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กัณฑ์ท่ี ๔๑๙

มิจฉาทิฐิ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
ร่างกายกับใจนี้เป็ นคนละคนกัน เหมือนสามีภรรยา เป็ นคนละคนกัน ร่างกายไม่มี
ความรู้สกึ นึกคิด ไม่รู้วา่ เขาเป็ นอะไร ผูท้ ร่ี ู้ก็คอื ใจ ถ้าใจมีธรรมะ มีสมั มาทิฐิ มีปญั ญา ก็
จะรู้วา่ ร่างกายเป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้ามีมิจฉาทิฐิ ก็จะมีอปุ าทานไปยึดไปติด ว่า
เป็ นตัวเราของเรา ก็จะเป็ นทุกข์ รู ปงั อนิจจังก็คอื ร่างกายไม่เทีย่ ง มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่
แล้วดับไป รูปงั อนัตตาก็คอื ร่างกายไม่ใช่ใจ เป็ นเครื่องมือของใจ ทีพ่ วกเราสนทนากันได้
ก็เพราะมีร่างกาย มีปากมีหู ใจอาศัยปากพูด อาศัยหูฟงั เสียง ให้วิญญาณรับรู้ ให้สญั ญา
แปลความหมาย ใจของปุถชุ นคือผูท้ ไ่ี ม่ได้บรรลุธรรม จะมีมจิ ฉาทิฐิ ความเห็นผิด คือไม่
เห็นอนัตตา ความไม่มตี วั ตนในขันธ์ ๕ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่เห็นว่า
เป็ นอนิ จจังไม่เทีย่ ง จึงมีความทุกข์ใจ เพราะไปหลงยึดติดกับขันธ์ ๕ ว่าเป็ นตัวเราของ
เรา จึงมีความอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอไม่ได้เป็ นไปตามความอยากก็เกิด
ความทุกข์ใจขึ้นมา เช่นอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ให้อยู่ไปนานๆ พอไม่เป็ นไป
อย่างทีอ่ ยาก พอเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วย ก็เกิดความทุกข์ใจ ความกังวลใจ ความหวาดกลัว
ขึ้นมา เวลาตายก็จะมีความทุกข์ทรมานใจ เพราะมีมจิ ฉาทิฐิ ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็น
ว่าขันธ์ ๕ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็ นตัวเราของเรา ทีเ่ ราควบคุมบังคับได้
ทีใ่ ห้ความสุขกับเรา ถึงรักถึงหวงกันมาก
เรามาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันในวันนี้ เราจะได้สมั มาทิฐิ ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ทีไ่ ด้พสิ ูจน์แล้ว
โดยพระบรมศาสดา และรับรองโดยพระอรหันตสาวกทุกรูป ว่าเป็ นความจริง ผูท้ เ่ี ห็น
ตามความจริงก็จะปล่อยวาง ถ้าเห็นว่าร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ตวั เรา ตัวใคร
ทัง้ นัน้ ไม่ใช่ตวั หลวงตา ไม่ใช่ตวั พ่อ ตัวแม่ ตัวพี่ ตัวน้อง ตัวเพือ่ น ตัวญาติ เป็ นเพียง
ดินนํา้ ลมไฟ ทีต่ อ้ งสลายกลับสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ไม่มใี ครยับยัง้ ได้ ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็
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เป็ นอย่างนี้มาแล้ว ร่างกายของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทัง้ ในอดีตและในปัจจุบนั ก็
เป็ นอย่างนี้ ให้เราเห็นกันชัดๆอยู่แล้ว ว่าเป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ไม่มธี าตุรู้อยู่ใน
ร่างกาย ธาตุรู้ทเ่ี ราเคารพกราบไหว้บูชา ทีเ่ ราเรียกว่าพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ หลวงตา
หลวงปู่ หลวงพ่อนี้ ไม่ได้แตกดับไปกับร่างกาย เพียงแต่ท่านไม่มเี ครื่องมือ ทีจ่ ะติดต่อ
กับพวกเราเท่านัน้ เอง ถ้ามีพลังจิตก็ยงั จะสามารถติดต่อกับจิตดวงอืน่ ได้ เช่นผูท้ ่ี
เข้าสมาธิบางท่าน ก็จะสือ่ สารกับจิตของผู ้ทีไ่ ม่มรี ่างกายได้ เช่นพวกเทพหรือผี หรือ
พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทป่ี รินพิ พานไปแล้ว ทีไ่ ม่มรี ่างกายแล้ว ก็ยงั ติดต่อกันได้
อย่างทีม่ พี ระอรหันต์มพี ระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมโปรดหลวงปู่มนั ่ ทีป่ รากฏอยู่ในประวัติ
ของท่าน เป็ นทีถ่ กเถียงระหว่างผู ้ทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ิ ว่าเป็ นการเพ้อเจ้อหรือเปล่า เพราะใน
พระไตรปิ ฎกได้แสดงว่า เมือ่ นิพพานแล้วก็เป็ นอันว่าจบ
ความจริงคําว่าจบหรือคําว่าสูญนี้ มีหลายความหมายด้วยกัน ผูท้ ไ่ี ม่ได้ปฏิบตั จิ ะไม่เข้าใจ
ว่าจบกับสูญเป็ นอย่างไร ความจริงเป็ นการจบของการเวียนว่ายตายเกิด สูญจากความ
โลภความโกรธความหลงความอยาก แต่จติ ไม่ได้จบไม่ได้สูญ จบไม่ได้ สูญไม่ได้ เพราะ
ธรรมชาติของจิตเป็ นอย่างนี้ ไม่มอี ะไรจบในสากลโลกนี้ ร่างกายก็ไม่จบ เพียงแต่เปลีย่ น
สภาพไปเท่านัน้ เอง ธาตุทม่ี าประกอบร่างกายนี้ก็ไม่ได้หายไป เพียงแยกออกจากกัน
ออกจากร่างกายก็กลายเป็ นธาตุเดิม นํา้ ก็ไปหานํา้ ลมก็ไปหาลม ไฟก็ไปหาไฟ ดินก็ไปหา
ดิน เป็ นดินบริสุทธิ์ เป็ นนํา้ บริสุทธิ์ เป็ นไฟบริสุทธิ์ เป็ นธาตุเดิมทีไ่ ม่ได้ผสมกัน แต่ก็จะ
มาผสมกันใหม่ กลับมาเป็ นต้นไม้ เป็ นสัตว์ เป็ นมนุษย์ นี่ก็คอื เรื่องของอนัตตา ทุกอย่าง
เป็ นอนัตตาหมด แม้แต่ธาตุรู้คอื ใจ ทีม่ คี วามรู้สกึ นึกคิดนี้ ก็ไม่ใช่ตวั ตน เป็ นเพียง
สภาวธรรม ความรู้สกึ นึกคิด เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็เป็ นสภาวธรรม ไม่มตี วั ตน
ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็ นเพียงสภาวธรรม เป็ นธรรมชาติ เวทนาก็แสดง
อาการสุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ สัญญาก็ทาํ หน้าทีจ่ าํ ได้หมายรู้ วิญญาณก็ทาํ หน้าทีร่ บั รู้
เกี่ยวกับรูปเสียงกลิน่ รส ทีเ่ ข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกาย สังขารก็ทาํ หน้าทีค่ ดิ ปรุงแต่ง คิดดี
บ้าง คิดไม่ดบี า้ ง คิดไปทีน่ นั ่ คิดมาทีน่ ่ี คิดรัก คิดชัง คิดโลภ คิดโกรธ คิดหลง ใจถ้า
หลงตามก็ทกุ ข์ ถ้าไม่หลงตามก็ไม่ทกุ ข์ เวลาโกรธจะรุ่มร้อนจิตใจ ถ้าไม่โกรธก็จะไม่รุ่ม
ร้อน ความโลภก็เช่นเดียวกัน
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ธาตุรู้หรือใจนี่เป็ นผูส้ งการ
ั่
ให้โลภหรือไม่โลภ ให้โกรธหรือไม่โกรธ ขึ้นอยู่กบั ทิฐิ
ความเห็น ว่าเป็ นสัมมาทิฐหิ รือมิจฉาทิฐิ ส่วนใหญ่จะเป็ นมิจฉาทิฐิ เพราะถูกอวิชชา
ครอบงํา อวิชชา ปัจจยา สังขารา ก็เลยหลงตามสังขาร ความคิดปรุงแต่งทีไ่ ปในทางโลภ
โกรธหลง เวลาเกิดความโลภแทนทีจ่ ะมีสติปญั ญารู้ทนั ว่ากําลังจะไปนรก ไปสู่ความ
ทุกข์ กลับไม่รู้ กลับหลงตาม อยากจะได้อะไรก็เอาเลย จะได้มาอย่างไรไม่สาํ คัญ ถ้าต้อง
ฆ่าก็จะทํา ขอให้ได้ก็แล้วกัน แล้วก็ตอ้ งไปใช้วบิ ากกรรมต่อไป เวลาอยากจะได้อะไร
มากๆ จะไม่สนใจว่าบาปหรือไม่ ขอให้ได้มาก็แล้วกัน พอทําบาปแล้ววิบากกรรมก็
ตามมา เกิดความทุกข์ใจ ถ้ามีธรรมะมีสมั มาทิฐคิ อยดูสงั ขาร พอสังขารคิดไปทางโลภ
โกรธหลง ก็จะรู้วา่ ไปทางนี้ไม่ได้ เพราะจะทําให้ใจทุกข์ ถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ใจจะ
สุข ถ้าใจถูกอวิชชาครอบงําใจจะไม่รู้ จะคิดว่าเวลาโลภจะมีความสุข ถึงโลภกัน คิดว่าถ้า
ได้เงินล้านมาจะมีความสุข ถ้าได้เลือ่ นตําแหน่งจะมีความสุข แต่พระพุทธเจ้าทรง
พิจารณาแล้วว่า สุขเดีย๋ วเดียว เป็ นเหมือนยาขมเคลือบนํา้ ตาล พอความสุขละลายไป
ความทุกข์ก็ตามมา เพราะมันไม่เทีย่ ง มีเกิดมีดบั มีเจริญมีเสือ่ มนัน่ เอง
เรื่องลาภยศสรรเสริญสุขนี่ ไม่วา่ ใครก็ตาม จะเป็ นปุถชุ นหรือพระอรหันต์ก็ตอ้ งสัมผัส
ด้วยกันทุกคน แต่จะสัมผัสแบบไหนกัน ปุถชุ นก็จะสัมผัสแบบหลง มีอปุ าทานยึดติด
อยากจะให้เจริญอย่างเดียว ไม่อยากให้เสือ่ ม ส่วนพระอรหันต์ก็จะสัมผัสแบบรู้ทนั ไม่
ยึดติด ไม่ได้อยากให้เจริญอย่างเดียว เพราะรู้วา่ ต้องเสือ่ ม จึงสัมผัสเฉยๆ สักแต่วา่ รู้ ได้
อะไรมาก็รบั รู้ไป ไม่ยนิ ดีเวลาได้มา ไม่เสียใจเวลาเสื่อมไป แต่ปถุ ชุ นนี้เวลาได้เลือ่ น
ตําแหน่งก็จะดีอกดีใจ เมือ่ วานนี้มผี ูจ้ ดั การธนาคารคนหนึ่ง เพิง่ ได้รถใหม่มา ก็ดอี กดีใจ
ขนาดพลาสติกทีต่ ดิ อยู่บนเบาะยังไม่ยอมฉีกทิ้งเลย เราก็เตือนว่าเป็ นของชัว่ คราวนะ
เวลาตกงานก็ตอ้ งคืนรถไป จะมีอะไรก็มไี ด้ แต่อย่าไปหลง แต่ปถุ ชุ นมักจะไม่มองความ
เสือ่ มกัน จะมองด้านเดียว จะมองด้านเจริญ ไม่คดิ ว่าเป็ นของคู่กบั ความเสือ่ ม ความ
เสือ่ มมาจากไหน ถ้าไม่ได้มาจากความเจริญ ไม่ได้มาจากศูนย์ ถ้าเป็ นศูนย์ก็จะไม่เจริญ
จะไม่เสือ่ ม เช่นความว่างรอบตัวเรานี้ มีเจริญมีเสือ่ มไหม มันก็วา่ งอยู่อย่างนี้ เป็ นศู นย์
อยู่ตลอดเวลา
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จึงต้องมีสมั มาทิฐิ ต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆ เกี่ยวกับความไม่มตี วั ตน ความไม่มเี จ้าของใน
ขันธ์ ๕ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ร่างกายของพวกเราเป็ นเหมือนกันหมด มา
จากดินนํา้ ลมไฟ มีอาการ ๓๒ เหมือนกัน เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน ไม่เป็ นของใคร
เป็ นของดินนํา้ ลมไฟ ไม่มใี ครเป็ นเจ้าของ ใจทีม่ าครอบครองก็ไม่ใช่เจ้าของ ใจเพียง
อาศัยร่างกายเป็ นเครื่องมือ เหมือนกับรถยนต์ คนขับใช้รถยนต์เป็ นเครื่องมือ พาไปตาม
สถานทีต่ ่างๆ ใช้ไปนานๆรถก็ตอ้ งเสือ่ ม ก็ตอ้ งซ่อม ซ่อมได้ก็ซ่อมไป ซ่อมไม่ไหวก็ตอ้ ง
ขายเป็ นเศษเหล็กไป ร่างกายก็ตอ้ งเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาได้ก็รกั ษาไป รักษาไม่ได้ก็ตอ้ ง
มอบให้สปั เหร่อไป ใจผูท้ ใ่ี ช้ร่างกายก็ไปต่อ ไปแบบอวิชชาหรือไปแบบปัญญา ไปแบบ
มิจฉาทิฐหิ รือไปแบบสัมมาทิฐิ ถ้าอวิชชาพาไปก็ไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่ เพราะยังอยาก ยัง
โลภ ยังอยากไปโน่นมานี่อยู่ ก็ตอ้ งไปเกิดใหม่ ตามบุญบาปทีไ่ ด้สะสมได้สร้างไว้ ถ้าสร้าง
มนุษย์ก็ไปเกิดเป็ นมนุษย์ ถ้าสร้างเทพก็ไปเกิดเป็ นเทพ ถ้าสร้างพรหมก็ไปเกิดเป็ น
พรหม เช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้า ๒ รูป ทีส่ ร้างจิตของท่านให้เป็ นพรหม เวลา
ตายไปก็ไปเป็ นพรหม ทีย่ งั อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา คือมีวนั สิ้นสุด จะ
ค่อยๆเสือ่ มลงมา กําลังของสมาธิทท่ี าํ จิตให้ละเอียดจะลดลงไป ทําให้กเิ ลสส่วนหยาบมี
กําลังทําให้จติ หยาบมากขึ้น ก็เลยต้องเสือ่ มจากพรหมมาเป็ นเทพ แล้วก็เสือ่ มจากเทพมา
เป็ นมนุษย์ นี่คอื การไปของจิตทีม่ อี วิชชามีตณั หาพาไป ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพ
น้อยภพใหญ่ของวัฏจักร ถ้าจิตเป็ นเดรัจฉานก็จะได้ร่างกายของเดรัจฉาน ถ้าเป็ นเปรตก็
ต้องไปเป็ นเปรต ถ้าเป็ นนรกก็ตอ้ งไปนรก เช่นพระเทวทัต ท่านทําจิตของท่านให้เป็ นนรก
พอตายไปก็ตอ้ งไปตกนรก ถ้าทําจิตให้เป็ นเดรัจฉาน ตายไปก็ไปเป็ นเดรัจฉาน เช่น
เศรษฐีท่านหนึ่ง มีเงินทองมากมาย แต่ไม่ยอมทําบุญ ไม่รกั ษาศีล เอาเงินไปฝังดินหมด
ไม่บอกแม้แต่ลูกของตนว่าเอาไปฝังไว้ทีไ่ หน เพราะความหวง พอตายไปก็กลับมาเกิด
เป็ นสุนขั ในบ้านของตน แล้วก็พาลูกไปขุดสมบัตทิ ต่ี นฝังไว้
ทัง้ หมดนี้อยู่ทค่ี วามรู้หรือความหลงของจิต ถ้ารู้ก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
หลุดพ้นจากความทุกข์ ถ้าไม่รู้ก็จะต้องทุกข์กบั เรื่องราวต่างๆ ทุกข์กบั คนนัน้ ทุกข์กบั คน
นี้ พอเขาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ก็ทกุ ข์ไปกับเขา ทัง้ ๆทีต่ นเองไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเลย ทําไม
ต้องทุกข์ดว้ ย ทุกข์แล้วทําให้เขาหายทุกข์หรือเปล่า เราแบ่งความทุกข์ของเขามาให้เราได้
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หรือเปล่า เขาอาจจะไม่ทกุ ข์ก็ได้ ถ้ามีปญั ญาเขาจะไม่ทกุ ข์หรอก อย่างหลวงตานี่ ท่าน
ทุกข์หรือเปล่า แล้วเราไปทุกข์ทาํ ไม สงสารท่านทําไม ทําไมไม่สงสารตัวเราเอง พวกเรา
ไม่ใช้ปญั ญากัน เราไม่มสี มั มาทิฐิ ไม่พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆว่า ไม่มอี ะไรมีตวั มีตน เป็ น
ปรากฏการณ์ของธรรมชาติ เวลาภูเขาไฟระเบิด เวลาแผ่นดินถล่ม เวลานํา้ ท่วมนี้ เรา
ไม่ได้ทกุ ข์ดว้ ย แต่เวลานํา้ ท่วมบ้านของเรานี้ เราก็ทกุ ข์ เพราะไปยึดติดว่าเป็ นของเรา
ความจริงมันเป็ นของเราทีไ่ หน มันเป็ นของดินนํา้ ลมไฟ บ้านก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ สมบัติ
ข้าวของต่างๆก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ มันไม่เทีย่ งทัง้ นัน้ มีการเปลีย่ นแปลง มีเกิดมีดบั มี
เจริญมีเสือ่ มเป็ นธรรมดา เป็ นไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา
ถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลา ก็จะอยู่เหนือความทุกข์ ถ้าเผลอไม่เห็นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา ก็จะถูกอวิชชาฉุดให้ไปแบกกองทุกข์โดยไม่รู้ตวั นี่คอื ทุกข์ในอริยสัจ ๔
ทุกข์ สมุทยั นิ โรธ มรรค อยู่ตรงนี้ ถ้าคิดด้วยปัญญาก็เป็ นมรรค นิโรธก็ตามมา ถ้า
มรรคไม่ทาํ งาน นิโรธก็หายไป ทุกข์ก็จะโผล่ข้นึ มา เวลามรรคไม่ทาํ งาน สมุทยั คือตัณหา
ก็จะทําแทน จะอยากให้เป็ นอย่างนัน้ อยากให้เป็ นอย่างนี้ อยากไม่ให้เป็ นอย่างนัน้ อยาก
ไม่ให้เป็ นอย่างนี้ ก็จะกระวนกระวาย กระสับกระส่าย วิตกกังวล เป็ นห่วงเป็ นใยแทน
ผูอ้ น่ื ทัง้ ๆทีเ่ ขาไม่ได้เป็ นห่วงเป็ นใยเหมือนเราเลย เขาสบายใจ ดูตามความจริง ร่างกาย
เป็ นอย่างนี้ก็รู้วา่ เป็ นอย่างนี้ ถ้าปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ ใจจะเป็ นอุเบกขากับทุกสิง่ ทุกอย่าง แต่
ไม่ได้เฉยเมย ถ้าดูแลรักษาได้ก็ทาํ ไป ไม่มอี ปุ าทานไปยึดไปติด ถ้ารักษาไม่หายก็ยอมรับ
ความจริง ถ้าจะตายก็ยอม แต่ใจจะเป็ นอุเบกขาอยู่ตลอดเวลา
