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กัณฑ์ท่ี ๔๕๔

ทําความเข้าใจให้ถกู ต้อง
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ถ้ามาพร้อมกันแล้ว จะได้เริ่มฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน ฟังธรรมเพือ่ ทําความเข้าใจให้ถูกต้อง
ให้มสี มั มาทิฐิ แปลว่าความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องก็คอื การมาเกิดของเรา
ในโลกนี้ เป็ นเหมือนการแวะจอดรถตามสถานีบริการ เป็ นการอยู่ชวั ่ คราว เป็ นการจอด
แวะเพือ่ เติมนํา้ มัน เติมนํา้ เติมอาหาร ซ่อมบํารุงรถยนต์ ทีเ่ ป็ นเครื่องมือสําหรับการ
เดินทาง โลกนี้ไม่ใช่บา้ นของเรา ไม่ใช่ทอ่ี ยู่ของเรา บ้านของเรา จุดหมายปลายทางของ
การเดินทางของเรา ก็คอื พระนิพพาน ให้คิดอย่างนี้เสมอ จะได้ไม่หลงกับการแวะจอด
ตามสถานีบริการ ตอนนี้พวกเรายังมีมจิ ฉาทิฐิ มีความเห็นผิดเป็ นชอบกันอยู่ ยังเห็นว่า
ร่างกายเป็ นของเรา โลกนี้เป็ นทีอ่ ยู่ของเรา พอถึงเวลาทีจ่ ะต้องออกเดินทางจากโลกนี้ไป
ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจ อาลัยอาวรณ์ เพราะลืมความจริงไป ความจริงก็คอื โลกนี้เป็ น
สถานีบริการ เป็ นทีพ่ กั เพือ่ เติมนํา้ มัน รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะต้องเดินทางต่อ
คนทีเ่ ราพบเรารู้จกั ก็เป็ นเหมือนคนทีเ่ ราพบทีส่ ถานีบริการ ทีเ่ ราจะต้องจากเขาไป พอ
เติมนํา้ มัน เติมนํา้ เติมลม เติมอาหารเสร็จแล้ว เราก็ออกเดินทางต่อไป ไปให้ถงึ บ้านของ
เรา พอถึงแล้ว จะได้ไม่ตอ้ งทุกข์ยากกับการเดินทางอีกต่อไป
นี่เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราควรจะคิดเตือนใจอยู่เสมอ ว่าการมาเกิดในภพนี้ในโลกนี้ ก็เพือ่ มาเติม
พลังใจ เติมนํา้ มันแห่งธรรม เพราะนานๆจะได้พบสถานีบริการทีม่ นี าํ้ มันแห่งธรรมให้
เติม
สถานีบริการส่วนใหญ่จะไม่มนี าํ้ มันแห่งธรรมให้เติม
เพราะนานๆจะมี
พระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นสักครัง้ หนึ่ง นานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ เพือ่ นําเอา
ธรรมะมาเผยแผ่ สังสอนให้
่
กบั สัตว์โลก ธรรมะก็เป็ นเหมือนแผนที่ ซึง่ สถานีบริการใน
บางประเทศนี่ จะมีแผนทีแ่ จก เวลาเราเดินทางแล้วไม่แน่ใจว่าไปถูกทางหรือไม่ เราก็จะ
แวะทีส่ ถานีบริการเพือ่ ดูแผนที่ จะได้ไม่หลงทาง จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ธรรมะ
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ของพระพุทธเจ้าก็เป็ นเหมือนแผนที่ ถ้าไม่มแี ผนทีก่ ็จะไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง ไปไม่
ถึงบ้าน
ชาติน้ เี ราได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนา จึงถือว่าเป็ นโอกาสอันเลิศอันประเสริฐ เพราะ
มีธรรมะมีแสงสว่างนําทาง มีแผนทีบ่ อกทาง ให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง มีธรรมะคอย
เตือนใจ คอยสอนใจ ไม่ให้หลงระเริงไปกับการหยุดพักผ่อน ตามสถานีบริการ เพราะ
เป็ นความสุขเพียงชัว่ คราว พอออกเดินทางต่อไปความสุขต่างๆก็จะหมดไป ถ้าไม่มแี ผน
ที่ ไม่มธี รรมะบอกทาง เราก็จะหลงทางวนเวียนกลับมาทีเ่ ก่า กลับมาเกิดใหม่ กลับมาแก่
มาเจ็บมาตายใหม่ กลับมาหลงกับความสุขเล็กๆน้อยๆ ทีไ่ ด้จากการมีร่างกาย มีตาหู
จมูกลิ้นกาย ทีใ่ ช้เสพความสุขทางรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีเ่ ป็ นความสุขเพียง
เล็กน้อย ทีม่ คี วามทุกข์ทย่ี ง่ิ ใหญ่แถมมาด้วย เพราะเป็ นความสุขชัว่ คราว ทีไ่ ม่ได้ให้
ความอิม่ ความพอ ทีส่ ร้างความอยากใหม่ให้เกิดขึ้นอีก เวลาเกิดความอยากก็จะเกิด
ความทุกข์ใจ เกิดความกระวนกระวาย กระสับกระส่าย ไม่สบายใจ ทีท่ าํ ให้ตอ้ งเสพรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะอยู่เรื่อยๆ เป็ นเหมือนติดยาเสพติด ต้องเสพอยู่เรื่อยๆถึงจะมี
ความสุข เวลาไม่ได้เสพ ก็จะเศร้าสร้อยหงอยเหงา หงุดหงิด ไม่สบายใจ ว้าเหว่เปล่า
เปลีย่ วเดียวดาย เพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็ นทุกข์นนั ่ เอง ทุกข์ทเ่ี กิดจาก
ความอยาก เกิดจากความหิวของใจ ทีไ่ ม่มวี นั อิม่ ไม่มวี นั พอ กับการเสพรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ
เวลาทีไ่ ด้มาเกิดในโลกทีไ่ ม่มธี รรมะ ก็จะหลงกับการแสวงหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
เพือ่ ให้ความสุขกับตน เพราะไม่ฉลาดพอทีจ่ ะรู้วา่ เป็ นความทุกข์มากกว่าเป็ นความสุข
ชีวติ ของมนุษย์ทไ่ี ม่มธี รรมะ ไม่มคี าํ สอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็ นอย่างนี้ จะเป็ นชีวติ ทีม่ ี
ความสุขเล็กๆน้อยๆ กับการได้เสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ และมีความทุกข์มากๆ
เวลาไม่ได้เสพ
แต่พอมีพระพุทธศาสนามาปรากฏ ก็จะมีผูบ้ อกให้รู้วา่
การเสพรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะนี้ เป็ นโทษ ไม่ใช่เป็ นคุณ เพราะต้องเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาทีไ่ ม่ได้เสพก็จะทุกข์
ใจ ไม่สบายใจ จึงควรหยุดเสพ ควรหาความสุขทีเ่ สพได้ตลอดเวลา โดยทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ตาหู
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จมูกลิ้นกายเป็ นเครื่องมือ ก็คอื ความสุขทีไ่ ด้จากการภาวนา การทําใจให้สงบ ด้วยการ
เจริญสติ ควบคุมความคิดปรุงแต่ง พอจิตใจสงบแล้ว ก็จะพบกับความสุข ทีเ่ หนือกว่า
ความสุขทัง้ หลาย เป็ นความสุขทีเ่ ราสามารถผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ ไม่วา่
จะอยู่ทใ่ี ดเวลาใด ไม่วา่ ร่างกายจะอยู่ในสภาพใด เป็ นปกติหรือเจ็บไข้ได้ป่วย มีทรัพย์
หรือไม่มที รัพย์ ความสุขทีเ่ กิดจากการเจริญสติทาํ ใจให้สงบนี้ ไม่ตอ้ งใช้ร่างกาย ไม่ตอ้ ง
ใช้เงินทองเป็ นเครื่องมือ เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องนอนอยู่บนเตียง ก็ยงั สามารถภาวนา
ได้ เจริญสติได้ ทําใจให้สงบได้ มีความสุขทีย่ ง่ิ ใหญ่ได้
นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีถ่ าวร ความสุขทีเ่ อาติดตัวไปด้วยได้ ใจสามารถ
นําความสุขนี้ไปได้ เวลาทีจ่ ะต้องออกจากร่างกายไป ความสุขนี่แหละทีจ่ ะเป็ นบ้านของ
เรา ถ้ารักษาความสุขนี้ให้อยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้หมดไป ด้วยการภาวนาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการเจริญสติ เพือ่ ทําให้เกิดสมาธิ แล้วก็ใช้ปญั ญารักษาสมาธิรกั ษาความสงบ เวลาที่
จิตออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆ มารับรู้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ มารับรู้เรื่องความคิดปรุง
แต่งต่างๆ ก็ให้ปญั ญาคอยสกัด ไม่ให้กเิ ลสมาหลอกมาล่อ ให้ไปผลิตความทุกข์ข้นึ มา
ภายในใจ ถ้ามีปญั ญาก็จะสามารถระงับความโลภความอยากต่างๆได้ เพราะปัญญาจะ
ชี้บอกให้เห็นว่าสิง่ ทีโ่ ลภทีอ่ ยากนัน้ ไม่ได้เป็ นความสุข เป็ นความสุขเพียงเล็กน้อย แต่
เป็ นความทุกข์เสียมากกว่า เวลาอยากหารู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ปัญญาก็จะบอกว่า
เป็ นเหมือนเสพยาเสพติด เสพแล้วจะไม่อม่ิ ไม่พอ กลับจะหิวจะอยากเสพมากขึ้นไป
เรื่อยๆ เวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์ใจ ไม่สบายใจ
นี่คอื หน้าทีข่ องปัญญาทีจ่ ะคอยสอนใจ ให้เห็นว่าสิง่ ทีอ่ ยากจะเสพนัน้ ไม่เทีย่ ง ไม่อม่ิ ไม่
พอ ไม่สามารถสังให้
่ มอี ยู่ได้ตลอดเวลา บางเวลาก็มี บางเวลาก็ไม่มี เพราะทุกสิง่ ทุก
อย่างในโลกนี้ เคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ไม่น่งิ ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีเจริญมี
เสือ่ ม มีมามีไป นี่คือหน้าทีข่ องปัญญา ทีจ่ ะคอยสอนใจไม่ให้ไปอยากกับสิง่ ต่างๆ ไม่ให้
อยากกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่ให้อยากกับลาภยศสรรเสริญ ไม่ให้อยากมีอยาก
เป็ น ไม่ให้อยากไม่มอี ยากไม่เป็ น เพราะความอยากเหล่านี้จะทําลายความสงบ ทําลาย
สมาธิทไ่ี ด้จากการเจริญสติ พอปรุงแต่งไปในทางสมุทยั ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมา
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ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบก็จะถูกทําลายไป แต่ถา้ มีปญั ญามาสกัดทุกครัง้ ทีเ่ กิดความ
อยาก ก็จะระงับความอยากได้ ความสงบก็จะกลับคืนมา ถ้าปัญญาทันกับความอยาก
ทันกับกิเลสทุกประเภท ก็สามารถสกัดความอยาก สกัดกิเลสทุกประเภทได้หมด พอไม่
มีกเิ ลสไม่มคี วามอยาก มาผลิตความทุกข์ให้กบั ใจ ใจก็จะมีความสุขไปตลอดเวลา ใจได้
ถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ถึงบ้านแล้ว บ้านทีม่ คี วามสุขทุกรู ปแบบ ก็คอื ปรมังสุขงั นี่เอง
สิง่ ทีจ่ ะให้ความสุขทุกรูปแบบแก่ใจ ก็คอื ปรมังสุญญัง ความว่างเต็มร้อย ว่างจากตัณหา
ว่างจากความโลภความโกรธความหลง ว่างจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา ด้วย
อํานาจของสติสมาธิและปัญญา จิตจะอยู่ในความว่างตลอดเวลา ถึงแม้จะใช้สงั ขารมาคิด
ปรุงแต่ง ก็จะไม่ใช้ไปในทางสมุทยั ไม่ไปในทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา เช่น
พระพุทธเจ้าทรงใช้สงั ขารความคิดปรุงแต่งไปในทางธรรมะ สังสอนสั
่
ตว์โลก ให้ทาํ บุญ
ให้ละบาป ให้ชาํ ระใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์ ความคิดแบบนี้เป็ นมรรค ไม่ได้เป็ นสมุทยั ใจ
ของพระพุทธเจ้า ใจของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย จะไม่คดิ ไปในทางสมุทยั เพราะเห็น
โทษของการคิดไปในทางสมุทยั เห็นโทษของการคิดว่าสิง่ นัน้ สิง่ นี้เทีย่ งแท้แน่นอน สิง่ นัน้
สิง่ นี้เป็ นความสุข สิง่ นัน้ สิง่ นี้เป็ นของเราเป็ นตัวเรา เพราะเป็ นความคิดทีไ่ ม่ตรงกับความ
จริง เป็ นความคิดทีจ่ ะทําให้เกิดความหลง ความคิดทีท่ าํ ให้เกิดความอยากต่างๆ ท่านได้
ผ่านความทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากมาอย่างโชกโชนแล้ว เห็นโทษอย่างโชกโชนแล้ว เข็ด
หลาบอย่างโชกโชนแล้ว จะไม่อยากกับอะไรทัง้ นัน้ เห็นอะไรก็จะเห็นไปตามความเป็ น
จริง ว่าทุกอย่างก็เป็ นอย่างนี้แหละ จะดีก็เป็ นเรื่องของเขา จะไม่ดกี ็เป็ นเรื่องของเขา ถ้า
ไม่ไปอยากให้เขาดีหรือไม่ดี ก็จะไม่ทกุ ข์ เราไม่สามารถทําสิง่ ทีไ่ ม่ดใี ห้ดเี สมอไป หรือทํา
สิง่ ทีด่ ใี ห้ไม่ดเี สมอไป
สิง่ ต่างๆมีเหตุมปี จั จัย ทีท่ าํ ให้เขาดีหรือไม่ดี หน้าทีข่ องเราไม่ใช่อยู่ทก่ี ารกระทําให้เขาดี
หรือไม่ดี หน้าทีข่ องเราก็คอื เพียงแต่รบั รู้วา่ เขาดีหรือไม่ดี แล้วก็ปล่อยวาง ไม่ใช่อยากให้
เขาดีหรือไม่ดี เพราะจะเป็ นการสร้างความทุกข์ใจให้กบั เรา นี่คอื สัมมาทิฐิ ความเห็นที่
ถูกต้อง ว่าเราควรดําเนินชีวติ ไปสู่ความสงบของใจ ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง ด้วย
ปัญญาทีเ่ ข้าใจธรรมชาติความเป็ นจริงของสิง่ ต่างๆ ว่าเขาเป็ นอย่างนัน้ แล เราไม่สามารถ
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ไปเปลีย่ นให้เป็ นอย่างอืน่ ได้ เปลีย่ นได้บางครัง้ บางคราว ไม่ได้เปลีย่ นอย่างถาวร เปลีย่ น
แล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งเปลีย่ นใหม่อกี เวลาเขาเปลีย่ นไป อย่างนี้ไม่ใช่เป็ นการดําเนินชีวติ เพือ่ ให้
มีความสุข การดําเนินชีวติ เพือ่ ให้มคี วามสุขก็คอื ต้องปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง ต้อง
เข้าใจว่าทุกสิง่ ทุกอย่างมีเหตุมปี จั จัย ให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ สิง่ ทีท่ าํ ได้ก็คอื สอนใจที่
ไม่รู้ความจริงนี้ให้รู้ เพือ่ จะได้อยู่กบั สิง่ ต่างๆในโลกนี้อย่างไม่เดือดร้อนใจ ไม่ทกุ ข์ใจ
หน้าทีข่ องพวกเราคือรักษาใจ ไม่ให้ทกุ ข์กบั สิง่ ต่างๆในโลกนี้ นี่คอื การเดินทางของพวก
เรา เพือ่ ให้ไปถึงบ้านทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ ด้วยการปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง ด้วยการเห็นว่า
ทุกสิง่ ทุกอย่าง เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราไม่สามารถทําอะไรต่างๆ ให้เป็ นไปตาม
ความอยากของเราได้ ไม่ใช่หน้าทีข่ องเรา ไม่เป็ นการสร้างความสุข แต่เป็ นการสร้าง
ความทุกข์ให้กบั เรา พวกเราทุกคนไม่มใี ครอยากมีความทุกข์กนั อยากมีความสุข
ด้วยกันทัง้ นัน้ ก็ตอ้ งทําเหตุทจ่ี ะทําให้มคี วามสุข ก็คอื ต้องปล่อยวาง ต้องเจริญอนิจจัง
ทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลา ก่อนทีจ่ ะเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ ก็ตอ้ งเจริญสติก่อน
หยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้ก่อน พอหยุดความคิดปรุงแต่ง ทีจ่ ะคิดไปในทางความอยาก
อยากให้สง่ิ นัน้ เป็ นอย่างนัน้ อยากให้สง่ิ นี้เป็ นอย่างนี้ได้แล้ว จึงมาสอนใจให้คดิ ไปในทาง
อนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้ายังหยุดความคิดไม่ได้ ก็จะหยุดความอยากไม่ได้ สอนใจให้
ปล่อยวาง ก็ปล่อยไม่ได้ เพราะใจยังอยากจะยุ่งกับสิง่ ต่างๆอยู่ ยังอยากให้เป็ นอย่างนัน้
เป็ นอย่างนี้อยู่
แต่ถา้ ใจสงบแล้ว จะหยุดความอยากชัว่ คราว พอออกจากความสงบแล้วไปอยากเรื่อง
นัน้ เรื่องนี้ ตอนนัน้ ก็จะใช้ปญั ญาเข้ามาหยุดได้อย่างถาวร ถ้าความอยากยังมีกาํ ลังมาก
อยู่ จะหยุดไม่ได้ คนทีย่ งั ไม่มสี มาธิ เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมแล้ว รู้แล้วว่าความทุกข์เกิด
จากความอยาก รู้แล้วว่าสิง่ ทีจ่ ะหยุดความอยากได้ ก็คอื อนิจจังทุกขังอนัตตา แต่หยุด
ความอยากไม่ได้ เพราะยังหยุดความคิดไม่ได้ ยังไม่มสี มาธิ แต่สาํ หรับผู ้ทีม่ สี มาธิแล้ว
หยุดความคิดได้แล้ว ก็จะหยุดความอยากได้ นี่คอื ความแตกต่างระหว่างผู ้ทีฟ่ งั ธรรม
แล้วบรรลุ กับผูท้ ฟ่ี งั ธรรมแล้วยังไม่บรรลุ อยู่ทส่ี มาธิน้ เี อง ในสมัยพระพุทธกาล เวลาที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาในระยะแรกๆ
จะทรงแสดงให้แก่นกั บวช
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ทัง้ หลาย ทีม่ ศี ีลมีสมาธิแล้ว พอฟังธรรมฟังปัญญาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็น ก็
บรรลุเป็ นพระอรหันต์ในขณะทีฟ่ งั ธรรมเลย เพราะมีศีลมีสมาธิรองรับ
ปัญญาจะเป็ นประโยชน์ได้ ก็ต่อเมือ่ มีสมาธิสนับสนุน สมาธิจะเป็ นประโยชน์ได้ ก็ตอ้ งมี
ศีลเป็ นผูส้ นับสนุน จิตจะหลุดพ้นได้ ก็ตอ้ งมีปญั ญาเป็ นผูส้ นับสนุน นี่เป็ นขัน้ ตอนของ
การทํางานของมรรค จะขึ้นจากศีลไปสู่สมาธิ สู่ปญั ญา สู่วมิ ตุ ติ สู่มรรคผลนิพพาน ไม่มี
ทางอืน่ เหมือนกับขึ้นบันได จะขึ้นจากชัน้ ๔ ไปชัน้ ๕ ไม่ได้ ถ้ายังอยู่ทช่ี นั้ ศูนย์ เป็ นไป
ไม่ได้ เพราะไม่มปี ี กบินไปชัน้ ๔ ต้องเดินขึ้นชัน้ ๑ ก่อน จากชัน้ ศูนย์ก็ข้นึ ชัน้ ๑ จากชัน้
๑ ก็ข้นึ ชัน้ ๒ ชัน้ ๒ ก็ข้นึ ชัน้ ๓ ชัน้ ๔ ชัน้ ๕ ไปตามลําดับ นี่ก็เป็ นสัมมาทิฐิ ทุกวันนี้ได้
ยินได้ฟงั ว่ามีทฐิ คิ วามเห็นกันหลายรู ปแบบ เมือ่ วานนี้ก็มคี นบอกว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้
ทรงสอนศีลสมาธิปญั ญา แต่ทรงสอนปัญญาศีลสมาธิ เพราะทรงแสดงปัญญาก่อนใน
มรรค ๘ แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ปฏิบตั ปิ ญั ญาก่อน ในมรรค ๘ ทรงแสดงสัมมาทิฐิ
สัมมาสังกัปโปก่อน สัมมาทิฐกิ ็คอื ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปโปก็คอื ความคิดชอบ
ก่อนทีจ่ ะทําอะไรทีถ่ ูกต้องได้ ก็ตอ้ งมีความเห็นทีถ่ ูกต้องก่อน เช่นเห็นว่าการทําบุญให้
ทานรักษาศีลภาวนา เป็ นการนําไปสู่การหลุดพ้น ต้องมีปญั ญาอย่างนี้ก่อน พอมีปญั ญา
แล้ว ก็จะรู้วา่ ต้องทําบุญ รักษาศีล ถ้าไม่มสี มั มาทิฐิ ก็จะเอาเงินไปเทีย่ วกัน มาทําบุญทํา
ทานทําไม เอาเงินไปเทีย่ วไปกินไปดืม่ ไปสนุกสนานเฮฮาดีกว่า ถ้าไม่มสี มั มาทิฐกิ ็จะคิด
อย่างนี้ ถ้าไม่มสี มั มาทิฐกิ ็จะไม่เห็นคุณประโยชน์ ของการทําบุญรักษาศีลภาวนา ของ
การเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา จะไปหาความสุขกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
แทน ถ้ามีสมั มาทิฐสิ มั มาสังกัปโป เห็นว่าการทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นการ
ดําเนินไปสู่ความสุขทีแ่ ท้จริง ก็จะเป็ นปัญญาขัน้ เริ่มต้น ก่อนจะไปถึงปัญญาขัน้ วิปสั สนา
ขัน้ สูงสุดได้ ก็ตอ้ งมีปญั ญาขัน้ เริ่มต้นก่อน
การปฏิบตั ธิ รรมต้องมีปญั ญาในทุกระดับ ไม่เช่นนัน้ จะทําผิดกัน ขัน้ ทําทานก็ตอ้ งมี
ปัญญา ทําเพือ่ อะไร ขัน้ รักษาศีลก็ตอ้ งมีปญั ญา รักษาศีลเพือ่ อะไร ขัน้ สมาธิก็ตอ้ งมี
ปัญญา ขัน้ ปัญญาก็ตอ้ งมีปญั ญา มีปญั ญาทุกขัน้ ถ้าอ่านแต่หนังสือ ก็จะเถียงกันปาก
เปี ยกปากฉีกว่า ปัญญาต้องมาก่อนศีล มีศีลแล้วค่อยมีสมาธิ พระพุทธเจ้าทรงสอนใน
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มรรค ๘ ต้องมีสมั มาทิฐิ มีสมั มาสังกัปโป แล้วถึงจะได้มามีสมั มาวาจา สัมมากัมมันโต
สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ทรงแสดงเพือ่ ให้เห็นความสําคัญของ
สัมมาทิฐิ ว่าต้องมีสมั มาทิฐกิ ่อน เช่นต้องรู้วา่ เกิดมาเพือ่ เติมธรรมะ มาเติมนํา้ มันแห่ง
ธรรม โลกนี้เป็ นสถานีบริการ ไม่ใช่บา้ นของเรา เรามาเติมธรรมะ เพือ่ จะได้เดินทางไปถึง
จุดหมายปลายทาง นี่คอื เรื่องของสัมมาทิฐิ เวลาปฏิบตั ติ อ้ งทานศีลภาวนาไปตามลําดับ
สําหรับผู ้ทีย่ งั ครองเรือนอยู่ ยังมีทรัพย์สมบัตขิ ้าวของอยู่ ก็ตอ้ งสละทรัพย์ตอ้ งทําทาน
ถ้ายังผูกพันอยู่กบั ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ก็จะบวชไม่ได้ ต้องใช้เวลาบริหารจัดการ
ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ไม่มเี วลาภาวนาได้อย่างเต็มที่ ถ้าสละทรัพย์สมบัตขิ ้าวของ
เงินทองไปหมดแล้ว ก็จะบวชได้ รักษาศีลได้ตลอดเวลา เจริญสติ นัง่ สมาธิ เจริญ
ปัญญาได้ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาหลับ ถ้าปฏิบตั อิ ย่างนี้แล้ว การบรรลุมรรคผลนิพพาน
ภายใน ๗ วันหรือ ๗ ปี จะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ยากเย็นเลย เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้ทกุ ยุคทุกสมัย
นับตัง้ แต่ยุคของพระพุทธเจ้ามาจนถึงยุคปัจจุบนั นี้ ถ้ามีการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบแล้ว การ
บรรลุมรรคผลนิพพานภายใน ๗ วันหรือ ๗ ปี น้ ี เป็ นสิง่ ทีป่ รากฏมาอย่างต่อเนื่อง ไม่มี
อะไรน่าเคลือบแคลงสงสัยเลย เพราะเป็ นความจริง มีผูป้ ฏิบตั ไิ ด้บรรลุกนั มาแล้วเป็ น
จํานวนมาก
จึงควรสร้างสัมมาทิฐใิ ห้เกิดขึ้น ว่ามาเกิดในโลกนี้เพือ่ เติมนํา้ มันคือธรรมะ ด้วยการ
ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
คือให้ทาํ ทานจนกว่าจะไม่มอี ะไรให้ แล้วก็รกั ษาศีล
จากศีล ๕ ไปสู่ศีล ๘ ไปสู่ศีล ๒๒๗ ตามลําดับ แล้วก็เจริญสติอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ต่นื
จนหลับ นัง่ สมาธิสลับกับการเดินจงกรม เพือ่ ทําจิตให้รวมเป็ นเอกัคคตารมณ์ ให้จติ เข้า
สู่ความว่าง เข้าสู่ความสุขทีเ่ กิดจากความว่าง เวลาออกจากสมาธิ ก็คอยควบคุมความคิด
ไม่ให้คดิ ไปในทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา ด้วยการใช้ปญั ญาสอนใจ ให้เห็นโทษ
ของการคิดไปในทางสมุทยั คิดไปในทางตัณหาทัง้ ๓ ให้ระงับความคิดไปในทาง
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา พอไม่มตี ณั หาทัง้ ๓ อยู่ภายในใจ ก็จะไม่มคี วามทุกข์
อีกต่อไป ใจก็เป็ นปรมังสุขงั เป็ นปรมังสุญญัง เป็ นพระนิ พพาน เป็ นการสิ้นสุดแห่งการ
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เดินทางในภพน้อยภพใหญ่ เพราะได้ถงึ บ้านแล้ว บ้านทีม่ ที กุ สิง่ ทุกอย่างทีใ่ จต้องการ ก็
คือปรมังสุขงั นี่เอง
พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทงั้ หลายไม่ไปเกิดอีกแล้ว เพราะไม่โง่แล้ว ฉลาดแล้ว รู้แล้วว่า
การเกิดไม่ได้พาไปสู่ความสุข แต่พาไปสู่ความแก่ความเจ็บความตาย ไปสู่การพลัดพราก
จากสิง่ ต่างๆ จากบุคคลต่างๆ ผูท้ ไ่ี ม่ตอ้ งการมีความทุกข์ก็ตอ้ งไม่เกิดเท่านัน้ นี่คอื
สัมมาทิฐทิ พ่ี วกเราควรเจริญอยู่เนืองๆ ถ้าไม่เจริญกิเลสความหลงจะเข้ามาหลอก ให้หลง
