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ทีไ่ หนมีคนทีน่ นั ่ มักจะมีเสียง คนนี่แหละเป็ นตัวการสําคัญ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่า
อย่าคลุกคลีกนั อย่าสังคมกัน ถ้าคลุกคลีสงั คมกันแล้ว มักจะมีเรื่องให้พูดให้คุย ให้
วิพากษ์ให้วจิ ารณ์ ให้ทะเลาะเบาะแว้งกัน ทําให้จติ ใจว้าวุน่ ขุน่ มัว นักภาวนาผูแ้ สวงหา
ความสงบของใจ จึงต้องปลีกวิเวก หาทีส่ งบสงัดอยู่คนเดียว ทํากิจกรรมร่วมกันเท่าที่
จําเป็ น ขณะทีท่ าํ ก็ไม่คุยกัน ให้ดูใจของตนเป็ นหลัก ให้มสี ติคอยเฝ้ าดูใจ ให้ตงั้ อยู่ใน
ความสงบ ให้รู้เฉยๆ ใจมี ๒ ส่วน ส่วนทีเ่ ป็ นตัวรู้และส่วนทีเ่ ป็ นตัวคิด ตัวรู้น้ ีรู้อยู่
ตลอดเวลา แต่มกั จะถูกตัวคิดบังเอาไว้ ถ้ารู้เฉยๆก็จะไม่มอี ารมณ์ ถ้ารู้แล้วคิดปรุงแต่งก็
จะมีอารมณ์ มีอารมณ์รกั อารมณ์ชงั ดีใจเสียใจ ความคิดนี้เป็ นตัวสําคัญ ถ้าถูกอวิชชา
ปัจจยา สังขารา ถูกอวิชชาเป็ นผูช้ กั นํา ก็จะคิดไปในทางทีจ่ ะทําให้เกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัว
ความทุกข์ใจ ผูป้ ฏิบตั สิ ่วนมากจะมีอวิชชาเป็ นผูค้ อยผลักดันให้คดิ ให้คดิ ไปในทางโลก
ไปกระทําอะไรต่างๆภายนอกใจ ไปหาความสุขกับรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไปหาคน
นัน้ ไปหาคนนี้ ไปหาสิง่ นัน้ หาสิง่ นี้ เพือ่ จะได้มคี วามสุข แต่เป็ นความสุขทีไ่ ม่ใช่เป็ น
ความสุขแท้ เป็ นความสุขปลอม เป็ นความสุขทีเ่ จือจางหายไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็มี
ความอยากตามมา อยากจะได้สมั ผัสกับความสุขแบบนี้อกี ทําให้ตอ้ งออกไปหาความสุข
แบบนี้ไปเรื่อยๆ เป็ นความสุขทีท่ าํ ให้มคี วามหิวมีความอยากเพิม่ มากขึ้น ไม่ได้ทาํ ให้มี
ความอิม่ ความพอเพิม่ มากขึ้นเลย
นักปฏิบตั จิ งึ ต้องคอยดูใจอยู่เสมอ ดูวา่ กําลังคิดไปในทางไหน คิดไปในทางสมุทยั ก็คอื
ความอยาก เช่นอยากในรูปเสียงกลิน่ รส อยากกระทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ถ้าคิดอย่างนี้ก็ตอ้ งรู้ทนั
แล้วระงับเสีย ให้คดิ ไปในทางธรรม คือคิดปล่อยวาง คิดเห็นว่าสิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่ภายนอกใจ
ทัง้ หมด ไม่ใช่เป็ นความสุข แต่เป็ นความทุกข์ เพราะไม่เทีย่ ง มีมาแล้วก็ตอ้ งมีไปเป็ น
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ธรรมดา มีเกิดก็ตอ้ งมีดบั เป็ นธรรมดา มีเจริญก็ตอ้ งมีเสือ่ มเป็ นธรรมดา ไม่ใช่ของเรา
สิง่ ทีเ่ ป็ นของเราทีแ่ ท้จริง ก็คอื ความสุขภายในใจ ความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางทุกสิง่
ทุกอย่างภายนอกใจ ถ้าปล่อยวางสิง่ ภายนอกใจไม่ได้ ก็จะไม่ได้ความสุขทีแ่ ท้จริง ถ้า
ปล่อยสิง่ ต่างๆภายนอกได้ ก็จะมีความสงบสุขทีจ่ ะอยู่กบั ใจไปตลอด เป็ นความสุขที่
ถาวร เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่มวี นั เสือ่ ม ไม่มวี นั หมดไป
ดังนัน้ นักปฏิบตั นิ กั ภาวนา จําต้องมีสติเฝ้ าดูความเคลือ่ นไหวของใจตลอดเวลา ดู
ความคิดปรุงแต่ง ในเบื้องต้นต้องระงับความคิดปรุงแต่งให้ได้ก่อน เพราะความคิดปรุง
แต่งส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จะไปทางอวิชชา ปัจจยา สังขารา จะเป็ นความคิดที่
ถูกอวิชชาความหลงเป็ นผูผ้ ลักดันให้คดิ ถ้าปล่อยให้คดิ ก็จะเกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัว เช่น
ไปคิดถึงเรื่องทีบ่ า้ น เรื่องทีท่ าํ งาน เรื่องคนนัน้ เรื่องคนนี้ ก็จะเกิดความห่วงใยขึ้นมา จะ
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ่อไปได้ ใจไม่สงบ เป็ นห่วงคนนัน้ ห่วงคนนี้ ห่วงเรื่องนัน้ ห่วงเรื่องนี้ ก็
เลยต้องกลับไปหาคนหาสิง่ ทีห่ ่วง แต่ถา้ มีปญั ญาก็จะตัดความห่วงได้ ว่าสิง่ ทีห่ ่วงต้อง
เป็ นไปตามเรื่องของเขา ในทีส่ ุดก็ตอ้ งดับไป ไม่วา่ จะอยู่ใกล้หรือไม่ ไม่วา่ จะทําอะไรมาก
น้อย ในทีส่ ุดก็ตอ้ งเสือ่ มหมดไป เพราะเป็ นความจริงของทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีม่ เี กิดแล้วก็
ต้องมีดบั ถ้ามีปญั ญาคอยสอนใจ ก็จะปฏิบตั ไิ ด้อย่างต่อเนื่อง ไม่มกี เิ ลสมาคอยหลอก
ล่อ ให้ไปห่วงคนนัน้ คนนี้ ห่วงสิง่ นัน้ สิง่ นี้ เพราะปัญญาจะรู้ทนั จะรู้วา่ เป็ นเรื่องไร้สาระ
ทัง้ นัน้ ไม่มคี ุณค่าไม่เป็ นประโยชน์กบั จิตใจ เป็ นแต่โทษกับจิตใจ เพราะจะเป็ นภาระให้
แบกหาม ให้คอยดูแลรักษา ให้หวงให้ห่วง ให้เสียใจเวลาจากกันไป ถ้ามีปญั ญาคอย
ต่อสูก้ ็จะระงับความคิดต่างๆได้ ใจจะสงบ อย่างนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ
ถ้าไม่มปี ญั ญาก็ตอ้ งใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่ง เช่นพุทธานุสติ บริกรรมพุทโธๆไป
เวลาห่วงคนนัน้ ห่วงคนนี้ อยากไปทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็บริกรรมพุทโธๆไป อย่าให้คดิ ถึง
เรื่องราวต่างๆ ให้ใจอยู่กบั พุทโธ ให้พทุ โธกับผูร้ ู้แนบสนิทกันเป็ นหนึ่ง เป็ นเนื้อเดียวกัน
ถ้ามีพทุ โธอยู่คู่กบั ผูร้ ู้แล้ว จะไม่มอี ารมณ์ว ้าวุน่ ขุน่ มัว ไม่มคี วามคิดมาหลอกล่อให้ไปหา
ความทุกข์มาใส่ใจ ใจจะว่างสงบสบาย แต่ใจจะไม่ฉลาด ถ้าใช้สติเช่นพุทธานุสติทาํ ให้ใจ
ว่างใจสงบ จะว่างจะสงบชัว่ คราว พอเผลอสติเมือ่ ไหร่ ไม่พทุ ธานุสติเมือ่ ไหร่ อวิชชา
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ปัจจยา สังขาราก็จะโผล่ข้นึ มาใหม่ จะคิดห่วงนัน้ ห่วงนี้ คิดอยากไปทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ไปหา
คนนัน้ หาคนนี้ พอมีสติก็ระงับได้ ด้วยการบริกรรมพุทโธต่อ จะต้องต่อสูก้ นั ไปอย่างนี้
ไม่มที ส่ี ้นิ สุด เพราะกําลังของสติทาํ ได้เพียงเท่านี้ คือป้ องกันไม่ให้อวิชชา ปัจจยา สังขารา
ปรากฏขึ้นมา ไม่ให้อวิชชาผลิตความคิดไปในทางสมุทยั
ถ้าต้องการความว่างสงบทีถ่ าวร ก็ตอ้ งใช้ธรรมา ปัจจยา สังขารา ใช้ปญั ญา ปัจจยา สัง
ขารา ต้องคิดไปในทางปัญญา ให้ปญั ญาเป็ นผูผ้ ลักดันความคิด ให้คดิ ว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง
ไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเรา เป็ นทุกข์ มีความว่างคือความปราศจากสิง่ ต่างๆทัง้ หลายเท่านัน้
ทีเ่ ป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง ถ้ามีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ก็จะต้องทุกข์กบั สิง่ นัน้ สิง่ นี้นนั ่ เอง ถ้าไม่มอี ะไรก็
จะไม่ทกุ ข์ ดังนัน้ เวลาอวิชชา ปัจจยา สังขาราโผล่ออกมา ให้คดิ ถึงคนนัน้ คิดถึงคนนี้ ให้
ไปทําสิง่ นัน้ ทําสิง่ นี้ ให้ห่วงคนนัน้ ห่วงคนนี้ ก็ตอ้ งใช้ธรรมา ปัจจยา สังขารา ตอบโต้ทนั ที
ว่า ไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา ไม่อยู่กบั เราไปตลอด อยู่เดีย๋ วเดียว ต้องจากกัน
จากกันตอนนี้ดกี ว่า จากด้วยปัญญาจะดีกว่า ถ้าจากด้วยอวิชชา ปัจจยา สังขารา จะทุกข์
ทรมานใจเศร้าโศกเสียใจ จนถึงกับไม่อยากจะมีชวี ติ อยู่ต่อไป
นักปฏิบตั จิ งึ ต้องเฝ้ าดูใจทัง้ วัน ดูวา่ ใจคิดไปทางธรรมา ปัจจยา สังขารา หรืออวิชชา ปัจจ
ยา สังขารา ถ้าไปทางอวิชชา ปัจจยา สังขารา ก็ตอ้ งดึงมาทางธรรมา ปัจจยา สังขารา คิด
ไปในทางปัญญาทางธรรมะ ถ้าคิดไปในทางธรรมะไม่ได้เพราะไม่มกี าํ ลัง ก็ตอ้ งใช้พทุ ธานุ
สติไปก่อน บริกรรมพุทโธๆไปเรื่อยๆ หรือให้มสี ติเฝ้ าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกายไป
เรื่อยๆ ให้รู้วา่ ตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ กําลังเดินก็ให้รู้วา่ กําลังเดิน กําลังปัดกวาด
ก็ให้รู้วา่ กําลังปัดกวาด กําลังรับประทานอาหาร กําลังอาบนํา้ กําลังแต่งเนื้อแต่งตัว กําลัง
ซักผ้า ก็ให้อยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ อย่าให้ความคิดปรุงแต่งปรากฏขึ้นมา ถ้าไม่มี
ความคิดปรุงแต่ง ก็ไม่ตอ้ งบริกรรมพุทโธ ถ้ามีความคิดปรุงแต่งก็ตอ้ งบริกรรมพุท
โธๆไป หรือสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ สวดบททีจ่ าํ ได้ อย่างพระบวชใหม่ก็จะหัดท่อง
พระปาฏิโมกข์ มี ๒๒๗ ข้อ เป็ นศีลของพระ ถ้าท่องพระปาฏิโมกข์ได้จติ จะสงบ เพราะ
กว่าจะท่องจบอย่างน้อยก็ตอ้ งใช้เวลา ๔๕ นาที
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ถ้าไม่ชอบบริกรรมพุทโธ สวดมนต์แทนก็ได้ สวดมนต์บททีจ่ าํ ได้ แต่อย่าสวดแบบ
นกแก้ว คือสวดไปใจก็ลอยไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ ให้อยู่กบั บทสวดมนต์จริงๆ ถ้าทํา
อย่างนี้ได้แล้วกําลังของอวิชชา ปัจจยา สังขาราก็จะถูกตัดทอนลงไป ถูกกดเอาไว้
เหมือนหินทับหญ้า ความคิดทางอวิชชา ปัจจยา สังขาราเป็ นเหมือนหญ้า ส่วนการ
บริกรรมพุทโธๆหรือการสวดมนต์น้ ี เป็ นเหมือนหินทีท่ บั อวิชชา ปัจจยา สังขารา ไม่ให้
คิดไปในทางโลภะโทสะโมหะ ไม่ให้คดิ ไปทางกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา แต่ไม่
สามารถทําลายอวิชชา ปัจจยา สังขาราได้ เพราะเป็ นเหมือนหินทับหญ้า เพียงแต่กด
เอาไว้ ไม่ให้อวิชชา ปัจจยา สังขาราโผล่ออกมา ถ้าจะถอดถอนอวิชชา ปัจจยา สังขารา ก็
ต้องใช้ธรรมา ปัจจยา สังขารา หรือวิชชา ปัจจยา สังขารา คือคิดตามความจริง คือ
อนิจจังทุกขังอนัตตา ให้คดิ ถึงอนิจจังทุกขังอนัตตา ในเรื่องทีย่ ดึ ติดอยู่ ถ้ายึดติดกับเรื่อง
นัน้ คนนัน้ ก็ให้พจิ ารณาเรื่องนัน้ คนนัน้ ว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา
พิจารณาว่าไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา ไม่อยู่ไปตลอด สักวันหนึ่งก็ตอ้ งพลัดพราก
จากกัน ถ้าอยากให้อยู่ไปนานๆก็จะทุกข์ใจ จะวิตกกังวล ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ไปได้นานสัก
เท่าไหร่ ถ้าพิจารณาว่าต้องจากไปอย่างแน่นอนก็จะปล่อยวาง ให้เขาดูแลตัวเขาเองดีกว่า
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน ถ้าคอยพึง่ เรา เวลาไม่มเี ราแล้วเขาจะพึง่ ใคร
ให้เขาหัดพึง่ ตัวเองจะดีกว่า ด้วยการแยกกันอยู่ เราก็พง่ึ ตัวเรา เขาก็พง่ึ ตัวเขา นอกจาก
ว่าเป็ นเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถพึง่ ตัวเขาเองได้ เจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ไปดูแลเฉพาะเวลาที่
เกิดเหตุการณ์นนั้ แต่โดยปกติก็ควรจะปล่อยให้เขาอยู่แบบอัตตาหิ อัตตโน นาโถ เพราะ
โตแล้ว ไม่ใช่เด็ก ดูแลตัวเองได้แล้ว แล้วก็ดูแลได้เพียงในกรอบของอนิจจังทุกขัง
อนัตตาเท่านัน้ ดูแลดีขนาดไหนก็ตาม ไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่งก็ตอ้ งตายจากกันไป ต้อง
เจ็บไข้ได้ป่วยไป เป็ นเรื่องธรรมดาเป็ นเรื่องปกติ
เวลาปลีกวิเวกอยู่คนเดียว ต้องคอยใช้ปญ
ั ญาสอนใจอย่างนี้ ไม่เช่นนัน้ จะปลีกวิเวก
ไม่ได้ เดีย๋ วก็ห่วงคนนัน้ ห่วงคนนี้ เป็ นพระก็ยงั ห่วง เวลาไปปลีกวิเวกก็ห่วงครู บาอาจารย์
ก็มี อยากจะกลับมาช่วยท่าน อยากจะมาปรนนิบตั ทิ า่ น ไม่ตอ้ งไปห่วงท่านหรอก ท่าน
เป็ นครู บาอาจารย์เรา ท่านช่วยตัวท่านเองได้ ท่านเป็ นอัตตาหิ อัตตโน นาโถแล้ว เรายัง
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ช่วยตัวเราเองไม่ได้ ไปช่วยตัวเราเองก่อนเถิด ไปสร้างธรรมา ปัจจยา สังขาราขึ้นมา
ภายในใจ เพือ่ ทําลายอวิชชา ปัจจยา สังขารา พออวิชชา ปัจจยา สังขาราหมดไปจากใจ
แล้ว ใจก็จะว่าง จะสักแต่วา่ รู้ ไม่คดิ ปรุงแต่ง เห็นอะไรก็เฉย เห็นตามความเป็ นจริง
เหมือนกับดูภาพยนตร์เงียบ ไม่มเี สียงพากย์ ไม่มอี วิชชา ปัจจยา สังขารามาคอยพากย์
ว่า เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ควรจะทําอย่างนัน้ ควรจะทําอย่างนี้ จะเห็นเฉยๆ จะรู้เฉยๆ
จะได้ยนิ เฉยๆ เห็นแล้วก็ผ่านไป อะไรมาสัมผัสปั๊บก็หายไป ไม่เอามาคิดปรุงแต่ง ว่าดี
หรือไม่ดี ถ้าดีก็เกิดตัณหาอยากจะฟังเสียงนัน้ นานๆ ถ้าไม่ดกี ็อยากให้หายไปเร็วๆ เวลา
ชมก็อยากจะฟังทัง้ วัน เวลาตําหนิตเิ ตียนก็อยากจะเดินหนี ไม่อยากฟัง เพราะใจไม่มี
ธรรมา ปัจจยา สังขารา ถูกอวิชชา ปัจจยา สังขาราผลักดันให้คดิ ปรุงแต่ง ให้รักชังกลัว
หลง
ถ้าใช้ธรรมา ปัจจยา สังขาราไม่เป็ น ก็ตอ้ งทําลายอวิชชา ปัจจยา สังขารา ด้วยพุทธานุสติ
ก่อน พอออกจากความสงบแล้ว ก็จะสามารถใช้ปญั ญา ปัจจยา สังขาราได้ พออวิชชา
ปัจจยา สังขาราสังให้
่ รกั ชังกลัวหลง ก็จะใช้ธรรมา ปัจจยา สังขาราเบรกทันที เช่นเวลา
กลัวตายก็จะใช้ปญั ญาพิจารณาว่า เกิดมาแล้วไม่ตายหรืออย่างไร มีใครเกิดมาแล้วไม่
ตายบ้าง แล้วร่างกายทีต่ ายนี้เป็ นใครกันแน่ เป็ นเราหรือเป็ นอะไรกันแน่ พิจารณาดูวา่
ร่างกายทีจ่ ะตายนี้เป็ นอะไร ก็เป็ นเพียงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกฯ เป็ นเพียง
อาการ ๓๒ ไม่ได้เป็ นผูร้ ู้ ไม่มคี วามรู้อยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกฯ ผูร้ ู้เป็ น
เพียงผูด้ ูแลรักษาปกป้ องคุม้ ครอง ครอบครองร่างกายไว้เป็ นสมบัตชิ วั ่ คราวเท่านัน้ เอง
พอถึงเวลาก็ตอ้ งปล่อยร่างกายไป
ใจเป็ นเพียงผูด้ ูแลร่างกาย ไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกาย เป็ นคนละคนกัน เป็ นเหมือนพี่
น้อง ร่างกายเป็ นเหมือนน้อง ใจเป็ นเหมือนพี่ พีก่ ็ดูแลน้องไป จนกว่าน้องจะหยุดหายใจ
พอหยุดหายใจก็ปล่อยร่างกายไป แต่พไ่ี ม่ได้ตายไปกับน้อง พีไ่ ม่มวี นั ตาย เพราะใจไม่มี
วันตาย เพราะไม่มรี ูปมีร่าง ไม่มสี ดั ไม่มสี ่วน ไม่เกิดจึงไม่ดบั จึงไม่ตอ้ งไปกลัวตาย ถ้าใช้
ปัญญาพิจารณาแล้ว จะรู้วา่ ผู ้ตายคือร่างกาย ไม่ใช่ใจผูท้ ก่ี าํ ลังกลัวตาย ใจไม่ตายแล้วไป
กลัวทําไม กลัวให้เสียความรู้สกึ เปล่าๆ เพราะกลัวแล้วจะทุกข์ทรมานใจ ถ้าไม่กลัวทําใจ
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เฉยๆก็จะสบาย ร่างกายจะตายก็ตายไป ร่างกายของใครจะตายก็ปล่อยให้ตายไป
ร่างกายของเราจะตายก็ปล่อยให้ตายไป ถ้ามีธรรมา ปัจจยา สังขาราแล้ว จะระงับอคติ
ทัง้ ๔ ได้ ระงับรักชังกลัวหลงได้ จะไม่หลงว่าเป็ นตัวเรา เป็ นของเรา เพราะรู้วา่ ไม่ใช่ตวั
เรา ไม่ใช่ของเรา เป็ นตัวเราของเราชัว่ คราว
ให้คอยสอนใจคอยเฝ้ าดูใจอยู่ตลอดเวลาว่า ว่างจากความคิดปรุงแต่งหรือเปล่า รู้เฉยๆ
หรือเปล่า หรือว่ายังปรุงแต่งอยู่ ถ้าปรุงแต่งก็ตอ้ งใช้พทุ ธานุสติ หรือธรรมา ปัจจยา สัง
ขารา ใช้การพิจารณาทางปัญญาระงับ แล้วแต่ความสามารถ ในเบื้องต้นจะพิจารณาทาง
ปัญญากันไม่เป็ น ยังไม่เข้าใจหลักไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา ก็ตอ้ งใช้พทุ ธานุสติ
หรือธรรมานุสติก็คอื การสวดมนต์ไปก่อน สวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะว่าง จะเย็นสบาย
อยากจะหยุดสวด แสดงว่าหมดกําลังทีจ่ ะคิดปรุงแต่งแล้ว ก็จะไม่มแี รงทีจ่ ะคิด ก็จะพัก
อยู่สกั ระยะหนึ่ง นี่คอื การปฏิบตั เิ พือ่ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ เพือ่ ความสุขทีแ่ ท้จริง
ไม่มคี วามสุขใดในโลกนี้ทจ่ี ะดีเท่าหรือเหนือกว่า ความสุขทีเ่ กิดขึ้นจากความสงบภายใน
ใจ
ถ้าได้ความสุขภายในใจแล้ว จะไม่อยากได้อะไร เพราะเป็ นเหมือนฟ้ ากับดิน ความสุขที่
ได้จากลาภยศสรรเสริญ
จากรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้เป็ นเหมือนความสุขระดับ
พื้นดิน ส่วนความสุขทีไ่ ด้รบั จากความสงบของใจนี้ เป็ นเหมือนความสุขระดับท้องฟ้ า
ยิง่ ใหญ่ไพศาลมาก เป็ นเป้ าหมายของนักปฏิบตั ทิ งั้ หลาย จะพบได้ก็ตอ้ งปล่อยวางทุกสิง่
ทุกอย่าง ปล่อยวางสิง่ ภายนอกร่างกายก่อน เช่นลาภยศสรรเสริญ รู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ บุคคลนัน้ บุคคลนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ปล่อยให้หมด แล้วก็มาปล่อยขันธ์ ๕ ปล่อย
ร่างกายคือรูปขันธ์ แล้วก็ปล่อยนามขันธ์ คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วก็ค่อย
ปล่อยธรรมารมณ์ทอ่ี ยู่ในจิต
สิง่ ใดมีการปรากฏขึ้น สิง่ นัน้ ต้องดับไปเสมอ ถ้ามีเกิดก็ตอ้ งมีดบั ถ้าไปยึดไปติดก็จะ
ทุกข์ใจ ถึงแม้จะเป็ นความสุขใจอันละเอียด ก็ไม่เทีย่ งเหมือนกัน ยังเสือ่ มได้ ถ้าเป็ น
ความสุขทีแ่ ท้จริงแล้วจะไม่มวี นั เสือ่ ม ถ้าเป็ นความสุขทีย่ งั เสือ่ มได้ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญา
พิจารณาให้รู้ทนั ว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา อย่าไปยึดติด ถ้าไปยึดติด
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กับสิง่ ทีย่ งั มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ ก็จะต้องทุกข์ใจเสมอ ยึดติดได้กบั สิง่ เดียวคือสิง่ ทีไ่ ม่มี
การเปลีย่ นแปลง จะว่ายึดติดก็ไม่เชิง เพราะเป็ นสิง่ ทีต่ ดิ อยู่กบั ใจ เป็ นผลจากการปล่อย
วางทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีไ่ ม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา ถ้ายังปล่อยวางไม่หมดสิง่ นี้ก็จะไม่
ปรากฏขึ้นมา เพราะจะถูกสิง่ ทีเ่ ป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตากลบไว้ นี่คอื การปฏิบตั เิ พือ่
ความสุขทีแ่ ท้จริง
ต้องปล่อยวางอุปาทานในทุกสิง่ ทุกอย่าง ปล่อยวางรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ปล่อยวาง
ลาภยศสรรเสริญ ปล่อยวางร่างกายของเราและของผูอ้ น่ื ปล่อยวางความรู้สกึ นึกคิด คือ
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ปล่อยวางธรรมารมณ์ทอ่ี ยู่ภายในจิต พอปล่อยวางได้
หมดแล้ว ใจก็จะว่างตลอดเวลา ไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องดูแลรักษาอีกต่อไป การดูแลรักษากับ
การไม่ดูแลรักษา อย่างไหนจะดีกว่ากัน การห่วงกับการไม่ห่วง อย่างไหนจะดีกว่ากัน
การหวงกับการไม่หวง อย่างไหนจะดีกว่ากัน การพลัดพรากจากกันกับการไม่พลัดพราก
จากกัน อย่างไหนจะดีกว่ากัน ต้องพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆ ดูใจอยู่เรื่อยๆ ดูวา่
กําลังปลีกวิเวกอยู่หรือเปล่า กําลังเจริญธรรมา ปัจจยา สังขาราอยู่หรือเปล่า กําลังเจริญ
พุทธานุสติ กําลังเจริญบทสวดมนต์ กําลังสักแต่วา่ รู้ กําลังรู้อยู่เฉยๆ กําลังรู้อยู่ใน
ปัจจุบนั ไม่คดิ ปรุงแต่งไปกับเรื่องอดีตเรื่องอนาคต เรื่องใกล้เรื่องไกลอยู่หรือเปล่า
ถ้าจะคิดก็ให้คดิ ไปในทางปัญญา ถ้ายังยึดติด ยังห่วงคนนัน้ ห่วงคนนี้ ยังวิตกกังวลกับ
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ เช่นตอนนี้วติ กกับคําทํานายว่า ปี หน้านํา้ จะท่วมมากกว่านี้ โลกจะแตก ไป
ห่วงทําไม โลกจะแตกก็ตอ้ งแตก นํา้ จะท่วมก็ตอ้ งท่วม หน้าทีข่ องเราก็เตรียมตัวรับมัน
ไป ทําอะไรได้ก็ทาํ ไป ถ้านํา้ จะท่วมก็ขนของขึ้นข้างบน เตรียมตัวไว้ก่อน อย่างนี้ถงึ จะ
เรียกว่าปัญญาความฉลาด ถ้าเตรียมตัวรับไว้แล้วจะไม่วติ กกังวล โลกจะแตกก็แตกไป
เราอาจจะตายก่อนโลกแตกก็ได้ ตัวเราตายกลับไม่กลัว กลับไปกลัวโลกแตก ทีแ่ ตกยาก
กว่าเราตายตัง้ หลายร้อยเท่า โลกมีอายุขยั ยาวนานกว่าเรามาก อายุของเราอย่างมากก็
๙๐ หรือ ๑๐๐ ปี โลกนี้มอี ายุเป็ นร้อยล้านพันล้านปี จะแตกพรุ่งนี้ก็ให้รู้กนั จะได้เป็ น
บุญของพวกเรา ทีไ่ ด้เกิดมาเจอโลกแตก เพราะไม่ใช่ของง่ายทีจ่ ะได้เจอโลกแตกสักครัง้
หนึ่ง เพราะฉะนัน้ อย่าไปกลัว
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ถ้าพิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาด้วยปัญญาแล้ว จะไม่มอี ะไรน่ากลัว ทุกอย่างเป็ น
ธรรมดา สิง่ ทีแ่ ตกก็ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา ไปกลัวทําไม เราไม่มวี นั แตก ไม่มวี นั ตาย
เรากลับไปกลัวแทนทําไม นี่คอื การปฏิบตั ธิ รรม ต้องรู้ทนั ต้องฉลาด ต้องใช้ปญั ญา อย่า
ปฏิบตั เิ พือ่ เห็นนรก เห็นสวรรค์ เห็นแสง เห็นสี เห็นเสียง เป็ นเรื่องของโมหะอวิชชา
ทัง้ นัน้ เป็ นมิจฉาสมาธิ ปฏิบตั เิ พือ่ หยุดความคิดปรุงแต่ง ให้จติ สักแต่วา่ รู้ เป็ นอุเบกขา
นี่คอื เป้ าหมายของการปฏิบตั ิ ถ้านัง่ แล้วเห็นโน่นเห็นนี่ แสดงว่ายังไม่สงบ ถ้าสงบแล้วจะ
ไม่เห็นอะไร จะว่าง ถ้าเห็นจิตยังไม่น่งิ ยังไม่เป็ นสมาธิ ออกมาจากการนัง่ แบบนี้ จะไม่มี
กําลังพิจารณาทางปัญญา เพราะจะถูก อวิชชา ปัจจยา สังขาราดึงไปหมดเลย ออกมาปั๊บ
ก็หวิ แล้ว อยากจะดืม่ ของหวานของเปรี้ยวขึ้นมาแล้ว นี่แหละคืออวิชชา ปัจจยา สังขารา
คิดไปในทางกามตัณหาแล้ว
ถ้าอยู่ในสมาธิทส่ี งบนิ่งว่าง เวลาออกมาแล้วจะเฉยๆ ไม่หวิ ไม่อยากกับอะไร นี่แหละคือ
สมาธิทถ่ี ูกต้อง อย่าไปสนใจเวลาใครเขาเล่าให้ฟงั ว่า นัง่ แล้วเห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระ
อรหันต์ เห็นอนาคต เห็นอดีต เห็นไปก็เท่านัน้ ไม่เป็ นประโยชน์กบั จิตใจ ไม่ได้ชาํ ระ
กิเลสตัณหาให้หมดไป ถ้าจะเห็นก็ตอ้ งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เช่นเห็นเรานอนตาย
กําลังถูกจับเข้าโลง เข้าไปในเมรุ เผาร่างกายจนกลายเป็ นขี้เถ้าไป ถ้าจะเห็นให้เห็นอย่างนี้
จะได้สลดสังเวช จะปลงได้ จะเห็นว่าร่างกายในทีส่ ุดก็แค่น้ เี อง ในทีส่ ุดก็ตอ้ งไปทีเ่ มรุ
ไม่ได้ไปไหนหรอก ดิ้นรนกันแทบเป็ นแทบตาย กลัวกันแทบเป็ นแทบตาย ก็ไปจบทีเ่ มรุ
โลกจะแตกหรือไม่แตกก็ไปจบทีเ่ มรุเหมือนกัน คิดอย่างนี้แล้วใจจะไม่หวันไหว
่
ไม่
หวาดกลัว จะสงบเย็นสบาย
การปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง ต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นทุกขังก็คอื เห็นทุกข์ สมุทยั นิโรธ
มรรค อนิจจังก็เห็นความตาย เห็นความดับ อนัตตาก็เห็นว่าเป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลม
ไฟ ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นธาตุทงั้ นัน้ ไม่มอี ะไรทีไ่ ม่เป็ นธาตุ ทุก
สิง่ ทุกอย่างเป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ ร่างกายของพวกเราก็เป็ นดินนํา้ ลมไฟ ศาลา
หลังนี้ก็เป็ นดินนํา้ ลมไฟ ภูเขาลูกนี้ก็เป็ นดินนํา้ ลมไฟ มีแต่ธาตุทงั้ นัน้ จึงเรียกว่าโลกธาตุ
พวกเราไปหลงว่าเป็ นต้นไม้เป็ นภูเขา เป็ นโน่นเป็ นนี่ เป็ นสมมุตทิ งั้ นัน้ เป็ นตัวเราของเรา
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ไปจับจองทีด่ นิ ว่าเป็ นของเรา มันไม่เป็ นของใครทัง้ นัน้ มีใครเอาไปได้บา้ ง มันอยู่ตรงนี้
ของมันอย่างนัน้ แหละ อยู่อย่างนี้มาก่อนเรามา แล้วก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไป หลังจากทีเ่ ราไป
แล้ว จะเป็ นของเราได้อย่างไร เป็ นทีอ่ าศัยชัว่ คราว อยู่ได้ก็อยู่ไป อยู่ไม่ได้ก็ไปหาทีอ่ ยู่
ใหม่ ถ้าอยู่อย่างพระ ก็อยู่ตามโคนไม้ อยู่ตามเรือนร้าง อยู่ตามถํา้ ตามเงื้อมผาก็ได้
ขอให้เป็ นทีส่ งบ เป็ นทีส่ ปั ปายะ คือสงบวิเวกก็อยู่ได้แล้ว เพือ่ สร้างพละให้แก่ใจ เพือ่
หยุดอวิชชา ปัจจยา สังขารา
ถ้าไม่มพี ละคือความสงบนี้ จะหยุดกระแสของอวิชชา ปัจจยา สังขาราไม่ได้ เมือ่ หยุด
ไม่ได้ ก็จะฆ่ากิเลสไม่ได้ เหมือนเวลาทีจ่ ะฆ่าวัวควาย ต้องผูกมัดมันไว้ก่อน อวิชชาและ
กิเลสก็เช่นเดียวกัน ต้องหยุดมันก่อน หยุดด้วยพุทธานุสติ หยุดด้วยธรรมานุสติ หรือ
หยุดด้วยอานาปานสติ พอหยุดได้แล้ว คือพอออกมาจากสมาธิ ออกมาจากความสงบ
แล้ว พอกิเลสโผล่ข้นึ มาปั๊บ ก็ใช้ไตรลักษณ์ตดั เลย พอคิดอยากจะดืม่ ปั๊บ ก็ตอ้ งถามว่า
ถึงเวลาดืม่ หรือยัง ใครอยากจะดืม่ กันแน่ ร่างกายหรือกิเลส ถ้าร่างกายอยากจะดืม่ ก็ดม่ื
นํา้ เปล่า ถ้ากิเลสอยากจะดืม่ ของเปรี้ยวของหวานของมันของเค็ม ก็ยงั ไม่ถงึ เวลา ต้องรอ
เวลารับประทานอาหารก่อน อนุญาตให้รับประทานวันละ ๑ ครัง้ วันละ ๑ มื้อ ตอนนัน้
จะรับประทานอะไร
ก็รบั ประทานให้เต็มทีเ่ ลย
ของคาวของหวานขนมนมเนย
รับประทานหนเดียว หลังจากนัน้ ถ้าดืม่ เพือ่ ร่างกายก็ดม่ื นํา้ เปล่า นี่คอื การใช้ปญั ญา ต้อง
คิดอย่างนี้
อย่าปล่อยให้ไหลไปตามความอยาก พอเปรี้ยวปากขึ้นมา ก็หาของเปรี้ยวๆหวานๆมาดืม่
หาขนมนมเนยมารับประทาน แทนทีจ่ ะไปเดินจงกรมหรือนัง่ สมาธิ เพือ่ ระงับกามตัณหา
กลับไม่ทาํ ถ้าไม่หยุดกามตัณหา กามตัณหาก็จะไม่มวี นั หมด ถ้าหยุดกามตัณหาไป
เรื่อยๆต่อต้านกามตัณหาไปเรื่อยๆ ใช้ปญั ญาสอนใจไปเรื่อยๆ จนเห็นว่ากามตัณหาเป็ น
ต้นเหตุของความทุกข์ใจ พอเห็นแล้วก็จะไม่กล้าอยากอีกต่อไป อยากไปทําไม อยากแล้ว
ทุกข์ สูไ้ ม่อยากดีกว่า ไม่อยากแล้วสบาย ไม่ทกุ ข์ ต้องปลีกวิเวก อย่าคลุกคลีกนั ถ้า
คลุกคลีแล้วก็จะคุยเรื่องรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีไ่ หนน่าไปรับประทาน ร้านไหน
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อาหารอร่อย ทีไ่ หนน่าไปเทีย่ ว อะไรกําลังมาแรง อยากจะได้อยากจะซื้อกัน พอได้มา
แล้วก็ตอ้ งทุกข์กบั การดูแลรักษา ต้องทุกข์เวลาทีห่ ายไป
เวลาใจอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ก็ตอ้ งรู ท้ นั ว่ากําลังพาไปสู่ความทุกข์ ทางทีถ่ ูกก็คอื ต้องไม่