อุเบกขานี่ไม่ได้หมายความว่าให้อยู่เฉยๆ ไม่ทาํ อะไรเลย อุเบกขาคือให้ทาํ ใจเป็ นกลาง
ไม่ดใี จไม่เสียใจ ไม่รกั ไม่ชงั ไม่โลภไม่โกรธ ไม่มภี วตัณหาวิภวตัณหา ไม่ใช่ไม่ทาํ อะไร
เลย กินอย่างเดียว เวลากินไม่อเุ บกขา แต่เวลาทํานี่อเุ บกขากัน เจออุเบกขาแบบนี้จะ
ปวดหัว มีหน้าทีต่ อ้ งทําอะไร ถ้ายังทําได้ก็ทาํ ไป มีหน้าทีต่ อ้ งทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยง
ท้อง อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ดูแลรับผิดชอบชีวติ ของตนเอง หรือของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องด้วยก็
ทําไป จะได้มากได้นอ้ ย ก็ตอ้ งยอมรับผลทีเ่ กิดขึ้น เพราะมีความสามารถเท่านี้ แต่ใจก็
เฉยๆ ไม่ดใี จไม่เสียใจ กับผลงานทีเ่ กิดขึ้น ได้ก็ดไี ม่ได้ก็ดี ให้คดิ อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา
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เพราะรู้วา่ ในทีส่ ุดชีวติ ก็ตอ้ งจบ ต้องเข้าไปอยู่ในโลง แต่พวกเรามักจะลืมว่าต้องเข้าโลง
กัน ก็เลยต่อสูก้ นั แบบเอาเป็ นเอาตาย ทุกข์ทรมานยิง่ กว่าตอนตายเสียอีก เวลาตายกลับ
สบายกว่า พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนพระอานนท์ ให้ระลึกถึงความตายอยู่ทกุ ลมหายใจ
เพือ่ จะได้ไม่ลมื ตอนจบของชีวติ ถ้ารู้ตอนจบก็ไม่ตอ้ งต่อสูก้ บั ใคร ใครอยากจะได้อะไรก็
ให้เขาไป เมือ่ เช้านี้มคี นมาฟ้ อง ว่ามีคนจะมาแย่งแฟนเขาไป ก็เลยบอกเขาว่า ยกให้เขา
ไปเลย จะไปทุกข์ทาํ ไม เพราะเราไม่สามารถไปสังให้
่ เขาอยู่หรือไม่อยู่กบั เรา เป็ นเรื่องของ
เขา ถ้าเขาจะอยู่ต่อให้มาหว่านล้อมอย่างไรเขาก็จะไม่ไป ถ้าเขาจะไปก็หา้ มเขาไม่ได้ แล้ว
จะไปทุกข์ทาํ ไม อยู่คนเดียวดีกว่า ไม่ตอ้ งทุกข์กบั ใคร เดีย๋ วก็จบ ทําไมไม่คดิ ถึงตอนจบ
กัน กิเลสมันฉลาดมาก มันหลอกไม่ให้เราคิดถึงตอนจบ ไม่ให้คดิ ถึงความตายเลย เวลา
คิดถึงความตาย ก็วา่ เป็ นอัปมงคล คิดไม่ได้ ถ้าคิดแล้วเหมือนจะต้องตายทันทีเลย
ถาม ถ้าอยากจบอย่างมีความสุข ต้องทําอย่างไรคะ
ตอบ ต้องทําอย่างทีส่ อน อย่าไปยึด อย่าไปติด อย่าไปอยากได้อะไร อยู่แบบอุเบกขา
ตามมีตามเกิด ใครจะมาแย่งแฟนไปก็เอาไปเลย ใครจะมาแย่งสมบัตไิ ป มี
ปัญญาเอาไปได้ก็เอาไปเลย ใครจะมาฆ่ามีปญั ญาฆ่าก็ฆ่าไปเลย อย่างนี้ก็จะอยู่
อย่างมีความสุข ใจจะสงบ จะเป็ นอุเบกขา ถ้าไปต่อสูก้ ็จะวุน่ วายใจ ให้ใช้สูตร ๓
“ย” คือ ยอม หยุด เย็น ถ้าจะเอาชีวติ เราไปได้ ก็ยอมให้เอาไป เราจะหยุดต่อสู ้
พอหยุดต่อสูแ้ ล้ว ใจก็จะเย็นเป็ นอุเบกขา จํา ๓ “ย” นี้ไว้นะ ยอม หยุด เย็น
สามีจะไปก็ปล่อยให้ไป จะด่าเราก็ปล่อยให้ด่าไป จะทําอะไรก็ปล่อยให้ทาํ ไป มี
ปัญญาทําได้ก็ปล่อยให้ทาํ ไป หลบไม่ได้เราก็ยอม หลบได้ก็หลบ หลีกได้ก็หลีก
แต่จะไม่ทาํ เขา จะไม่ต่อสูก้ บั เขา ขอให้ดูการกระทําของพระพุทธเจ้าต่อพระ
เทวทัต ทีพ่ ยายามปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าถึง ๓ ครัง้ ทรงต่อสูห้ รือไม่ ถ้าจะทํา
พระเทวทัต ทําไม่ได้หรือ ระดับพระพุทธเจ้านี่ แต่ทรงยอมหยุดเย็น
ต้องเจริญสัมมาทิฐอิ ยู่เรื่อยๆ เจริญไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ พิจารณาไตรลักษณ์ใน
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ในรูปเสียงกลิน่ รส ในลาภยศสรรเสริญสุข ถ้า
เห็นเป็ นไตรลักษณ์หมด ก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอด ปรมังสุขงั ไปตลอด ไม่
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ได้ปรมังสุขงั ตอนทีต่ ายนะ ปรมังสุขงั ตัง้ แต่ตอนทีป่ ล่อย ปล่อยเมือ่ ไหร่ก็จะปรมัง
สุขงั เมือ่ นัน้ พระพุทธเจ้าทรงปรมังสุขงั ในวันเพ็ญเดือน ๖ ทรงปล่อยตามลําดับ
ตอนแรกปล่อยลาภยศสรรเสริญสุขก่อน ตอนออกบวชก็ปล่อยไปส่วนหนึ่งแล้ว
แล้วก็มาปล่อยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วก็มาปล่อยจิต พอปล่อย ๓
ส่วนนี้แล้วก็ปล่อยหมดแล้ว ไม่มอี ะไรเป็ นปัญหาอีกต่อไป
ถาม อวิชชาความไม่รู้ทต่ี ดิ มาจากจิตเดิม จะเพิม่ ขึ้นๆไหมคะ
ตอบ ขึ้นอยู่วา่ จะสะสมส่วนไหน ถ้าสะสมความโลภความโกรธความหลง ก็จะเพิม่ มาก
ขึ้น ถ้าสะสมธรรมะก็จะลดน้อยลง ธรรมะจะละลายอวิชชา เป็ นเหมือน
ผงซักฟอก โลภโกรธหลงเป็ นเหมือนสิง่ สกปรกทีต่ ดิ อยู่ในเสื้อผ้า ถ้าไม่ซกั เลยก็
จะสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเอามาซักบ้างก็จะชําระออกไปบ้าง ถ้าชําระ
ตลอดเวลาก็จะสะอาดบริสุทธิ์ พอสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่เปรอะเปื้ อนอีกต่อไป
อย่างพวกเรานี้ชาติน้ เี ราทําทัง้ ๒ อย่าง เวลาเราโลภโกรธหลง ก็เพิม่ ความสกปรก
ขึ้นมาในจิต เวลาไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ก็จะลดความสกปรกให้นอ้ ยลงไป จนไม่
มีเหลืออยู่เลย เช่นวันนี้แทนทีจ่ ะไปซื้อของฟุ่มเฟื อย เราเปลีย่ นใจเอาเงินนี้มา
ทําบุญ ทําอย่างนี้ไปทุกครัง้ ต่อไปก็จะไม่ซ้อื ของฟุ่มเฟื อย จะทําบุญแทน
ถาม ยิง่ ปล่อยยิง่ สุข ยิง่ ยึดยิง่ ทุกข์ใช่ไหมคะ
ตอบ ต้องปล่อย เพราะอย่างไรก็ตอ้ งหลุดจากมือเราไปอยู่ดี เวลาเราจากโลกนี้ไปเอา
อะไรไปได้บา้ ง ถ้ายึดติดก็เอาความยึดติดไป เอาความโกรธความโลภไป ถ้า
ปล่อยก็เอาอุเบกขาไป เอาความปล่อยวางไป เกิดชาติหน้าก็จะยึดติดน้อยลงไป
เรื่อยๆ จนไม่ยดึ ติดอะไรเลย เช่นพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ได้บาํ เพ็ญมาก่อน จะออก
จากวังได้ไหม มีใครจะออกจากวังบ้างในสมัยปัจจุบนั นี้ มีใครทีอ่ ยู่ในวังนี่ จะ
ออกบวชกัน ไม่มหี รอก เพราะไม่ได้บาํ เพ็ญมา ไม่ได้ปล่อยวางมาในอดีต แต่
พระพุทธเจ้าทรงได้บาํ เพ็ญมาในอดีต ตอนทีเ่ ป็ นพระเวสสันดร ทรงปล่อยขนาด
ไหน สละขนาดไหน จึงทําให้การออกบวชไม่ยากเลย ถ้าเคยทําบุญเสียสละมาอยู่
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เรื่อยๆ ปล่อยอยู่เรื่อยๆ จะออกบวชได้ง่าย หลวงปู่ขาวเห็นไหมท่านก็ออกได้
สละภรรยาให้ผูอ้ น่ื ไป ทําไมท่านทําได้ เพราะท่านมีปญั ญา ท่านเห็นว่ามันทุกข์
มากกว่าสุข มีภรรยาก็ตอ้ งกังวลว่าจะไปนอนกับใคร มีความสุขทีไ่ หน สูต้ ดั ไป
ดีกว่า ตัดไปแล้วก็จบ อยู่คนเดียวไม่ตอ้ งกังวลกับใคร กังวลกับเรื่องของเรา
ดีกว่า ว่าทําอย่างไรให้ใจเป็ นอุเบกขา ให้ปล่อยวาง ให้ยอมหยุดเย็น พอยอม
หยุดเย็นได้แล้วก็จะสบาย ให้ใช้สูตรนี้เวลาเกิดปัญหา ให้ถามตัวเราว่ายอมหรือ
เปล่า หยุดหรือเปล่า เย็นหรือร้อน ถ้าร้อนถ้าไม่ยอม เวลาใครพูดไม่ดี ก็ตอ้ งไป
หาเรื่อง ไปเรียกค่าเสียหาย ให้มาขอขมาลาโทษ ให้มาทําอะไรต่างๆ ถ้าไม่ทาํ ก็
ต้องหาวิธีทาํ ร้ายเขา ใจก็จะร้อนขึ้นมา เป็ นยักษ์เป็ นมาร เป็ นนรกเป็ นไฟขึ้นมา
ถ้าคิดว่ามันผ่านไปแล้ว ก็จะไม่มปี ญั หากับใคร เขาทําอะไรก็ผ่านไปแล้ว เหมือน
ฝันร้าย พอตื่นขึ้นมาก็หมดไปแล้ว ถ้าเขาจะมีปญั หากับเรา ก็ช่วยไม่ได้ แต่เราไม่
มีปญั หากับเขา เราอยู่กบั ความถูกต้อง อยู่แบบไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ก็จะไม่มี
ปัญหากับใคร คนอืน่ จะมีปญั หาก็เป็ นเรื่องของเขา เพราะเขายังมีโลภโกรธหลง
อยู่
ถาม ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องอุเบกขา สังขารร่างกายเราทีม่ นั เจ็บมันปวดนี้ เราก็ดูแล
ตามอัตภาพ ใช่ไหมครับ
ตอบ เหมือนเสียงดัง เราก็รบั รู้วา่ มันเสียงดัง ถ้าไม่ชอบก็จะรําคาญใจ ถ้าชอบก็จะไม่
เป็ นปัญหา ทีท่ นความเจ็บไม่ได้เพราะไม่ชอบ ถ้าชอบก็จะทนได้ เหมือนกินพริก
ถ้าชอบก็จะกินได้ ถ้าไม่ชอบก็จะกินไม่ได้ ลิ้นก็ล้นิ เหมือนกัน ใจก็ใจเหมือนกัน
ต่างกันตรงไหน ต่างกันตรงทีช่ อบหรือไม่ชอบ มีอเุ บกขาหรือไม่มอี เุ บกขา ทีฝ่ ึ ก
กันนี้ก็เพือ่ ทําใจให้อยู่ตรงกลาง ระหว่างชอบกับไม่ชอบ อุเบกขาดีกว่าชอบหรือไม่
ชอบ ถ้าชอบแล้วเวลาจากไป ก็จะเสียใจ ถ้าไม่ชอบแล้วต้องสัมผัส ก็จะทุกข์
ทรมานใจ ถ้าอุเบกขาก็จะไม่ทกุ ข์
ถาม ข้างบ้านมีการก่อสร้างตอกเสาเข็ม เสียงดังรบกวนมาก ตอกถึงเทีย่ งคืน แล้วยัง
ฉายไฟเข้ามาในห้อง ทนไม่ไหว เพือ่ นบอกให้ไปแจ้งเขต
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ตอบ ถ้ามาหาเรา เราก็จะบอกให้ยอมหยุดเย็น ทําใจให้เป็ นอุเบกขา
ถาม ไม่ตอ้ งทําอะไร เหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึ้น ถ้าบอกเขาให้หยุด แต่เขาไม่หยุด เราก็
จะทุกข์ต่อ เพราะอยากจะให้เขาหยุด
ตอบ ถ้ามีอเุ บกขาก็จะเฉย
ถาม ถ้าปล่อยให้ตอกเป็ นเดือนๆ แสดงว่าเรามีอุเบกขา
ตอบ เราจะอยู่อย่างมีความสุข ต้องยอม ต้องปล่อย ต้องวาง ถ้ายังมีปญั หา แสดงว่า
ความรู้ของเราเป็ นสัญญา ไม่ใช่ปญั ญา ถ้าเป็ นความรู้จริง จะไม่เป็ นปัญหา รู้ทาง
สัญญาเป็ นปริยตั ิ รู้วา่ ต้องปล่อย แต่พอเจอเหตุการณ์จริงก็ยงั ปล่อยไม่ได้
ความรู้ของพวกเรายังเป็ นปริยตั ิ เป็ นความจํา ความรู้จริงต้องเกิดจากการปฏิบตั ิ
ถาม เก่งทฤษฎี แต่ตกปฏิบตั ิ
ตอบ ตอนต้นก็ตอ้ งศึกษาทฤษฎีก่อน แล้วเอาทฤษฎีไปปฏิบตั ิ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้อง
เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เพือ่ จะได้ทาํ ใจให้เป็ นอุเบกขา ต่อจากนี้ก็ตอ้ งไป
ทดสอบ ไปอยู่ทม่ี เี สียงดังๆ ดูวา่ ทําใจให้เป็ นอุเบกขาได้หรือไม่ เวลาถูกแย่ง
ทรัพย์สมบัตไิ ป ทําใจได้หรือไม่ การมีอเุ บกขาไม่หมายความว่าไม่ทาํ อะไร ถ้ายัง
รักษาสมบัตไิ ว้ได้ก็ทาํ ไป เช่นจะต้องขึ้นศาลก็ข้นึ ไป ศาลตัดสินอย่างไรก็ยอมรับ
แต่ใจเป็ นอุเบกขาตลอดเวลา
ถาม อย่างกรณีน้ ี ถ้าไปฟ้ องเขตได้ ก็ควรไป
ตอบ ไปได้
ถาม ผลจะเป็ นอย่างไรก็ตอ้ งทําใจไว้ก่อน
ตอบ ต้องยอมรับผล พวกเราได้มาฟังเทศน์ตงั้ แต่ปี ๒๕๔๘ ถ้าจิตใจดีข้นึ ก็ถอื ว่าได้
กําไร ไม่ขาดทุน ถ้าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงก็เท่าทุน ไม่ดขี ้นึ ถ้าฟังแบบลิ้น
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สัมผัสกับรสแกงก็ตอ้ งดีข้นึ การฟังธรรมฟังได้ ๒ แบบ ฟังแบบทัพพีในหม้อแกง
หรือฟังแบบลิ้นกับรสแกง ถ้าเป็ นลิ้นเวลาสัมผัสอะไรจะรู้ทนั ที ถ้าฟังธรรมด้วย
สติจดจ่อ ปัญญาใคร่ครวญ ก็จะเข้าใจทันที จะเกิดผลทันที ทําใจให้เป็ นอุเบกขา
ได้ ยอมหยุดเย็นได้ ถ้ายอมหยุดเย็นได้มากขึ้น ก็แสดงว่าได้เจริญมรรคมากขึ้น
ถ้ายอมหยุดเย็นไม่ได้ ก็แสดงว่ายังสูก้ เิ ลสตัณหาไม่ได้
ถาม ทุกครัง้ ทีไ่ ด้ยนิ ว่าหลวงตาเจ็บหนักนี่ ใจจะแวบ ทําให้คดิ ถึงตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะ
ปรินิพพานไป พระอานนท์ยงั ร้องไห้ เจ้าค่ะ
ตอบ ปัญญาของท่านยังไม่เร็วพอ ยังมีกเิ ลสมีอปุ าทานอยู่
อรหันต์ เป็ นเพียงพระโสดาบัน
ถาม ถ้าเป็ นโสดาฯก็ตอ้ งรับความเปลีย่ นแปลงได้
ท่านรับไม่ได้

ท่านยังไม่ได้เป็ นพระ

แต่พระอานนท์ในช่วงนัน้ เหมือน

ตอบ ท่านรับได้ แต่จติ ของท่านยังมีอวิชชา จึงทําให้ท่านเศร้า ไม่ได้หมายความว่าท่าน
ไม่ยอมรับ พระโสดาบันไม่ยดึ ติดกับรูปขันธ์ คือร่างกาย แต่ยงั ยึดติดกับ
ความรู้สกึ คือเวทนาในจิต ยังไม่สามารถควบคุมจิตให้น่งิ ได้ตลอดเวลา
ถาม อย่างตอนทีห่ ลวงปู่มนมรณภาพ
ั่
หลวงตาก็ยงั ร้องไห้
ตอบ ตอนนัน้ หลวงตายังไม่สาํ เร็จ ท่านใกล้จะสําเร็จแล้ว
ถาม ก็สูงกว่าโสดาบันแล้ว
ตอบ ไม่ทราบว่าท่านอยู่ขนั้ ไหน ท่านสําเร็จหลังจากหลวงปู่มนสิ
ั ่ ้นไปแล้ว ตอนอยู่ทว่ี ดั
ดอยฯ จุดเริ่มต้นของปริศนาธรรม คือความสว่างไสวของจิต หลังจากนัน้ ท่านก็
ไปธุดงค์ ๓ เดือน พอกลับมาทีว่ ดั ดอยฯก็ได้คาํ ตอบ ท่านแบกปริศนาธรรมนี้อยู่
๓ เดือน ถ้าหลวงปู่มนยั
ั ่ งอยู่ ท่านก็จะช่วยแก้ให้ในตอนนัน้ เลย จะได้ไม่ตอ้ งไป
เสียเวลา การมีผูร้ ู้มอี าจารย์สอนกับการไม่มกี ็จะต่างกันตรงนี้ ถ้าไม่มอี าจารย์
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สอน ก็ตอ้ งลองผิดลองถูก แต่ก็จะรู้คาํ ตอบได้อย่างแน่นอน เพราะอยู่ในกระแส
แล้ว ตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ จะมีอาจารย์ก็ได้ไม่มกี ็ได้ ต้องถึงพระนิพพาน
อย่างแน่นอน จะช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง ถ้ามีอาจารย์ก็จะเร็ว เหมือนมีคนคอยบอก
ทาง พระพุทธเจ้าทีต่ อ้ งอดพระกระยาหาร ๔๙ วัน เพราะไม่มคี รูสอน การปฏิบตั ิ
ของพระพุทธเจ้าจึงยากทีส่ ุด เพราะไม่มใี ครรู้ทางนี้มาก่อน แต่พวกสาวกนี้จะ
สบาย พอได้พบพระพุทธเจ้าก็จะบรรลุได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ถ้าไม่ได้พบ
พระพุทธเจ้าก็ตอ้ งบําเพ็ญบุญบารมีไป ต้องคลําทางไปเอง ถ้าไม่ได้บาํ เพ็ญบุญ
บารมีในระดับของพระโพธิสตั ว์ ก็จะไม่มที างบรรลุพระนิพพานได้ดว้ ยตนเองเลย
ต้องรอไปจนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนา
พวกเราโชคดีทไ่ี ด้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ตอ้ งคลําทาง มีแผนที่ มีถนน
เพียงแต่เดินตามถนนไปเท่านัน้ เอง เป็ นทางออกจากป่ า เมือ่ ก่อนไม่มที างออก ไม่
รู้ทางออกอยู่ตรงไหน ตอนนี้มที างออกแล้ว พวกเราหลงอยู่ในป่ ามานานแล้ว
หาทางออกเองก็หาไม่เจอ วนไปเวียนมาอยู่ในป่ า พอมีคนรู้จกั ทางทําทางให้เรา
เดิน ถ้าไม่เดินก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร คงยังอยากจะหลงอยู่ในป่ าต่อไป ชาติน้ เี ป็ น
โอกาสทีด่ ที ส่ี ุดแล้ว เพราะเราสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในเวลาไม่
เกิน ๗ ปี พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้ในสติปฏั ฐานสูตรแล้ว พยายามปฏิบตั ิ
ตามพระสูตรนี้ให้ได้เถิด รับรองได้วา่ ไม่เกิน ๗ ปี อย่างแน่นอน พระพุทธเจ้าไม่
