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กัณฑ์ท่ี ๔๗๔

เรื่องขันธ์ ๕

๙ มีนาคม ๒๕๕๗
วันนี้จะขอบรรยายอธิบายเรื่องขันธ์ ๕ ให้ท่านทัง้ หลายได้รูจ้ กั และรูจ้ กั วิธีทจ่ี ะปฏิบตั ติ ่อ
ขันธ์ ๕ ให้ถกู ต้อง เพราะตอนนี้พวกเราปฏิบตั ติ ่อขันธ์ ๕ ไม่ถกู ต้อง ทําให้ใจของพวกเรา
ต้องมีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ความทุกข์ความไม่สบายใจ เพราะเราไม่ได้รูจ้ กั ขันธ์ ๕ อย่าง
แท้จริง ขันธ์น้ กี ็คอื ธรรม ๕ ประการหรือ ๕ อาการด้วยกัน ที่ประกอบเป็ นชีวติ ของสัตว์
และมนุ ษย์ทง้ั หลาย แบ่งเป็ น ๒ ส่วน ส่วนร่างกายและส่วนจิตใจ ส่วนร่างกาย เรียกว่า
รูปขันธ์ ส่วนจิตใจ ก็เรียกว่า นามขันธ์ นามขันธ์น้ กี ็มอี ยู่ ๔ ขันธ์ดว้ ยกัน คือ เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ร่างกายหรือรูปขันธ์ ก็มอี ยู่ส่วนหนึ่ง ก็คือร่างกาย การปฏิบตั ิน้ ี
ก็เพื่อให้รูแ้ จ้งในขันธ์ ๕ ให้รูต้ ามความเป็ นจริงของขันธ์ ๕ ไม่ใช่รูต้ ามความรูส้ กึ นึก
คิดของจิตใจ เพราะตามความรูส้ กึ นึกคิดของจิตใจนี้ เป็ นความรูท้ อ่ี อกจากความหลง
คือ ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นตรงกันข้ามกับความเป็ นจริง จึงทําให้จติ ต้องเกิดความ
ทุกข์ เกิดความไม่สบายใจ ถ้าเราได้ศึกษาและเข้าใจความจริงของขันธ์ ๕ เราก็จะไม่ทกุ ข์
กับขันธ์ ๕ เมือ่ เราไม่ทกุ ข์เราก็จะมีแต่ความสุข ดังนัน้ ผูใ้ ดก็ตาม ถ้าได้ศึกษาขันธ์ ๕ จน
รูแ้ จ้งเห็นจริงตามความเป็ นจริงแล้ว ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ ทีเ่ กิดจากการหลงยึด
ติดอยู่กบั ขันธ์ ๕ นัน่ เอง
ขันธ์ ๕ ขันธ์แรก เราเรียกว่า รูปขันธ์ ก็คือ ร่างกาย ร่างกายนี้เราต้องศึกษาให้เห็นตาม
ความเป็ นจริงของร่างกายว่า ร่างกายนี้มอี ะไรบ้าง ร่างกายนี้ ท่านก็ให้พจิ ารณาให้เห็น
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย คือให้เห็นทัง้ ๓๒ อาการด้วยกัน ตอนนี้เราส่วนใหญ่จะมองไม่
เห็นครบ ๓๒ อาการ เราจะเห็นเพียง ๕ อาการ ก็คอื เราจะเห็นแต่ ผม ขน เล็บ ฟัน
และหนัง ส่วนอีก ๒๗ อาการนี้ เรามองไม่เห็นหรือไม่มองกัน จึงทําให้เราไม่เห็น ความ
จริงทีแ่ ท้จริงของร่างกาย เรากลับเห็นว่าร่างกายสวยงาม เพราะว่าเราไม่ได้เห็นส่วนทีไ่ ม่
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สวยงามของร่างกาย เมือ่ เราเห็นว่าร่างกายสวยงาม ก็เกิดความอยากได้ร่างกายนัน้ มา
เป็ นสมบัติ แต่พอเราได้มาแล้ว เราก็มาเสียใจในภายหลัง เพราะว่ามันไม่ได้สวยงาม
อย่างทีเ่ ราคิดไว้ ถ้าเราเห็นว่ามันไม่สวยงาม เราก็จะได้ไม่ตอ้ งไปอยากได้ ร่างกายของคน
อื่นมาเป็ นคู่ครองของเรา เราก็จะอยู่คนเดียวได้ อยู่คนเดียวได้ก็จะสบายใจกว่าอยู่กบั อีก
คนหนึ่ง เพราะอยู่กบั อีกคนหนึ่งก็ตอ้ งมีปญั หา ต้องมีการคอยดูแลกัน คอยรักษาแล้วก็
ต้องมีอะไรต่างๆ ทีอ่ ยู่คนเดียวไม่มี ก็คอื ความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นจากบุคคลทีเ่ ราอยู่ดว้ ย แล้ว
ก็จะทําให้เราอยู่คนเดียวได้ โดยทีไ่ ม่มคี วามรูส้ กึ ว้าเหว่เศร้าสร้อยหงอยเหงา ถ้าเราเห็น
ความจริงของร่างกายทีไ่ ม่สวยงาม
ดังนัน้ เราจึงต้องศึกษาอาการ ๓๒ ของร่างกาย จนให้มนั ฝังอยูใ่ นใจของเรา เวลาเรา
เห็นร่างกาย เราจะเห็นครบทัง้ ๓๒ อาการ หรืออย่างน้อยก็อาการทีไ่ ม่สวยงาม เพื่อที่จะ
ได้ยบั ยัง้ ความอยาก ยับยัง้ กามารมณ์ทจ่ี ะทําให้ จิตใจของเรามีความหงุดหงิดรําคาญใจ
มีความเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่ แล้วก็จะต้องบังคับให้เรา ต้องไปหาคู่ครองมาอยู่
ด้วย แล้วก็มาทุกข์กบั คู่ครองต่อไป ถ้าเราเห็นอาการทีไ่ ม่สวยงามของร่างกาย เราก็จะได้
ไม่ตอ้ งไปมีความอยากในกามารมณ์ เราก็จะไม่รูส้ กึ มีความหงุดหงิดรําคาญใจ จะไม่มี
ความรูส้ กึ เศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่ เวลาทีเ่ ราอยู่คนเดียว นี่คอื การศึกษารูปขันธ์ ใน
มุมของความไม่สวยงาม เราอย่าเห็นแต่ส่วนทีส่ วยงาม เราต้องมองให้เห็นส่วนทีไ่ ม่
สวยงามด้วย เพือ่ จะได้ไม่หลงไปกับกามารมณ์นนั ่ เอง นี่ คือข้อที่ ๑ เราต้องศึกษาดู
อาการ ๓๒ คือผม ขน เล็บ ฟัน หนัง จากหนังแล้วเราก็เข้าไปใต้ผวิ หนัง จะเห็นเนื้อ เห็น
เอ็น เห็นกระดูก เห็นเยื่อในกระดูก เห็นม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย
อาหารใหม่ อาหารเก่า เยื่อในสมองศีรษะ แล้วก็จะเห็นส่วนทีเ่ ป็ นส่วนนํา้ เช่น นํา้ เลือด
นํา้ เหลือง นํา้ เหงือ่ นํา้ มันข้น นํา้ ตา นํา้ มันเหลว นํา้ ลาย นํา้ มูก นํา้ ไขข้อ นํา้ มันข้น นํา้
มูตร นี่คอื ส่วนทีไ่ ม่มใี ครปรารถนาอยากจะเห็นกัน แต่ก็มอี ยู่ภายในร่างกายทีส่ วยน่าดู
ทางภายนอก แต่ถา้ มองเข้าไปใต้ผวิ หนังแล้ว ก็จะเห็นว่าไม่น่าดูเลยไม่น่ารักไม่สวยงาม
เลย นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราต้องศึกษาเกี่ยวกับรูปขันธ์ คือร่างกาย เพือ่ ทีจ่ ะได้คลายความหลง
ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นร่างกายทีไ่ ม่สวยงามว่าสวยงาม นี่คอื ข้อที่ ๑ เกี่ยวกับ
การศึกษารูปขันธ์ คือร่างกาย
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ข้อที่ ๒ ทีเ่ ราต้องศึกษาเกี่ยวกับรูปขันธ์ ก็คือ ต้องดูว่าอาการทัง้ ๓๒ นี้ ไม่มีตวั มีตน
เป็ นการประกอบขึ้นมาจากดินนํ้ าลมไฟ ดินนํา้ ลมไฟก็มาทางอาหาร ทางนํา้ ดืม่ ทาง
อากาศทีห่ ายใจเข้าไป เมือ่ มารวมกันก็จะทําให้อาการ ๓๒ นี้เจริญเติบโตขึ้นมา เวลาอยู่
ในท้องก็เริ่มต้นจากธาตุ คือนํา้ ทีม่ อี ยู่ในร่างกายของพ่อกับในร่างกายของแม่ เมือ่ นํา้ หรือ
ธาตุทงั้ ๔ มารวมกัน ก็จะก่อตัวขึ้นเป็ นอาการ ๓๒ และพอได้รบั ธาตุ ๔ คืออาหารผ่าน
ทางสายเลือดของมารดา ร่างกายทีก่ ่อตัวขึ้นมาก็จะเจริญเติบโต อาการ ๓๒ ก็จะเริ่ม
ปรากฎขึ้นมา จนพอร่างกายเจริญสมบูรณ์เต็มที่ ไม่สามารถอยู่ในครรภ์ได้ ก็คลอด
ออกมา พอคลอดออกมาแล้ว ก็มารับธาตุคอื อาหารต่อ ดืม่ นม ดืม่ นํา้ หายใจ เอาอาหาร
เข้าไป อาหารก็คอื ธาตุดนิ นี้เอง พอได้รบั ธาตุอย่างต่อเนื่อง อาการ ๓๒ ก็จะเจริญงอก
งามเจริญเติบโตขึ้นมา จนเป็ นหนุ่มเป็ นสาว เป็ นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ข้นึ มา เมือ่ เจริญจนถึงขีด
เต็มทีแ่ ล้ว ก็จะหยุด แล้วจะเริ่มนับถอยหลัง ก็จะเริ่มเสือ่ มลงไป ร่ างกายก็จะเริ่มแก่ชรา
ไปทีละเล็กทีละน้อย โรคภัยไข้เจ็บก็จะเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกาย แล้วต่อไปก็จะ
หยุดหายใจ พอร่างกายหยุดหายใจแล้ว ธาตุทร่ี วมกันอยู่ในร่างกายทัง้ ๔ ก็จะแยกทาง
กันไป ถ้าปล่อยร่างกายทิ้งไว้ในป่ าช้า ร่างกายมันก็จะเน่าเปื่ อย แห้งกรอบไป ธาตุนาํ้ ก็จะ
ไหลออกมา ธาตุลมก็จะระเหยออกมา ทีส่ ่งกลิน่ ไม่ดี กลิน่ เหม็นนี้ก็ธาตุลม ธาตุนาํ้ ก็นาํ้
เลือด นํา้ เหลืองอะไรต่างๆ ทีไ่ หลออกมา ธาตุไฟก็ละลายออกมา ทําให้ร่างกายทีเ่ คย
อบอุ่น กลายเป็ นร่างกายทีเ่ ย็นเฉียบไป ทิ้งไปเรื่อยๆ ต่อไปร่างกายก็จะแห้งกรอบ ผุ
เปื่ อยกลายเป็ นดินไป ในสมัยนี้เราก็เร่งวิธีสลายธาตุทงั้ ๔ ด้วยการนําเข้าเตาเผา เข้าเมรุ
เผาด้วยไฟ เผาเสร็จตอนเช้าก็มาเก็บเศษขี้เถ้าเศษกระดูก ก็เป็ นธาตุดนิ ธาตุนาํ้ ก็ถกู ไฟ
เผาระเหยไปหมด ธาตุลมก็ออกไปหมด ธาตุนาํ้ ก็หมด เหลือแต่ธาตุดนิ
นี่คอื การพิจารณาให้รูค้ วามจริงของรูปขันธ์ คือร่างกายนี้วา่ เป็ นเพียงอาการ ๓๒ ทีท่ าํ
มาจากดินนํา้ ลมไฟ ไม่มีตวั ไม่มีตนอยูใ่ นร่างกายนี้ ไม่มพี อ่ ไม่มแี ม่ ไม่มพี ไ่ี ม่มนี อ้ ง ไม่มี
สามีไม่มภี รรยา ไม่มบี ตุ รไม่มธี ิดา อยู่ในร่างกายนี้ ผูท้ ่อี ยูใ่ นร่างกายนี้ ไม่ได้ตายไปกับ
ร่างกาย คือผูท้ ม่ี าครอบครองร่างกายนี้ ผูท้ ม่ี าใช้ร่างกายให้ทาํ อะไรต่างๆนี้ ไม่ได้ตายไป
กับร่างกาย ผูท้ ่ใี ช้รา่ งกายนี้ ก็เรียกว่าใจ ทีใ่ ช้นามขันธ์ คือ เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ เป็ นเครื่องมือในการสัง่ ให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ
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ดังนัน้ การพิจารณารูปขันธ์ ก็คอื ต้องพิจารณาให้เห็นว่า เป็ นอาการ ๓๒ ไม่สวยงาม เป็ น
อาการทีท่ าํ มาจากดินนํา้ ลมไฟ ไม่มสี ตั ว์ ไม่มบี คุ คล ไม่มตี วั ตนอยู่ในอาการ ๓๒ เป็ น
เพียงดินนํา้ ลมไฟ แล้วก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่ถาวร เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดมาแล้วต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตายไป นี่คอื เรื่องของการศึกษาความจริงของรูปขันธ์ เพือ่ จะได้ทาํ ลาย
ความหลงทีท่ าํ ให้เห็นผิดเป็ นชอบ ความหลงคืออะไร ก็คอื เห็นว่าร่างกายนี้สวยงาม เห็น
ว่าร่างกายนี้เป็ นตัวเราของเรา เห็นว่าร่างกายนี้จะอยู่ไปนานๆ จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย จะไม่
ตาย จะไม่แก่ นี่คอื ความหลงทีอ่ ยู่ในหัวใจของผูท้ ไ่ี ม่เคยศึกษาความจริงของร่างกาย ถ้า
ได้ศึกษาแล้ว ก็จะไม่หลงกับความหลงของร่างกาย ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับร่างกาย จะไม่มี
ตัณหาความอยากได้ร่างกาย จะไม่มคี วามอยากจะได้ร่างกายของคนนัน้ คนนี้ มาเป็ น
คู่ครอง มาให้ความสุข เพราะจะเห็นว่าไม่สวยงาม ไม่ได้เห็นว่าสวยงาม จะเห็นว่าเป็ น
ความทุกข์เพราะว่า เป็ นร่างกายทีจ่ ะต้องแก่เจ็บตาย จะต้องมีวนั พลัดพรากจากกัน เวลา
ไม่พลัดพรากจากกัน เวลาอยู่ดว้ ยกัน เวลาไม่สบายก็ตอ้ งมาเป็ นทุกข์มาห่วงใยกัน
ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ ก็ไม่ตอ้ งมีร่างกายของคนอื่นมาแบก ถ้าเห็นความจริงก็จะไม่
อยากจะอยู่กบั คนนัน้ คนนี้ อยากจะอยู่คนเดียว สบายใจกว่า คนทีย่ งั อยากจะอยู่กบั คน
นัน้ คนนี้อยู่ ก็เพราะยังมีความหลงคิดว่ามีเขาแล้วจะทําให้เรามีความสุข แต่คนทีเ่ ห็น
ความจริงแล้ว จะไม่หลงจะรูว้ ่ามีเขาแล้วจะมีความทุกข์ นี่คอื การศึกษาเพือ่ ให้เราได้
ปล่อยวางร่างกายของคนอื่นและของเรา ร่างกายของคนอื่นเราก็รูว้ า่ ไม่สวยงาม เราก็จะ
ไม่อยากได้ ร่างกายของเรา เราก็รูว้ า่ จะต้องแก่เจ็บตาย ไม่ใช่ตวั เราเป็ นเพียงอาการ ๓๒
ทํามาจากดินนํา้ ลมไฟ เราก็จะไม่ยดึ ติดกับร่างกายทีเ่ ราเรียกว่าเป็ นของเรานี้ เราก็จะ
ปล่อยให้มนั แก่มนั เจ็บมันตายตามสภาพของมันไป เราจะไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ ความเจ็บ
ความตาย
นี่คอื เรื่องของรูปขันธ์ท่เี ราต้องศึกษา เพื่อที่เราจะได้ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ติดรูปขันธ์ คือ
ร่างกายทัง้ ของเราและทัง้ ของผูอ้ ่นื ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของพ่อของแม่ ของสามีของ
ภรรยา ของบุตรของธิดา หรือของใครก็ตาม เราจะรูว้ า่ เป็ นเพียงดินนํ้ าลมไฟ เป็ นเพียง
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อาการ ๓๒ ไม่เที่ยง เกิดแก่เจ็บตาย เป็ นอนัตตา เป็ นทุกข์ ถ้าเราไปยึดไปติด ไปอยาก
ให้เขาอยู่กบั เราไปนานๆ อยากจะให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย นี่คอื การศึกษาเกี่ยวกับรูป
ขันธ์ เพือ่ เราจะได้ไม่หลงยึดติด พอเราไม่ยดึ ติดแล้วเราจะไม่ทกุ ข์กบั ร่างกาย นี่คอื ส่วน
แรก
ส่วนทีส่ องทีเ่ ราศึกษาคือ เวทนา เวทนานี้ก็มีอยู่ ๓ ชนิ ดด้วยกัน คือ มีสขุ เวทนา มี
ทุกขเวทนา และไม่สขุ ไม่ทกุ ขเวทนา ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง หรือการสัมผัสรับรูข้ อง
ทางร่างกาย ร่างกายเวลาหิวก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา เวลาได้รบั ประทานอาหารอิ่มก็เกิดสุข
เวทนาขึ้นมา เวลาทีไ่ ม่หวิ ไม่อ่มิ ก็เกิดไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนาขึ้นมา เวลาทีส่ มั ผัสกับอากาศ
ร้อนก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา เวลาทีไ่ ด้สมั ผัสกับอากาศเย็นก็เกิดสุขเวทนา เวลาร้อนแล้ว
อาบนํา้ หรือเวลาเข้าห้องปรับอากาศ ก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมา เวลาทีไ่ ม่ได้พบอากาศร้อน
ไม่ได้พบอากาศเย็นก็จะเกิดไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนา นี่คือเวทนาที่ผ่านทางร่างกาย ที่มีการ
เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัย ที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เสมอไป บางครัง้
บางคราวบางเวลาเราก็ควบคุมได้เปลีย่ นได้
เช่นอากาศร้อน
ถ้าเรามีเงินซื้อ
เครื่องปรับอากาศมา เราก็จะสามารถปรับอากาศให้มนั เย็น ปรับทุกขเวทนาให้เป็ นสุข
เวทนาได้ แต่ถา้ ไฟดับเราก็จะปรับไม่ได้ มีเงินก็ไม่สามารถทีจ่ ะทําให้ไฟติดได้ อันนี้ก็ตอ้ ง
ศึกษาให้รูว้ า่ มันเป็ นสิง่ ทีเ่ ราอาจจะปรับได้อาจจะปรับไม่ได้ ถ้าปรับได้ก็มคี วามสุขใจ ถ้า
ปรับไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะเกิดความทุกข์ใจ ก็ตอ้ งทําใจ คืออย่า
ไปปรับเวทนา หัดอยูก่ บั เวทนาทัง้ ๓ ชนิ ด ทุกขเวทนาก็อยู่กบั มันไป สุขเวทนาก็อยู่กบั
มันไป ไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็อยู่กบั มันไป อย่าไปยึดอย่าไปติด แต่ส่วนใหญ่น้ เี ราจะยึดติดกับ
สุขเวทนากัน เวลาได้สุขเวทนาก็อยากจะให้มนั สุขไปเรื่อยๆ ไม่อยากจะให้มนั หมดไป
เช่นอากาศเย็นทีผ่ ่านมา เรามีความเย็นสบายกัน เราก็อยากจะให้มนั เย็นอย่างนี้ไปตลอด
แต่ตอนนี้มนั ไม่มแี ล้ว มันเริ่มกลับมาร้อนแล้ว ถ้าเรายังอยากจะให้มนั เย็นอยู่ เราก็จะ
เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา แต่ถา้ เราพิจารณาให้เห็นว่า มันเป็ นอนัตตา เราไปสัง่ เวทนา
ให้เป็ นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ เราก็ปรับใจเรา ตอนนี้ไม่เย็นแล้ว ตอนนี้เริ่ม
ร้อนแล้ว ก็หดั อยู่กบั ความร้อนไป ทําใจ อย่าไปต่อต้านความร้อน เพราะเราไปเปลีย่ นเขา
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ไม่ได้ เราไปแก้เขาไม่ได้ ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเวทนา ปล่อยวางเวทนาได้ เราก็จะไม่มคี วาม
ทุกข์ใจ
นี่คอื วิธีปฏิบตั ิต่อเวทนา เพือ่ ทีจ่ ะทําให้เราไม่ตอ้ งมีความทุกข์กบั เวทนา ก็คือ เราต้อง
เข้าใจว่า เวทนาเขามีเหตุมีปจั จัยที่ทาํ ให้เขาปรากฎขึ้นมา ไม่วา่ จะเป็ นสุขเวทนาก็ดี
ทุกขเวทนาก็ดี หรือไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนาก็ดี เขามีเหตุมปี จั จัยทําให้เขาปรากฎขึ้นมา แล้ว
บางทีเราก็ไม่สามารถทีจ่ ะไปเปลีย่ นหรือไปสัง่ ให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ได้ ถ้าเราไม่
อยากจะทุกข์เราก็ตอ้ งทําใจ ปล่อยวาง อย่าไปอยาก อันนี้ก็คอื การศึกษาเกี่ยวกับเวทนา
ทัง้ ๓ ถ้าเราปฏิบตั กิ บั เวทนาได้ถกู ต้อง ก็คอื ปล่อยวางได้ เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั เวทนาทัง้ ๓
เหมือนกับเราไม่ทกุ ข์กบั ร่างกาย ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของร่างกาย ว่าเขาเป็ นอะไร
อย่างไร เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั ร่างกาย ถ้าเราเข้าใจเวทนาทัง้ ๓ เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั เวทนาทัง้
๓ เช่น เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็รูว้ า่ เราทําอะไรไม่ได้ สัง่ ให้ความเจ็บหายไป
ทันทีทนั ใดไม่ได้ แต่เราไม่ตอ้ งทุกข์กบั ความเจ็บของร่างกายได้ ถ้าเรามีปญั ญา มีความรู ้
ทีถ่ กู ต้อง มีสมั มาทิฐิ รูว้ า่ ทุกขเวทนาของร่างกายทีเ่ กิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ เป็ นสิง่ ที่
เราห้ามเขาไม่ได้ เปลีย่ นเขาไม่ได้ แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กบั เขาได้ โดย
ควบคุมความอยาก ไม่ให้ไปอยาก ควบคุมใจให้น่ิ งให้สงบ ให้เป็ นอุเบกขา นี่คอื เรื่อง
ของการพิจารณาเรื่องของเวทนา
ส่วนสัญญาคือความจํา ความจํานี้ก็คอื เรามีความจําที่ไม่ถกู เราจําผิด เช่นเราจําว่า
ร่างกายนี้สวยงาม จําว่าร่างกายนี้เป็ นตัวเราของเรา จําว่าร่างกายนี้จะอยู่ไปนานๆ อันนี้
เราก็ตอ้ งมาเปลี่ยนสัญญาใหม่ การเปลี่ยนสัญญาใหม่กค็ ือ การศึกษาความจริงของ
ร่างกายนี่ เอง ถ้าเราศึกษาบ่อยๆ พิจารณาอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ของร่างกายบ่อยๆ
ต่อไปเราก็จะเปลี่ยนความจําใหม่ แทนที่จะจําว่าร่างกายนี้ เป็ นตัวเรา เราก็จะจําว่ามัน
ไม่ใช่เป็ นตัวเรา มันเป็ นเพียงอาการ ๓๒ มันเป็ นเพียงดินนํ้ าลมไฟ มันไม่เที่ยง มัน
เกิดแก่เจ็บตาย อันนี้คอื สัญญาความจํา ตอนนี้ความจําของเราจําผิด มีความเห็นผิด
นัน่ เอง สัญญาก็คอื ความจําหรือความเห็นผิด เราก็ตอ้ งมาแก้ความเห็นผิด ด้วย
การศึกษาความจริง เมือ่ เราศึกษาความจริงอยูเ่ รื่อยๆ ต่อไปความเห็นผิดนี้ก็จะหายไป ก็
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จะมีความเห็นทีถ่ กู ต้องปรากฎขึ้นมา มีความจําทีถ่ กู ต้อง พอเรามีความจําทีถ่ กู ต้องแล้ว
เราจะไม่ไปคิดไปในทางที่ผดิ ถ้าเราคิดว่าเป็ นของเรา เราก็จะเกิดความอยาก สังขาร
ความคิดปรุงเเต่งก็จะคิดไป อยากจะปกป้ องรักษาร่างกายของเรา ถ้าเป็ นของเรา เราก็
อยากจะรักษามันดูเเลมัน ให้มนั ดี ไม่ให้มนั แก่ไม่ให้มนั เจ็บไม่ให้มนั ตาย เเต่พอรักษา
ไม่ได้ มันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถา้ เรามีสญั ญาความถูกต้องว่า มันไม่ใช่ตวั เราของ
เรา สังขารก็จะไม่คดิ ไปในทางทีจ่ ะไปคอยดูแลรักษามัน ถ้าดูแลก็ดูแลแบบพอทีจ่ ะดูแล
ได้ ถ้าดูแลไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน ไม่ไปวุน่ วายไปกับมัน
นี่ คือ การเปลี่ยนสัญญากับสังขารใหม่ สัญญาคือความจํา สังขารคือความคิดปรุงเเต่ง
มันจะไปด้วยกัน ๒ ตัวนี้ ถ้ามีความคิดผิด ถ้ามีความเห็นผิดมันก็จะคิดผิด ถ้ามี
ความเห็นถูกมันก็จะคิดถูก ถ้ามันเห็นว่าเป็ นของเรา มันก็จะคิดไปในทางปกป้ องรักษา
ดูแล ถ้ามันคิดว่ามันไม่ใช่เป็ นของเรา มันก็จะคิดว่าไม่ตอ้ งไปปกป้ องดูแลรักษา พอไม่
ต้องปกป้ องดูแลรักษา มันก็สบายไม่ทกุ ข์ เพราะสิง่ ทีเ่ ราจะไปปกป้ องดูแลรักษา เราก็
ปกป้ องดูแลรักษาไม่ได้อยู่ดี คือร่างกายของเรา จะไปรักษามันยังไงไม่ให้มนั แก่ ไม่ให้
มันเจ็บ ไม่ให้มนั ตาย มันก็ทาํ ไม่ได้อยู่ดี ในทีส่ ุดมันก็ตอ้ งแก่เจ็บตายไป ถ้าเรามี
ความเห็นที่ถกู ต้อง ความคิดของเราก็จะมีความถูกต้องตามมา เราก็จะไม่ไปวุ่นวายไป
กับมันมากจนเกินไป ดูแลรักษามันได้ก็รกั ษามันไป ดูแลรักษามันไม่ได้ก็ยอมรับ หยุด
ต่อต้าน หยุดต่อสู ้ ไม่ยอมไม่สูล้ ะ ยอมแพ้ ยอมแพ้ความเเก่ ยอมแพ้ความเจ็บ ยอมแพ้
ความตาย พอยอมแล้วเราก็จะหยุด หยุดต่อสู ้ ไม่ไปรักษามันแล้ว ไม่ไปทําศัลยกรรม
ตกแต่ง ไม่ไปย้อมผม ไม่ไปทําอะไรต่างๆ เพือ่ จะรักษาความหนุ่มความสาวเอาไว้ เพราะ
รูว้ า่ ทํายังไงก็ทาํ ไม่ได้อยู่ดี ใจก็จะได้ไม่วุน่ วาย ใจก็จะได้สงบ นี่คอื การศึกษาเกี่ยวกับ
สัญญาสังขาร สัญญาความจําตอนนี้จาํ ผิด ต้องมาเปลีย่ นความจําให้มนั จําถูก จําว่าไม่ใช่
เป็ นของเรา จําว่าร่างกายไม่สวยงาม จําว่าร่างกายนี้ไม่เทีย่ งเกิดแก่เจ็บตาย แล้วสังขารก็
จะคิดไปในทางปล่อยวาง จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ทีจ่ ะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย จะไม่
อยากได้สง่ิ ทีไ่ ม่สวยงาม ก็จะไม่คดิ ไปในทางตัณหานัน่ เอง สังขารเรานี้ ส่วนใหญ่จะคิด
ไปในทางตัณหา เพราะเรามีความเห็นผิด มีความจําผิด คิดว่าสิง่ นัน้ ดีสง่ิ นี้ดี สิง่ นัน้ จะ
ให้ความสุขกับเรา สิง่ นัน้ สิง่ นี้จะอยู่กบั เราเป็ นของเราไปตลอด แต่ถา้ เรามีสญั ญาใหม่
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สัญญาทีถ่ กู ต้อง เราจะเห็นว่ามันไม่สุขอย่างเดียว มันมีทกุ ข์ดว้ ย แล้วมันก็ไม่ถาวร มัน
เป็ นของชัว่ คราว แล้วเราก็ไปสัง่ มันไม่ได้เสมอไป ไปปกป้ องรักษามันไม่ได้ตลอดเวลา
อันนี้พอเห็นความจริงแล้ว สังขารความคิดปรุงเเต่งทีอ่ ยากจะได้ ก็ระงับไป จะไม่อยาก
ได้อะไร พอไม่มคี วามอยาก ก็จะไม่มคี วามทุกข์ นี่คอื เรื่องของรูป เวทนา สัญญา สังขาร
ส่วนวิญญาณคือ ผูท้ ่ที าํ หน้าที่รบั รู ้ ความจริงที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เอง เช่น รูป
ทีส่ มั ผัสกับตา ก็เป็ นรูป สัญญาก็รูเ้ ฉยๆ สักแต่วา่ รูว้ า่ เป็ นรูป ได้ยนิ เสียงก็สกั แต่วา่ เป็ น
เสียง ถ้าสัญญาสังขารมีความเห็นที่ถกู ต้อง มันก็จะไม่ไปปรุงเเต่ง แต่ถา้ มันไม่มี
ความเห็นทีถ่ กู ต้อง มันมีความหลง มันก็จะไปปรุงเเต่ง อยากให้มนั เป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ทนั ที พอได้ยนิ เสียงทีช่ อบก็อยากจะให้มนั อยู่ไปนานๆ พอได้ยนิ เสียงทีไ่ ม่ชอบก็
อยากจะให้มนั หายไปเร็วๆ แทนทีจ่ ะรูเ้ ฉยๆ มันไม่ยอมรูเ้ ฉยๆ เเต่ถา้ สัญญาสังขารนี้ มี
ความเห็นที่ถกู ต้อง มีความคิดที่ถกู ต้อง มันก็จะปล่อยวาง มันก็จะรูเ้ ฉยๆ ได้ยนิ เสียงก็
สักแต่วา่ ได้ยนิ เห็นรูปก็สกั แต่ว่าเห็น นี่ คือหน้าที่ของวิญญาณ แต่มกั จะถูกสัญญา
สังขารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สัญญาสังขารที่หลง พอเห็นรูปก็อยากจะได้ หรืออยากไม่ได้
เพราะไปคิดว่าดีหรือไม่ดีข้ ึนมา ไม่มองว่ามันเป็ นเพียงดินนํ้ าลมไฟนัน่ เอง มาจากดิน
นํ้ าลมไฟ เห็นกระดาษทีม่ หี มายเลขก็อยากจะได้ข้นึ มา ทัง้ ๆทีม่ นั ก็เป็ นเพียงกระดาษ เอา
ไปกินก็กนิ ไม่ได้ แต่เเย่งกันฆ่ากันแทบเป็ นแทบตาย ก็เพราะไอ้กระดาษทีม่ หี มายเลขปั ๊ม
อยู่เท่านัน้ เอง เพราะมองไม่เห็นว่ามันเป็ นเพียงกระดาษ มันเป็ นเพียงธาตุ คิดว่ามันเป็ น
ความสุข ได้มามากๆแล้วจะมีความสุขมาก นี่ก็คือความหลง ถ้าไม่ได้ศึกษาความจริง
เกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ ก็จะไปหลงคิดว่าเป็ นของมีค่า เห็นก้อนหินก็ไปหลงว่าเป็ นของมีค่า ตัง้
ราคากันเป็ นร้อยล้านพันล้านขึ้นมา ก้อนหินแท้ๆดีๆนี่เอง เพียงแต่วา่ มันหายากหน่อย ก็
เลยกลายเป็ นของมีค่าขึ้นมา เพชรนี่คอื อะไร เพชรก็คอื ก้อนหิน เพียงแต่วา่ มันหายาก ก็
เลยเป็ นของมีราคาขึ้นมา ส่วนก้อนหินทีม่ นั หาง่ายมันเลยไม่มรี าคา อย่างก้อนหินบนเขา
นี้เต็มไปหมด มันก็หนิ เหมือนกัน แต่ทาํ ไมมันไม่มใี ครอยากได้ ก็เพราะว่ามันไม่มใี คร
อยากได้ มันถึงไม่มรี าคา พอไม่มรี าคาก็ไม่มใี ครอยากได้ พอมันมีราคามันก็แย่งกัน พอ
อยากได้มนั แย่งกัน มันก็เลยกลายเป็ นของมีราคาเท่านัน้ เอง แต่คนทีเ่ ห็นความจริงแล้ว
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ก็ไม่อยากได้ เฉยๆ ได้มาแล้วเอามาทําอะไร ก็เอามาทําอะไรไม่ได้ มันก็เป็ นก้อนหินดีๆ
นี่เอง
นี่คอื เรื่องของการศึกษา เพือ่ ให้เกิดสัมมาทิฐิ คือความเห็นทีถ่ ูกต้องเรียกว่าปัญญา ถ้าเรา
มีความเห็นทีถ่ กู ต้องแล้ว เราก็จะได้ปฏิบตั กิ บั สิง่ ต่างๆได้อย่างถูกต้อง ก็คอื เราจะปล่อย
วาง เราจะไม่อยากได้ พอเราปล่อยวางและไม่อยากได้ เราก็จะไม่ทกุ ข์ ความทุกข์เกิด
จากความอยากของเรา ไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ ว่ามีหรือไม่มี สิ่งต่างๆจะมี
หรือไม่มี ถ้าใจเราไม่ไปอยากกับเขาแล้ว เราไม่มคี วามทุกข์กบั เขา แต่ถา้ เราไปอยากกับ
เขาแล้ว เวลาเขามีเราก็ทกุ ข์ได้ ถ้าเขาเป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ พอเราไปเจอสิง่ ทีไ่ ม่ชอบเราก็
ทุกข์ ถ้าหายไป ถ้าเป็ นสิง่ ทีเ่ ราชอบเราก็เป็ นทุกข์อกี เหมือนกัน เพราะเราอยากให้เขาอยู่
สิง่ ทีเ่ ราชอบเราก็อยากจะให้เขาอยู่ สิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบเราก็อยากจะให้เขาหายไป พอเขาไม่
หาย เขายังอยู่เราก็ทกุ ข์ สิง่ ทีเ่ ราชอบ อยากให้เขาอยู่ พอเขาไม่อยู่ เราก็ทกุ ข์อกี แต่ถา้ เรา
ไม่มอี ยากแล้ว เขาจะอยู่หรือเขาจะไม่อยู่ เราก็จะไม่ทกุ ข์
การศึกษาเพื่อให้เรายุติความหลง เพื่อจะได้ไม่มีความชอบ หรือไม่ชอบ ความชอบ
หรือไม่ชอบนี้เกิดจากความหลง พอเรารูว้ ่า เขาเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เขาไม่มปี ระโยชน์
อะไรกับจิตใจของเรา เขาไม่ได้ทาํ ให้จติ ใจของเรา ดับความทุกข์ภายในใจของเราได้
ความสุขทีเ่ ราได้รบั ก็เป็ นความสุขปลอม ความสุขทีเ่ ราคิดขึ้นมาเอง เวลาทีเ่ ราได้เขามา
เราก็ดอี กดีใจ เเต่เวลาทีเ่ ราเสียเขาไปเราก็จะเสียอกเสียใจ แต่ถา้ เราไม่อยากได้เขาแล้ว
เวลาเขามาเราก็เฉยๆ เวลาเขาไปเราก็เฉยๆ นี่คอื เรื่องของการพิจารณาสิง่ ต่างๆ เช่น ขันธ์
๕ เราต้องพิจารณาว่าเขาไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ คือรูปกับเวทนานี้ ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ มีการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนสัญญา เราก็ตอ้ งเปลี่ยนสัญญาใหม่ จากการที่เห็นว่าเที่ยงให้เห็นว่า
ไม่เที่ยง จากการที่เห็นว่าสุขให้เห็นว่าเป็ นทุกข์ จากการที่เห็นว่าเป็ นของเรา ให้เห็นว่า
ไม่ใช่เป็ นของเรา พอเราเห็นตามความจริงแล้ว สังขารความคิดปรุงเเต่งก็จะไม่คดิ ไป
ในทางความอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ หรือไม่อยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ สังขารก็จะเฉยๆ จะอยูก่ บั สิ่ง
ต่างๆได้ เวลาร่างกายเจ็บก็อยู่กบั ความเจ็บของร่างกายได้ เวลาร่างกายแก่ก็อยู่กบั ความ
แก่ของร่างกายได้ เวลาร่างกายตายก็อยู่กบั ความตายของร่างกายได้
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แต่การที่จะทําใจได้น้ ี ก็ตอ้ งมีสมาธิ มีอเุ บกขา ถ้าพิจารณาโดยไม่มอี เุ บกขา พิจารณาไป
แล้วก็ทาํ ใจไม่ได้อยู่ดี หยุดความอยากไม่ได้อยู่ดี เพราะใจไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะทําตาม
ความเห็นทีไ่ ด้ศึกษานัน่ เอง เพราะว่ายังมีสง่ิ ทีม่ นั ต่อต้านความจริงอยู่ภายในใจ ก็คอื
ความอยาก ความหลงนัน่ เอง ดังนัน้ การทีพ่ จิ ารณาโดยทีไ่ ม่มสี มาธิ ก็จะไม่ได้ผลอะไร
อยากจะได้ผล เราก็ตอ้ งกลับมาทําสมาธิก่อน ทําจิตใจให้สงบ ให้เป็ นกลางให้เป็ น
อุเบกขาก่อน พอจิตเป็ นกลางเป็ นอุเบกขาแล้ว เวลาออกจากสมาธิมา เราก็จะได้เอาความ
เป็ นกลางความเป็ นอุเบกขานี้ มาใช้ในการพิจารณาสิง่ ต่างๆ แล้วเราก็จะปล่อยวางสิง่
ต่างๆได้ ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็ นทุกข์ เราก็จะได้ไม่ไปอยากได้ แต่ตอนนี้ถา้ เราไม่มี
สมาธิ ต่อให้รูว้ า่ เป็ นทุกข์ก็หยุดมันไม่ได้ เช่นคนที่ตดิ ยาเสพติด รูอ้ ยู่วา่ เสพแล้วมันเป็ น
ทุกข์ แต่ก็หยุดเสพไม่ได้ คนทีต่ ดิ สุราอยู่วา่ ดืม่ ไปแล้วมันเป็ นโทษ ก็หยุดดื่มไม่ได้ คนที่
สูบบุหรี่ตดิ บุหรี่ ถ้าไม่มสี มาธิไม่มอี เุ บกขา พิจารณาว่ามันเป็ นโทษมันก็หยุดไม่ได้อยู่ดี
ดังนั้นต้องมีสมาธิถงึ จะสามารถที่จะปฏิบตั ิตามปัญญาได้ ปฏิบตั ิตามความเห็นที่ถกู ต้อง
ได้ ดังนัน้ เราข้ามขัน้ สมาธิไปไม่ได้ ไม่ว่าใครก็ตามทีค่ ดิ ว่าจะเข้าสู่ขนั้ ปัญญาได้ ถ้าเข้าได้
ถ้ามันทําได้มนั ก็ตอ้ งหยุดได้ มันก็ตอ้ งหยุดความอยากได้ถงึ จะเรียกว่าเป็ นปัญญาจริง
แต่ถา้ พิจารณาด้วยปัญญาแล้ว แต่ก็ยงั หยุดความอยากไม่ได้ ก็ถอื ว่ายังไม่เป็ นปัญญา
ยังไม่บรรลุผล ผลทีเ่ ราต้องการก็คอื การหยุดความอยาก หยุดความทุกข์ทเ่ี กิดจากความ
อยากนี้ ดังนัน้ ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเราหยุดความอยากไม่ได้ อยากไม่แก่อยาก
ไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่ได้ เราก็ตอ้ งมาทําสมาธิก่อน ทําสมาธิให้ใจสงบเป็ นอุเบกขาให้ได้
ก่อน ทําจิตให้รวมเป็ นอัปปนาฯให้ได้ สักแต่วา่ รู ้ พอออกจากสมาธิแล้ว เราก็จะมีกาํ ลังที่
จะหยุดความอยากได้
การที่เราจะทําจิตให้รวมเป็ นสมาธิได้ เราก็ตอ้ งมีสติ เป็ นตัวดึงใจให้เข้าสูค่ วามสงบ
นัน่ เอง ถ้าเราไม่มสี ติดงึ ใจ ใจมันก็จะถูกตัณหาความอยากผลักดันให้ออกไปหาสิง่ ต่างๆ
อยู่เรื่อยๆ ให้คดิ ถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ แล้วก็อยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ แล้วก็จะไปทําตามความ
อยาก ใจก็จะไหลไปตามกระแสของความอยาก จะไม่มวี นั ทีจ่ ะเข้าสู่ความสงบความเป็ น
อุเบกขาได้ ถ้าไม่มสี ติคอยยุตคิ วามคิดปรุงแต่งทีจ่ ะคิดไปในทางความอยาก เราจึงต้อง
ใช้ความคิดปรุงแต่งต้านความคิดปรุงแต่ง เช่นคิดพุทโธๆไป ความคิดพุทโธๆไปนี้ ก็จะ
12

