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กัณฑ์ท่ี ๔๕๐

โรคจิต

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
พวกเราเป็ นเหมือนคนไข้โรคจิต มาหาจิตแพทย์ให้แนะนําวิธีรกั ษาจิตใจ ไม่ให้ฟ้ งุ ซ่าน
ไม่ให้เครียด ไม่ให้ทกุ ข์ ไม่ให้กงั วล ไม่มจี ติ แพทย์ไหนจะดีเท่ากับพระพุทธศาสนา ใน
เมืองไทยอาชีพจิตแพทย์จะไม่ค่อยเฟื่ องฟู
เพราะเวลาไม่สบายใจคนจะไปหาพระ
มากกว่าไปหาจิตแพทย์ ไปเข้าวัด ไปภาวนา ไปทํากิจกรรมทางศาสนา แต่ประเทศทีไ่ ม่
ศรัทธาในศาสนา อาชีพจิตแพทย์จะขายดิบขายดี เพราะไม่มศี าสนาเป็ นทีพ่ ง่ึ ก็เลยต้อง
พึง่ จิตแพทย์แทน ก็ตอ้ งเสียเงินเสียทองมาก ชัว่ โมงหนึ่งหลายพันบาท เพือ่ จะได้นอน
แล้วระบาย ความทุกข์ภายในใจให้จติ แพทย์ฟงั จิตแพทย์ฟงั แล้วก็แนะนําให้ทําใจให้
สบาย ถ้านอนไม่หลับก็เอายานอนหลับไปกิน จิตแพทย์สอนในแนวเดียวกันกับ
พระพุทธศาสนา แต่ไม่ลกึ เท่า เขารู้วา่ ความเครียดเกิดจากความอยาก แต่บางทีบางสิง่
บางอย่างเราทําอะไรไม่ได้ ก็ตอ้ งทําใจ ทําใจได้ก็จะสบาย ทําใจยอมรับกับความจริงของ
ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไปเปลีย่ นมา ขึ้นๆ ลงๆ บางวันก็สุข บางวันก็ทกุ ข์ บางวันก็สบาย บางวันก็
เหนื่อย บางวันก็มอี ปุ สรรคมาก บางวันก็ราบรื่น บางวันมีคนครหานินทา บางวันมีคน
สรรเสริญเยินยอ บางวันรายได้มาก บางวันรายได้นอ้ ย เรื่องเหล่านี้เป็ นโลกธรรม ที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ทนั จะได้ไม่หลงยึดติด
โลกธรรม ๘ มีอยู่ ๔ คู่ คือ ๑. การเจริญลาภเสือ่ มลาภ ๒. การเจริญยศเสือ่ มยศ
๓. การสรรเสริญนินทา ๔. ความสุขความทุกข์ เป็ นของคู่กนั มาตลอด เป็ นเหมือน
เหรียญทีม่ ี ๒ ด้าน ถ้าอยากจะได้ดา้ นหนึ่งก็ตอ้ งได้อกี ด้านหนึ่งแถมมาด้วย ถ้าอยากจะ
เจริญลาภก็ตอ้ งมีการเสือ่ มลาภตามมา ถ้าอยากจะเจริญยศก็มกี ารเสือ่ มยศตามมา ถ้า
ต้องการสรรเสริญก็จะต้องมีนินทาตามมา ถ้าต้องการสุขก็จะมีทกุ ข์ตามมา ถ้าไม่มสี ุข ก็
จะไม่มที กุ ข์ตามมา ถ้าไม่มลี าภยศสรรเสริญ ก็จะไม่มกี ารเสือ่ มลาภเสือ่ มยศ ไม่มนี ินทา
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ตามมา คําว่าไม่มหี มายความว่าไม่ยนิ ดี ถ้าไม่ยนิ ดีกบั ความเจริญ ก็จะไม่เดือดร้อนกับ
ความเสือ่ ม ถ้ายินดีก็จะเดือดร้อน เพราะอยากจะให้เจริญอย่างเดียว ไม่อยากจะให้
เสือ่ ม แต่ความจริงของโลกแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ มันเป็ นไปไม่ได้ มันเป็ นธรรมดา
ของสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ะเจริญและเสือ่ มไป เป็ นอนัตตา คือเราไม่สามารถสังให้
่ เจริญอย่างเดียว
ได้ ไม่สามารถป้ องกันไม่ให้เสือ่ มได้ ไม่สามารถยับยัง้ การครหานินทาของผูอ้ น่ื ได้
พวกเราอยู่ในโลกนี้ก็ตอ้ งรู้ทนั พระพุทธเจ้าทรงเป็ นโลกวิทู แปลว่าผู ้รู้ทนั โลกธรรม ๘
ไม่หลงยึดติดกับโลกธรรม ๘ เพียงแต่สมั ผัสรับรู้ แต่ไม่ซมึ ซับเข้าไปในใจ เหมือนหยด
นํา้ บนใบบัว ทีไ่ ม่ซมึ เข้าไปในใบบัว เพราะใบบัวไม่ดูดซับนํา้ ฉันใดจิตของผูท้ ร่ี ู้ทนั โลก
ธรรม ๘ ก็เป็ นเช่นนัน้ ไม่ซมึ ซับ ไม่ดอี กดีใจเวลาเกิดความเจริญ ไม่เสียใจเวลาเกิดการ
เสือ่ มไปเปลีย่ นไป นี่คอื การรักษาจิตใจ ไม่ให้เครียด ไม่ให้ทกุ ข์ ไม่ให้วติ ก ไม่ให้กงั วล
ไม่ให้หวาดกลัว กับความจริงต่างๆทีเ่ กิดขึ้นในโลกนี้ จึงต้องภาวนาเพือ่ สอนจิตให้รู้ทนั
ให้ปล่อยวาง ให้รู้เฉยๆ บางท่านฟังแล้วอาจจะปล่อยวางได้เลย แสดงว่าจิตมีกาํ ลัง
ปล่อยวางได้ คือมีอเุ บกขา มีสมาธิ พอรู้ความจริงว่าโลกธรรม ๘ เป็ นทุกข์ ก็จะปล่อย
วางได้ทนั ที แต่สาํ หรับผู ้ทีฟ่ งั แล้วยังปล่อยวางไม่ได้ ยังวิตกกังวลหวาดกลัวกับความ
เสือ่ ม ของลาภยศสรรเสริญสุข ก็จะต้องภาวนา
การภาวนาก็คอื การดึงใจ ให้ออกจากลาภยศสรรเสริญ ออกจากความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกายนี้เอง ผูท้ จ่ี ะอยู่เหนือโลกธรรม ๘ ได้ ต้องไม่ตดิ กับลาภยศสรรเสริญสุข การจะ
ไม่ตดิ ก็ตอ้ งอยู่ห่างไกลจาก ลาภยศสรรเสริญสุข ต้องไปปลีกวิเวกอยู่ตามสถานทีส่ งบ
สงัด ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ ห่างไกลจากลาภยศสรรเสริญ แล้วก็พยายามสูก้ บั
ความอยาก ทีย่ งั มีอยู่ภายในใจ คือกามฉันทะ ความอยากกลับไปหาลาภยศสรรเสริญ
กลับไปหาแสงสีเสียง หารูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ เป้ าหมายของภาวนาก็คอื การปล่อยวาง
ลาภยศสรรเสริญสุข ถ้าปล่อยได้แล้ว เวลาลาภยศสรรเสริญสุขเสือ่ มหรือเปลีย่ นไป จะ
ไม่เป็ นปัญหา ถ้ายังปล่อยไม่ได้ เวลาเกิดความเสือ่ มขึ้นมา ก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจ
ทุกข์ทรมานใจ นี่คอื วิธีสอนใจให้ฉลาด ให้รู้ทนั โลกธรรม ๘ แล้วก็ปล่อยวาง
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ปล่อยวางด้วยการปฏิบตั ิ ถ้าได้ปฏิบตั แิ ล้ว พอได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ก็จะบรรลุธรรมได้ ดังที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ให้แก่พระปัญจวัคคียใ์ นครัง้ แรก หนึ่งใน
พระปัญจวัคคียก์ ็มดี วงตาเห็นธรรม เห็นความจริงว่า สิง่ ใดมีการเกิดมีการเจริญ สิง่ นัน้
ย่อมมีการดับมีการเสือ่ มไปเป็ นธรรมดา ท่านก็ปล่อยวางได้ทนั ที เพราะจิตใจของท่านมี
อุเบกขาอยู่แล้ว แต่ขาดปัญญาทีจ่ ะสอนจิต ให้รู้วา่ อะไรเป็ นความทุกข์ ต้องปล่อยวาง
พอได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมจากพระพุทธเจ้า ก็ปล่อยวางได้ทนั ที ซึง่ อาจจะเป็ นทีส่ งสัยสําหรับผู ้
ทีย่ งั ไม่มสี มาธิ ว่าทําไมฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมได้เลย ส่วนตัวเราทําไมฟังแล้วไม่บรรลุ
ก็เพราะว่าจิตใจของตนยังไม่มอี เุ บกขาธรรม ยังไม่มคี วามสงบ จึงต้องเจริญสมถภาวนา
คือความสงบก่อน ถ้าสงบแล้วก็จะสามารถใช้ปญั ญาสอนใจได้ นี่คอื ความสําคัญของ
สมถภาวนา
ก่อนจะวิปสั สนาภาวนาได้ คือรู้แจ้งเห็นจริงของสภาวธรรมทัง้ หลาย เช่นโลกธรรม ๘ นี้
ถ้าไม่ได้สมถภาวนาก่อน ไม่ได้สมาธิก่อน จะไม่ได้ผล รู้แต่ปล่อยวางไม่ได้ ยังต้องมีลาภ
ยศสรรเสริญ แล้วก็อาจจะเกิดความหลง คิดว่าตนเองรู้แล้ว เข้าใจแล้ว ทัง้ ทีย่ งั ติดอยู่กบั
ลาภยศสรรเสริญสุข การภาวนาการปฏิบตั เิ พือ่ ดับความทุกข์ จึงต้องสมถภาวนาก่อน
ก่อนทีจ่ ะวิปสั สนาภาวนา ถ้าไม่มสี มถะแล้วไปเจริญวิปสั สนาก็จะเป็ นวิปสั สนู ไป รู้แล้วก็
ปล่อยไม่ได้ ปลงไม่ได้ วางไม่ได้ แล้วก็หลงคิดว่ารู้แล้ว บรรลุแล้ว เข้าใจแล้ว แต่เข้าใจ
ในทางจินตนาการ ไม่ได้เข้าใจทีเ่ กิดจากการอยู่ในเหตุการณ์ แล้วก็ปล่อยวางเหตุการณ์
ต่างๆทีเ่ กิดขึ้น ทัง้ ส่วนทีเ่ จริญและส่วนทีเ่ สือ่ ม
สมัยนี้มกั จะมีคนสอนให้ข ้ามสมาธิกนั ไม่ตอ้ งปฏิบตั สิ มาธิ เพราะเห็นว่าไม่จาํ เป็ น เพราะ
ทําไม่ได้ ยากมาก นัง่ ภาวนาไม่ได้ พอเริ่มนัง่ ก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมา เป็ นเหมือนกับคน
ทีต่ อ้ งกลัน้ หายใจเวลาดํานํา้ เวลาภาวนานี้ก็เหมือนไปดํานํา้ ไม่มอี ากาศหายใจ อากาศ
ของใจก็คอื รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ และความคิดปรุงแต่ง พอต้องยุตกิ ารรับรู้รูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ หยุดคิดปรุงแต่ง ก็เกิดอาการตึงเครียดขึ้นมา ไม่สามารถนัง่ ภาวนาได้
เพราะไม่มเี ครื่องมือ ทีจ่ ะทําให้ใจไม่เครียดกับการนัง่ สมาธิ เครื่องมือทีจ่ ะทําให้ใจไม่
เครียดก็คอื สติน้ ีเอง ถ้าเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ควบคุมความคิดความอยากอยู่เรื่อยๆ ความ
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อยากคิด ความอยากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็จะอ่อนกําลังลงไป ทําให้ความเครียด
เบาลงไป เวลานัง่ สมาธิก็จะไม่เครียดมาก
ก่อนทีจ่ ะนัง่ สมาธิทาํ ใจให้สงบได้ ต้องเจริญสติให้ได้ก่อน ลดความอยากในรูปเสียงกลิน่
รส ลดความอยากคิดปรุงแต่ง ให้นอ้ ยลงไป เช่นการบริกรรมพุทโธๆ ถ้าบริกรรมพุทโธ
ได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะไม่คดิ ถึงรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่ปรุงแต่งเรื่องนัน้ เรื่องนี้ พอ
ไม่มคี วามอยากในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่มคี วามอยากคิดปรุงแต่ง ก็จะรู้สกึ เย็น
สบาย ใจจะว่าง ถึงแม้จะไม่น่ิง เวลานัง่ สมาธิก็จะสงบได้อย่างง่ายดาย จะไม่รู้สกึ อึดอัด
จะไม่รู้สกึ เครียด บางคนพอเริ่มนัง่ ปั๊บนี่ ก็เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ข้นึ มาทันที แต่เวลานัง่ ดู
ภาพยนตร์น้ ีนงั ่ ดูได้ทงั้ คืน นัง่ เครื่องบินไปต่างประเทศหลายชัว่ โมงก็นงั ่ ได้ แต่พอนัง่
สมาธิเพียง ๕ นาทีก็นงั ่ ไม่ได้ เพราะใจถูกควบคุมบังคับไม่ให้คดิ นัน่ เอง พอไม่ได้คิด ก็
เหมือนกับคนดํานํา้ ไม่มอี ากาศหายใจ ดําได้เพียงไม่ก่นี าที ก็ตอ้ งโผล่ข้นึ มาหายใจ
แสดงว่าสติไม่มกี าํ ลัง สติจงึ เป็ นธรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุดในการรักษาโรคจิต เป็ นยาขนานแรก
ทีจ่ ะต้องรับประทาน หมอทุกคนต้องให้คนไข้รับประทานยานี้ก่อน ก่อนทีจ่ ะรับประทาน
ยาอืน่ สติเป็ นยาทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ถ้าไม่มสี ติแล้วก็ไม่สามารถใช้ยาชนิดที่ ๒ และที่ ๓ รักษา
โรคได้ เหมือนกับเวลาจะผ่าตัดคนไข้ ต้องดมยาสลบก่อน เวลาผ่าตัดถ้าคนไข้ยังรู้สกึ ตัว
คนไข้จะต้องดิ้น ก็จะไม่สามารถผ่าตัดได้ ฉันใดใจก็เหมือนกัน เวลาจะทําใจให้สงบให้
ฉลาดต้องมีสติก่อน ต้องควบคุมกิเลสตัณหา ทีส่ ร้างความฟุ้งซ่าน ความอึดอัดใจใน
ขณะทีน่ งั ่ สมาธิก่อน
จึงควรเจริญสติอยู่เรื่อยๆ เจริญทัง้ วัน เวลานัง่ ถ้ายังอึดอัดอยู่ ก็ให้ท่องพุทโธๆหรือสวด
มนต์ไปก่อน เพือ่ ผ่อนคลายความอึดอัด ถ้ายังไม่สามารถดูลมหายใจเข้าออก หรือท่อง
พุทโธได้ ก็สวดมนต์ไปสักระยะหนึ่งก่อน สวดในท่านัง่ สมาธิ สวดในใจ นัง่ ขัดสมาธิ
หลับตา เหมือนกับนัง่ สมาธิ แทนทีจ่ ะใช้พทุ โธ ก็ใช้บทสวดมนต์ เป็ นอารมณ์ไปก่อน
สวดไปจนจิตรู้สกึ เย็นสบาย อยากจะหยุดสวด ก็ค่อยมาดูลมหายใจเข้าออกต่อ หรือจะ
ใช้พทุ โธก็ได้ แต่ควรจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่า เอาลมอย่างเดียว หรือเอาพุทโธอ
ย่างเดียว ถ้าใช้พทุ โธควบคู่ไปกับลม ถ้ามีความคิดแทรกเข้ามา จะหยุดความคิดทีแ่ ทรก
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เข้ามาไม่ได้ ถ้าไม่บริกรรมให้เร็วขึ้น ถ้าบริกรรมให้เร็วขึ้น ลมหายใจจะเร็วตามการ
บริกรรมไม่ได้ ก็ตอ้ งทิ้งลมไปก่อน เอาคําบริกรรมอย่างเดียว บริกรรมให้ถข่ี ้นึ เพือ่ กัน
ไม่ให้ความคิดปรุงแต่งแทรกเข้ามา พอไม่มคี วามคิดปรุงแต่ง ก็ดูลมหายใจเข้าออกไป
จนกว่าลมจะหายไป แล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบตามลําดับต่อไป ขณะทีร่ ู้วา่ ลม
หายไปก็ไม่ตอ้ งคว้าหาลม ให้รู้วา่ ไม่มลี ม ให้รู้เฉยๆ สักแต่วา่ รู้ แล้วเดีย๋ วจิตก็จะรวมเข้า
สู่ความสงบ ถ้าใจสงบแล้วจะมีความสุขมาก มากกว่าความสุขทีไ่ ด้จากรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ มากกว่าความสุขทีไ่ ด้จากลาภยศสรรเสริญ พอมีความสุขทีด่ กี ว่าทีเ่ หนือกว่า
ก็จะละความอยากได้ ละความสุขจากลาภยศสรรเสริญ ความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะได้ ละความอยากในกามคือกามตัณหาได้ ละภวตัณหาได้ ละวิภวตัณหาได้
พอละตัณหาทัง้ ๓ ได้ ใจก็จะไม่มคี วามทุกข์อกี ต่อไป มีแต่ความสงบสุขตลอดเวลา
เป็ นอกาลิโก เป็ นปรมังสุขงั นี่คอื ผลทีจ่ ะได้จากการเจริญสติ เจริญสมถภาวนา และ
วิปสั สนาภาวนา
วิปสั สนาก็คอื การสอนใจให้รู้วา่ ไม่มอี ะไรทีจ่ ะดีกว่าความสุขทีไ่ ด้จากความสงบ ให้รู้วา่
ความอยากได้ความสุขอย่างอืน่ จะทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา เพราะเป็ นกามตัณหา เป็ น
ภวตัณหา เป็ นวิภวตัณหา ถ้ามีกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาขึ้นมาเมือ่ ไหร่ ใจก็จะ
ทุกข์ข้นึ มาเมือ่ นัน้ แต่ถา้ ใจมีวปิ สั สนา สอนให้รู้วา่ สิง่ ต่างๆทีใ่ จอยากได้นนั้ เป็ นทุกข์
มากกว่าเป็ นสุข เพราะไม่เทีย่ ง มีเกิดมีดบั มีเจริญมีเสือ่ ม เช่นลาภยศสรรเสริญ รูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ มีเจริญมีเสือ่ ม เวลาเจริญก็สุขแต่เวลาเสือ่ มก็จะทุกข์ ถ้าไม่อยากจะ
ทุกข์ก็อย่าไปอยากมี อย่าไปอยากได้ลาภยศสรรเสริญรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพราะ
เป็ นอนัตตา ไม่สามารถไปสังให้
่ เจริญอย่างเดียว ไม่อยู่ภายใต้คาํ สังของเรา
่
ถ้าเราเห็น
ด้วยปัญญา ก็จะหยุดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้ นี้คอื หน้าทีข่ องวิปสั สนา ของ
ปัญญา ให้คอยเตือนใจสอนใจว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นอนิ จจังทุกขังอนัตตา
เป็ นทุกข์ในอริยสัจ ๔ ไม่ใช่ทกุ ข์ในขันธ์ คือทุกขเวทนา ไม่เป็ นปัญหาสําหรับใจ ปัญหา
สําหรับใจคือทุกข์ทเ่ี กิดจากสมุทยั คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา ทุกขเวทนาเกิดที่
ร่างกาย มีร่างกายเป็ นทีต่ งั้ เช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา
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ทุกขเวทนาเป็ นหนึ่งในขันธ์ ๕ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ถา้ ไปอยากให้
หายไป เป็ นสภาวธรรม ถ้ามีวปิ สั สนาญาณ มีปญั ญา จะไม่เดือดร้อน เพราะจะปล่อยวาง
คือจะรู้เฉยๆ จะไม่มคี วามอยากคือวิภวตัณหา อยากให้ความเจ็บหายไป ทุกขังใน
อนิจจังทุกขังอนัตตานี้ หมายถึงทุกข์ในอริยสัจ ๔ ทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยาก ๓ ประการ
คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา ทุกข์น้ เี ราดับได้ พระพุทธเจ้าทรงดับมาแล้ว พระ
อรหันต์ทงั้ หลายดับมาแล้ว เพราะละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้แล้ว แต่
ทุกขเวทนานี้ท่านดับไม่ได้ เวลาร่างกายของท่านเจ็บไข้ได้ป่วย จิตของท่านก็ตอ้ งสัมผัส
รับรู้กบั ทุกขเวทนา เหมือนกับพวกเรานี่แหละ ไม่ต่างกัน ต่างกันตรงทีใ่ จของท่านไม่
ทรมานไม่ทกุ ข์ เพราะไม่มวี ภิ วตัณหา ไม่มคี วามอยากให้ความเจ็บหายไป หรืออยากจะ
หนีจากความเจ็บไป ใจรู้เฉยๆ สักแต่วา่ รู้ เป็ นอุเบกขา ปล่อยวาง รับรู้แล้วปล่อยวาง นี่
คือแนวของการปฏิบตั ิ เพือ่ ทําให้จติ ใจไม่หวันไหว
่
กับเหตุการณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึ้น จะเกิด
ขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นกับสิง่ อืน่ หรือผูอ้ น่ื
จะไม่เป็ นปัญหากับผูท้ ม่ี สี มถะและวิปสั สนา
ภาวนา
จะมีสมถะและวิปสั สนาภาวนาได้ ก็ตอ้ งมีสติก่อน จะเจริญสติได้ก็ตอ้ งปลีกวิเวก สงบ
กายและวาจา คือมีศีล จะมีศีลได้ก็ตอ้ งสละทรัพย์ต่างๆทีม่ อี ยู่ได้ เพราะถ้ายังยึดติดยัง
อาศัยทรัพย์สมบัตเิ ป็ นเครื่องมือให้ความสุข ก็จะไม่มเี วลาไปปลีกวิเวก ไปเจริญสติ ไป
รักษาศีล จึงต้องเริ่มต้นทีก่ ารให้ทาน สละทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองทีม่ อี ยู่ไปก่อน ถ้า
จะเก็บไว้ก็เพือ่ ดูแลร่างกาย ต้องมีปจั จัย ๔ ไม่วา่ จะเป็ นนักบวชหรือเป็ นฆราวาส นัก
ปฏิบตั นิ ้ มี ที งั้ นักบวชและฆราวาส ถ้าเป็ นฆราวาสก็จะต้องมีทรัพย์บา้ ง มีเพือ่ ซื้อปัจจัย ๔
ไว้ดูแลรักษาร่างกาย ถ้าเป็ นนักบวชก็ไม่ตอ้ งมีทรัพย์เลย เพราะมีผูม้ จี ติ ศรัทธาพร้อมที่
จะสนับสนุนในเรื่องปัจจัย ๔ การให้ทานมีเป้ าหมายเพือ่ ไม่ให้ไปหาทรัพย์ เพือ่ เอามาซื้อ
ความสุข ถ้ายังต้องใช้ทรัพย์ซ้อื ความสุข ก็จะต้องเสียเวลากับการหาทรัพย์ เสียเวลากับ
การใช้ทรัพย์เพือ่ ซื้อความสุข ก็จะไม่มเี วลาไปปลีกวิเวก ไปรักษาศีลไปเจริญสติ เจริญ
สมถะและวิปสั สนาภาวนาตามลําดับต่อไป เป้ าหมายทีแ่ ท้จริงของการให้ทาน ก็เพือ่ หยุด
การใช้เงินซื้อความสุข ทุกครัง้ ทีจ่ ะเอาเงินไปซื้อความสุข ก็เอาไปให้ทานแทน จะได้มเี วลา
ภาวนา จะได้ไม่อยากไปหาเงิน เพราะถ้าได้เงินมาแล้วเอาไปให้คนอืน่ ก็ไม่รู้จะไปหาเงิน
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มาทําไม แต่ถา้ เอาเงินไปซื้อความสุข ก็จะติดกับความสุขทีไ่ ด้จากการใช้เงิน เวลาเงิน
หมดก็ตอ้ งไปหาเงินใหม่ เพือ่ มาซื้อความสุขใหม่ ถ้ามีเงินมากกว่าทีจ่ ะต้องใช้กบั การ
รักษาร่างกาย ก็ควรเอาไปให้คนอืน่ จะตัดความอยากได้เงินทอง จะได้ไม่เสียเวลากับ
การหาเงินหาทอง กับการใช้เงินใช้ทอง จะมีเวลาปลีกวิเวกภาวนา
ความสําคัญของการปฏิบตั นิ ้ ีไม่ได้อยู่ทเ่ี พศอยู่ทว่ี ยั เป็ นหญิงหรือเป็ นชาย เป็ นฆราวาส
หรือเป็ นนักบวช อยู่ทก่ี ารเจริญสติสมาธิและปัญญา ผลคือมรรคผลนิพพานนี้ จะเกิด
จากการเจริญสติสมาธิปญั ญา เกิดจากการเจริญสติ เจริญสมถภาวนาและวิปสั สนา
ภาวนา สมถภาวนาก็คอื สมาธิ วิปสั สนาภาวนาก็คอื ปัญญา นี่คอื ธรรมทีจ่ ะต้องเจริญกัน
ถ้าอยากทีจ่ ะดับความทุกข์ทงั้ หลาย ทีม่ อี ยูใ่ นใจให้หมดไป ต้องดับด้วยตนเอง อัตตาหิ
อัตตโน นาโถ พระพุทธเจ้าดับให้เราไม่ได้ พระสาวกดับให้เราไม่ได้ ญาติสนิทมิตรสหาย
ดับให้เราไม่ได้ งานนี้เป็ นงานเฉพาะตน เป็ นงานทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามลําพัง ถ้าปฏิบตั ิ
จริงๆจะไม่ปฏิบตั กิ บั ใคร ไม่อยู่กบั ใคร จะอยู่คนเดียว ถึงจะได้ผล ถ้าต่างคนต่างมาเกาะ
กัน มาช่วยเหลือกัน ก็จะไม่ได้ช่วยตัวเอง จะไม่ได้เข้าสู่ข ้างใน
ปฏิบตั เิ พือ่ ดึงจิตให้เข้าข้างใน ไม่ให้อยู่ข ้างนอก ด้วยการเจริญสติ ให้เข้าสู่ความสงบ
เพราะความสงบเป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง ไม่ใช่สหธรรมิก ถ้าจะเป็ นทีพ่ ง่ึ ก็เป็ นทีพ่ ง่ึ
ชัว่ คราว เป็ นทีพ่ ง่ึ ทีไ่ ม่สาํ คัญ ไม่มกี ็ได้ ทีพ่ ง่ึ ทีส่ าํ คัญก็คอื ความสงบ ถ้ามีความสงบแล้ว
จะไม่หวันไหวกั
่
บสิง่ ต่างๆ เวลาจิตเข้าสู่ความสงบแล้ว จะไม่รบั รู้รูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ จะไม่รบั รู้ร่างกาย ถ้ารับรู้กจ็ ะไม่มอี ารมณ์กบั รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่มี
อารมณ์กบั ร่างกาย ร่างกายจะเป็ นอย่างไรก็รบั ได้ จะเจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ก็รบั ได้ ต้อง
เข้าข้างในถึงจะมีสรณะมีทพ่ี ง่ึ มีพลังทีจ่ ะต่อสูก้ บั ภัยต่างๆ ก็คอื กิเลสตัณหานี้เอง ภัยที่
แท้จริงของใจไม่ใช่พายุ ไม่ใช่วนั สิ้นโลก ไม่ใช่สนึ ามิ ไม่ใช่แผ่นดินไหว ภัยทีแ่ ท้จริงของ
ใจ ก็คอื กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา สิ่งอืน่ ไม่สามารถทําลายใจได้ ไม่สามารถทําให้
ใจทุกข์ได้ วันสิ้นโลกไม่สามารถทําให้ใจทุกข์ได้ พายุไต้ฝ่ นุ สึนามิ แผ่นดินไหว ไม่
สามารถทําลายใจได้ ไม่ทาํ ให้ใจหวันไหวได้
่
แต่สง่ิ ทีท่ าํ ให้ใจหวันไหว
่
ทําให้ทกุ ข์ได้ก็คอื
กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี้เอง ภัยแบบนี้ไม่มใี ครป้ องกันให้เราได้ ต้องป้ องกัน
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ด้วยตัวเราเอง เพราะภัยเหล่านี้เราเป็ นผูผ้ ลิตขึ้นมาเอง ด้วยความอยากคือกามตัณหา
ภวตัณหาและวิภวตัณหานี้เอง ไม่มใี ครดับภัยของเราได้ นอกจากตัวเราเอง เราต้องดับ
กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาให้ได้
ถ้าไม่มกี ามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้ว ก็จะไม่มคี วามทุกข์ใจอีกต่อไป นี่แหละคือ
ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ก็คอื พระอริยสัจ ๔ ทีไ่ ม่มใี ครรู้มาก่อน ไม่รู้วา่ วิธีปฏิบตั ิ
กับอริยสัจ ๔ นี้ตอ้ งปฏิบตั อิ ย่างไร พระพุทธเจ้าทรงเป็ นพระองค์เดียวทีร่ ู้ ทรงตรัสว่า
ทุกข์ทท่ี รงต้องศึกษา ต้องรู้วา่ อยู่ทไ่ี หน พระองค์ได้ศึกษาแล้วได้รู้แล้วว่าอยู่ทใ่ี จ สมุทยั
ต้นเหตุของความทุกข์ ทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์น้ ี ก็รู้แล้วว่าต้องละ และละได้แล้ว นิ โรธคือ
