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กัณฑ์ท่ี ๔๔๖

ถอนสมอเรือ

๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นมาได้เพราะมีเหตุ เหตุก็คอื การปฏิบตั ิ ถ้าไม่ปฏิบตั มิ รรคผล
นิพพานก็ไม่เกิด ดังนัน้ อย่าไปโทษอะไรทัง้ นัน้ โทษทีเ่ หตุคอื การปฏิบตั ิ ถ้าไม่มกี าร
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ มรรคผลนิพพานก็ไม่เกิด ถ้าต้องการมรรคผลนิพพานก็ตอ้ งเจริญ
เหตุ คือการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ก่อนจะปฏิบตั กิ ็ตอ้ งปริยตั คิ อื ศึกษา ศึกษาธรรม ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม อ่านหนังสือธรรมะ หนังสือทีใ่ ห้ไปนี้เป็ นหนังสือธรรมะ เป็ นแผนที่ บอก
ขัน้ ตอนของการปฏิบตั ิ ทัง้ เหตุทงั้ ผล ถ้าอ่านแล้วจะเกิดศรัทธา เกิดฉันทะวิริยะ เกิด
ความยินดีทจ่ี ะพากเพียรปฏิบตั เิ หตุ ทีจ่ ะทําให้เกิดผลขึ้นมา ขัน้ ต้นของการปฏิบตั กิ ค็ อื
ทาน ถ้าอยากจะได้ผลเต็มร้อยก็ตอ้ งทําทานเต็มร้อย พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้มรรค
ผลนิพพานเต็มร้อย เพราะได้ทาํ ทานเต็มร้อย ได้สละทรัพย์สมบัตเิ ต็มร้อย ผู ้บรรลุมรรค
ผลนิพพานทัง้ หลาย ล้วนได้ทาํ ทานเต็มร้อยกันทัง้ นัน้ เวลาออกปฏิบตั ไิ ม่มสี มบัตขิ ้าว
ของเงินทองติดตัวเลย ท่านสละหมด เพราะข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัตเิ ป็ นเหมือน
สมอเรือ เรือจะแล่นไปไหนมาไหนไม่ได้ถา้ ไม่ได้ถอนสมอเรือก่อน ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของ
เงินทอง ลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย บริษทั บริวาร ญาติสนิทมิตร
สหาย คู่รกั คู่ครอง เป็ นเหมือนสมอเรือ ถ้ายังเสียดายยังหวง ยังไม่สละ ก็ยงั ไม่ได้ถอน
สมอ ถ้าไม่ได้ถอนสมอ เรือจะไม่สามารถแล่นได้ ผูป้ รารถนามรรคผลนิพพานจึงต้อง
สละทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง สละลาภยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
กาย
ต้องปฏิบตั เิ ต็มร้อย ถึงจะได้ผลเต็มร้อย ถ้าไม่ปฏิบตั เิ ต็มร้อย ผลก็จะไม่เต็มร้อย ผู ้
ครองเรือนก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ เช่นบรรลุขนั้ พระโสดาบัน แต่จะไม่สามารถบรรลุ
ขัน้ สูงกว่านัน้ เพราะพระโสดาบันยังมีความผูกพันอยู่กบั ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง
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กับลาภยศสรรเสริญ กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าอยากจะได้ผลทีส่ ูงกว่านัน้ ก็
ต้องสร้างเหตุให้มากขึ้น คือต้องสละสมบัติ สละเพศของฆราวาส แล้วก็ออกบวช เพือ่ จะ
ได้รกั ษาศีลอย่างเต็มที่ จะได้มเี วลาปฏิบตั จิ ติ ตภาวนาอย่างเต็มที่ ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ไม่มี
ภารกิจอืน่ มากีดกัน้ การบําเพ็ญ การดําเนินเพือ่ ให้เกิดธรรมทีส่ ูงกว่าขัน้ พระโสดาบัน คือ
ขัน้ สกิทาคามี ขัน้ อนาคามี ขัน้ อรหันต์ ต้องสร้างเหตุให้เต็มร้อย ทานก็สละไปให้หมด
ศีลก็รกั ษาให้บริสุทธิ์ตลอดเวลา ศีลของผูป้ ฏิบตั กิ ็ศีล ๘ ขึ้นไป ศีล ๘ สําหรับอุบาสก
อุบาสิกา ศีล ๑๐ สําหรับสามเณร ศีล ๒๒๗ สําหรับภิกษุ ศีล ๓๑๐ สําหรับภิกษุณี
ส่วนการปฏิบตั เิ ต็มร้อยทางภาวนา ก็คอื การเจริญสติตงั้ แต่ต่นื จนหลับ ประคับประคอง
ควบคุมจิตใจไม่ให้ลอยไปลอยมา ไม่ให้คดิ เรื่องราวต่างๆ ดึงจิตให้อยู่กบั เรื่องเดียว ให้มี
อารมณ์เดียว เช่นให้อยู่กบั การบริกรรมพุทโธๆ ไม่คดิ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ นอกจากเรื่องที่
จําเป็ น ให้มสี ติรู้อยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ ถ้าไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ก็ตอ้ งดึงกลับมา ใช้พทุ
โธดึงกลับเข้ามา อย่างทีไ่ ด้ทรงสอนพระภิกษุวา่ ทําอะไรก็ให้มสี ติ ถ้าปัดกวาดก็ให้มสี ติ
อยู่กบั การปัดกวาด ถ้าบิณฑบาตก็ให้มสี ติกบั การบิณฑบาต ให้จดจ่ออยู่กบั กิจทีก่ าํ ลังทํา
อยู่ ไม่ส่งใจไปทีอ่ น่ื เช่นไม่คุยกันเวลาทีท่ าํ กิจต่างๆ เพราะเป็ นการทํากิจ ๒ อย่าง ใจจะ
ลอยไปลอยมา ลอยมาทีก่ จิ ทีก่ าํ ลังทําอยู่ แล้วก็ลอยไปทีเ่ รื่องทีก่ าํ ลังพูดคุยกันอยู่ นัก
ภาวนานักปฏิบตั จิ งึ ไม่คุยกันเวลาทํากิจกรรมร่วมกัน จะมีสติจดจ่ออยู่กบั งานของตน
เพียงอย่างเดียว ควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่อยเปื่ อย ทําใจให้วา่ ง ให้รู้เฉยๆ ให้รู้วา่
กําลังทําอะไรอยู่ กําลังเดิน กําลังยืน กําลังนัง่ กําลังอาบนํา้ กําลังรับประทานอาหาร
กําลังทํากิจต่างๆ ก็ให้จดจ่ออยู่กบั กิจนัน้ ๆ ถ้าไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็บริกรรมพุทโธๆไป
เรื่อยๆ เพือ่ ดึงใจไม่ให้ไปคิด ไม่ให้คดิ ถึงอดีตทีผ่ ่านมา ไม่ให้คดิ ถึงอนาคตทีย่ งั มาไม่ถงึ
ให้อยู่ในปัจจุบนั เป็ นหลัก
พอมีเวลาว่างจากภารกิจการงาน ไม่ตอ้ งทําอะไร ก็หาทีส่ งบนัง่ ขัดสมาธิหลับตา ตัง้ สติอยู่
กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ถ้าจะบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไป ถ้าจะดูลมหายใจเข้า
ออกก็ดูไป ควรทําอย่างเดียวจะดีกว่า ถ้าทํา ๒ อย่างจะขัดกัน ถ้าต้องการบริกรรมให้เร็ว
ขึ้นก็จะทําไม่ได้ เพราะลมหายใจไม่เร็ว ถ้าจะบริกรรมพุทโธเร็วๆก็อย่าไปสนใจลม เอา
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แต่พทุ โธอย่างเดียว ถ้าจะบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียว ถ้าจะดูลมก็ดูลม
ไปอย่างเดียว ดูลมเข้าออกทีป่ ลายจมูก ไม่ตอ้ งตามลมเข้า ไม่ตอ้ งตามลมออก ให้จดจ่อ
เฝ้ าดูลมเข้าออกทีป่ ลายจมูก อย่าตามเข้าอย่าตามออก เพราะจะทําให้ใจแกว่งไปแกว่งมา
ต้องทําใจให้น่งิ ให้เป็ นอารมณ์เดียว ไม่ตอ้ งบังคับลม ลมจะหยาบจะละเอียด จะหายใจ
สัน้ หายใจยาว ก็เป็ นเรื่องของลม ใช้ลมเป็ นเหมือนสมอเรือ เป็ นทีย่ ดึ ใจ ถ้าใจไม่มอี ะไร
ยึด ก็จะเป็ นเหมือนเรือทีไ่ ม่ได้ทอดสมอ เรือก็จะลอยไปตามกระแสนํา้ ถ้าทอดสมอเรือก็
จะไม่ลอยไป ใจก็เหมือนกัน ถ้าไม่ทอดสมอด้วยการบริกรรมพุทโธ หรือดูลมหายใจเข้า
ออก ใจก็จะไหลลอยไปตามกระแสความคิดต่างๆ เพราะใจยังไม่สงบ ยังมีเรื่องนัน้ เรื่อง
นี้เข้ามา
ถ้าไม่มอี ะไรเกาะไว้ ใจจะลอยไปกับเรื่องต่างๆ ต้องหาอะไรเกาะ หาอะไรเป็ นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ เช่นบริกรรมพุทโธๆก็ได้ ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ ไม่ตอ้ งกังวลว่าหายใจสัน้
หรือหายใจยาว หายใจหยาบหรือหายใจละเอียด ให้รู้ตามความเป็ นจริง ถ้าหยาบก็รู้วา่
หยาบ ถ้าละเอียดก็รู้วา่ ละเอียด ถ้าสัน้ ก็รู้วา่ สัน้ ถ้ายาวก็รู้วา่ ยาว ให้รู้อยู่กบั ลมอย่างเดียว
อย่าไปสนใจกับเรื่องอืน่ ถ้ามีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้มาปรากฏ ก็อย่าไปตามรู้ อย่าไปสนใจ หรือมี
อาการคันตรงนัน้ คันตรงนี้ เจ็บตรงนัน้ เจ็บตรงนี้ ก็อย่าไปสนใจ ให้เกาะติดอยู่กบั ลม
หรือเกาะติดอยู่กบั พุทโธไปเรื่อยๆ ถ้าจดจ่ออยู่กบั อารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเนื่อง ใจจะ
เข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็ว ทีเ่ ข้าไม่ได้เพราะใจส่ายไปส่ายมา ไม่อยู่กบั อารมณ์เดียว
อยู่กบั ลมแป๊ บเดียวแล้วก็เผลอไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ไปสนใจกับสิง่ ทีม่ าให้สมั ผัสรับรู้
บางทีก็เป็ นเสียง บางทีก็เป็ นกลิน่ บางทีกเ็ ป็ นความรู้สกึ ทางร่างกาย คันตรงนัน้ บ้างคัน
ตรงนี้บ ้าง แน่นหน้าอกบ้าง อะไรต่างๆเหล่านี้อย่าไปสนใจ อะไรจะเกิดก็ปล่อยเขาไป
เป็ นเรื่องของเขา ตอนนี้เรามีหน้าทีอ่ ย่างเดียวคือภาวนา คือดูลมหายใจเข้าออก หรือ
บริกรรมพุทโธๆไป ถ้าใจไม่ยอมอยู่กบั ลมหายใจเพราะคิดมาก ก็ตอ้ งใช้อบุ ายของการ
สวดมนต์ไปก่อน สวดมนต์ไป ดูสวิ า่ จะอยู่กบั การสวดมนต์ได้หรือไม่ ถ้าอยู่ได้ก็สวดไป
จนกว่าใจจะนิ่ง จะหยุดคิด แล้วค่อยดูลมต่อ
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นี่เป็ นการทําสมาธิดว้ ยการเจริญอานาปานสติ คือมีสติดูลมหายใจเข้าออก หรือด้วยการ
เจริญพุทธานุสติ คือการบริกรรมพุทโธๆ ขึ้นอยู่กบั จริตหรือขึ้นอยู่กบั ภาวะของจิต ถ้าจิต
ฟุ้งการบริกรรมอาจจะดีกว่า หรือการสวดมนต์จะดีกว่า ถ้าจิตไม่ฟ้ งุ ดูลมได้ ก็ดูลมจะ
ดีกว่า ต้องสังเกตดู ว่าจะใช้กรรมฐานอันไหนจะดีกว่า ถ้าใช้อนั ไหนแล้วก็ให้ใช้อนั นัน้ ไป
ถ้าไม่สงบก็อย่าไปโทษจริต ไม่ใช่เรื่องของจริต เป็ นเรื่องของการไม่มสี ติเสียมากกว่า ใจ
ไม่น่งิ ไม่อยู่กบั อารมณ์ทใ่ี ห้จดจ่อเฝ้ าดูอยู่ แสดงว่าเจริญสติมาไม่มากพอ หรือสติไม่มี
กําลังมากพอ ก็ตอ้ งเจริญสติให้มากในชีวติ ประจําวัน ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ทุกวัน ทุกเวลา
เจริญสติอยู่เรื่อยๆ ดึงจิตให้อยู่กบั ร่างกาย ผูกจิตไว้กับร่างกาย หรือผูกจิตไว้กับพุทโธ
เป้ าหมายก็คอื ต้องการหยุดความคิดปรุงแต่ง ถ้ามีอะไรให้จติ เฝ้ าดู ให้จติ ทํา ก็จะไม่ไป
คิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ แต่ชวี ติ ของฆราวาสนี้ เป็ นชีวติ ทีย่ ากต่อการเจริญสติ เพราะต้องใช้
ความคิดมาก ต้องทํามาหากิน ต้องคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ มีเรื่องให้คดิ มากมาย เพราะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆ บุคคลต่างๆมาก จึงไม่ค่อยมีฆราวาสบรรลุธรรมกัน ส่วน
ใหญ่จะเป็ นนักบวช
เพราะนักบวชไม่มเี รื่องมาก เพราะได้ตดั ไปหมดแล้ว ด้วยการให้ทาน สละลาภยศ
สรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย การเจริญสติจงึ ทําได้อย่างต่อเนื่อง เพราะ
ไม่ได้อยู่ใกล้ใครนัน้ เอง ผูเ้ จริญจิตตภาวนาจึงต้องปลีกวิเวก ต้องอยู่คนเดียว อยู่
ห่างไกลจากแสงสีเสียง ห่างไกลจากบุคคลต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ เพราะสิง่ เหล่านี้เป็ น
นิวรณ์ เป็ นอุปสรรคทีจ่ ะทําให้ไม่สามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถทําใจให้
สงบได้เวลานัง่ สมาธิ ต้องปลีกวิเวกแล้วก็ไม่คลุกคลีกนั เวลามาทํากิจร่วมกันก็จะไม่คุย
กัน ต่างคนต่างทํากิจของตนไป ทําเสร็จแล้วก็แยกกันไป ถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่มอี ะไรมา
รบกวนใจ มาดึงใจให้ไปคิด ถึงแม้จะไม่มอี ะไรภายนอกมาดึงใจไป ก็ยงั มีกระแส
ความคิดในใจ ต้องใช้พทุ โธหยุดกระแสความคิดให้ได้ การบริกรรมพุทโธก็เท่ากับระงับ
กระแสของความคิดต่างๆ หรือการจดจ่อดูการเคลือ่ นไหวของร่างกายก็เช่นกัน เวลาเดิน
จงกรมก็ให้ดูทเ่ี ท้าทีก่ าํ ลังก้าว ซ้ายขวาซ้ายขวา เดินตามธรรมดา ไม่ชา้ ไม่เร็ว เดิน
ตามปกติ ไม่ได้หดั เดิน กําลังภาวนา บางสํานักจะสอนให้กา้ วหนอ ย่างหนอ วางหนอ ไม่
จําเป็ นต้องทําอย่างนี้ ให้เรารู้วา่ กําลังก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก็ใช้ได้แล้ว เพือ่ ไม่ให้ไปคิด
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เรื่องต่างๆ ไม่ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ให้อยู่กบั การก้าวเท้า หรือไม่เช่นนัน้ ก็บริกรรมพุท
โธๆไป ถ้าชอบการเจริญกายคตาสติ คืออาการ ๓๒ ก็ท่องชื่อของอาการต่างๆไปก่อนก็
ได้ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด
ไต ปอด ท่องไปให้ครบทัง้ ๓๒ อาการ ทัง้ อนุโลมและปฏิโลม ท่องไปเรื่อยๆเพือ่ เป็ น
อุบายดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เพือ่ ให้เกิดสติ ให้ใจอยู่ในปัจจุบนั ตอนนี้ยงั ไม่ได้
ใช้เพือ่ ให้เกิดปัญญา ใช้เพือ่ เจริญสติ ใช้เพื่อให้ใจนิ่ง เพือ่ จะได้ทาํ ให้ใจเข้าสู่ความสงบได้
อย่างเต็มที่
ขัน้ นี้คอื การเจริญสติ ต้องทําอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ พอมีเวลาว่างก็นงั ่ หลับตา
แล้วก็เจริญสติต่อ ถ้าสติมกี าํ ลังดึงจิตให้อยู่กบั อารมณ์ของการภาวนาได้ ก็จะเข้าสู่ความ
สงบได้ พอจิตสงบเต็มทีก่ ็จะว่าง จะเย็นจะสบาย ไม่มคี วามคิดปรุงแต่ง เป็ นอุเบกขา มี
อารมณ์เดียวทีเ่ รียกว่าสักแต่วา่ รู้ รู้เฉยๆ แต่ไม่มอี ะไรให้รู้ รู้วา่ มีแต่ความว่าง ปล่อยให้
อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ อย่างนี้เรียกว่าสมาธิ เป็ นสมาธิทถ่ี ูกต้อง เป็ นสัมมาสมาธิ เป็ นสมาธิ
ทีจ่ ะสนับสนุนการเจริญปัญญาต่อไป แต่ตอนทีส่ งบนิ่งนี้ไม่ใช่เวลาทีจ่ ะเจริญปัญญา เป็ น
การเจริญสมาธิ ปล่อยให้สงบให้นานทีส่ ุด ถ้าจิตสงบได้นาน ก็จะมีกาํ ลังทีจ่ ะต่อสู ้กับ
กิเลสตัณหาได้มาก ความคิดปรุงแต่งต่างๆได้มาก เพราะสมาธิเป็ นเหมือนเบรกรถยนต์
ถ้ารถยนต์มเี บรกก็จะสามารถหยุดการเคลือ่ นไหวของรถยนต์ได้ ถ้าไม่มเี บรกก็จะไม่
สามารถหยุดได้ ถ้าไม่มสี มาธิก็จะไม่สามารถหยุดการเคลือ่ นไหวของกิเลสตัณหา คือ
ความโลภความอยากความโกรธความหลงได้ เวลาอยู่ในสมาธิ จิตสงบแล้ว ตอนนัน้
กิเลสตัณหาก็ไม่สามารถเคลือ่ นไหวได้ ก็ตอ้ งหยุดไป ถ้าหยุดไปนานๆ กําลังของกิเลส
ตัณหาก็จะอ่อนลงไปด้วย เวลาออกจากสมาธิแบบนี้มา กิเลสตัณหาจะไม่ค่อยมีกาํ ลัง
เหมือนตอนก่อนทีจ่ ะเข้าสมาธิ ก็จะเหมาะต่อการเจริญปัญญา สามารถคิดไปในทาง
ปัญญาได้ คิดไปในทางความจริงได้ คิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ คิดไปในทาง
อสุภะได้ ถ้าไม่มสี มาธิกเิ ลสจะมีกาํ ลังมากกว่า กิเลสจะดึงให้ไปคิดในทางตรงกันข้ามกัน
ให้คดิ ในทางสุภะ ความสวยงาม ให้คดิ ไปในทางนิจจังสุขงั อัตตา ให้คดิ ว่าสิง่ นัน้ สิง่ นี้เป็ น
ของเรา สิง่ นัน้ สิง่ นี้ให้ความสุขกับเรา สิง่ นัน้ สิง่ นี้จะอยู่กบั เราไปนานๆ นี่เป็ นความคิด
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ในทางกิเลสตัณหา ในทางความหลง จะไม่มกี าํ ลังพิจารณาอสุภะ พิจารณาอนิจจังทุกขัง
อนัตตา
ถ้ามีสมาธิแล้วไม่พจิ ารณา ปัญญาก็จะไม่เกิด ต้องบังคับให้พจิ ารณา พอออกจากสมาธิ
แล้วก็พจิ ารณาอสุภะ พิจารณาอาการ ๓๒ พิจารณาซากศพ ดูความจริงของร่างกายว่า
เป็ นอย่างไร ร่างกายสวยจริงหรือไม่ หรือสวยบางส่วน บางส่วนก็ไม่สวย ร่างกายจะอยู่
อย่างนี้ไปตลอดหรือจะต้องเปลีย่ นไป เวลาร่างกายหมดลมหายใจแล้วเป็ นอย่างไร ให้ดู
สภาพต่างๆของร่างกาย เพือ่ จะได้เห็นความจริง ไม่เช่นนัน้ จะมองว่าร่างกายจะหายใจไป
เรื่อยๆ จะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าพิจารณาดูร่างกายตัง้ แต่เกิดจนตาย ก็จะเห็นว่า
ร่างกายมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา พิจารณาเพือ่ ให้คลายความหลง คลายความยึด
ติดในร่างกาย พิจารณาให้เห็นว่า ร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ มาจากธาตุ ๔ ดินนํา้ ลม
ไฟ ในรูปแบบของอาหารชนิดต่างๆ อาหารก็มาจากดิน จากนํา้ จากลม จากไฟ ถ้าไม่มี
ดินนํา้ ลมไฟ อาหารจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ เช่นต้นข้าว ถ้าไม่มดี นิ ไม่มนี าํ้ ไม่มอี ากาศ ไม่มี
แสงแดด ก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เช่นเดียวกับผักต่างๆ สัตว์ทก่ี นิ ข้าวกินผัก ก็
เอามาแปลงเป็ นร่างกายของสัตว์ แล้วเราก็เอาเนื้อสัตว์มารับประทานอีกที ล้วนมาจากดิน
นํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ พอเข้ามาสู่ร่างกายก็แปลงเป็ นอาการ ๓๒ เป็ นอวัยวะต่างๆ เป็ นผม เป็ น
ขน เป็ นเล็บ เป็ นฟัน เป็ นหนัง เป็ นเนื้อ เป็ นเอ็น เป็ นกระดูก ฯลฯ พอร่างกายหยุด
ทํางาน ธาตุทงั้ ๔ ก็จะแยกออกจากกันไป ธาตุนาํ้ ก็จะไหลออกไป ธาตุไฟก็จะหายไป
ธาตุลมก็จะระเหยออกไป เหลือแต่ธาตุดนิ ให้พจิ ารณาอย่างนี้
ถ้ามีสมาธิแล้วจะพิจารณาได้อย่างเพลิดเพลิน
ถ้าไม่มสี มาธิจะไม่มกี าํ ลังพิจารณา
พิจารณาได้แวบเดียว ก็จะคิดถึงขนมนมเนย คิดถึงแสงสีเสียง คิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ คน
นัน้ คนนี้ป ั๊บ ก็จะลืมพิจารณา นี่คอื ความสําคัญของสมาธิ เพราะสมาธิจะตัดกําลังของ
ความหลง ของความอยาก ของความโลภ ทําให้ใจมีกาํ ลังพิจารณาธรรม คิดไปในทาง
ปัญญาได้ ถ้ามีสมาธิแล้วไม่พจิ ารณาก็จะไม่เกิดปัญญา บางท่านคิดว่าถ้ามีสมาธิแล้ว
ปัญญาจะเกิดขึ้นเอง ปัญญาไม่เกิดขึ้นเอง ปัญญาต้องเกิดจากการพิจารณาความจริงของ
ขันธ์ ๕ ความจริงของสิง่ ต่างๆทีใ่ จมาเกี่ยวข้องด้วย ของภายนอกก็คือข้าวของเงินทอง
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บุคคลต่างๆ ทีอ่ ยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ เป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ แต่พวกเราไม่มอง
ว่าเป็ นอย่างนัน้ พวกเราจะมองตามสมมุติ ว่าเป็ นนาย ก. นาย ข. เป็ นหญิงเป็ นชาย เป็ น
สูงเป็ นตํา่ มีค่าอย่างนัน้ มีค่าอย่างนี้ ความจริงทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นเพียงธาตุ ๔ เป็ นธาตุดนิ
บ้าง เป็ นธาตุนาํ้ บ้าง เป็ นธาตุไฟบ้าง เป็ นธาตุลมบ้าง ไม่ได้วเิ ศษอย่างไร ไม่สามารถทําให้
จิตใจของพวกเราวิเศษขึ้นมาได้ ถ้ายังยึดติดธาตุ ๔ อยู่ จะไม่สามารถพัฒนาจิตใจสู่
ความสูงสุดคือมรรคผลนิพพานได้
ปัญญาเป็ นโลกุตตรธรรม เป็ นธรรมทีจ่ ะยกจิตให้อยู่เหนือโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
สมาธิยงั เป็ นโลกิยะ ศีลก็โลกิยะ ทานก็โลกิยะ ถ้าทําทานรักษาศีลนัง่ สมาธิได้ ได้ฌานได้
สมาบัติ ก็ยงั จะไม่สามารถยกจิตให้อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดได้ ปัญญาเท่านัน้ ทีจ่ ะ
ทําได้ คือต้องเห็นความจริงของสิง่ ต่างๆทีจ่ ติ ยังหลงยึดติดอยู่ เช่นขันธ์ ๕ เช่นลาภยศ
สรรเสริญ เช่นรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ สิง่ เหล่านี้เป็ นโลกิยะ ต้องพิจารณาให้เห็นว่า
เป็ นไตรลักษณ์ ไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ตวั เราของเรา ไม่ใช่เป็ นความสุข ไม่สวยงาม ไม่น่าชื่นชม
ยินดี ถ้าเห็นตามความจริงแล้ว ก็จะคลายความชื่นชมยินดี คลายความอยากได้ในสิง่
ต่างๆ ถ้าคลายได้แล้ว ปล่อยวางได้แล้ว ก็จะหลุดได้ ตอนนี้ไม่หลุดเพราะยังยึดติด ยัง
ชอบยังรักลาภยศสรรเสริญสุข ยังรักขันธ์ ๕ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ถ้า
ต้องการหลุดพ้น ก็ตอ้ งเข้าสู่ขนั้ ปัญญาให้ได้ ก่อนทีจ่ ะเข้าสู่ขนั้ ปัญญาได้ ก็ตอ้ งมีสมาธิ
ก่อน ก่อนทีจ่ ะมีสมาธิได้ ก็ตอ้ งมีสติก่อน ก่อนทีจ่ ะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง ก็ตอ้ งสละ
เพศของฆราวาสไปก่อน
ต้องอยู่แบบนักบวช ถ้าไม่ได้บวชก็ตอ้ งอยู่แบบนักบวช อยู่คนเดียว ไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่ง
กับใคร ไม่ยุ่งกับทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง มีทรัพย์สมบัตไิ ว้เพือ่ การดํารงชีพเท่านัน้
ไม่เอามาเป็ นสรณะ เป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจ ให้ความสุขกับใจ เช่นเอาเงินไปซื้อข้าวของต่างๆ ไป
ซื้อไปเทีย่ วไปกินไปดืม่ ไปหาความสุขจากการใช้เงินทอง มีเงินทองไว้เพือ่ รักษาอัตภาพ
ร่างกาย คือมีปจั จัย ๔ พอเพียงต่อการดํารงชีพ ต่อการปฏิบตั ธิ รรม นี่คอื ในกรณีทไ่ี ม่ได้
ออกบวช ถ้าออกบวชได้ก็ไม่ตอ้ งมีเงินทอง เพราะมีผูอ้ น่ื คอยสนับสนุนในเรื่องปัจจัย ๔
อยู่แล้ว จะได้มเี วลาปฏิบตั ธิ รรมได้อย่างเต็มที่ รักษาศีลได้อย่างง่ายดาย จะไม่มปี ญั หา
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กับเรื่องทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ไม่ตอ้ งฆ่าผูอ้ น่ื เพือ่ รักษาทรัพย์สมบัตเิ งินทอง ไม่
ต้องหาทรัพย์สมบัตเิ งินทองมาเพิม่ ไม่ตอ้ งฉ้อโกง ไม่ตอ้ งลักทรัพย์ ไม่ตอ้ งประพฤติผดิ
ประเวณี ไม่ตอ้ งโกหกหลอกลวง ไม่ตอ้ งเสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆ เพราะมีสง่ิ ที่
ดีกว่าอยู่ในใจ คือความสงบ ความสุขทีไ่ ด้รบั จากความสงบนี้ เป็ นความสุขทีเ่ หนือ
ความสุขทัง้ ปวง ไม่มคี วามสุขใดในโลกนี้ทจ่ี ะดีเท่า หรือดีกว่าความสุขทีเ่ กิดจากความ
สงบ นัตถิ สันติ ปะรัง สุขงั
ถ้าได้สมั ผัสกับความสุขภายในใจ คือความสงบอย่างแท้จริงแล้ว จะเบือ่ หน่ายกับ
ความสุขต่างๆทีไ่ ด้สมั ผัสมา จะอยากสัมผัสกับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบนี้เท่านัน้ จะ
อยากอยู่แบบนักบวช อยากออกบวช เพื่อจะได้มเี วลาปฏิบตั ทิ าํ ใจให้สงบได้อย่างเต็มที่
ขัน้ ต้นก็ทาํ ความสงบในระดับสมาธิก่อน คือสงบได้ชวั ่ คราว เวลาเข้าไปในสมาธิ ใจก็จะ
สงบเย็นสบาย พอออกมาใหม่ๆก็ยงั เย็นอยู่ แต่พอนานเข้าไปแล้วความสงบก็จะค่อยๆ
จางหายไป เหมือนนํา้ เย็นทีแ่ ช่ในตูเ้ ย็น เวลาเอาออกมาจากตูเ้ ย็นใหม่ๆนํา้ ก็เย็นเฉียบ พอ
ปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้ว ความเย็นก็จะค่อยๆจางหายไป ก็ตอ้ งเอากลับเข้าไปแช่ใน
ตูเ้ ย็นใหม่ ถ้าอยากจะดืม่ นํา้ เย็นๆอีก ฉันใด ถ้าต้องการให้จิตสงบให้มคี วามสุข ก็ตอ้ ง
กลับเข้าไปในสมาธิอกี ถ้ายังอยู่ในระดับสมาธิ ถ้าอยากจะให้สงบแบบไม่ตอ้ งเข้าสมาธิ
คือรักษาความสงบทีไ่ ด้จากสมาธิไว้ ตัง้ แต่ออกจากสมาธิ ก็ตอ้ งเจริญปัญญา ต้อง
พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา เพือ่ สกัดกัน้ ความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็ นเหมือนไฟ ทีจ่ ะทําให้
ใจร้อนขึ้นมา ถ้ามีสติปญั ญาคอยสกัดกัน้ ความอยาก เช่นกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหาได้ ความร้อนของใจก็จะไม่เกิด ใจก็จะเย็นต่อไป
การเจริญปัญญาก็มี ๒ ลักษณะคือ ๑. พิจารณาเวลาเกิดเหตุการณ์ ๒. พิจารณาเพือ่
เตรียมรับเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้น ซ้อมไว้ก่อน ทําการบ้านไปก่อน เพราะเหตุการณ์จริงยัง
ไม่เกิด เช่นการพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ จากบุคคลต่างๆ จากร่างกาย สักวันหนึ่งร่างกาย
ก็ตอ้ งแก่เจ็บตาย ร่างกายของคนทีเ่ รารักทีเ่ รารู้จกั ก็เช่นเดียวกัน ต้องแก่เจ็บตาย
เหมือนกันหมด ทรัพย์สมบัตกิ ็ตอ้ งพลัดพรากจากเราไป ให้ซอ้ มไว้ก่อน คอยสอนใจให้
ใจยอมรับความจริง พอเกิดเหตุการณ์ข้นึ มา จะได้รู้วา่ สอบผ่านหรือไม่ ถ้าเตรียม
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ตัวอย่างเต็มที่ พอเกิดเหตุการณ์จริง ถ้าใจไม่ต่อต้านความจริง ไม่อยากให้เป็ นอย่างอืน่
ใจก็จะไม่ทกุ ข์ ใจจะสงบเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึ้น ถ้าเจริญปัญญาไปแล้ว เกิดอาการฟุ้ง
ขึ้นมา ก็แสดงว่าสมาธิหมดกําลัง ก็ตอ้ งหยุดพิจารณา แล้วก็ยอ้ นกลับเข้าไปในสมาธิใหม่
ทําใจให้สงบ ทําอย่างนี้สลับกันไป ระหว่างสมาธิและปัญญา จนกว่าจะสอบผ่าน พอสอบ
ผ่านแล้ว ก็ไม่ตอ้ งใช้ปญั ญาไม่ตอ้ งใช้สมาธิอกี ต่อไป เพราะดับความอยากได้แล้ว จะไม่
ทุกข์อกี ต่อไป จะเย็นสบาย จะสงบไปตามลําดับของปัญญา
ปัญญาก็มอี ยู่ ๔ ระดับคือ ๑. ระดับของพระโสดาบัน ๒. ระดับของพระสกิทาคามี ๓.
