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กัณฑ์ท่ี ๔๒๘

ปฏิบตั ใิ ห้รูแ้ จ้งเห็นจริง
๑๑ กันยายน ๒๕๕๔

วันเวลาผ่านไปตามลําดับ เหมือนกระแสนํา้ ทีไ่ หลไปแล้วไม่ยอ้ นกลับ เวลาของชีวติ ก็
เช่นเดียวกัน ผ่านไปแล้วก็หมดไป ทําให้เวลาทีเ่ หลืออยู่มนี อ้ ยลงไป ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
จากการศึกษาการปฏิบตั ธิ รรม ก็จะมีนอ้ ยลงไป กําลังวังชาของร่างกายก็จะอ่อนลงไป
เป็ นสิง่ ทีค่ วรพิจารณากันอยู่เนืองๆ เพือ่ จะได้ไม่ประมาท จะได้รีบปฏิบตั ริ ีบศึกษา ก่อนที่
เวลาและกําลังวังชาจะหมดไป เพราะเมือ่ ถึงเวลานัน้ แล้ว จะไม่สามารถทําอะไรได้ ถ้า
ตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ ก็ไม่แน่วา่ จะได้พบกับพระพุทธศาสนา พระธรรมคําสอน
อันประเสริฐของพระพุทธเจ้าอีกหรือไม่ ดังทีไ่ ด้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วว่า พระพุทธศาสนา
จะมีอายุประมาณ ๕๐๐๐ ปี นี่ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้ว คือ ๒๕๕๔ ปี การจะกลับมาเกิด
เป็ นมนุษย์แต่ละครัง้ ก็ทรงแสดงว่าไม่เป็ นของง่าย เพราะจะต้องไปใช้บาปไปรับบุญก่อน
ซึง่ อาจจะเป็ นเวลามากกว่า ๕๐๐๐ ปี พอกลับมาแล้วก็จะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ก็
จะเป็ นเหมือนยุคทีไ่ ม่มแี สงสว่างของดวงอาทิตย์ ต้องอยู่ในทีม่ ดื เหมือนตอนกลางคืน
ถ้าไม่มแี สงสว่างจะทําอะไรก็จะยากลําบาก ไม่สามารถทําอะไรได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
และถูกต้อง จะทําแบบผิดๆถูกๆ ยุคทีไ่ ม่มพี ระพุทธศาสนาก็เป็ นเช่นนัน้ จะไม่มแี สง
สว่างแห่งธรรม นําพาสัตว์โลกให้ไปสู่ความสุขความเจริญ ความหลุดพ้นจากความทุกข์
ทัง้ หลาย จะต้องศึกษาด้วยตนเอง ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทีต่ อ้ งทรง
ศึกษาและปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ผิดๆถูกๆ แต่เนื่องจากทรงมีพระบารมี ทีไ่ ด้ทรงบําเพ็ญมา
อย่างมากมาย ทีท่ าํ ให้พระองค์เป็ นพระองค์เดียวเท่านัน้ ทีส่ ามารถพบแสงสว่างแห่ง
ธรรม พบทางทีจ่ ะนําพาไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จากความทุกข์
ทัง้ หลายได้ดว้ ยพระองค์เอง
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ตอนนี้พวกเรากําลังอยู่ในยุคทีม่ พี ระพุทธศาสนา มีแสงสว่างนําทาง จึงไม่ควรปล่อยปละ
ละเลยหน้าทีข่ องพวกเรา คือการศึกษาและการปฏิบตั ิ เพือ่ ทําให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระ
ธรรม ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เอง คือพระอริยสัจ ๔ ทุกข์
สมุทยั นิโรธมรรค เป็ นธรรมทีผ่ ูป้ รารถนาความหลุดพ้น ปรารถนามรรคผลนิพพาน
จะต้องปฏิบตั กิ นั อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบตั มิ า พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า ทุกข์ทต่ี อ้ ง
ศึกษาต้องกําหนดรู้ พระองค์ได้ทรงศึกษาแล้ว สมุทยั ทีต่ อ้ งละ พระองค์ได้ทรงละแล้ว
นิโรธความดับทุกข์ทต่ี อ้ งทําให้แจ้ง พระองค์ได้ทรงทําให้แจ้งแล้ว มรรคทีต่ อ้ งเจริญให้
มาก พระองค์ได้ทรงเจริญอย่างเต็มทีแ่ ล้ว จึงทําให้พระทัยของพระองค์หลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิด จากวัฏสงสาร ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ทรงบรรลุถงึ
พระนิพพาน ทีเ่ ป็ นปรมังสุขงั เป็ นบรมสุข นี่คอื ธรรมทีพ่ วกเราต้องทําให้รู้แจ้งเห็นจริง
ให้ปรากฏขึ้นมาในใจ อย่าไปหาพระอริยสัจ ๔ ทีข่ ้างนอกใจ เพราะทีข่ ้างนอกใจไม่มพี ระ
อริยสัจ ๔
พระอริยสัจ ๔ นี้อยู่ภายในใจ อยู่ในผูร้ ู้ ทีย่ งั ถูกอํานาจของโมหะความหลง อวิชชาความ
มืดบอด หลอกให้ไปหาความสุข ความดับทุกข์ทข่ี ้างนอกใจ ไปหาความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย ทางรูปเสียงกลิน่ รส เพือ่ ดับความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ แต่หามาได้มากน้อย
เพียงไร ความทุกข์ใจก็ยงั ไม่หมดไป และจะไม่มวี นั หมดไป เพราะต้นเหตุของความทุกข์
ใจ คือสมุทยั นี้อยู่ภายในใจ ไม่ได้อยู่ทภ่ี ายนอก ไม่ได้อยู่ทร่ี ูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
การดับทุกข์โดยใช้กามสุข คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จึงไม่ใช่ทาง พระพุทธเจ้าได้
ทรงพิสูจน์มาแล้วด้วยพระองค์เอง ทรงเคยมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ภายใน
พระทัยของพระองค์กย็ งั มีความทุกข์อยู่
จะมีความสุขและดับทุกข์ได้เพียงชัว่ คราว
ในขณะทีไ่ ด้เสพได้สมั ผัสกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แต่พอผ่านไปแล้ว ความทุกข์ใจ
ก็ยงั ปรากฏขึ้นมาอีก เพราะสมุทยั ไม่ได้รบั การละนัน่ เอง สมุทยั ก็คอื ตัณหาทัง้ ๓
กามตัณหาความอยากในกาม อยากในรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ภวตัณหาความอยาก
มีอยากเป็ น วิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น

4

นี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ของสัตว์โลก ไม่วา่ จะเป็ นมนุษย์หรือเดรัจฉาน เป็ นเทพ
เป็ นพรหมหรือสัตว์นรก มีเหตุอนั เดียวกัน คือตัณหาทัง้ ๓ นี้ กามตัณหา ภวตัณหา
และวิภวตัณหา ผูท้ ไ่ี ม่มคี วามทุกข์ เช่น พระอรหันต์และพระพุทธเจ้า ก็เพราะได้ละ
ตัณหาทัง้ ๓ นี้ ได้ละกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา จึงปรากฏนิ โรธขึ้นมา ได้ทาํ
นิโรธให้แจ้ง นิโรธคือความดับของทุกข์ ถ้าทุกข์เป็ นเหมือนไฟ ฟื นทีท่ าํ ให้เกิดไฟ ก็เป็ น
สมุทยั ถ้าเอาฟื นออกจากกองไฟ ไฟก็จะต้องดับไป การดึงฟื นออกมาจากกองไฟก็คอื
มรรค มรรคก็คอื ทางแห่งการดับทุกข์ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการดับทุกข์ ทรงแสดงว่ามรรคมี
องค์ ๘ เริ่มต้นด้วย สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปโป ความคิดชอบ สัมมากัมมัน
โต การกระทําชอบ สัมมาวาจา การพูดชอบ สัมมาอาชีโว อาชีพชอบ สัมมาวายาโม
ความเพียรชอบ สัมมาสติ ความระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ความตัง้ มันของจิ
่
ตชอบ
มรรคคือการดึงฟื นออกจากกองไฟ เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะละสมุทยั ละตัณหาทัง้ ๓ ละ
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะทําได้ นอกจากมรรคนี้เท่านัน้
พระองค์จงึ ทรงสอนให้เจริญให้มาก เจริญให้สมบูรณ์ เจริญให้เต็มที่ ด้วยการศึกษาและ
ปฏิบตั พิ ระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พอได้ศึกษาและปฏิบตั แิ ล้วก็จะมีสมั มาทิฐิ
สัมมาสังกัปโป สัมมากัมมันโต สัมมาวาจา สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ พอมีครบทัง้ ๘ ประการ ก็จะมีมรรคผลนิพพานตามมา มีนิโรธคือการดับ
ทุกข์ มีการละสมุทยั มีการรู้ทกุ ข์ รู้วา่ ทุกข์อยู่ภายในใจ ไม่ได้อยู่ภายนอก รู้วา่ เหตุทท่ี าํ
ให้เกิดทุกข์ คือสมุทยั ก็อยู่ภายในใจ รู้วา่ ถ้าต้องการจะดับทุกข์ ก็ตอ้ งละสมุทยั ต้นเหตุ
ของความทุกข์ รู้วา่ เครื่องมือทีจ่ ะใช้ในการดับทุกข์ก็คอื มรรค พอได้เจริญมรรคอย่าง
เต็มทีแ่ ล้ว นิโรธคือความดับของทุกข์ก็จะเป็ นผลตามมา นี่คอื กิจในพระอริยสัจ ๔ ของผู ้
ทีป่ รารถนามรรคผลนิพพาน
ต้องใช้พระอริยสัจ ๔ เป็ นแนวทางของการดําเนิน ของการปฏิบตั ิ และเป็ นทีว่ ดั ผลของ
การปฏิบตั ิ ว่าเจริญก้าวหน้าหรือถดถอย ให้ดูตรงทีพ่ ระอริยสัจ ๔ นี้ ดูวา่ ทุกข์มากขึ้น
หรือน้อยลง สมุทยั คือตัณหามากขึ้นหรือน้อยลง ความดับทุกข์มากขึ้นหรือน้อยลง
มรรค ๘ มีมากขึ้นหรือมีนอ้ ยลง มรรค ๘ ต้องมีในใจ ไม่ใช่มใี นพระไตรปิ ฎก ไม่ใช่มใี น
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หนังสือ มีอยู่ในใจตลอดเวลาหรือไม่ เช่นสติ มีสติอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมา
จนหลับ นี่แหละเป็ นตัววัดทีส่ าํ คัญทีส่ ุดคือสติ ถ้าไม่มสี ติแล้ว ศีลสมาธิปญั ญาก็จะไม่มี
จะไม่สามารถควบคุมความคิด ให้อยู่ในทํานองคลองธรรมได้ เช่นคนทีเ่ สียสติ มักจะทํา
อะไรทีค่ นทัวไปรั
่ งเกียจ เรียกว่าคนบ้า ไม่มสี ติทจ่ี ะควบคุมความคิดและความเห็นให้
ถูกต้องได้ การกระทําและการพูดจึงไม่ถูกต้อง
สติจงึ เป็ นองค์มรรคทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ถึงแม้จะไม่สามารถดับทุกข์ได้ดว้ ยสติ ฆ่ากิเลสได้ดว้ ย
สติก็ตาม แต่ถา้ ไม่มสี ติเครื่องมือทีจ่ ะใช้ในการฆ่ากิเลส ก็จะไม่เกิดขึ้น คือสมาธิและ
ปัญญา สมาธิก็ไม่สามารถฆ่ากิเลสได้โดยลําพัง ต้องปัญญาเท่านัน้ ทีจ่ ะทําได้ แต่ปญั ญา
ถ้าไม่มสี มาธิ ก็จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะฆ่ากิเลสได้ สมาธิจะไม่มถี า้ ไม่มสี ติคอยดึงใจให้อยู่ใน
ปัจจุบนั ไม่ให้ลอยไปลอยมาตามอารมณ์ต่างๆ การเจริญสติจงึ สําคัญทีส่ ุด ครูบาอาจารย์
คอยเน้นเรื่องสติ คอยดูการเคลือ่ นไหวต่างๆของลูกศิษย์ลูกหา ว่ามีสติหรือไม่ พอเห็น
ว่าไม่มสี ติก็จะเตือนเสมอ ด้วยวิธีต่างๆ พูดดีๆบ้าง ดุด่าว่ากล่าวตักเตือนบ้าง เพือ่ จะได้
มีสติ
วันนี้ได้ฟงั ธรรมของจริง เห็นธรรมของจริง คือเห็นอนิจจัง ความไม่เทีย่ งของธรรมชาติ
คือฝน เห็นอนัตตา คือไม่สามารถไปควบคุมบังคับฝนได้ เห็นอริยสัจ ๔ ภายในใจ ว่า
หงุดหงิดหรือสงบ ถ้าหงุดหงิดก็แสดงว่ามีสมุทยั มีความอยากให้ฝนหยุด ถ้าไม่หงุดหงิด
ก็แสดงว่ามีสติ มีสมาธิ มีปญั ญา ควบคุมใจให้ละความอยากได้ นี้คอื หลักของพระ
อริยสัจ ๔ ถ้าเข้าใจหลักนี้แล้ว จะไม่ตอ้ งไปแก้ปญั หาทีข่ ้างนอก เช่นไปสังให้
่ ฝนหยุด ไม่
ต้องไปสังให้
่ สามีภรรยาดีกบั เรา ไม่ตอ้ งไปสังให้
่ คนนัน้ คนนี้ดกี บั เรา มาสังใจดี
่ กว่า สังให้
่
ใจอย่าไปอยากให้เขาดีกบั เรา ปัญหาก็จะจบ พวกเราแก้ปญั หาผิดจุดกัน ไม่ได้แก้ทใ่ี จ
ไปแก้ทข่ี ้างนอก ร้อนก็ไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาติด หนาวเวลาอาบนํา้ ก็ไปซื้อเครื่องต้ม
นํา้ ร้อนมาติด นี่ไม่ใช่เป็ นการแก้ปญั หา ต้องแก้ทใ่ี จ คือความไม่อยากร้อนไม่อยากหนาว
ต้องฝึ กใจให้อยู่กบั ธรรมชาติให้ได้ อยู่กบั ความจริง ความจริงเป็ นอย่างไร ต้องไม่ปฏิเสธ
ไม่อยากให้เป็ นอย่างอืน่ จะได้ไม่ทกุ ข์ใจ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลานัง่ สมาธิแล้วเจ็บตรง
นัน้ ปวดตรงนี้ อย่าไปอยากให้หายเจ็บ อย่าไปอยากเปลีย่ นอิริยาบถ ให้ใช้สติสมาธิ
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ปัญญา ข่มใจ สอนใจ ถ้าไม่มปี ญั ญา ก็ใช้สติใช้สมาธิ บริกรรมพุทโธๆไป ปล่อยให้เจ็บ
ไป เรามีหน้าทีบ่ ริกรรมก็บริกรรมไป อย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไป พอใจสงบแล้ว จะ
หายหรือไม่หาย ก็ไม่เป็ นปัญหา ขณะทีบ่ ริกรรมก็ไม่เป็ นปัญหา ตอนทีไ่ ม่ได้บริกรรมนัน่
แหละเป็ นปัญหา ตอนทีไ่ ปเห็นความเจ็บ แล้วอยากให้ความเจ็บหายไป หรืออยากจะ
เปลีย่ นอิริยาบถ จะเกิดความเจ็บมากขึ้น เกิดความทรมานใจ นี่คอื ทุกข์ใจทีเ่ กิดจาก
ความอยาก อยากให้ความเจ็บหายไป อยากเปลีย่ นอิริยาบถ
ถ้าเจริญมรรคด้วยการบริกรรมพุทโธๆ เดีย๋ วใจก็จะสงบเป็ นสมาธิ ขณะทีบ่ ริกรรมความ
เจ็บก็ไม่รบกวนใจ เวลาจิตสงบลงบางทีจติ จะไม่รบั รู้ความเจ็บเลย ร่างกายหายไป ความ
เจ็บหายไป ถ้าไม่หายจิตก็จะนิ่ง สงบ ไม่เดือดร้อน เฉยๆ เหมือนเมือ่ สักครู่น้ ี ตอนทีน่ งั ่
ทําสมาธิกนั ฝนจะหยุดหรือไม่หยุด เราก็ไม่เดือดร้อน เพราะเราทําสมาธิ ทําใจให้สงบ
พอมีสมาธิแล้ว ก็ใช้ปญั ญาหยุดจิตได้ ไม่ตอ้ งบริกรรมพุทโธ เพียงบอกใจว่า มันเป็ น
อย่างนี้แหละ จะตกก็ปล่อยมันตกไป มันไม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตา เราห้ามมันไม่ได้
เช่นเดียวกับทุกขเวทนา ก็เป็ นอย่างนี้แหละ ถึงเวลาจะเกิดก็เกิด เราห้ามมันไม่ได้ แต่อยู่
กับมันได้ ถ้าไม่สร้างสมุทยั คือความอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป นี่คอื หลักของอริยสัจ ๔
ถ้าเข้าใจหลักนี้แล้ว ก็เท่ากับมีดวงตาเห็นธรรม เห็นพระอริยสัจ ๔ นี่คอื การเห็นธรรม
แต่ธรรมมีหลายขัน้ ขัน้ พระโสดาบันก็ตอ้ งเห็นว่า ขันธ์ ๕ คือรูปเวทนาสัญญาสังขาร
วิญญาณ ไม่ใช่ตวั เรา ไม่เทีย่ ง ต้องปล่อยวาง อย่าไปอยากให้เขาเป็ นอย่างอืน่ เวลารู ป
คือร่างกายแก่เจ็บไข้ได้ป่วยตายไป ก็ตอ้ งยอมรับ มีเกิดมีดบั เป็ นธรรมดา เวลา
ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ก็เช่นเดียวกัน มีเกิดมีดบั เป็ นธรรมดา ถ้ายอมรับความจริงทุกข์ก็จะ
ไม่เกิดขึ้นมาภายในใจ เพราะมีมรรคควบคุมไว้ มีสติปญั ญาสมาธิคอยควบคุม ไม่ให้
เกิดสมุทยั ความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย อยากให้ความเจ็บของร่างกาย
หายไป ถ้าปฏิบตั ไิ ด้อย่างนี้ ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขัน้ พระโสดาบัน จะปล่อยวางเรื่อง
ลาภยศสรรเสริญสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ลาภจะเจริญหรือเสือ่ ม ก็ไม่เป็ นปัญหา ยศจะ
ขึ้นหรือลง ก็ไม่เป็ นปัญหา จะมีคนสรรเสริญหรือนินทา ก็ไม่เป็ นปัญหา จะมีสุขมีทกุ ข์
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กับรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็ไม่เป็ นปัญหา เพราะเข้าใจหลักของพระอริยสัจ ๔ ว่า
ความทุกข์นนั้ เกิดจากความอยาก
ถ้าต้องการดับความทุกข์ ต้องดับทีใ่ จ ถ้าทุกข์กบั รูปเสียงกลิน่ รส เพราะอยากจะออกไป
เทีย่ วข้างนอก แต่ไม่มปี ญั ญา เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สบาย ออกไปไม่ได้ ถ้าอยากจะออกไป
ก็จะหงุดหงิด ว้าเหว่ เศร้าสร้อยหงอยเหงา ถ้าเปลีย่ นใจว่าไม่ไปก็ได้ อยู่บา้ นก็ได้ นัง่ ทํา
สมาธิไป พอจิตสงบ ความว้าเหว่ความทุกข์ก็จะหายไป เพราะสมุทยั ความอยากได้ถูกละ
ไป ด้วยการทําจิตให้สงบ ถ้าเข้าใจหลักนี้แล้ว ต่อนี้ไปไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น ก็จะไม่ทกุ ข์
ถ้าทุกข์ก็จะแก้ได้ ไม่ตอ้ งใช้เงินแก้ ไม่ตอ้ งใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆภายนอกมาแก้ ไม่
ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ไม่ตอ้ งใช้เครื่องทํานํา้ ร้อนมาแก้ แก้ดว้ ยสติปญั ญาสมาธิ แก้
ด้วยมรรคทีจ่ ะดูแลรักษาใจไม่ให้ทกุ ข์เลย พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราเจริญมรรค
ให้มาก เจริญให้เต็มที่ จะได้มเี ครื่องมือดับทุกข์ภายในใจ
สติเป็ นธรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ถ้าไม่มสี ติก็จะไม่มสี มาธิ ไม่มสี มาธิก็จะไม่สามารถพิจารณา
ไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตาได้ ไม่สามารถมองเห็นทุกข์ได้ ไม่สามารถกําหนดรู้ทกุ ข์
ได้ ไม่สามารถละสมุทยั ได้ ไม่สามารถทํานิโรธให้แจ้งได้ สติจงึ เป็ นธรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ
ต้องเจริญให้มาก หน้าทีข่ องพวกเราก็คอื การเจริญมรรค เจริญสติสมาธิปญั ญาให้มาก
ถ้าเจริญมรรคได้มากแล้ว ทุกข์สมุทยั นิโรธก็จะไม่เป็ นปัญหา ถ้ามีสติสมาธิปญั ญา เวลา
มีความทุกข์ใจ ความหงุดหงิดรําคาญใจ เศร้าสร้อยหงอยเหงา จะรู้เลยว่าเกิดความทุกข์
ใจขึ้นมาแล้ว แล้วก็จะถามตัวเองว่า อยากได้อะไร อยากทําอะไร อยากเป็ นอะไร พอรู้วา่
เกิดจากความอยาก ก็ละมันเสีย ยอมรับความจริงว่า มันเป็ นอย่างนี้แหละ ตอนนี้ไม่
สบายต้องอยู่บา้ นก็อยู่ไป อยู่กบั ความจริง ตอนนี้สามีหรือภรรยาทิ้งเราไป ต้องอยูค่ น
เดียวก็อยู่ไป ไม่ตอ้ งไปขอร้องให้เขากลับมา เขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาไป เขาเป็ นอนิจจัง
เป็ นอนัตตา
ปัญหาคือเราไม่คดิ อย่างนัน้ คิดว่าเขาเป็ นนิจจังอัตตา คิดว่าจะต้องอยู่กบั เราไปจนวัน
ตาย คิดว่าเป็ นของเรา อยู่ภายใต้คาํ สังของเรา
่
พอไม่ได้เป็ นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
เพราะอยากจะให้เขากลับมา อยากจะให้เขาเป็ นเหมือนเดิม แต่เขาเป็ นอนิจจัง เขา
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เปลีย่ นไปแล้ว สังเขาไม่
่
ได้ เพราะเป็ นอนัตตา ถ้าเข้าใจหลักนี้แล้ว การดําเนินชีวติ จะ
เป็ นไปอย่างสุขสบายราบรื่น ปัญหาต่างๆทีเ่ กิดขึ้นจะแก้ได้หมด เพราะแก้ข ้างใน ไม่ได้ไป
แก้ข ้างนอก ถ้าแก้ข ้างนอก บางทีก็แก้ได้ บางทีก็แก้ไม่ได้ บางทีไปอ้อนวอนให้เขากลับมา
อยู่กบั เราได้ บางทีเขาก็ไม่กลับมา แต่ถา้ แก้ทใ่ี จก็จะแก้ได้ ด้วยการพิจารณาว่าเขาเป็ น
อนิจจัง เป็ นอนัตตา ก็ปล่อยเขาไป สังให้
่ เขากลับมาไม่ได้ แต่เราอยู่คนเดียวได้ อยู่อย่าง
มีความสุขกว่าตอนทีอ่ ยู่กบั เขาเสียอีก เพราะไม่ตอ้ งห่วง ไม่ตอ้ งหวง ไม่ตอ้ งวิตกกังวล
เขาจะเป็ นจะตาย จะดีจะชัว่ ก็จะไม่เป็ นปัญหา
นี่คอื ธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงหยิบยืน่ ให้กบั พวกเรา เพือ่ ให้พวกเราได้พน้ ทุกข์กนั อยู่
ตรงนี้ อย่าไปหลงประเด็น อย่าไปหลงนัง่ ให้เห็นสวรรค์เห็นนรก มีฤทธิ์มเี ดช ระลึกชาติ
ได้ เรื่องอย่างนี้รู้ไปไม่เกิดประโยชน์ ไม่มาดับทุกข์ ต้องรู้ไตรลักษณ์เท่านัน้ รู้อนิจจังทุก
ขังอนัตตา รู้วา่ ไม่สามารถไปสังเขาได้
่
เขาต้องเปลีย่ นไปตามสภาพของเขา ไม่ชา้ ก็เร็ว นี่
คือสิง่ ทีเ่ ราขาดกันมาก ไม่เจริญกัน ไม่พจิ ารณากันอยู่เนืองๆ ก็เลยถูกความหลงมา
หลอกว่า จะอยู่กบั เราไปตลอด อยู่ภายใต้คาํ สังของเรา
่
ให้ความสุขกับเราไปตลอด พอ
ไม่ได้เป็ นอย่างทีค่ ดิ ก็ทกุ ข์ทรมานใจ บางครัง้ ถึงกับต้องฆ่าตัวตาย เพราะไม่รู้จกั วิธี
แก้ปญั หา คิดว่าการฆ่าตัวตาย เป็ นวิธีแก้ปญั หา แต่ปญั หาไม่จบ เพราะปัญหาอยู่ทใ่ี จ
อยู่ทท่ี กุ ข์สมุทยั นิโรธมรรค ถ้าไม่ศึกษาไม่เจริญมรรค ฆ่าตัวตายอีก ๕๐๐๐ ชาติ ปัญหา
ก็ยงั ไม่หมด จะติดเป็ นนิสยั ไป ไปเกิดชาติหน้า ไปเจอปัญหาแบบนี้อกี ก็จะฆ่าตัวตายอีก
จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แต่ถา้ แก้ปญั หาด้วยอริยสัจ ๔ ก็จะหมดปัญหา เพราะจะไม่
กลับมาเกิดอีก จะไม่ตอ้ งมาเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้อกี
จึงควรพิจารณาอริยสัจ ๔ อยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะมรรค คือการเจริญสติสมาธิปญั ญา
เพือ่ จะได้มเี ครื่องมือคอยสอดส่องดูแลใจตลอดเวลา ว่าขณะนี้กาํ ลังทุกข์หรือไม่ทกุ ข์
กําลังอยากหรือไม่อยาก ถ้าทุกข์จะแก้ได้ทันที ไม่ไปแก้ทข่ี ้างนอก ไม่ไปแก้ทฝ่ี นฟ้ า
อากาศ ไม่ไปแก้ทค่ี นนัน้ คนนี้ แก้ทใ่ี จเรา แก้ทส่ี มุทยั แต่เรามักจะหลงประเด็นกัน หลง
ไปกับการเห็นนัน่ เห็นนี่จากการนัง่ สมาธิ ทีไ่ ม่ใช่ทางสู่มรรคผลนิพพาน ต้องระวัง
เช่นเดียวกับการรักษาศีล รักษาศีลเพือ่ ไม่ให้จติ ใจว้าวุน่ ขุน่ มัว อย่ารักษาจนทําอะไรไม่ได้
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หายใจไม่ได้ กลัวหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไป แล้วจะฆ่าเชื้อโรค ขับรถไม่ได้ เดีย๋ วแมลงวิง่
ชนรถตาย สุนขั วิง่ ชนรถตาย อย่างนี้มนั เกินไป รักษาศีลเพือ่ รักษาใจไม่ให้วนุ่ วาย เพราะ
ถ้าไปเบียดเบียน ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื จะวุน่ วายใจไม่สงบ เช่นเดียวกับ
การให้ทาน ให้แล้วอย่าไปหวังว่าต้องได้นนั ่ ได้น่ี จากท่านนัน้ ท่านนี้ ให้ทานเพือ่ ละความ
ตระหนี่ ละอุปาทาน ไม่ให้ยดึ ติดกับสมบัตขิ ้าวของเงินทอง จะได้ไม่วติ กกังวล จะได้สงบ
เวลาไปภาวนาทีว่ ดั จะได้ไม่ตอ้ งห่วง ไม่ตอ้ งกังวล ว่าข้าวของทีบ่ า้ นจะถูกขโมยหรือไม่ ถ้า
ขโมยขึ้นบ้านก็ถอื ว่าเป็ นการทําทานไป จะได้ไม่ตอ้ งขนของมาทีว่ ดั มีคนมาขนไปให้ ไม่
ต้องเหนื่อย จะได้ซ้อื ของใหม่มาใช้ ถ้านัง่ สมาธิได้ ก็ไม่จาํ เป็ นต้องมีข ้าวของต่างๆ ถ้าจิต
สงบจะไม่อยากดูโทรทัศน์ฟงั วิทยุ ไม่ตอ้ งการเครื่องบันเทิงต่างๆ เครื่องอํานวยความสุข
ต่างๆ ทางตาหูจมูกลิ้นกาย อยากจะนัง่ สมาธิอย่างเดียว เพราะเป็ นความสุขทีเ่ หนือกว่า
ความสุขทัง้ หลาย
อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ธิ รรม เจริญสติสมาธิปญั ญา อยู่ทก่ี ารทําบุญให้ทาน อยู่ทก่ี ารรักษาศีล
ทําให้เหมาะกับประเภท ทานก็ทาํ ไปตามกําลัง อย่าไปดูคนอืน่ เขาทํามากแต่เราไม่มกี าํ ลัง
ทีจ่ ะทํามากเหมือนเขา ก็อย่าไปรู้สกึ น้อยเนื้อตํา่ ใจ อย่าไปหาเงินมาทําบุญให้ทาน ทําใน
ส่วนทีเ่ รามี ถ้าไม่มกี ็ไม่ตอ้ งทํา อย่างพระบวชแล้วก็ไม่ตอ้ งทําทาน พระพุทธเจ้าจึงไม่
สอน ทานศีลภาวนาแก่พระ ทรงสอนศีลสมาธิปญั ญาแทน เวลาสอนพระทรงสอน
ไตรสิกขา คือศีลสมาธิปญั ญา เวลาสอนฆราวาสญาติโยม ทรงสอนทานศีลภาวนา เพราะ
ญาติโยมยังมีทรัพย์สมบัติ ต้องสละทรัพย์สมบัติ เพราะจะถ่วงความเจริญของจิตใจ
เหมือนเรือ ถ้าบรรทุกของมากๆก็จะเพียบ จะวิง่ ช้า อาจจะล่มได้ถา้ เจอคลืน่ ใหญ่ ต้อง
เจริญมรรคให้มาก แล้วมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นมาภายใน ๗ ปี อย่างแน่นอน
ถาม วันหนึ่งลูกนัง่ สมาธิเสร็จแล้ว ได้ขา่ วว่าคนทีร่ ู้จกั เสียชีวติ ก็เลยคิดไปว่า ถ้าเรา
โกรธเขาอยู่ พอเขาตายไป เรายังโกรธเขาอยู่หรือไม่ ถ้าไม่โกรธ แสดงว่าเราโกรธ
กายเขาใช่หรือไม่ กายเขาตายไป เราถึงได้หยุดโกรธ แต่ถา้ เราโกรธใจเขา เรา
น่าจะโกรธข้ามชาติไป ชาติหน้าโกรธอีก โกรธไปเรื่อยๆ ถ้าเราหยุดโกรธก็ไม่
น่าจะโกรธใจ ก็เลยวนมาคิดว่า หรือว่าเราโกรธการกระทํา ถ้าเราโกรธการกระทํา
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นัน้ แปลว่าอะไร แปลว่าการกระทํานัน้ มันน่าโกรธ ถ้าใจเราเป็ นตัวโกรธ มันก็
ไม่ใช่การกระทํา มันเป็ นทีใ่ จ ก็หยุดคิดไปดื้อๆ ทัง้ ๆทีก่ าํ ลังคิดเพลินดี ยังอยาก
คิดต่อ แต่ก็ไม่คดิ ต่อ หยุดไปเฉยๆ
ตอบ เกือบจะได้คาํ ตอบแล้ว เข้าไปถึงจุดแล้ว คือใจทีไ่ ม่ชอบการกระทําของเขา พอเขา
ทําเราก็โกรธ ถ้าเราไม่มคี วามไม่ชอบ เขาจะทําอะไรเราก็จะไม่โกรธ ตรงประเด็น
กับวันนี้ทเ่ี ทศน์วา่ อย่าไปแก้ทเ่ี ขา ต้องแก้ทใ่ี จเรา แก้ความโกรธทีเ่ กิดจากความ
อยาก พอไม่ได้ดงั ใจก็โกรธ อยากให้เขาดี พอเขาไม่ดกี ็โกรธ เกือบจะได้คาํ ตอบ
แล้ว แต่หยุดเสียก่อน
ถาม ท่านอาจารย์สอนให้เจริญปัญญาสลับกับสมาธิ จะนําไปปฏิบตั คิ ่ะ
ตอบ เวลาทําสมาธิก็อย่าพิจารณาปัญญา ต้องการให้จติ สงบนิ่งให้นานทีส่ ุด ไม่คดิ ปรุง
แต่ง ให้พิจารณาตอนทีจ่ ติ ถอนออกมา มารับรู้รูปเสียงกลิน่ รส มาคิดปรุงแต่ง ให้
เอาความคิดปรุงแต่งนี้มาคิดทางปัญญา อย่าปล่อยให้คดิ เรื่อยเปื่ อย ไม่มี
เป้ าหมาย ให้คดิ พิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา เพราะเป็ นเวลาทีจ่ ติ ยังเป็ น
อุเบกขาอยู่ กิเลสไม่มกี าํ ลังมารบกวน เวลาจิตไม่สงบจะพิจารณาอนิจจังทุกขัง
อนัตตาไม่ได้ เพราะจะเกิดความหดหู่ ไม่อยากจะพิจารณาความเสือ่ ม ความตาย
ความพลัดพรากจากกัน เวลาออกจากสมาธิใหม่ๆ กิเลสจะถูกตัดกําลัง ไม่มี
กําลังสร้างอารมณ์หดหู่ ก็จะสามารถพิจารณาความไม่เทีย่ งความเสือ่ ม ได้อย่าง
สบายไประยะหนึ่ง จนกว่ากิเลสจะมีกาํ ลังมากขึ้น ก็จะสร้างอารมณ์ขดั ขวาง หรือ
ดึงให้ไปคิดเรื่องอืน่ แทน ก็ตอ้ งหยุดพิจารณา แล้วย้อนกลับมาทําสมาธิใหม่ ทํา
อย่างนี้สลับกันไป ถึงจะเป็ นการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง
ไม่ใช่พอจิตสงบปั๊บก็เริ่มพิจารณาเลย อย่างนี้ไม่ถูก สมาธิก็ตอ้ งเป็ นสมาธิทส่ี งบ
ว่าง ไม่มอี ะไรให้รบั รู้ ไม่มนี ิมติ ต่างๆ เพราะถ้ามีนิมติ ก็แสดงว่าใจยังไม่สงบเต็มที่
ใจยังทํางาน กิเลสยังทํางาน จะเกิดความยินดียนิ ร้ายกับนิมติ ถ้าเป็ นนิมติ ทีไ่ ม่
สวยไม่งาม ก็จะไม่ชอบ กิเลสยังทํางานอยู่ จะไม่ได้ตดั กําลังของกิเลส พอออก
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จากสมาธิแบบนี้ ก็จะไม่อยากพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา จึงต้องระวัง ถ้ามี
นิมติ ต่างๆ อย่าไปตามนิมติ ให้ดงึ กลับมาหาตัวรู้ ให้สกั แต่วา่ รู้ หรือให้กลับมาที่
อารมณ์กรรมฐานทีเ่ ราใช้ผูกใจไว้ จะเป็ นลมหายใจ หรือการบริกรรมพุทโธก็ได้
อย่าไปตามรู้เรื่องราวต่างๆ กลับมาภาวนาต่อ บริกรรมต่อ ดูลมต่อ จนกว่าจะ
รวมเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ หยุดคิดปรุงแต่ง เหลือแต่ความว่าง แล้วก็
ปล่อยให้อยู่อย่างนัน้ จนกว่าจะถอนออกมาเอง
สมาธิมี ๒ แบบ สัมมาสมาธิกบั มิจฉาสมาธิ สัมมาสมาธิใจต้องสงบว่างเป็ น
อุเบกขา สักแต่วา่ รู้ ไม่ไปรู้เรื่องนัน้ เรื่องนี้ พอออกมาก็ตอ้ งพิจารณาไตรลักษณ์
อนิจจังทุกขังอนัตตา กับเรื่องทีย่ งั เป็ นปัญหากับเรา ทีส่ ร้างความทุกข์ความวิตก
กังวลให้กบั เรา พิจารณาให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ เพือ่ จะได้ปล่อยวาง ไม่วา่ จะ
เป็ นบุคคลหรือข้าวของต่างๆ ลาภยศสรรเสริญ สุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ต้อง
พิจารณาถ้ายังมีความผูกพัน มีความกังวลวิตก ถ้าไม่มกี ็พจิ ารณาเรื่องทีย่ งั เป็ น
ปัญหา เช่นร่างกายของเรา ยังกลัวความตายอยู่หรือไม่ ยังกลัวความเจ็บไข้ได้
ป่ วยอยู่หรือไม่ ยังมีกามารมณ์อยู่หรือไม่ เห็นคนนัน้ คนนี้แล้วยังเกิดกามารมณ์
ขึ้นมาหรือไม่ เพราะเวลาเกิดกามารมณ์ ก็จะเกิดความทุกข์ใจ เกิดความหงุดหงิด
ใจขึ้นมา เกิดความอยากจะเสพกาม ก็ตอ้ งพิจารณาอสุภะ พิจารณาความไม่สวย
ไม่งาม พิจารณาปฏิกูลความสกปรกของร่างกาย ทีไ่ ปหลงใหลคลังไคล้
่ อยากจะ
เสพกามด้วย ให้มองให้เห็นส่วนทีถ่ ูกปกปิ ดด้วยหนัง เช่นเห็นโครงกระดูก เห็น
ตับไตไส้พงุ เห็นหัวใจเห็นปอดเห็นม้าม ควรพิจารณาอยู่เนืองๆ พอเวลาเห็นคน
ทีส่ วยงาม แล้วเกิดอารมณ์ จะได้มยี ามาดับความรู้สกึ นี้
ถ้าไม่พจิ ารณาไว้ล่วงหน้าก่อน พอเห็นแล้วจะนึกแต่ภาพสวยๆอยู่ตลอดเวลา
เห็นเพียงแวบเดียวแต่ใจจําได้ เอามาคิดติดตาติดใจตลอดเวลา ทําให้อยากจะ
อยู่ใกล้ชิดกับเขา แต่ถา้ เอาอสุภะมาแก้แป๊บเดียวก็จะหายไป ต้องทําไปจนไม่มี
กามารมณ์เกิดขึ้น ทีน้ กี ็จะมองแบบเฉยๆ เมือ่ หายจากโรคแล้ว ก็ไม่ตอ้ ง
รับประทานยา เมือ่ ไม่มกี ามารมณ์แล้ว ก็ไม่ตอ้ งพิจารณาอสุภะอีกต่อไป อสุภะ
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กรรมฐานเป็ นยาแก้ตณั หา แก้ความหลง พอแก้ได้หมดแล้ว ก็หมดปัญหา ไม่
ต้องพิจารณา พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวก ไม่ตอ้ งพิจารณาไตรลักษณ์แล้ว
ไม่ตอ้ งพิจารณาอสุภะ เพราะไม่มอี ารมณ์ มองอะไรก็สกั แต่วา่ มอง สักแต่วา่ รู้ สัก
แต่วา่ เห็น ไม่กลัวตาย ไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย เห็นร่างกายทีส่ วยงามก็เฉยๆ
สวยเพียงภายนอก รู้อยู่วา่ ข้างในเป็ นอย่างไร
พอหมดปัญหาแล้ว เครื่องมือทีใ่ ช้แก้ปญั หาก็ไม่ตอ้ งใช้อกี ต่อไป การเดินจงกรม
นัง่ สมาธิของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ ไม่ได้เดินหรือนัง่ เพือ่ ดับฆ่ากิเลส เป็ น
วิหารธรรม เป็ นการอยู่อย่างสุขสบายระหว่างขันธ์กบั จิต ขันธ์กบั จิตก็ตอ้ งมีเวลา
พักบ้าง จิตพักในสมาธิ ร่างกายก็ตอ้ งมีการเปลีย่ นอิริยาบถ เดินจงกรม ออก
กําลังกาย ร่างกายจะได้แข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มีชวี ติ ยืนยาวไปตามอายุขยั ไม่
ตายก่อนวัย ไม่ได้เดินจงกรมนัง่ สมาธิเพือ่ ดับกิเลส เพือ่ มรรคผลนิพพาน เพราะ
ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว กิเลสได้ถูกทําลายไปหมดแล้ว วุสติ งั พรหมจริยงั
กิจในพรหมจรรย์ได้ส้นิ สุดลงแล้ว ไม่มกี จิ อืน่ ทีจ่ ะต้องทําอีกต่อไป นอกจากกิจ
สงเคราะห์โลกเท่านัน้ ไม่วา่ จะด้วยทางธรรมหรือทางวัตถุ ก็ข้นึ อยู่กบั สถานภาพ
ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ถ้ามีวตั ถุมาก มีศรัทธาญาติโยมนํามาถวายมาก ก็เอาไป
สงเคราะห์โลกต่อไป ตามสมควรต่อกรณี ตามความเหมาะสม ถ้าไม่มวี ตั ถุ มี
ธรรมะก็อบรมสังสอนไป
่
ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินตลอด ๔๕ พระพรรษา
หลังจากทีท่ รงตรัสรู้แล้ว ทรงมีพทุ ธกิจอยู่ ๕ ประการด้วยกันคือ ๑. ในตอนบ่าย
อบรมสังสอนญาติ
่
โยม ๒. ในตอนคํา่ อบรมสังสอนพระเณร
่
๓. ในตอนดึกอบรม
สังสอนเทวดา
่
๔. ในตอนเช้าก่อนทีจ่ ะเสด็จออกบิณฑบาตก็ทรงเล็งญาณ ว่าควร
ไปโปรดผูใ้ ดก่อนในวันนัน้ ๕. เสร็จแล้วก็ทรงออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ นี่คอื กิจที่
พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญทุกวัน จนถึงวันสุดท้ายของชีวติ ยกเว้นในวันทีเ่ จ็บไข้ได้
ป่ วย ไม่สามารถทรงออกบิณฑบาตได้ ไม่สามารถอบรมสังสอนได้
่
ก็ตอ้ งระงับไป
นี้คอื งานของผูท้ เ่ี สร็จกิจของตนแล้ว วุสติ งั พรหมจริยงั แล้ว ไม่ได้ทาํ เพือ่ ตน ทํา
เพือ่ ผูอ้ น่ื ไม่ตอ้ งการผลตอบแทนจากการกระทํานี้ เพราะใจเต็มแล้ว ด้วยบุญ
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กุศล ด้วยบรมสุข ปรมังสุขงั ไม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยู่เลย ทําไปโดยไม่ได้
หวังอะไรเลย
ในสายตาของคนมีกเิ ลสก็คดิ ว่า ทําเพือ่ ลาภสักการะ ทําเพือ่ ข้าวของเงินทอง บาง
คนก็ตาํ หนิครูบาอาจารย์วา่ อยากเป็ นสังฆราช เขาคิดเขาพูดจากใจทีส่ กปรกของ
เขา พอเห็นคนอืน่ ทําอย่างนัน้ ก็คดิ ว่าจะต้องเป็ นอย่างทีเ่ ขาคิด เพราะไม่รู้จกั
ความบริสุทธิ์ใจว่าเป็ นอย่างไร การกระทําโดยไม่มคี วามโลภ ความอยาก ความ
ต้องการเป็ นอย่างไร เขาไม่เคยมี มีแต่ทาํ ทุกอย่างเพือ่ ความอยาก นี่คอื ความ
แตกต่างระหว่างใจของผู ้ทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ กับใจของผูท้ ย่ี งั ไม่สะอาดบริสุทธิ์ เวลา
แสดงออกมาจะรู้ทนั ที
ถาม สถานทีป่ ฏิบตั มิ คี วามแตกต่างกันหรือไม่คะ เช่นทีเ่ มรุกบั ระเบียงโบสถ์
ตอบ มี ท่านเรียกว่าสัปปายะ คือเอื้อต่อการบําเพ็ญ เช่นนัง่ สมาธิทส่ี แ่ี ยกไฟแดงกับนัง่
ในป่ า ถ้าต้องการปราบความกลัว ก็ตอ้ งไปสถานทีท่ ท่ี าํ ให้เกิดความกลัว เพือ่ จะ
ได้เอาธรรมะออกมาปราบความกลัว ถ้าอยู่ในทีป่ ลอดภัย ความกลัวก็จะไม่
ออกมา
ถาม วันแรกทีไ่ ปอยู่ทเ่ี มรุ จะปวดศีรษะ พอแผ่เมตตา อาการปวดศีรษะก็หายไป มี
ส่วนหรือไม่คะ
ตอบ มีส่วน เพราะจิตมีอปุ าทาน ปรุงแต่ง เกิดความกลัว ทําให้ปวดศีรษะปวดท้อง
พอแผ่เมตตา ความกลัวก็หายไป
ถาม ไม่ได้เกี่ยวกับวิญญาณทีอ่ ยู่บริเวณนัน้ ใช่ไหมคะ
ตอบ ไม่เกี่ยว เป็ นอุปาทาน
ถาม เป็ นไปได้หรือไม่คะ มีสมั ภเวสีอยู่ตามบริเวณเมรุ
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ตอบ ไม่มหี รอก
ถาม การภาวนาทีเ่ มรุถอื ว่าเป็ นทีส่ ปั ปายะหรือไม่คะ
ตอบ ถ้าต้องการปราบความกลัวผี กลัวตาย ก็ตอ้ งไปหาสถานทีท่ ท่ี าํ ให้เกิดความกลัว
ขึ้นมา ถ้าต้องการแก้ความง่วงนอน ก็ตอ้ งไปอยู่ทน่ี ่ากลัว จะได้ไม่งว่ ง ถ้าอยู่ไป
สักระยะหนึ่งแล้ว ความกลัวหายไป ความง่วงกลับมา ก็ตอ้ งเปลีย่ นทีใ่ หม่ ต้อง
หาสถานทีท่ ท่ี าํ ให้ไม่งว่ ง เพือ่ จะได้นงั ่ สมาธิแล้วไม่หลับ
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กัณฑ์ท่ี ๔๒๙

