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ธรรมโอสถ
๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๗
วันนี้เป็ นวันครบรอบปี ท่ี ๙ ของคณะจุลธรรม ทีไ่ ด้มาเริ่มฟังเทศน์ฟงั ธรรม ตัง้ แต่เดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาปี น้ ีก็ ๒๕๕๗ เดือนมิถนุ ายนก็ครบ ๙ ปี ผลงานทีเ่ กิดจาก
การมาฟังเทศน์ฟงั ธรรม กันเดือนละ ๑ ครัง้ ก็ได้หนังสือจุลธรรมนําใจ ๓๘ เล่ม นี่เป็ น
ผลทีป่ รากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน ส่วนผลทางด้านจิตใจ อันนี้ก็ยงั ไม่ทราบว่า ได้มาก
หรือได้นอ้ ย ผูท้ ม่ี าศึกษามาปฏิบตั ิ พึงรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง เพราะเป็ นสันทิฐโิ ก การมาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมอยู่เป็ นประจํา ก็เหมือนกับการไปหาหมอ เพือ่ ไปรับหยูกรับยามา
รับประทานมารักษาโรค โรคทีพ่ วกเรามีกนั อยู่ทกุ คน ก็คอื โรคของความทุกข์ใจ ยาทีเ่ รา
มารับไปรักษาก็คอื ธรรมโอสถ คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่สามารถรักษา
โรคของความทุกข์ใจ ให้หายขาดได้อย่างถาวร อยู่ทผ่ี ูท้ ร่ี บั ยาไป ว่าจะรับประทานยา
ตามทีห่ มอมอบไปให้ได้หรือไม่ ถ้าสามารถรับประทานยาตามทีห่ มอสังไป
่ โรคภัยคือโรค
ของความทุกข์ใจก็ตอ้ งหายไป เพราะยาธรรมโอสถนี้ ได้รกั ษาโรคของความทุกข์ใจของ
คน มาเป็ นจํานวนมากแล ้วเป็ นเวลาอันยาวนานแล้ว นับตัง้ แต่วนั แรกทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ทรงแสดงพระปฐมเทศนา โปรดแก่พระปัญจวัคคีย ์ ก็มผี ูท้ ร่ี บั ยาไปได้ดบั ความทุกข์
ภายในใจ ในขัน้ แรกคือขัน้ พระโสดาบันได้ ๑ รูป คือพระอัญญาโกณฑัญญะ หลังจาก
นัน้ เมือ่ ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมอีก ก็ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั ทัง้ ๕ รูป ได้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์อย่างถาวร ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวร
พระพุทธศาสนานี้ สัง่ สอนคนนอกศาสนาทัง้ นัน้ เพราะสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรูน้ นั้
ยังไม่มพี ทุ ธศาสนิกชน มีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว บุคคลต่างๆทีม่ าศึกษา
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนจนได้บรรลุ มรรค
ผลนิพพานขัน้ ต่างๆ ล ้วนเป็ นบุคคลนอกพระพุทธศาสนา เป็ นบุคคลทีม่ ศี าสนาอืน่ มีคาํ
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สอนอืน่ เป็ นครูเป็ นอาจารย์ แต่คาํ สอนเหล่านัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะสอน ให้เขาหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ได้ มีเพียงพระพุทธเจ้า มีเพียงคําสอนของพระพุทธเจ้า เพียงพระองค์เดียว
เท่านัน้ ทีส่ ามารถสอนให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ หลังจากทีเ่ ขาฟังธรรมแล ้วและ
ได้ปฏิบตั ิ จนดับความทุกข์ภายในใจได้หมดแล ้ว เขาก็เปลีย่ นศาสนา ขอบวชเป็ นพระใน
พระพุทธศาสนากัน ดังนัน้ ศาสนาพุทธ คําสอนของพระพุทธเจ้านี้ จึงไม่ได้เล็งไปทีช่ าว
พุทธศาสนิกชน เล็งไปทีบ่ คุ คลทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ หรือไม่มศี าสนา เพราะเป็ นเหมือนกับ
คนทีไ่ ม่มยี ารักษาโรค หมอก็ตอ้ งไปรักษาคนไข้ทไ่ี ม่มยี ารักษาโรค ให้เขาได้มยี ารักษา
เพือ่ เขาจะได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ดังนัน้ คําสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็ นคําสอนทีส่ ากล
คือบางท่านถามว่า คนทีเ่ ขานับถือศาสนาอืน่
เวลาเขาทําบุญเขาจะได้รบั อานิสงส์
เหมือนกับชาวพุทธทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนาหรือไม่ หรือเวลาเขาตายไปแล ้ว เขาอุทศิ บุญ
ให้เขาได้หรือไม่ ได้ทงั้ นัน้ เพราะว่า คําสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็ นคําสอนสากล คือใช้ได้
กับมนุ ษย์ทกุ ชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา
พระพุทธเจ้าในพระพุทธคุณ ก็แสดงไว้แลว้ ว่า เป็ นสัตถา เทวมนุ ส สานัง เป็ นครูของ
มนุ ษย์และเทวดาทัง้ หลาย อย่าว่าแต่มนุษย์เลย เทวดาทีเ่ ราไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้
ก็ยงั นับถือพระพุทธเจ้าเป็ นศาสดา ฟังเทศน์ฟงั ธรรมจากพระพุทธเจ้า และได้รบั
ประโยชน์ได้รบั อานิสงส์ ได้บรรลุมรรคผลได้ ทัง้ ทีย่ งั เป็ นเทวดาอยู่ บางท่านก็เคยสงสัย
ว่า ถ้าไปเกิดเป็ นเทวดาแล ้วยังจะปฏิบตั ธิ รรมได้หรือไม่ ถ้าฟังจากตําราก็ควรจะได้
เพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเทวดา เช่นพระพุทธมารดา ให้บรรลุเป็ นพระโสดาบันได้
แต่เทวดานี้กม็ หี ลายพวก เทวดานี้ก็เป็ นเหมือนกับผูท้ ไ่ี ปท่องเทีย่ ว เพราะมีเวลาและมี
เงิน เหมือนคนทีท่ าํ บุญนี้ก็เหมือนกับ มีเงินเวลาตายไปก็สามารถไปท่องเทีย่ วในโลก
ทิพย์ได้ แต่คนทีไ่ ปท่องเทีย่ วนี้ก็มหี ลายพวก บางพวกก็ท่องเทีย่ วแล้วก็แวะไปทําบุญ
ด้วย เช่นคนทีไ่ ปท่องเทีย่ วทีป่ ระเทศอินเดีย อาจจะไปดูสถานทีต่ ่างๆทีเ่ ป็ นสถานที่
ท่องเทีย่ ว แล ้วก็แวะไปทีส่ งั เวชนียสถาน ๔ เพือ่ แสวงบุญ เทวดาบางพวกก็เป็ นพวกที่
สนใจธรรมะ ถึงแม้ว่าจะได้เป็ นเทวดาได้ไปท่องเทีย่ วในสวรรค์ แต่ถา้ รูว้ า่ ทีไ่ หนมี
พระพุทธเจ้าหรือมีพระอรหันต์ แสดงธรรม เขาก็จะแวะไปนมัสการไปฟังธรรมกัน
เทวดาพวกนี้ตอ้ งเป็ นพวกทีม่ จี ติ ใจใฝ่ ธรรม คือมีนิสยั ชอบมาวัดอย่างพวกเรานี้ ทีม่ นี ิสยั
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ทีจ่ ะมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสสูงทีเ่ วลาตายไปแล ้ว จะได้ไปฟังเทศน์
ฟังธรรมจากพระอรหันต์ หรือจากพระพุทธเจ้าบางรูปบางองค์ได้ เพราะเวลาไปสวรรค์ก็
จะมีเพือ่ นเทวดาด้วยกัน ทีจ่ ะส่งข่าวผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือ ผ่านทางลงผ่านทางไลน์ ให้
รูว้ า่ ทีไ่ หนมีการแสดงธรรมเทศนา พอถึงวันเวลานัน้ ก็จะแวะเวียนกันไป
อย่างทีส่ มัยพระพุทธเจ้าดํารงพระชนม์ชพี อยู่ ก็ทรงแสดงโปรดเทวดาทุกคืน เป็ นหนึ่งใน
พุทธกิจ ทรงดําเนินอยู่ประมาณ ๔๕ ปี ดว้ ยกัน ช่วงนัน้ ก็เป็ นช่วงทีเ่ ทวดามีโอกาสได้ฟงั
เทศน์ฟงั ธรรม ได้ศึกษาเท่าเทียมกับมนุ ษย์ ในช่วงบ่ายก็เป็ นเวลาของฆราวาสญาติโยม
ในช่วงคํา่ ก็เป็ นช่วงของพระภิกษุสามเณรภิกษุณี ในยามดึกก็เป็ นช่วงของเทวดา และใน
ยามรุ่งอรุณตอนก่อนทีจ่ ะทรงออกบิณฑบาต ก็ทรงเล็งญาณดูวา่ มีใครบ้างทีเ่ หมาะสม
กับการรับพระธรรมเทศนา ของพระพุทธเจ้าในวันนัน้ พระองค์ก็จะมุง่ ไปโปรดบุคคลนัน้
เพราะอาจจะมีกรณีพเิ ศษ ก็คอื จิตใจเขาอาจจะสุกงอม พร้อมทีจ่ ะรับพระธรรมคําสอน
และชีวติ ของเขาอาจจะต้องใกล ้จะหมดไป ถ้าไม่ไปรีบโปรดบุคคลนี้ก่อน ก็อาจจะไปไม่
ทัน นี่คือเหตุผลของการเล็งญาณของพระพุทธเจ้า เพือ่ ดูจติ ใจของบุคคลใดบ้าง ทีส่ ุก
งอมพร้อมทีจ่ ะบรรลุธรรมได้ และมีเวลาเหลือน้อย ชีวติ ของเขาอาจจะต้องหมดไปใน
ระยะเวลาอันใกล ้ พระองค์ก็จะมุ่งไปโปรดบุคคลนัน้
นี่คอื เรื่องของธรรมโอสถ ยารักษาโรคใจ ทีร่ กั ษาโรคใจของมนุษย์ทกุ ชาติทกุ ภาษา ทุก
วัยทุกเพศ ไม่วา่ จะนับถือศาสนาใดก็ตาม ถ้าได้รบั ยาคือพระธรรมคําสอน ของ
พระพุทธเจ้าไปปฏิบตั แิ ล ้ว ก็สามารถทีจ่ ะรักษาโรคของความทุกข์ใจให้หายขาดไปได้
เพราะอย่างทีไ่ ด้แสดงไว้ ในสมัยแรกๆนี้ พระพุทธศาสนาก็ไม่มพี ทุ ธศาสนิกชน ก็ตอ้ ง
สอนบุคคลทีอ่ ยู่นอกพุทธศาสนาทัง้ นัน้
แต่ต่อมาเมือ่ มีผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชย์จากพุทธ
ศาสนา หันหน้ามานับถือพุทธศาสนา จึงปรากฏมีพทุ ธศาสนิกชนปรากฏขึ้นมาตามลําดับ
จนมีเป็ นจํานวนมาก แต่การมีจาํ นวนมากนี้ กลับเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มคี ุณค่าไป เพราะว่าเป็ น
พุทธศาสนิ กชนเพียงแต่ช่ือ คืออย่างประเทศไทยเรานี้ เราก็ทราบกันว่ามี ชาวไทยทีน่ บั
ถือพุทธศาสนาในทะเบียนประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ แต่การประพฤติของชาวไทย ๙๐
เปอร์เซ็นต์น้ ี ไม่สอดคล้องกับการเป็ นพุทธศาสนิ กชนเลย เพราะถ้าเป็ นพุทธศาสนิกชน
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จริงนัน้ จะต้องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ คือต้องมีความเชื่อฟัง
มีความเคารพ ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด เช่น
ทําบุญใส่บาตรทุกวัน เข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรมในวันพระ ละเว้นอบายมุขต่างๆ เช่นการ
ดืม่ สุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร และความเกียจคร้าน แต่
ในทางความเป็ นจริงนัน้ ชาวพุทธไทยเรานี้ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ปล่อยให้มี
สถานแหล่งบันเทิงต่างๆ ทีเ่ ทีย่ วกลางคืนออกบานเหมือนดอกเห็ด มีสถาบันเล่นการ
พนันถูกต้องตามกฏหมาย คือสลากกินแบ่งของรัฐบาล และก็มโี รงผลิตสุรายาเมา
ถูกต้องตามกฏหมายของรัฐบาล เหล่านี้ไม่ได้เป็ นเครื่องหมายของการเป็ นชาวพุทธ ถ้า
เป็ นชาวพุทธจริง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ในเมืองไทยนี้ควรจะไม่มสี ถานบันเทิง ไม่มบี าร์ไม่มผี บั
ทีจ่ ะไปดืม่ สุรายาเมา ไม่มบี อ่ นการพนันทีจ่ ะไปเล่นการพนันกัน แต่น่ีก็เป็ นเพราะว่าเป็ น
พุทธเพียงแต่ช่อื ไม่ได้เป็ นพุทธที่ตวั ที่ใจ
ถ้าเป็ นพุทธทีใ่ จนัน้ จะมีการปฏิบตั สิ อดคล ้อง กับคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่ไม่เป็ นก็
เพราะว่า ไม่ได้มาศึกษา ไม่ได้ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันนัน่ เอง เกิดมาก็เพียงแต่เชื่อตาม
ปู่ย่าตายายบิดามารดา ปู่ย่าตายายบิดามารดาเชื่ออะไรก็เชื่อตาม ทําก็ทาํ พอหอมปาก
หอมคอ เช่นในวันสําคัญในวันเกิดวันปี ใหม่ หรือเวลาทําบุญขึ้นบ้านใหม่ ทําบุญครบรอบ
คนตาย ทําบุญครบรอบวันเกิด หรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ก็จะมีการทําบุญกัน
ก็ได้เพียงระดับผิวระดับเปลือก ส่วนลึกเข้าไปนั้นจะไม่ค่อยได้กนั คือระดับศีลและ
ระดับภาวนา ศีล ๕ นี้ก็รกั ษากันไม่ค่อยได้ อบายมุขก็ละเว้นกันไม่ค่อยได้ อย่าไปว่าถึง
เรื่องภาวนาเลย ภาวนานี้แทบไม่รูเ้ ลยว่าเป็ นอะไร ไม่รูว้ า่ นัง่ หลับตากันไปทําไม หาอะไร
ได้อะไรจากการนัง่ หลับตา ไม่ค่อยรูเ้ รื่องราวเหล่านี้กนั เพราะขาดการปฏิบตั ติ ามคําสอน
ของพระพุทธเจ้านัน่ เอง จึงไม่ได้ถอื ว่าเป็ นชาวพุทธอย่างแท้จริง เพราะถ้าเป็ นชาวพุทธ
อย่างแท้จริงนี่ จะปฏิบตั ติ ามกันอย่างเคร่งครัด และจะได้รบั อานิ สงส์จากการปฏิบตั ิ
ตาม ก็คอื ได้ดบั ความทุกข์ตามกําลังของการปฏิบตั ิ ได้รบั อานิสงส์อย่างน้อยที่สดุ ก็จะไม่
ต้องไปเกิดในอบาย คือถ้ารักษาศีล ๕ ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ตายไปก็ไม่ตอ้ งไปเกิด
ในอบาย ไม่ตอ้ งไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรตเป็ นผีไม่ตอ้ งไปตกนรก ถ้ารักษาศีลเพียง
อย่างเดียวก็กลับมาเกิดเป็ นมนุ ษย์ได้เลย ถ้าได้ทาํ ทานด้วยก็จะได้ไปเกิดเป็ นเทพชัน้
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ต่างๆ ถ้าภาวนาทําใจให้สงบเป็ นสมาธิได้ก็จะเป็ นพรหมขัน้ ต่างๆ ถ้าเจริญปัญญา
วิปสั สนา พิจารณาไตรลักษณ์พจิ ารณาอริยสัจ ๔ ได้ ตัดกิเลสตัณหา ความโลภความ
โกรธความหลง ความอยากต่างๆได้ ก็จะบรรลุเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ ขัน้ ที่ ๑ ก็
คือขัน้ พระโสดาบัน ขัน้ ที่ ๒ ก็คอื พระสกิทาคามี ขัน้ ที่ ๓ ก็คอื พระอนาคามี ขัน้ ที่ ๔ ก็
คือขัน้ พระอรหันต์ ซึง่ เป็ นผลทีช่ าวพุทธในสมัยพระพุทธกาลนี้ ได้รบั กันเป็ นจํานวนมาก
จนถือเป็ นเรื่องปกติ ไม่เหมือนกับสมัยนี้ การทีจ่ ะได้บรรลุผลต่างๆเหล่านี้นนั้ กลับ
กลายเป็ นของแปลกประหลาดไป เป็ นของทีไ่ ม่น่าเชื่อ ไม่น่าจะเป็ นไปได้กนั เพราะมีผูท้ ่ี
ปฏิบตั แิ ละบรรลุผลนี้มจี าํ นวนน้อยนัน่ เอง
นี่แหละคือ เรื่องของพระพุทธศาสนา เรื่องของพวกเราทีเ่ ป็ นพุทธศาสนิกชน พวกเราควร
ทีจ่ ะเปรียบเทียบดู ในสมัยพระพุทธกาลกับในสมัยปัจจุบนั ว่าทําไมพวกเราจึงไม่
สามารถทีจ่ ะบรรลุมรรคผลนิพพานขัน้ ต่างๆได้ มีอะไรเป็ นอุปสรรค มีอะไรเป็ นปัญหา
ถ้าเราพิจารณาเราก็อาจจะแก้ปญั หา แก้อปุ สรรคได้ และทําให้เราได้รบั ผล ได้รบั มรรค
ผลนิพพานกันได้ ในสมัยพระพุทธกาล ก็มพี ระพุทธเจ้า มีพระอรหันตสาวก เป็ นครูเป็ น
อาจารย์ และผูท้ ศ่ี ึกษาก็มศี รัทธามีความเชื่อ ศึกษาอย่างจริงจัง ปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ผลก็
เลยปรากฏขึ้นมาอย่างจริงจัง สมัยนี้ถงึ แม้วา่ จะไม่มพี ระพุทธเจ้าแล ้วก็ตาม แต่พระองค์ก็
ทรงตรัสไว้วา่ พระธรรมวินยั ทีพ่ ระองค์ได้ตรัสสอนไว้แล ้วนัน้
จะเป็ นศาสดาแทน
พระองค์ต่อไป เราก็ยงั ไม่อยู่โดยปราศจากศาสดา คือเราก็มพี ระไตรปิ ฎก มีพระธรรม
คําสัง่ สอนต่างๆ พระสูตรสําคัญต่างๆทีเ่ ราสามารถทีจ่ ะศึกษา และปฏิบตั ติ ามได้ เราเป็ น
ชาวพุทธเราเคยอ่าน พระสูตรของพระพุทธเจ้ากันบ้างหรือเปล่า พระสูตรก็คอื คําสอน
เช่น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อนัตตลักขณสูตร สติปฏั ฐานสูตร มงคลสูตร นี่ คอื พระ
สูตรสําคัญๆ ที่เป็ นแก่นของพระพุทธศาสนา เราเป็ นชาวพุทธเราต้องรูจ้ กั พระสูตร
เหล่านี้ ถ้าเรารูเ้ ราก็จะสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามได้ ทีเ่ ราไม่ปฏิบตั ติ ามก็เพราะว่าเราไม่รูก้ นั