ระดับของพระอนาคามี ๔. ระดับของพระอรหันต์ จิตจะสงบเย็นไปตามลําดับของปัญญา
เริ่มทีร่ ะดับของโสดาบัน ไปสู่สกิทาคามี ไปสู่อนาคามี พอเข้าขัน้ พระอรหันต์ก็จะเย็น
อย่างเต็มที่ เย็นอยู่ตลอดเวลา สุขอยู่ตลอดเวลา ไม่ฟ้ งุ ไม่อยากกับอะไรทัง้ นัน้ ใจเป็ น
อุเบกขาตลอดเวลา เกิดจากอํานาจของปัญญา สมาธิไม่สามารถทําให้เป็ นได้ ถ้าได้เพียง
ขัน้ สมาธิก็ยงั ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก เพราะกําลังของสมาธิไม่ถาวร พอสงบ
แล้วก็จะค่อยๆหมดไป ถ้าได้ฌานได้สมาธิ เวลาตายไปใจก็จะเป็ นพรหม แล้วก็จะค่อยๆ
เสือ่ มลง เหมือนกับนํา้ เย็นทีจ่ ะค่อยๆหมดความเย็นไป เพราะในใจยังมีกเิ ลสตัณหา เหตุ
ทีท่ าํ ให้ใจร้อนขึ้นมา ทําให้ใจอยากขึ้นมา พอกิเลสตัณหาเริ่มมีกาํ ลังก็จะเกิดความอยาก
ในรูปเสียงกลิน่ รส ก็จะเสือ่ มจากชัน้ พรหมลงมาสู่ชนั้ เทพ เพือ่ มาเสพรู ปเสียงกลิน่ รส
ทิพย์ จากนัน้ ก็จะเกิดความอยากมากขึ้น ก็ตอ้ งเสพรู ปเสียงกลิน่ รสทีห่ ยาบ ก็ตอ้ งมี
ร่างกายของมนุษย์ ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ นี่เป็ นผลทีไ่ ด้จากการเจริญสมาธิ ได้
สวรรค์ชนั้ พรหม ถ้าให้ทานกับรักษาศีลก็จะได้สวรรค์ชนั้ เทพ ถ้าไม่รกั ษาศีลไม่ทาํ ทาน
ทําบุญเลย ก็จะได้เป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นนรก
นี่คอื สถานภาพของจิตใจของสัตว์โลก ขึ้นอยู่ทบ่ี ญ
ุ กรรมทีท่ าํ เอาไว้ จะหลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิดได้ ก็ตอ้ งมีโลกุตตรธรรม ต้องมีปญั ญา ต้องมีพระพุทธศาสนา มี
พระพุทธเจ้ามาปรากฏ มาสอนความจริง คืออนิ จจังทุกขังอนัตตา สอนอริยสัจ ๔ ทุกขัง
ก็คอื ทุกข์ในอริยสัจ ๔ นี่เอง ไม่ใช่ทกุ ขเวทนาความเจ็บของร่างกาย ความเจ็บของ
ร่างกายไม่ใช่อริยสัจ ๔ เป็ นทุกขเวทนา เป็ นทุกข์ในขันธ์ แต่ทกุ ขังในอนิจจังทุกขัง
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อนัตตา เป็ นทุกข์ในอริยสัจ ๔ ทีเ่ กิดจากตัณหาความอยาก กามตัณหาภวตัณหา
วิภวตัณหา ถ้ามีความอยากเหล่านี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถึงแม้ร่างกายจะอิม่ จะ
สบายจะสุขจะอยู่ในห้องปรับอากาศ พอมีความอยากเกิดขึ้นมาปั๊บ ใจจะทุกข์ข้นึ มาทันที
แต่ความทุกข์น้ ีไม่ใช่ความทุกข์ทางร่างกายทีเ่ รียกว่าทุกขเวทนา ทุกขเวทนาเกิดจากเวลา
ร่างกายไปเหยียบหนามเข้า แล้วเกิดอาการเจ็บขึ้นมา ไม่ใช่ทกุ ข์ทเ่ี กิดทางใจ ไม่ได้เป็ น
ทุกข์ในอริยสัจ ๔ คนละเรื่องกัน
ทุกข์ในอริยสัจ ๔ นี้ มีพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะมีปญั ญาบารมีเห็นได้ดว้ ยพระองค์เอง ถ้า
ไม่มพี ระพุทธเจ้ามาสอน พวกเราก็จะเห็นแต่ทกุ ข์ทางร่างกาย ไม่เห็นทุกข์ทางใจ เช่น
เวลาหิวข้าวจะไม่รู้วา่ มีความหิวอยู่ ๒ ส่วน หิวกายและหิวใจ มีพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีม่ ี
ปัญญาแยกทุกข์ ๒ ส่วนนี้ออกจากกัน รู้วา่ มีทงั้ ทุกข์กายและทุกข์ใจ วิธีปฏิบตั ติ ่อทุกข์
กายและทุกข์ใจก็ไม่เหมือนกัน วิธีปฏิบตั กิ บั ทุกข์กายก็คอื ถ้าแก้ได้ก็แก้ไป เช่นถ้าหิวข้าว
มีข ้าวกินก็กนิ ไป ถ้าไม่มกี ินก็ปล่อยให้หวิ ไป ถ้าอยากให้ความหิวหายไป ก็จะสร้างความ
ทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ตอ้ งปล่อยวางความหิวของร่างกาย หาอะไรมา
รับประทานไม่ได้ก็ตอ้ งอยู่กบั ความหิวไป ถ้าอยู่กบั ความหิวได้ ไม่เดือดร้อนกับความหิว
ก็จะไม่ทกุ ข์ใจ ถ้าอยู่กบั ความหิวไม่ได้ ก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาอีกทุกข์หนึ่ง ที่
รุนแรงกว่าความหิวทางร่างกาย
วิธีทด่ี บั ความทุกข์ใจ ก็คอื สมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา เวลาใจเกิดความทุกข์ข้นึ มา
ถ้าไม่มปี ญั ญาหยุดความทุกข์ทางใจได้ ก็ใช้สมถภาวนาหยุดไปก่อนชัว่ คราว นัง่ สมาธิทาํ
ใจให้สงบไปก่อน บริกรรมพุทโธๆไป อย่าไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้ทกุ ข์ใจ เช่นอยากจะ
รับประทานอาหาร พอคิดถึงอาหารนํา้ ลายก็จะไหล จะเกิดความหิวขึ้นมาทันที พอหยุด
คิดถึงอาหารได้ ด้วยการบริกรรมพุทโธๆไป ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากอาหารก็จะ
หายไป เหลือแต่ความหิวของร่างกาย ซึง่ ไม่รุนแรงเหมือนกับความทุกข์ทางใจ ทีเ่ กิดจาก
ความอยากจะรับประทานอาหาร ความทุกข์ทางใจนี้รุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายเป็ น
๑๐ ต่อ ๑ ถ้าหยุดความทุกข์ทางใจได้ ความทุกข์ทางร่างกายจะไม่เป็ นปัญหา ความทุกข์
ทางร่างกายนี้บางทีเราหยุดเขาไม่ได้ เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มยี าไม่มหี มอ ก็ตอ้ งอยู่
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กับมันไป พระทีอ่ ยู่ในป่ า เวลาเจอไข้ป่ าไม่มยี ารักษา ก็ตอ้ งใช้การภาวนา แยกใจออกจาก
ร่างกาย ปล่อยให้ร่างกายเจ็บไป แต่ไม่ให้ใจทุกข์กบั ร่างกาย อย่าให้ใจอยากให้ความเจ็บ
หายไป หรืออยากจะหนีจากความเจ็บไป ถ้าใจเป็ นอุเบกขา เป็ นสมาธิ ใจจะไม่เดือดร้อน
นี่เป็ นการใช้อบุ ายของสมาธิ ทําใจให้สงบ ไม่ให้คดิ ถึงความเจ็บของร่างกาย ปล่อยวาง
ความเจ็บของร่างกายไว้ชัว่ คราว พอออกจากสมาธิมาสัมผัสกับความเจ็บของร่างกาย ถ้า
เกิดความอยากให้หาย ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มาอีก
ถ้าอยากจะให้ความทุกข์ใจหายอย่างถาวร ก็ตอ้ งเข้าใจกฎของอริยสัจ ๔ ต้องเข้าใจว่า
ความทุกข์ทางใจ เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไป ถ้าไม่อยากเจ็บทาง
ใจก็ตอ้ งปล่อยวางความอยาก ร่างกายจะหายเจ็บหรือไม่หาย ก็ปล่อยเขาไป อยู่กบั ความ
เจ็บให้ได้ อย่าไปปฏิเสธเขา อย่าไปอยากให้เขาหายไป ถ้าไม่มคี วามอยากอย่างนี้ ใจก็จะ
เฉยๆ จะไม่ทกุ ข์กบั ความเจ็บของร่างกาย ความเจ็บของร่างกายก็จะไม่เป็ นปัญหากับใจ
เพราะใจสงบด้วยการละความอยาก นี่คอื วิปสั สนาปัญญา ถ้ามีปญั ญาแบบนี้แล้ว เวลา
ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาจะตายนี้จะไม่เป็ นปัญหา จะมีหมอมียารักษาหรือไม่มกี ็ไม่
เป็ นปัญหา เพราะอยู่กบั ความเจ็บของร่างกายได้ อยู่กบั ความตายได้ อย่างไม่สะทก
สะท้าน ถ้ามีปญั ญาแล้วจะปล่อยวางได้ รับความจริงของสภาวธรรมทัง้ หลายได้ ว่ามีเกิด
มีดบั เป็ นธรรมดา ไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาได้เสมอไป บางครัง้ บางเวลาก็พอ
จัดการได้ พอถึงระดับหนึ่งก็จะจัดการไม่ได้ เช่นเวลาใกล้ตาย ไม่มใี ครจะยับยัง้ ได้ ต้อง
ปล่อยวางอย่างเดียว ให้มนั ตายไป ให้รู้เฉยๆ แล้วใจจะไม่ทกุ ข์ ต่อไปจะไม่ไปหาร่างกาย
ใหม่อกี เพราะเข็ดแล้ว เพราะเห็นแล้วว่าร่างกายเป็ นทุกข์
นี่คอื เรื่องของปัญญา ทีม่ พี ระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะมีความสามารถรู้
เห็นได้ดว้ ยพระองค์เอง คือเห็นอริยสัจ ๔ เห็นว่าทุกข์ทางใจเกิดจากความอยาก ๓
ประการ คือกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา เห็นวิธีดบั ความทุกข์ทางใจ ก็คอื ต้อง
ทําใจให้สงบ ทําใจให้ฉลาด ให้ยอมรับความจริง เพือ่ จะได้ละความอยากได้ เช่นรู้วา่ หยุด
ความตายไม่ได้ เหมือนตอนนี้ฟ้าร้อง ถ้าอยากจะให้ฟ้าหยุดร้อง ก็จะทุกข์ไปเปล่าๆ
เพราะฟ้ าจะไม่หยุดร้องตามความอยากของเรา ถ้าไม่อยากไปทุกข์กบั เสียงฟ้ าร้อง ก็
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ปล่อยให้ฟ้าร้องไป ใจก็จะนิ่งจะสงบ จะไม่ทกุ ข์กบั เสียงฟ้ าร้อง นี่คอื ความรู้ทจ่ี ะปลด
เปลื้องสัตว์โลก ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพราะว่าสิง่ ต่างๆทีส่ ตั ว์โลกไปยึด
ติดนี่ ก็มคี วามทุกข์น้ ีแหละทีท่ าํ ให้ปล่อยไม่ได้ เพราะเวลาทุกข์แล้ว แทนทีจ่ ะละความ
อยาก กลับทําตามความอยาก ก็ยง่ิ ทุกข์ไปใหญ่ ต้องหยุดความอยาก เช่นเวลาจะ
สูญเสียสิง่ ทีเ่ รารักไป ก็อย่าไปอยากให้เป็ นอย่างอืน่ เขาจะไปก็ปล่อยเขาไป แล้วจะไม่
ทุกข์ ถ้าอยากให้เขาอยู่กบั เรา ก็จะยิง่ ทุกข์ใหญ่ ทุกข์ในขณะทีเ่ ขากําลังจะจากเราไป และ
ทุกข์หลังจากทีเ่ ขาจากเราไปแล้ว
ขอให้พวกเราศึกษาอริยสัจ ๔ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ควบคู่ไปกับไตรลักษณ์ เพราะ
อริยสัจ ๔ กับไตรลักษณ์น้ เี กี่ยวเนื่องกัน เพราะในไตรลักษณ์ก็มที กุ ขังอริยสัจ ในอริยสัจ
๔ ก็มมี รรค คือเห็นไตรลักษณ์ดว้ ยสัมมาทิฐิ ด้วยปัญญา เห็นความจริงของสภาวธรรม
ทัง้ หลายว่า ไม่เทีย่ ง ไม่เป็ นของเรา การบรรลุธรรมในแต่ละขัน้ จะต้องเห็นไตรลักษณ์
เห็นอริยสัจ ๔ ของแต่ละขัน้ จึงควรเจริญเหตุให้มาก เหตุก็คอื การปฏิบตั ิ ก่อนปฏิบตั กิ ็
ต้องศึกษาก่อน ถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้วา่ จะปฏิบตั อิ ย่างไร จะปฏิบตั แิ บบผิดๆถูกๆ ผลที่
ต้องการก็จะไม่เกิด ต้องศึกษาก่อน แล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั อิ ย่างเข้มข้นอย่างเต็มที่ อย่า
หวงสมบัตขิ ้าวของเงินทอง เพราะไม่เป็ นประโยชน์กบั จิตใจ ไม่เป็ นปัจจัยทําให้จติ ใจหลุด
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้ นอกจากงานที่
พระพุทธเจ้าทรงมอบให้พวกเราปฏิบตั เิ ท่านัน้ คือทานศีลภาวนา ขอให้พวกเราทุ่มเทชีวติ
จิตใจไปกับงานนี้เถิด แล้วจะไม่ผดิ หวัง จะได้เป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนเอง ไม่ตอ้ งไป
ขอให้ผูอ้ น่ื เป็ นทีพ่ ง่ึ ขอฝากเรื่องของการเจริญเหตุ คือการปฏิบตั ทิ านศีลภาวนา ให้ทา่ น
ได้ไปพินิจพิจารณา เพือ่ ประโยชน์คอื มรรคผลนิพพานทีจ่ ะตามมาต่อไป
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กัณฑ์ท่ี ๔๔๗

มรณานุ สติ

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
การเข้าหาพระศาสนานี้ ไม่ควรเข้าเพือ่ หาลาภยศสรรเสริญสุข หาอํานาจวาสนา ไม่ได้มา
เป็ นผูบ้ ริหารเป็ นผูป้ กครองของวัดวาอาราม แต่มาเพือ่ หาทีพ่ ง่ึ ทางใจ หาธรรมะ ไม่ได้หา
ลาภยศสรรเสริญ ไม่ได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากพระพุทธศาสนา เพราะ
พระพุทธศาสนาเป็ นทีห่ ามรรคผลนิ พพาน หาวิมตุ ติ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาย
เกิด จากความทุกข์ทงั้ หลาย เรื่องอะไรทีไ่ ม่เกี่ยวกับการศึกษา และการปฏิบตั พิ ระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า ก็อย่าไปให้ความสําคัญ ให้รบั รู้เฉยๆก็พอแล้ว จะได้ไม่หลงทาง
ไม่หลงประเด็น ประเด็นของพวกเราก็คอื มาหาธรรมะ มาหาการหลุดพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิด
จากความทุกข์ต่างๆ
พวกเราจึงต้องมุง่ ไปทีพ่ ระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เป้ าหมายของพวกเราคือการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้ว
นําเอาคําสอนไปปฏิบตั ิ ด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมงั สา ด้วยอิทธิบาท ๔ ทีจ่ ะผลักดันให้
การปฏิบตั เิ พือ่ มรรคผลนิพพาน เพือ่ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสําเร็จลุลว่ ง
ได้ ถ้าไม่มอี ทิ ธิบาท ๔ จะไม่สามารถบรรลุถงึ มรรคผลนิพพานได้ นี้คอื ประเด็นทีค่ วรให้
ความสําคัญ คือการศึกษาและการปฏิบตั พิ ระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ อย่างทีพ่ วกเราได้มาทํากันเป็ นประจําตลอดระยะเวลา ๗ ถึง ๘
ปี ทผ่ี ่านมา เพือ่ จะได้เป็ นแสงสว่างนําทางไปสู่การหลุดพ้นต่อไป
พระโอวาทคําสอนทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ก็คอื พระปัจฉิมโอวาท คําสอนครัง้ สุดท้ายของ
พระพุทธเจ้า ทีท่ รงตรัสสอนไว้ว่า สังขารทัง้ หลายเป็ นของไม่แน่ นอน มีเกิดมีแก่มีเจ็บมี
ตายเป็ นธรรมดา จงยังประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผูอ้ น่ื ให้ถงึ พร้อมด้วยความ
ไม่ประมาทเถิด เป็ นการสรุปพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าความสําคัญอยู่ตรงนี้
อยู่ทค่ี วามไม่ประมาท ไม่ผดั วันประกันพรุ่ง ต้องรีบขวนขวายทําภารกิจทีต่ อ้ งทํา ให้
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สําเร็จลุลว่ งไปก่อนเวลาจะหมดไป เหมือนกับเวลาเข้าห้องสอบ จะนัง่ เล่นคุยกันไม่ได้
ต้องรีบทําข้อสอบให้เสร็จตามเวลาทีก่ าํ หนดไว้ ถ้ามัวคุยกันเล่นกัน ก็จะไม่ได้ทาํ ข้อสอบ
ให้ครบบริบูรณ์ คะแนนก็จะได้ไม่ครบ ผลก็จะไม่ได้ดงั ทีป่ รารถนา
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เจริญมรณานุ สติอยู่เรื่อยๆ ว่าสังขารทัง้ หลายเป็ นของไม่เทีย่ ง
มีเกิดแก่เจ็บตายเป็ นธรรมดา ให้คดิ อยู่เสมอๆ ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย จะ
เจ็บจะตายเมือ่ ไหร่ ไม่มใี ครรับประกันได้ ทางทีด่ คี วรคิดว่าอาจจะเจ็บจะตายในวันนี้หรือ
ในวันพรุ่งนี้ก็ได้ ถ้าคิดอย่างนี้จะได้ไม่ประมาท เพราะมีเวลาเหลือน้อย ถ้ารู้วา่ จะต้อง
ตายในวันนี้พรุ่งนี้หรือในเวลา ๓ เดือน จะไม่มกี ะจิตกะใจอยากไปทําอะไรต่างๆ อย่างที่
เคยทํามา คือทํามาหากิน หาทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง หาลาภยศสรรเสริญ หา
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าไปหาหมอแล้วหมอวินิจฉัยว่าเป็ นโรคร้ายทีจ่ ะต้องตาย
ภายใน ๓ เดือน พวกเรายังจะมีกะจิตกะใจไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทาง
ตาหูจมูกลิ้นกายหรือไม่ จะไม่อยากได้แล้ว เพราะรู้วา่ ไม่ได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจ เป็ นเพียงที่
พึง่ ของร่างกาย พอร่างกายจะต้องหมดสภาพไปภายใน ๓ เดือน ก็จะมุง่ เข้าหาธรรมะ
เพียงอย่างเดียว เพราะธรรมะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจ ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะดับความทุกข์ใจได้
นอกจากธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้ารู้วา่ จะต้องตายภายในเวลา ๓ เดือน ก็จะมี
ฉันทะวิริยะจิตตะวิมงั สากับการสร้างบุญสร้างกุศล เพราะเป็ นสิง่ เดียวทีใ่ จจะพึง่ ได้ ทัง้
ในขณะทีย่ งั ไม่ตายและหลังจากทีต่ ายไปแล้ว
จึงควรคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆ อย่าไปคิดว่าเป็ นเรื่องไกลตัว ให้คดิ ว่าเป็ นเรื่องใกล้ตวั
เพราะความตายมาได้หลายรูปแบบด้วยกัน ถ้าไม่ตายด้วยความชรา ด้วยโรคภัยไข้เจ็บ
ก็ตายด้วยอุบตั ภิ ยั ต่างๆ ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมงั สา ทีจ่ ะศึกษาปฏิบตั ิ
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างขะมักเขม้นอย่างเต็มที่ จะศึกษาปฏิบตั ิ จะเดิน
จงกรมนัง่ สมาธิอยูต่ ลอดเวลา จะจัดการกับข้าวของเงินทองให้เรียบร้อย เก็บเอาไว้เท่าที่
จําเป็ น แล้วก็มงุ่ สู่สถานทีป่ ฏิบตั ิ เพือ่ รักษาศีล ๘ ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ทุ่มเทเวลา
ให้กบั การเดินจงกรมนัง่ สมาธิ กับการเจริญสติ นัง่ สมาธิทาํ ใจให้รวมเป็ นหนึ่ง เป็ น
เอกัคคตารมณ์ ฝึ กทําสมาธิให้ชาํ นาญ ให้แน่นหนามันคง
่ จนสามารถเข้าสมาธิเวลาไหนก็
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ได้ หลังจากนัน้ เวลาออกจากสมาธิก็ให้เจริญปัญญาต่อไป พิจารณาอนิ จจังความไม่
แน่นอน พิจารณาทุกขังความทุกข์ พิจารณาอนัตตาความไม่มตี วั ตนของสภาวธรรม
ทัง้ หลาย ตัง้ แต่สภาวธรรมภายนอก คือลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
แล้วก็เข้ามาทีร่ ่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วก็เข้ามาทีจ่ ติ ตามลําดับ ทีเ่ ป็ น
สนามสอบของการปฏิบตั ิ ทีผ่ ูป้ ฏิบตั จิ ะต้องผ่านให้ได้ คือปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับ
สภาวธรรมเหล่านี้
เริ่มต้นทีล่ าภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็มาทีร่ ่างกายทีต่ อ้ งแก่เจ็บ
ตาย มาทีเ่ วทนาความเจ็บปวดของร่างกาย มาทีเ่ วทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วก็มาที่
จิต คือธรรมารมณ์ต่างๆ ให้ปล่อยวางให้หมด ด้วยการพิจารณาให้เห็นว่า เป็ นอนิจจังทุก
ขังอนัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวั เรา ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับสังการของเรา
่
เพราะ
เขามีเหตุมปี จั จัยทีท่ าํ ให้เขาเกิดแล้วดับไป ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ความอยากคือสมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์ อยากมี
อยากเป็ น อยากไม่มอี ยากไม่เป็ น อยากให้เป็ นอย่างนัน้ อยากให้เป็ นอย่างนี้ อยากไม่ให้
เป็ นอย่างนัน้ อยากไม่ให้เป็ นอย่างนี้ อยากเสพอยากสัมผัสรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
ชนิดต่างๆ ต้องไม่ให้มคี วามอยากเหล่านี้เกิดขึ้นภายในใจ ถ้าเห็นว่าเป็ นอนิ จจัง จะต้อง
เปลีย่ นไป เห็นว่าเป็ นอนัตตา ไม่อยู่ภายใต้อาํ นาจของเรา ทีจ่ ะบังคับให้เป็ นไปตามความ
อยากของเรา เราก็จะไม่อยาก เพราะอยากไปก็จะเป็ นโทษมากกว่าเป็ นคุณ เป็ นโทษ
เพราะทําให้จติ ใจทุกข์ เพราะเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดดับๆ มาแล้วไป ไม่ได้เป็ นคุณเป็ นประโยชน์กบั
จิตใจแต่อย่างใด
นี้คอื การปฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ต้องเกิดจากการทําทาน รักษา
ศีล ภาวนา สมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา ด้วยอิทธิบาท ๔ คือฉันทะวิริยะจิตตะ
วิมงั สา ฉันทะคือความยินดีทจ่ี ะทําทานรักษาศีลภาวนา วิริยะคือความพากเพียรขยันที่
จะทําทานรักษาศีลภาวนา จิตตะคือจิตใจจดจ่ออยู่กบั การทําทานรักษาศีลภาวนา วิมงั สา
คือคิดใคร่ครวญ เรื่องทําทานรักษาศีลภาวนา นี้คอื อิทธิบาท ๔ ทีจ่ ะผลักดันการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทําให้การปฏิบตั งิ า่ ย ทีย่ ากก็เพราะไม่มฉี นั ทะ ไม่มี
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ความยินดี ไม่มวี ริ ิยะ ไม่มคี วามพากเพียร ไม่มจี ติ ตะ ใจไม่จดจ่อ ใจมัวแต่ไปจดจ่ออยู่
กับเรื่องอืน่ เรื่องลาภยศสรรเสริญ เรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่มวี มิ งั สา ไม่
ใคร่ครวญไปในทางธรรมกลับใคร่ครวญไปในทางโลก ถ้าเป็ นอย่างนี้การปฏิบตั กิ จ็ ะ
เหมือนกับเข็นครกขึ้นภูเขา เข็นขึ้นไปได้ไม่นานก็หมดแรง ครกก็ไหลลงมาทับคนเข็น
จะท้อแท้ ไม่อยากศึกษา ไม่อยากปฏิบตั ิ สูไ้ ปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้ ไป
หาลาภยศสรรเสริญไม่ได้ เพราะไม่ได้เจริญมรณานุสติ ลืมไปว่าเดีย๋ วก็ตอ้ งตายแล้ว จะ
มาเจริญก็ตอนทีเ่ กิดเหตุการณ์จริง ซึง่ ก็จะสายไปเสียแล้ว เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ไปหา
หมอ หมอตรวจพบว่าเป็ นโรคร้าย มีเวลาอยู่ไม่เกิน ๓ เดือน ตอนนัน้ จะทําอย่างไรก็ไม่
ทันการ เพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อน มัวแต่ไปแสวงหาความสุขกับลาภยศสรรเสริญ กับ
รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ พอจะต้องมาแสวงหาสรณะทีพ่ ง่ึ ทางใจ ทีเ่ กิดจากการทําบุญ
ให้ทานรักษาศีลภาวนา ปลีกวิเวกไปอยู่วดั
ไปอยู่ทห่ี ่างไกลจากลาภยศสรรเสริญ
ห่างไกลจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะรู้สกึ ทุกข์ทรมานใจ ก็เลยทุกข์ทงั้ ๒ ทาง
ไม่ปฏิบตั กิ ็ทกุ ข์ ปฏิบตั กิ ็ทกุ ข์ กลืนไม่เข้าคายไม่ออก แต่ถา้ หมันเจริ
่ ญมรณานุสติเสีย
ตัง้ แต่บดั นี้ ก็จะมีเวลามากพอทีจ่ ะปรับใจปรับตัวเรา ให้เข้าสู่การปฏิบตั ไิ ด้ ด้วยการทําไป
ตามลําดับตามกําลัง
ถ้าพิจารณามรณานุสติอยู่เรื่อยๆ ก็จะทําให้ไม่ลมื หน้าทีท่ แ่ี ท้จริง คือการทําประโยชน์
ให้กบั ตน ประโยชน์ของตนก็คอื การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ถ้าเจริญมรณานุสติ
อยู่เรื่อยๆ ก็จะรู้วา่ งานทีแ่ ท้จริงก็คอื งานดับทุกข์ทางใจ งานดับทุกข์ทางกายก็ทาํ ไปตาม
