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กัณฑ์ท่ี ๔๓๘

โลกธาตุ โลกทิพย์
๒๒ เมษายน ๒๕๕๕

ตอนต้นของการภาวนาเราต้องหยุดความคิดก่อน
เพราะความคิดของเราตอนนี้ถูก
อวิชชาผลักดัน ถูกกิเลสตัณหาผลักดัน เหมือนรถทีว่ ง่ิ ผิดทาง ต้องหยุดรถก่อนแล้วค่อย
เลี้ยวกลับ พอหยุดความคิดได้แล้ว ขัน้ ต่อไปก็สงให้
ั ่ คดิ ไปในทางธรรมะ ทางอนิจจังทุก
ขังอนัตตา สงครามทีแ่ ท้จริงก็คอื สงครามความคิดนี้เอง ระหว่างความคิดฝ่ ายดีกบั
ความคิดฝ่ ายชัว่ ฝ่ ายกิเลสกับฝ่ ายธรรมะ ธรรมะกับกิเลสเป็ นคู่ต่อสูก้ นั มาตลอด ถ้า
กิเลสชนะโลกก็รอ้ น ถ้าธรรมะชนะโลกก็ร่มเย็นเป็ นสุข โลกทีพ่ วกเราอยู่กนั นี้มี ๒ โลก
คือโลกธาตุกบั โลกทิพย์ โลกธาตุก็คอื โลกทีร่ ่างกายอยู่ โลกทิพย์ก็คอื โลกทีใ่ จอยู่ ถ้า
ธรรมะเป็ นฝ่ ายชนะ โลกก็จะไม่มสี งคราม ใจก็จะร่มเย็นเป็ นสุข ถ้ากิเลสเป็ นฝ่ ายชนะ
โลกก็จะมีสงคราม มีการฆ่าฟันกัน ใจก็จะทุกข์วนุ่ วายเดือดร้อน พวกเราอยู่ใน ๒ โลกนี้
ใจอยู่ในโลกทิพย์ ร่างกายอยู่ในโลกธาตุ โลกทิพย์เป็ นโลกทีถ่ าวร โลกธาตุเป็ นโลก
ชัว่ คราว ร่างกายอยู่ได้ชวั ่ คราวก็หมดสภาพไป กลายเป็ นดินนํา้ ลมไฟไป แต่ใจทีอ่ ยู่โลก
ทิพย์น้ ยี งั อยู่ต่อไป อยู่ ๒ แบบ คืออยู่แบบมีตณั หากับอยู่แบบไม่มตี ณั หา ถ้าไม่มตี ณั หา
ก็อยู่แบบพระพุทธเจ้า อยู่แบบพระอรหันต์ อยู่ดว้ ยบรมสุข ถ้ามีตณั หาอยู่ก็จะอยู่แบบ
สัตว์โลกทัง้ หลาย ตัง้ แต่พรหมเทพลงมาจนถึงเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรก นี่เป็ นโลก
ทิพย์ เป็ นทีอ่ ยู่ของใจ ทีม่ กี เิ ลสตัณหาและไม่มกี เิ ลสตัณหา
ถ้าไม่มตี ณั หาก็จะไม่มที กุ ข์ ไม่มกี ารเวียนว่ายตายเกิด ถ้ามีตณั หาก็จะมีทกุ ข์ มีการเวียน
ว่ายตายเกิด ถึงแม้จะเป็ นพรหม ก็จะต้องเสือ่ มลงมาเป็ นเทพ เพราะอยากเสพรูปเสียง
กลิน่ รสทิพย์ของเทพ พอมีความอยากเพิม่ มากขึ้น ก็ตอ้ งมาเสพรูปเสียงกลิน่ รสของ
มนุษย์ จากเทพก็เสือ่ มลงมาเกิดเป็ นมนุษย์ มาหาความสุขตามอํานาจของตัณหาต่อไป
ถ้าหาโดยวิธีทส่ี ุจริต ไม่ทาํ บาปทํากรรม ก็ไม่มโี ทษตามมา ถ้าหามาโดยวิธีทาํ บาปทํา
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กรรม ก็จะมีโทษตามมา ก็คอื ต้องไปเกิดในอบาย หลังจากทีร่ ่างกายตายไปแล้ว ใจหรือ
กายทิพย์ก็จะต้องรับผลบาป เป็ นเปรตบ้าง ตกนรกบ้าง เป็ นอสุรกายบ้าง เป็ นเดรัจฉาน
บ้าง ทัง้ หมดนี้เกิดจากความคิดปรุงแต่ง ทีจ่ ะคิดไปได้ ๒ ทาง คือ ๑. คิดไปในทางกิเลส
ทางอวิชชา อวิชชา ปัจจยา สังขารา ๒. คิดไปในทางธรรม นี่เป็ นความรู้ทจ่ี ะได้จาก
พระพุทธศาสนา เป็ นความรู้ระดับโลกุตตระ ศาสนาอืน่ สอนได้เพียงความรู้ระดับโลกิยะ
โลกิยะยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ส่วนโลกุตตระจะอยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิด มี
ศาสนาพุทธเท่านัน้ ทีส่ อนความรู้ระดับโลกุตตระ เพือ่ ให้สตั ว์โลกอยู่เหนือการเวียนว่าย
ตายเกิด ศาสนาอืน่ สอนได้เพียงสวรรค์ชนั้ เทพชัน้ พรหม ทีอ่ ยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์
อนิจจังทุกขังอนัตตา ทีม่ วี นั เสือ่ มมีวนั หมดไป จากพรหมก็เลือ่ นลงมาเป็ นเทพ จากเทพก็
เลือ่ นลงมาเป็ นมนุษย์ เช่นเดียวกับอบายทีม่ วี นั เสือ่ มมีวนั หมดไปเหมือนกัน ถ้าทําบาป
ทํากรรมในขณะทีเ่ ป็ นมนุษย์ ตายไปก็ตอ้ งไปนรกบ้าง เป็ นเปรตบ้าง เป็ นอสุรกายบ้าง
เป็ นเดรัจฉานบ้าง พอใช้กรรมหมดแล้ว ก็กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ เช่นพระเทวทัตที่
ได้พยายามปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าถึง ๓ ครัง้ พอตายไปก็ตอ้ งไปตกนรกก่อน ทัง้ ๆที่
ได้บวชเป็ นพระอยู่หลายสิบปี แต่อาํ นาจของบาปทีท่ าํ ไว้ มีพลังมีกาํ ลังมากกว่า ก็เลยต้อง
ไปใช้บาปในนรกอเวจีก่อน พอใช้บาปหมดแล้ว ก็จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ ได้
ปฏิบตั ธิ รรมจนบรรลุเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้าตามลําดับต่อไป นี่คอื เรื่องของใจหรือกาย
ทิพย์
ใจหรือกายทิพย์น้ อี ยู่ในโลกทิพย์ ส่วนร่างกายนี้อยู่ในโลกธาตุ ถ้ามาเกิดเป็ นมนุษย์หรือ
เดรัจฉานก็จะมี ๒ ร่างกาย คือร่างกายหยาบทีท่ าํ จากธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ คือร่างกาย
ของมนุษย์และเดรัจฉาน แล้วก็มกี ายทิพย์ทใ่ี ช้ร่างกายหยาบเป็ นเครื่องมือ ตอบสนอง
ตัณหาความอยาก อยากจะดู อยากจะฟัง อยากจะลิ้มรส อยากจะดมกลิน่ อยากจะเสพ
สัมผัสต่างๆผ่านทางร่างกาย ก็ตอ้ งใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ มนุษย์กบั เดรัจฉานมีร่างกาย
แบบเดียวกัน มีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกัน สามารถเสพกามได้เหมือนกัน ต่างตรงทีก่ าย
ทิพย์ของมนุษย์มสี ติปญั ญาทีส่ ูงกว่าของเดรัจฉาน เดรัจฉานไม่มปี ญั ญาแยกแยะบาป
บุญคุณโทษ ไม่รู้วา่ อะไรเป็ นบาปอะไรเป็ นบุญ มนุษย์บางพวกมีสติปญั ญาแยกแยะบาป
บุญคุณโทษได้ รักษาศีลได้ ไม่ทาํ บาป รู้วา่ ทําบาปแล้วเป็ นโทษเป็ นทุกข์ มนุษย์บางพวก
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ทีไ่ ม่รู้ก็มี พวกทีค่ ดิ ว่าทําบุญทําบาปแล้วไม่มผี ลตามมา คิดว่าบาปไม่มบี ญ
ุ ไม่มี ตายไปก็
จบ ไม่มโี ทษตามมา ไม่มคี ุณตามมา พวกนี้มสี ติปญั ญาระดับเดียวกับเดรัจฉาน ถึงแม้
จะมีร่างกายของมนุษย์ แต่ใจเป็ นเดรัจฉาน ไม่สามารถแยกแยะเรื่องบุญเรื่องบาปได้ ไม่
รู้วา่ บุญบาปมีจริง ทําดีแล้วได้ความสุข ได้ไปสวรรค์ ทําบาปแล้วต้องมีความทุกข์ ต้องไป
อบาย
กายทิพย์คอื ใจอยู่ในโลกทิพย์ ไม่ได้อยู่ในโลกธาตุ ทีอ่ ยู่ในโลกธาตุเป็ นร่างกาย กายทิพย์
ใช้กระแสจิตสัมผัสรับรู้เหตุการณ์ ทีเ่ กิดขึ้นในโลกธาตุ ผ่านทวารทัง้ ๕ ของร่างกาย รับรู้
ภาพผ่านทางตา เสียงผ่านทางหู กลิน่ ผ่านทางจมูก รสผ่านทางลิ้น สัมผัสร้อนเย็นแข็ง
อ่อนผ่านทางร่างกาย ใจหรือกายทิพย์น้ ไี ม่ได้อยู่ในโลกธาตุ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นใน
โลกธาตุ เช่น นํา้ ท่วมแผ่นดินไหว โลกระเบิดเป็ นเสีย่ ง ก็จะไม่กระทบกับใจ เพราะใจอยู่
ในโลกทิพย์ ใจก็ส่งกระแสจิตไปหาร่างกายใหม่ ตามอํานาจของตัณหาความอยาก ตาม
อํานาจของบุญและบาป ถ้าไม่ได้ทาํ บาปก็ไม่ตอ้ งได้ร่างของเดรัจฉาน ได้ร่างของมนุษย์
ถ้าทําบุญก็จะได้เสพผลบุญ ได้เป็ นเทพเป็ นพรหม ถ้าทําบาปแล้วไม่ได้ร่างของเดรัจฉาน
ก็จะเป็ นเปรตบ้างเป็ นสัตว์นรกบ้าง นี่เป็ นเรื่องของโลกิยะ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ขึ้นๆลงๆ
เวียนว่ายตายเกิด ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนา ก็จะได้เรียนรู้เรื่องโลกุตตระ ธรรมทีส่ ูง
กว่าโลกิยะ ธรรมขัน้ โลกิยะก็คอื ทานศีลสมาธิ ถ้าทําทานรักษาศีลได้ก็จะไปเป็ นเทพ ถ้า
นัง่ สมาธิได้ก็จะไปเป็ นพรหม ถ้าทําบาปรักษาศีลไม่ได้ ก็จะไปเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต
ไปนรก จะขึ้นๆลงๆอยู่ในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ
ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนา ก็จะได้รู้จกั ธรรมขัน้ สูง ทีเ่ รียกว่าโลกุตตรธรรม ก็คอื
ปัญญาทีจ่ ะยกระดับจิตของสัตว์ทงั้ หลาย ให้อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิด ปัญญานี้ก็
คือพระอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทยั นิ โรธ มรรค และไตรลักษณ์ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ที่
เกี่ยวเนื่องกัน ไตรลักษณ์ก็มที กุ ข์ มีอริยสัจ ๔ ผูท้ ม่ี ปี ญั ญาก็จะเห็นไตรลักษณ์ เห็น
ความไม่เทีย่ ง เห็นการเกิดการดับ การเจริญการเสือ่ ม ของสภาวธรรมทัง้ หลาย เห็นว่า
เป็ นธรรมชาติ ไม่ได้เป็ นของใคร ไม่มใี ครเป็ นเจ้าของ ไม่มใี ครเป็ นผูส้ งการ
ั ่ ให้เป็ นอย่าง
นัน้ เป็ นอย่างนี้ เป็ นไปตามธรรมชาติ ตามเหตุปจั จัย เช่นในโลกธาตุก็มดี นิ นํา้ ลมไฟเป็ น
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ปัจจัย เมือ่ ดินนํา้ ลมไฟมาพบกัน ก็จะเกิดสิง่ ต่างๆขึ้นมา พอเกิดมาแล้วก็จะเสือ่ มหมดไป
เช่นร่างกายนี้ก็เป็ นการรวมตัวของธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ถ้ามีการเติมธาตุ ๔ ให้แก่ร่างกาย
ไปเรื่อยๆ ร่างกายก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจนถึงขีดสูงสุด หลังจากนัน้ ก็จะเสือ่ มลงไป
เรื่อยๆ ในทีส่ ุดธาตุทงั้ ๔ ก็จะแยกออกจากกันไป นี่คอื อนิจจัง ไม่ถาวร มีการ
เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการเจริญและมีการเสือ่ ม มีการเกิดและมีการดับ และ
อนัตตา ไม่มตี วั ตนในดินนํา้ ลมไฟ
ส่วนความทุกข์น้ จี ะอยู่ในใจทีไ่ ม่ฉลาด ไม่เห็นอนิจจัง ความไม่เทีย่ ง ไม่เห็นอนัตตา ก็
เลยไปยึดติด หลงคิดว่าเป็ นของตน ทีต่ นสามารถควบคุมบังคับสังการ
่
ให้เป็ นไปตาม
ความต้องการได้ ก็เป็ นได้เพียงบางส่วน แต่ในทีส่ ุดก็ไม่สามารถบังคับมันได้ เช่นตอนนี้
เราก็สามารถรักษา สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ ให้อยู่กบั เราได้อย่างปลอดภัยไปใน
ระดับหนึ่งในเวลาหนึ่ง ต่อไปก็จะไม่สามารถรักษาได้ เช่นร่างกายนี้ตอนนี้เราก็ดูแลรักษา
ได้ ต่อไปเราจะไม่สามารถรักษาได้ เช่นเดียวกับทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ
บุคคลต่างๆ ทีเ่ ราครอบครองอยู่ คิดว่าเป็ นของเรา ก็จะต้องพลัดพรากจากไปในวันหนึ่ง
ตอนนัน้ ถึงจะเห็นว่าไม่ใช่ของเรา จะเห็นว่าไม่เทีย่ ง ถ้าไม่รู้จกั วิธีปฏิบตั ิ ก็จะต้องเศร้า
โศกเสียใจ ทุกข์ทรมานใจ เพราะไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอน ก็คอื พระอริยสัจ ๔ นี่เอง
พระอริยสัจ ๔ นี้จะสอนให้เรารู้วา่ ความเศร้าโศกเสียใจของเรานัน้ เกิดจากความอยาก
ให้สง่ิ ทีเ่ ราไม่สามารถสังการ
่
ให้เป็ นไปตามความต้องการของเราได้ วิธีทจ่ี ะทําไม่ให้เศร้า
โศกเสียใจ ก็คือสอนใจให้รู้วา่ สิง่ ทีเ่ ราอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เราไม่สามารถสัง่
ให้เป็ นไปได้ตลอดเวลา ต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่ง ทีส่ ง่ิ ต่างๆจะต้องเป็ นไปตามสภาพของ
เขา ไม่ได้เป็ นไปตามความต้องการของเรา เช่นเราต้องการให้ร่างกายของเราไม่เจ็บไข้ได้
ป่ วย ไม่ตอ้ งการให้ร่างกายเราตาย แต่วนั หนึ่งก็ตอ้ งพบกับความจริงว่า เราห้ามร่างกาย
ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ ห้ามไม่ให้ตายไม่ได้ เช่นเดียวกับร่างกายคนอืน่ เราห้ามไม่ได้
ถ้ารู้ลว่ งหน้าไว้ก่อนทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ข้นึ แล้วเตรียมตัวทําใจ หยุดความอยาก ด้วยการ
ทําจิตใจให้สงบ ก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจ เพราะการทําใจให้สงบเป็ นการหยุดความอยาก ที่
เป็ นเหตุของความเศร้าโศกเสียใจ
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ถ้าหยุดความอยากได้ เวลาพบกับสิง่ ทีอ่ ยู่เหนือวิสยั เช่นความตาย ความเจ็บไข้ได้ป่วย
ก็จะไม่ทกุ ข์ จะปล่อยวางได้ ปล่อยให้เป็ นไปตามความจริง จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บไป จะ
ตายก็ตายไป ถ้าวิตกกังวลกับความตาย พอเห็นไตรลักษณ์ ก็จะปลงได้ จะตายก็ตายไป
จะไปกลัวอะไร ไม่มอี ะไรน่ากลัวในโลกนี้ นอกจากความหลงเท่านัน้ เพราะความหลงจะ
หลอกให้อยากไม่ตาย อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ ถ้ามีปญั ญารู้ความจริง ก็จะรู้วา่ อยาก
ไม่ได้ ถ้าอยากแล้วจะเป็ นทุกข์ข้นึ มา ความอยากเป็ นสมุทยั เป็ นต้นเหตุของความทุกข์
ความรู้ความจริงเป็ นปัญญา รู้วา่ เป็ นอนิจจัง เป็ นอนัตตา รู้วา่ อยากไม่ได้ ถ้าอยากแล้วจะ
ทุกข์ นี่คอื ความรู้ทจ่ี ะทําให้จติ ใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มผี ูใ้ ดทีจ่ ะรู้ความ
จริงนี้ มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านัน้ ทีร่ ู้ ธรรมทีพ่ ระองค์ทรงตรัสรู้ก็คอื อริยสัจ
๔ และไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา พวกเราจึงถือว่ามีโชคมีวาสนามาก ทีไ่ ด้พบ
พระพุทธศาสนา เพราะจะทําให้พวกเราได้มโี อกาสหลุดพ้น ได้โลกุตตรธรรม ได้อยู่เหนือ
การเวียนว่ายตายเกิด
จึงเป็ นหน้าทีข่ องพวกเรา ทีค่ วรขวนขวายศึกษาและปฏิบตั ใิ ห้มาก เพือ่ ให้ได้โลกุตตร
ธรรมมาเป็ นสมบัติ ทีพ่ ระสาวกของพระพุทธเจ้าได้ครอบครองกันแล้ว พวกเราก็สามารถ
ครอบครองสมบัตนิ ้ ไี ด้เช่นเดียวกัน เพราะผูท้ ไ่ี ด้ครอบครองมาแล้ว ก็ไม่ต่างจากพวกเรา
ท่านก็ไม่มคี วามรู้ทางนี้เหมือนกัน มีกเิ ลสตัณหาเหมือนกัน แต่ท่านมีความศรัทธาเชื่อมัน่
และมีวริ ิยะความขยันหมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะศึกษาและปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ไม่เสียเวลากับการทํา
ภารกิจอืน่ ทุ่มเทชีวติ จิตใจให้กบั ภารกิจนี้เท่านัน้ ถ้าทําอย่างนี้แล้วรับรองได้วา่ ภายใน
ชาติน้ จี ะต้องได้สมบัตนิ ้ ีอย่างแน่นอน อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ิ อยู่ทก่ี ารศึกษา อยู่ทศ่ี รัทธาความ
เชื่อ อยู่ทว่ี ริ ิยะความอุตสาหะความพากเพียร พากเพียรทีจ่ ะเจริญสติ เพราะสติเป็ น
ธรรมขัน้ แรกของการปฏิบตั ิ ถ้าไม่นบั ศีลและทาน ทีเ่ ป็ นขัน้ ก่อนขัน้ ภาวนา ขัน้ ต้นก็ตอ้ ง
ทําทานก่อน ให้ทานจนไม่มอี ะไรจะให้ แล้วก็จะออกบวชได้ ออกมารักษาศีลได้ ถ้ายังมี
ทรัพย์สมบัติ ยังอยากได้ทรัพย์สมบัตอิ ยู่ ก็จะรักษาศีลยาก เพราะศีลจะเป็ นอุปสรรคต่อ
การหาทรัพย์สมบัติ ถ้ายังอยากได้ทรัพย์สมบัติ จะรักษาศีลยาก ถ้าไม่ตอ้ งการทรัพย์
สมบัตแิ ล้ว จะรักษาศีลง่าย จะสามารถภาวนาได้อย่างเต็มที่ เพราะไม่มภี ารกิจอืน่ ต้องทํา
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แล้ว ถ้าบวชได้ก็จะไม่มงี านอืน่ ทีต่ อ้ งทํา นอกจากงานภาวนา คือการเจริญสติตงั้ แต่ต่นื
จนหลับเลย
สติก็คอื การดึงใจให้อยู่ในปัจจุบนั ใจจะอยู่ในปัจจุบนั ได้ ก็ตอ้ งไม่คดิ ถึงเรื่องอดีต ไม่
คิดถึงเรื่องอนาคต ไม่คดิ ถึงเรื่องราวต่างๆ ต้องอยู่กบั เรื่องทีก่ าํ ลังเกิดขึ้นในปัจจุบนั เช่น
รู้อยู่กบั การกระทําการเคลือ่ นไหวของร่างกายตลอดเวลา ร่างกายกําลังทําอะไรก็เฝ้ าดู
กําลังเดินก็เฝ้ าดูการเดินของร่างกาย กําลังอาบนํา้ กําลังรับประทานอาหาร กําลังแต่งเนื้อ
แต่งตัวก็ให้เฝ้ าดูการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียว อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติ เรียกว่า
กายคตาสติ คือใช้ร่างกายเป็ นทีต่ งั้ เป็ นทีเ่ จริญสติ ถ้าไม่สามารถยุตคิ วามคิด ให้ใจเฝ้าดู
ร่างกายได้ ใจยังดิ้นไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ ก็จาํ เป็ นจะต้องใช้การบริกรรมพุทโธ
หรือธัมโม หรือสังโฆ อย่างไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ ขอให้หยุดความคิดให้ได้ก็แล้วกัน
บางคนก็ใช้พทุ โธ ธัมโม สังโฆ บางคนก็ใช้พทุ โธอย่างเดียว บางคนก็ใช้เกสา โลมา นขา
ทันตา ตโจ บางคนก็ใช้สวดมนต์อติ ปิ ิ โสฯ เหล่านี้ก็เป็ นการเจริญสติ เป็ นการดึงจิตให้อยู่
ในปัจจุบนั
ถ้าจิตอยู่ในปัจจุบนั พอมีเวลาว่างจากภารกิจต่างๆ ก็นงั ่ หลับตา นัง่ นิ่งๆ ไม่นานจิตก็จะ
รวมลงเข้าสู่สมาธิได้ จิตก็จะเป็ นอุเบกขา ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง ปล่อยวางรูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ เหลือแต่สกั แต่วา่ รู้ และความสุขทีไ่ ม่เคยพบมาก่อน เป็ นความสุขที่
มหัศจรรย์ใจ เป็ นความสุขทีป่ ระทับใจมาก เป็ นความสุขทีด่ งึ ดูดศรัทธาฉันทะวิริยะ ให้
ปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้น พอออกจากสมาธิก็เจริญสติต่อ หรือจะเจริญปัญญาต่อก็ได้ ถ้ายัง
เจริญปัญญาไม่เป็ นก็เจริญสติไปก่อน เพือ่ ให้สติมคี วามแก่กล้ามีความชํานาญ เพือ่ ให้
เวลานัง่ สมาธิ จิตจะได้สงบอย่างรวดเร็ว และชํานาญจนสามารถเข้าสมาธิได้ตลอดเวลา
จะเข้าเวลาไหนก็เข้าได้ ถ้าถึงเวลานัน้ แล้ว ก็ตอ้ งบังคับให้ออกไปทางปัญญา ถ้าไม่เช่นนัน้
ก็จะติดสมาธิ จะไม่กา้ วขึ้นสู่ขนั้ โลกุตตรธรรม ขัน้ สมาธิน้ ียงั เป็ นขัน้ โลกิยะอยู่ ถ้าชํานาญ
แล้วต้องเจริญปัญญา ถ้ายังไม่ชาํ นาญแล้วทําแต่สมาธิ ยังไม่ถอื ว่าติดสมาธิ เพราะควร
สร้างฐานสมาธิให้มนคงก่
ั ่ อน ให้มคี วามชํานาญ สามารถเข้าออกสมาธิได้ตลอดเวลา ถ้า

8

ขับรถก็ตอ้ งขับให้เก่งก่อน ก่อนทีจ่ ะลงสนามแข่ง ถ้าขับยังไม่เก่งเวลาลงสนามแข่งจะไป
ชนรถคันอืน่
ตอนต้นต้องเข้าออกสมาธิให้ชาํ นาญก่อน เพราะจะต้องใช้สมาธิสลับกับการเจริญปัญญา
เพราะเวลาเจริญปัญญาไประยะหนึ่งแล้ว ใจจะฟุ้งขึ้นมา จะไม่เป็ นปัญญา จะเป็ นกิเลส
ตอนนัน้ ก็ตอ้ งหยุดการพิจารณา แล้วก็กลับเข้ามาพักในสมาธิก่อน มาเติมพลังให้แก่ใจ
มาตัดกําลังของกิเลส เวลาจิตสงบกิเลสเหมือนถูกฉีดยาสลบ ใจก็ได้พกั ผ่อนหลับนอน
ได้รบั ประทานอาหาร พอออกมาก็จะมีกาํ ลัง กิเลสก็จะอ่อนกําลังลง จะไม่มาขัดขวาง มา
เป็ นอุปสรรค ต่อการเจริญปัญญา แต่พอเจริญไปสักระยะหนึ่งแล้ว กําลังใจก็จะอ่อนลง
ไป กิเลสก็จะมีกาํ ลังเพิม่ มากขึ้น ก็จะมารบกวนการเจริญปัญญา ทําให้การเจริญปัญญา
ไม่เป็ นปัญญา จะเป็ นความฟุ้งซ่านไป ตอนนัน้ ก็ตอ้ งหยุดการเจริญปัญญา แล้วก็กลับ
เข้าไปในสมาธิ นี่คอื ขัน้ ตอนเวลาทีไ่ ด้เข้าสู่ขนั้ ปัญญาแล้ว ยังต้องเข้าสมาธิ เพือ่ พักผ่อน
เพือ่ ตัดกําลังของกิเลส ฉีดยาสลบให้กเิ ลส พออิม่ แล้ว มีความสุขมีความสบายใจ มีพลัง
แล้ว ก็ออกมาเจริญปัญญาใหม่ ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะรู้แจ้งเห็นจริง ในอริยสัจ
๔ ขัน้ ต่างๆ
ขัน้ ของพระโสดาบันก็มอี ริยสัจ ๔ ขัน้ ของพระสกิทาคามีก็มอี ริยสัจ ๔ ขัน้ ของพระ
อนาคามีก็มอี ริยสัจ ๔ ขัน้ ของพระอรหันต์ก็มอี ริยสัจ ๔ คือมีความทุกข์ใจทีล่ ะเอียด
ต่างกันไปตามลําดับ ขัน้ ของพระโสดาบันก็มคี วามทุกข์ใจทีเ่ กี่ยวกับสักกายทิฐิ วิจกิ จิ ฉา
สีลพั พตปรามาส ขัน้ ของพระสกิทาคามีและพระอนาคามี ก็มกี ามราคะและปฏิฆะ ขัน้
ของพระอรหันต์ก็มรี ูปราคะ อรูปราคะ อุทธัจจะ มานะ อวิชชา ทีท่ าํ ให้ใจทุกข์ ต้องเห็น
อริยสัจ ๔ ในทุกขัน้ เพราะยังมีความอยากอยู่ จะบรรลุเป็ นพระโสดาบันได้ ก็ตอ้ งละ
ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายให้ได้ พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายไม่เทีย่ ง เป็ น
ดินนํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ตวั เราของเรา พอเห็นชัดเจนแล้ว ก็จะละความอยากไม่แก่ อยากไม่
เจ็บ อยากไม่ตายได้ ยอมรับว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็ นธรรมดา ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ น
ธรรมดา ต้องตายเป็ นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา เวลาพบกับความ
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เสือ่ มพบกับเคราะห์กรรม ก็จะปลงอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ไปทําพิธีสะเดาะเคราะห์
ต่างๆ เพราะนัน่ เป็ นสีลพั พตปรามาส
ถ้าละสักกายทิฐไิ ด้ ก็จะละสีลพั พตปรามาสได้ ละวิจกิ จิ ฉาได้ เพราะจะเห็นอริยสัจ ๔
เห็นธรรม มีดวงตาเห็นธรรม เห็นอริยสัจ ๔ เห็นไตรลักษณ์ ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ์ เพราะผูเ้ ห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้า ดังทีไ่ ด้ทรงตรัสไว้ว่า ผูใ้ ด
เห็นธรรม ผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ผูใ้ ดเห็นตถาคต ผูน้ ้นั เห็นธรรม ผู ้ทีจ่ ะเห็นธรรมได้ก็
ต้องเป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เป็ นพระสุปฏิปนั โน เป็ นพระอริยสงฆ์สาวก พระ
รัตนตรัยก็จะปรากฏขึ้นมาในใจให้เห็นอย่างชัดเจน จะเห็นว่าพระรัตนตรัย พระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์ ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน อยู่ตรงทีป่ ลงได้น่เี อง พอปลงได้ ยอมตายได้ ยอมรับว่า
เกิดมาแล้วต้องตายเป็ นธรรมดา ทุกข์ก็จะดับไป พอปลงแล้ว ความอยากไม่แก่อยากไม่
เจ็บอยากไม่ตายก็จะถูกละไป ด้วยอํานาจของมรรคคือสติปญั ญา ทีไ่ ด้พจิ ารณาร่างกาย
ว่าเป็ นไตรลักษณ์ พิจารณาขันธ์ ๕ ว่าเป็ นไตรลักษณ์ พิจารณาว่าความเจ็บเป็ นไตร
ลักษณ์ ร่างกายเป็ นไตรลักษณ์ เวลาเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไป เพราะเราห้ามมันไม่ได้ เวลา
ร่างกายจะตายไป เราก็ยบั ยัง้ มันไม่ได้
นี้คอื การก้าวเข้าสู่โลกุตตรธรรม ต้องก้าวไปด้วยปัญญา เห็นอริยสัจ ๔ เห็นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา เห็นไตรลักษณ์ พอเห็นขัน้ แรกได้ ก็จะได้บรรลุธรรมขัน้ แรก คือได้เป็ นพระ
โสดาบัน ภพชาติทต่ี อ้ งเวียนว่ายตายเกิดก็จะเหลือไม่เกิน ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก และไม่
ต้องไปเกิดในอบายใน ๗ ชาติน้ ี ถึงแม้วา่ จะเคยทําบาปทํากรรมมามากน้อยเพียงไรก็
ตาม แต่กาํ ลังของบาปจะอ่อนกว่ากําลังของบุญ ทีไ่ ด้จากการมีดวงตาเห็นธรรม บุญทีไ่ ด้
จากการมีดวงตาเห็นธรรมนี้มพี ลังมากกว่า จึงสามารถห้ามใจไม่ให้บาปกรรมดึงไปเกิด
ในอบายได้ พระอริยบุคคลทุกๆขัน้ จึงไม่ตอ้ งไปเกิดในอบายอีกต่อไป พระโสดาบันถ้าไม่
เพียรปฏิบตั ติ ่อ ก็จะติดอยู่ตรงนัน้ จะต้องกลับมาเกิดไม่เกิน ๗ ชาติ แต่ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะ
เห็นความทุกข์ของขัน้ นี้ ก็คือกามราคะ พระโสดาบันยังไม่ได้พจิ ารณาอสุภะ ยังไม่เห็น
อสุภะ ยังมีกามตัณหา ยังมีกามราคะ ยังอยากมีครอบครัว ไม่ใช่มไี ด้ บางคนอยากจะ
เป็ นโสดาบัน เพราะยังมีครอบครัวได้ ความจริงไม่ใช่มคี รอบครัวได้ แต่ยงั อยากมี
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ครอบครัวอยู่ ไม่ใช่มไี ด้ แต่ยงั ละไม่ได้ ยังละการมีครอบครัวไม่ได้ ยังละกามราคะไม่ได้
ละปฏิฆะไม่ได้ กามราคะและปฏิฆะเป็ นของคู่กนั เวลาเกิดความอยากในกามก็จะเกิด
ความหงุดหงิดใจ พอได้เสพกามความหงุดหงิดใจก็จะหายไป แต่การเสพกามนี้ ไม่ใช่วธิ ี
ทีจ่ ะดับความทุกข์อย่างถาวร ดับได้ชวั ่ คราว เดีย๋ วก็เกิดกามราคะขึ้นมาใหม่
การจะดับกามราคะได้อย่างถาวร ก็ตอ้ งเจริญอสุภะกรรมฐาน ต้องเห็นส่วนทีไ่ ม่สวยงาม
ของร่างกาย ทีเ่ ราเห็นว่าสวยงาม ทีท่ าํ ให้เกิดกามารมณ์ ต้องเห็นว่าไม่สวยงาม ต้องมอง
ทะลุเข้าไปใต้ผวิ หนัง ให้เห็นโครงกระดูก เห็นอวัยวะน้อยใหญ่ทม่ี อี ยู่ในร่างกาย เห็นสิ่งที่
เป็ นปฏิกูล เช่นอุจจาระปัสสาวะ เห็นตอนทีร่ ่างกายตายไป ถ้าเห็นก็จะดับกามราคะได้
เวลาเกิดกามราคะใจก็จะทุกข์หงุดหงิดใจ พอเห็นอสุภะปั๊บกามราคะก็จะหายไป พอไม่มี
กามราคะ ความทุกข์หงุดหงิดใจก็จะหายไปอย่างถาวร เพราะเวลาทีเ่ กิดกามราคะขึ้นมา
อสุภะก็จะมาดับทันที ถ้ามีอสุภะอยู่กบั ใจแล้ว พอกามราคะโผล่ข้นึ มาปั๊บ อสุภะก็โผล่
ขึ้นมาทันที กามราคะก็จะดับไปทันที เหมือนกับเวลาไฟไหม้ปั๊บ รถดับเพลิงก็มาทันที ก็
ดับได้ทนั ที แต่ถา้ ไม่มรี ถดับเพลิง พอเกิดไฟไหม้ขึ้นมา ก็จะไหม้หมดทัง้ หลังเลย ถ้าไม่
เจริญอสุภะ พอเกิดกามราคะ ก็จะทนไม่ได้ ต้องไปเสพกาม ถึงจะดับกามราคะได้ แต่
ดับไม่ถาวร เดีย๋ วก็ฟ้ ื นคืนมาใหม่ ถ้าใช้อสุภะดับก็จะดับได้อย่างถาวร นี่คอื ขัน้ ของพระ
สกิทาคามีและพระอนาคามี
พระสกิทาคามีจะทําให้กามราคะเบาบางลงไป
คือยังพิจารณาอสุภะไม่ได้ตลอดเวลา
เวลาเผลอกามราคะก็จะปรากฏขึ้นมา ก็จะเกิดความทุกข์ใจหงุดหงิดใจ ก็จะต้องดับกาม
ราคะด้วยการเสพกาม ถ้าเจริญอสุภะอยู่ตลอดเวลา มีอสุภะอยู่ในใจตลอดเวลา ก็จะดับ
กามราคะได้ทกุ เวลา ถ้าดับได้ทกุ ครัง้ ก็จะเป็ นพระอนาคามี เรื่องของร่างกายก็จะหมด
ปัญหาไป ไม่ตอ้ งพิจารณาร่างกายอีกต่อไป เพราะปล่อยวางร่างกายได้หมดแล้ว ร่างกาย
จะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่ทกุ ข์ เวลาเห็นร่างกายทีส่ วยงาม ก็จะไม่เกิดกามราคะ ถ้าตาย
ไปพระอนาคามีก็จะไม่ไปหาร่างกายใหม่มาเป็ นเครื่องมือ เพราะไม่มกี ามราคะ ไม่มกี าม
ฉันทะ ไม่มคี วามอยากดูรูปฟังเสียงดมกลิน่ ลิ้มรสอีกต่อไป พระอนาคามีจงึ ไม่กลับมา
เกิดในโลกมนุษย์ จะไปเกิดในสวรรค์ชนั้ พรหม ชัน้ สุทธาวาส แล้วก็จะเจริญธรรมขัน้ สูง
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ต่อไป จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ในชัน้ พรหม เพราะไม่มเี รื่องของร่างกายมาเกี่ยวข้องแล้ว
มีแต่เรื่องของจิตทีย่ งั ติดสังโยชน์อยู่อกี ๕ ข้อ คือ ๑. รู ปราคะ ความติดในรู ปฌาน ๒.
