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กัณฑ์ท่ี ๔๒๒

ผึ้งแตกรัง

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔
วันนี้เหมือนผึ้งแตกรัง เวลาครูบาอาจารย์จากไปแต่ละครัง้ นี่ ผึ้งทีเ่ กาะอยู่กบั ครูบา
อาจารย์ก็แตกรัง หารังใหม่กนั ก็ยงั ดีทท่ี ่านบอกว่ามีรงั ใหม่อยู่ทไ่ี หนบ้าง ไม่อย่างนัน้ จะ
เสียเวลาหากัน ถ้าท่านไม่บอกก็จะไม่แน่ใจ ถ้าได้ยนิ จากหลายกระแสก็จะเกิดการสับสน
ได้ ถ้าท่านเป็ นคนพูดเอง ก็จะตัดความลังเลสงสัยไปได้ พวกเราควรเอาการจากของท่าน
ไปนี้มาสอนใจ ว่าไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน ไม่มที พ่ี ง่ึ ใดทีจ่ ะดีเท่ากับตัวเราเอง ถ้าพึง่
ผูอ้ น่ื แล้วเขาจากเราไป เราก็จะลําบาก แต่ทพ่ี ง่ึ ทีอ่ ยู่ในใจเรานี้ จะอยู่กบั เราไปตลอด ไม่
ว่าเราจะไปไหนจะมีทพ่ี ง่ึ เสมอ
จึงควรพยายามสร้างทีพ่ ง่ึ ให้เกิดขึ้นภายในใจให้ได้
ในขณะทีย่ งั สามารถทําได้ เพราะถ้าร่างกายนี้เป็ นอะไรไปแล้ว จะไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ก็
จะขาดทีพ่ ง่ึ ไปข้างหน้าก็ไม่รู้วา่ จะได้ไปพบทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริงนี้อกี เมือ่ ไหร่ จึงควรสร้าง
สรณะขึ้นมาภายในใจตัง้ แต่บดั นี้ไป ด้วยการปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า ของครู
บาอาจารย์ทเ่ี ราเคารพนับถือ ให้ยดึ คําสอนของท่านเป็ นอาจารย์ เพราะคําสอนไม่ได้ตาย
ตามท่านไป ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า “ธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ชอบนี้ แล จะเป็ น
ศาสดาของพวกเธอต่อไป”
คําสอนของหลวงตานี้ ก็จะเป็ นอาจารย์แทนหลวงตาต่อไป พวกเราจึงไม่ได้อยู่โดย
ปราศจากอาจารย์ คําสอนของท่านทีไ่ ด้ถูกบันทึกไว้ก็มมี าก ทัง้ ทีเ่ ป็ นหนังสือ เป็ นแผ่นซีดี
และเป็ นภาพวีดโี อ ทีพ่ วกเราไม่ควรเก็บไว้ในลิ้นชัก หรือตัง้ ไว้บนหิ้งไว้กราบเฉยๆ แต่
ควรหมันเปิ
่ ดดูเปิ ดฟังอย่างสมํา่ เสมอ เพราะธรรมคําสอนนี้เป็ นอกาลิโก ไม่ได้เสือ่ มไป
กับกาลเวลา กับการจากไปของครูบาอาจารย์ คําสอนของท่านทีส่ อนในขณะทีท่ ่านมีชวี ติ
อยู่ มีประสิทธิภาพอย่างไร คําสอนนัน้ ก็ยงั มีประสิทธิภาพอยู่อย่างนัน้ ถึงแม้ว่าสรีระของ
ท่านได้จากไปแล้วก็ตาม แต่คาํ สอนของท่านไม่ได้จากพวกเราไป ถ้าน้อมเอาคําสอนของ
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ท่านมาสอนใจแล้วปฏิบตั ติ าม ก็จะได้รับประโยชน์เหมือนกับขณะทีท่ ่านสอนต่อหน้าเรา
ไม่มคี วามแตกต่างกัน ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ทก่ี ารจากไปของท่าน แต่อยู่ทก่ี ารน้อมเอาคํา
สอนของท่านให้เข้ามาสู่ใจ เพราะคําสอนทีย่ งั อยู่ในหนังสือหรืออยู่ในสือ่ ต่างๆนัน้ ยัง
ไม่ใช่ความจริงสําหรับเรา จะเป็ นความจริงก็ต่อเมือ่ ได้นอ้ มเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบตั ิ เพือ่
ชําระความโลภความโกรธความหลง เป็ นความจริงทีจ่ ะอยู่กบั ใจไปตลอด ไม่วา่ ใจไปที่
ไหน จะมีคาํ สอนคอยดูแลรักษาปกป้ องใจ ไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก จะรักษาใจให้มแี ต่
ความสุข ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม
คําสอนหลักมีอยู่ ๓ ขัน้ คือ ทาน ศีล ภาวนา เป็ นมรรค เป็ นทางพาให้จิตใจหลุดพ้น
จากความทุกข์ต่างๆ ทีเ่ กิดจากสมุทยั คือตัณหาทัง้ ๓ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา และ
วิภวตัณหา ทานศีลภาวนาจะทําให้กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาหมดไปจากใจ
นิ โรธคือความดับทุกข์ทกุ ชนิด ในใจ ก็จะเป็ นผลตามมา จะไม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยู่
ในใจเลย มีแต่ความสุขทีเ่ รียกว่าปรมังสุขงั เพียงอย่างเดียว พวกเราจึงควรเชื่อมันในคํ
่ า
สอน ทีส่ อนให้เราทําบุญให้ทาน รักษาศีล และภาวนา ไม่ตอ้ งสงสัยว่าเป็ นทางทีถ่ ูก
หรือไม่ เพราะเป็ นทางทีถ่ ูกแล้ว ได้รบั การรับรองมาตลอดระยะเวลา ๒๕๐๐ กว่าปี แล้ว
ไม่มพี ระสาวกองค์ใดออกมากล่าวตําหนิ ว่าไม่ใช่ทางทีจ่ ะนําไปสู่มรรคผลนิพพานเลย
แม้แต่องค์เดียว มีแต่ออกมารับรองกันทุกองค์ ว่านี่แหละคือทางทีแ่ ท้จริง ทางทีถ่ ูกต้อง
เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ทีจ่ ะพาให้เราอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆ
พอมีความเชื่อมันในหลั
่
กธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว วิริยะคือความพากเพียร
ความขยัน ก็จะตามมา จะปฏิบตั มิ าก ก็จะสําเร็จอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่เชื่อก็จะปฏิบตั นิ อ้ ย
จะสําเร็จช้า เหมือนตักนํา้ ใส่ต่มุ ถ้าตักทีละขันก็จะช้ากว่าตักทีละปี ๊บ ถ้าตักมาก ตักเร็ว
ตักบ่อย ก็จะเสร็จเร็ว ถ้าปฏิบตั มิ ากก็จะบรรลุเร็ว ปฏิบตั นิ อ้ ยก็จะบรรลุชา้ และอาจจะ
ไม่ได้บรรลุก็ได้ เพราะร่างกายมีแต่จะแก่ลงไป อ่อนกําลังลงไปตามลําดับ ถ้าไม่รีบ
ปฏิบตั กิ ็อาจจะไม่ทนั กับเวลาของสังขารร่างกาย จึงไม่ควรประมาท ควรระลึกเสมอว่า
ร่างกายนี้ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน จะตายเมือ่ ไหร่ก็ได้ ดังทีไ่ ด้ยนิ ข่าวคราวทีเ่ กิดขึ้นอย่างไม่
คาดฝัน กับคนทีไ่ ม่คดิ ว่าจะตายกัน ควรเอาความตายของบุคคลเหล่านี้มาเป็ นคติ
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เตือนใจ ไม่ให้น่ิงนอนใจ ให้มคี วามกระตือรือร้น ทีจ่ ะรีบปฏิบตั กิ จิ ทีส่ าํ คัญนี้ให้เสร็จสิ้น
ไปโดยเร็ว กิจอืน่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นก็อย่าไปเสียเวลาทํา ให้ทาํ ในกิจทีจ่ าํ เป็ น เช่นการดูแลรักษา
อัตภาพร่างกาย ทํามาหากินเลี้ยงชีพ เป็ นกิจจําเป็ นทีจ่ ะต้องทํากันทุกคน แม้แต่นกั บวชก็
ต้องทํา
การเลี้ยงชีพของนักบวชก็คอื การบิณฑบาต การเลี้ยงชีพของฆราวาสญาติโยม ก็คอื การ
ทํางานทําการต่างๆ เพือ่ จะได้มรี ายได้มาซื้อสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ ก็ควรจะทําเท่าที่
จําเป็ นเท่านัน้ อย่างพระก็ออกบิณฑบาตเพียงวันละครัง้ ไม่ได้ออกบิณฑบาตวันละ ๓-๔
ครัง้ เพราะจําเป็ นต้องทําเพียงครัง้ เดียว บิณฑบาตตอนเช้าได้อาหารมาก็เหลือเฟื อ
พอเพียงกับการอยู่ไปหนึ่งวันแล้ว
ไม่ตอ้ งไปบิณฑบาตรอบกลางวันและรอบเย็นอีก
ญาติโยมก็เช่นเดียวกัน ทํามาหากินให้มรี ายได้พอกับรายจ่ายก็พอแล้ว อย่าไปเสียเวลา
หามามากจนเกินไป เอาเวลามาหาธรรมะจะดีกว่า มาปฏิบตั ธิ รรม มาสร้างมรรค ที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้เจริญให้มาก ถ้าต้องการนิโรธคือการดับทุกข์ มรรคก็คอื
ทานศีลภาวนานี่เอง ทีพ่ วกเราต้องทําให้มาก
ทานคือการให้สง่ิ ต่างๆทีม่ มี ากเกินความจําเป็ น ไม่ได้หมายถึงให้ไปหาสิง่ ต่างๆมาให้ทาน
ถ้าไม่มอี ะไรจะให้ก็ไม่ตอ้ งให้ อย่างพระนักบวชนี้ ท่านได้ให้ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง
ไปหมดแล้ว ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปหาทรัพย์มาให้ทานอีกแล้ว เรื่องทานสําหรับนักบวชนี้ก็
เป็ นอันว่าหมดภาระไป นอกจากได้มาอีกก็ค่อยทําไป แต่ไม่ได้มาจากการไปแสวงหา
ได้มาเนื่องจากมีศรัทธาถวาย ก็เอาไปทําประโยชน์ต่อ ไม่ใช่งานของนักบวชแล้ว เพราะ
ได้ทาํ เต็มทีแ่ ล้ว ในการให้ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ให้จนไม่มอี ะไรเหลือติดตัวแล้ว
นอกจากอัฐบริขาร คือเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องอยู่ของนักบวช เช่นไตรจีวรบาตรเป็ นต้น มี
สมบัตเิ พียง ๘ ชิ้นทีไ่ ม่สามารถให้ใครได้ เพราะจําเป็ นต่อการดํารงชีพ ถ้าบวชไปนานๆ
แล้วมีศรัทธาถวายให้มากเกินความจําเป็ น ก็จะไม่เก็บไว้ จะให้ทานไปให้หมด ไม่ได้บวช
เพือ่ มาหาลาภสักการะเพือ่ เอาไปทําทาน ถ้าญาติโยมไม่มสี มบัตทิ เ่ี หลือใช้แล้ว มีแต่ส่งิ ที่
จะต้องเก็บเอาไว้ใช้สาํ หรับตนเอง ก็ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปทํามาหากิน เพือ่ หาเงินหาทองมา
ทําบุญให้ทาน เพราะไม่ตอ้ งทําแล้ว
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ควรทํางานขัน้ ต่อไปคือรักษาศีล รักษาศีล ๕ ไปก่อน แล้วขยับขึ้นไปรักษาศีล ๘ ถ้า
อยากจะรักษาศีลมากกว่านัน้ ก็ออกบวชถือศีลของนักบวชไป ถ้าเป็ นชายก็บวชเป็ น
พระภิกษุรกั ษาศีล ๒๒๗ แต่ศีลทีจ่ ะสนับสนุนการเจริญสมาธิและปัญญานี้ ศีล ๘ ก็
พอเพียง เพราะศีล ๒๒๗ ส่วนใหญ่ก็ไม่มอี ะไรทีส่ าํ คัญไปกว่าศีล ๘ ส่วนใหญ่จะเป็ น
กฎระเบียบสําหรับการอยูร่ ่วมกัน หรือการประพฤติตนให้เหมาะสมต่อฐานะของนักบวช
ทีต่ อ้ งมีความสุภาพเรียบร้อย แต่ศีลสําคัญของพระก็มอี ยู่ ๔ ข้อเท่านัน้ คือปาราชิก ๔
ถ้าละเมิดก็ถอื ว่าขาดจากการเป็ นนักบวช ส่วนศีลข้ออืน่ ๆก็ยงั สามารถแก้ได้ ทําผิดแล้วก็
ยังชําระได้ ปลงอาบัตไิ ด้ แต่ศีลทีช่ าํ ระไม่ได้ปลงไม่ได้ ก็คอื ปาราชิก ๔ คือ ๑. การเสพ
เมถุนหรือการร่วมสังวาสกับคนหรือสัตว์ ๒. การฆ่ามนุษย์ ๓. การลักทรัพย์ ๔. การ
อวดอุตริมนุสธรรม คืออวดคุณวิเศษทีไ่ ม่มใี นตน ถ้าเป็ นคุณวิเศษทีม่ ใี นตนก็ไม่เป็ น
ปาราชิก อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เราเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงตรัส
ความจริง ถ้าไม่ทรงตรัสก็ไม่มใี ครทราบ ท่านจึงต้องประกาศให้ผูอ้ น่ื ได้ทราบว่า ทรงเป็ น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีท่ รงตรัสรู้โดยพระองค์เอง สิ้นจากความโลภโกรธหลง
แล้ว ทรงประกาศจากพระทัยทีส่ ะอาดบริสทุ ธิ์ ไม่ได้ตอ้ งการผลตอบแทนจากผู ้ฟัง เช่น
ความเคารพนับถือหรือลาภสักการะ แต่เป็ นการบอกเพือ่ ผูอ้ น่ื จะได้รู้ความสามารถของ
พระองค์ เหมือนกับหมอทีป่ ระกาศว่าตนรักษาโรคมะเร็งได้ เพือ่ คนทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งจะ
ได้มารักษา ถ้าไม่ประกาศก็จะไม่มใี ครรู้
ปัญหาในปัจจุบนั อยู่ทไ่ี ม่มใี ครรับรอง ถ้ามีคนอยากจะหลอกชาวบ้าน พูดว่าได้บรรลุเป็ น
พระอรหันต์แล้ว ก็จะไม่มใี ครรับรองได้ จึงไม่ค่อยกล้าพูดกัน ว่าได้บรรลุธรรมขัน้ นัน้ ขัน้
นี้แล้ว เพราะกลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็ นปาราชิกได้ นอกจากบุคคลทีม่ บี ารมีมากๆอย่าง
หลวงตา เนื่องจากท่านได้อบรมสังสอนลู
่
กศิษย์ลูกหาเป็ นจํานวนมาก ทีส่ ามารถพิสูจน์
และรับรองคําสอนของท่านได้ ท่านจึงพูดได้อย่างเต็มปาก และไม่มใี ครกล้าไปกล่าวหาว่า
ท่านเป็ นปาราชิก ตอนทีท่ ่านบอกว่าท่านไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว ก็มกี ารวิพากษ์วจิ ารณ์
ต่างๆนานากัน เนื่องจากมีธรรมเนียมว่าไม่ควรจะพูด ถึงแม้จะบรรลุก็ไม่ควรจะพูด
เพราะเสีย่ งกับการถูกกล่าวหาว่าเป็ นปาราชิก นี่คอื ศีลของพระ ๔ ข้อ ทีค่ ล้ายกับศีล ๕
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ของญาติโยม คือข้อทีเ่ ว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูด
ปด
ถ้ามีศีล ๕ บริสุทธิ์ ก็พอเพียงต่อการปฏิบตั สิ มาธิและปัญญา ถ้ามีศีล ๘ ก็จะทําให้การ
ปฏิบตั ไิ ด้ผลมากขึ้น เพราะจะช่วยตัดนิวรณ์คอื กามฉันทะ ทีจ่ ะขัดขวางจิตไม่ให้เข้าสู่
ความสงบ กามฉันทะคือความอยากในรู ปเสียงกลิน่ รส ทีจ่ ะต่อต้านไม่ให้นงั ่ สมาธิ เพราะ
อยากจะดืม่ อยากจะรับประทาน อยากจะดู อยากจะฟัง อยากจะออกไปเทีย่ ว พอไปอยู่
ทีเ่ งียบๆคนเดียว เพือ่ นัง่ ทําจิตให้สงบก็จะรู้สกึ เหงาว้าเหว่ ทําไม่ได้ ถ้าถือศีล ๘ ตัด
ความอยากในรูปเสียงกลิน่ รสได้ ก็จะนัง่ สมาธิได้ เช่นการถือศีลข้อที่ ๖ ไม่รบั ประทาน
อาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว รับประทานเท่าทีจ่ าํ เป็ นต่อร่างกาย รับประทานเหมือน
รับประทานยา ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหาร เช่นวันละ ๓-๔ มื้อ รับประทาน
เช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน อย่างนี้เป็ นกามฉันทะ รับประทานเพือ่ รสชาติ เพือ่
ความสุข จะทําให้เกิดนิวรณ์ ไม่สามารถนัง่ ทําจิตให้สงบได้ จะง่วงเหงาหาวนอนเวลา
รับประทานอิม่ แล้ว จะขี้เกียจ อยากจะนอน เดินจงกรมไม่ไหว นัง่ สมาธิก็จะสัปหงก ถ้า
จะเจริญสมาธิก็ควรถือศีล ๘
ถ้าถือศีล ๘ แล้วยังไม่คบื หน้า ยังง่วงเหงาหาวนอน ก็ตอ้ งอดอาหารบ้าง ผ่อนอาหารบ้าง
ดืม่ นํา้ ปานะแทนทีจ่ ะรับประทานอาหาร ถ้าท้องว่างตัวก็จะเบา ไม่งว่ ง สติจะดี จะควบคุม
จิตให้อยู่กบั กรรมฐาน เช่นการบริกรรมพุทโธ ได้งา่ ยกว่าตอนทีไ่ ม่ได้อดหรือผ่อนอาหาร
ก็ตอ้ งดูวา่ ถูกจริตหรือไม่ ถ้าอดแล้วกลับยิง่ ฟุ้งซ่าน คิดปรุงแต่งเรื่องอาหารตลอดเวลา ก็
จะไม่ถูกกับจริต ก็ตอ้ งใช้วธิ ีอน่ื เพือ่ แก้ความง่วงเหงาหาวนอน เช่นเดินจงกรมให้มาก
หรือไปอยู่ในสถานทีท่ น่ี ่ากลัว เช่นในป่ าช้า จะไม่รู้สกึ ง่วงนอน เพราะมีความหวาดกลัว
แต่ตอ้ งมีสติให้มกี าํ ลังทีจ่ ะควบคุมความกลัวให้ได้ก่อน เวลามีความหวาดกลัว ท่านสอน
ให้บริกรรมพุทโธๆไป อย่าไปคิดถึงสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดความหวาดกลัว เช่นได้ยนิ เสียงแล้วคิด
ว่าเป็ นผี ต้องหยุดความคิดนี้ ด้วยการบริกรรมพุทโธๆ หรือสวดบทอิตปิ ิ โส อรหังสัมมา
สวากขาโต สุปฏิปนั โน ไม่นานจิตก็จะสงบลง ความกลัวก็จะหายไป จะเห็นว่าความกลัว
ไม่ได้อยู่ทข่ี ้างนอก แต่อยู่ทข่ี ้างใน อยู่ทใ่ี จหลอกตัวเราเอง ใจเป็ นผีหลอกเราเอง ผีไม่ได้
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บอกว่าเขาเป็ นผี ใครเป็ นคนไปบอกว่าเขาเป็ นผี ก็เรานี่แหละ พอบอกว่าเป็ นผี ก็กลัวผี
ขึ้นมาทันที ทัง้ ๆทีผ่ ไี ม่เคยประกาศตัวเลยว่าเป็ นผี มีแต่เราเองไปว่าเขาเป็ นผี ความจริง
เขาไม่ได้เป็ นผี เขาเป็ นเสียง เช่นเสียงลมพัด ทําให้ใบไม้กิ่งไม้แกว่งไปแกว่งมา เราก็ไปว่า
เป็ นผี แล้วก็กลัวขึ้นมา ต้องดึงใจเข้ามาหาพุทโธ ธัมโม สังโฆ
ดังในพระสูตรทีส่ อนว่า เวลาเกิดความกลัวให้เจริญบทพระพุทธคุณ ถ้ายังไม่หายกลัว ก็
ให้เจริญบทธรรมคุณ ถ้ายังไม่หายอีก ก็ให้เจริญบทสังฆคุณ ให้เจริญไปเรื่อยๆ แล้ว
ความกลัวจะหายไป จิตจะสงบลงเป็ นสมาธิ นี่คอื อุบายทีจ่ ะบังคับให้บริกรรมพุทโธ เวลา
ไปอยู่ในสถานทีน่ ่ากลัว เวลาอยู่ในทีป่ ลอดภัยจะไม่กลัว ก็จะไม่บริกรรมพุทโธ ไม่ระลึก
ถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ เหมือนกับเวลาทีไ่ ม่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะไม่คดิ
หายามารับประทาน แต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะรีบหายามารับประทานทันที ฉันใดเวลาอยู่
ในทีป่ ลอดภัย ก็จะไม่ค่อยคิดถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ แต่พอไปอยู่ท่ี
เสีย่ งเป็ นเสีย่ งตาย ทีม่ คี วามหวาดกลัว ใจจะคิดถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆ
คุณ จะบริกรรมพุทโธๆแนบอยู่กบั ใจ การบริกรรมแนบติดอยู่กบั ใจอย่างต่อเนื่องนี่
แหละ ทีจ่ ะทําให้จติ รวมลงเข้าสู่ความสงบ นักภาวนาส่วนใหญ่จงึ ชอบไปหาทีเ่ ปลีย่ วๆที่
น่ากลัวภาวนา เพราะจะได้รบั ผล อยู่ในทีป่ ลอดภัยภาวนาเป็ น ๑๐ ปี ก็ยงั ไม่เห็นผล
เพราะไม่มคี าํ บริกรรมแนบติดอยู่กบั ใจอย่างต่อเนื่อง แนบอยู่เพียง ๒-๓ วินาทีแล้วก็
แวบไปหาเรื่องนัน้ เรื่องนี้ แต่เวลากลัวมากๆนี่ จะรีบหาทีพ่ ง่ึ เหมือนคนทีจ่ ะจมนํา้ เวลา
เจอซากศพลอยมาก็จะเกาะไว้ เพราะกลัวจมนํา้ ตาย ถ้าต้องการผลต้องเด็ดเดีย่ ว ไม่กลัว
อะไรทัง้ นัน้ ต้องเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ ว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้น
ความตายไปไม่ได้