คิดว่าลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็ นความสุข ควรหามากๆ เพราะ
ไม่เห็นธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้วา่ เป็ นอนิ จจัง ไม่เทีย่ ง เมือ่ ไม่เทีย่ งก็ย่อมมีความทุกข์
ตามมา เวลาสิง่ ทีม่ อี ยู่สูญหายไป เป็ นอนัตตา ก็คอื เราไม่สามารถสังให้
่ เป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ได้ ให้อยู่กบั ตนไปตลอด จะต้องพลัดพรากจากกันไป เวลาพลัดพรากจากกันก็
จะทุกข์ใจ นี่คอื สัมมาทิฐิ ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาท เป็ นสัมมาทิฐิ
ทัง้ หมด เป็ นความเห็นทีถ่ ูกต้อง เป็ นความเห็นทีจ่ ะพาไปสู่การกระทํา ทีจ่ ะดับความทุกข์
ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป เป็ นการสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นภายในใจอย่างถาวร
ถ้ามีสมั มาทิฐกิ ็จะมีสมั มาสังกัปโปตามมา มีสมั มาสังกัปโปก็จะมีสมั มาวาจา สัมมากัมมัน
โต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิตามมา ถ้ามีครบทัง้ ๘ องค์ มรรค
ผลนิพพานก็จะเป็ นผลทีต่ ามมาต่อไปอย่างแน่นอน เพราะเป็ นสูตรตายตัว เหมือนกับ
ชาวนาชาวไร่ทร่ี ู้กนั ว่า ถ้าปลูกข้าวก็ตอ้ งได้ข ้าวอย่างแน่นอน ปลูกกล้วยก็ตอ้ งได้กล้วย
อย่างแน่นอน ปลูกผลไม้ชนิดใดก็ตอ้ งได้ผลไม้ชนิดนัน้ อย่างแน่นอน ไม่มวี นั ทีจ่ ะเป็ น
อย่างอืน่ ไปได้ ไม่ใช่ปลูกกล้วยแล้วได้สม้ อย่างนี้ไม่มวี นั เกิดขึ้นได้ ฉันใดถ้ามีการเจริญ
มรรค ๘ อย่างสมบูรณ์แล้ว การเวียนว่ายตายเกิดย่อมเป็ นไปไม่ได้ฉนั นัน้ ถ้าเจริญ
มรรค ๘ ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะต้องเป็ นผล
ตามมาอย่างแน่นอน จึงอย่าลังเลสงสัย ให้ยดึ มันกั
่ บพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อย่า
เขวตามคําพูดของหมอดู อย่าเขวกับสิง่ ต่างๆทีห่ ลอกล่อให้ยดึ เป็ นทีพ่ ง่ึ เพราะไม่มอี ะไร
ในโลกนี้สามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจได้ นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านัน้ เพราะ
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พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านัน้ ทีจ่ ะพาให้เราไปสู่พระนิพพานได้ ไปสู่การสิ้นสุดแห่ง
การเวียนว่ายตายเกิดได้
จึงควรปลูกฝังใจให้แน่วแน่กบั พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ด้วยการศึกษาธรรม ด้วย
การปฏิบตั ทิ านศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มที่ จะได้มสี รณะทีพ่ ง่ึ ภายในใจไปตลอด
ไม่วา่ จะเกิดในภพใดชาติใด ถ้าไม่ได้พบพระพุทธศาสนา ก็จะไม่เดือดร้อน เพราะมีพระ
พุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝงั อยู่ในใจในชาติน้ ตี ดิ ไปกับใจ จะไม่กงั วลว่าเกิดชาติหน้าจะพบ
กับพระพุทธศาสนาหรือไม่ เพราะสามารถเอาพระพุทธศาสนาติดตัวไปได้ ถ้าปฏิบตั ถิ งึ
ขัน้ ทีไ่ ม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็คอื ขัน้ พระโสดาบัน จะไม่สงสัยในพระ
พุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่ามีจริงหรือไม่ จะนําพาไปสู่พระนิพพานได้หรือไม่ เพราะรู้แล้ว
ว่าทางทีจ่ ะไปสู่มรรคผลนิพพาน ก็คอื มรรคทีม่ อี งค์ ๘ หรือทานศีลภาวนานี่เอง จะยึด
อยู่กบั การปฏิบตั แิ นวนี้ไปตลอด ทุกภพทุกชาติ ไม่วา่ จะเกิดทีไ่ หนเวลาใด จะไม่เชื่อเรื่อง
ต่างๆของชาวบ้าน ไม่เชื่อเรื่องบูชาราหู ไม่เชื่อเรื่องฮวงจุย้ ไม่เชื่อหมอดู เรื่องดูดวงดูดาว
จะเชื่อกฎแห่งกรรมเพียงอย่างเดียว ก็คอื การเจริญมรรค ๘ เพราะเป็ นการสร้างกรรมดี
ถ้าประพฤติตามมรรค ๘ ก็ถอื ว่ากําลังทํากรรมดี ถ้าทํากรรมดีผลก็ตอ้ งดีตามมาอย่าง
แน่นอน ขอให้รกั ษาสัมมาทิฐทิ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ให้อยู่คู่กบั ใจไปตลอด เพือ่ จะได้เป็ น
แสงสว่างนําทาง นําพาชีวติ ไปสู่บา้ นทีม่ แี ต่ความสุขต่อไป
ทีไ่ ม่ปรากฏผลขึ้นมาก็เพราะขาดการปฏิบตั ิ ปฏิบตั ไิ ม่ถงึ ไม่มากพอ ทีจ่ ะทําให้เกิดผล
ขึ้นมา ทีจ่ ะทําให้ไม่หลงไม่ลมื ให้มคี วามเห็นชอบไปตลอด ความเห็นชอบทีเ่ กิดจากการ
ได้ยนิ ได้ฟงั นี้ ถ้าไม่เอาไปเจริญต่อ ก็จะถูกความเห็นอืน่ มากลบ พอออกจากทีน่ ่ไี ป ก็จะ
ไปรับความเห็นต่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับโลกมากกว่าธรรม พอมีความเห็นอืน่ เข้ามา
ภายในใจ ความเห็นชอบนี้ก็จะถูกกลบไป พระพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้ฟงั ธรรมอยู่อย่าง
สมํา่ เสมอ กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง การฟังธรรมตามกาลตาม
เวลาเป็ นมงคลอย่างยิง่ เพราะเป็ นการเติมสัมมาทิฐคิ วามเห็นชอบนัน่ เอง ทีจ่ ะจางไป
หมดไป เหมือนกับการใช้โทรศัพท์แบบเติมเงิน ใช้ไปเรื่อยๆเงินก็จะหมด ถ้าไม่เติมก็จะ
ใช้ไม่ได้ การฟังธรรมก็เหมือนกัน ต้องฟังธรรมอย่างน้อยก็ทกุ วันธัมมัสสะวะนัง ก็คอื วัน
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ฟังธรรม อาทิตย์หนึ่งก็มอี ยู่ครัง้ หนึ่ง ก็คอื วันพระ เป็ นวันทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนหยุดการทํา
มาหากิน เพือ่ เข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน
ในสมัยก่อนพุทธศาสนิกชน อ่านหนังสือไม่ได้ ศึกษาด้วยตนเองไม่ได้ ก็เลยต้องอาศัย
พระเป็ นผูส้ อน จึงต้องหยุดทํางาน ๑ วัน เพือ่ เข้าวัดทําทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟงั ธรรม
แต่สมัยนี้เจริญก้าวหน้า พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าถึงธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าได้
โดยตรง ไม่ตอ้ งไปวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็ได้ สามารถอ่านหนังสือธรรมะได้เอง สามารถ
ฟังเทศน์จากเสียงบันทึก ของพระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบทัง้ หลาย ฟังได้ทงั้ วันเลย ไม่ตอ้ ง
รอฟังอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ โอกาสทีจ่ ะบรรลุมรรคผลนิพพานในสมัยนี้ จึงมีมากกว่าหลาย
ร้อยเท่า เมือ่ เปรียบเทียบกับสมัยโบราณทีจ่ ะต้องรออาทิตย์ละ ๑ ครัง้ เพือ่ ไปวัดฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม นี่ฟงั ได้ตงั้ แต่ต่นื จนหลับเลย พกติดตัวไปได้ทกุ หนทุกแห่ง ถ้าใฝ่ ธรรมก็
จะได้ฟงั ธรรมอย่างต่อเนื่อง ทําให้มแี ต่ธรรมะหมุนอยู่ภายในใจตลอดเวลา
การฟังธรรมเป็ นมงคลอย่างยิง่ เพราะจะได้ฟงั ในสิง่ ทีไ่ ม่ค่อยได้ยนิ ได้ฟงั ก็คอื สัมมาทิฐิ
นัน่ เอง ส่วนใหญ่สง่ิ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ก็เป็ นเรื่องมิจฉาทิฐทิ งั้ นัน้ ไอ้นนั ่ ก็เป็ นของเรา ไอ้น่กี ็
เป็ นของเรา สามีเรา ภรรยาเรา ทรัพย์สมบัตขิ องเรา ทีด่ นิ ของเรา บริษทั ของเรา เงินของ
เรา มีแต่ของเราทัง้ นัน้ แล้วเป็ นไงอย่างไร ใจร้อนหรือเย็น เวลามีอะไรเป็ นของเรา ใจก็
ร้อนขึ้นมา ถ้าคิดว่าทุกอย่างไม่เป็ นของเรา ใจจะเย็นจะสบาย ถ้าไม่เป็ นของเรา จะไป
ทุกข์กบั มันทําไม เราไปทุกข์กบั ของคนอืน่ ไหม ของคนอืน่ จะพังฉิบหายไป เราไม่เห็น
เดือดร้อนเลย ถ้าเป็ นของเรานี่ อะไรนิดอะไรหน่อยก็วนุ่ วายกันใหญ่เลย เพราะเป็ นของ
เรา เป็ นมิจฉาทิฐิ อย่าไปคิดว่าเป็ นของเรา ถ้าเป็ นของเราก็เป็ นเพียงชัว่ คราว รักษาได้ก็
รักษาไป รักษาไม่ได้ก็ปล่อยไป จะไปก็ไป นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราจะได้ยนิ ได้ฟงั คือสัมมาทิฐิ ถ้าฟัง
บ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจดีข้นึ จะจําได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ จะทําให้จติ ใจสงบ เย็นจิต
สบาย จะมีความเห็นทีถ่ ูกต้อง มีสมั มาทิฐิ นี่คอื อานิสงส์ของการฟังธรรม จะกําจัดความ
สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ จะเห็นว่าไม่มอี ะไรเป็ นของเรา เพราะไม่มอี ะไร
เป็ นของเราเลย เพียงแต่ไม่พจิ ารณากัน ก็เลยกลายเป็ นของเราไปหมด เป็ นของเราตัง้ แต่
เมือ่ ไหร่ เป็ นของโลกนี้ตงั้ แต่ดกึ ดําบรรพ์แล้ว มีมาก่อนทีเ่ รามาเกิด จะมีต่อไปหลังจากที่
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เราไป แล้วเป็ นของเราตอนไหน เรามาตู่เอาว่าเป็ นของเรา ตู่ดว้ ยความหลง แล้วก็เชื่อ
ตาม จึงต้องมีธรรมะมาคอยแยกใจออกจากสิง่ ต่างๆ ถ้าไม่มธี รรมะไม่มสี มั มาทิฐิ ก็ยดึ
ติดเหมือนกาวตราช้าง เวลาจากกันแต่ละครัง้ ก็รอ้ งห่มร้องไห้กนั เพราะไม่มสี มั มาทิฐิ ไม่
ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน
ต้องฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล้วนําเอาไปพิจารณาต่อ เพือ่ จะได้ปฏิบตั ิ เวลาจะยึดจะคิดว่า
เป็ นของเรา ก็จะมีสมั มาทิฐบิ อกว่าไม่ใช่ของเรานะ มันจะอยู่กบั เราก็อยู่ไป จะไปก็เรื่อง
ของมัน ไปห้ามมันไม่ได้ ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งทิ้งมันไป ถ้าคิดอย่างนี้แล้วความอยากความ
ทุกข์ต่างๆก็จะเบาลงไป พอเห็นผลว่าใจดีข้นึ เย็นขึ้นสบายขึ้น ก็จะคิดอย่างนี้ไปตลอด
คิดว่าไม่มอี ะไรเป็ นของเรา ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน ไม่มอี ะไรจะอยู่กบั เราไปตลอด ไม่
มีอะไรจะให้ความสุขกับเราได้ นอกจากการปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง ยุตคิ วามอยาก
ต่างๆ อันนี้แหละทีจ่ ะให้ความสุขกับเรา ความสุขทีจ่ ะอยู่กบั เราไปตลอด แค่น้ เี อง ทําไม
ทําไม่ได้ ง่ายจะตายไป อย่าไปทําเรื่องง่ายให้เป็ นเรื่องยาก อย่าวุน่ วายกับอะไรมาก่อนมา
หลัง ปัญญามาก่อนศีลมาก่อนสมาธิ ไปวุน่ วายทําไม ถ้าไม่ปฏิบตั จิ ะเป็ นอย่างนี้ ถ้า
ปฏิบตั จิ ะไม่มปี ญั หากับธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ปฏิบตั จิ ะมีปญั หา เพราะเป็ นพวกตา
บอดคลําช้าง เถียงกันว่าเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ถ้าจับหางก็วา่ ช้างเป็ นเชือก จับท้องก็วา่
เป็ นฝาผนัง จับงวงก็วา่ เป็ นงู จับงาก็วา่ เป็ นหอก ก็ถูกทุกคน แต่ถูกแล้วได้ประโยชน์
อะไร ต้องถูกเพือ่ เอามาดับทุกข์ เห็นแล้วต้องดับทุกข์ได้ ดับกิเลสตัณหาได้ นี่ปฏิบตั แิ ล้ว
กลับเกิดกิเลสตัณหามากขึ้น อวดดีอวดเก่งกัน เถียงกันปากเปี ยกปากฉีก ธรรมะก็
กลายเป็ นธรรมเมาไป หลวงปู่แหวนท่านพูดว่า ระวังธรรมะจะกลายเป็ นธรรมเมา รู้
ธรรมะมากๆจะเมาธรรม จะปากเปี ยกปากฉีก เถียงกันคอแตกไปเลย ไม่ใช่กเิ ลสแตก
คอแตก ถ้าเป็ นธรรมะแล้วกิเลสต้องกระเจิงไปเลย เหมือนเวลาหลวงตาเดินมาที กิเลส
ของพระจะกระเจิงกันไปหมด จิตนิ่งสงบ
เวลาของพวกเราจะหมดไปเรื่อยๆ น้อยลงไปเรื่อยๆ นี่ปีท่ี ๘ ก็จะหมดแล้ว เหลืออีก ๒
เดือนเท่านัน้ เอง เหลือเมษากับพฤษภา ๘ ปี แล้วนะ มีอะไรเปลีย่ นแปลงในระยะ ๘ ปี
บ้าง ถ้าในสมัยพุทธกาลก็เป็ นพระอรหันต์กนั ไปเยอะแยะแล้ว ต้องคิดนะจะได้มพี ลังจิต
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ขึ้นมา มีฉนั ทะวิริยะจิตตะวิมงั สา ฉันทะคือยินดีปฏิบตั ิ วิริยะคือความพากเพียรปฏิบตั ิ
จิตตะคือใจจดจ่ออยู่กบั การปฏิบตั ิ วิมงั สาคือคิดแต่เรื่องปฏิบตั อิ ย่างเดียว มีภารกิจอะไร
ก็รีบๆทําให้เสร็จ เสร็จแล้วก็รบี ไปปฏิบตั ทิ นั ที เข้าทางจงกรมเดินจงกรม นัง่ สมาธิทนั ที
เช่นเสร็จจากบิณฑบาต ฉันเสร็จ กวาดถูศาลาเสร็จ ก็กลับกุฏไิ ปเดินจงกรมในป่ า ไปนัง่
สมาธิ จนกว่าจะถึงเวลาปัดกวาด ปัดกวาดเสร็จ ดืม่ นํา้ ปานะเสร็จ สรงนํา้ เสร็จก็เดิน
จงกรมนัง่ สมาธิต่อ จนกว่าจะถึงเวลาพัก สีห่ า้ ทุ่ม พักถึงตี ๒ ตี ๓ ก็ต่นื ขึ้นมาเดิน
จงกรมนัง่ สมาธิภาวนาต่อ จนถึงเวลาออกไปบิณฑบาต
นี่คอื กิจของนักปฏิบตั ิ ต้องทําอย่างนี้ ทํากิจอืน่ ทีจ่ าํ เป็ นให้นอ้ ยทีส่ ุด เพือ่ จะได้มเี วลาทํา
กิจทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ก็คอื การภาวนา เดินจงกรมนัง่ สมาธิ เจริญสติสมาธิปญั ญา นี่คอื มีจติ
ตะ ใจจดจ่ออยู่กบั ภารกิจของตนอย่างแท้จริง ถ้ามีจติ ตะแล้วก็จะมีวมิ งั สา จะใคร่ครวญ
พิจารณา ในกิจของตน พิจารณาว่าต้องเดินจงกรมนัง่ สมาธิ ต้องพิจารณาว่ายังติดอยูก่ บั
อะไร ต้องปล่อยวางให้ได้ ถ้าติดอยู่กบั กามราคะก็ตอ้ งหาอสุภะมาแก้ ถ้าติดอยู่กบั ความ
กลัวความเจ็บความตาย ก็ตอ้ งเอาความจริงมาแก้ พิจารณาว่า เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บ
ไม่ตายได้อย่างไร มีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้าง พิจารณาว่าความแก่ความเจ็บความตาย
เป็ นภัยทีต่ รงไหน ตัวทีเ่ ป็ นภัยไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตาย แต่ความอยากไม่แก่
อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายต่างหาก เพราะเป็ นต้นเหตุของความทุกข์ใจ นี่คอื วิมงั สา จะ
ใคร่ครวญพิจารณาอย่างนี้ จะปฏิบตั เิ พือ่ ละความอยากเหล่านี้ให้ได้ พอละได้แล้วใจก็จะ
สบาย ไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ความเจ็บความตาย
อิทธิบาท ๔ ก็คอื ฉันทะวิริยะจิตตะวิมงั สา ถ้าใคร่ครวญธรรมะอยู่เรื่อยๆ ฟังธรรมอยู่
เรื่อยๆ จะเกิดศรัทธา เกิดฉันทะ เกิดวิริยะทีจ่ ะปฏิบตั ิ เกิดจิตตะใจจดจ่ออยู่กบั การ
ปฏิบตั ิ เกิดวิมงั สาใคร่ครวญเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ถ้าทําอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ยกเว้น
เวลาทําภารกิจอืน่ งานนี้ก็จะสําเร็จลุลว่ งไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ต้องมีอทิ ธิบาท
๔ อิทธิบาทแปลว่าทางสู่ความสําเร็จ สู่ความยิง่ ใหญ่ อิทธิแปลว่าความยิง่ ใหญ่ ก็คอื
ความสําเร็จนี่เอง จะมีอะไรจะยิง่ ใหญ่กว่าความสําเร็จ ทําอะไรก็ตอ้ งทําให้สาํ เร็จ เรียน
หนังสือก็เรียนให้จบ ไม่ใช่เป็ นนักเรียนอาชีพ เหมือนพวกเราตอนนี้ เป็ นนักเรียนอาชีพ
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กัน ขอเรียนไปจนวันตาย ไม่ขอจบ กลัวจะว่างงาน กลัวจะไม่มงี านทํากัน นอกจากเรียน
แล้วก็มงี านปฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งทําต่อ ถึงจะจบได้ ถ้าเรียนอย่างเดียวไม่ปฏิบตั มิ นั ก็ไม่มวี นั จบ
อย่าไปโทษใคร โทษตัวเราเอง เพราะไม่ผลักดันตัวเราเอง จะรอให้สวรรค์มาฉุดลากให้
ขึ้นสวรรค์ รอไปเถิด รอไปจนวันตาย ก็จะไม่มวี นั เป็ นไปได้ มีแต่จะมาฉุดลากให้ลงนรก
เสียมากกว่า ตัวนี้ไม่ตอ้ งรอ เพราะอยู่ในใจเราตลอดเวลา พร้อมทีจ่ ะลากเราไปเสมอ
เวลาใดทีเ่ ราไม่สู ้ เวลานัน้ ก็จะลากเราไปนรกทันที ลากไปเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน
เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร ลากไปสู่ความเกียจคร้าน ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์
ประพฤตผิดประเวณี พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง มันอยู่ในใจเราอยู่แล้ว พร้อมทีจ่ ะ
โผล่ออกมาดําเนินการทันที ถ้าไม่คุมไว้ดว้ ยธรรมะ ตอนนี้ไม่ออกมาเพราะมีทานศีล
ภาวนาคอยควบคุม ถ้าไม่มเี มือ่ ไหร่ก็จะกลับมาได้ จึงอย่าประมาท
พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าอย่าประมาท จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถงึ
พร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด เพราะเวลาของชีวติ เรามันน้อยลงไปทุกวัน ไม่มมี ากขึ้น
อายุมากขึ้น แต่เวลาทีจ่ ะอยู่มนั น้อยลง อย่าไปหลงผิดคิดว่าจะมีอายุมากขึ้น อายุมากขึ้น
จะอยู่นานขึ้น ไม่ใช่ จะอยู่นอ้ ยลงไป นี่คือธรรมะทีต่ อ้ งผลิตขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ พิจารณา
ความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆว่า เป็ นเหมือนป้ ายบอกทาง เวลาขับรถเดินทางจะ
มีป้ายบอกว่า อีกกี่กโิ ลฯจะถึงเมืองนัน้ เมืองนี้ เวลาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วย เวลา
ไปงานศพก็บอกว่าเราใกล้เข้าไปแล้ว ยังมัวทําอะไรกันอยู่ ทําไมไม่รีบทํากิจทีค่ วรทํากัน
ถ้าคิดอย่างนี้รบั รองได้วา่ จะทําทันทีเลย คิดอยู่บ่อยๆ คิดอยู่เนืองๆ ว่าเรามีความแก่เป็ น
ธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้
ได้ป่วยไปไม่ได้ มีความตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ต้องพลัดพรากจาก
ของรักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวงไปเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นไปไม่ได้ คิดอย่างนี้ไปทุกวัน
ทุกเวลา จะได้ไม่ประมาทนอนใจ จะได้รบี ทํากิจทีค่ วรทํา จะได้มที พ่ี ง่ึ มีความสุขไป
ตลอด ไม่มใี ครทําให้เราได้ เราต้องทําเอง เป็ นทีพ่ ง่ึ ของเราเอง ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ เป็ นธรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุด เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็ นผู ้นํา
ทาง เป็ นทีพ่ ง่ึ ในฐานะเป็ นผูน้ าํ ทาง แต่ท่านไม่สามารถปฏิบตั ใิ ห้เราได้ มีพระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ได้หมายความว่า จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ เหมือนมีแผนที่
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แล้วแต่ไม่ออกเดินทาง ก็จะไม่ไปถึงจุดหมายปลายทาง ต้องมีแผนทีแ่ ละมีการเดินทาง
ถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ ถ้าเดินทางโดยไม่มแี ผนที่ ก็ไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง
เพราะจะหลงทาง ต้องมีทพ่ี ง่ึ ทัง้ ๒ ส่วน มีผูน้ าํ ทางและมีการปฏิบตั ิ อัตตาหิ อัตตโน นา
โถ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ เป็ นผูน้ าํ ทาง ถ้าเดินตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสอน จะถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอน
ถาม คนทีบ่ อกว่าพระพุทธเจ้าสอนปัญญาศีลสมาธิ เขาจะเอาอะไร
ตอบ ถูกทัง้ ๒ ประเด็น แต่ไม่ควรเป็ นประเด็นถกเถียงกัน ทรงแสดงอย่างนัน้ เพือ่ ให้
เห็นว่าต้องมีสมั มาทิฐเิ ป็ นตัวนํา การกระทําอะไรต้องมีปญั ญาเป็ นตัวนําเสมอ แต่
เวลาปฏิบตั กิ ็ตอ้ งปฏิบตั จิ ากขัน้ ตํา่ ขึ้นไป ทรงตรัสว่า สมาธิทศ่ี ีลอบรมดีแล้วมี
อานิสงส์มาก มีประโยชน์มาก ปัญญาทีส่ มาธิอบรมดีแล้วมีอานิสงส์มากมี
ประโยชน์มาก จิตทีป่ ญั ญาอบรมดีแล้วย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียว
ทรงสอนเป็ นขัน้ ๆ ต้องมีศีลอบรมสมาธิ มีสมาธิอบรมปัญญา มีปญั ญาอบรมจิต
ให้หลุดพ้น แต่เวลาทรงแสดงมรรค ๘ ทรงแสดงปัญญา แสดงสัมมาทิฐกิ ่อน
ถาม ถ้ายังไม่มสี มั มาทิฐิ ก็ไปไม่ได้
ตอบ ไปไม่ได้ แต่ไม่ควรเป็ นประเด็นถกเถียงกัน ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงในที่
หนึ่งกับอีกทีห่ นึ่ง อาจจะขัดกันก็ได้ ในทีห่ นึ่งก็ทรงสอนให้เชื่อ ในอีกทีห่ นึ่งก็ทรง
สอนไม่ให้เชื่อ ถ้าฟังแบบไม่ใช้ปญั ญาก็จะว่า ทําไมสอนให้เชื่อพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์ แล้วกลับมาสอนไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ ในกาลามสูตร ๑๐ ทีท่ รงสอน
ไม่ให้เชื่อ หมายความว่าให้ฟงั หูไว้หู ไม่ให้เชื่อแต่ไม่ให้ปฏิเสธ ใครพูดอะไรก็รบั
ฟังไว้ แล้วต้องไปพิสูจน์ดู เช่นมีคนมาบอกว่าแฟนเรามีชู ้ ก็อย่าเพิง่ ไปเชื่อ ต้อง
พิสูจน์ดูวา่ จริงหรือไม่ก่อน พิสูจน์แล้วก็จะรู้เองว่าจริงหรือไม่ การฟังเป็ นการ
จุดชนวน ให้ดาํ เนินไปสู่การพิสูจน์ อย่าเป็ นเหมือนกระต่ายตื่นตูม แต่บางอย่างที่
ทรงสอนให้เชื่อก็ตอ้ งเชื่อ เช่นทรงสอนให้รีบปฏิบตั ิ ก็ตอ้ งเชื่อ กลับไม่เชื่อกัน
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมนี้ ต้องรู้วา่ ทรงแสดงให้กบั ใครทีไ่ หนเกี่ยวกับเรื่องอะไร
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กัณฑ์ท่ี ๔๕๕

ต้องหยุดความอยาก
๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

ปัญหาของพวกเราก็คอื ความอยาก อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอไม่เป็ นอย่างนัน้
เป็ นอย่างนี้ ก็จะพยายามหาวิธีทาํ ให้เป็ นไปตามความอยาก พอเป็ นแล้วก็เท่านัน้ ไม่ได้
แก้ปญั หาคือความอยาก ไม่ได้ทาํ ให้ความอยากหมดไป พอได้สง่ิ ทีอ่ ยากได้แล้ว ความ
อยากก็จะโผล่ข้นึ มาอีก อยากได้อกี ก็จะอยากไปเรื่อยๆ ไม่มวี นั หมดปัญหา เพราะเวลา