ความดับทุกข์ ทีจ่ ะต้องทําให้แจ้งก็ทรงทําให้แจ้งแล้ว มรรคทีเ่ ป็ นเครื่องมือสําหรับใช้ใน
การดับทุกข์ คือสติสมาธิปญั ญา ก็ทรงได้เจริญอย่างเต็มทีแ่ ล้ว พอได้เจริญมรรคอย่าง
เต็มทีแ่ ล้ว ก็จะมีพลังทีจ่ ะละตัณหาทีเ่ ป็ นสมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์ใจได้ นี่แหละคือ
กิจของพุทธศาสนิกชน คือกิจในอริยสัจ ๔ นี้เอง ต้องรู้วา่ ความทุกข์อยู่ในใจเรา ความ
ทุกข์ความไม่สบายใจนี้อยู่ในใจ เกิดจากความอยาก การจะทําให้ทกุ ข์ในใจดับไปได้ ก็
ต้องละความอยากด้วยสติสมาธิและปัญญา ไม่ใช่ดบั ด้วยการไปหาลาภยศสรรเสริญ ไป
หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมา ดังทีค่ นในโลกนี้ทาํ กัน เวลาไม่สบายใจก็ออกไปใช้
เงินกัน ไปเทีย่ วกัน ความทุกข์ใจก็หายไปชัว่ คราว พอกลับมาบ้าน ความทุกข์ใจก็หวน
กลับคืนมาใหม่ ถ้ายังมีความอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้อยู่
วิธีดบั ความทุกข์ทแ่ี ท้จริง ต้องดับด้วยธรรม ด้วยมรรค มรรคที่มีองค์ ๘ องค์ทส่ี าํ คัญก็
คือสติสมาธิและปัญญา สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ส่วนสัมมาปัญญาก็คอื สัมมาทิฐกิ บั
สัมมาสังกัปโปนี่เอง เป็ นองค์ประกอบของปัญญา สัมมาทิฐคิ อื ความเห็นชอบ สัมมาสัง
กัปโปก็คอื ความคิดชอบ คิดให้ตรงกับความจริง เห็นให้ตรงกับความจริง เห็นว่าทุกข์อยู่
ทีใ่ จไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย เห็นว่าทุกข์จะดับได้ตอ้ งดับด้วยมรรค นี่คอื สัมมาทิฐิ สังขาร
ความคิดปรุงแต่งก็จะต้องหยุดคิดในเรื่องของความอยาก ไม่คดิ ไปในทางความอยาก
ต้องคิดไปในทางไม่อยาก ไม่อยากมีรูปเสียงกลิน่ รส ไม่อยากมีอยากเป็ น ไม่อยากไม่มี
ไม่เป็ น ถ้ามีปญั ญาก็จะคิดอย่างนัน้ ทุกข์ก็จะดับเพราะละสมุทยั ได้ นี่แหละคือกิจของ
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พุทธศาสนิกชนทีแ่ ท้จริง การภาวนาหรือการปฏิบตั กิ ็เพือ่ ให้เห็นอริยสัจ ๔ นี้ ไม่ได้ให้
เห็นนางฟ้ าเทวดา เห็นนรกสวรรค์ เห็นภพชาติทผ่ี ่านมา เห็นอดีตเห็นอนาคต เพราะเห็น
แล้วไม่ดบั ความทุกข์ภายในใจ ไม่ทาํ ให้เกิดปัญญา ความฉลาด ทีจ่ ะรู้ทนั ความทุกข์
รู้ทนั โลก ต้องรู้ทอ่ี ริยสัจ ๔ นี้
เวลาภาวนาแล้วเห็นอะไรอย่าไปตื่นเต้นดีใจ อย่าไปหลง อย่าไปอยากรู้อยากเห็นแบบนัน้
สิง่ ทีเ่ ราต้องการเวลาทําสมถภาวนา ก็คอื ความสงบความว่าง ถ้ามีอะไรมาปรากฏให้เห็น
อย่าตามรู้ ให้กลับมาทีก่ ารภาวนาต่อ ถ้าใช้พทุ โธก็พทุ โธต่อ ถ้าดูลมก็ดูลมต่อ อย่าตาม
ถ้ารู้ก็ให้รู้แล้วปล่อยวาง ให้พจิ ารณาด้วยปัญญา ว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่เป็ นทาง
สู่การดับทุกข์ ถ้าปล่อยวางแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ ถ้าไม่ได้ศึกษามาก่อน พอได้
ยินได้ฟงั ว่าเห็นนัน่ เห็นนี่ ก็อยากจะเห็นเหมือนเขา พอไม่เห็นก็คดิ ว่าภาวนาไม่เป็ น ความ
จริงการภาวนานี้ บางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็น ส่วนใหญ่จะไม่เห็นกัน พวกทีเ่ ห็นก็จะเป็ น
โทษมากกว่าเป็ นประโยชน์ ถ้าไม่เห็นถือว่าดีแล้ว ถ้าเห็นก็ตอ้ งระมัดระวัง ถ้าเห็นสิง่ ทีน่ ่า
กลัวก็จะไม่กล้าภาวนา สิง่ ทีเ่ ห็นนี้มที งั้ ทีน่ ่ารักและน่ากลัว ไปสังให้
่ แสดงสิง่ ทีน่ ่ารักอย่าง
เดียวไม่ได้ เป็ นอนัตตา ถ้าเห็นก็อย่าตามไป ต้องกลับมาภาวนาต่อ แล้วสิง่ ทีเ่ ห็นก็จะ
หายไปเอง
สิง่ ทีต่ อ้ งการให้เห็นก็คอื ทุกข์ สมุทยั นิ โรธ มรรค เห็นว่าตอนนี้เรายังมีทกุ ข์อยู่หรือ
เปล่า มีสมุทยั อยู่หรือเปล่า มีนิโรธหรือเปล่า มีมรรคมากน้อยเพียงไร ให้ดูตรงนี้ ถ้า
มรรคยังมีนอ้ ย ก็ยงั มีทกุ ข์อยู่ ก็ตอ้ งเจริญมรรคต่อไป เจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญ
ปัญญาต่อไป จนกว่าจะไม่มที กุ ข์หลงเหลืออยู่ในใจ ไม่มสี มุทยั ความอยากหลงเหลืออยู่
ในใจ มีแต่นิโรธตลอดเวลา ตอนนัน้ ก็จะรู้วา่ กิจของเราได้เสร็จสิ้นแล้ว ไม่ตอ้ งไปถาม
ใคร แม้แต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข ้างหน้า ก็ไม่ตอ้ งไปถามว่ากิจของข้าพเจ้าเสร็จหรือยัง
อันนี้เป็ นสันทิฏฐิโก ไม่ตอ้ งถามใครทัง้ นัน้ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วไม่สงสัย แต่ถา้ เห็นอย่างอืน่
ต้องสงสัยแน่นอน เพราะไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะตัดสินความจริง สิง่ ทีจ่ ะตัดสินว่าจริงหรือไม่
จริง ก็อยู่ทพ่ี ระอริยสัจ ๔ นี่เอง อยู่ทว่ี า่ ทุกข์หรือนิโรธ ถ้ายังทุกข์อยู่นิโรธก็ยงั ไม่เต็มที่
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ถ้านิโรธเต็มทีแ่ ล้วจะไม่มที กุ ข์หลงเหลืออยู่เลย จะไม่มตี ณั หาความอยากหลงเหลืออยู่
เลย
ขอให้พวกเราจงทําความเข้าใจให้ถูกต้อง เวลาภาวนาจะได้ไม่หลงทาง ถ้าเข้าถึงหลัก
อริยสัจ ๔ แล้ว จะปฏิบตั เิ องได้ ไม่ตอ้ งมีครูบาอาจารย์ก็ได้ แต่ถา้ มีก็ดเี พราะจะไปได้เร็ว
กว่า ถ้าไม่มกี ็สามารถไปเองได้ ผูท้ เ่ี ห็นอริยสัจ ๔ ก็คอื พระโสดาบันขึ้นไปนี่เอง เห็นจาก
การปฏิบตั ิ ไม่ใช่เห็นจากการอ่านหนังสือ ไม่ได้เห็นจากการจินตนาการ แต่เห็นจากความ
จริง เห็นจากความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นในขณะนัน้ และดับลงไปด้วยกําลังของสติปญั ญา ต้อง
เห็นแบบนัน้ ถึงจะเห็นธรรมจริงๆ ไม่ใช่อ่านหนังสือไปแล้วก็จนิ ตนาการไป ว่าทุกข์เกิด
จากความอยาก พอหยุดความอยากความทุกข์ก็หายไป ตอนนี้ไม่มคี วามทุกข์แล้ว อย่าง
นี้ยงั ไม่ได้เจอของจริง ต้องเจอตอนทีจ่ ะตายแล้วยังอยากทีจ่ ะอยู่ต่อ ตอนนัน้ จะทุกข์มาก
เวลาทีจ่ ะตายแล้วยังมีความอยากจะอยู่ต่อ แต่พอปลงได้วา่ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ร่างกายเกิดมาแล้วต้องตาย ตายก็ตาย ยอมตาย พอยอมตายปั๊บความอยากไม่ตายก็
หายไป พอความอยากไม่ตายหายไป ความทุกข์ในใจก็หายไป ใจก็เย็นสงบ ตายอย่างสุข
อย่างสบายไม่เดือดร้อน จะต้องเห็นอย่างนี้ เห็นจากการปฏิบตั ิ ไม่ได้เห็นจากการ
จินตนาการ ขอให้พวกเราทุ่มเทเวลา ทีม่ เี หลือน้อยลงไปทุกวันนี้ ให้กบั การภาวนา ได้
เทีย่ วมามากแล้ว ทําบุญให้ทานมามากแล้ว ควรทําแบบใหญ่ๆหนเดียวเลย ไม่ตอ้ งแบ่ง
ไว้ทําทีละนิดทีละหน่อย กฐินบ้าง ผ้าป่ าบ้าง ทําทีเดียวให้หมดไปเลย จะได้ไปภาวนาได้
ถาม การพิจารณาว่าเป็ นปัญญาหรือเป็ นสัญญานี้ ถ้าเป็ นปัญญาจริงจะชัดเจนเลยใช่
ไหม จะไม่มขี ้อสงสัย ใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่ เช่นการเลิกสูบบุหรี่ ถ้าเลิกสูบบุหรี่ได้จริง จะไม่หงุดหงิด ถ้ายังหงุดหงิดยัง
อยากสูบบุหรี่อยู่ ก็แสดงว่ายังละกามตัณหาไม่ได้
ถาม มันชัดเจนของมัน
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ตอบ ชัดเจน กินเหล้าก็เหมือนกัน ถ้าเลิกได้จริงๆ ใครจะเอาเหล้ามาตัง้ ราคาขวดละ
แสนก็จะไม่แตะ จะเลิกได้ก็ตอ้ งเห็นว่าการอยากจะดืม่ เหล้าเป็ นทุกข์ เป็ น
กามตัณหา
ถาม เวลาเจอเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นปัจจุบนั ทันด่วน เช่นเดินไปเตะอะไรเปรี้ยงเดียว ขาเจ็บ
ปั๊บ ข้อธรรมก็จะขึ้นมาว่า เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ตอบ ใจก็จะไม่เจ็บ เจ็บแต่ร่างกาย
ถาม ปัญญาจะเกิดขึ้นมาทันทีเลย ว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ตอบ ถ้าพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาอริยสัจ ๔ ก็จะเห็นว่าทุกข์ใจเกิดจาก
ความอยากไม่เจ็บ ความอยากให้หายเจ็บทันที เจ็บแล้วจะไปทุกข์ทาํ ไม เจ็บแล้ว
ก็รบั รู้ แล้วก็อยู่กบั เจ็บไป เดีย๋ วก็หายเอง เราสังไม่
่ ได้ ความเจ็บของร่างกายเป็ น
อนัตตา
ถาม บางทีขม่ เอาไว้ เพือ่ วางเฉย
ตอบ การใช้พทุ โธๆข่มไว้ เป็ นการใช้สติ ถ้าเข้าสมาธิเข้าฌานไป เพือ่ ไม่รบั รู้ความเจ็บ
ของร่างกาย ก็เป็ นสมาธิ ถ้าใช้ปญั ญาก็ไม่ตอ้ งข่ม ไม่ตอ้ งเข้าไปในสมาธิ
ถาม ปัญญาขึ้นมาอัตโนมัตเิ ลย
ตอบ ถ้าสอนให้จติ คิดไปในทางนี้ ก็จะคิดไปในทางนี้ ก็จะปล่อยวาง จะรู้วา่ จัดการ
ทุกขเวทนาไม่ได้ จะเกิดจะดับเป็ นเรื่องของทุกขเวทนา แต่เราดับทุกข์ใจได้ทนั ที
ถ้าไม่ไปอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป ถ้าทุกขเวทนายังอยู่ก็อยู่กบั มันไป เช่นเป็ น
ไข้หวัดจะไม่หายทันที ต้อง ๔ – ๕ วันถึงจะหาย ใจไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั ไข้หวัด ใจ
เป็ นปกติเหมือนกับตอนทีย่ งั ไม่ได้เป็ นไข้หวัด ไม่ตอ้ งกินยาก็ได้ เดีย๋ วก็หายเอง
ความปวดส่วนใหญ่จะปวดทีใ่ จ
เพราะอยากจะให้ความเจ็บความปวดของ
ร่างกายหายไป ยิง่ ทําให้รู้สกึ ว่าปวดมากขึ้น ถ้าใจเฉยๆ ก็จะไม่ปวดมาก ปวด
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เพียงเสี้ยวเดียว ความปวดทางร่างกายเป็ นเสี้ยวเดียว ความปวดของทางใจเป็ น
๙ เสี้ยว ถ้าไม่ปวดทางใจไม่ตอ้ งกินยาก็ได้ เพราะมีธรรมโอสถ การภาวนาเป็ น
การใช้ธรรมโอสถดับความทุกข์ใจ เวลาพระอาพาธไม่ตอ้ งหาหมอ ไม่ตอ้ งเข้า
โรงพยาบาล ถ้าเป็ นโรคทีห่ ายเอง พอร่างกายสร้างภูมติ า้ นทานได้ โรคก็จะหาย
แต่ตอ้ งใช้เวลาหน่อย ก่อนทีร่ ่างกายจะสร้างภูมติ า้ นทานขึ้นมาได้ ช่วงนัน้ ก็จะเจ็บ
ทางร่างกายไป แต่ก็จะเจ็บเพียงเสี้ยวเดียว อีก ๙ เสี้ยวไม่เจ็บ ถ้าไม่มธี รรมโอสถ
ก็จะเจ็บทัง้ ๑๐ เสี้ยว ถ้ากินยาก็ลดความเจ็บทางร่างกายไปเสี้ยวหนึ่ง แต่ความ
เจ็บทางใจก็ยงั อยู่อกี ๙ เสี้ยว คนทีก่ นิ ยาก็จะเจ็บมากกว่าคนทีม่ ธี รรมโอสถ
ธรรมโอสถเป็ นยาทีว่ เิ ศษทีส่ ุด ธรรมโอสถก็คอื สมถะและวิปสั สนาภาวนานี่เอง
ถ้าภาวนาเป็ นแล้ว เรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่เป็ นปัญหา
ถาม ก็ตอ้ งดูเป็ นเรื่องๆไป ไม่ปล่อยปละละเลย
ตอบ โรคไหนรักษาได้ก็รกั ษาไป ถ้ารักษาไม่หายก็อย่าดันทุรงั รักษา อย่างหลวงปู่ชาที่
นอนป่ วยอยู่ไม่รู้ก่ปี ี อย่าไปดันทุรงั รักษา ต้องให้หลวงตาเป็ นคนไปสังให้
่ ถอด
สายต่างๆออก ไม่มใี ครกล้าถอด กลัวบาปกัน ท่านบอกว่าร่างกายตอนนี้เหมือน
กองไฟ อาหารและยาทีเ่ ติมเข้าไปในร่างกายเป็ นเหมือนเชื้อไฟ ถ้าเติมอาหารเติม
ยาเข้าไป ไฟก็จะลุกอยู่เรื่อยๆ ทุกขเวทนาในร่างกายจะไม่ดบั ถ้าไม่เติมเชื้อไฟ
พอเชื้อเก่าหมดแล้วทุกขเวทนาก็จะดับ เพราะร่างกายหยุดทํางาน
ถาม กรณีของหลวงพ่อชานี้ ชัดเจนอยู่แล้ว การไปถอดออกก็คงไม่มปี ญั หาอะไรกับ
องค์ท่าน แต่ถา้ ผู ้ป่ วยเป็ นคนธรรมดาไม่มธี รรมะ แล้วญาติพน่ี อ้ งจะไปถอดสาย
ออกนี้ เป็ นบาปกรรมไหมครับ
ตอบ ไม่เป็ น เราไม่ได้เอามีดไปแทงเขา ไม่ได้ไปบีบคอเขาไม่ให้เขาหายใจ เราเพียงแต่
ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเท่านัน้ เอง
ถาม เหมือนการถอดสายออกนี้ ปล่อยให้เป็ นตามธรรมชาติไป
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ตอบ ให้อยู่ตามธรรมชาติ อยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ไป
ถาม ส่วนใหญ่คนทัวไปจะกลั
่
วว่า การเอาออกนี้เป็ นการฆ่าผูน้ นั้
ตอบ เป็ นการยุตกิ ารส่งความช่วยเหลือ ก็ทาํ ให้เขาตายได้ แต่ไม่ได้ไปฆ่าเขา เพียงแต่
ยุตกิ ารช่วยเหลือ เพราะช่วยไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เป็ นโทษกับเขาเสียเปล่าๆ
แทนทีเ่ ขาจะได้ไป ไม่ตอ้ งอยู่แบกธาตุขนั ธ์ทเ่ี ป็ นเหมือนกองไฟ ก็ปล่อยให้กองไฟ
นัน้ ดับไป
ถาม คนทีต่ ดั สินใจอย่างนี้ได้ ต้องเข้าใจหลักธรรมพอสมควร ถึงจะทําได้ ไม่อย่างนัน้
จะไม่กล้าทํา
ตอบ ก็อย่าเข้าโรงพยาบาลก็แล้วกัน สังไว้ก่
่ อน เดีย๋ วนี้ทาํ พินยั กรรมสังไว้ได้
่ แล้วไม่ใช่
หรือ สังว่่ าไม่ตอ้ งรักษาหรือรักษาตามสภาพไป เพือ่ ป้ องกันหมอ ถ้าไม่สงไว้ก่
ั ่ อน
พอหมอไม่รกั ษาก็จะโดนข้อหาไร้ความเมตตา
ถาม ส่วนใหญ่ญาติพน่ี อ้ งจะทนไม่ได้ ทีจ่ ะไม่รกั ษา
ตอบ รักษาจนถึงขีดทีร่ กั ษาไม่ได้ เข้าใจไหม ถ้ารักษาไม่ได้แล้ว หมอทําอะไรไม่ได้แล้ว
ก็หยุดรักษา
ถาม มีกรณีเยอะแยะทีเ่ ป็ นเจ้าชายเจ้าหญิงนิทรา
ช่วยเหลืออยู่

แล้วญาติพน่ี อ้ งก็ยงั ให้ความ

ตอบ อย่างนี้ไม่เหมือนกับอีกกรณีหนึ่ง ทีเ่ จ้าตัวอยากจะตาย แล้วบอกให้ฉีดสารพิษ
อย่างนี้บาป แต่ถ ้าเจ้าตัวบอกให้หยุดรักษา อย่างนี้ไม่บาป แต่ถา้ อยากจะตาย
แล้วบอกให้หมอช่วยฉีดสารพิษให้ อย่างนี้บาป เป็ นการฆ่าตัวตาย
ถาม สมมุตวิ า่ คนป่ วยอยากจะตาย บอกให้หมอฉีดให้ เขาผิดใช่ไหมคะ ในกรณีน้ ี
หมอมีส่วนรับกรรมหรือเปล่าคะ
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ตอบ มีส่วน เพราะเป็ นผูท้ าํ ให้เขาตาย เป็ นผูร้ บั คําสัง่
ถาม แต่เข้าใจว่าทางจรรยาบรรณแพทย์คงทําไม่ได้
ตอบ ทางศีลธรรมถือว่า ทําเองก็ดี สังให้
่ คนอืน่ ทําก็ดี ก็ผดิ ทัง้ นัน้ คนทําก็ผดิ คนสังก็
่
ผิด
ถาม ตอนนี้กลัวเรื่องจรรยาบรรณแพทย์ ก็เลยมีเครื่องให้คนไข้ทําเอง คนทีท่ าํ เครื่องก็
มีส่วนผิด
ตอบ ถ้าทําให้ตายไม่วา่ จะทําด้วยวิธีใดก็ตาม ก็ผดิ ทัง้ นัน้ แต่ถา้ ปล่อยให้ตายเอง อย่าง
นี้ไม่ผดิ ทําให้ตายกับปล่อยให้ตายนี้ไม่เหมือนกัน ถ้าปล่อยไม่บาป ถ้าทําให้เขา
ตายก็บาป ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของเราเองหรือของคนอืน่ ก็บาปเหมือนกัน
ถาม เมือ่ เช้ามีคนบอกว่ามีปญั หาอยากจะถาม
ตอบ เราก็บอกเขาไปว่า คําตอบอยู่ท่ี อนิ จจังทุกขังอนัตตา ถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ก็จะไม่มคี าํ ถาม คําตอบของทุกคําถามอยู่ทอ่ี นิจจังทุกขังอนัตตา เป็ นคําตอบที่
แท้จริง เวลาไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะสงสัยว่า ทําไมเป็ นอย่างนัน้ ทําไม
เป็ นอย่างนี้ ถ้าเห็น สัพเพ ธัมมา อนัตตา ทุกอย่างเป็ นไปตามเรื่องของมัน เราไป
ห้ามมันไม่ได้ ไปเปลีย่ นแปลงมันไม่ได้ ก็จะได้คาํ ตอบ ถ้าเห็นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา ก็จะไม่มคี าํ ถาม ไม่รู้จะถามอะไร ถ้าถามทําไมก็แสดงว่าโง่ ทําไมต้อง
ทําไม เพราะมันเป็ นอย่างนี้ เวลาคนตายทําไมต้องถามว่า ทําไมต้องตายด้วย
ทําไมต้องเกิดกับเขา ทําไมไม่เกิดกับคนนัน้ คนนี้ ทําไมต้องทําไมด้วย ก็มนั เป็ น
อย่างนี้ นี่แหละคือธรรมะ ต้องเห็นว่ามันเป็ นอย่างนี้
ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย ทีม่ ที งั้ ทางด้านบวกและลบ คือกรรมและบุญ ที่
จะช่วยเสริมให้เจริญหรือเสือ่ ม อีกส่วนหนึ่งก็เป็ นเรื่องของธรรมชาติ ทีม่ เี จริญมีเสือ่ ม
เป็ นธรรมดา ทีเ่ ราทําอะไรไม่ได้ บุญหรือกรรมเป็ นสิง่ ทีเ่ ราทํามาแล้วในอดีต การเจริญ
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หรือเสือ่ มของธรรมชาติก็เป็ นเรื่องของธรรมชาติ สิง่ ทีเ่ ราทําได้ก็คอื ทําใจให้เป็ นอุเบกขา
ปล่อยวาง จะปล่อยวางได้ก็ตอ้ งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นว่าเป็ นอย่างนี้ ถ้าไม่
อยากจะเจอก็อย่ามาเกิด อย่าอยากได้สง่ิ ทีเ่ ป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา เวลาอยากได้ไม่คดิ
กันเลยว่าได้แล้วต้องเสียไป พอเสียแล้วก็ถามว่าทําไมต้องเสีย ทุกอย่างทีเ่ ราได้มาเรา
ต้องเสียไปหมด ได้ร่างกายนี้มาเดีย๋ วก็ตอ้ งเสียมันไป ได้ลาภยศสรรเสริญสุขมา เราก็
ต้องเสียมันไปหมด สิง่ ทีเ่ ราไม่เสียเรากลับไม่เอากัน คือความสงบ
ความสงบสุขเป็ นของเรา อยู่กบั เราไปตลอด อกาลิโก ความสงบทีเ่ กิดจากการภาวนาทํา
ใจให้สงบ ทีเ่ กิดจากการปล่อยวางด้วยปัญญา เป็ นสมบัตขิ องเรา ทีจ่ ะไม่มวี นั จากเราไป
อยู่กบั เราไปตลอด ไม่มรี ่างกาย เราก็ไม่เดือดร้อน เราก็ยงั มีความสุขนี้อยู่ ความสุขที่
พระพุทธเจ้า พระสาวก ครูบาอาจารย์ทงั้ หลายมีกนั อยู่ ถึงแม้เวลาจะผ่านมาแล้วตัง้ สอง
พันห้าร้อยกว่าปี ความสุขในพระทัยของพระพุทธเจ้า ทีเ่ ป็ นปรมังสุขงั นี้ก็ยงั อยู่ ความสุข
ของครูบาอาจารย์ทท่ี ่านจากพวกเราไปแล้ว ก็ยงั อยู่ในใจของท่าน ไม่มวี นั เสือ่ ม ไม่มวี นั
หาย ไม่มวี นั หมดไป เพราะไม่ได้เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ความสุขนี้แหละเป็ นสมบัตทิ ่ี
แท้จริง ทีเ่ ราสามารถครอบครองได้ ถ้าปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
คือทําทาน
รักษาศีล เจริญสติสมาธิและปัญญา เป็ นวิธที จ่ี ะทําให้ได้สมบัตอิ นั วิเศษนี้
อยู่แค่เอื้อมมือนี้เองนะ อยู่ทว่ี ริ ิยะคือความเพียร หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดว้ ยความ
เพียร ต้องมีความเพียรถึงจะเกิดสติ ถึงจะเกิดสมาธิและเกิดปัญญา ต้องเพียรเจริญสติ
ครู บาอาจารย์ภาวนาในตอนต้น ท่านก็พทุ โธทัง้ วัน จนพุทโธกับใจแนบติดกันเลย ตอน
นัน้ ก็จะเกิดสัมปชัญญะขึ้นมา มีความรู้สกึ ตัวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่เผลอ ไม่ลอยไปที่
นัน่ ทีน่ ่ี อยู่ในปัจจุบนั พออยู่ในปัจจุบนั แล้ว เวลานัง่ สมาธิก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบ จะ
พบกับปรมังสุขงั ชัว่ คราว พอออกจากสมาธิมา ถ้าต้องการรักษาปรมังสุขงั นี้ ก็ตอ้ งใช้
ปัญญาหยุดตัณหาความอยาก ทีไ่ ม่ตายจากความสงบของสมาธิ จะตายได้ก็ตอ้ งตาย
ด้วยการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ความสงบนี้แหละเป็ นสมบัตขิ องเรา ไม่มใี ครจะแย่ง
จากเราไปได้ ไม่วา่ เป็ นหรือตาย จะอยู่กบั เราไปตลอด
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พวกเราควรเปลีย่ นทิศทางของการหาทรัพย์ได้แล้ว อย่าไปหาทรัพย์ภายนอก ควรหันเข้า
มาหาทรัพย์ภายใน ด้วยการสละทรัพย์ภายนอก อย่าใช้ทรัพย์ภายนอกเป็ นสรณะเป็ นที่
พึง่ ให้ใช้ทรัพย์ภายในเป็ นทีพ่ ง่ึ เพราะเป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ก็
คือปรมังสุขงั นี้ บรมสุขที่ เกิดจากการภาวนา จากการสละทรัพย์ทงั้ หมดไป สละทรัพย์
ภายนอกเพือ่ จะได้เข้าหาทรัพย์ภายใน รักพีเ่ สียดายน้องไม่ได้ จะเอาทัง้ ทรัพย์ภายนอก
และทรัพย์ภายในไม่ได้ เหมือนจะเอานํา้ ร้อนกับนํา้ เย็นไม่ได้ ถ้าเอามาปนกัน ก็จะไม่รอ้ น
ไม่เย็น ถ้าต้องการความสุขเย็นก็ตอ้ งเข้าข้างใน ถ้าต้องการความสุขร้อนก็ตอ้ งอยู่ข ้าง
นอก ความสุขร้อนก็คอื ความสุขทีม่ คี วามทุกข์ ความสุขเย็นก็คอื ความสุขทีไ่ ม่มคี วาม
ทุกข์ ต้องเข้าข้างใน ต้องสละทรัพย์ภายนอก ให้เข้ามาบวช มารักษาศีล มาภาวนา มา
ปฏิบตั ธิ รรม แล้วความสงบภายในก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับ ตามกําลังของความเพียร
ตามกําลังของสติของสมาธิของปัญญา
ขัน้ สมาธิก็เข้าสู่ขนั้ อัปปนา สงบได้นาน จิตจะมีกาํ ลังมาก ทีจ่ ะสนับสนุนในการเจริญ
ปัญญา พอออกทางปัญญาก็มอี ยู่ ๔ ขัน้ คือ ๑. ขัน้ โสดาบัน ๒. ขัน้ สกิทาคามี ๓. ขัน้
อนาคามี ๔. ขัน้ อรหันต์ ก็ตอ้ งใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็ นเครื่องมือ พิจารณาขันธ์ ๕ รู ป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ว่าเป็ นอนัตตาเป็ นอนิจจังเป็ นทุกขัง ถ้าเห็นก็จะละ
สักกายทิฐไิ ด้ ละความหลงทีเ่ ห็นว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็ นตัวเราของเรา จะให้
ความสุขกับเรา จะอยู่กบั เรา จะเป็ นตามทีเ่ ราต้องการ มันเป็ นไปไม่ได้ มันเปลีย่ นไป
เปลีย่ นมา มีเกิดมีดบั มีสุขมีทกุ ข์ เช่นทุกขเวทนาสุขเวทนา จะให้สุขอย่างเดียวไม่ได้
ต้องรับได้ทงั้ สุขทัง้ ทุกข์ ถึงจะเรียกว่าปล่อยวาง ถ้าอยากให้มนั เป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้
แสดงว่ายังปล่อยวางไม่ได้ พอร้อนหน่อยก็เปิ ดแอร์ อย่างนี้แสดงว่าปล่อยวางทุกขเวทนา
ไม่ได้ ร้อนก็อยู่กบั มันไป หนาวก็อยู่กบั มันไป ถ้ามีผา้ ห่มก็ห่มไป ทีต่ อ้ งห่มก็เพือ่ รักษา
ร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าห่มเพือ่ ให้มคี วามสุข ไม่ใช่เหตุผล เหตุผลทีต่ อ้ งรักษา
ร่างกายก็เพือ่ เอาร่างกายมาปฏิบตั ธิ รรม พอสําเร็จแล้วจะห่มหรือไม่ห่มก็ได้ ถ้ายังไม่
เสร็จงานก็ตอ้ งดูแลรักษาร่างกายไปก่อน แต่ไม่ได้ทาํ เพือ่ ความสุขทางร่างกาย ทําเพือ่
ความสุขทางจิตใจ
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ขอให้พวกเราปลุกระดมความเพียรขึ้นมา นี่คอื งานของเรา งานอืน่ ไม่ใช่งานของเรา อย่า
