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สักกายทิฐิ

๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
เวลาฟังธรรมแล้วไม่บรรลุก็เพราะขาดสมาธิ ถ้ามีสมาธิตอ้ งบรรลุได้ ถ้าจิตยังไม่รวม จะ
เข้าไม่ถงึ ฐานของจิต ไม่ถงึ รากของกิเลสตัณหา ไม่ถงึ พระอริยสัจ ๔ ถ้าจิตรวมลงแล้ว
เวลาได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม จะถอดถอนกิเลสได้ทนั ที อย่างพระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ ทีไ่ ด้บาํ เพ็ญ
ศีลสมาธิมาเต็มทีแ่ ล้ว แต่ท่านไม่มปี ญั ญา ไม่รู้ไตรลักษณ์ คืออนิจจังทุกขังอนัตตา
เพราะไม่มใี ครรู้ไม่มใี ครสอนมาก่อน พอพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง
เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา สักกายทิฐทิ เ่ี ป็ นกิเลสฝังลึกอยู่ในใจ ก็จะถูก
ถอนขึ้นมาทันที สักกายทิฐคิ อื การเห็นว่าขันธ์ ๕ คือร่างกาย เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ เป็ นตัวเราของเรา พอทรงแสดงว่าขันธ์ ๕ เป็ นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ถ้าไป
ยึดไปติด เป็ นทุกข์ในอริยสัจ คือทุกข์ทเ่ี กิดจากตัณหาความอยาก อยากให้ขนั ธ์ ๕ เทีย่ ง
อยากให้ขนั ธ์ ๕ เป็ นไปตามความปรารถนา พอไม่ได้เป็ นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นี่
เป็ นทุกข์ในอริยสัจ ไม่ใช่ทกุ ข์ในขันธ์ ไม่ใช่ทกุ ข์ในร่างกาย ไม่ใช่ทกุ ข์ในเวทนา แต่เป็ น
ทุกข์ทเ่ี กิดจากตัณหาความอยาก ทีม่ อี วิชชาเป็ นผูผ้ ลักดัน คืออวิชชา ปัจจยา สังขารา
อวิชชาคือความไม่รู้วา่ ขันธ์ ๕ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียง
สภาวธรรม ทีเ่ กิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป รู ปขันธ์ก็คอื การเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป ของธาตุ
๔ ดินนํา้ ลมไฟ นามขันธ์คอื สภาวธรรมทีเ่ กิดขึ้นแล้วดับไปภายในใจ ไม่มตี วั ไม่มตี น พอ
ได้ยนิ ได้ฟงั ก็จะเข้าใจทันที
ถ้ามีสมาธิมจี ติ ทีส่ งบ จะเห็นอริยสัจ ๔ ปรากฏขึ้นในใจ เวลามีความอยากให้ร่างกาย
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ พอเกิดความอยากขึ้นมา ซึง่ เป็ น
สมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์ ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา อันนี้ไม่ใช่ทกุ ข์กาย ไม่ใช่
ทุกขเวทนา พอคิดถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย ใจก็ทกุ ข์ข้นึ มา ทุกข์ดว้ ยอํานาจของ
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สมุทยั ทีไ่ ปคิดว่าร่างกาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็ นตัวเราของเรา ก็อยากจะ
ให้สุข ไม่ให้ทกุ ข์ ถ้าสุขก็อยากให้สุขไปนานๆ ถ้าทุกข์ก็อยากจะให้หายไปเร็วๆ อยากให้
ร่างกายอยู่ไปนานๆ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย อย่างนี้เป็ นตัณหาความอยาก เป็ นสมุทยั ต้นเหตุ
ของความทุกข์ใจ เวลาบรรลุธรรมก็บรรลุตรงนี้ ตรงทีเ่ ห็นอริยสัจ ๔ ภายในใจอย่าง
ชัดเจน ได้เห็นทุกข์ ได้เห็นสมุทยั ถ้าเคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมคือมรรค ทีพ่ ระองค์ทรงสอน
ว่าขันธ์ ๕ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอเห็นว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะละอุปาทาน
ละตัณหาความอยากให้ขนั ธ์ ๕ เป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ได้ เพราะรู้วา่ ไม่สามารถฝื นความจริง
ของขันธ์ ๕ ได้ เป็ นอย่างไรก็ตอ้ งยอมรับ พอยอมรับความจริงทุกข์ทม่ี อี ยู่ในใจก็ดบั ไป
ทันที เพราะสมุทยั หยุดทํางาน หยุดอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ปล่อยให้เป็ นไปตามความ
จริง จะเป็ นอย่างไรก็สกั แต่วา่ รู้ รู้ดว้ ยสติรู้ด ้วยปัญญา รู้วา่ เป็ นไตรลักษณ์ รู้วา่ ต้องปล่อย
วาง พอปล่อยวางได้ ความทุกข์ใจก็หายไป
นี่คอื อริยมรรคอริยผล การเห็นอริยสัจ ๔ ขัน้ ต่างๆ ขัน้ แรกก็ตอ้ งเห็นสักกายทิฐิ ทีท่ าํ ให้
เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา สักกายทิฐคิ อื ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็น
ว่าขันธ์ ๕ เป็ นตัวเราของเรา แล้วก็เกิดอุปาทานความยึดติดในขันธ์ ๕ เกิดตัณหาความ
อยากให้ขนั ธ์ ๕ เป็ นไปตามความปรารถนาของตน ก็จะเกิดทุกข์ข้นึ มา เป็ นทุกข์ใน
อริยสัจ ๔ ทุกข์ทอ่ี ยู่ในใจ จะเห็นทุกข์น้ ไี ด้ ต้องมีจติ ทีส่ งบ จิตต้องรวมเข้าสู่ฐาน เป็ น
เอกัคคตารมณ์ พอออกมาจากความสงบ ก็จะมีความคิดปรุงแต่ง ขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิจะ
ไม่มคี วามคิดปรุงแต่ง จะไม่มที กุ ข์ สมุทยั นิโรธ มรรค มีแต่นิโรธคือความดับทุกข์
ชัว่ คราว ทีเ่ กิดจากกําลังของสมาธิ เพราะตอนนัน้ สัญญาสังขารไม่ได้ทาํ งาน ไม่ได้ปรุง
แต่งไปในทางสมุทยั แต่พอออกมาจากสมาธิแล้ว พอจิตเริ่มคิดถึงรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ก็จะเกิดความอยากให้เป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
ถ้ามีสติมปี ญั ญารู้วา่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะ
ระงับความอยาก ทําใจให้เฉยๆ เป็ นอย่างไรก็ได้ พอทําใจให้เฉยๆได้ ความทุกข์ใจทีเ่ กิด
จากความอยากก็จะหายไป เพราะรู้วา่ เป็ นเรื่องธรรมดาของขันธ์ มีการเกิดย่อมมีการดับ
ไปเป็ นธรรมดา ถ้ารู้อย่างนี้กป็ ล่อยวางได้ ตัดความอยากคือสมุทยั ได้ เป็ นอย่างไรก็ตอ้ ง
ยอมรับโดยถ่ายเดียว ค้านไม่ได้ ความจริงเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครค้านได้ นี่แหละคือการบรรลุ
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ธรรม ต้องมีสมาธิก่อน มีจติ ทีส่ งบก่อน ต้องเข้าไปถึงรากฐานของกิเลสตัณหา ทีอ่ ยูใ่ น
ฐานของจิต การปฏิบตั จิ งึ ต้องเข้าไปในฐานของจิต เพือ่ ขุดเอารากของกิเลสตัณหาออกมา
คือความเห็นผิดทัง้ หลายคือโมหะ เช่นสักกายทิฐเิ ป็ นความเห็นผิดข้อที่ ๑
ข้อที่ ๒ คือวิจกิ จิ ฉา ความลังเลสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พอเห็นพระ
อริยสัจ ๔ ในฐานของจิต ก็จะหายสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ ถึงแม้จะไม่เคยเห็น
มาก่อน พอรู้วา่ พระอริยสัจ ๔ เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นพระธรรมคําสอน ก็จะ
ไม่สงสัยว่าพระธรรมคําสอนเป็ นคําสอนทีจ่ ริงหรือไม่ ถูกต้องตามหลักความจริงหรือไม่
จะไม่สงสัยในพระสงฆ์ ผูเ้ ห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระธรรม พระสงฆ์ก็คอื ผูม้ ดี วงตาเห็น
ธรรมนี่เอง คือพระโสดาบัน ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ผูท้ ไ่ี ด้ทาํ จิตให้ดง่ิ เข้าสู่ฐาน แล้วก็เห็น
อริยสัจ ๔ คือการทํางานของทุกข์สมุทยั นิโรธและมรรคอย่างชัดเจน เรื่องพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ ก็จะไม่ลงั เลสงสัยอีกต่อไป ไม่ตอ้ งเดินทางไปประเทศอินเดีย เพือ่
นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ผูท้ ต่ี อ้ งไปเพราะยังไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่ี
แท้จริงภายในใจ อย่างน้อยก็ขอให้ได้เห็นซากของสถานทีท่ พ่ี ระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่
เช่นสถานทีป่ ระสูติ ตรัสรู้ แสดงพระธรรมครัง้ แรก และเสด็จดับขันธปรินิพพาน จะได้
เกิดศรัทธาวิริยะฉันทะทีจ่ ะเจริญรอยตามพระพุทธบาท ก็จะหมันศึ
่ กษาพระธรรมคําสอน
และปฏิบตั ติ าม จนกว่าจะบรรลุอริยมรรคอริยผล ก็จะเข้าถึงพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์ทแ่ี ท้จริง ต้องเริ่มจากการทําบุญให้ทาน รักษาศีลให้บริสทุ ธิ์ แล้วก็เจริญสติ
เพือ่ ทําจิตให้รวมลงเป็ นสมาธิ พอออกมาจากสมาธิ ก็พจิ ารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ว่าเป็ นไตรลักษณ์ ก็จะสามารถเห็นพระอริยสัจ ๔ ได้ เห็นทุกข์สมุทยั นิโรธ
มรรค ทีท่ าํ งานอยู่ในใจ นี่คอื อานิสงส์ทเ่ี กิดจากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และประกาศพระธรรมคําสอน ไม่มใี ครรู้เรื่องของสักกายทิฐิ
เรื่องของไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา พอพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ทรงเห็นพระ
อริยสัจ ๔ ในพระทัยของพระองค์ ทรงเห็นสักกายทิฐิ แล้วนําเอามาเผยแผ่สงสอนให้
ั่
แก่
ผูอ้ น่ื ถ้าผูฟ้ งั มีฐานะทีจ่ ะรับธรรมนี้ได้ ก็จะบรรลุธรรมได้ทนั ที ถ้าไม่บรรลุทงั้ ๆทีไ่ ด้ยนิ
เรื่องพระอริยสัจ ๔ ได้ยนิ เรื่องขันธ์ ๕ ว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตามานานแล้ว แต่ใจยัง
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เป็ นเหมือนเดิมอยู่ ยังมีสกั กายทิฐอิ ยู่ ยังเห็นว่าร่างกายเวทนาสัญญาสังขารเป็ นตัวเรา
ของเราอยู่ นัน่ ก็เป็ นเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปในฐานของจิต คือจิตยังไม่ได้รวมเป็ นหนึ่ง
เป็ นเอกัคคตารมณ์ เพราะทีน่ นั ่ เป็ นทีฝ่ งั รากของสักกายทิฐิ วิจกิ จิ ฉา และสีลพั พตปรา
มาส คือการไม่เห็นว่าสุขทุกข์ดชี วั ่ อยู่ทก่ี ารกระทําของตนเอง พอทําดีมศี ีล ก็จะไม่ทกุ ข์ไม่
วุน่ วายใจ เวลาทุกข์วนุ่ วายใจ ก็ไม่ได้มาแก้ทใ่ี จ ก็คอื มารักษาศีล แต่ไปแก้ดว้ ยวิธีการ
สะเดาะเคราะห์ต่างๆ เปลีย่ นชื่อเปลีย่ นนามสกุล เปลีย่ นทรงผม ทําพิธีต่างๆ บูชาสิง่
ต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ดบั ความทุกข์ภายในใจ ทีเ่ กิดจากการกระทําบาป ทุกครัง้ ทีท่ าํ อะไรไม่ดี
คิดร้ายพูดร้ายทําร้าย จะไม่สบายใจ พอได้เห็นพระอริยสัจ ๔ ก็จะไม่สงสัยเรื่องของการ
รักษาศีล เพราะเวลาทําผิดศีลใจจะทุกข์ เพราะเกิดสมุทยั ความไม่อยากรับผลของการทํา
บาปนัน้ เอง เวลาทําบาปทําแล้วไม่อยากจะถูกลงโทษ ก็เลยทุกข์ใจ ถ้าได้เข้าสู่ฐานของจิต
แล้ว จะเห็นว่าความทุกข์ความสุขในใจ เกิดจากความคิดดีหรือคิดร้าย ถ้าคิดดีใจจะไม่
ทุกข์ ถ้าคิดไม่ดใี จจะทุกข์ ก็จะมาแก้ทกุ ข์ทใ่ี จ ก็จะละสีลพั พตปรามาสได้
นี่คอื สังโยชน์ทผ่ี ูกมัดใจให้ตดิ อยู่ในกองทุกข์ ถ้ามีสกั กายทิฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส
ก็จะทุกข์ ถ้าดับสังโยชน์ทงั้ ๓ นี้ได้ ความทุกข์ใจจะเบาบางลงไปในระดับหนึ่ง แต่ก็ยงั มี
สังโยชน์อกี ๒ ทีอ่ ยู่ในกลุม่ ของสังโยชน์เบื้องตํา่ คือกามราคะและปฏิฆะทีต่ อ้ งละให้ได้
กามราคะคือความกําหนัดยินดีในกามนี้เอง โดยเฉพาะการร่วมหลับนอนร่วมเพศ ส่วน
ปฏิฆะก็คอื ความหงุดหงิดรําคาญใจ เวลาเกิดกามราคะก็จะหงุดหงิด ถ้ายังไม่ได้ร่วมเพศ
พอได้ร่วมเพศแล้วความหงุดหงิดก็จะหายไปชัว่ คราว เพราะกามราคะได้หยุดไปชัว่ คราว
หลังจากทีไ่ ด้ไปร่วมหลับนอนได้ร่วมเพศแล้ว หลังจากนัน้ ก็จะเกิดกามราคะขึ้นมาใหม่ ก็
จะหงุดหงิดใจอีก การทีจ่ ะละกามราคะและปฏิฆะได้ ต้องเจริญอสุภกรรมฐาน พิจารณา
ส่วนทีไ่ ม่สวยงามของร่างกาย ส่วนทีส่ วยงามนี้เราเห็นกันอยู่ตลอดเวลา เพราะเราชอบ
เอาส่วนทีส่ วยงามออกมาโชว์กนั ถ้ายังไม่ได้อาบนํา้ อาบท่า หวีเผ้าหวีผม แต่งเนื้อแต่งตัว
จะไม่กล้าออกจากบ้านกันถ้าตื่นนอนลุกขึ้นจากเตียงขับรถออกไปทํางานเลย จะมีใครทํา
บ้าง ถ้าทําก็ไม่ตอ้ งเจริญอสุภะกันให้เหนื่อย เพราะเห็นอสุภะกันตลอดเวลา แต่พวกเรา
ไม่ชอบเอาอสุภะมาอวดกัน ชอบเอาแต่สุภะความสวยงามมาอวดกัน ก็เลยทําให้เกิดกาม
ราคะความกําหนัดยินดีข้นึ มา เกิดการข่มขืนกันฆ่ากัน ข่มขืนแล้วก็ตอ้ งฆ่าปิ ดปาก ถ้าทุก
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คนเอาอสุภะมาอวดกัน จะไม่มกี ารข่มขืนกัน ไปไหนก็จะปลอดภัย กลับไม่ชอบอวดกัน
ชอบทําตัวให้เป็ นเหยือ่ ล่อพวกอาชญากร ถ้าไม่อยากจะถูกข่มขืน ก็เอาอสุภะออกมาอวด
กัน จะไม่มใี ครมาข่มขืน แต่งกายเหมือนคนขอทาน ใส่เสื้อผ้าขาดๆมีกลิน่ เหม็น จะ
ปลอดภัย ไม่ถูกข่มขืนชําเรา พวกเราไปสร้างเหตุโดยไม่รู้สกึ ตัว ด้วยการแต่งตัวไม่
ปกปิ ดร่างกายให้มดิ ชิด สวมใส่เสื้อผ้าตัวนิดเดียว ทีว่ ดั ต้องจัดโสร่งไว้คอยต้อนรับ ให้
คนทีแ่ ต่งกายไม่สาํ รวมใส่โสร่งคลุมร่างกายไว้ ก่อนจะเข้าไปในสถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์
ถ้าต้องการละกามราคะก็ตอ้ งเจริญอสุภกรรมฐาน ต้องดูส่วนทีไ่ ม่สวยไม่งามของร่างกาย
ให้นึกถึงตอนทีเ่ พิง่ ตื่นขึ้นมา ผมเผ้ายังไม่ได้หวี ฟันยังไม่ได้แปรง เวลาไปขับถ่ายใน
ห้องนํา้ ดูอวัยวะต่างๆทีอ่ ยู่ภายใต้ผวิ หนัง มองด้วยปัญญา คือให้นึกถึงภาพของอวัยวะ
ต่างๆทีซ่ ่อนอยู่ภายใต้หนัง เช่นโครงกระดูก หัวใจ ตับ ไต ลําไส้ ถ้าดูอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ
เวลามองร่างกายก็จะมองอย่างสมดุล มองทัง้ สองด้าน ด้านนอกก็เห็น ด้านในก็เห็น ก็จะ
ระงับกามราคะได้ หรือจะดูสภาพทีต่ ายไปแล้วก็ได้ ก็เป็ นร่างกายอันเดียวกัน ร่างกายที่
เราชอบเรารัก สักวันหนึ่งก็จะต้องกลายเป็ นซากศพไป ศพ ๓ วันเป็ นอย่างไร ศพ ๗ วัน
เป็ นอย่างไร ศพ ๑๕ วันเป็ นอย่างไร ในสมัยก่อนเขาทิ้งศพไว้ในป่ าช้า เวลามีแร้งกามา
กัดมากินเป็ นอย่างไร เวลามีหนอนมีแมลงมีสตั ว์ต่างๆมาแทะกินจะเป็ นอย่างไร ให้ดู
อย่างนี้บา้ ง เพือ่ จะได้เห็นความจริงของร่างกายว่าสวยจริงหรือไม่สวยจริง ถ้าดูอย่างนี้
อย่างต่อเนื่อง เวลาเห็นร่างกายปั๊บไม่วา่ จะแต่งกายให้สวยขนาดไหนก็ตาม มีรูปร่าง
หน้าตาสวยงามขนาดไหนก็ตาม อสุภะทีไ่ ด้พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆจะออกมาเตือนว่า ไม่ได้
สวยงามอย่างทีเ่ ห็นด้วยตา ส่วนทีไ่ ม่สวยทีไ่ ม่เห็นก็มอี ยู่ดว้ ย
นี่คอื การเจริญอสุภกรรมฐาน ถ้าเจริญได้ประมาณสักครึ่งหนึ่ง ก็จะทําให้กามราคะเบา
บางลงไป จะมีความเบือ่ ๆอยากๆ บางครัง้ ก็อยากถ้าเผลอ ไม่ได้คดิ ถึงอสุภะ เวลาใดที่
นึกถึงอสุภะเวลานัน้ ก็จะเบือ่ ขัน้ นี้เป็ นขัน้ ของพระสกิทาคามี ได้ทาํ ให้กามราคะและ
ปฏิฆะเบาบางลงไป แต่ยงั ไม่หมด ถ้าเจริญอสุภะได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มองครัง้ ใด
ก็จะเห็นอสุภะทันที ดับสุภะทันที อย่างนี้ก็จะเบือ่ ตลอดเวลา ไม่มกี ามราคะไม่มปี ฏิฆะ
หลงเหลืออยู่ภายในใจ ใจก็จะหมดความวุน่ วายไปกับเรื่องของร่างกาย จะเห็นร่างกาย
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ทุกสัดทุกส่วน เห็นตัง้ แต่สกั กายทิฐมิ า ว่าเกิดแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เป็ น
ธรรมดา เป็ นดินนํา้ ลมไฟ เป็ นอสุภะ เป็ นปฏิกูล ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็บรรลุขนั้ อนาคามี