เคยโกหกใคร แม้แต่พระอานนท์ก็ยงั กังวลว่าจะสําเร็จภายใน ๓ เดือนตามทีท่ รง
พยากรณ์ได้หรือไม่ เพราะเหลืออีกไม่ก่ชี วั ่ โมงก็ยงั ไม่สาํ เร็จ พอปลงว่าไม่สาํ เร็จ
แน่ๆถึงจะสําเร็จ เพราะใจไม่เป็ นอุเบกขา ไม่เป็ นปัจจุบนั ไปกังวลกับอดีตคือคํา
พยากรณ์ของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงตรัสว่าจะบรรลุภายใน ๓ เดือน จึงไม่ได้ภาวนา
ทําใจให้สงบให้เป็ นกลาง ให้ปล่อยวาง มัวไปยึดไปติดอยู่กบั อดีตกับอนาคต พอ
ปลงได้แล้วจิตก็กลับมาอยู่ในปัจจุบนั ก็หลุดพ้นได้เลย
ขอให้เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีว่ า่ พวกเรามีสทิ ธิ์บรรลุภายใน ๗ ปี ได้ทกุ คน
ถ้าปฏิบตั ติ ามทีท่ รงสอน ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ให้เจริญสติอยู่ทกุ ขณะ ถ้าจะทําได้ก็
13

ต้องออกบวช ต้องตัดลูกตัดสามีตดั ภรรยา ตัดทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง
ต่างๆ แล้วก็มาเจริญสติ พิจารณาไตรลักษณ์ ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
รับรองได้วา่ ไม่เกิน ๗ ปี จะต้องสําเร็จอย่างแน่นอน ถ้าไม่ปฏิบตั กิ ็ตอ้ งรอไปอีก
ไม่รู้ก่กี ปั กี่กลั ป์ กลับมาเกิดคราวหน้า ไม่รู้วา่ จะได้พบกับพระพุทธศาสนาหรือไม่
เพราะไม่รู้วา่ จะต้องไปใช้กรรมทีไ่ หนบ้าง ไปรับบุญทีไ่ หนบ้าง อย่างพระอาจารย์
ของพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเสียดายมาก เพราะกว่าจะ
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี พระศาสนาก็จะหมดไปแล้ว ทําได้อย่างมากก็นงั ่ สมาธิ
เข้าฌาน ตายไปก็ไปเกิดเป็ นพรหมใหม่ ก็จะขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนี้ เวียนว่ายตาย
เกิดไปเรื่อยๆ พยายามปฏิบตั ไิ ปเถิด เพียง ๗ ปี เท่านัน้ เอง ทุกข์เพียง ๗ ปี แล้ว
ก็จะสุขไปตลอด ไม่ดกี ว่าหรือ
ถาม วันก่อนถามพระอาจารย์วา่ ทําอย่างไรให้รู้วา่ ไม่มตี วั เรา ท่านให้นงั ่ สมาธิ เวลาเจ็บ
ก็ไม่ให้ขยับ ลูกก็ไปลองดู ก็ประมาณ ๓ ชัวโมงกว่
่
า มันก็ปวดมาก จะเห็นว่าตัว
ปวดเกิดแล้วก็ดบั ไป แล้วก็เกิดตัวใหม่ข้นึ มา จะเห็นตัวผูร้ ู้ ตัวเวทนา และ
ร่างกาย แยกกันเป็ น ๓ ส่วน พอความเจ็บปวดดับไปหมด ก็จะเป็ นสุขและนิ่ง
เฉยอยู่สกั พักหนึ่ง จากนัน้ ก็จะเริ่มปวดใหม่ ถูกหรือเปล่าคะ
ตอบ ถูกแล้ว แต่สง่ิ ทีต่ อ้ งเห็น นอกจากเห็นการเกิดดับของเวทนา เห็นตัวจิตว่าเป็ นตัว
รู้ เห็นว่าร่างกายเป็ นเพียงวัตถุแล้ว ก็ตอ้ งเห็นอริยสัจ ๔ ด้วย คือเวลาทีท่ กุ ข์เกิด
ขึ้นมานี้ ต้องพิจารณาว่าเกิดจากอะไร ก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยากให้ความเจ็บ
ของร่างกายหายไป หรืออยากจะหนีจากความเจ็บไป ถ้าเห็นก็จะใช้ปญั ญาละ
ความอยากได้ ความทุกข์ใจก็จะดับไป เรียกว่านิโรธ ใจก็จะรับกับความเจ็บปวด
ของร่างกายได้ อย่างไม่สะทกสะท้านไม่เดือดร้อน นี่คอื การเห็นอริยสัจ ๔ เห็น
ทุกข์สมุทยั นิโรธมรรค เห็นธรรม
ถาม ครัง้ ทีห่ นึ่งทีล่ ะได้ จะรู้สกึ ว่ามีวภิ วตัณหา เพราะอยากให้มนั หาย แต่มนั ก็ดบั
เพราะเราทนดูไป พอวันถัดไป เรารู้วา่ ดับได้จริง ก็ไม่มวี ภิ วตัณหาเจ้าคะ เราก็
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มองมันเฉยๆ เหมือนจิตผูร้ ู้มนั นิ่งเจ้าค่ะ แล้วก็จะแยกกันให้เห็น ๓ จุด ถือว่า
เป็ นอุเบกขาไหมเจ้าคะ
ตอบ ถ้าเห็นวิภวตัณหาเป็ นตัวปัญหา คือความอยากให้ความเจ็บหายไป แล้วละได้
ทุกข์ก็จะดับ นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมา ต่อไปเวลาเจอเวทนา จะไม่ไปดับเวทนา แต่
จะมาดับตัวทีเ่ ป็ นปัญหาก็คอื วิภวตัณหา ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมในเวทนา มี
ปัญญา มีสมั มาทิฐิ ว่าเราไปบังคับเวทนาไม่ได้ ไปสังเขาไม่
่
ได้ แต่เราสัง่
วิภวตัณหาได้ คือห้ามไม่ให้ไปรังเกียจ ไปมีปฏิกริ ิยาต่อต้านความเจ็บ ไปอยาก
ให้ความเจ็บหายไปได้ ถ้าดับวิภวตัณหาได้ ความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไป
ต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย จะเจ็บอย่างไรก็จะไม่กลัว จะถือว่าเป็ นธรรมดา เหมือน
เสียงดังๆทีเ่ ราไม่ชอบ ถ้าเราหยุดต่อต้าน หยุดไปอยากให้มนั หายไป ยอมรับเขา
ได้ ก็จะไม่มคี วามทุกข์ภายในใจ
ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าบรรลุธรรมกัน ท่านบรรลุตรงนี้ บรรลุตรงที่
อริยสัจ ๔ นี้ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี ก็ตอ้ งเห็นอริยสัจ ๔ แต่
ตัณหาทีต่ อ้ งละนัน้ ต่างกัน พระโสดาบันต้องละความกลัวตายและความกลัวเจ็บ
ของร่างกาย พระอนาคามีตอ้ งละราคะตัณหาด้วยอสุภะ คือความไม่สวยงามของ
ร่างกาย ถ้าเห็นอสุภะ ความทุกข์ทเ่ี กิดจากราคะตัณหาก็จะดับไป ในแต่ละขัน้
จะต้องเห็นอริยสัจ ถึงจะรู้จริง ถึงจะบรรลุจริง
ถาม หลังจากนัน้ จะไม่ปวด นัง่ ๒ หรือ ๓ ชัว่ โมงก็ไม่ปวด
ตอบ ส่วนใหญ่มนั ปวดทีใ่ จ
ถาม ถ้าเห็นโครงกระดูก จิตผูร้ ู้จะบอกว่ามันเป็ นธาตุดนิ จะต้องทําอย่างไรต่อเจ้าคะ
ตอบ พิจารณาต่อไปจนกว่าจะเห็นอยู่ตลอดเวลา ว่าร่างกายเป็ นเพียงธาตุ ๔ ไม่ได้เป็ น
ตัวเราของเรา แล้วก็ปล่อยวางความยึดติดในร่างกายได้ ถ้าอยากจะรู้วา่ เราปล่อย
วางจริงหรือไม่ ก็ตอ้ งเอาร่างกายนี้ไปอยู่ในป่ าช้า ในป่ าเปลีย่ ว ไปพิสูจน์ดูวา่ ยังมี
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ความยึดติดในร่างกายหรือไม่ การเห็นโครงกระดูกนี้เป็ นปริยตั ิ จะรู้จริงหรือไม่
อยู่ตอนทีม่ นั จะตาย ถ้าเฉยก็แสดงว่าไม่ยดึ ติด ถ้าไม่เฉยยังกลัว ยังทุกข์ ก็ยงั ไม่
รู้จริง ต้องไปทดสอบดู อย่างหลวงปู่ท่านหนึ่งเดินธุดงค์ตอนกลางคืน พอไปเจอ
เสือเข้า จิตก็รวมลงเข้าสู่สมาธิ ปล่อยวางร่างกาย เราจะทําอย่างนัน้ ได้หรือไม่ ถ้า
มีปญั ญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา ก็จะปล่อยวางร่างกายได้ จะเป็ นอะไร
ก็ให้เป็ นไป ใจเป็ นอุเบกขา แยกออกจากร่างกาย ต่อไปจะไม่กลัวตาย เพราะรู้วา่
เวลามีภยั ใจมีทห่ี ลบมีทพ่ี ง่ึ มีอเุ บกขาธรรมเป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจ ถ้าเห็นโครงกระดูก
เห็นว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟนี้ยงั ไม่พอ ต้องไปเจอภัยทีจ่ ะเกิดขึ้นกับร่างกาย แล้วดูใจ
ว่าตื่นเต้นหรือสงบ ถ้ามีปญั ญาก็จะคุมใจให้สงบ ให้ปล่อยวางร่างกายได้ ถ้าวิง่
หนีภยั แสดงว่ายังยึดติดอยู่กบั ร่างกาย
ถาม เวลาเจริญอานาปานสติ จะเห็นภาพนิมติ ถูกไหมคะ
ตอบ ควรจะรู้แต่ลมอย่างเดียว ไม่ควรไปตามรู้ภาพต่างๆ ซึง่ อาจจะเกิดขึ้นก็ได้
หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ต้องอยู่กบั ลมหายใจ ไม่ตอ้ งการเห็นอะไร แต่ตอ้ งการให้ใจ
นิ่งสงบว่าง ถ้าไปตามรู้สง่ิ ทีเ่ ห็น ก็จะไม่เข้าสู่ความสงบ จะไม่มพี ลังทีจ่ ะต่อสูก้ บั
กิเลส ทีจ่ ะเจริญปัญญา ออกมาจากสมาธิแล้วเหมือนไม่ได้นงั ่ สมาธิ สมาธิทม่ี ี
นิมติ ไม่เป็ นประโยชน์ กับการเจริญวิปสั สนาการเจริญปัญญา เพราะไม่มกี าํ ลัง
พิจารณาร่างกายอย่างต่อเนื่อง พอออกจากสมาธิแล้ว กิเลสจะออกตามมาด้วย
จะฉุดให้ไปคิดเรื่องอืน่ แทน ไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ไปห่วงเรื่องนัน้ เรื่อง
นี้ แทนทีจ่ ะพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตาย เรื่องดินนํา้ ลมไฟ อาการ ๓๒ เพราะ
กิเลสมีกาํ ลัง ไม่ได้ถูกสมาธิตดั ทอน ถ้าออกมาจากสมาธิทส่ี งบนิ่ง จิตว่างเป็ น
อุเบกขา กิเลสจะอ่อนกําลังลงไป จะไม่มกี าํ ลังฉุดลากให้ไปคิดเรื่องอืน่ ก็จะ
สามารถพิจารณาร่างกายได้ ถ้าอยู่ในขัน้ ร่างกาย ก็ตอ้ งพิจารณาร่างกาย พิจารณา
เกิดแก่เจ็บตาย ดินนํา้ ลมไฟ พิจารณาอสุภะ ก็จะพิจารณาไปได้ระยะหนึ่ง พอจิต
เริ่มหายเย็นแล้ว เริ่มร้อนขึ้นมา กิเลสก็จะมีกาํ ลังมากขึ้น ก็จะดึงให้ไปคิดเรื่องอืน่
แทนทีจ่ ะคิดเรื่องอสุภะ ก็จะไปคิดเรื่องสวยงามแทน แทนทีจ่ ะคิดเรื่องตายก็คดิ
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เรื่องอยู่ต่อไปแทน ตอนนัน้ ก็ควรหยุดพิจารณา แล้วกลับไปทําสมาธิใหม่ ทําจิต
ให้สงบเพือ่ ตัดกําลังของกิเลส เวลาทําสมาธิน่ี ต้องให้น่งิ อย่างเดียว ถ้ามีนิมติ แล้ว
ไปตามรู้ จิตจะไม่น่งิ พอออกมากิเลสจะไม่ได้ถูกตัดทอนกําลัง จะไม่เกิด
ประโยชน์ จะไม่ได้เจริญปัญญา ไม่ได้พจิ ารณาไตรลักษณ์ ในขันธ์ ๕ ในรู ป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เพราะไม่มกี าํ ลังจดจ่ออยู่กบั การพิจารณา กิเลสจะ
มาฉุดลากให้ไปคิดเรื่องอืน่ แทน
เวลานัง่ สมาธิ ถ้าไปตามดูนิมติ ก็ตอ้ งรู้วา่ หลงทางแล้ว แทนทีจ่ ะเข้าห้องของอัปป
นาสมาธิ เราไปเข้าห้องอุปจารสมาธิ ทีม่ วี ดี โี อให้ดู ไปเพลิดเพลินกับการดูหนังฟัง
เพลง ไม่ได้พกั ผ่อน ถ้าเข้าไปในห้องของอัปปนาสมาธิ ทีม่ เี ตียงให้นอนหลับ
สบาย พอออกมาก็จะสดชื่นมีกาํ ลังวังชาไปทํางาน สมาธิน้ มี ี ๒ ห้องคือ ๑. ห้อง
ของอัปปนาสมาธิ จิตนิ่งสงบเป็ นอุเบกขา ๒. ห้องของอุปจารสมาธิทม่ี นี ิมติ ต่างๆ
เวลานัง่ สมาธิควรเข้าห้องอัปปนาสมาธิเพือ่ พักจิต อย่าเข้าห้องอุปจารสมาธิ ทีม่ ี
เครื่องบันเทิงมีวดี โี อให้ดูให้ฟงั ถ้าไปดูพวกนิมติ เวลาออกมาจะไม่มกี าํ ลังต้าน
กิเลส ทีจ่ ะดึงใจให้ไปคิดเรื่องของกิเลส ถ้าเข้าห้องอัปปนาสมาธิ จิตจะนิ่งสงบ
พอออกมากิเลสจะไม่มกี าํ ลังฉุดลากให้ไปคิดทางโลภโกรธหลง ถ้าสังให้
่ คดิ ไป
ทางปัญญาก็จะคิดไปทางปัญญา เวลาทําสมาธิจงึ ต้องให้เข้าไปในห้องทีส่ งบว่าง
เป็ นอุเบกขา ถ้าเจอนิมติ ก็อย่าไปสนใจ อย่าไปตามรู้ ให้กลับมาหาลม หาพุทโธ
ถาม เวลาดูลม จะมี ๓ จุด
ตอบ ให้รู้อยู่จดุ เดียว จุดไหนก็ได้ ทีจ่ ะผูกใจให้น่งิ ไม่ตอ้ งการให้ใจเคลือ่ นไปมา ให้อยู่
ทีเ่ ดียว อยู่ทป่ี ลายจมูกก็ได้ ทีก่ ลางอกก็ได้แล้วแต่ถนัด พอออกจากสมาธิ ก็ตอ้ ง
บังคับให้พจิ ารณาไตรลักษณ์ในร่างกาย พอพิจารณาจนหมดกําลัง กิเลสเริ่มมา
รบกวน ก็หยุดพิจารณากลับเข้าไปนัง่ สมาธิใหม่ พอออกมาก็พจิ ารณาร่างกาย
ใหม่ สลับกันไปอย่างนี้ จนกว่าจะปล่อยวางร่างกายได้ ก็จะอยากจะไปพิสูจน์วา่
ปล่อยจริงหรือเปล่า ถ้าพิจารณาถึงขัน้ นัน้ แล้วจะไม่กลัวตาย อยากจะรู้วา่ หาย
กลัวจริงหรือไม่ ต้องไปพิสูจน์ดู ตอนทีพ่ สิ ูจน์เป็ นเหมือนคนบ้าระหํา่ เช่นเดินไป
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ในทีม่ ดื ในป่ า ไม่ตอ้ งฉายไฟ จะเหยียบอะไรก็เหยียบ เพราะต้องการพิสูจน์วา่
ปล่อยร่างกายได้หรือเปล่า ยอมให้งูกดั ไหม กัดก็กดั ตายก็ตาย ต้องคิดอย่างนัน้
ถ้าคิดอย่างนัน้ ได้ความกลัวก็จะหายไป จิตจะดิง่ เข้าสู่ความสงบเป็ นอุเบกขาเลย
เหมือนกับหลวงปู่ชอบทีเ่ ดินไปเจอเสือ ท่านต้องการไปหาเสือ เพือ่ พิสูจน์วา่ ยัง
กลัวอยู่หรือไม่ ตอนนัน้ ต้องปลง ตายเป็ นตาย พอปลงได้ใจก็จะดิง่ เข้าสู่อเุ บกขา
ปล่อยวางร่างกาย เข้าสู่ความสงบ เข้าสู่อปั ปนาสมาธิ
เวลาพิจารณาเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี้ จะท้าทายให้เราพิสูจน์ จะไม่หายสงสัย
ถ้าไม่เจอของจริง ทีไ่ หนเป็ นทีพ่ สิ ูจน์ ก็จะไปทีน่ นั ่ เช่นไปนัง่ อยู่ในป่ าช้าคนเดียว
ถ้ากลัวอะไรก็ตอ้ งไปหาสิง่ นัน้ ต้องไปพิสูจน์วา่ หายกลัวหรือยัง เพราะอย่างมากก็
แค่ตาย ต้องพิจารณาก่อนทีจ่ ะไปพิสูจน์ ระหว่างพิจารณาก็ตอ้ งทําสลับกับสมาธิ
พิจารณาไปจนกว่าจะเผลอไปคิดเรื่องอืน่ ก็ตอ้ งหยุด แล้วกลับเข้าไปพักในสมาธิ
ต่อ พอออกจากความสงบ ก็พจิ ารณาใหม่ พิจารณาความตาย พิจารณาดินนํา้ ลม
ไฟไปเรื่อยๆ จนกว่าจะยอมรับความจริง จากนัน้ ก็อยากจะไปพิสูจน์
นี่เป็ นเรื่องของการปฏิบตั ิ ทีต่ ่างจากปริยตั ทิ เ่ี ป็ นความจํา แต่ไม่มกี าํ ลังไปพิสูจน์
เพราะไม่ได้เป็ นความรู้ทเ่ี กิดจากการปฏิบตั ิ ทีต่ อ้ งพิจารณาอย่างต่อเนื่อง จน
กิเลสไม่สามารถมาแย้งมาคัดค้านได้ เช่นคัดค้านว่าไม่เสียดายชีวติ หรือ รีบตาย
ไปทําไม ไม่บา้ บิน่ เกินไปหรือ ไม่ใช่ทางสายกลาง ลองไปทําดู รับรองว่าจะต้อง
เป็ นอย่างทีพ่ ูดนี้ ถ้าพิจารณาจนมีแต่ธรรมล้วนๆอยู่ในใจแล้ว เช่นคิดว่าต้องตาย
แน่ๆ ก็จะถามตัวเองว่ากลัวตายหรือเปล่า จะรู้วา่ กลัวหรือไม่กลัวก็ตอ้ งไปพิสูจน์
ดู ต้องขึ้นเวที เวทนาก็เช่นกัน ก็ตอ้ งพิจารณานัง่ สูก้ บั เวทนา ให้เวทนาเกิดขึ้น
แล้วหายไปเอง ต่อไปจะไม่กลัวความเจ็บ ถ้าความทุกข์ทรมานใจทีร่ ุนแรงกว่า
ความเจ็บได้หายไป จะเจ็บขนาดไหนก็จะไม่เป็ นปัญหา
ถาม ทีท่ ่านอาจารย์บอกว่าความเจ็บหายไป มันหายไปจริงๆ หรือว่าเราทําใจได้กบั การ
เจ็บ
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ตอบ มันหายไปเอง ถ้าไม่ไปยุ่งกับมัน มันเกิดขึ้นแล้วก็ดบั ไป
ถาม ความเจ็บทางร่างกายหายไป เพราะเราไม่ไปสนใจมัน หรือว่ามันหายไปเอง
ตอบ ความเจ็บมี ๒ ส่วน เจ็บทางร่างกายกับเจ็บทางใจ ความเจ็บทางร่างกายบางทีก็
หาย บางทีก็ไม่หาย ความเจ็บทางใจ ถ้าละสมุทยั ได้จะหายไปหมดเลย เวลาละ
สมุทยั ได้จะมีผล ๒ ลักษณะคือ ๑. ความทุกข์ใจหายไปหมด แต่ความเจ็บของ
ร่างกายยังมีอยู่ แต่ไม่มารบกวนใจ ๒. หายไปทัง้ ๒ ส่วนเลย ความเจ็บของ
ร่างกายก็หายไป ความทุกข์ใจก็หายไป ร่างกายเองก็หายไปจากความรู้สกึ เพราะ
จิตดิง่ เข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ ไม่รบั รู้อะไรเลย เป็ นได้ ๒ แบบด้วยกัน
จะบรรลุธรรมได้ตอ้ งเห็นอริยสัจ ๔ ขัน้ ต่างๆ พระโสดาบันก็เห็นขัน้ ของพระ
โสดาบัน พระสกิทาคามีก็เห็นขัน้ ของพระสกิทาคามี พระอนาคามีก็เห็นขัน้ ของ
พระอนาคามี พระอรหันต์ก็เห็นขัน้ ของพระอรหันต์ หัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่