ต้านความคิดทีจ่ ะไปหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ หาสิง่ นัน้ สิง่ นี้ได้ ถ้าเราพุท
โธๆไป หรือว่าถ้าเรามีกาํ ลังมากพอทีไ่ ม่ตอ้ งใช้พทุ โธ ผูกมันไว้กบั ร่างกายก็ได้ ให้มนั อยู่
กับร่างกายตลอดเวลาไม่ให้มนั ไปคิดเรื่องอืน่ ให้คิดอยูก่ บั เรื่องของร่างกาย ร่างกาย
กําลังทําอะไรก็ให้รูอ้ ยู่กบั การกระทําของร่างกายก็ได้ หรือถ้าร่างกายไม่ได้ทาํ อะไรก็จะดู
อาการ ๓๒ ของร่างกายไปก็ได้ จะดูความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไปก็ได้ ให้
มันอยูใ่ นปัจจุบนั หรือให้มนั รูเ้ ฉยๆได้กย็ ่งิ ดี รูว้ ่าตอนนี้ กําลังทําอะไร กําลังอาบนํา้
กําลังล้างหน้า กําลังแปรงฟัน ก็ให้อยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ ไม่ให้ลอยไปทีอ่ น่ื อย่างนี้ ก็
เท่ากับเป็ นการดึงใจ ให้เข้าสูป่ ากประตูของความสงบนัน่ เอง พอเรานัง่ เฉยๆนัง่ หลับตา
พุทโธสัก ๒ – ๓ ทีเท่านัน้ มันก็เข้าไปข้างในแล้ว เพราะว่ามันอยู่ปากประตูแล้ว พอเรา
เปิ ดประตูเราก็ดนั มันเข้าไปได้เลย แต่ถา้ เราไม่มสี ติดงึ มันให้อยู่กบั ร่างกาย ให้มนั อยู่ใน
ปัจจุบนั มันชอบไปอดีตไปอนาคต ไปทีเ่ รื่องนัน้ ทีเ่ รื่องนี้ เวลานัง่ สมาธิ เราก็จะไม่มวี นั ที่
จะดึงมันเข้าไปสู่ความสงบได้ เพราะมันอยู่ห่างไกลจากประตูมาก จนเกินกําลังของเราที่
จะดึงมันเข้าไปได้ ฉะนัน้ เราต้องพยายามดึงมันมาไว้ทป่ี ากประตูก่อน ก่อนเวลาทีเ่ ราจะ
นัง่ สมาธิ พอมันอยู่ปากประตูแล้วเวลาเรานัง่ สมาธิ เราพุทโธ ๒ - ๓ ทีมนั ก็เข้าไปได้เลย
นี่ คือเรื่องของการเจริญสติ การจะมีสมาธิได้น้ ี จะต้องมีสตินําทาง ต้องมีสติดึงใจให้
เข้าข้างใน ถ้าไม่มีสติดึงใจ ตัณหาความอยากมันจะดันออกไปข้างนอกตลอดเวลา
ดังนัน้ เราจึงต้องควบคุบความคิดของเรา เพราะความคิดของเราเป็ นเครื่องมือของตัณหา
ความอยากนัน่ เอง ถ้าเราปล่อยให้มนั คิดปั ๊บมันจะคิดไปทางความอยากทันที คิดถึงเรื่อง
นัน้ คิดถึงเรื่องนี้แล้ว เดีย๋ วก็อยากจะทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้ตามมา พอเกิดความอยากแล้วก็เกิด
ความหงุดหงิดรําคาญใจ ถ้าไม่ได้ทาํ ตามความอยากก็ย่งิ ทุกข์ทรมานกันไปใหญ่ ในทีส่ ุด
ก็ทนไม่ได้ ก็ตอ้ งไปทําตามความอยาก พอทําตามความอยากแล้ว มันก็ทาํ ให้เกิดกําลัง
มากขึ้น เกิดความอยากมากขึ้นไปอีก แล้วมันก็จะทําให้การทําใจให้สงบนี้ ยากขึ้นไปอีก
ดังนั้นเราต้องเจริญสติให้มากเพื่อควบคุมความคิด ที่จะคิดไปในทางความอยาก เพื่อ
จะได้ลดกําลังของความอยากลงไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนกําลัง การ
จะเข้าสมาธิกจ็ ะเข้าได้อย่างง่ายดาย พอเรามีสมาธิแล้วเราก็มาศึกษามาพิจารณาความ
จริง ของขันธ์ ๕ ของสภาวธรรมต่างๆ ของสิ่งต่างๆ ที่เรามีความผูกพันมีความ
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เกี่ยวข้อง มีความรักมีความชอบ เราก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่า มันไม่ใช่สง่ิ ทีน่ ่ารักน่าชอบ
เพราะมันเป็ นเหมือนงูพษิ ดีๆนี่เอง ถ้าเราไปรักไปชอบงูพษิ เดีย๋ วเราก็ถกู งูพษิ กัดตายได้
ฉันใด ถ้าเราไปรักสิ่งที่เป็ นอนิ จจังทุกขังอนัตตา เราก็จะต้องถูกมันกัดตาย ถูกมันสร้าง
ความทุกข์ให้กบั เรา พอเราเห็นว่ามันเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้ไม่อยากได้ เราก็
จะอยู่คนเดียวได้ ไม่ตอ้ งมีอะไร พอเราไม่มอี ะไรเราก็จะไม่มอี ะไรมาให้ความทุกข์กบั เรา
เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอด นี่คอื เรื่องของการปฏิบตั ิ เรื่องของการศึกษา
ความจริง ของสิง่ ต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับเรา นอกจากขันธ์ ๕ แล้วมันก็มขี องภายนอกขันธ์
๕ เช่นรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้อยู่ภายนอก ลาภยศสรรเสริญนี้ก็อยู่ภายนอก ของ
พวกนี้เราก็ตอ้ งตัดให้ได้เหมือนกัน เราก็ตอ้ งไม่ไปยึดไปติด ร่างกายของคนอื่นก็
เหมือนกัน อย่าว่าแต่ร่างกายของเรา ร่างกายของคนอื่นเราก็ตอ้ งไม่ไปยึดไปติดไปอยาก
ได้ เพราะเขาก็เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน ต้องพยายามพิจารณาเพือ่ จะได้แก้
ความหลง แก้ความเห็นผิด จนเราไม่หลงไม่ลมื ไม่เห็นผิดอีกต่อไป จนเราไม่มคี วาม
อยากทีอ่ ยากจะได้อะไรอีกต่อไป การพิจารณาถึงจะหมดความจําเป็ น
ถ้ายังมีความหลงยังมีความอยากอยู่ ก็ยงั ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆ แล้วถ้าพิจารณาแล้ว
ยังตัดไม่ได้ ก็ตอ้ งกลับมาทําสมาธิเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ สลับกันไป ทํากันไป พิจารณาแล้ว
ตัดไม่ขาดก็กลับมาทําสมาธิต่อ ทําสมาธิเสร็จแล้วก็ออกมาพิจารณาใหม่ ถ้าพิจารณาใหม่
ยังไม่ขาดก็กลับไปทําสมาธิใหม่ ทําไปอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมา จนกว่ามันจะขาด
เหมือนกับเวลาตัดไม้ตดั ด้วยมีด ตัดไปแล้วมันไม่ขาดก็พกั ไปกินข้าวไปพักนอนหลับ
เอามีดไปลับ พอตื่นขึ้นมาก็กลับมาฟันไม้มนั ใหม่ ฟันมันยังไม่ขาดมีดมันทือ่ ก็กลับไปลับ
มีดใหม่ ร่างกายมันเหนื่อยก็กลับไปพักผ่อน มันหิวก็ให้อาหารมันใหม่ จิตก็เหมือนกับ
ร่างกายทํางาน เวลาพิจารณาแล้วมันตัดไม่ขาดก็ตอ้ งกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ พักใน
สมาธิ ออกจากสมาธิมาก็มาพิจารณาใหม่ ยังตัดไม่ขาดก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ กลับไป
กลับมาอย่างนี้ ไม่ชา้ ก็เร็ว มันก็จะต้องขาดจนได้ เพราะนี่มนั เป็ นวิธีเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะทํา
ให้เราตัดความอยากต่างๆ ที่เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เราเกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาได้นนั ่ เอง ไม่มี
ทางอื่น
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ทางของพระพุทธเจ้านี้เป็ นทางเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะนําพาสัตว์โลกไปสู่ความสิ้นสุด ของ
ความทุกข์ทงั้ หลายได้ ไม่วา่ จะอยู่ในยุคใดสมัยใด พระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตาม ก็จะสอน
เหมือนกันหมดทุกๆพระองค์ คือสอนให้เจริญปัญญา สอนให้เจริญสติ สอนให้เจริญ
สมาธิ สอนให้รกั ษาศีล สอนให้ทาํ ทาน เพราะนี่ คือขัน้ บันไดขัน้ ตอนของการปฏิบตั ิ ที่
จะนํ าพาไปสูก่ ารสิ้นสุดของความทุกข์ ที่เกิดจากความอยากทัง้ หลาย ไม่มีทางอืน่ มีทาง
นี้ ทางเดียว และไม่มีผูอ้ น่ื ทําให้เราได้ เราต้องเป็ นผูก้ ระทําเพียงผูเ้ ดียว เราต้องเป็ นผู ้
ศึกษา เมื่อเราศึกษาแล้ว เราก็จะได้รูจ้ กั วิธีท่จี ะนํ าเอาไปปฏิบตั ิ พอเรานํ าเอาไปปฏิบตั ิ
เราก็จะได้รบั ผล ช้าบ้างเร็วบ้างก็ข้ ึนอยูก่ บั ความพยายาม ความขยันหมัน่ เพียร อยูท่ ่ี
ความฉลาด อยูท่ ่คี วามสามารถที่จะนํ าคําสอนมาปฏิบตั ิกบั ตนได้มากได้นอ้ ย อันนี้มี
ความแตกต่างกัน จึงมีการบรรลุชา้ บ้างเร็วบ้างต่างกันไป อยู่กบั สิง่ ทีม่ อี ยู่ในใจของแต่ละ
บุคคล คือมีแรงต้านมากน้อยต่างกัน จิตใจบางคนก็มแี รงต้านมาก คือมีกิเลสหนา ก็มี
แรงต่อต้านธรรมของพระพุทธเจ้ามาก จิตใจทีม่ กี เิ ลสบาง ก็จะมีแรงต้านธรรมของ
พระพุทธเจ้าน้อย คนทีม่ กี เิ ลสบางก็จะสําเร็จง่ายกว่าคนทีม่ กี เิ ลสหนา
ฉะนัน้ การปฏิบตั ขิ องแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน ผลจากการปฏิบตั จิ งึ ไม่เหมือนกัน บาง
คนก็บรรลุได้เร็ว บางคนก็บรรลุได้ชา้ บางคนก็บรรลุได้งา่ ย บางคนก็บรรลุได้ยาก
เพราะมีอนิ ทรีย ์ มีกเิ ลสมากน้อยต่างกันนัน่ เอง แต่ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร จะมีมากมีนอ้ ย
ถ้ามีความเพียร มีศรัทธาความเชื่อ ปฏิบตั อิ ย่างไม่ถอยไม่หยุดไม่หย่อน ก็ตอ้ งสําเร็จ
ด้วยกันทุกคน ช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง ต่างกันตรงนัน้ ช้าหรือเร็ว ยากหรือง่าย ดังนัน้ เรา
ไม่ตอ้ งไปกังวลเกี่ยวกับคนอื่น เห็นเขาปฏิบตั งิ า่ ยปฏิบตั เิ ร็ว เราปฏิบตั ยิ ากปฏิบตั ชิ า้ ก็
ขอให้คดิ ว่าเรามันมีกเิ ลสหนาปัญญาทึบ มีบญ
ุ น้อยสร้างบุญมาน้อย สร้างแต่กเิ ลสมาแต่
ภพก่อนๆ สะสมแต่กเิ ลสตัณหาไม่เคยสะสมบุญบารมี ไม่เคยสะสมปัญญาเลย พอมาทํา
ชาติน้ มี นั ก็เลยยากและช้า เพราะกิเลสก็หนาปัญญาก็ทบึ ส่วนบางคนนี่เขากิเลสบาง
ปัญญาแหลมคม เขาปฏิบตั ปิ บุ ปั ๊บไม่ก่วี นั ไม่ก่เี ดือนเขาก็บรรลุได้ แต่น่เี ป็ นเรื่องของ
คุณสมบัตขิ องแต่ละบุคคล ทีไ่ ม่มใี ครทีจ่ ะไปเปลีย่ นแปลงได้ เพราะมันเป็ นเรื่องของผล
ทีเ่ กิดจากเหตุทท่ี าํ มาในอดีตนัน่ เอง ในอดีตพวกเราแต่ละคน ได้สร้างบุญบารมีสร้างบาป
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สร้างกรรมมาไม่เท่ากัน บางคนสร้างบุญบารมีมาก สร้างบาปสร้างกรรมน้อย มันก็ปฏิบตั ิ
ได้งา่ ยและได้เร็ว บางคนสร้างบุญบารมีนอ้ ย สร้างบาปสร้างกรรมมาก มันก็ชา้ มันก็ยาก
แต่ไม่วา่ จะช้าหรือจะยาก ก็บรรลุได้เหมือนกัน แล้วพอบรรลุได้มนั ก็มผี ลเท่ากัน
เหมือนกับนักศึกษาทีจ่ บปริญญา จะจบปี น้ หี รือจะจบอีก ๕ ปี ขา้ งหน้า มันก็ได้ปริญญา
เท่ากันเหมือนกัน การบรรลุก็เช่นเดียวกัน เมือ่ บรรลุแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้
เหมือนกัน เท่ากัน ไม่มคี วามแตกต่างจากกัน พระอรหันต์ทกุ รูปนี้มคี วามบริสุทธิ์ทาง
จิตใจเท่ากันหมด ไม่วา่ จะเป็ นยุคพระพุทธกาล หรือยุคในปัจจุบนั นี้ ก็จะมีจติ ทีส่ ะอาด
บริสุทธิ์เหมือนกัน มี นิ พพานัง ปรมัง สุขงั เหมือนกัน แต่ความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะมานํา
ธรรมะของตน ทีไ่ ด้ศึกษาทีไ่ ด้เห็นมานี้ เอามาเผยแผ่สงั ่ สอนให้แก่ผูอ้ ่นื นี้ ก็มคี วาม
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั ความสามารถทีจ่ ะชี้แจงแถลงไข นําเอารายละเอียดต่างๆ ออกมา
ชี้แจงให้แก่ผูอ้ ่นื ให้ได้เห็น บางท่านก็มคี วามสามารถมาก ก็ทาํ ให้มผี ูท้ ส่ี นใจศึกษาได้รบั
ประโยชน์มาก บางท่านก็มคี วามสามารถน้อย ก็ไม่สามารถทีจ่ ะอบรมสัง่ สอนให้ผูอ้ ่นื
ได้รบั ประโยชน์ แต่เรื่องเหล่านี้ก็ไม่เป็ นปัญหา สําหรับผูท้ ไ่ี ด้บรรลุแล้ว เพราะท่านไม่ได้
สอนด้วยความอยากอยู่ดี ท่านสอนไปตามกําลังตามความรูต้ ามความสามารถของท่าน
เช่นสมัยปัจจุบนั นี้ หลวงปู่มนกั
ั ่ บหลวงปู่เสาร์น้ ที ่านก็เป็ นพระเกจิ แต่องค์หนึ่งท่านก็มี
ความรูค้ วามสามารถทีส่ งั ่ สอน จึงทําให้หลวงปู่มนมี
ั ่ ลูกศิษย์ลูกหามาก หลวงปู่เสาร์น้ ที ่าน
ไม่สามารถสัง่ สอนผูอ้ ่นื ท่านก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาน้อย แต่ความบริสุทธิ์ของใจของท่านมี
เท่ากัน
ดังนัน้ เราไม่วดั กัน ตรงทีค่ วามสามารถในการเผยแผ่สงั ่ สอนผูอ้ ่นื หรือในการมีบารมี ใน
เรื่องของการได้รบั ลาภสักการะต่างๆ อันนี้เป็ นส่วนประกอบส่วนย่อย ส่วนประกอบส่วน
สําคัญทีเ่ ท่ากันหมด ก็คอื ความบริสุทธิ์ของใจ พระอรหันต์ทกุ รูปนี้ มีความบริสุทธิ์
เท่ากันหมด แต่มคี วามรูค้ วามสามารถพิเศษต่างกันไป บางท่านก็มอี ทิ ธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ์
เหาะเหินเดินอากาศได้ บางท่านก็มคี วามรูค้ วามสามารถในการเผยแผ่สงั ่ สอนธรรมะได้
อย่างพระพุทธเจ้านี้ทรงยกย่องพระสารีบตุ ร ว่าเป็ นอัครสาวกมือขวา เพราะว่าพระสารี
บุตรนี้ เป็ นผูท้ แ่ี สดงธรรมได้ฉลาด มีความสามารถมากในการแสดงธรรมให้แก่ผูอ้ ่นื
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รองจากพระพุทธเจ้าเท่านัน้
พระพุทธเจ้ายกให้เป็ นมือขวาเลย
เพราะท่านเห็น
ความสําคัญของการเผยแผ่ธรรมะ มากกว่าความมีความสามารถทางอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์
เช่นพระโมคคัลลาน์
พระโมคคัลลาน์น้ กี ็เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในเรื่องอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย ์ มากกว่าสาวกทุกองค์รองจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว พระพุทธเจ้าจึงตัง้
ให้เป็ นอัครสาวกมือซ้าย นี่คอื ความสามารถพิเศษทีต่ ดิ มากับใจของแต่ละบุคคล แต่สง่ิ ที่
มีเท่ากันหมด ก็คอื ความบริสุทธิ์ ความปราศจากความโลภความโกรธความหลงของใจ
ความปราศจากความอยากต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในใจ อันนี้มเี ท่ากันหมดเหมือนกันหมดทุกๆ
องค์ แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน ไม่มใี ครบริสุทธิ์มากกว่ากัน บริสุทธิ์เหมือนกันหมด
เหมือนกับเอาเสื้อผ้าใส่ไปในถังซักผ้าแล้วก็ซกั มัน พอมันซักเสร็จมันก็สะอาดเท่ากันหมด
ไม่วา่ จะเป็ นตัวใหญ่ตวั เล็กตัวน้อย
ถ้าอยู่ในถังอันเดียวกันซักพร้อมกันมันก็สะอาด
เท่ากัน ฉันใด เรื่องของความบริสุทธิ์ใจนี้ก็เท่ากัน แต่เรื่องของบารมีน้ ไี ม่เท่ากัน บารมีท่ี
ได้ ในการเผยแผ่สงั ่ สอนก็ดี ในการมีอทิ ธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ก็ดี ในการมีลาภสักการะก็ดี
อย่างในสมัยปัจจุบนั นี้ ก็ตอ้ งยกให้หลวงตาในเรื่องลาภสักการะ มีศรัทธาญาติโยมร่วม
ถวายเงินถวายทองคําเป็ นจํานวนมาก ไม่มคี รูบาอาจารย์รูปไหนทีไ่ ด้ลาภสักการะเท่ากับ
หลวงตา อันนี้ก็เป็ นเรื่องของบารมีทท่ี ่านได้สร้างสมไว้ในอดีต เป็ นส่วนประกอบส่วนหนึ่ง
ทีท่ าํ ให้ท่านได้ทาํ ใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์
ดังนัน้ เราต้องแยกประเด็นให้ถกู อย่าไปกังวลกับเรื่องความยากความง่าย ความช้า
ความเร็ว ความมีลูกศิษย์ลูกหามากหรือมีนอ้ ย มีอทิ ธิฤทธิ์ปาฏิหารย์หรือไม่มี มีลาภ
สักการะหรือไม่มี อันนี้อย่าไปกังวล ขอให้เรากังวลอยูว่ ่า เรามีศีลสมาธิปญั ญาหรือเปล่า
มีทานมีศีลมีสมาธิมีปญั ญามีสติหรือเปล่า อันนี้ เป็ นตัวสําคัญ ในการที่จะทําให้เราบรรลุ
ธรรมขัน้ ต่างๆได้ ให้เราทุ่มไปที่ตรงนี้ ทําทานให้มาก รักษาศีลให้มาก เจริญสติให้มาก
นัง่ สมาธิให้มาก เจริญปัญญาให้มาก แล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นมาเอง ช้าหรือเร็วมันก็
ขึ้นอยูก่ บั เรื่องของบุญของกรรมที่เราทํามาในอดีต
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ถาม ถ้ามีคนพูดว่าเรามีนิสยั เฉื่อยในการทํางาน และไม่มคี วามสามารถคิดได้ ว่าควร
ทํางานนี้อย่างไร ต้องรอคําสัง่ ให้ทาํ เพียงอย่างเดียว เช่นต้องทําหนึ่งแล้วไปสอง
สามสีเ่ ป็ นต้น มีแนวคิดหรือแนวปฏิบตั ทิ จ่ี ะเปลีย่ นนิสยั นี้ ได้อย่างไร
ตอบ ถ้าเราเฉื่อย เราก็ตอ้ งกระตุน้ มันไม่ให้มนั เฉื่อย ถ้ามันไม่ชอบคิดก็ตอ้ งสอนให้มนั
หัดคิด บังคับมันไป หรือไปอยู่กบั คนทีเ่ ขาจะสอนให้เราคิด ถ้าเราไม่สามารถทีจ่ ะ
สอนเราได้ เราก็ตอ้ งไปอยู่กบั ครูบาอาจารย์ ทีร่ ูจ้ กั สอนให้คนคิด ถ้าเราไม่มคี รูบา
อาจารย์แล้วเราเองก็คดิ ไม่ได้ ก็คงจะต้องเป็ นอย่างนี้ไปก่อน ความจริงเราก็เป็ น
อาจารย์ของเราได้ ความจริงเราคิดเพียงแต่วา่ เรามันชอบคิดไปในทางของคนโง่
ไม่ใช่คิดไปในทางของคนฉลาด ชอบคิดไปตามความหลงโลภโมโทสัน
ถ้าเราอยากจะคิดเป็ น เราก็ตอ้ งใช้วธิ ีศึกษา ฟังเทศน์ฟงั ธรรมไปเรื่อยๆ การฟังเทศน์ฟงั
ธรรม การอ่านหนังสือธรรมะนี้ ก็เป็ นการสอนให้เราคิดนัน่ เอง เพราะเวลาเราฟังเราก็ตอ้ ง
คิดตาม เราถึงจะเข้าใจ เวลาเราอ่านหนังสือเราก็ตอ้ งใช้ความคิด แปลความหมายของ
ตัวหนังสือทีเ่ ราอ่าน มันก็จะทําให้เราคิด ถ้าเราอ่านบ่อยๆเราก็จะคิดไปเรื่อยๆ แต่ตอ้ ง
เป็ นหนังสือทีม่ คี ุณมีประโยชน์ โดยเฉพาะหนังสือธรรมะ ถ้าเราอ่านหนังสืออย่างอื่น มัน
ก็อาจจะพาให้เราคิดไปในทางความหลงได้ อ่านหนังสือทางโลกนี้ มันจะพาให้เราคิดไป
ในทางความหลง ทําให้เราอยากได้ อยากมี อยากเป็ นขึ้นมา แต่ถา้ เราคิดไปในทางธรรม
อ่านหนังสือธรรมะ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม มันจะทําให้เราคิดไปในทางความไม่อยากได้ ไม่
อยากมี ไม่อยากเป็ น เรามีความอยากน้อยลงไป ความทุกข์ก็จะมีนอ้ ยลงไป ดังนัน้ ไม่ใช่
ว่าการมีความคิดนี้จะดีเสมอไป คิดเป็ นจะดีเสมอไป คนทีค่ ดิ เป็ นนายกฯ คิดเป็ นมหา
เศรษฐี ก็สามารถทีจ่ ะพาให้ไปสู่นรกได้เหมือนกัน เพราะคิดไปตามความอยาก แล้วก็
ไม่ได้คดิ ถึงเรื่องบาปเรื่องกรรม ไม่กลัวบาปกลัวกรรมไม่กลัวนรก เพราะคิดว่าสามารถ
ทําได้ อยากจะได้อะไรก็สามารถหามาได้ เพียงแต่วธิ ีการทีห่ ามานี้ มันไม่เป็ นวิธีการที่
สุจริตเท่านัน้ เอง มันเป็ นวิธีทโ่ี กง ทีเ่ ป็ นบาปเป็ นกรรม ทีเ่ รียกเป็ นอทินนา เป็ นการแย่ง
ทรัพย์ของผูอ้ ่นื มา เป็ นปาณาติบาต เป็ นการไปฆ่าผูอ้ ่นื เพือ่ ให้ได้สง่ิ ทีต่ นเองอยากได้มา
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พระพุทธเจ้าก็มคี วามคิด ทีจ่ ะคิดไปในทางโลกก็ได้ ไปในทางธรรมก็ได้ ตอนที่
พระพุทธเจ้าประสูติ ๗ วัน พระราชบิดาก็ให้โหรมาพยากรณ์ ทํานายชะตาของ
พระพุทธเจ้าว่าโตขึ้นจะได้เป็ นอะไร โหรส่วนใหญ่ก็จะทํานายว่ามีอยู่ ๒ ทางด้วยกัน ถ้า
ไปทางโลกก็จะได้เป็ นพระมหาจักรพรรดิ ถ้าไปทางธรรมก็จะได้เป็ นพระพุทธเจ้า แต่มี
โหรอยู่เพียงคนเดียวทีท่ าํ นายว่า มีทางเดียวเท่านัน้ คือจะต้องเป็ นพระพุทธเจ้าเพียง
อย่างเดียว แล้วก็เป็ นไปตามทีโ่ หรคนนี้ได้ทาํ นายไว้ แต่ทเ่ี ขาทํานายว่าเป็ น ๒ ทางเพราะ
อะไร เพราะว่ามีความคิดทีจ่ ะสามารถคิดไปในทางโลกก็ได้ คิดไปในทางธรรมก็ได้ ถ้า
อยากจะเป็ นพระมหาจักรพรรดิ ก็จะมีความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะทําศึกสงคราม ต่อสูก้ บั
ข้าศึกศัตรูเอาชัยชนะมาได้ แต่ถา้ คิดไปในทางต่อสูก้ บั ข้าศึกศัตรูทม่ี อี ยู่ภายในใจ คือ
กิเลสตัณหา ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ อยู่ทว่ี า่ จะใช้ความคิดนี้ไปต่อสูก้ บั
ข้าศึกศัตรู ข้างนอกหรือข้างใน ถ้าเอาความรูค้ วามสามารถความฉลาด ไปต่อสูก้ บั ข้าศึก
ศัตรูขา้ งนอก ก็จะได้เป็ นใหญ่เป็ นโต ได้เป็ นนายกฯ ได้เป็ นกษัตริย ์ ได้เป็ นมหา
จักรพรรดิ ได้เป็ นประธานาธิบดี แต่ถา้ เอาความรูม้ าต่อสู่กบั ข้าศึกศัตรูภายใน เอา
ความคิดมาต่อสูก้ บั ข้าศึกศัตรูคอื กิเลสตัณหา ความโลภความโกรธความหลง ก็จะได้ชยั
ชนะ ก็จะปราบกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ ก็จะมีจติ ใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ เป็ นพระ
นิพพานขึ้นมา เป็ นพระพุทธเจ้าเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มา
ความคิดของพวกเรานี้สามารถไปได้ ๒ ทาง ถ้าเราคิดเป็ น ใช้ความคิดเป็ น เราสามารถ
เอาความคิดนี้ไปหาเงินหาทอง คนทีค่ ดิ เป็ นนี้เขามองตรงนู น้ ตรงนี้ เขาจับแพะชนแกะได้
ทําอะไรปุบปั ๊บก็รวยขึ้นมาได้รอ้ ยล้านพันล้านขึ้นมาได้ เพราะเขาคิดเป็ น คนทีค่ ดิ ไม่เป็ น
ก็ตอ้ งไปเก็บขยะ ไปเป็ นภารโรง เพราะคิดไม่เป็ น เพราะไม่มกี ารศึกษานัน่ เอง การศึกษา
นี้ทาํ ให้เกิดความคิดขึ้นมา เราถึงต้องส่งลูกไปโรงเรียนกัน เพราะว่าเราไม่มคี วามสามารถ
ทีจ่ ะสอนให้ลูกของเรา ให้คดิ คิดให้เป็ น เราเลยส่งไปโรงเรียน แต่โรงเรียนนี้ มันสอนให้
เราคิดไปในทางโลกกัน ให้เราไปต่อสูก้ บั ข้าศึกศัตรูทอ่ี ยู่ขา้ งนอก อุปสรรคต่างๆทีข่ วาง
กัน้ การทีเ่ ราจะได้ราํ ่ รวย การเราจะได้เป็ นใหญ่เป็ นโต ออกไปศึกษาทางนัน้ กัน เราก็เลย
เป็ นใหญ่เป็ นโตกันได้ราํ ่ ได้รวย มีทรัพย์มสี มบัตอิ ะไรกันไป แต่จติ ใจของเราก็ยงั ร้อนเป็ น
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ไฟอยู่ เพราะว่าเราไม่ได้ไปศึกษา วิธีทจ่ี ะใช้ความคิดมาทําลายข้าศึกศัตรูของเรา ทีส่ ร้าง
ความรุ่มร้อนให้แก่ใจของเรา คือกิเลสตัณหา
ถ้าเราอยากจะให้ลูกของเราคิดไปในทางธรรมะ เราก็ตอ้ งบวช อย่างวันที่ ๑๑ นี้วนั อังคาร
นี้ ทางวัดก็จะมีการบวชสามเณรภาคฤดูรอ้ น เด็กทีจ่ บโรงเรียนชัน้ มัธยมทีท่ ่ี ๑ ของ
โรงเรียนของสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชนี้ ทรงสร้างโรงเรียนกินนอนไว้ ที่
หน้าวัดญาณฯอยู่โรงเรียนหนึ่ง เรียกว่าโรงเรียนผูร้ ูญ้ สส ระดับ ม.๑ - ม.๓ เป็ นโรงเรียน
กินนอน เป็ นโรงเรียนทีไ่ ม่เก็บสตางค์นกั เรียนทีม่ าเรียน ให้ฟรีทกุ อย่าง ทีอ่ ยู่ อาหารการ
กิน ค่าเล่าเรียนหนังสือ เครื่องแบบ ทุกสิง่ ทุกอย่างทางโรงเรียนไม่คดิ สตางค์ เป้ าหมาย
ของสมเด็จพระสังฆราชก็คอื อยากจะให้เด็กได้เข้ามาคิดในทางธรรมกัน มาศึกษาวิธีคดิ
ไปในทางธรรม ไม่ใช่คิดแต่ไปในทางโลกเพียงอย่างเดียว โรงเรียนนี้จงึ มีวนั หยุดไม่ตรง
กับวันเสาร์อาทิตย์ จะหยุดตรงกับวันโกนกับวันพระ วันโกนกับวันพระก็จะให้เด็กเข้ามา
ทํากิจกรรมในวัด มาช่วยพระทําความสะอาดวัด แล้วก็จะมีพระไปอบรมสัง่ สอนทุกวันที่
โรงเรียน สอนวิชาธรรมะ แล้วพอปิ ดเทอมใหญ่ เช่นเดือนนี้ปิดเทอมใหญ่ สอบเสร็จแล้ว
วันที่ ๑๑ นี้ก็จะให้เด็ก ม.๑ บวชกันทัง้ ห้องเลย มีอยู่ประมาณ ๔๐ คนด้วยกัน แต่ญาติ
โยมทีม่ าทําบุญทีว่ ดั ทีม่ ลี ูกมีหลาน ก็มาสมทบได้ มาร่วมบวชได้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๒ เป็ นต้น
ไปนี้ ทีว่ ดั จะมีสามเณรเต็มไปหมด ปี ทแ่ี ล้วก็หา้ หกสิบขึ้นไป ก็จะได้มาศึกษาวิธีคดิ ไป
ในทางทีจ่ ะทําให้ตนเองนัน้ หยุดความโลภความโกรธความหลง หยุดตัณหา สอนให้คดิ
ไปในทางทีจ่ ะดําเนินตน ให้เป็ นทีน่ ่ารักน่าเคารพเลือ่ มใสของผูอ้ ่นื
อันนี้ สําคัญกว่า ความรูท้ างธรรมนี้ มีความสําคัญกว่าความรูท้ างโลก เพราะความรูท้ าง
โลกนี้เป็ นความรูแ้ บบ ความรูท้ ่วมหัวเอาตัวไม่รอด ต่อให้จบปริญญาเอกเป็ นด๊อกเตอร์
เป็ นอะไรก็ตาม ก็ยงั ไม่สามารถที่จะเอาตัวให้รอดพ้นจากความทุกข์ได้ เป็ นด๊อกเตอร์ก็
ยังติดคุกได้ ยังมีความทุกข์ได้ ยังฆ่าตัวตายได้ แต่ถา้ มาเรียนทางธรรม จบปริญญา
ธรรมแล้ว
รับรองได้วา่ จะไม่มคี วามทุกข์เลย
ถ้าได้บรรลุขนั้ ปริญญาเอกของ
พระพุทธศาสนาแล้ว จิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หมด นี่คอื ความรูท้ เ่ี อาตัวรอดได้
คือความรูท้ างธรรมนี้ ความรูท้ างธรรมก็คอื ปัญญา อย่างทีไ่ ด้แสดงในวันนี้ ต้องรูเ้ รื่อง
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ขันธ์ ๕ รูธ้ รรมชาติของขันธ์ ๕ ว่าเป็ นอะไรอย่างไร รูจ้ กั วิธีปฏิบตั ิ รูจ้ กั วิธีใช้ขนั ธ์ ๕ ให้
ถูกทาง ใช้สญั ญาใช้สงั ขารไปในทางทีถ่ กู ตอนนี้พวกเราใช้สญั ญาสังขารไปในทางทีผ่ ดิ
กัน เอาสัญญาไปจําเรื่องทีไ่ ม่จริง มาเป็ นของจริง ของทีไ่ ม่ใช่ตวั เราก็มาตู่ว่าเป็ นของเรา
ของทีไ่ ม่เทีย่ งก็มาตู่วา่ เป็ นของเทีย่ ง ของทีเ่ ป็ นทุกข์ก็มาตู่วา่ เป็ นความสุข พวกเราก็เลย
เจอแต่ความทุกข์กนั อยู่ตลอดเวลา เพราะเราไม่มคี นสอนให้เราคิดไปในทางทีถ่ กู นัน่ เอง
จําในสิง่ ทีค่ วรจะจํา ไปจําในสิง่ ทีไ่ ม่ควรจํากัน แต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เรา
ก็มาได้ยนิ ได้ฟงั เราก็จะเริมคิดไปในทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราคิดกัน คือให้
คิดให้เห็นว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างไม่เทีย่ งเป็ นทุกข์ไม่ใช่ของเรา พอเราเห็นว่าเขาไม่เทีย่ งเป็ น
ทุกข์ไม่ใช่ของเรา เราก็จะได้ปล่อยวางได้ เราก็จะได้หยุดความอยากได้ พอเราหยุดความ
อยากได้ เราก็จะมีความสุข เราจะไม่มคี วามทุกข์ อันนี้แหละคือสิง่ ทีว่ เิ ศษกว่า ทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของเงินทอง ทีพ่ วกเราหากันมาแทบเป็ นแทบตาย เพราะของต่างๆทีเ่ ราหามา
ได้น้ ี มันดับความทุกข์ภายในใจของเราไม่ได้ นอกจากดับไม่ได้แล้ว มันเป็ นตัวทีส่ ร้าง
ความทุกข์ให้แก่ใจของเรา เป็ นชนวนไม่ใช่เป็ นตัวเหตุแต่เป็ นชนวน
พอมีอะไรแล้ว ก็ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ นัน้ ทันที มีสามีก็ตอ้ งทุกข์กบั สามี มีภรรยาก็ตอ้ งทุกข์กบั
ภรรยา มีลูกก็ตอ้ งทุกข์กบั ลูก มีพอ่ มีแม่ก็ตอ้ งทุกข์กบั พ่อกับแม่ แต่ถา้ มีปญั ญาแล้วจะ
ไม่ทกุ ข์กบั เขา นี่คอื เรื่องของการศึกษาเพือ่ ให้เราคิดไปในทางทีถ่ กู ฉะนัน้ ถ้าเราคิดไม่เป็ น
หมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรมไปเรื่อย ศึกษาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปจิต
ของเรา ก็จะหมุนไปคิดไปในทางธรรม แล้วก็จะเกิดความฉลาดขึ้นมา พระอรหันต์ก็
ฉลาดขึ้นมา ก็เพราะได้การศึกษาจากคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เอง ก่อนทีจ่ ะเป็ นพระ
อรหันต์ก็เป็ นคนธรรมดา คนทีค่ ดิ ไปในทางโลก แต่พอได้ฟงั คําสอนของพระพุทธเจ้า
แล้ว ก็เปลีย่ นความคิดใหม่ แทนทีอ่ ยากจะได้ภรรยาอยากได้สามี ก็อยากจะบวช แทนที่
อยากจะรํา่ อยากจะรวย ก็อยากจะสละทรัพย์สมบัตใิ ห้คนอื่นไป อันนี้แหละเป็ นความคิด
ทีเ่ ราจะได้จากพระพุทธศาสนา เป็ นความคิดทีจ่ ะปลดเปลื้องให้เราหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทงั้ หลายได้ แต่ความคิดทางโลกนี้มนั จะไม่ปลดเปลื้อง แต่มนั จะทําให้เรามัดติดอยู่
กับกองทุกข์ของทางโลกเพิม่ มากขึ้นไป เพราะเราอยากจะได้ทรัพย์สมบัตกิ องใหญ่ข้นึ ไป
เรื่อยๆ ได้กองขนาดนี้ยงั ไม่พอ อยากจะได้กองใหญ่กว่านี้ ทัง้ ๆทีก่ นิ ไปอีก ๑๐ ชาติก็กนิ
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ไม่หมด แต่ก็ยงั อดทีจ่ ะอยากไม่ได้ เพราะหลงคิดว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ย่งิ จะมีความสุขมาก
ขึ้นไปเท่านัน้ แต่ไม่รูห้ รอกว่ามันเป็ นความทุกข์เพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะมันไม่เทีย่ ง
สักวันหนึ่งต้องจากมันไป เวลาทีต่ อ้ งสูญเสียของทีเ่ รารักนี่มนั รูส้ กึ เป็ นอย่างไรบ้าง มันสุข
หรือมันทุกข์ แต่ถา้ ไม่มอี ะไรจะต้องสูญเสียมันจะทุกข์ไหม มันไม่ทกุ ข์
ฉะนัน้ เราต้องมองให้เห็นถึงความจริงทีว่ า่ ทุกสิง่ ทุกอย่างมันเป็ นทุกข์ไม่ใช่เป็ นสุข สุขก็
เป็ นสุขปลอม สุขแบบยาขมเคลือบนํา้ ตาล หวานนิดเดียว พออมไปใหม่ๆก็หวาน พอ
นํา้ ตาลละลายหมดก็เหลือแต่ความขม ความสุขที่พวกเราได้รบั ก็เหมือนกับความสุข
เคลือบความทุกข์ เวลาใหม่ๆก็สุข เวลาแต่งงานกันใหม่ๆก็สุขกัน สุขไปได้ไม่ก่เี ดือนหม้อ
ข้าวยังไม่ทนั ดําก็จะหย่ากันแล้ว นัน่ แหละพอความทุกข์ปรากฏขึ้นมาก็ไม่เอากันแล้ว แต่
เวลาก่อนจะแต่งไม่คดิ เสียก่อน คิดไม่เป็ น คิดไปตามความหลงไม่ได้คิดไปทางปัญญา
กัน ก็เลยต้องทุกข์กนั เมือ่ เช้านี้ก็มลี ูกศิษย์มาเล่าว่า มีพช่ี ายทะเลาะกับภรรยาเขา ตอนนี้
หนีไปอยู่ทไ่ี หนไม่รูห้ าไม่เจอ กลัวจะแยกทางกัน ไปกลัวอะไรของอย่างนี้ มันก็รูอ้ ยู่แล้ว
มันเป็ นของธรรมดา มีเกิดก็มดี บั มีแต่งก็มหี ย่า ใช่ไหม เป็ นเรื่องธรรดา ไปห้ามมันไม่ได้
ถ้าเขาจะหย่ากันก็เรื่องของเขา เราไปทุกข์แทนเขาทําไม ใช่ไหม ไม่ใช่เรื่องของเราเสีย
หน่อย เรื่องของคนอื่นยังไปทุกข์กบั เขาเลย เพราะคิดไม่เป็ น ฉะนัน้ ถ้าเราอยากจะคิด
เป็ นก็ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมเรื่อยๆ ศึกษาธรรมะเรื่อยๆ ของครูบาอาจารย์ต่างๆ ของหลวงตา
นี่ท่านเป็ นนักปราชญ์ในสมัยปัจจุบนั อ่านหนังสือธรรมะของท่าน ฟังเทศน์ของท่านไป
เถอะ แล้วจะคิดไปในทางทีฉ่ ลาดได้ จะเป็ นคนทีฉ่ ลาดขึ้นมาได้ การใฝ่ รูใ้ ฝ่ ศึกษานี่
แหละที่จะทําให้เราคิดเป็ น ที่จะทําให้เราเป็ นคนฉลาดขึ้นมาได้ ถ้าเราไม่สนใจใฝ่ รูใ้ ฝ่
ศึกษา เราก็จะต้องกลายเป็ นคนโง่ไปเรื่อยๆต่อไปจนวันตาย คนเราเปลี่ยนตัวเราเองได้
จากโง่ทาํ ให้ฉลาดได้ จากฉลาดก็ทาํ ให้โง่ได้ ถ้าขี้เกียจ ถ้าไม่สนใจทีจ่ ะศึกษา หรือไป
ศึกษาในทางทีผ่ ดิ ก็จะกลายเป็ นคนโง่ได้
ถาม ถ้าหากมีคนมาถามบางเรื่อง โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งการให้เขารูค้ วามจริง เราเลือกทีจ่ ะ
ตอบไม่หมดแทนทีจ่ ะตอบโกหกนี้ เข้าข่ายมุสาหรือไม่
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ตอบ ไม่ เราพูดความจริง เพียงแต่เราพูดไม่หมดเท่านัน้ เอง แล้วเขาก็ไม่ได้มาบังคับให้
เราพูดให้หมด มุสาก็หมายความว่าเราพูดความไม่จริง เช่นเราเป็ นผูช้ ายแล้วเขา
ถาม เราก็บอกว่าเราเป็ นผูห้ ญิงอย่างนี้ อย่างนี้ก็เรียกว่ามุสา ไม่พดู ความจริง
ถาม แต่พดู ไม่หมดนี้ ต้องไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผูร้ บั ฟังด้วยใช่ไหม
ตอบ ก็ไม่รูแ้ หละ เสียหายไม่เสียหาย มันไม่พดู ปดเสียอย่าง มันก็ไม่ถอื ว่าผิด เคยได้
ยินนิทานหรือเรื่องในพระไตรปิ ฎก ว่ามีคนมาถามพระ พระท่านยืนอยู่ตรงนี้
แล้วมีคนหนีใครมา วิง่ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แล้วคนทีต่ ามไล่คนนัน้ มาเจอ
พระองค์น้ ี ก็ถามว่าเห็นคนนัน้ วิง่ มาทางนี้หรือเปล่า พระท่านก็เดินขยับไป ๒
ก้าวแล้วบอกไม่เห็น อย่างนี้จะเกิดความเสียหายหรือไม่เสียหายก็ไม่รู ้ จะว่าเห็น
หรือไม่เห็นก็ไม่รู ้ ตรงทีท่ า่ นยืนอยู่เก่ามันเห็น แต่พอท่านก้าวมา ๒ ก้าว อย่างนี้
จะเรียกว่าเป็ นศรีธนญชัยหรือเปล่า แต่ก็ไม่ได้โกหก ตรงทีท่ ่านยืนใหม่ทา่ นไม่
เห็นแล้ว แต่ตรงทีย่ นื เก่านัน้ เห็น เรียกกุศโลบายมัง่ ก็อย่างเรื่องทีแ่ ม่พาลูกไปจับ
ปลาไหลในบึง แม่เห็นปลาไหลก็จบั ๆ ลูกเห็นแม่จบั ปลาไหล ก็พอดีไปเห็นงูพษิ ก็
คิดว่าเป็ นปลาไหล ก็จะไปจับ พอดีไปจับทีค่ อมันเข้าก็ยงั ไม่กดั พอแม่หนั มาเห็น
เข้า ตอนต้นก็ตกใจ แต่พอดีได้สติก็เลยบอก เอ้อดีนะลูก ปลาไหลตัวนี้จบั ให้มนั
แน่นนะ เดีย๋ วแม่จะมาช่วย อย่างนี้แม่ก็โกหกแล้ว เพราะมันไม่ใช่เป็ นปลาไหล
มันเป็ นงูพษิ แต่แม่ก็ตอ้ งโกหก เพือ่ ทีจ่ ะไม่ให้ลูกตกใจปล่อยมัน ถ้าปล่อยมันก็
อาจจะถูกกัดได้ นี่ก็คอื กุศโลบาย ถ้าโกหกแบบนี้ทา่ นถือว่าเป็ นกุศโลบาย เพราะ
ผูโ้ กหกไม่ได้ประโยชน์ ไม่ได้ปกปิ ดความชัว่ ของตน อย่างนี้ก็ถอื ว่าไม่เป็ นมุสา
แต่เราต้องระวัง เรามักจะเอากุศโลบายเพือ่ ปกปิ ดความชัว่ ของเรา ไปเทีย่ วกับ
เพือ่ นมาแล้วกลับมาบอกภรรยาว่าทํางานอย่างนี้ ไม่อยากจะให้ภรรยาไม่สบายใจ
บางทีก็อา้ งว่าทีต่ อ้ งพูดโกหก เพราะไม่อยากจะให้คนอื่นไม่สบายใจ แต่ความจริง
ตัวเองต่างหาก ไม่อยากจะให้เขาจับผิดตัวเอง ให้รูว้ า่ ตัวเองไปทําผิด ก็ไปอ้าง
ต่างๆนานา ถ้าไม่แน่ใจก็ขอให้ถอื หลักว่า อย่าพูดก็แล้วกัน ยิ้มๆไปเฉยๆไป ทํา
เป็ นหูทวนลมไป พุทโธๆไปภายในใจ จนกระทัง่ เขาเบือ่ เขาก็ไม่ถามเอง
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ถาม สัมมาทิฐนิ ้ ี ทําไมบางทีเราก็มี บางทีมนั ก็ไม่มี สติสมาธิมนั ไม่แข็งแรง
ตอบ คือความคิดของเรามันยังพลิกไปพลิกมาอยู่ บางทีเราก็คดิ ไปในทางทีผ่ ดิ มันก็
เป็ นมิจฉาทิฐขิ ้นึ มา เพราะสัญญาความจําเก่าของเรา มันยังมีมากไปในทางทีผ่ ดิ
อยู่ แต่ถา้ เราพยายามเปลีย่ นไปเรื่อยๆ เปลีย่ นไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะเป็ น
ปัญญาล้วนๆ เป็ นสัมมาทิฐลิ ้วนๆ ก็ตอ้ งเข้าอยู่ขนั้ ระดับ ทีเ่ รียกว่ามหาสติมหา
ปัญญา ตอนนัน้ จิตมันจะหมุนไปในทางธรรมอย่างเดียวตลอดเวลา แต่ถา้ จิตยัง
ไม่ได้อยู่ในทางธรรมนี้ ขนาดขัน้ โสดาบันนี้มนั ยังคิดไปในทางผิดได้ ยังมี
กามารมณ์ได้ ยังคิดว่าร่างกายคนนี้สวยคนนัน้ สวย เพียงแต่วา่ ท่านยังมีศีล คือ
จะรักคนอื่นแต่ถา้ ไม่ได้เป็ นภรรยาของตน ก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วย ถ้าอยู่ขนั้ พระ
อนาคามีน้ ีจะไม่เห็นใครสวยเลย เพราะจะเห็นตับไตไส้พงุ ของเขาตลอดเวลา มัน
ก็จะไม่เกิดกามารมณ์ข้นึ มา
ถาม คือจะต้องฝึ กสติสมาธิให้มากขึ้นเรื่อยๆ
ตอบ แล้วก็ฝึกคิดทางปัญญาไปให้มากอยู่เรื่อยๆ พิจารณาร่างกายเกิดแก่เจ็บตาย ดิน
นํา้ ลมไฟ อาการ ๓๒ นี่ มันก็จะพาให้จติ คิดไปในทางสัมมาทิฐคิ วามเห็นที่
ถูกต้อง และต่อไปใครจะมายื่นให้เราร้อยล้าน แต่ให้เราคอรัปชัน่ ทําผิดอะไร เรา
ก็จะไม่เอา เพราะเรารูว้ า่ มันผิด มันไม่ถกู ต้อง แต่ถา้ เรายังไม่มสี มั มาทิฐิ ไม่มี
สมาธิ เวลาใครมายื่นให้เรานี้ ใจเรายังมีตณั หาความอยากอยู่ เอาว่ะ ขอหนเดียว
ขอโกงหนเดียว
ถาม กิเลสบางตัวเราจะรูไ้ ด้ไงว่ามันหลบใน อย่างสมมุตเิ ราชอบรถยนต์อย่างนี้ เรา
บอกไม่อยากได้แล้วเราอดได้ มันก็อาจจะหลบในอยู่หรือว่ามันขาดไปจริงๆ
ตอบ ก็ตอ้ งใช้เวลาพิสูจน์ไปเรื่อยๆ บางทีมนั ก็หลบไปสักพักหนึ่ง แล้วเดีย๋ วมันก็โผล่
ขึ้นมาใหม่ เห็นรถรุ่นใหม่ออกมา คันใหม่น่ารักกว่า ชอบ อดไม่ไหว ก็อาจจะ
แสดงว่ามันยังไม่เห็น ไม่มปี ญั ญาไม่มสี มาธิ คนทีม่ สี มาธิน้ จี ะไม่ค่อยหิวกับของ
ภายนอก เพราะมันมีความสุขทีด่ กี ว่า ความสุขทีไ่ ด้จากสิง่ ต่างๆภายนอก ถ้าไม่มี
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สมาธิน้ ี มันจะเป็ นความไม่อยากชัว่ คราวเสียมากกว่า บางทีเบือ่ ก็ได้ ได้มามากๆ
ได้มาบ่อยๆมันก็เบือ่ ได้ แต่พอถ้านานๆเข้าไม่ได้น้ ี พอนานๆได้สกั หนหนึ่ง มันก็
เกิดความอยากขึ้นมาได้ใหม่ แต่ถา้ มีสมาธิแล้ว มันจะมีความสุขทีด่ กี ว่าทดแทน
ภายในใจ ฉะนัน้ สิง่ ต่างๆทีจ่ ะได้หรือไม่ได้ จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะมาดึงความอยากของ
เราให้ไปอยากได้ แต่ถา้ เราไม่ทาํ สมาธิ ทําให้สมาธิเราเสือ่ มลงไป พอสมาธิเสือ่ ม
เดีย๋ วเห็นไอ้นูน้ ก็ดเี ห็นไอ้น่ีก็ดขี ้นึ มาได้ นี้มนั ก็ตอ้ งรักษา ต้องสร้างสมาธิสร้าง
ปัญญาไม่ให้มนั เสือ่ ม ก็ตอ้ งปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ ถ้าหยุดเมือ่ ไหร่ มันก็เสือ่ มได้
จนกว่ามันจะถึงขัน้ ไม่เสือ่ ม ขัน้ ไม่เสือ่ มมันก็มตี ามขัน้ ของมัน ขัน้ โสดาบันมันก็มี
ไม่เสือ่ มในบางเรื่องบางอย่าง พระโสดาบันก็ไม่เสื่อมเรื่องสมบัตขิ า้ วของเงินทอง
ท่านรูว้ า่ เป็ นของชัว่ คราว ได้มาหมดไป ท่านก็ไม่วุน่ วายไม่เดือดร้อน ได้ก็ไม่ได้ดี
อกดีใจ เสียก็ไม่ได้เสียอกเสียใจ แต่ท่านยังติดเรื่องกามารมณ์อยู่ พระโสดาบัน
พระสกิทาคามีน้ ี ยังติดเรื่องกามารมณ์อยู่
ส่วนพระอนาคามีก็ไม่ตดิ เรื่อง
กามารมณ์แล้ว หมด แต่ไปติดเรื่องอัตตาตัวตน ยังมีอตั ตาตัวตนอยูใ่ นใจ ยังถือ
ตัวอยู่ ยังต้องใหญ่กว่าเขา ต้องเก่งกว่าเขา ต้องดีกว่าเขาอะไรอย่างนี้ ก็ตอ้ งแก้
ไปเรื่อยๆตามลําดับขัน้ ของการปฏิบตั ิ จนกว่ามันไม่มอี ตั ตาตัวตนหลงเหลืออยู่
เลย เป็ นใจทีบ่ ริสุทธิ์ เป็ นตัวรูเ้ ฉยๆ ตัวตนนี้มนั เป็ นตัวอวิชชา อวิชชาสร้างขึ้นมา
ความหลงสร้างขึ้นมา พอปัญญารูท้ นั ว่าเป็ นเพียงเงา เป็ นสมมุตทิ ใ่ี จสร้างขึ้นมา
เอง ก็หยุดไปยึดติดกับอัตตาตัวตนได้ ทําตัวให้เป็ นเหมือนผ้าขี้ร้ วิ ได้ ถึงแม้จะ
เป็ นด็อกเตอร์ คนอื่นจะเหยียบยํา่ ดูถกู อย่างไร ก็ไม่เดือดร้อน ถึงแม้จะเป็ นใหญ่
เป็ นโต คนเขาจะมาดูถกู ดูแคลน ก็ไม่เดือดร้อน เพราะรูว้ า่ มันเป็ นเพียงสมมุติ
ของจริงมันไม่มตี วั ไม่มตี น ไม่มสี ูงไม่มตี าํ ่ มันมีแต่ตวั รูต้ วั เดียวเท่านัน้ เอง นี่คอื
ความบริสุทธิ์ของใจ
ถาม ขับรถถูกตัดหน้านี้ก็คอื โมโห มีตวั ...
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ตอบ มันตัดหน้าเรา คนขัดใจเราก็แสดงว่าไม่เคารพเรา ใช้มนั แล้วมันไม่ทาํ ตามคําสัง่
เรา เราเป็ นเจ้านายมันเป็ นลูกน้อง ทําไมมันไม่ทาํ ตามคําสัง่ เรา แสดงว่าเรายังยึด
ติดอยู่กบั สถานภาพของเราอยู่
เอาละนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านได้เอาสิง่ ทีท่ ่านได้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ไปพินิจ
พิจารณาและปฏิบตั ิ เพือ่ ความสุขความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเทอญ
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กัณฑ์ท่ี ๔๗๕