เราไม่ได้ศึกษากัน
ฉะนัน้ เราต้องแก้ปญั หาทีต่ รงนี้
คือเราต้องพยายามศึกษาพระสูตรสําคัญๆของ
พระพุทธเจ้า อันนี้กเ็ ป็ นวิธหี นึ่งทีเ่ ราจะยังศึกษา พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้
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อีกวิธหี นึ่งก็ศึกษากับพระทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ พระทีไ่ ด้บรรลุมรรคผลนิพพานแล ้ว ถ้า
เรารูว้ า่ ทีไ่ หนมีพระอย่างนัน้ อยู่ เราก็ไปศึกษากับท่านเหล่านัน้ เมือ่ เราได้ศึกษา เราก็จะได้
รูว้ า่ เราต้องปฏิบตั อิ ะไรกันบ้าง เมือ่ เราได้ศึกษาแล ้วมันก็อยู่ทต่ี วั เราแล้ว ทีน้ ีวา่ เราจะ
ปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ิ เหมือนกับเราไปรับยาจากหมอแล ้ว อยู่ทว่ี า่ เราจะรับประทานยา
หรือไม่รบั ประทานยา ถ้าไม่รบั ประทานยา ต่อให้ไปหาหมอกี่รอ้ ยกี่พนั ครัง้ โรคภัยไข้เจ็บ
ก็จะไม่มวี นั หายได้ สูอ้ ย่าไปให้เสียเวลาดีกว่า ถ้าไปรับยามาแล ้ว ก็ตอ้ งนําเอายานัน้ ไป
รับประทาน เพราะเมือ่ รับประทานยาแลว้ ยาจะได้ทาํ หน้าทีร่ กั ษาโรคภัยไข้เจ็บได้ โรคภัย
ไข้เจ็บก็จะหายได้อย่างแน่นอน เพราะยานี้ได้รกั ษาโรคมากับคนไข้เป็ นหมืน่ เป็ นแสนเป็ น
ล ้านแล ้ว มีผูท้ บ่ี รรลุมรรคผลนิพพานเป็ นจํานวนมากมาย นับตัง้ แต่สมัยพระพุทธกาล
มาจนถึงสมัยปัจจุบนั นี้แล ้ว ไม่น่าจะสงสัยว่ายานี้รบั ประทานแล ้ว จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ได้หรือไม่ เหมือนกับเวลาทีเ่ ราไม่สบาย เราไปหาหมอทีโ่ รงพยาบาล หรือไปซื้อยาตาม
ร้านขายยา พอเราซื้อมาแล ้วเรารีบรับประทานกันเลยใช่ไหม เพราะเราเชื่อประสิทธิภาพ
ของยา พอรับประทานเข้าไปแล ้วไม่ก่วี นั ก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ทาํ ไมยาอันวิเศษ ที่
จะรักษาโรคทีร่ กั ษาได้ยากแสนยากนี้ กลับไม่รบั ประทานกัน เป็ นยาทีน่ านๆจะมีผูท้ ผ่ี ลิต
ออกมาจําหน่ายสักครัง้ หนึ่ง คือนานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏ ให้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของ
สัตว์โลกสักครัง้ หนึ่ง แล ้วทําไมเราจะไม่รบี กัน สมมุตวิ า่ มีบริษทั ยา ผลิตยารักษาโรค
เอดส์ หรือรักษาโรคมะเร็ง ให้หายขาดได้น้ ี เราจะซื้อมารับประทานกันหรือไม่ ถ้าเราเป็ น
โรคเอดส์ ถ้าเราเป็ นโรคมะเร็ง เราต้องซื้อมาอย่างแน่นอน เสียเงินเท่าไหร่เราก็ยอมเสีย
เพราะว่าเงินทองนัน้ มันไม่มคี ่าเท่าชีวติ ของเรา เงินทองเราเสียไปหมดไป เราได้ชวี ติ
กลับมา เราก็ยงั สามารถหาเงินทองใหม่มาได้ แต่ถา้ เสียชีวติ ไปเงินทองทีม่ อี ยู่เราก็ใช้
ไม่ได้อยู่ดี
เราก็ควรจะคิดอย่างนัน้ กับจิตใจของเรา ว่านานๆทีเราจะได้มาเจอยารักษาโรคของใจ คือ
โรคของความทุกข์ใจนี้ให้หายขาดได้ ทําไมเราจะมาเสียดายเงินเล็กๆน้อยๆ ทีเ่ ราสามารถ
ทีจ่ ะหาเมือ่ ไหร่ก็หาได้ ตายจากภพนี้ไป เดีย๋ วก็กลับมาเกิดใหม่ ก็มาหาความสุขแบบนี้
อีกก็ได้ แต่ชาติน้ ีเป็ นชาติทเ่ี ราได้มาเจอยารักษาโรคใจ ทีน่ านๆจะมีสกั ครัง้ หนึ่ง ทําไมเรา
ไม่ยอมรักษากัน ทําไมยังเสียดายเวลา ของการหาความสุขทางร่างกายกันอยู่ ทําไมยัง
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เสียดายกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทําไมรักษาศีล ๘ กันไม่ได้ ถ้ารักษาศีล
๘ ไม่ได้ก็แสดงว่ายังเสียดายความสุขทางร่างกายอยู่ ยังไม่ยอมรักษาโรคทางใจกัน ยัง
ไม่ยอมรับประทานยา ศีล ๘ นี้ก็เป็ นยารักษาโรคใจ ผูท้ อ่ี ยากจะรักษาโรคใจให้หายขาด
นี้ จําเป็ นจะต้องรักษาศีล ๘ ขึ้นไป ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ และศีล ๓๑๑ ข้อ ศีล ๘
ก็ศีลของอุบาสกอุบาสิกาหรือแม่ชี ศีล ๑๐ ก็ของสามเณร ศีล ๒๒๗ ก็ของพระภิกษุ ศีล
๓๑๑ ก็ของพระภิกษุณี ถึงแมว้ ่าสมัยนี้จะไม่มพี ระภิกษุณี ถ้าเราอยากจะเป็ นภิกษุณีใคร
จะห้ามเราได้ ภิกษุณีอยู่ทต่ี รงไหน อยู่ทโ่ี กนหัวห่มผ้าสีเหลือง หรือว่าอยู่ทม่ี ศี ีล ๓๑๑ ข้อ
นี้ ถ้าเราอยากจะเป็ นภิกษุณี เราก็ไปอ่านศึกษาดูสวิ า่ ภิกษุณีรกั ษาศีลกี่ขอ้ กัน มีอะไรบ้าง
เราก็รกั ษามันไป ไม่เห็นจําเป็ นจะต้องโกนหัวห่มผ้าเหลือง ให้คนเขามารับรองมาเคารพ
นับถือเราเลย เพราะการบวชนี้ไม่ได้มาบวชเพือ่ ให้คนมานับถือเรา เหมือนกับการกินยานี่
ไม่ได้กนิ ยาเพือ่ ให้คนเขามานับถือเรา ว่าเราเป็ นคนดี เชื่อฟังหมอ หมอให้ยามาก็กนิ ยา
ตามหมอสัง่ มันไม่ได้กนิ ยาเพือ่ แบบนัน้ ใช่ไหม เรากินยาเพือ่ รักษาโรคภัยไข้เจ็บของเรา
ให้หายไป ใครเขาจะมาชื่นชมยินดีกบั การกินยาของเราหรือไม่ เราก็ไม่สนใจ ฉันใด การ
เป็ นภิกษุณีกเ็ ป็ นได้กนั ทุกคน ปัจจุบนั นี้ก็เป็ นได้ แต่ไม่เห็นจําเป็ นว่าจะต้องให้มกี าร
รับรองเป็ นทางการ ต้องให้รฐั บาลมารับรอง ต้องให้สถาบันสงฆ์มารับรอง ไอ้นนั ่ มันเป็ น
เปลือกทัง้ นัน้ ไอ้ตวั เนื้อทําไมไม่เอา ทําไมเราไม่รบั รองตัวเราเอง ถ้าเรารักษาศีลของ
ภิกษุณีครบถ้วน เราก็เป็ นภิกษุณี เราก็รบั รองตัวเราเองได้ ไม่เห็นต้องให้คนอื่นมารับรอง
แล้วใครได้รบั ประโยชน์จากการรักษาศีลได้ครบถ้วนบริบูรณ์ คนทีร่ บั รองเราหรือเราผู ้
ปฏิบตั ิ ใช่ไหม ทําไมเราไม่คดิ กันอย่างนี้ ถ้าคิดกันอย่างนี้ ตอนนี้เราก็เป็ นภิกษุณีกนั ได้
อย่ามาอ้างว่าเกิดมาเป็ นผูห้ ญิงเสียเปรียบผูช้ าย ผูช้ ายบวชได้แต่ผูห้ ญิงบวชไม่ได้ นี่
แสดงว่าไม่รูค้ วามหมายของคําว่าบวช ว่าแปลว่าอะไร
การบวช ก็คอื การรักษาศีลของนักบวชนั้นเอง ศีลมี ๒ ระดับด้วยกัน คือศีลของนักบุญ
กับศีลของนักบวช ศีลของนักบุญคืออะไร ก็คอื ศีล ๕ นี้ นี่คอื นักบุญ พวกทีย่ งั ทําบุญ
แต่ยงั ไม่อยากทีจ่ ะบวชกัน ก็รกั ษาศีล ๕ ไป ถ้ารักษาศีล ๕ ก็ยงั ไปท่องเทีย่ วได้ กินข้าว
เย็นได้ ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้ นี่คือศีลของนักบุญ ทําทานรักษาศีล ตายไปก็ได้เป็ น
เทวดา แต่ถา้ อยากจะไปสูงกว่านัน้ อยากจะไปเป็ นพรหม อยากจะไปเป็ นพระอริยบุคคล
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อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็ตอ้ งถือศีลของนักบวช ก็เริ่มทีศ่ ีล ๘ ก็ได้
ศีล ๘ ทีแ่ ม่ชอี บุ าสกอุบาสิการักษากันอยู่น้ ี ก็เป็ นศีลของนักบวชแล ้ว พอทีจ่ ะสนับสนุน
การเจริญสมถวิปสั สนาและวิปสั สนาภาวนา สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดว้ ยศีล ๘
แต่ถา้ อยากจะเคร่งกว่านัน้ ถ้าเป็ นชายก็บวช ถ้าเป็ นเด็กก็บวชเป็ นสามเณร ก็รกั ษาศีล
๑๐ เป็ นชายก็บวชเป็ นพระรักษาศีล ๒๒๗ เป็ นผูห้ ญิงก็บวชเป็ นภิกษุณีรกั ษาศีล ๓๑๑
ข้อไป ศีล ๓๑๑ ข้อนี้ก็ยงั มีจารึกอยู่ในพระธรรมวินยั ของพระพุทธเจ้า ลองไปเปิ ดดูใน
วินยั ปิ ฎกดู จะมีศีล จะมีเล่าเหตุผลของการเกิดขึ้นของศีลข้อต่างๆ ให้เราเข้าอกเข้าใจกัน
เราก็ศึกษาดูแล้วเราก็รกั ษาของเราไป เราไม่ตอ้ งให้คนอืน่ เขามารับรองเรา สมัยทีเ่ ราเริ่ม
ปฏิบตั ิ เราก็ไม่ได้ไปขอศีลจากพระ ไม่เคยไปวัด อ่านจากหนังสือ เมือ่ รูว้ า่ ต้องรักษาศีล
อะไรเราก็รกั ษาของเราไป ไม่เห็นจะต้องไปเข้าวัด ไม่เห็นจะต้องให้พระมาให้ศีลให้พร
อะไร เพราะการให้ศีลให้พรของพระก็เป็ นการสอนนัน่ เอง เป็ นการบอกให้เรารูว้ า่ ศีลทีเ่ รา
ควรจะรักษามีอะไรบ้าง
แต่ในสมัยนี้เราสามารถอ่านหนังสือกันได้ ไม่เหมือนสมัยโบราณทีไ่ ม่มกี ารไปโรงเรียน
คนส่วนใหญ่จะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กนั
จําเป็ นจะต้องไปฟังเทศน์ฟงั ธรรมจากพระ
จําเป็ นจะต้องไปฟังคําสอนจากพระ เพือ่ ทีจ่ ะได้รูว้ ่าต้องปฏิบตั อิ ะไรกันบ้าง เวลาพระให้
ศีล ศีล ๕ ศีล ๘ นี้เป็ นต้น คนทีไ่ ม่มกี ารศึกษาอ่านหนังสือไม่ได้ ก็จะไม่รูว้ า่ เป็ น
อะไรบ้าง ก็ตอ้ งไปฟังจากพระ แต่ถา้ เราอ่านได้เราอ่านหนังสือ อ่านคําสอนของ
พระพุทธเจ้าได้โดยตรง เราทําไมต้องไปให้พระมาสอนเรา เราอ่านแล ้วเราก็ปฏิบตั ติ าม ที่
พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนเลยไม่ดกี ว่าหรือ ได้คาํ สอนทีถ่ กู ต้องแม่นยํา เพราะบางทีผูท้ ไ่ี ป
อ่านมาไปศึกษามา อาจจะจําคลาดเคลือ่ นก็ได้ เวลามาสัง่ สอนเราอีกทอดหนึ่ง ก็อาจจะ
สอนไม่ถกู ต้องก็ได้ แต่ถา้ เราได้ศึกษาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเลย เราก็จะ
ได้คาํ สอนทีถ่ กู ต้องแม่นยํา เราก็จะสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างได้ผล ถ้าคําสอนไม่ถกู ต้อง
ผลก็จะไม่ถกู ต้อง เหตุไม่ถกู ผลก็จะไม่ถกู คําสอนต้องเป็ นคําสอนทีถ่ กู ต้อง และก็จะทํา
ให้เรามีหลักมีเกณฑ์ เวลาทีเ่ ราไปศึกษากับพระรูปอืน่ เพราะเราอาจจะได้ยนิ ได้ฟงั คําลํา่
ลือว่าเป็ นพระวิเศษวิโส เราก็จะได้ไปฟังเทศน์ฟงั ธรรมของท่าน เราจะได้รูว้ า่ ท่านสอน
เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนหรือไม่ ถ้าท่านสอนไม่เหมือนเราก็จะได้มขี อ้ เปรียบเทียบ
10

แล้วเราลองปฏิบตั ดิ ูตามทีท่ ่านสอนว่าจะได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ผลเราก็รูว้ า่ เพราะท่าน
ไม่ได้สอน ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนกัน อย่างวันนี้กม็ โี อกาสได้คุย เรื่องชาว
ต่างประเทศผูห้ นึ่งมาบวชเป็ นพระ แล ้วก็ได้ไปศึกษาพุทธศาสนาหลายสายด้วยกัน สาย
พม่าก็ไปศึกษามา แล ้วก็รูส้ กึ ว่าเป็ นเซน ซึง่ เขาจะเน้นการเจริญวิปสั สนา เขาจะไม่เน้น
เรื่องการเจริญสมถภาวนา ไม่สอนให้นงั ่ สมาธิ สอนให้ใช้ปญั ญา ซึง่ เขาบอกว่าปฏิบตั ไิ ป
แล้ว มันไม่ได้ผล เพราะใจเขาไม่มสี มาธิ พอต่อมาศึกษาทางสายวัดป่ า ทีเ่ น้นการเจริญ
สมถะก่อนทีจ่ ะเข้าสู่การเจริญวิปสั สนา เขาก็เลยเกิดศรัทธา เพราะมันตรงกับที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่ สอน
พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็ นขัน้ ๆ ขัน้ ทานแล้วก็ขน้ั ศีล ขัน้ ศีลแล ้วก็ขน้ั สมาธิ จากขัน้ สมาธิ
ถึงจะเข้าสู่ขน้ั ปัญญา เข้าสู่ขนั้ วิปสั สนา ท่านไม่ให้ขา้ มขัน้ ตอน ท่านตรัสสอนไว้เลยว่า
สมาธิทศ่ี ีลอบรมแล ้วนี้จะมีอานิสงส์มปี ระโยชน์มาก สมาธิทไ่ี ด้รบั การอบรมด้วยศีลก็คอื
ผูท้ จ่ี ะนัง่ สมาธิให้ได้ผลนี้จะต้องมีศีลก่อน แล้วปัญญาทีส่ มาธิอบรมแล ้วก็จะมีอานิสงส์มี
ประโยชน์มาก ก็หมายถึงว่าผูท้ จ่ี ะเจริญปัญญาให้มเี หตุมผี ลได้ตอ้ งมีสมาธิก่อนนัน่ เอง
แล้วจิตทีไ่ ด้รบั การอบรมด้วยปัญญาก็จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียว คือจิตทีไ่ ด้รบั คําสอน
จากปัญญา ปัญญานี้กม็ ี ๓ ระดับด้วยกัน ส่วนใหญ่เราจะไปหลงติดอยู่กบั ระดับที่ ๒ ก็
คือจินตามยปัญญา จินตามยปัญญานี้ก็เป็ นความคิดในทางปัญญา แต่ยงั ไม่เป็ นปัญญา
ทีจ่ ะดับความทุกข์ได้ ต้องเป็ นภาวนามยปัญญา จะแยกแยะยังไงว่าเป็ นจินตาฯกับเป็ น
ภาวนา ก็ถา้ เราคิดไปในทางปัญญา คือคิดถึงเรื่องไตรลักษณ์ แต่ตอนทีใ่ จเราไม่มคี วาม
ทุกข์ คิดไปเราก็จะไม่เห็นประโยชน์จากการคิด เพราะว่าเราไม่มคี วามทุกข์ เราคิดไปมัน
ก็ไม่ได้ทาํ ให้ใจเราหายทุกข์เพราะมันไม่มที กุ ข์ มันอยู่เฉยๆของมันอยู่อย่างนัน้ อย่างนัน้
เรียกว่าเป็ นการซ้อมไปก่อน เช่นเราพิจารณาว่าเราเกิดมาแล ้ว ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย
เป็ นธรรมดา ตอนทีเ่ ราคิดอย่างนัน้ เราก็รูส้ กึ เฉยๆ ไม่รูส้ กึ สุขหรือทุกข์ แต่ถา้ เราไปหา
หมอแล ้วหมอบอกว่า คุณเป็ นโรคมะเร็งเหลืออีก ๓ เดือน ตอนนัน้ ใจของคุณเป็ นยังไง
สุขหรือทุกข์หรือเฉยๆ ถ้าทุกข์ทนี ้ ีถา้ คุณมาพิจารณา ว่าร่างกายนี้มนั เกิดแล ้วต้องแก่ตอ้ ง
เจ็บต้องตาย ไปห้ามมันไม่ได้มนั เป็ นอนัตตา ถ้าไปอยากให้มนั ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็
จะทุกข์ เช่นเราตอนนี้กาํ ลังทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมตายใช่ไหม หมอ
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บอกแลว้ ว่าจะต้องตายภายใน ๓ เดือน ตอนนี้เกิดความทุกข์ข้นึ มาแล ้ว แต่พอเรา
พิจารณาด้วยปัญญาว่า ร่างกายนี้ทาํ อย่างไรก็หา้ มไม่ให้มนั ตายไม่ได้ อยากอย่างไรก็หา้ ม
มันไม่ได้ อยากไปก็มแี ต่จะทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา พอยอมรับความจริง หยุดความ
อยากไม่ตายได้ป ั ๊บความทุกข์ก็หายไป อย่างนัน้ แหละถึงจะเรียกว่าเป็ นภาวนามยปัญญา
เป็ นปัญญาทีแ่ ท้จริง ผูท้ จ่ี ะปลงได้ก็ตอ้ งมีสมาธิก่อน เพราะถ้าไม่มสี มาธิก็ไม่รูจ้ ะไปปลง
ไว้ทต่ี รงไหน ไม่รูจ้ ะวางอย่างไร
การฝึ กสมาธิน้ ี เป็ นการฝึ กปล่อยวางร่างกายนี่ เอง เวลาเราทําใจให้สงบตอนนัน้ ใจจะไม่
สนใจเรื่องร่างกาย เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับใจ ใจสงบใจจะปล่อย
วาง ร่างกายจะเจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ หรือจะได้ยนิ เสียงอะไรก็ตาม หรือได้ดมกลิน่ อะไร
ก็ตาม ใจก็จะไม่เดือดร้อนไม่วนุ่ วาย เพราะตอนนัน้ ใจเข้าไปสูค่ วามสงบ ทีเ่ รียกว่า
อุเบกขา วางเฉยได้ นัน่ แหละคือทีป่ ลง ถ้ามีทป่ี ลงแล้ว พอเกิดความทุกข์ข้นึ มา ก็ดงึ ใจ
ให้กลับเข้าไปทีต่ รงอุเบกขานี่เอง ด้วยการใช้ปญั ญา ด้วยการพินิจพิจารณาอนิจจังทุกขัง
อนัตตา พอใจเข้าใจว่าตอนนี้ทกุ ข์ ไม่อยู่ในอุเบกขา ก็เพราะว่ามีความอยาก พอมีความ
อยากมันก็จะออกจากจุดของอุเบกขาไป ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าอยากจะให้ความ
ทุกข์ใจหายไป ก็ตอ้ งย้อนกลับเข้ามาทีอ่ เุ บกขา วิธที จ่ี ะกลับเข้าสู่อเุ บกขาก็ตอ้ งละความ
อยากนัน่ เอง ปล่อยวางความอยาก เพราะความอยากไม่มคี ุณไม่มปี ระโยชน์กบั ใครเลย