อยากได้อะไร นอกจากสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อร่างกาย คือปัจจัย ๔ เท่านัน้ ไม่ตอ้ งหรูหรา ไม่มี
บ้านอยู่ เช่าอยู่ก็ได้ ไม่มเี งินเช่า อยู่ใต้สะพานก็ได้ อยู่ทไ่ี หนก็ได้ พอหลบแดดหลบฝน
ป้ องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้ได้แล้ว อย่าพิถพี ถิ นั อย่ายุ่งยากกับการหาปัจจัย ๔
จนลืมหาธรรมะ จิตใจต้องคิดใฝ่ หาธรรมะอยู่ตลอดเวลา การหาสิง่ อืน่ ๆเป็ นเรื่องไม่
สําคัญ หาเท่าทีจ่ าํ เป็ น รับประทานอาหารมื้อเดียวก็พอ รับประทานตามมีตามเกิด พอให้
อิม่ ท้องก็ใช้ได้แล้ว ส่วนทีห่ ลบแดดหลบฝนนี้ ให้เป็ นทีส่ งบ ไม่มเี สียงมีเรื่องราวต่างๆ มา
รบกวนการทําจิตใจให้สงบ เพราะต้องการสร้างพละกําลังให้กบั ใจ
ความสงบคือพลังอันยิง่ ใหญ่ของใจ ความสงบหยุดกิเลสได้ แต่ฆ่าไม่ได้ ต้องฆ่าด้วย
ปัญญา แต่ก่อนจะฆ่าด้วยปัญญาต้องหยุดกิเลสก่อน ต้องตัดกําลังกิเลสก่อน พอหยุด
กิเลสได้แล้วก็ใช้ปญั ญาเข้ามาจัดการได้ พอกิเลสโผล่ออกมา อยากจะได้อะไรก็ตดั
อยากจะมีอะไรก็ตดั อยากจะดืม่ อยากจะรับประทานอะไรก็ตดั อยากจะไปหาคนนัน้ คน
นี้ก็ตดั ห่วงคนนัน้ ห่วงคนนี้ก็ตดั ตัดให้หมดเลย ตัดจนไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่ในใจเลย
แล้วก็จะอยู่อย่างสบาย ตัดแล้วเขาก็ยงั อยูข่ องเขาอยู่ เราก็ยงั เจอกันได้ ยังพบกันได้ ยัง
ติดต่อกันได้ แต่จะไม่เหมือนเมือ่ ก่อนนี้ เมือ่ ก่อนนี้ตดิ ต่อกันแล้วจะห่วงใยกัน ติดต่อ
แล้วไม่ยอมแยกจากกัน พอไม่มอี ปุ าทานไม่มคี วามยึดมันถื
่ อมันแล้
่ ว จะติดต่อกันกี่ครัง้
ก็ไม่เป็ นปัญหาแต่อย่างใด พอเสร็จธุระแล้วก็แยกกันไป ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างไป
ไปตามกําลังของบุญของบาปของแต่ละคน ทุกคนต้องเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนเอง อัตตาหิ อัตต
โน นาโถ ครูบาอาจารย์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพียงมีหน้าทีค่ อยสอนให้พวกเรา
เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตัวเราเอง ทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริงคือตัวเราเอง
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็ นผู ้บอกทาง ถ้าไม่มพี ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พวกเรา
จะไม่รู้วา่ จะทําอย่างไร ให้ตวั เราเองเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา จึงต้องพึง่ ต้องเชื่อพระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์ แล้วก็ปฏิบตั ติ ามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทีส่ อนให้ไปปลีกวิเวก ให้
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ไปภาวนา ให้เจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา จนกว่าจิตจะเป็ นอิสระ หลุดพ้นจาก
พันธนาการต่างๆ หลุดพ้นจากอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ต่างๆ เมือ่ หลุดแล้วก็จะรู้
เองว่า ตอนนี้เป็ นอิสระแล้ว หลุดพ้นแล้วจากพันธนาการทัง้ หลาย ไม่มอี ะไรผูกพันจิตใจ
อีกแล้ว เมือ่ หลุดแล้วก็จะรู้เองว่า งานทีท่ าํ มาแทบเป็ นแทบตายนี้ ได้ถงึ วันสิ้นสุดแล้ว
เสร็จกิจแล้ว วุสติ งั พรหม จริยงั แล้ว กิจในพรหมจรรย์น้ เี สร็จสิ้นแล้ว ไม่มกี จิ อืน่ ใดที่
จะต้องทําอีกต่อไป ไม่เหมือนกิจทางโลก ทีท่ าํ ไปจนวันตายก็ไม่มวี นั จบ หมดเรื่องนี้ก็มี
เรื่องอืน่ มาให้ทาํ ต่อ เพราะใจมันคัน คอยหาเรื่องทําอยู่เรื่อยๆ เกาไม่ถูกที่ ทีค่ นั ไม่เกา
กลับไปเกาทีไ่ ม่คนั ไปสร้างโน่นสร้างนี่ ไปหานัน่ หานี่มาเพิม่ เติม มีเท่านี้ไม่พออยากจะได้
มากกว่านี้ ตัวทีเ่ ป็ นปัญหาคือความอยากกลับไม่แก้กนั ตัวทีค่ นั ก็คอื ความอยากนี้เอง
อยู่ไม่เป็ นสุข ไม่ได้ทาํ อะไรแล้วรู้สกึ คัน ถ้าคันในใจก็ตอ้ งเกาในใจ เกาทีค่ วามอยาก
หยุดอยากเสีย ทําจิตให้สงบ ใช้ปญั ญาดับความอยาก พอหายอยากแล้วก็ไม่ตอ้ งทําอะไร
ให้เหนื่อยยาก ทําไปแล้วได้อะไร ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดี ขอให้พวกเราพุ่งเป้ าไปที่
ธรรมะ ไปทีก่ ารปฏิบตั ธิ รรม ด้วยการเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา ปลีกวิเวก ไม่
คลุกคลีกนั แล้วผลทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลายได้รบั ก็จะเป็ นผลทีพ่ วกเราจะ
ได้รบั กันต่อไป
เราไม่มวี าสนาอยู่อย่างหนึ่ง คือตัง้ แต่บวชมานี้ไม่ได้ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์องค์ไหน
เลย ถือหลักว่าองค์ไหนก็เหมือนกัน เหมือนกันทีค่ าํ สอน สอนเหมือนกันทุกองค์ เหมือน
พระพุทธเจ้า ไม่วา่ จะเจอพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็จะสอนเหมือนกัน สอนให้ทาํ บุญละบาป
ให้ชาํ ระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เลยไม่เคยคิดอยากจะไปกราบครูบาอาจารย์องค์ไหนเลย
กราบรูปเดียวอยู่กบั รูปเดียวก็เหมือนกัน สอนเหมือนกัน อาจจะต่างทางอุบาย แต่สอน
แนวเดียวกัน คือศีลสมาธิปญั ญา ถ้าใครสอนนอกทางนี้ก็อย่าไปเชื่อ จะหลงผิดคิดว่า
การเจริญสมาธิไม่จาํ เป็ น เป็ นปัญญาชนแล้ว เจริญปัญญาได้เลย จะได้บรรลุอย่าง
ฉับพลัน
เดีย๋ วนี้นิยมอ่านหนังสือของศาสนาเซน เห็นว่าเซนสอนให้เจริญปัญญา แต่ไม่รู้วา่ เขาสอน
พระทีน่ งั ่ สมาธิวนั ละ ๑๕ ชัว่ โมง อยู่แบบอดๆอยากๆ อยู่แบบมักน้อยสันโดษ แต่ผูท้ ่ี
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เป็ นปัญญาชนนี้อยู่แบบฆราวาส อยู่ท่ามกลางความสุขของรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
แล้วก็จะมาเจริญปัญญาเพือ่ ให้บรรลุอย่างฉับพลัน จะบรรลุได้อย่างไร เมือ่ ถูกกิเลส
ผูกมัดไว้ตลอดเวลา ๒๔ ชัว่ โมง ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ นอนก็นอนห้องแอร์ กินวันละ ๓ –
๔ เวลา มีเครื่องบันเทิงไว้คอยตอบสนองตัณหาอยู่ตลอดเวลา พอได้อ่านหนังสือเซนก็
จะบรรลุอย่างฉับพลัน เพราะเป็ นวิธีงา่ ยๆ บรรลุงา่ ยๆ มีคนหนึ่งบอกว่าเขาก็หลงผิดไป
อ่านหนังสือเซนแล้วก็ปฏิบตั ิ แต่ยงั ไม่บรรลุเลย
ก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่า เซนนี้เขาสอนพระทีม่ สี มาธิแล้ว เหมือนพระพุทธเจ้าสอน
พระปัญจวัคคีย ์ พวกนี้มสี มาธิแล้ว พอพระพุทธเจ้าแสดงทางปัญญา ก็สามารถตัดได้
ตัดความกลัวความตายได้ เช่นพระอัญญาโกณฑัญญะพอฟังว่า มีการเกิดก็ตอ้ งมีการ
ดับไปเป็ นธรรมดา ความกลัวตายของท่านก็หายไป เพราะท่านยอมตาย รู้วา่ ไม่มใี ครหนี
ความตายไปได้ ความกลัวตายนี้แหละเป็ นสมุทยั ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่
อยากให้ทกุ ข์ใจก็ตอ้ งไม่กลัวตาย ต้องยอมตาย แต่คนทีย่ งั ติดอยู่กบั รู ปเสียงกลิน่ รส ติด
อยู่กบั ลาภยศสรรเสริญ จะปลงไม่ได้ เขาก็เลยยอมรับว่าต้องทําสมาธิก่อน เพราะไม่ใช่
ของง่าย การทําสมาธิน้ ยี ากมาก ปัญญายิง่ ยากกว่าสมาธิตงั้ หลายเท่า ถ้ายังทําสมาธิไม่ได้
จะไปเจริญปัญญาได้อย่างไร เพียงแต่บริกรรมพุทโธๆ ก็ยงั ทําไม่ได้เลย ไม่มกี าํ ลังดึงจิต
ให้มาบริกรรมพุทโธๆ พุทโธๆได้ ๒ คํากิเลสก็ลากไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้แล้ว เพราะ
ไม่ได้เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
พอบริกรรมพุทโธๆตอนเวลานัง่ สมาธิก็จะทําไม่ได้ ต้องพุทโธๆไปทัง้ วันก่อน ไม่วา่ จะทํา
อะไรก็บริกรรมพุทโธๆไป พอไม่คดิ อะไรก็หยุดบริกรรม ให้รู้เฉยๆ ให้รู้วา่ กําลังทําอะไร
อยู่ อย่าปล่อยให้คดิ ให้คดิ เรื่องทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ พอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิด กลับมารู้
เฉยๆ รู้อยู่กบั การกระทําของร่างกาย ถ้าคิดก็ตอ้ งใช้การบริกรรมพุทโธๆ หรือจะสวด
มนต์ไปภายในใจก็ได้ สวดไปเรื่อยๆ อย่าคิดเรื่อยเปื่ อย อย่าคิดไปทางอวิชชา ปัจจยา
สังขารา ทางรักชังกลัวหลง เพราะเป็ นสมุทยั ทําให้วนุ่ วายใจ พอรักอะไรแล้ว ก็ตอ้ งหวง
ห่วงวิตกกังวล พอถึงเวลาทีจ่ ะต้องเห็นหน้ากัน แต่ไม่เห็นกันก็วนุ่ วายใจแล้ว ถ้าจะคิดก็
ต้องคิดว่าไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน อาจจะไม่เห็นกันบ้างก็ไม่เป็ นไร หรือไม่เห็นกันเลย
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ก็ช่วยไม่ได้ เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะไม่เห็นกันเลย จะต้องจากกันเลยก็ตอ้ งจากกัน เป็ นคติ
ธรรมดาของโลก เราอยู่ในโลกของความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการเกิดการดับเป็ น
ธรรมดา ไม่มอี ะไรเป็ นตัวเราเป็ นของเรา ทุกอย่างเป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ
ต้องควบคุมใจ ถ้าไม่ควบคุมก็จะไหลไปตามกระแสของอวิชชา ปัจจยา สังขารา ไม่เชื่อ
ลองตรวจดูวา่ ตัง้ แต่เช้ามาจนถึงเวลานี้ ได้คดิ อะไรบ้าง คิดไปทางอนิจจังทุกขังอนัตตา
หรือเปล่า หรือคิดห่วงคนนัน้ ห่วงคนนี้ ห่วงเรื่องนัน้ ห่วงเรื่องนี้ อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ ทําไมไม่ปล่อยวาง อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดไป อะไรจะดับก็ปล่อยให้ดบั ไป ไป
ยุ่งกับเขาทําไม ทําใจให้วา่ งให้สบายดีกว่า ไม่วา่ อะไรจะเกิดอะไรจะดับ ก็ไม่เกี่ยวกับใจ
เรา ไม่ได้มาเปลีย่ นแปลงใจเรา ใจก็ยงั เป็ นผูร้ ู้เหมือนเดิม เพียงแต่เป็ นผูร้ ู้ทม่ี อี วิชชาชัก
ใยอยู่ข ้างหลัง ไม่วา่ จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น จะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏกี่รอ้ ย
พระองค์ ก็จะไม่ได้ทาํ ลายอวิชชาได้ อยู่ทเ่ี ราเท่านัน้ ทีจ่ ะทําลายได้ ด้วยการนําเอาคําสอน
ของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั อิ ย่างขะมักเขม้น เพียรแบบไม่ถอย เพียรแบบต่อเนื่อง เพียร
ตัดภารกิจการงานต่างๆ ทีไ่ ม่เกี่ยวกับการปฏิบตั ธิ รรมไปให้หมด ทําเท่าทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้
มาแก้ปญั หาของเราดีกว่า เพราะไม่มใี ครแก้ให้เราได้ โลกจะเกิดโลกจะดับก็ไม่ได้แก้
พระพุทธเจ้ามาปรากฏกี่พระองค์ก็ไม่ได้แก้ ถ้าไม่แก้ดว้ ยตัวเราเอง เพราะพระพุทธเจ้า
แก้ให้เราไม่ได้ พระอรหันต์ก็แก้ให้เราไม่ได้ ท่านเพียงแต่สอนเราเท่านัน้ ว่านี้คอื งานของ
พวกเรา คืองานกําจัดอวิชชา ปัจจยา สังขารา ทีเ่ ป็ นตัววัฏจักร ตัวทีน่ าํ ไปสู่ภพชาติต่างๆ
ถ้าดับอวิชชาได้แล้ว ตัววัฏจักรก็จะหยุดทํางานทันที กงจักรทีห่ มุนติ้วๆนี้ก็จะหยุดหมุน
ทันที หยุดด้วยกําลังของธรรมจักร ทีต่ ดั วัฏจักร ตัดอวิชชา ปัจจยา สังขารา ทําให้ใจเข้า
เกียร์วา่ งได้ เหมือนรถทีเ่ ข้าเกียร์วา่ ง คนขับก็ไม่ตอ้ งเหนื่อย จอดอยู่เฉยๆ ถ้ายังเข้าเกียร์
อยู่ ก็ตอ้ งคอยควบคุมรถอยู่ตลอดเวลา จึงควรทําใจให้วา่ ง ให้หยุดคิดปรุงแต่ง จะได้มี
ความสุข
หลังจากทีอ่ วิชชา ปัจจยา สังขาราถูกทําลายไปแล้ว ความคิดปรุงแต่งก็ยงั ทํางานอยู่ แต่
ไม่คดิ ไปในทางอวิชชา ปัจจยา สังขารา จะคิดไปทางธรรมา ปัจจยา สังขารา จะคิดปล่อย
วาง ให้ทกุ อย่างเป็ นไปตามธรรมชาติ ถ้าไม่ตอ้ งเกี่ยวข้องด้วย ก็จะไม่เกี่ยวข้อง ถ้าต้อง
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เกี่ยวข้องก็ทาํ ให้ดที ส่ี ุด ถ้าทําไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อยวาง ขันธ์ ๕ ของพระพุทธเจ้ากับของ
ปุถชุ นก็ยงั มีอยู่เหมือนกัน ขันธ์ ๕ นี้ไม่เป็ นปัญหา ปัญหาอยูท่ ก่ี เิ ลส ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ขันธ์ ๕ ก็จะเอาขันธ์ ๕ ไปทําเรื่องของกิเลส ทําตามความโลภความโกรธความหลง ถ้าไม่
มีกเิ ลสก็จะไม่ทาํ ตามความโลภความโกรธความหลง จะทําด้วยเหตุผล
ขันธ์ ๕ ไม่เป็ นปัญหา ปัญหาคือกิเลสคืออวิชชา อวิชชาคือพ่อแม่ของกิเลสทัง้ หลาย
ออกมาจากอวิชชา ปัจจยา สังขารา พอพ่อแม่ตายแล้วลูกๆก็จะตายหมด กิเลสตัณหา
ทัง้ หลายก็จะหมดไป ขันธ์ ๕ ก็ยงั มีอยู่ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน ๖ กิเลสใน
พระทัยของพระองค์ตายไปหมด บรรลุถงึ พระนิพพานแล้ว สะอาดบริสทุ ธิ์แล้ว
พระพุทธเจ้าก็ยงั ทรงใช้ขนั ธ์ ๕ แสดงธรรมให้พวกเราฟังกัน เป็ นธรรมา ปัจจยา สังขารา
คิดไปในทางธรรมเสมอ ดังเวลาทีพ่ ระเจอกันนี้ ถ้าเป็ นพระอริยะท่านก็จะสนทนาธรรม
กัน เวลามีรูปภาพครูบาอาจารย์นงั ่ สนทนากัน จะเขียนอธิบายว่าท่านสนทนาธรรมกัน ไม่
เขียนว่าท่านสนทนาการเมืองการบ้านกัน ไม่เหมือนพวกเราเวลาคุยกัน ไม่สนทนาเรื่อง
ธรรมเลย สนทนาแต่เรื่องตลาดหุน้ บ้าง สนทนาเรื่องการเมืองบ้าง สนทนาเรื่องชาวบ้าน
บ้าง เพราะใจของพวกเราเป็ นอวิชชา ปัจจยา สังขารา แต่ใจของพระอรหันต์เป็ นธรรมา
ปัจจยา สังขารา จะคุยแต่เรื่องธรรมะ
ตัวเราเท่านัน้ ทีส่ ามารถเปลีย่ นความคิดของเราได้ เราต้องเป็ นผูก้ ระทําเอง ถ้าทําเองไม่ได้
ก็ตอ้ งไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์ เพราะว่าเวลาอยู่กบั ท่าน ท่านจะคอยกําราบความคิดของ
เรา ให้คดิ ในกรอบของธรรมะ เช่นอยากจะลาท่านไปข้างนอก ท่านก็จะไม่ให้ไป อยูก่ บั
หลวงตานี้ท่านไม่ให้พระออกไปนอกวัด ให้อยู่ในวัด ท่านจะคอยไล่พระให้ภาวนา ให้เข้า
ทางจงกรมอยู่เรื่อยๆ พระก็ชอบแอบออกมานัง่ อยู่แถวโรงนํา้ ร้อนนํา้ ชาอยู่เรื่อยๆ ท่านก็
ต้องคอยเดินตรวจอยู่เรื่อยๆ ทุกครึ่งชัว่ โมงท่านจะออกมาดู ถ้าเห็นครัง้ แรกท่านจะไม่
พูดอะไร ถ้าเห็นครัง้ ที่ ๒ ท่านจะว่า “ท่านยังอยู่ตรงนี้อกี หรือ จะฉันไปถึงไหนกัน ทําไม
ไม่ไปเข้าทางจงกรม ทําไมไม่ไปนัง่ สมาธิกนั ” มีครู บาอาจารย์ก็ดอี ย่างนี้ ท่านจะช่วย
กําราบความคิดทีเ่ ป็ นอวิชชา ปัจจยา สังขารา ให้มาคิดในทางธรรมา ปัจจยา สังขารา ถ้า
ไม่ได้อยู่กบั ท่าน กิเลสจะเบิกบาน สบายใจทีไ่ ม่มใี ครควบคุมบังคับ อยากจะไปไหนก็ไป
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ได้ อยากจะทําอะไรก็ทาํ ได้ เหมือนกับพระรู ปหนึ่งทีด่ ใี จ ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จ
ปรินิพพาน ดีใจทีไ่ ม่มใี ครห้าม จะทําอะไรก็ทาํ ได้อย่างเต็มที่ นี่เป็ นความคิดของอวิชชา
ปัจจยา สังขารา เพราะไม่รู้วา่ การกระทําไปในทางกิเลสเป็ นโทษ ไม่ได้เป็ นคุณ การไม่
กระทําอะไรอยู่เฉยๆนี้แหละเป็ นคุณอย่างยิง่ พวกเราอยู่ไม่เป็ นสุขกัน ต้องหาอะไรทํากัน
อยู่เรื่อยๆ
ทําไมไม่ทาํ ใจให้สงบให้เป็ นสุข ปัญหาอยู่ทใ่ี จ ไม่ได้อยู่ทส่ี ง่ิ นัน้ สิง่ นี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ พอ
เห็นบ้านไม่สวย ต้องทาสีใหม่ เปลีย่ นม่านใหม่ เปลีย่ นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ นี่เรียกว่าอยู่ไม่
เป็ นสุข อยู่ไปเถิด พอหลบแดดหลบฝนได้ก็ดแี ล้ว จะสวยไม่สวยไม่สาํ คัญ จะสวย
อย่างไรก็ไม่สุขเท่ากับอยู่เฉยๆเป็ นสุข เป็ นความสุขทีด่ กี ว่าอยู่ในบ้านสวยๆ จึงอย่าไป
กังวลกับเรื่องความสวยงาม หลวงตาท่านไม่เน้นเรื่องสวยงาม ทีว่ ดั ป่ าบ้านตาดจะสร้าง
เท่าทีจ่ าํ เป็ น ไม่หรูหรา แต่จะมีอยู่อย่างหนึ่งทีท่ ่านจะเน้น ก็คอื ความละเอียด การทํา
อะไรนี้ตอ้ งละเอียดรอบคอบ เพราะต้องใช้สติปญั ญา เป็ นการฝึ กสติปญั ญาไปในตัว
ถึงแม้จะใช้กบั สิง่ ภายนอกก็ตาม แต่เป็ นเครื่องมืออันเดียวกัน ที่เอาไปใช้ตดั กิเลสภายใน
ใจได้
เวลาจะทําอะไร จึงควรทําด้วยความละเอียดรอบคอบ เรียบร้อย อย่าไปทําเพือ่ ความ
สวยงามหรูหรา ใช้เหตุผล ถือการใช้งานเป็ นหลัก ว่าใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้ก็ดแี ล้ว ไม่
ต้องหรูหรา อย่าไปเสียเวลากับการทํางานภายนอก เพราะจะทําให้ไม่มเี วลาทํางานภายใน
ให้ทาํ งานภายในให้มาก ทํางานหมด หมดแล้วก็จะสบาย หลังจากนัน้ ก็จะไม่อยากทํางาน
ภายนอก ไม่รู้จะทําไปทําไม ทําไปก็ไม่มผี ลกับจิตใจ เพราะได้ความสุขใจเต็มร้อยแล้ว
ถ้าทํางานภายนอกก็ไม่ได้ทาํ เพือ่ ตนเอง ทําเพือ่ คนอืน่ เช่นสังสอนอบรม
่
พาทําบุญให้
ทานปฏิบตั ธิ รรม ทําก็ไม่ได้ความสุขมากขึ้น ไม่ได้ทาํ ความสุขก็ไม่ได้นอ้ ยลงไป เหมือน
นํา้ เต็มแก้วแล้ว จะเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่ก็จะได้นาํ้ เท่าเดิม ถ้ายังไม่มนี าํ้ มีนิดเดียว มี ๒
– ๓ หยดนี้ตอ้ งทํามากๆ
ถ้าไม่ทาํ ก็ตอ้ งใช้อบุ ายสอนให้ทาํ อย่างเรื่องผ้าป่ าช่วยชาติน้ กี ็เหมือนกัน เป็ นอุบายของ
หลวงตา ให้พวกทีไ่ ม่มนี าํ้ อยู่ในแก้ว จะได้เติมนํา้ ใส่แก้วบ้าง ได้ทาํ บุญให้ทาน ได้ฟงั
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เทศน์ฟงั ธรรม ได้ปฏิบตั ธิ รรมกัน นี่คอื สิง่ ทีท่ ่านต้องการ ให้พวกเราได้เติมนํา้ เข้าไปใน
แก้ว ให้ได้บญ
ุ มากๆ ท่านไม่ตอ้ งการเงินทองของพวกเรา ท่านไม่ตอ้ งการอะไรทัง้ นัน้
ท่านอยู่เฉยๆของท่านๆก็สบายอยู่แล้ว ไม่ตอ้ งเหนื่อย ถ้าพวกเราอยากจะบูชาท่าน ก็รีบ
เติมนํา้ ให้เต็มแก้ว ด้วยการปฏิบตั บิ ูชา อย่าเติมแต่ทานอย่างเดียว ทานนี้เติมมามาก
พอแล้ว ควรจะเติมศีลบ้าง เติมภาวนาบ้าง เติมสมาธิเติมปัญญา ด้วยการไปปลีกวิเวก
ไปอยู่ห่างไกลจากความสุขในบ้านบ้าง อยู่ใกล้กับความสุขในบ้านแล้วภาวนาไม่ได้ ใจจะ
พะวักพะวนกับตูเ้ ย็น นัง่ สมาธิเดีย๋ วเดียวก็หวิ นํา้ แล้ว ต้องหยุดดืม่ นํา้ ก่อน นัง่ อีกสักพัก
หนึ่งก็หวิ ขนมอีกแล้ว ต้องไปปลีกวิเวก ไปอยู่ทไ่ี กลจากรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไป
ปราบกามฉันทะ ไปอยู่ตามป่ าตามเขา ไปอยู่ตามวัดทีไ่ ม่มรี ู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะมา
ยัวยวนกวนใจ
่
พอไม่มอี ะไรมายัวยวนกวนใจ
่
ก็จะทําสมาธิได้งา่ ย
ควรคิดอยู่เรื่อยๆว่า เวลาของเราก็นอ้ ยลงไปทุกวันๆ เวลาสําหรับการภาวนาก็จะมี
น้อยลงไปเรื่อยๆ ถ้าไม่รีบตักตวง สักวันหนึ่งก็จะไม่มเี วลาปฏิบตั ิ โบราณท่านว่านํา้ ขึ้นให้
รีบตัก นํา้ ก็คอื เวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั ิ วันเวลาผ่านไปๆ นํา้ ก็จะลดลงไปเรื่อยๆ เวลา
ปฏิบตั กิ ็จะมีนอ้ ยลงไปเรื่อยๆ ตอนนี้เรามีเกิน ๗ ปี ต่อไปจะเหลือน้อยกว่า ๗ ปี ก็จะไม่
เสร็จงานภายใน ๗ ปี จึงอย่าไปสนใจกับงานอืน่ กับความสุขอย่างอืน่ ให้สนใจกับงาน
ภาวนา ให้สนใจกับความสุขทีจ่ ะได้จากการภาวนา ทุ่มเทไปกับงานนี้ ทุ่มเทไปกับ
ความสุขนี้เถิด แล้วจะไม่ผดิ หวัง จะไม่ขาดทุน จะไม่เสียชาติเกิด ถ้าทุ่มเทกับงานอืน่ กับ
ความสุขอืน่ จะเสียชาติเกิด จะขาดทุน จะไม่ได้กาํ ไร จะไม่มอี ะไรติดไม้ติดมือไป ถ้า
ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ก็จะไม่มโี อกาสทํางานให้เสร็จภายในชาติเดียวได้ ต้อง
บําเพ็ญบุญกุศลเป็ นกัปเป็ นกัลป์ จนกว่าจะได้พบพระพุทธศาสนาอีกครัง้ หนึ่ง ถึงจะมี
พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวก มาคอยสอนคอยลากคอยจูง คอยกระตุน้ ให้ปฏิบตั ิ ให้
บรรลุ ให้เสร็จงานภายในชาติเดียว ถ้าไม่มพี ทุ ธศาสนาก็ตอ้ งรอไปอีกนานทีเดียว ต้อง
เวียนว่ายตายเกิด ต้องร้องห่มร้องไห้ ต้องทุกข์กบั ความแก่เจ็บตาย กับการพลัดพราก
จากกัน นับครัง้ ไม่ถว้ น จึงอย่าประมาทนอนใจ รีบขวนขวายเสียแต่วนั นี้ ทํางานให้เสร็จ
หลังจากนัน้ จะทําอะไรก็ได้ อยากจะไปเทีย่ วรอบโลกสัก ๑๐ ครัง้ ก็ไปได้ แต่ตอนนี้อย่า
เพิง่ ไป ตอนนี้ไปปลีกวิเวก ไปภาวนา ไปทําจิตใจให้หลุดพ้น ไปปล่อยวางอุปาทาน
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ทัง้ หลายให้หมดก่อน พอปล่อยได้แล้ว หลุดพ้นแล้ว จะทําอะไรก็ได้ ไม่ทาํ อะไรก็ได้ ไม่
เป็ นปัญหาอีกต่อไป คิดอย่างนี้บา้ งหรือเปล่า ถ้ายังไม่คดิ ก็เริ่มคิดได้แล้วนะ หันมาคิด
แบบนี้กนั เถิด เสียดายทีพ่ ระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวก ครู บาอาจารย์ ท่านทําแทนเราไม่ได้
ถ้าทําแทนพวกเราได้ พวกเราก็สบายกันไปหมดแล้ว
ถาม นัง่ สมาธิกบั น้องสาว น้องสาวจะใช้พทุ โธๆ แต่หนู ชอบใช้ลมหายใจเข้าออก ทํา
อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ แต่ตอ้ งดูทผ่ี ล ว่านัง่ แล้วใจสงบไหม
โยม สงบค่ะ
ตอบ ต้องสงบเย็นสบาย ไม่คดิ ปรุงแต่งเรื่องนัน้ เรื่องนี้ การใช้ลมหายใจนี้เป็ นการดึงใจ
ไว้ ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆ ธรรมดาใจชอบคิดเรื่อยเปื่ อย คิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ ทํา
ให้มอี ารมณ์ว ้าวุน่ ขุน่ มัว ถ้าควบคุมความคิดได้ ด้วยการบังคับใจให้รู้อยู่กบั ลม
หายใจเข้าออก ความคิดต่างๆก็จะสงบตัวลงไปชัว่ คราว ใจก็จะมีความสุข ความ
สบายใจ ความอิม่ ใจ นี่คอื ผลทีเ่ ราต้องการ ต้องนัง่ ให้ได้นานๆ ครึ่งชัว่ โมงหรือ ๑
ชัว่ โมงถึงจะดี ถ้านัง่ เพียง ๕ นาที ๑๐ นาที ยังไม่ได้ผลมาก ต้องนัง่ บ่อยๆนัง่
นานๆ ต่อไปเวลาไม่สบายใจก็นงั ่ สมาธิ ไม่ไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้ไม่สบายใจ ก็จะ
หายจากความไม่สบายใจ ถ้ากลับไปคิดเรื่องนัน้ อีก ก็จะไม่สบายใจอีก
ถ้าอยากจะแก้ปญั หาอย่างถาวร ก็ตอ้ งใช้ปญั ญา ต้องคิดว่าความไม่สบายใจเกิด
จากความอยากของเราเอง อยากให้เรื่องนัน้ เรื่องนี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็เลย
ไม่สบายใจ เพราะไม่ได้เป็ นอย่างทีอ่ ยากให้เป็ น ต้องสอนใจว่า อยากให้เรื่องนัน้
เรื่องนี้เป็ นไปตามความอยากของเราไม่ได้ ต้องยอมรับความจริง เขาจะเป็ น
อย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็ นไป เช่นเขาอาจจะไม่ชอบเรา โกรธเกลียดเรา ก็อย่าไป
อยากให้เขารักเรา ปล่อยเขาไป วันนี้เขาโกรธเรา พรุ่งนี้เขาอาจจะรักเราก็ได้ วันนี้
เขารักเรา พรุ่งนี้เขาอาจจะเบือ่ เราก็ได้ ให้คดิ อย่างนี้เพือ่ จะได้ไม่ไปทุกข์กบั เขา
ต้องคิดว่าเขาไม่แน่นอน เขาเปลีย่ นไปเปลีย่ นมาได้ วันนี้เขาดีพรุ่งนี้เขาร้ายก็ได้
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วันนี้เขาร้ายพรุ่งนี้เขาดีก็ได้ ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะหายจากความไม่สบายใจได้
คืออย่าไปอยากให้เขาเป็ นไปตามความอยากของเรา ต้องยอมรับความจริง เขา
เป็ นอย่างไรก็ตอ้ งยอมรับ แล้วเราจะหายจากความไม่สบายใจ ถ้าไม่สามารถทํา
ให้หายได้ดว้ ยความคิดอย่างนี้ ก็กลับมานัง่ สมาธิดูลมหายใจ อย่าไปคิดถึงเขา
ไม่นานก็จะหายจากความไม่สบายใจ
นี่คอื การแก้ความไม่สบายใจ แก้ได้ ๒ วิธี คือ ๑. นัง่ สมาธิ ๒. ใช้ปญั ญา ใช้
เหตุผลพิจารณาให้ปล่อยวาง เรื่องทีอ่ ยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ต้องหัดทํา
อยู่เรื่อยๆ ต้องซ้อมคิดอย่างนี้ไว้ก่อน ต้องซ้อมนัง่ สมาธิไว้ก่อน ถ้าไม่ซอ้ มถึง
เวลาต้องนัง่ จริงๆจะนัง่ ไม่ได้ เวลาไม่สบายใจ แล้วอยากจะนัง่ สมาธิเพือ่ ให้ใจสงบ
ไม่ให้วุน่ วาย ก็จะนัง่ ไม่ได้ เพราะความคิดตอนนัน้ มันจะมีกาํ ลังมาก จะไม่ยอม
หยุดคิด ถ้าซ้อมอยู่เรื่อยๆ จะมีกาํ ลังหยุดความคิดทีไ่ ม่ดไี ด้ เวลาทีไ่ ม่สบายใจ
จึงต้องทําทุกวันเหมือนกับการออกกําลังกาย ร่างกายถึงจะแข็งแรง เหมือนกับ
การรับประทานอาหาร ทีต่ อ้ งรับประทานทุกๆวัน ร่างกายถึงจะอยู่ได้ มีกาํ ลังและ
แข็งแรง ใจก็เป็ นเหมือนกับร่างกายทีเ่ ราจะต้องให้อาหาร ต้องออกกําลังใจอยู่
เรื่อยๆ ต้องนัง่ สมาธิบ่อยๆ วันหนึ่งนัง่ ได้ ๒ – ๓ ครัง้ หรือมากกว่านัน้ ได้ยง่ิ ดี นัง่
ให้นานๆ นัง่ จนกว่าจะทนนัง่ ไม่ได้ ต่อไปจะมีพลังจิตทีจ่ ะยุตคิ วามไม่สบายใจ
ต่างๆได้
เป็ นวิธีแก้ปญั หาทีถ่ ูกจุด ไม่เหมือนกับการแก้ดว้ ยการไปเทีย่ ว ไปดูหนังฟังเพลง
ทีเ่ ป็ นเพียงเบีย่ งเบนจิตใจไปชัว่ คราว พอกลับมาบ้านก็จะเจอปัญหาเดิมอีก ต้อง
เสียเงินเสียทอง แล้วก็จะติดเป็ นนิสยั ไป เวลาไม่มเี งินทอง หรือไม่สามารถ
ออกไปเทีย่ วได้ ก็ไม่รู้จะแก้ปญั หาได้อย่างไร แต่ถา้ นัง่ สมาธิเป็ นหรือรู้จกั คิดด้วย
ปัญญา ก็จะแก้ปญั หาของใจได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน จะอยู่ในสภาพใดก็
ตาม จะมีเงินทองหรือไม่มเี งินทอง เพราะต้องแก้ดว้ ยสมาธิดว้ ยปัญญาเท่านัน้
ไม่ได้แก้ดว้ ยเงินทอง ถ้าไม่สบายใจก็ตอ้ งไปชอปปิ งไปเทีย่ ว ก็ตอ้ งมีเงินทองถึง
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จะแก้ได้ ถ้าไม่มเี งินทองออกไปข้างนอกไม่ได้จะทําอย่างไร ควรหันมาใช้สมาธิใช้
ปัญญากันจะดีกว่า เพราะจะแก้ความไม่สบายใจต่างๆได้
นี่คอื เหตุผลทีต่ อ้ งฝึ กนัง่ สมาธิกนั ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน เพือ่ จะได้มสี มาธิมี
ปัญญามาแก้ปญั หา คือความไม่สบายใจ แก้ได้ทงั้ ๒ ทาง สมาธิก็ได้ ปัญญายิง่
ดีใหญ่ ถ้าใช้ปญั ญาก็จะแก้ได้อย่างถาวร ถ้าแก้ดว้ ยสมาธิจะแก้ได้ชวั ่ คราว เดีย๋ ว
ปัญหาก็จะกลับมาใหม่อกี ในเบื้องต้นถ้าใช้ปญั ญาไม่เป็ น ก็ใช้สมาธิแก้ไปพลางๆ