การไปงานศพนี้ก็เพือ่ ให้พวกเราได้เจริญมรณานุสติกนั พวกเราไปกันแล้วได้เจริญกัน
บ้างหรือไม่ มีดวงตาเห็นธรรมกันบ้างหรือไม่ เพราะการเห็นความตาย การเห็นไตร
ลักษณ์ในร่างกาย จะทําให้มดี วงตาเห็นธรรม อย่างทีพ่ ระอัญญาโกณฑัญญะเห็นว่า “สิ่ง
ใดที่มีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา” คือนอกจากเห็นในร่างกาย
แล้ว ก็ยงั เห็นในทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ อะไรก็ตาม ทีเ่ กิดขึ้นก็ตอ้ งดับไปหมด เช่นลาภยศ
8

สรรเสริญสุข มีการเกิดขึ้นก็ตอ้ งมีการดับไป เมือ่ รู้แล้วก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ พร้อมทีจ่ ะให้เขา
จากไป ไม่กลัวความตาย ไม่กลัวการสู ญเสีย การพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆไป นี่คอื
จุดประสงค์ของการไปงานศพ ไม่วา่ จะเป็ นของใครก็ตาม ไปเพือ่ ให้เห็นอนิจจังทุกขัง
อนัตตาในร่างกาย เพือ่ จะได้ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่ได้ไปเพือ่ ไปรอรับอัฐิ นัน่ ไปแบบ
กิเลส ไปด้วยความโลภ อยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ แต่ไปเพือ่ ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตา เพือ่ ให้มี
ดวงตาเห็นธรรม มีธรรมจักษุ เพือ่ ดับความกลัวตายอย่างถาวร สมาธิดบั ได้ชวั ่ คราว ทุก
ครัง้ ทีไ่ ปอยู่ในทีน่ ่ากลัว ก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาอีก ต้องบริกรรมพุทโธอีกถึงจะดับได้
ความทุกข์เกิดจากความหลง ทีไ่ ปยึดไปติดไปอยาก ให้ร่างกายอยู่ไปนานๆ เป็ นสมุทยั
จึงต้องเจริญมรรคเจริญปัญญา ด้วยการไปงานศพ เพือ่ พิจารณาความตาย แล้วก็นอ้ ม
เข้ามาสู่ร่างกายของเรา ร่างกายทีอ่ ยู่ในโลงกับร่างกายของเรานี้เป็ นเหมือนกัน ถ้ารู้แล้วจะ
ทําใจได้ปล่อยได้ ใจก็จะไม่ทกุ ข์ เพราะได้เจริญมรรคอย่างเต็มทีแ่ ล้ว จะตัดความอยาก
ได้ คือความอยากให้ร่างกายอยู่กบั เราไป พอไม่มสี มุทยั ก็จะไม่มคี วามทุกข์ พอไม่มี
ความทุกข์ก็จะเป็ นนิโรธ คือความดับทุกข์ นี่คอื อริยสัจ ๔ ทุกข์สมุทยั นิโรธมรรค ทํางาน
เป็ นคู่ๆ มี ๒ คู่ คือทุกข์กบั สมุทยั เป็ นคู่หนึ่ง นิโรธกับมรรคเป็ นอีกคู่หนึ่ง ถ้าสมุทยั
ทํางานความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมา เช่นเวลาไปอยู่ในทีน่ ่ากลัว แล้วอยากจะให้ร่างกาย
ปลอดภัย ไม่อยากให้ร่างกายเป็ นอะไรไป ก็จะเกิดความหวาดกลัวเกิดความทุกข์ข้นึ มา
ภายในใจ ถ้ามีมรรคคอยสอนว่าร่างกายอย่างไรก็ตอ้ งตายอยู่ดี จะอยากให้เป็ นอย่างอืน่
ไปไม่ได้ ถ้าตอนนี้ถงึ เวลาทีจ่ ะต้องตาย ก็ตอ้ งปล่อยให้ตายไป ยอมตาย ถ้าทําอย่างนี้ได้
ก็จะตัดสมุทยั คือความอยากให้ร่างกายปลอดภัยได้ ถ้าไม่ยอมปล่อยก็จะทุกข์ ถ้าเรา
ยอมก็จะไม่ทกุ ข์ ยอมรับความจริงว่าอย่างไรก็ตอ้ งตาย ไม่ชา้ ก็เร็ว นี่เป็ นการต่อสู ้กัน
ระหว่างมรรคกับสมุทยั ถ้าอยากถ้ายึดติดก็จะทุกข์ ถ้ามีมรรคก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่อยาก
จะปล่อย พอปล่อยได้ก็จะไม่ทกุ ข์ จะไม่กลัว ถ้าปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ นี้แล้วก็แสดงว่ามีสรณะมีท่ี
พึง่ แล้ว ปลอดภัยจากความกลัวตายแล้ว
แต่ก็ยงั มีทกุ ข์กบั เรื่องอืน่ ทีต่ อ้ งแก้ต่อไป เช่นทุกข์กบั ความอยากมีคู่ครอง สาเหตุทต่ี อ้ งมี
คู่ครองก็เพราะเวลาอยู่คนเดียว จะว้าเหว่เศร้าสร้อยหงอยเหงา ก็ตอ้ งพิจารณาอสุภะ
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ความไม่สวยไม่งามของร่างกาย ถ้าเห็นว่าไม่สวยงามก็จะไม่อยากมีคู่ครอง ถ้าคู่ครองมี
อาการไม่ครบ ๓๒ หูหนวกตาบอด แขนขาดขาขาด ก็จะไม่มอี ารมณ์อยากอยู่กบั เขา จึง
ต้องพิจารณาส่วนของร่างกายทีไ่ ม่สวยไม่งาม ทีอ่ ยู่ภายใต้ผวิ หนัง เช่นเนื้อเอ็นกระดูก
อวัยวะต่างๆ ดูสง่ิ ทีเ่ ป็ นปฏิกูลทีร่ ่างกายต้องขับออกมา เช่นเหงือ่ ไคล ปัสสาวะ อุจจาระ
และกลิน่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา ถึงแม้ภายนอกจะสวยงาม ถ้าเห็นส่วนทีอ่ ยู่ภายใต้ผวิ หนัง
ด้วยปัญญา ก็จะระงับความกําหนัดยินดี ความอยากเสพกามได้ หรือจะพิจารณาดู
ร่างกายทีต่ ายไปแล้วก็ได้ ดูเวลาขึ้นอืดเน่าเฟะ น่าร่วมหลับนอนด้วยหรือไม่ ถ้าคู่ครอง
ตายไป คืนนี้จะนอนกับเขาได้หรือไม่ ถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆ ก็จะไม่อยากนอนกับเขา
ก็จะดับทุกข์ทเ่ี กิดจากราคะตัณหาได้ ราคะตัณหาทีท่ าํ ให้จติ ใจว้าเหว่ กินไม่ได้นอนไม่
หลับ ถ้าไม่ได้ร่วมหลับนอนกับคนทีช่ อบ ถ้าเห็นเขาเป็ นเหมือนซากศพ เป็ นเหมือน
เนื้อสัตว์ทช่ี าํ แหละขายในท้องตลาด เห็นตับไตไส้พงุ ก็จะดับความอยากได้ จะอยู่ตาม
ลําพังได้ ไม่ว ้าเหว่เศร้าสร้อยหงอยเหงา
ส่วนทุกข์ทเ่ี กี่ยวกับความเจ็บของร่างกาย ทีเ่ รียกว่าทุกขเวทนา ทีเ่ กิดขึ้นเวลาร่างกายเจ็บ
ไข้ได้ป่วย หรือเวลานัง่ สมาธินานๆ ก็ตอ้ งเจริญมรรคด้วยการพิจารณาให้เห็นว่า เวทนา
เป็ นอนิ จจังไม่เทีย่ ง เกิดขึ้นแล้วก็ดบั ไปเอง เป็ นอนัตตาควบคุมบังคับไม่ได้ อย่าไปอยาก
ให้ทกุ ขเวทนาหายไป ต้องสอนใจให้ยอมรับเวทนาทัง้ ๓ ชนิด ไม่วา่ จะเป็ นทุกขเวทนา
หรือสุขเวทนา หรือไม่ทกุ ข์ไม่สุขเวทนา ทีเ่ ป็ นเวทนาเหมือนกันหมด ถ้าใจไม่มอี คติ คือ
ชอบหรือไม่ชอบ ใจก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้าชอบหรือไม่ชอบก็จะทุกข์ เช่นชอบสุขเวทนา พอสุข
เวทนาหายไป ก็จะเสียใจเศร้าสร้อยหงอยเหงา ต้องหาสุขเวทนาอยู่เรื่อยๆ อย่างทีพ่ วก
เราหากัน ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ก็หาสุขเวทนานี้เอง เวลาอยู่คนเดียวจะเศร้าสร้อยหงอย
เหงา ก็ตอ้ งออกไปหารูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ เพือ่ ให้เกิดสุขเวทนา ทีต่ อ้ งจางหายไป ไม่ชา้
ก็เร็ว ทําให้ตอ้ งหาสุขเวทนาอยู่เรื่อยๆ ไม่มวี นั สิ้นสุด
เช่นเดียวกับทุกขเวทนา เวลาเกิดความเจ็บปวดก็จะหนี จะทําให้หายไป ถ้านัง่ แล้วเจ็บก็
ต้องขยับตัว เพือ่ ให้ความเจ็บหายไป แต่ขยับได้ไม่นานก็เจ็บขึ้นมา ก็ตอ้ งขยับอีก ขยับ
อยู่เรื่อยๆ ต้องสอนใจให้ปล่อยวาง ทําใจให้เป็ นอุเบกขา ยอมรับว่าทําอะไรไม่ได้ แต่
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สามารถรับได้ถา้ ไม่มอี คติ คือไม่รงั เกียจ ไม่อยากให้หายไป ไม่อยากหนีจากไป ปล่อยให้
เขามา ปล่อยให้เขาไป เวลาไปก็ไม่เหนี่ยวรัง้ ไว้ ไม่วง่ิ ตาม เช่นเวลาสุขเวทนาจากไป ก็ไม่
วิง่ ตาม เวลาทุกขเวทนามา ก็ไม่วง่ิ หนี เดีย๋ วเขาก็ไปเอง เราอยู่เฉยๆ ทําใจให้น่งิ ด้วยการ
บริกรรมพุทโธๆ เหมือนตอนทีต่ ่อสูก้ บั ความกลัว พอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็บริกรรมพุท
โธๆไป เราเป็ นคนบอกเองว่าเขาเป็ นทุกขเวทนา เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็ นทุกขเวทนาเลย
เราบอกเอง แล้วก็ไปรังเกียจเขา ต้องหยุดตัวทีไ่ ปว่าเป็ นทุกขเวทนา ตัวทีอ่ ยากจะหนีไป
ด้วยการบริกรรมพุทโธๆให้ถ่ี ไม่ให้คดิ ถึงทุกขเวทนา ถ้าไม่คดิ ได้แล้ว ความทุกข์ใจที่
รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายก็จะดับไป
ทุกข์ทเ่ี กิดจากสมุทยั คือความไม่ชอบทุกขเวทนา จะดับไปด้วยมรรค คือการเจริญสมาธิ
นี่เอง ถึงแม้ทุกขเวทนาทางร่างกายไม่ดบั ไปด้วย ใจจะไม่เดือดร้อน จะอยู่ดว้ ยกันได้
ต่างฝ่ ายต่างอยู่ ทุกขเวทนาก็อยู่ของเขาไป ใจก็สงบเย็นสบายไม่เดือดร้อนไปชัว่ คราว ถ้า
จะให้ไม่เดือดร้อนอย่างถาวร ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาพิจารณา ว่าเขาไม่ได้วา่ เขาเป็ นทุกขเวทนา
เลย เราไปว่าเขาเอง แล้วก็ไปกลัวเขา อยากให้เขาหาย ถ้าเราไม่วา่ เขาเป็ นทุกขเวทนา เขา
เป็ นของเขาอย่างนี้ จะอยู่ก็อยู่ไป ไม่ตอ้ งไปยุ่งกับเขา เพราะเขาเป็ นอนิ จจังทุกขังอนัตตา
ห้ามเขาไม่ได้ ไม่เทีย่ ง เดีย๋ วก็เปลีย่ นไป ไม่ตอ้ งไปอยากให้เขาหายไป ถ้าอยากก็จะเป็ น
สมุทยั ทําให้เกิดทุกขังขึ้นมา ถ้าไม่ได้อยากให้เขาหายไป หรืออยากจะหนีจากเขาไป ก็จะ
ไม่มสี มุทยั ทีจ่ ะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมา ซึง่ เป็ นความทุกข์ทร่ี ุนแรงกว่าทุกขเวทนา พอ
ทุกข์ทเ่ี กิดจากสมุทยั นี้ดบั ไป ทุกขเวทนาทางร่างกายก็จะไม่รุนแรง อยู่ดว้ ยกันได้ ไม่
เดือดร้อน นี่คอื การเจริญมรรคในขัน้ ของเวทนา
ขัน้ ต้นต้องเจริญมรรคในขัน้ ของร่างกายก่อน ขัน้ ความตาย ขัน้ อสุภะ แล้วก็เจริญขัน้ ของ
นามขันธ์คอื เวทนา จากนัน้ ก็เข้าไปในจิต ทีย่ งั มีสุขทุกข์เช่นเดียวกับนามขันธ์ ต้อง
พิจารณาแบบเดียวกัน เวลาสุขก็อย่าไปอยากให้สุขไปตลอด เวลาทุกข์ก็อย่าอยากให้
หายไป ปล่อยให้ทกุ ข์ไป ไม่ตอ้ งไปยุง่ กับเขา ถ้าไปยุ่งก็จะเป็ นสมุทยั จะเป็ นทุกขสัจ ต้อง
เจริญมรรคเพือ่ ทีจ่ ะดับทุกข์ทเ่ี กิดจากสมุทยั คือความอยากให้เขาอยู่ หรืออยากให้เขา
หายไป พอรู้ทนั แล้วต่อไปก็จะปล่อยวางได้หมด นิ โรธความดับทุกข์อย่างสมบูรณ์ ก็จะ
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เป็ นผลตามมา นี่คอื การปฏิบตั เิ พือ่ ดับความทุกข์ขนั้ ต่างๆ ทีพ่ วกเราทุกคนสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ เพราะมีคนสอนแล้ว ไม่ตอ้ งคลําทาง เพียงแต่เดินตามไปเท่านัน้ เอง มีทางให้
เดินอยู่แล้ว ไม่ตอ้ งสร้างทาง เพราะมีพระพุทธเจ้า มีครู บาอาจารย์ทาํ ทางให้พวกเราเดิน
แล้ว ท่านได้เดินไปก่อนแล้ว ให้เดินตามท่านไปเท่านัน้ เอง ไม่เห็นจะยากเย็นอะไรเลย
ทําไมไม่เดินไปกัน เพราะยังติดกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้อยู่ ไม่รู้วา่ กําลังติดอยู่กบั
ลูกระเบิด ติดอยู่กบั งูพษิ ไม่รู้วา่ จะโดนลูกระเบิด จะโดนงูกดั พอระเบิดขึ้นมาก็ช่วย
อะไรไม่ได้ จึงขอให้พวกเราศึกษาและปฏิบตั ใิ ห้มาก แล้วสติสมาธิปญั ญาก็จะเกิดมากขึ้น
วิมตุ ติก็จะเป็ นผลทีต่ ามมาต่อไป
(ท่านอาจารย์ถามศิษย์ ทีไ่ ปร่วมงานพระราชทานเพลิง สรีระสังขารของหลวงตาพระมหา
บัว เมือ่ วันที่ ๕ มีนาคมว่า มีใครมีดวงตาเห็นธรรมกันบ้าง ลูกศิษย์ปรารภว่ามีแต่เรื่อง
จิตตกกัน)
ตอบ เพราะไม่มสี ติคอยควบคุมจิตใจ ปล่อยให้ไหลไปตามสังขารความคิดปรุงแต่ง
แล้วก็ว ้าวุน่ ขุน่ มัว ไปกับสิง่ ทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์ แทนทีจ่ ะเห็นว่าเป็ นเรื่องบุญเรื่อง
กรรม ของจิตแต่ละดวง
ถาม ไม่พจิ ารณากายจะได้ไหม ดูอาการของจิตแทน
ตอบ ถ้าไม่มปี ญั หากับร่างกายแล้ว ก็ไม่ตอ้ งพิจารณา ถ้ามีปญั หาแต่ไม่พจิ ารณา
ปัญหาก็จะไม่หมดไป จะข้ามไปทีจ่ ติ ก็ยง่ิ ยากใหญ่ เพราะจิตเร็วกว่าร่างกาย จับ
เต่ายังจับไม่ได้ แล้วจะจับลิงได้อย่างไร ถ้าไม่มปี ญั หากับความตายกับราคะ
ตัณหา ก็ไม่ตอ้ งพิจารณา ติดอยู่ตรงไหน ปัญหาอยู่ตรงไหน ก็ตอ้ งแก้ตรงนัน้
ในสติปฏั ฐานสูตรก็ทรงแสดงไว้แล้วว่า ให้ตงั้ สติทก่ี ายเวทนาจิตธรรมตามลําดับ
เป็ นขัน้ อยู่แล้ว พิจารณากายก่อน แล้วก็เวทนา แล้วก็จติ ส่วนธรรมคืออริยสัจ ๔
นี้ ก็มอี ยู่ในทัง้ ๓ ขัน้ ขัน้ กายก็มี ขัน้ เวทนาก็มี ขัน้ จิตก็มี ต้องผ่านอริยสัจ ๔ ทัง้
๓ ขัน้ นี้ ขัน้ กายก็มสี มุทยั ทีเ่ กี่ยวกับกาย คือความรักตัวกลัวตาย ขัน้ เวทนาก็คอื
ความรักสุขเวทนา ความไม่ชอบทุกขเวทนา นี่ก็เป็ นสมุทยั ขัน้ เวทนา ขัน้ จิตก็
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เหมือนกัน ความรักความสงบความสุขความละเอียดของจิต ก็เป็ นสมุทยั ในขัน้
ของจิต ต้องใช้มรรคคือสติสมาธิปญั ญาพิจารณา ให้รู้ทนั ว่าเป็ นไตรลักษณ์ แล้ว
ก็ปล่อยเขาไป
การพิจารณานี้เพือ่ ดับความทุกข์ความวุน่ วายใจ ไม่ได้ดบั อย่างอืน่ ร่ายกายก็
ไม่ได้ดบั เวทนาก็ไม่ได้ดบั ร่างกายกับเวทนาก็ยงั มีอยู่เหมือนเดิม ขันธ์ก็ยงั มีอยู่
เหมือนเดิม แต่ไม่ได้เป็ นเครื่องมือของกิเลสแล้ว เพราะถูกมรรคทําลายไป
หมดแล้ว ขันธ์ก็เลยกลายเป็ นเครื่องมือของธรรมะไป เช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้
ขันธ์ ๕ มาแสดงธรรม มาโปรดญาติโยม เวลาสังสอนญาติ
่
โยม ก็ตอ้ งใช้สงั ขาร
ความคิดปรุงแต่ง แต่ปรุงแต่งในเรื่องธรรมะเรื่องมรรค ใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ
แสดงธรรม พอธาตุขนั ธ์หมดสภาพ ก็ไม่สามารถใช้ได้ต่อไป
ขันธ์ก็ยงั เป็ นขันธ์อยู่เหมือนเดิม ขันธ์ของพระพุทธเจ้า ขันธ์ของปุถชุ นก็เป็ นขันธ์
เหมือนกัน เพียงแต่วา่ ขันธ์ของปุถชุ นยังเป็ นเครื่องมือของกิเลส กิเลสใช้ขนั ธ์
สร้างความทุกข์ให้กบั เรา ความทุกข์ต่างๆเกิดจากกิเลส ไม่ได้เกิดจากขันธ์ ขันธ์
เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่กเิ ลสไม่ยอมรับว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา กิเลสจะ
หลอกว่าเป็ น นิจจัง สุขงั อัตตา เทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นสุข เป็ นตัวเราของเรา จะ
คิดอย่างนี้เกี่ยวกับร่างกาย เกี่ยวกับสุขเวทนา อยากให้สุขไปตลอด อยากให้
ร่างกายอยู่ไปตลอด แต่ขดั กับความจริง ทีว่ า่ ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ตวั เราของ
เรา ไม่สามารถควบคุมบังคับเขาได้ นี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาทุกขัน้ ตอน ไม่
ว่าจะอยู่ในขัน้ ไหน ต้องพิจารณาไตรลักษณ์ เพือ่ ให้เกิดปัญญา
ต้องพิจารณาให้เห็นความไม่เทีย่ ง ของสิง่ ทีย่ งั ติดอยู่ ต้องเห็นว่าเป็ นทุกข์มากกว่า
เป็ นสุข ควบคุมบังคับไม่ได้ พอเห็นแล้วก็จะปล่อยวางได้ เวลาอยากให้เขาเป็ น
อย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็พจิ ารณาว่าบางทีก็เป็ นบางทีก็ไม่เป็ น เพราะไม่เทีย่ ง ถ้าไม่
เป็ นตามความอยาก ก็จะทุกข์ ถ้าเฉยๆ จะเป็ นอะไรก็เป็ นไป ไม่เป็ นก็ไม่เป็ น ก็
จะไม่ทกุ ข์ เพราะควบคุมบังคับไม่ได้ ต้องมองอย่างนี้กบั ทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะ
เป็ นลาภยศสรรเสริญ หรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เป็ นแบบเดียวกัน
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บังคับเขาไม่ได้ บังคับให้มรี ายได้เพิม่ มากขึ้นไปตลอดไม่ได้ บังคับให้ได้ตาํ แหน่ง
ทีต่ อ้ งการไม่ได้ บางทีก็ได้ บางทีก็ไม่ได้ บังคับให้มแี ต่การสรรเสริญอย่างเดียวก็
ไม่ได้ บางครัง้ ก็ตอ้ งถูกด่าถูกตําหนิบ ้าง เป็ นธรรมดา
เป็ นโลกธรรมทีต่ อ้ งสัมผัสรับรู้ดว้ ยกันทุกคน ถ้าไม่ยดึ ติดก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้ายึดติดก็
จะทุกข์ ถ้าเห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ก็จะไม่ยดึ ติด เห็นว่ามีเจริญมีเสือ่ มเป็ นธรรมดา
มีการเจริญลาภได้ ก็มกี ารเสือ่ มลาภได้ มีการเจริญยศได้ ก็มกี ารเสือ่ มยศได้ มี
สรรเสริญได้ ก็มนี ินทาได้ มีสุขกับรู ปเสียงกลิน่ รสได้ ก็มที กุ ข์กบั รู ปเสียงกลิน่ รส
ได้เหมือนกัน เช่นคนทีเ่ รามีความสุขด้วยตายไป ก็จะกลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา
เคยให้ความสุขกับเรา ตอนนี้ให้ความทุกข์กบั เราแล้ว ทีต่ อ้ งร้องห่มร้องไห้ กิน
ไม่ได้ นอนไม่หลับ ก็ใครล่ะ ก็เขาไม่ใช่หรือ
แล้วยังจะหลงยึดติดอยู่อกี หรือ ต้องรีบถอนตัวออกมา อยู่ดว้ ยกันได้ แต่อย่าไป
ยึดติด ต้องพร้อมทีจ่ ะรับกับการเปลีย่ นแปลงรับความตายของเขา ตอนนี้เขาดี
กับเรารักเราชอบเรา พรุ่งนี้เขาอาจจะเกลียดโกรธเราก็ได้ ให้คดิ อย่างนี้บา้ ง
เพราะไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นเหมือนเหรียญสองด้าน มีหวั มีกอ้ ย ต้องรับ
ได้ทงั้ สองด้าน ดีก็ได้ ไม่ดกี ็ได้ อยู่ก็ได้ ตายก็ได้ ตําแหน่งก็เหมือนกัน ขึ้นก็ได้
ลงก็ได้ ถูกไล่ออกก็ได้ ทีร่ บั ไม่ได้เพราะไปยึดติดไปหลงว่า จะต้องได้ จะต้อง
เป็ นอย่างนี้ พอไม่เป็ นอย่างทีค่ ดิ ใครเดือดร้อนละ ก็เรานี่แหละ บางทีถงึ กับฆ่า