คําสอนที่ลกึ ซึ้งมาก
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗

มีคาํ สอนของพระพุทธเจ้า อยู่ ๒ ประโยค ทีม่ คี วามหมายที่ลกึ ซึ้งมาก ทีเ่ ป็ นความจริงที่
จะทําให้ดบั ความหลงทัง้ หลาย ดับความทุกข์ทงั้ หลาย ให้หมดไปจากใจของเราได้ คํา
สอน ๒ ประโยคนี้คอื ๑. มโน ปุพพัง คมา ธัมมา คือใจเป็ นใหญ่ใจเป็ นประธาน ใจเป็ น
ของลํา้ ค่า ใจเป็ นทรัพย์ของเรา ส่วนอีกประโยคหนึ่งก็คอื ๒. สัพเพ ธัมมา อนัตตา ทุก
สิง่ ทุกอย่างนอกจากใจเป็ นอนัตตา คือไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้ว เรา
จะได้รูว้ ่า เราควรจะปฏิบตั ิอย่างไร ก็คือเราต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ไม่ใช่เป็ นของ
เรานัน่ เอง แล้วเราก็จะได้มาดูแลรักษา ของที่เป็ นของเรา ก็คือ ใจ นี่ เอง ใจเป็ นใหญ่
ใจเป็ นประธาน ใจเป็ นสิ่งที่ไม่มีวนั จากเราไป เป็ นสิ่งที่อยูก่ บั เราไปตลอด ส่วนของต่างๆ
ในโลกนี้ ไม่ใช่เป็ นของเรา เป็ นของดินนํา้ ลมไฟเท่านัน้ ร่างกายของเราก็เป็ นของดินนํา้ ลม
ไฟ ทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทองต่างๆ บุคคลต่างๆ ก็เป็ นของดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้
ดังนัน้ ถ้าเราเข้าใจหลักนี้ เราก็จะมาปฏิบตั ิ เพือ่ ละเพือ่ ปล่อยของทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีเ่ รายึด
ติดอยู่ ทีเ่ ราถือว่าเป็ นของเรา เป็ นตัวเรา เพราะถ้าเราไม่ปล่อย เราก็จะสร้างความทุกข์
ให้แก่ใจของเรา เพราะเวลาทีข่ องต่างๆทีเ่ รารักทีเ่ ราชอบ ทีเ่ ราถือว่าเป็ นของเราเป็ นตัวเรา
จะต้องจากเราไป เราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ เพียงแต่คดิ ถึงมันก็ไม่สบายใจแล้ว
เพียงแต่คดิ ว่าจะต้องสูญเสีย สิง่ นัน้ สิง่ นี้ไป บุคคลนัน้ บุคคลนี้ไป สูญเสียร่างกายนี้ไป ก็
เกิดความไม่สบายใจแล้ว แต่เราไม่รูว้ า่ ถ้าเราปล่อยได้ วางได้ ตัดได้ ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับ
ของต่างๆ กับบุคคลต่างๆ กับร่างกายของเรา เรากลับจะมีความสุข กลับจะมีความสบาย
ใจ ถ้าเราไม่ได้มพี ระพุทธเจ้า มาเสนอแนะมาบอกพวกเรา ให้รูค้ วามจริงอันนี้ พวกเราก็
จะกอดติดกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราคิดว่าเป็ นของเราเป็ นตัวเรา ถึงแม้วา่ ใจของเราจะทุกข์ทรมาน
ขนาดไหน เราก็ปล่อยไม่ได้ วางไม่ได้ สละไม่ได้ แต่ถา้ เราได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน
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ของพระพุทธเจ้า แล้วเห็นโทษของการยึดติด เห็นความทุกข์ทเ่ี กิดจากการยึดติด เราก็จะ
รูว้ า่ เราจะต้องปล่อยมัน
ทีน้ กี ารทีเ่ ราจะปล่อยสิง่ ต่างๆนัน้ มันต้องใช้ธรรมะ เครื่องมือ เพราะโดยลําพังเพียงแต่รู ้
ว่าเราต้องปล่อย แต่เราไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะปล่อย เพราะแรงทีด่ งึ ใจของเรา ให้ไปยึดไปติดนี้
มันมีกาํ ลังมากกว่ากําลังทีเ่ ราจะปล่อย ดังนั้น เราจึงต้องมาสร้างกําลัง เพือ่ จะได้ปล่อย
สิ่งต่างๆที่เราไปหลงยึดติด ว่าเป็ นของเรา ว่าเป็ นตัวเรา เพื่อเราจะได้ไม่ตอ้ งทุกข์กบั สิ่ง
ต่างๆ เวลาที่เราต้องแยกทางกัน การปฏิบตั ธิ รรม ก็เพือ่ สร้างกําลังทีจ่ ะถอดถอน
อุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมัน่ ในสิง่ ต่างๆในบุคคลต่างๆ ในร่างกายของเรา ในความรูส้ กึ
ทีม่ อี ยู่ในร่างกายของเรา ถ้าเราไม่มีเครื่องมือ ถึงแม้ว่าเราได้ยนิ ได้ฟัง ว่าการยึดติดกับ
สิ่งต่างๆ จะทําให้เราทุกข์ทรมานใจ แต่เราก็จะปล่อยไม่ได้ เช่นคนทีย่ ดึ ติดกับสุรายา
เมา หรือยาเสพติด ทัง้ ๆทีร่ ูว้ า่ การเสพสุรายาเมา การเสพยาเสพติดนี้ เป็ นความทุกข์
ทรมานใจ แต่ก็เลิกไม่ได้ เพราะเวลาจะเลิกนี้ ความทุกข์ทรมานใจมันรุนแรงกว่า ความ
ทุกข์ทรมานใจทีเ่ กิดจากการยึดติด แต่ถา้ เรามีเครื่องมือ ทีจ่ ะมาทําให้การปล่อยวางนี้ ไม่
ทุกข์ทรมาน เราก็จะสามารถปล่อยวางได้ เหมือนกับเวลาทีเ่ ราต้องรักษาตัว ไป
โรงพยาบาล หมอต้องทําการผ่าตัด ถ้าหมอไม่ดมยาให้ เราก็จะเจ็บมากปวดมาก เราก็จะ
ไม่ยอมให้หมอทําการผ่าตัด แต่ถา้ มียาสลบ ทําให้เราไม่รูส้ กึ ถึงความเจ็บปวด ในขณะที่
หมอทําการผ่าตัด เราก็จะให้หมอผ่าตัดเราได้ หรือเวลาทีเ่ ราไปทําฟันไปถอนฟัน ถ้า
ไม่ได้ฉีดยาชา เวลาจะถอนฟันนี้มนั เจ็บมากปวดมาก เราจะไม่อยากให้หมอถอนให้ แต่
ถ้าหมอมียาชาฉีดเข้าไปในเหงือก พอเกิดอาการชาขึ้นมาแล้ว เวลาหมอถอนฟันนี่ไม่รูส้ กึ
เจ็บไม่รูส้ กึ ปวดเลย
ฉันใด การถอดถอนอุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่ ทีเ่ ป็ นตัวทีท่ าํ ให้เรายึดติด อยู่กบั สิง่
ต่างๆทัง้ หลายในโลกนี้ เราก็จาํ เป็ นจะต้องมียาชามียาสลบ ยาชาหรือยาสลบทีจ่ ะช่วยทํา
ให้การถอดถอนอุปาทาน ออกจากสิง่ ต่างๆเป็ นไปได้อย่างไม่ยากเย็น ก็คอื การทําใจให้
สงบเป็ นอุเบกขานัน่ เอง หรือทีเ่ รียกว่าสมาธิ ถ้าใจมีสมาธิ มีอเุ บกขา เวลาที่จะปล่อย
อะไรนี้ จะไม่รูส้ กึ เดือดร้อนแต่อย่างใด เพราะใจตัง้ อยูใ่ นความสงบ ตัง้ อยูใ่ นความเป็ น
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กลางนัน่ เอง คือไม่รกั ไม่ชงั เมือ่ ไม่รกั ไม่ชงั เวลาทีต่ อ้ งเสียสิง่ ทีร่ กั ไป ก็จะไม่รูส้ กึ
เดือดร้อนแต่อย่างใด เวลาทีจ่ ะต้องเผชิญของทีเ่ ราไม่มคี วามชัง เราก็จะไม่รูส้ กึ เดือดร้อน
อะไร แต่เวลาถ้าเราไม่มอี เุ บกขา เรามีความรักมีความชัง เวลาทีเ่ ราต้องเสียของทีร่ กั ไป
เราก็จะเดือดร้อน หรือเวลาเราต้องประสบต้องเจอกับของทีเ่ ราไม่รกั ของทีเ่ ราเกลียด เรา
ก็จะเดือดร้อน แต่ถา้ เราทําใจให้เป็ นอุเบกขาได้ เวลาทีเ่ ราต้องเจอกับสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ เราก็
จะเฉยๆ เวลาจะต้องสูญเสียสิง่ ทีเ่ รารักเราชอบไป เราก็จะรูส้ กึ เฉยๆ เพราะตอนนัน้ เราไม่
มีความรักความไม่ชอบ กับสิง่ ใดๆนัน่ เอง นี่ แหละเป็ นเครื่องมือสําคัญ ในการทีเ่ ราจะ
ปล่อยวาง ถอดถอนอุปาทาน ความยึดมัน่ ถือมันในสิ
่ ง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่
สิง่ ต่างๆทีเ่ ราปล่อยวางได้ค่อนข้างทีจ่ ะง่าย ก็คอื ของภายนอกของร่างกายเรา ของนอก
กายนี้เราปล่อยง่ายกว่าของทีอ่ ยู่ในกายของเรา เช่นอวัยวะต่างๆ หรือร่างกายนี้ เป็ นของ
ทีป่ ล่อยยากกว่า ทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง เราจึงต้องฝึ กปล่อยจากข้างนอก ปล่อย
จากของทีง่ า่ ยก่อน ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสสอน ให้เสียสละทรัพย์เพือ่ รักษาอวัยวะ ให้
เสียสละอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ แล้วเมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งเสียชีวติ ก็ให้เสียชีวติ ไปเพือ่ รักษาใจ
เพือ่ จะรักษาธรรมทีจ่ ะคุม้ ครองใจ ไม่ให้ทกุ ข์กบั การสูญเสียชีวติ ไป ดังนัน้ ท่านจึงทรง
สอนให้เรามาปล่อยวาง มาเสียสละสิง่ ทีอ่ ยู่ภายนอกของร่างกายไปก่อน คือทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทองต่างๆ ความสุขความสะดวกความสบาย ทางตาหูจมูกลิ้นกาย อย่าไปยึด
อย่าไปติด เพราะเป็ นเหมือนกับติดยาเสพติดนัน่ เอง การทีเ่ ราจะปล่อยได้ เราก็ตอ้ ง
พิจารณาด้วยปัญญาว่า เป็ นของไม่ถาวร เป็ นของชัว่ คราว ไม่ใช่เป็ นของเรา เป็ นดินนํา้
ลมไฟ ของทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนทํามาจากธาตุทง้ั ๔ คือดินนํ้ าลมไฟทัง้ นั้น แล้วก็ไม่
ถาวร มีการรวมตัวแล้ว ก็ตอ้ งมีการแยกตัวกันไป ก็ตอ้ งมีการแยกสลายกันไป ไม่อยู่
เหมือนเดิมตลอดเวลา เวลาทีเ่ ขาต้องแยกทางกันไป ก็เป็ นเวลาทีจ่ ะทําให้เรามีความเสีย
อกเสียใจ เพราะความอยากของเราทีอ่ ยากจะให้ของต่างๆทีเ่ ป็ นของเรานี้ อยู่กบั เราไป
เรื่อยๆ อยู่แบบไม่มวี นั เปลีย่ นแปลง เคยดีอย่างไรก็อยากจะให้ดอี ย่างนัน้ ไปเรื่อยๆ แต่
ไม่มขี องอะไรในโลกนี้ทจ่ี ะดีไปเรื่อยๆ ของทีไ่ ด้มาใหม่ๆก็ดี แต่พอใช้ไปหรือปล่อยทิ้งไว้
เวลาก็จะทําให้มนั เสือ่ มคุณภาพไป ของทีด่ กี ็กลายเป็ นของไม่ดไี ปได้กลายเป็ นของเสียไป
ได้ นี่ก็คอื การสอนใจให้เห็นความจริงของสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราไปหลงไปยึดติดอยู่ ถ้าเรายังไม่
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สามารถทีจ่ ะปล่อยได้ เราก็ตอ้ งมาฝึ กสมาธิกนั มาฉีดยาสลบหรือมาฉีดยาชา เพือ่ ให้ใจ
ของเราไม่รูส้ กึ สะเทือนใจ เวลาทีเ่ ราจะต้องสูญเสีย สิง่ ทีเ่ รารัก สิง่ ทีเ่ ราชอบ สิง่ ทีเ่ ราหวง
ไป เช่นทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง บุคคลต่างๆ
ถ้าเราไม่มสี มาธิ เวลาทีเ่ ราสูญเสียสิง่ ต่างๆไป เราจะมีความเศร้าโศกเสียใจ แต่ถา้ เราทํา
สมาธิได้ ทําใจให้เป็ นอุเบกขาได้ เราจะรูส้ กึ เฉยๆ นี่ คือเครื่องมือที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้
ได้ ถ้าเราอยากจะถอดถอนอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมันในทุ
่ กสิง่ ทุกอย่าง ทีเ่ ราคิดว่าเป็ น
ตัวเราเป็ นของเรา เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ไม่ตอ้ งทุกข์กบั เขา ในเวลาทีเ่ ขากับเราต้องแยกทางกัน
ไป และในเวลาทีเ่ ราอยู่ดว้ ยกันกับเขา เราก็ไม่ตอ้ งมาวิตกกังวล เพราะวิตกกังวลอย่างไร
ก็ตอ้ งแยกทางกันอยู่ดี เพราะว่ามันเป็ นสัจธรรมความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้
เป็ นของไม่เที่ยง เป็ นของทีจ่ ะต้องมีการเสือ่ มมีการสูญหมดไป มีการพลัดพรากจากกัน
ไป แล้วก็เป็ นอนัตตาก็คอื ไม่มีใครมายับยัง้ ความจริงอันนี้ ได้ ถ้าเรามีอเุ บกขาภายในใจ
ของเรา เราก็จะไม่เดือดร้อน เพราะเวลาเรามีอเุ บกขานี้ เราจะไม่มคี วามรักไม่มคี วามชัง
กับสิง่ ต่างๆ เวลาทีเ่ ราต้องเสียสิง่ ทีเ่ รารักเราก็จะเฉยๆ เวลาทีเ่ ราต้องพบกับสิง่ ทีเ่ ราไม่
ชอบเราก็จะเฉยๆ นี่คอื เครื่องมือทีเ่ ราจําเป็ นจะต้องสร้างขึ้นมา
การปฏิบตั ิถา้ ไม่มีสมาธิ อย่าไปหวังว่าจะได้ผลเลย เหมือนกับการผ่าตัดโดยทีไ่ ม่ดมยา
คนไข้ก่อน หรือการถอนฟันโดยไม่ฉีดยาชาให้กบั คนไข้ก่อน จะไม่มวี นั ทีจ่ ะทําได้สาํ เร็จ
จะไม่สามารถผ่าตัดเอาเนื้องอกเนื้อร้ายออกจากร่างกายไปได้ จะไม่สามารถถอนฟันทีใ่ ห้
ความเจ็บปวดกับร่างกายได้ เพราะคนไข้จะกลัวความเจ็บปวดทีเ่ กิดจากการผ่าตัด หรือ
จากการถอนฟันไป แต่ถา้ มียาฉีดให้ชาก็จะถอน คนไข้ก็จะไม่ต่อต้าน คนไข้ก็จะปล่อย
ให้หมอถอนฟันได้อย่างสบาย เช่นเดียวกับการผ่าตัด ถ้าคนไข้ถกู ดมยาสลบแล้วก็จะไม่
รูเ้ รื่อง เวลาหมอเอามีดไปผ่าเนื้อก็จะไม่รูส้ กึ อะไร หมอก็จะสามารถทีจ่ ะทํางานได้อย่าง
สบาย คนไข้ไม่ด้นิ อันนี้ก็คอื การถอดถอนอุปาทานกิเลสตัณหา ทีม่ อี ยู่ภายในใจของเรา
ก็เป็ นเหมือนงานผ่าตัด หรือเป็ นเหมือนกับการถอนฟันนี่เอง ถ้าเราไม่มยี าสลบไม่มยี าชา
เราจะไม่สามารถทําการผ่าตัด หรือทําการถอดถอนอุปาทานกิเลสตัณหา ออกไปจากใจ
ของเราได้ ดังนัน้ ไม่วา่ ใครจะพูดอย่างไรก็ตาม ถ้าเขาบอกว่าสมาธิไม่สาํ คัญ ก็พดู ได้เลย
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ว่าเป็ นคนพูดทีไ่ ม่รูเ้ รื่อง พระพุทธเจ้านี้ทรงสอนสมาธิในมรรค ๘ สัมมาสมาธิ ใน
ไตรสิกขาก็ทรงสอนสมาธิ ศีลสมาธิปญั ญา ในภาวนาก็สอนสมถภาวนาวิปสั สนาภาวนา
ถ้าใครมาพูดว่าสมถภาวนาไม่สาํ คัญ สมาธิไม่สาํ คัญ ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ปฏิบตั มิ า ถ้าเขา
ปฏิบตั มิ าเขาจะไม่พดู อย่างนี้ เขาอาจจะไปแอบอ้างคิดว่า เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดง
ธรรมให้แก่ผูฟ้ งั ธรรม แล้วผูฟ้ งั ธรรมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในขณะทีฟ่ งั โดย
ทีเ่ ขาอ้างว่าเป็ นปัญญาล้วนๆ อันนี้ก็ไม่ใช่อกี แหละ เพราะคนทีฟ่ งั นี้ตอ้ งมีสมาธิก่อนถึงจะ
บรรลุได้ ถ้าคนไม่มสี มาธิ ฟังไปก็บรรลุไม่ได้ อย่างสมัยพระพุทธกาล คนทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงแสดงธรรมให้ฟงั ในกลุม่ แรกๆนี้ล ้วนเป็ นนักบวช ล้วนเป็ นผูท้ ม่ี ศี ีลมีสมาธิสมบูรณ์
แล้ว ขาดเพียงปัญญาเท่านัน้ พอทรงแสดงปัญญา สอนให้เขาว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ น
อนัตตา ไม่ใช่ตวั เราไม่ใช่ของเรา มีใจเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นตัวเราเป็ นของเรา ถ้าเราอยากจะรักษา
ตัวเราของเราไม่ให้ทกุ ข์ เราก็ตอ้ งปล่อยทุกสิง่ ทุกอย่าง พอเขาฟัง เขาก็ปล่อยได้ เพราะ
เขามีสมาธิ มียาชา พอพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ถอนฟันออก เขาก็ถอนได้ พอบอกว่าให้ผ่า
เอาเนื้องอกออกไปเขาก็ผ่าได้ เพราะเขามียาชามียาสลบ
แต่พวกเรา หรือคนทีไ่ ม่มสี มาธิอย่างพวกเรา เราฟังธรรมกันมาไม่รูก้ ่ปี ี แล้ว ฟังแล้วเรา
ถอดถอนอุปาทานกิเลสตัณหาออกไปได้หรือไม่ เราถอนไม่ได้เพราะเรากลัวความทุกข์ท่ี
เกิดจากการถอน เพราะการถอนนี้เราจะต้องไปปฏิบตั ธิ รรมกัน ไปเจริญสติไปสร้างสมาธิ
กัน เราก็ไม่อยากไป เพราะเราเห็นว่ามันเป็ นความทุกข์ทจ่ี ะต้องไปอยู่วดั ไปอยู่ทไ่ี ม่มรี ูป
เสียงกลิน่ รสต่างๆให้เราได้เสพ ให้เราได้มคี วามสุข เรายังติดอยู่กบั ความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกายอยู่ เราก็เลยไม่อยากจะไปกัน พอมีคนมาสอนว่าไม่ตอ้ งไปก็ได้ บรรลุได้ ให้ใช้
ปัญญาเลย ฟังเทศน์ฟงั ธรรมแล้วก็พจิ ารณาตาม เหมือนกับในสมัยพระพุทธกาล ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมแล้วพิจารณาตาม สัพเพ ธัมมา อนัตตา พอเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็จะปล่อย
ได้ มันปล่อยไม่ได้ เพราะมันไม่มกี าํ ลัง มันไม่มยี าชา ไม่กล้าถอดถอน เวลาถอดถอนนี้
มันทุกข์ทรมาน เหมือนเวลาคนทีจ่ ะต้องเลิกดื่มสุรายาเมา คนทีจ่ ะต้องเลิกยาเสพติดนี้
ถ้ามีสมาธิน้ ีเลิกได้อย่างง่ายดาย เพราะจะไม่รูส้ กึ เดือดร้อน ใจอยู่ในความสงบ ใจไม่ปรุง
แต่ง ไม่ปรุงตัณหาความอยากทีจ่ ะเสพสุรา ไม่ได้ปรุงแต่งตัณหาทีอ่ ยากจะเสพยาเสพติด
พอไม่ได้เสพมันก็ไม่รูส้ กึ เดือดร้อนอะไร มันก็รูส้ กึ เฉยๆ แต่คนทีไ่ ม่มสี มาธิไม่มอี เุ บกขา
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นี้ ใจคิดปรุงแต่งถึงความอยากจะดืม่ สุราอยู่ตลอดเวลา เวลาทีเ่ คยดืม่ แล้วไม่ได้ดม่ื มัน
จะคิดแต่เรื่องดืม่ สุรา เวลาทีเ่ คยเสพยาเสพติดแล้วพอไม่ได้เสพ มันก็จะคิดอยู่แต่เรื่อง
เสพยาเสพติดอยู่ไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะได้เสพมันถึงจะหยุด คิดไปในทางความ
อยากจะเสพ แต่ก็หยุดเพียงชัว่ คราว ไม่นานเดีย๋ วความอยากจะเสพก็โผล่ข้นึ มาใหม่
ดังนัน้ คนจึงไม่สามารถเลิกสุรา หรือเลิกยาเสพติดกันได้ ยอมตายดีกว่า ทุกข์ทรมานอยู่
กับการไม่ได้เสพยาเสพติด แต่ถา้ ได้มาฝึ กสมาธิ ได้มาทําใจให้สงบเป็ นอุเบกขาได้ ใจ
รวมเป็ นหนึ่ ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ สักแต่ว่ารูไ้ ด้ เวลาออกจากสมาธิมานี้ จะมีอเุ บกขาที่
จะมาทําให้เราสามารถที่จะถอดถอนอุปาทานในสิ่งต่างๆได้ ถ้าออกมาแล้ว ถอนไปได้
ครึ่งทางแล้วหมดกําลัง เราก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ก่อน เหมือนกับหมอทีฉ่ ีดยาชา พอ
ยังถอนไม่เสร็จคนไข้เริ่มรูส้ กึ เจ็บ หมอก็ฉีดยาชาเพิม่ เข้าไป แล้วค่อยทําการถอนต่อไป
หรือการดมยาสลบในการผ่าตัดก็แบบเดียวกัน
เวลาทีฤ่ ทธิ์ของยาสลบหมดกําลังลง
คนไข้เริ่มรูส้ กึ ตัวเริ่มดิ้น ตอนนัน้ หมอก็ตอ้ งดมยาใหม่ เพิม่ ยาสลบขึ้นไปใหม่ ให้คนไข้
สลบให้น่ิงเฉยๆ การถอดถอนก็เหมือนกัน หลังจากออกจากสมาธิมาแล้ว ก็เหมือนกับ
คนไข้ได้รบั ยาชาได้รบั ยาสลบ เราก็สามารถทีจ่ ะต่อต้านต่อสูก้ บั ความอยากในสิง่ นัน้ สิง่ นี้
ได้ พอใจของเราอ่อนกําลังลง เริ่มจะแพ้ความอยาก เราก็ตอ้ งกลับเข้าไปในสมาธิใหม่
ไปเพิม่ อุเบกขาใหม่ เพราะอุเบกขาเก่าที่เราได้มานี้ มันอ่อนกําลังลงไป นี่คอื การปฏิบตั ิ
ในการถอดถอนอุปาทานกิเลสตัณหาต่างๆ จําเป็ นจะต้องมีการฉีดยาชาดมยาสลบอย่าง
ต่อเนื่อง เวลาใดทีใ่ จเริ่มหมดกําลังอุเบกขา เวลานัน้ ก็เป็ นเวลาทีจ่ ะต้องกลับเข้าไปใน
สมาธิใหม่ พอได้อเุ บกขาแล้วก็ออกมาถอดถอนต่อ มารับรูร้ ูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
พอเห็นสิง่ ทีเ่ คยอยากดืม่ ก็หยุดได้ถา้ มีอเุ บกขา เพราะเราจะใช้ปญั ญาบอกว่า ถ้าไปทํา
ตามความอยาก ความอยากนี้ก็จะมีอายุยาวขึ้นไป ถ้าเราฝื นความอยากไม่ทาํ ตามความ
อยากได้ ความอยากนี้ ก็จะอ่อนกําลังลงไป อุปาทานที่มีความยึดติดอยูก่ บั สิง่ นั้นสิ่งนี้ ก็
จะอ่อนกําลังลงไป แล้วต่อไปมันก็จะหมดกําลังไป ถ้ายังถอนไม่หมด ก็กลับเข้าไปใน
สมาธิใหม่ ไปเติมพลังใหม่เติมอุเบกขาใหม่ แล้วพอออกมาเจอสิง่ ทีเ่ รารักเราชอบ เช่นเรา
ชอบดืม่ สุรา ชอบเสพยาเสพติด หรือชอบดืม่ กาแฟ หรือชอบดูภาพยนตร์หรือดูละคร
หรือว่าอะไรก็ตาม
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พอเรามีอเุ บกขาออกมา มันจะรูส้ กึ เฉยๆ แล้วเราก็คอยสอนใจว่าอยากทําตามความ
อยาก ถ้าเราเห็นว่าเราสูไ้ ม่ไหว เราก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่กอ่ น แล้วออกมาใหม่ แล้ว
ก็สอนใจไปเรื่อยๆ ซํ้าอย่างนี้ ไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่ได้ไปทําตามความอยาก ต่อไปความ
อยากมันก็จะหมดกําลังไปเอง นี่แหละคือวิธที เ่ี ราจะสามารถถอดถอนอุปาทาน ความยึด
ติดในสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็ นสัพเพ ธัมมา อนัตตาได้หมด ทีเ่ ราจะได้รกั ษาใจของเราทีเ่ ป็ นสมบัติ
อันลํา้ ค่า ไม่ให้ตอ้ งทุกข์กบั ทุกสิง่ ทุกอย่าง อันนี้เป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะต้องปฏิบตั กิ นั ถ้าเราฟัง
ธรรมแล้วเราตัดได้ปล่อยวางได้ ก็แสดงว่าเรามีอเุ บกขาอยู่ภายในใจ เราไม่เดือดร้อน มี
อะไรเราสละได้ตดั ได้ สละทรัพย์ได้ สละอวัยวะได้ สละชีวติ ได้ ถ้าเรายังทําไม่ได้ก็แสดง
ว่าเรายังไม่มอี เุ บกขาพอ สละได้ก็เพียงแต่เล็กๆน้อยๆ แต่ไม่ถงึ กับสละได้อย่างเต็มที่ ก็
แสดงว่าเรามีอเุ บกขาเพียงเล็กน้อย ก็ดกี ว่าคนบางคนทีส่ ละไม่ได้เลย คนบางคนนี้ไม่
ยอมทําทานเลย มีความตระหนี่ มีความหวงในทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทองของตน ทัง้ ๆ
ทีร่ ูว้ า่ ตายไปก็เอาไปไม่ได้ แต่ความยึดมันถื
่ อมันในทรั
่
พย์สมบัตขิ า้ วของเงินทองนี้ มันมี
กําลังมากจนทําให้ไม่สามารถทีจ่ ะเสียสละทําบุญทําทานได้เลย
ดังนัน้ ขอให้พวกเราจงมองเข้าไปทีอ่ เุ บกขา ว่าเรามีกนั มากหรือน้อย ถ้าเรายังปล่อยได้
น้อย ก็แสดงว่าเรายังมีอเุ บกขาน้อย ถ้าเราปล่อยได้มากก็แสดงว่าเรามีอเุ บกขามาก
ปัญญานี้เรามีกนั มากพอแล้ว เพราะว่าเราฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันมาจนหูฉีกแล้ว เรารูแ้ ล้ว
ว่าอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี้เป็ นอะไรกัน แต่พอถึงเวลาทีจ่ ะปฏิบตั กิ บั มันจริงๆ เราทํา
ไม่ได้ เลิกไม่ได้ ละไม่ได้ ก็เพราะว่าเราขาดอุเบกขา สมัยนี้กบั สมัยก่อนต่างกัน กลับ
ตาลปัตรกัน สมัยก่อนเขาขาดปัญญากัน พวกนักบวชทัง้ หลาย พระปัญจวัคคีย ์ พวก
นักบวชในลัทธิต่างๆ เขามีอเุ บกขากันแต่เขาไม่มปี ญั ญา เขาไม่รูว้ ่าความอยากนี้เป็ นตัวที่
ทําให้เขายึดติดอยู่กบั สิง่ ต่างๆ ถ้าเขาอยากจะหลุดพ้นอยากจะหลุดจากการยึดติดกับสิง่
ต่างๆ ทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั เขา เขาก็ตอ้ งหยุดความอยาก ก็มพี ระพุทธเจ้านี้เป็ น
พระองค์แรกทีไ่ ด้ตรัสรู ้ รูว้ า่ การทีเ่ ราจะถอดถอนอุปาทาน ทีเ่ รายึดติดกับสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่ใช่
เป็ นของเรานี้ ทีจ่ ะต้องจากเราไปนี้ เราต้องถอดถอนด้วยการยุติความอยาก อย่าไปอยาก
ได้สงิ นัน้ สิง่ นี้ แล้วต่อไปสิงนัน้ สิง่ นี้ก็จะหมดความหมายไป สิงนัน้ สิง่ นี้จะอยู่หรือจะไป
นัน้ ก็จะไม่เป็ นปัญหากับเราอีกต่อไป แต่ตอนนี้มนั ยังเป็ นปัญหา เพราะเรายังอยากให้เขา
33

เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้อยู่ พอเขาไม่อย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ข้นึ มาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
เพราะเราไม่มอี เุ บกขาทีจ่ ะปล่อยเขานัน่ เอง
ดังนัน้ การปฏิบตั ขิ องเรา จึงต้องมาเริ่มต้นทีก่ ารเจริญสติน้ ี เพราะการเจริญสติน้ ี จะเป็ น
เหตุ ที่จะทําให้ใจเป็ นสมาธิเป็ นอุเบกขาได้ ถ้าไม่มสี ติแล้วก็จะไม่มสี มาธิไม่มอี เุ บกขา
เพราะสติน้ ี จะเป็ นผูท้ ่จี ะดึงใจให้เข้าสูค่ วามสงบ ให้เข้าสูก่ ารยุตขิ องการปรุงแต่ง ถ้ามี
การปรุงแต่งมันก็จะมีความอยากตามมา ถ้าไม่มกี ารปรุงแต่งความอยากมันก็จะไม่มี พอ
ไม่มคี วามอยากใจก็จะเป็ นอุเบกขาได้ ดังนัน้ ถ้าเรายังไม่มอี เุ บกขาไม่มสี มาธิ อย่าไปฟัง
คนอื่นทีบ่ อกว่าไม่ตอ้ งเจริญสมาธิ ถ้าไปเชื่อเขาก็หลงทาง แทนทีจ่ ะไปนิพพานก็จะไปสู่
การเวียนว่ายตายเกิดต่อไป เพราะจะไม่สามารถทีจ่ ะหยุดตัณหาความอยากได้ ไม่
สามารถถอดถอนอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ต่างๆได้ แล้วก็จะต้องทุกข์กบั การ
สูญเสีย กับการพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆไป ดังนัน้ เราต้องมาสร้างสติกนั ให้ได้ก่อน เพราะ
ถ้าไม่มสี ติเวลานัง่ สมาธิ ใจก็จะไม่สงบ ใจก็จะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆ ถ้ามีความคิดปรุง
แต่งไปเรื่อยๆ ความสงบก็จะไม่เกิดขึ้น ความสงบจะเกิดขึ้นก็ต่อเมือ่ ความคิดปรุงแต่งได้
ถูกระงับไป ถึงแม้วา่ จะเป็ นการระงับชัว่ คราวก็ตาม แต่ก็พอกับประโยชน์ทเ่ี ราต้องการ
คือเราต้องการอุเบกขาทีเ่ กิดจากการระงับความคิดปรุงแต่ง ความคิดปรุงแต่งนี้เราไม่
สามารถจะระงับมันได้อย่างถาวร พอเราออกจากสมาธิมาความคิดปรุงแต่งมันก็กลับมา
ใหม่ แต่ถา้ เรามีอเุ บกขาแล้ว มันจะคิดไปในทางไหนก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร เพราะมันจะไม่
ทําให้ใจของเราวุน่ วายเหมือนกับตอนทีเ่ ราไม่มอี เุ บกขา เวลาเราไม่มอี เุ บกขาคิดไปทางนู น้
ก็ทกุ ข์คดิ มาทางนี้ก็ทกุ ข์ แต่ถา้ มีอเุ บกขาแล้วคิดไปทางไหนก็เฉยไม่เดือดร้อน ดังนัน้ เรา
ต้องพยายามเจริญสติกนั ให้ได้
วิธีเจริญสติในตําราท่านก็แสดงไว้ถงึ ๔๐ วิธีดว้ ยกัน ทีเ่ รียกว่ากรรมฐาน ๔๐ ลองไป
ศึกษาดูลองเลือกใช้ดู ไปเปิ ดเมนู ดูเหมือนกับเมนู อาหาร เวลาไปร้านอาหารนี้ตอ้ งไปเปิ ด
เมนู ดูก่อน อยากจะกินอาหารชนิดไหน กรรมฐาน ๔๐ นี้ก็เป็ นเหมือนเมนู เพราะว่าจริต
ของคนแต่ละคนนี้ ไม่เหมือนกัน ท่านแบ่งไว้อยู่ ๖ จริตด้วยกัน มีพทุ ธิจริต มีโมหจริต
โทสจริต ราคจริต วิตกจริต แล้วก็ศรัทธาจริต จริตของแต่ละคนนี้ก็จะชอบกรรมฐาน
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ชนิดต่างๆไม่เหมือนกัน เช่น ศรัทธาจริตก็จะชอบพวกอนุสสติ เช่นพุทธานุสติ ธัมมานุ
สติ สังฆานุสติ พวกทีเ่ ป็ นพุทธิจริตก็ชอบของจริงเช่นอสุภะ มรณานุสติ ชอบดูของจริง
เหมือนคนทีช่ อบดูหนังตลกบ้าง บางคนก็ชอบดูหนังเศร้าโศกบ้าง บางคนก็ชอบดูหนัง
ตื่นเต้นบ้าง หนังผีอย่างนี้ นี่ก็จริตของคนเหมือนกัน ฉันใดเวลาเราดูกรรมฐานก็เหมือนดู
หนังดีๆนี่เอง เราก็จะเลือกดูช่องทีเ่ ราชอบดูกนั ถ้าเราเป็ นพวกศรัทธาจริตเราก็จะชอบ
พุทธานุสติ บริกรรมพุทโธๆ หรือจะเจริญบทพุทธคุณก็ได้ อิตปิ ิ โส อรหังสัมมา ไป สวด
ไปใจก็จะเย็นก็จะสบาย ใจก็จะไม่คดิ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ได้ แต่จริตของเราบางทีมนั ก็ไม่มี
อย่างใดอย่างหนึ่ง มันเปลีย่ นได้ บางเวลาก็เป็ นศรัทธาจริต บางเวลาก็เป็ นราคจริตขึ้นมา
ก็ได้ เช่นบางเวลาก็มคี วามใคร่มรี าคะชอบเสพกาม เราก็ตอ้ งใช้อสุภกรรมฐานมาระงับ
กรรมฐานนี้ ก็เป็ นเหมือนยาที่จะรักษาใจให้มนั หายฟุ้ งซ่าน ถ้าเกิดโทสจริต ท่านก็ให้ใช้
เมตตาภาวนา พรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา อันนี้ก็อยู่ในกรรมฐาน ๔๐
ซากศพ ๑๐ ประการนี้ก็สาํ หรับคนทีช่ อบของจริง พุทธิจริตอยากจะรูว้ า่ อนาคตของ
ร่างกายนี้จะเป็ นอย่างไร ท่านก็ให้ไปเยี่ยมป่ าช้า ไปดูศพทีถ่ กู ทิ้งไว้ในป่ าช้าทีม่ ลี กั ษณะ
ต่างๆกัน ให้ศึกษาถึงความจริงของร่างกาย ทีเ่ รายึดติดอยู่น้ วี า่ ต่อไปจะเป็ นอย่างไร เพือ่
เราจะได้ปล่อยวางมันได้นนั ่ เอง เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ทาํ ใจให้เป็ นอุเบกขาได้ ดังนัน้ กรรมฐานนี้
มีอยู่ทงั้ ๔๐ ชนิด
อนุสสติน้ กี ็มอี ยู่ ๑๐ ข้อด้วยกัน เช่นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุ สติ มรณานุสติ เทวา
นุสติ อานาปานสติ อันนี้อยู่ในกลุม่ ของอนุสสติ อสุภะ ๑๐ นี้ หรืออาการ ๓๒ ศึกษาดู
ให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มตี วั ตน ก็ให้ดูอาการ ๓๒ ไป พิจารณาอาการ ๓๒ แยกออกมา
เป็ นชิ้นๆเป็ นส่วนๆ แล้วก็จะเห็นว่าไม่มชี ้ นิ ไหนทีว่ า่ เป็ นตัวเป็ นตนเลย มีแต่ผม มีแต่ขน
มีแต่เล็บ มีแต่ฟนั มีแต่หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก มีเยื่อในกระดูก มีมา้ ม มีหวั ใจ มีตบั มี
ผังผืด มีปอด มีลาํ ไส้ ลําไส้นอ้ ย ลําไส้ใหญ่ มีอาหารเก่า อาหารใหม่ อยู่ในลําไส้ อาหาร
ทีก่ นิ มาวันนี้ก็เรียกว่าอาหารใหม่ อาหารทีก่ นิ ไปแล้วเมือ่ วันก่อนก็เป็ นอาหารเก่า แล้วใน
กระโหลกศีรษะ ก็มเี ยื่อมีสมองอยู่ในกระโหลกศีรษะ แล้วในทัง้ ร่างกายนี้ก็มนี าํ้ ชนิด
ต่างๆ นํา้ เลือดนํา้ เหลืองนํา้ ดี นํา้ เสลด นํา้ อะไรต่างๆเต็มไปหมด ไม่มตี รงไหนทีบ่ อกว่า
เป็ นของเราเป็ นตัวเราเลย ถ้าเราแยกแยะออกมาดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ใจก็จะสงบเป็ น
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อุเบกขา แล้วก็จะเกิดปัญญา จะสามารถทําให้เราถอดถอน อุปาทานความหลงความยึด
ติดในร่างกาย ว่าเป็ นตัวเราของเราได้
กรรมฐาน ๔๐ นี้ บางชนิดก็เป็ นอารมณ์ของสมถะเพียงอย่างเดียว กรรมฐานบางชนิดก็
เป็ นอารมณ์ทงั้ สมถะและวิปสั สนา คือเป็ นทัง้ สมาธิเป็ นทัง้ ปัญญา เช่นการพิจารณาอาการ
๓๒ พิจารณาซากศพ ๑๐ ชนิด พิจารณาความตาย อันนี้จะเรียกว่าเป็ นทัง้ สมถะและเป็ น
ทัง้ วิปสั สนา เพราะจะทําให้ใจสงบเป็ นอุเบกขาได้ และถอดถอนอุปาทานความยึดมันถื
่ อ
มันในร่
่ างกายได้ไปพร้อมๆกันเลย อย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าอยากจะใช้
ปัญญาอบรมสมาธิมนั ต้องใช้แบบนี้ ใช้ดูอาการ ๓๒ แยกแยะอาการต่างๆออกมาให้
เห็นชัดว่าไม่มตี วั ไม่มตี น หรือพิจารณาดูซากศพ ๑๐ ชนิดด้วยกัน ว่าร่างกายนี้เมือ่ ตาย
ไปแล้ว ในทีส่ ุดจะเป็ นอย่างไร ในช่วงนี้ชาวจีนจะต้องไปเยีย่ มป่ าช้ากัน น่าจะให้เขาขุด
เปิ ดให้ดูป่ ูย่าตายายว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว อยู่ขนั้ ไหนแล้ว ศพอยู่ลาํ ดับทีเ่ ท่าไหร่ มีศพ
๑๐ ลําดับด้วยกัน ตายใหม่ตายเก่า กําลังพองกําลังขึ้นอืด หรือว่าเน่าเปื่ อยผุไปแล้ว อัน
นี้แหละเรียกว่าไปเยี่ยมป่ าช้ากัน ถ้าอยากจะไปเยี่ยมป่ าช้าแบบได้ปญั ญาได้ประโยชน์ ก็
ต้องให้เขาเปิ ดหลุมศพให้ดูศพทีน่ อนอยู่ในนัน้ ไปถึงก็ไม่ได้เห็นอะไร เห็นแต่ดนิ เห็นแต่
สิง่ ทีเ่ ขาปลูกสร้างทับโรงศพไว้ เห็นแต่ป้ายเห็นแต่ชอ่ื เท่านัน้ เอง ไม่ได้ประโยชน์อะไร ถ้า
อยากจะได้ประโยชน์ ต้องบอกให้เขาช่วยเปิ ดป่ าช้าให้ดูหน่อย มันจะได้เกิดปัญญาขึ้นมา
มันจะได้ปลงได้ ละอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันในร่
่ างกายนี้ได้วา่ เป็ นตัวเราของเรา แล้วก็
จะทําให้เห็นความจริง คําสอนของพระพุทธเจ้าทีต่ รัสว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา ไม่มอี ะไร
เป็ นของเราเลย มีใจเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นตัวเราเป็ นของเรา ทีไ่ ปกับเรา หลังจากทีเ่ ราต้องเสีย
ร่างกายนี้ไปแล้ว แต่เราจะเอาอะไรไปกับใจเท่านัน้ จะเอาความสุขไป หรือจะเอาความ
ทุกข์ไป ถ้าเราไม่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนใจให้ปล่อยวาง เราก็จะไปแบบเอา
ความทุกข์ไป เพราะเวลาไปนี้จะโกลาหลระสํา่ ระสาย ทัง้ คนอยู่ทงั้ คนจะไป ร้องห่มร้องไห้
กันเป็ นใหญ่เป็ นโตไปหมด ร้องอย่างไรมันก็ไม่สามารถทีจ่ ะไประงับยับยัง้ ความแยกจาก
กันได้ แต่ถา้ มีธรรมะ คือมีสพั เพ ธัมมา อนัตตา มาสอนใจก็จะแยกกันแบบสงบ
แยกกันแบบสบายไม่วุน่ วายไม่เดือดร้อน แยกแบบไปแบบไม่ตอ้ งกลับมาร้องห่มร้องไห้
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ซํา้ แล้วซํา้ เล่า ถ้ารูว้ ่าทุกอย่างเป็ น สัพเพ ธัมมา อนัตตา ต่อไปก็จะไม่กลับมาอยากจะได้
อะไร เพราะรูว้ ่าไม่ได้เป็ นของเรา ได้มาแล้วก็ตอ้ งหมดไปอยู่ดี
อันนี้คอื เรื่องของการสร้างอุเบกขาขึ้นมา โดยใช้กรรมฐาน ๔๐ ชนิด ควรจะไปศึกษาหาดู
เอา ว่าวิธีไหนทีจ่ ะเป็ นวิธีทจ่ี ะเหมาะกับเรา การปฏิบตั มิ นั ก็อาจจะมีการเปลีย่ นบ้างก็ได้
เช่นบางเวลาเราก็จะเฝ้ าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกายเราก็ได้ เช่นคอยจดจ่ออยู่กบั การ
ทํางานของร่างกาย ไม่วา่ กําลังจะทําอะไร กําลังเดินกําลังยืน กําลังนอนกําลังนัง่ หรือ
กําลังรับประทานอาหาร กําลังอาบนํา้ อาบท่า แต่งเนื้อแต่งตัว ก็ให้ใจเฝ้ าผูกติดอยู่กบั การ
ทํางานของร่างกาย อย่าปล่อยให้ใจไปอยู่ทอ่ี ่นื เช่นบางทีเราทําอะไรอยู่ แต่ใจเราไปถึง
กรุงเทพฯแล้ว แต่ร่างกายเรายังอยู่ทน่ี ่อี ยู่ บางทีน่กี าํ ลังนัง่ ฟังเทศน์อยู่น่ี บางทีใจไปแล้ว
เดีย๋ วออกจากทีน่ ่ีจะไปไหนต่อ จะไปหมํา่ ทีไ่ หนกันดีต่อ คิดไปแล้ว อย่างนี้เรียกว่าไม่มี
สติแล้ว ถ้ามีสติก็ตอ้ งอยู่กบั ปัจจุบนั ตอนนี้กาํ ลังฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็ให้อยู่กบั การฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม แล้วก็จะได้รบั ประโยชน์จากการฟังธรรม เพราะจะได้รูร้ บั เรื่องราวต่างๆที่
เข้ามาในหู ถ้าใจมัวไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เรื่องทีไ่ ด้ยนิ ธรรมทีไ่ ด้แสดงทีเ่ ข้ามาในหู
มันจะเข้ามาในใจไม่ได้ เพราะมันมีเรื่องอื่นคอยดันเอาไว้ คอยกันไม่ให้เข้ามา มันก็เลย
ต้องเข้าหูซา้ ยแล้วก็ออกหูขวาไป ฟังมาตัง้ นานก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ฟังไม่รูเ้ รื่อง
แล้วก็มาบ่นว่าคนเทศน์น้ เี ทศน์อะไรไม่รู ้ ฟังไม่รูเ้ รื่องเลย เพราะว่าตัวเองไม่ตงั้ ใจฟัง
ตัวเองมัวแต่คดิ ถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ไม่มสี ติ
ดังนัน้ เราต้องเข้าใจหลักของการเจริญสติ เป้ าหมายของการเจริญสติกค็ ือดึงใจให้อยูใ่ น
ปัจจุบนั ให้สกั แต่ว่ารู ้ ไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆ เพื่อที่เวลานัง่ สมาธิ ใจจะได้
เข้าสูค่ วามสงบได้ เพราะจุดที่ใจจะสงบได้น้ ี ต้องเป็ นปัจจุบนั เท่านั้น ถ้าใจอยู่ในอดีตก็
เข้าสู่ความสงบไม่ได้ อยู่ในอนาคตก็เข้าไม่ได้ อยู่ทน่ี ู น้ ก็เข้าไม่ได้ ต้องอยู่ทน่ี ่ี อยู่ทน่ี ่ี
เดีย๋ วนี้ เดีย๋ วนี้ก็คอื ปัจจุบนั อยู่ตรงนี้ สิง่ ทีจ่ ะดึงใจให้เราอยู่ตรงนี้ ก็คอื สติน่เี อง ไม่วา่ จะ
เป็ น พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ อานาปานสติ นี่คอื กรรมฐานเหล่านี้ ก็จะเป็ นสิง่ ที่
จะดึงใจให้เข้ามาสู่ปจั จุบนั และเข้าสู่อุเบกขาได้ตามลําดับต่อไป นี่คอื งานทีเ่ ราจําเป็ น
จะต้องทํา เป็ นงานทีค่ ่อนข้างจะช้า เพราะว่ากว่าจะได้ผลนี้ มันเหมือนกับการปลูกต้นไม้
37

ปลูกต้นไม้วนั นี้เราก็ตอ้ งหมันรดนํ
่ า้ อยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงทีไ่ ม่มฝี นเราต้องรดนํา้
ทุกวัน ถ้าเราอยากจะเห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ บางแห่งนี้เขาให้รดทัง้ วันเลย เขามี
ระบบนํา้ หยด มีนาํ้ หยดหล่อเลี้ยงทัง้ วัน ต้นไม้ก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สติน้ กี ็
เหมือนกัน ถ้าเราเจริญสติเฉพาะเป็ นช่วง เหมือนกับรดนํา้ ต้นไม้มนั ก็จะช้า ถ้าเราเอาแบบ
นํา้ หยด คือเจริญอยู่อย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนหลับนี้ มีการเจริญสติอยู่
ตลอดเวลา อันนี้แหละจะทําให้เกิดผลขึ้นได้เร็ว นัง่ สมาธิ ๕ นาที ๑๐ นาทีก็จะสงบได้จะ
รวมได้ ถ้าทําสติแบบขาดๆเกินๆ เผลอบ้าง เผลอเสียส่วนใหญ่ นานๆถึงจะนึกถึงพุทโธที
นานๆถึงจะมาเฝ้ าจดจ่อดูร่างกายที เวลานัง่ สมาธิ นัง่ ไปครึ่งชัว่ โมงก็ไม่สงบ พอนัง่ ได้ครึ่ง
ชัว่ โมงก็ปวดเมือ่ ยตรงนัน้ ปวดเมือ่ ยตรงนี้ ก็ยอมแพ้ นัง่ ต่อไปไม่ได้ นี่ก็เพราะว่าสติไม่
ต่อเนื่อง
ดังนัน้ เราจึงต้องพยายามเจริญสติให้มนั ต่อเนื่อง ทุกเวลานาที อย่าให้ใจไปคิดปรุงแต่ง
ในเรื่องต่างๆทีไ่ ม่จาํ เป็ น การทีเ่ ราจะมาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องนี้ เราก็ตอ้ งไม่มภี ารกิจ
การงานอย่างอื่น เป็ นแบบนักบวชอย่างนี้ ไม่มงี านธุรกิจต่างๆทีจ่ ะต้องไปคิดไปวุน่ วาย
ด้วย ไม่ตอ้ งไปใช้สงั ขารความคิดปรุงแต่งกับเรื่องราวต่างๆ ถ้าเรายังทํางานทําการทํามา
หากิน ทําธุรกิจอะไรต่างๆอยู่น้ ี อย่าไปหวังในเรื่องการเจริญสติเลย มันเจริญไม่ได้
เพราะมันต้องใช้สงั ขารความคิดปรุงแต่งไปทัง้ วัน ตื่นขึ้นมานี้ก็เริ่มคิดแล้วว่าวันนี้จะไปทํา
อะไร ไปพบกับใคร มีเรื่องอะไรทีจ่ ะต้องทํา มันคิดตลอดเวลาในขณะทีก่ าํ ลังเตรียมตัว
เข้าห้องนํา้ ล้างหน้าแปรงฟันก็คดิ ไปเรื่อยๆ นี่เป็ นเรื่องของคนไม่มสี ติ มีก็เล็กน้อย มี
พอทีจ่ ะทําให้ไม่ถงึ กับเป็ นเหมือนคนบ้าเท่านัน้ เอง คือมีสติพอทีจ่ ะดูแลรักษาร่างกาย
เช่นอาบนํา้ อาบท่า แปรงฟัน แต่งเนื้อแต่งตัว รับประทานอาหาร แต่ไม่มสี ติทจ่ี ะดึงใจให้
อยู่กบั ปัจจุบนั ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะใจมันไปกับเรื่องราวต่างๆ ไปกับธุรกิจการงาน
ต่างๆ ตัง้ แต่ยงั ไม่ได้ออกจากบ้านเลย ดังนัน้ ถ้าเราอยากจะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง เรา
ก็ตอ้ งเลิกทํางาน การจะเลิกทํางานได้ เราก็ตอ้ งอยู่แบบมักน้อยสันโดษ คือขอให้
พอมีพอกินก็พอ ถ้าอย่างนี้เราก็จะเลิกทํางานได้ ถ้าเราทํางานแล้วเราเก็บเงินไว้ได้กอ้ น
หนึ่ง ทีเ่ ราคิดว่าพอทีจ่ ะอยู่ได้ไประยะเวลาหนึ่ง เราก็ออกจากงานไป เพือ่ ทีเ่ ราจะได้มา
เจริญสติ ถ้าเราเจริญสติได้จนเราได้อเุ บกขาแล้ว พอเงินหมดก็ไม่เป็ นไรแล้ว เพราะทีน้ ี
38

เราไปอาศัยวัดกินได้แล้ว ตอนนี้เรายังไปไม่ได้เพราะเรายังไม่มอี เุ บกขาพอ เรายังจูจ้ ้ ี
จุกจิกอยู่กบั เรื่องอาหาร เรื่องสภาพการอยู่ของเรา เรายังไม่ยอมไปเป็ นคนล้างถ้วยล้าง
ชาม ยังไม่ยอมไปเป็ นแจ๋วกัน ถ้าไปอยู่วดั นี้ ต้องยอมเป็ นแจ๋วแล้วอยู่ได้ กินตามมีตาม
เกิด กินข้าวก้นบาตรก็ได้ มีอะไรเหลือก็กนิ มัน ถ้ามีอเุ บกขาแล้วก็ไปอยู่วดั ได้ อยู่แบบ
นักบวชได้ ตอนนัน้ เราจะได้เจริญสติต่อเจริญปัญญาต่อ บําเพ็ญต่อเพือ่ ทีจ่ ะถอดถอน
กิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆ ทีย่ งั มีหลงเหลืออยู่ภายในใจของเรา ให้หมดไปได้
ดังนัน้ ถ้าเราอยากจะมีเวลาเจริญสติอย่างเต็มที่ ตอนนี้เราควรจะวางแผนหาเงินสักก้อน
หนึ่ง เพือ่ ทีเ่ ราจะได้เอาไว้ใช้สาํ หรับค่าใช้จ่ายของปัจจัย ๔ พอเราคิดว่าพอ มีใช้ได้ระยะ
หนึ่งสองสามปี น้ ีก็เหลือเฟื อแล้ว พระพุทธเจ้าบอกไม่เกิน ๗ ปี เท่านัน้ เองก็บรรลุได้แล้ว
ถ้าขยันต่อเนื่อง ๗ วันก็ได้ ฉะนัน้ ไม่ตอ้ งไปกังวลสะสมเรื่องเงินทองไว้มากจนเกินไป
หรอก แล้วถ้าเราใช้ประหยัดๆ กินวันละมื้อนี้มนั สักกี่ตงั ค์กนั เสื้อผ้าก็แค่ ๓ ชุดก็พอ
ชุดหนึ่งเปลีย่ น ชุดหนึ่งไว้ซกั อีกชุดหนึ่งไว้สาํ รอง เผือ่ ชุดทีซ่ กั มันไม่แห้ง มันก็จะได้มชี ดุ
อีกชุดมาเปลีย่ น ๓ ชุดนี้ก็พอแล้วสําหรับเครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ ยู่อาศัยก็ไปหาทีไ่ ม่มใี ครมา
วุน่ วาย อยู่คนเดียวไปเช่าห้องพักก็ได้ หอพักก็ได้ หรือไปอยู่วดั ทีไ่ หนได้ก็ไป ไปขอวัด
อยู่ก็ได้ แล้วก็ไปเจริญสติ ถ้าเราไม่มกี ารงานทีจ่ ะต้องคิดจะต้องทํานี้ เราก็จะสามารถ
ควบคุมบังคับความคิดของเรา ให้อยู่กบั สติได้ ให้อยู่กบั พุทโธได้ ให้อยู่กบั ร่างกายได้
พอมีสติอย่างต่อเนื่องแล้ว พอมานัง่ สมาธิก็สงบง่าย ๕ นาที ๑๐ นาทีใจก็น่งิ แล้ว พอใจ
นิ่งใจสงบก็มอี เุ บกขามีความสุข มีความอิ่ม ไม่หวิ กับอารมณ์ต่างๆ ออกมาก็สูก้ บั ความ
อยากได้ พอหมดกําลังก็กลับเข้าไปเติมกําลังใหม่ เราไม่ใช่ทาํ สมาธิหนเดียวแล้วไม่ทาํ
เลย ทําสมาธิแล้วก็ออกมาใช้ปญั ญาต่อสูก้ บั ตัณหาความอยาก พอกําลังหมดสูต้ ณั หา
ไม่ได้ ชักอยากจะไปนู น้ มานี่ อยากจะดูนนั ่ ดูน่ี ก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ พอจิตสงบก็ไม่
อยากจะไปไหนอีก พออยากก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ ถ้าใช้ปญั ญาสอนใจไม่ให้อยาก
ไม่ได้ก็ใช้สมาธิ เพราะหมดกําลัง ปัญญานี้ คอยเตือนว่าอย่าทําตามความอยาก เพราะทํา
แล้วมันจะไม่จบ มันจะมีเรื่องอืน่ มาให้อยากต่ออยูเ่ รื่อยๆ ถ้าอยากจะจบต้องฝื นความ
อยากในทุกรูปแบบ อย่าทําตามความอยาก ถ้าสูไ้ ม่ไหวก็กลับเข้าไปในสมาธิกอ่ น แสดง
ว่ากําลังหมด อุเบกขาหมด พอได้อเุ บกขากลับมาแล้วก็ใช้ปญั ญาสอนใจไปเรื่อยๆต่อไป
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พิจารณาถึงความทุกข์ทจ่ี ะตามมา จากการไปทําตามความอยากต่างๆ ต่อไปมันก็จะเลิก
ความอยากได้ มันก็จะถอดถอนอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมัน่ ในสิง่ ต่างๆได้ ตอนต้นก็
ถอดถอนของภายนอกร่างกายไปก่อน ก็คอื ถอดถอนลาภยศสรรเสริญ ถอดถอน
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็มาถอดถอนขันธ์ ๕ ถอดถอนความยึดมันถื
่ อมัน่ ใน
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาน แล้วก็มาถอดถอนความยึดมัน่ ในความสวยงามของ
ร่างกาย เพื่อจะได้ถอดถอนกามารมณ์ให้ออกไปจากร่างกายจากใจ แล้วพอหมดเรื่อง
ของร่างกาย ก็เข้าไปถอดถอนอัตตาตัวตนที่ยงั ฝังลึกอยูใ่ นจิตอีกทีหนึ่ ง ถอดถอนอวิชชา
ความหลงทีส่ ร้างความรูส้ กึ ว่า มีตวั มีตนอยูใ่ นจิตนี้ ออกไปให้หมด นี่คอื การปฏิบตั ติ ามที่
พระพุทธเจ้าทรงสอน คือสัพเพ ธัมมา อนัตตา ไม่มอี ะไรเป็ นของเรานอกจากใจดวง
เดียว ใจทีเ่ ป็ นใหญ่ ใจทีเ่ ป็ นประธาน ใจทีม่ คี วามสําคัญอย่างยิ่งต่อชีวติ ของเรา รักษาตัว
นี้ไว้ตวั เดียว วิธีทจ่ี ะรักษาตัวนี้ไว้ก็คอื ต้องปล่อยทุกสิง่ ทุกอย่าง ถ้าไม่ปล่อยแล้วใจตัวนี้ก็
จะทุกข์ข้นึ มาทันที เวลาที่จะต้องพลัดพรากจากสิง่ ทีเ่ ราไปยึดไปติดไปอยาก
นี่คอื เนื้อหาสาระของธรรม คําสอนของพระพุทธเจ้า ๒ ข้อ ทีไ่ ด้ยกขึ้นมาแสดง คือใจ
เป็ นใหญ่ ใจเป็ นประธาน ใจเป็ นตัวเราเป็ นของเรา ทีเ่ ราจะต้องดูแลรักษา และสัพเพ ธัม
มา อนัตตา คือของทุกสิง่ ทุกอย่างนอกจากใจนี้ ไม่ใช่เป็ นของเรา ไม่ใช่เป็ นตัวเรา อย่าไป
ดูแลรักษา อย่าไปยึดอย่าไปติด อย่าไปอยากให้เขาอยู่กบั เราไปตลอด เพราะมันเป็ นไป
ไม่ได้ มันมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กบั เราไปตลอด ตายไปแล้วก็กลับมาหามันใหม่
กลับมายึดมันใหม่ นี่เรากลับมาหาของทีเ่ ป็ น สัพเพ ธัมมา อนัตตานี้ มาไม่รูก้ ่ลี ้านรอบ
แล้ว รอบนี้หมดไป เดีย๋ วก็กลับมาหาใหม่ กลับมาเกิดใหม่ กลับมายึดมาติดใหม่ แล้วก็
กลับมาทุกข์มาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ใหม่ แล้วก็แยกกันไปแล้วก็กลับมาใหม่
อย่างนี้ อยู่เรื่อยๆไม่มวี นั สิ้นสุด จนกว่าเราจะสามารถปล่อยวางทุกอย่างได้ สัพเพ ธัมมา
อนัตตา ปล่อยวางสัพเพ ธัมมา อนัตตาได้ รักษาใจตัวเดียวนี้ไว้ให้ได้ ด้วยการเจริญสติ
ด้วยการเจริญอุเบกขา เจริญสมาธิเพือ่ ให้เกิดอุเบกขาขึ้นมา แล้วก็เจริญปัญญา เอา
ปัญญามาคอยเตือนสอนใจว่าอย่าไปอยาก เพราะความอยากนี้เป็ นต้นเหตุของความทุกข์
ใจ เป็ นตัวทีม่ าทําลายใจ ทําให้ใจของเราไม่มคี วามสุข ทําให้ใจเราหิวเราอยาก ทัง้ ๆที่ใจ
เราไม่ตอ้ งกินอะไรไม่ตอ้ งมีอะไร แต่ความอยากมันจะทําให้รูส้ กึ ว่าเราขาดอะไร เรา
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ต้องการสิง่ นัน้ สิง่ นี้ แต่เวลาได้มาแล้วมันก็ไม่ได้ทาํ ให้ใจอิ่มแต่อย่างใด สิง่ ทีจ่ ะทําให้ใจ
อิ่มก็คอื สติ สติน้ ีจะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิเข้าสู่อเุ บกขา พอได้อเุ บกขาแล้วก็
จะได้ความอิ่มความพอ ดังนัน้ หน้าทีข่ องพวกเรา ก็คอื ต้องเจริญสติให้มาก นัง่ สมาธิให้
มาก ทําจิตให้รวมให้ได้ภายใน ๕ นาที ๑๐ นาที ถ้ารวมได้แล้วทีน้ กี ็จะมีเครื่องมือ มียา
ชามียาสลบทีจ่ ะช่วยในการถอดถอนสิง่ ต่างๆทีเ่ รารัก สิง่ ต่างๆทีเ่ ราหลงคิดว่าเป็ นตัวเรา
ของเราได้ ถ้าเราไม่มอี เุ บกขานี้ เราจะไม่กล้าถอดถอน ไม่กล้าละ ไม่กล้าปล่อยสิง่ ต่างๆ
ถาม คือภรรยาโยมเสียไปเมือ่ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ทผ่ี ่านมา แล้วก็ก่อนเสียก็รกั ษาตัว
อยู่ทโ่ี รงพยาบาลจุฬาฯ อยู่ประมาณ ๒๙ วัน เป็ นมะเร็งเม็ดเลือดขาว วันทีจ่ าก
ไปนี่ ทัง้ ตัวภรรยาเองและตัวผมเอง ก็ไม่ทราบว่ามันถึงวาระสุดท้าย เพราะฟัง
จากคุณหมอก็คุยกันเหมือนกับว่าวันพรุ่งนี้จะกลับบ้านได้แล้ว แต่ครัง้ นี้เราไม่
รักษาแล้วเพราะรูส้ กึ ว่าสารเคมีมนั เยอะ สิง่ ทีเ่ จอวันนัน้ ก็คอื ว่า เช้าวันเสาร์
หลังจากคุยกับหมอว่าวันอาทิตย์จะกลับ พอประมาณสักบ่าย ๒ อยู่ๆก็
เหมือนกับนิ่งและสงบไป ทําให้ผมรูส้ กึ ว่ามันเร็วจนเราทําใจไม่ได้น่หี นึ่ง และสอง
เราไม่รูว้ า่ เจ้าตัวรูต้ วั ไหมว่ามันคือวาระสุดท้าย การปล่อยวางอะไรต่างๆนี้ตามที่
เขารํา่ เรียนมานี้ เขาได้เอามาใช้มากน้อยแค่ไหน และสุดท้ายก็อยากจะทราบว่า
ดวงจิตเขาไปสู่ตรงไหนอย่างไร
ตอบ คือถ้าเขาฝึ กฝนมา เขาก็จะรูอ้ ยู่ตลอดเวลา ว่าร่างกายนี้จะอยู่ใกล้หรือไกล
อย่างไร เขาก็จะพร้อมทีจ่ ะปล่อยร่างกายได้ตลอดเวลา อันนี้ก็อยู่ทก่ี ารฝึ กฝน
อบรมใจของเขา ว่าเขาได้ฝึกฝนอบรมมาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าเขาปล่อย
ร่างกายได้ ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับร่างกาย ถ้าจิตเขาไปก็ตอ้ งไปสู่อริยภูมิ ถ้าเห็นด้วย
ปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั เราของเรา ถ้าเห็นว่าการยึดติดการอยากให้ร่างกายนี้
อยู่ไป ไม่จากเราไป เป็ นความทุกข์ เขาก็จะปล่อยความอยาก ถ้าเขาปล่อยความ
อยากนี้ เขาก็จะไม่ทกุ ข์กบั การจากของร่างกายไป ถ้าตายแบบนี้ก็เรียกว่า ตาย
แบบพระอริยะ เป็ นพระโสดาบันไป
ถาม ก่อนไป เขายังบอกกับผมว่า ต้องปล่อยวาง
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ตอบ อย่างนัน้ เขาก็เข้าใจ
ถาม ผมบอกว่าปล่อยวางซิดี เขาบอกว่าผมไม่เข้าใจหรอก ปล่อยวางของเขากับของ
ผมมันไม่เหมือนกัน ผมก็งงๆ ไม่เหมือนกันอย่างไร ปล่อยวางซิดี เขาบอกผมไม่
เข้าใจ เขาบอกสิง่ แรกทีป่ ล่อยวาง คือเขาต้องปล่อยวางจากตัวผมก่อน ก็เลยยิ่ง
งงใหญ่กบั ภาษาทีเ่ ขาสือ่ ให้เข้าใจความหมาย
ตอบ ก็คอื เขาไม่ยดึ ติดในตัวคุณ และเขาก็ไม่ยดึ ติดในตัวของเขา เขาพร้อมทีจ่ ะให้
ร่างกายของเขาจากไปได้ทกุ เวลานาที เพราะเขาได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ร่างกายนี้
มันไม่เทีย่ ง มันเกิดแล้วก็ตอ้ งตายไปเป็ นธรรมดา ไม่มใี ครมายับยัง้ มาห้ามมันได้
ถ้าอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่อยากก็จะไม่ทกุ ข์ ก็จะตายอย่าง
สบาย ไม่วา่ จะก่อนตายหรือ กําลังตาย หรือหลังตาย ใจจะไม่รูส้ กึ เดือดร้อน
เพราะใจเห็นด้วยปัญญา ว่าทําอะไรไม่ได้ นอกจากทําใจให้เป็ นอุเบกขาปล่อยวาง
เท่านัน้ ปล่อยวางทีแ่ ท้จริงต้องเป็ นอุเบกขา คือต้องได้สมาธิ
ถาม เช้านัน้ เขาให้พส่ี าวสัง่ ข้าวเหนียวส้มตําอะไรมา เขาบอกพีส่ าวว่าช่วยหน่อย เขา
จะขอทําทานเป็ นครัง้ สุดท้ายในชีวติ พูดแบบนี้เลย ซื้อมาแล้วก็แจกพวกพยาบาล
เขาบอกเขาอยากทําทาน
ตอบ ก็ดี
ถาม ฟังดูเหมือนกับเขาจะรู ้
ตอบ ฟังดู เขาก็มกี าํ ลังจิตดี มีปญั ญา มีสติ มีสมาธิ
ถาม เขาบอกผมว่า เห็นทีอ่ ยู่ตรงประตูหอ้ งไหม มีวญิ ญาณอยู่ ผมบอกผมไม่เห็น เขา
บอกไม่เห็นเหรอ ผมไม่เห็น เขาก็พยักหน้า พอพีส่ าวมาก็ให้ถ่ายรูปไว้ พีเ่ ขาก็
ถ่ายให้ เขายังไม่เชื่อเลย บอกไหนขอดูวา่ ถ่ายจริงไหม ก็เอามาดู พวกเราก็ไม่เห็น
มีอะไร แต่เขาก็พยักหน้า เราก็เริ่มเอะใจว่าเขาเห็นอะไร แต่ก็ไม่กล้าไปซักไซ้อะไร
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ตอบ คือใจของคนเรานี้ ถ้ามีพลังจิตก็จะสามารถเห็นสิง่ ทีล่ ะเอียดกว่าร่างกายได้ สิง่ ที่
ละเอียดก็คอื กายทิพย์ต่างๆ กายทิพย์เราก็ให้ช่อื ต่างๆ ชื่อว่าวิญญาณบ้าง เทพ
บ้าง เปรตบ้าง อันนี้ก็แล้วแต่ ทีน่ ้ กี ารเห็นมันก็เห็นได้ ๒ ลักษณะ เห็นแบบเห็น
จริงกับเห็นแบบเห็นปลอม เห็นปลอมก็คอื เป็ นการวาดภาพของใจขึ้นมาเอง กับ
การเห็นจริง ทีน่ ้ จี ะเห็นปลอมหรือเห็นจริงนี้ ก็แล้วแต่คนเห็น
ถาม เพราะฉะนัน้ ก็คอื ให้ปล่อยวางตามทีพ่ ระอาจารย์แนะนํา
ตอบ เขาไปแล้วก็ปล่อยเขาไป เรามีหน้าที่ ถ้าเราอยากจะสนับสนุนเขา เผือ่ เขาอยู่ใน
ฐานะทีต่ กยากลําบาก เราก็ทาํ บุญอุทศิ ไปให้เขา เป็ นสิง่ ทีค่ นเป็ นทําให้ได้กบั คน
ตายได้ แต่ถา้ คนตายไปเขาไปแบบเศรษฐี เขาก็จะอนุโมทนา บุญทีเ่ ราอุทศิ ให้เขา
แต่มนั ก็จะเป็ นประโยชน์กบั เรา เพราะว่าเราจะได้ทาํ บุญ ปกติเราอาจจะไม่ทาํ บุญ
แต่พอเราคิดถึงเขา รักเขาเราห่วงเขา เราก็จะได้ทาํ บุญ ฉะนัน้ ประโยชน์ทแ่ี ท้จริง
นัน้ จะเป็ นของเราเสียมากกว่า โดยอาศัยความรักความห่วงใยต่อคนทีเ่ รารัก ที่
เขาจากเราไปเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้เราได้ทาํ บุญ
ถาม พระอาจารย์ครับ แล้วมีวธิ ีสมั ผัสกับดวงวิญญาณไหมครับ
ตอบ ก็ตอ้ งฝึ กนัง่ สมาธิ ถ้านัง่ สมาธิแล้ว ใจก็จะมีพลังทีจ่ ะสามารถรับรูไ้ ด้ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่า ทุกคนทีน่ งั ่ สมาธิ จะได้ความสามารถพิเศษอันนี้ บางคนก็ได้ บาง
คนก็ไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราจะได้มากกว่า ก็คอื เราได้อเุ บกขา ได้ความสงบ ทีม่ คี ุณค่า
ต่อความรูส้ กึ ของเรา เพราะจะทําให้ใจเราอิ่มเราสุขเราสบาย ส่วนเราจะเห็นดวง
วิญญาณ เห็นเทวดา เห็นเปรตหรือไม่น้ ี ก็ไม่สาํ คัญ แต่บางคนก็เห็นได้ บางคนก็
ไม่เห็น เพราะความสามารถของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน แต่สง่ิ ทีเ่ รา
ได้กนั ทุกคน ก็คอื ความอิ่มใจสุขใจ ความสบายใจ ความปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ
ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับทุกสิง่ ทุกอย่าง อันนี้จะได้จากการฝึ กสมาธิ ส่วนการทีจ่ ะเห็น
ดวงวิญญาณเห็นกายทิพย์หรือไม่น้ ี ก็อกี เรื่องหนึ่ง บางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็น
ขอให้เราคิดว่าก็เป็ นการมาพบกันชัว่ คราว ก็แล้วกัน พวกเรานี้เหมือนกับคนทีม่ า
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ขึ้นรถไฟกัน เรามาเจอกันทีส่ ถานี ต่างคนก็ต่างรอรถของตน พอถึงเวลารถของ
ตนออก เราก็ข้นึ รถของเราไป คนทีอ่ ยู่บนสถานี เดีย๋ วเขาก็รอขึ้นรถของเขาไป
ดังนัน้ ถ้าเรามองอย่างนี้ เราก็จะได้ไม่รูส้ กึ อะไรมากนัก แต่ถา้ เราคิดว่าเขาเป็ นของ
เรา เขาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ เราอย่างนี้ เวลาเขาจากเราไปเราก็จะรูส้ กึ ว่าเรา
สูญเสียอะไรไปมาก
ถาม พระอาจารย์ครับ เราจะทราบได้อย่างไรว่า คนๆนัน้ หมดอายุขยั แล้ว
ตอบ หมายถึงว่า ตอนทีย่ งั มีชวี ติ อยู่เหรอ
ถาม หมายถึงว่าอย่างเช่น ภรรยาทีเ่ สียไป เขาหมดอายุขยั แล้วหรือเปล่า
ตอบ อ้อ ร่างกายเขาหมด แต่ใจเขาไม่หมดไง ใจของทุกๆ คนไม่มวี นั หมด เป็ นของที่
ไม่มวี นั เสือ่ มไม่มวี นั หมด จึงกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ เดีย๋ วเขาก็
กลับมาเกิดใหม่ ถ้าเขาได้บรรลุเป็ นขัน้ โสดาบัน เขาก็จะกลับมาเกิดไม่เกิน ๗
ชาติเป็ นอย่างมาก เพราะเขาก็จะเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิด แล้วเขาก็จะ
ปฏิบตั เิ พือ่ ละความอยากต่างๆ ทีท่ าํ ให้เขาต้องกลับมาเกิดนี้ได้หมด แล้วเขาก็จะ
ไม่กลับมาเกิด ไม่เกิน ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก แต่การไม่กลับมาเกิด ก็ไม่ได้
หมายความว่าเขาหายไปไหน เขาก็ยงั มีอยู่ เหมือนกับเราไม่ได้ไปหาเพือ่ นที่
สโมสร ก็ไม่ได้หมายความว่าเราหายไปไหน เราก็อยู่บา้ น เราขี้เกียจไป เข้าใจไหม
อยู่บา้ นสบายกว่า
ถาม พระอาจารย์ครับ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับ ว่าการทําบุญแล้วเขาได้รบั หรือ
ว่าได้อนุโมทนาบุญในส่วนทีท่ าํ ถึงไม่ถงึ นะครับ
ตอบ ก็บางทีเรานอนหลับ เขาอาจจะเข้ามาในฝันเราก็ได้ ถ้าเราไม่มพี ลังจิตทีจ่ ะรับรู ้
ผ่านทางสมาธิ เราก็ตอ้ งรับรูผ้ ่านทางเวลาทีเ่ รานอนหลับฝันไป แต่การฝันมันก็ไม่
แน่อกี อาจจะเป็ นเราคิดไปเองก็ได้ หรือเขามาหาเราก็ได้ ถ้าเราอยากจะรูว้ า่ เขามา
หาเรา เราก็ตอ้ งคุยกับเขาได้ ถามสารทุกข์สุกดิบได้ หรือให้เขาบอกอะไรบางสิง่
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บางอย่างทีเ่ ราไม่รูแ้ ต่เขารู ้ แล้วเขาให้เราไปหาสิง่ นัน้ ว่าเขาเก็บของชิ้นนี้ไว้ตรงนัน้
ตรงนี้ แล้วเราไปทําตามทีเ่ ขาบอก แล้วก็ได้เจอสิง่ นัน้ สิง่ นี้ อย่างนี้ก็จะเป็ นการ
พิสูจน์ได้วา่ เขามาจริง ไม่ใช่เป็ นความคิดของเราเอง
แต่จะมาไม่มา ก็อย่าไปกังวลเลย เพราะว่าให้เราคิดว่า เขาเป็ นอดีตไปแล้ว เรา
ต้องอยู่ในปัจจุบนั อดีตก็เป็ นเหมือนความฝัน เมือ่ คืนนี้เรานอนหลับฝันถึงเรื่อง
นัน้ เรื่องนี้ พอเราตื่นขึ้นมามันก็หมดไปแล้ว เราก็ตอ้ งอยู่ในปัจจุบนั ดําเนินชีวติ
ของเราต่อไป เราควรจะเอาการจากของเขา มาเป็ นบทเรียนสอนเราดีกว่า ว่า
ต่อไปเราก็ตอ้ งจากโลกนี้ไปเหมือนกัน แล้วเราจะจากแบบสบาย หรือจากแบบไม่
สบาย ก็อยู่ทว่ี า่ เราปล่อยวางร่างกายของเรานี้ได้หรือเปล่า เรามองเห็นหรือเปล่า
ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั เราของเรา เราไม่ได้เป็ นร่างกายนี้ เราเป็ นใจ เป็ นดวง
วิญญาณ ทีม่ าอาศัยร่างกายนี้อยู่ชวั ่ คราวเท่านัน้ ถ้าเราสามารถแยกใจออกจาก
ร่างกายได้ รูว้ ่าร่างกายไม่ใช่ใจ รูว้ า่ ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราก็จะจากร่างกาย
ไปอย่างสบาย เวลาอยู่เราก็อยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อน ไม่วติ กกังวลว่ามันจะไป
เมือ่ ไหร่ เพราะรูว้ า่ มันต้องไปแน่ๆ และพร้อมทีจ่ ะให้มนั ไปเสมอ อันนี้แหละคือ
หน้าทีข่ องเราทีเ่ ราควรจะทํา ดีกว่าทีจ่ ะมานัง่ คิดถึงเขา ว่าเขาไปถึงไหนแล้ว เขา
เป็ นอย่างไร มันไม่เป็ นประโยชน์อะไรกับเรา
เราควรจะเอาการจากของเขาไปนี้ มาเป็ นบทเรียนสอนใจว่าเราก็ตอ้ งไปเหมือนเขา
และถ้าเราอยากจะไปดีอยู่ดี ไปสบายอยู่สบาย เราก็ตอ้ งไม่ยดึ ไม่ตดิ กับร่างกายนี้
เราก็ตอ้ งฝึ กทําใจให้มอี เุ บกขา ถ้าใจเรามีอเุ บกขา เราก็จะปล่อยวางร่างกายนี้ได้
ตอนนี้เรารูว้ า่ เราต้องปล่อย แต่เราปล่อยไม่ได้ เพราะเราไม่มอี เุ บกขาไม่มกี าํ ลัง
ฉะนัน้ เราต้องเจริญสติเพือ่ ให้เกิดสมาธิข้นึ มา ถ้ามีสมาธิแล้วเราก็จะได้อเุ บกขา
พอได้อเุ บกขา เรามามองดูร่างกายว่าไม่เทีย่ ง เราก็จะรับได้ เรามองว่าร่างกาย
จะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เราก็จะรับได้ เราก็จะไม่วติ กกังวล อันนี้เป็ นสิง่ ที่
เราควรจะให้ความสําคัญ มากกว่ามาคิดถึงว่าตอนนี้เขาไปไหน เป็ นอะไร อย่างไร
ถ้าเขาเดือดร้อนแล้วเดีย๋ วเขาก็มาหาเราเอง เดีย๋ วนอนหลับเขาเข้ามาหาเราเอง ถ้า
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เขาต้องการอะไร แต่เท่าทีฟ่ งั ดู เขาคงไม่มาแล้วล่ะ เขาสบายแล้ว ถ้าเขามาเขา
อาจจะมาเตือนเราก็ได้ มาบอกพีร่ บี ปฏิบตั นิ ะ เดีย๋ วพีก่ ็ตอ้ งตามหนู ไปนะ อย่า
ประมาท
ถาม อันนี้เงียบไปเลยครับ
ตอบ ไม่เป็ นไร เดีย๋ วถึงเวลาเขามาเอง
ถาม ท่านอาจารย์บอกว่า ในบางครัง้ เวลาทีเ่ ขามาขอบุญ เวลาทีเ่ ราทําบุญเป็ นบุญอุทศิ
นี้ มันเป็ นความหิวทางใจของเขา แล้วถ้าเกิดว่าเราทําบุญนี้ สิง่ ทีเ่ ขาได้คอื เมตตาที่
เราแผ่ไปให้ หรือว่าบุญทีเ่ ราทําแล้วมันเป็ นเหมือนทําให้ กําลังทีเ่ ราส่งนัน้ แรงขึ้น
ตอบ ก็เรียกว่าบุญนี้เป็ นเหมือนอาหารทิพย์แล้วกัน พอเราส่งบุญนี้ไปให้เขา เขาก็จะได้
เพราะเขากินอาหารหยาบอย่างเราไม่ได้ อย่างทีเ่ ราไปกราบไหว้คนทีป่ ่ าช้านี้ คน
อยู่ในป่ าช้าไม่ได้อะไร เพราะว่าเราเอาอาหารหยาบ คือพวกอาหารซึง่ คนตายกิน
ไม่ได้ คนตายนี้กนิ ได้แต่อาหารทิพย์ อาหารทิพย์ก็ตอ้ งเป็ นบุญ คือแทนทีจ่ ะเอา
ของทีเ่ ราไปเซ่นไปไหว้ศพนี้ เราควรจะเอาไปใส่บาตร แล้วเอากระดาษเขียน
รายการมาปะทีห่ ลุมศพยังจะดีกว่า จริงๆเขาจะได้บญ
ุ ไง อย่างนี้เขาไม่ได้บญ
ุ
หรอก เราได้เราได้กนิ เราอยากจะกินอะไรเราก็ไปซื้อมาเซ่นเขา แล้วถึงเวลาเราก็
เอาไปกินกัน อย่างนี้ใครจะได้อะไร ไม่มใี ครได้อะไร บุญมันเกิดจากการเสียสละ
เราจะได้ส่งความรูส้ กึ ทีด่ ี ความอิ่มใจไปให้เขา เวลาทําบุญแล้วเรามีความอิ่มใจ
เวลาเราอุทศิ นี้เราก็อทุ ศิ ความอิ่มใจ ซึง่ เป็ นอาหารทิพย์ให้กบั เขา พอเขาเห็นเรา
อิ่มใจเขาก็จะอิ่มใจตามเราได้ เท่านัน้ เอง เหมือนกับส่งเครื่องปรับอากาศไปให้เขา
อย่างนี้ พอเปิ ดเครื่องปรับอากาศเขาก็เย็นสบาย ตอนนี้ใจเขาร้อนเขาหิว เพราะ
ไม่มบี ญ
ุ พอได้บญ
ุ แล้วก็เย็นสบาย
ถาม ถ้าเกิดว่าเราไปทําบุญใส่บาตรแล้วเราอุทศิ ให้ หรือว่าเรานัง่ ภาวนาแล้วหลังจาก
นัน้ เราแผ่เมตตาให้ เขาก็จะได้รบั เหมือนกัน
46