อรู ปราคะ ความติดในอรูปฌาน ๓. มานะ ๔. อุทธัจจะ ๕. อวิชชา ทีจ่ ะต้องละ โดยยึด
หลักไตรลักษณ์และอริยสัจ ๔ เพราะยังมีความทุกข์ใจทีล่ ะเอียดอยู่ ไม่ใช่ความทุกข์ใจ
แบบปุถชุ นอย่างพวกเรา แต่เป็ นความทุกข์ทล่ี ะเอียดของพระอนาคามี พอพิจารณาจน
ละรูปราคะ อรูปราคะ อุทธัจจะ มานะ และอวิชชาได้แล้ว กิเลสก็จะหมดไปจากใจ
พอใจบริสุทธิ์แล้วก็จะว่าง เป็ นปรมังสุญญัง ไม่มกี เิ ลสตัณหาหลงเหลืออยู่ อริยสัจ ๔ ก็
หายไป อนิจจังทุกขังอนัตตาก็หายไป เพราะเป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการทําลายกิเลส ทําลาย
สังโยชน์
พอสังโยชน์ถูกทําลายหมดไปแล้ว
ปัญญาก็หยุดทํางานโดยอัตโนมัติ
เหมือนกับการกินยา พอหายจากโรคแล้วก็หยุดกินยาไป เพราะกินหรือไม่กนิ ก็ไม่มี
ความหมายอีกต่อไป กินไปก็ไม่ได้ทาํ ให้โรคหายไปมากกว่านี้ ไม่กนิ ก็ไม่ได้ทาํ ให้โรค
กําเริบขึ้นมาแต่อย่างใด นี่เป็ นเรื่องของโลกุตตรธรรม ต้องเข้าขัน้ ปัญญา แต่ก่อนทีจ่ ะเข้า
ขัน้ ปัญญาได้ ก็ตอ้ งผ่านขัน้ โลกิยะก่อน ผ่านขัน้ ทาน ขัน้ ศีล ผ่านขัน้ สมาธิไปก่อน พอ
ชํานาญในการเข้าออกสมาธิแล้ว ก็ควรเจริญปัญญาเลย เริ่มต้นทีร่ ่างกาย พิจารณา
อนิจจังทุกขังอนัตตา ทีร่ ่างกายและทีเ่ วทนา ความตายความเจ็บทางร่างกาย พิจารณาจน
ปล่อยวางได้ แล้วก็พจิ ารณาอสุภะ เพือ่ ละกามราคะ พอละได้แล้ว ก็ไปพิจารณารูปราคะ
อรู ปราคะ อุทธัจจะ มานะ และอวิชชา นี่คอื การดําเนินมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ทีเ่ รา
พูดสัน้ ๆว่ามรรคผลนิพพาน ต้องดําเนินด้วยปัญญา ต้องมีไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขัง
อนัตตา มีอริยสัจ ๔ เป็ นมาตรวัด
ใจผ่านหรือไม่ผ่านก็ตอ้ งดูทอ่ี ริยสัจ ๔ ถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ผ่าน ถ้าไม่ทกุ ข์แล้วก็
แสดงว่าผ่าน เช่นตอนนี้ไม่ทกุ ข์แล้วกับความแก่ กับความเจ็บ กับความตาย นัน้ แสดงว่า
ผ่าน ตอนนี้ไม่ทกุ ข์แล้วกับเรื่องกามารมณ์ เรื่องกามราคะ ก็แสดงว่าผ่าน ตอนนี้ไม่ทกุ ข์
ไม่ตดิ ในรูปฌานแล้ว ไม่ตดิ ในอรูปฌานแล้ว ไม่ถอื ตัวแล้ว ไม่หลงกับอวิชชาแล้ว ก็จะรู้
เองว่าไม่มอี ะไรจะให้ทาํ อีกแล้ว เพราะไม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว ทุกข์ได้
ดับไปหมดแล้ว นิโรธเต็มทีแ่ ล้ว นิโรธก็มี ๔ ขัน้ ขัน้ โสดาบัน ขัน้ สกิทาคามี ขัน้ อนาคามี
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และขัน้ อรหันต์ พอได้นิโรธขัน้ อรหันต์แล้ว ก็ถงึ พระนิพพาน มรรค ๔ ผล ๔ นิ พพาน
๑ นี่ เป็ นธรรมทีม่ อี ยู่ในคําสอนของพระพุทธศาสนาเท่านัน้ เป็ นธรรมทีจ่ ะยุตกิ ารเวียน
ว่ายตายเกิดได้ ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ และมาเผยแผ่สงสอน
ั่
โลกุตตรธรรม
ให้แก่สตั ว์โลก สัตว์โลกก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มวี นั สิ้นสุด แต่ทกุ ครัง้ ทีม่ ี
พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ และมาประกาศพระศาสนาให้แก่สตั ว์โลก ก็จะปรากฏมีพระอริย
สงฆ์สาวกเป็ นจํานวนมาก เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั อานิสงส์จากการปรากฏขึ้นของพระพุทธศาสนา
การปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้า พวกเราทุกคนก็มสี ทิ ธิ์รบั อานิสงส์ เพราะว่าเราเป็ น
เหมือนพวกทีถ่ ูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ แล้ว แต่เราต้องไปขึ้นเงินรางวัล ถูกรางวัลที่ ๑
แล้ว เราจะไปขึ้นรางวัลหรือไม่ก็อยู่ทเ่ี รา ถ้าขี้เกียจก็จะไม่ไปขึ้น ถ้าไม่ไปขึ้นรางวัล
ลอตเตอรี่ทถ่ี ูกรางวัลที่ ๑ ก็จะไม่มปี ระโยชน์อะไรกับเรา เป็ นเหมือนกระดาษใบหนึ่งเท่า
นัน้ เอง
พวกเราได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา ก็ถอื ว่าได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑
แล้ว อยู่ทว่ี า่ จะไปขึ้นรางวัลหรือไม่ จะไปรับรางวัลคือมรรคผลนิพพานนี้หรือไม่ ถ้าไปก็
ต้องไปทําบุญให้ทานให้หมด สละให้หมด แล้วก็ออกบวช รักษาศีล ภาวนาอย่างเต็มที่ ก็
จะได้รบั รางวัลอย่างรวดเร็ว บางคนใช้เวลาไม่ก่วี นั สมัยพระพุทธกาลฟังเทศน์ครัง้ เดียว
ก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ถงึ ๕๐๐ รู ป เพราะท่านเหล่านัน้ มีทานแล้ว มีศีลแล้ว มีสมาธิ
แล้ว เหมือนกับพระปัญจวัคคีย ์ ฟังธรรมเพียง ๒ ครัง้ ครัง้ แรกก็ฟงั พระธัมมจักฯ ครัง้
ที่ ๒ ก็ฟงั พระอนัตตลักขณสูตร ก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้หมด พวกเราตอนนี้ฟงั กัน
แล้วแต่ไม่บรรลุ เพราะพวกเราขาดการปฏิบตั ิ ขาดสติ ขาดสมาธิ จึงต้องรีบเติมสติเติม
สมาธิ ทานก็ตอ้ งให้มากกว่านี้ ให้หมดเลย ยกให้ลูกให้หลานไปหมดเลย แล้วก็ไปอยู่วดั
รักษาศีลปฏิบตั ใิ ห้เต็มที่ ถ้าไม่ทาํ อย่างนี้ ก็ถอื ว่าไม่ยอมไปขึ้นรางวัล จะไปโทษคนอื่น
ไม่ได้ เพราะเป็ นหน้าทีข่ องเรา ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตน
เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน ต้องไปขึ้นรางวัลเอง ส่งตัวแทนไปขึ้นไม่ได้
ถาม เวลาฟังธรรมท่านพระอาจารย์แล้ว อย่างทีเ่ กิดขึ้นตอนนี้ เกิดความซาบซึ้งใจ
อยากร้องไห้ ท่านพระอาจารย์เคยบอกว่า ไม่ควรร้องไห้ ให้พยายามทําใจให้สงบ
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ตอบ เราปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุมใจของเรา ไม่วา่ จะสุขหรือทุกข์ ก็ยงั เป็ นสมมุตอิ ยู่ ไม่เทีย่ ง
ถ้าควบคุมได้ ก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งทีด่ กี ว่า ความสุขทีเ่ กิดจากอุเบกขา ถ้า
ยังควบคุมไม่ได้ ก็ไม่เป็ นไร ไม่เสียหายอะไร ถ้ามีปีตมิ คี วามซาบซึ้ง นัง่ ฟังแล้ว
ขนลุกหรือนํา้ ตาไหลนี้เป็ นเรื่องธรรมดา ถ้าต้องการควบคุมจิตใจ ต้องทําจิตให้มี
แต่ความว่าง ให้เป็ นอุเบกขา
ถาม ถ้าเกิดมีความไม่สบายใจ แล้วมาฟังธรรมก็เกิดความสบายใจ เกิดความซาบซึ้ง
ใจ แล้วอยากได้ความสบายใจแบบนี้อกี เพือ่ ขับความไม่สบายใจออกไปอีก ควร
กลับมาบริกรรมพุทโธ ทําใจให้เป็ นอุเบกขา ให้เกิดความสงบเหมือนเดิม ใช่ไหม
เจ้าคะ
ตอบ ใช่ อย่าไปฝันหรือไปคิดถึงอารมณ์ทผ่ี ่านไปแล้ว อยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ อีก ต้อง
ทําปัจจุบนั ให้เป็ นอุเบกขา ทําใจให้วา่ ง ไม่ให้คดิ ปรุงแต่ง ไม่ให้ไปอดีต ไม่ให้ไป
อนาคต ให้อยู่กบั ปัจจุบนั เวลาปฏิบตั ไิ ด้ผลแล้ว ใจมักจะคิดถึงผลนัน้ อีก อยาก
ให้เป็ นอีก แต่ลมื ไปว่ามันผ่านไปแล้ว ตอนนี้ใจไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ แล้ว อยากจะ
ให้เป็ นแต่ไม่เป็ น ก็เลยเกิดความทุกข์ใจ เกิดความเครียดขึ้นมา ผลทีเ่ กิดขึ้นก็
ผ่านไปแล้ว อย่าไปอยากให้กลับมา ให้อยู่ในปัจจุบนั ไปเรื่อยๆ เดีย๋ วก็จะเกิด
ขึ้นมาใหม่ ถ้าออกจากปัจจุบนั ไปหาอดีตไปหาอนาคต ก็จะไม่เกิด อยากให้เกิด
อีก ก็จะฟุ้งซ่าน แทนทีจ่ ะสงบ เกิดปี ติ เกิดความว่าง ก็จะไม่เกิด เพราะไม่ได้
สร้างเหตุทท่ี าํ ให้เกิด เหตุทท่ี าํ ให้เกิดก็คอื การอยู่ในปัจจุบนั ต้องว่างจากความคิด
ปรุงแต่ง ด้วยการบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดถึงผลทีผ่ ่านไปแล้ว หรือ
คาดว่าเมือ่ ไหร่จะเกิดผลอีก
ถาม เวลาซักผ้า กวาดถูบา้ น อาบนํา้ ทําอะไรต่างๆ ควรระลึกถึงพุทโธ หรือว่าควรจด
จ่อเฝ้ าดูกจิ กรรมทีก่ าํ ลังทําอยู่
ตอบ ได้ทงั้ ๒ อย่าง ถ้าไม่มคี วามคิดปรุงแต่งก็ใช้การจดจ่อเฝ้ าดูไป ให้จติ อยู่ใน
ปัจจุบนั การเจริญสติน้ ี เพือ่ ให้จติ อยู่ในปัจจุบนั ถ้าเป็ นปัจจุบนั แล้วจิตจะรู้เฉยๆ
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ร่างกายก็ทาํ งานไป ใจก็เฝ้ าดูไป ถ้าปรุงแต่งไปหาอดีตอนาคต ก็ตอ้ งหยุด
ความคิดปรุงแต่งด้วยการบริกรรมพุทโธ ถ้าไม่คดิ ปรุงแต่ง รู้เฉยๆ สักแต่วา่ รู้ ก็
ไม่ตอ้ งบริกรรมพุทโธ ให้เฝ้ าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกายไป ข้อสําคัญก็คอื พอมี
เวลาว่าง ก็ตอ้ งนัง่ สมาธิให้จติ รวมให้ได้ ให้ดง่ิ เข้าสู่สมาธิ ถ้าร่างกายยัง
เคลือ่ นไหวอยู่ จิตก็จะต้องทํางาน ก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่
ได้อย่างมากก็คอื ระงับความฟุ้งซ่าน ได้ความว่างเบา แต่จะไม่รวม จะไม่ได้ปล่อย
ร่างกาย พอมีเวลาว่างจึงต้องนัง่ สมาธิให้มากๆ เพราะความสุขทีม่ หัศจรรย์ใจอยู่
ในจิตทีส่ งบนี่เอง
หลักของการปฏิบตั กิ ็คอื ต้องอยู่ในปัจจุบนั เสมอ ไม่วา่ จะเจริญสติ จะนัง่ สมาธิ ถ้า
เจริญปัญญาก็พจิ ารณาอดีตอนาคตได้ แต่ให้อยู่ในกรอบของไตรลักษณ์ เช่น
พิจารณาความไม่เทีย่ ง ก็ตอ้ งดูอดีตว่าเป็ นอย่างไร ดูปจั จุบนั ว่าเป็ นอย่างไร แล้ว
ก็ดูอนาคตว่าเป็ นอย่างไร ถ้าดูทงั้ ๓ ส่วนก็จะเห็นความเปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจน
ดูตอนทีเ่ กิด ออกมาจากท้องแม่เป็ นอย่างไร ตอนนี้เป็ นอย่างไร และตอนทีไ่ ป
นอนอยู่ในโลงเป็ นอย่างไร ตอนทีเ่ ผาร่างกายแล้วเก็บกระดูกเป็ นอย่างไร ถ้า
เจริญปัญญาก็ตอ้ งดูให้ครบทัง้ ๓ ส่วน จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจน เห็นภาพของ
ความไม่เทีย่ งความเปลีย่ นแปลง ถ้าเจริญสติหรือทําสมาธิน้ ี ก็ให้อยู่ในปัจจุบนั
แต่เวลาพิจารณาจริงๆ ก็ตอ้ งอยู่ในปัจจุบนั เหมือนกัน ต้องอยู่ในเหตุการณ์จริง
เช่นไปเจอความตายอย่างนี้ ก็ตอ้ งพิจารณาว่าร่างกายต้องตายเป็ นธรรมดา เราไม่
สามารถยับยัง้ ได้ ต้องปลงต้องปล่อย ต้องทําในปัจจุบนั แต่ตอนทีพ่ จิ ารณา
ก่อนทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์นนั้ เป็ นเหมือนซ้อมไว้ก่อน เป็ นการทําการบ้าน เตรียม
ตัวเตรียมใจไว้ก่อน ให้เห็นว่าร่างกายจะต้องตายไปอย่างแน่นอน ในทีส่ ุดก็จะ
กลายเป็ นเถ้าถ่านไป กลายเป็ นเศษกระดูกไป ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะไม่
หวันไหว
่
ไม่วุน่ วาย ไม่เดือดร้อน เพราะรู้วา่ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องเกิดขึ้น รู้วา่ ร่างกาย
ไม่ใช่เรา ผูท้ พ่ี จิ ารณาร่างกายกับร่างกายเป็ นคนละคนกัน
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อย่างทีไ่ ด้แสดงไว้ในตอนต้นว่า จิตใจอยู่ในโลกทิพย์ ส่วนร่างกายอยู่ในโลกธาตุ
อยู่คนละโลก ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับใจ ใจอยู่ในโลก
ทิพย์ ร่างกายอยู่ในโลกธาตุ เวลาเกิดอะไรขึ้นในโลกธาตุ ไม่ได้เกิดในโลกทิพย์
ด้วย เหมือนยานอวกาศทีถ่ ูกส่งไปสํารวจดาวอังคาร ผูท้ ค่ี วบคุมยานอยู่ทโ่ี ลกนี้
รับข้อมูลทีย่ านอวกาศส่งมาให้ เช่นภาพและเสียงต่างๆ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับยาน
อวกาศ ก็จะเกิดทีย่ านอวกาศเท่านัน้ ไม่ได้เกิดกับผูท้ ค่ี วบคุมบังคับยานทีอ่ ยู่บน
โลกนี้ ถ้ารู้ความจริงนี้แล้ว ก็จะไม่หวาดกลัววิตกกังวล กับการเป็ นการตายของ
ร่างกาย เพราะใจไม่ได้เป็ นร่างกาย จะเห็นได้ก็ตอ้ งเข้าสมาธิทาํ ใจให้สงบ ยุตกิ าร
รับรู้เรื่องของโลกธาตุชวั ่ คราว ถ้าเป็ นผูค้ วบคุมยานอวกาศก็ปิดวิทยุ ไม่รบั รู้เรื่อง
ของยานอวกาศ ถ้าทําสมาธิได้ก็จะรู้วา่ ผูร้ ู้เป็ นผูค้ วบคุมสังการให้
่
ร่างกายทําอะไร
ต่างๆ ผูร้ ู้ไม่ได้เป็ นร่างกาย ร่างกายเป็ นอะไรไป ก็ไม่เกี่ยวกับผูร้ ู้ พอออกจาก
สมาธิก็ตอ้ งคอยเตือนคอยสอนผูร้ ู้วา่ ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวั เรา ร่างกายมี
เส้นทางของเขา เริ่มต้นในท้องแม่แล้วก็จะไปจบทีส่ ุสาน ไปจบทีเ่ มรุ นี่คอื ทีไ่ ป
ของร่างกาย ส่วนผูค้ วบคุมร่างกายคือผูร้ ู้ ไม่ได้เป็ นร่างกาย จะไปไหนต่อก็ข้นึ อยู่
กับความสามารถในการควบคุมใจ หยุดการไปหาร่างกายใหม่ได้หรือไม่ หยุดการ
ไปเกิดใหม่ได้หรือไม่
ถาม เป็ นคนกลัวความสูงกลัวความเร็ว เวลาจะกระโดดสปริงบอร์ดสูง ๒ เมตร ก็
ภาวนาพุทโธไปก็จะกระโดดได้ เอาชนะความกลัวได้ สามารถนํามาเป็ นอุบาย
ในทางธรรมะได้ไหมเจ้าคะ
ตอบ ได้ เวลาไปอยู่ทน่ี ่ากลัว แล้วเกิดความกลัวขึ้นมา ก็ใช้พทุ โธดับความกลัวได้ พระ
ปฏิบตั จิ ะชอบไปหาทีน่ ่ากลัวอยู่ เพือ่ จะได้ใช้อบุ ายนี้ทาํ ใจให้สงบ ถ้าอยู่ในที่
ปลอดภัยไม่กลัวก็จะไม่ใช้พทุ โธ จะขี้เกียจ พอจนตรอกไม่มที างออก ความกลัว
ทรมานใจมาก ก็ตอ้ งหาวิธีหยุดให้ได้ ก็ตอ้ งใช้พทุ โธหรือสวดมนต์
ถาม เป็ นการชนะเป็ นครัง้ คราว ไม่ใช่ชนะน็อคใช่ไหมคะ
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ตอบ สมาธิเป็ นเครื่องมือชัว่ คราว ถ้าจะชนะน็อคก็ตอ้ งปลง ว่าเกิดมาแล้วต้องตาย แต่
สิง่ ทีต่ ายไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา ถ้าปลงได้ก็จะไม่กลัวอีกต่อไป ไปอยู่ทไ่ี หนก็
จะเฉยๆ เพราะไม่ปรุงแต่ง ความกลัวเกิดจากความปรุงแต่ง พอหยุดความปรุง
แต่งได้แล้วก็เฉยไปหมด พุทโธหยุดได้ชวั ่ คราว ปัญญาหยุดได้อย่างถาวร
ปัญญาจะบอกว่าไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา ไปทุกข์กบั เขาทําไม ร่างกายไม่
เดือดร้อน แต่ใจทีค่ วบคุมร่างกายไปเดือดร้อนเอง
ถาม ถ้าผ่านความกลัวไปแล้ว จะต้องพิจารณาอีกหรือไม่
ตอบ ไม่ตอ้ งพิจารณาแล้ว เช่นเดียวกับกลัวความเจ็บ ถ้าพิจารณาจนปล่อยความเจ็บ
ได้แล้ว ก็ไม่ตอ้ งพิจารณาอีก
วิธีแก้ความกลัวมี ๒ วิธี คือ ๑. แก้ดว้ ยสมาธิ แก้ได้ชวั ่ คราว ๒. แก้ดว้ ยปัญญา
แก้ได้อย่างถาวร แก้ดว้ ยสมาธิจะง่ายกว่า บริกรรมพุทโธๆไป ความกลัวก็จะ
หายไปชัว่ คราว ถ้าแก้ดว้ ยปัญญาก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นความจริง ให้เห็นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา ให้เห็นว่าความอยากเป็ นตัวปัญหา ตัวทีท่ าํ ให้เราทุกข์มากๆ ความ
เจ็บไม่ใช่ปญั หา ความตายไม่ใช่ปญั หา แต่ความกลัวความเจ็บ กลัวความตาย
อยากให้ความเจ็บหาย อยากไม่ตายต่างหากทีเ่ ป็ นตัวปัญหา พอเห็นความจริงนี้
แล้ว ก็ตดั ความอยากไป ก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความเจ็บกับความตาย เจ็บก็เจ็บไป
ตายก็ตายไป พอไม่หายใจก็ตายแล้ว ความตายนี้มนั ง่ายจะตายไป เพียงวินาที
เดียว พอไม่หายใจปั๊บก็ตายแล้ว แต่กลัวกันไม่รู้ก่รี อ้ ยกี่พนั ครัง้ ทุกข์กบั ความ
ตายไม่รู้ก่พี นั กี่หมืน่ ครัง้ เพราะไม่รู้ธรรมะ ไม่รู้จกั ใช้ปญั ญาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สอน ไม่ได้ภาวนา ปัญญาจะต้องเกิดจากการภาวนา ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะได้
ปัญญา ถ้าไม่มสี มาธิเวลาเกิดอะไรขึ้น จะตื่นตระหนกโกลาหลขึ้นมาทันที ไม่มี
สติปญั ญาพิจารณา เหมือนกระต่ายตื่นตูม ถ้ามีสติมสี มาธิมปี ญั ญา พอเกิดอะไร
ขึ้นมาปั๊บ จิตจะวิเคราะห์จะพิจารณาทันที จึงควรภาวนากันมากๆ จะได้ไม่ตอ้ ง
ทุกข์กบั เรื่องต่างๆ
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ถาม ตัวกายทิพย์กบั ตัวผู ้รู้
ตอบ ตัวเดียวกัน
ถาม กายทิพย์น่ซี อ้ นอยู่กบั กายหยาบ
ตอบ ไม่ซอ้ น อยู่คนละโลก เหมือนคนทีค่ วบคุมยานอยู่ในโลกนี้ ส่วนยานอยู่อกี โลก
หนึ่ง
ถาม จะติดต่อกับกายทิพย์ได้ ก็ตอ้ งนัง่ สมาธิใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าอยากจะเห็นกายทิพย์กต็ อ้ งเข้าสมาธิ ถ้าอยากจะเห็นร่างกายก็ตอ้ งดูกระจก
กระจกส่องกายทิพย์ก็คอื ธรรมะ ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม พอมีสติมสี มาธิมี
ปัญญาก็จะเห็นกายทิพย์
ถาม การภาวนานี้เป็ นการสอนกายทิพย์ใช่ไหมคะ
ตอบ สอนและเปิ ดตากายทิพย์ ให้เห็นตัวเอง ให้รู้วา่ ตัวเองไม่ได้เป็ นร่างกาย เป็ นคน
ละคนกัน ร่างกายกับใจเป็ นคนละคนกัน ถ้าไม่ภาวนาก็จะไม่เห็น เวลานัง่ สมาธิ
จิตจะถอนกระแสรับรู้ออกจากร่างกายชัว่ คราว กระแสทีไ่ ปรับรู้รูปเสียงกลิน่ รส
ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ จะถูกดึงกลับเข้าไปในจิต เวลาจิตรวมจะดึงเข้าไป
หมดเลย ก็เลยไม่รบั รู้เรื่องของร่างกาย เหลือแต่กายทิพย์อยู่ตวั เดียว ก็จะเห็นว่า
นี่คอื กายทิพย์ คือใจ คือผูร้ ู้ เป็ นอุเบกขา มีความสุขมาก พอออกจากสมาธิก็จะ
ไม่ไปหารูปเสียงกลิน่ รส มาให้ความสุขอีกแล้ว เพราะได้ความสุขทีด่ กี ว่า
เหนือกว่า คือความสุขทีไ่ ด้จากการรวมตัวของจิต ถ้าไม่มปี ญั ญากิเลสก็จะหลอก
ล่อ ให้ไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ ให้ไปเทีย่ วทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี จึงต้องใช้ปญั ญาสอนใจว่า มันไม่
สุขไม่อร่อยไม่สนุกเหมือนทีค่ ดิ มันทุกข์มากกว่า มันไม่อม่ิ ไม่พอ สูก้ ลับเข้าไป
ข้างในดีกว่า พอเกิดความอยากก็กลับไปนัง่ สมาธิใหม่ แทนทีจ่ ะไปซื้อของที่
อยากจะซื้อ ไปเทีย่ วตามสถานทีท่ อ่ี ยากจะไป ก็กลับไปนัง่ สมาธิใหม่ ไปอยู่วดั
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ถ้าจะไปเทีย่ วก็ไปอยู่วดั แทน ถ้าพบความสุขในใจแล้ว จะไม่อยากไปไหน ถ้ายัง
ไม่ได้พบก็ยงั จะอยากไปเทีย่ วอีก พอชวนปั๊บก็จะไปเลย
ถาม เวทนาคือผลของการรับรู้ของอายตนะ ถูกไหมครับ
ตอบ ถ้าเกิดจากการสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิน่ รส ก็เรียกว่าเวทนา ถ้าเกิดจากความคิด
ปรุงแต่ง ก็เรียกว่าทุกขสัจและนิโรธสัจ เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ปวดท้องปวด
ศีรษะ ก็เกิดเวทนาขึ้นมา ถ้าคิดปรุงแต่งอยากให้หายก็เกิดทุกขสัจ ถ้าปล่อยวางก็
เกิดนิโรธสัจ
ถาม คือการคิดปรุงแต่ง
ตอบ สิง่ ทีเ่ ราต้องการจะหยุดก็คอื ทุกขสัจ ทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากต่างๆ ไม่วา่ อะไร
จะเกิดขึ้น ถ้ารู้แล้วปล่อยวางก็จะไม่ทกุ ข์ ต้องปล่อยวางทุกอย่าง ทัง้ ข้างนอกทัง้
ข้างใน ข้างนอกก็คอื รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ข้างในก็คอื ธรรมารมณ์ อารมณ์ท่ี
เกิดขึ้นภายในจิต มีสุขบ้างมีทกุ ข์บา้ ง
ถาม ไม่ค่อยเข้าใจคะ
ตอบ เวลาสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิน่ รส ก็อย่าไปชอบอย่าไปชัง ให้รู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยวาง
ถาม อย่ามีความเห็น
ตอบ ให้สกั แต่วา่ รู้ อย่าไปรักอย่าไปชัง อย่าไปมีอคติ ๔ คือ รัก ชัง กลัว หลง เพราะ
จะทําให้เกิดสมุทยั เกิดตัณหา พอเกิดตัณหาก็จะเกิดความทุกข์ใจ ถ้ารู้แล้ว
ปล่อยวาง ก็จะไม่ทกุ ข์
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กัณฑ์ท่ี ๔๓๙

ความตัง้ ใจ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
การจะทําอะไรให้สาํ เร็จได้ ขึ้นอยู่ทอ่ี ธิษฐานความตัง้ ใจ อธิษฐานแปลว่าความตัง้ ใจ ตัง้ ใจ
ทีจ่ ะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็อยู่ทส่ี จั จะความจริงใจ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตัง้
สัจจาธิษฐาน ตอนทีป่ ระทับอยู่ใต้ตน้ โพธิวา่ จะนัง่ ภาวนาไปจนกว่าจะตรัสรู้ ถ้ายังไม่ตรัส
รู้จะไม่ลกุ จากทีป่ ระทับไป แม้เลือดจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลกุ ยอมเสียชีวติ เอาชีวติ เข้า
แลกกับการตรัสรู้ นี่คอื ความตัง้ ใจของพระพุทธเจ้า จึงทําให้พระองค์สามารถตรัสรู้ได้ ถ้า
พวกเราอยากจะบรรลุธรรม อยากจะประสบกับความสําเร็จในเรื่องใดก็ตาม ต้องมีความ
ตัง้ ใจต่อเรื่องนัน้ เช่นอยากจะบรรลุธรรม ก็ตอ้ งมีความตัง้ ใจปฏิบตั ธิ รรม เพราะการ
บรรลุธรรมเป็ นผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม จึงต้องตัง้ ใจตัง้ เป้ าไว้ทีก่ ารปฏิบตั ธิ รรม ผล
คือการบรรลุธรรมจะตามมาเอง ต้องมีความตัง้ ใจปฏิบตั ไิ ม่หยุดไม่หย่อน จนกว่าจะ
บรรลุผลทีป่ รารถนา เมือ่ ตัง้ ใจแล้วก็ตอ้ งมีสจั จะ ความจริงใจแน่วแน่ต่อความตัง้ ใจ การ
ตัง้ ใจเป็ นการให้คาํ มันสั
่ ญญากับตนเอง เช่นสัญญาว่าจะมาฟังธรรมทุกครัง้ ยกเว้นมีเหตุ
สุดวิสยั ทีไ่ ม่สามารถมาได้ อย่างหลวงตาตอนทีท่ ่านนัง่ ภาวนาทัง้ คืน ท่านก็ตงั้ สัจจาธิษ
ฐานว่าจะไม่ลกุ จนกว่าจะสว่าง ยกเว้นมีเหตุอนั ตรายเกิดขึ้นภายในวัด กับครู บาอาจารย์
หรือพระภิกษุทอ่ี ยู่ร่วมกัน จําเป็ นต้องออกมาช่วยเหลือ ถ้าไม่มเี หตุถงึ แม้จะปวดปัสสาวะ
ก็จะปล่อยให้มนั ราดไป ไม่ยอมลุก ท่านถึงนัง่ ได้ทงั้ คืน
นอกจากมีสจั จาธิษฐานแล้ว ก็ตอ้ งมีวิริยะความเพียร เมือ่ ตัง้ สัจจาธิษฐานว่าจะภาวนา ก็
