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พวกเราควรทุ่มเทเวลาให้กบั การภาวนา ดีกว่าทําอย่างอืน่ งานภายนอกทําเท่าไหร่ก็จะไม่
จบไม่ส้นิ ต้องทําไปเรื่อยๆ ต้องบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆ แต่ใจของพวกเรานี้ถา้ ทําให้ดี
แล้ว จะดีไปเรื่อยๆ จะไม่เสือ่ ม งานต่างๆภายนอกนัน้ ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ทาํ เท่าที่
จําเป็ น จะได้มเี วลามาทํางานทีส่ าํ คัญจริงๆ คืองานพัฒนาจิตใจ ใจได้รบั การพัฒนามาก
น้อยเพียงไร พวกเราก็จะมีความสุขมากน้อยเพียงนัน้ ถ้าใจไม่ได้รบั การพัฒนา ก็จะมีแต่
ความทุกข์ ความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ทเ่ี รื่องภายนอก แต่อยู่ทใ่ี จทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ถ้านําธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ใจได้มากเท่าไหร่
ใจจะมีความร่มเย็นเป็ นสุขมากเท่านัน้ ยิง่ ใจมีความสุขมากเท่าไหร่ ยิง่ จะเห็นความไม่
สําคัญของสิง่ อืน่ ๆภายนอกมากขึ้นเท่านัน้ เพราะใจสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ โดยไม่
ต้องมีอะไรเลย แม้แต่ไม่มรี ่างกายใจก็ยงั อยู่ได้ เช่นเวลาใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิ
ตอนนัน้ ใจกับร่างกายก็แยกออกจากกันชัว่ คราว ใจไม่รบั รู้เรื่องของร่างกาย และเรื่อง
ต่างๆทีเ่ ข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกาย เหมือนกับไม่มอี ะไร เหมือนกับลอยอยู่ในอวกาศ ไม่มี
อะไรมารบกวนใจ พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าใจเป็ นใหญ่ ใจเป็ นประธาน ใจเป็ นทีต่ งั้ ของ
ความสุขและความทุกข์ ใจเป็ นผูส้ ร้างความสุขและความทุกข์ และใจเป็ นผูร้ บั ผลของ
ความสุขและความทุกข์ เกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจ ถ้าคิดไปทางสมุทยั ก็จะสร้าง
ความทุกข์ข้นึ มา ถ้าคิดไปทางมรรคก็จะสร้างความสุขขึ้นมา
หน้าทีข่ องพวกเราจึงอยู่ทก่ี ารควบคุมความคิดของพวกเรา ถ้าอยากจะมีแต่ความสุขก็
ต้องคิดไปในทางมรรค ถ้าคิดไปในทางมรรคไม่ได้ ก็จะคิดไปในทางสมุทยั เพราะใจมี
อวิชชาคอยกํากับคอยสังให้
่ คดิ ไปในทางสมุทยั นัน่ เอง ดังทีท่ รงตรัสไว้ว่า อวิชชา ปัจจยา
สังขารา อวิชชาเป็ นผูก้ าํ กับให้สงั ขารคิดปรุงแต่งไปในทางสมุทยั พอมีเวทนาก็จะเกิด
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ตัณหาเกิดความอยากตามมา ถ้าเป็ นสุขเวทนาก็อยากจะให้สุขไปนานๆ ถ้าเป็ น
ทุกขเวทนาก็อยากจะให้ดบั ไปเร็วๆ แต่สุขกับทุกขเวทนามีเหตุมปี จั จัยของเขา ไม่ได้อยู่
ภายใต้อาํ นาจของความอยากของใจ เช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดทุกขเวทนาทาง
กายขึ้นมา ใจก็จะอยากให้ทกุ ขเวทนาทางกายหายไปดับไป แต่เขาไม่ดบั ไปตามความ
อยาก เพราะเขาเป็ นอนัตตา ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของใจ เขามีเหตุมปี จั จัยทีท่ าํ ให้เขา
เกิดขึ้นมา เช่นยามเจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจากมีเชื้อโรคทําให้ร่างกายผิดปกติ ใจอยากจะให้
มันหาย แต่มนั ก็ไม่หาย พออยากให้หายก็จะมีความทุกข์ทรมานใจซ้อนขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง
เพราะไม่สามารถห้ามความคิดไม่ให้คดิ ไปในทางสมุทยั นัน่ เอง
ถ้าฝึ กใจอยู่เรื่อยๆ ไม่ให้คดิ ไปในทางสมุทยั ก็จะไม่ทรมานใจ เช่นเวลาเกิดความ
เจ็บปวดขึ้นมาทางร่างกาย ก็อย่าไปคิดอยากให้หายปวด ด้วยอุบายทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สอน เช่นบริกรรมพุทโธๆไปเรื่อยๆ ในขณะทีม่ คี วามทุกข์ทรมานใจกับความเจ็บปวดของ
ร่างกาย ถ้าบริกรรมพุทโธๆ ก็จะควบคุมความคิดไม่ให้คดิ ในทางสมุทยั ได้ พอไม่คิด
อยากจะให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไป หรือคิดหนีจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไป ก็จะไม่
ทรมานใจ ถ้าไม่สามารถควบคุมความคิดได้ ก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายก็ได้ ซึง่ ไม่ได้เป็ นการ
แก้ปญั หาทีแ่ ท้จริง เพราะความทุกข์ทรมานใจไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย แต่อยู่ทค่ี วามคิดปรุง
แต่ง ทีถ่ ูกอวิชชาความหลงความไม่รู้เรื่องของความทุกข์ของใจ ว่าเกิดจากความคิดปรุง
แต่งของใจนี้ พาให้คดิ ฆ่าตัวตาย ถ้ารู้วา่ ความทุกข์ทรมานใจนี้เราสามารถดับได้ ด้วยการ
ควบคุมความคิด ไม่ให้คดิ ไปในทางสมุทยั หรือให้หยุดคิดชัว่ คราว ให้จติ รวมลง ให้เข้า
สู่สมาธิ ความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปหมด จะเหลือแต่ความเจ็บปวดของร่างกาย ซึง่
เมือ่ เปรียบเทียบกับความทุกข์ทรมานใจแล้ว เป็ นเหมือนฟ้ ากับดิน เป็ น ๑ ต่อ ๑๐๐ เท่า
จะเห็นได้ชดั เลยว่าความเจ็บปวดของร่างกายนี้ ใจสามารถรับรู้ได้อย่างสบาย ถ้าไม่มี
ความทุกข์ทรมานใจ ทีเ่ กิดจากความคิดอยากให้ความเจ็บปวดของร่างกายหายไป หรือ
ความคิดอยากจะหนีจากความเจ็บปวดนี้ไป ถ้าใจนิ่งเฉยๆจะไม่รู้สกึ ทรมานใจแต่อย่าง
ใด เพราะเราสามารถยับยัง้ ความคิดไม่ให้คดิ ไปในทางสมุทยั นัน่ เอง จะปวดก็ปวดไป อยู่
ด้วยกันได้
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ทําได้ ๒ วิธีดว้ ยกัน คือ ๑. ด้วยการบริกรรมพุทโธๆ เพือ่ ไม่ให้ใจคิดไปในทางสมุทยั ๒.
ให้คดิ ว่าความเจ็บปวดของร่างกายเป็ นเรื่องปกติ เป็ นเหมือนกับฝนตก ถ้าไม่ได้อยากให้
ฝนหยุดตก ก็จะไม่รู้สกึ เดือดร้อนอะไร แต่ถา้ อยากจะให้หยุดตก แต่ยงั ตกอยู่ ใจก็จะ
กระสับกระส่ายกระวนกระวาย ไม่สบายใจ ถ้าคิดไปในทางทีถ่ ูกต้องทีเ่ รียกว่าสัมมาทิฐิ
ใจก็จะสงบ เขาเป็ นอย่างนี้ อย่าไปถามว่าทําไม อย่าไปอยากให้เขาหายไป ให้คดิ ว่าเขา
เป็ นอย่างนี้ มีเหตุมปี จั จัยทีท่ าํ ให้เขาเกิดขึ้น จะอยู่นานหรือไม่นาน ก็เป็ นเรื่องของเขา เรา
ไม่มสี ทิ ธิ์ทจ่ี ะไปสังให้
่ เขาหายไปได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราสังให้
่ หายได้ก็คอื สมุทยั ทีส่ ร้างความทุกข์
ให้แก่ใจ ถ้าสอนใจให้คดิ อย่างนี้ ใจก็จะไม่คดิ อยากให้สง่ิ ต่างๆทีเ่ กิดขึ้นเป็ นอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เมือ่ ไม่มคี วามคิดทีเ่ ป็ นเหตุทส่ี ร้างความทุกข์ใจขึ้นมา ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิด นี่คอื
เป้ าหมายของการปฏิบตั ิ อยู่ทก่ี ารควบคุมใจด้วยสติ ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา ทีเ่ ป็ น
เครื่องมือสําคัญ สําหรับการควบคุมความคิดปรุงแต่ง ให้อยู่ในทํานองคลองธรรม อยู่ใน
มรรค
การเจริญสติจงึ เป็ นงานทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ เป็ น ก.ไก่ ข.ไข่ ของการปฏิบตั ิ ถ้าอยากจะอ่าน
ออกเขียนได้ ก็ตอ้ งเรียน ก.ไก่ ข.ไข่ก่อน ถ้าไม่รู้จกั อักษรต่างๆ จะไม่สามารถอ่านออก
เขียนได้ ฉันใดถ้าอยากจะควบคุมความคิด ให้ไปในทางมรรค ให้หยุดคิด ไม่ให้คิดไป
ในทางสมุทยั ก็จะต้องมีสติก่อน เมือ่ มีสติแล้วก็จะสามารถหยุดความคิดได้ ด้วยการ
รวมเข้าสู่สมาธิเป็ นพักๆ แต่สมาธิจะไม่สามารถหยุดความคิดปรุงแต่งได้อย่างถาวร จะ
สงบได้สกั ระยะหนึ่งแล้วก็จะถอนออกมา ต้องไปดําเนินชีวติ ต่อ เพราะยังมีร่างกายที่
จะต้องเลี้ยงดู พอออกจากสมาธิใจก็จะคิดไปเรื่อยเปื่ อย จึงต้องใช้ปญั ญาคอยสกัดไว้
ถ้าคิดไปในทางสมุทยั คิดไปในทางทีจ่ ะสร้างความทุกข์ข้นึ มา ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาเข้าไปสกัด
สิง่ ทีใ่ จอยากได้อยากมีอยากเป็ นนัน้ ต้องสอนใจว่าเป็ นอนัตตา ไม่สามารถควบคุมบังคับ
มันได้ เป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงไม่ให้ความสุข แต่ให้ความ
ทุกข์ เวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็ดใี จมีความสุข สักระยะหนึ่งก็เปลีย่ นไป หรือใจเรา
เปลีย่ นไป เคยชอบแต่เดีย๋ วนี้เบือ่ แล้วเพราะจําเจ เวลาได้มาใหม่ๆก็ดอี กดีใจชอบอกชอบ
ใจ พอเห็นจําเจก็จะเกิดความเบือ่ หน่าย เคยมีความสุขกับสิง่ นัน้ เดีย๋ วนี้กลับมีความ
ทุกข์
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จึงต้องหาของใหม่ๆมาทดแทนอยู่เรื่อยๆ เพราะความรู้สกึ ของเราเปลีย่ นไป ไม่เทีย่ ง
เหมือนกัน สิง่ ทีเ่ ราสัมผัสเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่เทีย่ ง ไม่สามารถควบคุมบังคับเขาได้ เขาจะ
ให้ความสุขกับเราไปตลอดได้อย่างไรเวลาทีเ่ ขาเปลีย่ นไป
ความทุกข์ก็จะกลับเข้ามา
แทนที่ ต้องสอนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ แล้วใจจะไม่อยากได้อะไรมาให้ความสุข เพราะไม่
คุม้ ค่า ได้ความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆ แล้วก็ตอ้ งมาทุกข์ทรมานใจ ทุกข์เพราะต้องดูแล
รักษา ทุกข์เพราะเศร้าโศกเสียใจเวลาทีเ่ กิดการสูญเสีย นี่คือการใช้ปญั ญา ต้องมองให้
เห็นไตรลักษณ์ในทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ลาภยศ
สรรเสริญ ล้วนไม่เทีย่ งทัง้ นัน้ ไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเรา ถ้าสิง่ ทีใ่ ห้ความสุขกับ
เราจากเราไป เราก็จะต้องทุกข์ใจเศร้าโศกเสียใจ อย่างเดือนนี้ก็เป็ นเดือนสุดท้ายของอายุ
ราชการของคนทีม่ อี ายุครบ ๖๐ ปี เคยมีตาํ แหน่งใหญ่โตพอถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ความ
ใหญ่โตก็หมดไป จะอยู่เป็ นใหญ่เป็ นโตต่อไปก็ไม่ได้ เพราะถึงวาระทีจ่ ะต้องหมดไป ถ้า
ทําใจไม่ได้ ควบคุมความคิดไม่ได้ ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็ นใหญ่เป็ นโตแล้ว เป็ นคนธรรมดา
แล้ว ไม่มใี ครให้ความสําคัญกับเราแล้ว ก็จะมีความว้าเหว่เศร้าสร้อยหงอยเหงา ปัญหา
ต่างๆอยู่ทค่ี วามคิดของเรานี่เอง
เราจึงต้องฝึ กควบคุมความคิดของเรา การฝึ กสติน่ีแหละเป็ นการดึงใจดึงความคิดของ
เราไว้ เบื้องต้นก็ให้ดงึ เข้ามาสู่ความว่าง สู่ความเป็ นกลาง ทําอะไรก็อย่าไปคิดปรุงแต่ง
ให้เพียงสักแต่วา่ รู้วา่ กําลังทําอะไรอยู่ กําลังรับประทานอาหารก็ให้รู้วา่ กําลังรับประทาน
อาหาร ไม่ตอ้ งไปปรุงแต่ง ให้รู้เฉยๆ สักแต่วา่ รู้ กําลังอาบนํา้ กําลังแปรงฟัน กําลังหวีผม
กําลังแต่งตัว กําลังทําอะไรอยู่ ก็ให้ใจรู้อยูก่ บั เหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้น ถ้าไม่ดงึ ใจไว้ให้รู้
กับการกระทําของร่างกาย ใจจะคิดเรื่อยเปื่ อย ร่างกายอยู่ตรงนี้ แต่ใจไปคิดถึงลูกทีอ่ ยู่
ต่างประเทศโดยไม่รู้สกึ ตัว ทําอะไรก็จะผิดพลาด หรือสงสัยว่าทําไปแล้วหรือยัง เพราะ
ใจไม่ได้รู้อยู่กบั การกระทํา ไปรู้อยู่กบั เรื่องทีก่ าํ ลังคิดปรุงแต่ง อย่างนี้แสดงว่าขาดสติ ไม่
สามารถควบคุมความคิดปรุงแต่งได้ ปล่อยให้คดิ เรื่อยเปื่ อย ถ้าเป็ นอย่างนี้เวลานัง่ ทํา
สมาธิให้ใจสงบก็จะไม่สงบ เพราะใจจะสงบได้ตอ้ งหยุดความคิดปรุงแต่ง ต้องมีสติคอย
ดึงไว้ เช่นการบริกรรมพุทโธ เป็ นการดึงความคิดปรุงแต่ง ไม่ให้คดิ ปรุงแต่ง ให้คดิ แต่คาํ
ว่าพุทโธๆอย่างเดียว จะได้ไม่มอี ารมณ์ ทําให้ใจเป็ นกลาง ทําให้ใจว่าง ทําให้หยุดคิดได้
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รวมเข้าสู่ความสงบได้ ถ้าไม่ชอบคําบริกรรม ใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ แต่ตอ้ งสัก
แต่วา่ ดู สักแต่วา่ รู้ อย่าไปคิดเรื่องอืน่ ให้รู้อยู่กบั เรื่องของลมอย่างเดียว หายใจเข้าก็รู้วา่
หายใจเข้า หายใจออกก็รู้วา่ หายใจออก ให้รู้อยู่ตรงจุดเดียว อย่าตามลมเข้าตามลมออก
ให้อยู่แถวปลายจมูก เวลาลมเข้าออกจะสัมผัสอยู่แถวปลายจมูก ให้รู้อยู่ตรงนัน้ เฝ้ าดู
อยู่ตรงนัน้ อย่าไปบังคับลมหายใจ จะหยาบจะละเอียด จะหายใจสัน้ หายใจยาว ก็ให้รู้
ตามความจริง ไม่ตอ้ งบังคับ ให้ใช้ลมเป็ นทีผ่ ูกใจด้วยสติ ถ้าใจเป็ นเหมือนเรือ สติก็เป็ น
เหมือนเชือก ลมหายใจก็เป็ นเหมือนเสาของท่าเรือ ถ้าผูกเรือไว้กับเสา นํา้ ก็จะไม่พดั พา
ให้เรือลอยไปได้ เรือก็จะจอดนิ่ง
ใจก็เช่นเดียวกัน ถ้ามีสติรู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก รู้อยู่กบั การบริกรรมพุทโธๆ ไม่ชา้ ก็
เร็วใจก็จะสงบนิ่ง พอสงบแล้วก็จะมีความสุขสบายเบาอกเบาใจ ตอนนัน้ จะไม่รบั รู้การ
เจ็บปวดของร่างกาย ถ้ารู้กจ็ ะไม่ราํ คาญใจ รู้วา่ ชาหรือเจ็บตรงนัน้ มันปวดตรงนี้ แต่ไม่
รู้สกึ ทรมานใจ เพราะใจไม่มปี ฏิกริ ิยากับความเจ็บของร่างกายนัน่ เอง นี่คอื การควบคุม
ความคิดให้เข้าสู่ความสงบ แต่ความสงบของสมาธิน้ มี รี ะยะเวลา อยู่ได้สกั ระยะหนึ่งแล้ว
ก็จะถอนออกมา ต้องออกมาปฏิบตั ภิ ารกิจอืน่ ๆ พอถอนออกมาใจจะเริ่มคิดปรุงแต่ง ถ้า
ไม่ตอ้ งคิดเรื่องภารกิจต่างๆ ก็ให้ใจคิดไปในทางปัญญา ให้เตรียมรับกับเหตุการณ์ต่างๆ
ทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นแต่จะต้องเกิดขึ้น เช่นให้พจิ ารณาร่างกาย ว่าสักวันหนึ่งต้องแก่ลงไป ต้อง
เจ็บไข้ได้ป่วย ต้องตายไป เช่นเดียวกันกับร่างกายของผูอ้ น่ื ไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตาม จะ
เป็ นคนใกล้ชิดหรือเป็ นคนทีไ่ ม่รู้จกั ก็เป็ นเช่นเดียวกัน ต้องสอนให้ใจรู้และรับความจริง
นี้ให้ได้ ถ้ารู้และรับความจริงได้ก็จะปล่อยวางได้ จะรับว่าเป็ นเรื่องปกติ เหมือนกับ
ยอมรับกับฝนตกแดดออก ไม่มปี ฏิกริ ิยา ไม่มคี วามอยากจะให้ตกหรือไม่ตก เพราะเรารู้
ว่าไม่ใช่วสิ ยั ของเราทีจ่ ะไปสังได้
่ เป็ นอย่างไรก็ตอ้ งยอมรับความจริง ฉันใดร่างกายของ
เราหรือร่างกายของผูอ้ น่ื ก็เป็ นเหมือนกับฝนตกแดดออก จะต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายไป
ด้วยกันทุกคน เราต้องยอมรับ เหมือนกับยอมรับฝนตกแดดออก ถ้ายอมแล้วจะสบาย
อกสบายใจ ไม่เดือดร้อน
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ถ้ายังไม่แน่ใจว่ารับได้จริงหรือไม่ ก็ตอ้ งไปหาสถานทีท่ ดสอบใจ ไปสถานทีท่ เ่ี รากลัว
เพราะความกลัวคือความทุกข์ ทีเ่ กิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเอง ต้องไปหาสถานที่
แบบนัน้ เพือ่ จะได้ทดสอบใจดูวา่ สามารถควบคุมความคิด ไม่ให้สร้างความกลัวขึ้นมา
หลอกเราได้หรือไม่ ถ้ากลัวผีก็ตอ้ งไปอยู่สถานทีท่ เ่ี ราคิดว่ามีผี กลัวสิงสาราสัตว์ก็ตอ้ งไป
อยู่สถานทีท่ ม่ี สี งิ สาราสัตว์ กลัวความตายก็ตอ้ งไปอยู่สถานทีท่ ล่ี อ่ แหลมต่อความตาย จะ
ได้พสิ ูจน์กนั จริงๆ ว่ายอมรับความตายได้หรือไม่ เพราะเวลาไปอยู่ในสถานทีเ่ หล่านี้แล้ว
ในเบื้องต้นความกลัวจะต้องเกิดขึ้นมาทันที เพราะผูท้ ส่ี งให้
ั ่ คดิ สร้างความกลัวขึ้นมามี
กําลังมากกว่า แต่ถา้ เราพยายามต่อสูด้ ว้ ยการควบคุมบังคับใจด้วยสมาธิ หรือสอนใจ
ด้วยปัญญา ก็จะสามารถยับยัง้ ความคิดทีจ่ ะคิดไปในทางสมุทยั ได้ ถ้ายังไม่รู้จกั การ
พิจารณาทางปัญญาก็อาศัยอุบายของสมาธิไปก่อน ด้วยการบริกรรมพุทโธๆหรือสวด
มนต์ไป สวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ อย่าไปคิดถึงความกลัว อย่าไปปรุงแต่งเรื่อง
ของความกลัว ให้คดิ ปรุงแต่งอยู่กบั บทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ อิตปิ ิ
โสฯ สวากขาโตฯ สุปฏิปนั โนฯ ฝากเป็ นฝากตายไว้กับการสวด ความกลัวก็จะหายไป
เวลาใจสงบตัวลง ความคิดปรุงแต่งก็จะหยุดชัว่ คราว ตอนนัน้ ก็จะปรากฏให้เห็นว่า
ความกลัวไม่ได้อยู่ภายนอก แต่อยู่ในใจของเรานี่เอง อยู่ทค่ี วามคิดปรุงแต่ง ได้ยนิ เสียง
อะไรก็ปรุงแต่งว่าเป็ นผี เป็ นอะไรต่างๆนานา แทนทีจ่ ะไปคิดอย่างนัน้ เราต้องสวดมนต์
ไปหรือบริกรรมพุทโธๆไป อย่าปล่อยให้ใจมีโอกาสไปคิดถึงสิง่ ทีเ่ รากลัว พอจิตสงบแล้ว
ก็จะรู้วา่ สิง่ ทีเ่ รากลัวนัน้ ไม่ได้มาทําอะไรเราเลย เขาไม่รู้เรื่องอะไรของเราเลย เราต่างหาก
ทีไ่ ปกลัวเขาเอง นี่เป็ นอุบายของสมาธิ คือบริกรรมพุทโธ หรือสวดมนต์บทใดบทหนึ่งที่
เราถนัด ฝากเป็ นฝากตายไว้กับการสวดเลย เหมือนคนทีใ่ กล้ตาย ไม่รู้จะยึดกับอะไรก็
ยึดการสวดมนต์ ถ้าสวดได้อย่างต่อเนื่องจนจิตรวมลงเข้าสู่สมาธิได้ เวลาตายไปก็จะไปสู่
สุคติ ถ้าฝึ กมามากหรือฝึ กจนชํานาญแล้ว เวลาเข้าสู่วาระคับขันจะมีทพ่ี ง่ึ ด้วยการสวด