ไม่มคี ุณประโยชน์กบั ร่างกาย ไม่มคี ุณประโยชน์กบั ใจ อยากไม่ตายมันก็ตายอยู่ดี แต่
อยากไม่ตายมันก็ทาํ ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา พอเรายอมรับความจริงว่าร่างกายจะต้อง
ตาย แล ้วเราหยุดความอยากไม่ตายได้ ใจก็กลับเข้าสู่อเุ บกขา ใจก็เย็น พอปลงได้แล ้วใจ
ก็เย็นสบาย ไม่ทกุ ข์กบั ความตายอีกต่อไป อย่างนี้ถงึ จะเรียกว่าเป็ นภาวนามยปัญญา
ภาวนาก็บอกแล ้วว่าจะต้องมีสมถภาวนาก่อน จึงจะเป็ นภาวนามยปัญญา เป็ นปัญญาที่
แท้จริง เป็ นปัญญาทีจ่ ะดับความทุกข์ใจได้ ส่วนจินตามยปัญญา จินตาก็มาจาก
จินตนาการ คือสังขารความคิดปรุงแต่งของเรา เราจินตนาการไปก่อนว่า เราเกิดมาแล ้ว
เราต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ เรา
ต้องพลัดพรากจากบุคคลจากสิง่ ทีเ่ รารักไปเป็ นธรรมดา อันนี้เป็ นการซ้อมไว้ก่อนทํา
การบ้านไว้ก่อน เหมือนกับทหารทีเ่ ขาซ้อมรบกัน เขายังไม่ได้ใช้กระสุนจริงกัน แต่เขารูว้ า่
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มันต่อไปในอนาคตเขาจะต้องเจอกระสุนจริงแน่นอน แล ้วถ้าเขาเตรียมไว้ก่อนซ้อมไว้
ก่อน พอเจอกระสุนจริงเขาจะได้รูจ้ กั วิธหี ลบวิธสี ู ้ อันนี้ก็เหมือนกัน
ก่อนทีเ่ ราจะเข้าสู่ภาวนามยปัญญาได้ เราก็ตอ้ งอยู่ทจ่ี นิ ตามยปัญญาก่อน แต่เราอย่าไป
หลงว่ามันเป็ นปัญญาทีแ่ ท้จริง หรือสุตตมยปัญญานี้ก็เหมือนกัน สุตตมยปัญญาก็คือ
ปัญญาทีเ่ กิดจาก การได้ยนิ ได้ฟงั คําสอนของพระพุทธเจ้า แต่เรายังไม่สามารถทีจ่ ะดับ
ความทุกข์ได้ นอกจากว่าตอนทีเ่ ราฟังธรรมเรามีความทุกข์ใจ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แล้วพอท่านแสดงว่า ให้พจิ ารณาว่าเรื่องนัน้ ว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล ้วเราพิจารณา
ตามได้แล ้วปล่อยวางเรื่องนัน้ ได้ อันนัน้ ก็เป็ นภาวนามยปัญญาขึ้นมาได้ เช่นทุกข์กบั ลูก
ทุกข์กบั สามีทกุ ข์กบั ภรรยา พอพิจารณาว่าเป็ นไตรลักษณ์ แล ้วก็ปล่อยวางเขาได้ป ั ๊บก็
หายทุกข์เลย ไม่ทกุ ข์กบั ลูกอีกต่อไป ไม่ทกุ ข์กบั ภรรยาหรือสามีอกี ต่อไป อย่างนี้ก็เป็ น
ปัญญาได้ อย่างนี้เรียกว่าบรรลุธรรมในขณะทีฟ่ งั ธรรมเลย คนบางคนมีความทุกข์ใจพอ
ฟังธรรมแล ้วหายทุกข์ แสดงว่าเขาบรรลุธรรมได้ในขัน้ นัน้ ในเรื่องนัน้ นี่กค็ อื เรื่องของ
ปัญญาทีม่ อี ยู่ ๓ ระดับด้วยกัน แต่ปญั ญาทีส่ าํ คัญทีส่ ุดก็ตอ้ งเป็ น ภาวนามยปัญญา และ
การที่จะมีภาวนามยปัญญาได้กต็ อ้ งมีสมถภาวนาก่อน ต้องมีสมาธิมีความสงบก่อน
ดังนั้นการปฏิบตั ติ ามที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนนี้ จึงข้ามขัน้ ไม่ได้ ตัดออกไปไม่ได้
เหมือนกับกินยา เราเลือกกินยาชนิดนี้ยาชนิดนัน้ เราไม่กนิ หมอให้มา ๕ – ๖ ชนิดขอกิน
แค่ชนิดเดียว เพราะคิดว่ายานี้สาํ คัญทีส่ ุดยาอย่างอื่นไม่สาํ คัญ แต่ไม่รูว้ า่ ยาต่างๆนัน้ เขา
มีหน้าทีต่ ่างกัน ฉันใด ธรรมต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าให้เราก็มหี น้าทีต่ ่างกัน การทําทานก็มี
หน้าทีอ่ ย่างหนึ่ง การรักษาศีลก็มหี น้าทีอ่ ย่างหนึ่ง การเจริญสมาธิเจริญสติก็มหี น้าทีอ่ ย่าง
หนึ่ง การพิจารณาไตรลักษณ์พจิ ารณาอริยสัจ ๔ ก็มหี น้าทีอ่ กี หน้าทีห่ นึ่งต่างกันไปไม่
เหมือนกัน ขาดไม่ได้ตอ้ งมีให้ครบบริบูรณ์ให้ครบสูตร เมือ่ ครบสูตรแลว้ การหลุดพ้นจาก
ความทุกข์อย่างถาวร ก็จะเป็ นผลอย่างแน่นอน ถ้าไม่ครบสูตรก็อาจจะดับความทุกข์ได้
ชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว เช่นถ้าใช้สมาธิก็ดบั ได้ เวลาทีใ่ จเข้าไปในสมาธิใจสงบ ความทุกข์
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็หายไป แต่พอออกจากสมาธิมา พอมารับรูเ้ รื่องราวต่างๆ ก็กลับ
ทุกข์ข้นึ มาใหม่ เพราะไม่ได้ไปถอนรากถอนโคนของเรื่องราวเหล่านัน้ แต่ปญั ญานี้จะแก้
ด้วยการถอนรากถอนโคนของเรื่องทีท่ าํ ให้เราทุกข์
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รากโคนของเรื่องที่ทาํ ให้เราทุกข์ ก็คอื ความหลง ความหลงทําให้เราเกิดความอยาก
ขึ้นมา พอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเราแก้ความหลงได้ ความอยาก
ก็จะหายไป ความหลงคืออะไร ก็คอื ไม่เห็นไตรลักษณ์น่ี เอง ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ท่านจึงสอนให้เราพิจารณา อนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆ เพือ่ ให้เราเห็นอนิจจังทุกขัง
อนัตตาทีม่ อี ยู่ตลอดเวลา มีอยู่กบั ทุกสิง่ ทุกอย่าง แต่เรากลับมองไม่เห็นกัน ไม่เห็น
อนิจจัง เห็นอะไรก็เห็นเป็ นนิจจังไปหมด เห็นอะไรก็เป็ นสุขขังไปหมด เห็นอะไรก็เป็ น
อัตตาไปหมด เป็ นของเราไปหมด แล ้วพอมันไม่เป็ นอย่างทีเ่ ราเห็น ก็เกิดความทุกข์ใจ
ขึ้นมา เพราะเราอยากให้เป็ นนิจจังสุขขังอัตตา แต่มนั บอกไม่ใช่ เราเป็ นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา เราก็ไม่ยอมเชื่อมัน ใช่ไหม เหมือนกับเราไปเจอ คนนี้เขาบอกเขาชื่อสมชาย เรา
บอกไม่ใช่คุณชื่อสมศักดิ์ เขาบอกไม่ใช่ผมชื่อสมชาย ก็เถียงกันอยู่นนั ่ เราไม่รูค้ วามจริง
ไม่รูว้ า่ ของต่างๆในโลกนี้เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตากัน เราจึงต้องคอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆ
แต่การที่เราจะพิจารณาอนิ จจังทุกขังอนัตตาได้น้ ี เราต้องมีสมาธิ เพราะอะไร เพราะถ้า
ไม่มีสมาธิน้ ี กิเลสมันมีแรงมาก มันจะไม่ยอมให้เราพิจารณา มันจะให้เราพิจารณาแต่
นิ จจังสุขขังอัตตา แต่พอเราทําใจให้สงบนี้กเิ ลสถูกตัดกําลังลงไป เราก็สามารถสัง่ ให้ใจ
คิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ นี่ แหละคือ สมาธิท่สี นับสนุ นปัญญา จะทําให้
สามารถพิจารณาอนิ จจังทุกขังอนัตตาได้อย่างต่อเนื่ อง
ความจริงไม่ใช่เราไม่รูน้ ะ อนิจจังทุกขังอนัตตา เราก็รูก้ นั แต่รูน้ อ้ ย รูเ้ ป็ นพักๆรูเ้ ป็ น
บางครัง้ บางเวลา ไม่รูอ้ ย่างต่อเนื่อง ถ้ารูอ้ ย่างปัญญานี้ตอ้ งรูอ้ ยู่ตลอดเวลา มองเห็นอะไร
นี้ตอ้ งเห็นว่าเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลย ถ้าเห็นแล ้วมันจะไม่อยากได้ เห็นเงินก็เห็นเป็ น
อนิจจังทุกขังอนัตตาปั ๊บก็ไม่อยากได้เงิน เห็นยศฐาบรรดาศักดิ์ก็จะไม่อยากได้ เห็น
สรรเสริญก็ไม่อยากได้ ใครอยากจะชมไม่ชมก็ไม่สนใจ เขาชมได้เดีย๋ วบางวันเขาไม่ชมก็
ได้ เวลาเขาไม่ชมแล ้วจะรูส้ กึ อย่างไร นี่เราต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลา ถึงจะ
เป็ นปัญญาทีแ่ ท้จริง เป็ นปัญญาทีล่ ะตัณหาความอยากได้ เป็ นปัญญาทีด่ บั ความทุกข์ได้
นี่คอื เรื่องของธรรมโอสถทีพ่ วกเราได้มารับไปรับประทาน รับไปเพือ่ รักษาโรคของความ
ทุกข์ใจกัน ขอให้พวกเราเอาไปรักษากันอย่างจริงจังเถิด เพราะนี่ก็รกั ษากันมาตัง้ ๙ ปี
แล้ว จนกระทัง่ หมอก็เบือ่ ขี้หน้าแล ้ว มาทีไรก็มารับยา ไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลงเลย ไม่ได้
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โกนศีรษะให้เห็นเลย ไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวให้เห็นมัง่ นัน่ แหละคือคนทีห่ ายทุกข์ คนทีห่ าย
ทุกข์เขาก็ไม่รูจ้ ะเก็บผมไว้ทาํ ไม เขาเห็นว่าผมมันเป็ นทุกข์ เกะกะลําบากลําบน ต้องคอย
สระ ต้องคอยเซท ต้องคอยหวี ต้องคอยแต่งอยู่เรื่อยๆ ถ้าโกนหัวตัดมันทิ้งไปก็สบาย
เวลาอาบนํา้ ก็สบายไม่ตอ้ งมาเช็ด ปั ๊บเดียวก็แห้งแล ้ว ไม่ตอ้ งใช้แชมพงแชมพู ไม่ตอ้ งใช้
ยาอะไรรักษารังคงรังแคอะไรต่างๆ เป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ แต่มองไม่เห็นกัน เพราะไม่กนิ
ยานัน่ เอง ไม่กนิ ยาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้า ก็คอื อนิจจังทุกขังอนัตตา ร่างกายมี
ความแก่เป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ ฉะนัน้ ก็ขอให้ท่านจงได้นาํ เอาธรรมโอสถ
ทีท่ ่านได้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบตั ิ เพือ่ ผลอันเลิศอันประเสริฐทีจ่ ะ
ตามมาต่อไป
ถาม ถ้าคนทีป่ ฏิบตั แิ บบสติอย่างเดียวนี่ สามารถบรรลุได้ถงึ ขัน้ ไหนครับ
ตอบ ถ้าสติอย่างเดียวก็จะได้ขนั้ สมาธิ ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่อง เวลานัง่ หลับตา จิตก็จะ
รวมเข้าสู่ความสงบได้ ก็จะได้แค่เพียงขัน้ สมาธิ ถ้าอยากจะได้ปญั ญา เวลาออก
จากสมาธิมา ก็ตอ้ งพิจารณาทุกสิง่ ทุกอย่างว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา เพือ่ จะได้ละความอยากในสิง่ ต่างๆได้
ถาม เคยอ่านหนังสือ มีคนเขาแบบ มีสติอยู่กบั ตัวเองตลอด จะลืมตาหรือหลับตาก็
แล ้วแต่ ก็เลยสงสัย ทีอ่ ่านคล ้ายๆสําเร็จ แต่ผมสงสัยว่าสําเร็จได้หรือเปล่าครับ
ตอบ คือเขาอาจจะหลังจากได้สมาธิแล ้ว เขาอาจจะพิจารณาทางปัญญา เพียงแต่วา่ เขา
ไม่ได้มาพูดมาบอกมาเล่าให้เราฟัง คือก่อนทีเ่ ราจะมีสมาธิมปี ญั ญาได้น้ ี เราต้องมี
สติก่อน เหมือนก่อนทีเ่ ราจะอ่านออกเขียนได้ เราต้องท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ให้ได้ก่อน
แต่การท่อง ก.ไก่ ข.ไข่เพียงอย่างเดียวนี้ มันยังไม่ทาํ ให้เราอ่านออกเขียนได้ เรา
ยังต้องรูจ้ กั การสะกด รูจ้ กั กฎไวยากรณ์ต่างๆ ถึงจะอ่านออกเขียนได้และเข้าใจ
ความหมายต่อไป อันนี้ก็เหมือนกัน บางทีเขาพูดย่อๆว่า เจริญสติไปแลว้ ก็จะได้
ทุกอย่าง อันนี้ก็ถกู เพียงแต่วา่ มันมีรายละเอียด คือมีสติแล ้วเวลานัง่ สมาธิ จิตก็
จะรวมเข้าสูค่ วามสงบ เป็ นสมาธิเป็ นฌานได้ พอออกจากสมาธิจากฌานมา ถ้า
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ต้องการทีจ่ ะก้าวไปเกินสมาธิ ก็ตอ้ งพิจารณาทางปัญญา พิจารณาอริยสัจ ๔
พิจารณาไตรลักษณ์ ให้เห็น เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ตดั ความอยากได้ พอตัดความอยาก
ได้ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานขัน้ ต่างๆได้ จนถึงขัน้ สูงสุดได้
พระพุทธเจ้าท่านสอนไตรสิกขา ก็คอื ศีล สมาธิ และปัญญา สมาธิกค็ ือสติน่ีเอง
สมาธิก็คอื ผลทีเ่ กิดจากการเจริญสติ ถ้าเจริญสติอย่างต่อเนื่องใจก็จะว่างใจจะ
สงบ ใจจะตัง้ อยู่ในปัจจุบนั เป็ นอุเบกขา อย่างนี้เรียกว่าสมาธิ แต่สมาธิน้ ีจะไม่
สามารถดับความทุกข์ได้อย่างถาวร เวลาออกจากสมาธิมา พอมารับรูเ้ รื่องนัน้
เรื่องนี้ ก็เกิดความอยากขึ้นมา พอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้า
อยากจะดับความทุกข์ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาหยุดความอยาก เพราะปัญญาจะไปแก้
ความหลง ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความอยาก ทีเ่ ราอยากเพราะเราคิดว่ามันดี มันให้
ความสุขกับเรา แต่พอเราเห็นความจริงว่ามันไม่ดี มันให้ความทุกข์กบั เรา เราก็
จะไม่อยากได้ เหมือนกับเราเห็นงูแต่เราไปคิดว่าเป็ นปลาไหล เราก็ไปจับมัน พอ
ไปจับมันก็ถกู มันกัด แต่ถา้ เรารูว้ า่ มันเป็ นงู มันไม่ใช่ปลาไหลเราก็จะไม่ไปกล ้าจับ
มัน ตอนนี้เราไม่รูว้ า่ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราไปจับนี้ มันเป็ นงูมนั ไม่ใช่เป็ นปลาไหลกัน
ฉะนัน้ เราต้องสอนใจว่า อย่าไปจับอย่าไปแตะต้อง ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้
มันเป็ นงูมนั ไม่ใช่เป็ นปลาไหล เป็ นงูเพราะอะไร เพราะมันไม่เทีย่ ง มีเจริญแล ้ว
ต้องมีเสือ่ ม เป็ นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้สงั ่ มันไม่ได้ พอเราอยากให้มนั เทีย่ งเราก็
จะทุกข์ทนั ที พอเราอยากให้มนั เป็ นอย่างทีเ่ ราต้องการ มันไม่เป็ นเราก็จะทุกข์
ขึ้นมาทันที พอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้อะไร แล ้วเราก็จะเห็นว่าไม่มี
อะไรดีกว่าความสงบ ทีเ่ รามีอยู่แล้วในตัวเราแล ้ว เราได้จากสมาธิแล้ว เพียงแต่
ว่าเราไม่มปี ญั ญา พอออกจากสมาธิมาก็ลมื ความสุขทีไ่ ด้จากสมาธิ ก็ไปหลง
ก็ตอ้ งสอนใจว่าอย่าไปหา
อยากได้ความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายแทน
ความสุขเหล่านัน้ เพราะมันเป็ นความทุกข์ เพราะมันไม่เทีย่ ง เพราะมันเป็ นสิง่ ที่
เราควบคุมบังคับสัง่ มันไม่ได้ พอรูอ้ ย่างนี้เราก็หยุดหา หยุดแสวงหาความสุข
ภายนอก เราก็กลับเข้าหาความสุขภายในคือความสงบ นี่คอื ขัน้ ตอนของการ
ปฏิบตั ิ
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ถาม ถ้าสมมุตบิ วชพระ แล ้วถือศีล ๒๒๗ ข้ออย่างเดียว มีโอกาสบรรลุนิพพานไหม
ครับ โดยไม่ปฏิบตั ิ
ตอบ ไม่หรอก ถ้ารักษาศีลได้อย่างเดียว ก็จะรักษาความเป็ นมนุ ษย์ไว้ได้ ได้อย่างมาก
ก็ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุ ษย์ หรือได้เป็ นเทพถ้าใจบุญสุนทาน
ถาม ถึงแมจ้ ะ ๒๒๗ ข้อก็ตามแต่
ตอบ กี่แสนข้อมันก็อยู่ในระดับศีลเท่านัน้ เอง แล ้วศีลทัง้ หมดนี่ทส่ี าํ คัญก็เพียง ๔ ข้อ
เท่านัน้ เองสําหรับพระ ก็คอื ปาราชิก ๔ ก็เหมือนศีล ๕ ของฆราวาสนี่เอง ก็รกั ษา
ความเป็ นมนุษย์ไว้เท่านัน้ เอง
ถาม แสดงว่าการนิพพาน มีช่องทางเดียวก็คอื สมาธิภาวนา วิปสั สนาภาวนา
ตอบ ใช่ ต้องวิปสั สนา ต้องสมถะ ต้องเจริญสติ ต้องมีศีล เพราะศีลจะช่วยทําให้เรา
สามารถนัง่ สมาธิได้ สมาธิก็จะช่วยให้เราเจริญปัญญาได้ พอเราเจริญปัญญาได้
เราก็ทาํ ให้จติ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ มันเป็ นบันได เหมือนกับการเรียน
หนังสือ การทีเ่ ราจะจบปริญญาได้ เราก็ตอ้ งเข้าชัน้ อนุ บาลก่อน ชัน้ ประถม ชัน้
มัธยม แล ้วถึงจะเข้าสูช้ นั้ อุดมศึกษาตามลําดับไป
ถาม เวลานัง่ สมาธินานๆ แล ้วพอถึงจังหวะหนึ่ง ปวดขามาก ควรจะข้ามไปให้ผ่านหรือ
ว่าถอยกลับมาดี