ต้องเพียรภาวนา เช่นถ้าตัง้ สัจจาธิษฐานว่า วันนี้จะบริกรรมพุทโธไปทัง้ วัน ตัง้ แต่ต่นื จน
หลับ ไม่ให้พทุ โธหายไปจากใจ ก็ตอ้ งบริกรรมพุทโธๆไปทัง้ วัน ยกเว้นเวลาทีต่ อ้ งคิดต้อง
พูดต้องคุย พอเสร็จจากธุระแล้ว ก็กลับมาบริกรรมพุทโธๆต่อ แล้วก็ตอ้ งมีขนั ติความ
อดทน เพราะเวลาควบคุมบังคับใจให้ทาํ อะไรนี้ จะเกิดความเครียด รู้สกึ ไม่สบายใจ
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ขึ้นมา เพราะธรรมชาติของใจจะไม่ชอบถูกบังคับ ชอบไหลไปตามอารมณ์ อยากจะคิด
อะไรก็คดิ อยากจะทําอะไรก็ทาํ แต่พอถูกบังคับให้ทาํ อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะเกิด
ความเครียดขึ้นมาภายในใจ ไม่สบายใจ หงุดหงิดรําคาญใจ ว้าวุน่ ขุน่ มัว ถ้าไม่มขี นั ติ
ความอดทนก็จะทนทําไปไม่ได้ จะทําไม่สาํ เร็จ จึงต้องมีคุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้ ถ้า
ต้องการความสําเร็จ กุญแจทีจ่ ะนําไปสู่ความสําเร็จ ไม่วา่ จะเป็ นทางโลกหรือทางธรรม
จึงอยู่ทค่ี วามตัง้ ใจ ความจริงใจ ความพากเพียร ความอดทน ถ้ามีคุณธรรมทัง้ ๔
ประการนี้ ก็จะสามารถทําให้สาํ เร็จได้ทกุ อย่าง
ถ้าอยากจะทําอะไรให้สาํ เร็จ ก็ตอ้ งสํารวจดูวา่ มีคุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี
ก็ควรสร้างขึ้นมา ควรกําหนดเป้ าหมายของชีวติ กําหนดกรอบเวลา ถ้าตัง้ เป้ าหมายแต่ไม่
มีกรอบเวลา ก็จะเลือ่ นไปเรื่อยๆ แต่ถา้ กําหนดว่าจะทําตัง้ แต่วนั นี้ไป เช่นปฏิบตั ธิ รรม
ขัน้ แรกทีจ่ าํ เป็ นต้องทําก็คอื เจริญสติ ก็กาํ หนดไปว่าต่อไปนี้จะเจริญสติตงั้ แต่ต่นื จนหลับ
จะพยายามควบคุมความคิด ไม่ให้คดิ เรื่อยเปื่ อย ไม่ให้คดิ ไปตามอารมณ์ จะให้คดิ ให้
น้อยทีส่ ุด คิดเท่าทีจ่ าํ เป็ น คิดแต่เรื่องงานทีก่ าํ ลังทําอยู่ในปัจจุบนั เท่านัน้ จะไม่คดิ ถึง
เรื่องอดีตทีผ่ ่านมาแล้ว เรื่องอนาคตทีย่ งั มาไม่ถงึ ถ้าจะเจริญสติก็ไม่ตอ้ งกังวลกับการ
พิจารณาทางด้านปัญญา เพราะการพิจารณาทางปัญญาจะต้องใช้ความคิดปรุงแต่ง ที่
เป็ นเหตุเป็ นผลเป็ นเรื่องเป็ นราว ทีต่ อ้ งมีสติมสี มาธิก่อน ถ้าไม่มสี ติไม่มสี มาธิจะเจริญ
ปัญญาไม่ได้ เพราะจะคิดไปแบบสะเปะสะปะ คิดเรื่องนัน้ สลับกับเรื่องนี้ ปนไปปนมา
เกิดความสับสน นักปฏิบตั บิ างคนอ่านหนังสือธรรมะมาก อ่านเรื่องธรรมขัน้ ต่างๆมาก
แล้วก็เกิดความสงสัย ไม่เข้าใจ เพราะไม่รู้ขนั้ ตอนของการปฏิบตั ิ
การจะทําอะไรให้ได้ผลก็ตอ้ งทําตามขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรกของการปฏิบตั ิ ก็คอื การเจริญ
สติ ต้องควบคุมความคิด ลบความคิดออกไปจากใจให้ได้ ให้เหลือแต่ความรู้ ดูอะไรก็รู้
เห็นอะไรก็รู้ รู้วา่ กําลังเห็นอะไร กําลังได้ยนิ อะไร อย่าไปคิดปรุงแต่งกับสิง่ ทีเ่ ห็น สิง่ ทีไ่ ด้
ยิน ให้รู้เฉยๆ รู้แล้วก็ผ่านไป ปล่อยเขาผ่านไป ให้ใจอยู่ในปัจจุบนั ไม่ใช่พอได้ยนิ เสียง
ใจก็เอามาคิด ทัง้ ๆทีเ่ สียงนัน้ ก็ผ่านไปแล้ว เช่นเวลาใครเขาว่าเรา เราก็เอามาคิดต่อ ทัง้ ๆ
ทีค่ นทีว่ า่ ก็หายไปแล้ว แต่เรายังอดคิดไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่าย้อนไปในอดีต คิดเรื่องอดีต
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ตอนต้นนี้ไม่ควรคิด ต้องควบคุมความคิดให้ได้ก่อน ถ้าควบคุมความคิดได้ ต่อไปจะสัง่
ให้คดิ ในเรื่องทีเ่ ป็ นประโยชน์ได้ คือคิดเรื่องธรรมะ เช่นคิดเรื่องอนิ จจังไม่เทีย่ ง คิดเรื่อง
ทุกข์ คิดเรื่องอนัตตา ถ้ายังควบคุมความคิดไม่ได้ เวลาคิดเรื่องอนิจจัง ก็จะกลับไปคิด
เรื่องนิจจัง คิดตรงกันข้ามกับเรื่องทีใ่ ห้คดิ เพราะใจยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกิเลส
อวิชชาความหลง ทีจ่ ะคิดสวนทางกับความจริง คิดถึงอะไรก็อยากจะให้อยู่นานๆ แทนที่
จะคิดว่าอยู่ไม่นาน เกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วก็ดบั ไป คิดถึงอะไรก็จะคิดว่าให้ความสุขกับเรา แต่
ความจริงเขาให้ความทุกข์มากกว่าให้ความสุข
ถ้าควบคุมความคิดได้แล้ว ก็จะคิดตามความจริงได้ ความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้า พระสงฆ์
สาวกทัง้ หลาย สอนให้คดิ ให้เห็น ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นความทุกข์ เพราะไม่เทีย่ ง
เวลาเสื่อมไป ถ้าใจยึดติดก็จะทุกข์ เพราะอยากได้สง่ิ นัน้ อีก เช่นเคยมีทรัพย์สมบัตขิ ้าว
ของเงินทอง พอล้มละลายสูญเสียทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองไป ก็จะทุกข์ หรือสูญเสีย
สามีภรรยาบุตรธิดาไป ถ้าอยากจะให้กลับมา ก็จะทุกข์ทรมานใจ จนไม่อยากจะอยู่ต่อไป
เพราะไม่สามารถเอาสิง่ ทีส่ ูญเสียไปกลับคืนมาได้ เพราะไม่เคยมองความจริง ไม่เคย
คิดถึงความจริง คือมีเกิดต้องมีดบั เป็ นธรรมดา มีมาต้องมีไป มีเจริญต้องมีเสือ่ ม ถ้า
ควบคุมความคิดได้แล้ว ก็จะคิดไปตามความจริงได้ ว่าทุกสิง่ มีการเปลีย่ นแปลง มีการ
เจริญมีการเสือ่ ม มีเกิดมีดบั มีสุขแล้วก็ตอ้ งมีทกุ ข์ตามมา ไม่มอี ะไรเป็ นของเรา ไม่มี
อะไรเป็ นตัวเรา นี่คอื ความคิดทีเ่ ราต้องหมันคิ
่ ดอยู่เรื่อยๆ หลังจากทีค่ วบคุมความคิดได้
แล้ว ต้องหยุดความคิดทีส่ วนทางกับความจริงให้ได้ก่อน พอหยุดได้แล้วก็จะคิดไป
ในทางความจริงได้ เหมือนขับรถหลงทางย้อนศร ก็ตอ้ งหยุดรถก่อนแล้วก็เลี้ยวกลับ ให้
รถวิง่ ถูกทาง วิง่ ไปในทางเดียวกับรถอืน่ ก็จะปลอดภัยไม่เกิดอุบตั เิ หตุ ความคิดของเรา
ตอนนี้มนั ย้อนศร ย้อนความจริง ไม่คดิ ไปตามความจริง คิดสวนทางกับความจริง ใน
เบื้องต้นจึงต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อน ต้องติดเบรกให้กบั ใจ เพือ่ จะได้หยุดความคิด
เบรกในทีน่ ้ ีก็คอื สติ ซึง่ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามีอยู่ถงึ ๔๐ ชนิดด้วยกัน เช่นการ
บริกรรมพุทโธนี้ ก็เรียกว่าพุทธานุ สติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ถ้าบริกรรมธัมโมก็เป็ นธัมมา
นุ สติ ถ้าบริกรรมสังโฆก็เป็ นสังฆานุ สติ จะเจริญบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณก็ได้ บท
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พุทธคุณก็เป็ นพุทธานุสติ บทธรรมคุณก็เป็ นธัมมานุสติ บทสังฆคุณก็เป็ นสังฆานุสติ ถ้า
จะเจริญมรณานุสติ ก็ระลึกถึงความตาย ท่องคําว่าตายไปเรื่อยๆก็ได้ ไม่มอี ะไรไม่ตาย
ทุกสิง่ ทุกอย่างต้องตายไปหมด แต่ก็อาจจะเป็ นปัญหาได้สาํ หรับคนทีจ่ ติ ใจไม่เข้มแข็ง
พอคิดถึงความตาย ก็เกิดความรู้สกึ หดหู่ใจ ท้อแท้เบือ่ หน่าย ไม่มกี ะจิตกะใจจะทําอะไร
ถ้าเป็ นอย่างนัน้ ก็ไม่ควรใช้การเจริญมรณานุสติ ควรใช้พทุ โธแทน ถ้าไม่ชอบการ
บริกรรม ถ้าสติมกี าํ ลังพอทีจ่ ะควบคุมจิตใจ ให้จดจ่อเฝ้ าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกาย ก็
ใช้ร่างกายเป็ นทีเ่ จริญสติก็ได้ ให้รู้วา่ ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ กําลังยืนก็รู้วา่ กําลังยืน
กําลังเดิน กําลังนัง่ กําลังเคลือ่ นไหว กําลังทํากิจกรรมอะไร ก็ให้จดจ่อรู้อยู่กบั กิจกรรม
นัน้ ไม่ให้ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ อย่างนี้ก็เรียกว่ากายคตานุ สติปฏั ฐาน มีร่างกายเป็ นทีต่ งั้
ของสติยดึ เหนี่ยวจิตใจ ไม่ให้ลอยไปลอยมา ใจก็เป็ นเหมือนเรือทีล่ อยอยู่บนนํา้ ถ้าไม่
ผูกไว้กับเสา เรือก็จะลอยไปกับกระแสนํา้ ถ้าผูกไว้กับเสาเรือก็จะไม่ลอยไป
นี่คอื ขัน้ แรกของการปฏิบตั ิ ต้องเจริญสติให้ได้ก่อน ต้องควบคุมใจให้ได้ ให้อยู่ใน
ปัจจุบนั ให้วา่ ง ให้รู้เฉยๆ ถ้าควบคุมใจให้น่งิ ให้วา่ งได้ เวลานัง่ สมาธิก็จะสงบได้ เวลา
กําหนดพุทโธก็จะอยู่กบั พุทโธ ไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบ ทําไมตอนทีก่ าํ ลังทําอะไรถึง
ไม่สงบ ทัง้ ๆทีม่ พี ทุ โธอยู่ ก็เพราะร่างกายยังเคลือ่ นไหวอยู่ ถ้าร่างกายยังเคลือ่ นไหวก็
แสดงว่าใจยังต้องทํางาน แต่ถา้ นัง่ เฉยๆแล้วหลับตาไม่ขยับเขยื้อน แล้วบริกรรมพุทโธไป
ใจจะรวมลง เข้าสู่ความสงบได้ เพราะไม่ตอ้ งคอยสัง่ ให้ร่างกายเคลือ่ นไหว ใจไม่ตอ้ ง
ทํางาน ถ้าอยากได้สมาธิก็ตอ้ งนัง่ หลับตา แล้วก็บริกรรมพุทโธๆไปถ้าถูกจริต ถ้าถูกจริต
กับการดูลมหายใจเข้าออก ก็ดูลมหายใจเข้าออกไป ถ้าจะใช้พทุ โธก็บริกรรมพุทโธไป ถ้า
จะใช้การดูลมก็ดูลมไป ไม่ตอ้ งบริกรรมพุทโธ เพราะเท่าทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา คนทีใ่ ช้ทงั้ ๒
อย่างมักจะสับสน ไม่รู้วา่ จะเอาสติไปตัง้ ไว้ทีไ่ หน ตรงทีพ่ ทุ โธหรือตรงทีล่ มหายใจ เวลามี
ความคิดเข้ามาแทรก ก็ไม่สามารถหยุดความคิดได้ ถ้าใช้บริกรรมพุทโธอย่างเดียว ก็จะ
สามารถบริกรรมให้ถข่ี ้นึ ให้เร็วขึ้น เพือ่ ไม่ให้ความคิดเข้ามาแทรกได้ แต่ถา้ ใช้ควบคู่กบั
ลมหายใจ จะไม่สามารถบริกรรมพุทโธให้เร็วขึ้นได้ เพราะลมหายใจจะไม่เร็วตาม ถ้าเรา
ดูลมหายใจแล้วพุทโธไปด้วย เวลามีความคิดเข้ามาแทรก ก็ควรหยุดดูลมหายใจ แล้วก็
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บริกรรมพุทโธอย่างเดียว บริกรรมให้ถข่ี ้นึ ให้เร็วขึ้น เพือ่ ไม่ให้ความคิดเข้ามาแทรก ถ้า
ไม่มคี วามคิดปรุงแต่ง ก็ดูลมอย่างเดียวไป จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้
ข้อสําคัญก็คอื ต้องอยู่กบั อารมณ์เดียว เช่นอยู่กบั พุทโธ หรืออยู่กบั ลมหายใจเข้าออก จึง
จะเข้าสู่ความสงบได้ เวลาเข้าสู่ความสงบแล้ว ก็จะนิ่ง จะว่าง จะเป็ นอุเบกขา สบายอก
สบายใจ เบาอกเบาใจ อย่างนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ พอจิตเข้าสู่ความสงบแล้ว ไม่คดิ ปรุง
แต่ง เป็ นอุเบกขา ก็ปล่อยให้อยู่ในสภาพนัน้ ให้นานทีส่ ุด ตามกําลังของสติ จนกว่าจะ
ถอนออกมาเอง อย่าไปกังวลกับการเจริญปัญญา เวลานัน้ ไม่ใช่เวลาเจริญปัญญา เป็ น
เวลาพักจิต เวลาสร้างพลังให้กบั จิต ทีจ่ ะใช้ในการหยุดความอยาก หยุดความโลภความ
โกรธความหลง ต้องมีสมาธิก่อน ถ้าไม่มสี มาธิเวลาเจริญปัญญา จะไม่สามารถทําตามที่
ปัญญาบอกได้ ว่าเป็ นทุกข์ตอ้ งปล่อยวาง แต่กเิ ลสความอยากยังมีกาํ ลังมากกว่า ก็จะไม่
ยอมปล่อยวาง แต่ถา้ มีสมาธิแล้ว ก็จะมีกาํ ลังหยุดความอยากได้ หยุดกิเลสได้ ถ้า
ปัญญาบอกว่า ความอยากเป็ นโทษ ทําให้เกิดความทุกข์ ก็จะหยุดความอยากได้ เช่น
ปัญญาจะชี้ไปทีพ่ ระอริยสัจ ๔ ว่าความทุกข์ความไม่สบายใจ เกิดจากความอยาก เวลา
อยากจะเสพรูปเสียงกลิน่ รส ก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่ไม่เป็ นสุข ต้องเสพให้ได้ ถ้าอยากจะ
ดูอะไรก็ตอ้ งหามาดูให้ได้ ถ้าอยากจะฟังอะไรก็ตอ้ งหามาฟังให้ได้ ถ้าไม่ได้ดูไม่ได้ฟงั ก็
จะหงุดหงิดรําคาญใจ เป็ นความทุกข์ในอริยสัจ ๔ ทีเ่ กิดจากความอยาก
วิธีทจ่ี ะแก้ความหงุดหงิดรําคาญใจให้ถูกตามหลักธรรม ก็ตอ้ งหยุดความอยาก ต้อง
เปลีย่ นใจว่าไม่อยากดูแล้ว ไม่อยากฟังแล้ว พอไม่อยากดูไม่อยากฟัง อารมณ์หงุดหงิด
รําคาญใจก็จะหายไป ถ้าใจไม่มสี มาธิก็จะไม่มกี าํ ลังหยุดความอยากได้ เวลาหงุดหงิด
เพราะความอยาก ถ้าหยุดไม่ได้ก็ตอ้ งภาวนาพุทโธๆไป แล้วความอยากก็จะหายไป ถ้ามี
สมาธิก็ไม่ตอ้ งภาวนา เพียงแต่สงให้
ั ่ หยุด เพราะเป็ นโทษเป็ นพิษเป็ นภัย ก็จะหยุดอยาก
ได้ทนั ที นี่เป็ นขัน้ ของปัญญาทีจ่ ะตามมา หลังจากออกจากสมาธิมาแล้ว ในขณะทีอ่ ยู่ใน
สมาธิ ต้องปล่อยให้จติ ว่างสงบไป จนกว่าจะถอนออกมาเอง เมือ่ ถอนออกมาแล้วพอเกิด
ความอยาก ก็ตอ้ งใช้ปญั ญามาสกัด มาบอกว่าความอยากเป็ นโทษ จะทําให้เกิดความ
ทุกข์ใจขึ้นมา ต้องหยุดความอยาก พอปัญญาบอกอย่างนัน้ ถ้ามีสมาธิก็จะหยุดได้ทันที
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ถ้าไม่มสี มาธิก็ตอ้ งใช้ปญั ญาพิจารณา เวลาหงุดหงิดใจก็ตอ้ งใช้ปญั ญาถามว่า ตอนนี้
กําลังหงุดหงิดกับอะไรกับเรื่องอะไร เช่นหงุดหงิดกับแฟนกับสามีกบั ภรรยา เพราะสังเขา
่
ไม่ได้ ก็ตอ้ งเปลีย่ นใจอย่าไปสัง่ อย่าไปอยากให้เขาทําตามสัง่ เพราะเขาเป็ นอนัตตา เรา
ควบคุมบังคับ สังให้
่ เป็ นไปตามความต้องการไม่ได้เสมอไป พอเห็นว่าเป็ นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา ก็เปลีย่ นใจไม่สงั ่ เขาไม่ทาํ ก็ไม่เป็ นไร ก็จะแก้ความหงุดหงิดใจได้ ถ้าแก้ด ้วย
การไปด่าเขาไปว่าเขา ก็จะทะเลาะวิวาทกัน ทุบตีกนั แตกแยกหย่าร้างกัน เพราะไม่
แก้ปญั หาทีใ่ จ ไปแก้ทบ่ี คุ คล
ปัญหาของเราทัง้ หมดนี้ ไม่ได้อยู่ทบ่ี คุ คล ไม่ได้อยู่ทเ่ี หตุการณ์ต่างๆ ไม่ได้อยู่ทส่ี ง่ิ ต่างๆ
แต่อยู่ทค่ี วามอยากของเราเอง ถ้ามีปญั ญาเราจะพุ่งมาทีพ่ ระอริยสัจ ๔ พุ่งกลับมาทีใ่ จเรา
เพราะความหงุดหงิดใจของเรานี้เกิดจากความอยาก เพราะสิง่ ทีเ่ ราอยากไม่ตอบสนอง
เราจึงต้องหยุดความอยาก อย่าไปอยากได้อะไร อย่าไปอยากให้ใครทําอะไรให้เรา แล้ว
เราจะไม่หงุดหงิดใจกับใคร อยากจะได้อะไรถ้าทําได้ก็ทาํ ไป ถ้าทําไม่ได้ก็ยอมรับความ
จริง แล้วก็หยุดความอยากไป อยากจะดืม่ แต่ไม่มอี ะไรให้ดม่ื ก็ไม่ดม่ื ก็ได้ ก็หมดปัญหา
ไป แต่ถา้ ต้องดืม่ ให้ได้ ตรงนี้ไม่มกี ็ไปหาตรงนัน้ พอหามาได้ ได้ดม่ื ก็หายหงุดหงิดใจไป
ชัว่ คราว แล้วเดีย๋ วก็เกิดความอยากดืม่ ขึ้นมาอีก ก็ตอ้ งไปหามาดืม่ อีก ถ้าหยุดความ
อยากดืม่ ได้ ก็ไม่ตอ้ งไปหามาดืม่ ถ้าจะดืม่ ก็ดม่ื ด้วยเหตุผล ดืม่ ด้วยความจําเป็ น เช่น
ร่างกายขาดนํา้ ก็จะเกิดอาการคอแห้งขึ้นมา อย่างนี้ก็หานํา้ มาดืม่ ดืม่ ไปตามความจําเป็ น
แต่จะไม่ดม่ื ตามความอยาก ไม่ใช่พอคิดถึงเครื่องดืม่ ชนิดนัน้ ชนิดนี้ข้นึ มา ก็อยากจะดืม่
ขึ้นมา แล้วก็ตอ้ งไปหามาดืม่ ให้ได้ อย่างนี้ก็ไม่ได้ใช้ปญั ญา แต่ใช้ความหลง เพราะไม่
แก้ปญั หาคือความหงุดหงิดใจ ด้วยปัญญา ด้วยสติ ด้วยสมาธิ
นี่คอื การปฏิบตั ิ เริ่มต้นทีส่ ติ แล้วก็สมาธิ พอมีสมาธิแล้ว เวลาเกิดความหงุดหงิด
ใจความทุกข์ใจขึ้นมา ก็ใช้ปญั ญาวิเคราะห์ดูวา่ กําลังอยากกับอะไร จะต้องอยู่ทค่ี วาม
อยากแน่ๆ อยากให้เป็ นอย่างนัน้ อยากให้เป็ นอย่างนี้ เวลาสูญเสียคนรักไปก็อยากจะให้
เขากลับมา ไม่อยากจะอยู่คนเดียว อยากจะให้เขากลับมาอยู่กบั เรา ก็จะเกิดความเศร้า
โศกเสียใจขึ้นมา
ถ้ามีสติมสี มาธิมปี ญั ญาก็จะพิจารณาว่า
เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นแล้ว
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เปลีย่ นแปลงไม่ได้ ต้องอยู่กบั ความจริง คือตอนนี้อยู่คนเดียว ก็ตอ้ งอยู่คนเดียวไปให้
ได้ ถ้ามีสมาธิมคี วามสงบก็จะไม่เดือดร้อน เพราะความสงบทีเ่ กิดจากสมาธิน้ ี มีความสุข
มากกว่าความสุข ทีไ่ ด้จากการอยู่กบั คนอืน่ ถ้ามีสมาธิแล้วก็จะไม่อยากจะอยู่กบั ใคร
อยากจะอยู่คนเดียว เพราะความสุขทีไ่ ด้จากการอยู่คนเดียวนี้ ดูดดืม่ กว่ามีนาํ้ หนัก
มากกว่า ความสุขทีไ่ ด้จากการอยู่กบั คนอืน่ แล้วก็ไม่มคี วามทุกข์ อยู่กบั คนอื่นก็จะทุกข์
เวลาเขาเปลีย่ นไป เคยดีแล้วก็เปลีย่ นเป็ นไม่ดี พอเขาเปลีย่ นไปเราก็จะเสียใจทุกข์ใจ
เวลามีความสุขจากความสงบแล้ว จะไม่อยากได้ความสุขแบบอืน่ เพราะจะมีความทุกข์
ตามมาด้วยเสมอ เพราะธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีมาแล้วก็
มีไปได้ เวลามาก็ดใี จ เวลาไปก็จะเสียใจ แต่ถา้ เวลามาไม่ดใี จ เวลาไปก็จะไม่เสียใจ ถ้ามี
ความสุขภายในใจแล้ว ใครจะมาใครจะไปจะไม่เดือดร้อน จะเฉยๆ มาก็ไม่ดใี จ ไปก็ไม่
เสียใจ อยู่กบั เขาก็ได้ ไม่อยู่กบั เขาก็ได้ ไม่อยู่กบั เขากลับดีกว่า เพราะไม่มเี รื่อง ไม่ตอ้ ง
กังวล
นี่คอื การปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุผล ผลก็คอื ความสุขทีเ่ กิดขึ้น ความทุกข์ทห่ี ายไป เริ่มต้นที่
การเจริญสติ แล้วก็นงั ่ นิ่งๆทําใจให้สงบ ถ้าสงบแล้วก็ทาํ ให้ชาํ นาญก่อน เวลาออกจาก
สมาธิก็มาเดินจงกรม มาเจริญสติต่อ แล้วกลับไปนัง่ ต่อ นัง่ ให้นานขึ้นไปเรื่อยๆ ให้เกิด
ความชํานาญ อยากจะสงบเมือ่ ไหร่ก็สงบได้ สงบได้ทกุ เวลา พอมีความชํานาญทางสมาธิ
แล้ว ค่อยเจริญปัญญา ถ้าไม่มคี วามหงุดหงิดใจไม่มคี วามทุกข์ใจ ไม่มอี ะไรต้อง
พิจารณาในปัจจุบนั ก็ให้พจิ ารณาถึงความทุกข์ใจทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นพิจารณา
ความพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ จากบุคคลต่างๆ ทีจ่ ะต้องเกิดขึ้นในอนาคต ว่าจะรับได้
หรือไม่ เวลาทีส่ ูญเสียสิง่ ทีร่ กั ไป บุคคลทีร่ กั ไป จะทุกข์หรือไม่ พิจารณาไปก่อนเพราะ
ต้องเกิดขึ้นแน่ๆ เพราะไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ถ้าอยากจะให้เขาอยู่กบั เราๆก็จะเสียใจ ถ้า
หยุดความอยากได้ ทําใจให้เป็ นอุเบกขาได้ ก็จะเฉยได้ ถ้าพิจารณาแล้วรู้สกึ เฉยๆ ไม่
เดือดร้อน ก็ตอ้ งทดสอบดู ยกสิง่ ทีเ่ รารักให้คนอืน่ ไป เช่นรถทีเ่ รารักมากหวงมาก ก็ยก
ให้คนอืน่ ไป หรือขายเพือ่ เอาเงินไปทําบุญ ดูวา่ ทําได้หรือไม่
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หรือลองไปอยู่วดั ดู เพราะการไปอยู่วดั ก็เหมือนกับการจากสิง่ ทีเ่ รารักไป เวลาอยู่บา้ นจะ
มีสง่ิ ต่างๆทีเ่ รารักอยู่กบั เรา เช่นตูเ้ ย็นเครื่องปรับอากาศ เครื่องอํานวยความสุขความ
สะดวกทุกรูปแบบ พอไปอยู่วดั ก็ตอ้ งอยู่ในสภาพทีแ่ ร้นแค้นอดอยากขาดแคลน ไม่ได้
รับประทานอาหารตามความอยาก ต้องรับประทานตามเวลา เป็ นอาหารทีไ่ ม่อยากจะ
รับประทาน เพือ่ พิสูจน์ดูวา่ ปล่อยวางกามสุขได้หรือไม่ นี่คอื การเจริญปัญญา ถ้ามีสติมี
สมาธิแล้วก็จะทําได้อย่างไม่ลาํ บากเลย ไปอยู่วดั ป่ าได้อย่างสบายไม่เดือดร้อน ถ้ายังไม่มี
สติไม่มสี มาธิก็จะไปยาก
เพราะไม่สามารถควบคุมความอยากสะดวกอยากสบาย
อยากจะดืม่ อยากจะรับประทานสิง่ ทีช่ อบได้ เวลาเกิดความอยากก็จะหงุดหงิดใจ ถ้าไม่มี
สติสมาธิมาหยุดความอยาก ก็จะอยู่ได้ไม่นาน ตัง้ ใจไปอยู่หลายวัน พออยู่ได้วนั สองวัน
ก็กลับบ้านดีกว่า เพราะไม่มสี มาธิ ไม่มอี เุ บกขา จึงต้องเจริญสติให้มาก นัง่ สมาธิให้มาก
ให้ใจเป็ นอุเบกขาให้มาก
ถ้าเป็ นอุเบกขาแล้วก็จะรับกับเหตุการณ์ทกุ รู ปแบบได้
โดยเฉพาะเหตุการณ์ทไ่ี ม่ปรารถนา เช่นความเสือ่ มความพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบ นี่
คือเรื่องของปัญญา
สติสมาธิเป็ นผูส้ นับสนุน ปัญญาจะเป็ นผูบ้ อกว่าปัญหาอยู่ทไ่ี หน ปัญหาอยู่ทใ่ี จ อยู่ท่ี
ความอยาก อยู่ทไ่ี ม่เห็นความจริง ว่าไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน ไม่มอี ะไรเป็ นไปตาม
ความต้องการเสมอ พอไม่ได้ตามความอยาก ก็จะทุกข์ทรมานใจ ต้องปรับใจให้อยู่แบบ
ไม่มคี วามอยาก อยู่กบั สภาพความเป็ นจริง ร้อนก็อยู่กบั ความร้อนไป เย็นก็อยู่กบั ความ
เย็นไป หนาวก็อยู่กบั ความหนาวไป หิวก็อยู่กบั ความหิวไป อยู่ไปตามความจริง คือ
สันโดษ ยินดีตามมีตามเกิด ถ้ามีสติมสี มาธิมปี ญั ญา ก็จะอยู่กบั ความจริงได้ จะไม่บน่
จะไม่มเี รื่องมีราวกับใคร ไม่ทกุ ข์ไม่วนุ่ วายใจ เศรษฐกิจขึ้นหรือเศรษฐกิจลงก็ไม่
เดือดร้อน เงินเดือนขึ้นหรือเงินเดือนลงก็ไม่เดือดร้อน อยู่กบั ความจริง เจ็บไข้ได้ป่วยก็
ไม่เดือดร้อน จะตายก็ไม่เดือดร้อน ใจจะไม่ทกุ ข์ เพราะไม่มคี วามอยากหนีความจริง
นัน่ เอง ความอยากเป็ นผูส้ งให้
ั ่ พวกเราหนีความจริงกัน พออากาศร้อนเราก็หนีความร้อน
ด้วยการเปิ ดเครื่องปรับอากาศ ถ้านํา้ เย็นมากก็ใช้เครื่องทํานํา้ ร้อน นี่เป็ นการหนีความ
จริง ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ตอ้ งอยู่กบั ความจริง
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ปัญหาอยู่ทใ่ี จเราไปชอบไปชัง เพราะไม่มอี เุ บกขา ความอิม่ ความพอ ไม่มสี มาธิ ไม่มสี ติ
กัน จะปฏิบตั ธิ รรมให้ได้ผล ต้องเริ่มทีส่ ติ แล้วก็มาทีส่ มาธิ แล้วก็มาทีป่ ญั ญา ถ้าไม่
ปฏิบตั อิ ย่างนี้ก็จะไม่ได้ผล อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลายได้กนั นี่เป็ น
แนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลายได้ดาํ เนินมา เบื้องต้นก็เจริญสติก่อน แล้ว
ก็นงั ่ สมาธิ ทําให้ชาํ นาญ แล้วก็เจริญปัญญา พิจารณาให้เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจาก
ความอยาก ไม่ยอมรับความจริงทีเ่ กิดขึ้น ความจริงทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ความจริง
ทีไ่ ม่สามารถไปควบคุมบังคับได้ นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆ ให้ยอมรับกับสภาพ