ก่อน จนกว่าจะรู้จกั ใช้ปญั ญา รู้จกั คิดปล่อยวาง ไม่ยดึ ติด ไม่ได้อยากให้สง่ิ นัน้
สิง่ นี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความไม่สบายใจ
ถาม คุณพ่อสอนให้ตามลม คือดูลมเข้าแล้วก็ตามไปตลอด
ตอบ ควรดูลมทีจ่ ดุ เดียวจะดีกว่า ดูทป่ี ลายจมูก เฝ้ าดูอยู่ตรงจุดนัน้ ใจจะได้น่งิ ถ้า
ตามลมใจจะไม่น่ิง ใจต้องทํางาน ใจจะไม่สงบ ต้องดูอยู่ทจ่ี ดุ เดียว อยู่ทป่ี ลาย
จมูก ให้รู้อยู่ตรงนัน้ ลมหายใจเข้าก็รู้วา่ หายใจเข้า หายใจออกก็รู้วา่ หายใจออก
ให้รู้เพียงเท่านี้ ไม่ตอ้ งบังคับลม จะหายใจสัน้ หรือหายใจยาว จะหยาบหรือ
ละเอียด ก็ปล่อยให้เป็ นไปตามความจริง ถ้าลมหายไปก็ไม่ตอ้ งกลัวว่า ถ้าไม่มลี ม
แล้วจะตาย ไม่ตายหรอก เพราะลมหายใจละเอียดจนไม่สามารถรับรู้ได้ ให้รู้อยู่
กับผูร้ ู้ ให้รู้เฉยๆ รู้วา่ ตอนนี้ไม่มลี ม รู้อยู่กบั ความว่าง
อย่าให้ใจคิด ถ้าอยู่กบั ความว่างแล้วจะมีความสุข จะสงบ จะรวมลง อย่าไปวิตก
ถ้าตกใจกลัว คิดว่าจะตาย จิตทีล่ ะเอียดก็จะถอยออกมา มาคิดมาปรุงแต่ง ไม่
ควรคิดปรุงแต่ง ให้รู้เฉยๆ ไม่มลี มก็รู้ ตราบใดถ้ามีการรับรู้อยู่น่ีไม่มวี นั ตาย
แล้วจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบ เวลารวมลงเหมือนกับขาดใจตาย วูบลงไป เหมือน
หายใจเฮือกสุดท้าย แล้วก็น่งิ ไปเลย จะมีความสุขมาก ให้น่ิงไปนานๆ ไม่ตอ้ งทํา
อะไร ไม่ตอ้ งเจริญปัญญา ไม่ตอ้ งไปพิจารณาอะไรทัง้ นัน้ ตอนนัน้ ไม่ตอ้ งการทํา
อะไร ต้องการให้จิตพักผ่อนให้นานทีส่ ุด จนกว่าจิตจะถอนออกมาเอง ออกมา
รับรู้รูปเสียงกลิน่ รส มารับรู้ความคิดต่างๆ ตอนนัน้ ค่อยเอาปัญญามาสอนใจ
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สอนให้คดิ ไปในทางความจริง ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน ไม่มอี ะไรเป็ นของเรา
อย่าไปยึดอย่าไปติดกับอะไร อย่าไปอยากกับอะไร ปล่อยให้ทกุ อย่างเป็ นไปตาม
เรื่องของเขา ไม่มเี ขาเราก็อยู่ได้ มีความสุขมากกว่ามีเขา ให้คดิ อย่างนี้
อย่าตามลมนะ ตามเข้าตามออกแล้ว จะไม่สงบจะไม่น่งิ ให้รู้ตรงจุดเดียว ไม่ตอ้ ง
พุทโธก็ได้ ดูลมอย่างเดียว ถ้าดูลมแล้วไม่หยุดคิด ก็อย่าเพิง่ ดูลม ให้บริกรรม
พุทโธๆ ไม่ตอ้ งดูลม จนกว่าจะหยุดคิด หรือจนกว่าจะสงบ บางทีพทุ โธๆไปแล้ว
จิตจะรวมลงไปเลย จะสงบ ก็จะหยุดพุทโธไปเอง แต่อย่าใช้ทงั้ ๒ อย่าง เพราะ
ยุ่งยาก เวลาหายใจเข้าว่าพุท หายใจออกว่าโธ ถ้าช้าไปความคิดจะเข้ามาแทรก
อย่างนี้ก็อย่าไปดูลมเลย เอาแต่พทุ โธอย่างเดียว บริกรรมพุทโธให้เร็วขึ้นให้ถข่ี ้นึ
เพือ่ ไม่ให้เกิดความคิดต่างๆ ถ้าชอบใช้ ๒ อย่างก็ไม่หา้ ม ถ้าใช้พทุ เข้าโธออกแล้ว
จิตสงบ ก็ใช้ได้ ต้องขยันนะ อย่าทําเล่นๆ ทําครัง้ ๒ ครัง้ พอเบือ่ ก็เลิกทํา ถ้า
อยากจะได้ผล ต้องทําไปจนติดเป็ นนิสยั ต่อไปจะมีทพ่ี ง่ึ ทางใจ มีพทุ ธัง ธัมมัง
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ก็คอื ความสงบ เวลาว้าวุน่ ขุน่ มัว ไม่สบายใจ เสียอกเสียใจ
ก็นงั ่ สมาธิไป ทําใจให้สงบ สอนใจให้ปล่อยวาง
ถาม มีเรื่องไม่สบายใจ วันหนึ่งนัง่ รถเมล์ก็คดิ เรื่องนี้ข้นึ มา ก็เลยภาวนาพุทโธไป สัก
พักหนึ่งก็จะคิดอสุภะนะค่ะ พอลงไปต่อรถจิตก็โล่งๆ ก็ถามว่าจะไปไหน ก็นึกไม่
ออก มีอะไรผิดไหมคะ
ตอบ ไม่ผดิ จิตว่าง หยุดคิดปรุงแต่งไปชัว่ คราว
ถาม ตอนแรกนึกว่าไม่มสี ติ
ตอบ ตัวรู้ก็คอื ตัวสติ ตัวเดียวกัน ถ้าดูแลการเคลือ่ นไหวของร่างกายได้ ทําอะไรได้
ตามปกติได้ แล้วเดีย๋ วก็กลับมาคิดต่อ
โยม ใช่ค่ะ ใช้เวลาสัก ๓๐ – ๔๐ วินาที ก็นึกได้
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ตอบ อันนี้จะเรียกว่าขณิกสมาธิก็ได้ สงบแป๊ บหนึ่ง ว่างแป๊บหนึ่ง เวลาจิตสงบก็จะว่าง
อย่างนี้ จะไม่คดิ อะไร จะรู้เฉยๆ
โยม ตอนแรกก็ตอบไม่ได้วา่ จะไปไหน
ตอบ อย่างทีห่ ลวงปู่ชอบท่านเดินไปเจอเสือ จิตของท่านก็รวมลง แล้วร่างกายของท่าน
ก็หายไปจากจิต เหลือแต่จติ ดวงเดียว ตอนนัน้ ท่านไม่รู้เรื่องของร่างกาย ไม่รู้
เรื่องของเสือ แล้วต่อมาจิตท่านถึงถอนออกมา ท่านเห็นร่างกายของท่านยังยืนอยู่
เหมือนเดิม ยืนถือโคมไฟอยู่ แต่เทียนทีจ่ ดุ อยู่ในโคมไฟไหม้หมดไปแล้ว แสดง
ว่าท่านยืนอยู่ในท่านัน้ เป็ นเวลานาน จิตถ้ารวมเต็มทีจ่ ะปล่อยร่างกาย แต่ของคุณ
นี่ยงั ไม่ได้ปล่อยร่างกาย เพียงแต่หยุดคิดชัว่ คราว
ผลทีไ่ ด้จากการนัง่ สมาธิเป็ นผลชัว่ คราว อย่าไปยึดติด ผ่านไปแล้ว เป็ นอดีตไป
แล้ว ควรอยู่ในปัจจุบนั ดูวา่ จิตในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร ยังโลภโกรธหลงอยู่หรือ
เปล่า ถ้ายังโลภโกรธหลงอยู่ก็ตอ้ งละให้ได้ ต้องเจริญปัญญาต่อ อย่าไปยึดติด
กับจิตว่างในอดีต คิดว่าหยุดจิตแล้ว ลืมดูจติ ในปัจจุบนั ว่าเรากําลังโลภโกรธ
หลงอยู่หรือเปล่า มัวแต่ไปคิดถึงความว่างในอดีต ไปยึดสัญญาอารมณ์ แล้วก็
วาดภาพไปว่า ได้บรรลุแล้ว ได้สาํ เร็จแล้ว แต่ไม่ดูจติ ในปัจจุบนั ว่ากําลังเป็ นอะไร
อยู่ กําลังวุน่ วายกําลังหลงกับอะไรอยูห่ รือเปล่า นี่เป็ นปัญหาของผูป้ ฏิบตั ิ ไม่มี
สติปญั ญา พอได้สมั ผัสรับรู้อะไรในขณะทีน่ งั ่ สมาธิ ก็ไปยึดไปติดกับสิง่ ทีผ่ ่านไป
แล้ว พอออกมาจากสมาธิก็ผ่านไปแล้ว สิง่ ทีอ่ ยู่ในปัจจุบนั กลับมองไม่เห็น อันนี้
ต้องระวัง ต้องให้จติ อยู่ในปัจจุบนั เสมอ ดูวา่ กําลังเป็ นอะไรอยู่
การนัง่ คราวทีแ่ ล้วจะวิเศษวิโสหรือไม่ดขี นาดไหน มันก็ผ่านไปแล้ว อย่าไปสนใจ
ให้สนใจว่าจิตตอนนี้ยงั นิ่งยังสงบอยู่ หรือยังวุน่ วายหรือยังหลง ยังสงสัยยังมี
ปัญหาอยู่ ถ้าไม่ได้ศึกษาจากครู บาอาจารย์ จะพุง่ ไปทีก่ ารเห็นนัน่ เห็นนี่ ต้องเห็น
นัน่ เห็นนี่นะ เห็นหรือยัง เห็นหรือยัง ถ้าไม่เห็นก็ไม่กล้าพูดว่าไม่เห็น ก็จะพูดว่า
“คิดว่าเห็นแล้วนะ” กลัวจะอายเพือ่ น ความจริงเวลานัง่ แล้วเห็นนี้ไม่ดี ไม่เห็น
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อะไรเลยถึงจะดี ถ้าเห็นต้องเห็นไตรลักษณ์ เห็นความตาย เห็นอสุภะ เห็นอย่าง
นี้ดี เห็นแล้วก็ตอ้ งเอามาเห็นต่อ ไม่ใช่เห็นตอนนัน้ แล้วก็ลมื ไป ก็ตอ้ งเอามาเจริญ
ต่อ เห็นความตายแล้ว ก็ตอ้ งเอามาเจริญต่ออยู่เรื่อยๆ จนกว่าความกลัวตายจะ
หายไป ถ้ายังกลัวตายอยู่ ก็ตอ้ งพิจารณาความตายไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหายกลัว
จนกว่าจะยอมตาย จนกว่าจะยอมรับความจริง การเห็นอสุภะก็เหมือนกัน ต้อง
เห็นไปเรื่อยๆ จนไม่มกี ามารมณ์หลงเหลืออยู่เลย ถ้ายังมีก็ตอ้ งเห็นไปเรื่อยๆ ดู
ไปเรื่อยๆ เห็นครัง้ เดียวไม่พอ
เวลานัง่ สมาธิแล้วเห็นอะไร ก็คดิ ว่าบรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว ความจริงยังไม่
บรรลุนะ เป็ นเพียงเห็นหนังตัวอย่าง ต้องเอามาทําต่อ ให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เห็น
ทุกลมหายใจเข้าออก จนกว่าจะตัดกิเลสต่างๆได้หมด ตัดความกลัวตายได้ ตัด
ความกลัวความเจ็บได้ ตัดกามารมณ์ได้ ถึงจะพอ ถึงจะบรรลุได้ ถ้านัง่ แล้วเห็น
อะไร ก็วาดภาพไปว่านิพพานแล้ว แต่พอออกมาก็ยงั โลภโกรธเหมือนเดิม แต่
มองไม่เห็น ต้องดูปจั จุบนั เป็ นหลัก การปฏิบตั กิ ารภาวนา ต้องดูผลทีเ่ กิดใน
ปัจจุบนั เสมอ ผลทีเ่ กิดในอดีตมันผ่านไปแล้ว ถ้าผลทีเ่ กิดในอดีตยังอยู่ใน
ปัจจุบนั ก็แสดงว่าถาวร ถ้าหายไปแล้วก็แสดงว่าชัว่ คราว ดูใจนี่แหละ เวลามัน
กระเพือ่ มขึ้นมา มันจะฟ้ อง โกหกตัวเองไม่ได้หรอก ถ้าดูใจจะรู้ รู้วา่ ใจนิ่งหรือไม่
นิ่ง กระเพือ่ มหรือไม่กระเพือ่ ม โลภหรือไม่โลภ โกรธหรือไม่โกรธ จะรู้ถา้ มี
สติปญั ญาดูใจตลอดเวลา อย่ายึดติดกับสัญญาอารมณ์ อย่ายึดติดกับสิง่ ทีผ่ ่าน
ไปแล้ว ต้องทําให้มอี ยู่ในปัจจุบนั อย่างต่อเนื่อง ให้จติ สงบอย่างต่อเนื่อง ให้วา่ ง
อย่างต่อเนื่อง ไม่หวันไหวไม่
่
กระเพือ่ มกับอะไรทัง้ นัน้ ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม ดี
หรือชัว่ ร้ายแรงหรือไม่รา้ ยแรง สัมผัสรับรู้แล้ว ไม่กระเพือ่ ม ไม่ตกใจ ไม่
หวาดกลัว ดูทใ่ี จนี่แหละ เป็ นทีว่ ดั ผลของการปฏิบตั ิ บางทีตอ้ งให้คนอืน่ ทดสอบ
อารมณ์ ให้เขย่าจิตเรา หลวงตาท่านเขย่าจิตเก่ง พอเข้าใกล้หลวงตา จิตจะ
กระเพือ่ มทันที ตอนต้นก็คดิ ว่านิ่ง พอเข้าใกล้ท่านปั๊บ ไม่รู้มาจากไหน ต้องนิ่งทัง้
ต่อหน้าและลับหลัง
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กัณฑ์ท่ี ๔๓๕

งานสําคัญที่สดุ
๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

งานภาวนานี้เป็ นงานสําคัญทีส่ ุด เป็ นงานทีแ่ ท้จริงของเรา งานอืน่ เป็ นงานของร่างกาย
งานหาอาหาร หาทีอ่ ยู่อาศัย หาเครื่องนุ่งห่ม หายารักษาโรค เป็ นงานของร่างกาย ทีไ่ ม่ใช่
เป็ นของเรา แต่เราไม่รู้ เราหลงคิดว่าร่างกายเป็ นของเรา สิง่ ทีเ่ ป็ นของเราทีแ่ ท้จริงคือใจ
การภาวนานี้ เป็ นการให้อาหาร ให้ทอ่ี ยู่อาศัย ให้ยารักษาโรค ให้เครื่องนุ่งห่มกับใจ งาน
ภาวนานี้สาํ คัญมาก สําคัญกว่าการทํามาหากิน ทีเ่ ราทํากันอยู่เป็ นประจํา เพือ่ หารายได้มา
จุนเจือชีวติ คือร่างกายของเรา ซึง่ ไม่ใช่ตวั เรา รูปงั อนัตตา พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า
ขันธ์ ๕ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่ใช่ตวั เรา สิง่ ทีเ่ ป็ นตัวเราคือใจ คือมโน
มโนปุพพังคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา ใจเป็ นประธาน ใจเป็ นใหญ่ ใจเป็ นตัวสําคัญ
ของชีวติ เรา เราออกมาจากใจ ออกมาจากมโน ออกมาจากความหลงของใจ คือออกมา
จาก อวิชชา ปัจจยา สังขารา ใจนี่แหละเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกับการกระทําต่างๆของเรา ถ้า
ทําในสิง่ ทีถ่ ูกต้องก็จะเป็ นประโยชน์กบั ใจ ถ้าทําผิดก็จะเป็ นโทษกับใจ พวกเราทีเ่ ป็ น
มนุษย์และสัตว์โลกทัง้ หลายนี้ ทําไม่ถูก ทําผิด เพราะความหลง ไม่รู้วา่ ใจเป็ นตัวทีส่ าํ คัญ
ทีเ่ ราต้องให้ความสําคัญ ทีเ่ ราต้องเลี้ยงดูยง่ิ กว่าร่างกาย
วิธีเลี้ยงดูใจ ก็คอื ทานศีลภาวนา ถ้าเราทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนา เราก็จะได้รกั ษาใจที่
สําคัญกว่าร่างกาย เพราะความสุขความทุกข์ของใจนี้ รุนแรงกว่าความสุขความทุกข์ของ
ร่างกาย เหมือนฟ้ ากับดิน ถ้าสุขใจแล้วไม่วา่ ร่างกายจะทุกข์ขนาดไหน ก็ไม่เป็ นปัญหา
อย่างไร ถ้าสุขกายแล้วแต่ใจทุกข์ ความสุขของกายก็ไม่มคี วามหมายอะไร เพราะความ
ทุกข์ของใจรุนแรงกว่านัน่ เอง คนทีร่ าํ ่ รวยมีทกุ สิง่ ทุกอย่าง แต่มคี วามทุกข์ใจ ความ
รํา่ รวยและสมบัตติ ่างๆทีเ่ ขามีอยู่ จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจของเขาได้ แต่คนทีไ่ ม่มี
แม้แต่บาทเดียว เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ทีท่ กุ ข์ยากทางร่างกาย อยู่แบบอด
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อยากขาดแคลน แต่กลับมีความสุขใจมากกว่าคนทีอ่ ยู่ในวัง อยู่ในคฤหาสน์อนั ใหญ่โต ที่
มีทกุ สิง่ ทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ แต่ใจไม่ได้รบั การดูแล ไม่ได้รบั อาหาร ทีจ่ ะให้เกิด
ความสุขใจขึ้นมา คือไม่ได้ปฏิบตั ทิ านศีลภาวนา ใจก็เลยมีแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆ ดังที่
เห็นกันในชีวติ ของเราเองและของคนอืน่ มีมากมีนอ้ ยก็มคี วามทุกข์เหมือนกัน จะทุกข์
มากจะทุกข์นอ้ ยก็อยู่ทว่ี า่ ทําใจได้มากหรือน้อย ภาวนาได้มากหรือน้อย รักษาศีลได้มาก
หรือน้อย ทําบุญให้ทานได้มากหรือน้อย ถ้าทําได้มากก็จะมีความทุกข์นอ้ ย ถ้าทําได้นอ้ ย
ก็จะมีความทุกข์มาก
นี่คอื เรื่องของใจ ทีเ่ ป็ นใหญ่เป็ นประธาน ทีจ่ ะทุกข์มากหรือสุขมาก ก็คอื ใจ ไม่ใช่ร่างกาย
ร่างกายไม่รู้วา่ มันทุกข์หรือสุข เพราะร่างกายไม่มคี วามรู้สกึ เป็ นเหมือนต้นไม้ ทีไ่ ม่รู้วา่
มันสุขหรือทุกข์ เวลาอากาศแห้งแล้ง ใบร่วงไปหมด มันก็ไม่รู้วา่ มันทุกข์ เวลาทีไ่ ด้รบั นํา้
ใบออกมาเต็มต้น มันก็ไม่รู้วา่ มันสุข เพราะมันไม่มตี วั รู้ ไม่มคี วามรู้สกึ ไม่มกี ารรับรู้ แต่
ใจนี่แหละเป็ นตัวทีม่ คี วามรับรู้ จะรู้เวลาใจทุกข์ จะรู้เวลาใจสุข แต่ไม่รู้วธิ ีจดั การ กับ
ความสุขกับความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้น เพราะไม่มปี ญั ญา ต้องอาศัยคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า
มาสอน พอมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏแล้ว ก็มคี นเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเป็ นจํานวนมาก
นําเอาความรู้ทพ่ี ระพุทธเจ้าทรงสอน มาจัดการกับความสุขความทุกข์ทม่ี อี ยู่ภายในใจได้
กําจัดความทุกข์ทงั้ หลายให้หมดไป รักษาความสุขให้อยู่กบั ใจไปตลอดอนันตกาล นี่คอื
สิง่ ทีพ่ วกเราสามารถทําได้ เพราะได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ทีน่ านๆจะปรากฏขึ้นมา
สักครัง้ หนึ่ง แล้วก็จะอยู่ไปไม่นาน พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่า จะอยู่ได้ประมาณ
๕๐๐๐ ปี หลังจากนัน้ ก็จะเสือ่ มหมดไป เพราะจะไม่มใี ครสืบทอดความรู้อนั ประเสริฐนี้
ไม่มใี ครสนใจทีจ่ ะศึกษา และปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า
ทัง้ ๆทีค่ าํ สอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็ นอกาลิโก ไม่มวี นั เสือ่ ม แต่จะอยู่กบั โลก
ได้หรือไม่ ก็อยู่ทส่ี ตั ว์โลกว่าจะรักษาจะสืบทอด ด้วยการศึกษา ด้วยการปฏิบตั ิ ด้วยการ
บรรลุได้หรือไม่ ทุกวันนี้พวกเราชาวพุทธเริ่มหลงทางกันแล้ว ด้วยการรักษาถาวรวัตถุ
ต่างๆ สร้างโบสถ์สร้างเจดียส์ ร้างพระพุทธรูป เพราะคิดว่าเป็ นศาสนา แต่ความจริงเป็ น
เพียงเปลือกของศาสนา ไม่ใช่เป็ นศาสนา ศาสนาอยู่ทค่ี าํ สอนของพระพุทธเจ้า ทีจ่ ะอยู่
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กับโลกไปได้นานหรือไม่นาน ก็อยู่ทว่ี า่ มีการศึกษา มีการปฏิบตั ิ มีการบรรลุธรรมหรือไม่
พวกเราทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์ครัง้ นี้ ต้องถือว่ามีโชควาสนาอย่างมาก เพราะอาจจะเป็ น
ครัง้ เดียวทีจ่ ะได้พบกับพระพุทธศาสนา เพราะครัง้ หน้ากลับมาเกิดใหม่ พระพุทธศาสนา
ก็อาจจะหายไปจากโลกนี้แล้วก็ได้ ถ้าเป็ นอย่างนัน้ ก็ตอ้ งรอให้กลับมาพบกับศาสนาของ
พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ ทีก่ ว่าจะกลับมาปรากฏให้โลกได้สกั การะได้ยดึ เป็ นทีพ่ ง่ึ ก็ตอ้ งอีก
หลายกัปหลายกัลป์ ดว้ ยกัน พวกเราก็ตอ้ งกลับมาเกิดมาตายอีกไม่รู้ก่แี สนกี่ล ้านครัง้
กว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีก ชาติน้ จี งึ ถือว่าเป็ นชาติทด่ี มี าก เพราะได้พบคําสอนที่
แท้จริงแล้ว ถ้าไม่ศึกษาและปฏิบตั ิ ก็ถอื ว่าเสียชาติเกิด ไม่ได้รบั ประโยชน์ทค่ี วรจะได้รบั
นี่คอื เรื่องของศาสนากับเรื่องของพวกเรา พวกเราตอนนี้ก็เหมือนอยู่ในช่วงทีม่ นี าํ้ ให้ตกั
อย่างทีโ่ บราณท่านบอกว่า นํา้ ขึ้นให้รีบตัก เพราะถ้านํา้ ลดลงไปแล้วจะไม่มนี าํ้ ให้ตกั จะ
ไม่มนี าํ้ ให้ใช้ ตอนนี้ถา้ ตักเก็บไว้ในตุ่มในถัง ต่อไปเวลานํา้ ลดก็จะมีนาํ้ ใช้ ถ้าไม่ตกั ตอนนี้
ต่อไปอาจจะไม่มเี วลาไม่มโี อกาสทีจ่ ะตัก ใจของเราก็จะไม่มคี วามรู้ ทีจ่ ะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา
ความรู้ทจ่ี ะสอนให้เรากําจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากใจของเรา ความรู้ทจ่ี ะสอนให้
เรารักษาความสุข ให้อยู่กบั เราไปอย่างถาวร ดังนัน้ เราอย่าไปเสียเวลากับงานอืน่ งานของ
ใจเรานี้สาํ คัญทีส่ ุด งานทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบให้กบั พุทธศาสนิกชน ก็คอื ทานศีลภาวนา
เป็ นงานทีจ่ ะดูแลรักษาใจของเรา ให้มแี ต่ความสุข ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ พวกเรา
สามารถทําให้สาํ เร็จได้ภายในชาติน้ ีเลย ไม่ตอ้ งเสียเวลาทําเป็ นกัปเป็ นกัลป์ เหตุท่ี
พระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาสะสมบุญบารมีเป็ นกัปเป็ นกัลป์
เพราะทรงไม่รู้วา่ จะต้องทํา
อะไรบ้าง ไม่รู้ทางทีจ่ ะนําไปสู่ความดับทุกข์ พระองค์เลยต้องเสียเวลากับการสร้างบุญ
บารมีต่างๆ จนในทีส่ ุดก็สามารถทําจิตใจของพระองค์ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุด
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ บรรลุถงึ พระนิพพาน ถึงความสุขทีถ่ าวรได้
สําหรับพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลามาก เพราะไม่มใี ครสอน แต่สาํ หรับพวกทีไ่ ด้พบกับ
พระพุทธเจ้า ได้ยนิ ได้ฟงั คําสอนแล้ว ก็สามารถทําให้เสร็จภายในชาติน้ ไี ด้เลย ดังที่
ปรากฏในสมัยพระพุทธกาล ทีห่ ลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอน ก็
ปรากฏมีพระอรหันตสาวก ปรากฏขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก เพียงระยะเวลา ๗ เดือนแรก
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ทีท่ รงประกาศพระศาสนา คือทรงประกาศในวันเพ็ญเดือน ๘ แล้วต่อมาอีก ๗ เดือน
คือวันเพ็ญเดือน ๓ ทีเ่ รียกว่าวันมาฆบูชา ก็ปรากฏมีพระอรหันต์ ๑๒๕๐ รู ป ได้มาเฝ้ า
พระพุทธเจ้า โดยทีไ่ ม่ได้นดั หมายกันไว้ก่อน พระอรหันต์ทงั้ ๑๒๕๐ รูปนี้ พระพุทธเจ้า
เป็ นผูอ้ ปุ สมบทให้ หลังจากทีไ่ ด้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ก็ขอบวชใน
พระพุทธศาสนา บางรูปก็เป็ นนักบวชอยู่แล้ว แต่เป็ นนักบวชในลัทธิอน่ื ทีย่ งั ไม่สามารถ
บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ไม่วา่ ลัทธิไหนก็ตาม ทุกลัทธิก็มงุ่ ไปทีพ่ ระนิพพานเหมือนกัน แต่
ไม่มลี ทั ธิไหนทีจ่ ะสอนให้ไปถึงได้ มีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวทีท่ รงทําได้ พอ
พวกทีน่ บั ถือลัทธิอน่ื ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จนบรรลุเป็ นพระ
อรหันต์แล้ว ก็เกิดศรัทธาขอบวชในบวรพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้ โดย
เปล่งพระวาจาว่า เอหิ ภิกขุ จงมาเป็ นพระภิกษุเถิด
สมัยนัน้ บวชง่าย โกนหัวห่มผ้าเหลือง แล้วก็มากราบพระพุทธเจ้าขอบวช พระพุทธเจ้าก็
ทรงตรัสว่า จงมาเป็ นภิกษุเถิด แค่น้ กี ็ได้บวชเป็ นพระแล้ว ต่อมามีคนอยากจะบวชกัน
เป็ นจํานวนมาก และอยู่ทห่ี ่างไกลจากพระพุทธเจ้า ต้องเดินทางมาลําบากลําบน มาขอ
พระพุทธเจ้าบวช พระพุทธเจ้าก็เลยมอบให้เป็ นภาระของสงฆ์ไป คือให้มพี ระ ๑๐ รู ป
เป็ นอย่างตํา่ ในเขตทีม่ พี ระจํานวนมาก ก็ให้ใช้พระ ๑๐ รู ปบวช ถ้าอยู่ในทีๆ่ มีพระน้อย
ก็อนุโลมให้ใช้ ๕ รูป โดยให้ถอื พระรัตนตรัย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็ นสรณะ
ประกาศตนขอบวชในบวรพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ก็จะทําญัตติกรรม ทําการสอบ
สัมภาษณ์ผูท้ ม่ี าบวชว่า มีคุณสมบัตเิ หมาะสมกับการบวชหรือไม่ มีบริขารครบหรือไม่
เมือ่ มีคุณสมบัตคิ รบ พระสงฆ์กจ็ ะลงมติกนั คือรับให้เข้าสู่บวรพระศาสนาได้ นี่คอื การ
บวชในสมัยปัจจุบนั นี้ แต่ในสมัยก่อนนัน้ บวชกันง่าย พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าให้มาเป็ น
ภิกษุเถิด ก็ได้เป็ นพระแล้ว สมัยก่อนบวชแล้วไม่สกึ กัน ไม่เหมือนสมัยนี้ บวชเพือ่ สึก
ไม่ได้บวชเพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
ไม่ได้บวชเพือ่ มรรคผล
นิพพานกัน ส่วนใหญ่ก็บวชเพือ่ ทดแทนบุญคุณของบิดามารดา ทีใ่ ห้กาํ เนิดแก่ตน ซึง่
ไม่ใช่เป็ นจุดประสงค์ทพ่ี ระพุทธเจ้าทรงให้บวช
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ในสมัยพุทธกาลบวชเพือ่ ศึกษาและปฏิบตั ิ เพือ่ ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
เพือ่ ให้บรรลุถงึ มรรคผลนิพพาน เพือ่ สืบทอดพระศาสนาต่อไป เพราะผู ้ทีจ่ ะสืบทอดพระ
ศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็ นผู ้ทีบ่ รรลุธรรมแล้ว บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว
ก็คอื พระอรหันตสาวกทัง้ หลายนี่เอง นี่คอื เรื่องของพระพุทธศาสนากับพวกเรา พวกเรา
มาพบพระพุทธศาสนาแล้ว ควรจะได้อะไร ควรได้ความรู้ทไ่ี ม่มใี ครรู้มาก่อน ความรู้ทจ่ี ะ
แก้ความหลงของเรา ทีจ่ ะทําให้เราไม่ทกุ ข์กบั เรื่องต่างๆ เช่นร่างกายของเรา ที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ไม่ใช่ตวั เราของเรา เราคือใจ อย่าไปดูแลร่างกายมากจนเกินไป
อย่าไปทุกข์กบั ร่างกายมากจนเกินไป เพราะอย่างไรก็ดูแลไม่ได้ตลอด ร่างกายเป็ นสมบัติ
ชัว่ คราว จะต้องแก่ จะต้องเจ็บ จะต้องตายไป แต่ใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่พวกเราถูก
ความหลงหลอกให้ท่มุ เทชีวติ จิตใจ กับการดูแลรักษาร่างกาย ไม่ให้สนใจกับการดูแล
รักษาใจ
ถ้าสนใจดูแลรักษาใจก็ตอ้ งทํางาน ๓ ชิ้นนี้คอื ทําบุญให้ทาน รักษาศีล แล้วก็ภาวนา
ภาวนาก็มี ๒ ขัน้ คือ สมาธิและปัญญา สมาธิและปัญญาจะเกิดได้ก็ตอ้ งมีสติ ต้องเจริญ
สติก่อน เจริญสติเพือ่ ควบคุมความคิดปรุงแต่งของใจให้สงบตัวลง ถ้าความคิดปรุงแต่ง
ไม่สงบตัวลง ใจก็จะไม่เป็ นสมาธิ จะไม่น่งิ จะไม่สงบ ดังนัน้ ถ้าจะภาวนา เรื่องแรกทีต่ อ้ ง
ทําก็คอื สติ ทีน่ งั ่ สมาธิกนั แล้วไม่ได้ผลก็เพราะไม่มสี ติ เหมือนเด็กทีย่ งั เดินไม่ได้จะวิง่ ได้
อย่างไร ก่อนทีจ่ ะเดินได้จะวิง่ ได้ก็ตอ้ งยืนให้ได้เสียก่อน ตอนนี้กาํ ลังคลานอยู่ ปุถชุ นเป็ น
เหมือนเด็กทีย่ งั คลานอยู่ ยังทําสมาธิไม่ได้ ยังเดินไม่ได้ ยังวิง่ ไม่ได้ ถ้าปัญญานี้ขนั้ วิง่
แล้ว ถ้าเดินก็ขนั้ สมาธิ ยืนก็คอื สติ ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะนัง่ สมาธิให้ได้ผลจริงๆ ต้องเจริญสติ
ให้มากๆ ให้สติมกี าํ ลังทีจ่ ะดึงใจให้อยู่ในปัจจุบนั ให้หยุดความคิดปรุงแต่ง ให้รู้เฉยๆ ให้
รู้อยู่กบั การกระทําของร่างกาย ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ ก็ให้รู้วา่ กําลังทําเรื่องนัน้ อย่าง
เดียว ไม่ตอ้ งไปคิดเรื่องอืน่ กําลังรับประทานอาหาร ก็ให้รู้วา่ กําลังรับประทานอาหาร
กําลังอาบนํา้ กําลังแต่งตัว กําลังทํางานอะไรก็ตาม ให้รู้อยู่กบั งานนัน้ ไม่ให้ไปคิดเรื่องอืน่
ไม่ให้ไปคิดเรื่องใกล้เรื่องไกล เรื่องคนนัน้ เรื่องคนนี้ เรื่องอดีตเรื่องอนาคต
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ถ้ายังห้ามความคิดปรุงแต่งไม่ได้ แสดงว่าสติไม่มกี าํ ลัง ทีจ่ ะดึงให้อยู่กบั การทํางานของ
ร่างกาย ก็ตอ้ งอาศัยการบริกรรมไป บริกรรมพุทโธๆไป ไม่วา่ จะทําอะไรก็พทุ โธๆไป อย่า
ไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ ยกเว้นถ้าจําเป็ นจะต้องคิดจริงๆ เช่นวันนี้จะต้องไปทําอะไร
จะต้องไปพบกับใครเวลาใด ก็คดิ เตรียมตัวเอาไว้ก่อน ในขณะทีค่ ดิ ก็ควรจะนัง่ เฉยๆ
หรือยืนเฉยๆ ไม่ควรทําอะไร ทําทีละอย่าง ให้ใจอยู่กบั งานอย่างเดียว ถ้าคิดก็ยนื หรือนัง่
เฉยๆ คิดให้พอ พอคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาทํางานทีต่ อ้ งทําต่อ เช่นเตรียมตัวไป
ทํางาน อาบนํา้ ก็ให้อยู่กบั การอาบนํา้ ถ้าไม่ยอมอยู่ก็ตอ้ งบริกรรมพุทโธๆไป แล้วก็อาบนํา้
ไป พุทโธๆไปอาบนํา้ ไป แต่งตัวก็พทุ โธๆไป รับประทานอาหารก็พทุ โธๆไป ออกจากบ้าน
ก็พทุ โธๆไป พุทโธๆไปเรื่อยๆ ดึงใจเอาไว้ อย่าแวบไปหาเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ไม่เกิดประโยชน์
อะไร เพราะจะทําให้ใจไม่น่ิง จะทําให้ใจฟุ้งซ่านได้
พอมีเวลาว่างก็หามุมสงบ นัง่ หลับตา จะบริกรรมพุทโธหรือจะดูลมหายใจก็ได้ ไม่นานใจ
ก็จะรวมลง เข้าสู่ความสงบ พอได้พบกับความสงบแล้ว จะรู้วา่ นี่แหละคือความสุขที่
แท้จริง อยู่ตรงนี้เอง ไม่ได้อยู่ทก่ี ารได้เงินได้ทองมามากมายก่ายกอง ไม่ได้อยู่ทเ่ี ป็ นใหญ่
เป็ นโต ไม่ได้อยู่ทก่ี ารได้รบั การยกย่องสรรเสริญเยินยอ ไม่ได้อยู่ทร่ี ู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ แต่อยู่ทค่ี วามสงบ ทีเ่ กิดจากการเจริญสติ แล้วก็นงั ่ สมาธิน่เี อง ถ้า
จิตรวมลงเต็มทีแ่ ล้ว ก็จะไม่อยากได้อะไร ออกจากสมาธิมาก็อยากจะได้ความสุขแบบนี้
อีก ก็จะเพียรเจริญสติต่อไป แล้วก็เพียรนัง่ สมาธิต่อไป จนสามารถนัง่ สมาธิได้มากขึ้นไป
เรื่อยๆ จนไม่อยากจะทําอะไรเลย ก็อาจจะลาออกจากงาน ตัดภารกิจทีไ่ ม่สาํ คัญไม่
จําเป็ นออกไป ดูแลเพียงร่างกาย ถ้าบวชได้ก็บวชเลย แล้วก็มาบําเพ็ญภาวนาต่อ ถ้าได้
สมาธิแล้วก็จะมีบาทมีฐาน สําหรับการเจริญปัญญาต่อไป เพราะถ้าไม่มสี มาธิแล้วมา
เจริญปัญญา จะมีอารมณ์ทไ่ี ม่ดมี าคอยขัดขวาง เพราะการพิจารณาทางปัญญานี้ ต้อง
พิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตาย ความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ซึง่ ถ้าใจไม่สงบ จะ
เกิดอารมณ์หดหู่ ไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมา จะไม่อยากพิจารณา
