่อไป จะเจริญ
มรรคต่อไป โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีใครสอน จะรู้เองว่าปัญหาในใจนี้มคี วามอยากเป็ นเหตุ ความ
อยากต่างๆทําให้ใจ กระสับกระส่าย กระวนกระวาย วุน่ วาย กังวล วิตก ทรมาน นี้มนั
อยู่ในใจ จะไม่ไปแก้ข ้างนอก จะแก้ข ้างใน ด้วยการตัดความอยากต่างๆ ถ้าอยากในกาม
ก็ตอ้ งตัด รู้วา่ ความอยากในกามเป็ นโทษ ถ้าอยากมีอยากเป็ นก็ตอ้ งตัด ไม่อยากมีไม่
อยากเป็ น อยู่ตามมีตามเกิด จะเป็ นอะไรก็ได้ เป็ นหัวก็ได้ เป็ นหางก็ได้ เป็ นใหญ่ก็ได้
เป็ นเล็กก็ได้ ไม่สาํ คัญ ข้อสําคัญอย่าอยากก็แล้วกัน ธรรมะจะทําหน้าทีไ่ ป โดยไม่ตอ้ งมี
ใครมาสอน เพราะรู้แล้วว่าปัญหาอยู่ภายในใจ
ถ้ามีครูมอี าจารย์ทเ่ี ก่งกว่าทีเ่ คยผ่านมาแล้ว ได้คุยกันก็จะรู้วา่ ท่านจะช่วยเราได้ เพราะ
ท่านผ่านมาแล้ว ถ้าเจอคนทีร่ ู้ก็จะอาศัยท่านช่วยสอน ถ้าเจอคนทีไ่ ม่รู้ก็จะไม่อาศัย คุย
กันก็จะรู้วา่ รู้หรือไม่รู้ เรื่องอริยสัจ ๔ ทีม่ อี ยู่ภายในใจนี้ คนทีร่ ู้น้ ีพอคุยกันคํา ๒ คําก็รู้
แล้วจะรู้วา่ เขารู้มากกว่าเราหรือรู้นอ้ ยกว่าเราหรือรู้เท่าเรา ถ้ารู้มากกว่าเราๆ ก็จะได้ยึด
ท่านไว้เป็ นทีพ่ ง่ึ เป็ นครูเป็ นอาจารย์ต่อไป เพราะการมีครู มอี าจารย์น้ ี จะช่วยทําให้การ
ปฏิบตั กิ า้ วหน้าขึ้นไปได้อย่างรวดเร็ว พอติดตรงไหนก็ไปถามท่าน ท่านก็จะบอกเราได้
ทันทีเลยว่าจะต้องทําอย่างไรบ้าง ถ้าไม่มกี ต็ อ้ งคลําทางไปเอง ถ้าเป็ นพระโสดาบันแล้วไม่
ต้องอาศัยใครก็ได้ จะสามารถปฏิบตั ไิ ปตามลําพังจนบรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ เช่นพระ
อานนท์ หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว พระอานนท์กป็ ฏิบตั ิ
ไปตามลําพังอยู่ ๓ เดือนด้วยกัน แต่มพี ระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าฝังอยู่ในใจแล้ว
เพียงแต่วา่ ยังไม่ได้เอามาปฏิบตั เิ ท่านัน้ เอง ยังเป็ นสัญญาความจําอยู่ ยังไม่ได้เป็ นความ
จริง พอเอามาปฏิบตั ภิ ายใน ๓ เดือน ก็ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ นี่คอื ผลทีจ่ ะได้รบั จาก
การปฏิบตั บิ ูชา จะได้มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพานเป็ นรางวัล ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบ
ให้แก่พวกเรา
ไม่วา่ เราจะทําอะไร ขอให้มองไปทีป่ ฏิบตั บิ ูชา ถ้าอยากจะบูชาท่านแต่ไม่สามารถไปบูชา
ท่านถึงทีไ่ ด้ ก็บูชาตรงทีเ่ ราอยู่ก็ได้ เช่นเราอาจจะไม่สบาย หรือมีอปุ สรรคไม่สามารถ
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เดินทางไปทําบุญได้ เราก็ทาํ ทีบ่ า้ นก็ได้ ฝากเงินไปทําบุญก็ได้ รักษาศีลทีบ่ า้ นก็ได้
ภาวนาทีบ่ า้ นก็ได้ เพียงแต่พจิ ารณาเกิดแก่เจ็บตายนี้ ก็ถอื ว่าได้บูชาแล้ว เพราะกําลัง
เจริญมรรค ทุกครัง้ ทีเ่ ราพิจารณาว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ นธรรมดา
ต้องพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา สิง่ ทีต่ ายก็ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ
ถ้าพิจารณาอย่างนี้ ก็ได้เจริญมรรคแล้ว ความทุกข์ความวุน่ วายใจ ทีเ่ กิดจากการสูญเสีย
ก็จะเบาบางลงไป หรือจะไม่รู้สกึ ทุกข์เศร้าโศกเสียใจเลย เพราะรู้วา่ สิง่ ทีเ่ สียไปไม่ได้เป็ น
อะไรเลย เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ คนทีจ่ ากไปไม่ได้ไปกับดินนํา้ ลมไฟ เขายังอยู่ตาม
สถานภาพของบุญของบาป ถ้าจิตถึงพระนิพพานก็อยู่ทพ่ี ระนิพพาน ถ้าอยู่ขนั้ พระ
อนาคามีก็อยู่ขนั้ พระอนาคามี อยู่ตามสถานภาพของบุญกุศลทีไ่ ด้ทาํ มา ถ้าทําบาปก็
จะต้องไปนรก เป็ นสถานภาพของจิต ทีไ่ ม่มใี ครจะห้ามหรือเปลีย่ นแปลงได้ เพราะเป็ น
กฎแห่งกรรม เป็ นความจริงทีต่ ายตัว ไม่วา่ จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสังสอนหรื
่
อไม่ก็
ตาม กฎแห่งกรรมก็ยงั เป็ นกฎแห่งกรรมอยู่ พระพุทธเจ้าไม่ได้เปลีย่ นแปลงกฎแห่งกรรม
เพียงแต่มาสอนให้รู้วา่ มีทางเลือก คือกรรมมี ๒ ทางด้วยกัน ทางบุญกุศลกับทางบาป
ถ้าไปทางบุญกุศลก็จะไปสู่ความสุขความเจริญ สู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย
ถ้าไปทางบาปก็จะไปสู่ความทุกข์ความทรมานใจ
นี่คอื คําสอนของพระพุทธเจ้า คําสอนของพระอริยสงฆ์ทงั้ หลาย พวกเรามีโชคมีบญ
ุ มี
วาสนา ทีไ่ ด้มาพบกับคําสอนอันประเสริฐนี้ ถ้ามีศรัทธาทีแ่ น่วแน่มนคง
ั ่ ไม่หวันไหวต่
่
อ
เหตุการณ์ต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้น คือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับศาสนา ย่อมมีการเปลีย่ นไปเป็ น
ธรรมดา มีมาปรากฏให้เรากราบไหว้บูชา แล้วก็เสือ่ มจากเราไป แต่ศรัทธาของเรานัน้ จะ
ไม่เสือ่ มจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้ ี อยู่ในใจ
ของเรา ถ้าเอาธรรมะทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั จากภายนอก เข้ามาเจริญ เข้ามาปฏิบตั ิ ต่อไปพระ
ธรรมคําสอนนี้ ก็จะอยู่ในใจของเรา เป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา ถ้าได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ในใจแล้ว พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกจะเป็ นอย่างไร ก็จะไม่ทาํ ให้จิตใจของเรา
หวันไหว
่
เช่นบางคนเห็นศาสนาเสือ่ มลงก็เกิดความตกใจ ไปประเทศอินเดีย เห็นสภาพ
ปรักหักพังของพระพุทธศาสนา ทีเ่ คยเจริญรุ่งเรือง ก็อาจจะเกิดความวิตกว่า ต่อไป
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยก็จะเสือ่ มลงไป ถ้ามีศรัทธาทีแ่ น่วแน่ มีพระพุทธพระ
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ธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้ว จะไม่หวันไหวกั
่
บความเสือ่ ม ของพระพุทธศาสนา
ภายนอก เพราะได้พระพุทธศาสนาเข้ามาไว้ในใจของเราแล้ว ทีม่ แี ต่จะเจริญขึ้นไปโดย
ถ่ายเดียว จะไม่มที างเสือ่ มอีกต่อไป ผูท้ ม่ี ดี วงตาเห็นธรรม ก็คอื เป็ นผูท้ ม่ี ศี าสนาอยู่ในใจ
แล้ว ไม่เกิน ๗ ชาติก็จะสามารถทําให้ศาสนาทีม่ อี ยู่ภายในใจนี้ เจริญรุ่งเรืองได้อย่าง
เต็มที่
อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ดิ ว้ ยวิริยะอุตสาหะพากเพียร ไม่ทอ้ แท้ไม่หวันไหว
่
ต่อสภาพต่างๆ ต่อ
อุปสรรคต่างๆทีข่ วางกัน้ เพราะรู้วา่ ธรรมย่อมชนะอธรรม พระพุทธเจ้าชนะมาแล้ว ชนะ
มารมาแล้ว พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายก็ชนะมารมาแล้ว เราก็จะชนะมารได้เช่นเดียวกัน
เพราะเป็ นธรรมอันเดียวกัน เป็ นอกาลิโก ไม่มวี นั เสื่อมตามวันเวลา มีอาํ นาจมีฤทธิ์เดช
อย่างไรในสมัยพระพุทธกาล ในสมัยปัจจุบนั นี้ก็มฤี ทธิ์มเี ดชเช่นเดียวกัน อยู่ทต่ี วั เราว่า
จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่
ถ้ามีความขยันอดทนทีจ่ ะบําเพ็ญต่อไปไม่หยุดยัง้
จนกว่าจะหมดลมหายใจ รับรองได้วา่ สักวันหนึ่ง ก็จะได้พบกับความเจริญขัน้ สูงสุดอย่าง
แน่นอน ขอให้ยดึ ติดกับการปฏิบตั บิ ูชานี้ไปตลอด จะได้มแี ต่ความเจริญโดยถ่ายเดียว
สมัยอยู่กบั หลวงตาท่านก็พูดอยู่เรื่อยๆ ว่าครู บาอาจารย์ก็ร่วงโรยไปเรื่อยๆ ทีละองค์ ๒
องค์ ตอนทีอ่ ยู่กบั ท่านนัน้ หลวงปู่ขาวก็ยงั อยู่ หลวงปู่เทสก์ก็ยงั อยู่ หลวงปู่ฝนั้ ก็ยงั อยู่
เวลาแต่ละองค์เสียไป ท่านก็จะพูดว่าเป็ นเหมือนใบไม้ค่อยๆร่วงไปเรื่อยๆ พวกเราจึงไม่
ควรทีจ่ ะประมาทนอนใจ เราก็ไม่รู้วา่ จะร่วงไปเมือ่ ไหร่ ชีวติ ของเราก็แก่ลงไปเรื่อยๆ
กําลังวังชาทีจ่ ะปฏิบตั กิ จ็ ะมีนอ้ ยลงไปเรื่อยๆ ควรรีบขวนขวายตัดในสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นสาระ ที่
ไม่เป็ นประโยชน์กบั จิตใจ ทําสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ถ้ายังต้องทํางานก็ทาํ ไป อย่าทําเพือ่ ลาภ
ยศสรรเสริญสุข แต่ทาํ เพือ่ เลี้ยงดูร่างกาย จะได้เอาร่างกายมาปฏิบตั ธิ รรม ถ้ามีเงินเหลือ
ก็เอามาทําบุญให้ทาน ถ้าไม่มกี ็ไม่ตอ้ งกังวล ถ้าจําเป็ นจะต้องเก็บไว้ เพือ่ สนับสนุนการ
ปฏิบตั ธิ รรม ก็เก็บเอาไว้ เพราะบางท่านอาจจะไม่สามารถบวชได้ ก็ตอ้ งมีเงินทองไว้ดูแล
รักษาชีวติ ร่างกาย ถ้าบวชได้ก็สละไปหมด ไม่ตอ้ งมีอะไรติดตัวไป ไม่ตอ้ งเก็บไว้ให้เป็ น
ภาระกังวล เป็ นตัวถ่วง เหมือนเรือติดเครื่องจะวิง่ แล้ว แต่ไม่ถอนสมอ ก็ตอ้ งลากสมอไป
ด้วย จะไปช้า แต่ถา้ ได้ถอนสมอ ก็จะไม่มภี าระผูกพันกับสิง่ ต่างๆ ลาภยศสรรเสริญสุข
12

