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กณัฑท์ี่ ๔๑๙ 

มิจฉาทิฐ ิ
๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๓ 

ร่างกายกบัใจน้ีเป็นคนละคนกนั เหมอืนสามภีรรยา เป็นคนละคนกนั ร่างกายไมม่ี

ความรูส้กึนึกคดิ ไมรู่ว้า่เขาเป็นอะไร ผูท้ีรู่ก้็คอืใจ ถา้ใจมธีรรมะ มสีมัมาทฐิ ิมปีญัญา ก็

จะรูว้า่ร่างกายเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ถา้มมิีจฉาทิฐ ิก็จะมอีปุาทานไปยดึไปตดิ วา่

เป็นตวัเราของเรา ก็จะเป็นทกุข ์ รูปงัอนิจจงัก็คอืร่างกายไมเ่ทีย่ง มกีารเกดิขึ้น ตัง้อยู่ 

แลว้ดบัไป รูปงัอนตัตาก็คอืร่างกายไมใ่ช่ใจ เป็นเครื่องมอืของใจ ทีพ่วกเราสนทนากนัได ้

ก็เพราะมร่ีางกาย มปีากมหูี ใจอาศยัปากพดู อาศยัหูฟงัเสยีง ใหวิ้ญญาณรบัรู ้ใหส้ญัญา

แปลความหมาย ใจของปถุชุนคอืผูท้ีไ่มไ่ดบ้รรลธุรรม จะมมีจิฉาทฐิ ิความเหน็ผดิ คอืไม่

เหน็อนัตตา ความไมม่ตีวัตนในขนัธ ์ ๕ คอืรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ไมเ่ห็นวา่

เป็นอนิจจงัไม่เทีย่ง จงึมคีวามทกุขใ์จ เพราะไปหลงยดึตดิกบัขนัธ ์ ๕ วา่เป็นตวัเราของ

เรา จงึมคีวามอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอไมไ่ดเ้ป็นไปตามความอยากก็เกดิ

ความทกุขใ์จขึ้นมา เช่นอยากใหร่้างกายไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ใหอ้ยู่ไปนานๆ พอไมเ่ป็นไป

อย่างทีอ่ยาก พอเริ่มเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็เกิดความทกุขใ์จ ความกงัวลใจ ความหวาดกลวั

ขึ้นมา เวลาตายก็จะมคีวามทกุขท์รมานใจ เพราะมมีจิฉาทฐิ ิ ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็

วา่ขนัธ ์ ๕ คอืรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ เป็นตวัเราของเรา ทีเ่ราควบคุมบงัคบัได ้

ทีใ่หค้วามสุขกบัเรา ถงึรกัถงึหวงกนัมาก  

เรามาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัในวนัน้ี เราจะไดส้มัมาทฐิ ิความเหน็ทีถู่กตอ้ง ทีไ่ดพ้สูิจนแ์ลว้

โดยพระบรมศาสดา และรบัรองโดยพระอรหนัตสาวกทกุรูป วา่เป็นความจริง ผูท้ีเ่หน็

ตามความจริงก็จะปลอ่ยวาง ถา้เหน็วา่ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ไมใ่ช่ตวัเรา ตวัใคร

ท ัง้นัน้ ไมใ่ช่ตวัหลวงตา ไมใ่ช่ตวัพ่อ ตวัแม ่ตวัพี ่ตวันอ้ง ตวัเพือ่น ตวัญาต ิ เป็นเพยีง

ดนินํา้ลมไฟ ทีต่อ้งสลายกลบัสู่ดนินํา้ลมไฟ ไมม่ใีครยบัย ัง้ได ้ร่างกายของพระพทุธเจา้ก็
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เป็นอย่างน้ีมาแลว้ ร่างกายของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท ัง้ในอดตีและในปจัจบุนั ก็

เป็นอย่างน้ี ใหเ้ราเหน็กนัชดัๆอยู่แลว้ วา่เป็นเพยีงธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ไมม่ธีาตรูุอ้ยู่ใน

ร่างกาย ธาตรูุท้ีเ่ราเคารพกราบไหวบู้ชา ทีเ่ราเรียกวา่พระพทุธเจา้ พระอรหนัต ์หลวงตา 

หลวงปู่ หลวงพ่อน้ี ไมไ่ดแ้ตกดบัไปกบัร่างกาย เพยีงแต่ท่านไมม่เีครื่องมอื ทีจ่ะตดิต่อ

กบัพวกเราเท่านัน้เอง ถา้มพีลงัจติก็ยงัจะสามารถตดิต่อกบัจติดวงอืน่ได ้ เช่นผูท้ี่

เขา้สมาธิบางท่าน ก็จะสือ่สารกบัจติของผูท้ีไ่มม่ร่ีางกายได ้ เช่นพวกเทพหรือผ ี หรือ

พระพทุธเจา้หรือพระอรหนัตท์ีป่รินิพพานไปแลว้ ทีไ่มม่ร่ีางกายแลว้ ก็ยงัตดิต่อกนัได ้

อย่างทีม่พีระอรหนัตม์พีระพทุธเจา้มาแสดงธรรมโปรดหลวงปู่ม ัน่ ทีป่รากฏอยู่ในประวตัิ

ของท่าน เป็นทีถ่กเถยีงระหวา่งผูท้ีไ่มไ่ดป้ฏบิตั ิ วา่เป็นการเพอ้เจอ้หรือเปลา่ เพราะใน

พระไตรปิฎกไดแ้สดงวา่ เมือ่นิพพานแลว้ก็เป็นอนัวา่จบ  

ความจริงคาํวา่จบหรือคาํวา่สูญน้ี มหีลายความหมายดว้ยกนั ผูท้ีไ่มไ่ดป้ฏบิตัจิะไมเ่ขา้ใจ 

วา่จบกบัสูญเป็นอย่างไร ความจรงิเป็นการจบของการเวยีนวา่ยตายเกดิ สูญจากความ

โลภความโกรธความหลงความอยาก แต่จติไมไ่ดจ้บไมไ่ดสู้ญ จบไมไ่ด ้สูญไมไ่ด ้เพราะ

ธรรมชาตขิองจติเป็นอย่างน้ี ไมม่อีะไรจบในสากลโลกน้ี ร่างกายก็ไมจ่บ เพยีงแต่เปลีย่น

สภาพไปเท่านัน้เอง ธาตทุีม่าประกอบร่างกายน้ีก็ไมไ่ดห้ายไป เพยีงแยกออกจากกนั 

ออกจากร่างกายก็กลายเป็นธาตเุดมิ นํา้ก็ไปหานํา้ ลมก็ไปหาลม ไฟก็ไปหาไฟ ดนิก็ไปหา

ดนิ เป็นดนิบริสุทธิ์ เป็นนํา้บริสุทธิ์ เป็นไฟบริสุทธิ์ เป็นธาตเุดมิทีไ่มไ่ดผ้สมกนั แต่ก็จะ

มาผสมกนัใหม ่กลบัมาเป็นตน้ไม ้เป็นสตัว ์เป็นมนุษย ์น่ีก็คอืเรื่องของอนตัตา ทกุอยา่ง

เป็นอนตัตาหมด แมแ้ต่ธาตรูุค้อืใจ ทีม่คีวามรูส้กึนึกคดิน้ี ก็ไม่ใช่ตวัตน เป็นเพยีง

สภาวธรรม ความรูส้กึนึกคดิ เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ก็เป็นสภาวธรรม ไมม่ตีวัตน

ในเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ เป็นเพยีงสภาวธรรม เป็นธรรมชาต ิ เวทนาก็แสดง

อาการสุข ทกุข ์ ไมสุ่ขไมท่กุข ์ สญัญาก็ทาํหนา้ทีจ่าํไดห้มายรู ้ วญิญาณก็ทาํหนา้ทีร่บัรู ้

เกี่ยวกบัรูปเสยีงกลิน่รส ทีเ่ขา้มาทางตาหูจมกูลิ้นกาย สงัขารก็ทาํหนา้ทีค่ดิปรุงแต่ง คดิดี

บา้ง คดิไมด่บีา้ง คดิไปทีน่ ัน่ คดิมาทีน่ี่ คดิรกั คดิชงั คดิโลภ คดิโกรธ คดิหลง ใจถา้

หลงตามก็ทกุข ์ ถา้ไมห่ลงตามก็ไมท่กุข ์ เวลาโกรธจะรุ่มรอ้นจติใจ ถา้ไมโ่กรธก็จะไมรุ่่ม

รอ้น ความโลภก็เช่นเดยีวกนั  
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ธาตรูุห้รือใจน่ีเป็นผูส้ ัง่การ ใหโ้ลภหรือไมโ่ลภ ใหโ้กรธหรือไมโ่กรธ ขึ้นอยู่กบัทฐิิ

ความเหน็ วา่เป็นสมัมาทฐิหิรือมจิฉาทฐิ ิ ส่วนใหญ่จะเป็นมจิฉาทฐิ ิ เพราะถูกอวชิชา

ครอบงาํ อวิชชา ปจัจยา สงัขารา ก็เลยหลงตามสงัขาร ความคดิปรุงแต่งทีไ่ปในทางโลภ

โกรธหลง เวลาเกดิความโลภแทนทีจ่ะมสีตปิญัญารูท้นั วา่กาํลงัจะไปนรก ไปสู่ความ

ทกุข ์กลบัไมรู่ ้กลบัหลงตาม อยากจะไดอ้ะไรก็เอาเลย จะไดม้าอย่างไรไมส่าํคญั ถา้ตอ้ง

ฆ่าก็จะทาํ ขอใหไ้ดก้็แลว้กนั แลว้ก็ตอ้งไปใชว้บิากกรรมต่อไป เวลาอยากจะไดอ้ะไร

มากๆ จะไมส่นใจวา่บาปหรือไม ่ ขอใหไ้ดม้าก็แลว้กนั พอทาํบาปแลว้วบิากกรรมก็

ตามมา เกดิความทกุขใ์จ ถา้มธีรรมะมสีมัมาทฐิคิอยดูสงัขาร พอสงัขารคดิไปทางโลภ

โกรธหลง ก็จะรูว้า่ไปทางน้ีไมไ่ด ้ เพราะจะทาํใหใ้จทกุข ์ ถา้ไมโ่ลภไมโ่กรธไมห่ลง ใจจะ

สุข ถา้ใจถูกอวชิชาครอบงาํใจจะไมรู่ ้จะคดิวา่เวลาโลภจะมคีวามสุข ถงึโลภกนั คดิว่าถา้

ไดเ้งนิลา้นมาจะมคีวามสุข ถา้ไดเ้ลือ่นตาํแหน่งจะมคีวามสุข แต่พระพทุธเจา้ทรง

พจิารณาแลว้วา่ สุขเดีย๋วเดยีว เป็นเหมอืนยาขมเคลอืบนํา้ตาล พอความสุขละลายไป

ความทกุขก์็ตามมา เพราะมนัไมเ่ทีย่ง มเีกดิมดีบั มเีจริญมเีสือ่มนัน่เอง  

เรื่องลาภยศสรรเสริญสุขน่ี ไมว่า่ใครก็ตาม จะเป็นปถุชุนหรือพระอรหนัตก์็ตอ้งสมัผสั

ดว้ยกนัทกุคน แต่จะสมัผสัแบบไหนกนั ปถุชุนก็จะสมัผสัแบบหลง มอีปุาทานยดึตดิ 

อยากจะใหเ้จริญอย่างเดยีว ไมอ่ยากใหเ้สือ่ม ส่วนพระอรหนัตก์็จะสมัผสัแบบรูท้นั ไม่

ยดึตดิ ไมไ่ดอ้ยากใหเ้จริญอย่างเดยีว เพราะรูว้า่ตอ้งเสือ่ม จงึสมัผสัเฉยๆ สกัแต่วา่รู ้ได ้

อะไรมาก็รบัรูไ้ป ไมย่นิดเีวลาไดม้า ไมเ่สยีใจเวลาเสื่อมไป แต่ปถุชุนน้ีเวลาไดเ้ลือ่น

ตาํแหน่งกจ็ะดอีกดใีจ เมือ่วานน้ีมผูีจ้ดัการธนาคารคนหน่ึง เพิง่ไดร้ถใหมม่า ก็ดอีกดใีจ 

ขนาดพลาสตกิทีต่ดิอยู่บนเบาะยงัไมย่อมฉีกทิ้งเลย เราก็เตอืนวา่เป็นของช ัว่คราวนะ 

เวลาตกงานก็ตอ้งคนืรถไป จะมอีะไรก็มไีด ้ แต่อย่าไปหลง แต่ปถุชุนมกัจะไมม่องความ

เสือ่มกนั จะมองดา้นเดยีว จะมองดา้นเจริญ ไมค่ดิวา่เป็นของคู่กบัความเสือ่ม ความ

เสือ่มมาจากไหน ถา้ไมไ่ดม้าจากความเจริญ ไมไ่ดม้าจากศูนย ์ ถา้เป็นศูนยก์็จะไมเ่จริญ

จะไมเ่สือ่ม เช่นความวา่งรอบตวัเราน้ี มเีจริญมเีสือ่มไหม มนัก็วา่งอยู่อย่างน้ี เป็นศูนย์

อยู่ตลอดเวลา 
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จงึตอ้งมสีมัมาทฐิ ิ ตอ้งสอนใจอยู่เรื่อยๆ เกี่ยวกบัความไมม่ตีวัตน ความไมม่เีจา้ของใน

ขนัธ ์ ๕ คอืรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ร่างกายของพวกเราเป็นเหมอืนกนัหมด มา

จากดนินํา้ลมไฟ มอีาการ ๓๒ เหมอืนกนั เกดิแก่เจ็บตายเหมอืนกนั ไมเ่ป็นของใคร 

เป็นของดนินํา้ลมไฟ ไมม่ใีครเป็นเจา้ของ ใจทีม่าครอบครองก็ไมใ่ช่เจา้ของ ใจเพยีง

อาศยัร่างกายเป็นเครื่องมอื เหมอืนกบัรถยนต ์คนขบัใชร้ถยนตเ์ป็นเครื่องมอื พาไปตาม

สถานทีต่่างๆ ใชไ้ปนานๆรถก็ตอ้งเสือ่ม ก็ตอ้งซ่อม ซ่อมไดก้็ซ่อมไป ซ่อมไมไ่หวก็ตอ้ง

ขายเป็นเศษเหลก็ไป ร่างกายก็ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย รกัษาไดก้็รกัษาไป รกัษาไมไ่ดก้็ตอ้ง

มอบใหส้ปัเหร่อไป ใจผูท้ีใ่ชร่้างกายก็ไปต่อ ไปแบบอวชิชาหรือไปแบบปญัญา ไปแบบ

มจิฉาทฐิหิรือไปแบบสมัมาทฐิ ิ ถา้อวชิชาพาไปก็ไปสู่ภพใหมช่าตใิหม ่ เพราะยงัอยาก ยงั

โลภ ยงัอยากไปโน่นมาน่ีอยู่ ก็ตอ้งไปเกดิใหม ่ตามบญุบาปทีไ่ดส้ะสมไดส้รา้งไว ้ถา้สรา้ง

มนุษยก์็ไปเกดิเป็นมนุษย ์ ถา้สรา้งเทพก็ไปเกดิเป็นเทพ ถา้สรา้งพรหมก็ไปเกดิเป็น

พรหม เช่นพระอาจารยข์องพระพทุธเจา้ ๒ รูป ทีส่รา้งจติของทา่นใหเ้ป็นพรหม เวลา

ตายไปก็ไปเป็นพรหม ทีย่งัอยู่ภายใตก้ฎของอนิจจงัทกุขงัอนตัตา คอืมวีนัสิ้นสุด จะ

ค่อยๆเสือ่มลงมา กาํลงัของสมาธิทีท่าํจติใหล้ะเอยีดจะลดลงไป ทาํใหก้เิลสส่วนหยาบมี

กาํลงัทาํใหจ้ติหยาบมากขึ้น ก็เลยตอ้งเสือ่มจากพรหมมาเป็นเทพ แลว้ก็เสือ่มจากเทพมา

เป็นมนุษย ์น่ีคอืการไปของจติทีม่อีวชิชามตีณัหาพาไป ยงัตอ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิในภพ

นอ้ยภพใหญ่ของวฏัจกัร ถา้จติเป็นเดรจัฉานก็จะไดร่้างกายของเดรจัฉาน ถา้เป็นเปรตก็

ตอ้งไปเป็นเปรต ถา้เป็นนรกก็ตอ้งไปนรก เช่นพระเทวทตั ท่านทาํจติของท่านใหเ้ป็นนรก 

พอตายไปก็ตอ้งไปตกนรก ถา้ทาํจติใหเ้ป็นเดรจัฉาน ตายไปก็ไปเป็นเดรจัฉาน เช่น

เศรษฐที่านหน่ึง มเีงนิทองมากมาย แต่ไมย่อมทาํบญุ ไมร่กัษาศีล เอาเงนิไปฝงัดนิหมด 

ไมบ่อกแมแ้ต่ลูกของตนวา่เอาไปฝงัไวท้ีไ่หน เพราะความหวง พอตายไปก็กลบัมาเกดิ

เป็นสุนขัในบา้นของตน แลว้ก็พาลูกไปขดุสมบตัทิีต่นฝงัไว ้ 

ท ัง้หมดน้ีอยู่ทีค่วามรูห้รือความหลงของจติ ถา้รูก้็จะหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

หลดุพน้จากความทกุข ์ถา้ไมรู่ก้็จะตอ้งทกุขก์บัเรื่องราวต่างๆ ทกุขก์บัคนนัน้ ทกุขก์บัคน

น้ี พอเขาเจ็บไขไ้ดป่้วยขึ้นมา ก็ทกุขไ์ปกบัเขา ท ัง้ๆทีต่นเองไมไ่ดเ้จ็บไขไ้ดป่้วยเลย ทาํไม

ตอ้งทกุขด์ว้ย ทกุขแ์ลว้ทาํใหเ้ขาหายทกุขห์รือเปลา่ เราแบ่งความทกุขข์องเขามาใหเ้ราได ้
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หรือเปลา่ เขาอาจจะไมท่กุขก์็ได ้ ถา้มปีญัญาเขาจะไมท่กุขห์รอก อย่างหลวงตาน่ี ทา่น

ทกุขห์รือเปลา่ แลว้เราไปทกุขท์าํไม สงสารท่านทาํไม ทาํไมไมส่งสารตวัเราเอง พวกเรา

ไมใ่ชป้ญัญากนั เราไมม่สีมัมาทฐิ ิ ไมพ่จิารณาอยู่เรื่อยๆวา่ ไมม่อีะไรมตีวัมตีน เป็น

ปรากฏการณ์ของธรรมชาต ิ เวลาภูเขาไฟระเบดิ เวลาแผ่นดนิถลม่ เวลานํา้ท่วมน้ี เรา

ไมไ่ดท้กุขด์ว้ย แต่เวลานํา้ท่วมบา้นของเราน้ี เราก็ทกุข ์ เพราะไปยดึตดิวา่เป็นของเรา 

ความจริงมนัเป็นของเราทีไ่หน มนัเป็นของดนินํา้ลมไฟ บา้นก็มาจากดนินํา้ลมไฟ สมบตัิ

ขา้วของต่างๆก็มาจากดนินํา้ลมไฟ มนัไมเ่ทีย่งท ัง้นัน้ มกีารเปลีย่นแปลง มเีกดิมดีบั มี

เจริญมเีสือ่มเป็นธรรมดา เป็นไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา  

ถา้เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาตลอดเวลา ก็จะอยู่เหนือความทกุข ์ ถา้เผลอไมเ่หน็อนิจจงั

ทกุขงัอนตัตา กจ็ะถูกอวชิชาฉุดใหไ้ปแบกกองทกุขโ์ดยไมรู่ต้วั น่ีคอืทกุขใ์นอริยสจั ๔ 

ทกุข ์ สมทุยั นิโรธ มรรค อยู่ตรงน้ี ถา้คดิดว้ยปญัญาก็เป็นมรรค นิโรธก็ตามมา ถา้

มรรคไมท่าํงาน นิโรธก็หายไป ทกุขก์็จะโผลข่ึ้นมา เวลามรรคไมท่าํงาน สมทุยัคอืตณัหา

ก็จะทาํแทน จะอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้ อยากใหเ้ป็นอย่างน้ี อยากไมใ่หเ้ป็นอย่างนัน้ อยาก

ไมใ่หเ้ป็นอย่างน้ี ก็จะกระวนกระวาย กระสบักระส่าย วติกกงัวล เป็นห่วงเป็นใยแทน

ผูอ้ืน่ ท ัง้ๆทีเ่ขาไมไ่ดเ้ป็นห่วงเป็นใยเหมอืนเราเลย เขาสบายใจ ดูตามความจริง ร่างกาย

เป็นอย่างน้ีก็รูว้า่เป็นอย่างน้ี ถา้ปฏบิตัไิปเรื่อยๆ ใจจะเป็นอเุบกขากบัทกุสิง่ทกุอย่าง แต่

ไมไ่ดเ้ฉยเมย ถา้ดูแลรกัษาไดก้็ทาํไป ไม่มอีปุาทานไปยดึไปตดิ ถา้รกัษาไมห่ายก็ยอมรบั

ความจริง ถา้จะตายก็ยอม แต่ใจจะเป็นอเุบกขาอยู่ตลอดเวลา 

อเุบกขาน่ีไมไ่ดห้มายความวา่ใหอ้ยู่เฉยๆ ไมท่าํอะไรเลย อเุบกขาคอืใหท้าํใจเป็นกลาง 

ไมด่ใีจไมเ่สยีใจ ไมร่กัไมช่งั ไมโ่ลภไมโ่กรธ ไมม่ภีวตณัหาวภิวตณัหา ไมใ่ช่ไมท่าํอะไร

เลย กนิอย่างเดยีว เวลากนิไมอ่เุบกขา แต่เวลาทาํน่ีอเุบกขากนั เจออเุบกขาแบบน้ีจะ

ปวดหวั มหีนา้ทีต่อ้งทาํอะไร ถา้ยงัทาํไดก้็ทาํไป มหีนา้ทีต่อ้งทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยง

ทอ้ง อตัตาห ิอตัตโน นาโถ ดูแลรบัผดิชอบชวีติของตนเอง หรือของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งดว้ยก็

ทาํไป จะไดม้ากไดน้อ้ย ก็ตอ้งยอมรบัผลทีเ่กดิขึ้น เพราะมคีวามสามารถเท่าน้ี แต่ใจก็

เฉยๆ ไมด่ใีจไมเ่สยีใจ กบัผลงานทีเ่กดิขึ้น ไดก้็ดไีมไ่ดก้็ด ี ใหค้ดิอย่างน้ีอยู่ตลอดเวลา 
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เพราะรูว้า่ในทีสุ่ดชวีติก็ตอ้งจบ ตอ้งเขา้ไปอยู่ในโลง แต่พวกเรามกัจะลมืวา่ตอ้งเขา้โลง

