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ท่านทีม่ คี วามประสงค์จะพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกเป็ นธรรมทาน
ท่านสามารถพิมพ์ได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตแต่อย่างใด
โดยให้ถือตามหลักธรรมทีแ่ สดงไวว้ า่ การให้ธรรมะ ชนะการให้ทงั้ ปวง
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กัณฑ์ท่ี ๔๔๒

หนังสือธรรมะ

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
หนังสือธรรมะนี้เป็ นสือ่ เผยแผ่ธรรมะทีด่ ี สมัยพระพุทธกาลนี้ตอ้ งเหนื่อยหน่อย เพราะ
ไม่มหี นังสือ พระพุทธเจ้าทรงต้องแสดงธรรมวันละ ๓ ถึง ๔ ครัง้ ตอนบ่ายทรงแสดง
ธรรมให้กบั ศรัทธาญาติโยม ตอนคํา่ ทรงแสดงธรรมให้กบั พระภิกษุสามเณร ตอนดึกทรง
แสดงธรรมให้แก่เทวดา ตอนเช้าก่อนสว่างก็ทรงเล็งญาณดูวา่ จะทรงไปโปรดผูใ้ ดดี สมัย
นี้ส่งหนังสือไปแทนได้ ถ้าอยากได้ก็เขียนจดหมายมาขอ บางทีก็เดินทางมารับเอง
หนังสือธรรมะนี้เป็ นเหมือนแผนที่ เป็ นป้ ายบอกทางไปสู่มรรคผลนิพพาน ไปสู่การหลุด
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไปสู่ความสุขทีถ่ าวร ถ้าไม่มหี นังสือธรรมะนําทาง พวกเรา
จะไม่มโี อกาสไปสู่พระนิพพานได้ดว้ ยตนเอง ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ มาประกาศ
พระธรรมคําสอนให้แก่สตั ว์โลก สัตว์โลกทัง้ หลายก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ
ไม่มวี นั สิ้นสุด จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระธรรม ทีจ่ ะพาสัตว์โลกให้ไปสู่การ
สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด
พอตรัสรู้แล้วก็อยู่ทพ่ี ระองค์วา่ จะทรงมีพระวิรยิ ะ
ขวนขวายหรือไม่ ถ้าไม่ขวนขวายทีจ่ ะเผยแผ่สงสอนธรรมให้
ั่
แก่ผูอ้ น่ื
ก็จะไม่มี
พระพุทธศาสนาปรากฏให้โลกได้กราบไหว้บูชา ได้ยดึ เป็ นสรณะ ก็จะเป็ นพระปัจเจก
พุทธเจ้าไป
พระพุทธเจ้านี้มอี ยู่ ๒ ประเภทคือ ๑. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒. พระปัจเจกพุทธ
เจ้า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้า ทีห่ ลังจากได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณแล้ว ก็ทรงนําเอาพระธรรมทีท่ รงตรัสรู้น้ มี าเผยแผ่ให้กบั สัตว์โลก ก็จะมี
พระพุทธศาสนาปรากฏตามมา เช่นวันเพ็ญเดือน ๖ เป็ นวันปรากฏขึ้นมาของ
พระพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ใต้ตน้ โพธิ์ แล้วหลังจากนัน้ อีกประมาณ ๒ เดือน คือวันเพ็ญ
เดือน ๘ ทีเ่ รียกว่าวันอาสาฬหบูชา วันทีจ่ ะมาถึงในอีกไม่ก่วี นั ข้างหน้านี้ ก็ทรงประกาศ
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พระธรรมคําสอนครัง้ แรก ให้แก่พระปัญจวัคคีย ์ ทําให้มพี ระธรรมทีเ่ ป็ นสรณะทีพ่ ง่ึ ของ
สัตว์โลกปรากฏขึ้นมา และหลังจากทรงแสดงพระธรรมเสร็จ ก็ปรากฏมีพระอัญญาโกณ
ฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรม ได้บรรลุเป็ นพระอริยสงฆ์องค์แรก ได้เป็ นพระสังฆรัตนะองค์
แรก นี่คอื การปรากฏขึ้นของพระรัตนตรัย เบื้องต้นก็ตอ้ งมีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก่อน
หลังจากนัน้ ก็ทรงแสดงพระธรรมให้แก่สตั ว์โลก พอผูฟ้ งั ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วพิจารณาตามได้
สามารถมองเห็นธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็น คือเห็นพระอริยสัจ ๔ ก็จะบรรลุ
ธรรมขัน้ ต้น บรรลุเป็ นพระโสดาบัน
อย่างทีพ่ ระอัญญาโกณฑัญญะได้เปล่งวาจาไว้ว่า สิง่ ใดมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมมี
การดับไปเป็ นธรรมดา เพราะเห็นไตรลักษณ์ เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นความไม่
เทีย่ ง เห็นการเกิดการดับไปเป็ นธรรมดา ของสรรพสิง่ สรรพสัตว์ทงั้ หลาย ถ้าไปยึดติด
อยากไม่ให้ดบั ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ความทุกข์ใจนี้เป็ นทุกข์ในอริยสัจ ๔ ทีเ่ กิด
จากสมุทยั ความอยากไม่ให้สรรพสิง่ สรรพสัตว์ทงั้ หลายเสือ่ มไป แต่ความจริงทุกสิง่ ทุก
อย่างในโลกนี้เป็ นอนิ จจังไม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตาไม่มตี วั ตน พอเห็นความจริงนี้ก็หยุดความ
อยากได้ ยอมรับว่ามีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา ก็บรรลุธรรม เห็นอริยสัจ ๔
เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากไม่ให้สง่ิ ต่างๆดับไป เห็นว่าจะดับทุกข์ได้ ก็ตอ้ งเห็นว่าสิง่
ต่างๆเป็ นอนิจจัง เป็ นอนัตตา เช่นเห็นว่าร่างกายเป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เกิด แก่ เจ็บ ตาย
เป็ นอนัตตา ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ก็จะบรรลุเป็ น
พระอริยสงฆ์สาวกขึ้นมา ภายในเวลา ๒ เดือนพระรัตนตรัยก็ปรากฏครบ ๓ องค์ วัน
เพ็ญเดือน ๖ เป็ นการปรากฏของพระพุทธรัตนะ วันเพ็ญเดือน ๘ เป็ นการปรากฏของ
พระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะ
ก่อนทีจ่ ะประกาศพระธรรมคําสอน ทรงท้อแท้พระทัย ไม่ปรารถนาทีจ่ ะประกาศพระ
ธรรมคําสอนให้แก่สตั ว์โลก เนื่องจากทรงเห็นว่าเป็ นธรรมทีย่ าก ทีท่ วนกระแสความรู้สกึ
นึกคิดของสัตว์โลก ทีม่ คี วามรักความชอบในสรรพสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เช่นลาภยศ
สรรเสริญ รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แต่สตั ว์โลกไม่รู้วา่ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าไม่
อยากจะทุกข์กบั สิง่ เหล่านี้ ก็จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องตัดสิง่ เหล่านี้ไป ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่แสวงหาสิง่
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เหล่านี้มาเป็ นสรณะ มาเป็ นทีพ่ ง่ึ มาให้ความสุขกับตน แต่สตั ว์โลกทุกชนิดทีเ่ กิดมาใน
โลกนี้ก็มคี วามหลง ยึดติดกับลาภยศสรรเสริญ กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางรู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะกันทัง้ นัน้ แล้วจะสอนบอกให้รู้วา่ เป็ นความทุกข์ ไม่ใช่เป็ น
ความสุข ก็จะเป็ นสิง่ ทีย่ ากมาก แต่ก็มที า้ วมหาพรหม ได้มาขออาราธนาให้พระพุทธเจ้า
ทรงเมตตาต่อสัตว์โลก ให้ได้โปรดสัตว์โลก โดยขอให้พระองค์ทรงพิจารณาว่า สัตว์โลก
มีภูมจิ ติ ภูมธิ รรมทีต่ ่างกัน ผูท้ พ่ี ร้อมทีจ่ ะรับพระธรรมคําสอนของพระองค์ก็มี ผูท้ ไ่ี ม่
พร้อมก็มี ขอให้ได้ทรงโปรดผูท้ พ่ี ร้อมทีจ่ ะรับเถิด หลังจากทีไ่ ด้ทรงพิจารณาก็เห็นว่า
สัตว์โลกเป็ นเหมือนบัว ๔ เหล่า มีความเจริญเติบโตไม่เท่ากัน บัวทีเ่ จริญเติบโตเต็มทีก่ ็
คือบัวเหนือนํา้ พอได้สมั ผัสแสงอาทิตย์ก็จะบาน เป็ นบัวเหล่าที่ ๑ บัวเหล่าที่ ๒ ก็คอื บัว
ปริ่มนํา้ ทีจ่ ะโผล่เหนือนํา้ ขึ้นมาในเวลา ๒ - ๓ วัน บัวเหล่าที่ ๓ ก็คอื บัวกลางนํา้ ทีอ่ ยู่
ระหว่างโคลนตมกับผิวนํา้ จะต้องรอนานหน่อย ถึงจะโผล่เหนือนํา้ ขึ้นมาได้ บัวเหล่าที่ ๔
คือบัวทีอ่ ยู่ในโคลนตม ทีจ่ ะไม่มโี อกาสโผล่เหนือนํา้ ขึ้นมาเลย เพราะจะเป็ นอาหารของปู
ปลาเต่าไป
มนุษย์เราก็เป็ นเหมือนบัว ๔ เหล่า พวกที่ ๑ ทีไ่ ด้สะสมบุญบารมีมามากก็มี เช่นพวก
นักบวชทัง้ หลาย เช่นพระปัญจวัคคียท์ ไ่ี ด้ตดิ ตามเป็ นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามาโดย
ตลอด ท่านเหล่านี้ได้บาํ เพ็ญบุญบารมีมาอย่างโชกโชน ถึงออกบวชได้ ทําทานได้อย่าง
เต็มที่ สละสมบัตขิ ้าวของเงินทอง สละลาภยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
กายไปจนหมด แล้วก็มาบําเพ็ญรักษาศีล เจริญสมาธิ ได้ฌานขัน้ ต่างๆ ท่านเหล่านี้จงึ
เป็ นเหมือนบัวทีอ่ ยู่เหนือนํา้ แล้ว รอแสงสว่างของดวงอาทิตย์ แสงสว่างนี้ก็คอื พระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้านี้เอง ทีเ่ รียกว่าปัญญา เป็ นธรรมขัน้ ปัญญา ขัน้ โลกุตรธรรม
พระปัญจวัคคียไ์ ด้บรรลุขนั้ โลกิยธรรมกันแล้ว คือขัน้ สมาธิ ขัน้ ฌานสมาบัติ ถ้าตายไปก็
ไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ พรหม แต่เป็ นโลกิยธรรมทีย่ งั อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ อนิจจัง
ทุกขังอนัตตา ก็จะเสือ่ มลงมาหลังจากสมาธิอ่อนกําลังลงไป จิตก็จะหยาบขึ้นมา
ตามลําดับ
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ขณะทีจ่ ติ สงบจะละเอียดจะสงบมาก แล้วจะค่อยๆเสือ่ มไปทีละเล็กทีละน้อย จิตจะ
หยาบขึ้น จะเกิดกิเลสตัณหา จะหิวกับรูปเสียงกลิน่ รสทีล่ ะเอียด คือรู ปทิพย์เสียงทิพย์
กลิน่ ทิพย์ของเทวดา พอเสือ่ มมากขึ้น ก็จะหิวกับรู ปเสียงกลิน่ รสของมนุษย์ ก็จะต้องมา
เกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ นี่คือวิบากของผูท้ ไ่ี ด้บาํ เพ็ญบุญบารมีถงึ ขัน้ ฌานสมาบัติ จะเสือ่ ม
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ เหมือนกับพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้า ๒ รู ป ทีท่ รงตรัสว่า
น่าเสียดาย เพราะได้ส้นิ ชีวติ ไปก่อนทีพ่ ระองค์จะตรัสรู้ ถ้ายังอยู่ก็จะมีโอกาสได้บรรลุ
มรรคผลนิพพาน บรรลุโลกุตรธรรม เพราะมีแสงสว่างแห่งธรรม คือคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ซึง่ เปรียบเหมือนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ บัวทีอ่ ยู่เหนือนํา้ ถ้าไม่มดี วง
อาทิตย์ก็จะบานไม่ได้เช่นเดียวกับผูท้ ไ่ี ด้สมาธิแล้ว ถ้าไม่มแี สงสว่างแห่งธรรม ก็จะบรรลุ
มรรคผลนิพพานไม่ได้ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความสําคัญอย่างมาก เป็ น
เหมือนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ ทีจ่ ะทําให้บวั บาน ใจของสัตว์โลกทัง้ หลายเป็ นเหมือน
ดอกบัว ทีจ่ ะต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมมาทําให้บานขึ้นมา ให้เป็ นพระนิพพานขึ้นมา ถ้า
ไม่มพี ระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ ก็จะไม่มวี นั ทีจ่ ะบานขึ้นมาได้ เป็ นพระนิพพานขึ้นมาได้ นี่
ก็คอื เรื่องของบัว ๔ เหล่า บุคคล ๔ ชนิด
พวกที่ ๒ เป็ นพวกทีไ่ ด้สะสมบุญบารมีรองจากพวกที่ ๑ ทีไ่ ม่สามารถบรรลุธรรมได้ทนั ที
ต้องอาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั หลายๆครัง้ ถึงจะบานได้ พวกที่ ๓ เป็ นพวกทีด่ อ้ ยบารมีลงไป
อีก ต้องใช้เวลามากกว่าพวกที่ ๒ ถึงจะบานได้ พวกที่ ๔ เป็ นพวกทีจ่ ะไม่มวี นั โผล่เหนือ
นํา้ ขึ้นมาได้ เนื่องจากไม่มศี รัทธาความเชื่อ ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ฟัง
ธรรมแล้วไม่เกิดศรัทธา เพราะเห็นว่าการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางลาภ
ยศสรรเสริญ เป็ นทางทีน่ าํ ไปสู่ความสุข ก็จะไม่เชื่อทางทีไ่ ปสู่ความสุขทีแ่ ท้จริง ทีต่ อ้ ง
สละลาภยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย พวกนี้จะต้องเกิดแก่เจ็บตายไป
เรื่อยๆ ไม่มวี นั สิ้นสุด
พระพุทธเจ้าจึงทรงเล็งพระธรรมคําสอน ไปสู่บวั เหนือนํา้ ก่อน ทรงแสดงธรรมโปรดพวก
นักบวชก่อน ในแต่ละครัง้ ทีท่ รงแสดงธรรม จะปรากฏมีผูบ้ รรลุเป็ นพระอรหันต์กนั เป็ น
จํานวนมาก เพียงระยะเวลา ๗ เดือนแรก คือหลังจากทีท่ รงแสดงพระธรรมครัง้ แรกใน
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วันเพ็ญเดือน ๘ มาจนถึงวันเพ็ญเดือน ๓ ในปี ต่อมา ก็เป็ นเวลา ๗ เดือน ก็ปรากฏมี
พระอรหันตสาวกอย่างน้อยก็ ๑๒๕๐ รู ป ทีไ่ ด้เดินทางมาจากทิศทางต่างๆโดยไม่ได้นดั
หมายกัน มาเฝ้ าพระพุทธเจ้า ด้วยความรําลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า และอาจจะมี
มากกว่านัน้ ทีไ่ ม่ได้มาร่วม เพราะอาจจะอยูไ่ กล เพราะหลังจากทีไ่ ด้บรรลุเป็ นพระอรหันต์
กันแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสให้ไปกันคนละทิศคนละทาง เพือ่ จะได้เผยแผ่พระธรรม
คําสอนให้ไปได้อย่างกว้างขวาง ไม่ให้ไปด้วยกัน ให้แยกกันไป เพราะจะทําประโยชน์ได้
มากกว่า นี่ก็คอื พระคุณของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ าํ ให้เกิดพระอริยสงฆ์
สาวก เป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ มาจนถึงปัจจุบนั นี้ เพราะมีผูส้ นใจศึกษาสนใจปฏิบตั ิ ด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความอดทน ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ จึงได้
บรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ เพราะการบรรลุธรรมไม่จาํ เป็ นต้องฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ถึง
จะสามารถบรรลุได้ จริงอยู่การได้ฟงั ธรรมจากพระพุทธเจ้า ย่อมมีความแตกต่างกับการ
ฟังธรรมจากพระสาวก เนื่องจากพระปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้ามีมากกว่าพระสาวก
ทรงรู้วา่ ควรแสดงธรรมอย่างไรชนิดไหนให้แก่ผูฟ้ งั เพราะทรงรู้จริตของผู ้ฟัง รู้ภูมจิ ติ ภูมิ
ธรรมของผู ้ฟัง ว่าอยู่ในระดับไหน ควรจะให้ธรรมชนิดไหน ถ้าเป็ นแพทย์เป็ นหมอ ก็รู้วา่
คนไข้เป็ นโรคชนิดไหน ควรให้ยาชนิดไหนรักษา
ไม่มอี ะไรในโลกนี้จะมีคุณค่าเท่ากับพระธรรมคําสอน ถ้าไม่มพี ระธรรมคําสอน ต่อให้
เป็ นมหาเศรษฐี เป็ นพระมหากษัตริย ์ ก็จะไม่สามารถอยู่เหนือความทุกข์ได้ หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ พอมีพระธรรมคําสอนแล้ว ไม่วา่ จะ
เป็ นใครก็ตาม เป็ นพระมหากษัตริยห์ รือเป็ นขอทาน ก็มโี อกาสทีจ่ ะหลุดพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิดได้ พระพุทธศาสนาจึงไม่เลือกชนชัน้ วรรณะ พระพุทธศาสนายินดีตอ้ นรับ
ทุกคนทีม่ ศี รัทธา ถ้ามีศรัทธาก็จะมีโอกาสมีสทิ ธิ์ ทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้หลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิดได้ ไม่วา่ จะเป็ นพระมหากษัตริย ์ เป็ นเศรษฐี หรือเป็ นขอทาน เวลาบวชแล้วก็อยู่
ในสถานภาพเดียวกัน คือเป็ นขอทาน การเป็ นเศรษฐีเป็ นพระมหากษัตริย ์ อาจจะเป็ น
อุปสรรคต่อการบวช มากกว่าการเป็ นขอทาน แต่การเป็ นขอทานก็ไม่ได้เป็ นเหตุทาํ ให้
บวชได้ คนขอทานทีไ่ ม่ได้บวชก็มมี ากมาย เศรษฐีทไ่ี ด้บวชก็มมี ากมาย กษัตริยท์ ไ่ี ด้บวช
ก็มเี หมือนกัน ถ้ามีศรัทธาไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็จะบวชได้ ถ้าเชื่อในพระธรรมคําสอน เชื่อว่า
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สามารถปฏิบตั ใิ ห้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้ เชื่อเท่านี้ก็พอแล้ว พอต่อการน้อม
เอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ
ในเบื้องต้นจึงต้องมีศรัทธาความเชื่อก่อน เชื่อในพระธรรมคําสอนทีท่ รงสอนให้ทาํ บุญละ
บาป ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ชําระความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ สละ
ความสุขทางลาภยศสรรเสริญ ทางรูปเสียงกลิน่ รส แล้วออกไปอยู่ตามสถานทีส่ งบสงัด
วิเวก อยู่ตามป่ าตามเขาบําเพ็ญเพียร เจริญสติ เจริญสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา
รักษาศีลให้บริสุทธิ์ นี่คอื ศรัทธาทีต่ อ้ งมี พอมีแล้วเราก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามศรัทธา ต้องสละ
สมบัติ สละลาภยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ปลีกวิเวกอยู่ตาม
สถานทีส่ งบสงัด ตัง้ อยู่ในศีลในธรรม เจริญสติตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ เพือ่
ควบคุมความคิดไม่ให้ฟ้ งุ ซ่าน ให้วา่ ง ให้จิตเย็นสบาย ไม่ลอยไปลอยมา ให้ตงั้ อยู่ใน
ปัจจุบนั แล้วก็ให้นงั ่ สมาธิหลับตา เพือ่ ทําให้จติ รวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ ให้เป็ น
อุเบกขา สักแต่วา่ รู้ เรียกว่าสมาธิ
สมาธิก็มี ๒ ลักษณะคือ สัมมาสมาธิกบั มิจฉาสมาธิ สัมมาสมาธิก็คอื จิตนิ่งสงบไม่มี
ความคิดปรุงแต่ง เป็ นอุเบกขาสักแต่วา่ รู้ ไม่มนี ิมติ ไม่มอี ะไรปรากฏให้รบั รู้ ถ้ามีนิมติ มี
อะไรปรากฏให้รับรู้ จะไม่ใช่สมั มาสมาธิ ไม่ควรปล่อยให้จติ ไปทางนัน้ ควรดึงกลับมา
ภาวนาต่อ จนกว่าจิตจะเข้าสู่ความสงบเป็ นอุเบกขา ถ้ามีการรับรู้นิมติ ต่างๆ ก็จะทําให้
เกิดกิเลสตัณหา เกิดความอยากติดตามนิมติ เวลานัง่ สมาธิแต่ละครัง้ ก็อยากจะเห็นนิมติ
เพราะมีความเพลิดเพลิน มีความสุข เหมือนได้ดูภาพยนตร์ แต่เป็ นความสุขทีไ่ ม่จรี งั
ถาวร สุขแต่เฉพาะเวลาทีไ่ ด้สมั ผัสได้รบั รู้ ถ้านัง่ แล้วไม่ได้เห็นก็จะหงุดหงิดใจ ไม่ใช่เป็ น
ทางไปสู่การดับทุกข์ เพราะการไปสู่การดับทุกข์น้ ี จะต้องหยุดความอยากต่างๆ จึงต้อง
เข้าไปในสมาธิทม่ี แี ต่ความว่าง เพราะจะทําให้ความอยากสงบตัวลงไป เวลาออกจาก
ความสงบทีไ่ ม่มนี ิมติ จิตจะมีพลังอุเบกขา คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลง แต่เป็ นอยู่ได้ไม่
นาน เป็ นเหมือนกับนํา้ ทีแ่ ช่ไว้ในตูเ้ ย็น เวลาเอาออกมาจากตูเ้ ย็นใหม่ๆก็จะเย็น ถ้าทิ้งไว้
สักระยะหนึ่ง ความเย็นก็จะค่อยๆหายไป ความเป็ นอุเบกขาของจิตทีไ่ ด้จากสมาธิก็
เช่นเดียวกัน เวลาออกจากสมาธิใหม่ๆก็จะมีความเย็น มีความเป็ นอุเบกขามาก พอได้
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สัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆ ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางความคิดปรุงแต่ง อุเบกขาก็จะค่อยๆ
จางหายไป ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ก็จะมีกาํ ลังเพิม่ มากขึ้น
ตามลําดับ
ถ้าทําสมาธิจนชํานาญแล้ว เข้าออกสมาธิได้อย่างง่ายดายแล้ว เวลาออกจากสมาธิก็ควร
เจริญปัญญา อย่าคิดไปในทางกิเลส ดึงความคิดปรุงแต่งให้คดิ ไปในทางธรรมะ คิดไป
ในทางอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่วา่ จะเห็นอะไร ได้ยนิ อะไร สัมผัสรับรู้เรื่องอะไร ให้
พิจารณาว่าเป็ นไตรลักษณ์ ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปติดไปอยาก ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่
ของเรา เราไม่สามารถสังให้
่ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ได้ ถ้าเห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์อยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ก็จะปล่อยวางอย่างต่อเนื่อง เห็นอะไรก็จะปล่อยวาง เห็นอะไรก็สกั แต่วา่ เห็น
ได้ยนิ อะไรก็สกั แต่วา่ ได้ยนิ ไม่มคี วามอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ถ้าต้องทําอะไรก็
ทําไป แต่ไม่ทาํ อย่างเอาเป็ นเอาตาย ทําได้ก็ดี ทําไม่ได้ก็ดี เช่นเสียงทีเ่ ป็ นปัญหาอยู่
ตอนนี้ ถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไป แก้ได้ก็ดี แก้ไม่ได้ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร ถ้ายังต้องดูแลจัดการ
กับสิง่ ต่างๆ ก็ตอ้ งให้อยู่ในกรอบของความเป็ นจริง ของความเป็ นไปได้ ไม่ใช่อยู่ในกรอบ
ของความเครียด ทําอะไรก็เครียดกับสิง่ ทีท่ าํ นัน่ แสดงว่ามีความอยากเกินความเป็ นจริง
พอความอยากไม่ตรงกับความเป็ นจริง ไม่ได้ดงั ใจ ก็เกิดความเครียดขึ้นมา เป็ นความ
ทุกข์ จะทําอะไรจะอยากได้อะไร ก็ทาํ ไปได้ แต่อย่าไปเอาเป็ นเอาตาย คิดว่าเป็ นของเล่น
ของทุกอย่างในโลกนี้เป็ นเหมือนของเล่น ไม่ใช่ของจริง ตายไปก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้
ทําให้ดที ส่ี ุดเท่าทีจ่ ะทําได้ ส่วนผลจะเป็ นอย่างไรก็ยนิ ดีตามทีป่ รากฏ อย่างนี้ก็จะไม่ทกุ ข์
ไม่เป็ นสมุทยั คืออยากจนเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา กินไม่ได้นอนไม่หลับ กระวนกระวาย
กระสับกระส่าย วิตกกังวลว้าวุน่ ขุน่ มัว อย่างนี้ถงึ จะเป็ นสมุทยั
ต้องใช้ปญั ญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ จะพิจารณากับสิง่ ทีป่ รากฏให้รบั รู้ เช่นรู ปเสียงกลิน่ รส
ก็ได้ หรือจะพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆทีจ่ ะต้องเกิดขึ้นในภายภาคหน้าก็ได้ เช่นการ
พลัดพรากจากสิง่ ต่างๆไป ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งพลัดพรากจากบุคคลต่างๆ จากสิง่ ต่างๆไป
ไปทีละคนสองคน ไปทีละอย่างสองอย่าง ในทีส่ ุดก็ตอ้ งพลัดพรากจากร่างกาย ทีไ่ ปยึด
ไปติดว่าเป็ นตัวเราของเรา ต้องพิจารณาอยูเ่ นืองๆ ไม่ให้ลมื ว่าสิง่ เหล่านี้ไม่ใช่ของเรา เป็ น
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เหมือนของทีย่ มื มา ต้องคืนเจ้าของไป สักวันหนึ่งเจ้าของจะมาขอคืนไป ถ้าไม่ลมื ก็จะไม่
หลงยึดติด ไม่อยากให้อยู่ไปตลอด พอถึงเวลาทีเ่ จ้าของมาทวงคืน ก็คนื ไปได้อย่างสบาย
ใจ ไม่เศร้าโศกเสียใจ อาลัยอาวรณ์ ถ้าพิจารณาไปได้สกั ระยะหนึ่งแล้ว กําลังของ
อุเบกขาจะหมดไป ก็จะมีกเิ ลสตัณหาออกมาก่อกวน มาสร้างอารมณ์ว ้าวุน่ ขุน่ มัวให้