รักษาร่างกายและใจ
๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

เวลามีคนป่ วยมาฟังธรรม ก็จะสอนให้เขาดูแลรักษาร่างกาย และดูแลรักษาใจของเขาไป
ด้วย ดูแลตามความจําเป็ นของร่างกาย และตามความจําเป็ นของใจ จะได้ไม่ท ้อแท้
เพราะเวลาดูแลรักษาร่างกาย ก็อาจจะเกิดความเบือ่ หน่ายท้อแท้ทางจิตใจได้ เพราะ
อยากจะให้อาการดีข้นึ หรือหายเป็ นปกติ ซึง่ อาจจะเป็ นไปไม่ได้ ก็เลยต้องสอนให้เขา
ยอมรับความจริงว่า ร่างกายต้องเป็ นไปตามวาระของเขา ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป
เป็ นธรรมดา ใจก็ตอ้ งไม่อยากให้เป็ นอย่างอืน่ ต้องยอมรับความจริงทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้
ยอมรับความจริงของร่างกาย เขาเป็ นอย่างนี้ อยู่ได้ก็อยู่ไป อยู่ไม่ได้ก็ให้เขาไป เขาไม่ใช่
ตัวเรา เป็ นเพียงตุก๊ ตา เป็ นเครื่องมือทีเ่ ราใช้ตดิ ต่อกับตุก๊ ตาตัวอืน่ ร่างกายของพวกเรานี่
เป็ นตุก๊ ตาทัง้ นัน้
ใจใช้ร่างกายนี้ตดิ ต่อกัน เหมือนกับทีพ่ วกเราใช้โทรศัพท์มอื ถือ
ติดต่อกัน ถ้าไม่มโี ทรศัพท์มอื ถือก็จะติดต่อกันไม่ได้ ถ้าไม่มรี ่างกายก็จะติดต่อกับ
ร่างกายอืน่ ไม่ได้ ร่างกายนี้เป็ นเหมือนโทรศัพท์มอื ถือ เป็ นเหมือนตุก๊ ตา ทีใ่ จใช้เป็ นตัว
รับส่งข้อมูลต่างๆ เช่นรูปเสียงกลิน่ รส
ถาม ถ้าอย่างนัน้ พวกทีไ่ ม่มรี ่างกายล่ะคะ
ตอบ ติดต่อด้วยกระแสจิต อย่างพวกเทพทัง้ หลาย
ถาม สัมภเวสีละ่ คะ
ตอบ เหมือนกัน พวกกายทิพย์ก็ตดิ ต่อกันด้วยกายทิพย์ คนทีม่ รี ่างกายและมีพลังจิต
ก็จะติดต่อกับพวกกายทิพย์ดว้ ยพลังจิต ไม่ได้ใช้ร่างกายติดต่อ อย่างที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนเทวดาทุกคืน ทรงใช้พลังจิตสอน ไม่ได้ใช้ร่างกายสอน
เพราะร่างกายติดต่อกับพวกกายทิพย์ไม่ได้ ต้องใช้กายทิพย์คอื พลังจิตติดต่อกับ
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กายทิพย์ ใจนี่แหละคือกายทิพย์ พวกเรามนุษย์มี ๒ กาย กายหยาบก็คอื
ร่างกาย และใจก็คอื กายทิพย์ เวลาติดต่อกับพวกกายหยาบ ก็ตอ้ งใช้กายหยาบ
ติดต่อกัน พวกกายทิพย์ก็ใช้กายทิพย์ตดิ ต่อกัน เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงติดต่อ
กับพระพุทธมารดา ก็ทรงใช้กายทิพย์ตดิ ต่อ เวลาติดต่อกับพระราชบิดา ก็ทรงใช้
กายหยาบติดต่อ กายหยาบนี่มนั ไม่เทีย่ ง มีขอบเขต มีอายุขยั พอหมดสภาพก็ใช้
งานไม่ได้ แต่กายทิพย์ไม่มวี นั หมดสภาพ ถ้ากายทิพย์ยงั อยากจะติดต่อกับพวก
กายหยาบ ก็ตอ้ งไปเกิดใหม่ ไปหากายหยาบอันใหม่ ถ้ายังมีกามตัณหาก็จะไป
เกิดใหม่ ไปหาร่างกายอันใหม่ เพราะยังอยากจะเสพสัมผัสรู ปเสียงกลิน่ รส ก็
ต้องใช้กายหยาบเป็ นเครื่องมือ ถ้าไม่มคี วามอยากแล้ว ก็จะไม่ไปหาร่างกายอัน
ใหม่
กายทิพย์น้ ไี ม่ตายไปกับร่างกาย กายทิพย์เป็ นผูไ้ ปรับผลบุญผลบาป เวลาทําบุญ
ใจทิพย์ก็เป็ นสวรรค์ข้นึ มา เป็ นเทพขึ้นมา เวลานัง่ สมาธิจติ สงบรวมลงเป็ นสมาธิ
ใจทิพย์ก็จะเป็ นพรหมขึ้นมา พรหมทีเ่ กิดจากการนัง่ สมาธิน้ ี ต่างกับพรหมทีเ่ กิด
จากการบรรลุเป็ นพระอนาคามี พรหมทีเ่ กิดจากการนัง่ สมาธิน้ ีเสือ่ มได้ พอสมาธิ
อ่อนกําลังลง กิเลสก็จะออกมาทําให้กายทิพย์หยาบลงไป จากพรหมก็ลงมาเป็ น
เทพ จากเทพก็จะมาเป็ นมนุษย์ ได้กายหยาบ ได้เสพรู ปเสียงกลิน่ รส ทีห่ ยาบกว่า
รู ปเสียงกลิน่ รสทิพย์ ถ้าเป็ นพระอนาคามีจะไม่เสือ่ มลงมา เพราะเกิดจากการ
ชําระกิเลส ทีท่ าํ ให้กายทิพย์หยาบ พอไม่มกี เิ ลสทําให้กายทิพย์หยาบ กายทิพย์ก็
จะไม่หยาบขึ้น แต่จะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าปฏิบตั ติ ่อไป จากพระอนาคามีกจ็ ะ
เป็ นพระอรหันต์ จะละเอียดทีส่ ุด คือบริสุทธิ์ ไม่มกี เิ ลสทีจ่ ะมาทําให้กายทิพย์น้ ี
หยาบอีกต่อไป จะเป็ นกายทิพย์ทบ่ี ริสทุ ธิ์ไปตลอดอนันตกาล เป็ นปรมังสุญญัง
บรมสูญ ปรมังสุขงั บรมสุข
การกระทําของพวกเราทีท่ าํ กันทุกวันนี้ เป็ นการกระทําของกายทิพย์ มีร่างกาย
เป็ นเครื่องมือ ถ้าทําบาปกายทิพย์กจ็ ะหยาบจะร้อนมากขึ้น เป็ นเหมือนห้องทีม่ ี
เครื่องทําความร้อน ถ้าทําบุญกายทิพย์ก็จะละเอียดจะเย็นมากขึ้น เป็ นเหมือน
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ห้องทีม่ เี ครื่องทําความเย็น เวลาทําบุญใจจะเย็นจะสงบ เวลาทําบาปใจจะร้อนจะ
ทุกข์ สวรรค์นรกจึงอยู่ในใจเรานี้เอง อยู่ทก่ี ายทิพย์น้ เี อง กายทิพย์เป็ นเทพเป็ น
สวรรค์ เป็ นนรกเป็ นเปรต อยู่ทก่ี ารกระทําทีเ่ รียกว่ากรรม กรรมแปลว่าการ
กระทํา ดังสุภาษิตทีว่ า่ กรรมเป็ นเครื่องจําแนกแยกสัตว์ให้เป็ นสัตว์ประเภทต่างๆ
กรรมก็มี ๒ ส่วน คือกรรมดีกบั กรรมไม่ดี หรือบุญกับบาป ถ้าทํากรรมไม่ดที าํ
บาป ก็จะเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นนรก ถ้าทําบุญก็จะเป็ นเทพ
เป็ นพรหม เป็ นพระอริยบุคคล ส่วนมนุษย์น้ ีเป็ นทีก่ ลับมา หลังจากไปรับผลบุญ
หรือไปรับผลบาปมา เหมือนคนทีต่ ดิ คุก พอหมดโทษแล้ว ก็ถูกปล่อยให้กลับ
บ้าน คือภพของมนุษย์ กลับมาทําบุญทําบาปใหม่จนกว่าจะได้บรรลุเป็ นพระ
อรหันต์
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ ไม่ให้ทาํ บาป ให้ทําบุญ เพือ่ เวลาเราตายไปจะได้ไปรับ
รางวัล ไม่ตอ้ งไปใช้โทษ พอรับรางวัลแล้วก็กลับมาทําบุญกันต่อ ดังที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงทําบุญไม่ทาํ บาปมาอย่างต่อเนื่อง จนได้ตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้า
หลังจากนัน้ ก็ไม่ตอ้ งทําอีกต่อไป เพราะได้ชาํ ระกิเลสทีท่ าํ ให้ใจหยาบ ให้ไปเกิดใน
ภพต่างๆ จนหมดสิ้นไปแล้ว เหลือแต่ความสุขอย่างเดียว มีความพออยู่
ตลอดเวลา นี่ก็คอื เรื่องของใจของพวกเราทุกๆคน เป็ นเหมือนกันหมด ต่างกัน
ตรงทีว่ า่ บรรจุอะไรไว้ บรรจุบาปหรือบรรจุบญ
ุ คนเราจึงมีบญ
ุ มีบาปไม่เท่ากัน
ถาม ให้เงินเพือ่ นยืมไป ทัง้ ๆทีร่ ู้วา่ จะเอาไปเล่นการพนัน บาปไหมคะ
ตอบ ไม่บาป เพราะเราไม่ได้บอกให้เขาไปเล่นการพนัน
ถาม แต่รู้วา่ เอาไปเล่นการพนัน
ตอบ เขาบอกหรือเปล่า
ถาม บอกค่ะ
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ตอบ เราเพียงสนับสนุนให้เขาไปทํากิจทีเ่ ป็ นโทษกับเขา แต่การเล่นการพนันนี้ไม่เป็ น
บาป เป็ นเหตุทจ่ี ะพาให้ไปทําบาป
ถาม ไม่ได้อยู่ในศีล ๕
ตอบ เป็ นอบายมุข คืออยู่ทป่ี ากประตูของอบาย กําลังจะเข้าไปแต่ยงั ไม่ได้เข้าไป ทีว่ า่
จะเป็ นบาปต่อไป ก็เพราะว่าเมือ่ เล่นการพนันแล้วเงินหมด ก็จะไปขโมยเงินคน
อืน่ มาเล่นต่อ
ถาม โดยสรุปคนทีใ่ ห้ยมื เงินนี้ไม่บาป
ตอบ ไม่บาป
เมือ่ เช้านี้มญ
ี าติโยมคนหนึ่ง สามีป่วยนอนโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลอยากจะให้
อาตมาไปรับสังฆทานทีโ่ รงพยาบาล อาตมาบอกว่ามันสายเสียแล้ว ไม่เป็ น
ประโยชน์อะไรกับเขา เพราะถ้าอยู่ในโคม่าเขาก็ไม่รู้เรื่อง ถ้าไม่อยู่ในโคม่า แล้ว
อยากจะถวายสังฆทาน ถวายรู ปไหนก็ได้ ถ้าไม่ตอ้ งการจะฟังธรรมะ เราก็แนะนํา
ว่า ควรจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างสงบจะดีกว่า อย่าไปรบกวนเขา อย่าไปทําให้เขา
ต้องมายุ่งยากกับเรื่องการทําบุญให้ทาน เพราะการให้ทานนี้เป็ นบุญส่วนย่อย ไม่
พอกับความต้องการของเขาในขณะนัน้ สิง่ ทีเ่ ขาต้องการมากทีส่ ุดก็คอื ความสงบ
ถ้าได้ธรรมะสอนใจให้ปล่อยวางได้ จะเป็ นประโยชน์มากกว่า แต่ถา้ ไม่อยู่ใน
สภาพจะรับรู้และเข้าใจธรรมะได้ แสดงธรรมให้เขาฟังก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
เขาก็ถามอีกว่า หมอบอกว่ารักษาไม่หายแล้ว แต่ตอนนี้ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
ถ้าเอาออกจะบาปหรือเปล่า เราบอกไม่บาปหรอก เราเพียงปล่อยให้เขาอยู่ตาม
ธรรมชาติ ดีกว่าให้เขาอยู่อย่างทรมาน การใช้เครื่องช่วยหายใจนี่ เท่ากับไปยืด
ความทุกข์ทรมานของร่างกายของเขา หมอก็บอกว่าไม่มที างทีจ่ ะรักษาให้หายได้
ทีใ่ ช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนี่ ก็เพือ่ ทีจ่ ะรักษาให้หาย ถ้ารักษาไม่หาย มีแต่ทจ่ี ะ
ยืดความทุกข์ทรมานของร่างกายออกไป ใช้ไปทําไม การถอดเครื่องออกก็ไม่ได้
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ไปฆ่าเขา เพียงแต่ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติ เหมือนกับพวกเราอยู่กนั ตอนนี้
เราก็ไม่ได้ใช้เครื่องอะไร
แล้วก็ถามอีกว่า สามีสงไว้ก่
ั ่ อนตายว่า เวลาตายไปแล้วอย่าเผา เพราะว่าเขาไม่
ชอบ มันร้อน ก็รบั ปากไว้ แต่มาคิดว่าถ้าฝังแล้วจะเป็ นภาระ ทีจ่ ะต้องไปหลุมฝัง
ศพทุกปี อาจจะติดธุระไม่วา่ งไปไม่ได้ เราก็บอกไปว่า ถ้ารับปากแล้วก็ตอ้ งทํา
ไม่เช่นนัน้ จะเสียสัจจะ ส่วนเรื่องทีจ่ ะไปคารวะหรือไม่นนั้ ไม่สาํ คัญ ไปก็ได้ ไม่ไป
ก็ได้ ถ้าคิดถึงเขา ทําบุญกรวดนํา้ ไปให้เขาจะดีกว่า จะได้ประโยชน์มากกว่า
มากกว่าเอาอาหารไปเซ่น แล้วก็เอามารับประทานกัน คนตายไม่ได้รบั ประโยชน์
อะไร
ถาม พอดีมแี ม่ของเพือ่ นคนหนึ่งเป็ นอัมพาต ไม่รู้สกึ ตัวเลย คิดว่าคนทีเ่ ป็ นทุกข์คอื ลูก
ทีพ่ ยายามต่อสูเ้ อาแม่กลับมาให้ได้ เกิดความเครียดมาก จะนําเอาธรรมะทีท่ ่าน
อาจารย์สอนนี้ไปบอกเขา
ตอบ ความจริงตอนทีส่ อนเขานัน้ ต้องการสอนคนถามปัญหามากกว่า เพราะคนทีจ่ ะ
ตายนัน้ ช่วยอะไรไม่ได้แล้ว
ถาม แต่คนทีจ่ ะตายนัน้ ถึงแม้ร่างกายจะขยับไม่ได้ แต่จติ ยังทราบอยู่ใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าหูไม่ได้ยนิ เสียง จะทราบได้อย่างไร
ถาม แต่ถา้ หูได้ยนิ
ตอบ อยู่ทว่ี า่ มีสติปญั ญาพอจะเข้าใจเสียงทีพ่ ูดได้หรือเปล่า เพราะเวลาเจ็บปวดมากๆ
จะไม่มสี ติรบั รู้ อยู่ในสภาพทีเ่ รียกว่าหลง เหมือนกับหลับๆตื่นๆ ท่านถึงสอนให้กุ
สลาตอนทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ อย่าไปกุสลาตอนที่ตายหรือใกล้ตาย เพราะไม่ทนั การณ์
แล้ว กุสลาคือสร้างธรรมะสร้างกุศลให้เกิดภายในใจ ให้มปี ญั ญา ให้รู้จกั ปล่อย
วางร่างกาย ถึงเวลาจะต้องปล่อย เราปล่อยได้หรือเปล่า ถ้าปล่อยได้แล้ว ใจจะ
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สงบเย็นสบาย เหมือนกับเวลาทีเ่ ขามาทวงหนี้ ถ้าพร้อมทีจ่ ะจ่าย เราก็จะสบายใจ
เอาไปเลย ร่างกายก็เป็ นเหมือนหนี้ ทีเ่ ราต้องคืนเจ้าของไป ร่างกายไม่ใช่ของเรา
เป็ นของธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เรายืมมาใช้ชวั ่ คราว พอถึงเวลาเขาก็จะมาขอคืน
กายทิพย์ทเ่ี ป็ นผูด้ ูแลร่างกายนี้ พร้อมทีจ่ ะคืนเขาไปหรือเปล่า ถ้ามีธรรมะก็จะ
พร้อม เพราะถ้าไม่ปล่อย จะทุกข์ทรมานใจ ถ้าปล่อยจะเย็นสบาย จิตจะดิง่ เข้าสู่
อุเบกขา ไม่แบก ไม่หนักอกหนักใจ แต่ถา้ อยากจะอยู่ต่อไป จะทุกข์ทรมานใจ
มาก เหมือนเวลามีใครมาพรากของทีร่ กั ไป จะรู้สกึ อย่างไร ถ้ายอมให้เขาไป ก็จะ
โล่งอกเลย ถ้าไม่ยอม ก็จะว้าวุน่ ขุน่ มัว ทุกข์ทรมานใจ การทําบุญให้ทานนี่ ก็เป็ น
การฝึ กคืนของต่างๆ ทีไ่ ม่ใช่ของเราไป ข้าวของเงินทองต่างๆนี้ ไม่ใช่ของเรานะ
ตอนนี้เรามาฝึ กปล่อยวางกัน ถ้าทําได้แล้วเวลาพลัดพรากจากกันจะไม่เสียดาย
ถ้าทําไม่ได้ ยังหวงอยู่ เวลาพลัดพรากจากกัน จะทุกข์ทรมานใจมาก จะไม่สงบ
ถาม เอาเทปธรรมะหรือบทสวดมนต์ไปเปิ ดให้คนป่ วยฟัง จะได้ประโยชน์ไหม
ตอบ ตอนทีไ่ ม่ป่วยเขาฟังหรือเปล่า ถ้าไม่ฟงั ตอนทีป่ ่ วยจะฟังหรือ อยู่ทต่ี วั เขา ถ้าฟังก็
จะได้ประโยชน์ คนเราถ้าไม่จนตรอกก็จะไม่สู ้ จะไม่หาทีพ่ ง่ึ พอใกล้จะตาย รู้วา่
ไม่มอี ะไรเป็ นทีพ่ ง่ึ ได้นอกจากธรรมะ ก็อาจจะตัง้ ใจฟังก็ได้ อาจจะบรรลุได้ดว้ ย
เช่นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้า ก็บรรลุ ๗ วันก่อนจะเสด็จสวรรคต ตอนนัน้
ทรงประชวรหนัก พระพุทธเจ้าก็เลยไปโปรด ไปแสดงธรรม ทรงสอนว่าร่างกาย
ไม่ใช่ของเรา เป็ นของดินนํา้ ลมไฟ ต้องคืนเขาไป พอฟังแล้วเข้าใจ ทําใจได้ ก็จะ
บรรลุธรรมได้
ถาม ทําให้ปล่อยวางได้
ตอบ เพราะไม่รู้มาก่อนว่าร่างกายไม่ใช่ของเรา พอมีคนมาบอกว่าไม่ใช่ของเรา ก็
เหมือนเวลาไปคลอดลูกทีโ่ รงพยาบาล แล้วเขาสลับเอาลูกคนอืน่ มาให้เรา อีก ๑๐
ปี ต่อมาเขามาบอกว่า เด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของคุณนะ คุณพร้อมจะคืนให้พ่อแม่ของ
เด็กหรือเปล่า ถ้ายอมรับความจริง ว่าเด็กไม่ใช่ลูกของเรา จะเก็บไว้ทําไม คืนให้
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พ่อแม่ของเด็กไปไม่ดกี ว่าหรือ พระพุทธเจ้าทรงเอาความจริงมาบอกพวกเราว่า
ร่างกายไม่ใช่ของเรา เป็ นของยืมมาจากดินนํา้ ลมไฟ เวลาจะตายก็เป็ นเวลาทีเ่ ขา
จะมาเอาคืนไป เราพร้อมทีจ่ ะคืนให้เขาไปหรือเปล่า ถ้ารู้วา่ ไม่ใช่ของเรา ก็ตอ้ ง
เตรียมตัวเตรียมใจไว้ เหมือนไปยืมรถของเพือ่ นมาขับ พอถึงเวลาก็ตอ้ งเอาไป
คืน ถ้าไม่อยากคืนก็จะต้องเสียใจ
ถาม สามีเพือ่ นตอนใกล้จะเสียชีวติ เขาขอฟังเพลงคลาสิก เขาบอกว่าจะทําให้จติ นิ่ง
สงบ
ตอบ เวลาฟังเพลงจะมีอารมณ์
ถาม ตอนนัน้ เขาโคม่า
ตอบ ถ้าไม่รู้สกึ ตัว ฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ฟังไม่รู้เรื่อง
ถาม ถ้าเขายังพอรับรู้ได้
ตอบ ฟังแล้วไม่แน่วา่ จะสงบหรือไม่ เพราะเสียงเพลงจะปลุกอารมณ์ข้นึ มา
ถาม ตอนนัน้ ทุกขเวทนาน่าจะทําให้ฟงั ไม่ได้ใช่ไหมคะ
ตอบ ทุกขเวทนาไม่ใช่ตวั ปัญหา ปัญหาอยู่ทท่ี กุ ข์ในอริยสัจ ๔ ทีอ่ ยู่ในจิตในใจ ทีเ่ กิด
จากความไม่อยากตาย จะรุนแรงกว่าความทุกข์ของร่างกาย ทีป่ ฏิบตั ธิ รรมกันนี้ก็
เพือ่ ดับทุกข์ในอริยสัจ ๔ ทุกข์ในจิต ไม่ใช่ทกุ ข์ในขันธ์ ในร่างกาย ทุกข์ในขันธ์ไม่
เป็ นปัญหา อย่างพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกนี้ ท่านนิพพานคือตายได้อย่าง
สบาย เพราะท่านไม่มที กุ ข์ในอริยสัจ ๔ ไม่มที กุ ข์ในจิต ทุกข์ในกายกับทุกข์ในจิต
นี้ เป็ นเหมือนนํา้ ในตุ่มกับนํา้ ในมหาสมุทร ถ้าจิตมีความสุข ความทุกข์ของ
ร่างกาย ซึง่ เป็ นเหมือนนํา้ ในตุ่ม จะไม่มกี าํ ลังสูก้ บั ความสุข ทีเ่ ป็ นเหมือนนํา้ ใน
มหาสมุทรได้ จิตของผู ้ทีบ่ ริสทุ ธิ์หรือจิตทีเ่ ข้าฌานสมาบัตไิ ด้ จะไม่เดือดร้อนกับ
ความเจ็บปวดของร่างกาย พวกทีเ่ ข้าฌานสมาบัตไิ ด้ เวลาจะตายก็เข้าฌานกัน
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พวกทีจ่ ติ บริสุทธิ์ก็ไม่ตอ้ งเข้าฌานก็ได้ เพราะจิตไม่มที กุ ข์ในอริยสัจ ๔ จิตรับรู้
ความเจ็บปวดของร่างกายได้ อย่างไม่สะทกสะท้าน ต่างฝ่ ายต่างอยู่
สิง่ ทีเ่ ราต้องทําก็คอื ทําให้ใจนิ่งสงบ ไม่ผลิตทุกข์ในอริยสัจ ๔ ขึ้นมา ต้องละ
ต้นเหตุของทุกข์ในอริยสัจ ๔ คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ในขณะทีต่ าย
ก็คอื ความไม่อยากตายนี่แหละ ถ้าไม่อยากตายก็จะทุกข์ทรมานใจ ถ้ายอมรับ
ความตาย ก็จะไม่ทกุ ข์ ความเจ็บปวดของร่างกายจะไม่เป็ นปัญหา ความทุกข์ใจ
ทีเ่ กี่ยวกับร่างกายมีอยู่ ๒ ประการคือ ความไม่อยากตายและความไม่อยากเจ็บ
ถ้าไม่อยากทุกข์ เวลาเจ็บก็ตอ้ งอย่าไม่อยากเจ็บ เวลาจะตายก็อย่าไม่อยากตาย
เวลานัง่ แล้วเจ็บก็อย่าเพิง่ ลุก พยายามทําใจให้น่งิ อย่าไปอยากให้ความเจ็บ
หายไป อย่าอยากจะหนีจากความเจ็บไป ถ้าละความอยากนี้ได้แล้ว จิตจะสงบ
เป็ นอุเบกขา ความทุกข์ใจก็จะหายไป ความทุกข์กายก็จะเจ็บเพียงนิดเดียว
ปัญหาไม่ได้อยู่ทค่ี วามเจ็บปวดของร่างกาย เพราะเป็ นธรรมดาของร่างกาย ทีเ่ กิด
มาแล้วก็ตอ้ งแก่เจ็บตายไปเป็ นธรรมดา เวทนา ก็มสี ุขเวทนา มีทกุ ขเวทนา มีไม่
สุขไม่ทกุ ขเวทนา สลับกันไป เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา ความจริงใจรับได้ทงั้ ๓ เวทนา
แต่ใจมีกเิ ลสก็เลยไปรักสุขเวทนา ชังทุกขเวทนา ก็เลยทําให้เกิดตัณหาขึ้นมา เกิด
ความอยาก อยากมีสุขอย่างเดียว ไม่อยากมีทกุ ข์ ก็เลยไปสร้างทุกข์ในอริยสัจ ๔
ขึ้นมา ซึง่ เป็ นเหมือนนํา้ ในมหาสมุทร ส่วนทุกข์ในขันธ์เป็ นเหมือนนํา้ ในตุ่มนํา้
นํา้ หนักต่างกันมาก ถ้าสามารถดับทุกข์ ในขนาดนํา้ ในมหาสมุทรได้ ทุกข์ในตุ่ม
นํา้ จะไม่เป็ นปัญหาเลย เหมือนไม้จิ้มฟันกับตะบอง เอาไม้จิ้มฟันเคาะหัวกับเอา
ไม้ตะบองเคาะหัว อย่างไหนจะเจ็บกว่ากัน ทุกข์ขนาดไม้จิ้มฟันนี้เราบังคับไม่ได้
แต่ทกุ ข์ขนาดไม้ตะบองนี่เราหยุดมันได้ แต่เราไม่หยุดกัน เพราะไม่เจริญสติ ไม่
นัง่ สมาธิ ไม่พจิ ารณาด้วยปัญญา ไม่พจิ ารณาไตรลักษณ์ ทีเ่ ป็ นเครื่องมือทีจ่ ะ
หยุดความทุกข์อนั ใหญ่หลวงได้ ส่วนความทุกข์เล็กๆน้อยๆของร่างกายนี้ เรา
หยุดไม่ได้ ต้องเป็ นไปตามธรรมชาติของเขา
ถาม ทุกข์ในมหาสมุทรอยู่ขนั้ ไหนคะ
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ตอบ อยู่ในใจของสัตว์โลกทุกขัน้ นอกจากใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านัน้
ถาม ส่วนทุกข์เท่าไม้จิ้มฟันนี่
ตอบ ทุกข์เท่าไม้จิ้มฟันนี่มอี ยู่ในร่างกายของทุกคน พอมีทกุ ข์เท่าไม้จิ้มฟัน ก็ไปสร้าง
ทุกข์ขนาดมหาสมุทรขึ้นมาอีก เพราะกลัวความเจ็บ เช่นเวลาหมอบอกจะฉีดยา
ปั๊บ กิเลสก็สร้างทุกข์มหาสมุทรขึ้นมาในใจ ทุกข์ใจนี้เราหยุดมันได้ถา้ มีสติสมาธิ
ปัญญา แต่เราไม่มกี นั พอร่างกายเจ็บขึ้นมานิด ใจก็ทกุ ข์ข้นึ มาใหญ่เลย ความ
ทุกข์ใหญ่อยู่ทใ่ี จ ต้องใช้ธรรมะดับทุกข์ใจ ต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ควบคุม
ใจไม่ให้คดิ ปรุงแต่ง อยากให้หายเจ็บ อยากให้ไม่ตาย คิดอย่างนี้ก็จะผลิตทุกข์
มหาสมุทรขึ้นมา ต้องทําใจให้น่งิ ให้วา่ งให้สงบตลอดเวลา หรือทําให้ใจยอมรับว่า
ตายเป็ นตาย เจ็บเป็ นเจ็บ
ถาม ต้องกลับมาทีป่ ฏิบตั ใิ ช่ไหมคะ
ตอบ ก็พูดมาตัง้ เกือบ ๗ ปี แล้ว เพิง่ ได้ข ้อสรุปวันนี้เอง ก็ยงั ดี ไม่สายเกินไป ตอนนี้
เริ่มปฏิบตั กิ นั แล้วใช่ไหม หรือต้องรอให้หมอบอกว่าเหลืออีก ๖ เดือน คนเราถ้า
ไม่จนตรอกมักจะไม่หาทีพ่ ง่ึ จะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ
ถาม คนป่ วยส่วนใหญ่เข้าใจว่าความเจ็บอยู่ทก่ี าย ไม่ใช่ทใ่ี จ
ตอบ เรื่องของความทุกข์ใจนี่จะไม่รู้กนั ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบตั ิ ถ้าคิดว่าความทุกข์
อยู่ทร่ี ่างกาย ก็จะทุ่มเทชีวติ จิตใจแก้ความทุกข์ทร่ี ่างกายอย่างเดียว ทัง้ ๆทีใ่ จทุกข์
อยู่ตลอดเวลา กลับมองไม่เห็นกัน
ถาม เพราะว่าเราอาศัยร่างกายอยู่
ตอบ เพราะเราหลงไปอาศัยมันเอง เพราะไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ
ทีท่ ่านสอนรูปงั อนัตตา ก็ไม่เข้าใจความหมาย ว่าร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเราเป็ น
อย่างไร เพราะเป็ นของเรามาตัง้ แต่เกิด พวกเราคิดอย่างนี้กนั ทัง้ นัน้ เพราะไม่รู้วา่
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ผูท้ ว่ี า่ เป็ นเราเป็ นของเรา ไม่ใช่ร่างกาย คิดกันไปเองว่าร่างกายเป็ นผูค้ ดิ แม้แต่
นักวิทยาศาสตร์ก็คดิ ว่า จิตใจเป็ นส่วนหนึ่งของร่างกาย ไม่ได้คดิ ว่าเป็ นคนละ
ส่วนกัน มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านัน้ ทีท่ รงรู้ได้ดว้ ยพระองค์เองว่าเป็ นคน
ละส่วนกัน หลังจากทีท่ รงปฏิบตั อิ ย่างอุกฤษฏ์ อดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน
เพราะคิดว่ากิเลสออกมาจากร่างกาย ถ้าไม่ให้ร่างกายรับประทานอาหาร กิเลสก็
จะต้องตาย แต่กเิ ลสไม่ตาย มีแต่ร่างกายทีจ่ ะตาย ก็ทรงรู้วา่ กิเลสไม่ได้อยู่ท่ี
ร่างกาย แต่อยู่ทใ่ี จ จึงต้องมาแก้กเิ ลสด้วยการภาวนา สมถะและวิปสั สนาภาวนา
จนได้ตรัสรู้ ทรงเห็นพระอริยสัจ ๔ ทีอ่ ยู่ในพระทัยของพระองค์ เห็นทุกข์ทเ่ี กิด
จากความอยากของพระองค์เอง เห็นความอยากเป็ นกิเลส เป็ นต้นเหตุของความ
ทุกข์ เห็นวิธีทจ่ี ะดับกิเลส ก็คอื สติสมาธิปญั ญา พอมีสติสมาธิปญั ญา ก็จะชนะ
กิเลสตัณหา ทุกข์ก็จะดับไป เป็ นการต่อสูร้ ะหว่างความเห็นของ ๒ ฝ่ าย
ความเห็นทีถ่ ูกกับความเห็นทีผ่ ดิ พอความเห็นทีถ่ ูกทําลายความเห็นทีผ่ ดิ ได้ ใจก็
จะไม่ผลิตความทุกข์ข้นึ มา
ถ้ามองร่างกายของเรา เหมือนเรามองร่างกายของคนอืน่ ได้ เราก็จะไม่ทกุ ข์เลย
เพราะร่างกายของเรามันไม่ใช่ของเราจริงๆ เป็ นเหมือนของคนอืน่ แต่เราไม่มอง
อย่างนัน้ เพราะมีความเห็นผิด เห็นว่าเป็ นของเรา วิธีทจ่ี ะมองให้เห็นก็ตอ้ งเข้าไป
ในสมาธิ ทําจิตให้เป็ นอุเบกขา พอเป็ นอุเบกขาแล้วทุกอย่างจะไม่เป็ นของเรา จิต
จะแยกออกจากร่างกายชัว่ คราว เป็ นอุเบกขาชัว่ คราว พอได้อเุ บกขาแล้ว ก็จะรู้
ว่าหลักของจิตก็คอื จุดอุเบกขานี่เอง
พอออกจากสมาธิก็ตอ้ งใช้ปญั ญา
ประคับประคองไว้ ด้วยการไม่ยดึ ไม่ตดิ ถ้ายึดติดจะออกจากอุเบกขาทันที จะ
วิตกกังวล จะห่วง จะอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ข้นึ มาทันที ถ้ามองว่าไม่ใช่
เป็ นของเรา ก็จะไม่ตอ้ งวิตกกังวล ไม่ห่วง ต้องใช้ปญั ญาสอนใจ ว่าร่างกายนี้เป็ น
เหมือนร่างกายของคนอืน่ ถ้าไม่ห่วงร่างกายของคนอืน่ ก็ไม่ตอ้ งห่วงร่างกายนี้
ถาม เราคิดตามกิเลส
ตอบ ตามกิเลสไม่ได้ ต้องหยุดกิเลส ต้องนัง่ สมาธิ ก็จะหยุดกิเลสได้
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ถาม แต่มนั ยากเพราะความผูกพัน
ตอบ ยากเพราะตามกิเลสจนติดเป็ นนิสยั
ถาม แต่ความจริงมันยาก เพราะความผูกพันสายโลหิต
ตอบ ความห่วงใยเป็ นตัวกัดกร่อนจิตใจ ถ้าเห็นว่าเราทุกข์ทรมาน เพราะไปยึดติดกับ
ร่างกายของคนอืน่ เราก็จะตัดความยึดติด เพราะไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจ ถ้า
ไม่เห็นความทุกข์ทรมานใจของเรา กลับไปเห็นว่าเป็ นสายเลือด เป็ นของเรา ก็จะ
ไม่ยอมตัดความยึดติด ถ้าสามารถทําใจให้สงบได้เพียงครัง้ เดียว จะเห็นความ
แตกต่างระหว่างความสงบกับความวุน่ วายใจ ทีเ่ กิดจากการไปกังวลกับเรื่อง
สายเลือด เรื่องของเราของเขา ก็จะทําให้เห็นโทษของความเห็นผิดและจะตัดได้
เพราะรู้วา่ เป็ นต้นเหตุทจ่ี ะทําให้ทกุ ข์ทรมานใจ
ต้องปฏิบตั ถิ งึ จะเห็นถึงจะรู้ รู้วา่ ความเห็นผิดนี้ เป็ นผูส้ ร้างความทุกข์ให้กบั เรา
ไม่ได้ทาํ ให้เรามีความสุขเลย เพราะเป็ นความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ น
ดอกบัว ต้องเอาความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้ามาใช้ถงึ จะถูก คือสัมมาทิฐิ
ความเห็นชอบ ได้แก่สพั เพธัมมาอนัตตา สัพเพสังขาราอนิจจา สัพเพสังขาราทุก
ขา ทีเ่ ป็ นความเห็นทีถ่ ูกต้อง ต้องเห็นแบบนี้ ต้องปฏิบตั ถิ งึ จะเข้าถึงความจริงนี้
ได้ ตอนนี้เรายืนดูอยู่ฟากนี้ ความจริงอยู่ฟากโน้น สิง่ ทีข่ วางกัน้ เราอยู่ก็คอื แม่นาํ้
ทีเ่ ราต้องว่ายข้าม แต่เราไม่ยอมว่ายกัน กลัวจมนํา้
ถาม ท่านอาจารย์พยายามสอน แต่พวกเราก็ยงั ทําไม่ได้
ตอบ ไม่ยอมลงนํา้ กัน ไม่ไปอยู่จาํ พรรษา ยังติดอยู่กบั เรื่องนัน้ เรื่องนี้ กับคนนัน้ คนนี้
อยู่ ต้องตัดหมด รู ปเสียงกลิน่ รส ลาภ ยศ สรรเสริญ เพราะเป็ นบ่วงทีผ่ ูกเราไว้
ไม่ให้เราข้ามไปฝากโน้นได้ ความติดสุข ความกลัวความทุกข์ยากลําบาก เป็ น
อุปสรรค ต้องคิดว่าเป็ นเหมือนการผ่าตัด ผ่าแล้วโรคหาย ถ้าไม่ผ่าก็จะเจ็บไป
เรื่อยๆ ไม่มวี นั หาย ถ้ายอมเจ็บยอมให้ผ่า พอแผลหายแล้วความเจ็บก็จะหายไป
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ตลอดเลย การปฏิบตั นิ ่พี ระพุทธเจ้าทรงรับประกันไว้แล้วว่า เจ็บอย่างมากก็ไม่
เกิน ๗ ปี ถ้าเก่งถ้าฉลาด มีบญ
ุ บารมีมากก็เพียง ๗ วัน ต้องเจ็บทุกคนถึงจะหาย
ตอนนี้ตอ้ งพยายามฝึ กตายและฝึ กเจ็บกันให้ได้ เอา ๒ ข้อนี้ก่อน ให้หดั อยู่กบั
ความเจ็บ เวลาเจ็บก็ใช้สมาธิ ใช้ธรรมโอสถรักษา ไม่ตอ้ งหายาแก้ปวดมา
รับประทาน นัง่ สมาธิแทน บริกรรมพุทโธๆไป อย่างหลวงปู่มนตอนที
ั่
ท่ ่านปวด
ท้องมากๆ ตอนต้นท่านก็หายาต้มกิน กินอย่างไรก็ไม่หาย ในทีส่ ุดท่านก็โยนยา
ทิ้งไปหมดเลย นัง่ สมาธิเข้าฌานไป แยกกายออกจากเวทนาออกจากจิต จิตรวม
ลงเข้าสู่สมาธิ พอออกจากสมาธิโรคหายไปหมดเลย เวลานัง่ สมาธิแล้วเจ็บก็
บริกรรมพุทโธๆให้ถไ่ี ปเลย ฝากเป็ นฝากตายไว้กับพุทโธ ไม่ยอมลุก ยอมตายไป
กับความเจ็บ ถ้าไม่ตายก็ตอ้ งสงบ ผ่านความเจ็บไปได้ ต้องทําอย่างนี้ถงึ จะผ่าน
ไปได้
ถาม พอนัง่ แป๊ บเดียวก็คนั บ้าง มดมากัดบ้าง
ตอบ ปล่อยให้กดั ไป ปล่อยให้คนั ไป บริกรรมพุทโธๆไป พุทโธนี่แหละจะทําให้สงบได้
ถ้าไม่บริกรรมพุทโธก็จะไม่สงบ
ถาม พอคันก็ขอเกาก่อน
ตอบ เกาไม่ได้ จะเสียสมาธิ ใจจะแกว่งไปแกว่งมา ต้องให้ใจอยู่กบั อารมณ์เดียว ทําไป
เถิดไม่ยากหรอก ขอให้เอาจริงเอาจัง เอาเป็ นเอาตาย ให้ตายไปกับพุทโธเลย
ถาม นัง่ ประมาณชัว่ โมงกว่าๆ จะปวดมากเลยค่ะ จากนัน้ ก็บอกว่าเดีย๋ วก็หายเอง แล้ว
มันก็หาย อยากทราบว่าจะเจ็บขึ้นไปเรื่อยๆไหมคะ
ตอบ หลวงตาท่านแสดงไว้ว่ามี ๓ ระดับ ระดับหนู ระดับหมู ระดับช้าง อะไรอย่างนี้
ถ้านัง่ ไปเรื่อยๆไม่ลกุ พอตัวแรกดับไปสักระยะหนึ่ง ตัวที่ ๒ ก็เกิดโผล่ข้นึ แล้วก็
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จะไปเจอตัวที่ ๓ ทีเ่ ป็ นเหมือนช้าง อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เหมือนจะระเบิด
ออกไป
ถาม ถ้าผ่านระดับที่ ๓ ไปแล้ว จะไม่มคี วามปวดแล้วหรือคะ
ตอบ จะไม่กลัวความปวด ไม่ทกุ ข์กบั ความปวด
ถาม ความเจ็บปวดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ตอบ ความเจ็บของร่างกายเหมือนกัน แต่ความทุกข์ทรมานใจไม่เหมือน อยู่ทก่ี ลัวมาก
หรือกลัวน้อย กลัวมากก็จะทุกข์มาก กลัวน้อยก็จะทุกข์นอ้ ย
ถาม ตอนนี้จะคิดอยู่อย่างเดียวว่า เดีย๋ วความเจ็บก็หาย
ตอบ ถ้าหายได้ก็ดี ควรคิดว่าหายก็ได้ ไม่หายก็ได้ ถ้าคิดว่าหายแล้วไม่หาย จะเกิด
ความทุกข์ใจขึ้นมา
ถาม ตอนนี้มนั หายอยู่ค่ะ กลัวต่อไปจะไม่หาย
ตอบ ต้องคิดว่าหายก็ได้ ไม่หายก็ได้ บังคับเขาไม่ได้ แต่บงั คับใจได้ บังคับใจไม่ให้
วุน่ วาย จะไม่หายก็ได้ จะหายก็ได้ หายแล้วก็ตอ้ งกลับมาใหม่ ให้คดิ อย่างนี้ ไม่
ต้องดีใจเวลาหาย ไม่อย่างนัน้ เวลากลับมาใหม่ จะเสียใจ ให้เห็นอนิจจัง มีมามีไป
เป็ นธรรมดา ต้องรับกับสภาพ เหมือนกับรับสภาพนํา้ ท่วม ปี น้ ีนาํ้ ท่วม อีกเดือน
๒ เดือน นํา้ ก็หายไป ปี หน้าก็กลับมาท่วมใหม่ ต้องอยู่กบั เขาไป ความเจ็บก็
เช่นเดียวกัน เจ็บแล้วหายไป เดีย๋ วก็กลับมาเจ็บใหม่ เป็ นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็หาย
เดีย๋ วก็ตอ้ งกลับมาเป็ นใหม่ เป็ นอย่างนี้ไปจนกว่าร่างกายตายไป ไม่ใช่ประเด็น
สําคัญ ประเด็นสําคัญอยู่ทใ่ี จ ว่าจะรับได้หรือไม่ ใจไม่หวันไหว
่ ไม่หวาดกลัว ไม่
วิตกกังวล มาก็ได้ไม่มาก็ได้ เราก็อยู่ของเราไป ใจมีหน้าทีร่ บั รู้ก็รบั รู้ไป
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ปัญหาของใจคือไม่ยอมรับรู้ทกุ ขเวทนา รับรู้แต่สุขเวทนา พอทุกขเวทนามาก็ไม่
อยากจะรับรู้ เหมือนกับการรับข่าวสาร ถ้าข่าวดีจะรับฟัง ถ้าข่าวร้ายจะไม่รบั ฟัง
ต้องรับฟังทัง้ ข่าวดีทงั้ ข่าวร้าย ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม ต้องรับรู้ได้หมด ใจไม่ได้
เป็ นอะไรกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับร่างกาย เป็ นเพียงผูร้ บั รู้เท่านัน้ เอง ถ้ารับรู้
เฉยๆ ก็จะไม่เป็ นปัญหาอะไร ถ้ามีอคติ มีรกั มีชงั ก็จะเป็ นปัญหาขึ้นมา เวลารับรู้
สิง่ ทีด่ กี ็ชอบ ก็จะเกิดตัณหาความอยากให้อยู่ไปนานๆ จะเกิดความทุกข์ใจ
ความวิตกกังวล กลัวจะจากไป ถ้าไปเจอสิง่ ทีไ่ ม่ชอบก็อยากให้หายไป ก็เกิด
ความทุกข์ทรมานใจ เวลาไม่หาย ต้องอยู่กบั เขา ก็จะรู้สกึ ทุกข์ทรมานใจ ถ้า
ยอมรับได้ทงั้ ๒ ส่วน ไม่มอี คติ ไม่รกั ไม่ชงั ก็จะไม่ทกุ ข์ มาแบบไหนก็ได้ ไม่รกั
ไม่ชงั เฉยๆ ต้องคิดอย่างนี้ ต้องไม่มอี คติ พวกเรารักความสุข เกลียดความทุกข์
กัน พอความสุขมา ก็อยากให้สุขไปนานๆ พอความทุกข์มา ก็อยากให้หายไป
เร็วๆ เวลาไม่สบาย ก็อยากจะให้หายเร็วๆ พอหายแล้วก็ไม่อยากจะให้กลับมาอีก
แสดงว่าใจไม่เป็ นกลาง ยังมีอคติ มีรกั มีชงั จึงต้องฝึ กสติ เจริญสมาธิ ใช้ปญั ญา
ทีจ่ ะคอยรักษาใจให้อยูต่ รงกลาง ให้สกั แต่วา่ รู้ รับรู้เฉยๆ รู้แล้วไม่มปี ฏิกริ ิยา
ตอบโต้ ไม่ยนิ ดี ไม่ยนิ ร้าย
ถาม ตัวทีก่ ระเพือ่ มตามกิเลสตัณหา กับตัวทีร่ ู้เป็ นคนละตัว ใช่ไหมคะ
ตอบ ตัวรู้นนั ่ แหละทีก่ ระเพือ่ ม ตัวรู้เป็ นเหมือนนํา้ ส่วนกิเลสตัณหาเป็ นเหมือนก้อนอิฐ
ทีเ่ ราโยนใส่ไปในนํา้ พอโยนเข้าไปนํา้ ก็จะกระเพือ่ ม ถ้ามีสติสมาธิปํญญา ก็จะไม่
กระเพือ่ ม ถ้านํา้ เป็ นนํา้ แข็ง เวลาโยนก้อนหินลงไป ก็จะไม่กระเพือ่ ม ต้องทําใจ
ให้เย็นเหมือนนํา้ แข็ง ไม่กระเพือ่ มกับอารมณ์ต่างๆ กับรูปเสียงกลิน่ รส กับ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีใ่ จสัมผัสรับรู้ ส่งข่าวร้ายมาก็ไม่กระเพือ่ ม ส่งข่าวดีมาก็ไม่
กระเพือ่ ม เฉยๆ รู้วา่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใจ ใจไม่มสี ่วนได้ส่วนเสียกับข่าวดีหรือ
ข่าวร้าย ได้อะไรมามากเท่าไหร่ ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดี เสียอะไรไปเท่าไหร่ก็
เหมือนกับไม่ได้เสีย เพราะไม่ใช่ของเรา ไม่มอี ะไรทําลายใจได้ แม้แต่ระเบิด
นิวเคลียร์ก็ทาํ ลายใจไม่ได้ เพราะใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้กบั ร่างกายนี้ ใจอยู่อกี ทีห่ นึ่ง
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อยู่อกี มิตหิ นึ่ง อยู่อกี ภูมหิ นึ่ง ร่างกายอยู่ในโลกธาตุ โลกของดินนํา้ ลมไฟ แต่ใจ
อยู่ในโลกทิพย์
ถาม คนทีบ่ าปมากๆ ตายไปต้องไปตกนรก คือโดนลงโทษ ตัวไหนทีโ่ ดนลงโทษ
ตอบ ก็ตวั ใจนี่แหละ ตัวทีเ่ ป็ นเจ้านายของร่างกาย แต่นรกไม่ได้เป็ นสถานทีเ่ หมือนคุก
คลองเปรม แต่อยู่ในใจทีท่ กุ ข์รอ้ น
ถาม ไม่ใช่ไปโดนลงโทษตอนสิ้นชีวติ ไปแล้วใช่ไหม
ตอบ เป็ นทัง้ ในปัจจุบนั เวลาทีค่ ดิ ร้าย คิดไม่ดใี จก็รอ้ นเป็ นนรกขึ้นมา พอคิดดีก็เย็นลง
มา
ถาม แล้วตอนตายไปแล้ว
ตอบ อยู่ทค่ี วามคิดของใจในตอนนัน้ ถ้าคิดดีก็จะไปดี คิดไม่ดกี ็จะไปไม่ดี จะคิดดี
หรือไม่ดี อยู่ทก่ี ารกระทําในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ ถ้าทําดีคดิ ดีมากกว่าทําไม่ดคี ดิ ไม่ดี
ก็จะไปดี ไปสู่สุคติ ถ้าทําไม่ดคี ดิ ไม่ดมี ากกว่าทําดีคดิ ดี ก็จะไปไม่ดี ไปสู่ทคุ ติ
เวลาตายไป จะเป็ นเหมือนตอนทีเ่ รานอนหลับฝันไป บางทีก็ฝนั ดี บางทีก็ฝนั ร้าย
ถ้าฝันร้ายก็เป็ นผลของบาป ถ้าฝันดีก็เป็ นของบุญ ตอนทีจ่ ะตาย บุญกับบาปก็จะ
แข่งกัน ถ้าบุญมีกาํ ลังมากกว่า ก็จะดึงใจไปสู่สุคติ ถ้าบาปมีกาํ ลังมากกว่า ก็จะ
ดึงใจไปสู่ทคุ ติ ถ้าบุญกับบาปมีกาํ ลังเท่ากัน ก็กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ มาสร้าง
บาปสร้างบุญใหม่ ไม่ตอ้ งไปสู่สุคติหรือทุคติ
ถาม ไม่ตอ้ งไปใช้บาปก่อนใช่ไหม
ตอบ ไม่ตอ้ ง เวลาทําบุญก็จะสร้างกําลังของบุญให้มากขึ้น เวลาทําบาป ก็จะสร้างกําลัง
ของบาปให้มากขึ้น บุญกับบาปจะต่อสูก้ นั ถ้าบุญมีกาํ ลังมากกว่า ก็จะสร้าง
สวรรค์ ถ้าบาปมีกาํ ลังมากกว่าก็จะสร้างนรก พระอริยบุคคลตัง้ แต่พระโสดาบัน
30