ทีพ่ ระอริยสัจ ๔ นี้ เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครัง้ แรก ก็ทรงแสดงพระ
อริยสัจ ๔ พระอัญญาโกณฑัญญะก็มดี วงตาเห็นธรรมขึ้นมา ต้องเห็นอริยสัจ ๔
หัวใจของพระพุทธศาสนา พระธรรมคําสอนทุกบททุกบาทก็ออกมาจากอริยสัจ
๔ ทัง้ นัน้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ธรรมะทีพ่ ระองค์ทรงแสดงนี้ ถึงแม้จะมี
มากมายก่ายกอง ก็เป็ นเหมือนนํา้ ในมหาสมุทร ถึงแม้จะกว้างใหญ่ไพศาล ก็จะมี
รสเหมือนกันหมดคือรสเค็ม คําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีรสเดียว คือทุกข์และ
วิธีการดับทุกข์ ต้องเห็นหรือรู้ทกุ ข์ก่อน ถ้าไม่รู้ทกุ ข์ก็จะไม่รู้จกั วิธแี ก้ความทุกข์
จึงทรงสอนว่า ทุกข์ตอ้ งกําหนดรู้ ด้วยการพิจารณาความแก่เจ็บตาย พิจารณา
อุปาทานความยึดมันถื
่ อมันในขั
่ นธ์ ๕ ถ้าจะดับทุกข์ก็ตอ้ งตัดอุปาทานในขันธ์ ๕
ต้องปล่อยขันธ์ ๕ แต่พวกเราไม่ยอมปล่อยกัน ชอบจัดการขันธ์ ๕ จัดการ
ร่างกายจัดการเวทนาความรู้สกึ ให้เป็ นไปตามความต้องการ ให้มแี ต่สุขเวทนา
ไม่ให้มที กุ ขเวทนา ร่างกายก็ตอ้ งแข็งแรง สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่
ตาย ไม่ปล่อยอุปาทานในขันธ์ ๕ ก็เลยต้องทุกข์กบั ขันธ์ ๕ ถ้าปล่อยแล้วก็จะไม่
ทุกข์
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นี่คอื ทุกข์ทต่ี อ้ งกําหนดรู้ ต้องศึกษา ต้องพิจารณา ก็จะเห็นเหตุของทุกข์ คือ
ความอยากต่างๆ อยากให้เป็ นอย่างนัน้ อยากให้เป็ นอย่างนี้ ก็จะตัดความอยาก
ได้ จะไม่อยากไม่ให้เจ็บ ไม่ให้แก่ ไม่ให้ตาย ทุกข์ก็จะดับไป เป็ นนิโรธขึ้นมาด้วย
มรรค คือสติปญั ญาพิจารณาความทุกข์ ว่าเกิดจากความอยาก เช่นความกลัว ไม่
ชอบก็เป็ นความอยาก ชอบก็เป็ นความอยาก ไม่ชอบก็ชงั หรือกลัว ชอบก็รกั ต้อง
ทําใจให้เป็ นกลาง ให้อยู่ระหว่างรักกับชัง ระหว่างชอบกับไม่ชอบ ระหว่างกลัวกับ
กล้า กล้าก็เป็ นกิเลส กลัวก็เป็ นกิเลส ต้องเฉยๆ ไม่กล้าไม่กลัว
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กัณฑ์ท่ี ๔๒๐

วันหลวงตาละขันธ์
๓๐ มกราคม ๒๕๕๔

วันนี้จะพาญาติโยมไปกราบท่านหลวงตาทางจิต เราจะนัง่ สมาธิกนั สัก ๑๐ นาที พอจิต
สงบแล้วก็จะรู้วา่ ท่านอยู่ทไ่ี หน ตอนนี้พวกเราไม่สามารถติดต่อกับท่านทางร่างกายได้
แต่ยงั สามารถติดต่อกับท่านทางจิตใจได้เสมอ เพราะจิตเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย ไปถึงร่างกาย
ท่านก็อาจไม่ถงึ จิตของท่าน เพราะไปถึงทีน่ นั ่ แล้วจิตว้าวุน่ ขุน่ มัว จิตไม่สงบ ก็จะไม่ถงึ ตัว
ท่าน ถ้าอยากจะถึงตัวท่านก็ทาํ จิตใจให้สงบ แล้วจะรู้วา่ ท่านเป็ นอย่างไร จิตทุกดวงทีส่ งบ
เป็ นเหมือนกันหมด ไม่วา่ จะเป็ นของใครก็ตาม เมือ่ เราเข้าถึงความสงบแล้วเราก็จะเข้าถึง
ตัวท่าน นัง่ สมาธิสกั ๑๐ นาทีแล้วค่อยมาคุยกันต่อ ตอนนี้เรามาปฏิบตั บิ ูชากัน บูชาท่าน
ทางจิตใจ มีสติอยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง จะอยู่กบั ลมหายใจเข้าออกก็ได้ จะอยู่กบั
พุทโธก็ได้ แล้วแต่ถนัด ชอบอะไรก็ให้จติ อยู่กบั สิง่ นัน้ หรือจะนึกถึงองค์ท่านก็ได้ ความ
จริงภาพขององค์ท่านไม่ใช่องค์ท่านหรอกนะ องค์ท่านทีแ่ ท้จริงคือความว่างความสงบ
พยายามทําจิตให้วา่ งให้สงบ อย่าให้มคี วามคิดปรุงแต่งเข้ามารบกวนในขณะนี้ ให้มสี ติ
อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก หรืออยู่กบั การบริกรรมพุทโธๆ
ตอนนี้พวกเราก็ได้นงั ่ สมาธิกนั ๑๐ นาทีแล้ว จิตสงบเป็ นอย่างนี้ จิตไม่ได้เกีย่ วกับ
ร่างกาย ร่างกายจะเป็ นอย่างไร จิตก็ยงั เป็ นจิตอยู่อย่างนัน้ เป็ นจิตทีส่ งบหรือไม่สงบ ถ้า
จิตสงบจิตก็สบาย ไม่มคี วามทุกข์ ไม่เอาเรื่องความทุกข์ต่างๆเข้ามาแบก ความทุกข์ก็จะ
อยู่ข ้างนอกจิต ความทุกข์ของร่างกาย ความเจ็บความแก่ความตายของร่างกาย เป็ นสิง่ ที่
จิตรับรู้เท่านัน้ ถ้าจิตสงบจิตก็จะไม่ได้ปรุงแต่ง ไม่ได้อยากให้ร่างกายเป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ ปล่อยให้ร่างกายเป็ นไปตามเรื่องของเขา มีสติสมาธิปญั ญารักษาจิตให้สงบ เวลา
ร่างกายเป็ นอะไรก็ตอ้ งทําอย่างนี้กนั ทําจิตให้สงบ ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริ
นิพพาน ก็ทรงเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ฌานขัน้ ต่างๆ จนถึงวาระสุดท้ายก็ปล่อยวาง แยกออกจาก
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ร่างกายไป จิตไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกาย ร่างกายเป็ นเพียงอาการ ๓๒ คือ ผมขนเล็บ
ฟันฯลฯ ทีม่ าจากดินนํา้ ลมไฟ พอหมดอายุก็ตอ้ งเสือ่ มสภาพไป ส่วนประกอบทีม่ าอยู่
รวมกัน คือดินนํา้ ลมไฟ ก็แยกไปกันคนละทาง นํา้ ก็กลับไปรวมกับนํา้ ลมก็กลับไปรวม
กับลม ดินก็กลับไปรวมกับดิน ไฟก็กลับไปรวมกับไฟ เป็ นการทํางานของธรรมชาติ เช่น
ฝนตกลงมาในดิน ก็ทาํ ให้เมล็ดต้นไม้ทีอ่ ยู่ในดินเจริญขึ้นมา เป็ นผักเป็ นอาหารให้แก่
สัตว์ให้แก่มนุษย์ พอสัตว์มนุษย์กนิ เข้าไปก็กลายเป็ นอาการ ๓๒ เป็ นผมขนเล็บฟันฯลฯ
นี่คอื เรื่องของร่างกาย เป็ นอย่างนี้ เป็ นเหมือนกันทุกๆคน ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของ
พระพุทธเจ้า หรือร่างกายของปุถชุ นอย่างพวกเรา ไม่มคี วามแตกต่างกัน มาจากดินนํา้
ลมไฟเหมือนกัน ที่เราเติมอยู่ทกุ ขณะ เช่นเติมลมอยู่ทกุ ขณะ หายใจเข้าเราก็เติมลมเข้า
ไป ร่างกายขาดลมหายใจไม่ได้ พอขาดลมหายใจการทํางานของร่างกายก็หยุด นํา้ ก็ตอ้ ง
เติมแต่ไม่ถเ่ี หมือนกับลม อาหารคือดินและไฟก็ตอ้ งเติม แต่ไม่ถเ่ี หมือนกับนํา้ ลมนี้ถ่ี
มาก นํา้ ถีน่ อ้ ยกว่า แล้วก็ดนิ และไฟก็ถน่ี อ้ ยทีส่ ุด ขาดลมหายใจได้ไม่ก่นี าที ร่างกายก็
ต้องหยุดทํางาน ขาดนํา้ ไม่ก่วี นั ก็ตอ้ งหยุดทํางาน ขาดดินขาดไฟคืออาหารได้นานกว่า
ก่อนทีจ่ ะหยุดทํางาน เป็ นการเติมธาตุทก่ี าํ ลังรวมตัวกันอยู่น้ ี ให้รวมตัวกันต่อไป ธาตุเก่า
ก็จะแยกตัวออกไปทางทวารต่างๆ ลมหายใจเก่าก็แยกตัวออกไป นํา้ เก่าก็แยกตัวออกไป
ดินเก่าก็แยกตัวออกไป นี่คอื ระบบการทํางานของร่างกาย ระบบของการเข้าออกของดิน
นํา้ ลมไฟ จะเป็ นอย่างนี้ไปจนกว่า การแยกตัวของดินนํา้ ลมไฟ จะมากกว่าการรวมตัว
ของดินนํา้ ลมไฟ ถ้าเป็ นเช่นนี้แล้ว ก็จะไม่รบั ดินนํา้ ลมไฟใหม่เข้าไป อาหารก็จะกินไม่ได้
นํา้ ก็จะดืม่ ไม่ได้ ก็ตอ้ งใช้สายยางใช้หลอด ทีเ่ ป็ นการฝื นธรรมชาติ ทําจากการปรุงแต่ง
ของจิตของผูอ้ น่ื หรือของตนเองทีส่ งให้
ั ่ ผูอ้ น่ื ทําให้ แต่จะฝื นจะบังคับอย่างไร ในทีส่ ดุ ก็
จะไม่รบั อยู่ดี เพราะมีแต่จะแยกออกจากกัน จะไม่ยอมรวมตัวกัน เมือ่ ถึงเวลานัน้ ก็ถงึ
จุดสุดท้าย ถึงการหยุดทํางานของร่างกาย เรียกว่าคนตาย
ผูท้ ท่ี าํ อะไรต่างๆผ่านทางร่างกายก็คอื ใจ ใช้ร่างกายเป็ นลูกน้องเป็ นบ่าว ใจเป็ นนายกาย
เป็ นบ่าว สังให้
่ ร่างกายทําอะไรต่างๆ ทําดีบ ้างทําบาปบ้าง แล้วก็รบั ผลบาปรับผลดีทต่ี นทํา
จนกว่าจะหยุดทําบาปหยุดการกระทําทุกอย่าง คือไม่ไปหาร่างกายใหม่ ไปเกิดใหม่ ถ้าใจ
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สงบนิ่งได้ตลอดเวลา เวลาร่างกายเป็ นอะไรไปก็ปล่อยให้เป็ นไป ใจก็จะไม่ตอ้ งไปหา
ร่างกายใหม่ ถ้าใจยังไม่น่ิงก็ยงั ต้องไปต่อ เวลาทีไ่ ม่มรี ่างกายนี้ก็เหมือนเวลาทีน่ อนหลับ
แล้วก็ฝนั ไป ฝันดีก็ไปดี ไปสวรรค์ ไปเป็ นเทพเป็ นพรหม ถ้าฝันร้ายก็ไปเป็ นเปรต ไปตก
นรก จนกว่าจะตื่นขึ้นมาเป็ นมนุษย์เป็ นเดรัจฉาน แล้วก็มาทําบาปทําบุญต่อ จนกว่า
ร่างกายจะแตกดับไป แล้วก็กลับไปฝันใหม่ ตอนทีม่ รี ่างกายก็เหมือนตอนทีต่ ่นื ตอนที่
ร่างกายแตกดับไป ก็เหมือนตอนทีน่ อนหลับฝันไป ตอนทีเ่ รานอนหลับแล้วฝันไปนี้ ก็
เหมือนไปเกิดใหม่ ไปรับบุญไปใช้บาปบนสวรรค์ในนรกชัว่ ระยะสัน้ ๆ ถ้าฝันไม่ดกี ็ไปใช้
บาป ถ้าฝันดีก็ไปรับบุญ ถ้าร่างกายหลับไม่ต่นื เลย ก็จะฝันยาว ฝันไปจนกว่าหมดแรง
ของบุญหรือบาป แล้วก็กลับมาได้ร่างกายใหม่ มาเป็ นมนุษย์ มาเป็ นเดรัจฉานใหม่
เพราะจิตไม่ตาย จึงได้ร่างกายใหม่ แล้วก็มาทําบุญทําบาปใหม่ พอตายไปก็เหมือนนอน
หลับฝันไประยะหนึ่ง ช่วงนัน้ เป็ นช่วงของกายทิพย์ เช่นพระพุทธมารดาทีท่ รงเสด็จ
สวรรคต ๗ วันหลังจากทีท่ รงประสูตพิ ระพุทธเจ้า ทรงได้กายทิพย์เป็ นเทพ พระพุทธเจ้า
ก็ทรงสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ ด้วยพลังจิต ด้วยพลังสมาธิ คืนทีห่ ลวงปู่มนั ่
มรณภาพ คุณแม่ชแี ก้วก็รบั ทราบทางสมาธิ เพราะหลวงปู่มนไปปรากฏในนิ
ั่
มติ ว่าท่าน
ได้มรณภาพไปแล้ว วันนัน้ คุณแม่ชแี ก้วเตรียมตัวจะเดินทางไปกราบท่านในวันรุ่งขึ้น ใน
คืนนัน้ หลวงปู่มนก็
ั ่ มาบอกทางนิมติ ว่าไม่ตอ้ งไปแล้ว เพราะท่านเสียแล้ว นี่คอื เรื่องของ
จิต ทีเ่ ราจะไม่ค่อยได้เห็นหรือรู้กนั เพราะไม่เข้าสมาธิกนั ถ้าเข้าสมาธิได้จะเห็นตัวจิต จิต
สงบมากก็จะเห็นตัวรู้เด่นมาก จะรู้วา่ นี่คอื จิต ไม่ใช่ร่างกาย จะรู้วา่ จิตนี้แหละเป็ นผู ้ทํา
บุญทําบาป เป็ นผูส้ งการให้ร่
ั่
างกายทําอะไรต่างๆ ร่างกายของพวกเรามาถึงทีน่ ่ีได้ ก็
เพราะจิตเป็ นผูส้ งการ
ั ่ ถ้าจิตไม่ได้สงก็
ั ่ จะไม่ได้มา ถ้าร่างกายไม่มจี ติ ก็จะไม่สามารถไป
ไหนมาไหนได้
จิตเป็ นตัวทีเ่ ล่นละคร ส่วนร่างกายเป็ นเหมือนตัวละคร เป็ นหัวโขน จิตเล่นเป็ นบทต่างๆ
เป็ นหญิง เป็ นชาย เป็ นคนรวย เป็ นคนจน เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน เป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ น
อะไรต่างๆ เหล่านี้เป็ นหัวโขน เล่นละครไปจนกว่าบทจะหมด แล้วก็เปลีย่ นหัวโขนใหม่
เป็ นนายกฯแล้ว ก็กลับมาเป็ นประชาชนเต็มขัน้ เป็ นพระมหากษัตริย ์ บางทีก็ถูกปลงพระ
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ชนม์ หรือต้องลี้ภยั ไปอยู่ต่างประเทศ ร่างกายของพวกเราเป็ นเหมือนหัวโขน มีใจเป็ นตัว
เล่นบทต่างๆ แต่ใจไม่รู้วา่ ร่างกายเป็ นเพียงหัวโขน กลับไปคิดว่าร่างกายเป็ นตัวเราของ
เรา ก็เลยต้องทุกข์ไปกับหัวโขน เวลาหัวโขนได้ดบิ ได้ดกี ็ดอี กดีใจ เวลาตกตํา่ ก็เศร้าโศก
เสียใจ มีความสุขมีความทุกข์ไปกับหัวโขน ส่วนใหญ่จะทุกข์มากกว่าสุข ทุกข์ตลอดเวลา
ไม่ได้ทกุ ข์เฉพาะตอนทีเ่ สียไปเท่านัน้ ตอนทีม่ อี ยู่ก็ทกุ ข์ ทุกข์ดว้ ยความกังวล ด้วยความ
ห่วง ด้วยความหวง ด้วยความกลัว ถ้ารู้ว่าเป็ นเพียงหัวโขน ไม่ใช่ตวั เราของเรา สักวัน
หนึ่งจะต้องทิ้งมันไป ก็จะไม่ยดึ ติด จะไม่ทกุ ข์ ไม่กงั วล ไม่หวง ไม่ห่วง ไม่กลัว จะอยู่
อย่างสุขสบาย นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทงั้ หลาย สอนให้พวกเรารู้กนั
ให้รู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีจ่ ติ มาครอบครองมาเกี่ยวข้องด้วย ไม่มคี ุณมีประโยชน์กบั จิตใจ
เลย มีแต่จะให้ความทุกข์ อย่าไปยึดไปติดไปแสวงหา ถ้าร่างกายนี้ตายไปแล้ว ก็อย่าไป
หาร่างกายใหม่อกี อย่าไปเกิดใหม่ อย่าไปอยากสัมผัสกับรู ปเสียงกลิน่ รส อย่าไปอยากมี
อยากเป็ น หรืออยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ให้จติ นิ่งเหมือนขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิ จึงต้องทําจิต
ให้น่งิ ตลอดเวลา จะได้ไม่ไปเกิดอีก การปฏิบตั ธิ รรมเป็ นอุบาย ทีจ่ ะได้เข้าถึงความสงบ
เข้าถึงตัวจิต เข้าถึงการไม่ตอ้ งไปเกิดใหม่อกี การปฏิบตั บิ ูชาก็เพือ่ ความสงบความนิ่งของ
จิต จึงบูชาท่านได้ทกุ หนทุกแห่ง ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องไปบูชาทีห่ น้าองค์ทา่ น อย่าง
พระพุทธรูปนี้ก็ไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้า เป็ นเพียงองค์แทนท่าน เป็ นหุ่นทีเ่ ราปัน้ ขึ้นมา
แล้วสมมุตวิ า่ เป็ นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทีแ่ ท้จริงก็คอื จิตทีส่ งบนี่เอง ใครมีจติ ทีส่ งบก็
จะได้พบกับพระพุทธเจ้า
หน้าทีข่ องพวกเราก็คอื ต้องปฏิบตั ใิ ห้มาก เจริญมรรคให้มาก มรรคเป็ นกุญแจทีจ่ ะทําให้
เราได้พบกับพระพุทธเจ้า พบพระอริยสงฆ์สาวกทีไ่ ด้จากพวกเราไปแล้ว พบด้วยมรรค
คือศีลสมาธิปญั ญา ทานศีลภาวนา พบด้วยสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมากัมมันโต
สัมมาวาจา สัมมาวายาโม สัมมาอาชีโว สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ทีพ่ ระพุทธเจ้า พระ
อรหันตสาวก พระอริยสงฆ์ และครูบาอาจารย์ทงั้ หลาย สอนให้พวกเราปฏิบตั ิ ต้องเจริญ
มรรคให้มาก จะได้เห็นว่าทุกข์เกิดจากอะไร จะได้ละเหตุทท่ี าํ ให้เกิดทุกข์ได้ นิโรธก็จะ
ปรากฏขึ้นมา นิโรธก็คอื ความดับของทุกข์ ไม่ใช่ความดับของจิตหรือของร่างกาย นิโรธ
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แปลว่าความดับ แต่ไม่ใช่เป็ นการดับจิตหรือดับร่างกาย จิตนี้ดบั ไม่ได้ ร่างกายนี้กด็ บั
ไม่ได้ดว้ ยมรรค ร่างกายดับเพราะเป็ นธรรมชาติของร่างกาย เพราะขาดธาตุ ๔ ทีจ่ ะทําให้
อยู่ต่อไปได้ ก็จะดับไปเอง เหมือนตะเกียงทีไ่ ม่ได้เติมนํา้ มัน ถ้าจุดไปเรื่อยๆพอนํา้ มัน
หมด ไฟของตะเกียงก็จะดับไปเอง
นิโรธแปลว่าการดับของทุกข์ ทีต่ อ้ งดับด้วยมรรค มรรคก็คอื สติปญั ญา ทีจ่ ะพิจารณาให้
เห็นว่า สมุทยั คือความอยากต่างๆนี้ เป็ นต้นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา พอเห็น
ความอยากปรากฏขึ้นมาภายในใจก็ดบั มันเลย พออยากจะสูบบุหรี่ก็หยุดสูบ อยากจะ
ดืม่ สุราก็หยุดดืม่ อยากจะเปิ ดโทรทัศน์ดูหนังฟังเพลงก็หยุด หยุดไปเรื่อยๆ ต่อไปทุกข์ก็