นี่คอื งานของเราทีแ่ ท้จริง คืองานภาวนา รักษาศีล ทําบุญให้ทาน เป็ นขัน้ บันได ข้ามขัน้
ไม่ได้ ถ้าไม่ทาํ บุญให้ทานจะรักษาศีลไม่ได้ ถ้ารักษาศีลไม่ได้ การภาวนาก็เป็ นไปไม่ได้
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เพราะฉะนัน้ ต้องทําบุญให้ทาน เพือ่ ให้เกิดความเมตตา ปล่อยวางในสมบัตขิ ้าวของเงิน
ทอง ไม่วติ กไม่กงั วลไม่ห่วงใย ก็จะรักษาศีลได้งา่ ย เพราะมีความเมตตา ไม่อยาก
เบียดเบียนผูอ้ น่ื สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุ ไม่จองเวรจองกรรม สัพเพ สัตตา
อเวรา โหนตุ เมือ่ ไม่มกี ารทําบาป ใจก็จะไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว การทําสมาธิก็จะง่ายกว่าเวลาทีม่ ี
ความว้าวุน่ ขุน่ มัว ไม่สบายใจ วิตกกังวลกับการกระทําบาปต่างๆ ต้องปฏิบตั เิ ป็ นขัน้ ไป
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องทําทีละขัน้ ทําไปพร้อมๆกันก็ได้ ทําทานไปรักษาศีลไปแล้ว
ก็ภาวนาไป ต่อไปก็จะทําทานน้อยลง ศีลก็รกั ษาเป็ นปกติ ศีลนี้รกั ษาง่ายมาก ไม่ทาํ อะไร
ก็มศี ีลแล้ว แต่ทานกับภาวนาจะแย่งเวลากัน ถ้าภาวนาแล้ว ก็ไม่ควรกลับไปทําทาน ไม่
ควรเสียเวลากับการทําทาน ถ้าจะทําก็ทาํ แบบง่ายๆ บริจาคเงินไปเป็ นก้อนไปเลย ถ้าเป็ น
นักบวชก็สละหมดเลย มีสมบัตเิ งินทองข้าวของมากน้อย ก็ยกให้คนอืน่ ไปหมดเลย เป็ น
การทําทานอย่างเต็มทีเ่ ลย ถ้าทําทานแบบนี้แล้วก็ไม่ตอ้ งทําทานอีกต่อไป เพราะไม่มี
สมบัตขิ า้ วของเงินทองจะให้ใครอีกแล้ว
นักบวชนักภาวนา ถ้าได้สละสมบัตไิ ปหมดแล้ว ก็ไม่ตอ้ งทําทานแล้ว ควรภาวนาให้มาก
ทีส่ ุด ทุ่มเทเวลากับการภาวนา ไปปลีกวิเวก ไปอยู่ห่างไกลจากสังคม ห่างไกลจากเรื่อง
วุน่ วายต่างๆ ทุ่มเทชีวติ จิตใจให้กบั การเจริญสติสมาธิและปัญญา ถ้าทําได้ดงั ที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนในมหาสติปฏั ฐานสูตร ก็จะบรรลุได้ ทรงพยากรณ์ไว้ว่าไม่เกิน ๗ ปี
เป็ นอย่างมาก ถ้ามีความสามารถมากก็ภายใน ๗ วัน ก็บรรลุได้ ถ้าปฏิบตั อิ ย่างเข้มข้น
ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ เจริญสติ นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา สลับกันไป ไม่นานจิตก็จะหลุดพ้น
จากความทุกข์ทงั้ หลายได้ นี่คอื โอกาสอันเลิศอันวิเศษของพวกเรา ทีอ่ าจจะมีครัง้ นี้เพียง
ครัง้ เดียว กลับมาเกิดคราวหน้าอาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกแล้ว ก็จะไม่มใี คร
สอน ไม่มใี ครบอก ว่าควรจะทําอะไร ขนาดมียงั ทํากันไม่ได้เลย ขนาดมีพระพุทธเจ้ามี
ครูบาอาจารย์คอยสอนอยู่ตลอดเวลา มีหนังสือมากมาย มีซดี มี เี ทปให้ฟงั เป็ นจํานวนมาก
แต่การกระทําก็ยงั เหมือนเดิม ยังไปยุ่งไปห่วงกับการดูแลรักษาร่างกาย มากกว่าการดูแล
รักษาใจ พวกเราจึงเป็ นเหมือนทัพพีในหม้อแกง ส่วนใหญ่จะเป็ นอย่างนัน้ จะไม่ได้ลิ้ม
รสของแกง จะไม่ได้รบั ประโยชน์จากแกง ไม่เป็ นเหมือนลิ้นกับแกง ถ้าเป็ นก็จะได้รบั
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ประโยชน์ ได้สมั ผัสรับรู้พระธรรมคําสอน ทีเ่ ป็ นรสทีช่ นะรสทัง้ ปวง ดังทีท่ รงตรัสว่า รส
แห่งธรรมชนะรสทัง้ ปวง
ถ้ายังไม่เห็นว่ารสแห่งธรรมชนะรสทัง้ ปวง ก็จะปล่อยรสอืน่ ไม่ได้ ปล่อยรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะไม่ได้ ปล่อยลาภยศสรรเสริญไม่ได้ แต่ถา้ ได้สมั ผัสกับรสแห่งธรรม ทีเ่ กิดจาก
ความสงบเพียงครัง้ เดียวแล้ว รับรองได้วา่ จะสละได้ จะมุง่ ไปทีร่ สแห่งธรรมเพียงอย่าง
เดียว ขอให้พวกเราพยายามภาวนาทําจิตให้สงบให้ได้ ให้รวมให้ได้ ให้ได้เห็นหนัง
ตัวอย่าง ถ้าเห็นหนังตัวอย่างของพระนิพพานแล้ว รับรองได้วา่ จะไม่อยากได้อะไร จะ
อยากได้พระนิพพานเพียงอย่างเดียว พยายามศึกษาให้มาก ภาวนาให้มาก เจริญสติให้
มาก รักษาศีลทําบุญให้ทานให้มาก แล้วสักวันหนึ่งภายในชาติน้ ีจะได้พบกับความสุขนี้
เพราะมีผูท้ ไ่ี ด้พบมาแล้วเป็ นจํานวนมาก ทีเ่ รากราบไหว้บูชาเป็ นสังฆรัตนะ ก่อนหน้านัน้
ท่านก็เป็ นเหมือนพวกเรา ยังหลงติดอยูก่ บั รสของรูปเสียงกลิน่ รส รสของลาภยศ
สรรเสริญ แต่พอได้สมั ผัสกับรสของพระธรรม ได้เห็นหนังตัวอย่าง ก็ตดิ ใจ เกิดฉันทะ
วิริยะจิตตะวิมงั สา เกิดอิทธิบาท ๔ ขึ้นมา ถ้ามีอทิ ธิบาท ๔ แล้ว ไม่วา่ จะทําอะไร จะ
ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน นี่คอื ทางทีพ่ วกเราจะต้องไปกัน พระพุทธเจ้าครูบา
อาจารย์ไม่สามารถเดินแทนพวกเราได้ ได้แต่คอยบอกคอยเตือน คอยลากคอยจูง ด้วย
การพรํา่ สอนเท่านัน้ ถ้าพวกเราไม่ทาํ ก็จะไปไม่ถงึ ขอให้พวกเราเชื่อมันในคํ
่ าสอนของ
พระพุทธเจ้า ว่าเป็ นคําสอนทีถ่ ูกต้อง ทีจ่ ะนําพาเราไปสู่ความสุขทีแ่ ท้จริง และการหลุด
พ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้อย่างแน่นอน
ถาม พึง่ เปลีย่ นจากพองหนอยุบหนอมาทําพุทโธ ทําแล้วก็สบั สนค่ะ คือตอนแรกก็
พยายามพุทโธอย่างเดียวในใจ ตอนทําพองหนอยุบหนอจะกําหนดจิตให้รู้ทล่ี ้นิ ปี่
พอทําพุทโธก็เลยทําพุทโธทีล่ ้นิ ปี่ ดว้ ย ทําไปก็ไม่ค่อยสงบ เรียนถามท่านพระ
อาจารย์จนั เรียน ท่านก็บอกให้กาํ หนดทีป่ ลายจมูก หายใจเข้าก็พทุ โธๆ หายใจ
ออกก็พทุ โธๆไปเรื่อยๆ ก็ทาํ ได้สกั ครัง้ สองครัง้ ก็จะรู้สกึ ว่ามันแปลกๆ ทําไม่ค่อย
ได้เจ้าค่ะ
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ตอบ เอาพุทโธอย่างเดียว ไม่ตอ้ งไปสนใจกับลมเลย หรือสวดมนต์ไปก่อน สวดมนต์
ไปจนรู้สกึ เหนื่อยแล้วค่อยบริกรรมพุทโธๆ ตอนต้นก็สวดอะระหังสัมมาฯ สวาก
ขาโตฯ สุปฏิปนั โนฯไป สวดพระสูตรทีเ่ ราจําได้ไปก่อน สวดกลับไปกลับมา ซํา้
แล้วซํา้ อีก สักครึ่งชัว่ โมงหรือ ๔๕ นาที จนรู้สกึ เหนื่อยหรือเย็นสบายอยากจะ
หยุดสวด แล้วค่อยพุทโธๆไป ถ้าไม่อยากจะบริกรรมก็ดูลมไปอย่างเดียว ดูท่ี
ปลายจมูก ตอนทีเ่ ราเริ่มปฏิบตั เิ ราทําแบบนี้ จะท่องมหาสติปฏั ฐานสูตร
นัง่ ขัดสมาธิแล้วก็ท่องคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ซึง่ กว่าจะจบก็ใช้เวลาประมาณ
๔๐ นาที พอท่องจบแล้วใจก็เย็นสบาย ก็ดูลมต่อได้
ถาม ถ้าเดินจงกรมละคะ
ตอบ เดินจงกรมจะใช้พทุ โธก็ได้ จะใช้ซา้ ยขวาก็ได้ จะดูเฉยๆก็ได้ เป้ าหมายก็คอื ให้รู้
เฉยๆ ไม่ให้คดิ ปรุงแต่ง ถ้าคิดปรุงแต่งจะสวดมนต์ไปก็ได้ สวดอะระหังสัมมาฯ
สวากขาโตฯไปภายในใจก็ได้ ถ้าพุทโธไม่ได้ ก็สวดอะระหังสัมมาฯไป ถ้าซ้ายขวา
ได้ก็ซา้ ยขวาไปก็ได้ ก้าวเท้าซ้ายก็วา่ ซ้าย ก้าวเท้าขวาก็วา่ ขวาไป ให้จติ มีอะไรยึด
ไว้ เพือ่ จะได้ไม่ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้
ถาม เวลาฟังเทศน์ ก็นงั ่ สมาธิไปด้วย
ตอบ ไม่ได้ ถ้าฟังเทศน์ตอ้ งฟังอย่างเดียว อย่านัง่ สมาธิ เพราะการฟังเป็ นการทําสมาธิ
ในตัวอยู่แล้ว อย่างเมือ่ กี้น้ นี งั ่ ฟัง ก็เหมือนนัง่ สมาธิอยู่แล้ว ถ้าฟังแล้วนัง่ สมาธิก็
จะไม่รู้เรื่อง ก็อย่าไปฟัง นัง่ สมาธิไปเลย นอกจากจะอาศัยเสียงธรรมะกล่อมใจ
ก็ทาํ ได้ นัง่ ฟังเสียงไปโดยไม่คดิ ตาม เพือ่ ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ แต่จะ
ไม่ได้ปญั ญา ถ้าพิจารณาตามไป ก็จะเกิดปัญญา เกิดความสงบด้วย คือไม่
ฟุ้งซ่าน ถ้านัง่ เฉยๆ ไม่ภาวนาพุทโธ ไม่ดูลม จะฟุ้งซ่านได้ ถ้าเป็ นอย่างนัน้ ก็เปิ ด
ธรรมะฟังไปก่อนก็ได้
ถาม ก่อนทีจ่ ะนัง่ สมาธิน้ ี ควรสวดมนต์ไหว้พระก่อน หรือว่านัง่ เลย อย่างไหนจะดีกว่า
กันครับ
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ตอบ อยู่ทจ่ี ติ ของเรา ว่าหยาบหรือละเอียด ถ้าจิตหยาบคิดมาก นัง่ ไม่ได้ ก็ตอ้ งสวด
มนต์ไปก่อน เพือ่ ทําให้จติ ละเอียดลงไป ให้ความคิดปรุงแต่งหมุนช้าลง พอคิด
น้อยลงไปแล้ว ก็ดูลมได้
ถาม หมายความว่าไม่จาํ เป็ นต้องสวดมนต์มากมายหลายบท
ตอบ ก็อย่างทีบ่ อก แล้วแต่ใจของเราว่า หยาบหรือละเอียด อย่างสมัยทีเ่ ราเริ่มนัง่
แรกๆนี้ ต้องท่องมหาสติปฏั ฐานสูตรไปประมาณ ๔๐ นาทีก่อน ถึงจะดูลมได้
แต่ตอนหลังนี้ไม่ตอ้ งท่องแล้ว เพียงแต่กาํ หนดสติให้ดูลมปั๊บ มันก็สงบได้ การ
ท่องนี้เพือ่ พัฒนาสติ ให้มกี าํ ลังหยุดความคิดปรุงแต่ง พอสติมกี าํ ลังมากๆ ก็
เหมือนเบรกทีม่ กี าํ ลังมาก แตะนิดเดียวก็หยุดกึก๊ เลย ถ้าเบรกไม่ดนี ้ ี เหยียบจน
ติดพื้นก็ยงั ไม่หยุด ถ้ารถวิง่ เร็วมาก ก็จะไม่หยุดง่าย ถ้าภาวนาบ่อยๆ หยุด
ความคิดปรุงแต่งบ่อยๆ จะเหมือนรถทีว่ ง่ิ ช้าลงไปเรื่อยๆ เวลาภาวนาให้สงบนี้จะ
สงบเร็วมาก เพียงกําหนดแป๊บเดียว ไม่ตอ้ งภาวนาพุทโธ เพียงตัง้ สติป ั๊บ
ความคิดปรุงแต่งก็หยุดแล้ว การควบคุมจิตนี้เหมือนกับการขับรถ ตอนเริ่มทํา
ใหม่ๆนี้ เหมือนกับรถทีไ่ ม่มเี บรกและวิง่ เร็ว เหมือนรถวิง่ ลงเขา พอสร้างเบรกให้
มีกาํ ลังมากขึ้นๆ เจริญสติมากขึ้นๆ ก็จะทําให้วง่ิ ช้าลง การภาวนาจะง่ายขึ้นๆ
สงบเร็วขึ้น สงบได้นานขึ้น ต้องดูตอนจะนัง่ ว่า ใจของเราเป็ นอย่างไร ไม่ฟ้ งุ ซ่าน
มากก็นงั ่ ง่าย ฟุ้งซ่านมากก็นงั ่ ยาก เพราะชีวติ ของฆราวาสยังต้องวุน่ วายกับการ
งาน ถ้ามีอารมณ์ตกค้างจะนัง่ ไม่ได้ ดูลมไม่ได้ พุทโธไม่ได้ อย่างนี้ก็สวดมนต์ไป
ก่อน ถ้าสวดไม่ได้ ก็ฟงั เทศน์ไปก่อน ถ้าไม่ได้ก็ลกุ ขึ้นมาเดินจงกรม แล้วก็ซา้ ย
ขวาซ้ายขวาไป เดินให้หมดแรงก่อน ถึงค่อยมานัง่
เป้ าหมายของการภาวนา ก็เพือ่ หยุดความคิดปรุงแต่งนี้เอง จะหยุดได้ก็ตอ้ งมีสติ
คอยเบรกไว้ พอมีสติป ั๊บก็รู้วา่ กําลังคิดปรุงแต่ง เผลอแล้ว ถ้าสติดงึ ไม่อยู่ก็ตอ้ ง
ใช้พทุ โธ หรือใช้การสวดมนต์ดงึ เอาไว้ สวดไปเรื่อยๆถึงแม้ตอนเริ่มต้นสวด
อาจจะแข่งกันก็ได้ จะสวดไปแล้วคิดไปด้วยก็ช่างมัน ให้พ่งุ ไปทีก่ ารสวดอย่าง
เดียว สวดไปๆ ไม่นานความคิดปรุงแต่งก็ตอ้ งยอมแพ้เราเอง ถ้าเราไม่ยอมแพ้
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มันๆก็ตอ้ งยอมแพ้เรา เหมือนพวกทีช่ กั เย่อกัน ๒ ฝ่ าย ฝ่ ายทีไ่ ม่ยอมแพ้ มีกาํ ลัง
มากกว่า ก็ตอ้ งชนะได้ ถ้ากําลังน้อยกว่าก็แพ้ นัง่ ได้ไม่นานก็ทนไม่ไหว เจ็บตรง
นัน้ ปวดตรงนี้ก็ลกุ ขึ้น แสดงว่าแพ้แล้ว ถ้าสูไ้ ปเรื่อยๆ พอเขายอมแพ้จะรู้สกึ เบา
สบายขึ้นมาทันที เพราะแรงต้านหมดไป แรงทีจ่ ะไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้หมดไป
จิตก็สงบตัวลง จะสงบมากสงบน้อยก็อยู่ทฐ่ี านของจิต ใหม่ๆฐานของจิตจะอยู่ไม่
ลึก จะสงบน้อย ถ้าภาวนาไปเรื่อยๆจะลึกลงไปเรื่อยๆ ต่อไปจะรวมได้เต็มที่ จะ
ลงถึงฐานเลย จะว่าง จะสบาย เหมือนลอยอยู่ในอวกาศ
ต้องพยายามภาวนากัน ทุกคนต้องเริ่มต้นที่ ก.ไก่ ข.ไข่ เริ่มต้นทีก่ า้ วที่ ๑ ไป
พยายามก้าวไป พยายามทําไป ทําได้มากน้อย ก็ทาํ ไป สติสาํ คัญทีส่ ุด
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ไม่มอี ะไรจะยิง่ ใหญ่กว่าสติ ทรงเปรียบสติเหมือนรอย
เท้าช้าง ส่วนสมาธิปญั ญาเป็ นรอยเท้าสัตว์อ่นื ถึงแม้จะต้องใช้ปญั ญาตัดกิเลส ถ้า
ไม่มสี ติ ปัญญาก็เกิดไม่ได้ เหมือนพระพุทธเจ้านี้ ถ้าไม่มพี ่อไม่มแี ม่ก็เกิดไม่ได้
ต้องมีพ่อแม่ให้กาํ เนิด ถึงแม้พ่อแม่จะไม่สามารถบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าได้ก็ตาม
แต่พ่อแม่เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดพระพุทธเจ้า สติก็เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดสมาธิและปัญญา ถ้า
ไม่มสี ติ สมาธิและปัญญาก็จะเกิดไม่ได้ การภาวนาต้องเริ่มทีส่ ติก่อน พัฒนาสติ
ก่อน ในสติปฏั ฐานสูตรนี้ สอนทัง้ การเจริญสติ สอนทัง้ การนัง่ สมาธิ คืออานา
ปานสติ แล้วสอนทัง้ การเจริญปัญญา คือพิจารณารูปขันธ์นามขันธ์ รู ปเวทนา
สัญญาสังขารวิญญาน สอนทัง้ สติสอนทัง้ สมาธิสอนทัง้ ปัญญา ทีป่ ระเทศศรีลงั กา
ถือพระสูตรนี้เป็ นพระสูตรทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ชาวพุทธทีศ่ รีลงั กาจะต้องท่องพระสูตรนี้
ให้ได้กนั ถือว่าได้บญ
ุ มาก ของไทยเราจะถือมงคลสูตรกันมากกว่า อะเสวะนา
จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา อันนี้ก็เป็ นพระสูตรสําคัญ แต่จะไม่
ละเอียดไม่ได้พูดถึงการภาวนา จะพูดถึงความเจริญ เริ่มต้นก็ตอ้ ง อะเสวะนา จะ
พาลานัง ไม่คบคนพาล คนโง่ คนทีไ่ ม่รู้ธรรมะ ให้คบบัณฑิต คนฉลาดคนทีร่ ู้
ธรรม เช่นเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้ ี เรียกว่าคบบัณฑิต ถ้าคบกับพวก
กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน แสดงว่ากําลังคบคนพาล
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ต้องศึกษาและปฏิบตั กิ ่อน ถึงจะปฏิเวธ ถึงจะบรรลุธรรมได้ ถ้าศึกษาจนรู้แล้วว่า
ต้องปฏิบตั อิ ะไร ทีน้ กี ็ตอ้ งปฏิบตั ิ หยุดศึกษาไว้ก่อน ปฏิบตั ไิ ปจนกว่าจะไม่รู้วา่
ต้องทําอะไรต่อ ก็ศึกษาอีก อย่าศึกษาตัง้ แต่ตน้ จนจบ เพราะเดีย๋ วก็ลมื ศึกษาไป
ก็เปล่าประโยชน์ เหมือนเรียนหนังสือ อยู่ชนั้ ป. ๑ ก็เรียนวิชาของ ป. ๑ ไปก่อน
ไม่ใช่เรียนวิชาของ ป. ๑ จนถึงปริญญาตรีเลย ปี แรกก็เรียนชัน้ ป. ๑ ไปก่อน
ตอนนี้ก็เรียนวิชาการทําบุญให้ทานไปก่อน แล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ ให้ไปให้หมดเลย
มีเท่าไหร่ก็ให้ไปให้หมด ถ้าให้หมดแล้วก็เรียนขัน้ ที่ ๒ เรียนขัน้ ศีล บวชพระก็
เรียนศีล ๒๒๗ ข้อ ถ้าบวชเป็ นภิกษุณีก็ ๓๑๑ ข้อ ถ้าบวชชีก็รกั ษาศีล ๘ ศีล
๑๐ ไป แล้วก็ภาวนาไปด้วย ศึกษาการภาวนาว่าต้องทําอย่างไร เจริญสติอย่างไร
สมาธิทถ่ี ูกต้องเป็ นอย่างไร สมาธิทไ่ี ม่ถูกต้องเป็ นอย่างไร ถ้านัง่ แล้วไปรู้เรื่องนัน้
เรื่องนี้ เรียกว่าไม่ถูกต้อง ทางศาสนาพุทธไม่ตอ้ งการสมาธิแบบนี้ ต้องการสมาธิ
ทีน่ ่ิงว่างสงบสบาย ใจเป็ นอุเบกขา ไม่หวิ ไม่อยากไม่ตอ้ งการอะไร เพือ่ ตัดกําลัง
ของกิเลสตัณหา เพือ่ เป็ นบาทฐานของการเจริญปัญญาต่อไป
ถ้าจิตไม่สงบกิเลสไม่ถูกตัดกําลัง เวลาพิจารณาทางปัญญา จะเกิดอารมณ์หดหู่
อารมณ์ไม่ดตี ามมาได้ เช่นพิจารณาความตาย หรือพิจารณาอสุภะ ถ้าไม่มสี มาธิ
จะไม่อยากพิจารณา ไม่อยากดูซากศพ ไม่อยากดูอาการ ๓๒ ของร่างกาย แต่ถ ้า
จิตสงบแล้วจะดูได้ จะพิจารณาได้ จะไม่หดหู่ จะชอบ เพราะดูแล้วทําให้ปลง
สังเวชได้ ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ ถ้าไม่มสี มาธิแล้วไปเจริญปัญญา จิตจะ
วิปลาสได้ สมัยพระพุทธกาลมีพระภิกษุทพ่ี จิ ารณาความตายแล้วก็ฆ่าตัวตาย
เพราะคิดว่าร่างกายต้องตาย ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไม ก็เลยฆ่าตัวตาย พระพุทธเจ้า
จึงต้องห้าม ฆ่าไม่ได้ ถ้าคิดจะฆ่าตัวตายก็ตอ้ งหยุดคิดแล้ว ทรงสอนให้เจริญ
สมถภาวนาก่อน ให้เจริญเมตตาภาวนา ไม่เบียดเบียนตนและผูอ้ น่ื เมือ่ หลายปี
มาแล้วมีขา่ วครอบครัวหนึ่ง ทีแ่ ขวนคอตายทัง้ ครอบครัว ปฏิบตั ธิ รรมแล้วจิต
วิปลาสไป คิดว่าบรรลุแล้ว ไม่ตอ้ งอยู่ต่อไป คงจะคิดว่าถ้าบรรลุแล้วต้องฆ่าตัว
ตายได้ แต่ความจริงไม่ใช่เป็ นอย่างนัน้
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ความจริงต้องยอมรับความตาย ต้องกล้าตาย แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องฆ่าตัว
ตาย ต้องปลงให้ได้ ต้องยอมรับความตายให้ได้ อย่างทีพ่ ระภิกษุไปอยู่ในป่ านี้ ก็
เพือ่ ไปปลง เพือ่ ให้พบกับความตาย ไปอยู่ใกล้กับความตาย ทีจ่ ะทําให้เกิดความ
กลัว ซึง่ เป็ นกิเลส พอเกิดความกลัวสุดขีดขึ้นมา วิธีทจ่ี ะดับได้ วิธีทจ่ี ะดึงจิตให้
กลับเข้าสู่ความสงบได้ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญา คือไตรลักษณ์น้ ี ต้องพิจารณาว่า เกิด
มาแล้วต้องตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไม่ได้ พอยอมรับว่าต้องตายแล้วก็
ยอมตาย จิตก็จะสงบ หลังจากนัน้ ร่างกายจะตายหรือไม่ตาย จะไม่เป็ นปัญหา ที่
เราต้องการฆ่านี้ไม่ใช่ร่างกาย ต้องการฆ่ากิเลสคือความกลัวตาย ด้วยการยอม
ตาย เพราะความกลัวตายก็คอื วิภวตัณหานี่เอง ความอยากไม่ตาย อยากอยู่ไป
นานๆ วิภวตัณหาเป็ นตัวทีส่ ร้างความทุกข์ แต่พอยอมตายแล้ว จะไม่กลัวความ
ตาย อยู่ทไ่ี หนก็อยู่ได้ ถ้ายังกลัวอยู่ก็ยงั เป็ นกิเลส ถ้าอยากตายก็เป็ นกิเลส อยาก
อยู่ก็เป็ นกิเลส ต้องเป็ นกลางเฉยๆ อยู่ก็ได้ ตายก็ได้ ถึงไม่เป็ นกิเลส
การปฏิบตั ถิ ้าไม่มคี รูบาอาจารย์ จะหลงกันทุกคน ขัน้ สมาธิก็หลง ส่วนใหญ่นงั ่
สมาธิก็อยากจะเห็นนัน่ เห็นนี่กนั เห็นสวรรค์ เห็นนรก เห็นเทพ เห็นพรหม เห็น
อะไรต่างๆ ก็เหมือนดูทวี ี ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ได้ดบั กิเลส ไม่ได้เกิดปัญญา ถ้า
จะเห็นต้องเห็นไตรลักษณ์ เช่นเห็นเรานอนตาย เห็นอย่างนี้ใช้ได้ เห็นอสุภะก็ได้
แต่เห็นเพียงเดีย๋ วเดียว ยังไม่พอ ออกจากสมาธิแล้วต้องเอามาเจริญต่อ ต้องเอา
มาระลึกต่อ ให้เห็นอยู่ทกุ เวลาเลย ทุกลมหายใจเข้าออก มองใครนี้มองเห็นเป็ น
ซากศพเลย มองเห็นว่าต่อไปต้องกลายเป็ นขี้เถ้า กลายเป็ นเศษกระดูก ต้องเห็น
อย่างนี้ ถึงจะตัดกิเลสได้ ถ้าเห็นขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิ พอออกมาไม่เอามาเจริญต่อ
ก็จะลืม เหมือนดูหนังในโรง พอออกจากโรงก็ลมื แล้ว การเห็นอะไรในสมาธิ
ไม่ได้หมายความว่าบรรลุแล้ว จะต้องเอามาพิสูจน์ในชีวติ จริง ถ้าเห็นว่านอนตาย
ก็ตอ้ งไปพิสูจน์ดูวา่ ยอมตายหรือไม่ รับความตายได้หรือไม่ ต้องเข้าสนามสอบ
เวลานัง่ สมาธิเหมือนทําการบ้าน นอกจากธรรมขัน้ ละเอียด ถ้าผ่านขัน้ ร่างกายไป
แล้ว จะบรรลุได้ในขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิ เพราะสนามสอบอยู่ในจิต ถ้ายังเกี่ยวกับ
ร่างกาย ต้องเอาร่างกายเข้าไปในสนามสอบ ต้องไปอยู่ในทีๆ่ ท้าทายต่อความเป็ น
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ความตาย ถ้าเกี่ยวกับความเจ็บปวด ก็ตอ้ งนัง่ ให้เจ็บจนหายไปเอง ใจต้องไม่
หวันไหว
่
ไม่กลัว ไม่ได้อยากให้ความเจ็บหายไป ต้องชอบความเจ็บ แทนทีจ่ ะ
เกลียดความเจ็บ ต้องชอบความเจ็บ ถ้าชอบอะไรแล้วจะไม่อยากให้จากเราไป ใช่
ไหม
เวลาภาวนาก็ตอ้ งดูแผนทีบ่ า้ ง ถ้ามีหนังสือธรรมะก็ตอ้ งอ่านบ้าง เพือ่ จะได้
เปรียบเทียบกับผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ
อย่าเอาการวิเคราะห์ของเราเป็ นตัว
ตัดสิน เพราะอาจจะสรุปผิดได้ ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมจากผู ้ทีผ่ ่านมาแล้ว จะดีกว่า
อ่านพระไตรปิ ฎก เพราะมีบางเรื่องในพระไตรปิ ฎกไม่ได้แสดงไว้ เพราะปัญหามี
หลากหลายด้วยกัน แต่ถา้ มีผูท้ ผ่ี า่ นมาแล้วนี้ ถ้ามีปญั หาอะไรไปเล่าให้ท่านฟัง
ท่านจะตอบกลับทันที ขอให้พยายามปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมบ้าง สลับ
กับการภาวนา ทําบุญให้ทานตามวาระ ศีลก็พยายามรักษาให้มากขึ้น จากศีล ๕
ก็พยายามรักษาศีล ๘ ไปให้ได้ ถ้าจะภาวนาต้องมีศีล ๘ ถึงจะมีกาํ ลัง ศีล ๕ ไม่
มีกาํ ลัง เหมือนรถยนต์ รถทีจ่ ะขึ้นเขาได้งา่ ยต้องเป็ นรถโฟร์วลิ ล์ ถ้ารถธรรมดา
จะขึ้นไม่งา่ ย ศีล ๕ เหมือนรถเก๋ง ไม่มแี รงขึ้นเขา ถ้าจะภาวนาต้องใช้ศีล ๘
เพราะจะได้ตดั กามฉันทะ ตัดความอยากในกามารมณ์ต่างๆ ศีล ๕ ยังตัดไม่ได้
ศีล ๕ ยังดูหนังฟังเพลงได้ ยังกินข้าวเย็นได้ ยังนอนบนฟูกหนาๆได้ ยังร่วมหลับ
นอนกับคู่ครองของตนได้ แต่พอถือศีล ๘ แล้ว จะทําไม่ได้ เมือ่ ทําไม่ได้แล้ว ก็
จะมีเวลามาภาวนา แต่ตอ้ งปลีกวิเวกด้วย ไปหาทีส่ งบ ถ้าอยู่ทบ่ี า้ นก็ทาํ ห้องไว้
สําหรับการภาวนา เวลาภาวนาต้องอยู่คนเดียว อย่าอยู่ใกล้คนอืน่ เพราะวิถชี วี ติ
ของเขากับของเราไม่เหมือนกัน เขากินข้าวเย็นเราไม่กนิ ข้าวเย็น จะเป็ นอุปสรรค
ได้
หนังสือกับซีดใี ครต้องการก็มาหยิบไปได้นะ หยิบไปตามความต้องการ อ่าน
มากๆไม่รู้จะเฟ้ อไปหรือเปล่า อ่านก็ได้ประโยชน์ แต่อย่าอ่านอย่างเดียว ต้องอ่าน
ควบคู่กบั การปฏิบตั ถิ งึ จะดี
เพราะหนังสือธรรมะเป็ นคู่มอื ของการปฏิบตั ิ
เหมือนกับคู่มอื รถยนต์ ถ้ารถเสียก็ตอ้ งเปิ ดคู่มอื ดูวา่ ปัญหาอยู่ตรงไหน ถ้าไม่มี
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ช่างก็ตอ้ งดูคู่มอื ต้องแก้เอง การภาวนาถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ครู บาอาจารย์ ก็ตอ้ งเปิ ด
หนังสือทางปฏิบตั ดิ ู จะช่วยได้
ถาม เวลานัง่ สมาธิเดินจงกรมเจริญสติ แล้วถูกความง่วงครอบงํา ควรจะทําอย่างไร
ตอบ ต้องกินอาหารให้นอ้ ยลง กินมื้อเดียว ต้องยอมหิวหน่อย ความจริงไม่ได้หวิ ที่
ร่างกายหรอก แต่หวิ ทีใ่ จ ร่างกายกินอาหารเกินความต้องการอยู่แล้ว มีอาหาร
สะสมอยู่มาก ก็อย่างทีบ่ อก ต้องถือศีล ๘ ให้ได้ อย่างน้อยก็ไม่กนิ หลังจากเทีย่ ง
วันไปแล้ว การภาวนาต้องยอมอด ถึงจะได้ผล ถ้าอยากจะมีความสุขกับรู ปเสียง
กลิน่ รส การภาวนาจะมีอปุ สรรคมาก ถ้าไม่งว่ งเหงาหาวนอนก็ฟ้ งุ ซ่าน ถ้าไม่ชอบ
อดอาหารก็ตอ้ งไปอยู่ทน่ี ่ากลัว ไปนัง่ ในป่ าช้าจะไม่งว่ ง
ถาม ขอคติธรรมเพือ่ นําไปปฏิบตั งิ า่ ยๆ
ตอบ นัง่ สมาธิสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าเย็น
ถาม สวดแบบทําวัตรเย็น
ตอบ การสวดเป็ นการทําใจให้สงบในระดับหนึ่ง เป็ นระดับอนุบาล ถ้าอยากจะให้สงบ
มากกว่านัน้ ก็ตอ้ งนัง่ หลับตา แล้วก็ดูลมหายใจเข้าออก หลังจากสวดมนต์เสร็จ
แล้วควรจะนัง่ สมาธิต่อ จะสงบมากกว่าการสวดมนต์ บุญทีแ่ ท้จริงอยู่ทค่ี วาม
สงบของใจ ทีป่ ฏิบตั กิ นั นี้ก็เพือ่ ความสงบใจ ทําบุญก็เพือ่ ความสงบใจ รักษาศีลก็
เพือ่ ความสงบใจ ไหว้พระสวดมนต์ก็เพือ่ ความสงบใจ แต่ความสงบใจของการ
กระทําแต่ละอย่างนี้ มีมากน้อยต่างกัน การให้ทานก็ได้ความสงบนิดหนึ่ง รักษา
ศีลก็สงบมากขึ้น สวดมนต์ไหว้พระก็ยง่ิ สงบมากขึ้น นัง่ สมาธิกจ็ ะสงบได้เต็มที่
แต่ไม่ถาวร ถ้าจะสงบอย่างถาวรก็ตอ้ งเจริญวิปสั สนา ความสงบมีเป็ นขัน้ ๆ ขอให้
ญาติโยมทําบุญให้ทานรักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์นงั ่ สมาธิ แล้วก็เจริญปัญญา
วิปสั สนา ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตา ปล่อยวาง ให้พจิ ารณาว่าไม่มอี ะไรเป็ นของ
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เรา เราไม่ใช่ร่างกาย เราคือใจ ใจไม่ตายไปกับร่างกาย ใจไม่ได้ตายไปกับสิง่ ต่างๆ
นะ ใจต้องอย่าไปทุกข์กบั สิง่ ต่างๆ ถ้าไม่ยดึ ติดจะไม่ทกุ ข์ ถ้ายึดติดจะทุกข์
อย่าไปยึดติดกับอะไร ถึงเวลาเขาจะไปก็ปล่อยให้เขาไป ร่างกายนี้ถงึ เวลาเขาจะ
ไปก็ให้เขาไป เราไม่ได้ไปกับเขา เราไม่ได้ตายไปกับเขา เราไม่ตอ้ งกลัว เราได้
ร่างกายมาไม่รู้ก่ลี ้านร่างแล้ว พอหมดร่างกายนี้ ก็ไปหาร่างกายใหม่ เป็ นเหมือน
ตุก๊ ตา เราได้ตกุ๊ ตามาเล่นตัวหนึ่ง พอมันตายไปเราก็ไปหาตุก๊ ตาตัวใหม่มาเล่น
ใหม่ ถ้าไม่หลงยึดติดว่าเป็ นตัวเราของเราจะไม่ทกุ ข์ ต้องยอมรับความจริงว่าเขา
ไม่เทีย่ ง มีเกิดแล้วต้องมีดบั ไปเป็ นธรรมดา มีอย่างเดียวทีไ่ ม่ดบั ไม่ตายก็คอื ใจ
แต่ใจกลับไปกลัวแทนร่างกาย ร่างกายเขาไม่กลัวหรอก เขาไม่รู้เรื่อง เขาเป็ นเขา
ตายเขาไม่รู้เรื่อง แต่ผูท้ ม่ี าควบคุมมาครอบครองร่างกายคือใจนี้ ไปกลัวแทนไป
ทุกข์แทนร่างกาย ถ้ามีธรรมะก็จะรู้ทนั จะปล่อยวางได้ จะปล่อยได้ก็ตอ้ งใช้สมาธิ
ปล่อย ตอนนี้เรามีปญั ญาแล้ว แต่ไม่มสี มาธิทจ่ี ะแยกใจออกจากกายได้ ตอนนี้
ใจยังติดกับร่างกายเหมือนกาวตราช้าง ติดกันแน่นมาก ใจยึดติดกับร่างกายแน่น
มาก ถ้าอยากจะแยกออกจากกัน ต้องนัง่ สมาธิให้มาก เพราะเวลาจิตสงบนี้จะ
แยกออกจากกันเต็มทีเ่ ลย พอแยกได้แล้วก็จะสบาย พอปัญญาสังว่
่ าอย่ายึด ก็
จะไม่ยดึ จะไม่ทกุ ข์กบั ความเป็ นไปของร่างกาย จะแก่ก็แก่ไป จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็
เจ็บไป จะตายก็ตายไป ไม่ใช่ตวั เราของเรา
ถาม ถ้าไม่เอาร่างกายละคะ
ตอบ ก็อย่ากลับมาเกิด ต้องตัดความอยากทัง้ หมด อย่าไปอยากอะไร อย่าไปอยากใน
รูปเสียงกลิน่ รส อย่าไปอยากมีอยากเป็ น อย่าไปอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น อยู่เฉยๆ
ก็มคี วามสุขได้ ความอยากเป็ นตัวทีด่ งึ ใจให้ไปเกิดใหม่ ถ้าเราอิม่ เราก็ไม่ตอ้ งออก
นอกบ้าน แต่ถา้ เราหิวเราก็ตอ้ งออกนอกบ้าน ออกนอกบ้านก็ตอ้ งมีรถ ร่างกายก็
เป็ นเหมือนรถ ถ้ายังอยากดูอยากฟัง ก็ตอ้ งมีตามีหู ต้องมีร่างกาย ถ้าไม่อยากดู
อยากฟังแล้ว ใจนิ่งสงบมีความสุขแล้ว ไม่หวิ กับรู ปเสียงแล้ว ก็ไม่ตอ้ งมีร่างกาย
ไม่ตอ้ งเกิดใหม่ ต้องตัดความอยากทัง้ ๓ คือ ๑. กามตัณหา ความอยากในรูป
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เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ๒. ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น ๓. วิภวตัณหา
ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น
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กัณฑ์ท่ี ๔๓๖

วันบวช

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
วันนี้เป็ นวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เราจําได้ดเี พราะเป็ นวันทีเ่ ราบวช บวชเมือ่ วันที่