ขึ้นไป จะไม่สร้างบาปจะสร้างแต่บญ
ุ อย่างเดียว กําลังบุญจึงมีมากกว่า ทําให้จิต
ของท่านสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพระนิพพาน พอถึงพระนิพพานแล้ว บุญก็จะไม่
เสือ่ มหมดกําลัง ถ้าสร้างบุญในระดับทานศีลสมาธิจะเสือ่ มได้ ถ้าสร้างบุญใน
ระดับปัญญาจะไม่เสือ่ ม ได้บญ
ุ ขัน้ ไหนแล้วก็จะไม่เสือ่ มลงมา ถ้าได้บญ
ุ ระดับ
โสดาบัน ก็จะอยู่ในระดับโสดาบันไป ไม่มวี นั เสือ่ มลงมาเป็ นปุถชุ น ถ้าได้ขนั้
อนาคามี ก็จะอยู่ในขัน้ ของพระอนาคามี ถ้าได้ขนั้ ของพระอรหันต์ ก็จะอยู่ในขัน้
ของพระอรหันต์ บาปเก่าๆจะไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะผลิตผลให้เกิดขึ้นในใจได้ เพราะ
บุญมีกาํ ลังมากกว่า
การต่อสูร้ ะหว่างบุญกับบาปมีอยู่ภายในใจตลอดเวลา หลวงตาท่านว่ากิเลสกับ
ธรรมเป็ นคู่ต่อสูก้ นั ถ้าสร้างพลังธรรมให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปกิเลสจะไม่
สามารถผลิตผลบาปให้กบั เราได้ จะผลิตแต่บญ
ุ อย่างเดียว อย่างพระโพธิสตั ว์
ทุกภพทุกชาติทท่ี ่านกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ จะมาทําบุญเสมอ แล้วก็จะกลับไป
เกิดเป็ นเทพ แล้วก็กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์มาสร้างบารมีใหม่ เช่นพระเวสสันดร
ท่านกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์สร้างทานบารมีอย่างเต็มที่ พอตายไปท่านก็ไปเกิดบน
สวรรค์ พอลงมาจากสวรรค์ ก็มาเกิดเป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ มาสร้างบุญใหม่อกี
สร้างอย่างเต็มทีเ่ ลย จึงได้ตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้า
ขอให้ทาํ บุญไปเรื่อยๆ ไม่ขาดทุน ทําไปเถิด ทานศีลภาวนา ทําได้เท่าไรเป็ นของ
เราหมดเลย บุญจะผลิตแต่สวรรค์ ผลิตแต่ความสุข จะไม่ไปเกิดในอบาย เพราะ
กําลังของบุญจะมีกาํ ลังมากกว่าบาป เหมือนชักเย่อกัน ถ้าข้างหนึ่งมีคนเดียว อีก
ข้างหนึ่งมี ๕ คน จะไปทางไหน ถ้าไม่ไปทาง ๕ คน ถ้าทําบุญ ๕ ครัง้ ทําบาป
ครัง้ เดียว บุญก็ตอ้ งมีกาํ ลังมากกว่า ถ้าทําบาป ๕ ครัง้ ทําบุญครัง้ เดียว บาปก็จะ
มีกาํ ลังมากกว่า พวกเราชอบทําบุญ ชอบรักษาศีล ชอบภาวนากันอยู่แล้ว ต้อง
ไปสู่สุคติอย่างแน่นอน
ถาม เราเน้นทําแต่ทานกับศีล ไม่ค่อยภาวนากัน
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ตอบ ก็เลยไม่ได้บญ
ุ ขัน้ สูงและถาวร บุญทีไ่ ม่เสือ่ ม
ถาม ได้แค่เป็ นเทวดา
ตอบ จากเทวดาก็ตอ้ งกลับมาเป็ นมนุษย์ใหม่ มาสร้างบุญใหม่ ก็ยงั ดีกว่าไปทําบาป
อย่าให้บาปมีกาํ ลังมากกว่าบุญ
วิหารธรรมคือเครื่องอยู่ระหว่างจิตทีบ่ ริสุทธิ์กบั ขันธ์ จิตทีบ่ ริสุทธิ์ไม่ได้ภาวนาเพือ่
ตัดกิเลส เพราะไม่มกี เิ ลสจะให้ตดั แต่ขนั ธ์ตอ้ งการพักผ่อนหลับนอน เวลาทํา
สมาธิก็เป็ นการพักขันธ์ พักทัง้ ร่างกาย พักทัง้ จิตใจ พักสังขารความคิดปรุงแต่ง
พระอรหันต์กบั พระพุทธเจ้าเข้าสมาธิ เพือ่ พักผ่อนร่างกายและจิตใจ ถ้านอนหลับ
จะพักแต่ร่างกายอย่างเดียว จิตใจยังทํางานได้ สังขารยังปรุงแต่งได้อยู่ ถ้านอน
หลับสนิทไม่ฝนั ตื่นขึ้นมาร่างกายและจิตใจจะสดชื่นเบิกบานกว่าเวลานอนหลับ
แล้วฝันไป
ถาม ฝันของพระอรหันต์เป็ นเหมือนของปุถชุ นไหมคะ
ตอบ ไม่เหมือน ไม่ฝนั เรื่องกิเลส
ถาม พระอรหันต์ยงั ฝันอยู่หรือคะ
ตอบ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังทํางานอยู่
ถาม จิตสงบแล้ว ว่างแล้ว
ตอบ คําว่าว่างไม่ได้หมายความว่าหยุดทํางาน คําว่าว่างคือว่างจากกิเลสตัณหา ไม่ปรุง
แต่งไปตามกิเลสตัณหา ถ้าเข้าสมาธิก็จะหยุดความคิดปรุงแต่ง ร่างกายก็ได้พกั
ท่านถึงต้องเดินจงกรมนัง่ สมาธิ ถ้านัง่ มากๆ ร่างกายก็ปวดเมือ่ ย ต้องเปลีย่ น
อิริยาบถ อย่างนี้เรียกว่าวิหารธรรม เพือ่ การอยู่อย่างสุขสบายระหว่างขันธ์กบั จิต
จิตต้องการพักผ่อนในสมาธิ ร่างกายต้องการเปลีย่ นอิริยาบถ พักผ่อนหลับนอน
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รับประทานอาหาร ไม่ใช่เป็ นพระอรหันต์แล้วไม่ตอ้ งกินข้าว เพราะไม่มคี วาม
อยากแล้ว ร่างกายของพระอรหันต์กบั ของปุถชุ นนี้เหมือนกัน แต่จติ ของพระ
อรหันต์กบั ปุถชุ นนี้ไม่เหมือนกัน เป็ นจิตทีไ่ ม่มกี เิ ลสกับจิตทีม่ กี เิ ลส ขันธ์เป็ น
เครื่องมือของจิต ถ้าจิตมีกเิ ลสก็จะคิดไปในทางกิเลส คิดอยากเป็ นใหญ่เป็ นโต
อยากรํา่ อยากรวย อยากเป็ นนัน่ เป็ นนี่ ถ้าไม่มกี เิ ลสก็จะไม่คดิ ไปในทางนัน้ จะ
เฉยๆ เป็ นอะไรก็ได้ ให้เป็ นอะไรก็เป็ น ถ้าหลีกเลีย่ งไม่ได้ก็ตอ้ งเป็ น แต่จริงๆ
แล้วไม่อยากเป็ นอะไรทัง้ นัน้ ถ้ายังอยู่ในโลกสมมุติ ถ้าตัง้ ให้เป็ นสังฆราชก็ตอ้ ง
เป็ น
ถาม คนทีอ่ ยากเป็ นก็แสดงว่ายัง
ตอบ ยังมีกเิ ลส ถ้าเป็ นแต่ไม่ได้อยาก ก็ไม่ได้เป็ นกิเลส หลวงตาเคยเล่าเรื่องสมเด็จ
พระสังฆราชวัดบวรฯองค์ก่อนว่า เวลาท่านไปรับพัดยศกลับมาวัด ท่านให้คนขับ
ส่งลงทีป่ ระตูหลังวัด แล้วก็บอกให้เอาพัดยศไปลงหน้าวัด เพราะมีญาติโยมกําลัง
รอรับเสด็จสังฆราชอยู่
ถาม แต่ตวั ท่านเองลงหลังวัด
ตอบ ท่านลงหลังวัดแล้วเข้ากุฏไิ ปเลย แล้วสังคนขั
่ บให้เอาพัดยศเอาสังฆราชไป ตัว
ท่านไม่ได้เป็ นสังฆราช ท่านเป็ นหลวงตาชื่น
ถาม พัดยศของหลวงตาก็ตงั้ ไว้บนศาลา ใครอยากเจอพระธรรมวิสุทธิมงคลก็ให้ข้นึ ไป
ข้างบน ใครอยากพบหลวงตาก็ให้ลงมาข้างล่าง
ตอบ ท่านรับด้วยความจํายอม เพราะอยู่ในโลกสมมุติ ถ้าไม่รบั แล้วจะเสียมารยาท แต่
ใจไม่มคี วามอยากได้เลย
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กัณฑ์ท่ี ๔๓๐

อยู่กบั ความจริง
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

วันนี้มาจํานวนพอดี ไม่แน่นศาลา นัง่ สบายๆ เป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่มอี ะไรเทีย่ ง
แท้แน่นอน จึงไม่ควรสําคัญมันหมาย
่
ว่าจะต้องเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ควรปล่อยให้
เป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย อยู่กบั ความจริง ถ้าอยู่กบั ความจริงได้ก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้าอยู่ไม่ได้
ก็จะทุกข์ แต่ใจของพวกเราไม่ชอบอยู่กบั ความจริง ชอบอยู่กบั ความฝัน จึงมักจะพบกับ
ความทุกข์อยู่เรื่อยๆ เพราะไม่รู้ธรรมชาติของใจว่า ความสุขของใจอยู่ทค่ี วามพอใจกับ
ความจริงทีป่ รากฏขึ้น ใจถูกความหลงหลอกให้เห็นว่า ความสุขอยู่ทก่ี ารได้สง่ิ นัน้ มีส่งิ นี้
แต่ไม่เคยพิจารณาเลยว่า หลังจากทีไ่ ด้มาแล้วเป็ นอย่างไร มีความสุขหรือมีความทุกข์
มากกว่ากัน ในขณะทีอ่ ยากได้ ก็ไม่รู้วา่ กําลังมีความทุกข์แล้ว เพราะไม่มคี วามพอนัน่ เอง
ไม่รู้วา่ จุดอิม่ พออยู่ตรงไหน จุดของความอิม่ พอของใจ ก็อยู่ทค่ี วามสงบนี่เอง ทีฝ่ ึ กนัง่
สมาธิกนั นี้ ก็เพือ่ ให้ใจได้เข้าถึงจุดอิม่ พอ เพียงแต่วา่ เราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้
ตลอดเวลา อยู่ได้ชวั ่ ระยะหนึ่งแล้วก็ตอ้ งถอนออกมา แต่ก็จะได้สมั ผัสรับรู้วา่ จุดของ
ความอิม่ พอนัน้ ไม่ได้อยู่ข ้างนอก ไม่ได้อยู่กบั สิง่ ต่างๆ แต่อยู่ภายในใจ อยู่ทค่ี วามสงบ
ของใจนี่เอง พอได้ความสงบนี้แล้ว ก็จะรู้วา่ ต้องรักษาความสงบนี้ให้ได้ เพราะไม่มอี ะไร
ทีจ่ ะให้ความสุขเท่ากับความสงบนี้
ดังนัน้ เวลาออกจากความสงบแล้ว ก็ตอ้ งใช้สติคอยควบคุมใจ ให้อยู่ในความสงบต่อไป
ใช้ปญั ญาสอนใจ ไม่ให้ไปหลงไปอยากกับสิง่ ต่างๆ เพราะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้ว
ความสงบก็จะถูกทําลายไป ถ้ามีสติมปี ญั ญา ก็จะรู้วา่ ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเอา
ความสงบ หรือเอาสิง่ ทีอ่ ยากได้อยากมีอยากเป็ น ถ้าอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ก็จะต้องดิ้นรน
แสวงหามา ก็จะทําให้ความสงบทีม่ อี ยู่ในใจหายไป พอได้สง่ิ ทีอ่ ยากจะได้มาแล้ว ก็จะ
เห็นว่าความสุขทีไ่ ด้มา กับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบนัน้ ต่างกันเหมือนฟ้ ากับดิน
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ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบนี้ มีนาํ้ หนักมากกว่าความสุขทัง้ หลายในโลกนี้ ดังที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า ไม่มสี ุขใดในโลกนี้ จะดีเท่ากับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ
พอทําจิตใจให้สงบได้แล้ว ก็จะเห็นความจริงนี้ปรากฏขึ้นมาในใจ จะรู้วา่ นี่คอื ความสุขที่
ต้องสร้างให้มอี ยู่เรื่อยๆ ต้องรักษาให้มอี ยูเ่ รื่อยๆ แต่เนื่องจากใจยังอยู่ภายใต้อทิ ธิพล
ของโมหะความหลง พอออกจากสมาธิมาสัมผัสรับรู้กบั รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ สัมผัส
รับรู้กบั เวทนาสัญญาสังขาร ความรู้สกึ ความคิดปรุงแต่ง ความจําได้หมายรู้ ก็จะเกิด
ตัณหาความอยากได้ อยากมีอยากเป็ น ถ้ามีสติปญั ญาคอยสอนใจให้เห็นว่า เวลาเกิด
ความอยาก ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบจะหายไป ถ้าอยากจะรักษาความสุข ทีเ่ กิดจาก
ความสงบนี้ ก็ตอ้ งละความอยากได้ พอละความอยากได้ จิตก็จะกลับเข้าสู่ความสงบ
เป็ นสิง่ ทีจ่ ะรู้ดว้ ยตนเอง จะรู้วา่ จะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร หลังจากทีไ่ ด้ความสุขจากความ
สงบแล้ว
พอออกจากสมาธิแล้ว ถ้าจะรักษาความสงบ ก็ตอ้ งควบคุมไม่ให้ใจกระเพือ่ ม ด้วยการ
อยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ด้วยการสอนใจให้เห็นว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ ยากได้ อยากมี อยาก
เป็ นนัน้ เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็ นทุกข์ เพราะความอยากเป็ น
ต้นเหตุ ถ้ามีมรรคคือสติปญั ญาสอนใจเตือนใจว่า การรักษาความสงบนี้ดที ส่ี ุด ดีกว่า
อะไรทัง้ หมดในโลกนี้ ก็จะละความอยากได้ กลับเข้าสู่ความสงบความสุขได้ ถ้ารู้วา่ สิง่
ต่างๆทีอ่ ยากได้นนั้ ไม่ใช่ของเรา ไม่สามารถควบคุมบังคับให้อยู่กบั เราไปได้ตลอด เช่น
ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ บางเวลาก็อยู่กบั เรา บางเวลาก็ไม่อยู่กบั เรา เพราะ
เป็ นอนิจจังด้วย มีเจริญมีเสื่อม มีเกิดมีดบั มีมามีไปเป็ นธรรมดา พอได้สมาธิแล้วการ
ปฏิบตั จิ ะหมุนไปเอง พอออกจากสมาธิแล้วจะเห็นความจําเป็ นของการเจริญสติปญั ญา
ถ้าไม่เจริญความหลงจะหลอก ให้ไปอยากเสพรูปเสียงกลิน่ รส ให้ไปอยากเป็ นนัน่ เป็ นนี่
ขึ้นมา จะทําให้ทกุ ข์ใจวุน่ วายใจ การปฏิบตั สิ ู่อริยมรรคอริยผลต้องมีสมาธิก่อน ถ้าไม่มี
สมาธิจะไม่เห็นความแตกต่าง ของความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ กับความสุขทีไ่ ด้จากสิง่
ต่างๆ เช่นรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ จะหลงติดอยู่กบั รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ถ้านัง่
สมาธิทาํ จิตให้สงบได้แล้ว จะเห็นความแตกต่างของความสุข ๒ ชนิดนี้ คือความสุขที่
เกิดจากความสงบ กับความสุขทีเ่ กิดจากการเสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ จากการได้
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ลาภยศสรรเสริญ จะรู้วา่ จะต้องรักษาความสุขภายในใจให้ได้ จะคิดออกหาสถานทีส่ งบ
วิเวก เพือ่ รักษาและเจริญความสงบนี้ ให้ได้อย่างต่อเนื่อง ให้ได้ตลอดเวลา เพราะถ้าอยู่
กับสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่สงบ จะทําให้ความสงบอยู่ได้ไม่นาน จะถูกสิง่ ยัวยวนกวนใจต่
่
างๆ
คอยล่อคอยหลอกให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมา
ผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ความสุขภายในใจทีถ่ าวร จึงต้องปลีกวิเวกไปอยู่ตามลําพัง เพือ่ สร้าง
ความสุขภายในใจ ให้มอี ยู่อย่างต่อเนื่องและถาวร ถ้าอยู่กบั สิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่สงบจะทํา
ยาก ถ้าต้องการความสุขทีแ่ ท้จริง ก็ตอ้ งนัง่ สมาธิทาํ ใจให้สงบให้ได้ ก่อนทีจ่ ะได้สมาธิก็
ต้องมีสติก่อน ถ้าไม่มสี ติเวลานัง่ สมาธิกจ็ ะคิดฟุ้งซ่าน จะไม่สงบ ถ้ามีสติก็จะสามารถดึง
ใจไม่ให้คดิ ฟุ้งซ่านได้ ให้อยู่กบั การบริกรรมพุทโธๆ หรืออยู่กบั การดูลมหายใจเข้าออก
อย่างต่อเนื่องได้ ไม่เผลอไปคิดเรื่องต่างๆ ภายในเวลา ๕ นาที ๑๐ นาที จิตก็จะเข้าสู่
ความสงบได้ สติจงึ เป็ นธรรมทีส่ าํ คัญอย่างมากต่อการเจริญสมาธิ และต่อการรักษา
ความสงบสุข หลังจากออกจากสมาธิมาแล้ว ด้วยการเจริญปัญญา เป้ าหมายแรกของผู ้
ปฏิบตั ิ จึงอยู่ทก่ี ารเจริญสติ ทีต่ อ้ งทําอย่างจริงจัง ทําอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ขาดตอน
เพราะเวลาใดทีข่ าดสติ เวลานัน้ จะเผลอไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ บางทีนานเป็ นเวลาหลาย
ชัว่ โมงเลย กว่าจะมารู้สกึ ตัวว่าวันนี้ไม่ได้เจริญสติเลย วันนี้ฟ้ งุ ซ่านทัง้ วัน จึงต้องเจริญ
สติให้ได้ ควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆ ไม่ให้ไปอดีต ไม่ให้ไปอนาคต ให้อยู่ใน
ปัจจุบนั ก็มรี ่างกายนี้แหละทีเ่ ป็ นปัจจุบนั ใจถ้าอยู่กบั ร่างกายก็จะอยู่กบั ปัจจุบนั หรือจะ
ใช้การบริกรรมพุทโธๆก็ได้ ใช้บทสวดมนต์ก็ได้ ถ้าใช้ร่างกายเป็ นทีต่ งั้ ของสติ ก็ตอ้ ง
เฝ้ าดูร่างกายทุกอิริยาบถ ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนหลับ เช่นกําลังนอนอยู่ กําลังจะลุกขึ้นมา
กําลังยืน กําลังเดิน กําลังทํากิจต่างๆ ต้องอยู่กบั ร่างกายตลอดเวลา ถึงจะมีสติ ซึง่
สามารถทําได้ตลอดทัง้ วัน ถ้าตัง้ เป้ าหมายไว้ก่อนว่า จะให้ใจเฝ้ าดูร่างกายตัง้ แต่ต่นื จน
หลับ ถ้าอยู่คนเดียวจะทําได้งา่ ยกว่าอยู่ดว้ ยกันหลายคน ถ้าอยู่หลายคนจะถูกคนอืน่ ดึง
ใจไป พอเห็นเขาทําอะไร ก็อดวิพากษ์วจิ ารณ์ไม่ได้ พอวิพากษ์วจิ ารณ์ก็แสดงว่า ไม่ได้
อยู่ทร่ี ่างกายแล้ว ถ้าอยู่คนเดียวจะไม่มอี ะไรมาฉุดลากให้ไปจากร่างกาย ถ้ามีภารกิจการ
งานต่างๆ จะเจริญสติได้ยาก
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ถ้าต้องการปฏิบตั ใิ ห้ได้ผลก็ตอ้ งปลีกวิเวก ยอมสละทุกสิง่ ทุกอย่างเพือ่ สิง่ ทีด่ กี ว่า ด้วย
การเจริญสตินงั ่ สมาธิ เวลาทําภารกิจต่างๆ ก็ให้มสี ติเฝ้ าดูการกระทําของร่างกาย พอไม่มี
ภารกิจทีจ่ ะต้องทํา ก็ให้นงั ่ สมาธิ ก่อนทีใ่ จจะสงบได้ร่างกายต้องสงบก่อน ร่างกายต้อง
อยู่เฉยๆ ถึงจะทําจิตให้สงบได้ ถ้าร่างกายยังเคลือ่ นไหวอยู่ จิตจะไม่รวมลงเป็ นสมาธิ
จะได้อย่างมากก็คอื สติประคับประคองใจ ไม่ให้คดิ ฟุ้งซ่าน ไม่ให้ไปทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี ไม่ให้ไป
อดีตไปอนาคต ถ้าได้นงั ่ แล้วหลับตา แล้วทําให้ใจอยู่กบั กรรมฐานได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะ
เข้าสู่ความสงบได้ ถ้าดูลมหายใจเข้าออก ก็ให้ดูทป่ี ลายจมูก หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้
ให้รู้แค่น้ ี ลมหายใจจะหยาบหรือจะละเอียด จะสัน้ หรือจะยาว ก็ปล่อยให้เป็ นไปตาม
ธรรมชาติ ไม่ตอ้ งบังคับ เราเพียงต้องการใช้ลมเป็ นทีเ่ กาะของจิตใจ เพือ่ จะดึงใจให้เข้าสู่
ความสงบ ถ้าไม่ชอบลมหายใจเข้าออก ชอบบริกรรมพุทโธ ก็ให้บริกรรมพุทโธไป ให้มี
สติจดจ่อรู้อยู่กบั คําบริกรรมพุทโธ แล้วก็ระมัดระวังไม่ให้เผลอไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้า
ยังเผลอคิดได้ ก็ตอ้ งบริกรรมให้ถข่ี ้นึ ขึ้นอยู่กบั จริตของผูป้ ฏิบตั ิ และภาวะของจิต
บางครัง้ เวลาเริ่มนัง่ สมาธิ จิตจะคิดมาก ให้อยู่กบั ลมก็ไม่ยอมอยู่ ให้อยู่กบั พุทโธก็ไม่
ยอมอยู่ ก็ตอ้ งใช้การสวดมนต์ไปเรื่อยๆก่อน สวดบททีจ่ าํ ได้ ไม่ตอ้ งเปิ ดดูหนังสือ ไม่
ต้องใช้สายตา ให้สวดในท่าขัดสมาธิ สวดไปภายในใจ เหมือนกับการบริกรรมพุทโธ
สวดอะระหังสัมมาฯ สวากขาโตฯ สุปฏิบนั โนฯ สวดบทไหนก็ได้ทจ่ี าํ ได้ สวดไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะรู้สกึ อยากจะหยุดสวด ก็แสดงว่าความคิดปรุงแต่งหมดกําลัง ก็จะสามารถนัง่ ดู
ลมต่อไป หรือบริกรรมพุทโธๆต่อไปได้ นี่คอื ภาวะของจิต เวลาเริ่มต้นนัง่ นี้ เนื่องจากจิต
ยังติดค้างอยู่กบั เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ยงั ติดพันอยู่กบั เรื่องทีผ่ ่านมา เวลาพุทโธหรือดูลมก็จะ
ไปคิดเรื่องนัน้ ต่อ ก็ตอ้ งใช้การสวดมนต์ไปก่อน สวดไปเรื่อยๆจนไม่คิดอะไรแล้วค่อย
หยุด แล้วก็กลับมาดูลมหายใจต่อ จิตก็จะอยู่กบั ลมหายใจได้ จะเข้าสู่ความสงบได้ พอ
ได้สมาธิแล้ว ก็จะได้สมั ผัสกับความสุข ที่ดกี ว่าทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ หลาย ทีไ่ ม่มใี คร
แย่งจากเราไปได้ ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองนี่ ยังถูกยึดได้ ยังถูกขโมยไปได้ แต่
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบนี้ ไม่มใี ครยึดไปได้ ไม่มใี ครขโมยไปได้ ถ้าทําได้แล้วก็จะ
ทําไปได้เรื่อยๆ ในเบื้องต้นก็อาจจะได้บา้ งไม่ได้บา้ ง เนื่องจากยังไม่ชาํ นาญ สติยงั ไม่
ต่อเนื่อง วันไหนสติต่อเนื่องวันนัน้ ก็จะสงบได้งา่ ย วันไหนสติไม่ต่อเนื่องวันนัน้ ก็จะสงบ
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ได้ยาก หรือไม่สงบเลย เวลาปฏิบตั กิ ็อย่าไปสําคัญมันหมายว่
่
า จะต้องสงบทุกครัง้ ครัง้ นี้
อาจจะสงบหรืออาจจะไม่สงบก็ได้ ไม่เป็ นไร ให้พยายามทําไป ให้เจริญสติเป็ นหลัก ถ้า
ไม่สงบก็แสดงว่าสติไม่มกี าํ ลัง หยุดความฟุ้งซ่านไม่ได้ ถ้าสงบก็แสดงว่าสติมกี าํ ลัง
ข้อสําคัญก็คอื ต้องปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ถ้าจะให้ได้ผลก็ควรจะเอางานปฏิบตั อิ ย่างเดียว
เช่นนักบวชทัง้ หลาย เอางานปฏิบตั เิ ป็ นงานหลัก เอางานดูแลอัตภาพร่างกายเป็ นงานรอง
เช่นพระตอนเช้าท่านก็ออกบิณฑบาต แล้วก็กลับมาฉัน ฉันเสร็จล้างบาตรเสร็จ ก็กลับไป
ทีพ่ กั ไปเดินจงกรมนัง่ สมาธิ จนถึงเวลาบ่ายปัดกวาด ฉันนํา้ ปานะ พอสรงนํา้ เสร็จแล้ว ก็
กลับเข้าเดินจงกรมนัง่ สมาธิไป จนถึงเวลาพักตอนประมาณ ๔ หรือ ๕ ทุ่ม ตอนตี ๒ ตี
๓ ก็ต่นื ขึ้นมาเดินจงกรมนัง่ สมาธิ สลับกันไปจนถึงเวลาออกบิณฑบาต นี่คอื การปฏิบตั ิ
ของนักปฏิบตั ิ ต้องปฏิบตั แิ บบนี้ ถึงจะได้ผลเป็ นกอบเป็ นกํา ถ้าปฏิบตั แิ บบฆราวาสญาติ
โยม ทีต่ อนเช้าต้องออกไปทํามาหากิน ทํางานทําการ กว่าจะกลับมาบ้านก็คาํ ่ บางทีตดิ
งานเลี้ยงติดธุระอืน่ กว่าจะกลับมาบ้านก็ดกึ ก็จะไม่มเี วลาปฏิบตั ิ พอจะปฏิบตั กิ ็จะไม่มี
กําลัง เหนื่อยหมดแรง เพศฆราวาสจึงไม่เอื้อต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน แต่กไ็ ม่
ปฏิเสธสําหรับบางคนบางท่านทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทีม่ ฐี านะการเงินทีด่ ที พ่ี ร้อม ไม่ตอ้ งไปทํา
มาหากิน ไปทํางานต่างๆ มีทพ่ี กั ทีส่ งบอยู่ตามลําพัง สามารถปฏิบตั แิ บบนักบวชได้
ปฏิบตั ใิ นบ้านของตนได้ ตื่นมาก็เดินจงกรมนัง่ สมาธิ จนกว่าจะถึงเวลารับประทานอาหาร
รับประทานอาหารเสร็จก็เดินจงกรมนัง่ สมาธิต่อ ทําไปอย่างนี้ทงั้ วันทัง้ คืน อย่างนี้กจ็ ะ
บรรลุมรรคผลนิพพานได้ เพราะผลเกิดจากเหตุ คือการปฏิบตั เิ ท่านัน้ ทีท่ รงแสดงไว้ก็
คือ สุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญายปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน นี่แหละคือเหตุทจ่ี ะทําให้
เกิดผลขึ้นมา ผูท้ ป่ี ฏิบตั อิ ย่างนี้ถงึ ได้บรรลุเป็ นพระอริยสงฆ์สาวก เป็ นสังฆรัตนะ ทีพ่ วก
เรารําลึกถึงในพระสังฆคุณ ทีเ่ ราสวดกัน สุปฏิปนั โน อุชฯุ ญายฯ สามีจปิ ฏิปนั โน ไม่ได้
หมายความว่าจะต้องเป็ นนักบวช เป็ นพระอย่างเดียว เป็ นชายอย่างเดียว เป็ นได้ทกุ เพศ
ทุกวัย ในสมัยพระพุทธกาลผูท้ เ่ี ป็ นสุปฏิปนั โนนี้ มีทกุ เพศทุกวัย มีทงั้ นักบวช มีทงั้
ฆราวาส มีทงั้ หญิง มีทงั้ ชาย มีทงั้ เด็ก มีทงั้ ผูใ้ หญ่
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สุปฏิปนั โนคือการเจริญสติตงั้ แต่ต่นื จนหลับ สลับกับการนัง่ สมาธิ พอออกจากสมาธิก็ให้
เจริญปัญญา ให้รกั ษาความสงบทีไ่ ด้จากสมาธิ ด้วยการพิจารณาทางปัญญา หรือใช้สติ
คอยเฝ้ าดูใจ ว่ากําลังจะกระเพือ่ มขึ้นมาด้วยความอยากหรือไม่ ถ้ากระเพือ่ มขึ้นมาก็ตอ้ ง
ใช้ปญั ญาเข้าไปสกัด ไปสอนไม่ให้ไปอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ อยากมีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ เพราะสิง่
ต่างๆไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ของเรา ควบคุมไม่ได้ ความอยากได้สง่ิ ต่างๆ จะทําให้เกิดความทุกข์
ใจขึ้นมา จะทําลายความสงบทีไ่ ด้จากการนัง่ สมาธิ นี่คอื หน้าทีข่ องปัญญาหลังจากออก
จากสมาธิมาแล้ว ใช้สติดูแล้วก็ใช้ปญั ญาพิจารณา ถ้าไม่มอี ะไรมาสร้างความอยากให้กับ
ใจ ก็ใช้ปญั ญาพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆทีจ่ ะต้องเกิดขึ้นในอนาคต เช่นความไม่เที่ยง
ของร่างกาย ต้องพิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน
ถ้ายังติดอยู่กบั กามารมณ์ ก็ตอ้ งพิจารณาอสุภะ พิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกาย
เช่นดูวา่ เวลาร่างกายตายไปแล้วเป็ นอย่างไรบ้าง มีลกั ษณะอย่างไร ซากศพเป็ นอย่างไร
ถ้าเห็นซากศพแล้วก็จะดับกามารมณ์ได้
หรือจะดูอาการ ๓๒ ของร่างกายก็ได้ พวกเราเห็นเพียง ๕ อาการ คือเห็นผมขนเล็บฟัน
หนัง แต่ภายใต้ผวิ หนังนี้มองไม่เห็นกัน ต้องใช้ปญั ญาดูทะลุผวิ หนังเข้าไป ต้องพิจารณา
เนื้อเอ็นกระดูก ดูกระดูกตัง้ แต่ศีรษะลงไปจนถึงเท้า มีกระดูกเต็มร่างกาย พิจารณา
อวัยวะต่างๆ เช่นหัวใจ ตับ ปอด ลําไส้นอ้ ย ลําไส้ใหญ่ เยื่อในสมองศีรษะ และนํา้ ต่างๆ
ทีม่ อี ยู่ในร่างกาย นํา้ เสลด นํา้ ดี นํา้ เหลือง นํา้ เลือด นํา้ เหงือ่ นํา้ มันข้น นํา้ ตา นํา้ มันเหลว
นํา้ ลาย นํา้ มูก นํา้ ไขข้อ ฯ ตอนต้นก็ทอ่ งชื่อไปก่อน จําชื่อไว้ก่อนแล้วค่อยนึกถึงอาการ
ต่างๆ ถ้าไม่เคยเห็นก็ไปเปิ ดดูหนังสือทีม่ ภี าพต่างๆ ดูภาพผ่าศพ ทีน่ กั ศึกษาแพทย์ใช้
ศึกษาอวัยวะต่างๆ ให้ดูจนติดตาติดใจ เวลาเห็นคนจะได้เห็นครบอาการ ๓๒ ไม่เห็น
เพียงแต่ ๕ อาการ คือผมขนเล็บฟันหนัง เพราะ ๕ อาการนี้สามารถหลอกให้เกิด
กามารมณ์ข้นึ มาได้ เพราะจะตบแต่งให้สวยงาม แต่อาการภายในนี้หลอกไม่ได้ ปิ ดกัน้
ไม่ได้ มีหนังปิ ดกัน้ ตาหยาบได้ แต่ไม่สามารถปิ ดกัน้ ตาละเอียดคือปัญญาได้ ถ้าพิจารณา
อสุภะอยู่เรื่อยๆ จะเห็นทะลุปรุโปร่ง จะไม่มกี ามารมณ์ ถ้ามีก็จะดับได้ทนั ที กามารมณ์
เป็ นความอยาก ทีจ่ ะทําให้จติ ใจกระสับกระส่ายกระวนกระวาย หงุดหงิดรําคาญใจ ไม่
สงบไม่สุข ถ้าเสพตามความอยากก็จะติด จะไม่ได้ความสงบสุข จะได้ความทุกข์ ทุกข์
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ในขณะทีอ่ ยากจะเสพ ทุกข์ในขณะทีไ่ ม่ได้เสพ จะสงบก็เพียงขณะทีไ่ ด้เสพ แต่สงบไม่
นาน เดีย๋ วก็อยากขึ้นมาอีก
เวลาศึกษาธรรมะอย่าไปหลงประเด็น ให้เกาะติดอยู่กบั พระอริยสัจ ๔ อย่าไปหลงกับชื่อ
ของธรรมชนิดต่างๆ เป็ นความรู้ทไ่ี ม่สาํ คัญ เท่ากับความรู้ในอริยสัจ ๔ ศึกษาพระ
อภิธรรมจนจําได้หมดว่า จิตมีก่ชี นิดมีก่แี บบ กิเลสมีก่ชี นิดมีก่แี บบ รู้ไปก็เท่านัน้ รู้แต่ช่อื
แต่ตวั ทีป่ รากฏอยู่ในใจตลอดเวลา กลับไม่รู้ ทางสายปฏิบตั จิ งึ ไม่ค่อยได้พูดถึง จะพูด
แต่สติสมาธิปญั ญา เพราะเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้เห็นธรรมต่างๆ ทีจ่ ารึกอยู่ในพระไตรปิ ฎก
ถ้าจะละสักกายทิฐไิ ด้ ก็ตอ้ งเห็นว่าขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตวั เรา เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา นี่คอื
ด่านแรกของปัญญา โดยเฉพาะรูปขันธ์และเวทนาขันธ์ ทีเ่ ป็ นตัวปัญหา มีสญั ญาสังขาร
เป็ นผูส้ ร้าง พอสังขารปรุงไปทางสมุทยั ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เช่นเวลาเกิด
ทุกขเวทนา สังขารก็จะปรุงให้อยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป อยากจะให้หายเจ็บ พอไม่หาย
ก็ด้นิ รนกวัดแกว่ง นัง่ ไม่เป็ นสุข ต้องขยับถึงจะหาย แต่ไม่สามารถทําใจให้หายทุกข์ได้
ต้องดิ้นหนีทกุ ขเวทนาอยู่เรื่อยๆ ถ้าใช้ปญั ญาพิจารณาทุกขเวทนาว่าเป็ นธรรมดา เป็ น
เหมือนฝนตก ห้ามทุกขเวทนาไม่ได้ แต่หา้ มใจได้ ห้ามไม่ให้กลัว ห้ามไม่ให้อยากให้
ทุกขเวทนาหายไปได้ ด้วยการบริกรรมพุทโธๆไป อย่าไปคิดถึงความเจ็บ พอไม่คดิ ถึง
ความเจ็บ ความอยากทีจ่ ะให้ความเจ็บหายไป ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา ทุกข์ทเ่ี กิดจากความ
อยากก็จะไม่มี ก็จะนัง่ ต่อไปได้ ความเจ็บจะไม่รู้สกึ รุนแรงเลย ความเจ็บก็ยงั มีอยู่ แต่ใจ
ไม่กลัว ไม่ได้อยากให้หายไป ความเจ็บจะอยู่ก็ปล่อยให้อยู่ไป เหมือนฝนตก จะตกก็ตก
ไป ใจปล่อยวางได้
พอปล่อยวางทุกขเวทนา ปล่อยวางร่างกายได้แล้ว ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งปล่อยวางกามราคะ
ต้องพิจารณาอสุภะอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ตัดกามราคะอย่างถาวร ถ้าเห็นอสุภะเป็ นพักๆก็จะ
ละได้เป็ นพักๆ ถ้าอยากจะละได้อย่างถาวร ก็ตอ้ งเห็นอสุภะตลอดเวลา เวลาเห็นใครก็
ตาม จะต้องเห็นทะลุเข้าไปข้างในเลย ต้องเป็ นเหมือนเอ็กซเรย์ พอเกิดอารมณ์ป ั๊บ
จะต้องมองทะลุเข้าไปข้างใน เห็นโครงกระดูก เห็นอวัยวะต่างๆ มีพระอยู่รูปหนึ่งท่าน
พิจารณาโครงกระดูกอยู่ตลอดเวลา เวลาเห็นใครเดินผ่านมาจะเห็นแต่โครงกระดูก เวลา
40