กนั ก็เลยต่อสูก้นัแบบเอาเป็นเอาตาย ทกุขท์รมานยิง่กวา่ตอนตายเสยีอกี เวลาตายกลบั

สบายกวา่ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนพระอานนท ์ ใหร้ะลกึถงึความตายอยู่ทกุลมหายใจ 

เพือ่จะไดไ้มล่มืตอนจบของชวีติ ถา้รูต้อนจบก็ไมต่อ้งต่อสูก้บัใคร ใครอยากจะไดอ้ะไรก็

ใหเ้ขาไป เมือ่เชา้น้ีมคีนมาฟ้อง วา่มคีนจะมาแย่งแฟนเขาไป ก็เลยบอกเขาวา่ ยกใหเ้ขา

ไปเลย จะไปทกุขท์าํไม เพราะเราไมส่ามารถไปส ัง่ใหเ้ขาอยู่หรือไมอ่ยู่กบัเรา เป็นเรื่องของ

เขา ถา้เขาจะอยู่ต่อใหม้าหวา่นลอ้มอย่างไรเขาก็จะไมไ่ป ถา้เขาจะไปก็หา้มเขาไมไ่ด ้ แลว้

จะไปทกุขท์าํไม อยู่คนเดยีวดกีวา่ ไมต่อ้งทกุขก์บัใคร เดีย๋วก็จบ ทาํไมไมค่ดิถงึตอนจบ

กนั กเิลสมนัฉลาดมาก มนัหลอกไม่ใหเ้ราคดิถงึตอนจบ ไมใ่หค้ดิถงึความตายเลย เวลา

คดิถงึความตาย ก็วา่เป็นอปัมงคล คดิไมไ่ด ้ถา้คดิแลว้เหมอืนจะตอ้งตายทนัทเีลย 

ถาม ถา้อยากจบอย่างมคีวามสุข ตอ้งทาํอย่างไรคะ 

ตอบ ตอ้งทาํอย่างทีส่อน อย่าไปยดึ อย่าไปตดิ อย่าไปอยากไดอ้ะไร อยู่แบบอเุบกขา 

ตามมตีามเกดิ ใครจะมาแยง่แฟนไปก็เอาไปเลย ใครจะมาแย่งสมบตัไิป มี

ปญัญาเอาไปไดก้็เอาไปเลย ใครจะมาฆ่ามปีญัญาฆ่าก็ฆ่าไปเลย อย่างน้ีก็จะอยู่

อย่างมคีวามสุข ใจจะสงบ จะเป็นอเุบกขา ถา้ไปต่อสูก้็จะวุน่วายใจ ใหใ้ชสู้ตร ๓ 

“ย” คอื ยอม หยดุ เย็น ถา้จะเอาชวีติเราไปได ้ก็ยอมใหเ้อาไป เราจะหยดุต่อสู ้

พอหยุดต่อสูแ้ลว้ ใจก็จะเย็นเป็นอเุบกขา จาํ ๓ “ย” น้ีไวน้ะ ยอม หยดุ เย็น 

สามจีะไปก็ปลอ่ยใหไ้ป จะด่าเราก็ปลอ่ยใหด่้าไป จะทาํอะไรก็ปลอ่ยใหท้าํไป มี

ปญัญาทาํไดก้็ปลอ่ยใหท้าํไป หลบไมไ่ดเ้ราก็ยอม หลบไดก้็หลบ หลกีไดก้็หลกี 

แต่จะไมท่าํเขา จะไมต่่อสูก้บัเขา ขอใหดู้การกระทาํของพระพทุธเจา้ต่อพระ

เทวทตั ทีพ่ยายามปลงพระชนมพ์ระพทุธเจา้ถงึ ๓ ครัง้ ทรงต่อสูห้รือไม ่ถา้จะทาํ

พระเทวทตั ทาํไมไ่ดห้รือ ระดบัพระพทุธเจา้น่ี แต่ทรงยอมหยุดเยน็  

ตอ้งเจริญสมัมาทฐิอิยู่เรื่อยๆ เจริญไตรลกัษณ์อยู่เรื่อยๆ พจิารณาไตรลกัษณ์ใน

รูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ในรูปเสยีงกลิน่รส ในลาภยศสรรเสริญสุข ถา้

เหน็เป็นไตรลกัษณ์หมด ก็จะอยู่อย่างมคีวามสุขไปตลอด ปรมงัสุขงัไปตลอด ไม่
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ไดป้รมงัสุขงัตอนทีต่ายนะ ปรมงัสุขงัต ัง้แต่ตอนทีป่ลอ่ย ปลอ่ยเมือ่ไหร่ก็จะปรมงั

สุขงัเมือ่นัน้ พระพทุธเจา้ทรงปรมงัสุขงั ในวนัเพญ็เดอืน ๖ ทรงปลอ่ยตามลาํดบั 

ตอนแรกปลอ่ยลาภยศสรรเสริญสุขก่อน ตอนออกบวชก็ปลอ่ยไปส่วนหน่ึงแลว้ 

แลว้ก็มาปลอ่ยรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ แลว้ก็มาปลอ่ยจติ พอปลอ่ย ๓ 

ส่วนน้ีแลว้ก็ปลอ่ยหมดแลว้ ไมม่อีะไรเป็นปญัหาอกีต่อไป  

ถาม อวชิชาความไมรู่ท้ีต่ดิมาจากจติเดมิ จะเพิม่ขึ้นๆไหมคะ 

ตอบ ขึ้นอยู่วา่จะสะสมส่วนไหน ถา้สะสมความโลภความโกรธความหลง ก็จะเพิม่มาก

ขึ้น ถา้สะสมธรรมะก็จะลดนอ้ยลง ธรรมะจะละลายอวชิชา เป็นเหมอืน

ผงซกัฟอก โลภโกรธหลงเป็นเหมอืนสิง่สกปรกทีต่ดิอยู่ในเสื้อผา้ ถา้ไมซ่กัเลยก็

จะสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้เอามาซกับา้งก็จะชาํระออกไปบา้ง ถา้ชาํระ

ตลอดเวลาก็จะสะอาดบริสุทธิ์ พอสะอาดบริสุทธิ์แลว้ก็จะไมเ่ปรอะเป้ือนอกีต่อไป 

อย่างพวกเราน้ีชาตน้ีิเราทาํท ัง้ ๒ อย่าง เวลาเราโลภโกรธหลง ก็เพิม่ความสกปรก

ขึ้นมาในจติ เวลาไมโ่ลภไมโ่กรธไมห่ลง กจ็ะลดความสกปรกใหน้อ้ยลงไป จนไม่

มเีหลอือยู่เลย เช่นวนัน้ีแทนทีจ่ะไปซื้อของฟุ่มเฟือย เราเปลีย่นใจเอาเงนิน้ีมา

ทาํบญุ ทาํอย่างน้ีไปทกุครัง้ ต่อไปกจ็ะไมซ่ื้อของฟุ่มเฟือย จะทาํบญุแทน  

ถาม ยิง่ปลอ่ยยิง่สุข ยิง่ยดึยิง่ทกุขใ์ช่ไหมคะ  

ตอบ ตอ้งปลอ่ย เพราะอย่างไรก็ตอ้งหลดุจากมอืเราไปอยู่ด ี เวลาเราจากโลกน้ีไปเอา

อะไรไปไดบ้า้ง ถา้ยดึตดิก็เอาความยดึตดิไป เอาความโกรธความโลภไป ถา้

ปลอ่ยก็เอาอเุบกขาไป เอาความปลอ่ยวางไป เกดิชาตหินา้ก็จะยดึตดินอ้ยลงไป

เรื่อยๆ จนไมย่ดึตดิอะไรเลย เช่นพระพทุธเจา้ ถา้ไมไ่ดบ้าํเพญ็มาก่อน จะออก

จากวงัไดไ้หม มใีครจะออกจากวงับา้งในสมยัปจัจบุนัน้ี มใีครทีอ่ยู่ในวงัน่ี จะ

ออกบวชกนั ไม่มหีรอก เพราะไมไ่ดบ้าํเพญ็มา ไมไ่ดป้ลอ่ยวางมาในอดตี แต่

พระพทุธเจา้ทรงไดบ้าํเพญ็มาในอดตี ตอนทีเ่ป็นพระเวสสนัดร ทรงปลอ่ยขนาด

ไหน สละขนาดไหน จงึทาํใหก้ารออกบวชไมย่ากเลย ถา้เคยทาํบญุเสยีสละมาอยู่
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เรื่อยๆ ปลอ่ยอยู่เรื่อยๆ จะออกบวชไดง้่าย หลวงปู่ขาวเหน็ไหมท่านก็ออกได ้

สละภรรยาใหผู้อ้ืน่ไป ทาํไมทา่นทาํได ้ เพราะทา่นมปีญัญา ท่านเหน็วา่มนัทกุข ์

มากกวา่สุข มภีรรยาก็ตอ้งกงัวลวา่จะไปนอนกบัใคร มคีวามสุขทีไ่หน สูต้ดัไป

ดกีวา่ ตดัไปแลว้ก็จบ อยู่คนเดยีวไมต่อ้งกงัวลกบัใคร กงัวลกบัเรื่องของเรา

ดกีวา่ วา่ทาํอย่างไรใหใ้จเป็นอเุบกขา ใหป้ลอ่ยวาง ใหย้อมหยุดเยน็ พอยอม

หยุดเยน็ไดแ้ลว้ก็จะสบาย ใหใ้ชสู้ตรน้ีเวลาเกดิปญัหา ใหถ้ามตวัเราวา่ยอมหรือ

เปลา่ หยุดหรือเปลา่ เยน็หรือรอ้น ถา้รอ้นถา้ไมย่อม เวลาใครพูดไมด่ ี ก็ตอ้งไป

หาเรื่อง ไปเรียกค่าเสยีหาย ใหม้าขอขมาลาโทษ ใหม้าทาํอะไรต่างๆ ถา้ไมท่าํก็

ตอ้งหาวธิีทาํรา้ยเขา ใจก็จะรอ้นขึ้นมา เป็นยกัษเ์ป็นมาร เป็นนรกเป็นไฟขึ้นมา 

ถา้คดิวา่มนัผ่านไปแลว้ ก็จะไมม่ปีญัหากบัใคร เขาทาํอะไรก็ผ่านไปแลว้ เหมอืน

ฝนัรา้ย พอตื่นขึ้นมาก็หมดไปแลว้ ถา้เขาจะมปีญัหากบัเรา ก็ช่วยไมไ่ด ้แต่เราไม่

มปีญัหากบัเขา เราอยู่กบัความถูกตอ้ง อยู่แบบไมโ่ลภไมโ่กรธไมห่ลง ก็จะไมม่ี

ปญัหากบัใคร คนอืน่จะมปีญัหาก็เป็นเรื่องของเขา เพราะเขายงัมโีลภโกรธหลง

อยู่  

ถาม ท่านอาจารยพ์ูดถงึเรื่องอเุบกขา สงัขารร่างกายเราทีม่นัเจ็บมนัปวดน้ี เราก็ดูแล

ตามอตัภาพ ใช่ไหมครบั 

ตอบ เหมอืนเสยีงดงั เราก็รบัรูว้า่มนัเสยีงดงั ถา้ไมช่อบก็จะราํคาญใจ ถา้ชอบก็จะไม่

เป็นปญัหา ทีท่นความเจ็บไมไ่ดเ้พราะไมช่อบ ถา้ชอบก็จะทนได ้ เหมอืนกนิพริก 

ถา้ชอบก็จะกนิได ้ ถา้ไมช่อบก็จะกนิไมไ่ด ้ ลิ้นก็ลิ้นเหมอืนกนั ใจก็ใจเหมอืนกนั 

ต่างกนัตรงไหน ต่างกนัตรงทีช่อบหรือไมช่อบ มอีเุบกขาหรือไมม่อีเุบกขา ทีฝึ่ก

กนัน้ีก็เพือ่ทาํใจใหอ้ยู่ตรงกลาง ระหวา่งชอบกบัไมช่อบ อเุบกขาดกีวา่ชอบหรือไม่

ชอบ ถา้ชอบแลว้เวลาจากไป ก็จะเสยีใจ ถา้ไมช่อบแลว้ตอ้งสมัผสั ก็จะทกุข ์

ทรมานใจ ถา้อเุบกขาก็จะไมท่กุข ์ 

ถาม ขา้งบา้นมกีารก่อสรา้งตอกเสาเขม็ เสยีงดงัรบกวนมาก ตอกถงึเทีย่งคนื แลว้ยงั

ฉายไฟเขา้มาในหอ้ง ทนไมไ่หว เพือ่นบอกใหไ้ปแจง้เขต  
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ตอบ ถา้มาหาเรา เราก็จะบอกใหย้อมหยุดเยน็ ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา  

ถาม ไมต่อ้งทาํอะไร เหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึ้น ถา้บอกเขาใหห้ยุด แต่เขาไมห่ยุด เราก็

จะทกุขต่์อ เพราะอยากจะใหเ้ขาหยุด  

ตอบ ถา้มอีเุบกขาก็จะเฉย  

ถาม ถา้ปลอ่ยใหต้อกเป็นเดอืนๆ แสดงวา่เรามอีุเบกขา  

ตอบ เราจะอยู่อย่างมคีวามสุข ตอ้งยอม ตอ้งปลอ่ย ตอ้งวาง ถา้ยงัมปีญัหา แสดงวา่

ความรูข้องเราเป็นสญัญา ไมใ่ช่ปญัญา ถา้เป็นความรูจ้ริง จะไมเ่ป็นปญัหา รูท้าง

สญัญาเป็นปริยตั ิ รูว้า่ตอ้งปลอ่ย แต่พอเจอเหตกุารณ์จรงิก็ยงัปลอ่ยไมไ่ด ้

ความรูข้องพวกเรายงัเป็นปริยตั ิเป็นความจาํ ความรูจ้รงิตอ้งเกดิจากการปฏบิตั ิ 

ถาม เก่งทฤษฎ ีแต่ตกปฏบิตั ิ 

ตอบ ตอนตน้ก็ตอ้งศึกษาทฤษฎก่ีอน แลว้เอาทฤษฎไีปปฏบิตั ิ ตอนน้ีเรารูแ้ลว้วา่ตอ้ง

เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เพือ่จะไดท้าํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ต่อจากน้ีก็ตอ้งไป

ทดสอบ ไปอยู่ทีม่เีสยีงดงัๆ ดูวา่ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาไดห้รือไม ่ เวลาถูกแย่ง

ทรพัยส์มบตัไิป ทาํใจไดห้รือไม ่ การมอีเุบกขาไมห่มายความวา่ไมท่าํอะไร ถา้ยงั

รกัษาสมบตัไิวไ้ดก้็ทาํไป เช่นจะตอ้งขึ้นศาลก็ขึ้นไป ศาลตดัสนิอย่างไรก็ยอมรบั 

แต่ใจเป็นอเุบกขาตลอดเวลา  

ถาม อย่างกรณีน้ี ถา้ไปฟ้องเขตได ้ก็ควรไป  

ตอบ ไปได ้ 

ถาม ผลจะเป็นอย่างไรก็ตอ้งทาํใจไวก่้อน 

ตอบ ตอ้งยอมรบัผล พวกเราไดม้าฟงัเทศนต์ ัง้แต่ปี ๒๕๔๘ ถา้จติใจดขีึ้นก็ถอืวา่ได ้

กาํไร ไมข่าดทนุ ถา้ฟงัแบบทพัพใีนหมอ้แกงก็เท่าทนุ ไมด่ขีึ้น ถา้ฟงัแบบลิ้น
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สมัผสักบัรสแกงก็ตอ้งดขีึ้น การฟงัธรรมฟงัได ้๒ แบบ ฟงัแบบทพัพใีนหมอ้แกง 

หรือฟงัแบบลิ้นกบัรสแกง ถา้เป็นลิ้นเวลาสมัผสัอะไรจะรูท้นัท ี ถา้ฟงัธรรมดว้ย

สตจิดจ่อ ปญัญาใคร่ครวญ ก็จะเขา้ใจทนัท ีจะเกดิผลทนัท ีทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา

ได ้ ยอมหยุดเยน็ได ้ ถา้ยอมหยุดเยน็ไดม้ากขึ้น ก็แสดงวา่ไดเ้จริญมรรคมากขึ้น 

ถา้ยอมหยุดเยน็ไมไ่ด ้ก็แสดงวา่ยงัสูก้เิลสตณัหาไมไ่ด ้ 

ถาม ทกุครัง้ทีไ่ดย้นิวา่หลวงตาเจบ็หนกัน่ี ใจจะแวบ ทาํใหค้ดิถงึตอนทีพ่ระพทุธเจา้จะ

ปรินิพพานไป พระอานนทย์งัรอ้งไห ้เจา้ค่ะ 

ตอบ ปญัญาของท่านยงัไมเ่ร็วพอ ยงัมกีเิลสมอีปุาทานอยู่ ท่านยงัไมไ่ดเ้ป็นพระ

อรหนัต ์เป็นเพยีงพระโสดาบนั  

ถาม ถา้เป็นโสดาฯก็ตอ้งรบัความเปลีย่นแปลงได ้ แต่พระอานนทใ์นช่วงนัน้เหมอืน

ท่านรบัไมไ่ด ้

ตอบ ท่านรบัได ้ แต่จติของท่านยงัมอีวชิชา จงึทาํใหท้่านเศรา้ ไมไ่ดห้มายความวา่ท่าน

ไมย่อมรบั พระโสดาบนัไมย่ดึตดิกบัรูปขนัธ ์ คอืร่างกาย แต่ยงัยดึตดิกบั

ความรูส้กึคอืเวทนาในจติ ยงัไมส่ามารถควบคุมจติใหน่ิ้งไดต้ลอดเวลา 

ถาม อย่างตอนทีห่ลวงปู่ม ัน่มรณภาพ หลวงตากย็งัรอ้งไห ้

ตอบ ตอนนัน้หลวงตายงัไมส่าํเร็จ ท่านใกลจ้ะสาํเร็จแลว้ 

ถาม ก็สูงกวา่โสดาบนัแลว้  

ตอบ ไมท่ราบวา่ท่านอยู่ข ัน้ไหน ท่านสาํเร็จหลงัจากหลวงปู่ม ัน่สิ้นไปแลว้ ตอนอยู่ทีว่ดั

ดอยฯ จดุเริ่มตน้ของปริศนาธรรม คอืความสวา่งไสวของจติ หลงัจากนัน้ท่านก็

ไปธุดงค ์๓ เดอืน พอกลบัมาทีว่ดัดอยฯก็ไดค้าํตอบ ท่านแบกปริศนาธรรมน้ีอยู่ 

๓ เดอืน ถา้หลวงปู่ม ัน่ยงัอยู่ ท่านก็จะช่วยแกใ้หใ้นตอนนัน้เลย จะไดไ้มต่อ้งไป

เสยีเวลา การมผูีรู้ม้อีาจารยส์อนกบัการไมม่กี็จะต่างกนัตรงน้ี ถา้ไมม่อีาจารย์



13 
 

สอน ก็ตอ้งลองผดิลองถูก แต่ก็จะรูค้าํตอบไดอ้ย่างแน่นอน เพราะอยู่ในกระแส

แลว้ ต ัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไปน้ี จะมอีาจารยก์็ไดไ้มม่กี็ได ้ ตอ้งถงึพระนิพพาน

อย่างแน่นอน จะชา้หรือเร็วเท่านัน้เอง ถา้มอีาจารยก์็จะเร็ว เหมอืนมคีนคอยบอก

ทาง พระพทุธเจา้ทีต่อ้งอดพระกระยาหาร ๔๙ วนั เพราะไมม่คีรูสอน การปฏบิตัิ

ของพระพทุธเจา้จงึยากทีสุ่ด เพราะไมม่ใีครรูท้างน้ีมาก่อน แต่พวกสาวกน้ีจะ

สบาย พอไดพ้บพระพทุธเจา้ก็จะบรรลไุดอ้ย่างงา่ยดายและรวดเร็ว ถา้ไมไ่ดพ้บ

พระพทุธเจา้ก็ตอ้งบาํเพญ็บญุบารมไีป ตอ้งคลาํทางไปเอง ถา้ไมไ่ดบ้าํเพญ็บญุ

บารมใีนระดบัของพระโพธิสตัว ์ก็จะไมม่ทีางบรรลพุระนิพพานไดด้ว้ยตนเองเลย 

ตอ้งรอไปจนกวา่จะไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา 

พวกเราโชคดทีีไ่ดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา ไมต่อ้งคลาํทาง มแีผนที ่ มถีนน 

เพยีงแต่เดนิตามถนนไปเท่านัน้เอง เป็นทางออกจากป่า เมือ่ก่อนไมม่ทีางออก ไม่

รูท้างออกอยู่ตรงไหน ตอนน้ีมทีางออกแลว้ พวกเราหลงอยู่ในป่ามานานแลว้ 

หาทางออกเองก็หาไมเ่จอ วนไปเวยีนมาอยู่ในป่า พอมคีนรูจ้กัทางทาํทางใหเ้รา

เดนิ ถา้ไมเ่ดนิก็ไมรู่จ้ะวา่อย่างไร คงยงัอยากจะหลงอยู่ในป่าต่อไป ชาตน้ีิเป็น

โอกาสทีด่ทีีสุ่ดแลว้ เพราะเราสามารถบรรลมุรรคผลนิพพานไดภ้ายในเวลาไม่

เกนิ ๗ ปี พระพทุธเจา้ไดท้รงรบัประกนัไวใ้นสตปิฏัฐานสูตรแลว้ พยายามปฏบิตัิ

ตามพระสูตรน้ีใหไ้ดเ้ถดิ รบัรองไดว้า่ไมเ่กนิ ๗ ปีอย่างแน่นอน พระพทุธเจา้ไม่

เคยโกหกใคร แมแ้ต่พระอานนทก์็ยงักงัวลวา่จะสาํเร็จภายใน ๓ เดอืนตามทีท่รง

พยากรณ์ไดห้รือไม ่ เพราะเหลอือกีไมก่ี่ช ัว่โมงก็ยงัไมส่าํเร็จ พอปลงวา่ไมส่าํเร็จ

แน่ๆถงึจะสาํเร็จ เพราะใจไมเ่ป็นอเุบกขา ไมเ่ป็นปจัจบุนั ไปกงัวลกบัอดตีคอืคาํ

พยากรณ์ของพระพทุธเจา้ ทีท่รงตรสัวา่จะบรรลภุายใน ๓ เดอืน จงึไมไ่ดภ้าวนา

ทาํใจใหส้งบใหเ้ป็นกลาง ใหป้ลอ่ยวาง มวัไปยดึไปตดิอยู่กบัอดตีกบัอนาคต พอ

ปลงไดแ้ลว้จติก็กลบัมาอยู่ในปจัจบุนั ก็หลดุพน้ไดเ้ลย  

ขอใหเ้ชื่อคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีว่า่พวกเรามสีทิธิ์บรรลภุายใน ๗ ปีไดท้กุคน 