อนาคามีแปลว่าผูไ้ ม่กลับมาเกิดในกามภพ ไม่ตอ้ งการร่างกายเป็ นเครื่องมือในการหา
ความสุขอีกต่อไป จะหาความสุขจากความสงบภายในใจ จะไม่ตอ้ งเกิดในกามภพ คือไม่
เกิดเป็ นเทพเป็ นมนุษย์ แต่ยงั ต้องเกิดเป็ นพรหมจนกว่าจะสามารถละสังโยชน์เบื้องบนที่
มีอยู่ ๕ ข้อได้ คือ ๑. รูปราคะ ความติดใจในรู ปฌาน ๒. อรู ปราคะ ความติดใจในอรู ป
ฌาน ๓. มานะ การถือตัว ๔. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน ๕. อวิชชา ความไม่รู้พระอริยสัจ
๔ ทีล่ ะเอียด อุทธัจจะเป็ นความฟุ้งซ่านของจิตทีล่ ะเอียด ต่างจากความฟุ้งซ่านของ
นิวรณ์ ทีเ่ ป็ นชนิดหยาบ เป็ นความฟุ้งซ่านชนิดละเอียด ทีเ่ กิดจากการทํางานของมหาสติ
มหาปัญญา ทีเ่ ลยขอบเขต ไม่หยุดไม่หย่อน ไม่รู้จกั พักผ่อน ก็เลยทําให้เกิดความ
ฟุ้งซ่านขึ้นมา พอเข้าถึงจุดนี้แล้ว สติปญั ญาจะทํางานอย่างอัตโนมัติ จะขุดคุย้ ค้นหา
กิเลสหาสังโยชน์ ทีย่ งั สร้างความทุกข์ให้กบั จิตอยู่ อย่างไม่หยุดไม่หย่อน ก็เลยทําให้เกิด
ความฟุ้งซ่านขึ้นมา ถ้าหยุดพักจิตในสมาธิ หยุดความคิดปรุงแต่ง ให้อยู่ในความสงบ
ความฟุ้งซ่านก็จะหายไป พอออกมาจากสมาธิก็จะพิจารณาขุดคุย้ หากิเลสหาสังโยชน์ต่อ
เพือ่ กําจัดให้หมดสิ้นไป
พอได้บรรลุพระอนาคามีแล้ว จิตจะละเอียดมาก จะมีความสุขมาก ก็จะติดใจ เป็ นรู ป
ราคะและอรูปราคะ ติดในรูปฌานและอรูปฌาน เวลาออกมาสัมผัสรับรู้เรื่องต่างๆ จิตก็
จะเกิดอารมณ์ขนุ่ มัว เพราะยังมีมานะความถือตัวอยู่ ถือว่าตนสูงกว่า เท่ากัน หรือตํา่
กว่าคนนัน้ คนนี้ ก็จะมีความทุกข์ใจไม่พอใจ เช่นถ้าคิดว่าเป็ นผูใ้ หญ่ พอไม่ได้รบั ความ
เคารพจากผูน้ อ้ ย ก็จะไม่พอใจ เป็ นแม่ไม่ได้รบั การเคารพจากลูก ลูกไม่เชื่อฟัง ก็จะ
หงุดหงิดใจทุกข์ใจ ก็ตอ้ งพิจารณามานะให้เห็นว่าเป็ นเพียงสมมุติ สมมุตวิ า่ เขาสูงกว่าเรา
เท่าเรา หรือตํา่ กว่าเรา ถ้าเป็ นทหารก็จะสมมุตวิ า่ นายพันสูงกว่านายร้อย ความจริงแล้ว
จิตเหมือนกันทุกดวง ไม่มสี ูงไม่มตี าํ ่ กว่ากัน จิตเป็ นเหมือนความว่าง มีแต่ความรู้สกึ นึก
คิด พอไม่รู้ความจริงนี้ ก็ไปหลงติดอยู่กบั สมมุติ เช่นพอบวชเป็ นพระก็ได้รบั สมมุตวิ า่ มี
พรรษา ๑ พรรษา ๒ พรรษา ๓ ผูท้ ม่ี พี รรษาสูงกว่าก็ตอ้ งได้รบั การเคารพจากผูม้ พี รรษา
ทีต่ าํ ่ กว่า ถ้าผูม้ พี รรษาตํา่ กว่าไม่ให้ความเคารพ ก็อาจจะเกิดความไม่พอใจได้ ต้อง
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พิจารณาให้เห็นว่าเป็ นเพียงสมมุตเิ ท่านัน้ เอง เรื่องสูงเรื่องตํา่ แล้วก็อย่าไปยึดอย่าไปติด
ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาํ ตัวเป็ นเหมือนปฐพี ให้เขาเหยียบยํา่ ได้ ให้ถ่ายปัสสาวะ
อุจจาระใส่ได้ ใครจะดูถูกดูแคลนดูหมิน่ จะไม่เคารพนับถือ ก็จะไม่เป็ นปัญหาเลย เป็ น
การแสดงของเขา เขาจะด่าจะชม ก็เป็ นการแสดงของเขา เราเป็ นคนดู ก็ดูเขาไป นี่คือวิธี
แก้มานะ
ถ้าพิจารณาเพือ่ แก้มานะหรืออวิชชา อย่างไม่หยุดไม่หย่อน ก็จะเกิดอุทธัจจะขึ้นมา
พิจารณาเพือ่ ให้รู้จกั มานะและอวิชชา เคยได้ยนิ ได้ฟงั มา แต่ยงั ไม่เคยเจอตัว เคยอ่านใน
ตําราเกี่ยวกับรู ปราคะ อรู ปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ตอนนี้รู้จกั รูปราคะอรูปราคะ
แล้ว คือติดอยู่ในความสงบ ไม่พจิ ารณามานะและอวิชชา พอออกมาพิจารณา ก็จะ
พิจารณาไม่หยุดไม่หย่อน จนเป็ นอุทธัจจะความฟุ้งซ่านขึ้นมา ทางทีถ่ ูกต้องกลับไปพักใน
สมาธิในฌาน ในรูปฌานหรืออรูปฌาน พักจิตจนมีกาํ ลังแล้ว ค่อยออกมาพิจารณาต่อ ก็
จะเห็นมานะและอวิชชา มานะก็คอื การถือตน อวิชชาคือไม่รู้พระอริยสัจ ๔ ทีล่ ะเอียด
ไม่เห็นทุกข์ทต่ี ดิ มากับความสุขทีล่ ะเอียดและสว่างไสว ทําให้ยดึ ติด อยากให้เป็ นอย่างนี้
ไปตลอด ไม่รู้วา่ มันไม่เทีย่ ง การขัดเกลากิเลสส่วนหยาบส่วนกลางออกไป ทําให้เกิด
ความสว่างไสว ความสงบ ความสุขทีล่ ะเอียดขึ้นมา แต่ยงั เป็ นสมมุตอิ ยู่ ยังเป็ นไตร
ลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าไม่รู้ก็จะคอยดูแลรักษา เวลาจะเสือ่ มก็ใช้สติปญั ญา
รักษา เพราะเคยใช้สติปญั ญาในการทําจิต ให้สงบให้สว่างให้ผ่องใส ก็เลยยังต้องทํางาน
ต่อไปเรื่อยๆ จนรู้วา่ นี่ไม่ใช่วธิ ีทจ่ี ะปฏิบตั กิ บั ความสุขความสว่างนี้ ถ้าเป็ นพระนิพพาน
เป็ นสิง่ ทีถ่ าวร ก็ไม่ตอ้ งดูแลรักษา ถ้าเป็ นไตรลักษณ์ ก็ตอ้ งปล่อยวาง เจริญหรือเสือ่ ม ก็
ต้องปล่อยให้เป็ นไปตามความเป็ นจริง ไม่ตอ้ งรักษา
อย่างทีห่ ลวงตาท่านเคยพูดไว้ว่า ตอนทีอ่ ่านเกี่ยวกับอวิชชานี่ก็นึกว่าเป็ นเสือดุรา้ ย แต่พอ
ไปเจอตัวจริงกลับเป็ นเหมือนนางงาม ก็เลยไปดูแลรักษาปกป้ องมัน แทนทีจ่ ะทําลายมัน
ด้วยปัญญา คือเห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั จากผูท้ ไ่ี ด้ผ่านมาแล้ว พอปฏิบตั ถิ งึ
ขัน้ นี้ ก็จะรู้ทนั ที จะไม่เสียเวลา แต่ถา้ ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน ก็จะหลงติดไปก่อน
เพราะสติปญั ญาไม่รู้ทนั ว่ากําลังอารักขาอวิชชา แทนทีจ่ ะฆ่าอวิชชา ตอนต้นคิดว่าจะมา
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ทําลายอวิชชา แต่พอเจออวิชชากลับไปอารักขาอวิชชา เพราะไม่รู้วา่ เป็ นอวิชชา พอรู้แล้ว
ก็จะปล่อยวาง ถ้าความสว่างความไสว ความสุขอันละเอียดนี้ จะเสือ่ มก็ปล่อยให้เสื่อม
ไป พอปล่อยแล้วก็จะไม่มอี ะไรเหลือ นอกจากความว่างทีเ่ ป็ นปรมัง สุญญัง และ
ความสุขทีเ่ ป็ นปรมัง สุขงั เป็ นธรรมชาติของจิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ไม่มวี นั เสือ่ ม ไม่มวี นั
หมดไป มีอยู่ในจิตของพวกเราทุกคน ทีต่ อนนี้ถูกสิง่ ทีเ่ ป็ นไตรลักษณ์หมุ ้ ห่ออยู่ ทําให้ไม่
เห็นจิตทีส่ ะอาดบริสทุ ธิ์น้ ี
หน้าทีข่ องพวกเราจึงอยู่ทก่ี ารปฏิบตั ิ เพือ่ กําจัดสิง่ ทีห่ มุ ้ ห่อจิตคือสังโยชน์ทงั้ ๑๐ ประการ
นี้ ด้วยการเจริญสติเพือ่ สนับสนุนสมาธิให้จติ เข้าสู่ฐาน เพือ่ เข้าถึงสังโยชน์ทงั้ ๑๐
ประการนี้ ต้องเจริญสติให้มาก เพือ่ ทําจิตให้รวมเป็ นหนึ่งเป็ นเอกัคคตารมณ์ สักแต่วา่ รู้
จะได้กาํ จัดสังโยชน์ทงั้ ๑๐ ประการให้หมดไปได้ นี่คอื แนวทางของการบรรลุมรรคผล
นิพพาน ต้องเห็นพระอริยสัจ ๔ เห็นว่าทุกข์เกิดจากสมุทยั คือความอยาก ให้สง่ิ ต่างๆที่
ไม่เทีย่ งไม่ใช่ตวั เราของเรา ให้เป็ นไปตามความอยาก มรรคผลทุกขัน้ จะต้องบรรลุดว้ ย
การปล่อยวาง จะปล่อยวางได้ก็ตอ้ งมีเครื่องมือ เช่นจะปล่อยวางกามราคะได้ ก็ตอ้ งเห็น
ว่าร่างกายไม่สวยไม่งาม เป็ นปฏิกูล เป็ นอสุภะ จะปล่อยวางสักกายทิฐไิ ด้ ก็ตอ้ งเห็นว่า
ร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ตวั เราของเรา การเห็นสิง่ อืน่ ในเวลาภาวนานี้ไม่สาํ คัญ
เท่ากับเห็นพระอริยสัจ ๔ เห็นทุกข์สมุทยั นิโรธมรรค ถ้าเห็นนิมติ ต่างๆ ก็เหมือนกับเห็น
สิง่ ต่างๆด้วยตาเนื้อ ไม่เป็ นประโยชน์ ควรเห็นว่าใจมีความรู้สกึ อย่างไรกับสิง่ ทีเ่ ห็น ยังรัก
ยังชัง ยังโลภ ยังโกรธหรือไม่ เวลาเห็นภาพทีส่ วยงาม มีกามราคะเกิดขึ้นมาหรือไม่ เห็น
ความตายแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาหรือไม่ นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราต้องเห็น ก็คอื ปฏิกริ ิยาของใจต่อ
สิง่ ต่างๆทีใ่ จสัมผัสรับรู้ ถ้าเห็นแล้วสักแต่วา่ รู้ ก็จะหมดปัญหา
ดังทีท่ รงสอนชายคนหนึ่ง ในขณะทีก่ าํ ลังบิณฑบาตว่า เห็นอะไร ก็สกั แต่วา่ เห็น ได้ยนิ
อะไรก็สกั แต่วา่ ได้ยนิ อย่าไปมีปฏิกริ ิยากับสิง่ ทีเ่ ห็นสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ พอตรัสเท่านัน้ เขาก็บรรลุ
แล้วก็ขอกราบลาเพือ่ ไปเตรียมอัฐบริขารเพือ่ อุปสมบท ในระหว่างทางก็ไปถูกกระทิงขวิด
ตาย ก็เลยเกิดความเข้าใจผิดในวงพุทธศาสนิกชนว่า ถ้าบรรลุแล้วยังไม่ได้บวชภายใน
๗ วันจะต้องตาย เพราะชายคนนี้บรรลุแล้วแต่ยงั ไม่ได้บวช ก็เลยต้องตายไป พระราช
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บิดาก็ทรงบรรลุเป็ นพระอรหันต์ ๗ วันก่อนเสด็จสวรรคต ก็เลยกลัวกันว่าถ้าบรรลุแล้ว
ไม่ได้บวชภายใน ๗ วัน จะต้องตายกัน อันนี้ไม่มเี หตุไม่มผี ล เป็ นเรื่องบังเอิญมากกว่า
เพราะการโกนหัวห่มผ้าเหลืองจะป้ องกันความตายได้อย่างไร
เนื่องจากปัญญาของ
พุทธศาสนิกชนทุกวันนี้มนี อ้ ยมาก พอได้ยนิ อะไรก็กลัวกันเชื่อกันไปหมด เป็ นพวก
มงคลตื่นข่าว พวกเราจึงต้องหนักแน่นต่อเหตุผล ต่อพระธรรมคําสอน ควรศึกษาพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มาก ควรศึกษาจากต้นฉบับเลยคือพระไตรปิ ฎก ศึกษา
พระธรรมพระสูตรทีส่ าํ คัญต่างๆ เช่นพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระอนัตตลักขณสูตร
พระมงคลสูตร พระมหาสติปฏั ฐานสูตร จะได้รู้วา่ พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร เวลามีคน
มาประกาศตนเป็ นผูว้ เิ ศษ สอนให้ทาํ อย่างนัน้ อย่างนี้ จะได้รู้วา่ วิเศษจริงหรือไม่ สอน
ตามหลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่ แต่พวกเราไม่ค่อยสนใจศึกษากัน ทัง้ ๆที่
เป็ นชาวพุทธ แต่ไม่ศึกษากันอย่างจริงจัง ไม่เหมือนชาวต่างประเทศ ทีไ่ ม่ได้เกิดใน
ประเทศทีน่ บั ถือพุทธศาสนา ต้องศึกษาพระธรรมคําสอนจากพระไตรปิ ฎก จึงรู้ดกี ว่า
พวกเรา ทีเ่ ป็ นพวกใกล้เกลือกินด่าง ไม่ยอมศึกษากัน แต่ยงั โชคดีทม่ี คี รู บาอาจารย์ทไ่ี ด้
ศึกษาและปฏิบตั ิ นํามาถ่ายทอดมาป้ อนให้พวกเรา ทีช่ อบให้ป้อน ไม่ชอบหากินเอง ถ้า
ไม่ได้มาฟังธรรมทีน่ ่ี ก็คงจะไม่ได้ศึกษาธรรมกัน พอกลับไปบ้านก็ไปดูพวกบันเทิง ไม่ดู
ธรรม ไม่ฟงั ธรรม แล้วจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างไร
ถ้าเป็ นชาวพุทธจริงและอยากจะได้รบั อานิสงส์จากการเป็ นชาวพุทธ ก็ตอ้ งศึกษา ปริยตั ิ
คือการศึกษา ศึกษาแล้วก็ปฏิบตั ิ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วปฏิเวธคือการบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ ก็จะ
เป็ นผลทีต่ ามมาต่อไป เมือ่ บรรลุแล้วก็จะสามารถสังสอนผู
่
อ้ น่ื ได้ต่อไป และช่วยยืดอายุ
ของพระพุทธศาสนา รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่กบั โลกไปนานๆ อยู่ทก่ี ารศึกษา การ
ปฏิบตั ิ การบรรลุผล และการเผยแผ่พระธรรมคําสอน ต้องทําตามขัน้ ตอน อย่าข้ามขัน้
อย่างทีท่ าํ กัน คือศึกษาแล้วก็ข ้ามขัน้ ปฏิบตั ิ ไปเป็ นครู เป็ นอาจารย์ไปสังสอน
่
ทัง้ ๆทีย่ งั
ไม่ได้บรรลุ ก็จะสังสอนด้
่
วยจินตนาการ คิดว่าน่าจะเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ คนฟังฟัง
แล้วก็งงไม่มนใจ
ั ่ ถ้าเชื่อก็จะหลงผิดไป ทําให้ศาสนาเสือ่ ม เพราะจะสอนผิดๆไปเรื่อยๆ
จนสิง่ ทีถ่ ูกกลายเป็ นผิด สิง่ ทีผ่ ดิ กลายเป็ นถูกไป นี่คอื หน้าทีข่ องพวกเราชาวพุทธ ถ้า
อยากจะทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ขอให้ทาํ ตามคํา
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สอน คือศึกษา ปฏิบตั ิ บรรลุผล แล้วค่อยเผยแผ่ ตามลําดับ จะได้บูชาพระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริง เป็ นสิริมงคล เป็ นความสุขความเจริญ
มีญาติโยมอยากให้สร้างศาลาใหม่ ให้ใหญ่กว่าเก่า ได้ตอบไปว่าจะไม่มกี ารก่อสร้างบนนี้
เพราะต้องการรักษาสภาพของความเป็ นป่ า ของความสงบไว้ ไม่ตอ้ งการความเจริญทาง
วัตถุ ต้องการความเจริญทางจิตใจ ถ้าเจริญทางวัตถุก็มกั จะทําลายความเจริญทางจิตใจ
เป็ นปฏิปกั ษ์ต่อกัน ทีไ่ หนมีการก่อการสร้าง ทีน่ นั ่ ก็จะไม่มคี วามสงบ ไม่มกี ารปฏิบตั ิ
เวลาหลวงตาสอนพระทุกครัง้ ท่านต้องบอกว่าอย่าก่อสร้าง ท่านรู้วา่ พระชอบก่อสร้างกุฏิ
สร้างศาลา สร้างเจดีย ์ แต่ไม่ชอบสร้างมรรคผลนิพพาน สร้างความสงบภายในใจ ใจจะ
สงบได้กายต้องสงบก่อน สภาพแวดล้อมของกายต้องสงบสงัดวิเวก ไม่คลุกคลีกนั จะ
มารวมกันเฉพาะเวลาทํากิจ เช่นฟังเทศน์ฟงั ธรรม ฉันจังหัน บิณฑบาต ปัดกวาด ทีพ่ ระ
ป่ าจะมาพบกัน แต่จะไม่สนทนากัน ต่างคนต่างทําหน้าทีข่ องตน ในสมัยพระพุทธกาลมี
ชาวบ้านสงสัยว่าพระทะเลาะกันหรือ จึงไม่พูดคุยกันเลย ความจริงท่านกําลังควบคุมกาย
วาจาใจของท่าน โดยเฉพาะใจของท่าน ให้อยู่ในความสงบ ไม่ฟ้ งุ ซ่าน ไม่ให้คดิ ปรุงแต่ง
ถ้าคุยกันก็แสดงว่าใจยังฟุ้งซ่าน
วิถชี วี ติ ของผูท้ ป่ี ฏิบตั กิ บั ผูท้ ไ่ี ม่ปฏิบตั เิ พือ่ มรรคผล
นิพพานจะต่างกัน ผูท้ ไ่ี ม่ปฏิบตั จิ ะชอบการสนทนาสังสรรค์กนั ในวงการปฏิบตั จิ ะรู้หน้าที่
ของตน รู้วา่ ต้องควบคุมความคิดปรุงแต่ง สํารวมกายวาจาใจ เพือ่ ให้ใจสงบ ทําทุกสิง่ ทุก
อย่างเพือ่ ความสงบ การปฏิบตั จิ ะก้าวหน้าหรือไม่ก็อยู่ทค่ี วามสงบ ถ้าจิตไม่สงบไม่ถงึ
ฐาน ปัญญาจะไม่เป็ นปัญญา ไม่สามารถถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหาได้
ผูป้ ฏิบตั จิ งึ ต้องมีความเข้มงวดกวดขัน
ต้องรักษาจิตใจให้อยู่ในทํานองคลองธรรม
ลดละกิเลสตัณหา ละลาภยศสรรเสริญและการหาความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ ถ้า
ไปสมัครเป็ นผูแ้ ทนฯ แสดงว่าไม่ได้อยู่ในทางธรรมแล้ว กําลังไปในทางกิเลสตัณหา ไปสู่
กองทุกข์ ไปสู่ความหายนะ ถ้าไม่ระมัดระวัง ถ้าไม่รกั ษาศีล ไปทําผิดกฎหมาย ก็ตอ้ งไป
ติดคุกติดตะราง ตายไปก็ตอ้ งไปใช้กรรมในอบาย จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม แต่คนทีม่ ี
ปัญญาจะเชื่อ ไม่สงสัย ไม่กล้าทําบาปทํากรรม ตัดการหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทําไมพระพุทธเจ้าและพระสาวก ไม่แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข
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อย่างทีพ่ วกเราแสวงหากัน เพราะไม่ใช่ทางไปสู่การดับทุกข์ ทําไมพวกเรายังดันทุรงั ไป
ทางนี้กนั เพราะถูกกิเลสกล่อมอยู่ตลอดเวลา ไม่ปลุกธรรมขึ้นมากล่อม
เวลาครู บาอาจารย์จากไปแต่ละครัง้ จะรู้สกึ ว้าเหว่มาก เพราะไม่ได้สร้างทีพ่ ง่ึ ภายในใจ ไป
ยึดติดทีพ่ ง่ึ ภายนอก ซึง่ เป็ นทีพ่ ง่ึ ชัว่ คราว ไม่ถาวรเหมือนกับทีพ่ ง่ึ ภายใน จึงควรสร้างที่
พึง่ ภายในใจด้วยการปฏิบตั ิ กําหนดเวลาปฏิบตั ิ อย่าปฏิบตั ติ ามอารมณ์ ต้องกําหนดว่า
จะภาวนาวันละกี่ชวั ่ โมง รักษาศีลกี่ข ้อ ลดละการหาความสุขทางรู ปเสียงกลิน่ รส เช่นดู
โทรทัศน์ฟงั เพลงอ่านหนังสือไร้สาระกี่ชวั ่ โมง ต้องกําหนดตารางขึ้นมา ถ้าไม่กาํ หนด
ปล่อยให้ไหลไปตามอารมณ์ ก็จะไปทางของกิเลสตัณหาตลอดเวลา เพราะกําลังของ
กิเลสตัณหามีกาํ ลังมากกว่าธรรม ต้องกําหนดต้องควบคุมบังคับ ถึงจะมาทางธรรมได้
ต้องดึงใจให้มาทางธรรมให้ได้ อย่าไปเสียดายทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่เป็ นอยู่ ต้องนึกอยู่