ตัวตาย เพราะรับไม่ได้
ถ้ามีปญั ญาเห็นไตรลักษณ์อยู่ในใจตลอดเวลา จะรู้สกึ เฉยๆ จะรู้ทนั ไม่วา่ จะมา
แบบไหน จะรับได้ทกุ รูปแบบ มาข้างบนก็รบั ได้ มาข้างล่างก็รบั ได้ อย่างไรก็ได้
พวกเรารับได้ไหม ให้ไปอยู่ทไ่ี หนก็ได้ ตําแหน่งอะไรก็ได้ ขึ้นเงินเดือนก็ได้ ลด
เงินเดือนก็ได้ ไล่ออกก็ได้ ต้องคิดอย่างนี้ถงึ จะหลุดพ้นได้ อย่าคิดว่าต้องเป็ น
อย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เพราะเป็ นกิเลส เป็ นการทําลายใจ ต้องทําใจให้ลอยขึ้นลง
กับเหตุการณ์ต่างๆ เหมือนกับเรือ ทีล่ อยขึ้นลงตามนํา้ นํา้ ขึ้นก็ลอยขึ้น นํา้ ลงก็
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ลอยลง ใจของพวกเราก็ตอ้ งลอยขึ้นลง ไปกับลาภยศสรรเสริญสุข ขึ้นก็ได้ ลงก็
ได้
วิธีหนึ่งทีจ่ ะทําให้ไม่ทกุ ข์ก็คอื อย่าไปพึง่ ลาภยศสรรเสริญสุข อยู่แบบพระ ก็จะ
ตัดปัญหาเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขได้ อยู่แบบพระ ตามมีตามเกิด มักน้อย
สันโดษ เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น ความจําเป็ นของร่ายกายเรานี้ไม่มาก มีข ้าวรับประทาน
วันละมื้อก็อยู่ได้แล้ว จะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทอง ถ้าต้องใช้เงินทองเพือ่ ให้มี
ความสุข ก็จะเดือดร้อน เวลามีเงินทองไม่พอใช้ เวลารายได้ลดลงก็จะเดือดร้อน
เพราะต้องลดรายจ่ายลง ก็จะทุกข์ ถ้าได้ลดลงไว้ก่อนแล้ว ก่อนทีจ่ ะถูกบังคับให้
ลด ก็จะไม่เดือดร้อน ต้องทําตามพระพุทธเจ้า ทีเ่ คยอาศัยความสุขจากรูปเสียง
กลิน่ รสต่างๆ แต่ทรงเห็นว่าไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ จึงทรงละหมดเลย
เวลารับประทานอาหาร ก็รบั ประทานแบบรับประทานยารับประทานเพือ่ อยู่ ไม่ได้
รับประทานเพือ่ ความสุข ไม่ได้ดม่ื เพือ่ ความสุข เอาความสุขจากการทําจิตให้สงบ
จะดีกว่า ด้วยการบริกรรมพุทโธๆ ด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์เพือ่ ปล่อยวาง
จิตก็จะรวมลง เข้าสู่ความสงบทีม่ นคงแน่
ั่
นหนา กว่าความสงบทีเ่ กิดจากการ
บริกรรมพุทโธๆ เพราะนัน่ เป็ นระดับสมาธิ ส่วนการพิจารณาไตรลักษณ์แล้ว
ปล่อยวางได้น้ ีเป็ นระดับปัญญา ทีถ่ อนรากถอนโคนของกิเลสเลย ส่วนสมาธิเป็ น
เหมือนหินทับหญ้า ไม่ได้ถอนรากของกิเลส พอออกจากสมาธิ กิเลสก็จะงอกเงย
ขึ้นมา ความทุกข์ก็จะกลับมาใหม่
ในการปฏิบตั เิ บื้องต้นต้องเจริญสมาธิก่อน
เพราะง่ายกว่าการเจริญปัญญา
ยกเว้นถ้ามีจริตไปทางปัญญา พิจารณาปัญญาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว จะใช้
ปัญญาอบรมสมาธิก็ได้ ใช้ปญั ญาข่มจิตให้เข้าสู่สมาธิ ถ้าพิจารณาไม่เป็ น ก็ตอ้ ง
ใช้การบริกรรมไปก่อน เพราะง่ายกว่า พอออกจากสมาธิแล้ว ถ้าอยากจะให้จติ
สงบอย่างถาวร ก็ตอ้ งเจริญปัญญา ต้องพิจารณาไตรลักษณ์ เพือ่ ตัดสมุทยั ความ
อยากต่างๆ ต้องเจริญทัง้ สมาธิและปัญญา ไม่วา่ จะได้สมาธิดว้ ยปัญญา หรือการ
บริกรรมพุทโธ พอออกจากสมาธิ ก็ตอ้ งพิจารณาไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ ทีเ่ ป็ นทีต่ งั้
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ของความทุกข์ เนื่องจากจิตไปหลงยึดติด ต้องพิจารณาความแก่ความเจ็บความ
ตาย พิจารณาความไม่สวยไม่งาม พิจารณาทุกขเวทนา แล้วก็พจิ ารณาจิตไป
ตามลําดับ สมาธิไม่สามารถทําให้ความทุกข์ดบั ได้อย่างถาวร เช่นเวลาเกิด
ทุกขเวทนาก็บริกรรมพุทโธไป พอจิตรวมลงเป็ นสมาธิ ความทุกข์ก็ดบั ไปชัว่ คราว
แต่พอถอนออกมาแล้วมาเจอทุกขเวทนาใหม่ ก็จะต้องทุกข์อกี ถ้าใช้ปญั ญาตัด
ความอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไปได้ ปล่อยวางทุกขเวทนาได้ ก็จะไม่ทกุ ข์กบั
ทุกขเวทนาอีกเลย
การปฏิบตั ทิ งั้ หมดนี้ก็เพือ่ สอนให้ใจรู้เฉยๆ สักแต่วา่ รู้ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สอนว่า ได้ยนิ ก็สกั แต่วา่ ได้ยนิ เห็นก็สกั แต่วา่ เห็น อย่าไปรัก อย่าไปชัง อย่าไปมี
อคติกบั สิง่ ทีเ่ ห็น สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ สิง่ ทีส่ มั ผัสรับรู้ จะได้ไม่ทกุ ข์ ความดับทุกข์ก็อยู่ตรง
นี้เอง อยู่ในใจเรานี้ นิพพานก็อยู่ในใจเรานี้ ไม่ได้อยู่ทอ่ี น่ื เพราะนิพพานไม่ได้
เป็ นสถานที่ เมือ่ เช้านี้ก็ได้เทศน์วา่ ใจเป็ นเหมือนบ้าน มีหอ้ งอยู่หลายห้อง สวรรค์
เป็ นห้องหนึ่ง นรกเป็ นอีกห้องหนึ่ง อยู่ในใจเรา แล้วแต่เราจะเลือกเข้าห้องไหน
เหมือนบ้านทีม่ หี ลายห้อง มีหอ้ งนอน ห้องนํา้ ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องนัง่ เล่น
เราเป็ นคนเลือกว่าจะเข้าห้องไหน มีหอ้ งร้อน มีหอ้ งเย็น ห้องร้อนก็นรก ห้องเย็น
ก็สวรรค์ ส่วนใหญ่พวกเราชอบเข้าห้องร้อนกัน ใจถึงรุ่มร้อน ไม่ชอบเข้าห้องเย็น
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าห้องเย็น ด้วยการปฏิบตั ทิ านศีลภาวนา แต่พวกเรา
ชอบเข้าห้องโลภโมโทสันกัน เห็นอะไรก็โลภ เห็นอะไรก็โกรธ เห็นอะไรก็หลง ก็
เลยร้อนใจกัน
อย่าไปคิดว่าสวรรค์อยู่บนฟ้ านรกอยู่ในดิน นรกสวรรค์อยู่ในใจ เป็ นห้องๆ
แล้วแต่จะเข้าห้องไหน มีอยู่สองห้องใหญ่ๆ ห้องร้อนกับห้องเย็น แต่พวกเราชอบ
ห้องร้อนกัน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าห้องเย็น ให้ออกบวช ปลีกวิเวกอยู่ตาม
ลําพัง แต่พวกเราชอบเข้าหารู ปเสียงกลิน่ รสกัน แล้วก็รุ่มร้อนกัน แล้วก็สงสัย
ว่านรกมีจริง สวรรค์มจี ริงหรือไม่ ทัง้ ๆทีม่ อี ยู่ในใจตลอดเวลา กลับมองไม่เห็น
กลับไม่รู้วา่ เป็ นนรกเป็ นสวรรค์กนั นิพพานก็เป็ นสวรรค์ชนั้ สูงสุด ห้องทีเ่ ย็นทีส่ ุด
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ห้องเย็นมีหลายห้อง ห้องชัน้ เทพ ชัน้ พรหม ชัน้ นิพพาน ทีม่ คี วามเย็นต่างกันไป
ตามลําดับ ห้องร้อนก็มคี วามร้อนต่างกันไปเช่นเดียวกัน ห้องเดรัจฉาน ห้อง
เปรต ห้องนรก มีอยู่ในใจนี้ ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน
จึงไม่ควรสงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องมรรคผลนิพพาน เรื่องเวียนว่ายตาย
เกิด
เพราะอยู่ในใจของพวกเรา
เป็ นผลทีเ่ กิดจากการทําบุญทํากรรม
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน สพฺพปาปสฺส อกรณํ ละบาปทัง้ ปวง กุสลสฺสูป สมฺปทา
ยังกุศลให้ถงึ พร้อม สจิตฺต ปริโยทปนํ ชําระจิตให้บริสุทธิ์ ตัดความโลภโมโทสัน
ต่างๆ ให้หมดไปจากจิตจากใจ แล้วก็จะเป็ นนิพพานขึ้นมา จะได้เข้าห้องเย็น
ตามลําดับชัน้ ไปเรื่อยๆ ตัง้ แต่ชนั้ เทพไปถึงชัน้ นิพพาน จึงไม่ตอ้ งไปถามว่า
พระพุทธเจ้าอยู่ทไ่ี หน หลวงตาอยู่ทไ่ี หน ท่านก็อยู่ในห้องเย็นนี้แหละ ไม่ได้ไป
ไหนหรอก ตายแล้วไม่สูญ บรรลุนิพพานแล้วไม่ได้สูญไปไหน เหมือนกับที่
เป็ นอยู่ตอนนี้ เพียงแต่วา่ เย็นกว่านี้ สุขกว่านี้ สบายกว่านี้
อย่าลังเลสงสัย อย่าเสียดายสิง่ ต่างๆ ทีห่ ลงยึดติดอยู่น้ ี เพราะเป็ นไฟ ราคัคคินา
โทสัคคินา โมหัคคินา เป็ นไฟของราคะ ของโทสะ ของโมหะ ถ้าไม่โลภไม่อยาก
ไฟของความโลภความโกรธความหลง ก็จะดับไปเอง ก็คอื ความทุกข์ใจนี่เอง พอ
ความทุกข์ใจดับไปใจก็เย็น เป็ นสวรรค์เป็ นนิพพานขึ้นมา ไม่มใี ครทําแทนเราได้
นะ พูดมาแทบเป็ นแทบตายนี่ ทําแทนกันไม่ได้ ของใครของมัน เหมือน
รับประทานอาหาร รับประทานแทนกันไม่ได้ ต้องรับประทานกันเอง ถ้าไม่
รับประทานก็จะหิว ถ้ารับประทานก็จะอิม่
ถาม การทีจ่ ะพิจารณาจิตได้ตอ้ งผ่านกายไปก่อน ไม่ใช่อยู่ๆจะพิจารณาจิตได้เลย
ตอบ ถ้าไม่กลัวความตาย ไม่มกี ามารมณ์อยากจะมีเพศสัมพันธ์แล้ว ก็ไม่ตอ้ งพิจารณา
ร่างกาย
ถาม แต่ก่อนจะถึงจุดนัน้ ได้ ก็ตอ้ งผ่านการพิจารณาร่างกายมาก่อน ถูกต้องไหมครับ
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ตอบ ต้องผ่านมาก่อน
ถาม คนทีเ่ กิดมาเป็ นสกิทาคามี จะพิจารณาจิตได้เลย
ตอบ ยังไม่ผ่านร่างกาย ทําได้เพียงบางส่วน ทําให้ราคะเบาบางลงไป แต่ยงั ไม่หมด
ถาม ถ้าถึงจุดนัน้ ก็ตอ้ งรู้วา่ ทางทีถ่ ูก ต้องผ่านร่างกายก่อน
ตอบ ถ้ายังมีกามราคะอยู่ ก็ตอ้ งละให้ได้ก่อน
ถาม ต้องเริ่มทําใหม่ในชาติน้ ีหรือเปล่าคะ
ตอบ ไม่ตอ้ งเริ่มใหม่ ทําต่อได้เลย เพราะจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกาย พอจิตได้ร่างกาย
ใหม่ก็ทาํ ต่อได้เลย เหมือนคนขับรถพอรถเสีย ก็ไปหารถคันใหม่มาขับต่อ ไม่
ต้องหัดขับรถใหม่ พระสกิทาคามีจงึ มีเหลือเพียงชาติเดียว พอกลับมาเกิดอีกครัง้
หนึ่ง ก็จะผ่านร่างกายได้อย่างแน่นอน ก็จะเป็ นพระอนาคามี ถ้าตายไปก่อนได้
บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชนั้ สุทธาวาสทีม่ อี ยู่ ๕ ชัน้ จะเจริญ
วิปสั สนาในสวรรค์ คือในจิตทีเ่ ป็ นสวรรค์ชนั้ พรหมนัน่ แหละ เพราะไม่ตอ้ งมี
ร่างกายมาเป็ นเครื่องมือ เหมือนกับพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามี เพราะไม่มี
กามราคะแล้ว ถ้ายังมีกามราคะ ยังอยากในรู ปเสียงกลิน่ รสอยู่ ก็ตอ้ งมีร่างกาย
มีตาหูจมูกลิ้นกายไว้สําหรับดูฟงั ฯลฯ พอไม่มคี วามอยากในรู ปเสียงกลิน่ รสแล้ว
ร่างกายก็ไม่มคี วามจําเป็ นต่อไป ถ้ายังมีกามราคะ ก็ตอ้ งมีร่างกายเป็ นเครื่องมือ
ถ้าไม่มกี ามราคะ ก็ไม่ตอ้ งมีร่างกาย พระอนาคามีจงึ ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์อกี
ถาม ผูท้ จ่ี ะพิจารณาจิตได้ ก็คอื ผูท้ บ่ี รรลุอนาคามีแล้วเท่านัน้
ตอบ ต้องพิจารณากิเลสละเอียด ทีม่ อี ยู่ภายในจิต
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ถาม ฉะนัน้ ไม่วา่ ใครก็ตาม ต้องพิจารณาร่างกายก่อน ยกเว้นคนทีบ่ รรลุเป็ นพระ
อนาคามีแล้ว หรือคนทีห่ ลงไป ถึงไม่เข้าใจว่าต้องเป็ นอย่างนัน้
ตอบ ต้องละสักกายทิฐิ ละกามราคะให้ได้ก่อน
ถาม ถ้าเป็ นปุถชุ นธรรมดา ก็ตอ้ งพิจารณาร่างกายก่อน
ตอบ ต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา ไม่ยดึ ไม่ตดิ จะเกิดจะดับก็เป็ น
เรื่องของร่างกาย จะไม่ทกุ ข์กบั การดับของร่างกาย แล้วก็ตอ้ งพิจารณาอสุภะและ
ปฏิกูลของร่างกาย เพือ่ ดับกามราคะ ซึง่ เป็ นสังโยชน์ข ้อที่ ๔ พระโสดาบันได้ละ
สังโยชน์ ๓ ข้อแรก คือ สักกายทิฐิ ความเห็นว่าร่างกายเป็ นตัวเราของเรา ขันธ์ ๕
เป็ นตัวเราของเรา จะเห็นว่าเป็ นสภาวธรรม เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา จะไม่กลัว
ความตาย จะละความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ เพราะได้พสิ ูจน์
จากการปฏิบตั แิ ล้วว่า คําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็ นจริง ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีส่ มมุตกิ นั
ขึ้นมา เป็ นเหตุเป็ นผล จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ เพราะผูท้ ่ี
มีดวงตาเห็นธรรมนี้ก็คอื พระสงฆ์น่เี อง ก็คอื ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ผูท้ พ่ี จิ ารณา
จนเห็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจนในขันธ์ ๕ ก็จะละสังโยชน์ ความลังเลสงสัย และก็
จะเห็นว่าความสุขความทุกข์ ความดีความชัว่ นี้ อยู่ทก่ี ารกระทําของจิตเอง อยู่ท่ี
ความคิดของจิต คิดดีก็เป็ นสุข คิดชัว่ ก็เป็ นทุกข์ ก็จะไม่ทาํ บาปโดยเด็ดขาด
เพราะรู้วา่ การทําบาปจะทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา ก็จะละสีลพั พตปรามาสได้
ถาม ในสังโยชน์ ๓ ข้อแรกนี้ ต้องละข้อไหนก่อน
ตอบ ต้องละสักกายทิฐกิ ่อน อย่างพระอัญญาโกณฑัญญะ พอท่านเห็นว่ามีการเกิดการ
ดับเป็ นธรรมดา ก็จะไม่ยดึ ติด ไม่ทาํ บาปเพือ่ รักษาชีวติ เพราะจะทําให้จิตใจ
ตํา่ ลง จะเข้าห้องร้อนแทนทีจ่ ะเข้าห้องเย็น ถ้าเห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ ก็แสดง
ว่ามีดวงตาเห็นธรรม ก็จะเห็นพระพุทธเจ้า เพราะผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ นั้ ก็จะเห็น
ตถาคต จะเห็นอริยสงฆ์ดว้ ย คือเห็นว่าตนได้บรรลุเป็ นอริยสงฆ์แล้ว จะรู้วา่
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ความสุขความทุกข์ ความเจริญความเสือ่ ม อยู่ทก่ี ารกระทําของตน ไม่ได้อยู่ท่ี
พิธีกรรมต่างๆ ก็จะละสีลพั พตปรามาสได้
ถาม ถ้ามีรูปขันธ์แล้วจะต้องมีนามขันธ์ดว้ ยใช่ไหมคะ จะมีคนทีม่ รี ู ปขันธ์แต่ไม่มนี าม
ขันธ์ไหมคะ
ตอบ ซากศพมีรูปขันธ์แต่ไม่มนี ามขันธ์ นามขันธ์มอี ยู่ในจิตตลอดเวลา เพราะนามขันธ์
คือเวทนาสัญญาสังขารเป็ นอาการของจิต อย่างพระอนาคามีน้ จี ะไม่มรี ูปขันธ์
เพราะท่านไม่มรี าคะตัณหา แต่นามขันธ์ของท่านยังเป็ นเครื่องมือของกิเลสอยู่ ยัง
มีสงั โยชน์อยู่อกี ๕ ข้อ คือรู ปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ทีพ่ ระ
อนาคามีตอ้ งละให้ได้ เพือ่ จะได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์
ถาม อุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องสูงนี้ เป็ นการพิจารณาของมหาสติมหาปัญญา ทีห่ ลวง
ตากล่าวถึงใช่ไหมคะ
ตอบ เป็ นการพิจารณาปัญญาอย่างไม่หยุดหย่อน ไม่รู้จกั ประมาณ เลยเถิดไป แทนที่
จะพิจารณาให้จติ ฉลาดแหลมคม กลับฟุ้งซ่านขึ้นมา เพราะเกินกําลังของจิต ต้อง
พักจิต แต่ไม่พกั ก็เลยเป็ นอุทธัจจะฟุ้งซ่านขึ้นมา พิจารณาอย่างไรก็ไม่เห็น ไม่
เกิดประโยชน์ ต้องหยุดแล้วทําจิตให้สงบ พักจิตก่อน พอได้พกั แล้ว ก็จะ
พิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ถาม เหมือนทีห่ ลวงตาเทศน์วา่ ท่านต้องบังคับจิตให้อยู่กบั พุทโธใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ เพราะพิจารณาจนเลยเถิดไปแล้ว หลวงปู่มนบอกหลวงตาว่
ั่
าหลงสังขาร
ตอนต้นก็ตดิ สมาธิ ไม่ยอมออกไปพิจารณา หลวงปู่มนก็
ั ่ บอกว่า สมาธิเป็ น
เหมือนเศษเนื้อติดฟัน พอออกพิจารณาและเห็นผลก็ไม่ยอมหยุด
ถาม ถ้ามาถึงตรงนัน้ จะรู้เองหรือเปล่าคะ
ตอบ ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์บอกล่วงหน้าไว้ก่อน ก็จะติดสมาธิ ติดปัญญา
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ถาม การพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา เวลาเกิดเหตุการณ์จริงๆนี่ มันล้มทัง้ ยืนเลยค่ะ
ตอบ ยังไม่เป็ นปัญญาทีแ่ ท้จริง เป็ นจินตามยปัญญา ยังไม่เป็ นภาวนามยปัญญา ทีด่ บั
กิเลสดับความทุกข์ได้
ถาม ทําอย่างไรให้ถงึ ตรงนัน้ ได้ละ่ คะ
ตอบ ต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลา พอกิเลสโผล่มาปั๊บก็ตดั ได้เลย
ถาม กิเลสของแต่ละคนมันแตกต่างกันไหมคะ
ตอบ มีหนาบางต่างกัน แต่โลภโกรธหลงเหมือนกัน นักปฏิบตั ถิ งึ แบ่งไว้เป็ น ๔ พวก
คือ ๑. รู้งา่ ยและปฏิบตั งิ า่ ย ๒. รู้งา่ ยแต่ปฏิบตั ยิ าก ๓. รู้ยากแต่ปฏิบตั งิ า่ ย ๔. รู้
ยากและปฏิบตั ยิ าก รู้งา่ ยเพราะมีปญั ญาแหลมคม รู้ยากเพราะมีปญั ญาทึบ
ปฏิบตั งิ า่ ยเพราะกิเลสบาง ปฏิบตั ยิ ากเพราะกิเลสหนา
ถาม อันนี้เปลีย่ นได้ไหมคะ หรือเป็ นประจําจิตแต่ละดวง
ตอบ เป็ นบารมีทส่ี ร้างมาไม่เท่ากัน
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กัณฑ์ท่ี ๔๒๓

สนใจใฝ่ ธรรม

๒๔ เมษายน ๒๕๕๔
ยินดีทท่ี กุ คนมีความสนใจใฝ่ ธรรม เพราะไม่มอี ะไรมีคุณค่า เป็ นประโยชน์กบั ชีวติ จิตใจ
ยิง่ กว่าธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะมีธรรมะเท่านัน้ ทีท่ าํ ให้พวกเราได้หลุดพ้น
จากความทุกข์ และพบความสุขอย่างแท้จริงและถาวร ทีว่ ธิ ีดบั ทุกข์และสร้างความสุข
ต่างๆของโลกทําไม่ได้ เช่นการสร้างความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ จากลาภยศ
สรรเสริญ ทีใ่ ห้ความสุขในขณะทีไ่ ด้สมั ผัส แล้วก็จางหายไปเหมือนควันไฟ เหลือแต่
ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ความหิวความอยากความทุกข์ต่างๆ ทีท่ าํ ให้ตอ้ งไปหาความสุข