ตอบ ได้เหมือนกัน เป็ นบุญก็เหมือนกัน อาหารทิพย์
ถาม ทีพ่ ระอาจารย์บอกให้วางอุเบกขา แล้วถ้าอ่อนกําลังให้ทาํ สมาธิ สมาธิน้ ตี อ้ งถึงขัน้
ไหน ต้องพิจารณาอย่างไรไหม เพือ่ ทําให้ใจเป็ นอุเบกขาได้
ตอบ ก็อย่างทีบ่ อกว่า ต้องใช้กรรมฐาน ๔๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะใช้พทุ ธานุสติก็พทุ
โธๆไป ใช้อานาปานสติก็ดูลมหายใจไป คือไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ แล้วใจก็จะ
รวม
ถาม ให้ใจมันนิ่ง
ตอบ นิ่งสงบได้ พอนิ่งสงบก็จะเป็ นอุเบกขา แต่พอออกมาจากสมาธิมนั ก็จะอยู่ได้ไม่
นาน เหมือนนํา้ เย็นทีเ่ ราแช่ไว้ในตู ้ พอเราเอาออกมาทิ้งไว้ขา้ งนอกสักระยะหนึ่ง
ความเย็นมันก็จะหายไป เราก็ตอ้ งเอากลับเข้าไปในตูเ้ ย็นใหม่ เราก็ตอ้ งกลับเข้า
ไปอยู่ในสมาธิอยู่เรื่อยๆ เวลาออกมา เราก็ใช้จติ ทีเ่ ย็นนี้ เอาปัญญามาสอน
เพราะเวลาจิตเย็นนี้จะเชื่อฟัง ไม่มกี เิ ลสมาคอยต่อต้าน บอกว่าอย่าไปอยากนะ
อย่าไปอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ก็จะเชื่อ แต่พอความเย็นหายไป พอบอกให้อย่าไป
อยาก มันเริ่มไม่เชื่อแล้ว เราก็ตอ้ งกลับเข้าไปในสมาธิใหม่
ถาม พูดถึงข้ออุเบกขา ถ้าหากเราตัง้ ใจทีจ่ ะอดอาหาร แต่วา่ ถ้ามันเกิดหิวนี่ เราวาง
อุเบกขา แต่ในขณะทีร่ ่างกายนี่หวิ มาก จะเกิดโรคกระเพาะขึ้นมา อย่างนี้กนิ แต่
นํา้ นี้ จะเกิดจะทําอย่างไรครับ
ตอบ ไม่เป็ นหรอก ครูบาอาจารย์พระปฏิบตั เิ ขาอดกันมาเยอะแยะแล้ว ถ้าเป็ นก็เป็ นกัน
ไปหมดแล้ว อย่างคุณนี่มเี สบียงพอสะสมไว้ ๑๐ วันนี่ สบาย
ถาม เวลาผมจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นล่วงหน้า ผมจะฝันเห็นโยมแม่มาตลอด
ตอบ ก็ดี จะได้ไม่ประมาท
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ถาม แต่สง่ิ ทีท่ ่านมาบอกนี้ มันเกิดขึ้นแล้วครับ ผมควรจะทําอย่างไรดี
ตอบ ก็แก้ไปสิ มีปญั หาอะไรก็แก้ไป อย่าไปทําบาป อย่าไปสร้างปัญหาขึ้นมา พยายาม
หยุดความอยากแล้วมันก็จะไม่มคี ดีความ คดีความมันก็เกิดจากความอยากของ
เรานี่แหละ ฉะนัน้ พยายามตัดความอยาก แล้วพยายามรักษาศีลไว้ให้ได้ ปัญหา
ต่างๆมันก็จะไม่มี
ถาม อัปปนาสมาธิกบั อุปจารสมาธิ สมาธิอนั ไหนเป็ นการสูญเสียพลังจิต นัง่ นิ่งสงบไม่
รับรูโ้ ลกภายนอก เป็ นสมาธิแบบไหน ควรทําต่อไหม
ตอบ อัปปนาสมาธิ ก็เป็ นความสงบทีป่ ล่อยวาง ทุกสิง่ ทุกอย่างภายนอก รูปเสียงกลิน่
รสโผฏฐัพพะ แล้วก็ตงั้ อยู่เป็ นอุเบกขา สมาธิแบบนี้เป็ นสมาธิท่จี ะมีพลังต่อสูก้ บั
กิเลสตัณหา ส่วนอุปจารสมาธิ คือสมาธิท่ปี รากฏเป็ นนิ มิตต่างๆ อันนี้ก็เหมือน
นัง่ ดูภาพยนตร์ เวลานัง่ ดูภาพยนตร์ก็เหมือนไม่ได้พกั ผ่อน ดูจบแล้วร่างกายก็
อ่อนเพลีย จิตใจก็อ่อนเพลีย ไม่เหมือนกับเวลานอนหลับสนิทแล้วไม่ฝนั อัปป
นานี่เหมือนกับพักผ่อนหลับนอนสนิทไม่ฝนั อะไร พอตื่นมาก็จะสดชื่นเบิกบานมี
กําลังวังชา แต่ถา้ ไม่หลับนอนเปิ ดทีวดี ูทงั้ คืน ตอนเช้าตื่นขึ้นมา จะไปทํางานก็ไม่
มีเรี่ยวไม่มแี รง ครูบาอาจารย์ท่านถึงห้ามไม่ให้ไปยุ่งกับอุปจารสมาธิ ถ้าเราอยู่ใน
ขัน้ ปฏิบตั เิ พือ่ ให้เข้าสู่วปิ สั สนา เพราะมันจะทําให้เป็ นอุปสรรค ไม่สามารถทีจ่ ะไป
เจริญปัญญาวิปสั สนา ต่อสูก้ บั ตัณหาความอยากต่างๆได้ ในเบื้องต้นถึงแม้จะ
เป็ นจริตของเราทีจ่ ะออกรับรูเ้ รื่องราวต่างๆ เราก็ตอ้ งเบรกมันไว้ก่อน เวลามันจะ
ออกไปรับรู ้ เราก็ดงึ มันกลับเข้ามาหาอุเบกขาให้ได้ กลับมาหาสมาธิทส่ี งบทีว่ า่ งให้
ได้ ด้วยการใช้พทุ โธดึงกลับมาก็ได้ ถ้ามันไม่มพี ทุ โธไม่มลี ม แต่มสี ติทจ่ี ะดึงให้
กลับมาหาความว่างได้ ก็ใช้สติดงึ กลับมา ดึงกลับเข้ามาหาสักแต่วา่ รู ้ อย่าไปตาม
รู ้ อย่าไปสนใจ เพราะถ้าไปตามรูไ้ ปสนใจแล้วมันก็จะเพลิน เพลินดูไปเหมือนกับ
ดูภาพยนตร์ดูละคร พอออกจากสมาธิแบบนี้มา ก็จะเหมือนกับไม่ได้นงั ่ สมาธิ ไม่
มีอเุ บกขาเลย พอจะมาพิจารณาปัญญาเพือ่ ตัดความอยากก็ตดั ไม่ได้
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ถาม เวลาพิจารณาอสุภะไปนานๆ มันเห็นความไม่เทีย่ งแท้ เกิดดับ แต่บางทีก็เห็นเป็ น
ของงามแล้วหลงไปกับสิง่ นัน้ มีวธิ ีแก้ไหม
ตอบ ก็แสดงว่าไม่ได้พจิ ารณาอสุภะ ถ้าไปเห็นว่าเป็ นของงาม มันก็เรียกว่าพิจารณา
สุภะไปแล้ว ถ้าพิจารณาอสุภะมันก็ตอ้ งมองเข้าไปภายใน ภายใต้ผวิ หนัง ดูโครง
กระดูกอย่างนี้ ดูอวัยวะต่างๆอย่างนี้ หรือดูของทีส่ กปรกทีเ่ ป็ นปฏิกูล เช่น
อุจจาระปัสสาวะ นํา้ เลือดนํา้ หนอง นํา้ เหลืองอะไรต่างๆเหล่านี้ ให้เห็นของทีไ่ ม่
สวยไม่งาม ถึงจะเรียกว่าเจริญอสุภะ ถ้าไปพิจารณาแล้วเห็นว่าสวยว่างาม อันนี้ก็
ไม่ใช่เป็ นการเจริญอสุภะ เรียกว่าเป็ นการเจริญสุภะไป สาเหตุทเ่ี จริญไม่ได้ ก็
เพราะว่าใจไม่มอี เุ บกขานี้เอง ไม่มสี มาธิ ไม่สามารถควบคุมตัณหาความอยาก ที่
อยากจะคิดไปในทางสวยๆงามๆ แต่ถา้ ใจมีอเุ บกขาแล้ว เราก็สงั ่ ให้มนั พิจารณา
อสุภะได้ นี่ถงึ บอกว่าสมาธิเป็ นฐานของปัญญา เวลาไม่มสี มาธิแล้วกิเลสมันจะมี
พลังมีกาํ ลังมาก มันก็จะชอบไปคิดตามความอยากของมัน มันก็จะชอบคิดถึง
ของสวยๆงามๆต่างๆ มันก็เลยไม่สามารถพิจารณาของไม่สวยไม่งามได้ ดังนัน้
ถ้าเรายังพิจารณาอสุภะไม่ได้ พิจารณาทีไรเป็ นสุภะทุกที ก็ตอ้ งกลับมาเจริญสติ
ก่อน พุทโธๆไปก่อน ควบคุมความคิดอย่าให้มนั คิดปรุงแต่ง แล้วก็ไปนัง่ สมาธิ
จนกว่ามันจะรวมเป็ นอัปปนาได้ พอรวมเป็ นอัปปนาแล้วทีน้ อี อกมาจากอัปปนานี้
เราก็จะสามารถพิจารณาอสุภะได้ ถ้าพิจารณาแล้วหมดกําลัง เราก็กลับไปเข้าไป
ในสมาธิใหม่ อันนี้แหละคือวิธีทถ่ี กู ต้อง อย่าไปข้ามขัน้ สมาธิ ชอบข้ามขัน้ กัน คือ
บางคนอาจจะข้ามได้ แบบว่าถ้ามีปญั ญากําลังพอทีจ่ ะพิจารณาอสุภะได้ แล้วก็ทาํ
ให้ใจสงบอย่างนี้ ก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ แต่ถา้ พิจารณาอสุภะแล้ว
กลายเป็ นสุภะไปนี้ ก็แสดงว่ามันไม่ใช่แล้ว ทําไม่ได้ ใช้ปญั ญาอบรมสมาธิไม่ได้
เมือ่ เราใช้ปญั ญาอบรมสมาธิไม่ได้เราก็ตอ้ งใช้สติอบรมไป ใช้การบริกรรมพุท
โธๆไปก่อน มี ๒ วิธีทจ่ี ะทําใจให้สงบ วิธีแรกก็เรียกว่าใช้สติ พุทธานุสติ ธัมมานุ
สติไป วิธที ่ี ๒ ก็คอื ใช้ปญั ญา ก็พจิ ารณาอสุภะไป ถ้าพิจารณาอสุภะได้ทาํ ใจให้
สงบได้ ก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าพิจารณาแล้วไม่สงบกลับฟุ้งซ่านขึ้นมา
เกิดกามารมณ์ข้นึ มา เพราะแทนทีจ่ ะเห็นอสุภะกลับไปเห็นสุภะแทน ถ้าอย่างนี้ก็
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แสดงว่าไม่ใช่ปญั ญาอบรมสมาธิ ก็ตอ้ งกลับมาเจริญสติ เพือ่ ให้ได้อเุ บกขาก่อน
แล้วถึงจะสามารถเจริญอสุภะได้
ถาม อยากทราบว่า ทําไมเราสวดมนต์ภาวนา ทางธรรมยุตติ อ้ งสวดแล้วแปลด้วย
ตอบ อันนี้ก็แล้วแต่วดั จะสวดแปลก็ได้ ไม่สวดแปลก็ได้แล้วแต่
ถาม ขอความเมตตาอธิบาย มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด
ตอบ มรรคก็มเี ป็ นขัน้ ๆ ทาน ศีล ภาวนา ทานก็ถอื ว่าเป็ นมรรคขัน้ ต้น เป็ นมรรคขัน้
หยาบ ภาวนานี้ก็เป็ นมรรคขัน้ สูง ทานกับภาวนานี้มนั จะขัดกัน คือถ้าเราเข้าสู่
มรรคขัน้ สูงเข้าสู่การภาวนาแล้ว แล้วเราไปทําทานอย่างนี้ มันก็เป็ นการเอามรรค
ขัน้ หยาบมาทําลายมรรคขัน้ ละเอียด ถ้าเราเข้าสู่ขนั้ ภาวนาแล้วเราก็ไม่ตอ้ งทําทาน
ถ้าจะทําก็ตอ้ งทําแบบไม่มาทําลายการภาวนา เช่นเราทําได้ สมัยนี้ เราเปิ ดเครื่อง
โทรศัพท์มอื ถือนี้ก็โอนเงินได้แล้ว อยากจะทําเท่าไหร่ก็ทาํ ได้ แต่ไม่ตอ้ งให้ออกไป
ข้างนอก ไปพบกับรูปเสียงกลิน่ รส ไปวุน่ วายกับเรื่องนู น้ เรื่องนี้ อย่างนี้ก็เป็ นการ
ทําทาน เป็ นมรรคทีห่ ยาบมาทําลายมรรคทีล่ ะเอียด เหมือนกับช่างไม้ทเ่ี ขาใช้กบ
กับใช้กระดาษทราย ถ้าอยู่ถงึ ขัน้ กระดาษทรายแล้ว ก็อย่าเอากบไปไส ไม้มนั ก็จะ
เสียมันก็จะหยาบ ถ้าลงกระดาษทรายแล้วก็ถอื ว่าใกล้จะจบแล้วงาน แต่ไม่ได้
ห้ามทําทาน เพียงแต่ตอ้ งรูจ้ กั ทําเท่านัน้ เอง ทําโดยทีไ่ ม่มาทําลาย คือทําแบบให้
คนอื่นไปทําก็ได้ เช่นเราฝากเงินเขาไปแค่น้ กี ็จบแล้ว เราก็ภาวนาต่อได้ ไม่ใช่เรา
ออกจากทีภ่ าวนาแล้วก็ไปกับเขา ไปงานผ้าป่ างานกฐินอะไร ถ้าอย่างนี้เรียกว่า
มรรคหยาบทําลายมรรคละเอียด
ถาม พิจารณาขันธ์
๕
นอกเหนือจากแยกธาตุ

เราจะเริ่มจากตรงไหนทีง่ า่ ยและเข้าใจในระดับหนึ่ง

ตอบ ก็พจิ ารณาความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยๆ พิจารณาร่างกายว่าเกิดมาแล้ว
ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากกันธรรมดา แค่น้ แี หละ
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เพียงแต่วา่ ต้องพิจารณาจนไม่ลมื
คือต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่ อง อย่าง
พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์
ให้พจิ ารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออก
จนกระทัง่ มันเป็ นส่วนหนึ่งในความรูส้ กึ นึกคิดของเรา ทุกครัง้ ทีเ่ ราจะทําอะไร
จะต้องคิดว่าเราต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายนะ พอเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะเบรก
ความอยากของเราได้ ว่าจะทําไปถึงไหนกันจะรวยไปถึงไหนกัน พอคิดถึงความ
แก่ความเจ็บความตายได้ มันก็จะเบรกได้ แต่ถา้ เราไม่คิดถึงมันอย่างนี้ เวลามี
อะไรยื่นเข้ามาเสนอมาให้เราทํา จะได้เงินได้ทองมันก็เลยกระโดดรับเลย มันจะ
ไม่ไปคิดว่าทําไปทําไม แต่ถา้ มันมีความรูส้ กึ ว่าเราต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายอยู่
ตลอดเวลานี้ อะไรจะยื่นเสนอมานี้ จะยากทีจ่ ะหลอกเราได้ นี่คอื ขัน้ ต้นพยายาม
ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตาย การพลัดพรากจากของทีเ่ รารักทีเ่ ราชอบ
ต้องเกิดขึ้นเสมออันนี้เป็ นเบื้องต้น ถ้าเราพิจารณานี้ได้แล้ว ขัน้ ต่อไปเราก็มาแยก
อวัยวะออก ๓๒ ส่วน ให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็ นการประกอบขึ้นของอวัยวะทัง้ ๓๒
ส่วนนี้ หามีตวั มีตนไม่ อันนี้ก็เรียกว่าแยกอวัยวะ เพื่อจะได้ทาํ ลายความรูส้ กึ ว่า
ร่างกายนี้ เป็ นตัวเราของเรา และขัน้ ต่อไปก็ให้มนั สลายกลายเป็ นธาตุไป
เวลาร่างกายตายไปธาตุทงั้ ๔ มันก็จะแยกทางกัน ธาตุไฟก็จะออกไป คนตายไป
จับดูร่างกายไม่เหมือนกับคนเป็ น ร่างกายคนเป็ นจะอุ่น แต่ร่างกายคนตายนี้จะ
เย็น นี่ก็แสดงว่าธาตุไฟไปแล้ว กลิน่ ก็ระเหยออกมา นี่ก็ธาตุลมระเหยออกมา นํา้
ก็ไหลออกมา ถ้าทิ้งไว้นานๆเข้า ต่อไปมันก็แห้งกรอบ กลายเป็ นดินไป นี่คอื การ
พิจารณาแยกธาตุ ให้เห็นว่าเป็ นธาตุ ๔ ดินนํ้ าลมไฟ แล้วก็ให้เห็นอสุภะด้วย
อสุภะก็คอื เวลาเราแยกอาการ ๓๒ นี้ เราก็ทาํ ได้ทง้ั ๒ อย่าง ดูว่ามันไม่สวยไม่
งาม และก็ดูว่ามันไม่มีตวั ไม่มีตน หรือจะดูตอนทีค่ นตายไปก็ได้ เวลาตายแล้ว
สวยงามไหม เวลาตายแล้วเราจะอยากจะไปนอนกับเขาไหม คนทีเ่ ป็ นแฟนเราๆ
นอนกับเขาได้ทกุ คืน พอวันนี้เขาตายนี้ขอเก็บศพไว้สกั ๓ วันไหม หรือไม่เอารีบ
ยกให้ป่าช้าให้สปั เหร่อเลย เมือ่ ก่อนรักหวงแทบเป็ นแทบตาย พอไม่หายใจนี้ยก
ให้สปั เหร่อเลย เราต้องเห็นตอนนัน้ ก่อนทีเ่ ขาจะตาย เราจะได้ไม่มกี ามารมณ์กบั
เขา พอเราไม่มกี ามารมณ์แล้ว เขาจะไปอยู่กบั ใครเราก็ไม่ทกุ ข์ ทีเ่ ราทุกข์เพราะ
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เรายังมีกามารมณ์อยู่ เรายังต้องการเขาอยู่ ต้องการเสพกามารมณ์กบั เขา พอเขา
ไปนอนกับคนอื่นเราก็วุน่ วายใจขึ้นมาทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถา้ เราคิดว่าเขาเป็ นซากศพ
นี้ เราก็จะรูส้ กึ เฉยๆ อยากจะไปนอนกับใครก็ไปเถอะ เราไม่อยากจะนอนกับเขา
แล้ว แต่เรามองไม่เห็นว่าเป็ นซากศพกัน เรายังมองเขาว่าเป็ นร่างกายทีส่ วยงามที่
น่ารัก นี่คอื ปัญหาของการไม่พจิ ารณาอสุภะ
ถาม ติดสุข ทําให้การปฏิบตั ธิ รรมไม่กา้ วหน้าเท่าทีค่ วรจะเป็ น ต้องแก้ไขอย่างไรกับ
กิเลสตัวนี้ดี
ตอบ ก็ตอ้ งถือศีล ๘ ติดสุขก็คอื ติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ถ้าถือศีล ๘ มันก็จะมี
ข้อบังคับ ทําให้เราไม่สามารถที่จะไปหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ เช่น
ศีลข้อ ๓ ก็เป็ นอพรหมจริยา คือไม่ร่วมหลับนอนกับใคร ข้อ ๖ ก็คอื ไม่
รับประทานอาหารมากจนเกินไป
ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหาร
รับประทานอาหารแบบเป็ นการรับประทานยา
ถึงเวลาก็รบั ประทานไป
รับประทานพอประมาณ พอให้ร่างกายอยู่ได้ แล้วก็ละเว้นการหาความสุข จาก
พวกมหรสพจากเครื่องบันเทิงต่างๆ แล้วก็ละเว้นการนอนนานจนเกินไป นอน
บนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆ ตามปกติร่างกายนี้พกั ๔ – ๕ ชัว่ โมงก็พอ แต่ถา้ นอน
บนฟูกหนาๆพอตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะลุก ก็จะนอนต่ออีก ๔ – ๕ ชัว่ โมง ก็จะ
เสียเวลาทีจ่ ะเอามาภาวนา นี่เรียกว่าติดสุข วิธีตดิ สุข พระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ถอื
ศีล ๘ เรียกว่าเนกขัมมบารมี เนกขัมมะก็คอื การออกจากความสุข ฉะนัน้ คนที่
อยากจะออกจากความสุข ก็ตอ้ งหัดถือศีล ๘ กัน
ถาม แล้วอย่างจิตสงบ คือนัง่ สมาธิแล้วมีความสุขกับสมาธิ แต่เวลาออกมาแล้ว นิด
หนึ่งก็จะขี้วนี ขี้โมโหอย่างนี้
ตอบ ก็เพราะว่าออกมาแล้วไม่ใช้ปญั ญา หรือไม่ใช่สติรกั ษาใจต่อถ้าออกมาแล้วมีสติ
ควบคุมใจ พุทโธๆต่อไป มันก็จะไม่เกิดอารมณ์ข้นึ มาง่าย หรือว่าถ้าใช้ปญั ญาก็
ยิ่งจะทําให้อารมณ์ต่างๆนี้ หมดไปได้อย่างถาวร คือถ้าเราไม่มคี วามอยากแล้วเรา
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ก็จะไม่มอี ารมณ์ เวลาเกิดอารมณ์เพราะว่าเราไม่ได้ดงั ใจอยาก เราอยากจะให้เขา
ทําอย่างนัน้ ทําอย่างนี้ พูดอย่างนัน้ พูดอย่างนี้ พอเขาไม่พดู อย่างนัน้ พูดอย่างนี้
ทําอย่างนัน้ ทําอย่างนี้ เราก็เกิดอารมณ์ข้นึ มา ถ้าเรามาสอนใจว่าต่อไปนี้ เราต้อง
ไม่มีความอยากกับใครทัง้ นั้น ใครจะทําอย่างไรพูดอย่างไรก็เรื่องของเขา ต่อไป
เราก็จะมีอเุ บกขาเฉยกับทุกสิง่ ทุกอย่างได้ ต้องสอนใจว่าเราไปสัง่ เขาไม่ได้ ห้าม
เขาไม่ได้ คนอื่นจะพูดอะไรจะทําอะไร เหตุการณ์ต่างๆในบ้านในเมืองในโลกนี้จะ
เป็ นอย่างไร จะขึ้นจะลงนี้ เราไปสัง่ เขาไม่ได้ ถ้าเราไปอยากให้เขาขึ้น แล้วเขาไม่
ขึ้นเราก็จะเกิดอารมณ์ข้นึ มาได้ ถ้าเรารูว้ ่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็ นไปตามเหตุตาม
ปัจจัย เราก็ทาํ ใจเป็ นอุเบกขาไว้รบั เหตุการณ์
ถาม คือนัง่ แล้วมันนิ่งมันมีความสุข แล้วพอออกมาเจอเสียงดังๆข้างนอก
ตอบ ถึงต้องใช้ปญั ญาไง
ถาม คือมันโมโหมาก
ตอบ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาก็ตอ้ งสอนว่า มันเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ทีเ่ ราไปห้ามเขาไม่ได้ เรา
ต้องอยู่กบั เขาให้ได้ ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่ทส่ี งบก็ได้ มีเยอะแยะ ทีว่ ดั นี้ไง ตามป่ า
ตามเขาทําไมไม่ไปเอง ใช่ไหม เมือ่ มันหนวกหู อันไหนทีเ่ ราแก้ได้เราก็แก้ไป ที่
พูดนี้หมายถึงสิง่ ทีเ่ ราแก้ไม่ได้ ห้ามไม่ได้ แต่ทไ่ี หนทีเ่ ราแก้ได้หา้ มได้เราก็แก้ไป
ทีไ่ หนมันวุน่ วายเราก็อย่าไปอยู่สิ เราก็ไปหาทีส่ งบอยู่กนั แต่การจะไปอยู่กต็ อ้ ง
ตัดความอยาก เหตุผลทีเ่ ราอยู่กบั ความวุน่ วาย เพราะเรายังติดยังมีความอยาก
กับสิง่ ต่างๆอยู่
ถาม หากเราต้องรับมือกับคุณแม่สามี ทีเ่ รียกร้องความสนใจมากๆ เช่นเวลาเจอลูกก็
ทําแบบป่ วยมาก ซึม เวลาลูกไปทํางานก็แข็งแรงดีไม่ป่วย (แม่บา้ นทีด่ ูแลบอกมา)
ทําแบบนี้ทกุ วันมานานหลายปี ทําให้เราคล้ายติดคุก จะไปไหนทีไกลๆไม่ได้ ทํา
ให้เราก็เกิดความเบือ่ หน่ายในการกระทําเช่นนี้ เราควรวางใจเราอย่างไร และควร
วางใจกับแม่ลกั ษณะนี้อย่างไร
53

ตอบ ง่ายนิดเดียว ก็รกั แม่เหมือนรักผัวก็แล้วกัน เรารักผัวแต่เกลียดแม่มนั ก็เป็ นอย่าง
นี้แหละ ก็รกั สามีเหมือนกับรักแม่ เพราะแม่กบั สามีก็เหมือนคนเดียวกันนะ
แหละใช่ไหม เวลาเราแต่งงานเราต้องคิดไว้ลว่ งหน้าก่อนแล้ว ว่าเราไม่ได้แต่งงาน
กับสามีคนเดียว เราแต่งกับแม่กบั พ่อกับพีก่ บั น้องกับทัง้ ครอบครัวด้วย เพราะ
เขาจะต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา ถ้าเราไปรักเพียงแต่สามีแล้วเกลียดคนอื่นเรา
ก็จะมีความทุกข์ แต่ถา้ เราคิดว่าเขาเป็ นอวัยวะอันเดียวกัน เหมือนกับเราแต่งกับ
สามี เราก็รกั ทัง้ หน้าทัง้ ตาทัง้ แขนทัง้ ขาใช่ไหม เรารักทัง้ ตัว ฉันใดเวลาแต่งกับ
สามี เราก็ตอ้ งรักทัง้ ครอบครัวของเขา แล้วเราก็จะมีความสุข
ถาม ขอถามเกี่ยวกับเรื่องพระรับประเคนของ
ระหว่างผูห้ ญิงต้องใช้ผา้

ระหว่างผูช้ ายพระสงฆ์ไม่ตอ้ งใช้ผา้

ตอบ คือท่านกลัวมันจะใกล้เกินไป บางทีมนั จะแตะต้องกันได้ เวลาแตะต้องนี้
กามารมณ์มนั จะเกิดขึ้นเร็วกับพระ เพราะพระเป็ นเหมือนคนไม่ได้กนิ นํา้ อยู่ใน
ทะเลทราย พอได้แตะนํา้ หยดเดียวมันก็จะเกิด
ถาม พอดีฟงั มาก็เลยสงสัย
ตอบ เพียงป้ องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสกัน ไม่มอี ะไร ที่ศรีลงั กานี้เขาก็ไม่ได้ใช้ผา้ รับ
กับมือได้ แต่ทางเมืองไทยเรา รูส้ กึ ว่าอยากจะป้ องกันพระ ป้ องกันพรหมจรรย์
ของพระอีกชัน้ หนึ่ง ก็เลยให้ใช้ผา้ รับของจากสุภาพสตรี เพือ่ จะได้ตดั ปัญหาเรื่อง
การทีจ่ ะแตะต้องตัวกันเท่านัน้ เอง ไม่มอี ะไร
ถาม ฟังมา ๒ ทีไ่ ม่เหมือนกัน ท่านก็บอกว่าไม่จาํ เป็ นไม่ตอ้ งใช้ผา้ ก็ได้
ตอบ ก็ธรรมเนียมเขาทํามาอย่างนี้ เราก็ทาํ ตามเขาไป เท่านัน้ เอง ถ้าเราไปอยู่ศรีลงั กา
อย่างนี้เราก็ไม่ตอ้ งใช้ผา้ เราก็ถวายกับมือได้เลย ก็แล้วแต่ พุทธศาสนาก็มคี วาม
แตกต่างกันบ้างตามสังคมทีเ่ ข้าไป บางสังคมเขาก็ไม่ได้ให้ความสําคัญมาก บาง
สังคมเขาก็ให้ความสําคัญมาก อย่างของเรานี้เขาให้ความสําคัญมาก ในเมือ่ เรา
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เข้ามาในสังคมนี้เราก็ตอ้ งปฏิบตั ติ าม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนัน้
แล้วเราก็จะได้ไม่มปี ญั หากับใคร ถ้าโยมไม่ใช้ผา้ เดีย๋ วเราก็จะโดนเขาว่าอีกแหละ
ใช่ไหม ยื่นให้กบั มืออะไรอย่างนี้ เพราะจะมีคนเขาบอกไม่ถกู ต้อง ไม่ถกู ต้อง
ถาม เมือ่ กายกับจิตแยกตัวออกมาแล้ว จิตในจิตก็เห็นแล้ว แต่ทส่ี งสัยยังแก้ไม่ได้คอื
เห็นกาย เงาของกายธรรมดาไม่มเี พศ กายด้านซ้าย กายด้านขวา ระหว่างหน้าอก
เคลือ่ นมารวมกันเป็ นหนึ่ง ทีก่ ลางหน้าอกหมายถึงอะไร
ตอบ ไม่รูเ้ หมือนกัน กายมันก็มอี นั เดียว อันนี้มนั ก็อาจจะเป็ นจินตนาการของจิตไป
นัง่ สมาธิแล้วก็มอี ะไรแปลกๆโผล่ข้นึ มา ถึงบอกให้ระวังไง เวลาเห็นอะไร อย่าไป
หลงกับมัน ให้พจิ ารณาว่าเป็ นไตรลักษณ์ไปหมดก็แล้วกัน เป็ นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา เกิดแล้วก็ดบั มันผ่านไปแล้วก็จบ บอกว่ามันเป็ นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง เป็ น
อนัตตาเราก็ไปสัง่ มันไม่ได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กบั มัน เราก็อย่าไปสงสัยอย่าไป
อยากรู ้ ถ้าอยากรูแ้ ล้วมันก็ทกุ ข์ข้นึ มา ต้องโทรมาถาม
ถาม คือเมือ่ เร็วๆนี้ นัง่ รถผ่านไปวงเวียนซึง่ มีรูปคนๆหนึ่ง ใจก็บอกว่าอีกไม่นานเขา
ต้องตายแน่ๆ และไม่นานจริงๆเขาก็ตาย ทีน้ โี ยมก็พจิ ารณาว่าไม่ว่าเขาไม่ว่าเรา
สุดท้ายก็ตอ้ งตายกันหมด คือประมาณว่าพิจารณาเป็ นมรณานุสติ ทีน้ อี ยากให้
ท่านพระอาจารย์ช่วยต่อยอดตรงนี้ ให้มนั ก้าวต่อไปนะคะ
ตอบ ต่อตรงไหน ตายก็จบแล้วจะไปต่ออะไร
ถาม คือจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างไร
ตอบ ให้มาระลึกอยู่ตลอดเวลา ว่าเราอาจจะตายได้ นี่เดีย๋ วออกจากนี่ไปเดินลืน่ หกล้ม
หัวฟาดถึงตายก็ได้ จะได้ไม่ประมาท จะได้มสี ติ ระมัดระวัง จะได้ระงับความ
โลภความอยากได้ เท่านัน้ เอง ให้คดิ อยู่เรื่อยๆ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนพระ
อานนท์ ให้มคี วามตายนี้อยู่ในความสํานึกของเราตลอดเวลา เราจะได้ไม่ประมาท
แล้วเราจะได้ไม่โลภไม่อยากได้อะไร เอาไปเจริญต่อ พอเห็นคนตายแล้วมาระลึก
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อยู่เรื่อยๆ พอขยายความไปเรื่อยๆ อย่างสมัยทีเ่ ราเห็นศพครัง้ แรกนี้ มันมาคิด
เองเลยนะ ว่าต่อไปพ่อก็ตอ้ งตาย แม่ก็ตอ้ งตาย ปู่ย่าตายายก็ตอ้ งตาย เราก็ตอ้ ง
ตาย คนนู น้ คนนี้ตายหมดเลยมันคิดไปหมดเลย แล้วมันก็เตรียมตัวเตรียมใจรับ
กับเหตุการณ์นนั้ ได้ พอเขาตายก็ไม่รูส้ กึ ตื่นเต้นตกใจ เพราะเห็นหนังตัวอย่าง
แล้ว แต่พวกเราส่วนใหญ่พอเห็นหนังตัวอย่างแล้วก็พยายามลืมมัน ไม่ยอมเอา
มาคิดต่อ มันก็เลยลืม พอไปเจอหนังจริงเข้าก็ตกใจ กลัวขึ้นมา
ถาม ไปฝึ กปฏิบตั มิ าค่ะ ตอนแรกเขาก็ให้ใช้อานาปานสติ ก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วหลัง
จากนัน้ หลังจากทีจ่ ติ มันก็สงบแล้วระดับหนึ่ง เขาก็ให้ดูแบบว่า คือพิจารณา
ตัง้ แต่หวั จรดเท้า ตอนแรกก็ดูผวิ หนังในบริเวณกว้างก่อน แล้วก็ในแต่ละบริเวณ
เขาก็ให้ดูวา่ ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึ้นมันมีอะไรบ้าง แล้วก็ดูจนกว่ามันจะดับไป ถ้าเรามี
อุเบกขาเพียงพอมันก็จะดับไปได้โดยทีเ่ ราไม่มคี วามทุกข์ แล้วก็คอื ดูไปเรื่อยๆ
อย่างนี้ แล้วหนู ก็ปฏิบตั ิ แต่ตอนนี้ไม่ได้ปฏิบตั แิ ล้วนะค่ะ ก็คอื อย่างตอนนอนนี้ก็
ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ พอตื่นเช้าขึ้นมา คือมันจะเป็ นอัตโนมัตไิ ปเลย อันนี้มนั ไม่ค่อย
จะเข้ากับทีพ่ ระอาจารย์วา่ คือหนู หมายความว่า ท่านพระอาจารย์ให้ดู สมมุตวิ า่ ดู
อวัยวะหรือว่าดูอสุภะ หรือว่าดูความไม่เทีย่ งอะไรอย่างนี้ ก็คอื มันมีส่วนที่
สอดคล้อง แต่หนู รูส้ กึ ว่า หนู ไม่ทราบว่า...
ตอบ ทีเ่ ขาสอนนี่เขาให้ดูเวทนา ให้ดูความรูส้ กึ ของร่างกาย แต่เวทนาทีเ่ ขาให้ดูน้ เี ป็ น
เวทนาแบบจิบ๊ จ๊อยไม่มสี าระสําคัญตรงไหน สิ่งที่เราต้องดู เวทนาที่สาํ คัญก็คือ
เวลามันปวด เช่นเวลาปวดฟันปวดท้องอะไรอย่างนี้ แล้วเราต้องพิจารณาปล่อย
วางมันให้ได้ เช่นมันปวดเราสัง่ ให้มนั หายปวดได้หรือเปล่า เมือ่ มันไม่ยอมหาย
ปวด ถ้าเราอยากให้มนั หายปวดเราจะทุกข์มาก แต่ถา้ เรายอมรับว่ามันปวดเราทํา
ให้มนั หายไม่ได้ก็อยู่กบั มันไป พอเราอยู่กบั ความปวดได้เราก็จะไม่มคี วามทุกข์ใจ
อันนี้ต่างหากคือการดูทกุ ขเวทนา แต่เขาให้ดูแบบ ลมพัดมาหรืออะไรมาแตะตรง
นี้ก็รูส้ กึ ว่ามีความรูส้ กึ เกิดแล้วก็ดบั ไป อันนี้มนั ไม่ค่อยมีสาระประโยชน์เท่าไหร่
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เพราะมันไม่กระเทือนใจเรา ให้เราดูเวทนาที่มนั สะเทือนใจเรา เช่นโดนคนเขา
ตบหน้าอย่างนี้ แล้วดูซวิ า่ ใจจะโกรธหรือเปล่า
ถาม ท่านพระอาจารย์หมายถึง ก็คอื ว่าปกติก็ให้ทาํ สมาธิ ให้จติ สงบ แล้วพอมีอะไรมา
กระทบ แล้วค่อยดูวา่ เรามีอเุ บกขาเพียงพอหรือเปล่า
ตอบ เอ้อ จะปล่อยวางเขาได้หรือเปล่า
ถาม แล้วก็อย่างเวลาพิจารณากายหรือว่าอะไรอย่างนี้ อันนี้ก็คอื หลับตาก็ได้ลมื ตาก็ได้
ทําอะไรอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะ
ตอบ ได้ ได้ตลอดเวลา เราต้องการเห็นความจริงของร่างกายให้ครบถ้วนไง ตอนนี้เรา
เห็นเพียงด้านเดียว เราเห็นด้านนอก เห็นด้านทีส่ วยงาม แต่เรามองไม่เห็นด้านที่
ไม่สวยงาม เราก็เลยเกิดความหลงรักร่างกายนี้ แต่พอเราเห็นด้านทีไ่ ม่สวยงาม
เราก็จะไม่รกั ร่างกายนี้ เราก็จะเฉยๆกับร่างกายนี้ได้
ถาม คือมีครัง้ หนึ่งนัง่ สมาธิแล้วก็ออกมา แล้วทํากิจวัตรประจําวันอะไรอย่างนี้ ล้าง
หน้าอยู่หน้ากระจก แล้วทีน้ กี ็มองเข้าไป ก็รูส้ กึ ว่า มันหมายความว่า ไม่ทราบว่า
คิดไปเองหรือเปล่าว่า ผิวพรรณเราก็ไม่ได้สวยไปนานๆ แล้วมันก็แบบเหมือนกับ
ว่ามันมีภาพขึ้นมา
ตอบ นัน่ แหละเราต้องคิดไป ต้องคิดไปเรื่อยๆ
ถาม มันถูกไหม
ตอบ ถูกแล้วต้องใช้ความคิด ถึงจะเห็นภาพต่อไป
ถาม ก็คอื คิดไปเรื่อยๆ
ตอบ คิดไปเรื่อยๆ ว่ามันต้องเหีย่ วมันต้องย่น มันต้องกลายเป็ นซากศพไป คิดอย่างนี้
ไปเรื่อยๆ เพราะนี่เป็ นขัน้ ตอนของร่างกายทีม่ นั จะต้องพัฒนาไป เพือ่ ทีใ่ จเราจะ
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ได้ไม่ไปวิตกกังวลกับมัน เพราะเราห้ามมันไม่ได้ ใจเราจะได้ไม่ทกุ ข์ จะได้ไม่ตอ้ ง
ไปเสียเวลาไปทําศัลยกรรมตกแต่งเสียเงินเสียทอง ทําแทบเป็ นแทบตายก็ได้ไม่ก่ี
ปี ก็เหีย่ วย่นเหมือนเดิมอีก สูป้ ล่อยมันไปตามธรรมชาติดกี ว่า เอาเงินไปทําบุญ
ดีกว่า มีความสุขกว่า ปล่อยวางร่างกายไง ปล่อยความแก่ ปล่อยความเจ็บ
ปล่อยความตาย นี่พจิ ารณา ๓ อย่างนี้จนเข้าใจว่ามันต้องเกิดขึ้น และไม่มอี ะไรที่
จะไปยับยัง้ ห้ามมันได้ ถ้าเราฝื น เราต่อสู ้ เราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆ ถ้าเราไม่ต่อสูเ้ รา
ยอมรับเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย เพราะใจเราไม่ได้เป็ นอะไรไปกับร่างกาย
แต่ใจเรากลับวุน่ วายไปกับร่างกาย นี่คอื การปฏิบตั เิ พือ่ ดึงใจเราออกจากร่างกาย
ไม่ให้ไปยุ่งกับร่างกาย ให้ปล่อยร่างกายเขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา เข้าใจนะ
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กัณฑ์ท่ี ๔๗๖