เกิดขึ้น ก็ควรหยุดการพิจารณา แล้วกลับเข้าไปในความสงบ กลับไปนัง่ สมาธิทาํ ใจให้
สงบให้เป็ นอุเบกขา ถ้าเป็ นนํา้ ก็เอากลับเข้าไปแช่ในตูเ้ ย็น พอนํา้ หายเย็นแล้วก็เอากลับ
เข้าไปแช่ในตูเ้ ย็น ให้เย็นเต็มทีแ่ ล้วค่อยเอาออกมาใหม่ พอจิตได้พกั เต็มทีแ่ ล้วก็จะถอน
ออกมาเอง เป็ นอุเบกขาเต็มทีแ่ ล้ว ก็พร้อมจะพิจารณาความจริงต่อไป
ความจริงก็คอื อนิจจังทุกขังอนัตตา ในสภาวธรรมทัง้ หลาย ขันธ์ ๕ ก็เป็ นสภาวธรรม รู ป
ก็คอื ร่างกาย เวทนาก็คอื ความรู้สกึ สัญญาก็คอื ความจําได้หมายรู้ สังขารก็คอื ความคิด
ปรุงแต่ง วิญญาณก็คอื การรับรู้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีม่ าสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้น
กาย ธรรมเหล่านี้ก็เกิดดับๆ เวทนาก็เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา สุขบ้างทุกข์บา้ งไม่สุขไม่ทกุ ข์
บ้าง สลับกันไป สัญญาก็จาํ ได้แล้วก็หายไป เห็นภาพแล้วก็จาํ ว่าเป็ นใคร จําเสร็จแล้วก็
หายไป ได้ยนิ เสียงก็จาํ ว่าเสียงนี้เป็ นเสียงของใคร มีความหมายว่าอย่างไร แล้วก็หายไป
สังขารก็ปรุงแต่งไป คิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ คิดแล้วก็ดบั ไปหายไป แล้วก็คดิ เรื่องใหม่ต่อ
วิญญาณก็รบั รู้รูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ ทีม่ าสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกาย รับรู้แล้วก็ดบั ไป นี่
คือนามขันธ์ทงั้ ๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีการเกิดดับๆ ถ้าไม่ไปยุ่งกับเขา
ก็จะไม่เป็ นปัญหา ถ้าอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมา เช่นเวลา
เกิดความเจ็บก็อยากจะให้หายเจ็บ ก็จะสร้างความทุกข์ข้นึ มาในใจ ทีร่ ุนแรงกว่าความ
เจ็บของเวทนา เช่นเวลานัง่ แล้วเจ็บ ร่างกายเจ็บเรียกว่าทุกขเวทนา ถ้าอยากให้
ทุกขเวทนาหาย ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง เป็ นทุกข์ในอริยสัจ ๔ ทุกข์ทเ่ี กิด
จากความอยาก อยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป
ความทุกข์ในใจนี้ รุนแรงกว่าความทุกข์ของเวทนาหลายร้อยเท่าด้วยกัน ทีท่ นกันไม่ได้
ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกาย คือทุกขเวทนา ทุกข์ในอริยสัจ ๔ ต่างหากทีท่ นไม่ได้ ทุกข์ท่ี
เกิดจากสมุทยั ความอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป ถ้าควบคุมใจไม่ให้ผลิตความอยากได้
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ให้ใจรับรู้เฉยๆ เป็ นอุเบกขา ก็จะไม่มที กุ ข์ทางใจ ทุกข์ในอริยสัจจะไม่ปรากฏขึ้นมา จะ
สบายใจ จะนัง่ ได้อย่างสบาย ร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไป วิธีทจ่ี ะทําให้ใจเป็ น
อุเบกขา ในระหว่างทีเ่ กิดทุกขเวทนา ก็มสี องวิธีคอื ๑. วิธีของสมาธิ ๒. วิธีของปัญญา
วิธีของสมาธิก็ใช้คาํ บริกรรม ควบคุมสังขารความคิดปรุงแต่ง ไม่ให้ผลิตสมุทยั ออกมา
คือความอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป หรืออยากจะลุกขึ้นเปลีย่ นอิริยาบถ อยากจะหนีจาก
ทุกขเวทนาไป ควบคุมสังขารความคิดปรุงแต่งด้วยการบริกรรมพุทโธๆไป หรือจะสวด
มนต์ไปก็ได้ ท่องอาการ ๓๒ ไปก็ได้ แล้วแต่จะถนัดกับวิธีใดก็ใช้ไป จะนับ ๑-๒-๓ ไปก็
ได้ ทําอย่างไรก็ได้ทจ่ี ะทําให้สงั ขารไม่ปรุงแต่งไปในทางสมุทยั คือความอยากให้ความ
เจ็บหายไป
อย่างเวลานัง่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เวลาแสดงธรรมนี้ ก็มคี วามเจ็บ แต่ใจไม่ได้อยู่กบั ความ
เจ็บของร่างกาย ผูแ้ สดงก็อยู่กบั การแสดง ผูฟ้ งั ก็อยู่กบั การฟัง ก็จะสามารถนัง่ ได้โดยไม่
รู้สกึ เจ็บมาก รู้วา่ เจ็บ แต่ก็พอทนได้ เพราะสังขารไม่มเี วลาผลิตสมุทยั คือความอยากให้
เวทนาหายไปนี้เอง ถ้าไม่ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ไม่ได้แสดงธรรม นัง่ อยู่เฉยๆเดีย๋ วเดียวก็
ต้องขยับแล้ว เพราะสังขารจะผลิตสมุทยั ออกมาอยู่เรื่อยๆ ไม่อยากสัมผัสกับความเจ็บ
อย่างนี้ก็ตอ้ งใช้การบริกรรมเพือ่ ให้ใจมีอะไรทํา หรือนัง่ ฟังธรรมไป ก็จะนัง่ ได้นาน จะไม่
รู้สกึ เจ็บมาก เพราะใจไม่ไปรับรู้ความเจ็บของร่างกาย ใจรับรู้กบั เสียงธรรมทีม่ าสัมผัส
แล้วพิจารณาตาม ใจก็เลยสงบเป็ นอุเบกขา ไม่ทกุ ข์กบั ความเจ็บของร่างกาย ถ้าไม่ได้ฟงั
ธรรมก็ตอ้ งใช้การบริกรรมหรือใช้การสวดมนต์ คาถาไหนก็ได้ เป็ นอุบาย คาถาไหนก็มี
ผลเหมือนกัน คือทําให้ใจเป็ นอุเบกขาเหมือนกัน เมือ่ มีงานให้สงั ขารทํา สังขารก็จะไม่
สามารถผลิตสมุทยั ผลิตความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไป ก็จะสามารถนัง่ อยู่
ได้ และเข้าสู่ความสงบได้ ผ่านความเจ็บของร่างกายไปได้ ด้วยอํานาจของการบริกรรม
พุทโธ หรือการสวดมนต์ นี่ก็เป็ นวิธีท่ี ๑ ทีจ่ ะทําให้ผ่านความเจ็บของร่างกายไปได้
เวลาเกิดความเจ็บของร่างกาย ไม่วา่ จะเจ็บในขณะทีน่ งั ่ สมาธิหรือเจ็บในขณะทีเ่ จ็บไข้ได้
ป่ วย ถ้ารู้จกั การภาวนา รู้จกั บริกรรมพุทโธ รู้จกั สวดมนต์ ก็สามารถผ่อนคลายความ
ทุกข์ทางใจได้ ความจริงเราไม่ได้ผ่อนคลายความเจ็บของร่างกาย แต่ผ่อนคลายความ
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เจ็บทางใจ สมมุตวิ า่ ความเจ็บมี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ความเจ็บ ๙๐ เปอร์เซ็นต์จะอยู่ทใ่ี จ
อีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์อยู่ทร่ี ่างกาย ถ้าภาวนาเป็ น บริกรรมพุทโธได้ สวดมนต์ได้ ความเจ็บ
๙๐ เปอร์เซ็นต์ก็จะหายไป เหลือความเจ็บเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ไม่เป็ นปัญหาเลย
เพราะกําจัดความเจ็บส่วนใหญ่ได้ดว้ ยวิธีของสมาธิ ถ้ามีสมาธิแล้วก็จะมีกาํ ลังรับรู้ความ
เจ็บของร่างกายได้ พอจะให้มเี วลาพิจารณา ดูความเจ็บของร่างกาย ว่าเป็ นไตรลักษณ์ได้
เป็ นสภาวธรรมทีเ่ กิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป เหมือนกับเสียงลมพัดทีเ่ รากําลังรับรู้อยู่น้ ี หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ รารับรู้ผา่ นทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นฝนตกแดดออกนี้เราก็รบั รู้ แต่
เราไม่ไปทุกข์กบั เขา เพราะรู้วา่ ไปห้ามเขาไม่ได้ ลมจะพัดก็หยุดลมไม่ได้ ฝนจะตกก็หยุด
ฝนไม่ได้ ฉันใด เวทนาก็เป็ นอย่างนัน้ เป็ นเหมือนลม เป็ นเหมือนฝนตก ห้ามเขาไม่ได้
พอปรากฏขึ้นมาถ้าเรารับรู้โดยไม่ผลิตสมุทยั คือความอยากให้เขาหยุด ให้เขาหายไป ใจ
ก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกาย
นี่คอื วิธีของปัญญา พิจารณาทุกขเวทนาว่าเป็ นไตรลักษณ์ เกิดๆดับๆ มาแล้วก็ไป ห้าม
เขาไม่ได้ แต่เราห้ามความทุกข์ภายในใจได้ ด้วยการใช้ปญั ญา ด้วยการหยุดความอยาก
ถ้าเห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ ห้ามเขาไม่ได้ ก็จะไม่อยากให้เขาหายไป พอไม่อยาก ความทุกข์
ใจ ทีแ่ รงกว่าความทุกข์ของร่างกายก็จะหายไป ทําให้สามารถรับรู้กบั ความทุกข์ของ
ร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะท้าน นี่คอื วิธีของปัญญา ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะพิจารณาได้
เพราะถ้าไม่มสี มาธิ เวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ก็จะเป็ นเหมือนไก่ตาแตกเลย ไม่มสี ติ
หลงเหลืออยู่เลย เพราะสมุทยั จะออกมาทํางานทันทีเลย อยากจะให้หาย อยากจะลุก
อยากจะเปลีย่ นอิริยาบถ จะคิดอย่างนี้อย่างเดียว จะไม่พจิ ารณาดู ว่าทุกขเวทนาก็ไม่
รุนแรง เป็ นเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ เอง ห้ามเวทนาไม่ได้ เป็ นเรื่องปกติของเวทนา ที่
จะต้องปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้ เหมือนกับฝนตกแดดออก ทีเ่ ราไม่สามารถไปห้ามเขาได้
แต่เราก็อยู่กบั เขาได้ ถ้าอยู่กบั ฝนตกแดดออกได้ฉนั ใด เราก็อยู่กบั ทุกขเวทนาได้ฉนั นัน้
เพราะเป็ นสภาวธรรมเหมือนกัน ฝนตกแดดออกเป็ นสภาวธรรมภายนอก ทุกขเวทนา
ทางร่างกายก็เป็ นสภาวธรรมภายในร่างกาย เป็ นสภาวธรรมเหมือนกัน เป็ นไตรลักษณ์
เหมือนกัน ถ้าอยากก็จะทุกข์เหมือนกัน ถ้าอยากให้ฝนตกก็จะทุกข์เหมือนกัน ถ้าอยาก
ให้เวทนาหายก็จะทุกข์เหมือนกัน ถ้าปล่อยวางได้ ก็จะไม่ทกุ ข์กบั ทุกขเวทนา ไม่ทกุ ข์กบั
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ฝนตก ทุกขเวทนาจะปรากฏก็ปล่อยปรากฏไป ฝนจะตกก็ปล่อยให้ตกไป นี่คอื วิธีของ
ปัญญา
ต้องใช้ปญั ญาเปรียบเทียบดู ของบางอย่างทําไมเราทนได้ ทําไมบางอย่างเราทนไม่ได้ ก็
เพราะว่าเราติดนิสยั เคยชอบอะไรก็ทนได้กบั สิง่ ทีเ่ ราชอบ สิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบจะทนไม่ได้ ก็
ต้องปรับใจของเรา อย่าไปไม่ชอบในสิง่ ทีก่ าํ ลังปรากฏขึ้น ให้ชอบในสิง่ ทีก่ าํ ลังปรากฏขึ้น
แล้วจะไม่ผดิ หวัง จะไม่เสียใจ จะไม่ทกุ ข์ใจ แต่อย่าไปชอบในสิง่ ทีผ่ ่านไปแล้ว เพราะถ้า
ไปชอบในสิง่ ทีผ่ ่านไปแล้ว ก็จะทําให้อาลัยอาวรณ์เสียดายอยากจะได้กลับคืนมา ให้ชอบ
ในสิง่ ทีป่ รากฏขึ้น และอย่าไปชอบในสิง่ ทีผ่ ่านไปแล้ว แล้วใจจะเป็ นอุเบกขาตลอดเวลา
จะอยู่อย่างสงบสุข จะไม่ทกุ ข์กบั สภาวธรรมทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นลาภยศสรรเสริญ รูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่วา่ จะเป็ นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่วา่ จะเป็ น
สภาวธรรมทีล่ ะเอียดทีป่ รากฏอยู่ภายในจิต ก็จะไม่เป็ นปัญหากับใจ ใจก็จะอยู่กบั สิง่
เหล่านี้เหมือนนํา้ บนใบบัว สัมผัสรับรู้แต่ไม่ซมึ ซาบ ไม่ยุ่งกัน เวทนาจะปรากฏก็ปล่อยให้
ปรากฏไป ใจจะไม่ไปจัดการกับเวทนา จะไม่อยากให้เวทนาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
เวทนาจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรก็รู้ทนั ว่าเป็ นไตรลักษณ์ เกิดขึ้นมาแล้วเดีย๋ วก็ดบั ไปผ่านไป
ไม่ตอ้ งทําอะไร ให้สกั แต่วา่ รู้เท่านัน้ ถ้าสามารถควบคุมใจสอนใจ ให้สกั แต่วา่ รู้ได้
ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ก็จะไม่มคี วามทุกข์ภายในใจตลอดเวลา นี่คอื วิธีของ
ปัญญา ทีจ่ ะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวร
ถ้าใช้วธิ ีของสมาธิก็จะต้องแก้ไปเรื่อยๆ จะต้องบริกรรมพุทโธ จะต้องสวดมนต์ไป ถึงจะ
ดับความทุกข์ได้ เวลาปรากฏขึ้นมาใหม่ก็ตอ้ งแก้อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าแก้ดว้ ยปัญญาได้
แล้วก็จะไม่ตอ้ งแก้อกี ต่อไป จะเพียงแต่สกั แต่วา่ รู้เท่านัน้ รู้วา่ ทุกขเวทนาปรากฏขึ้น
มาแล้ว เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เหมือนฝนตกแดดออก ตราบใดทีย่ งั มีร่างกายนี้
อยู่ ตราบนัน้ ก็ยงั ต้องมีความเจ็บของร่างกายอยู่เสมอ จนกว่าร่างกายนี้จะหมดสภาพไป
หลังจากนัน้ แล้วก็สบาย ภารา หะเว ปัญจักขันธา ขันธ์ ๕ เป็ นภาระหนักอย่างยิง่ เป็ น
กองทุกข์น้ เี อง อุปาทานในขันธ์ ๕ ก็คอื ความทุกข์ ถ้าไม่มอี ปุ าทาน ปล่อยวาง สักแต่วา่ รู้
ขันธ์ ๕ ก็จะไม่เป็ นกองทุกข์ แต่ยงั ต้องสัมผัสรับรู้กบั การเจริญการเสือ่ มของขันธ์ ๕ อยู่
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แต่จะเป็ นการสัมผัสรับรู้แบบนํา้ บนใบบัว ไม่ใช่สมั ผัสรับรู้แบบนํา้ บนกระดาษซับ ทีเ่ วลา
สัมผัสกับนํา้ จะดูดนํา้ ไปหมดเลย ฉันใดใจของผูท้ ย่ี งั ไม่มสี ติสมาธิปญั ญา เวลาสัมผัส
รับรู้กบั สภาวธรรมก็จะซึมซับไปหมดเลย เป็ นของเราเป็ นตัวเรา อยากจะให้เป็ นอย่างนัน้
เป็ นอย่างนี้ทนั ทีเลย
นี่คอื ความแตกต่างระหว่างจิตทีห่ ลุดพ้นแล้ว กับจิตทีย่ งั ไม่หลุดพ้น คือเป็ นใบบัวหรือ
เป็ นกระดาษซับ ผูท้ ห่ี ลุดพ้นแล้วก็เป็ นใบบัว ถึงแม้จะสัมผัสนํา้ มากน้อยเพียงไร ก็ไม่ซมึ
ซับเข้าไปในใบบัว แต่กระดาษซับนี่ ไม่วา่ นํา้ จะมากหรือน้อยก็จะซึมซับเข้าไปหมดเลย
ทุกข์มากน้อยเพียงไรก็จะแบกเต็มทีเ่ ลย นี่คอื ใจของผูท้ ย่ี งั ไม่ได้รบั การชําระให้สะอาด
บริสุทธิ์ นี่คอื เหตุผลทีพ่ วกเราต้องมาชําระใจกัน มาภาวนากัน มาทนทุกข์ยากลําบากกับ
การอยู่ในสถานทีอ่ ตั คัดกัน ทีไ่ ม่มรี ูปเสียงกลิน่ รสทีเ่ คยให้ความสุขกับเรา มารักษาใจ มา
เข้าโรงพยาบาล แต่สมัยนี้โรงพยาบาลมักจะเป็ นเหมือนโรงแรมไปเสียแล้ว เพราะมีทกุ
อย่าง ดีกว่าอยู่ทบ่ี า้ นอีก มีตูเ้ ย็น มีโทรทัศน์ มีอะไรพร้อมไปหมด รักษาได้แต่ร่างกาย
แต่ใจกลับเอายาพิษมาให้ แทนทีใ่ จจะสบาย ใจกลับทุกข์มากขึ้น เพราะดูอะไรก็ไม่สนุก
ไม่เหมือนตอนทีห่ ายป่ วย ก็อยากจะให้หายเร็วๆ พอยิง่ อยากจะให้หายเร็วๆ ก็จะเกิด
ความทุกข์มากขึ้นไป ถ้าไม่หายก็จะยิง่ เครียดใหญ่ เพราะอยากจะดูหนังดูละครเรื่องนัน้
เรื่องนี้ ก็จะยิง่ ทุกข์มากขึ้นไป
อย่ามีสง่ิ อํานวยความสุขทางกิเลสตัณหาเลยจะดีกว่า สิง่ ทีใ่ ห้ความสุขกับใจก็คอื การ
ภาวนา การฟังเทศน์ฟงั ธรรมของครูบาอาจารย์ เพือ่ จะได้เตือนสติให้ภาวนา ให้พจิ ารณา
อนิจจังทุกขังอนัตตา จะได้รกั ษาใจควบคู่กบั การรักษากาย ไม่ใช่กายหายแต่ใจกลับแย่
ลง เพราะเกิดกิเลสตัณหามากขึ้น พอหายป่ วยก็อยากจะออกไปเทีย่ วมากขึ้น อยากจะ
กินอยากจะดืม่ มากขึ้น นี่คอื เหตุผลของการศึกษาธรรมะ อ่านหนังสือธรรมะ ฟังเทศน์ฟงั
ธรรม เพราะจะได้รู้จกั วิธีดาํ เนินชีวติ ให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ถ้าไม่มี
ธรรมะเป็ นเครื่องนําทาง เราก็จะหลงทาง จะไม่มวี นั ไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่
พระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลายไปถึงกันได้เลย ต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
เป็ นผูน้ าํ ทาง ต้องศึกษาพระธรรมคําสอนอยู่อย่างต่อเนื่อง การฟังเทศน์ฟงั ธรรมนี้เป็ น
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มงคลอย่างยิง่ อย่างทีไ่ ด้ทรงแสดงไว้ในกาลามสูตร ขอให้พวกเราหมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรม
เพือ่ ให้เกิดศรัทธาความเชื่อ ให้มวี ริ ิยะความพากเพียร ทีจ่ ะปฏิบตั อิ ย่างสุดกําลัง แล้ว
ผลประโยชน์ทพ่ี ระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลายได้รบั ก็จะเป็ นผลประโยชน์ของพวก
เราต่อไป
คราวนี้ไม่ได้มาหลายคน แสดงว่าออกไปปฏิบตั กิ นั ส่วนพวกเรายังอยู่ในห้องเรียน ยัง
ปริยตั กิ นั อยู่ ปริยตั แิ ล้วก็ตอ้ งปฏิบตั ิ ถึงจะได้พบกับปฏิเวธ ปฏิเวธก็คอื สอบผ่าน ต้อง
เข้าห้องสอบ ถึงจะรู้วา่ สอบผ่านหรือไม่ ถ้าเรียนอย่างเดียวไม่สอบก็จะไม่ได้ใบประกาศฯ
ต้องเข้าห้องสอบถึงจะรู้วา่ ผ่านหรือไม่ ถ้าไม่ผ่านก็ตอ้ งกลับมาเรียนใหม่ เรียนเพิม่ ขึ้น
แสดงว่าทําการบ้านน้อยไป เรียนแบบเข้าหูซา้ ยออกหูขวา ไม่เข้าไปในใจ เพราะเวลาฟัง
ไม่มสี ติ ใจลอยไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ฟังอย่างนี้จะไม่ได้อรรถรส ไม่ได้รู้เหตุรู้ผลของ
ธรรม ก็จะเป็ นเหมือนทัพพีในหม้อแกง พระอานนท์ก็น่าสงสาร ฟังธรรมยีส่ บิ กว่าปี ไม่มี
โอกาสไปปฏิบตั ิ เพราะติดภาระอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้า เป็ นความเสียสละทีย่ ง่ิ ใหญ่ แต่
ท่านฟังด้วยจิตใจทีจ่ ดจ่อ จําพระธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงได้ทกุ กัณฑ์ เวลา
พระสงฆ์สงั คายนาพระไตรปิ ฎก ก็มพี ระอานนท์น่แี หละเป็ นผูแ้ สดงธรรม ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ได้ทรงแสดงไว้ ตอนทีจ่ ะรับใช้พระพุทธเจ้า พระอานนท์มเี งือ่ นไขอยู่หลายข้อด้วยกัน ข้อ
หนึ่งก็คอื
เวลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมทีไ่ หนแล้วพระอานนท์ไม่ได้ตามไปด้วย
กลับมาต้องแสดงให้พระอานนท์ฟงั นี่เป็ นค่าจ้างทีพ่ ระอานนท์เรียกร้องจากพระพุทธเจ้า
เป็ นค่าจ้างทีม่ คี ุณค่ายิง่ กว่าเงินทอง พอว่างจากภารกิจทีจ่ ะต้องอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้า
ท่านก็ใช้เวลาปฏิบตั เิ พียง ๓ เดือน ก็สามารถบรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้
นี่คอื ตัวอย่างให้เราเห็นชัดๆว่า ถ้าฟังเทศน์ฟงั ธรรมจนเข้าใจแล้ว นําไปปฏิบตั จิ ริงๆจังๆ
ก็จะใช้เวลาไม่นาน ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี ก็บรรลุได้ อย่างพระอานนท์ก็ ๓ เดือน พระ
โปฐิละก็ไม่ก่วี นั
ไปให้สามเณรเป็ นอาจารย์
ก่อนหน้านัน้ เวลาเจอพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า เธอเป็ นใบลานเปล่า ใบลานเปล่า บวชไปก็บวชไปเปล่าๆ ไม่ได้
ประโยชน์อะไรจากการบวช เรียนไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเรียน เพราะไม่นาํ เอา
ไปปฏิบตั ิ เจอพระพุทธเจ้าทีไรก็โดนว่าอย่างนี้ทกุ ที ก็เลยต้องกระตือรือร้น ออกไปหา
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สํานักปฏิบตั หิ าอาจารย์สอน ก็ไปได้สาํ นักทีม่ แี ต่พระอรหันต์ทงั้ นัน้ แต่พระอาจารย์แต่ละ
องค์ก็ไม่ยอมสอน อ้างว่าพระโปฐิละเป็ นพระเถระ มีพรรษามากกว่า ไม่อยากจะสอนพระ
ผูใ้ หญ่ ก็เลยต้องไปขอสามเณรเป็ นอาจารย์ อาจจะเป็ นอุบายทดสอบจิตใจของพระโปฐิ
ละก็ได้ ว่าลดมานะทิฐขิ องตนได้หรือเปล่า ถือว่ามีพรรษาสูงได้เรียนมามาก ก็เลยต้องให้
สามเณรเป็ นอาจารย์ ตอนต้นสามเณรก็ทาํ ท่าจะไม่รบั ไปสอน พระเถระก็เลยพูด
คะยัน้ คะยอให้สามเณรรับ ตอนต้นสามเณรก็ยงั ไม่สอน ยังไม่รู้วา่ จะเชื่อฟังหรือเปล่า
ต้องเอามาใช้ให้ทาํ อะไรต่างๆ จนมันใจว่
่ าเชื่อฟังแล้ว ให้ทาํ อะไรก็ทาํ ตาม ให้ลยุ ลงไปใน
นํา้ ไปหยิบของ พอลงไปเปี ยกครึ่งตัวก็บอกไม่เอาแล้ว เปลีย่ นใจ จะดูวา่ มีความโกรธ
หรือไม่ ท่านก็ไม่มอี าการอะไรทัง้ นัน้ ทําด้วยความเคารพจริงๆ เชื่อฟังจริงๆ สามเณรจึง
สอนวิธีกาํ จัดกิเลสตัณหา ด้วยการปิ ดทวารทัง้ ๕ คือ ตาหูจมูกลิ้นกาย ให้มสี ติเฝ้ าดูอยู่ท่ี
ความคิด เจริญสติ ควบคุมความคิดให้จติ สงบเป็ นสมาธิ เวลากิเลสโผล่ออกมา ให้ตดั
ด้วยไตรลักษณ์ดว้ ยปัญญา พอเกิดตัณหาก็ตดั ด้วยไตรลักษณ์ ตัดด้วยปัญญา ไม่นานก็
บรรลุได้
ไม่ยากหรอก ถ้าเรียนกับคนทีร่ ู้จริงเห็นจริง แล้วตัง้ ใจปฏิบตั จิ ริง ต้องทุ่มเทชีวติ จิตใจ
ต้องไม่เอาอะไรเลยในโลกนี้ ทิ้งหมดเลย พุ่งไปทีธ่ รรมะอย่างเดียว ถ้ายังห่วงนัน่ ห่วงนี่
เสียดายสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็อย่าปฏิบตั ใิ ห้เสียเวลา ไปไม่รอด ต้องตัดหมดเลย ไปตัวเปล่าๆ ไม่
มีอะไรติดตัวไป ไปรับของใหม่ อย่าเอาของเก่าไปด้วย ต้องเทนํา้ ชากาแฟทีอ่ ยู่ในถ้วยทิ้ง
ไปให้หมดเลย เพือ่ รองรับนํา้ แห่งธรรม ถ้าใจยังยึดติดอยู่กบั ความสุขแบบเดิมๆอยู่ ยัง
ยึดติดกับลาภยศสรรเสริญ กับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะอยู่ ก็จะรับธรรมะเข้าไปสู่ใจ
ไม่ได้ อย่างเวลาบวชต้องลดมานะทิฐิ ไม่ว่าจะเป็ นใครก็ตาม บวชเป็ นพระบวชใหม่ก็ให้
อยู่ปลายแถว จะมีอายุ ๘๐ – ๙๐ ปี ก็อยู่ปลายแถว จะเป็ นพระเจ้าแผ่นดิน หรือเป็ นมหา
เศรษฐีก็อยู่ปลายแถว ให้ตดั ความเป็ นอะไรต่างๆทีเ่ คยเป็ นไปให้หมดเลย เวลาคนใหญ่
คนโตบวชมักจะขัดกับหลักธรรม ต้องมีบริวารรับใช้ ถ้าบวชแบบนี้ก็อย่าบวชให้เสียเวลา
ไม่เกิดประโยชน์ ต้องบวชเพือ่ ลดละมานะทิฐคิ วามถือตน ถือว่าตนเป็ นผูใ้ หญ่ ต้องมี
ผูร้ บั ใช้ ถือบาตรให้ ล้างบาตรให้ เช็ดถูกุฏใิ ห้ ทําตัวเป็ นเหมือนอาจารย์ ถ้าทําอย่างนี้ก็
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หลงทางแล้ว บวชปั๊บก็ตงั้ ตัวเป็ นอาจารย์เลย ยังไม่ได้พรรษาเลย ไปตัง้ สํานักเป็ น
อาจารย์แล้ว อย่างนี้ไม่ได้บวชเพือ่ ละกิเลส แต่บวชเพือ่ เสริมกิเลส
ถาม เพือ่ นทีไ่ ปผ่าหลังและต้องใส่ข ้อเทียมอีกสองอัน เขาค่อยยังชัว่ แล้ว ออกจาก
ไอซียูแล้วเจ้าค่ะ
ตอบ หมอสมัยนี้เก่ง แต่อย่าหวังอะไรกับร่างกายมากเลย ต้องเสือ่ มไปตามวาระ ไม่วา่
จะเป็ นของใคร ทําใจปล่อยวางร่างกายให้ได้จะดีกว่า เพราะสักวันหนึ่งก็ตอ้ งไป
เจอยกสุดท้าย ต้องโดนน็อคอยู่ดี ไม่โดนยกนี้ก็ตอ้ งโดนยกหน้า ถ้าปล่อยวาง
ร่างกายได้ก็จะไม่เป็ นปัญหา ยกไหนก็ได้ ยกนี้ก็ได้ ยกหน้าก็ได้ ใจไม่ได้เป็ น
อะไรไปกับร่างกาย ถ้าไม่อยากได้อะไร ไม่ตอ้ งมีร่างกายก็ได้ สิง่ ต่างๆในโลกนี้
เป็ นไตรลักษณ์ทงั้ นัน้ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา อยากได้ไปทําไม ได้แล้วก็ตอ้ ง
ทุกข์กบั สิง่ ทีไ่ ด้มา เพราะไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งพลัดพรากจากกันอยู่ดี ได้รถเบนซ์มา
ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดี ได้เงินร้อยล้านพันล้าน ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดี เอาไป
ทําไม เอาไปให้ทกุ ข์ไปเปล่าๆ เอาความสงบไปดีกว่า เอาความสบายใจไปดีกว่า
เอาความปล่อยวางไปดีกว่า ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆ ไม่อยากจะได้อะไร อันนี้