ความจําเป็ น เช่นเวลาร่างกายหิวก็หาอาหารมารับประทาน หานํา้ มาดืม่ เจ็บไข้ได้ป่วยก็
หายามารักษา หาทีอ่ ยู่อาศัยไว้หลบภัยต่างๆ หาเสื้อผ้ามาสวมใส่เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ร่างกาย
เจ็บไข้ได้ป่วย นี้คอื การดับทุกข์ทางร่างกาย ซึง่ ทําได้ไม่ยากเย็นแต่อย่างใด ไม่ตอ้ งใช้
เวลามาก ถ้าทําอย่างมีเหตุมผี ล ทําเท่าทีจ่ าํ เป็ น ไม่ได้ทาํ ด้วยความหลง เช่นต้องใช้ของ
ราคาแพงๆ มาดูแลรักษาร่างกาย ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะเสียเวลามากกับการหาปัจจัย ๔ ทีม่ ี
ราคาแพงๆมาดูแลรักษาร่างกาย จะทําให้ไม่มเี วลามาสร้างสรณะทางใจ แต่ถา้ หาปัจจัย ๔
แบบสมถะเรียบง่าย พอมีพอกินพออยู่ก็ใช้ได้แล้ว จะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลามากกับการหา
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ปัจจัย ๔ ให้กบั ร่างกาย จะได้มเี วลามาสร้างสรณะให้กบั ใจ มาทําประโยชน์ให้กบั ตน ก็
คือมาปฏิบตั ธิ รรม มารักษาศีล มาเจริญสติสมาธิปญั ญา เพือ่ ทําให้จติ ใจหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทงั้ หลาย นี่คอื ประโยชน์ทต่ี อ้ งทําก่อน คือประโยชน์ของตน ก่อนทีจ่ ะไปทํา
ประโยชน์ให้แก่ผูอ้ น่ื ต่อไป
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงทํามา ในเบื้องต้นทรงทุ่มเทเวลา ต่อการศึกษาปฏิบตั ธิ รรม จน
ได้บรรลุเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากนัน้ จึงได้ทรงโปรดสัตว์โลก ผูใ้ ดมี
ความศรัทธามีความสนใจก็จะทรงสอน เพือ่ ให้ได้รู้จกั วิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย
นี่เป็ นประโยชน์ท่ี ๒ คือประโยชน์ของผูอ้ น่ื ประโยชน์ท่ี ๑ ก็คอื ประโยชน์ของตน จงยัง
ประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผูอ้ น่ื ให้ถงึ พร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด ถ้ายัง
ไม่ได้ทาํ ประโยชน์ของตน ก็จะทําประโยชน์ให้แก่ผูอ้ น่ื ไม่ได้ เบื้องต้นต้องทําประโยชน์ตน
ก่อน คือหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลังจากนัน้
ค่อยไปทําประโยชน์ให้แก่ผูอ้ น่ื ต่อไป ถ้ายังไม่หลุดพ้น ประโยชน์ทจ่ี ะทําให้แก่ผูอ้ น่ื จะ
เป็ นประโยชน์เล็กๆน้อยๆ เช่นช่วยเหลือทางเงินทอง ช่วยเหลือทางร่างกาย ทีไ่ ม่ใช่เป็ น
สิง่ ทีส่ าํ คัญ
สิง่ ทีส่ าํ คัญคือจิตใจ การจะช่วยเหลือจิตใจของผูอ้ น่ื ได้ จําเป็ นต้องมีธรรมะ เพราะธรรมะ
เท่านัน้ ทีเ่ ป็ นทีพ่ ง่ึ ของจิตใจ ถ้ายังไม่มธี รรมะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของจิตใจของเรา จะเอาธรรมะให้
เป็ นทีพ่ ง่ึ ของผูอ้ น่ื ได้อย่างไร ถึงแม้จะได้ศึกษาธรรมะมามากก็ตาม ก็เป็ นประโยชน์ใน
ระดับหนึ่งเท่านัน้ คือเป็ นแผนที่ เป็ นป้ ายบอกทางทีไ่ ม่ชดั เจน ไม่สามารถทําให้ผูอ้ น่ื หลุด
พ้นจากความทุกข์ได้ ถ้ายังไม่สามารถทําให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ ต้องปฏิบตั ถิ งึ
จะรู้จริงเห็นจริง การดูป้ายยังไม่ได้เป็ นการรู้จริงเห็นจริง การอ่านหนังสือธรรมะ การฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม ยังไม่ได้เป็ นการรู้จริงเห็นจริง ธรรมะทีต่ อ้ งรู้ก็คอื อริยสัจ ๔ ทุกข์สมุทยั
นิโรธมรรค ต้องปฏิบตั ถิ งึ จะรู้จริงเห็นจริงได้ ต้องเห็นทุกข์ทใ่ี จ เห็นสมุทยั ต้นเหตุของ
ความทุกข์ เห็นนิ โรธความดับของทุกข์ เห็นมรรควิธที จ่ี ะทําให้ความทุกข์ดบั ไป ต้องเห็น
จากการปฏิบตั เิ ท่านัน้ ถึงจะเห็นจริง ต้องเห็นในขณะทีใ่ จเกิดความทุกข์ เห็นในขณะที่
มรรคคือธรรมะกําลังทําหน้าทีล่ ะสมุทยั เพือ่ ดับความทุกข์ เห็นความทุกข์ทถ่ี ูกมรรค
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ทําลายดับไป ถ้าเห็นจากการปฏิบตั แิ ล้ว ก็จะสามารถสอนผูอ้ น่ื ได้อย่างเต็มปากเต็มคํา
ถ้าผูอ้ น่ื ปฏิบตั ไิ ปแล้วเกิดความสงสัย ก็สามารถตอบคําถามได้อย่างแม่นยํา
นี่คอื เรื่องของการเข้าหาธรรมะ เข้าหาพระศาสนา เข้าหาประโยชน์ เข้าหาทีพ่ ง่ึ ของจิตใจ
ต้องหมันเจริ
่ ญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์วา่ ให้ระลึก
ถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก ไม่ให้เผลอไม่ให้ลมื ทําอะไรก็ให้ระลึกถึงความตาย
อยู่เรื่อยๆ จะได้ถามตัวเองว่ากําลังทําอะไรอยู่ กําลังทําประโยชน์ของตนคือการหลุดพ้น
จากความทุกข์ หรือว่ากําลังทําประโยชน์อน่ื ถ้าไม่ทาํ ประโยชน์เพือ่ การหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ จะได้รีบทําเสีย ประโยชน์อน่ื ทําไปก็เท่านัน้ เพราะไม่เป็ นประโยชน์กบั จิตใจ แต่เป็ น
ประโยชน์กบั ร่างกาย เช่นการหาลาภยศสรรเสริญ ถ้าหาพอประมาณ ถ้าหามากเกินไปก็
จะเป็ นประโยชน์กบั กิเลสตัณหา ทีจ่ ะมาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจ ให้มคี วามทุกข์มากขึ้น
จึงต้องหมันระลึ
่ กถึงความตายอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่า ขณะนี้กาํ ลังทํา
ประโยชน์ของตนหรือไม่ กําลังทําทานหรือเปล่า กําลังรักษาศีลหรือเปล่า กําลังภาวนา
หรือเปล่า กําลังเจริญสติหรือเปล่า หรือว่าปล่อยให้ใจลอยไปลอยมา ไม่ได้อยู่กบั
กรรมฐาน เช่นการบริกรรมพุทโธ การเจริญมรณานุสติ หรือการเจริญกายคตาสติ ก็คอื
มีสติเฝ้ าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถ ในทุกการงานทีก่ าํ ลังทําอยู่
หรือว่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่ อย ร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่ทอ่ี ดีตบ้าง อยู่ทอ่ี นาคตบ้าง
อยู่ทโ่ี น่น อยู่ทน่ี นั ่ แต่ไม่ได้อยู่ทน่ี ่ี ถ้าใจไม่มสี ติแล้ว ก็จะไม่สามารถเจริญธรรมทีส่ าํ คัญ
คือสมาธิและปัญญาได้ ถ้าไม่มสี มาธิและไม่มปี ญั ญา วิมตุ ติคอื การหลุดพ้นก็จะไม่เกิด
เพราะไม่มปี จั จัย เหมือนกับปลูกต้นไม้แล้วไม่รดนํา้ ไม่พรวนดิน ไม่คอยกําจัดวัชพืช
ต่างๆ ต้นไม้ก็จะไม่เจริญเติบโต ถ้าไม่หมันเจริ
่ ญสติ ไม่หมันนั
่ ง่ สมาธิ ไม่หมันเจริ
่ ญ
ปัญญาตามลําดับ วิมตุ ติก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา มรรคผลนิพพานก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา เวลา
อันมีค่าก็จะสูญไป จึงต้องเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ เพือ่ จะได้มฉี นั ทะวิริยะจิตตะ
วิมงั สา ทีจ่ ะศึกษาปฏิบตั ทิ านศีลภาวนา เพือ่ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย หลุด
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด นี่คอื ภารกิจของพวกเรา เป็ นหน้าทีข่ องพวกเรา ไม่มใี ครทํา
แทนได้
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ต่อไปถ้าเป็ นวันนักขัตฤกษ์ เช่นวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา จะของด
รับแขกช่วงบ่าย เพราะไม่มเี วลา จะได้พกั บ้าง ถ้าเป็ นวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา ช่วงบ่ายไม่ตอ้ งมา ถ้าจะมาก็มาช่วงเช้าทีศ่ าลาหอฉัน เพราะกว่าจะเสร็จ
ภารกิจก็เกือบเทีย่ ง เทีย่ งก็ตอ้ งลงปาฏิโมกข์ต่อ ออกจากปาฏิโมกข์ก็ตอ้ งขึ้นมารับแขก
ตอนบ่าย ๒ ก็จะไม่มเี วลาหายใจ จึงต้องของดรับแขกช่วงบ่ายในวันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา จะบอกเจ้าหน้าทีท่ เ่ี ฝ้ าประตู จะได้มเี วลาพักบ้าง ตอนคํา่ ก็
ต้องลงไปทําวัตรคํา่ ไปทําพิธีเวียนเทียน เอาเทศน์ของสมเด็จพระสังฆราชมาอ่าน
ถาม เวลาทีเ่ กิดนิมติ แล้วต้องบังคับใจ ไม่ให้ตามรู้จะค่อนข้างยาก คือมีความรู้สกึ
อยากเห็นอยากตามไปดู ขออุบายด้วยเจ้าค่ะ
ตอบ ภาวนาต่อไป
ถาม อย่าไปมองมันหรือคะ
ตอบ อย่าหยุดภาวนา พุทโธต่อไป ดูลมต่อไป เหมือนเวลานัง่ ภาวนาแล้วมีเสียง
โทรศัพท์ดงั มีเสียงคนนัน้ เสียงคนนี้ ก็อย่าไปสนใจ ภาวนาไปเรื่อยๆ เวลามีแสง
มีภาพให้เห็น ก็อย่าไปสนใจ
ถาม นิมติ นี้เป็ นธรรมใช่ไหมคะ
ตอบ เป็ นสภาวธรรม ไม่ได้เป็ นมรรคผลนิพพาน ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการเจริญปัญญา
สภาวธรรมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการเจริญปัญญา ก็คอื ความว่างเปล่า อุเบกขา
สักแต่วา่ รู้ เพราะจะทําให้กเิ ลสตัณหาอ่อนกําลังลง เพือ่ ปัญญาจะได้ฆ่ากิเลส
ตัณหาได้ ต้องใช้สมาธิทบุ ศีรษะให้กเิ ลสตัณหามึนก่อน พอออกจากสมาธิมา
กิเลสตัณหาจะยังงัวเงียอยู่ ก็จะใช้ปญั ญาฆ่ากิเลสตัณหาได้ แต่ถา้ เห็นนัน่ เห็นนี่
กิเลสตัณหาจะไม่ได้ถูกตัดกําลัง ยังสามารถทํางานได้ พอเห็นแล้วชอบก็อยากจะ
ให้เห็นนานๆ ถ้าไม่ชอบก็อยากจะให้หายไป ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดกําลังของ
กิเลสตัณหา ถ้าจิตนิ่งสงบและว่างกิเลสตัณหาจะทํางานไม่ได้ กิเลสตัณหาจะถูก
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ตัดกําลังลงไป ถ้าออกจากสมาธิทว่ี า่ งทีส่ งบทีเ่ ป็ นอุเบกขานี้ จิตจะมีกาํ ลังมาก
กิเลสจะมีกาํ ลังน้อย ในทางตรงกันข้าม ถ้าออกจากสมาธิทม่ี เี รื่องราวต่างๆให้รู้ให้
เห็น จิตจะมีกาํ ลังน้อย กิเลสจะมีกาํ ลังมาก ก็จะไม่สามารถใช้ปญั ญาตัดกิเลสได้
ปัญญาเป็ นผูช้ ้บี อกว่าอะไรเป็ นกิเลส อะไรไม่เป็ นกิเลส สมาธิเป็ นผูห้ ยุดกิเลส
ด้วยอุเบกขา เวลาเห็นเงินแล้วก็โลภอยากได้ ปัญญาก็จะบอกว่าอย่าไปโลภ เป็ น
ทุกข์มากกว่าเป็ นสุข ถ้ามีสมาธิก็หยุดโลภได้ ถ้าใจไม่มสี มาธิทว่ี า่ งทีส่ งบ พอ
ปัญญาบอกว่าอย่าไปโลภ จะหยุดไม่ได้ การภาวนาเพือ่ ฆ่ากิเลสนี้ ต้องมีสมาธิท่ี
ว่างทีส่ งบ ทีไ่ ม่มนี ิมติ ต่างๆ มีแต่อเุ บกขา สักแต่วา่ รู้ อยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ยง่ิ ดี
เพราะยิง่ นานกําลังของใจก็จะมีมากขึ้น กําลังของกิเลสก็จะน้อยลงไป ความสงบ
เป็ นผูต้ ดั กําลังของกิเลส ถ้าใจยังไม่สงบกิเลสก็จะทํางานได้
ถาม ขณะทีบ่ ริกรรมพุทโธอยู่น้ ี ถือว่าสงบหรือเปล่า
ตอบ ถ้ายังบริกรรมพุทโธอยู่ก็ยงั ไม่สงบเต็มที่ พุทโธเป็ นวิตกวิจาร
ถาม จนกว่าพุทโธจะหายไปเอง
ตอบ จนกว่าจะวูบลงไปแล้วก็น่งิ พุทโธก็จะหายไปเอง เวลาสงบจริงๆเหมือนตกหลุม
ตกบ่อตกเหว วูบแล้วก็สงบเย็นสบาย บังคับให้เป็ นอย่างนัน้ ไม่ได้ ต้องเป็ นเอง
ต้องเกิดจากการภาวนา เช่นดูลมหายใจเข้าออก หรือบริกรรมพุทโธๆ ควรจะทํา
อย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่า ถ้าจะเอาพุทโธก็พทุ โธอย่างเดียว เอาลมก็เอาลมอย่าง
เดียว ถ้าต้องการบริกรรมพุทโธให้เร็วขึ้น แต่ลมไม่เร็วตามก็ทาํ ไม่ได้ เวลามี
ความคิดเข้ามาแทรกมาก การใช้พทุ เข้าโธออก แล้วต้องการบริกรรมพุทโธให้ถ่ี
ขึ้น เพือ่ ไม่ให้ความคิดเข้ามาแทรก ก็จะทําไม่ได้ ถ้าต้องการใช้การบริกรรมเพือ่
ระงับความคิดปรุงแต่งก็ใช้บริกรรมไปอย่างเดียว ไม่ตอ้ งดูลม ถ้าไม่มคี วามคิด
ปรุงแต่งเข้ามาแทรกจะดูลมไปอย่างเดียว ไม่ตอ้ งบริกรรมก็ได้ ดูลมหายใจเข้า
หายใจออกทีป่ ลายจมูก เฝ้ าดูไป แล้วก็จะสงบ ลมจะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจน
รู้สกึ ว่าหายไป พอหายไปแล้วก็จะวูบลงไป จิตจะปล่อยลมเหมือนกับหายใจเฮือก
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สุดท้าย แล้วลมก็หายไป จิตก็เข้าสู่ความสงบ ไม่ตอ้ งกลัวเวลาดูลมแล้วคิดว่าไม่
มีลม ถ้าตกใจกลัวก็จะทําให้จติ ถอนออกมา จิตจะหยาบขึ้น เกิดการปรุงแต่ง
ขึ้นมา จิตก็จะไม่เข้าสู่ความสงบ ให้รู้วา่ ลมละเอียดลมเบา จนลมหมดไป ให้รู้
เฉยๆก็ได้ ให้รู้วา่ ตอนนี้ไม่มลี มแล้ว แล้วจิตจะวูบลงไป ถ้าไม่ตกใจ
ถาม เวลาสงบแล้ววูบลงไป กับเวลาลมหายใจหมด ทัง้ สองต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ ลองทําดู
ถาม พอจะวูบก็จะยัง้ อยู่เรื่อยค่ะ
ตอบ ไปยัง้ ทําไม
ถาม ไม่ได้ตงั้ ใจ
ตอบ ดูเฉยๆ
ถาม ถ้ากระตุก ก็ดูลมต่อไปหรือเจ้าคะ
ตอบ ดูไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสงบ ดูเฉยๆ
ถาม จะไปดึงมันทุกทีเลย ไม่รู้ทาํ ไม
ตอบ เป็ นอุปาทาน ไม่อยากให้ลมหมด คิดว่าหมดลมหายใจจะตาย
ถาม พอรู้สกึ จะตก ก็จะฝื นไม่ให้มนั ตก
ตอบ ไปฝื นทําไม ปล่อยให้ตกไป ให้รู้เฉยๆ
ถาม ยังแยกไม่ได้ ว่าเป็ นปฏิกริ ิยา หรือตัง้ ใจยัง้
ตอบ ถ้ามีลมให้ดูก็ดูไป ถ้าไม่มลี มให้ดูก็ดูความว่างไป ให้ดูเฉยๆ อย่าไปมีปฏิกริ ิยากับ
สิง่ ทีด่ ู ให้เป็ นอุเบกขา
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ถาม ไปดึงเพราะกลัว ไม่เคยประสบมาก่อน ก็เลยถอนออกมา
ตอบ ไปกลัวทําไม ไม่มอี ะไรน่ากลัว ดูไปเรื่อยๆ เดีย๋ วก็หายกลัวเอง
ถาม ทีว่ า่ วูบไปแล้วสงบ เรียกว่าจิตรวมหรือยังคะ
ตอบ จิตรวมแล้ว วูบแล้วเบาอกเบาใจสบายใจ
ถาม ถ้านิ่งพักเดียวถือว่ารวม
ตอบ ถ้านิ่งเดีย๋ วเดียวเรียกว่าขณิกสมาธิ ถ้านิ่งนานเรียกว่าอัปปนาสมาธิ ถ้าสติมกี าํ ลัง
มากก็จะนิ่งได้นาน ภายในจิตจะมี ๒ ฝ่ ายต่อสูก้ นั สติเป็ นฝ่ ายผลักเข้าข้างใน
กิเลสเป็ นฝ่ ายผลักออกมา กิเลสจะหารูปเสียงกลิน่ รสอยู่ตลอดเวลา จึงต้องใช้สติ
ผลักเข้าไปข้างใน ถ้าสติมกี าํ ลังน้อย ก็น่งิ แป๊ บเดียว จะถูกกิเลสดันออกมา ถ้าสติ
มีกาํ ลังมากก็จะเข้าไปลึกและนิ่งนาน จึงต้องเจริญสติให้มาก เจริญสติทงั้ วัน
ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ถ้าสติมกี าํ ลังมาก ก็จะสงบได้นาน
ถาม ขณะทีน่ งั ่ ภาวนาอยู่แล้วมีเสียงดัง จิตเหมือนหลบเข้าไปข้างใน ภาวนามีสติมาก
ขึ้น อย่างนี้ต่างกับคําว่าวูบอย่างไรคะ
ตอบ จะเป็ นอะไรก็ช่าง ให้น่งิ เป็ นอุเบกขาก็แล้วกัน ถ้าไม่น่งิ ไม่เป็ นอุเบกขา ก็ทาํ ให้น่งิ
ให้เป็ นอุเบกขา นัง่ ภาวนาต่อไป นัง่ ให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะนัง่ ได้ นัง่ ได้นานก็แสดงว่า
มีอเุ บกขามาก ถ้าไม่มอี เุ บกขาจะนัง่ ไม่ได้
ถาม เวลาลงไปลึกมาก จะไม่รู้อะไรเลย แต่รู้สกึ ว่านานมาก พยายามจะคิดอะไรก็คดิ
ไม่ออกเลย ยังอยากอยู่อย่างนัน้
ตอบ ไม่คดิ ก็ดแี ล้ว ทีภ่ าวนาก็เพือ่ ไม่ให้คดิ เพราะความคิดของเรานี้ เป็ นเรื่องของ
กิเลสทัง้ นัน้
ถาม อยากมาพิจารณากายแต่มนั ไม่ยอมเลยค่ะ
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ตอบ ถ้าไม่ยอมก็ยงั ไม่ตอ้ งพิจารณา ให้พร้อมทีจ่ ะพิจารณาก่อน แล้วค่อยพิจารณา ถ้า
ยังสงบก็เดินจงกรมไป สักแต่วา่ รู้ไป ไม่ตอ้ งพิจารณาก็ได้ ประคับประคองจิตให้
อยู่ในความสงบในความนิ่งไปก่อน จนกว่าจะเริ่มคิดปรุงแต่ง แล้วค่อยเอา
ความคิดปรุงแต่ง มาคิดในทางปัญญาต่อไป การพิจารณาตอนนัน้ ก็เป็ นการ
เตรียมตัวเป็ นการทําการบ้าน เช่นพิจารณาให้เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วย เห็นความ
ตาย เห็นการพลัดพรากจากบุคคลต่างๆสิง่ ต่างๆ เพราะในขณะนัน้ ยังไม่เกิด
เหตุการณ์ ก็ตอ้ งซ้อมไว้ก่อน เหมือนนักมวยทีต่ อ้ งซ้อมชกกับคู่ซอ้ มไว้ก่อน เพือ่
จะได้พร้อมขึ้นไปต่อสูก้ บั คู่ต่อสูท้ แ่ี ท้จริงบนเวทีต่อไป ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็
ต้องใช้ปญั ญา เช่นเกิดความทุกข์ข้นึ มาในขณะนัน้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุอนั ใด ก็ตอ้ ง
ใช้ปญั ญาพิจารณาดับต้นเหตุของความทุกข์ให้ได้ ถ้าดับต้นเหตุได้ ความทุกข์ก็
จะดับตามไป เวลาวิตกกังวลกับคนนัน้ คนนี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ทําให้จติ ใจว้าวุน่ ขุน่
มัวขึ้นมา ก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่า คนนัน้ คนนี้เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะยุติ
ความกังวลได้ ปล่อยวางได้ เพราะทําอะไรไม่ได้ เป็ นอนัตตา เป็ นอย่างนัน้ ห้าม
ไม่ได้
การพิจารณาปัญญามีอยู่ ๒ ลักษณะคือ ๑. พิจารณาเพือ่ แก้ความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้น
ปัจจุบนั ทันด่วน ๒. พิจารณาเพือ่ เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไว้สาํ หรับดับทุกข์ ที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าไม่เตรียมไว้ก่อน เวลาเกิดเหตุการณ์จะไม่สามารถใช้
ปัญญาได้ เพราะไม่ได้ทาํ การบ้านไว้ก่อน เช่นเรารักอะไร สิง่ ทีเ่ รารักก็จะเป็ นตัว
ปัญหา เพราะถ้าเรารักอะไร เราก็จะไม่อยากให้เขาจากเราไป แต่เราต้องรู้วา่ เขา
เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ต้องคอยสอนใจให้ปล่อยวางเขาให้ได้ ก่อนทีเ่ ขาจะจาก
เราไป เวลาทีเ่ ขาจากไปจะได้ไม่ทกุ ข์ เพราะปล่อยให้เขาไปได้ ไม่ได้อยากให้เขา
กลับมา หรืออยากให้เขาอยู่ต่อไป ถ้าไม่พจิ ารณาไว้ล่วงหน้าก่อน เวลาเกิด
เหตุการณ์จะไม่รู้วา่ จะพิจารณาอย่างไร จะปลงอย่างไร จะปล่อยวางอย่างไร
เพราะมีอปุ าทานดึงเอาไว้ มีกเิ ลสตัณหาอยากให้เขาอยู่ต่อไป อยากจะไม่ให้เขา
จากเราไป ต้องกําจัดกิเลสตัณหานี้ให้ได้
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ต้องกําจัดด้วยความจริง ก็คอื อนิ จจัง มาแล้วก็ตอ้ งไป เกิดแล้วก็ตอ้ งดับ อนัตตา
ห้ามเขาไม่ได้ ห้ามก็ไม่เกิดประโยชน์ ทุกข์ใจไปเปล่าๆ มีใครอยากจะทุกข์บา้ ง ไม่
มีใครอยากจะทุกข์ พอเห็นความทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยาก ก็จะต้องหยุดความ
อยาก ไม่ได้พจิ ารณาปัญญาเพือ่ ยับยัง้ ไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย แต่พจิ ารณา
เพือ่ ไม่ให้ทกุ ข์กบั ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ต้องเห็นความจริง ต้องยอมรับ
ความจริง เห็นอนิจจังความไม่เทีย่ ง เกิดแก่เจ็บตาย ความเจริญความเสือ่ ม
ความเปลีย่ นแปลง นี้เป็ นอนิ จจัง อนัตตาก็คอื ไม่มใี ครห้ามได้ ทุกขังก็คอื ความ
อยากทีจ่ ะไปห้ามเขา อยากทีจ่ ะให้เขาไม่เป็ นอย่างนัน้ ก็จะเกิดทุกข์ใจขึ้นมา ต้อง
เห็นทัง้ ๓ ส่วน ถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่มตี ณั หาความอยาก ถ้าไม่เห็น
อนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะมีความอยาก ถ้ามีความอยากก็จะมีความทุกข์ใจ ทุกข์
กับเรื่องนัน้ ทุกข์กบั เรื่องนี้ ต้องเห็นในขณะทีเ่ กิดเหตุการณ์จริงๆ ทุกข์จริงๆ
เครียดจริงๆ กินไม่ได้นอนไม่หลับ กระสับกระส่ายกระวนกระวาย ถึงจะเรียกว่า
เห็นอริยสัจจริง ตอนทีเ่ ราคุยกันอยู่น้ ี ใจเราไม่ได้เครียดไม่ได้ทกุ ข์ ยังไม่เห็นจริง
เป็ นการจินตนาการไปเท่านัน้ เอง ถ้าอยู่ในเหตุการณ์จริง สติปญั ญาต้องหมุนติ้ว
อยู่เฉยๆไม่ได้ ถ้าอยู่เฉยๆก็จะดับความทุกข์ไม่ได้ ต้องพิจารณาให้เห็นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตาให้ได้ ให้เห็นตัณหาให้ได้ ทีจ่ ะอยากในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ เช่นอยาก
ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้ายอมรับว่าต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ความอยากก็จะ
สลายตัวไป
ถ้าได้สมาธิแล้ว ควรพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มาก ถ้ายังไม่ได้สมาธิก็จะ
ไม่ค่อยได้ประโยชน์ เพราะว่า ๑. จะไม่สามารถพิจารณาได้อย่างต่อเนื่อง ๒. จะ
ไม่เห็นทุกขัง ถ้ามีสมาธิแล้ว เวลาเกิดความทุกข์จะเห็นชัด ถ้าไม่มสี มาธิจะไม่เห็น
จะเห็นว่าความทุกข์อยู่ข ้างนอก อยู่ทค่ี นนัน้ คนนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็จะไปแก้ทค่ี นนัน้
คนนี้ แทนทีจ่ ะเห็นว่าความทุกข์อยู่ในใจ เหตุของความทุกข์ก็อยู่ในใจ กลับไป
เห็นว่าอยู่ข ้างนอก เห็นว่าเขาพูดอย่างนี้ทาํ อย่างนี้จงึ ทําให้เราทุกข์ จะไปเห็นอย่าง
นัน้ ก็จะไปแก้ทเ่ี ขา ถ้าไม่ชอบเขา ย้ายเขาได้ก็สงย้
ั ่ ายเลย ถ้าย้ายเขาไม่ได้ก็ยา้ ย
เรา เหมือนพระอานนท์ทก่ี ราบทูลพระพุทธเจ้าให้ยา้ ยที่ อย่าอยู่ตรงนี้เลย
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พระพุทธเจ้าก็ทรงตอบว่า ย้ายไปเดีย๋ วก็ตอ้ งไปเจออีก แก้ตรงนี้ แก้ทใ่ี จ ทําใจให้
เป็ นอุเบกขา ปัญหาอยู่ทใ่ี จ ความทุกข์อยู่ทใ่ี จ เหตุก็คอื ความอยาก ถ้าไม่มคี วาม