ความเป็ นจริง ให้หยุดความอยากหนีจากความเป็ นจริงไป ถ้าทําได้ก็จะอยู่อย่างมี
ความสุข ไม่มคี วามทุกข์เหยียบยํา่ จิตใจเลย นี่คอื งานทีเ่ ราต้องทํา ทีเ่ ราต้องตัง้ เป้ าเอาไว้
ต้องตัง้ สัจจาธิษฐานว่า จะเจริญสติ จะนัง่ สมาธิ แล้วก็จะเจริญปัญญาตามลําดับ แล้วผล
ก็คอื ความสงบ ความร่มเย็นเป็ นสุข ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ก็จะตามมา
ต่อไป จึงขอให้พวกเราจงเจริญคุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้ คืออธิษฐานความตัง้ ใจ สัจจะ
ความจริงใจ วิริยะความพากเพียร ขันติความอดทน ทีจ่ ะเจริญสติสมาธิและปัญญา
เพือ่ ให้เกิดผลทีป่ รารถนากัน
ฟังธรรมมา ๗ ปี แล้ว มีใครเรียนจบบ้าง ประเมินผลตัวเองกันบ้างหรือเปล่า ตัง้ แต่เริ่ม
เรียนมานี้ ๗ ปี แล้ว คืบหน้าไปถึงหลักกิโลฯทีเ่ ท่าไหร่แล้ว หรือยังอยูท่ เ่ี ดิมอยู่ ถ้าอยู่ท่ี
เดิมก็น่าเสียดาย เวลาตัง้ ๗ ปี ไม่ได้อะไรเลย แสดงว่าคนสอนไม่มคี วามสามารถ
นักเรียนสอบตกทัง้ ชัน้ เลย ก็มสี มาชิกทีเ่ คยมา ออกไปปฏิบตั กิ นั หลายคนนะ แสดงว่า
ก้าวหน้า ไม่ตอ้ งเข้าห้องเรียน เข้าห้องปฏิบตั กิ ารได้แล้ว ถ้ายังเข้าห้องเรียนก็ยงั ดีอยู่
ดีกว่าไม่เข้าเลย ถ้าไม่เข้าเพราะไปปฏิบตั กิ จ็ ะดีกว่า ถ้าไม่เข้าเพราะไปเทีย่ วไปเมืองนอก
อย่างนี้ก็ไม่ดี
เรียนแล้วก็ตอ้ งไปปฏิบตั ติ ่อ ไปปลีกวิเวก การเจริญสติให้ได้ผลดีตอ้ งอยู่ตามลําพัง ไม่มี
รูปเสียงกลิน่ รสมาคอยหลอกล่อ อยู่ตามวัดป่ าวัดเขานี้ จะไม่มรี ูปเสียงกลิน่ รสมายัวยวน
่
กวนใจ ทําให้เผลอสติ จึงต้องปลีกวิเวก สํารวมอินทรีย ์ สํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย
รับประทานอาหารพอประมาณ เช่นวันละมื้อเดียวก็พอ เพราะจะช่วยทําให้ไม่งว่ งเหงา
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หาวนอน ไม่เกียจคร้าน ถ้ารับประทานมื้อเดียวยังง่วงยังเกียจคร้านอยู่ ก็ตอ้ งหยุด
รับประทานสักสองสามวัน จะได้กระตุน้ ความเพียร เพราะเวลาเกิดความหิวก็จะต้องหาที่
พึง่ หาวิธีดบั ความหิว วิธีทด่ี บั ความหิวทางปฏิบตั กิ ต็ อ้ งดับด้วยสมาธิ เพราะความหิว
๙๐ เปอร์เซ็นต์ออกมาจากใจ ออกมาจากความคิดปรุงแต่ง พอเข้าสมาธิทาํ ใจให้สงบ
ความหิวทางใจก็หายไป เหลือแต่ความหิวทางร่างกาย ซึง่ มีเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ก็จะไม่
รู้สกึ อะไรมากนัก จะทนกับความหิวของร่างกายได้ ทีท่ นไม่ได้ก็คอื ความหิวของใจ เวลา
นึกถึงภาพของอาหารนํา้ ลายก็ไหลแล้ว ท้องร้องโกรกๆ ถ้านึกถึงอาหารก็ตอ้ งนึกถึงตอน
ทีอ่ ยู่ในปาก ตอนทีอ่ ยู่ในท้อง หรือตอนทีถ่ ่ายออกมา ถ้านึกถึงอาหารอย่างนี้ก็จะไม่หวิ
ถ้านึกถึงอาหารตอนทีอ่ ยู่ในจาน จะยัวยวนกวนใจทรมานใจมาก
่
ถ้าไม่ใช้ปญั ญา ใช้อา
หาเรปฏิกูลสัญญา คือนึกถึงสภาพของอาหารทีเ่ ป็ นปฏิกูล มาดับภาพของอาหารทีอ่ ยู่ใน
จานได้ ก็ตอ้ งเข้าสมาธิไป บริกรรมพุทโธๆไป นัง่ สมาธิทาํ ใจให้สงบ พอใจสงบแล้ว
ความคิดปรุงแต่งก็หยุด ภาพของอาหารก็หายไป ความหิวก็หายไป ต้องทําอย่างนี้ ถ้าไม่
ทําอย่างนี้ ก็จะไม่ขยัน ไม่มเี หตุบงั คับให้ทําสมาธิ
ระหว่างการอดอาหารกับไม่อดอาหารนี้ จะเห็นว่าความเพียรนี้ต่างกัน ถ้าไม่อดอาหาร
รับประทานอาหารตามปกติ จะไม่ค่อยเพียรเท่าไหร่ เพราะไม่มคี วามทุกข์ความหิวมา
กระตุน้ ก็อยากจะนอนมากกว่า รับประทานอาหารอิม่ แล้วก็งว่ งอยากจะนอน นัง่ สมาธิก็
จะสัปหงกหลับใน เดินจงกรมก็เดินไม่ไหว มีแต่จะนอนอย่างเดียว ถ้าวันไหนไม่ได้
รับประทานอาหาร ต้องอดอาหาร จะไม่งว่ ง จะหิว จะคิดถึงอาหารอยู่เรื่อยๆ ตอนนัน้ ก็
ต้องควบคุมความคิด ต้องบริกรรมพุทโธ ต้องเข้าสมาธิไป ไม่เช่นนัน้ ก็ตอ้ งเจริญปัญญา
พิจารณาสภาพทีไ่ ม่น่าดูของอาหาร เช่นตอนทีอ่ ยู่ในปาก ตอนทีก่ าํ ลังเคี้ยวอย่าง
เอร็ดอร่อย ถ้าคายออกมาไว้ในจานแล้ว จะตักรับประทานใหม่ได้ไหม ทําไมตอนทีเ่ คี้ยว
อยู่ในปากรู้สกึ อร่อยเหลือเกิน จะเห็นความจริงกับความหลอก กิเลสหลอกใจ ไม่ให้เห็น
อาหารทีอ่ ยู่ในปาก ให้เห็นอาหารทีอ่ ยู่ในจาน ไม่เคยคิดถึงอาหารทีอ่ ยู่ในปากเลย เวลา
รับประทานอาหารจะมองแต่อาหารทีอ่ ยู่ในจาน ถึงอยากจะตักเข้าปากอยู่เรื่อยๆ ถ้านึกถึง
อาหารทีอ่ ยู่ในปาก ก็จะไม่อยากรับประทาน
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นี่เป็ นวิธีแก้การรับประทานอาหารมากเกินไป ถ้าต้องการลดนํา้ หนัก ใช้วธิ ีน้ จี ะลดได้ผลดี
ไม่ตอ้ งเสียเงินเข้าฟิ ตเนสไปวิง่ ไปเต้น ไปแอโรบิกส์ ให้เหนื่อยไปเปล่าๆ เพราะไม่ได้แก้ท่ี
ต้นเหตุ ต้นเหตุอยู่ทใ่ี จ อยู่ทค่ี วามหลง ต้องใช้ปญั ญาแก้ พอเห็นความเป็ นปฏิกูลของ
อาหารแล้ว ก็จะไม่อยากรับประทาน แต่ก็ตอ้ งระวัง ถ้าพิจารณามากเกินไปจะรับประทาน
ไม่ลง ถึงเวลารับประทานก็รบั ประทานไม่ลง เพราะจะเห็นเป็ นปฏิกูล แทนทีจ่ ะมอง
อาหารในจาน กลับไปมองอาหารในท้องอาหารในปาก ถ้าเป็ นอย่างนี้กต็ อ้ งไปถามผูร้ ู้
ท่านก็จะสอนให้พจิ ารณาอาหารว่าเป็ นธาตุ ร่างกายก็เป็ นธาตุ ธาตุกบั ธาตุรบั กันได้ ถ้าไม่
พิจารณาอย่างนี้ก็จะรับประทานไม่ลง ไม่เช่นนัน้ ก็ตอ้ งมองอาหารทีอ่ ยู่ในจาน ทีน่ ่า
รับประทาน จะได้อยากรับประทาน
การเจริญปัญญาเป็ นเหมือนกับการรับประทานยา ถ้ารับประทานยามากเกินไปก็จะแพ้ยา
ได้ พิจารณามากเกินไป ก็จะเกิดโทษได้ เช่นการพิจารณาความเป็ นปฏิกูลของอาหารนี้
ถ้าพิจารณาจนรับประทานไม่ลงแสดงว่าพิจารณามากเกินไป พิจารณาเพือ่ ไม่ให้อยาก
รับประทาน พอไม่อยากรับประทานก็หยุดพิจารณา การพิจารณาความตายก็เหมือนกัน
พิจารณาความตายก็เพือ่ ไม่ให้กลัวตาย ถ้าพิจารณาจนอยากจะฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็มาก
เกินไป ต้องรู้จกั ประมาณ ถ้ามีสมาธิจะไม่มปี ญั หาเวลาเจริญปัญญา ถ้าไม่มสี มาธิจะมี
ปัญหาได้ เพราะจิตไม่มคี วามหนักแน่นพอ ไม่มอี เุ บกขาพอ พอพิจารณาก็จะเกิดอารมณ์
ไม่ดไี ด้ พิจารณาความตายบ่อยๆก็จะอยากฆ่าตัวตาย
การเจริญปัญญาจึงควรมีสมาธิก่อน จะดีกว่า จะปลอดภัย ถ้ามีสมาธิแล้ว ไม่วา่ จะ
พิจารณาด้านเจริญหรือด้านเสือ่ ม ด้านบวกหรือด้านลบ ใจจะเป็ นกลาง เป็ นอุเบกขา
พร้อมทีจ่ ะรับทราบความจริงทัง้ ๒ ด้าน ด้านบวกและด้านลบ ด้านเจริญและด้านเสือ่ ม
ถ้าไม่มสี มาธิไม่มอี เุ บกขา ใจจะแกว่งไปตามอารมณ์ ถ้ามองด้านบวกก็จะยินดีมคี วามสุข
ถ้ามองด้านลบก็จะไม่ยนิ ดี หดหู่หงุดหงิดใจ จึงควรทําตามขัน้ ตอนของการปฏิบตั ิ คือ
เจริญสมาธิให้ได้ก่อน ก่อนจะเจริญสมาธิก็ตอ้ งเจริญสติ ไม่ใช่มานัง่ สมาธิเลยโดยที่ยงั
ไม่ได้เจริญสติ ถ้าไม่มสี ติเลย พอมานัง่ หลับตาก็จะคิดไปทัวโลกทั
่
วสงสาร
่
คิดไปหมด
คิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ นัง่ ไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผล พอไม่ได้ผลก็เลิกนัง่ เพราะไม่ทาํ ตาม
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ขัน้ ตอน ไม่เจริญสติก่อน เหมือนเรียนหนังสือไม่ยอมท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ก่อน จะไปอ่าน
นิยายเลย พออ่านก็อ่านไม่ออก การปฏิบตั เิ ป็ นเหมือนกับการเรียนหนังสือ มีขนั้ ตอน
ต้องท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ไปก่อน แล้วค่อยมาหัดสะกด แล้วค่อยแปลความหมายของแต่ละ
คํา ต้องจดจําความหมาย ต่อไปพออ่านหนังสือก็จะเข้าใจทันที การปฏิบตั กิ ็เช่นเดียวกัน
ต้องมีสติก่อนถึงจะนัง่ สมาธิได้ พอมีสมาธิแล้ว ใจเป็ นอุเบกขาแล้ว ก็จะพิจารณาปัญญา
ได้ โดยทีไ่ ม่มภี ยั ไม่มผี ลเสียตามมา
นี่คอื การไปอยู่คนเดียว ไปปลีกวิเวก สํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่มรี ู ปเสียงกลิน่ รสมา
ยัวยวนกวนใจ
่
แล้วก็รบั ประทานอาหารพอประมาณ ไม่มากเกินไป พออยู่ได้ ไม่ให้ง่วง
เหงาหาวนอนเกียจคร้าน ถ้าง่วงเหงาหาวนอนเกียจคร้าน ก็ควรผ่อนอาหารหรืออดอาหาร
เพือ่ จะได้กระตุน้ ความเพียร แล้วก็ตอ้ งเจริญสติตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ นี่เป็ นการ
กระทําทีจ่ ะสนับสนุนการภาวนา การปฏิบตั ถิ งึ จะเจริญก้าวหน้า ได้มรรคได้ผล ทีไ่ ม่
ลึกลับเลย การปฏิบตั เิ ป็ นเหมือนกับการหัดขับรถ หรือหัดทําอะไรต่างๆ มีขนั้ มีตอน ถ้า
ทําตามขัน้ ตอนก็จะได้ผล เล่นกีฬาก็ตอ้ งมีขนั้ ตอนของการเล่นกีฬา ต้องทําตามขัน้ ตอน
ถ้าทําถูกตามขัน้ ตอนก็จะบรรลุถงึ ผลทีต่ อ้ งการ การปฏิบตั กิ ็เช่นเดียวกัน ต้องเริ่มทีส่ ติ
ตามด้วยสมาธิ แล้วก็ปญั ญาตามลําดับ ก่อนหน้านัน้ ก็ตอ้ งมีศีลสนับสนุน มีทาน
สนับสนุนศีลอีกทีหนึ่ง ทําทานแล้วก็จะรักษาศีลได้ รักษาศีลได้ก็จะภาวนาได้ นี่คือมรรค
ทางดําเนินสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ทางสู่ความสุขทีถ่ าวร สู่การสิ้นสุดแห่ง
การเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาแล้ว พระสาวกทัง้ หลายได้ดาํ เนินตาม
มาแล้ว พวกเราก็เป็ นเหมือนสาวกทีก่ าํ ลังดําเนินตามอยู่ ให้พยายามทําไปเรื่อยๆ ทําให้
มากขึ้นไปเรื่อยๆ ทําจากน้อยไปหามาก ทําไปตามกําลัง ทําอย่างไม่หยุดไม่หย่อน ถ้า
ขยันมากก็จะเสร็จเร็ว ถ้าขยันน้อยก็จะเสร็จช้า ทัง้ หมดนี้อยู่ทค่ี วามเพียร ผูอ้ น่ื ไม่
สามารถปฏิบตั แิ ทนเราได้ ครูบาอาจารย์เพียงแต่ให้กาํ ลังใจ ให้ความรู้ เราต้องพากเพียร
ปฏิบตั เิ อง
สิง่ ทีป่ ญั ญาต้องพิจารณาก็คอื ไตรลักษณ์ ถ้ายังติดลาภสรรเสริญ รูปเสียงกลิน่ รสอยู่ ก็
ต้องพิจารณาว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นทุกข์มากกว่าเป็ นสุข ไม่เทีย่ ง มีเกิดมีดบั เวลามี
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ทรัพย์ก็มคี วามสุข เวลาสูญเสียทรัพย์ไปก็จะมีความทุกข์ จะหมดเนื้อหมดตัวเมือ่ ไหร่
จะมีมากขึ้นน้อยลง ไม่มใี ครรู้ ยศถาบรรดาศักดิ์ตาํ แหน่งต่างๆก็เหมือนกัน ไม่รู้วา่ จะถูก
โยกย้ายเมือ่ ไหร่ จะถูกปลดมาเมือ่ ไหร่ ครบวาระก็ตอ้ งหมดสภาพไป เวลาหมดสภาพไป
แล้วทําใจได้หรือเปล่า เคยเป็ นหัวหน้า พอหมดสภาพไปแล้ว ไม่ได้เป็ นหัวหน้าแล้ว ทํา
ใจได้หรือเปล่า นี่คอื เรื่องทีต่ อ้ งพิจารณาให้เห็นว่ามีเจริญมีเสือ่ ม เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด
ไปชอบ ไปอยากได้ ต้องปล่อยวาง ถ้าไม่อยากจะทุกข์ ต้องรับได้ทกุ สภาพ ขึ้นก็ได้ ลงก็
ได้ เจริญลาภยศสรรเสริญสุขก็ได้ เสือ่ มลาภยศสรรเสริญสุขก็ได้ ถ้ายังติดอยู่ ก็ตอ้ ง
พิจารณาให้เห็นแล้วปล่อยวาง ไม่ให้เดือดร้อนกับสิง่ ต่างๆเหล่านี้
แล้วก็มาพิจารณาบุคคลต่างๆ ร่างกายต่างๆว่า เกิดแก่เจ็บตายเป็ นธรรมดา ทุกคนต้อง
แก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย เวลาใครแก่ ใครเจ็บไข้ได้ป่วย ใครจะตาย จะได้ไม่เดือดร้อน แต่ก็
ดูแลกันไป ไม่สบายก็ไปหาหมอรักษากันไป รักษาได้ก็รกั ษาไป รักษาไม่ได้ตายไปก็ทาํ
ศพไป ถ้ารู้ลว่ งหน้าไว้ก่อน แล้วหยุดความอยากไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายได้ เวลา
เกิดขึ้นกับใคร ก็จะไม่ทกุ ข์ หลังจากนัน้ ก็มาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายของ
ร่างกายเรา ว่าร่างกายเราก็ตอ้ งเป็ นอย่างนี้เหมือนกัน จะต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย รับกับ
ความเจ็บได้หรือเปล่า ก็ตอ้ งพิสูจน์ดูดว้ ยการนัง่ สมาธิ เวลาเจ็บก็อย่าลุก ให้คดิ ว่าความ
เจ็บนี้ เป็ นเหมือนกับความเจ็บทีเ่ กิดขึ้นเวลาทีเ่ จ็บไข้ได้ป่วย ไม่สามารถหนีความเจ็บนี้ได้
ก็ตอ้ งทําใจให้เป็ นอุเบกขาให้ได้ ปล่อยวาง ยอมรับความจริง อย่าไปอยากให้หาย ถ้า
อยากให้หายแล้ว จะเกิดความเจ็บมากขึ้นอีกหลายเท่า คือความเจ็บทางใจ ทีเ่ รียกว่า
ทุกข์ในอริยสัจ ถ้าไม่มคี วามอยากให้หายหรืออยากจะหนีจากความเจ็บนี้ไป ใจเป็ น
อุเบกขาวางเฉยได้ ความทุกข์ในอริยสัจก็จะไม่เกิดขึ้น เมือ่ ไม่มที กุ ข์ในอริยสัจแล้ว ก็จะ
ไม่เป็ นปัญหากับใจ ความเจ็บของร่างกายไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บของใจ นี่คอื ข้อสอบ
ทีต่ อ้ งทําให้ได้ ต้องนัง่ แล้วผ่านความเจ็บของร่างกายไปให้ได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งขยับร่างกาย
จะใช้อบุ ายของสมาธิไปก่อนก็ได้ บริกรรมพุทโธๆไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บ ถ้าจิตรวมลง
สู่ความสงบ ความเจ็บก็จะไม่เป็ นปัญหา บางทีก็หายไปเลย ไม่หายก็ไม่เป็ นปัญหา เพราะ
ใจเป็ นอุเบกขาได้ชวั ่ คราวขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิ จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บเลย
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ถ้าจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บโดยไม่ตอ้ งเข้าสมาธิ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญา สอนใจว่าอย่าอยาก
ให้ความเจ็บหายไป อย่ากลัวความเจ็บ เพราะจะผลิตทุกข์ในอริยสัจขึ้นมา ทีม่ คี วาม
รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายอีกหลายร้อยเท่า พอใจยอมรับ ก็จะหยุดความอยากให้
ความเจ็บหายไป หยุดความกลัวความเจ็บได้ ใจจะเป็ นอุเบกขา จะไม่เดือดร้อนกับความ
เจ็บไปตลอด ครัง้ ต่อไปเจ็บอย่างไรก็เฉย ไม่เดือดร้อน ไม่ตอ้ งเข้าสมาธิ เพราะสามารถ
ทําใจให้เป็ นอุเบกขาได้ดว้ ยปัญญา เวลาเจ็บใกล้ตาย ใจจะเป็ นอุเบกขา จะเฉยๆ ส่วน
ความตายก็พจิ ารณาไปเรื่อยๆ ว่าต้องตายแน่ๆ จนกว่าจะยอมรับได้ จากนัน้ ก็ไปหาทีท่ ่ี
ทําให้กลัวตายดู ว่าความกลัวตายยังมีอยู่หรือเปล่า ถ้ามีก็ตอ้ งใช้ปญั ญาหยุดความกลัว
ตายเป็ นตาย ยอมตาย พอยอมตายปั๊บความกลัวตายก็จะหายไป ถ้าไม่มเี หตุการณ์ทท่ี าํ
ให้เกิดความกลัวตาย ก็จะไม่รู้วา่ ยังกลัวตายอยู่หรือเปล่า จึงต้องไปหาทีเ่ รากลัว ถ้ายัง
กลัวอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ยอมตาย ถ้ายอมตายจริงๆแล้วจะไม่กลัว นี่คอื ปัญญาทีเ่ กี่ยวกับ
ความแก่ความเจ็บความตาย
ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งใช้ปญั ญาหยุดความอยากในกามารมณ์ อยากเสพกาม อยากร่วมหลับ
นอนกับผูอ้ น่ื ก็ตอ้ งพิจารณาร่างกายของคนทีอ่ ยากจะร่วมหลับนอนด้วยว่า สวยงามจริง
หรือเปล่า มองเข้าไปข้างในใต้ผวิ หนังดู ดูกะโหลกศีรษะ ดูสมองทีอ่ ยู่ภายในกะโหลก ดู
โครงกระดูก ดูตบั ไตไส้พงุ ลําไส้นอ้ ยลําไส้ใหญ่ ดูอวัยวะต่างๆ ดูสภาพของร่างกายที่
ตายไปแล้วเป็ นอย่างไร น่าดูไหม น่ารักไหม ถ้าดูอย่างนี้ก็จะดับกามารมณ์ได้ ดับความ
อยากได้ จะอยู่คนเดียวได้ ไม่เดือดร้อน ไม่ตอ้ งเสพกาม นี่คอื เรื่องของปัญญาทีเ่ กี่ยวกับ
ร่างกาย ทีต่ อ้ งพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ น เรื่องความแก่ความเจ็บความตาย เรื่องของ
กามารมณ์ เรื่องของอสุภะ เรื่องของความไม่สวยไม่งามของร่างกาย การดูอสุภะก็เพือ่
ดับสุภะ เรามักจะมองร่างกายว่าสวยงามน่ารัก มองเพียงด้านเดียว ไม่มองด้านทีไ่ ม่
สวยงาม ถ้ามองก็จะไม่เกิดกามารมณ์ จะดับกามารมณ์ได้ การเจริญอสุภะก็เพือ่ ดับ
กามารมณ์
ส่วนการพิจารณาความตายพิจารณาซากศพ ว่าร่างกายสักวันหนึ่งก็ตอ้ งกลายเป็ นศพไป
ต้องถูกเผากลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป พิจารณาเพือ่ ปล่อยวางร่างกาย ไม่หวงร่างกาย ไม่
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กลัวความตาย พิจารณาให้เห็นว่าเป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ คนตายไปแล้วเหลือ
อะไร ก็เหลือเศษกระดูกกับขี้เถ้า เศษกระดูกกับขี้เถ้าเป็ นอะไรถ้าไม่ใช่ธาตุดนิ ส่วนนํา้ ก็
ถูกไฟเผาระเหยไปหมดแล้ว ลมก็หายไปหมดแล้ว เหลือแต่ดนิ ต้องเจริญเรื่อยๆสลับกับ
การนัง่ สมาธิ เพราะพิจารณาไปสักพักหนึ่งแล้วจะฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ พิจารณาไม่เป็ นเหตุ
เป็ นผล เพราะกิเลสเข้ามารบกวน ก็ตอ้ งหยุดพิจารณาแล้วกลับเข้ามานัง่ สมาธิ พักจิต
เพือ่ หยุดกิเลสทีม่ าก่อกวนการพิจารณา นัง่ สมาธิทาํ ใจให้สงบ พอได้พกั เต็มทีแ่ ล้วก็จะ
ถอนออกมาเอง พอถอนออกมาแล้วก็มาพิจารณาต่อ พิจารณาให้ชาํ นาญ พอเกิดความ
กลัวตายก็คดิ ว่าไม่ใช่ตวั เราของเรา จะต้องตายอย่างแน่นอน ก็จะดับความกลัวได้ พอ
เกิดกามารมณ์ก็จะคิดถึงอสุภะทันที แสดงว่าปัญญาทันกับกิเลสแล้ว รู้ทนั แล้ว พอรู้ทนั
ก็จะไม่หลง พอไม่หลงก็จะไม่อยาก พอไม่อยากก็จะไม่ทกุ ข์ นี่เป็ นขัน้ ตอนของการ
พิจารณาร่างกาย
พอร่างกายหมดปัญหาแล้ว ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งเข้าไปพิจารณาในจิต เพราะในจิตยังมีปญั หา
ให้พจิ ารณา มีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ภายในจิต มีอารมณ์ต่างๆอยู่ภายในจิต มีสงบไม่
สงบ สว่างไม่สว่าง มีความถือตัว มีอตั ตาตัวตน ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาพิจารณาด้วยไตรลักษณ์
เช่นเดียวกัน พิจารณาว่าไม่มตี วั ตน ตัวตนเป็ นเพียงสมมุติ มีการเจริญมีการเสือ่ มเป็ น
ธรรมดา ต้องปล่อยวาง อย่าไปยึดอย่าไปติด ถ้าไม่อยากจะทุกข์ อย่าไปอยากให้เจริญ
อย่างเดียว พอปล่อยวางได้หมดแล้ว ก็จะไม่มอี ะไรเหลืออยู่ในใจ ใจจะว่าง พอว่างแล้วก็
จะไม่มอี ะไรให้พจิ ารณา ก็จะหมดปัญหา หมดงาน เรียนจบแล้ว ทํางานจบแล้ว กิจใน
พรหมจรรย์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว วุสติ งั พรหมจริยงั เสร็จตรงทีค่ วามว่างของใจนี้ ใจว่าง
ปรมัง สุญญัง ว่างจากการเจริญการเสือ่ ม นี่คอื เรื่องของปัญญา เป็ นเรื่องของอริยมรรค
อริยผล เป็ นโลกุตรธรรม เป็ นธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ ไม่มใี ครรู้เรื่องราวเหล่านี้
ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านัน้
เรื่องไตรลักษณ์ เรื่องอริยสัจ ๔ ไม่มใี ครรู้มาก่อน เพราะถ้ารู้กจ็ ะเป็ นพระพุทธเจ้า ก่อนที่
พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ ก็ไม่มพี ระอาจารย์องค์ไหนรู้เรื่องไตรลักษณ์ เรื่องอริยสัจ ๔
จึงไม่มใี ครบรรลุมรรคผลนิพพานกัน พระพุทธเจ้าต้องเจริญภาวนา ต้องปฏิบตั ิ ค้นคว้า
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หาความจริงนี้ดว้ ยพระองค์เอง กว่าจะพบก็ตอ้ งบําเพ็ญบุญบารมีมาเป็ นเวลาหลายกัป
หลายกัลป์ ดว้ ยกัน พอได้ทรงพบความจริงนี้แล้ว แล้วทรงนําออกมาเผยแผ่พวกเราก็ไม่
ต้องเสียเวลาบําเพ็ญบุญบารมี เหมือนกับพระพุทธเจ้า เพือ่ ค้นหาความจริงนี้ เพราะมี
พระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกแล้ว เพียงแต่ปฏิบตั ติ ามเท่านัน้ เอง ก็จะได้พบกับความจริงนี้
เช่นเดียวกัน เหมือนกับความรู้ทงั้ หลาย ทีค่ นในแต่ละยุคในแต่ละสมัย เรียนรู้สะสมกัน
มา พวกเราเรียนกันภายใน ๔ ปี ก็ได้ปริญญาตรีกนั แล้ว ทีค่ นหลายยุคหลายสมัย สะสม
กันมา อย่างสมัยนี้เรียนจบปั๊บ ก็สามารถสร้างเครื่องบิน สร้างจรวด สร้างระเบิด
นิวเคลียร์ได้เลย แต่ความรู้น้ กี ว่าจะได้มา ก็ตอ้ งผ่านการเรียนรู้มาหลายยุคหลายสมัย
ด้วยกัน
ฉันใดความรู้ในมรรคผลนิพพาน ในอริยสัจ ๔ ในไตรลักษณ์น้ ี ก็ตอ้ งอาศัยปัญญาที่
ได้รบั การบ่มมาอย่างโชกโชน อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญพระปัญญาบารมีมา จน
สามารถมองเห็นอริยสัจ ๔ มองเห็นไตรลักษณ์ได้ พอเอามาเผยแผ่สงสอน
ั่
บางคนฟัง
หนเดียวก็บรรลุได้เลย พอทรงตรัสว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา คนทีม่ ปี ญั ญาพอทีจ่ ะเข้าใจ
ความหมายได้ ก็หูตาสว่างขึ้นมาเลย อ๋อไม่มตี วั ตน ไม่มอี ะไรเป็ นของเราเลย เราไปหลง
ไปยึดไปติดเอง ว่าเป็ นของเรา เป็ นของเราทีไ่ หน เป็ นแค่เศษกระดูก เป็ นแค่ข้เี ถ้า แต่เรา
ก็ไปว่าเป็ นตัวเราของเรา นี่คอื ปัญญาทีจ่ ะเกิดขึ้นในแต่ละครัง้ ทีม่ พี ระพุทธเจ้ามาปรากฏ
ให้พวกเราได้กราบไหว้บูชา ได้ยดึ เป็ นสรณะ ได้ยดึ เป็ นครูเป็ นอาจารย์ เป็ นผูน้ าํ พาเรา
ไปสู่ความรู้อนั สูงสุด ความรู้ทจ่ี ะปลดเปลื้องจิตใจ ให้ออกจากความหลง ทีห่ ลอกให้เรา
เวียนว่ายตายเกิด ไปยึดไปติดไปรักไปชอบกับสิง่ ต่างๆ ทีม่ กี ารเกิดและมีการดับ แล้วก็
ต้องมาร้องห่มร้องไห้ มาทุกข์ทรมานกับการเกิดการดับของสิง่ ต่างๆ ตอนนี้พวกเราโชคดี
มีธรรมะมีปญั ญา ทีพ่ วกเราต้องเอาเข้ามาไว้ในใจ ปัญญาก็เป็ นเหมือนยา ถ้าไม่