แหละเป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษสําหรับใจ ไม่ใช่มนี นั ่ มีน่แี ล้วจะดี อันนัน้ ดีสาํ หรับกิเลส เวลา
ได้อะไรมากิเลสจะดีอกดีใจ แล้วก็มาผลิตความทุกข์ให้กบั ใจ เพราะอยากให้อยู่
กับใจไปนานๆ อยากมีมากขึ้นไปอีก ไม่อยากให้มนี อ้ ยลงไป ก็จะกดดันจิตใจ ทํา
ให้เครียด ถ้าไม่อยากได้อะไร จะสบาย
ถาม ท่านมีผา้ ห่มใช้ไหมเจ้าคะ
ตอบ ผ้าห่มถือเป็ นผ้าบริวาร ถ้ามีคนถวายก็รบั เอาไว้ใช้ได้ แต่ไม่ให้ยดึ ติดว่าเป็ นผ้า
ครอง เป็ นผ้าเสริม ถ้าไม่มกี ็ไม่เป็ นไร เวลาไปไหนก็ไม่เอาติดตัวไป เอาแค่ผา้ ไตร
ไปก็พอ พระปฏิบตั ทิ ่านอยู่งา่ ย ไปไหนท่านจะมีเครื่องนอนเครื่องกินครบบริบูรณ์
มีบาตรใบหนึ่งก็เป็ นเครื่องกินแล้ว มีกลดมีมงก็
ุ ้ เป็ นบ้านของพระได้แล้ว ไปอยู่ท่ี
ไหนก็กางกลดกางมุง้ อยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ ผ้าห่มก็ใช้ผา้ ไตร ไปแบบนก ไปตัว
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เบาๆ ไปแบบสบาย ไม่ไปแบบพะรุงพะรัง เดินธุดงค์ไปไม่ได้ก่กี า้ วก็หมดแรง
สมัยก่อนท่านเดินธุดงค์จากอีสานไปเชียงใหม่ ไปตามหาหลวงปู่มนั ่ จากอุบลฯ
จากอุดรฯ ท่านก็เดินธุดงค์ไปกัน คํา่ ทีไ่ หนก็นอนทีน่ นั ่ เช้าบิณฑบาตเสร็จก็เดิน
ต่อ เดินจงกรมภาวนาไป ไม่คุยกัน ไม่เดินเหมือนพวกฆราวาสเดินกัน พระจะ
เดินเป็ นแถว เดินตามกันไป ต่างคนต่างเจริญสติไป ควบคุมความคิดไป ถ้าเข้าสู่
การปฏิบตั แิ ล้วจะมีความสุข ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะยาก ใจไม่ได้ทกุ ข์ไปกับความ
เหนื่อยยากของร่างกาย ใจอยู่กบั ธรรมมีความสงบมีความสุข สุขกว่าฆราวาสทีม่ ี
ความสุขทางร่างกาย แต่ใจเครียดกับเรื่องราวต่างๆ กินไม่ได้นอนไม่หลับ วิตก
กังวลวุน่ วายไปหมด นี่คอื ความแตกต่างกัน ฆราวาสจะทุกข์ทางใจสบายทางกาย
พระจะทุกข์ทางกายแต่สบายทางใจ ความทุกข์ทางกายจะบังคับให้สร้างทีพ่ ง่ึ ทาง
ใจ คือความสงบ สร้างความปล่อยวาง หยุดความอยาก ใจจึงจะมีความสุขได้
ความสุขทางร่างกายจะทําให้เกิดตัณหาความอยาก และอุปาทานความยึดติดเพิม่
มากขึ้น ยึดติดกับความสุขของร่างกาย อยากจะให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เวลา
เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็โกลาหลกันไปหมด วุน่ วายกันไปหมด เพราะไปยึดไปติด
กับร่างกาย ทีต่ อ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย นักบวชจะไม่ยดึ ติดกับร่างกาย เพราะรู้วา่
ร่างกายต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ก่อนทีร่ ่างกายจะแก่เจ็บตาย ก็เอามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่ เอามาใช้ปฏิบตั ธิ รรม เดินจงกรม นัง่ สมาธิ
พวกเราต้องพิจารณาดูนะ ว่ากําลังเดินไปทางไหน ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันแล้ว ก็
อย่าลืม ฟังแล้วต้องเอาไปคิดต่อ ถ้าคิดแล้วจะเกิดศรัทธาเกิดวิริยะขึ้นมา เป็ น
ธรรมทีส่ าํ คัญ ถ้าไม่มศี รัทธาไม่มวี ริ ิยะก็จะไม่สามารถออกปฏิบตั ไิ ด้ ศรัทธาเชื่อ
ว่าทางนี้แหละเป็ นทางทีด่ ที ส่ี ุด ถึงแม้จะทุกข์ยากลําบากทางร่างกาย แต่เป็ นทางที่
จะพาไปสู่ความสุขความสบายใจ เริ่มต้นก็จะทุกข์ยากลําบาก ต่อไปก็จะง่ายขึ้น
ไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะสบาย ตอนต้นคิดว่าทุกข์ยากลําบาก เช่นกินข้าวมื้อเดียว
อยู่แบบตามมีตามเกิด แต่พอทําไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดความเคยชิน ก็จะไม่รู้สกึ
ยากลําบาก กลับชอบเสียอีก เพราะสบายใจ ไม่วนุ่ วายไม่ยุ่งยาก สุขทางกายนี่
ต้องวุน่ วายกับเรื่องหลายอย่าง เรื่องบ้าน เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ สี ม่าน
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แอร์ ไฟฟ้ า นํา้ ประปา เวลาเสียชํารุด ก็ตอ้ งซ่อม นี่กาํ ลังไปผิดทาง ถ้าไปหา
ความสุขความสะดวกทางร่างกาย
พวกเราควรหาความสุขความสะดวกทางจิตใจ ด้วยการอยู่แบบสมถะเรียบง่าย
แล้วก็พยายามสร้างธรรมะขึ้นมาทุกเวลานาทีตงั้ แต่ต่นื จนหลับ เจริญสติอย่าง
ต่อเนื่อง ควบคุมจิตใจเหมือนเป็ นนักโทษ อย่าปล่อยให้ลอยไปทีอ่ น่ื ให้อยู่ใน
ปัจจุบนั ให้อยู่กบั ร่างกาย ถ้าร่างกายอยู่ตรงนี้ แต่ใจไปอยู่ทก่ี รุงเทพฯ แสดงว่า
ใจลอยไปแล้ว ไม่มสี ติแล้ว ร่างกายอยู่ตรงไหนใจก็ตอ้ งอยู่ตรงนัน้ ถ้าไม่อยู่กบั
ร่างกายก็ตอ้ งอยู่กบั พุทโธ บริกรรมพุทโธไป ให้พทุ โธเป็ นทีย่ ดึ เหนี่ยวใจ จะใช้
ธรรมบทไหนก็ได้ ใช้อานาปานสติก็ได้ ใช้อาการ ๓๒ ก็ได้ ต้องมีอะไรเป็ นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวของจิตใจ เพราะธรรมชาติของจิตใจชอบลอยไปตามอารมณ์ ชอบไป
อดีตชอบไปอนาคต ชอบไปหาคนนัน้ คนนี้ ชอบไปทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี ไม่ชอบอยู่ในปัจจุบนั
อยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนัน้
พอไปถึงตรงนัน้ ก็อยากจะกลับมาตรงนี้อกี
ธรรมชาติของกิเลสเป็ นอย่างนี้
บางทีเราต้องบังคับให้นงั ่ อยู่กบั ทีค่ รัง้ ละ ๔ - ๕ ชัว่ โมง ถ้ายังนัง่ แบบให้เจ็บเพือ่ สู ้
กับเวทนาของร่างกายไม่ได้ ก็นงั ่ แบบสบายๆไปก่อน นัง่ เก้าอี้ไป เวลาเจ็บจะขยับ
ก็ได้ แต่อย่าลุกอย่าไปทีอ่ น่ื ถ้าจะลุกก็ลกุ ขึ้นยืนตรงนัน้ พอหายเมือ่ ยก็กลับลงไป
นัง่ ใหม่ ทําแบบนี้ไปก่อนก็ได้ ต้องจํากัดบริเวณ อย่าให้กเิ ลสตัณหาสังให้
่ ไปตรง
โน้นมาตรงนี้ นัง่ ไปสัก ๕ - ๖ ชัว่ โมง เป็ นการต่อสูก้ บั กิเลสในระดับหนึ่ง ถ้าจะสู ้
อย่างสบายก็ตอ้ งเจริญสติ จะไม่ฟ้ งุ ซ่านไม่เครียด จะควบคุมความอยากได้ เช่น
บริกรรมพุทโธๆไป จะควบคุมความอยากไม่ให้เกิดขึ้นได้ พอไม่เกิดความอยาก
ก็จะสบาย สวดมนต์ไปก็ได้ แต่อย่าฟังเทศน์ฟงั ธรรม หรืออ่านหนังสือเพราะเป็ น
ของนอกกายนอกใจ ต้องเอาของในใจเป็ นเครื่องมือ ไม่พง่ึ สิง่ ภายนอก สรณะที่
แท้จริงต้องอยู่ในใจ ถ้าจะใช้ธรรมะก็ตอ้ งเอาธรรมะทีไ่ ด้ฟงั มาแล้วมาพิจารณา
อย่าไปเอาธรรมะภายนอก เวลาปฏิบตั จิ ะไม่เอาเลย เรื่องหนังสือเรื่องเทปนี้
นอกจากเวลาทีเ่ รากําหนดไว้ฟังธรรม ฟังเพือ่ เสริมความรู้เสริมทักษะนี้ทาํ ได้ แต่
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ในขณะทีป่ ฏิบตั จิ ริงๆ เวลาเข้าสนามสอบจริงๆ จะไม่เอาหนังสือเข้าไป ถ้าจะ
ทดสอบสมรรถภาพ ความรู้ความสามารถของเรา ว่าเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา เป็ นอัตตาหิ
อัตตโน นาโถได้หรือเปล่า
ต้องพยายามกําจัดความอยากต่างๆ ลองขังตัวเองในห้อง แล้วบังคับให้นงั ่ อยูบ่ น
เก้าอี้ ครัง้ ละ ๕ – ๖ ชัว่ โมง อย่าลุกขึ้น เอานํา้ เปล่าวางไว้ข ้างๆ ถ้าหิวนํา้ ก็ดม่ื
อย่าดืม่ นํา้ ทีม่ กี ลิน่ มีสมี รี ส เพราะเป็ นความอยากอีกแบบหนึ่ง ดืม่ เพือ่ ร่างกาย
เหมือนดืม่ ยารับประทานอาหารมื้อเดียวตอนเช้า แล้วนัง่ ให้ถงึ เย็นเลย มืด
เมือ่ ไหร่ค่อยลุก ถ้ายังไม่ตอ้ งเปิ ดไฟก็ยงั ไม่ลกุ ดูซวิ า่ จะทําได้ไหม เวลาความ
อยากหยุดดิ้นนี้ จะสบายใจโล่งใจ เหมือนบ่งหนามออกจากเท้า ใจจะเบาสบาย
สงบ ถึงแม้จะไม่สงบแบบรวม แต่สงบจากความดิ้นรนของกิเลสตัณหา ถึงรู้วา่ ที่
ทุกข์ก็เพราะกิเลสตัณหานี้เอง ดิ้นอยู่เรื่อยๆ เวลาดิ้นก็เหมือนหนามตําเท้า จะ
เจ็บทุกครัง้ ทีเ่ หยียบ ลองทําดู ไม่ยากหรอก นัง่ เฉยๆจะยากตรงไหน นัง่ ได้แล้ว
จะสบาย
ถาม ทีพ่ ระอาจารย์สอนนี่ค่อนข้างจะเข้มนะคะ
ตอบ เข้มอะไร นัง่ เฉยๆคนเดียวนี่เข้มแล้วหรือ
ถาม พระอาจารย์บอกว่าทานอาหารตอนเช้ามื้อเดียวก็พอ แล้วก็นงั ่ ถึงคํา่ เลย นี่เข้มนะ
คะ
ตอบ ลองดูสิ ร่างกายไม่ได้เจ็บตรงไหนเลย นัง่ อย่างสบาย ถ้าเมือ่ ยก็ยนื ได้ หายเมือ่ ย
ก็นงั ่ ต่อ แล้วจะเห็นการดิ้นของกิเลส จะเห็นเวลากิเลสสงบตัวลง จะสบายจะสุข
อย่างไร ถึงจะรู้วา่ ตัวเราเป็ นทาสของกิเลส ทุกครัง้ ทีก่ เิ ลสดิ้นนี่ ทําให้เราต้อง
ทรมานใจ เหมือนคนติดยาเสพติด เวลาอยากขึ้นมานี่ จะทรมานใจมาก อยาก
บุหรี่ อยากสุรา อยากไปเทีย่ ว อยากไปชอปปิ งก็แบบเดียวกัน พอไม่ได้ไปก็
หงุดหงิด ลองสูก้ บั กิเลสดู เอากิเลสให้ตายไปเลย กิเลสตายครัง้ หนึ่งแล้ว ต่อไป
กิเลสจะไม่ค่อยกล้า
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ถาม เวลานัง่ สมาธิจะติดฟังเทศน์ค่ะ นัง่ เองจะไม่สงบ จะฟุ้งซ่านค่ะ
ตอบ นัง่ สมาธิแล้วฟังเทศน์ไปก็ทาํ ได้ เป็ นเหมือนการทําการบ้าน สร้างพลังจิตขึ้นมา
ก่อน สร้างสมาธิข้นึ มาก่อน พอมีสมาธิแล้วค่อยนัง่ ต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา ตอนนัง่
ฟังเทศน์เป็ นการทําการบ้าน ยังไม่ได้เข้าห้องสอบ พอได้สมาธิแล้ว ก็เข้าห้องสอบ
สูก้ บั ความอยากทีจ่ ะไปตรงนัน้ มาตรงนี้ วันนี้ไม่ตอ้ งไปไหน ให้อยู่เฉยๆ อยู่จดุ
เดียว ดูวา่ จะอยู่ได้ไหม ถ้าอยู่ได้ก็แสดงว่ากิเลสตัณหาไม่ค่อยแรงไม่ค่อยมาก
พอควบคุมกิเลสได้ ถ้านัง่ ไม่ได้ก็แสดงว่ายังสูก้ เิ ลสไม่ได้ เพียงแต่คดิ ก็กลัวกิเลส
แล้วใช่ไหม
ถาม เวลานัง่ เฉยๆนี่ ถ้าจิตจะคิดโน่นคิดนี่ก็ปล่อยให้คดิ
ตอบ ถ้าปล่อยให้คดิ ก็ยง่ิ ฟุ้งซ่านใหญ่เลย
ถาม ต้องไม่คดิ
ตอบ ถ้าไม่คดิ ก็จะสบายเหมือนเปิ ดแอร์ ถ้าร้อนเราก็เปิ ดแอร์ เราก็พทุ โธๆไป
เหมือนกับเปิ ดแอร์ จะช่วยสกัดความคิดที่อยากจะลุกไปไหนมาไหน ถ้าทําไม่ได้
ก็ตอ้ งใช้ความอดทน จะยากมาก ถ้าพุทโธได้จะง่าย ความจริงไม่ได้พทุ โธไปทัง้
๖ ชัว่ โมงหรอก พุทโธไปสักระยะหนึ่ง พอรู้สกึ สบายก็หยุดได้ พอกลับมาคิดใหม่
อยากจะลุกขึ้น ก็พทุ โธใหม่ ก่อนจะเข้าห้องสอบควรจะมีสติสมาธิและปัญญาบ้าง
ถ้าไม่มกี ็จะไม่อยากเข้าห้องสอบ
ถาม ถ้าเกิดมันเริ่มง่วงละเจ้าคะ
ตอบ ก็ยนื
ถาม ถ้าหลับ
ตอบ ให้หลับทัง้ ยืน อย่านัง่ ควรอดอาหารด้วย จะได้ไม่งว่ ง
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ถาม เข้าห้องนํา้ ได้ไหมคะ
ตอบ ได้ พอเข้าเสร็จก็กลับมานัง่ ต่อ ห้ามไปทีอ่ น่ื
ถาม เวลาครูบาอาจารย์นงั ่ ตลอดรุ่งนี่ ท่านนัง่ ตลอดเลยหรือคะ
ตอบ ท่านนัง่ ขัดสมาธิ ไม่เปลีย่ นอิริยาบถเลย ท่านต้องการพบกับเวทนาขัน้ สูงสุด ถ้า
ผ่านขัน้ นัน้ ไปแล้ว เวลาจะตายจะไม่เดือดร้อน เพราะจะเจ็บขนาดไหนใจก็จะเป็ น
อุเบกขา ปล่อยวางได้ ไม่สะทกสะท้านกับความเจ็บ ต้องมีธรรมะแก่กล้าแล้ว มี
สติสมาธิปญั ญา ถึงจะพร้อมเข้าห้องสอบต่อสูก้ บั ทุกขเวทนา
ถาม ถ้านัง่ ตลอดรุ่งได้ แสดงว่าได้ฌาน ๔ ใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ เวลานัง่ ต่อสูก้ บั ทุกขเวทนาจะไม่เข้าสมาธิ ต้องการใช้ปญั ญา เวลาเจ็บจะไม่เข้าไป
ในสมาธิ จะใช้ปญั ญาวิเคราะห์ ให้เห็นว่าเป็ นเหมือนฝนตกแดดออก ไปสังไป
่
ห้ามทุกขเวทนาไม่ได้ ต้องอยู่กบั ทุกขเวทนาให้ได้ ใจไม่ผลิตความอยากให้
ทุกขเวทนาหายไป ไม่ผลิตความอยากลุกจากทีน่ งั ่ ไป ก็จะอยู่กบั ทุกขเวทนาได้
ปล่อยวางทุกขเวทนาได้ ต่างฝ่ ายต่างอยู่ ใจก็รบั รู้ไป ร่างกายก็นงั ่ เฉยๆ เวทนาจะ
แสดงตนอย่างไร ก็ปล่อยให้เขาแสดงไป ใจเหมือนคนดูละคร ร่างกายเป็ น
เหมือนเวทีละคร เวทนาเป็ นเหมือนตัวละคร ทุกขเวทนาก็คอื ตัวยักษ์ คนดูก็ตอ้ ง
ดูไป อย่าหลับตา อย่าหนี อย่าลุกไปเข้าห้องนํา้ เหมือนเวลาดูหนังผี พอผีออกมา
ก็กลัวหลับตาไม่อยากดู ต้องนัง่ ดูเฉยๆ ให้รู้วา่ เป็ นเพียงหนัง ทําอะไรคนดูไม่ได้
เวทนาก็เป็ นเหมือนหนัง ใจเป็ นเหมือนคนดู ร่างกายเป็ นเหมือนจอหนัง ให้รู้
อย่างนี้ ปล่อยจอหนังให้อยู่เฉยๆ ส่วนตัวแสดงคือเวทนา จะแสดงบททุกข์บทสุข
บทไม่ทกุ ข์ไม่สุข ก็ปล่อยให้แสดงไป ใจผูด้ ูผูร้ ู้ก็ดูไป สักแต่วา่ รู้ไป ปัญหาอยู่ท่ี
กิเลส ไม่ยอมให้สกั แต่วา่ รู้ กิเลสจะบอกว่าไม่เอาแล้ว เปลีย่ นอิริยาบถดีกว่า
ถาม อุเบกขานี้ไม่ใช่ฌาน ๔ ใช่ไหมเจ้าคะ
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ตอบ เวลาสงบจะไม่มใี ครมาบอกว่าเป็ นฌาน ๔ ฌาน ๓ ฌาน ๒ ให้รู้วา่ สงบเป็ น
อุเบกขาก็พอแล้ว ไม่ตอ้ งไปรู้วา่ อยู่ฌาน ๔ ฌาน ๓ ฌาน ๒ หรอก ให้รู้วา่ ใจสงบ
นิ่งเป็ นอุเบกขาก็ใช้ได้แล้ว จะลึกมากลึกน้อยก็อยู่ทก่ี าํ ลังของสติ ถ้าสติกาํ ลังมาก
ก็จะลงไปลึก พระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัตขิ องฌาน ๔ ว่าเป็ นสักแต่วา่ รู้ เป็ น
อุเบกขา เป็ นเอกัคคตารมณ์ ไม่ตอ้ งไปถึงขัน้ อรูปฌาน ขัน้ ฌาน ๔ ก็พอกับการ
พิจารณาทางปัญญา แต่เวลานัง่ สมาธิจะไม่รู้หรอกว่าเป็ นฌาน ๑ ฌาน ๒ หรือ
ฌาน ๓ จะรู้กต็ อ้ งมาวิเคราะห์ดูทหี ลัง มาดูคุณสมบัตขิ องฌานแต่ละขัน้ ขัน้ แรก
ก็มวี ติ กมีวจิ าร มีตรึกมีตรอง เช่นนัง่ ดูลมก็มกี ารตรึกตรอง รู้วา่ ลมเข้า รู้วา่ ลม
ออกนี่เป็ นการตรึกเป็ นการตรอง ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ อยู่กบั ลมอย่างเดียว ก็เป็ น
ฌาน ๑ พอสงบลงไปอีกก็จะมีปีติ ก็จะเป็ นฌาน ๒ พอสงบลงไปอีกก็จะมี
ความสุข ก็จะเป็ นฌาน ๓ จะสงบลึกเข้าไปตามลําดับ บางทีก็จะสงบแบบพรวด
พราด ถึงฌาน ๔ เลย บางทีจะค่อยๆเปลีย่ นจากฌาน ๑ ไปฌาน ๒ ไปฌาน ๓
ไปฌาน ๔ จะค่อยสงบไปทีละฌาน เหมือนเครื่องบินทีบ่ นิ ลดเพดานลงมา ค่อยๆ
ลดลงไปเรื่อยๆ ผลนี้เราไปบังคับไม่ได้ อยู่ทส่ี ติ อยู่ทภ่ี าวะจิต เวลารวมลงจะไม่
เหมือนกัน อยู่ทก่ี าํ ลังของสติ อย่าไปกังวลกับผล ให้เจริญเหตุคอื สติเป็ นหลัก ให้
อยู่กบั พุทโธอย่างเดียว หรืออยู่กบั ลมหายใจอย่างเดียว แล้วเหตุจะพาไปหาผล
เอง
เวลาสงบก็ไม่ตอ้ งทําอะไร ปล่อยให้สงบจนกว่าจะถอนออกมาเอง เวลาสงบไม่ใช่
เวลาพิจารณาปัญญา กําลังแช่นาํ้ ให้เย็น ทําจิตให้เป็ นอุเบกขาให้นานทีส่ ุด ยิง่ นาน
เท่าไรได้ยง่ิ ดี เวลาออกมาอุเบกขาก็จะอยู่ได้นาน จะพิจารณาทางปัญญาได้นาน
ถ้าเข้าห้องสอบก็จะสอบได้ ถ้าออกจากสมาธิมาแล้วยังไม่ลกุ ขึ้น จะนัง่ ต่อจน
ร่างกายเจ็บ ก็ใช้ปญั ญาพิจารณาปล่อยวางเลย ใช้ปญั ญาเพือ่ ปล่อยวางเวทนา ถ้า
หลบเข้าไปในสมาธิน่ีจะไม่ได้ปล่อยวาง แยกออกจากเวทนาชัว่ คราว ไม่รบั รู้
เวทนาชัว่ คราว ไม่ใช่เป็ นวิธีฆ่ากิเลส คือความอยากให้เวทนาหายไป จะฆ่ากิเลส
คือความอยากให้เวทนาหายไปได้ ต้องมีเวทนาเกิดขึ้นมา พอเกิดความอยากให้
เวทนาหายไป ก็ตอ้ งใช้ปญั ญามาหยุดความอยาก ให้ปล่อยวางเวทนา อย่าไป
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อยากให้เวทนาหายไป เวทนาจะอยู่ก็ปล่อยให้อยู่ไป เราเพียงแต่รบั รู้เวทนา
เหมือนดูละคร ผีออกมาก็ไม่ตอ้ งวิง่ หนี อย่าไปอยากให้ผหี ายไป
ถาม น้องคนหนึ่งเขาสงสัยว่า เวลาสวดมนต์ก็ยงั คิดเรื่องอืน่ ไปด้วยได้
ตอบ เพราะไม่มสี ติควบคุมให้อยู่กบั การสวดมนต์ ถ้าสติเป็ นเชือกก็เป็ นเชือกกล้วย
ผูกลิงไว้กับเสา ลิงกระตุกปั๊บก็ขาด ออกไปเพ่นพ่านต่อ ถ้าพุทโธแล้วไปคิดเรื่อง
นัน้ เรื่องนี้ดว้ ยแสดงว่าสติยงั อ่อนมาก ต้องไปอยู่ในทีน่ ่ากลัวจะอยู่กบั พุทโธอย่าง
เดียว เวลากลัวผีจะสวดมนต์อย่างเดียว ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ พระหรือนักปฏิบตั จิ งึ
มักไปหาทีน่ ่ากลัวอยู่ จะได้เจริญสติอย่างเต็มที่ คนเราเวลากลัวอะไรสุดขีดแล้ว
จะต้องหาอะไรเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ถ้าเป็ นชาวพุทธก็จะยึดพระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์ สมัยเด็กๆเคยไปอยู่ทเ่ี ปลีย่ วๆ เวลาจะนอนก็ได้ยนิ สียงก๊อกๆ ก็
กลัว ก็นึกขึ้นมาว่าสวดมนต์ดกี ว่า สวดอรหังสัมมาฯไป พอสวดไปแล้วเสียงนัน้ ก็
หายไป ไม่รู้เป็ นอุปาทานหรือเปล่า ไม่รู้วา่ เสียงเกิดขึ้นในใจแล้วไปคิดว่าอยู่ข ้าง
นอกหรือเปล่า พอสวดมนต์แล้วก็หายไป นอนได้ หลังจากนัน้ ก่อนนอนก็สวด
มนต์ทกุ คืน เห็นคุณค่าของการสวดมนต์ สวดมนต์แล้วนอนหลับสบาย คนเรา
ถ้าไม่จนตรอกก็จะไม่หาทีพ่ ง่ึ กัน การภาวนาในทีส่ ุขสบายปลอดภัยจะไม่ค่อย
ได้ผล เพราะจะไม่เอาจริงเอาจัง ไม่หาทีพ่ ง่ึ อย่างจริงๆจังๆ แต่พอไปอยู่ในที่
อันตรายทีน่ ่ากลัวจริงๆนี่ จะต้องหาทีพ่ ง่ึ เวลาเดินจะมีสติอยู่ทกุ ย่างก้าว
ถาม พรุ่งนี้จะไปวัด ถ้ามีเสียงกึก๊ ๆ จะทําอย่างไรดีคะ
ตอบ สวดมนต์ไป หรือพุทโธๆไป
ถาม บนเขานี้มพี ระกลัวกันหลายองค์ใช่ไหมคะ
ตอบ อยู่ได้คนื เดียวก็มี อยู่ไม่ได้ทงั้ คืนก็มี ทุ่มสองทุ่มก็ขอกลับ ควบคุมใจไม่ได้
ความกลัวอยู่ในใจเรา ใจผลิตขึ้นมาเอง ภายนอกไม่มอี ะไร ความกลัวไม่ได้อยู่
ข้างนอก อยู่ข ้างใน สิง่ ข้างนอกอาจจะน่ากลัว เพราะไม่เข้าใจความจริง ถ้าเข้าใจก็
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จะไม่มอี ะไรน่ากลัว นี่คอื อานิสงส์ของการปฏิบตั ธิ รรม จะทําให้ไม่กลัวกับสิง่
ต่างๆ ไม่กลัวความเจ็บ ไม่กลัวความแก่ ไม่กลัวความตาย ไม่กลัวคําดุด่าว่า
กล่าวติเตียน ใครจะด่าใครจะว่าก็ปล่อยเขาว่าไป เพราะไม่มคี วามอยากให้เขาชม
หรืออยากไม่ให้เขาด่า ใจเป็ นกลางอยู่ตลอดเวลา เป็ นอุเบกขา เฉย ปล่อยวาง ได้
ทัง้ นัน้ เหมือนฝนตกแดดออก พระอาทิตย์ข้นึ พระอาทิตย์ตก ทุกอย่างเป็ น
สภาวธรรมทัง้ นัน้ เราห้ามเขาไม่ได้ สัพเพ ธัมมา อนัตตา สังเขาไม่
่
ได้ ต้อง
เป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย เราเป็ นผูร้ ู้ก็รู้ไป เป็ นผูด้ ูละครดูภาพยนตร์ก็ดูไป ไป
เปลีย่ นบทภาพยนตร์ไม่ได้ ผูก้ าํ กับภาพยนตร์ก็คอื กรรม และเหตุปจั จัยต่างๆ ทํา
ให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมา เราเป็ นผูม้ าสัมผัสรับรู้กร็ ู้ไป เหมือนคนดู
ภาพยนตร์ ผูก้ าํ กับจะกํากับภาพยนตร์ให้ออกมาในรู ปแบบไหน ก็ตอ้ งดูไป จะ
ชอบหรือไม่ชอบก็ตอ้ งดูไป ถ้าไม่ชอบก็อย่าไปดู อย่ามาเกิด ถ้าไม่เกิดก็ไม่ตอ้ งดู
ไม่ตอ้ งรับรู้อะไรทัง้ นัน้ แต่พวกเราชอบดูกนั เหลือเกิน ก็เลยต้องกลับมาเกิดกัน
พอดูเรื่องทีไ่ ม่ชอบก็วุน่ วายใจทุกข์ใจขึ้นมา
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กัณฑ์ท่ี ๔๔๓

ปัญหาของพวกเรา
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ถ้าได้ศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม เวลามีปญั หาจะรู้จกั วิธีแก้ ปัญหาของพวกเราก็คือความไม่
สบายใจ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเกิดจากความอยากต่างๆ คือความอยากในรูปเสียง
กลิน่ รส ความอยากมีอยากเป็ น ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่วา่ จะเกิด
กับใครก็ตาม พระเจ้าแผ่นดินหรือขอทาน ก็จะไม่สบายใจเหมือนกันหมด เพราะการ
เป็ นพระเจ้าแผ่นดินหรือขอทาน ไม่สามารถป้ องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ จะไม่ให้เกิดขึ้นก็ตอ้ ง
หยุดความอยาก ต้องรู ว้ ่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากของเราเอง ต้องมี
เครื่องมือที่จะหยุดความอยาก เพราะความอยากเป็ นเหมือนรถทีก่ าํ ลังวิง่ อยู่ ถ้าอยาก
หยุดรถก็ตอ้ งมีเบรก ถ้าไม่มเี บรกก็จะหยุดไม่ได้ ถึงแม้จะรู้วา่ ไม่สบายใจเพราะความ
อยาก แต่ก็หยุดความอยากไม่ได้ เพราะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความอยาก พระพุทธเจ้า
จึงทรงประทานเครื่องมือให้กบั พวกเรา ตัง้ แต่ขนั้ อนุบาลขึ้นไปเลย ขัน้ ทานคือการให้
ขัน้ ศีลคือการรักษากายวาจา ไม่ให้ทาํ อะไรที่เกิดความเสียหายแก่ตนเองและแก่ผูอ้ น่ื
และขัน้ ภาวนาเป็ นขัน้ สูงสุด ก่อนที่จะไปถึงขัน้ ภาวนาได้ ต้องมีขน้ั ศีลสนับสนุ น ขัน้ ศีล
ก็ตอ้ งมีทานสนับสนุ น
ถ้ายังไม่ใจบุญ ยังโลภ ยังอยากได้เงินทองมากๆ ก็จะรักษาศีลยาก ถ้าใจบุญชอบให้
ชอบช่วยเหลือผูอ้ น่ื ก็จะรักษาศีลได้งา่ ย ใจจะสงบง่ายกว่า ไม่วนุ่ วาย จะสามารถภาวนา
ได้ การภาวนาจะให้ได้ผล ก็ตอ้ งไปอยู่ท่เี ปลี่ยว ที่สงบ ผูท้ ่ไี ม่มีศีลจะไม่กล้าไป จะ
หวาดระแวง หวาดกลัวกับภัยต่างๆ เพราะได้สร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้นัน่ เอง ผูท้ ่จี ะ
ภาวนาจึงต้องรักษาศีลให้บริสทุ ธิ์ ต้องรักษาศีล ๘ ที่จะช่วยตัดกําลังของกามตัณหาลง
คือความอยากในรูป เสียง กลิน่ รส ถ้าถือศีล ๘ ได้กจ็ ะไปอยู่ท่สี งบวิเวกได้ เพราะที่
สงบวิเวกจะไม่มรี ู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ แสง สี เสียง ทีเ่ คยให้ความสุขกับเรา ถ้า
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ไม่มกี าํ ลังรักษาศีล ๘ ก็จะอยู่ไม่ได้ จะหิวจะอยากกับรูป เสียง กลิน่ รส ต่างๆ ถ้า
รับประทานอาหารมื้อเดียวก็จะรู้สกึ ทรมาน ถ้าไม่มแี สง สี เสียง ให้เห็น ให้ดู ให้เสพ ให้
สัมผัส ก็จะหงุดหงิดรําคาญใจ เศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่ ถ้ารักษาศีล ๘ ได้ ก็จะทําให้
ความรู้สกึ ทีไ่ ม่ดตี ่างๆเหล่านี้เบาบางลงไป แต่ก็ไม่หมด จะต้องภาวนาด้วยถึงจะหายไป
หมด
การภาวนาขัน้ ต้นเรียกว่าสมถภาวนา ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่ อง ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ
ต้องควบคุมจิตไม่ให้คดิ ฟุ้งซ่าน ไม่ให้คดิ เรื่อยเปื่ อย ให้จติ ว่าง ให้สกั แต่วา่ รู้อยู่กบั การ