ตอบ ถ้าเราอยากจะนัง่ ต่อ เราก็ตอ้ งผ่านไปให้ได้ เราจะได้นงั ่ ได้นาน เพราะการมีสมาธิ
นานๆนี้จะทําให้เรามีพลังเยอะ พลังต่อต้านกิเลสตัณหาได้ ถ้าเราไม่มี เรานัง่ ไม่
นานเราก็จะมีพลังน้อย พอมาเจอความเจ็บปั ๊บตัณหาก็จะออกมา ความอยากที่
จะหนีจากความเจ็บไป เราก็ตอ้ งใช้อบุ าย มี ๒ อุบายด้วยกัน อุบายแรก เรียกว่า
อุบายของสมาธิหรือสติ ก็คือถ้าเราบริกรรมพุทโธ ก็ให้บริกรรมให้ถไ่ี ปเลย อย่า
ให้ใจมีช่องไปคิดถึงความเจ็บ อย่าไปนึกถึงความเจ็บเลย ให้เกาะติดอยู่กบั คํา
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บริกรรมอย่างเดียว พอใจไม่ไปคิดถึงความเจ็บ ก็จะไม่เกิดความอยาก พอไม่
เกิดความอยากใจก็จะสงบลง พอสงบความเจ็บก็จะไม่ทรมาน ก็จะอยู่กบั มันได้
อันนี้เรียกว่าอุบายของสมาธิ อุบายของสติ
ถ้าจะใช้อบุ ายของปัญญา ก็ตอ้ งพิจาณาว่า ความเจ็บนี่มนั เจ็บทีร่ ่างกายมันไม่ได้
เจ็บทีใ่ จ ใจเป็ นผูร้ ูผ้ ูด้ ูเฉยๆ ใจไม่ตอ้ งไปเจ็บกับความเจ็บของร่างกาย ร่างกายก็
ไม่เดือดร้อน กระดูกก็ไม่เดือดร้อน เนื้อก็ไม่เดือดร้อน กระดูกหมูกระดูกไก่เวลา
เราต้มลงไปในหม้อไฟเดือด มันยังไม่เดือดร้อนเลย แลว้ กระดูกแขนกระดูกขา
เรามันก็จะไปเดือดร้อนตรงไหน มันไม่เดือดร้อน มันเจ็บอย่างไรมันก็ไม่
เดือดร้อน ผูเ้ ดือดร้อนก็คอื ใจทีไ่ ม่ได้เจ็บไปกับร่างกาย เพียงแต่ไปรับรูแ้ ล ้วไม่
ชอบมันเท่านัน้ เอง พอไม่ชอบก็เกิดความอยากให้มนั หายไป ความอยากนี่แหละ
ทีท่ าํ ให้เกิดความทรมานใจ ทีท่ นไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกาย แต่ความ
ทรมานใจทีเ่ กิดจากความอยาก แต่พอพิจารณาว่าความเจ็บมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่
ตัวเรา เราไปห้ามมันไม่ได้ มันเป็ นเรื่องของร่างกาย ร่างกายก็ไม่ใช่ตวั เราไม่ใช่
ของเรา ก็ปล่อยให้มนั เจ็บของมันไป เราเป็ นผูร้ ูก้ ร็ ูม้ นั ไปเท่านัน้ เอง อย่าไปอยาก
ให้มนั หายแล ้วความทรมานใจก็จะดับไป พอดับไปแล ้วก็สบายใจ ใจเป็ นอุเบกขา
ความเจ็บจริงๆแลว้ มันนิดเดียว ทีเ่ จ็บส่วนใหญ่มนั เจ็บทีใ่ จ อันนี้ก็คอื วิธแี ก้ ถ้า
แก้ดว้ ยปัญญาแล้วต่อไปมันจะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไป ต่อไปร่างกายปวด
ศีรษะปวดท้องไม่ตอ้ งหายากินแล ้ว ใช้ธรรมโอสถดีกว่า สบายกว่า ปล่อยมันเจ็บ
ไป มันมีเหตุทาํ ให้มนั เจ็บมันก็ตอ้ งเจ็บ เดีย๋ วเหตุนนั้ มันหมดไปมันก็หายเอง เรา
อย่าไปเจ็บกับมันเท่านัน้ ปัญหาจะไม่มี
ถาม ทําไมพระพุทธเจ้าไม่ได้หา้ มทานเนื้อสัตว์อย่างนัน้ หรือครับ ศีลห้ามฆ่าสัตว์
ตอบ คือเป็ นพระเป็ นเหมือนขอทานไง จะไปบอกคนให้วา่ ฉันจะกินแบบนัน้ กินแบบนี้
ได้อย่างไร ขอทานเขาบอกหรือเปล่า จะขอแบงค์พนั อย่างเดียวแบงค์ยส่ี บิ ไม่เอา
บอกไม่ได้หรอก ใช่ไหม เขาจะให้อะไร ท่านสอนให้พระอยู่แบบเลี้ยงง่าย อยู่งา่ ย
กินง่าย เลี้ยงง่าย ไม่ไปรบกวนผูอ้ ่นื มากจนเกินไป แล้วก็ให้เป็ นไปตามศรัทธา
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ของผูใ้ ห้ ผูใ้ ห้อยากจะให้อะไรก็ให้มา ส่วนพระจะกินไม่กนิ นี้ พระมีสทิ ธิ์ทจ่ี ะ
เลือกทีหลัง ถ้าจะกินเจเขาเรียกเจเขีย่ นะ รูจ้ กั เจเขีย่ ไหม อะไรทีเ่ ป็ นเนื้อก็เขีย่ มัน
ออกไป กินแต่ผกั กินแต่ขา้ วก็ได้ แต่จะกินอะไรมันก็ถ่ายออกมาเป็ นขี้เหมือนกัน
แล ้วมันก็ทาํ หน้าทีเ่ หมือนกัน ก็คือรักษาร่างกายให้อยู่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่หวิ ไม่
ทรมานเท่านัน้ เอง หน้าทีข่ องอาหารก็มเี ท่านัน้ คนทีก่ นิ เนื้อสัตว์กบั ไม่กนิ เนื้อสัตว์
ไม่ได้ทาํ บาป ไม่มกี ารทําบาปจากการกิน บาปเกิดจากการฆ่า ถ้าเราฆ่าแล ้ว ถึงแม ้
จะกินไม่กนิ มันก็บาปแล ้ว คนกินเจแต่ไปฆ่าสัตว์อย่างนี้มนั ก็บาป แต่คนทีไ่ ม่กนิ
เจแต่ไม่ได้ฆ่าไม่บาป ฉะนัน้ เราต้องให้รูป้ ระเด็น ประเด็นสําคัญอยู่ท่กี ารกระทํา
ไม่ใช่อยู่ท่กี ารกิน กินอะไร
ถาม ขอถามปัญหาทางโลกโยงสู่ทางธรรม หากเรารูเ้ ห็นว่ามีการคอรัปชัน่ แล ้วเรา
ร้องเรียนให้มกี ารตรวจสอบ จนกระทัง่ ผูก้ ระทําความผิดได้รบั โทษทางอาญาหรือ
วินยั เราจะเป็ นบาปไหม เราสมควรทําหรือไม่ หรือรอให้เขาได้รบั ผลกรรมของ
เขาเอง
ตอบ ถ้าสิง่ ทีเ่ ราพูดเป็ นความจริง ก็ไม่บาป ถ้าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นความจริงไปปรักปรําเขา
โดยทีไ่ ม่มหี ลักฐาน อันนี้ก็ถอื ว่าเป็ นข้อโกหกหลอกลวงได้ อันนี้ก็บาปได้ ทําให้
ผูอ้ น่ื ต้องเดือดร้อน เพราะคําพูดทีไ่ ม่ตรงกับความจริงของเรา ถ้าเป็ นคําพูดทีต่ รง
กับความจริงก็ไม่บาป แต่กอ็ าจจะมีผลกระทบกับเราได้ คนทีเ่ ขาถูกเราไปฟ้ อง
เขาอาจจะอาฆาตพยาบาทเราได้ อาจจะจองเวรจองกรรมเราได้ เราก็ตอ้ งชัง่
นํา้ หนักดูวา่ ผลทีเ่ ราได้รบั จะคุม้ ค่าไหม ถ้าไม่คมุ ้ ก็หบุ ปากเสียอยู่เฉยๆ ทําใจให้
เป็ นอุเบกขา ปลงเสียว่าเป็ นกรรมของสัตว์ไป ใครทํากรรมอันใดไว้ก็ตอ้ งรับผล
ของกรรมนัน้ ไป เรื่องก็จบ
ถาม พึง่ เริ่มเข้าวัดและศึกษาธรรมะในช่วง ๑ ปี ทผ่ี ่านมามากขึ้น เนื่องจากมีทกุ ข์เรื่อง
สามี เมือ่ ก่อนเราแรง พูดจาตรงๆไม่รกั ษานํา้ ใจ จนเขารับไม่ได้ ไม่สนใจและมี
ผูห้ ญิงอืน่ จึงได้เริ่มเข้าวัด เพือ่ ต้องการมีธรรมะเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยว และขัด
เกลาจิตใจ ทีผ่ ่านมาได้ลดความแรงลงแล ้ว พยายามทําดี แต่เขาบอกว่าไม่รกั เรา
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แล ้ว และยังคงรูส้ กึ แย่ๆกับเรา ไม่ดูแลเราแต่ดูแลผูห้ ญิงอืน่ โดยทีเ่ ราไม่เคยรู ้
แต่ยงั เป็ นพ่อทีด่ ขี องลูก เราไม่ได้วนี อะไรเมือ่ รู ้ และก็ยงั คงทําทานรักษาศีล แต่
การภาวนานัน้ ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง อยากกราบรบกวนพระอาจารย์แนะนํา วิธดี ู
ทุกข์และพิจารณาทุกข์ อย่าเอาความทุกข์มาใส่ใจ แต่ให้เห็นมัน เข้าใจนะคะแต่
ไม่ทราบวิธี ต้องทําอย่างไร ทุกข์มากไม่ให้ทกุ ข์แต่เห็นทุกข์
ตอบ ก็ให้ดูวา่ ความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเอง ไม่ได้เกิดจากบุคคล
นัน้ บุคคลนี้ เหตุการณ์นนั้ เหตุการณ์น้ ี เกิดจากความอยากของเราให้บคุ คลนัน้
บุคคลนี้ เหตุการณ์นนั้ เหตุการณ์น้ ี เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พอไม่ได้เป็ นดังใจ
อยาก เราก็ทกุ ข์ใจ เช่นอยากให้สามีรกั เรา เหมือนตอนทีเ่ ราพึง่ คบกันใหม่ๆ รูจ้ กั
กันใหม่ แต่อนั นัน้ มันเป็ นอดีตไปแล ้ว มันผ่านไปแล ้ว ปัจจุบนั นี้เขาไม่ได้รกั เรา
เหมือนอย่างทีเ่ ขาเคยรักเรา ถ้าเราอยากให้เขารักเราๆก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ใจ
เพราะเรามองไม่เห็นปัจจุบนั เรามองไม่เห็นความจริงในขณะนี้วา่ ตอนนี้เขาไม่รกั
เราแล ้ว ถ้าเราเห็นแล ้วเรายอมรับว่า ไม่รกั ก็ไม่รกั ซิ จบ ไม่เห็นเป็ นอะไรเลย ฉัน
ก็หาใหม่ได้เธอหาได้ แต่หาใหม่ก็ตอ้ งหย่ากันก่อนนะ จะได้ไม่ผดิ ศีลข้อ ๓ นี่คือ
ทุกข์ ขอให้รูว้ า่ ความทุกข์ของเราเกิดทีค่ วามอยากของเรา อยากจะไปเปลีย่ นเขา
ซึง่ เราเปลีย่ นเขาไม่ได้ พระพุทธเจ้าบอกสิง่ ต่างๆเป็ นอนัตตา เราไม่สามารถทีจ่ ะ
ไปสังไปเปลี
่
ย่ นให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
ตามทีเ่ ราต้องการได้เสมอไป
บางครัง้ ก็เปลีย่ นได้ ถ้าเปลีย่ นได้กร็ อดไป ไม่ทกุ ข์ ถ้าไปเปลีย่ นไม่ได้ก็จะทุกข์
ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเปลีย่ น ปล่อยเขาเป็ นไปตามความเป็ นจริงของเขา
ยอมรับสภาพความเป็ นจริงว่าเขาเปลีย่ นไปแล้ว
เราก็อย่าไปให้เขากลับไป
เหมือนเดิม มันก็จบ ถ้าอยู่กนั ได้กอ็ ยู่กนั ต่อไป ถ้าอยู่กนั ไม่ได้ก็หย่ากันไปเลิก
ทางกันไป เท่านัน้ เอง มันก็จะหายทุกข์
ถาม ทํายังไงให้หมดความกลัว
ตอบ ความกลัวก็คอื ความอยากอยู่นนั ่ เอง ก็ตอ้ งพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆ สอนว่า
ร่างกายนี้สกั วันหนึ่งก็ตอ้ งตายไป แล ้วร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เรา เราเป็ นเพียงผูม้ า
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ครอบครองอาศัยอยู่ชวั ่ คราว เป็ นเหมือนบ้าน บ้านทีเ่ ราอาศัยอยู่ ต่อไปมันก็ตอ้ ง
เก่า มันก็ตอ้ งชํารุด มันก็ตอ้ งพังไป พอมันพังไปเราก็ยา้ ยบ้านใหม่เท่านัน้ เปลีย่ น
บ้านใหม่ เราไม่ได้ตายไปกับบ้าน ไม่ได้พงั ไปกับบ้าน เรากับร่างกายก็เหมือนกัน
เราเป็ นคนละส่วนกัน ร่างกายเป็ นดินนํา้ ลมไฟ อาการ ๓๒ ใจนี้เป็ นผูร้ ู ้ รูส้ กึ นึก
คิด ผูร้ ูส้ กึ นึกคิดนี้ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย สอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แยกใจออก
จากกายอยู่เรื่อยๆ ต่อไปก็จะหายกลัว
ถาม จิตทีเ่ ป็ นสมาธิและมีเมตตา คือเป็ นจิตทีต่ อ้ งการจะให้เพียงอย่างเดียว ทุกครัง้ ที่
สร้างบุญสร้างกุศล มีความจําเป็ นต้องแผ่เมตตาอุทศิ ส่วนกุศลอีกหรือไม่ และผู ้
รอรับจะได้รบั หรือไม่
ตอบ คือการแผ่เมตตากับการอุทศิ ส่วนบุญนี้เป็ น ๒ เรื่อง ต้องแยกกันไว้ก่อน การแผ่
เมตตาก็คือความปรารถนาดีต่อผูอ้ น่ื อันนี้ตอ้ งแผ่ตอนทีเ่ ราเจอผูอ้ ่นื เวลาอยู่คน
เดียวจะไปแผ่ให้ใคร ใช่ไหม จะไปยิ้มให้กบั ใคร เวลาเจอคนอืน่ นัน่ ถึงต้องยิ้ม
แย้มแจ่มใสทักทาย สวัสดีค่ะ สบายดีหรือเปล่า อย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตา อันนี้
ต้องแผ่ตอนทีเ่ รามีเหตุการณ์ เวลาทีเ่ ราโกรธ ใครเขาทําให้เราเสียอกเสียใจแล ้ว
อยากจะฆ่าเขาอย่างนี้ เราก็ตอ้ งแผ่เมตตา ก็คอื ให้อภัยไม่ถอื โทษโกรธเคือง อันนี้
ก็เรียกว่าเป็ นการแผ่เมตตา แต่เราต้องซ้อมไว้ก่อน เวลาเราไหว้พระสวดมนต์นงั ่
สมาธิเสร็จ ใจเราเป็ นใจทีส่ งบเย็นสบายมีเหตุมผี ล ตอนนัน้ เราก็ซอ้ มให้อภัย
ซ้อมไม่จองเวร ซ้อมทักทายปราศัย นี้เรียกว่าเป็ นการทําการบ้านเตรียมตัวไว้
ก่อน พอเวลาเราไปอยู่ในเหตุการณ์จริงเราจะได้ทาํ ได้ นี่เรียกว่าแผ่เมตตา
ส่วนอุทศิ บุญนี้ก็คอื แบ่งบุญทีเ่ รามีอยู่น้ ีให้ผูท้ ล่ี ว่ งลับไปแลว้ แต่ผูท้ ล่ี ว่ งลับไป
ุ ทีเ่ กิดจากการให้ทาน บุญทีเ่ กิดจากการภาวนานี้เขารับไม่ได้
แล ้วนี้จะรับได้แต่บญ
เพราะมันเกินฐานะของเขา เขารับได้แต่บญ
ุ ทีเ่ กิดจากการให้ทาน ฉะนัน้ ถ้าเรามีผู ้
ทีล่ ว่ งลับไปแล ้ว เขาขาดแคลนอะไรต้องการอะไร เราก็ทาํ บุญอุทศิ ไปให้เขา
เพราะเขาอยู่ในฐานะของขอทานทางจิตวิญญาณ ขณะทีเ่ ขามีชวี ติ อยู่เขาไม่ได้
ทําบุญ เพราะว่าอาจจะไม่เชื่อบุญ หรือว่าเพราะว่ามีความตระหนี่ เสียดายหวง
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เงินหวงทองก็เลยไม่ได้ทาํ แล ้วก็ไปทําบาป พอตายไปก็เลยต้องไปเป็ นเปรต
เปรตก็เหมือนกับขอทานไม่มที รัพย์สมบัตติ ดิ ตัวไป ก็ตอ้ งมาขอให้ผูท้ ม่ี ชี วี ติ อยู่
ช่วยส่งบุญไปให้ ก็ตอ้ งให้ผูม้ ชี วี ติ อยู่ใส่บาตร หรือทําบุญแบบไหนก็ได้ให้กบั ใคร
ก็ได้ แล ้วก็ให้อทุ ศิ บุญทีท่ าํ ในวันนัน้ ไปให้แก่ผูท้ ล่ี ว่ งลับไปแล ้ว อันนี้เรียกว่าเป็ น
การอุทศิ บุญส่วนกุศลให้แก่ผูท้ ล่ี ว่ งลับไปแล ้ว
ถาม แสดงว่าการอุทศิ นี่ ก็ตอ้ งทําทุกครัง้ หลังจากทีส่ ร้างบุญสร้างกุศลเลย ใช่ไหมครับ
ตอบ ก็อยู่ทว่ี า่ เรามีคนจะรับหรือไม่ ถ้าเราไม่มคี นรับเราก็ไม่ตอ้ งอุทศิ แต่ถา้ เราไม่รูจ้ กั
ใคร เราอยากจะให้สรรพสัตว์ เราก็อทุ ศิ ได้ เพราะว่ามีผูท้ ต่ี ายไปแล้วไม่มญี าติท่ี
จะมาทําบุญอุทศิ ให้ อย่างหลวงตาท่านทุกปี วนั ที่ ๓๐ พฤษภาคม ท่านจะจัดงาน
ทําบุญเปิ ดโลกธาตุ อุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผูท้ ล่ี ว่ งลับไปแลว้ ทีไ่ ม่มญี าติทจ่ี ะ
ส่งบุญไปให้ ก็ให้เราทําเผือ่ เขาไปด้วย ฉะนัน้ เวลาเราอุทศิ นี้ เราสามารถกําหนด
บุคคลทีจ่ ะรับได้ตามลําดับ เหมือนกับเราเขียนพินยั กรรมอย่างนี้ บุคคลแรกคือ
นาย ก. คนที่ ๒ คือนาย ข. ว่ากันไป จนถึงสรรพสัตว์ทเ่ี ราไม่รูจ้ กั เจ้ากรรมนาย
เวรทีเ่ คยเป็ นคู่เวรคู่กรรมกันมา ก็ให้เขาไป เผือ่ ภพหน้าชาติหน้าเจอกันจะได้ไม่
โกรธแค้นโกรธเคืองกัน อันนี้ก็ทาํ ได้
ถาม ในลักษณะเช่นนี้ หากเหมารวมว่าเป็ นญาติพน่ี อ้ งทัง้ หมด ให้มารับอุทศิ ส่วนบุญนี้
ได้ไหมครับ
ตอบ ได้ ความจริงพวกเราก็เป็ นญาติพน่ี อ้ งกันมา เพราะเกิดกันมา อาจจะมาเกิดใน
บ้านเดียวกัน พ่อแม่เดียวกัน พวกเราเกิดกันมาไม่รูก้ ่แี สนล ้านครัง้ แล ้ว โอกาสที่
เราจะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวดองกันนี้ มันมีมาก เพียงแต่เราจําไม่ได้เท่านัน้ เอง ก็
ขอให้คดิ ว่าสรรพสัตว์ทงั้ หลายนี้ ก็เป็ นเหมือนเพือ่ นเกิดแก่เจ็บตาย เหมือนพี่
เหมือนน้องกัน เวลาเราทําบุญเราก็อทุ ศิ ไปให้กบั ใครก็ได้ ใครผ่านมาก่อนใครอยู่
ใกล ้ก็เอาไปเลย ใครเดือดร้อนใครต้องการก็เอาไป หรือว่าถ้าเราต้องการเจาะจง
นึกถึงบุคคลนัน้ บุคคลนี้กไ็ ด้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรอรับอยู่เสมอไป เขา
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อาจจะเป็ นเศรษฐีบญ
ุ เขาได้ทาํ บุญเยอะในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ เขาตายไปเขาก็ไปเป็ น
เทวดา ไปเป็ นเศรษฐีบญ
ุ หรือว่าถ้าเขาไม่ทาํ บาปเขาก็กลับไปเกิดเป็ นมนุ ษย์เขา
ไม่ตอ้ งมาเป็ นเปรต เพราะฉะนัน้ ทําก็ทาํ เผือ่ ไว้ก็แล ้วกัน หรือในกรณีทจ่ี ะทําจริงๆ
ก็คอื เวลานอนหลับแล ้วเขามาเขา้ ฝันอย่างนี้ มาฝันว่าขอสิง่ นู น้ สิง่ นี้ ตอนนี้ตก
ทุกข์ยากลําบากเหลือเกิน อย่างนัน้ เราก็อทุ ศิ ไปให้เขา
ถาม ในกรณีทเ่ี ราไปเยีย่ มผูท้ ป่ี ่ วยทีส่ มองตายแล ้ว เนื่องจากเส้นโลหิตแตก เขาก็จะไม่
สามารถโต้ตอบเราได้ เราไปบอกให้เขานึกถึงบุญ ให้เขาภาวนา แต่มนั ไม่มกี าร