รับประทานยา ยาจะวิเศษขนาดไหน ก็จะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายให้หาย
ได้ พวกเราต้องรับประทานยา พอรับประทานแล้ว โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายก็จะหายไป
ฉันใดปัญญาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน พวกเราก็ตอ้ งเอาเข้ามาสู่ใจ ด้วยการพิจารณาไตร
ลักษณ์อยู่เรื่อยๆ ต่อไปใจจะคิดไปในทางไตรลักษณ์เอง จะหมุนไปเอง ทีท่ ่านเรียกว่า
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ธรรมจักร ธรรมจักรก็คอื อริยสัจ ๔ ไตรลักษณ์น้ ี ถ้าคิดไปเรื่อยๆต่อไปก็จะคิดไปในทาง
นี้ พอคิดไปในทางนี้ ก็จะตัดกิเลส ตอนนี้ใจหมุนไปทางวัฏจักร หมุนไปทางโลภโกรธ
หลง ทางกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ทางนิจจังสุขงั อัตตา พวกเราต้องย้อนศร
ต้องวิวฏั ฏะ วัฏฏะคือการหมุนเข้าสู่การเวียนว่ายตายเกิด ต้องใช้ธรรมจักรเพือ่ ให้เป็ นวิ
วัฏฏะ ให้ยอ้ นออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ต้องเอาปัญญาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ มา
พิจารณากับทุกสิง่ ทุกอย่าง กับรูปเสียงกลิน่ รส กับลาภยศสรรเสริญ กับร่างกาย กับ
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ กับอารมณ์ท่อี ยู่ในจิต ทีเ่ ป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาทัง้ นัน้ นี่
คืองานของพุทธศาสนิกชน การทําบุญให้ทานรักษาศีลนี้ ก็เพือ่ จะได้กา้ วสู่การภาวนา ให้
ได้ออกบวชกัน เพือ่ จะได้ปฏิบตั กิ นั อย่างเต็มที่ ถ้าปฏิบตั กิ า้ วหน้าแล้ว เรื่องการบวชจะไม่
เป็ นอุปสรรคเลย ตอนนี้กลัวกันเหลือเกินเรื่องการบวชนี้ เหมือนจะจับเข้าไปขังในกรงขัง
ในคุก แต่พอใจได้เข้าข้างในแล้ว จะไม่อยากออกไปข้างนอก ไปหารูปเสียงกลิน่ รสแล้ว
จะรู้สกึ ว่าการบวชไม่ได้เป็ นการถูกจับเข้ากรงขังเลย แต่เป็ นการเข้าสู่สนามรบ ต่อสูก้ บั
ข้าศึกศัตรู ทแ่ี ท้จริง เพือ่ ชัยชนะอันยิง่ ใหญ่ทจ่ี ะตามมาต่อไป ถ้าเจริญสตินงั ่ สมาธิได้
รับรองได้เลยว่าการบวชจะไม่เป็ นเรื่องทีน่ ่ากลัวน่ารังเกียจเลย จะเป็ นสิง่ ทีน่ ่าปรารถนา
อย่างยิง่ ขอให้พยายามปฏิบตั กิ นั อย่างเต็มที่ อย่าไปสนใจงานอย่างอืน่ ทําเท่าทีจ่ าํ เป็ น
ถาม เวลาถูกด่านี้ จะโกรธขึ้นมาทันที จะดับได้อย่างไร
ตอบ ต้องมีสติปญั ญาทีว่ อ่ งไวกว่า รวดเร็วกว่า ต้องซ้อมไว้ก่อน นึกถึงเหตุการณ์ทจ่ี ะ
เกิดขึ้นก่อน เช่นรู้วา่ คนนี้พอเจอปั๊บจะต้องโกรธ ก็นึกถึงเขาไปเรื่อยๆ พอโกรธก็
ต้องหยุดให้ได้
ถาม ในกรณีทไ่ี ม่รู้จกั เขา อย่างเรื่องของคนทีท่ าํ งานด้วยกัน เขาไปเจอคนทีไ่ ม่มี
มารยาทเลย เรื่องเกิดทีส่ ถานีบที เี อส ทุกคนยืนรอขึ้นรถกัน ก็มเี ด็กผูห้ ญิงวัยรุ่น
ซึง่ ซ่าพอสมควร จากการแต่งตัว นุ่งสัน้ เขาแซงทุกคนขึ้นรถ พีค่ นนี้เขาไปกับลูก
สาว เขาเห็นเขาทนไม่ได้ก็ไปเตือนด้วยความหวังดี บอกว่าหนู ทาํ อย่างนี้มนั ไม่
สมควรเพราะคนอืน่ ตัง้ หลายคนรออยู่ เด็กผูห้ ญิงคนนี้แทนทีจ่ ะสํานึกหรือขอ
โทษ สวนกลับขึ้นมาทันทีเลยว่า ก็อยากโง่เองทําไมล่ะ เสร็จแล้วยังไม่หนําใจ เธอ
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ก็ใช้มอื ถือโทรบอกเพือ่ นอีกด้วยว่า มีอแี ก่ทไ่ี หนไม่รู้แหละมาว่าเรา พีค่ นนัน้ ก็ทาํ
อะไรไม่ถูก คนทีน่ งั ่ ในรถ ตอนทีพ่ ค่ี นนี้เข้าไปเตือน ก็มองแบบว่าดีทเ่ี ด็กคนนี้
ได้รบั การตักเตือน แต่พอถูกว่าทุกคนก็เฉยๆ ไม่มปี ฏิกริ ิยาอะไร เขาก็ไม่รู้จะ
โต้ตอบอย่างไร เขาก็คดิ ว่าจะใช้โทรศัพท์มอื ถือถ่ายรูปไปลงเฟสบุก๊ พอเด็กคนนี้
รู้เข้าก็เกิดความอายขึ้นมา ยื้อแย่งโทรศัพท์กนั คนในรถก็ไม่มใี ครช่วย ไม่มใี คร
ห้าม แทนทีจ่ ะห้ามทัง้ ๒ ฝ่ ายให้หยุด ทุกคนก็นงั ่ เฉย พอดีเพือ่ นนี้เขามีลูกไป
ด้วย ลูกเขาก็ตกใจกลัวร้องขึ้นมา พีเ่ ขาเลยตัง้ คําถามว่า การทีเ่ ขาทําแบบนี้ ไป
เตือนคนอืน่ แล้วเกิดลูกเขาถูกทําร้าย แล้วไม่มใี ครสนใจ เขาควรจะทําสิง่ ทีด่ นี ้ ี
ต่อไปหรือเปล่า คือพูดง่ายๆว่าจิตตกค่ะ
ตอบ เขาไม่เข้าใจความจริงของชีวติ ว่าสิง่ ต่างๆทีเ่ ขาเห็นก็ดไี ด้ยนิ ก็ดนี นั้ เกิดได้ทกุ
รูปแบบ จะไปกําหนดกฎเกณฑ์วา่ จะต้องเป็ นรู ปแบบนัน้ รู ปแบบนี้ไม่ได้ ถ้าไป
กําหนดกฎเกณฑ์ก็จะเกิดความอยาก พอไม่ทาํ ตามรู ปแบบก็ไปแก้ทเ่ี ขา ไปเตือน
เขา ไปบอกเขา ถ้ามีปญั ญาจะเห็นความจริงว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้ ใครจะทําอะไรก็
ได้ทงั้ นัน้ เพราะเป็ นเรื่องของเขา เราไม่ได้เป็ นเจ้ากรรมนายเวร ไม่ใช่ผูก้ าํ กับ
ภาพยนตร์ ทีจ่ ะสังให้
่ ดาราแสดงบทนัน้ บทนี้ได้ ชีวติ จริงเราไม่ได้เป็ นผูก้ าํ กับ แต่
เรามักจะหลงคิดว่าเป็ นผูก้ าํ กับกัน พอแสดงไม่ถูกใจ ก็จะสังให้ตั
่ ด ต้องถ่ายใหม่
เขาไม่ได้กนิ เงินเดือนของเรา พอเราไปสังเขาให้
่
ทาํ ตาม เขาก็ไม่สนใจ ไม่ทาํ ตาม
ปัญหาอยู่ทเ่ี รา คือใจเราหงุดหงิด เพราะอยากให้เขาทําอย่างนัน้ อย่างนี้ แสดงว่า
ไม่เคยปฏิบตั ธิ รรม ไม่ได้เจริญสติสมาธิปญั ญา ทีจ่ ะเห็นว่ารู ปเสียงกลิน่ รสเป็ น
อนัตตา เป็ นธรรมชาติ เป็ นได้ทกุ รู ปแบบ เขาคิดว่าเขาเป็ นเหมือนเป็ นผูก้ าํ กับ
ภาพยนตร์ ยังกํากับเรื่องต่างๆให้เป็ นไปตามทีเ่ ขาคิดว่าควรจะเป็ น ก็เลยต้องเข้า
ไปเกี่ยวข้องด้วย ถ้ารู้วา่ เขาไม่ใช่เป็ นผูก้ าํ กับ แต่เป็ นผูด้ ูภาพยนตร์ทแ่ี ก้ไม่ได้ ก็
นัง่ ดูไปเฉยๆ ก็จะไม่มเี รื่องมีราวกัน
ถาม เขาคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้ ไม่เหมาะสมค่ะ
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ตอบ เพราะคิดว่าเป็ นผูก้ าํ กับ ไม่มองความจริง ว่าเหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้นเป็ นเหมือน
ภาพยนตร์ เวลาดูภาพยนตร์จะไปเปลีย่ นบทในภาพยนตร์ไม่ได้ ชีวติ จริงก็เป็ น
เหมือนภาพยนตร์ทป่ี รากฏให้เราเห็น ไปเปลีย่ นไม่ได้ ถ้ารู้อย่างนี้ ใจจะเป็ น
อุเบกขา จะเฉยๆ ถ้าใจไม่เป็ นอุเบกขา พอเห็นอะไรไม่ถูกใจก็เกิดความอยากให้
เปลีย่ น ก็ตอ้ งไปบอกเขา ก็ไปแก้ทเ่ี ขา ถ้ามีปญั ญาก็จะรู้วา่ เราหงุดหงิดใจ เพราะ
ไม่พอใจกับสภาพของเขา อยากจะให้เขาทําอีกอย่างหนึ่ง แต่เราไปแก้ทเ่ี ขาไม่ได้
เพราะจะไม่หายหงุดหงิดใจอย่างถาวร ถ้าหายหงุดหงิดใจกับเรื่องนี้ พอไปเจอ
เรื่องใหม่ก็เป็ นอีก แต่ถา้ เราแก้ทใ่ี จเรา พิจารณาว่าเราไปแก้ข ้างนอกไม่ได้ ข้าง
นอกจะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยเขาไป เราต้องแก้ทใ่ี จเรา แก้ทค่ี วามอยาก อย่าไป
อยาก เรื่องก็จบ ต่อไปเวลาเห็นเหตุการณ์ต่างๆจะไม่ไปแก้ ไม่อย่างนัน้ ก็ตอ้ งแก้
อยู่เรื่อยๆ
ต้องกลับมาทีอ่ ริยสัจ ๔ เขาไม่รู้วา่ ความไม่สบายใจเกิดจากความอยาก ทีจ่ ะเห็น
อีกรูปแบบหนึ่ง ต้องหยุดความอยากให้เห็นอีกรู ปแบบหนึ่ง ต้องเอาแบบทีเ่ ห็นนี่
แหละ เป็ นอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ อย่าหนีความจริง อย่าอยากให้เป็ นอีกรูปแบบหนึ่ง
อย่าเปลีย่ นความจริง ต้องอยู่กบั ความจริง นี่พูดในเชิงปฏิบตั ิ ในชีวติ ประจําวันนี้
บางอย่างเราก็เปลีย่ นได้ ก็ตอ้ งดูกาลเทศะ ดูความสามารถดูบารมีของเรา บางคน
พอพูดปั๊บเขาก็ฟงั เรา เชื่อเรา ทําตามเรา ก็ดกี บั ตัวเขาเอง จะได้พฒั นา แก้ไข
ข้อบกพร่องของเขา แต่เราต้องดูก่อนว่า เราสังเขาได้
่
หรือเปล่า เช่นครูบาอาจารย์
ท่านสังลู
่ กศิษย์ได้ ลูกศิษย์ทาํ ไม่ดที ่านเตือนได้ เขาก็จะหยุดทันที ถ้าไปบอกคนที่
ไม่ใช่เป็ นลูกศิษย์ ทีไ่ ม่นบั ถือเรา เขาก็จะด่าเรา ถ้าเป็ นอย่างนี้ก็ตอ้ งทําใจเฉย
ต้องปล่อย ต้องปลง
เป็ น ๒ กรณี ถ้าพูดแล้วทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี ้นึ ได้ก็พูดไป ถ้าไม่ดขี ้นึ
กลับเลวลงก็อย่าพูดจะดีกว่า ทําให้กลายเป็ นเรื่องไปอย่างทีเ่ ล่ามา ถ้าเฉยๆเรื่องก็
ไม่บานปลาย เขาจะแสดงบทบาทอะไรก็เรื่องของเขา โลกมันเป็ นอย่างนี้ มีการ
เปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ สมัยนี้อยู่ในช่วงขาลงของศีลธรรม จะเลวลงไปเรื่อยๆ
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ต้องรู้ทนั เราอย่าไปเลวตามก็แล้วกัน เขาจะเลวก็เรื่องของเขา เขาจะอยู่แบบสุนขั
ก็ให้เขาอยู่ไป ทุกวันนี้คนกําลังเลียนแบบสุนขั กัน กําลังเลียนแบบเดรัจฉานกัน
ไม่มยี างอาย เหมือนเดรัจฉาน ไม่มมี ารยาท ต้องเข้าใจว่าสังคมเป็ นอย่างนี้
สังคมกําลังเสือ่ มทางด้านจริยธรรม ทางด้านศีลธรรม
อยู่ในวัดก็มปี ญั หาได้ ถ้าไม่มคี รู บาอาจารย์ควบคุมวัดก็แหลกได้ เพราะทุกคนมี
ความคิดความเห็นของตน ว่าควรจะเป็ นอย่างนัน้ ควรจะเป็ นอย่างนี้ พอไม่
ประพฤติปฏิบตั ติ าม ก็จะเข้ามากํากับแล้ว พอคนทีถ่ ูกกํากับไม่ยอมก็เกิดเรื่อง
ควรทําใจให้เป็ นอุเบกขา ปล่อยวางให้ได้ก่อน พอปล่อยวางได้แล้ว ก็ใช้ปญั ญา
วิเคราะห์ดูวา่ พอจะพูดพอจะทําอะไรได้หรือเปล่า ถ้าได้ก็พูดไปทําไป ถ้าไม่ได้ก็
อย่าพูดอย่าทํา ต้องทําใจให้สงบเป็ นอุเบกขาให้ได้ก่อน ต้องแก้ทใ่ี จเราก่อน ให้รบั
กับเหตุการณ์ให้ได้ก่อน แล้วค่อยไปแก้ปญั หาข้างนอกถ้าแก้ได้
ถาม พอดีลูกศิษย์คนหนึ่งหกล้มสะบ้าแตก ต้องผ่าตัด เขาฝากมากราบถามว่า ตัง้ แต่
ผ่ามานี้เขาเดินไม่ได้ รู้สกึ หงุดหงิดมาก เปิ ดทีวดี ูก็หงุดหงิด ทําอะไรก็หงุดหงิดค่ะ
ตอบ เพราะอยากจะหาย ความหงุดหงิดก็คอื ความทุกข์ใจ ทีเ่ กิดจากความอยาก
อยากจะกลับไปสู่สภาพเดิม ทีส่ ามารถทําอะไรได้ทกุ อย่าง แต่ความจริงไม่ได้เป็ น
อย่างนัน้ ความจริงเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ยอมรับความจริง ถ้ายอมรับ
ความจริงก็จะมีความสุขได้ เดินไม่ได้ก็นงั ่ รถเข็นไป สบายไม่ตอ้ งเดิน ให้
แก้ปญั หาทีใ่ จ อย่าไปแก้ทร่ี ่างกาย อย่าไปอยากให้หาย เหมือนกับนางกีสาโคตมี
แม่ทม่ี ลี ูกอ่อนแล้วตายไป ไม่ยอมเอาลูกไปฝัง ร้องห่มร้องไห้กอดลูกทัง้ วันทัง้ คืน
ชาวบ้านสงสารก็บอกให้ไปหาพระพุทธเจ้า ท่านจะช่วยได้ ก็ดใี จ คิดว่า
พระพุทธเจ้าจะทําให้ลูกฟื้ น พอไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลว่า กรุณาทํา
ลูกให้ฟ้ ื นด้วยเถิด พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าง่ายมาก ให้ไปหาเมล็ดพันธุผ์ กั กาดมา
สักกํามือหนึ่ง ต้องเอามาจากบ้านทีไ่ ม่มญี าติพน่ี อ้ งตายเลย เขาก็ดใี จ รีบไปเคาะ
ประตูบา้ นต่างๆในหมูบ่ า้ น ถามว่ามีเมล็ดพันธุผ์ กั กาดไหม มี มีญาติพน่ี อ้ งตาย
ไหม มี เคาะไปทุกบ้านก็ตอบแบบเดียวกันหมด จนในทีส่ ุดก็เห็นสัจจธรรม
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พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นความจริงว่า
ทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตาย
ตอนนี้เราเจ็บก็ตอ้ งยอมรับความเจ็บไป รักษาไป หายก็หาย ไม่หายก็อยู่กบั มัน
ไป ก็จะไม่ทกุ ข์ใจ พอนางกีสาโคตมีเห็นความจริงก็หายเศร้าโศก หายอยากให้
ลูกฟื้ นกลับคืนมา กลับมาอยู่อย่างปกติได้ เอาลูกไปทําฌาปนกิจได้
คนเราไม่ชอบมองความจริงกัน ไม่ชอบมองอนิจจังทุกขังอนัตตากัน ไม่ยอมอยู่
กับความจริงทีไ่ ม่ชอบกัน ไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตาย พอแก่ก็รีบ
ทําศัลยกรรม พอไม่สวยก็ไปดึงจมูก ไปแต่งหน้าทาปาก เพราะไม่ยอมอยู่กบั
ความจริง ถ้าอยู่กบั ความจริงก็จะสบาย ไม่มปี ญั หา ถ้าไม่มองความจริง ไม่
พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่หยุดความอยาก พอเกิดความ
อยากก็จะหงุดหงิดใจ รําคาญใจ ก็ไปแก้ผดิ ที่ ไม่มาแก้ทค่ี วามอยาก ไปแก้ท่ี
ความแก่ ไปหาหมอให้ทาํ ให้ดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้น แก้อย่างไรก็แก้ไม่ได้ จึงทรงสอน
ให้พจิ ารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ แต่พวกเราพิจารณากันไม่ค่อยได้ เพราะไม่มี
สติไม่มสี มาธิกนั พอพิจารณาก็เกิดอารมณ์หดหู่ เลยไม่กล้าพิจารณา พอ
พิจารณาว่าจะต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ก็ไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะทําอะไรแล้ว ก็
เลยไม่กล้าพิจารณากัน บางคนห้ามพูดคําว่าตายในบ้าน พูดไม่ได้เลย เวลาใคร
ตายก็ตอ้ งพูดว่าไม่หายใจแล้ว ไปสวรรค์แล้ว พูดคําว่าตายไม่ได้ หาว่าเป็ น
อัปมงคล แต่ความจริงเป็ นปัญญา เป็ นมงคลอย่างยิง่
ถ้าทําใจได้จะมีความสุข ดีเสียอีกทีจ่ ะได้มเี วลาภาวนาอย่างเต็มที่ ถ้าไปไหนมา
ไหนไม่ได้ ก็ภาวนาพุทโธไปทัง้ วัน บางทีตอ้ งมีเหตุการณ์ทาํ ให้จนตรอกจนมุม ทํา
อะไรไม่ได้ ก็ตอ้ งภาวนาอย่างเดียว เวลาเครื่องบินจะตกนี้ ไม่ชอบสวดมนต์ก็จะ
สวดกัน ดีแล้วไปไหนมาไหนไม่ได้ จะได้นงั ่ สมาธิ ทําจิตให้รวมลง ถ้าไม่ป่วยก็จะ
ไม่ยอมนัง่ เฉยๆ ถ้าบริกรรมพุทโธหยุดความคิดได้ ก็จะนัง่ ได้อย่างสบาย ถ้าไม่
จนตรอกก็จะไม่ทาํ ถ้าจนตรอกแล้ว มีคนสอนว่าทําอย่างนี้แล้วจะสบาย ก็จะทํา
ตาม บางคนเป็ นโรคเบาหวาน พอบอกว่าดืม่ ปัสสาวะจะหายก็จะดืม่ ถ้ากลัว
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ความทุกข์ก็ตอ้ งภาวนา บริกรรมพุทโธๆไป ความทุกข์ก็จะหายไป จะนัง่ เฉยๆได้
ไม่เดือดร้อน
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กัณฑ์ท่ี ๔๔๐

ทําใจให้สงบ

๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๕
ถ้าใจสงบปัญหาภายนอกจะไม่เป็ นปัญหา ถ้าใจไม่สงบก็จะเป็ นปัญหา เช่นจะยึดติดกับ
การกินอยู่แบบเดิมๆ เคยสุขเคยสบายอย่างไรก็จะยึดติด ถ้าใจสงบจะตัดได้ จะสละ
ความสุขแบบเดิมๆได้ เพือ่ แลกกับสถานทีท่ ส่ี งบ เพราะใจทีส่ งบจะชอบสถานทีท่ ส่ี งบ จะ
ไม่ชอบแสงสีเสียง จึงควรพยายามทําใจให้สงบให้ได้ ยิง่ สงบก็ยง่ิ อยู่งา่ ย อยูท่ ไ่ี หนก็ได้
แต่ตอ้ งเป็ นสถานทีท่ ส่ี งบ สถานทีท่ ม่ี คี นมีเรื่องวุน่ วายจะไม่ชอบอยู่ เพราะจะทําลาย
ความสงบ ใจสงบก็เป็ นเหมือนนํา้ ในสระทีน่ ่งิ ถ้าไปตักนํา้ หรือโยนก้อนหินลงไปในนํา้ นํา้
ก็จะกระเพือ่ ม ถ้ามีรูปเสียงกลิน่ รสมากระทบ ใจทีส่ งบก็จะกระเพือ่ มขึ้นมา เพราะยัง
ไม่ได้กาํ จัดตัวทีท่ าํ ให้ใจกระเพือ่ ม ความจริงรูปเสียงกลิน่ รสไม่ได้ทาํ ให้ใจกระเพือ่ ม เป็ น
เพียงชนวน ตัวทีท่ าํ ให้ใจกระเพือ่ มก็คอื กิเลส ตัวโลภโกรธหลง ถ้าไม่มกี เิ ลสแล้วใจจะไม่
กระเพือ่ ม ไม่วา่ จะสัมผัสรับรู้เรื่องอะไร รูปเสียงกลิน่ รสอะไร จะรับรู้เฉยๆ สําหรับใจที่
ยังมีกเิ ลส เวลาสงบกิเลสจะถูกกดไว้ไม่ให้ทาํ งาน แต่พอออกมารับรู้รูปเสียงกลิน่ รส มา
คิดปรุงแต่ง กิเลสก็จะออกมาแสดงปฏิกริ ิยาต่อรูปเสียงกลิน่ รส ทําให้ใจกระเพือ่ ม
ความสงบนี้สาํ คัญมาก ถ้าไม่สงบจะไม่เห็นกิเลส ถ้ามีความสงบ พอไปสัมผัสรับรู้อะไร
แล้วใจกระเพือ่ มขึ้นมา ก็จะรู้ทนั ทีวา่ กิเลสโผล่ออกมาแล้ว ถ้าไม่กระเพือ่ มก็จะรู้วา่ กิเลส
ไม่ได้ออกมา ใจจะกระเพือ่ มถ้ามีความอยากกับสิง่ ทีส่ มั ผัสรับรู้ ถ้าไม่มคี วามอยากก็จะ
ไม่กระเพือ่ ม ความกระเพือ่ มก็คอื ความทุกข์ใจ ทีเ่ กิดจากความอยากนี่เอง ความทุกข์ใจ
มีหลายระดับ ระดับของใจทีไ่ ม่สงบต้องกระเพือ่ มแรง หน้าดําครํา่ เครียดร้องห่มร้องไห้
ถึงจะเห็นว่าใจทุกข์ สําหรับใจทีส่ งบ เพียงแต่คดิ เพียงแต่อยากเท่านัน้ เอง ก็จะเห็นว่าใจ
ทุกข์แล้ว ถ้าไม่สงบเวลาเกิดความอยากจะไม่รู้วา่ กําลังทุกข์ กําลังกระสับกระส่ายกระวน
กระวาย วิตกกังวลแล้ว จะต้องพยายามเอาให้ได้ เพือ่ จะได้ดบั ความรู้สกึ เหล่านี้ไป
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อยากจะได้ตาํ แหน่งอยากจะได้อะไร ถ้ามีอปุ สรรคก็ตอ้ งหาวิธตี ่างๆมาแก้ เพือ่ ให้ได้
ตามใจอยาก ไม่รู้วา่ ต้นเหตุของความทุกข์ อยู่ทค่ี วามอยากของตน
ถ้ามีสมาธิมคี วามสงบแล้ว พอออกจากความสงบมารับรู้เรื่องต่างๆ แล้วใจเกิดความ
อยากขึ้นมา ก็จะเห็นเลยว่ากําลังทุกข์เพราะความอยาก ถ้าดูทใ่ี จ ถ้าไม่ดูทใ่ี จก็จะไม่เห็น
ถ้าใจสงบจะต้องเห็น เพราะจะมีสติอยู่กบั ใจ และอยู่กบั รูปเสียงกลิน่ รสด้วย เวลาเห็น
อะไรก็รู้วา่ เห็น พอใจกระเพือ่ มก็จะรู้วา่ กระเพือ่ ม ถ้ามีปญั ญาจะรู้วา่ การกระเพือ่ มของ
ใจ เป็ นความทุกข์ทเ่ี กิดจากสมุทยั คือความอยาก ถ้าพิจารณาก็จะรู้วา่ กําลังอยากกับ
อะไรสักอย่างหนึ่ง ถ้าอยากจะหยุดความทุกข์ หยุดความกระเพือ่ มของใจ ก็ตอ้ งใช้มรรค
คือสติปญั ญา ต้องพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ในสิง่ ทีอ่ ยาก
เห็นว่าถ้าอยากแล้วไม่ได้ดงั ใจ ก็จะทุกข์ ถ้าได้ดงั ใจก็จะหายทุกข์เพียงเดีย๋ วเดียว พอ
อยากใหม่ก็จะทุกข์อกี เวลาใจหงุดหงิดรําคาญใจ อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็
ต้องใช้มรรค คือสติปญั ญาพิจารณา ว่าสิง่ ทีเ่ ราอยากนัน้ เป็ นไตรลักษณ์ ไปสังให้
่ เป็ น
อย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ไม่ได้เสมอไป ได้บา้ งไม่ได้บา้ ง สูอ้ ย่าไปสังดี
่ กว่า สูอ้ ย่าไปอยากดีกว่า
เขาจะเป็ นอย่างไรก็ช่างเขา ปล่อยให้เขาเป็ นไป ใจก็จะหายกระเพือ่ ม นี่แหละคือหน้าที่
ของปัญญา หลังจากออกจากสมาธิมาแล้ว ปัญญาต้องคอยทําหน้าที่ แก้การกระเพือ่ ม
ของใจ ถ้าไม่กระเพือ่ ม ก็พจิ ารณาไตรลักษณ์ในเรื่องทีจ่ ะเกิดขึ้นต่อไป เช่นความแก่
ความเจ็บความตาย การพลัดพรากจากกัน ถ้ามีกามารมณ์มารบกวนก็ตอ้ งพิจารณาอสุ
ภะ
ปัญญาทํา ๒ หน้าทีค่ อื แก้ปญั หาในปัจจุบนั และในอนาคต ถ้าใจกระเพือ่ ม ไม่สบายใจ
กับเรื่องอะไร ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาวิเคราะห์ดู ว่ากําลังอยากกับเรื่องอะไร แล้วก็พจิ ารณาเรื่อง
นัน้ จนเห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตาสังไม่
่ ได้ เป็ นทุกข์ถา้ อยาก
ให้เป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ ทุกข์ก็คอื การกระเพือ่ มของใจนี่เอง เพราะไม่เห็นอนิจจังไม่เห็น
อนัตตา จึงอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอรู้วา่ เป็ นอนิจจัง เป็ นได้บางครัง้ บางคราว
เป็ นอนัตตา สังไม่
่ ได้เสมอไป ก็จะไม่อยาก จะปล่อยวาง เขาจะพูดจะทําอะไรก็ปล่อยเขา
ไป ใจก็จะสงบ ไม่กระเพือ่ ม จะปล่อยวางได้ ต้องเห็นอนิจจัง เห็นอนัตตา ในเรื่องที่
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อยาก เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยาก พอเห็นว่าเป็ นอนิจจัง เป็ นอนัตตา ก็จะหยุดอยาก
ทุกข์ก็จะหายไป นี่คอื เรื่องของการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ความจริงในไตรลักษณ์
นี้แบ่งเป็ น ๒ ส่วนคือ ทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากนี้อยู่ทใ่ี จ ส่วนอนิ จจังอนัตตานี้ เป็ น
ความจริงของสภาวธรรมทัง้ หลาย ของทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีม่ เี กิดแล้วก็ตอ้ งมีดบั เช่น
ร่างกายของพวกเรา เป็ นอนิจจัง เกิดแล้วก็ตอ้ งตาย เป็ นอนัตตา ห้ามไม่ให้ตายไม่ได้
ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา ใจเราทุกข์เพราะอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย
ถ้าได้สมาธิแล้ว ชํานาญในการเข้าออกสมาธิแล้ว ก็ตอ้ งออกทางปัญญา ถ้าไม่ออกก็จะ
ถือว่าติดสมาธิ การปฏิบตั จิ ะไม่คบื หน้า เช่นเวลาออกจากสมาธิมาก็พทุ โธๆไป ควบคุมใจ
ต่อไปด้วยสติ การเจริญสติน้ ีไม่ใช่เป็ นการเจริญปัญญา สติจะระงับการกระเพือ่ มได้
ชัว่ คราว เช่นเวลาใจกระเพือ่ ม ก็พทุ โธๆไป ไม่สนใจไม่รบั รู้เรื่องทีก่ าํ ลังเกิดขึ้น ก็จะหาย
กระเพือ่ มได้ แต่ไม่หายถาวร เพราะยังไม่ได้แก้ปญั หาทีร่ าก คือความหลงหรืออวิชชา ที่
ไม่เห็นอนิจจัง ไม่เห็นอนัตตา ในสภาวธรรมทัง้ หลาย เช่นลาภยศสรรเสริญ ความสุขทาง
ตาหูจมูกลิ้นกาย ความจริงการติดสมาธิ ก็ไม่เสียหายอะไร เพียงแต่วา่ ไม่กา้ วหน้า ติด
สมาธิตอนทีไ่ ด้สมาธิใหม่ๆก็ดี เพราะควรฝึ กให้ชาํ นาญก่อน เข้าออกได้ทกุ เวลา อยากจะ
เข้าสมาธิเมือ่ ไหร่ก็เข้าได้ ถ้ายังไม่ได้ออกไปทางปัญญา เพราะยังไม่ชาํ นาญทางสมาธิ ไม่
ถือว่าติดสมาธิ ต้องทําจิตให้จติ มันคงเหมื
่
อนกับหินก่อน พอออกพิจารณาทางปัญญา จะ
ได้พจิ ารณาเป็ นกอบเป็ นกํา ไม่ถูกกิเลสมาฉุดลากไป ถ้าสมาธิเป็ นแบบเสาปักอยู่ในโคลน
ก็จะโยกเยก พิจารณาได้แป๊ บเดียว ก็จะถูกกิเลสดึงไป เพราะสมาธิยงั ไม่ลกึ ยังไม่แน่น
จะพิจารณาไม่ได้นาน ไม่ได้เหตุได้ผล จะกลายเป็ นความฟุ้งซ่านไป ถ้าสมาธิหนักแน่น