อยากได้อะไร ก็ตอ้ งมีปญั หามีอปุ สรรค กว่าจะแก้ปญั หาฟันฝ่ าอุปสรรคได้ ก็จะเสียเวลา
เสียเงินทองไปโดยใช่เหตุ เพราะไม่ได้แก้ปญั หา กลับสร้างปัญหาขึ้นมาอีก เพราะจะมี
ความอยากอีก เพราะเบือ่ กับของทีไ่ ด้มา อยากได้ของทีย่ งั ไม่ได้ ถ้าไม่หยุดความอยาก
ความอยากจะไม่มวี นั หมดไป ความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มวี นั หมด วิธีแก้ปญั หาทีแ่ ท้จริงก็
คือต้องหยุดความอยาก ถ้าหยุดความอยากได้แล้ว ปัญหาต่างๆก็จะหมดไป เหตุทท่ี าํ ให้
อยาก ก็เพราะไม่รู้วา่ สิง่ ทีอ่ ยากได้นนั้ ไม่ได้แก้ปญั หา ไม่ได้ทาํ ให้ใจอิม่ พอ ไม่วา่ จะเป็ น
ลาภยศสรรเสริญ เป็ นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จะไม่สามารถให้ความอิม่ ความพอ
แก่ใจได้ ต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรก็ตาม ความพอจะไม่เกิดขึ้น เพราะไม่ได้หยุด
ความอยาก ได้เงินมาร้อยล้านก็ยงั ไม่พอ ได้พนั ล้านก็ยงั ไม่พอ ได้แสนล้านก็ยงั ไม่พอ
ยังอยากอยู่อย่างนัน้ ถ้าไม่อยากได้เงินก็อยากจะได้อย่างอืน่ ได้เงินมากแล้วก็อยากจะได้
เกียรติยศ พอได้ลาภแล้วก็อยากจะได้ยศ รวยแล้วก็อยากจะเป็ นคุณหญิงเป็ นคุณนาย
อยากเป็ นรัฐมนตรี เป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานาธิบดี จะอยากไปเรื่อยๆ
ดังทีเ่ คยพูดไว้ ตอนต้นก็อยากจะอยู่ดกี นิ ดี ไม่อดอยากขาดแคลน พออยู่ดกี นิ ดีแล้ว ก็
อยากจะรํา่ รวย พอรวยแล้วก็อยากเป็ นใหญ่เป็ นโต อยากมีเกียรติ มีช่อื เสียงมีหน้ามีตา
พอมีแล้วก็อยากจะมีไปนานๆ ไม่อยากให้เสือ่ มหมดไป เวลาตายไปก็อยากจะไปสวรรค์
จะอยากต่อไปเรื่อยๆไม่มวี นั สิ้นสุด ถ้ายังมีความอยากก็ยงั มีความหิว มีความต้องการ มี
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ความไม่พอ ก็จะไม่มคี วามสุข ต้องหยุดความอยาก เพราะถ้าหยุดความอยากได้ ความ
อิม่ ความพอก็จะเกิดขึ้น พวกเราไม่รู้ความจริงนี้ ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ แล้วนําเอา
ความจริงนี้มาเผยแผ่ มาบอกพวกเรา พวกเราจะไม่มวี นั รู้ได้ ก็จะหลงอยู่กบั การหาลาภ
ยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ตอ้ งมาทุกข์กบั ความเสือ่ มของลาภ
ยศสรรเสริญ ของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นเวลาสูญเสียสิง่ ทีร่ กั ไป สูญเสีย
บุคคลทีร่ กั ไป ก็จะเศร้าโศกเสียใจ ในขณะทีเ่ ราอยู่กบั สิง่ ทีร่ กั กับบุคคลทีร่ กั ก็จะมีความ
ห่วงใย มีความวิตกกังวล กลัวว่าจะจากไป เวลาไม่มสี ง่ิ ทีร่ กั บุคคลทีร่ กั ก็อยากจะมี
พออยากจะมีก็อยู่ไม่เป็ นสุข ต้องดิ้นรนแสวงหาสิง่ ทีร่ กั สิง่ ทีช่ อบ บุคคลทีร่ กั บุคคลทีช่ อบ
เพราะใจมีแต่ความอยาก จึงผลักดันให้ไปหาสิง่ ต่างๆ ความอยากเกิดจากความหลง เห็น
ผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นความทุกข์วา่ เป็ นความสุข เห็นลาภยศ
สรรเสริญ เห็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็ นสุข แต่ความจริงแล้วเป็ นทุกข์ ทุกข์
เพราะไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่เจริญอย่างเดียว เจริญแล้วก็เสื่อมด้วย เกิดแล้วก็ดบั
มาแล้วก็ไป มองไม่เห็นส่วนทีเ่ สื่อม ส่วนที่ดบั ส่วนทีจ่ ากไป เวลาเห็นสิง่ ทีอ่ ยากได้ จะไม่
คิดว่าจะจากไป จะเสือ่ ม จะเปลีย่ นไป นี่คอื ความหลง ทีจ่ ะหลอกให้วง่ิ เข้าหาความทุกข์
เพราะไม่เห็นความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่เห็นความเสือ่ มของสิง่ ต่างๆ ไม่รู้วา่ ไม่มอี ะไรใน
โลกนี้ทจ่ี ะให้ความสุขได้อย่างแท้จริง ไม่รู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทไ่ี หน ถ้าไม่ได้พบ
พระพุทธศาสนา ถ้าได้พบก็จะรู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ในใจ อยู่ในตัวเรา อยู่ท่กี ารทํา
ใจให้สงบ ถ้าไม่มศี าสนาก็จะไม่มใี ครรู้ คนทีไ่ ม่มศี าสนาจึงไม่คดิ ทีจ่ ะทําใจให้สงบ ไม่รู้วา่
ความสุขทีย่ ง่ิ ใหญ่ ความสุขทีด่ เี ลิศ ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทค่ี วามสงบของใจ จึงทุ่มเท
เวลาให้กบั การหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เลยต้องอยู่กบั กอง
ทุกข์ เวลาทีส่ ง่ิ ต่างๆเปลีย่ นไป เสือ่ มหมดไป นี่คอื ความหลงของผูท้ ไ่ี ม่ได้เข้าหาศาสนา
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนารู้วา่ ความสงบสุขของใจเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง รู้วธิ ีสร้างความสุขนี้ให้ถึง
จุดสูงสุด ทีไ่ ม่มวี นั เสือ่ ม ศาสนาอืน่ ก็รู้เหมือนกัน แต่ไม่รู้วธิ ีสร้างความสุขให้ถงึ จุดสูงสุด
ทีไ่ ม่มวี นั เสือ่ ม รู เ้ พียงระดับฌานระดับสมาธิ ทีต่ อ้ งเสือ่ มหมดไป ไม่รู้วธิ ีสร้างความสงบ
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ทีถ่ าวร ก็คอื พระนิ พพาน พระนิพพานก็คอื ใจทีม่ คี วามสงบตลอดเวลา สงบอย่างถาวร
ทีเ่ กิดจากการกําจัดความอยากทัง้ หลายให้หมดไป ด้วยอํานาจของปัญญา ของสัมมาทิฐิ
ความเห็นชอบ ทีเ่ ห็นว่าสรรพสิง่ ทัง้ หลายในโลกนี้ ล้วนเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ต้องมี
ปัญญามีความรู้น้ ี จึงจะสามารถกําจัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปได้อย่างถาวร
ถ้ากําจัดด้วยการเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่นกําหนดดูลมหายใจเข้าออก บริกรรม
พุทโธๆ เพือ่ ไม่ให้คดิ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็จะหยุดความอยากได้ชวั ่ คราว เพราะความอยาก
ต้องใช้ความคิดเป็ นเครื่องมือ พอความคิดหยุดทํางานความอยากก็ตอ้ งหยุดทํางาน แต่
ไม่ได้หยุดแบบถาวร เวลาออกจากสมาธิมาคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ความอยากก็จะตามมากับ
ความคิดได้ พอคิดถึงคนนัน้ คนนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมา อยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ พอคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็อยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็จะเกิดความไม่
สงบ เกิดความกระวนกระวายกระสับกระส่าย กระตือรือร้น อยู่ไม่เป็ นสุข เพราะความ
อยากไม่ได้หมดไปอย่างถาวรด้วยการหยุดความคิด ความอยากเกิดจากความหลง เห็น
ผิดเป็ นชอบ เห็นว่าได้อะไรแล้วจะได้ความสุข ต้องแก้ความหลงด้วยสัมมาทิฐิ คือรู้พระ
อริยสัจ ๔ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ทรงรู้วา่ ความอยากได้สง่ิ ต่างๆนี้แล เป็ นต้นเหตุ
ทีท่ าํ ลายความสงบของใจ พอความสงบถูกทําลายไป ความสุขก็หายไป ความทุกข์ก็
กลับมาแทนที่ ถ้าอยากจะให้ความสงบความสุขกลับมา ก็ตอ้ งหยุดความอยาก
การจะหยุดความอยากได้ ก็ตอ้ งรูว้ า่ สิง่ ทีอ่ ยากได้นนั้ ไม่สามารถให้ความสุขทีแ่ ท้จริงที่
ถาวร นอกจากไม่ให้ความสุขแล้วยังให้ความทุกข์ดว้ ย ลองพิจารณาดู ทุกวันนี้เราทุกข์
กับอะไร ทุกข์กบั สิง่ ทีเ่ รามีไม่ใช่เหรอ สิง่ ทีเ่ ราไม่มเี ราไม่ทกุ ข์ คนทีม่ สี ามีมภี รรยา ก็จะ
ทุกข์กบั สามีทกุ ข์กบั ภรรยา คนทีม่ ลี ูกก็จะทุกข์กบั ลูก มีทรัพย์ก็จะทุกข์กบั ทรัพย์ มียศก็
จะทุกข์กบั ยศ มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะทุกข์กบั ความเสือ่ มของรู ปเสียงกลิน่
รสโผฏฐัพพะ ของตาหูจมูกลิ้นกาย ทีต่ อ้ งรักษาให้ดเี พือ่ อะไร ก็เพือ่ จะได้ใช้ตาดูรูป
รักษาหูเพือ่ จะได้ยนิ เสียง ทีจ่ ะทําให้เราสุข แต่รกั ษาอย่างไรไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งเสือ่ มหมดไป
ตาหูจมูกลิ้นกายไม่เทีย่ ง ต้องเสือ่ มหมดไป รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะทีไ่ ด้เสพสัมผัสก็
ไม่เทีย่ ง มาแล้วก็ไป ดูภาพยนตร์เสร็จแล้วก็หมดไป ถ้าอยากจะดูอกี ก็ตอ้ งกลับไปดูอกี
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ถ้าอยากจะฟังก็ตอ้ งกลับไปฟังอีก พอฟังเสร็จก็หายไปหมด ต้องฟังอยู่เรื่อยๆ ดูอยู่
เรื่อยๆ ดืม่ อยู่เรื่อยๆ รับประทานอยู่เรื่อยๆ ถึงจะมีความสุข
นี่คอื ความทุกข์ของการมีสง่ิ ต่างๆ มีลาภก็ตอ้ งทุกข์กบั ลาภ มียศก็ตอ้ งทุกข์กบั ยศ มี
สรรเสริญก็ตอ้ งทุกข์กบั การนินทา เวลาได้ยนิ เสียงสรรเสริญก็มคี วามสุข พอได้ยนิ เสียง
นินทาก็จะเกิดความทุกข์ มีความสุขกับรู ปเสียงกลิน่ รส พอตาหูจมูกลิ้นกายไม่อยู่ใน
สภาพ ทีจ่ ะเสพรูปเสียงกลิน่ รสได้ก็จะทุกข์ เช่นเวลาร่างกายไม่สบาย ไม่สามารถไปดูไป
ฟังไปดืม่ ไปรับประทานได้ ตอนนัน้ ก็มแี ต่ความทุกข์ใจ ถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับลาภยศ
สรรเสริญ กับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้าไม่มสี ามีภรรยา ก็จะไม่ทกุ ข์กบั
สามีภรรยา ไม่มลี ูกก็ไม่ทกุ ข์กบั ลูก ไม่มรี ่างกายก็ไม่ทกุ ข์กบั ร่างกาย มีร่างกายก็ทกุ ข์กบั
ร่างกาย ทุกข์กบั การดูแลรักษาร่างกาย หาอาหารหานํา้ หาอากาศ มาหล่อเลี้ยงร่างกาย
ทุกข์กบั ความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกข์กบั ความตายของร่างกาย พระพุทธเจ้าจึงทรง
ตรัสว่า ทุกข์ย่อมไม่มีกบั ผูไ้ ม่เกิดเท่านั้น ถ้าไม่เกิดก็จะไม่ทกุ ข์กบั ลาภยศสรรเสริญ กับ
ตาหูจมูกลิ้นกาย จะไม่เกิดได้ก็ตอ้ งมีสง่ิ ทีด่ กี ว่า ทีท่ าํ ลายความอยากได้ ก็คือความสงบนี้
เอง ถ้าเข้าถึงความสงบแล้ว จะหยุดความอยากได้ เพราะความสุขทีไ่ ด้จากความสงบ
เหนือกว่าความสุขทีไ่ ด้จากความอยาก
ถ้าได้ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบแล้ว เวลาได้รอ้ ยล้านพันล้านก็จะไม่ต่นื เต้นดีใจแต่
อย่างใด เป็ นนายกฯเป็ นประธานาธิบดี ก็ไม่ต่นื เต้นดีใจ ไปเทีย่ วรอบโลก ๓๖๐ ครัง้ ก็
ไม่ต่นื เต้นดีใจ อยู่บา้ นสบายกว่า ไม่ตอ้ งวุ่นวายกับการทําหนังสือเดินทาง ทําวีซ่า ตรวจ
โรค ฉีดยาป้ องกันโรคภัยต่างๆ จองตัวเครื
๋ ่องบิน จองทีพ่ กั วุน่ วายไปหมด ถ้าไม่มคี วาม
สงบความสุขภายในใจ จะถือว่าเป็ นเรื่องเล็กน้อย เพราะคิดว่าจะได้ความสุข ได้หลุดพ้น
จากความเบือ่ หน่าย เวลาอยู่บา้ นไม่มอี ะไรทํา จะเบือ่ หงุดหงิดรําคาญใจ พอจะได้
เดินทางไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ใจก็ปรุงแต่งว่าต้องสนุกต้องสุข ดีกว่าอยู่บา้ น อยู่กบั
ความเบือ่ หน่าย ก็เลยยอมสูก้ บั ความยากลําบาก ในการทําหนังสือเดินทาง ทําวีซ่า ตรวจ
โรค ฉีดยา จองตัวเครื
๋ ่องบิน จองทีพ่ กั แล้วก็ตอ้ งเสีย่ งภัยกับการนัง่ เครื่องบิน ไม่รู้วา่ จะ
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ลงมาแบบไหน จะไม่คดิ ถึงภัย คิดถึงความทุกข์ยากลําบาก เพราะอยากจะหนีจากความ
เบือ่ หน่าย ทีม่ อี าํ นาจมากกว่าการไปเสีย่ งภัย ไปวุน่ วายกับการทําอะไรต่างๆ
ถ้ามีความสงบแล้วอยู่เฉยๆจะไม่เบือ่ หน่าย เพราะความสงบจะระงับความเบือ่ หน่าย
ระงับทุกสิง่ ทุกอย่างได้หมด มีแต่ความสุขความสบายความเย็น ความเป็ นอุเบกขา ไม่
ยินดีไม่ยนิ ร้าย อยู่กบั เหตุการณ์ต่างๆได้ อยู่เฉยๆก็อยู่ได้ ถ้าต้องทําอะไรก็ทาํ ได้ ถ้ามี
เหตุให้ทาํ ก็ทาํ ไป แต่จะไม่หาเหตุมาทํา เพือ่ หนีความเบือ่ หน่าย เพราะไม่มคี วามเบือ่
หน่ายทีจ่ ะต้องหนี นี้แหละเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีจ่ ะทําให้หยุดความอยาก
ต่างๆได้ จึงต้องสร้างความสุขใจกัน ด้วยการปล่อยวางความสุขทีไ่ ม่ใช่ความสุขใจ ต้อง
ปล่อยวางลาภยศสรรเสริญ ปล่อยวางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ด้วยการทําทาน
สละลาภยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อย่างทีเ่ จ้าชายสิทธัตถะได้ทรง
ปฏิบตั ิ ทรงสละราชสมบัติ สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ออกบวช สละความ
อยากทีจ่ ะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผูอ้ น่ื สละความอยากฆ่าผูอ้ น่ื อยากลักทรัพย์
อยากประพฤติผดิ ประเวณี อยากโกหกหลอกลวง อยากเสพสุรายาเมาและอบายมุข
ทัง้ หลาย ต้องสละต้องรักษาศีลให้ได้ แล้วก็มาสละความคิดทีค่ ดิ อยู่ทงั้ วัน ตัง้ แต่ต่นื จน
หลับ ความคิดทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์กบั ใจ ทําให้ใจฟุ้งซ่าน ทําให้หวิ ทําให้อยาก ด้วยการเพ่ง
อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง จะได้ไม่คดิ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้าใช้พทุ โธเป็ นอารมณ์ ก็บริกรรมพุท
โธๆไป
ถ้าใช้ร่างกายเป็ นอารมณ์ ก็เฝ้ าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกายไปทัง้ วัน ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ
ทุกอิริยาบถ ทุกขณะ พอตื่นขึ้นมาลืมตา ก็ดูวา่ ร่างกายทําอะไร ลุกขึ้นมายืน กําลังยืน
กําลังเดิน กําลังเดินไปเข้าห้องนํา้ กําลังจะล้างหน้า อาบนํา้ ทํากิจต่างๆ แต่งเนื้อแต่งตัว
ทําอาหาร รับประทานอาหาร เดินทางไปทํางาน ไปทําภารกิจต่างๆ ให้ใจเฝ้ าดูร่างกาย
อย่างเดียว ไม่ให้ไปคิดถึงคนนัน้ คนนี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ยกเว้นเฉพาะเรื่องทีจ่ าํ เป็ นจะต้อง
คิดจริงๆเท่านัน้ เช่นต้องคิดว่าวันนี้ตอ้ งไปทําอะไรบ้าง พอรู้แล้วว่าต้องทําอะไร ก็ไปทํา
เวลาทําก็เฝ้ าดูการกระทําของร่างกายไป ถ้านัง่ อยู่เฉยๆ ไม่ตอ้ งทําอะไร ก็หลับตาแล้วดู
ลมหายใจเข้าออกไป อย่าคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้ามองไปทางซ้ายมองไปทางขวา ก็จะมี
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อารมณ์กบั สิง่ ทีเ่ ห็น เอามาคิดมาปรุงแต่ง ทําให้ไม่สบายอกไม่สบายใจ เกิดความโลภเกิด
ความอยาก เช่นนัง่ รถเห็นป้ ายโฆษณาสินค้าก็อยากได้ เห็นคนขับรถไม่มมี ารยาทก็
อารมณ์เสีย อย่าไปดูสง่ิ เหล่านี้ มาดูลมหายใจเข้าออกดีกว่า
เวลาเดินทางไปทํางาน ถ้าไม่ตอ้ งขับรถ นัง่ เฉยๆ ก็นงั ่ หลับตาดูลมหายใจไป จะไปถึงที่
ทํางานอย่างรวดเร็ว จะไม่รู้สกึ ว่าช้าเลย ถึงแม้รถจะติดเป็ นชัว่ โมงก็รู้สกึ ว่าเวลาผ่านไป
อย่างรวดเร็ว เพราะใจไม่มคี วามอยากจะให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ใจเฉยๆ ถึงเมือ่ ไหร่
ก็ถงึ เมือ่ นัน้ ถ้าใจไม่มคี วามอยากให้ไปถึงตามเวลาทีต่ อ้ งการ ไปถึงช้าหรือไปถึงเร็วก็จะ
ไม่เป็ นปัญหา นัง่ หลับตาเฝ้ าดูลมหายใจเข้าออกจนไปถึงทีท่ าํ งาน พอลงจากรถก็เฝ้ าดู
การเคลือ่ นไหวของร่างกายต่อไป กําลังเดินไปเปิ ดประตู พบใครถ้าจําเป็ นต้องทักทาย ก็
แผ่เมตตา สวัสดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สบายดีเหรอ ก็วา่ กันไป พอไม่ให้เสียมารยาท เสร็จ
แล้วก็เดินต่อไปจนถึงทีท่ าํ งาน เวลาทํางานใจก็อยู่กบั การทํางาน ถ้าต้องคิดเรื่องงานเรื่อง
การ ก็เฝ้ าดูความคิด ให้คดิ อยู่กบั เรื่องงานเรื่องการอย่างเดียว ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอืน่
พอเสร็จแล้ว มีเวลาว่างก็นงั ่ ดูลมต่อ
นี่คอื การเจริญสติในชีวติ ประจําวัน สามารถเจริญได้ตลอดเวลา ถ้าเป็ นนักภาวนา ถ้า
เจริญสติเป็ น จะไม่ไปเสียเวลากับการคุยกับคนนัน้ คุยกับคนนี้ วิพากษ์วจิ ารณ์เรื่องนัน้
วิพากษ์วจิ ารณ์เรื่องนี้ แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ใจก็จะไม่น่งิ ไม่สงบ จะว้าวุน่ ขุน่ มัว
แต่ถา้ ใจมีสติจดจ่อเฝ้ าดูร่างกายตลอดเวลา ไม่ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ใจจะเย็น ใจจะว่าง
ใจจะสบาย นี่คอื การใช้ร่างกายเป็ นอารมณ์ผูกใจ เป็ นอารมณ์เพือ่ เจริญสติ เรียกว่ากายค
ตาสติ ถ้าถนัดกับการบริกรรมพุทโธ ก็บริกรรมพุทโธไปทัง้ วันเลย ไม่วา่ กําลังทําอะไรก็
บริกรรมพุทโธไป ถ้าไม่จาํ เป็ นจะต้องคิดเรื่องงานเรื่องการ หรือเรื่องทีจ่ าํ เป็ นจะต้องคิด
ก็บริกรรมพุทโธไป อย่าปล่อยให้คดิ เรื่อยเปื่ อย คิดเพ้อเจ้อ อยากจะเป็ นอย่างนัน้
อยากจะเป็ นอย่างนี้ อยากให้สง่ิ นัน้ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ อยากให้คนนัน้ เป็ นอย่างนัน้
เป็ นอย่างนี้ อย่าไปคิด อยู่กบั พุทโธดีกว่า บริกรรมพุทโธๆไป เวลานัง่ สมาธิจะสงบอย่าง
รวดเร็ว ๕ นาที ๑๐ นาทีใจก็รวมได้ รวมแล้วก็จะมีความสุข เบาอกเบาใจ มีความว่าง มี
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ความเย็น มีความอิม่ มีความพอ เป็ นอุเบกขา สักแต่วา่ รู้ แต่ไม่มคี วามคิดปรุงแต่งให้
รับรู้ ไม่มรี ูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะให้รบั รู้ ถ้ามีก็ไม่สนใจ
ความสงบนี้มอี ยู่ ๒ ลักษณะคือ ๑. สงบแบบรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะหายไป ไม่มี
อะไรเหลืออยู่เลย เหลือแต่ตวั รู้ผูร้ ู้ สักแต่วา่ รู้อยู่ตวั เดียว ๒. รู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
ยังมีอยู่แต่ใจไม่สนใจ เสียงก็ได้ยนิ เวทนาทางร่างกายก็รบั รู้ ว่าเจ็บตรงนัน้ บ้างปวดตรง
นี้ แต่จะไม่ราํ คาญ ไม่วนุ่ วาย ไม่มอี ารมณ์กบั รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ปล่อยวางได้
ต่างฝ่ ายต่างอยู่ เขาก็อยู่ของเขา เราก็อยู่ของเรา เสียงจะมีก็ปล่อยเขามีไป ร่างกายจะเจ็บ
ตรงนัน้ ปวดตรงนี้ก็ปล่อยเขาเจ็บไป ใจจะเป็ นอุเบกขา จะรับรู้เฉยๆ ไม่คดิ ปรุงแต่ง
อยากจะให้ความเจ็บหายไป อยากจะให้เสียงหายไป จะไม่มี พอไม่มคี วามอยากก็จะไม่มี
ความทุกข์ ใจก็จะอยู่อย่างสงบ ถ้ามีความอยากขึ้นมาก็จะทนนัง่ อยู่ไม่ได้ เช่นอยากให้
ความเจ็บของร่างกายหายไป ก็จะเกิดความเจ็บขึ้นมาภายในใจ ทีร่ ุนแรงกว่าความเจ็บ
ของร่างกาย ก็จะนัง่ ต่อไปไม่ได้ หรืออยากจะให้เสียงหายไป ไม่อยากจะฟัง ก็จะทนนัง่
อยู่ไม่ได้ จะต้องลุกเดินหนีไป ให้ห่างไกลจากเสียงนัน้
ถ้ามีความอยากเมือ่ ไหร่ต่อให้มสี มาธิ ก็สามารถทําลายสมาธิความสงบได้ ถ้ามีสมาธิแล้ว
อยากจะรักษาความสงบของใจ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาสอนใจ ว่าสิง่ ต่างๆทีอ่ ยากได้ไม่ได้ให้
ความสุข อย่าไปอยาก เช่นอยากจะดืม่ เครื่องดืม่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นต้องดืม่ อยากจะลิ้มรสต่างๆ
ก็ตอ้ งบอกว่าอย่าดืม่ ดีกว่า ดืม่ แล้วก็จะติด ต้องดืม่ อีก เวลาอยากดืม่ แล้วไม่ได้ด่มื ก็จะ
หงุดหงิดใจ ไม่สบายใจ ถ้าไม่ดม่ื ได้ ใจก็จะสงบ เป็ นอุเบกขา หมายถึงเวลาทีม่ สี มาธิแล้ว
พอเกิดความอยากขึ้นมา มันก็จะกลบอุเบกขาทีม่ อี ยู่ ถ้าหยุดตัณหาได้ อุเบกขาก็จะ
กลับคืนมา นี่คอื วิธีรกั ษาอุเบกขา รักษาความสงบของใจ หลังจากทีอ่ อกจากสมาธิ ต้อง
คอยเตือนใจว่าอย่าทําตามความอยาก ความอยากจะทําลายความสงบ ทําลายอุเบกขา
สิง่ ทีไ่ ด้จากการทําตามความอยาก ก็สูค้ วามสุขทีไ่ ด้จากความสงบ ความเป็ นอุเบกขา
ไม่ได้ ดังนัน้ เวลาออกมาแล้ว อยากจะเสพรูปเสียงกลิน่ รส ก็ตอ้ งบอกใจว่าอย่าไปเสพ
อย่าไปดู อย่าไปฟัง อย่าไปดืม่ อย่าไปรับประทาน ถ้าจะดืม่ จะรับประทานก็ตอ้ งดืม่ ต้อง
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รับประทานด้วยเหตุผล ก็คอื ถึงเวลาต้องรับประทานค่อยรับประทาน ถึงเวลาดืม่ ค่อยดืม่
แต่อย่าดืม่ ด้วยความอยากดืม่ อย่ารับประทานด้วยความอยากรับประทาน
ต้องสกัดความอยากทุกรูปแบบ จะได้รกั ษาความสงบของใจได้ ต่อไปความอยากก็จะ
หมดกําลังไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดก็จะไม่มหี ลงเหลืออยู่ภายในใจ ใจก็จะอยู่อย่างสบาย ไม่
ต้องใช้ปญั ญาแล้ว เพราะความอยากหมดไปแล้ว ปัญญามีไว้เพือ่ สกัดความอยาก
ปัญญาจะสอนใจว่า ความอยากคือต้นเหตุของความไม่สบายใจ สิง่ ทีอ่ ยากได้ก็ไม่
สามารถให้ความสุขทีถ่ าวรได้ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ ยากได้นนั้ ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มี
เกิดมีดบั เวลาได้มาใหม่ๆก็สุข พอเสือ่ มไปดับไปหรือเปลีย่ นไปก็จะไม่สุข เช่นเวลาคนที่
ให้ความสุขกับเราเปลีย่ นไป เคยดีแล้วก็เปลีย่ นไปเป็ นไม่ดี เราจะได้รบั ความสุขจากเขา
หรือเปล่า นี่ก็คอื การใช้ปญั ญาหลังจากทีอ่ อกจากสมาธิ เพือ่ จะได้รกั ษาความสุข ทีเ่ กิด
จากความสงบให้อยู่อย่างถาวร
พอไม่มคี วามอยากมาทําลายความสงบแล้ว ก็ไม่ตอ้ งใช้ปญั ญาอีกต่อไป เพราะนิโรธคือ
ความดับของความทุกข์ ได้ดบั อย่างถาวรแล้ว เพราะไม่มคี วามอยากมาลบล้างความสงบ
ของใจ เพราะมีปญั ญาคอยควบคุมความอยากอยู่ตลอดเวลา นี่แหละคือการปล่อยวาง
เพือ่ จะได้ความสุขทีแ่ ท้จริง ทีม่ อี ยู่ในใจ ต้องปล่อยวางลาภยศสรรเสริญ ปล่อยวาง
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ปล่อยวางการทําร้ายผูอ้ น่ื เบียดเบียนผูอ้ น่ื ปล่อยวาง