ใหม่อกี แต่ไม่มอี ะไรในโลกนี้ ทีจ่ ะดับความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นได้ นอกจากพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ การใฝ่ ธรรมยินดีในธรรมจึงเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง เป็ นคุณเป็ น
ประโยชน์กบั ชีวติ จิตใจอย่างแท้จริง อย่าให้ความยินดีในธรรมหายไปจากใจ ด้วย
การศึกษาธรรมะ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ เวลาว่างจากภารกิจการงานอืน่ ๆ แทนทีจ่ ะ
ดูหนังฟังเพลง ทีใ่ ห้ความสุขชัว่ คราว แต่ไม่เป็ นคุณเป็ นประโยชน์กบั จิตใจเลย
ถ้าได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมแล้ว จะเข้าใจธรรมะ จะสามารถปฏิบตั ธิ รรมได้อย่างถูกต้อง และ
บรรลุผลได้อย่างแน่นอน เหตุและผลเป็ นของคู่กนั เหตุทาํ ให้เกิดผล ถ้าเจริญเหตุทถ่ี ูก
ก็จะได้ผลทีถ่ ูก ถ้าเจริญเหตุทผ่ี ดิ ก็จะได้ผลทีผ่ ดิ การศึกษาธรรมะจึงเป็ นเรื่องสําคัญ
เป็ นอันดับแรก ทรงสอนปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ คือศึกษา ปฏิบตั ิ บรรลุผล ในเบื้องต้น
ต้องศึกษาจากผู ้รู้เช่นพระพุทธเจ้า ครัง้ แรกทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอน
มีนกั ศึกษาอยู่ ๕ รูป คือพระปัญจวัคคีย ์ ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระ
อริยสัจ ๔ ไตรลักษณ์ หลังจากทีท่ รงแสดงเสร็จ หนึ่งในผู ้ฟังคือพระอัญญาโกณฑัญญะ
ก็ได้บรรลุผล ทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั ได้ปฏิบตั ใิ นขณะนัน้ เลย ได้บรรลุเป็ นพระ
โสดาบัน ด้วยปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ ทีเ่ กิดขึ้นตามลําดับ ขณะทีท่ รงแสดงผู ้ฟังก็พจิ ารณา
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ตาม พอเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางความเห็นผิด ความยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ทีไ่ ม่ควรยึดมันถื
่ อ
มัน่ เพราะเป็ นความทุกข์นนั ่ เอง ไปยึดในสิ่งทีไ่ ม่ควรยึด ก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมา
ทรงสอนว่าความทุกข์อยู่ทร่ี ่างกาย ทีเ่ กิดขึ้นมาแล้ว ก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายเป็ น
ธรรมดา ถ้าไปยึดไปติดร่างกาย ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย พอร่างกายแก่
เจ็บตาย ใจก็จะทุกข์ ถ้าจะดับความทุกข์ ก็ตอ้ งปล่อยวางร่างกาย คืออย่าไปอยากให้
ร่างกายเป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ ปล่อยให้ร่างกายเป็ นไปตามความจริง คือมีการเกิดขึ้นเป็ น
ธรรมดา ย่อมมีการแก่ การเจ็บ การตายเป็ นธรรมดา พอฟังแล้วพิจารณาตาม ทําใจให้
ปล่อยวาง ตัดอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมันในร่
่ างกายได้ ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็จะไม่เป็ นปัญหาต่อผูท้ เ่ี ห็นด้วยปัญญาแล้วว่า ไม่เทีย่ ง
เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่ แล้วดับไป พระอัญญาโกณฑัญญะหลังจากได้
ฟังพระอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ก็ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาว่า
ความทุกข์เกิดจากความอยาก อยากในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ ถ้าไม่อยากทุกข์ ก็ตอ้ งตัดความ
อยาก ด้วยการยอมรับว่า ธรรมอันใดมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็ น
ธรรมดา พอยอมรับแล้วก็จะไม่ทกุ ข์ กับสิง่ ทีม่ กี ารเกิดมีการดับเป็ นธรรมดา จะไม่ยดึ ไม่
ติดอีกต่อไป
นอกจากร่างกายแล้ว ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ก็อยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เช่นเดียวกัน มี
การเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไปทัง้ นัน้
ไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง
ยศถาบรรดาศักดิ์ คําสรรเสริญยกย่องเยินยอ และความสุขจากรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ สิง่ เหล่านี้ล ้วนมีการเจริญและมีการเสือ่ มเป็ นธรรมดา ผูท้ ม่ี ปี ญั ญาเข้าใจหลัก
ของไตรลักษณ์ เข้าใจหลักของอนิจจัง ของการเกิดและการดับ ก็จะไม่ยดึ ติดกับสิง่ ต่างๆ
ถ้ายังต้องพึง่ พาอาศัยก็อาศัยไปเท่าทีจ่ ะอาศัยได้ แต่พร้อมทีจ่ ะสูญเสียทุกสิง่ ทุกอย่างไป
เพราะในทีส่ ุดก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้ เวลาร่างกายหยุดทํางาน ทุกสิง่ ทุกอย่างทีห่ ามาได้ดว้ ย
ร่างกาย ก็จะหมดสภาพไปพร้อมกับร่างกาย ใจไม่สามารถเป็ นเจ้าของได้อกี ต่อไป เพราะ
ไม่มรี ่างกายทีจ่ ะไปควบคุมดูแล ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ เหมือนเวลาที่มี
ร่างกายอยู่ ถึงแม้จะกลับมาได้ร่างกายใหม่ ก็จะไม่มใี ครเชื่อว่าเป็ นเจ้าของทรัพย์สมบัติ
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เงินทองต่างๆเหล่านัน้ จึงไม่ควรไปยึดไปติดกับสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่เทีย่ ง ทีม่ กี ารเกิดและการ
ดับเป็ นธรรมดา จะได้ไม่ทกุ ข์ อะไรจะเกิดอะไรจะดับก็จะไม่เป็ นปัญหา กับใจทีไ่ ม่ยดึ ไม่
ติดกับสิง่ ต่างๆ ถ้ายังยึดยังติด ยังมีความอยากให้เป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้อยู่ พอไม่ได้
เป็ นไปตามความอยาก ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา
นี่คอื คุณประโยชน์ของธรรมะ ของคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มคี าํ สอนของ
พระพุทธเจ้า พระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ รู ป ก็จะไม่มโี อกาสมีดวงตาเห็นธรรมเลย ธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงรู้น้ ี ต้องเป็ นคนระดับพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านัน้ ทีส่ ามารถรู้ได้ดว้ ย
ตนเอง ผูอ้ น่ื ไม่มโี อกาสรู้ได้เลย คือรู้พระอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ไม่มใี คร
สามารถรู้ได้ดว้ ยตนเอง เพราะทุกคนไม่มองเข้ามาทีใ่ จ มองไปข้างนอกกัน เวลาใจทุกข์
กลับไม่มองว่า ต้นเหตุอยู่ทข่ี ้างใน คือความอยาก พออยากปั๊บ ก็เป็ นเหมือนสุนขั ถูกนํา้
ร้อนลวก ต้องหาอะไรสักอย่างมาทําให้หายทุกข์ แทนทีจ่ ะพิจารณาว่า ความทุกข์อยู่ท่ี
ไหน เกิดจากอะไร กลับไปดับทุกข์ดว้ ยวิธีต่างๆ เช่นไปหาเงินหาทอง ไปหาตําแหน่ง ไป
หารูปเสียงกลิน่ รสมาเสพ ทีช่ ่วยกลบความทุกข์ใจได้เพียงชัว่ คราว ไม่ได้ดบั ทุกข์อย่าง
ถาวรหลังจากนัน้ ไม่นานก็จะเกิดความอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้อกี ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มาอีก
นักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าทรงมองเข้ามาข้างใน มองดูทใ่ี จของพระองค์เอง แล้ว
พิจารณาหาสาเหตุวา่ ทําไมพระองค์ไม่สบายใจ ทําไมทุกข์ใจ ก็ทรงเห็นว่าเพราะความ
อยากต่างๆนัน่ เอง ความอยากในกาม ในรูปเสียงกลิน่ รส เวลาอยู่บา้ นไม่ได้เห็นสิง่ นัน้ สิง่
นี้ ไม่ได้เสพไม่ได้สมั ผัสกับรูปเสียงกลิน่ รสชนิดต่างๆ ก็อยากจะออกไปเสพ ขณะที่
อยากจะออกไปนี้ ใจก็ไม่สงบแล้ว รู้สกึ ว้าเหว่เบือ่ หน่าย ก็เลยต้องออกไปหารูปเสียงกลิน่
รส ความอยากก็จะระงับไปชัว่ คราว พอกลับมาบ้านไม่นาน ความอยากก็หวนกลับมาอีก
ก็ตอ้ งออกไปอีก แทนทีจ่ ะพิจารณาให้เห็นว่า ความอยากเป็ นต้นเหตุของความหงุดหงิด
ว้าเหว่ กลับไม่คิดอย่างนัน้ กัน ถ้าคิดอย่างนัน้ ก็จะได้พยายามละความอยาก ไม่
ตอบสนองความอยาก ความอยากก็จะอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆ จนไม่มเี หลืออยู่ในใจเลย
ถ้าความอยากได้รบั การตอบสนอง ความอยากก็จะทําท่าอ่อนลง แต่อ่อนลงไม่นาน แล้ว
ก็จะกลับแรงขึ้นกว่าเก่าอีก ทุกครัง้ ทีต่ อบสนองความอยาก ก็จะทําให้ความอยากมีกาํ ลัง
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เพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ พอได้คบื ก็อยากจะได้ศอก ได้ศอกก็อยากจะได้วา จะทวีคูณขึ้นไป
เรื่อยๆ ไม่มขี อบไม่มเี ขต มหาสมุทรแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตาม ยังมีขอบมี
ฝัง่ มีฝา แต่ความอยากนี้ไม่มฝี งั ่ ไม่มฝี า กว้างใหญ่ไพศาลยิง่ กว่ามหาสมุทร ถ้าไม่ได้
พระพุทธเจ้ามาทรงสอน พวกเราก็จะอยากไปตลอดอนันตกาล การทีพ่ วกเราได้มาเกิด
กันในชาติน้ ี ก็เป็ นผลของความอยากของพวกเราเอง ส่วนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกทัง้ หลาย ไม่ได้กลับมาเกิดอีกแล้ว เพราะรู้ทนั ความอยาก ได้กาํ จัดความอยาก
ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของท่านแล้ว จึงไม่มเี หตุทผ่ี ลักดันให้ไปเกิดใหม่อกี
นี่คอื อริยสัจ ๔ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด ้วยพระองค์เอง แล้วนํามาสังสอนพวกเรา
่
ถ้า
พวกเรายึดหลักของพระอริยสัจ ๔ เป็ นแนวทางของการดําเนินชีวติ รับรองได้วา่ ความ
ทุกข์ในใจจะน้อยลงไปตามลําดับ และหมดสิ้นไปอย่างแน่นอนภายในชาติน้ เี ลย ไม่ตอ้ ง
เสียเวลาบําเพ็ญบารมีอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าต้องทรงบําเพ็ญมาเป็ นกัปเป็ นกัลป์ เพราะไม่
ทรงทราบว่าต้องบําเพ็ญอะไรบ้าง ก็เลยต้องบําเพ็ญถูกบ้างผิดบ้าง จนกว่าจะเห็นพระ
อริยสัจ ๔ ส่วนพวกเราเพียงเกาะชายผ้าเหลือง ก็สามารถตามเสด็จได้อย่างสบาย ด้วย
การน้อมเอาพระธรรมคําสอน คือพระอริยสัจ ๔ มาเป็ นหลัก มีพระอริยสัจ ๔ อยูใ่ น
ความรู้สกึ นึกคิดเสมอ เวลาใดทีม่ คี วามทุกข์ใจ ขอให้ระลึกถึงคําสังสอนทั
่
นที ว่าเราไม่
สบายใจเพราะความอยากของเราเอง ไม่ใช่เพราะมีแผ่นดินไหว มีสนึ ามิ มีภยั ต่างๆ สิง่
เหล่านี้ไม่ได้เป็ นเหตุให้เราทุกข์ใจ
ความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาเพราะเราไม่อยากให้เกิด
แผ่นดินไหว เกิดสึนามิ เกิดภัยต่างๆ เพราะไม่รู้วา่ ภัยต่างๆเหล่านี้ ไม่สามารถทําลายใจ
ได้ ทําลายได้ก็เพียงร่างกาย ซึง่ ไม่ใช่เป็ นตัวเราของเราอยู่แล้ว
เนื่องจากพวกเราไม่มปี ญั ญา ไม่รู้วา่ ร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา ไม่รู้วา่ ตัวของเราคือใจที่
ไม่ตาย ทีไ่ ม่มอี ะไรในโลกนี้สามารถทําลายได้ นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่รู้กนั เราก็เลยวิตกวุน่ วาย
กับภัยต่างๆ ถ้ามองกลับมาทีใ่ จว่า ตอนนี้ไม่สบายใจเพราะอะไร เพราะความอยากใช่
ไหม ต้องอยากอะไรสักอย่างหนึ่ง ถึงทําให้ไม่สบายใจ ลองถามตัวเองดู จะได้คาํ ตอบว่า
ไม่อยากให้เกิดภัยต่างๆ ไม่อยากให้เกิดการเปลีย่ นแปลงกับชีวติ ของเรา เช่นตอนนี้ชวี ติ
ของเรากําลังดีอยู่ อยากให้เป็ นอย่างนี้ไปตลอด พอมีเหตุการณ์ทจ่ี ะทําให้เกิดการ
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เปลีย่ นแปลงขึ้นมา ก็เกิดความไม่สบายใจ คิดอย่างนี้เป็ นการเจริญมรรค ใช้สติปญั ญา
วิเคราะห์วา่ ทุกข์เกิดมาจากอะไร พอรู้วา่ ความทุกข์เกิดจากความอยาก รู้วา่ ความทุกข์จะ
ดับได้ดว้ ยการละความอยาก ก็ละความอยากไป ความทุกข์ก็จะหายไป ความอยากเป็ น
เหมือนสวิทช์ไฟ เวลาจะเปิ ดไฟต้องเปิ ดสวิทช์ ไฟก็จะสว่างขึ้นมา ถ้าอยากดับไฟ ก็ปิด
สวิทช์ ไฟก็จะดับไป ความอยากเป็ นเหมือนสวิทช์ของความทุกข์ พออยากปั๊บความทุกข์
ใจก็เกิดขึ้นมาทันที พอรู้วา่ ความทุกข์เกิดจากความอยาก และดับทุกข์ได้ดว้ ยการละ
ความอยาก เราก็ละความอยากไป เราก็จะดับทุกข์ใจได้ ไม่วา่ จะทุกข์กบั เรื่องอะไร ก็อยู่
ในทุกข์สมุทยั นิโรธมรรคทัง้ นัน้
นี่คอื การทํางานของพระอริยสัจ ๔ ทํางานไปพร้อมๆกันทัง้ ๔ ประการ พอทุกข์เกิดปั๊บ
สติปญั ญาคือมรรค ก็เข้ามาวิเคราะห์ดูวา่ ทําไมถึงไม่สบายใจ เพราะอะไร เพราะอยากให้
เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าไม่อยากทุกข์ ก็อย่าไปอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่าง
นี้ ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องของเขา เช่นฝนจะตกก็ปล่อยให้ตกไป อย่าไปยุ่งกับเขา อย่าง
มากก็แค่เปี ยก ถ้าไม่อยากเปี ยกก็ไปหาทีห่ ลบฝน ถึงแม้จะเปี ยก นัง่ อยู่ท่ามกลางฝน ก็
ไม่เป็ นปัญหา เพราะใจไม่ได้เปี ยกไปกับร่างกาย ฝนทําอะไรใจไม่ได้ ทําได้แต่เพียง
ร่างกายเท่านัน้ เอง นี่คอื การใช้ปญั ญาวิเคราะห์ เป็ นมรรค เป็ นผูพ้ จิ ารณาว่าทุกข์เกิดจาก
อะไร พอรู้วา่ สมุทยั ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความทุกข์คอื ความอยาก ก็ตอ้ งละความอยาก พอ
ละได้แล้วความทุกข์ก็จะดับไป ก็จะเป็ นนิ โรธ แปลว่าความดับของทุกข์ นี่คอื เรื่องของ
พระอริยสัจ ๔ ซึง่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า ทุกข์ตอ้ งกําหนดรู้ สมุทยั ต้องละ นิ โรธ
ต้องทําให้แจ้ง มรรคต้องเจริญให้มาก นี้คอื งานในพระอริยสัจ ๔ พอเกิดทุกข์ป ั๊บ ก็ตอ้ ง
พิจารณาด้วยมรรคทันที ด้วยสติปญั ญาทันที พอรู้วา่ เกิดจากสมุทยั ก็ตอ้ งละสมุทยั พอ
ละสมุทยั แล้ว นิโรธความดับของทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมา นี่คอื พระอริยสัจ๔ ทีท่ าํ งานอยู่
ภายในใจของพวกเรา
ส่วนใหญ่ทาํ อยู่เพียงด้านเดียว คือด้านทุกข์กบั สมุทยั เวลาเกิดความทุกข์แทนทีจ่ ะเจริญ
มรรค ใช้สติปญั ญาพิจารณา ว่าอะไรกําลังทําให้เราทุกข์ ก็กลับไปทําตามคําสังของความ
่
อยาก ความอยากบอกว่าอยากดืม่ เหล้า ก็ไปหาเหล้ามาดืม่ แทนทีจ่ ะละสมุทยั กลับไป
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เพิม่ สมุทยั ไปทําตามความอยาก แล้วเป็ นอย่างไร ก็ตอ้ งดืม่ สุราไปจนวันตาย เลิกไม่ได้
ถ้าไม่เห็นโทษของสุรา ไม่เห็นว่าความอยากดืม่ สุราเป็ นเหตุของความทุกข์ใจ ถ้าเห็นว่า
ความอยากดืม่ สุราเป็ นเหตุของความทุกข์ใจ ก็เป็ นการเจริญมรรค ใช้สติปญั ญาวิเคราะห์
ว่าความทุกข์ใจเกิดจากการอยากดืม่ สุรา พอเลิกดืม่ ได้ความทุกข์ใจก็หายไป ความอยาก
ดืม่ สุราก็หายไป สุราก็ไม่เป็ นปัญหาอีกต่อไป เพราะไม่มคี วามอยากจะดืม่ เข็ดแล้ว รู้
แล้วว่าความอยากดืม่ สุราเป็ นต้นเหตุทาํ ให้ทกุ ข์ทรมานใจ
จึงต้องเจริญตามอย่าง
พระพุทธเจ้าทีท่ รงตรัสว่า ทุกข์ทต่ี อ้ งกําหนดรู้ ตถาคตได้กาํ หนดรู้แล้ว สมุทยั ทีต่ อ้ งละ
ตถาคตได้ละแล้ว นิโรธทีต่ อ้ งทําให้แจ้ง ตถาคตได้ทาํ ให้แจ้งแล้ว มรรคทีต่ อ้ งเจริญให้
มาก ตถาคตได้เจริญเต็มทีแ่ ล้ว
ถ้าเจริญมรรคได้เต็มทีแ่ ล้ว ก็จะละสมุทยั ได้ ทุกครัง้ ทีเ่ กิดทุกข์ข้นึ มาจะมีมรรคมากําจัด
สมุทยั คือความอยากต่างๆได้ทนั ที พอสมุทยั ถูกกําจัดแล้วทุกข์ก็จะดับไป ต่อไปจะมีแต่
นิโรธตลอดเวลา คือความดับทุกข์ตลอดเวลา เป็ นพระนิพพานไป พระนิพพานคือใจทีไ่ ม่
มีความทุกข์อยู่เลย เป็ นใจของพระอรหันต์เท่านัน้ พระอริยบุคคลขัน้ อืน่ ถึงแม้จะดับทุกข์
ได้ แต่ยงั ดับไม่หมด มีเพียงพระอรหันต์เท่านัน้ ทีไ่ ม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจ
เลย เพราะท่านได้เจริญมรรคเต็ม ๑๐๐ แล้ว ส่วนพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระ
อนาคามี ยังเจริญไม่ได้เต็ม ๑๐๐ พระโสดาบันเจริญได้ประมาณ ๑ ใน ๔ พระ
สกิทาคามีได้ ๒ ใน ๔ พระอนาคามีได้ ๓ ใน ๔ พระอรหันต์เจริญได้ ๔ ใน ๔ คือครบ
๑๐๐ เลย หน้าทีข่ องพวกเราจึงอยู่ทก่ี ารเจริญมรรคนี้เอง มรรคเป็ นผูท้ จ่ี ะกําหนดรู้ทกุ ข์
ละสมุทยั ทํานิโรธให้แจ้ง
มรรคคืออะไร ทรงแสดงไว้ ๘ อาการด้วยกันคือ ๑. สัมมาทิฐิ ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ๒.
สัมมาสังกัปโป ความคิดทีถ่ ูกต้อง ๓. สัมมากัมมันโต การกระทําทีถ่ ูกต้อง ๔.