มนต์น่แี หละ สวดไปจนจิตใจสงบนิ่ง ก็จะไม่รู้เรื่องของร่างกาย จะหยุดหายใจไปก็ไม่
เป็ นปัญหา จิตตอนนัน้ เป็ นสุคติแล้ว เป็ นฌานเป็ นสมาธิ เป็ นพรหมไปแล้ว
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นี่คอื ความสําคัญของการเจริญสติ ทําจิตใจให้สงบ ถ้าทําถึงขัน้ นี้ได้ ตายไปก็จะได้ไปชัน้
พรหม อย่างทีพ่ ระอาจารย์ของพระพุทธเจ้า ๒ รูป ทีม่ คี วามชํานาญในการเข้าออกใน
ฌานขัน้ ต่างๆ เวลาทีท่ ่านจะตายท่านก็ใช้การเจริญสมาธิน้ ี ทําจิตให้เข้าสู่ฌานเข้าสู่ความ
สงบ แล้วจิตก็จะแยกออกจากร่างกายไป จิตก็ไปตามสถานภาพของจิต ถ้าเป็ นฌานก็จะ
เป็ นพรหมโลก รูปฌานก็เป็ นรูปภพ อรูปฌานก็เป็ นอรู ปภพ ถ้าไม่สงบในระดับฌาน แต่
ก็ไม่ฟ้ งุ ซ่านวุน่ วาย ยังรับรู้รูปเสียงกลิน่ รสอยู่ แต่ไม่ทกุ ข์ทรมานใจ ก็จะเป็ นชัน้ เทพ ไป
เสวยรู ปเสียงกลิน่ รสของเทพ ถ้าว้าวุน่ ขุน่ มัวหวาดกลัวจนเป็ นบ้าก็จะต้องไปอบาย ไป
นรก เป็ นเปรต เป็ นเดรัจฉาน เป็ นอสุรกาย อยู่ทก่ี ารควบคุมความคิดปรุงแต่งนี่เอง จึง
ต้องพยายามฝึ กสติอยู่เรื่อยๆ เพือ่ จะได้ขนั้ ที่ ๑ คือสมาธิ ถ้าได้ปญั ญาก็จะได้ดวงตาเห็น
ธรรม จะสามารถดับหรือควบคุมความคิดปรุงแต่งให้อยู่ในทางมรรค ไม่ให้ไปทางสมุทยั
ได้ จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวร ตามลําดับขัน้ ของปัญญา ขัน้ โสดาบันก็จะดับความ
ทุกข์หรือควบคุมความคิดได้ในระดับหนึ่ง ขัน้ สกิทาคามีขนั้ อนาคามีก็ควบคุมความคิด
ได้ในอีกระดับหนึ่ง ขัน้ พระอรหันต์ก็จะควบคุมความคิดได้ทงั้ หมด
ขัน้ พระโสดาบันก็จะควบคุมความคิด ในเรื่องความแก่ความเจ็บความตายได้ ยอมรับ
ความแก่ความเจ็บความตายได้ ขัน้ พระสกิทาคามีก็จะสามารถควบคุมความคิดในทาง
กามารมณ์ได้บางส่วน จะควบคุมกามารมณ์ให้เบาบางลงไป เวลาทีเ่ กิดกามารมณ์ข้นึ มา
ก็จะนึกถึงความไม่สวยไม่งาม ความสกปรกของร่างกาย พิจารณาอสุภะในรูปแบบต่างๆ
จะพิจารณาว่าเป็ นซากศพก็ได้ จะพิจารณาว่ามีอาการต่างๆซ่อนอยู่ภายใต้ผวิ หนังก็ได้ มี
โครงกระดูกมีอวัยวะน้อยใหญ่ มีปอดมีไตมีตบั มีลาํ ไส้ หรือจะพิจารณาสิง่ ทีเ่ ป็ นปฏิกูล
ทีถ่ ูกขับออกมาจากร่างกาย ทีส่ ่งกลิน่ เหม็นก็ได้ เช่นอุจจาระปัสสาวะนํา้ เหงือ่ เป็ นต้น เป็ น
สิง่ ทีส่ กปรกทีอ่ อกมาจากร่างกาย ทีก่ เิ ลสไปปรุงแต่งว่าสวยว่างาม ทําให้เกิดความใคร่
ความยินดี ถ้าเป็ นพระสกิทาคามีน้ ที ่านว่าทําได้พอประมาณ คือลดความรุนแรงของกาม
ราคะ ทําให้เบาบางลงไป แต่ยงั ไม่สามารถกําจัดได้หมด ต้องขัน้ พระอนาคามี ทีจ่ ะหยุด
กามราคะได้ทนั ที ทุกครัง้ ทีโ่ ผล่ข้นึ มา จะมีอาวุธมีเครื่องมือทีจ่ ะหยุดยัง้ กามราคะได้ทนั ที
เลย นี่คอื ขัน้ ของพระอนาคามี สามารถควบคุมความคิดในทางกามารมณ์ได้หมด ส่วน
พระอรหันต์น่จี ะสามารถควบคุมความคิดทุกรู ปแบบได้ ควบคุมความคิดเรื่องอัตตา
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ตัวตน เรื่องความยึดติดกับความสุขทีล่ ะเอียดทีม่ อี ยู่ในจิต ให้จติ ปล่อยวาง ไม่ให้ยดึ ติด
ไม่ให้อาศัยเป็ นเครื่องมือให้ความสุขกับใจ เพราะมีความสุขทีด่ กี ว่ารออยู่ ถ้าปล่อย
ความสุขทีม่ อี ยู่ภายในจิตทีไ่ ม่เทีย่ ง ทีม่ เี กิดมีดบั มีการเปลีย่ นแปลงได้ ใจก็จะสะอาด
บริสุทธิ์ เหลือแต่ความสงบสุขไปตลอด ไม่มวี นั เปลีย่ นแปลง ไม่มวี นั หมดสิ้น เพราะเป็ น
ความสุขตามธรรมชาติของใจ ทีม่ อี ยู่คู่กบั ใจมาตลอด แต่ถูกอวิชชาหลอกให้ใจไปคิด
ปรุงแต่ง สร้างความทุกข์ข้นึ มากลบ จนทําให้ไม่เห็นความสุขชนิดนี้ ทีม่ อี ยู่ภายในใจ
ตลอดเวลา
ถ้าเจริญสติสมาธิปญั ญาตามลําดับ ความคิดต่างๆก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับ จะ
อยู่ในความสงบ จะคิดเมือ่ มีความจําเป็ น จะคิดไปในทางมรรคเสมอ คิดด้วยเหตุดว้ ย
ผล คิดตามหลักของความจริง จะไม่ฝืนความจริง จะไม่ทกุ ข์ เพราะสมุทยั ไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ เพราะมีมรรคคอยควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลา และทําลายความคิดทีจ่ ะไป
ทางสมุทยั ได้หมด นิ โรธคือการดับทุกข์จงึ ดับอย่างถาวร ดับอยู่ตลอดเวลา ไม่มวี นั ทีจ่ ะ
เกิดขึ้นมาได้อกี ต่อไป นี่คอื การดับทุกข์ดว้ ยปัญญา จะดับได้อย่างถาวร แต่ถา้ ดับด้วย
สมาธิจะดับได้ชวั ่ คราว ในขณะทีจ่ ติ หยุดคิดปรุงแต่งแล้วรวมเข้าสู่ความสงบ แต่ความ
ดับทุกข์ดว้ ยปัญญานี้ไม่ตอ้ งเข้าสมาธิ จะสามารถควบคุมบังคับไม่ให้ไปคิดในทางสมุทยั
เห็นอะไรก็ไม่อยากได้ ได้ยนิ อะไรก็ไม่อยากได้ สักแต่วา่ รู้ สักแต่วา่ เห็น สักแต่ได้ยนิ ไม่
ดีใจเสียใจ ยินดียนิ ร้ายกับสิง่ ต่างๆ ทีใ่ จสัมผัสรับรู้ ใจปล่อยวางทุกอย่าง ให้เป็ นไปตาม
ความจริง นี่คอื เป้ าหมายของการปฏิบตั ขิ องพุทธศาสนิกชน เริ่มต้นจากการทําบุญให้ทาน
แล้วก็รกั ษาศีล จากนัน้ ก็ภาวนา
การให้ทานรักษาศีลเป็ นฐานรองรับหรือสนับสนุนการภาวนา ส่วนการภาวนาต้องมีสติ
เป็ นตัวผลักดันให้เกิดสมาธิ ให้เกิดปัญญา ให้เกิดวิมตุ ติหลุดพ้น ให้เกิดมรรคผล
นิพพาน เริ่มต้นทีส่ ติ จึงควรให้ความสําคัญต่อสติ ควรจะเจริญสติทกุ เวลานาที ไม่ว่าจะ
อยู่ทไ่ี หน เราสามารถเจริญสติได้เสมอ ไม่ตอ้ งรอไปวัด เพราะสติอยู่ทใ่ี จอยู่ทร่ี ่างกาย
นี่เอง ให้ใจรู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย ไม่วา่ ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้รู้ อย่า
ไปคิดเรื่องอืน่ ถ้ามีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องคิด ก็ให้หยุดการกระทําของร่างกายไว้ก่อน แล้ว
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ก็คดิ ให้พอ จะยืนคิดก็ได้ จะนัง่ คิดก็ได้ จะคิดวางแผนก็คดิ ไป เมือ่ คิดเรียบร้อยแล้ว ก็
หยุดคิด แล้วก็กลับมาดูทร่ี ่างกายต่อ อย่างนี้ก็จะมีสติระลึกรู้อยู่ในปัจจุบนั ตลอดเวลา
พอมีสติแล้วก็จะทําให้ใจสงบนิ่งได้ ควบคุมใจให้คดิ อยู่เพียงเรื่องเดียว เช่นพุทโธๆ หรือ
ดูลมหายใจเข้าออก หรือจะดูอาการต่างๆของร่างกายก็ได้ เช่นดูโครงกระดูกก็ได้ หรือจะ
ดูทงั้ ๓๒ อาการก็ได้ ท่องเทีย่ วอยู่ในกายนคร พอรู้สกึ เหนื่อยแล้วค่อยหยุด จะทําให้จิต
หายฟุ้งซ่าน ถ้ายังไม่รวมลง ก็ดูลมหายใจต่อไป หรือดูอาการใดอาการหนึ่ง ดูไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะรวมลงเข้าสู่สมาธิไป
นี่คอื หน้าทีข่ องพวกเราทีไ่ ม่มใี ครทําแทนได้ บุญนี้ทาํ แทนกันไม่ได้ ทําได้ก็เพียงให้เศษ
บุญเท่านัน้ เช่นกรวดนํา้ อุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผูล้ ว่ งลับไป เป็ นเศษบุญ เป็ น
เหมือนค่ารถค่าเรือ หรืออาหารมื้อหนึ่งเท่านัน้ เอง บุญอุทศิ ไม่เป็ นบุญทีส่ าํ คัญเลย แต่เรา
กลับให้ความสําคัญกับบุญอุทศิ กันมาก บุญทีส่ าํ คัญก็คอื บุญทีเ่ ราทํากันในขณะทีย่ งั มี
ชีวติ อยู่ จะได้รอ้ ยทัง้ ร้อย จึงควรสร้างบุญสร้างกุศลกัน ด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนา
อย่างต่อเนื่อง ให้ถอื เป็ นกิจกรรมทีส่ าํ คัญ ส่วนกิจกรรมอืน่ เช่นการทํามาหากินเลี้ยงปาก
เลี้ยงท้องนี้ ให้ถอื เป็ นกิจกรรมสนับสนุน ไม่ใช่เป็ นกิจกรรมหลัก ส่วนกิจกรรมหา
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ให้ถอื เป็ นยาพิษ ไม่ใช่ยาวิเศษ เป็ นเหมือนยาเสพติด มี
แต่จะฉุดลากให้เราลงตํา่ เสียเวลา แทนทีจ่ ะเอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้
เราควรเอาเวลาไปหาความสุขใจจะดีกว่า แทนทีจ่ ะไปเทีย่ วก็ไปอยู่วดั ภาวนากัน ถ้าไป
ไม่ได้ก็อยู่บา้ นภาวนาก็ได้ จะได้รบั ประโยชน์อย่างแท้จริง ถ้าไปทางกิเลสตัณหาก็จะเป็ น
การไปเอายาพิษ มาสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ใจ
จึงควรเข้าใจว่า การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ไม่ได้เป็ นการหาความสุข แต่เป็ น
การหาความทุกข์ เป็ นการฉุดลากตัวเราให้เข้าสู่กองทุกข์ ให้ลกึ เข้าไปเรื่อยๆ จนไม่
สามารถถอนออกมาได้ เหมือนคนทีต่ ดิ ยาเสพติด ยิง่ เสพก็จะยิง่ ติดลึกเข้าไปเรื่อยๆ จน
ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะถอนออกมาได้ เกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตอ้ งหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มี
ทางทีจ่ ะหลุดจากความทุกข์แบบนี้ได้
แม้จะได้พบกับพระพุทธศาสนาหรือพบ
พระพุทธเจ้า ก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์ เพราะไม่มกี าํ ลังความพากเพียร หรือไม่มศี รัทธา ไม่
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เห็นว่าการไปปฏิบตั ติ ามพระพุทธเจ้า เป็ นการปฏิบตั เิ พือ่ ความสุขทีแ่ ท้จริง จึงควรปฏิบตั ิ
กันไปตามกําลัง รักษาศีลได้มากน้อยก็รกั ษากันไป ภาวนาได้มากน้อยก็ภาวนากันไป
เจริญสติได้มากน้อยก็เจริญกันไป แล้วก็ทาํ เพิม่ มากขึ้นไปตามลําดับ ให้ประเมินวัดผลดู
ว่า เริ่มปฏิบตั มิ ากี่ปีแล้ว ก้าวไปถึงไหนแล้ว เพือ่ จะได้กระตุน้ การปฏิบตั ิ แล้วความ
เจริญก้าวหน้าในธรรม จะเป็ นผลทีต่ ามมาอย่างแน่นอน
ถาม ขอฟังเรื่องความสงบกับความนิ่งอีกสักรอบได้ไหมคะ
ตอบ เวลาจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบเป็ นสมาธิ ตอนนัน้ ไม่มอี ารมณ์โลภโกรธหลง สงบ
แล้วก็น่ิงด้วย แต่พอออกจากความสงบแล้วเริ่มคิดปรุงแต่ง จิตจะนิ่งต่อถ้ายังไม่
มีอารมณ์โลภโกรธหลง ยังไม่มปี ฏิกริ ิยากับรูปเสียงกลิน่ รสทีส่ มั ผัสรับรู้ ถ้าไม่คดิ
ปรุงแต่งไปในทางสมุทยั ก็จะนิ่ง แต่ถา้ คิดปรุงแต่งไปในทางสมุทยั ก็จะไม่น่งิ จะ
ยินดียนิ ร้าย นี่คอื ความหมายทีว่ า่ เวลาออกจากสมาธิแล้วจิตยังนิ่งอยู่ แต่ไม่สงบ
แล้ว ได้ออกจากความสงบแล้ว จิตทีอ่ อกจากสมาธิจะต่างกับจิตทีไ่ ม่เคย
เข้าสมาธิเลย จิตทีอ่ อกจากสมาธิน้ จี ะนิ่ง ไม่มปี ฏิกริ ิยากับรูปเสียงกลิน่ รส จะไม่
วูบวาบเหมือนจิตทีไ่ ม่มสี มาธิ ไม่หนักแน่น เวลาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายจะวูบ
วาบ เกิดอารมณ์ข้นึ มาทันที แต่จติ ทีม่ สี มาธิน้ ีจะนิ่งมากกว่า ได้ยนิ ได้เห็นอะไรจะ
ไม่วูบวาบขึ้นมา ถ้าวูบวาบก็จะไม่มากเหมือนจิตทีไ่ ม่มสี มาธิ ถ้าต้องการรักษา
ความนิ่งก็ตอ้ งใช้ปญั ญา ถ้ามีปฏิกริ ิยาโลภโกรธหลง ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาเข้ามาสกัด
ไม่ให้ไปมีอะไรกับเขา เขาเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา เขาเป็ นอย่างนี้ เราไปบังคับไป
ควบคุมเขาไม่ได้ อย่าไปดีใจเสียใจกับเขา เขาจะเป็ นอะไรก็เรื่องของเขา หน้าที่
ของเราคือรักษาใจของเราให้น่งิ อยู่เรื่อยๆ
ถาม เกี่ยวกับสติไหม ถ้านัง่ สมาธิออกมามันเหมือนมีสติ พอขยับทําอะไรก็จะตามรู้
ทันที
ตอบ สติจะคอยดึงจิตไว้ไม่ให้ออกจากความนิ่ง เวลาสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิน่ รส สติจะ
ดึงจิตไว้ ไม่ให้วูบวาบไปกับรู ปเสียงกลิน่ รส ถ้ามีปญั ญากํากับด้วยจะนิ่งมากขึ้น
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จะไม่วูบวาบกับเหตุการณ์ต่างๆ จะสักแต่วา่ รู้ เป็ นอุเบกขา ทัง้ ทีไ่ ม่ได้อยู่ในสมาธิ
ตามปกติจะต้องเข้าสมาธิถงึ จะได้อเุ บกขา ถ้าไม่เคยมีสมาธิจะไม่มอี เุ บกขาเลย
จะมีอเุ บกขาได้ก็ตอนทีเ่ ข้าไปในสมาธิ แต่พอจากสมาธิแล้ว อุเบกขาก็จะค่อยๆ
จางไป เหมือนเอานํา้ ทีแ่ ช่ไว้ในตูเ้ ย็นออกมาใหม่ๆ มันจะเย็น พอทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
ก็จะหายเย็น พอออกจากสมาธิไปได้สกั ระยะหนึ่ง ไปทําโน่นทํานี่คดิ โน่นคิดนี่
อุเบกขาก็จะจางหายไป ถ้าจะรักษาจิตให้อยู่ในอุเบกขาก็ตอ้ งใช้สติปญั ญา ถ้ามี
สติอย่างเดียวก็จะทําให้น่งิ ได้ชวั ่ คราว ถ้ามีปญั ญาก็จะสามารถรักษาความเป็ น
อุเบกขาไว้ได้อย่างถาวร
ควรทําใจให้น่ิงกับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ดใี จไม่เสียใจ ไม่มปี ฏิกริ ิยากับรู ปเสียงกลิน่
รส กับเหตุการณ์ทใ่ี จสัมผัสรับรู้ ถึงแม้จะตายในขณะนัน้ ถ้าจิตนิ่งเฉยก็แสดงว่า
สอบผ่าน มีสติปญั ญาทีส่ ามารถควบคุมความคิดปรุงแต่ง ไม่ให้คดิ ไปในทาง
สมุทยั ถ้าไม่น่งิ เฉยยังวูบวาบแสดงว่า อวิชชา ปัจจยา สังขารา กําลังทําให้เกิด
ความทุกข์ความว้าวุน่ ขุน่ มัวขึ้นมา ถ้านิ่งเฉย สักแต่วา่ รู้ แสดงว่ามีธรรมะมี
ปัญญาคอยสกัดอวิชชา ไม่ให้สงั ขารปรุงแต่งไปในทางสมุทยั ทีท่ าํ ให้เกิดอารมณ์
ว้าวุน่ ขุน่ มัวขึ้นมา อยู่ทก่ี ารฝึ กสติฝึกสมาธิฝึกปัญญา ต้องมีทงั้ ๓ ส่วนนี้ถงึ จะ
ควบคุมอวิชชาได้ ถ้ามีแต่สติกบั สมาธิก็จะควบคุมอวิชชาได้เป็ นครัง้ เป็ นคราว
เวลาทีจ่ ติ รวมเข้าสู่ความสงบนิ่ง พอออกจากความสงบแล้ว เริ่มมีความคิดปรุง
แต่ง อวิชชาก็จะเข้ามาสังความคิ
่
ดปรุงแต่ง ถ้าไม่มปี ญั ญาคอยสกัดไว้ ก็จะเกิด
รักชังขึ้นมา เป็ นเรื่องของอวิชชาไปแล้ว แล้วก็เกิดภวตัณหาวิภวตัณหาขึ้นมา
อยากให้เป็ นอย่างนัน้ อยากให้เป็ นอย่างนี้ ไม่อยากให้เป็ นอย่างนัน้ ไม่อยากให้
เป็ นอย่างนี้ข้นึ มา
ถ้ามีปญั ญาก็เฉยๆ จะให้ตาํ แหน่งอะไรๆก็ได้ เลือ่ นขึ้นก็ได้ เลือ่ นลงก็ได้ ได้ทงั้
๒ อย่าง แสดงว่าไม่มอี วิชชามาเกี่ยวข้อง ถ้าต้องขึ้นอย่างเดียวลงไม่ได้ แสดงว่า
อวิชชาได้สงการแล้ว
ั่
ให้ยนิ ดียนิ ร้าย เราต้องพร้อมรับกับทุกสภาพ ไม่วา่ ขึ้นหรือ
ลง ไม่วา่ สุขหรือทุกข์ไม่วา่ ได้หรือเสีย สักแต่วา่ รู้ เป็ นอุเบกขา แสดงว่ามีธรรมะมี
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ปัญญาควบคุมอวิชชา ถ้ามีอวิชชาก็จะคิดแต่อตั ตาตัวตน ตัวเราของเรา ต้องดี
เสมอ ต้องขึ้นเสมอ ต้องใหญ่เสมอ ถ้าลดลงมาแล้วก็จะไม่พอใจ เกิดความทุกข์
ใจเสียใจขึ้นมา ต้องฝึ กสติฝึกสมาธิ พอมีสติมสี มาธิแล้ว เวลาใช้ปญั ญาสอน ใจ
ก็จะทําตามคําสอน เพราะมีกาํ ลังทีจ่ ะหยุดความคิดปรุงแต่งทีจ่ ะไปทางสมุทยั ถ้า
ไม่มสี ติไม่มสี มาธิ ถึงแม้จะรู้วา่ กําลังคิดไปในทางสมุทยั ก็หยุดไม่ได้ เพราะไม่มี
กําลังหยุด สมาธิน้ แี หละเป็ นเบรก พอจิตสงบเป็ นสมาธิป ั๊บ ก็คดิ ปรุงแต่งไม่ได้
ถ้ามีสมาธิแล้ว เวลาจิตคิดไปในทางสมุทยั พอปัญญาบอกว่าเป็ นสมุทยั ก็จะ
หยุดได้ ถ้าไม่มปี ญั ญาบอกก็จะไม่รู้
ถาม ตัวนิ่งก็คอื สภาวะของจิต ทีต่ ่อเนื่องมาจากความสงบ ทีส่ ามารถนิ่งต่อสิง่ ทีม่ า
กระทบ ใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าไม่มปี ญั ญาก็จะไม่น่ิงเวลาออกจากสมาธิแล้ว อวิชชาก็จะผลักให้ปรุงแต่งไป
ทางยินดียนิ ร้าย ก็จะไม่น่งิ จะแกว่งไปแกว่งมา ถ้ามีปญั ญาก็จะอยู่ตรงกลาง ไม่
แกว่งไปแกว่งมา จะนิ่งเฉย ไม่เห็นว่าดีหรือชัว่ ทุกอย่างเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ
ร่างกายของพวกเราทุกคนก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ แล้วก็จะต้องกลับไปสู่ดนิ นํา้ ลม
ไฟ สิง่ ทีเ่ ราว่าดีหรือไม่ดี เป็ นภาพลวง ถ้าสวยก็สวยเดีย๋ วเดียว ต่อไปก็ตอ้ งเป็ น
ซากศพ จากซากศพก็เป็ นดินนํา้ ลมไฟไป ต้องเห็นทุกสภาพของร่างกาย เห็น
ตอนทีส่ วย เห็นตอนทีไ่ ม่สวย เห็นตอนทีเ่ ป็ นดินนํา้ ลมไฟ ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่
รักไม่ชงั ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับสิง่ ต่างๆ เวลาเราเห็นดินนํา้ ลมไฟ จะรู้สกึ เฉยๆ เช่น
เห็นฝนตกแดดออก เห็นดินเห็นนํา้ ก็ไม่ดใี จเสียใจรักชัง พอมาเป็ นอาการ ๓๒ มี
รู ปร่างหน้าตา ก็เกิดอาการรักชังขึ้นมา จึงต้องมองให้เห็นความจริงของร่างกาย
ว่าเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ จะได้ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย
แต่เราไม่มองกัน เรามักจะมองแต่รูปร่างหน้าตา ถ้าเจริญหูเจริญตาก็ชอบมี
ความสุข ถ้าไม่เจริญหูเจริญตาก็จะเศร้าจะทุกข์ เป็ นร่างกายเดียวกัน มีทงั้ สวยมี
ทัง้ ไม่สวย ในทีส่ ุดก็จะหายไปหมด ทัง้ สวยทัง้ ไม่สวย กลายเป็ นขี้เถ้าไปหมด
เวลาตายไปแล้ว ร่างกายก็จะถูกเผาเหลือแต่ข้เี ถ้ากับเศษกระดูก ตอนนัน้ ดูแล้วก็
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ไม่วา่ สวยหรือไม่สวย ได้แต่ปลงสังเวช แต่เวลาร่างกายยังไม่ตาย เราก็หลงสุข
หลงทุกข์ไปกับเขา เพราะไม่มองภาพรวม ไม่มองให้ครบทุกกระบวนการ ตัง้ แต่