มันคง
่ ก็จะพิจารณาไตรลักษณ์ให้ฝงั อยู่ในใจ ให้ตดิ เป็ นนิสยั ได้ เวลาเกิดความทุกข์ใจ ก็
จะงัดออกมาใช้ได้เลย เป็ นเหมือนยา การพิจารณาไตรลักษณ์เป็ นการสะสมยา คือธรรม
โอสถชนิดต่างๆไว้ในใจ เวลาไม่สบายใจจะได้เอายาออกมาใช้ได้เลย เวลาเห็นอะไรแล้ว
อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็จะบอกว่าเป็ นอนิจจัง เป็ นอนัตตา สังเขาไม่
่
ได้ เขา
เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เดีย๋ วก็เป็ นอย่างนัน้ เดีย๋ วก็เป็ นอย่างนี้
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จึงต้องทําสมาธิให้ชาํ นาญ ทําจิตให้แน่นก่อน ให้สงบได้นาน นัง่ สมาธิได้เป็ นชัว่ โมง ก็จะ
พิจารณาทางปัญญาได้ ถ้าไม่ได้ศึกษามาก่อน ก็จะติดสมาธิได้ เพราะมีความสุข เวลา
ออกมาจะไม่อยากพิจารณา จะเจริญสติต่อ เช่นบริกรรมพุทโธๆไป ไม่ให้คดิ ปรุงแต่ง ใจ
ก็จะไม่กระเพือ่ ม ก็จะติดอยู่ตรงนี้ จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มวี นั สิ้นสุด ถ้าใช้ปญั ญาแก้
การกระเพือ่ มได้ ใจจะไม่กระเพือ่ มกับเรื่องนัน้ อีกต่อไป เพราะจะไม่อยากกับเรื่องนัน้
เพราะรู้แล้วว่าความอยากเป็ นผูส้ ร้างความทุกข์ สิง่ ทีอ่ ยากก็ไม่สามารถสังเขาได้
่
อย่าไป
สังดี
่ กว่า เหมือนกับเราไม่สงเรื
ั ่ ่องฝนฟ้ าอากาศ สังพระอาทิ
่
ตย์พระจันทร์ เขาจะเป็ น
อย่างไรก็ไม่เป็ นปัญหา เช่นเดียวกันกับคนกับข้าวของต่างๆ เราสังเขาไม่
่
ได้ แต่เราสังใจ
่
เราได้ หยุดความอยากเราได้ อย่าไปสังเขา
่ เขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขา ใจของเราก็จะ
สบาย นี่คอื การเจริญปัญญาหลังจากทีอ่ อกมาจากสมาธิแล้ว
ถ้าเกิดเหตุการณ์ปจั จุบนั ทันด่วน ใจกระเพือ่ มกับเรื่องใดก็ตอ้ งใช้ปญั ญาเข้ามาแก้ ให้
เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตา ก็จะปล่อยวางได้ ให้เห็นว่าเป็ นของ
ชัว่ คราว เดีย๋ วก็ผ่านไป เหมือนกับฟองนํา้ โผล่มาปั๊บเดียวแล้วก็แตกไป ใจก็จะสงบได้
จะไม่ทกุ ข์กบั เรื่องทีส่ มั ผัสรับรู้ ถ้าไม่มเี รื่องมาก่อกวนทําให้ใจกระเพือ่ ม ก็ตอ้ งพิจารณา
เรื่องทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต เรื่องทีย่ งั เป็ นปัญหาอยู่ เช่นเรื่องแก่เจ็บตาย เรื่องกามารมณ์
ถ้าอยากจะรู้วา่ มีกามารมณ์หรือไม่ ก็ลองนึกถึงภาพหรือเรื่องราวทีท่ าํ ให้เกิดกามารมณ์ดู
ถ้าเกิดก็ตอ้ งพิจารณาอสุภะเพือ่ ดับกามารมณ์ ถ้าเห็นอสุภะเห็นความไม่สวยงาม ก็จะดับ
กามารมณ์ได้ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรับสังให้
่ พระ ทีม่ ปี ญั หาเรื่องกามารมณ์ ไปดูศพของ
โสเภณี ทีม่ ชี ่ือเสียงว่าสวยงามมาก พอดีเขาตายไป ก็ให้ไปดูของจริง ไปดูคนทีส่ วยเวลา
ตายไปแล้วเป็ นอย่างไร พอเห็นศพกามารมณ์ก็หายไป นี่เป็ นหน้าทีข่ องปัญญา
แต่ก็ตอ้ งมีเวลาพักผ่อน ไม่ได้เจริญปัญญาตลอดเวลา อย่างนัน้ ก็จะเกิดความฟุ้งซ่าน
ขึ้นมาได้ ต้องทําสลับกัน เจริญปัญญาไปจนรู้สกึ ฟุ้งซ่าน ก็ตอ้ งหยุด กลับเข้ามาพักใน
สมาธิ เพราะหมดกําลัง หมดอุเบกขา กิเลสออกมาเพ่นพ่าน มาก่อกวนการพิจารณา ก็
ต้องกลับเข้าไปทําใจให้สงบให้เป็ นอุเบกขาใหม่ ถ้าชํานาญในสมาธิก็จะเข้าไปได้ทนั ทีเลย
กําหนดปั๊บเดียวก็สงบ พอสงบแล้วก็ปล่อยให้สงบไปจนกว่าจะถอนออกมาเอง พอถอน
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ออกมาแล้วก็กลับมาพิจารณาใหม่ พิจารณาเรื่องทีย่ งั ติดอยู่ เช่นเรื่องลาภยศสรรเสริญ
เรื่องรูปเสียงกลิน่ รส เรื่องคนนัน้ คนนี้ เรื่องร่างกาย เรื่องเวทนา เวทนาสัญญาสังขาร
วิญญาณนี้จะไปด้วยกัน เราพิจารณาเวทนาตัวเดียวก็พอ เวลามีทกุ ขเวทนาสัญญาจะ
เป็ นผูบ้ อก สังขารก็จะปรุงแต่ง อยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป เราก็มาแก้ทส่ี งั ขารตัวเดียว
หยุดความอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป ไม่ตอ้ งพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณ ว่าเป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตา นี่เป็ นทางทฤษฎี ในทางปฏิบตั ใิ ห้พจิ ารณาทุกขเวทนา ว่าเป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตา เพือ่ ปล่อยวางความเจ็บ
จะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไป เพราะเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ห้ามไม่ได้ ห้ามไม่ให้เจ็บไม่ได้
สังให้
่ หายไม่ได้ ต้องหยุดตัณหาความอยาก ทีส่ งั ขารคิดปรุงแต่งขึ้นมา คิดอยากจะให้
หาย อยากจะลุก อยากจะเปลีย่ นอิริยาบถ ต้องหยุดสังขาร ถ้ายังไม่มปี ญั ญา ก็ใช้สมาธิ
ดับไปก่อน พุทโธๆไป เอาสังขารมาพุทโธ แทนทีจ่ ะปล่อยให้สงั ขารคิดอยากจะลุก
อยากจะให้ความเจ็บหายไป ก็เอาสังขารมาคิดพุทโธๆไป พอความอยากทีจ่ ะให้ความเจ็บ
หายไปหยุดทํางาน ความทุกข์ใจก็จะหายไป ความเจ็บของร่างกายอาจจะหายไปด้วย ถ้า
ไม่หายก็ไม่เป็ นไร เพราะไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บของใจทีเ่ กิดจากความอยาก พอความ
เจ็บทางใจหายไปแล้ว ก็จะนัง่ ต่อไปได้ เพราะใจเป็ นอุเบกขาแล้ว ความเจ็บก็จะเป็ น
เหมือนกับยุงกัด ไม่ได้ทรมานเหมือนกับตอนทีม่ คี วามอยาก ตอนทีม่ คี วามอยากจะ
ทรมานมาก ถ้าใช้ปญั ญาไม่เป็ น ก็ตอ้ งใช้สมาธิ บริกรรมพุทโธๆไป ก็จะหยุดความอยาก
ได้ชวั ่ คราว
ถ้าใช้ปญั ญาเป็ น ก็วเิ คราะห์ดูให้เห็นว่า ตอนนี้เราทุกข์เพราะความอยากของเรา สิง่ ทีเ่ รา
อยากให้หายไปเราก็สงเขาไม่
ั่
ได้ ต้องอยู่กบั เขาไป ต้องทําใจ พอทําใจได้ก็หายทรมาน
เช่นเกลียดคนนี้แต่ตอ้ งอยู่กบั เขา อยู่เพราะลูกอยู่เพราะอะไรก็แล้วแต่ จะแยกทางกันก็
แยกไม่ได้ เมือ่ แยกไม่ได้ก็ตอ้ งอยู่ดว้ ยกันไป ถ้ายังมีความอยากจะแยกแต่แยกไม่ได้ ก็
จะเครียดตลอดเวลา ถ้ายอมอยู่กบั เขาก็จะไม่เครียด ต้องอยู่ดว้ ยกันตอนนี้ก็อยู่ไป เขา
กับเราไม่เทีย่ ง สักวันหนึ่งก็ตอ้ งแยกกันอยู่ดี ไม่ชา้ ก็เร็ว แต่ตอนนี้ยงั แยกไม่ได้ก็อยู่กนั
ไป อย่าไปอยากแยก ถ้าอยากแล้วจะทุกข์ จะทนไม่ได้ ถ้าหยุดความอยากแยกได้ ก็อยู่
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ด้วยกันได้ นี่คอื เรื่องทีเ่ ราต้องพิจารณาด้วยปัญญา เพือ่ ตัดความทุกข์ความห่วงใย ถ้า
ทุกข์กบั เรื่องเงินทองก็ตอ้ งพิจารณาว่า อยู่แบบไม่ใช้เงินดีกว่า ถ้าใช้เงินก็จะมีปญั หา
ตามมา เพราะจะไม่พอใช้ พอไม่พอใช้ ก็ตอ้ งหา หาไม่ได้ก็ทกุ ข์อกี ถ้าต้องใช้เงินก็ตอ้ ง
รู้จกั ใช้เงิน ให้ใช้เท่าทีเ่ รามี ถ้าไม่มกี ็ไม่ตอ้ งใช้ ถ้าจะต้องตายเพราะไม่มเี งินใช้ก็ยอมตาย
เพราะร่างกายเป็ นอนิจจัง เป็ นอนัตตา ไม่เทีย่ ง ห้ามไม่ให้ตายไม่ได้ ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งตาย
อยู่ดี ไม่มเี งินซื้อข้าวมากินก็ตาย มีเงินซื้อข้าวมากินก็ตาย เพียงแต่ตายช้าตายเร็ว ใน
ทีส่ ุดก็ตายเหมือนกัน
ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วจะไม่มอี ะไรเป็ นปัญหา ใช้ไตรลักษณ์เข้าไปแก้ได้หมดเลย
เรื่องเงินก็ใช้ปญั ญาแก้ เรื่องร่างกายก็ใช้ปญั ญาแก้ เงินก็เป็ นไตรลักษณ์ ร่างกายก็เป็ น
ไตรลักษณ์ ทุกอย่างเป็ นไตรลักษณ์หมด ลาภยศสรรเสริญก็เป็ นไตรลักษณ์ ไม่ถาวร
เช่นไม่ได้อยู่ตาํ แหน่งนี้เสมอไป อาจจะมีการโยกย้ายเปลีย่ นแปลง ขึ้นบ้างลงบ้าง ก็
ปล่อยมันไปตามเรื่องของมัน สรรเสริญกับนินทาก็เหมือนกัน บางวันก็มคี นชม บางวันก็
มีคนด่า ก็ตอ้ งอยู่กบั มันไป อย่าไปอยาก รู ปเสียงกลิน่ รสก็เหมือนกัน บางวันก็สมั ผัสกับ
รูปเสียงกลิน่ รสทีถ่ ูกอกถูกใจ เช่นวันทีไ่ ด้ไปเทีย่ วนี้จะได้สมั ผัสกับรู ปเสียงกลิน่ รสทีถ่ กู
อกถูกใจ วันทีต่ อ้ งอยู่บา้ นเพราะไม่สบายไปไหนไม่ได้ ก็จะได้สมั ผัสรูปเสียงกลิน่ รสทีไ่ ม่
ถูกอกถูกใจ ก็ตอ้ งอยู่กบั มันไป อย่าไปอยาก เพราะมันเป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตา เราไปสัง่
มันไม่ได้ เปลีย่ นมันไม่ได้
ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว จะปล่อยวางได้ ทําใจให้เป็ นอุเบกขากับทุกเรื่องได้ จะเป็ น
อย่างไรก็ได้ทงั้ นัน้ จะเจริญลาภหรือเสือ่ มลาภก็ได้ เจริญยศหรือเสือ่ มยศก็ได้ สรรเสริญ
หรือนินทาก็ได้ สุขหรือทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางรูปเสียงกลิน่ รสก็ได้ ร่างกายจะเป็ น
สภาพใดก็ได้ เป็ นหนุ่มเป็ นสาวก็ได้ แก่ก็ได้ เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ ตายก็ได้ นี่ก็คอื เรื่องของ
การปฏิบตั ิ เพือ่ ทําให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ใจ ด้วยการเจริญปัญญา ให้เห็นไตร
ลักษณ์ ให้รู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างไม่เทีย่ งเป็ นอนัตตา เราไปควบคุมบังคับสังการไม่
่
ได้ ให้
เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเรา ทีอ่ ยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
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พยายามนัง่ ให้สงบให้ได้ ถ้าปฏิบตั แิ ล้วไม่สงบ ก็ถอื ว่าไม่กา้ วหน้า เช่นให้ตามรู้จติ นี้ ดูไป
จนตายก็ไม่สงบ ถ้าจะตามดูจติ จะต้องได้สมาธิก่อน แล้วถึงจะดูจติ ได้ ดูจติ ก็ดูอริยสัจ
๔ ให้ดูวา่ ตอนนี้ใจกําลังอยากกับเรื่องอะไร ก็ตอ้ งหยุดมันให้ได้ หยุดด้วยปัญญา ถ้า
หยุดด้วยสติ ก็จะหยุดได้ชวั ่ คราว พอเผลอสติก็จะอยากใหม่ พอโกรธแล้วรู้วา่ โกรธก็
หยุดโกรธได้ พอเผลอสติก็กลับมาโกรธใหม่ เหมือนจับปูใส่กระด้ง ไม่มวี นั ทีจ่ ะหมด
ปัญหา ขัน้ ต้นนี้จงึ ไม่ควรดูจติ ควรหยุดความคิด หยุดจิต อย่าให้จติ คิดปรุงแต่ง ให้อยู่
กับพุทโธหรือให้รู้เฉยๆ ไม่ให้คดิ ปรุงแต่ง เวลานัง่ สมาธิถา้ จิตไม่ปรุงแต่ง ไม่ลอยไปลอย
มา เช่นดูลมอย่างเดียว จิตก็จะสงบได้ เหมือนกับเวลาร้อยด้ายเข้ารู เข็ม ถ้ามือไม่น่งิ
ส่ายไปส่ายมา จะร้อยด้ายเข้าไปในรูเข็มไม่ได้ ใจถ้าไม่น่งิ คิดไปอดีต คิดไปอนาคต ไม่
อยู่ปจั จุบนั จะสงบไม่ได้ ใจต้องอยู่ในปัจจุบนั ถึงจะสงบได้
ถ้าใจไม่สงบก็จะไม่กา้ วหน้า จะไปไม่ถงึ ไหน วนเวียนอยู่ทเ่ี ดิม เหมือนจับปูใส่กระด้ง จับ
ตัวนี้เข้าไป ตัวนัน้ ก็ออกมา เช่นตามรู้จติ เวลาเห็นขวดเป๊ บซีก่ ็อยากดืม่ เห็นโทรทัศน์ก็
อยากดู ต้องตามจับกันไปเรื่อยๆ ถ้าจิตสงบแล้วจะไม่อยาก เพราะความสุขทีเ่ กิดจาก
ความสงบนี้ ดีกว่าความสุขของตูเ้ ย็นของโทรทัศน์ ของรูปเสียงกลิน่ รส ถึงแม้ยังมีความ
อยากอยู่ ถ้ามีสมาธิจะต้านความอยากได้ พอใช้ปญั ญาพิจารณา ก็จะเห็นว่านัง่ สมาธิจะ
สุขกว่า อย่าไปอยากดีกว่า อยากแล้วทุกข์ ได้ความสุขเดีย๋ วเดียว ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆ
นัง่ สมาธิดกี ว่า เช่นอยากจะเปิ ดทีวกี ็นงั ่ สมาธิแทน ถ้าจะหยุดความอยากอย่างถาวร ก็
ต้องออกทางปัญญา ไม่อย่างนัน้ ความอยากจะไม่หมด เช่นอยากในกามารมณ์ ก็ตอ้ ง
พิจารณาคนทีเ่ ราอยากร่วมเพศด้วย ว่าเป็ นเหมือนซากศพ ต้องเห็นอวัยวะต่างๆภายใน
ร่างกาย อย่าเห็นแต่ภายนอก ต้องเห็นโครงกระดูก พวกเรากลัวผีกนั ไม่ใช่เหรอ แต่
ทําไมนอนกับผีได้ นอนกับผีทกุ คืน ผีแบบนี้ไม่กลัวกัน เพราะไม่มองเข้าไปข้างใน มอง
แต่ข ้างนอก มองแต่ทผ่ี วิ หนัง ไม่มองส่วนทีผ่ วิ หนังหุม้ ห่ออยู่ เช่นมองแต่หน้าตา ไม่มอง
กะโหลกศีรษะทีอ่ ยู่ใต้ผวิ หน้า ไม่เห็นกะโหลกศีรษะ ไม่เห็นโครงกระดูกกัน ถ้าร่างกาย
ไม่มโี ครงกระดูก ร่างกายจะเป็ นเหมือนแมงกะพรุน
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พิจารณาบ่อยๆแล้วจะเห็นเอง เหมือนกับการท่องสูตรคูณ ท่องบ่อยๆพอนึกปั๊บก็จะได้
คําตอบทันที เช่น ๘ คูณ ๘ เท่าไหร่ จะได้คาํ ตอบทันที ต่อไปเวลามองใครแล้วเกิด
กามารมณ์ ก็จะมองทะลุหนังเข้าไป ก็จะดับกามารมณ์ได้ ต้องพิจารณาจนเป็ น
สัญชาตญาณ เป็ นส่วนหนึ่งของความรู้สกึ นึกคิด เวลามองใครก็มองทัง้ ข้างนอกทัง้ ข้างใน
มองทัง้ ตอนทีม่ ชี วี ติ อยู่และตอนทีต่ ายไปแล้ว อยู่ทก่ี ารฝึ กพิจารณาอยู่เรื่อยๆ นึกถึงภาพ
อสุภะอยู่เรื่อยๆ จะทําไม่ได้ถา้ ไม่มสี มาธิ เพราะกิเลสไม่ชอบ กิเลสจะต่อต้าน กิเลสจะทํา
ให้เกิดอารมณ์ไม่ดขี ้นึ มา หดหู่ขยะแขยง เบือ่ หน่าย ไม่อยากจะพิจารณา ถ้าใจมีความ
สงบแล้วอารมณ์ต่างๆจะไม่เกิด เพราะถูกสมาธิกดเอาไว้ ใจเป็ นอุเบกขา พิจารณาก็จะไม่
มีอารมณ์ พอพิจารณาไปสักระยะ อุเบกขาก็จะค่อยอ่อนกําลังลงไป ถ้าเกิดอารมณ์ต่างๆ
ขึ้นมาก็ตอ้ งหยุดพิจารณา แล้วก็กลับเข้าไปทําสมาธิใหม่
พอเข้าขัน้ ปัญญาแล้ว ต้องทําสลับกันระหว่างสมาธิกบั ปัญญา พิจารณาจนเกิดอารมณ์ก็
หยุด กลับเข้าไปพักในสมาธิจนสบายอิม่ แล้ว เป็ นอุเบกขาแล้ว จิตจะถอนออกมาเอง พอ
ออกมาก็พจิ ารณาเรื่องนัน้ ต่อ พิจารณาไปเรื่อยๆจนเอามาใช้ประโยชน์ได้ ถ้าคิดว่าเจริญ
อสุภะได้แล้ว ก็ลองทดสอบดู ให้นึกถึงภาพสวยๆงามๆ ดูวา่ จะเกิดกามารมณ์หรือไม่ ถ้า
เกิดแล้วเอาอสุภะมาดับได้หรือไม่ ถ้าคิดถึงสุภะปั๊บอสุภะก็โผล่มา ต่อไปก็จะไม่คดิ มี
กําลังเท่ากัน เมือ่ ก่อนมีแต่สุภะอย่างเดียว ไม่มอี สุภะขึ้นมาต้านเลย คนเราถึงต้อง
แต่งงานกัน เวลาไม่เจอกันก็นึกถึงแต่หน้าแต่ตากัน ไม่เห็นอสุภะของกันเลย ถ้าเห็นอสุ
ภะก็คงจะไม่แต่งกัน ต้องปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง เพราะเวลาทีไ่ ม่ปฏิบตั กิ ็จะเป็ นเวลาของ
กิเลสทันที ถ้าเราไม่เจริญสติไม่นงั ่ สมาธิไม่พจิ ารณาปัญญา ก็จะไปทางอวิชชา ปัจจยา
สังขาราทันที
ถาม บางทีเราไม่ตงั้ ใจพิจารณา ก็ข้นึ มาเอง
ตอบ ไม่เป็ นปัญหาอะไร ขึ้นมาก็ข้นึ มา
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ถาม เหมือนอย่างเวลาถูบา้ น ก็ไม่ได้คดิ อะไร ก็ปรากฏขึ้นมาเองว่า นี่ไม่ใช่บา้ น เป็ นอิฐ
เป็ นหิน ไม่ใช่ของเรา เดิมเป็ นของแม่ พอแม่ตายไป ก็สมมุตวิ า่ เป็ นของเรา
ปรากฏขึ้นเองเจ้าค่ะ
ตอบ ถ้าปรากฏขึ้นมาตอนทีไ่ ม่มปี ญั หา ก็จะไม่เกิดประโยชน์ ต้องปรากฏตอนทีม่ ี
ปัญหา ถึงจะได้ประโยชน์ เช่นตอนทีธ่ นาคารจะมายึดบ้าน
ถาม เหมือนซ้อมไปเรื่อยๆใช่ไหม
ตอบ ซ้อมไปเรื่อยๆ พอเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมา จะได้ไม่ทกุ ข์ เช่นเวลาไฟไหม้บ้าน ก็
คิดว่าไม่ใช่บา้ นของเรา
ถาม หมายความว่าอยู่ในสนามสอบใช่ไหมคะ
ตอบ พิจารณาเพือ่ ใช้กบั เหตุการณ์จริง
ถาม แต่สงสัยว่าเราไม่ได้คดิ อะไร ทําไมมันปรากฏขึ้นมา
ตอบ เพราะมีฝงั อยู่ในใจ พอใจว่างก็จะปรากฏขึ้นมา
ถาม เป็ นสัญญาใช่ไหมคะ
ตอบ ถ้าดับความทุกข์ได้ ก็เป็ นปัญญา
ถาม ให้เรายอมรับ
ตอบ ถ้าไม่อยู่ในสนามสอบก็เป็ นจินตามยปัญญา
ถ้าเกิดทุกข์แล้วดับได้ก็จะเป็ น
ภาวนามยปัญญา เช่นเวลาถูกด่า ก็พจิ ารณาว่าเป็ นเสียงนกเสียงกา เสียงลมพัด
ถ้าถูกด่าแล้วไม่ทกุ ข์ แสดงว่ามีปญั ญา ถ้ายังทุกข์อยู่ แสดงว่ายังหลงอยู่ ยัง
อยากไม่ให้เขาด่า
ถาม ตอนหลังนี้จะทุกข์นอ้ ยลง
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ตอบ ต้องไม่ทกุ ข์เลย
ถาม ต้องพิจารณาซํา้ ๆจนปล่อยวางได้
ตอบ ต้องตัดให้ขาด เหมือนฟันไม้ ฟันไปครัง้ สองครัง้ ยังไม่ขาด ก็ตอ้ งฟันไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะขาด พอขาดแล้วก็ไม่ตอ้ งฟัน
ถาม ต้องตัดออกไปทีละเรื่อง พอออกมาจากความสงบก็ตอ้ งพิจารณา
ตอบ ทุกข์กบั เรื่องใด ก็ตอ้ งพิจารณาเรื่องนัน้ จนกว่าจะหายทุกข์
ถาม การรู้สกึ เฉยเมย ไม่แน่ใจว่าเป็ นกิเลสอีกแบบหนึ่งหรือเปล่า
ตอบ ถ้าเฉยแล้วมีความสุขก็ดี ถ้าเฉยแล้วทุกข์ก็ไม่ดี
ถาม เฉยแล้วเบา ไม่สนใจใคร
ตอบ ไม่สนใจใครก็ดี แต่ตอ้ งไม่ละเลยหน้าที่ ต้องทําตามหน้าที่
ถาม แต่ทกุ ข์กบั เขาน้อยลง ไม่ได้อยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
ตอบ ต้องไม่ทกุ ข์เลย
ถาม เขาอยากเป็ นก็ให้เขาเป็ นไป
ตอบ ไม่ให้ทกุ ข์เลย เช่นดูแลแม่ก็ดูแลไป ไม่ทกุ ข์กบั เขา คือเฉยทางอารมณ์ แต่ไม่เฉย
ทางหน้าที่ มีหน้าทีอ่ ะไร ก็ทาํ ไปจนกว่าจะหมดหน้าที่
ถาม เขาก็เห็นว่าเราเฉย
ตอบ ไม่เป็ นไร เฉยไม่ได้ทาํ ร้ายใคร เสียหายตรงไหน ดีกว่าด่าคนนัน้ ด่าคนนี้
ถาม แต่เขากลับทุกข์ เพราะคิดว่าเราเป็ นอะไรไป
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ตอบ เพราะเขาไม่มปี ญั ญา ไม่เคยเจอความเฉย ไม่รู้วา่ เป็ นความสุข สมาธิก็คอื ความ
เฉยนี่เอง เฉยแบบสมาธิหรือเปล่า ต้องเฉยแบบมีความสุข
คนทีเ่ ฉยแล้วจะไม่ชอบอยู่กบั คนทีไ่ ม่เฉย อยู่แล้วเรื่องมาก แยกทางกันดีกว่า ไป
บวชดีกว่า อ้าวจริงๆ ในพระไตรปิ ฎกก็แสดงไว้ว่า ทุกครัง้ ที่ ฆราวาสจะบวช จะ
อุทานว่าการครองเรือนนี้วนุ่ วายหนอ ทําไมอยู่เฉยๆกันไม่ได้ ทําไมต้องวุน่ วาย
กัน วุน่ วายกับเรื่องไร้สาระทัง้ นัน้ เรื่องไม่ใช่เรื่องนะ วุน่ วายกับคนนัน้ คนนี้ทาํ ไม
ทําไมต้องเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ถ้าวุน่ วายกับเรื่องกินเรื่องนอนนี้ก็พอมีเหตุผล
ไม่มขี ้าวกินก็ตอ้ งวุน่ วายหาข้าวมากินกัน แต่น่ีวุน่ วายกับเรื่องไร้สาระทัง้ นัน้ ถ้ามี
กิเลสก็จะวุน่ วายกับเรื่องไร้สาระต่างๆ ถ้าไม่มกี เิ ลสก็จะไม่วนุ่ วาย แม้แต่กบั เรื่อง
หากินหานอน ครูบาอาจารย์ท่านก็ยงั ต้องออกบิณฑบาต ไม่สบายก็ตอ้ งกินยา
แต่จะไม่วุน่ วาย ทําไปตามเหตุ ถ้าเป็ นเรื่องของกิเลส จะไม่มคี วามพอเลย ไม่วา่
จะอยู่ในสภาพใด ร้อนก็เบือ่ หนาวก็เบือ่ ฝนตกก็เบือ่ แดดออกก็เบือ่ ทําอย่างนี้
ทําอย่างนัน้ ก็เบือ่ เพราะใจไม่เฉย ปรุงแต่งไปเรื่อยๆ
ปัญหาทัง้ หมดจึงอยู่ทใ่ี จเรา ไม่ได้อยู่ทใ่ี คร อยู่ทค่ี วามไม่น่งิ ไม่สงบ กิเลสตัณหา
กําลังทํางาน อวิชชา ปัจจยา สังขารา ทําให้เกิดตัณหา เกิดภพชาติตามมา ทรง
แสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาท เริ่มที่ อวิชชา ปัจจยา สังขารา อวิชชาคือความหลง
ไม่รู้วา่ ความสุขอยู่ทค่ี วามสงบ ก็เลยปรุงแต่งหารูปเสียงกลิน่ รส ออกไปทาง
อายตนะ ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไปสัมผัสกับรู ปเสียงกลิน่ รส ก็เกิดเวทนาสุขทุกข์
ขึ้นมา ก็เกิดความอยาก ถ้าสุขก็อยากจะให้สุขไปนานๆ ถ้าทุกข์ก็อยากจะให้
หายไปเร็วๆ พอเกิดตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่ สุขก็ยดึ ว่าเป็ น
ของเรา ก็เกิดภพขึ้นมา พอหายไปก็ตอ้ งหามาทดแทนใหม่ พอร่างกายนี้ตายไปก็
ต้องหาร่างกายใหม่มาทดแทน ก็จะมีการเกิดแก่เจ็บตายตามมา
ทัง้ หมดนี้เริ่มทีอ่ วิชชา ถ้าได้สมาธิก็จะหยุดอวิชชาได้ชวั ่ คราว ใจก็จะเฉย เห็นรูป
เสียงกลิน่ รสก็ไม่เกิดเวทนา ไม่เกิดตัณหา จะเฉยๆชัว่ คราว ตัง้ แต่ อวิชชา ปัจจ
ยา สังขารา ไปถึงภพชาติ จะหยุดทํางาน พอออกมาจากสมาธิถา้ ไม่พจิ ารณาทาง
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ปัญญา ไม่คุมด้วยสติ ไม่บริกรรมพุทโธ ปล่อยให้ใจปรุงแต่งไปทางอวิชชา ก็จะ
ไปหาตูเ้ ย็น หาตูก้ บั ข้าว หาขนมกิน หารู ปเสียงกลิน่ รส ก็จะเกิดตัณหาขึ้นมา ถ้า
ออกจากสมาธิแล้วพุทโธๆต่อ ก็จะหยุดสังขารทีจ่ ะคิดไปทางรู ปเสียงกลิน่ รส ทาง
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าใช้ปญั ญาก็จะตัดอวิชชาได้ ต่อไปก็จะเป็ น ธัม
มา ปัจจยา สังขารา เป็ นปัญญา ปัจจยา สังขารา อวิชชาจะมองว่าเป็ นนิจจังสุขงั
อัตตา เห็นอะไรก็เป็ นสุข แต่ปญั ญาจะเห็นตรงกันข้าม จะเห็นว่าเป็ นอนิจจังทุก
ขังอนัตตา
นี่คอื การปฏิบตั ิ ไม่ตอ้ งเรียงลําดับของปฏิจจสมุปบาท เวลาปฏิบตั ใิ ห้คอยดูวา่
ตอนนี้อวิชชาทํางานหรือเปล่า ตอนนี้เกิดตัณหาหรือเปล่า เวลาปฏิบตั ใิ ห้ดูทต่ี วั
สังขารตัวเดียว สังขารจะปรุงไปทางไหน ไปทางสมุทยั หรือไปทางมรรค ถ้าไป
ตามความอยาก ก็ตอ้ งดึงกลับมาทางมรรคให้ได้ แทนทีจ่ ะเห็นสุภะก็ให้เห็นอสุ
ภะ นี่คอื การควบคุมสังขารความคิดปรุงแต่ง เป็ น ก.ไก่ ข.ไข่ ของการปฏิบตั ิ
ควบคุมสังขารด้วยพุทโธ หยุดสังขารก่อน ไม่ให้สงั ขารคิดปรุงแต่ง ไม่วา่ จะเป็ น
ทางปัญญาหรือทางอวิชชา ส่วนใหญ่จะไปทางอวิชชา จึงต้องหยุดสังขารก่อน ถ้า
หยุดได้แล้วถึงจะดึงให้ไปทางปัญญาได้ ถ้าหยุดสังขารไม่ได้ก็จะคิดปรุงไปทาง
อวิชชา จึงต้องเริ่มต้นด้วยการเจริญสติ เจริญพุทธานุสติ บริกรรมพุทโธๆไปทัง้
วัน อย่าให้คดิ ปรุงแต่ง อย่าไปคิดว่าเราเก่ง คิดทางปัญญาได้ ถ้าคิดทางปัญญา
ได้ก็ตอ้ งบรรลุไปนานแล้ว หยุดสังขารให้ได้ก่อน ให้ใจว่าง ไม่มคี วามคิด ให้รู้