ถา้ปฏบิตัติามทีท่รงสอน ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ใหเ้จริญสตอิยู่ทกุขณะ ถา้จะทาํไดก้็
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ตอ้งออกบวช ตอ้งตดัลูกตดัสามตีดัภรรยา ตดัทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง

ต่างๆ แลว้ก็มาเจริญสต ิพจิารณาไตรลกัษณ์ ในรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ 

รบัรองไดว้า่ไมเ่กนิ ๗ ปี จะตอ้งสาํเร็จอยา่งแน่นอน ถา้ไมป่ฏบิตักิ็ตอ้งรอไปอกี

ไมรู่ก้ี่กปักี่กลัป์ กลบัมาเกดิคราวหนา้ ไมรู่ว้า่จะไดพ้บกบัพระพทุธศาสนาหรือไม ่

เพราะไมรู่ว้า่จะตอ้งไปใชก้รรมทีไ่หนบา้ง ไปรบับญุทีไ่หนบา้ง อย่างพระอาจารย์

ของพระพทุธเจา้ ๒ พระองค ์ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเสยีดายมาก เพราะกวา่จะ

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี พระศาสนาก็จะหมดไปแลว้ ทาํไดอ้ย่างมากก็นัง่สมาธิ

เขา้ฌาน ตายไปก็ไปเกดิเป็นพรหมใหม ่ ก็จะขึ้นๆลงๆอยู่อย่างน้ี เวยีนวา่ยตาย

เกดิไปเรื่อยๆ พยายามปฏบิตัไิปเถดิ เพยีง ๗ ปีเท่านัน้เอง ทกุขเ์พยีง ๗ ปี แลว้

ก็จะสุขไปตลอด ไมด่กีวา่หรือ  

ถาม วนัก่อนถามพระอาจารยว์า่ ทาํอย่างไรใหรู้ว้า่ไมม่ตีวัเรา ท่านใหน้ัง่สมาธิ เวลาเจ็บ

ก็ไมใ่หข้ยบั ลูกก็ไปลองดู ก็ประมาณ ๓ ช ัว่โมงกวา่ มนัก็ปวดมาก จะเหน็วา่ตวั

ปวดเกดิแลว้ก็ดบัไป แลว้ก็เกดิตวัใหมข่ึ้นมา จะเหน็ตวัผูรู้ ้ ตวัเวทนา และ

ร่างกาย แยกกนัเป็น ๓ ส่วน พอความเจ็บปวดดบัไปหมด ก็จะเป็นสุขและน่ิง

เฉยอยู่สกัพกัหน่ึง จากนัน้ก็จะเริ่มปวดใหม ่ถูกหรือเปลา่คะ  

ตอบ ถูกแลว้ แต่สิง่ทีต่อ้งเหน็ นอกจากเหน็การเกดิดบัของเวทนา เหน็ตวัจติวา่เป็นตวั

รู ้เหน็วา่ร่างกายเป็นเพยีงวตัถแุลว้ ก็ตอ้งเหน็อริยสจั ๔ ดว้ย คอืเวลาทีท่กุขเ์กดิ

ขึ้นมาน้ี ตอ้งพจิารณาวา่เกดิจากอะไร กจ็ะเหน็วา่เกดิจากความอยากใหค้วามเจ็บ

ของร่างกายหายไป หรืออยากจะหนีจากความเจ็บไป ถา้เหน็ก็จะใชป้ญัญาละ

ความอยากได ้ความทกุขใ์จก็จะดบัไป เรียกวา่นิโรธ ใจก็จะรบักบัความเจ็บปวด

ของร่างกายได ้ อย่างไมส่ะทกสะทา้นไมเ่ดอืดรอ้น น่ีคอืการเหน็อริยสจั ๔ เหน็

ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค เหน็ธรรม 

ถาม ครัง้ทีห่น่ึงทีล่ะได ้ จะรูส้กึวา่มวีภิวตณัหา เพราะอยากใหม้นัหาย แต่มนัก็ดบั

เพราะเราทนดูไป พอวนัถดัไป เรารูว้า่ดบัไดจ้ริง ก็ไมม่วีภิวตณัหาเจา้คะ เราก็
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มองมนัเฉยๆ เหมอืนจติผูรู้ม้นัน่ิงเจา้ค่ะ แลว้ก็จะแยกกนัใหเ้หน็ ๓ จดุ ถอืวา่

เป็นอเุบกขาไหมเจา้คะ  

ตอบ ถา้เหน็วภิวตณัหาเป็นตวัปญัหา คอืความอยากใหค้วามเจ็บหายไป แลว้ละได ้

ทกุขก์็จะดบั นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมา ต่อไปเวลาเจอเวทนา จะไมไ่ปดบัเวทนา แต่

จะมาดบัตวัทีเ่ป็นปญัหาก็คอืวภิวตณัหา ก็จะมดีวงตาเหน็ธรรมในเวทนา มี

ปญัญา มสีมัมาทฐิ ิ วา่เราไปบงัคบัเวทนาไมไ่ด ้ ไปส ัง่เขาไมไ่ด ้ แต่เราส ัง่

วภิวตณัหาได ้ คอืหา้มไมใ่หไ้ปรงัเกยีจ ไปมปีฏกิริิยาต่อตา้นความเจ็บ ไปอยาก

ใหค้วามเจ็บหายไปได ้ ถา้ดบัวภิวตณัหาได ้ ความทกุขท์รมานใจก็จะหายไป 

ต่อไปเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย จะเจ็บอย่างไรก็จะไมก่ลวั จะถอืวา่เป็นธรรมดา เหมอืน

เสยีงดงัๆทีเ่ราไมช่อบ ถา้เราหยุดต่อตา้น หยุดไปอยากใหม้นัหายไป ยอมรบัเขา

ได ้ก็จะไมม่คีวามทกุขภ์ายในใจ  

ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอริยเจา้บรรลธุรรมกนั ท่านบรรลตุรงน้ี บรรลตุรงที่

อริยสจั ๔ น้ี พระโสดาบนั พระสกทิาคาม ีพระอนาคาม ีก็ตอ้งเหน็อริยสจั ๔ แต่

ตณัหาทีต่อ้งละนัน้ต่างกนั พระโสดาบนัตอ้งละความกลวัตายและความกลวัเจ็บ

ของร่างกาย พระอนาคามตีอ้งละราคะตณัหาดว้ยอสุภะ คอืความไมส่วยงามของ

ร่างกาย ถา้เหน็อสุภะ ความทกุขท์ีเ่กดิจากราคะตณัหากจ็ะดบัไป ในแต่ละข ัน้

จะตอ้งเหน็อริยสจั ถงึจะรูจ้รงิ ถงึจะบรรลจุริง  

ถาม หลงัจากนัน้จะไมป่วด นัง่ ๒ หรือ ๓ ช ัว่โมงก็ไมป่วด 

ตอบ ส่วนใหญ่มนัปวดทีใ่จ  

ถาม ถา้เหน็โครงกระดูก จติผูรู้จ้ะบอกวา่มนัเป็นธาตดุนิ จะตอ้งทาํอย่างไรต่อเจา้คะ  

ตอบ พจิารณาต่อไปจนกวา่จะเหน็อยู่ตลอดเวลา วา่ร่างกายเป็นเพยีงธาต ุ๔ ไมไ่ดเ้ป็น

ตวัเราของเรา แลว้ก็ปลอ่ยวางความยดึตดิในร่างกายได ้ถา้อยากจะรูว้า่เราปลอ่ย

วางจริงหรือไม ่ ก็ตอ้งเอาร่างกายน้ีไปอยู่ในป่าชา้ ในป่าเปลีย่ว ไปพสูิจนดู์วา่ยงัมี
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ความยดึตดิในร่างกายหรือไม ่ การเหน็โครงกระดูกน้ีเป็นปริยตั ิ จะรูจ้ริงหรือไม ่

อยู่ตอนทีม่นัจะตาย ถา้เฉยก็แสดงวา่ไมย่ดึตดิ ถา้ไมเ่ฉยยงักลวั ยงัทกุข ์ก็ยงัไม่

รูจ้รงิ ตอ้งไปทดสอบดู อย่างหลวงปู่ท่านหน่ึงเดนิธุดงคต์อนกลางคนื พอไปเจอ

เสอืเขา้ จติก็รวมลงเขา้สู่สมาธิ ปลอ่ยวางร่างกาย เราจะทาํอย่างนัน้ไดห้รือไม ่ถา้

มปีญัญาเหน็วา่ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา ก็จะปลอ่ยวางร่างกายได ้ จะเป็นอะไร

ก็ใหเ้ป็นไป ใจเป็นอเุบกขา แยกออกจากร่างกาย ต่อไปจะไมก่ลวัตาย เพราะรูว้า่

เวลามภียัใจมทีีห่ลบมทีีพ่ึง่ มอีเุบกขาธรรมเป็นทีพ่ึง่ของใจ ถา้เหน็โครงกระดูก 

เหน็วา่เป็นดนินํา้ลมไฟน้ียงัไมพ่อ ตอ้งไปเจอภยัทีจ่ะเกดิขึ้นกบัร่างกาย แลว้ดูใจ

วา่ตื่นเตน้หรือสงบ ถา้มปีญัญาก็จะคุมใจใหส้งบ ใหป้ลอ่ยวางร่างกายได ้ ถา้วิง่

หนีภยัแสดงวา่ยงัยดึตดิอยู่กบัร่างกาย  

ถาม เวลาเจริญอานาปานสต ิจะเหน็ภาพนิมติ ถกูไหมคะ 

ตอบ ควรจะรูแ้ต่ลมอย่างเดยีว ไมค่วรไปตามรูภ้าพต่างๆ ซึง่อาจจะเกดิขึ้นก็ได ้

หรือไมเ่กดิขึ้นก็ได ้ ตอ้งอยู่กบัลมหายใจ ไมต่อ้งการเหน็อะไร แต่ตอ้งการใหใ้จ

น่ิงสงบวา่ง ถา้ไปตามรูส้ิง่ทีเ่หน็ ก็จะไมเ่ขา้สู่ความสงบ จะไมม่พีลงัทีจ่ะต่อสูก้บั

กเิลส ทีจ่ะเจริญปญัญา ออกมาจากสมาธิแลว้เหมอืนไมไ่ดน้ ัง่สมาธิ สมาธิทีม่ ี

นิมติไมเ่ป็นประโยชน ์ กบัการเจริญวปิสัสนาการเจริญปญัญา เพราะไมม่กีาํลงั

พจิารณาร่างกายอย่างต่อเน่ือง พอออกจากสมาธิแลว้ กเิลสจะออกตามมาดว้ย 

จะฉุดใหไ้ปคดิเรื่องอืน่แทน ไปกงัวลเกี่ยวกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ไปห่วงเรื่องนัน้เรื่อง

น้ี แทนทีจ่ะพจิารณาความเกดิแก่เจ็บตาย เรื่องดนินํา้ลมไฟ อาการ ๓๒ เพราะ

กเิลสมกีาํลงั ไมไ่ดถู้กสมาธิตดัทอน ถา้ออกมาจากสมาธิทีส่งบน่ิง จติวา่งเป็น

อเุบกขา กเิลสจะอ่อนกาํลงัลงไป จะไมม่กีาํลงัฉุดลากใหไ้ปคดิเรื่องอืน่ ก็จะ

สามารถพจิารณาร่างกายได ้ถา้อยู่ในข ัน้ร่างกาย ก็ตอ้งพจิารณาร่างกาย พจิารณา

เกดิแก่เจ็บตาย ดนินํา้ลมไฟ พจิารณาอสุภะ ก็จะพจิารณาไปไดร้ะยะหน่ึง พอจติ

เริ่มหายเยน็แลว้ เริ่มรอ้นขึ้นมา กเิลสก็จะมกีาํลงัมากขึ้น ก็จะดงึใหไ้ปคดิเรื่องอืน่ 

แทนทีจ่ะคดิเรื่องอสุภะ กจ็ะไปคดิเรื่องสวยงามแทน แทนทีจ่ะคดิเรื่องตายก็คดิ
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เรื่องอยู่ต่อไปแทน ตอนนัน้ก็ควรหยุดพจิารณา แลว้กลบัไปทาํสมาธิใหม ่ ทาํจติ

ใหส้งบเพือ่ตดักาํลงัของกเิลส เวลาทาํสมาธิน่ี ตอ้งใหน่ิ้งอย่างเดยีว ถา้มนิีมติแลว้

ไปตามรู ้ จติจะไมน่ิ่ง พอออกมากเิลสจะไมไ่ดถู้กตดัทอนกาํลงั จะไมเ่กดิ

ประโยชน ์ จะไมไ่ดเ้จริญปญัญา ไมไ่ดพ้จิารณาไตรลกัษณ์ ในขนัธ ์ ๕ ในรูป

เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ เพราะไมม่กีาํลงัจดจ่ออยู่กบัการพจิารณา กเิลสจะ

มาฉุดลากใหไ้ปคดิเรื่องอืน่แทน 

เวลานัง่สมาธิ ถา้ไปตามดูนิมติ ก็ตอ้งรูว้า่หลงทางแลว้ แทนทีจ่ะเขา้หอ้งของอปัป

นาสมาธิ เราไปเขา้หอ้งอปุจารสมาธิ ทีม่วีดีโีอใหดู้ ไปเพลดิเพลนิกบัการดูหนงัฟงั

เพลง ไมไ่ดพ้กัผ่อน ถา้เขา้ไปในหอ้งของอปัปนาสมาธิ ทีม่เีตยีงใหน้อนหลบั

สบาย พอออกมาก็จะสดชื่นมกีาํลงัวงัชาไปทาํงาน สมาธิน้ีม ี๒ หอ้งคอื ๑. หอ้ง

ของอปัปนาสมาธิ จติน่ิงสงบเป็นอเุบกขา ๒. หอ้งของอปุจารสมาธิทีม่นิีมติต่างๆ 

เวลานัง่สมาธิควรเขา้หอ้งอปัปนาสมาธิเพือ่พกัจติ อย่าเขา้หอ้งอปุจารสมาธิ ทีม่ ี

เครื่องบนัเทงิมวีดีโีอใหดู้ใหฟ้งั ถา้ไปดูพวกนิมติ เวลาออกมาจะไมม่กีาํลงัตา้น

กเิลส ทีจ่ะดงึใจใหไ้ปคดิเรื่องของกเิลส ถา้เขา้หอ้งอปัปนาสมาธิ จติจะน่ิงสงบ 

พอออกมากเิลสจะไมม่กีาํลงัฉุดลากใหไ้ปคิดทางโลภโกรธหลง ถา้ส ัง่ใหค้ดิไป

ทางปญัญาก็จะคดิไปทางปญัญา เวลาทาํสมาธิจงึตอ้งใหเ้ขา้ไปในหอ้งทีส่งบวา่ง

เป็นอเุบกขา ถา้เจอนิมติก็อย่าไปสนใจ อย่าไปตามรู ้ใหก้ลบัมาหาลม หาพทุโธ 

ถาม เวลาดูลม จะม ี๓ จดุ 

ตอบ ใหรู้อ้ยู่จดุเดยีว จดุไหนก็ได ้ทีจ่ะผูกใจใหน่ิ้ง ไมต่อ้งการใหใ้จเคลือ่นไปมา ใหอ้ยู่

ทีเ่ดยีว อยู่ทีป่ลายจมกูก็ได ้ทีก่ลางอกก็ไดแ้ลว้แต่ถนดั พอออกจากสมาธิ ก็ตอ้ง

บงัคบัใหพ้จิารณาไตรลกัษณ์ในร่างกาย พอพจิารณาจนหมดกาํลงั กเิลสเริ่มมา

รบกวน ก็หยุดพจิารณากลบัเขา้ไปนัง่สมาธิใหม ่ พอออกมาก็พจิารณาร่างกาย

ใหม ่ สลบักนัไปอย่างน้ี จนกวา่จะปลอ่ยวางร่างกายได ้ ก็จะอยากจะไปพสูิจนว์า่

ปลอ่ยจริงหรือเปลา่ ถา้พจิารณาถงึข ัน้นัน้แลว้จะไมก่ลวัตาย อยากจะรูว้า่หาย

กลวัจริงหรือไม ่ ตอ้งไปพสูิจนดู์ ตอนทีพ่สูิจนเ์ป็นเหมอืนคนบา้ระหํา่ เช่นเดนิไป
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ในทีม่ดืในป่า ไมต่อ้งฉายไฟ จะเหยยีบอะไรก็เหยยีบ เพราะตอ้งการพสูิจนว์า่

ปลอ่ยร่างกายไดห้รือเปลา่ ยอมใหงู้กดัไหม กดัก็กดั ตายก็ตาย ตอ้งคดิอย่างนัน้ 

ถา้คดิอย่างนัน้ไดค้วามกลวัก็จะหายไป จติจะดิง่เขา้สู่ความสงบเป็นอเุบกขาเลย 

เหมอืนกบัหลวงปู่ชอบทีเ่ดนิไปเจอเสอื ท่านตอ้งการไปหาเสอื เพือ่พสูิจนว์า่ยงั

กลวัอยู่หรือไม ่ ตอนนัน้ตอ้งปลง ตายเป็นตาย พอปลงไดใ้จก็จะดิง่เขา้สู่อเุบกขา 

ปลอ่ยวางร่างกาย เขา้สู่ความสงบ เขา้สู่อปัปนาสมาธ ิ

เวลาพจิารณาเรื่องความเกดิแก่เจ็บตายน้ี จะทา้ทายใหเ้ราพสูิจน ์ จะไมห่ายสงสยั 

ถา้ไมเ่จอของจริง ทีไ่หนเป็นทีพ่สูิจน ์ ก็จะไปทีน่ ัน่ เช่นไปนัง่อยู่ในป่าชา้คนเดยีว 

ถา้กลวัอะไรก็ตอ้งไปหาสิง่นัน้ ตอ้งไปพสูิจนว์า่หายกลวัหรือยงั เพราะอย่างมากก็

แค่ตาย ตอ้งพจิารณาก่อนทีจ่ะไปพสูิจน ์ ระหวา่งพจิารณากต็อ้งทาํสลบักบัสมาธิ 

พจิารณาไปจนกวา่จะเผลอไปคดิเรื่องอืน่ก็ตอ้งหยุด แลว้กลบัเขา้ไปพกัในสมาธิ

ต่อ พอออกจากความสงบ ก็พจิารณาใหม ่พจิารณาความตาย พจิารณาดนินํา้ลม

ไฟไปเรื่อยๆ จนกวา่จะยอมรบัความจริง จากนัน้ก็อยากจะไปพสูิจน ์ 

น่ีเป็นเรื่องของการปฏบิตั ิ ทีต่่างจากปริยตัทิีเ่ป็นความจาํ แต่ไมม่กีาํลงัไปพสูิจน ์

เพราะไมไ่ดเ้ป็นความรูท้ีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ ทีต่อ้งพจิารณาอย่างต่อเน่ือง จน

กเิลสไมส่ามารถมาแยง้มาคดัคา้นได ้ เช่นคดัคา้นวา่ไมเ่สยีดายชีวติหรือ รีบตาย

ไปทาํไม ไมบ่า้บิน่เกนิไปหรือ ไมใ่ช่ทางสายกลาง ลองไปทาํดู รบัรองวา่จะตอ้ง

เป็นอย่างทีพู่ดน้ี ถา้พจิารณาจนมแีต่ธรรมลว้นๆอยู่ในใจแลว้ เช่นคดิวา่ตอ้งตาย

แน่ๆ ก็จะถามตวัเองวา่กลวัตายหรือเปลา่ จะรูว้า่กลวัหรือไมก่ลวัก็ตอ้งไปพสูิจน์

ดู ตอ้งขึ้นเวท ี เวทนาก็เช่นกนั ก็ตอ้งพจิารณานัง่สูก้บัเวทนา ใหเ้วทนาเกดิขึ้น

แลว้หายไปเอง ต่อไปจะไมก่ลวัความเจ็บ ถา้ความทกุขท์รมานใจทีรุ่นแรงกวา่

ความเจ็บไดห้ายไป จะเจ็บขนาดไหนก็จะไมเ่ป็นปญัหา 

ถาม ทีท่่านอาจารยบ์อกวา่ความเจ็บหายไป มนัหายไปจรงิๆ หรือวา่เราทาํใจไดก้บัการ

เจ็บ 
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ตอบ มนัหายไปเอง ถา้ไมไ่ปยุ่งกบัมนั มนัเกดิขึ้นแลว้ก็ดบัไป  

ถาม ความเจ็บทางร่างกายหายไป เพราะเราไมไ่ปสนใจมนั หรือวา่มนัหายไปเอง  

ตอบ ความเจ็บม ี ๒ ส่วน เจ็บทางร่างกายกบัเจบ็ทางใจ ความเจ็บทางร่างกายบางทกี็

หาย บางทกี็ไมห่าย ความเจ็บทางใจ ถา้ละสมทุยัไดจ้ะหายไปหมดเลย เวลาละ

สมทุยัไดจ้ะมผีล ๒ ลกัษณะคอื ๑. ความทกุขใ์จหายไปหมด แต่ความเจ็บของ

ร่างกายยงัมอียู่ แต่ไมม่ารบกวนใจ ๒. หายไปท ัง้ ๒ ส่วนเลย ความเจ็บของ

ร่างกายก็หายไป ความทกุขใ์จก็หายไป ร่างกายเองก็หายไปจากความรูส้กึ เพราะ

จติดิง่เขา้สู่ความสงบอย่างเต็มที ่ไมร่บัรูอ้ะไรเลย เป็นได ้๒ แบบดว้ยกนั 

จะบรรลธุรรมไดต้อ้งเหน็อริยสจั ๔ ข ัน้ต่างๆ พระโสดาบนัก็เหน็ข ัน้ของพระ

โสดาบนั พระสกทิาคามกี็เหน็ข ัน้ของพระสกทิาคาม ี พระอนาคามกี็เหน็ข ัน้ของ

พระอนาคาม ีพระอรหนัตก์็เหน็ข ัน้ของพระอรหนัต ์หวัใจของพระพทุธศาสนาอยู่

ทีพ่ระอริยสจั ๔ น้ี เวลาพระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมครัง้แรก ก็ทรงแสดงพระ

อริยสจั ๔ พระอญัญาโกณฑญัญะก็มดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา ตอ้งเหน็อริยสจั ๔ 

หวัใจของพระพทุธศาสนา พระธรรมคาํสอนทกุบททกุบาทก็ออกมาจากอริยสจั 

๔ ท ัง้นัน้ พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ธรรมะทีพ่ระองคท์รงแสดงน้ี ถงึแมจ้ะมี