ทํางานของร่างกาย ร่างกายกําลังทําอะไรก็ให้เฝ้ าดูไป ให้อยู่กบั การทํางานของร่างกาย
อย่างเดียว ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆ ไม่ให้คดิ เรื่องคนนัน้ เรื่องคนนี้ เรื่องอดีตทีผ่ ่านมาแล้ว
เรื่องทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นในอนาคต ให้คดิ ให้รู้แต่เรื่องทีเ่ กิดขึ้นในปัจจุบนั เช่นกําลังเดินก็ให้รู้
ว่ากําลังเดิน กําลังยืน กําลังนัง่ กําลังดืม่ นํา้ กําลังทําอะไรก็ตาม ให้ใจจดจ่ออยู่กบั การ
ทํางานของร่างกาย อย่างนี้ เรียกว่ามีสติควบคุมความคิด พอมีเวลาว่างไม่ตอ้ งทําอะไร ก็
ควรนัง่ หลับตา แล้วก็ดูลมหายใจเข้าออก ถ้าไม่คดิ เรื่องอืน่ ดูแต่ลมหายใจตลอดเวลา
ไม่นานห้านาทีสบิ นาทีใจก็จะสงบ ความสงบก็มีสองลักษณะ สงบแบบพรวดพราดลงไป
ถึงฐานเลย หรือสงบแบบค่อยเป็ นค่อยไป เหมือนเปลีย่ นเกียร์รถ ค่อยๆสงบไปทีละขัน้
ทีละขัน้ ไป จะสงบแบบไหนก็ไม่เป็ นปัญหา
อย่าไปคาด อย่าไปกําหนดว่าจะต้องเป็ นแบบนัน้ เป็ นแบบนี้ เพราะการภาวนาในแต่ละ
ครัง้ นี้ มีเหตุมปี จั จัยทีไ่ ม่เหมือนกัน บางครัง้ มีปจั จัยทําให้รวมลงไปถึงฐานเลย บางครัง้ ก็
ค่อยเป็ นค่อยไป ได้ทงั้ สองแบบ เวลาใจสงบจะเบาอกเบาใจ เย็นสบาย มีความสุข ความ
อิม่ ไม่หวิ กับรู ป เสียง กลิน่ รส ไม่หวิ กับเรื่องราวต่างๆ ก็ควรปล่อยให้เป็ นอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ ให้นงั ่ ให้นานทีส่ ุด จนกว่าจะนัง่ ไม่ได้ค่อยลุกขึ้นมาเปลีย่ นอิริยาบถ ลุกขึ้นมาเดิน
จงกรม มาเจริญสติต่อ ถ้าต้องทํางานก็ทาํ เท่าทีจ่ าํ เป็ น งานภายนอก อย่าทํามาก
จนเกินไป เวลาอยู่กบั หลวงตานี้ท่านคอยเตือนคอยสอนอยู่เรื่อยๆว่า อย่าทํางานอย่าง
อืน่ นอกจากงานภาวนา งานภาวนานี้ เป็ นงานที่สาํ คัญที่สดุ งานรื้อภพ รื้อชาติ
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กรรมฐานแปลว่าที่ตง้ั ของงาน กรรมแปลว่างาน ฐานแปลว่าทีต่ งั้ กรรมฐานก็แปลว่า
ที่ตง้ั ของงาน เช่นอานาปานสติ จดจ่อดูลมหายใจเข้าออก กายคตาสติ จดจ่อดูการ
เคลือ่ นไหวของร่างกาย พุทธานุ สติ ก็คอื การบริกรรมพุทโธ กรรมฐานนี้มอี ยู่ ๔๐ ชนิด
ด้วยกัน ทีผ่ ูป้ ฏิบตั สิ ามารถเลือกใช้ได้ตามจริตของตน เหมือนกับรายการอาหาร เวลาไป
ร้านอาหาร ก็จะมีรายการอาหารให้เลือก อยากจะกินอาหารชนิดไหนก็เลือกเอาได้ นัก
ภาวนาก็มจี ริตมีความชอบไม่เหมือนกัน เคยทํามาในอดีตไม่เหมือนกัน ก็เลยต้องใช้
กรรมฐานที่เหมาะกับจริตของตน เหมาะกับภูมิธรรมภูมิจติ ของตน ทีไ่ ด้พฒั นามามาก
น้อยไม่เท่ากัน บางท่านก็ชอบเจริญมรณานุสติ พิจารณาดูซากศพ บางท่านก็ชอบ
พิจารณาอสุภะ พิจารณาปฏิกูล พิจารณาอาการต่างๆของร่างกาย เป็ นการเจริญสติ ถ้า
เกี่ยวกับร่างกาย ก็จะเป็ นเพื่อความสงบและปัญญา ถ้าบริกรรมพุทโธ ก็จะเป็ นเพือ่
ความสงบ เป็ นอารมณ์ของสมถะ
ถ้าเจริญมรณานุ สติ เจริญอสุภะ พิจารณาอาการ ๓๒ ก็จะเป็ นอารมณ์ของสมถะและ
วิปสั สนา จะใช้กรรมฐานอย่างไหนก็ได้ แล้วแต่จริต อย่าไปตามคนอืน่ เขาสอนตาม
แนวทางของเขา แต่อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ ต้องพิจารณาดูวา่ อันไหนเหมาะกับเรา ก็
ใช้อนั นัน้ ไป ข้อสําคัญต้องทําให้จติ รวมให้ได้ รวมเป็ นหนึ่ ง เป็ นอุเบกขา ว่าง ไม่มีอะไร
ไม่มีนิมิตต่างๆ ในเบื้องต้นถ้าปรากฏมีนมิ ติ ก็อย่าไปสนใจ นิมติ เป็ นเหมือนมีดหรืองู
หลวงตาท่านสอนในปัญญาอบรมสมาธิวา่ นิ มิตเป็ นเหมือนงูพษิ คนทีจ่ บั งูพษิ เป็ น ก็จะ
รีดพิษงูมาทํายาได้ ทําประโยชน์ได้ แต่คนทีจ่ บั งูไม่เป็ น ก็จะถูกงูกดั ตายได้ นักภาวนาใน
เบื้องต้นจึงไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องนิมติ เพราะยังไม่มคี วามสามารถเอาประโยชน์จากนิมติ
ได้ จะกลายเป็ นเครื่องมือของกิเลสไป จะทําให้หลงทาง เสียเวลา ไม่เกิดมรรคผล ได้
แค่นิมิต ได้แค่สมาธิ ไม่ได้อริยมรรคอริยผล ไม่ได้โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล
สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล
ไม่ได้พระนิพพาน ได้เพียงโลกียวิชชา ทีจ่ ะเป็ นเครื่องมือของกิเลสตัณหา
เช่นพระเทวทัตทีไ่ ด้สมาธิ ได้อทิ ธิฤทธิ์ แต่ไม่ได้เจริญปัญญา ไม่ได้พิจารณาอนิ จจัง ทุก
ขัง อนัตตา ไม่ได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตวั เราของเรา ทุก
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สิ่งทุกอย่างเป็ นทุกข์ ก็เลยหลงอยากจะเป็ นใหญ่เป็ นโต เกิดภวตัณหาขึ้นมา พอ
พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ ก็เกิดความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรม
พยายามปลงพระชนม์ถงึ ๓ ครัง้ แต่ไม่สามารถทําได้ ในทีส่ ุดก็ตอ้ งใช้เวรใช้กรรมของ
ตนไป แทนทีจ่ ะได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ในชาติน้ ี ก็ตอ้ งไปตกนรกอเวจีก่อน แล้วค่อย
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ จึงจะได้ตรัสรู้เป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้าต่อไป นี่คอื ผลทีเ่ กิด
จากการหลงทาง หลงไปยึดติดกับนิมติ ต่างๆ อิทธิฤทธิ์ต่างๆ จึงไม่ได้ภาวนาเพือ่ ทําใจให้
สงบนิ่ง ให้เป็ นอุเบกขา ให้มคี วามสุข ความสุขของสมาธิน่ี แหละที่จะทําให้ปล่อยวาง
ความสุขชนิ ดอืน่ ได้ ปล่อยวางความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กายได้ อยู่แบบขอทานได้
เช่นพระพุทธเจ้าก็เคยประทับอยู่ในวัง แต่พระองค์ทรงมีสมาธิ จิตสงบ พระองค์จงึ ไม่
เสียดายกับพระราชทรัพย์ ไม่เสียดายกับพระราชฐานะ กับการเป็ นพระราชโอรส จึงทรง
เสด็จออกจากวังได้อย่างง่ายดาย และปฏิบตั จิ นตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ เพราะไม่
ทรงหลงกับอิทธิฤทธิ์นิมติ ต่างๆ ทรงรู้วา่ ไม่ได้เป็ นทางทีไ่ ปสู่ความดับทุกข์ ทรงมุง่ ไปที่
การเจริญวิปสั สนาภาวนา จนเห็นพระอริยสัจ ๔ เห็นไตรลักษณ์ เห็นอนิจจัง เห็น
อนัตตา เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากต่างๆ เห็นเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ ก็
คือสติ สมาธิ ปัญญา ปัญญาจะเกิดได้ ก็ตอ้ งมีสมาธิ ที่สงบ ที่น่ิ ง ที่ว่าง ที่เป็ นอุเบกขา
ไม่เช่นนัน้ เวลาออกจากสมาธิจะไม่มกี าํ ลังอุเบกขา สมาธิทม่ี นี ิมติ มีฤทธิ์น้ ี จะไม่มอี เุ บกขา
ออกมาแล้วก็จะถูกกิเลสเอาไปใช้สอย ตามอํานาจของกิเลส
ถ้าเป็ นสมาธิทว่ี า่ ง ทีส่ งบ เป็ นอุเบกขา เวลาออกมาก็ยงั ว่างยังสงบอยู่ระยะหนึ่ง แล้วก็จะ
ค่อยๆจางไป เหมือนกับนํา้ ทีแ่ ช่ไว้ในตูเ้ ย็น เวลาเอาออกมาดืม่ ก็ยงั เย็นอยู่ ถ้าทิ้งไว้สัก
ระยะหนึ่งก็จะค่อยๆหายเย็นไป ถ้าอยากจะให้นาํ้ เย็นอีก ก็ตอ้ งเอากลับเข้าไปแช่ในตูเ้ ย็น
ต่อ ตอนออกจากสมาธิใหม่ๆ ใจจะเย็น สงบ ว่าง เป็ นอุเบกขา สามารถพิจารณาปัญญา
ได้ ไม่มอี ารมณ์มารบกวน กิเลสไม่มกี าํ ลัง จะพิจารณาอสุภะก็พจิ ารณาได้ พิจารณา
ความตายก็พจิ ารณาได้ พิจารณาอนิจจังความไม่เทีย่ งก็พจิ ารณาได้ พิจารณาเกิด แก่
เจ็บ ตาย พิจารณาดิน นํา้ ลม ไฟ พิจารณาอาการ ๓๒ ก็พจิ ารณาได้ระยะหนึ่ง พอเกิด
อารมณ์ต่างๆขึ้นมา ก็หมายความว่ากําลังของสมาธิ กําลังของอุเบกขาหมดแล้ว กิเลส
ออกมาก่อกวน มาหลอกให้ไปคิดเรื่องอืน่ แล้ว ตอนนัน้ ก็ตอ้ งหยุดคิด แล้วกลับไปใน
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สมาธิใหม่ เข้าไปทําจิตให้สงบ ให้เย็น ให้เป็ นอุเบกขาใหม่ พอพักได้เต็มทีแ่ ล้วจิตก็จะ
ถอนออกมาเอง
นี่คอื การเจริญมรรคผลนิ พพาน ต้องมีทง้ั สมถะ มีทง้ั วิปสั สนาสลับกันทํางาน ไม่ทาํ
อย่างอืน่ ทําเพียงสองอย่างนี้ ต้องอยู่คนเดียว ปลีกวิเวก เดินจงกรม นัง่ สมาธิ เวลาเดิน
จงกรมก็พจิ ารณาไป ถ้าชํานาญในสมาธิแล้ว เข้าออกสมาธิได้ตามทีต่ อ้ งการแล้ว ถ้ายัง
ไม่ชาํ นาญก็อย่าเพิง่ พิจารณา ควรควบคุมจิตไม่ให้คดิ อะไร ให้วา่ งอยู่เรื่อยๆ ให้สงบ ให้
สักแต่วา่ รู้ เจริญสติให้มากก่อน จนเข้าออกสมาธิได้อย่างง่ายดาย อย่างรวดเร็ว
อยากจะเข้าเมือ่ ไหร่ก็เข้าได้ทนั ทีเลย กําหนดเพียง ๒ - ๓ นาทีก็สงบ ไม่เข้าสมาธิแบบ
เข็นครกขึ้นภูเขา ทําให้ชาํ นาญก่อน ทําสมาธิให้แน่นเหมือนหินก่อน แล้วค่อยออกทาง
ปัญญา ถ้ามีสมาธิแบบเป็ นหินแล้ว เวลาออกทางปัญญาจะได้ผลเร็ว พอเห็นไตร
ลักษณ์กจ็ ะปล่อยวางทันที ละความอยากทันที จะไม่ทกุ ข์กบั เรื่องอะไร เพราะจะรู ท้ นั ที
พอใจกระเพื่อมขึ้นมาก็จะหยุดทันที
ขัน้ ต้นต้องพิจารณาร่างกายก่อน ให้ปล่อยวางในทุกรู ปแบบ ปล่อยวางว่าเป็ นตัวเราของ
เรา ให้เห็นว่าเป็ นเพียงธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เวลาตายไปก็กลายเป็ นธาตุ ๔ ไป
กลายเป็ นขี้เถ้าเป็ นเศษกระดูกไป ธรรมชาติเขาเล่นกลหลอกพวกเรา แต่เราไม่รู้กนั เรา
คิดว่าเป็ นตัวเราของเรา ความจริงมันเป็ นธรรมชาติ เป็ นธาตุ ๔ มารวมตัวกัน ก่อร่ าง
สร้างตัวขึ้นมา เป็ นอาการ ๓๒ เป็ นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ใน
กระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเก่า เยือ่ ใน
สมองศีรษะ นํา้ ดี นํา้ เสลด นํา้ เหลือง นํา้ เลือด นํา้ เหงือ่ นํา้ มันข้น นํา้ ตา นํา้ มันเหลว
นํา้ ลาย นํา้ ไขข้อ นํา้ มูตร ร่างกายเป็ นเหมือนถุงใส่ขยะ ที่ใส่ส่งิ ที่เป็ นปฏิกูล สิง่ ทีไ่ ม่สวย
ไม่งาม แต่เรามองไม่เห็นกัน ก็เลยหลงร่างกาย ทําให้เกิดกามราคะ เกิดความอยากใน
กาม อยากจะเสพกาม ถ้าเห็นว่าเป็ นอาการ ๓๒ มีสง่ิ ปฏิกูลต่างๆทีถ่ ูกขับถ่ายออกมาอยู่
เรื่อยๆ ก็จะดับกามารมณ์ได้ ถ้าเห็นว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟ ก็จะปล่อยวางได้ ไม่ยดึ ไม่ตดิ
กับร่างกาย ปล่อยวางร่างกายได้ ก็จะหมดปัญหา ไม่ตอ้ งพิจารณาร่างกายอีกต่อไป
เหมือนเรียนหนังสือจบแล้ว ก็ตอ้ งขึ้นชัน้ ทีส่ ูงขึ้น
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ชัน้ ต่อไปก็ชน้ั ของจิต ปล่อยวางร่างกายแล้วก็ไปพิจารณาจิต เพราะกิเลสยังยึดติดกับ
จิตอยู่ ยังครอบครองจิตอยู่ จิตยังไม่เป็ นอิสระ ยังถูกกิเลสครอบงําอยู่ ด้วยมานะ
ความถืออัตตาตัวตนอยู่ ก็ตอ้ งเข้าไปพิจารณาจิต กิเลสที่ละเอียดอยู่ในจิต อวิชชาก็อยู่
ในจิต มานะก็อยู่ในจิต รูปราคะ อรูปราคะ อุทธัจจะก็อยู่ในจิต เข้าไปพิจารณา ถ้าผ่าน
ร่างกายไปแล้ว ก็จะเข้าไปเอง เพราะไม่รู้จะพิจารณาอะไรแล้ว ร่างกายก็ไม่สนใจแล้ว
รูปเสียงกลิน่ รสก็ไม่สนใจ ลาภยศสรรเสริญก็ไม่สนใจ สนใจว่าทําไมจิตทีล่ ะเอียดอย่างนี้
ยังมีความเศร้าหมองอยู่ ทําไมไม่สุขไปตลอดเวลา ทําไมยังมีสุขบ้างไม่สุขบ้าง ทําไมยัง
ถือตัวตนอยู่ ก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นกิเลส เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดติดไป
หลง พอรู้ทนั แล้วก็ปล่อยวางได้หมด พอปล่อยวางได้แล้ว ก็จะไม่มอี ะไรเหลือในจิต จิต
จะว่าง นิ พพานัง ปรมัง สุญญัง ว่างจากกิเลสตัณหา ว่างจากอาสวะ แต่จติ ไม่ได้หายไป
ไหน จิตไม่ได้สูญ คนทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั จิ ะไม่เข้าใจ จะคิดว่านิพพานแปลว่าจิตสูญ ไม่ใช่
นิ พพานแปลว่าสภาพของจิตที่สูญจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆ แต่ตวั รู น้ ้ ี ยังอยู่ แต่
เป็ นตัวรู ท้ ่ีบริสทุ ธิ์ ตัวรูท้ ่ีฉลาด ตัวรูท้ ่ไี ม่หลง ไม่ยึดไม่ตดิ กับสิ่งต่างๆในโลกนี้
นี่คอื ขัน้ ของปัญญา เวลาปฏิบตั จิ ะสลับกัน เวลาพิจารณาปัญญา พอเริ่มเป็ นอุทธัจจะ
เริ่มฟุ้งก็หยุด แล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิ ขัน้ ของพระอริยะก็ยงั มีอทุ ธัจจะ แต่ไม่ใช่อทุ ธัจ
จะแบบปุถชุ นทีฟ่ ้ งุ กับเรื่องต่างๆ เรื่องของคนนัน้ คนนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ อุทธัจจะขัน้ วิปสั สนานี่
ฟุ้ งเพราะพิจารณาเลยเถิด กําลังของสมาธิออ่ นลงไป ไม่พอที่จะสนับสนุ นการเจริญ
วิปสั สนา การเจริญปัญญาได้ กิเลสที่ละเอียดยังมีอยู่ จึงออกมาทําให้เกิดความฟุ้งซ่าน
เกิดอุทธัจจะขึ้นมา ก็ตอ้ งกลับเข้าไปพักในสมาธิก่อน แล้วค่อยออกมาเจริญวิปสั สนาต่อ
ต้องทําอย่างนี้การเจริญการปฏิบตั ิ สมาธิกบั ปัญญาต้องสลับกันเดิน เหมือนเท้าซ้ายกับ
เท้าขวา ต้องสลับกันเดิน ถ้ามีเท้าเดียวก็ตอ้ งกระโดดไป ถ้ามีสองเท้าก็สลับกันเดิน การ
ทํางานของสมาธิและปัญญา สมถะและวิปสั สนาเป็ นแบบนี้ สนับสนุนกัน สมถะ
สนับสนุ นการเจริญวิปสั สนา วิปสั สนาเป็ นผูฆ้ ่ากิเลส ในธรรมก็ทรงแสดงไว้ว่า สมาธิท่ี
ศีลอบรมดีแล้ว มีอานิสงส์มากมีผลมาก ปัญญาทีส่ มาธิอบรมดีแล้ว มีอานิสงส์มากมีผล
มาก จิตทีป่ ญั ญาอบรมดีแล้ว ย่อมหลุดพ้นโดยถ่ายเดียว นี่คือธรรมะทีเ่ กี่ยวข้องกัน ที่
สนับสนุนกัน ทีเ่ ราไม่สามารถจะเลือกทําเฉพาะส่วนนัน้ ส่วนนี้ได้
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เหมือนเรียนหนังสือ จะเลือกเรียนชัน้ นัน้ ชัน้ นี้ไม่ได้ เริ่มเรียนก็ตอ้ งเข้าชัน้ อนุบาล แล้ว
ค่อยขยับขึ้นชัน้ ประถม ชัน้ มัธยม ชัน้ อุดมศึกษาตามลําดับ การปฏิบตั ธิ รรมก็ตอ้ งเริ่มที่
ชัน้ ทานก่อน ต้องให้ทานถ้ามีทรัพย์มากเกินไป เอาไปบริจาค เอาไปแจกจ่าย เอาไป
สงเคราะห์โลก ช่วยเหลือผูท้ ม่ี นี อ้ ย เป้ าหมายของการให้ทานก็เพือ่ ตัดกิเลส ทีไ่ ปยึดติด
กับสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ตัดความโลภอยากได้เงินทอง ถ้าอยากจะได้เงินทองก็เอา
เท่าทีจ่ าํ เป็ น แต่ไม่อยากจะรวย ต้องมีทรัพย์ไว้บ้าง สําหรับดูแลอัตภาพชีวติ ของเราและ
ของคนทีเ่ กี่ยวข้องกับเรา ไม่ได้อยากมีมากไปกว่านี้ ถ้ามีมากไปกว่านี้ก็จะไม่ยดึ ติด จะ
เก็บไว้ก็ไม่เป็ นปัญหา จะเอาไปทําประโยชน์ก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม ข้อสําคัญใจ
อย่าไปพะวักพะวนกับเรื่องเงินทอง จะได้รักษาศีลได้ ถ้ายังโลภยังอยากได้เงินทองอยู่
จะรักษาศีลยาก จะพูดความจริงไม่ได้ สําหรับพวกทีท่ าํ ธุรกิจ ต้องมีเหลีย่ มมีเชิง ถ้าไม่
โลภอยากได้เงินก็ไม่ตอ้ งมีเหลีย่ มมีเชิง พูดตรงไปตรงมา เพราะไม่ตอ้ งการอะไรจากใคร
ถ้ามีศีลก็จะทําให้สมาธิสงบได้งา่ ย มีสมาธิกจ็ ะพิจารณาปัญญาได้ มีปญั ญาก็ตดั ตัณหา
ได้ ตัดกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ ถ้าทํา
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนนี้ ไม่นานก็บรรลุได้ จะก้าวไปเรื่อยๆ จะไม่มปี ญั หาเลย
ปัญหาคือความสับสน ปฏิบตั ขิ นั้ นี้แล้วก็กลับไปปฏิบตั ขิ นั้ ทีต่ าํ ่ กว่า เรียนอยู่ชนั้ มัธยม
แล้วก็กลับมาเรียนชัน้ ประถมใหม่ นักภาวนาไม่ควรไปสนใจเรื่องทาน เรื่องงานภายนอก
ควรปลีกวิเวก ทํางานภายใน อย่างทีห่ ลวงปู่ดุลย์บอกว่า จิตอยู่ขา้ งในเป็ นมรรค จิตออก
ข้างนอกเป็ นสมุทยั ถ้าจิตออกไปทํางานข้างนอก เช่นไปช่วยก่อสร้างวัด สร้างโบสถ์
สร้างเจดีย ์ สร้างกุฏิ ถึงแม้จะเป็ นบุญ แต่เป็ นบุญระดับตํา่ กว่าการภาวนา บุญระดับทาน
นี้จะเหมาะกับคนทีย่ งั ไม่เคยทําบุญ คนทีช่ อบใช้เงินไปกับการซื้อสิง่ ฟุ่มเฟื อยต่างๆ ใช้
เงินไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ก็ให้เอาเงินนี้มาทําบุญเสียจะดีกว่า มาสร้างโบสถ์ สร้าง
ศาลา สร้างกุฏิ แต่คนทีภ่ าวนาได้แล้ว ปลีกวิเวกได้แล้ว เดินจงกรม นัง่ สมาธิ อยู่ตาม
ลําพังได้แล้ว ก็ไม่ควรออกไปทํางานแบบนัน้ ควรจะพุ่งไปทีง่ านภาวนา เพือ่ กําจัดกิเลส
ตัณหาทีย่ งั มีอยู่ในใจ ไม่ตอ้ งไปสนใจงานอืน่ คนอืน่ จะว่าอย่างไรก็ปล่อยเขาว่าไป เราจะ
หลุดพ้นหรือไม่ ไม่ได้อยู่ทค่ี าํ พูดของคนอืน่ อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ขิ องเรา อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ชิ อบ
หรือไม่ ปฏิบตั ดิ หี รือไม่ ไม่ได้อยู่ทค่ี าํ นินทาสรรเสริญของคนอืน่ ใครจะพูดอะไรก็ปล่อย
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เขาพูดไป ถ้าได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จะรู้วา่ เราไม่ผดิ คนอืน่ จะว่าเรา
ผิด ก็ปล่อยให้เขาว่าไป แต่เราไม่ผดิ เราทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน จะผิดได้อย่างไร
ปัญหาคือเราไม่รู้วา่ พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร เพราะไม่ได้ยนิ ได้ฟงั คําสอน
การได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ จะเป็ นคุณเป็ นประโยชน์มาก โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ท่ี
เน้นเรื่องการภาวนา ท่านจะหวงลูกศิษย์มาก ไม่ให้ลูกศิษย์ไปทํางานอย่างอืน่ หลวงตา
หวงพระมาก ไม่ให้ไปทํางานอย่างอืน่ ไม่ให้รบั กิจนิมนต์ ไม่ให้ทาํ งานก่อสร้างในวัด ถ้า
จําเป็ นจริงๆก็ช่วยกันรีบทําให้เสร็จ ไม่ยดื เยื้อ ไม่ทาํ หามรุ่งหามคํา่ ทําถึงตอนเย็นก็ให้
หยุด เพือ่ จะได้ไปภาวนาต่อ พอทางวัดมีฐานะดี ก็จะไม่ใช้พระในวัดทํางาน เช่นตอนที่
สร้างกําแพงรอบวัด มีผูม้ จี ติ ศรัทธาสนับสนุน ไม่ตอ้ งใช้พระเณร จ้างชาวบ้านแทน ท่าน
จะไปดูงานเอง ตอนเช้าฉันเสร็จท่านก็เดินไปดู ตอนบ่ายท่านก็เดินไปดู ตอนเย็นก่อนจะ
เลิกงานท่านก็เดินไปดู ไม่ให้ทาํ เลยเถิด ทําเกินเวลา เพราะเสียงจะรบกวนการภาวนา
งานศพงานของครูบาอาจารย์ต่างๆ พระเณรในวัดก็ไม่ตอ้ งไป เช่นงานศพของพระ
อาจารย์สงิ ห์ทอง ก็ให้พระเถระ ๒ – ๓ รูปไป พระเณรในวัดท่านไม่ให้ออกไปข้างนอก
ให้ภาวนาอย่างเดียว ให้ปลีกวิเวก เดินจงกรม นัง่ สมาธิ องค์ทอ่ี ดอาหารท่านจะเชียร์
เต็มทีเ่ ลย ถ้ามีช็อกโกแลต ท่านก็จะส่งไปให้
นี่คอื ครู บาอาจารย์ทเ่ี ห็นคุณค่าของการภาวนา จะไม่ให้ทาํ งานอืน่ ให้ภาวนาอย่างเดียว
สิง่ ภายนอกเป็ นสมบัตชิ วั ่ คราว จะสร้างให้วิเศษขนาดไหนก็เป็ นของชัว่ คราว ดับกิเลส
ภายในใจไม่ได้ ไม่ใช่มรรคผลนิพพาน เป็ นทีอ่ าศัยหลบแดดหลบฝน เป็ นอนุสรณ์สถาน
ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้วา่ หัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ทไ่ี หน ถ้าเห็นพระธาตุเจดียก์ จ็ ะได้
พบกับหัวใจของพระศาสนา ได้พบอัฐขิ องพระพุทธเจ้า อัฐขิ องพระอรหันต์ จะได้
ศึกษาว่า ทําไมอัฐขิ องพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์จงึ เป็ นพระธาตุ จะได้ปญั ญา ได้
ความรู้ ได้รู้จกั วิธีการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ได้เป็ นพระอรหันต์ ให้ได้เป็ นพระพุทธเจ้า นี่ คอื
เจตนาของการสร้างพระเจดีย ์ เป็ นเหมือนป้ ายบอกทางให้ผูท้ ม่ี าทีหลัง เวลาเห็นเจดียก์ ็
อาจจะอยากรู้วา่ สร้างไว้เพือ่ อะไร
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ให้ดูว่าเรากําลังปฏิบตั ิอยู่ขน้ั ไหน ต้องปฏิบตั ิขน้ั ที่เหมาะกับตนเอง เพราะภูมิจติ ภูมิ
ธรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน สมัยทีเ่ ราอยู่ทว่ี ดั ป่ าบ้านตาด พระเณรบางองค์หลวง
ตาก็ปล่อยให้ทาํ งาน บางองค์ก็ไม่ให้ทาํ ท่านจะดูวา่ แต่ละองค์จะเหมาะกับงานชนิดไหน
ถ้าองค์ไหนภาวนาเป็ น ชอบภาวนา ท่านก็จะไม่ให้ทาํ งานก่อสร้าง ถ้าภาวนาไม่เป็ น ท่านก็
ปล่อยให้ทาํ งานก่อสร้าง ทํางานภายนอกไปก่อน จะได้ความเพียร ไม่ข้เี กียจ ไม่กินแล้ว
นอน ท่านจะปฏิบตั ติ ่อพระเณรไม่เหมือนกัน ท่านดูความสามารถของแต่ละองค์ พวก
เราก็ตอ้ งดูตวั เรา ว่ามีความสามารถในการปฏิบตั ธิ รรมขัน้ ไหน ก็ตอ้ งปฏิบตั ขิ นั้ นัน้ ไป
แล้วก็พฒั นาขึ้นไปตามลําดับ ถ้ายังชอบทําบุญให้ทาน ชอบไปงานบุญต่างๆ ก็ตอ้ ง
พัฒนาขึ้นสู่การรักษาศีล เวลาทําบุญก็ทาํ ให้เพือ่ ตัดความโลภอยากได้ ไม่อยากรํา่ รวย
ไม่อยากจะมีเงินทองมาก อยากจะเป็ นอิสระจากเงินทอง ไม่ตอ้ งใช้เงินทอง อยู่แบบ
สมถะ ถ้าไม่โลภอยากได้เงิน ก็จะใช้เงินเท่าทีจ่ าํ เป็ น ถ้ายังโลภอยากใช้เงินซื้อสิง่
ฟุ่มเฟื อยต่างๆ ซื้อความสุขต่างๆ ก็จะทําบุญยาก ถ้าทําบุญก็ทาํ ผิด ทําบุญเพือ่ ให้รวยขึ้น
การทําบุญนี้ ทําเพื่อให้ใจเป็ นอิสระ จากการเป็ นทาสของเงิน
สติน้ ี สําคัญที่สดุ ถ้ามีสติควบคุมความคิดได้ จะควบคุมกิเลสได้ ต้องมุง่ ไปทีก่ ารเจริญ
สติเป็ นหลัก ให้ใจอยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ อย่าไปคิดถึงคนโน้นคนนี้ ใครจะทําอะไรก็
ปล่อยให้เขาทําไป ไม่ตอ้ งสนใจ ต้องปลีกวิเวก ถ้าอยู่ใกล้คนจะเจริญสติยาก เดีย๋ วคน
นัน้ คนนี้ก็จะดึงใจเราไป เห็นเขาก็อดทีจ่ ะคิดไม่ได้ ใจก็ลอยไปแล้ว ไม่อยู่กบั เนื้อกับตัว
ก็อย่ามองข้ามสติ สติน้ ีสาํ คัญทีส่ ุดในธรรมทัง้ ปวง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สติเป็น
เหมือนรอยเท้าช้าง ที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทง้ั หมด ใหญ่กว่าปัญญา ใหญ่กว่าสมาธิ
ใหญ่กว่าวิริยะ ใหญ่กว่าขันติ ถ้าไม่มีสติ ธรรมเหล่านี้ จะเกิดไม่ได้ อย่ามองข้ามสติไป
เป็ นอันขาด
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กัณฑ์ท่ี ๔๔๔

ทําใจให้ถกู ต้อง
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