เริ่มต้นขณะทีต่ งั้ ครรภ์อยู่ในท้องแม่ แล้วก็คลอดออกมา เจริญเติบโต แล้วก็แก่
ตาย ถูกเผากลายเป็ นขี้เถ้าไป เราไม่มองให้ครบกระบวนการ ก็เลยถูกภาพลวง
หลอก ภาพทีพ่ วกเราเห็นกันอยู่ทกุ วันนี้เป็ นภาพลวง ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ลอง
ถ่ายรูปร่างกายนี้ดู แล้วอีก ๑๐ ปี หรือ ๒๐ ปี มาดูวา่ เป็ นอย่างไร ใครจะอยู่ใคร
จะไปบ้าง นี่คอื ปัญญา
ถ้าเป็ นปัญญาต้องพิจารณาให้ครบถ้วนทัง้ ระบบเลย ตัง้ แต่ตน้ จนจบ จะได้เห็น
ภาพจริง ว่าเป็ นอะไรกันแน่ อะไรจริง อะไรไม่จริง สิง่ ทีจ่ ริงก็คอื ดินนํา้ ลมไฟ
อย่างอืน่ ไม่จริง อย่างอืน่ เป็ นชัว่ คราว เปลีย่ นไปเรื่อยๆ ตามเหตุตามปัจจัย ถ้า
เห็นอย่างนี้แล้วก็จะสักแต่วา่ รู้ สักแต่วา่ เห็น จะเป็ นอุเบกขา เห็นอะไรสวยก็
เหมือนเห็นดอกไม้ ดอกไม้บานสัก ๒ วันก็เหีย่ วแล้ว ดอกไม้ทีบ่ ูชาพระนี้ ไม่ก่ี
วันก็เหีย่ ว ในพระไตรปิ ฎกมีพระบางรูปบรรลุดว้ ยการพิจารณาดอกไม้ มีพระรูป
หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงให้ไปพิจารณาศพของโสเภณีทม่ี ชี ่อื เสียง พอไปดูแล้วก็
บรรลุ ถ้าเห็นของจริงก็จะสะเทือนใจ ถ้าเห็นศพของคนสวย ก็จะเห็นว่าไม่ได้
สวยไปตลอด ต้องพิจารณาอย่างนี้ถงึ จะเห็นความจริง ไม่เช่นนัน้ จะเห็นภาพลวง
ก็จะหลง เวลาสวยก็รกั เวลาไม่สวยก็อยากจะหย่า ถ้าหน้าตาถูกไฟคลอก เคย
รักกันขนาดไหนก็จะไม่อยากอยู่ดว้ ยกันแล้ว ทัง้ ทีเ่ ป็ นร่างกายอันเดิม ร่างกาย
ของคนเดียวกัน แต่ภาพได้เปลีย่ นไปแล้ว นี่คอื ความไม่เทีย่ งของสิง่ ต่างๆ เช่น
ร่างกายเป็ นต้น ถ้าหลงก็จะมีความรักความชังเกิดขึ้นมา
ต้องพิจารณาว่าเป็ นอะไรกันแน่ สวยได้นานแค่ไหน สวยไปตลอดหรือไม่ ดีไป
ตลอดหรือไม่ หรือว่าเปลีย่ นไปตามกาลตามเวลา จะกลายเป็ นอะไรต่อไป ถ้าไม่
กลายเป็ นดินนํา้ ลมไฟ ร่างกายนี้เป็ นดินนํา้ ลมไฟในรูปของอาการ ๓๒ ถ้าเอา
ร่างกายเข้าเครื่องบีบนี้ ก็จะมีนาํ้ ไหลออกมา เพราะร่างกายจะประกอบด้วยนํา้
เป็ นส่วนใหญ่ มีลมทีห่ ายใจเข้าออก มีไฟคือความร้อนทีอ่ ยู่ในร่างกาย มีดนิ คือ
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ส่วนทีแ่ ข็งเช่นกระดูก มีอยู่เท่านี้แหละ ถ้าดูไปเรื่อยๆก็จะไม่หลง ไม่รกั ไม่ชงั ดี
ชัว่ ก็เป็ นกรรมของเขา ถ้าสวยก็รู้วา่ สวยชัว่ คราว ไม่สวยไปตลอด เดีย๋ วก็ตอ้ ง
เปลีย่ นจากสวยเป็ นไม่สวย เวลาอายุ ๗๐ หรือ ๘๐ ขึ้นไปแล้ว ดูอย่างไรก็ไม่
สวย ต้องพิจารณาจะได้รู้ทนั แล้วปล่อยวาง ไม่ไปหลงไปมีอารมณ์กบั เขา เวลาไม่
มีอารมณ์จะมีความสุขมากกว่า เวลามีอารมณ์จะทุกข์ทรมานใจ เหมือนคนอยาก
เสพยาหรืออยากเหล้าอยากบุหรี่ เวลาไม่ได้สูบไม่ได้ดม่ื จะทรมานใจมาก พอได้
สูบได้ดม่ื ก็จะสงบตัวลงไปชัว่ คราว เหมือนกับได้ความสุข ความจริงเป็ นการดับ
ความทุกข์ทรมานใจมากกว่า แต่เป็ นการดับทุกข์ทส่ี ร้างความทุกข์กองใหม่ข้นึ มา
เพราะหลังจากนัน้ ไม่นาน ความอยากจะดืม่ อยากจะสูบก็จะเกิดขึ้นมาอีก ก็จะ
เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีก จะเป็ นอย่างนี้ไปไม่มวี นั สิ้นสุด
วิธีดบั ความทุกข์อย่างแท้จริง ต้องดับความอยาก ฝื นความอยาก อย่าไปทําตาม
ความอยาก ต่อไปความอยากก็จะไม่มกี าํ ลัง เพราะอยากแล้วไม่ได้ก็จะไม่อยาก
ถ้าอยากแล้วได้ ก็จะอยากเพิม่ ขึ้น ได้คบื ก็อยากจะได้ศอก ได้ศอกก็อยากจะได้
วา จะอยากเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ได้วนั นี้ พรุ่งนี้ก็จะอยากน้อยลง พอพรุ่งนี้
ไม่ได้อกี ก็จะอยากน้อยลงไปอีก ในทีส่ ุดก็จะหายอยาก ถ้าต้องการดับทุกข์ใจ
ต้องฝื นความอยาก ด้วยสติสมาธิปญั ญา ถึงจะสามารถสูก้ บั ความอยากได้ ถ้าจะ
ใช้เหตุผลอย่างเดียวจะไม่มกี าํ ลังพอ ถึงแม้จะรู้วา่ ทําตามความอยากแล้ว ความ
อยากจะไม่หายอย่างถาวร แต่ก็ห ้ามความอยากไม่ได้ เพราะไม่มเี ครื่องมือทีจ่ ะ
ต่อสูก้ บั มัน ถ้ามีสติก็จะทําจิตให้สงบได้ ความอยากทีส่ ร้างความทุกข์ทรมานใจ
ก็จะสงบตัวลงไปชัว่ คราว ถ้ามีสมาธิมปี ญั ญา ก็จะสามารถตัดได้อย่างถาวร ถ้ามี
ปัญญาแต่ไม่มสี มาธิจะตัดไม่ได้ เพราะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะหยุดความอยากนัน่ เอง
รู้วา่ ความอยากไม่ดี รู้วา่ ทําไปแล้วไม่ดี ทําแล้วความอยากไม่หมด แต่ก็ไม่
สามารถหยุดความอยากได้ ถ้ามีสมาธิแล้วจะหยุดได้ เพราะเคยหยุดมาแล้ว พอ
ปัญญาบอกให้หยุดก็จะหยุดได้ทนั ที เหมือนกับรถทีม่ เี บรก พอรู้วา่ ถึงสีแ่ ยกต้อง
หยุดก็หยุดได้ ถ้าไม่มเี บรกพอถึงสีแ่ ยกรู้วา่ ต้องหยุด แต่หยุดไม่ได้ เพราะไม่มี
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เบรก สมาธิตอ้ งมีปญั ญาคอยบอก ว่าควรจะเบรกตอนไหน ไม่เบรกตอนไหน
ปัญญาจะรู้วา่ อันนี้เป็ นปัญหา
อันนี้ไม่เป็ นปัญหา
สติสมาธิปญั ญานี้มี
ความสัมพันธ์กนั ถ้าปฏิบตั ไิ ปก็จะเข้าใจเอง ปฏิบตั ไิ ปก็จะเห็นการทํางานของจิต
เห็นผลทีเ่ กิดขึ้นจากการทํางานของสติสมาธิปญั ญา อย่าฟังอย่างเดียว ฟังแล้ว
ต้องเอาไปปฏิบตั ดิ ว้ ย
ถาม เห็นกายใน เห็นกายนอก เห็นทัง้ กายในและกายนอก เป็ นอย่างไรครับ
ตอบ เห็นกายของเราและเห็นกายของผูอ้ น่ื ถ้าเห็นกายของเราอย่างเดียวก็จะมีอคติ ว่า
ร่างกายเราไม่สวยไม่งาม แต่ไม่เห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายคนอืน่ เวลา
มองคนอืน่ ก็ยงั จะเห็นว่าสวยงาม ถ้ามองแต่คนอืน่ ว่าไม่สวยงาม แล้วไม่มองของ
เรา ก็จะคิดว่าของเราสวยงาม ของคนอืน่ ไม่สวยงาม จะไม่เสมอภาค ต้องดูทงั้
ของเราและของผูอ้ น่ื จะได้เห็นว่าเหมือนกัน
ในสติปฏั ฐาน ๔ ท่านให้พจิ ารณากายในกาย คือพิจารณาอาการ ๓๒ ทีม่ อี ยู่ใน
ร่างกาย พิจารณาร่างกายตอนทีเ่ ป็ นซากศพ พิจารณาร่างกายของเราแล้ว ก็
พิจารณาร่างกายของคนอืน่ ก็เป็ นกายในกับกายนอก เพือ่ จะได้เห็นว่าเหมือนกัน
นอกจากกายในกายแล้ว ก็มเี วทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ถ้าดูเวทนา
ก็ดูวา่ มีสุข มีทกุ ข์ มีไม่สุขไม่ทกุ ข์ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ให้ดูอย่างนี้ ดูวา่ มี
การเปลีย่ นแปลง จากสุขก็มาเป็ นทุกข์ จากทุกข์ก็มาเป็ นไม่สุขไม่ทกุ ข์ กลับไป
กลับมา เป็ นอนัตตา บังคับควบคุมไม่ได้ เป็ นไปตามเรื่องของเขา นี่คอื การ
พิจารณา เวทนาในเวทนา พิจารณาเพือ่ ให้เห็นไตรลักษณ์ในเวทนา พิจารณากาย
ก็ให้เห็นไตรลักษณ์ในกาย ให้เห็นอสุภะ ให้เห็นปฏิกูลในกาย เพือ่ ตัดความคิด
ปรุงแต่งในทางสมุทยั นี่คอื การเจริญสติแล้วก็พจิ ารณาเพือ่ ให้เกิดปัญญา
พิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ในกาย ให้เห็นไตรลักษณ์ในเวทนา ให้เห็นไตรลักษณ์
ในจิต ให้เห็นธรรมคืออริยสัจ ๔ ทีม่ อี ยู่ในจิต ทีท่ าํ งานอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้ทกุ ข์
หรือไม่ทกุ ข์ ถ้าไม่ทกุ ข์ก็แสดงว่าไม่มสี มุทยั ไม่มคี วามอยาก ถ้ามีความทุกข์ก็
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แสดงว่ามีสมุทยั มีความอยาก เช่นนัง่ ตรงนี้แล้วอยากจะลุก ก็จะมีอาการ
กระสับกระส่ายกระวนกระวาย นี่คอื อริยสัจกําลังแสดงตัวให้เราเห็นแล้ว แต่เรา
ไม่เห็นกัน เรากลับไปอยากจะลุกอย่างเดียว อยากจะให้พระให้พรเร็วๆจะได้ลกุ
ไป ไม่เห็นอริยสัจทีก่ าํ ลังแสดงอยู่ในใจ ถ้าเห็นก็จะระงับสมุทยั ได้ ตอนนี้ยงั ไม่ถงึ
เวลา ต้องรอให้ถงึ เวลาก่อน ตอนนี้เรามาดับความทีอ่ ยากจะลุก เพราะยังไม่ถงึ
เวลาลุก ก็จะดับสมุทยั ได้ นี่คอื อริยสัจที่แสดงอยู่ ถ้ามีสติรู้อริยสัจ ก็แสดงว่า
กําลังเจริญปัญญา เป็ นปัญญาทีแ่ ท้จริง ต้องเกิดในสนามสอบ เวลาจิตเกิดความ
ว้าวุน่ ขุน่ มัว ก็ให้ถามว่ากําลังอยากอะไร อยากจะได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ใช่ไหม ใจถึงว้าวุน่
ขุน่ มัว ถ้าไม่อยากจะไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว พอตัดความอยากไป ความว้าวุ่นขุน่ มัวนัน้ ก็
จะหายไป นี่ก็คอื การเจริญสติในธรรม
จิตก็มกี ารเปลีย่ นแปลง บางเวลาก็ผ่องใส บางเวลาก็เศร้าโศกหงอยเหงา บาง
เวลาก็โลภ บางเวลาก็โกรธ ให้รู้ตามความจริง ให้สกั แต่วา่ รู้ รู้วา่ ไม่เทีย่ ง เดีย๋ วก็
ผ่านไป ไม่ตอ้ งไปทําอะไร เช่นวันนี้หงุดหงิด ไม่ตอ้ งไปแก้ดว้ ยการไปซื้อสุรามา
ดืม่ ไปหาอะไรมาฟังมารับประทาน มีหน้าทีท่ าํ อะไรก็ทาํ ไป อารมณ์เศร้าหมองไม่
สบายใจ เดีย๋ วก็หายไปเอง ถ้าไม่ไปยุ่งกับมัน ถ้าไปยุ่งกับมัน ก็จะไปแก้ในทางที่
ผิดในทางสมุทยั เช่นไปชอปปิ งจะได้สบายใจ ก็จะสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่ เพราะ
ต้องใช้เงิน เวลาเงินไม่พอใช้ก็จะเดือดร้อนวุน่ วายใจขึ้นมาอีก ให้มสี ติรู้วา่ เป็ นไตร
ลักษณ์แล้วปล่อยวาง ตอนนี้อารมณ์ไม่ดกี ็ไม่เป็ นไร เดีย๋ วก็ผ่านไป ตอนนี้
อารมณ์ดกี ็รู้วา่ ต้องผ่านไปเช่นกัน เดีย๋ วอารมณ์ไม่ดกี ็จะกลับมาแทนที่ ถ้าปล่อย
วางแล้ว อารมณ์เหล่านี้ก็จะหายไป เพราะเกิดจากความอยากทีเ่ ราปรุงแต่งขึ้นมา
ให้เกิดอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ เวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดงั ใจ ก็จะหงุดหงิด ถ้า
ไม่อยากได้อะไรก็จะไม่มอี ารมณ์ต่างๆ ควรฝึ กใจให้สกั แต่วา่ รู้ รู้ทนั กายเวทนาจิต
และธรรมแล้วก็ปล่อยวาง รู้วา่ ธรรมว่าฝ่ ายไหนกําลังแสดงตัวอยู่ ทุกข์และสมุทยั
กําลังแสดงตัวอยู่ หรือนิโรธและมรรคกําลังแสดงตัวอยู่ ให้รู้อย่างนี้ ถ้าสมุทยั
แสดงตัวก็ตอ้ งเจริญมรรคให้มาก เอามรรคเข้ามาดับ มรรคกับสมุทยั จะเป็ นคู่
ต่อสูก้ นั ในใจของพวกเรา ส่วนใหญ่สมุทยั จะมีกาํ ลังมากกว่ามรรค เพราะพวก
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เราไม่ค่อยเจริญมรรค ไม่เจริญทานศีลภาวนากัน มรรคก็เลยมีกาํ ลังน้อย ไม่
สามารถต่อต้านสมุทยั ได้ จึงมีความทุกข์ความวุน่ วายใจต่างๆอยู่ตลอดเวลา นี่
คือการดูธรรม ดูธรรมดูอย่างนี้
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กัณฑ์ท่ี ๔๑๗

บวชจริง

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
หลักสําคัญของการสืบทอดพระพุทธศาสนานี้ มีอยู่ ๓ ประการคือ ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ
ถ้ามีธรรมทัง้ ๓ ประการนี้ จะมีพระพุทธศาสนาไปเรื่อยๆ เพราะจะมีผู ้รู้ ทีจ่ ะคอยสอน
คอยบอก ให้ผูท้ ย่ี งั ไม่รู้ ได้ศึกษา ได้ปฏิบตั ิ ได้บรรลุ ได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ถ้า
ศึกษาตามลําพังไม่มใี ครสอน ก็อาจจะไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง ถ้าไปถึงก็อาจจะใช้
เวลานานมาก เช่นพระพุทธเจ้า ไม่มใี ครสังใครสอน
่
ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสวงหาพระ
นิพพาน ยังไม่มพี ระพุทธศาสนา จึงต้องคลําทางไป ลองผิดลองถูก จนกว่าจะได้บรรลุ
เป็ นพระพุทธเจ้า ได้บรรลุพระนิพพาน แต่หลังจากนัน้ ผูท้ ต่ี อ้ งการจะไปพระนิพพาน จะ
ไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว และมีจาํ นวนมาก ตอนก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้
ไม่มพี ระอรหันต์แม้แต่รูปเดียวในโลกนี้ แต่หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และทรง
ประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่สตั ว์โลก ก็ปรากฏมีผูบ้ รรลุเป็ นพระอรหันต์เป็ นจํานวน
มาก อย่างน้อยก็ ๑๒๕๐ รูป ภายในเวลาเพียง ๗ เดือน ทรงเริ่มประกาศพระธรรมคํา
สอนในวันเพ็ญเดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา ๗ เดือนต่อมา ในวันเพ็ญเดือน ๓ วันมาฆบูชา
ปรากฏมีพระอรหันต์ ๑๒๕๐ รูป มาเฝ้ าพระพุทธเจ้าจากทัวทุ
่ กสารทิศ โดยไม่ได้นดั
หมายกันไว้ก่อน พระอรหันต์ ๑๒๕๐ รูปนี้มพี ระพุทธเจ้าเป็ นอาจารย์สงสอนให้
ั่
ได้บรรลุ
เป็ นพระอรหันต์ ทรงเป็ นผูบ้ รรพชาอุปสมบทให้ ท่านเหล่านี้มคี วามซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาของพระพุทธเจ้า จึงอยากจะเข้าเฝ้ า นี่แสดงให้เห็นว่าการจะมีศาสนาหรือไม่นนั้
อยู่ทก่ี ารศึกษา การปฏิบตั ิ และการบรรลุธรรม เพราะผูบ้ รรลุธรรมจะสอนได้อย่าง
ถูกต้อง ถ้าไม่มผี ูบ้ รรลุธรรมมาสอน ถึงแม้จะมีพระธรรมคําสอนอยู่ แต่ผูศ้ ึกษาอาจจะ
หลงผิดได้ จะเห็นผิดเป็ นชอบ จะหลงทางได้
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การศึกษาด้วยการอ่านหนังสือธรรมะ แล้วปฏิบตั โิ ดยไม่มอี าจารย์สอน จะยากและ
อาจจะไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง เพราะมักจะถูกกิเลสหลอกให้หลง ให้เข้าข้างตัวเอง
เช่นคิดว่าบรรลุแล้ว ทัง้ ทีย่ งั ติดอยู่กบั การเป็ นฆราวาส คิดว่าถ้าไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่
โลภไม่อยากก็บรรลุแล้ว แต่ไม่ทราบว่าการอยู่ของฆราวาสนัน้ ยังติดอยู่กบั รูปเสียงกลิน่
รส ถ้าไปอยู่แบบพระทีอ่ ยู่ในป่ า ใจจะเป็ นปกติเหมือนอยู่บา้ นหรือไม่ ยังนิ่งสงบ ไม่
วุน่ วายไม่เดือดร้อนหรือไม่ ถ้าไม่ได้พสิ ูจน์ก็จะไม่รู้ ถ้าอยากจะรู้ก็ตอ้ งพิสูจน์ เช่นพิสูจน์
ดูวา่ ความกลัวหมดไปหรือยัง อาจจะคิดว่าความกลัวหมดไปแล้ว เพราะอยู่ในสภาพทีไ่ ม่
มีอะไรมากระตุน้ ให้ความกลัวเกิดขึ้นมา ถ้าไปอยู่ในสภาพทีม่ ภี ยั รอบด้าน เช่นอยู่ในป่ า
จิตยังจะสงบนิ่งอยู่หรือไม่ เคยมีฆราวาสมาอยู่บนเขานี้ อยู่ได้ไม่ถงึ ๒ ทุ่มก็ขอกลับบ้าน
เพราะกลัวมาก ถ้ายังไม่ได้พสิ ูจน์จติ ใจในสภาพต่างๆ ก็อาจจะหลงผิดได้
ในภาวะปกติจะไม่มปี ญั หาอะไร เพราะอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบรูณ์ของทุกสิง่ ทุก
อย่าง ของรูปเสียงกลิน่ รส ของปัจจัย ๔ ก็อาจจะคิดว่าไม่โลภไม่อยากไม่กลัว แต่ถา้ ไป
อยู่ในภาวะทีอ่ ตั คัดแร้นแค้นมีภยั รอบด้าน ใจยังเป็ นปกติหรือไม่ นี่คอื เรื่องของผูท้ ศ่ี ึกษา
จากหนังสือจากพระไตรปิ ฎก แล้วปฏิบตั ใิ นเพศฆราวาสผูค้ รองเรือน พอได้รกั ษาศีลบ้าง
นัง่ สมาธิบา้ ง พิจารณาบ้าง ก็คดิ ว่าไม่มกี เิ ลสหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว เพราะยังไม่ได้
เจอขัน้ วิกฤต เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย หมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้ว ใจยังจะเป็ นปกติ
หรือไม่ ถ้ารอให้ถงึ เวลานัน้ แล้วค่อยพิสูจน์ดู ก็อาจจะไม่ทนั การณ์ ผูท้ ไ่ี ม่ประมาทมักจะ
พิสูจน์ตงั้ แต่ตอนทีย่ งั มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง เช่นบวชเป็ นพระป่ า ก่อนบวชก็ได้ศึกษา
มาพอสมควรแล้ว ถ้าบวชจริงจะต้องเคยปฏิบตั มิ าก่อน ถ้าบวชตามประเพณีมกั จะไม่
เคยปฏิบตั มิ าก่อน บวชเพือ่ สึก ไม่ได้บวชเพือ่ บรรลุธรรม พอบวชวันแรกก็เริ่มนับถอย
หลังแล้ว เหลืออีกกี่วนั จะออกพรรษา รับกฐินแล้วจะได้ลาสิกขาไป บวชอย่างนี้ไม่ได้บวช
เพือ่ ปริยตั ปิ ฏิบตั ปิ ฏิเวธ บวชตามประเพณี บวชเพือ่ ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ตามความ
เชื่อ
ถ้าบวชจริงก็จะศึกษาและปฏิบตั เิ พือ่ บรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ ตอนทีเ่ ป็ นฆราวาสก็ได้ศึกษา
และปฏิบตั ิ แต่ไม่กา้ วหน้าเท่าทีค่ วร ก็เลยต้องออกบวช จะได้มเี วลาปฏิบตั มิ ากขึ้น จะได้
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อยู่ในภาวะทีบ่ บี คัน้ มากขึ้น ชีวติ ของฆราวาสเป็ นเหมือนกรงใหญ่ ส่วนชีวติ ของพระจะ
เป็ นเหมือนกรงเล็ก จะไม่มที ว่ี ง่ิ ไปมาเหมือนกับกรงของฆราวาส เป็ นฆราวาสยังไปเทีย่ ว
ตามสถานทีต่ ่างๆได้ แต่เป็ นพระแล้วจะเทีย่ วอย่างฆราวาสไม่ได้ การเทีย่ วนี่เป็ นเรื่องของ
กิเลส เป็ นเรื่องของกามตัณหากามฉันทะ ทีต่ อ้ งออกไปเทีย่ วเพราะอยากจะไปสัมผัสกับ
รูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ ซึง่ ไม่ใช่เป็ นการปฏิบตั ิ ถ้าปฏิบตั จิ ะต้องตัดกามฉันทะ ตัด
กามตัณหา ไม่หาความสุขจากการเสพรู ปเสียงกลิน่ รสต่างๆ ต้องทําให้จิตเข้าข้างในเพือ่
สัมผัสกับความสงบของสมาธิ นักบวชจึงไม่ไปอยู่ตามสถานทีท่ ฆ่ี ราวาสญาติโยมอยู่กนั
ต้องอยู่ในสถานทีท่ ฆ่ี ราวาสญาติโยมไม่ชอบอยู่กนั เพราะเป็ นสถานทีท่ ก่ี เิ ลสไม่ชอบอยู่