มากมายก่ายกอง ก็เป็นเหมอืนนํา้ในมหาสมทุร ถงึแมจ้ะกวา้งใหญ่ไพศาล ก็จะมี

รสเหมอืนกนัหมดคอืรสเค็ม คาํสอนของพระพทุธเจา้ก็จะมรีสเดยีว คอืทกุขแ์ละ

วธิีการดบัทกุข ์ ตอ้งเหน็หรือรูท้กุขก่์อน ถา้ไมรู่ท้กุขก์็จะไมรู่จ้กัวธิแีกค้วามทกุข ์

จงึทรงสอนวา่ ทกุขต์อ้งกาํหนดรู ้ ดว้ยการพจิารณาความแก่เจ็บตาย พจิารณา

อปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในขนัธ ์ ๕ ถา้จะดบัทกุขก์็ตอ้งตดัอปุาทานในขนัธ ์ ๕ 

ตอ้งปลอ่ยขนัธ ์ ๕ แต่พวกเราไมย่อมปลอ่ยกนั ชอบจดัการขนัธ ์ ๕ จดัการ

ร่างกายจดัการเวทนาความรูส้กึ ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ ใหม้แีต่สุขเวทนา 

ไมใ่หม้ทีกุขเวทนา ร่างกายก็ตอ้งแขง็แรง สุขภาพสมบูรณ์ ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ไม่

ตาย ไมป่ลอ่ยอปุาทานในขนัธ ์๕ ก็เลยตอ้งทกุขก์บัขนัธ ์๕ ถา้ปลอ่ยแลว้ก็จะไม่

ทกุข ์ 
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น่ีคอืทกุขท์ีต่อ้งกาํหนดรู ้ ตอ้งศึกษา ตอ้งพจิารณา ก็จะเหน็เหตขุองทกุข ์ คอื

ความอยากต่างๆ อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้ อยากใหเ้ป็นอย่างน้ี ก็จะตดัความอยาก

ได ้จะไมอ่ยากไมใ่หเ้จ็บ ไมใ่หแ้ก่ ไมใ่หต้าย ทกุขก์็จะดบัไป เป็นนิโรธขึ้นมาดว้ย

มรรค คอืสตปิญัญาพจิารณาความทกุข ์วา่เกดิจากความอยาก เช่นความกลวั ไม่

ชอบก็เป็นความอยาก ชอบก็เป็นความอยาก ไมช่อบก็ชงัหรือกลวั ชอบก็รกั ตอ้ง

ทาํใจใหเ้ป็นกลาง ใหอ้ยู่ระหวา่งรกักบัชงั ระหวา่งชอบกบัไมช่อบ ระหวา่งกลวักบั

กลา้ กลา้ก็เป็นกเิลส กลวัก็เป็นกิเลส ตอ้งเฉยๆ ไมก่ลา้ไมก่ลวั  
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กณัฑท์ี่ ๔๒๐ 

วนัหลวงตาละขนัธ ์
๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

วนัน้ีจะพาญาตโิยมไปกราบท่านหลวงตาทางจติ เราจะนัง่สมาธิกนัสกั ๑๐ นาท ี พอจติ

สงบแลว้ก็จะรูว้า่ท่านอยู่ทีไ่หน ตอนน้ีพวกเราไมส่ามารถตดิต่อกบัท่านทางร่างกายได ้

แต่ยงัสามารถตดิต่อกบัท่านทางจติใจไดเ้สมอ เพราะจติเป็นสิง่ทีไ่มต่าย ไปถงึร่างกาย

ท่านก็อาจไมถ่งึจติของท่าน เพราะไปถงึทีน่ ัน่แลว้จติวา้วุน่ขุน่มวั จติไมส่งบ ก็จะไมถ่งึตวั

ท่าน ถา้อยากจะถงึตวัท่านกท็าํจติใจใหส้งบ แลว้จะรูว้า่ทา่นเป็นอย่างไร จติทกุดวงทีส่งบ

เป็นเหมอืนกนัหมด ไมว่า่จะเป็นของใครก็ตาม เมือ่เราเขา้ถงึความสงบแลว้เราก็จะเขา้ถงึ

ตวัท่าน นัง่สมาธิสกั ๑๐ นาทแีลว้ค่อยมาคุยกนัต่อ ตอนน้ีเรามาปฏบิตับูิชากนั บูชาท่าน

ทางจติใจ มสีตอิยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง จะอยู่กบัลมหายใจเขา้ออกก็ได ้ จะอยู่กบั

พทุโธก็ได ้แลว้แต่ถนดั ชอบอะไรก็ใหจ้ติอยู่กบัสิง่นัน้ หรือจะนึกถงึองคท์่านก็ได ้ความ

จริงภาพขององคท์่านไมใ่ช่องคท์่านหรอกนะ องคท์่านทีแ่ทจ้ริงคอืความวา่งความสงบ 

พยายามทาํจติใหว้า่งใหส้งบ อย่าใหม้คีวามคดิปรุงแต่งเขา้มารบกวนในขณะน้ี ใหม้สีติ

อยู่กบัลมหายใจเขา้ออก หรืออยู่กบัการบรกิรรมพทุโธๆ 

ตอนน้ีพวกเราก็ไดน้ ัง่สมาธิกนั ๑๐ นาทแีลว้ จติสงบเป็นอย่างน้ี จติไมไ่ดเ้กี่ยวกบั

ร่างกาย ร่างกายจะเป็นอย่างไร จติก็ยงัเป็นจติอยู่อย่างนัน้ เป็นจติทีส่งบหรือไมส่งบ ถา้

จติสงบจติก็สบาย ไมม่คีวามทกุข ์ ไม่เอาเรื่องความทกุขต่์างๆเขา้มาแบก ความทกุขก์็จะ

อยู่ขา้งนอกจติ ความทกุขข์องร่างกาย ความเจ็บความแก่ความตายของร่างกาย เป็นสิง่ที่

จติรบัรูเ้ท่านัน้ ถา้จติสงบจติกจ็ะไมไ่ดป้รุงแต่ง ไมไ่ดอ้ยากใหร่้างกายเป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ี ปลอ่ยใหร่้างกายเป็นไปตามเรื่องของเขา มสีตสิมาธิปญัญารกัษาจติใหส้งบ เวลา

ร่างกายเป็นอะไรกต็อ้งทาํอย่างน้ีกนั ทาํจติใหส้งบ ตอนทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปริ

นิพพาน ก็ทรงเขา้สู่สมาธิเขา้สู่ฌานข ัน้ต่างๆ จนถงึวาระสุดทา้ยก็ปลอ่ยวาง แยกออกจาก
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ร่างกายไป จติไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกาย ร่างกายเป็นเพยีงอาการ ๓๒ คอื ผมขนเลบ็

ฟนัฯลฯ ทีม่าจากดนินํา้ลมไฟ พอหมดอายุก็ตอ้งเสือ่มสภาพไป ส่วนประกอบทีม่าอยู่

รวมกนั คอืดนินํา้ลมไฟ ก็แยกไปกนัคนละทาง นํา้ก็กลบัไปรวมกบันํา้ ลมก็กลบัไปรวม

กบัลม ดนิก็กลบัไปรวมกบัดนิ ไฟก็กลบัไปรวมกบัไฟ เป็นการทาํงานของธรรมชาต ิเช่น

ฝนตกลงมาในดนิ ก็ทาํใหเ้มลด็ตน้ไมท้ีอ่ยู่ในดนิเจริญขึ้นมา เป็นผกัเป็นอาหารใหแ้ก่

สตัวใ์หแ้ก่มนุษย ์พอสตัวม์นุษยก์นิเขา้ไปก็กลายเป็นอาการ ๓๒ เป็นผมขนเลบ็ฟนัฯลฯ  

น่ีคอืเรื่องของร่างกาย เป็นอย่างน้ี เป็นเหมอืนกนัทกุๆคน ไม่วา่จะเป็นร่างกายของ

พระพทุธเจา้ หรือร่างกายของปถุชุนอย่างพวกเรา ไมม่คีวามแตกต่างกนั มาจากดนินํา้

ลมไฟเหมอืนกนั ที่เราเตมิอยู่ทกุขณะ เช่นเตมิลมอยู่ทกุขณะ หายใจเขา้เราก็เตมิลมเขา้

ไป ร่างกายขาดลมหายใจไมไ่ด ้พอขาดลมหายใจการทาํงานของร่างกายกห็ยุด นํา้ก็ตอ้ง

เตมิแต่ไมถ่ีเ่หมอืนกบัลม อาหารคอืดนิและไฟก็ตอ้งเตมิ แต่ไมถ่ีเ่หมอืนกบันํา้ ลมน้ีถี่

มาก นํา้ถีน่อ้ยกวา่ แลว้ก็ดนิและไฟก็ถีน่อ้ยทีสุ่ด ขาดลมหายใจไดไ้มก่ี่นาท ี ร่างกายก็

ตอ้งหยุดทาํงาน ขาดนํา้ไมก่ี่วนัก็ตอ้งหยดุทาํงาน ขาดดนิขาดไฟคอือาหารไดน้านกวา่ 

ก่อนทีจ่ะหยุดทาํงาน เป็นการเตมิธาตทุีก่าํลงัรวมตวักนัอยู่น้ี ใหร้วมตวักนัต่อไป ธาตเุก่า

ก็จะแยกตวัออกไปทางทวารต่างๆ ลมหายใจเก่าก็แยกตวัออกไป นํา้เก่าก็แยกตวัออกไป 

ดนิเก่าก็แยกตวัออกไป น่ีคอืระบบการทาํงานของร่างกาย ระบบของการเขา้ออกของดนิ

นํา้ลมไฟ จะเป็นอย่างน้ีไปจนกวา่ การแยกตวัของดนินํา้ลมไฟ จะมากกวา่การรวมตวั

ของดนินํา้ลมไฟ ถา้เป็นเช่นน้ีแลว้ ก็จะไม่รบัดนินํา้ลมไฟใหมเ่ขา้ไป อาหารก็จะกนิไมไ่ด ้

นํา้ก็จะดืม่ไมไ่ด ้ ก็ตอ้งใชส้ายยางใชห้ลอด ทีเ่ป็นการฝืนธรรมชาต ิ ทาํจากการปรุงแต่ง

ของจติของผูอ้ืน่ หรือของตนเองทีส่ ัง่ใหผู้อ้ืน่ทาํให ้ แต่จะฝืนจะบงัคบัอย่างไร ในทีสุ่ดก็

จะไมร่บัอยู่ด ี เพราะมแีต่จะแยกออกจากกนั จะไมย่อมรวมตวักนั เมือ่ถงึเวลานัน้ก็ถงึ

จดุสุดทา้ย ถงึการหยุดทาํงานของร่างกาย เรียกวา่คนตาย  

ผูท้ีท่าํอะไรต่างๆผา่นทางร่างกายก็คอืใจ ใชร่้างกายเป็นลูกนอ้งเป็นบ่าว ใจเป็นนายกาย

เป็นบ่าว ส ัง่ใหร่้างกายทาํอะไรต่างๆ ทาํดบีา้งทาํบาปบา้ง แลว้ก็รบัผลบาปรบัผลดทีีต่นทาํ 

จนกวา่จะหยุดทาํบาปหยุดการกระทาํทกุอย่าง คอืไมไ่ปหาร่างกายใหม ่ไปเกดิใหม ่ถา้ใจ
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สงบน่ิงไดต้ลอดเวลา เวลาร่างกายเป็นอะไรไปก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป ใจก็จะไมต่อ้งไปหา

ร่างกายใหม ่ ถา้ใจยงัไมน่ิ่งก็ยงัตอ้งไปต่อ เวลาทีไ่มม่ร่ีางกายน้ีก็เหมอืนเวลาทีน่อนหลบั 

แลว้ก็ฝนัไป ฝนัดกี็ไปด ีไปสวรรค ์ไปเป็นเทพเป็นพรหม ถา้ฝนัรา้ยก็ไปเป็นเปรต ไปตก

นรก จนกวา่จะตื่นขึ้นมาเป็นมนุษยเ์ป็นเดรจัฉาน แลว้ก็มาทาํบาปทาํบญุต่อ จนกวา่

ร่างกายจะแตกดบัไป แลว้ก็กลบัไปฝนัใหม ่ ตอนทีม่ร่ีางกายก็เหมอืนตอนทีต่ื่น ตอนที่

ร่างกายแตกดบัไป ก็เหมอืนตอนทีน่อนหลบัฝนัไป ตอนทีเ่รานอนหลบัแลว้ฝนัไปน้ี ก็

เหมอืนไปเกดิใหม ่ ไปรบับญุไปใชบ้าปบนสวรรคใ์นนรกชัว่ระยะส ัน้ๆ ถา้ฝนัไมด่กี็ไปใช ้

บาป ถา้ฝนัดกี็ไปรบับญุ ถา้ร่างกายหลบัไมต่ื่นเลย ก็จะฝนัยาว ฝนัไปจนกวา่หมดแรง

ของบญุหรือบาป แลว้ก็กลบัมาไดร่้างกายใหม ่มาเป็นมนุษย ์มาเป็นเดรจัฉานใหม่ 

เพราะจติไมต่าย จงึไดร่้างกายใหม ่ แลว้ก็มาทาํบญุทาํบาปใหม ่ พอตายไปก็เหมอืนนอน

หลบัฝนัไประยะหน่ึง ช่วงนัน้เป็นช่วงของกายทพิย ์ เช่นพระพทุธมารดาทีท่รงเสดจ็

สวรรคต ๗ วนัหลงัจากทีท่รงประสูตพิระพทุธเจา้ ทรงไดก้ายทพิยเ์ป็นเทพ พระพทุธเจา้

ก็ทรงสามารถตดิต่อกบักายทพิยไ์ด ้ ดว้ยพลงัจติ ดว้ยพลงัสมาธิ คนืทีห่ลวงปู่ม ัน่

มรณภาพ คุณแมช่แีกว้ก็รบัทราบทางสมาธิ เพราะหลวงปู่ม ัน่ไปปรากฏในนิมติ วา่ทา่น

ไดม้รณภาพไปแลว้ วนันัน้คุณแมช่แีกว้เตรียมตวัจะเดนิทางไปกราบท่านในวนัรุ่งขึ้น ใน

คนืนัน้หลวงปู่ม ัน่ก็มาบอกทางนิมติ วา่ไมต่อ้งไปแลว้ เพราะท่านเสยีแลว้ น่ีคอืเรื่องของ

จติ ทีเ่ราจะไมค่่อยไดเ้หน็หรือรูก้นั เพราะไมเ่ขา้สมาธิกนั ถา้เขา้สมาธิไดจ้ะเหน็ตวัจติ จติ

สงบมากก็จะเหน็ตวัรูเ้ด่นมาก จะรูว้า่น่ีคอืจติ ไมใ่ช่ร่างกาย จะรูว้า่จติน้ีแหละเป็นผูท้าํ

บญุทาํบาป เป็นผูส้ ัง่การใหร่้างกายทาํอะไรต่างๆ ร่างกายของพวกเรามาถงึทีน่ี่ได ้ ก็

เพราะจติเป็นผูส้ ัง่การ ถา้จติไมไ่ดส้ ัง่ก็จะไมไ่ดม้า ถา้ร่างกายไมม่จีติ ก็จะไมส่ามารถไป

ไหนมาไหนได ้ 

จติเป็นตวัทีเ่ลน่ละคร ส่วนร่างกายเป็นเหมอืนตวัละคร เป็นหวัโขน จติเลน่เป็นบทต่างๆ 

เป็นหญงิ เป็นชาย เป็นคนรวย เป็นคนจน เป็นพระเจา้แผ่นดนิ เป็นนายกรฐัมนตรี เป็น

อะไรต่างๆ เหลา่น้ีเป็นหวัโขน เลน่ละครไปจนกวา่บทจะหมด แลว้ก็เปลีย่นหวัโขนใหม ่

เป็นนายกฯแลว้ ก็กลบัมาเป็นประชาชนเต็มข ัน้ เป็นพระมหากษตัริย ์บางทกี็ถูกปลงพระ
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ชนม ์หรือตอ้งลี้ภยัไปอยู่ต่างประเทศ ร่างกายของพวกเราเป็นเหมอืนหวัโขน มใีจเป็นตวั

เลน่บทต่างๆ แต่ใจไมรู่ว้า่ร่างกายเป็นเพยีงหวัโขน กลบัไปคดิวา่ร่างกายเป็นตวัเราของ

เรา ก็เลยตอ้งทกุขไ์ปกบัหวัโขน เวลาหวัโขนไดด้บิไดด้กี็ดอีกดใีจ เวลาตกตํา่ก็เศรา้โศก

เสยีใจ มคีวามสุขมคีวามทกุขไ์ปกบัหวัโขน ส่วนใหญ่จะทกุขม์ากกวา่สุข ทกุขต์ลอดเวลา 

ไมไ่ดท้กุขเ์ฉพาะตอนทีเ่สยีไปเท่านัน้ ตอนทีม่อียู่ก็ทกุข ์ทกุขด์ว้ยความกงัวล ดว้ยความ

ห่วง ดว้ยความหวง ดว้ยความกลวั ถา้รูว้่าเป็นเพยีงหวัโขน ไมใ่ช่ตวัเราของเรา สกัวนั

หน่ึงจะตอ้งทิ้งมนัไป ก็จะไมย่ดึตดิ จะไมท่กุข ์ ไมก่งัวล ไมห่วง ไมห่่วง ไมก่ลวั จะอยู่

อย่างสุขสบาย น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ครูบาอาจารยท์ ัง้หลาย สอนใหพ้วกเรารูก้นั 

ใหรู้ว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างทีจ่ติมาครอบครองมาเกี่ยวขอ้งดว้ย ไมม่คุีณมปีระโยชนก์บัจติใจ

เลย มแีต่จะใหค้วามทกุข ์ อย่าไปยดึไปตดิไปแสวงหา ถา้ร่างกายน้ีตายไปแลว้ ก็อย่าไป

หาร่างกายใหมอ่กี อย่าไปเกดิใหม ่อย่าไปอยากสมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รส อย่าไปอยากมี

อยากเป็น หรืออยากไมม่อียากไมเ่ป็น ใหจ้ติน่ิงเหมอืนขณะทีอ่ยู่ในสมาธิ จงึตอ้งทาํจติ

ใหน่ิ้งตลอดเวลา จะไดไ้มไ่ปเกดิอกี การปฏบิตัธิรรมเป็นอบุาย ทีจ่ะไดเ้ขา้ถงึความสงบ 

เขา้ถงึตวัจติ เขา้ถงึการไมต่อ้งไปเกดิใหมอ่กี การปฏบิตับูิชาก็เพือ่ความสงบความน่ิงของ

จติ จงึบูชาท่านไดท้กุหนทกุแห่ง ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งไปบูชาทีห่นา้องคท์า่น อย่าง

พระพทุธรูปน้ีก็ไมใ่ช่องคพ์ระพทุธเจา้ เป็นเพยีงองคแ์ทนท่าน เป็นหุ่นทีเ่ราปัน้ขึ้นมา 

แลว้สมมตุวิา่เป็นพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ทีแ่ทจ้ริงก็คอืจติทีส่งบน่ีเอง ใครมจีติทีส่งบก็

จะไดพ้บกบัพระพทุธเจา้ 

หนา้ทีข่องพวกเราก็คอื ตอ้งปฏบิตัใิหม้าก เจริญมรรคใหม้าก มรรคเป็นกญุแจทีจ่ะทาํให ้

เราไดพ้บกบัพระพทุธเจา้ พบพระอริยสงฆส์าวกทีไ่ดจ้ากพวกเราไปแลว้ พบดว้ยมรรค

คอืศีลสมาธิปญัญา ทานศีลภาวนา พบดว้ยสมัมาทฐิ ิ สมัมาสงักปัโป สมัมากมัมนัโต 

สมัมาวาจา สมัมาวายาโม สมัมาอาชโีว สมัมาสต ิ สมัมาสมาธิ ทีพ่ระพทุธเจา้ พระ

อรหนัตสาวก พระอริยสงฆ ์และครูบาอาจารยท์ ัง้หลาย สอนใหพ้วกเราปฏบิตั ิตอ้งเจรญิ

มรรคใหม้าก จะไดเ้หน็วา่ทกุขเ์กดิจากอะไร จะไดล้ะเหตทุีท่าํใหเ้กดิทกุขไ์ด ้ นิโรธก็จะ

ปรากฏขึ้นมา นิโรธก็คอืความดบัของทกุข ์ ไมใ่ช่ความดบัของจติหรือของร่างกาย นิโรธ
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แปลวา่ความดบั แต่ไมใ่ช่เป็นการดบัจติหรือดบัร่างกาย จติน้ีดบัไมไ่ด ้ ร่างกายน้ีกด็บั

ไมไ่ดด้ว้ยมรรค ร่างกายดบัเพราะเป็นธรรมชาตขิองร่างกาย เพราะขาดธาต ุ๔ ทีจ่ะทาํให ้

อยู่ต่อไปได ้ ก็จะดบัไปเอง เหมอืนตะเกยีงทีไ่มไ่ดเ้ตมินํา้มนั ถา้จดุไปเรื่อยๆพอนํา้มนั

หมด ไฟของตะเกยีงก็จะดบัไปเอง  

นิโรธแปลวา่การดบัของทกุข ์ทีต่อ้งดบัดว้ยมรรค มรรคก็คอืสตปิญัญา ทีจ่ะพจิารณาให ้

เหน็วา่ สมทุยัคอืความอยากต่างๆน้ี เป็นตน้เหตทุีท่าํใหเ้กดิความทกุขใ์จขึ้นมา พอเหน็

ความอยากปรากฏขึ้นมาภายในใจก็ดบัมนัเลย พออยากจะสูบบหุรี่ก็หยุดสูบ อยากจะ

ดืม่สุราก็หยุดดืม่ อยากจะเปิดโทรทศันดู์หนงัฟงัเพลงก็หยุด หยุดไปเรื่อยๆ ต่อไปทกุขก์็

จะดบัไปหมด เมือ่ดบัแลว้ก็จะสบาย ตอนทีอ่ยากจะเปิดโทรทศัน ์ เพราะเกดิความทกุข ์

ขึ้นมาแลว้ เกดิความเหงาทีเ่ป็นความทกุขอ์ย่างหน่ึง ตอ้งหาอะไรทาํแกเ้หงา ตอ้งเปิด

โทรทศันดู์ หรือออกไปชอปปิง โทรไปคุยกบัเพือ่น เพราะเกดิความทกุขแ์ลว้โดยไมรู่ต้วั 

เพราะเวลาอยู่คนเดยีวเหงา ก็เลยอยากจะตดิต่อกบัคนอืน่ อยากจะสมัผสักบัรูปเสยีง

กลิน่รส อยากจะฟงัเสยีงของคนนัน้คนน้ี อยากจะเหน็คนนัน้คนน้ี ก็เลยเกดิความทกุข ์

ขึ้นมา เกดิความเหงา เกดิความวา้เหวข่ึ้นมา ถา้ไปอยู่วดัก็ตอ้งกลบับา้น กลบัไปหาคนที่