ไปเสียเวลา เวลาของเรามีนอ้ ยลงไปทุกวัน ควรรีบเอาเวลาทีม่ คี ่านี้ มาตักตวงประโยชน์
สุขทีแ่ ท้จริง คือความสุขภายในให้ได้เถิด ถ้าได้แล้วก็จะสบาย ไม่ตอ้ งทําอะไรอีกต่อไป
ถ้าทํางานภายนอกนี้ทาํ ไปจนวันตายก็ไม่มวี นั สิ้นสุด จะมีงานใหม่ให้ทาํ อยู่เรื่อยๆ จะไม่มี
อะไรติดเนื้อติดตัวไป เวลาตายจากโลกนี้ไป ผลงานข้างนอกนี้เอาไปไม่ได้เลย แต่ผลงาน
ข้างในนี้เอาไปได้หมด ทัง้ ผลและเหตุ เหตุก็คอื มรรค คือทานศีลสติสมาธิปญั ญา เอาติด
ตัวไปใช้งานต่อได้เลย ไปเกิดข้างหน้าเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือทํางานต่อได้เลย ผลก็
คือความสงบความร่มเย็นเป็ นสุข ก็ตดิ ไปกับเรา ได้มากได้นอ้ ยก็ไปกับเรา ลาภยศ
สรรเสริญ ความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รสนี้ ไม่ได้ไปกับเราเลย จะหลงหาสิง่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นของ
เราไปทําไม หาสิง่ ทีเ่ ป็ นของเราสิ สิง่ ทีเ่ ราเอาไปกับเราได้ ทีเ่ ราพึง่ ได้อย่างแท้จริง ก็คอื
มรรคทีม่ อี งค์ ๘ นี้เอง เจริญมรรคให้มาก แล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็ นผลทีต่ ามมา
ต่อไป
ถาม โยมทําสมาธิสลับกับการเดินจงกรม เดินจงกรมก็ดูเท้ากระทบพื้น ขณะทีเ่ ดิน
แล้วหยุดจะก้าวเดินต่อไป ก็เกิดว่าขาข้างหนึ่งเบาเหมือนสําลีเลย แล้วขยับจะเดิน
อีกข้าง แต่มนั ยกไม่ได้ มันหนักแบบหลายสิบกิโล ขาสองขาหนักไม่เท่ากัน ยก
ไม่ได้โยมก็เอ๊ะ พอเอ๊ะมันก็หาย แล้วก็เดินได้ต่อไปไม่มอี ะไรเกิดขึ้น อันนี้มนั เป็ น
การสอนให้เห็นธาตุหรือเปล่าคะ
ตอบ เป็ นสิง่ ทีป่ รากฏให้รู้แล้วก็ดบั ไป
ถาม พระอาจารย์วา่ จะต้องเห็นกายเป็ นธาตุดว้ ย โยมก็ไม่แน่ใจว่ามันแสดงให้ดูหรือ
เปล่า เพราะว่าโยมไม่ได้ใช้คาํ พูดพิจารณาร่างกายว่าเป็ นอะไร ไม่ได้พูดนะคะ
ตอบ เราเห็นว่าเป็ นธาตุหรือเปล่าล่ะ ก็อยู่ทเ่ี รา ไปถามคนอืน่ ได้อย่างไร ร่างกายมัน
เป็ นธาตุอยู่แล้ว เราจะเห็นว่ามันเป็ นหรือเปล่าล่ะ
ถาม บางคนเขาบอกว่า มันเป็ นลูกเล่นของการทําความสงบ
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ตอบ มันก็อาจจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาให้เห็นได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราต้องเห็นก็คอื เห็นอนิจจัง
เห็นอนัตตา อนัตตาก็เห็นว่าเป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ตวั เราของเรา เห็น
อนิจจังก็เห็นว่ามันต้องตาย
ถาม แล้วการทีเ่ รารู้วา่ กําลังจะคิด แล้วก็มลี มดันขึ้นมา พอสติรู้ทนั มันก็ดบั ลงไป ถ้า
ไม่ทนั มันก็จะผ่านสมอง แล้วจะปรุงเป็ นรูปภาพเป็ นสีอะไรอย่างนี้ แต่ไม่ได้
ตลอดนะเจ้าคะ อย่างนี้เป็ นการเรียนรู้ตามความเป็ นจริงหรือเปล่าเจ้าคะ
ตอบ ความจริงแบบนี้ รู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ให้รู้วา่ มันเกิดมันดับไป จะเป็ น
ประโยชน์กว่า ให้รู้วา่ ไปจัดการกับมันไม่ได้ ให้รู้ทนั แล้วก็ปล่อยวาง ให้รู้วา่ เป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าไปยึดติดไปอยากจะรู้วา่ เป็ นอะไร ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา
ถาม มันดิ้นรนเจ้าค่ะ อยากหาคําตอบ
ตอบ คําตอบก็คอื อนิจจังทุกขังอนัตตา รู้แล้วก็ปล่อยวาง
ถาม มันกลัวผิดนะคะ
ตอบ ปัญหาของเรา คือเราไม่รู้เฉยๆ รู้แล้วก็อยากจะไปรู้วา่ เขาเป็ นอะไร มาจากไหน
ชื่ออะไร ไปรู้ทาํ ไม เขาจะชื่ออะไร พ่อแม่ของเขาเป็ นใคร ไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่อง
ของเราก็คอื เราทุกข์กบั เขาหรือเปล่า ปัญหาของเราอยู่ตรงนัน้ เราปล่อยวางเขาได้
หรือเปล่า
โยม มันก็ปล่อยได้บางครัง้ อยู่ทก่ี าํ ลังของสมาธิ
ตอบ ต้องรู้แล้วปล่อยวาง รู้แล้วเฉย มันเป็ นอดีตไปแล้ว พอรู้ป ั๊บมันก็เป็ นอดีตไปแล้ว
นี่เรายังแบกมันมาถึงวันนี้ ถ้ามีปญั ญามันก็จะหายไปจากใจแล้ว นี่ยงั คิดถึงมัน
อยู่ ยังแบกมันอยู่ ความจริงมันเป็ นอดีตแล้ว มันผ่านไปแล้ว ท่านสอนให้ลมื
อดีต อนาคตก็ยงั มาไม่ถงึ ให้อยู่ในปัจจุบนั แสดงว่าไม่มสี ติ ใจถึงไปอดีตไป
อนาคต ไม่อยู่ในปัจจุบนั การเจริญสติก็เพือ่ ให้ใจอยู่ในปัจจุบนั ถ้าอยู่ในปัจจุบนั
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ก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดดับ เกิดดับ ผ่านไปแล้ว เช่นคําพูดนี้ พูดปั๊บก็ผ่านไปแล้ว
ถ้าไม่มสี ติ ไม่อยู่ในปัจจุบนั ก็จะไปดึงเอาคําพูดทีเ่ ป็ นอดีตแล้ว กลับมาให้อยู่ใน
ปัจจุบนั ต่อ อย่างนี้เรียกว่าอุปาทาน ไม่ปล่อยวาง ไม่ปล่อยให้ทกุ อย่างผ่านไป
ความจริงทุกอย่างไหลเหมือนกระแสนํา้ เวลาเรานัง่ อยู่ท่านํา้ นี้ เราจะเห็นเรือไหล
ลอยไป แต่ถา้ มีอปุ าทาน เวลาเห็นเรือทีเ่ ราชอบ ก็จะดึงกลับมา ทัง้ ๆทีค่ วามจริง
มันไม่กลับมาแล้ว มันไปแล้ว ถ้าอยู่ในปัจจุบนั ได้ ไม่วา่ อะไรจะเกิดจะดับ จะไม่
เป็ นปัญหา พวกเราชอบดึงอดีตกลับมาเรื่อย อดีตอันแสนหวานผ่านไปแล้ว ก็ดงึ
กลับมา คิดถึงมันอยู่เรื่อยๆ พวกเราถึงทุกข์กนั เพราะมีอปุ าทานมีความอยาก
ไม่ปล่อยวางเหตุการณ์ทไ่ี ม่น่งิ ทีไ่ หลเหมือนภาพยนตร์ ควรดูเหตุการณ์เหมือนดู
ภาพยนตร์
ถาม ยังทําไม่ได้
ตอบ จิตยังไม่น่ิง ดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบนั ไม่ได้ ยังวิง่ ไปหาอนาคตไปหาอดีตอยู่
ความคิดปรุงแต่งเป็ นตัวทีพ่ าไปหาอดีตไปหาอนาคต ต้องใช้พทุ โธดึงเอาไว้ ถ้า
สติมกี าํ ลัง ไม่ตอ้ งใช้พทุ โธก็ได้ ถ้าให้รู้เฉยๆได้ รู้วา่ ทุกอย่างกําลังเกิดกําลังดับ
เสียงทีเ่ ราพูดตอนนี้มนั เกิดแล้วมันก็ดบั ไป ใครพูดอะไรก็ผ่านไปแล้ว ใครชมก็
ผ่านไปแล้ว ใครด่าก็ผ่านไปแล้ว แต่เราชอบเอากลับมาฟังใหม่ เขาด่าตัง้ แต่เมือ่
เช้านี้ ตอนนี้ก็ยงั คิดถึงคําด่าอยู่ มันผ่านไปแล้ว มันหมดไปแล้ว ใจเราต้องปล่อย
วาง ไม่ไปหาอดีต ไม่ไปหาอนาคต
ถาม พูดถึงการวางนี้ เคยหลับแล้วมีสติไปเห็นความคิดในขณะหลับ แล้วอยู่ๆมี
ความรู้สกึ ว่าเหมือนอยู่ในอากาศ ไม่ได้เป็ นตัว เป็ นความรู้สกึ แล้วก็มคี วามสุข
มาก ตื่นขึ้นมาก็นงั ่ ยิ้ม ยึดอีกแล้วเจ้าค่ะ
ตอบ มันผ่านไปแล้ว
ถาม มันชอบยึด อะไรนิดๆหน่อยๆ ก็มคี วามสุข
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ตอบ จิตเราสามารถผลิตความสุขได้ ผลิตความทุกข์ได้ บางทีก็เกิดจากตัวเรา ไป
กระตุน้ ให้ผลิตขึ้นมา คือความอยาก ก็จะผลิตความทุกข์ข้นึ มา ถ้าปล่อยวางก็จะ
ผลิตความสบายใจขึ้นมา ส่วนใหญ่จะผลิตความทุกข์กนั เพราะอยากกัน ถ้า
ปล่อยวางก็จะผลิตความสุข
ถาม พระปัจเจกพุทธเจ้านี้สามารถเกิดได้ หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไหมครับ
ตอบ พระปัจเจกพุทธเจ้าจะปรากฏในช่วงทีไ่ ม่มพี ระพุทธศาสนา เพราะต้องตรัสรู้เอง
พบพระอริยสัจ ๔ เอง ถ้ามีพระพุทธศาสนาก็ไม่ตอ้ งค้นหาเอง เช่นพระอรหันต
สาวก ไม่ได้คน้ พบพระอริยสัจ ๔ เอง
ถาม เช่นในปัจจุบนั ก็จะไม่มี
ตอบ ถ้าอยู่ในประเทศทีไ่ ม่มพี ระพุทธศาสนา ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนเลย
แล้วค้นพบพระอริยสัจ ๔ เอง ก็จะเป็ นพระพุทธเจ้าได้
ถาม คืออาจเกิดได้
ตอบ ได้ แต่โอกาสทีจ่ ะมีพระพุทธเจ้า ๒ องค์ มาปรากฏในเวลาใกล้กัน นี้ จะยากมาก
หรือเป็ นไปไม่ได้เลย เพราะการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็ยากสุดๆแล้ว
ถาม ถ้าอยากเปิ ดตูเ้ ย็นกินขนมอย่างนี้ ถ้าเราสามารถเบรกตัวเองได้ ไปเรื่อยๆ อย่างนี้
จะเป็ นการ
ตอบ ตัดกําลังของกิเลสลงไป จะตัดได้อย่างถาวร ก็ตอ้ งเห็นว่าเป็ นความทุกข์ เวลา
เปิ ดตูเ้ ย็นนี้ ไม่ใช่สุข แต่เป็ นทุกข์ เพราะเหมือนไปเอายาเสพติดมาเสพ ทีเ่ ราไม่
เสพยาเสพติดเพราะอะไร เพราะรู้วา่ มันทุกข์มากกว่าสุข ต้องเห็นว่ารู ปเสียงกลิน่
รสนี้ เป็ นยาเสพติด
ถาม เราก็ตดั ใจ ไม่เปิ ดตูเ้ ย็น
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ตอบ ให้ภรรยาจัดอาหารให้กนิ ก็แล้วกัน กินตามเวลาเหมือนกินยา ระหว่างมื้อก็ไม่กนิ
อะไร ไม่ดม่ื อะไรนอกจากนํา้ เปล่า ถึงจะตัดกามตัณหาได้
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กัณฑ์ท่ี ๔๕๑

ร่างกายเป็ นของไม่เที่ยง
๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

ปี น้ เี ป็ นปี ๒๕๕๖ พวกเรามาเริ่มฟังธรรมในปี ๒๕๔๘ เกือบจะครบ ๘ ปี แล้ว เดือน
มิถนุ าฯก็จะครบ ๘ ปี ยังไม่มใี ครรายงานว่าเรียนจบเลย ยังไม่มใี ครได้รบั ปริญญากัน
เลย ต้องพูดให้คดิ บ้าง เพราะเวลามีแต่เดินไปข้างหน้า มีแต่จะน้อยลงไปเรื่อยๆ ชีวติ
ของพวกเราจะสัน้ ลงไปเรื่อยๆ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆ ว่าร่างกาย
ของพวกเราเป็ นของไม่เที่ยง มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตายเป็ นธรรมดา จงยังประโยชน์ของ
ตนและของผูอ้ น่ื ให้ถงึ พร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด นี่เป็ นพระปัจฉิมโอวาทของ
พระพุทธเจ้า ทีท่ รงตรัสไว้ ก่อนทีจ่ ะเสด็จดับขันธปรินิพพานไป ทรงมีความห่วงใยพวก
เราเป็ นอย่างมาก ทีอ่ าจจะไม่ค่อยได้คดิ ถึงความจริงข้อนี้ ความจริงทีว่ า่ ชีวติ ของพวกเรา
นี้ ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน จะหมดไปได้ในวันใดวันหนึ่ง และจะต้องหมดไปอย่างแน่นอน
เพียงแต่วา่ จะช้าหรือเร็วเท่านัน้ จึงไม่ควรตัง้ อยู่ในความประมาท ไม่ควรคิดว่าจะอยูไ่ ป
นานๆ เพราะไม่รู้วา่ จะอยู่ไปได้นานสักเท่าไหร่ จึงควรคิดตรงกันข้าม ควรคิดว่าอาจจะ
อยู่ไปไม่นาน จะได้ถอื ว่าไม่ประมาท ถ้าคิดว่าจะอยู่นานก็ถอื ว่าประมาท ถ้าคิดว่าอาจจะ
ไปวันนี้หรือพรุ่งนี้ จะได้รีบจัดการกับสิง่ ทีค่ วรจะจัดการ รีบจัดลําดับความสําคัญของสิง่
ต่างๆ ว่าสิง่ ไหนสําคัญ สิง่ ไหนไม่สาํ คัญ ไม่มอี ะไรทีจ่ ะสําคัญกว่าการปฏิบตั ธิ รรม
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์กบั ตนก่อน ให้ตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิดก่อน แล้วค่อยทําประโยชน์ให้แก่ผูอ้ น่ื ต่อไป ถ้ามัวแต่ไปทําประโยชน์ให้แก่
ผูอ้ น่ื ไม่ทาํ ประโยชน์ให้กบั ตน ตนจะไม่ได้รบั ประโยชน์อะไร ประโยชน์ของตนจึงต้องมา
ก่อน ประโยชน์ของตนก็คอื ประโยชน์ของใจนี่เอง ต้องมาก่อนประโยชน์ของร่างกายและ
ของกิเลสตัณหา
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ร่างกายเป็ นเครื่องมือทีจ่ ะทําประโยชน์ให้กบั ใจก็ได้ ให้กบั กิเลสตัณหาก็ได้ ถ้าเอาร่างกาย
มาทําประโยชน์ให้กบั กิเลสตัณหา ก็จะสร้างความทุกข์ให้มเี พิม่ มากขึ้นไป ไม่ได้ทาํ ให้
ความทุกข์ภายในใจลดน้อยลงไปหรือหมดไป แต่ถา้ เอาร่างกายมาทําประโยชน์ให้กบั ใจ
ด้วยการทําทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนา ก็จะทําประโยชน์ให้กบั ใจได้อย่าง
เต็มที่ ในเวลาไม่ก่ปี ี ถา้ ตัง้ ใจทําจริงๆ พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองไว้แล้วว่า ผูใ้ ดปฏิบตั ิ
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนได้
่
ไม่เกิน ๗ ปี ก็จะสําเร็จ ได้บรรลุธรรม มีผูป้ ฏิบตั ติ าม
พระพุทธเจ้ามาเป็ นจํานวนมาก ทีไ่ ด้สาํ เร็จประโยชน์ภายในเวลาทีไ่ ด้ทรงกล่าวไว้ ถ้าไม่
บรรลุธรรมภายใน ๗ ปี ก็ตอ้ งบรรลุภายในชาติน้ อี ย่างแน่นอน นี้คอื เรื่องทีค่ วรให้
ความสําคัญอย่างยิง่ คือการทําประโยชน์ให้แก่ใจก่อน ส่วนประโยชน์ของกิเลสตัณหานัน้
เป็ นประโยชน์ปลอม ไม่เป็ นประโยชน์กบั ใจเลย เป็ นการเพิม่ ความทุกข์ให้มมี ากขึ้น
ภายในใจ ถ้ายังแสวงหาประโยชน์ ทางลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
อยู่ ก็แสดงว่ากําลังทําประโยชน์ให้กบั กิเลสตัณหา กําลังทําโทษใจ เพิม่ ความทุกข์ภายใน
ใจ เพิม่ การเวียนว่ายตายเกิดให้มมี ากขึ้นไป นี่คอื เรื่องของพวกเรา อยู่ตรงนี้
การกระทําของพวกเราก็แบ่งเป็ น ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ ก็ทาํ ให้ร่างกาย ทีจ่ าํ เป็ นจะต้องดูแล
เพราะร่างกายเป็ นเครื่องมือ ทีเ่ ราใช้ทาํ ประโยชน์ ให้กบั ใจหรือให้กบั กิเลสตัณหา ส่วนที่
๒ ก็ทาํ ให้กบั กิเลสตัณหา ส่วนที่ ๓ ก็ทาํ ให้กับใจ ถ้าได้ศึกษาพระธรรมคําสอนแล้ว ก็จะ
รู้วา่ ควรทําเพียง ๒ ส่วน คือทําให้ร่างกายและทําให้ใจ ไม่ควรทําให้กเิ ลสตัณหา ไม่ควร
แสวงหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ควรแสวงหาความดับทุกข์
ใจ ด้วยการทําทาน รักษาศีล ด้วยการภาวนา ส่วนการดูแลร่างกาย ก็ดูตามอัตภาพ ตาม
ความจําเป็ น ด้วยความมักน้อยสันโดษ ไม่ควรเสียเวลาดูแลร่างกายแบบหรู หรา เกิน
เหตุเกินผล ร่างกายต้องการเพียงปัจจัย ๔ ทีไ่ ม่ตอ้ งวิเศษหรูหราแต่อย่างใด ให้ทาํ หน้าที่
ดูแลรักษาร่างกาย ให้อยู่อย่างปกติสุขก็พอแล้ว วิถชี วี ติ ของพระพุทธเจ้าทีท่ รงดําเนินนี้
เป็ นแบบฉบับ เป็ นตัวอย่าง ของการดูแลร่างกายแบบพอดี แบบเรียบง่าย แบบมักน้อย
สันโดษ
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ทรงหาอาหารด้วยการบิณฑบาต ได้มากน้อยก็ทรงเสวยเพียงมื้อเดียว อาหารทีเ่ หลือก็
ทรงสละไป ไม่ทรงเก็บเอาไว้ ทีอ่ ยู่อาศัยก็ทรงประทับในป่ าในเขาเป็ นหลัก อยู่ตามโคน
ไม้ ตามเพิง ตามถํา้ ตามเงื้อมผา ตามเรือนร้าง นี้คอื ทีอ่ ยู่อาศัยของพระพุทธเจ้าและของ
พระอรหันต์ เครื่องนุ่งห่มก็ทรงใช้ผา้ บังสุกลุ ผ้าทีถ่ ูกทิ้งไว้ในป่ าช้า ผ้าทีใ่ ช้ห่อศพ หรือผ้า
ทีท่ ้งิ ไว้ตามกองขยะ ไม่มใี ครต้องการแล้ว ทรงเก็บผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยมารวบรวมเอาไว้
พอได้จาํ นวนพอกับการเย็บให้เป็ นผืน ก็ทรงเย็บ เสร็จแล้วก็ยอ้ มด้วยนํา้ ทีต่ ม้ กับแก่นไม้
เช่นแก่นขนุน นี่คอื เครื่องนุ่งห่มของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ในยุคบุกเบิก ในยุคที่
ไม่ได้ทรงสอนให้ญาติโยมถวายผ้ากฐิน ต้องใช้ผา้ ป่ าทีเ่ รียกว่าผ้าบังสุกลุ ผ้าป่ าก็คอื ผ้าที่
ได้จากป่ าช้า ส่วนยารักษาโรค ก็รกั ษาด้วยสมุนไพร หรือดืม่ ยาดองนํา้ มูตร ก็พอทีจ่ ะ
ดูแลรักษาร่างกาย ให้อยู่ไปจนถึงเวลาอันควร
นี่คอื วิถชี วี ติ ของผูท้ ต่ี อ้ งการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ผูท้ ต่ี อ้ งการดับทุกข์ทม่ี อี ยู่
ภายในใจ ถ้ามัวแต่ไปวุน่ วายกับการแสวงหาทีอ่ ยู่อาศัย เสื้อผ้าอาภรณ์ อาหาร ยารักษา
โรคอันประณีตอันหรูหรา ก็จะเสียเวลาอันมีค่าไป เพราะจะต้องใช้เวลามาก เวลาทีจ่ ะเอา
มาใช้กบั การปฏิบตั จิ ะมีนอ้ ย แทนทีจ่ ะเอื้อประโยชน์ส่งเสริมการปฏิบตั ิ กลับเป็ น
อุปสรรคของการปฏิบตั ิ ขอให้พวกเราพิจารณาดู ว่าการอยู่การรับประทานของพวกเรานี้
อยู่แบบไหน อยู่แบบพระพุทธเจ้า อยู่แบบพระอรหันตสาวก หรืออยู่แบบมหาเศรษฐี อยู่
แบบราชามหากษัตริย ์ ถ้าอยู่แบบมหาเศรษฐี อยู่แบบราชามหากษัตริย ์ ก็อยู่เพือ่ กิเลส
ตัณหานี้เอง เป็ นการทําประโยชน์ ๒ ส่วนไปพร้อมๆกันคือ ทําประโยชน์ให้กบั ร่างกาย
และทําประโยชน์ให้กบั กิเลสตัณหาควบคู่กนั ไป เช่นบ้าน ก็ตอ้ งใหญ่โตมโหฬาร ราคา
เป็ น ๑๐ เป็ น ๑๐๐ ล้าน เสื้อผ้าอาภรณ์ก็ตอ้ งประดับเพชรประดับพลอย ต้องออกแบบ
จากนักออกแบบมีช่อื เสียง ตัดชุดละหมืน่ ชุดละแสน อาหารก็ตอ้ งอาหารทีว่ เิ ศษ อาหารที่
ขายในร้านอาหารทีม่ ชี ่อื เสียง มีราคาแพงๆ ยารักษาโรคก็ตอ้ งรักษาด้วยยาทีม่ รี าคาแพงๆ
รักษาตามโรงพยาบาล ทีม่ รี าคาแพงๆ
ถ้าอยู่แบบนี้ก็จะต้องเสียเวลากับการหาเงินหาทอง เพือ่ มาใช้จ่ายกับการเลี้ยงดูร่างกาย
จะต้องยุง่ กับการหาเงินหาทอง จนไม่มเี วลาทีจ่ ะมาทําประโยชน์ให้กบั ใจ เพราะทานก็ไม่
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อยากจะทํา เพราะจะต้องทุ่มรายได้ทงั้ หมดทีไ่ ด้มา ไปกับการดูแลรักษาร่างกายแบบ
หรู หรานัน่ เอง นอกจากดูแลร่างกายแล้ว ถ้ามีเงินเหลือก็เอาไปดูแลกิเลสตัณหาต่อ ไปซื้อ
ของฟุ่มเฟื อยต่างๆ เสื้อผ้าอาภรณ์มพี อใช้แล้วก็ยงั ไม่หยุดซื้อ ได้รบั ประทานอาหารอัน
เลิศหรูแล้วก็ยงั ไม่พอ ต้องหาความสุขจากสิง่ อืน่ ต่อ ต้องหาความสุขจากรูปเสียง ไปดูไป
ฟังการแสดงต่างๆ ไปท่องเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ อย่างนี้เป็ นการกระทําเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์กบั กิเลสตัณหา แล้วก็จะเกิดความทุกข์เกิดโทษกับจิตใจ เพราะกิเลสตัณหา
เป็ นเหมือนเชื้อโรคของใจ ถ้าร่างกายได้รบั การส่งเสริม ให้มเี ชื้อโรคมากขึ้น โรคภัยไข้เจ็บ
ในร่างกายก็ตอ้ งมีมากขึ้นไป ตามกําลังของเชื้อโรค ฉันใด ความทุกข์ใจก็เช่นเดียวกัน
จะมีมากมีนอ้ ย ก็อยู่ทป่ี ริมาณหรือกําลังของกิเลสตัณหานัน้ เอง ถ้ากิเลสตัณหามีกาํ ลัง
มาก มีปริมาณมาก ความทุกข์ภายในใจก็จะมีมาก ถ้ากิเลสตัณหามีปริมาณน้อย ความ
ทุกข์ภายในใจก็จะมีนอ้ ย นี่คอื งานทีพ่ วกเราทํากันตัง้ แต่เกิดมาจนถึงวันตาย
ลองทบทวนดูวา่ ทํางานส่วนไหนมากกว่ากัน ทําทานรักษาศีลภาวนา หรือแสวงหาลาภยศ
สรรเสริญ แสวงหาความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รส แสวงหาการอยู่แบบหรูหราแบบแพงๆ
กําลังทําแบบไหนกัน ถ้าต้องการบรรลุมรรคผลนิพพาน อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายบรรลุกนั
ก็ตอ้ งดูเหตุทท่ี าํ ให้เกิดขึ้นมา เหตุก็คอื วิถชี วี ติ ที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินมา ทีพ่ ระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ดาํ เนินตาม ก็คอื อยู่แบบ
เรียบง่าย อยู่แบบสมถะ อยู่แบบมักน้อยสันโดษ พอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย
อาหารจะราคาเป็ นหมืน่ หรือราคา ๑๐๐ บาท ก็ทาํ หน้าทีเ่ หมือนกัน คือทําให้ร่างกายอยู่
ต่อไปได้ ระงับความหิวภายในร่างกายให้หายไป ให้อยู่อย่างสุขสบาย เช่นเดียวกับเสื้อผ้า
อาภรณ์ จะเป็ นเสื้อทีต่ ดั มาจากผ้าขี้ร้ วิ หรือตัดจากผ้าอันประณีต ประดับเพชรประดับ
พลอย ก็เป็ นเพียงเสื้อผ้าอาภรณ์ ไว้ปกปิ ดร่างกายเท่านัน้ เอง ทําหน้าทีไ่ ด้เท่ากัน คน
ฉลาดจึงไม่เสียเวลา กับการดูแลร่างกายมากเกินเหตุเกินผล จะดูแลตามความจําเป็ น
ตามความต้องการของร่างกาย ถึงเรียกว่าเป็ นคนฉลาด คนทีด่ ูแลร่างกายแบบเกินเหตุ
เกินผลนี้ เรียกว่าเป็ นคนโง่ ไม่ฉลาด ไม่รู้จกั ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
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การจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ก็ตอ้ งใช้กบั การดับความทุกข์ภายในใจ ใช้กบั
การให้ทาน รักษาศีล ภาวนา ถ้ามีความสามารถมากหรือมีบญ
ุ มาก สามารถหาทรัพย์
หรือมีทรัพย์มากเกินความจําเป็ น ก็อย่าเอาไปใช้กบั การเลี้ยงดูกเิ ลสตัณหา ให้เอามาใช้
เพือ่ ดับความทุกข์ภายในใจ ด้วยการทําทาน ทําให้เต็มทีไ่ ปเลย ทําอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ทรงกระทํา พระพุทธเจ้าทรงสละพระราชสมบัติ นี่เรียกว่าทําทานอย่างเต็มที่ ตอนทีท่ รง
ออกจากพระราชวัง ไม่มสี มบัตติ ดิ ตามพระองค์ไปแม้แต่ช้นิ เดียว นอกจากเสื้อผ้า
อาภรณ์ทท่ี รงสวมใส่อยู่ ตอนทีอ่ อกไปก็พบกับขอทาน ทีอ่ ยากจะได้เสื้อผ้าอาภรณ์ท่ี
พระองค์สวมใส่ ก็เลยขอแลกเปลีย่ น พระองค์ก็ยนิ ดีสละ ยินดีแลกเปลีย่ น เอาเสื้อผ้า
อาภรณ์ของขอทานมาสวมใส่ สละเสื้อผ้าอาภรณ์ของพระราชโอรสไป นี่แหละคือการ
กระทําทีจ่ ะผลักดันให้ได้ตรัสรู้ เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า การกระทําของขอทาน
เป็ นการกระทําเพือ่ ให้เวียนว่ายตายเกิดต่อไป เพราะการกระทําของขอทานนี้ ทําด้วย
ความโลภ อยากได้ของสวยๆงามๆ เพราะความโง่ ไม่รู้วา่ การกระทําอย่างนัน้ เป็ นการ
ส่งเสริมกิเลสตัณหา เป็ นการส่งเสริมภพชาติให้มมี ากขึ้นไป แต่พระพุทธเจ้าทรงเป็ น
นักปราชญ์เป็ นคนฉลาด ทรงเห็นว่าการสละเสื้อผ้าอาภรณ์อนั สวยงาม เป็ นการตัดภพ
ตัดชาติ ตัดกิเลสตัณหาให้นอ้ ยลงไป ไม่ทรงยึดติดกับของสวยๆงามๆ ของราคาแพงๆ
ทรงใช้ดว้ ยเหตุดว้ ยผล ตามความจําเป็ น ตามความต้องการของร่างกายเท่านัน้
เป็ นการกระทําทีพ่ วกเราควรยึดเป็ นตัวอย่าง พวกเราเป็ นชาวพุทธ มีพทุ ธัง สรณัง คัจฉา
มิ มีสงั ฆัง สรณัง คัจฉามิ แล้วการปฏิบตั ขิ องเรานี้ เป็ นไปตามพระพุทธพระสงฆ์หรือ