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ บวชมา ๓๗ ปี แล้ว บวชทีว่ ดั บวรนิเวศฯ ก่อนทีจ่ ะบวชก็ได้
ลาออกจากงานตอนสิ้นปี ๒๕๑๖ คือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ ทํางานได้ ๖ เดือน
ระหว่างทํางานได้หนังสือธรรมะมาอ่าน ก็เลยได้ศึกษาธรรมะเป็ นครัง้ แรกในชีวติ ช่วง
กรกฎาคมหรือสิงหาคม ได้อ่านหนังสือแล้วก็สนใจ ก็เขียนไปขอและซื้อหนังสือมาเพิม่
ได้หนังสือสติปฏั ฐานมา ได้แนวทางปฏิบตั ิ ก็ลองปฏิบตั ดิ ู ท่านสอนพระภิกษุให้นงั ่ สมาธิ
ก่อน ให้ไปหาทีส่ งบตามโคนไม้ แล้วก็ให้นงั ่ ขัดสมาธิหลับตา ตัง้ สติไว้ทีล่ มหายใจเข้าออก
ดูลมหายใจเข้าออกไป อ่านหนังสืออยู่ ๒ – ๓ เดือน ก็เกิดเอะใจขึ้นมาว่า ยังไม่ได้
ปฏิบตั สิ กั ที มีแต่อ่านอย่างเดียว ก็เลยนัง่ ตอนนัน้ เลย
นัง่ ไปตอนต้นก็ฟ้ งุ ซ่าน ก็เลยท่องพระมหาสติปฏั ฐานสูตรไปก่อน ท่องไปประมาณสัก
๔๐ นาที ก็หายฟุ้งซ่าน จึงนัง่ ดูลมต่อไปได้ จิตก็ค่อยสงบลงไป ในช่วงแรกๆก็นงั ่ แบบนี้
ก่อนทีจ่ ะดูลมก็จะท่องพระสูตรมหาสติปฏั ฐานสูตรไปก่อน แล้วก็ดูลมต่อ จิตก็จะสงบ
เย็นสบาย ไม่ลงลึก แต่ไม่ฟ้ งุ ซ่าน จะลงลึกก็ตอนทีน่ งั ่ ไปแล้วเจ็บปวด ตอนนัน้ ก็นึก
ขึ้นมาเองว่าต้องบริกรรม ก็เลยบริกรรมอนิจจังๆไป บริกรรมไปไม่นานความเจ็บก็
หายไป จิตก็น่ิงสงบ เกิดความมหัศจรรย์ใจขึ้นมาว่า จิตเปลีย่ นไปได้อย่างนี้ ด้วยการ
บริกรรมนี่เอง เวลาเจ็บจะทรมานใจ จะอยากหนีจากความเจ็บ อยากจะให้ความเจ็บ
หายไป ตอนนัน้ ถ้าไม่มอี ะไรควบคุมความอยากไว้ จะทนนัง่ ต่อไปไม่ได้ ก็เลยต้องใช้การ
บริกรรม พอบริกรรมไปเดีย๋ วเดียวก็หายไปเลยความเจ็บ จิตมันนิ่งสงบ สบาย ทําให้
เกิดมีฉนั ทะวิริยะทีอ่ ยากจะปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้น
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ระหว่างทีท่ าํ งานก็สงั เกตเห็นว่า ใจจะวุน่ วายจะเครียดพอสมควรกับเรื่องงาน ก็เลยเห็น
ว่าการทํางานกับการปฏิบตั ไิ ปด้วยกันไม่ได้ ก็เลยตัดสินใจ ไปบอกเจ้าของกิจการว่า จะ
ขอลาออกจากงานภายในสิ้นปี ภายในเดือนหน้า ตอนนัน้ เป็ นเดือนพฤศจิกายน บอก
ล่วงหน้าหนึ่งเดือน จะออกจากงาน ๓๑ ธันวาคม พอออกแล้ววันที่ ๑ ก็เริ่มต้นขังตัวเอง
อยู่ในบ้าน ตอนนัน้ อยู่คนเดียว ไม่มใี ครอยู่ดว้ ย เป็ นห้องแถวอยู่ในตลาดนาเกลือ ตอน
เช้าตื่นขึ้นมาก็จะนัง่ สมาธิ ท่องพระสูตรไปก่อน แล้วก็ดูลมหายใจเข้าออก หลังจากนัน้ ก็
ลุกขึ้นมา ล้างหน้าล้างตาทํากิจอย่างอืน่ ลงมาเดินจงกรม อ่านหนังสือธรรมะ สลับกับนัง่
สมาธิ ตอนนัน้ ก็กนิ อาหารวันละมื้อ แล้วก็ถอื ศีล ๘ ไม่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ แต่ก็ไม่เคยไปวัด ปฏิบตั ติ ามหนังสือ
ตัง้ ใจจะลองปฏิบตั สิ กั ปี หนึ่ง ดูวา่ จะไปถึงไหน พอครบเวลาปี หนึ่ง ก็ถามตัวเองว่าจะเอา
อย่างไรต่อไป เพราะเสบียงคือเงินทีม่ ไี ว้สําหรับใช้จ่ายค่าอาหารก็จะหมด ถ้าอยากจะ
ปฏิบตั ติ ่อก็ตอ้ งไปบวช ถ้าบวชจะมีเวลาปฏิบตั ไิ ด้เต็มที่ ถ้าไม่บวชก็จะไม่ได้ปฏิบตั ิ ต้อง
ไปทํางาน ใจหนึ่งก็ไม่อยากจะบวช กิเลสยังหวงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ความเป็ น
อิสรภาพทีจ่ ะไปไหนมาไหน เพราะคิดว่าการบวชเหมือนกับถูกจับเข้าขังอยู่ในกรง ก็เลย
ยังกล้าๆกลัวๆ ตอนนัน้ ก็ทรมานใจพอสมควร ตอนทีย่ งั ตัดสินใจไม่ได้ แต่พอตัดสินใจ
ได้แล้ว ก็โล่งอกไปเลย เบาใจ บวชก็บวช ก็เลยไปกราบปรึกษาพระทีอ่ ยู่วดั ใกล้บ้าน เป็ น
วัดทีม่ คี วามเคร่งครัดในพระธรรมวินยั เป็ นวัดทีช่ าวบ้านนับถือเลือ่ มใส ชื่อวัดช่องลมนา
เกลือ ไปกราบท่านเจ้าอาวาส ท่านเป็ นพระอุปชั ฌาย์ดว้ ย กราบเรียนว่าอยากจะบวช แต่
ไม่อยากจะทําพิธีกรรมต่างๆ อยากจะภาวนา เพราะกําลังปฏิบตั ติ ามแนวสติปฏั ฐาน ๔
อยู่
ท่านก็บอกว่า วัดของท่านมีพธิ ีกรรม มีกจิ นิมนต์ ถ้าบวชกับท่านก็ตอ้ งอยู่จาํ พรรษากับ
ท่าน ๕ พรรษาตามพระธรรมวินยั ท่านแนะนําว่า ถ้าอยากจะบวชแล้วภาวนา ให้ไปบวช
กับสมเด็จพระญาณสังวรฯทีว่ ดั บวรฯ ถ้าอยากจะไปภาวนาไปปฏิบตั ิ ท่านจะอนุญาตให้
ไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่มนั ่
นัน่ เป็ นครัง้ แรกทีไ่ ด้ยนิ ชือ่ ของหลวงปู่มนั ่
เพราะตอนทีป่ ฏิบตั นิ นั้ อาศัยหนังสือทีไ่ ด้มาจากประเทศศรีลงั กา เป็ นหนังสือทีค่ ดั มา
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จากพระสูตร เป็ นภาษาอังกฤษ ก็เลยไม่ทราบว่าพระปฏิบตั ใิ นประเทศไทย มีอยู่ทไ่ี หน
บ้าง ก็เลยมุง่ ไปทีว่ ดั บวรนิเวศฯ ก็ไม่รู้จกั สมเด็จพระญาณสังวรฯ แต่ทราบว่าทีน่ นั ่ มีพระ
ชาวต่างประเทศพํานักอยู่ ก็เลยไปหาพระชาวต่างประเทศรู ปหนึ่ง ท่านเป็ นชาวอังกฤษ
บวชมาได้ ๑๐ พรรษา ก็สนทนาธรรมกับท่าน เล่าให้ท่านฟังเป็ นภาษาอังกฤษ ท่านฟัง
แล้วท่านก็อาสาว่า จะไปกราบทูลสมเด็จพระญาณฯให้ เรื่องทีจ่ ะขอบวช
พอไปกราบทูลเสร็จ สมเด็จฯก็รบั สังให้
่ ไปเฝ้ า ท่านก็ถามคําสองคําว่า รู้จกั ใครในวัดนี้
ไหม ตอบท่านว่าไม่รู้จกั ใครเลย เพราะเพิง่ มาครัง้ แรก ท่านก็ถามว่ามีพ่อมีแม่หรือเปล่า
ตอบว่ามี ท่านก็บอกให้พามาพบหน่อย ก็เลยนัดวันพบ แล้วก็กลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่
คุณแม่ก็เลยให้พามากราบท่านสมเด็จฯ ท่านก็กาํ หนดวันบวชให้ เป็ นวันที่ ๑๙
กุมภาพันธ์ ให้บวชคู่กบั อีกคนหนึ่งทีบ่ วชชัว่ คราว บวชประมาณ ๑๕ วัน เขาพึง่ จบมาจาก
สหรัฐฯ จบปริญญาโท เป็ นลูกนายพล เวลาบวชเขาก็มแี ขกมาเยอะร่วม ๑๐๐ คน แต่เรา
มีเพียง ๔ คน มีพ่อมีแม่มนี อ้ งสาวแล้วก็ลูกพีล่ ูกน้องอีกคนหนึ่ง เพราะไม่ได้บอกใคร
ชอบทําอะไรเงียบๆ ตอนทีล่ าออกจากงานก็ไม่ได้บอกใคร ตอนทีอ่ ยู่บา้ นปฏิบตั ธิ รรมก็
ไม่ได้บอกใคร เพราะไม่รู้จะบอกทําไม ไม่มเี หตุผลอะไรทีต่ อ้ งบอก เป็ นเรื่องของเรา
ไม่ใช่เรื่องของคนอืน่ ก็ดอี ยู่อย่างหนึ่ง บวชแล้วก็ไม่มใี ครตามมายุ่ง ก็มคี นหนึ่งรู้ เขา
ต้องการให้เราไปทํางาน ก็ส่งโทรเลขมาตาม
พออยู่ทว่ี ดั บวรฯ ก็ทราบวิธที จ่ี ะไปวัดป่ าบ้านตาด ตอนนัน้ ก็ไม่รู้จกั วัดป่ าบ้านตาด มีพระ
ต่างประเทศจะไปทีน่ นั ่ บอกว่า เวลาไปวัดป่ าบ้านตาด ต้องเขียนจดหมายไปขออนุญาต
จากท่านอาจารย์ปญั ญาก่อน ท่านเป็ นพระชาวอังกฤษ พวกชาวต่างชาติจะติดต่อทางวัด
ผ่านท่านอาจารย์ปญั ญา ท่านจะไปกราบเรียนหลวงตาอีกทีหนึ่ง หลวงตาก็จะอนุญาต
เราก็เลยเขียนจดหมายไปหาท่านอาจารย์ปญั ญา เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ ท่านก็เลยไม่รู้วา่
เราเป็ นคนชาติไหน ใช้ช่อื อภิชาโตภิกขุ ท่านก็ไปกราบเรียนหลวงตาๆก็บอกว่าไปได้ พอ
ถึงเวลาเราก็ไป บวชวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ แล้วก็อยู่ทว่ี ดั บวรฯประมาณเดือนครึ่ง
ประมาณต้นเดือนเมษายน จําได้วา่ ก่อนวันจักรี ก็นงั ่ รถไฟขึ้นไป รถไฟออกตอนเย็นไป
ถึงนัน่ ก็เช้ามืด ทางวัดก็เมตตามีญาติโยมอุปฏั ฐากทีอ่ ยู่อดุ รฯ มารับไปส่งทีว่ ดั เลย
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ก็พอดีใกล้จะออกบิณฑบาต หลวงตาท่านก็พง่ึ ลงมา ก็เลยไปกราบท่าน ท่านก็พูดว่า อยู่
ไม่ได้นะ อยู่ได้ชวั ่ คราว กุฏไิ ม่วา่ ง เสร็จแล้วท่านก็ไม่พูดอะไร ต้องรีบเตรียมตัว
บิณฑบาต ก็อยู่ไปเรื่อยๆจนประมาณสัก ๑ เดือนก่อนจะเข้าพรรษา ท่านก็จะบอกพระ
ทีม่ าขออยู่จาํ พรรษาว่า องค์ไหนอยู่ได้ องค์ไหนอยู่ไม่ได้ พอมาถึงเราท่านก็บอกว่า ท่าน
จําได้ไหมว่าวันทีท่ ่านมานี้ ได้ตกลงกันไว้แล้วว่าอยู่ไม่ได้ อยู่ได้ชวั ่ คราว ดังนัน้ ท่านก็อยู่
ไม่ได้นะ หลวงตาท่านพูดอย่างนัน้ เสร็จแล้วหลวงตาก็แสดงธรรม เกือบ ๒ ชัว่ โมงก็จะ
เลิกประชุม ก็ลกุ ขึ้นมากราบพระพร้อมๆกัน ท่านก็พูดว่าท่านทีม่ าจากวัดบวรฯ ท่านจะ
อยู่ก็อยู่นะ ก็เลยได้อยู่ต่อ อยู่ทน่ี นั ่ ก็มกี ติกาว่า ถ้ายังไม่ได้ ๕ พรรษาก็จะไม่ให้ไปไหน
นอกจากมีเหตุคอขาดบาดตาย มีธุระจําเป็ นทีจ่ ะต้องไปทํา แต่ถา้ จะไปเทีย่ วทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี
ท่านจะไม่ให้ไป ให้อยู่ให้ได้ ๕ พรรษาก่อน ถ้าได้ ๕ พรรษาแล้ว ถ้าท่านยังเห็นว่าไม่ได้
เรื่อง ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ จะขอลาไปธุดงค์ ท่านก็จะไม่ให้ไป จะต้องให้ท่านอนุญาต
ก่อนว่าสมควรไปได้แล้วถึงจะไปได้
พออยู่ได้ ๕ พรรษา ก็ขอกราบลาท่านมาเยีย่ มบ้าน ท่านก็อนุญาตให้กลับมา พักได้
ประมาณ ๒ อาทิตย์ก็กลับ ตอนกลับก็แวะไปภาวนาทีเ่ ขือ่ นจุฬาภรณ์ ตอนนัน้ เป็ นเดือน
เมษายน ๒๕๒๓ อยู่ภาวนาได้ประมาณ ๑ อาทิตย์ ก็ได้ขา่ วเครื่องบินตก เครื่องบินทีค่ รู
บาอาจารย์ ๕ รูปโดยสาร ท่านมรณภาพ ก็เลยอยากจะกลับไปวัด ไม่ทราบว่าต้องช่วยทํา
อะไรบ้าง พอไปถึงวัดก็ทราบว่าท่านไม่ให้พระเณรไปช่วยทําอะไร ท่านต้องการให้พระ
เณรภาวนา เพราะงานข้างนอกเป็ นงานหยาบ งานข้างในเป็ นงานละเอียด ถ้ากําลังทํางาน
ข้างในแล้วออกไปทํางานข้างนอก ก็จะทําให้งานข้างในเสียได้ ท่านเลยไม่ให้พระเณรไป
มีแต่ท่านกับพระเถระรูปสองรูปไปดูแลงานของครูบาอาจารย์ทม่ี รณภาพไป นี่ก็เป็ นเหตุท่ี
ทําให้เราไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่ ตัง้ แต่เริ่มปฏิบตั มิ านี้ ก็ไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับงานต่างๆ
ตัง้ แต่ได้หนังสือธรรมะมาอ่าน หนังสือก็บอกให้เข้าข้างใน ปฏิบตั เิ ข้าข้างในอยู่ตลอด ไม่
มีเหตุดงึ ให้เราไปข้างนอก เราก็เป็ นคนนอกศาสนาด้วย ไม่ได้อยู่ในบ้านทีน่ บั ถือ
พระพุทธศาสนา ทีไ่ ปวัดเป็ นประจํา ไปประกอบพิธีกรรมต่างๆ งานบุญต่างๆ ก็เลยไม่มี
ความผูกพันกับพิธีกรรมและงานบุญต่างๆ
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พอมาสัมผัสรับรู้เรื่องของพระศาสนา ก็มารู้เรื่องการภาวนาเลย ก็เลยไม่ตอ้ งผ่านเรื่อง
พิธีกรรมเรื่องการทําบุญต่างๆ พอเริ่มปฏิบตั แิ ล้ว ก็จะเอาแต่เดินจงกรมนัง่ สมาธิเท่านัน้
ไปอยู่วดั ของหลวงตาท่านก็ให้ทาํ อย่างนัน้ ท่านไม่ให้ไปไหน ไม่ให้ทาํ งานอืน่ ท่านเข้มงวด
มากเรื่องงานภายนอกสําหรับพระเณร ถ้าจะทําก็ทาํ เท่าทีจ่ าํ เป็ นจริงๆ เช่นทําไม้กวาด ปี
หนึ่งก็จะต้องไปตัดกิง่ ไผ่กนั ต้องใช้กบไสแก่นขนุนไว้สําหรับซักย้อมจีวร ทุก ๑๕ วันจะ
ซักย้อมจีวรกันครัง้ หนึ่ง จะทําพร้อมกันทัง้ วัด นอกจากนัน้ ก็จะทําข้อวัตรต่างๆ คือ
บิณฑบาต ปัดกวาด ทําความสะอาดศาลา ตอนเช้าฉันเสร็จก็ช่วยกันกวาดถูศาลา ตอน
บ่ายก็ฉนั นํา้ ปานะ ปัดกวาด แล้วก็สรงนํา้ จากนัน้ ก็เดินจงกรมนัง่ สมาธิ วันทีม่ ปี ระชุมก็
จะไปรวมกันทีศ่ าลาตอนก่อนคํา่
สมัยนัน้ หลวงตาจะเรียกประชุมประมาณอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ ตอนนัน้ ร่างกายท่านยัง
แข็งแรง ไม่มญี าติโยมไปมาก ช่วงเสาร์อาทิตย์จะมีญาติโยมจากอุดรฯมาสัก ๒ - ๓ เจ้า
มาใส่บาตร ส่วนใหญ่จะได้อาหารจากบิณฑบาต เสริมด้วยอาหารจากโรงครัว และผลไม้
ทีป่ ลูกไว้ในวัด พวกกล้วยมะละกอสับปะรดมะม่วง แล้วแต่ฤดู ไม่มภี ารกิจมาก ฉัน
เสร็จเร็ว แยกกันกลับไปทีพ่ กั เร็ว มุง่ ไปทีก่ ารภาวนาอย่างเดียว เดินจงกรมนัง่ สมาธิ
เวลาพระออกมาเพ่นพ่านก็จะถูกไล่ไปภาวนา ถ้าออกมาเพ่นพ่านบ่อยๆก็ไล่ออกจากวัด
เลย ถ้าภาวนาไม่เป็ นจะเครียด เพราะไม่มอี ะไรให้ทาํ ถ้าภาวนาเป็ นก็จะได้ประโยชน์มาก
ได้ภาวนาอย่างเต็มที่ งานภายนอกท่านไม่ส่งเสริม เวลาจะสร้างกุฏแิ ต่ละครัง้ ท่านต้อง
พิจารณาว่าจําเป็ นจริงๆ ถึงจะให้สร้าง ท่านต้องการให้มเี วลาภาวนามากๆ พระเณรท่านก็
ไม่รบั มากเกินไป เพราะว่า ๑. ถ้ามีมากก็ตอ้ งสร้างทีอ่ ยู่เพิม่ ๒. มีมากก็จะควบคุมอย่าง
ใกล้ชิดไม่ได้ สมัยทีเ่ ราไปตอนแรกท่านรับพระประมาณ ๑๖ หรือ ๑๗ รู ป ต่อมาท่านก็
รับเพิม่ เป็ น ๑๘ – ๑๙ เนื่องจากครู บาอาจารย์ต่างๆ ได้มรณภาพไปตามลําดับ พระเณร
จึงมุง่ มาทีว่ ดั ป่ าบ้านตาดมากขึ้น ท่านก็เลยเมตตารับมากขึ้น ปี ทเ่ี ราออกมาก็รบั ประมาณ
๒๕ รู ป
อยู่ทน่ี นั ่ ได้ ๙ พรรษา พอได้ ๕ พรรษาก็ลากลับมาเยีย่ มบ้านครัง้ หนึ่ง พอออกพรรษา ๘
ก็ขอลาออกมาภาวนาแล้วก็มาเยีย่ มบ้านด้วย เป็ นปลายปี ๒๕๒๕ มาแวะเยีย่ มบ้านก่อน
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แล้วก็มาทีว่ ดั ญาณฯ มาเป็ นครัง้ แรก ได้ยนิ ว่าสมเด็จพระญาณสังวรฯเป็ นผูส้ ร้างวัดนี้
หลวงปู่เจีย๊ ะเคยมาอยู่เป็ นเจ้าอาวาส ก็เลยมาดูวา่ เป็ นอย่างไร พักอยู่ได้ประมาณ ๒
อาทิตย์ แล้วก็กลับไปพักอยู่ทส่ี วนของวัดช่องลมประมาณ ๓ เดือน แล้วก็เดินทาง
กลับไปวัดป่ าบ้านตาด กลับไปจําพรรษาปี ๒๕๒๖ เป็ นพรรษาที่ ๙ ออกพรรษาทางบ้าน
ก็ส่งข่าวมาว่าพ่อไม่สบาย ก็เลยขอลาท่านออกมา เพือ่ จะมาอยู่ใกล้พ่อดูแลพ่อ มาพักอยู่
ทีว่ ดั โพธิสมั พันธ์ในเมืองพัทยา ก่อนจะเข้าพรรษาพ่อก็ถงึ แก่กรรม ก็เลยไม่ได้กลับ ออก
พรรษารับกฐินเสร็จแล้ว ก็มาอยู่ทว่ี ดั ญาณฯในปลายปี ๒๕๒๗
พรรษาที่ ๑๐ จําพรรษาอยู่ทว่ี ดั โพธิสมั พันธ์ในเมืองพัทยา พรรษา ๑ ถึง ๙ จําพรรษาอยู่
ทีว่ ดั ป่ าบ้านตาด พรรษา ๑๑ ถึง ๓๗ อยู่ทว่ี ดั ญาณฯ มาอยู่ทว่ี ดั ญาณฯตัง้ แต่ปลายปี
๒๕๒๗ ตอนต้นก็พกั อยู่ข ้างล่าง พอปี ๒๕๓๐ ก็ยา้ ยขึ้นมาอยู่บนเขาชีโอน ช่วงนัน้ หลวง
ตาท่านก็มาพักอยู่ทส่ี วนของวัดช่องลม ท่านก็จะแวะมาดู มีอยู่ครัง้ หนึ่งท่านมาปลีกวิเวก
โรคหัวใจกําเริบ ท่านอยากจะหาทีส่ งบ ท่านมาตอนช่วงบ่ายๆ มาองค์เดียว ท่านบอกว่า
จะมาพักบนเขา พอลงจากรถท่านก็ช้ มี าทีศ่ าลาหลังนี้และบอกว่าจะพักทีน่ ่ี ก็เลยจัดให้
ท่านพักบนศาลานี้ ท่านบอกว่าพรุ่งนี้ท่านจะไม่ฉนั ท่านต้องการความสงบอย่างเดียว
วันรุ่งขึ้นก็มญี าติโยมมารับท่านกลับไป เวลาท่านผ่านมาทางนี้ ท่านก็จะแวะมาอยู่เรื่อยๆ
ปี สองปี ท่านก็แวะมาครัง้ หนึ่ง มีอยู่ครัง้ หนึ่งทราบว่าท่านจะมาพักทีส่ วนของวัดช่องลม ก็
เลยไปรอรับท่านและกราบท่านทีน่ นั ่ ตัง้ แต่ออกมาก็ได้พบได้กราบท่านอยู่เรื่อยๆ ก็เลย
ไม่ได้กลับไปทีว่ ดั ป่ าบ้านตาดอีกเลย ตัง้ แต่ปลายปี ๒๕๒๖ มานี่ ยังไม่เคยกลับไปทีว่ ดั
ป่ าบ้านตาดเลย ความสําคัญของวัดป่ าบ้านตาด อยู่ตรงทีเ่ ป็ นสถานทีท่ ส่ี งบ มีครูบา
อาจารย์คอยสอน คอยแก้ปญั หาต่างๆให้ ถ้าอยู่ทไ่ี หนทีส่ งบก็เหมือนกับอยู่ทว่ี ดั ป่ าบ้าน
ตาด นี่ก็เป็ นนิทานเล่าให้ฟงั พอดีตรงกับวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
การปฏิบตั นิ ้ ี ถ้ามีสถานทีด่ ี มีครูบาอาจารย์ทร่ี ู้ทางนี้ มีความพากเพียรทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคํา
สอน ผลจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน เพราะผลเกิดจากเหตุ เหตุก็คอื ความรู้
ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ต้องมีครูบาอาจารย์ทผ่ี า่ นมาแล้วคอยสอน ถึงจะมีความรู้ความเห็นที่
ถูกต้อง ถ้าผูป้ ฏิบตั มิ คี วามพากเพียร เข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ แล้วก็มสี ถานทีๆ่ เหมาะ
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ต่อการปฏิบตั ิ ไม่มอี ะไรต่างๆมาดึงใจไปจากการภาวนา เช่นงานก่อสร้างต่างๆ งานบุญ
งานกุศลต่างๆ ได้เดินจงกรม ได้นงั ่ สมาธิ ได้ปลีกวิเวก ได้รบั อุบายต่างๆ จากผู ้ทีไ่ ด้รบั
ผลมาแล้ว ก็จะได้ผลอย่างรวดเร็ว อุบายทีไ่ ด้จากการไปอยู่ทว่ี ดั ป่ าบ้านตาด ก็คอื การอด
อาหาร ตอนทีศ่ ึกษาและปฏิบตั เิ องนี้ ยังไม่เคยทราบเรื่องการอดอาหาร แต่พอไปอยู่ทว่ี ดั
ป่ าบ้านตาดแล้ว ใหม่ๆก็ไม่รู้วา่ พระท่านอดอาหารกัน บางวันพระบางรู ปอยู่ๆท่านก็
หายไป คิดว่าท่านลาไปธุระ พอถามท่านก็บอกว่าไปอดอาหาร
เวลาทีอ่ ดอาหารไม่ตอ้ งออกมาทํากิจร่วมกับหมูค่ ณะ ไม่ตอ้ งมาทํากิจกรรมบนศาลา ไม่
ต้องออกไปบิณฑบาต แม้แต่การปัดกวาดของส่วนรวมก็ไม่ตอ้ งทํา ทําแต่เฉพาะส่วนของ
ตน ท่านเน้นให้ปลีกวิเวก ไม่ให้มาคลุกคลีกนั ไม่ให้มาสัมผัสรับรู้กบั รูปเสียงกลิน่ รส
ต่างๆ ถ้าอดอาหารก็ให้ภาวนาอย่างเดียว เวลาอดอาหารนี้ จะสร้างภาวะกดดันขึ้นมา คือ
สร้างความทุกข์ข้นึ มา คือความหิว ถ้าหิวแล้วก็มวี ธิ ีแก้อยู่ ๒ วิธี คือ ๑. ต้องหาอาหารมา
รับประทาน ๒. ต้องดับความหิวทีเ่ กิดจากความคิดปรุงแต่งของใจ ถ้าอดอาหารก็จะไม่
หาอาหารมาดับความหิว ก็มอี ยู่ทางเดียวคือ ต้องดับความหิวด้วยการภาวนา ทําใจให้
สงบ เพราะความหิว ๙๐ เปอร์เซ็นต์ออกมาจากใจ ไม่ได้ออกจากร่างกาย ความหิวของ
ร่างกายมีนาํ้ หนักเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ความหิวทีเ่ กิดจากความคิดปรุงแต่งนี้มี
นํา้ หนัก ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ถา้ นึกถึงอาหาร นํา้ ลายก็จะไหลแล้ว
ดังนัน้ เวลาอดอาหาร ก็เหมือนกับขึ้นเวทีแล้ว ไม่ได้ชกกระสอบทรายแล้ว ชกกับกิเลส
ตัณหาแล้ว จะอยู่แบบสบายๆไม่ได้ ต้องเข้มงวดกวดขันกับการนัง่ สมาธิเดินจงกรม ถ้า
นัง่ แล้วเมือ่ ยก็เดินจงกรม เดินจงกรมแล้วเมือ่ ยก็กลับไปนัง่ ต่อ ก็เลยเป็ นการบังคับให้ทํา
ความเพียรไปในตัว เหมือนนักมวยทีข่ ้นึ เวทีแล้ว จะยืนเก้ๆกังๆไม่ได้ จะต้องใช้
ความสามารถเอาชนะคู่ต่อสูใ้ ห้ได้ เวลาอดอาหารก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา คือความหิว ก็
ต้องภาวนาเท่านัน้ พอจิตสงบความหิวก็จะหายไป ออกมาเดินจงกรมได้สบาย พอเดินไป
ได้สกั ระยะหนึ่งกําลังของสมาธิก็จะหมดไป ความคิดปรุงแต่งก็จะคิดถึงอาหารอีกแล้ว ก็
ต้องกลับไปนัง่ สมาธิใหม่ พอจิตสงบความหิวก็หายไปอีก พอนัง่ แล้วเมือ่ ยก็ลกุ ขึ้นมาเดิน
จงกรมต่อ ทําอย่างนี้สลับกันไป ทัง้ วันทัง้ คืน ก็เลยได้ภาวนาอย่างต่อเนื่อง จิตถูก
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ควบคุมด้วยสติดว้ ยปัญญาอยู่ตลอดเวลา
บางทีก็ตอ้ งพิจารณาความเป็ นปฏิกูลของ
อาหาร เวลาคิดถึงอาหารทีอ่ ยู่ในจาน ก็ตอ้ งนึกถึงอาหารทีอ่ ยู่ในปาก อยู่ในท้อง เวลา
ออกมาจากร่างกาย ก็จะหยุดความคิดปรุงแต่งเรื่องอาหารได้เป็ นพักๆ พอคิดถึงอาหาร
ชนิดนัน้ ชนิดนี้ป ั๊บ ก็ตอ้ งนึกถึงเวลาอยู่ในปากอยู่ในท้อง และเวลาออกมาจากร่างกาย
แล้วความอยากทีจ่ ะรับประทานอาหารก็จะหายไป
เราจึงต้องสร้างภาวะทีก่ ดดันจิตใจ เพือ่ เราจะได้ผลิตธรรมะออกมาต่อสู ้ ผลิตปัญญา
ผลิตสมาธิ ผลิตสติ ถ้าอยู่ในสภาพทีส่ บายๆ กิเลสจะออกมาเพ่นพ่าน วันทีฉ่ นั อาหาร
เวลากลับมาถึงกุฏจิ ะง่วงเลย จะหาหมอนก่อน ไม่อยากเดินจงกรมนัง่ สมาธิ ถ้านัง่ ก็นงั ่
ได้เดีย๋ วเดียว แล้วก็คอพับ ถ้าได้ผลดีจากการอดอาหาร ก็จะใช้การอดอาหารเป็ น
เครื่องมือสนับสนุนความเพียรไป อดบ้างฉันบ้างสลับกันไป อดทีละ ๓ วันบ้าง ๕ วัน
บ้างแล้วก็กลับมาฉัน ๒ วัน แล้วก็กลับไปอดใหม่ ท่านเตือนให้สงั เกตดูธาตุขนั ธ์ดว้ ย ว่า
เสียหายหรือเปล่า ถ้าอดมากเกินไปก็จะทําให้ทอ้ งเสียได้ ต้องคอยสังเกตดู บางครัง้ ก็
ลองดูวา่ จะอดไปได้สกั กี่วนั ก็ได้ ๗ วันบ้าง ๙ วันบ้าง มากไปกว่านัน้ จะไม่ได้ผล เพราะ
ไม่ได้ภาวนา จะนอนมากกว่า ตอนนัน้ ไม่หวิ มาก จะหิวมากช่วง ๓ วันแรก หลังจากนัน้
จะอ่อนเพลีย อดครัง้ ละ ๕ วันนี้กาํ ลังดี ๓ วันแรกจะทรมานหน่อย เพราะช่วง ๓ วัน
แรกจะหิวมาก พอผ่าน ๓ วันไปแล้วความหิวจะเบาลง
ตอนอดอาหารท่านก็อนุญาตให้ฉนั นมได้บา้ ง สมัยนัน้ ไม่มนี มกล่อง มีนมข้นชงกับโอวัล
ติน ก็ฉนั วันละถ้วย ก็ช่วยทําให้ไม่อ่อนเพลียมากเกินไป ตอนบ่ายก็ฉนั นํา้ ปานะ บางครัง้
หลวงตามีช็อกโกแลตมาแจก ท่านมักจะแจกให้กบั พระทีอ่ ดอาหาร พระทีไ่ ม่อดจะไม่
ค่อยได้ ใครอยากจะฉันช็อกโกแลตก็ตอ้ งอดอาหาร เวลาอดอาหารก็ดอี ยู่อย่างหนึ่ง ไม่
ต้องไปเจอเสือทีบ่ นศาลา เวลาไปฉันแต่ละวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ ต้องขึ้นศาลาไปเจอ
เสือ ถ้าไม่อยากเจอเสือก็ตอ้ งอดอาหาร พระเณรจึงอดอาหารกันมาก อดกันบ่อย ในช่วง
เข้าพรรษานี้บางทีหายไปทีครึ่งวัด ถ้าไม่อดออกมาฉันจะโดนเสือคําราม หลวงตาท่าน
ต้องการให้พระภาวนากัน
ถาม กลางคืนเสือเดินตรวจหรือไม่คะ
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ตอบ ท่านเดินเงียบๆ ถ้าจะแอบไปคุยกันต้องซ่อนรองเท้าไว้ ถ้าท่านเห็นมีรองเท้า
หลายคู่ ท่านก็รู้วา่ มีพระมาคุยกัน มาสังสรรค์กนั
ส่วนใหญ่เราจะไม่ไปคุยกับใคร เพราะติดภาวนา จะคุยบ้างก็ช่วงตอนปัดกวาด
ตอนสรงนํา้ คุยกันนิดหน่อย เสร็จกิจแล้วก็แยกกัน แต่จะไม่ไปนัง่ คุยทีก่ ฏุ ิ
เพราะติดพันกับการภาวนา แล้วก็อ่านหนังสือธรรมะของท่าน อ่านหนังสือประวัติ
หลวงปู่มนและปฏิ
ั่
ปทาฯ ความรู้จากหนังสือก็มาเสริมกับความรู้ทท่ี ่านเทศน์ อ่าน
วันละชัว่ โมง เวลาอ่านนี้ก็นงั ่ ขัดสมาธิอ่าน ก็เหมือนกับนัง่ ฟังเทศน์ สมัยนัน้ ในวัด
ยังไม่มเี ครื่องเล่นเทป ก็ใช้อ่านหนังสือเอา อ่านไปจิตก็เย็นสบาย เกิดปัญญาด้วย
เกิดความเข้าอกเข้าใจ ในวิธีการปฏิบตั ขิ ้อธุดงควัตรต่างๆ เข้าใจว่าทําไมต้องถือ
ธุดงควัตร ก็เพราะเป็ นเครื่องมือปราบกิเลสและเสริมความเพียร เช่นการฉันมื้อ
เดียวนี้ เป็ นการตัดกิเลสคือกามฉันทะ ความอยากในรสในกลิน่ ในรูปของอาหาร
ให้ฉนั อาหารเหมือนกับฉันยา ถ้าติดในรสในกลิน่ ในรูปของอาหาร ท่านก็ให้เอา
อาหารรวมกันแล้วก็คลุกกันในบาตร ให้คดิ ว่าต่อไปก็จะต้องลงไปรวมกันในท้อง
ไม่ให้มอี ารมณ์กบั อาหาร ฉันแบบฉันยา ให้อม่ิ ท้องก็ใช้ได้แล้ว จะเป็ นอาหารชนิด
ใดก็ไม่สาํ คัญ ถ้าไม่ทาํ ให้ทอ้ งเสียเจ็บไข้ได้ป่วย การฉันมื้อเดียว ฉันในบาตร
เป็ นเครื่องมือปราบกิเลส ทีเ่ กี่ยวกับการฉันอาหาร
การถือผ้าบังสุกลุ ก็ให้ยนิ ดีตามมีตามเกิด สมัยพุทธกาลไม่มผี า้ เป็ นผืน ต้องไป
เก็บเศษผ้าทีท่ ้งิ ตามป่ าช้า เรียกว่าผ้าบังสุกลุ มาสะสมไว้ พอได้จาํ นวนพอกับการ
ตัดเย็บจีวรก็เอามาตัดเย็บ ไม่ตอ้ งเป็ นผ้าใหม่ ให้เอามาเพือ่ ปกปิ ดอวัยวะของ
ร่างกาย และป้ องกันร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่ วย ให้มเี พียง ๓ ผืนก็พอแล้ว คือมี
ผ้านุ่งเรียกว่าสบง ผ้าห่มเรียกว่าจีวร ผ้าห่มกันหนาวเรียกว่าสังฆาฏิ รวมกัน
เรียกว่าผ้าไตร เป็ นผ้าทีจ่ ะต้องรักษา ไปไหนก็จะต้องเอาติดตัวไปด้วย สมัยก่อน
ถ้าไปตากหรือไปวางไว้ทีห่ ่างจากสายตา ก็อาจจะหายได้ เพราะผ้าเป็ นของหายาก
อาจจะถูกขโมยไป ก็เลยต้องรักษาผ้าให้อยูใ่ กล้ตัวตลอดเวลา
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ถ้าไม่ได้อยู่ศึกษากับผูท้ ไ่ี ด้ผ่านมานี้ จะไม่รู้คุณค่าของข้อวัตรปฏิบตั ติ ่างๆ ก็จะ
ปฏิบตั ไิ ปตามความรู้สกึ นึกคิดของเรา ซึง่ เป็ นความรู้สกึ ของกิเลสนัน่ เอง ถ้ายัง
ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน แล้วไปปฏิบตั ติ ามลําพัง ส่วนใหญ่จะหลงทางกัน
ถ้าไม่หลงก็จะเสียเวลามาก แต่จะหันกลับมาได้ เพราะมีปญั ญา อย่าง
พระพุทธเจ้าก็หลงเหมือนกัน เพราะไม่มคี รูบาอาจารย์คอยสังสอน
่
ก็เลยปฏิบตั ิ
แบบสุดโต่ง อดอาหารก็อดจนเกินความพอดี ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่ท่าน
ฉลาด พอรู้วา่ ไปทางนี้เป็ นทางตัน ไม่ใช่ทาง ท่านก็ยอ้ นกลับมา ย้อนกลับมาเสวย
พระกระยาหาร พวกปัญจวัคคียท์ เ่ี ลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็เสือ่ มศรัทธา
คิดว่ายอมแพ้ ไม่พากเพียรต่อไป ไม่ยอมตาย กลัวตาย ต้องกลับมาเสวยพระ
กระยาหาร แต่ความจริงพระองค์ไม่กลัวตาย
ทรงเห็นว่าความตายของร่างกาย ไม่ได้ฆ่ากิเลส ไม่ได้ทาํ ให้เกิดดวงตาเห็นธรรม
เห็นอริยสัจ ๔ ธรรมทีจ่ ะดับความทุกข์ทงั้ หลายให้หมดไปจากใจ การอดอาหาร
โดยไม่ได้ภาวนานี้ ไม่เกิดประโยชน์อะไร การอดอาหารเป็ นอุบายสนับสนุนการ
ภาวนา ถ้าอดอาหารเฉยๆ เหมือนพวกอดอาหารประท้วงทางการเมืองนี้ จะไม่ได้
บรรลุธรรม อดอาหารแต่ไม่ได้ภาวนา ไม่เกิดประโยชน์อะไร การอดอาหารนี้ก็
เพือ่ สนับสนุนการภาวนา อย่างทีถ่ อื ศีล ๘ นี้ก็เป็ นการอดอาหารแบบเบาๆ คือ
จากการเคยรับประทาน ๓ มื้อก็ลดลงเหลือ ๒ มื้อ หรือ ๑ มื้อ คือไม่รบั ประทาน
หลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว เป็ นการตัดกําลังของกามฉันทะ คือความอยากในรูป
เสียงกลิน่ รสของอาหาร รับประทาน ๒ หรือ ๑ มื้อก็ยงั มากเกินไป ต้องอดสัก ๓
วัน ๕ วันถึงจะดี ถึงจะขยันหมันเพี
่ ยรจริงๆ เพราะเหมือนเข้าสนามรบแล้ว จะ
นัง่ ๆนอนๆไม่ได้ เพราะกิเลสต่อยเราอยู่ทกุ ขณะเลย ปรุงแต่งเรื่องอาหารชนิดนัน้
อาหารชนิดนี้ข้นึ มาอยู่เรื่อยๆ
ถ้าไม่ภาวนาก็จะอดอาหารไม่ได้ ก็เลยต้องภาวนาควบคุมความคิดปรุงแต่ง หรือ
ต้องย้อนความคิดปรุงแต่ง ถ้าคิดถึงอาหาร ก็ตอ้ งคิดถึงอาหารในอีกรู ปแบบหนึ่ง
ในขณะทีอ่ ยู่ในปาก เวลาเคี้ยวผสมกับนํา้ ลาย ถ้าคายออกมาจะตักเข้าไปในปาก
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ใหม่ได้หรือไม่ หรือเวลาทีอ่ ยู่ในท้องแล้วอาเจียนออกมา ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้ว