ความคิดปรุงแต่งต่างๆ ปล่อยวางความอยาก พอปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างได้หมดแล้ว
ใจก็จะสงบอย่างถาวร นี่คอื ความรู้ทม่ี อี ยู่ในพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียว เป็ น
ความรู้ทพ่ี ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ แล้วนําเอามาเผยแผ่สงสอนให้
ั่
แก่พวกเรา
ถ้าปฏิบตั ติ ามได้ก็จะได้รบั ผล คือความสุขทีถ่ าวร ทีเ่ รียกว่านิ พพานัง ปรมังสุขงั นิ
พพานังคืออะไร ก็คอื การไม่มคี วามอยากนัน่ เอง ใจทีไ่ ม่มคี วามอยากก็คอื ใจทีเ่ ป็ น
นิพพาน พอไม่มคี วามอยาก ก็จะเป็ นปรมังสุขงั เป็ นบรมสุข เป็ นความสุขทีถ่ าวร ไม่มี
วันหมดไป ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม จะไม่มากระทบกระเทือนกับใจเลย เพราะใจได้
ปล่อยวางทุกอย่างแล้ว ได้ปล่อยวางลาภยศสรรเสริญ ปล่อยวางความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย ปล่อยวางความคิดปรุงแต่ง ปล่อยวางความอยากต่างๆ ปล่อยวางร่างกาย
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ปล่อยวางเวทนาความรู้สกึ คือความสุข ความทุกข์ ความไม่สุขไม่ทกุ ข์ของร่างกาย
ปล่อยวางได้หมด ไม่ทกุ ข์อกี ต่อไป ร่างกายจะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็ นไป เวทนาจะ
เป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็ นไป ลาภยศสรรเสริญจะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็ นไป รูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะจะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็ นไป
ตาหูจมูกลิ้นกายจะเป็ นอย่างไรก็
ปล่อยให้เป็ นไป ถ้าจะรักษาก็รกั ษาไปตามเหตุตามผล รักษาได้ก็รกั ษาไป รักษาไม่ได้ก็
ต้องปล่อยให้เป็ นไปตามความเป็ นจริง แต่ใจจะไม่วนุ่ วายกินไม่ได้นอนไม่หลับ กับการ
ดูแลรักษาสิง่ ต่างๆ เพราะไม่สามารถจะรักษาได้ ของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้จะต้องแปร
เปลีย่ นไปหมด ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ จริญสักวันหนึ่งก็ตอ้ งเสือ่ มหมดไป ศาลาหลังนี้สกั วัน
หนึ่งก็ตอ้ งเสือ่ มหมดไป เหมือนกับกรุงศรีอยุธยา กรุงสุโขทัย ทีส่ วยงามและยิง่ ใหญ่ พอ
ถึงเวลาก็ตอ้ งเสือ่ มหมดไป
ร่างกายของพวกเราก็เช่นเดียวกัน ไม่นานก็จะเสือ่ มหมดไป กลายเป็ นเศษกระดูกเศษ
ขี้เถ้า ทีส่ ปั เหร่อจะเก็บให้ญาติพน่ี อ้ ง หลังจากทีไ่ ด้ทาํ ฌาปนกิจแล้ว นี่คอื ความจริงทีต่ อ้ ง
มองกัน เพือ่ จะได้ปล่อยวาง จะได้ตดั ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่หลงไปคิดว่าเป็ นของเราเป็ นตัวเรา
ของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเรา ของทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นของดินนํ้ าลมไฟ ทุกสิง่
ทุกอย่างมาจากธาตุ ๔ มารวมกันเป็ นสัตว์เป็ นบุคคล เป็ นต้นไม้เป็ นวัตถุต่างๆ เป็ นข้าว
ของต่างๆ รวมกันได้สกั ระยะหนึ่งก็ตอ้ งแยกจากกันไป เป็ นอนิ จจังไม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตา
ไม่มตี วั ตน ไม่มเี จ้าของ เป็ นดินนํา้ ลมไฟ อย่าไปยึดอย่าไปติด อย่าไปอยากได้อยากมี
เพราะจะทําให้ทุกข์ใจ เวลาอยากได้อะไร ใจก็จะกระวนกระวาย ได้มาแล้วก็กระวน
กระวาย กลัวว่าจะจากไป เวลาจากไปก็เศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์ เราสร้างความทุกข์
ขึ้นมาเอง ด้วยความอยากของเรา ด้วยความหลงของเรา ไม่รู้วา่ สิง่ ต่างๆทีอ่ ยากได้นนั้
เป็ นทุกข์ ไม่รู้วธิ ีดบั ความทุกข์ แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอยู่ทก่ี ารทําทาน รักษาศีล สมถ
ภาวนา วิปสั สนาภาวนา ทําไมไม่ทาํ กัน ถ้าทําแล้วรับรองได้วา่ จะไม่มคี วามทุกข์
หลงเหลืออยู่ภายในใจ เพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ทาํ มาแล้ว ใจ
ของท่านจึงไม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยู่เลย เพราะได้เจริญทานศีลภาวนาอย่างเต็มที่
พวกเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกัน ถ้าเจริญทานศีลภาวนาอย่างเต็มที่ จึงขอฝากเรื่องของการ
เจริญทานศีลภาวนา เรื่องของการปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ดว้ ยปัญญา ว่าไม่มี
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อะไรเป็ นของเรา ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน ทีจ่ ะอยู่กบั เราไปตลอด มีสง่ิ เดียวทีจ่ ะอยู่กบั
เราไปตลอด ก็คอื ความสงบของใจ ทีเ่ กิดจากการหยุดความคิด หยุดความอยากต่างๆ
ให้พวกเรานําเอาไปพิจารณาและปฏิบตั กิ นั
การได้ยนิ ได้ฟงั ผลของการปฏิบตั ิ จากผู ้ทีไ่ ด้ผลมาแล้วนี้ จะทําให้ผู ้ทีย่ งั ไม่ได้ผลเกิด
กําลังใจ อย่างเวลาครูบาอาจารย์แสดงธรรม เล่าถึงผลของการปฏิบตั ขิ องท่าน ทําให้ผู ้ฟัง
เกิดกําลังใจ หลังจากฟังเทศน์ฟงั ธรรมไปแล้ว มีกาํ ลังใจทีจ่ ะภาวนา กลับไปเดินจงกรม
ไปนัง่ สมาธิต่อได้หลายชัว่ โมง ปกติมกั จะนอนกัน แต่วนั ไหนได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ใจจะ
กระปรี้กระเปร่ากระฉับกระเฉง เหมือนกับเอานิพพาน เอาผลของการปฏิบตั มิ ายืน่ ให้กบั
เรา อยู่ตรงนี้เอง หยิบไปสิ เดินจงกรมนัง่ สมาธิไปสิ เดีย๋ วผลก็จะมาเอง คอยควบคุมใจ
อย่าปล่อยให้ลอยไปลอยมา อย่าปล่อยให้คดิ เรื่อยเปื่ อย ให้อยู่กบั พุทโธ ให้อยู่กบั
ร่างกาย ถ้าอยู่ได้แล้วก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ พอสงบแล้วก็จะมีกาํ ลังต่อสูก้ บั ตัณหา
ความอยาก มีกาํ ลังพิจารณาอนิ จจังทุกขังอนัตตา พิจารณาอริยสัจ ๔ พิจารณาทุกข์ท่ี
เกิดจากสมุทยั คือตัณหาความอยาก นิ โรธทีเ่ กิดจากมรรค มรรคคือการพิจารณาให้เห็น
ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นอนัตตา ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นอนิจจัง ก็จะหยุดความอยากดับความ
ทุกข์ได้
อริยสัจ ๔ นี้อยู่ในใจของพวกเรา ส่วนใหญ่จะเป็ นแต่ทกุ ข์กบั สมุทยั เพราะใจจะคิดแต่
เรื่องของความอยาก อยากได้นนั ่ อยากได้น่ี อยากจะไปนัน่ อยากจะไปนี่ อยากจะดู
อยากจะฟัง อยากจะเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะตลอดเวลา ไม่เคยคิดไม่อยากเลย
ไม่เคยคิดเบือ่ กับลาภยศสรรเสริญ เบือ่ กับรู ปเสียงกลิน่ รส ไม่เคยคิดว่าเป็ นความทุกข์
เลย ทัง้ ๆทีม่ นั ทุกข์แสนทุกข์ ก็ยงั มองไม่เห็นว่ามันทุกข์ เช่นเวลาจะไปเทีย่ วสักครัง้ หนึ่ง
ต้องเตรียมตัวเตรียมการมากน้อยเพียงไร ต้องทําหนังสือเดินทางต้องขอวีซ่า ต้องจอง
ตัวเครื
๋ ่องบินจองทีพ่ กั ต้องตรวจโรค ต้องเสีย่ งภัยกับการเดินทาง ขึ้นแล้วไม่รู้วา่ จะลง
แบบไหน เวลาลงแต่ละครัง้ ก็ท่องพุทโธๆกัน ขอให้ลงดี พอลงปลอดภัยแล้วก็อยากจะ
ขึ้นใหม่อกี ทําไมอยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่อย่างปลอดภัยกลับไม่อยู่กนั อยู่ตดิ ดินสบายจะตาย
ไป ชอบไปอยู่บนฟ้ ากัน อยู่ยง่ิ สูงเวลาตกลงมาก็ยง่ิ เจ็บ
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ต้องพยายามสร้างอิทธิบาท ๔ ขึ้นมา ฉันทะ ความยินดีทจ่ี ะภาวนา วิริยะ ความ
พากเพียรภาวนา จิตตะ ใจจดจ่ออยู่กบั การภาวนา วิมงั สา จะไม่คดิ ไปเทีย่ วเมืองนอก
เมืองนา ไม่คดิ ไปทําบุญทอดผ้าป่ าทอดกฐิน ไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย ์ สร้างมาพอแล้ว
พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ดว้ ยโบสถ์ดว้ ยเจดีย ์ แต่ตรัสรู้ดว้ ยการนัง่ ภาวนาอยู่ใต้ตน้ โพธิ์
อยู่ในป่ า ปลีกวิเวก อยู่ตามลําพัง ถ้าอยากจะบรรลุธรรมเหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
บรรลุ ก็ตอ้ งปฏิบตั แิ บบทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิ ต้องปลีกวิเวก อยู่ในป่ าในเขา อยู่
ตามโคนไม้ อยู่ตามสถานทีส่ งบสงัด เดินจงกรมนัง่ สมาธิสลับกันไป จนกว่าใจจะสงบ
พอออกจากความสงบ ก็ใช้ปญั ญาสกัดความอยากต่างๆ ถ้ายังไม่มคี วามอยาก ก็ซอ้ มไว้
ก่อนเตรียมไว้ก่อน เช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ก็ตอ้ งพิจารณาละ
ร่างกายไปก่อน ว่าร่างกายต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย พอเกิดเหตุการณ์ข้นึ มา เวลา
อยากจะไม่แก่ก็ใช้ปญั ญาสกัดความอยากได้ ว่าห้ามความแก่ไม่ได้ ร่างกายจะแก่เราไป
หยุดมันไม่ได้ ถ้าอยากไม่แก่ก็จะทุกข์ใจไปเปล่าๆ ผมจะหงอกก็ปล่อยให้หงอกไป ไม่
ต้องย้อม หนังจะเหีย่ วก็ปล่อยให้เหีย่ วไป ไม่ตอ้ งทําศัลยกรรม ปล่อยให้เป็ นไปตาม
ธรรมชาติ ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาได้ก็รกั ษาไป รักษาไม่ได้ก็ตอ้ งอยู่กบั มันไป
เช่นเดียวกับความตาย ถ้าป้ องกันได้ก็ป้องกัน ป้ องกันไม่ได้จะตายก็ตอ้ งปล่อยให้ตายไป
แต่ใจอย่าอยากไม่ตายเป็ นอันขาด ถ้าอยากไม่ตายจะทุกข์ทรมานใจ
ถ้ายอมรับความจริง ใจจะเฉยๆ ตายก็ได้อยู่ก็ได้ แต่ถา้ ยังอยู่แล้วอยากจะตาย อย่างนี้ก็
ไม่ถูก เป็ นความอยากเหมือนกัน อยากตายก็ไม่ดี อยากไม่ตายก็ไม่ดี ต้องอยู่ตรงกลาง
อยู่ระหว่างความอยากตายกับความไม่อยากตาย คืออยู่เฉยๆ เป็ นอุเบกขา ปล่อยวาง
ร่างกายจะอยู่ก็ปล่อยให้อยู่ไป เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หาย เป็ นอัมพฤกษ์อมั พาต
ตอนนัน้ อยากจะตาย ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา เพราะยังไม่ตาย เวลาร่างกายจะตายก็ไม่
อยากตาย อย่างนี้ก็ทกุ ข์อกี ต้องปล่อยวาง ถึงเวลาจะตายก็ตอ้ งปล่อยให้ตายไป ถึงเวลา
อยู่ก็ตอ้ งปล่อยให้อยู่ไป แล้วใจจะไม่ทกุ ข์ ใจไม่ได้เป็ นร่างกาย ไปทุกข์กบั ร่างกายทําไม
เหมือนกับไปทุกข์กบั คนอืน่ ทําไม คนอืน่ จะเป็ นจะตาย ทําไมต้องวุน่ วายไปกับเขาด้วย
ใจเราไม่ได้เป็ นไม่ได้ตายไปกับเขาเลย ใจไม่มวี นั ตาย ใจได้ร่างกายทีเ่ ป็ นเหมือนตุก๊ ตาตัว
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หนึ่ง ใจก็เลี้ยงดูตกุ๊ ตาไป พาไปโน่นพามานี่ พาไปเทีย่ ว ถ้าไม่มรี ่างกายก็ไปเทีย่ วไม่ได้
ถ้าไม่มคี วามอยากเทีย่ วแล้ว จะมีหรือไม่มรี ่างกายก็จะไม่เป็ นปัญหา
ถ้าไม่มคี วามอยากจะใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือหาความสุข ร่างกายจะเป็ นอย่างไรก็ไม่เป็ น
ปัญหา จะเป็ นอัมพฤกษ์อมั พาตก็เป็ นไป หลวงปู่ชอบต้องนัง่ รถเข็นท่านก็ไม่เห็น
เดือดร้อน ท่านก็อยู่กบั มันไป เข็นท่านไปไหนท่านก็ไป ไม่เข็นท่านก็ไม่ไป ท่านอยู่ตาม
อัตภาพ ใจท่านไม่ได้ใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือหาความสุข ท่านไม่ได้ไปหาความสุข ท่าน
ไปโปรดสัตว์ ไปเผยแผ่ธรรมะ ไปสังสอนธรรมะให้
่
แก่ผูอ้ น่ื แต่พวกเราไม่ได้เป็ นอย่าง
นัน้ พวกเราไม่ได้ไปโปรดสัตว์ เราไปโปรดตัวเราเอง ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
กัน พอร่างกายไม่สามารถไปได้ ก็หงุดหงิดเศร้าสร้อยหงอยเหงา อยากจะตายไม่
อยากจะอยู่ พออยากจะตายก็ทกุ ข์อกี ทุกข์ซาํ้ ซ้อน ทุกข์ทร่ี ่างกายแล้วยังต้องมาทุกข์ทใ่ี จ
อีก ถ้าไม่มคี วามอยากตาย เวลาร่างกายเป็ นอัมพฤกษ์อมั พาต เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย ใจ
จะเฉยๆ ไม่เดือดร้อน เหมือนกับไม่ได้เป็ นอะไร เวลาร่างกายปกติก็เฉย เจ็บไข้ได้ป่วยก็
เฉย เพราะปฏิบตั ริ กั ษาใจให้เฉยได้ ด้วยการนัง่ สมาธิ ด้วยการเจริญปัญญานี่เอง
เป้ าหมายของการปฏิบตั กิ ็คอื รักษาความเฉย ความเป็ นอุเบกขา ความสงบของใจนี่เอง
นิพพานก็คอื ความสงบของใจ เป็ นความสงบทีถ่ าวร ความสงบระดับอืน่ ยังไม่ถาวร
ความสงบระดับสมาธิไม่ถาวร เพราะต้องออกจากสมาธิ ความสงบของพระโสดาบันก็ยงั
ไม่เต็มร้อย พระโสดาบันสงบกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย แต่ยงั ไม่
สงบกับเรื่องของกามารมณ์ พระโสดาบันพระสกิทาคามียงั วุน่ วายกับเรื่องกามารมณ์อยู่
เวลาเห็นรูปร่างหน้าตาสวยงามเกิดกามารมณ์ แต่พระอนาคามีไม่วุน่ แล้ว ท่านเห็น
ร่างกายทีไร ก็เห็นว่าไม่สวยงาม เพราะเห็นส่วนทีไ่ ม่สวยงาม เห็นตอนทีร่ ่างกายตายไป
เห็นอาการ ๓๒ เห็นอวัยวะต่างๆทีซ่ ่อนอยู่ภายใต้ผวิ หนัง ท่านจึงไม่กระวนกระวาย
กระสับกระส่ายกับเรื่องกามารมณ์ ไม่วนุ่ วาย ใจของท่านสงบ ไม่วา่ จะเป็ นความแก่ความ
เจ็บความตาย ไม่วา่ จะเป็ นความสวยงามของร่างกาย จะไม่ทาํ ให้ใจของพระอนาคามีไม่
สงบ เพราะไม่มคี วามอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ไม่มคี วามอยากทางกามารมณ์
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ส่วนพระอรหันต์น้ ที า่ นกําจัดความหลงในอัตตาตัวตนได้ ท่านไม่หลงว่าท่านมีตวั มีตน
ท่านเป็ นตัวรู้ ใครจะด่าก็รบั รู้ ใครจะชมก็รบั รู้ ไม่มตี วั ตนมารับรู้ เหมือนกล้องถ่ายรู ป
ใครจะยิ้มใส่กล้อง ใครจะด่าจะหน้าบึ้งตึงใส่กล้อง กล้องก็ถ่ายหมด แต่ใจของผูท้ ย่ี งั มี
อัตตาตัวตนจะรับไม่ได้ เวลาเห็นหน้าบึ้งตึงดูถูกเหยียดหยาม ใจจะโกรธแค้น เพราะยังมี
อัตตาตัวตนอยู่ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ทาํ ตัวเป็ นเหมือนปฐพี เป็ นเหมือนดิน ใครจะ
เหยียบยํา่ อุจจาระปัสสาวะใส่ ปฐพีไม่เดือดร้อน ใจก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้ ใครจะดูถกู
เหยียดหยาม ทําร้ายทําลายอย่างไร ก็ไม่เดือดร้อน จะเฉยๆ ไม่ถอื ตัว เพราะไม่มตี วั ตน
จะถือ มีแต่ตวั รู้ ก็รู้ไป สักแต่วา่ รู้ ดังทีท่ รงสอนชายคนหนึ่ง ทีข่ อพระพุทธเจ้าให้สอน
ธรรมะในขณะทีท่ รงบิณฑบาตอยู่ พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาสอน เขาก็ขอให้
สอนแบบสัน้ ๆ สอนแบบสรุป
ก็ทรงตรัสสอนว่าให้รู้เฉยๆ สักแต่วา่ รู้ เห็นอะไรก็สกั แต่วา่ เห็น ได้ยนิ อะไรก็สกั แต่วา่ ได้
ยิน อย่าไปคิดปรุงแต่ง ว่าเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เป็ นเราเป็ นเขา ไม่ตอ้ งปรุงแต่ง ให้
รับรู้เฉยๆ เขาก็เข้าใจความหมาย จึงขออนุญาตไปเตรียมอัฐบริขาร เพือ่ จะได้บวช ไป
กลางทางถูกกระทิงขวิดตาย พระพุทธเจ้าทรงทราบ ก็ให้ฌาปนกิจแล้วสร้างสถูปบรรจุ
อัฐขิ องเขาไว้ การสร้างสถูปบรรจุอฐั แิ สดงว่า ต้องเป็ นบุคคลสําคัญ สมัยก่อนจะสร้าง
สถูปหรือเจดียก์ ็เพือ่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระมหา
จักรพรรดิ แสดงว่าชายคนนัน้ ได้เข้าถึงธรรมะ เข้าถึงตัวรู้ แหวกม่านของอวิชชาโมหะ ที่
หลอกให้คดิ ว่าตัวรู้เป็ นตัวเราของเรา ตัวรู้เป็ นเพียงตัวรู้ ไม่ได้เป็ นตัวเราของเรา รู้เฉยๆ
ไม่มเี รารับรู้ ถ้ามีก็จะดีใจเสียใจกับสิง่ ทีร่ บั รู้ ต้องรับรู้แบบกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูปไม่
มีตวั มีตน ถ่ายภาพอย่างเดียว ใครจะทําหน้าอย่างไรใส่กล้อง ก็ถ่ายหมด ไม่เลือก ไม่
เหมือนใจทีม่ อี ตั ตาตัวตน จะมองแต่คนทีย่ ้มิ คนหน้าบึ้งจะไม่มอง
นี้คอื การปฏิบตั เิ พือ่ ให้เข้าถึงตัวรู้ เข้าถึงธาตุรู้ เข้าถึงของจริงของแท้ รู้เฉยๆ สักแต่วา่ รู้ ก็
ต้องทําใจให้สงบ ต้องระงับความคิดปรุงแต่ง แล้วจะพบกับความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขที่
ไม่มเี จริญไม่มเี สื่อม ความสุขทีอ่ ยู่คู่กบั ผูร้ ู้ ทีห่ มดความอยาก ต้องปฏิบตั เิ ท่านัน้ ถึงจะรู้
ได้ ถ้าปฏิบตั กิ ็จะบรรลุ จะรู้เฉยๆตลอดเวลา ไม่มคี วามอยากไปไหน อยู่ทไ่ี หนก็อยู่ได้
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เหลือแต่หน้าทีเ่ ลี้ยงดูร่างกายไปตามอัตภาพ เลี้ยงได้ก็เลี้ยงไป เลี้ยงไม่ได้ก็อดตายไป ก็
จบ แต่ใจไม่วุน่ วายกับเรื่องการเลี้ยงดูร่างกาย ไม่วนุ่ วายกับการไปไหนมาไหน เพราะไม่
มีความอยาก
ถาม ทีวที บ่ี า้ นเสีย ไม่กล้าซื้อเครื่องใหม่ กลัวพระอาจารย์ดุ
ตอบ ถ้าเสียก็ท้งิ ไปเลย ไม่ตอ้ งซ่อม เป็ นข้อสอบ จะปล่อยวางรูปเสียงกลิน่ รสได้หรือ
เปล่า ถ้ายังทําไม่ได้ จะไปทําอะไรได้
ถ้าปล่อยวางกามฉันทะไม่ได้ เวลานัง่ สมาธิใจจะไม่สงบ เพราะกามฉันทะเป็ นนิ วรณ์ เป็ น
กําแพงขวางกัน้ ความสงบ จะเข้าสู่ความสงบได้จะต้องทําลายกําแพง คือนิวรณ์ทม่ี อี ยู่ ๕
ประการ คือ ๑. กามฉันทะ ความยินดีในกามารมณ์ ๒. พยาบาท ความโกรธ ไม่พอใจ
๓. ถีนมิทธะ ความหดหู่ทอ้ ถอย ง่วงเหงาหาวนอน ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่าน
รําคาญใจ ๕. วิจกิ จิ ฉา ความลังเลสงสัย ไม่มนใจกั
ั ่ บการปฏิบตั ิ ว่าจะได้ผลจริงหรือไม่
ต้องไม่มคี วามลังเล ต้องเชื่อว่าภาวนาแล้วจะต้องสงบแน่ ถ้าเจริญสติบริกรรมพุทโธต้อง
สงบแน่ กามฉันทะก็ตอ้ งตัดไป ไม่ดูหนังฟังเพลง ถือศีล ๘ ไป ไม่ใช่เฉพาะวันพระ ทุก
วันเลยสําหรับนักปฏิบตั ิ เป็ นนักบวชทางใจ ถ้าบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองไม่ได้ ก็บวชทาง
ใจไป อย่างน้อยก็ตอ้ งถือศีลของนักบวชคือศีล ๘ ทีใ่ ห้ถอื วันพระก็เพือ่ เป็ นการชิมไป
ก่อน พอชิมไปแล้วรู้วา่ เอร็ดอร่อย ก็อยากจะรักษาไปเรื่อยๆ จากวันเดียวกลายเป็ น ๗
วัน เป็ นนิจศีลไป เพือ่ กําจัดกามฉันทะ ถ้าถือศีล ๘ ก็จะดูหนังดูละครไม่ได้ ฟังเพลง
ไม่ได้ ไปเทีย่ วตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ได้ เป็ นวิธีกาํ จัดกามฉันทะ
ส่วนความสงสัยก็ตอ้ งฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ ฟังเรื่องผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ ว่ามี
จริง ภาวนาแล้วจิตสงบจริง ดับความทุกข์ได้จริง หลุดพ้นได้จริง จากการภาวนา ถ้าฟัง
แล้วจะไม่สงสัย จะทุ่มเทชีวติ จิตใจให้กบั การภาวนา ส่วนความง่วงเหงาหาวนอน ถ้าถือ
ศีล ๘ ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง รับประทานอาหารพอประมาณ ไม่รบั ประทานอาหาร
หลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว ถ้ารับประทานอาหารเย็นจะง่วงมาก ถึงเวลาภาวนาก็อยากจะ
นอน ถ้าไม่ได้รบั ประทานอาหารเย็นท้องจะว่าง พอจะนัง่ ภาวนาได้ ถ้ายังง่วงอยู่ก็ตอ้ งใช้
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มาตรการทีเ่ ข้มข้นขึ้น ก็คอื อดอาหาร หรือไปภาวนาทีท่ น่ี ่ากลัว ไปแถวเมรุแถวป่ าช้า
เวลามีความกลัวจะไม่งว่ ง แต่ตอ้ งมีสติควบคุมความกลัวได้ เวลาเกิดความกลัวต้อง
บริกรรมพุทโธ หรือเจริญพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติได้ ถ้าเจริญได้อย่างต่อเนื่อง
จิตก็จะสงบ ความกลัวก็จะหายไป
ส่วนความฟุ้งซ่าน ก็ตอ้ งเจริญสติ บริกรรมพุทโธๆไป สกัดความคิดปรุงแต่ง ถ้าบริกรรม
พุทโธก็จะคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ไม่ได้ ถ้าคิดไม่ได้ก็จะไม่ฟ้ งุ ซ่าน จะสงบ ถึงแม้จะไม่สงบ
เต็มที่ ก็จะว่างจะเย็นจะสบาย จะคิดบ้างแต่คดิ ไม่มาก เหมือนกับตอนทีไ่ ม่มพี ทุ โธ แบ่ง
กันคนละครึ่งก็ยงั ดี พุทโธครึ่ง คิดครึ่งก็ยงั ดี เหมือนกับรถทีว่ ง่ิ ลงเขา ถ้ามีเบรกคอย
เบรกไว้เรื่อยๆ ก็จะไม่วง่ิ เร็วจนเกินไป ถ้ามีพทุ โธคอยสกัดอยู่เรื่อยๆจะไม่ฟ้ งุ ซ่าน ถึงแม้
จะคิดบ้างก็จะไม่คดิ ฟุ้งซ่านแบบไม่มเี บรก ถ้าอยากกําจัดนิวรณ์คอื ความฟุ้งซ่าน ก็ตอ้ ง
เจริญสติ บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆ
ส่วนความโกรธ ไม่พอใจ ก็ตอ้ งแผ่เมตตา ต้องให้อภัย ไม่เอาเรื่องเอาราว จองเวรจอง
กรรม โดยพิจารณาว่าสิง่ ทีเ่ ขาพูดสิง่ ทีเ่ ขาทํา เราห้ามไม่ได้ แต่เราห้ามใจของเราได้ อย่า
ไปอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็จะไม่โกรธเวลาทีเ่ ขาทําอะไร นี่คอื นิวรณ์ ๕
ประการ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบ พระพุทธเจ้าจึงต้องมีมาตรการให้พวกเรา
เจริญกัน เช่นรักษาศีล ๘ หาทีอ่ ยู่ทส่ี งบสงัด ทีน่ ่ากลัว เจริญสติอย่างต่อเนื่อง
รับประทานอาหารพอประมาณ ไม่รบั ประทานมากจนเกินไป แล้วก็ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมอยู่
เรื่อยๆ ฟังธรรมปฏิบตั ิ ฟังธรรมทีเ่ กี่ยวกับการภาวนา ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ นเหตุและส่วนทีเ่ ป็ น
ผล ฟังแล้วก็จะไม่สงสัยว่า มรรคผลนิพพานมีจริงหรือไม่ ผลทีเ่ กิดจากสมาธิมจี ริง
หรือไม่ จะไม่สงสัย จะทําด้วยความมันใจว่
่ า ถ้าทําเหตุทถ่ี ูก ผลทีถ่ ูกก็จะต้องปรากฏ
ตามมาอย่างแน่นอน ตอนนี้ปญั หาอยู่ทเ่ี หตุ เหตุยงั ล้มลุกคลุกคลานอยู่ กําลังตัง้ ไข่ ยัง
ไม่คลอด ต้องพยายามเจริญเหตุ คือเจริญสติ กําจัดนิวรณ์ รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ควบคุมความโกรธด้วยการให้อภัย แล้วความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน
อยู่ทต่ี วั เรา ไม่ได้อยู่ทใ่ี คร พระพุทธเจ้า พระอริยสาวก ครู บาอาจารย์ ท่านทําหน้าทีข่ อง
ท่านแล้ว ท่านปฏิบตั แิ ล้ว ท่านบรรลุแล้ว ท่านสังสอนแล้ว
่
เราต้องเอาไปปฏิบตั ิ ถ้าไม่
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ปฏิบตั ิ ก็เหมือนรับยาจากหมอแล้วไม่รบั ประทานยา เมือ่ ไม่รบั ประทานยาโรคทีเ่ ป็ นอยู่ก็
จะไม่หาย โรคทีเ่ ราเป็ นกันอยู่ก็คอื โรคใจ คือความทุกข์ใจไม่สบายใจ ความเครียด
ความฟุ้งซ่าน ต้องรับประทานยาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบให้ ก็คอื ทานศีลภาวนา แต่เรา
รับประทานไม่ครบกัน รับประทานเพียงบางอย่าง รับประทานยาทีม่ รี สหวาน ยาขมไม่
รับประทานเลย จะทําแต่ทานอย่างเดียว ศีล ๘ ไม่เอา ภาวนาไม่เอา ปลีกวิเวกไม่เอา
โรคจึงไม่หาย ต้องรับประทานให้ครบสูตร ทานศีลภาวนาเป็ นยา ๓ ชนิด ทีพ่ วกเราต้อง
รับประทานกัน อย่าเอาแต่ทาํ ทานเพียงอย่างเดียว
ถาม จะเห็นตัวรู้หรือผูร้ ู้ได้อย่างไร
ตอบ เวลาจิตรวมเป็ นหนึ่งก็จะเห็นตัวรู้ จะรู้วา่ ต้องรู้เฉยๆ เป็ นอุเบกขา ถ้าเข้าไม่ถงึ ตัว
รู้ก็จะคิดว่าเป็ นตัวเรา จะมีปฏิกริ ิยากับทุกสิง่ ทุกอย่างทีใ่ จไปสัมผัสรับรู้ สิง่ ทีท่ าํ
ให้ไม่สบายใจก็ตอ้ งกําจัด ถ้าสักแต่วา่ รู้ก็จะเฉยๆ เพราะการรู้เฉยๆจะสบายกว่า
การไปต่อสูไ้ ปตอบโต้จะเหนื่อยไปเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร ดังทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงตรัสว่า ต่อให้ชนะคนอืน่ เป็ นหมืน่ เป็ นแสน ก็สูช้ นะใจไม่ได้ ชนะใจทีอ่ ยากจะ
ไปต่อสู ้ ให้รู้เฉยๆ ให้ปล่อยวาง จะเห็นตัวรู้ได้จติ ต้องรวม
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ธรรมชาติบงั คับ
๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

วันนี้ฝนตก ต้องนัง่ เบียดกันหน่อย เพราะธรรมชาติคอื ฝนบังคับ ฝนเป็ นอนัตตา เราไป
ทําอะไรไม่ได้ ร่างกายก็เป็ นธรรมชาติ เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาร่างกายจะตายไป
เราก็ทาํ อะไรไม่ได้ สิง่ ทีเ่ ราต้องหัดทําก็คอื ทําใจ เพราะใจเป็ นสิง่ ทีเ่ ราทําได้ เราควบคุม
บังคับใจ ให้ตัง้ อยู่ในความสงบได้ ถ้าฝึ กฝนอบรม ควบคุมบังคับใจ ให้ตงั้ อยู่ในความ
สงบอยู่เรื่อยๆ เวลามีเหตุการณ์มากระทบใจ ใจจะได้ไม่วนุ่ วาย ไม่พยศ ถ้าควบคุมใจ
ไม่ได้ ใจจะพยศทันที จะดิ้นรนต่อสู ้ จะทุกข์ทรมานมาก ดังนัน้ การอบรมจิตใจ จึงเป็ น
ภารกิจทีส่ าํ คัญอย่างมาก สําคัญกว่าการดูแลรักษาร่างกาย รักษาสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เพราะ
เรารักษาไม่ได้ตลอดเวลา บางเวลาก็รกั ษาได้ บางเวลาก็รกั ษาไม่ได้ เวลาทีร่ กั ษาไม่ได้จะ
ทุกข์ทรมานใจ แต่ถ ้าได้ฝึกฝนอบรมควบคุมรักษาใจ ให้ตงั้ อยู่ในความสงบตลอดเวลา
เวลารักษาอะไรไม่ได้จะไม่เดือดร้อน เหมือนกับไม่มอี ะไรเกิดขึ้น นี่คอื ภาระหน้าทีข่ องเรา
เพราะใจเป็ นของเรา ผูอ้ น่ื รักษาดูแลแทนเราไม่ได้ เราต้องรักษาดูแลเอง ด้วยการน้อม
เอาพระธรรมคําสอน ของพระพุทธเจ้า เข้ามาปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ขนั้ ตํา่ ขึ้นไป
จนถึงขัน้ สูงสุด การปฏิบตั ธิ รรมตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็ นเหมือนการ
เดินขึ้นบันได ถ้าจะข้ามขัน้ ก็ตอ้ งกระโดด ก็จะยาก จะไม่สาํ เร็จ จึงควรปฏิบตั ติ ามขัน้
ตัง้ แต่ขนั้ ที่ ๑ จนถึงขัน้ สุดท้าย
ขัน้ ที่ ๑ คือการทําทาน ทีเ่ ป็ นการอบรมจิตใจ ไม่ให้ยดึ ติดกับทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงิน
ทองต่างๆ เพราะถ้ายึดติด เวลาพลัดพรากจากทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ใจจะพยศ
จะทุกข์ทรมานใจ ถ้าบริจาคทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองให้แก่ผูอ้ น่ื ไป ในส่วนทีไ่ ม่ตอ้ ง
อาศัย ไม่ตอ้ งเก็บเอาไว้ จะให้ใครก็ได้ ผูร้ บั ไม่สาํ คัญ สําคัญอยู่ทผ่ี ูใ้ ห้ ว่ายินดีให้หรือไม่
ถ้ายินดีพร้อมทีจ่ ะให้ เวลาให้แล้วแทนทีจ่ ะทุกข์กลับมีความสุข เป็ นการซ้อมปล่อยวาง
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ด้วยความยินดี ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆด้วยความยินดี เวลาจะต้องพลัดพรากจากทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของเงินทอง ก็จะพลัดพรากได้อย่างสุขอย่างสบาย เราจึงต้องสละทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทองต่างๆ บุคคลต่างๆ สถานภาพต่างๆ โดยสรุปก็คอื สละลาภยศสรรเสริญ
สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าฝึ กทําอยู่เรื่อยๆ ก็จะสละได้หมด จะออกบวชได้
จะได้ปฏิบตั ธิ รรมขัน้ ต่อไปได้
ธรรมขัน้ ที่ ๒ ก็คอื ศีล การไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื และการละเว้นจากการหาความสุขทางตา
หูจมูกลิ้นกาย ก็คอื การถือศีล ๘ ทีเ่ ป็ นศีลของนักบวช ศีล ๕ เป็ นศีลทีเ่ รารักษาพร้อมๆ
กับการทําทาน พอทําทานได้มากแล้ว ก็จะขยับขึ้นสู่ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ ศีลของนักบวช จะ
ยุตกิ ารหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ศีลข้อ ๓ ก็จะเป็ น อพรหมจริยา เวรมณี ไม่
ร่วมหลับนอนกับผูอ้ น่ื ศีลข้อ ๖ ไม่รบั ประทานอาหารหลังเทีย่ งวันไปแล้ว ไม่หาความสุข
จากการรับประทานอาหาร รับประทานอาหารเหมือนรับประทานยา เพือ่ รักษาให้ร่างกาย
อยู่ต่อไปได้ ไม่ตอ้ งรับประทานหลายครัง้ นักบวชจะนิยมรับประทานวันละ ๑ ครัง้
รับประทานแบบเรียบง่าย ไม่จูจ้ ้จี กุ จิก เอาอาหารทัง้ หมดใส่รวมกันไว้ในภาชนะอันเดียว
แล้วก็คลุกกันให้เป็ นอาหารชนิดเดียว เพื่อตัดกามฉันทะ ความยินดีในรู ปกลิน่ รสของ
อาหาร เพราะอาหารจะต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดี สภาพของอาหารทีร่ วมกันในท้อง เราก็
รู้แล้วว่าเป็ นอย่างไร เช่นเวลาทีอ่ าเจียนออกมา จึงไม่ควรวุน่ วายกับสภาพอาหารทีย่ งั
ไม่ได้เข้าไปในท้อง จะประณีตสวยงามหรือไม่ เราไม่ควรหลงกับรูปกับสีสนั ควรทําลาย
ความหลง ด้วยการเอาอาหารทีจ่ ะรับประทานใส่รวมในภาชนะอันเดียวกัน แล้วก็คลุกให้
เหมือนกับเวลาอยู่ในท้อง นี่คอื การรับประทานอาหารแบบนักปฏิบตั ิ รับประทานอาหาร
เพือ่ กําจัดกิเลส คือกามฉันทะ ความชอบความอยากได้ ในรูปเสียงกลิน่ รสของอาหาร
แล้วเราก็มาแต่งกายแบบเรียบง่าย ไม่หาความสุขจากการใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี วยงาม
วิจติ รพิสดาร ไม่ใช้เครื่องสําอางใช้นาํ้ หอมนํา้ มันต่างๆ เพือ่ จะได้ความสุขจากการได้ดม
กลิน่ หอม ทีป่ กปิ ดกลิน่ ทีไ่ ม่น่าปรารถนาของร่างกาย เราต้องการทําลายความหลงนี้
ต้องการให้สมั ผัสกับความจริง สัมผัสความไม่สวยงาม ความเป็ นปฏิกูลของร่างกาย
เพราะกามารมณ์เกิดจากการไม่เห็นส่วนทีไ่ ม่สวยงาม ไม่เห็นส่วนทีส่ กปรกของร่างกาย
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เราต้องการดับกามารมณ์ เพราะเป็ นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบ ต่อการหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิด เราจึงไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัว ด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์
สวยๆงามๆ ใช้เครื่องสําอางและนํา้ หอมต่างๆ เพือ่ ปกปิ ดความสกปรก ความไม่สวยงาม
ของร่างกาย แล้วเราก็จะไม่หาความสุข จากเครื่องบันเทิงต่างๆ เช่นการร้องรําทําเพลง ดู
ภาพยนตร์ดูละคร
เราจะหาความสุขจากธรรมขัน้ ที่ ๓ คือการภาวนา ด้วยการทําจิตใจให้สงบ ด้วยการ
เจริญสติอย่างต่อเนื่อง เพราะสติจะเป็ นผู ้พาจิตให้เข้าสู่ความสงบ ถ้าไม่มสี ติดงึ จิตให้
เข้าข้างใน จิตจะถูกกามฉันทะกิเลสตัณหาผลักดัน ให้ออกทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไปหา
ความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ถ้าสติไม่มกี าํ ลังดึงจิตเข้าข้างใน สูก้ าํ ลังของกิเลส
ตัณหาไม่ได้ ใจก็จะหาความสงบไม่ได้ การจะเข้าข้างในได้ตอ้ งอาศัยศีล ๘ อาศัยสถานที่
ทีส่ งบสงัดวิเวก ห่างไกลจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีย่ วยวนกวนใจ
ั่
ทีค่ อยหลอกล่อ
ให้ใจเข้าไปหา ต้องไปอยู่ตามสถานทีห่ า่ งไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ ไปอยู่ตามป่ าตามเขา
ทีม่ รี ูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะทีเ่ ป็ นธรรมชาติ ทีเ่ ป็ นกลาง ไม่ดงึ ดูดจิตใจออกไปข้างนอก
ถ้าอยู่ดว้ ยกันหลายคน ก็จะไม่คลุกคลีกนั จะมารวมกันก็เฉพาะเวลาทีต่ อ้ งทําภารกิจ
ร่วมกัน เช่นเวลารับประทานอาหาร ทําความสะอาดสถานที่ แต่จะไม่มาคุยกัน จะทํา
ภารกิจด้วยสติจดจ่ออยู่กบั งานทีท่ าํ อยู่ อยู่กบั อารมณ์ทเ่ี ป็ นเครื่องผูกใจดึงใจให้อยู่ข ้าง
ใน เช่นการบริกรรมพุทโธๆ ไม่วา่ กําลังทํากิจอะไรก็ตาม กําลังปัดกวาด กําลังทําความ
สะอาดสถานที่ รับประทานอาหาร ล้างหน้าล้างตาอาบนํา้ ก็จะบริกรรมพุทโธๆไป ไม่ให้
ใจคิดถึงรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่คุยกัน ต่างคนต่างทําภารกิจของตน ต่างคนต่าง
เจริญสติของตนควบคู่กนั ไป
พอเสร็จภารกิจก็จะแยกไปอยู่สถานทีข่ องตน เพือ่ จะได้เจริญสติต่อ ด้วยการเดินจงกรม
นัง่ สมาธิ สลับกันไปตามความเหมาะสม การเดินหรือการนัง่ ไม่ได้เป็ นตัวสําคัญ ตัว
สําคัญคือสติ เดินก็เพือ่ เจริญสติ นัง่ ก็เพือ่ เจริญสติ ทีต่ อ้ งเดินสลับกับการนัง่ ก็เพราะ
ร่างกายต้องมีการเปลีย่ นอิริยาบถ ถ้านัง่ นานๆร่างกายก็จะเจ็บปวดได้ ถ้าเดินนานๆก็จะ
ปวดเมือ่ ยได้ ก็ตอ้ งมีการเปลีย่ นอิริยาบถ แต่การเจริญสติไม่มกี ารหยุด ทําอย่างต่อเนื่อง
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มีเวลาเดียวทีไ่ ม่เจริญสติก็คอื เวลาหลับนอน เวลานอนก็บริกรรมพุทโธๆไปจนหลับ พอ
ตื่นขึ้นมารู้สกึ ตัวก็บริกรรมพุทโธต่อ นี่เป็ นขัน้ แรกของการภาวนา ของการปฏิบตั ิ ถ้าสติมี
กําลังมากกว่ากิเลสตัณหา ก็จะดึงใจไม่ให้ออกไปข้างนอก ถ้าสติมกี าํ ลังน้อยกว่ากิเลส
ตัณหา ใจก็จะถูกดึงให้ออกไปหาเรื่องราวต่างๆ ไปหารู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
การปฏิบตั เิ บื้องต้นนี้ จึงเป็ นเหมือนการชักเย่อกัน ระหว่างสติกบั กิเลสตัณหา ฝ่ ายชนะก็
จะได้ใจไป ถ้ากิเลสชนะก็จะได้เอาใจไปเทีย่ ว ไปเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ถ้าสติ
ชนะก็จะได้เอาใจเข้าสู่ความสงบ เข้าสู่อปั ปนาสมาธิ ถ้าอยากจะให้ใจเข้าสู่ความสงบ ก็
ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ต้องอยู่ตามลําพัง ไม่มภี ารกิจอืน่ จะทํา
อย่างนี้ได้ก็ตอ้ งสละลาภยศสรรเสริญ
สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
เช่น
พระพุทธเจ้าทีท่ รงเสด็จออกจากพระราชวัง ทรงสละราชสมบัติ แล้วก็มงุ่ ไปสู่ป่าสู่เขา ไป
รักษาศีลของนักบวช ไปเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเดินจงกรมสลับกับการนัง่ สมาธิ
จนใจรวมเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ เป็ นอุเบกขา สักแต่วา่ รู้ เวลาทีจ่ ติ รวมนี้ จะพบ
กับความสุขทีม่ หัศจรรย์อย่างยิง่ เป็ นความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ หลายในโลกนี้ ดังที่
ได้ทรงตรัสไว้ว่า นัตถิ สันติ ปะรังสุขงั ไม่มสี ุขใดในโลกนี้ จะดีเท่ากับความสุขทีเ่ กิดจาก
ความสงบ พอมีความสงบมีอเุ บกขาแล้ว ใจก็จะปล่อยวางสิง่ ต่างๆได้ การมาบวชนี้ก็ได้
ปล่อยวางในระดับหนึ่งแล้ว คือปล่อยวางลาภยศสรรเสริญ ปล่อยวางรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ
สิง่ ทีจ่ ะต้องปล่อยวางขัน้ ต่อไปก็คอื ขันธ์ ๕ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ หลังจาก
นัน้ ก็ปล่อยจิต เพราะตอนนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ยังถูกกิเลสครอบครองอยู่
ยังมีกเิ ลสเป็ นเจ้าของ จิตก็ยงั มีกเิ ลสเป็ นเจ้าของ จึงต้องกําจัดกิเลสทีค่ รอบครอง รูป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ต้องพิจารณาไตรลักษณ์ในร่างกาย ในเวทนา ในสัญญา
ในสังขาร ในวิญญาณ พิจารณาร่างกายนี้แหละ พิจารณาตามความเป็ นจริง ไม่วา่ ตาม
กิเลสตามความหลง กิเลสจะว่าร่างกายเป็ นตัวเราของเรา กิเลสจะอยากให้ร่างกายไม่แก่
ไม่เจ็บไม่ตาย ต้องแก้กเิ ลสด้วยการพิจารณาให้เห็นว่า ร่างกายเกิดมาแล้ว ต้องแก่ตอ้ ง
เจ็บต้องตายอย่างแน่นอน ร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ มาจากอาหารทีร่ บั ประทาน
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อาหารก็มาจากดินเป็ นส่วนใหญ่ นํา้ ก็มาจากนํา้ ทีร่ ่างกายดืม่ ลมก็มาจากลมทีร่ ่างกาย
หายใจเข้าไป ความร้อนก็มาจากพระอาทิตย์ จากพลังงานของอาหารทีอ่ ยู่ในร่างกาย ก็
เป็ นธาตุไฟ เวลาร่างกายหยุดทํางาน ธาตุทงั้ ๔ ก็จะแยกทางกัน ธาตุลมก็จะระเหยออก
จากร่างกายไป ธาตุไฟก็จะดับไป ร่างกายของคนตายจะเย็นกว่าร่างกายของคนทีม่ ชี วี ติ
อยู่ ธาตุนาํ้ ก็จะไหลออกมา จนร่างกายแห้งกรอบ เหลือแต่ธาตุดนิ ทีก่ รอบแล้วก็ผุ
กลายเป็ นดินไปในทีส่ ุด
การพิจารณาร่างกายก็เพือ่ ให้เห็นชัดๆว่า ร่างกายไม่มตี วั ตน เป็ นการรวมตัวของธาตุ ๔
ดินนํา้ ลมไฟ ใจทีม่ าครอบครองเป็ นผูม้ าเชิดร่างกายทีเ่ ป็ นเหมือนหุ่น ใจเป็ นผูเ้ ชิดหุ่น ใจ
กับร่างกายนี้เป็ นคนละคนกัน ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย ก็จะเกิดขึ้นกับร่างกาย
เพียงอย่างเดียว ไม่ได้เกิดกับใจ เพราะใจต่างกับร่างกาย ใจเป็ นธาตุรู้ ทีไ่ ม่เกิดไม่ดบั ไม่
เจริญไม่เสือ่ ม ไม่มรี ู ปร่าง มีแต่ความรู้กบั ความคิด แต่คดิ ไม่ตรงกับความจริง เพราะถูก
อวิชชาความหลงความมืดบอด เสี้ยมสอนให้คดิ ไปในทางทีผ่ ดิ ทีเ่ รียกว่ามิจฉาทิฐิ เห็น
ผิดเป็ นชอบ เห็นร่างกายทีไ่ ม่ใช่ตวั ตนว่าเป็ นตัวตน เห็นร่างกายทีจ่ ะต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้อง
ตายว่า ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย จึงเกิดตัณหาความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอ
เกิดตัณหาก็จะเกิดความทุกข์ใจ เพราะตัณหาเป็ นสมุทยั เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ใจ ใจ
ไม่ได้เป็ นอะไร แต่ใจกลับไปทุกข์แทนร่างกาย ร่างกายเป็ นผูต้ อ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย แต่
ร่างกายไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ความเจ็บความตายของตน เพราะร่างกายไม่มคี วามคิด ไม่มี
ความอยาก ไม่มคี วามรู้นนั ่ เอง
การพิจารณานี้ก็เพือ่ แก้ความหลงของใจ ให้เห็นอย่างชัดๆว่า ร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา
เวทนาคือความเจ็บของร่างกายก็ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นความเจ็บของร่างกาย ใจเป็ น
เพียงผูร้ บั รู้ความเจ็บเท่านัน้ เอง ถ้าใจไม่หลงจะรับรู้ได้อย่างไม่วนุ่ วายเลย ถ้ามีอเุ บกขา มี
สมาธิ เวลาสัมผัสรับรู้อะไร ถ้ามีปญั ญาคอยสอน ไม่ให้ไปอยาก ใจก็จะอยู่เฉยๆ ถ้าไม่มี
ปัญญาสอนใจ มีกเิ ลสสอนแทน ก็จะวุน่ วายใจ ทัง้ ๆทีม่ สี มาธิอยู่แล้วก็ตาม พอถูกกิเลส
หลอกว่าเป็ นตัวเราของเรา เป็ นผูเ้ จ็บ ก็จะเกิดความอยากไม่ให้เจ็บ อยากให้ความเจ็บ
หายไป พอเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ทรมานใจ ทีร่ ุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกาย
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หลาย ๑๐ เท่า สิง่ ทีใ่ จทนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกาย เป็ นความเจ็บของใจ ทีเ่ กิด
จากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไป เพราะความหลงหลอกให้อยาก เพราะ
หลงคิดว่าใจเป็ นร่างกาย เวลาร่างกายเจ็บก็อยากจะให้ความเจ็บหายไป แต่ถ ้าได้ศึกษา
ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะรู้วา่ ความเจ็บเป็ นของร่างกาย ไม่ใช่
ของใจ ความเจ็บของใจเกิดจากความอยาก ให้ความเจ็บของร่างกายหายไป ถ้าไม่อยาก
เจ็บทางใจ ก็ตอ้ งทําใจให้เป็ นอุเบกขา ให้วางเฉย ให้ปล่อยวางเวทนา ปล่อยวางร่างกาย
ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย ก็ปล่อยไป พอปล่อยได้ ก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ความเจ็บ
ความตายของร่างกาย ก็จะบรรลุธรรมขัน้ แรก คือขัน้ พระโสดาบัน
พระโสดาบันละสักกายทิฐไิ ด้ คือเห็นว่าร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่ใช่ตวั เรา
ของเรา เวทนาไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียงสภาวธรรม ทีเ่ กิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป ไม่
สามารถสังให้
่ เป็ นอย่างอืน่ ได้ เหมือนกับฝนทีต่ ก ไม่มใี ครสังให้
่ ฝนหยุดได้ เราจึงไม่
เดือดร้อน เพราะรู้วา่ ห้ามฝนไม่ได้ สังให้
่ ฝนหยุดไม่ได้ ร่างกายกับเวทนาก็เป็ นเหมือนกับ
ฝน ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย เราก็หา้ มเขาไม่ได้ ร่างกายจะเจ็บจะปวด เราก็หา้ มเขา
ไม่ได้ ถ้าปฏิบตั กิ บั ฝนได้ ทําไมปฏิบตั กิ บั ร่างกายกับความเจ็บไม่ได้ ความจริงเราปฏิบตั ิ
ได้แต่เราไม่รู้กนั เพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟงั ธรรมกัน ไม่เห็นคุณประโยชน์ของการปล่อย
วาง ไม่เห็นโทษของการยึดติด จึงต้องมาทุกข์กบั ขันธ์ ๕ ทุกข์กบั ร่างกาย ทุกข์กบั เวทนา
เพราะทําให้ร่างกายกับเวทนาเป็ นไปตามความอยากไม่ได้ เวลาแก่ก็จะทุกข์ เวลาเจ็บไข้
ได้ป่วยก็จะทุกข์ เวลาตายก็จะทุกข์ แต่ถ ้าได้เจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องจนเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า ร่างกายเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เหมือนกับฝนตกแดดออก ไม่สามารถสังเขาได้
่
พอรู้วา่ สังไม่
่ ได้ก็หยุดสัง่ หยุดอยาก พอหยุดอยากแล้ว ใจก็จะสงบ หายพยศ หายดิ้น
รนกวัดแกว่ง อยู่กบั ความเป็ นจริงของร่างกายของเวทนาได้อย่างสบาย
นี่คอื การปล่อยวางขันธ์ ๕ ปล่อยวางรู ปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่ยงั ปล่อย
กามารมณ์ ความรักใคร่ไม่ได้ เวลาเห็นร่างกายทีส่ วยงามก็จะเกิดกามารมณ์ เกิดความ
รักใคร่ เกิดความกําหนัดยินดี เพราะเห็นเพียงครึ่งเดียว เห็นส่วนทีส่ วยงาม ไม่เห็นส่วน
ทีไ่ ม่สวยงาม ไม่เห็นส่วนทีอ่ ยู่ใต้ผวิ หนัง ไม่เห็นส่วนทีไ่ ม่สะอาด ส่วนที่เป็ นปฏิกูล ถ้า
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เห็นส่วนทีไ่ ม่สวยงาม ส่วนทีเ่ ป็ นปฏิกูล จนดับความหลงคือความเห็นว่าสวยงามได้ ก็จะ
ดับกามารมณ์ได้ คือทุกครัง้ ทีเ่ ห็นส่วนทีส่ วยงาม ก็ตอ้ งเห็นส่วนทีไ่ ม่สวยงามด้วย ถ้าดับ
กามารมณ์ได้ ก็จะไม่ตอ้ งการมีคู่ครอง จะอยู่คนเดียวได้อย่างสบาย จะไม่รู้สกึ ว้าเหว่
เศร้าสร้อยหงอยเหงา
นี่คอื การปล่อยวางร่างกาย ปล่อยวางขันธ์ ๕ ในส่วนทีเ่ ป็ นอนิจจัง คือเกิดแก่เจ็บตาย ใน
ส่วนทีเ่ ป็ นทุกข์ คือทุกขเวทนา ในส่วนที่เป็ นกามารมณ์ ก็คอื กามราคะ ความกําหนัด
ยินดี เพราะเห็นส่วนทีไ่ ม่สวยงาม ใจจะเป็ นอุเบกขาวางเฉย หมดปัญหากับร่างกาย เป็ น
พระอริยะขัน้ ที่ ๓ คือพระอนาคามี ส่วนพระอริยะขัน้ ที่ ๒ คือพระสกิทาคามี ยังละได้
เพียงบางส่วนคือทําให้กามารมณ์เบาบางลงไป แต่ยงั ไม่สามารถทําให้หมดสิ้นไปได้ บาง
เวลาก็มกี ามารมณ์ เวลาเผลอไม่ได้คดิ ถึงอสุภะ ไม่ได้คดิ ถึงส่วนทีเ่ ป็ นปฏิกูล พอเห็น
ส่วนทีส่ วยงามก็จะเกิดกามารมณ์ได้ พอเกิดกามารมณ์ก็จะรู้วา่
ต้องเจริญอสุภะ
พิจารณาส่วนทีไ่ ม่สวย พิจารณาส่วนทีเ่ ป็ นปฏิกูล พอทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะเห็นส่วนที่
ไม่สวยงามอย่างต่อเนื่อง เวลาเห็นส่วนทีส่ วยงาม ก็จะเห็นส่วนทีไ่ ม่สวยงามพร้อมกัน ก็
จะไม่เกิดกามารมณ์ แสดงว่าได้เป็ นพระอนาคามี ถ้าตายไปก่อนบรรลุขนั้ ที่ ๔ ก็จะไม่
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี เพราะไม่มคี วามอยากในกามารมณ์ ไม่มคี วามอยากในรู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ พระอนาคามีก็สามารถปฏิบตั ติ ่อได้ หลังจากทีร่ ่างกายตายไป
แล้ว เพราะกิเลสทีเ่ หลืออยู่ไปรวมตัวกันอยู่ภายในจิต
กิเลสทีร่ วมตัวภายในจิตนี้ก็มอี ยู่ ๕ คือ ๑. รูปราคะ ๒. อรูปราคะ ๓. อุทธัจจะ ๔.