เฉยๆ เห็นอะไรก็สกั แต่วา่ เห็น ให้ใจตัง้ อยู่ในปัจจุบนั ไม่ลอยไปลอยมา ไม่ไป
อดีต ไม่ไปอนาคต พอตัง้ อยู่ในปัจจุบนั ได้แล้ว เวลานัง่ สมาธิบริกรรมพุท
โธๆหรือดูลมหายใจ ก็จะเข้าสู่ความสงบได้ เหมือนร้อยด้ายเข้ารูเข็ม ต้องไม่ไป
ทางซ้ายหรือทางขวาของรูเข็ม ต้องตรงกับรู มือต้องนิ่ง ถ้ามือสันจะร้
่ อยไม่ได้ ใจ
จะสงบไม่ได้ถา้ ใจไม่อยู่ในปัจจุบนั ถ้าไม่หยุดความคิดปรุงแต่ง ก็จะเข้าสู่ความ
สงบไม่ได้
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พวกเราก็เรียนกันมามากแล้ว สิง่ ทีข่ าดกันก็คอื การปฏิบตั ิ ถ้าทุ่มเทกันจริงๆ ในปี
หนึ่งจะได้เป็ นกอบเป็ นกําเลย เราก็ปฏิบตั อิ ยู่ปีหนึ่ง ได้เป็ นกอบเป็ นกําเลย ทําให้
บวชได้ ตอนต้นก็ไม่อยากจะบวช แต่ก็มเี หตุการณ์บงั คับ เพราะเงินหมด ถ้ามี
เงินก็รีบทําทานไปให้หมด พอไม่มเี งินแล้วจะได้ถูกบังคับให้ไปบวช ถ้ามีเงินมันก็
จะใช้เงินเทีย่ วได้ ซื้อข้าวซื้อของได้ ถ้ามีเงินก็ให้ทาํ ทานให้มากๆ เงินนี้เป็ นโทษ
เป็ นนิวรณ์ เป็ นอุปสรรค ต่อการเจริญทางจิตใจ เงินซื้อนิพพานไม่ได้ ไปนิพพาน
ไม่ตอ้ งซื้อตัว๋ ไม่เหมือนไปเทีย่ ว
ถ้ายอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องตาย ปัญหาต่างๆก็จะหมดไป อยู่อย่าง
สมถะเรียบง่ายได้ ถ้ากลัวตายกลัวเจ็บ ก็ตอ้ งดิ้นรนกัน ทํามาหากินแทบเป็ นแทบ
ตาย แล้วมาตายเพราะความเครียดจากการทํามาหากิน เป็ นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
โรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวาน หรือไม่ก็ประสบอุบตั เิ หตุเดินทางไปทํามาหา
กิน ยิง่ หนีปญั หาต่างๆก็ยง่ิ ตายเร็ว อย่าหนีดกี ว่า ทําใจดีสูเ้ สือ อยู่เฉยๆอยู่กบั ที่
อยู่บา้ นปลอดภัยทีส่ ุดแล้ว
ถาม เรื่องของความตาย ให้คดิ ว่าเป็ นไปตามกรรมได้ไหมเจ้าคะ ไม่ตอ้ งไปดิ้นรน
ตอบ ความตายเป็ นธรรมดาของร่างกาย เป็ นสัจจธรรมความจริง เกิดแล้วก็ตอ้ งตาย
ไม่ใช่เรื่องของกรรม เรื่องของกรรมก็คอื เรื่องของความทุกข์ ปัญหาต่างๆเป็ นเรื่อง
ของกรรม แต่เรื่องของการเกิดตายนี้ เป็ นเรื่องของธรรมชาติ มีกรรมหรือไม่มี
กรรมก็ตอ้ งตายเหมือนกัน พระพุทธเจ้าก็ตอ้ งตาย พระอรหันต์กต็ อ้ งตาย
ถาม คนทีม่ สี ตางค์ก็บาํ รุงร่างกายมากๆ แต่บางทีก็ตายเร็วกว่าคนจน ทีไ่ ม่ได้ดูแลเลย
อันนี้เป็ นผลของกรรม
ตอบ การบํารุงมากจนเกินไปก็เป็ นกรรมอย่างหนึ่ง เป็ นการกระทํา
ถาม ฉะนัน้ ควรอยู่ตามสภาพ
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ตอบ ก็ดูหลวงปู่หลวงตาท่านอยู่ ๙๐ กว่าทัง้ นัน้ ท่านไม่มอี ะไร ทําไมอายุท่านกลับยืน
ถาม ฉันมื้อเดียว ไม่ตอ้ งตรวจสุขภาพประจําปี ไม่ตอ้ งอะไร
ตอบ ไม่ตอ้ งซื้อประกัน
ถาม ฆราวาสซื้อประกันเพราะกลัวจะไม่มเี งินรักษา
ตอบ รัฐบาลเขาประกันให้แล้ว ๓๐ บาท รักษาทุกโรค
ความจริงโรคมีอยู่เพียง ๓ ชนิดเท่านัน้ ชนิดที่ ๑ ไม่ตอ้ งรักษา เป็ นแล้วก็หาย
เอง ชนิดที่ ๒ เป็ นแล้วต้องรักษาถึงจะหาย ชนิดที่ ๓ เป็ นแล้วรักษาก็ไม่หาย ไม่
รักษาก็ไม่หาย มีเพียง ๓ โรคเท่านัน้ ที่ตอ้ งเจอกันทุกคน ส่วนใหญ่ก็เจอโรค
ชนิดที่ ๑ ก่อน เป็ นไข้หวัดอย่างนี้ ไม่ตอ้ งรักษาก็หายเองได้ เจ็บตรงนัน้ ปวดตรง
นี้เดีย๋ วก็หายเอง โรคทีไ่ ม่หายเองก็ตอ้ งรักษา โรคทีร่ กั ษาไม่หายก็ตอ้ งรอให้หาย
ทีเ่ ตาไฟ ร่างกายไม่ใช่ตวั เรา เป็ นเหมือนหุ่น เราเป็ นผูช้ กั ใยอยู่เบื้องหลัง ผูท้ ช่ี กั
ใยคือใจ ร่างกายเป็ นหุ่น ร่างกายตายไป ผูท้ ช่ี กั ใยไม่ได้ตายไปด้วย ใจไม่มวี นั
ตาย พอร่างกายตายไปก็ไปหาร่างกายใหม่มาชักใยต่อ แต่ใจไม่รู้ ใจหลง คิดว่า
เป็ นร่างกาย
ถ้าปฏิบตั ธิ รรมก็จะแยกใจออกจากกายได้ เวลาใจสงบกายก็หายไป ร่างกายจะ
เจ็บหรือไม่ ใจไม่รบั รู้ ให้คดิ อย่างนี้จะได้ไม่กลัวตาย ไม่ยดึ ติดกับร่างกาย ให้คดิ
เสมอว่าร่างกายเป็ นเพียงหุ่น เป็ นตุก๊ ตาตัวหนึ่ง ใจเป็ นผูค้ วบคุมหุ่น เหมือนคนที่
ควบคุมหุ่นยนต์ให้เตะฟุตบอล ให้ไปกูร้ ะเบิด คนทีค่ วบคุมบังคับสังการไม่
่
ได้อยู่
ในตัวหุ่น อยู่อกี ทีห่ นึ่ง สังการผ่
่ านทางกระแสวิทยุ เช่นยานอวกาศ ทีไ่ ปสํารวจ
โลกพระจันทร์ คนทีส่ งการอยู
ั่
่ทห่ี อบังคับการ ถ้าเกิดอะไรกับยานอวกาศ ก็ไม่ได้
เกิดกับคนทีอ่ ยู่ทห่ี อบังคับการ สิง่ ทีเ่ กิดขึ้นกับร่างกาย ไม่ได้เกิดขึ้นกับใจ แต่ใจ
ไปหลงคิดว่าเป็ นร่างกาย ก็เลยคิดว่าเป็ นไปด้วย เหมือนนิทานคนขาเป๋ เลี้ยงม้าม้า
เห็นคนเลี้ยงเดินขาเป๋ ก็เลยเดินขาเป๋ ตาม
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เวลาใจได้ร่างกายมาก็คดิ ว่าเป็ นใจ พอร่างกายเป็ นอะไรก็ทกุ ข์ข้นึ มา ทุกข์เพราะ
ความอยาก อยากไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย ถ้าใช้ปญั ญาพิจารณาว่าร่างกาย
ไม่ใช่ตวั เรา ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ก็จะหยุดความอยากได้ จะไม่ทกุ ข์ ไม่
เครียดกับร่างกาย อยู่ได้อย่างสบาย อยู่ได้ก็อยู่ไป อยู่ไม่ได้ก็ไป ภารา หเว ปัญ
จักขันธา ขันธ์ ๕ เป็ นภาระทีห่ นักมาก ไปแบกมันทําไม แบกร่างกายนี้เหนื่อยจะ
ตายไป มีแต่ภาระ ใจถูกกิเลสหลอกให้หลง เห็นอะไรก็วา่ ดี สวยงาม ให้ความสุข
แต่ไม่รู้วา่ กว่าจะได้มาต้องเหนื่อยขนาดไหน บวชดีกว่า จะสบายใจ ของดีๆไม่
ชอบกัน กลับไปชอบของไม่ดกี นั บวชจะได้เข้าข้างใน จะได้พบกับรสแห่งธรรมที่
ชนะรสทัง้ ปวง รสของความสงบนี่แหละคือรสแห่งธรรม ถ้าได้ความสุขจากความ
สงบแล้ว จะไม่อยากได้ความสุขแบบอืน่
ถาม ได้ฟงั ท่านอาจารย์แล้วก็อยากจะออกบวช
อย่างไร

แต่ไม่รู้จะเจรจากับคุณพ่อคุณแม่

ตอบ ต้องอดข้าวถ้าไม่ให้ออกบวช มีทาํ มาแล้วในอดีต มีชายคนหนึ่งอยากจะบวช แต่
พ่อแม่ไม่ยอมให้บวช ก็เลยอดข้าว พ่อแม่ให้เพือ่ นมากล่อมก็ไม่ยอม ในทีส่ ุดพ่อ
แม่ก็ตอ้ งยอม เพราะเห็นว่ายอมตายจริงๆถ้าไม่ได้บวช
ถาม อ่านหนังสือพระอาจารย์ ทีใ่ ห้ลองขังตัวเองอยู่ในห้อง ๓ วัน ๗ วัน
ตอบ เหมือนไปอยู่วดั ไม่หาความสุขจากรู ปเสียงกลิน่ รส จะใช้เวลาทัง้ หมดควบคุม
ความคิดปรุงแต่ง เจริญสติ ให้ใจอยู่ในปัจจุบนั สลับกับการนัง่ สมาธิ เดินจงกรม
ในห้อง กินมื้อเดียว ดืม่ แต่นาํ้ เปล่า บังคับให้นงั ่ นานๆ ถ้านัง่ ขัดสมาธิไม่ได้ก็นงั ่
บนเก้าอี้ก็ได้ ไม่ตอ้ งลุกไปไหน นัง่ ควบคุมใจด้วยการบริกรรมพุทโธๆ ถ้าใจคิด
แล้วก็จะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาอยากจะทํานัน่ ทํานี่ เพราะอยู่เฉยๆไม่เป็ น อยู่
ไม่เป็ นสุข ต้องมีอะไรทําถึงจะมีความสุข เพราะความอยากทํา ต้องหยุดความ
อยากด้วยการหยุดความคิด หยุดร่างกาย ความอยากจะใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ
ก็ตอ้ งหยุดร่างกาย ถ้าหยุดทีใ่ จไม่ได้ ก็หยุดทีร่ ่างกายก่อน อยากจะลุกก็จะไม่
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ยอมลุก ไม่ชา้ ก็เร็ว ความอยากจะสงบตัวลงไปเอง ถ้ารู้วา่ อยากจะลุกแล้วลุก
ไม่ได้ ก็จะยอมแพ้ไปเอง พอความอยากยอมแพ้แล้วก็จะหายเครียดหายทุกข์
แต่จะทรมานมากถ้าใช้ขนั ติอย่างเดียว ไม่ได้ใช้พทุ โธ เป็ นเหมือนชักคะเย่อกัน
ตอนนัน้ ใจจะปัน่ ป่ วนมากเลย พอความอยากยอมแพ้ป ั๊บ ความปัน่ ป่ วนก็จะ
หายไปเลย ถึงแม้จะไม่รวม แต่หายจากความปัน่ ป่ วน หายจากความเครียด จะ
เฉยๆสบายๆ ถึงรู้วา่ ปัญหาคือความอยากนี่เอง ถ้าทําตามความอยากปัญหาจะไม่
มีวนั หมด อยากจะไปตรงนัน้ ก็ไป พอไปตรงนัน้ แล้ว ก็อยากจะมาตรงนี้
เวลาสูก้ บั ความอยาก จะทรมานใจมาก เหมือนสูก้ บั ความอยากดืม่ สุราอยากสูบ
บุหรี่ อยากเสพยาเสพติด ก็เป็ นความทุกข์แบบเดียวกัน ถ้าไม่ได้ทาํ ตามความ
อยากใจจะปัน่ ป่ วนมาก ถ้าใช้พทุ โธก็จะช่วยผ่อนคลายความปัน่ ป่ วน ถ้าไม่ใช้พทุ
โธก็ตอ้ งใช้ขนั ติ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ขันติ ปรมัง ตโป ตีตกิ ขา ขันติ
เป็ นเครื่องดับความทุกข์ เป็ นเครื่องแผดเผากิเลสตัณหา ถ้าไม่มสี ติสมาธิปญั ญา
ก็ตอ้ งสูข้ นั ติ จะไม่ยอมทําตามความอยาก จะนัง่ ตรงนี้ จะไม่ยอมลุกจนกว่า
ความอยากจะหายไป ถ้านัง่ ขัดสมาธิไม่ได้ ก็นงั ่ บนเก้าอี้ไปก่อน อย่าลุกไปไหน
จนกว่าความอยากจะหายไป หายแล้วค่อยลุก หรือจนกว่าจะถึงเวลาทีก่ าํ หนดไว้
ทําจากน้อยไปหามาก นัง่ ๑ ชัว่ โมงก่อน แล้วก็เพิม่ เป็ น ๒ ชัว่ โมง ๓ ชัว่ โมง
ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ นัง่ จนกว่าจะหายอยากจะลุกขึ้นมา พอหายอยากแล้วก็จะรู้วา่
ต่อสูก้ บั ความอยากได้แล้ว ทางทีด่ คี วรบริกรรมพุทโธๆไปด้วย จะดีกว่าใช้ขนั ติ
ความอดทนอย่างเดียว ถ้าไม่มคี วามอดทนก็จะทนไม่ได้ ถ้ามีการบริกรรมพุทโธ
ก็จะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้
ต้องสูก้ บั ความอยาก ถ้าไม่สูก้ ารปฏิบตั จิ ะไม่กา้ วหน้า เพราะจะตกอยู่ภายใต้
อํานาจของความอยาก ทีจ่ ะสังให้
่ ไปโน่นมานี่อยู่เรื่อยๆ พอมาอยู่วดั ก็อยากจะ
ออกไปนอกวัด พออยู่นอกวัดก็อยากจะกลับวัด เข้าๆออกๆอย่างนี้ ต้องปักหลัก
สู ้ ทรงบัญญัตใิ ห้พระบวชใหม่อยู่กบั ครู บาอาจารย์ ๕ พรรษา พระทีไ่ ปอยู่กบั
หลวงตาก็รู้กนั ว่า ถ้าเข้าไปแล้วไม่ตอ้ งไปไหน ๕ ปี เหมือนติดคุก ๕ ปี ออกไปได้
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เฉพาะตอนไปบิณฑบาตเท่านัน้ ไม่มกี จิ นิมนต์ ถ้าอยู่ได้แล้วก็จะสบาย จึงต้อง
เจริญสติให้มาก ทําจิตให้รวมให้ได้ ถ้ารวมได้แล้วก็จะก้าวหน้า พอออกทาง
ปัญญาก็จะไปได้เร็ว ถ้าพิจารณาไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาว่า
ทุกข์เกิดจากความอยาก พระพุทธเจ้าทรงรับประกันว่า ๗ วันหรือ ๗ เดือนหรือ
๗ ปี ก็จะบรรลุได้
ต้องเริ่มต้นทีก่ ารเจริญสติก่อน พอได้สติกจ็ ะเข้าสมาธิได้ พอออกจากสมาธิก็จะ
เจริญปัญญาได้ ตัดความหลงทีผ่ ลิตความอยากได้ ความหลงก็คอื การไม่เห็น
อนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นว่าเป็ นนิจจังสุขงั อัตตา ใจของพวกเราส่วนใหญ่จะมอง
ว่าเป็ นสุขเป็ นของเรา จะอยู่กบั เราไปนานๆ จะคิดอย่างนี้กนั ทัง้ นัน้ เวลาแต่งงาน
ก็จะอวยพรให้อยู่กนั ไปนานๆ ให้มคี วามสุขมากๆ เป็ นของกันและกัน แล้วเป็ น
หรือเปล่า ดีไม่ดเี พียง ๖ เดือนก็ไปกันคนละทางแล้ว ถ้าคิดว่าเป็ นไตรลักษณ์ก็
จะไม่อยากแต่งงาน จะไม่อยากได้อะไร อยู่คนเดียวสบายกว่า ถ้าต่อสูก้ บั ความ
อยากได้ เวลาอยู่คนเดียวจะเหงาว้าเหว่ ก็ตอ้ งอดทน ปล่อยให้เหงาว้าเหว่ไป พอ
ความอยากรู้วา่ ไม่ได้จริงๆแล้ว ก็จะหยุดอยาก จะหายเหงาหายว้าเหว่ เหมือน
การหยุดสูบบุหรี่ อยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่ไปสูบ ต่อไปก็จะหายอยาก
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้วา่ ปัญหาทัง้ หมดเกิดจากสมุทยั คือความอยาก และ
เครื่องมือทีจ่ ะหยุดความอยากก็คอื มรรค คือสติสมาธิปญั ญา สนับสนุนด้วย
ขันติดว้ ยวิริยะ ด้วยทานด้วยศีล ทรงสอนให้เจริญมรรคให้มาก หน้าทีข่ องพวก
เราก็คอื การเจริญมรรคนี่เอง ถ้าจะถามว่าเกิดมาทําไม คําตอบก็คอื เกิดมาเพือ่
เจริญมรรค เจริญทานศีลภาวนา เจริญสติสมาธิปญั ญา เจริญวิริยะขันติ รับรอง
ได้วา่ ปัญหาทัง้ หมดจะหมดไปจากใจ ตอนนี้ใจเป็ นเหมือนคนเป็ นโรคมะเร็ง ต้อง
รักษาโรคมะเร็ง เชื้อโรคก็คอื ความอยาก การใช้คโี มฉายแสงผ่าตัดก็คอื มรรค
ต้องเจริญมรรคให้มาก พอมรรคมีกาํ ลังมากกว่าความอยากแล้ว ความอยากก็จะ
ตายไปหมด ความทุกข์ก็จะหายไปหมด จะเป็ นจะตายก็ได้ เพราะใจไม่ได้เป็ น
ร่างกาย ใจเป็ นเพียงผูร้ บั รู้เหตุการณ์ต่างๆเท่านัน้ เอง เหมือนคนดูภาพยนตร์ ใน
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ภาพยนตร์จะฆ่ากันตายด้วยระเบิดนิวเคลียร์ ก็จะไม่ได้ฆ่าคนดู ถ้าคนดูหลงก็จะ
ตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวไปกับภาพยนตร์ ถ้ามีสติสมาธิปญั ญาก็จะไม่หลง จะดู
เฉยๆ รู้เฉยๆ
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสกับคนทีม่ าถามธรรมะ ตอนทีท่ รงบิณฑบาต ว่าไม่
สะดวก เขาก็กราบทูลให้ทรงสอนสัน้ ๆ ทรงตรัสว่า เวลาเห็นอะไรก็สกั แต่วา่ เห็น
รู้อะไรก็สกั แต่วา่ รู้ ให้สกั แต่วา่ เท่านัน้ อย่าไปอยู่ในเหตุการณ์ ให้เป็ นเพียงผูร้ บั รู้
คนดูไม่ได้อยู่ในจอภาพยนตร์ อยู่นอกจอ เป็ นเพียงผูด้ ู ใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้ ใจ
อยู่ในโลกทิพย์ ร่างกายอยู่ในโลกธาตุ เหตุการณ์ทเ่ี กิดในโลกธาตุน้ ี ไปไม่ถงึ โลก
ทิพย์ อยู่คนละทีก่ นั เหมือนคนทีค่ วบคุมยานอวกาศอยู่ทห่ี อบังคับการ ส่วนยาน
อวกาศอยู่อกี ทีห่ นึ่ง ถ้ายานอวกาศระเบิด ก็ไม่ได้ไปกระเทือนคนทีอ่ ยู่ท่ี
หอบังคับการ ความจริงใจไม่ได้ไม่เสียกับอะไร ไปหลงกับเขาเอง ไปสุขไปทุกข์
กับเขาเอง เวลาสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิน่ รสทีถ่ ูกใจก็สุข พอสัมผัสรับรู้กบั รูปเสียง
กลิน่ รสทีไ่ ม่ถูกใจก็ทกุ ข์ ปรุงแต่งขึ้นมาเอง ถ้าใจเป็ นอุเบกขาก็จะเป็ นกลาง ไม่สุข
ไม่ทกุ ข์ รูปเสียงกลิน่ รสจะมาในรู ปแบบไหน ใจก็จะเฉยๆ ร่างกายจะเจ็บปวด ใจ
ก็จะเฉยๆ ร่างกายจะหิวจะอิม่ ใจก็จะเฉยๆ เพราะใจไม่ได้ไม่เสียกับร่างกายเลย
ถ้าใจหลงก็จะไม่น่งิ ไม่เป็ นกลาง จะแกว่งไปกับความยินดียนิ ร้าย ถ้ายินดีก็สุข
ยินร้ายก็ทกุ ข์ เพราะใจไปมีปฏิกริ ิยากับสิง่ ต่างๆเอง ถ้าทําใจให้น่งิ ให้เป็ นกลางให้
เป็ นอุเบกขาได้ ก็จะไม่มปี ฏิกริ ิยา ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย ไม่สุขไม่ทกุ ข์กบั การสัมผัสรับรู้
แต่มคี วามสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ หลายอยู่ภายในใจ ความสุขที่เกิดจากความ
ว่าง เกิดจากความนิ่ง ทีท่ าํ ให้ใจรับรู้กบั สิง่ ต่างๆได้อย่างไม่สะทกสะท้าน เช่นรับรู้
กับความเจ็บปวดของร่างกาย จึงต้องเจริญมรรคให้มาก เป็ นหน้าทีข่ องพวกเรา
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ร่างกายก็เป็ นอย่างนี้แหละ ไม่เทีย่ ง ใช้งานมากก็เหนื่อย ต้องพักผ่อน ใจก็เหมือนกัน ถ้า
ใช้สงั ขารความคิดปรุงแต่งมาก ก็ตอ้ งพักบ้าง เข้าสมาธิสลับกัน จะได้ทาํ งานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ การปฏิบตั ธิ รรมกับการทํามาหากินก็เหมือนกัน เวลาทํามาหากินก็ออกไป
ทํางานตอนเช้า ตอนเย็นก็กลับมาบ้าน มารับประทานอาหารพักผ่อนหลับนอน เพือ่ จะได้
เติมกําลังกายและกําลังใจ ตอนเช้าจะได้มกี าํ ลังกายกําลังใจไปทํางานต่อ ทํางาน ๕ วันก็
ต้องหยุด ๒ วัน เปลีย่ นบรรยากาศ มาพักผ่อนหย่อนใจพักผ่อนร่างกาย การปฏิบตั ิ
ธรรมก็เป็ นแบบเดียวกัน ต้องมีการพักสลับกับการทํางาน การทํางานก็คอื การเจริญ
ปัญญา พิจารณาสภาวธรรมต่างๆ ทีใ่ จไปเกี่ยวข้อง ไปรับรู้ ไปรับผิดชอบ ให้เห็นความ
จริงของสิง่ ต่างๆ ของสภาวธรรมต่างๆว่า ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา ไม่
อยู่ในการควบคุมบังคับเสมอไป ถ้าไม่สอนใจก็จะถูกความอยาก ความหลง สร้างความ
ทุกข์ให้กบั ใจ ความหลงก็จะทําให้อยาก ให้สง่ิ ทีเ่ กี่ยวข้องดีเสมอไป มีแต่เจริญไม่มเี สือ่ ม
แต่โดยธรรมชาติของสิง่ ต่างๆทัง้ หลายในโลกนี้ มีเจริญมีเสือ่ มเป็ นธรรมดา มีการ
เปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุข ้าวของต่างๆ สภาพเหตุการณ์ต่างๆ ร่างกาย
ของคนและสัตว์ต่างๆ ถ้าไปยึดติด อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็จะต้องเสียใจทุกข์
ใจ นี่คอื การทํางานของปัญญา
ใจจึงต้องพิจารณาสิง่ ต่างๆทีใ่ จเกี่ยวข้อง เช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิน่ รส ทีใ่ ห้
ความสุขกับใจว่า มีการเปลีย่ นไป มีการเจริญมีการเสือ่ มไป ถ้าไปยึดไปติด เวลาเสือ่ ม
เวลาจากไป ก็จะเสียใจทุกข์ใจ ถ้าคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่า ทุกสิง่ ทุกอย่าง เช่นลาภยศ
สรรเสริญ รู ปเสียงกลิน่ รส บุคคลต่างๆ ต้องมีการเสือ่ มมีการหมดไปเป็ นธรรมดา เวลา
เกิดเหตุการณ์ ใจจะได้ไม่เดือดร้อน เพราะได้เตรียมตัวเตรียมใจ รับกับเหตุการณ์ทจ่ี ะ
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เกิดขึ้นไว้แล้ว นี่คือการพิจารณาทางปัญญา ถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆ ก็จะฟุ้งซ่านเกิด
อารมณ์ต่างๆทีไ่ ม่ดขี ้นึ มาได้ เนื่องจากกําลังของสมาธิ คืออุเบกขาธรรม ทีไ่ ด้จากสมาธิ
อ่อนกําลังลงไป ก็ตอ้ งกลับเข้าไปสร้างพลังอุเบกขาขึ้นมาใหม่ ด้วยการเข้าไปในสมาธิทาํ
ใจให้สงบ พอใจสงบแล้วก็ให้พกั ตามความต้องการของใจ จนกว่าใจจะถอนออกมาเอง
เหมือนกับร่างกายทีท่ าํ งานหนักมา เหนื่อยก็ตอ้ งพักผ่อนหลับนอน ต้องปล่อยให้หลับให้
เต็มที่ อย่าไปปลุกในขณะทีย่ งั นอนไม่พอ เพราะจะงัวเงียหงุดหงิด ไม่มกี าํ ลังทํางานได้
อย่างเต็มที่ ใจก็เหมือนกัน เวลาพักก็ตอ้ งปล่อยให้พกั อย่างเต็มที่ จนกว่าจะอิม่ ตัวแล้ว
ถอนออกมาเอง พร้อมทีจ่ ะพิจารณาสภาวธรรมต่างๆต่อไป พิจารณาจนปล่อยวางได้ ถ้า
ยังไม่รู้วา่ ปล่อยได้ ก็ตอ้ งทดสอบดู เช่นรักอะไรหวงอะไร ยกให้คนอืน่ ไปได้หรือไม่ เช่น
สมบัตขิ า้ วของเงินทองบุคคลทีร่ กั ทีห่ วง ตัดความรักความหวงได้หรือไม่ ปล่อยวางได้
หรือไม่ ไม่ทกุ ข์ไม่กงั วลได้หรือไม่ ต้องทดสอบใจดูวา่ ตัดอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมัน่
ตัดความอยากได้หรือไม่
นี่คอื การทํางานทางสมถะและวิปสั สนา สมถะเป็ นทีพ่ กั ใจ วิปสั สนาเป็ นทีท่ าํ งานของใจ
หลังจากทีพ่ จิ ารณาสภาวธรรมภายนอก คือรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ลาภยศสรรเสริญ
จนปล่อยวางได้แล้ว ก็ตอ้ งเข้ามาพิจารณาร่างกาย พิจารณาขันธ์ ๕ มีร่างกาย เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ทีม่ คี วามเกี่ยวเนื่องกัน พอตาสัมผัสรูป ก็จะเกิดจักขุวญิ ญาณ
ขึ้นมา วิญญาณเป็ นผูร้ บั ข้อมูลจากตา สัญญาก็จะทํางานพิจารณาว่า เป็ นรู ปอะไร เป็ น
หญิงเป็ นชาย เป็ นมิตรเป็ นศัตรู ก็จะเกิดเวทนาตามมา ถ้าเป็ นมิตรก็จะสุขใจ เป็ นศัตรู ก็
จะทุกข์ใจ ก็จะเกิดตัณหาคือสังขารความคิดปรุงแต่ง ถ้าสุขก็จะอยากให้อยู่ไปนานๆ ถ้า
ทุกข์ก็จะอยากให้หายไปเร็วๆ อยากหนีจากเขาไป ถ้าสังขารคิดปรุงแต่งไปทางสมุทยั ไป
ทางตัณหา ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
ถ้าได้พจิ ารณาสภาวธรรมมาก่อนว่ารู ปทีเ่ ห็นนี้ เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ทุกสิง่ ทุกอย่างที่
เห็นด้วยตา เป็ นดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของใครก็ตาม ร่างกายของศัตรู
ร่างกายของมิตร ก็เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ มีอาการ ๓๒ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็น
กระดูกเหมือนกันหมด เป็ นอนิจจัง เกิดแก่เจ็บตาย เป็ นอนัตตา ควบคุมบังคับไม่ได้ เขา
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จะมาหรือไปเป็ นเรื่องของเขา สิง่ ทีเ่ ราทําได้ก็คอื ทําใจให้เป็ นอุเบกขา สอนใจไม่ให้อยาก
หนี ไม่ให้อยากเข้าหา เพราะความอยากจะผลิตความทุกข์ความทรมานใจขึ้นมาโดยใช่
เหตุ เพราะสิง่ ทีเ่ ห็นนัน้ ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งผ่านไปจากไป ไม่วา่ จะชอบหรือไม่ชอบ ถ้าทําใจ
ให้เฉยได้ ก็จะไม่ทกุ ข์
การปฏิบตั ธิ รรมก็เพือ่ เปลีย่ นสัญญาเดิม ทีม่ กั จะมองไปในทางสมมุติ มองว่าเป็ นคนนัน้
คนนี้ เป็ นเพือ่ นเป็ นศัตรู ถ้ามองทางธรรมะก็จะเห็นว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟ เป็ นอาการ ๓๒
เกิดแก่เจ็บตาย มาแล้วเดีย๋ วก็ไป ถ้าเขาจะทําร้ายเรา หลบได้ก็หลบ หลบไม่ได้ก็ถอื ว่า
เป็ นกรรมของเรา คงจะมีอะไรกันมาก่อนในอดีต เช่นพระโมคคัลลานะ ทีม่ คี นตามทํา
ร้าย แต่ท่านก็ไม่ใช้อทิ ธิฤทธิ์หนี เพราะท่านรู้วา่ หนีกรรมไม่ได้ หนีวนั นี้พรุ่งนี้ก็จะตามมา
ใหม่ หนีจากชาติน้ ชี าติหน้าก็จะตามมาใหม่ ท่านจึงไม่หนี ยอมรับกรรมไป อย่างมากก็
แค่ตาย ท่านคิดอย่างนี้ นี่คอื วิธีคดิ ด้วยปัญญา จะได้ไม่ทกุ ข์ ปล่อยวางได้ เป็ นการ
ปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปพร้อมกัน
ถ้าร่างกายต้องตายจากการสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็ยอมปล่อยให้ร่างกาย
ตายไป ถ้าเจ็บจากการสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็ปล่อยให้เจ็บไป จะไม่แก้