อยากจะเหน็ จงึอยู่วดัไมไ่ดน้าน เหมอืนคนดาํนํา้ ดาํไดไ้มน่านก็ตอ้งโผลข่ึ้นมา ถา้

ร่างกายไมต่อ้งอาศยัลมหายใจ ก็จะดาํไปไดต้ลอด ถา้ไมต่อ้งอาศยัรูปเสยีงกลิน่รสเป็น

ลมหายใจ ก็จะบวชได ้อยู่คนเดยีวได ้เพราะมลีมหายใจอย่างอืน่แทน ก็คอืความสงบ  

ถา้อยู่วดัแลว้ก็ตอ้งนัง่สมาธิใหม้าก พอออกจากสมาธิก็เดนิจงกรมต่อ ควบคุมจติใจ

ไมใ่หไ้ปคดิถงึรูปเสยีงกลิน่รส ใหม้าคดิทางมรรค ใหพ้จิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

พจิารณาวา่รูปเสยีงกลิน่รสไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ เราคดิวา่เป็นสุขแต่ความจริงมนัเป็นทกุข ์

เพราะเป็นเหมอืนลมหายใจ ถา้ไมม่กี็จะอยู่ไมไ่ด ้ถา้ไมต่อ้งอาศยัลมหายใจ ไม่มลีมก็อยู่

ได ้ รูปเสยีงกลิน่รสน่ีเป็นเหมอืนลมหายใจของกเิลส ทีต่อ้งมรูีปเสยีงกลิน่รสมาบาํรุง

บาํเรออยู่เรื่อยๆ ถงึจะดบัความทกุขไ์ดช้ ัว่คราว แต่ดบัไมไ่ดน้าน เดีย๋วก็เกดิความทกุข ์

ขึ้นมาใหม ่ ไมไ่ดด้บัอย่างถาวร แลว้ก็พาใหไ้ปพบความทกุขใ์หม ่ อยู่คนเดยีวก็ทกุข ์

เพราะไมม่เีพือ่น พอมเีพือ่นก็ทกุขก์บัเพือ่น ทะเลาะกนับา้ง โกรธเกลยีดกนับา้ง ทาํรา้ย
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กนัฆ่ากนับา้ง มปีญัหาตลอดเวลา เพราะตอ้งอาศยัรูปเสยีงกลิน่รส มาบาํรุงบาํเรอจติใจ 

มาดบัทกุข ์ เหมอืนราดนํา้มนัเพือ่ดบัไฟ เวลาราดลงไปในกองไฟใหม่ๆ ไฟก็ทาํท่าจะดบั 

เพราะนํา้มนัมนัยงัไมร่อ้น พอนํา้มนัมนัรอ้นแลว้ ไฟทีท่าํท่าจะดบัก็กลบัลกุแรงขึ้น

กวา่เดมิ ความทกุขท์ีเ่กดิจากความวา้เหวก่็เหมอืนกนั เป็นเหมอืนกองไฟ ถา้เอานํา้มนัคอื

รูปเสยีงกลิน่รสมาดบั ตอนทีไ่ดส้มัผสัก็จะดอีกดใีจมคีวามสุข พอสมัผสัจนจาํเจแลว้ก็

จะเบือ่ ก็กลายเป็นไฟลกุขึ้นมาใหม ่ แรงกวา่เก่า พวกเราจงึควรทาํหนา้ทีดู่แลรกัษาใจให ้

สงบ ใหป้ราศจากความอยากต่างๆ จะไดไ้มม่คีวามทกุข ์ พอไมม่คีวามทกุขแ์ลว้จะอยู่ที่

ไหนก็ได ้ จะทาํอะไรหรือไมท่าํอะไรก็ได ้ ไมเ่ป็นปญัหา เพราะไมม่อีะไรจะตอ้งทาํ วสุติงั 

พรหมจริยงั กจิในพรหมจรรยน้ี์ไดเ้สร็จสิ้นสุดแลว้ ไมม่กีจิอะไรทีจ่ะตอ้งทาํอกีต่อไป ถา้

จะทาํก็ไมเ่รียกวา่กจิ เรียกวา่งานอดเิรก เหมอืนคนทีเ่กษยีณอายุแลว้ ไมต่อ้งทาํอะไรอกี

แลว้ ถา้ทาํก็เป็นงานอดเิรก ทาํไปอย่างนัน้ ทาํก็ไดไ้มท่าํก็ได ้ 

ขอใหพ้วกเราบูชาพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์บูชาครูบาอาจารย ์ดว้ยการปฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบ ดว้ยวริิยะความอตุสาหะ ดว้ยขนัตคิวามอดทน เจริญสตใิหม้าก สตเิป็นหวัหอก

ของมรรคเลย ทีจ่ะทาํใหม้รรคเจริญขึ้นมาได ้ ถา้ไมม่สีตกิ็จะทาํอะไรไมไ่ด ้ คดิดกี็ไม่ได ้

ทาํดก็ีไมไ่ด ้คนทีไ่มม่สีตกิ็คอืคนบา้ ทาํอะไรไมไ่ด ้เพราะไมม่สีตคิวบคุมส ัง่การ ใหใ้จทาํ

ตามคาํส ัง่ จะทาํไปตามอารมณ์ เหมอืนลงิทีไ่มม่เีชอืกผูกคลอ้งคอไว ้ เวลาส ัง่ใหม้นัทาํ

โน่นทาํน่ี มนัจะไมฟ่งั จะทาํไปตามอารมณ์ ถา้จะเจริญมรรคก็ตอ้งเจริญสตติลอดเวลา 

ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั คอยควบคุมใจใหอ้ยู่กบัการกระทาํของร่างกาย ถา้ไมอ่ยู่ก็ตอ้งใชอ้ย่าง

อืน่ดงึเอาไวด้ว้ย เช่นบริกรรมพทุโธก็ได ้ ทาํงานไปแลว้ก็บริกรรมพทุโธๆไปดว้ย อย่างน้ี

ใจก็จะไมไ่ปทีอ่ืน่ จะอยู่กบังานอยู่กบัพทุโธควบคู่กนัไป เช่นเวลาดูลมหายใจถา้ดูเฉยๆ

ไมอ่ยู่กบัลม ก็ตอ้งใชพ้ทุโธกาํกบัไปดว้ย หายใจเขา้ก็วา่พทุ หายใจออกก็วา่โธ หรือ

หายใจเขา้ก็วา่พทุโธ หายใจออกก็วา่พทุโธ เช่นเดยีวกบัเวลาเดนิ กา้วเทา้ซา้ยก็วา่พทุโธ 

กา้วเทา้ขวาก็วา่พทุโธ ทาํอย่างน้ีก็ได ้ หรือจะไมใ่ชพ้ทุโธก็ได ้ ถา้รูว้า่กาํลงักา้วซา้ยขวาอยู่ 

หรือรูว้า่กาํลงัหายใจเขา้หายใจออก ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ ขึ้นอยู่กบัจริตหรือระดบัจติของแต่

ละคน ถา้สตมิกีาํลงันอ้ยก็อาจจะตอ้งใช ้ ๒ อย่างช่วยกนั เหมอืนกบัเชอืก ถา้เชอืกเสน้

เดยีวผูกลงิไวไ้มอ่ยู่ ก็ตอ้งใชเ้ชอืก ๒ เสน้ ถา้ใหรู้อ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย หรือ
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ใหรู้อ้ยู่กบัลมหายใจ ยงัไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ ก็เอาพทุโธเขา้มากาํกบัดว้ย กาํลงัเดนิ

จงกรมก็พทุโธไปดว้ย กา้วเทา้ซา้ยกา้วเทา้ขวาก็พทุโธๆไป ไมใ่หค้ดิอะไรเลย  

เรื่องจะสาํคญัอย่างไรกต็อ้งถอืวา่ไมส่าํคญั ถา้สาํคญัก็หยุดปฏบิตั ิ แลว้ไปทาํเรื่องสาํคญั

ใหเ้สร็จก่อน อย่าเอามาปนกนั เวลาปฏบิตักิ็อย่าเอาเรื่องอืน่มาแบกไวใ้นใจ เรื่องลูกเรื่อง

สามเีรื่องภรรยาเรื่องงาน เรื่องอะไรต่างๆ ถา้เป็นสิง่ทีต่อ้งทาํก็ไปทาํใหเ้สร็จๆไป ทาํดว้ย

สตอิย่าไปคดิเรื่องอืน่ อย่าทาํงานน้ีแลว้ก็อยากไปนัง่สมาธิไปปฏบิตัธิรรม ตอ้งทาํเรื่อง

เดยีว ใหใ้ชป้ญัญาวเิคราะหดู์วา่ งานไหนควรตดัควรละ งานไหนควรทาํใหม้ากขึ้น งาน

ทางโลกก็รูก้นัอยู่แลว้วา่ ไมเ่ป็นประโยชนก์บัจติใจเลย ทาํไปเท่าไหร่ก็เท่านัน้แหละ อยา่ง

มากก็ใหม้เีงนิมากขึ้น มตีาํแหน่งสูงขึ้น แต่ไมไ่ดท้าํใหค้วามทกุขน์อ้ยลงไป แต่งานทาง

ธรรมน้ี ถา้มสีตมิากขึ้น มสีมาธิมากขึ้น มปีญัญามากขึ้น ความทกุขก์็จะนอ้ยลงไป 

ความสุขก็จะมมีากขึ้น จงึตอ้งเลอืกงาน งานไหนทีค่วรตดั เพือ่จะไดเ้อาเวลามาเจริญสต ิ

เจริญสมาธิ เจริญปญัญา พยายามตดัใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้ ในทีสุ่ดก็จะเป็น

นกับวชได ้เป็นนกับวชก็ยงัตอ้งทาํงานอย่างอืน่ดว้ย ไมไ่ดเ้จริญแต่มรรคอย่างเดยีว ตอ้ง

บณิฑบาตเลี้ยงชพี ตอ้งตดัเยบ็ซกัจวีร ปดักวาดลานวดัถูศาลา ทาํหนา้ทีต่่างๆ แต่เรา

สามารถทาํควบคู่ไปกบัการเจริญมรรคได ้ คอืทาํดว้ยสต ิ นกับวชเวลาทาํงานร่วมกนัจะ

ไมคุ่ยกนั ทกุคนมสีตอิยู่กบังานของตน เป็นเหมอืนไมรู่จ้กักนัหรือไมช่อบกนั ต่างคน

ต่างทาํงานของตน ถา้เป็นฆราวาสพอทาํอะไรดว้ยกนัก็จะคุยจอ้เลย กนิขา้วก็คุยกนั เวลา

พระฉนัจงัหนัท่านคุยกนัหรือเปลา่ เวลาปดักวาดท่านคุยกนัหรือเปลา่ ถา้เป็นวดัปฏบิตัิ

จริงๆจะไมคุ่ยกนัเลย ไมท่กัทายกนั  

พยายามพุ่งเป้าไปทีก่ารเจริญมรรค ถา้มขีา้วของเงนิทองต่างๆก็สละไปใหห้มด อย่าเก็บ

ไวใ้หเ้ป็นบ่วง ทีจ่ะขดัขวางการเจริญมรรค มสีมบตัขิา้วของเงนิทองก็ตอ้งมาคอยดูแล

จดัการ ไมส่ามารถไปเจริญมรรคได ้ มบีรษิทัมกีจิการจะทิ้งไดห้รือเปลา่ ถา้ทิ้งไมไ่ดก้็จะ

ตดิอยู่กบักจิการ ไมม่เีวลาไปเจริญมรรค ตอ้งเริ่มตดัไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย ใหลู้กหลานทาํ

แทน หรือขายไปเลย ถา้ยงัตอ้งอาศยัเงนิทองเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งก็เก็บเอาไว ้ ถา้ไมต่อ้ง

อาศยัก็เอาไปทาํบญุทาํทานใหห้มดเลย แลว้ก็อาศยัการบณิฑบาตเป็นการเลี้ยงชพี จะได ้
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มเีวลาเจริญสตสิมาธิปญัญา อยู่ทีก่ารรูจ้กัจดัลาํดบัความสาํคญัของกจิกรรมต่างๆ วา่อนั

ไหนสาํคญัมากกวา่ อนัไหนสาํคญันอ้ยกวา่ สิง่ทีไ่มส่าํคญัทีไ่มเ่ป็นประโยชนก์บัชวีติ

จติใจก็อย่าไปทาํ สิง่ทีเ่ป็นโทษก็อย่าไปทาํ เช่นกนิเหลา้เมายาเทีย่วกลางคนื เพราะไมเ่ป็น

ประโยชนก์บัชวีติจติใจเลย แต่เป็นประโยชนก์บักเิลสตณัหา ทีจ่ะมาสรา้งความทกุข ์

ใหก้บัใจเรา ไมไ่ดท้าํจติใจใหส้งบ ไมไ่ดล้ดความทกุขใ์หเ้บาบางลงไป ตอ้งรูจ้กัแยกแยะ 

และรูจ้กัตดั เพือ่จะไดม้เีวลามาทาํในสิง่ทีม่คุีณมปีระโยชนอ์ย่างเต็มทีภ่ายในชาตน้ีิ  

อย่าคดิวา่ตายไปแลว้จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยท์นัทเีลย กวา่จะไดก้ลบัมาเกดิเป็น

มนุษยใ์หม ่ อาจจะไมม่พีระพทุธศาสนาหลงเหลอือยู่แลว้ก็ได ้ ถา้เป็นผูโ้ดยสารก็อย่าไป

คดิวา่รถเมลค์นัน้ีไมใ่ช่รถเมลเ์ทีย่วสุดทา้ย ยงัมคีนัอืน่มาอกี ขอนัง่กนิเหลา้ต่อ พอรอขึ้น

รถก็จะไมม่รีถใหข้ึ้นแลว้ ตอ้งเดนิไป ศาสนาพทุธก็เป็นเหมอืนรถเมล ์ ทีพ่าเราไปสู่พระ

นิพพาน ถา้ไมม่รีถก็จะไมม่ทีางทีจ่ะไปถงึ จงึควรรีบตกัตวงประโยชนใ์หเ้ต็มทีภ่ายในชาติ

น้ีเถดิ มคีนมากมายทีไ่ดท้าํมาแลว้ ต ัง้แต่วนัแรกทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประกาศพระศาสนา 

ปรากฏมผูีบ้รรลมุรรคผลนิพพานกนัเป็นจาํนวนมาก มมีาตลอดระยะสองพนักวา่ปีแลว้ 

มไีมข่าดสาย เราก็เป็นผูท้ีจ่ะไดป้ระโยชนอ์ย่างเต็มทีใ่นชาตน้ีิ ถา้ทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอน คอืเจริญมรรคใหม้าก โดยเฉพาะอย่างยิง่สต ิอย่างทีท่รงตรสัสอนไวว้า่ ผูใ้ด

เจริญสตติามทีพ่ระองคไ์ดท้รงสอน ๗ วนัก็บรรลไุด ้ถา้ ๗ วนับรรลไุมไ่ดก้็ ๗ เดอืน ถา้ 

๗ เดอืนบรรลไุมไ่ดก้็ ๗ ปี ทรงรบัประกนัดว้ยพระองคเ์อง ไมเ่หมอืนโฆษณาในสือ่

ต่างๆ ทีม่กัจะไมไ่ดเ้ป็นอย่างทีร่บัประกนัไว ้แต่น่ีพระพทุธเจา้ทรงรบัประกนัเอง แลว้ก็มี

ผูย้นืยนัวา่ ไดร้บัผลย่างทีไ่ดท้รงรบัประกนัไว ้ บางท่านไมถ่งึ ๗ วนั บางท่านไมถ่งึ ๗ 

เดอืน บางท่านไมถ่งึ ๗ ปี ถา้เกนิ ๗ ปีก็ไมเ่กนิชาตน้ีิ ปรากฏเป็นสรณะทีพ่ึง่ของพวกเรา

กนัเป็นจาํนวนมาก เป็นพระปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เป็นพระสุปฏปินัโน ใหพ้วกเราไดย้ดึ

เป็นทีพ่ึง่ มเีป็นจาํนวนมาก ในยุคปจัจบุนัน้ีต ัง้แต่หลวงปู่ม ัน่มา มคีรูบาอาจารยม์ากนอ้ย

เพยีงไร  

สตเิป็นกญุแจสาํคญัทีจ่ะไขเขา้ไปสู่ธรรมอืน่ๆ ถา้ไมม่สีตกิ็จะทาํสมาธิไมไ่ด ้ ไมม่สีมาธิก็

จะเจริญปญัญาไมไ่ด ้ ไมม่ปีญัญาก็จะหลดุพน้ไมไ่ด ้ เป็นธรรมเกี่ยวเน่ืองกนั สตสิาํคญั
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ทีสุ่ด ไมม่สีตกิ็ทาํบญุใหท้านไมไ่ด ้ รกัษาศีลไมไ่ด ้ คนเสยีสตทิาํบญุใหท้านไมไ่ด ้ รกัษา

ศีลไมไ่ด ้ อย่าไปพูดถงึเรื่องการนัง่สมาธหิรือเจริญปญัญาเลย พวกเราพอมสีตทิีจ่ะ

ทาํบญุไดร้กัษาศีลได ้ แต่นัง่สมาธิไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้ง ปญัญาแทบจะไมไ่ดเ้จริญกนั วมิตุติ

การหลดุพน้ก็ยงัไมป่รากฏ เพราะสตมิกีาํลงัไมม่ากพอ ถา้สตมิกีาํลงัมากพอกจ็ะทาํจติให ้

สงบได ้ใหน่ิ้งได ้พอจติน่ิงสงบกเิลสก็ตอ้งน่ิงตาม พอกเิลสน่ิงเวลาเจริญปญัญาก็จะเหน็

ตามทีพ่จิารณา ถา้พจิารณาความตายความเจ็บไขไ้ดป่้วยก็จะเหน็เป็นเรื่องธรรมดา ถา้

จติไมน่ิ่งกเิลสก็จะไมน่ิ่ง เวลาพจิารณาความตายก็จะไมเ่หน็วา่เป็นเรื่องธรรมดา จะหดหู่

ใจกลวัตาย ซึง่เป็นผลงานของกเิลส ถา้เป็นคนไขเ้วลาหมอผ่าตดั ถา้ใหย้าสลบไมพ่อ 

คนไขก้็จะดิ้นได ้หมอก็ผ่าไมไ่ด ้ 

การทาํสมาธิน้ีก็ทาํเพือ่ใหก้เิลสน่ิง เพราะเวลาจติน่ิงแลว้ ความโลภโกรธหลงก็จะน่ิงตาม 

เวลาสอนจติใหรู้ค้วามจริงของไตรลกัษณ์กจ็ะเหน็ตาม จะไมม่กีเิลสต่อตา้นหลอกลอ่ให ้

เกดิอารมณ์ขุน่มวั เวลาพจิารณาความตาย ถา้รูส้กึหดหู่โศกเศรา้กลวัตาย แสดงวา่จติไม่

น่ิงพอ ยงัสอนไมไ่ด ้ตอ้งทาํจติใหน่ิ้งก่อน ถา้จติน่ิงแลว้เวลาพจิารณาความตาย จะรบัได ้

อย่างไมส่ะทกสะทา้น จะรบัไดอ้ย่างสงบ ถา้พจิารณาแลว้เกดิความอยากจะตายขึ้นมา ก็

แสดงวา่จติไมน่ิ่งพอ กเิลสกาํลงัทาํงานอยู่ ความอยากตายก็เป็นภวตณัหา ไมอ่ยากตาย

ก็เป็นวภิวตณัหา แสดงวา่กเิลสไม่ไดร้บัยาสลบเท่าทีค่วร ถา้เป็นหมอก็ตอ้งหยุดผ่าก่อน 

ใหว้สิญัญแีพทยจ์ดัการก่อน ก็ตอ้งหยุดพจิารณา ทาํจติใหส้งบก่อน พอจติสงบแลว้ค่อย

กลบัมาพจิารณาใหม ่ เหมอืนเวลาฟงัเทศน ์ถา้จติไมน่ิ่ง คดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี จะฟงัไมรู่ ้

เรื่อง ถา้น่ิงก็จะเขา้ใจ เพราะจะพจิารณาตามไดอ้ย่างต่อเน่ือง ถา้ดูหนงัก็ดูแบบต่อเน่ือง 

ไมใ่ช่ดูได ้ ๕ นาทแีลว้ก็ไปเขา้หอ้งนํา้ กลบัมาก็ไมรู่ห้นงัไปถงึไหนแลว้ จติของพวกเราก็

ชอบเขา้หอ้งนํา้อยู่เรื่อย เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรม เดีย๋วก็ไปเขา้หอ้งนํา้ เดีย๋วก็ไปเปิดตูเ้ย็น 

เดีย๋วก็ไปโทรศพัทคุ์ยกบัคนนัน้คนน้ี แลว้จะฟงัรูเ้รื่องไดอ้ย่างไร เพราะไมไ่ดฟ้งัอย่าง

ต่อเน่ือง เพราะจติไมน่ิ่ง ถูกกเิลสดงึไปทาํอย่างอืน่ ฉะนัน้ใครวา่สมาธิไมส่าํคญั เราไม่

เชื่อ ไมอ่ย่างนัน้พระพทุธเจา้จะทรงสอนศีลสมาธิปญัญาไดอ้ย่างไร ก็ตอ้งตดัสมาธิ

ออกไป เอาศีลกบัปญัญาก็พอ  
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สมาธิจะเกดิไดก้็ตอ้งมสีตดิงึจติไว ้ตอ้งมเีชอืกผูกจติไมใ่หก้ระดุกกระดกิได ้จบัมดัตดิไว ้

กบัเสา มดัท ัง้ร่างกายท ัง้มอืท ัง้เทา้จนขยบัตวัไมไ่ด ้ น่ีคอืสติ เป็นเชือกทีจ่ะผูกจติไมใ่หไ้ป

เพ่นพ่าน เวลาจะทาํจติใหส้งบก็จะสงบอยา่งงา่ยดาย ใหอ้ยู่กบัลมก็จะอยู่กบัลม ใหอ้ยู่

กบัพทุโธก็จะอยู่กบัพทุโธ พอออกจากความสงบใหม่ๆ กเิลสยงัสงบอยู่ ก็ควรสอนจติ

เรื่องไตรลกัษณ์ พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาในรูปเสยีงกลิน่รส ในลาภยศสรรเสริญสุข 

ในรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ สอนไดต้อนน้ี จติจะเขา้ใจ จะรอ้งออ๋ วา่ทีท่กุขอ์ยู่ทกุ

วนัน้ี ก็เพราะไมเ่หน็อนิจจงัความไมเ่ทีย่ง ไมเ่หน็อนตัตาไมใ่ช่ตวัเราของเรา ทีท่กุขก์็

เพราะไปยดึไปตดิไปหลง ถา้ไมย่ดึไมต่ดิก็จะไมท่กุข ์ น่ีคอืการเจริญมรรค เป็นการ

ปฏบิตับูิชา ถา้จะบูชาครูบาอาจารย ์ บูชาพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ก็ขอใหบู้ชาแบบน้ี 

บูชาดว้ยการปฏบิตับูิชา ไมใ่ช่ไปร่วมกนัป่วน คนนัน้ก็ใหท้าํอย่างนัน้ คนน้ีก็ใหท้าํอย่างน้ี 

วุน่วายกนัไปหมด ดไีมด่กี็ทะเลาะเบาะแวง้กนั แทนทีจ่ะไปกราบไหวไ้ปทาํใจใหส้งบ 

กลบัไปขุน่มวักบัความเหน็ไมต่รงกนั ทะเลาะววิาทกนั จะทาํอะไรก็ขอใหย้ดึความสงบ

เป็นหลกั ทาํดว้ยจติใจทีส่งบ ถงึจะเรียกวา่เป็นการบูชา ตอ้งยอมแพ ้ แพเ้ป็นพระ ชนะ

เป็นมาร ถา้ใครอยากจะเจา้กี้เจา้การก็ยกใหเ้ขาไป ปลอ่ยเขาไป เราบูชาดว้ยความสงบ 

เขาอยากจะทาํอย่างนัน้ก็ปลอ่ยเขาทาํไป เราก็ทาํใจใหส้งบไปก็จบ เท่ากบัไดบู้ชาท่านแลว้ 

ไมต่อ้งบูชาแบบเอาหนา้เอาตาเป็นประธาน เป็นใหญ่ เป็นผูจ้ดัการ เป็นผูส้ ัง่การ บูชา

แบบปิดทองหลงัพระก็ได ้ บูชาดว้ยความสงบ เพราะท่านไมไ่ดต้อ้งการอะไรจากเรา

นอกจากใหเ้รามคีวามสุข ใหพ้วกเราพน้ทกุข ์ พวกเราจะมคีวามสุขพน้ทกุขไ์ด ้ ใจก็ตอ้ง

สงบ ทกุอย่างตอ้งลงมาทีต่วั สอ งอ บอ น้ี คอืสงบกาย สงบวาจา สงบใจ ขอใหบู้ชาครู

บาอาจารยแ์บบน้ี ส่วนจะไปกราบท่านหรือไมก่็ทาํไดท้ ัง้สองแบบ ไมเ่ป็นปญัหา ไปไดก้็

ไป ไปไมไ่ดก้็ไมต่อ้งวติกกงัวล ถา้ทาํใจใหส้งบ ทาํความด ีไมท่าํบาป  

ถา้ชาํระใจอยู่เรื่อยๆ ก็ถอืวา่ไดไ้ปกราบท่านแลว้ทางจติ ส่วนทางร่างกายไปก็ได ้ ไมไ่ปก็

ได ้ บางทไีปแลว้แต่ไมไ่ดไ้ปกราบท่านจริงๆก็ได ้ กราบดว้ยกริิยา กราบดว้ยร่างกาย แต่

ใจกลบัเต็มไปดว้ยความโลภโมโทสนั อา้วไมเ่ชื่อลองไปดู จะมหีลายพวกกาํลงัออกฤทธิ์

ออกเดชกนั คนน้ีจะเอาอย่างน้ี คนนัน้จะเอาอย่างนัน้ จะเป็นประวตัศิาสตรซ์ ํา้รอย ครูบา

อาจารยท์กุรูปทีผ่่านไป ก็จะมปีญัหาอย่างน้ีท ัง้นัน้ คอืลูกศิษยก์็ตกีนัเอง สมยัทีท่่านพ่อลี
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จดังานฉลองกึ่งพทุธกาล มญีาตโิยมมาช่วยงานกนั มแีมค่รวัมาช่วยทาํอาหารกนั แลว้ก็

แตกคอกนั ไมย่อมทาํอาหารกนั ท่านพ่อลตีอ้งส่งหลวงตาไปไกลเ่กลีย่ หลวงตาท่านก็ใช ้

วาจาทีต่รงไปตรงมา วา่พวกคุณกาํลงัจะเป็นเหมอืนหมากดักนั มาช่วยงานครูบาอาจารย์

แต่กลบัมากดักนั ไมรู่ห้รือวา่ถา้ทาํอย่างน้ี ท่านพ่อลจีะสะพายบาตรจวีรหนีไป ตอ้งพูด

อย่างน้ีถงึจะยอมกนั สมยัพระพทุธกาลกม็ ี พระพทุธเจา้ตอ้งหนีไปอยู่คนเดยีว จนถูก

ชาวบา้นดดัไมใ่ส่บาตร กเิลสถงึจะหมดแรง พอไมม่ขีา้วกนิก็หมดแรง ตอ้งมาขอขมาต่อ

พระพทุธเจา้ ตอ้งศึกษาเรื่องเหลา่น้ีไวเ้ป็นคตสิอนใจ เวลาไปเกี่ยวขอ้งกบัเหตกุารณ์แบบ

น้ี อย่าไปทาํประวตัศิาสตรซ์ ํา้รอย ขอใหย้ดึหลกั แพเ้ป็นพระ ชนะเป็นมาร ถา้คุยกนัไมรู่ ้

เรื่อง เขาอยากจะทาํอย่างนัน้ก็ปลอ่ยใหเ้ขาทาํไป ไมต่อ้งทะเลาะกนั อย่าไปทาํจติใหขุ้น่

มวั กราบไหวบู้ชาท่านดว้ยการภาวนาก็ได ้ เขาจะเอางิ้วเอาลเิกเอาดนตรีเอาคอนเสริต์มา

เลน่ ก็ปลอ่ยใหเ้ขาทาํไป บางคนจะคดิอย่างนัน้ ตอ้งจดัใหย้ิง่ใหญ่ ถงึจะเป็นการบูชา ถา้

ไมม่มีหรสพประกอบจะไมส่มเกยีรต ิ ตอ้งมแีตรวงมรีะนาดจดุพลไุฟ เป็นรสนิยมของ

ทางโลก รสนิยมของธรรมอยู่ทีค่วามเรียบงา่ย ความสงบ ไมวุ่น่วาย  

ขอใหใ้ชก้ารจากไปของหลวงตามากระตุน้ ใหเ้จริญมรณานุสตอิยู่เรื่อยๆ ใหค้ดิวา่ไมม่ี

ใครหลกีเลีย่งความตายได ้ไมว่า่เขาไมว่า่เรา อย่าประมาทนอนใจ ใหร้ีบขวนขวายทาํกจิที่

ควรทาํ ทาํใหเ้สร็จ จะไดส้บาย เพราะการไดเ้กดิเป็นมนุษยแ์ละไดพ้บกบั

พระพทุธศาสนา ไดใ้กลช้ดิกบัครูบาอาจารย ์เป็นสิง่ทีย่ากมาก อย่าเป็นแบบทพัพใีนหมอ้

แกง ใกลช้ดิแบบนัน้ไมด่ ีไมไ่ดร้บัประโยชน ์ไมรู่ร้สของแกง ตอ้งใกลช้ดิแบบลิ้นกบัแกง 

สมัผสัเพยีงหยดเดยีวก็จะรูร้สทนัท ี ใหใ้จสมัผสัธรรมะอย่างลิ้นสมัผสัแกง คอืรูผ้ดิถูกดี

ช ัว่ รูคุ้ณรูโ้ทษ รูท้กุขส์มทุยันิโรธมรรค พอรูว้า่เป็นสมทุยัก็จะไดบ้ว้นออกไป ถา้เป็น

มรรคก็กลนืเขา้ไป ใหม้สีตปิญัญาแยกมรรคออกจากสมทุยั ใหรู้ว้า่สมทุยักาํลงัเกดิขึ้น

หรือไม ่ใหรู้ว้า่มรรคกาํลงัเกดิขึ้นหรือไม ่มสีตหิรือไม ่มสีมาธิหรือไม ่มมีรณานุสตมิไีตร

ลกัษณ์หรือไม ่ เหน็ไตรลกัษณ์หรือไม ่ หรือเหน็ตรงกนัขา้ม แทนทีจ่ะเหน็วา่ไมเ่ทีย่งกลบั

เหน็วา่เทีย่ง ทกุขก์ลบัเหน็วา่สุข ไมใ่ช่ตวัเราของเรากลบัเหน็วา่เป็นตวัเราของเรา ถา้เหน็

อย่างน้ีแสดงวา่ยงัมดืบอดอยู่ ยงัไมม่มีรรคมากพอ ตอ้งเจริญมรรคใหม้าก พจิารณา

ความไมเ่ทีย่งใหม้าก พจิารณาความทกุขใ์หม้าก พจิารณาอนตัตาใหม้าก พจิารณาไตร
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ลกัษณ์ใหม้าก แลว้จะละสมทุยัคอืความอยากได ้ พอละไดนิ้โรธคอืความดบัทกุขก์็จะ

ปรากฏขึ้นมา  

ถาม กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย ์ทีพ่าพวกลูกไปกราบหลวงตาทางจติ 

ตอบ ถา้ไปทีว่ดัก็จะถงึแต่ร่างกายท่าน แต่ถา้เขา้สู่ความสงบไดก้็จะเขา้ถงึองคท์่าน 

ถาม ทีท่่านอาจารยว์า่เขา้ถงึองคท์่าน ตอนตน้ลูกไมเ่ขา้ใจ พอนัง่ไปสกัระยะถงึจะ

เขา้ใจ 

ตอบ องคท์่านก็คอืความสงบ  

ถาม ตอนแรกลูกเขา้ใจวา่จะเหน็ท่านหลวงตา  

ตอบ นัน่ไมใ่ช่องคท์่าน เป็นอปุาทานของเรา 

ถาม ถา้อย่างนัน้องคห์ลวงตาก็คอืความสงบ 

ตอบ นิพพานก็คอืความสงบความวา่ง นิพพานงั ปรมงัสุขงั นิพพานงั ปรมงัสุญญงั  

ถาม ความสุขก็คอืความสงบ 

ตอบ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ ัน้เหน็เราตถาคต ถา้เหน็ความสงบก็จะเหน็พระพทุธเจา้ ผูท้ี่

เหน็ความสงบก็คอืพระอริยสงฆ ์ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ มดีวงตาเหน็ธรรม  

ถาม หลวงตาท่านไปสบาย 

ตอบ ท่านสบายก่อนท่านไปแลว้ ตอนน้ีท่านสบายมากกวา่ เพราะไมต่อ้งแบกร่างกาย 

ถาม เวลาเจริญสตใินชวีติประจาํวนัน้ี ใหรู้อ้ยู่กบัปจัจบุนั ไมไ่ปอดตีไปอนาคต ใช่ไหม

เจา้คะ 

ตอบ อย่าปรุงแต่ง เหน็ก็สกัแต่วา่เหน็ สกัแต่วา่รู ้ 
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ถาม ไดย้นิละเจา้คะ 

ตอบ ไดย้นิก็สกัแต่วา่ไดย้นิ สกัแต่วา่รู ้ 

ถาม พระพทุธองคท์รงสอนใหพ้จิารณาความตาย ทกุลมหายใจเขา้ออก ถา้ตอ้งคดิ

เรื่องอืน่จะทาํอย่างไรเจา้คะ 

ตอบ หยุดเจริญมรณานุสตไิวช้ ัว่คราว แลว้ก็คิดในเรื่องทีต่อ้งคดิ พอคดิเสร็จแลว้ก็

กลบัมาเจริญมรณานุสตต่ิอ  

ถาม การเจริญสตใินชวีติประจาํวนั จะสนบัสนุนการนัง่สมาธิ ใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ ใช่ เพราะจะดงึใจไมใ่หล้อยไปลอยมา พอเวลานัง่สมาธิดูลมก็จะอยู่กบัลม จะไม่

ไปอดตีไปอนาคต จะรวมจะสงบไดอ้ย่างงา่ยดาย ถา้ไมค่อยดงึไว ้ ปลอ่ยใหไ้ป

อดตีไปอนาคต เวลานัง่สมาธิก็จะไมอ่ยู่กบัลม จะไปอยู่กบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็จะไม่

รวมไมส่งบ ตอ้งใหอ้ยู่กบัเรื่องเดยีว เวลาทาํงานก็ใหอ้ยู่กบังาน เวลานัง่สมาธิดู

ลมก็จะอยู่กบัลมอย่างเดยีว เพราะถูกฝึกใหอ้ยู่กบัเรื่องเดยีว ไมล่อยไปหาเรื่อง

อืน่ ถา้ลอยไปไมอ่ยู่กบัเรื่องเดยีว ก็ใหใ้ชก้ารบริกรรมพทุโธๆกาํกบัไปดว้ย หรือ

ใชม้รณานุสตกิ็ได ้เช่นบริกรรมตายๆ หรืออนิจจงัๆก็ได ้ 

ถาม พระอาจารยเ์ทศนว์า่ ๗ วนั ๗ เดอืนน้ี หมายถงึเจริญสตใิช่ไหมคะ  

ตอบ หมายถงึการบรรลธุรรม ข ัน้พระอรหนัตห์รอืข ัน้พระอนาคาม ี 

ถาม ก็คอืการเจริญสตทิ ัง้วนั 

ตอบ ดว้ยการเจริญสตติามทีท่รงสอนในสตปิฏัฐาน ๔ แต่ไมใ่ช่เจริญสตอิย่างเดยีว 

เจริญสตเิป็นส่วนหน่ึง เจริญอานาปานสต ิ หรือบริกรรมพทุโธ เพือ่ใหจ้ติสงบ 

แลว้ก็ตอ้งพจิารณาร่างกาย พจิารณาเกดิแก่เจ็บตาย อาการ ๓๒ ธาต ุ๔ ดนินํา้

ลมไฟ พจิารณาอสุภะ ถงึจะบรรลไุด ้พจิารณาเวทนา จติ และธรรม 
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ถาม ท่านอาจารยร์บัประกนัใช่ไหม 

ตอบ พระพทุธเจา้ทรงรบัประกนั ส่วนเรารบัรองวา่ไมเ่ป็นโฆษณาชวนเชื่อ เป็นของจริง

ของแท ้ขอใหพ้วกเราจริงแทก้บัธรรมเถดิ ส่วนใหญ่จะไมจ่ริงกนั จรงิกนัเพยีง ๒ 

ถงึ ๓ ยก แลว้ก็ลม้ระเนระนาด ทรงสอนใหเ้อาจริงเอาจงั สูไ้มถ่อย ไมห่ยุด 

จนกวา่ศตัรูจะตายไปหมดถงึจะหยุด ถา้ยงัดิ้นไดก้็ตอ้งทาํใหน่ิ้ง สตสิมาธิปญัญา

น้ี เป็นธรรมเกีย่วเน่ืองกนั เริ่มตน้ทีส่ตก่ิอน พอมสีตแิลว้เวลานัง่สมาธิก็จะสงบ 

พอออกจากสมาธิก็จะมกีาํลงัพจิารณาร่างกาย พจิารณาไตรลกัษณ์ พจิารณาอสุ

ภะ ก็จะปลงจะวางจะตดัได ้ จากร่างกายก็พจิารณานามขนัธ ์ คอืเวทนาสญัญา

สงัขารวญิญาณ แลว้ก็พจิารณาจติและธรรม กเิลสจะละเอยีดเขา้ไปเรื่อยๆ กเิลส

ทีอ่ยู่กบัร่างกายเป็นส่วนหยาบ กเิลสทีอ่ยู่กบัเวทนาสญัญาสงัขารเป็นส่วนกลาง 

กเิลสทีฝ่งัลกึอยู่ในจติเป็นส่วนละเอยีด คอือวชิชา  

ถาม ทีบ่อกวา่ความสุขเป็นเหตใุหท้าํสมาธิ หมายความวา่อย่างไรเจา้คะ 

ตอบ สตเิป็นเหตทุาํใหจ้ติสงบ พอจติสงบกจ็ะเกดิความสุขขึ้นมา กจ็ะตดิใจ จะเบือ่

ความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รส จะหนัมาหาความสุขทางจติใจ จะเจริญสตทิาํสมาธิ

มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะรสแห่งธรรมชนะรสท ัง้ปวง 

ถาม ท่านพระอาจารยค์ะ ขอความกรุณาอธิบาย รูปราคะ อรูปราคะ 

ตอบ เป็นสงัโยชนข์ ัน้สูง ทีพ่ระอนาคามตีอ้งละ เพือ่บรรลเุป็นพระอรหนัต ์สงัโยชนค์อื

สิง่ทีผู่กมดัจติ ใหต้ดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิ ม ี ๑๐ ประการ พระอนาคามี

ละได ้๕ สงัโยชนด์ว้ยกนั เป็นสงัโยชนข์ ัน้ตํา่ พระโสดาบนัละได ้๓ สงัโยชน ์คอื 

๑. สกักายทิฐ ิ ความเหน็วา่ขนัธ ์ ๕ รูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ เป็นตวัเรา

ของเรา ๒. วิจกิจิฉา ความลงัเลสงสยั ในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ วา่มจีริง

หรือไม ่๓. สลีพัพตปรามาส ความลูบคลาํศีลพระโสดาบนัละสกักายทฐิไิด ้ดว้ย

การพจิารณาจนเหน็วา่ ความทกุขเ์กดิจากการยดึตดิกบัสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง เช่นร่างกาย 

พอเหน็วา่ร่างกายไมเ่ทีย่ง ก็จะปลอ่ยความยดึตดิ ก็จะหายจากทกุข ์จติก็จะสงบ 
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ก็จะรูว้า่สิง่ใดมกีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมกีารดบัไปเป็นธรรมดา ยอมรบัการ

ดบัของสิง่ต่างๆ โดยไมม่คีวามหวาดกลวัหรือเสยีอกเสยีใจ พอไดพ้บกบัความ

สงบก็จะรูว้า่น่ีคอื พระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ ัน้เหน็เราตถาคต 

ก็จะละวจิกิจิฉา ความลงัเลสงสยั ในพระพทุธพระธรรมพระสงฆไ์ด ้ และจะเหน็

วา่เคราะหก์รรมเกดิจากการทาํบาป ก็จะไมล่ะเมดิศีล ๕ โดยเดด็ขาด จะไม่

สะเดาะเคราะหด์ว้ยพธิีกรรมต่างๆ ก็จะละสลีพัพตปรามาสได ้ น่ีคอืสงัโยชน ์ ๓ 

ขอ้แรก ถา้ละไดก้็จะเป็นพระโสดาบนั  

ส่วนสงัโยชนอ์กี ๒ ขอ้คอื กามราคะกบัปฏฆิะน้ี เป็นหนา้ทีข่องพระสกทิาคามี

และพระอนาคามทีีจ่ะตอ้งละ กามราคะก็คอืกามารมณ์ เกดิจากการเหน็วา่

ร่างกายสวยงาม ก็เกดิความกาํหนดัยนิด ี ก็ตอ้งแกด้ว้ยการเจริญอสุภะ ใหเ้หน็

วา่ไมส่วยงาม เช่นเหน็ซากศพ เหน็อาการ ๓๒ ก็จะดบักามราคะได ้ถา้ทาํใหก้าม

ราคะเบาบางลงไป ก็จะเป็นพระสกทิาคาม ี ถา้ละกามราคะไดห้มด คอืเหน็อสุภะ

ตลอดเวลา ก็จะไมม่คีวามกาํหนดัยนิด ี พอละกามราคะไดก้็จะละปฏฆิะความ

หงดุหงดิใจไดด้ว้ย ก็จะไดเ้ป็นพระอนาคาม ี เรื่องของร่างกายก็จะหมดปญัหาไป 

ไมต่อ้งพจิารณาอกีต่อไป เพราะปลอ่ยวางไดห้มดแลว้ ถา้จะบรรลเุป็นพระ

อรหนัตก์็ตอ้งละสงัโยชนข์ ัน้สูงอกี ๕ ขอ้คือ ๑. รูปราคะ ความตดิใจในรูปฌาน 

๒. อรูปราคะ ความตดิใจในอรูปฌาน ๓. มานะ ความถอืตน ๔. อทุธจัจะ ความ

ฟุ้ งซ่าน ๕. อวิชชา ความไมรู่จ้ริง  

จติของพระอนาคาม ี จะสงบในระดบัรูปฌานอรูปฌาน ตอนทีไ่ดบ้รรลใุหม่ๆ ก็จะ

ตดิอยู่กบัความสงบของรูปฌานอรูปฌาน จะคดิวา่ความสงบน้ีเป็นพระนิพพาน 

ต่อมาพอพจิารณาดว้ยปญัญาก็จะเหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ ไมเ่ทีย่ง เป็นอนตัตา ถา้

ไปยดึไปตดิก็จะทกุข ์ ถา้ยงัมคีวามทกุขก์ย็งัไมห่ลดุพน้ ถา้พจิารณาจนเลยเถดิ 

ไมห่ยุดไมห่ย่อน ก็จะเกดิอทุธจัจะความฟุ้ งซ่านขึ้นมา อทุธจัจะในสงัโยชนน้ี์ต่าง

จากอทุธจัจะในนิวรณ์ อทุธจัจะในนิวรณ์เป็นความฟุ้ งซ่านของปถุชุน ส่วนความ

ฟุ้ งซ่านของพระอนาคาม ี เกดิจากการพจิารณาปญัญาจนเลยเถดิ ไมห่ยุดไม่
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หย่อน ฟุ้ งกบัการพจิารณาไตรลกัษณ์ ก็ตอ้งหยุดพจิารณา กลบัเขา้ไปพกัในฌาน

ก่อน พอไดพ้กัเต็มทีแ่ลว้ก็จะถอนออกมา แลว้ก็พจิารณาใหม ่ พจิารณาจนกวา่

จะตดัรูปราคะและอรูปราคะได ้ จากนัน้ก็ตอ้งพจิารณามานะความถอืตน ถอืวา่

เท่าเขาบา้งสูงกวา่เขาบา้งตํา่กวา่เขาบา้ง ทีเ่ป็นสมมตุสิจั ความจริงจติไมม่ตีวัตน 

ไมสู่งกวา่ใครตํา่กวา่ใคร ปญัญาตอ้งพจิารณาใหรู้ท้นัวา่เป็นเพยีงสมมตุ ิ แลว้

ปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ จากนัน้ก็ตอ้งพจิารณาอวชิชา คอืการไมเ่หน็ความทกุขท์ี่