คือตามป่ าตามเขา ตามสถานทีท่ ม่ี ภี ยั ต่างๆ เป็ นสถานทีท่ จ่ี ะได้ฆ่ากิเลส เช่นความรักตัว
กลัวตาย ความอยากในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ความอยากมีอยากเป็ น อยากเป็ น
ใหญ่เป็ นโตมีหน้ามีตา พออยู่ในป่ าคนเดียวก็จะมีแต่ใจกับกิเลสต่อสูก้ นั ถ้าสามารถ
นําเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจ เพือ่ ทําลายกิเลสได้ ใจก็จะสะอาดขึ้นไป
ตามลําดับ ความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆ ก็จะเบาบางลงไปแล้วหายไปในทีส่ ุด
ตอนนัน้ จะรู้อยู่แก่ใจว่าได้หลุดพ้นจริงๆได้บรรลุจริงๆ เพราะรู้วา่ ไม่มอี ะไรทําให้หวันไหว
่
ให้หวาดกลัว ให้อยากได้อะไรอีกแล้ว ใจมีความอิม่ มีความพอ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หนเวลาใด
ไม่มวี นั เปลีย่ นแปลง ความสุขทีไ่ ม่พร่อง ไม่เหมือนความสุขทางโลกทีจ่ ะพร่องไปอย่าง
รวดเร็ว หลังจากทีไ่ ด้เสพไม่นาน ก็จะอยากเสพสัมผัสอีก แสดงว่าความสุขทีไ่ ด้จากการ
เสพสัมผัสทีผ่ ่านมาได้พร่องไปแล้ว ต้องเติมใหม่ เป็ นเหมือนตุ่มนํา้ ทีม่ รี อยรัว่ เติมนํา้ ให้
เต็มได้ไม่นาน นํา้ ก็จะซึมออกมาตามรอยรัว่ ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยถึงจะเต็มตุ่ม จิตที่
ไม่ได้กาํ จัดความโลภความอยากต่างๆ ก็จะเป็ นอย่างนัน้ ต่อให้ได้เสพได้สมั ผัสมากน้อย
เพียงไรก็ตาม ความอยากได้ก็จะไม่หมดไป จะหยุดชัว่ คราวตอนทีไ่ ด้เสพ ตอนนัน้ จะ
รู้สกึ อิม่ อกอิม่ ใจ สบายอกสบายใจ พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ความอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่
นี้ก็จะกลับมากระตุน้ จิตใจอีก จะอยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องไปแสวงหาสิง่ ต่างๆทีค่ วามอยาก
ต้องการ จะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มวี นั สิ้นสุด แต่ถา้ ได้ศึกษาได้ปฏิบตั จิ ริงๆ จนได้
บรรลุธรรมจริงๆแล้ว จะอิม่ จริงๆ เหมือนได้อดุ รอยรัว่ ของตุ่มนํา้ เติมนํา้ ให้เต็มหนเดียว
แล้วจะไม่พร่องอีกแล้ว จะเต็มไปตลอด
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รอยรัว่ ของใจก็คอื กามตัณหา ความอยากในกาม ในรู ปเสียงกลิน่ รส ภวตัณหา ความ
อยากมีอยากเป็ น วิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ความอยากทัง้ ๓ ประการนี้
จะทําให้ใจรู้สกึ ว่าบกพร่อง ยังขาดสิง่ นัน้ ยังขาดสิง่ นี้ ได้มามากน้อยก็ไม่เคยพอ เป็ นนาย
ร้อยก็อยากจะเป็ นนายพัน เป็ นนายพันก็อยากจะเป็ นนายพล อยากจะได้ขนั้ สูงขึ้นไป
เรื่อยๆ อยากเป็ นส.ส. เป็ นรัฐมนตรี เป็ นนายกฯ อยากจะกลับมาเป็ นใหม่อกี เมือ่ ครบ
วาระแล้ว ไม่มวี นั สิ้นสุด เพราะความอยากไม่ได้ทาํ ให้เกิดความอิม่ ความพอในจิตใจ
ความพอจะเกิดจากการปฏิบตั ทิ านศีลภาวนา ทีพ่ วกเรากําลังบําเพ็ญกันอยู่น้ ี เป็ นการอุด
รอยรัว่ รอยร้าวของตุ่มนํา้ คือใจของพวกเราให้หายรัว่ พอหายแล้วก็จะไม่หวิ ไม่อยากได้
อะไร พอแล้ว พอดี ใครจะชมก็พอดี ใครจะด่าก็พอดี ใครจะให้อะไรมาก็พอดี ใครจะ
เอาอะไรไปก็พอดี ความพอทีม่ อี ยู่ในใจนี้ไม่มใี ครให้เราได้ ไม่มใี ครเอาจากเราไปได้ มีเรา
เท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้เกิดขึ้นได้ พอทําให้ใจอิม่ แล้วก็จะอิม่ ไปตลอด
ถ้าอยากจะได้ผลทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้รบั กัน ก็ตอ้ งบําเพ็ญ
ต้องศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วก็ปฏิบตั ติ าม คําสอนโดยสรุปก็คอื ทานศีลภาวนา ทีพ่ วก
เรามาทํากันในวันนี้ เราทําทานกัน นําข้าวของต่างๆมาถวาย ศีลก็สมาทานกันรักษากันไป
เราก็รู้อยู่แล้วว่าศีลมีอะไรบ้าง ศีล ๕ ศีล ๘ ก็รกั ษาไปตามความสามารถ ภาวนาก็ตอ้ ง
ทํากัน ต้องเจริญทัง้ สมถะและวิปสั สนา ขัน้ ต้นก็ให้เจริญสมถะก่อน แล้วค่อยเจริญ
วิปสั สนา การจะเจริญสมถภาวนาได้ตอ้ งมีสติ ทีจ่ ะทําให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ เพราะจิต
โดยปกติจะลอยไปลอยมาเหมือนกับว่าว ถ้าไม่มเี ชือกก็จะลอยไปตามลม จะอยู่น่งิ ได้
ต้องมีเชือกดึงเอาไว้ จิตจะนิ่งเหมือนว่าวทีไ่ ม่ลอยไปกับลม ก็ตอ้ งมีเชือกคือสติน่เี อง เรา
จึงต้องมีสติผูกจิตผูกใจไว้ ไม่ให้ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆ ทีเ่ หมือนกับลมในท้องฟ้ า ที่
จะฉุดให้จติ คิดเรื่อยเปื่ อย ร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่รอบโลกก็ได้ เพราะไม่มสี ติดงึ ใจ
เอาไว้
ถ้าฝึ กสติอยู่เรื่อยๆ คอยดึงใจให้อยู่กบั ร่างกาย ไม่ให้ลอยไปทีอ่ น่ื ต่อไปก็จะไม่ลอยไป
ไหน เวลาจะให้จติ ทําอะไรก็จะอยู่กบั งานนัน้ เช่นเวลาจะทําจิตให้สงบ ด้วยการบริกรรม
พุทโธก็ดี หรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกก็ดี ก็จะทํางานนัน้ อย่างเดียว จะอยูก่ บั
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พุทโธๆ อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ผูป้ ฏิบตั จิ ะใช้วธิ ีไหนในการเจริญสมถภาวนาก็ได้ มี
หลายวิธีดว้ ยกัน ในตําราท่านแสดงไว้ถึง ๔๐ วิธีดว้ ยกัน เรียกว่ากรรมฐาน ๔๐ ถ้าตัง้ สติ
อยู่ทล่ี มหายใจเข้าออก ก็เป็ นอานาปานสติ ให้จติ รู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่าง
เดียว อย่าไปรู้เรื่องอืน่ ถ้าจะใช้การบริกรรมพุทโธ ก็เป็ นพุทธานุสติ มีสติอยู่กบั การ
บริกรรมพุทโธๆ หรือจะใช้ทงั้ ๒ อย่างผสมกันก็ได้ เช่นหายใจเข้าก็วา่ พุท หายใจออกก็
ว่าโธก็ได้ หรือจะเอาลมอย่างเดียวก็ได้ เอาพุทโธอย่างเดียวก็ได้ มีหลายวิธีดว้ ยกัน
ขึ้นอยู่กบั จริตของแต่ละท่านว่าจะถนัดกับวิธีใด ก็เลือกเอาวิธีนนั้ แล้วก็พยายามใช้วธิ ีนนั้
อย่าเปลีย่ นในขณะทีก่ าํ ลังทํา ถ้าจะเปลีย่ นก็ค่อยเปลีย่ นในคราวหน้า คราวนี้ถา้ ใช้พทุ โธ
อย่างเดียวไม่ได้ผล คราวหน้าก็ลองเอาพุทโธกับลมหายใจดูก็ได้ ในขณะทีก่ าํ ลังทําอยูน่ ้ ี
ให้ทาํ อยู่กบั วิธีทไ่ี ด้เลือกเอาไว้ในตอนต้น ทําไปจนกว่าจะหยุดทํา ถ้าเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา
ในขณะทีท่ าํ ก็จะถูกกิเลสหลอก วิธีน้ กี ็ไม่ดี วิธีนนั้ ก็ไม่ดี ก็จะวิพากษ์วจิ ารณ์วธิ ีต่างๆ
ไม่ได้ภาวนา ได้แต่นงั ่ ปรุงแต่งจนฟุ้งซ่าน ทัง้ ๆทีค่ ดิ ว่ากําลังทําสมถภาวนา แต่ความจริง
กําลังทําความฟุ้งซ่านภาวนา จึงไม่เกิดผล เพราะไม่มสี ติดงึ จิตให้อยู่กบั งานทีท่ าํ นัน่ เอง
จิตจะสงบได้จติ จะต้องเป็ นหนึ่ง มีอารมณ์เดียว ถ้าคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้จะมีหลายอารมณ์
เป็ นเหมือนลูกตุม้ นาฬกิ าทีแ่ กว่งไปแกว่งมา ถ้าต้องการให้จติ นิ่ง ต้องอยู่กบั อารมณ์เดียว
เช่นลูกตุม้ นาฬกิ าก็ให้อยู่ตรงกลาง อย่าให้แกว่ง จิตก็เช่นเดียวกัน ถ้าอยากจะให้น่งิ สงบ
ก็ตอ้ งอยู่กบั อารมณ์เดียว เช่นพุทโธ หรือลมหายใจเข้าออก อย่าไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ นี่
คือหลักของการทําสมาธิ
มีอกี วิธีหนึ่งทีเ่ รียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ เป็ นการใช้ความคิดมาหยุดความคิด ถ้าคิด
ฟุ้งซ่านอยู่กบั เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ไม่สามารถหยุดด้วยการบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจ
เพราะมีความผูกพัน เช่นเป็ นห่วงเป็ นใยเรื่องสุขภาพร่างกาย ถ้าใช้ปญั ญาสอนใจว่า
ร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย และต้องตายเป็ นธรรมดา ถ้าพิจารณาเห็น
ว่า การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา จะหายหรือไม่หายไม่มใี ครรู้ ถ้าหายแล้วจะเป็ นอีก
หรือไม่ ไม่มใี ครรู้เหมือนกัน จึงต้องยอมรับความจริงนี้ จะหายก็หาย จะไม่หายก็ไม่หาย
ถ้าจะตายก็ตอ้ งปล่อยให้ตายไป เพราะไม่สามารถยับยัง้ หยุดมันได้ เหมือนกับเราไม่
สามารถหยุดการเคลือ่ นไหวของดวงอาทิตย์ได้ ดวงอาทิตย์จะต้องเคลือ่ นไหวไปตาม
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เรื่องของเขา ร่างกายก็ตอ้ งเคลือ่ นไหวไปตามเรื่องของเขา ต้องเคลือ่ นไปตามความแก่
ความเจ็บความตาย พอพิจารณาได้อย่างรอบคอบและยอมรับความจริงนี้ได้แล้ว ความ
ฟุ้งซ่านเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็จะหายไป จิตก็จะสงบเป็ นปกติ สามารถ
ทําสมาธิต่อไปได้ อย่างนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ
ถ้านัง่ แล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาก็อย่าลุก ต้องคิดว่าความเจ็บของร่างกายเป็ นเรื่อง
ปกติ ปล่อยให้เจ็บไป พยายามข่มใจด้วยการบริกรรมพุทโธให้ถข่ี ้นึ ไม่ให้คดิ ถึงความ
เจ็บของร่างกาย ปล่อยให้เจ็บไป ไม่ขยับไม่ลกุ ให้จติ อยู่กบั การบริกรรม ก็จะทําให้จิต
สงบได้ ปล่อยวางความเจ็บปวดได้ ถ้าจะใช้ปญั ญาอบรมสมาธิ ก็ตอ้ งพิจารณาว่าเป็ น
ธรรมดา เราสังให้
่ หายไปไม่ได้ ต้องเป็ นไปจนกว่าจะหายไปเอง เป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ
ของร่างกาย ทีจ่ ะต้องเกิดขึ้น ร่างกายจะต้องเจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ แต่ใจไม่ตอ้ งเจ็บด้วย
ไม่ตอ้ งไปรังเกียจ ไปอยากให้หาย เพราะจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง ซึง่
เป็ นความเจ็บทีเ่ ราทนไม่ได้ เวลาร่างกายเป็ นอะไรไปใจจะเป็ นไปด้วย จะกลัวจะอยากให้
มันหายไป อยากจะหนีจากมันไป จะทําให้รบั กับความเจ็บของร่างกายไม่ได้ ถ้ายอมรับ
ความเจ็บของร่างกาย ก็จะดับความทุกข์ทรมานใจได้ จิตก็สงบ ความเจ็บของร่างกาย
บางทีกห็ ายไปด้วย ถ้าไม่หายก็จะไม่รบกวนใจ เพราะใจไม่ได้ไปยุ่งกับมันแล้ว นี่ก็เป็ น
ปัญญาอบรมสมาธิ
ผลทีเ่ ราต้องการจากการนัง่ สมาธิคอื ความสงบนิ่ง ไม่ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ บางคน
เวลาจิตสงบแล้ว จะไม่น่ิงอยู่กบั ที่ จะออกไปรับรู้เรื่องต่างๆ เป็ นเรื่องภายใน ไม่ใช่เรื่อง
ภายนอก ทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่เป็ นเรื่องทีเ่ กิดขึ้นภายในใจ เป็ นนิมติ ต่างๆ จะเห็น
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ เห็นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ เห็นเทพเห็นผี เห็นอะไรต่างๆ ถ้าไปตามรู้ จิตก็จะไม่น่งิ
จิตจะทํางาน ถึงแม้จะมีความสุขเพลิดเพลินกับสิง่ ทีเ่ ห็น แต่จะไม่เป็ นฐานของปัญญา
ไม่ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กบั ใจ เวลาออกจากสมาธิแบบนี้จะเป็ นเหมือนกับไม่ได้นงั ่
สมาธิ เพราะอารมณ์โลภโกรธหลงไม่ได้ถูกกดเอาไว้ ไม่เหมือนกับสมาธิทไ่ี ม่ไปรับรู้นมิ ติ
ต่างๆ อารมณ์โลภโกรธหลงจะถูกกดเอาไว้ พอออกจากสมาธิแล้วอารมณ์ทถ่ี ูกกดเอาไว้
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จะไม่มกี าํ ลังมากพอทีจ่ ะมารบกวนใจได้ ออกจากสมาธิแล้วจิตยังมีความเย็นสบาย เป็ น
โอกาสทีด่ ที จ่ี ะเจริญปัญญาต่อไป
จะเจริญปัญญาได้ จิตต้องเป็ นอุเบกขา เป็ นกลาง ไม่มอี คติ ไม่รกั ไม่ชงั ไม่กลัวไม่หลง
ถ้ามีอคติแล้วเวลาพิจารณาจะไม่เห็นตามความจริง เช่นพิจารณาร่างกาย ว่าเกิดมาแล้ว
ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ถ้ามีอคติจะทําให้เกิดความกลัวขึ้นมา ไม่กล้าคิดถึงความตาย
พวกเรายังไม่กล้าคิดถึงความตายกัน กลัวว่าถ้าคิดแล้วจะตาย เราไม่ตายจากความคิด
หรอก เป็ นการสอนจิต แต่กเิ ลสคือความกลัวจะขวางไม่ให้คดิ ถึงความตายกัน ไม่ให้
สอนใจว่าร่างกายสักวันหนึ่งจะต้องตาย ต้องสอนใจให้รบั ความจริงนี้ให้ได้ ถ้าออกจาก
สมาธิทส่ี งบนิ่ง ไม่รบั รู้เรื่องราวต่างๆ เวลาออกมาแล้วอคติคอื ความกลัว จะไม่มกี าํ ลังมา
ขวางการพิจารณาทางปัญญาได้ พิจารณาอะไรก็จะเห็นตามความจริง พิจารณาว่ารูป
เสียงกลิน่ รสไม่เทีย่ ง ก็จะเห็นว่าไม่เทีย่ ง พิจารณาลาภยศสรรเสริญสุขว่าไม่เทีย่ ง ก็จะ
เห็นว่าไม่เทีย่ ง เห็นว่าชีวติ ของเราไม่แน่นอน วันนี้มที รัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง วัน
พรุ่งนี้อาจจะไม่มกี ็ได้ อาจจะมีสงคราม มีภยั พิบตั ติ ่างๆ ทําให้เกิดการสูญเสียต่างๆ
ขึ้นมา เรื่องเหล่านี้เราจะไม่กล้าคิดกันเพราะมีความกลัว เพราะจิตไม่สงบนิ่งเวลานัง่ สมาธิ
ถ้าสงบนิ่งเวลาออกมาจากสมาธิจะกล้าพิจารณา จะพร้อมรับกับเหตุการณ์ต่างๆ จะไม่
ทุกข์กบั การเปลีย่ นแปลง ชีวติ จะตกตํา่ จะเจ็บไข้ได้ป่วย จะแก่ จะตาย ก็พร้อมทีจ่ ะรับ
เพราะมีปญั ญามีสมาธิมสี ติ เป็ นเครื่องมือ ทีจ่ ะควบคุมจิตใจให้รับความจริง ก็จะตัด
ตัณหาต่างๆได้ ความกลัวก็คอื วิภวตัณหานี่เอง กลัวความแก่ กลัวความเจ็บ กลัวความ
ตาย กลัวความสูญเสีย กลัวการพลัดพรากจากกัน กามตัณหาก็จะตัดได้ จะไม่หวิ กับรู ป
เสียงกลิน่ รส ภวตัณหาก็จะตัดได้ จะไม่มคี วามอยากเป็ นนัน่ อยากเป็ นนี่ เป็ นอะไรก็ได้
ถ้าไม่เป็ นก็ไม่เป็ นไร ยอมรับได้กบั ทุกสภาพ เป็ นก็ได้ ไม่เป็ นก็ได้ นี่คือการหลุดพ้นของ
จิต ต้องหลุดพ้นอย่างนี้ หลุดพ้นด้วยการศึกษาและปฏิบตั ิ แล้วก็ตอ้ งทดสอบสิง่ ทีไ่ ด้
ศึกษาได้ปฏิบตั ิ ต้องไปอยู่ตามสถานทีต่ ่างๆ อยู่ในสภาพทีส่ ูญเสียทุกอย่าง เช่นนักบวชนี้
ก็เหมือนผูท้ ส่ี ้นิ เนื้อประดาตัว ไม่มอี ะไรติดตัวมาเลย เวลามาบวชมาแต่ตวั เปล่าๆ มา
ด้วยศรัทธา แล้วก็ได้สมบัตเิ พียง ๘ ชิ้นไว้ดูแลรักษาร่างกาย ก็คอื อัฐบริขาร เช่นจีวร
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บาตรเป็ นต้น แล้วก็ไปอยู่ในสภาพทีแ่ ร้นแค้น สภาพทีไ่ ม่มอี ะไร ไม่มโี ทรทัศน์ ไม่มวี ทิ ยุ
ไม่มเี ครื่องอํานวยความสุขต่างๆ ทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วดูวา่ จะอยู่ได้หรือไม่ มี
ความสุขได้หรือไม่ ถ้าอยู่ได้มคี วามสุขก็ถอื ว่าใช้ได้ ถ้ายังต้องมีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้มาบํารุงบําเรอ
ก็แสดงว่ายังมีความอยากอยู่ ถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็จะสามารถสอนให้ผูอ้ น่ื รู้ตามได้ ถ้าไม่รู้
แบบนี้ก็จะสอนแบบผิดๆถูกๆ คิดว่าบรรลุแล้ว คิดว่าไม่มกี เิ ลสแล้ว แต่เป็ นเพียง
ความคิดเท่านัน้ เอง ไม่ได้เป็ นความจริง จึงควรเห็นความสําคัญของการศึกษา การ
ปฏิบตั ิ และการบรรลุธรรม เพราะจะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ และจะได้ช่วย
สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มอี ายุยนื ยาวนานขึ้นไปอีก
ถาม เวลาดูจติ เป็ นสมุทยั หรือจิตเป็ นมรรคนี่ ดูอย่างไร
ตอบ ถ้าไม่กลัวก็เป็ นมรรคเป็ นวิมตุ ติ ถ้ายังไม่แน่ใจ ก็ยงั ไม่เป็ นวิมตุ ติ ยังมีสมุทยั อยู่
เพราะยังไม่ได้เข้าไปในห้องสอบจริงๆ ยังไม่ได้เจอกับเหตุการณ์ใกล้เป็ นใกล้ตาย
ต้องไปอยู่ในป่ า ตอนกลางคืนก็ออกไปเดินในป่ าตามลําพัง ดูวา่ กลัวหรือไม่ ถ้า
ยังไม่กลัวเพราะยังฉายไฟอยู่ ก็ลองปิ ดไฟดู ถ้ายังไม่กลัวก็ลองเดินออกจากทาง
ดู เดินเข้าไปในรกในพงดู ดูวา่ ยังกลัวอยู่หรือเปล่า หรือเดินไปหาสิง่ ทีก่ ลัว ถ้า
กลัวซากศพ ก็ลองเดินเข้าไปในป่ าช้าดู ว่ายังมีความกลัวอยู่หรือเปล่า ต้องไป
ทดสอบดู
ถาม แสดงว่าจิตจะเป็ นมรรคได้ ก็ตอ้ งเป็ นวิมตุ ติแล้วใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ ไม่ใช่ มรรคมาก่อนวิมตุ ติ มรรคคือการเข้าห้องสอบ ถ้าผ่านก็จะเป็ นวิมตุ ติคอื ไม่
กลัว
ถาม จะแน่ใจว่าเป็ นมรรคได้ ก็ต่อเมือ่ ได้ทดสอบจนแน่ใจแล้ว
ตอบ มรรคเป็ นเครื่องมือ คือสติสมาธิและปัญญา ถ้ามีสติมสี มาธิมปี ญั ญา ก็จะ
สามารถควบคุมจิตให้น่ิงได้ ถ้าอยู่แบบฆราวาสก็จะมีสติมสี มาธิมปี ญั ญาในระดับ
หนึ่ง ถ้าไปอยู่ในเหตุการณ์คบั ขัน สติสมาธิปญั ญาทีม่ อี ยู่น้ ี จะหยุดสมุทยั คือ
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ความกลัวได้หรือไม่ ต้องไปทดสอบดู เหมือนนักมวยทีซ่ อ้ มชกกระสอบทราย
หรือซ้อมกับคู่ซอ้ ม แต่ยงั ไม่ได้ข้นึ เวทีจริง ไม่ได้เจอคู่ต่อสูท้ แ่ี ท้จริง จะชนะ
หรือไม่ก็ตอ้ งขึ้นเวทีถงึ จะรู้ ถ้าชนะก็แสดงว่ามรรคมีกาํ ลังพอ ทีจ่ ะเอาชนะสมุทยั
ได้ ก็จะเป็ นแชมป์ ได้ เป็ นวิมตุ ติได้