มานะ ๕. อวิชชา รูปราคะกับอรูปราคะก็คอื ความติดอยู่กบั ความสุขของรูปฌานกับอรูป
ฌาน เป็ นความสุขทีย่ งั เจริญและเสือ่ มอยู่ เวลาอยู่ในฌานก็มคี วามสุข พอออกจากฌาน
มาคิดปรุงแต่งตามความอยากของกิเลส ก็จะเกิดความทุกข์ใจ ทีเ่ กิดจากมานะ อุทธัจจะ
หรืออวิชชา มานะคือความถือตัว อยากให้มผี ูอ้ น่ื เคารพนับถือยกย่องสรรเสริญ ไม่ดูถูก
เหยียดหยาม ไม่ตาํ หนิตเิ ตียน อุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านทีเ่ กิดจากการพิจารณาทาง
ปัญญาจนเลยเถิด คือไม่หยุดพักในสมาธิ อวิชชาก็คอื ความยึดติดในความสุขทีล่ ะเอียด
ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน ทีย่ งั เจริญและเสือ่ ม เวลาเสือ่ มก็เกิดอารมณ์หงุดหงิด ก็ตอ้ ง
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พิจารณาธรรมเหล่านี้วา่ เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็ นเหมือนร่างกาย ที่
จะต้องปล่อยวาง ความสุขจะเสือ่ มก็ปล่อยให้เสือ่ มไป ไม่ตอ้ งดูแลรักษา ให้รกั ษาตัวผู ้
รู้ตวั เดียว ให้รู้เฉยๆ อย่าไปยินดียนิ ร้าย กับการเจริญหรือการเสือ่ มของความสุข อย่าไป
ยินดียนิ ร้ายกับการยกย่องนับถือดูถูกดูแคลน ให้รู้วา่ สถานภาพต่างๆเป็ นสมมุติ ผูร้ ู้
ไม่ได้สูงไม่ได้ตาํ ่ ไม่ได้มเี กียรติหรือไม่มเี กียรติ เป็ นเพียงผูร้ ู้
นี่คอื กิเลสขัน้ สุดท้ายทีจ่ ะต้องละให้ได้ ก็คอื ละการถือตัว ละการยึดติดกับความสุข
ภายในจิต เพราะเป็ นความสุขทีไ่ ม่เทีย่ ง เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอปล่อยวางความสุข
ปล่อยวางมานะได้แล้ว ธรรมเหล่านี้ก็จะหายไป ก็จะเหลือแต่จติ ทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ทีม่ ี
ความสุขอีกแบบหนึ่ง คือปรมังสุขงั เป็ นความสุขทีไ่ ม่เสือ่ ม เป็ นความสุขของความ
บริสุทธิ์ของใจ นี่คอื ขัน้ สุดท้ายของการปฏิบตั ิ คือความบริสุทธิ์ของใจ ด้วยการปล่อยวาง
ตัง้ แต่ขนั้ ต้น คือปล่อยวางลาภยศสรรเสริญ ปล่อยวางรูปเสียงกลิน่ รส ปล่อยวางรูป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ปล่อยวางความสุขภายในจิต พอปล่อยหมดแล้วก็จะเหลือ
แต่ความว่าง คือปรมังสุญญัง นิพพานัง ปรมังสุญญัง นิพพานัง ปรมังสุขงั นี้แลคือ
ความหมายของคําว่าสูญ ไม่ได้วา่ หมายความว่าพอถึงนิพพานแล้ว จิตจะอันตรธาน
หายไป จิตไม่มวี นั ทีจ่ ะหายไปได้ เพราะเป็ นธรรมชาติทม่ี อี ยู่มาแต่ดงั้ เดิม และจะมีอยู่
ต่อไป เพียงแต่จะอยู่แบบไหน อยู่แบบบริสุทธิ์หรืออยู่แบบไม่บริสุทธิ์ ถ้าอยู่แบบบริสทุ ธิ์
ก็จะอยู่แบบปรมังสุขงั อยู่แบบบรมสุข ถ้าอยู่แบบไม่บริสุทธิ์ ก็อยู่แบบเวียนว่ายตายเกิด
อยู่กบั กองทุกข์ อยู่กบั อนิจจังทุกขังอนัตตา วันนี้ได้ใช้ฝนเป็ นตัวอย่างของอนัตตา ใช้การ
นัง่ เฉยๆเป็ นตัวอย่างของอุเบกขา รับกับฝนตก ถ้ารับกับความแก่ความเจ็บความตายได้
แบบรับกับฝนตก ก็จะไม่มคี วามทุกข์ใจ ทีร่ บั ไม่ได้ก็เพราะยังไม่มกี าํ ลังควบคุมความ
พยศของใจ เพราะไม่มเี ครื่องมือ ไม่มสี ติ ไม่มสี มาธิ ไม่มปี ญั ญา จึงต้องหมันเจริ
่ ญสติ
เจริญสมาธิ และปัญญาให้มากๆตามลําดับ แล้วจะรักษาความนิ่งสงบของใจได้ทกุ เวลา
ทุกเหตุการณ์
ถาม คนทีม่ จี ติ เหม่อ มีมจิ ฉาทิฐิ จะทําอย่างไรให้ควบคุมใจได้
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ตอบ ขัน้ แรกก็ตอ้ งสร้างสติข้นึ มา ท่องพุทโธๆไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อย่าไปคิด
อะไร ท่องพุทโธๆไปอย่างเดียว ไม่ตอ้ งไปสนใจเรื่องของคนอืน่ ให้สนใจการท่อง
พุทโธ คนอืน่ จะดีจะชัว่ ก็เรื่องของเขา ขอให้มสี ติก่อน แล้วค่อยพิจารณาเรื่องของ
คนอืน่ จะปล่อยวางได้ ถ้าไม่มสี ติ พอเห็นอะไร ใจก็จะเป็ นบ้าไปกับสิง่ ทีเ่ ห็น
ทันที จะพยศขึ้นมาทันที
สติจงึ เป็ นธรรมทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สติเป็ นธรรมทีย่ ง่ิ ใหญ่ทส่ี ุด
สําคัญทีส่ ุด สําคัญกว่าสมาธิ สําคัญกว่าปัญญา สําคัญกว่าการหลุดพ้นวิมตุ ติ เพราะ
วิมตุ ติหลุดพ้น ปัญญา หรือสมาธิน้ ี ถ้าไม่มสี ติจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ สติเป็ นพ่อแม่ของ
ธรรมทัง้ ๓ นี้ ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มพี ่อแม่ ก็จะไม่ได้เป็ นพระพุทธเจ้า เพราะการจะมาเกิด
เป็ นมนุษย์ได้ ต้องมีพ่อแม่ พ่อแม่ถงึ แม้จะไม่ยง่ิ ใหญ่เท่าพระพุทธเจ้า แต่มคี วามสําคัญ
ในการให้พระพุทธเจ้า มีโอกาสได้เป็ นพระพุทธเจ้าได้ สติก็เช่นเดียวกัน สติไม่สามารถ
ทําให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ ไม่สามารถทําให้หลุดพ้นได้ แต่ถา้ ไม่มสี ติก็ไม่
สามารถทําให้จติ สงบได้ ถ้าจิตไม่สงบก็ไม่สามารถเจริญปัญญาได้ ถ้าเจริญปัญญาไม่ได้
จิตก็จะหลุดพ้นไม่ได้ จึงต้องให้ความสําคัญกับสติเป็ นอย่างมาก ก่อนทีจ่ ะเดินหรือวิง่ ได้
ก็ตอ้ งยืนให้ได้ก่อน ถ้ายังยืนไม่ได้ พอจะเดินหรือจะวิง่ จะล้มทันที ต้องยืนให้ได้ก่อน
แล้วก็จะเดินจะวิง่ ได้อย่างสบาย ถ้ามีสติแล้ว จะเข้าสมาธิเมือ่ ไหร่ก็เข้าได้ จะให้จติ รวม
เมือ่ ไหร่ก็รวมได้ พอมีสมาธิแล้ว ก็จะสอนใจให้ปล่อยวางได้ เพราะสมาธิมกี าํ ลัง มี
ความสุข ทีด่ กี ว่าความสุขทีไ่ ด้จากความอยากต่างๆ เช่นลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิน่
รสโผฏฐัพพะ สูค้ วามสุขทีไ่ ด้จากความสงบไม่ได้ ถ้าได้ความสงบแล้ว ก็จะเบือ่ ความสุข
ทางลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะออกบวชได้
พระพุทธเจ้าทรงสัมผัสกับความสงบตัง้ แต่ตอนพระเยาว์วยั ตอนทีท่ รงประทับอยู่ตาม
ลําพัง วันนัน้ เป็ นวันแรกนาขวัญ พวกข้าราชบริพาร ก็ตอ้ งไปช่วยทําภารกิจ ปล่อยให้
พระองค์ประทับอยู่ตามลําพังใต้ร่มไม้ พอไม่มรี ูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่มใี ครมา
รบกวน จิตทีม่ สี ติก็จะถูกดึงเข้าสู่ข ้างใน ให้รวมเป็ นอัปปนาสมาธิ จึงได้ทรงเห็นว่าความ
สงบคือความสุขทีแ่ ท้จริง แต่ตอนนัน้ ยังทรงเยาว์วยั ยังไม่เป็ นตัวของตัวเอง จึงต้องอยู่
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ในวังไปก่อน พอโตแล้ว ได้ทรงพบกับเทวทูตทัง้ ๔ ทีม่ าเตือนพระองค์วา่ ถึงเวลาไป
ปฏิบตั ภิ ารกิจ เพือ่ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ประจวบกับได้ขา่ วว่า พระ
มเหสีได้คลอดพระราชโอรส ก็เลยเป็ นเวลาทีจ่ ะต้องเสด็จออกบวช ถ้าอยู่ต่อไปก็จะถูก
บ่วงคือลูกมัดเอาไว้ จะไม่สามารถเสด็จออกบวชได้ ก็เลยเสด็จออกไปภายในคืนนัน้ เลย
เพราะทรงมีความสงบแล้ว ถ้าไม่มคี วามสงบก็จะไม่กล้าไป เพราะจะกลัวกับความทุกข์
ยากลําบากต่างๆ
เพราะการอยู่ป่าของนักบวชสมัยก่อน ลําบากกว่าสมัยนี้มาก สมัยนี้มศี รัทธาญาติโยม
คอยดูแลเลี้ยงดูอย่างเต็มที่ สมัยก่อนไม่มใี ครเลย จีวรเครื่องนุ่งห่มก็ตอ้ งใช้ของเก่า ต้อง
หาผ้าเก่าๆทีท่ ้งิ แล้ว มาตัดมาเย็บเป็ นจีวร เรียกว่าผ้าบังสุกลุ คําว่าบังสุกลุ ก็คอื ของเก่า
ไม่ใช่เป็ นผ้าทีเ่ ป็ นพับๆ ทีศ่ รัทธาญาติโยมถวายให้ตดั เย็บเหมือนสมัยนี้ สมัยก่อนต้อง
เก็บผ้าทีท่ ้งิ ตามกองขยะ ทิ้งตามป่ าช้า นี่คอื การอยู่ของนักบวชในสมัยพุทธกาล อยู่อย่าง
ลําบากมาก ถ้าจิตใจไม่สงบแล้ว จะอยู่กบั ความทุกข์ยากลําบากไม่ได้ แต่ถา้ ใจมีความ
สงบแล้ว จะไม่หวิ กับรูปเสียงกลิน่ รส กับปัจจัย ๔ จะอยู่แบบตามมีตามเกิดได้อย่าง
สบาย อดมื้อกินมื้อก็ได้ จะฉันจะรับประทานอะไรก็ได้ จะนอนตรงไหนก็ได้ ขอให้หลบ
แดดหลบฝนได้ก็พอ ส่วนใหญ่ก็อยู่ตามโคนไม้ อาจจะทําเพิงด้วยกิ่งไม้ เพือ่ กันฝนกัน
แดด เพราะเป็ นสถานทีท่ เ่ี อื้อต่อการเจริญสมถะภาวนา และวิปสั สนาภาวนา เอื้อต่อการ
เจริญสติ เอื้อต่อการเจริญปัญญา ท่านถึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันอย่างรวดเร็ว
สําหรับพระพุทธเจ้าเองทรงใช้เวลา ๖ ปี เนื่องจากไม่มคี รู บาอาจารย์ ถ้ามีครู บาอาจารย์
สมมุตถิ า้ พระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธเจ้า เหมือนพวกพระสาวกได้พบ ถ้าได้ฟงั ธรรม
ครัง้ สองครัง้ ก็จะบรรลุได้ทนั ที เพราะมีศีลมีสมาธิอยู่แล้ว พอฟังเทศน์ฟงั ธรรมของ
พระพุทธเจ้า ก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้เลย เพราะมีภูมิ ธรรมรองรับปัญญาของ
พระพุทธเจ้า
แต่พระพุทธเจ้าเองไม่มคี รู ทร่ี ู้พระอริยสัจ ๔ มาคอยสอน ไม่มคี รู ทร่ี ู้วา่ ทุกข์เกิดจาก
ความอยาก ไม่รู้วา่ วิธีดบั ความทุกข์ ต้องดับด้วยปัญญา ทีเ่ ห็นว่าทุกข์เกิดจากความ
อยาก และสิง่ ทีอ่ ยากก็ไม่ได้ให้ความสุขแก่ใจ เพราะเป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตา ได้มาแล้วก็
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หมดไป ควบคุมบังคับไม่ได้ นี่คอื สัจธรรมความจริง ทีพ่ ระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว
ทีเ่ ห็นได้ดว้ ยตนเอง ถ้าไม่มผี ูร้ ู้อย่างพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ มาบอกพวกเราให้รู้ ให้เห็น
พระอริยสัจ ๔ ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พวกเราจะไม่มวี นั ทีจ่ ะรู้จะเห็นได้เลย กลับ
จะเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นความสุข เห็นว่าเทีย่ ง เห็นว่าเป็ นตัวเราของเรา แต่ความจริง
แล้วมันเป็ นตรงกันข้ามกับความเห็นของเรา คือไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ตวั เราของเรา จึง
ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ พอมีแล้วก็จะมีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมา เป็ นจํานวน
มากมายเลย เพียงระยะ ๗ เดือนแรกของการประกาศพระศาสนา คือตัง้ แต่วนั เพ็ญ
เดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา ถึงวันเพ็ญเดือน ๓ วันมาฆบูชา ก็มพี ระอรหันต์อย่างน้อย
๑๒๕๐ รูป มาเฝ้ าพระพุทธเจ้าพร้อมๆกัน โดยไม่ได้นดั หมายกันมาก่อน
นี่คอื ความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า ของพระธรรมคําสอน พวกเรามีโชคมีวาสนามาก ที่
ได้พบกับพระพุทธศาสนา เพราะนานๆสักครัง้ หนึ่งทีจ่ ะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏ ให้
เป็ นทีส่ กั การบูชา เป็ นทีพ่ ง่ึ ของสัตว์โลก ทีจ่ ะอยู่เพียง ๕๐๐๐ ปี หลังจากนัน้ ก็จะเป็ น
เวลาเป็ นกัป คําว่ากัปก็หมายความว่าหลายล้านล้านปี กว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อกี
ครัง้ หนึ่ง เวลาทีพ่ วกเรากลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ก็ไม่รู้วา่ จะได้พบกับ พระพุทธศาสนา
ใหม่หรือไม่ ชาติน้ เี ป็ นจังหวะดีโชคดี ทีไ่ ด้พบกับพระพุทธศาสนา มีโอกาสหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดภายในชาติน้ เี ลย ถ้าไม่พบกับพระพุทธศาสนา ก็จะได้ทาํ แต่บญ
ุ
สะสมบุญบารมีไป ทีละเล็กทีละน้อยไป จนกว่าจะมีบารมีแก่กล้าพอ ทีจ่ ะบรรลุเป็ น
พระพุทธเจ้าได้ดว้ ยตนเอง ซึง่ ต้องใช้เวลาหลายล้านกัปด้วยกัน แต่ชาติน้ เี รามีโอกาสทีจ่ ะ
หลุดพ้นในชาติน้ เี ลย เพราะมีพระพุทธศาสนานําทาง
ถ้าปฏิบตั ติ ามคําสอนก็จะบรรลุได้ไม่เกิน ๗ ปี ซึง่ พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ ใน
ตอนท้ายของมหาสติปฏั ฐานสูตร ทีท่ รงสอนให้เจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา เพือ่
ปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ปล่อยวางจิต ไม่มใี ครรับรองได้ มีเพียง
พระพุทธเจ้าเท่านัน้ ถ้าไม่รีบตักตวงโอกาส พอโอกาสหมดไปแล้ว ก็จะต้องรอไปอีก
หลายกัป ต้องเวียนว่ายตายเกิด ต้องร้องห่มร้องไห้ต่อไป นํา้ ตาทีพ่ วกเราร้องห่มร้องไห้
ในแต่ละภพแต่ละชาติน้ ี ถ้ามารวมกันแล้ว ทรงตรัสว่ามีมากกว่านํา้ ในมหาสมุทร จึงอย่า
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ยึดติดกับความสุขเล็กๆน้อยๆ ทีไ่ ด้จากลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
เลย เพราะเป็ นความสุขเหมือนเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด เป็ นความสุขทีม่ คี วามทุกข์เกี่ยว
ใจ ความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นเวลาสิง่ ต่างๆทีเ่ รารักเราชอบเสือ่ มจากเราไป เวลาเสือ่ มลาภยศ
สรรเสริญ เสือ่ มความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ความสุขจะหายไปหมดเลย จะเหลือแต่
ความทุกข์ทรมานใจ ไม่มอี ะไรจะดับได้ นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านัน้
ถ้าไม่ปฏิบตั ไิ ม่สะสมธรรมไว้ตัง้ แต่บดั นี้ เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา จะไม่มอี ะไรดับได้
ถ้าไม่เตรียมเครื่องดับเพลิงไว้ เวลาเกิดไฟลุกขึ้นมา จะดับไฟไม่ได้ จึงควรแบ่งเวลา
ให้กบั การปฏิบตั ธิ รรมบ้าง ถ้ายังสละทางโลกไม่ได้หมด อย่างน้อยก็สละครึ่งหนึ่งก็ยงั ดี
เพือ่ มาสะสมธรรมะบ้าง ในวันข้างหน้าเวลาพบกับความทุกข์ ทีเ่ กิดจากความเสือ่ มต่างๆ
จะได้มธี รรมะมาดับความทุกข์ จะได้ไม่ตอ้ งฆ่าตัวตาย คนทีฆ่ ่าตัวตายแสดงว่าไม่รู้จกั ดับ
ทุกข์เลย ไม่มธี รรมะสอนใจ ให้ทาํ ใจ ให้ปลงเลย มีแต่อยากได้ความสุขทีส่ ูญเสียไป พอ
ไม่ได้ก็อยากจะฆ่าตัวตาย ขอให้พวกเราทําบุญทําทาน รักษาศีล ภาวนา เจริญสติ นัง่
สมาธิ เจริญปัญญากัน เพือ่ สะสมธรรมะไว้ดับความทุกข์ ทีจ่ ะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า
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กัณฑ์ท่ี ๔๕๗

เติมกําลังใจ

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
พวกเรามาวัดเพือ่ มาชาร์จแบตเตอรี่ ชาร์จกําลังใจ ทีเ่ ป็ นปัจจัยสําคัญอย่างมาก ต่อการ
หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไม่มกี าํ ลังใจจะไม่สามารถออกจากการเวียนว่าย
ตายเกิดได้ เหมือนกับจรวดทีส่ ่งยานอวกาศออกจากการดึงดูดของโลก จะต้องมีกาํ ลัง
มากกว่าแรงดึงดูดของโลก ถ้าแรงดึงดูดของโลกมีกาํ ลังมากกว่า จรวดก็จะไม่สามารถ
ออกจากการดึงดูดของโลกได้ เวลาออกแบบจรวดจึงต้องคํานวณดูแรงดึงดูดของโลก ว่า
มีมากน้อยเพียงไร ต้องสร้างจรวดให้มกี าํ ลังมากกว่าแรงดึงดูดของโลก จรวดถึงจะออก
จากการดึงดูดของโลกได้ ไปสู่จดุ หมายปลายทางทีต่ อ้ งการไปได้ เช่นไปโลกพระจันทร์
ไปดาวอังคาร ฉันใดใจทีต่ อ้ งการหลุดจากแรงดึงดูดของกิเลสตัณหา ทีด่ งึ ดูดใจให้เวียน
ว่ายอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เกิดแก่เจ็บตาย ก็ตอ้ งมีกาํ ลังมากกว่าแรง
ดึงดูดของกิเลสตัณหา โมหะอวิชชา ถ้าไม่มพี ระพุทธศาสนา ก็จะไม่มที ช่ี าร์จกําลังใจ ให้
ใจได้หลุดออกจากการดึงดูดของกิเลสตัณหา เพราะมีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียว
เท่านัน้ ทีร่ ู้วธิ ีสร้างกําลังใจ ให้มมี ากกว่าแรงดึงดูดของกิเลสตัณหา
การได้มาพบพระพุทธศาสนา จึงเป็ นเหมือนกับพบทีช่ าร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มอื ถือ
เวลาแบตฯหมดถ้าไม่มที ช่ี าร์จแบตฯ
ก็จะไม่สามารถชาร์จแบตฯ
ให้ขบั เคลือ่ น
โทรศัพท์มอื ถือได้ ฉันใดถ้าไม่มพี ระพุทธศาสนา ก็จะไม่มที ช่ี าร์จกําลังใจ ทีจ่ ะทําให้ใจ
ออกจากแรงดึงดูดของวัฏจักร ของกิเลสตัณหาได้ ถ้าได้พบพระพุทธศาสนาแล้ว สิง่ ที่
ควรทําอย่างมากก็คอื ชาร์จกําลังใจ เติมกําลังใจ ด้วยการสร้างคุณธรรม ๕ ประการคือ
๑. ศรัทธา ๒. วิริยะ ๓. สติ ๔. สมาธิ ๕. ปัญญา ทีจ่ ะทําให้ใจมีกาํ ลังมากกว่ากิเลส
ตัณหา ทีด่ งึ ใจให้เวียนว่ายตายเกิด ศรัทธาเป็ นคุณธรรมประการแรกทีต่ อ้ งมีก่อน ถ้าไม่
มีศรัทธาก็จะไม่มวี ริ ยิ ะสติสมาธิปญั ญา
ก็คอื ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
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ศรัทธาในพระพุทธเจ้า ศรัทธาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ศรัทธาในพระอริย
สงฆ์สาวก ศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็คอื เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็ นผูค้ น้ พบวิธีสร้างกําลังใจ
ด้วยพระองค์เอง ให้ใจมีกาํ ลังมากกว่ากิเลสตัณหา ทีท่ าํ ให้พระองค์หลุดพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิด ศรัทธาในพระธรรมคําสอนก็คอื เชื่อว่าพระธรรมคําสอนจะทําให้ผูป้ ฏิบตั ิ
ตาม สามารถสร้างกําลังใจให้ชนะกิเลสตัณหาได้ ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้
ศรัทธาในพระอริยสงฆ์สาวก ว่าเป็ นผูท้ ม่ี ศี รัทธาในพระพุทธเจ้า หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั
พระธรรมคําสอนแล้ว ก็นาํ เอาไปปฏิบตั อิ ย่างขะมักเขม้น จนหลุดพ้นจากแรงดึงดูด
ของวัฏจักร หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
ถ้ามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็จะเชื่อว่าเราก็สามารถทีจ่ ะสร้างกําลังใจให้