สละไปให้หมด เอาเพียงบริขาร ๘ อัฐบริขาร เวลาบวชเอาแค่อฐั บริขารก็พอแล้ว เป็ น
ปัจจัย ๔ ของนักบวช ถ้าไม่สามารถบวชได้ ก็ตอ้ งมีปจั จัยเงินทองไว้ สําหรับจ่ายค่านํา้ ค่า
ไฟ ค่าอาหาร ค่าทีพ่ กั ก็ตอ้ งมีไว้บ้าง แต่มไี ว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น
ถ้าต้องการจะไปทางนี้แล้ว ไปได้ทกุ คน อยู่ทว่ี า่ จะมีความกล้าหาญ ทีจ่ ะฟันฝ่ าอุปสรรค
ต่างๆได้หรือไม่ ไม่อย่างนัน้ จะมีพระอรหันต์ทเ่ี ป็ นสุภาพสตรีได้อย่างไร เพศไม่ใช่ปจั จัย
สําคัญ เพราะจิตนี้ไม่วา่ จะเป็ นของชายหรือหญิง ก็มตี ณั หาเหมือนกัน มีกามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหาเหมือนกัน มีธรรมะเหมือนกัน มีสติ มีปญั ญา มีศรัทธา มีสมาธิ มี
วิริยะเหมือนกัน การปฏิบตั นิ ้ อี ย่าไปคิดว่าเพศเป็ นอุปสรรค จะทําให้เกิดความท้อแท้
เป็ นอุปสรรคขึ้นมาโดยไม่จาํ เป็ น คือเราไปสร้างอุปสรรคขึ้นมาเอง โดยคิดว่าเป็ นเพศนี้
แล้ว ไม่สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้ ต้องดูคนทีเ่ ป็ นเพศเดียวกับเรา ทําไมเขาปฏิบตั ไิ ด้ ทําไม
เขาบรรลุได้ ทําไมเขาบวชได้ ต้องมองอย่างนัน้ ทุกคนมีสทิ ธิ์ ทุกคนมีจติ มีใจเหมือนกัน
จิตใจของพระพุทธเจ้ากับจิตใจของพวกเราก็เหมือนกัน ต่างกันตรงทีว่ า่
จิตของ
พระพุทธเจ้าได้รบั การชําระจนบริสุทธิ์แล้ว จิตของพวกเรายังไม่ได้รบั การชําระ เป็ น
เหมือนนํา้ นํา้ ทีไ่ ด้รบั การชําระก็จะใสสะอาด นํา้ ทีไ่ ด้กลันกรองแล้วก็
่
จะใสสะอาด ทีย่ งั
ไม่ได้กลันไม่
่ กรองก็จะไม่สะอาด ต่อให้สกปรกขนาดไหน เราก็สามารถกลันกรองให้มั
่
น
สะอาดได้ จะสกปรกน้อยจะสกปรกมาก ก็สามารถกลันให้
่ สะอาดบริสุทธิ์ได้เหมือนกัน
ต่างกันทีว่ า่ ช้าหรือเร็วเท่านัน้ ถ้าสกปรกน้อยก็จะใช้เวลาน้อยกว่า ถ้าสกปรกมากก็ตอ้ งใช้
เวลามากกว่า เป็ นเหมือนบัว ๔ เหล่า บัวเหล่าที่ ๔ ทีเ่ ป็ นอาหารของปูของปลานี่ เป็ น
พวกทีก่ ลันไม่
่ ได้ เป็ นพวกทีไ่ ม่มศี รัทธา ความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
พวกนี้ก็ตอ้ งตัดออกไป เหลือ ๓ พวก เป็ นพวกทีม่ ศี รัทธา แต่มกี เิ ลสตัณหาหนาบาง
ต่างกัน พวกที่ ๓ นี้ตณั หามากหน่อย ก็ตอ้ งใช้เวลามากหน่อย พวกที่ ๒ นี้นอ้ ยหน่อย ก็
ใช้เวลาน้อยหน่อย พวกแรกนี้ก็จะใช้เวลาไม่มาก ฟังธรรมเพียงครัง้ ๒ ครัง้ ก็จะสะอาด
บริสุทธิ์ จะอยู่ขนั้ ไหนก็ไม่สาํ คัญ ขอให้อยู่ใน ๓ กลุม่ นี้ก็แล้วกัน ถ้ามีศรัทธาในพระ
ธรรมคําสอน มีศรัทธาในการปฏิบตั ิ ก็ถอื ว่าไม่ได้อยู่ในกลุม่ ที่ ๔
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พวกเรามีโอกาส จะช้าหรือจะเร็วเท่านัน้ เอง ขอให้ทาํ ไปเถิด ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะไม่บรรลุ
ต้องบรรลุแน่ๆ เพราะการบรรลุอยู่ทก่ี ารปฏิบตั ิ ไม่ได้อยู่ทใ่ี คร ไม่ได้อยู่ทพ่ี ระพุทธเจ้า
ไม่ได้อยู่ทค่ี รูบาอาจารย์ อยู่กบั ท่านไม่ปฏิบตั กิ ็ไม่บรรลุ อาจจะสึกไปก็ได้ ไม่แน่ มีพระ
บางรูปทีอ่ ยู่กบั ครูบาอาจารย์ พอท่านมรณภาพไปก็ลาสิกขาไป เวลาอยู่ก็อยู่ใกล้ชิดกับ
ท่าน เป็ นพระเลขาเป็ นพระอุปฏั ฐาก แต่ไม่ได้ปฏิบตั ิ ไม่ภาวนา ได้แต่อปุ ฏั ฐากดูแลรับใช้
ท่าน พอท่านจากไปก็ไม่มที ย่ี ดึ เหนี่ยว ก็แพ้อาํ นาจของกิเลสทีย่ งั ไม่ได้รบั การขัดเกลา ก็
ลาสิกขาไป ก็มหี ลายรูปด้วยกัน ถ้าเราต้องการเจริญก้าวหน้า เป้ าหมายของเราก็คอื การ
ชําระใจของเรา กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง กําจัดกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา ให้เบาบางลงไปตามลําดับ และหมดไปในทีส่ ุด นี่คอื การเจริญก้าวหน้าของ
เรา อยู่ตรงนี้ ถ้าวันนี้กเิ ลสน้อยลงไปสักนิดหนึ่ง ก็กา้ วหน้าแล้ว วันนี้ถา้ โลภอยากจะได้
อะไรทีไ่ ม่จาํ เป็ น แต่เปลีย่ นใจไม่เอา เอาเงินมาทําบุญแทน อย่างนี้ก็กา้ วหน้า วันนี้ถา้ ถือ
ศีล ๘ ก็กา้ วหน้า ธรรมดาถือศีล ๕ แต่วนั นี้จะถือศีล ๘ ก็กา้ วหน้า วันนี้จะอดอาหารก็
ยิง่ ก้าวหน้าใหญ่ นี้เป็ นการตัดกิเลสทัง้ นัน้
เพราะเวลาทีเ่ รารับประทานอาหารนี้ กิเลสมันก็เข้ามาแทรกด้วย ถ้าอยากจะรับประทาน
ให้อร่อยถูกปากถูกคอ นี่ก็เป็ นกิเลส ต้องดัดมัน ไม่รบั ประทานเลย จะได้หมดเรื่อง
ต่อไปนี้จะรับประทานแบบตามมีตามเกิด เอาอาหารมารวมในชามใบเดียวกัน แล้วก็คลุก
มันเลย ของคาวของหวาน ถ้าจะรับประทานเพือ่ ตัดความโลภตัดกิเลส ก็ตอ้ งรับประทาน
แบบนี้ เอาชามใบใหญ่ๆมาใบหนึ่ง แล้วก็เอาของคาวของหวานใส่ลงไป คลุกมันเข้าไป
เดีย๋ วก็ตอ้ งไปรวมกันในท้อง จะไปไหน เวลาอยู่ในท้องยิง่ ไม่น่าดู เวลาอยู่ในชามทําไมจะ
รับไม่ได้ เวลาอยู่ในท้องเรารับมันได้ ทําไมเวลาอยู่ในชามจะรับมันไม่ได้ ถ้าจะ
รับประทานเพือ่ ตัดกิเลส ต้องรับประทานแบบนี้ ถ้ารับประทานแบบนี้ได้แล้ว เป็ นการ
เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง ทําได้ ไม่ตอ้ งบวชก็ทาํ ได้ ทําตอนนี้เลย หาชามใบใหญ่ๆมาใบ
หนึ่ง ลองรับประทานดู จะได้ไม่วนุ่ วายกับการรับประทานอาหาร ถ้าชอบบ่นว่า ไอ้นนั ่ ก็
ไม่อร่อย ไอ้น่กี ็เบือ่ ไม่อยากรับประทาน ถ้าเป็ นแบบนี้ จูจ้ ้ จี กุ จิก ก็อย่ารับประทานสักวัน
หนึ่ง พออดไปได้วนั เดียวนี้ แม้แต่ข ้าวเปล่าก็อร่อย เวลาหิวมากๆนี้ เห็นข้าวเปล่าก็อร่อย
นี่คอื วิธีฆ่ากิเลสต้องฆ่าแบบนี้ อย่าไปกลัวความทุกข์ยากลําบาก ร่างกายรับได้ สูไ้ ด้
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พระพุทธเจ้าทรงอดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน ครู บาอาจารย์ท่านอดกัน ๕ วันบ้าง ๑๐
วันบ้าง ท่านอดของท่านมาเป็ นประจํา ท่านอยู่ได้ แต่กเิ ลสมันตาย ท่านอยู่อย่างสบาย
ไม่มอี ะไรมารบกวนใจ ดีกว่าอยู่แบบอิม่ หนําสําราญ อิม่ หมีพมี นั แต่มกี เิ ลสคอยรบกวน
อยากจะกินนัน่ กินนี่ แต่กนิ ไม่ได้ กลัวเดีย๋ วจะอ้วนเกินไป หมอห้าม ก็ทกุ ข์ทรมานใจ
พวกทีอ่ ยู่ดกี นิ ดี แทนทีจ่ ะมีความสุข กลับทุกข์กว่าพวกทีอ่ ยู่แบบอดอยากขาดแคลน
ถาม วันนี้ท่านอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องเรียงลําดับอริยภูมิ แต่สงสัยว่าทํามาถึงขัน้
โสดาฯแล้วตายไป เวลากลับมาเกิดใหม่ จะต้องเริ่มต้นใหม่ ใช่ไหมคะ
ตอบ ไม่ตอ้ งเริ่มใหม่ ทําต่อเลย จิตไม่ได้ตาย ธรรมะทีม่ อี ยู่ในใจก็ไม่ได้เสือ่ มหายไป
ไหน เป็ นเหมือนเปลีย่ นเสื้อผ้า
ถาม พอเริ่มปฏิบตั กิ ็จะไปถึง
ตอบ ทําต่อไปเลย เหมือนไฟทีก่ าํ ลังไหม้ จะไหม้ต่อไป มีสติปญั ญาอยู่ในใจตลอดเวลา
พอไปสัมผัสกับกิเลส ก็จะรู้ทนั ทีวา่ นี่คอื กิเลส นี่คอื ตัวทีต่ อ้ งกําจัด ใจไม่ได้ตาย
ไปกับร่างกาย เพียงเปลีย่ นร่างกายใหม่เท่านัน้ เอง
ถาม ถ้าเกิดมาเป็ นมนุษย์ช่วงทีเ่ ป็ นเด็ก ยังดูแลตัวเองไม่ได้ ตอนนัน้ จิตอยู่ในช่วงทีไ่ ม่
สามารถทําอะไรได้
ตอบ จะเป็ นเด็กทีไ่ ม่กระจองอแง ไม่จูจ้ ้ จี กุ จิก ว่านอนสอนง่าย เพราะเป็ นธรรมชาติ
ของเขา สังเกตดูเด็กแต่ละคนจะมีนิสยั ไม่เหมือนกัน เพราะจิตไม่เหมือนกัน บาง
คนจะกลัวโน่นกลัวนี่ บางคนจะกล้าหาญ ไม่จูจ้ ้จี กุ จิก ไม่ตอ้ งให้พ่อให้แม่มาคอย
กอด บางคนอะไรนิดอะไรหน่อยก็หวาดผวา กลัวไปหมด เพราะจิตของเขาเป็ น
อย่างนัน้ จิตของพระอริยะตอนเป็ นเด็กก็ตอ้ งทําตามผูใ้ หญ่ พอโตแล้วก็จะทําต่อ
ในสิง่ ทีเ่ คยทํามา อย่างสมัยทีเ่ ราเป็ นเด็ก ตอนนัน้ อายุสกั ๑๐ หรือ ๑๑ ขวบ ไป
งานศพของเพือ่ น ก็ไม่ได้ตกใจกลัว กลับพิจารณาว่าเราก็ตอ้ งเป็ นเหมือนเขา พ่อ
แม่พน่ี อ้ งทีเ่ รารัก ก็จะต้องเป็ นอย่างนี้ เป็ นเหมือนกันหมด คิดอย่างนัน้ ไม่มใี คร
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สอน ดูแล้วก็โอปนยิโก น้อมเข้ามาสอนใจ บางคนเวลาเห็นแล้วนอนไม่หลับ
กลัวว่าตัวเองจะตาย จิตของแต่ละคนได้พฒั นามาไม่เหมือนกัน จะมีปฏิกริ ิยาต่อ
สิง่ ทีเ่ ห็นไม่เหมือนกัน ถ้าเคยฝึ กมาให้มปี ฏิกริ ิยาแบบนี้ พอไปเจอก็จะมีปฏิกริ ิยา
แบบนี้ บางคนร้องไห้ฟูมฟาย บางคนตกใจกลัว บางคนนิ่งเฉย เพราะสติปญั ญา
ของแต่ละคน ได้รบั การพัฒนามาไม่เหมือนกัน ไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลงเลยภายใน
จิต เวลาทีร่ ่างกายตายไป พอมาเกิดเป็ นเด็กใหม่ ยังไม่สามารถใช้ร่างกายได้
เต็มที่ อย่างพระพุทธเจ้านี้ พอประสูตอิ อกมาแล้วเดินได้ ๗ ก้าว เป็ นไปได้
เพราะจิตของพระพุทธเจ้ามีพลังมาก แล้วการเดิน ๗ ก้าวนี่ ไม่ยากเย็นเลย หรือ
ตอนทีท่ รงเปล่งวาจาว่า ในโลกนี้ เราเป็ นยอด เป็ นผูเ้ จริญทีส่ ุด เป็ นผูป้ ระเสริฐ
ทีส่ ุด การเกิดของเรานี้เป็ นครัง้ สุดท้าย ภพใหม่ต่อไปไม่มี
การทําบุญปฏิบตั ธิ รรมจึงไม่ขาดทุน ไม่สูญหาย ถ้าเก็บเงินเก็บทองไว้ เวลาตาย
ไปก็จะสูญไปหมดเลย กลับมาเกิดใหม่ก็ตอ้ งหาใหม่ ถ้าทําบุญก็จะมีทรัพย์รออยู่
ข้างหน้า เป็ นเหมือนการออมทรัพย์ ได้เกิดเป็ นลูกเศรษฐี ถ้าไม่ได้เป็ นลูกเศรษฐี
เวลาทํามาหากินก็จะรํา่ รวยง่าย ไม่ตอ้ งดิ้นรน ทําอะไรก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เงิน
ทองไหลมาเทมา เป็ นอานุภาพของทานบารมีทไ่ี ด้ทาํ เอาไว้ รักษาศีลได้มากก็จะได้
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์เร็วขึ้น เพราะไม่ตอ้ งไปใช้กรรมมาก ถ้าทําบาปน้อยก็ไปใช้
กรรมเดีย๋ วเดียว ถ้าทําบาปมากก็ตอ้ งไปใช้กรรมนาน ถ้าไม่ทาํ บาปเลยก็ไม่ตอ้ ง
ไปใช้กรรมเลย พอตายจากมนุษย์ก็กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่เลย หรือไปเป็ น
เทพก่อน อย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็ นพระเวสสันดรนี่ พอตายไปก็ไปเป็ นเทพ
แล้วก็ลงมาเกิดเป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ ไม่ตอ้ งไปใช้กรรมในอบาย เรื่องเหล่านี้เป็ น
ความจริงนะ สวากขาโต ภควตา ธัมโม เป็ นธรรมทีถ่ ูกต้องตามหลักความจริง
แต่พวกเรายังมองไม่เห็นกัน เพราะไม่มดี วงตาเห็นธรรม มองไม่เห็นใจ ไม่รู้วา่ ใจ
เป็ นอย่างไร เห็นแต่ร่างกาย แล้วก็หลงติดอยู่กบั ร่างกาย คิดว่าร่างกายเป็ นตัวเรา
ของเรา แต่เวลาภาวนานี้ เวลาจิตสงบนี้ จิตจะแยกออกจากกาย จิตจะปล่อยวาง
ร่างกายชัว่ คราว ร่างกายจะหายไปจากความรู้สกึ เหลือแต่จติ ไม่มรี ่างกายอยู่ใน
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ความรู้สกึ จะรู้วา่ จิตกับร่างกายเป็ นคนละส่วนกัน ร่างกายเป็ นอย่างหนึ่ง จิตเป็ น
อีกอย่างหนึ่ง ถ้าร่างกายจะเจ็บจะปวด จะไม่กระทบกระเทือนจิต
การภาวนานี้เท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้เห็นจิตได้ การได้ยนิ ได้ฟงั เป็ นเพียงสัญญา เป็ น
จินตนาการ เหมือนกับสถานทีท่ เ่ี ราไม่เคยไป พอมีคนทีเ่ คยไปมาแล้วมาเล่าให้ฟงั
ว่าเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เราก็ได้แต่วาดภาพไป พอไปเห็นของจริง อาจจะไม่ได้
เป็ นอย่างทีว่ าดภาพไว้ก็ได้ เพราะเรามักจะวาดภาพไปตามกิเลสของเรา จึงต้อง
ไปดูดว้ ยตาของเราเอง การทีจ่ ะเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าได้ ก็ตอ้ งภาวนา สมถ
ภาวนาและวิปสั สนาภาวนา โดยมีทานมีศีลเป็ นเครื่องสนับสนุน เพราะถ้าไม่ทาํ
ทานไม่รกั ษาศีล จะภาวนาไม่ได้ จะติดอยู่กบั ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง จะ
วุน่ วายกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อาจจะต้องทําบาปทํากรรม จะทํา
ให้จติ ฟุ้งซ่านกระวนกระวายกระสับกระส่าย เวลานัง่ สมาธิจะนัง่ ไม่ได้ เพราะไม่มี
ความสงบของทานของศีลเป็ นพื้นฐาน ถ้าทําบุญให้ทานรักษาศีลได้ จะมีความ
สงบอยู่ในระดับหนึ่ง ทําให้เวลาภาวนานี้งา่ ยกว่า เวลาทีไ่ ม่ได้ทาํ บุญให้ทานรักษา
ศีล แต่ตอ้ งมีสติเป็ นหลัก
การภาวนานี้สติเป็ นตัวสําคัญทีส่ ุด สติน้ แี หละทีจ่ ะทําให้บรรลุได้ภายใน ๗ วัน
หรือ ๗ เดือน หรือ ๗ ปี อยู่ทส่ี ติน้ ี ในสติปฏั ฐาน ๔ พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์
ไว้เลยว่า ถ้าเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง ทุกลมหายใจเข้าออก ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ
จะสามารถบรรลุธรรมได้ภายใน ๗ วัน หรือ ๗ เดือน หรือ ๗ ปี ถ้ามีสติก็จะดึง
จิตให้เข้าสู่สมาธิได้ พอออกจากสมาธิก็สามารถควบคุมจิตให้เจริญปัญญาได้ ให้
พิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาร่างกายว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟ ไม่เทีย่ ง เกิดแก่เจ็บตาย
เป็ นทุกข์ ไม่ควรทีจ่ ะยึดติด ควรจะปล่อยวาง เพราะไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ น
เพียงดินนํา้ ลมไฟ พิจารณาอย่างนี้ ก็จะทําให้ปล่อยวางได้ อยากไม่แก่ อยากไม่
เจ็บ อยากไม่ตายได้ พอดับความอยากเหล่านี้ได้ นิโรธคือความกระวนกระวาย
ความทุกข์กบั เรื่องของร่างกายก็จะหมดไป อยู่ตรงนี้ อยู่ทส่ี ติ สติก็คอื การรู้อยู่
กับปัจจุบนั อยู่กบั เหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้น เช่นตอนนี้กาํ ลังฟังธรรม ก็ให้อยู่กบั
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การฟังธรรม อย่าให้ใจไปรู้เรื่องอืน่ เวลาทําอะไรก็ให้รู้อยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทํา กําลัง
รับประทานอาหารก็ให้รู้อยู่กบั การรับประทานอาหาร กําลังเดินก็ให้รู้อยู่กบั การ
เดิน นี่คอื การมีสติ
ให้มสี ติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ให้อยู่กบั เหตุการณ์ในปัจจุบนั อย่าให้ไปทีน่ นั ่
ทีน่ ่ี ถ้าต้องคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็หยุดทําอย่างอืน่ ก่อน ให้มสี ติอยู่กบั ความคิด เช่น
คิดวางแผนว่า วันนี้จะทําอะไร มีธุระอะไร ต้องทําอย่างไร ก็คดิ ด้วยสติจนเสร็จ
แล้วก็หยุดคิด แล้วก็กลับมาอยู่กบั ปัจจุบนั ต่อ ถ้าไม่ตอ้ งทําอะไร ก็นงั ่ ขัดสมาธิ
หลับตาตัง้ ตัวให้ตรง มีสติอยู่กบั ลมหายใจเข้าออก รู้อยู่กบั ลมอย่างเดียว ไม่ตอ้ ง
ไปรู้เรื่องอืน่ รู้อยู่ทป่ี ลายจมูก ลมเข้าก็ไม่ตอ้ งตามเข้าไป ลมออกก็ไม่ตอ้ งตาม
ออกมา ให้รู้วา่ กําลังหายใจเข้า กําลังหายใจออก ลมหายใจหยาบก็รู้วา่ หยาบ ลม
หายใจละเอียดก็รู้วา่ ละเอียด ลมหายใจสัน้ ก็รู้วา่ หายใจสัน้ ลมหายใจยาวก็รู้วา่
หายใจยาว แต่ไม่ตอ้ งไปบังคับลม อย่าไปบังคับให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
ปล่อยไปตามธรรมชาติของเขา เราเพียงแต่รู้เฉยๆ อาศัยความรู้ลมเป็ นเครื่องดึง
จิตเอาไว้ ไม่ให้ลอยไปทีอ่ น่ื จิตจะได้น่งิ ไม่ตอ้ งตามลมเข้า ไม่ตอ้ งตามลมออก
ลมจะละเอียดลงไปเรื่อยๆ จนลมหายไป ก็ให้รู้วา่ ลมหายไป ถ้าลมหายไปก็ให้อยู่
กับรู้อยูก่ บั ตัวรู้ อยู่กบั สักแต่วา่ รู้ไป สักแต่วา่ รู้ ว่าตอนนี้ไม่มลี มแล้ว อย่าไปปรุง
แต่ง อย่าไปวิตกวิจารณ์วา่ ลมหายไปแล้ว จะตายหรือเปล่า ไม่ตอ้ งไปคิด ไม่
ต้องไปปรุงแต่ง ให้รู้เฉยๆ รู้วา่ ละเอียดจนไม่สามารถรับรู้ได้ ก็ให้รู้วา่ เป็ นอย่าง
นัน้ ไม่นานจิตก็จะรวมลง เข้าสู่ความเป็ นหนึ่ง
ตอนนัน้ ร่างกายอาจจะหายไป หรือไม่หายไปก็ได้ ถ้าไม่หายร่างกายจะไม่
กระเทือนจิตเลย อาการเจ็บปวดของร่างกาย จะไม่รบกวนจิตเลย จิตจะอยู่ใน
ความสงบ ตอนนัน้ จะมีแต่ความสุขเบาอกเบาใจ บางทีร่างกายหายไปเลยก็ได้
วูบลงไปแล้วก็น่ิงเหมือนลอยอยู่ในอวกาศ จะอยู่ได้นานหรือไม่ก็อยู่ทก่ี าํ ลังของ
สติ ใหม่ๆจะอยู่ได้ไม่นาน แล้วก็ถอยออกมา ถ้าอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็ดูลม
ต่อ ถ้าอยากจะลุกขึ้นมาเดินจงกรม ก็ให้เจริญปัญญาต่อ พิจารณาว่าร่างกายนี้
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เกิดมาแล้ว ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ไม่วา่ จะเป็ นของใครก็ตาม ของเราก็เป็ น
อย่างนี้ ของคนอืน่ ก็เป็ นอย่างนี้ ของคนทีเ่ รารักก็เป็ นอย่างนี้ ของคนทีเ่ ราเกลียด
ก็เป็ นอย่างนี้ ของมนุษย์ก็เป็ นอย่างนี้ ของสัตว์ก็เป็ นอย่างนี้ พิจารณาไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะยอมรับความตายได้ ถ้าอยากจะหยุดพิจารณา ก็กลับไปนัง่ สมาธิต่อ
ถ้าต้องทําภารกิจอืน่ ก็ให้มสี ติอยู่กบั ภารกิจนัน้ ๆ ถ้าไม่อยู่ จะออกไปหาเรื่องอืน่ ก็
ดึงไว้ด้วยพุทโธก็ได้ เช่นกําลังทําภารกิจอะไรอยู่ พอจิตจะไปคิดเรื่องอืน่ ก็ให้
บริกรรมพุทโธๆไป เพือ่ ดึงจิตให้อยู่กบั เหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้น
ถ้าไม่เจริญสติก็ตอ้ งนัง่ สมาธิ ถ้าไม่นงั ่ สมาธิก็ตอ้ งเจริญปัญญา ต้องทําอย่างใด
อย่างหนึ่ง ถ้าทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแล้ว ผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับ ปัญญา
จะเห็นชัดขึ้นเร็วขึ้น พอกิเลสเกิด ปัญญาก็จะดับกิเลสได้เลย พอคิดถึงความ
ตาย ตอนแรกก็จะกลัว แต่พอปัญญามาทันปั๊บ ก็จะหายกลัว จะบอกว่าไม่ใช่ตวั
เราของเราทีต่ าย เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เป็ นธรรมดา เป็ นด้วยกันทุกคน ไม่มใี คร
หลีกเลีย่ งได้ ก็จะยอมรับได้ พอยอมรับได้ก็จะหายกลัว ถ้าจิตยังไม่ได้สมาธิ
เวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย จิตจะกลัว จะไม่กล้าคิดไม่กล้าพิจารณา
ถ้าได้สมาธิแล้ว ก็เหมือนกับได้ฉีดยาสลบให้กบั กิเลส พอออกจากสมาธิใหม่ๆ
กิเลสยังไม่มแี รงมาก ถ้าพิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย กิเลสจะไม่ต่อต้าน
ไม่ทาํ ให้รู้สกึ หวาดกลัว ก็จะสามารถพิจารณาสอนใจไปได้เรื่อยๆ จนกว่ากิเลสมี
กําลังมาก ก็จะทําให้ไม่อยากพิจารณา ก็ตอ้ งหยุดก่อน กลับเข้าไปให้ยาสลบ
กิเลสก่อน ด้วยการนัง่ ในสมาธิ ทําสลับกันอย่างนี้ นัง่ สมาธิกบั เดินจงกรม เวลา
นัง่ ก็ทาํ จิตให้สงบนิ่ง เวลาเดินจงกรมก็พจิ ารณาร่างกาย ว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตา เป็ นอสุภะ เป็ นปฏิกูล เป็ นการสร้างอาวุธเพือ่ เอาไว้ทําลาย
กิเลส คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ทีต่ ดิ อยู่กบั ร่างกาย ให้เบาบางลงไป
และหมดไปในทีส่ ุด จนไม่มคี วามวิตกกังวล ไม่มปี ญั หากับร่างกายหลงเหลืออยู่
เลย
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พอหมดปัญหาของร่างกายแล้ว ก็ตอ้ งพิจารณานามขันธ์ต่อไป พิจารณาเวทนา
สัญญาสังขารวิญญาณ ว่าเป็ นไตรลักษณ์เหมือนกัน ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ น
สภาวธรรมทีเ่ กิดขึ้นแล้วดับไป ให้รู้ทนั อย่าไปหลงตามความคิดของเรา ทุกวันนี้
เรายังหลงตามความคิดอยู่ เห็นอะไรปั๊บพอว่าดีก็คว้ามาเลย ยังไม่ได้ทนั
ใคร่ครวญเลยว่าดีจริงหรือเปล่า ยังไม่ได้คดิ ว่าเป็ นไตรลักษณ์เลย ถ้าเป็ นไตร
ลักษณ์ก็จะไม่คว้ามา เอามาทําไม เอามาเกะกะเปล่าๆ ได้มาแล้วก็จะกลายเป็ น
ภาระต้องมาคอยดูแล ถ้าจะเอาก็ตอ้ งจําเป็ นจริงๆ เช่นปัจจัย ๔ เมือ่ ถึงเวลาต้อง
รับประทานข้าวก็ตอ้ งรับประทาน ถ้าอะไรทีไ่ ม่จาํ เป็ น ถ้าปัญญารู้ทนั ปั๊บก็จะไม่
เอา ก็จะอยู่แบบพระได้ อยู่แบบมักน้อยสันโดษได้ ทีอ่ ยู่มกั น้อยสันโดษไม่ได้ ก็
เพราะปัญญาไม่ทนั กิเลสทีเ่ ร็วกว่า ไอ้นนั ่ ก็ดี ไอ้น่กี ็ดี ไอ้นนั ่ ก็น่ารัก ก็คว้ามาอยู่
กับเราแล้ว ถ้าไม่ได้ก็โกรธเสียใจ มีปญั หากับคนอืน่ แล้ว มีเรื่องมีราวกับคนอืน่
กิเลสจะพาเราไปสู่ความวุน่ วายใจ สู่ปญั หาต่างๆ ถ้ามีปญั ญารู้ทนั ก็ตดั ๆๆๆ เอา
เท่าทีจ่ าํ เป็ น เอามาด้วยวิธีทถ่ี ูกต้อง ไม่ไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่ไปมีปญั หากับใคร
ถ้าต้องไปแก่งแย่งชิงดีกบั ใครก็ไม่เอา เขาอยากจะได้ก็ให้เขาไป เราไปหาทีอ่ น่ื ก็
ได้
ถาม เวลาพิจารณานามขันธ์ ไม่ตอ้ งแยกเป็ น ๔ ส่วนใช่ไหม จะพิจารณาโดยอัตโนมัติ
เลย
ตอบ มันมีความเกี่ยวเนื่องกันหมด พอเห็นว่าสวยก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมา แล้วก็เกิด
สังขารปรุงแต่งอยากจะได้ทนั ที
ถาม เราก็เอาไตรลักษณ์เข้าไปประกบ ว่ามันเกิดดับอยู่เรื่อยๆ
ตอบ พิจารณาว่าเอามาทําไม เป็ นสุขหรือเป็ นทุกข์กนั แน่ สุขเดีย๋ วเดียว สุขแบบควันไฟ
แล้วก็กลายเป็ นกองทุกข์ ต้องคอยเลี้ยงดู เช่นได้ลูกมาสักคนหนึ่ง ก็ดใี จตอนที่
คลอดออกมา หลังจากนัน้ ก็ตอ้ งเลี้ยงดูไปอีกหลายปี ต้องทุกข์ทรมานกับลูกไป
อีกหลายปี ถ้าคิดเสียหน่อยก็จะคิดว่าไม่มจี ะดีกว่า
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ถาม พิจารณาไปจนรู้สกึ ว่า จริงๆแล้วจิตใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ
ตอบ เป็ นธรรมชาติของกิเลส พอสัมผัสรูปเสียงกลิน่ รสแล้ว ก็จะว่าทันทีเลยว่า ดี
หรือไม่ดี ดีก็อยากได้ ไม่ดกี ็อยากจะให้มนั หายไป เวลาไม่หายไปก็วนุ่ วายใจ
เวลาอยากได้แล้วไม่ได้ก็วุน่ วายใจ
ถาม พอมีสภาวธรรมเกิดขึ้น เราก็เริ่มวงจรนี้ กลับไปกลับมา
ตอบ ให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ เพือ่ จะได้ปล่อยวาง
ถาม ปล่อยวางสภาวธรรมทีเ่ กิดขึ้นไปเรื่อยๆ ใช่ไหม
ตอบ จะปรุงแต่งน้อยลงไป มีปฏิกริ ิยากับรูปเสียงกลิน่ รสต่างๆน้อยลงไปเรื่อยๆ จะ
ปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ ปฏิกริ ิยาของเรามักจะไปทางกิเลสคือ ภวตัณหา
วิภวตัณหา ถ้าชอบก็เป็ นภวตัณหาอยากจะได้ ถ้าไม่ชอบก็เป็ นวิภวตัณหา ถ้าเห็น
เป็ นไตรลักษณ์ก็จะเฉยๆ เป็ นอุเบกขา
ถาม พิจารณาซํา้ ไปอย่างนี้
ตอบ พิจารณาจนไม่มตี ณั หาเหลืออยู่ในใจ
ถ้าไม่มตี ณั หาก็จะไม่ทกุ ข์กงั วลใจ
กระสับกระส่าย เป็ นนิโรธ การปฏิบตั มิ นั จะวัดผลด้วยอริยสัจ ๔ วัดทีท่ กุ ข์กบั
นิโรธ ถ้ายังมีทกุ ข์อยู่ ตัณหาก็ยงั ไม่หมด ถ้ามีนิโรธไม่มที กุ ข์ ก็แสดงว่าหมดแล้ว
ถาม ก็เป็ นนิโรธเล็กๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ
ตอบ เกิดขึ้นทีละเล็กละน้อยไปเรื่อยๆ ถ้าปัญญาทันก็เป็ นนิโรธ ถ้าปัญญาไม่ทนั ก็เป็ น
ทุกข์
ถาม ตอนแรกเข้าใจว่า ถ้าเป็ นนิโรธปั๊บ ทุกอย่างดับหมด
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ตอบ ดับเป็ นรอบๆ ถ้าสังขารปรุงแต่งไปทางมรรคก็เป็ นนิโรธ ถ้าคิดไปทางสมุทยั ก็เป็ น
ทุกข์ เราจึงต้องทําให้สงั ขารคิดไปในทางมรรคตลอดเวลา จะได้เป็ นนิโรธไป
ตลอด ต้องคิดไปในทางไตรลักษณ์ตลอด ถึงจะเป็ นนิโรธได้ตลอด ถ้าปฏิบตั จิ น
จิตเข้าข้างในแล้ว จะดูการต่อสูข้ องมรรคกับสมุทยั เท่านัน้ มันอยู่ในใจ ข้างนอก
เป็ นเพียงส่วนประกอบ แต่ตวั ทีต่ ่อสูก้ นั จริงๆนี้อยู่ในใจ สังเวียนระหว่างธรรมกับ
กิเลสนี้มนั อยู่ในใจ โดยอาศัยรูปเสียงกลิน่ รสสัมผัสเป็ นตัวจุดชนวน
ปัญหาส่วนใหญ่ของพวกเรานี้ อยู่ทม่ี ธี รรมน้อยกว่ากิเลส พอเห็นอะไรปั๊บกิเลสก็
ลากไปก่อนแล้ว ธรรมตามไม่ทนั ถ้าธรรมตามทันก็จะไม่ไป จะไม่อยากได้อะไร
ความอยากก็จะหายไป นิโรธก็จะเกิดขึ้นมา ต้องเริ่มต้นทีส่ ติ ต้องมีสติก่อน ถ้า
ไม่มสี ติก็ไม่สามารถดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบนั ได้ ถ้าจิตไปอยู่ทอ่ี น่ื ก็จะไม่เห็นทุกข์
สมุทยั นิโรธมรรคทีเ่ กิดขึ้นในปัจจุบนั ทุกข์อยู่ตรงนี้ แต่กาํ ลังไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ
ให้เราทุกข์ เมือ่ เช้านี้ใครด่าเรา น่าโมโหเหลือเกิน จิตไปดูอดีต ไม่ดูปจั จุบนั ว่า
ตอนนี้กาํ ลังทุกข์เพราะไปคิดถึงเขา ถ้าไม่ไปคิดถึงเขาทุกข์ก็จะดับ เพราะไม่มสี ติ
สติจงึ สําคัญมาก ธรรมทัง้ หมดนี้ สติน้ เี ป็ นธรรมทีย่ ง่ิ ใหญ่ทส่ี ุดสําคัญทีส่ ุด ท่าน
ทรงเปรียบเหมือนรอยเท้าช้าง สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทกุ ชนิดได้หมด ไม่
มีสติก็ไม่มสี มาธิ ไม่มปี ญั ญา เกิดไม่ได้ สติเป็ นบิดามารดาของสมาธิของปัญญา
ของวิมตุ ติหลุดพ้น สติจงึ เป็ นพระสูตรทีส่ าํ คัญมาก ในประเทศศรีลงั กานี้ เขาถือ
พระมหาสติปฏั ฐานสูตร เป็ นพระสูตรทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของพระไตรปิ ฎก ทุกคนจะ
ท่องจํากันได้หมด เพราะจะบอกรายละเอียดของการเจริญสติทกุ ขัน้ ตอน ตัง้ แต่
ขัน้ ร่างกาย ไปสู่ขนั้ เวทนา จิต ธรรม ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ
ตอนต้นก็ให้มสี ติอยู่ทร่ี ่างกายก่อน เพราะเป็ นส่วนหยาบ พอผ่านร่างกายไปแล้ว
ก็เข้าไปสู่เวทนา เวทนาก็เกี่ยวกับสัญญาสังขารวิญญาณด้วย แล้วจึงเข้าไปในจิต
พอเข้าไปในจิตก็จะถึงธรรม คืออริยสัจ ๔ จะเห็นการต่อสูข้ องการทํางานของ
อริยสัจ ๔ การต่อสูร้ ะหว่างมรรคกับสมุทยั อยู่ในสติปฏั ฐานสูตรนี้หมดเลย ท่าน
ถึงพยากรณ์ได้อย่างเต็มปากเลยว่า ภายใน ๗ วัน หรือ ๗ เดือน หรือ ๗ ปี
22

จะต้องได้ขนั้ ใดขัน้ หนึ่ง ถ้าไม่ได้เป็ นพระอรหันต์ก็ตอ้ งเป็ นพระอนาคามีอย่าง
แน่นอน ขอให้ปฏิบตั ติ ามทีท่ ่านสอนไว้เท่านัน้ ให้มสี ติทกุ ลมหายใจเข้าออก
ตัง้ แต่ต่นื จนถึงเวลาหลับ ให้ควบคุมจิตให้อยู่ในปัจจุบนั ตลอดเวลา ถ้าไม่ตอ้ งทํา
อะไร ก็ตอ้ งนัง่ ทําสมาธิ พอออกจากสมาธิ ก็พจิ ารณาไตรลักษณ์ พิจารณา
ร่างกายก่อน แล้วค่อยไปทีเ่ วทนา แล้วค่อยไปทีจ่ ติ แล้วก็ไปทีธ่ รรม
ถาม ถ้าพิจารณาคิดทบทวนบ่อยๆเกี่ยวกับการไม่ฆ่าสัตว์น้ ี จะทําให้เราตัง้ มันในการไม่
่
ฆ่าสัตว์ใช่ไหม
ตอบ ต้องไปทดสอบในเหตุการณ์จริงๆ ว่าจะฆ่าหรือไม่ การพิจารณาเป็ นเหมือนทํา
การบ้าน ยังไม่ได้เข้าห้องสอบ ยังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริง ถ้าต้องเลือกระหว่าง
ชีวติ เรากับชีวติ เขาอย่างนี้ ถ้าต้องการจะรักษาศีลจริงๆ เราก็จะไม่ฆ่าเขา ยอมให้
เขาฆ่าเรา เราจะไม่รู้จนกว่าจะอยู่ในเหตุการณ์จริง ถึงจะรู้ การพิจารณาไว้
ล่วงหน้านี้เป็ นการเตรียมตัวไว้ก่อน พอถึงเกิดเหตุการณ์จริงจะได้ทาํ ได้ ถ้าไม่คดิ
ไว้ก่อน สัญชาตญาณของเราจะไม่ให้เราทํา ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ถึงผลได้
ผลเสียจากการรักษาศีลแล้ว ก็จะตัดสินใจได้อย่างถูกทาง ต้องเกิดปัญญาทีเ่ ห็น
ว่าไม่คมุ ้ ค่าต่อการทําผิดศีล ต้องเห็นอริยสัจ ๔ ภายในใจ ทีเ่ ราฆ่าก็เพราะว่ายังมี
ตัณหา เวลามีความไม่พอใจ ต้องการกําจัดความไม่พอใจนี้ ด้วยการไปฆ่าผูอ้ น่ื
ซึง่ ไม่ใช่เป็ นการกําจัดปัญหาทีถ่ ูกทาง การกําจัดปัญหาทีถ่ ูกทาง ต้องดับความ
อยากทีจ่ ะไปฆ่าเขา เพราะความอยากนี้ เป็ นตัวทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์ ความไม่
สบายใจขึ้นมา อยู่ตรงนี้มากกว่า อยู่ทอ่ี ริยสัจ ๔ ทีอ่ ยู่ในใจ
ถาม อย่างนี้การพิจารณากายเป็ นเนืองนิตย์น้ ี ทําให้เกิดความคิดทีห่ นักแน่นกับการถือ
ศีลไม่ฆ่าสัตว์
ตอบ ใช่ เพือ่ ให้ยอมรับความจริงว่า ในทีส่ ุดชีวติ ของเราก็ตอ้ งตายไป เป็ นธรรมดา
แล้วเรื่องอะไรทีเ่ ราจะต้องไปทําผิดศีลผิดธรรม เพือ่ ให้มนั อยู่ต่อไปอีก ไม่คมุ ้ ค่า
ควรปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่ตอ้ งไปทําผิดศีล ไม่ตอ้ งไปรับวิบากของ
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การทําผิดศีล จะเห็นอยู่ภายในใจ ก็ลองรักษาศีลไปเรื่อยๆดู ตอนต้นก็รกั ษาไป
แบบบังคับ ต่อไปถ้าพอเห็นด้วยปัญญาแล้ว จะเห็นว่าเวลาไม่ทาํ บาปจะทําให้ใจ
สงบ ไม่ทกุ ข์วนุ่ วายใจ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ทาํ บาปอีกต่อไป พอทําบาปแล้ว
จะกระวนกระวาย วิตกกังวล ผวาหวาดกลัว จะไม่กล้าทําบาป
ถาม ในการพิจารณากายนี้ ต้องพิจารณาบ่อยๆเป็ นเนืองนิตย์ จนเป็ นความคิดทีเ่ ป็ น
ธรรมชาติ เช่นเดียวกับการถือศีล
ตอบ คิดเพือ่ ให้ปลงได้ ให้ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็ นธรรมดา ไม่ฝืน
ธรรมชาติดว้ ยการทําผิดศีลผิดธรรม เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มเี งินรักษา ถ้า
จะต้องไปทําผิดศีลผิดธรรม เพือ่ ให้ได้เงินมารักษาร่างกาย ก็จะไม่ทาํ ยอมรับ
ความจริงว่าเป็ นวิบากของเรา เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ถ้าไม่มปี ญั ญา
ทีจ่ ะรักษา ก็รกั ษาตามธรรมชาติ ถ้าจะหายก็หาย ถ้าไม่หายก็ถอื ว่าหมดบุญก็
แล้วกัน จะได้ไม่ตอ้ งทําบาป ไม่ตอ้ งโกง หาเงินโดยวิธีทไ่ี ม่ชอบ เพือ่ เอาเงินมา
รักษาร่างกาย ถ้าไม่คดิ ถึงความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็ นธรรมดา ก็จะ
พยายามต่อสูท้ กุ วิถที าง เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตอ้ งหาเงินหาทอง หาหมอหายา หา
ได้แบบไหนก็เอาทัง้ นัน้ จะผิดศีลหรือไม่ผดิ ศีลก็เอาทัง้ นัน้ ขอให้ได้รกั ษาชีวติ ให้
อยู่ต่อไป มันไม่คมุ ้ ค่า เพราะหายวันนี้แล้ว เดีย๋ วก็ตอ้ งเป็ นอีก ในทีส่ ุดก็ตอ้ งตาย
อยู่ดี เพราะร่างกายนี้ก็มอี ยู่ ๓ โรคด้วยกัน ทีจ่ ะต้องพบด้วยกันทุกคน ไม่วา่ รวย
หรือจน
โรคชนิดที่ ๑ ก็คอื เป็ นแล้วหายเอง ไม่ตอ้ งรักษา ชนิดที่ ๒ เป็ นแล้วต้องรักษา
ถึงจะหาย ชนิดที่ ๓ เป็ นแล้วรักษาก็ไม่หาย ไม่รกั ษาก็ไม่หาย ต้องเจอ ๓ โรคนี้
ทุกคน ถ้ายอมรับความจริงนี้ได้ ก็จะไม่วนุ่ วายใจกับการเจ็บไข้ได้ป่วย ทําใจได้
แยกใจออกจากร่างกาย พิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นว่า ร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลม
ไฟ เป็ นเพียงรถยนต์คนั หนึ่ง เราเป็ นคนขับ ไม่ตอ้ งเดือดร้อนกับร่างกาย ซ่อมได้
ก็ซ่อมไป ซ่อมไม่ได้ก็ปล่อยให้ตายไป เท่านี้ก็จบ สบาย พิจารณาเพือ่ ให้ปลง ให้
ยอมรับความจริง เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งไปทําบาปทํากรรม ไม่ตอ้ งวุน่ วายให้เหนื่อย
24

ยากไปเปล่าๆ เช่นพระอรหันต์ทถ่ี ูกปองร้าย ท่านก็มฤี ทธิ์มเี ดช แต่ท่านไม่ใช้
ท่านบอกว่าใช้ฤทธิ์หนีไปได้วนั นี้ พรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่ เรื่องของวิบากนี่หนีไม่
พ้น ท่านจึงปล่อยให้เป็ นไปตามวิบากกรรม แต่ใจของท่านไม่ได้เป็ นอะไร ท่านมี
ปัญญาท่านแยกใจออกจากร่างกายได้ ท่านเห็นว่าร่างกายของท่านเป็ นเหมือน
ร่างกายของคนอืน่ ไม่ตอ้ งดูแลรักษาแบบผิดศีลผิดธรรม นี่คอื ปัญญาเป็ นอย่างนี้
ถ้ามีปญั ญาก็จะรักษาศีลได้ ถ้ายังไม่มปี ญั ญาก็ตอ้ งรักษาศีลแบบบังคับไปก่อน
ถ้ากิเลสมีกาํ ลังมากกว่าก็จะรักษาไม่ได้ เวลาอยู่ในสภาพปลอดภัยก็รกั ษาศีลได้
พอถึงเวลาทีจ่ ะต้องเอาตัวรอดก็จะรักษาไม่ได้ อยู่ทก่ี าํ ลังของสติปญั ญาและกําลัง
ของกิเลส คนทีม่ สี ติปญั ญามากมีกเิ ลสน้อย ก็จะรักษาศีลได้งา่ ยกว่า คนทีม่ ี
กิเลสมากมีสติปญั ญาน้อย คนมีกิเลสมากจะเอาความเห็นแก่ตวั เป็ นใหญ่ เอาตัว
รอดก่อน ใครจะเป็ นอย่างไรไม่สนใจ อยู่ทก่ี ารฝึ กฝนอบรมให้มธี รรมะฝังไว้ในใจ
ไว้เป็ นเครื่องต่อสูก้ บั กิเลสตัณหาต่างๆ ถ้ามีธรรมะก็จะปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
ไม่ให้เกิดความเสียหายกับจิตใจ ด้วยจาคะการเสียสละ ด้วยศีล ด้วยขันติความ
อดทนอดกลัน้ เป็ นคุณธรรมทีค่ วรปลูกฝังไว้ในใจ ถ้าอยากจะให้ธรรมะเป็ นผูน้ าํ
ทาง ก็ตอ้ งมีจาคะมีการเสียสละ มีศีลไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื มีขนั ติมคี วามอดทนอด
กลัน้
ถาม เวลาออกจากสมาธิภาวนาแล้วลืมตาแต่กายไม่ยอมขยับ
ภาวนาต่อ จะแก้ปญั หาอย่างไรดี