มีคนมาถามว่าเห็นคนนัน้ เดินผ่านมาไหม ท่านจะตอบว่าเห็นแต่โครงกระดูก ไม่สนใจว่า
เป็ นใคร เห็นแต่โครงกระดูก ท่านดูความจริง แต่พวกเราจะดูแต่สมมุติ จะดูวา่ เป็ นนาย
ก. เป็ นนาย ข. เป็ นนายกฯ เป็ นส.ส. เป็ นรัฐมนตรีฯ ไม่เห็นโครงกระดูกกัน ถ้าพิจารณา
โครงกระดูกไปเรื่อยๆ ต่อไปจะเห็นแต่โครงกระดูก ใครมาก็จะเห็นว่าโครงกระดูกเดิน
มาแล้ว หรือเห็นเป็ นซากศพเดินมา เป็ นผีทย่ี งั ไม่ตาย ผีมาจากไหน ซากศพมาจากไหน
ถ้าไม่ได้มาจากร่างกายทีก่ าํ ลังเดินกําลังนัง่ อยู่น้ ี เวลามีลมหายใจก็นงั ่ อยู่ดว้ ยกันได้ พอ
ไม่มลี มหายใจแล้วก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ ตอนกลางคืนยิง่ ไม่อยากอยู่ใกล้ กลัวจะลุก
ขึ้นมา
ถาม บ้านพีส่ าวมีคนตาย ก็กลัวเหมือนกัน ตัง้ ใจจะเข้าไปดู พอเข้าไปจริงๆเริ่มหวัน่
นิดๆ
ตอบ ตอนทีไ่ ม่ตายไม่รู้สกึ อะไร พอตายก็กลัวขึ้นมาทันที เวลาเป็ นกับเวลาตายต่างกัน
ตรงไหน ก็ต่างกันตรงทีห่ ายใจกับไม่หายใจเท่านัน้ เอง ทําไมต้องไปกลัวคนทีไ่ ม่
หายใจแล้ว
ถาม พอไปเจอของจริง ก็รู้สกึ กลัว วันแรกๆรู้สกึ ไม่ดี พอวันต่อๆไปก็พยายามฝื น
ตัวเอง เพราะต้องอยู่ตรงนัน้ ก็ค่อยๆดีข้นึ มาทีละนิด แต่ก็ยงั ไม่หายกลัว
ตอบ ต้องใช้สมาธิช่วย บริกรรมพุทโธๆไป เวลาเกิดความกลัวก็ให้พทุ โธๆไป ถ้าไม่
สามารถใช้ปญั ญาพิจารณา ว่าเขากับเราก็เหมือนกัน เราก็เป็ นผี เขาก็เป็ นผี ทําไม
ไม่กลัวร่างกายของเรา ทําไมไปกลัวร่างกายของเขา ร่างกายของเขาก็มอี าการ
๓๒ เหมือนกัน มีผมขนเล็บฟันฯลฯเหมือนกัน เหมือนอย่างทีห่ ลวงตาเขียนไว้ใน
หนังสือปฏิปทาฯ เรื่องกลัวเสือ เสือมันมีอะไรทีเ่ ราไม่มี ก็พจิ ารณาไป มันมีขนเรา
ก็มขี น มันมีเขี้ยวเราก็มฟี นั พิจารณาไปพิจารณามา ก็มอี ย่างเดียวทีเ่ ราไม่มี ก็คอื
หาง อ้อเรากลัวหางมันเหรอ ต้องพิจารณาซากศพว่า เขามีอะไรทีเ่ ราไม่มบี า้ ง เรา
ไปกลัวผมเขาเหรอ แล้วเราไม่กลัวผมเราเหรอ ถ้าพิจารณาด้วยเหตุผลก็จะดับ
ความกลัวได้ เพราะความกลัวเป็ นอารมณ์ เป็ นความหลง ไม่มเี หตุไม่มผี ล
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ก่อนทีจ่ ะพิจารณาด้วยปัญญาได้ ต้องมีสมาธิก่อน ถ้ายังไม่มสี มาธิเวลากลัว ก็
ต้องใช้การบริกรรมไปก่อน ให้จติ สงบ ไม่อย่างนัน้ จะฟุ้งซ่าน จะเป็ นบ้าได้ ถ้ามี
สมาธิแล้ว ก็จะคิดด้วยเหตุดว้ ยผลได้ คิดเปรียบเทียบตามความเป็ นจริง ก็จะ
เห็นว่าไม่มอี ะไรน่ากลัว
ถาม ถ้ารู้วา่ จิตเป็ นอย่างไร รู้วา่ ร่างกายกําลังนัง่ อยู่อย่างนี้ ไม่ได้คดิ อะไร อย่างนี้จะ
เกิดวิปสั สนาญาณไหมคะ
ตอบ ไม่เกิด เป็ นการเจริญสติเท่านัน้ เอง การปฏิบตั มิ อี ยู่ ๓ ขัน้ คือสติสมาธิปญั ญา
เจริญสติแล้วก็ตอ้ งนัง่ สมาธิทาํ ใจให้สงบ พอออกมาจากความสงบ ก็ตอ้ งเจริญ
ปัญญา พิจารณาไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา ถึงจะเกิดวิปสั สนาญาณ
พิจารณาว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ร่างกายไม่สวยงามเป็ น
อสุภะ เป็ นปฏิกูลสกปรก อย่างนี้ถงึ จะเป็ นวิปสั สนา
ถาม ต้องใช้ความคิดใช่ไหมคะ
ตอบ ต้องคิดไปก่อนเพือ่ ให้จาํ ได้ เหมือนท่องสูตรคูณ ท่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะจําได้
พอจําได้แล้วเวลามองร่างกาย จะเห็นทุกสัดทุกส่วน ไม่เห็นแต่เฉพาะภายนอก
เช่นผมขนเล็บฟันหนังเท่านัน้ จะเห็นทะลุเข้าไปข้างใน
ถาม เวลาพิจารณากายนี้ จะดูเฉพาะเส้นผมได้ไหมคะ หรือจะต้องดูทงั้ ๓๒ อาการคะ
ตอบ ดูเพือ่ ดับกามารมณ์ จะดูก่อี าการก็ได้ ถ้าดูความตายก็เพือ่ ไม่ให้กลัวความตาย ดู
ว่าร่างกายต้องตาย เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ตวั เราของเรา
ถาม มีพระอาจารย์องค์หนึ่งบอกว่าโยมได้รูปฌาน ๔ คือรู้กายรู้ลมรู้จติ แล้วก็ตวั แข็ง
ไปเลย ท่านบอกว่าเดีย๋ วก็จะหลุดเอง ไม่ตอ้ งเกิดวิปสั สนาญาณ
ตอบ ถ้าหลุดเองได้ ก็ควรจะหลุดมานานแล้ว
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ถาม ค่ะ แต่กเิ ลสรู้สกึ ว่ายังขึ้นมา เช่นอารมณ์กิเลสทางด้านกาม ตอนเกิดรู ปฌาน ๔
ก็คดิ ว่าเดีย๋ วก็จะหลุดเอง
ตอบ ไม่หลุดหรอก ถ้าไม่พจิ ารณาอสุภะกามารมณ์จะไม่หมดไป ถ้าไม่พจิ ารณาความ
ตายความกลัวตายก็จะไม่ไป ถ้าไม่พจิ ารณาความเจ็บเวลานัง่ แล้วเจ็บก็จะทน
ไม่ได้
ถาม ควรนึกถึงความตายตลอด อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนหรือคะ
ตอบ ถ้ายังไม่มสี มาธิก็จะนึกไม่ได้ เพราะจะถูกกิเลสดึงไปคิดถึงความอยากมีอยาก
เป็ นมากกว่า ถ้านึกได้แสดงว่ามีสมาธิแล้ว ถ้านึกได้ทงั้ วันก็จะดี
ถาม นึกถึงความว่างได้ไหมคะ อย่างดูจติ นี้ มันว่างมันไม่มอี ะไร
ตอบ ไม่เกิดประโยชน์ถา้ ยังมีกเิ ลสอยู่ ความว่างจะตามมาหลังจากทีก่ เิ ลสตายไปแล้ว
ถาม ถ้าจะคิดเป็ นอนัตตา ว่างไปก่อนอย่างนัน้ ไม่ได้
ตอบ ต้องอนัตตาทีร่ ่างกายทีข่ นั ธ์ ๕ ไม่ใช่ทค่ี วามว่าง ต้องพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตวั
เราของเรา แล้วก็ปล่อยวาง เหมือนกับปล่อยวางร่างกายของคนอืน่ ร่างกายของ
คนอืน่ จะตายเราไม่เดือดร้อนฉันใด ร่างกายของเราจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนฉัน
นัน้
ถาม ความว่างทีเ่ กิดขึ้นนี่ เป็ นระดับโสดาบันหรือเปล่าคะ
ตอบ ความว่างมีหลายระดับ จิตจะว่างไปเรื่อยๆจนเต็มทีเ่ ลย เหมือนพระจันทร์ท่ี
ค่อยๆเต็มดวงขึ้นมา ขึ้นมาทีละเสี้ยว
ถาม ไม่ได้เกิดญาณทัศนะแล้วเกิดความว่างหรือคะ
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ตอบ เกิด แต่ตอ้ งพิจารณาด้วยปัญญาก่อน ต้องพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ เห็น
อริยสัจ ๔ เห็นทุกข์สมุทยั นิโรธมรรคก่อน
ถาม เคยปฏิบตั ดิ ูอารมณ์โกรธโลภหลง แล้วจิตก็หลุด หลุดแล้วก็เย็น
ตอบ เย็นชัว่ คราว
ถาม นัน้ คือกําลังสมาธิหรือคะ
ตอบ กําลังสติ
ถาม ตอนทีเ่ กิดอารมณ์แบบนัน้ จะถ่ายของเสียออกไปค่ะ แล้วก็เย็นเจีย๊ บเป็ นอาทิตย์
เลย อันนัน้ เป็ นแค่กาํ ลังสติสมาธิหรือคะ
ตอบ กิเลสยังมีอยู่หรือเปล่า
ถาม ยังมีค่ะ แต่เบากว่าเดิม
ตอบ ต้องให้หมดไปถึงจะใช้ได้ ต้องไม่โลภโกรธหลง ไม่อยากกับอะไร
ถาม ถ้าไม่อยากเลยนี้ จะถึงอนาคามีหรือเปล่าคะ
ตอบ อนาคามีตอ้ งเห็นอสุภะ ไม่มกี ามารมณ์
ถาม ถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเลย
ตอบ ต้องเป็ นพระอรหันต์ถงึ จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลง พระอนาคามียงั มีอตั ตาตัวตน
ยังหลงอยู่
ถาม จะนําไปปฏิบตั คิ ่ะ เพิง่ มาครัง้ แรก ตอนนี้กป็ ฏิบตั ใิ ห้มสี ติดูจติ ดูอารมณ์อยูต่ ลอด
แต่ไม่เข้าใจว่าทําอย่างไรถึงจะเกิดญาณทัศนะทีส่ ูงขึ้น เพราะเท่าทีเ่ คยปฏิบตั มิ นั ก็
เกิดขึ้นเอง เช่นอยู่ๆก็เห็นพระอาจารย์ทป่ี ฏิบตั ดิ ว้ ยหน้าท่านเป็ นโครงกระดูกไป
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บางทีก็เห็นว่าท่านไม่มแี ล้ว แต่ไปเจอพระอาจารย์อกี องค์ท่านบอกว่า โยมเห็น
ตัวเองบ้างหรือเปล่า เห็นแต่ของคนอืน่ ของตัวเองกลับไม่เห็น
ตอบ เห็นเฉยๆยังไม่พอ ต้องเห็นแล้วดับกิเลสได้ ดับกามราคะได้ ถ้าเห็นแล้วดับไม่ได้
ก็ไม่เกิดประโยชน์
ถาม เวลาทีจ่ ติ มันหลุดนี่มนั เย็นเจีย๊ บ รู้สกึ ว่าความโลภความโกรธความหลงเบาลง คือ
อารมณ์มนั น้อยลง ยังมีอยู่จริง แต่มนั สบายกว่าเมือ่ ก่อน
ตอบ เป็ นผลทีเ่ กิดจากจิตทีส่ งบ พอออกจากความสงบแล้วคิดปรุงแต่ง อารมณ์ก็กลับ
ขึ้นมาใหม่ได้ ไม่ตาย เป็ นเหมือนหินทับหญ้า จะให้หญ้าตายต้องถอนรากขึ้นมา
รากของกิเลสก็คอื ความหลง ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่เห็นอริยสัจ ๔
ถาม ถ้าปฏิบตั จิ นเห็นแล้วนี้ ความโกรธจะไม่มใี ช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าเห็นอริยสัจ ๔ ตัดความอยากได้ ก็จะไม่โกรธ
ถาม จะไม่โกรธไม่โลภไม่หลง ไม่ใช่วา่ ยังโกรธอยู่แต่ไม่เอา ไม่ใช่อย่างนัน้ ใช่ไหมเจ้าคะ
คืออารมณ์ยงั มีอยู่แต่ไม่เอา
ตอบ ถ้าไม่เอาก็จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลง
ถาม จะไม่มเี ลย
ตอบ ไม่อยากได้อะไรเลย
ถาม ไม่ใช่รู้วา่ มีอารมณ์โกรธแต่ไม่เอามัน มีสติตดั ไม่เอา ไม่ใช่แบบนัน้
ตอบ ไม่ใช่ เดีย๋ วก็กลับมาใหม่ ต้องหาต้นเหตุของความโกรธ ต้นเหตุก็คอื ความอยาก
ได้แล้วไม่ได้ดงั ใจ
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ถาม ต้องถอนให้ถงึ รากถึงโคน ถอนออกไปให้หมดเลย มีอะไรมากระทบแล้วไม่โกรธ
ถ้าปฏิบตั ถิ งึ แล้ว จะไม่โลภจะไม่หลง
ตอบ ถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้ว จะไม่โกรธไม่โลภไม่หลง เห็นว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟ จะไป
โกรธดินนํา้ ลมไฟได้อย่างไร
ถาม จะไม่มกี ารปรุงแต่ง
ตอบ พวกเราไม่เห็นว่าเป็ นธาตุ ไปเห็นว่าเป็ นนาย ก. นาย ข. เป็ นพ่อเป็ นแม่ เป็ นพี่
เป็ นน้อง เป็ นเพือ่ น เป็ นสามีเป็ นภรรยา พอใครมาแตะก็โกรธ เพราะเป็ นของเรา
ไม่เห็นว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟ ต้องพิจารณาไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา อนิจจัง
ก็คอื ความไม่เทีย่ ง เกิดแก่เจ็บตาย ทุกขังก็คอื ความทุกข์ใจทีเ่ กิดจากความอยาก
อนัตตาก็คอื ดินนํา้ ลมไฟ
ถาม เวลาดูร่างกายว่าไม่เทีย่ ง
เปลีย่ นแปลง

แล้วต้องดูจติ ด้วยหรือเปล่าคะ

ว่าจิตเรานี้เดีย๋ วก็

ตอบ เอาทีละอย่าง เอาร่างกายก่อน เอาให้หมดเป็ นเรื่องๆไป จิตมันละเอียดยิง่ กว่า
ร่างกาย ถ้ายังเอาร่างกายไม่ได้ ก็จะเอาจิตไม่ได้ มันคนละขัน้ กัน ต้องเอาขัน้
ร่างกายก่อน ละสักกายทิฐลิ ะกามราคะก่อน แล้วค่อยไปละจิต
ถาม ถ้าพิจารณาถึงแล้ว จะเบือ่ ร่างกายใช่ไหมคะ
ตอบ จะไม่กลัวตาย ไม่กลัวเจ็บ ไม่มกี ามารมณ์
ถาม แล้วมีอารมณ์เบือ่ ไหมคะ
ตอบ เบือ่ เพราะเห็นว่ามันเป็ นทุกข์ ไม่ได้เบือ่ แบบหดหู่ใจ เบือ่ ทีจ่ ะแบกมันอีกแล้ว
อยากจะปล่อยวางมัน
ถาม ถ้าเกิดปัญญาแบบนัน้ จิตจะเบิกบานไหมคะ
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ตอบ จะเบิกบาน สงบเย็นสบาย ไม่หวันไหว
่
ไม่วติ กกังวลกับเรื่องของร่างกาย จะเจ็บ
จะตายอย่างไรไม่เป็ นปัญหา
ถาม จะเกิดกับเราตลอดไป คือจะไม่เห็นผิดอีกแล้ว
ตอบ ถูกต้อง ถ้าปล่อยได้แล้ว ก็จะปล่อยเลย จะไม่กลับมาอีก แต่ตอ้ งเจริญสติเจริญ
สมาธิก่อน ทําจิตให้รวมให้ได้ก่อน
ถาม แล้วก็ถอนจิตออกมา
ตอบ ไม่ตอ้ งถอน ให้มนั ถอนเอง ถ้ามันรวมแล้วอย่าไปถอนมัน ให้มนั อยู่นานๆ เพราะ
จะได้ตดั กําลังกิเลส เหมือนหินทับหญ้า ให้ทบั ไว้นานๆ พอออกมากิเลสจะได้ไม่
มีกาํ ลัง
ถาม พอถอนแล้ว เริ่มคิดได้เลย
ตอบ พิจารณาไตรลักษณ์ไปเลย พิจารณาร่างกายว่าเป็ นไตรลักษณ์
โยม เข้าใจค่ะ
ตอบ ลองเอาไปทําดูแล้วมาเล่าให้ฟงั
โยม ก็เคยอ่านศึกษาอยู่ แต่ไม่ทราบปลีกย่อยอย่างทีพ่ ระอาจารย์สอน
ตอบ ปัญหาของนักปฏิบตั กิ ็คอื ไม่ศึกษาอย่างถ่องแท้ ศึกษาแบบลวกๆแล้วก็โมเม
ปฏิบตั กิ นั ไป ต้องอ่านหนังสือของหลวงตา เพราะหนังสือของหลวงตานี้ละเอียด
มาก
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กัณฑ์ท่ี ๔๓๑

เติมธาตุ

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
การดืม่ นํา้ นี้ก็เป็ นการเติมธาตุนาํ้ ร่างกายต้องการธาตุ เพราะทํามาจากธาตุ ต้องมีการ
เติมธาตุอยู่เรื่อยๆถึงจะอยู่ได้ ธาตุลมก็ตอ้ งเติมอยู่ทกุ เวลา ด้วยการหายใจเข้าหายใจ
ออก เวลารับประทานอาหาร ก็เป็ นการเติมธาตุนาํ้ ธาตุดนิ ธาตุไฟ ในอาหารก็มธี าตุไฟ
ด้วย เวลารับประทานเข้าไปในร่างกาย ก็จะมีปฏิกริ ิยาทางเคมี ทําให้เกิดความร้อนขึ้นมา
เวลารับประทานอาหารเสร็จจะมีเหงือ่ ออก ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะว่าอาหารมีความร้อนจาก
การหุงต้ม อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากปฏิกริ ิยาทางเคมี ของธาตุดนิ ธาตุนาํ้ และธาตุลม เวลา
ผสมกันก็เกิดปฏิกริ ิยาทําให้เกิดความร้อนขึ้นมา ร่างกายจึงมีอณ
ุ หภูมทิ ส่ี มํา่ เสมอ ถ้า
อุณหภูมติ าํ ่ กว่าหรือสูงกว่าทีค่ วรจะเป็ น ก็จะเป็ นปัญหาได้ เช่นเวลาเป็ นไข้อุณหภูมจิ ะขึ้น
สูงเกินไป เวลาเป็ นไข้จับสันบางที
่
อณ
ุ หภูมกิ ็ลดลง ทําให้รู้สกึ หนาว เป็ นการทํางานของ
ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ
ร่างกายนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ไม่มตี วั เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลย มีธาตุ
รู้ทเ่ี ข้าไปเป็ นผูร้ บั รู้ข ้อมูลต่างๆ ทีร่ ่างกายได้รบั ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย คือรู ปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ ร่างกายเป็ นเหมือนเครื่องอัดเสียง ทีม่ ไี มโครโฟนไว้รับเสียง ร่างกายก็
มีหูไว้รับเสียง พอเข้ามาทางหูแล้ว ก็จะมีตวั รับรู้เสียงทีจ่ ะส่งไปให้ใจผู ้รู้อกี ทีหนึ่ง ตัวรับรู้
นี้เรียกว่าวิญญาณ เป็ นวิญญาณทีร่ บั รู้ข ้อมูล ทีผ่ ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ใช่
วิญญาณทีเ่ ป็ นผูร้ ู้ทอ่ี อกจากร่างกายไป หลังจากทีร่ ่างกายตายไปแล้ว วิญญาณทัง้ ๒ นี้
ต่างกัน ชื่อเหมือนกันแต่เป็ นคนละอย่าง วิญญาณทีร่ บั ข้อมูลแล้วส่งไปให้ใจผู ้รู้น้ ี
เรียกว่าวิญญาณในขันธ์ ๕ ซึง่ จะทํางานและหยุดทํางานตามการสัมผัสรับรู้ ของอายตนะ
ภายนอกกับอายตนะภายใน
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อายตนะภายนอกก็คอื รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ อายตนะภายในก็คอื ตาหูจมูกลิ้นกาย
เมือ่ เสียงมาสัมผัสกับหู ก็จะเกิดการรับรู้ทางหู เรียกว่าโสตวิญญาณ เวลารูปสัมผัสกับตา
ก็จะเกิดการรับรู้ทางตา เรียกว่าจักขุวญิ ญาณ พอรับรู้แล้วก็หายไป แล้วก็รบั รู้ข ้อมูลใหม่
ทีส่ ่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ทางตาหูจมูกลิ้นกาย มีการเกิดดับอยู่เรื่อยๆ มีการขาดตอนเวลาไม่
มีการสัมผัส ถ้าหลับตาก็จะไม่มกี ารสัมผัสรูป จักขุวญิ ญาณก็จะไม่ทาํ งาน นี่คอื วิญญาณ
ในขันธ์ ๕ ไม่เทีย่ ง เกิดแล้วก็ดบั ไป ไม่ใช่ตวั ตน เป็ นสภาวธรรม เป็ นอาการของใจ
ออกมาจากผูร้ ู้ ถ้าไม่มผี ูร้ ู้กจ็ ะไม่มวี ญิ ญาณ เช่นเวลาทีร่ ่างกายไม่มผี ูร้ ู้ครอบครองแล้ว
เช่นคนตาย ก็จะไม่มวี ญิ ญาณไปรับรู้รูปเสียงกลิน่ รส ทีเ่ ข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะ
ร่างกายไม่ทาํ งาน ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทาํ งาน รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะก็ไม่สามารถเข้า
มาทางร่างกาย เพือ่ ให้วญิ ญาณส่งไปสู่ผูร้ ู้ได้
ถ้าร่างกายยังทํางานอยู่ ยังมีตาหูจมูกลิ้นกาย และมีใจคือผูร้ ู้ครอบครองอยู่ ก็จะมีการ
รับรู้ข ้อมูลต่างๆ ทีเ่ ข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกาย คือรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ พอเข้า
มาแล้วก็จะมีนามขันธ์ คือสัญญาความจําได้หมายรู้ ทีจ่ ะทําหน้าทีว่ เิ คราะห์ ว่าเป็ นรู ป
อะไรเป็ นเสียงอะไร พอเห็นรู ปแล้ว สัญญาก็จะพิจารณาดูวา่ เป็ นรูปใคร เป็ นหญิงเป็ น
ชาย เป็ นคนทีร่ ู้จกั หรือไม่รู้จกั สัญญาก็เกิดดับๆ ทําตามหน้าที่ เวลาทีม่ ขี ้อมูลเข้ามาทาง
วิญญาณ สัญญาก็จะวิเคราะห์วา่ เป็ นใคร ทําให้เกิดเวทนาตามมา ถ้าเป็ นรู ปหรือเสียงที่
ชื่นชมยินดี ก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมา ถ้าเป็ นรู ปหรือเสียงทีไ่ ม่ช่นื ชมยินดี รังเกียจหรือกลัว
ก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ถ้าเป็ นรูปหรือเสียงทีเ่ ป็ นกลาง ไม่น่ารักหรือน่าชัง ก็จะเกิดอ
ทุกขมสุขเวทนา คือไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนา เมือ่ ปรากฏเวทนาแล้ว ก็จะเกิดสังขารความคิด
ปรุงแต่ง ทีจ่ ะปรุงแต่งว่าควรจะทําอย่างไร ควรจะต้อนรับหรือควรจะวิง่ หนี ถ้าเห็นเสือ
สังขารก็จะบอกว่าวิง่ หนีดกี ว่า ถ้าเห็นสิง่ น่ารักสวยงาม ก็จะบอกว่าควรจะต้อนรับเขา
เพราะเวลาเห็นสิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบก็จะเกิดสุขเวทนา ก็จะอยากให้อยู่ใกล้กับความสุข ก็ตอ้ ง
เข้าหา สังขารก็จะคิดปรุงแต่งต้องหาวิธีวา่ จะให้สง่ิ ทีใ่ ห้ความสุขนี้อยู่ต่อไปได้อย่างไร ถ้า
เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัย เช่นเห็นเสือ ก็จะหาวิธีให้อยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไร ก็จะต้อง
คิดหาวิธีหนีจากเสือไป
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ทัง้ หมดนี้เรียกว่านามขันธ์ เริ่มต้นทีว่ ญิ ญาณ ตามด้วยสัญญาเวทนา สังขาร ตัวทีเ่ ป็ น
ปัญหามากทีส่ ุดก็คอื สัญญากับสังขาร สัญญาถ้าวิเคราะห์ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ก็จะทําให้
เกิดความเห็นผิดเป็ นชอบ เช่นเห็นรู ปเสียงกลิน่ รสเป็ นสัตว์เป็ นบุคคล เป็ นนาย ก. นาย
ข. เป็ นหญิงเป็ นชาย นี่เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้อง ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ต้องเห็นเป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้
ลมไฟ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ห็นด้วยตา ได้ยนิ ด้วยหู สัมผัสด้วยจมูกลิ้นและกาย ล้วนเป็ น
ธาตุ ๔ ทัง้ นัน้ แต่เนื่องจากไม่มใี ครสอนตัง้ แต่เกิดมา สอนแต่ข ้อมูลผิดมาตลอด สอนว่า
เป็ นพ่อเป็ นแม่ เป็ นพีเ่ ป็ นน้อง เป็ นเพือ่ น เป็ นสัตว์เป็ นบุคคล เป็ นพิษเป็ นภัย เป็ นคุณ
เป็ นประโยชน์ ก็เลยทําให้มปี ฏิกริ ิยาทีผ่ ดิ มีสุขเวทนามีทกุ ขเวทนาขึ้นมา สังขารก็จะปรุง
แต่งไปทางสมุทยั คือตัณหาความอยาก อยากได้รูปเสียงกลิน่ รส อยากมีอยากเป็ น
อยากไม่มอี ยากไม่เป็ น นี่เป็ นปัญหาของปุถชุ นทีม่ ขี ้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้อง ทีฝ่ งั มาแล้วในจิตใน
ใจ และทีไ่ ด้เรียนรู้เพิม่ ในปัจจุบนั
ถ้าได้มาเจอพระพุทธศาสนา เจอพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะได้รบั ข้อมูลที่
ถูกต้อง ทีท่ รงสอนว่าสภาวธรรมทัง้ หลาย คืออายตนะภายนอกนี้ ล้วนทํามาจากธาตุ ๔
ดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ ร่างกายของเราก็ดี วัตถุข ้าวของต่างๆก็ดี ต้นไม้ใบหญ้าก็ดี ทํามาจาก
ธาตุ ๔ ทัง้ นัน้ มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการเจริญเติบโต มีการเสือ่ ม มีการ
แยกสลายไป ทุกสิง่ ทุกอย่างทีท่ าํ ด้วยธาตุ ๔ เป็ นอย่างนี้ทงั้ นัน้ มีการรวมตัวเข้ามาให้
เป็ นสัตว์เป็ นบุคคล เป็ นหญิงเป็ นชาย เป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นพีเ่ ป็ นน้อง แล้วก็เจริญเติบโต
ขึ้นไปตามลําดับจนถึงขีดสูงสุด ก็จะเริ่มเสือ่ มลงไป เวลาเสื่อมก็เรียกว่าแก่ชราภาพ เวลา
เจริญก็เรียกว่าเติบโต จากเด็กก็เป็ นหนุ่มเป็ นสาวเป็ นผูใ้ หญ่ พอเป็ นผูใ้ หญ่เต็มทีแ่ ล้วก็
จะเสือ่ มลง เกิดอาการชํารุดทรุดโทรม เจ็บไข้ได้ป่วย ต้องเยียวยารักษากันไปตาม
อัตภาพ เท่าทีจ่ ะทําได้ จนถึงขัน้ ทีเ่ ยียวยารักษาไม่ได้ ก็ถงึ เวลาทีธ่ าตุ ๔ ของร่างกาย
จะต้องแยกออกจากกัน ร่างกายก็จะหมดสภาพไป เวลาตายไปธาตุไฟคือความร้อนก็
ออกไป จับร่างกายของคนตายดูจะรู้สกึ ว่าเย็น กลิน่ ทีร่ ะเหยออกมาก็เป็ นธาตุลม ธาตุนาํ้
เช่นนํา้ เลือดนํา้ เหลืองก็จะไหลออกมา ก็จะเหลือแต่หนังเนื้อเอ็นกระดูกและอวัยวะต่างๆ
ทีจ่ ะแห้งกรอบไป ทิ้งไว้นานๆก็จะเปื่ อยเป็ นฝุ่นเป็ นดินไป นี่คอื ร่างกายของสัตว์ทงั้ หลาย
ของบุคคลทัง้ หลาย เป็ นอย่างนี้เหมือนกันหมด
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ถ้าจะมีสมั มาทิฐิ มีความเห็นทีถ่ ูกต้อง ก็ตอ้ งเห็นว่าเป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เป็ น
อนิจจังไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการเกิด มีการเจริญ มีการเสือ่ ม มีการดับไปเป็ นธรรมดา
ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นวัตถุ เป็ นตุก๊ ตาทีเ่ ราคือใจ ได้มาครอบครองชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง ใจ
ก็ไม่สามารถไปสังให้
่ ร่างกาย เป็ นไปตามความต้องการได้เสมอไป เช่นอยากจะให้หนุ่ม
ให้สาวไปตลอดนี้ก็เป็ นไปไม่ได้ อยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเลยก็เป็ นไปไม่ได้ อยากไม่ให้
ตายเลยก็เป็ นไปไม่ได้ เพราะขัดกับความจริงของธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ทีร่ วมตัวกันเป็ น
ร่างกาย นี่คอื สัมมาทิฐคิ วามเห็นทีถ่ ูกต้อง ต้องเห็นว่าเป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เห็นว่าเป็ น
อนัตตาไม่ใช่ตวั ตน เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ แล้วก็เห็นว่าถ้าไปหลงยึดติด ว่าเป็ น
ตัวตน เป็ นตัวเราของเรา ก็จะอยากให้อยูก่ บั เราไปนานๆ ก็จะเกิดทุกขังขึ้นมา นี่คอื ไตร
ลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา อนิจจังกับอนัตตาอยู่ทร่ี ่างกาย แต่ทกุ ขังอยู่ทใ่ี จ ใจทีม่ ี
ความเห็นทีไ่ ม่ถูกต้อง มีมจิ ฉาทิฐิ ทีเ่ ห็นว่าร่างกายเป็ นตัวเราของเรา แล้วอยากจะให้
ร่างกายอยู่ไปตลอด ซึง่ ขัดกับอนิจจังอนัตตา ไม่อยู่ไปตลอด ไม่ใช่ตวั เราของเรา
ถ้าเจริญสติสมาธิปญั ญาได้แล้ว จะเห็นอย่างชัดเจนว่า ร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ไม่
เทีย่ ง จะต้องดับไปในวันหนึ่ง ถ้าใจคิดว่านิจจังคือถาวร เป็ นอัตตาตัวเราของเรา ก็จะเกิด
วิภวตัณหา อยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตาย พอเกิดวิภวตัณหาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
จะเห็นชัดในเวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์จริง เวลาทีเ่ จ็บไข้ได้ป่วย เวลาทีใ่ กล้ตาย เวลาไปอยู่ใน
สถานทีท่ น่ี ่ากลัว ทีท่ า้ ทายต่อความเป็ นความตาย วิภวตัณหาจะทํางานทันที ความทุกข์
ใจจะเกิดขึ้นมาทันที ผูป้ ฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งการจะมีสมั มาทิฐมิ ปี ญั ญา ต้องไปอยู่ในสถานทีท่ น่ี ่า
กลัว เพือ่ จะได้ปลุกความกลัวและวิธีแก้ความกลัว คือสติปญั ญาขึ้นมา สติปญั ญาที่ได้
เรียนรู้มาทางปริยตั ิ เรียกว่าสุตมยปัญญา เช่นการฟังเทศน์เหมือนทีก่ าํ ลังฟังอยู่ขณะนี้
เรารู้แล้วเรามีปญั ญาแล้ว รู้วา่ ร่างกายเป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตา แต่ความรู้น้ ียงั ไม่สามารถ
ดับความทุกข์ใจได้ เพราะความทุกข์ใจยังไม่ได้เกิด ตอนนี้เรายังไม่มคี วามทุกข์ใจ เพราะ
ยังไม่มอี ะไรมาทําให้คดิ ว่าเราจะตาย พอมีเหตุการณ์ทจ่ี ะทําให้คดิ ว่าเราจะตาย ก็จะเกิด
ความทุกข์ใจขึ้นมาทันที เพราะสมุทยั คือวิภวตัณหาจะทํางานทันที จะไม่อยากตาย ตอน
นัน้ ถ้าจะแก้ปญั หาก็จะรู้เลยว่า แก้ทร่ี ่างกายไม่ได้ เพราะห้ามร่างกายไม่ให้ตายไม่ได้
ร่างกายจะตายก็ตอ้ งตาย แต่สง่ิ ทีเ่ ราห้ามได้ก็คอื ความทุกข์ใจ ด้วยการละความอยากไม่
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ตาย คือยอมตาย พอยอมแล้วสมุทยั ก็จะหยุดทํางาน ผลของสมุทยั คือความทุกข์ทรมาน
ใจก็จะหายไป จิตก็จะสงบตัวลงเป็ นอุเบกขา จะรู้วา่ ได้หลุดพ้นจากความกลัวตายแล้ว
จะไม่กลัวความตายอีกต่อไป เพราะยอมให้ร่างกายตายนัน่ เอง
นี่คอื ทุกขังทีต่ อ้ งเห็นชัดๆ ต้องเห็นจากเหตุการณ์จริง ไม่ใช่เห็นจากการอ่านหรือจากการ
คิด ในขณะทีอ่ ยู่ในสถานทีป่ ลอดภัย อย่างนี้เป็ นการทําการบ้าน ยังไม่ได้เข้าห้องสอบ
อย่างทีพ่ วกเราตอนนี้กาํ ลังพบกัน คือการสูญเสียทรัพย์สนิ ต่างๆทีถ่ ูกนํา้ ท่วม นี่ก็เป็ นการ
เข้าห้องสอบในระดับหนึ่ง แต่เป็ นระดับไกลตัว ง่ายกว่าระดับใกล้ตัว ถ้าใกล้ตัวก็ตอ้ ง
ร่างกาย ถ้าไกลออกไปก็คอื ทรัพย์สนิ ต่างๆ ทีต่ อ้ งใช้ปญั ญาแก้เหมือนกัน ต้องเห็นว่า
ทรัพย์สนิ เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ของเรา ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน บางทีก็อยูก่ บั
เรา บางทีก็ไม่อยู่กบั เรา มีเจริญมีเสือ่ ม ตอนนี้พวกเรากําลังเข้าห้องสอบอยู่ แต่เป็ นห้อง
สอบระดับเล็ก ยังไม่ได้สูญเสียของทีใ่ กล้ตวั สิง่ ทีเ่ รารักและหวงมาก จะเป็ นข้อสอบที่
ยาก สิง่ ทีเ่ รารักและหวงน้อย จะเป็ นข้อสอบทีง่ า่ ย ถ้าไม่เตรียมทําข้อสอบไว้ก่อน พอถึง
เวลาเข้าห้องสอบจะสอบไม่ผ่าน จะทุกข์ทรมานใจ จะไม่รู้จกั หยุดความทุกข์ เพราะไม่รู้
ว่าการทีจ่ ะดับความทุกข์ได้ ต้องละความอยากไม่ตาย ต้องยอมตาย จะเห็นชัดเวลาไป
อยู่ในสถานทีท่ น่ี ่ากลัว มีหลวงตาท่านหนึ่งเล่าให้ฟงั ว่าท่านกลัวผีมาก ท่านก็ไปนัง่ สมาธิ
ในป่ าช้า เวลาได้ยนิ เสียงแกรกๆแกรกๆ ใจท่านก็กลัว สันไปหมด
่
คิดว่าเป็ นผี แต่
เนื่องจากว่าท่านตัง้ ใจทีจ่ ะมาแก้ความกลัว ท่านก็เลยบังคับใจให้ไปดูสง่ิ ทีก่ ลัว ว่าเป็ น
อะไรกันแน่ เป็ นผีเป็ นอะไรก็ยอมตาย ท่านบังคับใจด้วยสติดว้ ยปัญญา ค่อยๆเดินก้าว
ไป พอไปถึงก็เห็นสุนขั กําลังแทะกระดูกอยู่
ต้องใจกล้าถ้าต้องการผ่านข้อสอบ ใจต้องมีพลัง มีความหนักแน่น การจะมีพลังมีความ
หนักแน่น ต้องมีสมาธิก่อน ถ้าไม่มสี มาธิจะไม่กล้าไป เพราะสูค้ วามกลัวไม่ได้ พอเกิด
ความกลัวแล้วจะหนีอย่างเดียว เหมือนบางคนทีม่ าปฏิบตั บิ นเขา พอมืดคํา่ ก็ขอกลับบ้าน
เพราะยังไม่มสี มาธิ ไม่มคี วามสงบ ทําใจให้สงบไม่เป็ น ถ้าทําสมาธิเป็ น ก็จะหยุดความ
กลัวได้ดว้ ยการเข้าไปในสมาธิ ทําจิตใจให้สงบ นัง่ บริกรรมพุทโธๆไป ไม่ส่งใจให้ไป
คิดถึงสิง่ ทีก่ ลัว พอใจสงบแล้วก็จะหายกลัว ถ้าอยากจะหายกลัวอย่างถาวร ต้องใช้
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ปัญญาปลง ไปดูสง่ิ ทีก่ ลัวว่าเป็ นอะไร ถ้าจะต้องตายก็ยอม ให้คดิ อย่างนี้ พอยอมตายก็
จะหายกลัวอย่างถาวร จะไปเจอสิง่ ทีก่ ลัวหรือไม่ก็ไม่เป็ นปัญหาแล้ว เพราะปัญหาอยู่ท่ี
ความกลัว อย่างตอนทีเ่ ราต่อสูก้ บั ความกลัวนี้ เวลาเดินในวัดตอนกลางคืนก็กลัวงู พอ
กลัวมากๆก็คดิ ว่า นี่เป็ นปัญหาทีจ่ ะต้องแก้ ก็เลยตัดสินใจไม่ฉายไฟ เดินไปมืดๆ ถ้าจะ
เหยียบงูหรืองูจะกัดก็ให้มนั กัดไป ตอนทีก่ ลัวมากๆ กลัวสุดขีดนี้ พอปลงได้แล้วก็หาย
กลัว ใจดิง่ เข้าสู่ความสงบ ต้องปลงจริงๆ ต้องยอมตายจริงๆ ต้องยอมให้งูกดั จริงๆ ต้อง
คิดว่ามีงู คิดว่ากําลังจะเหยียบงู ความจริงจิตมันหลอกเรา แต่ก็ตอ้ งให้มนั หลอก จะได้
ปลงตายได้ พอปลงได้แล้ว ใจก็จะสงบ จะหายกลัว การทําอย่างนี้เพือ่ เป็ นการเข้าห้อง
สอบ เป็ นการรีดหนองคือความกลัวให้ออกมาจากใจ ก็ตอ้ งเจ็บบ้างเป็ นธรรมดา
นี่คอื การพิจารณาไตรลักษณ์ในเหตุการณ์จริง ต้องมีเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้เห็นอนิจจังจริงๆ
เห็นอนัตตาจริงๆ เห็นทุกขังจริงๆ ถึงจะเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม เห็นอริยสัจ ๔ จะเห็น
ว่าทุกข์และความกลัวนี้ เกิดจากความอยากไม่ตาย จะเห็นว่าวิธีทจ่ี ะดับทุกข์และความ
กลัวนี้ ต้องใช้ปญั ญา ต้องเห็นไตรลักษณ์ ต้องยอมรับว่าร่างกายต้องตายแน่ๆ ไม่ใช่ตวั
เราของเรา เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ พอยอมรับความจริงนี้ได้ ความอยากไม่ตายจะ
หายไป ความกลัวหรือความทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากไม่ตายก็จะหายไป นี่คอื การเห็น
อริยสัจ ๔ ในทางปฏิบตั จิ ะเห็นอย่างนี้ เช่นเดียวกับการนัง่ สมาธิ แล้วเกิดอาการเจ็บปวด
ขึ้นมาตามร่างกาย ก็จะเกิดความกลัวความเจ็บ อยากให้ความเจ็บหายไป ก็ตอ้ งพิจารณา
ให้เห็นว่า ความเจ็บของร่างกายนี้ เป็ นเหมือนกับเสียงทีเ่ ข้าไปทางหูแล้วก็รบั รู้ดว้ ย
วิญญาณ ความเจ็บก็เข้ามาทางร่างกายแล้วก็รบั รู้ดว้ ยวิญญาณ แล้วก็เกิดความอยากให้
ความเจ็บหายไป เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง ถ้าพิจารณาว่าเป็ นเหมือนกับรู ปเสียง
กลิน่ รส ทีร่ ่างกายสัมผัส ใจเป็ นเพียงผูร้ บั รู้ เป็ นผูด้ ูร่างกาย เป็ นสักขีพยาน ใจไม่ได้
สัมผัสความเจ็บปวดด้วย ถ้ารู้เฉยๆ ไม่มคี วามอยากให้ความเจ็บหายไป ก็จะไม่มคี วาม
ทุกข์ใจ จะรับรู้ความเจ็บปวดของร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะท้าน
ถ้าใจหลงผิดคิดว่าตนเองเป็ นร่างกาย พอร่างกายเจ็บก็จะเกิดตัณหาเกิดสมุทยั ขึ้นมา
อยากให้หายเจ็บ อยากจะหนีความเจ็บ ใจก็เลยเจ็บ คือเกิดทุกขสัจขึ้นมา ทีเ่ กิดจาก
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สมุทยั สัจ อยากให้ความเจ็บหายไป ถ้ามีปญั ญาก็จะไม่หลง จะเฉยๆ รับรู้ไป ว่าตอนนี้
ร่างกายเจ็บ ก็ปล่อยเขาเจ็บไป ใจก็ดูไป จะหายหรือไม่หายก็ไม่เป็ นไร ถ้าใจไม่ด้นิ รน ไม่
มีสมุทยั ใจจะไม่ทกุ ข์ จะรับรู้ได้อย่างไม่สะทกสะท้าน นี่ก็คอื การเห็นไตรลักษณ์ เห็นว่า
เวทนาเป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เป็ นอนัตตา สังเวทนาไม่
่
ได้ ก็จะเฉยๆ
เป็ นอุเบกขา ไม่เกิดสมุทยั ไม่เกิดตัณหา ไม่อยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ใจก็จะ
ไม่ทกุ ข์ จะเย็นสบายมีความสุขไม่เดือดร้อน นี่คอื การเห็นอริยสัจ เห็นไตรลักษณ์ เห็น
อนิจจังทุกขังอนัตตา
ควรเจริญสติสมาธิปญั ญากันให้มาก ถ้ายังไม่มสี ติก็ตอ้ งเจริญสติก่อน ถ้ามีสติแล้วก็ตอ้ ง
เจริญสมาธิ พอได้สมาธิแล้วถึงจะเจริญปัญญาได้ พอออกจากสมาธิก็ควรพิจารณาไตร
ลักษณ์เลย เตรียมพร้อมไว้ก่อน สอนใจไปก่อน เตรียมรับกับความเจ็บ เตรียมรับกับ
ความตาย พอถึงเวลาก็จะทําข้อสอบได้ เพราะทําการบ้านมาอย่างโชกโชนแล้ว พอถึง
เวลาก็รู้วา่ จะต้องตอบปัญหาอย่างไร ถ้าไม่ทาํ การบ้านไว้ก่อน พอถึงเวลาเข้าห้องสอบ จะ
สอบไม่ผ่าน ถ้าการพิจารณาไม่เป็ นเหตุเป็ นผล แสดงว่าสมาธิอ่อนกําลังลง กิเลสตัณหามี
กําลังมากกว่า ก็ตอ้ งหยุดพิจารณา แล้วกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ ทําใจให้สงบเป็ นอุเบกขา
ให้นานทีส่ ุด แล้วค่อยออกมาพิจารณาใหม่ ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนคิดว่าพร้อมทีจ่ ะเข้า
ห้องสอบ ก็ไปหาทีท่ ดสอบดู กลัวตรงไหนก็ตอ้ งไปตรงนัน้ กลัวความเจ็บก็ตอ้ งนัง่ ให้เจ็บ
กลัวคนตําหนิตเิ ตียนดุด่าว่ากล่าว ก็ตอ้ งไปหาครู บาอาจารย์ทด่ี ่าเก่งๆ ให้ท่านโขกท่าน
เขกหัวสับหัวให้เละไปเลย ดูวา่ จะนิ่งเฉยได้หรือไม่ จะสาธุได้หรือไม่ เหมือนคุณหญิง
คุณนายทีเ่ ล่าบอกหลวงพ่อองค์หนึ่งว่า ตัง้ แต่ฟงั เทศน์ของหลวงพ่อแล้ว ใจดิฉนั ไม่มี
กิเลสหลงเหลืออยู่เลย หลวงพ่อก็ตอบไปว่าอีตอแหล นัน่ แหละคือการเข้าห้องสอบโดย
ไม่รู้สกึ ตัว
อยู่กบั ครูบาอาจารย์น่ีเหมือนกับเข้าห้องสอบ ท่านมีลูกเล่นเยอะ ทําให้ตอ้ งคอย
ระมัดระวัง เวลาอยู่ต่อหน้าหลวงตานี่เหมือนขึ้นเวที ท่านจะขุดคุย้ กิเลสให้อยู่เรื่อยๆ ที่
ได้อยู่กบั ครูบาอาจารย์ดุๆก็ดตี รงนี้ ได้เข้าห้องสอบ ถ้าปฏิบตั อิ ยู่คนเดียวจะหลงทางได้
ถ้ายังไม่เจอเหตุการณ์จริง ก็จะจินตนาการไปว่าหมดกิเลสแล้ว ถ้ายังไม่ได้เข้าสนามสอบ
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กิเลสจะไม่โผล่ออกมา ต้องเข้าสนามสอบถึงจะเจอกิเลส เหมือนนักมวยทีช่ กกระสอบ
ทราย ชกกับคู่ซอ้ มแล้ว ก็จะคิดว่าได้เป็ นแชมป์ แน่นอน ทัง้ ๆทีย่ งั ไม่ได้ข้นึ เวทีเลย จะ
เป็ นแชมป์ ก็ตอ้ งขึ้นเวที ไปเจอคู่ต่อสูจ้ ริงถึงจะรู้ นี่ก็เหมือนกัน จะหลุดพ้นหรือไม่หลุด
พ้น ต้องเจอของจริง เป็ นสันทิฏฐิโก ไม่ตอ้ งไปถามใคร ถ้าหลุดจริงๆจะรู้ ไม่ตอ้ งถาม
ใคร ไม่มพี ระอรหันต์องค์ไหนบ้าไปถาม ว่าพระนิพพานเป็ นอย่างไร
ขอให้พวกเราทุ่มเทชีวติ จิตใจ ให้กบั การปฏิบตั ทิ านศีลภาวนา ปฏิบตั ทิ านศีลในเบื้องต้น
ทีไ่ ม่ค่อยได้ปฏิบตั กิ นั ก็คอื ภาวนา คือเจริญสติสมาธิปญั ญา ให้ปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ อย่าให้
กิเลสเอาเวลาทีม่ คี ุณค่านี้ไปทางกิเลส ไปวิตกกังวลกับสิง่ ทีเ่ ป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา คือ
ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง บุคคลต่างๆ สามีภรรยาบุตรธิดา ทีจ่ ะต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้อง
ตาย ต้องพลัดพรากจากไปในทีส่ ุด เสียเวลาเปล่าๆไปกับสิง่ ทีเ่ ป็ นเหมือนฟองนํา้ ไม่มี
สาระอะไร สิง่ ทีม่ สี าระคือธรรมนี้กลับไม่เอากัน คือสติสมาธิปญั ญา ธรรมจะทําให้เราได้
วิมตุ ติ ได้การหลุดพ้น ได้นิพพานัง ปรมังสุขงั สิง่ ต่างๆทัง้ หลายในโลกนี้ ไม่มี
คุณประโยชน์กบั จิตใจเลย นอกจากเป็ นบันได ให้ข้นึ ไปสู่มรรคผลนิพพาน ถ้าไม่เอามา
ใช้เพือ่ ก้าวไปสู่มรรคผลนิพพาน ก็จะเสียชาติเกิด ไม่ได้รบั ประโยชน์จากทรัพย์สนิ เงิน
ทอง และร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง
ควรจะเอาทรัพย์สนิ กับร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรงนี้ มาใช้กบั การปฏิบตั ธิ รรม อย่าเอาไป
ใช้กบั การสะสมภพชาติ เสริมสร้างกิเลสตัณหาให้มมี ากขึ้น นี่คอื หน้าทีข่ องพวกเรา งาน
ของพวกเรา เป็ นงานทีม่ วี นั เสร็จ งานทางโลกทําไปจนวันตายก็จะไม่มวี นั เสร็จสิ้น นี่เดีย๋ ว
นํา้ ลดก็ตอ้ งไปสร้างไปซ่อมบ้านกันใหม่ อีกไม่นานก็กลับมาท่วมใหม่ แล้วก็มาซ่อมมา
สร้างกันใหม่ ทําอย่างนี้ไปจนถึงวันตาย ตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลย บ้านก็ไม่ได้เอาไป
ทรัพย์สนิ สมบัตขิ ้าวของเงินทองก็ไม่ได้เอาไป เอาไปแต่ความทุกข์ความวิตก ความ
เสียดาย ความเสียใจ ถ้าปฏิบตั ธิ รรมกัน ทําทานรักษาศีลภาวนา ก็จะได้มรรคผล
นิพพานไป พอได้นิพพานแล้วงานของเราก็หมดแล้ว ไม่ตอ้ งทําอีกแล้ว ถ้าเป็ นนักศึกษา
ก็เรียนจบรับปริญญาแล้ว นี่ปีน้ กี ็เป็ นปี ท่ี ๗ แล้วนะ ปี สุดท้ายแล้วนะ ในมหาสติปฏั ฐาน
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สูตรพระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์แล้วว่า ถ้าปฏิบตั สิ ติสมาธิปญั ญา จะต้องได้มรรคผล
นิพพานอย่างแน่นอน อย่างช้าก็ ๗ ปี ถ้าฉลาดและเก่งก็ภายใน ๗ วัน
ถาม ถ้าเครียดเรื่องนํา้ ท่วม แต่ปฏิบตั ยิ งั ไม่กา้ วหน้า ควรจะพุทโธให้ใจสงบก่อน หรือ
ว่าพิจารณาไปเลยว่ากลัวอะไร
ตอบ แล้วแต่วา่ เรามีความสามารถทีจ่ ะทําอย่างไร จะใช้สมาธิเป็ นเครื่องแก้ปญั หาไปก็
ได้ หรือจะใช้ปญั ญาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ ให้เห็นทุกขังก็ได้ ถ้าแก้ดว้ ย
สมาธิก็จะเป็ นการแก้ชวั ่ คราว ไม่ได้ถอนรากถอนโคนของปัญหา คือความทุกข์ใจ
ถ้าแก้ดว้ ยปัญญาได้แล้ว คราวหน้านํา้ ท่วมก็จะไม่เดือดร้อน ถ้าแก้ดว้ ยสมาธิก็
เป็ นการ เบีย่ งเบนจิตใจ ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนํา้ ท่วม ให้ใจเข้าสู่ความสงบ พอใจ
สงบก็จะไม่ทกุ ข์ในขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิ พอออกมาถ้ากลับไปคิดถึงเรื่องนํา้ ท่วมอีก
ก็จะทุกข์ได้อกี ก็ตอ้ งใช้ปญั ญา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ซาํ้ ซาก ต้องพิจารณาว่า
ทรัพย์สนิ สมบัตติ ่างๆไม่ใช่ของเรา เป็ นของยืมมา เป็ นของธรรมชาติ ตอนนี้นาํ้ มา
เอาคืนไป ห้ามเขาไม่ได้ ถ้ายอมให้ท่วมยอมให้เสียหายก็จะไม่ทกุ ข์
เรายังมีชวี ติ อยู่ ไปเดือดร้อนทําไม ยังสามารถทําอะไรได้อยู่ ยังปฏิบตั ธิ รรมได้
อยู่ เป็ นโอกาสดี เพราะถูกบังคับให้เข้าห้องสอบ พร้อมหรือไม่พร้อมก็ตอ้ งเข้า
คนเราต้องจนตรอกก่อนถึงจะสู ้ ถ้าไม่จนตรอกก็จะผัดไปเรื่อยๆ พอมันจนตรอก
ไม่มที างผัด ก็จะปฏิบตั จิ ะพิจารณาด้วยปัญญา ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมา อย่างทีม่ ี
คําพูดทีบ่ อกว่า ทุกข์บ่มปี ญั ญาบ่เกิด ถ้าไม่มคี วามทุกข์ก็จะไม่ใช้ปญั ญากัน เวลา
สุขจะใช้กเิ ลสกัน เวลาสุขก็อยากจะให้สุขไปนานๆ ก็จะไปหาความสุขมาเพิม่ ไป
เทีย่ ววันนี้แล้ว พรุ่งนี้ก็อยากไปเทีย่ วอีก เป็ นเรื่องของกิเลส เวลาทุกข์อย่างตอนนี้
นํา้ ท่วม ไม่มที ไ่ี ป ทําอะไรไม่ได้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็ตอ้ งปฏิบตั ิ ต้องใช้
ปัญญา
ถาม จะเพิม่ กําลังของสติได้อย่างไร
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ตอบ ต้องเจริญสติตงั้ แต่ต่นื จนหลับ ตื่นขึ้นมาก็ตอ้ งตัง้ สติก่อนเลย ว่าตอนนี้ใจอยู่กบั
ร่างกายหรือเปล่า อยู่ทน่ี ่ีอยู่ในปัจจุบนั หรือเปล่า เพราะทีต่ งั้ ของสติก็คอื ปัจจุบนั
นี่เอง ใจต้องอยู่กบั ปัจจุบนั ถึงจะมีสติ ปัจจุบนั ก็มรี ่างกายนี้ ทีเ่ ราพาไปไหน
ตลอดเวลา ถ้าผูกใจติดไว้กับร่างกาย ก็จะมีสติ ให้เฝ้ าดูร่างกาย เรียกว่ากายคตา
สติ แต่การเจริญสติก็มหี ลายวิธีดว้ ยกัน จะใช้อย่างอืน่ แทนก็ได้ ใช้การบริกรรม
พุทโธ ก็เรียกว่าพุทธานุสติ แต่จะทําให้ใจแกว่งไปแกว่งมาบ้าง เพราะเวลาใช้
พุทธานุสติ แล้วทํางานไปด้วย ใจต้องจดจ่ออยู่ ๒ เรื่อง จดจ่ออยู่กบั งานทีท่ าํ
แล้วก็บริกรรมพุทโธ ถ้าสามารถเฝ้ าดูการกระทําของร่างกายอย่างเดียวได้ ใจจะ
นิ่งกว่า แต่พทุ ธานุสติน่ีก็ใช้ได้ ถ้าสติไม่มกี าํ ลังควบคุมใจให้เฝ้ าดูร่างกายได้ ยัง
แวบไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ ก็ตอ้ งดึงมันกลับมา ด้วยการบริกรรมพุทโธๆไป
อย่างนี้ก็จะมีสติอย่างต่อเนื่อง ต้องมีสติไปจนถึงเวลานอนเลย ถ้าฝึ กอย่างนี้แล้ว
เวลานัง่ สมาธิน้ ี ใจจะไม่ลอยไปลอยมา พอให้อยู่กบั พุทโธก็อยู่ ให้อยู่กบั ลม
หายใจเข้าออกก็อยู่ พออยู่ได้อย่างต่อเนื่อง ๕ นาที ๑๐ นาทีก็จะสงบตัวลง
ถาม สติอ่อนกําลังตามร่างกายไหมครับ ยกตัวอย่างเวลาใกล้จะหลับมันก็จะค่อยอ่อน
ตัวลง เวลาตื่นขึ้นมาจะเริ่มมีมากขึ้นตามลําดับ
ตอบ มีส่วน เวลาร่างกายเหนื่อยจะหลับง่าย
ถาม สติจะอยู่คงทีต่ ลอดเวลาได้หรือไม่
ตอบ อยู่ทก่ี าํ ลังของสติ ถ้าขัน้ มหาสติ จะไม่อ่อนตามร่างกาย แต่เวลาพักผ่อนร่างกาย
สติจะหยุดทํางาน พอตื่นขึ้นมาก็จะทํางานต่อโดยอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งบังคับ ถ้าเป็ น
สติล ้มลุกคลุกคลานนี้ เวลาลุกขึ้นมาต้องบังคับให้ตงั้ สติ ถ้าเป็ นมหาสติจะไม่ตอ้ ง
บังคับ
ถาม ต้องทําให้เกิดมหาสติข้นึ มา
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ตอบ เริ่มจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากล้มลุกคลุกคลานไปก่อน จากนัน้ ก็จะ
ยืนได้เดินได้วง่ิ ได้ จะพัฒนาไปอย่างนัน้ สติมคี วามสําคัญมาก จะมีสมาธิได้ก็
ต้องมีสติ จะพิจารณาปัญญาได้ก็ตอ้ งมีสติ ถ้าไม่มสี ติก็จะถูกกิเลสดึงไปคิดเรื่อง
อืน่ แทน ถ้าได้สติแล้ว พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์วา่ ภายใน ๗ ปี ต้องได้บรรลุ
ธรรมอย่างแน่นอน พอได้สติแล้ว ก็จะได้สมาธิ ได้ปญั ญา พิจารณาอนิจจังทุกขัง
อนัตตา จนปล่อยวางได้ละได้ ก็จะได้อเุ บกขา ใจจะนิ่งเป็ นกลาง
ถาม อุเบกขากับไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนาเหมือนกันไหมครับ
ตอบ เป็ นคําเดียวกัน แต่เป็ นคนละเรื่องกัน เวทนาเป็ นเรื่องของขันธ์ อุเบกขาเป็ น
ความสงบนิ่งของใจ ขันธ์เป็ นอาการของใจ คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เขา
เรียกว่าอาการหรือแขนขาของใจ เวทนาก็มสี ุขมีทกุ ข์ มีไม่สุขไม่ทกุ ข์ ตามการ
สัมผัสรับรู้กบั อายตนะภายนอก ถ้าเห็นภาพทีไ่ ม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนา เห็นภาพที่
ชอบก็เกิดสุขเวทนา เห็นภาพทีเ่ ป็ นกลางก็จะเกิดไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนา เป็ นเรื่อง
ของขันธ์ ในขณะทีเ่ กิดเวทนานี้ ก็จะมีทกุ ข์หรือไม่ทกุ ข์ในใจได้ดว้ ย ถ้าเกิดความ
อยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มาอีกชัน้ หนึ่ง ทุกข์ในจิตกับ
ทุกข์ในขันธ์เป็ นคนละอย่างกัน อุเบกขาในจิตกับในอุเบกขาในขันธ์ก็เช่นเดียวกัน
เวทนาขันธ์น้ เี ราควบคุมบังคับไม่ได้
แต่เราควบคุมบังคับอุเบกขาในจิตได้
ควบคุมด้วยสติปญั ญา
ถาม ตัดทีเ่ วทนา
ตอบ เวทนาตัดไม่ได้ ตัดทีส่ มุทยั ทีต่ ณั หา ความอยากให้เวทนาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่าง
นี้ ต้องตัดตัวนี้ ปล่อยให้เวทนาเป็ นไปตามธรรมชาติ เหมือนปล่อยฝนตกแดด
ออก ปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ อย่าไปทุกข์รอ้ นด้วย ถ้าต้องการให้ฝนหยุด
ก็จะสร้างสมุทยั ขึ้นมาในใจ ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ความทุกข์ใจนี้เราดับได้
เพราะเป็ นทุกข์ในอริยสัจ ๔ เหตุของความทุกข์ใจก็คอื ความอยาก เครื่องมือหรือ
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เหตุทจ่ี ะทําให้ทกุ ข์ใจดับไปก็คอื มรรค มรรคก็คอื สติปญั ญาสัมมาทิฐิ เห็นความ
จริงว่าเราบังคับเขาไม่ได้ เห็นว่าเป็ นสัพเพธัมมาอนัตตา
ถาม จะเจริญมรรคทีม่ อี งค์ ๘ ได้อย่างไร
ตอบ เจริญด้วยสัมมาวายาโมคือความเพียรชอบ เพียรเจริญสัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปโป พอมีสมั มาทิฐสิ มั มาสังกัปโป แล้ว สัมมากัมมันโต
สัมมาวาจาสัมมาอาชีโวก็จะตามมา พอมีสมั มาทิฐสิ มั มาสังกัปโปก็จะรู้วา่ ทําบาป
ไม่ได้ ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ได้ ประพฤติผดิ ประเวณีไม่ได้ ลักทรัพย์ไม่ได้ พูดปด
มดเท็จไม่ได้ มีความอยากไม่ได้ เพราะจะเกิดความทุกข์ข้นึ มา
พอมันได้สติได้สมาธิได้ปญั ญาแล้ว ทุกอย่างจะชัดเจน จะเข้าใจไปเอง ปัญญานี้
สามารถวิเคราะห์ได้ทกุ อย่าง ทัง้ เรื่องภายในและเรื่องภายนอก เรื่องของทางโลก
ก็วเิ คราะห์ได้ แต่ไม่สาํ คัญเท่ากับเรื่องภายในคือเรื่องทุกข์น่ี ว่าเกิดขึ้นมาได้
อย่างไร จะดับได้อย่างไร เหมือนมีนิทานในพระไตรปิ ฎก ทีม่ คี นถูกยิงด้วยลูกศร
มีคนจะมาช่วยรักษาให้ ก็บอกอย่าเพิง่ รักษา ช่วยไปดูก่อนว่า คนทีย่ งิ นี้เป็ นใคร
เป็ นลูกของใคร เป็ นชนชัน้ ใด ลูกธนู ทาํ ด้วยขนนกอะไร เหล็กชนิดใด ไม้ชนิดใด
ถ้าไปหาข้อมูลเหล่านี้มาก็จะตายเสียก่อน เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ทข่ี ้อมูล ปัญหา
อยู่ทแ่ี ผลทีถ่ ูกลูกธนู ยงิ จะรักษาหรือไม่รกั ษา ไม่ตอ้ งไปสนใจเรื่องโลกจะแตก
หรือไม่แตก ไม่เกี่ยวกับเรา
ตอนนี้ปญั หาของพวกเราอยู่ท่ี ทุกข์ใจหรือไม่ทกุ ข์ใจ ถ้าทุกข์ใจก็ตอ้ งหายามา
รักษา คือธรรมโอสถ คือมรรค ๘ พอมีมรรค ๘ ก็จะเห็นว่าทุกข์ใจเกิดจากความ
อยากต่างๆ พอใช้มรรค ๘ โปะไปทีแ่ ผลปั๊บ ความอยากก็หายไป ใจก็เป็ น
อุเบกขา ยอมรับความจริง อะไรจะเกิดก็เกิด อะไรจะตายก็ตาย อะไรจะเป็ นก็
เป็ น นํา้ จะท่วมก็ปล่อยให้ท่วมไป หนีได้ก็หนี หนีไม่ได้ก็อยู่กบั มันไป จนกว่าจะ
แยกทางกันไป ทุกอย่างจะต้องแยกออกจากใจไปหมด ร่างกายไม่ได้อยู่กบั ใจไป
ตลอด ใจเพียงมาครอบครองไว้ชัว่ ระยะหนึ่ง ตามเหตุตามปัจจัยของร่างกาย พอ
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ปัจจัยทีจ่ ะสนับสนุนให้ร่างกายอยู่ต่อไปไม่มแี ล้ว ร่างกายก็จะย่อยสลายไปใน
ทีส่ ุด ปัญหาก็คอื ว่าใจไม่ยอมแยก ยังยึดติด ความไม่ยอมแยก จึงสร้างความ
ทุกข์ข้นึ มาในใจ พอยอมแล้วก็จะไม่เป็ นปัญหา
ยอม หยุด เย็น เป็ นสูตร ๓ ย ยอมให้ทกุ อย่างไป ใจก็จะหยุดต่อต้าน หยุด
ความอยาก พอหยุดความอยาก ใจก็หายทุกข์ ใจก็เย็นสงบเป็ นอุเบกขา ไม่ตอ้ ง
ศึกษาปริยตั อิ ย่างละเอียดหรอก ศึกษาสติสมาธิปญั ญา ๓ ตัวนี้ก็พอแล้ว ศึกษา
พระไตรปิ ฎกข้างในนี้ คือใจเรานี่ พระพุทธเจ้าก็ทรงศึกษาทีพ่ ระทัยของพระองค์
ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ทพ่ี ระทัยของพระองค์ พระไตรปิ ฎกทีม่ ี ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ก็
ออกมาจากพระทัยของพระองค์
ไม่ได้ออกมาจากไหน
ไม่ตอ้ งศึกษา
พระไตรปิ ฎกทัง้ ตู ้ เสียเวลาเปล่าๆ จะกลายเป็ นใบลานเปล่าไป โปฐิละใบลาน
เปล่า รู้แต่ช่อื แต่พอเจอตัวกลับไม่รู้วา่ เป็ นใคร แทนทีจ่ ะฆ่ากิเลสกลับไปรับใช้
กิเลส เป็ นสมุนกิเลส ตัณหาความอยากนี้เราก็รู้วา่ เป็ นเหตุของความทุกข์ใจ แต่
พอตัณหาเกิดขึ้นมาปั๊บ สังให้
่ ทาํ อะไรนี้ จะทําตามทันที สังให้
่ ไปเทีย่ ว จะไปทันที
ให้หาอะไรมาดืม่ จะทําตามทันที มันทําตามทันที อย่างนี้ความรู้ทศ่ี ึกษาจาก
พระไตรปิ ฎก จะเป็ นเหมือนใบลานเปล่า
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระโปฐิละ ว่าเป็ นใบลานเปล่า ศึกษาพระไตรปิ ฎก
ได้ทงั้ หมด จําได้หมด แต่ไม่ปฏิบตั ิ จําได้แต่ช่อื แต่ไม่รู้จกั ตัว ไม่เคยต่อสูก้ บั
กิเลสตัณหาเลย กลับเป็ นสมุนของกิเลสตัณหาไป จนเกิดความสมเพชตัวเองว่า
เวลาเจอพระพุทธเจ้าทีไรแทนทีจ่ ะชมกลับตําหนิ ก็เลยได้สติวา่ ทรงต้องการให้
ปฏิบตั ิ จึงไปสํานักทีม่ แี ต่พระอรหันต์อยู่ แต่พระอรหันต์ท่านก็จะทดสอบใจ ไป
หาหัวหน้าท่านก็บอกว่าท่านสอนไม่ได้ เพราะมีพรรษาน้อยกว่า ไปขอกี่องค์ก็พูด
เหมือนกัน พอถึงองค์สุดท้ายเป็ นสามเณร ก็ขอศึกษาด้วย สามเณรก็ทาํ ท่าจะไม่
เอาเหมือนกัน พระหัวหน้าก็บอกสามเณรว่า ไม่สงเคราะห์ท่านสักหน่อยหรือ
สามเณรก็เลยรับไปเป็ นลูกศิษย์ ตอนต้นก็ทดสอบดูก่อนว่ามีทฐิ หิ รือเปล่า ทิฐนิ ้ ี
เป็ นเหมือนนํา้ ชาเก่าทีอ่ ยูใ่ นแก้ว ถ้าจะเทนํา้ ชาใหม่เข้าไปในแก้ว ก็ตอ้ งเทนํา้ ชาเก่า
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ทิ้งไปก่อน สามเณรก็ตอ้ งดูก่อนว่า พร้อมทีจ่ ะรับคําสอนหรือไม่ ก็เลยทดสอบดู
ว่าจะเชื่อฟังหรือไม่ ก็ใช้ล ้างบาตร ล้างกระโถน ทําภารกิจรับใช้เณร บางทีก็แกล้ง
ให้ลยุ ลงไปเอาของในนํา้ พอจะหยิบมาก็บอกไม่เอาแล้วเปลีย่ นใจ ท่านก็ไม่มี
กิริยาอาการดื้อดึงหรือโมโหโทโส ยอมทําตามคําสังทุ
่ กอย่าง
พอสามเณรเห็นว่าไม่มที ฐิ แิ ล้ว ก็เลยสอนวิธีจบั กะปอมทีอ่ ยู่ในจอมปลวกว่า มี
ทางเข้าออก ๖ ทาง ให้ปิด ๕ ทาง เปิ ดไว้ทางเดียว แล้วก็เฝ้ าดูอยู่ตรงนัน้
กะปอมจะต้องเข้าออกตรงนัน้ ก็จะจับได้งา่ ย ถ้าเปิ ดไว้ทัง้ ๖ ทางจะจับยาก
กิเลสก็มที างเข้าออก ๖ ทางด้วยกัน คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ให้ปิด ๕ ทาง
ปิ ดตาหูจมูกลิ้นกาย ด้วยการไปปลีกวิเวก สํารวมอินทรีย ์ ไปอยู่ในป่ า เป็ น
สถานทีท่ ไ่ี ม่มรี ูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะทีจ่ ะเป็ นทางให้กเิ ลสเข้าออก กิเลสก็จะ
เข้าออกทีใ่ จ คิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆ ให้มีสติเฝ้ าดูทใ่ี จ เวลาปรุงแต่งความทุกข์
ขึ้นมา ก็จะรู้วา่ เป็ นทุกข์ ถ้ามีสมาธิจะเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะเวลากิเลสทํางาน
ใจจะกระเพือ่ ม ก็จะรู้วา่ เป็ นกิเลส คิดอย่างนี้ไม่ได้ กลัวตายไม่ได้ กลัวเจ็บไม่ได้
กลัวนํา้ ท่วมไม่ได้ ไม่นานพระโปฐิละก็ได้บรรลุธรรม
โพชฌงค์น้ กี ็เป็ นมรรคเหมือนกัน เป็ นมรรคในอีกรู ปแบบหนึ่ง พละ ๕ นี้ก็เป็ น
มรรคเหมือนกัน ทานศีลภาวนาก็เป็ นมรรค ศีลสมาธิปญั ญาก็เป็ นมรรค ทรง
แสดงมรรคไว้หลายรูปแบบ เพราะบุคคลทีท่ รงสอนนี้ มีภูมมิ จี ริตต่างกัน ทรง
แสดงธรรมไปตามภูมติ ามจริตของผู ้ฟัง แต่เป็ นมรรคเหมือนกัน สติปฏั ฐาน ๔ ก็
เป็ นมรรค ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรก็เป็ นมรรค อนัตตลักขณสูตรก็เป็ นมรรค
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า พระธรรมคําสอนของพระองค์มอี ยู่เรื่องเดียว คือเรื่อง
ทุกข์และวิธีการดับทุกข์ ถึงแม้จะมีมากมายถึง ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ก็เป็ น
เหมือนนํา้ ในมหาสมุทรทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล แต่มรี สเดียวคือรสเค็ม พระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้าก็มรี สเดียวเช่นกัน คือทุกข์และวิธีการดับทุกข์ เรียนรู้แล้วก็
ต้องเอามาปฏิบตั ิ ถ้าเอามาวิพากษ์วจิ ารณ์ ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร จะถูก
หลอกว่ารู้แล้วบรรลุแล้วก็ได้
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ถาม ควรไปกราบหลวงปู่มนที
ั ่ ว่ ดั ป่ าสุทธาวาส หรือไปกราบครูบาอาจารย์ทย่ี งั มีชวี ติ อยู่
ถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตอบ ถ้ามีครู บาอาจารย์ทส่ี ามารถให้ธรรมะ ให้แสงสว่างกับเราได้ ก็ควรไปกราบท่าน
ถ้ากราบหลวงปู่มนก็
ั ่ จะได้เพียงรําลึกถึงพระคุณของท่าน ไม่ได้แสงสว่างแห่ง
ธรรม
แต่การไปกราบครูบาอาจารย์ทม่ี รณภาพไปแล้วก็ไม่เสียหายตรงไหน
ขึ้นอยู่ทว่ี า่ เราต้องการอะไร ถ้าคิดถึงพระคุณของท่าน อยากจะไปกราบแสดง
ความกตัญ�ู แสดงความเคารพ ก็ไปกราบได้ ถ้าต้องการยารักษาใจ ต้องการ
ธรรมโอสถ ก็ตอ้ งไปหาผูท้ ส่ี ามารถสอนให้เรามีดวงตาเห็นธรรม
ถาม เวลามีสง่ิ มากระทบ อ่านข่าวแล้วเกิดอารมณ์ไม่พอใจ แล้วเกิดสติรู้ทนั ก็
พิจารณาว่าทําไม เพราะอะไร จนอารมณ์ความรู้สกึ เบาบางลงไป แล้วก็กลับมา
บริกรรมต่อ
ตอบ ถ้าใจสงบแล้ว จะบริกรรมก็ได้ ไม่บริกรรมก็ได้ ถ้าใจทุกข์กบั สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ก็ตอ้ งใช้
สมาธิหรือใช้ปญั ญาแก้ ถ้าใช้สมาธิก็ให้บริกรรมไป ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องทีไ่ ด้ยนิ มา
จนกว่าจิตจะสงบแล้วลืมเรื่องนัน้ ไป ถ้าจะใช้ปญั ญาก็พจิ ารณาว่าเป็ นธรรมดาของ
โลก มีเจริญมีเสือ่ ม มีสุขมีทกุ ข์ แต่ใจเรามีอคติ ชอบฟังแต่เรื่องสุขเรื่องเจริญ
พอได้ยนิ เรื่องทุกข์เรื่องเสือ่ มก็จะหดหู่ใจ ต้องสอนใจว่า ต้องฟังได้ทงั้ ๒ เรื่อง
เรื่องสุขก็ได้ เรื่องเจริญก็ได้ เรื่องทุกข์ก็ได้ เรื่องเสือ่ มก็ได้ เพราะเราไม่สามารถ
ไปสังให้
่ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ได้ ให้สกั แต่วา่ รู้ แล้วก็ปล่อยวาง อย่าไปมี
ปฏิกริ ิยา ถ้ามีปฏิกริ ิยาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
เรื่องจะร้ายแรงขนาดไหนก็ตอ้ งยอมรับ จะเกิดขึ้นกับใครก็ตาม ถ้าแก้ไม่ได้
เปลีย่ นแปลงไม่ได้ ก็ตอ้ งอยู่กบั มันไป แม้แต่ความตายก็ตอ้ งอยู่กบั มันไป
ยอมรับมันไป ต้องทําใจเป็ นเหมือนกับไม่มอี ะไรเกิดขึ้น เหมือนทีเ่ ราเป็ นอยู่
ขณะนี้ สมมุตวิ า่ ถ้าต้องหยุดหายใจขณะนี้ ถ้าใจรู้แล้วเฉยได้ ก็จะหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ได้ บรรลุได้ ถ้าหายใจไม่ออกแล้วตกใจกลัว แสดงว่าสอบตก จะสอบ
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ผ่านก็ตอ้ งเหมือนกับว่าไม่มอี ะไรเกิดขึ้น ตอนนี้เป็ นอย่างไร ตอนทีจ่ ะตายก็ตอ้ ง
เป็ นอย่างนัน้ ทําใจให้เฉยเหมือนตอนนี้ จะเฉยได้ก็ตอ้ งมีสติมสี มาธิมปี ญั ญา ที่
เราต้องเจริญให้มาก พอมีมากแล้วจะรักษาใจให้น่งิ เฉยได้ ถ้าไม่มกี ็จะถูกกิเลส
ดึงไป จะเกิดความวุน่ วายใจขึ้นมา ต้องปฏิบตั ใิ ห้มาก ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ แต่พวก
เราไม่ปฏิบตั กิ นั ไม่ตงั้ สติกนั ปล่อยให้ใจไหลไปตามอารมณ์ต่างๆ พอไปเจอ
อารมณ์ไม่ดกี ็หยุดไม่ได้ จึงต้องหัดหยุดให้ได้ ต้องสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้น ด้วย
การเจริญสติและสมาธิ พอมีอเุ บกขาแล้วก็เจริญปัญญา เตรียมรับเหตุการณ์
ต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้น ต้องพร้อมอยู่ทกุ เวลา ถ้าพร้อมแล้วจะไม่ต่นื ตระหนก ไม่ทกุ ข์
ทรมานใจ จะตัง้ อยู่ในความสงบ เหมือนทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้
ถาม เดีย๋ วนี้เขานิยมให้คดิ ในเชิงบวก คิดไปก็ไม่ได้แก้ปญั หา
ตอบ เพราะเป็ นกิเลส อยากได้ ไม่อยากเสีย ถึงแม้จะคิดในเชิงบวกอย่างไร ก็ตอ้ งคิด
เผือ่ เสียอยู่ดี ไม่อย่างนัน้ จะซื้อประกันภัยไว้ทําไม ต้องประกันความเสีย่ งอยู่ดี
คิดในเชิงบวกเพือ่ ไม่ให้ทอ้ แท้หมดกําลังใจ คิดว่าข้างหน้ายังมีโอกาส อย่างนํา้
ท่วมนี้ถา้ คิดในเชิงบวกก็ตอ้ งคิดว่า ไม่เป็ นไรนํา้ ลดแล้วค่อยว่ากันใหม่ ถ้าคิดใน
เชิงลบก็จะท้อแท้เบือ่ หน่าย หมดกําลังใจ การคิดในเชิงบวกนี้ ต้องคิดตามหลัก
ความจริง ว่ามีทงั้ บวกมีทงั้ ลบ ลาภยศสรรเสริญสุข มีทงั้ บวกมีทงั้ ลบ เป็ นโลก
ธรรม ๘ มีเจริญและเสือ่ ม แต่พวกเราจะคิดแต่ดา้ นบวก ต้องเจริญลาภเจริญยศ
สรรเสริญสุขอย่างเดียว คิดอย่างนี้เป็ นกิเลส ถ้าคิดทางธรรมก็ตอ้ งคิดว่า มีเจริญ
มีเสือ่ ม เป็ นของคู่กนั เจริญลาภเสือ่ มลาภ เจริญยศเสือ่ มยศ มีสรรเสริญมีนินทา
มีสุขก็มที กุ ข์ สลับกันไป ต้องรับได้ทงั้ ๒ ส่วน แต่พวกเราจะรับได้แต่ส่วนที่
เจริญเท่านัน้ พอเวลาเจอความเสื่อม อย่างเช่นตอนนี้ เสือ่ มทรัพย์เสือ่ มลาภไป
เสียทองไป ๒ บาท ทําให้กนิ ไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะไม่คดิ ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะ
เสือ่ ม
พวกเราต้องคิดทัง้ ทางบวกและทางลบ ในเรื่องลาภยศสรรเสริญสุข ต้องคิดเผือ่
ไว้ แต่เรื่องใจนี้คดิ ทางบวกได้เสมอ เพราะใจไม่ได้ไม่เสียกับอะไรเลย ไม่วา่
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ร่างกายจะเป็ นอะไร ใจไม่ได้เป็ นไปด้วย ใจไม่ตอ้ งไปเดือดร้อนกับร่างกาย กับ
ลาภยศสรรเสริญสุข นี่คอื คิดทางบวก พวกเราสามารถทําใจให้มแี ต่ความเจริญ
อย่างเดียวได้ กลับไม่ทาํ กัน ปฏิบตั ทิ านศีลภาวนาไปสิ จะเจริญอย่างเดียว ไม่มี
ทางเสือ่ ม จะเจริญไปถึงนิพพานเลย ปรมัง สุขงั ไม่มวี นั เสือ่ ม ไม่มวี นั ทุกข์ คิด
ทางบวกให้คดิ อย่างนี้ คิดทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนา นี่แหละเป็ นการคิด
ทางบวกทีถ่ ูกต้อง ถ้าคิดในเรื่องโลกธรรม ว่าต้องเจริญอย่างเดียว ไม่มเี สือ่ มเลย
ก็จะหลอกตัวเอง เพราะทุกอย่างมีเจริญก็ตอ้ งมีเสือ่ ม มีเกิดก็ตอ้ งมีตาย ให้คดิ
อย่างนี้ เวลาเสือ่ มหรือตาย จะได้ไม่เสียหลัก ไม่ทกุ ข์ทรมานใจ
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กัณฑ์ท่ี ๔๓๒