เปล่า หรือสวนกัน ปากก็วา่ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ แต่การกระทํา
นี้ เป็ นไปในทางเดียวกับการพูดของเราหรือเปล่า ถ้าเราถือพระพุทธเจ้า ถือพระอริยสงฆ์
สาวกเป็ นสรณะ การกระทําของเราก็ตอ้ งไปในทางเดียวกัน คือทางแห่งความเรียบง่าย
มักน้อยสันโดษ มักน้อยก็คอื เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น ไม่ตอ้ งการมากไปกว่าความจําเป็ น ถ้าไม่ได้
ตามเท่าทีจ่ าํ เป็ น ก็เอาเท่าทีไ่ ด้ คือยินดีตามมีตามเกิด เรียกว่าสันโดษ ถ้าได้นอ้ ยกว่า
ความจําเป็ น ก็ยงั ดีกว่าไม่ได้เลย ให้คดิ อย่างนี้ ถ้าไม่ได้เลยก็แล้วไป ถ้าจะต้องตายไปก็
ตายด้วยการฆ่ากิเลสความมักมาก จะไม่ขาดทุน เพราะความทุกข์ภายในใจจะมีนอ้ ยลง
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ไป แต่ถา้ ตายด้วยความโลภมาก อยากได้มาก จะตายแบบขาดทุน เพราะจะมีความทุกข์
เพิม่ มากขึ้น นี่คอื เรื่องของการปฏิบตั ขิ องพวกเรา ทีค่ วรพิจารณาอยู่เนืองๆ
ควรถามตัวเองว่าวันเวลาผ่านไป ผ่านไป เรากําลังทําอะไรอยู่ เพราะเวลาเป็ นเหมือนงู ที่
ค่อยๆเขมือบเหยือ่ เข้าไปทีละเล็กทีละน้อย
เวลาก็ค่อยๆกลืนกินสรรพสิง่ สรรพสัตว์
ทัง้ หลายไปทีละเล็กทีละน้อย ชีวติ ของเราตอนนี้ก็ถูกเวลาค่อยๆเขมือบไปทีละเล็กทีละ
น้อย ตอนนี้ถงึ ท้องถึงหน้าอกถึงศีรษะหรือถึงทีไ่ หนแล้ว ควรพิจารณาดู อย่าไปคิดว่าเรา
อยู่อย่างยาวนาน ขอให้คดิ ว่าเราได้ไปหาหมอมา แล้วหมอก็บอกว่าเป็ นโรคร้าย มีเวลา
เหลือไม่มากแล้ว รักษาไม่ได้แล้ว นอกจากเตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมทําสิง่ ทีค่ วรจะทํา
ถ้าเป็ นอย่างนัน้ ก็จะทําบุญกัน เวลาเข้าโรงพยาบาลนี้ จะถวายผ้าบังสุกลุ กัน หรือเวลา
ตายไปแล้ว ซึง่ ไม่เกิดประโยชน์กบั ผู ้ตาย ผู ้ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์คอื ผูท้ ท่ี าํ ให้ผู ้ตาย แต่ผูต้ าย
ไม่ได้รบั ประโยชน์ เพราะไม่ได้ทาํ
ประโยชน์จะเกิดกับผูก้ ระทํา ไม่เกิดจากการกระทําของผูอ้ น่ื ถ้าจะได้ก็ได้เพียงบุญอุทศิ
ซึง่ ถ้าเรามีบญ
ุ อยู่แล้ว ก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดี เพราะบุญอุทศิ เป็ นเหมือนเงินทีใ่ ห้ขอทาน
ถ้าเรามีเงินติดตัวไป เราก็จะมีเงินใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ เงินทีอ่ ทุ ศิ ก็จะไม่มคี วามหมายอะไร
เพราะเป็ นจํานวนน้อยมาก นอกจากว่าไม่มเี งินติดตัวไปเลย ต้องไปขอข้าวเขากินเป็ น
เหมือนขอทาน ถ้าอย่างนัน้ บุญอุทศิ ก็จะเป็ นประโยชน์บา้ ง อย่างน้อยก็ช่วยให้มเี งินซื้อ
ข้าวกินไปเป็ นระยะๆ ดังทีห่ ลวงตาสอนอยู่เรื่อยๆว่า ตอนเราตายแล้วอย่ามากุสลาให้เรา
เพราะคําว่ากุสลาก็คอื ความฉลาด ให้สร้างความฉลาดในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ ความฉลาดก็
คือปัญญา การทีจ่ ะเกิดปัญญาได้ ก็ตอ้ งเกิดจากทานศีลภาวนา ต้องทําทานก่อนแล้วก็
รักษาศีล แล้วก็เจริญสมถภาวนา แล้วถึงมาเจริญวิปสั สนาภาวนา ถึงจะได้กศุ ลคือความ
ฉลาด ความฉลาดก็คอื การมีดวงตาเห็นธรรม เห็นอนิ จจังทุกขังอนัตตา เห็นอริยสัจ ๔
เห็นทุกข์สมุทยั นิโรธมรรคภายในใจ ไม่ใช่เห็นภายนอก เช่นเห็นในหนังสือ หรือเห็นจาก
การได้ยนิ ได้ฟงั อย่างทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในขณะนี้ อย่างนี้ยงั ไม่ได้เห็นอย่างแท้จริง จะต้อง
เห็นภายในใจ เห็นเวลาเกิดความทุกข์ใจเศร้าโศกเสียใจ ว่าเกิดจากความอยาก แล้วก็
เห็นการดับของความเศร้าโศกเสียใจด้วยปัญญา ทีเ่ ห็นว่าสิง่ ทีเ่ ราเศร้าโศกเสียใจนี้ เป็ น
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เรื่องธรรมดา ทุกสิง่ ทุกอย่างมีเกิดแล้วต้องมีดบั ไปเป็ นธรรมดา เศร้าโศกเสียใจไปก็ไม่
เกิดประโยชน์อะไร ไม่ทาํ ให้สง่ิ ทีด่ บั ไปกลับคืนมา พอเห็นอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากให้
สิง่ ทีด่ บั ไปกลับมาอีก ความเศร้าโศกเสียใจก็จะหายไป นี่คอื การเห็นธรรม นี่คอื กุสลา
ธัมมา
ทีใ่ ห้ปฏิบตั กิ นั ก็เพือ่ ให้มาถึงจุดนี้ ให้มาเห็นอริยสัจ ๔ เห็นว่าความทุกข์ใจ ความไม่
สบายใจ เกิดจากความอยาก อยากจะให้สง่ิ ทีเ่ กิดแล้วไม่ดบั ซึง่ เป็ นไปไม่ได้ เพราะสิง่ ที่
เกิดแล้วต้องดับไปเป็ นธรรมดา สิง่ ทีเ่ กิดแล้วดับไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ของเรา นี่คอื กุสลา ธัม
มา ต้องทําตอนทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ เช่นตอนนี้พวกเราก็กาํ ลังมาทํา กุสลา ธัมมากัน ใน
เบื้องต้นก็ตอ้ งฟังก่อน เรียกว่าสุตมยปัญญา การฟังธรรมะจะทําให้เกิดปัญญา ความรู้
ความฉลาด เป็ นกุศลอันดับที่ ๑ ทีจ่ ะนําไปสู่กสุ ลาอันดับที่ ๒ และที่ ๓ ต่อไป กุสลา
อันดับที่ ๒ ก็คอื จินตามยปัญญา ก็คอื การพินิจใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างไม่
เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ตวั เราของเรา ต้องปล่อยวาง ไม่ยดึ ติด ต้องไม่อยากให้เขาเป็ น
ตรงกันข้ามกับความเป็ นจริง คือต้องไม่อยากให้เขาเทีย่ ง ไม่อยากให้เขาให้ความสุขกับ
เรา ไม่อยากให้เขาเป็ นของเรา เพราะเป็ นไปไม่ได้ ใคร่ครวญพิจารณาไปเรื่อยๆ เป็ นการ
เตือนใจสอนใจไว้รับกับเหตุการณ์จริงทีจ่ ะเกิดขึ้น เรียกว่าจินตามยปัญญา ปัญญาขัน้ ที่
๑ และ ๒ ยังไม่ใช่กสุ ลาทีแ่ ท้จริง
กุสลาทีแ่ ท้จริงจะเกิดในขณะทีไ่ ด้เผชิญกับความจริง เผชิญกับการดับของสิง่ ทีเ่ ราไม่
ต้องการให้ดบั เกิดความทุกข์ข้นึ มาอย่างรุนแรงภายในจิตใจ แล้วก็ใช้สติปญั ญาทีไ่ ด้ฝึก
ได้ซอ้ มมาจากการได้ยนิ ได้ฟงั และจากการใคร่ครวญพินิจพิจารณาอยู่อย่างเนืองๆนี้ มา
ใช้กบั เหตุการณ์จริง มาสอนใจให้ยอมรับความจริงว่า สิง่ ใดทีเ่ กิดแล้วย่อมมีการดับไป
เป็ นธรรมดา พอใจยอมรับได้แล้วก็จะหยุดความอยาก ทีจ่ ะให้สง่ิ ทีด่ บั ไปนัน้ กลับคืนมา
พอรับความจริงได้ ความเศร้าโศกเสียใจ ความทุกข์ใจทีร่ ุนแรงก็จะหายไป จะรู้ข้นึ มา
ภายในใจว่า รู้แล้วหนอ ฉลาดแล้วหนอ เข้าใจแล้วหนอ ในคําสอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สอน ว่าธรรมทัง้ หลายมีเกิดย่อมมีดบั เป็ นธรรมดา ธรรมทัง้ หลายเป็ นทุกข์ ธรรม
ทัง้ หลายไม่ใช่ตวั เราไม่ใช่ของเรา นี่คอื กุสลา ทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ใิ นขณะทีม่ ชี วี ติ
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อยู่ แต่ก็ตอ้ งเริ่มทีก่ ารให้ทาน ถ้าให้มากก็จะมีเวลาปฏิบตั มิ าก ถ้าให้นอ้ ยก็แสดงว่ายังมี
ความผูกพัน กับการใช้เงินกับการหาเงินอยู่ เวลาทีจ่ ะปฏิบตั กิ ็จะมีไม่มาก ถ้าอยากจะมี
เวลาปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ก็ตอ้ งให้อย่างเต็มที่ ไม่ใช้เงินใช้ทองไม่หาเงินหาทอง หาแต่
ธรรมะเพียงอย่างเดียว นี่คอื การสร้างประโยชน์ให้กบั เรา พอจิตใจหลุดพ้นจากความ
ทุกข์แล้ว ก็สามารถสอนให้คนอืน่ หลุดพ้นตามได้อย่างไม่มจี าํ นวนจํากัด มีเวลาทีจ่ ะเป็ น
ตัวจํากัดว่าจะสอนได้มากน้อยเพียงไร
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนวันละ ๔ รอบ รอบบ่ายก็สอนฆราวาสญาติโยม รอบคํา่ ก็
สอนพระภิกษุสามเณร รอบดึกก็สอนเทวดา ตอนเช้ามืดก่อนทีจ่ ะทรงออกบิณฑบาต ก็
ทรงเล็งญาณดูวา่ จะไปสอนให้กบั ผูใ้ ดเป็ นกรณีพเิ ศษในวันนัน้ นี่คอื การทําหน้าทีท่ าํ
ประโยชน์ให้กบั ผูอ้ น่ื ของพระพุทธเจ้า
หลังจากทีไ่ ด้ทรงทําประโยชน์ของพระองค์ได้
สําเร็จเรียบร้อยไปแล้ว ทรงทําอยู่ถงึ ๔๕ ปี ดว้ ยกัน ประโยชน์ของพระองค์ใช้เวลาเพียง
๖ ปี เพราะฉะนัน้ อย่าหวันไหวเวลาถู
่
กว่าเห็นแก่ตวั เวลาเราออกไปปฏิบตั ิ ไปทํา
ประโยชน์ให้กบั ตัวเรา เพราะหลังจากทีเ่ ราทําประโยชน์ของเราเสร็จแล้ว เราจะทํา
ประโยชน์ให้แก่ผูอ้ น่ื ได้มากกว่า เพราะประโยชน์ทเ่ี ราทําให้กบั ผูอ้ น่ื ในขณะนี้ ไม่ได้เป็ น
ประโยชน์ทแ่ี ท้จริง เป็ นประโยชน์ชวั ่ คราว เช่นช่วยเหลือให้ร่างกายของผูอ้ น่ื ให้อยู่ต่อไป
ไม่ตายไปก่อนเวลาอันสมควร หรือไม่เช่นนัน้ ก็จะไปสร้างโทษให้แก่ผูอ้ น่ื ด้วยการทํา
ประโยชน์ให้แก่กเิ ลสตัณหาของผูอ้ น่ื จึงไม่ได้เป็ นการช่วยเหลืออย่างแท้จริง เพราะไม่ได้
ช่วยทําให้จติ ใจมีความทุกข์นอ้ ยลงไป มีภพชาตินอ้ ยลงไป กลับส่งเสริมให้มภี พชาติเพิม่
มากขึ้นไป
ดังนัน้ ถ้าช่วยเหลือคนนัน้ คนนี้ในตอนนี้ จะไม่ได้ช่วยให้เขาได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ถ้า
ช่วยทางร่างกายก็จะได้ประโยชน์เพียงชัว่ คราว ร่างกายจะได้อยู่รบั ความทุกข์ต่อไปอีก
ถ้าไปช่วยกิเลสตัณหาของเขา ก็ยง่ิ ทําให้เขามีความทุกข์เพิม่ มากขึ้นไปอีก เช่นไม่กล้าทิ้ง
สามี ไม่กล้าทิ้งภรรยา เพราะกลัวเขาจะเหงา อยู่คนเดียวไม่ได้ อย่างนี้เป็ นการช่วยสร้าง
ความทุกข์ให้กบั ใจของเขา ไม่ได้ช่วยให้ทกุ ข์ของเขาน้อยลงไป ถ้าเราจากเขาไปในวันนี้
เขาก็จะต้องทําใจ อยู่คนเดียว ถ้าอยู่คนเดียวได้ ก็จะมีความทุกข์นอ้ ยกว่าเวลาอยู่กบั
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คู่ครอง เพราะว่าเวลามีคู่ครองก็จะเกิดความอยาก เวลาไม่ได้ทาํ ตามความอยาก ก็จะ
เกิดความว้าเหว่เศร้าสร้อยหงอยเหงา เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถา้ ต้องอยู่คนเดียว ก็
ต้องทําใจให้สงบ พอทําใจให้สงบได้ ความเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่ก็จะไม่เกิด การ
จากไปของเรากลับเป็ นประโยชน์กบั เขาเสียอีก ถ้าเขามีปญั ญา คือถ้าสูญเสียคนทีร่ กั ไป
แล้วก็ไม่หาแฟนใหม่ เพราะเห็นโทษของการมีแฟนมีคู่รกั ว่ามีทกุ ข์มากกว่าสุข จะเข็ด
หลาบไม่กล้ามีคนใหม่ แล้วก็จะน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ ทําใจให้สงบ
เจริญอสุภกรรมฐาน เพือ่ ให้เกิดความเบือ่ หน่ายในร่างกาย จะได้ดบั ราคะตัณหา อยู่คน
เดียวได้เป็ นโสดได้ การจากไปของเรานี้ กลับเป็ นการเอื้อประโยชน์ให้กบั เขา เพราะถ้าไม่
จากเขาไป ก็จะไม่มเี หตุให้เขาต้องแก้ปญั หา ดังทีม่ คี าํ พูดว่า ทุกข์บม่ ี ปัญญาบ่เกิด ถ้าไม่
มีความทุกข์ ก็จะไม่ใช้สติปญั ญามาแก้ พอมีความทุกข์ก็จะต้องใช้ปญั ญา เพราะปัญญา
จะเป็ นผูด้ บั ความทุกข์ภายในใจ ปัญญาทีเ่ ห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละ ทีเ่ ห็นว่ามีเกิด
ย่อมมีดบั ไปเป็ นธรรมดา
ถ้าไปยึดไปติดกับสิง่ ทีม่ เี กิดมีดบั ก็จะต้องทุกข์
ให้คดิ อย่างนี้
แล้วก็จะทําแบบ
พระพุทธเจ้าได้ พระพุทธเจ้าทรงคิดอย่างนี้ ทรงคิดว่าตอนทีพ่ ระองค์จากเขาไป จะได้
ทุกข์ใจกัน จะได้ทาํ ใจกัน หลังจากทีพ่ ระองค์ได้บรรลุแล้ว ก็ทรงกลับมาช่วยเหลือเขา
เพือ่ ให้เขาได้รบั ประโยชน์อย่างแท้จริง
มีพระญาติออกบวชตามพระพุทธเจ้าหลาย
พระองค์ ลูกก็ได้บวชเป็ นพระอรหันต์ แม่เลี้ยงก็ได้บวช พ่อก็ได้บรรลุธรรม นี่แหละคือ
การทําประโยชน์ของตนและของผูอ้ น่ื ให้ถงึ พร้อมด้วยความไม่ประมาท เริ่มทีค่ วามไม่
ประมาทนี้ ต้องสมมุตวิ า่ เราได้ไปหาหมอมาเมือ่ วานนี้ แล้วหมอบอกว่าจะต้องตายวันนี้
พรุ่งนี้ อย่างวันนี้หมอคนนี้ก็ได้บอกแล้วว่า พวกคุณอาจจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้กไ็ ด้
เพราะไม่มใี ครรับรองได้ ถ้าคิดอย่างนี้จะได้รีบทําประโยชน์ของตน เพราะโอกาสทีจ่ ะได้
ทําประโยชน์อย่างนี้ ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ
การได้มาพบกับพระพุทธศาสนา พบกับพระพุทธเจ้า พบกับพระอรหันตสาวกนี้ ไม่ใช่
เป็ นของง่าย ถ้ามาเกิดแล้วไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้า ไม่ได้
พบกับพระอรหันตสาวก ก็จะไม่มใี ครสอนเรื่องประโยชน์ของใจ จะมีแต่สอนเรื่อง
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ประโยชน์ของร่างกาย และประโยชน์ของกิเลสตัณหา ก็จะเพิม่ ความทุกข์ เพิม่ การเวียน
ว่ายตายเกิด ให้มมี ากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะการปรากฏของพระพุทธศาสนาในแต่ละครัง้ นี้
ไม่ได้ปรากฏขึ้นทุก ๕๐๐ ปี หรือ ๑๐๐๐ ปี แต่เป็ นกัปกว่าจะปรากฏขึ้นมาสักครัง้ ใน
ระหว่างกัปนี้เราก็ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิดนับไม่ถว้ น
แล้วพอเราได้มาพบกับ
พระพุทธศาสนา ก็อาจจะเป็ นเหมือนอย่างทีเ่ ป็ นอยู่เวลานี้ พบก็เท่านัน้ ไม่เห็นจะตื่นเต้น
ยินดีแต่อย่างใด ก็ยงั ดําเนินชีวติ แบบเดิมๆ ดูแลร่างกายดูแลกิเลสตัณหาเหมือนเดิม ถ้า
เป็ นอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ แต่ถา้ ได้พบแล้วได้ปฏิบตั อิ ย่างพระพุทธเจ้า อย่างพระอรหันต
สาวก ก็แสดงว่ามีบญ
ุ บารมีมาก มีปญั ญาบารมี เห็นคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนา
เห็นคุณประโยชน์ของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
เห็นคุณประโยชน์ของ
พระพุทธเจ้า เห็นคุณประโยชน์ของพระอรหันตสาวก ว่าเป็ นรัตนะเป็ นแก้วทีเ่ ลิศที่
ประเสริฐ ทีม่ คี ุณค่ายิง่ กว่าเพชรพลอยของมีค่าต่างๆในโลกนี้ ไม่มอี ะไรจะมีคุณค่า
เท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
เราจึงเรียกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วา่ พระ
รัตนตรัย แก้ว ๓ ดวง ทีเ่ ลิศทีว่ เิ ศษทีส่ ุด ไม่มอี ะไรจะเลิศจะวิเศษเท่ากับพระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์
พวกเราควรน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจ
ถ้ามีพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้ว จะมีแต่ความสุข จะไม่มคี วามทุกข์เลย ไม่ตอ้ งมาเวียนว่าย
ตายเกิด มาทุกข์กบั ความแก่ความเจ็บความตาย ทุกข์กบั การพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั คน
ทีร่ กั จะมีแต่ ปรมัง สุขงั อยู่ตลอดเวลา จะเข้าใจประโยคทีท่ รงตรัสไว้ว่า นัตถิ สันติ
ปรัง สุขงั ไม่มคี วามสุขใดในโลกนี้ ทีจ่ ะดีเท่าความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจ ใจจะ
สงบได้ ก็ตอ้ งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจนี้ ดังนัน้ หน้าทีข่ องพวกเราก็คอื
น้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามา
ด้วยการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า โอปนยิโก น้อมเข้ามาด้วยการปฏิบตั ิ สุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญายปฏิปนั
โน สามีจปิ ฏิปนั โน ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ติ รง ปฏิบตั เิ พือ่ ความดับทุกข์ ปฏิบตั ชิ อบ นี่คอื การ
น้อมเอาพระธรรมคําสอน น้อมเอาพระพุทธ น้อมเอาพระสงฆ์เข้ามาภายในใจ ต้องน้อม
ด้วยการปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ปฏิบตั อิ ย่าง
ถูกต้อง
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การจะปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องเคร่งครัด ต้องมีพระธรรมคําสอนเป็ นผูน้ าํ มีพระพุทธเจ้า
มีพระอรหันตสาวกเป็ นผูน้ าํ การจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็ นผูน้ าํ ทาง ก็ตอ้ งไป
อยู่ทท่ี ม่ี พี ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทไ่ี หน ก็อยู่ตาม
สถานทีส่ งบสงัดวิเวกนัน่ เอง อยู่ตามป่ าตามเขา ไม่ได้อยู่ตามทีม่ แี สงสีเสียงยัวยวน
่
กวนใจ ท่านอยู่ตามป่ าตามเขา นัน่ คือทีอ่ ยู่ของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ของพระอรหันต์
ทัง้ หลาย วัดทีแ่ ท้จริงต้องเป็ นวัดแบบทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลายอยู่
วัดทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ วันนี้ ถ้าเรียกว่าวัดก็เป็ นเพียงแต่ช่อื เท่านัน้ เอง แต่สาระของความเป็ นวัด
ไม่มเี ลย เพราะไม่มคี วามวิเวก ไม่มคี วามสงบสงัด ไม่มกี ารปฏิบตั ธิ รรม ไม่มกี ารภาวนา
ดังนัน้ ขอให้พวกเราจงพยายามทําหน้าทีข่ องตนก่อน ทําประโยชน์ของตน คือประโยชน์
ทางใจก่อน ทําให้เสร็จก่อน แล้วค่อยไปทําประโยชน์ให้แก่ผูอ้ น่ื ต่อไป แล้วการได้มาพบ
กับพระพุทธศาสนา จะได้ไม่เสียประโยชน์ จะได้ไม่เสียชาติเกิด ไม่ได้เสียสิง่ ที่มี
คุณประโยชน์ ทีพ่ งึ จะได้รบั การเวียนว่ายตายเกิดจะได้หมดสิ้นไป จะได้พบกับ
พระพุทธเจ้า พบกับพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีไ่ ด้ดาํ เนินไปถึงก่อนแล้ว พวกเราจะไป
ถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันนี้อย่างแน่นอน ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั กาลกับเวลา ไปถึงก่อน
ไปถึงทีหลัง พอถึงแล้วก็ถงึ เหมือนกัน
ขอให้พวกเราเร่งความเพียร เร่งวิริยะ เร่งศรัทธา เร่งสติ เร่งสมาธิ เร่งปัญญากัน อย่าไป
เสียเวลากับการหาเงินหาทอง หาลาภหายศหาสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
เพราะเป็ นการเดินสวนทาง กับทางทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้
ดําเนินกัน จงพิจารณาความเสือ่ มของร่างกายอยู่เนืองๆ อยู่ตลอดเวลา อย่างที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงถามพระอานนท์วา่ อานนท์ วันหนึ่งเธอได้พจิ ารณาความตายสักกี่
ครัง้ พระอานนท์กต็ อบว่าประมาณ ๔ – ๕ ครัง้ ด้วยกัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เธอยัง
ตัง้ อยู่ในความประมาท ถ้าเธอไม่อยากจะตัง้ อยู่ในความประมาท เธอจะต้องพิจารณา
ความตายทุกลมหายใจเข้าออก เพราะถ้าเธอได้พจิ ารณาแล้ว เธอจะได้ไม่น่งิ นอนใจ จะ
ได้รีบขวนขวายทําภารกิจอันสําคัญนี้ให้เสร็จไป ก่อนทีจ่ ะหมดเวลา ก่อนทีจ่ ะไม่มโี อกาส
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ได้ทาํ จึงขอฝากเรื่องของการพิจารณาความเสือ่ ม พิจารณาเวลาทีจ่ ะหมดไป ให้พวกเรา
ได้นาํ เอาไปปฏิบตั ิ เพือ่ จะได้เกิดศรัทธา สติ วิริยะ สมาธิและปัญญาต่อไป
อุปสรรคมันอยู่ทไ่ี หน ทําไมถึงปฏิบตั กิ นั ไม่ได้ ทําไมถึงบวชกันไม่ได้ ไม่ลองวิเคราะห์ดู
บ้าง ปัญหาอืน่ ยังวิเคราะห์กนั ได้ ทําไมปัญหาของเรา ทําไมวิเคราะห์กนั ไม่ได้ ทําไมบวช
ไม่ได้ ทําไมทุ่มเทเวลาให้กบั การปฏิบตั อิ ย่างเดียวไม่ได้ ทําไมคนอืน่ ทําได้ ถ้าไม่วเิ คราะห์
ก็จะไม่ได้คาํ ตอบ จะไม่ได้แก้ปญั หา ปัญหาของพวกเราก็อยู่ตรงทีไ่ ม่ปฏิบตั กิ นั หรือ
ปฏิบตั นิ อ้ ย ปฏิบตั ไิ ม่มากพอ ปฏิบตั ไิ ม่เต็มที่ ยังเป็ นมือสมัครเล่นอยู่ ทําไมไม่เป็ นมือ
อาชีพ มืออาชีพนี้มรี ายได้ดกี ว่ามือสมัครเล่น มืออาชีพจะได้ประโยชน์มากกว่ามือ
สมัครเล่น ทําไมไม่เอามรรคผลนิพพาน ไปเอาอะไรกันอยู่ตอนนี้ เอาลาภยศสรรเสริญ
เอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย พอได้มาแล้วเป็ นอย่างไร ดับความทุกข์ภายในใจได้
หรือเปล่า ดับความวิตกกังวลได้หรือเปล่า ดับความหวาดกลัวได้หรือเปล่า ดับความ
อิจฉาริษยาได้หรือเปล่า ดับความเศร้าโศกเสียใจได้หรือเปล่า ดับความว้าเหว่เศร้าสร้อย
หงอยเหงาได้หรือเปล่า ทําไมไม่พจิ ารณากัน เรากําลังกินยาผิดขนานกันหรือเปล่า แทนที่
จะกินยารักษาโรคใจ เรากลับไปกินยาทีท่ าํ ให้โรคใจกลับกําเริบ ไม่คดิ พิจารณากัน ไม่กุ
สลากัน
คิดอย่างนี้เรียกว่ากุสลา คิดว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงต้องสละราชสมบัติ ทําไมต้องสละ
ลาภยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทําไมไม่เจริญลาภยศสรรเสริญสุข
จะได้เป็ นถึงพระมหาจักรพรรดิ มีการพยากรณ์ไว้แล้วตอนทีป่ ระสูตอิ อกมาว่า มี ๒
แนวทางด้วยกัน ถ้าอยู่ทางโลกก็จะได้เป็ นพระมหาจักรพรรดิ ถ้าออกบวชก็จะได้เป็ น
พระศาสดา เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพราหมณ์เพียงรูปเดียวทีท่ าํ นายว่า
จะต้องออกบวชเป็ นพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียว ก็คอื ท่านอัญญาโกณฑัญญะ พระอริย
สงฆ์สาวกองค์แรกของพระพุทธศาสนา สมัยนัน้ ท่านเป็ นหมอดู ได้ทาํ นายว่าจะต้องเป็ น
พระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียว หมอดูอน่ื ก็ทาํ นายว่าเป็ น ๒ ทางด้วยกัน แล้วก็เป็ นอย่าง
ทีอ่ ญั ญาโกณฑัญญะได้พยากรณ์ไว้ ว่าต้องเป็ นพระพุทธเจ้า เพราะทรงมีพระปัญญามีกุ
สลาทีแ่ ก่กล้า ทรงมองเห็นความทุกข์ในลาภยศสรรเสริญ มองเห็นความทุกข์ทถ่ี ูก