ธรรมะเป็ นประโยชน์กบั จิตใจมาก ถ้าไม่มธี รรมะใจจะไม่มที พ่ี ง่ึ เวลาเกิดความทุกข์จะไม่
รู้วา่ จะต้องทําอย่างไร แทนทีจ่ ะดับความทุกข์ กลับสร้างความทุกข์เพิม่ มากขึ้น เพราะ
ความหลง ไม่รู้วธิ ีการดับทุกข์ทแ่ี ท้จริง แทนทีจ่ ะระงับเหตุของความทุกข์ กลับไปเสริม
เหตุของความทุกข์ ความทุกข์ก็เลยเพิม่ มากขึ้น เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็อยากจะหาย
ยิง่ อยากจะหายก็ยง่ิ ทุกข์ใหญ่ เพราะความทุกข์ใจเกิดจากความอยากให้โรคภัยไข้เจ็บ
หาย อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ไม่เคยศึกษาความจริงของร่างกายว่า มีความ
เจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา เป็ นเงาตามตัว ร่างกายของทุกคนมีโรคติดตามมา ๓ ชนิด
ด้วยกัน คือ ๑. เป็ นแล้วหายเอง จะรักษาหรือไม่รกั ษาก็หาย ๒. เป็ นแล้วถ้ารักษาก็หาย
ถ้าไม่รกั ษาก็ไม่หาย ๓. เป็ นแล้วรักษาก็ไม่หาย ไม่รกั ษาก็ไม่หาย เป็ นความจริง เป็ นสัจ
จธรรม ทีพ่ วกเรามองไม่เห็นหรือไม่ยอมมองกัน เวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย ก็อยากจะ
ให้หายอย่างเดียว ไม่วา่ จะเป็ นโรคชนิดไหน ถ้าเป็ นโรคชนิดที่ ๑ ก็โชคดีไป เช่นเป็ น
ไข้หวัดหรือปวดท้อง เดีย๋ วก็หายเอง ถ้าเป็ นโรคชนิดที่ ๒ ถ้าไม่มยี ารักษาก็ตอ้ งอยูก่ บั
โรคนัน้ ไป ถ้าอยากจะให้หายก็จะทุกข์ใจ ถ้าเฉยๆยอมอยู่กบั โรคไปก็จะไม่ทกุ ข์
เช่นเดียวกับโรคชนิดที่ ๓ ถ้าเป็ นแล้ว รักษาก็ไม่หาย ไม่รกั ษาก็ไม่หาย ถ้าทําใจได้โรคทัง้
๓ ชนิดนี้จะไม่เป็ นปัญหา
พวกเราไปหาร่างกายเอง ร่างกายไม่ได้มาหาเรา ไปหาด้วย อวิชชา ปัจจยา สังขารา ทีม่ ี
อยู่ในใจ คิดปรุงแต่งหาความสุขทางร่างกาย เวลาร่างกายเก่าตายไป ก็ไปหาร่างกายใหม่
ทีไ่ หนมีการตัง้ ครรภ์ก็เข้าไปจับจองเป็ นเจ้าของ ไปหาโรคภัยหาความเจ็บไข้ได้ป่วยกันเอง
เขาไม่ได้มาหาเรา ถ้าใจไม่มคี วามอยาก ก็จะไม่ไปหาโรคภัยไข้เจ็บด้วยการไปเกิด ด้วย
การไปหาร่างกายมาเป็ นสมบัติ มาเป็ นตัวเราของเรา แล้วก็ตอ้ งมาทุกข์กบั ความเจ็บไข้ได้
35

ป่ วยของร่างกาย นี่คอื ธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็น แล้วนํามาเผยแผ่สงสอนให้แก่
ั่
สัตว์โลกทัง้ หลาย ผูท้ ฟ่ี งั แล้วมีศรัทธามีความสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามได้ ก็สามารถยุติ
การไปหาร่างกายมาเป็ นกองทุกข์ได้ ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดใหม่ พอไม่มรี ่างกายแล้วก็จะไม่มี
ความเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มคี วามแก่ความตาย แต่ผูท้ ไ่ี ม่ได้มาเกิดนี้ไม่ได้ขาดทุน อย่าไปคิด
ว่าถ้าไม่ได้เกิดแล้วจะขาดทุน ผูท้ ไ่ี ม่เกิดนี้จะกําไร เพราะไม่ตอ้ งมาแบกกองทุกข์ ผูท้ เ่ี กิด
นี้แหละเป็ นผูท้ ข่ี าดทุน เพราะเมือ่ เกิดแล้วก็ตอ้ งแก่เจ็บตายกันทุกคน พลัดพรากจากกัน
ทุกคน ผูท้ ไ่ี ม่เกิดจึงเป็ นผูท้ ไ่ี ม่มคี วามทุกข์ ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผูไ้ ม่เกิดเท่านั้น ตราบใดที่
ยังมีการเกิดอยู่ ตราบนัน้ ก็ยงั มีความทุกข์ ทุกข์กบั การเกิด เวลาออกมาจากท้องแม่ ก็
ร้องไห้แล้ว นัน่ ก็ทกุ ข์แล้ว อยู่ในครรภ์สบาย นอนหลับสบาย มีอาหารหล่อเลี้ยงทางสาย
สะดือ ไม่ตอ้ งเคี้ยว ไม่ตอ้ งทําอะไร อยู่ในครรภ์จงึ สบายมาก พอออกมาปั๊บก็ตอ้ งหายใจ
ต้องสัมผัสกับบรรยากาศทีแ่ ตกต่างจากบรรยากาศในครรภ์ ก็รอ้ งไห้กนั เป็ นทุกข์กนั
เมือ่ เช้ามีคนหนึ่งมาใส่บาตร หน้าตาไม่ย้มิ แย้ม ถามว่าเป็ นอะไร บอกว่าไม่สบาย หน้าตา
บึ้งตึง ยิ้มก็ฝืนยิ้ม นี่คอื อารมณ์ของจิต ทุกคนอยากจะเบิกบาน อยากจะสดใสสดชื่น แต่
พอร่างกายเจ็บ สดชื่นไม่ออก เบิกบานไม่ออก เพราะความอยาก ถ้าไม่มคี วามอยาก ใจ
ก็ยงั เบิกบานได้ สดชื่นได้ ถ้าใจไม่ยดึ ติดร่างกาย ไม่อยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่
อยากให้ร่างกายหาย ใจก็จะสดชื่นเบิกบานได้ ร่างกายไม่วา่ จะเป็ นของใคร แม้แต่ของ
พระพุทธเจ้าก็ตอ้ งเจ็บไข้ได้ป่วย ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบอก ให้พระอานนท์ปูผา้ ให้
พระองค์ประทับ ทรงตรัสว่าตถาคตเหนื่อยนัน้ ไม่ใช่พระทัยของพระพุทธเจ้าทีเ่ หนื่อย
แต่เป็ นพระสรีระร่างกาย ทีเ่ หนื่อยจากการเดินทาง ก็อยากจะนอนพัก แต่พระทัยของ
พระองค์ไม่ได้เหนื่อยไปกับร่างกาย
จึงควรเห็นคุณค่าของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ควรป้ อนพระธรรมให้กบั ใจอยู่
เรื่อยๆ เพราะเป็ นเหมือนอาหาร เป็ นเหมือนยา เป็ นเหมือนทีอ่ ยู่อาศัย เป็ นเหมือนเสื้อผ้า
อาภรณ์ การฟังธรรมตามกาลตามเวลา จึงเป็ นมงคลอย่างยิง่ กาเลน ธัมมัสสวนัง
เอตัมมังคลมุตตมัง ฟังธรรมอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ เช่นฟังในวันพระ วันธรรม
สวนะ วันฟังธรรม ชาวพุทธเรานี้ควรฟังเทศน์กนั อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ ถ้าฟังได้
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ทุกวันจะยิง่ ดีใหญ่ ฟังแล้วจะมีธรรมะให้แสงสว่าง สอนใจให้รู้จกั วิธีทาํ ใจให้ถูกต้อง ให้มี
สัมมาทิฐิ ให้มสี มั มาสังกัปโป ความถูกต้องของการทําใจ ก็คอื ให้มมี รรค ๘ นี้เอง มี
สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปโป ความดําริชอบ สัมมากัมมันโต การกระทําชอบ
สัมมาวาจา การพูดชอบ สัมมาอาชีโว อาชีพชอบ สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ
สัมมาสติ ระลึกรู้ชอบ สัมมาสมาธิ ความตัง้ มันของจิ
่
ตชอบ
ถ้ามีมรรค ๘ ก็จะทําใจให้ถูกต้องได้ รับรู้เหตุการณ์ต่างๆทีใ่ จประสบรับรู้ได้อย่างไม่
สะทกสะท้าน เช่นร่างกายของเราก็ดี ของบุคคลต่างๆก็ดี จะรู้จกั ทําใจให้ถูกต้อง คือ
ยอมรับความจริง รู้ความจริงของสิง่ ทีส่ มั ผัสรับรู้ คือมีสมั มาทิฐิ เช่นรู้วา่ ร่างกายไม่เทีย่ ง
เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา เป็ นสมบัตทิ ไ่ี ด้มาจากพ่อแม่ ทํามาจาก
ดินนํา้ ลมไฟ ทีม่ าทางอาหาร เมือ่ เข้ามาในร่างกาย ก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา เริ่มต้นก็เป็ น
เพียงดินนํา้ ลมไฟสองหยดมาผสมกัน คือเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่ เป็ นนํา้ สองหยดทีม่ ี
ธาตุดนิ ธาตุลมธาตุไฟผสมอยู่ดว้ ย พอผสมกันแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา ด้วยอาหาร
ผ่านทางสายเลือด ทีจ่ ะทําให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมา พอออกมาจากครรภ์ก็เติมอาหาร
ต่อ ขัน้ ต้นก็เติมลมก่อน เหมือนรถออกจากอู่ ก่อนจะวิง่ ได้ก็ตอ้ งเติมลมให้ยางก่อน พอ
ยางมีลมแล้วก็วง่ิ ได้ เติมลมแล้วก็เติมนํา้ นม ทีม่ ธี าตุดนิ ธาตุไฟผสมอยู่ดว้ ย เวลาเข้าไป
ในร่างกายก็จะทําให้เกิดความร้อนขึ้นมา ทําให้ร่างกายอบอุ่น ร่างกายจึงเป็ นเพียงธาตุ ๔
ดินนํา้ ลมไฟ เจริญเติบโตด้วยดินนํา้ ลมไฟ พอถึงเวลาทีจ่ ะอยู่ต่อไปไม่ได้ ก็แยกทางกัน
ไป
เวลาตายไป ความร้อนคือธาตุไฟก็หายไป ร่างกายก็จะเย็น ธาตุลมก็คอื กลิน่ ทีร่ ะเหย
ออกมา ธาตุนาํ้ ก็ไหลออกมา ถ้าไม่ได้ทาํ ฌาปนกิจ ร่างกายจะแห้งกรอบผุเปื่ อย สลาย
กลายเป็ นดินไป ถ้าเผาไฟก็กลายเป็ นขี้เถ้า เป็ นเศษกระดูกไป กระดูกกับขี้เถ้าก็เป็ นธาตุ
ดิน ธาตุนาํ้ ก็ถูกไฟเผาระเหยไปหมด ธาตุไฟก็หายไปหมด ไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่เลย
นอกจากความจํา แต่บคุ คลนัน้ ไม่มแี ล้ว เป็ นเพียงสมมุติ พระพุทธเจ้า พระพุทธโคดม
เจ้าชายสิทธัตถะ ไม่มแี ล้ว มีแต่พระธาตุ จะว่าเป็ นของใครก็ได้ ไม่เป็ นของใครก็ได้
เพราะความจริงพระธาตุไม่มเี จ้าของ พระธาตุก็ไม่ได้บอกว่าเป็ นพระธาตุของใคร เหมือน
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ต้นไม้ ทีไ่ ม่ได้บอกว่าเป็ นต้นไม้ของใคร ก้อนหินก็ไม่ได้บอกว่าเป็ นก้อนหินของใคร ไม่มี
เจ้าของ จิตทีม่ าหลงมายึดติดต่างหาก ทีไ่ ปว่าเป็ นของเราเป็ นตัวเรา เป็ นความเห็นผิด
มิจฉาทิฐิ เมือ่ มีมจิ ฉาทิฐกิ ็จะคิดไปในทางสมุทยั อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอ
เป็ นร่างกายของเรา ก็อยากจะให้สุขสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ให้อยู่ไปนานๆ ถ้าเป็ นร่างกาย
ของคนอืน่ ก็ไม่สนใจ ใครจะอยู่ใครจะตายก็ไม่สนใจ เพราะไม่มอี ปุ าทานความยึดมันถื
่ อ
มัน่ ว่าเป็ นเราเป็ นของเรา อยู่ได้ก็อยู่ไป อยู่ไม่ได้ก็ตายไป
จึงต้องแก้มจิ ฉาทิฐิ ทีเ่ ห็นว่าร่างกายเป็ นตัวเราของเรา ให้เห็นว่าเป็ นอนัตตา ไม่ใช่ตวั เรา
ของเรา ให้เห็นว่าเป็ นอนิ จจัง ไม่เทีย่ ง มีการเปลีย่ นแปลงทุกเวลานาที แต่เปลีย่ นแปลง
ช้า จึงมองไม่เห็นกัน เวลาทีเ่ ราส่องหน้าดูกระจก จะไม่รู้วา่ เปลีย่ นไปจากเมือ่ วานนี้ จาก
เมือ่ เดือนทีแ่ ล้ว จากเมือ่ ปี ทแ่ี ล้ว ถ้าถ่ายภาพเก็บไว้ดูทหี ลัง เช่นดูภาพถ่าย ๑๐ ปี ทแ่ี ล้ว
กับภาพในวันนี้ จะเห็นเลยว่าเปลีย่ นไปมาก เปลีย่ นทุกเวลานาที ทุกขณะ ค่อยๆ
เปลีย่ นไป เหมือนต้นไม้ทีค่ ่อยๆโตขึ้นไป ทีละนิดทีละหน่อย แล้วก็ค่อยๆเสือ่ มไป ทีละ
นิดทีละหน่อย จนตายไป นี่คอื สัมมาทิฐทิ ส่ี ร้างขึ้นมา เป็ นตัวสําคัญทีส่ ุด ทีจ่ ะแก้
มิจฉาทิฐิ คืออวิชชา ปัจจยา สังขารา อวิชชาก็คอื มิจฉาทิฐิ ไม่เห็นอนิ จจังทุกขังอนัตตา
ไม่เห็นอริยสัจ ๔ ไม่เห็นทุกข์สมุทยั นิ โรธมรรค พอไม่เห็นก็เลยเห็นผิดเป็ นชอบ เห็น
กงจักรเป็ นดอกบัว เห็นร่างกายทีไ่ ม่ใช่ตวั เราของเรา ว่าเป็ นตัวเราของเรา ก็เกิดอุปาทาน
ยึดติด เกิดตัณหาความอยาก เกิดความทุกข์ใจ ทุกข์กบั ร่างกายทําไม ร่างกายจะเป็ น
อย่างไรก็ตอ้ งเป็ น ไม่มใี ครห้ามได้ แต่เราห้ามใจของเราได้ ห้ามใจไม่ให้ทุกข์ได้
เหมือนกับไม่มอี ะไรเกิดขึ้น ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ก็เท่ากัน สําหรับผู ้ทีม่ ี
สัมมาทิฐิ ผูท้ ม่ี สี มั มาสังกัปโป จะไม่คดิ ไปในทางสมุทยั คิดไปในทางอยากไม่ให้ร่างกาย
เจ็บไข้ได้ป่วย อยากให้ร่างกายหาย จะคิดว่าจะเป็ นอย่างไรก็เป็ นไป ดูแลรักษาได้ก็รกั ษา
ไป หายก็หาย ไม่หายก็ตอ้ งปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ ต้องเป็ นด้วยกันทุกคน ทุก
ร่างกาย ต่างกันตรงทีเ่ วลาเท่านัน้ เอง
พวกเรากําลังถือบัตรคิวกันอยู่ แต่ไม่รู้วา่ เบอร์อะไร บางคนเบอร์ ๑๐ บางคนเบอร์ ๑๐๐
บางคนเบอร์ ๑ คนทีช่ อบถูกรางวัลที่ ๑ กลับไม่ชอบเบอร์ ๑ แบบนี้ แต่ไม่รู้หรอกว่า
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ตอนนี้เราถือเบอร์อะไรกัน ใครจะไปก่อนไปหลังไม่มใี ครรู้ ถึงเวลาจะไปก็ปบปั๊บไปเลย
ุ๊
จึงควรสร้างสัมมาทิฐขิ ้นึ มา ด้วยการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆ ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า ฟัง
คําสอนของพระอริยสงฆ์ อย่าไปฟังคําสอนของผูท้ ม่ี มี จิ ฉาทิฐิ สอนให้อยากอยู่ไปนานๆ
สอนให้ราํ ่ ให้รวย สอนอย่างนี้ไม่ใช่เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนให้มอง
ความจริง มองความแก่ ความเจ็บ ความตาย มองทุกขสัจ ความจริงของทุกข์ ก็คอื
ความเกิดแก่เจ็บตาย ให้รู้วา่ นี่คอื ความทุกข์ นี่คอื ความจริง เพือ่ จะได้หยุดความอยากไม่
แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ความอยากรวย อยากอยู่ไปนานๆ อยากมีความสุขมากๆ ทีเ่ ป็ น
มิจฉาทิฐิ จะหาความสุขอะไรกับความทุกข์ หาไม่ได้หรอก ความทุกข์ย่อมเป็ นความทุกข์
ถ้าอยากจะหาความสุข ก็ให้หาจากความสงบของใจ อันนี้แหละคือความสุข ถ้าจะหา
ความสุขจากร่างกายก็เป็ นมิจฉาทิฐิ หาอย่างไรก็ไม่มวี นั ทีจ่ ะเจอ เพราะเป็ นกองทุกข์ จึง
อย่าไปหาในร่างกาย ปล่อยร่างกายไป เข้ามาหาความสุขในใจ สัมมาวายาโม สัมมาสติ
สัมมาสมาธิน้ แี หละ ทีจ่ ะนําเข้าไปสู่ความสงบ ทีเ่ ป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง
สัมมาวายาโมก็คอื ความเพียร เพียรเดินจงกรมนัง่ สมาธิ ปลีกวิเวก เจริญสติ
รับประทานอาหารพอประมาณ สํารวมอินทรีย ์ ตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ดู ไม่ฟงั ไม่หา
ความสุข ทางรูปเสียงกลิน่ รส ให้หาความสุขจากการปลีกวิเวก เจริญสติ ควบคุมสังขาร
ไม่ให้คดิ ปรุงแต่ง ไม่ให้คดิ ฟุ้งซ่าน ให้รู้อยู่กบั เหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้นในปัจจุบนั เช่นรู้
การเคลือ่ นไหวของร่างกาย ให้ใจอยู่กบั ร่างกาย ต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อน ก่อนทีจ่ ะ
คิดไปในทางสัมมาทิฐไิ ด้ ต้องหยุดความคิดในทางมิจฉาทิฐกิ ่อน ความคิดของปุถชุ น
อย่างพากเรานี้ ๙๙ เปอร์เซ็นต์จะคิดไปในทางมิจฉาทิฐิ คิดไปในทาง สุขงั อัตตา นิ จจัง
เห็นอะไรก็วา่ เทีย่ ง เห็นอะไรก็วา่ สุข เห็นอะไรก็วา่ เป็ นเราเป็ นของเรา ต้องหยุดความคิด
เหล่านี้ก่อน ทําใจให้น่ิงให้สงบให้รวมเป็ นหนึ่ง ให้เป็ นอุเบกขา ให้ได้สมั ผัสกับความสุขที่
เกิดจากความสงบก่อน ถ้าได้แล้วก็จะปล่อยความสุขทีเ่ ป็ นทุกข์ได้ ปล่อยความสุขทางตา
หูจมูกลิ้นกายได้ ปล่อยความสุขทางร่างกายได้ ไม่ตอ้ งอาศัยร่างกาย ไม่ตอ้ งมีร่างกายก็
มีความสุขได้ เป็ นความสุขทีเ่ ลิศกว่าทีด่ กี ว่า รสแห่งธรรมชนะรสทัง้ ปวง ก็คอื ความสุขที่
เกิดจากความสงบนี้เอง ความสุขที่เกิดจากทางร่างกายไม่เทีย่ ง เวลาได้สมั ผัสก็มี
ความสุข เวลาร่างกายไม่สบายก็จะไม่สุข เห็นอะไร กินอะไร ดูอะไร ฟังอะไรก็ไม่สุข
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ต้องสร้างความสุขทีแ่ ท้จริง ให้เกิดขึ้นภายในใจให้ได้ก่อน ขัน้ ต้นก็จะได้แบบชัว่ คราว ได้
ในขณะทีจ่ ติ สงบรวมอยู่ในสมาธิ พอออกมาแล้วกิเลสก็จะออกมาลาก ให้ไปหาความสุข
ทีเ่ ป็ นทุกข์ ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบก็จะหายไป ถ้าอยากจะรักษาความสุขทีไ่ ด้จาก
ความสงบ ก็ตอ้ งเจริญปัญญาอยู่เนืองๆ เตือนใจทุกครัง้ ทีเ่ กิดความอยาก ให้ต่อต้าน
ความอยากทีจ่ ะไปหาความสุขอืน่ ๆ ถ้ามีปญั ญาแล้วจะต้านได้ เวลาอยากจะไปดูหนังฟัง
เพลง ไปเทีย่ ว ไปดืม่ ไปรับประทาน ก็จะตัดได้ ปัญญาจะเตือนทันทีวา่ เป็ นทุกข์ สุข
เดีย๋ วเดียว เป็ นยาขมเคลือบนํา้ ตาล เอาความสุขทีไ่ ด้จากการทําใจให้สงบดีกว่า เอา
ความสุขทีไ่ ด้จากการหยุดความอยาก ถ้ามีความสงบแล้ว เวลาเกิดความอยากความสงบ
จะหายไป พอหยุดความอยากได้ ความสงบก็จะกลับคืนมา ไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิ ก็จะ
กลับคืนมาเอง เพราะความสงบทีห่ ายไป หายไปเพราะความอยาก คือความคิดปรุงแต่ง
ไปในทางสมุทยั พอหยุดความคิดปรุงแต่งไปในทางสมุทยั ได้ จิตก็กลับเข้าสู่ความสงบ
เหมือนเดิม โดยไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิ ทุกครัง้ ทีต่ ดั ความอยากได้ ความสงบก็จะกลับคืนมา
ถ้าไม่มคี วามอยากเลย ก็จะสงบตลอดเวลา สุขตลอดเวลา เดินยืนนัง่ นอน ทุกอิริยาบถ
ไม่วา่ ตื่นหรือหลับ เวลาคิดปรุงแต่งก็จะไม่คดิ ไปในทางสมุทยั จะคิดอะไรก็ไม่เป็ นปัญหา
สําหรับผู ้ทีห่ ยุดความอยากได้แล้ว
นี่คอื คุณประโยชน์ของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีพ่ วกเราควรขวนขวายศึกษา
ฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆ ฟังบ่อยๆ ฟังซํา้ ไป แต่ละครัง้ ทีฟ่ งั จะได้ความรู้ไม่เหมือนกัน
เพราะเวลาเราฟังนี้ เราไม่ได้ฟงั ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้จดจ่อกับการฟังตลอดเวลา เวลาใด
เผลอไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ธรรมะทีฟ่ งั ก็จะเข้าหูซา้ ยออกหูขวา จะไม่เข้าใจ พอฟังใหม่
ไม่เผลอ ก็แปลกใจว่า เมือ่ ก่อนนี้ไม่ได้ยนิ อย่างนี้ ทําไมคราวนี้ได้ยนิ ก็เพราะคราวนี้ฟงั
อยู่พอดี จึงควรฟังธรรมะ ฟังทุกครัง้ ก็จะได้ประโยชน์ อานิสงส์ของการฟังธรรมก็มี ๑.
ธรรมะทีไ่ ด้ฟงั แล้ว พอฟังซํา้ อีกก็จะเกิดความเข้าใจดีข้นึ ๒. จะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะที่
ไม่ได้ฟงั มาก่อน ๓. จะกําจัดความสงสัยได้ ๔. ทําให้มสี มั มาทิฐิ ความเห็นชอบ ๕. ทําให้
จิตสงบ บางคนนัง่ สมาธิไม่ได้ ก็อาศัยการฟังธรรมไปก่อน เพราะเวลาฟังถ้าใจมีสติจดจ่อ
อยู่กบั การฟัง ถึงแม้จะไม่เข้าใจ ถ้าตัง้ ใจฟัง เสียงธรรมจะกล่อมใจ ให้เข้าสู่ความสงบเป็ น
สมาธิได้ ถ้าฟังแล้วพิจารณาตามได้ ก็จะเกิดปัญญา เกิดสัมมาทิฐิ ถ้ายังไม่มพี ละ ๕
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ครบบริบูรณ์ เวลาฟังจะไม่บรรลุ ถ้ามีพละ ๕ ครบ ๔ ข้อแล้ว คือมีศรัทธา วิริยะ สติ
สมาธิแล้ว เพียงแต่ขาดปัญญา เวลาฟังธรรมก็จะบรรลุได้ เช่นพระปัญจวัคคีย ์ ทีไ่ ด้ทาํ
ความเพียรมาอย่างโชกโชนแล้ว มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิแล้ว ขาดเพียงปัญญา พอ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอริยสัจ ๔ ให้ฟงั ก็บรรลุธรรมได้เลย พวกเราถ้าฟังธรรมแล้ว
ยังไม่บรรลุ ก็แสดงว่าศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิยงั มีไม่มากพอ ฟังไปอีกล้านครัง้ ก็ไม่วนั ที่
จะบรรลุได้ การฟังธรรมก็ฟงั เพือ่ ปลุกศรัทธา วิริยะความพากเพียร ทีจ่ ะเจริญสติ นัง่
สมาธิ พิจารณาธรรมทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา
นี่คอื กุญแจสู่การบรรลุธรรม คือปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ การฟังธรรมเป็ นปริยตั ิ เป็ น
การศึกษา การปฏิบตั เิ ป็ นการเอาธรรมะทีไ่ ด้ศึกษา มาชําระกายวาจาใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์
มาเจริญสติสมาธิปญั ญาให้สมบูรณ์ แล้วปฏิเวธคือการบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ ขัน้ โสดาบัน
ขัน้ สกิทาคามี ขัน้ อนาคามี ขัน้ อรหันต์ ก็จะเป็ นผลตามมา เป็ นหลักตายตัว ไม่มใี ครล้ม
ล้างความจริงนี้ได้ ถ้ามีปริยตั ิ มีปฏิบตั ิ ปฏิเวธก็ตอ้ งเป็ นผลทีต่ ามมา ถ้าไม่มปี ริยตั ิ ไม่มี
ปฏิบตั ิ ปฏิเวธก็จะไม่ตามมา ต่อให้มพี ระพุทธเจ้านัง่ อยู่ต่อหน้าเรา ก็จะไม่เกิดประโยชน์
อะไร ถ้าฟังธรรมแบบไม่ตงั้ ใจฟัง ฟังแบบเข้าหูซา้ ยออกหูขวา ก็เหมือนทัพพีในหม้อแกง
ไม่รู้รสของแกง เหมือนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ถึงแม้จะเกาะติดชายผ้าเหลืองของ
พระองค์ ถ้าไม่มสี ติ ไม่สนใจศึกษา ไม่สนใจปฏิบตั ิ ก็เหมือนอยู่ห่างไกลจากพระองค์
เป็ นโยชน์ ถ้าอยู่ห่างไกลจากพระองค์เป็ นโยชน์ แต่มสี ติสนใจศึกษาพระธรรมคําสอน
สนใจปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน ก็จะอยู่ใกล้พระองค์ เพราะพระพุทธเจ้าจะอยู่ในใจ
ของผูบ้ รรลุธรรมนัน้ เอง ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ผูเ้ ห็นตถาคต คือผูเ้ ห็น
ธรรม
ธรรมทีต่ อ้ งเห็นก็คอื อริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทยั นิ โรธ มรรค ต้องเห็นไตรลักษณ์ ไตร
ลักษณ์ก็มที กุ ข์ ทีท่ กุ ข์ก็เพราะเป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตา ทุกข์เพราะไม่เห็นอนิจจัง
ไม่เห็นอนัตตา ถ้าเห็นอนิจจังอนัตตา ก็จะไม่ทกุ ข์ เพราะจะปล่อยวาง ถ้าเห็นว่าร่างกาย
ไม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตา ก็จะปล่อยวาง จะไม่ยดึ ติด จะคิดว่าเป็ นเหมือนของทีย่ มื มา วัน
หนึ่งก็ตอ้ งคืนเจ้าของไป เวลาคืนเจ้าของก็ไม่ทกุ ข์ใจ จะรู้สกึ เฉยๆ เพราะเตรียมตัว
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เตรียมใจทีจ่ ะคืน ถ้าเตรียมตัวเตรียมใจคืนร่างกาย ให้กลับสู่สภาพเดิมได้ เวลาร่างกาย
เป็ นอะไรไป ก็จะไม่เป็ นปัญหากับใจ นี้คอื คุณค่าของพระธรรมคําสอน ทีเ่ ป็ นตัวแทน
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก่อนทีจ่ ะเสด็จปรินิพพานไปว่า ธรรมวินยั ทีต่ ถาคต
ตรัสไว้ชอบแล้วนี้แลจะเป็ นศาสดาของพวกเธอต่อไป พระองค์ไม่ได้ทรงตัง้ พระสารีบตุ ร
ไม่ได้ทรงตัง้ พระโมคคัลลานะ เป็ นศาสดาแทนพระองค์ แต่ทรงตัง้ พระธรรมวินยั คือ
พระธรรมคําสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เป็ นศาสดาของพวกเรา ถ้าศึกษาพระธรรม
คําสอน ก็เท่ากับได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ศึกษาคําสอนของครู บาอาจารย์ ก็
เหมือนกับได้ศึกษาจากท่านโดยตรง ท่านไม่ได้ไปไหน ท่านอยู่ในหนังสือธรรมะ อยูใ่ น
ซีดธี รรมะ เปิ ดฟังไป อ่านไปเถิด จะเหมือนกับว่าท่านกระซิบอยู่ในหูเรา ฟังสถานีวทิ ยุ
เสียงธรรมเพือ่ ประชาชนไป แล้วจะรู้วา่ ท่านไม่ได้จากเราไป สิง่ ทีจ่ ากไปนัน้ เป็ นเพียงดิน
นํา้ ลมไฟ แต่ธรรมะหรือตัวท่านนี้ไม่ได้จากเราไป ตัวท่านยังเป็ นอาจารย์ เป็ นศาสดาอยู่
กับพวกเราจนถึงทุกวันนี้
ถ้ามีธรรมจะมีสรณะ มีทพ่ี ง่ึ พอมีธรรมก็จะมีพระพุทธ มีพระสงฆ์อยู่ในใจ ผูใ้ ดเห็น
ธรรม ผูน้ นั้ เห็นพระพุทธเจ้า เห็นตถาคต ผูท้ จ่ี ะเห็นธรรม เห็นพระพุทธเจ้า ก็ตอ้ งเป็ นผู ้
ทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ สุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญายปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน ก็คอื พระ
อริยสงฆ์ ๔ ประเภท คือพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ท่าน
เหล่านี้เป็ นผูท้ เ่ี ห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระธรรม มีสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ แล้ว พอได้ขนั้ โสดาบันก็
พ้นจากอบายแล้ว ไม่เกิน ๗ ชาติกพ็ น้ จากการเวียนว่ายตายเกิด พอขัน้ พระสกิทาคามีก็
เหลือเพียงชาติเดียว พอขัน้ พระอนาคามีก็ไม่ตอ้ งมีร่างกายเลย สมมุตติ ายไปยังไม่บรรลุ
เป็ นพระอรหันต์ ก็ไม่ตอ้ งมาหาร่างกายมาเพือ่ ปฏิบตั ธิ รรม สามารถบรรลุดว้ ยจิตเลย
เพราะอวิชชาอยู่ในจิต ไม่ได้อยู่ในร่างกาย
จึงควรเห็นคุณค่าของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า หมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรม หมัน่
ศึกษา แล้วนําเอาไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ใจจะได้มที พ่ี ง่ึ ไม่ทกุ ข์ไม่เดือดร้อนกับความ
เสือ่ มทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นความเสือ่ มทางลาภยศสรรเสริญ ทางรูปเสียงกลิน่ รส ทาง
ร่างกาย ทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จะเสือ่ มก็ปล่อยให้เสือ่ มไป จะเจริญก็
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ปล่อยให้เจริญไป เป็ นอนัตตา สังเขาไม่
่
ได้ สังให้
่ เป็ นไปตามความต้องการไม่ได้ แต่สงั ่ ใจ
ไม่ให้ทกุ ข์กบั สิง่ ต่างๆได้ ไม่ให้ทกุ ข์กบั ความเสือ่ มของสิง่ ต่างๆได้ ขอให้ศึกษาและปฏิบตั ิ
ให้มากๆ ให้ถอื ว่าเป็ นงานทีแ่ ท้จริงของเรา งานอย่างอืน่ เป็ นงานสนับสนุนการศึกษาการ
ปฏิบตั ิ อย่าทํางานเพือ่ เอาเงินมาสนับสนุนกิเลสตัณหา เพราะเป็ นการประหัตประหาร
จิตใจ สร้างความทุกข์ให้แก่ใจ เป็ นความโง่เขลาเบาปัญญา ถ้าได้เงินมาแล้วเอาไปเที่ยว
ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็ นการวิง่ เข้าหากองทุกข์ เป็ นเหมือนแมลงเม่าบิน
เข้ากองไฟ ควรทํามาหากินหาเงินหาทองเพือ่ สนับสนุนการศึกษาและการปฏิบตั ธิ รรม
สนับสนุนการบรรลุธรรม ตัดไปเถิดความสุขทางโลก ทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
เพราะไม่ใช่เป็ นความสุข เป็ นเหมือนแสงสว่างของกองไฟ ทีแ่ มลงเม่าหลงใหล พอเห็น
แสงสว่างก็บนิ เข้าหา แล้วก็ตายด้วยความร้อนของไฟ สัตว์โลกทัง้ หลายก็ทกุ ข์ทรมานใจ
กับแสงสีเสียงนี่เอง กับรูปเสียงกลิน่ รส ติดกันงอมแงมเหมือนติดยาเสพติด อยูโ่ ดย
ปราศจากรูปเสียงกลิน่ รสไม่ได้ แล้วก็ตอ้ งมาทุกข์กบั ความเสือ่ มของรูปเสียงกลิน่ รส
ถาม วิญญาณทีเ่ ข้าไปฝังในท้อง เริ่มตัง้ แต่ตอนปฏิสนธิหรือหลังจาก ๓ เดือนไปแล้ว
คะ
ตอบ ไม่เป็ นประเด็นสําคัญในเชิงปฏิบตั ิ ประเด็นสําคัญอยู่ทป่ี ล่อยได้หรือเปล่า ยึด
แล้วปล่อยได้หรือเปล่า เหมือนไปซื้อบ้าน พอผ่อนไม่ไหวแล้ว จะถูกยึด ปล่อย
ให้ยดึ ไปได้หรือเปล่า จะไปซื้อตอนไหนไม่สาํ คัญ สําคัญตอนปล่อยมากกว่า ยึด
มาแล้ว เป็ นอดีตไปแล้ว เรายึดร่างกายมาแล้ว เราปล่อยร่างกายได้หรือเปล่า
อย่าไปหลงประเด็น ประเด็นอยู่ตรงนี้ ประเด็นอยู่ในปัจจุบนั นี้ เวลาร่างกายเจ็บ
ไข้ได้ป่วย ปล่อยได้หรือเปล่า ร่างกายจะตาย ปล่อยได้หรือเปล่า ไปรู้ทาํ ไม ว่ายึด
ตอนปฏิสนธิ หรือตอน ๓ เดือน
ความจริงต้องมี ๓ ส่วนถึงจะปฏิสนธิได้ ยึดง่าย แต่ปล่อยยาก ปล่อยได้หรือยัง
ยึดมาหลายสิบปี แล้ว ปล่อยได้หรือยัง อย่าไปหลงประเด็น พวกเราชอบหลง
ประเด็นกัน ชอบไปคิดเรื่องอจินไตย เรื่องไม่อจินไตยไม่ชอบคิดกัน เรื่องง่ายๆ
ไม่คดิ กัน ชอบไปคิดเรื่องยากๆให้ปวดหัว พระพุทธเจ้าทรงบอกไม่ให้ไปสนใจ
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เหมือนคนทีถ่ ูกยิงด้วยลูกธนู ไม่ยอมให้ดงึ ออก ไม่ยอมรักษาแผล กลับอยากไป
รู้วา่ คนยิงเป็ นใคร เป็ นหญิง เป็ นชาย เป็ นชนชัน้ ใด ไปรู้ทาํ ไม ไม่เกิดประโยชน์
อะไร ความรู้น้ ีเป็ นเพียงส่วนประกอบเพือ่ ให้เห็นภาพ ของการมาการไปของ
ร่างกาย ประเด็นสําคัญอยู่ทก่ี ารตัดอุปาทาน ด้วยการหามีดคมๆ คือสติสมาธิ
ปัญญา มาตัดให้ขาดไปเลย ตัดแบบสมุจเฉทเลย
ถาม ถวายสังฆทานให้คุณยายเพือ่ นทีเ่ สียชีวติ ไปค่ะ
ตอบ ต้องเสียกันทุกคน ไม่ตอ้ งไปเสียใจ เป็ นเรื่องปกติเรื่องธรรมดา สิง่ ทีเ่ สียก็ไม่ใช่
ตัวเรา เป็ นตัวแทนของเรา เหมือนผูแ้ ทนของเรา เขาตายไปเราไม่ได้ตายไปกับเขา
ไม่ตอ้ งไปเสียใจ เหมือนเราส่งผูแ้ ทนเข้าสภา เราส่งร่างกายมาทําหน้าทีใ่ นโลกนี้
แทนเรา ตัวเราอยู่ในโลกทิพย์ ตัวเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เดีย๋ วเราก็ไปหา
ร่างกายใหม่ต่อ หาตัวแทนคนใหม่มาทําหน้าทีแ่ ทนต่อ ถ้ารู้ความจริงแล้ว ก็จะไม่
เสียใจ อุทศิ ส่วนบุญไปก็แล้วกัน เผือ่ ขาดบุญก็จะได้รบั เป็ นเหมือนค่ารถ จะได้
เดินทางไปสู่สุคติได้ ให้คดิ ว่าไม่มใี ครตาย มีแต่ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟทีส่ ลายไป
แต่บคุ คลต่างๆไม่ได้สลายไปกับธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ บุคคลต่างๆต้องไปตามบุญ
ตามกรรมต่อ
ถาม ถ้าอุทศิ บุญให้เขา จะได้รบั ไหมคะ
ตอบ อยู่ทฐ่ี านะของเขา รวยหรือจน ถ้าจนเป็ นขอทาน เป็ นเปรต ก็จะรอรับ ถ้ารวยก็
จะไม่รอรับ ถ้าเป็ นเทพก็จะไม่รอรับ ถ้าเขาทราบเขาก็จะอนุโมทนา ว่ายังคิดถึง
เขาอยู่ ยังห่วงใยเขาอยู่ เขาก็จะดีใจ ทีเ่ ราได้ทาํ บุญ ต่อไปเวลาเราตายไป จะได้
ไม่ตอ้ งรอรับส่วนบุญ การทําบุญอุทศิ นี้เป็ นอุบายของนักปราชญ์ ให้พวกเราทีไ่ ม่
ชอบทําบุญจะได้ทาํ บุญกัน จะได้เป็ นเทพกันเวลาตายไปแล้ว จะได้ไม่ตอ้ งไปเป็ น
เปรตกัน ทําแล้วถ้ามีความสุขใจติดใจ ก็ควรจะทําบ่อยๆ ทําแล้วไม่ขาดทุน มีแต่
กําไร เพราะของต่างๆนี้เวลาตายไปเอาไปไม่ได้ ต่อให้มเี งินทองกองเท่าภูเขา ก็ไม่
เป็ นประโยชน์กบั เราเลย แต่บญ
ุ ทีท่ าํ ทุกวันนี้ จะเป็ นประโยชน์กบั เราทัง้ หมด
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และเป็ นประโยชน์กบั ผู ้ทีล่ ว่ งลับไปแล้วด้วย พยายามทําไปเรื่อยๆ ทําทุกวันได้ก็
ยิง่ ดี ทําให้เป็ นนิสยั ถ้าไม่มพี ระมาบิณฑบาต ก็เอาเงินใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้
เวลาไปวัดทําบุญ ก็เอาเงินทีใ่ ส่กระปุกมาทํา ไม่อย่างนัน้ จะอ้างว่าไม่มเี งิน ควร
เก็บเงินไว้ทําบุญวันละเล็กวันละน้อย วันละ ๕ บาท ๑๐ บาท เก็บไปเรื่อยๆ พอ
ถึงวันเกิด วันสําคัญทางศาสนา หรือวันพระ อยากจะไปวัดก็จะมีเงินทําบุญ อ้าง
ไม่ได้วา่ ไม่มเี งินทําบุญ ทําบุญให้ตดิ เป็ นนิสยั แล้วบุญจะสนับสนุนเราในอนาคต
ให้มแี ต่ความเจริญก้าวหน้าไปจนถึงขัน้ สูงสุด
ถาม ถ้านัง่ สมาธิแล้วง่วงนอน
ตอบ ล้างหน้าล้างตาแล้วลุกขึ้นมาเดิน ไปเดินไปนัง่ ทีน่ ่ากลัว ไปอยู่ทน่ี ่ากลัวแล้วจะไม่
ง่วง ไม่เช่นนัน้ ก็อดอาหารผ่อนอาหาร จะได้ไม่งว่ ง
ถาม ถ้าหลงไปคิดล่ะคะ
ตอบ ก็ใช้สติ ใช้พทุ โธ ใช้การสวดมนต์ดงึ เอาไว้ ต้องฝึ กสติก่อนทีจ่ ะนัง่ ฝึ กทัง้ วันเลย
ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ดึงจิตให้อยู่กบั ร่างกาย อยู่กบั พุทโธ อย่าปล่อยให้ลอยไปลอย
มา พอมีสติแล้วเวลานัง่ จะสงบ สติน้ สี าํ คัญมาก เป็ นกุญแจดอกสําคัญ
พระพุทธเจ้าทรงเปรียบความสําคัญของสติวา่ ยิง่ ใหญ่เหมือนรอยเท้าช้าง ทีใ่ หญ่
กว่ารอยเท้าของสัตว์ทกุ ชนิด ถ้ามีสติแล้วจะทําให้ธรรมต่างๆเกิดตามมาได้ สติ
เป็ นพ่อแม่ของธรรมทัง้ หลาย เป็ นพ่อแม่ของสมาธิ ของปัญญา ถ้าไม่มสี ติ สมาธิ
และปัญญาจะเกิดไม่ได้ มรรคผลนิพพานก็เกิดไม่ได้ สติเป็ นธรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
ควรเจริญสติตงั้ แต่ต่นื จนหลับเลย ควรเปลีย่ นนิสยั ใหม่ นิสยั เผลอสติ ปล่อยให้
ใจลอยไปลอยมา ไม่อยู่กบั เนื้อกับตัว ให้มาอยู่กบั ร่างกาย ทําอะไรก็ให้รู้วา่ กําลัง
ทําอะไร ถ้ายังลอยไปทีอ่ น่ื ก็ใช้พทุ โธดึงกลับมา ใช้เชือก ๒ เส้น ถ้าผูกไว้กับ
ร่างกายแล้วไม่อยู่ ก็ผูกไว้กับพุทโธอีกเส้นหนึ่ง บริกรรมพุทโธไปในขณะทีก่ าํ ลัง
ทําอะไรต่างๆ จะได้มสี ติ นัง่ สมาธิจะไม่งว่ ง จะสงบง่าย จะเห็นผล พอได้สมาธิ
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แล้วก็ออกทางปัญญาได้ ตัดกิเลสได้ ควรเจริญสติทกุ เวลานาที ตัง้ แต่ต่นื จน
หลับ
ถาม หายใจเข้าพุท หายใจออกโธ ใช่หรือเปล่าคะ
ตอบ เวลาดูลมก็ควรดูลมอย่างเดียว อย่าดูลมเข้าพุทออกโธ จะยุง่ ยาก ถ้าจะใช้พทุ โธ
ก็ใช้พทุ โธอย่างเดียว จะง่ายกว่า บางทีตอ้ งการบริกรรมพุทโธให้เร็วขึ้น แต่ลมจะ
เร็วตามไม่ได้ เวลามีความคิดเข้ามาแทรกมากๆ ถ้าใช้พทุ เข้าโธออกจะหยุด
ความคิดไม่ได้ ก็ควรใช้พทุ โธอย่างเดียว บริกรรมให้ถไ่ี ปเลย เพือ่ สกัดความคิด
ไม่ให้เข้ามา ถ้าไม่มคี วามคิดก็ดูลมเฉยๆ ไม่ตอ้ งพุทโธก็ได้ หายใจเข้าก็รู้วา่
หายใจเข้า หายใจออกก็รู้วา่ หายใจออก ถ้าคิดมากก็พทุ โธไปอย่างเดียว จนจิต
เหนื่อย ก็จะหยุดคิด แล้วค่อยมาดู ลมหายใจต่อ ไม่มพี ทุ เข้าโธออกใน
พระไตรปิ ฎก มีแต่พทุ ธานุสติ หรืออานาปานสติ อย่างใดอย่างหนึ่ง มาแปลงให้
เป็ นพุทเข้าโธออกกันเอง ถ้าจิตไม่ฟ้ งุ จะพุทเข้าโธออกก็ได้ ถ้าคิดปรุงแต่งมากๆ
พุทเข้าโธออกจะหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ได้
ถาม ใช้พทุ ธานุสติกบั อานาปานสติผสมกัน
ตอบ จะใช้อย่างไหนก็ได้ ข้อสําคัญให้เกิดผลก็แล้วกัน ผลก็คอื ความสงบ จิตรวมเป็ น
หนึ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ เป็ นอุเบกขา สักแต่วา่ รู้ ไม่มคี วามคิดปรุงแต่ง
ถาม ชอบคิดโน่นคิดนี่ แต่ถา้ ตัง้ ใจมากๆก็จะง่วงไปเลย
ตอบ เป็ นนิวรณ์ ถ้าไม่ฟ้ งุ ซ่านก็งว่ งเหงาหาวนอน ต้องแก้ดว้ ยการไปอยู่ทเ่ี ปลีย่ วทีน่ ่า
กลัว อดอาหาร เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
ถาม ถ้าอดก็กลัวจะผอมค่ะ
ตอบ ไม่กลัวอ้วนหรือ อ้วนอันตรายกว่าผอม อ้วนแล้วความดัน เบาหวาน ไขมันอุด
ตันเส้นเลือดก็จะตามมา
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ถาม กิเลสเยอะค่ะ
ตอบ ยังรักกิเลสมากกว่ารักธรรม
ถาม ทีห่ ลวงพ่อบอกว่า ถ้าอยากทําบุญก็ให้เอาเงินหยอดกระปุก อย่างหนู อยู่ทญ
่ี ป่ี ่ นุ ก็
หยอดไปเรื่อยๆ
ตอบ หยอดไปเรื่อยๆ พอมีโอกาสได้ไปทําบุญทีไ่ หนก็ทาํ ไป
ถาม ทีญ
่ ่ปี ่ นุ ก็ได้
ตอบ ทําบุญทีไ่ หนก็ได้
ถาม เวลาหนู กลับมา ก็เอาเงินทีห่ นู หยอดมาทําบุญ
ตอบ ทําบุญกับใครก็ได้ ทํากับพ่อแม่ก็เป็ นบุญเหมือนกัน
ถาม บางเวลาหนู อยากไปวัดบ้าง แต่ทโ่ี น่นหนู ไม่รู้วา่ วัดอยู่ตรงไหน
ตอบ ทําบุญทีบ่ า้ นเอาเงินใส่กระปุกไปก่อน หรือเขียนใส่บญั ชีไว้ก่อน ว่าวันนี้ทาํ บุญกี่
บาท เวลาทําแล้วใจจะมีความสุข ต้องทําจริงๆ ไม่ใช่ทาํ เล่นๆ เช่นอย่าเอาเงิน
ทําบุญไปซื้อเสื้อผ้า ซื้อของสวยๆงามๆ ขอยืมไปก่อน ถ้าเป็ นเงินทําบุญ ต้องไม่
ถือว่าเป็ นของเราแล้ว
ถาม หยอดใส่กระปุกไปแล้ว
ตอบ หมดสิทธิ์แล้ว ไม่ใช่ของเราแล้ว ถ้าหายไปก็ไม่ตอ้ งวิตกกังวล ถือว่าไม่ใช่ของเรา
แล้ว ทําบุญเพือ่ ตัดความยึดติด ความหวงในเงินทอง ตัดทางเดินของกิเลส ทีจ่ ะ
เอาเงินไปเลี้ยงกิเลส สกัดกิเลสไว้ พอกิเลสน้อยลง ใจจะมีความสุขมากขึ้น ที่
ทําบุญแล้วมีความสุข เพราะได้ตดั กิเลสกัน ทําแล้วกิเลสเบาบางลง ความอยาก
น้อยลง ทําไปเรื่อยๆ จะไม่อยากไปเทีย่ ว ไปซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆ เพราะไม่สุข
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เหมือนกับการทําบุญ สุขเดีย๋ วเดียว สุขตอนทีไ่ ด้ใช้เงิน ตอนทีไ่ ด้ของมา พอ
ได้มาแล้ว มันก็หมดความหมาย กลับเป็ นเหตุของความทุกข์แล้ว เพราะต้อง
คอยดูแลรักษา ต้องหวงต้องห่วง ต้องเสียใจเวลาหายไป ถ้าทําบุญจะไม่มคี วาม
ทุกข์ตามมา ทําบุญแล้วต่อไปจะรักษาศีลได้ เพราะคนทําบุญไม่ชอบทําบาป คน
ทีไ่ ม่ชอบทําบุญจะชอบทําบาป เพราะยังโลภอยู่ ยังอยากได้อยู่ ก็ตอ้ งทําบาปบ้าง
บางเวลา ถึงจะได้สง่ิ ทีอ่ ยากได้ การทําบุญเป็ นรากฐานของความดีทงั้ หลาย เป็ น
ก.ไก่ ข.ไข่ ของการสร้างความดี ต้องเริ่มทีก่ ารทําบุญก่อน ให้ทานก่อน ใจเป็ น
บุญแล้วก็จะรักษาศีลได้ ใจก็จะสงบ จะนัง่ สมาธิได้
ถาม ถ้าเจาะจงถวายสังฆทานกับพระรู ปนี้ๆ เพราะหนู ศรัทธา
ตอบ การทําบุญนี้ทา่ นแสดงไว้ ๒ ลักษณะคือ ๑. ทําบุญเจาะจง ๒. ทําบุญไม่เจาะจง
การทําบุญเจาะจง ก็เพราะต้องการสิง่ อืน่ นอกจากบุญ เหมือนไปซื้อของตามร้าน
เลือกร้านนัน้ เพราะมีของแจกของแถม เพราะต้องการของแจกของแถม นอกจาก
ของทีซ่ ้อื แล้ว การทําบุญเจาะจงกับพระรูปหนึ่งรูปใด ก็เพราะต้องการของแถม
จากท่าน ก็คอื ธรรมะ ก็ตอ้ งเลือกพระทีจ่ ะทําบุญด้วย เพราะอานิสงส์ของการ
ทําบุญกับพระทีเ่ ลือกนี้จะต่างกัน เช่นพระธรรมดาจะได้ ๑ เท่า พระโสดาบันจะ
ได้ ๑๐ เท่า พระสกิทาคามีได้ ๑๐๐ เท่า พระอนาคามีได้พนั เท่า พระอรหันต์ได้
หมืน่ เท่า พระปัจเจกพุทธเจ้าได้แสนเท่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ล ้านเท่า
เพราะธรรมะทีท่ ่านให้กบั เรามีประโยชน์ต่างกัน ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็จะ
บรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้เลย ฟังธรรมจากพระโสดาบันก็ได้เพียงขัน้ โสดาบัน จึง
ต้องเจาะจง ต้องเลือก
ส่วนการไม่เจาะจงไม่เลือก ก็คอื การถวายให้เป็ นส่วนกลางสงฆ์ ถวายให้กบั วัด
อย่างวัดป่ านี้ ของทีถ่ วายจะเป็ นส่วนกลางสงฆ์ ทีว่ ดั หลวงตาฯ ของทีถ่ วายหลวง
ตาฯ ท่านจะให้พระจัดการแจกจ่ายหรือเก็บไว้ในส่วนกลาง เวลาใครขาดเหลือ
อะไร ใครต้องการสบู่ยาสีฟนั แฟ๊บก็ไปหยิบเอาได้ ไม่ถอื เป็ นสมบัตสิ ่วนตัว
เรียกว่าถวายแบบไม่เจาะจง เป็ นสังฆทาน ถ้าเจาะจงก็เป็ นปาฏิบคุ คลิกทาน
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ถวายได้ ๒ รูปแบบ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาํ ทัง้ สองรู ปแบบ เช่นตอนทีเ่ สด็จ
ไปโปรดทีพ่ ระราชวัง ก็มพี ระมารดาเลี้ยง อุตส่าห์ตดั เย็บจีวรมาถวายแด่
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับ ถวายถึง ๓ ครัง้ ก็ไม่ทรงรับ ทรงบอกให้
ถวายเป็ นสังฆทาน เพราะพระพุทธองค์ทรงมีจวี รอยู่แล้ว ให้ถวายเป็ นของสงฆ์
ให้สงฆ์พจิ ารณาว่าใครขาดแคลน ให้แก่ผู ้ทีข่ าดแคลนไป พระศาสนาจะอยู่ได้ก็
ต้องมีคณะสงฆ์ เวลาพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว ถ้าไม่มคี ณะสงฆ์ทาํ หน้าทีเ่ ผย
แผ่สงสอน
ั่
พระพุทธศาสนาก็จะหมดไป ถ้ายังมีคณะสงฆ์อยู่ พระพุทธศาสนาก็
จะไม่หมดไป จึงควรทําทัง้ ๒ อย่าง ถ้าต้องการธรรมะ ก็ตอ้ งไปหาครูบาอาจารย์
ทีม่ ธี รรมะแจกจ่าย แล้วก็จะได้ถวายเป็ นสังฆทานด้วย เพือ่ ท่านจะได้แบ่งปัน
ให้กบั ลูกศิษย์ลูกหาพระเณร
ถาม เท่ากับหนู ได้ทาํ ทัง้ สังฆทานและปาฏิบคุ คลิกทาน
ตอบ ไม่เจาะจงด้วย ได้ฟงั ธรรมด้วย ก็ดี เพราะการฟังธรรมเป็ นบุญทีส่ ูงกว่าบุญทีไ่ ด้
จากการให้ทาน เป็ นปัญญา เป็ นระดับอุดมศึกษา ทานเป็ นระดับอนุบาล ควร
หมันฟั
่ งธรรมอยู่เรื่อยๆ ควรไปทําบุญทีว่ ดั ทีม่ กี ารแสดงธรรม จะได้ ๒ ต่อ ควร
ไปภาวนาทีว่ ดั บ่อยๆ ต้องบังคับใจ ถ้ารออารมณ์จะไม่ค่อยเกิด ต้องตีตารางไว้ว่า
อย่างน้อยเดือนละครัง้ ต่อไปก็เดือนละ ๒ ครัง้ เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จะได้
เจริญก้าวหน้า ถ้าไม่บงั คับไม่ผลักดัน จะไม่กา้ วหน้า จะอยู่กบั ที่ วัดไหนดีก็ควร
ไปบ่อยๆ อย่าเห็นอะไรสําคัญยิง่ กว่าการปฏิบตั ธิ รรม ผลทีไ่ ด้จะเป็ นของเราเต็ม
ร้อย เป็ นของใจเต็มร้อย งานอย่างอืน่ เป็ นผลของร่างกาย เป็ นผลชัว่ คราว พอ
ร่างกายตายไป ก็จะไม่เป็ นประโยชน์กบั ใจ ต้องทําเพือ่ ใจ ทําให้มาก จะได้ไม่
เศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่วา่ จะเกิดขึ้นกับใครก็ตาม เกิดขึ้นกับคนอื่น
หรือเกิดขึ้นกับเรา จะรู้สกึ เฉยๆ ไม่สะทกสะท้าน ไม่หวันไหว
่
ถาม น้องคนหนึ่งเขาจับได้วา่ สามีมกี กิ ๊ เขามีความรู้สกึ อยากไปจัดการฆ่าผู ้หญิงคนนัน้
แต่ความทีเ่ ขาได้อ่านหนังสือท่านอาจารย์ มีสติ ก็เลยไม่ได้ไปทําร้ายผูห้ ญิงคนนัน้
แต่ก็ยงั ทําใจไม่ได้เท่าไหร่ค่ะ
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ตอบ ให้อ่านประวัตหิ ลวงปู่ขาว ภรรยาท่านก็มชี ู ้ ท่านก็อยากจะฆ่าเขา พอดีท่านได้สติ
ถ้าท่านฆ่าเขา ท่านก็เลวกว่าเขา ท่านก็เลยเห็นโทษของการยึดติด การหึงหวง
ท่านก็เลยตัด ไม่เอาแล้ว ต่อไปนี้จะไม่หาความสุขกับร่างกายของคนอืน่ แล้ว ไป
ทางพระพุทธเจ้าดีกว่า ท่านก็เลยประกาศยกภรรยาให้กบั ชูไ้ ปเลย ทําบุญอัน
ยิง่ ใหญ่ ถ้าอยากจะทําบุญอันยิง่ ใหญ่ บอกเขาให้ยกสามีให้กกิ ๊ ไปเลย จะมี
ความสุขมาก มีอสิ รภาพ จะทําอะไรก็ไม่ตอ้ งขออนุญาต
ถาม ท้าสามีเลิก สามีไม่ยอมเลิก ถามว่าเลือกเขาหรือเลือกผูห้ ญิงคนนัน้ สามีก็บอก
เลือกเขา พออีกอาทิตย์หนึ่งก็จบั ได้วา่ ไปติดต่อกันอีก
ตอบ ตัดเขาไม่ขาดเอง ใจอ่อนแอเอง ต้องเป็ นแบบหลวงปู่ขาว ยกให้เขาไปเลย
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กัณฑ์ท่ี ๔๔๕

พระธุดงค์

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
สิง่ แวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมทีเ่ ราอยู่น้ ี มีผลต่อความรู้สกึ ถ้าอยู่ทส่ี ุขทีส่ บายก็จะไม่มี
ปัญหา ไม่มอี ะไรกระตุน้ ให้ปรับใจ ถ้าอยู่ทเ่ี คยชินใจจะไม่เดือดร้อน ถ้าอยู่ทไ่ี ม่เคยชิน ที่
ยากลําบาก ใจจะเดือดร้อน จะอยากอยู่แบบสภาพเดิม พระธุดงค์จงึ ต้องย้ายทีป่ ฏิบตั อิ ยู่
เรื่อยๆ พอเกิดความเคยชิน เช่นไม่กลัว ก็จะเปลีย่ นทีใ่ หม่ เพือ่ ดูวา่ ยังมีความกลัว
หรือไม่ เวลาอยู่ทเ่ี คยชินแล้ว จะรู้วา่ ไม่มอี ะไรน่ากลัว ก็ตอ้ งไปหาทีใ่ หม่ทน่ี ่ากลัว ถ้ายังมี
ความกลัวอยู่ก็ยงั ต้องแก้ ถ้าไม่กลัว รู้สกึ เฉยๆ แก้ความกลัวได้แล้ว จะเปลีย่ นทีก่ ็ได้ ไม่
เปลีย่ นก็ได้ ถ้าความกลัวหายไปด้วยปัญญาด้วยการปฏิบตั ิ ก็จะหายอย่างถาวร ถ้าหาย
ด้วยความเคยชิน ก็จะไม่หายอย่างถาวร ถ้าหายด้วยการพิจารณา ความไม่เทีย่ งของ
ร่างกาย ว่าเกิดมาแล้วก็ตอ้ งตาย เวลาเกิดความกลัวมากๆจะทุกข์มาก ก็ตอ้ งพิจารณาว่า
ร่างกายต้องตาย ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ตอ้ งยอมตาย ยอมรับความจริง ถ้ายอมรับความ
จริง ความกลัวก็จะหายไป จิตจะดิง่ เข้าสู่ความสงบ ปล่อยวางร่างกายได้ อยู่ทไ่ี หนก็อยู่
ได้ ไม่ตอ้ งไปหาทีน่ ่ากลัวอยู่ ถ้าหายกลัวเพราะความเคยชิน หรือการนัง่ สมาธิ เวลาจิต
สงบ ความกลัวก็จะหายไป แต่จะไม่หายอย่างถาวร เพราะไม่ได้ใช้ปญั ญา
ถ้าไม่ได้ใช้ปญั ญา ก็จะไม่เห็นสัจจธรรมความจริง ไม่เห็นอริยสัจ ๔ เห็นว่าความกลัวเป็ น
ความทุกข์ เกิดจากความไม่ยอมรับความตายของร่างกาย ไม่ยอมรับอนิ จจัง ไม่ยอมรับ
ว่าร่างกายเป็ นอนัตตา ไม่ใช่ตวั เราของเรา ยังคิดว่าเป็ นตัวเราของเราอยู่ จึงไม่ตอ้ งการให้
ร่างกายตายไป ถ้าไม่เห็นด้วยปัญญา ไม่เห็นอริยสัจ ๔ ไม่เห็นไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขัง
อนัตตา ไม่เห็นทุกข์สมุทยั นิ โรธมรรค ก็ยงั จะกลัวอยู่ พอย้ายไปอยู่ทใ่ี หม่ก็จะเกิดความ
กลัวขึ้นมาใหม่ ถ้าใช้สมาธิแก้ความกลัวก็จะกลัวไปเรื่อยๆ เพราะไม่ได้แก้ความกลัวด้วย
ปัญญา ต้นเหตุของความกลัวก็คอื ความหลง ไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตวั เรา ไม่เห็นว่า
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ร่างกายไม่เทีย่ ง มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็ นธรรมดา ไม่เห็นทุกข์ทเ่ี กิดจากการอยากให้
ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าพิจารณาว่าร่างกายเป็ นไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ ก็จะมีปญั ญา
ดับความกลัว เวลาเกิดความกลัวขึ้นมา
เวลาไปอยู่สถานทีท่ น่ี ่ากลัว เผชิญกับสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดความกลัวขึ้นมา ก็มวี ธิ ีดบั ความกลัว
อยู่ ๒ วิธีคอื ๑. สมาธิ ๒. ปัญญา ถ้าจะใช้สมาธิก็บริกรรมพุทโธไป ถ้าใช้ปญั ญาก็
พิจารณาว่าร่างกายไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา จะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็ นไป ถ้า
จะตายก็ปล่อยให้ตายไป ถ้าปล่อยได้ ก็จะละวิภวตัณหา ต้นเหตุของความทุกข์ใจ ของ
ความกลัว คือความอยากไม่ตายได้ พอปล่อยวางได้ ละวิภวตัณหาได้ ความทุกข์ก็จะ
หายไป นิ โรธก็จะปรากฏเกิดขึ้นมา ความดับทุกข์ก็คอื นิโรธ เกิดจากมรรค ก็คอื
สติปญั ญา ทีเ่ ห็นว่าร่างกายเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา นี่คอื การใช้ปญั ญา ใช้มรรคดับ
ความทุกข์ ดับความกลัว พอความทุกข์ความกลัวดับไปแล้ว ก็จะไม่มอี ะไรต้องกลัว