คือร่างกายอยากนัง่

ตอบ นัง่ ต่อไป นัง่ ทัง้ คืนเลยก็ได้ บางท่านนัง่ ถึง ๘ ชัว่ โมง ไม่ลกุ เลย เวลาเจ็บก็ไม่ลกุ
ปล่อยวางความเจ็บ จะเจ็บก็เจ็บไป ใจไม่ยุ่งเกี่ยวด้วย อย่าไปอยากให้หาย อย่า
ไปกลัว เจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไป ถ้าดับก็ปล่อยให้ดบั ไป ถ้ายังอยากจะนัง่ ต่อไปก็นงั ่
ไป อย่าไปกลัวว่าเป็ นการติดสมาธิ เพราะการติดสมาธิหมายถึงทําแต่สมาธิอย่าง
เดียว ไม่สลับกับการทําปัญญา ในช่วงทีท่ าํ สมาธิ ถ้าอยากจะทําตลอดเวลาก็ทาํ
ได้ ถ้าไม่ได้ทาํ สมาธิแล้ว เวลาออกจากสมาธิมาเดินจงกรม ก็ควรเจริญปัญญา
สลับกันไป ไม่เดินจงกรมสักแต่วา่ รู้เฉยๆ คือเจริญสติอย่างเดียว เช่นรู้วา่ กําลัง
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เดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวา อย่างนี้เป็ นการเจริญสติ ถ้าเดินจงกรมก็ให้พจิ ารณา
ไตรลักษณ์ พิจารณาเกิดแก่เจ็บตาย อนิจจังทุกขังอนัตตา ดินนํา้ ลมไฟ สลับกับ
การทําสมาธิ เวลาไม่ทาํ สมาธิก็ให้เจริญปัญญา ถ้าไม่พจิ ารณาปัญญาก็ให้เจริญ
สติ ทําทัง้ ๓ ส่วนนี้ ถ้าไม่เจริญสติก็ให้เจริญปัญญา ถ้าไม่เจริญปัญญาก็ให้เจริญ
สมาธิ อย่างนี้แล้วการปฏิบตั กิ ็จะก้าวหน้า ถ้าไม่มคี รู บาอาจารย์ทม่ี ปี ระสบการณ์
มาสอน เวลาทําสมาธิก็จะทําสมาธิอย่างเดียว พอออกจากสมาธิก็ไม่ทาํ อะไรเลย
ไม่เจริญสติ ไม่เจริญปัญญา พอถึงเวลาอยากจะนัง่ สมาธิก็กลับมานัง่ ใหม่ อย่างนี้
เรียกว่าติดสมาธิ ทําแต่สมาธิอย่างเดียว
ทางทีถ่ ูกพอออกจากสมาธิแล้วควรเจริญปัญญา เวลาเจริญปัญญาก็จะเจริญสติ
ไปด้วย เพราะถ้าไม่มสี ติก็เจริญปัญญาไม่ได้ สติตอ้ งมีอยู่กบั การเจริญปัญญา
เสมอ พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอย่างต่อเนื่อง เป็ นการเจริญปัญญา
เพือ่ สอนใจให้ยอมรับความจริงของร่างกาย ต่อไปจะไม่ฝืนความจริง พอถึงเวลา
แก่ก็จะยอมรับ เพราะรู้วา่ ถ้าไม่ยอมรับก็จะทุกข์ ถ้ายอมรับความจริงทุกข์ก็จะ
หายไป ถ้าอยากจะพิสูจน์วา่ ยอมรับจริงหรือไม่ ก็ไปอยู่ทน่ี ่ากลัวดู ดูวา่ จะดับ
ความกลัวได้หรือไม่ ถ้ายอมตายความกลัวก็จะดับไป ความตายมันไม่ทกุ ข์
ความทุกข์อยู่ทค่ี วามกลัว จะเห็นว่าความตายไม่เป็ นปัญหา ไม่เป็ นโทษ แต่ความ
กลัวตายนี้เป็ นโทษเป็ นทุกข์ ความกลัวเป็ นสมุทยั เป็ นวิภวตัณหา ความอยากไม่
ตายทําให้เกิดความกลัวขึ้นมา เกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้าเห็นไตรลักษณ์ก็จะ
ยอมรับความจริง เพราะความจริงนี้ไม่มใี ครฝื นได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตอ้ งตาย
แล้วเราทําไมจะไม่ตาย พอยอมรับแล้วก็จะไม่ทกุ ข์ จะไม่กลัว จะอยู่อย่างสบาย
ไปจนวันตาย ไม่มคี วามหวาดกลัวกับภัยต่างๆ อย่างมากก็แค่ตาย
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กัณฑ์ท่ี ๔๑๔

ทําใจให้เฉย

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ถ้าเรารู้จกั ทําใจให้เฉย เราจะไม่เหนื่อยอกเหนื่อยใจกัน ทีเ่ หนื่อยกันก็เพราะไม่ทาํ ใจให้
เฉย ชอบไปวุน่ กับเหตุการณ์ต่างๆ ก็เลยเหนื่อย แต่ถา้ ทําใจให้เฉย เหมือนดูละคร ก็จะ
ไม่เหนื่อย ถ้าดูละครแต่ไม่ทาํ ใจให้เฉยก็เหนื่อยได้เหมือนกัน ปัญหาของพวกเราอยู่ทใ่ี จ
ไม่น่งิ กัน ใจอ่อนไหวไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ทีใ่ จไปสัมผัสรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใจไม่
นิ่งเพราะไม่มกี าํ ลังทําให้ใจนิ่ง เหมือนม้าไม่มบี งั เหียน เราจึงต้องสร้างกําลังใจกัน
คุณธรรมทีท่ าํ ให้ใจมีกาํ ลังก็คอื อินทรีย ์ ๕ ถ้าได้รบั การพัฒนาก็จะเป็ นพละ ๕ พวกเรามี
อินทรีย ์ ๕ ทีม่ กี าํ ลังพอสําหรับการดําเนินชีวติ ประจําวัน แต่ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะหยุดจิต ไม่ให้
ว้าวุน่ ขุน่ มัวไปกับเหตุการณ์ต่างๆ เราจึงต้องพัฒนาอินทรีย ์ ๕ ให้เป็ นพละ ๕ ต้องพัฒนา
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ให้มพี ลังไว้ควบคุมใจให้สกั แต่วา่ รู้ ไม่ให้ไปมีอารมณ์
กับเหตุการณ์ต่างๆ ให้ปล่อยวาง รู้แล้วก็ปล่อยวาง ไม่ไปจุน้ จ้านกับเขา เขาจะดีจะชัว่ จะ
สุขจะทุกข์ ก็เป็ นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องของเราก็คอื ให้สกั แต่วา่ รู้เท่านัน้ ถ้า
มีพละ ๕ ก็จะทําใจได้ พละ ๕ ทีส่ าํ คัญก็คอื สติ สมาธิ ปัญญา ทีม่ ศี รัทธาและวิริยะเป็ น
ผูส้ นับสนุนให้เจริญเติบโตขึ้นมา
ในเบื้องต้นต้องมีศรัทธา ความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่าเป็ นผูท้ ไ่ี ด้พสิ ูจน์
แล้วว่า พละ ๕ นี้เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะเสริมสร้างกําลังให้แก่ใจ ให้ใจสามารถรับรู้กบั
เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไม่สะทกสะท้าน ถ้ามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็จะ
มีวิริยะความอุตสาหะพากเพียร ทีจ่ ะศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่าท่านสอนให้
ปฏิบตั อิ ย่างไร เพือ่ ทําให้ใจมีพลังทีจ่ ะรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไม่สะทกสะท้าน ไม่
หวันไหว
่
ไม่ทกุ ข์ทรมานใจ เราจึงศึกษาด้วยการเข้าหาผูร้ ู้ หาครู บาอาจารย์ ศึกษาจาก
หนังสือธรรมะทีค่ ดั มาจากพระไตรปิ ฎก จากหนังสือของครูบาอาจารย์ ของพระสุปฏิปนั
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โน ทีไ่ ด้ปฏิบตั ผิ ่านมาแล้ว ผู ้รู้วธิ ีพฒั นาอินทรียท์ งั้ ๕ ให้เป็ นพละ ๕ ขึ้นมา พอได้ศึกษา
แล้วก็จะรู้วา่ ต้องพัฒนาสติสมาธิและปัญญา
สติเป็ นปัจจัยหลักของการปฏิบตั ิ ต้องเจริญสติก่อน สติเป็ นเหมือนเชือก ทีจ่ ะผูกใจดึง
ใจเอาไว้ ให้อยู่น่ิง ไม่ให้ไปเพ่นพ่านตามทีต่ ่างๆ ใจเป็ นเหมือนลิง ถ้าไม่มเี ชือกผูกคอไว้
แล้วโยงไว้กับเสา ลิงจะไม่อยู่เฉยๆ จะต้องไปเพ่นพ่านทัวไปหมด
่
เวลาจะจับลิงเข้ากรง
ก็จะไม่สามารถจับได้ แต่ถา้ เราผูกมันไว้กับเสา พอถึงเวลาจับเข้ากรง ก็จะลากมันเข้าไป
ในกรงได้อย่างง่ายดาย นี่คอื สติ ทีเ่ ป็ นเหมือนเชือกทีจ่ ะดึงจิต ไม่ให้ไปเพ่นพ่านตามที่
ต่างๆ เวลาจะจับจิตเข้ากรงเข้าสมาธิ ให้จิตรวมลงเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ ถ้ามี
เชือกคือสติดงึ จิตเข้าไปในกรง ก็จะไม่ยากเย็น ถ้าไม่มเี ชือกก็จะไม่มที างทีจ่ ะจับจิตเข้า
กรงได้ เหมือนใช้มอื เปล่าจับลิง ลิงมันเร็วกว่าเราหลายร้อยเท่า จิตมันเร็วกว่าเราหลาย
ร้อยเท่า มีสติเท่านัน้ ทีจ่ ะปราบมันได้ ถ้าอยากจะมีสมาธิมปี ญั ญาก็ตอ้ งมีสติก่อน การ
เจริญสติจงึ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ ต่อการเจริญสมาธิปญั ญา และวิมตุ ติการหลุดพ้น
จากความทุกข์ทงั้ ปวง
นี่คอื ทางทีถ่ ูกต้อง คือการเจริญสติดว้ ยวิริยะความอุตสาหะพากเพียร ทีจ่ ะเจริญสติอยู่
เสมอ ถึงแม้จะยากลําบาก เพราะไม่เคยทํา ไม่ถนัด เหมือนกับการใช้มอื ทีไ่ ม่ถนัด ถ้า
ถนัดมือขวาแต่มคี วามจําเป็ นต้องใช้มอื ซ้าย ตอนทีเ่ ริ่มใช้ใหม่ๆ จะรู้สกึ ไม่ถนัด รู้สกึ
ลําบาก ไม่คล่องแคล่วว่องไว เหมือนกับใช้มอื ทีถ่ นัด ถ้ามือขวาขาดไปก็ตอ้ งหัดใช้มอื
ซ้าย พอใช้ไปเรื่อยๆก็จะถนัด ความถนัดในมือซ้ายมือขวานี้อยู่ทจ่ี ติ ถ้าจิตเคยใช้มอื ซ้าย
มาหลายภพหลายชาติก็จะถนัดมือซ้าย จนกว่าจะถูกบังคับให้ใช้มอื ขวา เช่นพ่อแม่สอน
ให้ใช้มอื ขวาตัง้ แต่เด็ก พอใช้ไปเรื่อยๆก็จะถนัดทัง้ ๒ มือ การฝึ กให้มสี ติในเบื้องต้น จึง
เป็ นเหมือนกับการใช้มอื ทีไ่ ม่ถนัด เพราะเราถนัดในการไม่มสี ตินนั ่ เอง เราชอบเผลอ
ชอบปล่อยให้ใจลอยไปลอยมา ให้คดิ เรื่อยเปื่ อย ไม่อยู่กบั เนื้อกับตัว วันๆหนึ่งนี้ ใจเรา
อยู่กบั ตัวหรืออยู่กบั เรื่องต่างๆ ลองสังเกตดู
ถ้าไม่มสี ติ เวลาบังคับให้ใจนิ่ง ให้เข้าสู่สมาธิ ใจก็จะไม่ยอมเข้า บริกรรมพุทโธๆได้เพียง
๒ – ๓ วินาที ก็จะลอยไปคิดเรื่องอืน่ ดูลมหายใจก็เช่นเดียวกัน เราจึงต้องเจริญสติให้
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เป็ นนิสยั ให้ใจอยู่กบั ร่างกาย ไม่วา่ ร่างกายกําลังทําอะไร กําลังเดินก็ให้อยู่กบั การเดิน
กําลังยืนก็ให้อยู่กบั การยืน กําลังนัง่ ก็ให้อยู่กบั การนัง่ กําลังนอนก็ให้อยู่กบั การนอน
กําลังรับประทานอาหาร อาบนํา้ แต่งตัว ล้างถ้วยล้างชาม ซักเสื้อผ้า ทํางานต่างๆ ก็ให้อยู่
กับงานนัน้ ๆ หรือจะบริกรรมพุทโธไปกับการเคลือ่ นไหวของร่างกายก็ได้ ไม่ให้ใจไปคิด
เรื่องอืน่ ให้บริกรรมพุทโธๆไป พระบางรูปท่านจะใช้การบริกรรมพุทโธเป็ นเชือกไว้ดึงใจ
ตื่นขึ้นมาก่อนทีจ่ ะลุกก็บริกรรมพุทโธๆไปภายในใจ กําลังลุกขึ้นมายืนก็พทุ โธๆ เข้า
ห้องนํา้ ไปทํากิจก็พทุ โธๆตลอดเวลา ให้จติ ว่างจากเรื่องราวต่างๆ แล้วจะมีความสงบใน
ระดับหนึ่ง แต่ยงั ไม่สงบเต็มที่ คือไม่ฟ้ งุ ซ่าน จะว่างจากอารมณ์ต่างๆ พอถึงเวลานัง่
สมาธิ ก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็ว
การเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบนี้ อาจจะมีประสบการณ์ต่างกัน อาจจะมีแสงมีภาพให้เห็น
หรือไม่มอี ะไรให้เห็นเลย ถ้าไม่มอี ะไรเลยจะดีทส่ี ุด ถ้ารวมลงแล้วสงบนิ่งเป็ นเอกัคคตา
รมณ์ สักแต่วา่ รู้ ไม่มคี วามคิดปรุงแต่ง ไม่สนใจกับรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีย่ งั ได้รับ
สัมผัสรับรู้ จะสักแต่วา่ รู้ ไม่มอี ารมณ์กบั รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ในบางกรณีก็จะลง
ไปแบบไม่มอี ะไรเหลืออยู่เลย รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ตาหูจมูกลิ้นกาย หายไปจาก
ความรับรู้ของจิต แล้วก็น่ิงสงบ เป็ นสัมมาสมาธิ คือสงบแล้วไม่เคลือ่ นไหว ถ้าสงบแล้ว
เคลือ่ นไหว คือออกไปรับรู้นิมติ ต่างๆ อย่างนี้เป็ นมิจฉาสมาธิ เพราะไม่เป็ นฐานให้ปญั ญา
ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะตัดกิเลส จิตทีอ่ อกไปรับรู้นิมติ ต่างๆนี้ เป็ นเหมือนนอนหลับแล้วฝันไป
เวลาออกจากสมาธิจะไม่มพี ลัง ทีจ่ ะข่มจิตข่มใจ เวลาสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ แล้วเกิดอารมณ์โลภโกรธรักชัง ก็จะไม่สามารถดับได้ ไม่เหมือนกับสมาธิท่ี
นิ่งสงบสักแต่วา่ รู้ พอถอนออกมาจะอิม่ เย็นสบาย พร้อมทีจ่ ะเจริญปัญญาต่อไป คือ
พิจารณาอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกฯลฯ พิจารณาเกิดแก่เจ็บ
ตาย ดินนํา้ ลมไฟ ถ้าไม่อยากจะนัง่ จะลุกขึ้นมาเดินจงกรมพิจารณาก็ได้ ตอนนัน้ จะไม่มี
อารมณ์อน่ื มารบกวน มาฉุดลากให้จติ ไปคิดเรื่องอืน่ เพราะกิเลสยังงัวเงียอยู่ ถูกอํานาจ
ของสมาธิกดไว้ ยังไม่มกี าํ ลัง เหมือนคนเพิง่ ตื่นใหม่ๆ ตอนนัน้ จะพิจารณาธรรม ก็จะ
เห็นตามความจริง ถ้าพิจารณาอนิจจังก็จะเห็นว่าเป็ นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าพิจารณา
ว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟก็จะเห็นว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟ ถ้าพิจารณาว่าเป็ นทุกข์ก็จะเห็นว่าเป็ นทุกข์
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พอพิจารณาไปสักระยะหนึ่งแล้ว กิเลสเริ่มหายงัวเงีย เริ่มมีกาํ ลังขึ้นมา ก็จะมาป่ วนกับ
การพิจารณา ทําให้เห็นไม่ชดั ก็ตอ้ งหยุดแล้วก็กลับไปทําสมาธิใหม่ แสดงว่ากิเลสมีกาํ ลัง
ต้านมากขึ้น ถึงเวลาทีต่ อ้ งให้ยาสลบกับกิเลสใหม่ ด้วยการกลับเข้าสู่สมาธิ ให้จติ สงบ
รวมลง สักแต่วา่ รู้ แล้วก็พกั ตามความต้องการของจิต หลังจากนัน้ ก็จะถอนออกมา แล้ว
ค่อยพิจารณาใหม่
ในขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิ ขณะทีจ่ ติ พัก สักแต่วา่ รู้อยู่ ไม่ตอ้ งไปทําอะไร อย่าไปพิจารณาตอน
นัน้ เพราะจะเป็ นการรบกวนจิต จิตจะไม่ได้พกั ผ่อน แล้วก็จะพิจารณาไม่ได้ผล รอให้
จิตพักให้เต็มทีแ่ ล้วถอนออกมา มารับรู้กบั รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ กลับมาอยู่ในระดับ
จิตปกติ แล้วค่อยพิจารณา พิจารณาซํา้ ๆซากๆ จนเป็ นความรู้ทต่ี ดิ อยู่กบั จิตตลอดเวลา
เวลาเห็นร่างกายของใครก็ตาม จะเห็นพรึบเลย เห็นเกิดแก่เจ็บตาย เห็นดินนํา้ ลมไฟ
เห็นอาการ ๓๒ เห็นอสุภะ เห็นปฏิกูล เหมือนกับอ่านหนังสือ พอเห็นตัวหนังสือปั๊บ ก็จะ
รู้ความหมายของตัวหนังสือนัน้ เลย จะไม่เห็นเพียงแต่สมมุติ เช่นเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่
เห็นน้องเห็นเพือ่ น ชื่อนัน้ ชื่อนี้ ทํางานทีไ่ หน ตําแหน่งอะไร ทีเ่ ป็ นความรู้ทางโลก ทีจ่ ะผูก
จิตให้ตดิ อยู่กบั ความทุกข์ ต้องมีความรู้ทจ่ี ะปลดจิตให้หลุดจากความทุกข์ คือเห็นพ่อ
เห็นแม่แล้วก็ตอ้ งเห็นดินนํา้ ลมไฟ เห็นเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าเห็นภาพทีส่ วยงามแล้วเกิด
อารมณ์ใคร่ ก็ตอ้ งเห็นอสุภะ เห็นอาการ ๓๒ เห็นอสุภะไม่สวยไม่งาม ปฏิกูลไม่สะอาด
ทีถ่ ูกขับออกมาตามทวารต่างๆของร่างกาย
ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะดับความกําหนัดยินดี
ความยึดติดว่าเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นพีเ่ ป็ นน้อง เพราะเห็นว่าเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ทีจ่ ะต้อง
แยกออกจากกันในภายภาคหน้า ไม่วา่ จะเป็ นของใครก็ตาม ต้องเห็นอย่างนี้ พอดูป ั๊บก็
จะเห็นเลย ไม่เพียงเห็นว่าเป็ นใคร มีตาํ แหน่งอะไรเท่านัน้
การพิจารณาร่างกายนี้ เป็ นการเพิม่ ข้อมูลใหม่ทเ่ี กี่ยวกับร่างกายให้กบั ใจ ข้อมูลทีใ่ จขาด
ทําให้ใจหลงยึดติด ว่าเป็ นมนุษย์เป็ นคน เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ มีฐานะอย่างนัน้ อย่างนี้
มีความสัมพันธ์อย่างนัน้ อย่างนี้ ซึง่ เป็ นข้อมูลทีจ่ ะผูกจิตให้ตดิ อยู่กบั ความทุกข์ ต้องมี
ข้อมูลของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงศึกษาด้วยพระองค์เอง จนทําให้พระทัยของพระพุทธเจ้า
หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย แล้วทรงนําเอามาเผยแผ่สงสอนให้
ั่
แก่พวกเรา พวกเรา
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ต้องเอาข้อมูลเอาความรู้น้ ีเข้ามาไว้ในใจ ตอนนี้ข ้อมูลนี้อยู่ในแผ่นซีดอี ยู่ในหนังสือ อยู่ใน
ตัวครูบาอาจารย์ ยังไม่ได้อยู่ในใจของเรา เวลาเปิ ดซีดเี ราก็ได้ยนิ ได้ฟงั เวลาอ่านหนังสือ
เราก็เห็น เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมเราก็ได้ยนิ แต่พอไม่ได้อ่านไม่ได้ดูไม่ได้ฟงั มันก็หายไป
เลย เพราะการได้ยนิ ได้ฟงั อย่างเดียวยังไม่พอ ต้องเอามาพิจารณาต่อ สลับกับการทํา
สมาธิและการเจริญสติ การเจริญสติเป็ นงานหลัก ต้องมีสติตลอดเวลา เวลานัง่ สมาธิก็มี
สติควบคุมจิตให้อยู่กบั กรรมฐาน เช่นอานาปานสติ หรือพุทธานุสติคอื การบริกรรมพุทโธ
ถ้าจิตอยู่กบั กรรมฐานจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ
พอออกจากความสงบก็ตอ้ งเจริญ
ปัญญาต่อ ถ้ามีความจําเป็ นต้องทําภารกิจ ไม่สามารถพิจารณาได้ ก็ให้เจริญสติแทน
เวลาทํางานต้องคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ให้มสี ติอยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ ตอนนัน้ จะเจริญ
ปัญญาไม่ค่อยได้ เพราะจิตต้องคิดเรื่องงาน ก็ให้คดิ อยู่กบั เรื่องงานนัน้ อย่างเดียว อย่า
ไปคิดเรื่องอืน่ เรื่องในอดีตหรืออนาคต ให้อยู่ในเรื่องปัจจุบนั ถ้าไม่ตอ้ งคิดเรื่องงาน ก็
ให้คดิ ทางปัญญา พิจารณาร่างกายเป็ นหลัก
พิจารณาว่าร่างกายมีอาการ ๓๒ มาจากดินนํา้ ลมไฟ แล้วก็จะต้องกลับไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ
ต่อไป ก่อนจะไปก็ตอ้ งแก่ก่อน ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก่อน ให้พจิ ารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ซ้อมไปเรื่อยๆ ให้พร้อมทีจ่ ะรับกับเหตุการณ์จริงทีจ่ ะเกิดขึ้น ถ้าอยากจะพิสูจน์วา่ พร้อม
หรือยัง เช่นกับความเจ็บของร่างกาย ก็ให้นัง่ สมาธิ พอเกิดอาการเจ็บปวด ก็ไม่ตอ้ งขยับ
ไม่เปลีย่ นอิริยาบถเพือ่ ให้ความเจ็บหายไป ปล่อยให้หายไปเอง เหมือนกับเวลาเจ็บไข้ได้
ป่ วย พอโรคหายความเจ็บปวดก็หายไปเอง เช่นเวลาเป็ นไข้แล้วปวดไปทัง้ ตัว ก็อย่าไป
กินยาแก้ปวด นัง่ สมาธิแทนใช้ธรรมะโอสถ ทําใจให้สงบ ปล่อยวางความเจ็บปวดของ
ร่างกาย ร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไป ถ้าทําจิตให้สงบได้ จะระงับความเจ็บของใจได้
ซึง่ มีนาํ้ หนักมากกว่าความเจ็บของร่างกายหลายร้อยเท่า
พอความเจ็บของใจหายไป
ความเจ็บของร่างกายจะรู้สกึ เป็ นเรื่องธรรมดา พอรับได้ พอทนได้ ไม่เดือดร้อน แต่ถา้ มี
ความเจ็บทางใจแล้ว ถึงแม้ความเจ็บทางร่างกายจะไม่รุนแรง ก็จะรับไม่ได้ เพราะทรมาน
ทีใ่ จ ไม่ได้ทรมานทีร่ ่างกาย นี่ก็เป็ นการพิสูจน์ไว้ก่อนว่า เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย หรือช่วงใกล้
ตาย ร่างกายจะมีอาการเจ็บปวดมาก ใจจะนิ่งหรือจะทุรนทุราย ต้องควบคุมใจให้นิ่ง
ด้วยการบริกรรมพุทโธ หรือจะใช้อบุ ายของปัญญา พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ มันรู้
31