เรื่อยๆว่าสักวันหนึ่งจะต้องจากเราไป หรือเราต้องจากเขาไป จะไม่ได้รบั ประโยชน์อะไร
จากเขา เวลาไปไม่สามารถเอาเขาไปได้ สิง่ ทีเ่ อาไปได้คอื บุญหรือบาป ความสงบหรือ
ความวุน่ วาย ความหิวหรือความอิม่ ถ้าไปกับความสงบกับความอิม่ ก็จะไปกับความสุข
ถ้าไปกับความหิวกับความอยาก ก็จะไปกับความทุกข์
ต้องคิดพิจารณาความไม่มคี ุณค่าของสิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่ สิง่ ทีม่ คี ุณค่ากับชีวติ จิตใจก็คอื
ธรรม ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้กบั พวกเรา ให้รีบตักตวงให้ได้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมาก
ได้ เพือ่ จะได้เป็ นเสบียง เป็ นยานทีจ่ ะพาจิตใจไปสู่ความสิ้นสุดของความทุกข์ ถ้าสามารถ
เข้าสู่กระแสของพระนิพพานได้แล้ว ก็จะปลอดภัย ช้าหรือเร็ว อย่างน้อยก็รู้วา่ จะต้องไป
ถึงพระนิพพานอย่างแน่นอน ถ้าทําไม่ได้เวลาตายไปก็จะไปแบบว่าวหางขาด จะลอยไป
ตามลมของบาปและบุญ ถ้ามีธรรมอยู่ภายในใจก็จะเหมือนมีเครื่องบินลากจูงว่าว ให้
ไปสู่จดุ หมายปลายทางทีป่ รารถนา จึงควรจะรีบตักตวงธรรมให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้
โดยเฉพาะธรรมปฏิบตั คิ อื จิตตภาวนา ต้องทําให้มาก เจริญสติให้มาก ให้ถอื การเจริญ
สติเป็ นงานหลัก ในทุกอิริยาบถ ทุกวันทุกเวลา ในขณะทีต่ ่นื ให้มสี ติทเ่ี ป็ นเหมือน
บังเหียนควบคุมม้า ถ้าไม่มบี งั เหียน จะไม่สามารถควบคุมม้าให้ไปตามทางทีต่ อ้ งการได้
ใจก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่มสี ติ ก็จะไปตามอารมณ์ ดีบา้ ง ไม่ดบี า้ ง ส่วนใหญ่จะไม่ดี จะพา
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ไปสู่ความเสือ่ มเสีย ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ต้องฝึ กสติให้มาก เพือ่ จะได้พาใจให้เข้า
สู่ความสงบ ความเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ เป็ นอุเบกขา พอเข้าถึงจุดนี้ได้แล้ว ก็จะ
สามารถเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาสอนใจได้ สอนให้ปล่อยวาง ให้ตดั ให้ละได้ ถ้าไม่มี
สมาธิคอื ความสงบความเป็ นหนึ่งของใจ จะสอนอย่างไรก็จะไม่ฟงั ถ้ามีสมาธิแล้วจิตจะ
ทําตาม สอนให้หยุดก็จะหยุด ถ้าไม่มสี มาธิจะหยุดไม่ได้ เวลาโกรธก็หยุดไม่ได้ เวลาโลภ
ก็หยุดไม่ได้ เวลาอยากได้อะไรก็หยุดไม่ได้ ถ้ามีสมาธิแต่ยงั ไม่สามารถพิจาณาว่าเป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตา อย่างน้อยก็จะหยุดความอยากได้ชวั ่ คราว ด้วยการเข้าไปในสมาธิ
ต่อไปถ้าพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ในสิง่ ทีอ่ ยากได้อยากมีอยากเป็ น ก็จะ
สามารถตัดความอยากได้อย่างถาวร สมาธิจงึ เป็ นเครื่องมือทีส่ าํ คัญมาก ในการทําให้ใจ
เป็ นอิสระ เป็ นตัวของตัวเอง ทุกวันนี้ใจไม่ได้เป็ นของตัวเอง ใจเป็ นทาสของกิเลสตัณหา
ความอยากต่างๆ ทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์ใจวุน่ วายใจ และปัญหาต่างๆ
ธรรมจึงมีความสําคัญมาก เพราะมีธรรมเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้ใจหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลส
ตัณหาและความทุกข์ อยู่ทไ่ี หนจะมีแต่ความสุข จะยากดีมจี นไม่สาํ คัญ เพราะไม่ใช่เหตุ
ของความสุขทุกข์ภายในใจ เหตุคอื ธรรมกับกิเลส ถ้ามีธรรมไม่มกี เิ ลสก็จะมีแต่ความสุข
ถ้ามีกเิ ลสไม่มธี รรมก็จะมีแต่ความทุกข์ ไม่ได้อยู่ทร่ี าํ ่ รวยหรือยากจน ไม่ได้อยู่ทม่ี ี
ตําแหน่งสูงหรือไม่สูง ไม่ได้อยู่ทก่ี ารยกย่องสรรเสริญหรือตําหนิตเิ ตียนนินทา ไม่ได้อยู่ท่ี
รูปเสียงกลิน่ รส แต่อยู่ทธ่ี รรมกับกิเลสเท่านัน้ ถ้ามีธรรมใจก็จะสงบมีความสุข จะอิม่ จะ
พออยู่ตลอดเวลา ไม่อยากจะได้อะไร ไม่อยากจะมีอะไร ไม่อยากจะเป็ นอะไร อยู่เฉยๆดี
ทีส่ ุด สบายทีส่ ุด ขอให้เอาจริงเอาจัง เอาเป็ นเอาตายกับการปฏิบตั ิ พิจารณาถึงความตาย
อยู่เรื่อยๆ ชีวติ ก็จะสัน้ ลงไปเรื่อยๆ ความสุขจากสิง่ ต่างๆในโลกนี้เป็ นของชัว่ คราว สุข
ตอนทีไ่ ด้สมั ผัส พอผ่านไปแล้วเหมือนไม่ได้สมั ผัสเลย จึงต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆ เติม
เท่าไรก็เป็ นเหมือนเดิม กลับมาทีศ่ ูนย์เหมือนเดิม กลับมาทีค่ วามอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว
เดียวดาย ความว้าเหว่ ความหิว ความอยาก ถ้ามีธรรมแล้วจะไม่เป็ นอย่างนี้ จะมีแต่
ความสุขสบาย มีแต่ความพอ นี่คอื คุณค่าของธรรม ถ้าได้สมั ผัสกับความสงบของใจแล้ว
จะปล่อยวางทุกอย่างได้ พวกเราพยายามเข้าไปถึงจุดนัน้ ให้ได้ เข้าไปสู่ความสงบของใจ
ให้ได้
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พระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัตไิ ด้ ก็เพราะในสมัยทีท่ รงพระเยาว์ เคยได้สมั ผัสกับ
ความสุข ทีเ่ กิดจากความสงบพระทัย ขณะทีป่ ระทับอยู่ตามลําพัง ไม่มบี ริษทั บริวารห้อม
ล้อม พอกายวิเวก จิตก็วเิ วกตาม เพราะในอดีตเคยเป็ นมาแล้ว เคยเข้าถึงจุดนี้มาแล้ว
พอมีเหตุปจั จัยคือกายวิเวก ใจก็วเิ วกตามทันที ไม่ได้เกิดกับทุกคน บางคนนัง่ อยู่คน
เดียว แทนทีใ่ จจะสงบกลับว้าเหว่หวาดกลัว แสดงว่ายังไม่เคยได้สมั ผัสกับความสงบของ
ใจมาก่อน แต่ถา้ เคยแล้วเวลาอยู่คนเดียวในทีเ่ งียบสงบสงัด ความสงบของใจจะตามมา
ทันที พยายามทําให้ได้ ถ้าทําได้แล้วจะติดไปกับใจ ถึงแม้ไปเกิดภพหน้าชาติหน้าไม่มี
พระพุทธศาสนา ก็จะไม่หลงทาง จะรู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทใ่ี จ ไม่ได้อยู่ทล่ี าภยศ
สรรเสริญสุข จึงควรให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา ให้ถอื การเจริญสติเป็ นงาน
หลัก เป็ นกิจทีต่ อ้ งทําอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ เวลาไม่มภี ารกิจทีต่ อ้ งทํา ก็ให้หา
มุมสงบนัง่ หลับตาทําจิตให้สงบ พอจิตถอนออกมาจากความสงบ ก็สอนจิตให้รู้จกั
อนิจจังทุกขังอนัตตา
พิจารณาไปเรื่อยๆ จะเห็นชัดขึ้น จนเห็นว่าไม่มอี ะไรในโลกนี้น่ารักน่าสงวน น่ามีไว้
ครอบครองเลย เห็นว่าเป็ นทุกข์ทงั้ นัน้ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ถา้ ไป
ยึดติด ไม่ใช่ตวั เราของเรา ควบคุมบังคับไม่ได้ นี่คือผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิ ถ้า
ปฏิบตั แิ ล้วผลต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเป็ นอกาลิโก ไม่ได้ข้นึ กับกาลเวลา เกิดขึ้น
ได้ในสมัยพุทธกาล ก็เกิดขึ้นได้ในสมัยปัจจุบนั ถ้ามีเหตุก็ตอ้ งมีผลตามมา เหมือนต้นไม้
ในอดีตทีโ่ ตขึ้นมาได้เพราะนํา้ กับดิน สมัยนี้ก็โตขึ้นมาได้เพราะนํา้ กับดินเช่นกัน ความ
จริงของเหตุและผลไม่เปลีย่ น อยู่ทต่ี วั เราเท่านัน้ เราต้องปฏิบตั เิ อง ผูอ้ น่ื ปฏิบตั ใิ ห้เรา
ไม่ได้ สิง่ ทีพ่ วกเรากําลังขาดกันมากๆ ก็คอื การสอนใจเตือนใจ ให้ปล่อยวาง ให้ลดละ
การดําเนินชีวติ ไปในทางกิเลส แล้วหันมาดําเนินชีวติ ไปในทางธรรม ให้มากขึ้นไป
ตามลําดับ ไม่เช่นนัน้ จะไม่สามารถไขว่คว้า เอาสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐได้ เราต้อง
ไขว่คว้าเอง ผูอ้ น่ื ไม่สามารถไขว่คว้าให้เราได้ ขอให้พยายามทําต่อไป สูไ้ ม่ถอย
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กัณฑ์ท่ี ๔๒๖

กามฉันทะ

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
การรับประทานอาหารจะรับประทานวันละกี่ครัง้ ก็ได้ ถ้าเพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกาย เหมือนกับรถยนต์ทม่ี ถี งั นํา้ มันอยูถ่ งั เดียว จะเติมสามครัง้ หรือครัง้ เดียวให้เต็ม
ถังก็เหมือนกัน ร่างกายก็เช่นเดียวกัน จะรับประทาน ๑ ครัง้ ๒ ครัง้ หรือ ๓ ครัง้ ก็
เหมือนกันถ้าปริมาณเท่ากัน ถ้ารับประทานข้าววันละ ๓ จาน จะแบ่งรับประทาน ๓ ครัง้
เช้ากลางวันเย็น หรือรับประทานครัง้ เดียว ๓ จาน ร่างกายก็ได้ปริมาณอาหารเท่ากัน แต่
กิเลสจะได้เสพรูปเสียงกลิน่ รสเพียงครัง้ เดียว
ถ้ารับประทานอาหารคาวหวานแบบ
รวมกัน ก็จะได้ปราบกิเลส เพราะกิเลสชอบรับประทานแบบแยกกัน ของคาวของหวาน
ต้องแยกกัน ทัง้ ๆทีจ่ ะต้องไปรวมกันในท้อง ถ้ารับประทานเพือ่ ร่างกาย ก็ตอ้ ง
รับประทานแบบรวมกัน ถ้ารับประทานแยกกัน ก็เพือ่ กิเลสคือกามฉันทะ ความยินดีใน
กามรส กามรสก็คอื กามคุณทัง้ ๕ ได้แก่รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เป็ นการสร้างสมุทยั
ต้นเหตุของความทุกข์ ทําให้จติ กระสับกระส่ายกระวนกระวาย ยินดียนิ ร้าย ไม่สงบ กาม
ฉันทะเป็ นนิวรณ์เครื่องกีดกัน้ ความสงบ จะทําจิตให้สงบได้ตอ้ งทําลายนิวรณ์ทงั้ ๕ ให้ได้
เช่นกามฉันทะ ความอยากในรูปเสียงกลิน่ รส ทีท่ าํ ใจให้สงบไม่ได้ ก็เพราะให้เวลาแก่
กามฉันทะไปหมดเลย รับประทานอาหารเช้ากลางวันเย็น กลางคืนก็หลับนอนกับคู่ครอง
หลับนอนบนฟูกหนาๆ มีเครื่องปรับอากาศ มีกลิน่ นํา้ หอม จะได้หลับสบายเหมือนขึ้น
สวรรค์ เป็ นความสุขของผูเ้ สพกาม
ถ้ามีกามฉันทะก็จะต้องติดอยู่ในกามภพ เป็ นเทพเป็ นมนุษย์ถา้ รักษาศีลได้ ถ้ารักษาศีล
ไม่ได้ก็ตอ้ งเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นสัตว์นรก กามภพแบ่งเป็ น ๒ ส่วน คือสุคติกบั
อบาย สุคติคอื ภพของผูเ้ สพกามทีร่ กั ษาศีล ๕ ได้ อบายคือภพของผูร้ กั ษาศีล ๕ ไม่ได้
เช่นพวกทีช่ อบอบายมุขต่างๆ เล่นการพนัน เสพสุรายาเมา เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่ เป็ น
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มิตร และเกียจคร้าน เพราะจะดึงจิตใจให้ลงตํา่ นิวรณ์จะขวางกัน้ จิตใจไม่ให้ข้นึ สูง จะ
ขึ้นสูงได้ก็ตอ้ งอยู่เหนืออิทธิพลของอบายมุข และมีกาํ ลังทําลายนิวรณ์เช่นกามฉันทะ ถึง
จะเข้าสู่ความสงบได้ เข้าสู่ความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขของกามรส ถ้ายังไม่ชนะกามฉ้น
ทะ ก็จะไม่สามารถทําจิตใจให้สงบได้ วิธีทจ่ี ะชนะกามฉันทะได้ ก็คอื การถือศีล ๘ เช่น
ละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครอง ต้องนอนคนละห้อง ถ้านอนใกล้กันจะเกิด
อารมณ์ข้นึ มาได้ ถึงแม้ว่าจะมีความตัง้ ใจทีจ่ ะถือศีล ๘ ไม่ร่วมหลับนอนกัน แต่กเิ ลสจะ
ไม่ยอมถือด้วย จะเกิดอารมณ์ข้นึ มา แล้วก็ละเว้นจากการประทานอาหารหลังเทีย่ งวัน
เพราะไม่จาํ เป็ น ถ้าต้องการตัดกามฉันทะให้มากกว่านี้ ก็ตอ้ งรับประทานครัง้ เดียว ให้นาํ
อาหารคาวหวานมาใส่รวมกันในจานเดียวกัน
แล้วก็คลุกคนให้เป็ นอาหารจานเดียว
เพราะเดีย๋ วก็ตอ้ งเข้าไปรวมกันในท้อง สําหรับร่างกายไม่เป็ นปัญหา แต่กเิ ลสจะไม่ยอม
ให้ทาํ ถ้าทําตามคําสังสอนของธรรมได้
่
จะไม่กงั วลกับการรับประทานอาหาร
เวลาพระจะฉันจังหัน ต้องพิจารณาปฏิสงั ขาโยนิโสก่อน คือเหตุผลของการฉันจังหัน
พระพุทธเจ้าทรงสอนพระ ให้พจิ ารณาปฏิสงั ขาโยนิโส ก่อนจะใช้ปจั จัย ๔ เช่นอาหาร
บิณฑบาต จีวร กุฏทิ อ่ี ยู่อาศัย และยารักษาโรค ให้พจิ ารณาอย่างแยบคาย พิจารณา
เหตุผลของการบริโภคปัจจัย ๔ เช่นการบริโภคอาหาร ให้พิจารณาว่าบริโภคเพือ่ ดับ
ความหิวของร่างกาย ไม่ได้รบั ประทานเพือ่ ความสนุกสนาน เพือ่ รสชาติ รับประทานเพือ่
เยียวยาร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุข นี่เรียกว่าปฏิสงั ขาโยนิโส ก่อนทีค่ รู บาอาจารย์จะฉัน
จะปฏิสงั ขาโยนิโสก่อน อย่างน้อยหนึ่งนาที บางท่านอาจจะพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา
พิจารณาดูการเปลีย่ นแปลงของอาหารในแต่ละขัน้ ตอน ขณะทีอ่ ยู่ในจาน ขณะทีร่ วมอยู่
ในบาตร ขณะทีอ่ ยู่ในปาก ขณะทีอ่ ยู่ในท้อง ขณะทีอ่ ยู่ในส้วม ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้ว
เรื่องกามฉันทะทีเ่ กี่ยวกับการบริโภคอาหารจะไม่เป็ นปัญหา
ถ้ารับประทานเสร็จใหม่ๆ เห็นขนมก็หวิ ขึ้นมาอีก ก็ตอ้ งดัดสันดานด้วยการอดอาหาร
หลวงตาท่านเล่าว่าตอนทีท่ ่านบวชใหม่ๆ ฉันเสร็จเช็ดบาตรยังไม่ทนั แห้งก็หวิ อีกแล้ว
ท่านก็บอกว่าถ้าหิวอย่างนี้ตอ้ งไม่กนิ อีก ๓ วัน ท่านก็อดไม่ฉนั ๓ วัน หลังจากนัน้ กิเลสก็
ไม่กล้าหิว เพราะไม่ใช่ร่างกายทีห่ วิ ร่างกายเพิง่ รับประทานเสร็จไปใหม่ๆ หิวได้อย่างไร
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ทีห่ วิ เป็ นกามฉันทะ การต่อสูก้ บั กามฉันทะทีเ่ กี่ยวกับการบริโภคอาหาร จึงมีอยู่หลายวิธี
ด้วยกัน ดังทีไ่ ด้อธิบายมา แต่ก็มขี ้อทีต่ อ้ งระวังอยู่ข ้อหนึ่งคือ เวลาทีพ่ จิ ารณาความเป็ น
ปฏิกูลของอาหาร ต้องรู้จกั ประมาณ พิจารณาเพือ่ ไม่ให้ยนิ ดีและอยากกับรูปกลิน่ รสของ
อาหาร ถ้าพิจารณาเลยเถิดจนรับประทานไม่ได้ ก็ตอ้ งหยุดพิจารณา เหมือนรับประทาน
ยามากเกินไป หมอให้รบั ประทานวันละเม็ด แต่ไปรับประทานมากกว่าทีห่ มอสัง่ มีแม่ชี
ท่านหนึ่งมีปญั หาแบบนี้ คือเห็นเป็ นปฏิกูลตัง้ แต่อยู่ในจาน ทําให้รับประทานไม่ได้ ไป
กราบถามหลวงตาว่าจะแก้อย่างไร หลวงตาท่านสอนให้พจิ ารณาว่าเป็ นธาตุ ทัง้ สิง่ ที่
บริโภคและผูบ้ ริโภค คืออาหารก็มาจากธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ร่างกายทีบ่ ริโภคอาหารก็
เป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เป็ นการเติมธาตุ ธาตุไม่รู้วา่ เป็ นปฏิกูลหรือไม่ มีแต่กเิ ลสทีย่ นิ ดี
ยินร้ายกับธาตุ เวลาอยู่ในจานก็ยนิ ดี เวลาอยู่ในโถส้วมก็ยนิ ร้าย ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นเพียงธาตุ
ธาตุกบั ธาตุไม่มปี ญั หาต่อกัน ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะกลับมารับประทานได้
นี่คอื ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นได้ในแวดวงปฏิบตั ิ ถ้าไม่มคี รู บาอาจารย์ทม่ี ปี ระสบการณ์กจ็ ะหลง
กัน เพราะมักจะปฏิบตั เิ ลยเถิด ถ้ามีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยเตือนไว้ล่วงหน้า พอ
ปฏิบตั ไิ ปถึงก็จะรู้ทนั ทีวา่ เลยเถิดหรือไม่ นี่คอื เรื่องการบริโภคอาหาร ถ้าบริโภคไม่เป็ นก็
จะเป็ นกามฉันทะ เป็ นนิวรณ์ ทีจ่ ะขวางความเจริญของจิตใจ คือความสงบสุข ถ้า
ปรารถนาความสงบสุข ก็จะต้องกล้าใช้อบุ ายวิธีต่างๆ มาทําลายกามฉันทะหรือ
กามตัณหา ทําไมต้องรับประทานวันละ ๓ หรือ ๔ ครัง้ ถ้ารับประทานเพือ่ ร่างกาย
รับประทานครัง้ เดียวก็พอ ไม่ตอ้ งแยกอาหารเป็ นจานๆ ควรเอามารวมในจานเดียวกัน
ถ้าจูจ้ ้จี กุ จิกก็คลุกอาหารให้เหมือนตอนทีอ่ ยู่ในท้อง ต่อไปการรับประทานอาหารจะไม่
เป็ นปัญหา มีอะไรก็รบั ประทานได้ ถ้าหิวก็พจิ ารณาความเป็ นปฏิกูล หรือดัดนิสยั ไม่
รับประทานสัก ๓ วัน รับรองได้วา่ กามฉันทะจะพังทลายหายไปหมด จะไม่เป็ นปัญหา
ตอนทีไ่ ปอยู่บา้ นตาดใหม่ๆยังไม่ได้อดอาหาร ตอนเย็นก็จะคิดปรุงแต่งอาหารชนิดต่างๆ