ถ้ากลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ตอ้ งนัง่ ให้เจ็บแล้วอย่าลุก ให้จติ ปล่อยวางความเจ็บ
แล้วสงบตัวลงด้วยมรรค ด้วยสติดว้ ยสมาธิดว้ ยปัญญา ถ้าทําได้ก็จะไม่กลัว
ความเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่วา่ จะเป็ นโรคชนิดใดก็ตาม ก็เป็ นความเจ็บปวดเหมือนกัน
ถ้าปล่อยวางความเจ็บปวดทีเ่ กิดจากการนัง่ นานๆได้ ก็จะไม่กลัวความเจ็บปวด
อีกต่อไป บางทีไม่ตอ้ งกินยาแก้ปวดเลย ปวดก็ปล่อยให้ปวดไป นี้ไม่ได้คุยนะ
เราไม่เคยมียาแก้ปวดอยู่ในกุฏแิ ม้แต่เม็ดเดียว แต่มธี รรมโอสถมียาแก้ปวดอยู่
ในใจแล้ว นี่คอื มรรคทีเ่ ราต้องสร้างขึ้นมา ถ้ามีธรรมโอสถแล้วจะไม่กลัวความ
เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่กลัวความตาย
ถาม แล้วยาแก้โกรธละคะ
ตอบ ยาแก้โกรธก็แบบเดียวกัน คือสติสมาธิปญั ญา
ถาม ถ้าจะฝึ กไม่ให้โกรธละคะ
ตอบ ก็ให้เขาด่าเรา ให้เขาตบหน้าเรา
ถาม ข้างในก็ยงั กรุ่นอยู่ค่ะ
ตอบ กรุ่นไม่ได้ ถ้ากรุ่นก็แสดงว่ายังโกรธอยู่ มรรคยังไม่มกี าํ ลังพอ ถ้ามองเห็นว่า การ
ด่าก็ดี การถูกทําร้ายก็ดี เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อยู่ในอํานาจของเรา ทีจ่ ะไปควบคุมบังคับได้
เกิดมาในโลกนี้ก็ตอ้ งเจ็บตัวไม่ชา้ ก็เร็ว จะเจ็บแบบไหนเท่านัน้ เอง เจ็บด้วยการ
เจ็บไข้ได้ป่วย เจ็บเพราะถูกหักหลัง เจ็บเพราะถูกด่า เจ็บเพราะถูกทําร้าย ต้อง
เกิดขึ้นได้เสมอ ให้คดิ ว่าไม่เลวร้ายกว่านี้ก็ดแี ล้ว ถ้าเขาด่าเราก็ให้คดิ ว่าเขายัง
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ไม่ได้ตเี รา เขาตีเราก็ให้คดิ ว่าเขาก็ยงั ไม่ได้ฆ่าเรา ถ้าเขาฆ่าเราก็ให้คดิ ว่า เกิด
มาแล้วก็ตอ้ งตายด้วยกันทุกคน ถ้าคิดอย่างนี้ได้ ก็จะนิ่งได้ จะไม่โกรธ ต้องไป
ฝึ กดู
ต้องรู้วา่ ความโกรธเกิดจากความอยาก เช่นอยากให้เขาดีกบั เรา พอเขาไม่ดกี ็
โกรธ ทําไมไม่โกรธคนอืน่ ทีไ่ ม่ดกี บั เรา เพราะไม่ได้อยากให้เขาดีกบั เรา เราก็ไม่
โกรธ แต่คนทีเ่ ราอยากให้ดกี บั เรา พอเขาไม่ดกี บั เราๆโกรธเขา เพราะความโกรธ
นี้เกิดจากความอยาก ถ้าตัดความอยากทัง้ ๓ นี้ได้แล้ว ความโกรธก็จะไม่มี ส่วน
ความอยากนี้ก็เกิดจากความหลง ไม่รู้วา่ ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทน่ี ่าอยาก เพราะไม่มี
อะไรให้ความสุขอย่างเดียว ต้องมีความทุกข์ตามมาด้วยทัง้ นัน้ ถ้ารู้อย่างนี้กจ็ ะ
ไม่อยากได้อะไร ไม่อยากให้ใครชอบเราหรือดีกบั เรา ดีก็ได้ ไม่ดกี ็ได้ ด่าก็ได้ ชม
ก็ได้ ถ้าเป็ นอย่างนี้ก็จะไม่โกรธ ต้องทําใจให้เป็ นกลาง เป็ นอุเบกขา สักแต่วา่ รู้
ด่าก็รู้วา่ ด่า ชมก็รู้วา่ ชม ปล่อยให้ด่าไป ปล่อยให้ชมไป ใครจะทําอะไรก็ทาํ ไป เรา
อย่าไปอยากกับเขาก็แล้วกัน จะได้ไม่มปี ญ
ั หา ปัญหาของพวกเราอยู่ทต่ี ณั หาทัง้
๓ นี้แหละ ทีต่ อ้ งตัดให้ได้
ถาม เวลาเขาชมเราใจเราฟูข้นึ พอเขาไม่ชมใจเราก็แฟบลง ถ้ารู้วา่ กําลังฟูกาํ ลังแฟบอยู่
อย่างนี้ยงั ไม่พอใช่ไหมคะ
ตอบ ต้องไม่ฟูไม่แฟบเลย ต้องทําสมาธิให้มาก เวลาจิตเป็ นสมาธิจะเฉย
ถาม ไม่รู้วา่ เฉยจริงหรือเปล่า
ตอบ ถ้าเป็ นสมาธิใจจะเฉย ใจจะสงบ ใจจะนิ่ง ไม่มอี ารมณ์ เวลาออกจากสมาธิใหม่ๆ
ก็จะยังมีความรู้สกึ อย่างนัน้ อยู่ แต่จะค่อยๆจางไป เวลาสัมผัสรับรู้เรื่องต่างๆ
ตอนทีอ่ อกมาใหม่ๆจะเฉย ใครจะพูดอะไรทําอะไรก็จะเฉย พอผ่านไปสักระยะ
หนึ่ง จะเริ่มไม่เฉยแล้ว เพราะกิเลสเริ่มฟื้ นขึ้นมา กําลังของสมาธิทก่ี ดกิเลสไว้
ค่อยๆจางไป ก็จะเริ่มมีปฏิกริ ิยา นักปฏิบตั พิ อรู้วา่ เป็ นอย่างนัน้ ก็จะกลับเข้าไป
ในสมาธิใหม่ แต่ญาติโยมทําไม่ได้ เพราะปฏิบตั สิ มาธินอ้ ย ชอบออกข้างนอก แต่
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พระจะเข้าข้างในมาก ออกมาน้อย เวลาไม่ตอ้ งออกมาทํากิจ ท่านจะเดินจงกรม
นัง่ สมาธิ เพือ่ ทีจ่ ะกดกิเลสไว้ ถ้าอยู่ในขัน้ สมาธิ ก็กดมันไว้ก่อน ถ้าอยู่ในขัน้
ปัญญาก็ไม่ตอ้ งเข้าสมาธิ ถ้าปัญญาทันก็จะตัดมันได้ ตัดความอยากได้ รู้วา่
ความอยากเป็ นเหตุของความทุกข์ใจ ก็เลยไม่อยาก พอตัดความอยากได้ ก็จะ
ไม่มคี วามทุกข์ตามมา ไม่มคี วามโกรธตามมา ไม่มอี ารมณ์ต่างๆตามมา
ถาม เริ่มด้วยการใช้สมาธิกดไว้ก่อน หลังจากนัน้ ค่อยใช้ปญั ญา
ตอบ ใช่ เพราะสมาธิทาํ ง่ายกว่า แล้วก็เป็ นฐานของปัญญาด้วย ถ้าไม่มสี มาธิจติ จะมี
อารมณ์ตลอดเวลา เราจะไม่รู้วา่ การไม่มอี ารมณ์เป็ นอย่างไร ต้องไปอยู่จดุ ทีส่ ูญ
จากอารมณ์ก่อน พออยู่จดุ นัน้ แล้ว เวลามีอารมณ์เกิดขึ้นจะรู้เลย เพราะมีความ
แตกต่างกัน ขณะทีไ่ ม่มอี ารมณ์กบั มีอารมณ์ จะรู้วา่ นี่เกิดอารมณ์แล้ว ก็จะ
พิจารณาได้ทนั ทีวา่ อารมณ์น้ เี กิดจากความอยาก ต้องอยากใน ๓ อย่างนี้ อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง การทีม่ พี ระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องนี้ก่อนทําให้บรรลุงา่ ย ไม่ตอ้ งไป
คลําหาต้นตอหาสาเหตุ ว่าอารมณ์เหล่านี้เกิดจากอะไร พระพุทธเจ้าทรงบอกเลย
ว่าเกิดจากตัณหาทัง้ ๓ นี้ เวลาหงุดหงิดใจ ต้องถามตัวเองว่าหงุดหงิดเพราะอะไร
เพราะไม่ได้ดม่ื กาแฟหรือ ไม่ได้ดูหนังหรือ ไม่มใี ครชมหรือ ไม่ได้ข้นึ เงินเดือน
หรือ ต้องมีอะไรสักอย่าง ลองคิดดู เวลามืดฟ้ ามัวดินก็หงุดหงิดได้ ถ้าอยากจะ
ให้สว่างไสว ต้องถามตัวเองดู พอรู้วา่ เป็ นอะไรก็จะตัดมันได้ ไม่ชอบดินฟ้ า
อากาศแบบนี้หรือ จะทําอย่างไรได้ เราไปเปลีย่ นดินฟ้ าอากาศได้อย่างไร พอตัด
ความอยากได้ อารมณ์หงุดหงิดก็จะหายไป ถ้ายังไม่สามารถวิเคราะห์ดว้ ย
ปัญญา ก็นงั ่ สมาธิก่อน เวลาหงุดหงิดก็นงั ่ สมาธิ บริกรรมพุทโธๆ หรือดูลม
หายใจเข้าออก พอสงบปั๊บ ความหงุดหงิดก็จะหายไป แต่จะไม่หายแบบถาวร
พอออกมาใหม่เจอเหตุการณ์ทไ่ี ม่ถูกใจก็จะเป็ นอีก ถ้าใช้ปญั ญาตัดได้แล้ว จะ
เจออีกกี่ ๑๐๐ ครัง้ ก็จะไม่เป็ นปัญหา จะไม่หงุดหงิด เพราะรับกับเหตุการณ์นนั้
ได้แล้ว อย่างนี้ถงึ เป็ นวิมตุ ติ วิมตุ ติดว้ ยปัญญา ไม่ได้วมิ ตุ ติดว้ ยสมาธิ สมาธิทาํ
ให้วมิ ตุ ติได้ชวั ่ คราว
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ถาม เวลาทํางานทําการนี่ รู้วา่ เริ่มหงุดหงิด แต่หาต้นเหตุไม่เจอ จะไปหาเจอตอนทีน่ งั ่
สวดมนต์นงั ่ ภาวนา
ตอบ พอไปทําสมาธิ ก็จะเห็นความแตกต่าง ระหว่างจิตทีส่ งบกับจิตหงุดหงิด จะรู้วา่
หงุดหงิดเพราะเรื่องนัน้ เรื่องนี้
ถาม ใช่ค่ะ ก็เลยคิดว่าควรจะใช้เวลานี้ทาํ สมาธิต่อ มาวุน่ วายกับการหงุดหงิดเมือ่
กลางวันทําไม เราควรจะหาสาเหตุ หรือควรจะนัง่ สมาธิต่อไป อย่าไปยุ่งกับการ
หาเหตุผลว่าหงุดหงิดเพราะอะไร
ตอบ ถ้าไม่หาเหตุผล เดีย๋ วก็หงุดหงิดใจได้อกี ถ้าหาเหตุผลได้แล้วต่อไปเวลาเจอ
เหตุการณ์ทเ่ี หมือนกันก็จะไม่หงุดหงิด
ถาม หาเหตุผลให้จบให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยสวดมนต์ภาวนา
ตอบ อยู่ทค่ี วามสามารถของสติปญั ญา ถ้าไม่แหลมคมพอก็จะหาไม่เจอ
ถาม ต้องสวดมนต์ไปก่อน
ตอบ แล้วแต่กรณี แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางเรื่องก็แก้ได้เลย บางเรื่องก็แก้ไม่ได้
หรือแก้ได้ชา้ ต้องใช้เวลาวิเคราะห์
ถาม วางไว้ก่อน อย่าพึง่ ไปยุ่งกับมัน
ตอบ เข้าสมาธิไปก่อน พักจิตก่อน ทําใจให้สบาย พอใจสบายแล้วกลับมาดูอกี ทีก็
อาจจะเห็นก็ได้
ถาม ฝรัง่ สอนให้คดิ ในแง่บวก จะทําให้ปญั หาทีม่ อี ยู่ในใจเบาบางลง
ตอบ ความคิดอะไรทีส่ ามารถดับความทุกข์ใจได้ ก็ถอื ว่าใช้ได้
ถาม ถึงแม้ยังไม่ลงทางไตรลักษณ์
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ตอบ ต้องลงไปในไตรลักษณ์ถงึ จะดับได้ ถ้าไม่ลงในไตรลักษณ์ก็จะดับแบบปลอมๆ
คือวางปัญหานี้ไว้ก่อน ทําเรื่องนี้ไม่ได้ ก็ไปทําเรื่องอืน่ ก่อน อย่างนี้ก็ยงั ไม่ได้ดบั
ปัญหาเดิม ถ้าจะใช้ปญั ญาทางศาสนาก็ตอ้ งเข้าไปทีไ่ ตรลักษณ์ ให้เห็นว่าเราไป
หลงไปยึดไปติดไปอยากกับเขาเองต่างหาก อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอ
ไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เกิดความวุน่ วายใจขึ้นมา ก็เลยคิดว่าไม่ได้ก็ไปทําอย่างอืน่
ถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้แก้ปญั หา เพราะยังไม่ได้ตดั ความอยาก ถ้ามีปญั หากับคนนี้
เจอหน้าทีไรไม่สบายใจทุกที จะแก้อย่างไร ก็ตอ้ งพิจารณาจนเห็นว่าเขาเป็ นอย่าง
นัน้ เราไปแก้เขาไม่ได้ เขาจะด่าเราจะทําร้ายเรา ก็ถอื ว่าเป็ นกรรมของเราก็แล้วกัน
เคยมีกรรมกันมา อย่าไปยุ่งกับเขาก็แล้วกันถ้าไม่จาํ เป็ น ถ้าจําเป็ นต้องยุ่งกับเขา
ถ้าเขาด่าเราก็ตอ้ งคิดว่าเขาไม่ตเี ราก็ดแี ล้ว ต้องทําใจ
ทําใจด้วยการมองให้เห็นว่าทุกอย่างเป็ นอนัตตา เราไปห้ามเขาไม่ได้ ไปควบคุม
บังคับให้เขาเป็ นอย่างทีเ่ ราต้องการไม่ได้ ความต้องการของเราก็คอื สมุทยั ถ้าไม่
อยาก เขาจะเป็ นอย่างไรก็รบั ได้ทกุ อย่าง ก็จะไม่มคี วามทุกข์ใจ เขาจะเป็ นอย่างนี้
ก็ปล่อยให้เขาเป็ นอย่างนี้ไป ไม่ตอ้ งไปเปลีย่ นเขา เปลีย่ นเราดีกว่า เปลีย่ นใจเรา
ให้รบั เขาให้ได้ เขาจะดีก็รบั ได้ เขาจะร้ายก็รบั ได้ ต้องยอมรับกับเหตุการณ์ต่างๆ
หรือสิง่ ต่างๆทีเ่ ราสัมผัสรับรู้ ว่าเป็ นอย่างนัน้ ถ้าไม่มคี วามอยากให้เป็ นอย่างอืน่
ก็จะไม่ทกุ ข์ ความทุกข์เกิดจาก ความอยากจะให้เป็ นอย่างอืน่ เช่นผมของเรานี้
เป็ นสีขาวไปหมดเลย ถ้าอยากจะให้ดาํ ก็จะทุกข์ แต่ถา้ ช่างมันได้ ขาวก็ขาว ก็จะ
ไม่ทกุ ข์ ไม่ตอ้ งไปย้อมตลอดชีวติ ถ้ายังย้อมอยู่ก็ตอ้ งย้อมไปเรื่อยๆ อายุ ๗๐
หรือ ๘๐ ก็ยงั ย้อมอยู่ เพราะไม่ยอมรับผมสีขาวของเรา เวลาเห็นแล้วจะเกิด
ความทุกข์ใจขึ้นมา
ถาม ทีเ่ ขาว่าขณะทีเ่ ขาสวดมนต์ไป แล้วปัญหาทีเ่ กิดเมือ่ เช้านี้ก็คลีค่ ลายไป เป็ นไปได้
ไหมว่าคลีค่ ลายเพือ่ ให้ได้แก้ปญั หาตรงนัน้
ตอบ เวลาจิตสงบเราจะมองปัญหาไปอีกแง่หนึ่ง ในขณะทีจ่ ติ ไม่สงบ จะมีความอยาก
เอาแพ้เอาชนะ อยากจะแก้ปญั หาแบบนี้ ต้องเป็ นอย่างนี้ เขาต้องเป็ นอย่างนี้ เขา
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ต้องทําอย่างนี้ พอมาทําใจให้สงบ ความอยากทีจ่ ะให้เขาเป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ก็
หายไป พอมองกลับไปใหม่ก็เห็นว่า เขาจะเป็ นอย่างนัน้ ก็ได้ เราก็ตดั ความอยาก
ทีจ่ ะให้เขาเป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ไป ปัญหาก็จะหมดไป เช่นเราอยากจะให้เขาไปข้าง
นอกกับเราแต่เขาไม่ยอมไป เราก็ไปนัง่ สวดมนต์นงั ่ ทําสมาธิ พอนัง่ เสร็จแล้วใจ
เราสบาย ก็จะคิดว่าไปคนเดียวก็ได้ ไม่เป็ นปัญหาเลย เราจะมองอีกมุมหนึ่ง
เวลาจิตสงบแล้วไม่ตอ้ งมีอะไรก็ได้ ไปคนเดียวก็ได้ หรือไม่ไปเลยก็ได้ นัง่ สมาธิ
แล้วจะสบายใจ จะเป็ นฐานของวิปสั สนา พอจิตสงบแล้วจะเป็ นอุเบกขา จะเห็น
ว่าปัญหาเกิดจากความอยาก แต่ในขณะทีเ่ กิดความอยากจะมองไม่เห็น จะเห็น
แต่ความอยากอย่างเดียว จะให้ได้ดงั ใจอย่างเดียว ใจจะร้อน จะต้องทําอะไรก็จะ
ทํา
ถาม ในขณะทีท่ าํ สมาธิอยู่น้ ี ปัญหายังแวบเข้ามา แต่เราไม่เก็บมาคิด เราปล่อยไป เพือ่
อยู่กบั ปัจจุบนั จะได้ไหมคะ ผลจะต่างกันไหมคะ
ตอบ ถ้าปัญหายังเข้ามาได้ แสดงว่ายังไม่สงบ ถ้าสงบแล้วจะไม่มอี ะไรเข้ามาได้ ถ้าเข้า
มาก็ตอ้ งรู้แล้วปล่อยวาง ไม่มปี ฏิกริ ิยา ไม่มอี ารมณ์กบั สิง่ ทีร่ บั รู้ ถึงจะเป็ นสมาธิ
เช่นเวลานัง่ แล้วเกิดความเจ็บปวดขึ้นมา เราก็นงั ่ ต่อไปจนกระทังจิ
่ ตนิ่ง ความ
เจ็บปวดถึงแม้ยังมีอยู่ แต่ไม่รบกวนจิตใจ อย่างนี้ก็เป็ นสมาธิเหมือนกัน
ถาม เวลาทีน่ งั ่ แล้วเจ็บปวด ก็พยายามพิจารณา ให้เห็นว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา
แต่ใจยังไม่ยอมรับ ใจยังดิ้น ดิ้นทีจ่ ะออก
ตอบ เพราะสมุทยั กําลังทํางานอยู่ ยังอยากจะหนีจากความเจ็บไป อยากให้ความเจ็บ
หายไป
ถาม พอไม่หายไป ก็เลยกลับมาดูทร่ี ่างกาย ทําใจเบาๆสบายๆ หลังจากนัน้ รู้สกึ ว่าขาที่
ชาอยู่ค่อยๆหายไป
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ตอบ พอเราปล่อยวางความอยาก ทีจ่ ะให้ความเจ็บหายไป ปล่อยวางความอยากจะลุก
อยากจะเปลีย่ นอิริยาบถ ความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปหมดเลย ความเจ็บของ
ร่างกายจะไม่รุนแรง ทีร่ ุนแรงทีท่ นไม่ได้น้ ี คือความทุกข์ทรมานใจ ทีเ่ กิดจาก
ความอยากให้ความเจ็บหายไป พอระงับความอยากได้แล้ว ร่างกายจะเจ็บขนาด
ไหนก็ไม่เป็ นปัญหา
ถาม เพราะเราพิจารณาแล้วปล่อยวาง หรือมารู้อยู่กบั ร่างกาย อยากรู้ตรงนี้
ตอบ ถ้าเบนจิตมาดูทร่ี ่างกายแทน ก็จะเป็ นอุบายของสมาธิ เช่นมาดูลมหายใจเข้าออก
ไม่ไปรับรู้ความเจ็บ ความคิดรังเกียจความเจ็บ ก็จะไม่มโี อกาสทํางาน เหมือน
เวลานัง่ ดูหนังหรือนัง่ เล่นไพ่ทงั้ คืน จะไม่รู้สกึ เจ็บ เพราะใจไม่ได้อยู่กบั ความเจ็บ
ของร่างกาย แต่อยู่กบั การดูหนัง ถ้าเป็ นวิปสั สนาต้องพิจารณาความเจ็บ ว่าเจ็บ
เพราะอะไร เพราะไม่อยากให้เจ็บใช่ไหม ถ้าพิจารณาดูกจ็ ะรู้วา่ เพราะใจรับความ
เจ็บไม่ได้ ถ้ารับได้ก็จะไม่เจ็บ เวลาทีเ่ รานัง่ แล้วเจ็บเราก็ถามตัวเองว่า ทําไมจึงรับ
ไม่ได้ ก็เลยเปรียบกับเสียงทีเ่ ข้ามาทางหูแล้วไปรับรู้ทใ่ี จ กับความเจ็บทีเ่ ข้ามาทาง
ร่างกายแล้วก็ไปรับรู้ทใ่ี จเหมือนกัน ถ้าเป็ นเสียงทีเ่ ราชอบถึงแม้จะดังลันเราจะไม่
่
เดือดร้อนเลย ถ้าเป็ นเสียงทีเ่ ราไม่ชอบนี้ ถึงแม้จะไม่ดงั เลยเราจะเดือดร้อนทันที
ก็เลยเห็นว่าทีเ่ ราเดือดร้อนเพราะเราไม่ชอบ ความเจ็บของร่างกายก็เหมือนกัน
ถ้าเราไม่ชอบเราก็จะเดือดร้อนเหมือนเอามีดมากรีดหัวใจ
ถ้าเราชอบก็จะไม่
เดือดร้อนแต่อย่างใด พอใจยอมรับความเจ็บของร่างกายได้ ใจก็จะเฉย ไม่
ต่อต้าน ไม่มคี วามอยาก ไม่มสี มุทยั ทุกข์ในใจก็จะไม่มี ทีท่ นนัง่ อยู่ไม่ได้เพราะมี
ความทุกข์อยู่ในใจ ถ้ามีความสุขอยู่ในใจก็จะนัง่ ได้ เช่นนัง่ ดูหนัง บางทีปวด
ปัสสาวะก็ยงั ไม่ยอมลุกไปถ่ายเลย เพราะอยากจะดูต่อ ต้องรอให้ถงึ เวลาโฆษณา
ก่อน ความทุกข์น้ ีอยู่ในใจเรา ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน ทุกสิง่ ทุกอย่างเขาเป็ นกลางๆ ไม่ดี
ไม่ชวั ่ เราไปรักไปชังเขาเอง
ถาม ความเจ็บยังอยู่ แต่เราไม่รบั ความรู้สกึ นัน้ ใช่ไหมคะ
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ตอบ รับรู้อยู่ แต่ไม่มปี ฏิกริ ิยา ไม่รกั ไม่ชงั เช่นเพลงนี่ ทําไมคนหนึ่งชอบ อีกคนหนึ่ง
เกลียด อาหารชนิดเดียวกันจานเดียวกัน คนหนึ่งกินได้อย่างเอร็ดอร่อย อีกคน
กินไม่ได้ เพราะความชอบความชังนี้เอง เราจึงต้องฝึ กไม่ให้ชอบในสิง่ ทีเ่ ราชอบ
จะได้ไม่ตดิ ให้ชอบในสิง่ ทีเ่ ราชัง จะได้ไม่รงั เกียจ จะได้ไม่มปี ฏิกริ ิยา
ถาม ถ้าเราชังนี่ อย่างทํางานเกี่ยวกับหนังสือ บางบทความบางคนเราไม่ชอบเราก็จะไม่
อ่าน ทีน้ วี ธิ ีแก้จะใช้วธิ ีอย่างท่านอาจารย์วา่ ได้ไหม คืออ่านจนกว่าใจจะเป็ น
อุเบกขา
ตอบ ถ้าเป็ นการงานก็ตอ้ งยึดหลักเหตุผล ถึงแม้จะไม่ชอบแต่เป็ นหน้าทีต่ อ้ งอ่านก็ตอ้ ง
อ่าน ถ้าไม่ใช่หน้าทีก่ ารงานก็เลือกได้ ควรเลือกอ่านในสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ และไม่อ่าน
ในสิง่ ทีเ่ ราชอบ เช่นอ่านหนังสือธรรมะ ไม่อ่านหนังสือบันเทิง
ถาม อ่านในสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ จนกว่าเราจะไม่คดิ อะไรกับมันเลย
ตอบ ใช่ ถ้าไม่ชอบพิจารณาความตาย ก็ตอ้ งพิจารณาจนไม่รู้สกึ อะไรกับความตาย สิง่
ทีเ่ ราชอบคือเทีย่ วอย่างนี้ ก็อย่าไปคิดถึงเรื่องเทีย่ ว จะได้ไม่เทีย่ ว พวกเราติดอยู่
กับสิง่ ทีเ่ ราชอบกัน ถึงไปอยู่วดั ไม่ได้ เพราะชอบดูหนังฟังเพลง ชอบรับประทาน
อาหาร ๔ หรือ ๕ มื้อ พอไปอยู่วดั ก็ตอ้ งทําในสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ ก็ทาํ ไม่ได้ ถ้าทําได้
แล้วจะสบาย จะไม่ตดิ ไม่ชอบสิง่ ทีเ่ ราเคยชอบ เพราะให้ผลไม่ดเี ท่ากับสิง่ ทีเ่ ราไม่
ชอบ การไปอยู่วดั ไปนัง่ สมาธิไปปฏิบตั ธิ รรมนี้ พอติดใจแล้วจะไม่อยากทํา
เมือ่ ก่อนเคยชอบดูหนังฟังเพลงกินเหล้าเมายา พอรู้วา่ มีผลเสียตามมา เวลาไม่ได้
ทําจะเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่ พอมาปฏิบตั ธิ รรม ตอนต้นก็เศร้าสร้อยหงอย