ละเอยีดทีสุ่ด ทีอ่ยู่ในจติทีส่วา่งไสว อย่างทีห่ลวงตาเลา่วา่ จติของทา่นตอนนัน้

มนัสวา่งไสวไปหมด แลว้ก็มคีาํอทุานออกมาวา่ ตรงไหนเป็นจดุเป็นต่อมตรงนัน้

เป็นภพชาต ิ ก็คอืความสวา่งไสวน้ีเอง แต่เป็นความสวา่งไสวทีไ่มถ่าวร ถา้

พจิารณาดว้ยปญัญาก็จะเหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ ก็ตอ้งปลอ่ยวาง พอปลอ่ยวาง

แลว้อวชิชาก็จะสลายไป เหลอืแต่ความบริสุทธิ์ ปรมงัสุขงั ปรมงัสุญญงั  

ถาม ฌานของพระอนาคามต่ีางจากสมาธิของปถุชุนใช่ไหมครบั  

ตอบ ฌานของพระอนาคาม ี เกดิจากการทาํลายสงัโยชนข์ ัน้ตํา่ไดอ้ย่างถาวร ดว้ย

ปญัญา ส่วนสมาธิของปถุชุนเกดิจากการระงบัการทาํงานของสงัโยชนไ์วช้ ัว่คราว 

ดว้ยสต ิเช่นอานาปานสตหิรือพทุธานุสต ิ 

ถาม พระอนาคามถีา้กลบัมาเกดิใหมแ่ลว้ไมพ่บครูบาอาจารย ์

ตอบ ท่านไมก่ลบัมาเกดิเป็นมนุษยแ์ลว้ ท่านแกป้ญัหาของท่านไดเ้อง  

ถาม ถา้เป็นพระโสดาบนั นิวรณ์ ๕ จะดบัไปเองใช่ไหม 

ตอบ นิวรณ์ ๕ ดบัต ัง้แต่ไดส้มาธิแลว้ จติไมส่งบเพราะถูกนิวรณ์ ๕ ก ัน้เอาไว ้ นิวรณ์

แปลวา่อปุสรรค ทีจ่ะขวางไมใ่หจ้ติเขา้สู่ความสงบ จะทาํจติใหส้งบเป็นสมาธิได ้

ตอ้งกาํจดันิวรณ์ ๕ ก่อน เช่นกามฉนัทะความอยากในรูปเสยีงกลิน่รส ถา้อยาก

กนิเหลา้ อยากจะสูบบหุรี่ อยากจะดืม่เครื่องดืม่ต่างๆ อยากจะกนินัน่กนิน่ี จะนัง่

สมาธิไมไ่ด ้ ตอ้งถอืศีล ๘ กนิขา้วมื้อเดยีว แลว้ไมก่นิอะไรอกีเลย นอกจากดืม่
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นํา้เปลา่ ตอ้งปลกีวเิวก ไมอ่ยู่ใกลโ้ทรทศันใ์กลตู้เ้ยน็ ใกลรู้ปเสยีงกลิน่รส ตอ้ง

กาํจดัวิจกิจิฉา ความสงสยั ดว้ยการฟงัธรรมมากๆ จากผูรู้จ้รงิเหน็จริง จะไดไ้ม่

สงสยัวา่มรรคผลนิพพานมจีริงหรือไม ่ สมาธิมจีริงหรือไม ่ ทาํแลว้จะสงบจริง

หรือไม ่ ถา้ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัจากผูรู้ก้จ็ะไมแ่น่ใจ จะไมม่คีวามม ัน่ใจ จะไมต่ ัง้ใจ

ปฏบิตั ิ ตอ้งกาํจดัถนีมิทธะ ความขี้เกยีจงว่งเหงาหาวนอน ดว้ยการอดอาหาร 

หรือไปอยู่ทีน่่ากลวัๆ ตอ้งกาํจดัพยาบาท ความไมพ่อใจ ดว้ยการแผ่เมตตาให ้

อภยั ตอ้งกาํจดัอทุธจัจะ ความฟุ้ งซ่าน ดว้ยการเจริญสตอิยู่เรื่อยๆ ไมใ่หจ้ติคดิ

เรื่องราวต่างๆ ถา้กาํจดันิวรณ์ ๕ ไดแ้ลว้ เวลานัง่สมาธิจติก็จะสงบ พอออกจาก

สมาธิก็ควรเจริญปญัญา เพือ่ตดัอปุาทานตดัสมทุยั ตดัความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ตดั

ความอยากต่างๆ ก็จะบรรลธุรรม  
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กณัฑท์ี่ ๔๒๑ 

ความสาํคญัของการภาวนา 
๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๔ 

คนเราต่างกนัทีบ่ญุและบาป ถา้ไดท้าํบญุเตม็ทีแ่ลว้ ใจก็จะเต็มไปดว้ยบญุ เหมอืนนํา้เต็ม

แกว้แลว้ เตมิเขา้ไปอกีนํา้ก็จะลน้ ถา้มนีํา้เพยีงครึ่งแกว้แลว้ไมเ่ตมิ ก็ยงัจะมนีํา้เพยีงครึ่ง

แกว้ ใจก็เหมอืนกนั ถา้บญุยงัไมเ่ต็ม ใจก็ยงัมคีวามหวิอยู่ ก็ยงัตอ้งไปเกดิใหม ่ มคีน

ถามวา่ ถา้ไมท่าํบาปอย่างเดยีวจะพอไหม เพราะไมช่อบทาํบญุ ก็ตอ้งตอบวา่ไมพ่อ 

เพราะบญุเป็นอาหารของใจ ถา้ไมไ่ดท้าํบญุ ใจก็จะไมไ่ดร้บัอาหารครบตามทีต่อ้งการ จงึ

ตอ้งใหท้าน ตอ้งภาวนา ตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรม ตอ้งมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง มสีมัมาทฐิ ิ มี

ปญัญา ถงึจะมคีวามอิม่ความพอ มคีวามสุข คนส่วนมากชอบทาํแต่ทาน ไมช่อบภาวนา 

เพราะการภาวนาเหมอืนจบัใจขงัไวใ้นกรง ใจไมช่อบอยู่ในกรง ชอบออกไปเพ่นพ่าน ไป

รอบโลก ถา้จดัไปทอดผา้ป่าทีอ่นิเดยี คงมคีนไปกนัเยอะ ใจไม่ชอบเขา้ขา้งใน สูก้าํลงั

ของกเิลสของกามตณัหาไมไ่ด ้ ทีผ่ลกัใจใหอ้อกไปแสวงหารูปเสยีงรสกลิน่ ถา้สตมิกีาํลงั

มากพอ ก็จะดงึใจใหเ้ขา้ขา้งในได ้ ทีสู่ก้บักเิลสไมไ่ด ้ ก็เพราะสตมิกีาํลงัไมม่ากพอ ทีจ่ะ

ดงึใจใหเ้ขา้ขา้งใน ถูกกเิลสผลกัใหอ้อกไปหารูปเสยีงกลิน่รสตลอดเวลา ทาํใหไ้ปอยู่วดั

ไมไ่ด ้เพราะไมม่อีะไรใหดู้ใหฟ้งั 

สมยัอยู่กบัหลวงตา ท่านไมเ่คยปลอ่ยใหพ้ระเณร ไปงานศพของครูบาอาจารยเ์ลย ทา่น

เหน็ความสาํคญัของการภาวนา มากกวา่การไปช่วยงานศพ ทีเ่ป็นงานระดบัทาน ถา้ไป

งานศพก็จะไมไ่ดภ้าวนา ถา้ออกไปขา้งนอกวดั จะเสยีการภาวนา ทาํใหจ้ติหยาบลง ถา้

กาํลงัภาวนาอยู่ ก็ไมค่วรเสยีเวลาไปกบังานกฐนิ งานผา้ป่า งานศพ ต ัง้แต่บวชมาน่ีเราไม่

เคยไปงานไหนเลย งานผา้ป่า งานกฐนิ งานฉลอง ไมเ่คยไปเลย หลวงตาจะไมพ่าพระ

เณรไปกราบครูบาอาจารยเ์ลย เขา้พรรษาจะมธีรรมเนียมไปกราบครูบาอาจารย ์ ทาํวตัร 

ขอขมา ท่านไปทาํองคเ์ดยีว จะไมใ่หพ้ระเณรไปไหน ท่านหวงมาก ไมอ่ยากใหอ้อกไป
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สมัผสัรูปเสยีงกลิน่รส กลบัมาจะมสีญัญาอารมณ์ตกคา้งอยู่ในใจ เวลาเดนิจงกรมก็จะ

คดิถงึภาพทีเ่หน็ เป็นอนัตรายมากต่อความสงบของจติใจ  

ถาม ลูกเกดิเวทนา เป็นโรคไขขอ้ นัง่ไดร้ะยะหน่ึงจติจะบอกใหห้ยุดนัง่ เป็นเพราะสติ

ไมแ่ก่กลา้ หรืออนิทรีย ์๕ ยงัไมพ่รอ้ม 

ตอบ สตกิ็เป็นหน่ึงในอนิทรีย ์ ๕ เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญั เวลานัง่ถา้มสีตอิยู่กบัคาํ

บริกรรม จะไมค่่อยเจ็บเท่าไหร่ ความเจ็บทีเ่กดิจากร่างกายจะไมรุ่นแรง เท่ากบั

ความทกุขท์ีเ่กดิจากการปรุงแต่งของใจ ถา้ใจไมม่โีอกาสปรุงแต่ง ความทกุขใ์จก็

จะไมเ่กดิ สตจิะคุมใจใหอ้ยู่กบัอารมณ์กรรมฐาน ก็จะนัง่ไดน้าน จะสงบ จะไม่

ค่อยเจ็บ 

ถาม ส่วนมากจะไมส่งบ แต่ถา้จติสงบจะไมค่่อยเจ็บ อยากนัง่ใหน้านกวา่น้ี แต่ยงัขา้ม

ความเจ็บไปไมไ่ด ้

ตอบ ตอ้งบริกรรมพทุโธๆใหถ้ีเ่ลย ยอมตายไปกบัพทุโธเลย 

ถาม ใจยงัไมถ่งึ 

ตอบ ถา้ไมส่นใจความเจ็บ เจ็บก็เจ็บไป แต่ใจจะไมไ่ปยุ่งกบัมนั ใหใ้จเกาะกบัพทุโธไว ้

ถา้เกาะไดอ้ย่างต่อเน่ือง ไมน่านใจจะปลอ่ยได ้ ความเจ็บอาจจะหายไปหรือไม่

หายไปก็ได ้ แต่ใจจะสงบเป็นอเุบกขา ตอ้งทาํอย่างน้ี เป็นทีต่ดัสนิคด ี แพช้นะก็

อยู่ตรงน้ีแหละ  

ถาม เคยมคีนพกิารจากการนัง่สมาธิเป็นเวลานานหรือไม ่

ตอบ ไมม่ ี ร่างกายนัง่เฉยๆ ไมพ่กิารหรอก จะพกิารเพราะไปเทีย่วมากกวา่ เครื่องบนิ

ตก รถชน พกิารแบบน้ีมากกวา่ นัง่เฉยๆไมม่ใีครพกิารกนั ตอนทีพ่ระพทุธเจา้

ตรสัรู ้ก็ทรงนัง่ประทบัต ัง้แต่หกโมงเยน็จนสวา่ง ก็ไมพ่กิาร กเิลสมนัหลอกเราวา่ 

จะเป็นนัน่เป็นน่ี เวลาปีนป่ายหาความสนุก เลน่โน่นเลน่น่ี กิเลสไมเ่คยบอกวา่จะ
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เจ็บตวั แต่พอจะนัง่สมาธิ จะเป็นนัน่เป็นน่ีขึ้นมาทนัทไีมส่นใจความเจ็บ เจ็บก็

เจ็บไป แต่ใจจะไมไ่ปยุง่กบัมนั ใหใ้จเกาะกบัพทุโธไว ้ถา้เกาะไดอ้ย่างต่อเน่ือง ไม่

นานใจจะปลอ่ยได ้ ความเจ็บอาจจะหายไปหรือไมห่ายไปก็ได ้ แต่ใจจะสงบเป็น

อเุบกขา ตอ้งทาํอย่างน้ี เป็นทีต่ดัสนิคด ีแพช้นะก็อยู่ตรงน้ีแหละ 

ถา้อยากอยู่ใกลห้ลวงตาก็ใหฟ้งัธรรมะของท่าน องคท์่านไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย แต่

อยู่ทีธ่รรมะ โดยเฉพาะสมยัน้ีมเีครื่องบนัทกึเสยีง บนัทกึภาพ เหมอืนกบัท่าน

ไมไ่ดจ้ากไป จากแต่ตวัแทนของท่าน จากแต่เครื่องมอืของท่าน คอืร่างกาย 

ร่างกายเป็นเหมอืนเครื่องขยายเสยีง ไมม่ร่ีางกายแลว้ท่านก็ไมส่ามารถส่งเสยีงให ้

พวกเราฟงัได ้ เราก็ตอ้งอาศยัของเก่าทีไ่ดบ้นัทกึไว ้ ถา้ท่านยงัอยู่วนัน้ี ท่านก็พูด

เรื่องเดยีวกบัทีท่่านเคยพูดมา  

ถาม เรื่องทกุขเวทนาน่ียงัเป็นปญัหาอยู ่

ตอบ ใหฝึ้กสตใิหม้าก ไมใ่ช่เฉพาะเวลานัง่สมาธิอย่างเดยีว ทกุเวลาทีเ่ราทาํอะไรต่างๆ 

ใหม้สีตอิยู่กบัการกระทาํของเรา 

ถาม ถา้ทาํอะไรแลว้ก็ท่อง เกดิแก่เจ็บตาย เป็นการเจริญสต ิหรือไม ่

ตอบ เป็นสตทิีจ่ะควบคุมใจไมใ่หฟุ้้ งซา่น ไมใ่หล้อยออกไปทีอ่ืน่ 

ถาม ลูกกาํลงัปกัผา้ เป็นรูปพระพทุธเจา้ ตอนทีท่รงแสดงปฐมเทศนา ปกัไปก็ท่องไป 

ประมาณ ๑ ช ัว่โมง รูส้กึเหน่ือยมากก็หยุด 

ตอบ หยุดแลว้ก็ดูงานทีท่าํต่อไป ถา้เหน่ือยแสดงวา่จติใกลจ้ะสงบแลว้ จติไมอ่ยาก

ท่องแลว้ ก็ไมต่อ้งท่อง ใหรู้อ้ยู่กบังาน ถา้จติไมรู่อ้ยู่กบังาน ยงัคดิเรื่องโนน้เรื่องน้ี 

ก็ตอ้งบริกรรมเกดิแก่เจ็บตาย หรืออาการ ๓๒ ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ 

กระดูก  
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ถาม คนทีป่กัผา้ผนืน้ีตอนแรกตายไปแลว้ ทกุครัง้ทีป่กักจ็ะ คดิถงึเขา เขาเป็นมะเร็ง 

เขาปกัไดห้น่ึงในสีก่็เสยีชวีติไป ทกุครัง้ทีเ่อามาปกัต่อก็จะคดิถงึเกดิแก่เจ็บตาย 

ตอบ ทาํถูกแลว้ คดิอย่างน้ีจะไดไ้มป่ระมาท ควรทาํกจิทีต่อ้งทาํ กจิทีไ่มต่อ้งทาํก็

ปลอ่ยไป มาเร่งภาวนาจะดกีวา่  

ถาม ยงัถามตวัเองอยู่วา่ ยงัหวงยงัห่วงอะไรอยู่หรือเปลา่ 

ตอบ ตอ้งคดิวา่เอาอะไรไปไมไ่ดเ้ลย เรามหีนา้ทีป่ลอ่ยวาง เพือ่ดบัความทกุขใ์จ ปฏบิตัิ

เพือ่ทาํใจใหเ้ป็นกลางตลอดเวลา ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นก็ตาม ตอ้งทาํใจใหเ้ฉยให ้

ได ้ ใหค้ดิวา่เป็นธรรมดา มมีาก็มไีป ไมม่อีะไรเป็นของเรา เวลาตายจะมทีกุข ์๒ 

ส่วน ส่วนหน่ึงก็คอืความเจ็บ อกีส่วนหน่ึงก็คอืการพลดัพรากจากร่างกาย ถา้

เขา้ใจวา่ร่างกายไมเ่ทีย่ง เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ก็จะลดความ

กลวัลดความทกุขไ์ปได ้ ส่วนความเจ็บน่ี ถา้ควบคุมใจไมใ่หไ้ปอยากใหค้วามเจ็บ

หายไป ปลอ่ยวางความเจ็บ ทาํใจใหส้งบได ้ก็จะไมเ่ป็นปญัหาอะไร หนา้ทีข่องเรา

อยู่ทีก่ารดูแลใจของเรา อย่างอืน่ดูแลไมไ่ด ้ดูแลไดใ้นระดบัหน่ึง พอถงึเวลาดูแล

ไมไ่ด ้ก็ไปทาํอะไรไมไ่ด ้ขนัธข์องใครก็ตาม ของพระพทุธเจา้ ของครูบาอาจารยก์็

เป็นเหมอืนกนัหมด ถงึเวลาจะเป็นอะไรไป เราก็หา้มไมไ่ด ้ ตอนน้ีเขาใหเ้ป็นตวั

เรา ต่อไปเขาจะเป็นตวัเขาบา้ง จะกลบัไปเป็นดนินํา้ลมไฟ เราก็หา้มเขาไมไ่ด ้

พยายามภาวนาใหม้าก นัง่สมาธิใหม้าก เวลาไมไ่ดน้ ัง่สมาธิก็ใหเ้จริญสต ิดว้ยการ

เดนิจงกรม หรือทาํกจิกรรมต่างๆทีต่อ้งทาํ ก็ทาํไป ใหม้สีตคุิมความคดิไว ้คดิให ้

นอ้ยทีสุ่ด ถา้จะคดิก็ใหค้ดิไปในทางธรรม เกดิแก่เจ็บตาย ดนินํา้ลมไฟ คดิอย่าง

น้ีแลว้จะไมว่า้วุน่ขุน่มวั จะเยน็ จะรบัความเจ็บของร่างกายได ้ ร่างกายเจ็บกรู็ว้า่

เจ็บ แต่เจ็บครึ่งเดยีว คอืเจ็บทีก่าย ไมไ่ดเ้จ็บทีใ่จ ใจจะเฉย เหมอืนไดย้นิเสยีง 

จะดงัจะค่อยก็ไมเ่ป็นปญัหา ถา้ไมไ่ปมอีารมณ์ดว้ย ถงึแมเ้สยีงจะค่อยถา้ไมช่อบ

ก็จะบาดใจได ้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีด่งัหรือค่อย จะทกุขม์ากหรือนอ้ย อยู่ทีใ่จไปมอีารมณ์

มากหรือนอ้ย พอมอีารมณ์แลว้ แมค้วามเจ็บจะนิดเดยีวก็จะรบัไมไ่ด ้จงึตอ้งฝึก

นัง่ใหเ้จ็บ อย่ากลวัความเจ็บ ปลอ่ยใหเ้จ็บไป หดัอยู่กบัความเจ็บ ดว้ยการ
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บริกรรมพทุโธๆ หรือพจิารณาดว้ยปญัญาวา่ เป็นสภาวธรรมทีห่า้มไมไ่ด ้ ทีเ่รา

ตอ้งพบ ตราบใดทีย่งัมร่ีางกายน้ีอยู่ ก็ตอ้งพบกบัความเจ็บน้ี พอยอมรบัความ

จริงน้ีแลว้ จะทาํใหค้วามทกุขท์างใจเบาบางลงไป หรือไมม่เีลย ถา้ปลอ่ยวางได ้

เต็มทีก่็จะเฉยๆ ร่างกายจะเจ็บก็เจ็บไป 

ถาม ใจไมก่ระสบักระส่าย 

ตอบ ใช่ ใจจะน่ิง ดว้ยสต ิ ดว้ยปญัญา สตสิมาธิปญัญาศรทัธาวริิยะเป็นพลงัใจ 

ศรทัธาคอืเชื่อวา่การปฏบิตัน้ีิถูกแลว้ วริิยะคอืความขยนัในการเจริญสต ิ ทีเ่ป็น

งานหลกั ตอ้งเจริญตัง้แต่ตื่นจนหลบั สตมิคีวามสาํคญัในทกุกรณี ไม่วา่จะทาํ

อะไรก็ตาม ตอ้งมสีตปิระกบใจอยู่ตลอดเวลา พอมสีตแิลว้ใจจะน่ิงเป็นสมาธิ พอ

พจิารณาทางปญัญาจะเหน็อริยสจัทนัท ีจะเหน็ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค เหน็สมทุยั

ก็จะละไดท้นัท ี สตสิมาธิปญัญาเป็นธรรมทีเ่กี่ยวเน่ืองกนั สตมิาก่อน พอไดส้ติ

แลว้ก็จะไดส้มาธิ แลว้ก็จะไดป้ญัญาต่อไป แต่จะไมเ่กดิขึ้นเอง สตกิ็ส่วนสติ 

สมาธิก็ส่วนสมาธิ เวลาเจริญสตใินขณะทีเ่ดนิจงกรม ก็จะไดแ้ต่สต ิ ไมไ่ดส้มาธิ 

จะไดส้มาธิก็ตอ้งนัง่สมาธิ ตอ้งใหร่้างกายน่ิง ไมท่าํอะไรเลย มสีตคุิมใจไมใ่หค้ดิ

อะไรเลย ใหอ้ยูก่บัการบริกรรม หรืออยู่กบัลมหายใจเขา้ออก จนกวา่จะรวมลง

เป็นสมาธิ จงึจะเป็นสมาธิจริง พอไดส้มาธิแลว้ก็ไมไ่ดห้มายความวา่จะเกดิ

ปญัญาขึ้นมาเอง  

ปญัญาจะเกดิก็ต่อเมือ่ไดพ้จิารณาไตรลกัษณ์ ทีม่อียู่ในสภาวธรรมต่างๆ เริ่มจาก

สิง่ภายนอกก่อน สิง่ทีย่งัตดิอยู่ เช่นรูปเสยีงกลิน่รส ทีเ่ป็นเหมอืนยาเสพตดิ เวลา

อยากแลว้ไมไ่ดเ้สพสมัผสัก็จะทกุข ์ ถา้ไมต่ดิรูปเสยีงกลิน่รส ก็จะไมอ่ยาก ก็จะ

ไมท่กุข ์ ตอ้งปลอ่ยรูปเสยีงกลิน่รส อย่าไปแสวงหา อย่าไปอยากเสพ ถา้ตอ้ง

รบัประทานอาหาร กร็บัประทานเหมอืนรบัประทานยา อย่ารบัประทานเพือ่รูป

เสยีงกลิน่รส รบัประทานเพือ่ระงบัความหวิ น่ีคอืการละรูปเสยีงกลิน่รส ละลาภ

ยศสรรเสริญ พอละภายนอกไดแ้ลว้ ก็เขา้มาละขนัธ ์ ๕ เริ่มตน้ทีรู่ปขนัธค์อื

ร่างกาย ท ัง้ของเราและของผูอ้ืน่ ถา้ชอบความสวยงามในร่างกายของผูอ้ืน่ ก็ตอ้ง
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พจิารณาส่วนทีไ่มส่วยงาม แลว้ความชอบก็จะหายไป ก็จะไมม่รีาคะตณัหา 