การอดอาหารจะไม่เป็ นปัญหา เพราะมียาแก้กนั ถ้าไม่มยี าแก้ จะอดไม่ได้ จะ
ฟุ้งซ่านทนไม่ได้ แสดงว่าไม่ถูกกับจริต ความจริงไม่ถูกกับความสามารถมากกว่า
ไม่สามารถผลิตธรรมโอสถ คือยาแก้ความหิวนี้ได้ ถ้าสามารถพิจารณาความเป็ น
ปฏิกูลของอาหารได้ เวลาคิดถึงอาหารต่างๆ ก็จะลบภาพอาหารทีเ่ อร็ดอร่อยได้
พอนึกถึงอาหารทีอ่ ยู่ในปากในท้อง ความอยากรับประทานก็จะหายไป จิตก็จะ
สงบตัวลง พอทําบ่อยๆก็จะสงบอย่างต่อเนื่อง นัง่ เฉยๆก็สงบ ไม่ตอ้ งพุทโธ
ความสงบจะคืบเข้ามาเอง เหมือนกับหมอกทีค่ บื เข้ามา เพราะเคยสงบมาแล้ว
การมีอบุ ายวิธีจะช่วยเร่งความเพียร จะเร่งให้ผลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าปฏิบตั ิ
แบบสบายๆ ก็เหมือนกับนัง่ รถธรรมดา จอดทุกสถานี แต่ถา้ นัง่ รถด่วนจะจอด
เพียงไม่ก่สี ถานี จะไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็ว ผูป้ รารถนาความหลุด
พ้นอย่างรวดเร็วต้องกล้าหาญ ทีจ่ ะใช้อบุ ายต่างๆ มาเสริมในการภาวนา ต้อง
สร้างสนามสอบขึ้นมา อย่ารอให้สนามสอบมาหา เพราะกว่าจะมาหาจะนาน
เกินไป เช่นรอให้ความตายมาหา อาจจะอีกหลายปี ต้องไปหาความตาย ต้องไป
หาสถานทีท่ ท่ี า้ ทายต่อความเป็ นความตาย เพือ่ จะได้พสิ ูจน์ดูวา่ จะดับความกลัว
ตายได้หรือเปล่า ความกลัวตายก็เกิดจากความอยากอยู่ ความหลงว่าร่างกาย
เป็ นตัวเราของเรา ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ต้อง
ตายไปในทีส่ ุด ช้าหรือเร็ว ถ้าอยากจะอยู่อย่างสบายไม่กลัวตาย ก็ตอ้ งแก้ปญั หา
นี้ก่อนทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์จริง ต้องไปหาทีๆ่ น่ากลัว ไปหาทีๆ่ ทําให้เกิดความกลัว
สุดขีด แล้วก็ใช้ปญั ญาพิจารณาปล่อยวางร่างกาย พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตวั เรา
ของเรา เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ร่างกายเกิดมาแล้วก็ตอ้ งตายอย่างแน่นอน ถ้า
ตอนนี้ร่างกายจะตายก็ให้ตายไป พอยอมตายปั๊บความกลัวตายก็จะหายไป ที่
พระไปอยู่ในป่ าในเขากัน ก็เพือ่ ทีจ่ ะหาสนามสอบ ถ้าปฏิบตั อิ ยู่ในวัดค่อนข้างจะ
ปลอดภัย แต่วดั ป่ าบางวัดตอนกลางคืนก็น่ากลัวเหมือนกัน ออกมาเดินตอน
กลางคืนไม่ตอ้ งฉายไฟ เพือ่ พิสูจน์วา่ กลัวหรือไม่กลัวก็ได้
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นอกจากรู้ขนั้ ตอนของการปฏิบตั แิ ล้ว เช่นรู้วา่ ต้องภาวนา ต้องเจริญสติ ต้องนัง่
สมาธิ ต้องเดินจงกรมแล้ว ก็ตอ้ งหามาตรการเข้มข้นมาเสริม ปฏิบตั อิ ยู่ทบ่ี า้ นกับ
การปฏิบตั ใิ นป่ านี้ ภาวะเหตุการณ์ไม่เหมือนกัน ฉันตามปกติ กับการอดอาหารก็
ต่างกัน นัง่ ให้เจ็บแล้วปล่อยให้หายไปเอง ไม่ตอ้ งเปลีย่ นอิริยาบถก็เช่นกัน
อยากจะได้ผลดี ก็ตอ้ งลุย ต้องสู ้ เจ็บแล้วอย่าลุก นัง่ ต่อไป ใช้อบุ ายของสมาธิ
หรือใช้ปญั ญาพิจารณา ให้ปล่อยวางความเจ็บ ไม่ให้ใจวุน่ วายกับความเจ็บ
ปล่อยวางความเจ็บ เหมือนกับปล่อยวางคนนัน้ คนนี้ ไม่ไปยุ่งกับเขา ถ้าไม่ไปยุ่ง
ก็จะไม่วนุ่ วายใจ ทีว่ นุ่ วายเพราะไปยุ่งกับเขา ความเจ็บของร่างกายก็เหมือนกับ
คนทีเ่ ราไปยุ่งด้วย ถ้าไม่ไปยุ่งกับเขา เขาจะทําอะไรก็ปล่อยให้เขาทําไป ปล่อยให้
เขาด่าให้เขาชมไป ถ้าไม่ถอื สาก็จะไม่เป็ นปัญหา ถ้าถือสาก็จะวุน่ วายใจ เวทนาก็
เหมือนกัน เหมือนคนด่าคนชม เวทนามีทงั้ สุขมีทงั้ ทุกข์ ถ้ารับสุขได้ทาํ ไมรับทุกข์
ไม่ได้ เป็ นเวทนาเหมือนกัน เหมือนกับเสียงด่ากับเสียงชมนี้ รับเสียงชมได้ทาํ ไม
รับเสียงด่าไม่ได้ เป็ นเสียงเหมือนกัน ปัญหาไม่ได้อยู่ทเ่ี ขา แต่อยู่ทเ่ี รา ไปรักไป
ชังเขา ก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มาในใจ ความเจ็บกับความสุขของร่างกายก็
เหมือนกัน ถ้าไม่ไปรักไปชังก็จะไม่เป็ นปัญหา
ปัญหาคือความทุกข์อยู่ทใ่ี จ ไม่ได้อยู่ทเ่ี วทนา เราจะทุกข์หรือไม่ อยู่ทเ่ี รา ถ้าไป
รักไปชังก็จะทุกข์ เวลาเสียสิง่ ทีร่ กั ไปก็จะทุกข์ ถ้าพบกับสิง่ ทีช่ งั ก็จะทุกข์ ถ้าไม่รกั
ไม่ชงั เวลาเจอก็จะไม่ทกุ ข์ เพราะฉะนัน้ อย่าไปรักสุขเวทนา อย่าไปชังทุกขเวทนา
ให้สลับกัน ให้ชงั สุขเวทนา ให้รกั ทุกขเวทนา ใจจะได้อยู่ตรงกลาง รู้เฉยๆ ทุกข์ก็
ได้สุขก็ได้ ด่าก็ได้ชมก็ได้ เพราะเป็ นเสียงเท่านัน้ เอง เวทนาก็เป็ นโผฏฐัพพะ เวลา
ร่างกายสัมผัสกับของแข็งนานๆ ก็แสดงอาการเจ็บออกมา ก็รบั รู้ไป ถ้าไม่ไปรัก
ไปชัง ใจจะไม่กระเพือ่ ม ใจจะสบาย แต่ตอ้ งมีฐานคือมีสมาธิ ถ้าไม่มเี วลาสัมผัส
อะไรนิดอะไรหน่อยจะกระเพือ่ มทันที เพราะไม่มคี วามหนักแน่น ไม่เป็ นอุเบกขา
ต้องทําใจให้หนักแน่น เป็ นอุเบกขาก่อน ด้วยการทําสมาธิ พอใจสงบแล้ว จะมี
ความหนักแน่น มีอเุ บกขานิ่งเฉย พอสอนให้ใจนิ่งเฉยกับอะไร ก็จะนิ่งเฉยได้ ให้
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นิ่งเฉยกับคําด่าก็น่งิ ได้ ให้น่งิ เฉยกับความเจ็บปวดของร่างกายก็น่งิ ได้ สมาธิจงึ
เป็ นธรรมทีส่ าํ คัญมากต่อการเจริญปัญญา
เจริญปัญญาก็เพือ่ ปล่อยวางสิง่ ต่างๆ ปล่อยวางขันธ์ ปล่อยวางเวทนา ปล่อยวาง
ร่างกาย เวลาเผชิญความตายก็สอนให้ใจนิ่งๆได้ ปล่อยให้ร่างกายตายไป เรา
ไม่ได้เป็ นร่างกาย ไม่ตอ้ งกลัว ถ้าใจไม่น่งิ ไม่มสี มาธิใจจะกระโดด พอเจออะไร
น่ากลัวก็จะวิง่ อ้าวไปเลย ความกลัวมีพลังมาก ถ้ามีสมาธิก็จะหยุดความกลัวได้
ถ้าปัญญาสังให้
่ ปล่อยวาง ก็จะปล่อยได้ ถ้าไม่ปล่อยก็จะทุกข์ไปเปล่าๆ ถ้าจะใช้
ปัญญาให้ได้ผลต้องมีสมาธิ ถ้าไม่มสี มาธิถงึ แม้จะรู้วา่ ความตายเป็ นธรรมดา ก็ทาํ
ใจไม่ได้ ความเจ็บเป็ นธรรมดาก็ทาํ ใจไม่ได้ เพราะใจไม่หนักแน่นไม่น่งิ พอ ต้อง
ทําใจให้น่ิงก่อน สมัยนี้จะหลงผิดกัน คิดว่าไม่ตอ้ งมีสมาธิ ใช้ปญั ญาเลย แล้วมี
ใครบรรลุกนั บ้างหรือเปล่า พวกทีใ่ ช้ปญั ญาอย่างนี้ ถ้านัง่ สมาธิไม่ได้แล้วจะไป
เจริญปัญญาเลยนี่ ทําไม่ได้หรอก เหมือนคนทีเ่ ดินไม่ได้ จะวิง่ ได้อย่างไร ก่อนจะ
เดินได้ ก็ตอ้ งยืนก่อน
ก่อนจะมีสมาธิได้ ก็ตอ้ งมีสติก่อน ถ้าไม่มสี ติจะทําให้ใจสงบไม่ได้ ถ้าใจไม่สงบ
ไม่น่ิงไม่หนักแน่น จะสอนใจให้ปล่อยวางก็ปล่อยไม่ได้ พอสัมผัสรับรู้อะไร จะ
รักจะชังจะอยากขึ้นมาทันที ถ้าสัมผัสของชอบก็อยากได้ทนั ที ถ้าสัมผัสของ
เกลียดก็อยากจะหนีทนั ที แต่ถา้ มีสมาธิแล้วจะสอนใจได้ สอนว่าอย่าไปรักอย่าไป
ชัง อย่าไปชอบอย่าไปเกลียด เพราะจะทําให้ใจกระเพือ่ ม ไม่สงบ จะทุกข์ ถ้าจะ
รักษาความสงบสุขของใจก็ตอ้ งปล่อยวาง ใครจะด่าก็ปล่อยให้ด่าไป ใครจะชมก็
ปล่อยให้ชมไป ใครอยากจะทําอะไรก็ปล่อยให้ทาํ ไป ไม่ตอ้ งไปห้าม ไม่ตอ้ งไป
อยากให้เขาทําตามทีเ่ ราต้องการ ความสุขของใจอยู่ทก่ี ารไม่อยากได้อะไร นี่เป็ น
หน้าทีข่ องปัญญา จะได้ผลก็ตอ้ งมีสมาธิก่อน
ใจต้องมีความสงบหนักแน่นก่อน ถ้ายังไม่มสี มาธิใจจะเป็ นเหมือนสปริง จะเด้ง
ทันที พอสัมผัสอะไรปั๊บนี้จะเด้งทันที ต้องทําให้สปริงไม่เด้งเสียก่อน พอสัมผัส
อะไร เห็นอะไรแล้วกระเพือ่ ม ก็ใช้ปญั ญาพิจารณาให้ปล่อยวาง ก็จะปล่อยทันที
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พอปล่อยแล้วก็จะกลับสู่ความสงบทันที ต่อไปจะไม่ยดึ ติดกับอะไร ปล่อยวางทุก
สิง่ ทุกอย่าง อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดไป อะไรจะดับก็ปล่อยให้ดบั ไป เป็ นเรื่อง
ปกติของโลก มีเจริญมีเสือ่ ม ในลาภยศสรรเสริญ ในความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
กาย ไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการได้ และไม่ควรด้วย
เพราะการอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เป็ นการสร้างความทุกข์ข้นึ มาในใจ
การปล่อยวาง การยอมรับกับสภาพทีเ่ กิดขึ้น ตลอดทุกเวลานาที จะรักษาใจให้
อยู่อย่างสงบ ร่มเย็นเป็ นสุขไปตลอด
เป้ าหมายของการปฏิบตั กิ ็คอื การปล่อยวาง เพือ่ ใจจะได้หลุดพ้นจากความวุน่ วาย
ต่างๆ ใจไปวุน่ วายกับเขาเอง เขาเป็ นอย่างนี้ก็อยากจะให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เขาเป็ น
อย่างนัน้ ก็อยากจะให้เขาเป็ นอย่างนี้ เพราะไม่รู้วา่ ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ เขา
เป็ นอนัตตา สัพเพ ธัมมา อนัตตา ไม่อยู่ภายใต้อาํ นาจของเรา ทีจ่ ะไปสังให้
่ เป็ น
อย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ได้ ถ้าอยากจะให้ใจมีความสุขตลอดเวลา ก็ตอ้ งปล่อยวางทุก
สิง่ ทุกอย่าง เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกเป็ นทุกข์ทงั้ นัน้ ทุกวันนี้เราทุกข์กบั อะไร
ก็ทกุ ข์กบั เรื่องต่างๆ สิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ นับตัง้ แต่ร่างกายของเราออกไป
ร่างกายก็เป็ นกองทุกข์กองหนึ่งแล้ว แล้วก็ไปเอาสามีภรรยามาเป็ นกองทุกข์อกี
กองหนึ่ง แล้วก็เอาลูกมาเป็ นกองทุกข์ เอาหลานมาเป็ นกองทุกข์ เอาสมบัตขิ ้าว
ของเงินทองมาเป็ นกองทุกข์ เอารู ปเสียงกลิน่ รสมาเป็ นกองทุกข์ เป็ นเรื่องของ
ความทุกข์ทงั้ นัน้ อยู่กบั ความทุกข์ตลอดเวลา แต่ไม่รู้วา่ อยู่กบั ความทุกข์ ถ้าไม่มี
พระพุทธเจ้ามาสอนก็จะไม่รู้ จะติดอยู่กบั ความทุกข์ไปอย่างไม่มวี นั สิ้นสุด ตาย
ไปก็กลับมาหากองทุกข์ใหม่ กลับมาเกิดใหม่ แต่ถา้ ได้พบกับพระพุทธเจ้า ได้พบ
กับพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาได้ปฏิบตั แิ ล้ว ก็จะพบกับความร่มเย็น พบกับความ
สงบ พบกับความสุข ก็จะเห็นโทษของสิง่ ต่างๆทันที จะพยายามใช้สติสมาธิ
ปัญญาตัดให้หมด ชอบก็ตอ้ งตัด ชังก็ตอ้ งตัด ตัดจนไม่มชี อบและชังหลงเหลือ
อยู่ในใจเลย ก็จะหมดงาน วุสติ งั พรหมจริยงั
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ขอให้พวกเรารีบขวนขวายกัน เพราะเวลาของเราไม่แน่นอน ไม่รู้วา่ จะมีเหลืออีก
สักกี่วนั กี่ปีก่เี ดือน ไม่รู้วา่ กลับมาเกิดคราวหน้าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีก
หรือไม่ ถ้าไม่พบก็คงจะต้องเป็ นเวลาอีกยาวนาน กว่าจะมีพระพุทธศาสนามา
ปรากฏใหม่ ให้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของโลกได้อกี ครัง้ หนึ่ง ตอนนี้อย่าไปเสียดายกับสิง่ ต่างๆ
ในโลกนี้เลย ตายไปก็เอาไปไม่ได้ ทิ้งไปเสียแต่วนั นี้จะดีกว่า ไปอยู่วดั กัน ไปบวช
ชีบวชพระกัน จะได้ของดีของวิเศษ อย่าประมาทในความสามารถของเรา อย่าไป
คิดว่าทําไม่ได้ อย่าไปมองคนทีเ่ รียนจบแล้ว เราอยู่ ป. ๑ ก็ทาํ หน้าทีข่ องเราไป
อย่าไปคิดว่าไม่มบี ญ
ุ ทีจ่ ะเรียนถึงขัน้ ปริญญา เวลาอยู่ ป. ๑ ก็คดิ อย่างนี้กนั ทุก
คน เพราะรู้สกึ ว่าสุดเอื้อม ขอให้เรียนไปเถิด ตอนนี้อยู่ ป. ๑ ก็เรียน ป. ๑ ไป
เรียนเพือ่ ขยับขึ้น ป. ๒ อย่าเรียนซํา้ ชัน้ ต้องเลือ่ นขึ้นไป จากทานก็ไปศีล จากศีล
ก็ไปภาวนา ไปเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา ก็จะหลุดพ้นได้ เรียนมาหลาย
ปี แล้ว ก็ยงั ทําแต่ทาน ไปงานบุญนัน้ ไปงานบุญนี้ ไม่ถอื ศีลปลีกวิเวกกันบ้างเลย
ก็เลยไปไม่ถงึ ไหน
ถ้าพวกเราไม่ผลักดันตัวเราเอง จะไม่มใี ครผลักดันนะ ครูบาอาจารย์ท่านก็สอน
แล้ว แต่ท่านลากผลักดันเราไม่ได้ เราต้องผลักดันเอง ให้ระลึกถึงความตายอยู่
เรื่อยๆ จะได้กระตุน้ ความเพียร ไม่รู้วา่ จะตายเมือ่ ไหร่ อย่าประมาทนอนใจ ให้
ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวกอยู่เรื่อยๆ ดูท่านเป็ นตัวอย่าง ท่านก็เป็ น
เหมือนเรา ท่านก็เกิดมาอยู่กบั ลาภยศสรรเสริญ อยู่กบั ความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
กาย แต่ทาํ ไมท่านเล็ดลอดออกมาได้ เพราะท่านมีความพากเพียร มีปญั ญา พวก
เราคงไม่มปี ญั ญา จึงไม่เห็นโทษของลาภยศสรรเสริญ ของความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย เป็ นเหมือนปลาทีต่ ดิ เหยือ่ ปลายเบ็ด แล้วก็ตอ้ งถูกเบ็ดเกี่ยวปากไว้ เวลา
จะเอาเบ็ดออกก็กลัวเจ็บ
เวลาจะออกจากลาภยศสรรเสริญสุขก็กลัวจะทุกข์
ทรมานใจ ไปอยู่วดั ก็กลัวความว้าเหว่เศร้าสร้อยหงอยเหงา ก็จะเป็ นนักโทษใน
เรือนจําของการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ
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ต้องยอมเจ็บบ้าง ยอมไปปลีกวิเวกอยู่ตามวัดทีส่ งบ ไม่มคี วามสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย แล้วก็บงั คับตนให้ภาวนา ให้เดินจงกรม นัง่ สมาธิ เจริญสติอยู่เรื่อยๆ ไม่
นานก็จะก้าวไปได้เอง พอธรรมเริ่มหมุนแล้ว ก็จะภาวนาอย่างมีความสุข
เพลิดเพลิน ถึงแม้จะทุกข์บา้ ง เพราะต้องต่อสูก้ บั กิเลส แต่จะเป็ นทุกข์ทม่ี คี ุณค่า
เพราะเวลากิเลสตายไปแต่ละครัง้ จะเบาอกเบาใจ สบายใจ และภูมใิ จ ทีส่ ามารถ
ผ่านกิเลสไปได้ เป็ นรางวัลทีค่ ุม้ ค่ามาก ความเหน็ดเหนื่อยจะหายไปหมดเลย
เหลือแต่ความสุขความสบาย ขอให้พยายามปฏิบตั ใิ ห้มาก อย่าเรียนซํา้ ชัน้
พยายามก้าวขึ้นไป จะได้เรียนจบ
ถาม ทีว่ า่ ฆ่ากิเลส ไม่ทราบว่าฆ่าตัวไหนก่อนคะ
ตอบ ตัวไหนมาก่อนก็ฆ่ามันก่อน โดยหลักตัวหยาบจะมาก่อน ตามมาด้วยตัวกลาง
และตัวละเอียด ตัวหยาบก็คอื ลาภยศสรรเสริญสุข ไปชอปปิ ง กินขนมนมเนย
ไปเทีย่ ว ดูหนังฟังเพลง แล้วก็ค่อยมาทีต่ วั กลาง คือร่างกาย กลัวเจ็บกลัวตาย
กลัวเหงา นอนคนเดียวไม่ได้ ต้องนอนกับแฟน ตัวละเอียดจะอยู่ในใจ ต้อง
ทําลายตัวหยาบก่อน ต้องสละสมบัติ สละความสุขของฆราวาสก่อน แล้วถึงมา
ต่อสูก้ บั กิเลสทีย่ ดึ ติดกับขันธ์ ๕ มาปล่อยขันธ์ ๕ แล้วก็ไปฆ่ากิเลสทีอ่ ยู่ในใจ ฆ่า
อวิชชา มานะ รูปราคะ อรู ปราคะ ทีเ่ ป็ นกิเลสทีล่ ะเอียด ถ้ายังไม่ผ่านตัวหยาบ
และตัวกลางจะไม่เห็นตัวละเอียด เพราะตัวหยาบตัวกลางจะบังไว้ เหมือนกับ
เวลากรองทราย ถ้าใช้ตาข่ายกว้างก็จะกรองขนาดใหญ่ก่อน ขนาดเล็กกว่าตาข่าย
ก็จะเล็ดลอดออกไป ต้องเปลีย่ นตาข่าย จากขนาดใหญ่มาสู่ขนาดกลาง และ
ขนาดละเอียด ถึงจะได้ทรายละเอียด ต้องกรองเป็ นขัน้ ๆไป
จะทําข้ามขัน้ ไม่ได้ เพราะความยากง่ายต่างกัน การปล่อยวางคนอืน่ ง่ายกว่า
ปล่อยวางร่างกายของเรา ให้คนอืน่ ตายกับเราตายนี้ จะให้ใครตายก่อน ร่างกาย
ของเราๆก็ตอ้ งปล่อย แต่ไม่ได้ให้ฆ่าตัวตาย เพียงแต่ไม่ให้หวงไม่ให้ห่วง ไม่ให้
อยากอยู่เกินเวลา ถึงเวลาจะไปก็ให้ไป เพราะต้องไป เรามีหน้าทีร่ บั รู้เฉยๆ เรา
เป็ นเจ้าของชัว่ คราว ร่างกายเป็ นเหมือนรถยนต์ สักวันหนึ่งก็ตอ้ งเสีย จะขับไม่ได้
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จะใช้ไม่ได้ ถึงเวลานัน้ ก็ตอ้ งปล่อยไป ขณะทีอ่ ยู่ดว้ ยกันก็อย่าไปกังวล อย่าไปคิด
ว่าเป็ นของเรา ให้คดิ ว่าเป็ นของยืมมา
ถาม เข้าใจว่ากิเลสหลายตัวนี้คอื โลภโกรธหลง
ตอบ กิเลส ๓ ตัวนี้จะไปด้วยกันเป็ นทีม เริ่มจากความหลง หลงว่าเสื้อผ้าชุดนี้สวย ก็
อยากจะได้แล้ว เกิดความโลภขึ้นมา พอสามีบอกเดือนนี้เงินไม่พอใช้ อย่าซื้อเลย
ก็โกรธ กิเลสไปเป็ นทีม ต้องใช้ปญั ญาแก้ เราก็มเี สื้อผ้าเยอะแยะแล้ว เอามา
ทําไม ชุดเก่าๆยังใส่ไม่หมดเลย จะเอาชุดใหม่มาทําไม ไม่ได้มาก็ไม่ตาย พอคิด
อย่างนี้ก็ตดั ความโลภได้ ต้องใช้ปญั ญา
ถาม ช่วยอธิบายเรื่องสัจจบารมี เวลาตัง้ ใจจะทําอะไร แล้วไม่ได้ทาํ ตามนัน้ ถือว่าผิด
สัจจะไหมคะ
ตอบ ผิด
ถาม เวลานึกคิดอะไรก็ตอ้ งระวังใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้านึกคิดว่าจะทําอะไรก็ตอ้ งระวัง เช่นคิดว่าจะมาทีน่ ่ีวนั นี้ ก็ตอ้ งคิดก่อนว่าจะมา
จริงๆหรือไม่ ถ้าคิดว่าจะต้องมาให้ได้ ก็ตอ้ งตัง้ สัจจาธิษฐาน เพือ่ จะได้บงั คับตัว
เราให้ทาํ ตามความปรารถนา ถ้าไม่ได้มาก็จะเสียสัจจะ เวลาตัง้ ใจทําอะไรนี้ จะตัง้
เงือ่ นไขกํากับไว้ด้วยก็ได้ อย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงตัง้ เงือ่ นไขไว้ว่า จะนัง่ อยู่ทใ่ี ต้
ต้นโพธิ์น้ จี นกว่าจะตรัสรู้ ถ้ายังไม่ตรัสรู้ ถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็
จะไม่ลกุ จะรักษาได้ไม่ได้ก็อยู่ทส่ี จั จะ ถ้ามีสจั จะก็จะรักษาได้ สัจจะเป็ นเหมือน
การให้คาํ มันสั
่ ญญากับตัวเองหรือกับผูอ้ น่ื เช่นนัดกันว่าจะมาทีน่ ่ีดว้ ยกัน พอถึง
เวลาก็เบี้ยว อย่างนี้ไม่มสี จั จะ ถ้าไม่มสี จั จะแล้วจะตัง้ ใจทําอะไร ก็จะไม่สาํ เร็จ ถ้า
รู้วา่ เราไม่มสี จั จะก็อย่าไปตัง้ เปิ ดไว้กว้างๆ จะทําเท่าทีท่ าํ ได้ จะได้ไม่โกหกตัวเอง
ถาม ทําแบบไม่คาดหวังหรือคะ
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ตอบ ไม่ใช่ ทําโดยไม่กาํ หนดขอบเขต ว่าจะทํากีช่ วั ่ โมง เช่นนัง่ ไปเรื่อยๆ นัง่ เท่าทีจ่ ะนัง่
ได้ จะได้ไม่เสียสัจจะ บางคนต้องกําหนดว่า จะนัง่ ไปจนกว่าเทียนเล่มนี้ จะไหม้
ไปหมดถึงจะเลิก ถ้าเทียนยังไหม้ไม่หมดก็จะไม่เลิก แล้วแต่จริต
ถาม คิดว่าจะทําไปเรื่อยๆ ถือเป็ นสัจจะไหมคะ
ตอบ เป็ น ถ้าไม่ทาํ ไปเรื่อยๆก็ถอื ว่าเสียสัจจะ
ถาม คนทีต่ งั้ สัจจะแล้วไม่สามารถทําตามสัจจะได้ จะเป็ นอย่างไรคะ
ตอบ เป็ นคนทีไ่ ม่มสี จั จะ ไม่มใี ครเชื่อถือ ไม่เชื่อตนเอง อย่าไปตัง้ ดีกว่าถ้าตัง้ แล้วทํา
ไม่ได้
ถาม หนู มคี วามทุกข์เกี่ยวกับญาติผูใ้ หญ่ อายุมากแล้ว เจ็บป่ วยทรมาน หนู ไม่สามารถ
ช่วยได้ ก็พยายามทําใจให้ปล่อยวาง คิดว่าเป็ นวิบากของท่าน ต้องเป็ นไปตามคติ
ธรรมดา แต่ก็อดเศร้าใจไม่ได้ หนู ควรจะทําอย่างไร
ตอบ สติและสมาธิมกี าํ ลังไม่พอ ทีจ่ ะหยุดใจไม่ให้เศร้าได้ สูก้ เิ ลสไม่ได้ กิเลสมีกาํ ลัง
มากกว่า ต้องเจริญสติให้มาก นัง่ สมาธิให้มาก เรารู้วา่ ต้องทําใจ แต่ทาํ ไม่ได้
เพราะไม่มกี าํ ลังหยุดกิเลส พวกเรามีปญั ญากันทัง้ นัน้ แต่เป็ นปัญญาชนิดท่วมหัว
เอาตัวไม่รอด พวกเราก็รู้กนั ว่า การเกิดแก่เจ็บตายเป็ นเรื่องธรรมดา แต่ปญั ญา
ของเราไม่มสี มาธิสนับสนุน ทําให้ไม่สามารถรับความจริงนี้ได้ กิเลสยังค้านอยู่
ยังอยากไม่แก่เจ็บตาย ยังอยากสบาย อยากอยู่ต่อ เป็ นปัญหาของใจ ไม่ได้เป็ น
ปัญหาของร่างกาย จึงต้องทําสมาธิ จะทําสมาธิได้ก็ตอ้ งมีสติ ต้องบริกรรมพุท
โธๆไปทัง้ วันเลย อย่าไปคิดถึงใครเลย ให้อยู่กบั พุทโธๆไป พอมีเวลาว่างก็นงั ่
หลับตาทําใจให้สงบให้ได้ ถ้าใจสงบก็จะมีกาํ ลังหยุดความอยาก ทีจ่ ะให้ร่างกาย
หายป่ วย ใจจะเป็ นอุเบกขา ปล่อยวางได้ จะดีข้นึ หรือเลวลงก็เป็ นเรื่องของ
ร่างกาย แต่ใจจะไม่ทกุ ข์ ใจจะเฉยๆ ตอนนี้ยงั ทําใจเฉยไม่ได้ ใจยังแกว่งไปแกว่ง
มา แกว่งไปหาความรักความชัง หาความอยากความไม่อยาก ไม่อยู่ตรงกลาง
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ต้องใช้สติและสมาธิดงึ ใจให้อยู่ตรงกลาง ถ้ามีสติดงึ ใจให้อยู่ในปัจจุบนั เวลานัง่ ดู
ลมหายใจเข้าออก ใจก็จะสงบ จะเป็ นกลาง
ปัญหาของนักปฏิบตั อิ ยู่ทก่ี ารไม่มสี มาธิ ถ้าได้สมาธิแล้วการปฏิบตั จิ ะก้าวหน้า ที่
ปฏิบตั ไิ ปไม่ถงึ ไหนกันก็เพราะไม่มสี มาธิ เหมือนกับนักรบทีไ่ ม่มเี สบียง ออกรบ
ได้วนั ๒ วันก็หมดแรงแล้ว นักปฏิบตั ถิ า้ ใจไม่มคี วามสุขจะปฏิบตั ไิ ม่ได้ จะหวน
กลับไปหารูปเสียงกลิน่ รส หาความสุขจากคนนัน้ คนนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ เพราะไม่มี
ความสุขภายในใจ แต่ถา้ ทําใจให้สงบได้แล้ว จะมีความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่
ตลอดเวลา ทําให้ไม่หวิ กับความสุขอืน่ ๆ จะภาวนาได้อย่างสบาย ความสงบคือ
เสบียงทีเ่ ราต้องสะสม ต้องนัง่ สมาธิให้มากๆ จะนัง่ สมาธิได้ก็ตอ้ งเจริญสติให้
มากๆ ต้องหาอุบายเสริม อดข้าวบ้าง ปลีกวิเวก ไปอยู่ไกลจากรู ปเสียงกลิน่ รส
จากเรื่องราวต่างๆ เพือ่ ทําใจให้สงบ พอใจสงบแล้วมีความสุขแล้ว ก็จะไม่
อยากจะกลับไปหาใคร อยากจะเข้าข้างใน อยากให้สงบนานขึ้น จาก ๑๐ นาที
เป็ น ๓๐ นาที จาก ๓๐ นาทีเป็ นชัว่ โมง ออกจากสมาธิมาแล้วก็อยากจะให้สงบ
ต่อ ก็จะใช้ปญั ญารักษาต่อไป จนในทีส่ ุดจะสงบทัง้ ขณะทีน่ งั ่ และไม่นงั ่ ถ้ามี
ปัญญาแล้วไม่ตอ้ งนัง่ ก็สงบได้ เพราะความไม่สงบเกิดจากตัณหา เกิดจากความ
อยาก พอมีปญั ญาก็ตดั ความอยากได้ ปัญญาจะบอกว่าสิง่ ทีอ่ ยากเป็ นความทุกข์
อย่าไปอยาก พอไม่อยากก็จะไม่ทกุ ข์ จะสุขขึ้นมา ตอนนี้เราอยากให้เขาไม่ตาย
ไม่ทรมาน ก็เลยเกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้าใช้ปญั ญาพิจารณาว่า เขาเป็ นอย่างนี้ เรา
ไปเปลีย่ นแปลงเขาไม่ได้ เราไปอยากให้ทกุ ข์ใจเราทําไม ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ถาม เห็นเขาเจ็บแล้วก็สงสารค่ะ
ตอบ สงสารได้แต่อย่าไปทุกข์ สงสารก็เรื่องของสงสาร แต่อย่าอยากให้เขาหาย ไม่ให้
เขาทรมาน จะทําให้เราไม่สบายใจ ต้องหยุดความอยาก ต้องยอมรับว่าเขาต้อง
เป็ นอย่างนี้ ไม่มใี ครช่วยเขาได้ ไม่มใี ครเปลีย่ นแปลงสภาพทีเ่ ขาเป็ นอยู่ในขณะนี้
ได้
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ถาม เวลาทําบุญ ลูกก็อทุ ศิ ส่วนกุศลไปให้เขา
ตอบ อุทศิ ให้เขาไม่ได้หรอก อุทศิ ได้กบั ผูท้ ล่ี ว่ งลับไปแล้วเท่านัน้ พวกทีเ่ ป็ นขอทานทาง
จิตวิญญาณ พวกทีไ่ ม่มบี ญ
ุ ไม่มเี สบียงอาหารติดตัวไป เป็ นขอทานคอยรับส่วน
บุญ เป็ นบุญเพียงนิดเดียว เป็ นเหมือนอาหารมื้อหนึ่ง พอประทังความหิวไปได้
หน่อย บุญต้องทําเอง ต้องทําใจเอง ต้องฝึ กนัง่ สมาธิ เวลาเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไป
อย่าไปเกลียดอย่าไปอยากให้ความเจ็บหาย จะได้ไม่ทรมานใจ ถ้ารักความเจ็บจะ
มีความสุขใจ เวลาได้อยู่กบั สิง่ ทีเ่ รารัก จะมีความสุขใจ ถ้าชอบพริกเวลากินพริก
จะไม่ทกุ ข์ ถ้าไม่ชอบพริกเวลากินพริกจะทุกข์ ถ้ารู้วา่ ร่างกายต้องเจ็บ ทําไมไม่
หัดชอบความเจ็บไว้ล่วงหน้า ซ้อมไว้ก่อน เวลาเจ็บจะได้มคี วามสุข จะได้ไม่ทกุ ข์
เช่นเดียวกับความตาย ต้องชอบความตาย เพราะต้องเจอสักวันหนึ่ง เวลาได้พบ
กับสิง่ ทีเ่ ราชอบจะดีใจสุขใจ ทําไมพระจึงชอบไปหาเสือ จะได้หดั ชอบความตาย
พอชอบแล้วความตายก็จะไม่เป็ นปัญหาอีกต่อไป ชอบความเจ็บแล้ว ความเจ็บก็
จะไม่เป็ นปัญหาอีกต่อไป ทําแทนกันไม่ได้ ถ้าเขาไม่ชอบความเจ็บความตาย เขา
ก็ตอ้ งทรมานใจ ถ้าชอบก็จะมีความสุข อย่างเวลาครู บาอาจารย์มรณภาพ เรา
ทุกข์แทนท่าน แต่เราไม่รู้วา่ ท่านไม่ทกุ ข์เลย ท่านสบาย
เป็ นสิง่ ทีเ่ ราฝึ กทํากันได้ แต่เราไม่ทาํ กัน เพราะเกลียดความเจ็บฝังอยู่ในกระดูก
เลย พอเจ็บนิดเดียวก็ถอยแล้ว ไม่กล้าเผชิญ หัดเผชิญดู เวลาเจ็บก็อย่าลุก พุท
โธๆให้ถ่ี ปล่อยให้เจ็บไป เวลาใจมีอะไรทํา ความเจ็บจะไม่มารบกวนใจ เหมือน
เวลาดูหนังนี่ ปวดฉี่ก็ยงั ทนนัง่ ดูได้ เพราะมีหนังให้ดู ก็เลยไม่ทรมานใจ พยายาม
ฝึ กใจให้เป็ นกลางให้ได้ ด้วยการชอบในสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ เกลียดในสิง่ ทีช่ อบ ใจจะได้
อยู่ตรงกลางได้ ถ้าอยากจะนัง่ ให้สงบต้องเจริญสติไปก่อน ตื่นขึ้นมาก็พทุ โธๆไป
ภายในใจ อย่าไปคิดอะไร นอกจากเรื่องทีจ่ าํ เป็ นต้องคิด เช่นคิดว่าวันนี้จะต้องไป
ทําอะไรบ้าง เสร็จแล้วก็กลับมาบริกรรมพุทโธต่อ อาบนํา้ ก็พทุ โธๆไป แต่งตัวก็
พุทโธๆไป ให้มพี ทุ โธอยู่ในใจทัง้ วัน เวลานัง่ สมาธิจะสงบง่าย
ถาม เวลาทํากิจต่างๆก็พอทําได้ แต่เวลานัง่ จะทําไม่ได้
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ตอบ ถ้าบริกรรมพุทโธได้ทงั้ วัน เวลานัง่ จะทําได้ ขอให้มพี ทุ โธอยู่ในใจไปทัง้ วันก่อน
แล้วจะสงบได้ ถ้าไม่คดิ อะไรก็ให้รู้เฉยๆ ให้รู้อยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ เช่นกําลัง
อ่านหนังสือ ก็ให้อยู่กบั การอ่านหนังสืออย่างเดียว ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ รับประทาน
อาหาร ก็ให้อยูก่ บั การรับประทานอาหารอย่างเดียว กําลังทําอะไรก็ให้อยู่กบั งาน
นัน้ ไม่ให้ไปคิดเรื่องอืน่ เวลานัง่ จะสงบได้ ถ้าทําอะไรแล้วคิดไปด้วย เวลานัง่
สมาธิก็จะเป็ นแบบเดียวกัน จะไม่หยุดคิด ถ้าไม่หยุดคิดก็จะสงบไม่ได้ ต้องหยุด
ความคิดให้ได้ก่อนทีจ่ ะนัง่ ต้องตัดกําลังของความคิดไปทัง้ วัน เป็ นเหมือนกับสิง่
ทีข่ วางถนนเพือ่ กันไม่ให้รถวิง่ เร็ว เวลาวิง่ มาเร็วๆ พอถึงทีก่ นั้ ขวางถนน ก็ตอ้ ง
ชะลอ ถ้าไม่ชะลอรถก็จะพัง เราก็ตอ้ งพุทโธๆไปเรื่อยๆ จะได้ชะลอความคิด
เวลานัง่ สมาธิก็จะสงบง่าย เพราะสติเป็ นตัวทีจ่ ะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ ก่อน
จะเดินได้ ต้องยืนให้ได้ก่อน การยืนเป็ นเหมือนการเจริญสติ การเดินเป็ นเหมือน
การทําสมาธิ ส่วนการวิง่ เป็ นเหมือนการเจริญปัญญา ตอนนี้กาํ ลังคลานอยู่ จะลุก
ขึ้นมาเดินมาวิง่ เลยไม่ได้ ต้องลุกขึ้นมายืนก่อน พอยืนได้แล้ว ก็จะเดินได้ ตอนนี้
ต้องฝึ กสติให้มากๆ พุทโธๆไปทัง้ วันเลย ให้ใจอยู่กบั ปัจจุบนั ทัง้ วันเลย อย่าไป
คิดเรื่องอืน่ ให้อยู่ในปัจจุบนั อดีตไม่ไป อนาคตไม่ไป ให้อยู่ตรงนี้เดีย๋ วนี้ เวลา
นัง่ จะให้อยู่กบั ลมก็จะอยู่กบั ลม ให้อยู่กบั พุทโธก็จะอยู่กบั พุทโธ จะไม่คดิ อะไร
ถาม การปฏิบตั บิ างช่วงมีเจริญมีเสือ่ มเป็ นธรรมดา ไม่ตอ้ งกังวลกับผลใช่ไหมคะ