เหงาว้าเหว่เพราะต้องอยู่คนเดียว พอจิตสงบก็จะไม่เหงาแล้ว ไม่เศร้าสร้อยแล้ว
เกิดปี ตเิ กิดความสุขขึ้นมา จะอยากปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้น
พยายามทําในสิง่ ทีไ่ ม่ชอบเถิด สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนี
่
้ เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราไม่
ชอบทํากัน พยายามทําให้มาก พอติดแล้วจะสบายจะมีความสุข เพราะสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
เราชอบนี้ ไม่เป็ นพิษภัยกับจิตใจ มีแต่คุณอย่างเดียว
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เป็ นทีพ่ ง่ึ ของจิตใจได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราชอบนี้ไม่ได้เป็ นทีพ่ ง่ึ แต่เป็ นยาพิษกับจิตใจ จะ
สร้างความทุกข์ให้กบั เรา เวลาสูญเสียสิง่ ทีเ่ ราชอบไป สูญเสียบุคคลนัน้ บุคคลนี้
สูญเสียงานการตําแหน่งต่างๆ แล้วในทีส่ ุดก็ตอ้ งสูญเสียชีวติ ร่างกายไป นี่คอื สิง่
ทีเ่ ราชอบ เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไม่ให้ชอบ ร่างกายก็อย่าไปชอบ อย่า
ไปรัก อย่าไปอยากให้อยู่นานๆ ปล่อยให้อยู่ไปตามอัตภาพ เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะไปก็
ปล่อยไป อย่าไปชอบไปยึดไปติด แล้วเวลาไปจะไม่รู้สกึ อะไรเลย ถ้ารักถ้าหวง
เวลาจากไปจะทุกข์ทรมานใจมาก เพียงแต่คดิ ก็ยงั ไม่กล้าคิดเลย นี่คอื ปัญหาของ
พวกเรา ทีจ่ ะต้องเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแก้ การให้ทานนี่ ก็เป็ นการสละ
ของทีเ่ ราชอบไป มีใครบ้างทีไ่ ม่ชอบเงินบ้าง แต่วนั นี้เรามาสละกัน ทําในสิง่ ทีเ่ รา
ไม่ชอบทํากัน คือเอาเงินมาให้คนอืน่ ถ้าทําด้วยความยินดีก็จะมีความสุข ถ้าไม่
ยินดีก็จะเสียดาย
ถาม เราเป็ นผูป้ ฏิบตั ธิ รรม มันคงในพระรั
่
ตนตรัยนี้ ควรปฏิบตั ติ วั ต่อเทวดาอย่างไร ที่
บ้านมีศาลพระภูมิ เราไหว้ท่านได้หรือเปล่าคะ
ตอบ ถ้าไหว้แบบไหว้ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ก็ไหว้ได้ แต่ไม่ไหว้แบบเป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ เป็ นครู
เป็ นอาจารย์ ถ้าเป็ นเทพทีร่ ู้ธรรมะ จะนับถือเป็ นอาจารย์ก็ได้ ถ้าเป็ นอริยเทพเป็ น
พระโสดาบัน อย่างพระพุทธมารดา เราก็นบั ถือเป็ นพระอริยสงฆ์ได้ จะเป็ นเทพ
เป็ นพรหมหรือเป็ นมนุษย์ ก็มจี ติ ใจทีม่ คี วามโลภโกรธหลงหรือมีธรรมะ ถ้ามี
ธรรมะก็บูชาได้ ถ้ามีอริยธรรมเป็ นพระอริยสงฆ์ จะเป็ นเทพเป็ นพรหมเป็ นมนุษย์
ก็เหมือนกัน ถ้าไม่รู้วา่ เขาเป็ นอะไร ก็ให้ถอื ว่าเป็ นเพือ่ นร่วมโลกร่วมเกิดแก่เจ็บ
ตาย ทีม่ บี ญ
ุ มากกว่าเราจึงได้เป็ นเทพ เราไม่มบี ญ
ุ เท่าเขาจึงเป็ นมนุษย์ ก็นบั ถือ
เขาในฐานะทีม่ บี ญ
ุ มากกว่าเรา เช่นเรานับถือคนทีม่ ศี ีลมากกว่าเรา เช่นพระภิกษุ
ทีเ่ รานับถือเพราะมีศีล ๒๒๗ ข้อ แต่ไม่ได้นบั ถือท่านเพราะเป็ นอริยสงฆ์ ถ้าจะ
ไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็ตอ้ งไหว้ทีค่ ุณธรรม
ถาม แล้วอย่างคนทีจ่ ดั ผลไม้ไหว้พระภูมอิ ย่างนี้ถูกหรือเปล่าคะ
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ตอบ ไม่เห็นผิดอะไร เขาเคารพนับถือแล้วอยากจะเซ่นจะไหว้ แต่ถามว่าได้บญ
ุ ไหม
คําตอบคือไม่ได้ เพราะไม่ได้ให้ใคร เหมือนเอาของไปตัง้ ไว้ในป่ าช้าทีฝ่ งั ศพพ่อ
แม่ พอไหว้เสร็จก็เอามากินกัน
ถาม แล้วคนทีต่ งั้ กระทงแล้วปักธู ปให้สมั ภเวสี
ตอบ เหมือนกัน ไหว้ไปตามความเชื่องมงาย
ถาม แล้วเขามากินหรือเปล่าคะ
ตอบ กินได้ทไ่ี หน เขาเป็ นนามธรรม กินรู ปธรรมไม่ได้ เขารับรู้แล้วก็มคี วามอิม่ เอิบใจ
มีความสุขใจ ทีม่ คี นรักเขา เคารพบูชาเขา เหมือนกับไปรดนํา้ ดําหัวผูใ้ หญ่ เรา
ไม่ได้ให้อะไรท่าน เราเพียงเอานํา้ ไปรด แต่ก็ทาํ ให้ท่านมีความสุขใจ ทีเ่ ราเป็ นห่วง
เป็ นใย มีความเคารพนับถือท่าน
ถาม แล้วอย่างคาถาต่างๆ ของหลวงพ่อหลายๆองค์ ถ้าเป็ นผูป้ ฏิบตั ธิ รรมควรจะนํามา
ท่องหรือเปล่าคะ
ตอบ คาถาต่างๆในพระไตรปิ ฎก เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเข้าใจความหมายก็
จะเป็ นปัญญา ถ้าไม่เข้าใจความหมายท่องไปก็จะได้สมาธิ ไม่วา่ จะเป็ นคาถาบท
ใดก็ตาม จะเป็ นธรรมจักรก็ได้ เป็ นมหาสติปฏั ฐานสูตรก็ได้ ทัง้ หมดนี้เป็ นคํา
สอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราท่องแล้วเกิดความเข้าใจ ก็จะเสริมปัญญาบารมี
ให้แก่กล้าขึ้น ถ้าไม่เข้าใจความหมายแล้วท่องไปเรื่อยๆ ก็จะเป็ นเครื่องผูกใจไว้
ไม่ให้ไปคิดฟุ้งซ่าน ก็จะเป็ นสมาธิ ในทางพระพุทธศาสนาก็มผี ลเพียง ๒
ประการนี้ แต่ลทั ธิอน่ื มีผลเป็ นอย่างอืน่ ก็ได้ เช่นคาถาเรียกเสือ หลวงตาเคยเล่า
ให้ฟงั ว่า สมัยทีท่ ่านเป็ นฆราวาส ท่านรู้จกั โยมคนหนึ่งทีส่ อนคาถาเรียกเสือ จะพา
ลูกศิษย์ทอ่ี ยากจะขีเ่ สือเข้าไปในป่ า แล้วสอนให้ท่องคาถานี้ ไม่นานเสือก็จะเดิน
สะลึมสะลือมา อันนี้เป็ นเรื่องไสยศาสตร์ ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
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ถาม แล้วอย่างคาถาป้ องกันภัย ถ้าเราสวดแสดงว่ายังยึดติดใช่ไหมคะ
ตอบ ป้ องกันภัยทางจิตใจ เช่นเกิดความกลัวมากๆ ก็ท่องคาถาไปจนหายกลัว ไม่ได้ไป
ป้ องกันภัยทางร่างกาย แต่ป้องกันภัยทางจิตใจ
ถาม แล้วคาถาเงินล้านละคะ
ตอบ ต้องพิสูจน์ดูเอาเอง ถ้าท่องจนได้ความสงบ ก็จะมีคุณค่ายิง่ กว่าเงินล้าน ถ้าได้
ความสงบแล้วจะไม่อยากได้เงินล้าน เพราะดีกว่ามีคุณค่ามากกว่า เราถึงลาออก
จากงานได้เลย เพราะได้สมาธิได้ความสงบนี้ มีคุณค่ากว่าเงินเดือนไม่ก่พี นั บาท
ในตอนนัน้ ต้องเสียเวลาวันละ ๘ ชัว่ โมง อาทิตย์ละ ๕ วันเพือ่ จะได้เงินมาไม่ก่ี
พันบาท สูเ้ อาเวลามานัง่ สมาธิไม่ได้ คุณค่ามันต่างกันมาก ความสงบนี้เงินล้านซื้อ
ไม่ได้ เป็ นอุบายของนักปราชญ์ ให้พวกทีอ่ ยากรวยนี้ได้รวยจริงๆ คือได้จติ ที่
สงบ แล้วจะรู้วา่ ความรวยอยู่ตรงนี้เอง ภัยต่างๆก็อยู่ในใจ ทีไ่ ปคิดฟุ้งซ่าน ไปคิด
กลัว ไปคิดรักชังหลงกับสิง่ ต่างๆ พอสวดคาถาไปจนจิตสงบปั๊บ ความรู้สกึ ต่างๆ
เหล่านี้ก็จะหายไปหมด เป็ นอุบายของนักปราชญ์
ถาม เฉพาะมนุษย์หรือเปล่า ทีส่ ามารถปฏิบตั ธิ รรมบําเพ็ญภาวนา อย่างเทวดาและ
พรหมนี่ สามารถปฏิบตั ธิ รรม สามารถเข้านิพพานได้ไหมคะ หรือต้องกลับมา
เป็ นมนุษย์ก่อน
ตอบ ได้ ถ้าสนใจธรรมะ ไม่จาํ เป็ นต้องกลับมาเป็ นมนุษย์ก่อน ถ้ามีคนสอนในขณะที่
เป็ นเทพ เช่นพระพุทธเจ้าทรงไปสอนพระพุทธมารดาให้บรรลุเป็ นพระโสดาบัน
พอเป็ นโสดาบันแล้วก็จะปฏิบตั เิ องได้ สามารถเลือ่ นขัน้ ขึ้นไปตามลําดับ จนถึงขัน้
พระอรหันต์ เพราะรู้ทางแล้ว เพียงแต่วา่ จะไปช้าหรือไปเร็ว ถ้ามีอาจารย์คอย
กํากับอยู่ทกุ ขัน้ ก็จะไปเร็ว ถ้าไม่มอี าจารย์กจ็ ะไปช้า เพราะจะติดตามขัน้ ต่างๆ ใน
แต่ละขัน้ จะมีปญั หา เป็ นปริศนาธรรม ทีต่ อ้ งแก้ถงึ จะข้ามไปได้ ถ้าไม่มคี นบอกก็
จะช้า แต่จะรู้จนได้จะแก้จนได้ ท่านถึงแสดงไว้ว่าถ้าเป็ นพระโสดาบันแล้ว พระ
นิพพานก็จะเป็ นผลทีจ่ ะตามมา ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก จะไปได้เอง เพราะได้หลัก
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ได้แนวแล้ว เข้าใจหลักของพระอริยสัจ ๔ แล้ว ว่าความทุกข์เกิดจากสมุทยั คือ
ความอยากต่างๆ ทีน้ ีก็อยู่ทว่ี า่ จะตัดความอยากต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในใจให้หมดไปได้
เมือ่ ไหร่ พระโสดาบันก็กาํ จัดไปได้เพียงส่วนหนึ่ง ต้องปฏิบตั ติ ่อไปเพือ่ กําจัดให้
หมดไป พอเป็ นพระอนาคามีแล้วถ้าตายไปก็ไปเกิดบนชัน้ พรหม ก็สามารถ
ปฏิบตั ใิ นชัน้ พรหมได้ แล้วก็บรรลุพระนิพพานได้ ไม่ตอ้ งมีใครมาสอน เพราะมี
คําสอนอยู่ในใจแล้ว มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถชําระใจให้สะอาด
บริสุทธิ์ได้เต็มทีเ่ ท่านัน้ เอง ถ้าเป็ นปุถชุ นแล้วตายไป จะไม่มแี สงสว่างนําทางไป
พระนิพพาน
ถาม ถ้าเป็ นฆราวาสเป็ นผูห้ ญิง ไม่มโี อกาสได้บวชเป็ นพระภิกษุ จะมีสทิ ธิ์เหมือนกัน
ไหม
ตอบ มี ถ้าบวชทางใจ เพราะทุกอย่างอยู่ทใ่ี จ ไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย ถ้าอยากจะถือศีลของ
ภิกษุณีก็ถอื ได้เลย เปิ ดหนังสือดูวา่ ภิกษุณีถอื ข้อไหนบ้าง เราก็ถอื ไป เราก็เป็ น
ภิกษุณีทางใจแล้ว แต่ทางกายคนอืน่ เขาไม่รู้วา่ เราเป็ น แต่เราเป็ นภิกษุณีทางใจ
ดีกว่าพระบางรูปเป็ นภิกษุทางกาย แต่ทางใจมีศีลไม่ครบ ไม่ได้อยู่ทก่ี าย อยู่ทใ่ี จ
ทานศีลภาวนาอยู่ทใ่ี จ ไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย ทุกคนมีสทิ ธิ์เท่ากันหมด ในการบรรลุ
มรรคผลนิพพาน ไม่วา่ จะเป็ นหญิงเป็ นชายเป็ นเด็กเป็ นผูใ้ หญ่เป็ นคนแก่ ไม่ได้
อยู่ทร่ี ่างกาย อยู่ทใ่ี จ ถ้ามีบารมีแก่กล้าพอก็สามารถเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ
ได้
ทีพ่ วกเรามาทําบุญกันมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน
ก็เพือ่ มาเสริมสร้างทานบารมี
ปัญญาบารมี กลับไปทีบ่ า้ นไปนัง่ ทําสมาธิก็สร้างอุเบกขาบารมีข้นึ มา ถ้าใน
ชีวติ ประจําวันเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ก็จะมีสติคอยดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ พวก
เราเป็ นนักบวชได้ทกุ คนทุกเวลา ถ้าชีวติ ของเรามีเรื่องมากมีภาระมาก ก็ทาํ ให้เรา
ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างเต็มที่ ไม่เหมือนกับพวกทีบ่ วชจริงๆ พอบวชเป็ นพระก็
ไม่ตอ้ งทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เช้าอุม้ บาตรเข้าไปในหมูบ่ า้ นก็ได้อาหาร
แล้ว ถ้าเป็ นญาติโยมก็ตอ้ งทํางาน ๘ ชัว่ โมง ๑๐ ชัว่ โมง เพือ่ หารายได้มาจุนเจือ
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เวลาก็หมดไปมาก เวลาทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมก็เลยมีนอ้ ย ฆราวาสส่วนใหญ่จงึ ทําได้
แต่ทาน ศีลก็อาจจะได้บา้ งไม่ได้บา้ ง ส่วนภาวนานี้แทบจะไม่ได้เลย ให้รู้ไว้ว่า
มรรคผลนิพพานนี้ ไม่ได้ข้นึ กับเพศกับวัย ไม่ได้ข้นึ กับฐานะการเงินการทอง จะ
รวยหรือจนไม่สาํ คัญ อยู่ทจ่ี ะสามารถปฏิบตั ติ าม ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ได้
หรือไม่เท่านัน้ เอง ถ้าปฏิบตั ไิ ด้ก็บรรลุได้
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กัณฑ์ท่ี ๔๑๘

ร่างกายไม่ใช่เรา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เรื่องของร่างกายก็คอื เรื่องของการเกิดแก่เจ็บตาย เรื่องของอนัตตา ไม่ใช่ตวั เราของเรา
ถ้าแยกใจออกจากร่างกายได้ ก็จะไม่เป็ นปัญหา ร่างกายเป็ นเหมือนเครื่องมือชิ้นหนึ่ง
เช่นเครื่องอัดเสียงนี้ เวลาเสียเราก็ซ่อม ซ่อมไม่ได้ก็ท้งิ ไป ร่างกายของคนเราก็เช่นกัน
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษาไป รักษาได้ก็ดี รักษาไม่ได้ก็ดี เพราะร่างกายไม่ใช่เรา เรา
คือใจ ใจคือผูร้ ู้ ธาตุรู้ ร่างกายเป็ นธาตุ ๔ เป็ นดินนํา้ ลมไฟ เป็ นเครื่องมือ เป็ นวัตถุ ต้อง
ปล่อยวาง ไม่ยดึ ติดกับร่างกาย ดูแลไปตามหน้าที่ เหมือนดูแลทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงิน
ทองต่างๆ พอถึงเวลาทีต่ อ้ งแยกจากกันก็ตอ้ งปล่อย ถ้าได้ศึกษาก็จะรู้จกั วิธีปล่อย ถ้า
ไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้ ก็จะยึดติด จะทุกข์ทรมานใจ ร่างกายไม่ได้ทกุ ข์ทรมานไปกับความ
แก่ ความเจ็บ ความตาย เครื่องอัดเสียงนี้ก็ไม่ได้ทกุ ข์เวลาทีใ่ ช้งานไม่ได้ เพราะไม่มี
ความรู้สกึ นึกคิด ผูท้ ม่ี คี วามรู้สกึ นึกคิดคือใจหรือธาตุรู้ เพียงแต่วา่ ธาตุรู้น้ ี ไม่มปี ญั ญา
ไม่มสี มั มาทิฐิ ไม่เห็นว่าตัวธาตุรู้ ไม่ได้เป็ นร่างกาย ไม่รู้วา่ ร่างกายเป็ นอนิ จจัง ไม่เทีย่ ง มี
การเปลีย่ นแปลง อนัตตา ไม่สามารถควบคุมบังคับให้ร่างกายเป็ นไปตามทีใ่ จต้องการได้
ไม่สามารถสังให้
่ ร่างกายสาวไปตลอด ให้เป็ นสาวล้านปี ร่างกายต้องเปลีย่ นไปตามวัย
อนิจจังก็คอื ไม่น่ิงไม่คงที่ มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา
เริ่มเปลีย่ นตัง้ แต่ตอนทีป่ ฏิสนธิในครรภ์ เพราะจะค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาตามลําดับ พอ
เจริญเต็มทีก่ ็ตอ้ งคลอดออกมาจากครรภ์ หลังจากนัน้ ก็ได้รบั การดูแลด้วยอาหารนํา้ ลม
แล้วก็ค่อยเจริญเติบโตต่อไป จนถึงขีดสูงสุดของความเจริญ หลังจากนัน้ ก็จะเริ่มเสือ่ ม
ชราภาพไปตามลําดับ จะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไป นี่คอื ธรรมชาติของร่างกาย อนิ จจัง
คือเปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา อนัตตาคือไม่สามารถควบคุมบังคับได้ ทุกขังคือทุกข์ใจ
เพราะไปยึดติดกับร่างกาย ถึงแม้ไม่ใช่ร่างกายของเราก็ทกุ ข์ได้ เช่นร่างกายของคนทีเ่ รา
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รัก ถ้าไปยึดติดก็จะอยากให้เขาอยู่ไปนานๆ นี่ก็เป็ นสมุทยั เป็ นภวตัณหา เป็ นอริยสัจข้อ
ที่ ๒ ทีท่ าํ ให้เกิดอริยสัจข้อที่ ๑ คือทุกข์ข้นึ มาในใจของผูท้ ไ่ี ปยึดติดกับร่างกาย ไม่วา่ จะ
เป็ นร่างกายทีไ่ ด้มาจากการปฏิสนธิในครรภ์ หรือร่างกายของคนอืน่ เช่นร่างกายของบิดา
มารดาสามีภรรยาบุตรธิดา ใจทุกข์เพราะใจมีอปุ าทาน ไปยึดไปติดไปอยาก ให้ร่างกาย
เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ สําหรับผูท้ ไ่ี ด้ศึกษาได้ปฏิบตั จิ นมีดวงตาเห็นธรรม จะเห็นว่า
ร่างกายเป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตา จะปล่อยวาง ไม่อยากให้เป็ นอย่างอืน่ เวลาแก่ก็ไม่ได้
อยากให้เป็ นอย่างอืน่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้อยากให้เป็ นอย่างอืน่ เวลาตายก็ไม่ได้
อยากให้เป็ นอย่างอืน่ ถ้าไม่มคี วามอยากเหล่านี้ ทุกขังก็จะไม่เกิด เพราะความไม่อยาก
เป็ นมรรค เป็ นสัมมาทิฐิ เป็ นสัมมาสังกัปโป คือเห็นว่าร่างกายต้องแก่เจ็บตายเป็ น
ธรรมดา เป็ นการเห็นด้วยปัญญา เห็นแล้วก็จะปล่อยวาง ปล่อยให้เป็ นไปตามความจริง
นี่คอื มรรค สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปโป พอปล่อยวางได้ก็จะละสมุทยั ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของ
ความทุกข์ใจได้ ทุกข์ก็จะไม่มอี ยู่ในใจของผูท้ ม่ี สี มั มาทิฐิ มีสมั มาสังกัปโป มีมรรค จะ
เป็ นใจทีส่ งบเย็นสบาย มีความสุข ไม่วา่ ร่างกายจะเป็ นอย่างไร ใจจะไม่ทกุ ข์ไปกับการ
เปลีย่ นแปลงของร่างกาย เพราะมีสมั มาทิฐิ มีสมั มาสังกัปโป มีมรรค
อนิจจังทุกขังอนัตตานี้ก็เกี่ยวโยงไปถึงอริยสัจ ๔ เพราะทุกขังก็คอื อริยสัจข้อที่ ๑ ถ้าเห็น
ทุกข์ก็จะเห็นว่าเกิดจากสมุทยั ถ้าไม่ได้พบพระพุทธศาสนา เวลาทุกข์จะไม่รู้วา่ เกิดขึ้นได้
อย่างไร จะดับได้อย่างไร ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระอริยสัจ ๔ แล้วนําออกมาเผย
แผ่ให้แก่สตั ว์โลกอย่างพวกเราถึงจะรู้กนั ถ้าพวกเราศึกษาจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ แล้วนําเอาไปปฏิบตั ไิ ด้ ก็จะดับความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ ด้วยการละความอยาก
ต่างๆ ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆภายในใจ การทีจ่ ะละความอยากต่างๆได้ ก็ตอ้ ง
เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิง่ ต่างๆนี้เอง แต่เรามักจะไม่เห็นกัน มักจะคิดว่าจะอยู่กบั เรา
ไปตลอด เวลาได้อะไรมา ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องเสียไป หรือต้องจากเขาไปสักวันหนึ่ง
จะคิดว่าจะมีความสุขกับเขาไปเรื่อยๆ ไม่มวี นั สิ้นสุด ไม่เคยคิดว่าเขาเป็ นเหมือนระเบิด
เวลา ทุกสิง่ ทุกอย่างทีไ่ ด้มานี้เป็ นเหมือนระเบิดเวลา รอเวลาทีจ่ ะระเบิดใส่เรา เวลาทีเ่ กิด
การเปลีย่ นแปลงหรือดับไป พวกเราไม่ค่อยใช้ปญั ญากัน จึงถูกความหลงหลอก พอเห็น
อะไรก็หลอกว่าดี เอามาเถิด จะมีความสุข ไม่เคยคิดเลยว่าเป็ นระเบิดเวลา จะต้อง
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ระเบิดใส่เราสักวันหนึ่งไม่ชา้ ก็เร็ว ร่างกายของเรานี้ก็เป็ นเหมือนระเบิดเวลา รอเวลา