พอเห็นพระรูปอืน่ อดอาหารก็ลองอดตามดู พออดแล้วความหิวตอนเย็นจะหายไปหมด
โดนอํานาจของการอดอาหารทําให้ไม่กล้าปรุงแต่ง เพราะถ้าปรุงแต่งก็จะทุกข์ทรมานใจ
ต้องระงับด้วยการเข้าสมาธิ ต้องเด็ดเดีย่ วถึงจะปราบกามฉันทะได้ นี่ก็คอื ศีลข้อที่ ๖ ไม่
บริโภคอาหารหลังเทีย่ งวันไปแล้ว
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ศีลข้อที่ ๗ คือละเว้นจากหาความสุข จากการแต่งเนื้อแต่งตัว ใช้เครื่องสําอางต่างๆ ทํา
ให้ร่างกายมีกลิน่ หอม ร่างกายสวยงาม และไม่หาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆ เช่นดู
หนังฟังเพลงร้องรําทําเพลง ทีเ่ ป็ นกิจกรรมของกามฉันทะ ถ้าละไม่ได้ก็จะนัง่ ภาวนาไม่ได้
รับประทานอาหารเย็นเสร็จ ก็ดูละครฟังเพลง แล้วหลับนอนกับสามีภรรยา นอนบนฟูก
หนาๆ ๘ หรือ ๙ ชัว่ โมง ตื่นสาย เสียเวลาภาวนาไปเปล่าๆ ถ้าเป็ นนักปฏิบตั นิ อนเพียง
๔ ชัว่ โมงก็พอ พระพุทธเจ้าทรงกําหนดเวลาพักและปฏิบตั ใิ ห้กบั พระเณรดังนี้ ๖ โมงเย็น
ถึง ๔ ทุ่มให้เดินจงกรมนัง่ สมาธิภาวนา ๔ ทุ่มถึงตี ๒ ให้พกั นอนในท่าสีหไสยาสน์ ตี ๒
ถึง ๖ โมงเช้าให้เดินจงกรมและนัง่ สมาธิต่อ จนถึงเวลาออกบิณฑบาต ร่างกายต้องการ
เพียง ๔ ชัว่ โมงในการพักผ่อนหลับนอน ถ้านอนบนพื้นปูผา้ หรือปูเสือ่ พอร่างกาย
พักผ่อนเต็มทีแ่ ล้วก็จะตื่นขึ้นมา แต่ถา้ นอนบนฟูกหนาๆ ในห้องทีม่ เี ครื่องปรับอากาศ มี
กลิน่ หอม พอตื่นขึ้นมาจะไม่อยากจะลุก จะกลับไปนอนต่อ เป็ นความขี้เกียจ ไม่บาํ เพ็ญ
จิตตภาวนา ไม่มวี ริ ิยะอุตสาหะ เพราะติดอยู่กบั กามฉันทะ ไม่สามารถนัง่ สมาธิเดิน
จงกรมได้ จะคิดหาแต่รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ถูกกามฉันทะลากไป
ตลอดเวลาโดยไม่รู้สกึ ตัว เวลาอาบนํา้ ก็ตอ้ งใช้สบู่หอม เสร็จแล้วก็ชโลมด้วยนํา้ หอม
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทีม่ สี สี นั เลือกรับประทานอาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ เพือ่ รสทีถ่ ูกปาก
ถูกใจ อยู่ภายใต้คาํ สังของกามฉั
่
นทะตัง้ แต่ต่นื จนหลับ
นักปฏิบตั ติ อ้ งเปลีย่ นนิสยั พิจารณาดูวา่ ทําเพือ่ กามฉันทะหรือไม่ เช่นอาบนํา้ ต้องใช้สบู่ท่ี
มีกลิน่ หอมหรือไม่ ต้องประพรมนํา้ หอมหรือไม่ เสื้อผ้าต้องเป็ นแฟชัน่ ล่าสุดหรือไม่ ต้อง
รับประทานอาหารตามความชอบหรือไม่ หรือรับประทานอะไรก็ได้ คิดอย่างนี้จะตัดกาม
ฉันทะได้ ถ้าจะให้ดกี ็ควรเปลีย่ นวิถชี วี ติ เลย เช่นไปอยู่วดั เพือ่ ควบคุมกามฉันทะ ไปปลีก
วิเวก อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียง รูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ เช่นในป่ าในเขา ไม่มลี ะครให้ดู
ไม่มเี พลงให้ฟงั แล้วก็ตอ้ งสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ เพือ่ ไม่ให้เกิดกามฉันทะขึ้นมา ไม่
ฟังสิง่ ทีจ่ ะทําให้เกิดกามฉันทะขึ้นมา ถ้าจะฟังก็ฟงั เทศน์ หรือดูหนังสือธรรมะ เพราะจะ
ทําให้จติ สงบ นี่คอื วิธีกาํ จัดกามฉันทะ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการทําจิตใจให้สงบ พอกําจัดได้
แล้วการนัง่ สมาธิก็นงั ่ ได้อย่างสบาย ไม่มอี ะไรมารบกวน ไม่มคี วามอยากดืม่ อยาก
รับประทาน อยากดูอยากฟัง จิตก็จะสงบได้ ถ้ายังไม่สงบก็ตอ้ งเจริญสติเพือ่ ไม่ให้คิด
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ฟุ้งซ่าน ไม่ให้คดิ เรื่อยเปื่ อย ด้วยการบริกรรมพุทโธๆ หรือสวดมนต์ สวดบททีจ่ าํ ได้ ไม่
ต้องเปิ ดหนังสือดู เพราะจะได้สวดในทุกอิริยาบถ ยืนเดินนัง่ นอน เดินไปก็สวดมนต์ไป
บริกรรมพุทโธๆไป
ถ้าสติมกี าํ ลังมากพอ สามารถรู้วา่ ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่โดยไม่คดิ อะไร ก็ไม่ตอ้ งสวด
ไม่ตอ้ งบริกรรม เช่นรู้วา่ กําลังรับประทานอาหาร กําลังตักอาหาร กําลังเคี้ยวอาหาร กําลัง
กลืนอาหาร ไม่คดิ เรื่องอืน่ ก็ไม่ตอ้ งบริกรรมก็ได้ เพราะต้องการกําจัดความคิดปรุงแต่ง
ให้สงั ขารทํางานให้นอ้ ยทีส่ ุด ให้จติ รู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย เหมือนตํารวจที่
คอยเฝ้ านักโทษ ไม่ให้หลุดไปจากสายตา ให้จติ เฝ้ าดูร่างกายอยู่ทกุ ขณะ ไม่ไปทีอ่ น่ื อย่า
ปล่อยให้ร่างกายอยู่ตรงนี้แต่จติ อยู่ทเ่ี ชียงใหม่ อยู่ตามสถานทีต่ ่างๆ ให้อยู่ทน่ี ่เี ดีย๋ วนี้
ไม่ให้ไปอดีตไปอนาคต นี่คอื การมีสติ ถ้าหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ได้ ให้อยู่กบั ปัจจุบนั
ไม่ได้ ก็ตอ้ งใช้การบริกรรมเป็ นเชือกอีกเส้นหนึ่ง สติจะได้มกี าํ ลังมากขึ้น จะดึงจิตไม่ให้
ลอยไปทีอ่ น่ื ได้ ถ้าไม่ลอยไปทีอ่ น่ื ไม่คดิ เรื่องราวต่างๆ เวลาภาวนาจะสงบได้เร็ว ให้อยู่
กับพุทโธ ก็จะอยู่กบั พุทโธ ให้อยู่กบั ลมหายใจ ก็จะอยู่กบั ลมหายใจ ไม่ไปคิดเรื่องนัน้
เรื่องนี้ ทีน่ งั ่ กันแล้วไม่สงบเพราะไม่อยู่กบั งาน ชอบไปทํางานอืน่ ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้
ขณะทีง่ านทีใ่ ห้ทํา คือให้พทุ โธๆ กลับไม่ทาํ ไปคิดถึงอาหาร คิดถึงความบันเทิง คิดถึง
คนนัน้ คนนี้ ก็เลยไม่สงบ จะสงบได้ใจต้องเป็ นหนึ่ง ต้องอยู่กบั เรื่องเดียว อยู่กบั ลมอย่าง
เดียว อยู่กบั พุทโธอย่างเดียว ถึงจะสงบนิ่ง เป็ นอุเบกขา สักแต่วา่ รู้ ไม่มอี ะไรให้รู้ให้เห็น
มีแต่ความว่าง เป็ นสมาธิทม่ี คี ุณประโยชน์ต่อการเจริญปัญญาต่อไป เพราะเป็ นสมาธิท่ี
ตัดกําลังของกิเลสตัณหา เหมือนถูกฉีดยาสลบ
ถ้าเป็ นสมาธิทไ่ี ปเห็นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ไปพบกับเทพกับกายทิพย์ ระลึกชาติได้ความรู้เหล่านี้จะ
ไม่ตดั กําลังของกิเลสตัณหา แต่กลับเปิ ดช่องให้กเิ ลสตัณหาทํางาน เพราะอยากจะรู้มาก
ขึ้น อยากจะติดตามเรื่องราว เหมือนกับติดตามดูละคร ดูถงึ ตอนนี้แล้ว ก็อยากจะดูวา่
ตอนต่อไปเป็ นอย่างไร
พอออกจากสมาธิก็จะไม่มกี าํ ลังพิจารณาความจริงของ
สภาวธรรมทัง้ หลาย เช่นขันธ์ ๕ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ หรืออายตนะภายนอก
และภายใน คือรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ และตาหูจมูกลิ้นกาย ว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ น
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อนิจจัง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา จะไม่มที างทีจ่ ะพิจารณาได้ เพราะกิเลสตัณหาจะดึงไป
คิดถึงเรื่องทีไ่ ด้พบได้เห็นมา อดทีจ่ ะไปอวดไปเล่าให้คนอืน่ ฟังไม่ได้ นัง่ แบบนี้ไม่ได้นงั ่
เพือ่ ดับกิเลส แต่ส่งเสริมกิเลสให้มมี ากขึ้น ถ้านัง่ แล้วสงบนิ่งเป็ นอุเบกขาสักแต่วา่ รู้ จะไม่
อยากพูดอะไรกับใคร พูดไปก็ไม่รู้เรื่อง พูดให้เสียเวลาเปล่าๆ ถ้าจะพูดก็เพือ่ ให้รู้จกั วิธี
ปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง ไม่พูดอวดว่าเห็นสวรรค์ชนั้ นัน้ นรกชัน้ นี้ เห็นเทพระดับนัน้ ระดับนี้ เป็ น
การพูดตามความอยาก อยากให้คนอืน่ รู้ เวลาออกจากสมาธิแบบนี้จงึ ไม่ได้เจริญปัญญา
ถ้าออกจากสมาธิทส่ี งบนิ่งเป็ นอุเบกขาสักแต่วา่ รู้ ใหม่ๆจิตยังเป็ นอุเบกขาอยู่ เหมือนนํา้ ที่
แช่อยู่ในตูเ้ ย็น เวลาเอาออกจากตูเ้ ย็นใหม่ๆ ก็ยงั เย็นอยู่ แต่ความเย็นจะค่อยหมดไป
จิตทีเ่ ป็ นสมาธิก็เช่นเดียวกัน เป็ นอุเบกขาเวลาออกมาใหม่ๆ ไม่โลภโมโทสัน เวลา
พิจารณาสภาวธรรม เช่นความไม่เทีย่ ง ก็จะไม่มอี ารมณ์มาขัดขวาง ถ้ากิเลสมีกาํ ลังจะ
พิจารณาความไม่เทีย่ งไม่ได้ เพราะกิเลสไม่ชอบความเสือ่ ม ความตาย ความสูญเสีย
การพลัดพรากจากกัน กิเลสก็จะสร้างอารมณ์ก่อกวน พอคิดถึงเรื่องดับเรื่องตาย ก็จะ
หดหู่ข้นึ มาทันที หมดเรี่ยวหมดแรง ไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจ ถ้าคิดไปเทีย่ วทีน่ นั้ ทีน่ ่ี ไปหา
เงินหาทอง หาตําแหน่ง ก็จะดีใจดีดดิ้นเหมือนปลาได้นาํ้ ถ้าออกจากสมาธิใหม่ๆ แล้ว
พิจารณาความตาย ความเสือ่ ม ความสูญเสีย การพลัดพรากจากกัน จิตจะเฉยๆ จะรับ
ความจริงทีว่ า่ เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกันได้ ถ้าไม่
พิจารณาก็จะคิดว่าจะไม่เป็ นอย่างนัน้ จึงคิดว่าจะอยู่ไปนานๆ จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย จะรํา่
จะรวยมากขึ้น จะมีตาํ แหน่งสูงขึ้น จะคิดอย่างนี้ พอไปเจอของจริง คือความแก่ความ
เจ็บความตาย ก็ตกใจ ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆ จะไม่ต่นื เต้นตกใจ เพราะรู้วา่ จะต้องเกิดขึ้น
แน่ๆ
เหมือนฉีดวัคซีนป้ องกันโรค ร่างกายจะสร้างภูมคิ มุ ้ กัน เวลามีโรคระบาดจะไม่เจ็บไข้ได้
ป่ วย เพราะมีภูมคิ มุ ้ กัน การพิจารณาปัญญาก็เป็ นการสร้างภูมคิ ุม้ กัน ไม่ให้เกิดทุกข์ใจ
ขึ้นมา พอได้พจิ ารณาบ่อยๆ ว่าต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ที่
ชอบ จะฝังอยู่ในใจ จะไม่ลมื พอพบกับเหตุการณ์จริง ก็จะรู้สกึ เฉยๆ เพราะรู้วา่ ต้องเป็ น
อย่างนี้แน่นอน เป็ นอย่างอืน่ ไปไม่ได้ ห้ามไม่ได้ ไปวิตกกังวลทําไม ทําให้ทกุ ข์ใจไป
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เปล่าๆ แต่เวลาฉีดวัคซีนใหม่ๆ จะมีอาการแพ้ อาจจะเป็ นไข้อ่อนๆ ฉันใดเวลาพิจารณา
ธรรมใหม่ๆ ก็จะรู้สกึ ไม่ค่อยสบายใจ ก็ตอ้ งฝื นพิจารณาไป เหมือนกินยาขมทีม่ ี
ประโยชน์ต่อร่างกาย การพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ตอนทีย่ งั ไม่ได้สมาธิจะหดหูใ่ จ
ให้คดิ ว่าเป็ นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน หลังจากได้สร้างภูมคิ ุม้ กันขึ้นมาแล้ว เวลา
พิจารณาจะไม่หดหู่ จะสงบ เพราะความจริงจะทําให้จิตใจสงบ ถ้าใจยอมรับความจริง
ไม่ต่อต้าน กิเลสจะไม่สามารถทําให้ใจทุกข์กบั ความจริงทีต่ อ้ งเกิดขึ้น นี่คอื เรื่องของการ
ปฏิบตั ทิ จ่ี ะนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย
ต้องถือศีล ๘ ถึงแม้จะไม่เต็มรูปแบบ ก็ยงั ดีกว่าไม่ถอื เลย เพราะอาจจะต้องปรับให้เข้า
กับภาวะของเรา เช่นรับประทานอาหารตอนเทีย่ งถึงบ่ายโมง ไม่ได้นุ่งขาวห่มขาว เพราะ
ต้องแต่งเครื่องแบบ รักษาศีล ๘ เพือ่ สํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็เจริญสติทกุ เวลา
นาที ตัง้ แต่ต่นื จนถึงหลับ พอได้สมาธิก็ตอ้ งระวังมิจฉาสมาธิ ถ้าใจสงบแล้วออกไปรู้เรื่อง
ต่างๆ ให้ดงึ กลับมา อย่าไปตามรู้ จะไม่สงบ ไม่เป็ นอุเบกขา ต้องให้สงบเป็ นอุเบกขา
อย่าไปดึงออกมา ปล่อยให้พกั ให้เต็มที่ ถึงแม้จะมีภาระกิจการงานทีต่ อ้ งทํา ก็อย่าไปให้
ความสําคัญกว่าความสงบ ถ้าไปดึงออกมาต่อไปจะสงบยาก ปล่อยให้ถอยออกมาเอง
พอเริ่มคิดปรุงแต่ง ก็ตอ้ งเอามาพิจารณาทางปัญญา พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาใน
สภาวธรรมต่างๆ เช่นรูปเสียงกลิน่ รส ลาภยศสรรเสริญสุข รูปเวทนาสัญญาสังขาร
วิญญาณ พิจารณาเพือ่ ตัดอุปาทาน ตัดตัณหาความอยาก ถ้าตัดได้ใจก็จะหลุดพ้นเป็ น
ขัน้ ๆไป
ขัน้ ต้นก็ตดั รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ตัดลาภยศสรรเสริญสุข แล้วเข้ามาตัดรู ปเวทนา
สัญญาสังขารวิญญาณ และตัดในจิต พอกิเลสข้างนอกถูกตัด ก็จะถอยไปทีร่ ่างกาย
ถอยไปทีเ่ วทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ถอยเข้าไปในจิต ก็ตอ้ งตามเข้าไปในจิต ตัดไม่ให้
มีอะไรเหลือ เป็ นการบรรลุเป็ นขัน้ ๆ เป็ นอริยมรรคอริยผล ๔ ขัน้ คือโสดาปัตติมรรค
โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค
อรหัตผล แล้วพระนิพพาน อรหัตผลกับพระนิพพานท่านแยกไว้เป็ นสองส่วน ต้องได้
อรหัตผลก่อนถึงจะเป็ นนิพพาน นี่คอื มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เป็ นรางวัลหรือปริญญา
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ของผูป้ ฏิบตั สิ มถภาวนา และวิปสั สนาภาวนา ของผูถ้ อื ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ของผู ้
ออกบวช ถ้าอยากจะบรรลุเร็วก็ตอ้ งหยุดกิจกรรมอย่างอืน่ เหมือนนักศึกษาถ้าไปยุ่งกับ
กิจกรรมต่างๆ ก็จะเรียนไม่จบ เพราะไม่เข้าห้องเรียน มัวไปทํากิจกรรมอืน่ แทน ถ้า
ต้องการจบเร็วๆ ภายในเจ็ดปี เป็ นอย่างช้า ก็ตอ้ งปล่อยวางกิจกรรมอย่างอืน่ ให้หมด สละ
ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองให้ผูอ้ น่ื ไป ออกบวช ไปอยู่ตามป่ าตามเขา กับครูบาอาจารย์
ทีม่ ปี ระสบการณ์ ได้รบั ปริญญามาแล้วเป็ นผูส้ งสอน
ั่
ก็จะสามารถจบได้ภายใน ๗ ปี
อย่างแน่นอน
นี่คอื เรื่องของการปฏิบตั ธิ รรม ทีพ่ วกเราตะเกียกตะกายปฏิบตั กิ นั ด้วยวิริยะอุตสาหะ
ไม่เสียดายสิง่ ทัง้ หลายในโลกนี้ คิดว่าเป็ นวัสดุก่อสร้างเรือนใจ เช่นการบริจาคทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของเงินทอง เป็ นเหมือนการซื้อวัสดุก่อสร้างเรือนใจ เวลาจะสร้างอาคารต้อง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ถ้าสร้างเรือนใจก็ตอ้ งซื้อวัสดุก่อสร้างของเรือนใจ คือทานศีลภาวนา
ทานคือการให้สมบัตขิ ้าวของเงินทองให้แก่ผูอ้ น่ื เก็บไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้เท่านัน้ แล้วก็
รักษาศีล ๘ ให้บริสุทธิ์ถา้ จะภาวนา แล้วก็เจริญสติอย่างต่อเนื่อง หาสถานทีส่ งบสงัด
วิเวกอยู่ ห่างไกลจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ รับรองได้วา่ จะต้องเกิดผลอย่างแน่นอน
ถ้าเหตุเป็ นอย่างนี้ผลไม่เป็ นอย่างอืน่
ทีผ่ ลไม่เกิดเพราะเหตุไม่เป็ นอย่างนี้ มีแต่
จอโทรทัศน์ มีแต่เครื่องเสียง เครื่องบันเทิงต่างๆ ก็เลยไม่ได้ผลทีอ่ ยากได้กนั จึงควร
พิจารณาทีเ่ หตุวา่ กําลังทําอะไรอยู่ กําลังปฏิบตั ธิ รรมหรือกําลังปฏิบตั กิ เิ ลส ส่วนใหญ่จะ
ปฏิบตั แิ ต่กามฉันทะ คิดถึงแต่รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็เลยไม่บรรลุผลทีต่ อ้ งการ
ขอให้นาํ ไปพิจารณา
ถาม ผูท้ ส่ี ามารถระลึกชาติได้ ไม่สามารถตัดตัณหาได้ ใช่หรือไม่
ตอบ เป็ นความรู้พเิ ศษ ไม่สามารถตัดกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลงได้
เป็ นโลกิยธรรม ไม่ใช่โลกุตรธรรม ไม่ใช่มรรคผลนิพพาน ต้องเห็นไตรลักษณ์ถงึ
จะตัดตัณหาได้ ถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้
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ถาม ญาติโยมมักจะเข้าใจว่า ครูบาอาจารย์ทร่ี ู้วาระจิต หรือระลึกชาติได้ ละได้แล้วซึง่
กิเลสทัง้ ปวง
ตอบ เป็ นความสามารถพิเศษ ไม่เกี่ยวกับการบรรลุเป็ นพระอรหันต์ พระอรหันต์มี ๔
ประเภทด้วยกันคือ ๑. สุกขวิปสั สโก ไม่มคี วามสามารถพิเศษ ๒. เตวิชโช ได้
วิชชา ๓ คือ ๑. ปุพเพนิวาสานุสติ ระลึกชาติได้ ๒. จุตูปปาตญาณ รู้การตาย
และการเกิดของคนและสัตว์ ๓. อาสวักขยญาณ ญาณอันทําให้กเิ ลสสิ้นไป ๓.