เพราะต้นเหตุของความกลัวไม่ได้อยู่ทภ่ี ยั ข้างนอก แต่อยู่ทค่ี วามหลง ทีไ่ ม่เห็นว่าร่างกาย
ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา ผูท้ ก่ี ล้าไปอยูต่ ามสถานทีท่ น่ี ่ากลัวแสดงว่ามีธรรมะ มีสติ
สมาธิปญั ญาพอทีจ่ ะข่มความกลัวได้
ผูป้ ฏิบตั จิ งึ ต้องหาสถานทีท่ ย่ี ากลําบาก ทีจ่ ะบังคับให้ใช้ธรรมะแก้ปญั หา ทีม่ อี ยู่ ๒ ส่วน
คือ ๑. ปัญหาภายนอก ๒. ปัญหาภายใน ปัญหาทีอ่ ยู่ภายนอกคือความทุกข์ยากลําบาก
เช่นไม่มไี ฟฟ้ า ไม่มนี าํ้ ประปา ต้องใช้นาํ้ บ่อ ใช้นาํ้ ในลําธาร ใช้นาํ้ ฝนทีม่ ไี ม่มาก ต้อง
ประหยัด ใช้เท่าทีจ่ าํ เป็ น ไม่มไี ฟฟ้ าตอนคํา่ คืนก็จะมืด จะรู้สกึ น่ากลัว จะไม่สบายใจ ก็
ต้องแก้ทใ่ี จ เพราะเลือกไปอยู่เอง เพือ่ จะได้ผลิตปัญหาผลิตข้อสอบให้กบั ใจ การไปอยู่ท่ี
ยากลําบากจึงเหมือนกับการเข้าห้องสอบ จะทําข้อสอบได้ ก็ตอ้ งปรับใจให้อยู่อย่างปกติ
สุข เหมือนกับเวลาอยู่ทบ่ี า้ นทีป่ ลอดภัย มีนาํ้ มีไฟทีส่ ะดวก อาหารการกินก็สะดวก พอ
ไปอยู่ทอ่ี ตั คัดขัดสน มีภยั รอบด้าน ใจจะปัน่ ป่ วน จะหวาดผวา ก็ตอ้ งใช้ธรรมะ คือสติ
สมาธิปญั ญา เข้ามาควบคุมใจ ถ้าไม่มสี ติสมาธิปญั ญา ก็จะทนอยู่ไม่ได้ จะทุกข์ทรมาน
ใจ จนไม่อยากจะอยู่ ถ้าไม่ไปอยู่ทอ่ี ตั คัดขัดสน การปฏิบตั กิ ็จะไม่เจริญก้าวหน้า จะไม่รู้
ว่าสอบผ่านหรือไม่ ถ้าปฏิบตั อิ ยู่ในสถานทีท่ ส่ี ะดวกสบายปลอดภัย ก็ยงั ไม่ได้เข้าห้อง
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สอบ ยังจะไม่รู้วา่ เวลาเข้าห้องสอบ เช่นเวลาใกล้ตาย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาไม่สามารถ
พึง่ ร่างกายให้ความสุขได้ จะทําใจให้สงบ ไม่ให้เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วย กับ
ความตายของร่างกายได้หรือไม่
จึงต้องซ้อมรับสถานการณ์ ต้องเตรียมตัวไว้ก่อน ต้องทําการบ้าน ต้องฟังเทศน์ฟงั ธรรม
จากครู บาอาจารย์ ทีจ่ ะสอนวิธีแก้ปญั หาใจ เช่นความกลัวตาย กลัวเจ็บ เมือ่ ได้ศึกษา
แล้ว ก็ตอ้ งซ้อม ต้องทําการบ้าน พิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆ เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ ง
เจ็บต้องตาย พอพร้อมแล้วก็ตอ้ งเข้าห้องสอบ ห้องสอบของความเจ็บไข้ได้ป่วย ก็คอื การ
นัง่ ภาวนานานๆหลายชัว่ โมง เวลาเจ็บก็ไม่ตอ้ งลุกไม่ตอ้ งขยับ ใช้สติสมาธิปญั ญาทําใจให้
สงบ ถ้าใจสงบความเจ็บปวดของร่างกายก็จะไม่เป็ นปัญหา เพราะไม่รุนแรง ทีร่ ุนแรงคือ
ความทุกข์ใจ ทีเ่ กิดจากความกลัวความเจ็บของร่างกาย ความอยากให้ความเจ็บหายไป
ความอยากหนีจากความเจ็บไป จะทําให้ใจปัน่ ป่ วน ถ้าไม่มสี ติสมาธิปญั ญา ก็จะทนนัง่
ไม่ได้ จะต้องขยับ เปลีย่ นอิริยาบถ ถ้ามีสติมสี มาธิมปี ญั ญา ก็จะควบคุมใจให้สงบได้
ขัน้ ต้นก็ตอ้ งใช้สมาธิคุมไปก่อน เพราะก่อนทีจ่ ะใช้ปญั ญาได้ตอ้ งมีสมาธิก่อน
เวลาเกิดความเจ็บปวด ก็บริกรรมพุทโธๆไป หรือสวดมนต์ไป สวดบทไหนก็ได้ ให้ใจมี
งานทํา จะได้ไม่คดิ ถึงความเจ็บ ไม่คดิ อยากให้ความเจ็บหาย ไม่คดิ อยากจะเปลีย่ น
อิริยาบถ พอใจมีงานทํา ใจจะไม่มโี อกาสผลิตสมุทยั คือความอยากให้ความเจ็บของ
ร่างกายหายไป ความทุกข์ใจทีร่ ุนแรงกว่าความทุกข์ของร่างกายหลายสิบเท่า ก็จะไม่เกิด
พอไม่มคี วามเจ็บทางใจ ความเจ็บทางร่างกายก็จะไม่เป็ นปัญหา เวลาหมอบอกว่าจะฉีด
ยา ถ้าใจไม่มสี ติปญั ญาสมาธิคอยควบคุม ก็จะทุกข์ไปก่อนแล้ว ถ้ากลัวมากๆก็จะไม่
ยอมฉีดเลย เช่นเด็กทีก่ ลัวเข็มฉีดยา จะร้องไห้ไม่ยอมให้ฉีด ถ้ามีสติสมาธิปญั ญา เวลา
หมอบอกว่าจะฉีดยา ฟังแล้วก็จะรู้สกึ เฉยๆ ดูความจริงไป ตอนนี้ยงั ไม่ได้ฉีด ยังไม่เจ็บ
จะกลัวไปทําไม เวลาฉีดจริงๆ ก็ไม่ได้เจ็บอย่างทีก่ ลัว เพราะความเจ็บของร่างกายไม่
รุนแรง เหมือนกับความเจ็บของใจ ทีเ่ กิดจากความกลัว ความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บ นี่
คือการทําการบ้านและการเข้าห้องสอบของความเจ็บ ทีเ่ ราใช้บา้ นเป็ นห้องสอบได้ เช่นนัง่

53

แล้วไม่ลกุ ปล่อยให้เจ็บไป ใช้สติใช้สมาธิแก้ไปก่อน พอใจสงบใจจะไม่เดือดร้อน ไม่
สนใจกับความเจ็บของร่างกาย ร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไป
พอมีสมาธิแล้ว ขัน้ ต่อไปก็ใช้ปญั ญา เวลานัง่ แล้วเจ็บก็ใช้ปญั ญาพิจารณาว่า ความเจ็บ
เป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะต้องเผชิญ ตราบใดทีเ่ รายังมีร่างกายอยู่ เพราะร่างกายต้องมีความเจ็บไข้
ได้ป่วยเป็ นธรรมดา แต่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถรับรู้หรือเผชิญได้ ถ้ามีปญั ญาสอนใจไม่ให้
กลัวความเจ็บ ไม่ให้ไปอยากให้ความเจ็บหายไป ให้เห็นอริยสัจ ๔ ว่าความทุกข์ใจนี้เกิด
จากความอยากให้ความเจ็บหายไป ความกลัวความเจ็บ ถ้าหยุดความอยากนี้ได้ ทําใจให้
เฉยๆได้ ใจก็จะไม่วนุ่ วายกับความเจ็บของร่างกาย ร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไป จะ
หายหรือไม่ก็จะไม่เดือดร้อน ปล่อยเขาไป เดีย๋ วก็หายเอง ไม่ชา้ ก็เร็ว ถ้าไม่หายตอนเป็ น
ก็จะหายตอนตาย เวลาร่างกายหยุดหายใจ ความเจ็บก็จะหายไป เวลาเผาคนตายจะไม่มี
อาการเจ็บ ร่างกายจะไม่แสดงอาการเจ็บให้เห็น เพราะใจไม่รบั รู้ร่างกายแล้ว ใจได้แยก
ออกจากร่างกายไปแล้ว คนตายไม่มใี จเหลืออยู่แล้ว ใครจะทําอะไรกับร่างกายก็จะไม่มี
การสะดุง้ หวาดผวา เพราะใจไม่ได้อยู่กบั ร่างกายแล้ว ตัดขาดจากร่างกายไปแล้ว
ถ้ามีสติสมาธิปญั ญาจะสามารถตัดขาดจากร่างกายได้ ในขณะทีร่ ่างกายยังไม่ตาย ด้วย
การตัดอุปาทาน ตัดความหลง ทีค่ ดิ ว่าร่างกายเป็ นตัวเราของเรา ความเจ็บเป็ นของเรา ที่
คิดว่าเทีย่ ง แต่ความจริงมันไม่เทีย่ ง เกิดแล้วก็ตอ้ งดับไปเป็ นธรรมดา เราไม่ตอ้ งทําอะไร
ปล่อยไปตามความจริงทําใจให้น่ิง ใจดีสูเ้ สือ ทําใจให้เป็ นอุเบกขา เพราะเป็ นวิธีเดียวของ
ใจ ทีจ่ ะเผชิญกับความแก่เจ็บตายของร่างกายได้ เผชิญกับความเสือ่ มของทุกสิง่ ทุกอย่าง
ได้ อย่างไม่มโี ทษ ไม่มภี ยั ไม่มปี ญั หา เพราะเวลาใจสงบนิ่งเป็ นกลางแล้ว จะไม่
เดือดร้อน ทีเ่ ดือดร้อนก็เพราะใจไปเดือดร้อนเอง กระสับกระส่ายกระวนกระวาย
หวาดกลัวกับสิง่ ต่างๆเอง ถ้าหยุดอาการเหล่านี้ได้ ใจก็จะเย็นสบาย เหมือนไม่มอี ะไร
เกิดขึ้น เวลาไม่มเี หตุการณ์ใจเป็ นปกติเย็นสบาย แต่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ใจก็จะ
ปัน่ ป่ วนวุน่ วายขึ้นมา เพราะไม่มเี ครื่องมือรักษาใจ ให้น่งิ สงบ ให้เป็ นปกติ จึงต้องไปหา
เหตุการณ์ทท่ี าํ ให้ใจปัน่ ป่ วนวุน่ วาย เพือ่ จะได้ผลิตธรรมะมารักษาใจให้น่งิ สงบ ให้เป็ น
ปกติ เหมือนเวลาทีไ่ ม่มเี หตุการณ์
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เป็ นเหมือนการฉีดวัคซีน เพือ่ ไปกระตุน้ ให้ภูมคิ ุม้ กันของร่างกายทํางาน พอมีเชื้อโรคเข้า
ไปในร่างกาย ร่างกายก็จะต้องผลิตเครื่องมือมาต่อสูก้ บั เชื้อโรค ถ้าเชื้อโรคมีจาํ นวนไม่
มาก ร่างกายก็จะผลิตภูมคิ มุ ้ กันต่อต้านโรคได้ พอมีเชื้อโรคเข้ามาเป็ นจํานวนมาก ก็จะ
ไม่เป็ นปัญหาอะไร เพราะร่างกายได้ผลิตภูมคิ มุ ้ กันโรคไว้แล้ว การไปอยู่ตามสถานทีท่ ่ี
ทุกข์ยากลําบาก เต็มไปด้วยภัยต่างๆ ก็เป็ นการกระตุน้ ให้ภูมคิ มุ ้ กันของใจทํางาน
กระตุน้ ให้เกิดสติสมาธิปญั ญา อุบายต่างๆทีค่ รูบาอาจารย์ท่านสอนท่านปฏิบตั ิ เช่นให้นงั ่
สมาธินานๆ ครัง้ ละ ๔ - ๕ ชัว่ โมงนี้ ก็เป็ นการกระตุน้ สติสมาธิปญั ญาให้ทาํ งาน ถ้าไม่มี
สติสมาธิปญั ญา จะทนนัง่ ไม่ได้ เช่นเดียวกับการไปอยู่ตามสถานทีท่ น่ี ่ากลัว หรืออด
อาหาร หรือถืออิริยาบถ ๓ ทีเ่ รียกว่าเนสัชชิก ก็เป็ นการกระตุน้ ให้ใจสร้างภูมคิ มุ ้ กัน
ความทุกข์ข้นึ มา สร้างสติสมาธิปญั ญา เพือ่ ดับความทุกข์ความวุน่ วายใจ
นักปฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งการการหลุดพ้นจากความทุกข์ การบรรลุมรรคผลนิพพาน จึงต้องกล้า
ไปอยู่ตามสถานทีอ่ ตั คัดขัดสน ทีม่ ภี ยั รอบด้าน เพือ่ จะได้กระตุน้ มรรคคือภูมคิ ุม้ กัน
ความทุกข์ใจ ทีจ่ ะเกิดจากเชื้อโรคคือตัณหาความอยาก กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา พอกระตุน้ มรรคขึ้นมา ปลุกสติสมาธิปญั ญาขึ้นมา ก็จะมีอาวุธไว้ต่อสูก้ บั เชื้อ
โรคของใจ ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความทุกข์ใจ จะสามารถฆ่าเชื้อโรคทีผ่ ลิตความทุกข์ใจ ก็คอื
ความอยากต่างๆ ความอยากในรูปเสียงกลิน่ รส ความอยากมีอยากเป็ น ความอยากไม่มี
อยากไม่เป็ น ใจก็จะสงบเย็นสบาย สถานทีท่ อ่ี ตั คัดขัดสนก็จะไม่เป็ นปัญหาต่อไป
ตอนต้นเวลาไปก็เหมือนว่าจะไปตกนรก แต่พอแก้ปญั หาได้แล้ว สถานทีต่ รงนัน้ กลับ
กลายเป็ นสวรรค์ไป เพราะเป็ นสถานทีท่ ไ่ี ม่วนุ่ วาย ไม่มเี รื่องวุน่ วายต่างๆเหมือนทีบ่ า้ น ที่
เราคิดว่าเป็ นสวรรค์ แต่ความจริงเป็ นนรก มีแต่เรื่องวุน่ วายตลอดเวลา
นี่คอื เรื่องของการปฏิบตั ิ ต้องผ่านขัน้ ตอนต่างๆ ขัน้ ตอนแรกก็ตอ้ งศึกษาก่อน ให้รู้วา่
ต้องทําอะไรบ้าง เมือ่ รู้แล้วก็ซอ้ มไปก่อน ทําการบ้านไปก่อน ทําทีบ่ า้ นไปก่อน เมือ่ ทําได้
เต็มทีแ่ ล้ว ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งออกไปหาสถานทีเ่ พือ่ ดับความกลัว อยู่ทบ่ี า้ นไม่มอี ะไรทําให้
เกิดความกลัว ไม่มอี ะไรกระตุน้ ให้เกิดสติปญั ญา ทีจ่ ะดับความกลัว ก็ตอ้ งไปหาสถานที่
ทีท่ าํ ให้เกิดความกลัว เพือ่ จะได้ใช้สติสมาธิปญั ญาแก้ความกลัว ความทุกข์บางอย่างเราก็
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สามารถทําทีบ่ า้ นได้ เช่นอดอาหาร นัง่ อยู่กบั ทีน่ านๆ จะนัง่ แบบสบายไปก่อนก็ได้ ก็นงั ่
เก้าอี้ไป ขัน้ ต่อไปค่อยนัง่ ขัดสมาธิ ขึ้นอยู่กบั กําลังของสติสมาธิปญั ญาทีม่ อี ยู่ ถ้ามีนอ้ ย
ตอนต้นก็นงั ่ แบบสบายไปก่อน นัง่ เก้าอี้หอ้ ยเท้าไป แต่ไม่ลกุ ไปไหนสัก ๔ - ๕ ชัว่ โมง
แล้วก็ใช้สติสมาธิปญั ญาดับความปัน่ ป่ วน ดับความอยากทีจ่ ะลุกจากทีน่ งั ่ ไป
การอดอาหารก็เป็ นการสร้างความทุกข์ ความปัน่ ป่ วนใจได้เหมือนกัน เวลาหิวใจจะคิด
ฟุ้งซ่าน คิดอยากจะรับประทานอาหาร ถ้าไม่ดบั ความอยากก็จะทนไม่ได้ จะต้องไปหา
อะไรมารับประทาน จะอยู่สบายๆเหมือนเวลารับประทานอาหารไม่ได้ เพราะความหิวจะ
เป็ นตัวปัญหา ก็ตอ้ งใช้สติสมาธิปญั ญามาดับมัน เช่นนัง่ สมาธิทาํ ใจให้สงบ ก็จะได้สมาธิ
ถ้าออกจากสมาธิแล้วยังหิว
ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาพิจารณาว่าความหิวเป็ นความเจ็บของ
ร่างกาย เป็ นเวทนา เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทีเ่ ราไม่สามารถสังไม่
่ ให้หวิ ได้ ถ้าไม่กลัว
ความหิว ความทุกข์ก็จะไม่เกิด ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความกลัวความหิวนี้ รุนแรงกว่า
ความหิวของร่างกาย ความหิวของร่างกายไม่รุนแรงเท่ากับความทุกข์ใจ พอดับความ
ทุกข์ใจได้ ความหิวของร่างกายก็จะไม่เป็ นปัญหา เช่นพระพุทธเจ้าทรงอดพระกระยาหาร
ได้ถงึ ๔๙ วัน เพราะมีสมาธิ แต่ตอนนัน้ ไม่รู้จกั อริยสัจ ๔ ไม่รู้จกั ไตรลักษณ์ อนิจจังทุก
ขังอนัตตา จึงไม่สามารถกําจัดความทุกข์ใจทีเ่ กิดจากความหิวได้อย่างถาวร กําจัดได้
เฉพาะช่วงทีเ่ ข้าสมาธิ พอออกจากสมาธิมา ความหิวความทุกข์ใจก็ปรากฏตามมา เพราะ
ความอยากให้ความหิวหายไป ความอยากรับประทานอาหารเพือ่ ดับความหิว
ถ้าพระองค์ทรงเจริญปัญญา พิจารณาว่าความหิวคือทุกขเวทนาทางร่างกายนี้ เป็ น
สภาวธรรมอย่างหนึ่ง มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป ไม่ใช่เป็ นตัวปัญหา ตัวปัญหาคือ
ความอยากให้ความหิวหายไป ถ้าอยู่กบั ความหิวได้ก็ไม่ตอ้ งรับประทานอาหารก็ได้ ถ้า
อยู่กบั ความหิวไม่ได้ก็ตอ้ งหาวิธีดบั ความหิว ก็จะดับด้วยการรับประทานอาหาร ก็จะดับ
ได้ชวั ่ คราว อีก ๔ - ๕ ชัว่ โมงก็จะหิวอีก ถ้าดับความกลัวความหิวได้ เวลาหิวจะ
รับประทานก็ได้ ไม่รบั ประทานก็ได้ ไม่เป็ นปัญหา ถ้ารับประทานก็ไม่ได้รบั ประทาน
เพราะกลัวความหิว หรือความอยากจะดับความหิว รับประทานเพือ่ ดูแลร่างกาย เหมือน
รับประทานยาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ไม่ได้รบั ประทานเพราะกลัวความหิว ถ้าไม่กลัว
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ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ไม่รบั ประทานยาก็ได้ ถ้าร่างกายจะตายก็รบั ความตายได้
รับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ รับความหิวได้ ถ้ามีสติสมาธิปญั ญา จะไม่เดือดร้อนกับความ
แก่เจ็บตาย นี่คอื วิธีแก้ปญั หา ต้องรู้วา่ อะไรคือปัญหา พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วว่า
ปัญหาก็คอื การเกิดแก่เจ็บตาย อุปาทานในขันธ์ ๕ การยึดติดกับร่างกายเวทนาสัญญา
สังขารวิญญาณ ต้องปล่อยวางร่างกาย เวทนาก็ตอ้ งปล่อย เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
มาเป็ นพวง ถ้าปล่อยเวทนาได้ก็จะปล่อยสัญญาสังขารวิญญาณด้วย เวทนาก็คอื ความ
เจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ความหิวของร่างกาย
ต้องใช้วธิ ีน้ ี ต้องรับความจริงคือทุกขสัจ ความแก่เจ็บตาย ความไม่เทีย่ ง ความไม่มี
ตัวตนของขันธ์ ๕ ถ้าไปยึดไปติดขันธ์ ๕ ใจก็จะทุกข์ ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ปล่อยวางขันธ์ ๕
ใจก็จะไม่ทกุ ข์ เวลาเกิดทุกขเวทนา เกิดสุขเวทนา เกิดไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนา ก็รู้เฉยๆ
ร่างกายจะตายก็รู้เฉยๆ ร่างกายยังอยู่กร็ ู้เฉยๆ ปัญหาของพวกเราก็คอื รู้เฉยๆไม่ได้
ชอบจัดการขันธ์ ๕ อยู่เรื่อย อยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆ ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้
ป่ วย ถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ก็อยากจะให้หายไปทันที ซึง่ บางทีก็ทาํ ได้ บางทีก็ทาํ ไม่ได้
เช่นร้อนมากๆ ก็เปิ ดเครื่องปรับอากาศ ก็หายร้อนได้ แต่เป็ นการแก้ปญั หาทีป่ ลายเหตุ
ไม่ได้แก้ทต่ี น้ เหตุ คือกลัวความร้อน กลัวความทุกข์ยากลําบาก ถ้าแก้ความกลัวทุกข์
ยากลําบากได้ ก็ไม่ตอ้ งแก้ปลายเหตุ ไม่ตอ้ งติดเครื่องปรับอากาศ ไม่ตอ้ งทําอะไรต่างๆ
ถ้าแก้ทต่ี น้ เหตุคอื ใจ คือตัณหาได้ ทีอ่ ยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ แก้ตรงนี้ได้แล้ว
ก็จะหมดปัญหา
ต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าตอนนี้กาํ ลังปฏิบตั อิ ยู่ทข่ี นั้ ไหน อยู่ในขัน้ ศึกษา อยู่ในขัน้ ทํา
การบ้าน หรือกําลังเข้าห้องสอบ ถ้าไม่เข้าห้องสอบก็จะไม่รู้วา่ สอบผ่านหรือไม่ ได้รับ
ปริญญาหรือไม่ ได้เลือ่ นชัน้ หรือไม่ ชัน้ เรียนของพระพุทธศาสนาก็มอี ยู่ ๔ ชัน้ คือ ๑. ชัน้
โสดาบัน ๒. ชัน้ สกิทาคามี ๓. ชัน้ อนาคามี ๔. ชัน้ อรหันต์ ก่อนจะเข้าห้องสอบ ก็ตอ้ งทํา
การบ้านก่อน ก่อนจะทําการบ้าน ก็ตอ้ งศึกษาก่อน ต้องเข้าหาครู บาอาจารย์ ฟังเทศน์ฟงั
ธรรมจากท่านก่อน ฟังแล้วก็ไปทําการบ้าน พอพร้อมจะเข้าห้องสอบก็ไปสมัครสอบ เมือ่
เช้านี้มญี าติโยม เอาภาพของลูกชายมาให้ดู บอกว่าจะสอบเข้าวิศวฯจุฬาฯ ขอความ
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เมตตา เราบอกเขาไปว่าสอบเป็ นพระอรหันต์จะง่ายกว่า เพราะสมัครเท่าไหร่ก็รบั เท่านัน้
สอบจุฬาฯนี่ สมัคร ๑๐๐๐ คน แต่รบั เพียง ๑๐๐ คน จะเก่งทัง้ ๑๐๐๐ คนก็รบั ได้เพียง
๑๐๐ คนเท่านัน้ ถ้าสมัครเป็ นพระอรหันต์ ๑๐๐๐ คน ก็จะได้เป็ นพระอรหันต์ทงั้ ๑๐๐๐
คน ไม่จาํ กัดจํานวน มีโอกาสเป็ นพระอรหันต์กนั ทุกคน
ถาม คนทีเ่ จ็บป่ วยทรมานทัง้ กายและใจ เวลาตายไปในขณะทีจ่ ติ ยังไม่สามารถทีจ่ ะ
ปล่อยวางได้ ความเจ็บทีร่ ่างกาย จะติดจิตไปไหมครับ
ตอบ ไม่ตดิ ความเจ็บของจิตก็เป็ นความเจ็บของจิต ความเจ็บของร่างกายก็เป็ นของ
ร่างกาย
ถาม เพราะฉะนัน้ ความเจ็บของร่างกายก็ขาดออกไปจากจิต เหลือแต่ความเจ็บทีอ่ ยู่ใน
จิต
ตอบ ความเจ็บทีอ่ ยู่ในจิตเกิดจากกิเลส เกิดจากภวตัณหา วิภวตัณหา ถ้าไม่มสี ติสมาธิ
ปัญญามาตัด ก็ยงั จะมีอยู่
ถาม แต่ถา้ ปล่อยวางความเจ็บไม่ได้
ตอบ ความเจ็บเป็ นเหมือนโรค ความเจ็บกายก็เป็ นโรคหนึ่ง ความเจ็บใจก็เป็ นอีกโรค
หนึ่ง ถ้ากินยาของใจคือธรรมโอสถ ก็จะรักษาความเจ็บของใจ ถ้าไม่กนิ ยารักษา
ความเจ็บของร่างกาย ความเจ็บของร่างกายก็ยงั จะมีอยู่ เป็ นคน ๒ คน ไม่
เกี่ยวข้องกัน ความเจ็บของคนหนึ่งหายไป ไม่ได้ทาํ ให้ความเจ็บของอีกคนหนึ่ง
หายตามไปด้วย ความเจ็บของร่างกายก็ตอ้ งใช้ยารักษาโรคของร่างกาย ความ
เจ็บของใจก็ตอ้ งใช้ธรรมโอสถรักษา เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดคน
ป่ วย ก็เป็ นการเอาธรรมโอสถมารักษาใจ ความเจ็บทางใจนี้รุนแรงกว่าความเจ็บ
ทางร่างกายถึง ๑๐ เท่า พอความเจ็บทางใจดับไป ใจก็สามารถสังให้
่ ร่างกายลุก
ขึ้นมาทําอะไรได้ แต่ความเจ็บของร่างกายก็ยงั มีอยู่ แต่ไม่เป็ นปัญหา ไม่เป็ น
ประเด็นสําคัญ ประเด็นสําคัญอยู่ทค่ี วามเจ็บทางใจ ใจจะทุกข์มาก ไม่อยากจะทํา
อะไร พอดับความทุกข์ทรมานใจได้ ใจจะกระปรี้กระเปร่าสดชื่นเบิกบาน ก็จะสัง่
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ให้ร่างกายทําอะไรได้ เพราะใจเป็ นใหญ่ ใจเป็ นนายกายเป็ นบ่าว ใจเป็ นผูส้ งั ่ ถ้า
ใจไม่สงั ่ ร่างกายถึงแม้ยังทําอะไรได้อยู่ ก็เหมือนกับทําไม่ได้ พอพระพุทธเจ้าทรง
แสดงโพชฌงค์เสร็จ คนป่ วยก็หายเป็ นปลิดทิ้ง แต่หายทางใจ ความเจ็บของ
ร่างกายก็ยงั มีอยู่ แต่ไม่เป็ นประเด็นสําคัญ เพราะความเจ็บของทางร่างกายมี
เพียงเสี้ยวเดียว ถ้าเปรียบเทียบกับความเจ็บของทางใจ ก็เป็ น ๑๐ ต่อ ๑ พอ
ความเจ็บทีร่ ุนแรงคือความเจ็บของใจหายไปหมดแล้ว ความเจ็บของร่างกายก็จะ
ไม่เป็ นปัญหา
ถาม เวลาคนทีป่ ่ วยหนัก จะชอบให้สวดโพชฌงค์ แสดงว่าต้องการนําคําสอนของ
พระพุทธเจ้ามารักษาใจ ให้ผูป้ ่ วยปล่อยวาง
ตอบ แต่ไม่คดิ อย่างนัน้ กัน จะคิดว่าสวดเพือ่ รักษาร่างกาย เพราะอยากจะให้ร่างกาย
หาย ความจริงการสวดนี้ก็จะไม่รกั ษาโรคใจให้หายได้อย่างถาวร เพราะเป็ นการ
ทําใจให้สงบเป็ นสมาธิ ก็จะรักษาได้ชวั ่ คราว ไม่หายอย่างถาวร ถ้าจะให้หายอย่าง
ถาวรก็ตอ้ งใช้ปญั ญา ต้องไม่กลัวความเจ็บของร่างกาย เหมือนคนทีฮ่ ดึ สู ้ ถึงแม้
จะถูกยิงแล้ว แต่ใจยังสูอ้ ยู่ ยังสังให้ร่
่ างกายลุยต่อไปได้ ถ้าใจไม่สู ้ ถึงแม้ร่างกาย
จะแข็งแรงก็จะไม่สู ้ ต้องแยกประเด็น คือความเจ็บของร่างกายออกจากความ
เจ็บของใจ ถ้าความเจ็บของใจหายไป แต่ความเจ็บของร่างกายไม่หาย ก็จะไม่
เป็ นปัญหา บางทีความเจ็บของใจหายไป ความเจ็บของร่างกายก็หายตามไปด้วย
ก็มี ถ้าความเจ็บของร่างกาย เกิดจากความเจ็บของใจ เวลาใจเครียดก็ทาํ ให้
ร่างกายปัน่ ป่ วน เกิดความเจ็บทางร่างกาย พอใจหายเครียดความเจ็บทางร่างกาย
ก็หายไปด้วย
เวลานัง่ สมาธิแล้วเกิดความเจ็บปวดขึ้นมา ถ้าบริกรรมพุทโธๆไปจนใจสงบ ความ
เจ็บของใจทีร่ ุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายก็จะหายไป จะรู้สกึ ว่าไม่เจ็บมาก
เวลาร่างกายเจ็บแล้วเกิดความกลัวขึ้นมา จะรู้สกึ เจ็บมาก เพราะใจไปขยายความ
เจ็บขึ้นมาเอง เหมือนเอาแว่นขยายไปขยาย จะรู้สกึ ว่าเจ็บมาก แต่พอใจสงบ จะ
เจ็บเพียงนิดเดียวหรือไม่เจ็บเลย ความเจ็บของร่างกายจึงไม่ใช่ประเด็นสําคัญ
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ไม่ใช่สง่ิ ทีต่ อ้ งแก้ สิง่ ทีต่ อ้ งแก้คอื ความเจ็บของใจ ทีเ่ กิดจากความกลัวความเจ็บ
ของร่างกาย หรือกลัวความตาย ต้องแก้วภิ วตัณหา คือความอยากไม่เจ็บ อยาก
ไม่ตาย พอไม่มคี วามอยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายแล้ว ก็จะไม่เดือดร้อนกับความ
เจ็บกับความตายของร่างกาย จะอยู่อย่างสบาย เจ็บไข้ได้ป่วยถ้ารักษาได้ก็รกั ษา
ไป รักษาไม่ได้ก็อยู่กบั มันไป ความตายก็เหมือนกัน เมือ่ ถึงเวลาตายก็หา้ มไม่ได้
จะตายก็ปล่อยให้ตายไป ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จะไปกลัวทําไม ใจไปหลง
คิดว่าใจเป็ นร่างกาย ถ้าแก้ความหลงได้ ว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจจะไม่
วุน่ วายไปกับความตายของร่างกาย เหมือนกับเวลาหลงรักใคร เวลาเขาตายไปเรา
ก็จะวุน่ วายไปกับความตายของเขา ถ้าเราไม่ชอบเขา เราจะวุน่ วายไหม เขาตาย
เรากลับดีใจเสียอีก อย่าไปชอบร่างกาย มองร่างกายเหมือนกับมองคนทีเ่ รา
เกลียด เวลาร่างกายเป็ นอะไรไป จะได้ไม่ทกุ ข์ใจ
สิง่ ทีเ่ ราขาดกันก็คอื เครื่องมือแก้ความกลัว ทีเ่ กิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่
ตาย ก็คอื มรรค มรรคทีข่ าดกันมากก็คอื สติสมาธิปญั ญา ศีลกับทานพอมีกนั ทํา
ทานรักษาศีลกันอยู่เสมอ แต่ไม่ค่อยได้บาํ เพ็ญภาวนา คือการเจริญสติสมาธิ
ปัญญา ซึง่ เป็ นองค์ประกอบของมรรคทีส่ าํ คัญ ถ้าเป็ นยาก็เป็ นส่วนประกอบ