อยากจะไม่มปี ญั หา จะไม่มคี วามทุกข์ รับได้ทกุ สภาพ ชมก็ได้ ด่าก็ได้ สุขก็ได้
ทุกข์ก็ได้ อยู่ก็ได้ ตายก็ได้ แก้ปญั หาทีใ่ จด้วยการเจริญสติ ด้วยการนัง่ สมาธิ
ด้วยการเจริญปัญญา ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล อย่าไปยึดติดกับสมบัติ
ข้าวของเงินทอง อย่าไปอยากได้สมบัตขิ ้าวของเงินทอง อย่าไปหาความสุขจาก
สมบัตขิ ้าวของเงินทอง เพราะจะทําให้ไม่มเี วลามารักษาศีลมาปฏิบตั ธิ รรม
ในปี หนึ่งมี ๓๖๕ วัน มาศึกษามารักษาศีลปฏิบตั ธิ รรมกันสักกี่วนั ให้ดูเหตุบา้ ง ดู
การดําเนินชีวติ ของเรา ว่าดําเนินอย่างไร พวกเรายังปฏิบตั กิ นั น้อยมาก มีบางคน
ทีไ่ ม่ได้มาวันนี้ก็เพราะไปปฏิบตั กิ นั พวกทีม่ าเวลากลับไปก็ให้กลับไปปฏิบตั ิ ไม่
ไปทําภารกิจอืน่ กลับไปเดินจงกรมนัง่ สมาธิ รักษาศีล ควรปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ถ้า
กลับไปหารูปเสียงกลิน่ รส หาขนมนมเนย ก็จะไม่กา้ วหน้า ควรเจริญมรณานุสติ
อยู่เรื่อยๆ จะเห็นว่าเวลาปฏิบตั เิ หลือน้อยลงไปเรื่อยๆ จะได้ปรับการดําเนินชีวติ
ให้เข้าหาธรรมะ
ถาม คุณแม่เป็ นมะเร็งทีส่ มอง ตอนนี้ลามไปทีก่ ระดูกแล้ว เวลาคงเหลืออีกไม่มาก ก็
เลยนึกว่าวันนี้ท่านอาจารย์เทศน์มรณานุสติให้เฉพาะ
ตอบ จะช่วยได้ ถ้าเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ จะรับความจริงได้ จะไม่ต่อต้าน จะไม่มี
ความอยากไม่ให้เขาตาย
ถาม ทีก่ งั วลก็คอื คุณแม่ไม่ทาํ บุญเลย ไม่มาวัดเลย ไม่รู้จะทําอย่างไร ก็ตอ้ งทําใจ แต่
ก็อยากให้แม่ได้ทาํ บุญก่อนจากไป
ตอบ ทําอย่างไรได้ ถ้าเขาไม่กนิ ข้าวจะไปบังคับให้เขากินได้อย่างไร เขาไม่กนิ ก็ไม่กนิ
บุญก็เหมือนข้าว เป็ นข้าวของใจ ถ้ากินก็จะไปอย่างอิม่ ไปอย่างสบาย ถ้าไม่กนิ ก็
ไปอย่างหิว เป็ นเรื่องของนานาจิตตัง เป็ นเรื่องของบัว ๔ เหล่า ไม่มใี ครจะไปทํา
อะไรได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทาํ ไม่ได้ ต้องเป็ นไปตามบุญตามกรรม ทําได้อย่าง
27

เดียวก็คอื ทําใจ ทําใจให้เป็ นอุเบกขา สัตว์ทง้ั หลายมีกรรมเป็ นของของตน จะทํา
กรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนั้น ไปห่วงใยไปวิตกกังวล
ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ทําให้ทกุ ข์ใจไปเปล่าๆ ตอนนี้มเี วลาทําก็รีบทํา ไม่ตอ้ งไป
กังวลคนอืน่ ตัวเรานัน่ แหละทีน่ ่ากังวล ยังต้องทําอีกมาก ไปกังวลเรื่องของคน
อืน่ ทําไม ทํางานของเราให้เสร็จสรรพเรียบร้อยก่อน หลังจากนัน้ จะไปช่วยใครก็
ไม่เป็ นปัญหาอะไร ช่วยได้ก็ช่วย ช่วยไม่ได้ก็ไม่ช่วย แต่จะไม่วติ กกังวล ไม่
เดือดร้อนกับความทุกข์ของผูอ้ น่ื ตอนนี้เรายังเดือดร้อนอยู่ เพราะยังตัดอุปาทาน
ไม่ได้ ยังหลง ยังเห็นว่าเขาเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นพีเ่ ป็ นน้องของเราอยู่ พอเป็ นของ
เรา ก็จะยึดติด อยากจะให้เขาสุข อยากจะให้เขาเจริญ อยากจะให้เขาดี โดยไม่
มองความจริงว่า เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลย
ถ้าพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่มคี วามอยากให้เป็ นอย่างอืน่
เวลาเขาเจ็บก็เป็ นเรื่องของเขา เวลาเขาตายก็เป็ นเรื่องของเขา เป็ นเรื่องธรรมดา ที่
จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคน เกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วย ถ้ายังไม่พร้อมทีจ่ ะรับกับ
ความแก่ความเจ็บความตายของเขา จะรับกับความแก่ความเจ็บความตายของ
เราได้อย่างไร ของเรายิง่ รักยิง่ สงวนยิง่ กว่าของผูอ้ น่ื ควรเป็ นคติเตือนใจว่าตอนนี้
ปัญญาของเราอ่อนมาก ขาดการศึกษาการปฏิบตั มิ าก จึงควรทีท่ ่มุ เทให้กบั
การศึกษาการปฏิบตั ิ ดีกว่าไปกังวลกับเรื่องของคนอืน่ คนอืน่ เราก็ดูแลไปตาม
หน้าที่ หาหมอหายาหาอาหารช่วยเขาไป ถ้าเขาทําไม่ได้ เท่านัน้ ก็พอแล้ว ทําเต็มที่
แล้ว รีบทําประโยชน์ของเราก่อน สร้างปัญญาให้เกิด ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ตลอดเวลา นี่คือดวงตาเห็นธรรม เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเห็นความจริงแล้ว
จะไปฝื นได้อย่างไร จะไปอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้อย่างไร ก็
เหมือนกับรู้วา่ ถ้าเอาค้อนมาทุบศีรษะก็ตอ้ งเจ็บ เวลาอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้
ตายนี้ ก็เหมือนเอาค้อนมาทุบศีรษะของเรา ถ้าอยากไม่ให้เจ็บไม่ให้แก่ไม่ให้ตาย
ก็จะทุกข์ทรมานใจ ก็ตอ้ งอย่าไปอยาก อย่าเอาค้อนมาทุบศีรษะ ปล่อยให้เจ็บให้
ตายไป เราไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ไปทุกข์กบั ร่างกายทําไม ใจไม่ได้แก่
ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ไม่วา่ จะเป็ นของใครก็ตาม ใจไม่มวี นั แก่ไม่มวี นั
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เจ็บไม่มวี นั ตาย มีแต่วนั ทุกข์กบั วันไม่ทุกข์ ทุกข์เพราะไม่เห็นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา ไม่ทกุ ข์เพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ตอ้ งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกเวลานาที การเจริญมรณานุสติ
ก็คอื การเห็นอนิจจัง เป็ นอุบายของพระพุทธเจ้าให้เห็นอนิจจัง โดยการระลึกถึง
ความตายอยู่เรื่อยๆ แล้วจะเห็นอนัตตา เห็นทุกขัง เห็นว่าทีท่ กุ ข์ใจทรมานใจ
เพราะไม่ยอมรับความจริง ไม่ยอมรับอนิจจัง ไม่เห็นอนัตตา ห้ามความแก่หา้ ม
ความเจ็บห้ามความตายไม่ได้ ตอนนี้เห็นแล้ว ตอนนี้ไม่ทกุ ข์แล้ว สบายใจแล้ว
ใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายก็ช่วยไม่ได้ ถ้าเห็นอย่างนี้ถงึ จะเรียกว่าหลุดพ้น
จากความทุกข์ หลุดพ้นด้วยปัญญา ก่อนจะเข้าถึงปัญญาได้ ก็ตอ้ งผ่านสมาธิ
ต้องผ่านสติก่อน ไม่เช่นนัน้ จะคิดทางปัญญาไม่ได้ เพราะกิเลสมีกาํ ลังมากกว่า
กิเลสจะให้คดิ ในทางนิจจังสุขงั อัตตา ก็จะเกิดความอยากให้อยู่ไปนานๆ อยากให้
หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ก็จะทุกข์กบั เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายไป
ตลอด
ต้องเจริญสติให้มาก ควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ก่อน ทําใจให้รวมให้
สงบก่อน จะได้มกี าํ ลังพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าพิจารณาได้อย่างต่อเนื่อง
ทุกลมหายใจเข้าออก กิเลสจะไม่มชี ่องทีจ่ ะเข้ามาแทรกได้ เวลาใดทีไ่ ม่พจิ ารณา
อนิจจังทุกขังอนัตตา กิเลสก็จะแทรกเข้ามา จะคิดว่าเป็ นนิจจังสุขงั อัตตา เห็นไอ้
นัน่ ก็ดี เห็นไอ้น่ีก็ดี จะให้ความสุขกับเรา พอได้มาแล้วก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆ
อยากให้เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการ พอไม่เป็ นก็เสียใจทุกข์ใจ ผิดหวัง เวลาเขา
เสือ่ มไปเปลีย่ นไป ก็จะผิดหวังจะทุกข์ใจ เพราะไม่เห็นความจริง ไม่เห็นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา ถูกความหลงโมหะหลอกให้เห็นว่าเป็ นนิจจังสุขงั อัตตา การ
พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็เพือ่ แก้ความหลงทําลายความหลง ทีห่ ลอกให้
เห็นว่าเป็ นนิจจังสุขงั อัตตา พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่า ทุกสิง่ ทุก
อย่างเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเห็นก็จะปล่อยวาง ก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้าไม่เห็นก็จะ
ยึดติด จะเกิดตัณหาความอยาก พอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจ
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ต้องปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ต้องถือเป็ นงานหลัก งานอืน่ เป็ นงานสนับสนุน ก็ให้ทาํ
ควบคู่กบั การปฏิบตั ิ ด้วยการมีสติอยู่กบั งานทีจ่ าํ เป็ น คือการดูแลรักษาอัตภาพ
ร่างกาย เช่นหาอาหารมารับประทาน อาบนํา้ อาบท่า ทําความสะอาดทีอ่ ยู่อาศัย
ให้ทาํ ด้วยสติ ไม่ให้คดิ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ พอว่างจากการดูแลรักษาร่างกาย ก็มาเดิน
จงกรมนัง่ สมาธิ เดินจงกรมเพือ่ เจริญสติ นัง่ ก็เพือ่ ให้จติ เป็ นสมาธิ ทําอย่างนี้ไป
จนกว่าจะคล่องแคล่วชํานาญในการเข้าออกสมาธิ แล้วค่อยออกทางปัญญา เวลา
ออกมาจากสมาธิก็เจริญปัญญา เจริญอนิจจังทุกขังอนัตตา
ถาม ขัน้ แรกต้องทําสมาธิก่อน แล้วค่อยพิจารณาปัญญา ถ้ายังไม่ได้สมาธิ ก็ตอ้ งทําไป
เรื่อยๆ ๕ ปี ๖ ปี ก็ทาํ ไป
ตอบ ถ้ายังยืนไม่ได้ จะไปเดินได้อย่างไร
ถาม ต้องทําสมาธิไปเรื่อยๆ ๕ ปี ๖ ปี
ตอบ ๑๐๐ ปี ๑,๐๐๐ ปี ก็ตอ้ งทําไป พอทําสมาธิได้แล้ว เวลาเจริญปัญญาก็บรรลุได้
เลย อย่างพระปัญจวัคคียน์ ้ ี ก็มสี มาธิแล้ว แต่ไม่มปี ญั ญา พอได้ปญั ญาปั๊บก็
บรรลุได้เลย
ถาม ต้องเน้นไปทีส่ มาธิก่อน ทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สมาธิ
ตอบ ฟังมาตัง้ นาน พึง่ ได้ข ้อสรุป
ถาม อยากจะข้ามไปพิจารณาเลย
ตอบ ไม่มใี ครอยากจะนัง่ สมาธิกนั เพราะมันยาก คิดว่าปัญญาจะง่าย ถ้าสมาธิยาก
ปัญญายิง่ ยากกว่าหลายเท่า เราไม่รู้วา่ ทีเ่ ราคิดว่าเป็ นปัญญา มันไม่ได้เป็ นปัญญา
มันเป็ นสังขารปรุงแต่ง
ถาม พิจารณาเกิดแก่เจ็บตาย ดูมนั ง่ายดี
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ตอบ ง่ายแต่ทาํ ใจได้หรือเปล่า ทีพ่ จิ ารณาก็เพือ่ ให้ทาํ ใจ แต่ทาํ ไม่ได้ รู้วา่ ต้องแก่เจ็บ
ตาย แต่รบั ไม่ได้ ถ้ามีสมาธิจะรับได้
ถาม ยาก คงจะใช้ทงั้ ชีวติ
ตอบ ไม่หรอก บางคนนัง่ สมาธิ ๕ นาทีก็สงบแล้ว อย่างคุณแม่แก้วนัง่ สมาธิครัง้ แรก ๕
นาทีก็สงบแล้ว เจ้าชายสิทธัตถะตอนทีป่ ระทับอยู่ตามลําพัง ไม่ได้นงั ่ สมาธิจติ ก็
สงบเอง
ถาม แต่ท่านทํามาเป็ นหมืน่ ชาติ
ตอบ ไม่ยากหรอกถ้ามีสติ พยายามฝึ กสติให้มาก สติเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้เกิดสมาธิ ถ้า
ไม่มสี ตินงั ่ ไป ๑๐๐ ชาติก็ไม่สงบ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสติเป็ นเหมือนรอย
เท้าช้าง ยิง่ ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทงั้ หมด สติเป็ นธรรมทีย่ ง่ิ ใหญ่กว่าธรรม
ทัง้ หลาย ถึงแม้จะไม่เป็ นผูท้ จ่ี ะฆ่ากิเลสได้ก็ตาม แต่ธรรมทีจ่ ะฆ่ากิเลสได้ตอ้ ง
อาศัยสติเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิด
ถาม พอดีไปอ่านหนังสือของหลวงตา ทีน่ งั ่ สมาธิได้นานๆ แบบทีพ่ ระพุทธเจ้าเข้านิโรธ
สมาบัติ เป็ นเพราะว่า…
ตอบ เป็ นเพราะว่าสติท่านดีมาก สติควบคุมความคิดได้
ถาม นัง่ ได้เป็ นวัน คงยาก
ตอบ ไม่ยากหรอก ไม่ทาํ เอง ไม่ฝึกสติตงั้ แต่ต่นื จนหลับ ลองทําดู ตื่นขึ้นมาก็ควบคุม
ความคิด ดึงจิตไว้ ให้อยู่กบั ร่างกาย หรือให้อยู่กบั พุทโธ
ถาม ถ้าทําอย่างนี้ สักวันก็ตอ้ งได้
ตอบ ไม่ตอ้ งสักวันหรอก วันนี้ก็ได้ ถ้าทําได้วนั นี้ จิตก็รวมในวันนี้ได้เลย ออกมาจาก
สมาธิก็พจิ ารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อ เย็นนี้ก็บรรลุได้ ไม่ทาํ แบบเอาจริงเอาจัง
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ทําแบบสะเปะสะปะ ทํากันแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราว เห็นอะไรเกิดดับๆ ก็คดิ ว่าเป็ น
ปัญญาแล้ว เห็นสิง่ ทีเ่ ราไม่มคี วามผูกพันด้วย เห็นไปทําไม เห็นคนนัน้ ตาย เห็น
คนนี้ตาย ไม่มปี ระโยชน์อะไร ถ้าเราไม่มคี วามผูกพันกับเขา เขาตายเราไม่
เดือดร้อน เห็นไปทําไม ไม่เกิดประโยชน์ ต้องเห็นคนทีเ่ รารักตายไป
ถาม โดยสรุปต้องนัง่ สมาธิให้ได้ก่อน ปัญญายังไม่ตอ้ งพิจารณา ไม่เป็ นไร รอไปก่อน
ได้
ตอบ เจริญสติไปก่อน ก่อนจะนัง่ สมาธิตอ้ งเจริญสติตงั้ แต่ต่นื จนหลับ ต้องควบคุม
ความคิดตัง้ แต่ต่นื เลย อย่าปล่อยให้ใจลอยไปทีอ่ น่ื ให้อยู่ในปัจจุบนั เสมอ ให้อยู่
กับร่างกาย ให้อยู่กบั พุทโธ เวลานัง่ สมาธิ จิตจะรวมลงไปอย่างง่ายดาย วูบลงไป
แล้วก็น่งิ แล้วก็อยู่ได้นาน
ถาม เรื่องปัญญาช่างมัน จะช้าหน่อยก็ไม่เป็ นไร
ตอบ ยังไม่ตอ้ งไปสนใจ ยังอยู่ชนั้ อนุบาลอยู่ อย่าพึง่ ไปเข้ามหาวิทยาลัย เรียนชัน้
อนุบาลไปก่อน ยังยืนไม่ได้ อย่าไปเดิน อย่าไปวิง่
ถาม เวลาอยู่กบั คนทีเ่ ราไม่ชอบ ตอนแรกก็หงุดหงิด แต่พอได้สติก็มานัง่ นึกว่า
เหมือนเราตกลงไปในบ่องู เราไม่ชอบ เพราะคิดว่าเขาจะมาทําอะไรเรา ทัง้ กายทัง้
ใจ ก็เลยรังเกียจ ทัง้ กลัวทัง้ รังเกียจ ก็คดิ ต่อว่าถ้าไม่ตดิ อยู่ทต่ี วั เรานี้ ความรู้สกึ
กับคนหรือกับงูน้ กี ็คงไม่มี ลูกก็ค่อยๆคิดไป มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะ
ตอบ เป็ นการพัฒนาปัญญา จากน้อยไปหามาก ให้ทาํ ไปเรื่อยๆ
ถาม ปัญญาทีน่ อ้ งพูดนี้ เป็ นปัญญาทีเ่ ราพิจารณาในชีวติ ประจําวัน ไม่ใช่ปญั ญาทีใ่ ช้ใน
การภาวนา
ตอบ ข้อสอบมีหลายข้อ ทําข้อสอบทีใ่ กล้ตัวก่อน แล้วค่อยก้าวไปสู่ข ้อสอบทีไ่ กลตัว
ต่อไป ถ้ามีปญั ญาทําข้อสอบในชีวติ ประจําวันได้ ก็จะอยู่อย่างไม่มเี รื่องมีราว ไม่
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วุน่ วายใจ ถ้าไม่มกี ็จะไปทางโลภโมโทสัน กับเรื่องนัน้ กับเรื่องนี้ ไม่มวี นั สิ้นสุด
ต้องพัฒนาปัญญาจากจุดทีเ่ รายืนอยู่ ไปสู่จดุ ทีเ่ ราต้องการจะไป
ถาม แต่ปญั ญาทีใ่ ช้ในการภาวนา พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายนี่ เป็ นอีกขัน้ หนึ่ง
ตอบ เป็ นข้อสอบทีเ่ ราต้องก้าวไปหา บางทีข ้อสอบอาจจะก้าวมาหาเราก็ได้ ถ้าไม่เตรียม
ตัวไว้ก่อน เวลาเขามาหาเรา ก็จะทําข้อสอบไม่ได้ ถ้าเตรียมตัวไว้ก่อน เวลาเขามา
หาเรา ก็จะทําข้อสอบได้ ต้องทําข้อสอบไปตามกําลังของเรา ทําข้อสอบทีง่ า่ ยก่อน
แล้วค่อยทําข้อสอบทีย่ ากขึ้นไปตามลําดับ ข้อสอบทีง่ า่ ยก็คอื ของนอกกาย เช่น
ลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิน่ รส เป็ นของง่ายกว่าร่างกาย กว่าเวทนาสัญญา
สังขารวิญญาณ กว่าจิต จิตจะยากทีส่ ุด แต่คนสมัยนี้อยากจะทําข้อสอบทีย่ าก
ทีส่ ุดก่อน อยากจะเรียนอภิธรรมกัน อภิธรรมก็คอื ธรรมขัน้ สูง ธรรมขัน้ สูงก็คอื
ธรรมทีเ่ กี่ยวกับจิตนี้เอง จะไปทําข้อสอบขัน้ นัน้ แต่ตวั เองยังอยู่ในระดับอนุบาล
จะไปทําข้อสอบระดับปริญญาเอก จะได้เรื่องอะไร เมือ่ เช้านี้ก็มคี นมาถามว่าจะ
ไปเรียนพระอภิธรรมดีไหม เราตอบไปว่าเรียนให้หนักศีรษะทําไม เราไม่ได้อยู่ใน
ระดับนัน้ ถ้าอยู่ในระดับนัน้ ก็ตอ้ งเรียน ถ้าปล่อยวางร่างกายได้แล้ว เป็ นพระ
อนาคามีแล้ว ก็เอาเลย ต้องเข้าสู่อภิธรรมแล้ว แต่ตอนนี้ยงั หวงยังเสียดายเงิน
ทองอยู่ จะไปเรียนอภิธรรมไปทําไม ดูจติ เกิดดับๆ แต่พอเงินทองดับก็ทกุ ข์ใจ
เรียนอภิธรรม จะสับสนกับการปฏิบตั ิ จะไม่ภาวนา ไม่นงั ่ สมาธิ ไม่ถอื ศีล ๘ จะ
ดูจติ อย่างเดียว ดูแล้วทําให้ทกุ ข์ดบั ไปได้หรือเปล่า คนสมัยนี้หลงคิดว่ามีปญั ญา
กัน มีการศึกษาทางโลกแล้วคิดว่าตัวเองมีปญั ญา สามารถศึกษาธรรมะขัน้ สูงได้
คือพระอภิธรรม แต่ไม่รู้วา่ พระอภิธรรมมีไว้สอนพระอนาคามี
ถาม มีคนบอกว่าดูจติ นี่เป็ นวิธีทง่ี า่ ยกว่า เป็ นทางลัด
ตอบ ปล่อยร่างกายไม่ได้จะปล่อยจิตได้อย่างไร จิตละเอียดกว่า ยากกว่าหลายเท่า นี่
คือวิธีของกิเลสทีจ่ ะหลอกให้หลงทาง โดยเอาธรรมะขัน้ สูงมาล่อ มาหลอก ทําให้
ไม่อยากทําขัน้ ก.ไก่ ข.ไข่ ง่ายเกินไป เรื่องของเด็กๆ เราระดับปัญญาชน ต้อง
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อภิธรรม พุทโธยังไม่ได้เลย ตัง้ สติยงั ไม่ได้ นัง่ สมาธิจติ ยังไม่สงบเลย พิจารณา
ปล่อยวางลาภยศสรรเสริญยังปล่อยไม่ได้ ปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ป่วยความ
ตายของร่างกายยังไม่ได้ แล้วจะปล่อยจิตได้อย่างไร อภิธรรมเกี่ยวกับเรื่องจิต ผู ้
ทีจ่ ะเข้าถึงจิตได้ก็คอื พระอนาคามี ไม่มปี ญั หากับร่างกายแล้ว ร่างกายไม่เป็ น
ข้อสอบแล้ว ทําข้อสอบของร่างกายได้แล้ว ยังไม่ได้ทาํ ข้อสอบของจิต ตอนนัน้
แหละถึงจะต้องเข้าสู่อภิธรรม ต้องเห็นธรรมารมณ์ทเ่ี กิดดับๆ ต้องเห็นอริยสัจ ๔
ทีอ่ ยู่ภายในจิต ไม่เกี่ยวกับอริยสัจ ๔ ของทางร่างกาย ทางด้านลาภยศสรรเสริญ
ทางรูปเสียงกลิน่ รสแล้ว แต่เกี่ยวกับอริยสัจ ๔ ของจิต เกี่ยวกับอารมณ์ทเ่ี กิด
ดับๆอยู่ในจิต ความสว่างกับความไม่สว่าง ความสงบกับความไม่สงบทีอ่ ยู่ในจิต
ตอนนัน้ ต้องใช้อภิธรรม ต้องศึกษาอภิธรรม ถ้าไปเรียนอภิธรรมทัง้ ๆทีย่ งั ไม่ได้
ปฏิบตั ทิ านศีลภาวนาเลย ก็จะคิดว่าไม่ตอ้ งเจริญสติ ไม่ตอ้ งถือศีล ๘ ไม่ตอ้ ง
บวช ไม่ตอ้ งสํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ให้เหนื่อยไปเปล่าๆ ศึกษาอภิธรรมแล้วก็ไป
เทีย่ วได้ ไปทัวร์ต่างประเทศได้ เพราะดูจติ ได้ตลอดเวลา ไปอยู่ทไ่ี หนก็ดูได้ ไป
ฮ่องกงก็ดูได้ ไปยุโรปก็ดูได้ ไปอยู่วดั ทําไมให้เสียเวลา
ถาม การปฏิบตั ธิ รรมนี้ ต้องมีการทดสอบอารมณ์ไหมคะ
ตอบ ถ้าอยู่กบั ครูบาอาจารย์ท่านก็จะทดสอบเราอยู่เรื่อยๆ เวลาเห็นหน้าท่าน ท่านก็
ทดสอบเราแล้ว
ถาม ทดสอบอย่างไรคะ
ตอบ ลองไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์ดู
ถาม ก็น่ีแหละค่ะ อยู่
ตอบ นี่ไม่ได้อยู่ นี่มาเยีย่ มเยียนเฉยๆ ยังไม่ได้ข้นึ เวทีกนั
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ถาม ลูกกลัวมากเลยค่ะ ที่เขาสวนหลวงเขาบอกว่าจะมีการทดสอบอารมณ์ พยายาม
จะหนี ไม่รู้เขาทดสอบอย่างไร ก็เรายังไปไม่ถงึ ไหน ก็กลัวเขาจะถามถึง
ความก้าวหน้า
ตอบ นัน่ ไม่ใช่เป็ นการทดสอบอารมณ์ การทดสอบอารมณ์ตอ้ งไม่บอกล่วงหน้าก่อนว่า
จะทดสอบกัน ถ้าบอกกันก็ไม่ใช่การทดสอบ
ถาม ทดสอบนี้หมายถึงดูความก้าวหน้าใช่ไหมคะ ว่าเราปฏิบตั กิ า้ วหน้าไปถึงไหน
ตอบ ทดสอบก็คอื ให้ข ้อสอบเราไปทํา เวลาครูบาอาจารย์ดุด่า เป็ นการให้ข ้อสอบแล้ว
เวลาใครด่าเราก็เป็ นการสอบอารมณ์ ว่าเรานิ่งหรือเปล่า เวลาสอบจริงๆจะไม่ถาม
ว่าจิตเป็ นอย่างไร เพราะโกหกกันได้ ว่าอารมณ์ดหี รือไม่ดี ต้องตบหน้าสักฉาด
หนึ่ง ถึงจะรู้วา่ อารมณ์ดหี รือไม่
โยม เข้าใจผิด คิดว่าเขาถามว่าเป็ นอย่างไร วันนี้กา้ วหน้าไหม ถ้าไม่กา้ วหน้าก็จะอาย
เขา
โยม เหมือนทีท่ ่านอาจารย์เล่าเรื่อง“ตอแหล”
ตอบ การทดสอบมีหลายวิธี
ถาม ท่านอาจารย์โดนหลวงตาทดสอบบ้างไหมคะ
ตอบ ทุกครัง้ ทีพ่ บท่านก็ตอ้ งเตรียมตัวทําข้อสอบ เพราะไม่รู้วา่ จะมาแบบไหน ผู ้ปฏิบตั ิ
จะดูทใ่ี จของตนเป็ นหลัก ท่านจะให้ข ้อสอบอะไรมา ก็ดูทใ่ี จว่านิ่งหรือไม่น่งิ
ถาม เราต้องตรวจข้อสอบด้วยตัวของเราเอง ใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่
ถาม ฟังอย่างนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวแล้ว ก็จะพยายามไม่โกรธ
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ตอบ ถ้าเขาบอกไม่ให้อยู่ทน่ี ่ี
โยม ก็จะอยู่
ตอบ ก็ลองดู ตอนนี้ก็พูดได้ ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริง
ถาม คราวทีแ่ ล้วโดนทดสอบทีเ่ ขาสวนหลวง ทีเ่ จออะไรดําๆน่ะค่ะ ถ้าเป็ นเมือ่ ก่อนนี้ก็
กลับบ้านแล้ว ก็เหมือนกับการทดสอบชนิดหนึ่ง
ตอบ มีหลายรูปแบบ ถ้าบอกล่วงหน้าก่อน ก็จะไม่เป็ นการทดสอบ บอกให้รู้ข ้อสอบ
ก่อนไม่ได้ ข้อสอบต้องปิ ดไว้เป็ นความลับ ถ้าข้อสอบรัว่ ก็หมดความหมาย
ข้อสอบก็คอื การกระตุน้ กิเลสของเราให้เกิดขึ้นมา
ถ้าเป็ นนํา้ ก็เขย่าขวดนํา้ ให้
ตะกอนลอยขึ้นมา ดูวา่ ยังมีตะกอนอยู่หรือเปล่า ถ้ามีตะกอนนํา้ ก็จะขุน่ ถ้าไม่มี
ตะกอนเขย่าขวดอย่างไรก็จะไม่ขนุ่
ถาม ท่านอาจารย์เคยทดสอบพวกเราบ้างไหมคะ
ตอบ ทีน่ ่ีไม่ใช่หอ้ งทดสอบ เป็ นห้องให้ความรู้ ถ้าจะทดสอบต้องมาอยู่ดว้ ยกัน
ถาม มีอยู่วนั หนึ่ง อาบนํา้ อยู่แล้วรู้สกึ ว่ากลัวผี ก็คดิ ขึ้นมาว่า ผีก็เหมือนเรา ตอนนี้เขา
ไม่มรี ่างกายแล้ว ตัวเราเองอีกหน่อยก็ตายเช่นกัน พอคิดขึ้นมาได้อย่างนี้ จะเห็น
เป็ นกระดูกแวบหนึ่ง ทัง้ ๆทีธ่ รรมดาภาวนาไม่เคยเห็นเลย แล้วหลังจากนัน้ ก็ไม่
เคยกลัวผีอกี เลย อย่างนี้เรียกว่า...