ปัญญา ๓ ขัน้

๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันอีกครัง้ หนึ่ง การฟังเทศน์ฟงั ธรรมนี้เป็ น
การเจริญปัญญา เจริญสัมมาทิฐิ เป็ นปัญญาขัน้ ต้นคือขัน้ ที่ ๑ เรียกว่าสุตมยปัญญา คือ
ความรูค้ วามเห็นที่ถกู ต้อง ที่เกิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ปัญญาขัน้ ทีห่ นึ่งนี้ยงั ไม่สามารถใช้ในการดับกิเลสตัณหา ดับความทุกข์ได้ แต่เป็ น
ปัญญาทีจ่ าํ เป็ นจะต้องเกิดขึ้นก่อน
เพราะถ้าเราไม่ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เราก็จะไม่รูเ้ หตุและผลของความสุขของความทุกข์ ทีม่ อี ยู่ภายในใจของเรา
แต่ถา้ เราได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราก็จะได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องของ
พระอริยสัจ ๔ ก็คือ ทุกข์สมุทยั นิ โรธมรรค ทุกข์กค็ ือความไม่สบายอกไม่สบายใจ
สมุทยั ก็คอื ต้นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจ นิโรธก็คอื การดับของความไม่
สบายอกไม่สบายใจ มรรคก็คอื วิธีการทีจ่ ะทําให้ความไม่สบายอกไม่สบายใจนัน้ ดับไป
หายไป พอเรารูแ้ ล้วว่าความทุกข์ความไม่สบายใจของเราอยู่ทไ่ี หน อยู่ท่ตี น้ เหตุกค็ ือ
สมุทยั คือความอยากทัง้ ๓ ประการ คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ถ้าเรา
อยากจะให้ความทุกข์ความไม่สบายใจหายไปหมดไป เราก็ตอ้ งละเหตุของความทุกข์ของ
ความไม่สบายใจ ก็คอื ละตัณหาทัง้ ๓ นี้ และการที่จะละตัณหาทัง้ ๓ นี้ ได้ เราต้องมี
เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องไม้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ ก็คือมรรคที่มีองค์
๘ ถ้าย่อลงมาก็ศีลสมาธิปญั ญา สําหรับผูท้ เ่ี ป็ นนักบวช หรือทานศีลภาวนา สําหรับผูท้ ่ี
ยังครองเรือนอยู่ นี่คอื เครื่องมือทีจ่ ะใช้ในการละตัณหาความอยาก เพือ่ จะได้ดบั ความ
ทุกข์ความไม่สบายใจ การรูเ้ พียงเท่านี้ยงั ไม่มกี าํ ลังพอ เพราะเราเพียงแต่รูเ้ หตุรูผ้ ล แต่
เรายังไม่มมี รรค ก็คอื เครื่องไม้เครื่องมือ ทีจ่ ะทําให้เราละตัณหาความอยากต่างๆได้
เครื่องมือทีจ่ ะช่วยให้เราละความอยากได้ก็คอื สัมมาสติ สัมมาสมาธิ อันนี้เป็ นเครื่องมือที่
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เราจะต้องพัฒนาขึ้นมา ถ้าใจเรามีสมั มาสติมสี มั มาสมาธิ ใจของเราก็จะมีพลัง มีกาํ ลังที่
จะหยุดความอยากได้ ใจเราต้องมีอเุ บกขา ถ้ามีอเุ บกขาแล้วใจจะสูก้ บั ความอยากได้
ดังนัน้ ขัน้ ต้นของปัญญาก็คอื สุตมยปัญญา อันนี้กเ็ หมือนกับที่เราเรียกว่าปริยตั ิ ปริยตั กิ ็
คือการศึกษาการเล่าเรียน คําสอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ ให้เรารูว้ า่ เราจะต้องทําอะไร เรา
ต้องการความดับของความทุกข์ ของความไม่สบายใจ เราก็ตอ้ งละตัณหาความอยาก
ต่างๆ การทีเ่ ราจะละตัณหาความอยากได้ เราก็ตอ้ งมีมรรค ก็คอื ต้องมีสมั มาสติ
สัมมาสมาธิ ก่อนทีจ่ ะมีสมั มาสติสมั มาสมาธิได้ เราก็ตอ้ งมีศีลก็คอื สัมมากัมมันโต
สัมมาวาจา และสัมมาอาชีโว สัมมากัมมันโตก็คอื การกระทําทีถ่ กู ต้อง สัมมาวาจาก็คอื
การพูดทีถ่ กู ต้อง สัมมาอาชีโวก็คอื การมีอาชีพทีถ่ กู ต้อง สัมมากัมมันโต สัมมาวาจา ก็อยู่
ในศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ ข้อนี่เอง เช่นการไม่ฆ่า การไม่ลกั ทรัพย์ การไม่ประพฤติผดิ
ประเวณี การไม่พกู ปด การไม่เสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆ นอกจากสุราแล้วก็มกี าร
เล่นการพนัน การเทีย่ วกลางคืน การคบคนชัว่ เป็ นมิตร การมีความเกียจคร้าน การทีจ่ ะ
แก้ความเกียจคร้านได้ ก็ตอ้ งมีสมั มาวายาโม ก็มคี วามเพียรชอบ ความเพียรทีถ่ กู ต้อง มี
ความขยันหมันเพี
่ ยรในการทีจ่ ะสร้างมรรคขึ้นมา ก็คอื สัมมาสติ สัมมาสมาธิ พอเรามี
สัมมาสติสมั มาสมาธิ เราก็จะสามารถทีจ่ ะใช้สมั มาทิฐมิ าในการละความอยาก ดับความ
ทุกข์ภายในใจได้ พอเราได้สุตมยปัญญามาแล้ว
ขัน้ ต่อไปเราก็ตอ้ งมาเจริญ จินตามยปัญญา คือนํ าเอาธรรมที่เราได้ยนิ ได้ฟังนี้ มา
พิจารณาใคร่ครวญอยูเ่ นื่ องๆ อยูเ่ รื่อยๆ ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการทําการบ้าน สุ
ตมยปัญญาก็เหมือนการเรียนอยู่ในห้องเรียน ครูสอนอะไรบอกอะไรนักเรียนก็จดไว้
แล้วพอกลับบ้านก็เอาไปทําการบ้านต่อ เอาไปพิจารณาใคร่ครวญ เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่หลงไม่
ลืม ว่าจะต้องทําอะไรบ้าง นี่คอื ปัญญาขัน้ ที่ ๒ เป็ นการทําการบ้าน ปัญญาขัน้ ที่ ๑ ขัน้ ที่
๒ นี้ยงั ไม่ใช่เป็ นปัญญาทีจ่ ะดับตัณหา ดับความทุกข์ภายในใจได้ แต่เป็ นปัญญาที่จะ
เตรียมเพือ่ ให้เกิดปัญญาขัน้ ที่ ๓ ต่อไป
ปัญญาขัน้ ที่ ๓ ก็คือภาวนามยปัญญา ขัน้ ที่ ๓ นี้แลทีจ่ ะเป็ นปัญญาที่จะสามารถทําลาย
ตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ใจได้ หยุดความอยากได้ ละความอยากคือกามตัณหา
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ภวตัณหา และวิภวตัณหาได้ ถ้าเปรียบเทียบปัญญาขัน้ นี้ ก็เหมือนกับปัญญาที่เราใช้ใน
ห้องสอบ เราเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียน แล้วเราก็ไปทําการบ้านเตรียมตัวเข้าห้องสอบ
พอเราจดจําความรูต้ ่างๆทีค่ รูบาอาจารย์สงั ่ สอนเราได้ เวลาเข้าห้องสอบเราก็จะสามารถ
ตอบคําถาม ตอบปัญหา ตอบข้อสอบได้ทกุ ข้อ เราก็จะสอบผ่าน แต่ปญั ญาทางธรรมนี้
ต่างกันกับปัญญาทางโลกก็คอื ว่า ข้อสอบนี้มนั เป็ นข้อสอบทีอ่ ยู่ในใจของเรา ส่วนปัญญา
ทางโลกนี้อยู่ในความจําของเรา เช่นเราเรียนวิชาอะไรต่างๆ เราเพียงจดจําวิชาเหล่านัน้
เช่นวิชาประวัตศิ าสตร์ เราจําวันเวลาว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา พอเวลาเข้าห้องสอบถ้า
เราจําได้ พอเขาถามว่าวันนี้เดือนนี้ปีน้ เี กิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เราก็เขียนตอบไป เราจําได้
เราก็จะตอบคําถามได้ เราก็จะทําข้อสอบได้ แต่ขอ้ สอบทางธรรมนี้ มันอยูท่ ่ใี จของเรา
อยู่ทค่ี วามทุกข์ใจของเรา และอยู่ทค่ี วามอยากของเรา ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของการทําให้เกิด
ความทุกข์ใจ อันนี้ตอ้ งมีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยทําข้อสอบ คือความจําเพียงอย่าง
เดียวนี้ไม่พอ เช่นเราจําได้แล้วว่า ความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยาก แต่เวลาเรา
เจอข้อสอบ เจอความทุกข์ใจ เจอความอยาก เราหยุดไม่ได้ ถึงแม้ว่าเราจะจําได้ว่า
ต้นเหตุของความทุกข์ใจของเรานี้คอื ความอยาก แต่เราหยุดไม่ได้ ก็ทาํ ให้เรายังไม่
สามารถสอบผ่านได้ คือว่าเรายังไม่มภี าวนามยปัญญา
ภาวนามยปัญญานี้ ต้องมีสมั มาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ เพียร
เจริญสติอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดสมาธิ ความแน่ นหนามัน่ คงของใจ ความนิ่งความ
สงบ ความอิ่มความพอ ความเป็ นอุเบกขาของใจ พอเรามีสมั มาสมาธิแล้ว เวลาเกิด
ข้อสอบขึ้นมา เวลาเกิดความอยากเกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้าเราจําได้ว่าความทุกข์ใจของ
เราเกิดจากความอยาก และความอยากนี้จะดับไปได้ ก็ต่อเมือ่ เราเห็นโทษของความ
อยาก เห็นว่าสิง่ ทีเ่ ราอยากได้นนั้ จะไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้อย่าง
ถาวร ดับได้เพียงชัว่ คราว แต่จะไม่ได้ทาํ ให้ความอยากนัน้ หายไป หรือหมดไป เช่นคนที่
ติดบุหรี่ ข้อสอบของคนทีต่ ดิ บุหรี่ ก็คอื เวลาเกิดความอยากจะสูบบุหรี่ข้นึ มา ก็ดูซวิ า่ จะ
สามารถหยุดความอยากสูบบุหรี่ได้หรือไม่ การทีจ่ ะหยุดความอยากสูบบุหรี่ได้ ก็ตอ้ งมี
สัมมาสมาธิ ก็คอื มีอเุ บกขา มีใจทีน่ ่ิงทีส่ งบ แล้วก็ตอ้ งมีสมั มาทิฐทิ เ่ี ห็นว่า ความสุขทีไ่ ด้
จากการสูบบุหรี่น้ ี เป็ นความสุขชัว่ คราว เป็ นการระงับความอยากชัว่ คราว เวลาอยากสูบ
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บุหรี่แล้วได้สูบบุหรี่ ความอยากนัน้ ก็จะระงับตัวลงไป แต่จะไม่หายไป เวลาความอยาก
สูบบุหรี่นนั้ ระงับลงไป ความทุกข์ความทรมานใจ ที่เกิดจากความอยากจะสูบบุหรี่ก็จะ
หายไป แต่หลังจากนัน้ ไม่นาน ก็จะเกิดความอยากจะสูบบุหรี่ข้นึ มาใหม่ ก็จะเกิดความ
ทุกข์รอบใหม่ข้นึ มา ก็ตอ้ งสูบบุหรี่อกี แต่ก็จะไม่สามารถทีจ่ ะละความอยากจะสูบบุหรี่
ดับความทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากจะสูบบุหรี่ ได้อย่างถาวร เป็ นการดับเป็ นพักๆไป พอ
เกิดความอยากสูบบุหรี่กส็ ูบบุหรี่ พอสูบบุหรี่แล้วความหงุดหงิดรําคาญใจก็หายไป ความ
อยากก็หายไปชัว่ คราว พออีกสักระยะหนึ่งก็เกิดความอยากทีจ่ ะสูบบุหรี่มวนใหม่ข้นึ มา
อีก ถ้าเรามีสมั มาทิฐิ คือรูว้ า่ การทีเ่ ราจะดับความทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากสูบบุหรี่ได้
เราต้องไม่ทาํ ตามความอยาก เพราะว่าทําไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็ นการดับความทุกข์อย่าง
แท้จริงและถาวร เป็ นการผลักความทุกข์ไปข้างหน้านัน่ เอง ไปในอนาคตคือในอีก ๑๕
นาทีหรือ ๒๐ นาทีก็จะเกิดความอยากทีจ่ ะสูบบุหรี่ใหม่ข้นึ มาอีก
ถ้าอยากจะดับความทุกข์ ก็ตอ้ งไม่ทาํ ตามความอยาก ก็ตอ้ งเห็นว่าการทําตามความ
อยากแล้วไม่ใช่เป็ นวิธีแก้ วิธีแก้ก็คอื ต้องหยุดความอยาก อันนี้ถา้ มีสมั มาทิฐคิ อื ความ
เห็นชอบ มีปญั ญาเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากแล้วจะดับได้ ดับความทุกข์ได้
อย่างถาวร ก็ตอ้ งไม่ทาํ ตามความอยากเท่านัน้ จะทําได้กต็ อ้ งมีสมั มาสมาธิมีอเุ บกขา
เพราะใจทีม่ อี เุ บกขานี้จะไม่หวิ ไม่โหย พอบอกให้หยุดก็จะหยุดได้ แต่ถา้ ไม่มสี มาธิบอก
ให้หยุดก็หยุดไม่ได้ เหมือนคนทีห่ วิ ข้าว บอกไม่ให้กนิ ข้าว บอกอย่างไรก็หยุดไม่ได้ ทัง้ ๆ
ทีบ่ อกว่าข้าวนี้กนิ เข้าไปแล้วจะทําให้ทอ้ งเสีย แต่ความอยากความหิวนี้มนั จะทําให้ยอม
ท้องเสียแต่ตอนนี้ขอกินก่อน แต่คนทีก่ นิ ข้าวอิ่มแล้ว พอบอกว่าอาหารจานนี้กนิ แล้วจะ
ทําให้ทอ้ งเสีย ก็จะไม่กนิ ทันที อันนี้เป็ นข้อสอบ ต้องเกิดเวลาทีเ่ กิดความอยากขึ้นมา
เกิดความทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากขึ้นมา ข้อสอบของคนทีส่ ูบบุหรี่ ก็คอื การหยุดสูบ
บุหรี่ ทําได้หรือไม่ ถ้าทําได้ก็จะสอบผ่าน ข้อสอบของคนทีอ่ ยากจะดืม่ สุรา ก็จะสอบผ่าน
หรือไม่ผ่านก็อยู่ทว่ี า่ หยุดดืม่ สุราได้หรือไม่ ข้อสอบของคนทีช่ อบไปเทีย่ วตามสถานที่
ต่างๆ หยุดไปเทีย่ วได้หรือไม่เวลาเกิดความอยาก ข้อสอบของคนทีร่ กั ตัวกลัวตาย จะ
หยุดความอยากรักตัวกลัวตายได้หรือเปล่า หยุดความไม่อยากตายได้หรือเปล่า คนที่
กลัวเจ็บจะหยุดความกลัวเจ็บได้หรือเปล่า ความอยากไม่เจ็บได้หรือเปล่า นี่คอื ข้อสอบที่
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จะต้องใช้ภาวนามยปัญญาเป็ นผูต้ ดั สิน สุตมยปัญญาเป็ นเพียงการบอกให้รูว้ า่ จะต้องทํา
อย่างไร จินตามยปัญญาเป็ นการใคร่ครวญทบทวน คิดอยู่เรื่อยๆเพือ่ ไม่ให้ลมื ว่าจะต้อง
ทําอย่างไร แล้วก็ตอ้ งไปสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมา คือต้องสร้างสัมมาสติ สร้าง
สัมมาสมาธิ
ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่ อง ตลอดเวลาตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมา
ไปกับอารมณ์ต่างๆ ไปกับเรื่องราวต่างๆ ไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆ ให้สกั แต่วา่ รูอ้ ยู่
ในปัจจุบนั เช่นให้รูอ้ ยู่กบั คําบริกรรมพุทโธๆไป ไม่วา่ จะทําอะไรก็ให้บริกรรมพุทโธๆไป
เรื่อยๆ หรือจะให้รูอ้ ยู่กบั การกระทําของร่างกายก็ได้ ก็เฝ้ าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกาย
ทุกอิรยิ าบถ ไม่วา่ จะเดินจะยืนจะนัง่ จะนอน ไม่ว่าจะทําอะไร หันหน้าไปทางซ้ายหันหน้า
ไปทางขวา เดินไปข้างหน้า เดินกลับมาข้างหลัง ทําภารกิจอะไรต่างๆ ทุกอิรยิ าบถให้ใจ
จดจ่อเฝ้ าติดตามอยู่ตลอดเวลา นี่คอื การเจริญสติ เรียกว่าการดูกายก็ได้ ส่วนใหญ่เรา
มักจะได้ยนิ ว่าดูจติ กัน แต่เราไม่ค่อยจะได้ยนิ เรื่องของการดูกาย เพราะเราคิดว่าการดู
กายนี้มนั สูด้ ูจติ ไม่ได้ แต่การทีจ่ ะดูจติ ได้น้ ี จําเป็ นจะต้องมีสมาธิก่อน เพราะว่าจิตนี้ไว
มาก ถ้าไม่มสี มาธิทาํ ใจให้น่ิงก่อน จะดูจติ ไม่ได้ จะตามไม่ทนั พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดู
กายก่อน กายคตาสติก่อน ในสติปฏั ฐาน ๔ มีจดุ ที่ให้ดูอยู่ ๔ จุด จุดแรกก็คือกาย จุดที่
๒ ก็คือเวทนา จุดที่ ๓ ก็คือจิต และจุดที่ ๔ ก็คือธรรม ท่านให้ดูกายก่อนเพราะว่ากาย
เป็ นส่วนหยาบ เป็ นส่วนช้าทีเ่ ราสามารถติดตาม ดูการเคลือ่ นไหวได้อย่างสะดวกได้อย่าง
สบาย ส่วนจิตนี้คอื อารมณ์ต่างๆความคิดปรุงแต่งต่างๆนี้ มันละเอียดและมันไวมาก เรา
จะไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะติดตาม และทําให้เกิดประโยชน์ได้ เราจึงต้องดูกายก่อน
เจริญสติทก่ี ายก่อน เฝ้ าดูการเคลือ่ นไหวอยู่ตลอดเวลา ถ้าใจเกาะติดอยู่กบั ร่างกาย เวลา
นัง่ สมาธิใจก็จะไม่ลอยไปลอยมา ให้บริกรรมพุทโธๆก็จะบริกรรมแต่พทุ โธเพียงอย่าง
เดียว ไม่เหมือนกับพวกเราเวลาทีน่ งั ่ สมาธิกนั เวลาบริกรรมพุทโธได้สกั ๒ – ๓ ครัง้ ก็ไป
คิดถึงเรื่องนัน้ คิดถึงเรื่องนี้แล้ว ถ้าทําอย่างนี้แล้ว นัง่ ไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่มวี นั ทีจ่ ะ
สงบได้ จะสงบได้น้ ี ต้องอยู่กบั คําบริกรรมพุทโธๆไปอย่างต่อเนื่อง ถ้าทําได้ภายใน ๔ –
๕ นาที ใจก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้ รวมเป็ นหนึ่งได้ เป็ นอุเบกขาได้ สักแต่วา่ รูไ้ ด้
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หรือถ้าใช้การดูลมหายใจเข้าออก ก็จะอยู่กบั การดูลมเพียงอย่างเดียว ลมหายใจเข้าก็รู ้
ลมหายใจออกก็รู ้ รูต้ รงจุดเดียว ก็รูต้ รงจุดทีล่ มสัมผัสเข้าออก บริเวณปลายจมูกหรือ
บริเวณเหนือริมฝี ปาก เป็ นจุดทีล่ มจะสัมผัสกับร่างกายเวลาเข้าไปเวลาออกมา ถ้ามีสติ
เฝ้ าอยู่ดูอยู่ตรงจุดนัน้ อย่างต่อเนื่อง โดยทีไ่ ม่เผลอไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ไม่นานใจก็จะ
รวมเข้าสู่ความสงบได้เช่นเดียวกัน นี่คอื วิธีเจริญสติ เพือ่ ให้เกิดสมาธิเพือ่ ให้เกิดอุเบกขา
พอเกิดอุเบกขาแล้วก็เหมือนกับการได้รบั ประทานอาหารอิ่มแล้ว พออิ่มแล้วพอออกมา
เห็นขนมนมเนย ถ้ามีตณั หาความอยากกิน เนื่องจากยังมีนิสยั ยังไม่ได้ตดั ตัณหาความ
อยาก แต่ความจริงร่างกายไม่อยากจะกิน แต่ใจยังอยากจะกินอยู่ เราก็สามารถใช้
ปัญญาสอนใจได้ว่าอย่าไปกิน กินแล้วมันจะเป็ นโทษกับร่างกายกับจิตใจ กับร่างกายก็
คือทําให้ร่างกายมีนาํ้ หนักเกิน มีนาํ้ หนักมากเกินไป ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ เป็ น
ภัยกับจิตใจก็เพราะว่าจะส่งเสริมความอยาก ส่งเสริมความทุกข์ใจให้มอี ายุต่อไปยาวขึ้น
ไป ถ้าเราต้องการทีจ่ ะให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ เราก็ตอ้ งไม่ทาํ ตามความอยาก
ถ้าใจอิ่มแล้วมีอเุ บกขาแล้ว พอได้รบั ข้อมูลอย่างนี้ ก็จะไม่ทาํ ตามความอยากได้ จะไม่
รูส้ กึ ทรมานแต่อย่างใด แต่สาํ หรับใจทีย่ งั ไม่มอี เุ บกขานี้ ก็เหมือนกับคนทีย่ งั ไม่ได้กนิ ข้าว
พอเจอขนมนมเนยขึ้นมา ก็อยากจะกินทันที แล้วก็ต่อให้ชา้ งมาฉุด ต่อให้ใครมาสอนว่า
ไม่ให้กนิ ก็จะไม่ฟงั เพราะตอนนัน้ มันหิว มันก็จะกิน
นี่คอื ความแตกต่างกัน ระหว่างใจทีม่ อี ุเบกขากับใจทีไ่ ม่มอี เุ บกขา ใจทีม่ สี มาธิกบั ใจทีไ่ ม่มี
สมาธิ เวลามีอเุ บกขาแล้ว พอใช้สมั มาทิฐใิ ช้เหตุผลมาสอนใจ ไม่ให้ทาํ ตามความอยาก
ใจก็จะเชื่อ แต่ถา้ ไม่มสี มาธิไม่มอี เุ บกขา ต่อให้เอาพระพุทธเจ้ามาสอนต่อหน้าก็ทาํ ตาม
ไม่ได้ หยุดความอยากไม่ได้ เช่นพระเทวทัตนี้ พระพุทธเจ้าเป็ นคนสอนพระเทวทัตเอง
เวลาเกิดความอยากเป็ นประธานปกครองสงฆ์ กล่าวขออนุญาตขอประทานพร ขอให้
พระพุทธเจ้าทรงแต่งตัง้ ให้ตนเอง เป็ นประธานสงฆ์ดูแลปกครองสงฆ์ นี่ก็คอื ความอยาก
ความอยากมีอยากเป็ น แต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามว่าเธอไม่สมควรทีจ่ ะเป็ น เพราะเธอยัง
ไม่มคี ุณสมบัตทิ จ่ี ะเป็ นได้ ทรงห้ามแทนทีจ่ ะฟัง กลับเกิดความโกรธแค้นพระพุทธเจ้า
ขึ้นมา เพราะไม่ได้ดงั ใจอยาก ความอยากนี้จงึ ทําให้เกิดความทุกข์เกิดความโกรธแค้น
โกรธเคืองขึ้นมา เกิดการอาฆาตพยาบาทขึ้นมา จนถึงกับพยายามปลงพระชนม์
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พระพุทธเจ้าถึง ๓ ครัง้ ด้วยกัน นี่ก็เพราะว่าไม่มสี มั มาสมาธิ พระเทวทัตนี้ท่านมีมจิ ฉา
สมาธิ เวลานัง่ สมาธิท่านจะไม่เข้าสู่อเุ บกขา ท่านจะออกไปรับรูเ้ รื่องราวต่างๆ ไปรับเรื่อง
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ์ เท่าทีท่ ราบท่านสําเร็จทางนี้ สําเร็จทางอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ์ มีอทิ ธิฤทธิ์
บางอย่าง แต่ท่านไม่มอี เุ บกขา ไม่มสี มั มาสมาธิ เวลานัง่ สมาธิทไี รจิตก็ไม่รวมเป็ นหนึ่ง
ไม่เป็ นเอกัคคตารมณ์ ไม่เป็ นอุเบกขา สักแต่วา่ รู ้ แต่กลับไปมีอทิ ธิฤทธิ์ต่างๆ ก็เลยหลง
คิดว่าอิทธิฤทธิ์น้ ีเป็ นของวิเศษ จึงกล้าขออนุญาตจากพระพุทธเจ้า ขอเป็ นประธานสงฆ์
พอพระพุทธเจ้าไม่ตอบสนองความอยาก ทรงห้ามปราม ทรงสอนให้ละความอยากนี้
เพราะว่าเป็ นความอยากทีจ่ ะทําให้ทาํ ลายตนเอง สร้างความทุกข์ให้กบั ตนเอง ก็ไม่ยอม
ฟัง ก็ยงั อยากได้อยู่ ยังอยากเป็ นประธานสงฆ์อยู่ จึงวางแผนทีจ่ ะปลงพระชนม์
พระพุทธเจ้า เพราะคิดว่าหลังจากปลงพระชนม์แล้ว ตนเองจะได้ข้นึ มาปกครองสงฆ์แทน
ต่อ นี่คอื ตัวอย่างของการไม่มสี มั มาสมาธิ ไม่มอี เุ บกขา เวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้ว
ต่อให้ชา้ งมาดึงไว้ก็ดงึ ไว้ไม่อยู่ ต่อให้มสี มั มาทิฐใิ ห้เห็นว่าต้องหยุดความอยาก ก็ไม่ฟงั
จะทําตามความอยากอย่างเดียว เพราะคิดว่าทําแล้วจะสบายจะมีความสุขนัน่ เอง
ดังนัน้ การทีเ่ ราศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
การทีเ่ รานําคําสอนของ
พระพุทธเจ้ามาพิจารณาอยู่เนื่องๆนี้ เป็ นเพียงการเตรียมตัวเราให้เข้าสู่การเข้าห้องสอบ
ถ้าเรารูแ้ ล้วว่าความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากต่างๆ
แล้วเราก็จดจําอยู่
เรื่อยๆ พอเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เราก็ตอ้ งมาแก้ทค่ี วามอยาก เราอย่าไปแก้ทส่ี ่งิ ที่
เราอยาก เช่นเราอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ พอเราไม่ได้ เราก็หาวิธีทจ่ี ะเอามาให้ได้ แทนทีจ่ ะ
หยุดความอยาก ถ้าเราหยุดความอยากเสีย ความไม่สบายใจความทุกข์ใจก็จะหายไป
เราก็จะไม่ตอ้ งไปทําอะไร ให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆ แต่การทีเ่ ราหยุดความอยากยังไม่ได้
ก็เพราะว่าเรายังไม่มสี มั มาสมาธิ ยังไม่มอี เุ บกขานัน่ เอง ดังนัน้ การปฏิบตั ขิ องเรา จึงต้อง
อยู่ทก่ี ารเจริญสัมมาทิฐคิ วบคู่ไปกับการเจริญสัมมาสมาธิ คือเราต้องมีทงั้ ๒ ส่วน มี
สัมมาสมาธิมอี เุ บกขา แล้วก็มสี มั มาสมาธิทค่ี อยเตือน คอยสอนใจเราว่า ความทุกข์
ใจความไม่สบายใจของเรานี้ เกิดจากความอยากของเราเอง ไม่ได้เกิดจากสิง่ ต่างๆทีเ่ รา
อยากได้ ทีเ่ ราไม่ได้ เราอยากจะได้สง่ิ นัน้ แล้วเราไม่ได้ เราก็ตอ้ งพยายามไปหาวิธี เอาสิง่
นัน้ มาให้ได้ เพือ่ เราจะได้ดบั ความไม่สบายใจของเรา อันนัน้ ไม่ใช่เป็ นวิธีดบั ความไม่
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สบายใจ เพราะว่าถ้าเราไปทําอย่างนัน้ พอเราได้สง่ิ นัน้ มาแล้ว ความไม่สบายใจทีเ่ กิดจาก
ความอยากได้สง่ิ นัน้ ก็จะหายไป แต่ความอยากมันไม่หายไป เดีย๋ วก็เกิดความอยากได้
สิง่ ใหม่ข้นึ มาอีก มันก็จะเหมือนตะครุบเงาไปเรื่อยๆ คอยเดินตามเงาไปเรื่อยๆ เห็นเงา
พาดอยู่ขา้ งหน้าก็เดินไปหาเงา คิดว่าจะไปจับเงาให้ได้ พอไปถึงจุดทีเ่ งาอยู่ เงามันก็เลือ่ น
ไปข้างหน้าอีกแล้ว พอเราทําตามความอยากอันนี้ป ั ๊บ เดีย๋ วความอยากอันใหม่มนั ก็โผล่
ขึ้นมาอีก วิธีทเ่ี ราจะหยุดตะครุบเงาก็คอื เราต้องไม่ตะครุบเงา เราอยู่เฉยๆ แล้วความ
อยากมันก็จะหายไป เราอย่าไปทําตามความอยาก ต่อไปความอยากมันก็จะหายไปหมด
ไปได้
นี่คอื ปัญญาทางพระพุทธศาสนา อยู่ทพ่ี ระอริยสัจ ๔ นี้ อยู่ทก่ี ารเจริญมรรค ก็คอื
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ และสัมมาทิฐิ ก็คอื เราต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่า สิง่ ต่างๆทีเ่ รา
อยากได้น้ ี จะไม่สามารถดับความอยากของเราได้อย่างถาวร เวลาเราอยากได้อะไรแล้ว
เราได้มา ความอยากนัน้ มันก็จะหายไป แต่มนั จะมีความอยากใหม่ข้นึ มาแทนที่ เช่นเรา
ได้ของชิ้นนี้แล้ว ต่อไปเราก็อยากจะได้ของอีกชิ้นหนึ่ง วันนี้อยากจะได้เสื้อผ้า พรุ่งนี้
อยากจะได้กระเป๋ า มะรื้นนี้อยากจะได้รองเท้า แล้วต่อไปก็อยากจะใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าใส่
กระเป๋ า ออกไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ พอกลับมาแล้วก็เบือ่ เสื้อผ้าชุดเก่ารองเท้าคู่เก่า
กระเป๋ าใบเก่า ก็อยากจะได้เสื้อผ้าชุดใหม่อกี รองเท้าคู่ใหม่กระเป๋ าใบใหม่อกี เพือ่ ทีจ่ ะได้
ไปเทีย่ วใหม่อกี อันนี้มนั ก็จะวนเวียนอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆ เวลาใดทีไ่ ม่ได้ทาํ ตามความ
อยาก เวลานัน้ ก็ไม่สบายใจทุกข์ใจเสียใจ อยากจะซื้อรองเท้าแล้วไม่ได้ซ้อื ก็เสียใจ
อยากจะซื้อเสื้อผ้าไม่ได้ซ้ อื ก็เสียใจ ไม่สบายใจไม่มคี วามสุขใจ อยากจะไปเทีย่ วไม่ได้ไป
เทีย่ วก็จะทุกข์ใจ ก็เพราะว่าไม่มมี รรคนัน่ เอง ไม่มสี มั มาสติเพือ่ ทําให้เกิดสัมมาสมาธิ ให้
เกิดอุเบกขาขึ้นมา ถ้ามีอุเบกขาแล้วมีสมั มาทิฐทิ ่คี อยสอนว่า อย่าไปทําตามความอยาก
เพราะว่าความอยากจะไม่หมดไป ตามการกระทําตามความอยาก ความอยากจะหมดไป
ก็ต่อเมือ่ เราไม่ทาํ ตามความอยาก ไม่เชื่อลองทดลองดู เช่นเราอยากจะสูบบุหรี่ ทุกครัง้ ที่
เราอยากจะสูบบุหรี่เราก็ไม่สูบ หรือเราเอาบุหรี่ออกมาแล้วก็หกั มันทิ้งไป ทุกครัง้ ที่
อยากจะสูบบุหรี่ก็เอาบุหรี่ออกมาแล้วก็จดุ มัน แล้วก็ปล่อยให้มนั ไหม้หมดของมันไปเอง
ถ้าเราทําอย่างนี้ ต่อไปความอยากมันจะหายไปเอง แล้วต่อไปเราก็จะไม่มคี วามทุกข์
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ใจความหงุดหงิดใจ กับความอยากจะสูบบุหรี่ เห็นคนอื่นสูบบุหรี่ เห็นบุหรี่เราก็จะรูส้ กึ
เฉยๆ
นี่คอื การเจริญปัญญา เราจะต้องจบลงตรงที่ขน้ั ภาวนามยปัญญา การเจริญปัญญานี้ก็
เพือ่ จะได้เอามาใช้ในการละตัณหาความอยาก ทีเ่ ป็ นต้นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความทุกข์ใจ
นัน่ เอง ถ้าเรามีปญั ญาแล้วเราก็จะสามารถดับตัณหาทุกรูปแบบได้ แต่ก็ตอ้ งเป็ นการ
เจริญปัญญาเป็ นขัน้ ๆไป ปัญญาทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ ๔ ขัน้ ด้วยกัน ขัน้ โสดาบัน
ขัน้ สกิทาคามี ขัน้ อนาคามี และขัน้ อรหันต์ ทุกขัน้ นี้ตอ้ งใช้ปญั ญา เพือ่ ละความอยาก
ต่างๆทีม่ อี ยู่ในใจ ต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วก็เห็นด้วยปัญญาว่า ความทุกข์ใจนี้
เกิดจากความอยาก เช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ใจก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ก็
ต้องให้เห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของเรา
อยากให้ความเจ็บของทาง
ร่างกายหายไป แต่ความเจ็บของทางร่างกายนี้เราไปสัง่ เขาไม่ได้ เวลาเขาเจ็บเราจะสัง่
บอกให้หายไป เขาไม่หาย เขามีเหตุของเขา เขาจะหายก็ต่อเมือ่ เหตุทท่ี าํ ให้เขาเจ็บนี้
หายไป เขาก็จะหาย ถ้าเราไปอยากให้ความเจ็บนี้หายไป เราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจ
ขึ้นมา ถ้าเราหยุดความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปได้ ความทุกข์ทรมานใจ
ก็จะหายไป อันนี้คอื การใช้ปญั ญา ในขณะทีเ่ กิดเหตุการณ์จริงขึ้นมา เกิดข้อสอบขึ้นมา
เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาเราต้องพบกับความตาย มันจะเกิดความทุกข์ข้นึ มา เราต้อง
หยุดความอยากไม่เจ็บให้ได้ หยุดความอยากไม่ตายให้ได้ เพราะว่ามันเป็ นต้นเหตุทท่ี าํ
ให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆ เพราะว่าทุกข์ไปแล้วก็ไม่ได้ไปหยุดความเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ได้หยุด
ความตายแต่อย่างใด คนฉลาดหยุดความทุกข์ หยุดความอยากไม่เจ็บ หยุดความอยาก
ไม่ตายได้แล้ว ก็จะเจ็บอย่างสบาย จะตายอย่างสบาย เช่นพระพุทธเจ้า พระอรหันต์
หรือพระโสดาบันขึ้นไป ท่านเหล่านี้ท่านเจ็บอย่างสบาย ท่านตายอย่างสบาย เพราะท่านมี
ปัญญา มีภาวนามยปัญญาทีจ่ ะเห็นโทษเห็นภัยของความอยากไม่เจ็บ ของความอยากไม่
ตาย แล้วท่านก็ใช้มรรคก็คอื สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาทิฐิ หยุดความอยากได้ พอ
หยุดความอยากได้แล้วความทุกข์ใจก็หายไป ความไม่สบายใจก็หายไป ความสงบความ
สบายใจก็กลับคืนมา ร่างกายเป็ นอะไรก็ไม่เป็ นปัญหาแต่อย่างใด เพราะว่าเหมือนกับไม่
มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกาย เวลาร่างกายไม่เจ็บ ใจก็สบาย เวลาร่างกายเจ็บ ใจก็ยงั สบาย
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เหมือนเดิมอยู่ นี่คอื การดับความทุกข์ ด้วยการละตัณหาความอยาก ด้วยการใช้มรรคก็
คือสัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาทิฐนิ ่เี อง
ขัน้ ต่อไปก็เหมือนกัน ขัน้ ต่อไปก็เกิดจากความอยากในกามารมณ์ เห็นรูปสวยรูปงามก็
เกิดกามารมณ์ อยากจะได้เขามาสัมผัสมาเสพ ก็จะทําให้เกิดความหงุดหงิดใจ เวลาทีย่ งั
ไม่ได้เสพ จะหายไปก็ต่อเมือ่ ได้เสพกามแล้ว แต่ถา้ เสพแล้วเดีย๋ วมันก็จะเกิดความ
อยากจะเสพขึ้นมาใหม่อกี มันก็จะไม่มวี นั สิ้นสุด การทีพ่ วกเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิด
อยู่อย่างนี้มาซํา้ แล้วซํา้ อีก ก็เพราะความอยากจะเสพกามตัวนี้เอง อยากจะเสพรูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ ในรูปร่างของคนนี่เอง อยากจะอยู่ใกล้เขาอยากจะร่วมหลับนอนกับ
เขา แล้วเราก็ไม่เคยฝื นความอยากนี้ พอตายไปความอยากนี้ก็ยงั มีฝงั อยู่ในใจของเรา ก็
ทําให้เราต้องกลับมาหาร่างกายใหม่ เพือ่ ทีเ่ ราจะใช้ร่างกายนี้ไป เสพรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะใหม่อกี แต่ถา้ เรามีปญั ญาทีค่ อยสอน ให้เราพิจารณาอสุภะ เช่นความไม่
สวยงามของร่างกายอยู่เรื่อยๆ เวลาเกิดความอยาก เวลาเห็นร่างกายทีส่ วยงาม ก็จะเกิด
ความอยากทีจ่ ะเสพกามขึ้นมา แต่ถา้ เรามีอสุภะ พอนึกถึงส่วนทีไ่ ม่สวยงามของร่างกาย
มันก็จะทําให้ความอยากจะเสพนัน้ หายไปได้ คือกามตัณหาหรือกามราคะนี้ดบั ไปได้ อัน
นี้ก็เป็ นการเข้าห้องสอบขัน้ ที่ ๒ ขัน้ ที่ ๓ ขัน้ สกิทาคามี ขัน้ อนาคามีน้ ี ท่านต้องใช้
สัมมาทิฐกิ ็คอื อสุภะความไม่สวยงาม เพือ่ ทีจ่ ะได้ระงับดับกามารมณ์ ดับกามราคะ ดับ
กามตัณหา อันนี้ก็เป็ นการใช้ภาวนามยปัญญา คือจะต้องเกิดอารมณ์ข้นึ มา เกิดความ
อยากขึ้นมา แล้วดูซวิ า่ เรามีมรรค คือมีสมั มาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาทิฐิ ทีจ่ ะดับ
กามตัณหานี้ได้หรือเปล่า ถ้าดับได้ความทุกข์ก็จะหายไป แล้วความอยากในกามารมณ์ก็
จะหมดไป กามตัณหาก็จะไม่มหี ลงเหลืออยู่ภายในใจ ก็จะสามารถอยู่อย่างสุขอย่าง
สบาย ไม่เดือดร้อน เวลาเห็นรูปร่างหน้าตาของคนสวยคนงามอย่างไร ก็จะไม่มี
กามารมณ์ ไม่มกี ามตัณหาเกิดขึ้นมา ถ้าไม่มแี ล้วเวลาตายไป ก็จะไม่กลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์อกี ต่อไป เพราะไม่มคี วามจําเป็ นจะต้องมีร่างกายของมนุษย์ ไว้เป็ นเครื่องมือหา
ความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไป เพราะมีความสุขทีเ่ กิดจากความสงบระงับของ
กามตัณหา ก็คอื ความสงบใจ ความเป็ นอุเบกขาของใจ
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แต่ภายในความสงบนี้ ในขัน้ นี้ก็ยงั มีความอยากอยู่ ยังมีความอยากมีอยากเป็ นอยู่
เพราะยังมีอตั ตาตัวตนอยู่ในจิตขัน้ นัน้ อยู่ ก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่า จิตนี้ไม่มตี วั ไม่มตี น
เป็ นตัวรู ้ เป็ นผูร้ ูเ้ ท่านัน้ ตัวตนนี้เกิดจากอวิชชาความหลง เกิดจากมานะ ความถือตัว ก็
ต้องพิจารณาจนสามารถที่จะทําลายความหลงนี้ได้ ทีท่ าํ ให้เกิดมีภวตัณหา ความอยากมี
อยากเป็ นได้ เช่นอยากเป็ นใหญ่เป็ นโต อยากให้คนเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญ จิตใน
ระดับนี้ก็ยงั มีความอยากอย่างนี้อยู่ เวลาไม่ได้รบั การยกย่องสรรเสริญ เวลาไม่ได้เป็ น
ใหญ่เป็ นโตก็จะมีอารมณ์ไม่ดี มีความไม่สบายใจขึ้นมา ถ้าใช้ปญั ญาพิจารณาให้เห็นว่า
ของเหล่านี้เป็ นของชัว่ คราวไม่เทีย่ ง เป็ นก็เท่านัน้ ไม่เป็ นก็เท่านัน้ เป็ นปั ๊บเดีย๋ วมันก็หมด
ไป คนสรรเสริญ พูดชมปั ๊บมันก็จบไป พอพิจารณาเห็นว่ามันไม่เทีย่ ง ไปอยากกับมัน
แล้วจะทุกข์ไปเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร ก็จะละได้ ละมานะการถือตัว ละความ
อยากมีอยากเป็ นได้
นี่คอื การเข้าห้องสอบในแต่ละขัน้ ของทางพระพุทธศาสนา มีอยู่ ๔ ขัน้ ด้วยกัน ขัน้
โสดาบัน ขัน้ สกิทาคามี ขัน้ อนาคามี ขัน้ อรหันต์ พอทําข้อสอบได้หมดทัง้ ๔ ข้อแล้ว ก็
ถือว่าสอบผ่านแล้ว ได้รบั ปริญญาแล้ว จบแล้วไม่ตอ้ งเรียนหนังสืออีกต่อไปแล้ว ไม่ตอ้ ง
กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไม่ตอ้ งมีความทุกข์อยู่ภายในใจอีกต่อไป ใจมีแต่
ปรมัง สุขงั อยู่ตลอดเวลา การทีเ่ ราจะเรียนจบได้น้ ี เราก็ตอ้ งเจริญสัมมาทิฐทิ งั้ ๓
รูปแบบ คือสุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา
สุตมยปัญญา ก็คอื ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อยู่อย่างสมํา่ เสมอ อย่าง
น้อยก็อาทิตย์ละ ๑ ครัง้ เพือ่ จะได้เพิม่ พูนความรูข้ ้นึ ไปตามลําดับ แล้วก็นาํ คําสอนทีไ่ ด้
ยินได้ฟงั นี้มาทบทวนมาพิจารณาอยู่เนื่องๆ เพือ่ จะได้ไม่หลงไม่ลมื แล้วพอเกิดมีขอ้ สอบ
ขึ้นมา เกิดความตายขึ้นมา เกิดความเจ็บขึ้นมา เบื้องต้นอาจจะเกิดความตายของบุคคล
ทีเ่ รารักก็ได้ ไม่ตอ้ งเป็ นของเราเอง ดูซวิ า่ เราจะเฉยได้ไหม เวลาคนทีเ่ รารักเขาตายจาก
เราไป คนทีร่ กั เขาเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาอย่างไรก็รกั ษาไม่หาย เป็ นอัมพฤกษ์อมั พาต หรือ
นอนหลับอยู่เฉยๆอยู่อย่างนัน้ เมือ่ ๒ – ๓ วันก่อน ก็มแี ม่คนหนึ่งมาทําบุญ มาบอกว่า
ลูกชายไปประสบอุบตั เิ หตุ ตอนนี้ยงั นอนโคม่าอยู่ มีคนแนะนําบอกว่าให้มาหาเรา เราจะ
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ช่วยได้ เราบอกว่าเราช่วยคนนอนโคม่านัน้ ไม่ได้หรอก มันเรื่องของหมอ แต่เราช่วยคน
ทีม่ าหาได้ ช่วยสอนให้ทาํ ใจ ว่ามันเป็ นเรื่องของเขา มันเป็ นเรื่องวิบากของเขา เขาจะหาย
หรือไม่หายมันก็อยู่ทว่ี บิ ากของเขา อยู่ทบ่ี ญ
ุ บาปของเขา ถ้าถึงเวลาเขาหาย เขาก็จะหาย
เอง ถ้าวิบากมันหมดมันก็จะหายเอง ถ้ามันยังไม่หมดมันก็จะอยู่อย่างนัน้ ต่อไป เราไป
อยากให้เขาหายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่ได้ไปเปลีย่ นแปลงความจริงอะไร มีแต่จะทํา
ให้ใจเราทุกข์ไปเปล่าๆ พอพูดอย่างนี้เขาก็สบายใจขึ้น ทําใจได้
นี่คอื เรื่องของภาวนามยปัญญา ต้องเกิดเหตุการณ์ ต้องเกิดข้อสอบขึ้นมา เกิดการ
สูญเสียเกิดการพลัดพราก จากของทีเ่ รารักทีเ่ ราชอบ แล้วดูซวิ า่ เราจะทําใจได้หรือเปล่า
ถ้าเราทําใจได้ ยิ้มได้ สบายใจเหมือนกับไม่มอี ะไรเกิดขึ้น ก็แสดงว่าเราทําข้อสอบได้ เรา
ก็สอบผ่าน เราเห็นว่าทุกอย่างมันเป็ นอนิ จจังทุกขังอนัตตา ทําอะไรไม่ได้ ทุกสิง่ ทุกอย่าง
ทุกคนเกิดมาแล้ว ก็ตอ้ งมีการแก่มกี ารเจ็บมีการตาย สิง่ ต่างๆมีการเกิดขึ้นมาแล้วก็ตอ้ ง
มีการเจริญ แล้วก็มกี ารเสือ่ มไปหมดไป เพราะนี่คอื สัจธรรมความจริงของโลกนี้ โลกที่
เราอยู่น้ มี นั เป็ นอย่างนี้ มีเกิดมีดบั มีเจริญมีเสือ่ ม มีแก่มเี จ็บมีตายเป็ นธรรมดา มีการ
พลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา
แม้แต่ร่างกายของเราสักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากเราไป
เหมือนกัน เราคือใคร เราคือใจ ใจทีม่ าครอบครองร่างกายนี้ แต่เราไม่รู ้ เราไปคิดว่าเรา
เป็ นร่างกาย พอร่างกายตายเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องตายไปกับร่างกายด้วย ก็เลยทําให้
เราไม่อยากให้ร่างกายตาย แต่ถา้ เราได้ศึกษาพระธรรมคําสอน ได้ปฏิบตั ิ เราจะรูว้ า่ สิง่ ที่
ตายนัน้ ไม่ใช่เรา เราไม่มวี นั ตาย ใจของเรานี้เป็ นอมตะ ไม่มวี นั ตาย เพียงแต่วา่ ยังทุกข์
อยู่ เพราะยังหลงไปยึดไปติดกับสิง่ ทีต่ อ้ งตายนัน่ เอง พอเราได้คาํ สอนของพระพุทธเจ้า
เราก็จะปล่อยวางได้ ไม่มคี วามอยากกับสิง่ ทีจ่ ะต้องตาย ไม่มคี วามอยากไม่ตาย ไม่มี
ความอยากไม่เจ็บ พอเราไม่มคี วามอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บแล้ว ความเจ็บความตายก็
จะไม่มากระทบกระเทือนใจของเรา ใจของเราก็จะสักแต่วา่ รู ้ รูไ้ ปเฉยๆเท่านัน้ เอง ใคร
ตายก็ตายไป ใครอยู่ก็อยู่ไป ร้องห่มร้องไห้ก็ไม่ได้ไปเปลีย่ นแปลงความจริงแต่อย่างใด
นี่คอื ขัน้ ของภาวนามยปัญญา ต้องเจอข้อสอบจริง ต้องเจอเวลาทีจ่ ะต้องสูญเสีย สิง่ ทีเ่ รา
รักเราชอบไป
70