จะดับไปหมด เมือ่ ดับแล้วก็จะสบาย ตอนทีอ่ ยากจะเปิ ดโทรทัศน์ เพราะเกิดความทุกข์
ขึ้นมาแล้ว เกิดความเหงาทีเ่ ป็ นความทุกข์อย่างหนึ่ง ต้องหาอะไรทําแก้เหงา ต้องเปิ ด
โทรทัศน์ดู หรือออกไปชอปปิ ง โทรไปคุยกับเพือ่ น เพราะเกิดความทุกข์แล้วโดยไม่รู้ตวั
เพราะเวลาอยู่คนเดียวเหงา ก็เลยอยากจะติดต่อกับคนอืน่ อยากจะสัมผัสกับรูปเสียง
กลิน่ รส อยากจะฟังเสียงของคนนัน้ คนนี้ อยากจะเห็นคนนัน้ คนนี้ ก็เลยเกิดความทุกข์
ขึ้นมา เกิดความเหงา เกิดความว้าเหว่ข้นึ มา ถ้าไปอยู่วดั ก็ตอ้ งกลับบ้าน กลับไปหาคนที่
อยากจะเห็น จึงอยู่วดั ไม่ได้นาน เหมือนคนดํานํา้ ดําได้ไม่นานก็ตอ้ งโผล่ข้นึ มา ถ้า
ร่างกายไม่ตอ้ งอาศัยลมหายใจ ก็จะดําไปได้ตลอด ถ้าไม่ตอ้ งอาศัยรูปเสียงกลิน่ รสเป็ น
ลมหายใจ ก็จะบวชได้ อยู่คนเดียวได้ เพราะมีลมหายใจอย่างอืน่ แทน ก็คอื ความสงบ
ถ้าอยู่วดั แล้วก็ตอ้ งนัง่ สมาธิให้มาก พอออกจากสมาธิก็เดินจงกรมต่อ ควบคุมจิตใจ
ไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิน่ รส ให้มาคิดทางมรรค ให้พจิ ารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา
พิจารณาว่ารู ปเสียงกลิน่ รสไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ เราคิดว่าเป็ นสุขแต่ความจริงมันเป็ นทุกข์
เพราะเป็ นเหมือนลมหายใจ ถ้าไม่มกี ็จะอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่ตอ้ งอาศัยลมหายใจ ไม่มลี มก็อยู่
ได้ รูปเสียงกลิน่ รสนี่เป็ นเหมือนลมหายใจของกิเลส ทีต่ อ้ งมีรูปเสียงกลิน่ รสมาบํารุง
บําเรออยู่เรื่อยๆ ถึงจะดับความทุกข์ได้ชวั ่ คราว แต่ดบั ไม่ได้นาน เดีย๋ วก็เกิดความทุกข์
ขึ้นมาใหม่ ไม่ได้ดบั อย่างถาวร แล้วก็พาให้ไปพบความทุกข์ใหม่ อยู่คนเดียวก็ทกุ ข์
เพราะไม่มเี พือ่ น พอมีเพือ่ นก็ทกุ ข์กบั เพือ่ น ทะเลาะกันบ้าง โกรธเกลียดกันบ้าง ทําร้าย
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กันฆ่ากันบ้าง มีปญั หาตลอดเวลา เพราะต้องอาศัยรูปเสียงกลิน่ รส มาบํารุงบําเรอจิตใจ
มาดับทุกข์ เหมือนราดนํา้ มันเพือ่ ดับไฟ เวลาราดลงไปในกองไฟใหม่ๆไฟก็ทาํ ท่าจะดับ
เพราะนํา้ มันมันยังไม่รอ้ น พอนํา้ มันมันร้อนแล้ว ไฟทีท่ าํ ท่าจะดับก็กลับลุกแรงขึ้น
กว่าเดิม ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความว้าเหว่ก็เหมือนกัน เป็ นเหมือนกองไฟ ถ้าเอานํา้ มันคือ
รูปเสียงกลิน่ รสมาดับ ตอนทีไ่ ด้สมั ผัสก็จะดีอกดีใจมีความสุข พอสัมผัสจนจําเจแล้วก็
จะเบือ่ ก็กลายเป็ นไฟลุกขึ้นมาใหม่ แรงกว่าเก่า พวกเราจึงควรทําหน้าทีด่ ูแลรักษาใจให้
สงบ ให้ปราศจากความอยากต่างๆ จะได้ไม่มคี วามทุกข์ พอไม่มคี วามทุกข์แล้วจะอยู่ท่ี
ไหนก็ได้ จะทําอะไรหรือไม่ทาํ อะไรก็ได้ ไม่เป็ นปัญหา เพราะไม่มอี ะไรจะต้องทํา วุสติ งั
พรหมจริยงั กิจในพรหมจรรย์น้ ีได้เสร็จสิ้นสุดแล้ว ไม่มกี จิ อะไรทีจ่ ะต้องทําอีกต่อไป ถ้า
จะทําก็ไม่เรียกว่ากิจ เรียกว่างานอดิเรก เหมือนคนทีเ่ กษียณอายุแล้ว ไม่ตอ้ งทําอะไรอีก
แล้ว ถ้าทําก็เป็ นงานอดิเรก ทําไปอย่างนัน้ ทําก็ได้ไม่ทาํ ก็ได้
ขอให้พวกเราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ บูชาครู บาอาจารย์ ด้วยการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบ ด้วยวิริยะความอุตสาหะ ด้วยขันติความอดทน เจริญสติให้มาก สติเป็ นหัวหอก
ของมรรคเลย ทีจ่ ะทําให้มรรคเจริญขึ้นมาได้ ถ้าไม่มสี ติก็จะทําอะไรไม่ได้ คิดดีก็ไม่ได้
ทําดีก็ไม่ได้ คนทีไ่ ม่มสี ติก็คอื คนบ้า ทําอะไรไม่ได้ เพราะไม่มสี ติควบคุมสังการ
่ ให้ใจทํา
ตามคําสัง่ จะทําไปตามอารมณ์ เหมือนลิงทีไ่ ม่มเี ชือกผูกคล้องคอไว้ เวลาสังให้
่ มนั ทํา
โน่นทํานี่ มันจะไม่ฟงั จะทําไปตามอารมณ์ ถ้าจะเจริญมรรคก็ตอ้ งเจริญสติตลอดเวลา
ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ คอยควบคุมใจให้อยู่กบั การกระทําของร่างกาย ถ้าไม่อยู่ก็ตอ้ งใช้อย่าง
อืน่ ดึงเอาไว้ด้วย เช่นบริกรรมพุทโธก็ได้ ทํางานไปแล้วก็บริกรรมพุทโธๆไปด้วย อย่างนี้
ใจก็จะไม่ไปทีอ่ น่ื จะอยู่กบั งานอยู่กบั พุทโธควบคู่กนั ไป เช่นเวลาดูลมหายใจถ้าดูเฉยๆ
ไม่อยู่กบั ลม ก็ตอ้ งใช้พทุ โธกํากับไปด้วย หายใจเข้าก็วา่ พุท หายใจออกก็วา่ โธ หรือ
หายใจเข้าก็วา่ พุทโธ หายใจออกก็วา่ พุทโธ เช่นเดียวกับเวลาเดิน ก้าวเท้าซ้ายก็วา่ พุทโธ
ก้าวเท้าขวาก็วา่ พุทโธ ทําอย่างนี้ก็ได้ หรือจะไม่ใช้พทุ โธก็ได้ ถ้ารู้วา่ กําลังก้าวซ้ายขวาอยู่
หรือรู้วา่ กําลังหายใจเข้าหายใจออก ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ ขึ้นอยู่กบั จริตหรือระดับจิตของแต่
ละคน ถ้าสติมกี าํ ลังน้อยก็อาจจะต้องใช้ ๒ อย่างช่วยกัน เหมือนกับเชือก ถ้าเชือกเส้น
เดียวผูกลิงไว้ไม่อยู่ ก็ตอ้ งใช้เชือก ๒ เส้น ถ้าให้รู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย หรือ
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ให้รู้อยู่กบั ลมหายใจ ยังไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ ก็เอาพุทโธเข้ามากํากับด้วย กําลังเดิน
จงกรมก็พทุ โธไปด้วย ก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็พทุ โธๆไป ไม่ให้คดิ อะไรเลย
เรื่องจะสําคัญอย่างไรก็ตอ้ งถือว่าไม่สาํ คัญ ถ้าสําคัญก็หยุดปฏิบตั ิ แล้วไปทําเรื่องสําคัญ
ให้เสร็จก่อน อย่าเอามาปนกัน เวลาปฏิบตั กิ ็อย่าเอาเรื่องอืน่ มาแบกไว้ในใจ เรื่องลูกเรื่อง
สามีเรื่องภรรยาเรื่องงาน เรื่องอะไรต่างๆ ถ้าเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งทําก็ไปทําให้เสร็จๆไป ทําด้วย
สติอย่าไปคิดเรื่องอืน่ อย่าทํางานนี้แล้วก็อยากไปนัง่ สมาธิไปปฏิบตั ธิ รรม ต้องทําเรื่อง
เดียว ให้ใช้ปญั ญาวิเคราะห์ดูวา่ งานไหนควรตัดควรละ งานไหนควรทําให้มากขึ้น งาน
ทางโลกก็รู้กนั อยู่แล้วว่า ไม่เป็ นประโยชน์กบั จิตใจเลย ทําไปเท่าไหร่ก็เท่านัน้ แหละ อย่าง
มากก็ให้มเี งินมากขึ้น มีตาํ แหน่งสูงขึ้น แต่ไม่ได้ทาํ ให้ความทุกข์นอ้ ยลงไป แต่งานทาง
ธรรมนี้ ถ้ามีสติมากขึ้น มีสมาธิมากขึ้น มีปญั ญามากขึ้น ความทุกข์ก็จะน้อยลงไป
ความสุขก็จะมีมากขึ้น จึงต้องเลือกงาน งานไหนทีค่ วรตัด เพือ่ จะได้เอาเวลามาเจริญสติ
เจริญสมาธิ เจริญปัญญา พยายามตัดให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ ในทีส่ ุดก็จะเป็ น
นักบวชได้ เป็ นนักบวชก็ยงั ต้องทํางานอย่างอืน่ ด้วย ไม่ได้เจริญแต่มรรคอย่างเดียว ต้อง
บิณฑบาตเลี้ยงชีพ ต้องตัดเย็บซักจีวร ปัดกวาดลานวัดถูศาลา ทําหน้าทีต่ ่างๆ แต่เรา
สามารถทําควบคู่ไปกับการเจริญมรรคได้ คือทําด้วยสติ นักบวชเวลาทํางานร่วมกันจะ
ไม่คุยกัน ทุกคนมีสติอยู่กบั งานของตน เป็ นเหมือนไม่รู้จกั กันหรือไม่ชอบกัน ต่างคน
ต่างทํางานของตน ถ้าเป็ นฆราวาสพอทําอะไรด้วยกันก็จะคุยจ้อเลย กินข้าวก็คุยกัน เวลา
พระฉันจังหันท่านคุยกันหรือเปล่า เวลาปัดกวาดท่านคุยกันหรือเปล่า ถ้าเป็ นวัดปฏิบตั ิ
จริงๆจะไม่คุยกันเลย ไม่ทกั ทายกัน
พยายามพุ่งเป้ าไปทีก่ ารเจริญมรรค ถ้ามีข ้าวของเงินทองต่างๆก็สละไปให้หมด อย่าเก็บ
ไว้ให้เป็ นบ่วง ทีจ่ ะขัดขวางการเจริญมรรค มีสมบัตขิ ้าวของเงินทองก็ตอ้ งมาคอยดูแล
จัดการ ไม่สามารถไปเจริญมรรคได้ มีบริษทั มีกจิ การจะทิ้งได้หรือเปล่า ถ้าทิ้งไม่ได้ก็จะ
ติดอยู่กบั กิจการ ไม่มเี วลาไปเจริญมรรค ต้องเริ่มตัดไปทีละเล็กทีละน้อย ให้ลูกหลานทํา
แทน หรือขายไปเลย ถ้ายังต้องอาศัยเงินทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เก็บเอาไว้ ถ้าไม่ตอ้ ง
อาศัยก็เอาไปทําบุญทําทานให้หมดเลย แล้วก็อาศัยการบิณฑบาตเป็ นการเลี้ยงชีพ จะได้
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มีเวลาเจริญสติสมาธิปญั ญา อยู่ทก่ี ารรู้จกั จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมต่างๆ ว่าอัน
ไหนสําคัญมากกว่า อันไหนสําคัญน้อยกว่า สิง่ ทีไ่ ม่สาํ คัญทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์กบั ชีวติ
จิตใจก็อย่าไปทํา สิง่ ทีเ่ ป็ นโทษก็อย่าไปทํา เช่นกินเหล้าเมายาเทีย่ วกลางคืน เพราะไม่เป็ น
ประโยชน์กบั ชีวติ จิตใจเลย แต่เป็ นประโยชน์กบั กิเลสตัณหา ทีจ่ ะมาสร้างความทุกข์
ให้กบั ใจเรา ไม่ได้ทาํ จิตใจให้สงบ ไม่ได้ลดความทุกข์ให้เบาบางลงไป ต้องรู้จกั แยกแยะ
และรู้จกั ตัด เพือ่ จะได้มเี วลามาทําในสิง่ ทีม่ คี ุณมีประโยชน์อย่างเต็มทีภ่ ายในชาติน้ ี
อย่าคิดว่าตายไปแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ทนั ทีเลย กว่าจะได้กลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์ใหม่ อาจจะไม่มพี ระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่แล้วก็ได้ ถ้าเป็ นผูโ้ ดยสารก็อย่าไป
คิดว่ารถเมล์คนั นี้ไม่ใช่รถเมล์เทีย่ วสุดท้าย ยังมีคนั อืน่ มาอีก ขอนัง่ กินเหล้าต่อ พอรอขึ้น
รถก็จะไม่มรี ถให้ข้นึ แล้ว ต้องเดินไป ศาสนาพุทธก็เป็ นเหมือนรถเมล์ ทีพ่ าเราไปสู่พระ
นิพพาน ถ้าไม่มรี ถก็จะไม่มที างทีจ่ ะไปถึง จึงควรรีบตักตวงประโยชน์ให้เต็มทีภ่ ายในชาติ
นี้เถิด มีคนมากมายทีไ่ ด้ทาํ มาแล้ว ตัง้ แต่วนั แรกทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา
ปรากฏมีผูบ้ รรลุมรรคผลนิพพานกันเป็ นจํานวนมาก มีมาตลอดระยะสองพันกว่าปี แล้ว
มีไม่ขาดสาย เราก็เป็ นผูท้ จ่ี ะได้ประโยชน์อย่างเต็มทีใ่ นชาติน้ ี ถ้าทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอน
่
คือเจริญมรรคให้มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ สติ อย่างทีท่ รงตรัสสอนไว้ว่า ผูใ้ ด
เจริญสติตามทีพ่ ระองค์ได้ทรงสอน ๗ วันก็บรรลุได้ ถ้า ๗ วันบรรลุไม่ได้ก็ ๗ เดือน ถ้า
๗ เดือนบรรลุไม่ได้ก็ ๗ ปี ทรงรับประกันด้วยพระองค์เอง ไม่เหมือนโฆษณาในสือ่
ต่างๆ ทีม่ กั จะไม่ได้เป็ นอย่างทีร่ บั ประกันไว้ แต่น่พี ระพุทธเจ้าทรงรับประกันเอง แล้วก็มี
ผูย้ นื ยันว่า ได้รบั ผลย่างทีไ่ ด้ทรงรับประกันไว้ บางท่านไม่ถงึ ๗ วัน บางท่านไม่ถงึ ๗
เดือน บางท่านไม่ถงึ ๗ ปี ถ้าเกิน ๗ ปี ก็ไม่เกินชาติน้ ี ปรากฏเป็ นสรณะทีพ่ ง่ึ ของพวกเรา
กันเป็ นจํานวนมาก เป็ นพระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เป็ นพระสุปฏิปนั โน ให้พวกเราได้ยดึ
เป็ นทีพ่ ง่ึ มีเป็ นจํานวนมาก ในยุคปัจจุบนั นี้ตงั้ แต่หลวงปู่มนมา
ั ่ มีครู บาอาจารย์มากน้อย
เพียงไร
สติเป็ นกุญแจสําคัญทีจ่ ะไขเข้าไปสู่ธรรมอืน่ ๆ ถ้าไม่มสี ติก็จะทําสมาธิไม่ได้ ไม่มสี มาธิก็
จะเจริญปัญญาไม่ได้ ไม่มปี ญั ญาก็จะหลุดพ้นไม่ได้ เป็ นธรรมเกี่ยวเนื่องกัน สติสาํ คัญ
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ทีส่ ุด ไม่มสี ติก็ทาํ บุญให้ทานไม่ได้ รักษาศีลไม่ได้ คนเสียสติทาํ บุญให้ทานไม่ได้ รักษา
ศีลไม่ได้ อย่าไปพูดถึงเรื่องการนัง่ สมาธิหรือเจริญปัญญาเลย พวกเราพอมีสติทจ่ี ะ
ทําบุญได้รกั ษาศีลได้ แต่นงั ่ สมาธิได้บา้ งไม่ได้บา้ ง ปัญญาแทบจะไม่ได้เจริญกัน วิมตุ ติ
การหลุดพ้นก็ยงั ไม่ปรากฏ เพราะสติมกี าํ ลังไม่มากพอ ถ้าสติมกี าํ ลังมากพอก็จะทําจิตให้
สงบได้ ให้น่ิงได้ พอจิตนิ่งสงบกิเลสก็ตอ้ งนิ่งตาม พอกิเลสนิ่งเวลาเจริญปัญญาก็จะเห็น
ตามทีพ่ จิ ารณา ถ้าพิจารณาความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเห็นเป็ นเรื่องธรรมดา ถ้า
จิตไม่น่งิ กิเลสก็จะไม่น่ิง เวลาพิจารณาความตายก็จะไม่เห็นว่าเป็ นเรื่องธรรมดา จะหดหู่
ใจกลัวตาย ซึง่ เป็ นผลงานของกิเลส ถ้าเป็ นคนไข้เวลาหมอผ่าตัด ถ้าให้ยาสลบไม่พอ
คนไข้ก็จะดิ้นได้ หมอก็ผ่าไม่ได้
การทําสมาธิน้ กี ็ทาํ เพือ่ ให้กเิ ลสนิ่ง เพราะเวลาจิตนิ่งแล้ว ความโลภโกรธหลงก็จะนิ่งตาม
เวลาสอนจิตให้รู้ความจริงของไตรลักษณ์กจ็ ะเห็นตาม จะไม่มกี เิ ลสต่อต้านหลอกล่อให้
เกิดอารมณ์ขนุ่ มัว เวลาพิจารณาความตาย ถ้ารู้สกึ หดหู่โศกเศร้ากลัวตาย แสดงว่าจิตไม่
นิ่งพอ ยังสอนไม่ได้ ต้องทําจิตให้น่งิ ก่อน ถ้าจิตนิ่งแล้วเวลาพิจารณาความตาย จะรับได้
อย่างไม่สะทกสะท้าน จะรับได้อย่างสงบ ถ้าพิจารณาแล้วเกิดความอยากจะตายขึ้นมา ก็
แสดงว่าจิตไม่น่ิงพอ กิเลสกําลังทํางานอยู่ ความอยากตายก็เป็ นภวตัณหา ไม่อยากตาย
ก็เป็ นวิภวตัณหา แสดงว่ากิเลสไม่ได้รบั ยาสลบเท่าทีค่ วร ถ้าเป็ นหมอก็ตอ้ งหยุดผ่าก่อน
ให้วสิ ญั ญีแพทย์จดั การก่อน ก็ตอ้ งหยุดพิจารณา ทําจิตให้สงบก่อน พอจิตสงบแล้วค่อย
กลับมาพิจารณาใหม่ เหมือนเวลาฟังเทศน์ ถ้าจิตไม่น่งิ คิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ จะฟังไม่รู้
เรื่อง ถ้านิ่งก็จะเข้าใจ เพราะจะพิจารณาตามได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าดูหนังก็ดูแบบต่อเนื่อง
ไม่ใช่ดูได้ ๕ นาทีแล้วก็ไปเข้าห้องนํา้ กลับมาก็ไม่รู้หนังไปถึงไหนแล้ว จิตของพวกเราก็
ชอบเข้าห้องนํา้ อยู่เรื่อย เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เดีย๋ วก็ไปเข้าห้องนํา้ เดีย๋ วก็ไปเปิ ดตูเ้ ย็น
เดีย๋ วก็ไปโทรศัพท์คุยกับคนนัน้ คนนี้ แล้วจะฟังรู้เรื่องได้อย่างไร เพราะไม่ได้ฟงั อย่าง
ต่อเนื่อง เพราะจิตไม่น่ิง ถูกกิเลสดึงไปทําอย่างอืน่ ฉะนัน้ ใครว่าสมาธิไม่สาํ คัญ เราไม่
เชื่อ ไม่อย่างนัน้ พระพุทธเจ้าจะทรงสอนศีลสมาธิปญั ญาได้อย่างไร ก็ตอ้ งตัดสมาธิ
ออกไป เอาศีลกับปัญญาก็พอ
29

สมาธิจะเกิดได้ก็ตอ้ งมีสติดงึ จิตไว้ ต้องมีเชือกผูกจิตไม่ให้กระดุกกระดิกได้ จับมัดติดไว้
กับเสา มัดทัง้ ร่างกายทัง้ มือทัง้ เท้าจนขยับตัวไม่ได้ นี่คอื สติ เป็ นเชือกทีจ่ ะผูกจิตไม่ให้ไป