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ความสุขของลาภยศสรรเสริญ ของรูปเสียงกลิน่ รส ปกปิ ดเอาไว้ ทีป่ ถุ ชุ นมองไม่เห็นกัน
จึงหลงกับลาภยศสรรเสริญอย่างถอนตัวไม่ข้นึ นี่แหละคือปัญหาของพวกเรา
พวกเรามองไม่เห็นความทุกข์ ในลาภยศสรรเสริญ ในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพราะ
ไม่เห็นความไม่เทีย่ ง หรือไม่ยอมมองกัน ถ้ามองก็ตอ้ งเห็น ไม่เทีย่ งตลอดเวลา ได้มาปั๊บ
ก็หายไปแล้ว ได้ความสุขจากลาภยศสรรเสริญ จากรู ปเสียงกลิน่ รสปั๊บ ก็หายไปแล้ว
ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆ การทีจ่ ะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆ แสดงว่ามันหมดไปแล้ว ไปเที่ยว
วันนี้ ความสุขทีไ่ ด้จากการไปเทีย่ ววันนี้ ก็หมดไปแล้ว พรุ่งนี้ก็ตอ้ งไปเทีย่ วใหม่ ไม่เห็น
กัน ไม่พจิ ารณากัน เวลาไม่ได้เทีย่ วเป็ นอย่างไร สุขเหมือนตอนทีไ่ ปเทีย่ วหรือเปล่า ถ้า
เป็ นของจริงก็ตอ้ งสุขไปตลอด ไปเทีย่ วหนเดียวก็ตอ้ งสุขไปตลอด ไม่ตอ้ งไปเทีย่ วใหม่
พอไม่ได้เทีย่ วปั๊บ ก็ทกุ ข์ข้นึ มาภายในใจ แทนทีจ่ ะใช้ปญั ญาใช้กสุ ลาพิจารณาว่า นี่คอื
ความทุกข์ ทีเ่ กิดจากการแสวงหาความสุข ทางรูปเสียงกลิน่ รส ทางลาภยศสรรเสริญ
เป็ นทุกข์อย่างนี้เอง ทุกข์ตอนทีไ่ ม่ได้เสพไม่ได้สมั ผัส ถ้าเห็นอย่างนี้ ก็จะเบือ่ หน่ายกับ
ความสุขแบบนี้ ทีห่ ลอกล่อให้วง่ิ เข้าหา
ความสุขแบบนี้เป็ นเหมือนเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด ส่วนความทุกข์ก็คือตัวเบ็ด พอปลา
ฮุบเหยือ่ เข้าไปปั๊บ ก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากทันที ถ้าไปฮุบลาภยศสรรเสริญ ไปฮุบ
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายปั๊บ ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มาทันที จะติดทันที ถอนตัวออก
ไม่ได้ เวลาจะถอน เวลาทีไ่ ม่ได้เสพ จะทุกข์ทรมานใจเป็ นอย่างมาก แทนทีจ่ ะถอน
แทนทีจ่ ะยอมทุกข์เพือ่ จะได้หายทุกข์ กลับไปเพิม่ ความทุกข์ ด้วยการเสพต่อไป ถ้า
อยากจะหายจากความทุกข์ ทีเ่ กิดจากการติดลาภยศสรรเสริญสุข ก็ตอ้ งยอมทนทุกข์ ที่
เกิดจากการถอนตัวออกจากลาภยศสรรเสริญสุข ทีต่ อ้ งถอนด้วยการภาวนา ด้วยทาน
ด้วยศีล อย่างมากก็ทกุ ข์ไม่เกิน ๗ ปี อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงทุกข์มาแล้ว ความจริง
เวลาจะทุกข์มากทีส่ ุด ก็ตอนทีต่ ดั สินใจออกบวชนี่แหละ เป็ นตอนทีท่ รมานใจทีส่ ุด ตอน
ทีจ่ ะต้องสละลาภยศสรรเสริญ สละรูปเสียงกลิน่ รสไปให้หมด แต่พอตัดสินใจได้แล้ว ใจ
ก็โล่งขึ้นมาเลย ใจมันโล่ง มันเบา มันสบายอย่างบอกไม่ถูก หลังจากนัน้ ก็ไปทุกข์กบั การ
ต่อสูก้ บั ความอยาก ทีอ่ ยากจะกลับไปหาลาภยศสรรเสริญอีก ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาพิจารณา
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ว่า ถ้ากลับไปก็กลับไปหาเบ็ดอีก กลับไปหาความทุกข์อกี ถ้าคิดอย่างนี้ ก็จะไม่กล้า
กลับไปอีก
ถ้าเร่งความเพียรจนเกิดผลจากการปฏิบตั แิ ล้ว
จะมีพลังทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความอยากจะ
กลับไปหาลาภยศสรรเสริญสุข ปฏิบตั ไิ ด้ผลมาก ก็จะลดละความอยากทีจ่ ะกลับไปได้
มาก จนไม่มหี ลงเหลืออยู่ภายในใจเลย ไม่เคยคิดถึงเลย ถ้าคิดก็คดิ ด้วยความขยาด
กลัว ไม่คิดด้วยความพิศวาส เห็นคนทีก่ าํ ลังแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข ก็อดสงสารเขา
ไม่ได้ ถึงแม้จะรํา่ รวยระดับมหาเศรษฐีหมืน่ ล้านแสนล้าน ก็รู้วา่ ใจของเขาไม่สุขเหมือนใจ
ของเรา เพราะเราผ่านมาแล้ว เราหลุดจากบ่วงมารแล้ว หลุดจากเบ็ดทีเ่ กี่ยวปากแล้ว คน
ทีย่ งั ติดอยู่กบั ลาภยศสรรเสริญ ก็ยงั มีเบ็ดเกี่ยวปากอยู่ ยังมีความทุกข์ความวุน่ วายใจ
อยู่ นี่คอื สิง่ ทีพ่ วกเราต้องตัดให้ได้ ต้องออกบวชให้ได้
อย่าไปคิดว่าปฏิบตั แิ บบฆราวาสจะดี ก็ดอี ยู่ในระดับหนึ่ง แต่สูก้ ารออกบวชไม่ได้ เราก็
เคยคิดอย่างนี้ ตอนทีเ่ ป็ นฆราวาส ก็ไม่อยากจะบวชเหมือนกัน แต่ถูกความจนบังคับ ไม่
มีเงินเหลือแล้ว ก็ตอ้ งบวชถึงจะได้ปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ไม่อยากจะกลับไปทํางานอีกแล้ว
ไม่อยากไปวุน่ วายกับการหาเงินกับการใช้เงินอีกแล้ว ก็เลยต้องบวช ในใจก็เคยคิด
เหมือนกันว่า ถ้ามีสกั แสนสักล้านหนึ่ง จะปฏิบตั ติ ่อไปได้อกี นาน แต่จะเป็ นแบบ
กระท่อนกระแท่น ไม่เป็ นกอบเป็ นกํา เพราะไม่มสี งั คม ไม่มผี ูน้ าํ ไม่มตี วั อย่างทีเ่ ด่นกว่า
ทีจ่ ะคอยฉุดลากเราไป แต่พอได้บวชแล้ว ก็ได้เข้าสังคมของผูท้ ม่ี กี สุ ลามากกว่าเรา มี
สติปญั ญามีความรู้ความสามารถมากกว่าเรา ปฏิบตั เิ ก่งกว่าเรา ก็ทาํ ให้เราต้องผลักดัน
ตัวเราเองให้เก่งเท่าเขาให้ได้ เขาทําอย่างไรเราก็ตอ้ งทําอย่างนัน้ ให้ได้ เช่นบิณฑบาตทีว่ ดั
ป่ าบ้านตาด ลองไปบิณฑบาตดู ถ้าไม่เป็ นนักวิง่ ก็จะสูเ้ ขาไม่ได้นะ สมัยนัน้ ทางก็ไม่ได้
ลาดยาง เป็ นลูกรัง ยิง่ หน้าหนาวนี่ เวลาเดินเหมือนเหยียบก้อนนํา้ แข็ง เขาทําได้เราก็ตอ้ ง
ทําได้ ครูบาอาจารย์ทา่ นทํา เราก็ตอ้ งทํา ครูบาอาจารย์ท่านเดินเร็ว เราก็ตอ้ งเดินเร็วกว่า
ท่าน เวลาเดินกลับวัดต้องถึงก่อนครูบาอาจารย์ ไม่ใช่ให้ท่านไปนัง่ รอ
อย่างนี้แหละเป็ นการดึงเรา การปฏิบตั ขิ องท่านเป็ นการดึงเรา ให้เราเหยียบคันเร่งให้สุด
เลย ถ้าปฏิบตั ติ ามลําพัง ก็จะเหยียบแค่ครึ่งเดียว พอหอมปากหอมคอ ก็ถอื ว่าทําความ
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เพียรมากแล้ว พอไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์น่ี ท่านเหยียบคันเร่งสุดเลย ถ้าไม่เร่งสุดก็ไม่
ทันท่าน อย่างนี้ถงึ เรียกว่าไปอยู่วดั ไปปฏิบตั ิ ไปบวช เพือ่ ส่งเสริมผลักดันให้ไปถึง
จุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็ว จึงควรมองให้เห็นโทษ เห็นทุกข์ในลาภยศสรรเสริญ ใน
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะมันไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่
เป็ นสมบัตขิ องเรา จะไม่อยู่กบั เราไปตลอด เวลาร่างกายนี้ตายไป เราเอาอะไรไปไม่ได้
เลย แต่สมบัตทิ างใจคือมรรคผลนิพพานนี้ เป็ นของเราทัง้ หมดเลย ไม่วา่ จะได้ระดับไหน
ถ้าตายไปก็เอาไปได้หมด เป็ นของเรา เป็ นลาภยศสรรเสริญสุขทีแ่ ท้จริงของใจ คือมรรค
ผลนิพพานนี่เอง เอาอย่างนี้ อย่าไปเอาอย่างอืน่ อย่างอืน่ เป็ นของปลอม เป็ นเหมือน
ฟองนํา้ ของต่างๆในโลกนี้เป็ นเหมือนฟองนํา้ เดีย๋ วก็แตกไป แตกแล้วฟองใหม่ก็โผล่
ขึ้นมา พอฟองนี้แตกก็ไปหาฟองใหม่ หาไปเรื่อยๆ มันก็แตกไปเรื่อยๆ เพราะนี่คอื
ธรรมชาติของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ไม่มคี ุณประโยชน์กบั ใจ มีแต่จะให้ความทุกข์กบั ใจ
จงมองให้เห็นคุณค่าของมรรคผลนิพพาน ว่าเป็ นเพชรนิลจินดา เป็ นของมีค่าทีแ่ ท้จริง
ถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว รับรองได้วา่ จะทิ้งลาภยศสรรเสริญ ทิ้งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
ได้ เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ท้งิ กัน เพราะท่านเห็นว่า
มันเป็ นทุกข์ ไม่เทีย่ ง ไปควบคุมบังคับไปสังมั
่ นไม่ได้ จะให้อยู่กบั เราไปตลอดไม่ได้ ต้อง
มีวนั ทีจ่ ะต้องจากกันไป ต้องคิดอย่างนี้ ต้องศึกษาประวัตขิ องพระพุทธเจ้า ของพระ
อรหันตสาวกอยู่เรื่อยๆ ศึกษาแนวทางดําเนินของท่านอยู่เรื่อยๆ อย่างทีม่ รี อยพระบาท
ให้กราบนี้ ก็เพือ่ ให้เราระลึกถึงการดําเนินของท่าน ไม่ใช่ให้กราบเพือ่ ให้ราํ ่ ให้รวย ให้
เจริญในลาภยศสรรเสริญ ให้เราระลึกถึงวิถชี วี ติ ของท่าน ว่าท่านดําเนินอย่างไร ตอนต้น
ท่านก็เป็ นฆราวาสเหมือนเรา พอท่านเห็นว่ามันเป็ นทุกข์ ท่านก็สละสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์ แล้วก็
มุง่ ไปหาสิง่ ทีเ่ ป็ นสุข สละลาภยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ออก
บวชปฏิบตั ธิ รรม จนบรรลุมรรคผลนิพพาน นี่คอื การกราบรอยพระบาท กราบพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ์ ให้กราบแบบนี้ ทุกครัง้ ทีเ่ รากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ให้
คิดถึงวิถชี วี ติ ของท่าน ว่าท่านดําเนินชีวติ อย่างไร ได้ประโยชน์อย่างไร ถ้ากราบอย่างนี้จะ
ได้รบั ประโยชน์ ถ้ากราบแล้วขอให้สามีอยู่ไปนานๆ ขอให้ลูกอยู่ไปนานๆ ขอให้ภรรยาอยู่
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ไปนานๆ ขอให้ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองอยู่ไปนานๆ ก็เสียเวลาไปเปล่าๆ เพราะจะ
ไม่ได้เกิดตามทีก่ ราบขอ ของทุกอย่างในโลกนี้ ต้องเสือ่ มไปไม่ชา้ ก็เร็ว ไม่มใี ครยับยัง้ ได้
จึงอย่าไปกลัวความเสือ่ ม ความเสื่อมเป็ นเรื่องปกติของโลกนี้ โลกของธาตุ ๔ ดินนํา้ ลม
ไฟ ของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ทํามาจากดินนํา้ ลมไฟ จะต้องแยกจากกันไป การรวมตัว
ของดินนํา้ ลมไฟไม่ถาวร เวลามีพลังทีด่ งึ ธาตุ ๔ ให้มารวมกันก็จะรวมกัน ปรากฏเป็ นสิง่
ต่างๆ พอพลังทีด่ งึ ไว้หมดกําลังลง พลังทีจ่ ะแยกธาตุ ๔ ออกจากกันมีกาํ ลังมากกว่า ก็
จะแยกธาตุ ๔ ออกจากกัน เช่นร่างกายของเรา ตอนทีเ่ กิดใหม่ๆ พลังดึงให้ธาตุมา
รวมกันนี้มพี ลังมากกว่า พอพลังทีด่ งึ ให้รวมอยู่ดว้ ยกันอ่อนลงไป พลังทีจ่ ะแยกมีกาํ ลัง
มากขึ้น ร่างกายก็จะต้องแปรสภาพไป ธาตุ ๔ ก็แยกจากกัน จึงอย่าไปวิตกกับความ
เสือ่ ม โลกนี้มคี วามเสือ่ มเป็ นธรรมดา แล้วก็มเี รื่องวิบากกรรมทีท่ าํ ให้ชวี ติ เราตกตํา่ ด้วย
กรรมทีท่ าํ ในอดีต เราก็ยอ้ นกลับไปแก้มนั ไม่ได้ ต้องรอรับผลทีจ่ ะเกิดขึ้น ทําบุญสะเดาะ
เคราะห์ ก็ไม่สามารถยับยัง้ ความเสือ่ มได้ ไม่วา่ จะเสือ่ มเพราะบาปกรรม หรือเสือ่ มเพราะ
เป็ นธรรมดาของโลก ผูม้ ปี ญั ญาจึงไม่วติ กไม่กงั วลกับความเสือ่ ม เพราะผูร้ ู้ไม่ได้เสือ่ มไป
กับความเสือ่ มของสิง่ ต่างๆ ใจไม่ได้เสือ่ มไปกับลาภยศสรรเสริญ ไม่ได้เสือ่ มไปกับรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ใจจะเจริญหรือเสือ่ ม ขึ้นอยู่กบั กิเลสกับธรรมเท่านัน้ ถ้ามีกเิ ลส
มากก็จะเสือ่ มมาก ถ้ามีธรรมมากก็จะเจริญมาก
ถ้าจะแก้ความเสือ่ ม สร้างความเจริญ ก็ตอ้ งมาแก้มาสร้างในใจ แก้ความเสือ่ มภายในใจ
ได้ ส่วนความเสื่อมของโลกแก้ไม่ได้ ความเสือ่ มของโลกเป็ นธรรมดา เราไม่ตอ้ ง
เดือดร้อนไปกับเขา ปล่อยให้เขาเสือ่ มไป ปล่อยให้เขาหมดไป เราไม่เสือ่ มเสียอย่างไป
กลัวอะไร นี่คอื ผูท้ ม่ี กี สุ ลา มีปญั ญาจะเห็นอย่างนี้ จะแยกใจออกจากทุกสิง่ ทุกอย่าง จะรู้
ว่าใจไม่ได้เสือ่ มไปกับทุกสิง่ ทุกอย่าง กิเลสตัณหาเท่านัน้ ทีท่ าํ ให้เสือ่ ม ถ้ากําจัดกิเลส
ตัณหาให้หมดไปได้แล้ว ก็จะไม่มคี วามเสือ่ มอยู่ในใจอีกต่อไป จะมีแต่ความสุขความ
เจริญ ปรมังสุขงั อยู่ตลอดเวลา นี่คือประโยชน์ทพ่ี วกเราจะได้รับจากพระพุทธศาสนา
ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา จะไม่มวี นั ทีจ่ ะรู้ความจริงนี้เลย พระพุทธศาสนาจึงเป็ น
ศาสนาทีแ่ ท้จริง เป็ นศาสนาทีน่ าํ พาให้ผู ้ปฏิบตั ิ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริง ได้
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พบกับความสุขอย่างแท้จริง ไม่มศี าสนาใดในโลกนี้
ทีส่ ามารถทําได้เหมือนกับ
พระพุทธศาสนา จึงขอให้พวกเรามีศรัทธาแน่วแน่มนคงกั
ั ่ บพระพุทธศาสนา แล้ว
พยายามปฏิบตั ติ าม ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ เพือ่ ประโยชน์อนั สูงสุดทีจ่ ะตามมาต่อไป
ถาม สามีของลูกศิษย์คนหนึ่งหัวใจวายตายทีเ่ ชียงใหม่ เป็ นทุกข์มาก เขาให้มากราบ
เรียนว่า ตัง้ แต่เขาเริ่มเข้าวัดมาฟังท่านอาจารย์ ๒ ปี ทําให้เขาเข้มแข็งมาก เขา
เข้มแข็งจริงๆค่ะ
ตอบ ถ้ารู้วา่ อะไรเป็ นอะไร ก็จะไม่รอ้ งห่มร้องไห้
ถาม เขาบอกวันทีร่ ดนํา้ ศพ เขาเข้าไปกราบสามี แล้วก็นึกถึงท่านอาจารย์ เพราะได้เห็น
ร่างกายซึง่ บวมมาก ได้เห็นอสุภะในวันนัน้ ก็กราบขอบพระคุณมากค่ะ
ตอบ ต้องกราบขอบพระคุณพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้าพวกเราก็จะไม่รู้
ถาม เขาให้กราบเรียนด้วยค่ะ ว่าท่านอาจารย์สง่ ข้อสอบยากทีส่ ุดเลย ไม่ให้เขาสอบ
ซ้อมเลย ให้สอบใหญ่เลย
ตอบ จะได้ทาํ ข้อสอบเลย ไม่อย่างนัน้ จะไม่ยอมทํากัน พอทําจริงๆก็จะทําได้ ทุกคน
ต้องเจอข้อสอบนี้ ช้าหรือเร็ว ไม่ตอ้ งกลัว พวกเราทําได้ เพราะมีธรรมะ ทําไมจะ
ทําไม่ได้ ถ้ามีธรรมะ จะมีข ้อสอบกี่ข ้อก็สอบผ่านหมด ปลงไปเรื่อยๆ ปลงไปทุก
วันๆ คนนัน้ ก็ตายคนนี้ก็ตาย คนนัน้ ก็ไปคนนี้ก็ไป ให้คดิ อย่างนี้ ถ้าปลงตัวเราได้
แล้ว ปลงคนอืน่ ได้อย่างสบายเลย ปลงตัวเราให้ได้ก่อน ถามตัวเราว่าวันนี้เรา
พร้อมทีจ่ ะตายหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วก็จะสบาย
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กัณฑ์ท่ี ๔๕๒

ป่ าไม้

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ต่อไปสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมจะอยู่ในป่ าสงวน อยู่ในป่ าอนุรกั ษ์ เพราะจะไม่มปี ่ าเหลือ ถ้าไม่
มีป่าก็จะไม่มธี รรม ทีเ่ กิดของธรรมก็คอื ป่ านี่เอง เป็ นทีเ่ กิดของพระพุทธเจ้า ของพระ
อรหันต์ ของพระพุทธศาสนา ป่ าจึงเป็ นสถานทีส่ าํ คัญ ไม่วา่ ยุคใดสมัยใด ต้องมีสถานที่
สงบสงัดวิเวก ห่างไกลจากแสงสีเสียง ห่างไกลจากรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพราะรู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้ เป็ นยาเสพติดดีๆนี้เอง ทีท่ าํ ให้สตั ว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิด
เพือ่ กลับมาเสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะอยู่เรื่อยๆ ผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ให้หลุดพ้น ต้อง
คํานึงถึงข้อนี้เป็ นสําคัญ อยู่ใกล้แสงสีเสียงไม่ได้ ใกล้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะไม่ได้
ต้องสํารวมอินทรีย ์ สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายเวลาอยู่ใกล้ สํารวมก็คอื ต้องห้าม ต้องบังคับ
ใจ ไม่ให้ไปหาไปเสพ ถ้าอยู่ใกล้ก็อย่าเสพ ถ้าได้ยนิ ก็ได้ยนิ เฉยๆ ถ้าเห็นก็เห็นเฉยๆ ถ้า
ไม่เฉยก็ตอ้ งหนีไปอยู่ไกลๆ ใช้สติช่วยดึงใจไว้ บริกรรมพุทโธๆไป เช่นเวลาไปตาม
ศูนย์การค้า ก็ควรบริกรรมพุทโธๆไป เหมือนเดินจงกรม ให้คดิ ว่าร้านค้าต่างๆเป็ น
เหมือนต้นไม้ เป็ นเหมือนป่ า เวลาไปเดินป่ าจะไม่เกิดอารมณ์ เกิดความโลภเกิดความ
อยาก เวลาไปเดินตามศูนย์การค้า เนื่องจากต้องซื้อสิง่ ของต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ
เช่นกับข้าวกับปลาอาหาร ก็ตอ้ งควบคุมความอยากให้ได้ ให้คดิ ว่ากําลังหาอาหาร หาผัก
หาผลไม้ ส่วนสิง่ อืน่ อย่าไปอยากได้
นี่คอื วิธีปฏิบตั ถิ า้ ยังต้องอยู่ใกล้กับแสงสีเสียง ใกล้กับรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพือ่
ไม่ให้เกิดอารมณ์ เกิดความอยาก วิธีทด่ี ที ส่ี ุดก็คอื สังทางโทรศั
่
พท์ ไม่ตอ้ งไปเอง เดีย๋ วนี้
มีรา้ นค้าบริการส่งสินค้าต่างๆผ่านทางโทรศัพท์ เสียเงินดีกว่าเสียใจ เงินเป็ นของต้องเสีย
อยู่แล้ว เวลาตายก็ตอ้ งเสียไปหมด แต่เวลาเสียใจเอากลับคืนมายากมาก จึงต้องรักษาใจ
ต้องสงวนใจ เหมือนเป็ นลูกสุดทีร่ กั เลย ไม่ให้แสงสีเสียงมาพรากลูกเราไป ต้องหวง
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ไม่ให้ใครมาเอาลูกเราไปง่ายๆ ต้องรักใจเหมือนรักสามีรกั ภรรยา ต้องหวงต้องห่วงใจ
อย่าไปหวงไปห่วงสามีไปห่วงภรรยา เพราะเขาไม่ได้เป็ นของเรา หวงอย่างไรห่วงอย่างไร
เขาก็ตอ้ งจากเราไป แต่ใจไม่มวี นั จากเราไป ใจอยู่กบั เราไปตลอด ถ้าไม่หวงไม่ห่วง ก็จะ
ได้ใจทีไ่ ม่ดี ใจจะเสีย จะเป็ นเหมือนคนติดยาเสพติด ทีต่ อ้ งหาแสงสีเสียง หารู ปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะมาเสพอยู่เรื่อยๆ จึงควรหนีจากแสงสีเสียง จากรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะไปให้ได้ ควรตัง้ เป็ นเป้ าหมายของชีวติ เลย ต้องอยู่ปราศจากแสงสีเสียง
ปราศจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพราะเป็ นยาเสพติดดีๆนี้เอง ทีจ่ ะดึงให้ใจเวียนว่าย
ตายเกิดอยู่เรื่อยๆ ไม่มวี นั ทีจ่ ะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลย
ต้องสํารวมอินทรีย ์ เริ่มต้นด้วยการรักษาศีล ๘ อยู่ทบ่ี า้ นก็รกั ษาได้ ไม่ตอ้ งไปทีว่ ดั ไม่
ต้องไปปลีกวิเวก ถ้าเราตัง้ เป้ าไว้แล้วจะไม่เป็ นสิง่ ทีย่ ากเกินไป เรื่องการรักษาศีล ๘ นี้
คือไม่ได้หมายความว่าตัง้ แล้วก็ตอ้ งทําทันที แต่ตงั้ ไว้เพือ่ เป็ นแนวทางทีจ่ ะได้กา้ วไปสู่จดุ
นัน้ เช่นศีลข้อ ๓ ถ้าตอนนี้ยงั รักษาไม่ได้ เพราะยังมีสามีมภี รรยา ก็ให้มวี นั หยุดบ้าง เช่น
วันพระก็หยุดสัก ๑ วัน หรือมากกว่านัน้ ก็ได้ เช่นรักษาอาทิตย์ละ ๖ วัน แทนทีจ่ ะรักษา
อาทิตย์ละ ๑ วันก็เอา ๖ วันเลย เก็บไว้ ๑ วันหนึ่งให้กเิ ลส ถ้ายังมีคู่ครอง เวลาไม่มี
คู่ครองต้องอยู่คนเดียว จะอยู่ได้อย่างสบาย ควรตัง้ เป้ าสู่การรักษาศีล ๘ ให้ได้มากทีส่ ุด
ให้รกั ษามากกว่าการไม่รกั ษา อย่างน้อยเดือนหนึ่งก็ตอ้ งรักษา ๑๕ วันขึ้นไป ตอนเริ่มต้น
ใหม่ๆก็รกั ษาเดือนละ ๔ วัน อาทิตย์ละวัน วันพระถือศีล ๘ ต่อไปก็เพิม่ เป็ นอาทิตย์ละ
๒ วัน อาทิตย์ละ ๓ วัน เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จะได้กา้ วหน้า ไม่ตอ้ งทําทันทีให้เต็มร้อย
ค่อยๆเพิม่ ไปทีละเล็กทีละน้อย ก้าวไปวันละก้าวจะง่ายกว่าวันละร้อยก้าว ถ้าไม่คดิ ริเริ่ม
เลย ก็จะไม่มวี นั เริ่ม ก็จะติดอยู่ทเ่ี ดิม จะไม่เจริญก้าวหน้า
นี่คอื การปฏิบตั สิ าํ หรับผู ้ทีย่ งั มีคู่ครอง ควรรักษาศีล ๘ อย่างน้อยก็อาทิตย์ละ ๑ ครัง้
แล้วค่อยเพิม่ ขึ้นไปตามลําดับ เวลารักษาศีล ๘ ก็ตอ้ งภาวนาให้มากกว่าวันทีไ่ ม่ได้รกั ษา
เช่นวันทีต่ อ้ งไปทํามาหากินทํางานทําการ ก็จะมีเวลาเฉพาะตอนเช้าและตอนคํา่ ก่อนหลับ
นอน ก็นงั ่ สมาธิ สัก ๓๐ นาที สัก ๑ ชัว่ โมง ถ้าจะอ้างว่าไม่มเี วลา ก็ตอ้ งหาเวลา เพราะ
เวลามีเท่ากัน วันละ ๒๔ ชัว่ โมง ถ้าไม่มเี วลาภาวนาก็แสดงว่าเอาเวลาไปทําอย่างอืน่ ก็
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ต้องสํารวจดูวา่ เอาไปทําอะไรบ้าง ถ้าไปทํากับแสงสีเสียงก็ควรลดลงมา เช่นดูหนังดูละคร
แทนทีจ่ ะดู ๒ ชัว่ โมง ๓ ชัว่ โมง ก็ดู ๑ ชัว่ โมง ดูสง่ิ ทีม่ ปี ระโยชน์ เช่นข่าวสารเหตุการณ์
ต่างๆ ตัดเรื่องบันเทิงไป จะได้มเี วลาภาวนามากขึ้น ถ้าเป็ นวันหยุดทํางานก็ถอื ศีล ๘ ตัด
ไปหมดเลย เรื่องข่าวสารเรื่องบันเทิง ดูหนังสือธรรมะแทน ฟังเทศน์ฟงั ธรรมแทน เดิน
จงกรมนัง่ สมาธิ สลับกับการทําภารกิจทีจ่ าํ เป็ น กวาดบ้านถูบา้ น ทําอาหารรับประทาน
อาหาร
ทําตารางขึ้นมาว่าวันหยุดนี้ จะทําอะไรให้เป็ นประโยชน์กบั จิตใจ ถ้าไม่ทาํ ตารางพอถึง
เวลาก็จะไม่ได้ทาํ เช่นตื่นขึ้นมาก็นงั ่ ปฏิบตั ธิ รรม ๑ ชัว่ โมง หลังจากนัน้ ก็ดูแลรักษา
ร่างกาย อาบนํา้ แปรงฟัน รับประทานอาหาร เสร็จแล้วก็เดินจงกรม พอเมือ่ ยก็นงั ่ สมาธิ
ออกจากสมาธิก็ดูหนังสือธรรมะ หรือฟังเทศน์ฟงั ธรรม เวลาก่อนเทีย่ งก็รบั ประทาน
อาหาร หลังจากเทีย่ งวันก็จะไม่รบั ประทานอาหาร ต่อจากนัน้ ก็เดินจงกรม เสร็จแล้วก็พกั
สัก ๑ ชัว่ โมง ทําตารางไว้เลย ถ้าทําตามได้ก็จะก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปด้วยการปฏิบตั ิ
ด้วยการกระทํา จึงต้องคอยดูการกระทําอยู่เสมอ ว่าตอนนี้กาํ ลังทําอะไรอยู่ กําลังทํา
ประโยชน์ให้กบั ใจหรือเปล่า ถ้าไม่ทาํ ตารางการปฏิบตั ิ ปล่อยให้เป็ นไปตามอารมณ์
รับรองได้วา่ จะไม่ได้ปฏิบตั ิ จะไปเปิ ดตูเ้ ย็นเสียมากกว่า เปิ ดตูเ้ ย็นแล้วก็ไปเปิ ดทีวี เปิ ด
ทีวแี ล้วก็ไปหาหมอน ตื่นขึ้นมาก็เปิ ดตูเ้ ย็นใหม่เปิ ดทีวใี หม่ ต้องบังคับตัวเอง ต้องมีวนิ ยั
ถ้าไม่มวี นิ ยั จะไม่เจริญก้าวหน้า
ต้องคํานึงถึงผลทีจ่ ะได้รับจากการควบคุมบังคับตน ก็คอื มรรคผลนิพพาน ไม่มอี ะไรจะ
วิเศษเท่ากับมรรคผลนิพพาน ทํางานนี้เสร็จแล้วจะสบายไปตลอดอนันตกาล ไม่ตอ้ งทํา