ภาวะไม่ปกติ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ตอนนี้พวกเรากําลังอยู่ในภาวะไม่ปกติ แต่สามารถรักษาใจให้เป็ นปกติได้ ถ้ารู้จกั
ควบคุมใจด้วยธรรมะ เพราะใจไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆ ใจอยู่อกี ทีห่ นึ่ง อยู่ไกลจาก
เหตุการณ์ ภาษาอังกฤษเรียกว่ารีโมท เหมือนกับรีโมททีใ่ ช้ควบคุมโทรทัศน์ เวลาจะ
เปลีย่ นช่องก็กดรีโมท ตัวรีโมทไม่ได้อยู่ในเครื่องโทรทัศน์ เวลาเครื่องเป็ นอะไรไป ก็
ไม่ได้กระทบกับรีโมท ใจของพวกเราเป็ นเหมือนรีโมททีค่ วบคุมร่างกาย แต่ไม่ได้อยูใ่ น
ร่างกาย ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย ก็จะไม่เกิดกับใจ ปัญหาของใจก็คอื ไม่รู้วา่ ตน
ไม่ได้อยู่ในร่างกาย หลงคิดว่าเป็ นร่างกาย พอร่างกายเป็ นอะไรไป ก็เดือดร้อนวุน่ วายไป
ด้วย ทัง้ ๆทีใ่ จไม่ได้ถูกกระทบจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นกับร่างกายเลย ใจถูกโมหะความ
หลงอวิชชาความไม่รู้ครอบงํา ไม่รู้ความจริงของกายกับใจ ว่าใจเป็ นรีโมทควบคุม
ร่างกาย ไม่ได้เป็ นร่างกาย แต่ใจไม่รู้ หลงคิดว่าตนเป็ นร่างกาย พอร่างกายเป็ นอะไรไป
ใจก็เดือดร้อนตามไปด้วย ถ้ามีธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจ ก็จะรู้วา่ กายกับ
ใจเป็ นคนละส่วนกัน ถ้าปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั ิ คือแยกกายออก
จากใจ ปล่อยวางร่างกาย ปล่อยวางเหตุการณ์ต่างๆ ใจก็จะเป็ นปกติ ไม่วา่ ร่างกายจะ
เป็ นอะไรไป ไม่วา่ จะมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกับร่างกาย
ส่วนภาวะของร่างกาย เหตุการณ์รอบตัวร่างกายไม่ปกติ ก็เป็ นเรื่องของร่างกายทีจ่ ะต้อง
เผชิญไป ถ้ารับได้ฝ่าฟันไปได้ก็จะอยู่ต่อไปได้ ถ้ารับไม่ได้ฝ่าฟันไปไม่ได้ก็ตอ้ งตายไป
แต่ใจผูค้ วบคุมร่างกายไม่ได้ตายไปด้วย ไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกาย ถ้ามีธรรมะก็จะ
เฉยๆ ไม่เดือดร้อน ไม่วุน่ วาย ไม่ทกุ ข์ไปกับเหตุการณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึ้นกับร่างกาย ถ้าไม่มี
ธรรมะก็จะเดือดร้อนทุกข์ทรมานใจ จนถึงวาระสุดท้ายของร่างกาย พอร่างกายตายไป
แล้วก็เตลิดเปิ ดเปิ ง ไปตามอํานาจของบุญของบาปทีไ่ ด้ทาํ มา ถ้าบุญมีกาํ ลังมากกว่าก็จะ
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พาไปสู่สุคติ ถ้าบาปมีกาํ ลังมากกว่าก็จะพาไปสู่ทคุ ติ ทุคติคอื ภาวะทีร่ อ้ นทีท่ กุ ข์ทรมาน
สุคติคอื ภาวะทีส่ งบเย็นสบาย จนกว่าบุญกับบาปจะมีกาํ ลังพอๆกัน คือบุญไม่สามารถดึง
จิตไปสุคติได้ บาปก็ไม่สามารถดึงจิตไปสู่ทคุ ติได้ ก็จะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ มา
หลงยึดติดกับร่างกายใหม่
การทีไ่ ด้มาพบกับพระพุทธศาสนา จึงเป็ นลาภอันประเสริฐ เพราะจะได้รบั ความรู้ทเ่ี ป็ น
คุณเป็ นประโยชน์แก่จติ ใจ ทีจ่ ะสามารถปลดล็อก คืออุปาทานทีผ่ ูกมัดใจไว้กับร่างกาย
ให้ใจต้องทุกข์ไปกับ ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย กับการพลัดพรากจากสิง่
ต่างๆ กับเหตุการณ์ต่างๆ กับภัยพิบตั ติ ่างๆ ทีม่ ากระทบกับร่างกาย พอมีธรรมะมา
ปลดล็อก ใจก็จะอยู่อย่างไม่เดือดร้อน อยู่อย่างสุขอย่างสบาย จนกว่าร่างกายกับใจจะ
แยกจากกันไป ไม่ตอ้ งไปหาร่างกายใหม่ เพราะไม่มอี ปุ าทานทีจ่ ะทําให้ อยากมีร่างกาย
ใหม่ ใจก็จะอยู่อย่างสงบไปตลอดอนันตกาล ไม่มวี นั สิ้นสุด นี่เป็ นคุณประโยชน์ของพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีจ่ ะทําให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย เป็ นอิสระ
จากภาวะกดดันต่างๆ หน้าทีข่ องใจจึงอยูท่ ก่ี ารนําเอาธรรมะคําสอนเข้ามาสู่ใจ เพราะ
ธรรมะจะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ สู่ความปลอดภัย ต่างกับกระแสของกิเลสตัณหา ทีจ่ ะ
ผลักให้ใจออกไปหาความทุกข์ต่างๆ กระแสทัง้ ๒ กระแสนี้จงึ ต่อสูก้ นั ถ้ากระแสของ
กิเลสตัณหามีกาํ ลังมากกว่า ใจก็จะได้รบั ความทุกข์ต่างๆ ถ้ากระแสของธรรมมีกาํ ลัง
มากกว่า ใจก็จะได้รบั ความสงบสุข กระแสของธรรมจะดึงใจเข้าข้างใน กระแสของกิเลส
จะดึงใจออกไปข้างนอก ออกไปหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ออกไปหาลาภยศ
สรรเสริญ กระแสธรรมจะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ พวกเราจึงต้องสร้างกระแสธรรมให้มี
กําลังมากขึ้นไปตามลําดับ ด้วยศรัทธาความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบตั ิ
ตามด้วยความขยันหมันเพี
่ ยร สิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ รือสร้างขึ้นมาก็คอื สติสมาธิปญั ญา ทีจ่ ะ
ทําให้กระแสธรรมมีกาํ ลังมากกว่ากระแสของกิเลสตัณหา
ถ้าสร้างสติสมาธิปญั ญาได้เต็มร้อย กระแสธรรมก็จะมีกาํ ลังเต็มร้อย จะสามารถผลักดัน
กระแสของกิเลสตัณหาให้หมดไปได้ กิเลสตัณหาจะไม่มกี าํ ลังผลักดันใจ ให้ออกไปยึด
ติดกับความทุกข์ ของลาภยศสรรเสริญ ของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางรูปเสียง
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กลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีเ่ ป็ นไตรลักษณ์ มีการเกิดการดับ การเปลีย่ นแปลง มีการหมดไป
ไม่ได้เป็ นของๆใคร ไม่มใี ครสามารถควบคุมบังคับ ให้เป็ นไปตามความต้องการได้ ถ้าไป
หลงยึดติดกับลาภยศสรรเสริญ กับความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็จะได้
ความสุขเพียงเล็กน้อย แต่จะได้ความทุกข์มากกว่าหลายร้อยเท่าด้วยกัน เวลาได้มา
ใหม่ๆได้เสพได้สมั ผัสก็จะมีความสุข แต่เวลาทีไ่ ม่ได้เสพ เวลาสูญเสียสิง่ ทีไ่ ด้มาไป ก็จะ
มีความทุกข์อย่างมาก เพราะว่าร่างกายทีเ่ ป็ นเครื่องมือในการแสวงหาลาภยศสรรเสริญ
หาความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้ ก็เป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตาเหมือนกัน คือไม่
เทีย่ ง เกิดแล้วก็ตอ้ งตายไป เป็ นอนัตตาไม่ได้เป็ นตัวตน เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ที่
จะแยกออกจากกันไป เวลาจะตาย ใจทีม่ คี วามผูกพันกับลาภยศสรรเสริญ กับความสุข
ทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ จะทุกข์ทรมานใจอย่างมาก
นี่คอื ภาวะจิตใจของพวกเรา ทีท่ กุ ข์อยู่กบั เรื่องรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เรื่องลาภยศ
สรรเสริญ เพราะขาดธรรมะทีจ่ ะปลดล็อก ทีจ่ ะดึงใจให้เข้าข้างใน ให้เข้าสู่ความสงบ สู่
ความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะความสงบของใจคือความสุขทีแ่ ท้จริง ทีจ่ ะเกิดขึ้นเวลาใจเข้าข้าง
ใน ไม่ออกไปข้างนอก อย่างนักบวชทัง้ หลาย ทีด่ งึ ใจเข้าข้างใน ด้วยการสละลาภยศ
สรรเสริญ สละความสุขทางรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ด้วยการเจริญสตินงั ่ สมาธิเจริญ
ปัญญา จนกระแสธรรมมีกาํ ลังเต็มร้อย ก็จะหยุดกระแสของกิเลสตัณหา ทีผ่ ลักดันให้ใจ
ออกไปทุกข์ทรมาน กับลาภยศสรรเสริญ กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ตอนนี้
พวกเรายังไม่มกี ระแสธรรมเต็มร้อย เพราะขาดสติสมาธิปญั ญา ขาดวิริยะความอุตสาหะ
พากเพียร ทีจ่ ะเจริญสติสมาธิปญั ญา ให้ผลิตกระแสธรรมให้เต็มร้อยได้ พวกเราจึง
วุน่ วายไปกับเหตุการณ์ต่างๆ ทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นวุ่นวายไปกับนํา้ ท่วมในขณะนี้
เพราะใจยังไม่มกี ระแสธรรมมากพอ ทีจ่ ะดึงใจให้เข้าไปข้างใน เข้าไปสู่ความสงบ ใจยัง
วิตกกังวลกับเรื่องลาภยศสรรเสริญ กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง เป็ น
ทุกข์ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับ ทีจ่ ะให้เป็ นไปตามความปรารถนาได้ แต่พวกเราก็
ยังฝื นความจริงนี้อยู่ ยังออกไปทุกข์กบั ลาภยศสรรเสริญสุขอยู่ เพราะกระแสของโมหะ
อวิชชาความหลงของกิเลสตัณหา มีกาํ ลังมากกว่ากระแสธรรม
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ถ้าใจยังวุน่ วายยังทุกข์กบั ลาภยศสรรเสริญ กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็แสดงว่า
กระแสธรรมมีกาํ ลังน้อยกว่ากระแสกิเลสตัณหา ถ้ากระแสธรรมมีกาํ ลังมากกว่ากระแส
กิเลสตัณหา จะอยู่อย่างปกติ จะไม่วนุ่ วายกับลาภยศสรรเสริญ กับความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย เพราะมีความสุขทีเ่ หนือกว่าดีกว่า คือความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ทีเ่ ป็ นผลจาก
การสร้างกระแสธรรม ให้มกี าํ ลังมากกว่ากระแสกิเลสตัณหา พวกเราจึงต้องเจริญสติ
สมาธิปญั ญา เพือ่ ผลิตกระแสธรรมให้มกี าํ ลังมากกว่า กระแสกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา
ถ้าผลิตได้ก็จะสุขสบายไปตลอด ถ้ายังผลิตไม่ได้ ก็จะทุกข์วนุ่ วายใจไปเรื่อยๆ ต้องเจริญ
สติให้มาก เพราะสติเป็ นกุญแจดอกแรก ทีจ่ ะทําให้ได้สมาธิ ทีเ่ ป็ นกุญแจดอกที่ ๒ ทีจ่ ะ
สนับสนุนให้ได้ปญั ญา ทีเ่ ป็ นกุญแจดอกที่ ๓ ทีจ่ ะผลิตกระแสธรรม ให้มกี าํ ลังมากกว่า
กระแสกิเลสตัณหา
เป็ นหน้าทีข่ องแต่ละคน ทีจ่ ะต้องเจริญสติสมาธิปญั ญากัน เพราะไม่มใี ครจะทําแทนกัน
ได้ ถ้าพระพุทธเจ้าทําแทนได้ พวกเราก็ไปถึงพระนิพพานกันหมดแล้ว ไม่ตอ้ งมา
เดือดร้อนกับเรื่องนํา้ ท่วม เพราะปลีกวิเวกได้ อยู่ตามป่ าตามเขาได้ อยู่ในสถานทีท่ ส่ี งบ
สงัดวิเวกทีม่ ภี ยั ต่างๆได้ ถ้าต้องโยกย้ายก็ทาํ ได้อย่างง่ายดาย เพราะไม่มสี มบัติ ไปตัว
เปล่าๆ ไปเหมือนนก ถ้ายังถูกกระแสกิเลสตัณหา ฉุดลากหรือผลักดันไป ก็จะต้องติด
อยู่กบั ความทุกข์ต่างๆ ติดอยู่กบั ภัยต่างๆ ทีจ่ ะมาอยู่เรื่อยๆ เพราะเป็ นปกติของโลกที่
จะต้องเป็ นอย่างนี้ โลกนี้เป็ นโลกของธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ทีแ่ ปรปรวนอยู่เรื่อยๆ บางที
นํา้ ก็มาก บางทีลมก็แรง บางทีดนิ ก็ถล่ม บางทีไฟก็ไหม้ ไม่มใี ครห้ามได้ เพราะมีเหตุ
ปัจจัย ทีจ่ ะทําให้เกิดภัยพิบตั ติ ่างๆขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะทุกข์กบั ภัยต่างๆ ก็ตอ้ งปฏิบตั ิ
ธรรมให้มาก ต้องปลีกวิเวก ต้องตัดลาภยศสรรเสริญ ตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
ตอนต้นก็ตดั แบบชัว่ คราว หาเวลาปลีกวิเวกไปอยู่ตามสถานทีส่ งบ เพือ่ เจริญสติสมาธิ
ปัญญา พอมีธุระจําเป็ นก็กลับไปอยู่กบั ลาภยศสรรเสริญ กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
กาย พอเสร็จธุระก็ปลีกวิเวกใหม่ ต้องตัดลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
กายให้นอ้ ยลง อยู่แบบมักน้อยสันโดษ จะได้ไม่ตอ้ งมีเงินทองมาก มีนอ้ ยก็อยู่ได้ ไม่
ต้องเสียเวลาไปกับการหาเงินหาทอง ถ้ายังรักการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆ ก็จะไม่
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มีเวลาปลีกวิเวก เพือ่ เจริญสติสมาธิปญั ญา เพราะต้องหาเงินหาทอง พอได้เงินได้ทอง
มาแล้ว ก็ตอ้ งหมดเวลาไปกับการหาความสุข จากการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆ ไป
เทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆ ทําไปแล้วก็จะติด เป็ นเหมือนคนติดยา
เสพติด อยู่แบบมักน้อยสันโดษไม่ได้ จะรู้สกึ ทรมานใจ ทําแล้วก็ตอ้ งทําอยู่เรื่อยๆ จะ
อยากทํามากขึ้นไป
ถ้าไม่ต่อสูก้ บั ความอยาก ไม่ยอมทุกข์กบั การฝื นใจ ไม่ให้เสพความสุขแบบนี้ ก็จะไม่
หลุดจากลาภยศสรรเสริญ
หลุดจากความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะไปได้
เหมือนกับคนทีต่ ดิ ยาเสพติด ติดสุราติดบุหรี่ ถ้าไม่ฝืนใจไม่ให้ไปเสพ ก็จะต้องเสพไปจน
วันตาย ถ้าฝื นได้ก็จะเป็ นอิสระ ถึงแม้จะทุกข์ทรมานก็ยอมทุกข์ทรมาน แต่รู้วา่ ทุกข์
ทรมานไม่นาน และจะเบาลงไปตามลําดับ จนหมดไปในทีส่ ุด พอหมดแล้วก็จะเป็ นอิสระ
ไม่ทกุ ข์กบั สิง่ เสพติด จะมีเสพหรือไม่มเี สพจะไม่เดือดร้อน จึงต้องต่อสูก้ บั ความอยากใน
ลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ด้วยการปลีกวิเวก ด้วยความมักน้อย
สันโดษ ด้วยการเจริญสติสมาธิปญั ญา ทีจ่ ะทําให้พลังธรรมเหนือกว่าพลังกิเลสตัณหา
การปฏิบตั จิ งึ เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ การศึกษาก็สาํ คัญด้วย เพราะต้องรู้แนวทาง รู้วา่
จะต้องทําอย่างไรให้เกิดผล ถ้ามีผูม้ ปี ระสบการณ์สอน ก็จะได้รบั ประโยชน์มาก ถ้าต้อง
สอนตนเองก็จะต้องลองผิดลองถูกไป ก็จะใช้เวลามากและก็จะต้องเหนื่อยมาก ถ้าไม่มี
ความอดทน มีความพากเพียรพอ ก็อาจจะยกธงขาวยอมแพ้ แต่ถา้ มีผูม้ ปี ระสบการณ์
สอน ก็จะสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องแม่นยําและรวดเร็ว ไม่ตอ้ งเสียเวลา ทําให้ไม่
ท้อแท้ต่อการปฏิบตั ิ พอปฏิบตั ไิ ปก็จะได้ผลเรื่อยๆ พอได้ผลเรื่อยๆก็จะมีกาํ ลังจิต
กําลังใจเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จนทําให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างเต็มที่ กระแสธรรมก็จะมีกาํ ลัง
มากกว่ากระแสกิเลสตัณหา ก็จะสามารถปล่อยวางทุกอย่างทีเ่ คยยึดติดได้ เช่นลาภยศ
สรรเสริญ และความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงได้ปฏิบตั มิ าเป็ นตัวอย่าง ทรงสามารถเสด็จออกจากพระราชวังได้
ออกจากลาภยศสรรเสริญ ออกจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ แล้วก็ไปอยู่ตาม
สถานทีส่ งบสงัด เพือ่ เจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญา จนกระแสของธรรมมีกาํ ลัง
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มากกว่ากระแสกิเลสตัณหา ก็ได้ตรัสรู้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา เป็ นพุทธัง
สรณัง คัจฉามิข้นึ มา หลังจากนัน้ พระองค์ก็ทรงประกาศพระธรรมคําสังสอนให้
่
แก่สตั ว์
โลก ก็ปรากฏมี ธัมมัง สรณัง คัจฉามิข้นึ มา เพราะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้ ทําให้
เกิดมีธรรมะคําสอน และธรรมะคําสอนนี่แหละ เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญกว่าพระพุทธเจ้า ถึงแม้
ไม่มพี ระพุทธเจ้า พระธรรมคําสอนจะเป็ นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าได้ พระธรรมจึงเป็ น
สรณะทีแ่ ท้จริง พระพุทธเจ้าเป็ นผูน้ าํ พระธรรมออกมาเผยแผ่ให้แก่สตั ว์โลก หลักจากที่
สัตว์โลกได้รบั ฟังแล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ ก็จะสามารถบรรลุธรรมขึ้นมาได้ ก็จะเป็ นสังฆ
รัตนะขึ้นมา เป็ นทีพ่ ง่ึ ที่ ๓ ทีส่ ามารถทําหน้าทีแ่ ทนพระพุทธเจ้าได้ คือนําพระธรรมคํา
สอนไปเผยแผ่ต่อ และก็ได้ทาํ มาจนถึงปัจจุบนั นี้ มีผูท้ ม่ี ศี รัทธาความเชื่อ มีวริ ิยะความ
อุตสาหะพากเพียร ทีจ่ ะเจริญทีจ่ ะปฏิบตั สิ ติสมาธิปญั ญาจนบรรลุธรรม เมือ่ บรรลุแล้วก็
นําเอาธรรมทีไ่ ด้บรรลุ มาเผยแผ่ให้แก่สตั ว์โลกต่อไป จนกว่าจะไม่มผี ูม้ ศี รัทธาปฏิบตั ิ
ธรรม เจริญสติสมาธิปญั ญา ก็จะไม่มกี ารบรรลุธรรม ไม่มกี ารเผยแผ่ ไม่มกี ารสังสอน
่
พระธรรมคําสอน พอไม่มพี ระธรรมคําสอนอยู่ในโลก ก็จะไม่มกี ารหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ เพราะกระแสกิเลสตัณหาจะมีกาํ ลังมากกว่ากระแสของธรรม ศาสนาก็จะหายไป
แต่พวกเรายังอยู่ในยุคทีม่ กี ารศึกษามีการปฏิบตั ิ มีศรัทธามีวริ ิยะมีสติมสี มาธิมปี ญั ญา
พวกเรายังไม่ได้อยู่ในยุคทีไ่ ม่มพี ระธรรมคําสอน ยังมีครูบาอาจารย์ มีผู ้ทีป่ ฏิบตั ผิ า่ น
มาแล้วเป็ นผูน้ าํ ทาง จึงควรขวนขวายศึกษาปฏิบตั ธิ รรมให้มากขึ้นไปตามลําดับ อย่ายืน
อยู่กบั ที่ ต้องมีความกล้าหาญทีจ่ ะตัดความสุข ทางลาภยศสรรเสริญ ทางตาหูจมูกลิ้น
กาย ต้องมีความกล้าหาญทีจ่ ะไปปลีกวิเวก ไปอยู่ตามลําพัง เพือ่ จะได้เจริญสติสมาธิ
ปัญญา เพราะเป็ นวิธีเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะสร้างกระแสธรรม ให้มกี าํ ลังมากกว่ากระแสกิเลส
ตัณหา เพือ่ จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ได้พบกับความสุขทีถ่ าวร อยู่ทต่ี วั เรานี้
อยู่ทอ่ี ตั ตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน อยู่ทศ่ี รัทธา อยู่ทว่ี ริ ิยะความพากเพียร
อยู่ทส่ี ติสมาธิปญั ญา
จึงควรให้ความสําคัญต่อการศึกษาปฏิบตั ธิ รรม มากกว่าลาภยศสรรเสริญ และความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่เช่นนัน้ แล้วจะไม่มที างสร้างกระแสธรรม ให้มกี าํ ลังมากกว่า
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กระแสกิเลสตัณหาได้ ก็จะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหน จะเอาลาภยศสรรเสริญสุข หรือจะเอาสติสมาธิปญั ญา
ถ้าไม่ตดั สินใจก็จะอยู่แบบเดิมๆ ถ้าตัดสินใจมาทางธรรม รับรองได้วา่ กระแสธรรมจะมี
กําลังมากขึ้นไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งก็จะเป็ นนักบวชได้ อยู่แบบนักบวชได้ มีความสงบสุข
ตลอดเวลาได้ จิตใจจะเป็ นปกติตลอดเวลา เวลามีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น จะไม่
กระทบกับจิตใจ ทีม่ ธี รรมะคอยดูแลรักษา นี่คอื ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการศึกษาและปฏิบตั ิ
ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงควรปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้นไปตามลําดับ
ช่วงนี้ได้ปฏิบตั ธิ รรมกันบ้างหรือเปล่า หรือวิตกกังวลกับเรื่องนํา้ ท่วม จนกินไม่ได้นอนไม่
หลับ ควรทําในสิง่ ทีท่ าํ ได้ สิง่ ทีท่ าํ ไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อยไป สิง่ ไหนทีร่ กั ษาได้ โยกย้ายไปเก็บ
ในทีป่ ลอดภัยได้ก็ทาํ ไป สิง่ ไหนทีท่ าํ ไม่ได้ก็คนื ธรรมชาติไป ถ้าของนอกกายยังปล่อย
ไม่ได้ จะปล่อยร่างกายได้อย่างไร ร่างกายก็เป็ นเหมือนกับของนอกกาย ไม่ใช่ของเรา
เช่นกัน แต่เราให้ความสําคัญต่อร่างกายมากกว่าของภายนอก ถ้ายังปล่อยของภายนอก
ไม่ได้ ก็จะปล่อยร่างกายไม่ได้ เบื้องต้นต้องปล่อยของภายนอกให้ได้ก่อน ท่านจึงสอนให้
พวกเราให้ทาน เพือ่ ปล่อยของนอกกายไปก่อน เช่นข้าวของต่างๆทีญ
่ าติโยมนํามาถวาย
พระนี้ ก็เป็ นการปล่อย ปล่อยวาง ไม่ยดึ ติด ยกให้คนอืน่ ไป เป็ นการฝึ กปล่อยวาง เพือ่
จะได้มาปล่อยร่างกายต่อไป เวลาปล่อยด้วยความสมัครใจจะมีความสุข ถ้าไม่สมัครใจ
จะมีความทุกข์มาก ข้าวของเงินทองทีเ่ อามาถวายพระนี้ เราปล่อยด้วยความพอใจ ด้วย
ความยินดี ปล่อยไปแล้วมีความสุขแทนทีจ่ ะมีความทุกข์ ถ้าถูกขโมยไปหรือถูกนํา้ ท่วม
ไป กลับจะมีความทุกข์ เพราะไม่ยอมปล่อย ถ้ายอมปล่อยให้นาํ้ ท่วมไปจะมีความสุข ถ้า
เห็นว่าไม่ได้เป็ นของเรา สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากกันไป ถ้าพร้อมให้จากไป เวลานํา้ ท่วมก็จะ
ไม่เดือดร้อน จะมีความสุข ถ้ามีสมั มาทิฐเิ ห็นว่าสบาย ไม่ตอ้ งดูแลรักษา มีแล้วก็ตอ้ ง
ดูแลรักษาวิตกกังวล พอไม่มแี ล้วก็สบาย ไม่ตอ้ งห่วงไม่ตอ้ งหวง ถ้าปล่อยสิง่ ภายนอกได้
ต่อไปก็จะปล่อยร่างกายได้ เพราะเป็ นความรู้สกึ แบบเดียวกัน เวลาหวงจะทุกข์ทรมานใจ
เวลาปล่อยแล้วจะเย็นจะสงบจะสุขใจ
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ตอนต้นต้องฝึ กปล่อยข้างนอกก่อน เช่นเอาข้าวของเอาสิง่ ต่างๆมาถวายพระ เป็ นการ
ปล่อยภายนอก ต่อไปก็ตอ้ งมาปล่อยร่างกาย เพราะเห็นความแตกต่างเวลายินดีปล่อย
กับเวลาทีไ่ ม่ยนิ ดี ถ้าปล่อยด้วยความยินดีจะมีความสุข ถ้าไม่ยนิ ดีจะทุกข์ทรมานใจ ทัง้
ทีใ่ นทีส่ ุดก็ตอ้ งปล่อยทุกอย่างไป ของนอกกายก็ตอ้ งปล่อย ร่างกายก็ตอ้ งปล่อย ถ้า
ปล่อยเป็ น จะปล่อยอย่างสุขสบาย พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ปล่อยร่างกายอย่าง
สบาย เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงอยู่ในท่าสีหไสยาสน์ จิตของท่าน
อยู่ในความสงบ อยู่ในฌาน อยู่ในสมาธิ ไม่เดือดร้อนกับการจากไปของร่างกายเลย เป็ น
ตัวอย่างทีด่ ี ทีพ่ วกเราควรหัดทําให้ได้ หัดตายแบบพระพุทธเจ้าให้ได้ ด้วยการทําจิตให้
สงบเป็ นสมาธิดว้ ยสติ และปล่อยวางด้วยปัญญา
ถ้ามีแต่สมาธิอย่างเดียวกําลังจะไม่พอ เวลาทีก่ ระแสกิเลส ความหวงความยึดติดมีมาก
จะทําลายกําแพงของสมาธิได้ ถ้ามีปญั ญากิเลสจะสูไ้ ม่ได้ ถ้ามีปญั ญาสอนใจ ให้
พิจารณาว่าไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดติด ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา ปัญญาจะหยุด
กระแสกิเลสได้ สมาธิหยุดได้ชวั ่ คราว ต้องเจริญสติสมาธิปญั ญาให้มาก จะหยุดกระแส
กิเลสตัณหาได้ โดยเฉพาะเวลาทีจ่ ะต้องปล่อยร่างกาย จะปล่อยได้อย่างสบาย ไม่ตอ้ งไป
โรงพยาบาล ครูบาอาจารย์ทา่ นไม่นิยมไปโรงพยาบาล ท่านมียารักษาใจ มีธรรมโอสถ
ท่านรู้วา่ ร่างกายรักษาไม่ได้ ส่วนพวกเราไม่มยี าทัง้ ๒ ชนิด ยารักษาร่างกายก็ไม่มี ยา
รักษาใจก็ไม่มี ก็เลยต้องไปเอายาทีโ่ รงพยาบาล รักษาอย่างไรก็รกั ษาไม่ได้อยู่ดี ถ้าถึง
เวลาทีร่ ่างกายจะตายไป ยาวิเศษขนาดไหนก็รกั ษาไม่ได้ แต่ถา้ มีธรรมโอสถรักษาใจ ใจ
จะมีความสุข ท่ามกลางความทุกข์ของร่างกาย ท่ามกลางความแตกสลายของร่างกาย ใจ
จะเป็ นเหมือนอย่างทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้ จะเฉย จะสบาย นี่คอื อํานาจของธรรมโอสถ
อํานาจของคําสอนของพระพุทธเจ้า คือธรรมะทีเ่ กิดจากการเจริญสติสมาธิปญั ญา ทีเ่ ป็ น
ทีพ่ ง่ึ ของใจได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ เป็ นเหมือนกับหลุมหลบภัย เวลามีเครื่องบินมาทิ้งระเบิด
ถ้ามีหลุมหลบภัยก็จะปลอดภัย ธรรมโอสถหรือธรรมสรณะก็เช่นกัน เป็ นทีห่ ลบภัยทีเ่ กิด
จากความแก่ ความเจ็บ ความตายของร่างกาย จากการพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบ เกิด
จากภัยพิบตั ติ ่างๆ จะไม่กระทบกระเทือนใจเลย
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ใครมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟงั บ้าง ไปปฏิบตั มิ าพรรษาหนึ่ง ได้สติได้สมาธิได้ปญั ญาหรือ
เปล่า
โยม รู้ตวั ว่าสอบไม่ผ่าน แต่ก็ตงั้ ใจจะอยู่วดั มากกว่าอยู่บา้ นค่ะ
ตอบ ยังสูก้ าํ ลังของกิเลสไม่ได้
โยม ค่ะ จะสนใจภายนอกมากกว่า พอดีไปทีน่ นั ่ ค่อนข้างจะมีปญั หานิดหน่อย แต่ก็มี
บางอย่างทีพ่ อใจตนเอง ทําให้รู้วา่ วันข้างหน้า จะเลือกเส้นทางใดทีด่ ที ส่ี ุด ก็คอื
ต้องอยู่ในทางธรรม ต้องไปปฏิบตั เิ ท่านัน้ เจ้าค่ะ
ตอบ ต้องพยายามดึงใจให้เข้าข้างใน อย่าออกไปยุ่งกับเรื่องข้างนอก ถ้าไม่เกี่ยวกับเรา
ใครจะดีจะชัว่ ก็เรื่องของเขา ถ้าออกไปยุ่งแล้วจะเป็ นเรื่องขึ้นมา ทําให้จติ ใจว้าวุน่
ขุน่ มัวท้อแท้เบือ่ หน่าย ต้องบริกรรมพุทโธ ทําอะไรก็พทุ โธๆไป ไม่ตอ้ งไปสนใจ
คนอืน่ ทําหน้าทีข่ องเราไป คนอืน่ จะทําไม่ทาํ ก็เรื่องของเขา เราพุทโธไป อย่าไป
รับรู้เรื่องของคนอืน่ ให้รู้อยู่กบั เรื่องของเราก็พอ ให้อยู่กบั การกระทําของเรา
เฝ้ าดูการกระทําของเรา เฝ้ าดูใจของเราว่า ออกไปรับรู้ ไปยุง่ กับเรื่องของคนอืน่
หรือเปล่า ถ้าออกไปก็ดงึ กลับมา ด้วยการบริกรรมพุทโธๆไป พยายามปลีกวิเวก
อย่าคลุกคลีกนั นัง่ คุยกันสนทนากัน ส่วนใหญ่จะคุยเรื่องคนอืน่ วิพากษ์วจิ ารณ์
คนนัน้ คนนี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ต้องดึงใจให้เข้าข้างใน
วิพากษ์วจิ ารณ์เรื่องของเราดีกว่า ว่าทําไมยังไม่สงบเสียที ทําไมยังโลภยังโกรธยัง
หลงอยู่ ทําไมไม่มสี ติ ทําไมไม่มสี มาธิ ทําไมไม่มปี ญั ญา เพราะไม่ปลีกวิเวก ไม่
เจริญสตินนั ่ เอง มัวแต่ปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยเปื่ อย ไม่มสี ติไม่มสี มาธิไม่มปี ญั ญา
ถ้าเจริญพุทธานุสติอยู่เรื่อยๆ ควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆ คิดอยู่แต่พทุ โธๆ
ใจจะไม่ออกไปรับรู้เรื่องของคนอืน่ เวลานัง่ สมาธิจะสงบ พอออกจากสมาธิก็จะ
เจริญปัญญาได้ พิจารณาไตรลักษณ์ได้ พิจารณาอนิจจังได้ พิจารณาอนัตตาได้
พิจารณาทุกขังอริยสัจ ๔ ได้ ว่าทุกข์เกิดจากความอยากของเราเอง ไม่ได้เกิดจาก
ใครหรอก จะดับทุกข์ได้ก็ตอ้ งละความอยาก เช่นอยากจะวิพากษ์วจิ ารณ์ ก็ตอ้ ง
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หยุดวิพากษ์วจิ ารณ์ แล้วความวุน่ วายใจกับคนอืน่ ก็จะหมดไปเอง คนในโลกมี
เป็ นพันล้าน จะไปวิพากษ์วจิ ารณ์ไหวหรือ ปล่อยเขาไปเถิด เขาจะทําอะไรก็เรื่อง
ของเขา ความดีความชัว่ ของเขาไม่ได้ทาํ ให้เราดีหรือชัว่ ตามไปด้วย ความดีของ
เราอยู่ทก่ี ารเจริญสติ อยู่ทก่ี ารปลีกวิเวก อยู่ทก่ี ารไม่คลุกคลี ไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์
ถ้าจะสนทนาก็ให้สนทนาธรรม สนทนาเรื่องมักน้อยสันโดษ เรื่องการปลีกวิเวก
เรื่องความเพียร เรื่องของการไม่คลุกคลีกนั เรื่องของศีล เรื่องของสมาธิ เรื่อง
ของปัญญา เรื่องของวิมตุ ติ เรื่องของวิมตุ ติญาณทัศนะ ให้สนทนาเรื่องเหล่านี้
พระแท้ๆเวลาสนทนากัน จะสนทนาเรื่องเหล่านี้ ไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์คนนัน้ คนนี้
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ จะสนทนาแต่เรื่องธรรมะ ทีไ่ หนสงบ ความมักน้อยสันโดษเป็ น
อย่างไร ความเพียรเป็ นอย่างไร ศีลบริสุทธิ์ไหม สมาธิสงบไหม ปัญญามีความ
แยบคายไหม จะสนทนาเรื่องเหล่านี้ จะเป็ นประโยชน์ ผูร้ ู้นอ้ ยกว่าก็จะได้รบั
ความรู้จากผูท้ ม่ี คี วามรู้มากกว่า ถ่ายทอดกัน แลกเปลีย่ นความรู้ให้แก่กนั จะมี
ปัญญาความรู้ความฉลาดมากขึ้น จะทําให้ก้าวหน้าในการปฏิบตั ิ ถ้าคุยเรื่องโลก
วิพากษ์วจิ ารณ์คนนัน้ คนนี้ ใจจะตกตํา่ จะว้าวุน่ ขุน่ มัว ท้อแท้เบือ่ หน่าย อิจฉา
ริษยา โกรธเกลียดขึ้นมา
ถ้าจะสนทนากันก็ให้สนทนาเรื่องธรรมะ เพราะจะเสริมให้จติ ใจสูงขึ้น ให้
เจริญก้าวหน้า ถ้าวิพากษ์วจิ ารณ์คนนัน้ คนนี้จะทําให้จิตใจตกตํา่ จะคิดร้าย จะ
คิดไม่ดี จะไม่สบายอกไม่สบายใจ แทนทีจ่ ะก้าวหน้ากลับจะถดถอย เดินถอย
หลัง ไม่ได้เดินไปข้างหน้า เดินไปตามกระแสของกิเลสตัณหา พระปฏิบตั จิ งึ ไม่
จับกลุม่ สนทนากัน เวลาจับกลุม่ ก็จะมีคนพูดอยู่คนเดียว คือครู บาอาจารย์ ท่าน
ก็จะพูดแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียว เสร็จจากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก็เหมือนกับได้
ชาร์จแบตเตอรี่ มีกาํ ลังจิตมีกาํ ลังใจ กลับไปนัง่ สมาธิไปเดินจงกรมได้หลาย
ชัว่ โมง เวลาไม่ได้ฟงั ธรรมจะขี้เกียจ ไม่อยากเดินจงกรมนัง่ สมาธิ พอได้ยนิ ได้ฟงั
ธรรม ก็ได้รบั การกระตุน้ ทําให้มพี ลังธรรม ทําให้สามารถเดินจงกรมนัง่ สมาธิได้
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หลายชัว่ โมง ครู บาอาจารย์ถงึ ต้องเรียกประชุมอยู่เรื่อยๆ เพือ่ ให้กาํ ลังจิตกําลังใจ
ให้ความรู้ทจ่ี าํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิ
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมจึงเป็ นมงคลอย่างยิง่ กาเลน ธัมมัสสวนัง เอตัมมังคล
มุตตมัง เพราะฟังแล้วจะเกิดพลังธรรมขึ้นมา เกิดกําลังใจทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรม เกิด
ความฉลาด ได้ขอ้ คิด ได้รู้จกั วิธีทจ่ี ะปฏิบตั ติ ่อไป ถ้าติดอยู่ตรงไหนก็จะ
แก้ปญั หาได้ เพราะผู ้แสดงได้ผ่านมาแล้ว จะรู้วธิ ีแก้ปญั หาต่างๆในแต่ละจุด ทีผ่ ู ้
ปฏิบตั จิ ะต้องติด พอได้ฟงั จากผูท้ ไ่ี ด้ปฏิบตั ผิ ่านมาแล้ว ก็จะแก้ปญั หาของตนได้
การมีครูบาอาจารย์จงึ เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ เพราะจะทําให้การปฏิบตั คิ บื หน้าไป
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ต่างกับการปฏิบตั ติ ามลําพัง ไม่มคี รู บาอาจารย์ จะต้อง
คลําทางไป จะต้องลองผิดลองถูก เวลาเจอปัญหาจะต้องเสียเวลาแก้ กว่าจะแก้
ได้ก็ตอ้ งลองผิดลองถูก เหมือนกับการเดินมาถึงสีแ่ ยก ไม่รู้วา่ จะไปทางไหนดี จะ
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไป ไม่รู้วา่ ทางไหนเป็ นทางทีถ่ ูก ก็ตอ้ งลองผิดลองถูก
ไป ถ้าผิดก็ตอ้ งเสียเวลา ถ้าถูกก็โชคดีไป พอถึงทางแยกใหม่ ก็ตอ้ งลองผิดลอง
ถูกอีก
ถาม เวลานัง่ ไปถึงตรงทีจ่ ติ แยกออกจากกาย ควรดึงกลับมาหรือควรจะเฉยๆ ปล่อย
เขาไป
ตอบ เวลาจิตสงบจะปล่อยวางร่างกายชัว่ คราว ตอนนัน้ ไม่ตอ้ งทําอะไร
ถาม ปล่อยให้เขาแยกหรือคะ
ตอบ ให้เขาอยู่ตามลําพัง ปล่อยวางร่างกายชัว่ คราว ปล่อยตาหูจมูกลิ้นกาย ปล่อยรู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เวลาทําสมาธิจะดึงกระแสของจิต ทีไ่ ปเกาะติดอยู่กบั รูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้เข้ามาข้างในจิต เหมือนเดินเข้าไปในถํา้ จะปล่อยวาง
เหตุการณ์ต่างๆทีอ่ ยู่นอกถํา้ พอเข้าไปถึงก้นถํา้ แล้ว จะไม่รบั รู้กบั เหตุการณ์ต่างๆ
ทีอ่ ยู่นอกถํา้ จะพักอยู่ในนัน้ เพราะเป็ นทีเ่ ย็นสบาย มีความสุขมาก จนกว่ากําลัง
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ของสติจะอ่อนลง กระแสของกิเลสก็จะผลักออกมา ออกมารับรู้รูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะต่อไป
ถาม ไม่ดงึ ออกมา
ตอบ ไม่ตอ้ งดึงออกมา ทําแทบเป็ นแทบตายเพือ่ ให้จติ เข้าไป พอเข้าไปแล้วก็อย่าดึง
ออกมา ปล่อยให้อยู่ในความสงบจนกว่าจะออกมาเอง ทีอ่ อกมาก็เพราะยังไม่ได้
เข้าไปถึงที่ ถ้าถึงทีแ่ ล้วจะไม่อยากออกมา เพราะมีความสุขมาก เบาสบายมาก
ถาม เวลาออกมาจะรู้วา่ อยู่ทไ่ี หน
ตอบ เวลาออกมาก็กลับมารับรู้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ มาคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้าไม่มี
สติปญั ญาคอยกํากับดูแล ก็จะเป็ นเหมือนเดิม จะคิดไปตามกระแสของกิเลส
ตัณหา จะคิดเรื่องลาภยศสรรเสริญ เรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้า
มีสติมปี ญั ญาก็จะต่อสูก้ บั ความคิดเหล่านัน้ จะสอนว่าทางนัน้ ไม่ใช่ทางทีจ่ ะพา
ไปสู่ความสุข ทางทีจ่ ะไปสู่ความสุขก็คอื กลับเข้าไปข้างใน ด้วยการตัดความสุข
ภายนอก เวลากิเลสตัณหาจะดึงให้ไปหาลาภยศสรรเสริญ ไปหาความสุขทางรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาสกัด ว่าไม่ใช่เป็ นความสุข เป็ นการไปหา
ความทุกข์ กลับเข้าข้างในดีกว่า เดินจงกรมนัง่ สมาธิดกี ว่า แทนทีจ่ ะไปหา
เครื่องดืม่ มาดืม่ หาขนมมารับประทาน เปิ ดโทรทัศน์ดู เปิ ดเพลงฟัง จะหาแต่สติ
สมาธิปญั ญา จะทําให้สงบมากขึ้นไปตามลําดับ ทัง้ ในขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิและออก
จากสมาธิ
เวลาออกจากสมาธิ ความสงบจะติดค้างอยูน่ านขึ้น เวลาอยู่ในสมาธิความสงบจะ
แน่นและนิ่งมากขึ้น จะสงบได้นานขึ้น เวลาออกมาจากสมาธิจะไม่วูบวาบ เหมือน
ตอนทีไ่ ม่มสี มาธิ จะอ่อนไหวกับเหตุการณ์ต่างๆ ง่ายและรวดเร็ว ได้ยนิ เสียงปั๊บ
ก็หลุดแล้ว เห็นอะไรไม่ถูกใจก็หลุดแล้ว อารมณ์เกิดขึ้นแล้ว ถ้าได้ปฏิบตั อิ ย่าง
ต่อเนื่อง จะไม่หลุดง่าย จะหลุดยากขึ้นไปเรื่อยๆ จะเฉยมากขึ้น จนเฉย
ตลอดเวลา ไม่วุน่ วาย ใครจะชมก็เฉย ใครจะด่าก็เฉย ใครจะไม่ชอบก็เฉย ใคร
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จะชอบก็เฉย เป็ นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา เรามีหน้าทีเ่ ฉยอย่างเดียว เพราะ
สังเขาไม่
่
ได้ ห้ามเขาไม่ได้ ห้ามไม่ให้ชอบไม่ได้ ห้ามไม่ให้ชงั ไม่ได้ แต่หา้ มใจเรา
ได้ ให้ใจอยู่เฉยๆได้ ไม่ดใี จเสียใจ
นี่คอื จุดทีเ่ ราต้องการจะไปกัน จากการนัง่ สมาธิเจริญปัญญา ขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิน้ ี
จะเจริญปัญญาไม่ได้ เพราะกําลังสร้างฐานของความนิ่งของความเฉยอยู่ ก็ให้
เฉยให้น่งิ ให้นานทีส่ ุด เวลาออกมาจะได้น่ิงเฉยได้นาน ถ้าไม่น่ิงเฉยก็ตอ้ งใช้
ปัญญาสอนให้ปล่อยวาง สิง่ ทีท่ าํ ให้ใจไม่น่งิ เช่นเสียงสรรเสริญนินทา พอได้ยนิ
เสียงนินทาใจจะวูบขึ้นมา ต้องใช้ปญั ญาสอนว่าเป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตา ไม่เทีย่ ง
แท้แน่นอน บางทีก็สรรเสริญ บางทีก็นินทา อนัตตาก็คอื สังไม่
่ ได้ ว่าต้องเป็ น
เสียงสรรเสริญอย่างเดียว ใจเราต้องรับได้ทัง้ ๒ อย่าง รับได้ทงั้ เสียงสรรเสริญ
และเสียงนินทา แล้วใจจะเฉยได้
ถาม นัน่ คือความตัง้ มันใช่
่ ไหมคะ
ตอบ เป็ นอุเบกขา ไม่มอี ารมณ์ เหมือนตอนนี้เราไม่มอี ารมณ์ เฉยๆ แต่ถา้ พูดอะไรไม่
ดีข้นึ มา ก็อาจจะไม่เฉยก็ได้ ถ้าพูดไม่ดแี ล้วเฉยได้ก็ถอื ว่ามีสติปญั ญาคุมจิตได้
ดังทีเ่ คยเล่านิทานให้ฟงั ว่า คุณหญิงคุณนายทีไ่ ด้ฟงั เทศน์หลวงพ่อหลวงตาแล้วก็
บอกว่า ฟังแล้วจิตใจเฉยเย็นสบาย ไม่มกี ิเลสตัณหา ท่านก็ตอบไปว่า อีตอแหล
ตอนนัน้ จะรู้วา่ เฉยได้จริงหรือเปล่า ท่านช่วยทดสอบอารมณ์ ถ้าไม่แน่ใจว่าเรา
เฉยจริงหรือเปล่า ก็ตอ้ งให้คนเขาด่าเรา ขัดใจเรา ดูวา่ จะเฉยได้หรือเปล่า ถ้าเฉย
ได้ก็สบาย
ถาม จะรู้เมือ่ ไหร่คะว่าเราพร้อม
ตอบ เหมือนกินข้าว อิม่ เมือ่ ไหร่ก็รู้เอง ถ้าพร้อมก็จะแยกกันอยู่คนละห้อง นอนคนละ
ห้อง จะรู้เอง เวลาเกิดความเบือ่ หน่าย เห็นทุกข์ในการอยู่ร่วมกัน ตอนนี้ยงั ไม่
เห็นทุกข์ เห็นแต่สุขอย่างเดียว เวลาทุกข์ก็ลมื เร็ว ทะเลาะกันเดีย๋ วเดียว ไม่นานก็
ลืม ถ้าจําได้ก็จะไม่อยากอยู่ดว้ ยกัน กิเลสชอบให้ลมื ความทุกข์ ให้กลับไปรักเขา
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เหมือนเดิม เพราะอยู่คนเดียวไม่ได้ ยังต้องมีเขาให้ความสุขกับเรา ก็เลยยอมทน
กับความทุกข์ ถ้ามีความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ก็จะไม่เอาแล้ว เบือ่ แล้ว เบือ่ ที่
จะต้องทุกข์เพือ่ แลกกับความสุข เพราะมีความสุขทีด่ กี ว่าเหนือกว่า ก็จะอยู่คน
เดียวได้ ต้องทําจิตให้รวมให้ได้ เป็ นอุเบกขาให้ได้ แล้วจะอยู่คนเดียวได้ จะ
ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างได้ เพราะเวลาอยู่ดว้ ยกันหลายคนจะวุน่ วาย ไม่สงบ
เวลาอยู่คนเดียวจะสงบสบาย
ต้องปฏิบตั ใิ ห้ได้ ต้องตัง้ จิตอธิษฐานว่านี่คอื งานของเรา นี่คอื ทีพ่ ง่ึ ของเรา ทีพ่ ง่ึ อืน่
ไม่มี นัตถิ เม สรณัง อัญญัง ทีพ่ ง่ึ ของเราก็คอื พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณัง
คัจฉามิ ด้วยการศึกษาและการปฏิบตั ิ ต้องทุ่มเทเวลาให้เต็มที่ อย่าทําแบบมือ
สมัครเล่น ต้องทําแบบมืออาชีพถึงจะได้ผล กิเลสตัณหาทํางานตลอด ๒๔
ชัว่ โมง ยกเว้นเวลาหลับ แต่ธรรมะของพวกเรา ทําเฉพาะเวลาทีเ่ ราว่างจากภาระ
กิจการงาน จึงไม่พอ สูก้ เิ ลสตัณหาไม่ได้ กระแสธรรมของพวกเราอ่อนมาก สู ้
กระแสกิเลสตัณหาไม่ได้ เพราะไม่ผลิตกระแสธรรมให้มกี าํ ลังมากกว่า เพราะไม่
ทุ่มเทเวลาต่อการผลิตกระแสธรรม กลับไปผลิตกระแสกิเลสตัณหา ด้วยการทํา
ตามกิเลสตัณหา การปฏิบตั จิ งึ ไม่คบื หน้า ไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร เพราะไม่ท่มุ เท
ให้กบั การปฏิบตั ิ ถ้าทุ่มเทแล้วผลจะต้องเกิดอย่างแน่นอน
ทําไมจึงอยู่คนเดียวไม่ได้ ออกจากงานไม่ได้ ปฏิบตั ธิ รรมทัง้ วันไม่ได้ มีอะไรมา
ห้ามหรือเปล่า ผิดกฎหมายหรือเปล่า มีใครเอาปื นมาห้ามเราหรือเปล่า ห้ามอยู่
คนเดียว ห้ามปฏิบตั ธิ รรม ห้ามออกจากงาน ไม่มใี ครเขาเอาปื นมาบังคับเราเลย
ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นทางทีด่ ี ทีเ่ ลิศ ทีป่ ระเสริฐ กลับไปชอบทางทีม่ แี ต่ความวุน่ วายใจทุกข์
ทรมานใจ เวลาไปเทีย่ วถึงแม้จะต้องเสีย่ งภัยเสีย่ งต่ออุบตั เิ หตุต่างๆก็ไปได้ทกุ
เวลา ไม่วา่ กลางวันหรือกลางคืน ไปแล้วได้อะไร ก็ได้ความสุขความสนุก
ประเดีย๋ วประด๋าว กลับมาบ้านก็เศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่เหมือนเดิม ต้อง
วิเคราะห์ดู วิเคราะห์เรื่องของเรา อย่าไปวิเคราะห์วพิ ากษ์วจิ ารณ์เรื่องของคนอืน่
เสียเวลาไปเปล่าๆ
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ตอนทีเ่ ราอ่านหนังสือธรรมะใหม่ๆ ก็อ่านเรื่องนัง่ สมาธิอยู่หลายเดือน แล้วอยู่ๆ
วันหนึ่งก็คดิ ขึ้นมาว่า เมือ่ ไหร่จะนัง่ สักที ก็นงั ่ ตรงนัน้ เลย วางหนังสือแล้วก็นงั ่
เลย ต้องวิเคราะห์วา่ เรากําลังทําอะไรอยู่ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้คดิ ว่า วัน
เวลาผ่านไปผ่านไป กําลังทําอะไรอยู่ เราก็แก่ลงไปเรื่อยๆ ชีวติ ก็สนั้ ลงไปเรื่อยๆ
กําลังทําอะไรอยู่ กําลังทําตามกระแสกิเลสตัณหา หรือกําลังทําตามกระแสของ
ธรรม ต้องถามอย่างนี้ พอคิดว่าตอนนี้ยงั ไม่ได้เจริญสติเลย ไม่ได้นงั ่ สมาธิเลย ก็
จะได้นงั ่ เลย พวกเราถูกกิเลสหลอกอยู่เรื่อย ให้หลงลืมงานทีจ่ ะต้องทํา หลอกให้
ไปทํางานทีไ่ ม่ควรทํา กิเลสเป่ าหูเป่ าจิตเป่ าใจพวกเรา จนไม่รู้สกึ ตัวว่ากําลังทําแต่
สิง่ ทีไ่ ร้ประโยชน์กบั จิตใจ ถ้าไม่กระตุน้ จิตสํานึก ไม่กระตุน้ ปัญญาให้สอดส่องดู
ว่ากําลังทําอะไรอยู่ ก็จะไม่รู้วา่ กําลังเผลอหรือไม่เผลอ กําลังมีสติหรือไม่มสี ติ
สติน้ ีสาํ คัญมาก ต้องทําให้มสี ติอย่างต่อเนื่องให้ได้ แล้วสมาธิก็จะเป็ นผลตามมา
พอมีสมาธิแล้วเวลาออกทางปัญญา ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างง่ายดาย
โยม มีโยมคนหนึ่งป่ วยมากจําอะไรไม่ได้ อาการงอมเต็มที
ตอบ ให้มองว่าป่ วยเพียงร่างกาย ใจไม่ได้ป่วยด้วย ทําใจให้เป็ นปกติ ต้องปลดล็อก
อย่าเอาใจไปผูกกับร่างกาย ให้รู้วา่ ใจเป็ นคนกดรีโมท เครื่องโทรทัศน์จะเสียก็ช่าง
มัน เราไม่ได้เป็ นอะไรไปกับเครื่องโทรทัศน์ ร่างกายเป็ นเหมือนเครื่องโทรทัศน์
ใจเป็ นเหมือนผูก้ ดรีโมท
ถาม ได้ยนิ ว่าเวลาหลวงปู่หล้าอาพาธหนัก ท่าทางจะไม่ไหวแล้ว หลวงตาก็ให้เอาสาย
ยางออกหมดเลย ท่านบอกว่าไม่ห่วงเรื่องจิตของหลวงปู่หล้าแล้ว ธาตุขนั ธ์ก็ดดี
ดิ้นไปตามสภาพ
ตอบ เหมือนกับหางจิ้งจก ขาดแล้วยังดิ้นได้
ถาม ท่านอาจารย์อธิบายให้เพือ่ นฟังว่า ตอนทีจ่ ะตายเหมือนกับดูหนังทีไ่ ด้ถ่ายไว้ ถ้า
ถ่ายหนังทีไ่ ม่ดไี ว้ ก็จะไปเกิดในทีไ่ ม่ดี
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ตอบ การกระทําชัว่ ต่างๆจะฝังอยู่ในจิต เวลานอนหลับก็จะโผล่ข้นึ มา ฝันดีก็เป็ นการ
แสดงผลบุญทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ฝันร้ายก็เป็ นการแสดงผลบาปทีไ่ ด้ทาํ ไว้ เป็ นการฉายหนัง
ให้เราดู
ถาม ตอนเวลาใกล้ตาย บุญบาปจะฉายหนังเหล่านี้ให้เราดูหรือคะ
ตอบ เวลาทีจ่ ติ จะออกจากร่างนี้ จะไปทางไหนก็ข้นึ อยู่กบั บุญกับบาป ทีท่ าํ ไว้ในขณะที่
มีชวี ติ อยู่ ถ้าบุญมีกาํ ลังมากกว่าก็จะไปสู่สุคติ ถ้าบาปมีกาํ ลังมากกว่าก็จะไปสู่
ทุคติ ถ้าไม่มกี เิ ลสตัณหาเลย ก็จะไม่ไปเกิดอีกเลย
ถาม พวกสัมภเวสีละคะ
ตอบ คือพวกทีย่ งั ต้องไปเกิดอีก
โยม มีญาติโยมคนหนึ่งต้องแอบซื้อของมาทําบุญ เพราะญาติไม่ให้มา
ตอบ เพราะมีจติ ใจใฝ่ บญ
ุ ใฝ่ ธรรม จะแอบทําก็ไม่เป็ นไร เพราะไม่ตอ้ งการให้ผูอ้ น่ื คิด
ไม่ดี แต่อย่าแอบเอาของของคนอืน่ มาทําบุญ เพราะจะขาดทุนมากกว่ากําไร ถ้า
ไม่มขี องทําบุญก็รกั ษาศีลไป จะได้บญ
ุ มากกว่า บุญทีไ่ ด้จากการให้ทานเป็ น
เหมือนแบงก์ ๒๐ แบงก์ ๕๐ บุญทีไ่ ด้จากการรักษาศีลเป็ นเหมือนแบงก์ ๑๐๐
บุญทีไ่ ด้จากการนัง่ สมาธิเป็ นเหมือนแบงก์ ๕๐๐ บุญทีไ่ ด้จากการเจริญปัญญา
เป็ นเหมือนแบงก์ ๑๐๐๐ ถ้าทําบุญให้ทานไม่ได้ เพราะไม่มเี งินหรือมีคนขัดขวาง
ไม่ตอ้ งทําก็ได้ รักษาศีลนัง่ สมาธิเจริญปัญญาจะได้บญ
ุ มากกว่า
ถาม เดินจงกรมไม่มากเท่ากับนัง่ สมาธิ ไม่เป็ นไรใช่ไหมคะ
ตอบ จะเดินมากกว่านัง่ ก็ได้ จะนัง่ มากกว่าเดินก็ได้
ถาม เวลาพิจารณานี่ ไม่ควรทําตอนเดินจงกรม ใช่ไหมคะ
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ตอบ ทําในท่าไหนก็ได้ นัง่ หรือเดินก็ได้ แต่ตอ้ งรู้วา่ กําลังทําอะไร ถ้าทําสมาธิก็อย่า
พิจารณา ควรจะอยู่กบั ลมหรือบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียว ถ้าเจริญปัญญาก็
พิจารณาไป
ถาม จําเป็ นต้องเดินก่อนแล้วค่อยมานัง่ หรือไม่
ตอบ ไม่จาํ เป็ น การเปลีย่ นอิริยาบถนี้ เพือ่ รักษาสุขภาพร่างกาย ถ้านัง่ มากๆไม่เดินเลย
ก็จะเจ็บปวดไปตามส่วนต่างๆ จะพิกลพิการได้ การเจริญสติกบั การเจริญปัญญา
นี้ จะทําในขณะทีเ่ ดินจงกรม การทําสมาธิจะนัง่ ทํากัน เพราะเวลานัง่ ร่างกายจะ
นิ่ง การจะทําจิตให้น่ิงให้รวมได้ ร่างกายต้องนิ่ง ถ้าร่างกายเคลือ่ นไหวจะไม่รวม
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กัณฑ์ท่ี ๔๓๓

ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่ นอน
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่องของโลกก็เป็ นอย่างนี้แหละ ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน มีการเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา แต่กเิ ลสชอบยึดติด ไม่ชอบการเปลีย่ นแปลง ชอบอะไรก็อยากจะให้เป็ น
เหมือนเดิม ไม่อยากให้เสือ่ ม ไม่อยากให้สูญ ไม่อยากให้จากไป พอจากไปก็เกิดความ
ทุกข์ใจขึ้นมา ธรรมะจึงมีหน้าทีส่ อนใจ ให้รู้จกั ปรับใจให้เข้ากับเหตุการณ์ทเ่ี ปลีย่ นไปอยู่
เรื่อยๆ ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม เป็ นบุคคล เป็ นวัตถุสง่ิ ของต่างๆ ภาวะต่างๆ เช่นดินฟ้ า
อากาศ มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ตอนนี้เพิง่ ออกมาจากฤดูฝน ฤดูนาํ้ ท่วม เข้าสู่ฤดู
หนาว ฤดูแล้ง ต้องปรับไปตามสภาพ อย่าไปยึดติดอยู่กบั สภาพใดสภาพหนึ่ง ให้อยู่กบั
สภาพปัจจุบนั ปัญหาเกิดขึ้นเพราะไม่อยู่กบั ปัจจุบนั ใจชอบย้อนอดีต คิดถึงอนาคต เบือ่
ปัจจุบนั ชอบฝันถึงอดีตทีแ่ สนหวาน ฝันถึงอนาคตทีจ่ ะมาต่อไป ทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้อยู่ในวิสยั
ว่าจะเป็ นไปตามทีฝ่ นั หรือไม่ ปัจจุบนั ทีด่ แี สนดีกลับไม่เห็น ความจริงจะว่าดีก็ไม่เชิง แต่
ก็ไม่เลวร้าย ถ้าใจไม่ไปยินดียนิ ร้ายกับเขา ทีเ่ ลวร้ายเพราะใจไปปฏิเสธเขา ไม่ชอบเขา ก็
เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะอยากเปลีย่ นเขา
ความทุกข์ก็อยู่ตรงทีไ่ ม่พอใจกับสิง่ ทีเ่ ป็ นอยู่ในปัจจุบนั อยากให้เปลีย่ นเป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ ไม่เช่นนัน้ ก็ทกุ ข์เพราะไม่อยากให้เปลีย่ น เช่นไม่อยากให้ร่างกายแก่ ไม่ให้
ร่างกายเจ็บ ไม่ให้ร่างกายตาย แต่เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ เป็ นธรรมชาติของเขา เป็ น
อนัตตา ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา จึงต้องควบคุมใจ สอนใจ ให้น่งิ กับ
เหตุการณ์ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม ใจสามารถนิ่งกับเหตุการณ์ต่างๆได้ เพราะ
เหตุการณ์ต่างๆไม่ได้เกิดกับใจ ไม่ได้แตะต้องใจเลย ใจเพียงสัมผัสรับรู้เท่านัน้ แต่ใจ
หลงไปคิดว่าอยู่ในเหตุการณ์ คิดว่าเป็ นร่างกาย ซึง่ ความจริงเป็ นเพียงตัวแทนของใจ
อะไรเกิดขึ้นกับร่างกาย ก็ไม่ได้เกิดกับใจ เพราะใจขาดความรู้ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ขาด
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สัมมาทิฐิ ไม่เห็นรูปงั อนัตตา คือร่างกายไม่ใช่ใจ กลับไปเห็นว่าร่างกายเป็ นใจ พอ
ร่างกายเป็ นอะไรไป ก็คดิ ว่าเป็ นไปด้วย ถ้าฝึ กสอนใจให้น่งิ ให้สงบได้ ใจจะไม่เดือดร้อน
ไม่ทกุ ข์กบั เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดกับร่างกาย
ทีป่ ลอดภัยทีส่ ุดของใจ ก็คอื ความนิ่งความสงบของใจ ทีม่ อี ยู่ ๒ ระดับด้วยกัน คือสงบ
ในระดับสมาธิ เป็ นการสงบชัว่ คราว และสงบในระดับปัญญา เป็ นการสงบถาวร ใน
เบื้องต้นต้องอาศัยความสงบของสมาธิก่อน เพราะการจะทําให้สงบด้วยปัญญานัน้ ต้องมี
สมาธิเป็ นเครื่องสนับสนุน ถ้าจิตไม่สงบ ก็เป็ นเหมือนนํา้ ขุน่ ไม่เห็นสิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่ในนํา้
ถ้านํา้ ใสสงบ ก็จะเห็นสิง่ ต่างๆ จึงต้องทํานํา้ ให้ใสก่อน เช่นสมัยก่อน เราใช้นาํ้ ทีต่ กั มาจาก
แม่นาํ้ ลําคลอง เอามาเทใส่ต่มุ แล้วก็เอาสารส้มมาแกว่ง เพือ่ ให้ตกตะกอน นํา้ ก็จะใส พอ
นํา้ ใสแล้วก็จะเห็นสิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่ในนํา้ ใจทีไ่ ม่สงบจะขุน่ มัวด้วยอารมณ์ต่างๆ ด้วยอคติ
ต่างๆ เช่นรัก ชัง กลัว หลง พอทําใจให้สงบแล้วอคติก็จะตกตะกอนไป จะแยกออกจาก
จิต ทําให้จติ มีหลักมีเกณฑ์มเี หตุมผี ล สามารถมองความจริงได้ เหมือนกับแว่นตาที่
ได้รบั การเช็ดให้ใสสะอาด เวลามองผ่านแว่นตาก็จะเห็นตามความเป็ นจริง ถ้าแว่นตามัว
ก็จะมองไม่เห็นตามความเป็ นจริง เห็นสุนขั เป็ นแมวไปก็ได้ ฉะนัน้ ใจทีม่ อี คติ ๔ มีรกั มี
ชัง มีกลัว มีหลงอยู่ จะไม่สามารถเห็นความจริงของสภาวธรรมทัง้ หลายได้ ว่าเป็ นไตร
ลักษณ์ เป็ นอนิ จจังไม่เทีย่ ง มีการเกิดก็ตอ้ งมีการดับเป็ นธรรมดา เป็ นทุกข์ ไม่สุขอย่าง
เดียว ถ้าสุขก็เป็ นเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่เป็ นสุขแท้ เป็ นสุขเทียม เป็ นอนัตตา ไม่สามารถ
ควบคุมบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการได้
นี่คอื สิง่ ทีใ่ จทีไ่ ม่มสี มาธิจะไม่สามารถมองเห็นได้ เหมือนกับแว่นตาทีไ่ ม่ได้รบั การเช็ดให้
ใสสะอาด ถ้าแว่นตามัวเหมือนเวลาถูกไอนํา้ เคลือบ จะมองเห็นรางๆ จะไม่รู้วา่ เป็ นอะไร
กันแน่ ความหลงก็จะทําให้ไม่เห็นไตรลักษณ์ ไม่เห็นอนิจจัง ความไม่เทีย่ ง ไม่เห็นว่า
เป็ นทุกข์ ไม่เห็นอนัตตา ไม่สามารถควบคุมบังคับได้ เช่นเวลารักสิง่ ใดบุคคลใด จะไม่
มองว่าเขาไม่เทีย่ ง จะไม่คดิ ว่าเขาจะต้องจากเราไป จะต้องเสือ่ ม จะต้องเปลีย่ นไป จะไม่
มองว่าเขาจะให้ความทุกข์กบั เรา จะไม่มองว่าไม่สามารถควบคุมบังคับรักษา ให้เป็ นไป
ตามความต้องการได้ เพราะถูกความหลงครอบงําจิตใจ ทําให้ไม่สามารถเห็นความจริง
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ได้ ทําให้เห็นตรงข้ามกับความจริง ก็เลยเกิดอคติ คือความรัก ความชัง ความกลัวขึ้นมา
ความกลัวนี่ก็เกิดจากการไม่เห็นว่า ร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย จึงกลัว
แก่กลัวเจ็บกลัวตายกัน ถ้าเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ไม่ใช่ตวั เรา
ไม่ใช่ของเรา ก็จะปล่อยวางความแก่ ความเจ็บ ความตายได้
จะเห็นได้ก็ตอ้ งมีสมาธิ เวลาจิตสงบจิตจะปล่อยวางอุปาทาน ความยึดติดในร่างกาย
ชัว่ คราว มีความสุข ไม่เดือดร้อน กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย เช่นเวลา
เจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าเข้าสมาธิเป็ น พอจิตสงบแล้ว จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วย
ของร่างกาย หรือเวลานัง่ สมาธิแล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาตามร่างกาย แล้วสามารถดึง
ใจให้เข้าสู่ความสงบได้ ด้วยการบริกรรมพุทโธๆ พอจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบแล้ว ก็จะ
ไม่รบั รู้อาการเจ็บปวดเลย อาการเจ็บปวดหายไป ถ้ายังรับรู้วา่ มีอาการเจ็บปวด ใจจะไม่
เจ็บปวดไปกับความเจ็บปวดของร่างกาย จะเฉยๆเหมือนตอนทีร่ ่างกายไม่เจ็บปวด นี่คอื
พลังของสมาธิ ทีท่ าํ ให้จิตปล่อยวางอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมันในร่
่ างกาย ว่าเป็ นตัวเรา
ของเราได้ ปล่อยวางเวทนาได้ ปล่อยวางความอยากให้เวทนาหายไป ปล่อยวางความ
อยากทีจ่ ะลุกขึ้น เพีอ่ เปลีย่ นอิริยาบถของร่างกาย เพือ่ ผ่อนคลายอาการเจ็บปวดของ
ร่างกาย ผูท้ ม่ี สี มาธิสามารถอยู่กบั ความเจ็บปวดของร่างกายได้ ไม่ตอ้ งรับประทานยาแก้
ปวดก็ได้
นี่คอื วิธีหนึ่งทีจ่ ะปล่อยวาง ทีจ่ ะเห็นความจริงของสภาวธรรมทัง้ หลาย เช่นร่างกายว่า
ไม่ใช่ตวั เรา เพราะเวลาทีจ่ ติ สงบ จิตกับร่างกายจะแยกออกจากกันชัว่ คราว จะรู้วา่ เป็ น
คนละคนกัน ถ้าร่างกายเป็ นอะไรไป จะรู้วา่ ใจไม่ได้เป็ นอะไรไปด้วย แต่พอออกจาก
สมาธิมาแล้ว ใจกับกายก็จะรวมตัวกันเป็ นหนึ่งอีก แทนทีจ่ ะแยกเป็ นสอง ถ้าไม่ใช้
ปัญญาคอยสอนใจ ก็จะถูกความหลงทีย่ งั ไม่ได้รบั การทําลายอย่างถาวร กลับมาทํา
หน้าทีห่ ลอก ให้คดิ ว่าร่างกายเป็ นใจ จึงต้องใช้ปญั ญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่า ร่างกาย
ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไปเป็ น
ธรรมดา เป็ นทุกข์ ไม่ใช่เป็ นสุข ถ้าไปยึดไปติด ไปอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เช่น
ไปอยากไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย ก็จะทุกข์ทรมานใจขึ้นมาทันที นี่เป็ นหน้าทีข่ อง
84