สัมมาวาจา การพูดทีถ่ ูกต้อง ๕. สัมมาอาชีโว อาชีพทีถ่ ูกต้อง ๖. สัมมาวายาโม ความ
เพียรทีถ่ ูกต้อง ๗. สัมมาสติ การระลึกรู้ทถ่ี ูกต้อง ๘. สัมมาสมาธิ การตัง้ มันของจิ
่
ตที่
ถูกต้อง นี่คอื มรรคทีพ่ วกเราต้องเจริญกัน และได้ทรงแสดงมรรคเป็ น ๓ กลุม่ คือ ทาน
ศีล ภาวนา สําหรับผูท้ ย่ี งั มีสมบัตขิ ้าวของเงินทอง จึงต้องให้ทานก่อน ต้องสละทรัพย์
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สมบัตขิ า้ วของเงินทอง ศีลก็คอื สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว คือไม่ฆ่าสัตว์
ตัดชีวติ ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่พูดปด ไม่ประกอบอาชีพทีเ่ ป็ นพิษเป็ น
ภัยต่อผูอ้ น่ื ภาวนาก็คอื สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปโป
แบ่งเป็ น ๒ ส่วนด้วยกันคือสมาธิและปัญญา ก่อนจะมีสมาธิได้ตอ้ งเจริญสติก่อน ต้อง
ดึงจิตให้ตงั้ อยู่ในปัจจุบนั ให้ระลึกรู้ในปัจจุบนั ให้อยู่กบั การกระทําของร่างกาย ทีก่ าํ ลัง
เกิดขึ้นในปัจจุบนั อย่าให้จติ ไประลึกรู้เรื่องต่างๆ เรื่องทีเ่ กิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็ดี เรื่องที่
ยังไม่เกิดขึ้นมาในอนาคตก็ดี อย่าส่งจิตไป ให้อยู่ในปัจจุบนั นี่เป็ นการเจริญสติ จะใช้
การบริกรรมพุทโธๆดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบนั ก็ได้ เพราะเวลาบริกรรมพุทโธๆ จิตจะไม่
สามารถไปคิดเรื่องต่างๆได้
การเจริญสติจงึ มีหลายวิธีดว้ ยกัน ในเบื้องต้นทรงสอนให้เจริญทีร่ ่างกาย ให้ตงั้ สติอยู่ท่ี
ร่างกาย หรือบริกรรมพุทโธๆไป ในขณะทีด่ าํ เนินชีวติ ประจําวัน พยายามควบคุม
ความคิดให้คดิ ให้นอ้ ยทีส่ ุด ให้คดิ เท่าทีจ่ าํ เป็ น ถ้าต้องคิดก็ให้คดิ เรื่องทีจ่ าํ เป็ นต่อการ
ดําเนินชีวติ อย่าไปคิดเพ้อเจ้อ อย่าไปคิดเพ้อฝัน อยากเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ มีอย่าง
นัน้ มีอย่างนี้ อย่าไปคิดให้เสียเวลา ให้คิดหรือรู้อยู่กบั เรื่องทีก่ าํ ลังทําอยู่ เช่นรู้วา่ กําลัง
อาบนํา้ แปรงฟัน รับประทานอาหาร เดินไป เดินมา จิตจะได้ตงั้ มันเป็
่ นสมาธิ เวลา
ต้องการให้จิตสงบนิ่ง รวมลงเป็ นเอกัคคตารมณ์ เป็ นอุเบกขา ก็จะเป็ นไปได้อย่าง
ง่ายดาย เวลาอยู่ทส่ี งบ นัง่ ขัดสมาธิ ตัง้ ตัวให้ตรง หลับตาบริกรรมพุทโธๆ มีสติควบคุม
จิตให้อยู่กบั การบริกรรม ไม่นานจิตก็จะรวมลง เข้าสู่ความสงบนิ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์
เป็ นอุเบกขา เป็ นสัมมาสมาธิ สมาธิทถ่ี ูกต้อง
ถ้าสงบแล้วออกไปรู้เรื่องต่างๆ เช่นเรื่องของกายทิพย์ อย่างนี้เป็ นมิจฉาสมาธิ ถึงแม้จะ
น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิง่ ก็ตาม แต่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการเจริญปัญญา ต่อการเจริญ
สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปโป ทีจ่ ะต้องเจริญต่อไป หลังจากทีอ่ อกจากสมาธิแล้ว เพราะจะไม่
มีกาํ ลัง กิเลสไม่ได้ถูกฉีดยาสลบ พอออกจากสมาธิแล้วเริ่มคิดปรุงแต่ง กิเลสก็จะมาฉุด
ลากให้คดิ ไปในทางโลกทันที จะไม่คดิ ในทางสัมมาทิฐิ ทางสัมมาสังกัปโปเลย คือ
พิจารณาพระอริยสัจ ๔ หรือพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเลย ถูกกิเลสตัณหาพาให้คดิ
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ไปในทางสมุทยั และทุกข์ แทนทีจ่ ะคิดไปในทางมรรคและนิโรธ พอออกจากสมาธิก็
อยากจะดืม่ เครื่องดืม่ ต่างๆ ก็เป็ นกิเลสแล้ว ดืม่ นํา้ เปล่าๆไม่ได้ ต้องดืม่ นํา้ ทีม่ รี สชาติ มี
กลิน่ มีสี หรือรับประทานขนมนมเนยต่างๆ ทัง้ ๆทีย่ งั ไม่ใช่เวลารับประทาน ร่างกาย
รับประทานวันละ ๑ ครัง้ ก็พอเพียงแล้ว ถ้ารับประทานมากกว่านัน้ ก็แสดงว่า
รับประทานด้วยความอยาก ไม่ได้รบั ประทานด้วยความต้องการของร่างกาย ก็จะเป็ น
สมุทยั เป็ นความทุกข์ข้นึ มา
ถ้าจิตรวมลงแล้วสงบนิ่งและว่าง เป็ นอุเบกขาสักแต่วา่ รู้ นิ่งได้นานเท่าไรก็ยง่ิ ดี เพราะจะ
ทําให้กเิ ลสอ่อนกําลังลงไป เวลาออกจากสมาธิแบบนี้ กิเลสจะไม่มกี าํ ลังฉุดลากให้ไปคิด
ในทางสมุทยั และทุกข์ จะคิดในทางมรรค ในทางไตรลักษณ์ ในทางทุกขังอนิจจังอนัตตา
ในทางอริยสัจ ๔ ได้ คิดว่าความอยากต่างๆ เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ใจ พออยากอะไร
ก็ตอ้ งถามเลยว่า เป็ นความอยากหรือเป็ นความจําเป็ น ถ้าเป็ นความจําเป็ นไม่ถอื ว่าเป็ น
สมุทยั เพราะร่างกายต้องมีปจั จัย ๔ ไว้ดูแล ไม่เช่นนัน้ จะอยู่ไม่ได้ นี่คอื การเจริญปัญญา
คิดด้วยเหตุดว้ ยผล พอรู้วา่ เป็ นความอยาก ไม่ใช่เป็ นความจําเป็ น ก็จะตัดได้ เพราะมี
กําลัง มีสติ มีสมาธิ มีปญั ญา เช่นความอยากดืม่ สุราจะไม่เกิดขึ้นมาในใจเลย ถ้าปฏิบตั ิ
ธรรมได้ นัง่ สมาธิได้ เจริญปัญญาได้ ถึงแม้จะติดสุรามามากน้อยเพียงไรก็ตาม จะไม่มี
กําลังสร้างความอยากขึ้นมา เพราะใจมีมรรคคอยคุมสมุทยั พอคุมได้แล้วความทุกข์
ต่างๆ ก็จะเบาบางลงไป และหมดสิ้นไปในทีส่ ุด ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง
ด้วยการเจริญมรรค ด้วยการน้อมเอาพระอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า มาตัง้ ไว้ในใจ
เสมอ
เวลาทีเ่ ราไม่สบายใจทุกข์ใจ อย่าไปแก้ข ้างนอก ให้เข้ามาแก้ข ้างใน แก้ความอยากของเรา
เช่นตอนนี้กลัวเปี ยก ก็หยุดกลัว ให้มนั เปี ยกไป ตอนนี้จะนัง่ ฟังธรรม ตัง้ ใจฟังธรรม ใจ
ไม่เปี ยก ไม่ตอ้ งกลัว เดีย๋ วกลับไปบ้านอาบนํา้ ก็เปี ยกอยู่ดี เปี ยกทีน่ ่กี บั เปี ยกทีบ่ า้ น ก็
เปี ยกเหมือนกัน อยู่ทใ่ี จว่าพร้อมจะเปี ยกหรือไม่ ถ้าพร้อมก็ไม่มคี วามทุกข์กลับมี
ความสุข เวลากลับบ้านได้อาบนํา้ ทําไมมีความสุข ทําไมตอนนี้เปี ยกนํา้ ต้องทุกข์ดว้ ย
เพราะใจไม่พร้อมทีจ่ ะเปี ยกนัน่ เอง ตอนนี้จะเปี ยกก็ให้เปี ยกไป ถ้าใจพร้อมรับรองได้ว่า
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จะไม่ทกุ ข์ จะมีความสุข ความทุกข์อยู่ทใ่ี จ ต้องแก้ทใ่ี จ อย่าไปแก้ข ้างนอก เพราะแก้
เท่าไหร่ก็ไม่จบ เพราะไม่ได้แก้ทต่ี น้ เหตุ เหมือนกับฆ่าต้นไม้ ต้องถอนรากถอนโคน อย่า
ตัดกิ่งก้าน ตัดไปเท่าไหร่เดีย๋ วก็งอกขึ้นมาใหม่ ถ้าต้องการดับทุกข์อย่างถาวร ก็ตอ้ งตัด
ความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ซึง่ มีอยู่ ๓ กลุม่ ด้วยกันคือ ๑. กามตัณหา ความ
อยากในรูปเสียงกลิน่ รส ๒. ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น ๓. วิภวตัณหา ความ
อยากไม่มอี ยากไม่เป็ น
ตอนนี้เราก็มกี ็เป็ นอยู่แล้ว ให้พอใจกับความมีความเป็ นของเรา อย่าไปอยากให้มหี รือ
เป็ นมากไปกว่านี้ ตอนนี้เราเป็ นอะไรขอให้พอใจ จะได้ไม่ทกุ ข์ ถ้าไม่พอใจก็จะทุกข์ เช่น
ตอนนี้เป็ นประชาชนธรรมดา แต่อยากเป็ นส.ส. เป็ นรัฐมนตรี เป็ นนายกรัฐมนตรี ก็ตอ้ ง
ไปวิง่ เต้นไปหาเสียง ต้องเสียเงินเสียทอง ทําบาปทํากรรม แทนทีจ่ ะดับความทุกข์ กลับ
สร้างความทุกข์ให้มเี พิม่ มากขึ้นไปอีก ต้องรู้จกั กับคําว่ามักน้อยสันโดษ ยินดีตามสภาพ
ตามมีตามเกิด เรียกว่าสันโดษ มีฐานะอย่างไรก็ให้พอใจ ยกเว้นเรื่องของธรรมะ สันโดษ
ไม่ได้ พวกเรายังขาดธรรมะกันอยู่มาก ธรรมะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา ต้องมีมาก อย่างอืน่ เช่น
ลาภยศสรรเสริญสุข ต้องมีสนั โดษ ยินดีตามมีตามเกิด แต่เรื่องธรรมะอย่าไปมักน้อย
สันโดษ ต้องโลภให้มากๆ ต้องอยากให้มากๆ ต้องอยากปฏิบตั ธิ รรมมากๆ อยากจะ
เจริญมรรคมากๆ ไม่เช่นนัน้ จะเข้าใจผิดคิดว่า ถ้าจะมักน้อยสันโดษ ก็ตอ้ งไม่ทาํ บุญ
รักษาศีลปฏิบตั ธิ รรมเลย จึงควรรําลึกถึงพระอริยสัจ ๔ อยู่เสมอ ให้รู้วา่ นี่คอื หัวใจของ
พระพุทธศาสนา เป็ นรากเหง ้าของพระพุทธศาสนา คําสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุก
บาท ออกมาจากพระอริยสัจ ๔ ทัง้ นัน้ ถ้าได้ศึกษาและปฏิบตั ิ จะรู้วา่ เป็ นอย่างนี้จริงๆ
ถาม มีคนจะสร้างโบสถ์ถวายหลวงตา ท่านไม่ให้สร้าง
ตอบ ในหลวงจะสร้างถวาย แต่หลวงตาตอบไปว่า สนใจสร้างพระมากกว่าสร้าง
ถาวรวัตถุ โบสถ์เป็ นทีใ่ ช้ทาํ พิธีกรรม ไม่มโี บสถ์ก็ทาํ ได้ สงฆ์เพียงกําหนดเขตสีมา
ขึ้นมา ก็ทาํ พิธีกรรมได้แล้ว เช่นการบวชพระ ต้องมีเขตมีสมี า
ถาม เปลีย่ นแปลงเขตได้หรือไม่
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ตอบ สงฆ์เป็ นผูก้ าํ หนด สงฆ์ก็เปลีย่ นได้
สมัยพระพุทธกาลจะไม่ให้ความสําคัญกับถาวรวัตถุมากนัก ถ้าไม่มกี ฏุ กิ ็อยู่ตาม
โคนไม้ พอหลบแดดหลบฝนได้ ก็ใช้ได้แล้ว หรืออยู่ตามถํา้ เพราะสมัยนัน้ ท่าน
มุง่ ไปทีง่ านภาวนา เดินจงกรมนัง่ สมาธิเป็ นหลัก ถ้าสร้างถาวรวัตถุจะเสียเวลา
มาก ชีวติ ก็ไม่แน่นอน ประมาทไม่ได้ ถ้าพลาดตายไปก่อน โอกาสทองก็จะหลุด
จากมือไป พอกลับมาเกิดใหม่อกี ก็ไม่รู้วา่ จะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่
เพราะพระพุทธศาสนานานๆจะเกิดขึ้นมาสักครัง้ หนึ่ง การได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ก็
ยาก จังหวะของการเกิดของพระพุทธศาสนา กับการเกิดเป็ นมนุษย์ของพวกเรา
จะตรงกันได้สกั กี่ครัง้ กัน พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละครัง้ ก็ตอ้ งใช้
เวลาเป็ นกัป พอมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาใหม่ พวกเราจะได้มาเกิดเป็ นมนุษย์
หรือเปล่าก็ไม่รู้
หรือถ้าได้มาเกิดแต่กลับไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา
เหมือนกับคนมากมายในโลกนี้ทก่ี ล่าวหาว่า พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนางมงาย
สอนให้คนงมงาย ล้าสมัย ไม่ทนั สมัย คนพวกนี้เป็ นเหมือนพวกบัวก้นบึง ทีจ่ ะ
เป็ นอาหารของปูของปลาไป ไม่มโี อกาสทีจ่ ะโผล่ข้นึ มาเหนือนํา้ ได้
พวกทีม่ โี อกาสก็คอื พวกทีม่ ศี รัทธา
มีความเชื่อในพระพุทธศาสนา
เชื่อ
พระพุทธเจ้า เชื่อพระธรรมคําสอน เชื่อพระอริยสงฆ์สาวก แล้วก็ปฏิบตั ติ าม
กําลังของสติปญั ญา วิริยะความพากเพียร ทีม่ คี วามเหลือ่ มลํา้ ต่างกันไป เพราะ
สติปญั ญาความเพียรของแต่ละคนมีไม่เท่ากันนัน่ เอง บางคนก็ไปได้ไกล คนทีไ่ ป
ไม่ได้ไกล ก็สามารถไปได้ ถ้าศึกษาพระธรรมคําสอนอยู่เรื่อยๆ มีใจใฝ่ ในธรรม
ยินดีในธรรม พอมีเวลาว่างก็เข้าหาธรรมะ อ่านหนังสือธรรมะ เปิ ดเทปธรรมะฟัง
และปฏิบตั ธิ รรมอยู่เรื่อยๆ จะทําให้เจริญก้าวหน้าในทางธรรม ต้องคิดเสมอว่า
ชีวติ ไม่แน่นอน จะดับไป เมือ่ ไหร่ไม่มใี ครรู้ ตอนมีชวี ติ อยู่น้ เี หมือนกับได้รบั
อนุญาตจากมหาเศรษฐี ให้เข้าไปในห้องเก็บทรัพย์สมบัติ ไปขนเงินทองได้ตามที่
ต้องการ จะมานัง่ ๆนอนๆดูทรัพย์สมบัตไิ ปทําไม รีบขนไปไม่ดกี ว่าหรือ
เช่นเดียวกับพระอริยทรัพย์คอื มรรคผลนิพพาน ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเปิ ดตูเ้ ซฟให้
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พวกเราเข้าไปขนกัน ถ้ายังขี้เกียจก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรดี ก็จะเป็ นเหมือนไก่ได้
พลอย ไก่ไม่ชอบพลอย แต่ชอบไส้เดือน พวกเราทีไ่ ม่ชอบมรรคผลนิพพาน ก็
เหมือนชอบไส้เดือน ชอบรูปเสียงกลิน่ รส ชอบลาภยศสรรเสริญ ถ้าชอบอย่างนี้
ก็ตอ้ งเป็ นอย่างนี้ไปตลอด
การระลึกถึงการจากไปของครูบาอาจารย์เป็ นการเตือนสติ ว่าชีวติ ของเราก็ตอ้ ง
เป็ นอย่างนัน้ เหมือนกัน ไม่ควรประมาท ควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆความไม่เทีย่ งแท้
ของชีวติ ถ้ายังกลัวการสูญเสียชีวติ อยู่ ก็ตอ้ งเจริญปัญญาให้มากๆ พิจารณาให้
เห็นว่าร่างกายเกิดมาแล้ว ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา
เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เป็ นเหมือนตุก๊ ตาตัวหนึ่ง ทีเ่ ราได้มาจากพ่อแม่ เราใช้
ตุก๊ ตาตัวนี้ เป็ นเครื่องมือหาความสุข หาความทุกข์ให้กบั เรา ส่วนใหญ่จะหา
ความทุกข์กนั มากกว่า เพราะความหลง ไม่รู้วา่ ความสุขเป็ นอย่างไร ไปเห็นความ
ทุกข์วา่ เป็ นความสุข จึงมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา ทัง้ ๆทีห่ าความสุขกัน
ตลอดเวลา แต่กลับต้องเจอความทุกข์ตลอดเวลา เพราะขาดความรู้ทจ่ี ะสอนให้รู้
ว่า ความสุขทีแ่ ท้จริงเป็ นอย่างไร ตอนนี้พวกเรารู้แล้ว แต่ขาดความเพียรความ
กล้าหาญ ทีจ่ ะหาความสุขทีแ่ ท้จริงนี้ เพราะก่อนทีจ่ ะได้ความสุขทีแ่ ท้จริงนี้ ต้อง
เหนื่อยยากลําบาก เช่นพระพุทธเจ้าต้องออกจากวัง ถึงจะได้ความสุขนี้มา ถ้าอยู่
ในวังจะไม่ได้ เคยอยู่ในวังแล้วต้องมาอยู่ในป่ าในเขา อยู่แบบขอทาน จะทุกข์
ยากลําบากขนาดไหน แต่ทาํ ไมทรงทําได้ เพราะทรงมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า
เป็ นการหาความสุขทีแ่ ท้จริง แล้วในทีส่ ุดก็ทรงได้ความสุขทีแ่ ท้จริง คือบรมสุข
ปรมังสุขงั เป็ นความสุขทีถ่ าวร ไม่มวี นั หมดสิ้น
ถ้ายอมสละความสุขเล็กๆน้อยๆ เพือ่ ความสุขทีย่ ง่ิ ใหญ่ ก็ตอ้ งยอมทุกข์
ยากลําบาก อย่าไปกลัวความทุกข์ยากลําบากนี้เลย เพราะจะทําให้เกิดความสุขที่
แท้จริงตามมา เหมือนกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ หมอบอกว่าก่อนจะหายต้อง
เจ็บตัวหน่อย ต้องผ่าตัด เอาสิง่ ทีเ่ ป็ นปัญหาออกจากร่างกายไป ก็ตอ้ งยอมเจ็บ
เพราะอยากจะหาย ฉันใดถ้าอยากจะได้ความสุขทีแ่ ท้จริง อยากจะพ้นจากความ
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ทุกข์ ก็ตอ้ งยอมเจ็บตัวบ้าง เจ็บแบบพระปฏิบตั ิ อยู่แบบอดอยากขาดแคลน
ทัง้ ๆทีม่ มี ากได้ แต่ตอ้ งบังคับไม่ให้มมี าก จะฉันวันละสามครัง้ ก็ฉนั ได้ แต่ตอ้ งทํา
ใจฉันครัง้ เดียว ยอมอดข้าวเย็น ยอมหิวตอนเย็น ใช้วธิ ีนงั ่ สมาธิทาํ จิตใจให้สงบ
เป็ นการระงับความหิว เพราะความหิวส่วนใหญ่ ไม่ได้หวิ ทีร่ ่างกาย แต่หวิ ทีใ่ จ
หิวทีค่ วามอยากนี่แหละ พอทําใจให้สงบ ความอยากก็ระงับไปชัว่ คราว ความหิว
ส่วนใหญ่ก็หายไป ก็เลยไม่รู้สกึ หิว ความหิวของร่างกายมีเพียงเสี้ยวเดียวเท่า
นัน้ เอง
เช่นเดียวกับความเจ็บของร่างกาย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือนัง่ สมาธิไปนานๆ แล้ว
เกิดอาการเจ็บตรงนัน้ เจ็บตรงนี้ ความเจ็บของร่างกายนี้มเี พียงเปอร์เซ็นต์เดียว
เท่านัน้ แต่ความเจ็บของใจนี้มี ๙๙ เปอร์เซ็นต์ดว้ ยกัน ทีท่ นไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บ
ของร่างกาย แต่ทนความเจ็บของใจ ทีเ่ กิดจากความอยากให้ความเจ็บของ
ร่างกายหายไป หรืออยากจะหนีจากความเจ็บของร่างกายไป ด้วยการขยับตัว
เปลีย่ นอิริยาบถ ความเจ็บใจนี้ต่างหากทีเ่ ป็ นปัญหา ถ้าสามารถควบคุมความ
อยากไม่ให้ทาํ งานได้ ความเจ็บของร่างกายจะเป็ นเหมือนกับเข็มฉีดยา เวลาหมอ
บอกว่าจะฉีดยา ก็ทกุ ข์ข้นึ มาในใจก่อนแล้ว ยังไม่ทนั ถูกเข็มเลย พอหมอฉีดเข้า
ไปจริงๆ ก็เจ็บนิดเดียว จะเจ็บทีใ่ จมากกว่า แต่พอใจยอมเจ็บ จะเจ็บนิดเดียว
เพราะฉะนัน้ เวลานัง่ สมาธิแล้วเกิดอาการเจ็บ ต้องควบคุมความอยากหนีจาก
ความเจ็บนี้ไปให้ได้
มี ๒ อุบายด้วยกันคือ ๑. บริกรรมพุทโธๆให้ถไ่ี ปเลย ไม่ให้คดิ ถึงความเจ็บ จะ
เจ็บอย่างไรก็ปล่อยให้เจ็บไป ทําเป็ นไม่รู้ไม่ช้ ี ให้อยู่กบั พุทโธๆ ไม่นานความเจ็บ
ทางใจจะหายไปหมดเลย ใจก็จะสงบ บางทีความเจ็บทีร่ ่างกายก็หายไปหมดเลย
๒. ใช้ปญั ญาพิจารณาว่ามันเจ็บจริงหรือ ใครบอกว่ามันเจ็บ เราไปบอกว่ามันเจ็บ
หรือมันบอกว่ามันเจ็บ มันไม่ได้บอกสักหน่ อยว่ามันเจ็บ เราเองต่างหากทีไ่ ปบอก
ว่ามันเจ็บ ถ้าเราบอกว่ามันไม่เจ็บมันก็จะไม่เจ็บ เวลานัง่ ดูหนังแล้วปวดปัสสาวะ
ยังไม่เจ็บเลย ไม่อยากลุก อยากจะดูต่อ ก็ดูได้ ทนเจ็บได้ เพราะใจไม่ได้เจ็บ ใจ
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มีความสุขกับการดูหนัง ต้องสอนใจให้รู้วา่ ความเจ็บของร่างกาย ไม่วา่ มากน้อย
เพียงใด ใจรับรู้ได้หมด เพราะใจไม่ได้เป็ นร่างกาย แต่ทใ่ี จรับไม่ได้เพราะใจไม่
ยอมรับเอง ใจอยากจะหนีจากความเจ็บ หรือกลัวความเจ็บ เลยทําให้เกิดความ
เจ็บมากขึ้นมาภายในใจ ต้องแก้ดว้ ยการสอนใจไม่ให้อยากให้ความเจ็บหายไป
ให้เห็นว่าถ้าอยากให้หายจะทุกข์ ถ้าปล่อยวางได้ใจก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้าทําได้แล้ว