ความอยากเสพกาม หรือจะพจิารณาความไมเ่ทีย่งของร่างกายก็ได ้ พจิารณาวา่

เกดิมาแลว้ตอ้งแก่เจ็บตาย ท ัง้ของเราและของผูอ้ืน่ พจิารณาจนยอมรบัความจริง

ไดก้็จะปลอ่ยวาง ไมฝื่นความจริง แก่ก็แก่ เจ็บก็เจ็บ ตายก็ตาย เรื่องของร่างกาย

ก็จะหมดปญัหาไป  

จะพจิารณาอสุภะในรูปแบบไหนก็ได ้ พจิารณาอาการ ๓๒ หรือจะดูซากศพก็ได ้

คนเราเวลาตายแลว้ น่ารกัไหม สวยงามไหม เป็นเพยีงธาต ุ๔ ตายแลว้เผาเหลอื

อะไร เหลอืแต่ขี้เถา้ ร่างกายก็มเีท่าน้ี ตวัเราอยู่ตรงไหน ไมม่หีรอก เราไปสมมตุิ

กนัเอง เหมอืนไปสมมตุขิองต่างๆวา่เป็นของเรา ไดบ้า้นมาก็วา่เป็นบา้นของเรา 

ไดร้ถมาก็วา่เป็นรถของเรา ไดอ้ะไรมาก็เป็นของเราไปหมด ความจริงไมไ่ดเ้ป็น

ของเราเลย เราไปสมมตุกินัเอง พจิารณาแบบน้ีแลว้ก็จะเหน็ไตรลกัษณ์ แลว้ก็จะ

ปลอ่ยวางได ้ ถา้ไปชอบไปอยากได ้ ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา เวลาร่างกายเป็น

อะไรก็อยากจะหนีจากมนัไป เช่นเวลาเป็นอมัพฤกษอ์มัพาตก็อยากหนีจาก

ร่างกายน้ีไป ก็ฆ่าตวัตาย น่ีก็เป็นกเิลส เป็นความอยากอกีแบบหน่ึง ร่างกายจะ

เป็นอย่างไรก็อยู่กบัมนัไป เจ็บไขไ้ดป่้วยก็อยู่กบัมนัไป จนกวา่มนัจะหยุดหายใจ 

รบัรูเ้ฉยๆ ใจเป็นกลางตลอดเวลา เช่นเดยีวกบัความเจ็บปวดของร่างกาย เวลา

เจ็บก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป ถา้คดิอย่างน้ีก็จะอยูก่บัมนัได ้ น่ีเป็นเรื่องของปญัญา แต่

ตอ้งทาํสลบักบัสมาธิ  

เวลาคดิมากๆจะเหน่ือยหรือฟุ้ งขึ้นมา ก็ตอ้งหยุด แลว้กลบัไปทาํสมาธิใหม ่

เพราะเวลาทีจ่ติฟุ้ งน่ีกเิลสเขา้มารบกวนแลว้ ก็จะไมเ่หน็ความจริง จะหวงจะ

เสยีดายจะอยาก ตอ้งกลบัเขา้ไปพกัในสมาธิใหจ้ติสงบ เวลาทีจ่ติสงบก็อย่า

พจิารณา ใหน่ิ้งใหน้านทีสุ่ด เป็นเวลาพกัผ่อนของจติ เวลาเขา้สมาธิใหห้ยุด

ความคดิปรุงแต่ง บางคนคดิวา่พอจติเริ่มสงบเป็นสมาธิแลว้ควรจะเริ่มพจิารณา 

ไมใ่ช่ ตอ้งปลอ่ยใหจ้ติอยู่ในความสงบความน่ิงก่อน จนกวา่จะถอนออกมาเอง 

แลว้เริ่มคดิปรุงแต่ง จงึพจิารณาทางไตรลกัษณ์ต่อไป พจิารณาวา่ทกุอย่างเป็น
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ไตรลกัษณ์ ไปหา้มเขาไมไ่ด ้ มสุีข มทีกุข ์ มไีมสุ่ขไมท่กุข ์ มพีระอาทติยข์ึ้นพระ

อาทติยต์ก มกีลางวนักลางคนื เราก็อยู่กบัเขาได ้ ไมม่อีคตกิบักลางวนักลางคนื 

แลว้ทาํไมไปมอีคตกิบัสุขกบัทกุขท์าํไม เวลามคีวามสุขก็ดใีจ มคีวามทกุขก์็เสยีใจ 

เวลาเจ็บก็ไมช่อบ เกลยีดกลวั พอมคีวามสุขก็หลง อยากใหสุ้ขไปนาน อย่างน้ี

เรียกวา่มอีคต ิมรีกั มชีงั มกีลวั มหีลง ตอ้งเฉยๆ เหมอืนเฉยกบัฝนตกแดดออก 

ฝนตกก็ไมด่ใีจเสยีใจ ฝนหยุดก็ไมด่ใีจเสยีใจ ความเจ็บของร่างกายมกี็มไีป เราก็

อยู่ของเราได ้ ถา้ไมม่อีคติ ก็จะไมม่อีะไรมารบกวนใจ เพราะไมม่ตีณัหา ไมม่ี

วภิวตณัหา 

ปฏบิตัเิพือ่ใหเ้หน็ตรงน้ี ใหเ้หน็กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ใหเ้หน็วา่เวลา

ตณัหาเกดิขึ้นแลว้ จะทกุขท์รมานใจ ถา้ละตณัหาไดท้กุขก์็จะดบัไป สิง่ทีเ่ป็น

ปญัหาก็คอืตณัหาน่ีเอง พอเหน็อย่างน้ีแลว้ ก็จะไมอ่ยากกบัสิง่ต่างๆ มาก็ปลอ่ย 

ไปก็ปลอ่ย ความเจ็บมาก็อยู่กบัเขาไป เวทนาไมใ่ช่ปญัหา ตวัปญัหาคอืตณัหา 

ภวตณัหา วภิวตณัหา กามตณัหา ปฏบิตัไิปแลว้จะเขา้ถงึอริยสจั ๔ เพราะทกุขก์็

เป็นหน่ึงในไตรลกัษณ์ ส่วนใหญ่เราจะเหน็อนิจจงัการเปลีย่นแปลง แต่ไมเ่หน็

ทกุข ์ ทกุขท์ีเ่กดิจากความอยาก ไมใ่หม้นัเปลีย่นแปลง เวลาสุขก็ไมอ่ยากใหม้นั

หายไป ความอยากไมใ่หม้นัหายไปน้ี คอืตน้เหตขุองความทกุข ์ถา้พรอ้มทีจ่ะรบั

การจากไปของเขา ก็จะไมเ่กดิตณัหาความอยาก ก็จะไมเ่กดิความทกุขใ์จ เพราะ

การบรรลธุรรมตอ้งบรรลทุีอ่ริยสจั ๔ บรรลทุีท่กุขส์มทุยันิโรธมรรค ถา้มรรค

ทาํงานเต็มทีก่็จะละสมทุยัได ้ ทกุขก์็จะดบั เป็นนิโรธขึ้นมา มรรค คอืปญัญา ที่

พจิารณาจนเหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนตัตา ควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ ทกุอย่างมา

ลงที ่ สพัเพ ธมัมา อนัตตา บงัคบัเขาส ัง่เขาไมไ่ด ้ พวกเราชอบไปส ัง่เขา

ตลอดเวลา ส ัง่ใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี  

ถาม ทาํไมเวลาท่านอาจารยพ์ูดแลว้ดูมนัทาํงา่ย แต่ลูกทาํยาก 
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ตอบ ก็เหมอืนเวลาเหน็คนอืน่พมิพด์ดี ก็ดูวา่งา่ยเหลอืเกนิ แต่พอเวลามาพมิพเ์องแลว้

มนัยาก ตอ้งจิ้มทลีะตวั เป็นเพราะไมไ่ดฝึ้กหดั คดิตามตณัหาตลอดเวลา ทาํตาม

ความอยากตลอดเวลา  

ถาม ปญัหาเกดิทีใ่จของเรา 

ตอบ ใช่ เกดิทีใ่จของเรา เรามองแต่ขา้งนอก เอาความอยากของเราไปประทบัตราไว ้

กบัทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอง ไมใ่ชป้ญัญา ตอ้งเอาอนตัตาไปมอง เพราะเราเผลอ

สต ิ

ถาม สตไิมท่นั ท่านอาจารยส์อนใหพ้จิารณา อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เวลาเกดิจริงๆมนั

ไมไ่ดผ้ล มนัรูด้ว้ยสญัญา 

ตอบ ตอ้งพจิารณาบ่อยๆ ตอ้งมสีต ิมสีมาธิใหม้าก ถงึจะเป็นปญัญา 

ถาม เวลานัง่สมาธิแลว้มนิีมติเหน็กระดูกขึ้นมา จะใหพ้จิารณาไปเลยหรือใหร้อก่อน 

ตอบ การทาํสมาธิโดยหลกัแลว้ ตอ้งการใหน่ิ้งใหว้า่ง ใหเ้ป็นอเุบกขา ถา้มนิีมติปรากฏ

ขึ้นมา แลว้สามารถนอ้มเขา้มาใหเ้กดิปญัญาได ้ก็นอ้มเขา้มา เช่นเหน็อสุภะ เหน็

อนิจจงัไมเ่ทีย่ง เหน็อนตัตา ก็จะเป็นปญัญาอบรมสมาธิ ทาํใหจ้ติสงบน่ิงได ้ 

ถาม สงบเพือ่ใหม้กีาํลงั 

ตอบ ใช่ เพราะความน่ิงจะดงึกเิลสไว ้กิเลสไม่สามารถทาํอะไรได ้พอออกจากความน่ิง

แลว้ กเิลสยงัไมม่กีาํลงั ก็ใหด้งึจติไปทางมรรค จนกวา่กเิลสมกีาํลงัดงึจติไปทาง

กเิลส ก็กลบัเขา้สมาธิใหม ่

ถาม เวลาพจิารณาทางมรรคหลงัออกจากสมาธิแลว้ แต่ไมไ่ดค้ดิอย่างแยบคาย แสดง

วา่ปญัญามไีมม่ากพอ 
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ตอบ ปญัญาไมพ่อ ตอ้งนึกภาพไปก่อน ถา้ตอ้งเสยีสิง่นัน้สิง่น้ีไป จะทาํใจไดห้รือไม ่

เวลาทีต่อ้งสมัผสักบัสิง่ทีไ่มช่อบ เช่นคนด่าเรา ทาํใจไดไ้หม ตอ้งทาํการบา้นไป

ก่อน จนกวา่จะเจอของจริง เมือ่เจอแลว้จะรูว้า่ผ่านหรือไมผ่่าน เหมอืนนกัมวย

ซอ้มชกกระสอบทรายเก่ง แต่พอขึ้นเวทกี็ถูกน็อคลงไป ก็ตอ้งกลบัมาซอ้มใหม ่

เวลาอยู่กบัหลวงตาจะดมีาก เพราะหลวงตาเป็นเหมอืนคู่ชกบนเวท ีเวลาไมไ่ดอ้ยู่

ต่อหนา้ท่านก็เหมอืนทาํการบา้น พออยู่ต่อหนา้ท่านจะรูว้า่มสีตปิญัญาหรือไม ่

ถาม เวลาสวดมนตก์็คดิวา่มสีต ิพอเผลอนิดเดยีวหลดุไป ไมรู่ส้กึตวัเลย 

ตอบ สตเิป็นธรรมทีส่าํคญัทีสุ่ด 

ถาม ความคดิเป็นธาตรูุ ้

ตอบ ความคดิเป็นสงัขาร เป็นอาการของธาตรูุ ้ทีรู่อ้ยู่ตลอดเวลา 

ถาม ความคดิมนัเกดิดบั เกดิดบั 

ตอบ ใช่ แต่ตวัรูไ้มเ่กดิไมด่บั 

ถาม ความคดิเป็นอาการของธาตรูุ ้

ตอบ อาการของธาตรูุม้อียู่ ๔ คอืเวทนาความรูส้กึ สญัญาความจาํไดห้มายรู ้ สงัขาร

ความคดิปรุงแต่ง วิญญาณความรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีเ่ขา้มาทางตาหู

จมกูลิ้นกาย พวกน้ีเกดิดบั พอมเีสยีงมากระทบทีหู่ก็รบัรู ้ พอเสยีงหายไปความ

รบัรูก้็หายไปดว้ย แต่ตวัรูค้อืจติน่ีรูอ้ยู่ตลอดเวลา  

ถาม จดุประสงคส์าํคญัคอื ใหต้วัรูน่ี้รูเ้ฉยๆ 

ตอบ ไมใ่หม้อีคตกิบัสิง่ทีร่บัรู ้ใหป้ลอ่ยวาง ไมใ่หเ้กดิกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา 

สงครามระหวา่งธรรมกบักเิลสอยู่ในใจเรา คอืมรรคกบัสมทุยั ตอ้งละตณัหาดว้ย
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สตสิมาธิปญัญา ถา้สตสิมาธิปญัญา มกีาํลงัมากกวา่ตณัหา ก็จะดบัทกุขไ์ด ้ ถา้

ตณัหามกีาํลงัมากกวา่ ก็จะเกดิทกุข ์ 

ถาม เอาตวัรูม้าพจิารณา 

ตอบ เอารูปเสยีงกลิน่รสมาพจิารณาเพือ่ปลอ่ยวาง เหน็อะไรก็อย่าไปยดึ ไปตดิ ใหส้กั

แต่วา่รู ้

ถาม ทีบ่อกวา่อย่าไปยดึตดิน่ีเป็นปญัญา 

ตอบ เป็นปญัญาถา้คดิไปในทางมรรค คดิยดึตดิก็จะเป็นตณัหา  

ถาม ตอ้งพยายามปลอ่ยวาง 

ตอบ ตอ้งฝืนกเิลส ถา้ชอบไดก้็ตอ้งชอบเสยีดว้ย เช่นชอบไดเ้งนิ ก็ตอ้งชอบเสยีดว้ย 

ชอบทาํบญุใหท้าน ถา้ไมช่อบทาํบญุใหท้าน เวลาเงนิหายไป ๑๐ บาท ๒๐ บาท ก็

จะเสยีใจ ถา้เคยใหท้านบ่อยๆจะเฉยๆ 

ถาม เวลาฝึกก็คดิวา่ไมเ่สยีใจ พอเวลาเจอของจริง ลกึๆแลว้ยงัเสยีใจอยู่ 

ตอบ ดกีวา่ตอนทีย่งัไมไ่ดฝึ้ก ไมถ่งึกบัรอ้งไห ้

ถาม ยงัพอทาํใจไดแ้ต่ไม ่๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์

ตอบ เพราะปญัญาไมเ่ต็มรอ้ย 

ถาม เวลาทาํบญุมากๆบ่อยๆน่ี เวลาของหายแลว้จะไมค่่อยเสยีดาย 

ตอบ ถา้จะไมใ่หเ้สยีดายเลย ก็ตอ้งปลอ่ยร่างกายใหไ้ด ้ ถา้ปลอ่ยไดแ้ลว้ เวลาของ

หายไปจะรูส้กึเฉยๆ เพราะพวกเรารกัร่างกายมากทีสุ่ด ถา้ปลอ่ยร่างกายไดแ้ลว้

ของอย่างอืน่จะไมเ่ป็นปญัหาเลย อย่างพระภกิษุน่ีก็ปลอ่ยขา้วของหมดแลว้ 

ร่างกายก็ไปปลอ่ยไวใ้นป่า ยอมตาย กลวัสิง่ใดก็ออกไปหาสิง่นัน้ กลวัความมดืก็
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ออกไปหาความมดื กลวังูก็เดนิเขา้ในป่า ยอมใหงู้กดั ตอนนัน้จติจะรูส้กึกลวัมาก 

ถา้พจิารณาดว้ยปญัญา ก็จะคดิวา่อย่างมากก็แค่ตาย อย่างไรกต็อ้งตายอยู่ด ีพอ

ยอมรบัความจริงน้ี ก็จะหายกลวั จติจะดิง่ลงสู่ความสงบ ปลอ่ยวางร่างกาย จะ

ไมเ่สยีดายร่างกาย ขา้วของยิง่ไมเ่สยีดาย เวทนาก็ตอ้งปลอ่ยใหเ้จ็บไป ปลอ่ยให ้

หายไปเอง ถา้ไมห่ายก็ไมเ่ป็นไร เพราะใจวางเฉยได ้ น่ีคอืการปลอ่ยรูปขนัธน์าม

ขนัธ ์ แลว้ก็เขา้ไปปลอ่ยในจติ ทีย่งัมกีเิลสหลบซ่อนอยู่ ตอ้งปลอ่ยเป็นข ัน้ๆ 

ปลอ่ยกาย ปลอ่ยเวทนา ปลอ่ยจติ ตามลาํดบั  

ถาม หมายถงึรูปราคะ อรูปราคะ ใช่หรือไม ่

ตอบ รูปราคะ อรูปราคะ คอืยนิดใีนความสงบทีล่ะเอยีดและความสวา่งไสวของจติ ที่

เรียกวา่จติเดมิเป็นประภสัสร แต่ไมใ่ช่จติบริสุทธิ์ จติเดมิก็คอืจติทีม่กีเิลส

ละเอยีดทีสุ่ดหลบซ่อนอยู่ เช่นรูปราคะ อรูปราคะ พวกฤาษทีีเ่ขา้ฌานได ้ จะพบ

จติเดมิน้ี คอืจติทีเ่ป็นประภสัสร แต่ไมรู่ว้า่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา มี

พระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีวทีรู่ ้ ทีห่ลวงตาเลา่วา่ สิง่ทีเ่ป็นจดุเป็นต่อมนัน้ 

เป็นภพชาต ิก็คอืจติประภสัสรน่ีแหละ ถา้ยงัตดิจติประภสัสร ก็ยงัตดิภพตดิชาต ิ

ถา้ไดฟ้งัจากหลวงตามาก่อน จะทาํใหไ้มห่ลง พอไปถงึตรงนัน้ก็จะปลอ่ยทนัท ีถา้

ไมไ่ดฟ้งัก็จะเหน็วา่เป็นของวเิศษ จะผ่านไปได ้ ก็ตอ้งมปีญัญาวเิคราะห ์ วา่เป็น

ไตรลกัษณ์ 

ถาม ถา้ไมไ่ดฟ้งัหลวงตาก็จะตดิอยู่ตรงนัน้ 

ตอบ จะตดิอยู่ตรงนัน้ก่อน จะคดิวา่เป็นนิพพาน เพราะเป็นความสงบทีล่ะเอยีดมาก 

คอืจติประภสัสรน้ี ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆ จะเหน็วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

สวา่งแลว้ก็จะมวัลง พอมวัลงก็จะทาํใหส้วา่งขึ้นมาใหม ่จนกวา่จะพจิารณาเหน็วา่ 

เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา กจ็ะปลอ่ยวาง  

ถาม อาทติยห์นา้จะกลบัต่างประเทศ 
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ตอบ พยายามนัง่สมาธิเดนิจงกรมใหม้าก สตจิะไดม้กีาํลงั 

ถาม สดัส่วนการนัง่การเดนิ ทีด่ทีีสุ่ดคอือะไร 

ตอบ ถา้ทาํสมาธิก็ควรนัง่มากกวา่เดนิ ถา้เจริญปญัญาก็ควรเดนิมากกวา่นัง่ 

ถาม คอยบอกตวัเองเสมอวา่ ทกุคนตอ้งตาย สามกี็ตอ้งตาย ลูกก็ตอ้งตาย แต่เวลา

เขาตายจริงๆ จะรอ้งไหห้รือเปลา่ ไมแ่น่ใจ 

ตอบ ถา้ซอ้มอยู่บ่อยๆก็จะไมร่อ้ง ปญัหาอยู่ทีก่ารปลอ่ยร่างกายของเรามากกวา่ คนอืน่

ตายไปเรารอ้งไหเ้ดีย๋วเดยีวก็ผ่านไป ถา้ปลอ่ยวางร่างกายของเราได ้ ความกลวัก็

จะหมดไป เวลาเกดิความกลวัตอ้งปลอ่ยใหไ้ด ้ เวลาอยู่คนเดยีวเปลีย่วๆแลว้คดิ

วา่มใีครเขา้มา ตอ้งบอกตวัเองวา่ตายเป็นตาย จะไดผ้ลทนัท ี ถงึแมจ้ะเป็นภยัที่

ไมจ่ริง แต่ใจคดิวา่จริงก็ใชไ้ด ้ไมต่อ้งเจอของจริงก็ได ้

ถาม ทาํแบบจาํลอง 

ตอบ ใช่ เป็นแบบจาํลองทีเ่ราเชื่อวา่เป็นจริง ใจจะดิง่เขา้สู่ความสงบ ความกลวัตวัส ัน่

จะหายไปหมด  

ถาม มคีนพกิารจากการนัง่สมาธิหรือไม ่

ตอบ มแีต่จากการไปเทีย่วมากกวา่ 

ถาม ทีท่่านอาจารยพ์ูดถงึธรรมในจติ มนัเป็นสงัขารหรือเปลา่ 

ตอบ เป็นอารมณ์ต่างๆ เช่นโลภโกรธหลง ดใีจ เสยีใจ 

ถาม สิง่ทีไ่มใ่ช่สงัขารคอือะไร 

ตอบ คอืใจ ตวัรู ้ไมเ่กดิไมด่บั รูอ้ยู่ตลอดเวลา 
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ถาม ถา้อย่างนัน้ ผูท้ีห่มดอายุแลว้ ตวัรูก้็ยงัมอียู ่

ตอบ ยงัมอียู่ ร่างกายไมม่แีลว้แต่ตวัรูน้ี้ยงัมอียู่ เพยีงแต่ไมม่เีครื่องมอื ทีจ่ะตดิต่อกบั

ผูท้ีม่ร่ีางกายได ้แต่ยงัตดิต่อกบัพวกทีม่พีลงัจติได ้คอืพวกทีเ่ขา้สมาธิได ้ตวัรูก้บั

ตวัรูย้งัตดิต่อกนัได ้ แต่รูเ้รื่องน้ีไมส่าํคญั เท่ากบัรูว้า่ใจดบัทกุขไ์ดห้รือไม ่ คอืรู ้

อริยสจั ๔ ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค 
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