ตอบ เรียกว่ามีปญั ญา เห็นความจริง
ถาม แต่มนั ก็ไม่ได้เกิดอย่างนี้ทกุ ครัง้
ตอบ ถ้าไม่กลัวแล้ว ก็จะไม่เกิด
ถาม การใช้ปญั ญาเหมือนตอนทีอ่ าบนํา้ นี้ ถูกต้องใช่ไหมคะ
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ตอบ ใช่ ถ้าไม่หายกลัวก็แสดงว่ายังไม่มปี ญั ญา ถ้าหายกลัวก็แสดงว่ามีปญั ญา
ถาม ทีเ่ ห็นกระดูกนี่คอื เห็นด้วยปัญญาใช่ไหมคะ
ตอบ เห็นอะไรทีท่ าํ ให้ดบั ความกลัวได้ ก็ถอื ว่าเป็ นปัญญา
ถาม เวลาทีน่ งั ่ สมาธิ พิจารณาลมหายใจและพุทโธไปด้วย แล้วอยู่ๆพุทโธก็ไม่มี แต่รู้
ว่าตัวเองนัง่ อยู่
ตอบ จิตสงบ จิตว่าง
ถาม แต่เป็ นไม่นานนะคะ
ตอบ พยายามทําให้เป็ นนานๆ
ถาม เวลาทีเ่ ป็ นอย่างนี้ จะนัง่ ได้ทงั้ คืน มีความสุข ไม่มคี วามง่วง ถูกแล้วใช่ไหมคะ
ตอบ ถูกแล้ว
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กัณฑ์ท่ี ๔๔๘

ความหลงทําให้ยดึ ติด
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

ความหลงทําให้เรายึดติด ยึดติดกับทุกสิง่ ทุกอย่าง แล้วก็ทาํ ให้เกิดความอยากในสิง่ ทีย่ ดึ
ติด อยากจะให้ดี อยากจะให้อยู่กบั เราไปนานๆ อยากจะไม่ให้เขาจากเราไป ความอยาก
เหล่านี้ก็ทาํ ให้เกิดความเครียดขึ้นมาในใจ เกิดความวิตกกังวล เกิดความห่วงใย เวลาที่
เขาจากไปก็เศร้าโศกเสียใจ อาลัยอาวรณ์ กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะไม่เห็นความจริง
ไม่ได้สอนใจให้เห็นความจริงว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างต้องไปจากเรา ต้องเปลีย่ นแปลงไป
ควบคุมบังคับไม่ได้ ถ้าอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
นี่คอื แสงสว่างแห่งธรรมหรือปัญญาทีจ่ ะมาแก้ความหลง พอไม่หลงแล้วก็จะไม่เดือดร้อน
กับสิง่ ต่างๆ เพราะไม่มคี วามผูกพัน เขาจะอยู่ก็อยู่ไป เขาจะไปก็ปล่อยเขาไป จะไม่พง่ึ พา
อาศัยสิง่ ต่างๆมากจนเกินไป พึง่ เท่าทีจ่ าํ เป็ น แล้วก็ไม่ยดึ ติดกับสิง่ ทีพ่ ง่ึ เพราะรู้วา่ พึง่ ได้
ชัว่ คราว ให้มายึดติดกับทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง ก็คอื แสงสว่างแห่งธรรมหรือปัญญา ให้มปี ญั ญา
สอนใจอยู่เรื่อยๆ ทําใจให้สงบ เข้าเกียร์วา่ งให้ได้ ปล่อยวาง ทําใจให้วา่ ง พอใจว่างปล่อย
วางได้แล้วก็สบาย ก็ทาํ อะไรไปตามเหตุตามผล ไม่ได้ไม่ทาํ อะไรเลย แต่ก็รู้วา่ มีกรอบ
กรอบของเหตุผล จะดูแลรักษาร่างกายให้ดีขนาดไหน ก็ดูแลได้ในกรอบของมัน จะให้
อยู่นอกกรอบไม่ได้
เมือ่ เช้านี้มหี มอเอายาบํารุงร่างกายมาให้ เราบอกอย่าให้เรากินเลย เราเหนื่อยกับการกิน
ยา ตอนนี้ก็มยี าอยู่หลายชนิดแล้ว กินเข้าไปหลายๆชนิด เดีย๋ วจะตายเพราะยา บอกให้
เขาเอากลับไป ถ้าจะให้ก็จะรับไว้ ถ้าจะบังคับให้กนิ ก็จะไม่กนิ พูดตรงไปตรงมา
ถาม เดีย๋ วนี้ยาแผนปัจจุบนั มีผลข้างเคียง บางทีมสี ารสะสม
ตอบ ยาแผนโบราณทีใ่ ส่สเตอรอยด์ผสมเข้าไปก็มี
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ถาม ถ้าไม่มจี รรยาบรรณก็จะใส่
ตอบ ใช่ ถึงบอกว่าทําใจดีกว่า ทําใจแล้วก็ปล่อยวางร่างกาย ดูแลไปเท่าทีจ่ ะดูแลได้
อย่าไปทุกข์กบั ร่างกาย อย่าไปเครียดกับการดูแลร่างกาย จนอยู่อย่างไม่มี
ความสุข อยากให้อยู่นานๆไปทําไม
ถาม อยู่ไปตามธรรมชาติ ธรรมชาติให้อยู่ก็อยู่ไป
ตอบ ถ้าจะอยู่ก็ตอ้ งอยู่แบบพระพุทธเจ้า อยู่อย่างนัน้ ถึงจะได้กาํ ไร ถ้าไม่ได้อยู่แบบ
พระพุทธเจ้า ไม่ได้อยู่ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่ อยู่ไปก็เสียชาติเกิด อยู่
ไปก็ไม่ได้อะไร ถ้าทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาํ ก็จะได้กาํ ไร พระพุทธเจ้า
ทรงสอนให้เราฉลาด ให้มปี ญั ญา ให้ดบั ความทุกข์ภายในใจให้หมดไป ทรงสอน
ให้ยุตกิ ารเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไม่ทาํ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนแล้ว
่
อยู่ไปก็
เท่านัน้ ต่อให้อยู่ไปอีก ๑๐๐ ปี ๒๐๐ ปี ก็จะไม่ได้อะไร
ถาม เดีย๋ วนี้คนสมัยใหม่ อยากแต่งงานแต่ไม่อยากมีลูก ปู่ย่าตายายต้องเอาเงินมาล่อ
ให้ ๑ ล้านบ้าง ๒ ล้านบ้าง เป็ นผูห้ ญิงผูช้ ายก็ได้
ตอบ เกิดมาแล้วก็ตอ้ งมีปญั หาต่างๆตามมา ถ้าไม่เกิดก็จะสบาย ถ้ามีลูกก็มกี องทุกข์
เพิม่ ขึ้นอีกกองหนึ่ง ร่างกายนี้เป็ นกองทุกข์ เราอยู่ตามลําพังก็ทกุ ข์พอสมควรแล้ว
ต้องไปหากองทุกข์มาเพิม่ อีกกอง หาภรรยาหาสามีมาแบกทุกข์ แล้วก็ตอ้ งหาลูก
มาเพิม่ อีก แล้วก็หาหลานมาเพิม่ อีก เป็ นกองทุกข์ตามมา เพราะไม่มปี ญั ญา ไม่รู้
ว่าการเกิดนี้เป็ นทุกข์ พอเกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย เกิดแล้วก็ตอ้ งดิ้นรน
ต่อสู ้ เลี้ยงดูร่างกาย มีแต่ภาระ มีแต่เรื่องให้ทาํ อยู่ตลอดเวลา ความสุขทีไ่ ด้จาก
ร่างกายก็เป็ นความสุขชัว่ คราว สุขประเดีย๋ วประด๋าว ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆ ถ้ามี
ความสุขกับการสูบบุหรี่กต็ อ้ งสูบเรื่อยๆ มีความสุขกับดืม่ สุราก็ตอ้ งดืม่ เรื่อยๆ มี
ความสุขกับการกระทําอะไร ก็ตอ้ งทําอยู่เรื่อยๆ เวลาไม่ได้ทาํ ก็ทกุ ข์ อยู่ไม่เป็ นสุข
อยู่เฉยๆไม่ได้ เพราะไม่รู้วธิ ีอยู่ให้เป็ นสุขอยู่อย่างไร ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาทรง
สอนก็จะอยู่อย่างนี้ ต้องดิ้นรนต่อสู ้ ตะเกียกตะกาย เช้าก็ออกจากบ้านเพือ่ ไปหา
39

เงิน พอได้เงินมาก็ตะเกียกตะกายใช้เงินกัน พอเงินหมดก็หาอีก หาเงินใช้เงินไป
จนวันตาย ก็มเี ท่านัน้ ไม่มคี วามสุขทีแ่ ท้จริง เพราะไม่รู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่
ตรงไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร ความสุขทีถ่ าวรนี้มอี ยู่แต่หากันไม่เจอ หากันไม่เป็ น
ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาทรงสอนก็จะไม่มใี ครหาพบ ถึงแม้ได้ทรงสอนแล้วก็ยงั ไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามได้ มีเพียงไม่ก่คี นทีจ่ ะสามารถปฏิบตั ติ ามได้ เพราะจะต้อง
เปลีย่ นวิถชี วี ติ ใหม่ พลิกหน้ามือเป็ นหลังมือ เคยกินอยู่แบบนี้ ต้องเปลีย่ นไปอีก
แบบหนึ่ง เช่นเคยอยู่ในวังก็ตอ้ งไปอยู่ในป่ า เคยมีอาหารครบถ้วนบริบูรณ์ก็ตอ้ ง
ออกไปขอเขา อาศัยความเมตตาของผูอ้ น่ื แล้วแต่เขาจะให้อะไรมา ก็กนิ เพือ่ อยู่
ไม่ได้อยู่เพือ่ กิน กินไปตามมีตามเกิด ทีต่ อ้ งไปอยู่ในป่ าก็เพราะว่าเป็ นที่ ทีจ่ ะทํา
ให้เกิดความสงบทางจิตใจ ถ้าอยู่ในบ้านเมืองนี้จะมีเรื่องราวต่างๆคอยกวนใจ ทํา
ให้ใจไม่สงบ ใจไม่สงบก็จะไม่มคี วามสุขทีแ่ ท้จริง ก็ตอ้ งอาศัยความสุขแบบยาขม
เคลือบนํา้ ตาล สุขเดีย๋ วเดียว แล้วก็มคี วามทุกข์ตามมา เวลาอยากจะมีความสุข
แต่ไม่สามารถจะมีได้ เช่นสูบบุหรี่ เวลาบุหรี่หมดไม่มบี หุ รี่สูบจะหงุดหงิด สูบไป
ก็จะทําให้ชวี ติ สัน้ ลง มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน เป็ นความทุกข์ทจ่ี ะตามมา จึง
ต้องพยายามปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั ใิ ห้ได้
อยู่แบบ
พระพุทธเจ้า ลองซ้อมอยู่แบบคนจนสักวันหนึ่ง ถือศีล ๘ อดข้าวเย็น ปิ ด
โทรทัศน์ปิดเครื่องบันเทิงต่างๆ ให้อยู่กบั ความว่าง กับความไม่มอี ะไร ไม่ตอ้ งทํา
อะไรทัง้ วัน ให้ดูแลรักษาร่างกายอย่างเดียว แล้วก็ควบคุมใจ ทําใจให้สงบ
อุบายของการทําใจให้สงบก็มหี ลายวิธี สวดมนต์ไปก็ได้ บริกรรมพุทโธๆไปก็ได้
ใจจะคิดได้ทลี ะอย่าง ถ้าบังคับให้คดิ เรื่องนี้ ก็จะไปคิดเรื่องอืน่ ไม่ได้ ถ้าสวดมนต์
ไปเรื่อยๆ จะไปคิดเรื่องอืน่ ไม่ได้ ก็จะสงบได้ เพราะการสวดมนต์จะทําให้ใจสงบ
ไม่ฟ้ งุ ซ่าน สวดมนต์ไปหรือบริกรรมพุทโธไป ไม่เช่นนัน้ ก็บงั คับใจให้อยู่ใน
ปัจจุบนั อย่าให้ไปอดีตไปอนาคต ไปทีโ่ น่นไปทีน่ นั ่ ให้อยู่ในปัจจุบนั อยู่ท่ี
ร่างกาย อยู่กบั การทํางานของร่างกาย อย่าไปคิดเรื่อยเปื่ อย ถ้าหยุดความคิดได้
แล้ว เวลานัง่ สมาธิก็จะสงบง่าย นัง่ หลับตาแล้วก็ดูลมหายใจ อย่าไปคิดเรื่องอืน่
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ลมหายใจก็จะพาใจเข้าสู่ความสงบ พอสงบแล้วก็ไม่ตอ้ งทําอะไร สงบได้นานก็ยง่ิ
ดี ถ้าสงบไม่นานก็ตอ้ งทําให้สงบให้นานให้ได้ ใหม่ๆแรกๆจะสงบเดีย๋ วเดียว วูบ
ลงไปแล้วก็ถอนออกมา เด้งออกมา แต่จะได้สมั ผัสกับความสงบความว่าง จะทํา
ให้มศี รัทธามีความยินดีทจ่ี ะหาความสุขแบบนี้ให้มากขึ้น เพราะเป็ นความสุขที่
เหนือกว่าความสุขทัง้ หลาย พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ความสุขที่เกิดจากความ
สงบ เป็ นความสุขที่เหนื อกว่าความสุขทัง้ หลาย พอได้พบกับความสงบแล้วก็จะ
ติดใจ จะพยายามทําให้มมี ากขึ้น ก็ตอ้ งถือศีล ๘ บ่อยขึ้น ตอนต้นก็ถอื อาทิตย์
ละวัน พอได้สมั ผัสกับความสงบแล้วก็จะถือไปทุกวันเลย มีภารกิจการงานอะไร
ทีไ่ ม่สาํ คัญก็ตดั ไป ถ้าพอมีพอกินแล้วก็หยุดทํางาน ถ้าบวชได้ก็บวช บวชแล้วจะ
ได้ปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ทําใจให้สงบได้ตลอดเวลา ถ้าทําอย่างนี้อยู่ไปก็กาํ ไร ทําไป
จนกว่าความสุขจะมีเต็มเปี่ ยมภายในใจ และมีอยู่ตลอดเวลา
ตอนต้นความสุขจะได้เป็ นพักๆ เพราะไม่ได้ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ถ้าปฏิบตั อิ ย่าง
ต่อเนื่องความสุขก็จะต่อเนื่อง จนมีความสุขตลอดเวลา พอถึงเวลานัน้ ก็จะสบาย
หมดปัญหา ไม่มคี วามทุกข์ ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น เพราะมีความสงบรักษาใจไม่ให้
ถูกเหตุการณ์ต่างๆมาทําให้ทกุ ข์ ถ้ามีความสงบทีเ่ กิดจากการนัง่ สมาธิ แล้วก็มี
ปัญญามาคอยรักษา ความสงบก็จะคงอยู่ไปตลอด ไม่วา่ จะเกิดเหตุการณ์อะไร
ขึ้นมาก็จะเฉยได้ ใครชมก็เฉยได้ ใครด่าก็เฉยได้ ได้สมบัตมิ าก็เฉย สูญเสีย
สมบัตไิ ปก็เฉย ได้อะไรมาก็เฉย เสียอะไรไปก็เฉย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็
เฉย เฉยแล้วสบาย ไม่ตอ้ งไปยุ่งกับร่างกาย ถึงเวลาจะตายก็เฉย ถ้าไม่ยุ่งกับ
ร่างกายแล้วใจจะไม่เดือดร้อน อย่าไปอยากให้ร่างกายอยู่ต่อไป อย่าไปอยากให้
ร่างกายหายเจ็บ อยู่กบั ความเจ็บไป เจ็บก็อยู่กบั เจ็บไป ตายก็อยู่กบั ตายไป ถ้า
เฉยได้แล้วไม่เป็ นปัญหา ปัญหาอยู่ตรงทีเ่ ฉยไม่เป็ น
พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงสอนให้เฉย ทําทานก็เหมือนเสียทรัพย์ไปเสียเงินไป เวลา
เสียเงินไปจะเสียใจ เวลาได้เงินมาจะดีใจ ตอนนี้ก็มาฝึ กให้เสียเงิน ถ้าเสียด้วย
ความสมัครใจ เสียด้วยความยินดีจะไม่เสียใจ ทําไมเวลาซื้อข้าวของทีเ่ ราอยาก
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ได้ เราเสียใจไหม วิธีทจ่ี ะแก้ปญั หาเรื่องการใช้เงินทีไ่ ม่จาํ เป็ น ก็คอื เวลาที่
อยากจะซื้ออะไร ก็ซ้อื มา แล้วก็เอาไปให้คนอืน่ ถ้าอยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ ซื้อ
มาเลย แล้วก็เอาไปให้คนอืน่ จะได้มคี วามสุข ๒ ต่อ เวลาซื้อก็มคี วามสุข เวลา
เอาไปให้คนอืน่ ก็มคี วามสุข แต่มกั จะไม่คดิ อย่างนัน้ กัน ถ้าซื้อให้เราจะยินดี ถ้า
ซื้อให้คนอืน่ ไม่ยอมซื้อ นอกจากมีเหตุการณ์ เช่นวันปี ใหม่ วันเกิดอย่างนี้ จึงต้อง
หัดเฉยกับการสูญเสียสิง่ ทีเ่ รารัก สิง่ ทีเ่ รารักมากสิง่ หนึ่งก็คอื เงินทอง สิง่ ทีเ่ รารัก
มากกว่าเงินทองคืออะไร ก็คอื อวัยวะต่างๆ แล้วสิง่ ทีเ่ รารักมากกว่าอวัยวะคือ
อะไร ก็คอื ชีวติ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สละทรัพย์เพือ่ รักษาอวัยวะ สละ
อวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ แล้วก็ให้สละชีวติ เพื่อรักษาความสงบ รักษาธรรมะ ธรรมะ
ก็คอื ความสงบ เพราะความสงบมีคุณค่ายิง่ กว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง ผู ้ทีม่ คี วามสงบ
แล้วสละทุกสิง่ ทุกอย่างได้ สละทรัพย์ได้ สละอวัยวะได้ สละชีวติ ได้ เพราะความ
สงบจะทําให้ไม่สะเทือนใจกับการสูญเสียสิง่ ต่างๆไป
จึงต้องมาหัดทําใจให้เฉยกับการสูญเสียด้วยการสละทรัพย์ แล้วก็มารักษาศีล
อย่าทําบาป เพราะทําบาปจะทําให้ใจวุน่ วาย ทําบาปแล้วจะมีความหวาดกลัว ไม่
สบายใจ กลัวจะต้องไปรับผลบาป ถ้าไม่ทาํ บาปก็จะไม่มคี วามหวาดกลัว ไม่วติ ก
กังวล ใจก็จะสงบ ทําให้นงั ่ สมาธิได้ไม่ยาก ก่อนจะนัง่ สมาธิก็ตอ้ งเจริญสติก่อน
ควบคุมความคิดไม่ให้คดิ เรื่องราวต่างๆ คิดแต่บทสวดมนต์ หรือคิดแต่พทุ
โธๆไป หรือให้ให้คดิ อยู่กบั เหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้น คือเฝ้ าดูร่างกายทุกเวลานาที
เฝ้ าดูการกระทําของร่างกาย พอมีเวลาว่างก็นงั ่ หลับตา เพือ่ ให้ใจเข้าสู่ความสงบ
ได้อย่างเต็มที่ พอสงบแล้วก็ปล่อยให้สงบไปให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะนานได้ พอถอน
ออกมา ถ้าอยากจะรักษาความสงบต่อไปก็ทาํ ได้ ๒ วิธี คือ ๑. ควบคุมความคิด
ต่อไป อย่าให้คดิ อะไร พุทโธๆต่อไป สวดมนต์ต่อไป หรือเฝ้ าดูการกระทําของ
ร่างกายต่อไป ๒. ใช้ปญั ญาควบคุมใจไม่ให้กระเพือ่ ม ถ้ามีปญั ญาจะรู้วา่ เหตุทท่ี าํ
ให้ใจกระเพือ่ มก็คอื ความอยากต่างๆ เวลาเกิดความอยากใจจะไม่สงบ จะกระวน
กระวายกระสับกระส่าย ตอนนัน้ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาเข้ามาหยุดความอยาก ให้เห็นว่า
สิง่ ต่างๆทีอ่ ยากได้ไม่เป็ นความสุข เป็ นความทุกข์ ถ้าเห็นว่าเป็ นความทุกข์ก็จะไม่
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อยากได้ แต่จะไม่เห็นกัน เพราะไม่เห็นความไม่เทีย่ ง ได้มาแล้วเปลีย่ นไป เวลา
เปลีย่ นไปก็ไม่สุขแล้ว เวลาได้ของมาใหม่ๆจะสุข เวลาเปลีย่ นไปหรือเสียไปก็ไม่
สุขแล้ว เราไม่เห็นตรงนัน้ จึงต้องพิจารณา ถ้าเขาจากไปก่อนทีเ่ ราจะพร้อมให้เขา
จากไป เราก็จะทุกข์ใจ ตอนนี้ไม่มอี ะไรก็อยู่แบบไม่มอี ะไรดีกว่า ทุกข์แบบไม่มี
อะไรดีกว่า ถ้ามีปญั ญาก็จะหยุดความอยากได้ ก็จะหายทุกข์ จะตัง้ อยู่ในความ
สงบได้
นี่คอื การปฏิบตั เิ พือ่ รักษาความสงบของใจ ให้อยู่กบั เราไปตลอด ลองไปทําดู
พระพุทธเจ้าทํามาแล้ว พระสาวกทํามาแล้ว ได้ผลเหมือนกัน คือได้ความสบาย
ใจ ไม่ทกุ ข์กบั เรื่องอะไร ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดใหม่ เพราะไม่มตี วั ผลักดันให้ไปเกิด
ตัวผลักดันก็คอื ความอยากนี้เอง ไม่มคี วามอยากแล้วอยู่ทไ่ี หนก็อยู่ได้ ไม่
อยากจะไปไหน ถ้ามีความอยากจะอยู่ไม่ได้ ต่อให้อยู่ในวังก็อยู่ไม่ได้ ต่อให้มี
คฤหาสน์มที กุ อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะเบือ่ อยากจะออกไปข้างนอก ถ้าใจสงบ
แล้วจะไม่อยาก จะเฉยๆ ไปก็ได้ แต่ไม่ได้ไปเพราะความอยาก ถ้ามีเหตุให้ไปก็
ไป เช่นไปหาหมอ มีธุระต้องไปก็ไป แต่ไม่ได้ไปด้วยความอยาก นี่คอื เหตุผลที่
เราควรจะอยู่กนั อยู่เพือ่ ทําใจให้สงบ ถ้าอยู่เพือ่ ทําตามความอยากก็อย่าอยู่ จะ
ขาดทุน เพราะมีแต่จะเพิม่ ความทุกข์ให้มมี ากขึ้น ไม่ใช่นอ้ ยลง
ปัญหาของพวกเราก็คอื ปฏิบตั กิ นั น้อยไป ผลก็เลยไม่ค่อยปรากฏ ถ้าปฏิบตั ใิ ห้
มากขึ้น ผลก็จะมากขึ้นไปตามลําดับ ต้องทุ่มเทชีวติ จิตใจให้กบั การปฏิบตั ิ อย่าง
ทีพ่ ระพุทธเจ้าทีไ่ ด้ทรงทุ่มเท พระพุทธเจ้าเป็ นแบบฉบับทีด่ ที ส่ี ุดของพวกเรา
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ถ้ายึดแบบฉบับของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ ก็จะได้ผล
เช่นเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงได้รบั แต่พวกเราไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็ นแบบฉบับ
กัน ชอบเอากิเลสเป็ นแบบฉบับกัน ยังอยากเทีย่ ว ยังอยากกิน ยังอยากดืม่ ยัง
อยากหาความสุขจากสิง่ ต่างๆทัง้ หลายในโลกนี้ พระพุทธเจ้าก็ทรงมีมาแล้ว มี
ปราสาท ๓ ฤดู มีทกุ สิง่ ทุกอย่างในทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ อันประณีตอัน
ละเอียดอันวิเศษ ทีม่ นุษย์สามารถจะสรรหามาได้ ทรงมีมาแล้ว แต่ทรงสละไป
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หมด เพราะทรงเห็นว่าเป็ นยาพิษมากกว่าเป็ นยารักษาใจ ทําให้ใจเป็ นทุกข์
มากกว่าเป็ นสุข เป็ นเหมือนยาขมเคลือบนํา้ ตาล เวลาอมเข้าไปใหม่ๆก็หวาน พอ
นํา้ ตาลทีเ่ คลือบหายไปก็เหลือแต่ความขม รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะเป็ นอย่างนี้
เพราะไม่เทีย่ ง เป็ นความสุขทีไ่ ม่เทีย่ ง สุขเดีย๋ วเดียว สุขแล้วก็หายไป เหลือแต่
ความว้าเหว่อา้ งว้างเปล่าเปลีย่ ว ทําให้ตอ้ งหาความสุขแบบนี้ใหม่ เช่นมีสามีมี
แฟน เวลาเลิกกัน แล้วทําอย่างไรต่อไป ก็ตอ้ งหาแฟนใหม่ หาสามีหาภรรยาใหม่
แทนทีจ่ ะเข็ด ว่าเวลาจากกันแล้วมันทรมานใจเหลือเกิน กลับไม่เห็นอย่างนัน้
กลับไปเห็นว่าถ้าไม่มคี นนี้ก็ตอ้ งหาคนใหม่มาทดแทน หากี่คนก็เหมือนกัน หาคน
ใหม่มาเดีย๋ วเขาก็จากเราไปอีก นี่คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็ นอย่างนี้
ต้องหามาทดแทนอยู่เรื่อยๆ เพราะไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เกิดแล้วดับไป หามากี่ภพ
กี่ชาติแล้ว ก็หารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้กนั พวกทีม่ าเกิดในโลกมนุษย์น้ ี เป็ น
พวกทีย่ งั ติดกามคุณ ๕ ติดรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แล้วก็ไม่ตอ้ งสอนด้วย
เรื่องอย่างนี้ไม่ตอ้ งสอนเลย เรื่องทําทานนี้ตอ้ งสอน เรื่องรักษาศีลนี้ตอ้ งสอน
เรื่องภาวนานี้ตอ้ งสอน แต่เรื่องหาแฟนนี้ไม่ตอ้ งสอน เดีย๋ วนี้เด็กอายุ ๑๒ ขวบก็
หาแฟนกันแล้ว เพราะมันฝังอยู่ในใจ คือกามตัณหา ความอยากในรู ปเสียงกลิน่
รสนี้ มันฝังอยู่ในใจ ติดมากับใจ เวลาตายจากร่างกายร่างก่อน ความอยากนี้ก็ยงั
ฝังอยู่ในใจ พอมีโอกาสเมือ่ ไหร่ก็จะหาแฟนทันที หาแล้วก็มคี วามทุกข์ตามมา
เวลาอยู่ดว้ ยกันถ้ามีความเห็นไม่ตรงกัน ก็จะทุกข์ จะทะเลาะกัน ถ้ามีแฟนคนนี้
แล้วแต่ยงั อยากจะได้อกี คนหนึ่ง ก็แอบไปหาอีกคนหนึ่ง พออีกคนรู้เข้าก็เสียใจ
ก็อาจจะฆ่ากันตายหมด นี่คอื ความทุกข์ทต่ี ามมา ถ้าไม่มแี ฟนอยู่คนเดียวได้ก็จะ
สบาย ถ้าอยากจะอยู่คนเดียวก็ตอ้ งทําใจให้สงบ ต้องภาวนา สวดมนต์ นัง่ สมาธิ
เดินจงกรม บริกรรมพุทโธๆไป ก็จะควบคุมความอยากได้ พอใจสงบแล้วก็จะ
เย็นสบายมีความสุข ไม่หวิ ไม่อยาก ก็ตอ้ งพยายามรักษาความสงบต่อไป ด้วย
การนัง่ สมาธิต่อ หรือใช้ปญั ญาสอนใจ ให้เห็นว่าความสุขแบบอืน่ ไม่ดี ความสุขที่
เกิดจากความสงบนี้ดที ส่ี ุด ความสุขทีไ่ ด้จากความอยากต่างๆนี้ไม่ดี เพราะมี
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ความทุกข์ตามมา มีปญั หาต่างๆตามมา พอมีครอบครัวก็จะมีลูก มีภาระต้อง
เลี้ยงลูก ต้องเหนื่อยยาก ถ้ามีความสงบแล้วก็จะอยู่คนเดียวได้ ได้กาํ ไรไม่
ขาดทุน ถ้ามีครอบครัวก็จะขาดทุน ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูกนั ต้อง
ทุกข์ตอ้ งผิดหวังเวลาลูกไม่ดี
จึงควรเห็นโทษของรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้เห็นว่าเป็ นยาพิษ ไม่ใช่เป็ นขนม
หวาน เป็ นยาขมเคลือบนํา้ ตาล หวานเดีย๋ วเดียว ใหม่ๆก็หวานดี พอนานเข้าไป
ความหวานก็จางหายไป อยู่กนั แบบทนกันอยู่ ถ้าอยู่กนั ไม่ได้ก็ตอ้ งหย่าร้างกันไป
ไปหาคนใหม่ หาคนใหม่ก็แบบเดียวกัน ถ้าหาความสุขแบบนี้ ก็จะต้องเจอกับ
ความทุกข์แบบนี้ไปเรื่อยๆ ตายจากชาติน้กี ็ตอ้ งไปเกิดใหม่ เพือ่ ไปหาความสุข
แบบนี้ใหม่อกี ถ้าทําใจให้สงบได้ก็จะหยุด ไม่ตอ้ งไปหาอะไร มีความสุขในตัวเรา
ไม่ตอ้ งไปหาความสุขข้างนอก ความสุขในตัวเรานี้เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ น
ความสุขทีจ่ ะอยู่กบั เราไปตลอด
การไม่กลับมาเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าเรา
หายไปไหน เราก็ยงั อยู่เหมือนเดิม เพียงแต่วา่ เราไม่ตอ้ งมีร่างกายมาเป็ นภาระ