หรือไม่เวลามันเจ็บ กระดูกมันรู้หรือไม่วา่ มันเจ็บ เวลาเอากระดูกไก่กระดูกหมูไปต้มใน
นํา้ ร้อน มันรู้วา่ มันเจ็บหรือไม่ หรือมันก็เป็ นเหมือนกับวัตถุช้นิ หนึ่ง ทีไ่ ม่รู้เรื่องอะไร
ร่างกายของคนทีต่ ายไปแล้ว เวลาเอาไปเผาไฟรู้หรือไม่ ว่าเจ็บหรือไม่ เขาไม่รู้หรอก ผู ้รู้ก็
คือใจ ทีไ่ ม่ได้ถูกเผา ใจไปทุกข์ทรมานแทนร่างกายทําไม เช่นเดียวกับความเจ็บของ
ร่างกายทีก่ าํ ลังเกิดขึ้นอยู่น้ ี ใจไม่ได้เป็ นผูเ้ จ็บเสียหน่อย แต่ใจไปทุกข์ทรมานกับความ
เจ็บของร่างกายทําไม ทําไมไม่ปล่อยให้เขาเจ็บไปตามเรื่องของเขา เพราะนิสยั เราถูก
ปลูกฝังมา ให้รงั เกียจให้ปฏิเสธความเจ็บของร่างกาย พอเกิดความเจ็บของร่างกาย ต้อง
ทําให้หายไป ไม่ปล่อยให้มนั หายเอง ถ้ามันเจ็บขยับได้ก็จะขยับ หรือรับประทานยาแก้
ปวด นี่ไม่ใช่เป็ นการดับความทุกข์ทเ่ี กิดจากสมุทยั คือความชอบหรือความชัง ทุกข์แบบ
นี้ตอ้ งละความชอบความชัง เช่นสุขเวทนาก็อย่าไปชอบ ทุกขเวทนาก็อย่าไปชัง ต้องทําใจ
ให้เป็ นกลางเฉยๆ สุขก็ไม่ยนิ ดี ทุกข์ก็ไม่ยนิ ร้าย ปล่อยไปตามเรื่องของเขา ทําใจให้สกั
แต่วา่ รู้ เหมือนกับอยู่ในสมาธิ ถึงแม้จะรับรู้ก็รบั รู้เฉยๆ ไม่มอี ารมณ์
ถ้าไม่รกั ไม่ชงั ก็จะไม่มสี มุทยั ไม่มภี วตัณหาหรือวิภวตัณหา ภวตัณหาก็คอื อยากจะให้
เป็ นอย่างนี้ เวลามีสุขเวทนาก็จะเกิดภวตัณหาอยากจะให้สุขไปเรื่อยๆ ถ้าเป็ นทุกขเวทนา
ก็จะเกิดวิภวตัณหา อยากจะให้มนั หายไป นี่ก็เป็ นการสร้างสมุทยั ขึ้นมา สมุทยั คือ
ต้นเหตุของทุกข์ในอริยสัจ ๔ คือทุกขสัจ สมุทยั เป็ นสมุทยั สัจในอริยสัจ ๔ จะหลุดพ้น
จากความทุกข์ได้ ก็ตอ้ งเห็นอริยสัจ ๔ ในใจ นอกจากเห็นความเจ็บปวดของร่างกาย
เห็นอสุภะ เห็นปฏิกูล เห็นความตาย ทีเ่ ป็ นเครื่องมือให้ละสมุทยั ทีเ่ กิดขึ้น เพราะเวลา
เห็นความตายก็จะเกิดความกลัวตายขึ้นมา ความกลัวตายนี้แหละคือทุกข์ เกิดจาก
วิภวตัณหาไม่อยากจะตาย ต้องใช้ปญั ญาเข้ามาละวิภวตัณหาละสมุทยั ว่าร่างกายต้อง
ตายเป็ นธรรมดา พอจิตยอมรับความตายของร่างกายได้ ความกลัวตายก็จะหายไป แต่
ไม่ได้ไปเปลีย่ นแปลงความตายของร่างกาย ร่างกายก็ยงั ต้องตายเหมือนเดิม ร่างกายของ
พระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ทงั้ หลาย ก็ตอ้ งตายเหมือนเดิม ร่างกายของเราก็ตอ้ งตาย
เหมือนเดิม แต่ความกลัวในใจของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ไม่มี แต่ปถุ ชุ นอย่างพวก
เรายังมีความกลัวกันอยู่ เพราะไม่มปี ญั ญา ไม่มสี ติ ไม่มสี มาธิ ทีจ่ ะทําให้ใจนิ่งเฉย รู้วา่
ความตายเป็ นเรื่องของร่างกาย ผูร้ ู้คอื ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ทําไมจะต้องวุน่ วายไป
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กับร่างกาย การจะผ่านความกลัวความเจ็บปวดความกลัวตายได้ ต้องเห็นอริยสัจ ๔
เห็นทุกข์ทเ่ี กิดจากความกลัวความเจ็บปวดกลัวความตาย เห็นนิโรธการดับทุกข์ภายใน
ใจ ทีเ่ กิดจากการมีปญั ญา เห็นว่าความตายเป็ นธรรมดา ถ้าเห็นอสุภะเห็นปฏิกูลใน
ร่างกาย ก็จะดับกามตัณหากามราคะได้ ไม่ตอ้ งมีคู่รกั คู่ครอง เพราะไม่มอี ารมณ์ความ
ใคร่ทอ่ี ยากจะหลับนอนกับผูอ้ น่ื อยู่เป็ นโสดมีความสุขมากกว่า
การปฏิบตั นิ ้ ีก็เพือ่ ให้เห็นอริยสัจ ๔ ทีน่ งั ่ จนร่างกายเจ็บปวดก็เพือ่ จะได้เห็นความกลัว
ความเจ็บปวด เห็นความทุกข์ทเ่ี กิดจากความกลัวความเจ็บปวด แล้วก็เห็นวิธีแก้คอื
ปัญญา ทีจ่ ะแยกใจออกจากกาย สอนใจให้รบั ความเจ็บปวดของร่างกาย ว่าเป็ นเรื่อง
ธรรมดา เหมือนฝนตกแดดออกเป็ นเรื่องธรรมดา ถ้าไม่ไปวุน่ วายกับเขาก็จะไม่
เดือดร้อน แต่ถา้ ไปเจ้ากี้เจ้าการก็จะเดือดร้อน ต้องปล่อยเขาไปตามเรื่อง ความกลัว
ความเจ็บปวดก็จะดับไป ความกลัวตายก็จะหายไป ลองไปอยู่ในทีน่ ่ากลัวจนเกิดความ
กลัวมากๆ คิดว่าจะตายจริงๆแล้วก็ยอมตายเลย พอยอมปั๊บความกลัวตายก็จะหายไป
จิตก็จะโล่งเบาสบาย ร่างกายจะตายหรือไม่ตายก็ไม่สาํ คัญ แต่ความกลัวตายมันตายไป
แล้ว ตัวนี้สาํ คัญกว่า ทีป่ ฏิบตั ทิ งั้ หมดนี้ก็เพือ่ จะดับไอ้ตวั นี้ ให้มนั ตายไป คือความทุกข์
ใจนี่เอง ทุกข์ทเ่ี กิดจากความกลัวความเจ็บปวด ทุกข์ทเ่ี กิดจากความกลัวความตาย กลัว
ความสูญเสียสิง่ ต่างๆทีร่ กั ทีช่ อบไป จึงต้องสอนใจให้ปล่อยวาง อย่าไปยึดอย่าไปติด
เพราะจะทําให้ทุกข์ทรมานใจ ถ้ามีปญั ญาจะไม่ทกุ ข์ ปัญญาจะช่วยเราทุกครัง้ ทีเ่ กิดความ
ทุกข์ใจ ถ้าฝึ กสอนให้คดิ ไปในทางปัญญา เราจะไม่ไปหาสิง่ อืน่ มาดับทุกข์ เพราะสิง่ อืน่
ดับทุกข์ไม่ได้ เพียงแต่กดไว้ได้ชวั ่ คราว เช่นไม่สบายใจก็ไปดืม่ สุราหรือไปเทีย่ ว ไปหา
เพือ่ น ไปคุยไปปรับทุกข์ เป็ นการกลบความทุกข์ทม่ี อี ยู่ภายในใจไว้ชัว่ คราว ไม่นานทุกข์
ก็จะกลับมาใหม่ จนกว่าเราจะยอมรับความจริง ถ้ายอมรับความสูญเสียได้ จะเสียอะไร
ก็เสียไป ความทุกข์ก็จะหายไป ไม่ตอ้ งไปปรับทุกข์กบั ใคร จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร
อย่างนี้ความทุกข์ก็ไม่มี แต่ถา้ คิดว่าจะต้องได้อย่างเดียว พอไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจ
ขึ้นมา
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เราจึงต้องมีข ้อมูลต่างๆเพือ่ ละความอยากของเรา ละกามตัณหา ละภวตัณหา ละ
วิภวตัณหา ทีเ่ ป็ นเหตุให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ละความกลัวตาย ละความกลัว
ความเจ็บปวด ละความกลัวความสูญเสียสิง่ ต่างๆ เช่นกลัวจะตกงาน กลัวจะเสียสิง่ นัน้
สิง่ นี้ เสียคนนัน้ เสียคนนี้ไป ไม่ตอ้ งกลัว จะไปก็ไป ถ้าไม่ไปก็อยู่ ไม่มใี ครอยู่ดว้ ยกันไป
ตลอด พวกเราทุกคนนี่อกี ๕๐ ปี จะเหลือสักกี่คน คิดอย่างนี้บา้ งสิ จะกลัวอะไร ต้อง
เกิดแน่ๆ คิดอย่างนี้เป็ นปัญญาเป็ นมงคล แต่ทางโลกไม่กล้าคิดกัน คิดว่าเป็ นอัปมงคล
เป็ นเหมือนแช่งกัน ก็เลยทุกข์ทรมานใจตลอดเวลา ได้ประโยชน์อะไรอยู่กบั ความทุกข์ สู ้
อยู่กบั ความไม่ทกุ ข์ แล้วก็ตายกับความไม่ทกุ ข์ไม่ดกี ว่าหรือ ต้องกล้าสูก้ บั ความจริง ว่า
สักวันเราต้องแก่ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องตาย ต้องสูญเสียทุกสิง่ ทุกอย่างไปหมด นี่คอื
การสร้างพละสร้างกําลังให้กบั ใจ ถ้ามีปญั ญาทีแ่ ท้จริงคือภาวนามยปัญญา ก็จะมีกาํ ลังที่
จะเผชิญหรือรับรู้กบั ทุกสิง่ ทุกอย่างทีจ่ ะเกิดขึ้น ทีใ่ จจะต้องสัมผัสรับรู้ ไม่วา่ จะเป็ นความ
ตายของเราก็ดี หรือของผูอ้ น่ื ก็ดี ไม่วา่ จะเป็ นความเจ็บปวดของเราก็ดี หรือของผูอ้ น่ื ก็ดี
จะกล้ารับรู้ จะไม่หวันไหว
่
ไม่สะทกสะท้าน เพราะเราเป็ นเหมือนคนดูหนัง เหตุการณ์
ต่างๆทีเ่ กิดขึ้นกับร่างกายของเรา กับชีวติ ของเรานี้ ก็เป็ นเหมือนหนังเท่านัน้ เอง ใจเป็ นผู ้
นัง่ ดู แต่ใจไม่ดูเฉยๆ ดูแล้วไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาด้วย ไปมีส่วนได้เสียกับร่างกาย
เวลาได้อะไรมาก็ดใี จไปกับร่างกาย พอร่างกายเสียอะไรไปก็เสียใจไปกับร่างกาย
การปฏิบตั เิ พือ่ ทีจ่ ะทําให้มกี าํ ลังใจ ก็ตอ้ งเจริญอินทรีย ์ ๕ ให้เป็ นพละ ๕ ขึ้นมา ใน
เบื้องต้นต้องมีศรัทธาความเชื่อมัน่ ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไม่วา่ อะไรจะเกิด
ขึ้นกับพระศาสนา ต้องรู้จกั แยกแยะ สิง่ ต่างๆออกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เช่น
วัดวาอารามเกิดไฟไหม้ มีศตั รูมาทําลาย อันนี้เป็ นองค์ประกอบของศาสนา ไม่ใช่ส่วน
สําคัญทีแ่ ท้จริง คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทอ่ี ยู่ภายในใจของพระอริยะ เช่น
พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ทีไ่ ม่มใี ครสามารถทําลายได้ ทีเ่ ราสามารถมี
ไว้ครอบครองได้ ด้วยการปฏิบตั สิ ุปฏิปนั โนนี้เอง ไม่วา่ อะไรจะเกิดกับพระศาสนา ก็จะ
ไม่เป็ นปัญหาแต่อย่างใด เช่นเกิดขึ้นกับพระบางองค์ทป่ี ฏิบตั ไิ ม่ดี ก็เป็ นเรื่องของแต่ละ
องค์ เราไม่ควรเสือ่ มศรัทธาทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คือให้ทานรักษา
ศีลภาวนา อันนี้ไม่มอี ะไรมาเปลีย่ นได้ เป็ นอกาลิโก การปฏิบตั ติ ามคําสอนของ
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พระพุทธเจ้าทีเ่ ป็ นอกาลิโกนี้ เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ไม่ตอ้ งกลัว ไม่ตอ้ งหวันไหวไปกั
่
บ
เหตุการณ์ต่างๆ คนอืน่ ไม่ปฏิบตั ิ ก็ไม่ตอ้ งไปตามเขา เราปฏิบตั ขิ องเราไป คนอืน่ เบือ่ ไม่
อยากจะมาวัด ไม่อยากจะมาฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก็เรื่องของเขา ถึงเวลาเราก็มาของเรา ถ้า
อยู่บา้ นก็เปิ ดเครื่องเสียงฟังธรรม เปิ ดหนังสืออ่าน แล้วก็ปฏิบตั ติ าม เพราะยังต้องฟัง
ต้องอ่านอยู่เรื่อยๆ เพราะยังไม่มธี รรมะอยูภ่ ายในใจ ใจยังไม่หมุนไปทางปัญญา แต่ถา้
ใจหมุนไปทางปัญญาแล้ว พิจารณาไตรลักษณ์อยู่อย่างสมํา่ เสมอ ก็ไม่ตอ้ งอ่านไม่ตอ้ งฟัง
ก็ได้ ทีฟ่ งั ทีอ่ ่านนี้ก็เพือ่ กระตุน้ เตือนสติให้คดิ ไปในทางธรรมนัน่ เอง
ถ้ายังคิดไปในทางนิจจังสุขขังอัตตาอยู่ ก็ตอ้ งพิจารณาในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มาก
ถ้ายังคิดเรื่องตัวตน เรื่องหาความสุขจากสิง่ ต่างๆในโลกนี้ แสดงว่าใจยังไม่หมุนไป
ในทางธรรม ยังหมุนไปในทางกิเลสอยู่ จึงต้องหมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ เพือ่ เป็ น
การเตือนสติ จนกว่าจะคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตา พอคิดแล้วก็ไม่ตอ้ งอ่าน
หนังสือธรรมะก็ได้ เพราะอ่านใจดีกว่า อ่านธรรมะในใจดีกว่า ง่ายกว่า ได้ผลคุม้ ค่ากว่า
เพราะเวลาพิจารณาไตรลักษณ์ ใจจะเย็นจะสบายจริงๆ เวลาวิตกกังวลกับเรื่องอะไร พอ
คิดถึงไตรลักษณ์ป ั๊บใจจะเย็นลงทันที เหมือนเอาใจไว้ในตูเ้ ย็น แต่ถา้ ยังไม่มตี ูเ้ ย็นภายใน
ใจ ก็ตอ้ งอาศัยตูเ้ ย็นข้างนอก ต้องอาศัยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม การไปหาครูบาอาจารย์
เพราะครูบาอาจารย์จะพูดแต่เรื่องธรรมะ ไม่พูดเรื่องโลก นี่คอื การเสริมสร้างศรัทธา พอ
มีศรัทธาก็จะมีวริ ิยะความอุตสาหะพากเพียร ทีจ่ ะฟังให้มากขึ้นปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้น เจริญ
สติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้มากขึ้น จนกลายเป็ นสติปญั ญาอัตโนมัติ หมุนไปทาง
ธรรมะตลอดเวลา พิจารณาแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย เรื่องอสุภะ เรื่องดินนํา้ ลมไฟ เรื่อง
อนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้วก็ไม่ตอ้ งเปิ ดหนังสือดู ไม่ตอ้ งเปิ ดเครื่องเสียงฟัง
เพราะมีหนังสือมีเครื่องเสียงอยู่ภายในใจแล้ว เหมือนกับทีม่ คี นถามหลวงปู่มนว่
ั ่ า เวลาที่
ท่านอยู่ในป่ าในเขาตามลําพัง ท่านไปฟังเทศน์ฟงั ธรรมกับใคร เวลามีปญั หาท่านไปหา
ใครช่วยแก้ปญั หาให้ ท่านบอกว่าท่านฟังเทศน์ฟงั ธรรมตลอดเวลา เพราะใจท่านหมุนไป
ทางธรรมะนัน้ เอง พิจารณาธรรมะอยู่ตลอดเวลา เป็ นปัญญาตลอดเวลา เป็ นมรรค
ตลอดเวลา ไม่ได้เป็ นสมุทยั เหมือนพวกเรา ทีค่ ดิ แต่เรื่องหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
คิดอยากจะเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ อยากไม่เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ จะคิดแต่อย่างนี้
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คิดแต่เรื่องสมุทยั ใจจึงมีแต่ความรุ่มร้อน มีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลา ถ้าใจ
เป็ นอย่างนี้ก็ตอ้ งไปอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์ ต้องเปิ ดธรรมะฟัง อ่านหนังสือธรรมะอยู่
เรื่อยๆ ไม่ดูหนังฟังเพลงดูละคร ทีไ่ ม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่เรื่องของสมุทยั ทัง้ นัน้
เรื่องของความทุกข์ทงั้ นัน้ นี่คอื การเสริมสร้างอินทรีย ์ ๕ ให้เป็ นพละ ๕ ทีจ่ ะให้ทา่ น
ทัง้ หลายได้นาํ เอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั กิ นั
วันนี้สมาชิกหายไปหลายท่าน เพราะจะไปปฏิบตั ธิ รรมกัน มีวนั หยุด ๔ วันติดต่อกัน
ความจริงถ้าทําทีบ่ า้ นให้เป็ นวัดได้ ก็ไม่ตอ้ งไปวัดก็ได้ ถ้าปฏิบตั ทิ บ่ี า้ นได้ เช่นรักษาศีล ๘
ได้ เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้ ก็ปฏิบตั อิ ยู่ทบ่ี า้ นก็ได้ แต่ถา้ บ้านไม่อาํ นวย
ไม่สปั ปายะ ก็ตอ้ งไปหาสถานทีส่ ปั ปายะ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ห่างไกลจากรู ปเสียง
กลิน่ รสต่างๆ ทีย่ วยุ
ั ่ ให้เกิดกามตัณหา เกิดกามฉันทะ ถึงแม้จะไม่มรี ู ปเสียงกลิน่ รสมายัว่
ยุ กิเลสก็ยงั ยัวยุ
่ ได้ ถึงแม้จะอยู่ในป่ าก็ยงั ปรุงแต่งเรื่องของทางโลกได้ ถ้าไม่มสี ติ ไม่
ควบคุมจิต ก็จะเผลอคิดไปได้ ถ้าไม่มธี รรมะหล่อเลี้ยงจิตใจก็จะคิดได้ ถ้าหมันคิ
่ ดทาง
ธรรมะอยู่เรื่อยๆ เช่นพิจารณาอาการ ๓๒ อยู่เรื่อยๆ ก็จะมีธรรมะคอยหล่อเลี้ยงจิตใจ
อยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิน่ รสแล้ว ก็ยงั ต้องควบคุมใจ แต่ก็ช่วยปิ ดช่องทางทีก่ เิ ลสจะ
ออกมาหลายช่อง คือปิ ดตาหูจมูกลิ้นกาย เหลือแต่ใจช่องเดียว ทีต่ อ้ งควบคุมเฝ้ าดูไม่ให้
ใจไปคิดเรื่องสวยเรื่องงาม เรื่องทีจ่ ะทําให้เกิดกามอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ให้ใจคิดในทาง
ปัญญา ก็จะไม่เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา จะมีความสงบเย็นสบาย มีความฉลาด พอ
พิจารณาบ่อยๆแล้ว ก็จะเป็ นอัตโนมัติ เป็ นเหมือนเงาตามตัว พอเห็นอะไร จะเห็นว่าเป็ น
เพียงดินนํา้ ลมไฟ เป็ นอสุภะเป็ นปฏิกูล เป็ นอาการ ๓๒ จะไม่คดิ ว่าเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นพี่
เป็ นน้อง รู้วา่ การเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นพีเ่ ป็ นน้องนี้เป็ นสมมุติ ความจริงเป็ นเพียงดินนํา้ ลม
ไฟ ทีส่ กั วันหนึ่งจะต้องแยกจากกันไป
อยู่ทไ่ี หนทีเ่ ราสามารถเจริญสติสมาธิปญั ญาได้ ทีน่ นั ่ คือวัดของเรา ทีเ่ ราเจริญมรรคได้
ถ้าไปอยู่วดั แล้วไม่ได้เจริญมรรค ก็เหมือนกับไม่ได้อยู่วดั ถ้าไปอยู่ในป่ าทีส่ งบวิเวก แต่
คิดแต่เรื่องบ้านเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยา อย่างนี้ก็เหมือนไม่ได้อยู่ทส่ี งบ ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เพราะขาดสติ ไม่มสี ติคอยผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ต้องมี
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สติคอื เชือกผูกจิตไว้กับพุทโธหรือร่างกาย ร่างกายกําลังทําอะไรก็ผูกใจไว้กับร่างกาย ให้
รู้แต่เรื่องของร่างกาย เวลาดูร่างกายก็นึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปเรื่อยๆ
พิจารณาไปเรื่อยๆ ให้เกิดความเคยชินความชํานาญขึ้นมา ต่อไปจิตจะเฉยกับเรื่องของ
ร่างกาย ของเราก็ดหี รือของผูอ้ น่ื ก็ดี จะไม่มอี ารมณ์รกั ไม่มอี ารมณ์ชงั จะเฉยๆ จะรักจะ
ชังกับดินนํา้ ลมไฟไปทําไม เวลาเปี ยกฝนทําไมไม่โกรธ แต่เวลาถูกสาดนํา้ เราทําไมถึง
โกรธ เพราะไม่เห็นว่าเขาเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ กลับไปเห็นว่าเขาเป็ นคน แต่ถา้ เห็นว่าเขา
เป็ นดินนํา้ ลมไฟ นํา้ ทีส่ าดใส่ก็เป็ นนํา้ เหมือนกับนํา้ ฝน เช่นเวลาเปี ยกฝนเราไม่โกรธฝน
แต่ถา้ มีคนสาดนํา้ ใส่ เราจะโกรธขึ้นมาทันที ถ้าใครขับรถมาชนรถเรานี้เราจะโกรธ แต่ถา้
รถไหลมาชนเอง ไม่มคี นขับ เราจะไม่โกรธ เพราะเห็นว่าเป็ นคนหรือไม่เป็ นคน ถ้าไม่เป็ น
คนก็ไม่รู้จะไปโกรธใคร ถ้าเป็ นคนก็มเี ป้ าให้โกรธได้ เราต้องเห็นตามความจริงว่าไม่ได้
เป็ นคน เป็ นเพียงธาตุ ดินนํา้ ลมไฟคือร่างกาย แล้วก็มใี จคือธาตุรู้เป็ นผูค้ วบคุมสังการ
่
ล้วนเป็ นธาตุทงั้ นัน้ มองให้เห็นว่าทุกอย่างเป็ นธรรมชาติ ไม่มตี วั ไม่มตี น ไม่มขี องเราของ
เขา ธาตุของเขากับธาตุของเราก็เหมือนกัน เขาก็ดนิ นํา้ ลมไฟ เราก็ดนิ นํา้ ลมไฟ เขาก็ธาตุ
รู้ เราก็ธาตุรู้ เหมือนกัน เขาก็เกิดแก่เจ็บตาย เราก็เกิดแก่เจ็บตาย หัดคิดอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ แล้วใจจะนิ่งเฉยได้ ปล่อยวางได้
ทําไมคิดกันไม่ได้ พอออกจากทีน่ ่ีป ั๊บก็คุยเรื่องอืน่ กันแล้ว ต้องปลีกวิเวกต้องอยู่คนเดียว
จึงจะสามารถควบคุมความคิดให้ไปในทางมรรคได้ พออยู่ดว้ ยกันหลายคนก็จะถูกชวน
กันไปทางอืน่ นอกจากอยู่กบั พระอริยะเท่านัน้ ท่านจะไม่ชวนไปทางอืน่ ท่านจะคุยแต่
เรื่องธรรมะ ดังสุภาษิตทีว่ า่ อเสวนา จ พาลานัง ปณฺ ฑติ านัญจ เสวนา ให้คบบัณฑิต
อย่าคบคนพาล บัณฑิตก็คอื พระอริยสงฆ์ คนพาลก็คอื ปุถชุ นอย่างพวกเรา คนพาล
แปลว่าคนโง่เข้าใจไหม ตรงข้ามกับคําว่าบัณฑิต บัณฑิตเป็ นคนฉลาดพาลแปลว่าคนโง่
คนหลง มีโมหะครอบงําจิตใจ จะคิดไปในทางโลก ถ้าบัณฑิตก็จะมีธรรมมีมรรค ก็จะคิด
ไปทางมรรคทางธรรม ท่านถึงสอนให้คบบัณฑิตอย่าไปคบคนพาล ให้เข้าหาพระอริยเจ้า
ให้เข้าหาพระสุปฏิปนั โน ท่านจะพูดแต่ธรรมะ จะไม่มเี รื่องของโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง ใจ
ของเราก็จะได้หมุนตาม แต่ถา้ ไปคบคนพาลหรืออยู่กบั คนพาล ก็จะคิดว่าจะไปเทีย่ วที่
ไหนดี ร้านอาหารไหนมีอาหารอร่อย ก็จะไปทางโลก เรื่องทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาเกือบ ๒
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ชัว่ โมงนี้ก็จะหายไป แต่ถา้ เป็ นนักปฏิบตั ธิ รรม พอออกจากทีน่ ่กี ลับไปทีพ่ กั ก็จะเดิน
จงกรมภาวนาต่อ ปลีกวิเวก เอาธรรมะทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไปพิจารณาต่อ จิตก็จะมีกาํ ลังมาก
ขึ้นไปเรื่อยๆ จะสามารถต่อสูก้ บั อารมณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึ้นได้ จิตจะขยับ
ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ จึงอย่าไปโทษคนเทศน์ ว่าฟังเทศน์มาตัง้ หลายปี แล้วยังไปไม่ถงึ ไหน
ต้องโทษคนฟัง ว่าฟังเหมือนทัพพีในหม้อแกง ฟังเข้าหูซา้ ยออกหูขวา ไม่เข้าไปในใจเลย
ในใจยังเต็มไปด้วยสมุทยั คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
สัจธรรมความจริงก็มเี ท่านี้แหละ อยู่ทว่ี า่ เราจะสามารถทําให้จริงขึ้นมาในใจได้หรือไม่ ทํา
ใจให้เป็ นมรรคได้หรือไม่ เพราะใจตอนนี้เป็ นสมุทยั เต็มไปด้วยกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา เราจะทําอย่างไรให้กลายเป็ นมรรค เป็ นสติเป็ นสมาธิเป็ นปัญญา ถ้าทําให้ใจ
กลายเป็ นสติสมาธิปญั ญาได้ สมุทยั ทีม่ อี ยู่ในใจก็จะถูกขับออกไปหมด ไม่มหี ลงเหลืออยู่
ในใจเลย พอไม่มสี มุทยั อยู่ในใจก็จะมีแต่นิโรธ มีนิพพาน เป็ นหลักตายตัว ไม่วา่
พระพุทธเจ้ากี่พระองค์จะมาตรัสรู้และมาสอนธรรมะ ก็จะสอนเรื่องอริยสัจ ๔ ทีม่ อี ยูใ่ น
ใจของสัตว์โลกทัง้ นัน้ ใจของสัตว์โลกมีสมุทยั กับทุกข์เป็ นส่วนใหญ่ ส่วนมรรคกับนิโรธมี
น้อยมากหรือแทบจะไม่มเี ลย จึงต้องสร้างมรรคสร้างนิโรธให้เกิดขึ้นภายในใจ ให้มมี าก
จนสามารถกําจัดทุกข์กบั สมุทยั ให้หมดสิ้นไปจากใจ เหมือนกับขนข้าวของเก่าออกจาก
บ้าน แล้วขนเอาข้าวของใหม่เข้ามา ของเก่าของพวกเราก็คอื สมุทยั กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา ขนมันออกไป แล้วก็ขนมรรคเข้ามา ขนสติสมาธิปญั ญาเข้ามา พอมีสติสมาธิ
ปัญญาแล้ว สมุทยั ก็จะเข้ามาไม่ได้ ถ้าไม่มสี ติสมาธิปญั ญา สมุทยั ก็จะเข้ามาได้ ท่านถึง
บอกว่ามรรคต้องเจริญให้มาก เริ่มต้นด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ศึกษาธรรมะไปก่อน
เรียกว่าปริยตั ธิ รรม พอได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็เอาไปปฏิบตั ิ ไปเจริญสติสมาธิปญั ญาต่อ ทําให้
มาก ทําทุกลมหายใจเข้าออก ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ รับรองไม่เกิน ๗ ปี ตอ้ งบรรลุอย่าง
แน่นอน ไม่เช่นนัน้ พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงพยากรณ์ ไม่วา่ จะเป็ นพระหรือฆราวาส เป็ น
หญิงหรือชาย เป็ นเด็กหรือผูใ้ หญ่ ไม่สาํ คัญ สําคัญว่าจะเจริญมรรค เจริญสติสมาธิ
ปัญญาได้หรือไม่เท่านัน้ เอง