อะไรอีกต่อไป ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดใหม่ ไม่ตอ้ งกลับมาดิ้นรน ทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยง
ท้อง หาเงินหาทองมาซื้อความสุข ไม่ตอ้ งทุกข์กบั ความแก่ความเจ็บความตาย มีแต่
ความสุขตลอดเวลา ไม่มคี วามทุกข์เลย ถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะมีกาํ ลังใจ มีความกล้าหาญ
มีความเข้มแข็ง มีความพากเพียร มีความอดทน ทีจ่ ะพาไปสู่ความหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ ไปสู่ความสุขทีถ่ าวรทีย่ งยื
ั ่ น เริ่มจากการปฏิบตั ทิ บ่ี า้ น เพราะอยู่บา้ นตลอดเวลา ถ้า
จะไปปฏิบตั ทิ ว่ี ดั พอไปถึงวัดก็หมดแรงแล้ว พอปฏิบตั เิ ข้าร่องเข้ารอยก็ตอ้ งกลับบ้าน
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เหมือนกับรถพอวิง่ ได้หน่อยหนึ่งก็ตอ้ งจอด ต้องกลับบ้าน จึงควรปฏิบตั ทิ บ่ี า้ นไปก่อน
ไม่อย่างนัน้ จะไม่มเี วลาปฏิบตั ิ เอาเวลาทีใ่ ช้ไปกับพวกบันเทิง ถ้าเอามาไม่ได้หมดก็แบ่ง
มาสักครึ่งก่อน สละละครไปสัก ๑ หรือ ๒ เรื่อง ละครนํา้ เน่าดูไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร
เรื่องโลภโกรธหลง อิจฉาริษยา อาฆาตพยาบาท ผิดศีลผิดธรรม ดูไปทําไม ไม่ได้ทาํ ให้
เกิดปัญญา เกิดความเบือ่ หน่ายสลดสังเวช ดูธรรมะอ่านหนังสือธรรมะดีกว่า ภาวนา
ดีกว่า ถ้าทําแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าไปตามลําดับ
ต่อไปถ้าปฏิบตั ทิ บ่ี า้ นแล้วรู้สกึ ว่ามีอปุ สรรคมาก ก็ตอ้ งไปอยู่ทว่ี ดั บ้าง เพราะอยู่ทบ่ี า้ นจะ
มีธุระนัน้ ธุระนี้ มีเรื่องนัน้ เรื่องนี้มารบกวน มาคอยแย่งเวลาไป ถ้าปฏิบตั ไิ ด้ผลบ้างแล้ว
จะเห็นคุณค่าของการปฏิบตั ิ และเห็นโทษของการทําภารกิจทีไ่ ม่จาํ เป็ น เช่นการหาเงินหา
ทองมากเกินความจําเป็ นก็เป็ นโทษ ไม่ได้เป็ นประโยชน์ เป็ นโทษมากกว่าเป็ นคุณ ถ้าเอา
ไปเทีย่ ว เอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เหมือนไปซื้อยาเสพติด น้อยนักทีจ่ ะ
เอาไปทําประโยชน์ เช่นเอาไปทําบุญ ถ้าไม่มเี งินจะทําบุญก็ไม่ตอ้ งทํา ไม่ตอ้ งเสียเวลาไป
ทําบุญ เอาเวลามาภาวนาเพือ่ บุญทีใ่ หญ่กว่า มากกว่าบุญทีไ่ ด้จากการทําบุญให้ทาน เอา
เวลามารักษาศีล ๘ ดีกว่า มาภาวนากันดีกว่า ตัดเวลาหาเงินให้นอ้ ยลงไป อย่ามีเงินมาก
มีเวลามากจะดีกว่า เวลามีคุณค่ากว่าเงินทอง ถ้ารู้จกั ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์น้ ี เวลามี
คุณค่ากว่าเงินทองเป็ นหมืน่ ล้านแสนล้าน เพราะเงินทองหมืน่ ล้านแสนล้านดับความทุกข์
ไม่ได้ แต่เวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั ธิ รรมนี้ดบั ความทุกข์ได้
เวลาจึงมีคุณค่าต่างกัน อยู่ทก่ี ารใช้เวลาว่าใช้ไปในทางไหน มีคุณก็ได้ มีโทษก็ได้ มีโทษ
ถ้าไปดูละคร ไปดืม่ สุรา ไปเทีย่ ว ไปหาเงินหาทองมากเกินไป ถ้าหามาดูแลร่างกายก็เป็ น
คุณกับร่างกาย ถ้าหามากเกินไป หาเพือ่ ให้รํา่ รวย ก็จะเป็ นโทษกับจิตใจ เพราะจะเสริม
กิเลสตัณหาให้มกี าํ ลังมากขึ้น ถ้ามีกเิ ลสตัณหามากขึ้น ก็จะมีเวลาปฏิบตั ธิ รรมน้อยลง
กิเลสตัณหาจะเอาเวลาไปหมด ไปหาเงินต่อ ได้เงินมาก็เอาไปซื้อความสุขต่างๆ การใช้
เวลาจึงมีผลต่างกัน ใช้ให้เกิดคุณก็ได้ ใช้ให้เกิดโทษก็ได้ ถ้าใช้ปฏิบตั ธิ รรมก็จะเป็ น
คุณประโยชน์ทส่ี ูงสุด อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงใช้มา ทรงใช้เวลาเพียง ๖ ปี ก็ได้ทรัพย์
ทีย่ ง่ิ ใหญ่ ทรัพย์ทม่ี คี ุณค่ายิง่ กว่าเงินทองหมืน่ ล้านแสนล้าน ได้ทรัพย์ภายใน ได้
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อริยทรัพย์ ได้พระนิพพานทีเ่ ป็ นปรมังสุขงั ไม่มที รัพย์อะไรในโลกนี้ทจ่ี ะซื้อปรมังสุขงั ได้
ต่อให้ซ้อื รถแสนคันล้านคัน ก็จะไม่ได้ความสุขของพระนิพพาน ต่อให้สร้างปราสาทราช
วังใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม่ได้ความสุขของพระนิพพาน
คนโง่จงึ สร้างสมบัตภิ ายนอก สร้างปราสาทราชวัง สร้างอะไรต่างๆ แต่ใจร้อนยิง่ กว่าไฟ
ทุกข์ยง่ิ กว่านรก สิง่ ต่างๆในโลกนี้ดบั ความทุกข์ใจไม่ได้ มีพระนิพพานเท่านัน้ ทีด่ บั ความ
ทุกข์ใจได้อย่างสนิท ได้อย่างถาวร การภาวนาเป็ นเครื่องมือทีจ่ ะดับความทุกข์ได้อย่าง
ถาวร ทุกเวลานาทีทใ่ี ช้ไปกับการภาวนา เป็ นคุณเป็ นประโยชน์กบั ใจทัง้ หมดเลย มีคุณค่า
ราคามาก ปฏิบตั ธิ รรมเพียง ๕ นาที ก็เหมือนกับได้เงินมา ๑๐๐ ล้านแล้ว คิดดูก็แล้วกัน
จะมัวไปหาเงินทองทําไม วันหนึ่งทํางานแทบเป็ นแทบตาย ได้เงินมาสักกี่หมืน่ กี่แสนกี่
ล้าน ได้มาแล้วดับความทุกข์ใจได้หรือเปล่า นัง่ สมาธิเพียง ๕ นาที ใจเย็นสบายกว่าสุข
กว่าได้เงินเป็ นหมืน่ เป็ นแสนเป็ นล้าน นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องคิดกัน ต้องเปรียบเทียบ เพือ่ จะ
ได้ใช้เวลาให้เกิดคุณประโยชน์อย่างสูงสุด
พระพุทธเจ้าทรงใช้เวลา ๖ ปี ก็ได้พระนิพพานมา หลังจากทีไ่ ด้พระนิพพานแล้ว
พระองค์กท็ รงสามารถช่วยผูอ้ น่ื ให้ได้พระนิพพานได้เร็วกว่าพระองค์เอง เพราะไม่มใี คร
สอนพระองค์ ไม่มใี ครบอกวิธีทใ่ี ห้ได้พระนิพพานอย่างรวดเร็ว แต่พอพระองค์ทรงตรัสรู้
แล้ว ทรงสอนไม่ถงึ นาทีก็ได้แล้ว มีศรัทธาท่านหนึ่งอยากจะฟังธรรมในขณะทีท่ รง
บิณฑบาต พระองค์ก็ทรงตรัสว่าไม่ใช่เวลาทีจ่ ะสอนธรรมะ เขาก็ขอร้องให้ทรงสอนสัน้ ๆ
ก็ทรงตรัสไปว่า ให้สกั แต่วา่ รู้ เห็นอะไรก็สกั แต่วา่ เห็น ได้ยนิ อะไรก็สกั แต่วา่ ได้ยนิ ไม่ให้
มีอารมณ์เกิดขึ้นจากการเห็น จากการได้ยนิ ให้รู้เฉยๆ เท่านัน้ เขาก็สาํ เร็จแล้ว แสดงว่า
เขามีคุณธรรมพร้อมทีจ่ ะรับกับธรรมะอันยิง่ ใหญ่น้ ี ถ้าเปรียบเหมือนกับคนทีม่ าขออาหาร
ก็มภี าชนะมารองรับ พอตักอาหารใส่ภาชนะ เขาก็รบั ได้หมดเลย พอรับประทานก็อม่ิ เลย
แต่พวกเรานี้ ฟังกันแล้วฟังกันอีก ก็ยงั ไม่เคยอิม่ กันเลย เพราะไม่มภี าชนะมารองรับ
ภาชนะทีจ่ ะรองรับปัญญา ก็คอื สมาธิ คือศีล คือทาน
จึงต้องทําทานก่อน ทําทานแบบจริงๆจังๆ ทําให้หมดเลย ไม่ใช้เงินทองซื้อความสุข ตัง้
สัจจาธิษฐานว่าต่อไปนี้จะไม่ใช้เงินซื้อความสุข จะใช้เงินซื้อปัจจัย ๔ เท่านัน้ ของอย่างอืน่
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จะไม่ซ้อื เก็บเงินไว้ซื้อปัจจัย ๔ ถ้าไม่ได้บวช แต่ตอ้ งตัง้ กฎไว้เลยว่า จะไม่เอาเงินไปซื้อ
ความสุข ไม่ซ้อื รูปเสียงกลิน่ รส เช่นเห็นกระเป๋ าเห็นเสื้อผ้าแล้วอยากได้ อย่างนี้ก็เป็ นรู ป
ได้ดมกลิน่ นํา้ หอมก็อยากจะซื้อ อย่างนี้ก็คอื กลิน่ เห็นเครื่องดืม่ ชนิดต่างๆ เห็นขนมนม
เนยก็อยากจะซื้อ อย่างนี้ก็คอื รส ต้องไม่ซ้อื รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ซื้อแต่อาหาร ซื้อ
แต่นาํ้ ดืม่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ เสื้อผ้าถ้ามีพอแล้วก็ไม่ตอ้ งซื้อ ซื้อต่อเมือ่ จําเป็ น ไม่
พอใช้จริงๆ จะตัดกิเลสได้เยอะเลย จะมีเวลารักษาศีล ๘ มีเวลาภาวนานี่คือเจตนาของ
การทําทาน ต้องการให้หยุดใช้เงิน ถ้าหยุดใช้เงินได้ ก็หยุดหาเงินได้ หรือหาเท่าทีจ่ าํ เป็ น
ทํางานปี เดียวก็หยุดได้สบิ ปี ถ้าเอาเงินมาใช้ซ้อื ปัจจัย ๔ เท่านัน้ เช่นซื้ออาหาร
อาหารก็ตอ้ งแบบมักน้อยสันโดษเรียบง่าย ถ้าอาหารราคา ๕๐ บาทกินแล้วอิม่ ทําไมต้อง
ซื้ออาหารราคา ๕๐๐ บาท ถ้าอิม่ เหมือนกัน ดับความหิวได้เหมือนกัน รักษาสุขภาพของ
ร่างกายได้เหมือนกัน อย่างนี้ฉลาดหรือโง่ ซื้อของแพงทําไม ได้คุณประโยชน์เท่ากัน ของ
มาจากทีเ่ ดียวกัน มาจากตลาด แต่เวลาขายทําไมราคาต่างกัน ขายทีห่ นึ่งราคาแพงกว่า
อีกทีห่ นึ่งเป็ น ๑๐ เท่า ของมาจากทีเ่ ดียวกัน มาจากตลาดเหมือนกัน แล้วก็เข้าไปสู่ท่ี
เดียวกัน คือเข้าไปในท้องเหมือนกัน ต้องคิดบ้างสินกั ปฏิบตั ิ ศิษย์ตถาคต ผูป้ ราดเปรื่อง
ด้วยปัญญา อย่าให้กเิ ลสหลอก พอทําให้ดูสวยงาม ก็อยากจะรับประทานแล้ว ราคา
เท่าไหร่ไม่วา่ ยอมเสียยอมหมดเนื้อหมดตัว ไม่คดิ ถึงเวลาเข้าไปในปากบ้าง ว่าเป็ น
อย่างไร ประดับประดาสวยงามขนาดไหน พอเข้าไปขบเคี้ยวอยู่ในปาก ผสมกับนํา้ ลาย
เราแล้วเป็ นอย่างไร สวยงามไหม ต้องคิดอย่างนี้ ถึงจะปราบกิเลสได้ ปราบความหลงได้
จะได้ใช้เวลาทีม่ คี ุณค่าให้เกิดคุณค่าจริงๆ ตอนนี้เราใช้เวลาให้เกิดโทษกับใจเรา ไม่ได้
เกิดคุณเกิดประโยชน์เลย มัวแต่หาเงินเพือ่ มาใช้ ใช้หมดก็หาใหม่ วนกันไปอยู่อย่างนี้
อยู่ในวัฏจักรแห่งการหาเงินใช้เงิน แล้วเมือ่ ไหร่จะหลุดออกมาได้ ต้องหยุดใช้เงินเท่านัน้
ถึงจะหลุดออกมาได้ ใช้เท่าทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้
ถาม ตอนทีท่ ่านอาจารย์เริ่มภาวนา ก็สงบตลอดเลยใช่ไหมคะ
ตอบ สงบตัง้ แต่เริ่มภาวนา ผ่านทุกขเวทนาไปได้ เวลานัง่ แล้วเจ็บก็ใช้บริกรรม ก็ผ่าน
ไปได้ ก็เลยไม่กลัวความเจ็บ เพราะรู้จกั วิธสี ูก้ บั ความเจ็บ นัง่ นานๆก็นงั ่ ได้ สูก้ บั
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มันได้ นัง่ สลับกับเดิน มีบางช่วงก็เผลอบ้าง ก็ฟ้ งุ ปรุงแต่งขึ้นมา เกิดกิเลสขึ้นมา
ก็ตอ้ งนัง่ ให้สงบ ถ้าสูไ้ ม่ได้ก็จะถูกหลอกให้ออกไปข้างนอก ไปหาแสงสีเสียง พอ
กลับมาก็รู้วา่ ถูกหลอก ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่
ถาม ท่านอาจารย์ใช้อะไรควบคุมจิตใจไม่ให้อยากไปเทีย่ ว
ตอบ ใช้การภาวนา ใช้สติเฝ้ าดูร่างกายตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ เฝ้ าดูร่างกายว่า
กําลังทําอะไร กําลังยืน กําลังเดิน กําลังนัง่ ถ้านัง่ เฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออก จน
จิตรวมเข้าสู่ความสงบ เบื้องต้นต้องเจริญสติก่อนเพือ่ ให้ได้สมาธิ พอได้สมาธิ
แล้วก็ออกทางปัญญา พิจารณาร่างกาย พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณา
อสุภะ พิจารณาธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ พิจารณาทุกขเวทนา พิจารณาทุกข์ใน
อริยสัจ ๔ ทีเ่ กิดจากสมุทยั คือความอยาก อยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไป
ถ้าหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปก็จะไม่ทกุ ข์ใจ ใจก็จะเฉยกับความเจ็บของ
ร่างกาย อยู่กบั มันได้ มันเจ็บเราก็ดูมนั เจ็บไป แต่ใจไม่ได้เจ็บกับร่างกาย เพราะ
รักษาใจด้วยปัญญา ไม่ให้เกิดความอยาก ไม่ให้เกิดสมุทยั คือวิภวตัณหา ความ
อยากให้ความเจ็บหายไป หรืออยากจะหนีจากความเจ็บไป
ถาม ท่านอาจารย์มเี พือ่ นเยอะไหมคะ
ตอบ ไม่มี ตัดหมด มีธรรมะเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นเพือ่ น
ถาม ไม่คบเพือ่ นเลย
ตอบ คบไปทําไม คบแล้วได้อะไร ได้แต่ชวนไปเทีย่ ว ชวนไปกิน ชวนไปดืม่
ถาม แล้วความเบือ่ มันหายไปไหมเจ้าคะ
ตอบ ถ้าสงบก็หาย ถ้าปรุงแต่งก็กลับมา ถ้าคิดปรุงแต่งก็จะคิดถึงความสุขทีเ่ คยมี ก็จะ
เกิดความเบือ่ หน่ายกับสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ในปัจจุบนั เกิดความเศร้าสร้อยหงอยเหงา
ว้าเหว่ ถ้าภาวนาจนจิตสงบความเบือ่ ก็จะหายไป ช่วงนัน้ ยังอยู่ในขัน้ เจริญสติอยู่
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ถ้าไม่เจริญสติป ั๊บ ก็จะคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ พอรู้วา่ เริ่มปรุงแต่งก็ดงึ กลับมา
กลับมานัง่ สมาธิ เจริญอานาปานสติ ดูลมเข้าออก ไม่ได้ใช้พทุ โธ เพราะในสติปฏั
ฐาน ๔ ท่านสอนให้ใช้อานาปานสติ ครัง้ หนึ่งพอนัง่ แล้วเจ็บ มีความคิดผุดขึ้นมา
เองว่า ต้องใช้คาํ บริกรรม ก็เลยบริกรรมอนิจจาๆไป ไม่นานจิตก็น่งิ สงบ ความ
เจ็บหายไปอย่างมหัศจรรย์ ทีน้ กี ็รู้วธิ ีสูก้ บั ความเจ็บ ถ้าดูลมต่อไปไม่ได้ก็ตอ้ งใช้
การบริกรรม ข้อสําคัญอย่าไปให้ความสนใจกับความเจ็บ อย่าไปอยากให้มนั หาย
อย่าไปยุ่งกับมัน อย่าไปอยากหนีจากมันเป็ นอันขาด เพราะจะทําให้เกิดความเจ็บ
ซ้อนขึ้นมาในใจ ทีร่ ุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกาย ทีท่ นไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บทาง
ร่างกาย แต่เป็ นความเจ็บทางใจ เวลาไม่ชอบอะไรนี้จะทรมานใจใช่ไหม ถ้าทําสิง่
ทีช่ อบก็จะไม่ทรมานใจ เหมือนกินพริก คนทีช่ อบกินพริกจะสุขใจ คนทีไ่ ม่ชอบ
กินพริกจะทุกข์ใจ ไม่ได้ทกุ ข์ทร่ี ่างกาย เพราะกินพริกเหมือนกัน คนหนึ่งกินแล้ว
มีความสุข อีกคนกินแล้วทุกข์ อยู่ทใ่ี จ
ก็เลยเกิดปัญญาขึ้นมา เวลาฟังเสียงทีช่ อบ ให้ดงั แสบแก้วหูก็ยงั ฟังได้ แต่เวลา
ฟังเสียงทีไ่ ม่ชอบ เสียงเบาๆก็ฟงั ไม่ได้ ก็เลยเห็นว่าปัญหาอยู่ทใ่ี จ ถ้าใจชอบจะรับ
ได้ ถ้าใจไม่ชอบจะรับไม่ได้ เช่นทุกขเวทนานี้เรารับกันไม่ได้ จะเป็ นจะตายกัน
แต่ถา้ ทําใจให้ชอบหรือไม่รงั เกียจทุกขเวทนาได้ ก็จะอยู่กบั ทุกขเวทนาได้ พอใจ
ไม่รงั เกียจทุกขเวทนา ใจก็จะเฉย จะนัง่ ได้อย่างสบาย ต้องสอนใจให้ชอบ อย่า
ให้ใจรังเกียจทุกขเวทนา เราห้ามทุกขเวทนาไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของเรา ถ้าเราอยู่
กับทุกขเวทนาได้ ใจก็จะสบาย ไม่เดือดร้อน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ปวดหัวปวดท้อง
ไม่ตอ้ งกินยาแก้ปวด เพราะใจไม่ปวด ความปวดของร่างกายเป็ นส่วนย่อย ความ
ปวดส่วนใหญ่เกิดจากความคิดปรุงแต่ง เกิดจากตัณหาความอยาก ความกลัว
ทําให้ใจเครียด ทําให้ใจทุกข์
ในเบื้องต้นต้องเจริญสติให้ได้ก่อน สติสาํ คัญมาก สติทาํ ให้ใจได้สมาธิ พอได้
สมาธิแล้วก็จะมีกาํ ลังพิจารณาทางปัญญาได้ เวลาเกิดทุกข์ข้นึ มา ใจจะไม่ต่นื
ตระหนก จะสามารถพิจารณาธรรมได้ ถ้าไม่มสี มาธิเวลาทุกข์ป ั๊บ จะเหมือนไก่ตา
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แตก พิจารณาธรรมไม่ได้ มีแต่จะอยากหนีจากความทุกข์เพียงอย่างเดียว ไม่รู้วา่
ความทุกข์เกิดจากอะไร จะหนีจากสิง่ ทีค่ ดิ ว่าเป็ นความทุกข์ เช่นหนีจาก
ทุกขเวทนา หนีจากความเจ็บของร่างกาย ทีไ่ ม่ใช่เป็ นเหตุของความทุกข์ใจ เหตุ
ของความทุกข์ใจก็คอื ความอยากหนีจากความเจ็บของร่างกาย ถ้าพิจารณาได้
พอเข้าใจ ใจก็จะปล่อย ร่างกายเจ็บก็รู้วา่ เจ็บ แต่ใจไม่เจ็บแล้ว นัง่ ต่อได้ ไม่
เดือดร้อน บางทีร่างกายก็หายไปด้วย เหลือแต่จติ ล้วนๆ อย่างนี้ก็มี
ถาม นัง่ บนโซฟา จะเจ็บน้อยกว่า
ตอบ นัง่ โซฟาทําไม เรานัง่ เพือ่ ให้มนั เจ็บ จะได้แก้ปญั หาได้ เราถึงขําเวลาเห็นคนปฏิบตั ิ
ต้องมีเบาะนัง่ ปฏิบตั เิ พือ่ อะไรกัน เพือ่ ความสบายกายหรือเพือ่ ความสบายใจ ถ้า
ร่างกายเจ็บ เราจะได้รู้จกั วิธีแก้ความทุกข์ใจทีเ่ กิดตามมา เราเคยนัง่ เบาะทีไ่ หน
ตัง้ แต่เราเริ่มนัง่ สมาธิเราก็นงั ่ กับพื้นธรรมดา
ถาม พระอาจารย์นงั ่ กับพื้นธรรมดา
ตอบ จะไปนัง่ ทีไ่ หนก็สะดวก นัง่ ได้ทกุ แห่งทุกหน
ถาม ยังเข้าใจว่าให้นงั ่ เบาะเพือ่ จะนัง่ ได้นานๆ
ตอบ ไม่ตอ้ งการนัง่ ให้นาน ต้องการนัง่ ให้เจ็บ เพือ่ จะได้ใช้ธรรมะมาแก้ความทุกข์ใจ
จะได้ใช้สติ จะได้เกิดสมาธิ ทีใ่ ห้อดอาหารก็เพือ่ ให้หวิ ให้ทกุ ข์ใจ จะได้ใช้สมาธิ
มาแก้ความทุกข์ใจ
ถาม ถ้านัง่ อย่างนัน้ ความเจ็บก็มาเร็ว จะนัง่ ไม่ได้นานเท่ากับนัง่ บนเบาะ นัง่ ยิง่ นานยิง่ ดี
ไม่ใช่หรือคะ
ตอบ นานแบบนัน้ ไม่ดี
ถาม ถ้าอย่างนัน้ นัง่ แป๊ บเดียวก็จะรู้สกึ เจ็บ
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ตอบ ให้มนั เจ็บช้าทําไม ให้มนั เจ็บเร็วจะดีกว่า จะได้บงั คับให้บริกรรมพุทโธให้ถเ่ี ลย
จะได้สงบเร็ว ปัญหามันไม่ได้อยู่ทน่ี งั ่ เบาะหรือไม่นงั ่ เบาะ เจ็บหรือไม่เจ็บ ปัญหา
อยู่ทภ่ี าวนาหรือไม่ภาวนา ถ้าภาวนาอย่างต่อเนื่อง จะสงบภายใน ๕ นาที ๑๐
นาที จะไม่เจ็บ จะนัง่ ได้นานเป็ นชัว่ โมง จะไม่รู้สกึ เจ็บเลย
ถาม เข้าใจว่าต้องนัง่ บนเบาะ
ตอบ เข้าใจแบบพวกตาบอดคลําช้าง
ถาม จะใช้เบาะหนาขึ้นๆ
ตอบ กิเลสยิง่ มากขึ้น หนีความเจ็บไปเรื่อยๆ ปฏิบตั หิ นีความเจ็บทําไม
ถาม นึกว่าเก่งถ้านัง่ ได้นาน เพราะนัง่ บนเบาะหนา
ตอบ ไม่ได้นงั ่ เพือ่ เอาเวลา นัง่ เพือ่ เอาสติ เอาสมาธิ เอาปัญญา จะนัง่ บนเบาะหรือไม่
ไม่ใช่เป็ นประเด็น ทีเ่ ราไม่ใช้เบาะเพราะไม่อยากจะยุง่ ไปไหนมาไหนก็ตอ้ งเอา
เบาะไปด้วย
เวลาบวชแล้วจะไม่ยุ่งกับใคร ขนาดครูบาอาจารย์ยงั ไม่ยงุ่ กับท่าน คนอืน่ อยากจะ
เข้าใกล้ชิดท่าน ไปบีบนวดไปรับใช้ เรากลับถอยห่าง ไม่อยากเข้าใกล้ใคร ท่านคง
จะทราบ ท่านคงเป็ นอย่างนัน้ มาก่อน ท่านรู้ จึงไม่เป็ นปัญหา ท่านกลับช่วย
ส่งเสริม บางทีจาํ ใจต้องมาร่วมทํากิจ ท่านก็เมตตามาไล่ ไม่ให้ทาํ ท่านรู้วา่ ใจเรา
เข้าข้างในแล้ว ไม่อยากออกมาข้างนอก แต่คนอืน่ ท่านไม่ไล่นะ
ตอนทีจ่ ะบวชก็กลัวจะไปเจออาจารย์ทไ่ี ม่ปฏิบตั ิ จะอยู่ดว้ ยกันไม่ได้ แต่ก็โชคดี
เจอพระอาจารย์ทป่ี ฏิบตั ผิ ่านมาแล้ว ท่านเข้าใจทุกอย่าง เลยอยู่ทว่ี ดั ท่านได้อย่าง
สบาย ไม่เคยกลัวว่าท่านจะไล่เลย เวลาไปขอท่านอยู่ ใจก็เป็ นกลาง อยู่ก็ได้ ไม่
อยู่ก็ได้ เพราะตอนนัน้ ไม่ได้พ่งุ ไปหาอาจารย์เป็ นหลัก แต่ไปหาสถานทีภ่ าวนาเป็ น
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หลัก ถ้าอยู่ทน่ี ่ไี ม่ได้ก็ไปหาทีอ่ น่ื ก็ได้ เราคิดอย่างนัน้ แต่ก็โชคดีไปขอก็ได้อยู่เลย
ได้ทท่ี ถ่ี ูกใจ เป็ นทีท่ ส่ี งบเงียบ
ถาม พีส่ าวฝากมากราบเรียนว่าข้อสอบท่านอาจารย์ยากมาก สามีเขาหัวใจวายตาย
กะทันหัน เขาก็บอกว่าโชคดีทไ่ี ด้มากราบท่านอาจารย์ปีสองปี ก่อนหน้าทีส่ ามีจะ
เสีย พอเสียไปก็มคี าํ สอนมีธรรมะให้เขาระลึกได้ เขาก็ได้พจิ ารณาสังขารตอนที่
อยู่กบั ตอนทีไ่ ปแล้ว ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ในช่วงทีจ่ ติ ใจไม่สงบ เขาก็ได้
ฝึ กบอกตัวเองว่าให้อยู่ในปัจจุบนั แล้วก็บอกตัวเองว่าเรื่องทีผ่ ่านมามันเป็ นอดีต
แล้วก็อย่าไป…
ตอบ อยาก
ถาม อดีตมันผ่านไปแล้ว ต้องทําใจยอมรับมัน
ตอบ อยู่กบั ความจริง ปัจจุบนั คือความจริง อดีตคือความฝัน อนาคตคือความเพ้อ
ถาม ก็เลยได้ศึกษาจากเรื่องจริง ได้ไปดูเวลาเก็บกระดูก พยายามดูวา่ ลักษณะเป็ น
อย่างไร
ตอบ ควรจะพิจารณาว่า ต่อไปเราก็ตอ้ งเป็ นเหมือนเขา
ถาม ทีแรกก็รู้สกึ ว่าเรื่องนี้มนั ใกล้ตัว เขาเป็ นเราก็ตอ้ งเป็ น พอเวลาห่างไปก็รู้สกึ ว่าไกล
ตัว คิดว่าจิตเราหลอกตัวเองอยู่เสมอ ไม่ยอมรับว่าเป็ นเรื่องของตัวเรา จึงต้อง
พยายามนึกว่าร่างกายพอขาดเลือด ธาตุนาํ้ ไม่เดิน ก็จะมีสดี าํ คลํา้ ก็พยายาม
สอนตัวเองอย่างนี้
ตอบ ต้องสอนว่าในทีส่ ุดก็จะเป็ นขี้เถ้ากับเศษกระดูก
ถาม แต่จติ ไม่เชื่อ
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ตอบ ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เหมือนท่องสูตรคูณ ถ้าท่องครัง้ สองครัง้ เดีย๋ วก็ลมื แต่
ถ้าท่องทุกวันๆ ท่องจนขึ้นใจ ก็จะไม่ลมื เวลามองร่างกายทีไร ก็ตอ้ งมองเศษ
กระดูกมองขี้เถ้าด้วย พิจารณาว่าต่อไปจะต้องเป็ นอย่างนี้ๆ จะไปอะไรกับมัน
นักหนา จะไปหวงได้อย่างไร ไม่วา่ จะเป็ นของเราหรือของใครก็ตาม
ถาม ถ้ามองไปเรื่อยๆ เราจะเชื่อ
ตอบ จะไม่ลมื พอไม่ลมื ก็จะไม่หลง จะทดสอบถามตัวเองว่าพร้อมทีจ่ ะตายหรือไม่
ถาม เวลานัง่ สมาธิก็นึกถึงรูปภาพของคนตาย แต่ไม่สามารถเห็นว่าตัวเราก็จะเป็ นแบบ
นี้เจ้าค่ะ
ตอบ เพราะมองไม่นานพอ แล้วก็มงี านอย่างอืน่ ให้ไปมอง ก็เลยมองไม่เห็น ต้องออก
บวช ออกจากรูปเสียงกลิน่ รส ออกจากเรื่องของคนเป็ น ไปอยู่ทว่ี เิ วก จะได้คดิ
เรื่องตายได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มเี รื่องอืน่ มากลบ ถ้าอยากจะบรรลุเร็วๆ ก็ตอ้ งทิ้ง
ทุกอย่างไป ไม่เช่นนัน้ จะไม่สาํ เร็จ เพราะไม่มเี วลาพิจารณาความตายอย่าง
ต่อเนื่อง
ถาม เป็ นแค่ภาพ จินตนาการ
ตอบ ใหม่ๆก็ตอ้ งจินตนาการไปก่อน ให้มนั ฝังใจ เหมือนในพระไตรปิ ฎกทีม่ พี ระ
พิจารณาโครงกระดูกตลอดเวลา เวลาใครเดินผ่านมาท่านจะไม่เห็นคน จะเห็น
แต่โครงกระดูก เวลามีคนมาถามว่าเห็นคนนัน้ ไหม ท่านบอกว่าไม่เห็น เห็นแต่
โครงกระดูก ไม่รู้วา่ เป็ นของใคร ต้องอยู่คนเดียวปลีกวิเวก สูตรตายตัวของการ
ภาวนาก็คอื ๑. ปลีกวิเวก ๒. สํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ๓. เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
เช่นพิจารณากระดูกอย่างต่อเนื่อง หรือบริกรรมพุทโธๆอย่างต่อเนื่อง ๔. รู้จกั