ต่อไปจะไม่กลัวความเจ็บ เพราะรู้วธิ ีปฏิบตั แิ ล้ว จะยินดีตอ้ นรับ ไม่ขบั ไล่ไสส่ง
ไม่วง่ิ หนี ทําใจให้เป็ นอุเบกขา ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ห้ามไม่ได้ แต่หา้ มใจ
ไม่ให้ทกุ ข์ได้
เวลาร่างกายเจ็บปวด ไม่ตอ้ งรับประทานยาแก้ปวด ถ้ามีอเุ บกขา ทีป่ วดมากๆทน
ไม่ได้ ไม่ได้ปวดทีร่ ่างกาย แต่ปวดทีใ่ จต่างหาก ใจปวดมากเพราะกลัวความเจ็บ
ของร่างกาย อยากให้ความเจ็บหายไป เลยทําให้เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมา ต้อง
รับประทานยาแก้ปวดเพือ่ ให้ความเจ็บหายไป ถ้าทําใจให้เป็ นอุเบกขา ปล่อยวาง
ความเจ็บของร่างกายได้ จะไม่รู้สกึ ทรมานใจเลย ไม่ตอ้ งรับประทานยา การ
รับประทานยาไม่ดี รับประทานมากๆจะติดยา มีผลเสียหายกับร่างกาย ใช้ธรรม
โอสถดีกว่า เวลานัง่ สมาธิเจ็บก็อย่าลุก พยายามนัง่ สูก้ บั มัน แต่อย่าสูแ้ บบให้มนั
หาย หรือเอาชนะมัน สูแ้ บบยอมรับมัน ยอมเป็ นเพือ่ นกับมัน เหมือนกับเวลานัง่
ใกล้ๆกับคนทีเ่ ราไม่ชอบ จะรู้สกึ ขยะแขยง อยากให้เขาไปหรืออยากลุกหนี แต่ถา้
ทําใจให้เฉยๆได้ จะรู้สกึ เฉยๆ ปัญหาอยู่ทใ่ี จ อยู่ทค่ี วามอยาก ใจปล่อยวางไม่ได้
เป็ นอุเบกขาไม่ได้ ถึงต้องทําสมาธิก่อน เพราะเวลาทําสมาธิแล้วใจจะเป็ นอุเบกขา
จะได้รู้วา่ อุเบกขาเป็ นอย่างไร พอรู้แล้วเวลาออกจากสมาธิ ก็จะประคับประคอง
อุเบกขาต่อไป เวลามีอะไรดึงใจให้ออกจากอุเบกขาก็ดงึ กลับมา ด้วยการปล่อย
วางความอยากให้สง่ิ ต่างๆ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ใจก็จะเฉย
การทําสมาธิน้ สี าํ คัญมาก ถ้าไม่มสี มาธิจะไม่รู้วา่ อุเบกขาอยู่ตรงไหน ใจจะแกว่ง
ไปมาระหว่างรักกับชัง สุขกับทุกข์ ชอบกับเกลียด ไม่อยู่ตรงกลาง เพราะไม่รู้วา่
อยู่ตรงไหน พอทําสมาธิจนรวมลงเป็ นอุเบกขาแล้วพอออกมาจะรู้วา่ อุเบกขาเป็ น
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อย่างนี้ จะต้องรักษาเพราะเป็ นทรัพย์ทแ่ี ท้จริง เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เวลาจิตอยู่
ในอุเบกขา จะมีความสุข ไม่วนุ่ วายใจ ไม่ทกุ ข์ ไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆ
พอใจจะออกไปจากอุเบกขา ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาวิเคราะห์วา่ ไปยุ่งกับเขาทําไม เรา
ควบคุมบังคับเขาไม่ได้ อย่างฝนตกนี่ เราสังเขาไม่
่
ได้ สังให้
่ หยุดให้ตกไม่ได้ แต่
เราสังให้
่ ใจเฉยๆได้ จะตกก็ปล่อยให้ตกไป จะหยุดก็หยุด ใจไม่ดใี จเสียใจ ไม่
วุน่ วายกับการมาและไปของฝนแต่อย่างใด
พระพุทธเจ้าทรงสอนทัง้ ศีล ทัง้ สมาธิ ทัง้ ปัญญา แต่คนสมัยนี้มกั จะคิดว่า สมาธิ
ไม่สาํ คัญ ให้เจริญปัญญาเลย แต่ไม่รู้วา่ เจริญเพือ่ อะไร เจริญเพือ่ ให้ปล่อยวาง
แต่ไม่รู้วา่ การปล่อยวางอยู่ตรงไหน จะไม่มที างปล่อยวางไว้ได้ จะหลอกตัวเองว่า
ปล่อยวางแล้ว แต่ยงั ทุกข์ทรมานใจอยู่ จึงควรเจริญมรรคให้มาก คือทานศีล
ภาวนา ภาวนาแบ่งเป็ น ๒ ตอน คือ สมาธิและปัญญา ถ้าเป็ นนักบวชทรงสอนให้
เจริญศีลสมาธิปญั ญา เพราะนักบวชได้ให้ทานไปหมดแล้ว ไม่มสี มบัตขิ ้าวของ
เงินทองแล้ว นอกจากบวชไปนาน ๆแล้วมีบารมี มีคนเอาข้าวของเงินทองมา
ถวาย ก็ให้ทาํ ไป แต่ไม่ได้ถอื เป็ นงานหลัก งานหลักของนักบวชคือศีลสมาธิ
ปัญญา
ถาม เวลาปฏิบตั อิ ยู่ทบ่ี า้ น จะตรวจสอบได้อย่างไร ว่าก้าวหน้ามาถูกทาง
ตอบ ดูทอ่ี ารมณ์วา่ แรงขึ้นหรือเบาลง ความหงุดหงิดรําคาญใจน้อยลงหรือมากขึ้น ถ้า
สบายใจปล่อยวางได้ รับกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นได้ ก็แสดงว่าก้าวหน้า ถ้ารับไม่ได้
แสดงว่ายังไม่กา้ วหน้า การปฏิบตั กิ ็เพือ่ ให้ยอมรับความจริง ว่าไม่มอี ะไรเป็ นไป
ตามความต้องการของเรา
ถาม เวลาปฏิบตั แิ ล้วมีเหตุการณ์ทาํ ให้จติ ถดถอย พอกลับไปปฏิบตั ติ ่อ ควรต่อยอด
หรือนับหนึ่งใหม่
ตอบ ทําต่อไป เหมือนรับประทานอาหารแล้วหยุดไป พอว่างก็รบั ประทานต่อ ไม่ได้
เริ่มต้นใหม่ ทําไปตามกําลัง ทําอะไรได้ก็ทาํ ไป นัง่ สมาธิได้ก็นงั ่ ไป ถ้านัง่ ไม่ได้ก็
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เปิ ดธรรมะฟังไปก่อน หรือสวดมนต์ไปก่อน หรือลุกขึ้นมาเดินจงกรม ควบคุม
จิตใจให้อยู่กบั การเดินก็ได้ ขึ้นอยู่กบั จิตในขณะนัน้ ว่ามีกาํ ลังมากน้อย ถ้ามีกาํ ลัง
มากก็จะปฏิบตั ไิ ด้มาก ถ้ามีกาํ ลังน้อยก็จะปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ย เป้ าหมายอยู่ทก่ี าร
ควบคุมอารมณ์ให้เป็ นปกติ ถ้าว้าวุน่ ขุน่ มัวก็ตอ้ งหาวิธีทาํ ให้กลับมาเป็ นปกติ จะ
ใช้วธิ ีการบริกรรมพุทโธๆ เพือ่ ให้ลมื เรื่องต่างๆ ทีท่ าํ ให้ว ้าวุน่ ขุน่ มัวก็ได้ หรือใช้
ปัญญาวิเคราะห์วา่ เป็ นเรื่องทีห่ า้ มไม่ได้ เหมือนฝนตกแดดออก เราไปห้ามเขา
ไม่ได้ ปัญหาอยู่ทเ่ี ราไปอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ ถ้าเห็นว่าปัญหาอยู่ทใ่ี จ
ก็ตอ้ งมาแก้ทใ่ี จ ดับความอยาก ปล่อยให้เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา ใจก็จะ
กลับมาเป็ นปกติ
การปฏิบตั กิ ็เพือ่ รักษาความเป็ นปกติของใจ ไม่ให้ทกุ ข์ไม่ให้วนุ่ วายกับเรื่องราว
ต่างๆ แต่ตอ้ งฝึ กซ้อมไว้ก่อน เพราะถ้าไม่ซอ้ มเวลาเกิดเหตุการณ์ จะไม่สามารถ
ดึงใจให้กลับสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว ต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับสู่สภาพ
ปกติ จะทรมานใจมาก ถ้าซ้อมไว้ก่อนก็จะสามารถดึงใจให้กลับเป็ นปกติได้ทนั ที
ปัญหาอยู่ทเ่ี ราไม่รู้วา่ ใจไม่เป็ นปกติ เพราะไม่คอยดูใจ มัวแต่ดูสง่ิ ทีอ่ ยู่ภาย
นอกใจ ต้องย้อนกลับมาดูทใ่ี จว่าเป็ นปกติหรือไม่ ปล่อยวางได้หรือไม่วนุ่ วายกับ
เรื่องราวต่างๆหรือไม่ ให้คอยดูตรงนี้ สงบหรือว้าวุน่ ขุน่ มัว จะวัดผลของการ
ปฏิบตั กิ ็วดั กันตรงนี้
ต้องซ้อมอยู่เรื่อยๆ พอมีปญั หาเกิดขึ้นมา จะแก้ปญั หาได้ทนั ที แทนทีจ่ ะไปแก้
ข้างนอก ต้องแก้ปญั หาทีใ่ จก่อน ถ้าไปแก้ข ้างนอกยิง่ แก้ยง่ิ วุน่ วายใจ ในทีส่ ุดก็
เป็ นบ้าไป เสียสติ ฆ่าตัวตายไป เพราะทําอะไรไม่ได้ดงั ใจ ต้องแก้ทใ่ี จ ต้องหยุด
ความอยากให้ได้ก่อน พอหยุดได้แล้ว ข้างนอกจะเป็ นอย่างไรจะไม่เป็ นปัญหา
ถ้าหยุดไม่ได้ก็จะอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอไม่ได้ดงั ใจก็จะทุกข์ทรมาน
ใจ จึงต้องฝึ กต้องซ้อมไว้ก่อน ต้องนัง่ สมาธิ เดินจงกรม พิจารณาอนิจจังทุกขัง
อนัตตาไว้ก่อน สอนใจว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่อยู่ในการ
ควบคุมบังคับ อย่าไปยุ่งกับเขาจะดีกว่า ถ้ายุ่งแล้วจะวุน่ วายใจ ถ้าไม่ยุ่งจะสบาย
36

ใจ พออยู่ในเหตุการณ์ก็จะปล่อยวางได้ แก้ปญั หาของใจได้การปฏิบตั จิ งึ เป็ น
เรื่องสําคัญมาก ไม่ปฏิบตั เิ ฉพาะเวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์ข้นึ มาเท่านัน้ จะไม่ทนั
การณ์ เหมือนทหารต้องฝึ กซ้อมการป้ องกันประเทศไว้ก่อน พอเวลาเกิดศึก
สงครามมีศตั รู บกุ รุกจะรับกับเหตุการณ์ได้ ถ้าไม่เตรียมตัวไว้ก่อน พอเกิด
เหตุการณ์ จะสับสนวุน่ วายใจ ทําไม่ถูก
การวัดผลของการปฏิบตั ใิ ห้ดูทส่ี ติปญั ญา
ถ้าปฏิบตั กิ า้ วหน้าสติปญั ญาจะไว
สามารถดับความวุน่ วายใจ ความโกรธ ความเสียใจ ความท้อแท้ใจได้อย่าง
รวดเร็ว จึงต้องเจริญสติตลอดเวลา อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่ อย เพราะจะสร้าง
ปัญหา จะอยากให้เป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ ก็จะเกิดความทุกข์ ความกังวลใจขึ้นมา
ถ้าจะคิดก็ให้คดิ ความจริง คิดว่าไม่มอี ะไรเป็ นของเรา เกิดมาแล้วต้องตาย คิด
อย่างนี้แล้วจะทําให้มปี ญั ญา ทีจ่ ะแก้ความหลงได้ ความหลงจะหลอกให้คดิ ว่า
จะไม่ตาย จะอยู่ไปตลอด ทําให้อยากอยู่ไปนานๆ พอมีเหตุการณ์ทข่ี ดั กับความ
อยาก ก็จะวุน่ วายใจขึ้นมาทันที แต่ถ ้ารู้ความจริงว่าสักวันจะต้องตาย ก็จะรู้สกึ
เฉยๆ เพราะเป็ นการส่งสัญญาณว่าใกล้ตายเข้าไปแล้วนะ
ถ้ารู้วา่ ร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา ก็จะรู้สกึ เฉยๆ เห็นว่าร่างกายนี้เป็ นเพียงตุก๊ ตา
ตัวหนึ่ง ทีเ่ ราได้มาจากพ่อจากแม่ เอามาใช้เป็ นเครื่องมือหาความสุขความทุกข์
พอร่างกายตายไปก็เหมือนเสียตุก๊ ตาไปตัวหนึ่งเท่านัน้ เอง ไม่ได้เสียตัวเราไป
เพราะใจเราไม่ตาย ใจผูร้ ู้ผูส้ งการไม่
ั่
ได้ตายไปกับร่างกาย ถ้าใจยังมีความอยาก
อยู่ ก็ไปหาร่างกายใหม่ ไปเกิดใหม่ แล้วก็มาอยู่แบบนี้ต่อไปอีกรอบหนึ่ง เป็ น
อย่างนี้มาหลายแสนหลายล้านรอบแล้ว แล้วก็จะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะ
เบือ่ ไม่อยากจะกลับมาเกิดอีก ก็จะตัดความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็ นเหตุของการ
กลับมาเกิดอีก ด้วยการเจริญสติ นัง่ สมาธิ เดินจงกรม พิจารณาไตรลักษณ์ไป
เรื่อยๆ จะได้มคี วามเห็นทีถ่ ูกต้อง มีดวงตาเห็นธรรม มีปญั ญา เห็นว่าความสุข
ความทุกข์อยู่ตรงไหน สามารถดับความทุกข์ทงั้ หลายให้หมดไปได้ เหลือแต่
ความสุขอย่างเดียวอยู่ภายในใจ พอถึงขัน้ นัน้ แล้วก็ไม่ตอ้ งปฏิบตั อิ กี ต่อไป ไม่
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ต้องเดินจงกรม นัง่ สมาธิ เจริญสติ เพราะการเดินจงกรม นัง่ สมาธิ และการ
เจริญสติน้ เี ป็ นยารักษาโรคใจ คือความทุกข์ใจ พอโรคได้รบั การรักษาจากยาจน
หายขาดแล้ว ก็ไม่ตอ้ งรับประทานยาอีกต่อไป
การปฏิบตั จิ งึ มีวนั สิ้นสุด ไม่เหมือนกับงานทางโลก ทีต่ อ้ งทําไปจนวันตาย เพราะ
ใจหยุดไม่ได้ อยู่เฉยๆแล้วเหงา รู้สกึ ว่าไม่มคี ุณค่า ต้องหาอะไรทําไปเรื่อยๆ
เหนื่อยยากขนาดไหนก็หยุดไม่ได้ เป็ นอํานาจของกิเลสผลักดัน ให้ไปทํางานที่
ไม่ได้สร้างความสุข แต่สร้างความทุกข์ภายในใจให้มเี พิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ สร้างภพ
ชาติให้ยาวขึ้นไป พวกเราจึงควรเห็นความสําคัญทางศาสนา คือเจริญสติ เดิน
จงกรม นัง่ สมาธิ พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา รักษาศีล ทําบุญให้ทาน เป็ นงาน
ทีจ่ ะปลดเปลื้องความทุกข์ให้หมดไปจากใจ สร้างความสุขให้กบั ใจไปตลอด ไม่มี
วันสิ้นสุด งานทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทาํ มาแล้ว และมอบหมายให้พวกเราทํากัน เพราะ
ทรงเห็นว่าพวกเรายังไม่รู้จกั ความจริงนี้ ถ้าไม่สอนก็จะไม่รู้ได้ดว้ ยตนเอง จึงทรง
สละเวลาถึง ๔๕ ปี ดว้ ยกัน สังสอนญาติ
่
โยม พระเณร เทวดาทุกวัน
พระพุทธกิจ ๕ มีอยู่ ๕ ข้อคือ ๑. ตอนบ่ายทรงสังสอนฆราวาส
่
๒. ตอนคํา่ ทรง
สังสอนพระภิ
่
กษุสามเณร ๓. ตอนดึกทรงสังสอนเทวดา
่
๔. ตอนเช้าก่อนทรง
ออกบิณฑบาตทรงเล็งญาณดูวา่ จะไปโปรดสอนใครก่อนดี ดูคนทีพ่ ร้อมจะ
รับคําสอน พร้อมทีจ่ ะบรรลุธรรม ก็จะทรงไปโปรดคนนัน้ ก่อน ๕. แล้วก็ทรง
ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ นี่เป็ นกิจทีท่ รงปฏิบตั มิ า ๔๕ พรรษา ทรงมุง่ ไปทีก่ าร
เผยแผ่ธรรมสังสอนธรรม
่
เพราะเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าทีส่ ุดในโลกนี้ ไม่มอี ะไรมี
คุณค่ามากกว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเลย พวกเราจึงถือว่ามีโชคมี
วาสนา ทีไ่ ด้มาพบพระธรรมคําสอน
หนังสือทีพ่ วกเราได้รบั ไป ก็เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้รบั การสืบทอดมา
ด้วยการปฏิบตั ิ จากอาจารย์สู่ลูกศิษย์ อาจารย์องค์แรกก็คอื พระพุทธเจ้า ลูก
ศิษย์ก็คอื พระสาวกทัง้ หลาย พอฟังธรรมแล้วนําไปปฏิบตั กิ ็มดี วงตาเห็นธรรม
เห็นแบบเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แล้วก็นาํ มาสอนลูกศิษย์อกี ต่อ พอ
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ลูกศิษย์มดี วงตาเห็นธรรมก็ไปสอนผูอ้ น่ื ต่อ
ถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบนั นี้
ถ่ายทอดด้วยการศึกษา ด้วยการได้ยนิ ได้ฟงั แล้วนําสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไปปฏิบตั ิ
แล้วก็ได้รบั ผลคือมรรคผลนิพพาน จากนัน้ ก็ไปสอนผูอ้ น่ื ต่อ นี่คอื การสืบทอด
และการรักษาพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่กบั โลกไปนานๆ อยู่ทก่ี ารศึกษาและการ
ปฏิบตั นิ ้ ี
ตอนนี้พวกเรามีหน้าทีศ่ ึกษา มีหน้าทีป่ ฏิบตั ิ ก็ควรศึกษาไปปฏิบตั ไิ ป ยังไม่มี
หน้าทีส่ งสอนก็
ั่
อย่าเพิง่ สังสอน
่
เพราะจะเสียเวลา จะสังสอนแบบคนหู
่
หนวกตา
บอด สังสอนไปก็
่
ไม่เกิดประโยชน์ เพราะธรรมทีไ่ ด้ศึกษายังไม่เป็ นธรรมแท้ เป็ น
จินตนาการ ศึกษาแล้วก็วาดภาพไป ว่าเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เป็ นภาพทีไ่ ม่ตรง
กับความจริง จะทําให้คนอืน่ วาดภาพผิดตาม จึงควรศึกษาและปฏิบตั จิ นกว่าจะ
เห็นธรรม ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น หลังจากนัน้ ค่อยไปสังสอนผู
่
อ้ น่ื ต่อไป
ถาม ถ้าบรรลุโสดาบันแล้ว ต้องกลับมาเกิดอีกหรือเปล่า
ตอบ ต้องกลับมาเกิดอีก แต่ไม่เกิน ๗ ชาติ ในพระคัมภีรแ์ สดงไว้อย่างนี้ ถ้าขยับขึ้น
ไปเป็ นพระสกิทาคามี ก็จะกลับมาเกิดอีกชาติเดียว ถ้าเป็ นพระอนาคามีก็ไม่ตอ้ ง
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ต่อไป เพราะท่านตัดกามตัณหาได้หมดแล้ว ได้เจริญ
อสุภกัมมัฏฐานจนเบือ่ หน่าย ในรู ปร่างหน้าตาของคน ไม่เห็นว่าสวยงาม เหมือน
ตอนทีย่ งั ไม่ได้เจริญอสุภกัมมัฏฐาน พอพิจารณาเห็นอวัยวะต่างๆ ทีอ่ ยู่ภายใต้
ผิวหนัง เห็นสิง่ ปฏิกูลต่างๆ ทีม่ อี ยู่ภายในร่างกาย ทีถ่ ูกขับออกมาทางทวารต่างๆ
ก็เกิดความขยะแขยง แทนทีจ่ ะกําหนัดยินดี กลับขยะแขยง ไม่อยากจะเข้าใกล้
ถ้าพิจารณาจนเห็นเป็ นซากศพ ก็จะไม่อยากร่วมหลับนอนด้วยเลย ความกําหนัด
ยินดีคอื ราคะตัณหา ได้หมดไปจากใจของพระอนาคามี ท่านก็เลยไม่ตอ้ งกลับมา
เกิดเป็ นมนุษย์อกี ต่อไป เพราะท่านมีความสุขทีเ่ หนือกว่า คือความสุขสงบของใจ
ทีเ่ รียกว่า ฌาน ท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ พรหม และบรรลุเป็ นพระอรหันต์ใน
สวรรค์ชนั้ พรหม
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นี่คอื เรื่องของภพชาติทจ่ี ะน้อยลงไปเรื่อยๆ เป็ นผลจากการได้บรรลุอริยมรรค
อริยผล ถ้าปฏิบตั เิ พียงทานศีลและสมาธิ จะไม่ได้อริยมรรคอริยผล ตายไปก็
ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิม เช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้า ๒
องค์ทไ่ี ด้ฌาน หลังจากทีท่ า่ นตายไปแล้ว ก็ไปเกิดในสวรรค์ชนั้ พรหม แต่เป็ น
สวรรค์ชนั้ พรหมทีต่ อ้ งเสือ่ ม เพราะขึ้นไปด้วยกําลังของสมาธิ ไม่ได้ข้นึ ไปด้วย
กําลังของปัญญา เช่นของพระอนาคามี พระอนาคามีได้ชนั้ พรหมด้วยการชําระ
กิเลส ทีท่ าํ ใจไม่ให้สงบ พอชําระกามราคะออกไปจากใจได้ ใจก็สงบเป็ น
ธรรมชาติ เป็ นฌานโดยอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งบริกรรมพุทโธเพ่งกสิณให้จติ สงบ ฌาน
แบบนี้ไม่มวี นั เสือ่ ม
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าน่าเสียดาย ทีไ่ ม่มโี อกาสได้สอนพระอาจารย์ทงั้ ๒ รู ป วิธี
ทําฌานไม่ให้เสือ่ ม ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดอีก เพราะท่านตายไปก่อน ถ้าท่านยังไม่
ตาย และพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง เรื่องอริยมรรคอริยผลให้ฟงั รับรองได้วา่ จะ
สามารถบรรลุเป็ นพระโสดาบัน เป็ นพระอรหันต์ได้ในขณะทีฟ่ งั เลย เช่น
พระปัญจวัคคียผ์ ูต้ ดิ ตามรับใช้พระพุทธเจ้า พอทรงแสดงธรรมครัง้ แรกก็มพี ระ
รู ปหนึ่งบรรลุโสดาบันทันที หลังจากนัน้ ทรงแสดงพระธรรมอีกครัง้ สองครัง้ ก็ได้
บรรลุเป็ นพระอรหันต์พร้อมกันทัง้ หมด ๕ รูปเลย เป็ นอํานาจของพระธรรมคํา
สอน ของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะทําได้ ไม่มใี ครสามารถทําได้ เพราะปัญญา
ระดับนี้ตอ้ งเป็ นของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะทําได้ ทีจ่ ะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
เห็นพระอริยสัจ ๔
พวกเราได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้ว อย่าปล่อยให้พระ
อริยสัจ ๔ อย่าปล่อยให้อนิจจังทุกขังอนัตตา ห่างไกลไปจากใจ ต้องเจริญอยู่