ฉฬภิญโญ ได้อภิญญา ๖ ๔. จตุปฏิสมั ภิทปั ปัตโต มีความรู้แตกฉานในอรรถใน
ธรรม
ถาม เวลานัง่ สมาธิ บางครัง้ ก็วูบมืดหายไปเลย เหมือนกับนอนหลับ เป็ นมิจฉาสมาธิใช่
ไหมครับ
ตอบ ไม่ใช่สมาธิ สติไม่มกี าํ ลังก็เลยหลับไป
ถาม หลับไปได้ตงั้ สามชัว่ โมง
ตอบ ถ้ามีสติก็จะดึงเข้าสมาธิได้
ถาม เวลามีอาการปวดจะดูเวทนา แล้วก็จะเฉย
ตอบ ถ้าเฉยได้ก็ดี
ถาม เราสามารถเห็นได้ใช่ไหมครับว่า มีสติอยู่หรือไม่
ตอบ ถ้ามีสติจะเห็นว่าจิตเป็ นอุเบกขาหรือไม่ หรืออยากจะให้เวทนาหายไป ถ้ามี
ปัญญาก็จะรู้วา่ เวทนาเป็ นอนัตตา ห้ามเวทนาไม่ได้ จะเจ็บก็ตอ้ งปล่อยให้เจ็บไป
จิตก็สกั แต่วา่ รู้ไป ต่างฝ่ ายต่างอยู่ ไม่กระทบกระเทือนกัน
ถาม ไม่เข้าใจเรื่องสติหมดแรง แล้วจะวูบหลับไป
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ตอบ เวลาสติอ่อนกําลัง นัง่ สมาธิจะหลับ
ถาม จิตยิง่ นิ่ง สติยง่ิ มีกาํ ลังใช่หรือไม่
ตอบ ใช่ สติจงึ สําคัญมาก เป็ นกุญแจดอกแรก จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ ต้องมี
กุญแจ ๓ ดอก ไว้เปิ ด ๓ ประตู ประตูแรกคือสติ พอเปิ ดประตูสติได้แล้ว ก็จะ
เจอประตูสมาธิ พอเปิ ดประตูสมาธิได้แล้ว ก็จะเจอประตูปญั ญา พอเปิ ดประตู
ปัญญาได้แล้ว ก็จะได้มรรคผลนิพพาน พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า สติสาํ คัญ
มาก ทรงเปรียบเหมือนรอยเท้าช้าง ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทงั้ หมด ปัญญา
ถึงแม้จะสําคัญมาก ก็สูส้ ติไม่ได้ เพราะปัญญาจะเกิดไม่ได้ถา้ ไม่มสี มาธิ สมาธิจะ
เกิดไม่ได้ถา้ ไม่มสี ติ สติจงึ ต้องมาก่อน เวลาภาวนาทําจิตให้สงบ ต้องมีสติ
ควบคุมจิต ไม่ให้ลอยไปลอยมา ไม่ให้คดิ ฟุ้งซ่าน พอได้สติแล้ว เวลานัง่ สมาธิจะ
สงบได้อย่างง่ายดาย นัง่ เพียงห้านาทีก็สงบแล้ว พอออกจากสมาธิ ก็จะสามารถ
พิจารณาปัญญาได้ เพราะจะไม่มกี เิ ลสมารบกวน มาต่อต้านการพิจารณา
ถาม พิจารณาแต่ยงั ตัดไม่ขาด
ตอบ เพราะยังไม่เห็นไตรลักษณ์ ยังไม่เห็นทุกข์เพราะความอยาก ยังอยากให้เป็ นอย่าง
นัน้ เป็ นอย่างนี้อยู่ ต้องบอกว่าไม่เป็ นไร เป็ นก็ได้ ตายก็ได้ ถ้าตัดได้จริงต้องเห็น
ว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟ เป็ นอนัตตา เป็ นเหมือนฟองนํา้ เกิดแล้วก็ดบั ตายไปแล้วก็
หายไปหมด ไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่ นอกจากประวัตทิ จ่ี ารึกไว้ในหนังสืองานศพ
เหมือนฟองนํา้ แต่พวกเราไม่เห็นกัน ติดสมมุติ เห็นว่าเป็ นพ่อเป็ นแม่ เป็ นลูก
เป็ นหลาน เป็ นสัตว์เป็ นบุคคล เป็ นหญิง เป็ นชาย เป็ นกษัตริย ์ เป็ นขอทาน เป็ น
เศรษฐี
ถาม เวลาเพือ่ นตายไป จะใช้ปญั ญาพิจารณาอย่างไร ให้เป็ นโลกุตรธรรม ต้อง
พิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์ใช่ไหมคะ
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ตอบ ใช่ ต้องพิจารณาความจริงของร่างกายว่าไม่เทีย่ ง เป็ นดินนํา้ ลมไฟ แต่ไม่
พิจารณากัน กลับไปคิดว่าเป็ นนาย ก. นาย ข. เป็ นพ่อ เป็ นแม่ เป็ นสามี เป็ น
ภรรยา เป็ นลูก ไม่รู้วา่ เป็ นสมมุติ เป็ นชื่อทีต่ ดิ อยู่กบั ดินนํา้ ลมไฟ ในโลกนี้มคี วาม
จริงอยู่ ๒ ชนิด คือสมมุตสิ จั จะกับปรมัตถสัจจะ สมมุติสจั จะก็คอื เป็ นหญิงเป็ น
ชาย เป็ นนาย ก. นาย ข. ปรมัตถสัจจะก็คอื เป็ นดินนํา้ ลมไฟ เป็ นผม ขน เล็บ
ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็ นอาการ ๓๒ แต่พวกเราไม่ดูปรมัตถสัจจะกัน ดู
แต่สมมุตสิ จั จะ ว่าเป็ นพ่อเราเป็ นแม่เรา พอเป็ นของเราก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆ
พอไม่อยู่ก็ทกุ ข์ใจ ถ้าพิจารณาว่าเป็ นไตรลักษณ์ ไม่อยู่ไปตลอด เป็ นเพียงดินนํา้
ลมไฟ ก็จะหยุดความอยากได้ เวลาเขาเป็ นอะไรไปก็จะไม่ทกุ ข์ ต้องเห็นปรมัตถ
สัจจะ อย่าเห็นสมมุตสิ จั จะเพียงอย่างเดียว เพราะปรมัตถสัจจะเป็ นความจริงที่
แท้จริง ถ้าเห็นปรมัตถสัจจะ ก็จะรู้วา่ เหมือนกันหมด เป็ นดินนํา้ ลมไฟหมด
ถาม จุดประสงค์ของการพิจารณาธาตุ ๔ เพือ่ ให้ปล่อยวางใช่หรือไม่
ตอบ เพือ่ ให้รู้วา่ ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่ตวั เราของเรา จะตายก็ให้ตายไป ไม่ตอ้ งกลัว ไม่ตอ้ ง
เสียดาย
ถาม เวลานัง่ พอจิตเริ่มสงบ จะรู้สกึ ว่าเกือบรู้ตวั และเกือบไม่รู้ตวั
ตอบ สติอ่อนกําลัง เหมือนเวลาใกล้หลับ รู้บา้ งไม่รู้บา้ ง
ถาม ควรเปลีย่ นอิริยาบถใช่หรือไม่คะ
ตอบ ควรเจริญสติให้มากในชีวติ ประจําวัน ถ้านัง่ แล้วรู้วา่ จะหลับ ก็ลกุ ขึ้นมาเดิน
จงกรม มาเจริญสติให้มกี าํ ลังมากขึ้น พอสติมกี าํ ลังก็กลับไปนัง่ ต่อ เดินจงกรม
นัง่ สมาธิสลับกันไป ขณะทีเ่ ดินจงกรมก็ให้เจริญสติถา้ ยังไม่ได้สมาธิ ถ้าได้สมาธิ
แล้ว เวลาเดินจงกรมก็พจิ ารณาปัญญาได้เลย ไม่ตอ้ งเจริญสติ เพราะมีสติแล้ว
ต้องเจริญปัญญา พิจารณาไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา ในสิง่ ทีเ่ รามีความ
ผูกพัน เช่นการงาน ก็พจิ ารณาว่าไม่เทีย่ ง สักวันหนึ่งก็ตอ้ งออกจากงาน ต้อง
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เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์น้ ี จะได้ไม่เสียใจ การพิจารณามีอยู่ ๒
ลักษณะคือ ๑. ทําการบ้าน เตรียมตัวไว้ก่อน สอนใจให้เตรียมรับกับเหตุการณ์ท่ี
ยังไม่เกิดขึ้น ๒. ขณะทีอ่ ยู่ในเหตุการณ์จริง เพือ่ ไม่ให้เสียใจกับการสูญเสีย
พิจารณาว่าต้องเกิดขึ้น ห้ามไม่ได้ ร้องห่มร้องไห้เสียใจไปทําไม ทุกข์ใจไปเปล่าๆ
ไม่เกิดประโยชน์อะไร นี่เป็ นการใช้ปญั ญาในขณะทีเ่ กิดเหตุการณ์จริง ถ้ายังไม่มี
เหตุการณ์จริง ก็ตอ้ งพิจารณาทําการบ้านไปก่อน เตรียมรับกับเหตุการณ์ทจ่ี ะ
เกิดขึ้น
ต้องพิจารณาสิง่ ทีช่ อบทีห่ วง เวลาจากกันจะได้ไม่ทกุ ข์ ถ้าพิจารณาไม่เป็ นเหตุเป็ น
ผล มีอารมณ์ต่างๆเข้ามารบกวน ก็หยุดพิจารณา กลับไปนัง่ สมาธิก่อน เพราะจิต
ไม่เป็ นอุเบกขาแล้ว กิเลสมีกาํ ลังออกมาสร้างอารมณ์ว ้าวุน่ ขุน่ มัว ต้องกลับเข้าไป
ในสมาธิ เพือ่ ตัดกําลังของกิเลส ให้จติ เป็ นอุเบกขา พอจิตได้พกั เต็มทีแ่ ล้วก็จะ
ถอนออกมาเอง เพือ่ พิจารณาต่อไปจนกว่าจะตัดได้ พอตัดได้แล้วก็จะไม่เป็ น
ปัญหาอีกต่อไป ถ้าไม่แน่ใจว่าตัดได้จริงหรือไม่ ก็ตอ้ งไปหาเหตุการณ์จริงพิสูจน์
ถ้าคิดว่าไม่กลัวตายเวลาอยู่ในทีป่ ลอดภัย ก็ตอ้ งไปอยู่ในทีไ่ ม่ปลอดภัย ดูวา่ ยัง
กลัวหรือเปล่า ต้องเข้าห้องสอบเข้าสนามสอบ ถึงจะรู้จริง
ถ้าจะพิจารณาเวทนา ว่ามีสุขมีทกุ ข์ มีไม่สุขไม่ทกุ ข์ มีการเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา มี
เกิดมีดบั จะรู้วา่ ปล่อยวางได้หรือไม่ ก็ตอ้ งนัง่ ให้เจ็บ ปล่อยให้ความเจ็บหายไป
เอง เป็ นการเข้าห้องสอบ ถ้าไม่เตรียมตัวไว้ก่อน เวลาเข้าห้องสอบจะไม่รู้วา่ จะ
พิจารณาอย่างไร จะพิจารณาไม่ได้วา่ กายเป็ นอย่างหนึ่ง เวทนาเป็ นอย่างหนึ่ง ใจ
ผูร้ ู้เป็ นอย่างหนึ่ง ต้องพิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อน พอพร้อมแล้วเราก็นงั ่ ให้เจ็บ
แยกว่าเวทนาเป็ นอย่างหนึ่ง ร่างกายก็เป็ นอีกอย่างหนึ่ง ใจผู ้รู้ก็เป็ นอีกอย่างหนึ่ง
ต่างฝ่ ายต่างมีหน้าทีข่ องตน เวทนามีหน้าทีแ่ สดงความเจ็บก็ปล่อยให้แสดงไป
ร่างกายมีหน้าทีน่ งั ่ ก็ปล่อยให้นงั ่ ไป ใจมีหน้าทีร่ ู้ก็รู้ไป รู้เฉยๆ สักแต่วา่ รู้ อย่าไป
อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ถ้าอยากแล้วจะสร้างความทุกข์ข้นึ มา
ถาม การพิจารณาซ้อมไปก่อนนี้ ก็คอื การปรุงแต่งฝ่ ายกุศลใช่ไหมคะ
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ตอบ ใช่ เป็ นมรรค พิจารณาไตรลักษณ์เป็ นกุศล
ถาม เวลาเห็นความจริงตรง คือปัญญาใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าใช้ความคิดพิจารณาดับทุกข์ในใจได้ ก็เป็ นปัญญา ตอนทีซ่ อ้ มพิจารณาก็เป็ น
จินตามยปัญญา เวลาอยู่ในเหตุการณ์จริงก็เป็ นภาวนามยปัญญา จินตามย
ปัญญายังดับความทุกข์ไม่ได้ เพราะไม่อยู่ในเหตุการณ์จริง เวลาอยู่ในเหตุการณ์
จริงจะเป็ นภาวนามยปัญญา พอทุกข์เกิดขึ้นมา ก็พจิ ารณาจนเห็นว่าเกิดจาก
ความอยาก พอละความอยากได้ ทุกข์ก็ดบั ไป ให้เห็นชัดๆ จึงจะเป็ นการเห็น
ธรรม จะไม่สงสัยว่าดับทุกข์ได้หรือไม่
ถาม ต้องเตรียมตัวตาย เตรียมรับความเจ็บปวดใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ ต้องเตรียมพร้อม
ถาม ต้องทําอย่างไรคะ
ตอบ ทําตามทีส่ อน ฟังไม่เข้าใจหรือ
ถาม เข้าใจว่าจะต้องมีสมาธิ แต่ยงั ไม่เข้าใจการพิจารณาปัญญา
ตอบ ต้องรักษาศีล ๘ เจริญสติสมาธิปญั ญา ตอนนี้ทาํ อะไรได้ก็ทาํ ไปก่อน ตอนนี้ถอื
ศีล ๘ ได้หรือยัง เจริญสติได้ทงั้ วันหรือยัง ถ้ายังไม่ได้ก็ตอ้ งเจริญให้ได้ พอมี
เวลาว่างก็นงั ่ สมาธิให้จติ รวมเป็ นหนึ่ง พอรวมเป็ นหนึ่งได้แล้ว ก็เจริญปัญญาต่อ
หลังจากออกจากสมาธิ ถ้ามีสมาธิแล้วก็จะสามารถดับความทุกข์ได้ชวั ่ คราว เวลา
เจ็บไข้ได้ป่วย เวลาจะตายก็เข้าสมาธิไป จะได้ไม่ทรมาน แต่กเิ ลสยังไม่ตาย
ความกลัวตายยังไม่หายไป ต้องไปแก้ในภพหน้าชาติหน้า ถ้าตายแบบไม่มสี มาธิ
ไม่มสี ติจะหลง จะร้องโวยวาย เพราะไม่มสี ติควบคุมใจให้สงบนิ่ง การเจริญสติ
จึงสําคัญมาก พอมีสติแล้วจะสามารถควบคุมใจได้ในระดับหนึ่ง ถ้ามีสมาธิก็จะ
ควบคุมได้เต็มที่ คือให้หยุดนิ่งเวลาทีอ่ ยู่ในสมาธิ แต่เวลาออกจากสมาธิจะ
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ควบคุมไม่ได้ ต้องใช้ปญั ญาควบคุม จึงต้องเจริญปัญญา เพือ่ ทําใจให้สงบ
ตลอดเวลา
ถาม การพิจารณาจําเป็ นต้องอยู่ในท่านัง่ ท่าเดินหรือเปล่าคะ
ตอบ พิจารณาได้ใน ๔ อิริยาบถ แต่ท่านอนไม่เหมาะ เพราะจะหลับง่าย ส่วนใหญ่จะ
เจริญใน ๓ อิริยาบถ เดินยืนนัง่ ถ้าออกจากสมาธิจะนัง่ พิจารณาต่อก็ได้ ถ้าไม่
อยากเดินจงกรม นัง่ ให้เจ็บ แล้วก็พจิ ารณาทุกขเวทนา อย่างเวลานัง่ ทัง้ คืน ๘
ชัว่ โมง จิตจะสงบเป็ นพักๆ พอผ่านเวทนาตัวแรกไปก็จะสงบได้ระยะหนึ่ง เวทนา
ตัวที่ ๒ และ ๓ จะโผล่ข้นึ มาตามลําดับ ก็พจิ ารณาต่อเพือ่ ปล่อยวางทุกขเวทนา
พอปล่อยได้หมดแล้วก็จะไม่กลัวความเจ็บ
การทําความเพียรพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ๔ ลักษณะคือ ๑.ให้ทาํ ความดีทย่ี งั
ไม่ได้ทาํ ๒. ให้รกั ษาความดีทไ่ี ด้ทาํ แล้ว ๓. ให้ละบาปทีย่ งั ไม่ได้ละ ๔. ให้
ป้ องกันบาปทีไ่ ด้ละแล้วไม่ให้หวนกลับคืนมาอีก ถ้าเพียรใน ๔ ลักษณะนี้ ก็จะมี
แต่ความเจริญก้าวหน้า ในช่วงเข้าพรรษาจะเป็ นเวลาทีจ่ ะเร่งความเพียรกัน เช่น
นัง่ สมาธิทกุ เช้าทุกคืน รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ ถ้าปฏิบตั อิ ย่างนี้ก็จะ
ก้าวหน้า อย่าให้ความท้อแท้มาขวางกัน้ ซึง่ เกิดขึ้นได้กบั ทุกคน เวลาปฏิบตั ถิ า้ มี
ความเบือ่ หน่ายท้อแท้ ไม่มกี าํ ลัง ก็ให้คดิ ถึงพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวก ครู
บาอาจารย์ ท่านก็เป็ นเหมือนเรา มีความท้อแท้เบือ่ หน่ายเหมือนเรา เพราะ
อารมณ์มขี ้นึ มีลง บางวันอารมณ์ดกี ็มกี าํ ลังปฏิบตั ิ บางวันอารมณ์ไม่ดกี ็ไม่มกี าํ ลัง
ก็อย่าท้อแท้ ให้รู้วา่ เป็ นเพียงอารมณ์ชวั ่ คราว เดีย๋ วก็ผ่านไป ถ้าวันนี้ปฏิบตั ไิ ม่ได้
เลย ก็ให้อยู่เฉยๆไปก่อน อย่าเลิกปฏิบตั ิ ให้รู้วา่ จิตตกตํา่ เป็ นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง มี
ขึ้นมีลง รอให้อารมณ์น้ ีผ่านไป พอมีกาํ ลังใจก็ปฏิบตั ติ ่อ ข้อสําคัญอย่าถอยอย่า
เลิก ถ้าก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ ก็ให้อยู่กบั ทีไ่ ปก่อน อย่าถอยหลัง เอาละนะ
พอสมควรแก่เวลา
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กัณฑ์ท่ี ๔๒๗

หลักของสติ

๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
หลักของสติก็คอื ปัจจุบนั ให้จิตอยู่ในปัจจุบนั อยู่กบั การกระทําของร่างกาย ถ้าอยู่กบั การ
กระทําของร่างกายก็จะมีสติ ถ้าปล่อยให้ร่างกายอยู่ไปตามลําพัง ส่วนจิตไปคิดเรื่องอืน่ ก็
จะไม่มสี ติ ถ้าไม่มสี ติก็จะไม่สามารถทําใจให้สงบได้ เพราะใจไม่อยู่กบั ที่ ไปทีโ่ น่นมาทีน่ ่ี
คิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ พวกเรามีสติกนั น้อยมาก มีพอกับการดํารงชีพ มีสติอยู่กบั การ
กระทําเพียงแวบเดียว แล้วก็ไปคิดเรื่องอืน่ แล้วก็กลับมาทีก่ ารกระทํา ไม่ได้อยู่กบั การ
กระทําอย่างต่อเนื่อง ใจจึงไม่น่งิ มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้น ตามความคิดปรุงแต่งต่างๆ คิด
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา อยากให้เป็ นอย่างนัน้ อยากให้เป็ นอย่างนี้
อยากไม่ให้เป็ นอย่างนัน้ อยากไม่ให้เป็ นอย่างนี้ เกิดความดีใจเสียใจ ไปกับสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น
ถ้าเป็ นไปตามความอยากก็ดใี จ ถ้าไม่เป็ นไปตามความอยากก็เสียใจ ชีวติ ของพวกเราจึง
วนไปเวียนมากับความดีใจเสียใจ ถ้าสามารถควบคุมใจให้น่งิ ไม่ให้อยาก ใจก็จะไม่
เสียใจหรือดีใจ จะรู้สกึ เฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึ้น ไม่เดือดร้อนไม่วนุ่ วาย ไม่ดใี จ
ไม่เสียใจ เฉยๆสบายๆ ดีกว่าเสียใจหรือดีใจ เพราะเวลาดีใจก็อยากจะให้ดใี จไปเรื่อยๆ
พอไม่ดใี จก็จะเสียใจ ปัญหาของพวกเราคือไม่มสี ติ ทีจ่ ะคอยควบคุมใจให้อยู่เฉยๆ ให้
สักแต่วา่ รู้ เช่นทําอะไรก็ให้สกั แต่วา่ รู้ กําลังเดินก็รู้วา่ กําลังเดิน กําลังรับประทานอาหาร ก็
รู้วา่ กําลังรับประทานอาหาร ไม่คดิ เรื่องราวต่างๆ
การเจริญสติจงึ เป็ นงานทีส่ าํ คัญมาก เป็ นกุญแจสําคัญต่อการพัฒนาธรรมะต่างๆ คือ
สมาธิปญั ญาและวิมตุ ติการหลุดพ้น
จะเกิดขึ้นจากการเจริญสติเป็ นจุดเริ่มต้น
เหมือนกับการเรียนหนังสือ ต้องเริ่มต้นทีก่ ารเรียน ก. ไก่ ข. ไข่ จนจําได้ทกุ ตัวอักษร
จากนัน้ ก็หดั สะกด สระ อะ สระ อา แล้วก็ผสมตัวอักษร ศึกษาคํานิยามของแต่ละคํา ก็
จะอ่านออกเขียนได้ การบรรลุมรรคผลนิพพาน มีปญั ญา มีสมาธิ ต้องมีสติก่อน พวก
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เราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลา ตัง้ แต่ตน่ื จนหลับ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน อยู่ทว่ี ดั หรืออยู่ท่ี