เพ่นพ่าน เวลาจะทําจิตให้สงบก็จะสงบอย่างง่ายดาย ให้อยู่กบั ลมก็จะอยู่กบั ลม ให้อยู่
กับพุทโธก็จะอยู่กบั พุทโธ พอออกจากความสงบใหม่ๆกิเลสยังสงบอยู่ ก็ควรสอนจิต
เรื่องไตรลักษณ์ พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปเสียงกลิน่ รส ในลาภยศสรรเสริญสุข
ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ สอนได้ตอนนี้ จิตจะเข้าใจ จะร้องอ๋อ ว่าทีท่ กุ ข์อยู่ทกุ
วันนี้ ก็เพราะไม่เห็นอนิจจังความไม่เทีย่ ง ไม่เห็นอนัตตาไม่ใช่ตวั เราของเรา ทีท่ กุ ข์ก็
เพราะไปยึดไปติดไปหลง ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็จะไม่ทกุ ข์ นี่คอื การเจริญมรรค เป็ นการ
ปฏิบตั บิ ูชา ถ้าจะบูชาครูบาอาจารย์ บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็ขอให้บูชาแบบนี้
บูชาด้วยการปฏิบตั บิ ูชา ไม่ใช่ไปร่วมกันป่ วน คนนัน้ ก็ให้ทาํ อย่างนัน้ คนนี้ก็ให้ทาํ อย่างนี้
วุน่ วายกันไปหมด ดีไม่ดกี ็ทะเลาะเบาะแว้งกัน แทนทีจ่ ะไปกราบไหว้ไปทําใจให้สงบ
กลับไปขุน่ มัวกับความเห็นไม่ตรงกัน ทะเลาะวิวาทกัน จะทําอะไรก็ขอให้ยดึ ความสงบ
เป็ นหลัก ทําด้วยจิตใจทีส่ งบ ถึงจะเรียกว่าเป็ นการบูชา ต้องยอมแพ้ แพ้เป็ นพระ ชนะ
เป็ นมาร ถ้าใครอยากจะเจ้ากี้เจ้าการก็ยกให้เขาไป ปล่อยเขาไป เราบูชาด้วยความสงบ
เขาอยากจะทําอย่างนัน้ ก็ปล่อยเขาทําไป เราก็ทาํ ใจให้สงบไปก็จบ เท่ากับได้บูชาท่านแล้ว
ไม่ตอ้ งบูชาแบบเอาหน้าเอาตาเป็ นประธาน เป็ นใหญ่ เป็ นผูจ้ ดั การ เป็ นผูส้ งการ
ั่
บูชา
แบบปิ ดทองหลังพระก็ได้ บูชาด้วยความสงบ เพราะท่านไม่ได้ตอ้ งการอะไรจากเรา
นอกจากให้เรามีความสุข ให้พวกเราพ้นทุกข์ พวกเราจะมีความสุขพ้นทุกข์ได้ ใจก็ตอ้ ง
สงบ ทุกอย่างต้องลงมาทีต่ วั สอ งอ บอ นี้ คือสงบกาย สงบวาจา สงบใจ ขอให้บูชาครู
บาอาจารย์แบบนี้ ส่วนจะไปกราบท่านหรือไม่ก็ทาํ ได้ทงั้ สองแบบ ไม่เป็ นปัญหา ไปได้ก็
ไป ไปไม่ได้ก็ไม่ตอ้ งวิตกกังวล ถ้าทําใจให้สงบ ทําความดี ไม่ทาํ บาป
ถ้าชําระใจอยู่เรื่อยๆ ก็ถอื ว่าได้ไปกราบท่านแล้วทางจิต ส่วนทางร่างกายไปก็ได้ ไม่ไปก็
ได้ บางทีไปแล้วแต่ไม่ได้ไปกราบท่านจริงๆก็ได้ กราบด้วยกิริยา กราบด้วยร่างกาย แต่
ใจกลับเต็มไปด้วยความโลภโมโทสัน อ้าวไม่เชื่อลองไปดู จะมีหลายพวกกําลังออกฤทธิ์
ออกเดชกัน คนนี้จะเอาอย่างนี้ คนนัน้ จะเอาอย่างนัน้ จะเป็ นประวัตศิ าสตร์ซาํ้ รอย ครู บา
อาจารย์ทกุ รู ปทีผ่ ่านไป ก็จะมีปญั หาอย่างนี้ทงั้ นัน้ คือลูกศิษย์ก็ตกี นั เอง สมัยทีท่ ่านพ่อลี
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จัดงานฉลองกึ่งพุทธกาล มีญาติโยมมาช่วยงานกัน มีแม่ครัวมาช่วยทําอาหารกัน แล้วก็
แตกคอกัน ไม่ยอมทําอาหารกัน ท่านพ่อลีตอ้ งส่งหลวงตาไปไกล่เกลีย่ หลวงตาท่านก็ใช้
วาจาทีต่ รงไปตรงมา ว่าพวกคุณกําลังจะเป็ นเหมือนหมากัดกัน มาช่วยงานครู บาอาจารย์
แต่กลับมากัดกัน ไม่รู้หรือว่าถ้าทําอย่างนี้ ท่านพ่อลีจะสะพายบาตรจีวรหนีไป ต้องพูด
อย่างนี้ถงึ จะยอมกัน สมัยพระพุทธกาลก็มี พระพุทธเจ้าต้องหนีไปอยู่คนเดียว จนถูก
ชาวบ้านดัดไม่ใส่บาตร กิเลสถึงจะหมดแรง พอไม่มขี ้าวกินก็หมดแรง ต้องมาขอขมาต่อ
พระพุทธเจ้า ต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ไว้เป็ นคติสอนใจ เวลาไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แบบ
นี้ อย่าไปทําประวัตศิ าสตร์ซาํ้ รอย ขอให้ยดึ หลัก แพ้เป็ นพระ ชนะเป็ นมาร ถ้าคุยกันไม่รู้
เรื่อง เขาอยากจะทําอย่างนัน้ ก็ปล่อยให้เขาทําไป ไม่ตอ้ งทะเลาะกัน อย่าไปทําจิตให้ขนุ่
มัว กราบไหว้บูชาท่านด้วยการภาวนาก็ได้ เขาจะเอางิ้วเอาลิเกเอาดนตรีเอาคอนเสิรต์ มา
เล่น ก็ปล่อยให้เขาทําไป บางคนจะคิดอย่างนัน้ ต้องจัดให้ยง่ิ ใหญ่ ถึงจะเป็ นการบูชา ถ้า
ไม่มมี หรสพประกอบจะไม่สมเกียรติ ต้องมีแตรวงมีระนาดจุดพลุไฟ เป็ นรสนิยมของ
ทางโลก รสนิยมของธรรมอยู่ทค่ี วามเรียบง่าย ความสงบ ไม่วนุ่ วาย
ขอให้ใช้การจากไปของหลวงตามากระตุน้ ให้เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ ให้คดิ ว่าไม่มี
ใครหลีกเลีย่ งความตายได้ ไม่วา่ เขาไม่วา่ เรา อย่าประมาทนอนใจ ให้รีบขวนขวายทํากิจที่
ควรทํา ทําให้เสร็จ จะได้สบาย เพราะการได้เกิดเป็ นมนุษย์และได้พบกับ
พระพุทธศาสนา ได้ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ เป็ นสิง่ ทีย่ ากมาก อย่าเป็ นแบบทัพพีในหม้อ
แกง ใกล้ชิดแบบนัน้ ไม่ดี ไม่ได้รบั ประโยชน์ ไม่รู้รสของแกง ต้องใกล้ชิดแบบลิ้นกับแกง
สัมผัสเพียงหยดเดียวก็จะรู้รสทันที ให้ใจสัมผัสธรรมะอย่างลิ้นสัมผัสแกง คือรู้ผดิ ถูกดี
ชัว่ รู้คุณรู้โทษ รู้ทกุ ข์สมุทยั นิโรธมรรค พอรู้วา่ เป็ นสมุทยั ก็จะได้บว้ นออกไป ถ้าเป็ น
มรรคก็กลืนเข้าไป ให้มสี ติปญั ญาแยกมรรคออกจากสมุทยั ให้รู้วา่ สมุทยั กําลังเกิดขึ้น
หรือไม่ ให้รู้วา่ มรรคกําลังเกิดขึ้นหรือไม่ มีสติหรือไม่ มีสมาธิหรือไม่ มีมรณานุสติมไี ตร
ลักษณ์หรือไม่ เห็นไตรลักษณ์หรือไม่ หรือเห็นตรงกันข้าม แทนทีจ่ ะเห็นว่าไม่เทีย่ งกลับ
เห็นว่าเทีย่ ง ทุกข์กลับเห็นว่าสุข ไม่ใช่ตวั เราของเรากลับเห็นว่าเป็ นตัวเราของเรา ถ้าเห็น
อย่างนี้แสดงว่ายังมืดบอดอยู่ ยังไม่มมี รรคมากพอ ต้องเจริญมรรคให้มาก พิจารณา
ความไม่เทีย่ งให้มาก พิจารณาความทุกข์ให้มาก พิจารณาอนัตตาให้มาก พิจารณาไตร
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ลักษณ์ให้มาก แล้วจะละสมุทยั คือความอยากได้ พอละได้นิโรธคือความดับทุกข์ก็จะ
ปรากฏขึ้นมา
ถาม กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ ทีพ่ าพวกลูกไปกราบหลวงตาทางจิต
ตอบ ถ้าไปทีว่ ดั ก็จะถึงแต่ร่างกายท่าน แต่ถา้ เข้าสู่ความสงบได้ก็จะเข้าถึงองค์ท่าน
ถาม ทีท่ ่านอาจารย์วา่ เข้าถึงองค์ท่าน ตอนต้นลูกไม่เข้าใจ พอนัง่ ไปสักระยะถึงจะ
เข้าใจ
ตอบ องค์ท่านก็คอื ความสงบ
ถาม ตอนแรกลูกเข้าใจว่าจะเห็นท่านหลวงตา
ตอบ นัน่ ไม่ใช่องค์ท่าน เป็ นอุปาทานของเรา
ถาม ถ้าอย่างนัน้ องค์หลวงตาก็คอื ความสงบ
ตอบ นิพพานก็คอื ความสงบความว่าง นิพพานัง ปรมังสุขงั นิพพานัง ปรมังสุญญัง
ถาม ความสุขก็คอื ความสงบ
ตอบ ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ นั้ เห็นเราตถาคต ถ้าเห็นความสงบก็จะเห็นพระพุทธเจ้า ผูท้ ่ี
เห็นความสงบก็คอื พระอริยสงฆ์ ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ มีดวงตาเห็นธรรม
ถาม หลวงตาท่านไปสบาย
ตอบ ท่านสบายก่อนท่านไปแล้ว ตอนนี้ท่านสบายมากกว่า เพราะไม่ตอ้ งแบกร่างกาย
ถาม เวลาเจริญสติในชีวติ ประจําวันนี้ ให้รู้อยู่กบั ปัจจุบนั ไม่ไปอดีตไปอนาคต ใช่ไหม
เจ้าคะ
ตอบ อย่าปรุงแต่ง เห็นก็สกั แต่วา่ เห็น สักแต่วา่ รู้
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ถาม ได้ยนิ ละเจ้าคะ
ตอบ ได้ยนิ ก็สกั แต่วา่ ได้ยนิ สักแต่วา่ รู้
ถาม พระพุทธองค์ทรงสอนให้พจิ ารณาความตาย ทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าต้องคิด
เรื่องอืน่ จะทําอย่างไรเจ้าคะ
ตอบ หยุดเจริญมรณานุสติไว้ชัว่ คราว แล้วก็คิดในเรื่องทีต่ อ้ งคิด พอคิดเสร็จแล้วก็
กลับมาเจริญมรณานุสติต่อ
ถาม การเจริญสติในชีวติ ประจําวัน จะสนับสนุนการนัง่ สมาธิ ใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ ใช่ เพราะจะดึงใจไม่ให้ลอยไปลอยมา พอเวลานัง่ สมาธิดูลมก็จะอยู่กบั ลม จะไม่
ไปอดีตไปอนาคต จะรวมจะสงบได้อย่างง่ายดาย ถ้าไม่คอยดึงไว้ ปล่อยให้ไป
อดีตไปอนาคต เวลานัง่ สมาธิก็จะไม่อยู่กบั ลม จะไปอยู่กบั เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็จะไม่
รวมไม่สงบ ต้องให้อยู่กบั เรื่องเดียว เวลาทํางานก็ให้อยู่กบั งาน เวลานัง่ สมาธิดู
ลมก็จะอยู่กบั ลมอย่างเดียว เพราะถูกฝึ กให้อยู่กบั เรื่องเดียว ไม่ลอยไปหาเรื่อง
อืน่ ถ้าลอยไปไม่อยู่กบั เรื่องเดียว ก็ให้ใช้การบริกรรมพุทโธๆกํากับไปด้วย หรือ
ใช้มรณานุสติก็ได้ เช่นบริกรรมตายๆ หรืออนิจจังๆก็ได้
ถาม พระอาจารย์เทศน์วา่ ๗ วัน ๗ เดือนนี้ หมายถึงเจริญสติใช่ไหมคะ
ตอบ หมายถึงการบรรลุธรรม ขัน้ พระอรหันต์หรือขัน้ พระอนาคามี
ถาม ก็คอื การเจริญสติทงั้ วัน
ตอบ ด้วยการเจริญสติตามทีท่ รงสอนในสติปฏั ฐาน ๔ แต่ไม่ใช่เจริญสติอย่างเดียว
เจริญสติเป็ นส่วนหนึ่ง เจริญอานาปานสติ หรือบริกรรมพุทโธ เพือ่ ให้จติ สงบ
แล้วก็ตอ้ งพิจารณาร่างกาย พิจารณาเกิดแก่เจ็บตาย อาการ ๓๒ ธาตุ ๔ ดินนํา้
ลมไฟ พิจารณาอสุภะ ถึงจะบรรลุได้ พิจารณาเวทนา จิต และธรรม
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ถาม ท่านอาจารย์รบั ประกันใช่ไหม
ตอบ พระพุทธเจ้าทรงรับประกัน ส่วนเรารับรองว่าไม่เป็ นโฆษณาชวนเชื่อ เป็ นของจริง
ของแท้ ขอให้พวกเราจริงแท้กบั ธรรมเถิด ส่วนใหญ่จะไม่จริงกัน จริงกันเพียง ๒
ถึง ๓ ยก แล้วก็ล ้มระเนระนาด ทรงสอนให้เอาจริงเอาจัง สูไ้ ม่ถอย ไม่หยุด
จนกว่าศัตรูจะตายไปหมดถึงจะหยุด ถ้ายังดิ้นได้ก็ตอ้ งทําให้น่งิ สติสมาธิปญั ญา
นี้ เป็ นธรรมเกี่ยวเนื่องกัน เริ่มต้นทีส่ ติก่อน พอมีสติแล้วเวลานัง่ สมาธิก็จะสงบ
พอออกจากสมาธิก็จะมีกาํ ลังพิจารณาร่างกาย พิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาอสุ
ภะ ก็จะปลงจะวางจะตัดได้ จากร่างกายก็พจิ ารณานามขันธ์ คือเวทนาสัญญา
สังขารวิญญาณ แล้วก็พจิ ารณาจิตและธรรม กิเลสจะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ กิเลส
ทีอ่ ยู่กบั ร่างกายเป็ นส่วนหยาบ กิเลสทีอ่ ยู่กบั เวทนาสัญญาสังขารเป็ นส่วนกลาง
กิเลสทีฝ่ งั ลึกอยู่ในจิตเป็ นส่วนละเอียด คืออวิชชา
ถาม ทีบ่ อกว่าความสุขเป็ นเหตุให้ทาํ สมาธิ หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ
ตอบ สติเป็ นเหตุทาํ ให้จติ สงบ พอจิตสงบก็จะเกิดความสุขขึ้นมา ก็จะติดใจ จะเบือ่
ความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รส จะหันมาหาความสุขทางจิตใจ จะเจริญสติทาํ สมาธิ
มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะรสแห่งธรรมชนะรสทัง้ ปวง
ถาม ท่านพระอาจารย์คะ ขอความกรุณาอธิบาย รูปราคะ อรูปราคะ
ตอบ เป็ นสังโยชน์ขนั้ สูง ทีพ่ ระอนาคามีตอ้ งละ เพือ่ บรรลุเป็ นพระอรหันต์ สังโยชน์คอื
สิง่ ทีผ่ ูกมัดจิต ให้ตดิ อยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิด มี ๑๐ ประการ พระอนาคามี
ละได้ ๕ สังโยชน์ดว้ ยกัน เป็ นสังโยชน์ขนั้ ตํา่ พระโสดาบันละได้ ๓ สังโยชน์ คือ
๑. สักกายทิฐิ ความเห็นว่าขันธ์ ๕ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็ นตัวเรา
ของเรา ๒. วิจกิ จิ ฉา ความลังเลสงสัย ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่ามีจริง
หรือไม่ ๓. สีลพั พตปรามาส ความลูบคลําศีลพระโสดาบันละสักกายทิฐไิ ด้ ด้วย
การพิจารณาจนเห็นว่า ความทุกข์เกิดจากการยึดติดกับสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง เช่นร่างกาย
พอเห็นว่าร่างกายไม่เทีย่ ง ก็จะปล่อยความยึดติด ก็จะหายจากทุกข์ จิตก็จะสงบ
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ก็จะรู้วา่ สิง่ ใดมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา ยอมรับการ
ดับของสิง่ ต่างๆ โดยไม่มคี วามหวาดกลัวหรือเสียอกเสียใจ พอได้พบกับความ
สงบก็จะรู้วา่ นี่คอื พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ นั้ เห็นเราตถาคต
ก็จะละวิจกิ จิ ฉา ความลังเลสงสัย ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ และจะเห็น
ว่าเคราะห์กรรมเกิดจากการทําบาป ก็จะไม่ละเมิดศีล ๕ โดยเด็ดขาด จะไม่
สะเดาะเคราะห์ดว้ ยพิธีกรรมต่างๆ ก็จะละสีลพั พตปรามาสได้ นี่คอื สังโยชน์ ๓
ข้อแรก ถ้าละได้ก็จะเป็ นพระโสดาบัน
ส่วนสังโยชน์อกี ๒ ข้อคือ กามราคะกับปฏิฆะนี้ เป็ นหน้าทีข่ องพระสกิทาคามี
และพระอนาคามีทจ่ี ะต้องละ กามราคะก็คอื กามารมณ์ เกิดจากการเห็นว่า
ร่างกายสวยงาม ก็เกิดความกําหนัดยินดี ก็ตอ้ งแก้ดว้ ยการเจริญอสุภะ ให้เห็น
ว่าไม่สวยงาม เช่นเห็นซากศพ เห็นอาการ ๓๒ ก็จะดับกามราคะได้ ถ้าทําให้กาม
ราคะเบาบางลงไป ก็จะเป็ นพระสกิทาคามี ถ้าละกามราคะได้หมด คือเห็นอสุภะ
ตลอดเวลา ก็จะไม่มคี วามกําหนัดยินดี พอละกามราคะได้ก็จะละปฏิฆะความ
หงุดหงิดใจได้ดว้ ย ก็จะได้เป็ นพระอนาคามี เรื่องของร่างกายก็จะหมดปัญหาไป
ไม่ตอ้ งพิจารณาอีกต่อไป เพราะปล่อยวางได้หมดแล้ว ถ้าจะบรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ก็ตอ้ งละสังโยชน์ขนั้ สูงอีก ๕ ข้อคือ ๑. รู ปราคะ ความติดใจในรู ปฌาน
๒. อรูปราคะ ความติดใจในอรูปฌาน ๓. มานะ ความถือตน ๔. อุทธัจจะ ความ
ฟุ้งซ่าน ๕. อวิชชา ความไม่รู้จริง
จิตของพระอนาคามี จะสงบในระดับรูปฌานอรูปฌาน ตอนทีไ่ ด้บรรลุใหม่ๆก็จะ
ติดอยู่กบั ความสงบของรูปฌานอรูปฌาน จะคิดว่าความสงบนี้เป็ นพระนิพพาน
ต่อมาพอพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ ไม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตา ถ้า
ไปยึดไปติดก็จะทุกข์ ถ้ายังมีความทุกข์กย็ งั ไม่หลุดพ้น ถ้าพิจารณาจนเลยเถิด
ไม่หยุดไม่หย่อน ก็จะเกิดอุทธัจจะความฟุ้งซ่านขึ้นมา อุทธัจจะในสังโยชน์น้ ีต่าง
จากอุทธัจจะในนิวรณ์ อุทธัจจะในนิวรณ์เป็ นความฟุ้งซ่านของปุถชุ น ส่วนความ
ฟุ้งซ่านของพระอนาคามี เกิดจากการพิจารณาปัญญาจนเลยเถิด ไม่หยุดไม่
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หย่อน ฟุ้งกับการพิจารณาไตรลักษณ์ ก็ตอ้ งหยุดพิจารณา กลับเข้าไปพักในฌาน