มาเป็ นเครื่องมือหาความสุขให้กบั เรา เหมือนคนทีไ่ ม่ตอ้ งออกนอกบ้านก็ไม่ตอ้ งมี
รถ ถ้ามีทกุ สิง่ ทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ในบ้าน มีความสุขกับการอยู่ในบ้าน
แล้ว ก็ไม่ตอ้ งมีรถ คนทีม่ รี ถเพราะว่ายังต้องออกไปนอกบ้าน คนทีไ่ ม่ออกไป
นอกบ้านไม่มรี ถ ก็ไม่ได้สูญหายไปไหน พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทงั้ หลายท่านก็
ไม่ได้สูญหายไปไหน ท่านก็ยงั อยู่ อยู่เหมือนกับเราอยู่น่แี หละ เพียงแต่ท่านไม่มี
ร่างกายมาเป็ นภาระ ท่านไม่ตอ้ งใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ จึงไม่ตอ้ งกลัวว่าปฏิบตั ิ
ไปแล้ว พอไม่มคี วามอยากแล้วเราจะอันตรธานหายไป สูญไป ไม่ใช่อย่างนัน้
ถาม เป็ นดวงจิตทีอ่ ยูใ่ ช่ไหมคะ
ตอบ เหมือนดวงจิตของเราทีอ่ ยู่เดีย๋ วนี้
ถาม แล้วจะอยู่ส่วนไหนของโลก
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ตอบ อยู่ในโลกทิพย์ จิตอยู่ในโลกทิพย์ ร่างกายอยู่ในโลกธาตุ อยู่คนละโลกกัน
เหมือนยานทีไ่ ปสํารวจทีด่ าวอังคาร ร่างกายเหมือนอยู่ทด่ี าวอังคาร แต่ผูค้ วบคุม
ยานนี้อยู่ทโ่ี ลกนี้ สมมุตวิ า่ ยานนัน้ เกิดเสียหายไป ติดต่อกันไม่ได้ คนควบคุมก็
ยังอยู่ตรงนี้อยู่ ดวงจิตแต่ละดวงนี้ไม่มวี นั สูญไม่มวี นั ดับ ของใครของมัน อยู่ใน
โลกทิพย์ดว้ ยกันทุกดวง
ถาม ทีท่ ่านไปนิพพานนี้ ไม่ได้หมายถึงดับสูญไปหมดเลยหรือคะ
ตอบ ท่านไปสูญอะไร ท่านก็สูญแต่กเิ ลส สูญแต่ความอยาก เราไปแปลความหมาย
กันเองว่าสูญทุกอย่าง ก็อย่างทีย่ กตัวอย่างว่า คนทีไ่ ม่มรี ถกับคนทีม่ รี ถนี้สูญหรือ
เปล่า คนทีอ่ ยู่บา้ นกับคนทีย่ งั ต้องออกนอกบ้านต่างกันตรงที่ ถ้าต้องออกนอก
บ้านก็ตอ้ งมีรถพาไป
ถาม อยู่ทโ่ี ลกทิพย์น้ ีหมายถึงว่าอยู่ทส่ี วรรค์ หรืออยู่อกี ภูมหิ นึ่ง
ตอบ ในโลกทิพย์มหี ลายภูมิ ตัง้ แต่นิพพานลงมาถึงนรก เป็ นโลกทิพย์ทงั้ นัน้ ใจเรา
ตอนนี้ก็อยู่ทโ่ี ลกทิพย์ อาจจะเป็ นนิพพานหรือเป็ นนรกก็ได้ ขึ้นอยู่ทก่ี ารกระทํา
ของเรา
ถาม ใจอยู่ทโ่ี ลกทิพย์ แต่ไม่มรี ่างกาย
ตอบ มีร่างกายหรือไม่มรี ่างกาย ใจก็อยู่ในโลกทิพย์เสมอ ไม่ได้อยู่ในโลกธาตุ
ถาม ไม่ได้เป็ นสัมภเวสี ล่องลอยไปเรื่อยๆ
ตอบ สัมภเวสีก็คือใจทีห่ วิ ทีอ่ ยาก ทีต่ อ้ งหาทีเ่ กิดใหม่ ไม่ได้ลอยไปไหน
ถาม เราไม่ตอ้ งหาเลยได้ไหมคะ อยู่ในโลกทิพย์ไปเรื่อยๆ
ตอบ ได้ เช่นใจของพระพุทธเจ้า ใจของพระอรหันต์ ท่านไม่หาทีเ่ กิดแล้ว ท่านหยุด
แล้ว เพราะท่านไม่หวิ ไม่อยากแล้ว ดวงจิตแต่ละดวงไม่มวี นั ดับ มีแต่แสวงหา
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ร่างกายใหม่ไปเรื่อยๆ พอร่างกายนี้ดบั ไปก็ไปหาร่างกายใหม่ ถ้าเข้าท้องมนุษย์
ไม่ได้ ก็เข้าท้องสัตว์เดรัจฉานไปก่อน เข้าท้องสัตว์เดรัจฉานง่ายกว่า เป็ นหนอน
เป็ นไส้เดือนเป็ นแมลงนี้เป็ นง่าย เป็ นมนุษย์น้ ีเป็ นยาก ต้องมีบารมีมากกว่าผูไ้ ป
เกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉาน ต้องมีศีลถึงจะเกิดเป็ นมนุษย์ได้ ถ้าไม่มศี ีลก็ตอ้ งไปเกิด
เป็ นเดรัจฉานก่อน เหมือนกับมีเงิน ถ้ามีเงินมากก็ซ้อื รถเบนซ์ได้ มีเงินน้อยก็ซ้อื
ไม่ได้ ต้องซื้อจักรยานซื้อรถเข็น อยู่ทก่ี าํ ลังทรัพย์ของเรา กําลังทรัพย์ก็คอื บุญ
ศีลสมาธิปญั ญานี้ก็คอื กําลังทรัพย์ จิตของพวกเราไม่เคยตาย อายุของจิตนี้นบั
ไม่ถว้ นแล้ว เปลีย่ นภพเปลีย่ นชาติไปเรื่อยๆ เปลีย่ นร่างกายไปเรื่อยๆ พอ
ร่างกายนี้หมดก็หาร่างกายใหม่ ช่วงทีห่ าทีร่ ออยู่น้ กี ็ไปใช้บญ
ุ ใช้กรรมก่อน ถ้ามี
บุญก็เป็ นเทพเป็ นพรหม ถ้ามีบาปก็เป็ นเปรตเป็ นนรกเป็ นเดรัจฉาน จนกว่าจะ
หมดบาปหมดบุญ ก็จะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ กลับมาทําบุญทําบาปใหม่ เวียน
ว่ายตายเกิด ขึ้นๆลงๆ จนกว่าจะพบกับพระพุทธเจ้า
ถ้าปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนได้ ก็ยุตกิ ารเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่เติม
นํา้ มันให้กบั จิต จิตเป็ นเหมือนรถยนต์ นํา้ มันทีท่ าํ ให้จติ วิง่ ไปวิง่ มา ก็คอื กิเลส
ตัณหาความโลภความอยาก พอตัดกิเลสตัณหาได้หมด ก็เท่ากับนํา้ มันหมด
รถยนต์ก็วง่ิ ไม่ได้ จิตทีไ่ ม่มคี วามอยากก็จะไม่ไปไหน อิม่ แล้ว ไม่ตอ้ งไปหา
ร่างกายใหม่ ไม่ตอ้ งไปใช้บาปใช้บญ
ุ อีกต่อไป เป็ นนิพพาน นิพพานก็เป็ นจิตที่
สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มคี วามโลภความอยาก ไม่มคี วามโกรธความหลง ปรมัง
สุญญัง ว่างจากความโลภความโกรธความหลง ทีท่ าํ ให้เราผลิตภพชาติต่างๆ
ขึ้นมา เวลาคิดปรุงแต่งไปทางกิเลสตัณหา จิตก็จะไม่วา่ ง พอหยุดได้จติ ก็วา่ ง
ความว่างนี้มหี ลายระดับ ว่างในระดับสมาธิ ก็วา่ งประเดีย๋ วเดียว ออกจากสมาธิ
มาก็เริ่มคิดใหม่ ถ้าว่างระดับปัญญาก็มหี ลายขัน้ มีขนั้ ของโสดาบัน ของ
สกิทาคามี ของอนาคามี ของอรหันต์
ขัน้ โสดาบันก็วา่ งในระดับหนึ่ง ขัน้ สกิทาคามีก็วา่ งอีกระดับหนึ่ง อนาคามีก็วา่ งอีก
ระดับหนึ่ง ขัน้ พระอรหันต์ถงึ จะว่างเต็มที่ ใจจะว่าง จะไม่คดิ ปรุงแต่งไปทางกิเลส
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ตัณหา เห็นอะไรก็สกั แต่วา่ เห็นเฉยๆ รู้เฉยๆ รู้สมมุติ ไม่หลงสมมุติ รู้วา่ เป็ นพ่อ
เป็ นแม่ รู้วา่ ร่างกายของเขาเป็ นดินนํา้ ลมไฟ ตัวพ่อตัวแม่ไม่ใช่ร่างกาย เป็ นใจ
ทีม่ าครอบครองร่างกาย ตัวพ่อตัวแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เวลาพ่อแม่ตายก็
จะไม่รอ้ งห่มร้องไห้ เพราะรู้วา่ เขาไม่ได้ตาย สิง่ ทีต่ ายก็เป็ นเหมือนเสื้อผ้าของเขา
เวลาเสื้อผ้าของเขาขาดเราไปร้องห่มร้องไห้ทําไม เขาก็ไปหาเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่ ใจก็
ว่าง ไม่ปรุงแต่ง ไม่ผลิตเรื่องกิเลสตัณหามาให้ปวดหัว ให้เกิดความอยาก เกิด
ความโลภ ใจเฉย ใจสบาย ใจว่าง ไม่คดิ ปรุงแต่งไปทางกิเลสตัณหา รู้เฉยๆ ถ้า
คิดก็จะคิดด้วยปัญญา ไม่คดิ ด้วยความหลง
พวกเราตอนนี้คดิ ด้วยความหลง หลงว่าเป็ นของเราไปหมด เห็นอะไรก็เป็ นของ
เราไปหมด เป็ นพ่อเป็ นแม่ของเรา เป็ นพีเ่ ป็ นน้องของเรา เป็ นลูกของเรา เป็ นสามี
เป็ นภรรยาของเรา เป็ นบ้านของเรา เป็ นของเราไปหมด พอเกิดอะไรกับเขาขึ้นมา
ก็วนุ่ วายไปหมด เพราะคิดไปตามความหลง ต้องคิดไปตามความจริงว่า ทุกสิง่
ทุกอย่างไม่ใช่ของเรา เป็ นสมมุติ สมมุตวิ า่ เป็ นของเราชัว่ คราว แต่ตอ้ งจากเราไป
สักวันหนึ่ง หรือเราต้องจากเขาไปสักวันหนึ่ง ห้ามเขาไม่ได้ สังให้
่ เขาเป็ นอย่างนัน้
เป็ นอย่างนี้ไม่ได้ เขาจะเป็ นอย่างไรเราไปห้ามเขาไม่ได้ บางครัง้ เราก็อาจจะทําได้
แต่ไม่ได้เสมอไปทุกครัง้ ต้องรู้ขอบเขตว่าอะไรทีเ่ ราทําได้ อะไรทีเ่ ราทําไม่ได้ ส่วน
ไหนทีย่ งั ทําได้ก็ทาํ ไป เช่นตอนนี้ร่างกายยังดูแลได้ก็ดูแลไป ยังรักษาได้ก็รกั ษา
ไป แต่เมือ่ ถึงเวลาทีร่ กั ษาไม่ได้ ก็ตอ้ งยอมรับความจริง ทําอะไรไม่ได้ก็ตอ้ งเฉย
ทําให้ดที ส่ี ุด ทําเท่าทีจ่ ะทําได้ เมือ่ ถึงเวลาทําอะไรไม่ได้ก็ทาํ ใจให้เฉย ปล่อยให้
เป็ นไปตามความจริง ใจก็จะไม่วนุ่ วาย ไม่ทกุ ข์ ไม่เดือดร้อน ใจจะสงบ
นี่คอื หน้าทีข่ องพวกเรา ถ้าถามว่าเกิดมาเพือ่ อะไร ก็เกิดมาเพือ่ ทําใจให้หลุดพ้น
จากความทุกข์ ด้วยการทําใจให้สงบ ด้วยการปฏิบตั ติ ามเยีย่ งอย่างของ
พระพุทธเจ้า สละสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ไม่หาความสุขจากสิง่ ต่างๆในโลกนี้ แต่
หาความสุขจากการทําใจให้สงบ การจะทําใจให้สงบก็ตอ้ งอยูท่ ส่ี งบวิเวก ไม่มี
เรื่องราวต่างๆมากวนใจ ไปอยู่ในป่ า ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ แล้วก็คอย
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ควบคุมความคิด ไม่ให้คดิ ถึงเรื่องแสงสีเสียง ถ้าคิดก็อยากจะกลับไปหา พอ
คิดถึงแฟน คิดถึงเพือ่ น คิดถึงคนนัน้ คิดถึงคนนี้ ก็อยากจะกลับไปหา ทีไ่ ปอยู่
ในป่ าแล้วต้องกลับออกมา ก็เพราะสูค้ วามคิดของตนไม่ได้ ควบคุมความคิดของ
ตนไม่ได้ ทําใจให้สงบไม่ได้ ถ้าใจไม่สงบใจจะหิว หิวรูปเสียงกลิน่ รส อยู่ไปสัก
ระยะหนึ่งก็จะเบือ่ ไปอยู่ใหม่ๆก็ชอบ พออยู่ไปนานๆเข้า ถ้าไม่มคี วามสงบ ความ
หิวในรูปเสียงกลิน่ รส จะมีเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนทนไม่ไหว ก็ตอ้ งกลับไปหา
รูปเสียงกลิน่ รส
ลืมไปว่าทีม่ าปลีกวิเวกนี้ ก็เพือ่ หนีความทุกข์ของรู ปเสียงกลิน่ รส แต่ความหลง
สามารถหลอกให้คดิ ว่า ความทุกข์ทห่ี นีมานี้เป็ นความสุข อยู่ห่างกันนานๆก็
อยากจะเจอกัน พออยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกัน พอไม่ได้เห็นหน้ากันสักระยะหนึ่งก็
คิดถึงกัน ลืมความทุกข์ทม่ี ตี ่อกัน อยากจะเจอหน้ากัน เพราะความหิว ทําให้ลมื
ความทุกข์ในอดีตไปได้หมด ถ้าได้ท้งิ สิง่ ต่างๆไปหมดแล้ว ก็ตอ้ งทุ่มเทชีวติ จิตใจ
ควบคุมความคิดให้ได้ ด้วยการเจริญสติ ควบคุมความคิดไม่ให้คดิ เรื่องทีไ่ ม่
จําเป็ น คิดเท่าทีจ่ าํ เป็ น เช่นให้คดิ อยู่กบั การกระทําของร่างกาย ร่างกายกําลังทํา
อะไรอยู่ก็ให้คดิ อยู่กบั เรื่องนัน้ กําลังแปรงฟันก็ให้คดิ ว่ากําลังแปรงฟัน กําลังล้าง
หน้าก็ให้คดิ ว่ากําลังล้างหน้า กําลังหวีผม กําลังแต่งเนื้อแต่งตัว หรือกําลังกวาด
บ้านถูบา้ น ทํากับข้าวรับประทานอาหาร ก็ให้คดิ อยู่กบั เรื่องนัน้ อย่างเดียว อย่าไป
คิดเรื่องอืน่ พอมีเวลาว่างก็นงั ่ หลับตาทําใจให้สงบ ถ้าใจสงบแล้วจะไม่หวิ จะอยู่
คนเดียวได้ จะชอบอยู่คนเดียว เพราะอยู่คนเดียวมีความสุขมากกว่าอยู่หลาย
คน
พระพุทธเจ้าทรงปฏิบตั อิ ยู่ในป่ า ๖ ปี หลังจากเสด็จออกจากวัง จนสามารถทําใจ
ให้สงบได้อย่างถาวร กําจัดความอยากทีม่ อี ยู่ในใจให้หมดไปได้ หลังจากนัน้ ก็
ทรงช่วยเหลือผูอ้ น่ื ด้วยการสังสอนผู
่
อ้ น่ื ให้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริง ให้หลุดพ้น
จากความทุกข์ ไม่ได้ทาํ ประโยชน์ของพระองค์เอง เพราะได้ประโยชน์เต็มทีแ่ ล้ว
จากการปฏิบตั ิ เวลาทีเ่ หลือ ตัง้ แต่อายุ ๓๕ ถึงอายุ ๘๐ ปี เป็ นเวลา ๔๕ ปี ทรง
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ทําประโยชน์เพือ่ ผูอ้ น่ื อย่างเดียว สังสอนให้
่
ผูอ้ น่ื ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็ น
จํานวนมาก มีมาจนถึงปัจจุบนั นี้ ก่อนทีพ่ ระองค์จะจากไปทรงตรัสว่า พวกเธอ
ไม่ได้อยู่ปราศจากเรา เรายังอยู่กบั พวกเธอในรูปแบบของคําสอนของเรา ธรรม
วินัยที่ตถาคตตรัสไว้ชอบแล้วนี้ แล จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป พวกเธอ
ไม่ได้อยู่โดยปราศจากศาสดา ตอนนี้พวกเราก็ไม่ได้อยู่โดยปราศจากพระพุทธเจ้า
ยังมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเราอยู่
มีพระอริยสงฆ์สาวก
ทัง้ หลาย เป็ นผูน้ าํ เอามาถ่ายทอดอีกต่อหนึ่ง
พวกเราได้พบของวิเศษแล้ว จะทําอะไรกับของวิเศษนี้ก็อยู่กบั ตัวเรา จะเขีย่ ทิ้งไป
เหมือนไก่ได้พลอยก็ช่วยไม่ได้ หรือจะรีบเอามาเก็บไว้เป็ นสมบัตขิ องเรา จะเอา
ธรรมได้ก็ตอ้ งสละอย่างอืน่ ไป เพราะจะเอาทัง้ ธรรมเอาทัง้ โลกไม่ได้ ความสุขทาง
ธรรมกับความสุขทางโลกไปด้วยกันไม่ได้ ถ้าอยากจะได้นาํ้ ชาใหม่ก็ตอ้ งเทนํา้ ชา
เก่าทิ้งไปก่อน ถ้ายังเสียดายนํา้ ชาเก่าอยู่ ก็จะไม่มที ส่ี าํ หรับใส่นาํ้ ชาใหม่ ถ้ายังรัก
ความสุขแบบเดิมอยู่ ยังรักความสุขจากรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะอยู่ ก็จะไม่มี
วันได้ความสุขจากความสงบ ถ้าอยากจะได้ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ก็ตอ้ ง
ทิ้งความสุขทีไ่ ด้จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะไป ต้องถือศีล ๘ ไม่ใช้เงินทองซื้อ
ความสุข จะใช้เงินทองเพือ่ ดูแลรักษาร่างกายเท่านัน้ ทุกครัง้ ทีจ่ ะเอาเงินไปซื้อ
ความสุขก็เอาไปทําบุญแทน แล้วก็มาถือศีล ๘ มาควบคุมจิตใจ ควบคุม
ความคิด ทําใจให้สงบ สอนใจให้ฉลาด ให้เกิดปัญญา ให้เห็นว่าไม่มอี ะไรในโลก
นี้เป็ นสุข ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นทุกข์ เพือ่ จะได้ตดั ความอยาก
ถ้ายังเห็นว่าเป็ นสุขอยู่ก็ยงั อยากได้อยู่ ถ้ารู้วา่ ทุกอย่างเป็ นทุกข์ก็จะไม่อยากได้
ทุกข์เพราะอะไร เพราะไม่เทีย่ ง มีเกิดมีดบั ทุกข์เพราะสังให้
่ เป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ไม่ได้ นี้คอื ปัญญาทางศาสนา ให้เห็นอย่างนี้ ให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างใน
โลกนี้เป็ นทุกข์ เพราะไม่เทีย่ ง ทุกข์เพราะสังเขาไม่
่
ได้ ควบคุมบังคับเขาไม่ได้ ถ้า
เห็นอย่างนี้ก็จะไม่อยากกับอะไร เมือ่ ไม่อยากก็จะสงบ ถ้าอยากก็จะวุน่ เวลา
อยากได้อะไรใจจะกระวนกระวายกระสับกระส่าย จะได้หรือไม่ได้หนอ ได้แล้วก็
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จะกระวนกระวายกระสับกระส่าย ว่าจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่ พอจากไปก็เศร้า
โศกเสียใจ เป็ นทุกข์ตงั้ แต่เริ่มต้นแล้ว ทุกข์ตงั้ แต่ยงั ไม่ได้ ทุกข์ในขณะทีไ่ ด้แล้ว
แล้วก็มาทุกข์ตอนทีเ่ สียไป ทุกข์ตลอดเวลา ให้เห็นความทุกข์อย่างนี้ จะได้ไม่
อยากได้อะไร ไม่อยากมีอะไร ไม่อยากเป็ นอะไร จะปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างไป
ตามความจริง เขาจะเป็ นอะไรก็ปล่อยเขาเป็ นไป เขาจะวิเศษขนาดไหนก็ปล่อยให้
เขาวิเศษไป มีเงินร้อยล้านพันล้านแสนล้าน ก็ปล่อยให้เขามีไป ไม่ได้อยากจะมี
กับเขา ใครจะเป็ นอะไรก็ถอื ว่าเป็ นเรื่องธรรมดา เป็ นเรื่องของธรรมชาติ ทุกสิง่ ทุก
อย่างมีข้นึ มีลง มีเกิดมีดบั ไม่ไปดีใจไม่ไปเสียใจกับอะไรทัง้ นัน้ เพราะไม่มคี วาม
อยากให้เป็ นอย่างอืน่ อยู่ทต่ี วั เราว่าจะเอาพระพุทธเจ้ามาเป็ นแบบฉบับได้หรือ
เปล่า เป็ นสรณังคัจฉามิได้หรือเปล่า เอาพระธรรมคําสอนมาเป็ นแบบฉบับได้
หรือเปล่า เป็ นแสงสว่างนําทางได้หรือเปล่า เอาพระอริยสงฆ์สาวกมาเป็ นแบบ
ฉบับได้หรือเปล่า ถ้าทําได้ก็จะสบายใจไปตลอด ถ้าทําไม่ได้ก็จะทุกข์ไปตลอด
อยู่ทต่ี วั เราว่าจะทําอย่างไร ไม่มใี ครตัดสินใจให้เราได้
ถาม เมือ่ เช้าเดินจงกรมรู้สกึ เหมือนมีตวั อยู่ ตอนหลังก็รู้สกึ เหมือนไม่มี ก็มองเห็นทุก
อย่าง ตอนหลังก็เหลือแต่ช่วงล่างลงไป แล้วก็เหลือแต่เข่า แต่น่อง เหลือแต่เท้า
พอจะหยุดเดิน ก็ไม่เหลืออะไร แต่มองเห็นของรอบตัวเรา ไม่รู้สกึ กลัว อย่างนี้
ฟุ้งซ่านหรือเปล่าคะ
ตอบ ไม่ เป็ นความว่าง ใจว่างจากร่างกาย
ถาม ไม่รู้จะทําอย่างไร
ตอบ ทําต่อไป
ถาม จะเห็นว่าเวลามองภาพทัวไป
่ จะประกอบด้วยเม็ดสีเล็กๆเจ้าค่ะ เหมือนเอาแว่น
ขยายส่องภาพพิมพ์ค่ะ ไม่รู้วา่ คิดไปเองหรือเปล่า
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ตอบ เห็นแบบนัน้ ไม่เป็ นประโยชน์ สิง่ ทีต่ อ้ งควรเห็นก็คอื ความเสื่อมของสิง่ ต่างๆ เห็น
การดับของสิง่ ต่างๆ โดยเฉพาะสิง่ ทีเ่ ป็ นของเรา ทีเ่ รารัก ทีเ่ ราหวง จะเป็ น
ประโยชน์กว่า เพราะจะทําให้เราต้องปรับใจ เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริง
ถ้าไปเห็นสิง่ ทีเ่ ราไม่มคี วามผูกพันด้วย เห็นไปก็ไม่เป็ นประโยชน์แต่อย่างใด
ถาม แค่อยากทราบว่าเป็ นอะไร ทีเ่ ห็นเป็ นจุดๆอย่างนี้ค่ะ
ตอบ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งรู้ ไม่เป็ นประเด็นสําคัญ รู้ไปก็เท่านัน้
ถาม ให้ดูความอยากรู้
ตอบ ให้ดูสง่ิ ทีเ่ รารักทีเ่ ราหวง เช่นดูธนบัตรของเราถูกไฟเผา แล้วใจเราทุกข์หรือเปล่า
ถ้าทุกข์ก็แสดงว่าใจยังหวงยังเสียดายอยู่ ถ้าไม่ทกุ ข์แสดงว่าไม่ยดึ ไม่ตดิ
ถาม เวลาดูหน้าตัวเองในกระจกไม่เห็นเป็ นจุดๆ
ตอบ ถ้าจะดูก็ดูให้เป็ นขี้เถ้า ต่อไปจะต้องเป็ นขี้เถ้าแน่ๆ เวลาไปเผาไฟแล้วเป็ นอย่างไร
ดูความจริง อย่าไปจินตนาการเรื่องทีไ่ ม่เป็ นความจริง ดูร่างกายตอนทีห่ นังเหีย่ ว
ตอนทีผ่ มขาว ตอนทีน่ อนอยู่ในโรงพยาบาล ตอนทีอ่ ยู่ในโลง ถ้าจะดูร่างกายให้ดู
อย่างนี้ จะได้เห็นภาพจริง จะได้ปรับใจให้เตรียมรับกับความจริง ถ้ารับกับความ
จริงได้ก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้าไม่ได้ก็จะทุกข์ ถ้าอยากจะทุกข์กบั ร่างกายก็ไม่ตอ้ งดู ถ้า
อยากจะไม่ทกุ ข์ก็ตอ้ งดูบ่อยๆ ดูจนชินจนรับได้ จะได้ไม่ทกุ ข์ เวลามีกามารมณ์
อยากจะร่วมหลับนอนกับคนนัน้ คนนี้ ก็ให้ดูในส่วนทีไ่ ม่สวยงามของเขา ดูเข้าไป
ใต้ผวิ หนังใต้เนื้อ จะได้เห็นโครงกระดูก เห็นหัวใจ เห็นปอด เห็นตับ เห็นไต เห็น
ลําไส้ ให้หดั เห็นอย่างนี้ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่เกิดกามารมณ์ จะดับกามารมณ์
ได้ จะถือศีล ๘ ได้ คนทีถ่ อื ศีล ๘ ไม่ได้ก็เพราะยังอยากร่วมหลับนอนกับคนนัน้
คนนี้อยู่ เวลาเกิดกามารมณ์อยากจะร่วมหลับนอน ก็ให้นึกถึงส่วนทีไ่ ม่สวยงาม
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การปฏิบตั นิ ้ ตี อ้ งพุง่ เป้ าไปทีก่ ารดับความอยาก เพือ่ ทําใจให้สงบ ถ้าไปดูสง่ิ ทีไ่ ม่
เกี่ยวกับการดับความอยาก ดูไปก็เสียเวลาเปล่าๆ ทําไมไม่ดูดวงอาทิตย์ ไม่ดู
ต้นไม้ ดูไปก็เท่านัน้ เพราะไม่เป็ นปัญหา ต้องดูสง่ิ ทีเ่ ป็ นปัญหา สิง่ ทีท่ าํ ให้จติ ใจ
วุน่ วาย ทุกข์ทรมานใจ ต้องดูสง่ิ นัน้ เช่นดูความเสือ่ มของร่างกายของเรา ของคน
ทีเ่ รารัก เพือ่ ให้รบั ความจริงว่า สักวันหนึ่งจะต้องเป็ นอย่างนี้ ร่างกายของเราก็ดี
ของคนทีเ่ รารักก็ดี สักวันหนึ่งก็จะต้องหยุดทํางาน สักวันหนึ่งจะต้องกลายเป็ น
ขี้เถ้า เป็ นเศษกระดูกไป ให้มองอย่างนี้ เวลามองคนทีเ่ ราอยากจะร่วมหลับนอน
ด้วย ก็ตอ้ งมองให้เห็นโครงกระดูก เห็นผีทอ่ี ยู่ในตัวเขา ถ้าเขาตายไปวันนี้ คืนนี้
จะนอนกับเขาได้หรือเปล่า ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ยงั นอนร่วมกันได้ แต่พอไม่มลี ม
หายใจ ก็จะคิดว่าเป็ นผีไปแล้ว ไม่อยากจะนอนด้วยแล้ว คิดอย่างนี้เพือ่ ดับ
กามารมณ์ เพราะกามารมณ์ทาํ ให้ใจไม่สงบ ถ้าต้องการความสุขทีเ่ กิดจากความ
สงบ ก็ตอ้ งดับกามารมณ์ให้ได้ ต้องพิจารณาอสุภะอยู่เนืองๆ คิดถึงภาพทีไ่ ม่
สวยงามของร่างกาย คิดถึงเวลาไม่หายใจแล้ว ตายไป ๓ วันแล้ว ขึ้นอืดส่งกลิน่
เหม็นแล้ว ยังอยากจะนอนกับเขาหรือเปล่า คิดอย่างนี้จะได้ดบั กามารมณ์ได้ จะ
อยู่คนเดียวได้ จะทําใจให้สงบได้ จะมีความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่ตอ้ งอาศัยสิง่ ต่างๆที่
ไม่เทีย่ ง มาเป็ นเครื่องมือให้ความสุขกับเรา ถ้าเขาไม่เทีย่ งเวลาเขาจากไปเราก็จะ
เสียใจ จะว้าเหว่ ถ้ามีความสุขภายในใจแล้ว จะไม่ตอ้ งการอะไร
จึงต้องพิจารณาเพือ่ ตัดทุกสิง่ ทุกอย่าง ให้รู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างต้องจากเราไป ต้อง
หมดสภาพไป แม้แต่ร่างกายของเราก็ตอ้ งหมดสภาพไป แต่การหมดสภาพของ
ร่างกายไม่ได้ทาํ ให้เราหมดสภาพไปด้วย เรายังอยู่ เพียงแต่วา่ จะอยู่แบบไหน จะ
อยู่แบบทุกข์หรืออยู่แบบไม่ทกุ ข์ ถ้าปล่อยวางร่างกายได้ ยอมรับการดับของ
ร่างกายได้ ก็จะไม่ทกุ ข์ จะเฉยๆ สบายใจ เหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึ้น ถ้าพิจารณา
ด้วยปัญญาก็จะว่าดีเสียอีก เพราะไม่ตอ้ งดูแลรักษาร่างกายต่อไป ร่างกายเป็ น
ภาระทีห่ นักมาก ทีเ่ ราต้องคอยดูแลตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ต้องหายใจ
ต้องหานํา้ มาดืม่ หาอาหารมารับประทาน ต้องทําความสะอาดขับถ่าย ไม่มี
ร่างกายก็ไม่ตอ้ งทําภารกิจนี้ ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาจะเห็นว่าความตายเป็ นสิง่ ที่
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ดี เพราะหมดภาระ ไม่ตอ้ งแบก ถ้ายังมีร่างกาย ถึงแม้ว่าใจจะไม่มคี วามอยากกับ
ร่างกาย ไม่มคี วามทุกข์กบั ร่างกาย ก็ยงั มีภาระดูแลรักษาร่างกาย พระพุทธเจ้ายัง