ทํางาน พอตื่นขึ้นมาก็ควรตัง้ สติเลย ผูกจิตให้อยู่กบั ร่างกาย ไม่ให้จติ ไปทีอ่ น่ื ให้ดูวา่
ร่างกายกําลังทําอะไร กําลังนอน กําลังลุกขึ้น กําลังยืน กําลังเดิน กําลังทํากิจต่างๆ กําลัง
ล้างหน้าล้างตาอาบนํา้ แปรงฟัน กําลังแต่งตัว ต้องอยู่กบั การกระทํา ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ ถ้า
มีความจําเป็ นต้องคิด ก็ให้หยุดการกระทําของร่างกายไว้ก่อน แล้วเอาสติมาจดจ่ออยู่กบั
ความคิด ให้คดิ ด้วยเหตุดว้ ยผล คิดไปตามความจําเป็ น พอคิดเสร็จแล้ว ก็หยุดคิด
อย่าคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝัน อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ควรคิด
ควรหันกลับมาเฝ้ าดูการกระทําของร่างกาย จะสามารถควบคุมความคิดได้
เวลานัง่ สมาธิบริกรรมพุทโธ ก็จะอยู่กบั การบริกรรมพุทโธ จะไม่ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ไม่
นานจิตก็จะรวมลง เข้าสู่ความสงบ พอสงบแล้วจะเห็นคุณค่าของความสงบ ว่าเป็ น
ความสุขทีเ่ ลิศกว่าความสุขทัง้ หลาย ต่อให้เอาเงินร้อยล้านมาแลกกับความสุขนี้ก็แลก
ไม่ได้ เพราะเงินร้อยล้านซื้อความสุขแบบนี้ไม่ได้ เป็ นความสุขทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ อง ปฏิบตั ิ
แทนกันไม่ได้ความสุขแบบนี้ทท่ี าํ ให้พระพุทธเจ้า สามารถสละราชสมบัติ ออกไปอยู่ในป่ า
ในเขาได้ เพราะในสมัยทีท่ รงพระเยาว์ ทรงเคยประสบกับความสงบของจิตนี้มาแล้ว
ขณะทีท่ รงประทับอยู่ตามลําพัง พวกข้าราชบริพารไปทําภารกิจอืน่ พอไม่มอี ะไรมา
รบกวน จิตก็สงบตัวลง ตามทีเ่ คยฝึ กมาในอดีต ก็เกิดความสุขทีป่ ระทับใจกว่าความสุข
อืน่ เช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าได้สมั ผัสกับความสุขแบบนี้แล้วจะติดใจ จะว่า
โลภก็วา่ ได้ แต่ความจริงเป็ นฉันทะความพอใจ ทีจ่ ะทําให้ความสุขแบบนี้เพิม่ มากขึ้นไป
เรื่อยๆ ก็จะเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมงั สาตามมา ฉันทะคือความยินดีทจ่ี ะเจริญสติ
ตลอดเวลา ยินดีทจ่ี ะสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย สละลาภยศสรรเสริญ เพือ่ ทุ่มเท
เวลากับการสร้างความสุขทางจิตใจ ทําจิตใจให้สงบด้วยการปลีกวิเวก หาสถานทีส่ งบ
สงัดอยู่ตามลําพัง เพือ่ เจริญสติและสมาธิ เพือ่ ความสงบของจิต ถ้าได้สมั ผัสเพียงครัง้
เดียวจะติดอกติดใจ เหมือนกับได้ชมภาพยนตร์ตวั อย่าง ทีต่ อ้ งชมให้ได้ พอหนังจริงเข้า
โรง ก็จะไปดูทนั ที
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การนัง่ สมาธิน้ ีก็เหมือนกัน เวลานัง่ แล้วจิตสงบได้ครัง้ แรก จะติดอกติดใจ ถึงแม้จะได้
สัมผัสเพียงชัว่ ขณะเดียว แต่เป็ นความสุขทีพ่ ลิกหน้ามือเป็ นหลังมือ พลิกจิตทีว่ นุ่ วาย
ว้าวุน่ ให้เป็ นจิตทีน่ ่ิงสงบ ความวุน่ วายทีเ่ กิดจากการต่อสูร้ ะหว่างกิเลสกับธรรม จะ
หายไปหมดเลย เวลาจิตสงบตัวลงไป จะเบาอกเบาใจ สุขใจ มหัศจรรย์ใจ จะรู้วา่ ของดี
จริงๆไม่ได้อยู่ทไ่ี หน อยู่ทจ่ี ติ นี่เอง ไม่ตอ้ งไปเสียเวลาหาความสุขจากสิง่ ต่างๆภายนอก
ต่อให้ไปท่องเทีย่ วรอบโลก ก็จะไม่ได้พบกับความสุขแบบนี้ ทําอะไรมากน้อยเพียงไร ก็
จะไม่ได้ความสุขแบบนี้ ถ้าได้รบั ความสุขแบบนี้แล้ว จะขวนขวายใฝ่ ฝนั แต่ความสุขแบบ
นี้ ถ้ายังมีภารกิจการงาน ก็จะตัดให้นอ้ ยลงไป ให้หมดไปตามลําดับ นี่คอื ความประเสริฐ
ของการเจริญสติ ทีพ่ วกเราต้องทําในชีวติ ประจําวัน อย่าไปรอเจริญสติเวลาทีไ่ ปอยู่วดั
เพราะจะไม่ทนั การณ์ ต้องเจริญสติในชีวติ ประจําวันทุกวัน ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนหลับไป
ควบคุมจิตให้อยู่กบั ร่างกาย เรียกว่ากายคตาสติปฏั ฐาน ตัง้ สติอยู่ทร่ี ่างกาย ซึง่ มีอยู่
หลายลักษณะด้วยกัน เช่นการกระทําต่างๆของร่างกาย ไม่วา่ จะทําอะไร รับประทาน
อาหาร ทํากับข้าว เขียนหนังสือ อ่านหนังสือ ต้องมีสติอยู่กบั การกระทําอย่างเดียว ไม่ไป
คิดเรื่องอืน่ ถ้าทําอย่างนี้แล้ว จะดึงจิตไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมา ถ้าไม่มสี ติจะทําหลายอย่าง
ควบคู่กนั ไป เช่นกําลังรับประทานอาหาร ก็จะคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ คิดถึงอนาคต คิดถึง
อดีต ไม่อยู่ในปัจจุบนั จิตก็จะไม่น่งิ จะแกว่งไปแกว่งมา ถ้าควบคุมจิตให้อยู่กบั การ
กระทําของร่างกายได้ ก็จะมีสติควบคุมใจให้อยู่ในปัจจุบนั ให้น่งิ ให้สงบได้
เวลาว่างจากภารกิจการงาน ก็นงั ่ หลับตาบริกรรมพุทโธ ถ้าชอบการบริกรรม ถ้าไม่ชอบ
จะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ จะใช้มรณานุสติหรืออสุภกรรมฐาน เป็ นเครื่องผูกใจก็ได้ ให้
ใจอยู่กบั เรื่องเดียว ถ้าไม่ไปคิดเรื่องอืน่ ก็จะรวมตัวเข้าสู่ความสงบ พอสงบแล้วก็ไม่ตอ้ ง
ทําอะไร ถ้าบริกรรมพุทโธก็จะหยุดไปโดยปริยาย ถ้าดูลมหายใจเข้าออก ลมก็จะหายไป
จะอยู่กบั ความว่าง ความสงบ ความพอ ไม่อยากได้อะไร เป็ นอุเบกขา สักแต่วา่ รู้ ก็
ปล่อยให้สงบให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะนานได้ อย่าไปดึงให้ออกมาคิดทางปัญญา เพราะยัง
ไม่ใช่เวลา เวลาสงบเป็ นเวลาเติมพลังเติมอาหาร ยิง่ สงบได้นานเท่าไหร่ ก็จะยิง่ อิม่ เอิบใจ
จะทําให้กเิ ลสตัณหาความอยากอ่อนกําลังลงไป พอออกมาจากสมาธิ มารับรู้ร่างกาย รู ป
เสียงกลิน่ รส เริ่มคิดปรุงแต่ง ก็อย่าปล่อยให้คดิ เรื่อยเปื่ อย ให้คดิ ทางปัญญา ปัญญาจะ
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ไม่เกิดขึ้นเองหลังจากทีไ่ ด้สมาธิแล้ว มักจะเข้าใจผิดคิดว่าพอมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิด
มาขึ้นเอง ต้องพิจารณาไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา ถึงจะเกิดปัญญา เช่นพิจารณา
สิง่ ทีใ่ จมีความผูกพันอยู่ ถ้ามีความผูกพันกับการงาน ก็พจิ ารณาว่าการงานไม่เทีย่ ง มี
เกิดมีดบั เป็ นธรรมดา สักวันหนึ่งก็ตอ้ งดับไป ต้องออกจากงาน ไม่อยู่กบั งานไปตลอด
ต้องไม่ยดึ ติด ต้องปล่อยวาง จะได้ไม่วติ กกังวล จะมีงานทําหรือไม่ เตรียมตัวเตรียมใจ
รับ กับการเปลีย่ นแปลง เวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาจะได้ไม่ทกุ ข์ใจ
ความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก อยู่ในพระอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค
เกี่ยวกับอนิ จจังความไม่เทีย่ ง เพราะอยากให้สง่ิ ทีไ่ ม่เทีย่ งเทีย่ ง ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา
ถ้าพิจารณาว่า ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน ก็จะไม่อยาก ยอมรับความไม่เทีย่ ง มีข้นึ มีลงมี
เกิดมีดบั เป็ นธรรมดา ก็จะไม่ทกุ ข์ใจ อย่างนี้เรียกว่าปัญญา คือการพิจารณาไตรลักษณ์
ของทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีใ่ จมีความสัมพันธ์ดว้ ย เป็ นไตรลักษณ์ทงั้ หมด ร่างกายก็เป็ นไตร
ลักษณ์ ไม่เทีย่ ง มีเกิดแก่เจ็บตายเป็ นธรรมดา เป็ นอนัตตา ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นธาตุ
๔ ดินนํา้ ลมไฟ บังคับให้เป็ นไปตามความต้องการไม่ได้ ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย
ไม่ได้ ถ้าไม่ศึกษาไม่คอยสอนใจ ก็จะยึดติดกับร่างกาย อยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บ
ไม่ตาย เวลาแก่เจ็บตาย ก็จะกลัวมาก จนไม่สามารถทําอะไรได้ หมดกําลังใจ พอหมอ
บอกว่าจะต้องตายภายใน ๓ เดือน ไม่รู้จะทําใจอย่างไร เพราะไม่ศึกษาความจริงของ
ร่างกายไว้ก่อน จึงคิดว่าจะอยู่ไปนานๆ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย พอเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ทาํ ใจ
ไม่ได้ เพราะไม่ได้สอนใจให้เตรียมรับกับเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้น ถ้าได้เจริญปัญญาอยู่
เรื่อยๆ ก็จะรับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ จะรู้สกึ เฉยๆไม่เดือดร้อน
ถ้าจิตไม่สงบไม่มสี มาธิ เวลาพิจารณาความแก่เจ็บตายจะพิจารณาไม่ได้ เพราะกิเลสคอย
ขัดขวาง ไม่ให้พจิ ารณา จึงต้องทําสมาธิ ทําจิตให้สงบก่อน พอจิตสงบแล้วกิเลสตัณหา
จะอ่อนกําลังลง เวลาพิจารณาความไม่เทีย่ งของร่างกาย ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บ
ต้องตาย กิเลสตัณหาก็จะไม่มกี าํ ลังมาขัดขวาง จะทําให้จติ เห็นอนิจจังความไม่เทีย่ งได้ ก็
จะไม่วนุ่ วายเดือดร้อน เพราะมีความสุขอยู่กบั ความสงบของสมาธิ จะไม่รู้สกึ เสียดาย ไม่
มีร่างกายก็ไม่เป็ นปัญหา ตราบใดจิตมีความสุขอยู่กบั ความสงบ ถ้าจิตไม่มคี วามสุข
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ความสงบ ก็จะยึดติดกับความสุขทางร่างกาย ความสุขทางรู ปเสียงกลิน่ รส การทํา
กิจกรรมต่างๆ พอไม่ได้ทาํ ก็จะไม่มคี วามสุข มีแต่ความทุกข์ใจ ถ้าได้ความสงบแล้ว จะ
ไม่พง่ึ ร่างกายเป็ นเครื่องมือหาความสุข ถ้าชอบออกสังคม ชอบหาความสุขจากรูปเสียง
กลิน่ รส ก็จะพลิกหน้ามือเป็ นหลังมือ จะชอบไปอยู่วดั ชอบอยู่ตามลําพังอยู่ทส่ี งบ แล้วก็
เจริญสตินงั ่ สมาธิ ออกจากสมาธิก็เจริญปัญญา พิจารณาความจริงของสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ติ
สัมผัสรับรู้ ว่าจะต้องจากกันไปในทีส่ ุด ถ้ามีสมาธิเวลาพิจารณาความจริง จะไม่เสียดาย
หรือทุกข์ใจแต่ประการใด เพราะรูว้ า่ เป็ นความจริงทีไ่ ม่มใี ครหลีกเลีย่ งได้ จะไม่ยดึ ติด
อะไรจะเกิดจะดับก็ไม่เป็ นปัญหา สติสมาธิและปัญญานี่แหละทีเ่ ป็ นสรณะ เป็ นทีพ่ ง่ึ ของ
ใจทีแ่ ท้จริง ถ้ามีสติมสี มาธิมปี ญั ญา จิตจะปล่อยวางสิง่ ต่างๆได้ ไม่วา่ จะอยู่ในสภาพใดก็
ตาม อยู่ในสภาพทีร่ ่างกายเป็ นปกติ เจ็บไข้ได้ป่วย หรือใกล้จะตายก็จะทําได้ ถ้าได้ฝึกมา
อย่างต่อเนื่องแล้ว จะไม่เป็ นปัญหาไม่มผี ลกระทบต่อความสงบสุขของจิตใจ จะสงบสุข
ไปตลอดเวลา
นี่คอื ความสุขทีพ่ วกเราสามารถผลิตขึ้นมาได้ ไม่มใี ครผลิตให้เราได้ พระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวก ไม่สามารถเอานิพพานมาแจกให้พวกเราได้ ได้แต่เพียงบอกวิธีทจ่ี ะทํา
ให้เกิดนิพพานขึ้นมา อยู่ทพ่ี วกเราจะต้องขวนขวาย ต้องเจริญสติให้มาก ตัง้ แต่ต่นื จน
หลับ พอมีเวลาว่างจากภารกิจต่างๆก็นงั ่ สมาธิ พอได้สมาธิแล้ว เวลาออกจากสมาธิ ก็
ต้องพิจารณาความไม่เทีย่ ง ความทุกข์ และอนัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา เป็ นสมบัติ
ชัว่ คราว พอร่างกายตายไป ก็กลายเป็ นสมบัตขิ องผูอ้ น่ื ไปสมบัตทิ แ่ี ท้จริงอยู่ภายในใจเรา
คือมรรคผลนิพพาน เป็ นสมบัตทิ เ่ี อาติดตัวไปได้ เช่นถ้าได้โสดาปัตติผลแล้ว เวลาไปเกิด
ใหม่ ก็สามารถปฏิบตั ติ ่อได้เลย เหมือนกับเรียนจบชัน้ มัธยม ๑ แล้ว เวลาย้ายไปอีก
โรงเรียนหนึ่ง ก็ต่อชัน้ มัธยม ๒ ได้เลย ไม่ตอ้ งกลับไปเรียนชัน้ มัธยม ๑ ใหม่ นี่คอื
ประโยชน์ของการมีทรัพย์ภายใน จะไม่สูญหายไปเหมือนทรัพย์ภายนอก พอกลับมาเกิด
เป็ นมนุษย์ ก็ปฏิบตั ติ ่อได้เลย จากขัน้ โสดาบันก็ข้นึ ไปขัน้ สกิทาคามีได้เลย ไม่ตอ้ งเริ่มต้น
ใหม่ สติสมาธิปญั ญาทีไ่ ด้เจริญแล้วก็ยงั อยู่กบั เรา ต้องเจริญส่วนทีย่ งั ไม่ได้เจริญ
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เช่นขัน้ โสดาบันก็ละสักกายทิฐไิ ด้แล้ว แต่ยงั ไม่ได้เจริญอสุภะ ยังไม่ได้ละกามราคะ
ความกําหนัดยินดีในกาม พอกลับมาเกิดใหม่ก็ตอ้ งเจริญอสุภะ แต่ไม่ตอ้ งกลับไป
พิจารณาขันธ์ ๕ ว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา เพราะรู้แล้วปล่อยวางได้แล้ว ไม่ยดึ ไม่ตดิ
กับขันธ์ ๕ แล้ว ร่างกายเกิดแก่เจ็บตายไม่เดือดร้อน แต่ยงั มีกามราคะ เวลาเห็นรู ปร่าง
หน้าตาสวยงาม ก็ยงั อยากจะเสพกาม ก็ตอ้ งพิจารณาอสุภะ พิจารณาความไม่สวยไม่งาม
ของร่างกาย พิจารณาดูอาการ ๓๒ พิจารณาซากศพ ว่าคนตายกับคนเป็ นก็เป็ นร่างกาย
อันเดียวกัน ต่างวาระเท่านัน้ เอง คนเป็ นก็ยงั มีลมหายใจอยู่ เวลาไม่มลี มหายใจแล้วก็
เป็ นซากศพ ทีจ่ ะพองขึ้นอืดขึ้นมา ถ้าทิ้งไว้ในป่ าช้าก็จะถูกแร้งกากัดกิน ถ้าไม่มปี ญั ญาก็
จะหลงใหลคลังไคล้
่
เกิดกามารมณ์ ถ้าเห็นว่าเป็ นอสุภะไม่สวยงาม เห็นอวัยวะต่างๆที่
อยู่ภายใต้ของผิวหนัง ก็จะดับกามราคะได้ นี่คอื เรื่องของทรัพย์ภายใน คือสติสมาธิ
ปัญญาและวิมตุ ติขนั้ ต่างๆ พอได้ทรัพย์ภายในแล้วก็จะเป็ นของเราไปตลอด ไม่มใี ครมา
พรากจากเราไปได้ ไม่เหมือนกับลาภยศสรรเสริญสุข พอตายไปแล้วก็หมดไป เกิดใหม่ก็
ต้องเริ่มต้นใหม่
นี่คอื ความแตกต่างระหว่างทรัพย์ภายในกับทรัพย์ภายนอก คนฉลาดก็จะทุ่มเทชีวติ
จิตใจ ให้กบั การสร้างทรัพย์ภายใน คนโง่ก็จะทุ่มเทชีวติ จิตใจ ให้กบั การสร้างทรัพย์
ภายนอก เพราะคนโง่ไม่รู้วา่ ตายไปแล้วต้องไปเกิดใหม่ แต่คนฉลาดรู้วา่ ตายไปแล้วต้อง
ไปเกิดใหม่อกี เพราะตายแต่เพียงร่างกาย ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย นี่คอื คําสอนของ
คนฉลาด คือพระพุทธเจ้า พวกเราเชื่อคําสอนของคนฉลาด ก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามให้มาก
ทีส่ ุด จะไม่ขาดทุนอย่างแน่นอน จะไม่คว้านํา้ เหลว เพราะสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เป็ นความจริงทัง้ หมด ไม่ได้ทรงแต่งขึ้นมา เพือ่ หลอกให้พวกเราทําความดีกนั แต่มผี ลที่
เกิดจากการปฏิบตั จิ ริงๆ จึงควรเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เชื่อการศึกษาและการ
ปฏิบตั ิ แล้วภายในอนาคตอันใกล้นี้ พวกเราจะได้รบั ทรัพย์ภายในทีป่ ระเสริฐ เป็ นสมบัติ
อย่างแน่นอน
เวลาจะตายไม่มใี ครรู้ จึงต้องไม่ประมาท ต้องคิดว่าจะไปได้ทกุ เวลา ถึงจะไม่ประมาท ถ้า
คิดว่าจะอยู่ไปอีกหลายปี ก็จะประมาท ถ้าคิดว่าอาจจะตายในวันพรุ่งนี้หรือคืนนี้ ควรรีบ
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ศึกษาและปฏิบตั ใิ ห้เสร็จก่อน ก็จะปลอดภัย หลังจากนัน้ จะไปทําอะไรก็ได้ ถ้าเสร็จกิจนี้
แล้วก็จะไม่อยากทําอะไร เพราะไม่มคี วามอยากเหลืออยู่ในใจ ถ้าได้พบกับความสงบ
จริงๆสักครัง้ หนึ่ง ถ้าจิตรวมลงจริงๆสักครัง้ หนึ่งก็จะติดใจ จะมีความมันใจว่