38

ถ้าเจริญได้ทกุ ลมหายใจเข้าออก เดินยืนนัง่ นอน ในอิริยาบถ ๔ ไม่วา่ จะทําอะไร ต้อง
เจริญสักอย่างหนึ่ง ไม่เจริญสติก็ตอ้ งเจริญสมาธิหรือเจริญปัญญา ยกเว้นเวลาหลับ
เท่านัน้ ทีไ่ ม่ได้เจริญ ไม่เกิน ๗ ปี อย่างแน่นอน ๗ ปี เป็ นอย่างช้า อย่างเร็วก็เพียง ๗ วัน
เท่านัน้ เอง เป็ นไปได้ ไม่เช่นนัน้ พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงพยากรณ์ อยู่ทว่ี า่ จะทุ่มเทวิรยิ ะ
อยู่ทว่ี า่ มีศรัทธาต่อคําสอนของพระพุทธเจ้ามากน้อยเพียงไร ถ้ามีศรัทธา ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ ก็จะทิ้งทุกอย่าง ไม่ศรัทธาอย่างอืน่ แล้ว ศรัทธาในคําสอนเพียงอย่างเดียว ไม่
เอาอะไรเลย ออกบวชได้เลย ภรรยาก็ไม่เอา สามีก็ไม่เอา ลูกก็ไม่เอา สมบัตขิ ้าวของเงิน
ทอง ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เอา เอาแต่มรรคอย่างเดียว ภาวนา เดินจงกรมนัง่
สมาธิ ปลีกวิเวกหาทีส่ งบ อย่างนี้รบั รองได้ไม่ ๗ วันก็ ๗ ปี จะต้องเห็นผลอย่างแน่นอน
เป็ นเรื่องของเหตุของผล ไม่ได้เป็ นเรื่องของบุคคล ผูห้ ญิงก็ทาํ ได้ผูช้ ายก็ทาํ ได้ เด็กก็ทาํ
ได้ผูใ้ หญ่ก็ทาํ ได้ ไม่เช่นนัน้ พระพุทธเจ้าจะทรงบรรพชาพระราชโอรส ตัง้ แต่อายุหกเจ็ด
ขวบ แล้วก็ให้อยู่กบั พระอรหันต์อยู่กบั พระพุทธเจ้า จนได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ เรื่อง
เพศหรือวัยไม่เป็ นปัญหาหรอก ปัญหาอยู่ทว่ี า่ จะสามารถบังคับใจ ให้ไปในทางมรรคทาง
ผลได้หรือไม่เท่านัน้ เอง ถ้าไปทางกิเลสทางตัณหาก็จะไม่มที างบรรลุมรรคผลนิพพานได้
ทางนี้เป็ นทางลัดทีส่ ุดแล้ว ไม่มที างไหนจะลัดมากกว่านี้แล้ว
วันก่อนได้ดูวดี โี อของหลวงตา เดือนทีแ่ ล้ววันที่ ๒๕ ทีห่ ลวงตาไปเขาใหญ่ เห็นสมาชิก
หลายคนไปกัน หลวงตาท่านก็ห่วงใยลูกศิษย์ลูกหา ท่านก็พยายามเต็มที่ สอนอย่างสุด
หัวใจแล้ว พวกเราไม่สุดหัวใจกับท่านบ้างหรือ ควรถวายเป็ นปฏิบตั บิ ูชาเลย หวงอะไร
ห่วงอะไรอยู่หรือ มีอะไรน่าหวง มีอะไรน่าห่วง มีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาทัง้ นัน้
ถาม เวลาถือศีล ๕ มันเหมือนมีแรงจูงใจให้ผดิ ศีลเยอะมาก ข้อ ๔ นี้ตวั ดี เขาถาม
อะไรมา ถ้าเราตอบความจริง เขาก็จะเสียนํา้ ใจ พยายามไม่พูด เขาก็พยายามซัก
ให้ตอบอยู่นนั ่ แหละ ก็เลยต้องตอบไปครับ
ตอบ เราไปคิดว่าเขาจะเสียนํา้ ใจเอง อย่าไปคิดอย่างนัน้ สิ เขาจะเสียนํา้ ใจก็เรื่องของเขา
เราไม่เสียสัตย์ไม่ดกี ว่าหรือ เคยเป็ นลูกเสือหรือเปล่า เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ใช่
ไหม เราอย่าไปเสียดายคนอืน่ ถ้าเราพูดความจริงแล้วเขาโกรธเกลียด จะได้รู้วา่
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เป็ นเพือ่ นจริงหรือไม่ ถ้าเป็ นเพือ่ นจริงเวลาพูดความจริงจะโกรธกันได้อย่างไร
ต้องคิดอย่างนี้ เราคิดผิดเอง คิดว่าถ้ารักษาศีลแล้วคนจะเกลียดโกรธเรา แสดง
ว่าเขาไม่ใช่เพือ่ นแท้ เป็ นคนทีไ่ ม่น่าคบด้วย ถ้าคิดว่าพูดแล้วเสียหาย ก็อย่าพูดก็
แล้วกัน ทีพ่ ูดเพราะไม่มสี ติ ใจของเราเร็วมาก ใครถามอะไรปั๊บ ก็จะตอบกลับไป
ทันที ต้องนับ ๑ ถึง ๕ ก่อนทีจ่ ะตอบ คิดดูก่อนว่าควรจะตอบหรือไม่ ถ้าจะตอบ
ก็ตอ้ งเป็ นความจริง ถ้าตอบไม่ได้ ก็ไม่ตอ้ งตอบ ก็จะรักษาศีลได้
พระพุทธเจ้าทรงสอนพระราหุลเกี่ยวกับการพูดปดดังนี้ ทรงตักนํา้ ขึ้นมาเต็มขัน
แล้วทรงตรัสกับพระราหุลว่า เวลาทีพ่ ระราหุลพูดปดครัง้ หนึ่ง พระพุทธเจ้าก็จะ
เทนํา้ ออกนิดหนึ่ง ถ้าพูดปดเรื่อยๆก็จะทรงเทนํา้ ออกเรื่อยๆ จนไม่มนี าํ้ เหลืออยู่
ทรงเปรียบนํา้ เหมือนความดีทม่ี อี ยู่ในตัวเรา ทุกครัง้ ทีพ่ ูดปดก็เหมือนกับเทความ
ดีออกจากตัวเราไป เราไม่เสียดายความดีหรือ กลับไปเสียดายความรู้สกึ ของคน
อืน่ ทําไมไม่รกั ษาความดีของเราไว้ ให้คดิ อย่างนี้ คนอืน่ ไม่ทกุ ข์เดือดร้อนเวลาที่
เราทุกข์เราเดือดร้อน ถ้าไม่มคี วามดีเราจะลําบาก ไม่มเี ครดิตนะ ถ้าพูดปดก็จะ
เป็ นเหมือนเด็กเลี้ยงแกะ พูดอะไรไม่มใี ครเชื่อ ต้องคิดว่าการพูดปดทําให้เราเสีย
ความดีไป มันคุม้ ค่ากับการรักษานํา้ ใจของผูอ้ น่ื ไหม ถ้าคิดอย่างนี้แล้วการรักษา
ศีลข้อ ๔ จะง่ายมาก ทีเ่ ราคบค้าสมาคมกันได้ก็เพราะเชื่อถือกัน ถ้าเชื่อถือกัน
ไม่ได้ ใครจะคบค้าสมาคมกับเรา ไว้ใจกันไม่ได้ พูดอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่ง ต้อง
เห็นคุณค่าของสัจจะความจริงว่ามีคุณค่ายิง่ กว่าคน จะคบกับเราหรือไม่ก็เรื่อง
ของเขา ไม่คบกับเราก็ไม่เสียหายอย่างไร แต่ถา้ ไม่มสี ตั ย์จะเสียหายมากกว่า เสีย
ความดีไป เช่นเดียวกับศีลข้ออืน่ เป็ นความดีทงั้ นัน้ การลักทรัพย์น้ ีไม่ดใี ช่ไหม
ถ้าไม่ลกั ทรัพย์ดี คนทีไ่ ม่ลกั ทรัพย์เวลาอยู่กบั ผูอ้ น่ื ผูอ้ น่ื จะปลอดภัยสบายใจ
ยินดีทจ่ี ะให้เราอยู่ดว้ ย เวลาเราไม่มที อ่ี ยู่อาศัย ผูอ้ น่ื ก็ยนิ ดีเปิ ดบ้านต้อนรับเรา
เพราะรู้วา่ เราไม่ลกั ทรัพย์ แต่ถ ้ารู้วา่ เราลักทรัพย์ ก็ตอ้ งคิดหนัก บางทีก็ตอ้ ง
ปฏิเสธ ถ้ารู้วา่ เคยฆ่าผูอ้ น่ื ยิง่ ไม่อยากจะให้เราอยู่ดว้ ย
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การรักษาศีล ๕ จึงมีคุณประโยชน์มาก มีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัตเิ งินทอง ถ้ามี
ศีลแล้วจะได้ทรัพย์มาง่าย เวลาไปสมัครงานถ้าเขารู้วา่ เรามีศีลเขาจะรับเรา ถ้าไม่
มีศีลเขาจะไม่รบั เรา ต้นเหตุทม่ี าของทรัพย์ภายนอกก็คอื ทรัพย์ภายใน ก็คอื ศีล
๕ ยิง่ มีศีล ๒๒๗ ข้อนี้ยง่ิ ง่ายใหญ่ เห็นไหมมีคนเอาเงินมาให้พระอยู่ตลอดเวลา
ไม่ตอ้ งไปแสวงหา สีเลน โภคสมฺปทา ศีลเป็ นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์ ถ้าอยากจะ
รํา่ รวยก็ตอ้ งรักษาศีลไว้ให้ดี รวยแน่นอน ไม่รวยเพราะโกง รวยแบบโกงนี้ไม่รวย
จริง เพราะอาจจะถูกยึดคืนไปหมด ถ้ารวยแบบมีศีลนี้ไม่มใี ครยึดคืนไปได้
พยายามมองให้เห็นคุณค่าของศีล ว่ามีคุณค่ายิง่ กว่าสิง่ อืน่ ใด ไม่ตอ้ งเสียดายสิง่
อืน่ ๆ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้สละแม้แต่ชวี ติ เพือ่ รักษาธรรม คือศีลนี้เอง
ทรงสอนให้สละทรัพย์เพือ่ รักษาอวัยวะ สละอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ สละชีวติ เพือ่
รักษาธรรม พวกเราไม่เห็นคุณค่าของศีลกัน ก็เลยเหยียบศีลกันป่ นปี้ ไปหมด จน
ติดเป็ นนิสยั จึงเห็นว่าการรักษาศีลเป็ นของยากไป เพราะไม่เห็นคุณค่า ถ้าเห็นว่า
ศีลเป็ นเหมือนเพชรนิลจินดา ก็จะรักษายิง่ กว่าชีวติ บางคนยอมตายกําเพชรไว้ใน
มือ รักเพชรยิง่ กว่ารักชีวติ เวลาโจรปล้นไม่ยอมให้เขาไป จึงต่อสูเ้ พือ่ รักษาเพชร
แล้วก็ถูกโจรฆ่าตาย เพราะรักเพชรยิง่ กว่ารักชีวติ ขอให้พวกเรารักศีลอย่างทีเ่ รา
รักเพชร จะรักษาศีล ๕ ได้อย่างสบายเลย
ขอให้พวกเราใช้ชวี ติ ของมนุษย์น้ ี ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพราะไม่รู้วา่ จะได้
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี เมือ่ ไหร่
กลับมาคราวหน้าไม่รู้วา่ จะได้พบกับ
พระพุทธศาสนาหรือไม่ จึงควรพยายามบรรจุพระพุทธศาสนาให้อยู่ในใจให้ได้
ถ้ามีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจแล้ว กลับมาคราวหน้าไม่พบพระพุทธศาสนา เราก็
ยังสามารถปฏิบตั ไิ ปตามลําพังได้ เพราะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจ มีดวงตาเห็น
ธรรมแล้ว ถ้ามีดวงตาเห็นธรรมแล้ว จะมีครูบาอาจารย์มพี ระศาสนาสอนหรือไม่
ก็ไม่เป็ นปัญหา เพราะเรารู้ทางแล้ว เห็นอริยสัจ ๔ แล้ว เห็นว่าปัญหาทัง้ หมดอยู่
ทีท่ กุ ข์กบั สมุทยั และสิง่ ทีจ่ ะแก้ปญั หาได้กค็ อื มรรคกับนิโรธ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว
เกิดมากี่ภพกี่ชาติก็จะรู้จกั วิธแี ก้ปญั หา คือความทุกข์ทางใจได้ ทีม่ ดี วงตาเห็น
ธรรมกัน ก็คอื เห็นพระอริยสัจ ๔ ทีเ่ กิดขึ้นในใจ เช่นเห็นความทุกข์ทรมานใจที่
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เกิดจากความกลัวตาย แล้วก็ปลงด้วยมรรคว่า เกิดมาแล้วต้องตายเป็ นธรรมดา
ถ้ายอมตายปั๊บนิโรธก็เกิดขึ้นมา ความรู้น้ ีจะอยู่ตดิ กับใจ จะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติก็
จะไม่กลัวตาย เพราะรู้จกั วิธีแก้ความกลัวตาย ความเจ็บก็เหมือนกัน ความรัก
ความชังก็เหมือนกัน เพราะเห็นว่าเป็ นความทุกข์ ทุกข์เพราะรัก ทุกข์เพราะชัง ก็
จะเลิกรักเลิกชังทันที
นี่คอื การมีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจ จะสามารถปฏิบตั กิ า้ วขึ้นไปตามลําดับได้
เพราะนี่เป็ นเพียงก้าวแรกของการเห็นธรรม แต่ยงั มีธรรมทีล่ ะเอียดทีจ่ ะต้อง
ปฏิบตั ใิ ห้เห็นต่อไป เวลาทีเ่ กิดความทุกข์ใจจะเข้ามาแก้ภายในใจทันที จะไม่ไป
แก้ข ้างนอก เช่นอากาศร้อนก็ไปหาเครื่องปรับอากาศมาติด อย่างนี้จะไม่ทาํ จะ
แก้ภายในใจ ร้อนก็หดั อยู่กบั ความร้อนไป ความทุกข์ใจก็จะหายไป จะแก้ปญั หา
ทีใ่ จเสมอ อย่างนี้แสดงว่ารู้ทางแล้ว ไม่ตอ้ งมีคนสอนก็ได้ แต่อาจจะช้าหน่อย
เพราะอาจจะหลงติดอยู่ตรงจุดนัน้ จุดนี้ เพราะยังไม่เคยผ่านทางนี้มาก่อน แต่ถา้
มีครูมอี าจารย์ก็จะไปได้เร็ว เพราะท่านจะคอยเตือน ถึงจุดนี้จะต้องติด จะต้อง
แก้อย่างไร มีครูอาจารย์คอยสอนก็จะไม่ตดิ พอถึงปั๊บจะรู้เลยว่า ตรงนี้ทา่ น
เตือนไว้แล้ว เหมือนคนทีเ่ คยขับรถผ่านทางนี้มาแล้ว จะบอกว่าตรงนี้ถนนไม่ดี
เป็ นหลุมเป็ นบ่อ ตรงนี้ทางโค้งอันตราย พอมาถึงทีก่ ็จะรู้ทนั ที จะได้ระมัดระวัง
จะผ่านไปได้อย่างปลอดภัย
ชาติน้ เี รามีโอกาสกันแล้ว ควรเอาพระศาสนาเอาพระอริยสัจ ๔ ให้เข้ามาอยู่ในใจ
ให้ได้ ให้เห็นพระอริยสัจ ๔ ภายในใจ เวลาไม่สบายใจจะรู้ทนั ทีวา่ เกิดจากสมุทยั
ไม่ได้เกิดจากอะไร วิธีแก้ก็ตอ้ งแก้ดว้ ยมรรค ต้องละสมุทยั คือความอยาก อยาก
ให้สง่ิ นัน้ เป็ นอย่างนี้ อย่าไปอยากให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้เป็ นตามทีเ่ ราอยาก ให้ละความ
อยาก จะเป็ นอย่างไรก็ให้เป็ นไป ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วก็ถอื ว่าไม่เสียชาติเกิด ได้
กําไร ได้ตน้ ทุน ได้แผนที่ ทีจ่ ะพาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ โดยไม่มพี ระ
ศาสนาทีอ่ ยู่ภายนอก เกิดภพหน้าชาติหน้าเป็ นมนุษย์แต่ไม่มพี ระศาสนา ก็ยงั
สามารถปฏิบตั ติ ่อไปได้ เพราะพระศาสนาจะมีอายุเพียง ๕๐๐๐ ปี ตามทีไ่ ด้ทรง
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พยากรณ์ไว้ ถ้าต้องไปใช้เวรใช้กรรมในนรก ไปรับบุญบนสวรรค์ เป็ นเวลาหมืน่ ปี
แสนปี พอกลับมาใหม่พระพุทธศาสนาก็จะไม่มหี ลงเหลืออยู่ เพราะมีอายุ ๕๐๐๐
ปี กว่าพระพุทธศาสนาของพระศรีอาริยม์ าปรากฏก็อกี หลายกัป ชีวติ นี้อาจจะ
เป็ นเหมือนรถเมล์เทีย่ วสุดท้ายก็ได้นะ ถ้าไม่ข้นึ รถก็จะตกรถ
จึงควรรีบคว้าอริยสัจเข้ามาสู่ใจ ต้องนัง่ ให้เจ็บปวดแล้วดับไปเอง แยกทุกข์กาย
ออกจากทุกข์ใจ ให้เห็นทุกข์ใจว่าเกิดจากความกลัวความเจ็บ ความอยากให้
ความเจ็บหายไป แล้วก็ดบั มันด้วยการละความกลัวความเจ็บ ไม่กลัว มันจะเจ็บ
ก็ให้มนั เจ็บไป ปล่อยให้มนั เจ็บไป ถ้ากลัวตายก็ปล่อยให้มนั ตายไป ถึงเวลาตาย
ก็ให้มนั ตายไป ปลงมันไป ถ้าปลงได้จะเห็นทุกข์ดบั ภายในใจเลย จิตจะดิง่ เข้าสู่
ความสงบความสบาย พอเห็นอย่างนี้ก็จะเห็นอริยสัจ และจะใช้อริยสัจนี้
แก้ปญั หาอืน่ ๆได้ เพราะยังมีปญั หาอืน่ ๆอีกมากทีย่ งั ต้องแก้ เป็ นปัญหาแบบ
เดียวกัน จะเป็ นเรื่องสมุทยั กับทุกข์ วิธีแก้ก็คอื มรรคกับนิโรธ การได้มาเกิดเป็ น
มนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานี้เป็ นบุญเป็ นกุศลมาก จึงไม่ควรปล่อยให้โอกาส
อันดีน้ ีผ่านไป โดยไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือไป อย่าคว้านํา้ เหลว อย่าเสียชาติเกิด
ต้องเอาดวงตาเห็นธรรมมาให้ได้ เห็นอริยสัจ ๔ ให้ได้ ต้องไม่กลัวความเจ็บไม่
กลัวความตาย ต้องพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆ พิจารณาความเจ็บอยู่เรื่อยๆ ว่า
เป็ นธรรมดา จึงจะสามารถผ่านไปได้ ด้วยสติดว้ ยสมาธิดว้ ยปัญญา
ถาม ทีท่ ่านอาจารย์วา่ ดวงตาเห็นธรรมนี้ เป็ นระดับโสดาบันใช่ไหม
ตอบ โสดาแปลว่ากระแส โสดาบันแปลว่าผูท้ เ่ี ข้าสู่กระแส พอเข้าสู่กระแสแล้วก็จะไม่
ไปทางอืน่ กระแสนี้จะพาไปสู่พระนิพพาน ต้องเห็นอริยสัจ ๔
ถาม ลูกพิจารณาว่าคนเราทําไมถึงได้กลัวตาย เหตุผลก็น่าจะเป็ นเพราะว่าไม่ทราบว่า
จะไปเกิดทีไ่ หน แต่ถา้ มันใจว่
่ าตายไปแล้วเป็ นเหมือนการย้ายบ้าน ถ้าบ้านใหม่ดี
กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิม ก็จะยินดีทจ่ี ะย้าย ทีย่ งั กลัวตายอยู่เพราะไม่แน่ใจว่าตายไป
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แล้ว จะได้สง่ิ ทีด่ กี ว่าหรือไม่ ถ้าแน่ใจว่าตายแล้วจะได้ไปสวรรค์แน่ๆ ได้พบ
พระพุทธศาสนาอีกแน่ๆ ก็จะมีกาํ ลังใจเร่งความเพียรปฏิบตั ิ
ตอบ เราไม่เคยคิดอย่างนัน้ คิดแต่วา่ ความกลัวตายนี้เป็ นทุกข์
ถาม ทําไมเราถึงกลัวตาย
ตอบ เพราะรักทีจ่ ะอยู่ เราถึงกลัวตาย อยากจะอยู่จงึ ทําให้ไม่อยากตาย นี่คอื ปัญหา
ยังอยากจะอยู่ ก็เลยเกิดความทุกข์ข้นึ มา ต้องไม่อยากอยู่ ตัง้ แต่ศึกษาปฏิบตั มิ า
เราไม่เคยคิดถึงภพหน้าชาติหน้า ไม่ได้เป็ นประเด็นสําคัญ ประเด็นสําคัญคือ
ความทุกข์ทอ่ี ยู่ในใจเกิดจากอะไร จะทําอย่างไรให้หายไปได้ ทําไมวันนี้อารมณ์ดี
พรุ่งนี้อารมณ์ไม่ดี ทําไมต้องเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เรื่องนี้ต่างหากทีเ่ ป็ นเหตุทท่ี าํ ให้
สนใจปฏิบตั ิ ต้องการแก้ปญั หาของใจ รู้วา่ ใจเป็ นโรค ไม่เป็ นปกติ บางวันก็สุข
บางวันก็ทกุ ข์ ทําไมจะต้องเป็ นอย่างนี้ ทําไมจึงแก้ไม่หายขาด แก้แล้วเดีย๋ วก็
กลับมาใหม่ เพราะแก้ไม่ถูกจุดหรือเปล่า พอได้อ่านได้ฟงั พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ถึงเข้าใจว่าเหตุของความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก เกิดจาก
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ถ้าจะดับความทุกข์ก็ตอ้ งละความอยากเหล่านี้
เช่นความอยากอยู่ก็ตอ้ งละ อย่าไปอยากอยู่ อยู่เท่าทีอ่ ยู่ได้ อย่างทีม่ คี นขอให้
หลวงตาอยู่ไปนานๆ หลวงตาก็ตอบว่าจะอยู่ไปจนตาย ไม่อยู่เกินนัน้ ก็จะไม่กลัว
ตาย อยู่แค่ตาย เรื่องภพเรื่องชาติน้ ี เราไม่ได้ถอื เป็ นประเด็นสําคัญในการปฏิบตั ิ
ธรรมเลย ไม่เคยคิดเลย ชาติหน้าจะมีหรือไม่ เราไม่สนใจ สนใจเพียงแต่วา่ ทํา
อย่างไรไม่ให้ทกุ ข์ใจเท่านัน้ เอง พอรู้วา่ ทุกข์เพราะความอยาก ก็ตอ้ งละความ
อยาก อยากจะดืม่ เหล้าก็ทกุ ข์แล้ว อยากจะเทีย่ วก็ทกุ ข์แล้ว ถ้าไม่อยากดืม่ เหล้า
ก็จะไม่ทกุ ข์กบั เรื่องดืม่ เหล้าเลย ถ้าไม่อยากสูบบุหรี่กจ็ ะไม่ทกุ ข์กบั เรื่องสูบบุหรี่
เลย ปัญหาจึงอยู่ทค่ี วามอยาก ทีก่ ลัวตายกันก็เพราะอยากจะอยู่ ก็อย่าไปอยาก
อยู่สิ อยู่เท่าทีอ่ ยู่ได้ เราคิดอย่างนี้
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ข้อสําคัญอยู่ทใ่ี ห้รู้วา่ ทุกข์ในใจเกิดจากความอยากต่างๆ คือกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา วิธีทจ่ี ะดับทุกข์ได้ก็คอื ศีลสมาธิปญั ญา หรือทานศีลภาวนา หรือ
ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปญั ญา ธรรมเหล่านี้เป็ นมรรคทัง้ นัน้ ทีจ่ ะทําให้มกี าํ ลัง
ควบคุมใจ ให้รบั กับความจริงได้ ไม่ให้อยากในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ เรื่องภพชาตินนั้
ไม่สาํ คัญต่อการปฏิบตั ิ เป็ นความรู้เสริมของชีวติ คือจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกาย
พอร่างกายตายไปจิตก็ไปต่อ ไปได้ร่างใหม่ แต่จติ ไม่ได้เปลีย่ น มีอะไรอยู่ในจิตก็
ยังอยู่เหมือนเดิม มีมรรคอยู่เท่าไหร่ก็ยงั มีอยู่เท่านัน้ มีสมุทยั อยู่เท่าไหร่ก็ยงั มีอยู่
เท่านัน้ ไม่เปลีย่ น จะไปเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นนก เป็ นเทพ ก็ยงั มีอยู่เท่ากับตอนที่
ตาย ถ้ายังมีมรรคไม่พอก็ตอ้ งทําต่อ ถ้ามีพอแล้วก็ไม่ตอ้ งทํา เช่นจิตของ
พระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันตสาวก ท่านทําพอแล้ว ทําเต็มทีแ่ ล้ว ก็ไม่ตอ้ งทํา
ต่อ จิตท่านไม่ได้หายไปไหน จิตท่านถึงเมืองพอแล้ว ท่านก็หยุด ไม่ตอ้ งไปหาร่าง
ใหม่ ไปเกิดใหม่
ถาม ลูกพิจารณาต่อว่า ถ้ามัวแต่คดิ ถึงชาติหน้า ก็เท่ากับส่งจิตไปในอนาคต ต้อง
กลับมาอยู่กบั ปัจจุบนั
ตอบ ใช่แล้ว ต้องอยู่กบั ปัจจุบนั ดูอริยสัจ ๔ ภายในใจ ดูวา่ กําลังทุกข์หรือไม่ ทุกข์
เรื่องอะไร ถ้าไม่ทกุ ข์ก็ลองกระตุน้ ความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาก็ได้ เช่นไปอยู่ท่ี
ห่างไกลจากรูปเสียงกลิน่ รส ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มาถ้ายังมีกามตัณหา จะได้รู้
ว่าพอไม่ได้เสพรูปเสียงกลิน่ รส ก็เกิดความเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมา ก็ตอ้ งละ
กามตัณหาให้ได้ พอละได้ความเศร้าสร้อยหงอยเหงาก็จะหายไป ต้องแก้อย่างนี้
ถาม สงสัยเรื่องการทําบุญนะคะ ถ้าจะได้บญ
ุ จริงๆ จะต้องไม่ตอ้ งการผลตอบแทน
กลับมาใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ ต้องให้เพือ่ เป็ นการสละ ข้าวของเงินทองต่างๆทีเ่ รามีอยู่น้ ี เป็ นเหมือนสัมภาระ
ทีถ่ ่วงเรือ ถ้าต้องการให้เรือวิง่ เร็ว ก็ตอ้ งทําให้เรือเบา ถ้ามีสมั ภาระมากๆก็จะ
หนัก จะวิง่ ได้ชา้ ถ้ามีสมบัตขิ ้าวของเงินทองเกินความจําเป็ น ก็จะทําให้การ
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พัฒนาจิตใจไปได้ยาก เพราะจะถ่วง ต้องคอยดูแลรักษา คอยวิตกคอยกังวล
เป็ นภาระทางจิตใจ พอสละสมบัตใิ ห้แก่ผู ้อืน่ ได้แล้ว ก็จะหมดภาระ เป้ าหมาย
ของการทําบุญอยู่ตรงนี้ ทําบุญเพือ่ สละทรัพย์ส่วนเกินไป เก็บไว้ส่วนทีจ่ าํ เป็ น
เท่านัน้ ถ้าไม่มที รัพย์แล้ว ก็ไม่ตอ้ งกังวลกับการไปหาทรัพย์มาทําบุญอีก เช่น
เวลาบวชนี่ จะต้องสละทรัพย์ไปหมดเลย พระพุทธเจ้าไม่ได้เอาพระราชทรัพย์ตดิ
ไปเลย ยกให้คนอืน่ หมดเลย นัน่ แหละคือการทําบุญ ไม่หวังผลตอบแทนจากคน
ทีร่ บั สมบัติ ให้ไปแล้วกลับจะขอบใจผู ้รับเสียอีก เพราะจะได้ไม่ตอ้ งมาคอยดูแล
รักษา มีคนอืน่ ดูแลให้แทน
ถาม สงสัยเรื่องไม่หวังผลตอบแทน
เท่าทีส่ งั เกตเวลาผูใ้ หญ่สอนให้เด็กทําบุญ
ส่วนมากจะบอกว่า ทําบุญแล้วจะเจริญรุ่งเรือง ถ้าเด็กทําตามแล้วจะได้บญ
ุ จริงๆ
หรือ
ตอบ บุญคือความสุขใจ ทีเ่ กิดจากการปล่อยวางสมบัตขิ ้าวของเงินทอง แล้วมีความสุข
ทีไ่ ด้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ทําให้ผูอ้ น่ื มีความสุข หรือช่วยบรรเทาความทุกข์ความ
เดือดร้อนของผูอ้ น่ื ทุกครัง้ ทีท่ าํ อย่างนี้จะเกิดความสุขใจทีแ่ ปลว่าบุญ ส่วนผล
พลอยได้เช่นได้รบั ผลตอบแทนจากคนทีเ่ ราได้ช่วยเหลือ
อาจจะเกิดขึ้นก็ได้
หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ วันหนึ่งเขาอาจจะรํา่ รวยขึ้นมา แล้วอยากจะช่วยเหลือเราบ้าง
อยู่ดๆี ก็เขียนเช็คมาให้ล ้านหนึ่ง ผลอย่างนี้เราไม่ควรเรียกร้องไม่ควรหวัง แต่
อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้
ถาม เด็กทีไ่ ด้รบั การสอนว่า ทําบุญแล้วจะเจริญรุ่งเรือง ก็จะไม่ทราบว่าจะ ได้บญ
ุ
จริงๆ ต้องไม่หวังผลตอบแทน
ตอบ เป็ นการสอนของคนทีม่ กี เิ ลส ความจริงต้องสอนว่า การทําบุญเป็ นการเสียสละ
ทําให้มคี วามเมตตากรุณา ทําให้จติ ใจสูงขึ้นเจริญขึ้น ไม่เห็นแก่ตวั มีความสุขใจ
แต่สอนผิด พอทําบุญแล้วก็อยากจะได้ผลตอบแทน เช่นทําบุญแล้วจะรํา่ รวยใน
ภพหน้าชาติหน้า ซึง่ ก็เป็ นผลทีเ่ กิดขึ้นได้ แต่ควรพูดถึงผลในปัจจุบนั จะดีกว่า
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คือความสุขใจสบายใจ มีจติ ใจทีส่ ูงขึ้น เพราะมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั นี่คอื ผลทีจ่ ะได้รบั จากการทําบุญ
ทําทานกับสุนขั หรือทําบุญกับพระอรหันต์น้ ี ก็ได้บญ
ุ ได้ความสุขใจเหมือนกัน ถ้า
ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความเมตตากรุณา แต่ผลทีไ่ ด้รบั ตอบแทนจากสุนขั
กับพระอรหันต์น้ ีต่างกัน เป็ นบุญอีกชนิดหนึ่ง ถ้าทําบุญกับพระอรหันต์ก็จะได้ฟงั
ธรรมะ ได้สมั มาทิฐคิ วามฉลาด ได้ศรัทธาทีจ่ ะปฏิบตั จิ ติ ใจให้สูงขึ้นให้สะอาดขึ้น
ได้บรรลุธรรม ความทุกข์จะน้อยลงไปหรือหายไปหมด ทําบุญกับสุนขั ก็จะได้ฟงั
สุนขั เห่า ท่านถึงเปรียบเทียบว่า ถ้าทําบุญกับคนธรรมดาจะได้หนึ่งส่วน ทําบุญ
กับคนมีศีลจะได้สบิ ส่วน ทําบุญกับพระโสดาบันจะได้รอ้ ยส่วน ทําบุญกับพระ
สกิทาคามีจะได้พนั ส่วน พระอนาคามีจะได้หมืน่ ส่วน พระอรหันต์จะได้แสนส่วน
พระพุทธเจ้าจะได้ล ้านส่วน เพราะความสามารถในการสอนธรรมของแต่ละท่าน
ไม่เท่ากัน พระโสดาบันมีความรู้นอ้ ยกว่าพระสกิทาคามี พระสกิทาคามีมคี วามรู้
น้อยกว่าพระอนาคามี พระอนาคามีมคี วามรู้นอ้ ยกว่าพระอรหันต์ พระอรหันต์มี
ความรู้นอ้ ยกว่าพระพุทธเจ้า อานิสงส์ผลบุญทีจ่ ะได้รบั จากบุคคลทีเ่ ราทําบุญ
ด้วยจึงต่างกัน ถ้าท่านไม่ได้สอนธรรมะเราก็จะไม่ได้ธรรมะ ไม่ได้บญ
ุ ทีเ่ กิดจาก
การฟังธรรม ได้แต่ความสุขใจจากความเมตตากรุณา ทีจ่ ะช่วยให้รกั ษาศีลได้งา่ ย
ขึ้น เพราะถ้าชอบช่วยเหลือผูอ้ น่ื จะไม่ชอบเบียดเบียนผูอ้ น่ื ถ้าไม่ชอบช่วยเหลือ
ผูอ้ น่ื ก็จะชอบเบียดเบียนผูอ้ น่ื ถ้าไม่ชอบทําบุญให้ทานจะรักษาศีลได้ยาก เพราะ
เสียดายสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ถ้าไม่พูดปดจะไม่ได้สง่ิ ทีอ่ ยากได้ เช่นอยากจะขายของให้ได้
มากๆก็ตอ้ งโกหก ถ้าไม่อยากได้มากก็ไม่ตอ้ งพูดปด ขายได้ก็ดี ขายไม่ได้ก็ไม่
เดือดร้อน
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กัณฑ์ท่ี ๔๑๕