เกิดขึ้นได้ ให้มกี าํ ลังมากกว่ากิเลสตัณหา เพือ่ จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด นี่
คือศรัทธา ธรรมข้อที่ ๑ อย่าสงสัยในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเป็ นสวากขา
โต ภควตา ธัมโมหรือไม่ เป็ นธรรมทีต่ รัสไว้ชอบหรือไม่ ทีส่ ามารถนําพาสัตว์โลกให้หลุด
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือไม่ ต้องมีความเชื่อ มีความมันใจ
่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
เพือ่ จะได้ท่มุ เทชีวติ จิตใจร้อยเปอร์เซ็นต์ให้แก่การปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ดังทีพ่ ระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายได้ท่มุ เทศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้า
และในคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้ว จนได้บรรลุเป็ นพระอริยสงฆ์สาวก ได้หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้ว
พวกเราก็เป็ นพวกเดียวกับพระอริยสงฆ์สาวก เพียงแต่วา่ ตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างกําลังใจ
ให้มเี ท่ากับพระอริยสงฆ์สาวก ถ้าสร้างกําลังใจให้มเี ท่ากับพระอริยสงฆ์สาวกแล้ว คือ
สร้างวิริยะให้เต็มร้อย สร้างสติให้เต็มร้อย สร้างสมาธิให้เต็มร้อย สร้างปัญญาให้เต็ม
ร้อยแล้ว รับรองได้วา่ ใจจะมีกาํ ลังมากกว่ากิเลสตัณหา จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาย
เกิดได้อย่างแน่นอน เพราะการออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็เป็ นเหมือนการชักเย่อ
กัน ฝ่ ายหนึ่งจะดึงให้วนอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด อีกฝ่ ายหนึ่งจะดึงให้
ออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ฝ่ ายไหนมีกาํ ลังมากกว่า ฝ่ ายนัน้ ก็จะเป็ นฝ่ ายชนะ
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ถ้าฝ่ ายธรรมมีกาํ ลังมากกว่าฝ่ ายกิเลสตัณหา ก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้
บรรลุมรรคผลนิพพาน ถ้าฝ่ ายกิเลสตัณหามีกาํ ลังมากกว่า ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิด
ต่อไป นี่คอื เรื่องของใจ ทีเ่ ป็ นเหมือนสมบัตขิ อง ๒ ฝ่ าย ทีแ่ ก่งแย่งกัน แข่งขันกัน ฝ่ าย
ธรรมกับฝ่ ายอธรรม ฝ่ ายธรรมก็คอื ฝ่ ายของพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวก ฝ่ ายอธรรม
ก็คอื ฝ่ ายของกิเลสตัณหา ถ้ากิเลสตัณหามีกาํ ลังมากกว่า การเวียนว่ายตายเกิดก็ยงั จะมี
ต่อไป ถ้าฝ่ ายธรรมมีกาํ ลังมากกว่า การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็ นผล
ตามมา การจะทําให้ส้นิ สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ก็ตอ้ งมีวิริยะความอุตสาหะ
พากเพียร ทีจ่ ะเจริญคุณธรรม ๓ ประการคือ สติ สมาธิ ปัญญา ถ้ามีศรัทธาแล้ว วิริยะ
จะตามมาเอง
อย่างวันนี้ญาติโยมก็มากันเอง มีศรัทธาแล้ว ก็จะมีวริ ิยะความพากเพียรทีจ่ ะเข้าหา
ธรรมะ แทนทีจ่ ะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไปตามกําลังของกิเลสตัณหา
กลับมาตามกําลังของศรัทธา ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทีม่ กี าํ ลังมากกว่า จึงดึง
จิตใจของท่านทัง้ หลาย ให้เข้ามาหาธรรมะกัน มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน อย่างนี้ก็ถอื ว่าได้
ชัยชนะแล้ว ๑ ครัง้ แต่ยงั ต้องชนะอีกหลายครัง้ เหมือนกับเวลาแข่งชกมวยโอลิมปิ ก
ต้องชนะหลายครัง้ กว่าจะได้เหรียญทอง ตอนนี้เราได้ชนะกิเลสแล้ว ๑ ครัง้ เพราะว่า
กิเลสไม่สามารถชวนให้เราไปเทีย่ วได้ มีคนอีกมากทีไ่ ม่ได้มาทีน่ ่ี เพราะถูกกิเลสชวนไป
เทีย่ ว แสดงว่าเขาแพ้ เราชนะ เราเก่งกว่าเขาแล้ว ให้คดิ อย่างนี้ จะได้มกี าํ ลังใจ ว่าเรา
ไม่ใช่เป็ นผูแ้ พ้ตลอดเวลา เราก็เป็ นผูช้ นะเหมือนกัน แต่อย่าคิดจนทําให้เกิดความ
ประมาทนอนใจ ว่าเราชนะแล้ว ไม่ตอ้ งทําอะไรอีกแล้ว ให้คดิ ว่าเราชนะครัง้ ที่ ๑ แล้ว เรา
มีศรัทธาแล้ว
ธรรมข้อที่ ๒ ก็คอื วิริยะ พากเพียรเจริญสติตลอดเวลา จะเจริญสติได้ตลอดเวลา ก็ตอ้ ง
อยู่ตามสถานทีส่ งบสงัด ต้องปลีกวิเวก ต้องสํารวมอินทรีย ์ คือตาหูจมูกลิ้นกาย เรียกว่า
อินทรียสังวร ไม่ให้ตาดูรูปทีท่ าํ ให้เกิดกามารมณ์ เพราะจะทําให้ตดิ กับของกิเลสตัณหา
การปฏิบตั กิ ็เพือ่ ออกจากกับดักของกิเลสตัณหา
ต้องไม่ดูรูปไม่ฟงั เสียงทีท่ าํ ให้เกิด
กามารมณ์ จึงต้องสํารวมอินทรีย ์ สํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ด้วยการถือศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล
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๒๒๗ ทีจ่ ะช่วยให้สาํ รวมตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ให้ไปหาความสุขทางรู ปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ พอไม่ไปหาความสุขทางรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็จะมีเวลาเจริญสติ เพือ่
ทําใจให้สงบเป็ นสมาธิ นี่คอื การต่อสูร้ อบที่ ๒ ทีจ่ ะต้องเอาชนะให้ได้ ต้องควบคุมบังคับ
ใจ ไม่ให้ทาํ ตามกระแสของความอยากในรูปเสียงกลิน่ รส ความอยากมีอยากเป็ น ความ
อยากไม่มอี ยากไม่เป็ น
วิธีทดสอบกําลังของเรา กับกําลังของตัณหาก็มอี ยู่งา่ ยๆคือ เวลาทีเ่ ราว่างจากภารกิจการ
งาน ก็นงั ่ เฉยๆสัก ๖ หรือ ๘ ชัว่ โมง นัง่ บนเก้าอี้ทส่ี บาย ไม่ลกุ จากเก้าอี้จนกว่าจะครบ
เวลาทีก่ าํ หนดไว้ จะเป็ น ๖ ชัว่ โมง หรือ ๘ ชัว่ โมงก็ได้ มีนาํ้ ดืม่ ไว้ในกรณีทห่ี วิ นํา้
รับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อน
จะได้ไม่มปี ญั หากับการรับประทานอาหาร
รับประทานมื้อเดียว แล้วก็นงั ่ ทีเ่ ก้าอี้ ต่อสูก้ บั ความอยาก ทีอ่ ยากจะลุกจากเก้าอี้ ถ้าจะ
ลุกก็เพือ่ เข้าห้องนํา้ ห้ามเถลไถลไปทีอ่ น่ื เสร็จกิจแล้วก็กลับมานัง่ ต่อ ถ้านัง่ แล้วปวด
เมือ่ ยอยากจะลุก ก็ยนื ทีข่ ้างเก้าอี้ ให้มเี พียง ๒ อิริยาบถ คือนัง่ กับยืน สัก ๖ หรือ ๘
ชัว่ โมง ดูวา่ จะทําได้หรือไม่ จะเอาชนะความอยากได้หรือไม่ น่าจะเอาชนะได้ เพราะไม่
ต้องทําอะไรเลย เพียงแต่นงั ่ เฉยๆหรือยืนเฉยๆเท่านัน้ เอง ไม่ทาํ ตามความอยากสัก ๖
หรือ ๘ ชัว่ โมงดู ห้ามนัง่ หลับ ถ้าหลับก็ถอื ว่าแพ้ ลองทําดู ถ้าอยากจะดูวา่ กําลังของเรา
กับของกิเลสตัณหา ใครจะมีมากกว่ากัน
นี่เป็ นวิธีงา่ ยๆทีจ่ ะตรวจดูวา่ เรามีกาํ ลังมากน้อย นัง่ เฉยๆสัก ๖ หรือ ๘ ชัว่ โมง นัง่ แบบ
สบายๆ ไม่ตอ้ งนัง่ ขัดสมาธิหลับตา นัง่ บนเก้าอี้นวมก็ได้ นัง่ ห้อยเท้าก็ได้ แต่ไม่ให้ดูอะไร
ไม่ให้ฟงั อะไร ไม่ให้อ่านอะไร แม้แต่ธรรมะ ก็ไม่ให้ดูไม่ให้ฟงั ต้องการให้เอาใจมาสู ้กับ
กิเลสตัณหา ดูวา่ จะใช้สติสมาธิปญั ญา ควบคุมกิเลสตัณหาได้หรือไม่ เวลาเกิดความ
อยากลุก ก็ควบคุมด้วยการบริกรรมพุทโธๆ ด้วยการสวดมนต์ พิจารณาอาการ ๓๒
ของร่างกาย พิจารณาเกิดแก่เจ็บตาย พิจารณาพระอริยสัจ ๔ ว่าทุกข์เกิดจากความอยาก
ลุก ทุกข์จะดับไปหายไปถ้าไม่อยากลุก ใช้สติสมาธิปญั ญาต่อสูก้ บั กิเลสตัณหาดู นี่คอื วิธี
ปฏิบตั งิ า่ ยๆ ไม่ยุ่งยาก ขังตัวเองไว้ในห้องทีเ่ งียบ แล้วก็นงั ่ สัก ๖ หรือ ๘ ชัว่ โมง ถ้าทํา
ได้จะมีกาํ ลังใจทีจ่ ะปฏิบตั มิ าก จะรู้วา่ ปัญหาไม่ได้อยู่ทไ่ี หนเลย อยู่ทค่ี วามอยาก นัง่
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เฉยๆทําไมใจจึงทุกข์ ทําไมนัง่ ไม่เป็ นสุข เพราะใจไม่สงบ ไม่มสี มาธิ ไม่มปี ญั ญา ทีจ่ ะดับ
ความอยาก ทีท่ าํ ให้ใจทุกข์ ทําให้ใจเครียด
นี่คอื การปฏิบตั ธิ รรม ต้องกําหนดเวลา กําหนดสถานที่ กําหนดเงือ่ นไข ต้องปลีกวิเวก
อยู่ตามสถานทีส่ งบสงัด สํารวมอินทรีย ์ สํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่คลุกคลีกนั ไม่คุยกัน
อยู่ตามลําพัง ควบคุมการบริโภคอาหาร รับประทานพอประมาณ รับประทานมื้อเดียวก็
พอ เจริญสติอย่างต่อเนื่อง อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่ อย จะทําให้เกิดความอยาก ความ
ฟุ้งซ่าน ความเครียด จนไม่สามารถนัง่ เฉยๆได้ แต่ถา้ สามารถควบคุมความคิดได้ ใจจะ
สงบ จะเป็ นอุเบกขา จะนัง่ เฉยๆได้ จะมีความสุขกับการนัง่ เฉยๆ พอได้สมาธิแล้ว ก็จะ
ได้ความสุข ทีด่ กี ว่าความสุข ทีไ่ ด้จากการเสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่ตอ้ งไปหารู ป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เวลาออกจากสมาธิ ถ้ากิเลสตัณหาอยากจะไปเสพ ก็ใช้ปญั ญา
สอนใจ ว่าอย่าไปทําตามกิเลสตัณหา เพราะจะพาไปสู่ความทุกข์ เวลาทีไ่ ม่ได้เสพ จะ
ทุกข์มาก จะสุขตอนทีไ่ ด้เสพ แต่สุขเดีย๋ วเดียว เวลาไม่ได้เสพจะทุกข์ทรมานใจ เช่นเวลา
นัง่ เฉยๆ ๖ หรือ ๘ ชัว่ โมง ทุกข์เพราะอยากเสพรู ปเสียงกลิน่ รส ถ้าใจจะสงบเป็ น
อุเบกขาแล้ว เวลานัง่ เฉยๆ ๖ หรือ ๘ ชัว่ โมง จะไม่ทกุ ข์เลย
ถ้าได้สมาธิแล้ว เวลาออกจากสมาธิ กิเลสก็จะออกมา มาชวนให้ไปหาความสุขทางตาหู
จมูกลิ้นกาย ชวนไปเปิ ดตูเ้ ย็นหาเครื่องดืม่ หาขนมรับประทาน ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาว่า ถ้า
ต้องการดืม่ เพือ่ ร่างกายก็ดม่ื นํา้ เปล่า ถ้าต้องการรับประทานอาหารขนมนมเนย ก็ตอ้ งรอ
ให้ถงึ เวลาก่อน ตอนนี้ไม่ใช่เวลารับประทาน ต้องมีมาตรการควบคุม กีดกันไม่ให้กเิ ลส
ตัณหามาหลอกมาล่อ ว่าร่างกายต้องการอาหาร จริงอยู่ทเ่ี ราต้องให้อาหารกับร่างกาย แต่
ควรให้ตามเวลา ถ้าวันนี้รบั ประทานอาหารไปแล้ว ก็ถอื ว่าหมดสิทธิ์ ถ้าจะรับประทานอีก
ครัง้ หนึ่ง ก็ตอ้ งเป็ นพรุ่งนี้ วันนี้ไม่เอาแล้วของขบเคี้ยวทัง้ หลาย จะเอาแต่นาํ้ ดืม่ เท่านัน้
เพราะร่างกายต้องการนํา้ แต่ไม่ดม่ื นํา้ ทีม่ รี สต่างๆ เพราะเป็ นการเสพรส เป็ นกามตัณหา
ความอยากในรส ต้องดืม่ นํา้ เปล่าๆ ไม่มรี สชาติกลิน่ สีมาเกี่ยวข้อง ถ้าดืม่ เครื่องดืม่ ทีม่ รี ส
มีสมี กี ลิน่ แสดงว่าไม่ได้ดม่ื เพือ่ ร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ดม่ื เพือ่ กามตัณหาด้วย คือ
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ความอยากในรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก เพราะการ
ปฏิบตั กิ ็เพือ่ ทีจ่ ะตัดกามตัณหา ตัดภวตัณหา ตัดวิภวตัณหา จึงต้องระมัดระวัง
พอออกจากสมาธิแล้ว ถ้าอยากเสพรู ปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็ตอ้ งหยุด ถ้าอยากไป
โน่นมานี่ก็ตอ้ งหยุด เพราะเป็ นภวตัณหา เช่นอยากไปหาเพือ่ น อยากไปทําบุญ การอยาก
ไปทําบุญในตอนทีป่ ฏิบตั ิ ก็เป็ นโทษต่อการปฏิบตั ิ เพราะทําให้จิตออกข้างนอก นัก
ภาวนา ผูป้ ฏิบตั ิ ผูป้ ลีกวิเวกจึงต้องระวังไม่ให้กเิ ลสหลอก ให้ออกไปทําบุญทอดผ้าป่ า
ทอดกฐิน ฉลองโบสถ์ ฉลองเจดีย ์ ฉลองวันเกิดครูบาอาจารย์ การกระทําเหล่านี้สาํ หรับ
นักบุญ ส่วนผูป้ ฏิบตั ธิ รรมได้เลือ่ นขัน้ ขึ้นมาแล้ว เป็ นนักบุญมาแล้ว พอแล้ว ตอนนี้มา
เป็ นนักบวช มารักษาศีล มาสังวรอินทรีย ์ มาปลีกวิเวก มาต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา เวลา
กิเลสตัณหาหลอกก็ตอ้ งรู้ทนั เช่นหลอกให้ไปงานศพไปงานวันเกิดของครูบาอาจารย์ ไป
งานบุญงานกุศลต่างๆ สําหรับนักบวชต้องถือว่าไม่เป็ นบุญเป็ นกุศล เพราะจะขัดขวาง
การชาร์จกําลังใจ การสร้างกําลังใจ ทีจ่ ะใช้ในการฆ่าฟันกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจ
การไปทําบุญกลับเป็ นการสร้างกําลังของกิเลสตัณหาให้มมี ากขึ้น ต้องคิดอย่างนี้ ออกไป
แล้วก็ไปเห็นรูปเสียงกลิน่ รส ไปพบคนนัน้ คนนี้ ก็ได้พูดได้คุยกัน ก็จะไม่ได้เจริญสติ
พอเขาเอาเครื่องดืม่ มาให้ดม่ื ก็ตอ้ งดืม่ ด้วยความเกรงใจ และด้วยความอยากทีซ่ ่อนอยู่
โดยไม่รูส้ กึ ตัว แต่ก็อา้ งความเกรงใจ แต่ความจริง ถ้าไม่อยากแล้ว ต่อให้เขายัดเข้าไปใน
ปากก็จะยัดไม่เข้า เพราะไม่อยาก แต่ความอยากจะฉวยโอกาสอ้างความเกรงใจ นี่คอื
เล่หก์ ลของกิเลสตัณหา ทีแ่ สนละเอียด ทีจ่ ะหลอกล่อให้ออกจากการสร้างกําลังใจ สร้าง
สติ สร้างสมาธิ สร้างปัญญา
ต้องถามตัวเองว่าตอนนี้อยู่ในสถานภาพใด เป็ นนักบุญหรือเป็ นนักบวช ถ้าเป็ นนักบุญก็
ต้องยอมรับผลของนักบุญ ว่าได้แค่สวรรค์ ถ้าเป็ นนักบวชก็ตอ้ งรักษาสถานภาพของ
นักบวชไว้ เหมือนคนทีแ่ ต่งงานกับคนทีเ่ ป็ นโสด มีสถานภาพต่างกัน จะทําตัวให้
เหมือนกันไม่ได้ คนโสดจะไปเทีย่ วกับใครทีไ่ หนเมือ่ ไหร่ก็ทาํ ได้ แต่คนทีม่ คี ู่ครองแล้ว
ต้องไปกับคู่ครองเท่านัน้ พุทธศาสนิกชนก็มหี ลายสถานภาพด้วยกัน ถ้าเป็ นนักบุญก็ไป
เลย ใครมาชวนทําบุญทีไ่ หน ไปเลย ไปอินเดียไปเลย ใช้เงินให้หมด พอหมดแล้วจะได้
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ไม่ตอ้ งไปไหน จะได้เป็ นนักบวช พอเป็ นนักบวชแล้ว จะไม่ไปไหนแล้ว จะเข้าป่ าไปปลีก
วิเวก จะไม่สงั คมกับใคร ไม่ตดิ ต่อกับใคร จะดึงใจให้เข้าข้างใน ด้วยการเจริญสติ เดิน
จงกรมนัง่ สมาธิ ตลอดเวลาตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ไม่วา่ จะทําภารกิจใด ทีจ่ าํ เป็ นจะต้องทํา ก็
จะเจริญสติควบคู่ไปด้วย ปัดกวาดก็พทุ โธไปด้วย หรือเฝ้ าดูการปัดกวาดเพียงอย่าง
เดียว ไม่ให้จติ ไปอดีตไปอนาคต ไม่ให้คิดถึงใคร ให้จติ อยู่กบั การปัดกวาดเพียงอย่าง
เดียว เวลาขบฉันก็อยู่กบั การขบฉันเพียงอย่างเดียว เวลาซักจีวรก็อยู่กบั การซักจีวร
เวลาอาบนํา้ ก็อยู่กบั การอาบนํา้ พอเสร็จกิจก็เข้าทางจงกรมหรือนัง่ สมาธิทนั ที สลับกันไป
จนถึงเวลาพักผ่อนหลับนอน ก็พกั ผ่อนหลับนอน พอตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาก็เดินจงกรมนัง่
สมาธิต่อ จนกว่าจะถึงเวลาไปทําภารกิจต่างๆ เช่นไปทําอาหาร ไปรับประทานอาหาร ถ้า
เป็ นพระก็ออกบิณฑบาต กลับมาฉันก็ฉนั ด้วยสติ ไม่ให้จติ ไปคิดเรื่องอืน่ ให้อยู่กบั
ปัจจุบนั ตลอดเวลา อยู่กบั เหตุการณ์ทก่ี าํ ลังเกิดขึ้น อย่างนี้ถงึ จะเรียกว่าสร้างกําลังใจ
รักษาสถานภาพของนักบวช ใครมาชวนให้ไปทําบุญทีไ่ หนก็ตอ้ งปฏิเสธ ทํามาพอแล้ว ไม่
มีเงินจะทําอีกแล้ว
นี่คอื การปฏิบตั ทิ จ่ี ะทําให้เกิดผล ต้องมีมาตรการ ต้องรู้จกั สถานภาพของตน ว่าตอนนี้
เป็ นนักบุญหรือนักบวช ไม่อย่างนัน้ กิเลสจะหลอกให้หลง แทนทีจ่ ะปฏิบตั ิ จะหลอกให้
ไปทําบุญ จะไม่เจริญก้าวหน้า จะติดอยู่ทก่ี ารทําบุญ ไม่ยอมรักษาศีล ๘ ไม่ยอมปลีก
วิเวก ไม่ยอมภาวนา ไม่ยอมออกบวช ถ้าไม่ออกบวช จะไม่สามารถสร้างกําลังใจ ให้มี
กําลังเต็มร้อย ทีจ่ ะเอาชนะกิเลสตัณหาได้ การทําบุญกําลังไม่พอ ทีจ่ ะปราบกิเลสให้หมด
ไปจากใจได้ แต่การทําบุญก็เอื้อต่อการปฏิบตั ิ ถ้าทําบุญจนเงินทองหมด ก็จะไม่มเี งิน
ทองรับใช้กเิ ลส ก็ตอ้ งเข้าวัด บังคับใจให้ปฏิบตั ธิ รรมขัน้ สูงต่อไป ถ้าอยากจะหลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดในชาติน้ ี ก็ตอ้ งรีบทําให้มากทีส่ ุด เพราะไม่รู้วา่ มีเวลาเหลืออยู่
มากน้อย ไม่รู้วา่ พรุ่งนี้จะอยู่หรือไป อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ ให้คดิ อย่างนี้ จะได้ไม่
ประมาทนอนใจ
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้า ทรงสอนพระอานนท์วา่ ต้องระลึกถึงความตาย อยู่ทกุ ลมหายใจเข้า
ออก ให้รู้วา่ ตายได้ทกุ เวลานาที ถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกไม่หายใจ
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เข้าก็ตาย คิดอย่างนี้จะได้ไม่ประมาทนอนใจ จะได้รีบทํากิจทีค่ วรทํา คือสร้างกําลังใจให้
มีมากกว่ากิเลสตัณหา ถ้ามีก็จะฆ่ากิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ พอหมดแล้ว ก็หมด
ภารกิจ ไม่มภี ารกิจอืน่ ทีต่ อ้ งทําอีกต่อไป จะตายเมือ่ ไหร่ก็ไม่เป็ นปัญหา เพราะเสร็จกิจ
แล้ว ไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้ว ถ้าทําไม่เสร็จ ตายไปก็ตอ้ ง
กลับมาเกิดใหม่ มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ มาปฏิบตั ใิ หม่ มาคราวหน้าอาจจะไม่มี
พระพุทธศาสนา มาคอยนําทาง มาคอยสอน ก็จะไม่รู้วา่ ต้องปฏิบตั อิ ะไรกัน เพราะสิง่ ที่
ได้ยนิ ได้ฟงั ในชาติน้ ี ถ้ามันไม่ฝงั อยู่ในใจ ถ้ายังไม่เป็ นความจริง เป็ นเพียงความจํา พอ
กลับมาใหม่ก็จะลืมๆ เพราะความจําหายไปได้ แต่ความจริงไม่หาย
ดังทีม่ คี นถามพระอรหันต์วา่ พระอรหันต์ลมื ได้หรือไม่ ท่านก็ตอบว่าลืมได้ ลืมชื่อคนนัน้
ลืมชื่อคนนี้ ลืมสิง่ นัน้ ลืมสิง่ นี้ เช่นกินยาไปแล้ว บางทีก็ลมื ไปแล้วว่ากินหรือยัง ลืมวัน
เดือนปี ได้ มีอะไรทีพ่ ระอรหันต์ไม่ลมื มี ท่านไม่ลมื ความจริง คือพระอริยสัจ ๔ ทุกข์
สมุทยั นิโรธ มรรค ทีเ่ ป็ นแก่นของพระพุทธศาสนา ผูม้ พี ระอริยสัจ ๔ อยู่ในใจแล้ว จะ
มีพระพุทธศาสนาอยู่กบั ตนเสมอ จะรู้วา่ ทุกข์ตอ้ งกําหนดรู้ สมุทยั ต้องละ นิ โรธต้องทํา