่ าจะปฏิบตั ิ
ได้ จะไปได้เร็ว จะทุ่มเทเวลาชีวติ จิตใจให้กบั ภารกิจนี้ เพราะไม่มอี ะไรจะสุขเท่ากับความ
สงบ พอจิตรวมลงเป็ นสมาธิแล้ว เป็ นเหมือนอยู่กนั คนละโลก เหมือนอยู่ทร่ี อ้ นๆ แล้ว
เดินเข้าไปในห้องปรับอากาศทีเ่ ย็นสบาย ความทุกข์ว ้าวุน่ ขุน่ มัววิตกกังวลจะหายไปหมด
เลย เหลือแต่ความสุขสงบเย็นสบาย จะรู้วา่ ชีวติ นี้มที างออก ก่อนหน้านี้หาทางออกไม่
เจอ ต้องพึง่ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ แต่ก็รู้วา่ ไม่ได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง เป็ นทีพ่ ง่ึ ชัว่ คราว ไม่ถาวร ไม่ดี
ไปตลอด เพราะต้องเปลีย่ นไป ถ้าจําเจก็จะเบือ่ ต้องหาอย่างอืน่ มาทดแทน จะเป็ นอย่าง
นี้ไปเรื่อยๆ แต่ความสงบจะไม่เบือ่ จะดูดดืม่ ใจตลอดเวลา
อยู่ทก่ี ารฝึ กสติน่ีแหละ การเจริญสติน่ไี ม่ยากหรอก ขอให้ตงั้ จิตอธิษฐานไว้ว่า ต่อไปนี้
ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนหลับ จะเจริญสติตลอดเวลา ถ้าควบคุมให้รู้อยู่กบั การกระทําของ
ร่างกายไม่ได้ จะไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ ก็ใช้การบริกรรมพุทโธ หรือจะท่องเทีย่ วอยูใ่ น
ร่างกายก็ได้ พิจารณาอาการ ๓๒ ไป ว่าร่างกายมีผม มีขน มีเล็บ มีฟนั มีหนัง มีเนื้อ มี
เอ็น มีกระดูก มีเยือ่ ในกระดูก มีม ้าม หัวใจ ตับ ไต พังผืด ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย
อาหารใหม่ อาหารเก่า เยือ่ ในสมองศีรษะ ฯลฯ หรือจะพิจารณาอนาคตของร่างกายก็ได้
คือความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตาย ทีจ่ ะต้องตามมาอย่างแน่นอน พอตายไปแล้วก็ตอ้ ง
เข้าไปในโลง บําเพ็ญกุศลอยู่ ๓ วัน ๗ วัน แล้วก็เข้าเตาเผาต่อไป ตอนเช้าก็เก็บกระดูก
เก็บขี้เถ้า นี่คอื อนาคตของร่างกาย จะต้องเป็ นอย่างนี้ทกุ คน ให้พจิ ารณาจนติดตาติดใจ
หรือจะพิจารณาดูความเป็ นธาตุของร่างกายก็ได้ ว่าร่างกายมาจากดินนํา้ ลมไฟ ในรู ปของ
อาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป ต้นข้าวต้นผักต้องมีดนิ มีนาํ้ มีอากาศ มีไฟคือความร้อน ถึง
เจริญเติบโตได้ พอรับประทานผัก รับประทานข้าว ดืม่ นํา้ เข้าไป ก็แปลงเป็ นผมขนเล็บ
เป็ นฟันอาการ ๓๒ พอร่างกายตายไป ธาตุทงั้ ๔ ก็แยกออกจากกัน นํา้ ก็แยกไปทางหนึ่ง
ลมก็ไปทางหนื่ง ไฟก็ไปทางหนึ่ง ดินก็ไปทางหนึ่ง ร่างกายก็มเี ท่านี้ ไม่มอี ะไรมากไปกว่า
นี้ ไม่มตี วั ไม่มตี น เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ นี่ก็อยู่ในกายคตาสติปฏั ฐาน คือการตัง้ สติท่ี
ร่างกาย จะดูการเคลือ่ นไหวของร่างกายก็ได้ กําลังเดินก็รู้วา่ กําลังเดิน กําลังอาบนํา้ ก็รู้วา่
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กําลังอาบนํา้ ถ้าไม่ยอมรู้อยู่ทร่ี ่างกาย จะไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็จะใช้การบริกรรมพุทโธ
ดึงไว้ก็ได้ ทําอะไรไปก็บริกรรมพุทโธๆไป ไม่ให้ไปคิดเรื่องอืน่ ให้คดิ แต่คาํ ว่าพุทโธๆ
เวลานัง่ สมาธิก็จะอยู่กบั พุทโธ หรืออยู่กบั ลมหายใจ จะสงบได้อย่างรวดเร็ว
การเจริญสติเป็ นงานทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ถ้าไม่มสี ติธรรมอย่างอืน่ ก็จะไม่เกิดขึ้น สมาธิก็จะ
ไม่เกิด ปัญญาก็จะไม่เกิด เพราะจะไม่สามารถพิจารณาปัญญาได้ กิเลสจะดึงความคิด
ไป แทนทีจ่ ะคิดให้ปล่อยวาง กลับคิดให้สะสมมากขึ้น ให้ยดึ ติดมากขึ้น เพราะคิดว่าจะมี
ความมันคงมากขึ
่
้น ให้หาเงินให้มากๆเพือ่ จะได้มคี วามมันคง
่
ก็จะไม่มที างคิดทาง
ปัญญาได้ คนทีม่ คี วามมันคงทางจิ
่
ตใจมักจะไม่มเี งินทอง พระพุทธเจ้าไม่มเี งินทอง ครู
บาอาจารย์ไม่มเี งินทอง แต่ทา่ นมีความมันคงทางจิ
่
ตใจ ไม่หวันไหวกั
่
บเหตุการณ์ต่างๆ
ไม่วา่ จะดีหรือชัว่ ไม่มปี ญั หา เพราะจิตเป็ นอุเบกขาตลอดเวลา ไม่ดใี จไม่เสียใจ มีแต่
พอใจ คนชมก็พอใจ คนด่าก็พอใจ เพราะใจไม่ไปรับ จะว่าอย่างไรก็ปล่อยเป็ นเรื่องของ
เขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ใจเป็ นเหมือนคนดู ก็ดูไป คนแสดงจะแสดงอย่างไรก็ปล่อยเขา
แสดงไป จะแสดงบทโหดก็ปล่อยเขาแสดงไป จะแสดงบทเมตตาก็ปล่อยเขาแสดงไป ไม่
เกี่ยวกับเรา เราเป็ นคนดู ไม่ได้ไม่เสียกับการแสดงของเขา
อย่าไปฝากความหวังความมันคงกั
่ บสิง่ ต่างๆภายนอก ไม่ใช่ทพ่ี ง่ึ ของเรา เราพึง่ เขาไม่ได้
ต่อให้มนคงขนาดไหน
ั่
ต้องเสือ่ มและดับไป สิง่ ทีไ่ ม่เสือ่ มไม่ดบั ก็คอื ธรรมะทีอ่ ยู่ในใจของ
เรา ต่อให้โลกนี้ระเบิดเป็ นเสีย่ งๆไป ใจของพวกเราก็จะไม่ได้ระเบิดไปกับโลกนี้ มีแต่
ร่างกายทีจ่ ะระเบิดไปด้วย ใจของพวกเราก็ไปตามบุญตามกรรมต่อไป นอกจากโลกนี้
แล้ว ก็มโี ลกอืน่ ให้มนุษย์เกิดได้ ไม่เช่นนัน้ แล้วจะมีพระพุทธเจ้ามาประสูตมิ าตรัสรู้มา
สอนธรรม ให้แก่สตั ว์โลกเป็ นกัปเป็ นกัลป์ ได้อย่างไร โลกนี้ไม่ได้มอี ายุยนื ยาวนานมาเป็ น
กัปเป็ นกัลป์ แสดงว่าต้องมีโลกอืน่ ทีม่ มี นุษย์อยู่ได้ แต่เราไม่สามารถติดต่อกันได้เท่า
นัน้ เอง แต่จติ นี้สามารถไปถึงโลกอืน่ ได้อย่างรวดเร็ว เพราะจิตไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ความกว้าง
ความยาวหรือระยะทาง จิตไปด้วยกระแสของความรู้ ทรงตรัสว่าเพียงแต่ยน่ื แขนออกไป
ก็ถงึ แล้ว เพียงคิดก็ถงึ แล้ว คิดถึงกรุงเทพฯก็ถงึ แล้ว จิตไปถึงแล้ว แต่ร่างกายต้องใช้
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เวลาอีก ๒ ชัว่ โมงกว่าจะไปถึง ถ้ามีญาณหยังรู้
่ วาระจิตของผูอ้ น่ื ได้ ก็จะรู้วา่ ตอนนี้มี
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทีก่ รุงเทพฯ
เรื่องของจิตจึงเป็ นเรื่องทีล่ กึ ลับ ถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบตั กิ ็จะไม่รู้ เพราะหลงยึดติดกับ
ร่างกาย ทีต่ อ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ว่าเป็ นตัวเราของเรา ก็เลยว่าจิตเป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษ ไม่แก่
ไม่เจ็บไม่ตาย แต่ถูกความหลงหลอกให้ไปยึดติดกับร่างกาย พอร่างกายเป็ นอะไรจิตก็
เป็ นไปด้วย มีนิทานในสมัยพุทธกาล มีคนเลี้ยงม้าคนหนึ่งขาไม่ดี ขาเป๋ เดินกะเผลกๆ
ม้าทีเ่ ลี้ยงก็เดินกะเผลกตามคนเลี้ยง ทัง้ ๆทีข่ าม้าไม่ได้เป็ นอะไร จิตเราก็เหมือนกัน พอ
ได้ร่างกายมาครอบครอง ก็หลงคิดว่าร่างกายเป็ นจิต พอร่างกายเป็ นอะไรก็เป็ นตาม
ร่างกายไป ร่างกายแก่ก็แก่ตาม ร่างกายเจ็บก็เจ็บตาม เพราะไม่มปี ญั ญาแยกแยะจิต
ออกจากร่างกาย ไม่รู้วา่ ร่างกายเป็ นเพียงธาตุ ๔ เป็ นตุก๊ ตาตัวหนึ่ง ทีเ่ กิดแก่เจ็บตาย
ส่วนจิตเป็ นผูร้ ู้ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้สกึ นึกคิด ผูส้ งให้
ั ่ ร่างกายทําอะไรต่างๆ จะลุกขึ้นได้ จิต
ต้องสังก่
่ อน ว่าจะลุกถึงจะลุกได้ จะเดินจิตก็ตอ้ งสัง่ จะมาทีน่ ่ไี ด้จติ ก็ตอ้ งสังไว้ก่
่ อน ว่า
วันนี้จะมาทีน่ ่ี พอถึงเวลาก็ออกเดินทางมากัน ร่างกายไม่รู้เรื่อง ร่างกายเป็ นผูท้ าํ ตาม
คําสังของจิ
่ ต
พวกเราต้องศึกษาร่างกายกับจิต แยกให้ออกจากกัน อย่าให้เป็ นคนเดียวกัน เพราะเป็ น
คนละคนกัน ใจเป็ นเจ้าของร่างกาย ทีเ่ ป็ นสมบัตชิ วั ่ คราว ทีจ่ ะต้องหมดสภาพไป ถ้าใจ
ต้องอาศัยร่างกายทําประโยชน์ ก็ตอ้ งรีบทําอย่างเต็มที่ คือปฏิบตั ธิ รรมให้เต็มที่ เจริญสติ
ให้เต็มที่ พอทํางานนี้เสร็จแล้ว ร่างกายจะเป็ นอะไรก็จะไม่เป็ นปัญหา ถ้าปฏิบตั ไิ ม่เสร็จ
แล้วร่างกายตายไป ก็ตอ้ งรอให้ได้ร่างกายอันใหม่ ถึงจะปฏิบตั ติ ่อได้ ก็จะเสียเวลาไป จึง
ควรเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ ว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็ นธรรมดา จะตายเมือ่ ไหร่ก็ไม่รู้
จะตายวันนี้ก็ได้ ตายพรุ่งนี้ก็ได้ อีกสิบปี หรือยีส่ บิ ปี ข ้างหน้าก็ได้ ไม่มใี ครรู้ ถ้าจะไม่
ประมาท ก็ตอ้ งคิดว่าอาจจะต้องตายในวันนี้ ถ้าคิดอย่างนี้เวลาไม่สบายไปหาหมอ พอ
หมอบอกว่าเหลืออีก ๓ เดือน ก็จะดีใจ เพราะคิดว่าจะตายวันนี้ แต่หมอให้ตงั้ ๓ เดือน
ถ้าไม่คดิ อย่างนี้ พอหมอบอกว่าเหลือ ๓ เดือน ก็จะหมดกําลังใจ วันก่อนก็มผี ูห้ ญิงคน
หนึ่งมาบอกว่า หมอบอกว่าเป็ นมะเร็งขัน้ สุดท้าย เหลืออีกไม่ก่เี ดือน จะให้ทาํ อย่างไร เรา
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ก็บอกให้รีบปฏิบตั ธิ รรมให้มากทีส่ ุด ตอนนี้ไม่ตอ้ งไปคิดถึงความตายแล้ว เพราะรู้อยู่
ตลอดเวลา ถ้าไปคิดก็จะไม่มกี าํ ลังใจปฏิบตั ิ ต้องลืมเรื่องความตาย ให้พงุ่ ไปทีก่ ารปฏิบตั ิ
ธรรมให้มากทีส่ ุด เจริญสตินงั ่ สมาธิเจริญปัญญาให้มากทีส่ ุด
ถ้าไม่เห็นความตายก็จะไม่รีบขวนขวาย จึงต้องอยู่ใกล้เหตุการณ์จริง จะได้กระตือรือร้น
ปฏิบตั แิ ละบรรลุธรรมได้ อย่างพระราชบิดา ก็ทรงบรรลุ ๗ วันก่อนเสด็จสวรรคต
เพราะเห็นความจริง เห็นความตาย กิเลสทีอ่ ยากจะอยู่ก็จะหายไป เพราะรู้วา่ อยาก
อย่างไรก็อยู่ไม่ได้ ก็เลยไม่มกี เิ ลสมาคอยขัดขวาง ไม่ให้ตงั้ ใจปฏิบตั ิ ความห่วงใยความ
กังวล กับเรื่องสมบัตขิ ้าวของเงินทอง กับบุคคลต่างๆ ตอนนัน้ ไม่สนใจแล้ว สนใจอยู่
ทีว่ า่ จะทําอย่างไรไม่ให้ทกุ ข์กบั ความตาย ทีจ่ ะตามมาในระยะอันใกล้นี้ ถ้ามีคนสอนวิธีให้
ทําจิตให้สงบ ก็จะทําได้อย่างรวดเร็ว พอจิตสงบแล้วร่างกายจะเป็ นอะไรก็จะไม่
เดือดร้อน ต้องไปดูศพไปงานศพอยู่เรื่อยๆ ไปอยู่ในสถานทีท่ ท่ี า้ ทายกับความเป็ นความ
ตาย ก็จะทําให้ไม่ประมาท จะรีบขวนขวาย จะเห็นว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้ไม่มคี วามหมาย
เลย ช่วยไม่ได้เลยเวลาใกล้เป็ นใกล้ตาย สมบัตเิ งินทองต่างๆช่วยไม่ได้เลย มีแต่การ
ปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยได้ ถ้ามีสติมสี มาธิมปี ญั ญา ก็เหมือนมีอาวุธไว้ต่อสูก้ บั ศัตรู
ทีจ่ ะสร้างความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นตอนใกล้ตาย จะไม่หวันไหวเดื
่
อดร้อน จะปล่อยวาง
ร่างกาย ใจก็จะสงบ
ถาม เคยนัง่ สมาธิทาํ อานาปานสติค่ะ พอสัก ๗-๘ วัน จิตก็ลงไปปรืด๊ ตอนนัน้ ใครเอา
เงินล้านมาให้ ก็จะไม่อยากได้เลย เป็ นครัง้ เดียวเท่านัน้ ทําไมตอนหลังไม่เป็ นอีก
เลย
ตอบ เพราะไม่ทาํ ต่อ
ถาม ทําอยู่ตลอด ตอนหลังก็รวมไปเรื่อยๆค่ะ แต่ไม่ปรืด๊ และปี ตอิ ย่างตอนนัน้
ตอบ ครัง้ แรกเป็ นของใหม่ จึงรู้สกึ มหัศจรรย์ใจ ครัง้ ต่อๆไปก็จะรู้สกึ เฉยๆ ถ้ายังรวม
ได้ยงั สงบได้ก็ดแี ล้ว ควรทําให้ชาํ นาญ จนสามารถเข้าสู่ความสงบได้ทกุ เวลาที่
ต้องการ จากนัน้ ก็ตอ้ งเจริญปัญญา เพราะการทําสมาธิอย่างเดียว จิตจะสงบใน
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ขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิเท่านัน้
พอออกจากสมาธิก็จะวุน่ วายไปกับเหตุการณ์ต่างๆ
ตอนนัน้ ก็ตอ้ งสอนใจให้มปี ญั ญา ให้ใช้ปญ
ั ญาสกัดความวุน่ วายใจ เวลาใจไป
อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็ตอ้ งตัด อยากไม่ได้ เพราะไม่มอี ะไรทีใ่ จจะไป
ควบคุมบังคับได้ ต้องปล่อยวาง อะไรจะเกิดก็เกิด ใจก็จะสงบ ถ้าอยากให้เป็ น
อย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ใจจะวิตกกังวล ต้องพิจารณาว่าสิง่ ต่างๆมีการเปลีย่ นแปลง
ไปเป็ นธรรมดา มีเกิดมีดบั มีเจริญมีเสือ่ มเป็ นธรรมดา เราไม่สามารถสังให้
่ เขา
เป็ นไปตามความต้องการของเราได้ ถ้าไม่อยากวุน่ วายใจก็ตอ้ งปล่อยวาง อย่าไป
อยาก จะรักษาความสงบได้
ถาม เวลาฟังเทศน์จติ จะปรืด๊ ลงไปเลย จะฟังไม่รู้เรื่อง
ตอบ ถ้าต้องการฟังเทศน์เพือ่ ให้เกิดความรู้ ก็ตอ้ งควบคุมใจให้อยู่กบั เสียงธรรม ถ้า
ไม่ได้พจิ ารณาตาม จิตก็จะสงบตัวลง ไม่รบั รู้เสียง ไม่รู้วา่ กําลังพูดอะไร อย่างนี้
เป็ นการฟังธรรมเพือ่ ให้ได้สมาธิ ไม่ได้ฟงั เพือ่ ให้เกิดปัญญา ถ้าฟังแล้วพิจารณา
ตาม ก็จะเกิดปัญญา จะบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆได้ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดง
ธรรมครัง้ แรก ทรงแสดงขัน้ ของพระโสดาบัน พระอัญญาโกณฑัญญะก็บรรลุ
เป็ นพระโสดาบันได้เลย เพราะพิจารณาตามเหตุตามผลทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดง
เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความไม่ยอมรับความจริง
ว่ามีเกิดย่อมมีดบั เป็ น
ธรรมดา พอยอมรับความจริงว่ามีเกิดมีดบั เป็ นธรรมดา ความทุกข์ทเ่ี กิดจาก
ความกลัวตายก็จะหายไป ยอมรับว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องตายเป็ นธรรมดา
เห็นอนิจจังความไม่เทีย่ งของร่างกาย เห็นความทุกข์ของใจทีไ่ ปยึดไปอยากกับ
ร่างกาย อยากจะให้อยู่ไปนานๆ พอรู้วา่ ความทุกข์น้ เี กิดจากความอยาก ก็ละ
ความอยาก อยู่ได้ก็อยู่ไป อยู่ไม่ได้ก็ไป คิดอย่างนี้ป ั๊บความทุกข์ใจก็จะหายไป
หมดเลย ก็จะบรรลุธรรมได้ในขณะทีฟ่ งั ถ้าอยากจะได้ปญั ญาต้องพิจารณาตาม
ถ้าพิจารณาตามไม่ได้ แต่เกาะติดอยู่กบั เสียงธรรม ก็จะสงบเป็ นสมาธิ
ถาม อันแรกดีกว่าใช่ไหมคะ ไม่ให้สงบตัว
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ตอบ ถ้าต้องการปัญญาก็ตอ้ งไม่สงบ ความสงบนี้ทาํ เองก็ได้ แต่เรื่องปัญญานี้ ถ้า
พิจารณาไม่เป็ น ไม่รู้จกั การพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็ตอ้ งให้ผู ้ทีบ่ รรลุมา
ก่อนสอน เพราะอนิจจังทุกขังอนัตตา มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือ ๑. สิง่ ทีถ่ ูก
พิจารณาเช่นร่างกายเป็ นอนิจจังและอนัตตา แต่ร่างกายไม่ทกุ ข์ ๒. ใจต่างหากที่
ทุกข์ ใจทีไ่ ปยึดติดกับร่างกายทีท่ กุ ข์ เพราะอยากให้ร่างกายไม่ตาย แต่ความจริง
ร่างกายต้องตาย ก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา พอยอมรับความจริงว่าร่างกาย
ต้องตาย ละความอยากไม่ให้ร่างกายไม่ตายได้ ทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากก็จะดับ
ไป ถ้าไม่รู้วา่ ว่าอนิจจังอนัตตาอยู่ทร่ี ่างกาย ส่วนทุกขังอยู่ทใ่ี จ ก็จะคิดว่าอนิจจัง
ทุกขังอนัตตาอยู่ทร่ี ่างกาย ก็จะทําให้หลงได้
ถาม ทุกขังต่างกับเวทนาอย่างไรคะ
ตอบ ทุกขเวทนาเป็ นนามขันธ์ เวทนามี ๓ ชนิดคือ ๑. ทุกขเวทนา ๒. สุขเวทนา ๓.
ไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนา เวลาร่างกายกินข้าวอิม่ ก็จะมีสุขเวทนา เวลาร่างกายหิวก็จะมี
ทุกขเวทนา ส่วนทุกขังคือความทุกข์ใจ ทีเ่ กิดจากความอยากจะกิน ทัง้ ๆทีเ่ พิง่ กิน
อิม่ มีสุขเวทนา แต่ใจกลับมีความทุกข์ เพราะอยากจะกินอีก ทุกข์ในใจกับทุกข์
ในขันธ์เป็ นคนละส่วนกัน นามขันธ์กบั ใจเป็ นคนละส่วนกัน เวลานัง่ แล้วเจ็บที่
ร่างกาย อันนี้เป็ นทุกขเวทนา เป็ นทุกข์ในขันธ์ ถ้าอยากให้ความทุกขเวทนา
หายไป ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เกิดทุกข์ในอริยสัจ ทีม่ นี าํ้ หนักมากกว่าทุกข์
ในขันธ์ ถ้าทุกข์ในอริยสัจไม่เกิด ทุกข์ของร่างกายคือทุกขเวทนาก็จะไม่เป็ น
ปัญหา เพราะปัญหาอยู่ทค่ี วามทุกข์ใจ การปฏิบตั กิ ็เพือ่ ดับทุกข์ในอริยสัจ ทุกข์
ในใจ ทีเ่ กิดจากตัณหาความอยาก แต่ทกุ ขเวทนาขันธ์ทม่ี รี ่างกายเป็ นเหตุ เราดับ
ไม่ได้ ต้องดับไปเอง แต่ทกุ ข์ทเ่ี ราดับได้ก็คอื ทุกข์ในอริยสัจ ๔ ทีเ่ กิดจากความ
อยากคือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ถ้าละกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหาได้ ความทุกข์ใจก็จะดับไป เช่นนัง่ บริกรรมพุทโธ ไม่ให้ใจอยากให้
ความเจ็บของร่างกายหายไป
ความทุกข์ใจทีเ่ กิดจากความอยากก็จะหายไป
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เพราะใช้การบริกรรมพุทโธมาสกัดไว้ สกัดการทํางานของตัณหา ทีใ่ ช้ความคิด
ปรุงแต่งเป็ นเครื่องมือ ถ้าเอาสังขารความคิดปรุงแต่งมาบริกรรม ก็จะไม่สามารถ
สร้างตัณหาขึ้นมา ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิด ใจก็จะสงบ ถึงแม้ความเจ็บของ
ร่างกายยังมีอยู่ แต่ใจไม่วุน่ วายไปกับความเจ็บของร่างกาย
ถาม ถ้าเอาปัญญามาคิดว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟ
ตอบ เป็ นอนัตตา เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ ถ้ายอมรับก็เป็ นปัญญา ก็จะปล่อยวางได้
ก็จะไม่มที กุ ข์ใจ เพราะไม่มตี ณั หา ความอยากทีจ่ ะให้ความเจ็บของร่างกาย
หายไป
ถาม จะดับทุกข์อย่างถาวรไหมคะ
ตอบ จะดับอย่างถาวร ทุกครัง้ ทีเ่ จอความเจ็บจะไม่เดือดร้อน จะเฉยๆ
ถาม ความรู้สกึ ยินดีหรือไม่ยนิ ดี
ตอบ เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความอยาก ถ้ายินดีก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆ ถ้าไม่ยนิ ดีก็
อยากจะให้หายไปเร็วๆ ต้องตัดความยินดีและไม่ยนิ ดี เพราะเป็ นเหตุทาํ ให้เกิด
ความอยากขึ้นมา ถ้าเฉยๆ จะอยู่จะไปก็ได้ ไม่เป็ นปัญหา ต้องทําใจให้เป็ น
อุเบกขาให้ได้ คือไม่ยนิ ดี ไม่ยนิ ร้าย เฉยๆ อะไรก็ได้ เจ็บก็ได้ ไม่เจ็บก็ได้ ใจ
ต้องเฉยๆ แต่ใจถูกกิเลสซุ่มสอนให้รกั ให้ชงั ให้กลัว ให้หลงอยู่ตลอดเวลา ใจมี
อคติ ๔ อยู่ตลอดเวลา ต้องใช้ปญั ญาดับอคติ ๔ ให้รู้วา่ สิง่ ทีไ่ ปรักไปชัง ไปกลัว
ไปหลง ไม่ได้ให้คุณให้โทษกับใจเลย ใจไปหลงเอง ถ้าคิดว่าจะเป็ นคุณกับใจก็รกั
ถ้าคิดว่าจะเป็ นภัยก็ชงั ก็กลัว ความจริงไม่มอี ะไรในโลกนี้สามารถให้คุณให้โทษ
กับใจเลย เพราะใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้ ใจเพียงรับรู้สง่ิ ต่างๆผ่านทางร่างกาย
ร่างกายเป็ นเครื่องมือรับข้อมูลต่างๆไปให้ใจ ใจไม่ได้อยู่ในมิตนิ ้ ี อยู่ในอีกมิตหิ นึ่ง
ถึงแม้โลกจะระเบิดเป็ นเสีย่ งๆ ใจจะไม่ถูกทําลายไปด้วย เพราะใจไม่ได้อยู่ในโลก
นี้
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ใจไม่ได้ไม่เสียกับสิง่ ต่างๆทีเ่ กิดขึ้นในโลกนี้ ไม่วา่ อะไรจะเกิดจะดับ ใจไม่ได้ไม่
เสียด้วย แต่ใจไม่รู้ความจริงนี้ เพราะใจไปหลงยึดติดกับร่างกาย ไปคิดว่าใจกับ
ร่างกายเป็ นอันเดียวกัน ได้เสียไปกับร่างกาย เวลาร่างกายเจ็บ ใจก็จะเจ็บตามไป
ด้วย เวลาร่างกายสุข ใจก็จะสุขตามไปด้วย ต้องแยกใจออกจากร่างกายให้ได้ ให้
ร่างกายเป็ นเหมือนกับเครื่องบินทีใ่ ช้วทิ ยุบงั คับ ผูท้ บ่ี งั คับเครื่องบินไม่ได้อยู่ใน
เครื่องบิน
เครื่องบินตกก็ไม่ได้ทาํ ให้ผูบ้ งั คับเครื่องบินเดือดร้อนแต่อย่างใด
ร่างกายเป็ นเหมือนหุ่นตัวหนึ่ง ทีใ่ จเป็ นผู ้บังคับ ด้วยการใช้กระแสจิต บังคับให้
ร่างกายทําอะไรต่างๆ ใจไม่ได้ไม่เสียไปกับร่างกาย แต่ใจไปหลงคิดว่าได้เสียตาม
ร่างกาย เวลาขึ้นเงินเดือนก็ดใี จ เวลาได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตําแหน่งก็ดใี จ เวลาถูกตัด
เงินเดือนก็เสียใจ
ถาม ฟังท่านอาจารย์พูดอย่างนี้ก็จะปิ ง๊ เข้าใจ
ตอบ แต่ทาํ ไม่ได้
ถาม พอเจอเหตุการณ์มนั ก็ทาํ ไม่ได้
ตอบ เพราะไม่ฝึกทําใจให้ปล่อยวาง ให้เป็ นอุเบกขา ถึงต้องกลับมาทีก่ ารเจริญสติ
สมาธิ เรามีปญั ญาแต่เป็ นสุตตมยปัญญา เป็ นปัญญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั
มีจนิ ตามยปัญญา ทีเ่ กิดจากการคิด แต่ยงั ไม่มภี าวนามยปัญญา ทีเ่ กิดจากการ
อยู่ในเหตุการณ์จริง พออยู่ในเหตุการณ์จริง กลับไปคิดว่าเราเป็ นร่างกาย
ร่างกายเป็ นเรา
ถาม ยังไม่ทนั
ตอบ เพราะไม่ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
ปัญญาก็จะอยู่ในจิตตลอดเวลา

ถ้าเดินจงกรมพิจารณาสลับกับการนัง่ สมาธิ

ถาม ท่านอาจารย์ถงึ ให้ไปอยู่ในสถานทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ ง
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ตอบ ถ้าอยู่ในเหตุการณ์ทท่ี า้ ทายกับความเป็ นความตาย จะได้ทา้ ทายให้ปล่อยร่างกาย
ถ้าเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราจริงๆ ก็จะปล่อยร่างกายไป
ถาม เวลาร่างกายตายไป จิตยังไม่เห็นหรือคะว่าร่างกายไม่ใช่ของเรา
ตอบ จิตไม่เห็น เพราะไม่มสี ติปญั ญา เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจิตจะหลง จิตไม่น่งิ
ถาม แล้วหลังจากทีต่ ายไปแล้ว
ตอบ เหมือนคนทีส่ ลบไสล ตายไปแล้วก็เหมือนนอนหลับฝันไป ถ้าฝันดีก็ข้นึ สวรรค์
ถ้าฝันร้ายก็ตกนรก จะมาตื่นก็ตอนทีม่ าเกิดใหม่ มาได้ร่างกายใหม่
ถาม ถ้าบริกรรมพุทโธๆไปตลอด จะทันไหมคะ
ตอบ ขึ้นอยู่กบั ความสามารถของสติ ถ้าทําได้ก็จะเป็ นฌาน เป็ นสมาธิ ก็จะไปเกิดบน
พรหมโลก อย่างพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้า ๒ รู ป ท่านชํานาญในการเข้าฌาน
เวลาร่างกายท่านตายไป ท่านก็เข้าฌานไป ปล่อยวางร่างกายไปเข้าไปอยู่ในสมาธิ
พอร่างกายตายไปจิตก็ไปสวรรค์ชนั้ พรหม ถ้าฝึ กบ่อยๆก็จะทําได้ ถ้าฝึ กไม่บ่อย
พอเกิดเหตุการณ์ข้นึ มา ก็จะตกใจ ตื่น ลืมไปหมด ควรจะทําจิตให้สงบ กลับไม่
ทํา กลับไปยึดติดกับร่างกาย ไม่ยอมให้ร่างกายตาย ก็เกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัว
ขึ้นมา จึงต้องซ้อมไว้ก่อน การปฏิบตั กิ ็เป็ นการซ้อมไว้ก่อน ก่อนทีจ่ ะเข้าห้องสอบ
พวกเราทุกคนต้องเข้าห้องสอบ คือความเจ็บและความตาย ถึงต้องนัง่ ให้เจ็บ จะ
ได้ทาํ ใจให้ปล่อยวางความเจ็บ อย่าไปอยากให้ความเจ็บหาย หรืออยากจะหนี
จากความเจ็บไป ให้อยู่กบั ความเจ็บให้ได้ รับรู้ความเจ็บให้ได้ ความเจ็บทําลาย
ใจไม่ได้หรอก เราไปกลัวความเจ็บเอง
เหมือนดูหนังผี ผีอยู่ในจอ ออกมานอกจอไม่ได้ ทําร้ายคนดูไม่ได้ แต่คนดูตอ้ ง
ปิ ดตาไม่กล้าดู เพราะไม่มปี ญั ญา ไม่รู้วา่ เป็ นเพียงหนัง ร่างกายเป็ นเหมือนตัว
ละครในจอหนัง ส่วนใจเป็ นคนดู แต่ใจไปติดอยู่กบั ตัวละคร พอตัวละครเป็ น
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อะไรไปก็เป็ นไปด้วย ไม่มปี ญั ญาแยกใจออกจากร่างกาย ไม่รู้วา่ ร่างกายเป็ นตัว
ละคร ใจเป็ นคนดูละคร ไม่ดูเฉยๆ ไปแสดงด้วย ไปดีใจ ไปเสียใจ ไม่ดูเฉยๆ
สักแต่วา่ รู้ เป็ นอุเบกขา ถึงต้องทําสมาธิเพือ่ ให้เข้าถึงอุเบกขาก่อน พอเข้าถึงสัก
แต่วา่ รู้ ถึงอุเบกขาได้แล้ว เวลาออกจากสมาธิก็ใช้ปญั ญาประคับประคองใจ
ไม่ให้ออกจากอุเบกขาได้ เพราะเวลาออกมาเห็นอะไรก็จะชอบจะชัง จะหลุดจาก
อุเบกขา ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาให้กลับเข้าไปในอุเบกขา ให้เฉยๆ ชอบก็เฉย ชังก็เฉย
ถ้าไม่ใช้ปญั ญาก็จะอยาก จะว้าวุน่ ขุน่ มัว
ต้องมีสมาธิก่อน เพือ่ เราจะได้พบจุดยืนของจิต คือสักแต่วา่ รู้ หรืออุเบกขา ไม่รกั
ไม่ชงั ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย รู้เฉยๆ พอออกจากสมาธิแล้ว กิเลสจะลากจิตให้ออกจาก
จุดนี้ ให้ไปรักไปชัง ไปกลัวไปหลง ต้องใช้ปญั ญาสกัด ด้วยการพิจารณาว่าทุก
อย่างเป็ นไตรลักษณ์ ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่อยู่ภายใต้คาํ สัง่ อย่าไปอยากเลย บาง
ทีก็ได้ บางทีก็ไม่ได้ ได้มาแล้วก็ตอ้ งเสียไปอยู่ดี ถ้าอยากแล้วไม่ได้ ก็จะเสียใจ
ไม่น่ิง ไม่สงบ ต้องใช้ปญั ญาหลังจากออกจากสมาธิมาแล้ว การเจริญปัญญาก็
เจริญได้ ๒ ลักษณะ ถ้ายังไม่มเี หตุการณ์เกิดขึ้นจริงก็ซอ้ มไปก่อน ถ้าอยู่ใน
เหตุการณ์จริง เช่นเราทํางาน พบคนพูดดีบา้ งไม่ดบี า้ ง ก็ตอ้ งรักษาใจไม่ให้ยนิ ดี
ยินร้าย ถ้าทําไม่ได้ก็ตอ้ งไปซ้อมก่อน ไปอยู่วดั สักพัก ไปพิจารณาเตรียมตัวไว้
ก่อน ซ้อมไว้ก่อน พิจารณาว่าห้ามเขาไม่ได้ เป็ นเหมือนฝนตกแดดออก แต่หา้ ม
ใจเราได้ ห้ามไม่ให้ไปยินดียนิ ร้าย รักษาอุเบกขาไว้ เป็ นจุดทีป่ ลอดภัยทีส่ ุดของ
ใจ
ถาม เวลานัง่ สมาธิไม่ควรจะให้จติ ลงลึกใช่ไหมคะ
ตอบ เวลานัง่ สมาธิตอ้ งการให้ลงลึกทีส่ ุด ให้สงบเต็มที่ ให้ถงึ ฐาน ถึงจะเป็ นสมาธิทม่ี ี
ประโยชน์ต่อปัญญา อย่าเป็ นสมาธิทไ่ี ปรับรู้นิมติ ต่างๆ อย่างนี้ไม่ดี เวลาออกจาก
สมาธิ จิตจะไม่มกี าํ ลังพิจารณาทางปัญญา เพราะกิเลสไม่ได้ถูกตัดกําลัง พอ
ออกมากิเลสจะออกมาเพ่นพ่านทันที ต่างกับสมาธิทส่ี งบนิ่งเย็น เวลาออกมา
ใหม่ๆ กิเลสยังไม่มกี าํ ลัง จะเป็ นเวลาทีด่ สี าํ หรับการเจริญปัญญา เพราะไม่มี
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กิเลสมาคอยขัดขวาง มาลากจิตให้ไปทางกิเลส ความจริงเราสังไม่
่ ได้ ว่าจะลงลึก
หรือไม่ลกึ อยู่ทก่ี าํ ลังของสติ ถ้าสติมกี าํ ลังมากก็จะลงลึก ถ้ามีนอ้ ยก็จะลงไม่ลกึ
ไปกําหนดไม่ได้ เป้ าหมายของการนัง่ สมาธิก็คอื อุเบกขา สักแต่วา่ รู้ ความคิดปรุง
แต่งสงบไปชัว่ คราว ไม่คดิ อะไร ถึงแม้จะรับรู้รูปเสียงกลิน่ รส จิตจะไม่สนใจ
บางครัง้ ร่างกายหายไป เหลือแต่ตวั รู้ อย่างนี้เป็ นสมาธิทด่ี ี เป็ นสัมมาสมาธิ แต่
พอออกจากสมาธิแล้วก็ควรเจริญปัญญาเลย พิจารณาไตรลักษณ์ในสิง่ ทีเ่ รามี
ความผูกพัน เพือ่ จะได้ตดั ความผูกพัน จะได้ไม่ตอ้ งทุกข์ ไม่ตอ้ งกังวลอีกต่อไป
จะเจริญปัญญาได้ก็ตอนทีอ่ อกจากสมาธิใหม่ๆ หลังจากนัน้ กิเลสจะมีกาํ ลังมาก
ขึ้น ก็จะดึงให้ไปห่วงใยกับสิง่ ทีม่ คี วามผูกพัน ถ้าเป็ นอย่างนัน้ แล้วก็ตอ้ งกลับเข้า
ไปในสมาธิ เพือ่ ตัดกําลังของกิเลสและสร้างกําลังของปัญญา พอออกมาจาก
สมาธิก็จะมีกาํ ลังพิจารณาทางปัญญา จนกว่ากําลังของปัญญาจะอ่อนลง กําลัง
ของกิเลสมีมากขึ้น ก็ตอ้ งกลับไปนัง่ สมาธิใหม่ ให้ทาํ สลับกันไประหว่างสมาธิกบั
ปัญญา จนกว่าเราจะตัดความผูกพันได้ พอตัดได้แล้วก็หมดปัญหากับสิง่ นัน้ ไป
ไม่ตอ้ งพิจารณาสิง่ นัน้ อีกต่อไป ถ้าพิจารณาปล่อยวางร่างกายได้แล้ว ไม่กลัว
ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตาย ก็ไม่ตอ้ งพิจารณาเรื่องนี้อกี ถ้าเราปล่อยวางได้
แล้ว พิจารณาเรื่องอืน่ ต่อไป จนกว่าจะไม่มอี ะไรให้พจิ ารณา ไม่มอี ะไรให้ตดั ก็
ถือว่าได้ทาํ งานเสร็จแล้ว
ถาม แล้วทําไมพอดิฉนั มองกาย มองโครงกระดูกของดิฉนั ครัง้ แรกจะเห็นถนัด พอ
มองไปสักสองครัง้ จะมองอะไรไม่เห็นเลย จะเป็ นสีขาวไปหมด เหมือนกับบอก
ว่าพอแล้ว ไม่เอาแล้ว
ตอบ เรามองเพือ่ ตัดอะไร ถ้าตัดความยึดติด ว่าร่างกายเป็ นตัวเราของเรา ถ้ามองเห็น
ว่าร่างกายเป็ นเพียงโครงกระดูก ไม่ใช่ตวั เราของเรา ปล่อยวางร่างกายได้ จะเห็น
หรือไม่เห็นต่อไปก็ไม่เป็ นปัญหา ปัญหาอยู่ทว่ี า่ ยังยึดติดอยู่กบั ร่างกายหรือเปล่า
ยังคิดว่าร่างกายเป็ นตัวเราของเราอยูห่ รือเปล่า เป็ นปัญหาทีจ่ ะต้องแก้ เวลาไม่
เห็นนี้ เพราะจิตเถลไถลก็ได้ ดูครัง้ สองครัง้ แล้ว ก็จะไม่ยอมดู ก็ตอ้ งบังคับต้อง
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กําหนดภาพขึ้นมาใหม่ ถ้าจะปล่อยให้เกิดขึ้นเอง ก็จะเกิดเพียงแวบเดียว ถ้า
ต้องการเห็นอย่างต่อเนื่อง ก็ตอ้ งกําหนดเองเพือ่ ให้ตดิ ตาติดใจ ว่าร่างกายไม่ใช่
ตัวเราของเรา เป็ นเพียงโครงกระดูก เวลาตายไปก็เหลือแต่โครงกระดูก ก็จะ
ปล่อยวางความยึดติดในร่างกายได้ ปล่อยวางอุปาทาน ว่าร่างกายเป็ นตัวเราของ
เรา จะเห็นว่าไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียงโครงกระดูก พอไม่ยดึ ติดแล้ว ก็ไม่
ต้องพิจารณาอีกต่อไป พิจารณาเรื่องอืน่ ทีย่ งั เป็ นปัญหา ดูวา่ ทุกข์กบั อะไร จนกว่า
จะหายทุกข์ พิจารณาปัญญาสลับกับสมาธิ เพราะปัญญาจะทํางานได้ในระยะ
หนึ่ง ก็จะอ่อนกําลังลง กิเลสจะมีกาํ ลังมากขึ้น กิเลสก็จะมาล้มการพิจารณา ก็
ต้องหยุดแล้วกลับเข้าไปในสมาธิ
หลวงตาท่านเปรียบสมาธิกบั ปัญญา เป็ นเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวา ต้องสลับกัน
ก้าว ในการปฏิบตั เิ พือ่ ตัดกิเลสขัน้ ต่างๆ ต้องอาศัยการก้าวไปของสมาธิและ
ปัญญาสลับกันไป พอพิจารณาไประยะหนึ่งก็ตอ้ งหยุดพักในสมาธิ เพือ่ เสริม
กําลัง พอได้กาํ ลังแล้วก็กลับไปพิจารณาใหม่ เหมือนคนตัดฟื น ถ้าตัดไปเรื่อยๆ
กําลังก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆ มีดทีใ่ ช้ตดั ฟื นก็จะทือ่ ไปตามลําดับ ตัดอย่างไรก็ไม่
ขาด ก็ตอ้ งพัก รับประทานอาหาร หลับนอน ลับมีด พอพักเสร็จแล้ว ก็มาตัดต่อ
ไม้ท่อนทีฟ่ นั ตัง้ หลายครัง้ ไม่ขาด ก็จะขาดทันที ปัญญาก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้า
พิจารณาไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็ตดั กิเลสไม่ได้ พอได้พกั จิตในสมาธิ แล้ว
ออกมาพิจารณาใหม่ ก็จะเห็นและตัดกิเลสได้เลย นี่คอื การทํางานของสมาธิและ
ปัญญา ต้องสนับสนุนกัน เหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวา ทีต่ อ้ งสนับสนุนกัน ถึงจะ
เดินไปได้
ในการปฏิบตั จิ ติ ตภาวนาเพือ่ ตัดกิเลส ต้องอาศัยทัง้ สมาธิและปัญญา สลับกัน
ทํางาน ถ้าเจริญแต่ปญั ญาอย่างเดียว ไม่พกั ในสมาธิเลย ก็จะเกิดอุทธัจจะความ
ฟุ้งซ่านขึ้นมา เพราะกิเลสรบกวน ไม่คดิ ด้วยเหตุดว้ ยผล คิดไปตามความอยาก
ของกิเลส ก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา ต้องรู้ทนั ต้องหยุดพักในสมาธิ เวลา
พิจารณาทางปัญญามักจะติดพัน เห็นคุณค่าของการพิจารณาของปัญญา ก็เลย
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ไม่หยุดพิจารณา กลับไปเห็นโทษของสมาธิวา่ ไม่ได้ประโยชน์อะไร มีแต่สงบ
อย่างเดียว แต่ไม่สามารถตัดกิเลสได้เลย พอพิจารณาทางปัญญา ก็ตดั กิเลสได้
ก็อยากจะตัดไปเรื่อยๆ อยากพิจารณาไปเรื่อยๆ จนตัดไม่ได้เลย เพราะมีดทือ่
ปัญญาทึบ ตอนนัน้ ก็ตอ้ งหยุดพักในสมาธิ พอออกมาปัญญาจะแหลมคม
พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะเห็นตามความจริง
ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์คอยเตือนก็จะติดได้ พอได้สมาธิก็จะติดในสมาธิ จะไม่
พิจารณาเวลาออกจากความสงบ ไม่สนใจปัญญา จะคิดเรื่อยเปื่ อย คิดอยากได้
นัน่ อยากได้น่ี อยากทํานัน่ อยากทํานี่ พอถึงเวลาก็นงั ่ สมาธิใหม่ อย่างนี้เรียกว่า
ติดสมาธิ ทําแต่สมาธิอย่างเดียว ไม่ออกพิจารณาทางปัญญา พอออกทางปัญญา
ก็ไม่ยอมกลับเข้าไปในสมาธิ
อย่างนี้เรียกว่าหลงสังขารความคิดปรุงแต่ง
พิจารณาไม่หยุดไม่หย่อน ไม่พกั ในสมาธิ หลวงตาท่านเล่าว่า พอได้สมาธิก็จะติด
ในสมาธิ หลวงปู่มนท่
ั ่ านก็บอกว่า สมาธิเป็ นเหมือนเนื้อติดฟัน พอออกพิจารณา
ทางปัญญา ก็พจิ ารณาอยู่ตลอดเวลา ไม่หลับไม่นอนเลย พอไปเล่าให้หลวงปู่มนั ่
ฟัง ท่านก็บอกว่ากําลังหลงสังขาร เวลาปฏิบตั มิ กั จะติด ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์คอย
สอน ถ้าได้สมาธิก็จะติดในสมาธิ พอไปทางปัญญาก็จะพิจารณาจนเลยเถิด
ถ้ามีครูบาอาจารย์ก็จะไปได้อย่างรวดเร็ว พอมาถึงจุดนี้ป ั๊บ จะรู้วา่ กําลังติดสมาธิ
เพราะไม่พจิ ารณาไตรลักษณ์ ไม่พจิ ารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่พจิ ารณาอสุภะ
เลย อย่างนี้เรียกว่าติดสมาธิ พอพิจารณาทางปัญญา ก็ไม่นงั ่ สมาธิเลย พิจารณา
ทัง้ วันทัง้ คืน นอกจากเวลาหลับ ก็จะกลายเป็ นวิปสั สนู ไป คิดไปเองว่าได้บรรลุ
แล้ว เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้แล้ว แต่ความจริงไม่ได้เป็ น เพราะจิตไม่สงบ จิตยัง
ว้าวุน่ ขุน่ มัว ถ้าบรรลุจติ ต้องสงบ ความสงบเป็ นตัววัดผล เวลาตัดกิเลสได้จติ จะ
ดิง่ เข้าสู่ความสงบทันที ถ้าคิดว่าตัดได้แล้ว แต่ไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลงในจิต ก็
ไม่ใช่แล้ว เป็ นความหลงแล้ว ถ้าตัดได้แล้วจิตจะสงบเป็ นอุเบกขา ถ้ามีครูบา
อาจารย์ทผ่ี า่ นมาแล้วคอยบอกทาง ก็จะไม่หลง ถ้าไม่มคี รู บาอาจารย์ก็จะหลง จึง
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ควรมีครูบาอาจารย์ทไ่ี ด้ผ่านมาแล้วคอยบอกทาง จะได้ไม่หลง ไม่ตอ้ งคลําทางไป
เอง
ถาม กลางคืนหลังจากสวดมนต์ทาํ วัตรแล้วก็นงั ่ ภาวนาพุทโธๆ พอตื่นขึ้นมาตอนตีสอง
ตีสาม จะพิจารณาได้ไหมคะ
ตอบ ได้ พิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องตายเป็ นธรรมดา ต้อง
พลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา พิจารณาทัง้ ตัวเราเองและคนอืน่ ไม่ใช่ร่างกาย
ของเราเท่านัน้ คนทีเ่ รารักทีเ่ รารู้จกั ก็เป็ นเช่นเดียวกัน คนทีเ่ ราไม่รกั เราไม่รู้จกั ก็
เป็ นเช่นเดียวกัน ต้องให้เห็นว่าทุกคนเป็ นเหมือนกันหมด เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ ง
เจ็บต้องตาย ควรเจริญสติและพิจารณาทางปัญญาในชีวติ ประจําวัน ถ้าไม่เจริญ
สติ ก็ควรพิจารณาทางปัญญา เห็นอะไรก็คดิ ว่าไม่เทีย่ ง อย่าไปอยากได้ ถ้าอยาก
ได้ก็จะทุกข์ ก็จะตัดกิเลสได้
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