ปรมัตถสัจจะ

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
การไปงานศพนี้ ไปเพือ่ พิจารณาร่างกายว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิ จจังไม่เทีย่ ง ทุกขังเป็ น
ทุกข์ถา้ ไปยึดติด อนัตตาไม่ใช่ตวั ตน เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ มาจากดินนํา้ ลมไฟ กลับคืน
สู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ของเรา เป็ นของเราโดยสมมุติ สมมุติสจั จะว่าเป็ นของเรา แต่ปรมัตถ
สัจจะว่าเป็ นของดินนํา้ ลมไฟ เป็ นของธรรมชาติ สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมชาติ
ทัง้ หลายเป็ นอนัตตา เป็ นดินนํา้ ลมไฟ เราอยู่ในโลกธาตุ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้มาจาก
ธาตุ ๔ คือดินนํา้ ลมไฟ ถ้าเป็ นสัตว์เป็ นมนุ ษย์ก็มธี าตุรู้มาครอบครองธาตุ ๔ ถ้าไม่มธี าตุ
รู้ ก็เป็ นต้นไม้ภูเขาใบหญ้า เป็ นวัตถุต่างๆ ถ้าเป็ นสิง่ ทีม่ ชี วี ติ เคลือ่ นไหวได้อย่างมนุษย์น้ ี
ก็มธี าตุรู้เป็ นผูข้ บั เคลือ่ น เป็ นผูท้ าํ ให้ร่างกายไปไหนมาไหนได้ พูดอะไรได้ ทําอะไรได้
ธาตุทงั้ ๕ นี้ก็มอี ากาศธาตุเป็ นทีต่ งั้ เป็ นทีไ่ ปไหนมาไหนได้ อากาศธาตุก็คอื พื้นทีน่ ่เี อง
พื้นทีส่ ามมิติ สูงกว้างลึก ธาตุ ๔ เช่นร่างกายตัง้ อยู่ในอากาศธาตุ เมือ่ คืนนี้พวกเราไปที่
จันทบุรี วันนี้มาทีว่ ดั ญาณฯ เป็ นการเคลือ่ นไหวของธาตุ ๔ ในอากาศธาตุ เวลาธาตุรู้กบั
ธาตุ ๔ แยกทางกัน ธาตุ ๔ คือร่างกายก็กลายเป็ นซากศพไป กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟไป
ถ้าธาตุรู้ยงั ไม่ได้ธาตุ ๔ ใหม่ ไม่ได้ร่างกายใหม่ ก็จะเป็ นกายทิพย์ชนิดต่างๆ เป็ นเทพ
เป็ นพรหม เป็ นเปรต เป็ นสัตว์นรก เป็ นคุณสมบัตขิ องธาตุรู้ทบ่ี าปบุญเป็ นผูผ้ ลิตขึ้นมา
เป็ นไปตามการกระทําของธาตุรู้ ถ้าธาตุรู้คดิ ไปในทางบุญกุศล ก็จะเป็ นเทพ เป็ นพรหม
เป็ นพระอริยเจ้า ถ้าคิดไปในทางบาปทางอกุศล ก็จะเป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์
นรก ถ้าคิดด้วยความอาฆาตพยาบาท ก็จะเป็ นสัตว์นรก ถ้าคิดด้วยความอยากความ
โลภก็จะเป็ นเปรต ถ้าคิดด้วยความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่เสียสละก็จะเป็ นเทพ ถ้า
เป็ นอุเบกขาเป็ นสมาธิก็จะเป็ นพรหม ถ้าละอุปาทานในขันธ์ ๕ และในจิตได้ ก็จะเป็ นพระ
อริยบุคคลขัน้ ต่างๆ ตามกําลังของธรรมคือสติปญั ญา ถ้ามีสติปญั ญามาก เห็นไตร
ลักษณ์มาก ก็จะปล่อยวางได้มาก
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นี่คอื เรื่องของธาตุรู้ ทีเ่ ป็ นผูผ้ ูกตนเองให้อยู่กบั กองทุกข์ และเป็ นผูท้ จ่ี ะปลดเปลื้อง
ตนเองให้ออกจากกองทุกข์ โดยหลักของ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน
ธาตุรู้ตอ้ งเป็ นผูแ้ ก้ปญั หาของตนเอง เพราะธาตุรู้เป็ นผูส้ ร้างปัญหาขึ้นมาเอง เมือ่ สร้างเอง
ก็ตอ้ งแก้เอง ผูอ้ น่ื แก้ให้ไม่ได้ แต่สอนให้แก้ได้ เช่นพระพุทธเจ้า หลังจากทีพ่ ระองค์ได้
ทรงแก้ปญั หาทีพ่ ระองค์ทรงสร้างขึ้นมาได้แล้ว พระองค์ก็นาํ เอาวิธีน้ ีมาเผยแผ่ให้แก่ธาตุ
รู้ดวงอืน่ ๆ ธาตุรู้ดวงใดทีม่ ศี รัทธาน้อมเอาไปปฏิบตั ิ ก็จะสามารถแก้ปญั หาของตนได้
ปัญหาของธาตุรู้ก็คอื ความทุกข์น่ีเอง ความทุกข์ทเ่ี กิดจากอวิชชา ทีไ่ ม่รู้ความจริงของ
ปรมัตถสัจจะ ไม่รู้ความจริงของธาตุทงั้ ๖ ว่าเป็ นเพียงธาตุเท่านัน้ เอง ธาตุรู้ก็เป็ นธาตุ
ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟก็เป็ นธาตุ อากาศธาตุก็เป็ นธาตุ ไม่มตี วั ไม่มตี น ไม่เป็ นของใคร
ทัง้ นัน้ เป็ นของธรรมชาติ มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านัน้ ทีม่ สี ติปญั ญา
สามารถเห็นธาตุทงั้ ๖ ได้ดว้ ยพระองค์เอง ผูอ้ น่ื ไม่มสี ติปญั ญาบารมีพอทีจ่ ะสอนตนเอง
ให้เห็นได้ จึงต้องรอให้มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ แล้วประกาศสอนพระธรรมคําสอน สอน
เรื่องธาตุทงั้ ๖ สอนเรื่องสัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทัง้ หลายเป็ นอนัตตา เป็ นดินนํา้ ลม
ไฟ เป็ นธาตุรู้ เป็ นอากาศธาตุ ถ้ารู้ธาตุทงั้ ๖ นี้อย่างแจ้งชัด และรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ก็จะปล่อยวางได้ จะไม่ทกุ ข์ จะไม่ยดึ ไม่ตดิ
ถ้ารู้วา่ ไม่ใช่เป็ นของเรา เราจะไม่ทกุ ข์ ถ้าหลงคิดว่าเป็ นของเรา เราจะทุกข์ทนั ที ร่างกาย
ของเรากับร่างกายของคนอืน่ เป็ นเหมือนกัน เช่นร่างกายทีง่ านศพ ก็เป็ นร่างกาย
เหมือนกับร่างกายของเรา แต่เราไม่ทกุ ข์กบั ร่างกายนัน้ เหมือนกับทุกข์กบั ร่างกายของเรา
ทัง้ ๆทีร่ ่างกายของทุกคนเป็ นเหมือนกันหมด คือเป็ นดินนํา้ ลมไฟ เกิดแก่เจ็บตาย
เหมือนกันหมด ทําไมเราจึงทุกข์กบั ร่างกายทีเ่ ราครอบครองอยู่น้ ี ส่วนร่างกายของคนอืน่
เราไม่ได้ทกุ ข์ดว้ ย เพราะเราเห็นตามสมมุตสิ จั จะ เห็นว่าร่างกายของคนอืน่ ไม่ใช่ของเรา
เห็นร่างกายทีเ่ ราครอบครองอยู่น้ ีวา่ เป็ นของเรา ความรู้ทางสมมุตสิ จั จะไม่สามารถปลด
เปลื้องใจ ให้หลุดจากอุปาทาน หลุดจากความทุกข์ได้ ต้องอาศัยความรู้ทางปรมัตถ
สัจจะ คือต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เป็ นของธรรมชาติ เป็ นของ
ดินนํา้ ลมไฟ ถึงเวลาดินนํา้ ลมไฟก็จะมาทวงคืนไป ส่วนทีเ่ ป็ นนํา้ นํา้ ก็จะยึดคืนไป ส่วนที่
เป็ นลม ลมก็จะยึดคืนไป ส่วนที่เป็ นไฟ ไฟก็จะยึดคืนไป ส่วนทีเ่ ป็ นดิน ดินก็จะยึดคืน
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ไป ร่างกายทีม่ อี าการ ๓๒ ก็จะสลายหายไปหมด นี่คอื ปรมัตถสัจจะ ทีเ่ ราต้องศึกษาให้
เห็นอย่างแจ่มแจ้งตลอดเวลา
การจะเห็นได้อย่างแจ่มแจ้งตลอดเวลานี้ จิตต้องมีกาํ ลัง กําลังของจิตก็คอื สมาธิ ถ้าจิต
สงบแล้วจิตจะมีกาํ ลังต้านความคิดปรุงแต่ง ทีค่ ดิ ไปในทางหลง มีกาํ ลังผลักดันให้คดิ ไป
ในทางมรรค ทางธรรมะ ทางปรมัตถสัจจะ ถ้าไม่มสี มาธิจติ จะถูกอวิชชาผลักดันให้คดิ ไป
ในทางสมมุตสิ จั จะ ทําให้เกิดอุปาทาน เกิดตัณหา เกิดสมุทยั เกิดทุกข์ตามมา เพราะถ้า
คิดว่าเป็ นเราเป็ นของเรา ก็จะยึดจะหวง จะอยากให้อยู่ไปนานๆ ให้ดไี ปนานๆ ไม่อยาก
ให้จบ เวลาไม่เป็ นไปตามความอยากนี้ ก็จะทําให้ใจว้าวุน่ ขุน่ มัว แต่ถา้ มีปญั ญามีปรมัตถ
สัจจะ ก็จะไม่มอี ปุ าทาน ไม่มคี วามอยากให้ร่างกายอยู่ไปตลอด เป็ นของเราไปตลอด
เพราะรู้วา่ ไม่ได้เป็ นของเรานัน่ เอง เป็ นเหมือนของยืมมา ต้องเอาไปคืนเจ้าของเมือ่ ถึง
เวลา ถ้ายืมเงินมาพอถึงเวลาก็ตอ้ งใช้คนื เช่นเวลาซื้อของด้วยเงินผ่อน ก็เป็ นเหมือนกับ
ยืมเงินจากธนาคารมา พอถึงเวลาก็ตอ้ งเอาเงินไปคืนธนาคารตามเวลาทีก่ าํ หนดไว้ ถ้าไม่
คืนก็ตอ้ งคืนของไป ร่างกายก็เป็ นเหมือนกับของทีเ่ รายืมมาจากธรรมชาติ ทีเ่ ราต้องคืน
ธรรมชาติไปเมือ่ ถึงเวลา ร่างกายของทุกๆคนเป็ นอย่างนี้เหมือนกันหมด
เวลาไปงานศพจึงควรพิจารณาให้เห็นความจริง ว่าร่างกายไม่เป็ นของใครทัง้ นัน้ ผูท้ ่ี
ครอบครองร่างกายนี้ได้จากไปแล้ว ทิ้งร่างกายให้กลับคืนสู่เจ้าของเดิม กลับคืนสู่ดนิ นํา้
ลมไฟ ไม่มใี ครยับยัง้ เปลีย่ นแปลงได้ ถ้ามีปญั ญาเห็นอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง ก็จะไม่ทกุ ข์
ไม่วนุ่ วายใจไปกับการพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ จะเห็นว่าเป็ นเรื่องธรรมดา อย่างที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า เกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไป
ไม่ได้ เกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไป
ไม่ได้ เกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เกิดมาแล้ว
ย่อมมีการพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวงเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นไป
ไม่ได้ สิง่ ทีเ่ รารักทีเ่ ราหวงสักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากเราไป หรือเราต้องจากเขาไป เพราะไม่ได้
เป็ นของเรานัน่ เอง ถ้าคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เราจะอยู่อย่างไม่ยดึ ไม่ตดิ พร้อมทีจ่ ะคืนทุก
สิง่ ทุกอย่างให้แก่เจ้าของไป ปัญหาอยู่ทเ่ี ราไม่ค่อยสอนใจเรา พอออกจากทีน่ ่ไี ปก็ลมื เรื่อง
50

ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็คดิ เหมือนเดิมๆ รถคันนี้ก็เป็ นของเรา ภรรยาคนนี้ก็เป็ นของเรา
สามีก็เป็ นของเรา เป็ นตัวเราเป็ นของเราไปหมด พอเกิดเหตุการณ์ข้นึ มาก็ทกุ ข์ใจ ทุกข์ไป
ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะไม่สามารถเปลีย่ นแปลงความจริงทีเ่ กิดขึ้นได้
นี่คอื ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้
ถ้าไม่มี
พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ จะไม่มใี ครรู้เรื่องอนัตตา ไม่มตี วั ตนไม่ใช่ตวั เราของเรา ก็จะยึด
ติดกันแล้วก็จะทุกข์กนั ตายจากชาติน้ ไี ปก็ไปเกิดใหม่ เพราะยังยึดติดอยู่กบั ร่างกาย ยัง
อยากจะได้ร่างกายมาเป็ นเครื่องมือไว้หาความสุข เหมือนกับรถยนต์ พอรถยนต์คนั นี้
เสีย ก็ตอ้ งซื้อคันใหม่มาใช้ต่อ จะต้องซื้อไปเรื่อยๆ เพราะติดนิสยั เดินทางไปไหนมาไหน
อยู่บา้ นมีความอึดอัดใจเศร้าสร้อยหงอยเหงา
ถ้าได้ออกไปข้างนอกได้ขบั รถไปตาม
สถานทีต่ ่างๆจะสุขใจ แต่ในขณะเดียวกันก็มคี วามทุกข์ต่างๆตามมา จากการทีต่ อ้ งมี
รถยนต์ เพราะต้องคอยดูแลรักษา ต้องเสีย่ งกับอุบตั เิ หตุภยั ต่างๆ เป็ นความทุกข์ทไ่ี ม่
จําเป็ น ถ้าไม่มรี ถยนต์ก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั รถยนต์ ถ้าไม่มรี ่างกายก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั ความแก่
ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ
ความทุกข์เหล่านี้เราไม่เห็นกัน เห็นแต่ความสุขทีเ่ กิดจากการมีร่างกาย มีสมบัตมิ สี ง่ิ
ต่างๆ แต่ไม่เห็นความทุกข์ทอ่ี ยู่อกี ด้านหนึ่ง ชีวติ ของพวกเราจึงคลุกเคล้าไปด้วย
ความสุขและความทุกข์ ความสุขจะมีนอ้ ยกว่าความทุกข์ สุขเป็ นระยะๆเป็ นช่วงๆ แวบ
เดียวประเดีย๋ วเดียว แต่ความทุกข์น้ ีจะมีอยู่ตลอดเวลา ทุกข์ในรู ปแบบต่างๆ เช่นความ
วิตกกังวลห่วงใย ไม่สบายอกไม่สบายใจ เป็ นความทุกข์ทไ่ี ม่เห็นกัน เพราะมีอยู่จนชินชา
แต่ก็พยายามหนีมนั อยู่เรื่อย ต้องหาความสุขกัน เพราะอยู่เฉยๆไม่ได้ ถ้าอยู่เฉยๆก็จะ
รําคาญใจว้าเหว่เศร้าสร้อยหงอยเหงา ต้องออกไปหาความสุขต่างๆ ไปเสีย่ งกับภัยต่างๆ
แต่ถา้ สามารถทําใจให้สงบนิ่งได้ จะมีความสุข ไม่ตอ้ งไปไหน ไม่ตอ้ งมีร่างกายก็ได้ พอ
ร่างกายนี้ตายไปจะไม่อยากได้ร่างกายใหม่มาแบกให้เหนื่อยเปล่าๆ เพราะความสุขทีไ่ ด้
จากร่างกาย สูค้ วามสุขทีไ่ ด้จากจิตใจทีส่ งบไม่ได้ เป็ นเหมือนฟ้ ากับดิน ความสุขทาง
จิตใจชนะความสุขทัง้ ปวง นัตถิ สันติ ปรัง สุขงั ไม่มสี ุขใดทีจ่ ะเหนือความสุขใจ เราจึง
ต้องสร้างความสุขใจให้เกิดขึ้นให้ได้
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ความสุขของใจมีอยู่ ๒ ระดับด้วยกันคือ ความสุขทีเ่ กิดขึ้นจากการทําสมาธิ ทําจิตให้
สงบด้วยการบริกรรม ให้มสี ติรู้อยู่กบั การบริกรรม เพือ่ ให้จติ รวมลงเป็ นหนึ่ง เป็ น
เอกัคคตารมณ์ ไม่คดิ ปรุงแต่ง มีความสุขความสบายชัว่ คราว คือสงบได้ระยะหนึ่ง แล้ว
ก็จะถอนออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆ ทางตาหูจมูกลิ้นกายและทางใจทีค่ ดิ ปรุงแต่ง คิด
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ เวลาเห็นหรือได้ยนิ อะไร ก็จะมีอารมณ์ปรากฏขึ้นมา จะเห็นได้ชดั ว่า
อารมณ์เหล่านี้ทาํ ให้จติ กระเพือ่ ม จิตทีอ่ อกจากสมาธิน้ จี ะเป็ นเหมือนนํา้ นิ่ง ถึงแม้นํา้ จะ
ไหลแต่ไม่มคี ลืน่ ต่างกับจิตทีไ่ ม่มสี มาธิ ทีก่ ระเพือ่ มอยู่ตลอดเวลา ความกระเพือ่ มของ
จิตเป็ นความทุกข์ แต่เราไม่รู้กนั เวลาเราวิตกกังวลเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ห่วงใยเรื่องนัน้ เรื่องนี้
ปวดหัวกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ จิตของเรากําลังกระเพือ่ ม กําลังทุกข์ แต่เรามองไม่เห็น เพราะ
จิตไม่น่งิ ไม่เป็ นเอกัคคตารมณ์ แต่ถา้ สามารถทําใจให้สงบรวมลงเป็ นเอกัคคตารมณ์ได้
แล้ว เวลาออกมาจากสมาธิจติ ก็ยงั จะสงบอยู่ถงึ แม้จะคิดปรุงแต่ง จะกระเพือ่ มเวลาเกิด
อารมณ์ต่างๆ ทําให้เห็นความแตกต่างของความสงบและการกระเพือ่ ม เวลากระเพือ่ ม
เป็ นเหมือนภูเขาไฟระเบิด จะรู้วา่ นี่คอื ปัญหา ก็ตอ้ งวิเคราะห์วา่ ความกระเพือ่ มนี้เกิดจาก
อะไร จากรูปเสียงหรือความคิดปรุงแต่ง ทําไมต้องกระเพือ่ มด้วย เพราะไม่เห็นไตร
ลักษณ์นนั ่ เอง ไม่เห็นปรมัตถสัจจะ เห็นสมมุตสิ จั จะ เช่นเห็นสิง่ ทีเ่ รารักแล้วคิดว่า สักวัน
หนึ่งจะต้องจากเราไป หรือเราต้องจากเขาไป จิตก็จะกระเพือ่ มขึ้นมา ถ้าคิดว่าเป็ นของเรา
ต้องใช้ปญั ญาเข้ามาแก้ พิจารณาว่าไม่ใช่ของเรา เป็ นของดินนํา้ ลมไฟ พอเห็นว่าเป็ นของ
ดินนํา้ ลมไฟจิตก็จะไม่กระเพือ่ ม เพราะเห็นปรมัตถสัจจะนัน่ เอง
ดังนัน้ การทีจ่ ะปล่อยวางอุปาทานได้ ก็ตอ้ งเห็นปรมัตถสัจจะ ต้องเห็นว่าไม่ใช่ของเรา
ไม่ใช่ตวั เรา เป็ นของยืมมาจากธรรมชาติ ทุกสิง่ ทุกอย่างมาจากดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ ไม่วา่
จะเป็ นร่างกายของคนของสัตว์ หรือข้าวของต่างๆ ล้วนมาจากดินนํา้ ลมไฟ แล้วก็จะต้อง
กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ช้าหรือเร็ว บางอย่างก็แยกกันออกช้า บางอย่างก็แยกกันออกเร็ว
แต่ในทีส่ ุดก็ตอ้ งแยกออกจากกัน เวลาดินนํา้ ลมไฟมารวมกันแล้ว ก็จะพยายามแยก
กลับคืนสู่ทเ่ี ดิม นํา้ ก็ตอ้ งพยายามแยกกลับไปหานํา้ ดินลมไฟก็เช่นเดียวกัน ต่างฝ่ ายต่าง
พยายามแยกออกจากกันตลอดเวลา ข้าวของต่างๆจึงเก่าลง เวลาซื้อมาใหม่ๆก็ดูสวยงาม
ดี พอใช้ไปสักระยะหนึ่งก็จะดูเก่า แสดงว่ากําลังเสือ่ ม ธาตุ ๔ ทีอ่ ยู่ดว้ ยกัน จะแยกออก
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จากกันทีละเล็กทีละน้อย ทุกอย่างจึงมีการเสือ่ มและสลายไปในทีส่ ุด นี่คือการใช้ปญั ญา
ต้องสอนใจให้มองในทางปรมัตถสัจจะอยู่เรื่อยๆ ให้เห็นว่าเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟทีแ่ ยก
ออกจากกัน ไม่มอี ะไรอยู่เหมือนเดิม จะแยกออกจากกันอยู่เรื่อยๆ
จะเห็นได้ก็ตอ้ งมีสมาธิก่อน จึงจะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเวลาทีจ่ ติ มีสมาธิน้ ี
กิเลสตัณหาจะถูกกดไว้ไม่ให้มารบกวนการพิจารณา ทําให้เราสามารถดึงสังขารความคิด
ปรุงแต่ง ให้มาคิดในทางมรรค ให้คดิ ในทางปรมัตถสัจจะได้ แต่ถา้ ไม่มสี มาธิเลย กิเลส
ตัณหาอวิชชาโมหะจะมีกาํ ลังมาก จะดึงสังขารไปคิดในทางสมมุตสิ จั จะตลอดเวลา ว่า
เป็ นเราเป็ นของเรา ว่าดีอย่างนัน้ ดีอย่างนี้ จะให้ความสุขกับเรา พอคิดอย่างนี้ก็จะ
ขวนขวายไปตามความคิดนี้ ไปทํามาหากินหาเงินหาทอง ได้เงินได้ทองมาก็ดอี กดีใจ เอา
ไปซื้อข้าวของต่างๆ ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ไปดืม่ ไปรับประทาน แล้วเป็ นยังไง ความ
ทุกข์นอ้ ยลงไปหรือเปล่า หรือกลับมีมากขึ้น พอได้ใช้เงินแล้วก็จะติดเป็ นนิสยั เวลาไม่มี
เงินใช้ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา บางทีมเี งินใช้ก็ยงั เกิดความทุกข์ข้นึ มา เพราะไม่ถงึ ใจ
เคยใช้วนั ละห้าพันก็อยากจะใช้มากกว่านี้ ถึงจะมีความสุขมากกว่านี้ ก็จะต้องใช้เงิน
เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ก็ตอ้ งหามาเพิม่ อยู่เรื่อยๆ ต้องเหนื่อยยากกับการทํางานทําการ ต้อง
ต่อสูแ้ ข่งขันกับผูอ้ น่ื นี่คอื ใจทีไ่ ม่มสี มาธิ จะถูกฉุดลากไปในทางกิเลสตัณหา ถ้าใจมี
สมาธิก็จะต่อต้าน จะไม่ไปตามกิเลสตัณหา ไปทําไม อยู่เฉยๆนัง่ สมาธิมคี วามสุขกว่าการ
ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ไปดืม่ ไปรับประทาน ไปดูไปฟัง นัง่ หลับตาทําจิตใจให้สงบแล้ว
ใจจะสบาย ไม่ตอ้ งไปต่อสูก้ บั ใคร ไม่ตอ้ งไปมีปญั หาไปมีเรื่องกับใคร นี่คอื คุณค่าของ
สมาธิ ถ้ามีแล้วจะมีทรัพย์ภายใน ทีว่ เิ ศษกว่าสิง่ ต่างๆภายนอก ก็อยากจะมีมากขึ้น
อยากให้มตี ลอดเวลา ไม่เฉพาะในขณะทีน่ งั ่ สมาธิเท่านัน้
เวลาออกจากสมาธิถา้ ไม่ใช้ปญั ญาก็จะทุกข์ได้ พอเผลอกิเลสก็จะดึงสังขารความคิดปรุง
แต่ง ให้คดิ อยากไปทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี ไปดูนนั ่ ดูน่ี ไปฟังนัน่ ฟังนี่ ก็จะทุกข์ทรมานใจ จึงไม่ควร
ปล่อยให้สงั ขารคิดตามกิเลสตัณหา ควรคิดไปในทางมรรคทางธรรม ด้วยการพิจารณา
ไตรลักษณ์ พิจารณาสิง่ ต่างๆว่าเป็ นไตรลักษณ์ ไม่ใช่เป็ นเรา เป็ นของเรา ไม่เป็ นความสุข
กิเลสจะหลอกเราว่าไปเทีย่ วสนุกดีมคี วามสุข แต่ปญั ญาจะบอกว่า เคยไปเทีย่ วมาตัง้ มาก
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แล้ว กลับมาทีไรก็เศร้าสร้อยหงอยเหงาเหมือนเดิม เวลาไปเหมือนไก่บนิ เวลากลับเป็ น
เหมือนห่ากิน อยากจะออกไปอีก อย่าไปดีกว่า นัง่ สมาธิดกี ว่า พอจิตสงบปั๊บ ก็จะสบาย
ไปสักพักหนึ่ง พอออกจากสมาธิกเิ ลสก็จะมาลากไปอีก ต้องใช้ปญั ญาต่อสูม้ นั ไปเรื่อยๆ
จนกว่าปัญญาจะมีกาํ ลังมากกว่ากิเลส ก็จะตัดความอยากไปได้ จากนัน้ ก็ไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิ
ก็ได้ ถ้าตัดได้ดว้ ยปัญญา ว่าไม่ไปดีกว่า อยู่ดกี ว่าไป ไปแล้วไม่ดี ไปแล้วก็วนอยู่ในอ่าง
วนอยู่ในวงจรอุบาทว์ ไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ตอ้ งไปอีก ถ้าไม่ไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่อยากจะไป ก็จะ
ไม่ไปตลอดได้ ไม่ตอ้ งไปหาความสุขจากข้างนอก เพราะมีความสุขอยู่ข ้างในแล้ว
นี่คอื ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการไปงานศพ ไปเพือ่ พิจารณาไตรลักษณ์ อนิจจังไม่เทีย่ ง เป็ น
ทุกข์ ความแก่ความเจ็บความตายเป็ นทุกข์ ไม่ได้เป็ นความสุข เป็ นอนัตตา ร่างกายเป็ น
เพียงดินนํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ตวั เราของเรา ถ้าพิจาณาอย่างนี้ เวลาร่างกายเป็ นอะไรไป จะไม่
ทุกข์ ปล่อยให้เป็ นไปตามความจริง จะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไป จะแก่กป็ ล่อยให้แก่ไป จะ
ตายก็ปล่อยให้ตายไป เพราะห้ามไม่ได้ ห้ามความจริงไม่ได้ แต่หา้ มใจได้ดว้ ยปัญญา
ไม่ให้อยากเป็ นอย่างอืน่ จะอยู่เหนือความทุกข์ของร่างกายและนามขันธ์ได้ พอปล่อย
ร่างกายได้แล้ว ก็พจิ ารณานามขันธ์ต่อ คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและจิต ทีจ่ ติ ยัง
ยึดติดอยู่ ว่าเป็ นตัวเราเป็ นของเราอยู่ ต้องทําลายอุปาทานอวิชชาโมหะความหลงนี้ ด้วย
ไตรลักษณ์เช่นเดียวกัน พิจารณานามธรรมว่าเป็ นสภาวธรรมทีเ่ กิดดับเกิดดับ ไม่เป็ น
ของใคร ไม่มใี ครควบคุมบังคับได้ เกิดดับอยู่ตลอดเวลา พอรู้แล้วก็จะไม่ยดึ ติด ปล่อย
ให้เป็ นไปตามความจริง สุขก็รู้วา่ สุข ทุกข์กร็ ู้วา่ ทุกข์ ไม่ได้อยากให้สุขตลอดเวลา เพราะ
สุขทุกข์ของเวทนาจะสับเปลีย่ นกันอยู่เรื่อยๆ เช่นเดียวกับสุขทุกข์ของจิต จะสลับกันไป
เรื่อยๆ ถ้ารู้ทนั ด้วยปัญญาก็จะปล่อยวางความสุขความทุกข์ของร่างกายและของจิต จะ
สักแต่วา่ รู้ พอร่างกายแยกจากจิตอย่างถาวรแล้ว ก็จะไม่มอี ะไรมาสร้างความทุกข์อกี
ต่อไป ในขณะทีอ่ ยู่ดว้ ยกันก็ไม่ทกุ ข์ไปกับร่างกาย รู้วา่ มีสุขมีทกุ ข์เป็ นปกติ ร่างกายต้อง
เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้เป็ นธรรมดา
นี่คอื เรื่องของปัญญา ทีจ่ ะเป็ นผู ้ทําลายความทุกข์ภายในใจ ส่วนสมาธิน้ ที าํ ได้แต่เพียงกด
ความทุกข์ไว้เท่านัน้ เอง ส่วนศีลกับทานก็เป็ นเพียงกรอบกันไม่ให้ความทุกข์ขยายตัว แต่
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ไม่สามารถทําลายความทุกข์ได้
มีปญั ญาเท่านัน้ ทีจ่ ะทําลายความทุกข์ได้อย่างถาวร
ปัญญาจะถอนรากถอนโคนของโมหะอวิชชา คือความไม่รู้จริง คือไม่รู้ปรมัตถสัจจะ ไม่รู้
ไตรลักษณ์ ทีเ่ รารู้กนั นี้ยงั ไม่เรียกว่ารู้จริง เพราะรู้อย่างไม่ต่อเนื่อง รู้บางเวลา รู้แบบ
สัญญา ถ้ารู้แบบปัญญาจะรู้อยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออก กิเลสทํางานทุกลมหายใจเข้าออก
ถ้าปัญญาไม่ทาํ งานทุกลมหายใจเข้าออกก็สูก้ เิ ลสไม่ได้ กิเลสขยันกว่าปัญญา ทํางานทุก
เวลานาที ทุกลมหายใจเข้าออก ปัญญาจึงต้องทํางานทุกลมหายใจเข้าออก ต้องพิจารณา
อยู่เสมอเวลาออกจากสมาธิแล้ว ต้องพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ เห็นอะไรก็ตอ้ ง
สะกิดใจว่าเป็ นไตรลักษณ์นะ ไม่ใช่ของเรานะ ก็จะสูก้ บั กิเลสได้ นี่คอื การไปงานศพ ไป
เพือ่ เห็นของจริง เพราะเพียงแต่นึกภาพยังไม่ถงึ ใจ สิบปากเล่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น แต่น่า
เสียดายทีส่ มัยนี้งานศพไม่เปิ ดให้ดูศพ เห็นแต่โลง เห็นภาพตอนทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ น่าจะ
ถ่ายรูปตอนทีต่ ายแล้วมาติดไว้หน้าโลง จะได้เห็นของจริง นี่เอาภาพหล่อเหลามาติดไว้
หน้าโลงศพ ติดไปทําไม เพราะยึดติดในสมมุตสิ จั จะ ยึดติดในความสวยงาม ก็เลยไม่
เห็นความจริง ไปงานศพจึงไม่ได้ปญั ญา ไม่ได้ประโยชน์ เป็ นงานสังคมไป ไปเคารพ
ผูต้ าย ไม่ได้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของทางศาสนา ทีไ่ ปงานศพเพือ่ ให้ปลง ให้พจิ ารณา
ไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา ทีท่ ่านสอนให้ไปเยีย่ มป่ าช้านี้ ก็เพือ่ ให้เห็นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา
ถาม งานก่อสร้างภายในวัดจะทําเฉพาะตอนออกพรรษาแล้ว
ตอบ ในพรรษาจะไม่ให้ทาํ อะไรเลย
งานก่อสร้างนี้ท่านบอกว่าเป็ นอันตรายต่อการ
ภาวนามาก ในช่วงเข้าพรรษาจะไม่มกี ารก่อสร้าง จะเน้นการภาวนา เดินจงกรม
นัง่ สมาธิ จะอบรมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยอาทิตย์ละครัง้ สมัยทีท่ ่านมีกาํ ลังวังชา
นี้ ท่านจะอบรมอย่างถี่ บางที ๕ วัน ๖ วันก็เรียกประชุมครัง้ หนึ่ง แต่พอท่านแก่
ลงมากขึ้น มีโรคประจําตัว มีภาระกับญาติโยมมากขึ้น ก็จะห่าง ท่านเห็น
ความสําคัญของการอบรมมาก เป็ นประโยชน์มาก เวลาไม่ได้ฟงั ธรรมใจจะคิดไป
ทางโลก พอได้ฟงั ธรรมใจจะหมุนไปทางธรรม ฟังแล้วจะมีกาํ ลังใจ เหมือนต้นไม้
ได้นาํ้ มีความกระตือรือร้น ออกจากประชุมไปเดินจงกรมต่อได้หลายชัว่ โมง ถ้า
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ไม่มปี ระชุมก็จะขี้เกียจภาวนา เดินได้สองสามก้าวก็เบือ่ แล้ว เพราะใจไม่หมุนไป
ทางธรรมเหมือนใจของท่าน ใจของท่านเป็ นธรรมอยู่ตลอดเวลา แต่ใจของพวก
เรายังไปทางโลก ยังคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ พอคิดทางโลกก็จะไม่มกี าํ ลังภาวนา
พอได้ฟงั ธรรมแล้วก็จะมีกาํ ลัง สมัยทีเ่ ราไปใหม่ๆยังไม่มเี ทปให้ฟงั ได้แต่อ่าน
หนังสือของท่านวันละชัว่ โมง ก็เหมือนกับได้ฟงั ท่านเทศน์ เพราะท่านเขียน
ออกมาจากใจ เป็ นธรรมล้วนๆ อ่านแล้วจิตก็สงบ ไม่ตอ้ งรอให้ทา่ นเรียกประชุม
ท่านเรียกประชุมก็ดี ไม่เรียกประชุมก็ได้ฟงั เทศน์ดว้ ยการอ่านหนังสือของท่าน
ทําให้มธี รรมคอยเตือนใจให้เร่งปฏิบตั ิ การฟังธรรมจึงสําคัญมาก เพราะยังไม่
รู้จกั ทาง ไม่รู้วธิ ีปฏิบตั ิ ไม่รู้อบุ ายต่างๆ ปัญหาต่างๆ พอได้อ่านแล้วก็จะได้
ความรู้เพิม่ เติม เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
ถาม มีความรู้สกึ ว่าเวลาเราอ่านเล่มเดิมเรื่องเดิมนี่ ความรู้ไม่เหมือนกันครับ แต่ละ
ครัง้ เกร็ดทีไ่ ด้มามีความแตกต่างกัน
ตอบ ความรู้ของเราได้พฒั นาขึ้นไป เวลาอ่านเราจะพิจารณาไปตามระดับความรู้ความ
เข้าใจของเรา แต่ความรู้ของท่านลึกมาก พอจิตของเราละเอียดขึ้นพัฒนาสูงขึ้น
ปัญญาลึกขึ้น ก็จะเข้าใจความรู้ทล่ี กึ ขึ้น อีกอย่างหนึ่งเวลาเราอ่านนี้ บางครัง้ ใจ
ของเราไม่มสี ติอย่างต่อเนื่อง อ่านไปแล้วแต่ไม่เข้าไปในใจ พอมาอ่านใหม่ใจมีสติ
ก็เลยได้ความรู้ใหม่ การฟังเทศน์การอ่านหนังสือแต่ละครัง้ จึงไม่เหมือนกัน ทาง
โลกก็เป็ นเหมือนกัน ดูหนังครัง้ แรกกับดูหนังครัง้ ทีส่ องก็ไม่เหมือนกัน ดูครัง้ ที่
๒ จะเห็นอะไรบางอย่างทีไ่ ม่ได้เห็นในครัง้ แรก ปริยตั กิ ารศึกษานี่สาํ คัญมาก แต่
ปริยตั แิ บบปฏิบตั นิ ะ ไม่ใช่ท่องจําเป็ นนกแก้วนกขุนทอง แต่ไม่นาํ เอามาปฏิบตั ิ
เรียนอย่างนัน้ ไม่เกิดประโยชน์อะไร รู้จกั ชื่อแต่ไม่รู้จกั ตัว ต้องเรียนเพือ่ ให้เรา
เข้าถึงตัวมัน พอรู้จกั ชื่อแล้วจะได้หาตัวมันให้เจอ ผูร้ า้ ยชื่อนี้อยู่ตรงนี้ ไม่ใช่รู้จกั
ชื่อแต่ไม่ตามจับ เหมือนตํารวจทีร่ ู้จกั ชื่อของผูร้ า้ ยแต่ไม่ไปตามจับตัวผูร้ า้ ย ผูร้ า้ ย
ก็อยู่อย่างลอยนวล ถ้าเป็ นตํารวจดี พอรู้จกั ชื่อรู้จกั หน้าตาของผู ้ร้ายแล้ว ก็ตอ้ ง
ไปจับผูร้ า้ ยเอามาเข้ากรงให้ได้
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ในทางปฏิบตั เิ ราจะศึกษาเพือ่ เอาไปใช้ในการปฏิบตั ิ ไม่ใช่ศึกษาแล้วก็ไปสอบ
สอบผ่านแล้วก็แล้วกันไป ได้เปรียญ ๙ แต่ไม่เคยไปปฏิบตั เิ ลย อย่างทีห่ ลวงปู่
มันบอกหลวงตา
่
ตอนทีไ่ ปกราบหลวงปู่มนขออนุ
ั่
ญาตอยู่ศึกษากับท่าน ท่านก็
อนุญาตให้อยู่แล้วท่านก็พูดธรรมะให้ฟงั ว่า ท่านเป็ นถึงมหาฯ มีความรู้มาก
ทางด้านปริยตั ิ แต่ยงั ไม่เป็ นประโยชน์ เพราะใจของท่านไม่สามารถเอามาใช้ได้
ใจยังขาดความสงบ ต้องเอาความรู้ทไ่ี ด้เรียนมาตัง้ ไว้บนหิ้งก่อน ทําใจให้สงบ
ก่อน เวลาภาวนาทําใจให้สงบ อย่าไปคิดถึงความรู้ต่างๆทีไ่ ด้เรียนมา เพราะจะ
เป็ นสัญญาอารมณ์ เป็ นอดีต เช่นเรียนรู้มาว่าสมาธิเป็ นอย่างไร อุปจาระเป็ น
อย่างไร ขณิกะเป็ นอย่างไร อัปปนาเป็ นอย่างไร เวลาทําจิตให้สงบอย่าไปสนใจ
ให้สนใจอยู่กบั เหตุทจ่ี ะทําให้จติ สงบ คือให้มสี ติอยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง
เช่นอยู่กบั พุทโธ อยู่กบั อาการ ๓๒ อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ให้ใช้อารมณ์ผูกใจ
เอาไว้ ดึงใจเข้าสู่ความสงบ พอใจสงบแล้ว ความรู้ทเ่ี รียนมาจากปริยตั กิ ็จะบอก
เราเองว่าเป็ นขณิกะฯ เป็ นอัปปนาฯ เป็ นอุปจาระฯ แต่ถา้ ยังไม่เจอของจริงก็จะ
คาดคะเนไปต่างๆนานา ว่าเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เวลานัง่ ผลยังไม่ปรากฏ ก็
วาดภาพขึ้นมาว่าได้ผลแล้ว ถ้าขัน้ ปัญญาก็คาดว่าเป็ นโสดาฯ เป็ นนัน่ เป็ นนี่แล้ว
สิง่ ทีจ่ ะวัดความจริงก็คอื ความสงบ ความดับทุกข์ภายในใจ เป็ นตัววัดผลของการ
ภาวนา ไม่ตอ้ งไปสนใจว่าเป็ นขัน้ ไหน ไม่สาํ คัญ เหมือนกับกินข้าว จะอิม่ ขัน้ ที่ ๑
ขัน้ ที่ ๒ ขัน้ พุงกาง ก็จะรู้เอง แต่จะเรียนรู้ไว้ก่อนก็ได้ เพือ่ จะได้รู้วา่ ปฏิบตั ไิ ปถึง
ไหนแล้ว แต่ตอ้ งเอาผลจากการปฏิบตั เิ ป็ นตัววัด เพราะเป็ นความจริง อย่าเอา
ความรู้ทางปริยตั มิ าบีบให้เข้ากับผลของการปฏิบตั ิ ว่าเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
บางทีกเิ ลสอาจจะหลอกก็ได้ กลายเป็ นวิปสั สนู ไป จะเป็ นอะไรก็ไม่สาํ คัญ ให้ดูวา่
ทุกข์หรือไม่ทกุ ข์ ใจกระเพือ่ มหรือไม่กระเพือ่ ม สงบหรือไม่สงบก็แล้วกัน อยู่ตรง
นัน้ สําคัญตรงนัน้
ถาม เวลาออกจากสมาธิแล้วมาเดินจงกรมต่อ จะคิดถึงการกระทําทีไ่ ม่ดใี นอดีต ผ่าน
มา ๓๐ ปี แล้ว ก็จะไม่สบายใจ บางอย่างก็แก้ได้ บางอย่างก็แก้ไม่ได้ ส่วนทีแ่ ก้
ไม่ได้น้ ีจะทําอย่างไร
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ตอบ ก็ตอ้ งทําใจให้เป็ นอุเบกขา พิจารณาว่าสัตว์ทงั้ หลายมีกรรมเป็ นของๆตน จะทํา
กรรมอันใดไว้ดีหรือชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้ ต้องยอมรับผลกรรม
ความวิตกกังวลหรือกลัวนี้ เป็ นการสร้างความทุกข์ข้นึ มาโดยใช่เหตุ ไม่ได้ลบล้าง
วิบากทีจ่ ะต้องเกิดขึ้น ถ้าจิตมีอเุ บกขามีปญั ญาก็จะรับได้ อะไรจะเกิดก็เกิด จิต
จะไม่รุ่มร้อน ไม่ทกุ ข์ ไม่เดือดร้อน จะปล่อยวางได้ เพราะต้องเกิดอยู่ดี ไม่มี
อะไรอยู่กบั เราไปตลอด ถ้าต้องเจ็บก็ตอ้ งเจ็บ เกิดมาแล้วก็ตอ้ งเจ็บเป็ นธรรมดา
จะเจ็บด้วยโรคภัยไข้เจ็บ เจ็บด้วยวิบากกรรม ถูกทําร้าย หรืออุบตั เิ หตุ ก็เป็ น
ความเจ็บ เจ็บทีร่ ่างกาย ไม่ได้เจ็บทีใ่ จ ใจเดือดร้อนทําไม ใจไม่ได้เจ็บ ถ้าใจนิ่งใจ
สงบ ก็จะมีความสุขท่ามกลางความเจ็บนัน่ แหละ วิบากกรรมเราแก้ไม่ได้ แต่
กรรมใหม่น้ ีเราแก้ได้ ด้วยการไม่ทาํ กรรมใหม่ ส่วนกรรมทีท่ าํ ไปแล้วเราแก้ไม่ได้
ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับ เหมือนเตรียมรับพายุ ถ้ามีทห่ี ลบภัยก็จะไม่วนุ่ วายใจ
ถ้ามีสติมสี มาธิมปี ญั ญาก็จะมีสรณะมีทพ่ี ง่ึ มีทร่ี บั ภัยได้ทกุ ชนิด ไม่วา่ จะเป็ น
ความแก่ความเจ็บความตาย ความพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ
ถ้ายังกังวลกับกรรมเก่าแสดงว่า ยังขาดสติขาดสมาธิและปัญญา ต้องเร่งความ
เพียรให้มากขึ้น สร้างสติสมาธิและปัญญาขึ้นมาให้ได้ เพือ่ จะได้ตดั ความกังวล
ต่างๆ พร้อมทีจ่ ะรับกับวิบากกรรม ถ้ามีปญั ญาก็จะเห็นว่าเป็ นเพียงธาตุ เป็ นดิน
นํา้ ลมไฟ ตอนทีก่ งั วลแสดงว่าจิตเผลอ ไม่ได้พจิ ารณาทางปัญญา คิดไปตาม
อารมณ์ แต่ก็ดอี ยู่อย่างหนึ่ง เพราะเป็ นข้อสอบ ใจสร้างความทุกข์ข้นึ มา ใจก็ตอ้ ง
หาวิธีดบั เพราะใจกําลังคิดไปในทางสมุทยั คือความกลัว ความอยากไม่เป็ น
อยากไม่มี อยากไม่ให้เกิดขึ้น ต้องใช้ปญั ญาพิจารณาว่า อะไรจะเกิดก็ตอ้ งเกิด
ห้ามไม่ได้ เป็ นธรรมชาติ เป็ นอนัตตา แต่ห ้ามใจได้ ห้ามไม่ให้ใจทุกข์วนุ่ วายได้ นี่
คืองานของเรา คือห้ามใจไม่ให้วติ กกังวล ด้วยการพิจารณาปรมัตถสัจจะ ให้เห็น
ว่าเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ แล้วก็ปล่อยวาง ถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อย ถ้ายังทํา
ได้ก็ทาํ ไป ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาได้ก็รกั ษาไป ถ้ารักษาไม่ได้ ก็ตอ้ งปล่อย
วาง
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สติสมาธิปญั ญาเป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจ ต้องมีสติสมั ปชัญญะตัง้ แต่ต่นื จนหลับ จิตก็จะ
ตัง้ มันเป็
่ นสมาธิได้ พอดึงจิตมาพิจารณาไตรลักษณ์พจิ ารณาปรมัตถสัจจะ ก็จะ
ลบล้างสมมุตสิ จั จะได้ สมมุตสิ จั จะเป็ นตัวสร้างสมุทยั เพราะจะมีตวั เราของเรา
เข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าพิจารณาทางปรมัตถสัจจะก็จะไม่มตี วั เราของเรา มีเพียงธาตุ
๔ ดินนํา้ ลมไฟ มีธาตุรู้ จะเห็นว่าเป็ นธาตุ ไม่ใช่ตวั เราของเรา ใจก็จะไม่ทกุ ข์ ต้อง
ปลีกวิเวกนะ ถ้าทํางานทําการเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ก็จะดึงสังขารให้คดิ
แต่เรื่องสมมุติ งานของเรา เงินของเรา สมบัตขิ องเรา เป็ นสมมุตทิ งั้ นัน้ ถ้าปลีก
วิเวกไปอยู่คนเดียว อยู่กบั ต้นไม้ทีไ่ ม่พูดว่าเป็ นเราของเรา ก็จะไม่มเี รา จะเห็นว่า
เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ อยู่ลาํ พังคนเดียวจะทําให้เราได้บรรยากาศของปรมัตถ
สัจจะ ถ้าอยู่หลายคนก็จะเกิดตัวเราตัวเขาขึ้นมา อยู่คนเดียวก็มแี ต่ธาตุ ๔ ดินนํา้
ลมไฟ แล้วก็ธาตุรู้คอื ใจ แล้วคอยสอนใจว่าใจไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวั เรา ใจเป็ นเพียง
ธาตุรู้ แต่ใจมีสงั ขารทีค่ ดิ ปรุงแต่งว่าเป็ นเรา ก็ให้รู้วา่ เป็ นสมมุติ เหมือนเล่นละคร
สมมุตวิ า่ ร่างกายนี้เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน เป็ นพระราชินี เป็ นพระเอก เป็ นผู ้ร้าย
เป็ นสมมุติ ออกมาจากสังขารความคิดปรุงแต่ง เป็ นนาย ก. นาย ข. มีตาํ แหน่ง
นัน้ ตําแหน่งนี้ เป็ นสมมุตทิ งั้ นัน้ ความจริงแล้วร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ แต่
ไม่มองตรงนี้กนั ไปมองตําแหน่งกัน ว่าเป็ นอธิบดี เป็ นเจ้านาย เป็ นลูกน้อง มอง
อย่างนี้ มองสมมุติ ไม่มองว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟ เกิดแก่เจ็บตาย ไม่มอี ะไรต่างกัน
ไม่มใี ครวิเศษกว่ากันในเรื่องของร่างกาย ต่างกันทีส่ ติปญั ญา ถ้ามีสติปญั ญามาก
ก็มที กุ ข์นอ้ ยหรือไม่มที กุ ข์เลย เช่นครูบาอาจารย์น้ ี เวลาไปหาท่านเราไม่ได้ไปหา
ร่างกายของท่าน เราไปหาสติปญั ญาของท่าน ไปฟังเทศน์ฟงั ธรรม ธรรมทีท่ ่าน
พูดออกมาเป็ นความรู้ทเ่ี รายังไม่รู้ เราอาศัยความรู้ของท่านมาเป็ นต้นทุน เป็ น
เมล็ดพันธุพ์ ชื ทีเ่ รารับมาปลูกไว้ในใจของเรา ด้วยการภาวนา ด้วยการพิจารณา
ตามทีท่ ่านสอนอยู่เรื่อยๆ ต่อไปก็จะงอกงามเป็ นสติปญั ญาของเราต่อไป
ถาม ตอนทีท่ ่านเทศน์เมือ่ สักครู่น้ ี มีความรู้สกึ ว่าเราสามารถยกจิตข้ามไปได้สกั ระยะ
หนึ่ง แต่ทาํ ไมพอกลับไปบ้านจะคิดว่าเราคือเรา
59

ตอบ ถูกสมมุตดิ งึ กลับไป ตอนทีฟ่ งั ธรรมนี้ธรรมะดึงเราออกจากสมมุติ จึงต้องเอา
ธรรมะทีไ่ ด้ยนิ นี้ไปพิจารณาต่อ แต่เราไม่พจิ ารณากัน พอกลับไปก็ลมื ธรรมะ
กลับไปหาของเราต่อ หาลูกเรา หาสามีเรา หาเพือ่ นเรา หาสมบัตขิ องเรา ไม่
กลับไปหาดินนํา้ ลมไฟ ไม่กลับไปหาไตรลักษณ์ ต้องกลับไปหาดินนํา้ ลมไฟ
กลับไปหาไตรลักษณ์ ทําไมจะพิจารณาต่อไม่ได้ เพียง ๓ เรื่อง ดินนํา้ ลมไฟ
ไม่ใช่ตวั เราของเรา ต้องพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆไปหมด เป็ นทุกข์ทงั้ นัน้ พิจารณา
ไม่ได้เพราะอวิชชามีกาํ ลังมากกว่า อวิชชา ปัจจยา สังขารานี้ทาํ งานทุกลมหายใจ
เข้าออก พอไปจากศาลาก็เริ่มคุยกันแล้ว เหมือนคนทีถ่ นัดมือขวา ตอนทีส่ อนให้
ใช้มอื ซ้าย ก็ใช้ได้อยู่ พอไปจากศาลาก็กลับไปใช้มอื ขวาต่อ เพราะมันถนัด มัน
เคยชิน ต้องฝื น
การภาวนาเป็ นการฝื นใจเรานี่เอง ฝื นใจให้คิดไปในทางธรรม คิดไปในทางมรรค
ให้ทวนกระแสของกิเลสของอวิชชา ให้เข้าสู่กระแสธรรม พอเข้าสู่กระแสธรรม
แล้ว จะไม่ตอ้ งบังคับ จะไปทางธรรมเองพอได้เข้าสู่โสตะแล้ว คําว่าโสตะแปลว่า
กระแส โสตะปะนะแปลว่าผูเ้ ข้าสู่กระแสของพระนิพพาน เข้าสู่กระแสมรรค
กระแสธรรม จะคิดไปในทางไตรลักษณ์ มองอะไรเห็นอะไรก็จะคิดไปในทางไตร
ลักษณ์ แต่ยงั ไม่คดิ ต่อเนื่องตลอดเวลา บางเวลาก็เผลอได้ ไม่ทนั กิเลสทีล่ ะเอียด
กว่า เวลากิเลสโผล่ออกมาจะทิม่ แทงใจ จะรู้วา่ คิดแบบนี้ไม่ได้ เมือ่ ก่อนนี้คดิ ได้มี
ความสุข แต่เดีย๋ วนี้คดิ ไม่ได้แล้ว เพราะมันทิม่ แทงใจ เมือ่ ก่อนนี้มนั ทิม่ แทงใจ
แต่เราไม่รู้ เราคิดถึงแต่ความสุขทีจ่ ะได้รบั จึงไม่เห็นความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นในขณะที่
เราไปแสวงหาความสุข เช่นอยากจะกินเหล้า ก็ตอ้ งไปหาเหล้ามาดืม่ นี่ก็เป็ น
ความทุกข์อย่างหนึ่ง แต่มองข้ามมันไป เพราะมองไปทีค่ วามสุขทีจ่ ะได้รบั จาก
การดืม่ พอจิตนิ่งแล้วพอคิดขึ้นมาก็จะรู้วา่ ทุกข์ทนั ที ก็จะไม่อยากไปหาเหล้ามา
ดืม่ นัง่ เฉยๆดีกว่า สบายกว่า
พวกเรายังปฏิบตั กิ นั น้อย ถ้าปฏิบตั มิ ากก็จะตัดทุกอย่าง ไปอยู่วดั เลย บวชเลย
ถึงจะปฏิบตั ไิ ด้มาก แต่ไม่ได้หมายความว่า บวชแล้วจะปฏิบตั ไิ ด้มากเหมือนกัน
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ทุกคน เพราะบางทีบวชแล้วก็ยงั ปฏิบตั ไิ ม่ได้ ยังอดคิดทางโลกไม่ได้ เช่นไป
ทอดผ้าป่ าสร้างโบสถ์สร้างเจดีย ์ ถึงแม้จะเป็ นบุญเป็ นกุศล แต่ยงั ไม่เป็ นการ
ภาวนา ยังไม่ทวนกระแส อวิชชา ปัจจยา สังขารา ไม่คมุ ้ กับการบวช ถ้าบวชแล้ว
ต้องภาวนาถึงจะได้เป็ นกอบเป็ นกํา เพราะไม่บวชก็ทาํ บุญสร้างเจดียส์ ร้างโบสถ์
สร้างวัดได้ ไม่ตอ้ งบวชก็ได้ แต่ถา้ บวชแล้วต้องภาวนา ควรจะเก็บตัว อย่าไป
ตามงานต่างๆ งานศพ งานครบรอบวันเกิดวันตาย ไม่ใช่งานของนักภาวนา ต้อง
อยู่ในป่ าในเขา เดินจงกรมนัง่ สมาธิ
ถาม เคยคิดอยากจะทําอย่างทีท่ า่ นอาจารย์พูด แต่เวลาจะบังคับมันทีไรมันดิ้น ก็เลย
ปล่อยบ้าง ดึงบ้าง
ตอบ อยากวิง่ เหมือนนักวิง่ มาราธอน พอวิง่ ได้สกั ๑๐๐ เมตร ๒๐๐ เมตรก็ไม่ไหวแล้ว
เหนื่อยแล้ว กําลังไม่พอ ต้องทําตามกําลังของเราไปก่อน แล้วค่อยๆเพิม่ ทีละเล็ก
ทีละน้อย มันเพิม่ ได้ ถ้าเพิม่ มากๆทีเดียวเลยจะไม่ไหว เพราะร่างกายและจิตใจ
ต้องปรับตัว อย่าไปมองคนอืน่ เห็นเขาทํามากก็อยากจะทําเหมือนเขา พอทํา
ไม่ได้ก็จะท้อแท้ จะพาลไม่ทาํ เลย ควรเพิม่ ไปทีละร้อยละสิบ เช่นเคยนัง่ ๔๐
นาทีก็เพิม่ เป็ น ๔๔ นาที ค่อยๆเพิม่ ขึ้นไป ก็จะนัง่ ได้นานขึ้นไปเรื่อยๆ สติก็ตอ้ ง
เจริญให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ สติน้ สี าํ คัญทีส่ ุด การภาวนาจะก้าวหน้าก็อยู่ทส่ี ติน้ ี
พยายามเจริญสติทงั้ วัน ให้อยู่กบั ปัจจุบนั ให้อยู่กบั เหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้น ที่
กําลังทําอยู่ อย่าไปอยู่ทอ่ี น่ื อย่าไปอดีต อย่าไปอนาคต นอกจากมีความ
จําเป็ นต้องคิด ก็หยุดการกระทําอย่างอืน่ ก่อน แล้วก็ให้มสี ติอยู่กบั ความคิด คิด
ด้วยเหตุดว้ ยผล คิดเท่าทีจ่ าํ เป็ น คิดเสร็จแล้วก็หยุดคิด แล้วก็กลับมาอยู่กบั การ
กระทําการเคลือ่ นไหวของร่างกายต่อไป อย่าทําแล้วก็คดิ เรื่องอืน่ ด้วย จิตจะไม่
เป็ นหนึ่ง จิตจะเป็ นสอง อยู่กบั กายแล้วก็ไปคิดเรื่องอืน่ จะไม่น่งิ ถ้าอยู่ทก่ี าย
อย่างเดียวไม่ไปทีอ่ น่ื เลย ก็จะนิ่ง ไม่แกว่งไปแกว่งมา พออยู่ทก่ี ายได้ ต่อไปจะ
ให้อยู่กบั พุทโธ ก็จะอยู่กบั พุทโธ ให้อยู่กบั ลมก็จะอยู่กบั ลม แล้วก็จะเข้าสู่ความ
สงบ พอสงบแล้วจะมีกาํ ลังใจ
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ความสงบนี้เป็ นรางวัล เป็ นตัวอย่างของรางวัลที่ ๑ เหมือนถูกเลขท้าย ๒ ตัว รู้
ว่าทําแล้วได้กาํ ไรแน่ๆ จะมีกาํ ลังใจทําให้มากขึ้นไป จาก ๒ ตัวก็เป็ น ๓ ตัว แล้ว
ก็เป็ นรางวัลที่ ๕ ที่ ๔ ที่ ๓ ไล่ข้นึ ไปจนถึงรางวัลที่ ๑ ไม่มใี ครจะถูกรางวัลที่ ๑
เลย ทุกคนต้องก้าวขึ้นไปตามขัน้ ต่างกันทีช่ า้ หรือเร็ว บางคนก็ไปเร็ว บางคนก็
ไปช้า อย่างพระปัญจวัคคียน์ ้ ี พอได้ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้าสองสามครัง้ ก็
บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั ทัง้ หมด แต่ฟงั ครัง้ แรกบรรลุเป็ นโสดาบันเพียงรูปเดียว
พอทรงแสดงเรื่องอนัตตาในอนัตตลักขณสูตร ก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์พร้อมกัน
ทัง้ ๕ รูป พอไปโปรดพวกชฎิล ๕๐๐ รูปทีบ่ ูชาไฟ ก็ทรงสอนเรื่องไฟ ว่าไฟที่
แท้จริงอยู่ในใจ คือไฟของราคะโทสะโมหะ พอแสดงจบก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์
ทัง้ ๕๐๐ รูป เพราะมีศีลมีสมาธิกนั อยู่แล้ว แต่ไม่มปี ญั ญา ไม่รู้วา่ ปัญหาอยู่ท่ี
ตรงไหน ปัญหาอยู่ตรงทีไ่ ม่รู้วา่ ราคะโทสะโมหะเป็ นเหตุของความทุกข์ พอสอน
ให้ดบั ราคะโทสะโมหะปั๊บ ก็บรรลุได้ทนั ที สมัยแรกๆไม่ตอ้ งสอนเรื่องสมาธิ ทรง
แสดงแต่ปญั ญา เพราะคนฟังมีศีลมีสมาธิแล้ว ต่อมาทรงต้องแสดงเรื่องสติ เรื่อง
สมาธิ เรื่องปัญญา เพราะคนทีม่ าบวชไม่มภี ูมธิ รรมเหล่านี้ มีแต่ศรัทธา เห็นคน
อืน่ บวชแล้วบรรลุกนั ก็อยากจะบรรลุก็เลยมาบวช แต่ไม่รู้วา่ สติสมาธิเป็ น
อย่างไร จึงต้องสอนเรื่องสติก่อน ต้องสอนเรื่องศีลเรื่องวินยั ของพระ บางคน
บวชมาแล้วยังไปนอนกับภรรยา เพราะไม่รู้เรื่องของศีล ต้องทรงห้าม ทรงสอนว่า
เป็ นพระแล้วไปหลับนอนกับคนอืน่ ไม่ได้แล้ว ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอน
กับคนอืน่ ให้หาความสุขจากการทําจิตใจให้สงบ พระวินยั จึงปรากฏขึ้นมาทีละข้อ
สองข้อ เพราะคนทีม่ าบวชใหม่ไม่รู้ศีลของพระ ในสมัยปัจจุบนั นี้ก็มคี นทีบ่ วช
แล้วทําผิดศีลกันเยอะ เพราะไม่ได้ศึกษา อุปชั ฌาย์สมัยนี้เป็ นอุปชั ฌาย์เป็ ด
ไม่ใช่อปุ ชั ฌาย์ไก่ ไก่น้ ีเวลาไข่ออกมาแล้วจะฟักด้วย แต่เป็ ดจะไม่ฟกั อุปชั ฌาย์
สมัยนี้บวชแล้วไม่สอน ปล่อยตามบุญตามกรรม ปล่อยให้คนทีร่ ู้ไม่จริงสอน ก็
เลยสอนกันแบบผิดๆไป
ถาม ขณะทีม่ ที กุ ข์เกิดขึ้นในใจ ถ้าไม่สามารถข้ามมันได้ ให้เราเจริญสติเพือ่ เอากําลังไว้
ใช้ในกาลข้างหน้าใช่ไหมเจ้าคะ
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ตอบ ถ้าได้สติก็จะได้สมาธิ ได้สมาธิก็จะได้ปญั ญา สติสนับสนุนให้เกิดสมาธิ สมาธิจะ
เป็ นกําลังสนับสนุนการทําลายกิเลส มีปญั ญาเป็ นผูช้ ้บี อกว่าอะไรคือกิเลส อะไร
คือความจริง อะไรคือความไม่จริง ปัญญาจะเป็ นผูส้ อน เช่นสอนให้รู้วา่ ไม่มอี ะไร
เป็ นของเรานี้ ถ้ามีแต่สมาธิอย่างเดียวก็จะไม่รู้วา่ ไม่มอี ะไรเป็ นของเรา จะไม่รู้สพั
เพ ธัมมา อนัตตา อย่างอาจารย์ของพระพุทธเจ้า ๒ รู ปทีไ่ ด้ฌานได้สมาธิแล้ว
แต่ยงั ไม่ได้ปญั ญา พระพุทธเจ้าศึกษาจากพระอาจารย์ทงั้ ๒ รูปได้แค่ฌาน
เท่านัน้ จึงต้องแสวงหาปัญญาด้วยพระองค์เอง เพราะไม่มใี ครรู้ปญั ญานี้ มี
พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านัน้ ทีส่ ามารถศึกษาสิง่ ต่างๆ ทีม่ ากระทบสัมผัสกับ
ใจ จนเห็นว่าเป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เป็ นอนัตตา ถึงจะบรรลุมรรคผล
นิพพานได้ ถ้าไม่มปี ญั ญาก็จะได้แค่ฌาน ได้แค่สวรรค์ชนั้ พรหม แล้วก็จะ
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ เพราะเป็ นไตรลักษณ์ ไม่เทีย่ ง ยังเสือ่ มได้ เจริญแล้ว
ก็เสือ่ มได้ แต่ถา้ เป็ นโลกุตรธรรมก็จะไม่เสือ่ ม เป็ นโสดาฯแล้วก็จะไม่เสือ่ มลงมา
เป็ นปุถชุ น เป็ นสกิทาคามีแล้วก็จะไม่เสือ่ มลงมาเป็ นโสดาฯ เป็ นอนาคามีแล้วก็จะ
ไม่เสือ่ มลงมาเป็ นสกิทาคามี เป็ นอรหันต์แล้วก็จะไม่เสือ่ มลงมาเป็ นอนาคามี
เพราะเป็ นด้วยปัญญา ทีย่ งั เป็ นปุถชุ นเพราะไม่มปี ญั ญา มีแต่อวิชชา ไม่เห็นไตร
ลักษณ์ จึงต้องเจริญสติก่อน
ต้องเจริญสติเป็ นงานหลักเลย ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนหลับ ยืนเดินนัง่ นอนให้มสี ติ
ควบคุมใจไว้ ไม่ให้คดิ ฟุ้งซ่าน ไม่ให้คดิ เรื่อยเปื่ อย ให้คดิ อยู่กบั เรื่องทีก่ าํ ลัง
เกิดขึ้น กําลังทําอะไรอยู่ก็ให้รู้อยู่กบั เรื่องนัน้ แล้วก็จะมีกาํ ลังบังคับจิต ให้อยู่กบั
อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ เวลานัง่ ทําสมาธิก็จะไม่ไปคิดเรื่องอืน่ ก็จะสงบรวมเป็ น
หนึ่งได้ จะได้พบกับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ แต่เป็ นความสงบชัว่ คราว พอ
ออกจากความสงบแล้ว จิตจะคิดปรุงแต่งอีก แต่ความสงบทีไ่ ด้จากสมาธิยงั มี
หลงเหลืออยู่ มีกาํ ลังพอทีจ่ ะคุมความโลภโกรธหลงไม่ให้มกี าํ ลังมาก แต่ไม่ตาย
เหมือนกับทุบศีรษะให้มนั มึน ตอนนัน้ ก็สามารถเอาสังขารทีก่ เิ ลสเคยเอาไปใช้ มา
ใช้ในทางธรรมะได้ เอามาคิดทางไตรลักษณ์ได้ เอามาคิดทางปรมัตถสัจจะได้ แต่
ถ้าไม่มสี มาธิเลย พอตื่นขึ้นมาปั๊บ กิเลสจะดึงไปคิดก่อนเลย ตัวเราของเรา วันนี้
63