ต้องบิณฑบาต ยังต้องฉัน ยังต้องสรงนํา้ ยังต้องฉันยาเวลาไม่สบาย จึงควร
พิจารณาความเสือ่ มของทุกสิง่ ทุกอย่าง จะได้ไม่ยดึ ติด จะได้ปล่อยวาง จะได้ไม่
ต้องอาศัยสิง่ ต่างๆในโลกนี้เป็ นเครื่องมือให้ความสุข เพราะมีความสุขทีด่ กี ว่า ถ้า
มีความสงบแล้วจะไม่ตอ้ งการอะไร ถ้าปล่อยวางได้แล้วใจจะมีความสุข ความ
สงบ ความสบาย จะไม่หลงไปยึดไปติด ไปอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้มาให้ความสุข
ถาม ถ้าร่างกายเรามีโรคทีจ่ ะต้องรักษา แต่เราคิดว่าเราไม่อยากได้ร่างกายแล้ว เป็ น
อะไรก็ช่าง จะไม่รกั ษา อย่างนี้ถอื ว่าบาปไหมคะ
ตอบ ไม่บาป ถ้าไม่ทาํ ให้ร่างกายตาย ปล่อยให้ร่างกายตายไปเอง ถ้าทําให้ร่างกายตาย
เช่นกินยาพิษ อย่างนี้ก็บาป เพราะเป็ นการทําลายร่างกาย มีเจตนา ถ้าไม่มเี จตนา
ทําลายร่างกาย ปล่อยวางร่างกาย ก็จะไม่บาป
ถาม สมมุตวิ า่ หมอวินิจฉัยว่าเป็ นเบาหวาน แล้วก็ดูแลร่างกายไม่ดี บางทีก็กนิ ยาบ้าง
ไม่กนิ บ้าง อย่างนี้ถอื ว่าบาปไหมเจ้าคะ
ตอบ ไม่บาป ไม่กนิ ก็ไม่บาป แต่อย่าไปทําให้ร่างกายตาย
ถาม เช่นฆ่าตัวตาย
ตอบ อย่างนัน้ บาป
ถาม ถ้าไม่รกั ษาตัวเอง ไม่ดูแลตัวเอง เป็ นบาปไหมคะ
ตอบ ไม่บาป ไม่กนิ ข้าว ปล่อยให้อดตายก็ไม่บาป
ถาม ไม่กนิ แสดงว่ามีเจตนาจะให้ตาย

54

ตอบ ไม่กนิ เพราะมีเจตนาไม่กนิ ไม่ได้มเี จตนาให้ตาย คนทีฆ่ ่าตัวตายเพราะมีความ
ทุกข์ ไม่อยากจะอยู่ ความไม่อยากอยู่เป็ นกิเลส เป็ นวิภวตัณหา ทําให้จติ เครียด
จิตทุกข์ แต่จติ ทีม่ คี วามสุขจะเฉยๆ อยู่ก็ได้ ไม่อยู่ก็ได้ กินก็ได้ ไม่กินก็ได้ มัน
ต่างกัน ไม่เหมือนกัน ต้องดูทใ่ี จเป็ นหลัก ใจมีความอยากหรือเปล่า ไม่วา่ อยาก
อยู่หรืออยากตายเป็ นกิเลสทัง้ นัน้
ถาม อยากมีบริวารดีๆ ควรจะทําอย่างไรคะ
ตอบ ต้องดูความจริงว่ามีได้หรือเปล่า
ถาม บางคนมีเด็กช่วยงานอยู่เป็ น ๑๐ ปี ๒๐ ปี ไม่ออกเลย ของเราเปลีย่ นบ่อยค่ะ
ตอบ โลกนี้มที งั้ ดีและไม่ดี เวลาไปซื้อส้มทีต่ ลาดก็ตอ้ งเลือกใช่ไหม ถ้าอยากจะได้ดกี ็
ต้องเลือก ถ้าเลือกไม่เป็ นก็ตอ้ งเอาตามมีตามเกิด เลือกมาแล้วถ้าไม่ดกี ็เปลีย่ น
ใหม่ อย่าไปอยากในสิง่ ทีไ่ ม่สามารถทําได้ จะทุกข์ไปเปล่าๆ เลือกรถยนต์งา่ ยกว่า
เลือกคน รถยนต์น้ มี มี าตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพ ผูผ้ ลิตรับประกันได้วา่ ดี
ทุกคัน แต่คนนี้ไม่มใี ครมาสามารถรับประกันได้วา่ จะดีทกุ คน ก็ตอ้ งทําใจ ไม่ดกี ็
เปลีย่ น
ถาม ควรจะสร้างกุศลอย่างไร ทีจ่ ะส่งเสริมในด้านนี้ค่ะ
ตอบ โลกนี้เราไปสังมั
่ นไม่ได้ สังให้
่ ดตี ามทีเ่ ราต้องการไม่ได้ นี้เป็ นความจริงทีเ่ รา
จะต้องรู้ เพือ่ จะได้ไม่หวังมาก ต้องอยู่กบั ความจริง โลกนี้ไม่ดี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ไม่มใี ครดี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ดีตลอดเวลา บางเวลาก็ดี บางเวลาก็ไม่ดี ถึงแม้ใน
อดีตจะดีมาตลอด ไม่มใี ครรับประกันอนาคตได้ เพราะใจคนเปลีย่ นได้
เหตุการณ์บงั คับให้เปลีย่ นใจได้ ทีด่ เี พราะเหตุการณ์ราบรื่น ไม่มปี ญั หาก็ดไี ด้ พอ
เหตุการณ์ยากลําบาก ก็อาจจะทําไม่ดไี ด้ ควรตัดความอยากนี้ไป เลือกให้ดที ส่ี ุด
เท่าทีจ่ ะเลือกได้ ถ้าเลือกไม่เป็ นก็หาคนทีเ่ ลือกเป็ นให้ช่วยเลือกให้ แล้วก็ตอ้ งใช้
เวลาเป็ นเครื่องพิสูจน์ สมัยก่อนจะหมัน้ กันก่อน ไม่แต่งงานเลย เพือ่ จะได้มเี วลา
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ดูวา่ ดีหรือไม่ดี ต้องทดสอบใจด้วย ไม่เอาอกเอาใจกันตลอดเวลา ต้องขัดใจกัน
บ้าง แล้วดูวา่ จะยังดีอยู่หรือไม่ ถ้าเอาใจกันก็ดไี ด้ พออยู่ดว้ ยกันแล้ว ก็อาจจะไม่
เอาใจกัน อย่าเชื่อคําพูดของคน เวลาเขาพูดว่าดีอย่างนัน้ ดีอย่างนี้ อย่าไปเชื่อ
เป็ นการโฆษณาชวนเชื่อ ฟังได้แต่อย่าไปเชื่อ
ถาม เด็กรุ่นใหม่เปลีย่ นงานบ่อยค่ะ
ตอบ ถ้าไม่อยากจะเปลีย่ นบ่อย ก็ตอ้ งมีเครื่องล่อใจ
โยม เขามีเหตุผลของเขา เช่นอยากจะไปอยู่ใกล้แฟน
ตอบ โลกนี้มตี วั แปรมาก เป็ นอนิจจัง ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นอนัตตา สังไม่
่ ได้
ควบคุมไม่ได้ ต้องปรับตัวรับกับสภาพทีเ่ ปลีย่ นไปเรื่อยๆ อย่าไปยึดติดกับสภาพ
ใดสภาพหนึ่ง เพราะจะทําให้ทกุ ข์ ทําให้เครียด
ถาม ทราบมาว่าทานเป็ นบาทของศีล ศีลเป็ นบาทของการภาวนา ถ้าไม่ได้ทาํ ทานเป็ น
ประจํา ไม่ได้รกั ษาศีล การเจริญภาวนาจะดีได้ไหมคะ
ตอบ ไม่ได้
ถาม บางคนบอกว่าภาวนาดีมาก แต่วา่ ทานก็ไม่ทาํ เหล้าก็ยงั ดืม่ อยู่ ศีลก็ไม่รกั ษา ก็
ยังข้องใจอยู่เสมอว่า การภาวนาจะดีได้อย่างไร
ตอบ เป็ นไปไม่ได้ คนกินเหล้าเมาจะภาวนาได้อย่างไร
ถาม เขาบอกว่าเขาภาวนาได้ดมี าก แต่ไม่ทาํ บุญตักบาตร ไม่รกั ษาศีล
ตอบ การทําทานไม่ได้อยู่ทก่ี ารทําบุญตักบาตรอย่างเดียว ทําได้หลายรู ปแบบ ถ้าใจ
กว้างเสียสละ ไม่ยดึ ติดกับเงินทอง ช่วยเหลือผูเ้ ดือดร้อน ก็ถอื ว่าเป็ นทาน ถ้าไม่
ไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็มศี ีลแล้ว ไม่ตอ้ งมาวัดขอศีลจากพระ ศีลอยู่ทใ่ี จ ไม่ได้อยู่ท่ี
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วัด อยู่ทก่ี ารกระทํา ถ้าไม่ฆ่า ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่พูดปด ไม่
เสพสุรายาเมา ก็มศี ีลแล้ว จะเข้าวัดหรือไม่ ไม่เป็ นปัญหา
ถาม ทานศีลภาวนาเป็ นเหมือนขัน้ บันได จะสามารถข้ามขัน้ บันไดไปภาวนาเลยได้หรือ
ตอบ สําหรับบางคนเป็ นไปได้ เช่นองคุลมิ าลนี้ก็ไม่มศี ีล เพราะฆ่าคนตัง้ ๙๙๙ คน แต่
พอมาเจอพระพุทธเจ้า ก็เปลีย่ นใจได้ หยุดการฆ่าได้ เป็ นกรณีพเิ ศษ สําหรับผู ้
ปฏิบตั สิ ่วนใหญ่ ก็ตอ้ งปฏิบตั ทิ านศีลภาวนาตามลําดับ ทําทานก็ไม่ได้ทาํ เพือ่ ให้
รํา่ รวย แต่ทาํ เพือ่ ให้ยากจน จะได้ไม่มเี งินใช้ จะได้มเี วลาไปภาวนา ถ้ามีเงินก็จะ
ไปดูหนัง ไปเทีย่ ว ไปกินเหล้าเมายา ทําทานเพือ่ ตัดทางออกของกิเลส ไม่ได้ทาํ
ทานเพือ่ ให้ราํ ่ รวย ทําทานเพือ่ จะได้ไม่มเี งิน พอไม่มเี งินก็จะไปอยู่วดั ได้ รักษาศีล
๘ ได้ ถ้าจะภาวนาก็ตอ้ งรักษาศีล ๘ ศีล ๕ ไม่มกี าํ ลังพอ เหมือนเวลาขับรถขึ้น
เขาต้องใช้เกียร์ตาํ ่ ถ้าใช้เกียร์สูงจะไม่มกี าํ ลัง

57

กัณฑ์ท่ี ๔๔๙

ภาระ

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
อยู่ทเ่ี ราจะชัง่ นํา้ หนักว่าภาระไหนสําคัญกว่า ดูแลแม่หรือไปบวชไปปฏิบตั ธิ รรม ถ้าเรา
เป็ นอะไรไปก่อนจะทําอย่างไร ก็ตอ้ งมีคนอืน่ ดูแลต่อ แต่ถา้ เรายังไม่พร้อม ก็ไปบวช
ไม่ได้อยู่ดี อยู่ทค่ี วามพร้อมของเราด้วย ถ้ายังไม่พร้อมก็ไปบวชไม่ได้ เพราะยังมีความ
ผูกพัน ความห่วง ความวิตกกังวล ไปบวชก็ไม่สามารถปฏิบตั ใิ ห้เจริญก้าวหน้าได้ นี่
ไม่ได้พูดถึงใครโดยเฉพาะ แต่ละคนต้องใช้วจิ ารณญาณของตนเอง ชัง่ นํา้ หนักดูความ
จําเป็ น ดูกาํ ลังของเราด้วย ถ้าไปบวชแล้วปฏิบตั ไิ ม่ได้ ก็อย่าเพิง่ ไป ปฏิบตั ใิ นเพศของ
ฆราวาสไปก่อน สร้างพละ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ไปก่อน ถือศีล ๘ ไป
ก่อน ช่วงทีว่ า่ งจากภารกิจก็ภาวนาไป กลัวว่าจะอ้างภาระนี้แล้วไปทําภาระอืน่ ภาระเลี้ยง
ดูพ่อแม่ก็ไม่ได้ทาํ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เลี้ยงอาหารเช้ากลางวันเย็น วันละ ๓ มื้อ ระหว่าง
นัน้ ก็มเี วลาภาวนาได้ กลัวว่าจะมีภาระอืน่ แถมมาด้วย ไหนๆจะต้องทําภาระเลี้ยงดูพ่อแม่
แล้ว ก็ขอทําภาระอืน่ ด้วย ถ้าภาระเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเดียว บวชเป็ นพระก็ดูแลได้
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้นาํ อาหารบิณฑบาต มาแบ่งให้บดิ ามารดาได้ก่อน เอาไปบวช
เอาไปอยู่วดั ได้ หลวงตาท่านก็เอาโยมแม่ท่านบวชชี แล้วก็เอาไปอยู่ทว่ี ดั
ท่านก็ทาํ ภาระทัง้ ๒ ส่วน ท่านทําภาระของท่านให้เสร็จก่อน พอภาระของท่านเสร็จแล้ว
ท่านถึงมาโปรดโยมมารดา เอาไปบวชแล้วก็ไปอยู่ทจ่ี งั หวัดจันทบุรี ๑ พรรษา หลังจาก
นัน้ ก็กลับมาอยู่ทว่ี ดั ป่ าบ้านตาด มาสร้างวัดป่ าบ้านตาดในปี ๒๔๙๙ หลวงปู่มนั ่
มรณภาพปี ๒๔๙๒ ต้นปี ๒๔๙๓ ก็ถวายพระเพลิง ปี นนั้ หลังจากเสร็จภารกิจของท่าน
ท่านก็ไปจําพรรษาทีว่ ดั ป่ าบ้านหนองผือ ปี ๒๔๙๔ ถึงปี ๒๔๙๗ ท่านไปอยู่ทบ่ี า้ นห้วย
ทราย บ้านของคุณแม่ชแี ก้ว ปี ๒๔๙๘ ไปอยู่ทจ่ี นั ทบุรี แล้วก็กลับมาสร้างวัดป่ าบ้านตาด
ในปี ๒๔๙๙ ท่านก็ดูแลโปรดโยมแม่มาตลอด มีโอกาสก็สอนธรรมะให้ฟงั อย่างต่อเนื่อง
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เรื่องอาหารการกินเรื่องยาก็ดูแลอย่างใกล้ชิด ท่านทําภาระของท่านให้เสร็จก่อน ตอนที่
ยังไม่เสร็จ ท่านก็ไม่เกี่ยวข้องกับใคร ทุ่มเทเวลาให้กบั การศึกษาและการปฏิบตั ิ ศึกษาได้
เปรียญ ๓ ประโยคก็ออกปฏิบตั ิ พรรษาแรกทีอ่ อกปฏิบตั ทิ ่านจําพรรษาอยู่ทว่ี ดั ป่ าจัก
ราช หลังจากนัน้ ก็ออกติดตามหลวงปู่มนั ่ ไปพบทีบ่ ้านโคก จังหวัดสกลนคร ได้อยู่กบั
หลวงปู่มนั ่ ๘ พรรษา หลังจากหลวงปู่มนจากไปไม่
ั่
นานท่านก็เสร็จงานของท่าน
ต่อจากนัน้ ท่านก็แบกภาระของผูอ้ น่ื อบรมสังสอนลู
่
กศิษย์ลูกหา พระเณรฆราวาสญาติ
โยม ในเบื้องต้นท่านจะพุ่งเป้ าไปทีพ่ ระเณรเป็ นหลัก อบรมสังสอนพระเณร
่
ตัง้ แต่หลวง
ปู่ลมี านี่ หลวงปู่ลที ่านก็บวชวันเผาศพหลวงปู่มนปี
ั ่ ๒๔๙๓ แล้วก็มคี รู บาอาจารย์รูปอืน่
ตามศึกษากับท่าน หลวงปู่ลี หลวงปู่บญ
ุ มี หลวงปู่เพียร อาจารย์สงิ ห์ทอง อาจารย์
สุพฒั น์ คุณแม่ชแี ก้ว เป็ นลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงตา ไปบุกเบิกวัดป่ าบ้านตาดด้วยกัน
หลังจากนัน้ ก็แยกย้ายกันไปตัง้ สํานักของตน แล้วก็มพี ระเณรรุ่นหลังเข้ามาศึกษากัน
ตามลําดับ จนถึงวาระสุดท้ายของท่าน ท่านก็อบรมพระเณรมาตลอด ช่วงระยะหลังๆก็
สงเคราะห์ญาติโยมมากขึ้น เมือ่ ก่อนนี้ท่านไม่รบั ญาติโยมให้อยู่ในวัดมาก ให้อยู่ได้ทลี ะ
คน ๒ คน เพราะท่านต้องการความสงบ เวลาญาติโยมไปกราบท่าน มักจะถูกท่านว่า
พอถูกว่าก็จะไม่กล้าไปกัน มีแต่พระเณรอยู่ในวัดกันเป็ นหลัก แต่พอครู บาอาจารย์องค์
ต่างๆทีอ่ าวุโสกว่าท่านล่วงลับไป ญาติโยมก็ขาดทีพ่ ง่ึ ท่านก็เลยเมตตา ไม่ดุด่ามาก จึงมี
ญาติโยมเข้าไปอยู่ในวัดและไปทําบุญกันอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันทีท่ ่านจากเราไป นี่แหละ
คือการทําภาระทัง้ ๒ ส่วน
ภาระส่วนแรกทีส่ าํ คัญทีส่ ุด คือภาระของเราเอง ภาระทําจิตใจให้หลุดพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิด ทีต่ อ้ งทุ่มเทเวลาเต็มทีเ่ ลยถึงจะทําได้สาํ เร็จ ถ้ามีภาระอืน่ มาเกี่ยวข้อง จะทํา
ให้เนิ่นช้าและอาจจะไม่สาํ เร็จ เพราะจะปฏิบตั ไิ ม่ต่อเนื่อง แต่กเิ ลสตัณหาทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง ถ้าการปฏิบตั กิ าํ จัดกิเลสตัณหาไม่ต่อเนื่อง ก็เหมือนว่าวันนี้เราฟันกิเลสตัณหา
พรุ่งนี้เราหยุดฟัน กิเลสตัณหาก็จะฟื้ นขึ้นมา เราจึงต้องฟันไปเรื่อยๆ ฟันจนไม่มอี ะไรให้
ฟัน กิเลสตัณหาถึงจะหมดได้ ถ้าศึกษาประวัตขิ องผูท้ บ่ี รรลุแต่ละองค์น้ ี จะเห็นว่าท่าน
ทุ่มเทเวลาชีวติ จิตใจไปกับการปฏิบตั หิ มดเลย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับภารกิจอืน่ เลย ไม่เอางาน
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ภายนอก เช่นงานก่อสร้าง งานบุญบังสังสวด เอาแต่งานภายใน งานปลีกวิเวก เดิน
จงกรม นัง่ สมาธิ เจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา จนมีดวงตาเห็นธรรม เห็นไตร
ลักษณ์ เห็นอริยสัจ ๔ นี่คอื ธรรมทีต่ อ้ งเห็น ถ้าต้องการทําลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา
ทีห่ ลอกให้จติ เวียนว่ายตายเกิด
ถ้าเห็นไตรลักษณ์ เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นอริยสัจ ๔ เห็นทุกข์สมุทยั นิโรธมรรค ก็
จะดับความทุกข์ทงั้ หลายให้หมดไปจากใจได้ พอไม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจแล้วก็
จะสบาย ไม่ตอ้ งปฏิบตั อิ กี ต่อไป ไม่ตอ้ งเดินจงกรมนัง่ สมาธิ ไม่ตอ้ งเจริญสติ ไม่ตอ้ ง
พิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาอสุภะ พิจารณาอริยสัจ ๔ เพราะธรรมเหล่านี้เป็ นเหมือน
ยารักษาโรค ถ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ก็ไม่ตอ้ งรับประทานยาอีกต่อไป เมือ่ ไม่มี
ความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว เพราะปัญญาสามารถละสมุทยั ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของ
ความทุกข์ ปัญญาสามารถสอนใจให้ปล่อยวาง ให้ละตัณหาความอยาก คือกามตัณหา
ภวตัณหาและวิภวตัณหาได้หมดแล้ว ก็จะไม่มคี วามทุกข์ใจ ไม่มภี พชาติอกี ต่อไป เพราะ
ต้นเหตุทท่ี าํ ให้จิตไปเกิดใหม่ ได้ถูกทําลายไปหมดแล้ว เหมือนไฟทีไ่ ม่มเี ชื้อไฟไฟก็
จะต้องดับไป ถ้าเติมฟื นเข้าไปในกองไฟ ไฟก็จะลุกต่อไป ถ้าหยุดเติม พอฟื นไหม้
หมดแล้ว ไฟก็จะดับ ความทุกข์ใจก็เป็ นเหมือนไฟทีเ่ กิดจากเชื้อเพลิง คือกามตัณหา
วิภวตัณหาภวตัณหา
พอมีปญั ญารู้วา่ ต้นเหตุของความทุกข์ คือความอยาก ปัญญาก็จะสอนใจให้หยุดอยาก
ให้ละความอยาก พอละความอยาก ไม่ทาํ ตามความอยาก ความอยากก็จะหมดไป พอ
หมดความอยากก็จะหมดความทุกข์ หมดการเวียนว่ายตายเกิด นี่แหละคือภาระของเรา
ทีไ่ ม่มใี ครทําแทนได้ เวลาทีจ่ ะได้ทาํ ก็ไม่แน่นอน เพราะชีวติ ของเราไม่แน่นอน จะตาย
เมือ่ ไหร่ไม่มใี ครรู้ พระพุทธศาสนาทีเ่ ราได้มโี อกาสมาพบในชาติน้ ี ก็อาจจะเป็ นครัง้ หนึ่ง
ในหลายแสนชาติ ถ้าไม่ได้ทาํ ภารกิจของเราให้สาํ เร็จลุลว่ งไปในชาติน้ ี เวลากลับมาเกิด
ใหม่ก็อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีก ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ก็จะต้อง
เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ ต่อให้สร้างบุญบารมีมากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็สูก้ บั การที่
ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้ นอกจากสร้างบารมีมาอย่างโชกโชนในระดับของพระ
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โพธิสตั ว์ เช่นพระพุทธเจ้าเท่านัน้ แหละ ทีจ่ ะไม่ตอ้ งรอพบกับพระพุทธศาสนา แต่กต็ อ้ ง
รอให้บารมีทไ่ี ด้สะสมมานี้ เต็มเปี่ ยมสุกงอมเต็มที่ ถึงจะทําให้สามารถตรัสรู้เป็ นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ แต่ถ ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระธรรมคํา
สอน ก็ไม่ตอ้ งสะสมบุญบารมีอย่างโชกโชน อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสะสมมา พวกเรา
ก็คงจะไม่มวี นั ทีจ่ ะสะสมบารมีแบบนัน้ ได้ เช่นทานบารมี ดูพระเวสสันดรเป็ นตัวอย่าง
นัน่ แหละเป็ นการสะสมบารมีของพระโพธิสตั ว์ หรือวิริยะบารมีของพระมหาชนก ถ้าพวก
เรายังไม่ได้สร้างบารมีในระดับนัน้ ก็จะไม่มที างทีจ่ ะตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้าได้ดว้ ยตนเอง
ก็ตอ้ งรอให้พบพระพุทธศาสนา ซึง่ ตอนนี้ก็ได้พบแล้ว แล้วก็อาจจะเป็ นครัง้ หนึ่งใน
หลายๆแสนชาติดว้ ยกันทีไ่ ด้พบ ครัง้ สุดท้ายทีไ่ ด้พบกับพระพุทธศาสนา อาจจะเป็ น
หลายแสนชาติก่อน แล้วนี่เพิง่ มาพบอีกครัง้ หนึ่ง ถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้ว ก็จะไม่รู้วา่ จะ
ได้พบอีกเมือ่ ไหร่ จะอีกหลายแสนชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้ ต่อให้สะสมบารมีมากน้อยเพียงไร
ก็สูก้ บั การทีไ่ ด้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้
นอกจากสะสมบารมีอย่างพระโพธิสตั ว์
สะสมกัน
พวกเราจึงควรทุ่มเทเวลาชีวติ จิตใจให้กบั การปฏิบตั ิ เพือ่ ยุตกิ ารเวียนว่ายตายเกิดในชาติ
นี้จะดีกว่า เพราะเป็ นโอกาสทีด่ ที ส่ี ุด นานๆจะได้มโี อกาสอย่างนี้สกั ครัง้ หนึ่ง อย่าให้ภาระ
ต่างๆมาเป็ นอุปสรรค มาหลอกให้เห็นว่าเป็ นภาระสําคัญ ถ้าเป็ นภาระทีส่ าํ คัญจริงๆ เราก็
ยังปฏิบตั ไิ ด้ กลัวว่าจะใช้เป็ นข้ออ้างเสียมากกว่า เพือ่ ไม่ให้ปฏิบตั ิ ถ้ายังภาวนาไม่ได้ก็
รักษาศีล ๘ ไปก่อน รักษาศีล ๘ ไม่ได้ก็รกั ษาศีล ๕ ไปก่อน รักษาศีล ๕ ไม่ได้ก็ทาํ บุญ
ให้ทานไปก่อน ขอให้ทาํ เป็ นกิจจะลักษณะ ทําแบบทุ่มเทจริงๆจังๆ อย่าทําเพียงสักแต่วา่
ทําพอหอมปากหอมคอ ถ้าทําอย่างนี้ก็จะไม่เจริญก้าวหน้า ทําทานก็ทาํ เต็มทีเ่ ลย เงินทอง
ทุกบาททุกสตางค์น้ ีอย่าให้รวั ่ ไหลไปทางของกิเลสเป็ นอันขาด
อย่าปล่อยให้ไปทาง
กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา ถ้าจะใช้เงินทองก็ใช้เพือ่ ดูแลภาระทีจ่ าํ เป็ น เช่นดูแลบิดา
มารดา ดูแลอัตภาพร่างกาย ถ้ามีเหลือก็เอาไปสร้างทานบารมี ทําทานให้มากๆ จะได้มี
ความเมตตา ได้ละความตระหนี่ ได้ชนะความโลภความอยากได้เงินทอง ถ้าอยากได้เงิน
ทองก็จะเสียเวลากับการไปหาเงินทอง จะไม่มเี วลามารักษาศีลปฏิบตั ธิ รรม รักษาศีล ๘
ไม่ได้ เพราะเวลาทํางานก็อา้ งว่าต้องใช้แรง ต้องกินข้าวเย็น แต่ถา้ ไม่โลภอยากได้เงิน ทํา
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มาหากินพอประมาณ พอให้ได้ทรัพย์มาดูแลภาระทีจ่ าํ เป็ น ก็จะมีเวลามีกาํ ลังรักษาศีล ๘
ทุ่มเทกับการรักษาศีล ๘ จะถือการรักษาศีล ๘ เป็ นงานทีส่ าํ คัญกว่างานหาเงินหาทอง
ไม่อยากรํา่ รวย ไม่ตอ้ งการใช้เงินทองเพือ่ ความสุขของกิเลสตัณหา จะใช้กบั ภาระที่
จําเป็ น เช่นดูแลพ่อแม่ ดูแลร่างกาย ดูแลคนทีเ่ รารับผิดชอบอยู่ ดูแลไปตามความ
เหมาะสม ซึง่ ไม่ตอ้ งใช้เงินมากมาย เหมือนกับการใช้ตามความอยากของกิเลสตัณหา
ถ้าทําอย่างนี้ก็จะมีเวลาภาวนา ภาวนาทีบ่ า้ นก็ได้ หาทีส่ กั ทีห่ นึ่ง จัดห้องไว้สักห้องหนึ่ง
พอเสร็จภาระก็เข้าไปในห้องปิ ดประตู เขียนป้ ายบอกว่าห้ามรบกวน จะทําหน้าทีข่ อง
จิตใจ เดินจงกรมนัง่ สมาธิอยู่ในห้อง ควบคุมจิตใจไม่ให้คดิ ฟุ้งซ่าน ให้อยู่ในปัจจุบนั
เพราะจิตจะสงบได้ตอ้ งอยู่ในปัจจุบนั เหมือนการตีกอล์ฟ ต้องต้อนลูกกอล์ฟให้มาอยู่
ใกล้ๆปากหลุมก่อน ถึงจะตีเข้าไปในหลุมได้ ถ้าลูกกอล์ฟอยู่ไกลจากหลุม จะตีเข้าไปใน
หลุมไม่ได้ การต้อนจิตก็ตอ้ งต้อนด้วยสติ ต้อนจิตให้อยู่ในปัจจุบนั ถ้าจิตอยู่ในปัจจุบนั
เวลานัง่ หลับตา บริกรรมพุทโธ ไม่นานจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ จึงต้องฝึ กสติก่อน ต้อง
ต้อนลูกกอล์ฟคือต้อนจิต ให้มาอยู่ทป่ี ากหลุม ต้องคอยดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบนั อย่าให้ไป
อดีต อย่าให้ไปอนาคต ให้อยู่ในปัจจุบนั พอว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ก็นงั ่ หลับตา
บริกรรมพุทโธ ไม่นานจิตก็จะเข้าสู่ความสงบ เพราะจิตอยู่ทป่ี ากหลุมแล้ว พอใช้พทุ โธ
เขีย่ ทีสองทีก็เข้าไปแล้ว
สติจงึ สําคัญมากในบรรดาธรรมทัง้ หลาย
ไม่มธี รรมใดทีจ่ ะมีความสําคัญเท่ากับสติ
เพราะสติเป็ นผูท้ าํ ให้ธรรมอืน่ เกิดขึ้นมาได้ เช่นสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้ก็ตอ้ งมีสติก่อน จิต
ต้องอยู่ในปัจจุบนั ตลอดเวลา อยู่กบั พุทโธหรืออยู่กบั ร่างกาย ถ้าอยู่กบั เรื่องอืน่ เรื่องที่
ไกลตัว ก็จะไม่ได้อยู่ในปัจจุบนั เช่นเราอยู่ทต่ี รงนี้แต่ใจไปอยู่ทก่ี รุงเทพฯ ทีเ่ มืองนอก
เมืองนา ทีค่ นนัน้ คนนี้ อย่างนี้ถอื ว่าอยู่ไกลจากปากหลุม ไม่ได้อยู่ในปัจจุบนั ไม่อยู่กบั
เนื้อกับตัว ถ้าอยู่กบั เนื้อกับตัวอยู่กบั ร่างกาย เฝ้ าดูร่างกายในทุกอิริยาบถของการ
เคลือ่ นไหว ของการทํางาน ก็จะอยู่ในปัจจุบนั เวลาดูแลคนอืน่ เราก็สามารถเจริญสติ
ควบคู่กนั ได้ ด้วยการดึงจิตให้อยู่กบั ภารกิจการงาน ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆ ให้คดิ อยูก่ บั
เรื่องทีก่ าํ ลังทําอยู่ เช่นเตรียมอาหารให้แม่ เตรียมยาให้แม่ อาบนํา้ ให้แม่ หรือทําอะไรให้