ก่อน พอได้พกั เต็มทีแ่ ล้วก็จะถอนออกมา แล้วก็พจิ ารณาใหม่ พิจารณาจนกว่า
จะตัดรูปราคะและอรู ปราคะได้ จากนัน้ ก็ตอ้ งพิจารณามานะความถือตน ถือว่า
เท่าเขาบ้างสูงกว่าเขาบ้างตํา่ กว่าเขาบ้าง ทีเ่ ป็ นสมมุตสิ จั ความจริงจิตไม่มตี วั ตน
ไม่สูงกว่าใครตํา่ กว่าใคร ปัญญาต้องพิจารณาให้รู้ทนั ว่าเป็ นเพียงสมมุติ แล้ว
ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ จากนัน้ ก็ตอ้ งพิจารณาอวิชชา คือการไม่เห็นความทุกข์ท่ี
ละเอียดทีส่ ุด ทีอ่ ยู่ในจิตทีส่ ว่างไสว อย่างทีห่ ลวงตาเล่าว่า จิตของท่านตอนนัน้
มันสว่างไสวไปหมด แล้วก็มคี าํ อุทานออกมาว่า ตรงไหนเป็ นจุดเป็ นต่อมตรงนัน้
เป็ นภพชาติ ก็คอื ความสว่างไสวนี้เอง แต่เป็ นความสว่างไสวทีไ่ ม่ถาวร ถ้า
พิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ ก็ตอ้ งปล่อยวาง พอปล่อยวาง
แล้วอวิชชาก็จะสลายไป เหลือแต่ความบริสุทธิ์ ปรมังสุขงั ปรมังสุญญัง
ถาม ฌานของพระอนาคามีต่างจากสมาธิของปุถชุ นใช่ไหมครับ
ตอบ ฌานของพระอนาคามี เกิดจากการทําลายสังโยชน์ขนั้ ตํา่ ได้อย่างถาวร ด้วย
ปัญญา ส่วนสมาธิของปุถชุ นเกิดจากการระงับการทํางานของสังโยชน์ไว้ชัว่ คราว
ด้วยสติ เช่นอานาปานสติหรือพุทธานุสติ
ถาม พระอนาคามีถา้ กลับมาเกิดใหม่แล้วไม่พบครู บาอาจารย์
ตอบ ท่านไม่กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์แล้ว ท่านแก้ปญั หาของท่านได้เอง
ถาม ถ้าเป็ นพระโสดาบัน นิวรณ์ ๕ จะดับไปเองใช่ไหม
ตอบ นิวรณ์ ๕ ดับตัง้ แต่ได้สมาธิแล้ว จิตไม่สงบเพราะถูกนิวรณ์ ๕ กัน้ เอาไว้ นิวรณ์
แปลว่าอุปสรรค ทีจ่ ะขวางไม่ให้จติ เข้าสู่ความสงบ จะทําจิตให้สงบเป็ นสมาธิได้
ต้องกําจัดนิวรณ์ ๕ ก่อน เช่นกามฉันทะความอยากในรู ปเสียงกลิน่ รส ถ้าอยาก
กินเหล้า อยากจะสูบบุหรี่ อยากจะดืม่ เครื่องดืม่ ต่างๆ อยากจะกินนัน่ กินนี่ จะนัง่
สมาธิไม่ได้ ต้องถือศีล ๘ กินข้าวมื้อเดียว แล้วไม่กนิ อะไรอีกเลย นอกจากดืม่
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นํา้ เปล่า ต้องปลีกวิเวก ไม่อยู่ใกล้โทรทัศน์ใกล้ตูเ้ ย็น ใกล้รูปเสียงกลิน่ รส ต้อง
กําจัดวิจกิ จิ ฉา ความสงสัย ด้วยการฟังธรรมมากๆ จากผูร้ ู้จริงเห็นจริง จะได้ไม่
สงสัยว่ามรรคผลนิพพานมีจริงหรือไม่ สมาธิมจี ริงหรือไม่ ทําแล้วจะสงบจริง
หรือไม่ ถ้าไม่ได้ยนิ ได้ฟงั จากผูร้ ู้กจ็ ะไม่แน่ใจ จะไม่มคี วามมันใจ
่ จะไม่ตงั้ ใจ
ปฏิบตั ิ ต้องกําจัดถีนมิทธะ ความขี้เกียจง่วงเหงาหาวนอน ด้วยการอดอาหาร
หรือไปอยู่ทน่ี ่ากลัวๆ ต้องกําจัดพยาบาท ความไม่พอใจ ด้วยการแผ่เมตตาให้
อภัย ต้องกําจัดอุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน ด้วยการเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ไม่ให้จติ คิด
เรื่องราวต่างๆ ถ้ากําจัดนิวรณ์ ๕ ได้แล้ว เวลานัง่ สมาธิจติ ก็จะสงบ พอออกจาก
สมาธิก็ควรเจริญปัญญา เพือ่ ตัดอุปาทานตัดสมุทยั ตัดความยึดมันถื
่ อมัน่ ตัด
ความอยากต่างๆ ก็จะบรรลุธรรม
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กัณฑ์ท่ี ๔๒๑

ความสําคัญของการภาวนา
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

คนเราต่างกันทีบ่ ญ
ุ และบาป ถ้าได้ทาํ บุญเต็มทีแ่ ล้ว ใจก็จะเต็มไปด้วยบุญ เหมือนนํา้ เต็ม
แก้วแล้ว เติมเข้าไปอีกนํา้ ก็จะล้น ถ้ามีนาํ้ เพียงครึ่งแก้วแล้วไม่เติม ก็ยงั จะมีนาํ้ เพียงครึ่ง
แก้ว ใจก็เหมือนกัน ถ้าบุญยังไม่เต็ม ใจก็ยงั มีความหิวอยู่ ก็ยงั ต้องไปเกิดใหม่ มีคน
ถามว่า ถ้าไม่ทาํ บาปอย่างเดียวจะพอไหม เพราะไม่ชอบทําบุญ ก็ตอ้ งตอบว่าไม่พอ
เพราะบุญเป็ นอาหารของใจ ถ้าไม่ได้ทาํ บุญ ใจก็จะไม่ได้รบั อาหารครบตามทีต่ อ้ งการ จึง
ต้องให้ทาน ต้องภาวนา ต้องฟังเทศน์ฟงั ธรรม ต้องมีความเห็นทีถ่ ูกต้อง มีสมั มาทิฐิ มี
ปัญญา ถึงจะมีความอิม่ ความพอ มีความสุข คนส่วนมากชอบทําแต่ทาน ไม่ชอบภาวนา
เพราะการภาวนาเหมือนจับใจขังไว้ในกรง ใจไม่ชอบอยู่ในกรง ชอบออกไปเพ่นพ่าน ไป
รอบโลก ถ้าจัดไปทอดผ้าป่ าทีอ่ นิ เดีย คงมีคนไปกันเยอะ ใจไม่ชอบเข้าข้างใน สูก้ าํ ลัง
ของกิเลสของกามตัณหาไม่ได้ ทีผ่ ลักใจให้ออกไปแสวงหารูปเสียงรสกลิน่ ถ้าสติมกี าํ ลัง
มากพอ ก็จะดึงใจให้เข้าข้างในได้ ทีส่ ูก้ บั กิเลสไม่ได้ ก็เพราะสติมกี าํ ลังไม่มากพอ ทีจ่ ะ
ดึงใจให้เข้าข้างใน ถูกกิเลสผลักให้ออกไปหารูปเสียงกลิน่ รสตลอดเวลา ทําให้ไปอยู่วดั
ไม่ได้ เพราะไม่มอี ะไรให้ดูให้ฟัง
สมัยอยู่กบั หลวงตา ท่านไม่เคยปล่อยให้พระเณร ไปงานศพของครูบาอาจารย์เลย ท่าน
เห็นความสําคัญของการภาวนา มากกว่าการไปช่วยงานศพ ทีเ่ ป็ นงานระดับทาน ถ้าไป
งานศพก็จะไม่ได้ภาวนา ถ้าออกไปข้างนอกวัด จะเสียการภาวนา ทําให้จติ หยาบลง ถ้า
กําลังภาวนาอยู่ ก็ไม่ควรเสียเวลาไปกับงานกฐิน งานผ้าป่ า งานศพ ตัง้ แต่บวชมานี่เราไม่
เคยไปงานไหนเลย งานผ้าป่ า งานกฐิน งานฉลอง ไม่เคยไปเลย หลวงตาจะไม่พาพระ
เณรไปกราบครูบาอาจารย์เลย เข้าพรรษาจะมีธรรมเนียมไปกราบครูบาอาจารย์ ทําวัตร
ขอขมา ท่านไปทําองค์เดียว จะไม่ให้พระเณรไปไหน ท่านหวงมาก ไม่อยากให้ออกไป
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สัมผัสรูปเสียงกลิน่ รส กลับมาจะมีสญั ญาอารมณ์ตกค้างอยู่ในใจ เวลาเดินจงกรมก็จะ
คิดถึงภาพทีเ่ ห็น เป็ นอันตรายมากต่อความสงบของจิตใจ
ถาม ลูกเกิดเวทนา เป็ นโรคไขข้อ นัง่ ได้ระยะหนึ่งจิตจะบอกให้หยุดนัง่ เป็ นเพราะสติ
ไม่แก่กล้า หรืออินทรีย ์ ๕ ยังไม่พร้อม
ตอบ สติก็เป็ นหนึ่งในอินทรีย ์ ๕ เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ เวลานัง่ ถ้ามีสติอยู่กบั คํา
บริกรรม จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ ความเจ็บทีเ่ กิดจากร่างกายจะไม่รุนแรง เท่ากับ
ความทุกข์ทเ่ี กิดจากการปรุงแต่งของใจ ถ้าใจไม่มโี อกาสปรุงแต่ง ความทุกข์ใจก็
จะไม่เกิด สติจะคุมใจให้อยู่กบั อารมณ์กรรมฐาน ก็จะนัง่ ได้นาน จะสงบ จะไม่
ค่อยเจ็บ
ถาม ส่วนมากจะไม่สงบ แต่ถา้ จิตสงบจะไม่ค่อยเจ็บ อยากนัง่ ให้นานกว่านี้ แต่ยงั ข้าม
ความเจ็บไปไม่ได้
ตอบ ต้องบริกรรมพุทโธๆให้ถเ่ี ลย ยอมตายไปกับพุทโธเลย
ถาม ใจยังไม่ถงึ
ตอบ ถ้าไม่สนใจความเจ็บ เจ็บก็เจ็บไป แต่ใจจะไม่ไปยุ่งกับมัน ให้ใจเกาะกับพุทโธไว้
ถ้าเกาะได้อย่างต่อเนื่อง ไม่นานใจจะปล่อยได้ ความเจ็บอาจจะหายไปหรือไม่
หายไปก็ได้ แต่ใจจะสงบเป็ นอุเบกขา ต้องทําอย่างนี้ เป็ นทีต่ ดั สินคดี แพ้ชนะก็
อยู่ตรงนี้แหละ
ถาม เคยมีคนพิการจากการนัง่ สมาธิเป็ นเวลานานหรือไม่
ตอบ ไม่มี ร่างกายนัง่ เฉยๆ ไม่พกิ ารหรอก จะพิการเพราะไปเทีย่ วมากกว่า เครื่องบิน
ตก รถชน พิการแบบนี้มากกว่า นัง่ เฉยๆไม่มใี ครพิการกัน ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ ก็ทรงนัง่ ประทับตัง้ แต่หกโมงเย็นจนสว่าง ก็ไม่พกิ าร กิเลสมันหลอกเราว่า
จะเป็ นนัน่ เป็ นนี่ เวลาปี นป่ ายหาความสนุก เล่นโน่นเล่นนี่ กิเลสไม่เคยบอกว่าจะ
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เจ็บตัว แต่พอจะนัง่ สมาธิ จะเป็ นนัน่ เป็ นนี่ข้นึ มาทันทีไม่สนใจความเจ็บ เจ็บก็
เจ็บไป แต่ใจจะไม่ไปยุง่ กับมัน ให้ใจเกาะกับพุทโธไว้ ถ้าเกาะได้อย่างต่อเนื่อง ไม่
นานใจจะปล่อยได้ ความเจ็บอาจจะหายไปหรือไม่หายไปก็ได้ แต่ใจจะสงบเป็ น
อุเบกขา ต้องทําอย่างนี้ เป็ นทีต่ ดั สินคดี แพ้ชนะก็อยู่ตรงนี้แหละ
ถ้าอยากอยู่ใกล้หลวงตาก็ให้ฟงั ธรรมะของท่าน องค์ท่านไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย แต่
อยู่ทธ่ี รรมะ โดยเฉพาะสมัยนี้มเี ครื่องบันทึกเสียง บันทึกภาพ เหมือนกับท่าน
ไม่ได้จากไป จากแต่ตวั แทนของท่าน จากแต่เครื่องมือของท่าน คือร่างกาย
ร่างกายเป็ นเหมือนเครื่องขยายเสียง ไม่มรี ่างกายแล้วท่านก็ไม่สามารถส่งเสียงให้
พวกเราฟังได้ เราก็ตอ้ งอาศัยของเก่าทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ ถ้าท่านยังอยู่วนั นี้ ท่านก็พูด
เรื่องเดียวกับทีท่ ่านเคยพูดมา
ถาม เรื่องทุกขเวทนานี่ยงั เป็ นปัญหาอยู่
ตอบ ให้ฝึกสติให้มาก ไม่ใช่เฉพาะเวลานัง่ สมาธิอย่างเดียว ทุกเวลาทีเ่ ราทําอะไรต่างๆ
ให้มสี ติอยู่กบั การกระทําของเรา
ถาม ถ้าทําอะไรแล้วก็ท่อง เกิดแก่เจ็บตาย เป็ นการเจริญสติ หรือไม่
ตอบ เป็ นสติทจ่ี ะควบคุมใจไม่ให้ฟ้ งุ ซ่าน ไม่ให้ลอยออกไปทีอ่ น่ื
ถาม ลูกกําลังปักผ้า เป็ นรูปพระพุทธเจ้า ตอนทีท่ รงแสดงปฐมเทศนา ปักไปก็ท่องไป
ประมาณ ๑ ชัว่ โมง รู้สกึ เหนื่อยมากก็หยุด
ตอบ หยุดแล้วก็ดูงานทีท่ าํ ต่อไป ถ้าเหนื่อยแสดงว่าจิตใกล้จะสงบแล้ว จิตไม่อยาก
ท่องแล้ว ก็ไม่ตอ้ งท่อง ให้รู้อยู่กบั งาน ถ้าจิตไม่รู้อยู่กบั งาน ยังคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้
ก็ตอ้ งบริกรรมเกิดแก่เจ็บตาย หรืออาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น
กระดูก
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ถาม คนทีป่ กั ผ้าผืนนี้ตอนแรกตายไปแล้ว ทุกครัง้ ทีป่ กั ก็จะ คิดถึงเขา เขาเป็ นมะเร็ง
เขาปักได้หนึ่งในสีก่ ็เสียชีวติ ไป ทุกครัง้ ทีเ่ อามาปักต่อก็จะคิดถึงเกิดแก่เจ็บตาย
ตอบ ทําถูกแล้ว คิดอย่างนี้จะได้ไม่ประมาท ควรทํากิจทีต่ อ้ งทํา กิจทีไ่ ม่ตอ้ งทําก็
ปล่อยไป มาเร่งภาวนาจะดีกว่า
ถาม ยังถามตัวเองอยู่วา่ ยังหวงยังห่วงอะไรอยู่หรือเปล่า
ตอบ ต้องคิดว่าเอาอะไรไปไม่ได้เลย เรามีหน้าทีป่ ล่อยวาง เพือ่ ดับความทุกข์ใจ ปฏิบตั ิ
เพือ่ ทําใจให้เป็ นกลางตลอดเวลา ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ต้องทําใจให้เฉยให้
ได้ ให้คดิ ว่าเป็ นธรรมดา มีมาก็มไี ป ไม่มอี ะไรเป็ นของเรา เวลาตายจะมีทกุ ข์ ๒
ส่วน ส่วนหนึ่งก็คอื ความเจ็บ อีกส่วนหนึ่งก็คอื การพลัดพรากจากร่างกาย ถ้า
เข้าใจว่าร่างกายไม่เทีย่ ง เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ตวั เราของเรา ก็จะลดความ
กลัวลดความทุกข์ไปได้ ส่วนความเจ็บนี่ ถ้าควบคุมใจไม่ให้ไปอยากให้ความเจ็บ
หายไป ปล่อยวางความเจ็บ ทําใจให้สงบได้ ก็จะไม่เป็ นปัญหาอะไร หน้าทีข่ องเรา
อยู่ทก่ี ารดูแลใจของเรา อย่างอืน่ ดูแลไม่ได้ ดูแลได้ในระดับหนึ่ง พอถึงเวลาดูแล
ไม่ได้ ก็ไปทําอะไรไม่ได้ ขันธ์ของใครก็ตาม ของพระพุทธเจ้า ของครูบาอาจารย์ก็
เป็ นเหมือนกันหมด ถึงเวลาจะเป็ นอะไรไป เราก็หา้ มไม่ได้ ตอนนี้เขาให้เป็ นตัว
เรา ต่อไปเขาจะเป็ นตัวเขาบ้าง จะกลับไปเป็ นดินนํา้ ลมไฟ เราก็หา้ มเขาไม่ได้
พยายามภาวนาให้มาก นัง่ สมาธิให้มาก เวลาไม่ได้นงั ่ สมาธิก็ให้เจริญสติ ด้วยการ
เดินจงกรม หรือทํากิจกรรมต่างๆทีต่ อ้ งทํา ก็ทาํ ไป ให้มสี ติคุมความคิดไว้ คิดให้
น้อยทีส่ ุด ถ้าจะคิดก็ให้คดิ ไปในทางธรรม เกิดแก่เจ็บตาย ดินนํา้ ลมไฟ คิดอย่าง
นี้แล้วจะไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว จะเย็น จะรับความเจ็บของร่างกายได้ ร่างกายเจ็บก็รู้วา่
เจ็บ แต่เจ็บครึ่งเดียว คือเจ็บทีก่ าย ไม่ได้เจ็บทีใ่ จ ใจจะเฉย เหมือนได้ยนิ เสียง
จะดังจะค่อยก็ไม่เป็ นปัญหา ถ้าไม่ไปมีอารมณ์ดว้ ย ถึงแม้เสียงจะค่อยถ้าไม่ชอบ
ก็จะบาดใจได้ ไม่ได้อยู่ทด่ี งั หรือค่อย จะทุกข์มากหรือน้อย อยู่ทใ่ี จไปมีอารมณ์
มากหรือน้อย พอมีอารมณ์แล้ว แม้ความเจ็บจะนิดเดียวก็จะรับไม่ได้ จึงต้องฝึ ก
นัง่ ให้เจ็บ อย่ากลัวความเจ็บ ปล่อยให้เจ็บไป หัดอยู่กบั ความเจ็บ ด้วยการ
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บริกรรมพุทโธๆ หรือพิจารณาด้วยปัญญาว่า เป็ นสภาวธรรมทีห่ า้ มไม่ได้ ทีเ่ รา
ต้องพบ ตราบใดทีย่ งั มีร่างกายนี้อยู่ ก็ตอ้ งพบกับความเจ็บนี้ พอยอมรับความ
จริงนี้แล้ว จะทําให้ความทุกข์ทางใจเบาบางลงไป หรือไม่มเี ลย ถ้าปล่อยวางได้
เต็มทีก่ ็จะเฉยๆ ร่างกายจะเจ็บก็เจ็บไป
ถาม ใจไม่กระสับกระส่าย
ตอบ ใช่ ใจจะนิ่ง ด้วยสติ ด้วยปัญญา สติสมาธิปญั ญาศรัทธาวิริยะเป็ นพลังใจ
ศรัทธาคือเชื่อว่าการปฏิบตั นิ ้ ถี ูกแล้ว วิริยะคือความขยันในการเจริญสติ ทีเ่ ป็ น
งานหลัก ต้องเจริญตัง้ แต่ต่นื จนหลับ สติมคี วามสําคัญในทุกกรณี ไม่วา่ จะทํา
อะไรก็ตาม ต้องมีสติประกบใจอยู่ตลอดเวลา พอมีสติแล้วใจจะนิ่งเป็ นสมาธิ พอ
พิจารณาทางปัญญาจะเห็นอริยสัจทันที จะเห็นทุกข์สมุทยั นิโรธมรรค เห็นสมุทยั
ก็จะละได้ทนั ที สติสมาธิปญั ญาเป็ นธรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน สติมาก่อน พอได้สติ
แล้วก็จะได้สมาธิ แล้วก็จะได้ปญั ญาต่อไป แต่จะไม่เกิดขึ้นเอง สติก็ส่วนสติ
สมาธิก็ส่วนสมาธิ เวลาเจริญสติในขณะทีเ่ ดินจงกรม ก็จะได้แต่สติ ไม่ได้สมาธิ
จะได้สมาธิก็ตอ้ งนัง่ สมาธิ ต้องให้ร่างกายนิ่ง ไม่ทาํ อะไรเลย มีสติคุมใจไม่ให้คดิ
อะไรเลย ให้อยูก่ บั การบริกรรม หรืออยู่กบั ลมหายใจเข้าออก จนกว่าจะรวมลง
เป็ นสมาธิ จึงจะเป็ นสมาธิจริง พอได้สมาธิแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิด
ปัญญาขึ้นมาเอง
ปัญญาจะเกิดก็ต่อเมือ่ ได้พจิ ารณาไตรลักษณ์ ทีม่ อี ยู่ในสภาวธรรมต่างๆ เริ่มจาก
สิง่ ภายนอกก่อน สิง่ ทีย่ งั ติดอยู่ เช่นรู ปเสียงกลิน่ รส ทีเ่ ป็ นเหมือนยาเสพติด เวลา
อยากแล้วไม่ได้เสพสัมผัสก็จะทุกข์ ถ้าไม่ตดิ รู ปเสียงกลิน่ รส ก็จะไม่อยาก ก็จะ
ไม่ทกุ ข์ ต้องปล่อยรูปเสียงกลิน่ รส อย่าไปแสวงหา อย่าไปอยากเสพ ถ้าต้อง
รับประทานอาหาร ก็รบั ประทานเหมือนรับประทานยา อย่ารับประทานเพือ่ รู ป
เสียงกลิน่ รส รับประทานเพือ่ ระงับความหิว นี่คอื การละรูปเสียงกลิน่ รส ละลาภ
ยศสรรเสริญ พอละภายนอกได้แล้ว ก็เข้ามาละขันธ์ ๕ เริ่มต้นทีร่ ู ปขันธ์คอื