โต้ตอบ ไม่ทราบว่าจิตเขาออกจากร่างไปหรือยังคะ ในกรณีอย่างนี้
ตอบ ยังหรอก ถ้าร่างกายยังไม่ตายจิตเขายังอยู่ เพียงแต่วา่ ร่างกายนี้ไม่สามารถส่ง
ข้อมูลไปให้ใจ ทีใ่ ช้ร่างกายเป็ นสือ่ ได้ เหมือนกับถ้าเป็ นโทรศัพท์มอื ถือก็เสีย คือ
เครื่องเสีย เราไม่สามารถโทรติดต่อให้เขารับสายได้เพราะเครื่องเขาเสีย แต่คน
รับไม่เสีย จิตไม่ได้เสียจิตยังเป็ นเหมือนเดิม เหมือนกับตอนทีร่ ่างกายเป็ นปกติ
เพียงแต่วา่ ร่างกายทีเ่ ป็ นเครื่องมือในการสือ่ สารมันเสีย เหมือนโทรศัพท์มอื ถือ
ของเขาเสีย เราโทรไปหาเขา เขาก็จะรับสายไม่ได้ เพราะเครื่องเขาไม่มสี ญั ญาน
ไม่ได้รบั สัญญานจากเครื่องของเรา
ถาม เท่ากับเขาก็ไม่รบั รูใ้ นสิง่ ทีเ่ ราพูด
ตอบ ไม่รบั รูอ้ ะไรทัง้ หมด เพราะว่าร่างกายเขาไม่สามารถทําหน้าทีน่ นั้ ได้ ไม่สามารถรับ
รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้ไปสู่จกั ขุวญิ ญาน ให้ไปสู่จติ ได้อกี ทีหนึ่ง แต่จติ ก็
ยังอยู่ เพราะว่ามันยังไม่ขาดจากกัน จะขาดก็ต่อเมือ่ ร่างกายหมดลมหายใจ จิต
ถึงจะปล่อยร่างนัน้ ไป
ถาม แล ้วทางไหนเป็ นวิธที ด่ี ที ส่ี ุดทีจ่ ะทําให้เขาได้ครับ
ตอบ ก็ทาํ ตอนทีเ่ ขามีสติอย่างเรา อย่างทีเ่ ป็ นอยู่ตอนนี้ ชวนเขามาวัดมาทําบุญมาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม ไปทําตอนทีเ่ ขาทําไม่ได้แล ้ว แต่ตอนทีเ่ ขามีชวี ติ อยู่เขาก็ไม่ยอมมา
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อีก ตอนทีเ่ ขาสุขเขาสบาย เขาก็อยากไปดูหนังฟังเพลง ไปกินไปดืม่ มากกว่าทีจ่ ะ
มานัง่ หลังขดหลังแข็ง มานัง่ ฟังสิง่ ทีเ่ ขาไม่เข้าอกไม่เข้าใจ อันนี้ก็เป็ นเรื่องของบุญ
กรรมไป คืออาจจะไม่เคยทําบุญมาก่อน ก็เลยไม่ค่อยเห็นความสําคัญของบุญ
ไม่ชอบทําบุญ แต่คนทีเ่ คยทําบุญมาในอดีตนี้จะติดมาเป็ นนิสยั แลว้ ก็จะชอบ
ทําบุญ ฉะนัน้ ถ้าเรายังไม่มนี ิสยั ในการทําบุญชาติน้ ี เราก็พยายามสร้างนิสยั นี้
ขึ้นมา พยายามทําบุญบ่อยๆ ไม่อยากทําก็บงั คับมัน บังคับไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็
จะเป็ นนิสยั ขึ้นมาเอง พอเป็ นนิสยั แล ้ว พอไม่ได้ทาํ จะรูส้ กึ ขาดอะไร เรื่องราว
เหล่านี้ สิง่ ทีเ่ ราทําได้ก็ชกั ชวน ชี้แจง ให้ขอ้ มูลต่างๆ แต่เขาจะรับไปปฏิบตั ไิ ด้หรือ
ไม่ได้นนั้ ก็เป็ นเรื่องของเขา เราทําได้เพียงเท่านี้ ฉะนัน้ เราอย่าไปทุกข์อะไรไปกับ
เขามากไปกว่านี้ ถ้าเราทําหน้าทีข่ องเราแล ้ว เขาไม่ทาํ หน้าทีข่ องเขาก็ช่วยไม่ได้
ถาม เคยเห็นอยู่หลายครัง้ ทีบ่ างคนใกล ้ตาย หรือเป็ นพระภิกษุสงฆ์ใกล ้มรณะ บาง
คนจะกล่าวว่า ขอแบ่งชีวติ ทีเ่ หลือของตัวเองให้ อย่างนี้เป็ นไปได้หรือไม่ครับ
ตอบ แบ่งยังไง แบ่งชีวติ
ถาม เหมือนกับอธิษฐานแบ่งชีวติ บางส่วนของเราให้ เพือ่ ต่ออายุ
ตอบ ได้ ก็บริจาคอวัยวะให้ไปไง ใครต้องการตาก็เอาไป ใครต้องการตับก็เอาไป อย่าง
นี้ก็ต่อชีวติ ของเขาได้
ถาม ขอวิธกี ารทีจ่ ะคิดถึงความตายตลอดเวลา คิดอย่างไรครับ
ตอบ ก็นึกอยู่เรื่อยๆ ตอนต้นก็ท่องไปก่อนก็ได้วา่ เราเกิดมาแล ้วมีความตายเป็ น
ธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ท่องไปอย่างนี้
ถาม ท่องไปก่อน ต้องไปดูคนตายไหม
ตอบ ไม่ตอ้ งดูหรอก ให้จาํ ไว้ให้ได้ก่อนว่าเราต้องตาย ท่องไปเรื่อยๆ ตื่นขึ้นมาพอลืม
ตาก็บอก อย่างวันนี้เราอาจจะตายเมือ่ ไหร่ก็ได้ ไม่มใี ครรู ้ ความตายมันอยู่แค่
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ปลายลม ปลายจมูกนี่เอง หายใจเข้าแล ้วไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกแล ้วไม่
หายใจเข้าก็ตาย คิดอยู่อยู่อย่างนี้คดิ ถึงเรื่องของความตายว่า เรามีโอกาสทีจ่ ะ
ตายได้ทกุ ขณะทุกเวลา
ถาม วิธกี ารเพ่งอสุภะ ทํายังไงครับ
ตอบ อสุภะก็หมายถึงให้เรา นึกส่วนทีไ่ ม่สวยงามของร่างกาย เพือ่ ทีจ่ ะได้ทาํ ลาย
กามารมณ์ เช่นตอนนี้เขามีประกวดนางงาม เราก็ดูเพ่งเข้าไปในใต้ผวิ หนังเขา ดู
โครงกระดูกเขาบ้าง ดูตบั ไตไส้พงุ ดูปอดดูหวั ใจเขาบ้าง อย่าดูแต่หนังของเขา
อย่าดูแต่รูปร่างหน้าตาของเขา นัน่ แหละคือดูอสุภะ ถ้าดูอสุภะแล ้วมันก็จะปลง
ได้ มันจะไม่เกิดความอยากจะได้เขามาเป็ นแฟน วันนี้คนคงจะจ้องดูนางงาม
ใครจะเป็ น ใครจะมาจองเป็ นเจ้าของกัน นัน่ เพราะว่าเขาไม่ได้ดูอสุภะ ถ้าเขาเห็น
อสุภะแล้วเขาจะไม่จองให้เสียเงินเสียทองเสียเวลา
ถาม แล ้วพิจารณาไตรลักษณ์น้ ีทาํ ยังไง เอาแบบง่ายๆ
ตอบ ก็แบบเดียวกัน พิจารณาว่าไม่เทีย่ ง คําว่าไม่เทีย่ งก็คอื ทุกอย่าง มีเกิดแล ้วมีดบั
ไม่วา่ จะเป็ นอะไรทัง้ นัน้
ถาม ต้องคิดถึงตอนเด็กแล ้วก็โตแล ้วก็แก่ แล ้วเป็ นกระดูกไปไหมครับ
ตอบ ก็ได้แล ้วแต่เราจะคิด ได้ทงั้ นัน้ มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ซื้อรถมาวันนี้
เดีย๋ วอีก ๒ ปี มนั ก็เก่าแล ้ว อันนี้ก็เป็ นอนิจจัง
ถาม ให้คดิ อย่างนี้บอ่ ยๆ
ตอบ กับทุกสิง่ ทุกอย่าง ว่าทุกอย่างเมือ่ มีเจริญแล ้วมันต้องมีเสือ่ ม ให้พจิ ารณาส่วนที่
เสือ่ มให้มาก ส่วนทีเ่ ปลีย่ นไป อย่างทีผ่ ูห้ ญิงเมือ่ กี้บน่ ว่าสามีเคยรักเดีย๋ วนี้ไม่รกั
แล ้ว ก็เพราะเขาไม่พจิ ารณาว่า มันเป็ นอนิจจัง มันไม่เทีย่ ง เขาไม่รกั เราไปตลอด
แต่เวลาเราเจอใครนี้เราจะคิดว่าเขารักเราไปตลอด อยากจะได้เขามาเป็ นคู่ครอง
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แต่พอได้มาแล ้วก็ถงึ จะเห็นว่า อ้อ มันเป็ นอนิจจังมันไม่เทีย่ ง เพราะเขาไม่รกั เรา
ไปตลอด
ถาม ผมเคยเห็น เกิดนิมติ แบบ อย่างทีเ่ ขาเขียนนะ ว่าเกิดนิมติ แบบเห็นร่างกายผุพงั
สลายไป มันจะเกิดตอนไหน อย่างไร
ตอบ อันนัน้ ก็เกิดจากทีเ่ วลานัง่ สมาธิ ส่วนทีเ่ วลานอนหลับแลว้ ฝันไป ก็เกิดขึ้นได้ แต่
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ เราพิจารณาไว้ก่อน เราดูมาก่อนแล ้ว มันฝังอยู่ในใจแล ้ว
พอใจเราสงบมันก็จะโผล่ข้นึ มาให้เราเห็นได้
ถาม ผูท้ เ่ี ล่นการพนันบอลโลก กรรมทีน่ อกจากเสียเงินแล ้วยังมีกรรมอะไรอีกครับ
ตอบ ก็คอื ไปทําให้ผูอ้ น่ื เขาเดือดร้อน คนทีเ่ สียการพนันเขาก็ตอ้ งเสียเงินเสียทอง เขา
อาจจะไปกูห้ นี้ยมื สินมาเล่นการพนัน
เราก็ได้ความสุขบนกองทุกข์ของผูอ้ น่ื
เช่นเดียวกับเวลาเราเสีย เขาก็ได้ความสุขจากกองทุกข์ของเรา ฉะนัน้ การได้
ความสุขแบบนี้เป็ นความสุขทีม่ ชิ อบ เป็ นการเบียดเบียนผูอ้ น่ื เป็ นการทําบาปทํา
กรรมต่อผูอ้ น่ื เราก็ไม่ควรทีจ่ ะทํา ควรจะทํามาหากินด้วยอาชีพทีส่ ุจริต ทีไ่ ม่มี
ใครเดือดร้อนจากการได้รายได้ของเรา อันนี้ถงึ จะเป็ นสัมมาชีพ การเล่นการพนัน
นี้เรียกว่าเป็ นมิจฉาชีพ เป็ นอบายมุข เพราะเล่นแล ้วมันก็จะติด เวลาได้กจ็ ะใช้
เงินแบบสุรุ่ยสุร่าย แลว้ เวลาเสียก็จะต้องไปเป็ นหนี้เป็ นสิน หรือไปลักขโมยไป
ฉ้อโกงเพือ่ ทีจ่ ะได้มเี งินมาเล่นต่อ ก็จะนําไปสู่การทําบาป และอาจจะต้องเสียชีวติ
ได้ จากการเป็ นหนี้เขาแล้วไม่มปี ญั ญาจะจ่าย ผูท้ ม่ี อี ทิ ธิพลต้องการจะทวงหนี้
เขาก็อาจจะต้องฆ่าเราเพือ่ ทําเป็ นตัวอย่าง ให้ผูอ้ ่นื ทีก่ ูห้ นี้ยมื สินจากเขาจะได้กลัว
ไม่กล ้าทีจ่ ะเบี้ยว อันนี้กค็ ือผลต่างๆทีจ่ ะตามมา ทีเ่ กิดจากการเล่นการพนัน ท่าน
บอกว่า ขโมยขึ้นบ้านมันก็เพียงแต่ขโมยได้แต่ขา้ วของ ไฟไหม้บา้ นมันก็ได้
เพียงแต่ไหมบ้ า้ น ทีด่ นิ ยังอยู่ แต่การพนันนี้มนั เอาหมดเลย ขายของแล้วก็ขาย
บ้านขายทีด่ นิ แล ้วก็ขายชีวติ ต่อไป หมดเนื้อหมดตัวหมดชีวติ นี่คอื ภัยทีเ่ กิดจาก
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การเล่นการพนัน จะทําให้เราต้องไปทําบาป แล ้วเวลาตายไปเราก็จะต้องไปใช้
กรรมในอบาย
ถาม คือมีรุ่นพีท่ ร่ี ูจ้ กั เมือ่ หลายปี ก่อน เสียพนันบอลโลกเป็ นหลักล ้าน แล ้วเขาใช้วธิ จี า้ ง
คนไปยิงเจ้ามือเพือ่ จะได้ล ้างหนี้ แต่ยงิ ไม่ตายก็กลายเป็ นเรื่องราวขึ้นมา
ตอบ ก็อย่างทีพ่ ดู อบายมุขนี้จะนําไปสู่การทําบาป คําว่าอบายก็แปลว่า ทีเ่ กิดของ
เดรัจฉานของเปรตของนรก มุขก็แปลว่าทวารหรือประตู ถ้าใครไปเล่นอบายมุขก็
เหมือนไปยืนอยู่ทป่ี ากประตู โอกาสทีจ่ ะเข้าไปในอบาย มันนิดเดียวเท่านัน้ เอง
ง่ายมาก พอเล่นการพนันพอเสียการพนันก็ตอ้ งไปทําบาปแล้ว ฆ่าเขาหรือว่าไป
ลักทรัพย์เพือ่ ทีม่ าใช้หนี้ ฉะนัน้ อย่าไปทํา
ถาม บางคนอาจจะคิดในเชิงทีว่ า่ เป็ นเงินของเรา เราเสียก็เรื่องของเรา ดังนัน้ ไม่ได้ไป
เบียนเบียนใครนะครับ
ตอบ ก็ไม่ได้วา่ เพียงแต่วา่ พูดตามเหตุตามผลเท่านัน้ เอง ใครอยากจะเล่นก็เล่นไป แต่
ทีบ่ อกว่าเวลาเราได้นะ เราก็ได้เงินจากคนทีเ่ ขาต้องทุกข์ คนทีเ่ ขาเสียเขาก็ตอ้ ง
ทุกข์ เวลาเราเสียเราก็ตอ้ งทุกข์ ถ้าเราชอบความทุกข์แบบนี้ก็ทาํ ไป ไม่ได้หา้ ม
อะไร มันเป็ นเรื่องของเหตุและผล ทีถ่ า้ มีเหตุมนั ก็มผี ลตามมา ถ้าไม่ตอ้ งการผล
แบบนี้ก็อย่าไปสร้างเหตุแบบนี้ เท่านัน้ เอง
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กัณฑ์ท่ี ๔๗๙

ปัญญาดับทุกข์
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
การทีพ่ วกเรามาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันอยู่อย่างนี้ เรียกว่าเป็ นการมาเจริญปัญญา ปัญญาที่
เกิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั เรียกว่าสุตมยปัญญา เป็ นปัญญาขัน้ ที่ ๑ หลังจากทีเ่ ราได้ยนิ ได้
ฟังธรรมต่างๆแล ้ว เวลาเรากลับไปบ้าน เราก็ตอ้ งทําการบ้าน ก็คอื เราต้องเอาสิง่ ทีเ่ ราได้
ยินได้ฟงั ไปพิจารณาต่อ เพราะว่าถ้าเราไม่พจิ ารณาต่อ สิง่ ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ก็จะจางหายไป
ปัญญาทีไ่ ด้รบั จากการได้ยนิ ได้ฟงั ก็จะหายไป แต่ถา้ เรานําเอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆ ดังที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า เกิดมาแล ้วย่อมมีความแก่เป็ นธรรมดา ย่อมมีความเจ็บไข้ได้
ป่ วยเป็ นธรรมดา ย่อมมีความตายเป็ นธรรมดา ย่อมมีการพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา
ล่วงพ้นจากสิง่ เหล่านี้ไม่ได้ ถ้าเราไม่เอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆ ไม่ไปคิดอยู่เรื่อยๆ ความ
จริงอันนี้คอื ปัญญาอันนี้ก็จะจางหายไป พอจางหายไปก็จะไม่เป็ นประโยชน์อะไร เป็ น
ประโยชน์เพียงขณะทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั เท่านัน้ พอหลังจากนัน้ แล ้ว ก็จะหายไปหมด เพราะว่า
เราก็จะไปคิดเรื่องอื่น ไปทําเรื่องอืน่ ความคิดของเรื่องอย่างอืน่ ก็จะเข้ามากลบความคิด
ความรู ้ ทีเ่ ราได้จากการได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม แต่ถา้ เราเอาธรรมะที่เราได้ยนิ ได้ฟงั มา
พิจารณาอยู่เนื องๆ เราก็จะรักษาความรู ้ คือปัญญาอันนี้ ไว้ได้ แล ้วพอเราไปพบกับ
เหตุการณ์ของจริง คือเวลาทีเ่ ราไปเข้าห้องสอบ เราก็จะได้ทาํ ข้อสอบได้ ถ้าเราไม่ลมื เช่น
เราไปพบกับความแก่ความเจ็บความตาย ไม่วา่ จะพบกับตัวเราเอง หรือกับตัวของคนอื่น
กับบุคคลอืน่ ถ้าเราไม่หลงไม่ลมื เรามีความรูอ้ นั นี้ เราก็จะสามารถดับความทุกข์ได้
ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่เกิด
ถ้าเรามีปญั ญา เราทําการบ้านอยู่เรื่อยๆ การทําการบ้านคือการนํ าเอาความรูท้ ่เี ราได้ยนิ
ได้ฟงั มาพิจารณาอยู่เนื องๆ เรียกว่าจินตามยปัญญา เราต้องเอามาคิดอยู่เรื่อยๆ
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ การคิดการพิจารณาธรรมอยู่เรื่อยๆนี้ ก็เรียกว่าเป็ นการเจริญธรรมา
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นุ สติ เราคงเคยได้ยนิ พุทธานุ สติ คือระลึกถึงพระพุทธเจ้า เราท่องบริกรรมพุทโธๆ อันนี้
เพือ่ เป็ นการรักษาใจให้ตงั้ มัน่ ให้เป็ นสมาธิให้เข้าสู่ความสงบ ถ้าเราพิจารณาธรรมก็จะ
ได้ผลเหมือนกัน คือถ้าเราพิจารณาธรรมทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั อยู่เรื่อยๆ แทนทีเ่ ราจะ
บริกรรมพุทโธๆ เราก็จะได้สติ คือธรรมานุ สติ และเราก็จะได้สมาธิ คือใจก็จะสงบจาก
การพิจารณาธรรม ที่เรียกว่า ปัญญาอบรมสมาธิ ธรรมทีเ่ ราได้ยนิ ถ้าเราเอาไปพิจารณา
เช่นความแก่ความเจ็บความตาย หรืออสุภะ อาการ ๓๒ หรือการพิจารณาธาตุ ๔ ดิน นํา้
ลม ไฟ ถ้าใจของเราคิดอยู่อย่างนี้ อย่างต่อเนื อง สลับกับการนัง่ สมาธิ เราก็จะมีสติมี
สมาธิและมีปญั ญา พร้อมที่จะเอาไปใช้ดบั ความทุกข์ เวลาเกิดความทุกข์ข้ ึนมา เช่น
เวลาเราสูญเสียบุคคลทีเ่ รารักไป เราก็จะมีปญั ญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญา เพราะว่าเรา
ได้พฒั นาสุตมยปัญญา ด้วยการเจริญจินตามยปัญญาอยู่อย่างสมํา่ เสมอ สลับกับการ
นัง่ สมาธิ เวลานัง่ สมาธิเราก็หยุดพิจารณา ทําใจให้สงบ หมายความว่า เวลาจิตรวมแล ้ว
เราก็ไม่ตอ้ งพิจารณา แต่เวลาทีย่ งั ไม่สงบเราก็พจิ ารณาไป แทนการบริกรรมพุทโธก็ได้
ถ้าพิจารณาเป็ นธรรม จิตก็จะสงบตัวได้ เป็ นสมาธิได้ เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ
พอออกจากสมาธิมา เราก็กลับมาพิจารณาใหม่ พิจารณาอาการ ๓๒ พิจารณาเกิดแก่เจ็บ
ตาย พิจารณาดินนํา้ ลมไฟ พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆสลับกับการเข้าไปในสมาธิ ถ้าเราทํา
อย่างนี้เราก็จะมีสติมสี มาธิและมีปญั ญา พอเราพบกับความแก่ ปัญญาคือภาวนามย
ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมา ถ้าเราดับความทุกข์ได้ คือเราไม่กลัวความแก่ ไม่กลัวความเจ็บไข้
ได้ป่วย ไม่กลัวความตาย เราไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ความเจ็บความตาย ก็แสดงว่าเรามี