ปัญญา หลังจากออกจากสมาธิมาแล้ว การเจริญปัญญา จะเจริญได้ก็ตอ้ งมีสมาธิมาก่อน
แต่จะไม่เจริญไม่พจิ ารณาตอนทีจ่ ติ อยู่ในสมาธิ ตอนทีจ่ ติ สงบนิ่งอยู่ ตอนนัน้ ต้องปล่อย
ให้จติ พักให้นานทีส่ ุด เพราะการพักของจิตเป็ นการตัดกําลังของความหลง ตัดกําลังของ
อคติ คือรักชังกลัวหลง พอออกจากสมาธิ อคติทงั้ ๔ จะไม่มกี าํ ลัง ตอนนัน้ ถ้าเจริญ
ปัญญา พิจารณาไตรลักษณ์ก็จะไม่มอี ารมณ์หดหู่มารบกวนใจ ต่างกับผูท้ ไ่ี ม่มสี มาธิ จะ
ไม่สามารถพิจารณาความจริงของร่างกายได้วา่ เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
เพราะจะมีอคติคอยต่อต้าน คือความชัง ไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตาย ไม่เชื่อลอง
ถามตัวเองดูวา่ วันหนึ่งได้พจิ ารณาความแก่ความเจ็บความตายกันสักกี่ครัง้ ไม่เคย
คิดถึงมันเลย เพราะไม่ชอบคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ เพราะคิดแล้วเกิดอารมณ์หดหู่ข้นึ มา
ทําให้ทอ้ แท้เบือ่ หน่าย ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมถ้าจะต้องตายไป จะคิดอย่างนี้ เป็ นผลงานของ
อคติ คือความรัก ความชัง ความกลัว ความหลง จะสร้างอารมณ์เหล่านี้ข้นึ มา พวกเรา
จึงไม่ค่อยมีปญั ญา ไม่เห็นไตรลักษณ์กนั ไม่เห็นการเกิดแก่เจ็บตาย ไม่เห็นความทุกข์
ไม่เห็นอนัตตา การทีเ่ ราไม่สามารถไปสังให้
่ สง่ิ ต่างๆเช่นร่างกาย ให้เป็ นไปตามความ
ต้องการของเราได้เสมอไป
นี่คอื ความแตกต่างระหว่างการมีสมาธิและการไม่มสี มาธิ พอมีสมาธิแล้ว พอออกจาก
สมาธิ ก็ตอ้ งกํากับความคิดให้คดิ ไปในทางไตรลักษณ์เลย ถ้าไม่คดิ ก็จะไม่ได้เจริญ
ปัญญา ก็จะติดอยู่ในขัน้ สมาธิ ทีเ่ รียกว่าติดสมาธิ ติดอย่างนี้ หมายถึงนัง่ สมาธิอย่าง
เดียว พอออกจากสมาธิก็ไม่เจริญปัญญา ไม่พจิ ารณาไตรลักษณ์ ไปทําภารกิจต่างๆ
ตามปกติ พอถึงเวลานัง่ สมาธิก็กลับมานัง่ ใหม่ อย่างนี้ก็จะไม่กา้ วขึ้นสู่ขนั้ ปัญญาได้ ขัน้
สมาธิยงั เป็ นขัน้ โลกิยะ คือสมาธิน้ ีเสือ่ มได้ ถ้าตายไปแล้วไปเกิดในชัน้ พรหม ก็จะเสือ่ ม
ลงมาชัน้ เทพ แล้วมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ ถ้าได้ข้นึ สูข่ นั้ ปัญญาแล้ว ซึง่ มีอยู่ ๔ ขัน้ คือ
อริยมรรคผล ๔ ขัน้ ได้แก่ขนั้ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ถ้าได้ขนั้ ใดขัน้
หนึ่งแล้วจะไม่เสือ่ มลงมา ถ้าได้บรรลุเป็ นโสดาบันแล้ว ก็จะไม่เสือ่ มลงมาเป็ นปุถชุ น ถ้า
ได้ขนั้ สกิทาคามีแล้ว ก็จะไม่เสือ่ มลงมาเป็ นโสดาบัน ถ้าได้ขนั้ อนาคามีแล้ว ก็จะไม่เสื่อม
ลงมาเป็ นสกิทาคามี ถ้าได้ขนั้ อรหันต์แล้วก็จะไม่เสือ่ มลงมาเป็ นอนาคามี
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นี่เป็ นขัน้ ของปัญญา ซึง่ มีเพียงพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ทีส่ อนขัน้ ปัญญา ศาสนาอื่นๆที่
ผ่านมาทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั ไม่มคี วามรู้ความสามารถทีจ่ ะสอนขัน้ ปัญญาได้ เพราะไม่
เห็นอนัตตา ไม่เห็นสรรพสิง่ ทัง้ หลายเป็ นอนัตตา ไม่มตี วั ตน มีเพียงพระพุทธเจ้าเพียง
พระองค์เดียวเท่านัน้ ทีเ่ ห็นสัพเพ ธัมมา อนัตตา ตอนที่ พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญทรง
ศึกษา ทรงเรียนจากผูอ้ น่ื ได้เพียงระดับสมาธิเท่านัน้ ครูบาอาจารย์ของพระองค์ ๒ รู ป
สอนเพียงขัน้ รูปฌานและอรูปฌาน ไม่รู้จกั ปัญญา คือโลกุตรธรรม ไม่รู้อนัตตาทีม่ อี ยูใ่ น
สภาวธรรมทัง้ หลาย จึงพยายามควบคุมบังคับสิง่ ต่างๆ ให้เป็ นไปตามความอยากของ
อคติ ของความหลง สิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งก็อยากให้เทีย่ ง แม้แต่ในสมัยปัจจุบนั นี้ ก็ยงั มีมนุษย์ท่ี
พยายามคิดค้นคว้าหาหยูกหายา หาวิธรี กั ษาโรคภัยไข้เจ็บ เพือ่ ไม่ให้ร่างกายตาย หายา
มารับประทานเพือ่ ให้ร่างกายอยู่ไปได้ตลอด นี่ก็เป็ นผลงานของความหลง ไม่เห็นอนัตตา
ไม่สามารถบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการได้ ทุกอย่างในโลกนี้มเี กิดต้องมีดบั ไปเป็ น
ธรรมดา
พอไม่เห็นกัน ก็เลยทุกข์กนั แทนทีจ่ ะมาแก้ปญั หาทีใ่ จ ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความทุกข์ คือ
ความหลงทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์ใจ ก็ไปแก้ทป่ี ลายเหตุ ไปแก้ทร่ี ่างกาย ด้วยการผลิต
สินค้าต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ อาหารต่างๆ หยูกยาต่างๆ มาเพือ่ ทํา
ให้ร่างกายไม่ให้ตาย เพราะคิดว่าถ้าร่างกายไม่ตายแล้วจะได้ไม่ทกุ ข์ เพราะไม่มใี ครอยาก
ตาย ไม่มใี ครอยากเจ็บไข้ได้ป่วย แต่หารู้ไม่วา่ นัน่ ไม่ใช่วธิ ีดบั ทุกข์ เพราะความทุกข์
ไม่ได้เกิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย แต่เกิดจากความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ
อยากไม่ตายต่างหาก ถ้าตราบใดยังมีความอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายอยู่ ก็จะเกิดความ
ทุกข์ใจขึ้นมา แล้วสมมติวา่ ซึง่ คงไม่เป็ นความจริง สมมติวา่ ถ้าสามารถผลิตยาหรือ
กรรมวิธีทาํ ให้ร่างกายไม่ตายได้ ก็ยงั ไม่พน้ จากความทุกข์ เพราะเวลาอยากจะตาย
อยากจะฆ่าตัวตาย ก็ทาํ ไม่ได้ เพราะร่างกายไม่ตาย ใจของมนุษย์เราก็เห็นอยู่แล้ว ใช่
ไหม บางทีก็อยากอยู่ บางทีก็อยากตาย เวลาอยากตายแล้วไม่ตาย ก็ทกุ ข์ทรมานใจไป
อีกแบบหนึ่ง
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ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ทก่ี ารแก่ การเจ็บ การตาย แต่อยู่ทค่ี วามอยาก เรียกว่าภวตัณหา
ความอยากอยู่ ความอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย วิภวตัณหา ความอยากตาย ถ้าร่างกาย
ยังไม่ตาย แล้วอยากจะตายก็จะทุกข์ เช่นคนทีเ่ จ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคทีร่ กั ษาไม่หาย เป็ น
อัมพฤกษ์อมั พาต ไม่สามารถทําอะไรตามความอยากได้ ก็เกิดวิภวตัณหา อยากจะตาย
ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา การแก้ปญั หาทีป่ ลายเหตุ คือทีร่ ่างกาย จึงไม่ใช่เป็ นการ
แก้ปญั หา แก้ความทุกข์ สมัยนี้เรามีสง่ิ ต่างๆมาสนองกิเลสตัณหาของเราอย่างมากมาย
แต่พอได้แล้วก็เบือ่ อยากจะทําลาย ถ้าทําลายไม่ได้ก็ทกุ ข์ใจ เช่นสามีภรรยาเป็ นต้น
เวลาได้กนั ใหม่ๆก็รกั กันดี พออยู่ไปนานๆก็จะเบือ่ อยากจะทิ้งกัน ปัญหาอยู่ทใ่ี จ ไม่ได้
อยู่ทส่ี ง่ิ ต่างๆภายนอก สิง่ ต่างๆภายนอกจะเปลีย่ นไปอย่างไร ถ้าทําใจให้น่งิ ไม่ให้เกิด
ความอยาก ไม่ให้เกิดภวตัณหา วิภวตัณหา กามตัณหาได้ ก็จะไม่เป็ นปัญหากับใจเลย
จะหนาวก็อยู่กบั มันได้ จะร้อนก็อยู่กบั มันได้ นํา้ จะท่วมก็อยู่กบั มันได้ แม้แต่ร่างกายจะ
ตายไปก็รบั ได้ เวลาเข้าสมาธิไปก็เหมือนกับปล่อยร่างกายให้ตายไปชัว่ คราว ถ้าเข้าสมาธิ
เป็ นจะรู ว้ า่ ความตายไม่เป็ นปัญหากับใจเลย
นี่คอื ประโยชน์ของการปฏิบตั ธิ รรม เพียงขัน้ สมาธิก็จะเห็นคุณประโยชน์มากอยู่แล้ว เป็ น
ทีพ่ ง่ึ ทางใจได้ชวั ่ คราว เวลามีความทุกข์ใจก็เข้าไปในสมาธิ ความทุกข์ใจก็จะหายไป ไม่
ว่าจะทุกข์เพราะเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเบือ่ หน่ายกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ กับคนนัน้ กับคนนี้ ก็ไป
ปลีกวิเวก ไปเข้าสมาธิ ปล่อยวางสิง่ ทีเ่ บือ่ หน่าย ไม่ไปยุ่งกับเขา พอใจสงบแล้ว ก็จะไม่
เดือดร้อน ถ้าต้องกลับไปพบกันอีก ถ้าจะอยู่กบั สิง่ ต่างๆโดยไม่ทกุ ข์ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญา
ต้องพิจารณาว่าสิง่ ต่างๆนี้ ไม่อยู่ภายใต้อาํ นาจของเรา ทีจ่ ะไปควบคุมให้เป็ นไปตามความ
ต้องการได้ เพราะฉะนัน้ จงอย่าไปอยากกับสิง่ ต่างๆ อย่าไปอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ เขาเป็ นอย่างไรก็ให้พอใจ จะได้ไม่เดือดร้อน อากาศหนาวก็พอใจกับอากาศหนาว
อากาศร้อนก็พอใจกับอากาศร้อน อยู่ดว้ ยกันได้ เพราะใจเป็ นเพียงผูร้ บั รู้เท่านัน้ เอง ใจ
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ร่างกายต่างหากทีอ่ ยู่ในเหตุการณ์ ผูท้ จ่ี ะรับเคราะห์รบั ประโยชน์ก็
คือร่างกาย เช่นเวลารับประทานอาหาร ใจไม่ได้รบั ประทานอาหารเลย ร่างกายเป็ นผู ้
รับประทานอาหาร ใจเป็ นเพียงผูด้ ู แต่ใจกลับไปวุน่ วายมากกว่าร่างกาย ทีร่ บั ประทาน
อาหารได้ทกุ รูปแบบทุกชนิด แต่ใจกลับรับประทานไม่ได้ ทัง้ ๆทีใ่ จไม่ได้เป็ นผูร้ บั ประทาน
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ถ้าทําใจให้น่ิงเฉยได้ ปล่อยให้ร่างกายรับประทานไป เหมือนรับประทานยา มีอะไรก็ตกั
เข้าปากไป เคี้ยวไปกลืนไป เพือ่ เยียวยาให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้ ถ้าเป็ นอาหารทีส่ ะอาด ไม่
เป็ นพิษ เป็ นภัย เป็ นโทษ ก็ใช้ได้ ถ้าใจมีปญั ญา แยกออกจากร่างกายเป็ น การ
รับประทานอาหารจะเป็ นเหมือนการรับประทานยา จะไม่กงั วลกับสีสนั กับรู ปร่างของยา
หมอให้ยาชนิดไหนมารับประทาน ก็รบั ประทานได้ อาหารก็เป็ นยาอย่างหนึ่ง เพือ่ เยียวยา
ร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บ ให้ร่างกายอยู่ได้อย่างปกติ ถ้าใจมีอคติ
มีความหลงครอบงํา ก็จะคิดว่าตนเป็ นผูร้ บั ประทานอาหาร ถ้ามีอคติ ความชอบ ความ
ชัง ก็จะเลือกอาหาร อาหารชนิดนี้รบั ประทานได้ อาหารชนิดนัน้ รับประทานไม่ได้ ทัง้ ๆที่
ใจไม่ได้รบั ประทานแม้แต่คาํ เดียวเลย ผูท้ ร่ี บั ประทานก็คอื ร่างกาย เหมือนกับคนขับรถที่
ขับรถไปเติมนํา้ มัน แล้วก็เลือกปั๊ม เพราะปั๊มนี้ไม่มขี องแจก ปั๊มนี้ไม่ลดราคา แต่รถมัน
ไม่สนใจหรอก นํา้ มันปั๊มไหนก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่คนขับนี่เรื่องมาก มีรกั มีชงั มีความ
อยาก อยากจะได้คูปอง อยากจะได้ผา้ ขนหนู อยากจะได้ปฏิทนิ ก็เลยต้องเลือกปั๊ม
นี่คอื ความหลงทีค่ รอบงําใจ ถ้าทําใจให้สงบได้ความหลงจะถูกฉีดยาสลบ จะไม่สามารถ
ทํางานได้อย่างเต็มที่ ถูกตัดกําลังลงไป ทําให้คดิ ด้วยเหตุดว้ ยผลได้ คิดตามความจริงได้
ทําให้เห็นความจริงได้ เช่นเห็นคนทีเ่ รารักว่า สักวันหนึ่งต้องจากไป ก็จะเตรียมตัวเตรียม
ใจรับกับเหตุการณ์ได้ ถ้าจิตไม่สงบจะไม่กล้าคิดถึงการจากกัน เพราะจะคิดว่าเป็ นการ
สาปแช่ง ถ้าคิดแล้วจะจากกันทันที ก็เลยไม่กล้าคิดกัน พอไม่กล้าคิด เวลาจากกันก็ทาํ
ใจไม่ได้ เพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน ถ้ามีสมาธิแล้ว จะกล้าพิจารณาความไม่
เทีย่ ง การพลัดพรากจากกัน เขาจะจากเราไปเมือ่ ไหร่ก็ไม่รู้ ไปห้ามเขาไม่ได้ เขาเป็ น
อนัตตา ถ้าไปอยากแล้วไม่ได้ดงั ใจ ก็จะทุกข์ทรมานใจ นี่คอื การเห็นไตรลักษณ์ เห็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต้องเห็นหลังจากทีอ่ อกจากสมาธิมาแล้ว ด้วยการพิจารณาไตร
ลักษณ์ในสิง่ ทีเ่ รามีอคติดว้ ย โดยเฉพาะสิง่ ทีเ่ รารัก สิง่ ทีเ่ ราชังก็เหมือนกัน เช่นการถูกดุ
ด่าว่ากล่าว ครหา นินทา อันนี้เราไม่ชอบ เราชัง ก็ตอ้ งสอนใจว่า บังคับเขาไม่ได้ เขา
อยากจะด่า เราจะไปห้ามเขาได้อย่างไร เหมือนเสียงนกเสียงกานี่ จะไปห้ามเขาได้อย่างไร
นี่เห็นไหมเสียงนก เสียงกา มันก็รอ้ งของมันอยู่อย่างนัน้ ถ้าไม่ชอบจะไปห้ามเขาได้
อย่างไร ต้องห้ามใจเราสิ ทําใจให้เฉย เป็ นสมาธิ เหมือนขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิ การทีใ่ จไม่
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เฉยก็เพราะมีความอยาก ถ้าตัดความอยากได้ จะด่าก็ได้ จะชมก็ได้ ใจก็จะสงบ จะนิ่ง
นิ่งด้วยปัญญา จากการเห็นสัพเพ ธัมมา อนัตตา เห็นว่าไม่สามารถควบคุมบังคับสังการ
่
ให้สง่ิ ต่างๆเป็ นไปตามความอยากได้ ต่อไปก็จะไม่มคี วามอยาก จะอยู่กบั ความจริง
ตลอดเวลา
แต่ไม่ได้หมายความว่า จะไม่ปฏิบตั ติ ่อสิง่ ต่างๆให้ดที ส่ี ุด ถ้าทําได้ก็ทาํ ไป เช่นถ้าอยู่ตรงนี้
เป็ นอันตราย ก็เปลีย่ นไปอยู่อกี ทีห่ นึ่ง ถ้าไปได้ก็ไป ถ้าไปไม่ได้ตอ้ งอยู่ ก็อยู่ไป อะไรจะ
เกิดขึ้นก็ตอ้ งปล่อยให้เกิด แต่ใจจะนิ่ง ไม่วา่ จะอยู่หรือจะไป ทีไ่ ปก็ไม่ได้ไปเพือ่ ใจ แต่ไป
เพือ่ ร่างกาย ไปเพือ่ ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ เวลานํา้ ท่วมอยู่ไม่ได้ก็ตอ้ งไป แต่
ต้องไปแบบใจนิ่ง ไม่เสียอกเสียใจ ไม่เดือดร้อน อยู่ก็ได้ ไปก็ได้ ถ้าไปแล้วดีกว่าก็ไป ไป
ได้ก็ไป ถ้าไปไม่ได้ก็อยู่ต่อไป จนกว่าจะอยู่ไม่ได้ สิง่ ทีอ่ ยู่ไม่ได้ก็คอื ร่างกาย ไม่ใช่ใจที่อยู่
ไม่ได้ พอร่างกายตายไปแล้ว ใจก็หมดปัญหากับร่างกาย หมดภาระ ร่างกายนี้
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็ น ภารา หเว ปัญจักขันธา เป็ นภาระทีห่ นักอย่างยิง่ ทีใ่ จต้อง
คอยดูแลรักษา ตัง้ แต่วนั เกิดจนถึงวันตาย พอไม่มรี ่างกายแล้ว ก็เหมือนกับยกของหนัก
ออกจากบ่า ไม่ตอ้ งแบกอีกต่อไป เวลาเดินทางไปไหนมาไหน ระหว่างการทีต่ อ้ งแบก
สัมภาระต่างๆ กับการเดินไปตัวเปล่าๆนี้ อย่างไหนจะสบายกว่ากัน พวกเรานี้มสี มั ภาระ
มาก นอกจากร่างกายของเราแล้ว ยังไปแบกร่างกายของคนอืน่ อีก ไปแบกร่างกายของ
สามี ของภรรยา ของลูก ของบิดา มารดา ของปู่ย่าตายาย ไปแบกคอนโดฯ แบกรถยนต์
แบกเพชรนิลจินดา ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ไม่หนักไม่เหนื่อยบ้างหรือ สูไ้ ปแบบตัว
เปล่าๆ อยู่แบบตัวเปล่าๆไม่ดกี ว่าหรือ
นี่คอื อํานาจของความหลง ไม่วา่ จะได้ฟงั ธรรมมามากน้อยเพียงใดก็ตาม ถ้าจิตไม่สงบก็
จะมองไม่เห็น เห็นแบบสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น เหมือนกับได้ยนิ คนเล่าให้เราฟัง ว่า
สถานทีต่ รงนัน้ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ฟังไปแล้วก็วาดภาพตามไป อย่างทีก่ าํ ลังเทศน์ให้
ฟังนี้ พวกเราก็วาดภาพตามไป แต่ไม่เห็นกับใจ พอเลิกฟังธรรมก็กลับไปแบก
เหมือนเดิม เพราะฟังมานานแล้ว ก็ยงั แบกเหมือนเดิม แสดงว่าจิตไม่สงบ จิตไม่เคยรวม
เลย เพราะฉะนัน้ ต้องทําจิตให้รวมให้ได้ การจะทําจิตให้รวมได้ ก็ตอ้ งมีสติเป็ นตัวคอย
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ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ ใจนี่ก็เป็ นเหมือนลิง ถ้าจะจับลิงเข้ากรง ต้องมีเชือกจับ ต้องเอา
เชือกไปคล้องคอลิง แล้วก็ลากเข้าไปในกรง ถ้าไม่ลากจะไม่เข้า จะวิง่ เล่นไปตามเรื่องของ
มัน ใจก็ชอบคิดเรื่อยเปื่ อย ถ้าไม่ควบคุมไม่ให้คดิ ก็จะคิดไปเรื่อยๆ เวลานัง่ สมาธิก็ยงั
คิดอยู่ นัง่ ดูลมก็ยงั คิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้อยู่ บริกรรมพุทโธๆ ก็ยงั คิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่
ถ้านัง่ อย่างนี้ นัง่ ไปจนวันตายก็จะไม่มวี นั สงบได้ ถ้าไม่มเี ชือกจับลิงเข้ากรง ก็จะจับไม่ได้
จิตนี่เร็วกว่าลิงหลายร้อยเท่า มีสง่ิ เดียวทีจ่ ติ กลัว ก็คอื สติ สติเป็ นผูป้ ราบจิตได้ แต่พวก
เราไม่ใช้กนั มีของดี มีอาวุธดี กลับไม่ใช้กนั เพราะรู้สกึ ว่าหนักกว่าแบกของต่างๆ พอ
บริกรรมพุทโธๆไปได้หน่อยเดียว ก็ไม่เอาแล้ว ไม่ไหวแล้ว ถ้าอยากจะทําใจให้สงบต้อง
บริกรรมพุทโธได้ทงั้ วัน ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนหลับ ไม่วา่ จะทํางานอะไรก็ตาม ต้องพุท
โธๆไป ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นต้องคิดเรื่องอื่นก็อย่าไปคิด ให้คดิ แต่พทุ โธๆไป พอลืมตา
ขึ้นมา ก่อนจะลุกขึ้น ก็พทุ โธเลย วันนี้จะเริ่มต้นด้วยพุทโธ และจะบริกรรมพุทโธจนถึง
เวลาหลับนอน พุทโธๆไปทัง้ วันเลย อย่างนี้แหละถึงจะดึงใจไว้ได้ ดึงลิงไว้ไม่ให้ไปวิง่
เพ่นพ่านได้ เวลานัง่ สมาธิจะไม่ไปไหน จะอยู่กบั งานทีใ่ ห้ทาํ ให้อยู่กบั ลม ก็จะอยู่กบั ลม
ให้อยู่กบั พุทโธ ก็จะอยู่กบั พุทโธ เพราะพุทโธมาทัง้ วัน ถ้าทําอย่างนี้ได้ นัง่ เพียง ๕ นาที
๑๐ นาที ก็จะสงบ
ต้องมีสติก่อน ถึงจะมีสมาธิ พอมีสมาธิแล้วก็ตอ้ งเจริญปัญญา พอออกจากสมาธิแล้ว
อย่าปล่อยให้คดิ เรื่อยเปื่ อย ให้คดิ ทางปัญญา คิดไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เห็นอะไรก็คดิ ว่าเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาไปอย่างนี้เรื่อยๆ ต่อไปจะปล่อยวาง
เพราะเห็นทุกข์ เห็นอนัตตา เห็นอนิจจัง จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วย เพราะไม่เป็ นไปตามความ
อยาก ความต้องการ พออยากให้เป็ นอีกอย่างหนึ่ง ก็จะมีความทุกข์ข้นึ มา เป็ นทุกข์ใน
อริยสัจ ๔ เป็ นทุกข์ใจ ทีเ่ กิดจากความอยากต่างๆ ถ้ามีปญั ญาก็จะไม่อยาก จะเฉยๆ
เช่นกิเลสจะหลอกให้ไปดืม่ เป๊ ปซี่ ก็ไม่ไป ไม่จาํ เป็ น ดืม่ นํา้ เปล่าก็ได้ ร่างกายต้องการ
นํา้ เปล่า นํา้ ทีไ่ ม่มนี าํ้ ตาลผสม ไม่มรี สชาติก็ไม่เป็ นไร ครู บาอาจารย์ทบ่ี รรลุมรรคผล
นิพพาน ท่านอยู่ในป่ า ไม่มเี ป๊ ปซีด่ ม่ื ไม่มขี นมนมเนยรับประทาน อยู่กบั ชาวป่ าชาวเขา
บิณฑบาตวันหนึ่งจะได้อะไรมา ได้ข ้าวเหนียวหน่อย ได้ผกั ได้นาํ้ พริกมาจิ้ม แต่ใจท่านมี
สติ มีสมาธิ มีปญั ญา จึงไม่หวิ กับรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ใจไม่ผลิตความอยาก
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จึงไม่มคี วามทุกข์ ทําไมท่านอยู่ในป่ าในเขาได้ ทําไมพวกเราอยู่กนั ไม่ได้ ก็เพราะว่าใจ
ของพวกเรายังผลิตกามตัณหาอยู่นนั้ เอง ยังอยากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ พอ
อยากแล้วก็เหมือนคนติดยาเสพติด ต้องหามาให้ได้ อยู่ไกลแสนไกลก็ตอ้ งไป
นี่คอื อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทีต่ อ้ งพิจารณาอยู่เรื่อยๆ หลังจากทีอ่ อกมาจากสมาธิแล้ว
ถ้าไม่พจิ ารณา ก็จะไม่กา้ วหน้า จะติดอยูท่ ข่ี นั้ สมาธิ ตายไปก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่อกี
จะพลาดโอกาสอันเลิศนี้ไป กลับมาเกิดคราวหน้า อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา จะ
ไม่มใี ครสอนเรื่องอนัตตา ถ้าขึ้นสู่ขนั้ ปัญญาได้ พิจารณาไตรลักษณ์ได้ ไตรลักษณ์จะติด
ไปกับใจ ถ้าตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ ไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนา ก็จะปฏิบตั ธิ รรม
ต่อไปได้ เพราะมีศาสนาคือไตรลักษณ์อยู่ในใจแล้ว หัวใจของศาสนาก็คอื ไตรลักษณ์น้ ี
เอง การเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้แล คือศาสนาทีแ่ ท้จริง ศาสนาไม่ได้อยู่ทเ่ี จดีย ์
ไม่ได้อยู่ทโ่ี บสถ์ ไม่ได้อยู่ทพ่ี ระสงฆ์องค์เจ้า ไม่ได้อยู่ทพ่ี ระพุทธเจ้า แต่อยู่ทป่ี ญั ญาที่
เกิดขึ้นภายในใจ ที่เรียกว่าธรรมจักขุ ดวงตาเห็นธรรม ก็เห็นไตรลักษณ์น้ ี เห็นอนิจจัง
เห็นทุกขัง ก็คอื เห็นอริยสัจ ๔ เห็นทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค เห็นอนัตตา เห็นว่า
สภาวธรรมทัง้ หลายเป็ นอนัตตา เราไม่สามารถควบคุมบังคับสังการ
่ ให้เป็ นไปตามความ
ต้องการได้
ถ้าได้เข้าสู่ขนั้ ปัญญาแล้ว ก็จะมีการหลุดพ้นโดยถ่ายเดียว ช้าหรือเร็วเท่านัน้ แต่ไม่เกิน
๗ ชาติเป็ นอย่างมาก พอได้ขนั้ โสดาบันแล้วก็ไม่เกิน ๗ ชาติ พอได้ขนั้ สกิทาคามีแล้ว ก็
ชาติเดียว ทีจ่ ะต้องกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ถ้าได้ขนั้ อนาคามี ก็สามารถบรรลุได้ในขัน้ นัน้
เลย คือในขัน้ ของพรหม ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ เพราะพระอนาคามีได้ตดั ปัญหา
ของร่างกายไปแล้ว ปล่อยวางกามตัณหาได้หมดแล้ว เหลือแต่ภวตัณหา วิภวตัณหา ที่
ยังตัดไม่ได้ ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ไม่ตอ้ งใช้ร่างกายปฏิบตั ธิ รรม สามารถ
ปฏิบตั ธิ รรมภายในจิตได้ เพราะปัญหาตอนนี้อยู่ในจิต ไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย กามตัณหานี้
ปล่อยวางหมดแล้ว รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้ปล่อยวาง
หมดแล้ว ไม่มปี ญั หาแล้ว ตอนนี้ปญั หาอยู่ท่ี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยู่ทจ่ี ติ
อยู่ทธ่ี รรมารมณ์ ไม่เกี่ยวกับร่างกาย ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ เจริญปัญญาได้ใน
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ขณะทีเ่ ป็ นพรหม ออกมาจากรูปฌาน จากอรูปฌาน ก็พจิ ารณาได้เลย พิจารณาความสุข
ทุกข์ทล่ี ะเอียดทีย่ งั มีอยู่ในใจ พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทีล่ ะเอียด พิจารณาไป
แล้วก็จะเห็น เห็นแล้วก็ปล่อยวาง พอปล่อยวางแล้วก็ไม่มอี ะไรเหลือให้พจิ ารณา ไม่มี
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็จบงาน ภารกิจทางศาสนาก็จบ ไม่มกี จิ อืน่ ทีจ่ ะต้องทําอีกต่อไป
เวลาได้สมาธิแล้วอย่าหยุดตรงนัน้ ยังไม่พอ เพราะยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก
เช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ทไ่ี ด้รูปฌานและอรูปฌาน ตอนที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ๆ จะทรงประกาศพระธรรมคําสอน ก็ทรงระลึกถึงผูท้ จ่ี ะ
สามารถรับความรู้ รับคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างรวดเร็ว ก็คอื ต้องเป็ นผูท้ ม่ี สี มาธิ
แล้ว ก็ระลึกถึงพระอาจารย์ ๒ รูป แต่ก็ทราบข่าวว่าได้เสียไปแล้ว พระองค์ทรงตรัสว่า
น่าเสียดาย เพราะพลาดโอกาสอันดีงาม ทีจ่ ะตัดภพชาติได้ แต่ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์ใหม่ กลับมาปฏิบตั ใิ หม่ จะไม่สามารถบรรลุได้ดว้ ยตนเอง ถ้าไม่มปี ญั ญาบารมี
พอ ต้องรอพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่อง สัพเพ ธัมมา อนัตตา พระองค์ก็เลยระลึกถึง
พระปัญจวัคคีย ์ ทีเ่ คยติดตามพระองค์ ทีม่ ฌี านมีสมาธิ ทรงเห็นว่าพระปัญจวัคคียจ์ ะ
เจริญปัญญา บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว จึงมุง่ ไปหาพระปัญจวัคคีย ์ แล้วก็ทรงแสดง
พระธรรมเทศนาครัง้ แรก ทีเ่ รียกว่าธัมมจักกัปปวัตนสูตร ทรงแสดงอริยสัจ ๔ มรรค ๘
พอพระอัญญาโกณฑัญญะ หนึ่งในพระปัญจวัคคีย ์ พิจารณาตามก็เข้าใจทันที ว่าความ
ทุกข์เกิดจากความอยาก อยากในสิง่ ทีเ่ กิดมาแล้วต้องดับ ไม่ให้ดบั ถ้าจะไม่ให้ทกุ ข์ใจก็
ต้องตัดความอยาก ต้องยอมรับว่า สิง่ ใดทีม่ กี ารเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา พอ
ยอมรับความจริงแล้ว ความอยากทีจ่ ะไม่ให้ดบั ก็จะไม่มใี นใจ ความทุกข์ก็จะดับไป จึง
ได้บรรลุธรรมขัน้ แรก เห็นไหม อํานาจของสมาธิเป็ นอย่างนี้ พอได้ฟงั ธรรมความจริง
เพียงครัง้ เดียวก็บรรลุได้เลย
ต้องเข้าใจหน้าทีข่ องธรรมต่างๆ ทีศ่ ึกษาและปฏิบตั กิ นั อยู่ ไม่วา่ ทาน ศีล สติ สมาธิ
ปัญญา ว่าเป็ นธรรมทีส่ นับสนุนกัน เช่นการทําบุญให้ทานก็เป็ นการสนับสนุนให้เกิด
ความเมตตา ไม่คดิ เบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็จะทําให้รกั ษาศีลได้อย่างง่ายดาย พอมีศีลแล้วจิต
ก็จะสงบ มีความหนักแน่น ไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัวกับการกระทําผิดต่างๆ เวลาทําสมาธิจติ จะ
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สงบได้อย่างง่ายดาย พอมีสมาธิแล้วเวลาฟังธรรมะ หรือเวลาพิจารณาธรรมะ ก็จะเห็น
อย่างง่ายดาย บรรลุมรรคผลขัน้ ต่างๆได้อย่างง่ายดาย จึงอย่าไปติดอยู่กบั ธรรมขัน้ ใดขัน้
หนึ่ง พวกเราส่วนใหญ่จะติดอยู่ทข่ี นั้ แรกนี่ ขัน้ ป. ๑ กฐินก็ทอดกันทุกปี ผ้าป่ าก็ทาํ กัน
ทุกปี มีงานทีไ่ หนก็ตอ้ งไปกัน เรื่องรักษาศีล เรื่องภาวนา ไปปลีกวิเวกนี่ไม่ค่อยไปกันเลย
ส่วนใหญ่จะติดกันอยู่แค่ชนั้ ประถม ไม่ยอมขึ้นชัน้ มัธยม ชัน้ อุดมศึกษากัน พวกเราจะ
เก่งไปงานบุญต่างๆ แต่งานปลีกวิเวกไม่ค่อยเก่งกัน งานจริงๆของพวกเราคือการเดิน
จงกรมนัง่ สมาธิ ส่วนงานบุญงานกุศล เป็ นเพียงบันไดให้ข้นึ สู่ศีลและภาวนา เพือ่ กัน
ไม่ให้ไปงานสังคมต่างๆ ไปงานศพก็ดกี ว่าไปงานเลี้ยง ไปงานศพ ไปงานบุญ จะได้ไม่ไป
กินเลี้ยง ไปเทีย่ ว ไปเฮฮาปาร์ต้กี นั ถ้าชอบไปเฮฮาปาร์ต้ ี ไปงานศพ ไปงานบุญจะดีกว่า
แต่พวกทีก่ าํ ลังภาวนาอยู่ ไปงานบุญไม่ดี เป็ นการเดินถอยหลัง ตอนทีอ่ ยู่กบั หลวงตา
ท่านจะไม่ให้พระเณรไปงานศพของครูบาอาจารย์ พระเณรในวัดท่านจะไม่ให้ออกไปข้าง
นอก ให้ภาวนาอย่างเดียว ให้เดินจงกรม นัง่ สมาธิ ท่านไปองค์เดียว ไปในนามของวัด
ไปในนามของพระเณร ท่านให้พระเณรเข้าป่ า ไปเดินจงกรม นัง่ สมาธิ เพราะเป็ นงานของ
พระ งานของนักปฏิบตั ิ นักภาวนา
แต่สาํ หรับคนทีย่ งั ไม่ได้ภาวนา ไปงานศพจะได้บญ
ุ ได้ประโยชน์ ดีกว่าไปงานสังสรรค์งาน
เลี้ยงต่างๆ ไปงานศพได้บญ
ุ ได้ประโยชน์มากกว่า คนทีช่ อบไปเทีย่ วตามสถานบันเทิง
ต่างๆ ควรไปงานบุญ ไปทอดผ้าป่ า ทอดกฐิน ไปงานศพของครูบาอาจารย์ จะได้บญ
ุ ได้
ประโยชน์ จะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ได้เห็นอนิจจัง เห็นความไม่เทีย่ ง เห็นความตาย ถ้าเห็น
แล้ว ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็ตอ้ งไปอยู่ในป่ าในเขา ไม่ไปงานเหล่านี้แล้ว
ต้องปลีกวิเวก อยู่คนเดียว เดินจงกรม นัง่ สมาธิ เจริญสติ ทําจิตให้สงบ แล้วก็เจริญ
ปัญญา ถ้าไปปลีกวิเวกแล้วยังกลับมายุ่งกับงานต่างๆ แสดงว่าหลงทาง ถูกอํานาจของ
ความหลงดึงกลับมา ต้องไปข้างหน้าอย่างเดียว อย่าถอยกลับมา ถ้าจะกลับมาก็ตอ้ ง
เสร็จภารกิจแล้ว พอเสร็จภารกิจแล้วจะไปงานไหนก็ได้ ไม่ไปก็ได้ ไม่เป็ นปัญหาอะไร
เพราะงานสําคัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็ นนักศึกษาก็ได้รบั ปริญญาแล้ว ทีน้ จี ะไปทํา
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็ทาํ ได้ ไม่เดือดร้อน ไม่เป็ นปัญหาอย่างไร ถ้ายังเรียนไม่จบ
มัวแต่ไปทํากิจกรรม ไม่สนใจเข้าห้องเรียน ทําการบ้าน อ่านหนังสือ เวลาสอบก็จะสอบ
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ไม่ผ่าน ก็จะไม่ได้รบั ปริญญา ต้องรู้วา่ กําลังทําขัน้ ไหน ควรจะทําขัน้ นัน้ เพือ่ ส่งให้ข้นึ สู่ขนั้
ต่อไป ไม่ใช่ทาํ อยู่แต่ขนั้ นัน้ ไม่ยอมขยับขึ้นเลย เรียนป. ๑ มากี่ปีแล้ว ไม่ยอมขึ้นป. ๒
เลย เพราะยากกว่าเรียนป. ๑ เรียนซํา้ ชัน้ ง่ายกว่า แต่ไม่กา้ วหน้า ต้องยอมลําบาก เช่น
ทําบุญทําทานแล้ว ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งรักษาศีล ๕ วันพระก็รกั ษาศีล ๘ ต่อไปก็รกั ษาศีล ๘
ให้มากขึ้น ถ้ารักษาศีล ๘ ก็ตอ้ งภาวนาด้วย ถึงจะมีกาํ ลังรักษา ถ้าไม่ภาวนาจะรักษายาก
เพราะจิตจะดิ้น จะหิวกับรูป เสียง กลิน่ รส ถึงแม้จะภาวนาเป็ นไม่เป็ นก็ตอ้ งหัดทํา ต้อง
เดินจงกรม นัง่ สมาธิ เจริญสติ
มีคนหนึ่งไม่เคยนัง่ สมาธิ ไม่เคยปฏิบตั มิ าก่อน มาเล่าให้ฟงั ว่า ได้บงั คับตัวเองให้ไปเรียน
ตอนนี้ปฏิบตั ไิ ด้แล้ว ไม่ยากหรอก อยู่ทก่ี ารเรียน ถ้าไม่เรียนก็จะไม่รู้ เหมือนพิมพ์ดดี
ถ้าไม่หดั พิมพ์ ก็จะพิมพ์ไม่เป็ น แต่พอหัดพิมพ์แล้ว ก็จะพิมพ์เป็ น อยู่ทก่ี ารศึกษา การ
ปฏิบตั ิ อย่างเราก็เหมือนกัน ตอนต้นก็ศึกษาการนัง่ สมาธิ ศึกษาอยู่ ๒-๓ เดือน ก็ยงั
ไม่ได้นงั ่ สักที จนเกิดความฉุกคิดขึ้นมาว่า ทําไมไม่นงั ่ สมาธิเลยนี่ ก็นงั ่ ตรงนัน้ เลย อะไร
ทีไ่ ม่เคยทําจะรู้สกึ ยาก จะไม่อยากทํา การนัง่ สมาธิยากเพราะใจไม่ชอบความนิ่ง ถูก
กิเลสปัน่ อยู่ตลอดเวลา ปัน่ ให้โลภ ให้อยากสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ให้อยากดู อยากฟัง อยากดืม่
อยากรับประทาน ไม่เคยอยากอยู่น่งิ ๆเฉยๆเลย จึงต้องบังคับใจ ถ้ายังไม่เคยนัง่ ก็
กลับไปนัง่ ตัง้ แต่วนั นี้ นัง่ ให้มาก นัง่ ไปแล้วจะง่าย นัง่ บ่อยๆจะเกิดความชํานาญ ไปกลัว
อะไร น่ากลัวตรงไหน แสนจะสบายเวลาจิตสงบ ไม่มคี วามสุขอะไรจะดีเท่ากับความสุขที่
เกิดจากความสงบ แต่กลับไปกลัวความสงบ ชอบความทุกข์ ความทุกข์จากรู ป เสียง
กลิน่ รส ทีร่ อ้ งห่มร้องไห้กนั ก็รอ้ งห่มร้องไห้กบั รูป เสียง กลิน่ รส พอได้ยนิ เสียงไม่ดกี ็
เสียใจแล้ว พอเห็นรูปไม่ดี ก็ไม่สบายใจแล้ว ไปเห็นทําไม หลับตาพุทโธๆ ไม่ดกี ว่าหรือ
ใครจะแยกเขี้ยวก็เรื่องของเขา ใครจะด่าก็เรื่องของเขา เราพุทโธๆของเราไป ทําใจให้สงบ
แสนจะสบาย ความหลงหลอกให้เราเป็ นเหมือนแมลงเม่าวิง่ เข้ากองไฟ แมงเม่าชอบแสง
สว่าง แต่ไม่รู้วา่ แสงสว่างมันร้อน พวกเราชอบรูป เสียง กลิน่ รส แต่ไม่รู้วา่ มันทุกข์
ต้องทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
รักษาศีล ๘ เพือ่ ดึงใจให้ออกจากกองไฟ อย่าไป
หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ศีลข้อ ๓ ก็ให้ถอื เป็ นอพรหมจริยา อย่าไปหา
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ความสุขกับการหลับนอนกับผูอ้ น่ื อย่าไปหาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่
มีเวลํา่ เวลา รับพอประมาณ ให้มเี วลํา่ เวลา คือไม่รบั ประทานหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว ไม่
หาความสุขจากสิง่ บันเทิงต่างๆ ไม่ดู ไม่ฟงั ร้องรําทําเพลง ไม่แต่งเนื้อแต่งตัว แต่งหน้า
ทาปาก แต่งผม ใช้นาํ้ หอมต่างๆ เพราะไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความทุกข์มากกว่า
ไม่หลับนอนบนฟูกหนาๆ ไม่หาความสุขจากการหลับนอน ควรนอนบนพื้นแข็ง ปูเสือ่
หรือปูผา้ ถ้านอนแบบนี้จะนอนไม่นาน พอร่างกายพักผ่อนพอแล้ว ก็จะตื่นขึ้นมา จะไม่
อยากนอนต่อ เพราะนอนไม่สบาย ถ้านอนบนฟูกหนาๆ พอตื่นขึ้นมาจะไม่อยากลุก
เพราะนิ่มสบาย ก็จะหลับต่ออีกรอบหนึ่ง เสียเวลาภาวนาไปหลายชัว่ โมง ชีวติ ก็สนั้ ลงทุก
วัน เวลาภาวนาเหลือน้อยลงไปทุกวัน ถ้าหมดเวลาไปกับการหลับนอน จะไม่ได้อะไร ไม่
ต่างกับสุกร อิม่ หมีพมี นั แต่สุกรดีกว่าคน เนื้อมีราคา เวลาตายไปยังขายได้ แต่ร่างกาย
ของคนไม่มใี ครซื้อ ไม่ซ้อื แล้วยังต้องเสียเงินฌาปนกิจอีก ไปเลี้ยงให้อม่ิ หมีพมี นั ทําไม
ควรเอามาทําประโยชน์ให้กบั จิตใจ ด้วยการเดินจงกรมนัง่ สมาธิ
โยม ชอบทีท่ ่านอาจารย์บอกว่า ตายแล้วไม่มรี าคาจริงๆ ไม่เหมือนเนื้อหมู
ตอบ ตายแล้วต้องเสียเงินเผาศพ พวกสุกร พวกไก่ ตายแล้วคนไล่แย่งกัน
โยม ตอนนํา้ ท่วมรู้วา่ สอบตกเจ้าค่ะ พอนํา้ ท่วมแล้วโกรธไปหมด
ตอบ ติดอยู่กบั สภาพเดิม เคยทําอะไรพอไม่ได้ทาํ ก็เกิดอาการหงุดหงิด ไม่ปรับใจให้
เข้ากับสภาพใหม่ ไม่ใช้สติปญั ญาวิเคราะห์ปญั หา ก็เลยพาลโกรธไปหมด ถ้า
วิเคราะห์วา่ ตอนนี้เหตุการณ์ได้เปลีย่ นไป
เมือ่ ก่อนไปไหนมาไหนได้สะดวก
ตอนนี้ยากลําบาก ก็เลยอยากให้กลับไปสภาพเดิม พอกลับไม่ได้ ก็เลยหงุดหงิด
รําคาญใจ ถ้าภาวนาเป็ น ตอนนี้ไปไหนไม่ได้ ก็นงั ่ สมาธิไป จิตสงบแล้วก็มี
ความสุข จะได้กาํ ไรด้วยซํา้ ไป ถ้าไม่มเี หตุการณ์อย่างนี้ ก็จะไม่ได้นงั ่ สมาธิ จะ
ออกไปทําภารกิจต่างๆ ไม่ทนั กิเลส ไม่คิดอย่างนี้ คิดแต่อยากจะไปอย่างเดียว
แทนทีจ่ ะอยูบ่ า้ นนัง่ สมาธิ กายก็สบาย ใจก็สบาย กลับทําไม่ได้ เพราะความอยาก
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ในรูป เสียง กลิน่ รส อยากจะไปทีน่ นั ่ ไปทีน่ ่ี อยากจะไปทํานัน่ ทํานี่ พอทําไม่ได้ก็
หงุดหงิดใจไม่สบายใจ
โยม สภาพการเปลีย่ นแปลง ก็เปรียบเสมือนสนามสอบนะครับ
ตอบ พวกเราติดอยู่กบั สภาพเดิมๆ เวลาเปลีย่ นก็พยายามแก้ เช่นถ้าร้อนมากๆ ก็ซ้อื
เครื่องปรับอากาศ แทนทีจ่ ะปรับทีใ่ จ ให้รับกับสภาพทีเ่ ปลีย่ นไป กลับไม่ปรับ
พยายามปรับข้างนอก นํา้ ท่วมก็หาเครื่องสูบนํา้ มาสูบ เสียเงินเสียนํา้ มัน ปล่อยให้
แห้งเองก็ได้ ถึงเวลาก็แห้งเอง ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน แม้แต่นาํ้ ท่วมก็ไม่ถาวร
เดีย๋ วก็แห้งเอง ไม่ตอ้ งไปสูบนํา้ ให้เหนื่อย อยู่เฉยๆสบายๆ ไม่อยู่ ควรทําแต่สง่ิ ที่
จําเป็ น คือดูแลร่างกาย หาอาหารมารับประทาน ยังไปทํางานไม่ได้ก็ไม่ตอ้ งไป ไป
งานเลี้ยงไม่ได้ก็ไม่ตอ้ งไป ไม่มอี ะไรจะสุขเท่ากับความสงบของจิต ไม่พลิกวิกฤต
ให้เป็ นโอกาส มีเวลาว่างตัง้ หลายวัน ไม่ตอ้ งไปทํางาน อยู่บา้ นนัง่ สมาธิได้ทงั้ วัน
เลย
โยม นํา้ ท่วมนี่กนิ ไม่ได้นอนไม่หลับ ตื่นตี ๓ ทุกวัน นอนไม่หลับ ทําอะไรดี นัง่ สมาธิ
ดีกว่า นัง่ ไปได้ ๑๐ นาที ไม่ไหว มันหงุดหงิด ก็หยุด เว้นไปครึ่งชัว่ โมง พอจะไม่
นัง่ ก็รู้สกึ ผิด ไม่รู้จะทําอะไรก็ตอ้ งนัง่ แต่ก็นงั ่ ไม่ได้อกี
ตอบ ไม่เคยเจริญสติ ไม่มเี ชือกดึงจิตให้อยู่เฉยๆ จิตก็เลยวิง่ ไปวิง่ มา ทําให้ฟุ้งซ่าน นัง่
สมาธิไม่ได้
โยม แต่ก็พยายามนัง่ ๑๐ นาที เว้นไปครึ่งชัว่ โมง ก็นงั ่ อีก ๑๐ นาที
ตอบ ตอนนี้เห็นโทษของการไม่เจริญสติหรือยัง ควรจะเห็น ถ้าเห็นก็ถอื ว่าไม่ขาดทุน
ได้บทเรียน ได้รู้วา่ จะต้องทําอะไร ก็คอื การเจริญสติน่เี อง ต้องเจริญสติใน
ชีวติ ประจําวัน ตื่นขึ้นมาถ้าท่องพุทโธๆได้ก็ท่องไปเลย ล้างหน้าล้างตาก็พทุ โธๆ
แปรงฟันก็พทุ โธๆ อาบนํา้ ก็พทุ โธๆ แต่งเนื้อแต่งตัวก็พทุ โธๆ กินข้าวก็พทุ โธๆ
เดินทางไปทํางานก็พทุ โธๆ เวลาทํางานถ้าไม่ตอ้ งคิดเรื่องงานก็พทุ โธๆไป พัก
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กลางวันก็พทุ โธๆ เดินทางกลับบ้านก็พทุ โธๆ ทํากับข้าวกินข้าวก็พทุ โธๆ อาบ
นํา้ พุทโธๆ ก่อนจะนอนก็นงั ่ พุทโธๆไป จิตก็จะสงบภายใน ๕ นาที ๑๐ นาที จิตก็
จะรวมลงได้ ทําอย่างนี้ไป ไม่ยากหรอก ทําได้แล้วก็จะสุขสบาย ต้องควบคุม
ความคิด อย่าปล่อยให้คดิ เรื่อยเปื่ อย คิดเพ้อเจ้อ คิดฟุ้งซ่าน ถ้าจําเป็ นต้องคิด
เรื่องงานเรื่องการก็คดิ ได้ คิดเสร็จแล้วก็หยุดคิด กลับมาพุทโธๆต่อ พุทโธไป
จนกว่าจะไม่คดิ ถ้าไม่คดิ แล้วก็หยุดพุทโธ ให้สกั แต่วา่ รู้ ทําอะไรก็สกั แต่วา่ รู้
แสดงว่าคิดเหนื่อยแล้ว ไม่มแี รงคิด ก็เลยไม่คดิ ถ้าไม่คดิ ก็ไม่ตอ้ งพุทโธ ดูเฉยๆ
ว่ากําลังทําอะไรอยู่ กําลังเดินก็ให้รู้วา่ กําลังเดิน ถ้าจะไปคิดเรื่องอืน่ ก็ตอ้ งพุท
โธๆใหม่
ถาม ถ้าอยากคิดอะไรก็ปล่อยให้คดิ ไป จะผิดหรือเปล่าคะ
ตอบ กิเลสชอบหลอกให้เราคิด
ถาม พอคิดเสร็จมานัง่ สมาธิอกี ก็อยากจะคิดต่อ
ตอบ ยังไม่เห็นหรือว่ากําลังถูกหลอก ถ้าปล่อยให้คดิ ไปเรื่อยๆ จะไม่หยุดคิด บางที
นอนไม่หลับ ถ้าพุทโธๆไป ๕ นาทีก็จะหลับ ดูลมไป ๕ นาทีก็จะหลับ สติน้ ี
สําคัญมาก พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เป็ นเหมือนรอยเท้าช้าง เป็ นธรรมทีย่ ง่ิ ใหญ่
ทีส่ ุด ปัญญาถึงแม้จะตัดกิเลสได้ ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ ถ้าไม่มสี ติเป็ น
พีเ่ ลี้ยงก็เกิดไม่ได้ สมาธิก็เกิดไม่ได้ ปัญญาจะเกิดได้ตอ้ งมีสมาธิก่อน สมาธิจะ
เกิดได้ก็ตอ้ งมีสติก่อน เพราะฉะนัน้ อย่าข้ามขัน้ ถ้าเรียนหนังสือก็ตอ้ งท่อง ก.ไก่
ข.ไข่ ไปก่อน ส่วนมากอยากไปขัน้ ปัญญาเลย ตามรู้จติ เลย แต่ทาํ อะไรจิตไม่ได้
หยุดจิตไม่ได้ ก็ตอ้ งวิง่ ตาม ต้องหยุดจิตก่อน หยุดด้วยพุทโธ ถ้าไม่ชอบพุทโธ
จะใช้อาการ ๓๒ แทนก็ได้ ท่องไป ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่
ในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหาร
เก่า เยือ่ ในสมองศีรษะ นํา้ ดี นํา้ เสลด นํา้ เหลือง นํา้ เลือด นํา้ เหงือ่ นํา้ มันข้น
นํา้ ตา นํา้ มันเหลว นํา้ ลาย นํา้ มูก นํา้ ไขข้อ นํา้ มูตร ท่องไป
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โยม ท่านอาจารย์ ท่องเป็ นสูตรคูณเลย
ตอบ ใช้หยุดความคิดได้ ทําไมไม่ท่อง ประโยชน์มหาศาลกลับไม่เห็นกัน ท่องแล้ว
หยุดความฟุ้งซ่านได้ หยุดความคิดเพ้อเจ้อได้ ทําให้นงั ่ สมาธิได้เป็ นชัว่ โมง ไม่ทาํ
กัน ท่องไปสิ ท่องไปเรื่อยๆ ๕ นาที ๑๐ นาที ก็สงบแล้ว
ถาม ตอนนัง่ สมาธิก็น่ิงดีเจ้าค่ะ พอนํา้ ท่วม เห็นความเสือ่ มแล้วไม่ชอบเจ้าค่ะ
ตอบ ใจมีอคติ มีความชัง เป็ นกิเลส เพราะใจไม่สงบ อคติไม่ตกตะกอน ไม่แยกออก
จากใจ ไม่สงบตัว ถ้าทําจิตให้สงบได้แล้ว เวลาพิจารณาความเสือ่ ม จะไม่รู้สกึ
อะไร จะยอมรับความเสือ่ ม
ถาม เป็ นตัง้ หลายวัน ถึงจะค่อยคลาย เหมือนไม่ได้รู้ดว้ ยปัญญา เหมือนปลง คิดว่า
จริงๆ การยอมรับไม่น่าจะมาจากการปลง น่าจะมาจากการได้คดิ ใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ การคิดก็คอื การปลงนัน่ เอง คําว่าปลงก็คอื ยอมรับความจริง เห็นความจริงว่าไม่
เทีย่ ง ต้องเสือ่ ม
ถาม แต่การยอมรับนี่ จะช้าหรือเร็วอยู่ทส่ี ติใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ อยู่ทเ่ี ห็นว่า ถ้ายอมรับแล้วจะไม่ทกุ ข์ ถ้าไม่ยอมรับก็จะทุกข์ เห็นอริยสัจ ๔ ถ้า
ไม่ยอมรับความจริง ใจจะต่อต้าน จะอยากให้เป็ นอย่างทีต่ อ้ งการ ก็จะเกิดความ
ทุกข์ใจ เช่นเวลาใกล้ตาย ถ้ายังอยากจะอยู่ ก็จะทุกข์ใจ เพราะไม่ยอมรับว่า
จะต้องตาย ถ้ายอมรับว่าต้องตายแน่ๆ ยอมตาย ก็จะไม่ต่อต้าน ไม่อยากจะอยู่
ความทุกข์ใจก็จะหายไป ใจจะสงบ มีความสุขในขณะทีก่ าํ ลังจะตาย ถ้าปลงหรือ
ปล่อยวางเป็ นแล้ว เวลาทุกข์กบั อะไรจะปล่อยทันที จะไม่ยดึ ไม่ตดิ จะไม่อยาก
ให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ จะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็ นไป เช่นจะสูญเสียสิง่ ที่
รักไป เช่นสามีภรรยา อยากจะไปมีแฟนใหม่ ถ้าเห็นว่าใจกําลังทุกข์ เพราะไม่
อยากให้เขาไป ถ้าปลงได้วา่ จะไปก็ไป ห้ามเขาไม่ได้ การจากกันเป็ นอนิจจัง ก็จะ
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สบายใจ ไม่เดือดร้อน ต้องเห็นอนิจจังคือการเปลีย่ นแปลง การพลัดพรากจาก
กัน ถ้าอยากไม่ให้เกิดขึ้นก็จะทุกข์ ความอยากไม่ให้เกิดขึ้นเป็ นสมุทยั เป็ น
วิภวตัณหา พอเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากไม่ให้เกิดขึ้น จะดับทุกข์ได้
ก็ตอ้ งไม่อยาก ปล่อยให้เป็ นไปตามความเป็ นจริง จะอยู่ก็อยู่ จะไปก็ไป ต้องเห็น
แบบปัจจุบนั ทันด่วน เห็นในขณะทีท่ กุ ข์มาก พอพิจารณาเห็นว่า กําลังไปยึดไป
ติดกับสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นไป พอรู้อย่างนี้ก็ปล่อยให้เป็ นไปตามความจริง ใจก็จะหาย
ทุกข์ทนั ที
ถาม เวลานัง่ สมาธิบริกรรมพุทโธ เพือ่ ไม่ให้ฟุ้งซ่านใช่ไหมคะ
พิจารณาความคิด ก็เลยสงสัยว่าแบบไหนจะถูก