ระเบิดใส่เรา เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบอุบตั เิ หตุ ทําให้เสียอวัยวะไป ก็จะสร้างความ
ทุกข์ให้กบั เรา ถ้าไม่รู้ทนั ไม่ยอมรับความจริงว่าต้องเป็ นอย่างนี้
ต้องเจริญสติอยู่ทกุ เวลานาที จะได้รู้วา่ จิตกําลังคิดไปในทางมรรคหรือสมุทยั ถ้าคิดไป
ในทางมรรคก็จะคิดว่าต้องเป็ นอย่างนี้ อะไรจะเกิดก็ตอ้ งเกิด ห้ามไม่ได้ ขณะนี้เป็ น
อย่างไรก็ตอ้ งเป็ น ถ้าไม่อยากให้เป็ นอย่างอืน่ ก็จะไม่ทกุ ข์ เช่นนัง่ อยู่ตรงนี้ ถ้าไม่ได้อยาก
ทีจ่ ะลุกไปไหน ก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้าอยากแล้วไปไม่ได้ก็จะทุกข์ จะกระวนกระวาย ต้องเจริญ
สติอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มสี ติก็จะเจริญปัญญาไม่ได้ ใจจะลอยไปลอยมา จะไม่อยู่กบั
ปัจจุบนั ไม่อยู่กบั เหตุการณ์ จะไม่สามารถสอนใจให้ยอมรับกับเหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้น
ได้ ถ้าไม่มสี ติเวลาสัมผัสกับสิง่ ทีช่ อบก็จะอยากได้ สัมผัสกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบก็จะอยากหนี
จากสิง่ นัน้ ไป ใจจะไม่น่ิง จะทุกข์ทรมาน เวลาชอบก็นงั ่ นิ่งๆไม่ได้ ต้องขยับไปหาสิง่ ที่
ชอบ เวลาไม่ชอบก็นงั ่ นิ่งๆไม่ได้ ต้องขยับหนีสง่ิ ทีไ่ ม่ชอบไป เพราะไม่มสี ติคอยควบคุม
ใจ ไม่ให้ชอบหรือไม่ชอบนัน่ เอง ด้วยการสอนใจให้เห็นว่าความชอบหรือไม่ชอบนี้เป็ น
สมุทยั เป็ นภวตัณหา เป็ นวิภวตัณหา ชอบก็เป็ นภวตัณหาอยากได้ ไม่ชอบก็เป็ น
วิภวตัณหาไม่อยากได้ ถ้ามีปญั ญาก็จะเห็นว่า ไม่มอี ะไรทําร้ายใจได้ นอกจากใจทําร้าย
ใจเอง ด้วยความชอบหรือไม่ชอบ เพราะขาดเครื่องมือทีจ่ ะควบคุมใจให้น่งิ ให้เป็ นกลาง
ไม่ให้ชอบหรือไม่ชอบ ก็คอื สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปโป ทีเ่ ป็ นมรรค
นี่เอง
มรรคนี้แหละทีจ่ ะหยุดความชอบหรือไม่ชอบ หยุดตัณหาทัง้ ๓ คือกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา หยุดด้วยสัมมาสติ สัมมาสังกัปโป ก็คอื สติปญั ญา ทีม่ หี ลายระดับด้วยกัน
ระดับปุถชุ นก็ระดับหนึ่ง ระดับพระอริยบุคคล ก็แบ่งเป็ น ๔ ขัน้ มีกาํ ลังทีจ่ ะหยุดตัณหา
ความอยากต่างๆได้ต่างกัน จึงแบ่งเป็ น ๕ ระดับด้วยกันถ้านับระดับปุถชุ นด้วย ปุถชุ นก็
มีสติปญั ญาในระดับทีด่ บั ความอยากต่างๆได้ไม่มาก คือดับความอยากทีจ่ ะไปทําบาปได้
รักษาศีล ๕ ได้ ถ้าตํา่ กว่านัน้ ก็จะเป็ นระดับของเดรัจฉาน ไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะรักษาศีล ๕
ได้ เวลาหิวก็จะหาอาหารมากิน จะเป็ นสัตว์ทต่ี ายไปแล้วหรือทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ก็ได้ ไม่ได้คิด
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ว่าเป็ นเรื่องเสียหายอะไร สัตว์ใหญ่จงึ กินสัตว์นอ้ ย เพราะสติปญั ญาไม่ได้อยู่ในระดับที่
จะรักษาศีล ๕ ได้ ไม่รู้เรื่องบาปบุญ ว่าการฆ่าสัตว์เป็ นบาป จะมีโทษตามมา ถ้าเป็ น
มนุษย์ก็จะได้การอบรมสังสอน
่
จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้รกั ษาศีล ไม่ให้ฆ่าสัตว์ตดั
ชีวติ ก็จะรักษาศีล ๕ ได้ ไม่ฆ่ามนุษย์ดว้ ยกันเป็ นอาหาร เหมือนสัตว์เดรัจฉาน เพราะ
ระดับของสติปญั ญาต่างกัน
ถ้าเป็ นขัน้ พระโสดาบัน ก็จะมีสติปญั ญาทีจ่ ะไม่ทาํ บาป ไม่ละเมิดศีล ๕ เลย มีปญั ญา
เห็นว่าการละเมิดศีล ๕ เป็ นโทษมากกว่าการตาย จึงยอมตายไม่ต่อสูป้ ล่อยให้เขาฆ่า
เวลาตายไปแล้วไม่ตอ้ งไปเกิดในอบาย ไม่ตอ้ งไปใช้กรรมต่อ ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์
เลย เพือ่ มาปฏิบตั ธิ รรมต่อ ถ้ายังปฏิบตั ไิ ม่ถงึ ขัน้ สูงสุด ถ้าไปฆ่าผูท้ จ่ี ะฆ่าตน ตายไปก็
ต้องไปใช้กรรมก่อน เช่นพระเทวทัต ท่านก็มศี ีลมีสมาธิ แต่ยงั ไม่ได้เป็ นพระอริยเจ้า ยัง
ไม่ได้เป็ นพระโสดาบัน ยังเป็ นปุถชุ นอยู่ พอไปทําบาปต่อพระพุทธเจ้า พยายามฆ่า
พระพุทธเจ้า พอตายไปก็ตอ้ งไปใช้กรรมในนรกก่อน ก่อนทีจ่ ะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ มา
บําเพ็ญจนได้เป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้าต่อไป ถ้าไม่ได้ทาํ ร้ายพระพุทธเจ้า ตายไปไม่ตอ้ งไป
ใช้กรรมในนรก ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้บรรลุเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้าเลย ถึงแม้จะ
มีฤทธิ์มสี มาธิ แต่ไม่เป็ นธรรมขัน้ อริยะ ขัน้ อริยธรรมต้องมีปญั ญา ต้องมีดวงตาเห็น
ธรรม ต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายในขันธ์ ๕ เห็นว่าร่างกายเกิดแล้วต้องแก่
ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าไปปกป้ องร่างกายด้วยการฆ่าผูอ้ น่ื ก็จะต้องไปใช้กรรมในอบาย
ท่านจึงไม่ฆ่าโดยเด็ดขาด ภพชาติก็จะเหลือไม่เกิน ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก เพราะจะ
สามารถปฏิบตั จิ นบรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้
ขัน้ พระโสดาบันนี้ จะมีปญั ญาเห็นความไม่เทีย่ งของร่างกาย ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งเห็นความไม่
สวยงามของร่างกาย ทีส่ วยเพราะได้รบั การตบแต่ง ขัดสีฉวีวรรณ อาบนํา้ อาบท่า แต่ง
กาย แต่งหน้า แต่งตา ให้ดูสวยสะอาด ถ้าดูเวลาทีพ่ ง่ึ ตื่นขึ้นมา เวลาทีไ่ ม่ได้แต่งหน้าแต่ง
ตา ไม่ได้แต่งกาย ไม่ได้อาบนํา้ อาบท่า ก็จะเห็นว่าไม่สวย ถ้าเห็นเวลาเป็ นซากศพก็ยง่ิ ไม่
สวยใหญ่ ถ้าได้ดูอวัยวะต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในของร่างกาย ทีถ่ ูกผิวหนังปกปิ ดหุม้ ห่อไว้อยู่
เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นปฏิกูลขับออกมาจากร่างกาย ก็จะเห็นว่าไม่สวยงามอย่างทีค่ ดิ เลย ถ้าเห็น
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อย่างนี้ก็จะเลือ่ นขึ้นไป เป็ นพระสกิทาคามีและพระอนาคามีตามลําดับ พระสกิทาคามีจะ
เห็นประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เห็นบ้างไม่เห็นบ้างสลับกันไป จึงมีอารมณ์เบือ่ ๆอยากๆ
เพราะยังไม่ได้เห็นอย่างต่อเนื่อง เวลาพิจารณาก็จะเห็น เวลาไม่ได้พจิ ารณาก็จะไม่เห็น ก็
จะเกิดกามารมณ์ข้นึ มา นี่เป็ นสติปญั ญาขัน้ ที่ ๒ ถ้าเป็ นขัน้ ที่ ๓ ขัน้ พระอนาคามี ก็จะ
เห็นว่าไม่สวยเป็ นปฏิกูลตลอดเวลา เวลาเห็นข้างนอกทีไรก็จะเห็นข้างในด้วย จะเห็น
อวัยวะต่างๆ จะเห็นอาการ ๓๒ ทีม่ อี ยู่ในร่างกาย ถ้าเห็นอย่างนี้ตลอดเวลา กามารมณ์ก็
จะไม่เกิด จะอยู่คนเดียวได้ ไม่ตอ้ งมีคู่ครอง ไม่ตอ้ งมีสามี ไม่ตอ้ งมีภรรยา พระโสดาบัน
กับพระสกิทาคามีน้ ียงั มีกามารมณ์ ยังต้องมีสามีมภี รรยา เช่นนางวิสาขา เพราะ
สติปญั ญาของพระโสดาบันยังไม่สามารถหยุดกามารมณ์ได้ ถ้าได้เจริญอสุภกรรมฐาน
อยู่ตลอดเวลา กามารมณ์ก็จะไม่เกิด ทุกครัง้ ทีโ่ ผล่ออกมา ก็จะถูกมรรค คือสัมมาทิฐิ
คืออสุภกรรมฐานทําลายไปหมด นี่คอื เรื่องของสติปญั ญาเรื่องของมรรค ทีจ่ ะพัฒนา
จิตใจให้มคี วามสุขมากขึ้น ความทุกข์นอ้ ยลงไปเรื่อยๆ
อยู่ตรงทีจ่ ะเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาหรือไม่ ถ้าเห็นก็จะไม่มคี วามอยากให้เป็ นอย่างอืน่ ก็
จะไม่เกิดทุกขังขึ้นมา การเห็นไตรลักษณ์หรือสัมมาทิฐนิ ้ มี หี ลายระดับด้วยกัน คือระดับ
พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ สําหรับพระอรหันต์ตอ้ งดู
ไตรลักษณ์ภายในจิต ไตรลักษณ์ภายในร่างกายเป็ นหน้าทีข่ องพระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี พระอนาคามี พระโสดาบันก็จะเห็นว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้อง
ตาย พระสกิทาคามีจะเห็นอสุภะความไม่สวยงาม เห็นปฏิกูลความสกปรกของร่างกาย
เป็ นพักๆ พระอนาคามีจะเห็นตลอดเวลา จะไม่เห็นว่าสวยงามว่าสะอาดเลย พอเห็น
อย่างนี้แล้วปัญหาของร่างกายก็จะหมดไป สติปญั ญาไม่ตอ้ งพิจารณาร่างกายอีกต่อไป
สิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณาต่อก็คอื ปัญหาภายในจิต เพราะจิตยังมีไตรลักษณ์ปะปนอยู่ ยังมีข้นึ มี
ลง มีสุขมีทกุ ข์ ยังไม่เทีย่ ง ควบคุมบังคับไม่ได้ บังคับให้สุขตลอดเวลาไม่ได้ เวลา
เข้าสมาธิก็จะสุข พอออกจากสมาธิก็ตอ้ งใช้ปญั ญาคอยรักษาไว้ เพราะจะเปลีย่ นไป
เรื่อยๆ ตามอารมณ์ทม่ี ากระทบกับจิต สติปญั ญาก็จะเห็นว่า จิตก็เป็ นเหมือนร่างกาย มี
การเปลีย่ นแปลง มีเกิดมีดบั เป็ นอนัตตาเหมือนกัน ห้ามไม่ได้ ต้องยอมรับความจริง จะ
สุขก็รู้วา่ สุข จะเปลีย่ นไปก็ยอมรับ จะสว่างไสวหรือไม่ก็ยอมรับ ไม่ยดึ ติดกับความสว่าง
45

ไสว ไม่ยดึ ติดกับความสุข เพราะไม่ใช่สุขแท้ ไม่ใช่สุขทีถ่ าวร ไม่ใช่สุขทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง
เป็ นไตรลักษณ์ ถ้าอยากให้สุขให้สว่างไสวไปตลอด เวลาเปลีย่ นไปก็จะทําให้เกิดทุกข์
ขึ้นมา เพราะต้องคอยทําให้สว่างไสวให้สุขไปเรื่อยๆ ก็จะรู้วา่ ยังมีทกุ ข์อยู่
วิธีทจ่ี ะดับทุกข์น้ ีก็ตอ้ งละสมุทยั คือความอยากให้สว่างไสวอยากให้สุขไปเรื่อยๆ ต้อง
ปล่อยวาง จะสว่างก็ปล่อยให้สว่างไป จะสุขก็ปล่อยให้สุขไป ไม่สว่างไม่สุขก็ตอ้ งปล่อย
เช่นเดียวกัน พอปล่อยแล้วความสว่างความสุขก็จะหายไปเอง ต้องทําใจให้เป็ นกลาง ให้
สักแต่วา่ รู้ จะเปลีย่ นก็ปล่อยให้เปลีย่ นไป จะสว่างก็ปล่อยให้สว่างไป จะไม่สว่างก็ปล่อย
ให้ไม่สว่างไป
พอปล่อยแล้วก็จะหายไป
เหลือแต่ความว่างความสุขทีไ่ ม่มกี าร
เปลีย่ นแปลง เหมือนกับท้องฟ้ าทีไ่ ม่มเี มฆหมอก ความว่างของท้องฟ้ าไม่เปลีย่ น ความ
ว่างรอบตัวเรานี้ก็ไม่เปลีย่ น ว่างอยู่อย่างนัน้ สิง่ ทีท่ าํ ให้ไม่วา่ งก็คอื สิง่ ต่างๆ อย่างพวกเรา
นี้ ทําให้ความว่างตรงนี้ไม่วา่ ง พอพวกเราไปจากทีน่ ่กี ็จะว่างเหมือนเดิม ท้องฟ้ าไม่วา่ ง
เพราะเมฆหมอก พอไม่มเี มฆหมอกท้องฟ้ าก็จะว่าง ใจก็เหมือนกัน พอไม่มคี วามสว่าง
ไสวความสุขก็จะว่าง ความสว่างไสวและความสุขยังเป็ นสมมุตอิ ยู่ เป็ นเหมือนเมฆหมอก
บนท้องฟ้ า ผูป้ ฏิบตั จิ ะเข้าใจเมือ่ ปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ นี้ จะเห็นความแตกต่าง ระหว่างความสุข
ความสว่างไสว กับความว่างความสุขทีม่ หัศจรรย์น้ ี
ถ้าปฏิบตั ถิ งึ ความสว่างไสวความสุขภายในจิตแล้ว จะเห็นว่ามหัศจรรย์มาก แต่ไม่รู้วา่ ยัง
มีสง่ิ ทีม่ หัศจรรย์กว่านี้ คือการไม่มอี ะไรเลย ว่างหมดเลย ไม่มอี ะไรเลย อันนี้แหละที่
มหัศจรรย์กว่า ถ้าไม่ฉลาดก็จะติดอยู่ตรงนี้ ติดอยู่กบั ความสุขความสว่างทีม่ หัศจรรย์น้ ี
เวลาหายไปก็จะดึงกลับมา ก็จะต้องดึงอยู่เรื่อยๆ เวลาหายไปก็บริกรรมพุทโธๆ ก็จะดึง
กลับมาได้ เพราะหลงยึดติดกับความมหัศจรรย์น้ ี คิดว่านี่คอื จุดหมายปลายทางของการ
ปฏิบตั ิ ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์คอยสอนหรือสติปญั ญาวิเคราะห์ ก็จะไม่เห็นว่ายังเป็ นทุกข์
อยู่ ถ้ามีสติปญั ญามีครูบาอาจารย์คอยบอกทางก็จะรู้ทนั จะรู้วา่ เป็ นปัญหาเหมือนกับ
ร่างกาย เป็ นสภาวธรรมเหมือนกัน ต่างกันตรงทีร่ ่างกายเป็ นรู ปธรรม จิตเป็ นนามธรรม
แต่การปฏิบตั ติ ่อธรรมทัง้ ๒ นี้เหมือนกัน ต้องใช้ไตรลักษณ์เหมือนกันในการแก้ปญั หา
ต้องเห็นว่าไม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตา บังคับไม่ได้ ต้องยอมรับตามสภาพ จะอยู่ก็อยู่ จะไปก็
46

ไป จะได้ไม่เกิดทุกขังขึ้นมา จะดับทุกข์อย่างถาวร เพราะเป็ นสมมุตชิ ้นิ สุดท้ายทีเ่ หลืออยู่
ภายในใจ พอสมมุตทิ เ่ี ป็ นไตรลักษณ์น้ ี หมดไปจากใจแล้ว ใจก็จะว่าง จะสุขไปตลอด
นิ พพานัง ปรมัง สุญญัง นิ พพานัง ปรมัง สุขงั ถึงแม้ยังครองขันธ์ ๕ อยู่ ใจจะไม่ทกุ ข์
ไปกับการเปลีย่ นไปของขันธ์ ๕ จะรู้ทนั จะไม่รกั ไม่ชงั
นี่คอื สติปญั ญาขัน้ สูงสุด คือมหาสติมหาปัญญา พอผ่านร่างกายไปแล้ว สติปญั ญาก็จะ
เข้าสู่ระดับมหาสติมหาปัญญา จะทํางานเองโดยอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งบังคับเหมือนในระดับ
ร่างกาย ทีย่ งั ต้องคอยบังคับให้พจิ ารณาความแก่ความเจ็บความตาย ให้พจิ ารณาอสุภะ
อยู่เรื่อยๆ ผ่านขัน้ นี้ไปแล้ว จะเป็ นปัญญาทีค่ อยขุดคุย้ หาตัวสมุทยั หาภวตัณหา หา
วิภวตัณหา จะคอยดูทกุ ข์ทจ่ี ะเกิดขึ้นภายในใจอยู่ตลอดเวลา พอเกิดขึ้นปั๊บก็จะพิจารณา
เลยว่า เป็ นเพราะอะไร อยากได้อะไร อยากให้อยู่หรืออยากให้ไป จะละไปเรื่อยๆ จนไม่
มีตณั หา ไม่มรี กั ไม่มชี งั หลงเหลืออยู่ภายในใจ ก็จะไม่มอี ะไรให้ทาํ อีกต่อไป เพราะ
ปัญหาทัง้ หมดได้ถูกกําจัดหมดสิ้นไปแล้ว กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ทีเ่ ป็ นเหตุ
ของความทุกข์ ก็จะไม่มหี ลงเหลืออยู่ภายในใจ ก็จะรู้วา่ ไม่มภี พชาติอกี ต่อไป เพราะภพ
ชาติก็มาจากกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหานี่เอง ถึงพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่เกิดอีก
แล้ว พอไม่มคี วามอยากแล้วจะไปเกิดได้อย่างไร เป็ นสันทิฏฐิโก อกาลิโก สดๆร้อนๆ
เกิดจากการปฏิบตั ขิ องเรา เกิดจากสุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญายปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั
โน ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ไม่ได้อยู่ทใ่ี ครทัง้ นัน้ ไม่ได้อยู่ทพ่ี ระพุทธเจ้า ไม่ได้อยู่ทพ่ี ระ
ธรรมคําสอน ไม่ได้อยู่ทพ่ี ระอริยสงฆ์สาวก แต่อยู่ทผ่ี ูป้ ฏิบตั เิ อง ไม่ได้อยู่ทเ่ี พศอยู่ทว่ี ยั
จะเป็ นหญิงเป็ นชาย จะแก่หรือเด็ก จะเป็ นนักบวชหรือเป็ นฆราวาส ไม่สาํ คัญ สําคัญอยู่
ทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบหรือไม่ อยู่ตรงนี้
นี่คอื หลักประกันของมรรคผลนิพพาน คือการปฏิบตั ิ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า
ตราบใดผู ้ปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่ โลกนี้จะไม่ปราศจากพระอรหันต์ เพราะ
ธรรมเป็ นอกาลิโก ไม่ได้อยู่กบั พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ได้เอามรรคผลนิพพานไปกับ
ท่าน ท่านฝากไว้ในสวากขาโต ภควตาธัมโม ในสุปฏิปนั โน อุชฯุ ญายะฯ สามีจปิ ฏิปนั โน
นี่เอง อยู่ทอ่ี ตั ตาหิ อัตตโน นาโถ อยู่ทต่ี วั เรา เราต้องเป็ นผูแ้ สวงหาความรู้ ต้องศึกษา
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พระธรรมคําสอน พอรู้แล้วว่าจะต้องปฏิบตั อิ ะไรบ้าง ก็ตอ้ งปฏิบตั ิ พระพุทธเจ้าพระ
สาวกปฏิบตั แิ ทนเราไม่ได้ พ่อแม่พน่ี อ้ งปฏิบตั แิ ทนเราไม่ได้ เราต้องปฏิบตั เิ อง ก็ตอ้ ง
ย้อนมาดูทต่ี วั เราว่าปฏิบตั หิ รือเปล่า ถ้าไม่ปฏิบตั ผิ ลก็จะไม่เกิด อย่าไปโทษใคร อย่าไป
โทษว่ายาก ยากทีต่ รงไหน ยากทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ิ คนทีป่ ฏิบตั ไิ ม่เห็นว่ายากเลย คนทีไ่ ม่
ปฏิบตั ติ ่างหากทีว่ า่ ยาก ถ้าปฏิบตั กิ ็จะไม่ยาก เป็ นเพราะใจร้อนและขี้เกียจ อยากได้ผล
เร็วๆแต่ทาํ น้อยๆ พอต้องทํามากก็วา่ ยาก ต้องทําไปตามเหตุตามผล ทุกคนต้องทํา
เท่าๆกันหมด เหมือนกินข้าว ก็ตอ้ งกินเท่าๆกันถึงจะอิม่ เหมือนกัน การปฏิบตั กิ ็ตอ้ ง
ปฏิบตั เิ ท่ากัน ถึงจะได้ผลเท่ากัน ไม่มที างอืน่ มีทางนี้ทางเดียวเท่านัน้ คือปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบ ปฏิบตั ดิ ว้ ยตัวเราเอง อัตตาหิ อัตตโน นาโถ สูไ้ ม่ถอย
ธรรมะนี้แหละทีจ่ ะทําให้คนเราตื่นจากความไม่ดสี ู่ความดี ทําให้เราสุขให้เราเจริญ ทําให้
ทุกข์นอ้ ยลง ไม่มอี ย่างอืน่ อย่างอืน่ มีแต่ทาํ ให้เราทุกข์มากขึ้นสุขน้อยลง แต่เรามองไม่
เห็นกัน กลับเห็นว่าเป็ นสุขมากกว่าทุกข์ แต่ความจริงเรากอดความทุกข์มากกว่ากอด
ความสุข เพราะความสุขแบบนี้เป็ นเหมือนเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด สุขเพียงนิดเดียวแต่
ทุกข์มากกว่าหลายเท่า ทุกข์ตงั้ แต่มหาเศรษฐีลงมาถึงขอทาน เพราะมีความอยาก
เหมือนกัน ความอยากจะไม่หมดไปเพราะได้สง่ิ ทีอ่ ยากได้มา แทนทีค่ วามอยากจะ
น้อยลงไป กลับจะมีมากขึ้น ได้คบื ก็อยากได้ศอก ได้ศอกก็อยากจะได้วา ได้แสนก็
อยากจะได้ล ้าน ได้ล ้านก็อยากจะได้พนั ล้าน ความอยากจะน้อยลงไปด้วยการหยุดความ