ให้แจ้ง มรรคต้องเจริญให้มาก ไม่วา่ จะเกิดในภพใด จะพบพระพุทธศาสนาหรือไม่ จะมี
พระพุทธศาสนาทีอ่ ยู่ในใจ คอยกระตุน้ ให้เจริญมรรคตลอดเวลา มรรคคืออะไร ก็คอื
ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปญั ญานี่เอง ไม่มวี นั ลืม พระอริยะทุกองค์ อย่าว่าแต่พระอรหันต์
พระโสดาบันก็ไม่ลมื พระโสดาบันจะเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ เพราะท่านไม่
หลงไม่ลมื ทาง ไม่ลมื พระอริยสัจ ๔ มีแผนทีต่ ดิ ตัว มีพระพุทธศาสนาอยู่คู่กบั ใจ ไม่
สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ รู้วา่ พระพุทธเจ้าเป็ นผู ้ตรัสรู้พระอริยสัจ ๔ ด้วย
ตนเอง รู้วา่ พระอริยสัจ ๔ เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า รู้วา่ พระอริยสงฆ์สาวกคือผูเ้ ห็น
อริยสัจ ๔ ผูม้ อี ริยสัจ ๔ อยู่ในใจ ตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไป ท่านไม่สงสัยในพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ์ ไม่มวี นั ลืมพระพุทธศาสนา ไม่วา่ จะอยู่ในภพใดชาติใด จะมี
พระพุทธศาสนานําทางเสมอ ท่านสามารถปฏิบตั เิ องได้ ไม่ตอ้ งอาศัยพระพุทธศาสนา
ภายนอกใจนําทาง
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นี่คอื เรื่องของความจริงกับความจํา ธรรมะทีไ่ ด้ศึกษาในเบื้องต้นจะเป็ นความจําก่อน ถ้า
ไม่เอามาพิจารณาอย่างต่อเนื่องจะเลือนรางไป ได้มาฟังเทศน์กนั หลายครัง้ แล้ว พอ
กลับไปไม่ก่วี นั ก็หายไปหมด จําไม่ได้เลยว่าพูดอะไรบ้าง ก็ตอ้ งกลับมาฟังใหม่ ฟังแล้ว
กลับไปก็เหมือนเดิม อาทิตย์ทแ่ี ล้วได้ฟงั อะไรไปบ้าง จําได้หรือเปล่า นี่ก็กลับมาฟังใหม่
อีก ก็ฟงั เรื่องเก่าอีก เรื่องกิเลสตัณหา เรื่องสติปญั ญา ซํา้ แล้วซํา้ อีก ก็ยงั ไม่เข้าไปในใจ
ฟังแล้วก็ลมื ถ้าไม่เอามาคิดอยู่เรื่อยๆก็จะลืม ถ้าเอามาพิจารณาอย่างต่อเนื่องจะไม่ลมื
เหมือนกับท่องสูตรคูณ หรือพิมพ์ดดี สัมผัส ถ้าพิมพ์อยู่เรื่อยๆก็จะจําได้ แต่ถา้ หยุด
พิมพ์ไปสักพักหนึ่ง เวลาจะพิมพ์ใหม่ จะไม่มนใจว่
ั ่ าจะพิมพ์ได้หรือไม่ ถ้าไม่ทาํ อยู่เรื่อยๆ
ก็จะลืมได้ จึงต้องนําเอาธรรมทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ให้ฝงั อยู่ในใจ ให้เป็ นความจริง ด้วยการ
พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
ต้องเห็นทุกข์จริงๆ เช่นเวลาเครียดก็ตอ้ งพิจารณาว่า เครียดกับเรื่องอะไร พิจารณาให้
เห็นว่า ความอยากเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เครียด แล้วก็พจิ ารณาให้เห็นว่า ไม่สามารถสังให้
่ สง่ิ ที่
เราอยากได้ เป็ นไปตามความอยากเสมอไป เช่นอยากให้คนนี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
พิจารณาดูก็จะเห็นว่าเปลีย่ นเขาไม่ได้ ให้เขาเป็ นอย่างทีเ่ ราต้องการไม่ได้ ทุกข์ไปทําไม
ถ้าไม่อยากทุกข์ก็หยุดความอยาก ทุกข์ก็จะดับไป เช่นแฟนอยากจะจากเราไป ก็ให้เขาไป
จะหายเครียดหายทุกข์ ถ้าอยากให้เขาอยู่ ก็จะเครียด แฟนป่ วยเป็ นโรคร้ายรักษาไม่หาย
แต่อยากให้เขาหายอยากจะให้เขาอยู่กบั เราต่อไป ก็จะเครียด พอพิจารณาด้วยปัญญาว่า
เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่สามารถห้ามการป่ วยการตายของเขาได้ พอยอมรับความ
จริง หยุดความอยาก ความเครียดก็จะหายไป ก็จะจําไปฝังใจเลย จะไม่ลมื เพราะเป็ น
ความจริง
รู้แล้วว่าวิธีดบั ความเครียด ดับความทุกข์ ก็คอื การหยุดความอยาก ร่างกายของคนอืน่
ไม่สาํ คัญเท่าร่างกายของเรา เวลาเผชิญความตาย แล้วหยุดความอยากไม่ตายได้ จะหาย
ทุกข์เลย ยอมตายได้เมือ่ ไหร่จะหายทุกข์ทนั ที ใจจะเย็นจะสงบเป็ นอุเบกขา จะมี
ความสุข ทัง้ ๆทีจ่ ะตายกลับมีความสุข เพราะพิจารณาด้วยปัญญา ว่าร่างกายเป็ นอนัตตา
ไม่ใช่ตวั เราของเรา เราไปห้ามร่างกายไม่ได้ ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย ถ้าอยากให้
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ร่างกายไม่ตาย จะเครียดมากจะทุกข์มาก แต่พอยอมรับความจริงว่า ถึงเวลาแล้วที่
ร่างกายต้องตาย จะตายก็ให้ตายไป พอหยุดความอยากไม่ตายได้ ยอมตายได้ จิตก็จะ
ดิง่ เข้าสู่ความสงบเป็ นอุเบกขาทันที ปล่อยวางร่างกายทันที นี่คอื การทํางานของทุกข์
สมุทยั นิ โรธมรรค จะเห็นอย่างชัดเจนภายในใจ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่มวี นั ลืม พอไม่
กลัวตายแล้ว ตัง้ แต่วนั นัน้ มาจนถึงวันนี้ ก็ไม่กลัวตายอยู่เหมือนเดิม รู้จกั วิธีปล่อย
ร่างกายแล้ว รู้จกั วิธที าํ ให้ใจไม่ทกุ ข์กบั ความตายของร่างกายแล้ว
นี่คอื การเห็นอริยสัจ ๔ ทีจ่ ะไม่มวี นั ลืม จะอยู่ตดิ ไปกับใจไปตลอดทุกภพทุกชาติ ถ้ายัง
ไม่ส้นิ สุดเวียนว่ายตายเกิด เช่นพระโสดาบัน ท่านจะกลับมาเกิดอีกกี่ชาติ ท่านก็จะไม่
กลัวความแก่ความเจ็บความตาย ท่านปลงได้ พอเห็นคนตายปั๊บ จะพิจารณาร่างกาย
ของท่านทันที ว่าร่างกายของเราก็ตอ้ งเป็ นอย่างนี้เหมือนกัน ไปหยุดร่างกายไม่ได้ พอรู้
ว่าหยุดไม่ได้ ก็จะหยุดความอยากไม่ตาย พอไม่มคี วามอยากไม่ตาย ก็จะไม่ทกุ ข์ใจ ไม่
เครียดกับความตาย นี่คอื เรื่องของความจริงกับความจํา ตอนนี้ธรรมของพวกเรายังเป็ น
ความจําอยู่ เพราะยังไม่เจอความทุกข์จริงๆ ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากไม่ตาย ต้อง
เผชิญกับความตายจริงๆ ถึงจะรู้วา่ ทํานิโรธให้แจ้งได้หรือไม่ ปล่อยวางร่างกายได้หรือไม่
เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไม่ ถ้าเห็นได้ปล่อยได้ นิโรธก็จะเกิดขึ้นมา ใจก็จะเย็น มี
ความสุข แทนทีจ่ ะมีความทุกข์กบั ความตาย กลับมีความสุข
นี่คอื การสร้างกําลังให้แก่ใจ ด้วยการสร้างศรัทธา ทีเ่ กิดจากการเข้าหาพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า จะจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า หรือจากพระไตรปิ ฎก หรือจากคํา
สอนของพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ก็เป็ นคําสอนอันเดียวกัน สอนเรื่องอริยสัจ ๔ สอน
ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด สอนให้เอาชนะกิเลสตัณหา เหมือนกันหมด ถ้าได้
ยินได้ฟงั ธรรมทีเ่ ป็ นสวากขาโต ภควตาธัมโม ก็จะเกิดศรัทธา ถ้าฟังธรรมทีไ่ ม่ใช่สวากขา
โต ภควตาธัมโม คือธรรมประยุกต์ ผู ้พูดเอามาประยุกต์ตามความรู้สกึ นึกคิดของผูพ้ ูด
เอง ฟังแล้วก็จะไม่มนใจ
ั ่ แต่ถา้ ฟังจากผู ้ทีร่ ู้จริงเห็นจริง เช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอริย
สงฆ์สาวกทัง้ หลาย จะเกิดศรัทธาความเชื่อ เพราะแสดงด้วยเหตุดว้ ยผล ไม่มอี ะไรทีจ่ ะ
แย้งได้เลย ถ้าพูดจากจินตนาการ ฟังแล้วจะสับสน จะแย้งขึ้นมาได้วา่ ทําไมเป็ นอย่างนี้ๆ
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ทําไมไม่เป็ นอย่างนี้ การฟังธรรมทีเ่ กิดศรัทธา ต้องฟังจากผูท้ ป่ี ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ผูท้ ่ี
หลุดพ้นแล้ว จะได้ความจริง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ถาม จี้กงเป็ นการออกกําลัง ทีใ่ ห้รู้เนื้อรู้ตวั รู้จติ รู้ลมหายใจ จะถือเป็ นการเดินจงกรม
ได้หรือไม่
ตอบ เป็ นการเจริญสติ การทําอะไรด้วยสติเป็ นการเจริญสติ การเดินจงกรมก็เพือ่
เจริญสติ หรือเจริญปัญญา
การเดินจงกรมทําได้ ๒ ลักษณะคือ ๑. ถ้าเดินเพือ่ เจริญสติก็ให้จติ อยู่กบั อารมณ์ใด
อารมณ์หนึ่ง เช่นอยู่กบั พุทโธ หรืออยู่กบั การเดิน ๒. ถ้าเจริญปัญญาก็พจิ ารณาไตร
ลักษณ์ พิจารณาร่างกาย เกิดแก่เจ็บตาย ทัง้ ร่างกายของเราและของคนอืน่ พิจารณาว่า
เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นดินนํา้ ลมไฟ ส่วนสถานภาพเช่นเป็ นหญิงเป็ นชาย เป็ นเหมือนแผ่น
ป้ าย ทีต่ ดิ เอาไว้ทีต่ วั ร่างกาย เหมือนเวลาเป็ นนักเรียน มีการปักชื่อติดไว้ทีเ่ สื้อ เพือ่ จะได้
รู้วา่ ชื่ออะไร แต่ความจริงร่างกายไม่มชี ่อื สมมุตสิ ร้างชื่อให้กบั ร่างกาย พ่อแม่ลูกสามี
ภรรยา เป็ นชื่อ แต่ร่างกายทุกคนเหมือนกันหมด มีอาการ ๓๒ เหมือนกันหมด มีผม
ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก เยือ่ ในสมองศีรษะ ม้าม หัวใจ ตับ
พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเก่า นํา้ ดี นํา้ เสลด นํา้ เหลือง นํา้
เลือด นํา้ เหงือ่ นํา้ มันข้น นํา้ ตา นํา้ มันเหลว นํา้ ลาย นํา้ มูก นํา้ ไขข้อ นํา้ มูตร นี่คอื อาการ
๓๒ มีอยู่ทกุ ร่างกายเหมือนกันหมด แต่เรากลับมองไม่เห็นความจริงของร่างกาย
กลับไปเห็นชื่อทีต่ ดิ กับร่างกาย ว่าร่างกายนี้คอื พ่อ คือแม่ คือสามี คือภรรยา คือลูก คือ
กษัตริย ์ คือประธานาธิบดี คือนายกฯ ทีเ่ ป็ นเพียงสมมุติ เป็ นป้ ายทีต่ ดิ ไว้กับร่างกาย
ไม่ใช่ตวั ร่างกาย
ตัวร่างกายเป็ นเพียงอาการ ๓๒ เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เกิดแก่เจ็บตาย นี่คอื การมอง
ร่างกาย จะได้ไม่ต่นื เต้นตกใจ เวลาเป็ นอะไรขึ้นมา ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟ เกิดแก่
เจ็บตาย เป็ นอาการ ๓๒ ไม่ได้เป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นพีเ่ ป็ นน้อง ผูท้ ม่ี าเชิดร่างกายนี้ต่างหาก
ทีเ่ ป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นพีเ่ ป็ นน้อง ผูท้ เ่ี ชิดก็คือใจ ใจเป็ นผูเ้ ชิดร่างกาย ร่างกายเป็ นเหมือน
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หุ่น ใจเป็ นผูเ้ ชิด ผูส้ งให้
ั ่ ร่างกายทําอะไรต่างๆ สังให้
่ พูด สังให้
่ ทาํ นัน่ ทํานี่ ตัวร่างกายเอง
ถ้าไม่มผี ูเ้ ชิดก็จะอยู่เฉยๆ ทําอะไรเองไม่ได้ ร่างกายทีต่ ายไปแล้วไม่มผี ูเ้ ชิดแล้ว ไม่
สามารถดูแลตนเองได้ ต้องให้คนอืน่ จับใส่โลง เอาไปเผา ไปทําฌาปนกิจ เพราะไม่มผี ู ้
เชิดแล้ว ต้องอาศัยผูอ้ น่ื มาเชิดแทน ถ้าพิจารณาอย่างนี้ เรียกว่าเจริญปัญญา จะทําให้ละ
สักกายทิฐไิ ด้ ปล่อยวางร่างกายได้ ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้ นี่คอื การ
เดินจงกรม ทําได้ ๒ ลักษณะ ถ้าอยู่ในขัน้ ปัญญาก็พจิ ารณาไป ถ้าอยู่ในขัน้ สติ ก็
ควบคุมจิตให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ถ้าใช้พทุ โธก็บริกรรมพุทโธไป ถ้าใช้กายคตา
สติ ใช้ร่างกายเป็ นทีผ่ ูกใจ ก็ดูการเดินไป ดูทเ่ี ท้าไป ซ้ายขวา ซ้ายขวาไป ข้อสําคัญไม่ให้
คิดเรื่องต่างๆนานา ให้อยู่กบั ร่างกายอย่างเดียว ใจจะว่างเย็นสบาย เวลานัง่ สมาธิก็จะ
สงบอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับการออกกําลังกาย เวลาแกว่งแขนแกว่งเท้า ก็นบั ๑ ๒ ๓
๔ ๕ ฯลฯไปเรื่อยๆ ไม่คดิ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็เป็ นการเจริญสติ
การบริหารร่างกาย การออกกําลังกายเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น ถ้าอยากจะให้ร่างกายเป็ นปกติสุข
ถ้าไม่ออกกําลังกายก็จะพิกลพิการได้ แต่ควรอยู่ในขอบเขตของเหตุผล จะได้ไม่เป็ น
ตัณหา ถ้าดูแลเกินเหตุเกินผล อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลย อยากมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงตลอดเวลา มียาวิเศษขนาดไหนก็หามา มีอะไรดีก็เอามา อย่างนี้เป็ นตัณหา ถ้า
ดูแลไปตามมีตามเกิดเพือ่ ให้อยู่ไปตามวาระ ไม่ให้เป็ นอะไรไปก่อนเวลาอันควร ก็จะไม่
เป็ นตัณหา ข้อสําคัญต้องดูแลใจยิง่ กว่าดูแลร่างกาย ดูแลร่างกายเหมือนเป็ นเครื่องมือ
ถ้าไม่มรี ่างกายจะไม่สามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นได้ ยกเว้นถ้าเป็ นพระอนาคามีแล้ว
เพราะพระอนาคามีปล่อยวางร่างกายได้หมดแล้ว ไม่ตอ้ งใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ ปัญหา
ของท่านไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกายแล้ว แต่อยู่ทใ่ี จ ท่านสามารถปฏิบตั ธิ รรมต่อไปได้ หลังจากที่
ร่างกายตายไปแล้ว ถ้าเป็ นปุถชุ น เป็ นพระโสดาบัน เป็ นพระสกิทาคามี ก็ยงั ต้องใช้
ร่างกายเป็ นเครื่องมือในการปฏิบตั ธิ รรม ยังต้องพิจารณาร่างกาย ต้องพิจารณาอสุภะ
เพือ่ ละกามราคะ ทีต่ ดิ อยู่ทร่ี ่างกาย เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นร่างกายทีไ่ ม่สวยงามว่าสวยงาม
จึงเกิดกามารมณ์ ถ้าเห็นว่าไม่สวยงาม กามารมณ์ก็จะดับไป จะเห็นว่าไม่สวยงาม ก็ตอ้ ง
พิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆ
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ต้องมองส่วนทีไ่ ม่สวยงามของร่างกาย มองเข้าไปข้างใน มองใต้ผวิ หนัง มองตอนที่
ร่างกายตายไปแล้ว เช่นไปล้างป่ าช้า ก็จะเห็นร่างกายทีต่ ายไปแล้วว่าเป็ นอย่างไร เอามา
เปรียบเทียบกับร่างกายทีส่ วยงาม ว่าเป็ นอันเดียวกันหรือเปล่า มันก็เป็ นอันเดียวกัน แต่
เรามองไม่เห็นส่วนทีไ่ ม่สวยงาม ก็เลยเกิดกามารมณ์ พอเห็นส่วนทีไ่ ม่สวยงาม
กามารมณ์ก็จะดับไป ก็ตดิ เหมือนคนติดยาเสพติด เวลาเกิดกามารมณ์แล้วไม่ได้เสพ ก็
เกิดปฏิฆะความหงุดหงิดใจ แต่พอได้เสพแล้วความหงุดหงิดใจก็หายไป แต่ความอยาก
เสพกามจะไม่หายไป เวลาเกิดความอยากเสพกาม ถ้าไม่ได้เสพแล้วจะหงุดหงิดใจ ไม่วา่
จะเป็ นอะไรก็ตาม อยากสูบบุหรี่แล้วไม่ได้สูบก็หงุดหงิดใจ อยากดืม่ สุราแล้วไม่ได้ดม่ื ก็
หงุดหงิดใจ อยากดืม่ กาแฟแล้วไม่ได้ดม่ื ก็หงุดหงิดใจ อยากไปช้อปปิ้ งแล้วไม่ได้ไปก็
หงุดหงิดใจ ถ้าพิจารณาว่าเป็ นอสุภะ ก็จะไม่อยากเสพกาม เสพรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ก็ไม่ตอ้ งมีร่างกาย ถ้ายังต้องใช้ร่างกายก็ดูแลไป แต่ดูแลแบบธรรมดา
รับประทานวันละมื้อ ออกกําลังกายด้วยการเดินจงกรม เอาเวลามาทุ่มเทกับการสร้าง
กําลังใจ สร้างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปญั ญา
อย่างพระโสดาบันนี้ ท่านได้ศรัทธาเต็มทีแ่ ล้ว ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
แล้ว แสดงว่าเห็นพระอริยสัจ ๔ แล้ว ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ ้ันเห็นเราตถาคต เห็นอะไร ก็
เห็นพระอริยสัจ ๔ ทีอ่ ยู่ในใจด้วยการปฏิบตั ิ ไม่ได้เห็นด้วยความคิดจินตนาการ อย่างที่
พวกเราเห็นกันตอนนี้ เห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นธรรม เห็นธรรมก็ตอ้ งเห็นทุกข์ทป่ี วดร้าวอยู่
ภายในใจ เห็นเหตุของความทุกข์วา่ เกิดจากความอยาก พอพิจารณาสิง่ ทีอ่ ยากได้วา่ เป็ น
ไตรลักษณ์ ก็จะหยุดความอยาก ความทุกข์ก็จะหายไป เห็นอย่างนี้จะจําไปจนวันตาย
จะไม่มวี นั ลืม จะรู้วา่ นี่คอื คําสอนของพระพุทธเจ้า รู้วา่ จิตสงบคือจิตของพระพุทธเจ้า พอ
เห็นธรรมคือความสงบก็เห็นพระพุทธเจ้า ผูท้ จ่ี ะเห็นธรรม เห็นพระพุทธเจ้า ก็คอื ผู ้
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ก็คอื พระอริยสงฆ์สาวก ก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
มีจริงหรือไม่ การปฏิบตั เิ บื้องต้นก็อยู่ทก่ี ารฟังธรรม เพือ่ ให้เกิดศรัทธา พอเกิดศรัทธา
แล้ว ก็จะมีวริ ิยะความพากเพียร ทีจ่ ะเจริญสติ นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา พิจารณาไตร
ลักษณ์ พิจารณาอสุภะ เป็ นขัน้ เป็ นตอนไป อยู่ทต่ี วั เรานะ อัตตาหิ อัตตโนนาโถ ไม่มี
ใครปฏิบตั ใิ ห้เราได้
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ถาม คุณแม่ของเพือ่ นตอนนี้ป่วยอยู่ หมอแนะนําให้บริหารร่างกาย เพือ่ นก็พยายามจะ
ให้แม่ทาํ แต่แม่ไม่ยอมทํา เพือ่ นจะบังคับแม่ตลอด ก็เลยกลุมใจ
้ ฝากกราบเรียน
ถามว่า ควรจะทําตัวอย่างไร
ตอบ ควรทําตามใจแม่ อย่าทําตามใจเรา
ถาม แต่เพือ่ นอยากให้คุณแม่หาย
ตอบ อย่าไปอยาก ทําตามเหตุตามผล บอกให้แม่ทาํ แล้ว ถ้าไม่ทาํ ก็จบเป็ นเรื่องของแม่
ไม่ใช่เรื่องของเรา
ถาม จะเป็ นกรรมกับแม่ไหมคะ
ตอบ ถ้าบังคับแม่ มีเรื่องกับแม่ ก็เป็ นเวรเป็ นกรรมกัน ควรจะรับใช้แม่ตามใจแม่ บอก
แม่แล้ว ถ้าไม่ทาํ ก็เรื่องของแม่ ถ้าเคี่ยวเข็ญแม่จะเป็ นเวรเป็ นกรรม ถึงแม้จะ
อยากให้ท่านหาย แต่ความอยากเป็ นกิเลส เรามีหน้าทีเ่ ลี้ยงดูท่านรับใช้ท่าน ต้อง
เอาใจท่าน เอาตัวท่านเป็ นใหญ่ ไม่ใช่เอาความอยากของเราเป็ นใหญ่ ต้องเอา
ความสบายใจของท่านเป็ นใหญ่
ถาม แต่คุณแม่จะเคียดแค้นเขา
ตอบ เพราะต่างคนต่างจะเอาชนะกัน ก็เลยโกรธกันเกลียดกัน ถ้าต่างคนต่างถอย ต่าง
คนต่างอยู่ ไม่เคี่ยวเข็ญบังคับกัน ก็จะไม่มปี ญั หาต่อกัน แทนทีจ่ ะทําตัวเป็ นลูก
กลับทําตัวเป็ นแม่ จะสอนแม่บงั คับแม่ ให้ทําอย่างนัน้ ทําอย่างนี้ ไม่ใช่หน้าทีข่ อง
เรา หน้าทีข่ องเราเป็ นคนรับใช้ แม่เป็ นเจ้านาย แม่ตอ้ งการอะไร ถ้าไม่ผดิ ศีลผิด
ธรรม ไม่เป็ นอันตรายต่อร่างกาย ก็เอามาให้ท่าน ถ้าผิดศีลผิดธรรม เช่นเอาเบียร์
มาสักขวด ก็ไม่ตอ้ งเอามาให้ ทําให้ท่านมีความสุขถึงจะเป็ นบุญ ทําให้ทา่ นมี
ความทุกข์ ถึงแม้จะถูกใจเราก็เป็ นบาป
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