ตอบ ผลเป็ นอย่างไรก็ตอ้ งยอมรับไปก่อน ต้องมาแก้ทเ่ี หตุ ทีเ่ สือ่ มเพราะเหตุเสือ่ ม
เหตุนอ้ ยลงก็เลยเสือ่ ม ต้องเพิม่ เหตุให้มมี ากขึ้น
ถาม จะไปอยู่วดั ค่ะ เวลากลัวนี้ ควรจะอยู่กบั พุทโธ หรือควรจะดูความกลัว
ตอบ แล้วแต่เรา ถ้าจะดูความกลัวก็ตอ้ งพิจารณาว่ากลัวอะไร
ถาม กําหนดดูจติ ทีก่ ลัวใช่ไหมคะ
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ตอบ ถามว่ากลัวอะไร กลัวตายหรือ ร่างกายไม่ตายหรือ ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาได้ก็
พิจารณาไป ถ้าพิจารณาไม่ได้ กลัวมากๆก็พทุ โธๆไป
ถาม บางครัง้ ขณะทีใ่ จสบายๆ จะมีภาพบางอย่างเกิดขึ้นในใจ เป็ นภาพทีช่ ดั เจนมาก
แล้วต่อมาไม่นานภาพเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจริง เราจะพิจารณาภาพนัน้ อย่างไร เพือ่ ให้
ธรรมเจริญขึ้น
ตอบ ถ้าภาพไม่เกี่ยวกับไตรลักษณ์ ก็จะไม่ทาํ ให้ธรรมเจริญขึ้น ไม่เป็ นประโยชน์กบั
การดับทุกข์ ถ้าเห็นภาพเรานอนตายอย่างนี้ ก็จะเกี่ยวกับไตรลักษณ์ เราก็เอา
ภาพนัน้ มาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ว่าเราต้องนอนตายอย่างแน่นอน จะได้เตรียมตัว
เตรียมใจรับกับความจริงนี้ ต้องซ้อมไว้ก่อน
ถาม ถ้าเป็ นภาพเกี่ยวกับโลกๆละคะ
ตอบ ก็อย่าไปสนใจ เพราะจะทําให้เกิดตัณหาขึ้นมา ไม่ได้ทาํ ให้ปล่อยวาง ไม่ได้ดบั
ความอยากต่างๆ
ถาม แต่ภาพตรงนัน้ มีประโยชน์ตรงทีว่ า่ เราสามารถรู้ถงึ เหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้นได้
ตอบ พวกเราก็รู้กนั อยู่แล้วว่า ในอนาคตต้องตายด้วยกันทุกคน ไม่ตอ้ งรู้อะไรมากไป
กว่านี้เลย ไม่มอี ะไรสําคัญกว่านี้ นํา้ จะท่วมพายุจะมาหรือไม่ก็ไม่สาํ คัญ เพราะ
อย่างไรก็ตอ้ งตายอยู่ดี นํา้ ไม่ท่วมก็ตอ้ งตาย นํา้ ท่วมก็ตอ้ งตาย พายุจะมาหรือไม่
มาก็ตอ้ งตายเหมือนกัน ให้รู้ความตายอย่างเดียวก็พอ
ถาม บางทีเดินสวนกับคนอายุแค่ ๓๐ ปี ก็รู้วา่ คนนี้ใกล้จะตายแล้วนะ ไม่นานก็ตาย
จริงๆ
ตอบ ตายก็เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ทําไมไม่รู้วา่ เมือ่ ไหร่เราจะตายบ้าง
ถาม หนู รู้คนอืน่ แต่หนู ไม่รู้ตวั หนู เอง มันน่าโมโห
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ตอบ ถามตัวเองดูซิ
ถาม ถามได้ใช่ไหมคะ
ตอบ ถามได้
ถาม เคยบอกอยู่
ตอบ คนอืน่ ตายไม่สาํ คัญเท่ากับเราตาย
ถาม มีความรู้สกึ ว่า อีกนานกว่าจะตาย ยังประมาทอยู่หรือเปล่าอย่างนี้
ตอบ จะนานไม่นานไม่สาํ คัญ สําคัญอยู่ทป่ี ลงได้หรือไม่ ยอมรับความตายได้หรือไม่
ต้องเอาตรงนัน้
ถาม พยายามบอกตัวเองเสมอเวลาออกจากบ้าน ว่าเราอาจจะไม่ได้กลับมา อาจจะ
ตายก็ได้
ตอบ พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้ระลึกถึงความตาย ทุกลมหายใจเข้าออก อาจจะตาย
ตอนนี้ก็ได้ พร้อมหรือยัง ปัญหาอยู่ทว่ี า่ พร้อมหรือยัง ปล่อยให้ร่างกายตายไป
เมือ่ ถึงเวลาได้หรือไม่ จะทุกข์หรือไม่ นี่คอื โจทย์ของเรา
ถาม โจทย์ตรงนี้ บางครัง้ รู้สกึ ว่าจะทําได้ค่ะ แต่ถงึ เวลาตรงนัน้ จริงๆก็ไม่รู้วา่ จะทําได้
หรือไม่
ตอบ ต้องไปทดสอบดู ไปเข้าสนามสอบ พระทีไ่ ปอยู่ในป่ าไปเดินหาเสือกันนี้ ท่านไป
ทดสอบดูวา่ ท่านทําได้หรือไม่ อย่าไปสนใจกับสิง่ ทีเ่ ห็นในสมาธิเลย ถ้าไม่
เกี่ยวกับไตรลักษณ์ ไม่เป็ นประโยชน์กบั การปฏิบตั ิ เพือ่ บรรลุมรรคผลนิพพาน
เห็นของสวยของงามก็จะเกิดความอยากได้ข้นึ มา เห็นของไม่สวยไม่งามก็จะเกิด
ความเกลียดความชังขึ้นมา เห็นความเสื่อมดีกว่า เห็นว่าทุกอย่างจะต้องเสือ่ ม
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หมดไป เช่นเห็นกรุงเทพฯนํา้ ท่วมหมดเลย อยู่ไม่ได้ ต้องอพยพกันหมดเลย
เห็นอย่างนี้ดกี ว่า จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์
นี่คอื เป้ าหมายของการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ใจเฉยกับทุกสิง่ ทุกอย่าง ให้ใจเป็ นกลาง ไม่
รักไม่ชงั ไม่กลัวไม่หลง ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง ถ้าทําให้ดไี ด้ก็ทาํ ไป ถ้าทําไม่ได้
ก็ช่วยไม่ได้ เช่นร่างกายเรา เวลาไม่สบายรักษาได้ก็รกั ษาไป แต่ใจต้องเป็ นกลาง
หายก็ได้ ไม่หายก็ได้ อย่างนี้ถงึ จะเป็ นการปฏิบตั เิ พือ่ ดับทุกข์ ถ้าทุกข์กบั การ
รักษา แสดงว่ายังไม่ปล่อยวาง ยังอยากจะให้หายอยู่ ต้องไม่ทกุ ข์ รักษาก็ได้ ไม่
รักษาก็ได้ มีคนถามว่า ถ้ารักษาแสดงว่ายังยึดติดกับร่างกาย ก็ไม่แน่เสมอไป
คนทีร่ กั ษาแต่ไม่ยดึ ติดก็มี เช่นครู บาอาจารย์ ท่านก็รกั ษาร่างกายของท่าน เมือ่
ท่านเห็นว่ายังรักษาได้ ท่านก็รกั ษาไป แต่ใจของท่านไม่ได้ทกุ ข์ จะรักษาหรือไม่
รักษา ใจท่านก็ไม่ทกุ ข์ ถ้าไม่แน่ใจว่าปล่อยได้หรือไม่ ก็ให้ดูทใ่ี จว่าทุกข์หรือไม่
ถ้าทุกข์แสดงว่ายังอยากให้หาย ยังไม่อยากตาย ยังไม่ปล่อย
ถาม กิเลสมันหลอกเรา ให้ห่วงคนนัน้ ห่วงคนนี้
ตอบ เพราะไม่มสี ติไม่มสี มาธิไม่มปี ญั ญา จึงหยุดห่วงไม่ได้ ไม่ฝึกสติกนั พระพุทธเจ้า
ทรงตรัสว่า สติเป็ นธรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุด เป็ นพ่อแม่ของธรรมทัง้ หลาย เป็ นพ่อแม่
ของสมาธิ ของปัญญา ของวิมตุ ติ ของมรรคผลนิพพาน ถ้าไม่มสี ติ สมาธิจะไม่
เกิด ไม่มสี มาธิ ปัญญาจะตัดกิเลสไม่ได้ ถ้าปัญญาตัดกิเลสไม่ได้ วิมตุ ติก็จะไม่
ปรากฏขึ้นมา ต้องเริ่มที่ ก.ไก่ ข.ไข่ ก่อน
ชอบข้ามขัน้ กัน ชอบไปขัน้ ปัญญา พอถึงเวลาก็ใช้ปญั ญาตัดกิเลสไม่ได้ ปัญญา
ตอนนี้เป็ นเหมือนมีดทีย่ งั ไม่ได้ลบั ยังไม่คม ฟันอะไรก็ไม่ขาด ต้องลับก่อน ต้อง
เข้าสมาธิก่อน เพือ่ ลับปัญญาให้แหลมคม พอมีสมาธิแล้ว เวลาปัญญาว่าเป็ นไตร
ลักษณ์ เป็ นกิเลส ก็จะฟันขาดเลย เพราะเห็นว่ากิเลสทําให้ทกุ ข์ แล้วจะเก็บไว้
ทําไม พออยากปั๊บใจก็จะทุกข์ข้นึ มาทันที จะเห็นทันทีถา้ ใจสงบ ทุกข์จะ
กระเพือ่ มขึ้นมา เหมือนปลาทีผ่ ุดขึ้นมาจากในนํา้ ทีน่ ่ิง ถ้านํา้ ไม่น่ิงมีคลืน่ มาก ปลา
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ผุดขึ้นมาก็จะไม่เห็น จะแยกแยะไม่ออก ว่าอะไรเป็ นกิเลส อะไรไม่เป็ นกิเลส จะ
เห็นผิดเป็ นชอบเห็นกิเลสว่าเป็ นธรรม เห็นว่าความอยากได้นนั ่ อยากได้น่ี อยาก
ให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เป็ นธรรม เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ก็เลยอยากกันใหญ่ พอ
อยากแล้วก็ทกุ ข์กนั ใหญ่
ต้องเริ่มต้นทีส่ ติ เป็ น ก.ไก่ ข.ไข่ของการปฏิบตั ิ เจริญสติตงั้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนหลับ
เลย ด้วยการดึงใจให้อยู่กบั เนื้อกับตัวก็ได้ ให้อยู่กบั พุทโธก็ได้ ถ้าอยู่กบั เนื้อกับ
ตัวก็ให้รู้วา่ กําลังทําอะไรอยู่ กําลังอาบนํา้ ก็ให้รู้วา่ กําลังอาบนํา้ กําลังรับประทาน
อาหาร ก็ให้รู้วา่ กําลังรับประทานอาหาร เวลาพระฉันจะไม่คุยกัน ถ้าคุยกันแสดง
ว่าไม่ได้อยู่กบั การฉัน แสดงว่าไม่มสี ติแล้ว พอนัง่ สมาธิให้ดูลม ก็ดูได้ ๒ วินาที
ก็ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้แล้ว ใจจึงไม่สงบ ถ้าให้ดูลมแล้วอยู่กบั ลมได้อย่างต่อเนื่อง
เพียง ๕ นาทีก็สงบได้ ต้องเจริญสติให้ได้ ถ้ามีสติแล้วสมาธิก็จะตามมา พอมี
สมาธิแล้ว ปัญญาก็จะตัดกิเลสได้ ก็จะบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
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กัณฑ์ท่ี ๔๓๗

ความจริงที่แท้จริง
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕

พวกเราต้องมีหลักยึดในการดําเนินชีวติ ต้องมีธรรมะความถูกต้องเป็ นหลักยึด ถ้า
เกรงใจกันจะทําให้เกิดความเสียหายได้ อย่างทีห่ ลวงตาท่านพูดไว้ว่า ท่านเกรงธรรม
ท่านไม่เกรงใจคน ถ้าเกรงใจคนธรรมก็แหลก ทีพ่ วกเราปฏิบตั กิ นั อยู่น้ ี ก็ปฏิบตั เิ พือ่ ให้มี
ธรรมะเป็ นหลักยึด เป็ นทีพ่ ง่ึ ของจิตใจ ถ้าใจมีทพ่ี ง่ึ ใจจะสงบ ไม่วนุ่ วาย เพราะธรรมะ
เป็ นความจริง สิง่ อืน่ ๆไม่เป็ นความจริง พวกเราอยู่ในโลกของความจริงและความไม่จริง
ความไม่จริงก็คอื สมมุตทิ งั้ หลาย ไม่เป็ นความจริงทีแ่ ท้จริง เป็ นความจริงชัว่ คราว สมมุติ
กันขึ้นมา ความจริงที่แท้จริงก็คอื ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้
ประกอบด้วยธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ ไม่วา่ จะเป็ นร่างกาย เป็ นสิง่ ของต่างๆ ล้วนมา
จากธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ พอประกอบกันขึ้นมาแล้ว ก็ถูกสมมุตวิ า่ เป็ นชายเป็ นหญิง
เป็ นพ่อเป็ นแม่ เป็ นลูกเป็ นหลาน เป็ นพีเ่ ป็ นน้อง เป็ นสามีเป็ นภรรยา เป็ นกษัตริย ์ เป็ น
ประชาชน เป็ นนายกฯ เป็ นรัฐมนตรี เป็ นส.ส. เป็ นสมมุตทิ งั้ นัน้ เป็ นความจริงชัว่ คราว
พอร่างกายหยุดทํางาน ธาตุทงั้ ๔ ก็จะแยกออกจากร่างกายไป เอาไปเผาก็เหลือแต่ข้เี ถ้า
ไม่มแี ล้วคนๆนัน้ นายคนนัน้ จะเป็ นใครก็ตาม เพราะความจริงทีแ่ ท้จริงก็คอื เป็ นเพียง
ดินนํา้ ลมไฟ เท่านัน้ เอง
ถ้ารู้อยู่กบั ความจริงทีแ่ ท้จริง ว่าโลกนี้เป็ นการรวมตัวของธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เป็ น
อนิจจัง ไม่เทีย่ ง มีเกิดมีดบั มีการเปลีย่ นแปลง ไม่มตี วั ตน เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดติด ว่าเป็ น
ตัวเราของเรา เป็ นพ่อเป็ นแม่เรา เป็ นลูกเรา เป็ นสามีเรา เป็ นภรรยาเรา เป็ นครู บา
อาจารย์เรา ก็จะไม่หลง จะไม่ทกุ ข์ ถ้าไม่รู้อยู่กบั ความจริงทีแ่ ท้จริง คือธรรมะ ก็จะหลง
สมมุติ จะยึดติดกับสมมุติ พอสมมุตสิ ลายตัวไป หมดสภาพไป ก็จะเกิดความทุกข์ เกิด
ความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา ขณะทีอ่ ยู่ดว้ ยกัน ก็ทกุ ข์ดว้ ยความวิตกกังวลห่วงใย
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เพราะว่าไม่รู้วา่ จะเกิดอะไรขึ้น เพราะมีปจั จัยหลากหลาย ทีจ่ ะทําลายสมมุติ พวกเราจึง
ควรมองไปทีค่ วามจริงทีแ่ ท้จริง ว่าเป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ไม่มใี ครอยู่ในธาตุ ๔
ดินนํา้ ลมไฟ ผูท้ ม่ี าครอบครองธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟนี้ ไม่ได้เป็ นธาตุ ๔ แต่เป็ นธาตุท่ี ๕
เรียกว่าธาตุรู้ คือใจ ใจเป็ นผูท้ ม่ี าครอบครองร่างกาย พอร่างกายแตกดับไป ใจก็แยก
จากไปเท่านัน้ เอง
จะไปไหนต่อก็ข้นึ อยู่กบั ความรู้ความสามารถของใจแต่ละดวง ก็จะไปได้ ๓ ทางคือ ๑.
ไปสวรรค์ ๒.ไปนรกไปอบาย ๓. ไม่ไปไหนเลย ไม่ไปสวรรค์ ไม่ไปนรก ยุตกิ ารไป เช่น
พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ ท่านไม่ไปสวรรค์ ไม่ไปนรก ท่านหยุดการเวียนว่ายตายเกิด
หยุดการเดินทางของธาตุรู้คอื ใจ ไม่ไปรวมกับธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟอีกต่อไป เพราะท่านมี
ความรู้ทแ่ี ท้จริง ว่าการดิ้นรนแสวงหาสมมุตติ ่างๆนัน้ ไม่มคี ุณค่าอะไรเลย ไม่เป็ น
ประโยชน์สุขกับจิตใจเลย เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ทีม่ แี ต่ให้ความทุกข์กบั จิตใจ
พอได้ร่างกายมาแล้วก็ตอ้ งแบกหามร่างกาย ตัง้ แต่วนั เกิดไปจนถึงวันตาย เป็ นภาระหนัก
มาก ภาราหเว ปัญจักขันธา ใจเป็ นผูแ้ บกภาระของร่างกาย ต้องคอยดูแลเลี้ยงดูร่างกาย
พอออกจากท้องแม่มาก็ตอ้ งหายใจ ต้องรับประทานอาหาร ดืม่ นม ดืม่ นํา้ ต้อง
รับประทานยาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องหาเสื้อผ้ามาสวมใส่ ต้องคอยชําระร่างกาย เพราะมี
สิง่ สกปรกปฏิกูล ทีถ่ ูกขับออกมาจากร่างกายตลอดเวลา ถ้าไม่ชาํ ระอยู่เรื่อยๆก็จะส่งกลิน่
เหม็น
ทีไ่ ด้ร่างกายมาก็เพราะอํานาจของความหลง ไม่รู้วา่ สิง่ ทีไ่ ด้มาเป็ นทุกข์ ไม่ได้เป็ นสุข เป็ น
ดินนํา้ ลมไฟ นานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ความจริงนี้ มารู้วา่ ใจเป็ นผู ้
หลงแบกธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เป็ นเวลาอันยาวนาน พอเสียธาตุ ๔ ไปก็หามาใหม่ ไปเกิด
ใหม่ ทําอยู่อย่างนี้มาเป็ นเวลาอันยาวนาน ต้องทุกข์กบั การแบกหามธาตุ ๔ มาอย่างโชก
โชน นํา้ ตาทีไ่ ด้หลังออกมานี
่
้ ในแต่ละภพแต่ละชาติ ถ้าเอามารวมกันแล้ว ท่านว่ามัน
มากกว่านํา้ ในมหาสมุทร แสดงว่าร่างกายทีใ่ จได้มาแบกนี้ มีจาํ นวนมากมายมาก คิดดูสิ
ว่าชาติหนึ่งจะหลังนํ
่ า้ ตาออกมาได้ถงึ ขันหนึ่งหรือไม่ แล้วต้องใช้นาํ้ ตากี่ล ้านกี่แสนล้านขัน
ถึงจะได้นาํ้ เท่ากับนํา้ ในมหาสมุทร นัน่ แหละคือจํานวนร่างกาย คือธาตุขนั ธ์ ธาตุ ๔ ดิน
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นํา้ ลมไฟทีใ่ จได้แบกมา และจะแบกต่อไปเรื่อยๆ ถ้าไม่สอนใจให้ฉลาด ให้รู้วา่ ทุกสิง่ ทุก
อย่างเป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ไม่มตี วั ตน ไม่ใช่ตวั เราของเรา ตัวเราไม่ได้อยู่ในธาตุ
๔ ดินนํา้ ลมไฟ ไม่ได้อยู่ในร่างกาย ร่างกายไม่ได้ให้ความสุข มีแต่จะให้ความทุกข์ มีเกิด
แล้วก็ตอ้ งมีแก่มเี จ็บมีตายตามมา
ถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆก็จะปล่อยวางร่างกายได้ จะเข้าสู่ความสุขทีแ่ ท้จริงคือความสงบ ที่
เกิดจากการปล่อยวางร่างกายของตนและของคนอืน่ ปล่อยวางสิง่ ของต่างๆ ไม่ตอ้ ง
อาศัยสิง่ เหล่านี้มาให้ความสุข เพราะความสุขทีไ่ ด้กบั ความทุกข์ทไ่ี ด้ไม่คุม้ กัน ความสุขที่
ได้น้ ไี ด้เพียงเล็กน้อย แต่ได้ความทุกข์มากกว่าหลายร้อยเท่า ถ้ามีความรู้ทถ่ี ูกต้องคือมี
ปัญญา ก็จะเบือ่ กับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ จะไม่อยากได้ ไม่อยากมีอยากเป็ น อยากได้อย่าง
เดียวก็คอื ความสงบ ทีเ่ ป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ หลาย
ทีส่ ง่ิ ต่างๆและบุคคลต่างๆในโลกนี้จะสามารถให้ได้
ความสุขนี้ชนะความสุขทัง้ ปวง
ความสุขนี้แหละคือรสแห่งธรรม ทีช่ นะรสทัง้ ปวง ธรรมก็คอื ความรู้ทถ่ี ูกต้องตามความ
เป็ นจริง ทีพ่ วกเราต้องคอยศึกษาอยู่เรื่อยๆ
การศึกษาเบื้องต้นก็เกิดจากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม หรืออ่านหนังสือธรรมะ เป็ นสุตมย
ปัญญา เป็ นความรู้ทเ่ี กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม เช่นรู้วา่ ความจริงกับความไม่จริงเป็ น
อย่างไร ความไม่จริงก็คอื สมมุตทิ งั้ หลาย ความจริงก็คอื ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ทีไ่ ม่เที่ยง
ไม่มตี วั ตน เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดติด พอทราบแล้วก็ตอ้ งเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เจริญอยู่
เรื่อยๆ ถ้าไม่พจิ ารณาต่อก็จะลืมได้ เวลาไปทํากิจกรรมต่างๆ จะไม่มเี วลามาคิดถึงความ
จริงทีแ่ ท้จริงนี้ จะไปคิดกับความจริงทีไ่ ม่แท้จริง ไปคิดเรื่องข้าวของเงินทอง เรื่องบุคคล
ต่างๆ ไปตามความหลง ความยึดติดความอยากได้ อยากรักษาให้สง่ิ ต่างๆอยู่กบั ตนไป
นานๆ ก็จะลืมความจริงทีแ่ ท้จริงไป การฟังเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถทําให้ใจเห็น
ความจริงได้ตลอดเวลา
ดังนัน้ หลังจากได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ก็ตอ้ งเอามาใคร่ครวญพิจารณาอยู่เนืองๆ ในเวลาทีไ่ ม่
ต้องคิดเรื่องภารกิจการงานต่างๆ ก็ควรคิดถึงความจริงทีแ่ ท้จริงนี้อยู่เรื่อยๆ ว่าเราอยู่ใน
โลกของธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ทุกสิง่ ทุกอย่างนี้ แม้กระทังร่่ างกายของเรานี้ ก็เป็ นดินนํา้ ลม
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ไฟ ผูพ้ จิ ารณานี้ไม่ได้เป็ นดินนํา้ ลมไฟ แต่เป็ นธาตุรู้ เป็ นผูร้ ู้ ทีม่ ชี ่อื สมมุตวิ า่ ใจ เป็ นผู ้
ทีม่ าครอบครองร่างกาย แล้วก็ใช้ร่างกายนี้ไปครอบครองสิง่ ต่างๆ ต้องคอยสอนใจว่า
ทุกสิง่ ทุกอย่างมีวนั สิ้นสุดลง ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของเรา หรือร่างกายของคนอืน่ จะต้อง
มีวนั หมดสิ้นไป ต้องสลายไป ถ้าคิดอยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่หลงยึดติด ไม่อยากได้สง่ิ ต่างๆ
มาให้ความสุขกับเรา เพราะความจริงไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ ความจริงจะให้ความทุกข์กบั เรา
ได้อะไรมาแล้วใจจะทุกข์กบั สิง่ นัน้ ทันที ทุกข์เพราะไปยึดติดว่าเป็ นของเรา สิง่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ น
ของเรานี้เราจะไม่ทกุ ข์ดว้ ยเลย บ้านคนอื่นจมนํา้ เราก็ไม่ทกุ ข์ แต่ถา้ เป็ นบ้านของเราจะ
ทุกข์ข้นึ มาทันที เพราะไปยึดว่าเป็ นของเรา จึงต้องคิดเสมอว่าไม่มอี ะไรเป็ นของเรา ทุก
อย่างทีม่ อี ยู่น้ ี เป็ นของยืมมาใช้ชวั ่ คราวเท่านัน้ เอง ร่างกายนี้ก็ยมื เขามา ยืมดินนํา้ ลมไฟ
มา ต่อไปธาตุ ๔ ในร่างกายก็จะต้องแยกทางกันไป สมบัตขิ ้าวของเงินทองบริษทั บริวาร
บุคคลต่างๆ เราก็ตอ้ งจากเขาไป หรือไม่เช่นนัน้ เขาก็ตอ้ งจากเราไป จึงไม่มอี ะไรเป็ นของ
เรา สัพเพ ธัมมา อนัตตา สิง่ ทัง้ หลายไม่เทีย่ ง มีเกิดมีดบั เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา
สัพเพ สังขารา อนิ จจา สิง่ ทัง้ หลายในโลกนี้เป็ นความทุกข์ สัพเพ สังขารา ทุกขา พอ
ยึดว่าเป็ นของเราจะเกิดความทุกข์ทนั ที พอเป็ นพ่อเรา แม่เรา ลูกเรา สามีเรา ภรรยาเรา
ก็จะทุกข์ทนั ที ถ้าเป็ นของคนอืน่ จะไม่ทกุ ข์
ถ้าอยากจะอยู่อย่างมีความสุข ไม่มคี วามทุกข์ ก็ตอ้ งไม่หลงยึดติดสิง่ ต่างๆ แม้แต่
ร่างกายของเรา ให้คดิ เสมอว่าเป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้มา
จากธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ มารวมกันแล้ว ไม่นานก็แยกจากกันไป ไม่วา่ จะสร้าง
อะไรกันขึ้นมา ใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม เวลาจะค่อยๆทําลายไปหมด อาณาจักรต่างๆทีม่ ี
ในอดีต ก็เสือ่ มสลายหายไปหมด เหลือแต่ซากปรักหักพังไว้เป็ นอนุสรณ์ นานๆเข้าไปก็
จะไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่เลย แม้แต่โลกนี้ก็เช่นเดียวกัน สักวันหนึ่งก็จะต้องสูญสลายไป
มีสง่ิ เดียวทีไ่ ม่ได้เสือ่ มสลายไป ก็คอื ธาตุรู้ เป็ นธาตุรู้อยู่เสมอ เพียงแต่วา่ จะรู้แบบไหน รู้
จริงหรือรู้หลง ถ้ารู้หลงก็จะผลิตความทุกข์ให้กบั ธาตุรู้ ถ้ารู้จริงก็จะไม่ผลิตความทุกข์ จะ
รู้เฉยๆ จะไม่ยดึ ติดว่าสิง่ นัน้ สิง่ นี้เป็ นตัวเราเป็ นของเรา นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราต้องใคร่ครวญอยู่
เรื่อยๆ
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แต่ในชีวติ ของฆราวาสญาติโยมทีต่ อ้ งทํามาหากิน โอกาสทีจ่ ะคิดเรื่องเหล่านี้ แทบจะไม่มี
เลย เพราะมัวแต่คดิ เรื่องภารกิจการงาน การเลี้ยงดูชวี ติ ของตนเองและของครอบครัว
การหาความสุขตามอํานาจของกิเลสตัณหา จะไม่มเี วลาคิดเรื่องความจริงทีแ่ ท้จริงนี้ได้
เลย จะคิดแต่เรื่องของสมมุตอิ ยู่เรื่อยๆ คิดถึงเรื่องของสามี ของภรรยา ของลูก ของบิดา
ของมารดา ของเพือ่ น ของครูบาอาจารย์ ของคนนัน้ ของคนนี้ ล้วนแต่เป็ นเรื่องสมมุติ
ทัง้ นัน้ ถ้าจะคิดได้บ่อยๆ จําเป็ นต้องปล่อยวางภารกิจการงานทีไ่ ม่จาํ เป็ นลงไป ให้มเี วลา
เป็ นตัวของตัวเองบ้าง ให้มเี วลามาคิดพิจารณาถึงความจริงทีแ่ ท้จริง จะได้เป็ นจินตามย
ปัญญา แต่ก็ยงั ไม่พอเพียงต่อการทีจ่ ะทําให้ใจรู้ทนั ความหลง ทําลายความหลง ทีค่ อย
ดึงใจให้ไปหลงยึดติดกับสมมุตติ ่างๆได้
ถ้าอยากจะให้ใจทําลายความหลงได้ ก็ตอ้ งพิจารณาตลอดเวลา พิจารณาทุกลมหายใจ
เข้าออก ถึงจะเป็ นภาวนามยปัญญา อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ ให้คดิ ถึง
ความตายทุกลมหายใจเข้าออก ก็คอื ให้พจิ ารณาอนิจจังของธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟนี้เอง
ความตายของร่างกายก็คอื อนิจจัง ถ้าเห็นอนิจจังก็จะเห็นทุกขัง เห็นอนัตตา อนิจจังทุก
ขังอนัตตาเป็ นความจริงทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน ถ้าเห็นว่าไม่เทีย่ ง ก็จะเห็นว่าเป็ นทุกข์ เป็ น
อนัตตา พวกเราไม่ชอบของไม่เทีย่ ง ชอบแต่ของเทีย่ ง อยากจะให้ทกุ อย่างเทีย่ งแท้
แน่นอน อยากจะให้เป็ นเหมือนเดิม ให้เป็ นสาวเป็ นหนุ่มไปตลอด ไม่แก่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
ไม่ตาย แต่ความจริงไม่สนใจต่อความต้องการของเรา ความจริงย่อมเป็ นไปตามความ
จริงเสมอ ถ้าต้องการจะยุตคิ วามหลง ทีท่ าํ ให้คดิ ว่าร่างกายเป็ นตัวเรา ว่าร่างกายจะไม่แก่
ไม่เจ็บไม่ตาย ก็ตอ้ งคิดอยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออกว่า ร่างกายนี้ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย
เป็ นธรรมดา จะคิดอย่างนี้ได้ก็ตอ้ งปล่อยวางภารกิจอืน่ ๆทัง้ หมด จะปล่อยด้วยการออก
บวชก็ได้ ถ้าไม่บวชก็ปล่อยทีบ่ า้ นก็ได้ ต้องไม่ทาํ ภารกิจอืน่ นอกจากการเดินจงกรมนัง่
สมาธิเท่านัน้
ทีต่ อ้ งนัง่ สมาธิกนั ก็เพือ่ เสริมสร้างพลังให้แก่ใจ ให้อาหารให้ความสุขแก่ใจ ถ้าใจไม่สงบ
จะไม่มกี าํ ลังพิจารณาไตรลักษณ์ เหมือนการทํางาน ถ้าไม่ได้เงินเดือน จะไม่มกี าํ ลังใจ
ทํางาน สิ้นเดือนแล้วเงินเดือนไม่ออกนี้ คงจะไม่ไปทําทุกวัน ไปทําแล้วไม่ได้เงินเดือน ไม่
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รู้จะทําไปทําไม ใจก็เหมือนกัน การทีใ่ จจะเจริญความรู้ทแ่ี ท้จริงนี้ได้ จําเป็ นต้องมี
ความสุขใหม่มาทดแทน ความสุขทีเ่ คยมีอยู่ เมือ่ ก่อนมีความสุขกับรูปเสียงกลิน่ รส มี
ความสุขกับการได้ลาภยศสรรเสริญ แต่พอออกมาทํางานทางนี้ เพือ่ สร้างความรู้ทแ่ี ท้จริง
ให้กบั ใจ ก็ตอ้ งมีความสุขทดแทน คือความสงบ เวลาใจสงบจะมีความสุข ดังนัน้ การจะ
พิจารณาความจริงทีแ่ ท้จริงนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ใจต้องมีความอิม่ มีความสุขก่อน การ
ปฏิบตั ใิ นเบื้องต้นจึงต้องทําใจให้สงบก่อน ด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ต่นื จน
หลับ ควบคุมใจไม่ให้คดิ เรื่องต่างๆ เพราะความคิดทําให้ใจไม่สงบ ถ้าสามารถควบคุมใจ
ไม่ให้คดิ เรื่องต่างๆได้ เวลานัง่ ทําใจให้สงบ จะสงบได้อย่างรวดเร็ว พอใจสงบแล้วก็จะมี
ความสุข จะเห็นแล้วว่าความสุขทีแ่ ท้จริงอยูท่ ใ่ี จทีส่ งบ ทีป่ ล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างนัน่ เอง
ขณะทีใ่ จสงบนี้ ใจจะไม่ไปยุ่งกับเรื่องอะไรทัง้ นัน้ ไม่ไปยุ่งกับสมมุตทิ งั้ หมด ไม่ยุ่งกับ
ร่างกาย ของตนเองก็ดี ของคนอืน่ ก็ดี ไม่ยุ่งกับทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ไม่ยุ่งกับ
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ตอนนัน้ ใจจะลืมไปหมด จะอยู่กบั ความว่าง ความนิ่ง
ความสบายใจ จะทําใจให้สงบได้น้ ี จะต้องเจริญสติให้มาก ตัง้ แต่ต่นื จนหลับเลย พอตืน่
ขึ้นมาก็ตอ้ งควบคุมความคิดเลย ไม่ปล่อยให้คดิ เรื่อยเปื่ อย จะให้อยู่กบั ร่างกายก็ได้
หรือบริกรรมพุทโธๆไปก็ได้ ถ้าอยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย เวลาร่างกายทําอะไรก็
ให้รู้อยู่กบั การกระทําของร่างกาย ถ้าไม่สามารถดึงไว้ให้อยู่กบั ร่างกายได้ ยังไปคิดเรื่อง
นัน้ เรื่องนี้อยู่ ก็ตอ้ งใช้การบริกรรมพุทโธๆเข้ามาช่วย ไม่วา่ จะทําภารกิจการงานอะไรก็ให้
บริกรรมพุทโธๆไปภายในใจ บริกรรมไปเรื่อยๆ ความคิดต่างๆก็จะไม่สามารถคิดได้ พอ
เสร็จจากภารกิจการงาน มีเวลาว่างก็นงั ่ สมาธิ นัง่ หลับตา จะบริกรรมพุทโธต่อก็ได้ จะ
หยุดบริกรรมแล้วดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ ถ้าใจไม่ไปคิดเรื่องต่างๆ ใจก็จะสงบลงไป
ตามลําดับ จนสงบเต็มทีใ่ นทีส่ ุด แล้วก็จะพบกับความสุขทีเ่ ลิศกว่าความสุขทัง้ หลายใน
โลกนี้
พอได้ความสุขจากการนัง่ สมาธิแล้ว ก็จะมีเครื่องอยู่ มีทอ่ี าศัย จะสามารถออกทํางาน
ทางด้านปัญญาได้ เจริญภาวนามยปัญญาได้ พิจารณาความจริงทีแ่ ท้จริงตลอดเวลา
หลังจากทีอ่ อกจากสมาธิมาแล้ว เวลาอยู่ในสมาธิอย่าไปพิจารณา เป็ นเวลาพักผ่อน เป็ น
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เวลาชาร์จแบตฯ เป็ นเวลาเติมนํา้ มัน รถวิง่ ไม่ได้เวลาเติมนํา้ มัน ต้องเติมนํา้ มันให้เต็มถัง
ก่อน เติมเสร็จแล้วถึงค่อยขับรถออกไปวิง่ ต่อ ในขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบ เวลา
นัน้ ไม่ใช่เวลาทีจ่ ะเจริญปัญญา เวลาจะเจริญปัญญาต้องออกมาจากสมาธิแล้ว จิตถอน
ออกมาแล้ว จิตอิม่ ตัวแล้ว อย่าไปดึงจิตออกมา ปล่อยให้จติ สงบเต็มที่ พออิม่ ตัวแล้วจะ
ถอนออกมาเอง พอถอนออกมาแล้ว เริ่มคิดปรุงแต่ง ก็ให้คดิ ปรุงแต่งไปตามความจริง
คิดเรื่องธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ คิดว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่น้ เี ป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ
ทีร่ วมตัวกันแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะต้องแยกจากกันไป เพราะนํา้ จะต้องกลับไปหานํา้ ดิน
จะต้องกลับไปหาดิน ลมจะต้องกลับไปหาลม ไฟจะต้องกลับไปหาไฟเสมอ ไม่วา่ ใครจะ
เอาธาตุ ๔ มาผสมรวมกันอย่างไร การกลับคืนสู่ธาตุเดิม จะทําลายสิง่ ทีเ่ กิดจากการ
รวมตัวของธาตุ ๔ เช่น ร่างกายเป็ นต้น เป็ นการรวมตัวของธาตุ ๔ ทีจ่ ะแยกออกจากกัน
อยู่เรื่อยๆ จนร่างกายสลายหายไปหมด เช่นเดียวกับสิง่ ต่างๆ ต้นไม้ใบหญ้า วัตถุข ้าว
ของต่างๆ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะแยกจากกันไป จะสลายไปหมด
นี่คอื การพิจารณาความจริงของโลกทีใ่ จยึดติดอยู่ เพือ่ จะได้ยุตคิ วามหลง ทีห่ ลอกให้
หลงคิดว่าเป็ นสุข เป็ นนิจจัง เป็ นอัตตา เป็ นตัวเราของเรา ความจริงแล้วเขาเป็ นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ความหลงจะไม่สามารถหลอกให้เกิดความอยาก
ต่างๆขึ้นมาได้ พอไม่มคี วามอยากแล้วใจก็จะสงบตลอดเวลา เหตุทใ่ี จไม่สงบก็เพราะ
ความอยากนี่เอง เวลาเกิดความอยากแล้ว ใจจะวิตกกังวลกระสับกระส่าย พอได้มาก็ดี
ใจเดีย๋ วเดียว ไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจ ได้มาแล้วก็ไม่พอ อยากได้สง่ิ อืน่ อีก ได้มาเท่าไหร่ก็
ไม่พอสักที จะอยากได้ไปเรื่อยๆ โดยทีไ่ ม่รู้วา่ สิง่ ทีไ่ ด้มาก็คอื ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ได้
อนิจจังทุกขังอนัตตามา ก็จะอยากไปเรื่อยๆ ไม่รู้วา่ อยากมากี่ภพกี่ชาติแล้ว ก็อยากกับ
ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟนี่เอง ไม่ได้อยากกับอะไร แต่พอมีความรู้ทถ่ี ูกต้องอยู่ภายในใจ
ตลอดเวลา ทุกลมหายใจเข้าออก ก็จะไม่อยากได้อะไร เพราะรู้วา่ เป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลม
ไฟ ไม่มคี วามวิเศษวิโสตรงไหน ความวิเศษวิโสอยู่ตรงทีใ่ จสงบ ไม่อยากได้อะไรต่างหาก
พอไม่อยากแล้วใจจะสงบ ต่อไปไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิก็ได้ ตอนทีต่ อ้ งนัง่ สมาธิเพราะยังไม่มี
ความรู้ทถ่ี ูกต้อง ทีจ่ ะรักษาใจให้สงบได้ ก็เลยต้องอาศัยอุบายของสมาธิไปก่อน ทําใจให้
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สงบก่อน แต่เป็ นความสงบชัว่ คราว พอมีความรู้ทถ่ี ูกต้องคอยกํากับควบคุมใจอยู่
ตลอดเวลา ใจก็จะไม่กระเพือ่ ม จะสงบตลอดเวลา ไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิก็ได้
นี่คอื งานของพระศาสนา งานของพุทธบริษทั ๔ คืองานสร้างความรู้ทแ่ี ท้จริงนี้ ให้อยูก่ บั
ใจตลอดเวลา ถ้ามีอยู่ตลอดเวลาแล้ว ความหลงจะไม่สามารถมาหลอกว่าเป็ นพ่อเป็ นแม่
เป็ นสามีเป็ นภรรยา เป็ นพีเ่ ป็ นน้อง เป็ นลูกเป็ นหลานได้ เพราะเป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้
ลมไฟ ไม่เทีย่ งแท้แน่นอนถาวร ไม่ได้ให้ความสุข ไม่มตี วั ตนในธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ นี่
คือการปฏิบตั ขิ องพวกเรา ส่วนใหญ่จะติดอยู่ทข่ี นั้ แรกกัน คือการฟังธรรม พอจากทีน่ ่ไี ป
ก็กลับไปหาพ่อหาแม่ หาพีห่ าน้อง หาสามีหาภรรยา แทนทีจ่ ะไปหาธาตุ ๔ อนิจจังทุกขัง
อนัตตา ก็กลับไปเหมือนเดิม ถ้าเป็ นอย่างนี้ปฏิบตั ไิ ปทัง้ ชาติน้ กี ็คงจะไปไม่ถงึ ไหน เพราะ
ยังไม่ได้ปฏิบตั ิ ไม่ยอมขึ้นขัน้ ที่ ๒ ขัน้ ที่ ๓ เอาแต่ขนั้ ที่ ๑ คือการฟังธรรมอย่างเดียว
สุตมยปัญญา ไม่กา้ วสู่ขนั้ จินตามยปัญญาเลย ต้องเอาไปใคร่ครวญบ้าง วันหนึ่งควรจะ
ระลึกอย่างน้อยสัก ๓ - ๔ ครัง้ ก็ยงั ดี เหมือนกับกินข้าว พวกเรากินข้าววันละ ๓ – ๔
เวลา ทําไมไม่ให้อาหารใจวันละ ๓ – ๔ เวลาบ้าง คิดถึงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟสัก ๓ – ๔
เวลาก็ยงั ดี ถ้าคิดอยู่บ่อยๆก็จะทําให้เบือ่ หน่ายกับการแบกธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ จะทําให้
เกิดฉันทะวิริยะ ทีจ่ ะทิ้งธาตุ ๔ ไป เพือ่ จะได้ไปเจริญขัน้ ที่ ๓ ต่อไป ก็คอื ขัน้ ภาวนามย
ปัญญา เพือ่ เจริญความรู้ทแ่ี ท้จริงให้อยู่คู่กบั ใจไปตลอด ทุกลมหายใจเข้าออก ตามที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนพระอานนท์ไว้ว่า ให้พจิ ารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออก
ถ้าพิจารณาได้ก็จะเป็ นเหมือนพระอานนท์ ทีไ่ ด้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ เพราะปฏิบตั ติ ามที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
พวกเราก็จะได้เช่นเดียวกัน เพราะไม่มอี ะไรเป็ นอุปสรรคขวาง
กัน้ พวกเรา นอกจากการไม่ปฏิบตั เิ ท่านัน้ เอง หรือปฏิบตั แิ บบอยู่กบั ที่ ไม่ยอมก้าวขึ้นขัน้
ต่อไป ชอบอยู่แต่ขนั้ ที่ ๑ ไม่ยอมขึ้นขัน้ ที่ ๒ ขัน้ ที่ ๓ ก็เลยเรียนไม่จบสักที เรียนไปจน
วันตายก็ไม่จบ ถ้าอยากจะเรียนให้จบก็ตอ้ งก้าวขึ้นสู่ขนั้ ที่ ๒ ขัน้ ที่ ๓ ไปตามลําดับ จะ
เรียนจบอย่างแน่นอน เพราะพระสาวกทุกรูปท่านก็เรียนแบบนี้กนั เรียนจากขัน้ ที่ ๑ แล้ว
ก็ข้นึ ขัน้ ที่ ๒ จากขัน้ ที่ ๒ ก็ข้นึ ไปสู่ขนั้ ที่ ๓ พอได้ขนั้ ที่ ๓ ก็เรียนจบ บรรลุเป็ นพระ
อรหันตสาวกกัน ส่วนใหญ่ก็ตอ้ งออกบวชกันทัง้ นัน้ ๙๙ เปอร์เซ็นต์ทบ่ี รรลุกนั จะเป็ น
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นักบวช จะมีเพียง ๑ เปอร์เซ็นต์ทเ่ี ป็ นฆราวาส แต่พอได้บรรลุแล้ว ก็จะไม่อยากเป็ น
ฆราวาสอีกต่อไป อยากจะบวชกัน พอได้บรรลุธรรมขณะทีเ่ ป็ นฆราวาสแล้ว ก็จะขอ
พระพุทธเจ้าบวชทันที เพราะไม่รู้วา่ จะอยู่กบั ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟอีกต่อไปทําไม พวกที่ยงั
อยู่ก็เพราะยังไม่รู้วา่ เป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ยังคิดว่าเป็ นสามีเป็ นภรรยาเป็ นลูก เป็ นพ่อ
เป็ นแม่ ยังให้ความสุขกับเรา ยังเป็ นของเรา จะอยู่กบั เราไปนานๆ นี่คอื ความหลงที่
ครอบงําจิตใจ ทีท่ าํ ให้ไม่สามารถออกบวชได้ ไม่สามารถออกปฏิบตั เิ พือ่ ให้มคี วามรู้ท่ี
แท้จริงอยู่กบั ใจตลอดเวลาได้
จึงขอให้ท่านทัง้ หลายนําเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ไปพิจารณา ดูวา่ ตอนนี้อยู่ตรงไหน
และควรจะทําอย่างไรต่อไป อย่าปล่อยให้อยู่ทเ่ี ดิม เพราะไม่เป็ นประโยชน์ ถึงแม้ว่า
ธรรมขัน้ ที่ ๑ จะมีคุณค่ามากเพียงไร ก็เป็ นเพียงบันไดเพือ่ ให้กา้ วขึ้นสู่ขนั้ ที่ ๒ และขัน้ ที่
๓ ต่อไป เป้ าหมายของพวกเราต้องอยู่ทก่ี ารสําเร็จการศึกษา สําเร็จการปฏิบตั ิ การ
ปฏิบตั ขิ องแต่ละขัน้ เป็ นเพียงขัน้ บันได ทีเ่ ราจะต้องก้าวขึ้นไปตามลําดับ เพือ่ ให้ได้ไปถึง
จุดหมายปลายทาง อย่าไปติดอยู่กบั ขัน้ ใดขัน้ หนึ่ง เพราะจะไม่ได้ไปถึงจุดหมาย
ปลายทางทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลายได้ไปถึงกัน
พวกเราต้องเปลีย่ นจากการไปงานบุญ ไปงานปลีกวิเวกกัน ชอบเหลือเกินงานบุญนี้ งาน
วางศิลาฤกษ์ งานวันเกิด งานหล่อพระ ไม่พจิ ารณากันบ้างหรือว่าได้อะไรบ้าง ไปก็ได้บญ
ุ
ทีเ่ ป็ นเศษเงินเศษทอง เป็ นเงินเหรียญ ไม่ใช่เงินแบงค์ เป็ นเหรียญ ๕ เหรียญ ๑๐
เหรียญ ๑ บาท ส่วนแบงค์ ๑๐๐ แบงค์ ๕๐๐ แบงค์ ๑๐๐๐ ไม่เอากัน ไปปลีกวิเวกดูสิ
จะได้แบงค์ ๕๐๐ แบงค์ ๑๐๐๐ ชอบเอาทีละบาทสองบาท แล้วเมือ่ ไหร่จะได้เงินล้าน
พูดอย่างนี้ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะ ได้ผลก็ดี กลัวจะพูดให้พวกหูทวนลมฟัง พวกเข้าหู
ซ้ายออกหูขวา งานนี้ถา้ ทําจริงๆไม่ก่ปี ี ก็เสร็จ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่า ไม่
เกิน ๗ ปี เป็ นอย่างมาก อันนี้เป็ นความจริงรับรองได้ นี่เหลืออีก ๒ เดือน ก็จะจบ
หลักสูตร ๗ ปี แล้วนะ พฤษภาฯนี้ก็เดือนสุดท้ายแล้ว เหลืออีก ๒ กัณฑ์เท่านัน้ ปี ละ
๑๒ กัณฑ์ ๗ ปี ก็ ๘๔ กัณฑ์ ต้องเรียนให้จบให้ได้นะ นี่เหลืออีกเพียง ๒ เดือน
พระพุทธเจ้าทรงบอกพระอานนท์วา่ เธอเหลืออีก ๓ เดือนก็จะได้บรรลุอรหัตผลแล้ว
75

พวกเราก็เหลือเพียง ๒ เดือน จึงต้องเร่งความเพียรกัน ไปเทีย่ วไปงานบุญไม่ได้แล้วนะ
ใกล้จะสอบไล่แล้ว เลิกไปให้หมด ไปหาทีส่ งบไปอยู่คนเดียว ไปปลีกวิเวก ไปเดิน
จงกรมนัง่ สมาธิตลอด ๒ เดือนนี้ ได้แน่ๆ มรรคผลนิพพานอยู่แค่เอื้อมนะ เพียงแต่ไม่
เอื้อมไปหยิบกัน อยู่ในวิสยั ทีพ่ วกเราจะเอื้อมหยิบมาได้ แต่ไม่หยิบกันเอง ชอบไปหยิบ
อย่างอืน่ กัน มรรคผลนิพพานไม่เอา เอาแต่รูปเสียงกลิน่ รส
ถาม เวลาทีจ่ ติ นิ่ง แล้วเกิดอาการสะดุง้ อย่างตอนทีฟ่ งั เทศน์ท่านอาจารย์ แล้วกิ่งไม้
ตกลงมากระทบหลังคา ก็รู้สกึ สะดุง้ การสะดุง้ ของจิตนี้คอื อะไร
ตอบ เป็ นปฏิกริ ิยาของจิต เวลาได้สมั ผัสรับรู้กบั รูปเสียงกลิน่ รสทีร่ ุนแรง ก็จะสะดุง้
อาการสะดุง้ นี้ไม่ได้เป็ นกิเลส ถ้าจะเป็ นกิเลส ต้องหลังจากสะดุง้ แล้วเกิดความ
หวาดกลัวขึ้นมา เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมา แต่ถา้ สะดุง้ แล้วรับรู้เฉยๆ แสดงว่า
มีปญั ญาควบคุมกิเลสได้ คือรู้วา่ เป็ นไตรลักษณ์ เกิดขึ้นแล้วก็ดบั ไป ผ่านไปไม่มี
อะไร แต่ถา้ เริ่มสงสัย ว่าเป็ นอะไร เป็ นผีหรือเปล่า ก็จะเป็ นกิเลส ถ้าพิจารณาก็
แสดงว่ายังเป็ นมรรคอยู่
ถาม เหมือนทีห่ ลวงตาบอกว่า เป็ นสัญชาตญาณใช่ไหมคะ
ตอบ เป็ นสัญชาตญาณของจิต ถ้าไม่มคี วามคิดปรุงแต่ง ไม่มคี วามทุกข์ตามมา ก็ไม่
เป็ นกิเลส สะดุง้ แล้วก็ผ่านไป รับรู้แล้วก็ผา่ นไป ก็จะไม่เป็ นปัญหา ปัญหาอยู่ท่ี
เกิดความกลัวเกิดความทุกข์ข้นึ มา อย่างนี้ก็จะเป็ นกิเลส
ถาม มีปญั หาเรื่องตกภวังค์ค่ะ คือนัง่ หลับ ขอเมตตาวิธีแก้ดว้ ย
ตอบ ต้องผ่อนอาหารหรืออดอาหาร
ถาม เรื่องอาหารเป็ นสําคัญ
ตอบ เวลาภาวนาควรถือศีล ๘ เพราะศีล ๘ จะควบคุมไม่ให้รบั ประทานอาหารมาก
เกินไป หลังจากเทีย่ งวันไปแล้วก็จะรับประทานอาหารไม่ได้ ถ้าถือศีล ๘ แล้วยัง
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ง่วง ก็ตอ้ งอดอาหาร ถ้าถือศีล ๘ แล้วรับประทาน ๒ มื้อ เช้ากับกลางวัน ก็ตอ้ ง
ลดให้เหลือมื้อเดียว
ถ้าลดมื้อเดียวแล้วยังง่วงก็ตอ้ งลดปริมาณอาหารลง
รับประทานเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณทีเ่ คยรับประทาน
ถ้ายังง่วงก็ตอ้ งไม่
รับประทานเลย ก็จะแก้ความง่วงได้ อีกวิธีหนึ่งก็ตอ้ งไปอยู่ตามสถานทีท่ น่ี ่ากลัว
ไปนัง่ ในป่ าช้า จะไม่งว่ ง แต่จะควบคุมจิต ควบคุมความกลัวได้หรือไม่ ถ้า
ควบคุมไม่ได้ก็จะไม่เกิดประโยชน์
ถาม รับประทานน้อยแล้วเป็ นลม แสดงว่าทําเกินความสามารถของร่างกายหรือไม่
ตอบ ต้องพิจารณาดูวา่ ให้อาหารพอกับความต้องการของร่างกายหรือไม่
ถาม ช่วงทีท่ ่านอาจารย์อดอาหาร มีอาการวูบหรือเปล่าครับ
ตอบ สําหรับเราไม่มี ควรทําจากน้อยไปหามาก ค่อยๆลดปริมาณลงไป ให้ร่างกาย
ปรับตัว ถ้าอดอาหารแล้วมีปญั หา ก็แสดงว่าไม่ถูกกับจริต ก็ตอ้ งใช้วธิ ีอน่ื ไปหา
ทีๆ่ น่ากลัวอยู่
ถาม ทานมื้อเดียวอยู่แล้ว แต่อาจจะนอนน้อยไป
ตอบ ถ้านอนคืนละ ๔ – ๕ ชัว่ โมง ก็ถอื ว่าไม่นอ้ ยแล้ว ถ้าเคยนอน ๘ ชัว่ โมง พอมา
นอน ๔ – ๕ ชัว่ โมงก็จะรู้สกึ ว่าน้อย
ถาม อาจจะวูบได้ใช่ไหม
ตอบ ร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทนั ต้องค่อยๆลดลงไป จาก ๘ เหลือ ๗ จาก ๗ เหลือ
๖ เหลือ ๕ เหลือ ๔ ลงมาตามลําดับ ถ้าลดฮวบฮาบก็อาจจะปรับตัวไม่ทนั
อาจจะมีปญั หาตามมาได้ การปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องจะได้ผลดีกว่า การปฏิบตั เิ ป็ น
ครัง้ เป็ นคราว เพราะมีเวลาปรับความเข้มข้นของการปฏิบตั ิ ถ้าปฏิบตั เิ ป็ นครัง้
เป็ นคราว จะไม่มเี วลาปรับตัว พอจะมาปฏิบตั แิ บบเข้มข้นเลยก็อาจจะมีปญั หาได้
ถ้าปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง อย่างนักบวชนี้ จะมีเวลาค่อยๆปรับไปทีละเล็กทีละน้อย
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ต้องดูปญั หาทีเ่ กิดจากการปฏิบตั วิ า่ มาจากจิตใจหรือมาจากร่างกาย เพือ่ จะได้
แก้ปญั หาได้ถูกจุด ถ้ามาจากจิตใจก็เป็ นกิเลส ถ้ามาจากร่างกาย ก็ตอ้ งพิจารณา
ดูวา่ ร่างกายมีความบกพร่องอย่างไร ถ้าไม่สามารถปฏิบตั อิ ย่างเข้มข้นได้ ก็ตอ้ ง
ปรับวิธีปฏิบตั ใิ หม่
ถาม จิตบางช่วงมีความรู้สกึ หนัก มีกอ้ นดําๆอยู่กลางอก ควรจะปฏิบตั อิ ย่างไรคะ
ตอบ ถ้าใช้ลมหายใจเป็ นทีผ่ ูกใจ ก็ดูลมต่อไป อย่าไปสนใจกับก้อนดํานัน้ ถ้าสนใจ
แสดงว่าไม่ได้ภาวนา ต้องอยู่กบั ลมหายใจ ไม่วา่ จะมีอะไรปรากฏให้รบั รู้ รับรู้
แล้วก็ปล่อยวางทันที แล้วก็กลับมาทีล่ มหายใจต่อไป ถ้ายังดูลมได้ก็ดูต่อไป ไม่
ต้องไปปรุงแต่ง ไม่ตอ้ งไปวิตกกังวลว่าเป็ นอะไร ถ้าไปคิดปรุงแต่งกับสิง่ ทีป่ รากฏ
ขึ้นมา แสดงว่าเผลอแล้ว ให้อยู่กบั ลมไปเรื่อยๆ ไม่วา่ จะมีอะไรมาปรากฏให้รบั รู้
อย่าไปสนใจ พอไม่สนใจแล้วจะหายไปเอง บางทีเป็ นสิง่ ทีจ่ ติ ผลิตขึ้นมาเอง เวลา
นัง่ ภาวนากิเลสจะต่อต้าน จะสร้างอุปสรรคต่างๆขึ้นมาขวาง ไม่ให้ใจเข้าสู่ความ
สงบ ให้รู้ทนั ว่าเป็ นมายา มาหลอกไม่ให้ภาวนา ต้องอยู่กบั ลมไปเรื่อยๆ จนกว่า
จะรวมเข้าสู่ความสงบนิ่ง ความว่าง สักแต่วา่ รู้
ถาม เวลาปฏิบตั เิ พือ่ การปล่อยวางนี่ เราไม่สามารถสังจิ
่ ตให้เขาปล่อยวาง ได้แต่สอน
เขาจนวันหนึ่งเขาวางเขาเอง
ตอบ เขาจะวางก็ต่อเมือ่ เขาเห็นชัดเจนแล้วว่า สิง่ ทีเ่ ขายึดติดอยู่นนั้ ให้ความทุกข์กบั
เขา แล้วเขาไม่อยากจะทุกข์กบั สิง่ นัน้ เขาก็จะปล่อยวาง ถ้ายังไม่เห็นว่าเป็ นทุกข์
เขาก็ยงั จะยึดติดอยู่ ต้องเห็นอริยสัจ ๔ เห็นว่าตอนนี้ใจของเราทุกข์เหลือเกิน
เพราะยึดติดอยู่กบั สิง่ นี้ อยากให้สง่ิ นี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ถ้าไม่อยากจะทุกข์
ก็ตอ้ งปล่อยให้เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา
ถาม เบื้องต้นเราก็ได้แต่พจิ ารณา
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ตอบ พิจารณาซ้อมไปก่อน พออยู่ในเหตุการณ์จริง เห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นมา เห็น
สิง่ ทีเ่ รารักหรือคนทีเ่ รารักจะต้องจากเราไป ถ้ายึดติดไม่ยอมให้เขาจากไป เราก็
จะทุกข์ ถ้าพิจารณาว่าเราห้ามเขาไม่ได้ เขาจะไปก็ตอ้ งปล่อยเขาไป เราก็จะไม่
ทุกข์
การจะปล่อยได้น้ ีตอ้ งเห็นอริยสัจ ๔ เห็นทุกข์สมุทยั นิ โรธมรรค เวลาไม่สบายใจ
จะรู้วา่ กําลังอยากกับสิง่ นัน้ อยู่ ถ้าต้องการความสบายใจกลับคืนมา ก็ตอ้ ง
พิจารณาให้เห็นว่าห้ามเขาไม่ได้ เขาเป็ นอนัตตา เขาจะอยู่เขาจะไป เราห้ามเขา
ไม่ได้ ต้องปล่อยไปตามความจริง อยู่ก็ได้ไปก็ได้ เราก็จะหายทุกข์ ตอนที่
พิจารณาในขณะทีย่ งั ไม่เกิดเหตุการณ์จริงนี้ เป็ นการทําการบ้าน สมมุตเิ รารักคน
นี้มากๆ เราถามตัวเองว่า เวลาเขาจะไปจากเราๆพร้อมหรือไม่ อย่างนี้เป็ นการทํา
การบ้าน พอถึงเหตุการณ์จริงก็จะรู้วา่ ทําได้หรือไม่ได้ สอบผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้า
ปล่อยได้ก็จะไม่รู้สกึ อะไร ไปก็ไป อยู่ก็อยู่ เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ไปหลงว่าเป็ น
นัน่ เป็ นนี่เอง ถ้าเห็นไตรลักษณ์ แสดงว่ามีมรรค ก็จะทําให้นิโรธปรากฏขึ้นมา คือ
ทุกข์จะดับไป เพราะปล่อยวางความอยาก ไม่อยากกับเขา เขาจะอยู่ก็ได้ จะไปก็
ได้ จะเป็ นอย่างไรก็ได้ ไม่เป็ นปัญหาแต่อย่างใด
ต้องปฏิบตั อิ ย่างนี้กบั ทุกสิง่ ทุกอย่าง กับสิง่ ภายนอกก็คอื ลาภยศสรรเสริญ รู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ กับร่างกายและเวทนา ร่างกายจะอยู่ก็อยู่ จะไปก็ไป
เวทนาจะสุขก็สุข จะทุกข์ก็ทกุ ข์ ปล่อยไปตามความจริง จะสุขก็สุขไป จะทุกข์ก็
ทุกข์ไป ได้ทงั้ นัน้ สุขก็ได้ ทุกข์ก็ได้ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็ได้ ถ้าปล่อยได้แล้วจะเฉย จะ
ไม่เดือดร้อน การพิจารณาอย่างนี้ถา้ ยังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริง ก็เป็ นการซ้อม
ไปก่อน สอนใจว่าอย่าไปยึดนะ จะมาในรู ปแบบไหนก็ตอ้ งยอมรับ ถ้าอยากจะรู้
ว่าปล่อยได้หรือไม่ ก็ตอ้ งไปอยู่ในเหตุการณ์จริง เช่นอยากจะรู้วา่ ปล่อยความเจ็บ
ได้หรือไม่ ก็ตอ้ งนัง่ ให้เจ็บ แล้วดูวา่ จะเฉยได้หรือไม่ จะอยากให้ความเจ็บหายไป
หรือเปล่า ถ้าอยากให้ความเจ็บหายไป จะทุกข์ทรมานใจ จะทนนัง่ ไม่ได้ ถ้าเฉยๆ
จะเจ็บก็เจ็บไป ก็จะนัง่ ต่อได้ ไม่เดือดร้อน
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ต้องซ้อมไว้ก่อน พิจารณาไว้ก่อน พอถึงเวลาเข้าห้องสอบ ก็จะทําข้อสอบได้ ถ้า
ไม่ซอ้ มไม่เตรียมตัวไว้ก่อน พอเข้าห้องสอบก็จะไม่รู้วา่ จะต้องทําอะไร จะทํา
แบบเดิม ก็คอื จะยึดติดทันที จะอยากทันที พอเจ็บก็อยากจะให้หายเจ็บ
อยากจะเปลีย่ นอิริยาบถทันที ก็จะทนนัง่ อยู่ไม่ได้ ก็ตอ้ งเปลีย่ นอิริยาบถ หรือ
เวลาทีส่ ูญเสียสิง่ ทีเ่ รารักไป ก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ ทําใจเฉยๆ
ไม่ได้ เพราะไปหลงคิดว่าสิง่ ทีเ่ สียไปเป็ นของเรา ไม่เห็นว่าเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ
ไม่ใช่เป็ นของเรา จึงควรสอนใจอยู่เรื่อยๆว่า ไม่มอี ะไรเป็ นของเรา ทุกสิง่ ทุกอย่าง
มาจากดินนํา้ ลมไฟ จะได้ไม่ยดึ ติด จะได้ไม่อยากให้อยู่กบั เราไปนานๆ จะได้ไม่
คิดว่าเป็ นของเรา ก็จะไม่ทกุ ข์ใจ แต่พวกเราไม่ค่อยได้คดิ อย่างนี้กนั เพิง่ มาคิด
ตอนนี้ ตอนทีน่ งั ่ ฟังอยู่น้ ี
ตัง้ แต่เดือนทีแ่ ล้วฟังเทศน์มานี่ เคยคิดถึงเรื่องนี้บา้ งไหม คิดว่าเป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้
ลมไฟ ไม่ใช่ตวั เราของเรา ไม่อยู่กบั เราไปตลอด ห้ามเขาไม่ได้ เขาจะมาก็หา้ มเขา
ไม่ได้ เขาจะไปก็หา้ มเขาไม่ได้ เวลาเสียงด่ามาเราก็หา้ มไม่ได้ เวลาเสียงชมมาจะ
สังให้
่ มาตลอดก็ไม่ได้ บางทีก็มา บางทีก็ไม่มา แต่เราสังใจเราได้
่
สังไม่
่ ให้ไปหลง
กับเสียงได้ เพราะเป็ นเสียงลมเท่านัน้ เอง ทําไมต้องไปดีใจ ไปเสียใจกับเสียงลม
ด้วย เวลาลมพัดใบไม้ เราไม่เสียใจ พอได้ยนิ เสียงด่า เรารับไม่ได้ ก็เพราะเราไป
หลงไปอยาก อยากจะฟังแต่เสียงชม ไม่อยากจะฟังเสียงด่า พอได้ยนิ เสียงด่าก็
ทุกข์ จึงต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆ ว่าเป็ นเสียงลมเท่านัน้ เอง มาแล้วก็หายไป ด่า
ปั๊บก็หายไปแล้ว แต่เราเอามาเปิ ดฟังใหม่อยู่เรื่อยๆ เขาด่าตัง้ แต่เมือ่ เช้านี้ ตอน
บ่ายนี้ก็ยงั คิดถึงเสียงนัน้ อยู่ เพราะควบคุมความคิดไม่ได้ ปล่อยให้คดิ เรื่อย
เปื่ อย คิดไปตามอารมณ์ ถ้ามีพทุ โธๆก็จะหยุดความคิดได้ พุทโธๆๆไป ก็จะคิด
เรื่องต่างๆไม่ได้ เราไม่ตดิ เบรกให้ใจเลย สอนให้ภาวนาพุทโธๆก็ไม่เอากัน ชอบ
ขับรถแบบไม่มเี บรกกัน ก็เลยแหกโค้งตกเหวชนกันอยู่เรื่อยๆ
ต้องควบคุมความคิดให้ได้ ด้วยการเจริญสติให้มาก ต้องพุทโธไปทัง้ วันให้ได้ ถ้า
พุทโธได้ทงั้ วัน จะเห็นความแตกต่างในความรู้สกึ นึกคิด พอใครด่าจะโกรธปุ๊ บ
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พอพุทโธปั๊บเดียวก็หาย ไม่ตอ้ งเหนื่อย ไม่เช่นนัน้ จะต้องเหนื่อยคิดถึงคําด่าไปทัง้
วัน คิดอยู่นนั ่ แหละ คิดแล้วก็หงุดหงิดรําคาญใจ โกรธแค้น ถ้าพุทโธๆไปเพียง
๒ – ๓ วินาทีก็หายแล้ว ถ้าสติมกี าํ ลังมากพุทโธเพียงไม่ก่คี รัง้ ก็หายไปแล้ว จะ
เห็นว่าเราโง่ เอาคําด่ามาด่าเราอยู่เรื่อยๆ เขาด่าเพียงหนเดียว แต่เราเอามาด่าซํา้
แล้วซํา้ อีก พยายามรู้เฉยๆ รู้ทกุ สิง่ ทุกอย่างตามความเป็ นจริงแล้วปล่อยวาง รู้วา่
เขาชมแล้วก็ปล่อยวาง รู้วา่ เขาด่าแล้วก็ปล่อยวาง ไม่ตอ้ งไปปรุงแต่ง ให้เกิดความ
ดีใจความเสียใจขึ้นมา
ให้ระลึกถึงธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ อย่าให้ธรรมะอยู่ห่างไกล
จากใจ เพราะธรรมะเป็ นเหมือนแสงสว่าง ถ้ามีแสงสว่างก็จะทําอะไรต่างๆได้
ถูกต้อง ไม่เกิดความเสียหายกับจิตใจ ไม่สร้างความทุกข์ให้แก่จติ ใจ ความทุกข์
ความไม่สบายใจนี้ เกิดจากการอยู่ห่างไกลจากธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า
เวลาไม่มธี รรมะก็เหมือนเวลาไม่มแี สงสว่าง จะมืด จะไม่เห็นผิดเห็นถูก เห็นดี
เห็นชัว่ เห็นคุณเห็นโทษ เห็นสุขเห็นทุกข์ จะเห็นกลับตาลปัตร เห็นสุขเป็ นทุกข์
เห็นทุกข์เป็ นสุข เห็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งว่าเทีย่ ง เห็นสิง่ ทีว่ า่ ไม่ใช่ตวั เราเป็ นตัวเรา ถ้ามี
ธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆ ก็จะเห็นความจริง ก็จะทําตามความ
จริง ก็จะไม่ทกุ ข์ จะไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆ ธรรมะเป็ นแสงสว่างของชีวติ
เปรียบเหมือนกับการขับรถตอนกลางคืน ถ้าไม่มไี ฟส่องทาง ขับรถไปก็จะเป็ น
อันตรายต่อผูข้ บั ได้ จะประสบอุบตั เิ หตุต่างๆได้ แต่ถา้ มีแสงสว่างส่องทางก็จะ
เห็นทาง จะเห็นสิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่ข ้างหน้า จะหลีกเลีย่ งอุบตั เิ หตุต่างๆได้ จึงควรมี
ธรรมะในใจอยู่เรื่อยๆ
ถ้าไม่สามารถพิจารณาธรรมะได้ ก็เปิ ดเทศน์ธรรมะฟังไปก่อน ฟังแบบลิ้นกับฟัน
อย่าฟังแบบทัพพีในหม้อแกง ฟังไม่รู้เรื่อง เพราะไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็เหมือน
ไม่ได้ฟงั เวลาฟังต้องมีสติจดจ่ออยู่กบั การฟัง ถ้าพิจารณาตามได้ก็พจิ ารณาไป
ถ้าเข้าใจก็จะเกิดความเห็นทีถ่ ูกต้อง จะไม่ลมื ถ้าไม่เข้าใจก็จะลืมได้ เวลาฟัง
ธรรมท่านสอนไม่ให้ฟงั เพือ่ จํา ฟังเพือ่ ความเข้าใจ การแสดงธรรมนี้ จะแสดงทัง้
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เหตุและผลควบคู่กนั ไป ถ้าเข้าใจจะจําได้ การฟังธรรมทางภาคปฏิบตั นิ ้ ไี ม่ได้ฟงั
เพือ่ จดจํา แต่ฟงั เพือ่ ความเข้าใจ ถ้าฟังเพือ่ จําก็จะลืมได้ ถ้าเข้าใจแล้วจะไม่ลมื มี
คําถามว่า พระอรหันต์ลมื ได้ไหม คําตอบคือลืมได้ จําได้ก็ลมื ได้ เพราะเป็ น
สัญญา มีอะไรทีพ่ ระอรหันต์ไม่ลมื มี คืออะไร ก็คอื พระอริยสัจ ๔ อันนี้ไม่ลมื
เพราะเป็ นเหตุเป็ นผล ท่านรู้วา่ ทุกข์ใจเกิดจากความอยาก ความดับทุกข์ใจก็เกิด
จากการมีธรรมะมีปญั ญา ทีเ่ ห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่เทีย่ งเป็ นทุกข์เป็ นอนัตตา
อันนี้จะไม่ลมื จะอยู่กบั ใจไปตลอด
อย่าลืมพระอริยสัจ ๔ อย่าลืมทุกข์สมุทยั นิโรธมรรค อย่าลืมว่าทุกข์เกิดจาก
ความอยากคือสมุทยั ทุกข์จะดับได้ดว้ ยมรรค ก็คอื ปัญญา คือธรรมะ คือความรู้
ทีแ่ ท้จริง ทีเ่ ห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์
ไม่ใช่ของเรา นี่คอื ธรรมะทีค่ วรจะมีอยู่ในใจตลอดเวลา มองอะไรก็ให้บอกกับ
ตนเองว่า กําลังมองดินนํา้ ลมไฟ หัดแยกแยะร่างกายดู ดูร่างกายว่ามาจากอะไร
ก็มาจากอาหาร อาหารมาจากอะไร อาหารก็มาจากดินจากนํา้ ต้นข้าวนี้ตอ้ งมีดนิ
มีนาํ้ มีไฟคือแดด มีลมคืออากาศ ถึงจะเจริญเติบโตได้ พอออกมาเป็ นรวงข้าว
เราก็เอามาหุงต้มแล้วก็รบั ประทานเข้าไปในร่างกาย ร่างกายก็เจริญเติบโตขึ้นมา
ด้วยอาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป ด้วยนํา้ ทีด่ ม่ื เข้าไป ด้วยอากาศทีส่ ูดเข้าไป พอ
ร่างกายหยุดทํางานแล้วเป็ นอย่างไร นํา้ ก็ไหลออกมา ไฟก็หายไป ร่างกายก็เย็น
เฉียบ ทิ้งไว้นานๆร่างกายก็เปื่ อย กลายเป็ นดินไป ก็มเี ท่านี้ ทุกสิง่ ทุกอย่างมาจาก
ดินนํา้ ลมไฟ สิง่ ของต่างๆก็มาจากดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ เราตัดต้นไม้มาสร้างบ้าน
ต้นไม้ก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ก็มาจากดินนํา้ ลมไฟ เป็ น
โลกธาตุ ร่างกายเป็ นส่วนหนึ่งของโลกธาตุ ส่วนหนึ่งของธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ไม่
มีอะไรมากไปกว่านี้ ไม่ได้เป็ นอะไร เรามาสมมุตกิ นั เอง เหมือนปัน้ ตุก๊ ตา แล้วก็
ติดป้ ายว่าเป็ นนาย ก. นาย ข. นาง ส. นาง ง. เป็ นหญิงเป็ นชาย เป็ นสามีเป็ น
ภรรยา เป็ นพ่อเป็ นแม่ เป็ นพีเ่ ป็ นน้อง
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พยายามมองให้เห็นตลอดเวลา ว่าเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ทีจ่ ะต้องสลายตัวหมด
ไปในทีส่ ุด เป็ นเหมือนก้อนนํา้ แข็ง ถ้าตัง้ ไว้ข้างนอกตูเ้ ย็น เดีย๋ วก็จะละลาย
กลายเป็ นนํา้ ไปหมด ทุกอย่างจะต้องสลายไปหมด เป็ นเหมือนฟองนํา้ พอ
ฟองนํา้ แตกไปก็หายไปหมด ไม่มอี ะไรเหลือ คนทีต่ ายไปแล้ว ตอนนี้หายไป
หมดแล้ว ร่างกายของพวกเราก็เหมือนกัน ต่อไปก็จะหายไปหมด ไม่หลงเหลือ
อยู่ในโลกนี้ จึงอย่าไปดิ้นรนรักษาฟองนํา้ เลย รักษาอย่างไรก็รกั ษาไม่ได้ ในทีส่ ุด
ฟองนํา้ ก็ตอ้ งแตกไป มารักษาสิง่ ทีไ่ ม่แตกดีกว่า คือใจ มารักษาใจกัน ใจนี่แหละ
ทีไ่ ม่มวี นั แตก ใจทุกข์เพราะไปหลงรักษาสิง่ ทีร่ กั ษาไม่ได้ จึงไม่ควรรักษา ปล่อย
ทุกอย่างไป อะไรจะไปก็ให้เขาไป รักษาสิง่ เดียวคือรักษาใจ ทีจ่ ะอยู่กบั เราไป
ตลอด รักษาใจด้วยการปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง ใจจะได้ไม่ทกุ ข์ จะสุขไปตลอด
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