อยาก ถ้าหยุดได้ความอยากจะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆ ครัง้ แรกๆจะแรง พอหยุดได้ความ
แรงก็จะลดลงไปเรื่อยๆ เวลาเลิกสุราใหม่ๆจะทุกข์ทรมานใจมาก เพราะความอยากมัน
รุนแรง แต่พออดไปได้เรื่อยๆ ความอยากก็จะเบาลงไปเรื่อยๆ การอดอาหารก็
เช่นเดียวกัน เวลาอดช่วงแรกๆจะหิวมาก พออดไปได้เรื่อยๆก็จะหิวน้อยลงไปเรื่อยๆ
พอผ่านวันที่ ๓ ไปแล้วจะไม่ค่อยหิว หมายถึงความหิวทางใจ ความหิวทีเ่ กิดจากความ
อยากจะน้อยลงไปตามลําดับ ส่วนความหิวของร่างกายจะไม่ทกุ ข์ทรมาน เหมือนกับ
ความหิวทางใจ จะรู้สกึ อ่อนเพลีย แต่จะมีกาํ ลัง เพราะกําลังอยู่ทใ่ี จ ถ้าทําจิตให้สงบได้
จะมีกาํ ลังเดินจงกรมนัง่ สมาธิ ได้มากกว่าตอนทีร่ บั ประทานอาหารเสียอีก เวลาได้
รับประทานอาหาร จะขี้เกียจ จะคิดถึงหมอน ถ้านัง่ สมาธิจะนัง่ สัปหงก
48

ถ้าจิตมีสมาธิมปี ญั ญาปล่อยวางความอยากได้จะมีพลัง ถึงแม้ร่างกายจะไม่มเี รี่ยวมีแรง
พลังของจิตจะผลักให้ร่างกายปฏิบตั ไิ ด้ ให้เดินจงกรมได้ให้นงั ่ สมาธิได้ นัง่ แล้วก็ไม่งว่ ง
เหงาหาวนอน ไม่ข้เี กียจ เดินจงกรมพิจารณาธรรมไปด้วยความเพลิดเพลิน พิจารณา
ความไม่เทีย่ งของรูปขันธ์ คือร่างกายของเราและของคนอืน่ พิจารณาความไม่เทีย่ งของ
สิง่ ต่างๆ อย่างเพลิดเพลินแล้วปล่อยวางไปตามลําดับ ความอยากกับเรื่องต่างๆจะเบา
บางลงไป ความสุขในใจจะมีเพิม่ มากขึ้นไป ความสุขความทุกข์ของร่างกายไม่แรงเหมือน
ความสุขความทุกข์ของใจ ถ้ามีสมุทยั ความอยากมาก ความทุกข์ใจก็จะมีมาก ถ้ามี
สติปญั ญามากเห็นไตรลักษณ์มาก ความสุขใจก็จะมาก เพราะปล่อยวางได้มาก นี่เป็ น
เคล็ดลับทีพ่ วกเราไม่รู้กนั พวกเราถูกกิเลสหลอกให้คดิ ว่า ต้องได้ตามความอยากแล้วถึง
จะมีความสุข ร่างกายต้องอิม่ หมีพมี นั ถึงจะมีความสุข นี่เป็ นความคิดของกิเลส ของ
กามตัณหาคือความอยากในกาม แทนทีจ่ ะอยากน้อยลงไปเวลาได้กนิ แล้ว กลับอยากจะ
กินมากขึ้น แทนทีจ่ ะเป็ นความสุขกลับกลายเป็ นความทุกข์ไป เวลาต้องอดอาหารก็จะ
ทรมานกว่าคนทีม่ คี วามอยากน้อยกว่า เวลาอดอาหารถ้าพ้น ๓ วันไปแล้วจะไม่ค่อยหิว
จะหิวช่วง ๓ วันแรก เพราะความอยากมีกาํ ลังมาก พอผ่าน ๓ วันแล้ว ความอยากจะ
อ่อนลงไปมาก จะอดต่ออีก ๓ วันได้อย่างสบาย จะไม่หวิ เหมือนกับอด ๓ วันแรก จึง
ต้องอดทีละหลายๆวันจะได้คมุ ้ ค่า การจะอดอาหารได้ก็ตอ้ งภาวนาเป็ น ต้องควบคุม
ความอยากได้ ถ้าไม่เคยภาวนาทําจิตให้สงบเลย เวลาอดอาหารจะทนไม่ได้ จะคิดแต่
เรื่องอาหารอยู่ตลอดเวลา ถ้านัง่ สมาธิหรือเดินจงกรมบริกรรมพุทโธๆอยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่มี
โอกาสคิดถึงเรื่องอาหาร ความหิวทีเ่ กิดจากกามตัณหาก็จะไม่เกิด แต่พอเผลอสติป ั๊บก็
จะคิดถึงอาหารจานเด็ด อาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ อาหารจานโปรดทันที นํา้ ลายจะไหล จะ
หิว จะรู ส้ กึ ทรมานใจขึ้นมาทันที
การอดอาหารนี้เป็ นอุบายทีจ่ ะบังคับให้เจริญสติ ควบคุมจิตใจให้อยู่กบั กรรมฐาน ให้อยู่
กับพุทโธ ให้นงั ่ สมาธิ ให้เดินจงกรม เพราะรู้วา่ เผลอไม่ได้ ถ้าเผลอจะทรมานใจ
เหมือนกับนักมวยทีข่ ้นึ เวที เผลอไม่ได้ ถ้าเผลอจะโดนหมัด ถ้าชกกระสอบทรายนี่เผลอ
ได้ เพราะกระสอบทรายไม่ชกกลับ ถ้ารับประทานอาหารก็เหมือนตอนทีไ่ ม่ได้ข้นึ เวที
มักจะเผลอปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่ อย แต่พออดอาหารนี้จะเผลอไม่ได้เลย ถ้าเผลอจะ
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คิดถึงอาหารจานโปรดทันที พอคิดปั๊บจะทุกข์ทรมานใจทันที จะคิดปรุงแต่งไม่หยุด
เวลาอดอาหารจึงต้องคอยบังคับให้นงั ่ สมาธิ พอออกจากสมาธิก็ให้เดินจงกรมต่อ ต้อง
ควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลา ไม่คลุกคลี จะปลีกวิเวกอยู่คนเดียว เดินจงกรมนัง่ สมาธิ จน
ติดเป็ นนิสยั อยู่ทว่ี ดั ป่ าบ้านตาด ถ้าไม่อดอาหารก็ตอ้ งออกไปบิณฑบาต ออกไปทํากิจ
ร่วมกับผูอ้ น่ื ก็จะเผลอคุยกัน ใจก็จะไม่สงบ ไม่กา้ วหน้า ไม่คดิ ถึงทางจงกรม ไม่คดิ ถึง
การนัง่ สมาธิ เพราะไม่มเี หตุบงั คับเช่นความหิว เหมือนกับยา ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่
คิดถึงยา แต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะคิดถึงยาตลอดเวลา เพราะอยากจะให้หาย เวลาอด
อาหารก็เหมือนกัน จะคิดนัง่ สมาธิเดินจงกรม ถ้าไม่ทาํ ความทุกข์ทรมานใจก็จะตามมา
เพราะจะคิดปรุงแต่งแต่เรื่องอาหาร
การปฏิบตั เิ พือ่ ยกระดับจิตนี้ตอ้ งบังคับถึงจะก้าวขึ้นไปได้ ถ้าอยู่อย่างสบายๆจะติดอยูก่ บั
สภาพเดิม เคยกินอยู่อย่างไรก็จะกินอยู่อย่างนัน้ จะไม่ได้พฒั นา เพราะไม่เจริญสติ นัง่
สมาธิ เดินจงกรม ถ้าต้องการจะยกระดับจิตก็ตอ้ งบังคับตน ถ้าเป็ นฆราวาสรักษาศีล ๕
ก็ให้รกั ษาศีล ๘ บังคับตนไม่ให้กนิ ข้าวหลังเทีย่ งวันไปแล้ว ไม่ให้ดูหนังฟังเพลง
โทรทัศน์ไม่ตอ้ งดู วิทยุไม่ตอ้ งฟัง เอาเวลานัน้ มานัง่ สมาธิ เดินจงกรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
จิตใจจะได้เจริญเติบโต ถ้าเป็ นต้นไม้ ถ้าไม่คอยใส่ป๋ ยุ รดนํา้ จะโตได้อย่างไร จิตใจก็จะ
เป็ นอยู่เหมือนเดิมถ้าไม่ได้ปฏิบตั มิ ากขึ้น ต้องดูวา่ ตอนนี้รกั ษาศีลได้ก่ขี ้อ ปฏิบตั ธิ รรมวัน
ละกี่ชวั ่ โมง ตัดกิเลสตัดรูปเสียงกลิน่ รสได้มากขึ้นหรือยังเหมือนเดิม ถ้ายังดูหนังฟัง
เพลง ยังไปเทีย่ ว ยังทําอะไรเหมือนเดิมอยู่ ก็จะไม่กา้ วหน้า ต้องตัดเรื่องบันเทิงตัด
ความสุขทางกามารมณ์ให้นอ้ ยลงไป แล้วก็เพิม่ การปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ความสุขสงบของใจ
ให้เพิม่ มากขึ้น ด้วยการเจริญสติ นัง่ สมาธิ เดินจงกรม เจริญปัญญาด้วยการพิจารณา
อนิจจังทุกขังอนัตตา
ถ้าไม่บงั คับตัวเราให้ปฏิบตั ธิ รรม ปล่อยให้เป็ นไปตามอารมณ์ ก็จะเป็ นเหมือนเรือทีไ่ ม่มี
หางเสือ จะลอยไปตามกระแสนํา้ อยากจะนัง่ ก็นงั ่ ไม่อยากจะนัง่ ก็ไม่นงั ่ ก็จะขึ้นๆลงๆ
อยู่ทเ่ี ดิม ถ้ากําหนดไว้ว่าจะนัง่ สมาธิก่ชี วั ่ โมง เดินจงกรมกี่ชวั ่ โมง ลดเวลาดูทวี ลี งไปกี่
ชัว่ โมง ลดการหาความสุขจากการดืม่ การรับประทาน จิตใจก็จะก้าวหน้า ดืม่ และ
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รับประทานตามเวลา นอกเวลาจะดืม่ แต่นาํ้ เปล่า ถ้าดืม่ เครื่องดืม่ ทีม่ รี ส ก็จะเป็ นการ
ส่งเสริมกิเลสตัณหา เป็ นนิวรณ์คอื กามฉันทะ เป็ นอุปสรรคต่อการทําจิตใจให้สงบ ต้อง
ศึกษาให้รู้วา่ อะไรส่งเสริมให้จติ ใจก้าวหน้า อะไรถ่วงไม่ให้กา้ วหน้า ถ้าไม่รู้ก็จะปฏิบตั ิ
ผิดๆถูกๆ จะไม่กา้ วหน้าเท่าทีค่ วร หรือไม่กา้ วหน้าเลย ถ้าไม่รู้ก็ตอ้ งศึกษาจากผูร้ ู้ ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมจากครูบาอาจารย์ วิธีทท่ี ่านปฏิบตั นิ ้ ี เป็ นตัวอย่างทีเ่ ราควรนําเอามาใช้
อาจจะต้องดัดแปลงบ้าง เพราะจริตไม่เหมือนกัน เช่นอาจจะไม่ถูกกับการอดอาหาร เวลา
อดอาหารแทนทีจ่ ติ จะสงบกลับฟุ้งซ่าน เพราะสติไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะควบคุมความคิด ไม่ให้
คิดถึงเรื่องอาหารได้ การอดอาหารก็จะไม่เกิดประโยชน์ หรืออาจจะไม่ถูกกับการถือ ๓
อิริยาบถคือเดินยืนนัง่ ไม่นอน พอไม่นอนก็จะสะลึมสะลือไม่มกี าํ ลังปฏิบตั ิ ก็ตอ้ งดูจริต
ว่าเหมาะกับอุบายใด นัง่ มากหรือเดินมาก สถานทีแ่ บบไหนถึงจะเหมาะ บางคนชอบใน
ป่ า บางคนชอบทีโ่ ล่ง ต้องพิจารณาความสัปปายะ ไม่เช่นนัน้ แล้วจะปฏิบตั แิ บบลุม่ ๆ
ดอนๆ จะไม่ได้บรรลุผล
ต้องรู้วา่ อะไรส่งเสริมเป็ นสัปปายะ ต้องรู้วา่ อะไรไม่เป็ นสัปปายะ แต่อย่าไปว่าไม่สปั ปายะ
ทุกอย่าง ไอ้น่กี ็ไม่สปั ปายะ ไอ้นนั้ ก็ไม่สปั ปายะ ถ้าจะสัปปายะก็ตอ้ งอิม่ หมีพมี นั ต้องได้
เทีย่ วได้ดม่ื ได้กนิ ตลอดเวลา ถ้าอย่างนี้ก็จะปฏิบตั ธิ รรมไม่ได้ หวังได้อย่างมากก็แค่
สวรรค์ ทําบุญให้ทานรักษาศีลไป ส่วนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานี้ให้เป็ นเรื่องของคนอืน่ ไป
เรายังพอใจกับการเวียนว่ายตายเกิด กับการเป็ นมนุษย์เป็ นเทพ ถ้าอยากจะหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิด ก็ตอ้ งปฏิบตั ธิ รรม บําเพ็ญจิตภาวนา สมถภาวนา วิปสั สนาภาวนา
ทีเ่ ป็ นเหมือนยานพาให้หลุดพ้นจากการดึงดูดของวัฏจักร เหมือนกับยานอวกาศทีจ่ ะออก
จากโลกนี้ไปได้ ต้องมีจรวดทีม่ พี ลังมาก ถึงจะสามารถหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของโลกไป
ได้ เครื่องบินยังไม่สามารถหลุดพ้นไปได้ ขึ้นไปแล้วยังต้องกลับลงมาอีก แต่ยานอวกาศ
นี้ไปแล้วไม่ตอ้ งกลับมาก็ได้ ถ้าอยากไปไม่กลับก็ตอ้ งมีพลังจิตเท่ากับพลังจรวด ต้อง
ปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ต้องปล่อยวางภารกิจการงานอย่างอืน่ เช่นนักบวชทัง้ หลาย พวกนี้ไป
ไม่กลับกัน พระอริยสงฆ์สาวกท่านไปไม่กลับ เพราะท่านทุ่มเทชีวติ จิตใจให้กบั การปฏิบตั ิ
ไม่มอี ะไรดีเท่ากับการบวช พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตวิ ธิ ีการปฏิบตั ิ เพือ่ ไม่ให้มอี ะไรมาถ่วง
มาดึงจิต ให้กลับมาสู่การเวียนว่ายตายเกิดอีก แต่ให้หลุดพ้นจากการดึงดูดของวัฏจักร
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ถ้าเบือ่ กับการเกิดแก่เจ็บตาย ก็ตอ้ งบวชปฏิบตั ธิ รรม ถ้ายังรักการอยู่แบบฆราวาส ก็
แสดงว่ายังไม่เบือ่ กับการเวียนว่ายตายเกิด ตอนต้นเราก็ไม่คดิ ว่าจะบวช คิดว่านัง่ สมาธิ
จะได้ความสุขทัง้ ๒ อย่าง ไปเทีย่ วก็สุขอยู่บา้ นก็สุข แต่ไม่ได้เป็ นอย่างทีค่ ดิ เพราะเวลา
ไปเทีย่ วจะทําลายความสุขทีเ่ กิดจากการนัง่ สมาธิ ทีด่ กี ว่าความสุขทีไ่ ด้จากการไปเทีย่ ว ก็
เลยต้องเลือก รักพีเ่ สียดายน้องไม่ได้ จะเอาสุขร้อนหรือเอาสุขเย็น ถ้าเอาทัง้ ร้อนทัง้ เย็น
ก็จะอุ่นๆ ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเอาสุขร้อนก็จะทําให้ใจรุ่มร้อน ถ้าเอาสุขเย็น
ก็ทาํ ให้ใจเย็นสบาย ก็เลยต้องเอาทางเย็น ทางเย็นก็ตอ้ งมาบวช จะได้ปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่
เพราะงานของนักบวชก็คอื การปฏิบตั ศิ ีลสมาธิปญั ญา พระพุทธเจ้าทรงไม่ให้พระทํางาน
อืน่ เลย ไม่ให้ก่อสร้าง ให้อยู่ตามมีตามเกิด อยู่ตามโคนไม้ก็ได้ ถ้ามีศรัทธาสร้างกุฏใิ ห้อยู่
ก็อยู่ได้ แต่ไม่ส่งเสริมให้พระสร้างกุฏเิ อง จะเสียเวลา ให้สร้างเรือนใจดีกว่า เรือนใจ
สําคัญกว่าเรือนกาย เพราะร่างกายอยู่ได้เพียง ๘๐ ปี ๙๐ ปี เป็ นส่วนใหญ่ แต่ใจไม่มวี นั
ตาย ถ้าไม่มเี รือนใจก็จะวุน่ วาย ไม่มที พ่ี ง่ึ ไม่มที ห่ี ลบภัย พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้าง
เรือนใจอย่างเดียว ด้วยศีลสมาธิปญั ญา
โอกาสทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์ แล้วก็ได้เจอพระพุทธศาสนานี้ มีไม่บ่อย นานๆจะเกิดขึ้น
สักครัง้ หนึ่ง อย่าปล่อยให้โอกาสทีด่ นี ้ หี ลุดมือไป พยายามปฏิบตั ใิ ห้มาก อย่างน้อยก็ตอ้ ง
เจริญสติอยู่เรื่อยๆ ให้มสี ติดงึ ใจไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมา เวลากลับบ้านไปนัง่ สมาธิจะสงบ
ได้งา่ ย พอได้สมั ผัสกับความสงบเพียงครัง้ เดียว ก็จะเป็ นเหมือนปลาติดเบ็ด เหมือนว่าว
ติดลม จะติดใจ จะเบือ่ หน่ายกับความสุขอย่างอืน่ จิตใจจะเจริญก้าวหน้า อยู่ทส่ี ติน้ ี
สําคัญมาก ต้องเจริญให้มาก ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ แต่ไม่ค่อยเจริญกัน ปล่อยให้เวลาอันมี
ค่าผ่านไป โดยไม่ได้รบั ประโยชน์อะไรเลย เหมือนกับปล่อยนํา้ ประปาไหลทิ้งไป ไม่มี
ภาชนะมารองเก็บเอาไว้ จะได้มนี าํ้ ใช้ในเวลาทีน่ าํ้ ไม่ไหล ต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆ พอมีสติ
แล้วการปฏิบตั จิ ะไม่ลาํ บาก ร่างกายจะเป็ นอย่างไรก็จะปฏิบตั ไิ ด้ เพราะปฏิบตั ทิ ใ่ี จ เจ็บ
ไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงก็ปฏิบตั ไิ ด้ ด้วยการควบคุมความอยากต่างๆ ไม่ให้มาสร้าง
ความทุกข์ ต้องมีสติคอยควบคุมใจ ต้องปฏิบตั ใิ ห้มากๆ อย่างทีห่ ลวงตาสอนให้สูไ้ ม่
ถอย ถ้าถอยแล้วจะถอยไปเรื่อยๆ จะไม่กา้ วหน้า ถ้าไม่ถอยก็จะไม่ขาดทุน เคยปฏิบตั ไิ ด้
เท่าไหร่ก็ปฏิบตั ไิ ปก่อน อย่าปฏิบตั นิ อ้ ยกว่าเดิม
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ถาม ลูกมาฟังพระอาจารย์ทไี ร รู้สกึ อยากออกบวชทุกที
ตอบ ยังไม่ดพี อ เพราะยังไม่ได้ออกบวช ลองบวชดูสกั ปี หนึ่งก่อนก็ได้ ยังไม่ตอ้ งบวช
อย่างถาวร ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะบวชไปได้ตลอดรอดฝัง่ หลอกกิเลสว่าบวชปี เดียว
ก่อน ถ้าตัง้ ใจปฏิบตั จิ ริงๆจะปฏิบตั ไิ ด้ จะไม่สกึ
ถาม เวลาอยู่ตรงนี้เหมือนสูไ้ ม่ถอย เวลาอยู่บา้ นมีแต่ถอย
ตอบ อย่าไปอยู่บา้ น ต้องไปอยู่วดั
ถาม ขอถามเรื่องการอดนอนครับ มีอบุ ายอะไรทีจ่ ะสูก้ บั ความง่วง
ตอบ ให้ถอื ๓ อิริยาบถ ยืนเดินนัง่ ไม่นอน ให้หลับอยู่ใน ๓ อิริยาบถนี้ จะได้หลับไม่
นาน เวลาง่วงมากๆก็จะนัง่ หลับไปสักชัว่ โมง ๒ ชัว่ โมง แล้วก็จะตื่นขึ้นมา ถ้า
นอนจะหลับนาน เวลาตื่นจะไม่อยากจะลุกขึ้น พอรู้สกึ ตัวตื่นขึ้นมาก็ลกุ ขึ้นไป
เดินจงกรมต่อ พอเดินจงกรมเมือ่ ยก็กลับมานัง่ สมาธิต่อ ถ้าจะหลับก็ให้หลับอยู่
ในท่านัง่ จะได้ไม่เสียเวลากับการหลับนอน ขึ้นอยู่กบั จริต บางคนชอบ ๓
อิริยาบถ บางคนชอบอดอาหาร บางคนชอบไปอยู่ทเ่ี ปลีย่ วๆทีน่ ่ากลัว นักปฏิบตั ิ
ต้องเดนตาย นอนกับดินกินกับทรายได้ ไม่วติ กกับการอยู่การกินมากจนเกินไป
ยอมตาย ต้องพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆ ว่าเกิดมาแล้วต้องตาย ไม่มใี ครหนี
พ้นความตายไปได้ ให้เอาความตายมากระตุน้ ให้ปฏิบตั ธิ รรม ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ ง
ตาย ขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่มโี อกาสปฏิบตั ิ ถ้าไม่รีบปฏิบตั พิ อถึงเวลาตายก็จะหมด
โอกาส
พอกลับมาเกิดใหม่ ก็ไม่รู้วา่ จะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่ ถ้าปฏิบตั จิ น
มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว ถึงแม้จะไม่พบพระพุทธศาสนา ก็จะไม่เป็ นปัญหา เพราะ
มีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจแล้ว
เช่นพระโสดาบันนี้
ถึงแม้จะไม่ได้พบ
พระพุทธศาสนา ท่านก็ปฏิบตั ติ ่อได้ เพราะมีพระธรรมคําสอนอยู่ในใจแล้ว ท่านรู้
มรรค ๘ รู้อริยสัจ ๔ แล้ว ได้เข้าสู่กระแสแล้ว คําว่าโสดาบันมาจากโสตะ แปลว่า
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กระแส คือกระแสสู่พระนิพพาน พอเห็นไตรลักษณ์แล้ว เห็นว่ามีการเกิดการดับ
เป็ นธรรมดาแล้ว ก็จะเข้าสู่กระแส ทีจ่ ะพาผ่านขัน้ ต่างๆไปจนถึงขัน้ สุดท้าย โดย
ไม่ตอ้ งมีใครมาสอน จะช้าหรือเร็วก็อยู่ทป่ี ญั ญาความฉลาดของผูป้ ฏิบตั ิ แต่จะ
บรรลุพระนิพพานได้อย่างแน่นอน เพราะมีไตรลักษณ์เป็ นเครื่องมือ
ถ้ายังไม่ได้เข้าสู่กระแส ก็ตอ้ งพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆ เพือ่ จะได้ผลักดันจิต
ให้เข้าสู่กระแส พิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็ นธรรมดา ทุกสิง่ ทุกอย่างมีเกิด
มีดบั เป็ นธรรมดา ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไร เพราะไม่
อยากจะทุกข์นนั ่ เอง ถ้ายึดติดเวลาเขาตายไปก็จะเสียใจ เพียงแต่คดิ ว่าเขาจะตาย
ก็ไม่สบายใจแล้ว ถ้าพิจารณาว่าเขาต้องตายและยอมรับได้ก็จะไม่ทกุ ข์ จึงควร
พิจารณาความตายความไม่เทีย่ งอยู่เรื่อยๆ
เพราะเป็ นกุญแจเปิ ดประตูเข้าสู่
กระแสพระนิพพาน แต่พวกเรากลับกลัวกัน กลัวว่าถ้าคิดเรื่องความตายแล้ว จะ
เป็ นการสาปแช่งตนเอง ไม่ได้สาปหรอก จะคิดหรือไม่คดิ ก็ตอ้ งตายอยู่ดี ถ้าเป็ น
ตามทีค่ ดิ เวลาคิดว่าไม่ตายก็จะต้องไม่ตาย แต่มนั เป็ นไปไม่ได้ จะตายหรือไม่
ตายไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ความคิด นี่คือกุญแจ ไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้า
เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะปล่อยวางได้ จะไม่ทกุ ข์ ถ้ายังทุกข์อยู่ ก็แสดงว่ายัง
ไม่ได้ปล่อย
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