เบื้องต้นก็สูญเสียสิง่ ภายนอกก่อน ซึง่ ง่ายกว่าสูญเสียสิง่ ภายใน ก็คอื ตัวเรา ตอนต้นเราก็
เสียคนนัน้ คนนี้ไป เสียพ่อเสียแม่เสียปู่เสียย่า เสียสามีเสียภรรยาไป ต่อมามันจะมาเสีย
ร่างกายของเรา เราพร้อมทีจ่ ะเสียกันหรือยัง เราเตรียมทําการบ้านกันไว้หรือยัง ว่าต่อไป
ร่างกายของเรานี้จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายของเรานี้จะต้องตายไป เวลาไปตรวจ
สุขภาพประจําปี หมอบอกว่าสงสัยจะมีเนื้องอกเสียแล้ว ต้องเอาไปทดสอบดูวา่ เป็ นเนื้อ
งอกแบบไหน ตอนนัน้ ใจของเราจะเป็ นอย่างไร จะทําข้อสอบได้หรือไม่ ทุกคนทําได้ถา้ ไม่
ขี้เกียจ ทีท่ าํ กันไม่ได้เพราะขี้เกียจ พอฟังเทศน์ฟงั ธรรมเสร็จแล้วก็จบ ออกจากทีน่ ่ไี ปก็
ไม่ไปทําการบ้านกัน ไม่พจิ ารณาอย่างเนืองๆว่า เราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตาย แล้วก็
พอถึงเวลาต้องเข้าห้องสอบ ก็ทาํ ข้อสอบไม่ได้ วุน่ วายไปหมด วิง่ ไปหาพระ ซื้อผ้าขาวไป
ประเคนพระกันเป็ นพับ ประเคนร้อยพับพันพับมันก็ไปแก้ความแก่ความเจ็บความตาย
ไม่ได้อยู่ดี มันไปแก้ความทุกข์ใจไม่ได้อยู่ดี จะแก้ความทุกข์ใจได้ตอ้ งมีภาวนามยปัญญา
เท่านัน้ จะเกิดภาวนามยปัญญาได้ก็ตอ้ งมีจนิ ตามยปัญญา มีการเจริญมรรคก็คอื
สัมมาสติ สัมมาสมาธิอยู่อย่างต่อเนื่องเท่านัน้ ถึงจะมีภาวนามยปัญญา พอเกิดปัญหา
ขึ้นมา เกิดเหตุการณ์ข้นึ มา เกิดตัณหาความอยากขึ้นมา ก็จะสามารถใช้ภาวนามยปัญญา
นี้ มาดับความทุกข์ความวุน่ วายใจได้ ไม่ตอ้ งเสียเงินเสียทองไปซื้อผ้าเป็ นพับๆไปถวาย
พระ ไม่ตอ้ งไปวุน่ วายกับพระให้เสียเวลา พระก็ไม่รูจ้ ะเอาผ้าไปทําอะไร ผ้าเป็ นพับๆ
ตัวเองก็ใช้แค่ผนื เดียว
ดังนัน้ ขอให้พวกเรามาเจริญปัญญาทัง้ ๓ ขัน้ นี้กนั วันนี้เราก็เจริญขัน้ ที่ ๑ คือ สุตมย
ปัญญาแล้ว ขัน้ ที่ ๒ ก็ขอให้นาํ เอาไปทบทวนอยู่เรื่อยๆ พิจารณาอยู่เรื่อยๆ สร้างมรรค
ขึ้นมา สร้างสัมมาสติ สร้างสัมมาสมาธิ สร้างสัมมาทิฐขิ ้นึ มา แล้วเพือ่ ที่เวลาเกิดข้อสอบ
ขึ้นมาเราจะได้ทาํ ข้อสอบได้
ถาม ถวายผ้าขาว โดนเต็มแสกหน้ากันทัง้ คณะ
ตอบ ก็ได้ เพียงแต่วา่ ต้องมาแก้ทใ่ี จ แก้ทผ่ี า้ ไม่หายหรอก
ถาม ท่านอาจารย์พดู ถึงผ้าขาว ลูกมีความรูส้ กึ ว่าถวายผ้าขาวเหมือนมันจะดีกว่า
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ตอบ ไม่หรอก มันธรรมเนียมของพระป่ าทีจ่ ะต้องใช้ผา้ ขาวมาตัดเย็บจีวร ท่านจะไม่ใช้
ผ้าสีสาํ เร็จรูป สมัยก่อนนี้ไม่มี ใช้ผา้ ขาวมาตัดแล้วมาซักมาย้อม
ถาม ไม่ค่ะ หมายถึงเปรียบเทียบผ้ากับของอย่างอื่นทีถ่ วาย
ตอบ มันอยู่ทค่ี นใช้ คนรับ ถ้าขาดอะไรสิง่ นัน้ ก็มคี ุณประโยชน์ ถ้าสิง่ นัน้ มีเยอะอยู่แล้ว
สิง่ นัน้ ก็ไม่มคี ุณประโยชน์
ถาม แต่วา่ ผูใ้ ห้ไม่ได้ ผูร้ บั ได้มากกว่า
ตอบ ได้เท่ากัน บุญอยู่ทเ่ี งินทีเ่ ราเสียไป เพียงแต่วา่ เสียไปในรูปแบบไหน ในรูปแบบ
ผ้า อาหาร ยารักษาโรค เราก็ตอ้ งดูคนรับว่าเขาขาดอะไร เขาขาดยาแต่ซ้อื ผ้าให้
เขา เข้าใจไหม ผ้าเขาพอแล้วอย่างอื่นเขาไม่มี ไม่ให้เขาอย่างนี้
ถาม คิดว่าเอาไปใช้กบั โรงพยาบาลอย่างนี้
ตอบ ได้ ก็ตอ้ งเอาไป แล้วแต่ทไ่ี หนเขาต้องการใช้ก็เอาไปให้เขาต่อ
ถาม ระหว่างสังฆทานกัยไทยทาน มันเหมือนๆกันเลยใช่ไหมคะ
ตอบ ไทยทานนี้ หมายถึงข้าวของต่างๆทีญ
่ าติโยมเอามาถวายพระ มีช่อื รวมกันว่า
ไทยทาน จะเป็ นจีวรเป็ นหยูกยาข้าวของอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็เรียกไทยทานไทย
ธรรม ส่วนสังฆทานนี้เป็ นทานทีเ่ รามอบให้กบั สงฆ์ คําว่า “สังฆ” แปลว่าสงฆ์
สงฆ์ในทีน่ ้ ีก็หมายถึงส่วนรวม ไม่ใช่ส่วนบุคคล ถ้าถวายส่วนบุคคลนี้เรียกบุคลิก
ทาน ถ้าเราถวายให้พระอาจารย์องค์เดียวอย่างนี้ เป็ นของพระอาจารย์องค์เดียว
นี้ เรียกว่าบุคลิกทาน แต่ถา้ ถวายเป็ นสังฆทานนี้คอื เป็ นของพระทุกรูปทีอ่ ยู่ใน
วัดนี้
ถาม ตอนทีเ่ ขาสวดศพ ตอนคํา่ ๆนี้แล้วก็ถวายแต่ละองค์ เขาเรียกว่าถวายไทยทาน
ตอบ ก็นนั ่ เป็ นไทยทานไง ก็เป็ นของทีถ่ วายพระเรียกว่าไทยทาน
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ถาม คือสิง่ ของ คืออันเดียวกันใช่ไหมคะ
ตอบ คือถวายของ เขาพูดว่าถวายของ แต่เขาไม่ได้บอกว่าถวายแบบไหน ถวายเป็ น
สังฆทานหรือถวายเป็ นบุคลิกทาน ของทีถ่ วายพระเขาเรียกว่าไทยทาน ถ้าถวาย
เป็ นส่วนกลางก็เรียกว่าสังฆทาน ถวายเฉพาะเจาะจงบุคคลก็เรียกว่าบุคลิกทาน
ก็มเี ท่านัน้ เข้าใจหรือยัง ไทยทานนี้คงเป็ นเหมือนกับราชาศัพท์ เป็ นศัพท์มาจาก
ทางบาลีอะไรอย่างนี้ ความหมายก็คอื ของทีเ่ ราเอาไปถวายพระ เราเรียกว่า
ไทยทาน ส่วนถ้าเราจะถวายให้เป็ นของสงฆ์ เช่นเวลาเราถวายกุฏิ ถวายโบสถ์
เจดียน์ ้ ี เราจะถวายเป็ นสังฆทาน หรือกฐินนี้ท่านก็ให้ถวายเป็ นสังฆทาน ส่วนข้าว
ของทีเ่ ราจัดมาถวายให้ท่านเป็ นชุดๆนี้
ความจริงมันเป็ นบุคลิกทาน ให้
เฉพาะเจาะจง ให้กบั ผูร้ บั โดยตรง เช่นยาสีฟนั แปรงสีฟนั สบู่ เครื่องใช้ไม้สอย
อะไรต่างๆเหล่านี้ นี้เรียกว่าเป็ นบุคลิกทาน
ถาม บางอันอธิบายว่า สังฆทานนี้ตอ้ งรวมอาหารเข้าไปด้วย ถ้าไทยทานไม่มอี าหาร
ตอบ ไม่หรอก อันนัน้ ก็มวั ่ กันไป สังฆทานนี้ถวายนํา้ ขวดเดียวก็เป็ นสังฆทานได้ ถ้าเรา
ถวายให้กบั สงฆ์ คือคําว่า “สังฆ” หมายความว่าผูร้ บั เป็ นใคร เป็ นส่วนรวมหรือ
เป็ นส่วนบุคคล แต่ของทีจ่ ะถวายนี้ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องครบปัจจัย ๔ เข้าใจไหม ที
นี้เขานิยมว่าของทีจ่ ะถวายพระต้องครบปัจจัย ๔ ปลากระป๋ องสักกระป๋ องหนึ่ง
มาม่าสักห่อหนึ่ง แปรงสีฟนั ผ้า ผ้าจีวรก็เป็ นผ้าเช็ดมือมากกว่าสักผืนหนึ่ง อันนี้
ก็เป็ นผ้าแล้ว ปัจจัย ๔ ของพระ อาหาร ยาก็ยาแก้ปวดสัก ๒ – ๓ แผงใส่เข้าไป
แล้วอะไรอีกล่ะ นอกจากกุฏเิ ท่านัน้ เขาไม่ได้ถวาย มันก็ไม่ใช่ปจั จัย ๔ อยู่ดี มันก็
ปัจจัย ๓
ถาม ญาติทจ่ี ะแต่งงานเขาบอกเอาแต่สงั ฆทานนะ ไทยทานไม่เอา
ตอบ คือไม่ศึกษากัน ก็เลยเข้าใจกันไป คนไทยเรานี้โง่มาก เรื่องของทางศาสนาของ
ตนเอง ไม่ได้ศึกษาจากแหล่งทีถ่ กู ต้อง แล้วก็ฟงั กันมา ฟังกันแบบผิดๆถูกๆ
แล้วก็มางงกันว่าใครถูกใครผิดกันแน่ สมัยเด็กๆนี้เราได้ยนิ คําว่า ผ้าไตรบ้าง ผ้า
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ไกรบ้าง ไม่รู ้ บางคนก็เรียกว่าผ้าไกร บางคนก็เรียกว่าผ้าไตร นี่เพราะว่าชาวพุทธ
เราส่วนใหญ่จะไม่ได้ศึกษากัน ก็อาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั มากันเป็ นทอดๆ ก็เลยมี
ความเข้าใจคลาดเคลือ่ นกันไป
ถาม มีเพือ่ นชาวต่างชาติของผม สนใจในเรื่องของขันธ์ ๕ เขามีคาํ ถามดังนี้ อารมณ์
หรือ emotion กับความรูส้ กึ หรือ feeling นัน้ ต่างกันอย่างไร และมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างไร
ตอบ ความรูส้ กึ นี้ท่านก็แบ่งว่ามันเป็ นความรูส้ กึ สุข ทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทกุ ข์ ส่วน
อารมณ์น้ ี ท่านก็แยกว่าเป็ นอารมณ์ดหี รือไม่ดี เช่นอารมณ์วา้ วุน่ ขุน่ มัว หรือ
อารมณ์ทส่ี งบ นี่คอื ความแตกต่างกัน ถ้าเรารูส้ กึ เจ็บนี่ก็เรียกว่าทุกขเวทนา ถ้ามี
ความสุขก็เรียกว่าเป็ นสุขเวทนา ถ้ารูส้ กึ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ไม่เจ็บเราก็เรียกว่ากลางๆ
เวทนาก็แบ่งเป็ น ๓ คือความรูส้ กึ สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ เวลาใดทีเ่ ราสุขก็
เรียกว่าเรามีสุขเวทนา เวลาใดที่เรามีทกุ ข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนา อันนี้ทกุ ข์ทางขันธ์
ทางร่างกาย เช่นอากาศร้อนอย่างนี้ ก็จะเกิดความทุกข์ทางร่างกายขึ้นมา พอได้
อาบนํา้ ความทุกข์ทางร่างกายก็หายไป ความสุขทางร่างกายก็กลับมา เดีย๋ วพอ
ร่างกายกลับมาไม่รอ้ นแต่ก็ไม่เย็นก็เรียกว่าไม่สุขไม่ทกุ ข์ อันนี้เรียกว่าเวทนา
ความรูส้ กึ ทางขันธ์ ซึง่ ต่างกับความรูส้ กึ ทางจิต ความรูส้ กึ ทางจิตนี้เป็ นเรื่อง
ความคิดปรุงแต่งของจิต ถ้าจิตคิดไปในทางความอยากก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา
เช่นอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอไม่เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ก็เกิดความ
ทุกข์ใจขึ้นมา อันนี้เป็ นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของขันธ์ ส่วน
อารมณ์ก็คอื ความรูส้ กึ อีกแบบหนึ่ง เช่นความว้าวุน่ ขุน่ มัว ความวิตกกังวล ความ
เบือ่ หน่าย ความอิดหนาระอาใจ ความวิตกความกังวล ความหวาดกลัว เหล่านี้
เราเรียกว่าเป็ นอารมณ์ ซึง่ ในทางศาสนาท่านเรียกว่าเป็ นจิต ทีเ่ ราเรียกว่าจิตมีเกิด
มีดบั ก็คอื อารมณ์ทเ่ี กิดดับภายในจิตนี้ ในสติปฏั ฐาน ๔ ท่านแยกเวทนากับจิต
ออกจากกัน เวทนาก็มสี ุขมีทกุ ข์มไี ม่สุขไม่ทกุ ขเวทนา ส่วนจิตก็มอี ารมณ์ต่างๆ
อารมณ์ฟ้ งุ ซ่าน อารมณ์ข่นุ มัว อารมณ์ผ่องใส อารมณ์สงบ เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็ น
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เรื่องของอารมณ์ ในภาษาทีเ่ ราใช้กนั เราเรียกว่าจิต ทีท่ ่านว่าจิตเกิดดับ เกิดดับ ก็
คืออารมณ์ในจิต ตัวจิตเองนี้ไม่มวี นั ดับ ไม่มวี นั เกิด จิตนี้เป็ นผูร้ ู ้ แต่เป็ นทีเ่ กิด
ของอารมณ์ต่างๆ นี่คอื ความแตกต่างระหว่างความรูส้ กึ กับอารมณ์
ถาม อารมณ์อย่างเช่นความโกรธ ความกังวล ความปี ตยิ นิ ดีและอื่นๆ มีตวั ตนขึ้นมา
แต่แรกเริ่มได้อย่างไร
ตอบ คือตัวตนนี้มนั เกิดจากอวิชชา ความหลง ทีไ่ ม่รูธ้ รรมชาติทแ่ี ท้จริงของจิต ว่าจิตนี้
เป็ นเพียงธาตุรู ้ เป็ นเหมือนกับธาตุ ๔ คือดินนํา้ ลมไฟ ไม่มตี วั ตนอยู่ในดิน ไม่มี
ตัวตนอยู่ในนํา้ ไม่มตี วั ตนอยู่ในลม ไม่มตี วั ตนอยู่ในไฟฉันใด ก็ไม่มตี วั ตนอยู่ใน
ตัวรู ้ ในธาตุรูฉ้ นั นัน้ แต่เนื่องจากมีอวิชชาความหลง ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าหา
จุดเริ่มต้นของอวิชชา ก็ไม่ทรงสามารถค้นหาเจอได้ ว่าอวิชชานี้เกิดขึ้นมาเมือ่ ไหร่
ความหลงนี้เกิดขึ้นมาเมือ่ ไหร่ ดังนัน้ เป็ นคําถามทีท่ ่านเรียกว่าอจินไตย ที่ไม่
สามารถทีจ่ ะมีคาํ ตอบได้ แล้วก็ไม่มคี วามสําคัญอะไร ทีจ่ ะต้องไปรูว้ า่ เริ่มต้นที่
ไหนเมือ่ ไหร่ ปัญหาไม่ได้อยู่ทว่ี า่ มันเริ่มต้นทีไ่ หน ปัญหามันอยู่ทว่ี า่ มันกําลังทํา
อะไรกับเราอยู่ มันเป็ นคุณหรือมันเป็ นโทษกับเรา ตอนนี้มนั เป็ นโทษกับเรา เรา
ต้องหาวิธที จ่ี ะทําลายมันให้ได้ เพือ่ มันจะได้ไม่มาสร้างโทษให้กบั เราเท่านัน้ เอง
เหมือนกับทีพ่ ระองค์ทรงยกตัวอย่างว่า มีชายคนหนึ่งถูกยิงด้วยลูกธนู แล้วก็มี
หมอหรือผูท้ ม่ี คี วามปรารถนาดีจะมารักษาให้ จะมาถอนธนู ออกให้แล้วก็จะรักษา
แผลให้ แต่ชายคนนัน้ บอกว่าเธออย่าพึง่ ทํา ขอให้เธอไปสอบถามดูก่อนว่า คนที่
ยิงธนู น้ เี ป็ นใคร เป็ นหญิงเป็ นชาย มีชาติชนั้ วรรณะอย่างไร มีพม่ี นี อ้ งมีพอ่ มีแม่
ชื่ออะไร มีพน่ี อ้ งกี่คน เขาบอกว่าถ้าไปหาข้อมูลเหล่านี้ ไม่รบี ถอนดอกธนู ทม่ี นั ฝัง
อยู่ในร่างกาย คนๆนัน้ ก็จะตายได้ พระพุทธเจ้าก็บอกตอนนี้เรามีดอกธนู ฝงั อยู่
ในใจของเรา ก็คอื อวิชชาความหลง ทีเ่ ป็ นต้นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดตัณหาความอยาก ที่
เป็ นต้นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความทุกข์ ทีท่ าํ ให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธเจ้า
บอกว่าให้ถอนอวิชชาออกจากใจของเรา ให้รบี ถอนดอกธนู ดอกนี้ออกจากใจของ
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เรา ไม่ตอ้ งไปสนใจว่า มันเริ่มต้นมาเมือ่ ไหร่ทไ่ี หนเวลาใด ไม่สาํ คัญอะไร นี่คอื
คําตอบ สําหรับผูท้ ช่ี อบถามปัญหาแบบโลกแตกทัง้ หลาย
อจินไตยนี้ มีอยู่ ๔ ข้อเท่าทีไ่ ด้ศึกษามาถ้าจําไม่ผดิ คนทีอ่ ยากจะรูเ้ รื่องกรรมนี้ก็เป็ นเรื่อง
อจินไตย เพราะกรรมนี้มหี ลายปัจจัยมีหลายเหตุ มันผสมกันไปผสมกันมา จนกระทัง่ ทํา
ให้เราไม่สามารถทีจ่ ะไปแยกแยะได้วา่ เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นนี้เกิดจากอะไร อีกเรื่องก็คอื
เรื่องของสมาธิเรื่องของฌานต่างๆ ทีถ่ า้ ผูไ้ ม่ปฏิบตั กิ ็จะไม่สามารถเข้าใจได้ แล้วเรื่อง
ความรูค้ วามสามารถของพระพุทธเจ้า ก็เป็ นเรื่องทีไ่ ม่มใี ครสามารถทีจ่ ะหยัง่ รูไ้ ด้วา่ ท่าน
มีความรูค้ วามสามารถขนาดไหน แล้วเรื่องการเกิดของโลกทีเ่ ราอยู่กนั นี้จกั รวาลนี้ มัน
เกิดขึ้นเมือ่ ไหร่มนั เกิดขึ้นได้อย่างไร สมัยนี้ก็มที ฤษฎีต่างๆ มาพยายามหาคําตอบให้กนั
ซึง่ ความรูเ้ หล่านี้รูไ้ ปก็ไม่เป็ นประโยชน์อะไรกับปัญหาของเรา ปัญหาของเราไม่ได้อยู่ทว่ี า่
เราต้องรูเ้ รื่องราวเหล่านี้ เราไม่ตอ้ งรูว้ า่ พระพุทธเจ้าเก่งกาจขนาดไหน เราไม่ตอ้ งรูว้ า่ ฌาน
ขัน้ นู น้ ขัน้ นี้เป็ นอย่างไร เราไม่ตอ้ งรูว้ า่ กรรมนี้มนั เป็ นมาอย่างไร มันทําให้เหตุการณ์อย่าง
นี้เกิดขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้ดว้ ยกรรมอันไหนอย่างไร ไม่ตอ้ งไปรูม้ นั
ขอให้เรารูว้ า่ ตอนนี้เราทุกข์เพราะอะไร แล้วเราหยุดความทุกข์น้ ไี ด้หรือเปล่า เราหยุด
เหตุทท่ี าํ ให้เราทุกข์ได้หรือเปล่า ท่านสอนให้รูแ้ ค่น้ ี เพราะถ้าเราไม่ทกุ ข์แล้วปัญหามันก็
จบ ทุกวันนี้ทเ่ี ราวุน่ วายกันก็เป็ นเพราะว่า เรามีความทุกข์ใจ อยู่ไม่เป็ นสุขกัน อยู่เฉยๆ
ไม่ได้ ไม่เชื่อ ลองหาเก้าอี้สกั ตัวหนึ่ง แล้วนัง่ เฉยๆ สัก ๖ – ๗ ชัว่ โมงดู ไม่ตอ้ งทําอะไร
กินข้าวให้อ่มิ แล้วก็หานํา้ มาสักขวดตัง้ ไว้ แล้วก็ลองนัง่ เฉยๆ สบายจะตายไปทําไมไม่นงั ่
กัน ทําไมต้องไปทํานู น้ ทํานี่ ขยับไป อยู่ตรงนี้ก็ขยับไปตรงนู น้ อยู่ตรงนู น้ ก็ขยับมาตรงนี้
นัน่ แหละปัญหาของพวกเราอยู่ตรงนี้ ให้มาแก้ตรงนี้ ให้มนั อยู่เป็ นสุขให้ได้ ตอนนี้มนั อยู่
ไม่เป็ นสุข อยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่เฉยๆแล้วมันคัน แล้วมันก็ไปเกาผิดที่ ทีม่ นั คันมันไม่ไปเกา
กัน พอคันปั ๊บก็ไปหยิบเป๊ ปซีม่ าดืม่ พอคันปั ๊บก็ไปหากาแฟมาดืม่ หาขนมมากิน ไอ้น่มี นั
เกาผิดที่ ทีม่ นั คันก็คอื ความอยาก มันอยากกินเป๊ ปซีก่ ็ตอ้ งหยุด หยุดดืม่ เป๊ ปซี่ ถ้าหยุด
แล้วต่อไปมันก็ไม่อยากจะดืม่ นี่แหละคือปัญหาของพวกเรา
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เราไม่รูว้ า่ ปัญหาของเราอยู่ทต่ี รงไหน แล้วเวลาเกิดปัญหาก็ไปแก้ปญั หาผิดที่ แทนทีจ่ ะ
แก้ทใ่ี จเราก็ไปแก้ทอ่ี ่นื แทน ปัญหามันจึงไม่เคยหมดไปจากใจของพวกเรา เราเวียนว่าย
ตายเกิดกันมากี่ภพกี่ชาติแล้ว มันก็เกิดจากความหลงความอยากนี้เอง ทีเ่ ราไม่รูจ้ กั วิธีแก้
เพราะเราไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะรูไ้ ด้ จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้า พบกับ
พระพุทธศาสนาเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ รูป้ ญั หาของพวกเราว่าเกิดจาก
ความหลง เกิดจากความอยาก แล้วก็ตอ้ งใช้ปญั ญา คือความรูค้ วามฉลาดนี้มาแก้ ความ
ฉลาดคือให้รูว้ ่าปัญหาของเราทีอ่ ยู่ไม่เป็ นสุขกันก็เพราะความอยากนี้เอง ดังนัน้ เราต้องมา
ทําลายความอยากให้ได้ หยุดความอยากให้ได้ วิธีจะหยุดความอยากก็ตอ้ งนัง่ เฉยๆอยู่
เฉยๆอย่าไปทําอะไร ให้นงั ่ สมาธิน้ กี ็เพือ่ ให้หยุดความอยาก พอจิตสงบแล้วความอยาก
มันก็สงบตัวลงไป เพียงแต่วา่ การหยุดเฉยๆนี้ มันไม่ทาํ ให้ความอยากมันตายอย่างถาวร
ความอยาก พอออกจากสมาธิมาความอยากมันก็จะโผล่ข้นึ มาอีก ถ้าอยากจะทําลาย
ความอยาก ก็ตอ้ งมาทําลายต้นเหตุ หรือรากเหง ้าของความอยาก รากเหง ้าของความ
อยากก็คอื ความหลง ความหลงทีค่ ดิ ว่าทําตามความอยากแล้วจะมีความสุข แต่ความจริง
แล้วทําตามความอยากมันเป็ นความทุกข์ เพราะมันจะทําให้ตอ้ งอยากไปเรื่อยๆไม่มวี นั
สิ้นสุดนัน่ เอง
วิธีแก้ก็คอื ต้องไม่ทาํ ตามความอยาก นี่แหละคือวิธีแก้ความอยากอย่างถาวร ถ้าเป็ น
ต้นไม้ก็ตอ้ งถอนรากถอนโคนเท่านัน้ ต้นไม้นนั้ ถึงจะไม่ออกกิ่งออกก้านออกมาต่อไป ถ้า
เราตัดกิ่งตัดก้านตัดต้น แต่ไม่ถอนมันออกจากดิน รากยังมีอยู่ เดีย๋ วมันก็โผล่
กิ่งก้านสาขาออกมาใหม่ได้ สมาธิก็เป็ นแบบนัน้ ก็เหมือนการตัดกิ่งตัดก้านของตัณหา
ความอยาก แต่พอสักระยะหนึ่งมันก็จะโผล่ข้นึ มาใหม่ ถ้าอยากจะทําลายความอยากให้
หมดไป ก็ตอ้ งถอนรากถอนโคนของมัน รากโคนของมันก็คอื ความหลง ความหลงทีไ่ ม่รู ้
ว่าวิธีจะแก้ความอยาก ก็คอื ต้องไม่ทาํ ตามความอยากเท่านัน้ และวิธีทจ่ี ะแก้ความอยาก
นี้ได้ ก็ตอ้ งมีเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องไม้เครื่องมือก็ทพ่ี ระพุทธเจ้าได้ทรงใช้มา ก็คอื ใช้
สติใช้สมาธิแล้วใช้เหตุใช้ผล ใช้วปิ สั สนา ก็คอื ให้เห็นว่าของในโลกนี้ไม่สามารถทีจ่ ะมา
ทําลายความอยากได้ ไม่สามารถทีจ่ ะให้ใจของเรามีความสุขได้อย่างถาวร เราต้องหยุด
แสวงหา หยุดอยากได้สง่ิ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ต้องอยู่แบบไม่มอี ะไรให้ได้ ไม่ตอ้ งมีอะไร
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แม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ตอ้ งมี ถ้าถึงเวลาทีม่ นั จะต้องหมดไปก็ปล่อยมันหมดไป ไม่ตอ้ งไป
รักษามันไม่ตอ้ งไปยื้อมันไว้ ไม่ตอ้ งไปเสียดายไม่ตอ้ งไปหวง เพราะการหวง ความ
เสียดายนี้มนั ก็เป็ นความอยาก อยากให้อยู่ต่อไป พอไม่ได้อนั นี้พอร่างนี้ไม่อยู่ต่อไปก็ไป
หาร่างใหม่อกี เพราะยังมีความอยากได้ร่างกายอีก
นี่คอื วิธีทพ่ี ระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ แล้วได้นาํ เอามาเผยแผ่สงั ่ สอนให้กบั พวกเรา ที่
รวมอยู่ในพระอริยสัจ ๔ นี้ ทุกข์สมุทยั นิโรธมรรค เป็ นความรูข้ องพระพุทธเจ้าเพียง
พระองค์เดียว แต่เป็ นความจริงของสัตว์โลก สัตว์โลกทุกตัวนี้มอี ริยสัจ ๔ อยู่ในใจกัน
ทุกตัวทุกคน แต่สตั ว์โลกมองไม่เห็นอริยสัจ ๔ เวลาเกิดความทุกข์ก็ไม่รูว้ ่าเกิดจากความ
อยาก ก็ไปแก้ความทุกข์ดว้ ยการทําตามความอยาก แทนทีจ่ ะไม่ทาํ ตามความอยากหลง
ความอยาก หยุดความอยาก ก็ไปต่ออายุของความอยาก เพิม่ ความอยากให้มากขึ้น
ด้วยการทําตามความอยาก นี่แหละคือเรื่องที่พวกเราต้องมาศึกษาและมาแก้กนั ให้ได้ มา
เกาให้ถกู ที่ เวลาไม่สบายใจอย่าไปดืม่ กาแฟ อย่าไปช้อปปิ้ ง อย่าไปเทีย่ วตามสถานที่
ต่างๆ คือให้มานัง่ วิปสั สนา มาทําใจให้เป็ นอุเบกขา แล้วก็มาหยุดตัณหาความอยาก ต่อสู ้
กับความอยากทุกรูปแบบ จะกินจะดืม่ ถ้าจะต้องกินต้องดืม่ ต้องเป็ นเพราะความจําเป็ น
จริงๆ เหมือนกับการกินยาดืม่ ยา เพือ่ รักษาร่างกายไว้เท่านัน้ เอง แต่จะไม่กินไม่ดม่ื ด้วย
ความอยาก เวลาอยากจะดืม่ ก็ไม่ดม่ื ถ้าจะดืม่ เพือ่ ร่างกายก็ดม่ื นํา้ เปล่า ไม่ดม่ื กาแฟไม่
ดืม่ เป๊ ปซี่ อันนี้เป็ นการดืม่ เพือ่ ความอยาก ถ้าเราทําอย่างนี้ได้แล้วต่อไปความอยากก็จะ
หมดไปจากใจของเรา ความทุกข์ต่างๆความไม่สบายใจ ความอยู่ไม่เป็ นสุขก็จะหายไป ที
นี้อยู่ทไ่ี หนก็อยู่ได้ อยู่แล้วก็ไม่ตอ้ งไปไหนก็ได้ ถ้าจะไปก็ตอ้ งมีเหตุผลเท่านัน้ ถึงจะไป
แต่จะไม่ไปเพราะความอยากไป เหมือนอย่างทีพ่ วกเราเป็ นกันอยู่ทกุ วันนี้ อยู่ตรงนี้ก็
อยากจะไปตรงนู น้ พอไปตรงนู น้ ก็อยากจะกลับมาตรงนี้ มันก็กลิ้งไปกลิ้งมา เหมือนลูก
ฟุตบอลเหมือนลูกปิ งปองนี่เอง
นี่แหละคือเรื่องของพวกเรา ทีเ่ ราควรจะให้ความสนใจกัน อย่าไปสนใจเรื่องของอจินไตย
ทัง้ หลาย เช่นว่าจิตนี้เกิดขึ้นมาเมือ่ ไหร่ อวิชชานี้เกิดขึ้นมาเมือ่ ไหร่ โลกนี้เกิดขึ้นมาได้
อย่างไรเกิดขึ้นมาเมือ่ ไหร่ กรรมนี้เป็ นอย่างไรถึงทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ข้นึ มา เกิด
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จากกรรมอะไรบ้างมีอะไรบ้าง ไม่ตอ้ งไปรูม้ นั ไม่มคี วามสําคัญอะไร ความสําคัญอยู่ท่ี
ความทุกข์ใจของเราทีเ่ กิดจากความอยากของเรา เราต้องเจริญมรรค แล้วเราจะได้มี
เครื่องไม้เครื่องมือ ทีเ่ ราจะได้มาดับความทุกข์ ด้วยการละความอยากต่างๆ เท่านัน้ เอง
ง่ายจะตายไป เรื่องของปัญหามันง่าย ปัญหามันมีแค่ ๓ ตัวเท่านัน้ เอง กามตัณหา
ภวตัณหา และวิภวตัณหา หยุด ๓ ตัวนี้ได้ ปัญหาทัง้ หลายในโลกนี้ก็จะหมดไป โลกจะ
อยู่กนั อย่างสันติสุข ทีท่ กุ วันนี้อยู่กนั แบบไม่สงบสุข ก็เพราะความอยากเท่านัน้ ไปดูแต่
ละประเทศ ก็อยากจะแยกประเทศกัน อยู่ประเทศนี้ก็อยากจะแยกไปอยู่อกี ประเทศหนึ่ง
มันก็เป็ นความอยาก คิดว่าแยกไปแล้วจะดี มันก็เหมือนเดิมนะแหละ มันก็ตอ้ งจ่ายภาษี
ต้องทํางานต้องจ่ายค่านํา้ ค่าไฟเหมือนเดิมอยู่ดี มันไม่ได้ไปแยกแล้วจะได้อยู่ฟรีกนิ ฟรีท่ี
ไหนกัน เปลีย่ นผูน้ าํ ใหม่มนั ก็เหมือนกันอีกแหละ เปลีย่ นคนนัน้ มามันก็เหมือนกันนะ
คนนี้กนิ มากหน่อยคนนัน้ กินน้อยหน่อย มันก็กนิ เหมือนกัน เราก็ตอ้ งจ่ายภาษี
เหมือนเดิม ต้องจ่ายค่านํา้ ค่าไฟเหมือนเดิม นํา้ มันก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเดิม ไม่มี
อะไรเปลีย่ นแปลง
ฉะนัน้ เราอย่าไปวุน่ วายกับเรื่องราวเหล่านี้ เราแก้ปญั หาทีใ่ จเรา อย่าไปอยากกับ
เหตุการณ์ต่างๆ อยู่กบั มันไปตามมีตามเกิด ในทีส่ ุดก็ตอ้ งตายจากกันไปหมด ไม่มใี คร
เอาอะไรไปได้สกั คน เอาไปได้ก็คอื ความหลงความอยากความทุกข์ต่างๆเท่านัน้ เพราะไม่
ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน คือมาดับความทุกข์ดบั ความอยากดับความหลงกัน
นี่แหละก็มเี ท่านี้แหละ ขอให้พวกเราอย่าหลงประเด็น ประเด็นของพวกเราอยู่ทต่ี ณั หา
ความอยากของพวกเรา อยู่ทค่ี วามหลงของพวกเราเท่านัน้ เอง ของต่างๆในโลกนี้ มันไม่
มีสาระประโยชน์อะไรกับจิตใจเราหรอก ต่อให้เรากอบโกยได้มามากน้อยเพียงไร มันก็
ไม่ได้ทาํ ให้จติ ใจเราหายคันหรอก มันก็ยงั คันเหมือนเดิม มันก็ยงั อยากเหมือนเดิมอยู่ มี
ธรรมะเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้ใจเราหายอยาก หายคันได้ ก็คอื ธรรมะปฏิบตั ทิ ท่ี ่านสอนให้พวก
เราปฏิบตั กิ นั เริ่มต้นทีท่ าน ทีศ่ ีล และก็ทภ่ี าวนานี้เอง
ฉะนัน้ ขอให้เราถามปัญหาตรงนี้ดกี ว่า ตอนนี้เรามีทานหรือเปล่า เรามีศีลหรือเปล่า เรามี
ภาวนาหรือเปล่า ถ้ามี มีมากหรือมีนอ้ ย ถ้ามียงั ไม่มากพอก็ มีให้มนั มีมากขึ้น มีให้มนั
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ครบตามทีต่ อ้ งการ เพือ่ ทีจ่ ะได้เอามาดับความอยาก ดับความทุกข์ต่างๆให้มนั หมดไป
จากใจของเรา นี่คอื ปัญหาทีเ่ ราควรจะถาม อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงให้เราถามอยู่เรื่อยๆ
ว่า วันเวลาผ่านไป ผ่านไป เรากําลังทําอะไรกันอยู่ เรากําลังทําทานกันหรือเปล่า กําลัง
รักษาศีลกันหรือเปล่า กําลังภาวนากันหรือเปล่า นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราควรจะสนใจ อย่าไปสนใจ
เรื่องของคนอื่น เพราะว่ามันไม่ได้เป็ นประโยชน์อะไรกับจิตใจของเรา
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กัณฑ์ท่ี ๔๗๗

กระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

วันนี้พวกเรา ก็ได้มาร่วมกันฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันอีกครัง้ หนึ่ง การฟังเทศน์ฟังธรรมนี้
เป็ นขัน้ ตอนที่ ๑ ของกระบวนการกิจกรรมของพระพุทธศาสนา การฟังเทศน์ฟงั ธรรมนี้
เพือ่ จะได้นาํ ไปสู่ขนั้ ตอนขัน้ ที่ ๒ ก็คือการปฏิบตั ิ พอได้เข้าสู่ขนั้ ที่ ๒ คือการปฏิบตั แิ ล้ว
ก็จะได้เข้าไปสู่ขน้ั ที่ ๓ คือการบรรลุ คือบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ พอได้เข้าสู่ขนั้ ที่ ๓ แล้ว ก็
จะเข้าสู่ขน้ั ที่ ๔ ต่อไป ก็คือการเผยแผ่ความรูใ้ ห้แก่ผูอ้ น่ื แล้วก็มขี น้ั ที่ ๕ คือการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในวงการของพุทธศาสนิ กชน
นี่คอื กระบวนการทีพ่ ระพุทธเจ้า ได้ทรงบําเพ็ญ ได้ทรงปฏิบตั มิ าด้วยพระองค์เอง ขัน้
แรกพระองค์ก็ทรงไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆ แล้วก็ปฏิบตั ติ ามคําสอนของครูบา
อาจารย์ต่างๆ จนบรรลุผลทีค่ รูบาอาจารย์ทงั้ หลายได้บรรลุกนั แต่หลังจากนัน้ แล้ว
พระองค์ตอ้ งศึกษาด้วยพระองค์เอง เพราะไม่มใี ครทีจ่ ะรูธ้ รรมทีส่ ูงกว่าขัน้ ของสมาธิ ทรง
ศึกษาธรรมขัน้ ศีลขัน้ สมาธิ กับครูบาอาจารย์ทม่ี คี วามรูค้ วามชํานาญ และสามารถปฏิบตั ิ
ศีลสมาธิได้อย่างสมบรูณ์ แต่ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะทําให้จติ หลุดพ้น จากความทุกข์ทงั้ หลาย
ได้อย่างถาวร พระองค์จงึ ต้องศึกษาด้วยพระองค์เอง เพราะไม่มใี ครรูว้ ธิ ีทจ่ี ะทําให้จติ นัน้
หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวร รูจ้ กั วิธีทจ่ี ะทําให้จติ หลุดพ้นได้ชวั ่ คราว ในขณะที่
เข้าไปในสมาธิ แต่พอออกจากสมาธิมา จิตก็เริ่มผลิตความทุกข์ข้นึ มาใหม่ พระองค์เลย
ต้องทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง แล้วก็ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระองค์ทรงได้วนิ ิจฉัยได้ศึกษา จน
ได้พบกับสัจธรรมความจริง ๔ ประการ คือพระอริยสัจ ๔ ทรงเห็นว่าความทุกข์นนั้ เกิด
จากความอยาก การทีจ่ ะดับความทุกข์ ก็ตอ้ งเห็นว่า การกระทําตามความอยาก ไม่ได้
เป็ นการทีจ่ ะทําให้ความทุกข์หมดไป มีแต่การไม่กระทําตามความอยากเท่านัน้ ถึงจะทํา
ให้ความทุกข์หมดไปได้ พอทรงได้เห็นความจริงและได้ปฏิบตั ิ จนจิตของพระองค์ได้ทรง
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หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายแล้ว ก็ได้นาํ เอามาเผยแผ่สงั ่ สอนให้แก่ผูอ้ ่นื
ผูอ้ ่นื
หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ก็เกิดศรัทธาน้อมนําเอาไปปฏิบตั ิ เกิดศรัทธาทีอ่ ยากจะมาอยู่ใต้
ร่มกาสาวพัสตร์ มาบวชเป็ นพระภิกษุ
ในระยะแรกๆผูบ้ วชก็เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณธรรมสูง สามารถบรรลุธรรมขัน้ สูงได้กนั เป็ นส่วน
ใหญ่ แต่ต่อมาก็มผี ูท้ ม่ี จี ติ ศรัทธาอยากจะบวช แต่ยงั ไม่มคี ุณธรรมขัน้ สูงอยู่ภายในใจ
คือยังไม่มศี ีลสมาธิทส่ี มบรูณ์ พอมาบวชแล้วการกระทําบางอย่าง ก็ทาํ ให้เกิดความ
เสียหาย ต่อตนและต่อผูอ้ ่นื พระพุทธเจ้าก็ตอ้ งใช้การวินิจฉัยพิจารณาแก้ไข เวลาทีม่ ี
พระภิกษุไปปฏิบตั ติ นทีไ่ ม่สมควร มีศรัทธาญาติโยมมากล่าวฟ้ อง พระองค์ก็ตอ้ งเรียก
มาไต่สวน แล้วเมือ่ วินิจฉัยแล้ว ก็ทรงแก้ไข ด้วยการบัญญัตขิ อ้ ห้ามต่างๆขึ้นมา ใน
ระยะแรกๆนี้ไม่มพี ระปาฏิโมกข์คอื ไม่มศี ีล ๒๒๗ ข้ออย่างทีม่ อี ยู่ในสมัยนี้ เพราะว่าใน
ระยะแรกๆ ไม่มผี ูท้ ป่ี ฏิบตั ติ นทีท่ าํ ให้เกิดการเสียหาย แต่ต่อมาพอมีผูม้ ศี รัทธามาบวช
กันมากขึ้น แล้วก็จติ ใจไม่มคี ุณธรรม คือศีลและสมาธิทส่ี มบูรณ์ ก็เลยทําให้มกี ารกระทํา
ทีเ่ สียหาย จึงต้องมีการกําหนดข้อห้ามต่างๆขึ้นมา จาก ๑ ข้อเป็ น ๒ ข้อเป็ น ๓ ข้อ
จนถึง ๒๒๗ ข้อ นี่คอื การแก้ไขปัญหาของพระพุทธเจ้า กับปัญหาทีเ่ กิดขึ้นกับ
พระพุทธศาสนา
นี่คอื กระบวนการ ๕ กระบวนการด้วยกัน ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุง่ เรือง
ให้อยูค่ ู่กบั โลกไปได้นานแสนนาน ถ้าไม่มกี ระบวนการทัง้ ๕ กระบวนการนี้ ไม่ครบ
การทีจ่ ะทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา การทีจ่ ะอนุรกั ษ์พระพุทธศาสนา ให้อยู่ยนื ยาวนาน ก็
จะเป็ นไปไม่ได้ โดยเฉพาะขัน้ ตอนขัน้ ที่ ๒ คือการปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนขัน้ ที่ ๓ คือการ
บรรลุธรรม ถ้าเพียงแต่ศึกษา และนําเอาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาไปเผยแผ่ ความรูท้ ไ่ี ด้
นี้ทไ่ี ปเผยแผ่น้ ี จะเป็ นความรูท้ เ่ี รียกว่าเปื้ อนด้วยความหลง เพราะจิตของผูท้ ฟ่ี งั ธรรมนี้
ยังไม่ได้ชาํ ระความหลง ยังมีความหลงครอบงําจิตใจอยู่ พอความรูท้ ไ่ี ด้ศึกษาได้ยนิ ได้
ฟัง มาสัมผัสกับใจของผูท้ ม่ี คี วามหลง ก็จะถูกความหลงนี้ครอบงําไป เวลาแสดงธรรมก็
จะแสดงไม่ถกู ตามหลักของความจริง เพราะยังไม่ได้พสิ ูจน์ดว้ ยการปฏิบตั นิ นั ่ เอง ก็จะ
สอนแบบจินตนาการไป การจินตนาการกับการเห็นของจริงนี้ ย่อมไม่เหมือนกัน
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เหมือนกับการทีเ่ รา ได้ยนิ ได้ฟงั เกี่ยวกับสถานทีแ่ ห่งหนึ่งทีเ่ ราไม่เคยไป ว่ามีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้
ว่าดีอย่างนัน้ ดีอย่างนี้ เราก็จะจินตนาการไปตามความรูส้ กึ นึกคิดของเรา แต่พอเราได้ไป
ถึงสถานทีน่ นั้ แล้ว สิง่ ทีเ่ ราได้จนิ ตนาการไว้กบั สิง่ ทีเ่ ราได้เห็นนี้ แทบจะไม่เหมือนกันเลย
ความจริงเป็ นอย่างนี้ ต้องเห็นด้วยตา สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น ต้องเห็นด้วยตา ต้อง
บรรลุธรรมด้วยการปฏิบตั ิ ถ้าบรรลุธรรมด้วยการปฏิบตั แิ ล้ว จะเห็นอย่างชัดเจนถูกต้อง
แม่นยํา เวลาทีน่ าํ เอาสิง่ ทีต่ นได้เห็นมาเผยแผ่ให้แก่ผูอ้ ่นื ก็จะเผยแผ่ได้อย่างแม่นยํา ผูท้ ่ี
ได้ยนิ ได้ฟงั ก็จะสามารถนําเอาไปพิสูจน์ เอาไปปฏิบตั แิ ละเห็นผลได้อย่างเดียวกัน
สมัยนี้สง่ิ ทีร่ ูส้ กึ จะขาดกัน ก็คอื ขัน้ ตอนที่ ๒ และขัน้ ตอนที่ ๓ คือ มีแต่ปริยตั คิ อื
การศึกษา แต่ไม่มกี ารปฏิบตั ิ ไม่มกี ารบรรลุธรรม ถ้าเป็ นการบรรลุก็เป็ นการบรรลุแบบ
จินตนาการ คิดว่าเข้าใจแล้ว คิดว่าเป็ นนัน่ เป็ นนี่แล้ว แต่ภายในใจนี้ยงั ไม่มอี ะไร
เปลีย่ นแปลง ยังเหมือนเดิมอยู่ ยังมีความหลงครอบงํา มีอวิชชาครอบงํา มีความโลภ
ความโกรธความหลง มีความอยากต่างๆอยู่เหมือนเดิม อย่างนี้ไม่ถอื ว่าเป็ นการบรรลุ
ธรรมทีแ่ ท้จริง การบรรลุธรรมทีแ่ ท้จริงนี้ จะทําให้จติ ใจนี้สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความ
โลภความโกรธความหลง ปราศจากตัณหาความอยาก ปราศจากอวิชชา พอไม่ได้ปฏิบตั ิ
เอาธรรมทีไ่ ด้ศึกษาไปเผยแผ่ ก็จะเผยแผ่ไปตามความรูส้ กึ นึกคิดของโมหะความหลง
ของอวิชชา ก็เลยจะทําให้ผูท้ ศ่ี ึกษานี้ ไม่สามารถได้เห็นความจริงได้ แล้วเวลาเกิดมี
ปัญหาขึ้นมาในวงการของพระพุทธศาสนา ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ อย่างทีเ่ ราเห็นกันอยู่ทกุ
วันนี้ วงการของสงฆ์น้ ี มีปญั หามาก แต่การแก้ปญั หาก็แก้ไม่ถกู จุดกัน เพราะผูแ้ ก้ก็เป็ น
ผูท้ ม่ี ปี ญั หาอยู่ในใจของตนเอง จึงแก้กนั ไม่ได้ แต่ถา้ ให้ผูท้ ไ่ี ด้ศึกษาได้ปฏิบตั ไิ ด้บรรลุ
ธรรมแล้วมาเป็ นผูแ้ ก้ ย่อมแก้ได้ แต่ไม่มใี ครอยากจะให้มาแก้กนั เพราะว่ามันเป็ นการ
ไปขัดกับความหลงทีม่ อี ยู่ในใจ ของผูท้ ส่ี ร้างปัญหาต่างๆขึ้นมากัน ศาสนาจึงอยู่ในสภาพ
ทีเ่ หมือนเรือทีก่ าํ ลังจะอับปาง
อันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ปฏิบตั ติ ามกระบวนการ
ที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินมานัน่ เอง ถ้าพระภิกษุทกุ รูปทีม่ าบวชในพระบวรพุทธศาสนา
ได้ดาํ เนินตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินมา ปัญหาต่างๆทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั นี้ จะไม่ค่อย
มี หรือมีก็จะได้รบั การแก้ไขอย่างถูกต้อง อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแก้ไขมา คือเมือ่ ทํา
อะไรไม่ถกู ก็ตอ้ งห้าม ต้องบัญญัตขิ อ้ ห้ามขึ้นมา เช่นพระสงฆ์ปจั จุบนั นี้ ปฏิบตั อิ ะไรทีไ่ ม่
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เหมาะสม ญาติโยมไปแจ้งให้กบั พระเถระทราบ พระเถระก็ตอ้ งวินิจฉัยแล้วก็ตอ้ ง
กําหนดข้อห้ามขึ้นมา แต่ไม่มใี ครทีจ่ ะสามารถ มีบารมีทจ่ี ะทําอย่างนี้ได้เหมือน
พระพุทธเจ้า เพราะว่าไม่ได้ปฏิบตั ิ ไม่ได้มคี ุณธรรมทีจ่ ะทําให้ผูท้ ฟ่ี งั มีความเคารพมี
ความเชื่อฟัง เพราะไม่ได้ปฏิบตั ไิ ม่ได้บรรลุธรรมนัน่ เอง
ตอนนี้ ศาสนาเราขาด ๒ ขัน้ ตอนนี้ คือขัน้ ตอนของปฏิบตั แิ ละปฏิเวธ เรามีปริยตั ิ มี
การศึกษากันอย่างกว้างขวาง แต่มกี ารปฏิบตั นิ อ้ ยมาก ถ้ามีก็เป็ นเพียงขัน้ ต้นๆ หรือขัน้
พอหอมปากหอมคอ ขัน้ แบบพิธที าํ กันทีละ ๓ วัน ๓ คืนแล้วก็หยุดกันไป ปี หน้าค่อย
กลับมาทํากันใหม่ การปฏิบตั ถิ า้ จะให้เกิดปฏิเวธคือผลนี้ การปฏิบตั ติ อ้ งปฏิบตั อิ ย่าง
ต่อเนื่อง เหมือนกับการรับประทานอาหาร ร่างกายจะเจริญเติบโตขึ้นมา จากทารกเป็ นผู ้
หลักผูใ้ หญ่ได้ ก็อยู่ทก่ี ารรับประทานอาหารอย่างต่อเนื่อง ต้องรับประทานทุกวัน
รับประทานทุกครัง้ ทีเ่ กิดความหิว เกิดความต้องการของร่างกาย ร่างกายถึงได้
เจริญเติบโตขึ้นมาได้ แต่ถา้ ร่างกายได้รบั อาหารเพียงปี ละ ๒ – ๓ ครัง้ อย่างนี้ ร่างกายก็
จะไม่สามารถทีจ่ ะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ ฉันใดพระพุทธศาสนาก็เป็ นเหมือนร่างกาย ที่
ต้องมีการทํานุบาํ รุง ด้วยการศึกษา ด้วยการปฏิบตั ิ ด้วยการบรรลุธรรม ด้วยการเผยแผ่
ธรรม ด้วยการแก้ไขปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
นี่แหละคือเรื่องของกระบวนการของพระพุทธศาสนา ทีเ่ ราชาวพุทธทีม่ ศี รัทธา มีความรัก
พระพุทธศาสนา ควรที่จะให้ความสําคัญกัน ควรทีจ่ ะดําเนินตามให้ได้ ดําเนินตาม
แนวทางของพระพุทธเจ้า เราไม่ตอ้ งไปกังวลกับผูอ้ ่นื ผูอ้ ่นื เขาจะทําหรือไม่ทาํ นี้ เราไป
บังคับเขาไม่ได้ เราไปห้ามเขาไม่ได้ แต่เราสามารถทีบ่ งั คับตัวเราได้ ห้ามตัวเราได้ และ
เราคนเดียวนี้แหละ ทีจ่ ะสามารถทีจ่ ะช่วยเหลือพระพุทธศาสนา ได้อย่างเป็ นกอบเป็ นกํา
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ได้ทรงช่วยเหลือทรงก่อสร้างพระพุทธศาสนา
ขึ้นมา ด้วยพระองค์เอง ด้วยการปฏิบตั ขิ องพระองค์เอง พอพระองค์ทรงปฏิบตั จิ นบรรลุ
แล้วนําเอาธรรมอันวิเศษนี้ มาเผยแผ่สงั ่ สอนให้แก่ผูอ้ ่นื ก็เกิดผูม้ จี ติ ศรัทธาน้อมนําเอา
ไปปฏิบตั ิ และบรรลุผลขึ้นมา ก็กลายเป็ นผูท้ จ่ี ะมาเสริมกําลังทัพของพระพุทธศาสนา ให้
ยิ่งใหญ่ข้นึ ไป อันนี้แหละคือการอนุ รกั ษ์ หรือการสร้างพระพุทธศาสนา ต้องสร้างด้วย
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การศึกษา ด้วยการปฏิบตั ิ ด้วยการบรรลุธรรม แล้วจึงค่อยนําเอามาเผยแผ่สงั ่ สอนให้แก่
ผูอ้ ่นื ซึง่ ยังมีการกระทําอยู่เป็ นพักๆ เป็ นช่วงๆ อย่างในยุคของพวกเรานี้ ก็มบี คุ คลทีม่ ี
ความแน่วแน่ต่อการดําเนิน ตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าก็คอื หลวงปู่มนั ่ ทีท่ รง
บําเพ็ญด้วยตนเอง โดยทีไ่ ม่สนใจว่าผูอ้ ่นื จะบําเพ็ญหรือไม่ ตัวท่านเองท่านก็บาํ เพ็ญ
ศึกษาปริยตั กิ ่อน ศึกษาจากครูบาอาจารย์ก่อน เสร็จแล้วท่านก็ไปปฏิบตั ิ จนในทีส่ ุดท่าน
ก็ไปบรรลุผลทีเ่ ชียงใหม่ ในอายุระหว่าง ๖๐ - ๗๐ ปี ดว้ ยกัน หลังจากนัน้ ท่านก็มาอบรม
สัง่ สอน ให้แก่พระภิกษุสามเณรทีม่ จี ติ ศรัทธาทีจ่ ะศึกษาปฏิบตั กิ บั ท่าน ก็เลยปรากฏมีครู
บาอาจารย์ ทีพ่ วกเรากราบไหว้บูชากันขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก อันนี้ก็เกิดจากการทีห่ ลวงปู่
มันมี
่ ความแน่วแน่ ต่อการดําเนินตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนิน ก็คอื ศึกษา ปฏิบตั ิ
บรรลุธรรม แล้วจึงค่อยสัง่ สอนผูอ้ ่นื และแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นจากการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่
ถูกต้องของผูอ้ ่นื ยุคนี้เราจึงมีทพ่ี ง่ึ เพราะว่ามีผูท้ ย่ี งั มีความรู ้ มีผูท้ ไ่ี ด้บรรลุธรรม ผูท้ เ่ี ห็น
ธรรมอย่างแท้จริง นําเอาธรรมทีแ่ ท้จริงนี้ ทีเ่ ป็ นสิง่ ทีเ่ ลิศทีว่ เิ ศษนี้ มาเผยแผ่สงั ่ สอนให้แก่
พวกเรา
พวกเราควรจะฟังธรรมเพือ่ ให้เกิดอิทธิบาท ๔ ขึ้นมา คือเกิดฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา
ทีจ่ ะน้อมเอาคําสอนทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั นี้ ไปปฏิบตั กิ นั อย่างเข้มข้น ตัง้ ต้นเราได้อทิ ธิบาทจาก
การได้ยนิ ได้ฟงั คือทําให้เราอยากปฏิบตั ิ พอเราปฏิบตั ไิ ด้ผลแล้ว ก็จะเกิดอิทธิบาท
ขึ้นมาอีกขัน้ หนึ่ง ก็คอื อยากจะปฏิบตั ใิ ห้เต็มที่ ขัน้ ต้นก็เพียงอยากจะลองปฏิบตั ดิ ู พอ
ลองปฏิบตั ดิ ูแล้วได้รบั ผลทีด่ ี ทําให้จติ ใจมีความสงบมีความสุข มีความทุกข์นอ้ ยลงไป
ก็จะเกิดอิทธิบาทอีกขัน้ หนึ่งมา ก็คอื อิทธิบาททีอ่ ยากจะปฏิบตั อิ ย่างเต็มทีเ่ ต็มรูปแบบ ก็
จะได้ปฏิบตั กิ นั อย่างเต็มที่ พอปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ก็จะได้รบั ผลอย่างเต็มที่ นี่แหละคือสิง่
ทีพ่ วกเราควรพยายามตัง้ เป้ าเอาไว้ เราก็มาฟังธรรมกันมากพอสมควร วันนี้ก็เป็ นรอบ
สุดท้ายของปี ท่ี ๙ ปี หนึ่งก็มี ๑๒ รอบ ถ้าคูณเข้าไปก็ ๑๐๘ ครัง้ ๑๐๘ รอบ การฟัง
ธรรม ๑๐๘ รอบนี้ มันน่าจะทําให้เกิดมีอทิ ธิบาท ๔ ขึ้นมาบ้างไม่มากก็นอ้ ย ถ้าไม่เกิดก็
อาจจะมีปญั หาอยู่ ๒ ทีด่ ว้ ยกัน ทีห่ นึ่งก็ทค่ี นแสดง ว่าแสดงไม่ได้เรื่อง หรือทีๆ่ ๒ ก็คอื
คนฟัง ฟังแบบทัพพีในหม้อแกง คือฟังแล้วไม่เข้าไปในใจ ฟังแล้วไม่เกิดความเข้าใจ ไม่
เกิดฉันทะวิรยิ ะขึ้นมา การฟังแบบทัพพีในหม้อแกง ฟังอย่างไร ก็ฟงั แบบใจลอยไปลอย
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มา ใจไม่ได้อยู่กบั เสียงธรรมทีม่ าสัมผัสกับหู ไม่ได้พจิ ารณาตามธรรมทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ฟัง
แล้วก็มวั แต่ไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ห่วงคนนัน้ ห่วงคนนี้ ฟังแบบนี้ก็เป็ นลักษณะของ
ทัพพีในหม้อแกง จะอยู่ในหม้อแกงนานสัก ๙ ปี ๑๐ ปี ก็ไม่รูว้ า่ แกงนัน้ เป็ นรสอะไร แต่
ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงนี่จะรูท้ นั ที ทุกธรรมบททีป่ รากฏขึ้นมา ทีม่ าสัมผัสกับหู จะมีสติ
รับเข้าไปสู่ใจทันที จะมีการใคร่ครวญมีการพิจารณาตาม แล้วก็จะมีการเห็นอย่างชัดเจน
ว่าควรจะต้องทําอะไรต่อไป
อันนี้ก็ตอ้ งขอให้พจิ ารณาแก้ไขกัน ว่าเราฟังมาก็นานพอสมควรแล้ว เราได้กา้ วเข้าสู่ขนั้
ปฏิบตั หิ รือยัง เข้าไปได้มากน้อยเท่าไหร่ มีอะไรเป็ นอุปสรรค ถ้าคนแสดงเป็ นอุปสรรคก็
ควรจะไปหาคนอื่น ไปฟังทีอ่ ่นื บ้าง ถ้าคนฟังเป็ นอุปสรรค ก็ตอ้ งแก้ไขทีค่ นฟัง ฟังแบบใจ
ลอยไปลอยมาก็ตอ้ งคอยควบคุมใจ อย่าให้คดิ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ในขณะทีฟ่ งั ธรรม แล้วก็
พิจารณาว่ามีอะไรอีก ทีท่ าํ ให้ไม่สามารถออกปฏิบตั ไิ ด้ พอทีจ่ ะแก้ไขได้ก็ควรทีจ่ ะแก้ไข
เช่นต้องทํางานทําการอย่างนี้ ก็เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ ก็ตอ้ งถามว่าเราทํางานไปเพือ่
อะไร ทํางานเพือ่ เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หรือว่าทําเพือ่ เลี้ยงกิเลสตัณหา โดยเฉพาะ
กามตัณหาหรือกามฉันทะ คือยังรักทีจ่ ะมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ ยังชอบ
รับประทานยังชอบดืม่ อะไรอยู่มากๆ ชอบดูชอบฟังมหรสพเครื่องบันเทิงต่างๆ สิง่ เหล่านี้
ก็เป็ นอุปสรรคต่อการทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้ เราก็ตอ้ งทําลายอุปสรรคนัน้ โดยพิจารณาว่าเราก็ดู
ฟังมานานแล้ว เราก็ได้ด่มื ได้รบั ประทานอะไรมานานแล้วมากแล้ว ผลทีเ่ ราได้รบั จากการ
กระทําเหล่านี้มนั เป็ นอย่างไร ทําให้ความทุกข์ในใจมันน้อยลงไป ทําให้ความอยากในใจ
มันน้อยลงไปหรือเปล่า หรือยังมีเท่าเดิมหรือยังมีมากกว่าเดิม ถ้ามันเป็ นการกระทําที่
เกิดโทษกับตัวเรา เรายังทํามันอยู่ต่อไปทําไม มันก็ลกั ษณะเดียวกับคนทีต่ ดิ ยาเสพติด
ดีๆนี่เอง คนทีต่ ดิ ยาเสพติดนี้จะมีอะไรดีบา้ ง ก็มแี ต่จะต้องเสพ จะต้องติดสิง่ ทีเ่ สพติดไป
จนวันตายเท่านัน้ จะไม่มวี นั ทีจ่ ะไปทําอะไรอย่างอื่นได้เลย ถ้าเรายังติดอยู่กบั ความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ เราก็ตอ้ งพยายามทําลายมันให้ได้
พระพุทธเจ้าก็มอบเครื่องมือให้แล้ว ก็คอื ศีล ๘ ให้เราถือศีล ๘ กัน รักษาศีล ๘ ใน
ขัน้ ต้นก็รกั ษาในวันธรรมสวนะ วันพระ อาทิตย์ละหนึ่งวันก่อน ถ้ารักษาไปแล้วรูส้ กึ ว่ามี
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ผลดี ทําให้สามารถปฏิบตั ธิ รรมได้มากขึ้น ก็จะรักษาเพิม่ ขึ้นต่อไปได้ จากวันหนึ่งก็เป็ น
๒ วัน ๓ วันตามลําดับ ต่อไปก็จะสามารถรักษาศีล ๘ ได้ตลอดเวลา แล้วก็อาจจะ
ลาออกจากงานได้ เพราะถ้าเราไม่ตอ้ งหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็ไม่จาํ เป็ น
จะต้องใช้เงินมาก ทีต่ อ้ งใช้เงินมากก็เพราะต้องซื้อของต่างๆ มาบํารุงบําเรอตาหูจมูกลิ้น
กายนี้เอง พอเรารักษาศีล ๘ ได้ เรามีเวลาปฏิบตั ธิ รรมได้ นัง่ สมาธิทาํ ใจให้สงบได้ กาม
ฉันทะก็จะเบาบางลงไป ความอยากทีจ่ ะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะน้อยลงไป
เงินทองทีต่ อ้ งใช้ก็นอ้ ยลงไป ก็จะทําให้เราไม่จาํ เป็ นจะต้องทํางานทําการก็ได้ ถ้าเรามีเงิน
เก็บไว้กอ้ นหนึ่ง พอทีจ่ ะสนับสนุนในการดําเนินชีวติ ของเรา ในการปฏิบตั ธิ รรมของเรา นี่
คือสิง่ ทีเ่ ราต้องคิดกันพิจารณากัน ถ้าเราฟังแล้ว แล้วเราก็กลับไปอยู่กบั สภาพเดิมอยู่
แบบเดิมอยู่ การพัฒนาการก็จะไม่เกิดขึ้น การเจริญก้าวหน้าไปในทางธรรมก็จะไม่
เกิดขึ้น การฟังธรรมก็เป็ นการฟังเพือ่ ประดับความรู ้ แต่ไม่ได้เป็ นความรูท้ จ่ี ะนําไปสู่การ
ปฏิบตั ิ ไม่ได้เป็ นความรูท้ ่จี ะนําไปสู่การดับทุกข์ นี่คอื เรื่องทีพ่ วกเราควรทีจ่ ะพิจารณากัน
ถ้าเราอยากจะก้าวเข้าสู่การปฏิบตั ิ ก้าวเข้าสู่การบรรลุธรรม
ถ้าเราไม่แก้ไขเราติดอยู่ทข่ี นั้ นี้ เราก็จะติดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ อย่างทีเ่ รากําลังติดอยู่
ในตอนนี้ คิดดูก็แล้วกัน ก็ ๙ ปี ดว้ ยกัน ฟังแล้วก็ ๑๐๘ ครัง้ พอดี จะต้องให้ถงึ กี่รอ้ ยถึง
จะได้ออกปฏิบตั กิ นั เวลานัน้ ชีวติ จะเหลือสักเท่าไหร่ กําลังวังชาทีจ่ ะปฏิบตั จิ ะมีเหลือสัก
เท่าไหร่ ให้คดิ ถึงเรื่องราวเหล่านี้ ให้คดิ ถึงว่านานๆจะได้มสี ทิ ธิ์รบั มรดก อันวิเศษของ
พระพุทธศาสนาสักครัง้ หนึ่ง
พวกเราเหมือนกับได้มาเกิดเป็ นลูกของมหาเศรษฐีกนั
พระพุทธเจ้านี่แหละคือมหาเศรษฐีทแ่ี ท้จริง เพราะท่านมีทรัพย์ทม่ี คี ุณค่า มากกว่าทรัพย์
ทัง้ หลายในโลกนี้ คือทรัพย์ภายใน คือมรรค ๔ ผล ๔ นิ พพาน ๑ พวกเราเป็ น
พุทธศาสนิกชนนี้ ก็ถอื ว่าเป็ นลูกของพระพุทธเจ้า มีสทิ ธิ์ทจ่ี ะรับมรดก ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงมอบไว้ให้กบั เรา ถ้าเราไปนับถือศาสนาอื่น ก็เหมือนกับเราไปเกิดเป็ นลูกของคนอื่น
ถ้าไปนับถือศาสนาอื่น ก็เหมือนกับไปเป็ นลูกของคนทีร่ วยไม่เท่าพระพุทธเจ้า ถึงแม้จะ
รวยแต่ไม่รวยระดับมหาเศรษฐี ศาสนาอื่นก็มมี รดก แต่มรดกของศาสนาอื่นนี้ อยู่เพียง
ขัน้ ของสมาธิเท่านัน้ ขัน้ สวรรค์ชนั้ เทพสวรรค์ชนั้ พรหมเท่านัน้ แต่จะไม่มสี วรรค์ชนั้ ขัน้
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มรรคผลนิพพาน มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ นี้ไม่มใี นศาสนาใดทัง้ นัน้ นอกจาก
พระพุทธศาสนา
ชาติน้ เี ราถือว่าโชคดี ได้มาเกิดเป็ นลูกของมหาเศรษฐี เราจึงควรทีจ่ ะเตรียมตัวรับมรดก
มรดกนี้มอี ยู่แล้วรอเราอยู่แล้ว เพียงแต่ให้เราไปรับเท่านัน้ เอง วิธีรบั ก็คอื การศึกษา การ
ปฏิบตั เิ ท่านัน้ เอง ถ้าเราศึกษาและเราปฏิบตั ิ เราก็จะได้มรดก คือปฏิเวธ ธรรมขัน้ ต่างๆ
มีชาติน้ เี พียงชาติเดียวเท่านัน้
ทีจ่ ะเป็ นอย่างนี้
ถ้ากลับมาเกิดคราวหน้าไม่มี
พระพุทธศาสนา ก็จะไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้รบั มรดกขัน้ นี้ได้ จะรับได้แค่สวรรค์ชนั้ เทพ
สวรรค์ชนั้ พรหม แล้วก็ยงั ต้องไปเวียนว่ายตายเกิด ซํา้ แล้วซํา้ อีกต่อไปไม่มวี นั สิ้นสุด
จนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง ดังนัน้ ขอให้พวกเราอย่าตัง้ อยู่ใน
ความประมาท ขอให้เราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ ว่าเขากําลัง
ประชิดเข้ามา ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ถ้าเขาเข้ามาครอบครองร่างกายเราเมือ่ ไหร่ เวลานัน้
การศึกษาการปฏิบตั เิ พือ่ การบรรลุธรรมนี้ จะยากขึ้นไปตามลําดับ และจะหมดไปในทีส่ ุด
คิดอย่างนี้แล้ว เราจะได้ไม่หลงกับความสุขเล็กๆน้อยๆ ทีไ่ ด้จากการเสพสัมผัส รูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ เราจะได้ยุตกิ ารหาความสุขเหล่านี้ ด้วยการรักษาศีล ๘
แล้วก็ใช้เวลาทีว่ า่ งจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ให้กบั การเจริญสติ กับการนัง่
สมาธิ และกับการเจริญปัญญา แล้วผลของธรรมขัน้ ต่างๆ ก็จะเป็ นผลปรากฏขึ้นมาอย่าง
แน่นอน
ถาม เรื่องของศีล ภิกษุปาราชิก ข้อห้ามลักของเขา มีค่ามากกว่า ๕ มาสก อยากเรียน
ถามว่าใช้อะไรเป็ นตัววัด
ตอบ มาสกนี้เขาก็เปรียบเทียบว่าเป็ นทองคําขนาดเมล็ดข้าวเปลือก ก็ลองดูทองคํา
ขนาดเมล็ดข้าวตอนนี้ราคาเท่าไหร่ แต่การจะเป็ นปาราชิกได้หรือไม่น้ ี เขาต้องมี
คณะกรรมการสงฆ์ข้นึ มาพิจารณาอีกที ก็เหมือนศาลนี่ ถ้าพระถูกกล่าวหาว่าลัก
ทรัพย์ ก็ตอ้ งไปแจ้งให้แก่พระเถระผูท้ ป่ี กครองพระสงฆ์รูปนัน้ แล้วพระเถระ
ท่านก็จะต้องตัง้ คณะกรรมการขึ้นมา สอบสวนแล้วก็วนิ ิจฉัยตัดสินต่อไป
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ถาม เขากล่าวไว้วา่ ยิ่งวัดไม่ได้สอนพระใหม่ อาจผิดได้งา่ ยๆ แล้วเพือ่ นเขากําลังจะ
บวชใหม่ ก็ยงั ไม่กล้าเพราะกลัวจะทําให้สงั ฆกรรมไม่สมบูรณ์ครับ
ตอบ พระทุกรูปทีบ่ วชปั ๊บนี่ เขาจะสอนทันทีเลย เขามีอนุ ศาสน์ คือคําสอนทีเ่ วลาเสร็จ
จากการอุปสมบทนี่ ท่านจะต้องสอนทันที มีกจิ ที่ไม่พงึ กระทํา ๔ ข้อ และกิจที่
พึงกระทํา ๔ ข้อ
กิจทีไ่ ม่พงึ กระทํา ๔ ข้อ ก็คอื ๑. เสพเมถุน คือร่วมเสพกาม ๒. ฆ่ามนุษย์ ๓.
ลักทรัพย์ ๔. อวดอุตริมนุสสธรรมทีไ่ ม่มใี นตน นี่เขาจะสอนทันทีเลย พอออกมา
จากโบสถ์น่ี ต้องสอนในวันนัน้ เลย ปาราชิก ๔ ส่วนกิจทีพ่ งึ กระทําก็มอี ยู่ ๔ ข้อ
คือ ๑. บิณฑบาตเลี้ยงชีพ ๒. ใช้ผา้ บังสุกลุ ๓. อยู่ตามโคนไม้ ๔. ใช้ยาดองนํา้
มูตร เป็ นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ คือสอนให้พระมักน้อยสันโดษ ยินดีตามมีตาม
เกิด ฉะนัน้ ไม่ตอ้ งกังวลหรอก มี แล้วก็มพี ระพีเ่ ลี้ยงก่อน ทีจ่ ะต้องคอยอบรม
เวลาบวชนี่ แต่อย่างว่านะ เราพูดในวัดทีม่ กี จิ กรรมเหล่านี้ แต่วดั อื่น บางทีเขา
บวชเช้าสึกเย็น เขาก็อาจจะไม่มี ถ้าไปบวชวัดแบบนัน้ ก็ตอ้ งช่วยตัวเอง ต้อง
ศึกษาเองก่อน ก็ไม่ยากเย็นอะไร คนทีจ่ ะบวชก็ควรทีจ่ ะศึกษา ว่าศีลของพระมี
อะไรบ้าง เราจะสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามศีลเหล่านัน้ ได้หรือเปล่า ไม่ใช่อยู่ดๆี ก็
บวชเลย แล้วก็ไม่รูว้ ่าตนเองทําได้หรือทําไม่ได้
การบวชทุกวันนี้มนั ก็ตอ้ งแยกเป็ น ๒ บวชจริงกับบวชปลอม บวชจริงก็ตอ้ ง
ศึกษา ต้องรูก้ ่อนว่าการบวชนี้ บวชแล้วต้องทําอะไรบ้าง ส่วนบวชปลอมก็คอื พอ
นึกอยากจะบวชก็บวชเลย งานศพ นึกอยากจะบวชอุทศิ บุญให้กบ็ วช บวชเช้าก็
สึกเย็นกัน หรือบวช ๗ วันบวชแก้ซวยก็มี บวชแก้โรคภัยไข้เจ็บก็มี บวชกันเป็ น
ว่าเล่น บางคนบวชตัง้ สีห่ า้ หน เวลาไม่สบายใจก็บวช เวลากิจการไม่ดกี ็บวช เวลา
แฟนทิ้งไปก็บวช
ถาม เขามีญตั ติไว้ไหมคะ ว่าห้ามบวชเกินกี่ครัง้
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ตอบ ไม่มหี รอก ตราบใดถ้าไม่ปาราชิกก็ยงั บวชได้ เพียงแต่เรามีคาํ กล่าวในสมัย
โบราณว่า ชายสามโบสถ์ คือแสดงว่าเป็ นคนไม่เอาจริงเอาจัง บวชแล้วพอเจอของ
ยากลําบากก็สกึ พอสึกกลับมาเจอชีวติ ของฆราวาสทีย่ ากลําบากก็บวช ก็หนีไป
หนีมา สมัยก่อนเขาบวชไม่สกึ กัน การบวชเขาไม่มกี ารสึกกัน เพราะว่ามีการบวช
แล้วมีการบรรลุธรรมกัน ก็เลยไม่มใี ครอยากจะสึกกัน เพราะการบรรลุธรรมแล้ว
มันไม่มอี ะไรจะวิเศษ ต่อการอยู่แบบสมณเพศ เพราะคนบรรลุแล้ว ไม่มคี วาม
หิว ไม่มคี วามอยาก ในลาภยศสรรเสริญ เพราะมีความสุขทีย่ ่งิ ใหญ่กว่า คือนัตถิ
สันติ ปรมัง สุขงั ความสุขที่เกิดจากความสงบ ถ้าใครได้ความสุขนี้แล้วจะไม่
ต้องการอะไรทัง้ นัน้
ไม่ตอ้ งการสามีไม่ตอ้ งการภรรยา ไม่ตอ้ งการลาภยศ
สรรเสริญ ฉะนัน้ สมัยพระพุทธกาล เขาบวชกันจริงๆ เขาบวชกันเพือ่ ปฏิบตั ิ เพือ่
บรรลุธรรมกันจริงๆ แต่สมัยนี้ธรรมเนียมนี้มนั หายไปแล้ว นานๆจะมีร้ อื ฟื้ น
ขึ้นมาสักครัง้ หนึ่ง ในยุคนี้ก็ร้ อื ฟื้ นโดยหลวงปู่มนั ่ ท่านเหล่านี้ท่านบวชแล้วท่าน
บรรลุธรรมกัน ไม่มใี ครสึกกัน ฉะนัน้ ขอให้ดูแบบฉบับทีด่ ี แบบฉบับทีไ่ ม่ดเี ราก็
อย่าไปสนใจ คือเราจะรูไ้ ด้อย่างไร เราก็ตอ้ งศึกษาแบบฉบับทีด่ ี ศึกษาพุทธ
ประวัติ ศึกษาประวัตขิ องพระสาวกทัง้ หลาย เราถึงจะได้รูว้ ่าเพชรแท้เป็ นอย่างไร
เพชรปลอมเป็ นอย่างไร
ถาม สมาธิถงึ ระดับไหนคะ ทีเ่ ขาเพ่งกสิณกัน
ตอบ การบําเพ็ญสมาธิทกุ วิธี ก็เพือ่ เข้าสู่อปั ปนาสมาธิ เข้าสู่อเุ บกขา สักแต่วา่ รู ้ เป็ น
หนึ่ง จิตเป็ นหนึ่ง ไม่มคี วามคิดปรุงแต่ง การเพ่งกสิณหรือการบริกรรมพุทโธนี้
เป็ นเหตุ ทีจ่ ะนําให้ไปสู่ผลนัน้ เหตุมอี ยู่ ๔๐ ชนิดด้วยกัน เรียกว่ากรรมฐาน ๔๐
จะใช้แบบไหนก็ได้ ผลก็จะได้เหมือนกัน
ถาม เพ่งกสิณทีส่ งั ขารเรา
ตอบ กสิณนี้คอื สีต่างๆ คือเราต้องกําหนดสีข้นึ มา เช่นสีแดง ตอนต้นเราก็มองสีแดง
ก่อน แล้วจําสีแดงนัน้ ไว้ให้ดี แล้วเราก็หลับตา แล้วก็พยายามนึกถึงสีแดงนัน้ ให้
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ปรากฏขึ้นมาในใจ หลับตาก็เห็นอย่างนี้ หลับตาก็เห็นสีแดงแล้วก็เกาะติดกับสี
แดงไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ แต่ไม่ค่อยมี
ใครสอน ไม่ค่อยมีใครปฏิบตั กิ นั ส่วนใหญ่ก็จะปฏิบตั อิ านาปานสติหรือพุทธานุ
สติกนั เป็ นหลัก แต่ก็ไม่หา้ มใครอยากจะปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ก็ได้ เพราะในอดีตชาติ
อาจจะเคยฝึ กมาทางนี้ก็ได้
ถาม ทีท่ ่านหลวงตาบัวสอนว่า ให้เพ่งกสิณทีส่ งั ขาร เพือ่ คลายกําหนัด
ตอบ อ้อ อันนัน้ ให้เพ่งกระดูก สังขารก็คอื ให้ดูอสุภะ คือให้กาํ หนดอสุภะในลักษณะ
ต่างๆขึ้นมา จะดูศพตายไปวันหนึ่งก็ได้ ตายไป ๓ วันก็ได้ ตายไป ๗ วันก็ได้
ศพทีถ่ กู แร้งกากัด ลาก กินไปก็ได้ หรือดูอวัยวะต่างๆทีม่ อี ยู่ภายใต้ผวิ หนังก็ได้
ให้เพ่งดู อย่างนี้ก็กาํ จัดกามราคะ คือความอยากจะเสพกาม เพราะถ้าเห็นความ
ไม่สวยงามของร่างกายแล้ว กามารมณ์มนั ก็จะดับไป เวลาเกิดกามารมณ์ก็ตอ้ งใช้
การเพ่งอสุภะ ดูอสุภะพิจารณาอสุภะ แล้วก็จะดับกามารมณ์ได้
ถาม เห็นทุกข์ของสังขาร ไปเรื่อยๆ
ตอบ คือการเห็นทุกข์น้ ี มันก็เป็ น เห็นทุกข์ทจ่ี ากกามารมณ์ เวลาเราเกิดกามารมณ์น้ ี
เราอยู่ไม่เป็ นปกติอยู่ไม่เป็ นสุข ต้องหาร่างกายของผูอ้ ่นื มาเสพ พอเราดับ
กามารมณ์นนั้ ได้ ความทุกข์มนั ก็จะหายไป เราก็จะเห็นว่าความทุกข์ของเรานี้
เกิดจากกามารมณ์ความอยากในกามนี้ และกามารมณ์จะดับได้ก็ต่อเมือ่ เราเห็น
อสุภะ เห็นส่วนทีไ่ ม่สวยงามของร่างกาย
ถาม ความเบือ่ หน่ายคลายวาง ซึง่ จะถอดถอนจากสังขาร ก็คอื เพียร
ตอบ ใช่ ถ้าเราเห็นความไม่สวยงามบ่อยๆ เราก็จะเบือ่ หน่ายกับร่างกาย เบือ่ หน่ายกับ
กามารมณ์ไป
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