ภาวนามยปัญญา ดับความทุกข์ได้ ปัญญาขัน้ ที่ ๓ นี้เท่านัน้ ทีจ่ ะดับความทุกข์ได้ คือ
ต้องเจอความทุกข์ ต้องอยู่ในเหตุการณ์ ท่านถึงพูดกันว่า ทุกข์บ่มี ปัญญาบ่เกิด ต้องมี
ความทุกข์ เมื่อมีความทุกข์เราก็เอาปัญญาที่เราได้จากสุตมยปัญญา จากการได้ยนิ ได้
ฟังแล้วมาพัฒนาด้วยจินตามยปัญญา พอเราพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื อง ก็จะกลายเป็ น
ภาวนามยปัญญาไป พอเกิดทุกข์ข้นึ มาไม่วา่ จะเกิดกับเรื่องอะไรก็ตาม ถ้าเราเคย
พิจารณาเรื่องเหล่านัน้ มาก่อน เราก็จะสามารถดับความทุกข์ หรือป้ องกันไม่ให้ความทุกข์
เกิดขึ้นมาได้ ด้วยภาวนามยปัญญา ถ้ายังไม่สามารถทีจ่ ะดับความทุกข์ได้ ก็แสดงว่าเรา
ยังไม่มภี าวนามยปัญญา เราสอบตก เหมือนกับเราทําการบ้านแล ้ว พอเราเข้าห้องสอบ
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เราทําไม่ได้ เราทําข้อสอบไม่ได้ เราสอบตก เราก็ตอ้ งกลับไปทําการบ้านใหม่ เมือ่ เรา
พร้อมเราก็กลับไปเข้าห้องสอบใหม่ อย่างนักเรียนนักศึกษาทีบ่ างคนต้องสอบหลายรอบ
ถึงจะผ่าน สอบรอบแรกไม่ผ่าน ก็ตอ้ งกลับไปทําการบ้านกลับไปดูหนังสือใหม่ ไปท่องไป
จําให้ไม่ให้ลมื แล ้วเวลาเข้าห้องสอบครัง้ ต่อไปก็จะทําข้อสอบได้
นี่คอื ปัญญา ๓ ระดับ ซึง่ เหมือนกับทางโลก ทางโลกก็เวลาเข้าห้องเรียน เรียนหนังสือก็
เรียกว่าเจริญสุตมยปัญญา พอกลับบ้านก็ตอ้ งทําการบ้าน ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนมาใน
ห้องเรียน เพือ่ จะได้ไม่หลงไม่ลมื แลว้ พอถึงเวลาสอบก็เข้าไปสอบแลว้ ก็ทาํ ข้อสอบ ถ้าไม่
ลืมความรูท้ ไ่ี ด้เรียนมาในห้องเรียน ก็จะทําข้อสอบได้ ก็จะผ่าน ได้รบั ปริญญา ได้รบั
ความสําเร็จในการศึกษา การปฏิบตั ธิ รรมก็เป็ นแบบเดียวกัน ถ้าเราได้ภาวนามยปัญญา
ดับความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ เราก็บรรลุมรรคผลนิ พพานได้ มรรคผลขัน้ ต่างๆก็จะ
ปรากฏขึ้นมา การเจริญมรรคนี้ แหละเรียกว่าเป็ นการเจริญปัญญา คือสุตมยปัญญา จิน
ตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา ถ้าเราพร้อมทีจ่ ะเข้าห้องสอบเพือ่ ทดสอบ ว่าเรามี
ภาวนามยปัญญาหรือเปล่า พอเราเข้าไปเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตาย แล้วเรา
ไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ความเจ็บความตาย เราก็บรรลุมรรคผลนิ พพานขัน้ ที่ ๑ คือขัน้ พระ
โสดาบัน ทีใ่ ห้พจิ ารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ พิจารณาร่างกายว่าเป็ น
เพียงดินนํา้ ลมไฟ ไม่ใช่ตวั ตนไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นอนัตตา เป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เกิด
แล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ถ้าไปหลงยึดติดว่าเป็ นตัวเราของเรา อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บ
ไม่ตาย ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา
ถ้าอยากจะดับความทุกข์ ทีเ่ กิดจากความแก่ความเจ็บความตาย ก็ตอ้ งเจริญปัญญา
นําเอาปัญญาทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั จากพระพุทธเจ้า จากครูบาอาจารย์ มาเจริญอยู่เรื่อยๆ
พิจารณาอยู่เนืองๆ สลับกับการเขา้ ไปในสมาธิ ถ้าเราไม่สามารถใช้ปญั ญา ทําให้ใจสงบ
เราก็ใช้อย่างอืน่ แทนก็ได้ ใช้อานาปานสติกไ็ ด้ ใช้พทุ ธานุ สติคือการบริกรรมพุทโธก็ได้
ขอให้ใจเข้าไปสู่ความสงบเป็ นสมาธิ แล ้วพอออกจากสมาธิมา ก็มาพิจารณาปัญญา มา
เจริญจินตามยปัญญา พิจารณาใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆ ว่าร่างกายนี้เกิดมาแล ้วต้องแก่ตอ้ ง
เจ็บต้องตาย ต้องพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆจากบุคคลต่างๆ ถ้ามีปญั ญาอย่างนี้หล่อเลี้ยง
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อยู่ภายในใจตลอดเวลา มีสมาธิมคี วามสงบความตัง้ มัน่ สนับสนุ น เวลาเกิดความทุกข์
ขึ้นมา ก็จะได้มปี ญั ญาทีเ่ รียกว่าภาวนามยปัญญามาดับความทุกข์ได้ ถ้ายังดับความทุกข์
ไม่ได้ก็ถอื ว่า ยังไม่ใช่เป็ นภาวนามยปัญญา เป็ นจินตามยปัญญาอยู่ ก็ตอ้ งพยายามเจริญ
ให้มาก เจริญจนกระทัง่ จิตมีความกล ้าหาญ มีความเด็ดเดีย่ วมีความแน่วแน่ ก็ตอ้ งเกิด
จากการทําจิตให้เป็ นสมาธิ จะทําจิตให้เป็ นสมาธิดว้ ยพุทธานุ สติ หรืออานาปานสติ หรือ
ธรรมานุ สติคอื ปัญญาก็ได้ อย่างไหนก็ได้ ทําแล้วก็ขอให้จติ รวมเป็ นเอกัคคตารมณ์
รวมเป็ นหนึ่ งเป็ นอัปปนาฯ ตัง้ อยู่ในความว่าง ในความสงบ มีอเุ บกขาเป็ นอารมณ์ คือ
วางเฉยในทุกสิง่ ทุกอย่าง ถ้ามีอย่างนี้เวลาไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ ก็จะสามารถใช้
ปัญญารักษาใจ ให้ตงั้ อยู่ในอุเบกขา ไม่วนุ่ วายไม่เดือดร้อนไม่ทกุ ข์กบั เหตุการณ์ต่างๆที่
ปรากฏให้รบั รู ้ ไม่วา่ จะเป็ นความแก่ความเจ็บความตาย หรืออะไรก็ตาม
ขัน้ แรกนี้ท่านก็สอนให้เจริญ พิจารณาเรื่องของความเจ็บกับความตายเป็ นหลัก คือ
ทุกขเวทนา ความเจ็บของร่างกาย ถ้ามีสติมสี มาธิมปี ญั ญา จะปล่อยวางทุกขเวทนานี้ได้
เวลาร่างกายเจ็บ ปัญญาก็จะมาพิจารณาแยกแยะว่า เวทนานี้ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ร่างกาย
ไม่ใช่ใจ เวทนาเป็ นสภาวธรรมทีเ่ กิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล ้วก็ดบั ไป เป็ นอนัตตาคือไม่มใี ครไป
บังคับ ไปสัง่ ให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ได้ เพราะเขามีเหตุมปี จั จัย ทําให้เขาเป็ นอย่างนัน้
เป็ นอย่างนี้ เวลาเขาไม่ทกุ ข์เขาก็มเี หตุปจั จัยทีท่ าํ ให้ไม่ทกุ ข์ เวลาทีเ่ ขาทุกข์ก็มเี หตุมปี จั จัย
ทําให้เขาทุกข์ ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เกิดขึ้นตัง้ อยู่แลว้ ก็ดบั ไป เป็ น
อนัตตาไปห้ามเขาไม่ได้ไปสัง่ เขาไม่ได้ ให้รูเ้ ฉยๆ ให้สกั แต่วา่ รูด้ ว้ ยอุเบกขา ถ้ามีสมาธิก็
จะมีอเุ บกขา และถ้ามีปญั ญาก็จะดึงใจไม่ให้ไปอยากให้ความทุกข์น้ ีหายไป พอไม่มี
ตัณหาความอยากทีจ่ ะให้ความทุกข์น้ หี ายไป ทุกขเวทนาหายไป ใจก็จะเป็ นอุเบกขา ใจก็
จะไม่ทกุ ข์กบั ทุกขเวทนา เช่นเดียวกับความตาย เวลาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ทท่ี า้ ทาย
ต่อความเป็ นความตาย ใจก็ตอ้ งใช้ปญั ญาสอนใจไม่ให้ไปอยากไม่ตาย ถ้าถึงเวลาต้อง
ตายก็ปล่อยให้ร่างกายมันตายไป ยอมตาย เพราะร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียง
ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ถ้ามีสมาธิมอี เุ บกขา ก็ใช้ปญั ญารักษาสมาธิรกั ษาอุเบกขานัน้ ด้วย
การพิจารณาว่าร่างกายเป็ นอนัตตาไม่ใช่ตวั เราของเรา ร่างกายเป็ นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตาย
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ไม่เทีย่ ง ไม่มใี ครยับยัง้ ความจริงอันนี้ได้ ถ้ายอมรับความจริงปล่อยให้ร่างกายเป็ นไป
ตามความเป็ นจริง ใจก็จะไม่ทกุ ข์
นี่คอื ปัญญาระดับของพระโสดาบัน ท่านต้องละสักกายทิฐิ คือความหลงความเห็นที่คดิ
ว่าร่างกายเป็ นตัวเราของเรา เวทนาเป็ นตัวเราของเรา ต้องปล่อยวางเขาไป ถ้าปล่อย
วางแล ้วก็จะไม่ทกุ ข์ อันนี้ก็จะรูเ้ องเวลาเข้าห้องสอบ ถ้าอยากจะรูว้ า่ ตนเองบรรลุโสดาบัน
หรือไม่ ก็ให้เข้าห้องสอบพิจารณาดู เข้าไปหาความเจ็บดู อยู่กบั ความเจ็บได้หรือเปล่า
อยู่กบั ความตายได้หรือเปล่า เวลาทีต่ อ้ งไปอยู่ในทีๆ่ หวาดเสียวน่ากลัว ท้าทายต่อความ
เป็ นความตาย ดูวา่ ใจทุกข์กบั มันหรือไม่ ถ้ามีปญั ญาระดับภาวนามยปัญญา ทีไ่ ด้รบั การ
บ่มด้วยจินตามยปัญญา คือได้รบั การพิจารณาอยู่เนืองๆ สลับกับการเข้าไปในสมาธิ ใจก็
จะพร้อมทีจ่ ะทําให้มภี าวนามยปัญญาเกิดขึ้นมา
ภาวนาก็คือสมถภาวนาสมาธิน่ีเอง
ปัญญาก็คอื ความรูต้ ามความเป็ นจริง ความเป็ นจริงก็คอื อนิ จจังทุกขังอนัตตา ร่างกายก็
เป็ นอนิ จจังทุกขังอนัตตา แต่เรามักจะลืมกัน เราไม่มาพิจารณากัน พอเราเจอความจริง
เข้ามาเราก็ทกุ ข์ข้นึ มาทันที เกิดตัณหาความอยากไม่ให้เจอความจริง อยากจะให้ความ
จริงนี้หายไป แต่ความจริงนี้เราไปสัง่ เขาไม่ได้ เวลาหมอบอกว่าเป็ นโรคมะเร็ง เหลืออีก
๓ เดือน จะไปสัง่ ว่าหายไป ขอให้โรคมะเร็งหายไป สัง่ มันไม่ได้ มันมาหาเราแล ้ว อยู่ทว่ี า่
เราพร้อมทีจ่ ะทําข้อสอบนี้หรือยัง ถ้าเราเตรียมตัวมาอยู่ตลอดเวลา เจริญธรรมานุ สติ
พิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลา พิจารณาความตายอยู่ตลอดเวลา จนจิตตัง้
มันเป็
่ นสมาธิ เป็ นอุเบกขา พอเจอความจริงอันนี้ ก็จะดับวิภวตัณหาได้ คือความอยาก
ไม่เจ็บ ความอยากให้ความเจ็บหายไป พอไม่มวี ภิ วตัณหา ก็จะไม่มคี วามทุกข์ใจ ความ
เจ็บไข้ได้ป่วยก็ยงั มีอยู่เหมือนเดิม โรคมะเร็งก็ยงั อยู่เหมือนเดิม ความตายทีจ่ ะเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา ๓ เดือน ก็ยงั มีอยู่เหมือนเดิม แต่สง่ิ ทีไ่ ม่มี ก็คอื ความทุกข์ใจ ความ
ทุกข์ใจทีด่ บั ด้วยภาวนามยปัญญา
ก่อนทีเ่ ราจะก้าวถึงภาวนามยปัญญาได้ เราก็ตอ้ งผ่านสุตมยปัญญามาก่อน คนทีไ่ ม่ฟงั
เทศน์ไม่ฟงั ธรรมนี้ จะไม่รูจ้ กั วิธปี ฏิบตั กิ บั ความเจ็บไข้ได้ป่วย กับความตาย พอเจอแล ้ว
ก็มแี ต่ทกุ ข์ลูกเดียว ทุกข์อย่างเดียว แต่ถา้ ได้เข้าฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็จะต้องได้
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ยินเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี้
เพราะอันนี้เป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนา
อริยสัจ ๔ ทุกขสัจคืออะไร พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล ้ว ทุกขสัจคือการเกิด การแก่ การ
เจ็บ การตาย การพลัดพรากจากกัน ถ้าเข้าหาพระพุทธศาสนาฟังเทศน์ฟงั ธรรมแล ้ว ไม่
มีการพูดถึงเรื่องการเกิดการแก่การเจ็บการตาย ก็เหมือนกับไปหาหมอแล ้วไม่ได้รบั ยามา
ได้รบั แต่ช็อกโกแลตขนมหวานมา ถ้าไปฟังเทศน์แบบหวานๆ ก็ระวัง จะแสลงใจใน
ภายหลัง จะไม่มยี ารักษาโรคใจ การทีเ่ ราไปหาธรรมะก็เพือ่ ทีจ่ ะไปหายา ธรรมะคือธรรม
โอสถนี่เอง ยารักษาโรคใจ ไม่ใช่ไปหาขนมนมเนยมารับประทานกัน คนทีเ่ ข้าวัดแล ้ว
ต้องการฟังเทศน์แบบหวานๆนี้ ก็จะไม่ได้ธรรมะ เวลากลับมาฟังเทศน์แบบขมๆก็รบั
ไม่ได้ บางคนพอมาฟังเทศน์วา่ ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายก็เปิ ดเลย ไม่กลับมาเลย ฟังหน
เดียวแล้วก็บา๊ ยบาย เพราะเขาไม่รูว้ า่ ธรรมะเป็ นอะไร เขาคิดว่าธรรมะเป็ นขนมหวาน ฟัง
แล้วทําให้เขาสดชื่นเบิกบาน แต่ความจริง ฟังแล้วต้องทําให้เขาคิดหนัก คิดเพือ่ ที่เขาจะ
ได้เตรียมเนื้ อเตรียมตัว รับกับเหตุการณ์ท่จี ะต้องเกิดขึ้น นี่ คอื การฟังธรรม เวลาฟัง
ธรรมนี้ตอ้ งได้ยนิ เรื่องทุกขสัจ ถึงจะเรียกว่าเป็ นการฟังธรรมถึงแก่น เป็ นการฟังธรรมที่
จะดับทุกข์ได้ตามลําดับต่อไป เพราะเมือ่ เราได้ยนิ เรื่องของการแก่การเจ็บไข้ได้ป่วยการ
ตาย การพลัดพรากจากกัน เราก็ตอ้ งเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆ พิจารณาอยู่เรื่อยๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้
เตรียมตัวรับกับความแก่ความเจ็บความตาย เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ไม่ทกุ ข์กบั มันเวลามันเกิด
ขึ้นมา ในการเตรียมตัวก็คือการพิจารณาอยู่เนืองๆ ถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองๆนี้ จิตก็จะ
เป็ นสมาธิได้ ถ้าเราคิดอยู่กบั ธรรมะอย่างเดียว ไม่ไปคิดในทางโลก มันก็เหมือนกับการ
บริกรรมพุทโธ หรือเหมือนกับเวลาทีเ่ รานัง่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม มันก็เป็ นการเจริญธรรมานุ
สติ เป็ นการทําใจให้สงบ และเป็ นการรักษาธรรมะความรูไ้ ม่ให้หายไป
นี่คอื หน้าทีข่ องจินตามยปัญญา รักษาความรูท้ ไ่ี ด้จากสุตมยปัญญา รักษาไว้ดว้ ยการ
พิจารณาอยู่เนืองๆ ให้มนั ฝังอยู่ในใจตลอดเวลา เวลาเห็นอะไรทําอะไรนี้จะต้องไม่ลมื
เรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย ถ้ามันไม่ลมื แล ้ว มันจะไม่มตี ณั หาอยากจะได้อะไร
ไม่อยากจะเป็ นอะไร เพราะมันรูว้ า่ ได้ก็มาก็ได้มาเดีย๋ วเดียวชัว่ คราว เป็ นอะไรก็เป็ น
ชัว่ คราว เป็ นไปทําไม ได้มาทําไม แล ้วยิง่ ถ้าต้องไปขวนขวายไปวิง่ เต้น ไปเสียทรัพยากร
ต่างๆ ก็ไปทํามันให้เสียเวลาทําไม สูม้ าเตรียมตัวรับกับความจริงทีจ่ ะต้องเกิดขึ้นไม่ดกี ว่า
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หรือ อันนี้กค็ อื หน้าทีข่ องจินตามยปัญญา อันนี้แหละเป็ นงานทีพ่ วกเราทํากันเป็ นประจํา
เรียกว่างานภาวนา ภาวนาก็คือจินตามยปัญญานี้ ทําให้เป็ นสมถภาวนาก่อน ทําให้เป็ น
สมถะแล้วก็พอเราเข้าห้องสอบ มันก็จะเป็ นภาวนามยปัญญาหรือเป็ นวิปสั สนา วิปสั สนา
ก็คอื พิจารณาความจริงอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆ มันก็จะเหมือนกับมีอาวุธใกล ้
ตัวเรา พอมีขา้ ศึกศัตรูมา เราก็จะคว้าอาวุธเข้า หยิบขึ้นมาใช้ได้ทนั ที แต่ถา้ เราไม่
พิจารณาอยู่เนืองๆไม่คดิ อยู่เรื่อยๆ จนกระทัง่ มันลืมไป พอเวลาข้าศึกศัตรูมาก็หาอาวุธ
ไม่เจอ ไม่รูว้ า่ วางไว้ทไ่ี หน ลืม ก็จะถูกข้าศึกศัตรูคอื กิเลสตัณหา เหยียบยํา่ ทําลายจิตใจ
สร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นมา แต่ถา้ เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เราจะมีอาวุธติดอยู่ใกล้ตัว
เรา อยู่ตดิ กับตัวเราเลยก็วา่ ได้ พอเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยได้ ก็มนั เป็ นอย่างนี้ มัน
ต้องเป็ นอย่างนี้
เมือ่ เช้านี้ญาติโยมมาใส่บาตรมาฝากบอกว่า พระอาจารย์สุธรรมท่านต้องไปผ่าตัด ก็บอก