ร่างกาย ทัง้ ของเราและของผูอ้ น่ื ถ้าชอบความสวยงามในร่างกายของผูอ้ น่ื ก็ตอ้ ง
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พิจารณาส่วนทีไ่ ม่สวยงาม แล้วความชอบก็จะหายไป ก็จะไม่มรี าคะตัณหา
ความอยากเสพกาม หรือจะพิจารณาความไม่เทีย่ งของร่างกายก็ได้ พิจารณาว่า
เกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตาย ทัง้ ของเราและของผูอ้ น่ื พิจารณาจนยอมรับความจริง
ได้ก็จะปล่อยวาง ไม่ฝืนความจริง แก่ก็แก่ เจ็บก็เจ็บ ตายก็ตาย เรื่องของร่างกาย
ก็จะหมดปัญหาไป
จะพิจารณาอสุภะในรูปแบบไหนก็ได้ พิจารณาอาการ ๓๒ หรือจะดูซากศพก็ได้
คนเราเวลาตายแล้ว น่ารักไหม สวยงามไหม เป็ นเพียงธาตุ ๔ ตายแล้วเผาเหลือ
อะไร เหลือแต่ข้เี ถ้า ร่างกายก็มเี ท่านี้ ตัวเราอยู่ตรงไหน ไม่มหี รอก เราไปสมมุติ
กันเอง เหมือนไปสมมุตขิ องต่างๆว่าเป็ นของเรา ได้บา้ นมาก็วา่ เป็ นบ้านของเรา
ได้รถมาก็วา่ เป็ นรถของเรา ได้อะไรมาก็เป็ นของเราไปหมด ความจริงไม่ได้เป็ น
ของเราเลย เราไปสมมุตกิ นั เอง พิจารณาแบบนี้แล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์ แล้วก็จะ
ปล่อยวางได้ ถ้าไปชอบไปอยากได้ ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา เวลาร่างกายเป็ น
อะไรก็อยากจะหนีจากมันไป
เช่นเวลาเป็ นอัมพฤกษ์อมั พาตก็อยากหนีจาก
ร่างกายนี้ไป ก็ฆ่าตัวตาย นี่ก็เป็ นกิเลส เป็ นความอยากอีกแบบหนึ่ง ร่างกายจะ
เป็ นอย่างไรก็อยู่กบั มันไป เจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่กบั มันไป จนกว่ามันจะหยุดหายใจ
รับรู้เฉยๆ ใจเป็ นกลางตลอดเวลา เช่นเดียวกับความเจ็บปวดของร่างกาย เวลา
เจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไป ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะอยูก่ บั มันได้ นี่เป็ นเรื่องของปัญญา แต่
ต้องทําสลับกับสมาธิ
เวลาคิดมากๆจะเหนื่อยหรือฟุ้งขึ้นมา ก็ตอ้ งหยุด แล้วกลับไปทําสมาธิใหม่
เพราะเวลาทีจ่ ติ ฟุ้งนี่กเิ ลสเข้ามารบกวนแล้ว ก็จะไม่เห็นความจริง จะหวงจะ
เสียดายจะอยาก ต้องกลับเข้าไปพักในสมาธิให้จติ สงบ เวลาทีจ่ ติ สงบก็อย่า
พิจารณา ให้น่ิงให้นานทีส่ ุด เป็ นเวลาพักผ่อนของจิต เวลาเข้าสมาธิให้หยุด
ความคิดปรุงแต่ง บางคนคิดว่าพอจิตเริ่มสงบเป็ นสมาธิแล้วควรจะเริ่มพิจารณา
ไม่ใช่ ต้องปล่อยให้จติ อยู่ในความสงบความนิ่งก่อน จนกว่าจะถอนออกมาเอง
แล้วเริ่มคิดปรุงแต่ง จึงพิจารณาทางไตรลักษณ์ต่อไป พิจารณาว่าทุกอย่างเป็ น
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ไตรลักษณ์ ไปห้ามเขาไม่ได้ มีสุข มีทกุ ข์ มีไม่สุขไม่ทกุ ข์ มีพระอาทิตย์ข้นึ พระ
อาทิตย์ตก มีกลางวันกลางคืน เราก็อยู่กบั เขาได้ ไม่มอี คติกบั กลางวันกลางคืน
แล้วทําไมไปมีอคติกบั สุขกับทุกข์ทาํ ไม เวลามีความสุขก็ดใี จ มีความทุกข์ก็เสียใจ
เวลาเจ็บก็ไม่ชอบ เกลียดกลัว พอมีความสุขก็หลง อยากให้สุขไปนาน อย่างนี้
เรียกว่ามีอคติ มีรกั มีชงั มีกลัว มีหลง ต้องเฉยๆ เหมือนเฉยกับฝนตกแดดออก
ฝนตกก็ไม่ดใี จเสียใจ ฝนหยุดก็ไม่ดใี จเสียใจ ความเจ็บของร่างกายมีก็มไี ป เราก็
อยู่ของเราได้ ถ้าไม่มอี คติ ก็จะไม่มอี ะไรมารบกวนใจ เพราะไม่มตี ณั หา ไม่มี
วิภวตัณหา
ปฏิบตั เิ พือ่ ให้เห็นตรงนี้ ให้เห็นกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ให้เห็นว่าเวลา
ตัณหาเกิดขึ้นแล้ว จะทุกข์ทรมานใจ ถ้าละตัณหาได้ทกุ ข์ก็จะดับไป สิง่ ทีเ่ ป็ น
ปัญหาก็คอื ตัณหานี่เอง พอเห็นอย่างนี้แล้ว ก็จะไม่อยากกับสิง่ ต่างๆ มาก็ปล่อย
ไปก็ปล่อย ความเจ็บมาก็อยู่กบั เขาไป เวทนาไม่ใช่ปญั หา ตัวปัญหาคือตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา กามตัณหา ปฏิบตั ไิ ปแล้วจะเข้าถึงอริยสัจ ๔ เพราะทุกข์ก็
เป็ นหนึ่งในไตรลักษณ์ ส่วนใหญ่เราจะเห็นอนิจจังการเปลีย่ นแปลง แต่ไม่เห็น
ทุกข์ ทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยาก ไม่ให้มนั เปลีย่ นแปลง เวลาสุขก็ไม่อยากให้มนั
หายไป ความอยากไม่ให้มนั หายไปนี้ คือต้นเหตุของความทุกข์ ถ้าพร้อมทีจ่ ะรับ
การจากไปของเขา ก็จะไม่เกิดตัณหาความอยาก ก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจ เพราะ
การบรรลุธรรมต้องบรรลุทอ่ี ริยสัจ ๔ บรรลุทท่ี กุ ข์สมุทยั นิโรธมรรค ถ้ามรรค
ทํางานเต็มทีก่ ็จะละสมุทยั ได้ ทุกข์ก็จะดับ เป็ นนิโรธขึ้นมา มรรค คือปัญญา ที่
พิจารณาจนเห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนัตตา ควบคุมบังคับไม่ได้ ทุกอย่างมา
ลงที่ สัพเพ ธัมมา อนัตตา บังคับเขาสังเขาไม่
่
ได้ พวกเราชอบไปสังเขา
่
ตลอดเวลา สังให้
่ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
ถาม ทําไมเวลาท่านอาจารย์พูดแล้วดูมนั ทําง่าย แต่ลูกทํายาก
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ตอบ ก็เหมือนเวลาเห็นคนอืน่ พิมพ์ดดี ก็ดูวา่ ง่ายเหลือเกิน แต่พอเวลามาพิมพ์เองแล้ว
มันยาก ต้องจิ้มทีละตัว เป็ นเพราะไม่ได้ฝึกหัด คิดตามตัณหาตลอดเวลา ทําตาม
ความอยากตลอดเวลา
ถาม ปัญหาเกิดทีใ่ จของเรา
ตอบ ใช่ เกิดทีใ่ จของเรา เรามองแต่ข ้างนอก เอาความอยากของเราไปประทับตราไว้
กับทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามอง ไม่ใช้ปญั ญา ต้องเอาอนัตตาไปมอง เพราะเราเผลอ
สติ
ถาม สติไม่ทนั ท่านอาจารย์สอนให้พจิ ารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เวลาเกิดจริงๆมัน
ไม่ได้ผล มันรู้ดว้ ยสัญญา
ตอบ ต้องพิจารณาบ่อยๆ ต้องมีสติ มีสมาธิให้มาก ถึงจะเป็ นปัญญา
ถาม เวลานัง่ สมาธิแล้วมีนิมติ เห็นกระดูกขึ้นมา จะให้พจิ ารณาไปเลยหรือให้รอก่อน
ตอบ การทําสมาธิโดยหลักแล้ว ต้องการให้น่ิงให้ว่าง ให้เป็ นอุเบกขา ถ้ามีนิมติ ปรากฏ
ขึ้นมา แล้วสามารถน้อมเข้ามาให้เกิดปัญญาได้ ก็นอ้ มเข้ามา เช่นเห็นอสุภะ เห็น
อนิจจังไม่เทีย่ ง เห็นอนัตตา ก็จะเป็ นปัญญาอบรมสมาธิ ทําให้จิตสงบนิ่งได้
ถาม สงบเพือ่ ให้มกี าํ ลัง
ตอบ ใช่ เพราะความนิ่งจะดึงกิเลสไว้ กิเลสไม่สามารถทําอะไรได้ พอออกจากความนิ่ง
แล้ว กิเลสยังไม่มกี าํ ลัง ก็ให้ดงึ จิตไปทางมรรค จนกว่ากิเลสมีกาํ ลังดึงจิตไปทาง
กิเลส ก็กลับเข้าสมาธิใหม่
ถาม เวลาพิจารณาทางมรรคหลังออกจากสมาธิแล้ว แต่ไม่ได้คดิ อย่างแยบคาย แสดง
ว่าปัญญามีไม่มากพอ
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ตอบ ปัญญาไม่พอ ต้องนึกภาพไปก่อน ถ้าต้องเสียสิง่ นัน้ สิง่ นี้ไป จะทําใจได้หรือไม่
เวลาทีต่ อ้ งสัมผัสกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ เช่นคนด่าเรา ทําใจได้ไหม ต้องทําการบ้านไป
ก่อน จนกว่าจะเจอของจริง เมือ่ เจอแล้วจะรู้วา่ ผ่านหรือไม่ผ่าน เหมือนนักมวย
ซ้อมชกกระสอบทรายเก่ง แต่พอขึ้นเวทีก็ถูกน็อคลงไป ก็ตอ้ งกลับมาซ้อมใหม่
เวลาอยู่กบั หลวงตาจะดีมาก เพราะหลวงตาเป็ นเหมือนคู่ชกบนเวที เวลาไม่ได้อยู่
ต่อหน้าท่านก็เหมือนทําการบ้าน พออยู่ต่อหน้าท่านจะรู้วา่ มีสติปญั ญาหรือไม่
ถาม เวลาสวดมนต์ก็คดิ ว่ามีสติ พอเผลอนิดเดียวหลุดไป ไม่รู้สกึ ตัวเลย
ตอบ สติเป็ นธรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
ถาม ความคิดเป็ นธาตุรู้
ตอบ ความคิดเป็ นสังขาร เป็ นอาการของธาตุรู้ ทีร่ ู้อยู่ตลอดเวลา
ถาม ความคิดมันเกิดดับ เกิดดับ
ตอบ ใช่ แต่ตวั รู้ไม่เกิดไม่ดบั
ถาม ความคิดเป็ นอาการของธาตุรู้
ตอบ อาการของธาตุรู้มอี ยู่ ๔ คือเวทนาความรู้สกึ สัญญาความจําได้หมายรู้ สังขาร
ความคิดปรุงแต่ง วิญญาณความรับรู้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีเ่ ข้ามาทางตาหู
จมูกลิ้นกาย พวกนี้เกิดดับ พอมีเสียงมากระทบทีห่ ูก็รบั รู้ พอเสียงหายไปความ
รับรู้ก็หายไปด้วย แต่ตวั รู้คอื จิตนี่รู้อยู่ตลอดเวลา
ถาม จุดประสงค์สาํ คัญคือ ให้ตวั รู้น่รี ู้เฉยๆ
ตอบ ไม่ให้มอี คติกบั สิง่ ทีร่ บั รู้ ให้ปล่อยวาง ไม่ให้เกิดกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
สงครามระหว่างธรรมกับกิเลสอยู่ในใจเรา คือมรรคกับสมุทยั ต้องละตัณหาด้วย
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สติสมาธิปญั ญา ถ้าสติสมาธิปญั ญา มีกาํ ลังมากกว่าตัณหา ก็จะดับทุกข์ได้ ถ้า
ตัณหามีกาํ ลังมากกว่า ก็จะเกิดทุกข์
ถาม เอาตัวรู้มาพิจารณา
ตอบ เอารูปเสียงกลิน่ รสมาพิจารณาเพือ่ ปล่อยวาง เห็นอะไรก็อย่าไปยึด ไปติด ให้สกั
แต่วา่ รู้
ถาม ทีบ่ อกว่าอย่าไปยึดติดนี่เป็ นปัญญา
ตอบ เป็ นปัญญาถ้าคิดไปในทางมรรค คิดยึดติดก็จะเป็ นตัณหา
ถาม ต้องพยายามปล่อยวาง
ตอบ ต้องฝื นกิเลส ถ้าชอบได้ก็ตอ้ งชอบเสียด้วย เช่นชอบได้เงิน ก็ตอ้ งชอบเสียด้วย
ชอบทําบุญให้ทาน ถ้าไม่ชอบทําบุญให้ทาน เวลาเงินหายไป ๑๐ บาท ๒๐ บาท ก็
จะเสียใจ ถ้าเคยให้ทานบ่อยๆจะเฉยๆ
ถาม เวลาฝึ กก็คดิ ว่าไม่เสียใจ พอเวลาเจอของจริง ลึกๆแล้วยังเสียใจอยู่
ตอบ ดีกว่าตอนทีย่ งั ไม่ได้ฝึก ไม่ถงึ กับร้องไห้
ถาม ยังพอทําใจได้แต่ไม่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ตอบ เพราะปัญญาไม่เต็มร้อย
ถาม เวลาทําบุญมากๆบ่อยๆนี่ เวลาของหายแล้วจะไม่ค่อยเสียดาย
ตอบ ถ้าจะไม่ให้เสียดายเลย ก็ตอ้ งปล่อยร่างกายให้ได้ ถ้าปล่อยได้แล้ว เวลาของ
หายไปจะรู้สกึ เฉยๆ เพราะพวกเรารักร่างกายมากทีส่ ุด ถ้าปล่อยร่างกายได้แล้ว
ของอย่างอืน่ จะไม่เป็ นปัญหาเลย
อย่างพระภิกษุน่กี ็ปล่อยข้าวของหมดแล้ว
ร่างกายก็ไปปล่อยไว้ในป่ า ยอมตาย กลัวสิง่ ใดก็ออกไปหาสิง่ นัน้ กลัวความมืดก็
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ออกไปหาความมืด กลัวงูก็เดินเข้าในป่ า ยอมให้งูกดั ตอนนัน้ จิตจะรู้สกึ กลัวมาก
ถ้าพิจารณาด้วยปัญญา ก็จะคิดว่าอย่างมากก็แค่ตาย อย่างไรก็ตอ้ งตายอยู่ดี พอ
ยอมรับความจริงนี้ ก็จะหายกลัว จิตจะดิง่ ลงสู่ความสงบ ปล่อยวางร่างกาย จะ
ไม่เสียดายร่างกาย ข้าวของยิง่ ไม่เสียดาย เวทนาก็ตอ้ งปล่อยให้เจ็บไป ปล่อยให้
หายไปเอง ถ้าไม่หายก็ไม่เป็ นไร เพราะใจวางเฉยได้ นี่คอื การปล่อยรูปขันธ์นาม
ขันธ์ แล้วก็เข้าไปปล่อยในจิต ทีย่ งั มีกเิ ลสหลบซ่อนอยู่ ต้องปล่อยเป็ นขัน้ ๆ
ปล่อยกาย ปล่อยเวทนา ปล่อยจิต ตามลําดับ
ถาม หมายถึงรูปราคะ อรูปราคะ ใช่หรือไม่
ตอบ รูปราคะ อรูปราคะ คือยินดีในความสงบทีล่ ะเอียดและความสว่างไสวของจิต ที่
เรียกว่าจิตเดิมเป็ นประภัสสร แต่ไม่ใช่จติ บริสุทธิ์ จิตเดิมก็คอื จิตทีม่ กี เิ ลส
ละเอียดทีส่ ุดหลบซ่อนอยู่ เช่นรูปราคะ อรูปราคะ พวกฤาษีทเ่ี ข้าฌานได้ จะพบ
จิตเดิมนี้ คือจิตทีเ่ ป็ นประภัสสร แต่ไม่รู้วา่ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา มี
พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวทีร่ ู้ ทีห่ ลวงตาเล่าว่า สิง่ ทีเ่ ป็ นจุดเป็ นต่อมนัน้
เป็ นภพชาติ ก็คอื จิตประภัสสรนี่แหละ ถ้ายังติดจิตประภัสสร ก็ยงั ติดภพติดชาติ
ถ้าได้ฟงั จากหลวงตามาก่อน จะทําให้ไม่หลง พอไปถึงตรงนัน้ ก็จะปล่อยทันที ถ้า
ไม่ได้ฟงั ก็จะเห็นว่าเป็ นของวิเศษ จะผ่านไปได้ ก็ตอ้ งมีปญั ญาวิเคราะห์ ว่าเป็ น
ไตรลักษณ์
ถาม ถ้าไม่ได้ฟงั หลวงตาก็จะติดอยู่ตรงนัน้
ตอบ จะติดอยู่ตรงนัน้ ก่อน จะคิดว่าเป็ นนิพพาน เพราะเป็ นความสงบทีล่ ะเอียดมาก
คือจิตประภัสสรนี้ ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆ จะเห็นว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา
สว่างแล้วก็จะมัวลง พอมัวลงก็จะทําให้สว่างขึ้นมาใหม่ จนกว่าจะพิจารณาเห็นว่า
เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะปล่อยวาง
ถาม อาทิตย์หน้าจะกลับต่างประเทศ
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ตอบ พยายามนัง่ สมาธิเดินจงกรมให้มาก สติจะได้มกี าํ ลัง
ถาม สัดส่วนการนัง่ การเดิน ทีด่ ที ส่ี ุดคืออะไร
ตอบ ถ้าทําสมาธิก็ควรนัง่ มากกว่าเดิน ถ้าเจริญปัญญาก็ควรเดินมากกว่านัง่
ถาม คอยบอกตัวเองเสมอว่า ทุกคนต้องตาย สามีก็ตอ้ งตาย ลูกก็ตอ้ งตาย แต่เวลา
เขาตายจริงๆ จะร้องไห้หรือเปล่า ไม่แน่ใจ
ตอบ ถ้าซ้อมอยู่บ่อยๆก็จะไม่รอ้ ง ปัญหาอยู่ทก่ี ารปล่อยร่างกายของเรามากกว่า คนอืน่
ตายไปเราร้องไห้เดีย๋ วเดียวก็ผ่านไป ถ้าปล่อยวางร่างกายของเราได้ ความกลัวก็
จะหมดไป เวลาเกิดความกลัวต้องปล่อยให้ได้ เวลาอยู่คนเดียวเปลีย่ วๆแล้วคิด
ว่ามีใครเข้ามา ต้องบอกตัวเองว่าตายเป็ นตาย จะได้ผลทันที ถึงแม้จะเป็ นภัยที่
ไม่จริง แต่ใจคิดว่าจริงก็ใช้ได้ ไม่ตอ้ งเจอของจริงก็ได้
ถาม ทําแบบจําลอง
ตอบ ใช่ เป็ นแบบจําลองทีเ่ ราเชื่อว่าเป็ นจริง ใจจะดิง่ เข้าสู่ความสงบ ความกลัวตัวสัน่
จะหายไปหมด
ถาม มีคนพิการจากการนัง่ สมาธิหรือไม่
ตอบ มีแต่จากการไปเทีย่ วมากกว่า
ถาม ทีท่ ่านอาจารย์พูดถึงธรรมในจิต มันเป็ นสังขารหรือเปล่า
ตอบ เป็ นอารมณ์ต่างๆ เช่นโลภโกรธหลง ดีใจ เสียใจ
ถาม สิง่ ทีไ่ ม่ใช่สงั ขารคืออะไร
ตอบ คือใจ ตัวรู้ ไม่เกิดไม่ดบั รู้อยู่ตลอดเวลา
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ถาม ถ้าอย่างนัน้ ผูท้ ห่ี มดอายุแล้ว ตัวรู้ก็ยงั มีอยู่
ตอบ ยังมีอยู่ ร่างกายไม่มแี ล้วแต่ตวั รู้น้ ยี งั มีอยู่ เพียงแต่ไม่มเี ครื่องมือ ทีจ่ ะติดต่อกับ
ผูท้ ม่ี รี ่างกายได้ แต่ยงั ติดต่อกับพวกทีม่ พี ลังจิตได้ คือพวกทีเ่ ข้าสมาธิได้ ตัวรู้กบั
ตัวรู้ยงั ติดต่อกันได้ แต่รู้เรื่องนี้ไม่สาํ คัญ เท่ากับรู้วา่ ใจดับทุกข์ได้หรือไม่ คือรู้
อริยสัจ ๔ ทุกข์สมุทยั นิโรธมรรค
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