ด้วยการอยากหนีไป ทําใจให้น่งิ ไว้ จะไม่เดือดร้อน ไม่ทกุ ข์กบั การสัมผัสรับรู้รูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะทีไ่ ม่ชอบ ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อชีวติ เช่นเดินไปเจองูหรือเจอเสือ ก็ทาํ ใจ
ให้เป็ นอุเบกขา ทําใจให้เฉย ยืนให้น่งิ แล้วก็ดูมนั ไป ถ้าจะกัดหรือทําอะไรเรา ก็คดิ ว่าถึง
คราวแล้ว เรามาปล่อยวางขันธ์ ๕ ปล่อยวางร่างกาย เพราะร่างกายไม่เทีย่ ง เกิดแก่เจ็บ
ตาย เมือ่ ถึงเวลาตายก็ปล่อยให้ตายไป ถึงเวลาเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไป ถ้าหนีไม่ได้หลบ
ไม่ได้ ใจก็ตอ้ งนิ่ง เผชิญกับมันไป ถ้าหนีได้โดยไม่ทกุ ข์ก็หนีไปก่อนก็ได้ ถ้าอยากจะหนี
ถ้าไม่อยากหนี เบือ่ กับการหนี ก็เผชิญกับมันไป ให้รู้ดาํ รู้แดงกันไปว่าจะตายหรือไม่ตาย
จะได้ไม่กลัวความตาย ไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไป
พิจารณาขันธ์ ๕ ว่าเป็ นอนัตตา ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นอนิจจัง ก็จะละสักกายทิฐไิ ด้ คือ
การเห็นว่าขันธ์ ๕ เป็ นตัวเราของเรา ต้องพิจารณาให้เห็นว่าไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียง
ดินนํา้ ลมไฟ เวทนาก็เป็ นสภาวธรรม ทีเ่ กิดจากการสัมผัสรับรู้โผฏฐัพพะผ่านทางร่างกาย
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เช่นร่างกายถูกสัตว์กดั ก็จะเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมา ก็ยอมรับความจริงว่าเจ็บ เจ็บก็
เจ็บไป ถ้ามียารักษาก็รกั ษาไป ถ้ารักษาไม่ได้ จะเจ็บไปจนตาย ก็ปล่อยให้เจ็บให้ตายไป
อย่างนี้ก็จะทําให้ละเวทนาได้ ละสังขารทีค่ ดิ ปรุงแต่งในทางตัณหาความอยากได้ ละ
สัญญาทีไ่ ปคิดว่าเป็ นตัวเราของเราได้ ด้วยการพิจารณาว่าไม่ใช่ตวั เราของเรา นี่คอื การ
พิจารณาเพือ่ ปล่อยวางขันธ์ ๕ ละสักกายทิฐิ ทีไ่ ปคิดว่าขันธ์ ๕ เป็ นตัวเราของเรา พอ
ปล่อยวางได้แล้ว ใจก็จะไม่ทกุ ข์กบั ขันธ์ ๕ อีกต่อไป จะไม่ทกุ ข์กบั ร่างกาย ไม่วา่ ร่างกาย
จะอยู่ในสภาพใดก็ตาม จะไม่ทกุ ข์กบั ความเจ็บของร่างกาย จะเจ็บก็เจ็บไป ถ้าแก้ไขได้ก็
แก้ไป หาหมอมารักษาหายามารักษาได้ก็รกั ษาไป ถ้ารักษาไม่ได้ก็อยู่กบั มันไป แต่จะไม่
ผลิตสังขารความคิดปรุงแต่งไปทางความอยาก จะไม่คดิ อยากให้ความเจ็บหาย หรือ
อยากจะหนีจากความเจ็บไป เช่นคนทีเ่ ป็ นอัมพฤกษ์อมั พาต ร่างกายไม่สามารถทําอะไร
ตามคําสังของใจได้
่
ก็อยากจะฆ่าตัวตาย อยากจะฆ่าร่างกาย คิดอย่างนี้เป็ นความหลง
ไม่มปี ญั ญา ไม่พจิ ารณาว่าเป็ นธรรมดาของร่างกายทีต่ อ้ งเป็ นอย่างนี้ ร่างกายจะเจ็บไข้ได้
ป่ วย เป็ นอัมพฤกษ์อมั พาตก็ปล่อยให้เป็ นไป อยู่กบั มันไป ถ้าทําอย่างนี้ได้ แทนทีจ่ ะไป
ตกนรกด้วยการฆ่าตัวตาย กลับได้บรรลุเป็ นพระอริยบุคคล
เป็ นการพลิกวิกฤตให้เป็ นโอกาส ให้เป็ นประโยชน์ ใช้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย มา
สอนใจให้ปล่อยวาง ให้เห็นว่าเป็ นอนิจจัง เป็ นอนัตตา ไม่ใช่ตวั เรา สังเขาไม่
่
ได้
เปลีย่ นแปลงเขาไม่ได้ อยู่กบั เขาไปจนกว่าจะแยกจากกันไปเอง อย่าแยกด้วยการฆ่า
ร่างกาย เพราะทําด้วยตัณหาความอยาก จะทําให้ทุกข์และไปเกิดใหม่อกี ไปใช้กรรมใน
อบายก่อน จนกว่าบาปจะหมดกําลัง แล้วก็จะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ ถ้าเจอปัญหา
เดิมอีกก็จะแก้ปญั หาแบบเดิมอีก ดังทีม่ คี าํ พูดว่า ถ้าฆ่าตัวตายครัง้ หนึ่งแล้วก็จะต้องฆ่า
ตัวตายอีก ๕๐๐ ชาติ เพราะจะติดเป็ นนิสยั ไป จะแก้ปญั หาด้วยการฆ่าตัวตาย คนทีฆ่ ่า
ตัวตายเพือ่ หนีปญั หานี้ เพราะเคยทําอย่างนี้มาก่อน ถ้าได้มโี อกาสศึกษาธรรมะ ได้มา
ปฏิบตั ิ เจริญสติ ทําใจให้สงบแล้วพิจารณาขันธ์ ๕ ว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ พอ
เวลาเกิดปัญหาขึ้นมา ก็จะอยู่กบั ปัญหานัน้ ไป แก้ได้ก็แก้ แก้ไม่ได้ก็อยู่กบั มันไป จนกว่า
ร่างกายจะตายไปเอง หรือถูกศัตรูฆ่า จะอยูอ่ ย่างเย็นสบาย ไม่เครียดไม่วติ กไม่กงั วล ไม่
หวาดกลัว ถ้ายังยึดติดกับร่างกาย ยังอยากให้มชี วี ติ อยู่ ก็จะเกิดความทุกข์ความเครียด
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ขึ้นมาภายในใจ เวลาทีม่ ภี ยั มาประชิดตัว เพราะยังหลงยึดติดว่าเป็ นตัวเราของเรา ยังมี
ตัณหาความอยาก ยังไม่สามารถปล่อยวางสังขาร ไม่ให้คดิ ไปในทางสมุทยั ได้ ไม่
สามารถทําใจให้เป็ นอุเบกขาได้ สังขารยังปรุงแต่งไปทางสมุทยั อยู่
เวลาปลงได้ ใจจะสงบเย็นสบาย เพราะยอมรับกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นได้ นี่คือผลทีจ่ ะ
เกิดขึ้น จากการเจริญปัญญา พิจารณาขันธ์ ๕ อยู่เรื่อยๆ ว่าเป็ นอนัตตา ไปสังเขาไม่
่
ได้
เวลาเขาเจ็บ ห้ามเขาไม่ได้ แต่เราห้ามความเจ็บของใจได้ ด้วยการไม่ปล่อยให้สงั ขารคิด
ไปในทางสมุทยั คิดไปในทางภวตัณหา วิภวตัณหา กามตัณหา ทําใจให้เป็ นอุเบกขา สัก
แต่วา่ รู้ การจะทําใจให้สกั แต่วา่ รู้ได้ ก็ตอ้ งฝึ กสมาธิ ทําใจให้รวมเข้าสู่ความเป็ นหนึ่ง เป็ น
เอกัคคตารมณ์ เวลาใจรวมเป็ นหนึ่งเป็ นเอกัคคตารมณ์แล้ว ใจจะเป็ นอุเบกขา มี
ความสุขเย็นสบาย จะไม่เดือดร้อนกับอะไรทัง้ นัน้ เวลาอยู่ในสมาธิ เพราะตอนนัน้ ไม่รบั รู้
ขันธ์ ๕ ไม่รบั รู้ร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จะรับรู้ก็ตอนออกมาจากสมาธิแล้ว
ถ้าจะรักษาให้เป็ นอุเบกขาต่อ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาสอนใจ ให้พจิ ารณาปล่อยวางรูปเวทนา
สัญญาสังขารวิญญาณ ว่าไม่ใช่ตวั เราของเรา ต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆว่า ไม่ใช่ตวั เราของเรา
ไม่เทีย่ ง มีเกิดมีดบั เป็ นธรรมดา ถ้ารู้อย่างนี้ตลอดเวลา เวลาร่างกายเป็ นอะไรไป ก็จะทํา
ใจให้เป็ นอุเบกขาได้ ปล่อยวางร่างกาย ปล่อยวางเวทนา ปล่อยวางสัญญา ปล่อยวาง
สังขารได้ ถ้าสัญญาไม่เห็นผิด ก็จะหยุดสังขารหยุดสมุทยั ได้ แต่หยุดเวทนาไม่ได้
เวทนาทางกายจะหายไม่หาย เป็ นเรื่องของร่างกาย แต่ทกุ ข์ทางใจหายได้ ถ้าใจเป็ น
อุเบกขา ไม่ปรุงแต่งไปทางตัณหา ทีอ่ ยากให้ความเจ็บหายไป อยากจะหนีจากความเจ็บ
ไป
วิธีทาํ ใจให้เป็ นอุเบกขาก็ทาํ ได้ ๒ วิธีคอื ๑. อุบายของสมาธิ ๒. อุบายของปัญญา
ในขณะทีเ่ กิดความเจ็บถ้าจะใช้อบุ ายของสมาธิ ก็ให้บริกรรมพุทโธๆไป อย่าให้ใจคิดถึง
ความเจ็บ คิดอยากให้ความเจ็บหายไป ถ้ามีแต่พทุ โธอย่างเดียว ใจก็จะสงบตัวลง ก็จะ
ทนรับรู้กบั ความเจ็บของร่างกายได้ ถ้าความเจ็บของร่างกายไม่ได้หายไป จะไม่เป็ น
ปัญหา จะไม่กระทบกับใจ ต่างฝ่ ายต่างอยู่ บางครัง้ ใจสงบเต็มที่ ร่างกายก็หายไป เวทนา
ก็หายไป อย่างนัน้ ก็ได้เหมือนกัน มีโอกาสทีจ่ ะเกิดได้ ๒ แบบคือ ๑. แบบทีเ่ วทนายังอยู่
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ร่างกายยังอยู่ แต่ใจไม่เดือดร้อน ๒. เวทนาหายไปร่างกายหายไป เหลือแต่สกั แต่วา่ รู้ นี่
เป็ นอุบายของสมาธิ ถ้าใช้อบุ ายของสมาธิ ทุกครัง้ เวลาเกิดความเจ็บก็ตอ้ งทําอย่างนี้
ไม่ได้แก้ปญั หาอย่างถาวร ถ้าอยากจะแก้ปญั หาอย่างถาวร ไม่สะทกสะท้านต่อความเจ็บ
ของร่างกาย ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาพิจารณาให้เห็นว่า ความเจ็บของร่างกายนี้ เป็ นสภาวธรรมที่
ใจสามารถรับรู้ได้ดว้ ยอุเบกขา ต่างฝ่ ายต่างอยู่ดว้ ยกันได้ เหมือนเสียงตอนนี้ทเ่ี รารับฟัง
ได้ ถ้าไม่มคี วามอยากให้เสียงหายไป ใจจะไม่เดือดร้อนกับเสียง ถ้าอยากจะให้เสียง
หายไป ใจจะไม่สงบ จะหงุดหงิดรําคาญใจ แสดงว่าสังขารกําลังปรุงแต่งไปทางสมุทยั
ถ้าพิจารณาว่าเป็ นสภาวธรรม ทีเ่ ราไม่สามารถควบคุมบังคับ สังให้
่ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่าง
นี้ได้ แต่อยู่กบั เขาได้ ถ้าอยู่กบั เขาได้ ใจก็จะสงบ เห็นว่าเป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตา อนัตตา
คือห้ามเขาไม่ได้ สังเขาไม่
่
ได้ อนิจจังเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา มาแล้วก็ไป ถ้าชอบเสียงนี้ พอ
เสียงนี้หายไป ก็จะว้าเหว่ ถ้าไม่ชอบก็จะทุกข์ เพราะอยากจะให้หายไป ต้องทําใจเฉยๆ
ให้เป็ นกลาง ยอมรับสภาวธรรมต่างๆทีส่ มั ผัสรับรู้ เช่นเสียงหรือความเจ็บของร่างกาย
รับรู้ไปเท่านัน้ เอง เขาจะอยู่ก็อยู่ไป จะหายก็หายไป ถ้ารับรู้ได้แล้วใจจะนิ่ง จะสงบเป็ น
อุเบกขา ต่อไปจะไม่หวันไหวกั
่
บความเจ็บของร่างกาย กับเสียงต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเสียงที่
ชอบหรือไม่ชอบก็ตาม จะคิดว่าเป็ นเสียงเท่านัน้ เอง เสียงทีช่ อบก็เป็ นเสียง เสียงทีไ่ ม่
ชอบก็เป็ นเสียง เสียงชมก็เป็ นเสียง เสียงด่าก็เป็ นเสียง ห้ามไม่ได้สงไม่
ั ่ ได้ เขาจะด่าก็
ปล่อยเขาด่าไป จะชมก็ปล่อยเขาชมไป เราฟังแล้วก็ผ่านไป เกิดดับๆ เข้าหูซา้ ยแล้วก็
ออกหูขวาไป
ถ้าไม่มกี เิ ลสจะไม่ดงึ กลับมาคิด ถ้ามีกเิ ลสมีอปุ าทาน พูดไปหลายชัว่ โมงแล้ว ก็ยงั เอา
กลับมาคิด เอากลับมาฟังใหม่ เอากลับมาพูดใหม่ในใจ พูดทีไรฟังทีไรก็ทกุ ข์ใจ เพราะไม่
อยากให้พูดอย่างนัน้ ไม่อยากให้ด่า ต้องตัดความไม่อยากให้ด่าให้ได้ ต้องปล่อยวาง ด่า
ก็ได้ ไม่ด่าก็ได้ นี่เป็ นอุบายทางปัญญา เช่นเดียวกับความเจ็บของร่างกาย เจ็บก็ได้ไม่
เจ็บก็ได้ เจ็บก็เท่านัน้ ไม่เจ็บก็เท่านัน้ ถ้าไม่มคี วามอยากให้ความเจ็บหายไป หรือ
อยากจะหนีจากความเจ็บไป จะรับกับความเจ็บของร่างกายได้ ทีร่ บั ไม่ได้ก็คอื ความทุกข์
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ใจ ทีเ่ กิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไป นี่คอื การใช้ปญั ญาพิจารณา
เพือ่ สอนใจให้ปล่อยวาง เวทนาคือความเจ็บของร่างกาย เจ็บก็เจ็บไป ใจเป็ นผูร้ ู้กร็ ู้ไป
ปัญญามี ๓ ลักษณะคือ ๑. สุตมยปัญญา อย่างทีเ่ รากําลังฟังธรรมอยู่ตอนนี้ เรียกว่า
เป็ นสุตมยปัญญา กําลังได้ปญั ญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั เพือ่ เป็ นแนวทางของการ
ปฏิบตั ิ ๒. จินตามยปัญญา พอได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ก็เอามาพิจารณา เตรียมตัวไว้ก่อนทีจ่ ะ
เกิดเหตุการณ์ เพราะถ้าไม่เตรียมตัวไม่ซ ้อมไว้ก่อน เวลาเกิดเหตุการณ์จะไม่สามารถ
พิจารณาได้ ปัญญาทัง้ ๒ แบบนี้ยงั ไม่สามารถดับกิเลสได้ เพราะยังไม่อยู่ในเหตุการณ์
จริง ๓. ภาวนามยปัญญา ต้องพิจารณาเวลาอยู่ในเหตุการณ์จริง ต้องเข้าห้องสอบ ทํา
ข้อสอบ ถ้าทําข้อสอบได้ก็ผ่าน ถ้าปล่อยวางเสียงด่าได้ก็ผ่าน ปล่อยวางความเจ็บของ
ร่างกายได้ ไม่เดือดร้อนไม่สะทกสะท้านก็ผ่าน นี่คอื ผลทีจ่ ะได้รบั จากการเจริญปัญญา
แต่ก่อนทีจ่ ะมาถึงภาวนามยปัญญาได้ ต้องผ่านจินตามยปัญญาก่อน ผ่านสุตมยปัญญา
ก่อน ผ่านการเจริญสมาธิก่อน ผ่านการเจริญสติก่อน ผ่านการรักษาศีลก่อน ผ่านการ
ทําบุญให้ทานก่อน เป็ นขัน้ บันไดของธรรม เป็ นเหมือนกับการศึกษาเล่าเรียน ต้องศึกษา
ชัน้ อนุบาล ชัน้ ประถม ชัน้ มัธยม ชัน้ ปริญญาตรี ชัน้ ปริญญาโท ชัน้ ปริญญาเอก
ตามลําดับ
การปฏิบตั ธิ รรมก็เช่นเดียวกัน ต้องทําบุญให้ทานก่อน แล้วก็รกั ษาศีล แล้วก็เจริญสติ
พอเจริญสติได้ ก็จะนัง่ สมาธิได้ จิตก็จะรวม พอจิตรวมถอนออกมาจิตก็จะเป็ นอุเบกขา
ก็จะสามารถพิจารณาทางปัญญาได้ เจอความเจ็บก็สามารถสอนจิตให้ตงั้ อยู่ในอุเบกขา
ได้ สอนจิตไม่ให้ไปอยาก เพราะอยากแล้วจะทรมานกว่าตอนทีไ่ ม่อยาก เพราะเวลามี
ความอยากจิตจะออกจากอุเบกขา ก็จะทรมานใจ นี่คอื แนวทางของการปฏิบตั ิ ของ
พระพุทธศาสนา ไม่วา่ ใครก็ตามต้องปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนนี้ทงั้ นัน้ แต่อาจจะได้ปฏิบตั มิ า
มากน้อยต่างกัน ก็มาต่อยอดได้เลย ถ้าเคยทําทานมาแล้ว ไม่ยดึ ติดกับสมบัตขิ ้าวของ
เงินทอง ไม่สะสม ไม่มกี ็ไม่ตอ้ งทําทาน ถ้ารักษาศีลได้แล้วก็ไม่ตอ้ งสมาทานศีล เพราะ
ตัง้ ใจไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่พูด
ปด ไม่เสพสุรายาเมา เป็ นนิสยั อยู่แล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปขอศีลกับใคร แต่ละคนเคยสะสมบุญ
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เหล่านี้มาต่างกัน เวลาปฏิบตั จิ งึ มีความคืบหน้าต่างกัน ต่างคนต่างปฏิบตั ไิ ป อย่าไปมอง
คนอืน่ จะอยู่ข ้างหน้าหรืออยู่ข ้างหลังเรา ก็เป็ นเรื่องของอดีตทีไ่ ด้สะสมมา เราอยู่
ตรงไหนก็ตอ้ งทําของเราตรงนัน้ ไป จนกว่าเราจะเสร็จงาน คือปล่อยวางความยึดมันถื
่ อ
มัน่ ปล่อยวางอุปาทานได้หมด ตัดความอยากทัง้ ๓ ได้หมด ถ้าได้ปฏิบตั แิ ล้ว ผลก็จะ
เป็ นเหมือนกันหมด ไม่วา่ จะช้าหรือเร็ว ไปถึงก่อนหรือถึงหลัง
ถาม วันนี้ท่านอาจารย์เทศน์ถูกใจมากเลยค่ะ ทีเ่ ทศน์วา่ ทําไปเถิดไม่ตอ้ งไปดูคนอืน่ เขา
ตอบ อยู่คนละชัน้ กัน ถ้าอยู่ชนั้ อนุบาลก็อย่าไปมองชัน้ ประถมชัน้ มัธยม จะทําให้ทอ้ แท้
เพราะทําเหมือนเขาไม่ได้ เรื่องการปฏิบตั เิ ป็ นเรื่องตัวใครตัวมัน อัตตาหิ อัตตโน
นาโถ เรื่องของผลทีไ่ ด้ทาํ มามากน้อยต่างกัน เรื่องของบุญบารมี อย่างทีม่ คี าํ พูด
ว่า แข่งเรือแข่งพายพอแข่งกันได้ แต่แข่งวาสนาบารมีน้ ี แข่งกันไม่ได้ ต้องสะสม
กันมา ถ้ามีนอ้ ยก็ตอ้ งตักให้มากๆ
อยู่ทค่ี วามเพียรเป็ นหลัก ทีจ่ ะพยายามตักตวงสร้างบุญบารมี พวกเรามีเวลา
เท่ากัน มีอาการ ๓๒ เท่ากัน ทีไ่ ม่เท่ากันก็คอื ความเพียร จึงต้องสร้างความเพียร
ให้มาก เพียรมากก็จะไปได้เร็วไปได้ไกล เหมือนกับเติมนํา้ มันรถ ถ้าเติมน้อยก็
จะไปไม่ได้ไกล เติมมากก็จะไปได้ไกล นํา้ มันรถก็คอื ความเพียร วิริยบารมี เพียร
ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนหลับ ถึงจะเรียกว่าเพียรอย่างเต็มที่ เพียรเจริญมรรค เจริญ
สติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา ถ้าเพียรอย่างนี้ตงั้ แต่ต่นื จนหลับ ภายใน ๗ ปี
รับรองต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน นี่ก็ผ่านมาแล้ว ๗ ปี ถ้ายังไม่ได้ก็แสดง
ว่าเพียรยังไม่มากพอ ถ้าอยากจะโทษใคร ก็ให้โทษความเพียร ความเพียรไม่มาก
พอ ต่อให้มคี วามปรารถนาแรงกล้าขนาดไหนก็ตาม มีศรัทธามีฉนั ทะมากเพียงไร
ก็ตาม ถ้าไม่มคี วามเพียรก็จะไม่ได้อะไร มีฉนั ทะแล้วก็ตอ้ งมีวริ ิยะ มีวริ ิยะแล้วก็
ต้องมีจติ ตะ คือใจจดจ่ออยู่กบั การปฏิบตั ิ วิมงั สาก็คอื ใจใคร่ครวญคิดแต่เรื่อง
ปฏิบตั ิ พวกเรามีงานเดียวก็คอื งานปฏิบตั ิ ไม่ทาํ งานอืน่ เพียรภาวนา เพียร
ปฏิบตั ธิ รรม ฉันทะก็คอื ยินดีปฏิบตั ิ ถ้ามีความอยากปฏิบตั เิ หมือนกับอยากไป
เทีย่ ว จะเสร็จงานนี้ไปนานแล้ว เป็ นฉันทะอันเดียวกัน แต่งานต่างกัน งานไป
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เทีย่ วเป็ นงานสร้างภพชาติ ส่วนงานไปปฏิบตั เิ ป็ นงานตัดภพชาติ ต่างกันตรงนี้ มี
ฉันทะเป็ นตัวนําเหมือนกัน พวกเรามีฉนั ทะกับการสร้างภพสร้างชาติ สร้างกิเลส
ตัณหา จึงไม่มวี นั ทีจ่ ะบรรลุได้ ไม่มวี นั ทีจ่ ะสําเร็จงานทางธรรมได้
ถ้ามีฉนั ทะยินดีทางธรรม ก็จะมีวริ ิยะพากเพียรปฏิบตั ธิ รรม ใจก็จะจดจ่อกับการ
ปฏิบตั ธิ รรม วิมงั สาก็จะคิดแต่เรื่องปฏิบตั ธิ รรม ถ้ามีฉนั ทะวิริยะจิตตะวิมงั สา
ในทางธรรมแล้ว ผลจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้า
แล้ว เกิดขึ้นกับพระสาวกทัง้ หลาย เพราะท่านมีอทิ ธิบาท ๔ คือฉันทะวิริยะจิตตะ
วิมงั สา อิทธิแปลว่าความยิง่ ใหญ่ บาทก็คอื ทาง อิทธิบาทก็คอื ทางสู่ความยิง่ ใหญ่
ทางสู่ความสําเร็จ ไม่วา่ จะเป็ นทางโลกหรือทางธรรม ถ้าทางโลกก็สาํ เร็จในการ
สร้างภพสร้างชาติให้มเี พิม่ มากขึ้น ถ้าทางธรรมก็สาํ เร็จในการตัดภพชาติให้หมด
ไป ต้องเลือกฉันทะให้ถูกทาง อย่าเลือกฉันทะกับการสร้างภพสร้างชาติ ต้อง
เลือกฉันทะในทางธรรม ชอบไปอยู่วดั ไปปลีกวิเวก ไปปฏิบตั ธิ รรม ไปเพียรกับ
การเดินจงกรมนัง่ สมาธิ ไม่ควรเพียรกับการไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ เพราะไม่
เป็ นประโยชน์กบั จิตใจ แต่จะเป็ นโทษกับจิตใจ เพราะจะสร้างความอยากให้มาก
ขึ้น ไม่มวี นั สิ้นสุด จะอยากไปจนกว่าจะไม่สามารถไปได้ ตอนนัน้ ก็จะมีแต่ความ
ทุกข์ทรมานใจ เช่นเป็ นอัมพฤกษ์อมั พาต ไปไหนไม่ได้ อาจจะอยากฆ่าตัวตายก็
ได้ ถ้ามีความยินดีไปในทางธรรม ก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุขสิ้นทุกข์ ขอให้
พวกเราสร้าง ฉันทะวิริยะจิตตะวิมงั สา ต่อธรรมอันเลิศอันประเสริฐของ
พระพุทธเจ้า คือมรรคผลนิพพานนี้ข้นึ มา แล้วสักวันหนึ่งมรรคผลนิพพาน ก็
จะต้องเป็ นผลทีจ่ ะได้รบั กันทุกคนอย่างแน่นอน
ถาม ได้ยนิ มาว่าต้องปฏิบตั กิ นั เป็ นร้อยๆชาติเลยกว่าจะไปถึง
ตอบ ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้าสอนก็ตอ้ งเป็ นล้านๆชาติเลย เพราะไม่รู้จกั ทาง แต่พอมี
พระพุทธเจ้ามาสอนแล้ว ๗ วันก็ได้ พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์รบั รองไว้แล้วใน
มหาสติปฏั ฐานสูตร ถ้าเจริญสติได้ พิจารณาธรรมต่างๆตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สอนได้ ก็จะสามารถบรรลุพระนิพพานหรือขัน้ พระอนาคามีได้ ภายใน ๗ วัน ๗
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เดือนหรือ ๗ ปี ขึ้นอยู่กบั ความเพียร ความฉลาดแหลมคมของสติปญั ญาของ
แต่ละคน ทีม่ ไี ม่เท่ากัน ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ไม่มพี ระพุทธศาสนา ต่อให้
ปฏิบตั ิ ต่อให้เพียร ๒๔ ชัว่ โมง ไม่หลับไม่นอนเลย ก็จะบรรลุไม่ได้ เพราะจะ
ปฏิบตั ไิ ม่ถูกทาง ดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง พระองค์ไม่มคี รูบาอาจารย์ทจ่ี ะสอน
จึงต้องลองผิดลองถูกเอง อดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน ถ้าไม่ฉลาดก็อาจจะอด
ตายไปเลยก็ได้
นี่คอื ความยากของทางนี้ ถ้าไม่มคี นบอกทาง ยากทีจ่ ะค้นพบได้ดว้ ยตนเอง มี
เพียงคนทีฉ่ ลาดอย่างพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีไ่ ด้สะสมบุญบารมี เช่นปัญญาบารมี
มาเป็ นกัปเป็ นกัลป์ ถึงจะมีความฉลาดรู้ทนั กิเลส ทีค่ อยหลอกล่อไม่ให้เข้าสู่ทาง
มรรคผลนิพพาน แต่พอมีพระพุทธเจ้า มีพระอรหันต์มาสอนเล่หก์ ลต่างๆของ
กิเลสแล้ว ก็จะสามารถบรรลุได้ภายในชาติน้ เี ลย จึงปรากฏมีครูบาอาจารย์ให้
พวกเรากราบไหว้บูชาเป็ นจํานวนมาก ไม่ตอ้ งปฏิบตั เิ ป็ นร้อยๆชาติแล้ว หลวงปู่
มันก็
่ บรรลุในชาติน้ ี หลวงตาก็บรรลุในชาติน้ ี ใครก็ตามปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่
ธรรมแล้ว ต้องได้มรรคผลนิพพานอย่างแน่นอน จึงอย่าไปฟังคนหูหนวกตาบอด
ทีไ่ ม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบตั ิ ฟังแล้วก็จะทําให้ไขว้เขว ให้ยดึ พระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์เป็ นอาจารย์ เป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ คนอืน่ เขาจะพูดอะไรก็ฟงั ได้ แต่ตอ้ ง
พิจารณาดูวา่ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนอย่างนี้หรือเปล่า ไม่มใี นคัมภีรท์ ่ี
สอนว่า ถ้าปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จะต้องปฏิบตั เิ ป็ น
ร้อยชาติพนั ชาติถงึ จะบรรลุได้ มีแต่สอนว่า บรรลุได้ภายใน ๗ วัน ๗ เดือน ๗
ปี
ไม่ตอ้ งลังเลสงสัย ชาติน้ ีเป็ นโอกาสดีทส่ี ุดแล้ว เหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑
หรือแจ๊คพอตทีอ่ เมริกา เพียงแต่เราต้องไปรับรางวัลเอง ต้องเจริญมรรคเอง
เจริญทานศีลภาวนาเอง ภายใน ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี จะต้องได้ผลอย่างแน่นอน
ไม่ได้อยู่ทใ่ี คร อยู่ทค่ี วามเพียรของเรา ถ้าไม่มคี วามเพียร ถึงแม้จะถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่ ๑ ถูกแจ๊คพอตก็จะไม่สามารถไปรับรางวัลได้ เพราะขี้เกียจเจริญมรรค
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เจริญทานศีลภาวนา ต้องเปลีย่ นความคิดใหม่ ต่อไปนี้จะไม่เทีย่ วแล้ว ต่อไปนี้มี
เวลาว่างจะภาวนา ถ้าไม่เปลีย่ น ก็จะไม่มวี นั ไปทางธรรมได้ เหมือนขับรถไปผิด
ทางแล้วไม่กลับรถ ก็จะไปผิดทางอยู่เรื่อยๆ ต้องหยุดรถแล้วยูเทิรน์ กลับรถ
ตอนนี้พวกเรากําลังไปทางสร้างภพสร้างชาติ ต้องกลับมาทางตัดภพตัดชาติ ทาง
ของพระพุทธเจ้า ทางของครูบาอาจารย์ทงั้ หลาย
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