ว่า เกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็ นอย่างนี้ จะเป็ นอย่างไรได้ จะไปตื่นเต้นตกใจไปอะไร มันก็ไป
เปลีย่ นแปลงมันได้ทไ่ี หน ถ้าไม่พจิ ารณา พอได้ยนิ ข่าวนี้ก็ตกใจกัน ตื่นตระหนกกันเป็ น
อะไรเหมือนกับว่าจะไม่เป็ นกันอย่างนัน้ ทุกคนนี้เดีย๋ วก็มขี า่ วดีมาแจกให้คนอืน่ ต้องเข้า
โรงพยาบาลกัน ต้องไปผ่าตัดกัน ต้องเป็ นนัน่ เป็ นนี่กนั มันเป็ นเรื่องธรรมดาเป็ นเรื่อง
ปกติ เหมือนพระอาทิตย์ข้นึ พระอาทิตย์ตก มันเป็ นเรื่องปกติ แต่พวกเรานี้พอพระ
อาทิตย์ตกนี้วนุ่ วายกัน พอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยวุน่ วายกัน พอร่างกายของใครตายขึ้นมา
สักคนนี่วนุ่ วายกันไปหมด นี่ก็เป็ นเพราะว่า ไม่ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ไม่ได้เจริญปัญญา
คือธรรมทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา เมือ่ เช้านี้ก็มคี นเอาผ้าขาวมาถวาย แม่ไม่สบาย แม่ไม่สบาย
แล้วเราทําให้หายได้อย่างไร บอกให้เมตตา เราก็เมตตาอยู่แล ้ว แต่ความเมตตาไม่ได้ไป
รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ โรคภัยไข้เจ็บก็ตอ้ งใช้ยาใช้หมอใช้โรงพยาบาล ถ้าเป็ นโรคทีร่ กั ษา
ได้มนั ก็รกั ษาได้ ถ้าเป็ นโรคทีร่ กั ษาไม่ได้มนั ก็ตอ้ งตาย หรือก็ตอ้ งอยู่อย่างนัน้ ไป นี่คอื
ความจริงทีพ่ วกเราไม่ยอมพิจารณากัน พอเกิดความจริงอย่างนี้ข้นึ มาก็วนุ่ วายใจกัน นี่
แหละคือความสําคัญของการฟังเทศน์ฟงั ธรรม
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็เพือ่ ทีจ่ ะรับรู ้
ปัญหาของพวกเรา โจทย์ของพวกเรา ข้อสอบของพวกเรา เวลาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เราก็ไปติวกัน ไปดูขอ้ สอบเก่ากันว่าเขาถามอะไรกันมัง่ เราจะได้เตรียมตัวทําข้อสอบ
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เหล่านัน้ ไว้ พอถึงเวลาเข้าห้องสอบเราก็จะได้ทาํ ข้อสอบได้ แต่ไม่ได้ทาํ แบบโกงเข้าใจไหม
แบบว่ารูข้ อ้ สอบล่วงหน้าก่อนแล ้ว ก็เพียงแต่คอยท่องจําคําตอบของขอ้ สอบเหล่านัน้ ไม่รู ้
ว่าเขาจะออกข้อสอบอันไหน เพียงแต่อาศัยดูขอ้ สอบเก่าๆทีเ่ ขาสอบมา แล ้วเตรียมตัวไว้
เพือ่ ให้พร้อมทีจ่ ะรับกับข้อสอบทีเ่ ขาจะออกมาใหม่ ไม่ใช่ไปแอบดูขอ้ สอบแล ้วก็เพียงแต่
มาท่องจําว่าข้อที่ ๑ คือ ก ข้อที่ ๒ เป็ น ข อย่างนี้มนั ก็แบบว่าไม่ได้ความรู ้ ทีเ่ ขาสอบนี้
เขาต้องการทดสอบดูความรูข้ องเรา ว่าเรามีความรูจ้ ริงหรือไม่
แต่ความจริงของความแก่ความเจ็บความตายนี้ เราโกงข้อสอบไม่ได้ ข้อสอบนี้เรารูก้ นั อยู่
ทุกคน ว่ามันจะต้องออกมาแน่ๆ ความแก่มนั ต้องออกมาแน่ๆ ความเจ็บไข้ได้ป่วยมัน
ต้องออกมาแน่ๆ ความตายมันต้องออกมาแน่ๆ ทีน้ ีเราจะทําใจไม่ให้ทกุ ข์ได้หรือเปล่า
การจะทําใจไม่ให้ทกุ ข์ได้ก็ตอ้ งมีเครื่องมือ เครื่องมือก็คอื ภาวนามยปัญญา ทีจ่ ะต้องเกิด
จากการเจริญจินตามยปัญญา จินตามยปัญญานี้ก็หมายถึง มีทงั้ สติทงั้ สมาธิมที งั้ ปัญญา
เพราะว่าการเจริญปัญญาอย่างนี้ได้ จิตก็ตอ้ งมีสติควบคุมไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ให้
คิดแต่เรื่องราวเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา คิดแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย คิดแต่เรื่องดินนํา้ ลมไฟ
ไปอยู่ตลอดเวลา จนกระทังไม่
่ หลงไม่ลมื และจิตเข้าสู่ความสงบได้ เป็ นสมาธิได้ ถ้ามี
สมาธิจติ เป็ นอัปปนา เป็ นอุเบกขา แลว้ ก็มปี ญั ญาความรูว้ า่ ร่างกายนี้ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้อง
ตาย ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็ นตัวเราของเรา เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ พอเจอความจริง ปัญญาก็
จะสอนให้ใจปล่อยได้ เพราะถ้าไม่ปล่อยก็จะทุกข์ มันจะเห็นตรงนัน้ ตอนนัน้ มันจะต้อง
เลือกว่าจะทุกข์หรือไม่ทกุ ข์ ถ้าทุกข์กต็ อ้ งยอมรับความจริง ยอมรับว่ามันจะเจ็บก็ตอ้ ง
ปล่อยมันเจ็บไป มันจะตายก็ตอ้ งปล่อยมันตายไป พอยอมรับความจริง ปล่อยมันได้
ความทุกข์ก็จะหายไป ถ้าไม่ยอมรับความจริง ยังอยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ตายอยู่ มันก็
จะทุกข์อยู่อย่างนัน้ ไปเรื่อยๆ แลว้ ไม่มใี ครอยากจะทุกข์ แล ้วเมือ่ มีปญั ญามันก็จะรูว้ า่
ต้องปล่อย พอมันปล่อยได้แล ้วมันก็สบาย พอหลังจากนัน้ มันก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความแก่
ความเจ็บความตายอีกต่อไป อันนี้เรียกว่า เรื่องของปัญญา ๓ ขัน้ มีสุตมยปัญญา เรา
ต้องได้ยนิ ได้ฟงั ก่อน เพราะเรื่องราวเหล่านี้ปกติเราจะไม่รูก้ นั เราจะไม่รูว้ า่ มันเป็ นปัญหา
มันเป็ นเหตุการณ์ทจ่ี ะทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา และต้นเหตุของความทุกข์ก็คอื ความ
อยาก อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย ทีเ่ รียกว่าวิภวตัณหา หรือกามตัณหา คือ
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ความอยากในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ถ้าเรามีกามตัณหาก็แสดงว่าเรายังอยากจะมี
ร่างกายอยู่ อยากจะใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ ในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่
พอมีกามตัณหาก็ไม่อยากจะให้ร่างกายนี้ตายไป
ไม่อยากให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วย
เพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ไปเทีย่ วไม่ได้ เวลาตายไป ไปเทีย่ วไม่ได้ ไปหารูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะไม่ได้ ต้องมีร่างกายทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ แต่ร่างกายมันก็สมบูรณ์แข็งแรงได้ใน
ระยะหนึ่ง พอมันเริ่มเข้าสู่สภาพของความชรามันก็จะเริ่มเสือ่ มลงไป ไม่สามารถ
ตอบสนองกามตัณหาได้ ถ้าเรายังอยากเทีย่ วอยู่เราก็จะทุกข์ ยังอยากใช้ร่างกายหา
ความสุขอยู่กจ็ ะทุกข์
ถ้าเราหยุดไม่ใช้ร่างกายหาความสุข หาความสุขด้วยการภาวนาได้เราก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้าเรา
เจริญสติได้ ควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ เวลาใจสงบนี้กจ็ ะได้ความสุขทีด่ กี ว่า การใช้
ร่างกายหาความสุข ความสุขทีไ่ ด้จากร่างกายนี้สูค้ วามสุขทีไ่ ด้จากการทําใจให้สงบไม่ได้
ต่างกันเหมือนฟ้ ากับดิน ถ้าได้ความสุขจากการทําใจให้สงบแล ้ว ก็สามารถทีจ่ ะโยนทิ้ง
ความสุขทางร่างกายได้เลย เคยมีแฟนเคยมีสามีภรรยาก็เลิกกันได้ แยกทางกันได้ อยู่
คนละทิศคนละทางได้ ไม่เดือดร้อน เพราะมีความสุขทีเ่ หนือกว่าทีด่ กี ว่าอยู่ในใจ เป็ น
ความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ร่างกาย ไม่ตอ้ งใช้เงินทอง ไม่ตอ้ งใช้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ อันนี้
แหละคือความสุขทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐ เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง และเป็ นความสุขทีถ่ าวรด้วย
จะอยู่กบั ใจ เพราะใจสามารถผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลา อันนี้ตอ้ งตัดตัณหาทัง้ ๓ เสีย
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา กามตัณหาก็คอื อยากจะหาความสุขทางร่างกาย
ภวตัณหาก็อยากจะหาความยิง่ ใหญ่ อยากจะเป็ นใหญ่เป็ นโตอยากจะมีหน้ามีตา ผ่าน
ทางร่างกาย ส่วนวิภวตัณหาก็คือการอยากจะรักษาให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย
ตัณหาทัง้ ๓ ตัวนี้ ถ้าเราตัดมันได้ ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์กบั ร่างกายอีกต่อไป
ร่างกายจะเป็ นอะไรไม่เป็ นอะไร จะแก่ไม่แก่ จะเจ็บไม่เจ็บ จะตายไม่ตาย ไม่เป็ นปัญหา
อะไร เพราะใจสามารถมีความสุขได้โดยไม่ตอ้ งใช้ร่างกาย นี่ก็คอื ปัญญาทีเ่ ราจะต้องใช้ใน
การดับตัณหาเหล่านี้ ด้วยการเจริญเกิดแก่เจ็บตาย เจริญอสุภะอันนี้กเ็ ป็ นธรรมขัน้ สูงต่อ
จากขัน้ โสดาบัน จากขัน้ โสดาบันเราก็ตอ้ งพิจารณาอสุภะ เพราะว่าเรายังมีกามตัณหา
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คือกามราคะ เรายังอยากจะร่วมหลับนอนกับคู่ครอง กับแฟนของเราอยู่ หรือกับคนทีเ่ รา
รักเราชอบ เวลาเราเห็นร่างกายของคนทีเ่ รารักเราชอบ เห็นว่าสวยว่างาม เราก็เกิด
อารมณ์อยากจะร่วมสุขกับเขา แต่ถา้ เราพิจารณาส่วนทีไ่ ม่น่าดูของเขา ส่วนทีน่ ่าเกลียด
ของเขา ส่วนทีส่ กปรกของเขา มันก็จะทําให้กามารมณ์น้ ีดบั ไปได้ นี่คอื ทีม่ าของการเจริญ
อสุภะกรรมฐาน พิจารณาดูส่วนทีไ่ ม่สวยงามของร่างกาย อย่าดูแต่ส่วนทีส่ วยงามเพียง
อย่างเดียว เพราะมันจะทําให้เกิดกามราคะเกิดกามารมณ์ข้นึ มา ต้องดูส่วนทีไ่ ม่สวยงาม
คือส่วนทีซ่ ่อนอยู่ใต้ผวิ หนัง เนื้อเอ็นกระดูก กระดูกก็ดูทงั้ ร่างเลย โครงกระดูกนี้มใี คร
บ้างไม่มโี ครงกระดูก มีอยู่ดว้ ยกันทุกคน แต่เวลาเห็นโครงกระดูกนี้กลัวกันไปหมด แต่
โครงกระดูกทีอ่ ยู่กบั ตัว อยู่มาตัง้ แต่วนั เกิดกลับไม่กลัว แต่ไปกลัวโครงกระดูกทีอ่ ยู่ขา้ ง
นอก ทีม่ นั ทําอะไรเราไม่ได้ เวลาเราไปดูสถานทีๆ่ เขาจัดให้เราดูโครงกระดูก ดูป ั ๊บใจเราก็
เกิดความกลัวขึ้นมา ทัง้ ๆทีม่ นั มีอยู่กบั เราตัง้ แต่วนั เกิด แต่เราไม่เคยพิจารณามัน เราไม่
เคยมองมัน ไม่เคยเห็นมัน พอไปเห็นมันอยู่ขา้ งนอกร่างกายเราก็เลยกลัวมัน แต่เวลา
มันซ่อนอยู่ในร่างกายนี้เราไม่กลัวมัน นี้เราต้องพิจารณา เพราะมันจะทําให้เราดับ
กามารมณ์ได้ แล้วเราจะได้อยู่คนเดียวได้ เพราะว่าถ้าเรามีกามารมณ์เราก็ตอ้ งมีแฟน มี
คู่ครองมีเพือ่ นนอน เวลาไม่มเี พือ่ นนอนก็มคี วามเหงา มีความเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเว่
มีความทุกข์ใจ ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจที่เกิดจากกามารมณ์ ก็ตอ้ งหมัน่ พิจารณา
อสุภกรรมฐานอยู่เรื่อยๆ จะดูอาการ ๓๒ ก็ได้ จะดูซากศพก็ได้ ดูเวลาร่างกายแก่แล้วก็
ได้ เวลาร่างกายเจ็บก็ได้ เวลาร่างกายตายก็ได้ คนทีเ่ ราเห็นว่าเขาสวยเขางามนี่ เวลาเขา
แก่แล ้วเป็ นอย่างไร เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล ้วเป็ นอย่างไร เวลาเขาตายเป็ นอย่างไร ให้
พิจารณาภาพเหล่านี้ สภาพเหล่านี้ให้มนั ติดตาติดใจไว้ พอเวลาเกิดกามารมณ์ข้นึ มานึก
ถึงภาพเหล่านี้ป ั ๊บมันก็จะหายไป กามารมณ์กจ็ ะหายไป ก็จะอยู่คนเดียวได้ ไม่ตอ้ งมีคู่ มี
คู่ก็ตอ้ งทุกข์กบั คู่ครอง เขาเรียกว่าคู่กดั คู่กรรม มีทงั้ รักมีทงั้ ชัง เวลาทีร่ กั กันก็หวาน เวลา
โกรธกันเกลียดกันก็ขม แต่มนั เป็ นปกติของโลกของจิตใจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง บางเวลา
ก็รกั บางเวลาก็เกลียด เวลาเกลียดก็ทกุ ข์ แต่ถา้ อยู่คนเดียวก็จะไม่มคี วามทุกข์เหล่านี้ นี่
คืองานของพระอริยะ
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พอสําเร็จโสดาบันแล ้ว งานขัน้ ต่อไปก็คอื การพิจารณาอสุภะ ก็เป็ นเหมือนกับขัน้ ต้น
ตอนต้นเราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย พอเราไม่มีปญั หากับความแก่ความ
เจ็บความตายแล้ว เราก็มาพิจารณาเรื่องของอสุภะต่อ ก็เป็ นจินตามยปัญญาไปก่อน
พิจารณานึ กถึงอาการ ๓๒ ถ้าไม่รูว้ า่ เป็ นลักษณะอย่างไร ก็ไปเปิ ดดูหนังสือของนักศึกษา
แพทย์ก็ได้ ดูอวัยวะต่างๆ ดูภาพถ่ายทีเ่ ขาถ่าย เวลาทีเ่ ขาชันสูตรศพ จะได้เห็นว่าลําไส้
เป็ นอย่างไร กระเพาะเป็ นอย่างไร ตับเป็ นอย่างไร ไตเป็ นอย่างไร หัวใจเป็ นอย่างไร ปอด
เป็ นอย่างไร กระดูกเป็ นอย่างไร เลือด อะไรต่างๆนี้เป็ นอย่างไร เห็นมันจะได้เกิดความ
เบือ่ หน่ายขึ้นมา ความเบือ่ หน่ายนี้ก็จะดับกามารมณ์ได้ ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนมันติด
ตาติดใจ ให้มนั เป็ นเหมือนอาวุธคู่กายของเรา มองใครก็ตอ้ งมองให้มนั พรึบเข้าไปหมด
เลย ไม่ใช่มองแต่เฉพาะด้านนอกเพียงอย่างเดียว มองเข้าไปข้างใน มองทัง้ ขณะทีเ่ ขามี
ชีวติ อยู่ มองทัง้ ขณะทีเ่ ขาตายไป มองทัง้ ขณะทีเ่ ขาแก่ไป มองทัง้ ขณะทีเ่ ขาเจ็บไข้ได้ป่วย
ถ้ามองอย่างนี้ได้มนั ก็จะทําให้กามารมณ์น้ ี มันเบาบางลงไปและหมดไปได้ในทีส่ ุด ขัน้ ที่
๒ ก็คอื การทําให้มนั เบาบางลงไป คือเรายังไม่สามารถทีจ่ ะเจริญอสุภะได้ตลอดเวลา ได้
บ้างไม่ได้บา้ ง เวลาได้มนั ก็จะทําให้กามารมณ์นอ้ ยเบาลงไป เวลาไม่ได้ กามารมณ์มนั ก็
เกิดขึ้นมาได้อยู่ เรียกว่ายังเบือ่ ๆอยากๆอยู่ ในขัน้ นี้ ขัน้ พระสกิทาคามี ก็คอื การทําให้
กามารมณ์น้ ี เบาบางลงไป คือจาก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ก็เหลือ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อย่างพระ
โสดาบันนี่กามารมณ์ยงั ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์อยู่ เพราะยังไม่ได้พจิ ารณาอสุภะ พิจารณาแต่
ความแก่ความเจ็บความตาย ผ่านความแก่ความเจ็บความตายมาได้ แต่มาติดอยู่ท่ี
กามารมณ์ ก็ตอ้ งเจริญอสุภะ พอเจริญได้ประมาณครึ่งหนึ่ งก็เรียกว่าได้ขน้ั สกิทาคามี
ทําให้กามารมณ์เบาบางลงไป แต่ยงั ไม่หมด
ถ้าเจริญอสุภะได้อย่างต่อเนื่ อง จนมีอยู่ภายในใจตลอดเวลา มองเห็นร่างกายของใครก็
จะเห็นอสุภะตลอดเวลา อันนี้เวลาเกิดกามารมณ์ข้นึ มาก็ดบั กามารมณ์ได้ทนั ที ก็จะเป็ น
พระอนาคามีไป ก็จะได้บรรลุขน้ั ที่ ๓ พระอริยเจ้า ๓ ขัน้ นี้ตดิ อยู่ทร่ี ่างกาย ร่างกายนี้เป็ น
ทีต่ งั้ ของปัญหาของพระอริยะทัง้ ๓ ขัน้ นี้ ถ้าพิจารณาร่างกายได้แล ้ว ปล่อยวางร่างกาย
ได้ทกุ สภาพ ปล่อยความแก่ได้ ปล่อยความเจ็บได้ ปล่อยความตายได้ ปล่อยความ