ประมาณในการบริโภคอาหาร รับประทานมากเกินไปก็จะทําให้งว่ งนอน ทําให้ข้ ี
เกียจ
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ถาม อย่างกรณีของลูก สามีก็ไม่อยู่ ลูกก็อยู่ต่างประเทศ ก็น่าจะเข้าวัดได้ แต่ทาํ ไมยัง
เข้าไม่ได้
ตอบ เพราะยังติดรูปเสียงกลิน่ รสอยู่ เหมือนติดยาเสพติด
ถาม กลัวว่าจะไปไม่ตลอดรอดฝัง่
ตอบ ไม่เป็ นไร ไปก่อนเถิด ถ้าจะกลับมาก็ค่อยว่ากันใหม่
ถาม จะหมดอิสรภาพถ้าบวชแบบจริงๆจังๆ ก็เลยคิดหนัก
ตอบ เป็ นการตัดสินใจทีย่ ากทีส่ ุดเลยสําหรับเรา เป็ นช่วงทีท่ รมานใจทีส่ ุด ใจหนึ่ง
อยากจะบวช อีกใจหนึ่งไม่อยากจะบวช พอตัดสินใจได้แล้ว ก็เหมือนยกภูเขา
ออกจากอก ทุกอย่างดูสดใสไปหมด มันสบายอกสบายใจอย่างบอกไม่ถูก
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กัณฑ์ท่ี ๔๕๓

ตนเป็ นที่พ่งึ ของตน
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

พวกเราต้องยึดหลัก อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่งึ ของตน เพราะพึง่ คนอืน่ ไม่ได้
เพราะไม่เทีย่ งแท้แน่นอน แต่เราพึง่ เราได้ตลอดเวลา เราเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเราอย่างแท้จริง ที่
พึง่ อืน่ เป็ นทีพ่ ง่ึ ชัว่ คราว ไม่แน่นอน บางทีกพ็ ง่ึ ได้ บางทีก็พง่ึ ไม่ได้ แต่ไม่เป็ นปัญหาอะไร
เพราะทีพ่ ง่ึ อืน่ ไม่สามารถแก้ปญั หาทีแ่ ท้จริงของเราได้ คือความทุกข์ใจ ไม่มใี ครแก้ให้เรา
ได้ เราต้องแก้ดว้ ยตัวเราเอง แต่เราต้องอาศัยสิง่ อืน่ เช่นอาศัยร่างกาย ร่างกายก็ตอ้ ง
อาศัยปัจจัย ๔ ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ถ้ายังต้องพึง่ ร่างกายก็ตอ้ ง
พึง่ ปัจจัย ๔ ถ้ายังต้องทําบุญให้ทาน รักษาศีล ภาวนา เพือ่ ดับทุกข์ใจ ก็ยงั ต้องใช้
ร่างกายเป็ นเครื่องมือ ถ้าภาวนาจนถึงขัน้ ตัดกามตัณหาได้ ก็ไม่ตอ้ งใช้ร่างกายอีกต่อไป
เช่นพระอนาคามี ถ้าตายไปก่อนจะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ ท่านก็ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์ มามีร่างกาย เพราะท่านสามารถปฏิบตั ธิ รรมได้ โดยไม่ตอ้ งใช้ร่างกาย เพราะมี
กิเลสเหลืออยู่แต่ภายในจิต
ส่วนใหญ่พวกเราจะใช้ร่างกายไปในทางกามตัณหากัน ถ้ายังมีกามตัณหาอยู่ภายในใจ ก็
ต้องมีร่างกาย มีตาหูจมูกลิ้น เพือ่ เสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ถ้าไม่มรี ่างกาย ไม่มตี า
หูจมูกลิ้น ก็จะไม่สามารถเสพได้ จึงต้องไขว่คว้าหาร่างกาย กลับมาเกิดใหม่ ถ้าตัด
กามตัณหาได้แล้ว ก็จะไม่อยากเสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่ตอ้ งมีตาหูจมูกลิ้นกาย
เป็ นเครื่องมือ ถ้าเป็ นพระอนาคามีก็ไม่ตอ้ งใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ แต่ยงั ต้องใช้ธรรมะ
เป็ นเครื่องมือ เพราะยังมีกเิ ลสตัณหาส่วนละเอียด ทีย่ งั ติดค้างอยู่ภายในจิต คือรู ปราคะ
อรู ปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา เป็ นสังโยชน์เบื้องบน จะเป็ นพระอรหันต์ได้ก็ตอ้ ง
ชําระสังโยชน์เบื้องบนให้หมดไป แต่ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ พระอนาคามี
ถ้าท่านตายไปก่อนทีจ่ ะได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ท่านก็สามารถเจริญวิปสั สนาภาวนาต่อ
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ได้เลย หลังจากทีร่ ่างกายของท่านดับไปแล้ว ใจของท่านไม่ได้ดบั ไปกับร่างกาย ใจของ
ท่านก็ทาํ งานต่อ ใช้ธรรมะ ใช้สติ ใช้สมาธิ ใช้ปญั ญา เพือ่ กําจัดรู ปราคะความติดในรู ป
ฌาน อรูปราคะความติดในอรูปฌาน อุทธัจจะความฟุ้งซ่าน มานะความถือตัว และ
อวิชชาความไม่รู้ไม่เห็นพระอริยสัจ ๔ ทีย่ งั มีอยู่ภายในจิต เป็ นการปฏิบตั จิ ติ ล้วนๆ ถ้า
จะดูจติ ก็ดูกนั ตอนนี้ เพราะร่างกายไม่มปี ญั หาแล้ว ตัดได้แล้ว อุปาทานในขันธ์ ๕ คือ
ร่างกาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตัดได้แล้ว ตัดกามตัณหาได้แล้ว แต่ยงั ตัดรู ป
ราคะ อรู ปราคะ อุทธัจจะ มานะ อวิชชาไม่ได้
รูปราคะก็คอื ความติดอยู่กบั รูปฌาน จิตของผูท้ ต่ี ดั กามราคะได้แล้ว จะสงบละเอียด
เท่ากับจิตทีอ่ ยู่ในรูปฌานหรืออรูปฌาน เวลาอยู่ในความสงบก็มคี วามสุข แต่เวลาออก
จากรูปฌานหรืออรูปฌานมาแล้ว ใจก็จะหงุดหงิด เนื่องจากมานะ อวิชชา ทีผ่ ลิตความ
ทุกข์อนั ละเอียดอยู่ภายในใจ ถ้าไม่ใช้ปญั ญาพิจารณา ก็จะติดอยู่กบั รูปราคะอรูปราคะ
เวลาไม่สบายใจก็กลับเข้าไปในรูปฌานในอรูปฌาน ถ้าใช้ปญั ญาพิจารณาก็จะเห็นว่า
ไม่ใช่วธิ ีดบั ความทุกข์ทถ่ี าวร พอออกจากรูปฌานหรืออรูปฌานก็จะคิดปรุงแต่งไปในทาง
มานะ ไปในทางอวิชชา ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาพิจารณา ถึงจะละมานะละอวิชชาได้ ถ้าพิจารณา
อย่างไม่หยุดยัง้ พิจารณาอย่างเลยเถิด เพื่อกําจัดมานะ กําจัดอวิชชา ก็จะเกิดอุทธัจจะ
เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา แต่เป็ นความฟุ้งซ่านทีต่ ่างกับอุทธัจจะในนิวรณ์ ในนิวรณ์จะ
ฟุ้งซ่านเกี่ยวกับลาภยศสรรเสริญ เกี่ยวกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่อทุ ธัจจะใน
ระดับของพระอนาคามีน้ ี เป็ นความฟุ้งซ่านทีเ่ กิดจากการพิจารณาด้วยปัญญาแบบเลย
เถิด พิจารณาจนไม่มกี าํ ลังตัดกิเลส
ถ้าจิตเกิดความฟุ้งซ่าน พิจารณาไม่เห็นความจริง ไม่เห็นมานะ ไม่เห็นอวิชชา ก็ตอ้ งหยุด
พัก เข้าไปพักในสมาธิ ในรูปฌานหรืออรูปฌาน แต่ไม่ได้พกั เพือ่ หนีความทุกข์ พักเพื่อ
เอาแรง เหมือนเวลาทํางาน พอทําจนเหนื่อยแล้ว ไม่มเี รี่ยวไม่มแี รง ไม่ได้ผลงาน ก็ตอ้ ง
หยุดทํางานชัว่ คราว กลับมาพักผ่อนทีบ่ า้ น มาอาบนํา้ อาบท่า รับประทานอาหาร หลับ
นอน พอได้พกั ผ่อนแล้ว ตื่นขึ้นมามีกาํ ลังวังชาก็กลับไปทํางานต่อ เหมือนคนตัดไม้ด้วย
มีด เวลาตัดใหม่ๆ มีกาํ ลังมาก มีดก็คม ตัดไม้ได้อย่างง่ายดาย พอตัดไปนานๆเข้า แรง
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ก็จะหมดไป ความคมของมีดก็จะหมดไป จนไม่สามารถตัดไม้ให้ขาดได้ ถึงตอนนัน้ ก็
ต้องหยุดพักการตัดไม้ชัว่ คราว ไปรับประทานอาหาร ไปนอนเอากําลัง ไปลับมีดให้คม
พอได้พกั ได้รบั ประทานอาหาร ได้ลบั มีดแล้ว พอกลับมาตัดไม้ใหม่ ก็ตดั ได้อย่าง
ง่ายดาย
การพิจารณามานะ พิจารณาอวิชชา ก็ตอ้ งพิจารณาสลับกับการพักอยู่ในสมาธิ ทําอย่างนี้
ไม่เป็ นการติดสมาธิ การติดในสมาธิก็คอื เวลาออกมาจากสมาธิแล้ว ใจวุน่ วาย ก็กลับเข้า
ไปในสมาธิ ไม่ใช้ปญั ญาแก้ความวุน่ วายใจ เวลาออกจากสมาธิแล้วมีความวุน่ วายใจ
เพราะมานะหรืออวิชชาเป็ นเหตุ ต้องใช้ปญั ญาพิจารณา ถึงจะไม่ตดิ ในสมาธิ ถ้าพิจารณา
แล้วยังตัดมานะตัดอวิชชาไม่ได้ มีกาํ ลังไม่พอ ก็ตอ้ งเข้าไปพักในสมาธิก่อน พอออกจาก
สมาธิแล้ว ก็พจิ ารณาใหม่ พิจารณามานะใหม่ พิจารณาอวิชชาใหม่ จนกว่าจะตัดได้ ถ้า
ไม่พกั เลยก็จะเกิดอุทธัจจะขึ้นมา พิจารณาแบบไม่หลับไม่นอน ทัง้ วันทัง้ คืน ด้วยความ
เพลิดเพลิน จนลืมพักจิต ลืมเข้าสมาธิ
นี้คอื การพึง่ ตนเองด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ตัง้ แต่เริ่มต้นจนถึงวาระสุดท้าย พอสติปญั ญา
ได้ทาํ ลายกิเลสตัณหาจนหมดสิ้นไปแล้ว ก็จะไม่มคี วามทุกข์อกี ต่อไป พอไม่มคี วามทุกข์
ก็ไม่ตอ้ งมีทพ่ี ง่ึ ทีเ่ ราต้องพึง่ ธรรมะ พึง่ มรรค ๘ พึง่ ทานศีลภาวนา พึง่ สติสมาธิปญั ญา ก็
เพือ่ ดับความทุกข์ใจ ทีเ่ กิดจากตัณหาความอยากต่างๆ พอความทุกข์ใจได้ถูกทําลายจน
หมดสิ้นไปแล้ว ก็ไม่ตอ้ งพึง่ อะไรอีกต่อไป อยู่อย่างสบาย อยู่อย่างไม่มคี วามทุกข์ไป
ตลอด นักปฏิบตั จิ งึ ต้องพึง่ ตนเอง ทําทุกสิง่ ทุกอย่างด้วยตนเอง เช่นการดูแลรักษา
อัตภาพร่างกายและการภาวนา ต้องชําระจิตเอง ต้องภาวนาเอง แต่ตอ้ งอาศัยคําสอนของ
พระพุทธเจ้าเป็ นผู ้บอกทาง การปฏิบตั จิ งึ มีทพ่ี ง่ึ ๒ ส่วนด้วยกันคือ ๑. อัตตาหิ อัตตโน
นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน ต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั เิ อง ๒. พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่
เป็ นผูน้ าํ ทาง ถ้าไม่มพี ระธรรมคําสอนเป็ นผูน้ าํ ทาง ก็จะไม่สามารถปฏิบตั ใิ ห้บรรลุมรรค
ผลนิพพานได้ เพราะสติปญั ญาของปุถชุ น จะไม่สามารถทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้
ยกเว้นพระโพธิสตั ว์เท่านัน้ ทีม่ สี ติปญั ญาบารมี ทีส่ ามารถค้นหาทางสู่การหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดได้
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พระโพธิสตั ว์คอื ผูท้ ท่ี ่มุ เทชีวติ จิตใจต่อการบําเพ็ญบารมีทงั้ ๑๐ ประการ คือทานบารมี
ศีลบารมี เนกขัมมบารมี อุเบกขาบารมี ปัญญาบารมี เมตตาบารมี อธิษฐานบารมี สัจ
จบารมี วิริยบารมี และขันติบารมี ทุกภพทุกชาติทเ่ี กิดมาจะไม่สนใจกับการสร้างลาภยศ
สรรเสริญ สร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จะมุง่ สร้างบารมีเพียงอย่างเดียว หมันทํ
่ า
ทานรักษาศีลภาวนา ออกบวช สร้างเนกขัมมบารมี และบารมีอน่ื ๆ เพือ่ การตรัสรู้พระ
อริยสัจ ๔ ด้วยตนเอง ถ้าเกิดมาเพือ่ แสวงหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย ก็จะไม่มบี ารมีทจ่ี ะบรรลุพระนิพพานได้ดว้ ยตนเอง ก็ตอ้ งรอให้มพี ระพุทธเจ้ามา
ตรัสรู้ก่อน พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ก็เหมือนกับมีคนสร้างทางให้เดินแล้ว ก็จะไปถึง
พระนิพพานได้อย่างง่ายดาย เพราะมีทางเดินแล้ว เพียงแต่เดินไปตามทางเดินเท่านัน้ ก็
จะถึง ถ้าอยากจะรู้วา่ เป็ นพระโพธิสตั ว์หรือไม่ ก็ถามใจดูวา่ มุง่ ไปทางไหน ถ้ามุง่ ไปทาง
ลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็ไม่เป็ นพระโพธิสตั ว์ ถ้าเป็ นพระ
โพธิสตั ว์ จะมุง่ สร้างบารมีเพียงอย่างเดียว
นี้คอื ลักษณะของพระโพธิสตั ว์ แต่ไม่ควรบําเพ็ญทานบารมีเพียงอย่างเดียว เวลาทีไ่ ด้พบ
พระพุทธศาสนา เพราะจะเนิ่นนาน ควรปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะ
ดีกว่า เพราะมีทางเดินแล้ว ไม่ตอ้ งหาทางเอง เพราะจะไม่สามารถหาให้เสร็จได้ภายใน
ชาติน้ ี ต้องบําเพ็ญบารมีต่อไปอีกหลายภพหลายชาติดว้ ยกัน ตอนนี้มที างเดินแล้ว ไม่
ต้องทําทางเอง ไม่ตอ้ งหาทาง เพียงแต่เดินตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เดิน ก็จะถึง
พระนิพพานได้อย่างรวดเร็ว ตอนนี้มสี มบัตขิ ้าวของเงินทองมากน้อย ก็สละไปให้หมด
บริจาคไปให้หมด แล้วก็ออกบวช ออกมารักษาศีล ออกมาภาวนาเลย อย่าไปเสียเวลา
กับการสร้างทานบารมีเพียงอย่างเดียว ต้องสร้างศีลบารมี อุเบกขาบารมี สร้างปัญญา
บารมี ด้วยการออกบวช ด้วยการภาวนา ถึงจะหลุดพ้นได้ บรรลุธรรมได้ภายในชาติน้ ี
เลย ๗ ปี เป็ นอย่างมาก ๗ วันเป็ นอย่างน้อย ขึ้นอยู่กบั อินทรีย ์ ขึ้นอยู่กบั พละ ๕ คือ
ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปญั ญา ถ้ามีมากก็ภายใน ๗ วัน หรือถ้าในสมัยพระพุทธกาล ก็
บรรลุในขณะทีฟ่ งั ธรรมเลย บรรลุในขณะทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเลย เช่น
พระอัญญาโกณฑัญญะ ฟังครัง้ แรกก็บรรลุเป็ นพระโสดาบันเลย แสดงว่ามีพละ ๕ ทีแ่ ก่
กล้า มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปญั ญาทีแ่ ก่กล้า พอได้ยนิ ได้ฟงั พระอริยสัจ ๔ ทุกข์สมุทยั
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นิโรธมรรค ก็มดี วงตาเห็นธรรม เห็นว่าสิง่ ใดมีการเกิดขึ้น ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา
ถ้ายึดติดกับสิง่ ทีม่ กี ารเกิดขึ้นและดับไป ไม่อยากให้ดบั ไป ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา
ความทุกข์ก็เกิดจากความอยาก ไม่ให้สง่ิ ทีต่ อ้ งดับดับไป ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา พอมี
ปัญญาเห็นความจริงว่า ห้ามไม่ได้ สิง่ ทีเ่ กิดแล้วต้องดับเป็ นธรรมดา อยากไม่ได้ พอเห็น
อย่างนัน้ ก็จะหยุดอยาก ยอมรับความจริง ความทุกข์ก็ดบั ไป นิโรธก็ปรากฏขึ้นมา นิโรธ
ก็คอื ความดับทุกข์ พระโสดาบันจะไม่ทกุ ข์กบั ความแก่เจ็บตาย ถือว่าเป็ นเรื่องธรรมดา
นี่คอื เรื่องของการเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน เรื่องของพระโพธิสตั ว์ เรื่องของการบรรลุมรรคผล
นิพพานภายในชาติน้ ี ถ้าไม่มคี าํ สอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ ถ้าไม่มพี ระพุทธศาสนา
ก็ตอ้ งบําเพ็ญบารมีต่างๆไปก่อน เพราะไม่รู้วา่ จะต้องบําเพ็ญบารมีอะไรบ้าง มากน้อย
เพียงไร อยู่ในสถานภาพใดทีเ่ อื้อต่อการบําเพ็ญบารมีแบบไหนก็บาํ เพ็ญไป ถ้าเป็ นมหา
เศรษฐีก็บาํ เพ็ญทานบารมีไป ถ้าอยู่ในสังคมของนักบวชก็บวชไป ถ้าไปเดือดร้อนตก
ระกําลําบากลอยคออยู่ในทะเล ก็ตอ้ งว่ายนํา้ ไปอย่างเดียวก็บาํ เพ็ญวิริยบารมีไป แล้วแต่
เหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้นในชีวติ ทีจ่ ะเป็ นเหตุให้บาํ เพ็ญบารมีแบบไหน ถ้าไปอยู่ในสังคมทีม่ ี
การขัดแย้งกัน ก็ตอ้ งบําเพ็ญขันติบารมีไป แต่ก็บาํ เพ็ญไม่ได้ครบทัง้ ๑๐ บารมี ถ้า
บําเพ็ญครบทัง้ ๑๐ บารมี ก็พร้อมทีจ่ ะตรัสรู้ พร้อมทีจ่ ะบรรลุเป็ นพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้า เช่นเจ้าชายสิทธัตถะทีป่ ระสูตเิ ป็ นพระราชโอรส ทรงมีพระบารมีพร้อมทัง้ ๑๐
ประการแล้ว ก็รอเหตุการณ์ทจ่ี ะบังคับให้เสด็จออกจากพระราชวังไป พอได้ทราบข่าวว่า
พระมเหสีได้คลอดพระราชโอรส ก็ทรงเสด็จออกจากพระราชวังไปในคืนนัน้ เลย เพราะรู้
ว่าอยู่ต่อไปไม่ได้แล้ว เพราะมีบ่วงมาคล้องคอแล้ว ถ้าอยู่ก็จะไม่สามารถออกไปบําเพ็ญ
เพือ่ ตรัสรู้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
พวกเราถ้าเกิดในสมัยทีไ่ ม่มพี ระพุทธศาสนา ก็ตอ้ งบําเพ็ญบารมีไปตามสภาวะ ทีจ่ ะ
กระตุน้ ให้เราบําเพ็ญ จนกว่าจะได้บารมีทงั้ ๑๐ ประการเต็ม ๑๐๐ ก็จะได้ตรัสรู้ จะเป็ น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า ก็ข้นึ อยู่กบั สภาวะแวดล้อม
ของสังคม และความสามารถของตน ว่ามีความสามารถประกาศพระศาสนาได้หรือไม่
ถ้าภาวะของสังคมไม่เอื้อต่อการประกาศพระศาสนา หรือไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะประกาศพระ
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ศาสนา ก็จะไม่ประกาศ ก็จะเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้าไป ถ้าทรงเห็นว่าสังคมเอื้อต่อการ
ประกาศพระพุทธศาสนา และทรงมีความสามารถในการประกาศพระศาสนา ก็จะ
ประกาศพระศาสนา อย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรา ตอนทีท่ รงตรัสรู้ใหม่ๆ ไม่มคี วาม
ปรารถนาทีจ่ ะประกาศพระศาสนา แต่หลังจากทีไ่ ด้ทรงพินจิ พิจารณา ก็ทรงเห็นว่า มี
สัตว์โลกบางกลุม่ บางพวกทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ทจ่ี ะรับคําสอนได้ ทรงพิจารณาแยกสัตว์โลกไว้
เป็ น ๔ กลุม่ ด้วยกัน เหมือนบัว ๔ เหล่า
กลุม่ ที่ ๑ คือกลุม่ บัวเหนือนํา้ ทีพ่ อได้รบั แสงสว่างของพระอาทิตย์ บัวก็จะบาน พวกนี้
เป็ นพวกนักบวช ทีไ่ ด้ศีลแล้ว ได้สมาธิแล้ว แต่ไม่รู้จกั อริยสัจ ๔ พอทรงแสดงพระ
อริยสัจ ๔ ก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลย
กลุม่ ที่ ๒ คือกลุม่ บัวปริ่มนํา้ ทีต่ อ้ งรออีกวันสองวันถึงจะโผล่เหนือนํา้ พวกนี้เป็ นพวก
นักบวชทีย่ งั ไม่ได้สมาธิ กําลังเจริญสติ ได้บา้ งไม่ได้บา้ ง ยังไม่ได้เต็มที่ แต่บาํ เพ็ญไป
เรื่อยๆ พอจิตรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มทีแ่ ล้ว พอได้พจิ ารณาอริยสัจ ๔ พิจารณาไตร
ลักษณ์ พิจารณาอสุภะก็จะตัดกิเลสได้ ตัดกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาได้
กลุม่ ที่ ๓ คือพวกทีย่ งั ไม่ได้บวช ชอบทําทานแต่ไม่ชอบรักษาศีล ๘ ไม่ชอบปลีกวิเวก ไม่
ชอบไปอยู่ตามลําพัง ตามสถานทีส่ งบสงัด ยังติดอยู่กบั ลาภยศสรรเสริญ ยังติดอยู่กบั
รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ พวกนี้ก็ตอ้ งใช้เวลาบําเพ็ญไปเรื่อยๆ อยู่ทว่ี า่ จะขยันหรือขี้
เกียจ ถ้าขยันก็อาจจะหลุดพ้นได้ในชาติน้ ี ถ้าไม่ขยันก็ตอ้ งสะสมบารมีไปก่อน
กลุม่ ที่ ๔ คือพวกทีไ่ ม่สนใจเรื่องศาสนาเลย เวลาชวนมาวัดก็จะปฏิเสธ ถ้าชวนให้ไป
เทีย่ วไปทันที ถ้าชวนให้มาวัด มาปลีกวิเวก มานัง่ สมาธิ จะไม่เอา พวกนี้จะไม่มวี นั ได้
เห็นแสงสว่างแห่งธรรม เป็ นดอกบัวทีอ่ ยูก่ บั โคลนตม ทีจ่ ะกลายเป็ นอาหารของปูของ
ปลาไป ไม่มวี นั ทีจ่ ะโผล่เหนือนํา้ ขึ้นมาได้
หลังจากได้พจิ ารณาความแตกต่างของมนุษย์ทงั้ หลายแล้ว ก็ทรงมีกาํ ลังใจทีจ่ ะประกาศ
พระศาสนา ตอนต้นทรงคิดว่าเหมือนกันหมด ชอบรู ปเสียงกลิน่ รส ชอบลาภยศ
สรรเสริญ เหมือนกันหมด สอนอย่างไรก็จะไม่มใี ครปฏิบตั ติ าม แต่หลังจากได้ทรง
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พิจารณา ก็ทรงเห็นว่ามีพวกนักบวชทีม่ ฌี านมีสมาธิแล้ว หรือพวกทีก่ าํ ลังเจริญสติเดิน
จงกรมนัง่ สมาธิอยู่ หรือพวกฆราวาสทีเ่ ข้าวัดทําบุญทําทานรักษาศีลเป็ นประจําอยู่ ก็ทรง
เห็นว่าเป็ นพวกทีส่ ามารถปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนได้ จึงทรงมุง่ ไปสอนสู่บวั ทัง้ ๓
กลุม่ นี้ โดยเฉพาะกลุม่ ที่ ๑ กลุม่ ทีอ่ ยู่เหนือนํา้ แล้ว คือพวกนักบวช ทรงไปสอนตาม
สํานักต่างๆ หลังจากทรงสอนพระปัญจวัคคีย ์ ทีเ่ คยติดตามอุปถัมภ์อปุ ฏั ฐาก จนได้
บรรลุเป็ นพระอรหันต์แล้ว ก็ทรงไปสอนตามสํานักของนักบวชต่างๆ ในแต่ละครัง้ ทีท่ รง
สอน ก็มผี ูบ้ รรลุเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มาพร้อมๆกันหลายรู ป เช่นครัง้ หนึ่งมีนกั บวชจํานวน
๕๐๐ รูป พอฟังธรรมเสร็จแล้วก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์ทงั้ ๕๐๐ รูปเลย ภายในเวลา
เพียง ๗ เดือน นับตัง้ แต่วนั แรกทีท่ รงประกาศพระศาสนา คือในวันเพ็ญเดือน ๘ วัน
อาสาฬหบูชา มาถึงวันเพ็ญเดือน ๓ วันมาฆบูชา ก็ปรากฏมีพระอรหันต์อย่างน้อย
๑๒๕๐ รูป ได้มาเฝ้ าพระพุทธเจ้า จากทิศต่างๆโดยทีไ่ ม่ได้นดั หมายกันมาก่อน เป็ นสิ่งที่
ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน มีปรากฏขึ้นมาหลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และประกาศ
พระศาสนา ก่อนหน้านัน้ ไม่มพี ระอรหันต์แม้แต่รูปเดียว
นี่คอื ความสําคัญทีย่ ง่ิ ใหญ่ของพระพุทธเจ้าต่อสัตว์โลก เป็ นผูม้ พี ระคุณทีย่ ง่ิ ใหญ่ ต่อผู ้
ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เป็ นทางลัด
ทีส่ ุด ไม่มที างไหนทีจ่ ะลัดเท่ากับทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงนํามาสังสอน
่
ถ้าได้พบกับ
พระพุทธศาสนา ได้พบกับพระพุทธเจ้า ก็ถอื ว่าเป็ นลาภทีย่ ง่ิ ใหญ่ เป็ นโชคทีย่ ง่ิ ใหญ่
ยิง่ ใหญ่กว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ ร้อยครัง้ พันครัง้ ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ แต่ละ
ครัง้ นี้มนั ง่ายไหม แล้วถ้าถูกร้อยครัง้ พันครัง้ จะยากขนาดไหน การได้พบกับพระพุทธเจ้า
ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เป็ นอย่างนัน้ เป็ นสิง่ ทีย่ ากมาก ถ้าได้พบก็ถอื ว่ามีโชคอัน
มหาศาล จึงไม่ควรโยนโชคอันมหาศาลนี้ลงถังขยะไป ควรรีบเอามาทําประโยชน์ ถ้าเป็ น
ลอตเตอรี่ก็ไปขึ้นรางวัลเลย อย่าโยนใส่ถงั ขยะ ฉันใดพอได้พบคําสอนพระพุทธเจ้าแล้ว
สิง่ ทีต่ อ้ งทําก็คอื ปฏิบตั ติ าม นี่คอื การขึ้นรางวัล รับโชคทีม่ หาศาลทีย่ ง่ิ ใหญ่น้ ี ด้วยการ
ปฏิบตั ทิ านศีลภาวนา ถ้าปฏิบตั ไิ ด้ ก็อย่างทีไ่ ด้ทรงรับประกันไว้แล้วว่า ๗ วันเป็ นอย่าง
น้อย ๗ ปี เป็ นอย่างมาก จะต้องได้ผลอย่างแน่นอน ถ้าไม่ได้เป็ นพระอรหันต์ อย่างน้อย
ก็ได้เป็ นพระอนาคามี อย่าปล่อยโชควาสนาทีย่ ง่ิ ใหญ่น้ หี ลุดจากมือไป ปฏิบตั ติ ามคําสอน
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ทัง้ ๓ ข้อนี้ให้ได้ ให้ครบทุกประการ แล้วผลอันเลิศอันประเสริฐ ก็จะเป็ นสิง่ ทีจ่ ะตามมา
ต่อไป
บางคนมาวัด มาหาพระ แทนทีจ่ ะมาหาธรรมะกลับมาหาลาภยศกัน มาขอลาภขอยศกัน