จะไปหาความสุขทีไ่ หนดี ไปหาเงินทีไ่ หนดี จะคิดไปทางนัน้ ทันที แต่ถา้ มีสมาธิก็
จะคิดไปทางมรรค เวลากิเลสชวนให้คดิ ไปทางโลกก็จะต่อสูก้ นั เถียงกัน ถ้า
ปัญญามีกาํ ลังมากกว่า ก็จะชนะกิเลส รู้ทนั กิเลส ถ้าปัญญามีกาํ ลังน้อยกว่า ก็จะ
สูก้ เิ ลสไม่ได้ ถึงแม้มีสมาธิก็ยงั จะโลภโกรธหลง ถ้ามีปญั ญามาก พอโลภปั๊บก็จะ
ตัดได้ พอโกรธปั๊บก็จะตัดได้
พอออกจากสมาธิก็ตอ้ งสอนใจให้เกิดปัญญา เช่นร่างกายเรานี้ เรายังไม่มปี ญั ญา
มองทะลุเลย อยู่กบั เราตลอดเวลาเรายังไม่เห็นอาการ ๓๒ เลย ทําไมจะไม่เห็น
เพราะไม่พจิ ารณากัน ก็เลยไม่เห็น เราจึงต้องพิจารณากันอยู่เรื่อยๆ ร่างกายของ
เรามีอะไรบ้าง มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยือ่ ในกระดูกม้ามหัวใจตับ
พังผืดไตปอด ฯลฯ ท่องไปก่อนแล้วก็นึกภาพ หรือเปิ ดหนังสือทีม่ ภี าพ ทีผ่ ่า
ร่างกายออกมาให้เห็นอวัยวะต่างๆ ดูแล้วก็นึกอยู่เรื่อยๆ ต่อไปเวลามองร่างกาย
ของเราในกระจก จะเห็นส่วนทีอ่ ยู่ภายใต้ผวิ หนังด้วย มองใครก็จะเห็นส่วนอืน่
ด้วย อย่างนี้ถงึ จะเรียกว่ามีปญั ญา ถ้าไม่เห็นภายในก็ยงั ไม่มปี ญั ญา จะเห็นว่า
สวยว่างามหรือน่าเกลียด แต่ความจริงมันมีทงั้ สวยทัง้ งามมีทงั้ น่าเกลียดอยู่ใน
คนๆเดียวกัน มีทงั้ ส่วนทีน่ ่าดูและไม่น่าดู แต่เรามักจะดูในส่วนทีน่ ่าดู ส่วนทีไ่ ม่
น่าดูก็จะไม่ดูกนั ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ต่อไปจะชินกับส่วนทีไ่ ม่น่าดู ส่วนทีน่ ่าดูก็
จะไม่ยนิ ดี เพราะเห็นว่ามันก็มสี ่วนทีไ่ ม่น่าดูดว้ ย ก็จะทําให้ใจเป็ นกลาง เฉยๆ
ไม่น่าดูหรือน่าดู มันเป็ นอย่างนัน้ จะน่าดูหรือไม่น่าดู มันก็เป็ นอย่างนัน้ จะไม่
ยินดียนิ ร้าย จะเฉยๆ ดูเพือ่ ดับกามราคะ ถ้าไม่ดูส่วนทีไ่ ม่น่าดูก็จะเห็นแต่ส่วนที่
น่าดูน่ารัก แล้วก็จะเกิดความใคร่ข้นึ มา แต่ถา้ ดูส่วนทีไ่ ม่น่ารักไม่น่าดู ความใคร่
ก็จะดับไป พอเห็นทัง้ ๒ ส่วน ทัง้ น่ารักและไม่น่ารัก ทัง้ น่าดูและไม่น่าดู ก็จะ
เฉยๆได้ ดูทไี รก็จะไม่เกิดราคะความใคร่ข้นึ มา ต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องจนติด
เป็ นนิสยั ไป ตอนนี้ยงั ไม่เป็ นนิสยั ถ้าไม่พจิ ารณาปั๊บก็จะลืมไปเลย
ถาม ทีท่ ่านอาจารย์พูดถึงจิตนิ่งกับจิตสงบนะค่ะ มันแตกต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ เวลาจิตสงบจะไม่คดิ ปรุงแต่ง จะไม่กระเพือ่ ม
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ถาม แล้วนิ่งละคะ
ตอบ เวลานิ่งจิตจะคิดปรุงแต่ง แต่ไม่กระเพือ่ ม
ถาม นิ่งก็จะทําง่ายกว่าสงบ
ตอบ เวลานิ่งกิเลสยังไม่ได้ทาํ งาน เวลากิเลสทํางานจะเห็นชัดเลย เพราะจิตจะ
กระเพือ่ ม จะรู้เลยว่าตัวปัญหาอยู่ทค่ี วามกระเพือ่ ม เพราะมันทําลายความสุข
แต่ถา้ ไม่มสี มาธิไม่น่ิงจะไม่เห็น เพราะจะกระเพือ่ มอยู่ตลอดเวลา ถ้านิ่งด้วยสงบ
ด้วยก็จะเป็ นเอกัคคตารมณ์ ไม่ปรุงแต่ง พอออกจากสมาธิก็ยงั นิ่ง ยังไม่
กระเพือ่ ม พอคิดไปทางกิเลสก็จะกระเพือ่ ม ถ้าคิดไปทางมรรคก็จะไม่กระเพือ่ ม
ถาม เวลานัง่ สมาธิแล้วเปิ ดเทปหลวงตาฟังด้วย จะมีสติอยู่ทล่ี มหายใจ แล้วก็ฟงั อย่าง
ต่อเนื่อง แล้วอยู่ดๆี ก็ฟงั ไม่เข้าใจครับ พยายามตัง้ ใจฟังหลวงตาแต่ก็ไม่เข้าใจ ได้
ยินเสียงหลวงตาแต่ไม่เข้าใจความหมาย ไม่ทราบว่าจิตตอนนัน้ เป็ นอย่างไร
ตอบ เวลาฟังธรรมไม่ควรดูลมหายใจเข้าออก เพราะต้องการประโยชน์จากการฟัง
ธรรม การฟังธรรมนี้ฟงั ได้ ๒ ลักษณะ ฟังแบบไม่เข้าใจแต่ได้ความสงบ เช่น
ธรรมทีท่ ่านแสดงสูงกว่าสติปญั ญาของเราจะเข้าใจได้ แต่ถา้ เราเกาะติดอยู่กบั
เสียงธรรมของท่าน เราก็จะไม่ไปคิดปรุงแต่ง ใช้เสียงธรรมของท่านเป็ นทีผ่ ูกจิต
ก็จะทําให้ใจของเราสงบได้ ได้ยนิ เสียงแต่ไม่เข้าใจ แต่ถา้ ฟังแล้วพิจารณาตามก็
จะได้ปญั ญา จะคิดไปในทางมรรค ทําให้เกิดสัมมาทิฐสิ มั มาสังกัปโป ใจไม่
กระเพือ่ ม แต่ถา้ คิดไปทางโลก กังวลเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ใจก็จะกระเพือ่ ม เพราะเป็ น
สมุทยั เป็ นทุกข์ การฟังเทศน์ฟงั ธรรมเป็ นการระงับดับสมุทยั ดึงใจทีค่ ดิ ไปทาง
โลกทางสมุทยั ให้มาคิดทางธรรม เนื่องจากเราคิดเองไม่ได้ เราก็เลยอาศัย
ความคิดของครูบาอาจารย์เป็ นผูน้ าํ เราคิด ด้วยการฟังและพิจารณาตามไปด้วย
ใจก็จะนิ่ง แต่ยงั ไม่รวมไม่สงบ ใจยังคิดอยู่แต่คดิ ไปในทางธรรม อย่างทีเ่ รานัง่
คุยธรรมะกันนี้ ใจจะสบายไม่อดึ อัดรําคาญใจ แต่ถา้ นัง่ อยู่คนเดียว จะนัง่ ได้
หรือไม่ เดีย๋ วก็ตอ้ งคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ พอคิดแล้วก็อยากจะลุกไปทําโน่นทํานี่
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การฟังเทศน์ฟงั ธรรมนี้ฟงั ได้ ๒ แบบ ฟังเพือ่ สมาธิหรือฟังเพือ่ ให้เกิดปัญญา จะ
เกิดปัญญาได้ก็ข้นึ อยู่ทป่ี ญั ญาของเราด้วย ท่านจะแสดงธรรมทุกระดับ ตัง้ แต่
พื้นฐานขึ้นไปจนถึงระดับสูง ปัญญาของเราอยู่ในระดับไหนก็จะรับได้ในระดับนัน้
พอท่านเทศน์เลยระดับนัน้ ไปเราก็จะไม่เข้าใจ ถ้าเราอยู่ชนั้ ๔ พอท่านเทศน์ถงึ ชัน้
๕ เราก็พอจะกระโดดตามท่านได้ แต่พอท่านเทศน์ไปชัน้ ๖ ชัน้ ๗ เราจะตามไม่
ทัน เพราะปัญญาเรามีไม่พอ การฟังธรรมแบบนี้จะพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไป ถ้าเรา
อยู่ชนั้ ๕ พอท่านมาเทศน์ถงึ ชัน้ ๕ ทีเ่ รารู้แล้ว เราก็จะจ้องรอฟังว่าท่านจะเทศน์
อย่างไรเกี่ยวกับชัน้ ๖ ชัน้ ๗ พอฟังแล้วเราก็อาจจะก้าวขึ้นไปได้เลย ถ้าไม่ได้เรา
ก็กลับไปปฏิบตั ไิ ปพิจารณาต่อ ไม่นานเราก็จะก้าวขึ้นชัน้ ๖ ได้ จะขึ้นเป็ นชัน้ ๆไป
การฟังธรรมเพือ่ ปัญญาจะเป็ นอย่างนี้ ถ้าเราไม่มปี ญั ญาพอก็ฟงั เสียงธรรม แล้ว
จิตก็จะสงบนิ่ง ได้ยนิ เสียงแต่จะไม่เข้าใจ ถ้านัง่ เฉยๆคนเดียวจะนัง่ ไม่ได้ พอเปิ ด
ธรรมะฟังจะนัง่ ได้ เพราะมีเสียงธรรมกล่อมใจ ถ้ายังไม่สามารถนัง่ สมาธิได้ สติ
ยังไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะควบคุมบังคับ ให้ใจอยู่กบั ลมหายใจหรืออยู่กบั พุทโธได้ ก็
ต้องอาศัยการฟังธรรมไปก่อน ฟังไประยะหนึ่งแล้วจิตรู้สกึ สบายก็หยุดฟังแล้ว
ลองบริกรรมต่อ ถ้าบริกรรมได้จติ ก็จะสงบลึกลงไปอีก หรือจะดูลมหายใจก็ได้
ภาวนาในตอนต้นจึงต้องอาศัยการฟังธรรมหรือสวดมนต์ไปก่อน เหมือนกับรถที่
สตาร์ทไม่ตดิ ก็ตอ้ งอาศัยรถคันอืน่ ลากไปก่อน พอรถวิง่ ไปแล้วเราใส่เกียร์ป ั๊บ
เครื่องก็จะติด การภาวนาก็เหมือนกัน ถ้าไม่มเี สียงธรรมฟังก็จะฟุ้งซ่าน ให้อยู่กบั
พุทโธก็อยู่ได้ป ั๊บเดียว แล้วก็จะแวบไปคิดเรื่องต่างๆ ก็ตอ้ งอาศัยการฟังธรรมไป
ก่อน ให้ธรรมช่วยดึงใจไว้ ให้ใจคิดในทางมรรค ก็จะทําให้ใจสงบลงได้ในระดับ
หนึ่ง
ถาม ควรจะฟังด้วยจุดประสงค์เดียวใช่ไหม ไม่ใช่ ๒ อย่าง ถ้านัง่ สมาธิแล้วฟังด้วย
จิตจะสลับไปมา กลับไปหาสมาธิแล้วกลับมาทีป่ ญั ญา พอกลับมาก็ตามไม่ทนั
จริงๆควรจะเอาเพียงอย่างเดียว
ตอบ ตอนต้นฟังเพือ่ ปัญญาก่อน เพราะจะเข้าใจ แต่พอไปถึงขัน้ ทีไ่ ม่เข้าใจก็ตอ้ งปล่อย
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ถาม ปล่อยเอาสมาธิอย่างเดียว
ตอบ เพราะฟังไม่เข้าใจแล้ว ท่านแสดงธรรมทีส่ ูงกว่าเราจะเข้าใจได้ เวลาฟังไม่ตอ้ ง
กําหนดว่าจะฟังเพือ่ สมาธิหรือปัญญา จะรู้เองในใจว่าจะฟังเพือ่ ปัญญาหรือสมาธิ
ถ้าไม่อยากจะพิจารณาตามก็ฟงั แต่เสียงไป ถ้าอยากจะพิจารณาตามก็พจิ ารณาไป
อย่าไปกําหนดบังคับ ว่าตอนนี้จะฟังเพือ่ สมาธิหรือปัญญา อยู่ทจ่ี ติ ในขณะนัน้ ว่า
มีกาํ ลังพิจารณาตามหรือไม่ ตอนต้นนัง่ ฟังเฉยๆ ให้มสี ติรู้อยู่ ไม่ตอ้ งส่งจิตไปหา
เสียงของท่าน ให้ตงั้ รับอย่างเดียว เหมือนนักฟุตบอลทีเ่ ฝ้ าประตู ไม่ตอ้ งออกไป
ไล่ตามลูกบอล ให้อยู่ทห่ี น้าประตูเดีย๋ วลูกบอลก็วง่ิ มาหาเอง ใจจะได้น่งิ ไม่ตอ้ ง
วิง่ ตามเสียง ไม่ตอ้ งลืมตาดูท่าน นัง่ ฟังเฉยๆ มีสติตงั้ อยู่ข ้างหน้า รอรับเสียง
ธรรมทีจ่ ะมาสัมผัสกับหู แล้วก็เข้าไปสู่ใจ ถ้าพิจารณาได้ก็พจิ ารณาไป ถ้า
พิจารณาไม่ได้ก็ฟงั เสียงธรรมไปเรื่อยๆ
อานิสงส์ของการฟังธรรมมีอยู่หลายประการ เช่นจะได้ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ได้
ปัญญา จิตสงบผ่องใสเป็ นสมาธิ ขจัดความสงสัยได้ แต่ตอ้ งฟังด้วยกายวาจาใจ
ทีส่ งบ กายต้องนัง่ เฉยๆไม่ทาํ อะไร วาจาก็ไม่คุยกัน จิตต้องนิ่ง ต้องตัง้ รับอย่าง
เดียว
ถาม ฟังธรรมะท่านอาจารย์บ่อยๆ พอไปฟังธรรมะทีอ่ น่ื เป็ นเหมือนของเด็กๆ อย่างนี้
ถือว่าก้าวหน้าใช่ไหมคะ
ตอบ ไม่ เหมือนกินแกง ๒ หม้อ ได้เปรียบเทียบว่าหม้อนัน้ กับหม้อนี้รสชาติไม่
เหมือนกัน ถ้ากินหม้อเดียวจะไม่รู้วา่ รสชาติแกงหม้ออืน่ เป็ นอย่างไร ได้เห็นข้อ
แตกต่างกัน ถ้าอยากจะรู้วา่ ก้าวหน้าหรือไม่ ต้องวัดทีก่ เิ ลสเรา ว่าน้อยลงไป
หรือไม่ โกรธน้อยลงไปหรือไม่ โลภน้อยลงไปหรือไม่ อยากน้อยลงไปหรือไม่
อย่างนี้ถงึ จะรู้วา่ ก้าวหน้าหรือไม่ ทุกข์นอ้ ยลงไปหรือไม่ เวลาเสียอะไรไปแล้วยัง
ยิ้มได้หรือไม่ เวลาใครทําให้เราโกรธให้อภัยได้หรือไม่ ต้องวัดทีใ่ จเรา อย่าไปวัด
ทีอ่ น่ื
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ถาม เวลาพิจารณาเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ฯลฯไปเรื่อยๆ แล้วหันมาดูทล่ี ม
หายใจ ลมจะหายไปเลย ก็เลยรู้สกึ กลัวตาย พยายามหาลม แต่ไม่มลี มเลย
ตอบ เวลาจิตละเอียดแล้วลมจะละเอียดตาม จะรู้สกึ ว่าไม่มลี ม แต่ความจริงลมยังมี
อยู่ เพียงแต่ไม่สามารถสัมผัสรับรู้มนั ได้ หลวงตาท่านเขียนไว้แล้วว่า เวลาดูลม
หายใจจะเจอปัญหานี้ พอจิตละเอียดลมก็จะละเอียดตาม พอไม่สามารถรับรู้ลม
ได้ก็จะตกใจว่า ไม่หายใจแล้วจะตายหรือเปล่า ท่านบอกว่าให้มคี วามเชื่อมันว่
่ าไม่
ตาย ตราบใดทีย่ งั มีผูร้ ู้อยู่ ยังมีสติรู้อยู่จะไม่ตายอย่างแน่นอน ไม่ตอ้ งกลัว ให้
ภาวนาต่อไป ให้อยู่กบั ตัวรู้ ให้สกั แต่วา่ รู้ เดีย๋ วมันก็จะดิง่ ลงเข้าสู่ความสงบ ขณะ
จิตรวมลงจะเหมือนกับหายใจเฮือกสุดท้าย วูบลงไปแล้วก็น่งิ สบาย ปล่อยวาง
ร่างกายปล่อยวางลม แต่ยงั หายใจอยู่ ร่างกายยังทํางานอยู่ แต่ใจไม่ไปรับรู้ ไม่มี
ใครตายด้วยการภาวนาอานาปานสติ ตายด้วยการไม่ภาวนามากกว่า
ถาม ขณะทีร่ ู้อย่างเดียวนี้ บางครัง้ จิตจะถามว่าเราอยู่ทไ่ี หน
ตอบ อย่าไปวิพากษ์วจิ ารณ์ ให้สกั แต่วา่ รู้ รู้วา่ ตอนนี้ไม่มลี ม ถ้าปรุงแต่งก็ให้หยุดปรุง
แต่ง เพราะจะขวางจิตไม่ให้รวมลงเข้าสู่ความสงบ ต้องทําใจให้เป็ นกลาง เป็ น
อุเบกขา สักแต่วา่ รู้
ถาม มาถึงจุดนี้ทไี ร จะหลงทุกที
ตอบ เพราะเราใช้สงั ขารความคิดปรุงแต่ง ซึง่ ขัดกับเจตนารมณ์ ทีต่ อ้ งการจะหยุด
ความคิดปรุงแต่ง ถ้าลมหายไปก็รู้วา่ ลมหายไป อย่าไปคิดปรุงแต่ง แล้วมันจะ
รวมลง
ถาม แสดงว่าสังขารมันดึงเราขึ้นมา เพือ่ ไม่ให้ลงสู่ความสงบใช่ไหมคะ
ตอบ ความลังเลสงสัยนี้เป็ นนิวรณ์ ทําให้เราคิดปรุงแต่ง ไม่อยู่กบั การภาวนา ถ้าไม่มี
ลมอยู่ก็ให้อยู่กบั ความว่าง ถ้ามีความคิดปรุงแต่งก็ตอ้ งรู้ทนั ต้องหยุดทันที
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กลับมาอยู่กบั ความว่าง ความรู้อย่างเดียว ถึงแม้จะไม่รวมลงตอนนัน้ จะรู้สกึ
สบายมาก ถ้าปล่อยไประยะหนึ่งก็จะรวมลง ถ้าไม่มคี วามคิดปรุงแต่งมาขวางกัน้
ทีไ่ ม่รวมก็เพราะความคิดปรุงแต่งคอยขวางกัน้ ถ้ามีสติประคับประคองให้สกั แต่
ว่ารู้ เดีย๋ วก็จะวูบลงไปเอง พอคิดว่าไม่มลี มหายใจจะต้องตาย ก็คดิ ปรุงแต่งวิตก
วิจารณ์แล้ว เราภาวนาเพือ่ ระงับความคิดปรุงแต่งวิตกวิจารณ์ ตอนต้นจะมีวติ ก
วิจารณ์ จากนัน้ วิตกวิจารณ์ก็จะหายไป เหลือแต่สุขเหลือแต่ปีติ ต่อมาปี ตกิ ็
หายไป สุขก็หายไป เหลือแต่อเุ บกขา เหลือแต่เอกัคคตารมณ์ สักแต่วา่ รู้ นัน้
แหละคือความว่างจริงๆ เป็ นความสงบเต็มที่
ถาม ตอนนัน้ ตัวรู้ยงั มีอยู่ใช่ไหมคะ
ตอบ มีอยู่ตลอดเวลา ตัวรู้ไม่หายไปไหน ตัวรู้จะเด่นขึ้นมา ยิง่ สงบมากตัวรู้จะยิง่ เด่น
มากขึ้น เพราะทุกอย่างหายไปหมด เหลือแต่ตวั รู้ตวั เดียว ตัวรู้น้ ไี ม่หาย
ถาม วูบลงไปนิดเดียว แล้วก็กลับขึ้นมา
ตอบ สติไม่มกี าํ ลัง
ถาม ต้องทําอย่างไร
ตอบ อย่าไปวิพากษ์วจิ ารณ์ อย่าไปคิดปรุงแต่ง ให้รู้เฉยๆ สักแต่วา่ รู้
ถาม เราคาดการณ์อาการของจิตได้ใช่ไหมครับ ว่ากําลังจะรวมลง
ตอบ คาดไม่ได้ ให้รู้เฉยๆ อย่าไปคาด
ถาม พอสงสัยก็จะขวางทันที
ตอบ ทําไมไม่ลงสักที
ถาม พอตัง้ คําถามขึ้นในใจก็จะขวางไม่ให้รวมลง
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ตอบ ใช่ มันปรุงแต่งแล้ว ต้องระงับความปรุงแต่ง ให้สกั แต่วา่ รู้
ถาม ถ้านิ่งแล้วประคับประคองไปเรื่อยๆ มันจะนิ่งไปเรื่อยๆ
ตอบ อยู่ทก่ี าํ ลังของสติ ทีจ่ ะควบคุมสังขารความคิดปรุงแต่ง ทําไปเรื่อยๆ ต่อไปสติจะ
มีกาํ ลังมากขึ้น ต้องลืมอดีต ลืมอนาคต ให้อยู่ในปัจจุบนั ให้รู้เฉยๆ อย่าไปคิด
ปรุงแต่ง
ถาม พอจิตสงบแล้วจะมีคาํ ผลุดขึ้นมาว่า การเกิดเป็ นทุกข์
ตอบ เป็ นปัญญาเตือนใจ ให้รู้วา่ การเกิดนี้ไม่ดี เพือ่ จะได้ตดั การเกิดให้ได้ มีเป้ าหมาย
แล้วว่าปฏิบตั เิ พือ่ ไม่ให้เกิด ต้องรู้วา่ อะไรทําให้เราเกิด ก็คอื ความอยากต่างๆ
ต้องตัดความอยากให้ได้ ตัดความอยากในรู ปเสียงกลิน่ รส ความอยากมีอยาก
เป็ น ความไม่อยากมีไม่อยากเป็ น ต้องภาวนาต่อ มาถูกทางแล้ว
ถาม การบริกรรมพุทโธควบคู่ไปกับการดูลมหายใจ จะขัดแย้งกันไหม
ตอบ ถ้าถูกจริตก็จะไม่ขดั
ถาม ภาวนาพุทโธแล้วดูลมหายใจด้วยนี้ คืออะไรคะ
ตอบ หายใจเข้าก็จะว่าพุท หายใจออกก็จะว่าโธ ถ้าดูลมหายใจอย่างเดียวจิตยังคิดปรุง
แต่ง ก็ให้เอาพุทโธเข้ามาควบคุมด้วย บางคนไม่ชอบเพราะมันยุ่งยาก ไหน
จะต้องดูลม ไหนจะต้องท่องพุทโธด้วย ก็จะเอาพุทโธอย่างเดียว หรือเอาลม
อย่างเดียว แล้วแต่จริตของแต่ละคน ให้ดูผลเป็ นหลัก ภาวนาแบบนี้แล้วจิตสงบ
ไหม ถ้าดูลมก็ไม่ตอ้ งตามลมเข้าตามลมออก ให้เฝ้ าดูอยู่ทจ่ี ดุ เดียว คือทีป่ ลาย
จมูก หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ เวลาลมเข้าออกจะต้องสัมผัสอยู่ตรงปลาย
จมูก ให้รู้อยู่ทจ่ี ดุ สัมผัสของลมเข้าออก จะได้น่งิ ถ้าตามลมเข้าตามลมออก จะ
ไม่น่ิง
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