เรื่อยๆ พิจารณาอยู่เรื่อยๆ เพือ่ จะได้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ถูกต้อง จะได้เสร็จงานนี้ได้
อย่างรวดเร็ว ดังทีท่ รงพยากรณ์ไว้ว่า ๗ วัน หรือ ๗ ปี ถ้าปฏิบตั กิ นั อย่างเต็มที่
เจริญสติอย่างเต็มที่ พิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาอริยสัจ ๔ อย่างเต็มที่ ไม่เกิน
๗ ปี เป็ นอย่างมาก ถ้าฉลาดมาก ๗ วันก็สามารถบรรลุได้ ไม่ทรงปฏิเสธว่าคน
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นัน้ คนนี้บรรลุไม่ได้ มีแต่พวกเราทีไ่ ปปฏิเสธกันเอง ว่าบรรลุไม่ได้ ไปพูดกันเอง
ต่างหากว่าเราเป็ นไปไม่ได้เอง ทําไมไปปฏิเสธตัวเราเอง ทัง้ ๆทีพ่ ระพุทธเจ้าไม่
ทรงปฏิเสธเลย ทรงตรัสว่ามีสทิ ธิมคี วามสามารถเท่ากันหมด
ถาม แม้กระทังฆราวาส
่
ตอบ ได้ทงั้ นัน้ ไม่ได้อยู่ทก่ี ารเป็ นพระ เป็ นฆราวาส อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ อยู่ท่ี
สุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญายปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน ในสมัยพระพุทธกาล
พระอรหันต์มที กุ เพศทุกวัย สามเณรก็มี ฆราวาสก็มี พระราชบิดาก็ทรงบรรลุ
เป็ นพระอรหันต์ ๗ วันก่อนเสด็จสวรรคต อํานาจของพระธรรมคําสอน ของ
พระพุทธเจ้านี้ มหัศจรรย์อย่างยิง่ ตอนทีไ่ ม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้น้ ี ไม่มใี คร
บรรลุอริยมรรคอริยผลได้แม้แต่คนเดียว แต่พอทรงตรัสรู้และประกาศพระ
ธรรมคําสอนแล้ว มีพระอริยสงฆ์เป็ นจํานวนหมืน่ จํานวนแสน ปรากฏขึ้นมาอย่าง
รวดเร็ว ขอให้พวกเราอย่าลืมคุณค่าอันประเสริฐของพระธรรมคําสอนนี้ ขอให้
ยินดีศึกษา ยินดีปฏิบตั ิ แล้วจะไม่ผดิ หวัง ชีวติ นี้จะได้กาํ ไร อย่าเป็ นไก่ทไ่ี ด้
พลอยแล้วเขีย่ ทิ้งไป มัวแต่หาไส้เดือน คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ส่วน
พลอยคืออริยมรรคอริยผล ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ทิ านศีลภาวนานี้ ก็เขีย่ ทิ้งไป จะ
เอาแต่ไส้เดือน ทีก่ นิ เข้าไปแล้วทําให้ทอ้ งเสีย พอไปติดรูปเสียงกลิน่ รสแล้วก็ตอ้ ง
มาร้องห่มร้องไห้ เช่นเวลาสามีหรือภรรยาตายจากไป ก็เศร้าโศกเสียใจ นี่คอื
ความสุขของพวกเรา พยายามมองให้เห็นความทุกข์ทซ่ี ่อนอยู่ดว้ ย จะได้ไม่อยาก
ได้ความสุขแบบนี้

41

กัณฑ์ท่ี ๔๒๔

ธรรมะเป็ นอาหารใจ
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

วิถชี วี ติ ของพวกเรากําลังทําลายโลกกัน มีนกั วิทยาศาสตร์ได้คาํ นวณไว้ว่า ถ้ามนุษย์ใช้
ชีวติ แบบนี้ต่อไปอีกไม่นาน จะถึงจุดทีแ่ ก้ไขไม่ได้ ธรรมชาติจะถูกทําลายหมด จะทําให้
มนุษย์อยู่ไม่ได้ ความสุขทางโลกเป็ นความสุขทีจ่ ะทําลายพวกเรา แต่ความสุขทางธรรม
จะไม่ทาํ ลาย ในยุคทีว่ ทิ ยาศาสตร์ยงั ไม่เจริญก้าวหน้า โลกมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
สมบูรณ์ เช่นป่ าไม้เป็ นต้น ในหนังสือของพระอาจารย์ทยุ ท่านก็เล่าว่า สมัยทีห่ ลวงปู่มนฯ
ั่
ออกปฏิบตั ิ มีประชากรในประเทศไทยอยู่ประมาณ ๑๘ ล้านคน ป่ าไม้ยังมีอยู่มาก เวลา
นี้มปี ระชากรประมาณ ๖๓ ล้านคน ป่ าไม้มีเหลือไม่มาก กําลังลดลงไปเรื่อยๆ เพราะวิถี
ชีวติ ของพวกเราจะทําลายทรัพยากรธรรมชาติไปเรื่อยๆ เช่นนํา้ มัน ถ่านหิน แร่ธาตุต่างๆ
แล้วก็ทาํ ให้มลภาวะเป็ นพิษทางอากาศ ทางนํา้ ทางดิน
อย่างในประเทศญี่ป่ นุ ทีเ่ กิดแผ่นดินไหวและสึนามิ ทําให้โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์เสียหาย แผ่
กัมมันตภาพรังสีออกมา ประชาชนทีอ่ ยู่ในรัศมี ๒๐ กิโลเมตร ต้องอพยพออกไปหมด
อยู่ไม่ได้ อยู่ไปก็ตาย ดินเป็ นพิษ ไม่สามารถทําเกษตรกรรมได้ ปลูกพืชไม่ได้ เพราะ
ปนเปื้ อนด้วยกัมมันตภาพรังสี ถ้ารับประทานพืชผักทีป่ นเปื้ อน ก็จะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วย
และเสียชีวติ ได้ แต่พวกเรายังไม่ยอมเปลีย่ นวิถชี วี ติ กัน ยังอยากมีไฟฟ้ าใช้ มีเครื่อง
อํานวยความสุขความสะดวกต่างๆ ตามอํานาจของกิเลสตัณหา ทีจ่ ะผลิตความทุกข์
ให้แก่พวกเราไปเรื่อยๆ พวกเราจึงควรเปลีย่ นวิถชี วี ติ จากการใช้เงินทองเป็ นเครื่องมือให้
ความสุข มาใช้ธรรมะเป็ นเครื่องมือแทน เช่นมีเงินเหลือใช้ ก็เอามาทําบุญให้ทาน แทนที่
จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ให้หาความสุขจากการทําบุญให้ทาน รักษาศีล
ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไหว้พระสวดมนต์ เจริญสติ นัง่ สมาธิเดินจงกรมแทน
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แล้วจะเห็นว่าไม่จาํ เป็ นต้องมีเงินทองมากเลย ทีต่ อ้ งใช้เงินทองมาก เพราะความหลงของ
กิเลสตัณหา ทีต่ อ้ งการความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
เงินทองไม่ได้ให้ความสุขกับใจ มีแต่จะให้ความทุกข์ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ เป็ นความ
ทุกข์ทงั้ นัน้ เป็ นพิษแก่จติ ใจ ทําให้พวกเราต้องร้องห่มร้องไห้กนั เปิ ดโทรทัศน์ดูก็มแี ต่
เรื่องบ่น เปิ ดหนังสือพิมพ์ดูก็มแี ต่เรื่องบ่น บ่นกันอยู่ตลอดเวลา เพราะเสพยาพิษกัน ถ้า
มีธรรมะจะไม่บ่นกัน เพราะธรรมะเป็ นอาหารใจ ทําให้อม่ิ หนําสําราญใจ พอใจ มีความ
มันคง
่ ไม่หวาดกลัว ธรรมะจะทําให้เรารู้จกั ตัวเรา ตอนนี้เราไม่รู้จกั ตัวเรา เราไปหลงคิด
ว่าร่างกายเป็ นตัวเรา ความจริงร่างกายไม่ใช่ตวั เรา เราคือใจทีไ่ ม่ตาย แต่มคี วามหลง ที่
หลอกให้ไปคิดว่าร่างกายเป็ นตัวเรา ถ้ารู้วา่ เราเป็ นใจทีไ่ ม่ตาย เราก็จะไม่กลัวตาย จะไม่มี
ความทุกข์ จะมีแต่ความสุข ถ้ามีธรรมะมาก ก็จะมีความสุขมาก มีความทุกข์นอ้ ย ถ้ามี
ความหลงมาก ก็จะมีความทุกข์มาก มีความสุขน้อย ความสุขความทุกข์ของใจจึงไม่ได้
อยู่ท่ี มีเงินมากหรือน้อย มีตาํ แหน่งสูงหรือตํา่
แต่ความหลงจะทําให้คดิ ว่า มีเงินมากมีตาํ แหน่งสูงๆ มีบริษทั บริวารมาก จะมีความสุข
มาก มีรูปเสียงกลิน่ รสชนิดต่างๆมาบํารุงบําเรอ จะมีความสุขมาก ความจริงสิง่ เหล่านี้
ล้วนเป็ นยาพิษทัง้ นัน้ ไม่ใช่อาหารของใจ ได้มามากน้อยก็ไม่เคยอิม่ เคยพอ มีแต่จะทําให้
แสลงใจ กดดันจิตใจด้วยความเครียดต่างๆ พวกเราเครียดกับเรื่องงาน ก็เพราะรายได้
ไม่เข้าเป้ า เครียดกับคนอืน่ เพราะมีความเห็นไม่ตรงกัน เครียดได้กบั ทุกเรื่อง ถ้าไปยุ่งกับ
เขา เพราะจะไม่เป็ นไปตามความต้องการของเราเสมอไป ต้องขัดใจเราบ้าง เราก็จะ
เครียด เพราะไม่เคยพิจารณาธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้ ว่าเป็ นอนิจจัง เป็ นทุกข์ ทุกข์
แปลว่าเครียด ทีท่ กุ ข์ทเ่ี ครียดนี้ ก็เพราะใจไปอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ แต่เขา
ไม่เป็ นไปตามความต้องการของใจเสมอไป อย่างตอนนี้ฝนตกเสียงดัง ถ้าเราไม่ไปสนใจ
เราปล่อยวาง เราก็จะไม่เครียด เราก็ฟงั ธรรมไป ตามมีตามเกิด ได้ยนิ บ้างไม่ได้ยนิ บ้าง
ก็ไม่เป็ นไร เราก็จะไม่เครียดกัน ถ้าอยากจะให้ฝนหยุด เราก็จะเครียด ความเครียดจึง
ไม่ได้ข้นึ อยู่ในสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราไปเกี่ยวข้องด้วย แต่ข้นึ อยู่ทค่ี วามอยากของใจ
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เราเครียดเพราะใจเราอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ ท่านจึงเรียกว่าทุกขัง เพราะเขา
เป็ นอนิ จจังไม่เทีย่ ง เปลีย่ นไปตามเหตุตามปัจจัย เป็ นอนัตตา ไม่อยู่ภายใต้คาํ สังของเรา
่
เราสังให้
่ ฝนหยุด แต่เขาไม่หยุด เพราะไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา ไม่เทีย่ ง
เพราะจะตกบ้างไม่ตกบ้าง ถ้าอยากจะให้ตกไปตลอดเวลา พอหยุดตกเราก็จะเครียด เรา
ต้องทําความเข้าใจว่า ความทุกข์ในไตรลักษณ์น้ ี เป็ นทุกข์ในอริยสัจ ๔ เป็ นทุกข์ ทีเ่ กิด
จากความอยาก สิง่ ต่างๆไม่ได้เป็ นทุกข์ เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย มีทกุ ขเวทนา แต่
ทุกขเวทนาไม่ใช่ทกุ ข์ในอริยสัจ ๔ เป็ นทุกข์ในขันธ์ ทีเ่ ปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เดีย๋ วก็เจ็บ
เดีย๋ วก็หายเจ็บ เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา สุขบ้างทุกข์บา้ ง เป็ นธรรมดาของร่างกายของเวทนา
ของขันธ์ ผูท้ เ่ี ป็ นทุกข์ก็คอื ใจทีไ่ ปยุ่งกับขันธ์ เช่นเวลาร่างกายไม่สบาย ใจก็ไม่สบายไปอีก
ชัน้ หนึ่งด้วย เพราะไม่อยากไม่สบายนัน่ เอง ไม่มใี ครอยากให้เจ็บไข้ได้ป่วย พอเจ็บไข้ได้
ป่ วยก็จะหงุดหงิดรําคาญใจทรมานใจ เพราะอยากจะให้หาย ไม่อยากให้เป็ น ทุกข์น้ เี ป็ น
ทุกข์ในอริยสัจ ทีเ่ ราแก้ได้ ควบคุมได้ ทําให้ดบั ได้ ทําให้เป็ นนิ โรธขึ้นมาได้ เราจะดับ
ความเครียดได้ ถ้าปล่อยวางสิง่ ทีเ่ ราไปเครียดด้วย ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องของเขา จะ
เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ปล่อยให้เจ็บไป เงินเดือนจะถูกตัดก็ให้ตดั ไป จะถูกไล่ออกจากงานก็ให้
ไล่ไป
ถ้าไม่ใช้เงินซื้อความสุข จะไม่เดือดร้อน ซื้อเฉพาะสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นจริงๆ คือปัจจัย ๔ ก็จะเก็บ
เงินได้หลายล้านแล้ว เวลาออกจากงานจะไม่เดือดร้อน ถ้ารับประทานวันละมื้อ ดืม่
นํา้ เปล่า กินอยู่แบบนักภาวนานักปฏิบตั ิ จะมีค่าใช้จ่ายไม่มาก ถ้าใช้เงินซื้อความสุข จะมี
ค่าใช้จ่ายมาก ต้องซื้อเครื่องดืม่ ขนมนมเนย นํา้ หอม สิง่ ของฟุ่มเฟื อยต่างๆ ไปเทีย่ วตาม
สถานทีต่ ่างๆ ก็จะเครียดกับเรื่องเงินทอง ต้องหารายได้ให้ได้ตามเป้ าหมาย ถ้าทําไม่ได้ก็
จะถูกปลดถูกไล่ออกจากงาน ถ้าใช้ธรรมะเป็ นเครื่องมือหาความสุข จะไม่เครียด เพราะ
ธรรมะมีอยู่ตลอดเวลา เป็ นอกาลิโก มีอยู่ทกุ แห่งหน ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน สามารถใช้
ธรรมะสร้างความสุขได้ตลอดเวลา ถ้าไม่มเี งินก็ไม่ตอ้ งทําทาน ให้ใช้ธรรมะทีส่ ูงกว่าการ
ให้ทาน คือการรักษาศีล มาให้ความสุข เพราะศีลจะทําให้จติ ใจมันคง
่ ไม่หวันไหวกั
่
บผล
ทีเ่ กิดจากการทําบาป เพราะไม่ได้ทาํ บาป จึงไม่วติ กกังวลกับวิบากกรรม
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ถ้านัง่ สมาธิได้ก็จะมีความสงบสุขเย็นใจ ถ้าเจริญปัญญาได้ก็จะไม่ทกุ ข์กบั อะไรเลย จะ
เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะเห็นคุณค่าของการตัดกิเลสตัณหา
ถ้าตัดได้แล้วจะสบายใจ ถ้ายึดติดจะทุกข์ทรมานใจ พอตัดได้แล้วใจจะโล่งจะเบาจะ
สบาย ในทีส่ ุดแล้วพวกเราก็ตอ้ งจากทุกสิง่ ทุกอย่างไป ไปยึดติดทําไม ยึดติดแล้วทุกข์
ตัดดีกว่า ถ้าเขาจะอยู่ก็ให้เขาอยู่ไป ถ้าเขาจะจากก็ให้เขาจากไป พร้อมทีจ่ ะจากกันทุก
เวลา เพราะในทีส่ ุดก็ตอ้ งจากกัน ถ้าพร้อมทีจ่ ะจากก็จะจากด้วยความสุข ถ้าไม่พร้อมก็
จะจากด้วยความเศร้าโศกเสียใจ ทุกข์ทรมานใจ เพราะไม่ได้ศึกษาความจริงว่าเราเป็ นใจ
ไปหลงคิดว่าเราเป็ นร่างกาย ไปหลงคิดว่าความสุขอยู่ท่ี การมีเงินซื้อสิง่ ต่างๆ มาบํารุง
บําเรอความอยาก จึงต้องศึกษาให้รู้วา่ เราคือใจ คือผูร้ ู้ ผูร้ ู้จะมีความสุข ก็ต่อเมือ่ ผูร้ ู้สงบ
ไม่วนุ่ วาย ไม่ยดึ ติด ไม่อยากได้สง่ิ ต่างๆในโลกนี้
ถ้ารู้อย่างนี้แล้ว จะได้รู้วา่ งานของเราอยู่ทก่ี ารทําใจให้สงบ ตัดทุกสิง่ ทุกอย่างด้วยไตร
ลักษณ์ ด้วยปัญญา ให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีใ่ จไปเกี่ยวข้องด้วย เป็ นไตรลักษณ์ทงั้ นัน้
คือลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิน่ รส ขันธ์ ๕ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
สภาวธรรมต่างๆทีอ่ ยู่ในจิต เป็ นไตรลักษณ์ทงั้ นัน้ อย่าไปยึด อย่าไปติด ปล่อยให้เป็ นไป
ตามเรื่องของเขา ใจจะได้สงบ ไม่วนุ่ วาย นี่แหละคืองานทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสาวก
ทัง้ หลายได้ทาํ กัน แล้วก็สอนพวกเราให้ทาํ กัน เพราะพวกเรามีความสามารถทําได้ อยู่
ทีว่ า่ จะทําหรือไม่ทาํ เท่านัน้ เอง ถ้าทําก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ทาํ ก็จะอยู่กบั ที่ ต้อง
สํารวจดูวา่ เราทําหรือไม่ได้ทาํ ทํามากหรือทําน้อย ถ้ายังไม่ได้ทาํ ก็ตอ้ งเริ่มทํา ถ้ายังไม่ได้
นัง่ สมาธิ ก็ตอ้ งนัง่ ออกจากสมาธิก็เดินจงกรมต่อ พิจารณาไตรลักษณ์ ถ้าทําอยู่แล้วก็
ต้องทําให้มากขึ้น เอาเวลาทีไ่ ปทําอย่างอืน่ มาปฏิบตั ธิ รรม งานอย่างอืน่ ถ้าไม่จาํ เป็ นจริงๆ
ก็อย่าไปทํา มาปฏิบตั ธิ รรมให้เต็มทีเ่ ลย ทํามากก็จะเสร็จเร็ว ทําน้อยก็จะเสร็จช้า และ
อาจไม่ทนั การ ถ้าตายไปก่อน กลับมาเกิดชาติหน้า ก็อาจจะไม่ได้ปฏิบตั ิ เพราะไม่มใี คร
สอน ยกเว้นถ้าได้ปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ ทีส่ ามารถปฏิบตั เิ องได้ ไม่ตอ้ งมีใครมาจูงมาสอน อย่างนี้
ก็ถอื ว่าได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้ว ไม่ตอ้ งกังวลแล้ว กลับมาเกิดใหม่ก็จะปฏิบตั ิ
ต่อเลย เพราะติดเป็ นนิสยั แล้ว
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การทําใจให้สงบการตัดกิเลสจะฝังอยู่ในใจ พอได้เกิดเป็ นมนุษย์ก็จะปฏิบตั ติ ่อทันที งาน
อย่างอืน่ จะทําเท่าทีจ่ าํ เป็ น จะไม่หลงไปกับการหาเงินหาทอง หาลาภหายศ หาสรรเสริญ
หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จะหาแต่ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ จากการตัดกิเลส
ตัณหา จะก้าวไปเรื่อยๆ จนเสร็จงาน จึงอย่าประมาทนอนใจ อย่าไปคิดว่าจะมีเวลา
ปฏิบตั เิ สมอ เพราะพรุ่งนี้ไม่มใี ครรู้วา่ อะไรจะเกิดขึ้น ตอนนี้มเี วลาควรทํางานทีเ่ ป็ นคุณ
เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริง อย่าไปทํางานทีเ่ ป็ นประโยชน์ชวั ่ คราว เป็ นความสุขชัว่ คราว
ควรทํางานทีเ่ ป็ นประโยชน์เป็ นความสุขทีถ่ าวร
เป็ นงานทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสาวก
ทัง้ หลายได้ทาํ มาจนสําเร็จแล้ว วุสติ งั พรหมจริยงั คือกิจในพรหมจรรย์น้ ไี ด้เสร็จสิ้นแล้ว
งานนี้มขี อบเขต มีวนั เสร็จสิ้น ไม่เหมือนงานทางโลก ทําไปเท่าไหร่ก็จะไม่มวี นั สิ้นสุด จะ
มีงานใหม่มารออยู่เสมอ เพราะอํานาจของความอยาก จะทําให้อยู่ไม่เป็ นสุข จะหงุดหงิด
รําคาญใจ ต้องหางานใหม่มาทํา ทัง้ ๆทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ น มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ แต่
อยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องหางานใหม่มาทําต่อ ทําไปจนวันตาย จนกว่าร่างกายจะทําไม่ไหว พอ
กลับมาเกิดใหม่ ก็ตอ้ งทําอย่างนี้อกี ทุกภพทุกชาติ ไม่มวี นั สิ้นสุด ถ้าทํางานทางธรรมะ
พอทําเสร็จแล้ว ก็จะไม่ตอ้ งทําอะไรอีกต่อไป เพราะจะไม่กลับมาเกิดอีก จะรู้วา่ ชาติน้ เี ป็ น
ชาติสุดท้าย เพราะไม่มคี วามอยากหลงเหลืออยู่เลย ใจอิม่ พออยู่ตลอดเวลา เป็ นปรมัง
สุขงั ตลอดเวลา
นี่คอื การศึกษาชีวติ ของพวกเรา ให้รู้วา่ ตัวเรานี้อยู่ทใ่ี จ ไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย ไม่ตอ้ งวิตก
กังวลกับร่างกาย เพราะรู้วา่ ร่างกายต้องตายแน่ๆ ไม่ตอ้ งกลัว เพราะเราไม่ได้เป็ นร่างกาย
ร่างกายเป็ นเหมือนเครื่องใช้ไม้สอย เมือ่ ถึงเวลาทีร่ ่างกายจะหยุดทํางาน ก็ปล่อยให้หยุด
ไป ถ้าดูแลรักษาได้ก็ดูแลรักษาไป เพือ่ เอามาทําประโยชน์ทางจิตใจ พอได้ประโยชน์ทาง
จิตใจครบบริบูรณ์แล้ว ก็ทาํ ประโยชน์ให้แก่ผูอ้ น่ื ต่อไป ถือว่าเป็ นงานแถม ไม่ได้เป็ นงาน
หลัก ทําก็ได้ ไม่ทาํ ก็ได้ ไม่เดือดร้อน จึงควรศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ปฏิบตั ิ จะได้
พบกับความสุขทีแ่ ท้จริง จะได้รู้วา่ เราเป็ นอะไรกันแน่ อะไรทําให้เรามีความสุขอย่าง
แท้จริง ตอนต้นก็ตอ้ งได้ยนิ ได้ฟงั จากผู ้รู้แล้ว แล้วก็นาํ เอามาปฏิบตั ิ เอามาพิสูจน์ เพราะ
ธรรมะเป็ นสันทิฏฐิโก เป็ นธรรมทีผ่ ูป้ ฏิบตั สิ ามารถพิสูจน์ได้ ว่าเป็ นจริงหรือไม่ นี่คอื
เหตุผลทีพ่ วกเราเข้าหาพระศาสนากัน เพือ่ หาความรู้ทน่ี าํ ไปสู่การปฏิบตั ิ พอปฏิบตั แิ ล้วก็
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จะได้ปฏิเวธ คือได้รบั ผลจากการปฏิบตั ิ เป็ นสูตรตายตัว เป็ นอกาลิโก ไม่เสือ่ มไปกับ