บางคนแนะนําให้

ตอบ ให้พจิ ารณาถ้าไม่สามารถบริกรรมได้ ให้ใช้ปญั ญาข่มใจแทน เช่นกําลังฟุ้งซ่านกับ
การเรียน วิตกกังวลว่าปี น้ จี ะผ่านหรือไม่ จิตไม่ยอมอยู่กบั พุทโธ ก็ตอ้ งวิเคราะห์
ด้วยปัญญาดูวา่ จะผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ทเ่ี หตุ เหตุก็คอื การเรียนการศึกษา ถ้า
ขยันศึกษาเต็มทีแ่ ล้ว จะผ่านไม่ผ่านก็แล้วแต่ ถ้ายังศึกษาไม่เต็มที่ ก็ควรศึกษา
ให้เต็มที่ ตอนนี้ยงั ไม่ถงึ เวลาศึกษา ก็อย่าเพิง่ ไปคิดถึงมัน บริกรรมพุทโธไป
ดีกว่า ใจก็จะปล่อยวาง ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน กลับมาบริกรรมพุทโธ
ได้ อย่างนี้เรียกว่า ปัญญาอบรมสมาธิเป้ าหมายของการนัง่ สมาธิ ก็เพือ่ หยุด
ความคิดปรุงแต่ง ถ้านัง่ เฝ้ าดูความคิดจะไม่มวี นั หยุด อย่างทีโ่ ยมพูดว่าปล่อยให้
คิดให้พอ แล้วจะพอ ไม่มวี นั พอหรอก จะทนนัง่ ไม่ได้ นัง่ ไปสักพักจะเจ็บ จะอึด
อัด อยากจะลุกไปทําอย่างอืน่ ถ้าไม่ได้คดิ จะนัง่ ได้นาน ยิง่ สงบเท่าไหร่ยง่ิ ไม่
อยากจะลุกไปไหน เพราะความสงบเป็ นความสุขทีเ่ ลิศทีส่ ุด เป็ นความสุขที่
แท้จริง ทดแทนความสุขต่างๆได้ เช่นอยากจะดืม่ เป๊ ปซี่ พอจิตสงบก็ไม่อยากจะ
ดืม่ ไม่หวิ กระหาย ถ้าไม่อยู่กบั พุทโธ คิดแต่เป๊ ปซีเ่ ป๊ ปซี่ ก็จะลุกขึ้นไปดืม่ เป๊ ปซี่
จนได้
ถาม ถ้าใช้วธิ ีถา้ อยากดืม่ เป๊ ปซี่ ก็ดม่ื จนอิม่ ไปเลย
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ตอบ แล้วจะมานัง่ สมาธิทาํ ไม ก็ไปดืม่ ทัง้ วันเลย ไม่มใี ครห้าม
ถาม อยากจะดืม่ ให้หายอยากแล้วค่อยไปนัง่ สมาธิ
ตอบ แล้วหายอยากหรือเปล่า ถ้าหายอยากเป๊ปซีก่ ็จะไปอยากอย่างอืน่ แทน เช่น
อยากจะนอน พอหนังท้องตึง หนังตาก็หย่อน ความอยากจะเปลีย่ นไปเรื่อยๆ
พออิม่ กับเรื่องนี้ ก็ไปหิวกับเรื่องอืน่ อิม่ เรื่องท้อง ก็ไปหิวเรื่องตา อยากจะดูเรื่อง
นัน้ เรื่องนี้ พออิม่ เรื่องตาแล้วก็อยากจะฟังเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ปล่อยให้อยากไม่ได้
หรอก ต้องหยุดมันอย่างเดียว ถึงจะหยุด ไม่หยุดด้วยการทําตามความอยาก ยิง่
ทําตามเท่าไหร่ก็ยง่ิ อยากมากขึ้นไป ถ้าเริ่มดืม่ กาแฟวันละแก้ว ต่อไปก็จะดืม่ วัน
ละ ๒ วันละ ๓ แก้ว สูบบุหรี่ก็เหมือนกัน เริ่มต้นที่ ๑ มวน ต่อไปก็จะสูบวันละ
๓ ซอง เพราะปล่อยตามความอยาก สูบให้พอเลยจะได้ไม่อยากสูบอีก ความ
อยากมีคาํ ว่าพอทีไ่ หน มหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยงั มีขอบมีฝงั ่
แต่ความอยากนี่ไม่มขี อบไม่มฝี งั ่ ไม่มคี าํ ว่าพอ จะให้พอก็ตอ้ งหยุดเท่านัน้ เวลา
อยากจะดืม่ เป๊ ปซี่ ก็หยุดดืม่ ไปสักพัก ต่อไปจะหายอยากเอง ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะ
ดืม่ เป๊ ปซีแ่ ล้วไม่ดม่ื ต่อไปก็จะไม่อยาก เพราะอยากแล้วไม่ได้ดม่ื บุหรี่ก็
เหมือนกัน
แต่การเลิกความอยากนี้มนั ทํายาก เพราะมันทรมานใจ ต้องมีเครื่องมือมาช่วย
แบ่งเบาความทรมานใจ คือต้องทําสมาธิ ถ้าทําสมาธิได้จะเลิกสิง่ ต่างๆ ได้ เลิกรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะได้ เพราะมีทห่ี ลบความทรมานใจ เหมือนฉีดยาชาเวลา
ถอนฟัน ถ้าไม่ได้ฉีดจะปวดมาก เวลาจะถอนความอยากก็เช่นกัน ถ้าไม่มสี มาธิ
จะถอนไม่ได้ มันทรมาน ถ้าทําสมาธิได้จะถอนได้อย่างสบาย สมาธิจงึ สําคัญมาก
อย่าไปฟังคนทีว่ า่ ไม่จาํ เป็ น แสดงว่าไม่เคยปฏิบตั ิ ถ้าปฏิบตั กิ ป็ ฏิบตั ไิ ม่ถงึ ไหน
ต้องมีสมาธิ มรรค ๘ ก็มสี มาธิ ไตรสิกขาก็มสี มาธิ ศีล สมาธิ ปัญญา พละ ๕ ก็
มีสมาธิ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา สมาธิเป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ เป็ น
เหมือนส่วนหนึ่งของรถยนต์ จะว่าล้อรถยนต์ไม่สาํ คัญได้อย่างไร มีเครื่องยนต์ มี
ทุกอย่าง แต่ไม่มลี ้อรถ ไปได้ไหม ยางแตกเพียงล้อเดียวก็ไปไม่ได้แล้ว มรรค
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ต้องมีครบทัง้ ๘ องค์ ถึงจะไปนิพพานได้ มรรคมีองค์ ๘ ถ้ามีมรรคก็จะมีผล
ตามมา มีนิพพานตามมา ถ้ามรรคไม่ครบองค์ ๘ ผลคือพระนิพพานก็จะไม่
ตามมา
มรรค ๘ มีสมั มาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปโป เป็ นปัญญา ต้องมีสติ
มีสมาธิก่อน พอจิตสงบแล้วก็พจิ ารณา ก็จะมีสมั มาทิฐิ ความเห็นชอบ เห็นไตร
ลักษณ์ เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มิจฉาทิฐิ ก็คอื ไม่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เห็นเป็ นนิจจัง สุขงั อัตตา เห็นว่าเทีย่ ง เป็ นสุข เป็ นของเรา พอเห็นอย่างนัน้ ก็จะ
มีมจิ ฉาสังกัปโป ความคิดผิด พอมีความเห็นผิดแล้ว ก็จะทําให้มคี วามคิดผิด
เกิดความอยาก ถ้าเป็ นของเราก็ตอ้ งอยู่กบั เรา ไม่อยากให้จากเราไป ก็เลยผลิต
สมุทยั ขึ้นมา ผลิตความทุกข์ข้นึ มา พอมีความอยากแล้วก็จะผลิตความทุกข์
ขึ้นมา ถ้ามีสมั มาสติ มีสมั มาสมาธิ ก็จะมีสมั มาทิฐิ ก็จะไม่ผลิตความอยากขึ้นมา
จะเฉยๆ อยู่กบั ความจริงไป แก่ก็แก่ เจ็บก็เจ็บ ตายก็ตาย ใครจะอยู่กบั เราก็อยู่
ไป ใครจะจากเราไปก็ปล่อยเขาไป ก็จะไม่ทกุ ข์กบั การมาการไป การเกิดการดับ
ของสิง่ ต่างๆ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จะเจริญก็เจริญไป จะเสือ่ มก็เสือ่ มไป เรา
ไม่ได้ไม่เสีย ไม่ตอ้ งอาศัยเขาให้ความสุขกับเรา เพราะเรามีความสุขทีเ่ หนือกว่า
คือความสงบของใจ ทีเ่ กิดจากการเจริญสติ สมาธิ ปัญญา นี่เอง
ถาม การมีสติดูใจ จะรักษาใจไม่ให้กระเพือ่ มได้หรือไม่
ตอบ การกระเพือ่ มของจิตมีเหตุทาํ ให้กระเพือ่ ม คือมีความหลง ไม่รู้วา่ สิง่ ทีท่ าํ ให้
กระเพือ่ มเป็ นอะไรกันแน่ เห็นงูก็คดิ ว่าเป็ นภัย ก็เกิดความกลัว แต่ไม่รู้วา่ งูไม่ได้
เป็ นภัยกับใจ งูเป็ นภัยกับร่างกาย แต่ร่างกายไม่ใช่ใจ ร่างกายจะถูกงูกดั หรือไม่
กัดก็ตอ้ งตายอยู่ดี ถ้าคิดอย่างนี้ใจก็จะไม่กระเพือ่ ม
ถาม แสดงว่าสติไม่ได้หยุดการกระเพือ่ ม ต้องใช้ปญั ญา
ตอบ สติเบรกได้แป๊ บเดียว จะเบรกได้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ ถูกแซงคิว อาจจะหยุดได้
ถ้าถูกตบหน้า อาจจะหยุดไม่ได้
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ถาม ถ้ารู้แล้วไม่กระเพือ่ ม กับกระเพือ่ มแล้วค่อยรู้ ต่างกันใช่หรือไม่
ตอบ ใช่ ถ้ากระเพือ่ มแล้วรู้ แสดงว่าปัญญายังไม่ทนั เหมือนกับไม่ได้ฉีดวัคซีนไว้ก่อน
ถ้าฉีดวัคซีนแล้ว ร่างกายจะไม่เป็ นโรค
ถาม อาการรับรู้นนั้ เป็ นสัญชาตญาณใช่ไหมคะ
ตอบ ไม่ใช่ สัญชาตญาณเป็ นธรรมชาติของจิต เวลาเดินลืน่ จะล้ม ถ้ามีอะไรคว้าไม่ให้
ล้มได้ก็จะคว้าทันที ถ้าสติปญั ญาทัน ใจจะไม่ต่นื เต้น ถ้าสติปญั ญาไม่ทนั ก็จะ
ตื่นเต้นตกใจ ใจจะกระเพือ่ ม ใจจะกระเพือ่ มหรือไม่อยู่ทส่ี ติปญั ญา ถ้ามี
สติปญั ญาจะไม่กระเพือ่ ม ถ้าไม่มสี ติปญั ญาก็จะกระเพือ่ ม เหมือนไม่ได้ฉีด
วัคซีน ไม่มปี ญั ญาป้ องกันไม่ให้ใจกระเพือ่ ม ถ้าปัญญาได้พจิ ารณาจนปล่อยวาง
ได้แล้ว ใจจะไม่กระเพือ่ มเลย เหมือนกับได้ฉีดวัคซีนไว้แล้ว เชื้อโรคไม่สามารถ
ทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้เลย จึงต้องเจริญปัญญา พิจารณาไตรลักษณ์
เพราะการไม่เห็นไตรลักษณ์เป็ นเหตุทาํ ให้ใจกระเพือ่ ม เวลาเกิดการเปลีย่ นแปลง
ใจจะกระเพือ่ มทันที ต้องซ้อมไว้ก่อน ทําการบ้านไว้ก่อน เหมือนกับนักมวยที่
จะต้องซ้อมไว้ก่อน ถ้าไม่ซอ้ มไว้ก่อน พอขึ้นเวทีจะสูไ้ ม่ได้ ถ้าซ้อมไว้ก่อนจะสูไ้ ด้
ถ้าเตรียมตัวตายอยู่ตลอดเวลา พอถึงเวลาตายก็จะไม่ต่นื เต้น ถ้าไม่เตรียม พอ
ถึงเวลาตาย จะตกใจกลัวสุดขีดเลย ท่านจึงสอนให้ซอ้ มตายอยู่เรื่อยๆ ให้
พิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆ ให้ถามตัวเองว่าพร้อมทีจ่ ะตายหรือยัง ถ้าจะไปใน
วันนี้ พร้อมจะไปหรือเปล่า นี่คอื การทําการบ้าน ถ้าพร้อมแล้ว เวลาจะไปก็ไม่
เป็ นไร ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ คิดอย่างนี้เป็ นปัญญา ทีจ่ ะทํา
ให้ปล่อยวางได้ เห็นอนัตตา เห็นอนิจจัง เห็นทุกขังเพราะยึดติด เพราะหวง ถ้า
ไม่หวงก็จะไม่ทกุ ข์ ต้องซ้อมคิดไว้ก่อน ถ้าไม่คดิ ไว้ก่อนพอเกิดเหตุการณ์ เช่น
คนมาตบหน้าเรา จะทําใจไม่ได้ ถ้าซ้อมไว้ก่อน เตรียมให้เขาตบ คิดอยู่เรื่อยๆ
พอเจอเหตุการณ์จริงก็จะเจ็บกายเท่านัน้ แต่ไม่เจ็บใจ เวลาถอนฟันเจ็บกว่านี้ยงั
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รับได้เลย ทําไมคนตบหน้าเราจะรับไม่ได้ อยู่ทจ่ี ะยอมเจ็บหรือไม่ยอม ถ้ายอมใจ
จะไม่เจ็บ
ถาม ในขณะทีม่ สี ติ จะมีการรับรู้ทส่ี งบนิ่งมาก
ตอบ ถ้าจิตไม่กระเพือ่ ม
แสดงว่าจิตได้รบั การอบรมให้น่งิ ได้แล้ว
แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะนิ่งไปกับทุกเหตุการณ์ ต้องทดสอบไปเรื่อยๆ ว่าเหตุการณ์ไหน
เป็ นปัญหา ก็ตอ้ งไปซ้อมเพือ่ ให้รบั กับเหตุการณ์นนั้ ให้ได้ ถ้านิ่งกับเหตุการณ์นนั้
ก็แสดงว่าผ่าน เหตุการณ์นนั้ ไม่เป็ นปัญหา เช่นคนด่า เราก็เฉยได้ แสดงว่าการ
ถูกด่าไม่เป็ นปัญหาแล้ว อย่างพระเณรทีไ่ ปอยู่กบั ครูบาอาจารย์ ก็พร้อมทีจ่ ะให้
ท่านด่า พอท่านด่าก็ไม่เกิดอารมณ์ ถ้าไม่พร้อมให้ท่านด่าก็จะอยู่กบั ท่านไม่ได้
เพราะเกิดอารมณ์ต่อต้าน ทําให้เกิดความรู้สกึ ไม่เคารพในตัวท่าน ก็จะไม่กล้าอยู่
กับท่าน ถ้าพร้อมทีจ่ ะให้ท่านด่าแล้ว เวลาท่านด่าแม้จะมีอารมณ์บา้ ง แต่ก็
สามารถคุมได้ เพราะมาให้ท่านด่า ให้ท่านสอน คิดไปในทางบวกว่า ถ้าท่านด่า
แสดงว่าท่านเมตตาสงสาร ท่านช่วยเหลือเรา ท่านชี้ขมุ ทรัพย์ให้กบั เรา ถ้าคิด
อย่างนี้แล้ว การดุด่าตําหนิตเิ ตียนจะไม่เป็ นโทษ จะไม่เป็ นปัญหากับเรา กลับเห็น
ว่าเป็ นคุณ วันไหนไม่โดนด่าเหมือนไม่ได้กนิ วิตามิน ไม่เมตตาเรา ไม่ให้
ความสําคัญกับเรา ต้องคิดอย่างนี้ ให้ฟงั ด้วยเหตุดว้ ยผล ถ้าสิง่ ทีเ่ ขาด่าเราไม่เป็ น
ความจริง ก็แสดงว่าเขาเมาเหล้า เสียสติ หรือตาบอด พูดไปตามอารมณ์โกรธ
เกลียด อย่างนี้ก็อย่าไปถือสา เป็ นคนน่าสงสาร แต่ถา้ สิง่ ทีเ่ ขาตําหนิเป็ นความจริง
ก็ตอ้ งขอบคุณเขา เพราะเป็ นเหมือนกระจกส่องหน้าเรา ถ้าไม่มกี ระจกเราจะรู้
หรือว่าหน้าตาเราเป็ นอย่างไร เวลาจะออกจากบ้านเราต้องส่องหน้าทีก่ ระจกก่อน
ดูวา่ สะอาดไหม เรียบร้อยไหม คนทีเ่ ขาตําหนิเราก็เหมือนกัน เขาบอกเราว่าหวี
ผมไม่สวยนะ หวีให้ดหี น่อย เสื้อผ้าใส่ไม่เรียบร้อย เป็ นการชี้ขมุ ทรัพย์ให้กบั เรา
ถาม เวลาจิตกระเพือ่ มจะเกิดทุกข์ทนั ที เราเห็นมันเลย จะทิ้งมัน กลับไปสู่ความสงบ
ดีกว่า อย่างนี้เป็ นการหนีทกุ ข์
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ตอบ ไม่หนีหรอก เพราะทุกข์เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องกําจัด การปฏิบตั กิ ็เพือ่ การดับทุกข์ เวลา
เกิดทุกข์ก็ตอ้ งหาสาเหตุวา่ เกิดจากอะไร ในพระสูตรก็บอกว่าเกิดจากความอยาก
ก็ตอ้ งรู้วา่ กําลังอยากอะไร ถ้าละความอยากได้ ความทุกข์ก็จะหายไป เวลาเกิด
ทุกข์ก็ตอ้ งใช้สติปญั ญา ใช้เป็ นมรรคดับความทุกข์ เหมือนดับไฟไหม้บ้าน เป็ น
การหนีไฟหรือเปล่า ไม่ได้หนีหรอก เป็ นการกําจัดสิง่ ทีเ่ ป็ นภัย ความทุกข์เป็ นภัย
ทีเ่ ราต้องดับ แต่การดับทุกข์ทไ่ี ม่ถูกก็มอี ยู่ พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้หลีกเลีย่ งวิธี
ดับทุกข์ทส่ี ุดโต่ง ๒ ประการ คือ ๑. ดับด้วยกามสุข ไม่สบายใจก็ออกไปเทีย่ ว
พอกลับมาบ้านก็ทกุ ข์เหมือนเดิม ๒. ดับด้วยการทรมานร่างกาย อย่าง
พระพุทธเจ้าทรงอดพระกระยาหาร ๔๙ วัน อดไปแล้วความทุกข์ใจก็ยงั มีอยู่
ความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก ถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจ ก็ตอ้ งละความ
อยาก
ถาม การเจริญสติในชีวติ ประจําวัน ด้วยการรู้ลม เป็ นสมาธิหรือเปล่าเจ้าคะ
ตอบ การรู้ลมเป็ นอานาปานสติ
ถาม รู้การขยับตัวเคลือ่ นไหวของร่างกาย เป็ นสมาธิหรือเปล่า
ตอบ เป็ นกายคตาสติ
ถาม ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน การเดิน หยิบจับอะไร ถ้ามีสติอยูต่ ลอดเวลาเป็ น
สมาธิดว้ ยใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ เป็ นสติ ไม่ได้เป็ นสมาธิ จะเป็ นสมาธิจติ ต้องสงบนิ่ง ถ้าจิตยังรับรู้เรื่องนัน้ เรื่องนี้
อยู่ เรียกว่าสติ
ถาม ใช้การรับรู้ของจิตเป็ นหลักใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ ให้รู้เฉยๆ อย่าไปคิดเรื่องต่างๆ
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ถาม ถ้ารู้เฉยๆเป็ นสมาธิไหมเจ้าคะ
ตอบ ไม่เป็ นสมาธิ เป็ นสติ ถ้าจะเป็ นสมาธิ ต้องปิ ดทวารทัง้ ๕ จิตรวมลง ไม่มี
ความคิดปรุงแต่ง ไม่รบั รู้เรื่องต่างๆ อยู่กบั ความว่าง เป็ นอุเบกขา สมาธิมี ๓
ชนิดคือ ๑. ขณิกสมาธิ ๒. อัปปนาสมาธิ ๓. อุปจารสมาธิ ขณิกสมาธิสงบนิ่ง
เดีย๋ วเดียว ถ้าสงบนานก็เป็ นอัปปนาสมาธิ ถ้าสงบแล้วออกไปรับรู้เรื่องต่างๆ รู้
นิมติ ต่างๆ ก็เป็ นอุปจารสมาธิ จิตเข้าไปข้างในแล้วถึงจะเรียกว่าเป็ นสมาธิ ถ้าจิต
ยังอยู่ข ้างนอกไม่เป็ นสมาธิ เป็ นการเจริญสติ แต่เราจะใช้คาํ สมาธิผดิ กัน เวลา
ทํางานแล้วจิตวุน่ วาย ก็บอกว่าวันนี้ไม่มสี มาธิในการทํางาน ความจริงต้องใช้คาํ
ว่าไม่มสี ติในการทํางาน ก็เลยไม่รู้วา่ สมาธิทแ่ี ท้จริงเป็ นอย่างไร
ถาม คําว่าสมถะเป็ นสมาธิใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ สมถภาวนาเป็ นการทําใจให้สงบ ให้เป็ นสมาธิ เป็ นอุเบกขา ว่างจากความคิดปรุง
แต่ง
ถาม ถ้าหยุดคิด แต่ลมื ตานัง่ เฉยๆ
ตอบ จิตยังทํางานอยู่ สังขาร สัญญา ยังปรุงแต่งกับรูปทีด่ ูอยู่ ยังไม่น่งิ ไม่สงบ พอ
เห็นงูเลื้อยเข้ามาปั๊บจะสะดุง้ ทันที ถ้าสงบอยู่ในสมาธิ จะไม่รู้เรื่อง จะไม่สะดุง้
ถาม พอเจริญสติในชีวติ ประจําวันก็สงบนิ่งดี เบาสบาย
ตอบ ยังไม่พอ ยังสงบไม่เต็มที่
ถาม ก็ตดั ความอยากไปได้พอสมควร
ตอบ ต้องตัดให้หมดเลย
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ถาม การทีเ่ ราเป็ นพุทธมามกะ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นทีพ่ ง่ึ สูงสุดเหนือ
สิง่ อืน่ ใด เวลาเจอลูกค้าเป็ นร่างทรง ควรจะทําตัวอย่างไรให้เหมาะสม ในการ
ดูแลลูกค้า
ตอบ แยกเรื่องส่วนตัวของเขาออกจากการค้าขาย ไม่กา้ วก่ายเรื่องส่วนตัว เขาจะทํา
อะไรก็เรื่องของเขา เหมือนกับคนทีน่ บั ถือต่างศาสนา ไม่ตอ้ งไปเชื่อตามเขา ถ้าจะ
เป็ นเงือ่ นไขในการทําธุรกิจ ก็ตอ้ งเลือกเอาศาสนา ยอมเสียสละธุรกิจไป
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สละทรัพย์เพือ่ รักษาอวัยวะ สละอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ
สละชีวติ เพือ่ รักษาธรรม รักษาศาสนา อย่าไปเสียดายทรัพย์ ให้รกั ษาธรรมให้ยง่ิ
กว่าสิง่ อืน่ ใด ธรรมก็คอื พระพุทธศาสนา เป็ นทรัพย์ภายใน ทีม่ คี ่ายิง่ กว่าทรัพย์
ภายนอก ทรัพย์ภายนอกเพียงแต่ดูแลร่างกายให้อยู่ดกี นิ ดีเท่านัน้ เอง แต่ไม่
สามารถดับความทุกข์ภายในใจได้ ต้องทรัพย์ภายในคือธรรมะเท่านัน้ ทีจ่ ะดับได้
ถาม พอดีมกี ารทําบุญค่ะ ก็ไปร่วมบุญด้วย เพราะมีพระสงฆ์ ๓ รูป เขาบอกให้จดุ ธู ป
ไหว้พระ ขอพรจากเทพ ๑๖ ดอก ลูกก็ไหว้ แต่ตอนทีไ่ หว้ก็ระลึกถึงพระ
รัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ตอบ ถ้าการกระทําเป็ นเพียงกิริยาก็ทาํ ได้ ถ้าใจไม่ได้ศรัทธา ทําเพือ่ ไม่ให้เสียมารยาท
ดังสุภาษิตทีว่ า่ เข้าเหมืองตาหลิว่ ก็หลิว่ ตาตาม แต่ใจยังมันคงกั
่ บพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ เวลาไปงานต่างๆของคนต่างศาสนา มีพธิ ีการทางศาสนาทีต่ อ้ ง
ร่วมทําด้วยก็ทาํ ไป เพือ่ ไม่ให้เสียมารยาท เพือ่ ให้เกียรติเจ้าภาพ แต่ไม่ได้ไปเชื่อ
ตามทีเ่ ขาเชื่อ เป็ นเหมือนกับประเพณีทางสังคม ถ้าอยู่ในสังคมนัน้ ก็ตอ้ งทําตาม
ถ้าไม่อยากจะทําตาม ก็อย่าไปอยู่ในสังคมนัน้ เช่นสังคมดืม่ สุรา เวลาถวายพระ
พร งานวันชาติของประเทศนัน้ ประเทศนี้ ต้องดืม่ สุราถวายพระพร ถ้าทําด้วย
กิริยาได้ ก็ทาํ ไป อมแล้วก็บว้ นทิ้งไป ไม่ได้ทาํ ด้วยความชอบ ความศรัทธาแต่
อย่างใด แต่ทาํ เพือ่ ไม่ให้เสียมารยาท ต้องรู้วา่ อะไรผิดอะไรถูก อะไรดีอะไรชัว่
ต้องรู้วา่ พระศาสนาสอนให้ทาํ อะไร ต้องไม่ฝืนคําสอนของพระศาสนา
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