อยากได้ตาํ แหน่งนัน้ อยากได้ตาํ แหน่งนี้ อยากเข้ามหาวิทยาลัย อยากทําการค้าให้สาํ เร็จ
ลุลว่ ง อยากให้บริษทั เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง นี่คอื พวกทีย่ งั ไม่รู้วา่ ศาสนามีไว้เพือ่ อะไร เข้า
หาศาสนาเพือ่ เข้าหาธรรมะ เข้าหาแสงสว่าง เข้าหาแผนที่ ทีจ่ ะนําพาไปสู่การพ้นทุกข์ เข้า
หาพระเข้าหาวัดต้องหาธรรมะเพียงอย่างเดียว
ถาม การพิจารณาทีไ่ ม่หยุดไม่หย่อน ข้ามวันข้ามคืน ไม่ดูกาํ ลังตัวเอง เมือ่ กําลังตกไป
แล้ว ก็ยงั พิจารณาอยู่ ผลจะเป็ นเช่นไรครับ
ตอบ ไม่เกิดผล
ถาม แล้วจะเป็ นวิปสั สนู ได้ไหมครับ
ตอบ วิปสั สนู คอื ไปหลงคิดว่าสําเร็จแล้ว ไม่ตอ้ งภาวนาแล้ว
ถาม หมายความว่าการพิจารณาไม่ได้ความจริง ใช่ไหมครับ
ตอบ อาจจะได้ระดับหนึ่ง แล้วก็ไปคิดว่าได้อกี ระดับหนึ่ง เช่นได้สมาธิแล้วก็คดิ ว่า
บรรลุแล้ว เวลาจิตสงบนี้ก็เหมือนเป็ นพระนิพพาน แต่เป็ นพระนิพพานชัว่ คราว
พอออกจากสมาธิมา ความสงบก็หายไป แต่สญั ญาความจํายังติดอยู่กบั ความ
สงบนัน้ คิดว่ายังมีความสงบอยู่ ทัง้ ทีก่ าํ ลังฟุ้งซ่าน กําลังโกรธกําลังเกลียด อย่าง
นี้ถงึ เป็ นวิปสั สนู ไม่เห็นความจริง แต่อทุ ธัจจะเป็ นการพิจารณาแบบเลยเถิด ไม่
มีการพักผ่อน พิจารณาแต่ไม่ได้ผล มีดมันทือ่ แล้ว ต้องหยุด กลับมาลับมีดก่อน
จิตก็ตอ้ งพัก ถ้าพิจารณามากๆก็จะตื้อได้ ไม่เป็ นเหตุไม่เป็ นผล ความสงบทีจ่ ะใช้
ตัดกิเลสก็หมดกําลัง ก็ตอ้ งกลับไปชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ เหมือนโทรศัพท์มอื ถือ
ถ้าใช้ไปเรื่อยๆเดีย๋ วก็หมดแรง หมดก็พูดไม่ได้ ไม่มอี ะไรเสียหาย เพียงแต่ไม่
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สามารถทําประโยชน์ได้ ต้องเอาแบตฯไปชาร์จก่อน พอชาร์จไฟเต็มแล้วก็กลับมา
คุยต่อ
ถาม ฌานต่างกับสมาธิอย่างไร
ตอบ ไม่ต่างกัน ต่างกันตรงชื่อ
ถาม แล้วรูปกับอรูปนี่
ตอบ ความสงบของสมาธิมหี ลายระดับ เหมือนกับรถยนต์ทม่ี เี กียร์หลายเกียร์ เกียร์ ๑
มีความเร็วในระดับหนึ่ง เกียร์ ๒ มีความเร็วอีกระดับหนึ่ง ฌาน ๑ ก็มคี วามสงบ
ในระดับหนึ่ง ฌาน ๒ ก็มคี วามสงบอีกระดับหนึ่ง สงบมากขึ้นไปเรื่อยๆ
เหมือนกับเกียร์รถยนต์ เช่นเกียร์ ๑ วิง่ ได้อย่างมากก็ ๖๐ กิโลฯ ก็ตอ้ งเปลีย่ น
เกียร์ จะวิง่ เร็วกว่านัน้ ไม่ได้ พอเข้าเกียร์ ๒ ก็ไปถึง ๑๐๐ กิโลฯ พอเข้าเกียร์ ๓
ก็ไปถึง ๑๖๐ กิโลฯ พอเข้าเกียร์ ๔ ก็ไปถึง ๒๐๐ กิโลฯ ฌานเป็ นความสงบของ
จิต รูปฌานมีความสงบ ๔ ขัน้ อรูปฌานสงบกว่ารู ปฌาน มี ๔ ขัน้ เช่นเดียวกัน
ส่วนสัญญาเวทยิตนิ โรธสมาบัติ เป็ นความสงบทีส่ ุด ตอนนัน้ ขันธ์ ๕ หยุดทํางาน
ชัว่ คราว คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ทาํ งาน แต่ในอรูปฌานกับรูปฌาน
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังทํางานอยู่ แต่เบาลงไปตามลําดับ คําว่าฌาน
แปลว่าเพ่งอยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เพือ่ ให้ใจสงบ พอสงบก็เรียกว่าสมาธิ
ถ้าสงบนานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิ ถ้าสงบไม่นานก็เรียกว่าขณิ กสมาธิ ถ้าสงบ
แล้วไม่น่งิ เฉย ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ก็เรียกว่าอุปจารสมาธิ เช่นไปรับรู้เรื่อง
เทวดา เวลาสนทนากับเทวดาก็ตอ้ งอยู่ในอุปจารสมาธิ เช่นเวลาทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงแสดงธรรมให้กบั เทวดาทัง้ หลาย ทรงอยู่ในอุปจารสมาธิ ถ้าอยู่ในอัปปนา
สมาธิจะไม่รบั แขก ถ้าอยูใ่ นอุปจารสมาธิจะรับรู้เรื่องราวต่างๆ รู้โลกทิพย์ รู้กาย
ทิพย์ รู้อดีต รู้อนาคต ระลึกชาติได้ มีอทิ ธิฤทธิ์ปาฏิหาริยต์ ่างๆ
อุปจารสมาธิไม่เป็ นประโยชน์ ไม่สนับสนุนการเจริญวิปสั สนา การเจริญปัญญา
เพราะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะสูก้ บั ตัณหาความอยาก สูก้ บั กิเลสความโลภได้ เพราะไม่เป็ น
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อุเบกขา ไม่น่ิง ไม่เฉย เวลาสัมผัสสิง่ ทีช่ อบก็มคี วามสุข มีความดีใจ มีความยินดี
มีความโลภ สัมผัสกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบก็มคี วามกลัว ความเกลียดความชัง การเข้าไป
ในอุปจารสมาธิจงึ เป็ นการเสียเวลา
เหมือนกับการไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ
แทนทีจ่ ะเอาร่างกายไปเทีย่ ว ก็เอาจิตไปเทีย่ วแทน เทีย่ วในโลกของเทวดา เทีย่ ว
สวรรค์ ไปพบกับเทวดารู ปนัน้ รูปนี้ ไปพบกับดวงวิญญาณดวงนัน้ ดวงนี้
พระพุทธเจ้าก็ไปพบเทวดา แต่ทรงมีธรรมะแล้ว ไม่หลง ไปเพือ่ ทําประโยชน์ ไป
เพือ่ สังสอนธรรมะ
่
ถ้าจิตไม่มธี รรมะ ก็ไปเพือ่ กิเลส เพือ่ ความเพลิดเพลิน เพือ่
กามตัณหา ไปเพือ่ ดูรูปทิพย์สมั ผัสกลิน่ ทิพย์เสียงทิพย์ ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการ
บําเพ็ญธรรมขัน้ ต่อไป คือขัน้ วิปสั สนา ขัน้ ปัญญา พอออกจากอุปจารสมาธิจะไม่
มีกาํ ลังพิจารณาอสุภะ พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ออกมาปั๊บกิเลสทีม่ กี าํ ลัง
เต็มที่ ก็จะผลักให้ไปหารูปเสียงกลิน่ รสทันที ออกจากรู ปเสียงกลิน่ รสทีล่ ะเอียด
คือรูปทิพย์เสียงทิพย์ ก็ไปหารู ปหยาบเสียงหยาบทันที ไปเปิ ดทีวดี ู ไปเปิ ดอะไร
ฟัง ไปเปิ ดตูเ้ ย็นหาอะไรดืม่ หาอะไรรับประทานทันที เพราะอุปจารสมาธิไม่ทาํ ให้
จิตใจอิม่ สงบ เป็ นอุเบกขา
ถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธิ ยิง่ อยู่ได้นาน พอออกมาก็จะยิง่ อิม่ มากขึ้น ไม่หวิ กับอะไร
ก็จะพิจารณาอสุภะ พิจารณาอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายได้ ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆก็จะ
จําได้ จะไม่ลมื ไม่หลง การพิจารณาก็เพือ่ ไม่ให้ลมื ว่าร่างกายต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้อง
ตาย ร่างกายเป็ นอสุภะ ไม่สวยไม่งาม แต่เรามักจะลืม จะคิดว่าร่างกายจะอยู่ไป
ตลอด คิดว่าสวยงามน่ารักน่าใคร่ เพราะลืมความจริง ว่าร่างกายต้องแก่เจ็บตาย
ร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ ร่างกายเป็ นอสุภะ ไม่สวยงาม ส่วนทีไ่ ม่สวยงาม
ถูกปกปิ ดหุม้ ห่อด้วยผิวหนัง ถ้าผิวหนังใสแบบถุงพลาสติก ก็จะไม่มใี ครเห็นว่า
ร่างกายสวยงาม เพราะจะเห็นโครงกระดูกทีซ่ ่อนอยู่ใต้ผวิ หนัง จะเห็นอวัยวะ
ต่างๆทีม่ อี ยู่ใต้ผวิ หนัง เหมือนเวลาไปตลาด แล้วเห็นพวกเครื่องในสัตว์ใน
ถุงพลาสติก ถ้าผิวคนใสแบบพลาสติกก็จะเป็ นแบบนัน้
ถาม จะเลือกได้ไหมคะว่าจะเข้าอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ
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ตอบ ได้ ถ้าไปทางอุปจารสมาธิ ก็ใช้สติดงึ กลับมาได้ ถ้าเข้าไปในอัปปนาสมาธิแล้ว
ถอยออกมา ก็ใช้สติดงึ กลับมาสู่อเุ บกขาได้ ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์สอน ก็จะหลง
คิดว่าอุปจารสมาธิดี วิเศษ มีตาทิพย์หูทพิ ย์ มีอทิ ธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ์ แต่ไม่รู้วา่ ไม่
เป็ นประโยชน์ต่อการดับกิเลส ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน ถ้าไม่มคี รูบา
อาจารย์ทผ่ี า่ นตรงนี้มา ก็จะไม่มใี ครมาเบรก ไม่มใี ครมาดึงไว้ ก็จะไปท่องสวรรค์
กัน ไปเห็นอะไรต่างๆกัน แล้วก็กลับมาอวดกัน มาเล่ากันว่าวิเศษอย่างนัน้ วิเศษ
อย่างนี้ ถ้าได้พบกับครูบาอาจารย์ทผ่ี ่านมาแล้ว เห็นโทษของมันแล้ว จะเตือน
ทันที จะห้ามทันที เพือ่ ให้ทาํ กิจสําคัญให้เสร็จก่อน ถ้าดับกิเลสได้หมดแล้ว
บรรลุเป็ นพระอรหันต์แล้ว จะไปท่องเทีย่ วก็ไม่เป็ นปัญหา เพราะไม่ได้ไปด้วย
ความอยาก ด้วยกิเลสตัณหา ไปด้วยสติปญั ญา ไปทําประโยชน์ ไปสังสอน
่
เทวดา เวลามีเทวดามาฟังเทศน์ฟงั ธรรม อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมีเทวดามาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมทุกคืน หลวงปู่มนก็
ั ่ มเี ทวดามาฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เป็ นประจํา แต่
ก่อนทีจ่ ะทําอย่างนี้ได้ตอ้ งเสร็จงานของเราก่อน ก่อนทีจ่ ะไปสอนคนอืน่ เราต้อง
บรรลุ ต้องสําเร็จ ต้องได้รับปริญญาก่อน อย่ามัวไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนจน
ลืมเข้าห้องเรียน จะเรียนไม่จบ ต้องเรียนให้จบก่อน จบแล้วทําอะไรก็ไม่เป็ น
ปัญหา ไม่เป็ นโทษกับใจ เพราะสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษกับใจถูกทําลายไปหมดแล้ว ทําเพือ่
ประโยชน์ของผูอ้ น่ื
อย่าหลงประเด็นเวลาปฏิบตั ิ ต้องพุ่งเป้ าไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพาน ตัง้ เข็ม
ทิศไว้ตรงนัน้ เลย ถ้าจะไปทางอืน่ อย่าไป เพราะไม่เป็ นประโยชน์ จะเสียเวลา จะ
หลงทาง จะสูญเสียโอกาสอันยิง่ ใหญ่น้ ไี ป เพราะถ้าตายไป ไม่รู้เมือ่ ไหร่จะได้พบ
พระพุทธศาสนาอีก ต้องรอคิวยาวเป็ นกัปเป็ นกัลป์ เลย ดังนัน้ ตอนนี้ให้มงุ่ ไปสู่
การบรรลุมรรคผลนิพพาน มุง่ ไปทีก่ ารภาวนา สมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา
สมถภาวนาก็ตอ้ งสงบนิ่ง เป็ นอุเบกขา สักแต่วา่ รู้ จิตเข้าสู่ความว่าง ไม่มอี ะไรให้รู้
ถึงจะเป็ นสัมมาสมาธิ ถ้าไปรับรู้เรื่องนัน้ เรื่องนี้ก็จะเป็ นมิจฉาสมาธิ ถ้าออกไปรับรู้
ก็ตอ้ งดึงกลับมาด้วยสติ ดึงกลับเข้ามาทีอ่ เุ บกขา ทีค่ วามว่าง ทีต่ วั รู้ อย่าไปตามรู้
สิง่ ต่างๆ ถ้าเป็ นทีวกี ็ปิดเครื่องเสีย ใช้สติปิด ใช้สติดงึ กลับมาหาตัวรู้ สิง่ ทีป่ รากฏ
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ก็จะหายไป แต่นกั ภาวนาส่วนใหญ่จะเป็ นแบบนิ่งสงบแล้วก็วา่ ง พวกทีอ่ อกไป
รับรู้เป็ นส่วนน้อย เป็ นพวกจิตผาดโผน พวกนี้ตอ้ งมีครู บาอาจารย์คอยกําราบ
คอยเตือน
คอยสอน
ไม่เช่นนัน้ จะหลงระเริงกับความผาดโผนของตน
ความสามารถของตน คิดว่าเป็ นผลอันยิง่ ใหญ่ทเ่ี กิดจากการภาวนา แต่เมือ่ เทียบ
กับผลทีจ่ ะได้รับจากมรรคผลนิพพานแล้ว เป็ นเหมือนเศษเงินเศษทอง ไม่ใช่
เพชรนิลจินดา
ต้องภาวนาให้จติ สงบ นิ่ง ว่าง เป็ นอุเบกขา สักแต่วา่ รู้ ถ้ายังไม่ถงึ จุดนัน้ ก็ภาวนา
ต่อไป ถ้าออกไปรับรู้อะไรก็ดงึ กลับเข้ามาหาตัวรู้ หาความสงบ หาความว่าง อย่า
ตามไป พอออกจากความสงบ ก็อย่าไปทําภารกิจอืน่ ออกมาก็มาเจริญปัญญา
เลย พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ในสภาวธรรมต่างๆ ทีย่ งั มีความผูกพัน มี
ความยึดติดอยู่ ยังรักยังชอบอยู่ ยังหวงอยู่ยงั ห่วงอยู่ พิจารณาให้เห็นว่าเป็ น
อนิจจังไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด ไปอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
ไม่ใช่ของเรา ไม่อยู่กบั เราไปตลอด ให้คดิ อย่างนี้ ไม่วา่ จะเป็ นลาภยศสรรเสริญ
ไม่วา่ จะเป็ นรู ปเสียงกลิน่ รสทีก่ าํ ลังยึดติดกันอยู่น้ ี จะมีวนั หนึ่งทีจ่ ะไม่สามารถ
เสพรูปเสียงกลิน่ รสได้ เช่นเวลาแก่ลงไป ตาก็ไม่ดหี ูก็ไม่ดี เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย
เป็ นอัมพฤกษ์อมั พาต จะไปเทีย่ วทีไ่ หนก็ไปไม่ได้ ตอนนัน้ จะมีแต่ความทุกข์ถา้
อยากไปเทีย่ ว ถ้าพิจารณาแล้วตัดความอยากได้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ไปเทีย่ วไป
ไหนไม่ได้ ก็จะไม่เดือดร้อน อยู่ในสมาธิสบายกว่า สุขมากกว่า
ต้องพิจารณาลาภยศสรรเสริญสุข รูปเสียงกลิน่ รส แล้วก็เข้ามาพิจารณารูป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วก็เข้าไปพิจารณาในจิต เพือ่ ตัดอุปาทานตัด
ความอยากให้หมดไป ด้วยปัญญา ด้วยไตรลักษณ์ ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ น
เหมือนกันหมด เป็ นไตรลักษณ์ทงั้ นัน้ ไม่วา่ จะเป็ นรู ปเสียงกลิน่ รส ลาภยศ
สรรเสริญ ไม่วา่ จะเป็ นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่วา่ จะเป็ นอารมณ์ต่างๆ
ภายในจิต เป็ นไตรลักษณ์ทงั้ หมด พิจารณาให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ ถ้าเห็นว่า
เป็ นทุกข์ก็จะไม่อยากได้ ถ้าเห็นว่าสุข เห็นว่าวิเศษ ก็จะอยากได้ จะยึดติด ทีย่ ดึ
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ติดเพราะเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์วา่ เป็ นสุข เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษว่าเป็ น
คุณ ต้องใช้ไตรลักษณ์เข้ามาแก้ความเห็นผิดนี้ ถ้าเห็นแล้วก็จะปล่อยวาง จะไม่
เกี่ยวข้องด้วย เช่นคนทีต่ ดิ ยาเสพติดจะเห็นว่าเป็ นคุณ ถึงเสพกัน เสพแล้วมี
ความสุข แต่คนทีม่ ปี ญั ญาจะเห็นว่าเป็ นโทษ จะต้องทุกข์เวลาไม่ได้เสพ จะต้อง
ตายจากการเสพยา เพราะเป็ นอันตรายต่อร่างกาย เสพมากๆก็จะทําลายร่างกาย
ทําให้ตายไปก่อนวัยทีค่ วร นี่คอื ปัญญา ต้องเห็นทุกข์ เห็นโทษ ไม่เป็ นคุณเป็ นสุข
ต้องเห็นว่าเป็ นโทษเป็ นทุกข์ เพราะไม่เทีย่ ง ควบคุมบังคับไม่ได้ ให้อยู่กบั เราไป
ตลอดไม่ได้ สังเกตดูเวลาชอบอะไรจะรัก จะอยากให้อยู่กบั เราไปตลอด ก็ตอ้ ง
วิตกกังวลกลัวจะไม่อยู่ไปตลอด พอไม่เห็นหน้าเห็นตากันก็ตกใจกลัว เป็ นอะไร
ไปหรือเปล่า เกิดความทุกข์ใจ ถ้าไม่ยดึ ติดก็จะสบายใจ จะเป็ นจะตายไม่
เดือดร้อน อย่างไหนจะดีกว่ากัน ไม่มกี บั มี คนมีปญั ญาก็จะรู้วา่ การไม่มจี ะดีกว่า
มี ไม่มกี ไ็ ม่มที กุ ข์ ถ้ามีก็ตอ้ งมีทกุ ข์ จะสุขขนาดไหนก็ตาม ก็ตอ้ งมีทกุ ข์ตามมา
นี้คอื เรื่องของไตรลักษณ์ เรื่องของการเจริญปัญญา ทีต่ อ้ งพิจารณาหลังจากออก
จากสมาธิแล้ว เวลาอยู่ในสมาธิพจิ ารณาไม่ได้ อย่าพิจารณา ปล่อยให้น่งิ ให้นาน
ทีส่ ุด เป็ นการชาร์จแบตเตอรี่ ชาร์จกําลังของจิต ชาร์จกําลังของอุเบกขา พอ
ออกมาแล้วก็ควรพิจารณาเลย เพราะกําลังของอุเบกขาจะอ่อนลงไปเรื่อยๆ เวลา
มาสัมผัสรับรู้เรื่องนัน้ เรื่องนี้ แล้วคิดปรุงแต่ง อุเบกขาจะถูกทําลายไปทีละเล็กที
ละน้อย กิเลสจะมีกาํ ลังมากขึ้นๆ ก็จะพิจารณาไม่รู้เรื่อง กิเลสจะชวนให้ไปดูนนั ่
ฟังนี่แทน ตอนนัน้ ก็ตอ้ งกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ ไปตัดกําลังของกิเลสใหม่ เวลา
เข้าสมาธิกเิ ลสก็จะอ่อนกําลังลง อุเบกขาจะมีกาํ ลังมากขึ้น การปฏิบตั จิ งึ ต้อง
เข้าสมาธิสลับกับการพิจารณาทางปัญญา เหมือนการทํางาน พอเหนื่อยก็กลับ
บ้านไปพักผ่อนหลับนอน อาบนํา้ อาบท่า รับประทานอาหาร พอตื่นขึ้นมาก็
ออกไปทํางานต่อ การพิจารณาทางปัญญาก็ตอ้ งมีการพักผ่อนในสมาธิ สมาธิกบั
ปัญญาจะสนับสนุนกัน ผลัดกันทํางาน ไม่ใช่วา่ พอได้สมาธิแล้ว ก็ไม่ตอ้ ง
เข้าสมาธิอกี พิจารณาทางปัญญาอย่างเดียว ยิง่ ถ้ายังไม่มสี มาธิ แล้วไปเจริญ
ปัญญาอย่างเดียว ยิง่ ไม่เป็ นปัญญาใหญ่ เป็ นจินตนาการ เป็ นสัญญา ไม่เป็ น
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ความจริง ตัดกิเลสไม่ได้ รู ว้ า่ ทุกข์แต่เลิกไม่ได้ รู้วา่ ดืม่ สุราแล้วเป็ นทุกข์ก็เลิกดืม่
ไม่ได้ เพราะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะหยุด ไม่มอี เุ บกขา แต่ถา้ มีสมาธิ พอรู้วา่ อะไรไม่ดปี ั๊บ
ก็หยุดได้เลย เลิกได้เลย กลับเข้าสู่ความสงบได้เลย
อย่าทําแต่สมาธิหรือปัญญาเพียงอย่างเดียว ต้องทําสลับกัน ก่อนจะเจริญปัญญา
ต้องมีสมาธิก่อน จะมีสมาธิก็ตอ้ งมีสติก่อน จะมีสติก็ตอ้ งมีศีลก่อน จะมีศีลก็
ต้องมีทานก่อน จะมีทานก็ตอ้ งมีศรัทธาก่อน จะมีศรัทธาก็ตอ้ งฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ก่อน ธรรมเหล่านี้เกื้อหนุนกัน ต้องเริ่มต้นทีก่ ารฟังเทศน์ฟงั ธรรม ถ้าไม่ฟงั ธรรม
ก็จะไม่รู้วา่ จะต้องทําอะไรบ้าง ทําไปทําไม ก็จะไม่มศี รัทธา พอรู้แล้วก็จะมีศรัทธา
ก็จะทําทาน พอทําทานได้ก็จะรักษาศีลได้ เพราะจะไม่ชอบทําบาป ถ้าชอบทําทาน
จะไม่ชอบทําบาป พอรักษาศีลได้ ก็อยากจะไปอยู่ทส่ี งบ เพราะความสงบมี
ความสุขมากกว่าความสุขจากสิง่ ต่างๆ ก็จะเจริญสติได้ นัง่ สมาธิได้ พิจารณา
ปัญญาได้ ตัดกิเลสได้ เห็นอริยสัจ ๔ ได้ เห็นทุกข์สมุทยั นิโรธมรรคได้ พอกิเลส
โผล่ข้นึ มาปั๊บก็ตดั ได้เลย พอตัดไปๆก็จะไม่มกี เิ ลสเหลืออยู่ จิตก็จะหลุดพ้น วุสิ
ตัง พรหมจริยงั ก็ปรากฏขึ้นมา กิจในพรหมจรรย์ได้ส้นิ สุดลงแล้ว ไม่มกี จิ ที่
จะต้องทําอีกต่อไป
ถาม ทีค่ ดิ ว่าจะเรียนต่อก็ไม่ตอ้ งเรียน
ตอบ ถ้าคิดอย่างนี้ก็มปี ญั ญา พระพุทธเจ้ายังทิ้งพระราชสมบัตเิ ลย นี่ยงั ไม่มสี มบัตเิ ลย
จะไปหามาทําไม หามาเพือ่ ทิ้งไป หามาทําไม หาความสุขใจดีกว่า เพราะยิง่ ใหญ่
กว่าความสุขของร่างกายหลายร้อยเท่า ถ้าใจสุขแล้วร่างกายทุกข์ ความทุกข์ของ
ร่างกายนี้มนั นิดเดียว จะไม่สามารถบดบังความสุขใจได้ แต่ในทางตรงกันข้าม
ถ้าใจทุกข์แล้วต่อให้ร่างกายมีความสุขขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม่สามารถบดบัง
ความทุกข์ใจได้ ถึงแม้จะมีความสุขกายระดับมหาเศรษฐี ระดับมหาจักรพรรดิก็
ตาม เวลามีความทุกข์ใจไม่สบายใจ ความสุขกายจะถูกกลบไปหมดเลย เช่น
กําลังเลี้ยงฉลองกันอย่างสนุกสนาน พอได้ขา่ วไม่ดี ความสุขจากการเลี้ยงฉลองก็
จะหายไปหมดเลย
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ในทางตรงกันข้ามถ้าใจสงบแล้ว ได้ขา่ วว่าร่างกายจะต้องตาย ก็จะไม่เดือดร้อน
ถ้าหมอบอกว่าจะต้องตายภายใน ๓ วัน ๗ วัน ก็จะไม่เดือดร้อน จะเฉยๆ
ตอนนี้ยงั ไม่ตายก็อยู่ไปก่อน ไปตีตนก่อนไข้ทําไม ถึงเวลาตายก็แค่แป๊ บเดียว
เพียงไม่หายใจเท่านัน้ เอง ก็จบแล้ว ส่วนความเจ็บปวดทางร่างกาย ก็จะไม่
สามารถมาลบล้างความสุขใจได้ ร่างกายจะเจ็บขนาดไหน ในขณะใกล้ตายก็ไม่
เป็ นปัญหา เพราะความเจ็บของใจยิง่ ใหญ่กว่าความทุกข์ของร่างกายหลายร้อย
เท่า พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใจเป็ นใหญ่ ใจเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุด เพราะความสุข
ความทุกข์ทย่ี ง่ิ ใหญ่อยู่ทใ่ี จ ไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย ถ้ากําจัดความทุกข์ทย่ี ง่ิ ใหญ่
ออกไปจากใจได้แล้ว ความสุขใจทีย่ ง่ิ ใหญ่ก็จะปรากฏขึ้นมา ความทุกข์ทาง
ร่างกายจะไม่เป็ นปัญหาเลย เหมือนช้างกับหนู ช้างจะไม่เดือดร้อนกับการเต้น
แร้งเต้นกาของหนู เลย แต่หนู จะเดือดร้อนถ้าช้างเต้นแร้งเต้นกา ถ้าใจเป็ นทุกข์
ต่อให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ ก็ดบั ความทุกข์ใจไม่ได้ ถ้าแก้ปญั หาของใจได้แล้ว
จะไม่มอี ะไรเป็ นปัญหา จะมีลาภยศสรรเสริญ มีรูปเสียงกลิน่ รสหรือไม่ จะไม่
เป็ นปัญหา ถ้ามีความสุขใจแล้วจะไม่หวิ กับสิง่ ต่างๆ
ถาม เป็ นผูห้ ญิงเวลาจะไปปฏิบตั ิ จะมีอปุ สรรค
ตอบ ทําไมผูห้ ญิงอืน่ ปฏิบตั กิ นั ได้ เขาก็ไม่ต่างกับเรา ขอให้ปฏิบตั ไิ ปเถิด แล้วจะมี
กําลังใจ มีความกล้าหาญ เจริญสติให้มาก ถ้ามีสติแล้ว ควบคุมใจได้แล้ว จะไม่
กลัวอะไร เพราะปัญหาอยูท่ ใ่ี จ ไม่ได้อยู่ทข่ี ้างนอก ไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย ถ้าใจไม่
กลัวแล้วจะไม่มอี ปุ สรรค ไปอยู่ทไ่ี หนก็ได้
ถาม สิง่ ทีก่ งั วลก็คอื ความวุน่ วายใจเจ้าค่ะ
ตอบ เพราะไม่มสี ติระงับ
ถาม วันก่อนฟังเทศน์หลวงปู่สมิ แล้วทํางานไปด้วย เห็นร่างกายกลายเป็ นกระดูกไป
หมด เห็นทัง้ วันเลย จะต้องรักษาอย่างไรคะ
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ตอบ เอามาใช้เจริญปัญญา มองใครก็มองให้เห็นกระดูก โดยเฉพาะเวลาเกิด
กามารมณ์ อยากจะร่วมหลับนอนกับใคร ก็มองให้เห็นกระดูกของเขา ก็จะดับ
กามารมณ์ได้ ปัญญามีไว้เพือ่ ดับกามารมณ์ ดับความกลัวความตาย ถ้ากลัว
ความตาย ก็ให้พจิ ารณาว่าต่อไปร่างกายก็จะกลายเป็ นเศษกระดูกไป จะหายกลัว
ตอนทีเ่ ห็นกระดูกยังไม่เป็ นประโยชน์ เป็ นเหมือนได้เครื่องมือได้อาวุธมา ต้องเอา
ไปใช้ฆ่าศัตรู ศัตรูก็คอื กิเลส เช่นความกลัวตาย กามารมณ์ ต้องเอาภาพทีเ่ ห็นมา
เป็ นอาวุธ มาทําลายกิเลส พยายามรักษาอาวุธนี้ไว้ ด้วยการพิจารณาอยู่เรื่อยๆ
เพราะไม่รู้วา่ จะต้องใช้เมือ่ ไหร่ เวลาไปเจอเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้เกิดความกลัว ก็จะ
ได้ปลงได้ เพราะในทีส่ ุดร่างกายก็ตอ้ งกลายเป็ นเศษกระดูกไป ถ้าไปพบเห็นคนที่
เราชอบเรารัก ก็ให้คดิ ว่าเป็ นแค่โครงกระดูก ก็จะดับกามารมณ์ได้
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