สําคัญของยา ทานกับศีลเป็ นส่วนสนับสนุนสติสมาธิปญั ญา ทีเ่ ป็ นส่วนสําคัญ จึง
ควรพิจารณาดูวา่ กําลังขาดส่วนไหน ยาทีใ่ ช้รกั ษาโรคใจนี้ ขาดอะไรอยู่ ทานเรา
ขาดหรือไม่ ศีลเราขาดหรือไม่ สติสมาธิปญั ญาเราขาดหรือไม่ อย่าให้ส่วนใดส่วน
หนึ่งมากเกินสูตร จะไม่เป็ นประโยชน์ เช่นทาน ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ศีล ๕
เปอร์เซ็นต์ สติสมาธิปญั ญา ๕ เปอร์เซ็นต์ อย่างนี้ก็จะไม่สามารถรักษาโรคใจได้
ต้องเป็ นไปตามสูตร ทานก็ทาํ เท่าทีม่ ี ไม่ยดึ ติด ไม่โลภอยากได้สมบัตขิ ้าวของเงิน
ทอง ก็ถอื ว่าได้ทาํ ทานครบสูตรแล้ว ศีลก็รกั ษา ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ ไป ก็จะ
ได้ศีลเต็มสูตรแล้ว สติก็ตอ้ งเจริญทัง้ วัน ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ควบคุมความคิด
ไม่ให้ลอยไปลอยมา แล้วก็นงั ่ ให้มาก ต้องตัดภารกิจการงานต่างๆไป ถ้ายัง
ทํางานอยู่ก็ควรลาออก อยู่คนเดียว อยู่วดั ก็ได้ อยู่บา้ นก็ได้ ทํางานเท่าทีจ่ าํ เป็ น
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เช่นกวาดบ้านถูบา้ นซักเสื้อผ้า หาอาหารมารับประทาน จะได้มเี วลานัง่ สมาธิมาก
เดินจงกรมมาก
พอได้สมาธิแล้วก็เจริญปัญญาต่อไป หลังจากออกมาจากสมาธิ พิจารณาอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา พิจารณาอริยสัจ ๔ ดูใจว่ากําลังผลิตอะไร ผลิตมรรคหรือผลิต
สมุทยั ถ้าผลิตสมุทยั เราก็ตอ้ งหยุด ต้องหันกลับมาผลิตมรรค หยุดด้วยการ
เจริญสติ การเจริญสติเป็ นทัง้ การผลิตมรรคและหยุดสมุทยั หยุดความคิดปรุง
แต่งไปในทางสมุทยั ความคิด ๙๙ เปอร์เซ็นต์จะไปในทางสมุทยั ต้องหยุด
ความคิดนี้ก่อน ด้วยการบริกรรมพุทโธ ก็จะคิดอยากไปดูนนั ่ ฟังนี่ไม่ได้ อยากไป
ทีน่ นั ่ ทีน่ ่ีไม่ได้ พอไม่มคี วามอยากใจก็จะเย็นสบาย อยู่เฉยๆได้ จะนัง่ เก้าอี้ ๔ ๕ ชัว่ โมงก็นงั ่ ได้ ก็จะได้สมาธิ ได้ความสงบ แล้วก็ตดั ความอยากด้วยปัญญา ถ้า
ดูใจดูจติ ต้องดูอย่างนี้ การดูจติ ดูอย่างไร ก็ดูวา่ ตอนนี้จติ เป็ นโรงงานผลิตกิเลส
หรือโรงงานผลิตธรรม ถ้าจิตคิดไปในทางธรรม ไปในทางไตรลักษณ์ ไปในทาง
อริยสัจ ๔ ก็จะเป็ นมรรค ก็ปล่อยให้คดิ ไป ถ้าคิดไปในทางกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา ก็ตอ้ งหยุดมัน ถ้าไม่หยุดก็จะผลิตความทุกข์ เช่นอยากจะสูบบุหรี่
อยากจะดืม่ เหล้า ถ้ายิง่ คิดก็จะยิง่ ทรมานใจ ยิง่ หงุดหงิดใจ เวลาอยากจะสูบบุหรี่
ดืม่ เหล้าก็จะคิดแต่เรื่องสูบบุหรี่ดม่ื เหล้า จะไม่คดิ เรื่องอืน่ ถ้าสามารถหยุด
ความคิดอยากดืม่ สุราอยากสูบบุหรี่ได้ คิดถึงโรคภัยไข้เจ็บทีจ่ ะตามมาจากการ
ดืม่ สุรายาเมา จากการสูบบุหรี่แทน ก็จะทําให้หยุดความอยากได้
การดูจติ ต้องดูอย่างนี้ ดูวา่ ตอนนี้จติ กําลังไปในทางไหน ไปในทางมรรคหรือไป
ในทางสมุทยั ถ้าไปในทางสมุทยั ก็ตอ้ งสกัด ถ้าไปในทางมรรคก็ตอ้ งส่งเสริม ถ้า
คิดอยากจะหยุดดืม่ สุรา อยากจะหยุดสูบบุหรี่ ก็ตอ้ งสนับสนุน อย่าสูบอย่าดืม่
ถ้าคิดอยากจะไปทําบุญก็ไปเลย คิดอยากจะบวชชีก็บวชเลย คิดอย่างนี้เป็ น
มรรค ถ้าคิดจะไปแต่งหน้าทาปาก ไปทําศัลยกรรม ก็หยุดเสีย เพราะไปทาง
สมุทยั ไปทางกามตัณหา อยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ ก็ตอ้ งเบรก
มัน เอาเงินไปทําบุญดีกว่า นี่คอื การดูจติ ไม่ใช่ปล่อยให้จติ ทําอะไรตามใจชอบ
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อยากจะไปเทีย่ วก็ไป อยากจะไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็ไป อยากจะไปซื้อเสื้อผ้าชุด
ใหม่ก็ไป อยากจะไปเดินห้างก็ไป อยากจะไปกินขนมนมเนยก็ไป ถ้าดูแบบนี้ก็ดู
ให้เสียเวลาไปเปล่าๆ ดูไปทําไม ไม่เกิดประโยชน์
ต้องดูอริยสัจ ๔ ว่าตอนนี้กาํ ลังผลิตฝ่ ายไหน ฝ่ ายมรรคหรือฝ่ ายสมุทยั ถ้าผลิต
ฝ่ ายมรรคตลอดเวลา ผลิตโสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค
อรหัตตมรรค ก็จะมีผลของมรรคตามมา คือโสดาปัตติผล สกิทาคามิผล
อนาคามิผล อรหัตตผล ถ้าจะดูจติ ต้องดูตรงนี้ ดูวา่ กําลังผลิตมรรคหรือกําลัง
ผลิตสมุทยั ถ้าผลิตสมุทยั ก็จะมี กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ มีการเวียนว่ายตาย
เกิดตามมา นี่คอื ธรรมในสติปฏั ฐาน ๔ การดูธรรมก็ดูอริยสัจ ๔ ถ้าดูจติ ก็ดูวา่ จิต
ตอนนี้เป็ นอย่างไร ฟุ้งซ่านหรือสงบ ถ้าฟุ้งซ่านก็ตอ้ งทําให้สงบ ถ้าสงบก็ตอ้ ง
รักษาให้สงบต่อไป
ดูเวทนาก็ดูวา่ ตอนนี้เวทนาเป็ นอย่างไร ต้องปล่อยวาง ถ้าเป็ นสุขเวทนาก็อย่า
อยากให้สุขไปตลอด ถ้าเป็ นทุกขเวทนาก็อย่าไปอยากให้หาย ปล่อยไปตาม
ธรรมชาติ ไปตามอนิจจัง มีการเปลีย่ นแปลง ไม่ตอ้ งไปทําอะไร ให้รู้ทนั แล้วก็
ปล่อยวาง
ไม่ใช่พอเป็ นทุกขเวทนาก็แก้ให้เป็ นสุขเวทนา
ถ้าร้อนก็เปิ ด
เครื่องปรับอากาศ เพราะไม่ได้แก้ทต่ี น้ เหตุ ต้องแก้ทใ่ี จ แก้ทส่ี มุทยั ความอยาก
ให้ทกุ ขเวทนาหายไป ต้องแก้ดว้ ยการปล่อยวางทุกขเวทนา ดูร่างกายก็
เช่นเดียวกัน ร่างกายจะแก่จะตายก็ดูไป ไม่ตอ้ งทําอะไร ผมจะหงอกก็ปล่อยให้
หงอกไป หนังจะเหีย่ วก็ปล่อยให้เหีย่ วไป ไม่ตอ้ งหายามาทา ทาอย่างไรก็เหีย่ วอยู่
ดี ย้อมอย่างไรก็ขาวอยู่ดี ย้อมให้เหนื่อยไปเปล่าๆ ทําให้ใจทุกข์ ไม่สบายใจกับ
ความเหีย่ วกับความหงอก ต้องปล่อยวาง
ให้ตงั้ สติทก่ี ายเวทนาจิตธรรม นี่เป็ นขัน้ ของปัญญา ถ้าขัน้ ของสติก็ให้รู้เฉยๆ ให้
มีสติเกาะติดอยู่กบั ร่างกาย ร่างกายกําลังเคลือ่ นไหว กําลังทําอะไร ก็ให้เกาะติด
อยู่กบั การเคลือ่ นไหว กับการกระทําของร่างกาย เพือ่ ไม่ให้ใจลอยไปลอยมา
ไม่ให้ไปคิดเรื่อยเปื่ อย ให้ตงั้ มันอยู
่ ่ในปัจจุบนั เวลานัง่ สมาธิใจก็จะสงบ จะนิ่ง จะ
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สบาย ก็จะรู้จกั วิธีรกั ษาจิต เวลาฟุ้งซ่านก็แก้ดว้ ยการเข้าสมาธิไป หรือแก้ดว้ ย
ปัญญา พิจารณาจนเห็นว่า ฟุ้งซ่านเพราะความอยาก อยากให้สง่ิ นัน้ เป็ นอย่างนี้
อยากให้สง่ิ นี้เป็ นอย่างนัน้ ต้องปล่อยวาง อย่าไปอยาก สิง่ นัน้ สิง่ นี้จะเป็ นอย่างไร
ก็ปล่อยให้เป็ นไป ถ้าไม่อยู่ในวิสยั ทีจ่ ะแก้ได้ ก็อย่าไปแก้ให้เหนื่อยไปเปล่าๆ ถ้า
ยังแก้ได้ก็แก้ไป ถ้าสังไม่
่ ให้ผมหงอกได้ก็สงไป
ั ่ ถ้าสังไม่
่ ให้หนังเหีย่ วได้ก็สงไป
ั่
ถ้าสังไม่
่ ได้ก็อย่าฝื นธรรมชาติ อย่าไปทําศัลยกรรมตกแต่ง
เวลาพูดธรรมะทีไร มักจะไปโดนใจคนฟังทุกที เมือ่ เช้าพูดเรื่องการอดสุราอด
บุหรี่ ก็มคี นมาบอกว่ากําลังจะอดพอดี พอฟังแล้วก็ได้อบุ าย แล้วก็มภี รรยาพา
สามีมาหา ถือดอกไม้ธู ปเทียนมาตัง้ สัจจาธิษฐานให้หยุดดืม่ สุรา เพราะเวลาดืม่
แล้วจะอาละวาด สร้างความเดือดร้อนให้กบั ภรรยา เราก็บอกว่าให้เห็นโทษของ
การดืม่ สุรา ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ ทัง้ กับตัวเราและกับผูอ้ น่ื ถ้าไม่หยุดดืม่ ก็
จะต้องสูญเสียคนทีร่ กั ไป เพราะจะทนอยู่กบั เราไม่ได้ แล้วก็บอกภรรยาว่า ถ้าอยู่
ไม่ได้ก็ไปดีกว่า ผูช้ ายไม่ได้มคี นเดียวในโลกนี้ คนดีๆไม่เอา ไปเอาคนไม่ดที าํ ไม
ถาม คนไปอยู่วดั ใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะกลัวงูกนั เพราะมืด ในป่ าก็มงี ูเยอะ ในกุฏกิ ็มี
ใหม่ๆก็กลัว นานๆเข้าก็ต่างคนต่างอยู่
ตอบ ถ้าไม่กลัวก็ปิดไฟเดิน ให้เกิดความกลัวขึ้นมาจริงๆ ให้ปลง ให้ยอมตาย พอปลง
ได้แล้วจะหายกลัว
ถาม แก้ปญั หาโดยการหาไฟฉายสว่างๆ
ตอบ ไม่ได้แก้ทต่ี น้ เหตุ แก้ทป่ี ลายเหตุ ต้องแก้ทต่ี น้ เหตุก็คอื ความกลัวตาย ไม่ยอม
ตาย ไม่ยอมรับความตาย
ถาม จะถือว่าประมาทไหมครับ ถ้าเดินในทีม่ ดื ๆ ไม่ฉายไฟ
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ตอบ ถ้าเป็ นการเข้าห้องสอบก็ไม่ประมาท ต้องคิดว่าจะตายจริงๆ ถึงจะกลัวจริงๆ จะ
ได้ยอมตายจริงๆ
ถาม ถ้าสภาพจิตยังไม่พร้อม
ตอบ ทําไม่ได้ ไม่กล้าทํา อย่างนักมวย ถ้ายังไม่พร้อมทีจ่ ะชิงแชมป์ ก็จะไม่ข้นึ ไปชิง
ต้องมันใจว่
่ าสูไ้ ด้ถงึ จะขึ้น ต้องซ้อมไปก่อน ต้องทําการบ้านบ่อยๆ คิดถึงความ
ตายบ่อยๆ จนเห็นว่าไม่มที างหนีความตายไปได้ กลัวความตายให้ทกุ ข์ใจไป
เปล่าๆทําไม สักวันหนึ่งก็จะเห็นสัจจธรรมว่า ความตายไม่เป็ นปัญหา ปัญหาคือ
ความกลัวความตาย อย่างไรก็ตอ้ งตาย ไหนๆจะตายก็ขอให้ได้แก้ปญั หาด้วย
อย่างในพระไตรปิ ฎกมีเรื่องพระตายในปากเสือ ร่างกายท่านตายไป ความกลัว
ตายก็ตายไปด้วย ไม่อย่างนัน้ ไม่วา่ จะเกิดอีกกี่ชาติก็ตอ้ งกลัวตายไปทุกชาติ เกิด
มาหลายล้านชาติแล้ว ก็กลัวตายมาตลอด ทําไมไม่ยอมตายในชาติน้ ี เพือ่ ให้
ความกลัวตายหายไป กลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่กลัวความตาย ขัน้ โสดาบันนี้ก็ไม่
กลัวตายแล้ว ยอมรับว่ามีเกิดย่อมมีดบั เป็ นธรรมดา ดังทีพ่ ระอัญญาโกณ
ฑัญญะได้อทุ านว่า ธรรมใดมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ธรรมนัน้ ย่อมมีการดับไป
เป็ นธรรมดา ท่านยอมรับความตาย ยอมตาย พอยอมรับก็ไม่ได้ตายทันทีทนั ใด
ก็ตายเหมือนตอนทีย่ งั ไม่ยอมรับ ความตายไม่เกี่ยวกับการยอมรับความตาย
หรือไม่ยอมรับ เมือ่ ถึงเวลาตาย ถ้าใจยังไม่ยอมรับความตาย ก็ตายแบบขาดทุน
ถาม ถ้าห้องนํา้ มีงู
ตอบ ถ้ามีจริงๆก็อย่าเข้าไป ถ้าใจกล้ายอมตาย ก็เข้าไปได้
ถาม ถ้าใจยังไม่พร้อม เข้าไปก็ตายเปล่า เสียทัง้ ชีวติ เสียทัง้ ใจ
ตอบ ใจก็เสียอยู่แล้ว ชีวติ ก็ตอ้ งเสียอยู่ดี ถ้าใจพร้อมทีจ่ ะตาย ก็จะได้กาํ ไร ดับความ
กลัวตายได้
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ถาม เครื่องบินจะตก แล้วทําใจตรงนัน้ ได้ไหมคะ
ตอบ ได้ แล้วก็ดูวา่ เวลาขึ้นเครื่องบินครัง้ ต่อไป ถ้ายังมีความกลัวอยู่ก็แสดงว่ายังตัดไม่
ขาด ไม่ได้ตดั ด้วยปัญญา
ถาม ถึงเวลาจะตายจริงๆ ถ้าไม่ได้ฝึกมา จะไม่มที างวางได้เลย
ตอบ แต่ละคนก็มวี ธิ ีปล่อยวางต่างกันไป บางคนก็สวดมนต์ไป เป็ นอุบายของสมาธิ
สวดมนต์เพือ่ ให้ใจสงบ จะได้ไม่ทกุ ข์ทรมานใจ แต่ไม่ได้ใช้ปญั ญา ไม่พจิ ารณาว่า
ร่างกายเกิดมาแล้วต้องตาย
ถาม ขอแสงสว่างธรรม เพือ่ หนูจะได้สอนลูกหลานของพระพุทธองค์ ทัง้ มหายานและ
หินยาน
ตอบ ให้ถอื พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นทีพ่ ง่ึ เป็ นผูน้ าํ ทาง ให้ศึกษาพระพุทธ
ประวัติ ศึกษาประวัตขิ องพระสาวก ศึกษาพระธรรมคําสอน ทีเ่ ป็ นแสงสว่างนํา
ทาง พระพุทธเจ้าทรงปฏิบตั อิ ย่างไรเราก็ตอ้ งปฏิบตั ติ าม พระสงฆ์สาวกปฏิบตั ิ
อย่างไรเราก็ตอ้ งปฏิบตั ติ าม ท่านสอนให้เราปฏิบตั อิ ย่างไร เราก็ตอ้ งปฏิบตั ติ าม
ท่านก็สอน ๓ ข้อใหญ่ๆคือ ๑. ทําบุญ ๒. ละบาป ๓. ชําระความโลภความโกรธ
ความหลง ไม่วา่ จะเป็ นพุทธสายไหน ก็ตอ้ งเดินทางนี้ดว้ ยกันทุกคน ถึงจะเป็ น
พุทธแท้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า คําสอนทีม่ มี รรค ๘ นี้แล เป็ นคําสอนทีถ่ ูกต้อง
เป็ นแสงสว่างนําทางให้ไปสู่การหลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิด มรรค ๘ ก็
สรุปลง ๓ ข้อใหญ่น้ ี คือทําบุญ ละบาป ชําระความโลภความโกรธความหลง ทํา
ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ คําสอนนี้เป็ นแสงสว่างนําทาง
ถาม พระอาจารย์บอกว่า ถ้าทานอิม่ จะง่วงนอนเวลานัง่ สมาธิ ปรากฏว่า เมือ่ วานวัน
พระ ลูกถือศีล ๘ พอตอนเย็นก็หวิ แทนทีจ่ ะนัง่ สงบ กลับคิดแต่เมนู อาหาร
ตอบ ให้คดิ ถึงอาหารทีเ่ คี้ยวอยู่ในปาก ถ้าคายออกมา จะตักกลับเข้าไปในปากได้ไหม
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ถาม ลูกๆอยากจะปฏิบตั ิ อยากมีดวงตาเห็นธรรม แล้วก็ทาํ ตามคําสังสอนของพระ
่
พุทธองค์ มีสง่ิ ใดควรปรับปรุงหรือปฏิบตั เิ พิม่ เติม
ตอบ ทําทานตามกําลัง รักษาศีล ๕ ไม่ให้ขาด วันพระก็รกั ษาศีล ๘ แล้วก็ภาวนา
ปฏิบตั ธิ รรม ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ทําอย่างนี้ไปก่อน
ต่อไปก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ
ถาม มีคนว่า กายกับวาจาไม่ได้ลว่ งเกิน แต่ใจล่วงเกิน ถือว่าไม่ผดิ
ตอบ ยังไม่เป็ นบาปเป็ นเวรเป็ นกรรม เพราะยังไม่ได้กระทําบาป แต่เป็ นสมุทยั ทีผ่ ลิต
ความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเป็ นบาปก็เป็ นบาปละเอียด ยังไม่เป็ นเวร เพราะยังไม่ได้ทาํ
ร้ายผูอ้ น่ื เวรกรรมยังไม่เกิด วิบากยังไม่มี มีแต่เฉพาะภายในใจ ความโกรธ
เกลียดอิจฉาริษยานี้เป็ นไฟเผาใจ เพียงแต่นึกก็เป็ นไฟขึ้นมา ส่งผลให้กบั ใจแล้ว
ถ้าไม่ได้ทาํ ตามก็จะดับไป ถ้าทําตามก็จะเกิดเวรกรรม เกิดความทุกข์ใจตามมา
เช่นพระเทวทัต หลังจากทีพ่ ยายามปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าถึง ๓ ครัง้ ก็เกิด
ความทุกข์ใจถึงกับตรอมใจตาย เพราะความสํานึกผิด เพราะความกลัววิบาก
กรรม ทีจ่ ะต้องไปรับใช้ ถ้ายังไม่ได้ทาํ ทางกายทางวาจา ก็เป็ นเพียงอกุศลทางใจ
ใจเป็ นผูร้ บั ผล พอคิดไม่ดกี ็จะไม่สบายใจ เป็ นอกุศล เป็ นสมุทยั เป็ นอวิชชา
ปัจจยา สังขารา เป็ นการสร้างภพสร้างชาติ
ถาม ในทางกลับกัน ถ้าเป็ นบุญละคะ มีเจตนาแต่ยงั ไม่ได้ทาํ
ตอบ ก็ได้ความสุขใจในขณะทีค่ ดิ
แต่จะไม่มอี านิสงส์ตามมา ถ้ายังไม่ได้ไปทํา
คุณประโยชน์ให้คนอืน่ คนอืน่ ก็จะไม่มคี วามรู้สกึ ทีด่ กี บั เรา เราได้ความรู้สกึ ทีด่ ี
แต่คนอืน่ ไม่มคี วามรู้สกึ ทีด่ กี บั เรา รู้สกึ เฉยๆ ความรู้สกึ มี ๓ แบบ ดี ไม่ดี แล้วก็
เฉยๆ ถ้าไม่ได้ทาํ อะไรเขาก็จะเฉยๆ ถ้าทําบาปกับเขา เขาก็จะรู้สกึ ไม่ดกี บั เรา ถ้า
ทําบุญกับเขา เขาก็จะรู้สกึ ดีกบั เรา ถ้าไปทําให้เขาเจ็บชํา้ นํา้ ใจ เขาจะคิดทําร้ายเรา
ก่อน ถ้าเราทําบุญทําความดีกบั เขา เขาก็จะอยากตอบแทนบุญคุณเราก่อน มีผล
ทัง้ ๒ ด้านคือ ๑. ผลทีบ่ คุ คลอืน่ จะทํากับเรา ๒. ผลทีเ่ กิดในใจเรา คือความรู้สกึ
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ทีเ่ กิดขึ้นทันที ถ้าคิดไม่ดี ใจก็จะร้อนขึ้นมาทันที ถ้าคิดดี ใจก็จะเย็นทันที ไม่
เกี่ยวกับคนอืน่ เลย เขาไม่รู้ ไม่มปี ญั หากับเรา ไม่มกี รรมกับเรา ใจของเราจะสงบ
หรือฟุ้ง สุขหรือทุกข์ ขึ้นอยู่กบั ความคิดของเรา ความคิดเป็ นต้นเหตุทจ่ี ะทําให้
เราไปทําอะไรต่างๆ เวลาคิดไม่ดกี ็ควรจะหยุดมัน ถ้าหยุดได้ก็จะไม่มปี ญั หา
ตามมา ถ้าคิดดีแต่ไม่ทาํ ก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์ เช่นคิดจะไปปฏิบตั ธิ รรมแต่
ไม่ได้ไป คิดจะทําบุญร้อยล้านบาทแต่ไม่ได้ทาํ
ถาม ถ้าเกิดอกุศลจิตบ่อยๆ จะติดเป็ นนิสยั ใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ ไม่วา่ จะเป็ นกุศลหรืออกุศล ถ้าทําบ่อยๆก็จะติดเป็ นนิสยั ไป ถ้าทําไม่หยุดก็จะ
เป็ นสันดาน นิสยั แก้งา่ ย สันดานแก้ยาก เหมือนกับปักเสาลงไปในดิน ถ้าลงไม่
ลึกก็ถอนง่าย ถ้าลงลึกก็ถอนยาก แก้นิสยั ง่ายกว่าแก้สนั ดาน ถ้ามีสนั ดานดี เช่น
พระพุทธเจ้า ทีท่ รงมีศีลบารมี ตอนเป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ ถึงแม้ทางพระราชบิดา
จะให้อยู่เป็ นกษัตริย ์ เป็ นมหาจักรพรรดิ ท่านก็ไม่อยู่ ท่านจะไปบวช ท่านจะไป
ทําความดีต่อ ถ้าเป็ นนิสยั ก็จะขึ้นกับสิง่ แวดล้อม ถ้าอยู่กบั คนดี เขาชวนไปทําดีก็
จะทําตาม ถ้าอยู่กบั คนไม่ดี เขาชวนไปทําไม่ดกี ็จะทําตาม เพราะยังไม่ฝงั ลึก ถ้ารู้
ว่าไม่ดกี ็อย่าทํา พยายามฝื นไปเรื่อยๆ ก็จะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆ ถ้าดีก็พยายาม
ทําบ่อยๆ ทําให้มากขึ้น จะได้ฝงั ลงลึก จนทําให้ชอบทําแต่ความดี ไม่วา่ จะไปเกิด
ภพไหนชาติไหนก็จะติดเป็ นสันดานไป
ถาม ถ้าชอบสงสัยตลอดเวลา ใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อ อยากจะพิสูจน์ เป็ นอกุศลจิต
หรือเปล่าคะ
ตอบ ไม่เป็ น พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไม่ให้เชื่อ แต่ก็ไม่ให้ปฏิเสธ ให้ฟงั หูไว้หู ไม่เชื่อ
จนกว่าจะได้พสิ ูจน์วา่ จริงหรือไม่ เช่นเอาทองเก๊มาบอกว่าเป็ นทองจริง จะเชื่อ
หรือไม่ ก่อนจะเชื่อก็ตอ้ งพิสูจน์ดูก่อน เอาไปทีร่ า้ นทองให้ช่วยตรวจดู ถ้าว่าเป็ น
ทองแท้ก็เชื่อได้ ในกาลามสูตรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไม่ให้เชื่อ ๑๐ ประการ
ด้วยกัน เช่นไม่ให้เชื่อตามคําเล่าลือ ไม่ให้เชื่อเพราะผูพ้ ูดเป็ นอาจารย์ของเรา
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เพราะอาจารย์อาจจะสอนผิดก็ได้ เช่นอาจารย์ขององคุลมิ าลสอนให้ฆ่าคนเพือ่
บรรลุธรรม ก็ตอ้ งสงสัยก่อนแล้ว ว่าทําอย่างนี้ถูกหรือไม่ ถ้าไม่มนใจก็
ั ่ ตอ้ งหา
ข้อมูลเพิม่ เติม อย่างเป็ นคนไข้ไปหาหมอก็เหมือนกัน หมอบอกเป็ นโรคมะเร็ง ก็
ยังไม่รู้วา่ เป็ นจริงหรือไม่ ก็ควรไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง ไปหาอีกหมอหนึ่ง ให้
ตรวจดูอกี ที เพราะหมออาจจะตาฝาดตาลาย หรือเครื่องมืออาจจะเสือ่ มคุณภาพ
ต้องหาข้อมูลจากหลายๆที่ จนยืนยันได้วา่ เป็ นความจริง แล้วก็ค่อยเชื่อ ในทาง
ศาสนาท่านก็สอนให้พสิ ูจน์ดูวา่ ความทุกข์เกิดจากสมุทยั หรือไม่ ดับด้วยมรรคได้
หรือไม่ แต่ไม่ปฏิเสธ ไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่ ถ้าเขาว่าพระเจ้าสร้างโลกภายใน ๗ วัน
ก็ฟงั ไป แต่ยงั ไม่เชื่อ ขอเวลาพิสูจน์ก่อน ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็แขวนไว้ก่อน อย่าง
นี้ไม่เป็ นอกุศล เป็ นกุศล เป็ นแนวคิดทางปัญญา
ปัญญาเป็ นเรื่องเหตุกบั ผล เหตุเป็ นอย่างนี้ ผลก็ตอ้ งเป็ นอย่างนี้ เช่นปลูกต้นข้าว
ก็จะได้รวงข้าว ทําบุญก็จะได้ความสุขใจ ถ้าอยากมีความสุขใจก็ทาํ บุญไป รักษา
ศีลก็มคี วามสุข ภาวนาก็มคี วามสุข พอพิสูจน์ได้แล้ว ใครจะมาบอกว่าเป็ นอย่าง
อืน่ ก็จะไม่เชื่อ เพราะรู้ความจริงแล้ว แต่อย่าไปสงสัยในเรื่องทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์
เช่นอยากจะรู้วา่ โลกนี้เกิดมาตัง้ แต่เมือ่ ไร จะอยู่ไปถึงเมือ่ ไร ใครเป็ นคนสร้าง
โลก รู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร หรืออยากจะรู้วา่ ปฏิสนธิเกิดขึ้นตอนทีม่ กี าร
ผสมพันธุ ์ หรือว่า ๓ เดือนไปแล้วถึงจะปฏิสนธิ ไม่ใช่เรื่องสําคัญ จะปฏิสนธิ
เมือ่ ไร ก็ปฏิสนธิมาแล้ว สําคัญอยู่ทว่ี า่ จะปล่อยวางได้หรือไม่ ปัญหาอยู่ตรงทีด่ บั
ความทุกข์ได้หรือไม่ ถ้าไปหาข้อมูลทีไ่ ม่เกี่ยวกับการดับความทุกข์ ก็จะเสียเวลา
ไปเปล่าๆ ให้หาวิธีดบั ทุกข์จะดีกว่า ตอนนี้ไม่สบายใจ จะดับได้อย่างไร ถ้าเป็ น
นักปฏิบตั ธิ รรม ก็ไม่ควรติดตามข่าวการบ้านการเมือง เหตุการณ์ต่างๆ ไม่เป็ น
ประโยชน์ต่อการดับทุกข์ นอกจากไม่เป็ นประโยชน์แล้วจะเป็ นนิวรณ์ ทําให้ใจ
ฟุ้งซ่าน วิตกกังวล ว้าวุน่ ขุน่ มัวไปเปล่าๆ อย่าไปรู้ดกี ว่า อย่างทีว่ ดั ป่ าบ้านตาด
หลวงตาจะไม่ให้ดูหนังสือพิมพ์ฟงั วิทยุ ให้ภาวนาอย่างเดียว

68

ถาม ทํางานด้านตรวจสอบมาร่วม ๔๐ กว่าปี รู้สกึ ว่าจะติดเป็ นนิสยั เวลาลูกน้องตรวจ
แบบครึ่งๆกลางๆ เราก็บอกว่าไม่ได้ ต้องตรวจจนรู้วา่ ผิดหรือถูก
ตอบ นิสยั แบบนี้ก็ดี อยากจะรู้วา่ ดับทุกข์ได้จริงหรือไม่ ก็อย่าไปสรุปเอาเองว่าดับได้
ต้องเข้าห้องสอบพิสูจน์วา่ ดับความกลัวได้หรือไม่
ถาม จะให้ตดิ นิสยั ภาวนา ก็ตอ้ งภาวนามากๆใช่ไหมคะ ถ้าจะให้ภาวนาดีๆ ให้เห็นผล
ต้องทําอย่างไรคะ
ตอบ ต้องเจริญสติให้มาก สํารวมอินทรีย ์ ตาหูจมูกลิ้นกาย รับประทานอาหาร
พอประมาณ เจริญสติตงั้ แต่ต่นื จนหลับ อยู่คนเดียว ปลีกวิเวก ถ้าอยู่หลายคน
จะคุยกัน คุยเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ใจก็จะลอยไป จะไม่อยู่กบั เนื้อกับตัว จะไม่ได้เจริญ
สติ จะไปคิดถึงขนมนมเนย แสงสีเสียง เกิดกามฉันทะ เกิดนิวรณ์ข้นึ มา ถ้า
คิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้วติ กกังวล ก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา ถ้ารับประทานอาหารมาก
เกินไป ก็เกิดความง่วงเหงาหาวนอน สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ เป็ นการแก้
นิวรณ์ เช่นให้เจริญสติ ให้ปลีกวิเวก อยู่คนเดียว ให้สาํ รวมตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่
ดูไม่ฟงั อะไรต่างๆ นอกจากธรรมะ ฟังธรรมะได้ อ่านหนังสือธรรมะได้ แล้วก็
รับประทานอาหารพอประมาน วันละมื้อนี้กาํ ลังดี เวลาไหนก็ได้ ตอนเช้าดีทส่ี ุด
จะได้หมดๆปัญหาไป รับประทานแบบพระ พอรับประทานอาหารแล้ว ก็อาจจะ
ง่วงในช่วง ๒ - ๓ ชัว่ โมงแรก พอหลังจากเทีย่ งวันไปแล้วจะไม่งว่ ง ถ้า
รับประทานไม่มากก็จะไม่งว่ ง ต้องขยันเดินจงกรม นัง่ สมาธิ เพราะเป็ นการเจริญ
สติ เดินก็พทุ โธ นัง่ ก็พทุ โธ ทําอะไรก็พทุ โธ อย่างนี้จติ ก็จะสงบง่าย พอสงบแล้ว
จะติดใจ ความสุขทางโลก สูค้ วามสุขทางธรรมไม่ได้ รสแห่งธรรมชนะรสทัง้ ปวง
พอได้ความสงบเพียงครัง้ เดียวจะติดใจ ไม่ตอ้ งบังคับให้ภาวนา อิทธิบาท ๔ เกิด
แล้ว ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา เกิดแล้ว
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