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แม่ ก็ให้มสี ติอยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ พอเสร็จภารกิจแล้วก็ไปเข้าห้องนัง่ หลับตา แล้วก็ดู
ลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธไป ถ้าใจเป็ นปัจจุบนั ๕ นาทีก็สงบได้ ทีน่ งั ่ แล้วไม่สงบ
เพราะใจไม่เป็ นปัจจุบนั ไม่อยู่ทน่ี ่ี แต่ไปอยู่ทโ่ี น่น ไม่อยู่กบั ลมอย่างต่อเนื่อง ไม่บริกรรม
พุทโธอย่างต่อเนื่อง ถ้าเป็ นลูกกอล์ฟก็กลิ้งไปทางโน้นกลิ้งมาทางนี้ ไม่เข้าไปในหลุม
ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ต่นื จนหลับเลย พอตื่นขึ้นมาสิง่ ทีค่ วรทําก่อนเพือ่ นเลย
ก็คอื ตัง้ สติ บอกตัวเองว่าอย่าไปไหนนะ ให้อยู่ตรงนี้ ให้อยู่กบั ร่างกาย อยู่กบั พุทโธ ไม่ใช่
พอตื่นขึ้นมาปั๊บ ก็ถูกกิเลสลากไปแล้ว วันนี้วนั อะไร ต้องไปเจอใครทีไ่ หน ไม่ทนั แล้ว
ต้องรีบแล้ว เวลาเตรียมตัวก็คดิ เรื่องงานทีจ่ ะทําควบคู่กนั ไป อย่างนี้ทางโลกเขาว่าเก่ง
เพราะทํางานได้ทงั้ ๒ อย่างพร้อมๆกัน แต่ทางธรรมเรียกว่าไม่เก่ง เรียกว่าโง่ ไม่ฉลาด
เพราะใจไม่อยู่กบั เนื้อกับตัว ไม่มสี ติ ทําอะไรมักจะผิดพลาด ใจไม่สงบ ใจวุน่ วายตัง้ แต่
ตื่นขึ้นมาเลย พอคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็จะมีเรื่องต่างๆให้คดิ อย่างต่อเนื่อง วันทัง้ วันก็
เลยวุน่ วายกับความคิด คิดแล้วก็ฟ้ งุ ซ่านขึ้นมา วิตกกังวลกับเรื่องทีย่ งั ไม่เกิด กับเรื่องที่
ทําอะไรไม่ได้ อะไรจะเกิดก็ตอ้ งเกิด ถ้าไม่สามารถทําอะไรได้ วิตกไปก็ทกุ ข์ไปเปล่าๆ สู ้
อยู่กบั พุทโธ อยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ในปัจจุบนั จะดีกว่า ทําใจให้วา่ งให้เย็นสบาย พอเกิด
เหตุการณ์ก็พจิ ารณาดู ถ้าทําอะไรได้ก็ทาํ ไป ทําไม่ได้ก็ปล่อยไป แต่ใจเย็นตลอดเวลา ทํา
ไม่ได้ก็เย็น ทําได้ก็เย็น เพราะรักษาใจมากกว่ารักษาสิง่ อืน่ เพราะรู้วา่ สิง่ ต่างๆไม่ได้อยู่กบั
เราไปตลอด เวลาเราตายไปก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ ไปวุ่นวายกับสิง่ ต่างๆทําไม ทําไป
ตามกําลัง ทําได้ก็ทาํ ทําไม่ได้ก็ไม่ตอ้ งทํา สิง่ ทีต่ อ้ งทําก็คอื ทําใจให้เย็นสบายให้รู้เฉยๆ
กลับไม่ทาํ
ถ้าเจริญสติอย่างต่อเนื่อง รับรองได้เลยว่าใจจะสงบง่าย จะนัง่ ทําสมาธิเมือ่ ไหร่ก็ทาํ ได้
เวลาใจสงบเข้าสู่สมาธิได้จะมีความสุขมาก มากกว่าเวลาทีอ่ อกจากสมาธิ จะรู้วา่ ไม่มอี ะไร
ในโลกนี้ จะให้ความสุขเท่ากับความสงบนี้เลย จะเห็นคุณค่าของความสงบ พอออกจาก
สมาธิมา ก็จะพยายามรักษาความสงบทีไ่ ด้จากสมาธิ ให้คงอยู่ต่อไป ด้วยการนําเอาคํา
สอนของพระพุทธเจ้าทีท่ รงสอนว่า ความทุกข์เกิดจากความอยาก ถ้าไม่อยากจะทุกข์ ถ้า
อยากจะให้ใจสงบมีความสุขต่อไป ก็ตอ้ งฝื นความอยากทุกรูปแบบ ความอยากในรูป
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เสียงกลิน่ รสเรียกว่ากามตัณหา ความอยากมีอยากเป็ นอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ เรียกว่า
ภวตัณหา เวลาอยากทําเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ไม่ตอ้ งทําถ้าไม่มคี วามจําเป็ น อย่าทําด้วยความ
อยาก ทําด้วยความจําเป็ น ทําได้ก็ทาํ ทําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ เช่นดูแลพ่อแม่ ดูแลได้ก็ดูแล
ไป ถ้าพ่อแม่จะตายก็ช่วยไม่ได้ ก็ตอ้ งปล่อยให้ตายไป ถ้าทําดีทส่ี ุดแล้ว อย่าทําเพราะ
ความอยาก อยากจะให้พ่อแม่หายเจ็บไข้ได้ป่วย อยากไม่ให้พ่อแม่ตาย พอเขาไม่หาย
พอเขาจะตาย ก็จะวุน่ วายใจทุกข์ใจ ถ้าเอาพระอริยสัจ ๔ มาเป็ นแนวทางของการปฏิบตั ิ
ใจก็จะสงบ อย่าไปอยาก ทําไปตามเหตุตามผล ตามความจําเป็ น ไม่ใช่อยู่เฉยๆพอคัน
ไม้คันมือขึ้นมา อยากจะทํานัน่ ทํานี่ ก็อย่าไปทํา ไม่เกิดประโยชน์ ทําให้ใจกระสับกระส่าย
กระวนกระวาย ไม่สงบ ถ้าไม่มอี ะไรทําก็นงั ่ สมาธิไป เจริญปัญญาไป พิจารณาสิง่ ต่างๆว่า
ไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ของเรา เพือ่ จะได้ไม่มคี วามอยากในสิง่ ต่างๆ เวลาอยากไม่คดิ เลยว่า สิ่งที่
อยากได้นนั้ จะไม่อยู่กบั เราไปตลอด ไม่ได้เป็ นของเรา มักจะคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา
จะอยู่กบั เราไปนานๆ จะเป็ นของเรา พอไม่เป็ น ก็เสียใจทุกข์ใจ
ถ้ามีปญั ญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่อยากได้อะไร เพราะมีความสุขทีด่ กี ว่าอยู่แล้ว
เรื่องอะไรไปเอาความสุขทีด่ อ้ ยกว่ามาแลกทําไม รักษาความสุขทีด่ ไี ว้ดีกว่า รักษาความ
สงบต่อไป ด้วยการฝื นความอยากต่างๆ ไม่ทาํ ตามความอยาก ถ้ามีความสุขความสงบ
แล้ว การละความอยากจะไม่ยาก เพราะมีของดีกว่า พอกิเลสจะหลอกให้เอาของไม่ดมี า
แลก ก็จะไม่แลก เอาเงินมาแลกกับทองคํา จะแลกไปทําไม เอารถกระบะมาแลกรถเก๋ง
จะแลกไปทําไม เอาเบนซ์มาแลกโรลส์รอยซ์ จะแลกไปทําไม ปัญหาของเราก็คอื ไม่มขี อง
ดีในตัวเรา พอใครเอาอะไรมาแลกก็แลกเลย เอารถกระบะมาแลกก็เอา เอารถจักรยาน
มาแลกก็เอา เอารถมอเตอร์ไซค์มาแลกก็เอา ไม่รู้วา่ เป็ นความทุกข์ เพราะสุขเดีย๋ วเดียว
พอได้เสพสัมผัสสิง่ ทีอ่ ยากก็มคี วามสุข พอผ่านไปแล้วก็เศร้าสร้อยหงอยเหงาเหมือนเดิม
เวลาออกไปเทีย่ วนอกบ้านก็ดอี กดีใจ พอกลับมาบ้านก็เศร้าสร้อยหงอยเหงาเหมือนเดิม
จึงต้องออกไปเรื่อยๆ ออกไปแต่ละครัง้ ก็ตอ้ งเหนื่อยกายเหนื่อยใจ ต้องดิ้นรนหาเงินทอง
มาใช้จ่าย ถ้าไม่มเี งินทองก็ไปไม่ได้ ต้องทํางานก่อน ทํางานก็เหนื่อย ก็ทกุ ข์อกี พอได้เงิน
มาก็ออกไปหาความสุข พอกลับมาบ้านก็เศร้าสร้อยหงอยเหงาเหมือนเดิม ไม่มวี นั หมด
ไป ความทุกข์ไม่ดบั เพราะทําตามความอยาก ความทุกข์ดบั เพราะไม่ทาํ ตามความอยาก
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สิง่ แรกทีต่ อ้ งทําให้เกิดขึ้นก่อน ก็คอื ความสงบ จะได้มคี วามสุขทีด่ กี ว่าความสุขทัง้ หลาย
พอมีแล้ว ต่อให้เอาช้างมาลาก ให้ไปหาความสุขข้างนอก ก็จะไม่ไป ไปให้เหนื่อยทําไม
อยู่บา้ นนัง่ สมาธิสบายกว่า ถ้าออกไปข้างนอกก็ตอ้ งแต่งเนื้อแต่งตัว ต้องไปเหนื่อยกับ
การเดินทาง ต้องไปติดอยู่ในรถ พอไปถึงก็ได้ความสุขเดีย๋ วเดียว เสร็จแล้วก็ตอ้ งกลับ
บ้าน ไม่คมุ ้ กับเวลาทีเ่ สียไป อยู่บา้ นทําใจให้สงบดีกว่า ทําใจให้ชนะความอยาก แล้วใจ
จะสงบเย็นสบาย ถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะชนะความอยากทัง้ หมดได้ จะไม่มคี วาม
ทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจ พอไม่มคี วามทุกข์แล้ว ก็จะสามารถสอนผูอ้ น่ื ได้ สอนวิธีท่ี
จะทําให้เขามีความสุข เพราะความสุขแบบนี้ ทุกคนมีสทิ ธิ์มไี ด้ ไม่จาํ เป็ นต้องรวย
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ต้องรวยต้องมีเงินมีทองถึงจะมีได้ แต่ความสุขทางใจนี้มี
ได้ทกุ คน ไม่วา่ จะจนหรือรวย หญิงหรือชาย นักบวชหรือฆราวาส เด็กหรือผูใ้ หญ่ มีได้
หมดทุกคน ถ้าปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนได้
คือเจริญสติได้ รักษาศีล ๘ ได้ สละสมบัตขิ ้าวของเงินทอง สละความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกายได้ ก็จะสามารถพบกับความสุขภายในใจได้ มีความสุขใจแล้วก็จะไม่มคี วามทุกข์
ใจ นี่คอื ภาระหน้าทีข่ องพวกเรา ทีเ่ รามักจะมองข้ามไป ลืมไป ไปมองภาระดูแลผู ้อืน่
สําคัญกว่า ดูแลร่างกายสําคัญกว่าดูแลจิตใจ ถ้าพลิกหน้ามือเป็ นหลังมือได้ มองว่าภาระ
ดูแลจิตใจสําคัญกว่าภาระอืน่ ก็จะสามารถทําภาระของจิตใจให้สาํ เร็จลุลว่ งไปได้อย่าง
รวดเร็ว พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญเพียง ๖ ปี เท่านัน้ ก็ทรงสําเร็จภารกิจของพระองค์
หลังจากนัน้ อีก ๔๕ ปี กท็ าํ ภารกิจของผูอ้ น่ื ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ให้ได้พบกับความสุข ได้หลุด
พ้นจากความทุกข์ นับจํานวนเป็ นหมืน่ เป็ นแสน เพียงระยะ ๗ เดือนแรก ก็มพี ระ
อรหันต์ปรากฏขึ้นมาอย่างน้อยก็ ๑๒๕๐ รูปแล้ว ใน ๗ เดือนแรก ถ้า ๗ เดือนพันกว่า
รู ป ปี หนึ่งก็ประมาณ ๒๐๐๐ รูป เอา ๔๕ ปี คูณกับ ๒๐๐๐ รูป ก็จะได้พระอรหันต์
๙๐๐๐๐ รูป
ทําอย่างนี้ไม่ดกี ว่าหรือ ตายแล้วไม่ตอ้ งกลับมาเกิด ดูแลพ่อแม่ให้ยาให้อาหารอย่างดี
ตายไปก็ตอ้ งกลับมาเกิดใหม่ แต่ถา้ สอนพ่อแม่ให้บรรลุได้ ตายไปก็ไม่ตอ้ งกลับมาเกิด
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ใหม่ เช่นทรงสอนพระราชบิดา สอนพระมารดาเลี้ยง สอนลูก จนบรรลุเป็ นพระอรหันต์
ไม่ตอ้ งกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ถ้ายังประทับอยู่ในพระราชวัง ได้ชนะศึก
สงครามได้เป็ นพระมหาจักรพรรดิ ก็จะช่วยให้พ่อแม่ภรรยาลูกและญาติของท่าน อยู่
อย่างสุขสบาย แต่ตายไปก็ตอ้ งกลับมาเกิดใหม่ ถ้าไปบวชไปปฏิบตั ธิ รรมจนได้บรรลุเป็ น
พระพุทธเจ้า ได้กลับมาสังสอนญาติ
่
ทงั้ หลาย ได้ปฏิบตั แิ ละบรรลุเป็ นพระอรหันต์ ตาย
แล้วก็ไม่ตอ้ งกลับมาเกิด ผล ๒ อย่างนี้ แบบไหนจะดีกว่ากัน พระพุทธเจ้าทรงเลือก
แบบหลัง ทรงออกปฏิบตั ทิ รงบรรลุก่อน เมือ่ บรรลุแล้วก็มาสังสอนให้
่
ผูอ้ น่ื ได้บรรลุกนั
ตายไปก็ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดใหม่ จึงควรชังนํ
่ า้ หนักพิจารณาว่า ภารกิจแบบไหนมีผลที่
ดีกว่า เหมือนกับการลงทุนซื้อหุน้ ๒ ตัว หุน้ ตัวหนึ่งให้ผลรับเพียงร้อยละ ๑ – ๒ กับหุน้
อีกตัวหนึ่งให้ผลร้อยละ ๘๐ – ๙๐ จะเลือกเอาหุน้ ตัวไหน ฉันใดภารกิจทีเ่ ราทํา ก็มี
ผลประโยชน์ต่างกัน ภารกิจทางร่างกายกับภารกิจทางใจ มีผลต่างกัน ภารกิจทางใจมีผล
มากกว่าหลายสิบเท่าของภารกิจทางร่างกาย ถ้าคิดอย่างนี้แล้ว ก็จะเลือกภารกิจทีถ่ ูกต้อง
ได้ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลายได้เลือกกัน ถ้าเลือกอีกทางหนึ่งก็จะไม่ได้
เป็ นพระสาวกกัน จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ไม่มวี นั สิ้นสุด ก็ขอให้เอาไปพินิจ
พิจารณาดู และตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันว่า ควรจะทําภารกิจอย่างไหนดี
การทําลายความครอบงําของโมหะอวิชชานี้ มันยาก มันต้อนเรา มันจับเราอยู่ในอุง้ มือ
มัน คิดอย่างไรมันก็สกัดกัน้ ไว้หมด คิดไปช่องนี้ก็พ่อ ช่องนี้ก็แม่ ช่องนี้ก็ภรรยา ช่องนี้ก็
สามี ช่องนี้ก็ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ช่องนี้ก็ลูก ต้องมีผูม้ าสืบทอดสกุล ถ้าคิด
อย่างนี้ก็จะไม่มที างออก ถูกกิเลสปิ ดกัน้ ไว้ทุกช่องทาง ไม่มที างทีจ่ ะออกจากวัฏฏะแห่ง
การเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่ถา้ คิดว่าไม่เที่ยง ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย ทุกคนต้อง
เป็ นไปตามบุญตามกรรมของตน สัตว์ทงั้ หลายมีกรรมเป็ นของของตน จะทําบุญทํากรรม
อันใดไว้ ดีหรือชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของบุญของกรรมนัน้ ต้องคิดอย่างนี้ ไม่เทีย่ ง ถ้า
ตายวันนี้จะทําอย่างไร เขาจะอยู่ต่อไปได้หรือไม่ เขาอาจจะดีใจก็ได้ทไ่ี ม่มเี รามาคอยขวาง
กัน้ ต้องคิดอย่างนี้ถงึ จะสูก้ บั กิเลสได้ ต้องใช้ไตรลักษณ์ ต้องมองว่าไม่เทีย่ ง ต้องมองว่า
ทุกคนมีบญ
ุ มีกรรมเป็ นของของตน จะเจริญหรือจะเสือ่ ม จะดีหรือจะชัว่ อยู่ทบ่ี ญ
ุ กรรม
ของเขา เราช่วยเขาได้เพียงนิดเดียว ผูท้ จ่ี ะช่วยเขาได้จริงๆ ก็คอื บุญกรรมทีเ่ ขาทํามา ถ้า
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มีบญ
ุ ต่อให้ไปเกิดในสลัมก็เป็ นมหาเศรษฐีได้ ไม่มพี ่อไม่มแี ม่ เป็ นเด็กกําพร้าก็เป็ นมหา
เศรษฐีได้ ถ้ามีบญ
ุ ถ้ามีกรรมต่อให้ไปเกิดในวังก็ตกอับได้ เรื่องของบุญกรรมเป็ นอย่างนี้
ต้องคิดอย่างนี้ คิดว่าถ้าเราตายวันนี้ คนอื่นจะทําอย่างไร คนทีเ่ ราเลี้ยงดูจะทําอย่างไร ก็
ต้องหาคนอืน่ มาเลี้ยงดูแทน ถ้าหาไม่ได้ก็ตอ้ งเลี้ยงดูตวั เอง ถ้าเลี้ยงดูไม่ได้ก็ตอ้ งอดตาย
มีคนเลี้ยงดูก็ตายเหมือนกัน
จึงควรคิดถึงความตายให้มากๆ คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆ คิดว่าทุกคนในทีส่ ุดก็ตอ้ ง
ตายกันหมด สิง่ ต่างๆทีท่ าํ กันแทบเป็ นแทบตาย ก็หมดความหมายไป ไม่เป็ นประโยชน์
อีกต่อไป การทําให้ร่างกายอยู่สุขสบายอยู่ไปนานๆ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มีงานทํา มีเงินใช้
เป็ นความสุขชัว่ คราว ไม่ตดิ ไปกับเรา คนจนตายกับคนรวยตายก็เท่ากัน ไม่ได้เอาทรัพย์
สมบัตไิ ปกัน จะมาเสียเวลากับการหาทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง หาความสุขทางตาหู
จมูกลิ้นกายไปทําไม แต่สง่ิ ทีท่ าํ ให้จติ ใจนี้ เราเอาติดตัวไปได้หมดเลย ทําทานได้มาก
น้อยเพียงไร ก็จะติดเป็ นนิสยั ไป รักษาศีลได้มากน้อยเพียงไร ก็จะติดเป็ นนิสยั ไป เจริญ
สตินงั ่ สมาธิเจริญปัญญาได้มากน้อยเพียงไร ก็จะติดเป็ นนิสยั ไป คนเราถึงมีความ
แตกต่างกัน เวลามาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติน้ ี บางคนสามารถไปได้อย่างรวดเร็ว ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมครัง้ สองครัง้ ก็บวชได้บรรลุธรรมได้ บางคนฟังเป็ นสิบสิบครัง้ ฟังแล้วฟัง
อีก ก็บวชไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้ เพราะไม่ได้ทาํ มามากพอ มัวแต่ไปยุ่งกับการหาเงินหา
ทอง หาความสุขทางร่างกาย ถ้าเป็ นอย่างนี้ กลับมาพบพระพุทธศาสนาอีก ๑๐๐ ครัง้
๑๐๐๐ ครัง้ ก็จะเป็ นอย่างนี้ จะไม่ได้รบั ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา เพราะไม่มธี รรม
เก่ามารองรับ แต่ถา้ ได้สร้างธรรมะต่างๆไว้ พอมาพบกับพระพุทธศาสนาอีกครัง้ ก็
เหมือนกับปลาได้นาํ้ จะฟื้ นขึ้นมาทันที เหมือนต้นไม้ทีไ่ ด้นาํ้ ก็จะออกใบทันที เพราะมี
ต้นอยู่แล้วมีรากอยู่แล้ว ถ้ายังไม่มตี น้ ไม่มรี าก ต่อให้ฝนตกหนักขนาดไหน ก็จะไม่เจริญ
งอกงาม
ขอให้พยายามสร้างธรรมะต่างๆให้มไี ว้ในใจ เพราะจะติดไปกับเรา เป็ นของเรา ทาน
บารมี ศีลบารมี เป็ นของเรา สติ สมาธิ ปัญญา เป็ นของเรา ทําได้มากน้อยก็จะติดไปกับ
เรา บางคนจึงนัง่ สมาธิได้งา่ ยเพราะมีสติมาก บางคนนัง่ สมาธิเป็ นปี ๆ ก็ไม่เคยสงบสัก
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ครัง้ หนึ่ง เพราะไม่ได้สร้างสติมาในอดีต แล้วก็ไม่สร้างสติในปัจจุบนั ถ้าในอดีตไม่ได้
สร้างสติมา ในปัจจุบนั เราก็สร้างขึ้นมาได้ ถ้ามีคนสอนแล้วเราพยายามทําตาม อีกไม่นาน
ก็จะมีสติ พอมีสติแล้วนัง่ สมาธิก็จะสงบได้อย่างรวดเร็ว พอมีสมาธิก็จะละตัณหาได้ พอ
ปัญญาบอกว่านี่คอื ความอยาก อย่าไปอยากนะ อยากแล้วจะทุกข์ ก็จะละได้หลุดพ้นได้
ขอให้บาํ เพ็ญกันมากๆ อย่าทําแต่ทานอย่างเดียว ทานนี้ได้ทาํ กันอย่างเด่นชัดแล้ว แต่ยงั
ไม่มากพอ ทําทีเดียวให้หมดไปเลย จะได้ไม่ตอ้ งทําบ่อยๆ จะได้ไปบวชได้ ถ้าทํา
หมดแล้วก็จะไปบวชได้ ไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ ไปปลีกวิเวกไปภาวนาได้ เจริญสติ
สมาธิปญั ญาได้ หลุดพ้นได้ ตอนนี้พวกเราติดอยู่ทข่ี นั้ ทานกัน การทําทานดี ไม่ใช่ไม่ดี
เพียงแต่วา่ อย่าติดกับการทําทาน ทําทานเพือ่ ให้ข้นึ ไปสู่ขนั้ รักษาศีล ขัน้ ออกบวช ทีใ่ ห้ทาํ
ทานเพือ่ จะได้ไม่ใช้เงินทองซื้อความสุข ให้ปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ให้จติ สงบ เอาความสุขทีเ่ กิด
จากความสงบ แทนการเอาเงินไปซื้อความสุข ความสุขทีซ่ ้อื ด้วยเงินนี้ไม่ดี เป็ นความสุข
ร้อน ไม่เทีย่ งแท้แน่นอนไม่ถาวร สุขเดีย๋ วเดียว แต่ความสุขทีเ่ กิดจากการรักษาศีล
ปฏิบตั ธิ รรมนี้ เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง จะอยูใ่ นใจไปตลอด ถ้ารักษาศีลได้ ภาวนาได้ จะมี
ความสุขทางใจเสมอ
ความสุขทางร่างกายทางเงินทอง ถ้าไม่มเี งินทองก็จะไม่สามารถมีได้ อย่าไปหาความสุข
อย่างนี้ มีเงินก็อย่าเอาไปใช้ซ้อื ความสุข เอาไปทําบุญให้หมด จะได้ไม่ตอ้ งไปหาเงิน จะ
ได้มเี วลาไปบวชได้ ทุกวันนี้ก็อา้ งว่าต้องทํางาน ทําไปเพือ่ อะไร ก็ทาํ ไปเพือ่ กิเลส ทําไป
ทําไม ควรลาออกจากงานแล้วก็ไปบวช ทําไปทําไม พออายุ ๖๐ ก็ตอ้ งหยุดทํา ตอนนัน้
จะไปบวชก็ไปไม่ไหวแล้ว ไม่มกี าํ ลัง แก่แล้ว น่าเสียดายโอกาสอันดี นานๆจะมีโอกาส
อย่างนี้สกั ครัง้ หนึ่ง กลับไม่ฉวยโอกาส กลับปล่อยให้ผ่านไป ไม่เห็นคุณค่าของโอกาส
เหมือนไก่ได้พลอย คุย้ เขีย่ ไป พอเจอพลอยก็เขีย่ ทิ้งเขีย่ ทิ้ง จะเอาแต่ตวั หนอนตัว
ไส้เดือน จะเอาแต่ความสุขจากการใช้เงิน ทีเ่ ป็ นเหมือนไส้เดือน ความสุขทีไ่ ด้จากการ
ภาวนา ทีเ่ ป็ นเหมือนเพชรพลอยกลับไม่เอากัน เขีย่ ทิ้งหมด ก็ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิด
ต่อไป ถ้าภาวนาได้ ชาติน้ ีก็สามารถยุตกิ ารเวียนว่ายตายเกิดได้ ยังไม่สายเกินไป ๗ ปี
เท่านัน้ เอง อายุตอนนี้เท่าไหร่ อายุ ๘๐ ปี กย็ งั ไม่สาย ถ้าปฏิบตั จิ ริงๆ อายุ ๘๗ ปี ก็บรรลุ
ได้ หลวงปู่ตนั ท่านบวชตอนแก่แล้ว ท่านก็บรรลุได้
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ไม่ยากเลยถ้ามีคนสอน เหมือนกับเรียนหนังสือ พอมีมหาวิทยาลัย เราก็ไปสมัครเรียน
เท่านัน้ เอง แล้วก็เรียนตามทีเ่ ขาสอน ๔ ปี ก็ได้ปริญญา ถ้าไม่มมี หาวิทยาลัยเรียนอย่างไร
ก็จะไม่ได้ปริญญา เพราะไม่มคี นสอน ตอนนี้พวกเรามีมหาวิทยาลัยเปิ ดรับเต็มทีแ่ ล้ว ไม่
ต้องสอบเอ็นทรานซ์ รับทุกคนไม่วา่ หญิงว่าชาย ไม่วา่ เด็กไม่วา่ ผูใ้ หญ่ รับหมดเลย สมัคร
เท่าไหร่ก็รบั หมดเลย ปริญญาก็ ๔ ขัน้ ๔ ระดับด้วยกันคือ โสดาบัน สกิทาคามี
อนาคามี อรหันต์ นี่คอื ปริญญาของมหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนา ไม่ยอมสมัครกัน
เลย ค่าสมัครก็ไม่เก็บ เอ็นทรานซ์ก็ไม่มี ก็พูดได้เท่านี้แหละ โฆษณาให้กบั พุทธศาสนา
ได้เท่านี้แหละ เราคงจะเป็ นเซลส์แมนทีไ่ ม่ค่อยดี ขายสินค้าไม่ค่อยออก แต่ก็มหี ลายคน
ทีศ่ รัทธามาบวชกัน ปี น้ กี ็มพี ระมาอยูบ่ นเขาเพิม่ อีก ๓ รู ป ปี ทแ่ี ล้วก็มอี ยู่ ๒ รู ป แล้วก็มี
ฆราวาสอีก ๑ ท่านจะบวชชี ก็พอมีรายได้จากคอมมิชชัน่ พออยู่ได้ ไม่อดตาย ถ้าได้
กลุม่ พวกเรานี้ทงั้ หมด คงจะได้หลายสตางค์ ได้ค่าคอมมิชชัน่ มาก ไม่สงสารเราบ้างเหรอ
ช่วยซื้อสินค้าหน่อย เชื่อว่าคงจะมีมาเรื่อยๆ ตอนนี้คงจะเตรียมตัวเตรียมใจกัน วางแผน
กัน
การอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์น้ ีมคี วามสําคัญมาก ถ้ายังพึง่ ตนเองไม่ได้ อยู่กบั ครูบาอาจารย์
จะมีประโยชน์มาก ท่านจะให้กาํ ลังใจให้ความรู้ต่างๆ คอยสกัดกัน้ กิเลสให้ คอยเตือนว่า
อย่าไปทางนี้ ทางนี้เป็ นทางของกิเลส อย่าไปติดกับของกิเลส ถ้าไม่อยู่กบั ครูบาอาจารย์
บางทีความคิดของเราจะถูกกิเลสแทรกเข้ามาโดยไม่รู้ตวั ทําให้เห็นผิดเป็ นชอบ เห็น
กงจักรเป็ นดอกบัวได้ แต่ถา้ ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมอยู่ตลอดเวลา กิเลสจะไม่มวี นั แทรกเข้า
มาได้ พอคิดไปทางกิเลสก็จะรู้วา่ ไม่ใช่ทาง ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์กต็ อ้ งอาศัยหนังสืออาศัย
ซีดขี องท่าน ควรอ่านควรฟังอยู่เรื่อยๆ ได้ประโยชน์เหมือนกัน เหมือนกับได้ฟงั จากปาก
ของท่านเลย เหมือนกับตอนทีท่ ่านยังมีชวี ติ อยู่ ต่างกันตรงทีไ่ ม่สามารถถามปัญหาได้
แต่ตอนทีเ่ ราอยูก่ บั หลวงตาก็ไม่เคยถามปัญหาเลย เพราะท่านแสดงอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น
ทุกขัน้ ตอน ไม่มอี ะไรสงสัยเลย ปฏิบตั ติ ามทีท่ ่านพูด ก็จะเห็นตามทีท่ ่านพูดทุกอย่าง
หนังสือและซีดขี องครูบาอาจารย์จงึ มีประโยชน์มาก ขอให้พยายามอ่านหรือฟังอยู่เรื่อยๆ
อ่านแล้วฟังแล้วก็ตอ้ งปฏิบตั ดิ ว้ ย ถ้าอ่านแล้วฟังแล้วไม่ปฏิบตั กิ ็จะไม่เกิดผล
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