กาลเวลา พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ และพระสาวกทุกๆรูป จะสอนเหมือนกันหมด จะ
สอนปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ
มรรคผลจึงไม่เกิดจากการอยากได้ แต่เกิดจากการปฏิบตั ิ จากการศึกษาทีถ่ ูกต้อง ถ้า
ศึกษาไม่ถูกต้อง ปฏิบตั กิ ็จะไม่ถูกต้อง ปฏิเวธก็จะไม่ถูกต้อง จะไม่ได้ผลทีพ่ ระพุทธเจ้า
และพระสาวกทัง้ หลายได้กนั จึงต้องยึดทางนี้ แล้วจิตใจจะมีแต่เจริญก้าวหน้า มี
ความสุขเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ มีความทุกข์นอ้ ยลงไปตามลําดับ จนหมดสิ้นไปอย่าง
แน่นอน พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ต้นเหตุของความทุกข์ ของความเครียด ก็คอื ความ
อยาก การดับความทุกข์ ดับความเครียด ก็ตอ้ งละความอยากด้วยปัญญา ให้เห็นว่าไม่มี
อะไรน่าอยาก เพราะไม่มอี ะไรเป็ นความสุข เป็ นทุกข์ทงั้ นัน้ ถ้ารู้วา่ สิง่ ทีค่ ดิ ว่ามีคุณค่าเป็ น
ลูกระเบิด จะเก็บไว้ไหม ถ้ามีห่อของมาทางไปรษณีย ์ เขียนว่าเป็ นของมีค่า คิดว่าเป็ น
ทองคํา พอเปิ ดออกมาเห็นเป็ นลูกระเบิด จะเก็บไว้ไหม ปัญหาอยู่ทไ่ี ม่เปิ ดดูกนั เชื่อว่า
เป็ นทองคําก็เก็บไว้เลย พอระเบิดก็จะต้องเจ็บตัว
พระธรรมคําสอนทุกบทออกมาจากพระอริยสัจ ๔ ทัง้ นัน้ ทีท่ รงสอนให้ทาํ บุญให้ทาน
รักษาศีล ภาวนา ก็คอื การเจริญมรรคนี้เอง มรรคคือเครื่องมือทีจ่ ะละความอยาก
เครื่องมือทีส่ าํ คัญก็คอื สติสมาธิและปัญญา เพราะจะหยุดความอยากได้ ทานกับศีลได้
เพียงแต่ทาํ ให้ความอยากอ่อนกําลังลง
เวลาให้ทานจะทําให้ความอยากอ่อนกําลังลง
เวลาอยากได้อะไรก็จะหาในกรอบของศีลธรรม ไม่โกหก หลอกลวง ไม่ฉอ้ โกง ไม่ทาํ ร้าย
ผูอ้ น่ื ความอยากก็จะอ่อนกําลังลงอีก เวลาจะหยุดความอยากด้วยสมาธิก็จะง่าย พอ
หยุดความอยากด้วยสมาธิได้แล้ว ก็เหมือนตีศีรษะของความอยากให้มนึ ไป พอออกจาก
สมาธิก็ใช้ปญั ญาตัดศีรษะได้เลย เพราะความอยากจะไม่มแี รงต่อสู ้ เวลาจิตออกจาก
สมาธิใหม่ๆ ความอยากจะไม่มกี าํ ลัง พอพิจารณาว่าเป็ นไตรลักษณ์ก็จะละความอยากได้
เลย พอละความอยากได้แล้ว จะรู้วา่ ไม่มอี ะไรในโลกนี้มคี ุณค่ามีความสุขเท่ากับการละ
ความอยาก เพราะจะเบาใจสบายใจ ไม่ตอ้ งวิตกกังวลว่าจะได้หรือไม่ เวลามีความ
อยากจะเครียด ต้องคอยรอดูวา่ จะได้หรือไม่ เช่นอยากจะได้ตาํ แหน่ง ก็ตอ้ งรอดูวา่ จะได้
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หรือไม่ อยากจะได้คนนี้มาเป็ นคู่ครอง ก็ตอ้ งรอดูวา่ จะได้หรือไม่ พอได้มาแล้วก็ตอ้ งรอ
ดูวา่ จะอยู่กบั เราไปตลอดหรือไม่ จะดีเสมอไปหรือไม่ ถ้าเห็นว่าความเครียดเกิดจาก
ความอยาก ก็จะไม่อยากได้ อยู่คนเดียวดีกว่า ไม่มอี ะไรก็อยู่ได้ อยู่แบบพระพุทธเจ้า
อยู่แบบครูบาอาจารย์ดกี ว่า
จะอยู่ได้ก็ตอ้ งขยันภาวนา เดินจงกรมนัง่ สมาธิ ต้องถือเป็ นงานหลัก ตื่นขึ้นมาก็นงั ่ สมาธิ
เวลาต้องทํากิจทีจ่ าํ เป็ น เช่นรับประทานอาหาร ก็เจริญสติไปด้วย เสร็จแล้วก็กลับมา
ภาวนาต่อ เดินจงกรม นัง่ สมาธิ ทําอย่างนี้ไป รับรองไม่เกิน ๗ ปี ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
พยากรณ์ไว้ จะต้องได้ผลอย่างแน่นอน พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางให้อย่างชัดเจนแล้ว ถ้ายัง
ไม่มสี มาธิไม่มปี ญั ญา ก็เจริญสติไปก่อน ดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบนั อย่าให้จติ ไปคิดเรื่องนัน้
เรื่องนี้ อย่าไปในอดีต ในอนาคต ให้คดิ แต่เรื่องทีเ่ กิดขึ้นในปัจจุบนั ไม่ตอ้ งคิดได้ยง่ิ ดี
ให้รู้เฉยๆ ให้รู้วา่ กําลังทําอะไรอยู่ ถ้ากําลังเดินก็ให้รู้วา่ กําลังเดิน จะท่องซ้ายขวา ซ้ายขวา
ไปด้วยก็ได้ หรือจะบริกรรมพุทโธๆไปก็ได้ พอเหนื่อยอยากจะหยุดก็ไปนัง่ สมาธิ
บริกรรมพุทโธๆต่อ ถ้าอยากจะหยุดบริกรรมพุทโธ ก็ดูลมเข้าดูลมออกก็ได้ ดูแต่ลม
อย่างเดียว อย่าไปคิดอะไร ถ้ามีสติจดจ่ออย่างต่อเนื่อง ไม่นาน ๕ นาที ๑๐ นาที จิตก็
จะสงบ พอสงบแล้ว ก็ปล่อยให้สงบไปจนกว่าจะถอนออกมาเอง อย่าไปดึงออกมา พอ
ถอนออกมาแล้ว ก็ลกุ ขึ้นมาเดินจงกรมถ้าไม่อยากจะนัง่
ถ้านัง่ ต่อแล้วเกิดทุกขเวทนา ก็ตอ้ งพิจารณาทุกขเวทนา พิจารณาให้เห็นว่าเป็ น
สภาวธรรมอย่างหนึ่ง ทีเ่ กิดขึ้นมาเอง มีเหตุมปี จั จัยทีเ่ ราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้
เหมือนกับฝนตก ตกก็ปล่อยให้ตกไป เราก็นงั ่ ของเราไป ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็รบั รู้ไป
ปล่อยให้เป็ นไป ถ้ารับรู้เฉยๆ ไม่มคี วามอยากทีจ่ ะให้หายไป หรืออยากจะหนีจากไป ใจ
ก็จะเป็ นอุเบกขา จะสงบจะไม่ทกุ ข์เลย ถ้าอยากให้หายไป หรืออยากจะหนีจากไป ก็จะ
เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ทีจ่ ะทําให้ทนนัง่ ต่อไปไม่ได้ ความเจ็บทางร่างกายไม่รุนแรง
เท่ากับความทุกข์ทางใจ ทีเ่ กิดจากความอยาก เวลาเจอทุกขเวทนา สิง่ ทีต่ อ้ งการให้เห็น
ก็คอื ทุกข์ในอริยสัจ ๔ แล้วให้ใช้ปญั ญาดับทุกข์ในอริยสัจ ๔ ถ้าพิจารณาก็จะเห็นว่า
ทุกข์เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไป
หรือความอยากจะหนีจากความเจ็บไป
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อยากจะเปลีย่ นอิริยาบถ ถ้าเปลีย่ นก็จะหายไปชัว่ คราว แล้วก็จะกลับมาใหม่ ก็จะเจอ
ปัญหาเดิมอีก ถ้าพิจารณาด้วยปัญญา ก็จะเห็นว่าการจะแก้ความทุกข์ใจต้องแก้ทใ่ี จ
ไม่ใช่ทร่ี ่างกาย ทีเ่ ราบังคับไม่ได้ ต้องปล่อยวาง เหมือนกับฝนตกทีเ่ ราบังคับไม่ได้ ต้อง
ปล่อยวาง จะตกก็ตกไป ร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไป ต้องทําใจให้เป็ นอุเบกขา อย่า
ไปอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป ยอมอยู่กบั ทุกขเวทนา นี่คอื การพิจารณาด้วยปัญญา
ถ้ายังไม่มกี าํ ลังพิจารณาด้วยปัญญา ก็ใช้อุบายของสมาธิไปก่อน บริกรรมพุทโธๆไป อย่า
ให้ใจมีโอกาสคิดถึงทุกขเวทนา อย่าให้มโี อกาสคิดอยากให้ความเจ็บหายไป หรือคิด
อยากจะหนีจากความเจ็บไป ฝากเป็ นฝากตายไว้กับพุทโธๆ บริกรรมพุทโธๆไป ไม่ให้ไป
สนใจกับความเจ็บ แล้วความเจ็บจะไม่เป็ นปัญหา เพราะใจไม่ได้สร้างทุกข์ในอริยสัจ
ขึ้นมา เพราะไม่มโี อกาส เนื่องจากต้องบริกรรมพุทโธ ต้องให้ใจมีงานทํา ถ้าไม่มงี านทํา
จะไปคิดถึงความเจ็บ จะอยากให้ความเจ็บหายไป ก็จะทนนัง่ ไปไม่ได้ เหมือนกับเวลาที่
ทําอะไรเพลิดเพลิน จะลืมความหิวไปเลย ถึงเวลารับประทานอาหารจะไม่รู้สกึ หิว เพราะ
ใจไม่ได้อยู่กบั ความหิว แต่เวลาไม่มอี ะไรทํา ก็อยากกินนัน่ กินนี่ ไม่ได้หวิ ทางร่างกาย แต่
หิวทางจิตใจ
การต่อสูก้ บั ทุกขเวทนาก็ทาํ ได้ ๒ วิธี คือ ๑. ทําด้วยอุบายของสมาธิ บริกรรมไปไม่ให้
หยุดเลย ให้ขาดใจไปกับการบริกรรมเลย ๒. ทําด้วยอุบายของปัญญา พิจารณาว่า
ทุกขเวทนาเป็ นเหมือนฝนตก ทีใ่ จห้ามไม่ได้ แต่รบั รู้ได้อย่างไม่สะทกสะท้าน ถ้าไม่ได้
อยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป ถ้าอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป ก็จะรับรู้ทกุ ขเวทนาไม่ได้
ปัญหาไม่ได้อยู่ทท่ี กุ ขเวทนา แต่อยู่ทค่ี วามอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป จึงต้องกําจัด
ตัณหาความอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป ไม่ใช่กาํ จัดทุกขเวทนา ทีไ่ ม่ได้ทาํ ให้ใจทุกข์
ความอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไปต่างหากทีท่ าํ ให้ใจทุกข์ จนรับรู้ไม่ได้ พิจารณาอย่างนี้ไป
แล้ว จะยอมรับความจริง ก็จะหยุดอยากให้ความเจ็บกายหายไป พอหยุดได้แล้ว ถึงแม้
ความเจ็บกายไม่หายไป ก็จะไม่มารบกวนใจ เพราะตัวทีร่ บกวนใจ ไม่ใช่ความเจ็บกาย
แต่เป็ นความทุกข์ใจ ทีเ่ กิดจากความอยากให้ความเจ็บกายหายไป นี่คอื การพิจารณา
ทุกขเวทนาทางปัญญา
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เวทนาเป็ นขันธ์ ทีเ่ กิดจากการสัมผัสรับรู้กบั สิง่ ต่างๆ ทางตาหูจมูกลิ้นกาย เวลาสัมผัสกับ
ความร้อนก็เป็ นทุกขเวทนา เวลาสัมผัสกับความเย็นสบายก็เป็ นสุขเวทนา เวลาสัมผัสกับ
ความหนาวมากๆก็เป็ นทุกขเวทนา ซึง่ ไม่ใช่เป็ นความทุกข์ทางใจ ความทุกข์ทางใจอยู่ท่ี
ปฏิกริ ิยาของใจต่อเวทนา ว่ามีความอยากหรือไม่ ถ้ามีความอยากก็จะเกิดความทุกข์ทาง
ใจขึ้นมา เช่นเวลาเกิดทุกขเวทนา ร่างกายเจ็บปวดขึ้นมา ถ้าใจมีปฏิกริ ิยาอยากให้ความ
เจ็บปวดหายไป ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง เวลาร่างกายมีสุขเวทนา
ถ้าอยากจะให้สุขไปเรื่อยๆ ก็จะทุกข์ใจ ถ้าใจวางเฉยได้ก็จะไม่ทกุ ข์ ทุกข์ทางใจนี้เกิดจาก
สมุทยั คือกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา เป็ นทุกข์ทด่ี บั ได้ ถ้าละกามตัณหา
ภวตัณหา และวิภวตัณหาได้
กามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิน่ รส อยากดู อยากฟัง อยากดืม่ อยากลิ้มรส
ต่างๆ อยากร่วมหลับนอนกับคนนัน้ คนนี้ ภวตัณหาคือความอยากมีอยากเป็ น อยากมี
เงินมีทอง อยากรํา่ รวย อยากเป็ นมหาเศรษฐี อยากเป็ นเจ้านาย อยากเป็ นใหญ่เป็ นโต
วิภวตัณหาคือความอยากไม่มี อยากไม่เป็ น อยากไม่จน อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย
ตัณหาทัง้ ๓ นี้ทส่ี ร้างความทุกข์ทรมานใจให้กบั สัตว์โลกทัง้ หลาย ถ้ามีมรรค คือทานศีล
ภาวนา ก็จะละความอยากทัง้ ๓ ได้ หน้าทีข่ องพวกเราก็คอื ต้องสร้างทานศีลภาวนา
ขึ้นมาให้ได้ เหมือนกับเวลารถยางแตก ถ้าไม่มเี ครื่องมือ ก็จะเปลีย่ นยางไม่ได้ ต้องมีแม่
แรงมายกรถให้ลอยขึ้น มีเครื่องมือมาถอดน็อต จะละความอยากทัง้ ๓ ด้วยตัวเราเอง
ไม่ได้ ต้องมีเครื่องมือทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ คือทานศีลภาวนา นี่คอื มรรคทีท่ รงสอน
ให้เจริญให้มาก ต้องเจริญให้สมบูรณ์ ถ้ามรรคสมบูรณ์แล้ว ก็จะละตัณหาได้อย่าง
สมบูรณ์ นิ โรธก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ ทุกข์ก็จะดับอย่างสมบูรณ์ นี่คอื หัวใจของ
พระพุทธศาสนา หัวใจของการปฏิบตั ิ อยู่ทท่ี กุ ข์ สมุทยั นิ โรธ มรรค ถ้าจะวัดผลของการ
ปฏิบตั ิ ให้วดั ทีท่ กุ ข์สมุทยั กับนิโรธมรรค ว่าทุกข์สมุทยั มีมากขึ้น หรือนิโรธมรรคมีมาก
ขึ้น ถ้าสมุทยั น้อยลง ทุกข์ก็จะน้อยลง ถ้ามรรคมีมากขึ้น นิโรธก็จะมีมากขึ้น จึงต้องทํา
มรรคให้มมี ากขึ้น ต้องทําทานรักษาศีลภาวนาให้มาก ไม่มใี ครทําให้เราได้ ถ้า
พระพุทธเจ้าทําให้พวกเราได้ พวกเราก็คงสบายไปนานแล้ว
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ถาม ท่านอาจารย์พูดถึงการแก้เวทนาว่ามี ๒ วิธี คือสมาธิกบั พิจารณาด้วยปัญญา
การใช้สมาธิก็เข้าใจอยู่ การใช้วธิ ีพจิ ารณาด้วยปัญญา ถ้ากําลังสมาธิไม่พอ ใช้วธิ ี
พิจารณาจะไม่ได้ผล
ตอบ ใช่ ไม่ได้ผล ไม่มกี าํ ลังพอ
ถาม ไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะละตัณหาความอยากได้
ตอบ สมาธิจงึ มีความสําคัญมาก
ถาม ถ้ากําลังไม่พอ ให้ใช้วธิ ีสมาธิไปก่อนใช่ไหม
ตอบ ต้องใช้สมาธิดบั ทุกข์ภายในใจ ด้วยการบริกรรมเพือ่ ไม่ให้ความคิดปรุงแต่งของ
สังขาร ปรุงไปทางสมุทยั แล้วทุกข์จะดับไป
ถาม เวลาเดินจงกรม ควรพิจารณาอะไร
ตอบ พิจารณาอะไรก็ได้ ถ้าพิจารณาเวทนาตอนทีย่ งั ไม่เกิด จะไม่เป็ นของจริง เป็ น
สัญญา
ถาม ถ้ายังไม่เจ็บ ให้นงั ่ จนกว่าจะเจ็บใช่ไหม
ตอบ เวลาเจ็บก็อย่าไปอยากให้หาย ให้ชอบความเจ็บ
ถาม ถ้ากําลังไม่พอ ก็แพ้มนั
ตอบ เวลาเจ็บก็อย่ารีบลุก พยายามบอกว่าฉันชอบเธอนะ
ถาม ก็ชอบได้สกั ชัว่ โมง พอเลยชัว่ โมงก็ชกั จะไม่ชอบแล้ว
ตอบ ไม่เป็ นไร คราวหน้าก็เพิม่ เป็ นชัว่ โมงครึ่ง เพิม่ ไปเรื่อยๆ ถ้าเปลีย่ นความไม่ชอบ
เป็ นชอบได้ ใจจะวางเฉยได้ ต่อไปจะชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้ ตอนนี้เราเอาแต่ไม่
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ชอบอย่างเดียว ไม่มที างเลือก ต้องสร้างทางเลือกให้กบั ใจ จากไม่ชอบ มาชอบ
บ้าง พอชอบได้แล้ว ก็จะเฉยๆได้
ถาม เวลาเจ็บแล้วใจไม่น่ิง ต้องรู้ไหมว่ามีความอยากหรือไม่
ตอบ ไม่ตอ้ งรู้ก็ได้ ถ้าทําใจให้รบั ความเจ็บได้
ถาม เวลาหกล้มเท้าเจ็บมาก แต่จติ ผู ้รู้จะบอกว่า เท้าไม่ใช่เรา ไม่ตอ้ งไปสนใจ จะรู้สกึ
ว่าใจไม่เจ็บ เป็ นสัญญาหรือปัญญา
ตอบ ถ้าใจไม่เจ็บก็เป็ นปัญญา เพราะอยู่ในเหตุการณ์จริง
ถาม ใจไม่เจ็บแต่ใจรู้วา่ เท้าเจ็บ
ตอบ ถ้าใจเฉยแสดงว่ามีปญั ญา ใจปล่อยวาง เป็ นอุเบกขา ไม่มปี ฏิกริ ิยาต่อทุกขเวทนา
ถ้าไม่มปี ญั ญา ก็จะร้องไห้ จะกลัว จะทุกข์ใจ
ถาม ตัวทีค่ ดิ เป็ นสังขารใช่ไหม
ตอบ เป็ นสังขาร ถ้าสัญญาจําไปทางสมุทยั สังขารก็จะคิดปรุงไปทางสมุทยั ด้วย จะ
ทํางานเป็ นทีม สัญญาและสังขารจะไปคู่กนั ถ้าไปทางมรรคก็จะไปด้วยกัน ถ้า
เห็นว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ตวั เราของเรา ก็จะไปทางมรรค จะไม่คดิ ปรุงไปทาง
สมุทยั สัญญาเป็ นตัวมอง มองว่าเป็ นอะไร เป็ นเรา หรือไม่ใช่เป็ นเรา สัญญาเก่า
จะมองว่าเป็ นเราเป็ นของเรา การเจริญปัญญาก็เพือ่ จะเปลีย่ นสัญญาเก่า เปลีย่ น
จากการมองว่าเป็ นเราเป็ นของเรา ให้มองว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา พอมองว่าไม่ได้
เป็ นเราเป็ นของเรา สังขารก็จะไม่ปรุงแต่งไปทางสมุทยั ถ้ามองว่าเป็ นตัวเรา
สังขารก็จะปรุงไปทางสมุทยั ต้องเปลีย่ นสัญญาใหม่ พอมองว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของ
เรา ใจก็จะปล่อย การปล่อยเป็ นมรรค นิโรธก็เกิดขึ้น ความคิดทางสมุทยั ก็หยุด
ใจจะเฉย สักแต่วา่ รู้ รู้ตามความจริง
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ถาม เวลาปฏิบตั แิ ล้ววูบลงไป สติยงั อยู่ ไม่ได้บริกรรม อยู่น่งิ ๆเฉยๆ เป็ นสุขแบบ
ไม่ใช่ปีติ ตรงนัน้ เป็ นอุเบกขา เป็ นเอกัคคตารมณ์ หรือเป็ นอะไร
ตอบ เป็ นอุเบกขา ไม่มอี ารมณ์รกั ชัง เป็ นเอกัคคตารมณ์ สักแต่วา่ รู้ ไม่ปรุงแต่ง รู้
เฉยๆ นิ่งสงบ เหมือนลิฟต์ดง่ิ วูบลงมา จิตเวลาจะเข้าสู่ความสงบ ก็เหมือนลิฟต์
ดิง่ ลงมาแล้วก็หยุด จะรู้เฉยๆ เบาอกเบาใจ สบายอกสบายใจ บางทีมปี ี ติ นํา้ ตา
ไหลขนลุกซ่า แต่เป็ นเดีย๋ วเดียว แล้วก็จะนิ่งสงบ เป็ นอุเบกขา จนกว่าจะถอน
ออกมา เป็ นสัมมาสมาธิ สมาธิทถ่ี ูกต้อง ถ้าสงบแล้วไม่น่งิ ออกไปรับรู้สง่ิ ต่างๆ ก็
จะเป็ นมิจฉาสมาธิ สมาธิทไ่ี ม่ถูกต้อง เช่นไปเห็นกายทิพย์ อย่างคุณแม่แก้วนี่
เป็ นสมาธิทไ่ี ม่น่ิง พอจิตสงบแล้วจะออกไปรู้เรื่องของวิญญาณทีล่ ว่ งลับไปแล้ว
เป็ นสมาธิทไ่ี ม่ดี เพราะไม่สนับสนุนปัญญา ไม่ได้ทาํ ให้ความอยากอ่อนกําลังลง
เพราะความอยากยังทํางานอยู่ อยากจะรู้เรื่องนัน้ เรื่องนี้ พอออกจากสมาธิแบบนี้
แล้ว จะไม่มกี าํ ลังเจริญวิปสั สนา พิจารณาทางปัญญา ต้องตัดกําลังของความ
อยากด้วยสัมมาสมาธิ ต้องวางยาสลบให้กบั ความอยาก จะได้ไม่มกี าํ ลังเวลา
ออกมาจากสมาธิเหมือนนักมวย ต้องโดนนับ ๘ สักครัง้ ๒ ครัง้ จะได้ชนะอย่าง
ง่ายดาย ถ้ายังไม่นบั ๘ จะมีกาํ ลังต่อสูม้ าก การทําสมาธิ ก็เพือ่ ให้ความอยากคือ
ตัณหาถูกนับ ๘ ต้องให้จิตนิ่งๆ เวลาออกมาจากสมาธิถงึ จะพิจารณาได้ ถ้าจะ
เจริญมรรคอย่าไปตามรู้สง่ิ ต่างๆ ต้องดึงกลับมาทีต่ วั รู้ อย่าไปสนใจ เดีย๋ วก็จะ
หายไปเอง
ถาม พอหายไปแล้วเราต้องพิจารณาต่อไหม
ตอบ ต้องการให้น่งิ สงบ ให้วา่ ง เป็ นอุเบกขา
ถาม ถ้าจิตถอนออกมา
ตอบ ถ้าอยากจะสงบอีก ก็ให้กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ กําหนดดูลมใหม่ หรือบริกรรม
พุทโธๆ จนกว่าจะพอ แล้วค่อยออกจากสมาธิมาเดินจงกรมต่อ มาพิจารณาไตร
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ลักษณ์ต่อ พิจารณาเรื่องทีย่ งั หลงยึดติดอยู่ เช่นลาภยศสรรเสริญสุข พิจารณา
ความแก่ความเจ็บความตาย
ถาม ดึงเข้ามาพิจารณา
ตอบ พิจารณาว่าร่างกายจะต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย พิจารณาดูวา่ เวลาแก่เป็ นอย่างไร
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นอย่างไร เพือ่ สอนใจให้เตรียมรับกับเหตุการณ์ พอเจอ
เหตุการณ์จริงจะได้ไม่ตกใจ จะได้ทาํ หน้าทีข่ องใจให้ถูกต้อง เหมือนกับนักมวย
ต้องซ้อมชกกระสอบทราย ซ้อมชกกับคู่ซอ้ มไว้ก่อน เวลาขึ้นเวทีจะได้ชยั ชนะ

54