สวยงามความหลงยึดติดกับร่างกาย อยากจะมีความสุขกับร่างกายนี้ได้ ก็จะไม่มปี ญั หา
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กับร่างกายอีกต่อไป ผูท้ ไ่ี ด้พจิ ารณาผ่านและบรรลุเป็ นพระอนาคามีแล ้ว ก็จะไม่มคี วาม
อยากทีจ่ ะกลับมาเกิดเป็ นมนุ ษย์อกี ต่อไป จะไม่มรี ่างของมนุษย์สาํ หรับพระอนาคามี
เพราะไม่มกี ามารมณ์ ไม่มคี วามอยากจะเสพกาม ถ้ายังมีกามารมณ์ยงั อยากจะเสพกามก็
ต้องมีร่างกาย ใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ พระอนาคามีจงึ ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี
ถ้าเป็ นพระสกิทาคามีกย็ งั กลับมาเกิดอีกครัง้ หนึ่ง เพราะว่ายังมีความอยากในกามารมณ์
อยู่ เพียงแต่ไม่มาก ไม่เหมือนกับพระโสดาบัน กามารมณ์ของพระโสดาบันนี้มากกว่า ก็
จะกลับมาเกิดไม่เกิน ๗ ชาติ กว่าจะทําลายกามารมณ์ได้หมด หมายถึงว่าถ้าไม่ขยันทํา
อย่างต่อเนื่อง ก็จะตัดกามารมณ์ได้ภายใน ๗ ชาติ แต่บางคนก็สามารถตัดได้ภายในวัน
เดียวเวลาเดียวกันเลยก็มี พอเป็ นโสดาบันแล ้วก็เจริญอสุภะต่อไปก็ตดั ได้ ตัดได้ อันนี้
ขึ้นอยู่กบั ความไวของปัญญา ถ้าปัญญาไวมันก็จะตัดกิเลสตัณหาได้ไว ถ้าปัญญาช้ามันก็
จะตัดได้ชา้ แต่ก็ไม่เกิน ๗ ชาติสาํ หรับพระโสดาบัน ไม่เกิน ๑ ชาติสาํ หรับพระ
สกิทาคามี สําหรับพระอนาคามีก็ตดั ได้ภายในชาติน้ ีเลย ไม่ตดิ กับของการกลับมาเกิด
เป็ นร่างกายอีกต่อไป ถ้าตายไปก่อนที่บรรลุเป็ นพระอรหันต์กจ็ ะได้ไปเกิดในสวรรค์ชน้ั
พรหมโลก ที่เรียกว่าสวรรค์ชน้ั สุทธาวาส มีอยู่ ๕ ชัน้ ด้วยกัน นัน่ คือทีไ่ ปของพระ
อนาคามี จิตของท่าน ก็สามารถเจริญปัญญาทําลายกิเลส ทีย่ งั มีตดิ หลงเหลืออยู่ภายใน
ใจ ทีเ่ รียกว่าเป็ นกิเลสทีล่ ะเอียด แล ้วก็จะได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์อยู่ในสวรรค์ชนั้
สุทธาวาสนี้ นี่คือเรื่องของปัญญา ปัญญาเท่านัน้ ทีส่ ามารถทีจ่ ะทําให้จติ ได้บรรลุมรรคผล
ส่วนศีลสมาธิน้ ี ไม่สามารถทีจ่ ะทําให้จติ เข้าสู่ขนั้ อริยมรรคอริยผลได้ ศีลสมาธิน้ ี ทําให้
จิตเจริญขึ้นสูส่ วรรค์ชน้ั เทพ และสวรรค์ชน้ั พรหมเท่านั้น แต่เป็ นสวรรค์ชน้ั เทพชัน้
พรหมที่จะต้องเสือ่ ม เป็ นอนิจจัง พอกําลังของศีลของสมาธิอ่อนลงหมดไป จิตก็ตอ้ ง
เลือ่ นลงมา จากชัน้ พรหมก็ลงมาสู่ชนั้ เทพ จากชัน้ เทพก็เลือ่ นลงมาสู่ชนั้ มนุ ษย์ แล ้วก็
กลับมาเกิดแก่เจ็บตาย กลับมาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่ ถ้าไม่ได้เจอคนดี อยู่กบั คนไม่
ดีถกู เขาชวนทําบาป ไปทําบาปกับเขา พอตายไปก็เลยลงไปตํา่ กว่ามนุษย์อกี ถ้าทําบาป
แล้วก็ตอ้ งลงไปเกิดในอบาย ไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย ไปตกนรก
คือผูท้ ไ่ี ม่รกั ษาศีล ๕ นี้ ตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายก่อน จนกว่าจะใช้บาปหมดแล้ว
ถึงจะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ กลับมาเกิดเป็ นมนุ ษย์ใหม่รอบใหม่ได้มาอยู่กบั คนดี
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เขาชวนให้ทาํ ดีก็ทาํ ดีกบั เขา ก็จะไดไปสวรรค์ใหม่ มันก็จะขึ้นๆลงๆอย่างนี้ไป จนกว่าจะ
มาเจอพระพุทธศาสนา มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีจ่ ะสอนให้ตดั ตัณหาความอยาก
เพือ่ ทีจ่ ะได้กา้ วเขา้ สู่มรรคผลนิพพาน คือขัน้ ของปัญญา การตัดตัณหานี้ ต้องตัดด้วย
ปัญญา ปัญญาก็คอื ต้องเห็นว่าสิง่ ที่เราอยากนี้ มันเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิ จจังทุกขัง
อนัตตา พอเราเห็นว่ามันเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราก็จะได้ไม่ไปอยากได้ไม่อยากมีไม่
อยากเป็ น เราก็จะได้กา้ วเข้าสู่อริยภูมไิ ด้ เข้าสู่การเป็ นพระอริยเจ้าได้ เป็ นพระโสดาบัน
เป็ นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ได้
พระอริยเจ้านี้ มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียว เพราะไม่มีใครมีปญั ญาที่จะรู ้
เห็นอริยสัจ ๔ ได้ นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ศาสดาของศาสนาอืน่ นี้ เขา
ได้เพียงระดับของการทําใจให้สงบ เป็ นพรหม เขาจะพัฒนาจิตใจให้สูงเท่าระดับพรหม
เท่านัน้ เขาจะรูจ้ กั วิธนี งั ่ สมาธิทาํ ใจให้สงบ แต่เขาจะไม่รูจ้ กั การเจริญปัญญา เขาจะไม่
รูจ้ กั อริยสัจ ๔ ว่าทุกข์น้ ีเกิดจากสมุทยั คือความอยาก ทุกข์จะดับได้กต็ อ้ งละสมุทยั
สมุทยั จะละได้ก็ตอ้ งละด้วยมรรค มรรคก็คอื ศีลสมาธิปญั ญา อันนี้จะมีอยู่ในศาสนา
พุทธเพียงศาสนาเดียวเท่านัน้ เป็ นศาสนาทีจ่ ะนําพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากวัฏฏะแห่ง
การเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนา ก็มที างเดียวทีจ่ ะหลุดพ้นได้
ก็ตอ้ งเป็ นพระพุทธเจ้าเอง ต้องตรัสรู ้ อย่างเจ้าชายสิทธัตถะนี้มาเกิดในยุคทีไ่ ม่มี
พระพุทธศาสนา พยายามไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆ ท่านก็สอนให้ไปได้ถงึ ระดับ
พรหมโลกเท่านัน้ เอง แต่ไม่สามารถทําให้ไปถึงพระนิพพานได้ ไม่สามารถยุตกิ ารเวียน
ว่ายตายเกิดได้ พระองค์เลยต้องใช้ปญั ญาของพระองค์เอง พิจารณาเอง ศึกษาเอง แล ้ว
ในทีส่ ุดก็ได้พบกับพระอริยสัจ ๔ พบเห็นต้นตอของการเวียนว่ายตายเกิด ก็คือตัณหา
ความอยากนี่เอง พบเห็นวิธที จ่ี ะดับตัณหาความอยาก ก็คือศีลสมาธิปญั ญา นี่แหละคือ
ความรูท้ ม่ี พี ระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ทีจ่ ะสามารถรูเ้ ห็นได้ดว้ ยตนเอง คนอืน่ นี้ตอ้ ง
รอให้พระพุทธเจ้ามาเห็นก่อน เห็นแลว้ เอาความรูน้ ้ มี าสอนอีกทีหนึ่ง ถึงจะหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดได้ เช่นพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย พอพระพุทธเจ้าตรัสรูแ้ ล ้ว พอ
ทรงประกาศธรรมสัง่ สอนให้แก่ผูอ้ น่ื ก็มผี ูบ้ รรลุกนั เป็ นจํานวนมากเลย ขัน้ ต้นก็พระปัจจ
วัคคียท์ งั้ ๕ ทรงแสดงธรรมโปรดพระปัจจวัคคียเ์ พียงสองสามครัง้ ท่านก็ได้หลุดพ้น
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จากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย เพราะท่านได้เห็นพระอริยสัจ ๔ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ทรงเห็น ทรงชี้บอกให้ดู ทีม่ อี ยู่ในใจของสัตว์โลกทัง้ หมด ทุกคน แต่สตั ว์โลกไม่มองเข้า
ไปในใจกัน เวลาทุกข์แทนทีจ่ ะมองเข้าไปในใจ กลับไปมองออกข้างนอก ไปหาทีแ่ ก้ทกุ ข์
ทีข่ า้ งนอกกัน เวลาทุกข์ก็ไปหาอะไรกินกัน มันก็หายทุกข์ไป แทนทีจ่ ะมาดูวา่ ทุกข์มนั เกิด
จากอะไร ก็ไม่ดูกนั
อันนี้แหละเป็ นความประเสริฐเลิศโลกของพระพุทธศาสนา ทีน่ านๆจะมาปรากฏขึ้นสัก
ครัง้ หนึ่ง ถ้าใครได้มาเกิดในยุคทีม่ พี ระพุทธศาสนา ก็ถอื ว่าเหมือนกับได้ถกู ลอตเตอรี่
รางวัลที่ ๑ นัน่ เอง ได้มสี ทิ ธิ์ทจ่ี ะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าได้พบกับ
พระพุทธศาสนาแล้ว ไม่ยนิ ดีไม่สนใจจะศึกษา ก็เรียกว่าเสียชาติเกิด เกิดมาแล้วไม่ได้
รับประโยชน์อะไร ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่ออีก อย่างไม่มีวนั สิ้นสุด เวียนว่ายตาย
เกิดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเกิดความสนใจ แล ้วมาศึกษามาฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล ้วมีศรัทธา
ทีจ่ ะน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบตั ิ เท่านัน้ แหละถึงจะได้มโี อกาสหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดได้ จะหลุดได้ไม่ได้ก็อยู่ทค่ี วามขยันหมันเพี
่ ยรแล ้ว ถ้าขี้เกียจก็
อาจจะไม่ทนั กับเวลาก็ได้
เพราะชีวติ ของเราก็ไม่รูว้ า่ จะตายเมือ่ ไหร่
ถ้าเรามัว
ผลัดวันประกันพรุ่ง ไว้วนั หน้า ไว้ปีหน้าค่อยเข้าวัด ปี น้ ีขอเทีย่ วก่อน ยังแข็งแรงอยู่ อันนี้
เดีย๋ วพอถึงเวลามันป่ วยไข้ข้นึ มากระทันหัน มันไม่มใี ครรูน้ ะ บางทีอยู่ดๆี มันก็เจ็บขึ้นมา
พอไปหาหมอ หมอบอกตายแล้วเป็ นมะเร็งแลว้
ฉะนัน้ อย่าประมาท ท่านสอนให้พจิ ารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ เพือ่ ทีจ่ ะ
ได้กระตุน้ ให้เราเร่งความเพียร ไม่ให้ประมาทนอนใจ พอเราเร่งความเพียรแล ้ว
เดีย๋ วเดียวงานของเราก็เสร็จ งานสุตมยปัญญา งานจินตามยปัญญา งานภาวนามย
ปัญญาก็จะเสร็จ อยู่ทก่ี ารกระทําของเราเอง หมัน่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ฟังแลว้ ก็หมันเอาไป
่
เจริญพิจารณาอยู่เรื่อยๆ พอเราพร้อมแล ้วก็เข้าห้องสอบ ไปหาห้องสอบกัน นัง่ ให้มนั เจ็บ
แล้วอย่าลุก ให้มนั หายเอง หรือไม่ไปหาทีม่ นั น่ากลัว ทีๆ่ มันเสีย่ งเป็ นเสีย่ งตายดู ดูซวิ ่า
จะทําใจปลงได้หรือไม่ ถ้ามีภาวนามยปัญญาก็จะปลงได้ จะมีภาวนามยปัญญาได้กต็ อ้ ง
มีจนิ ตามยปัญญาก่อน จะมีจนิ ตามยปัญญาได้ก็ตอ้ งมีสุตมยปัญญาก่อน นี่คอื เรื่องของ
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การเจริญปัญญา เพื่อที่จะได้นําเอามาดับความทุกข์ทง้ั หลาย มาละตัณหาที่เป็ นต้นเหตุ
ของความทุกข์ทง้ั หลาย อยู่ทต่ี วั ของเราเอง เราต้องปฏิบตั เิ อง พระพุทธเจ้าท่านบอกวิธี
ให้พวกเราแล้ว อยู่ท่เี ราเองไม่มีใครทําให้เราได้ เราต้องทําเอง ถ้าเราทํารับรองได้ว่าเรา
ก็จะได้ผลเหมือนกัน เพราะพระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลายท่านก็ทาํ เองกันทัง้ นัน้ ไม่
มีใครทําให้ทา่ น ท่านทําเองกันทัง้ นัน้ ท่านก็ได้ผล ถ้าเราทําเองเราก็ได้ผล ครูบาอาจารย์ท่ี
เรากราบไหว้ทกุ วันนี้ท่านก็ทาํ เองทัง้ นัน้ ท่านมีครูบาอาจารย์ แต่ครูบาอาจารย์ทาํ ให้ท่าน
ไม่ได้ ท่านได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมแล้วท่านก็เอาไปเจริญต่อ เอาไปปฏิบตั ติ ่อ แล ้วท่านก็ทาํ จน
สําเร็จกันทุกองค์ จึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพือ่ ให้เกิดสุตมยปัญญา
เพือ่ ทีจ่ ะได้นาํ เอาไปเจริญจินตามยปัญญาต่อ เพือ่ ทีจ่ ะได้เอาไปใช้กบั การดับความทุกข์
ทีจ่ ะเป็ นภาวนามยปัญญาตามลําดับต่อไปนี้ ให้ท่านได้นาํ เอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ
เพือ่ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายทีจ่ ะตามมาต่อไป
ถาม การดูจติ ใช้สติปญั ญาตัดกิเลสได้ชวั ่ คราว ถ้าเราปฏิบตั ธิ รรมอยู่แลว้ ใช้อเุ บกขา
ตัดกิเลสได้ถาวร เราจําเป็ นต้องเรียนใช้การดูจติ หรือไม่ และถ้าเรียนอุเบกขา ทํา
อยู่จะหายไปหรือไม่
ตอบ คือมันต้องใช้ทงั้ ปัญญาทัง้ สมาธิ คือจิตต้องมีอเุ บกขาเป็ นพื้นก่อน แล้วก็ใช้
ปัญญารักษาอุเบกขานัน้ ไว้ เพราะว่าถ้าไม่มปี ญั ญา จะถูกโมหะความหลง หลอก
ให้จติ ไปเกิดความอยากขึ้นมา พอเกิดความอยากขึ้นมา ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้น
อุเบกขาก็จะหายไป ดังนัน้ ต้องมีทงั้ อุเบกขามีทงั้ ปัญญา ถึงจะดับความทุกข์ได้
อย่างถาวร การดูจติ ก็หมายความว่าการใช้ปญั ญา เพราะว่าใช้ปญั ญาดูจติ ตอนที่
จิตเกิดความทุกข์ ทุกข์มนั เกิดขึ้นมาในจิต พอเรามีสมาธิน้ ี เราจะเห็นจิตแล ้ว เรา
จะมองเห็นจิตแล ้ว จิตสงบเป็ นอย่างไร จิตเป็ นอุเบกขาเป็ นอย่างไร พอจิตเกิด
ตัณหาความอยากขึ้นมา อุเบกขาหายไปก็จะรู ้ พอจะรูว้ า่ อุเบกขาหายไป ต้องการ
จะรักษาอุเบกขาก็ตอ้ งใช้ปญั ญา พิจารณาสอนใจไม่ให้ไปอยากได้ในสิง่ ทีโ่ มหะ
หลอก เช่นอยากจะไปมีแฟน ก็ใช้ปญั ญาว่ามีแล ้วทุกข์ พอเห็นว่าเป็ นทุกข์มนั ก็
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จะหยุดไปหาแฟน มันก็กลับมาสู่อเุ บกขาได้ แล ้วต่อไปก็จะไม่มคี วามอยากทีจ่ ะ
ไปหาแฟนอีกต่อไป
อันนี้ตอ้ งใช้หลายอย่างรวมกัน จะว่าดูจติ ก็ใช่ เพราะว่าปัญหามันอยู่ทจ่ี ติ อริยสัจ
๔ มันอยู่ทจ่ี ติ นิโรธก็คืออุเบกขา อย่างเวลาไม่มคี วามทุกข์น้ ีจติ ก็เป็ นอุเบกขา
พอเกิดตัณหาขึ้นมา จิตก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาคือมรรค มาสอน
จิตให้หยุดตัณหา เพราะสิง่ ทีต่ ณั หาต้องการนัน้ มันเป็ นทุกข์มนั ไม่ใช่เป็ นสุข พอ
เห็นว่ามันเป็ นทุกข์ เพราะมันเป็ นไตรลักษณ์ มันไม่เทีย่ ง ได้มาแล ้วเดีย๋ วก็ตอ้ ง
สูญไป เวลาสูญไปก็ทกุ ข์ เวลาได้เวลามีอยู่กท็ กุ ข์กลัวมันจะสูญ การทีค่ ดิ ว่าไปได้
สิง่ นัน้ มาจะได้ความสุข มันกลับเป็ นความทุกข์เสียมากกว่า ถ้าเห็นว่าเป็ นความ
ทุกข์กจ็ ะหยุดความอยากได้สง่ิ นัน้ พอหยุดความอยากได้ อุเบกขาก็กลับคืนมา
คือนิโรธ ความสงบก็กลับคืนมา ความดับทุกข์ก็กลับคืนมา นี่คอื เรื่องของการ
ปฏิบตั เิ มือ่ เข้าสู่ขนั้ ของสมาธิปญั ญาแลว้ มันจะเป็ นอย่างนี้ จิตมันจะเข้าข้างใน
แล ้ว เมือ่ ก่อนนี้จะออกไปแต่ขา้ งนอก ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราจึงต้องใช้
สติดงึ เข้ามา ใช้บริกรรมพุทโธๆ หรือใช้การพิจารณาธรรม อย่างทีไ่ ด้เทศน์ไว้เมือ่
กี้น้ ี พิจารณาเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าพิจารณาแล ้วมันก็จะดึงใจให้เข้าข้างใน พอ
เข้าข้างในใจสงบปั ๊บมันก็จะเห็นใจ เห็นความสุขว่าอยู่ทใ่ี จ นี้มนั จะเห็นใจแล ้วมัน
เป็ นตัวปัญหา ใจจะสุขใจจะทุกข์มนั อยู่ขา้ งในนี้เอง นี่เรียกว่าการดูจติ
การจะดูจติ ได้อย่างจริงแท้ ต้องได้สมาธิก่อน ถ้าไม่ได้สมาธิน้ เี หมือนกับดูจติ จาก
ข้างนอก เหมือนกับเราดูจากนอกบ้าน เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นในบ้านนี้ เราไปทําอะไร
ไม่ได้ เพราะเราอยู่ขา้ งนอกบ้าน ถ้าเราอยากจะแก้เหตุการณ์ทอ่ี ยู่ในบ้าน เราต้อง
เข้าไปในบ้านก่อน เข้าไปในบ้านแล ้ว ก็ไปแก้ปญั หาต่างๆทีม่ อี ยู่ในบ้านได้ ฉะนัน้
ผูท้ จ่ี ะดูจติ ได้จริงๆนี้ จะต้องเป็ นผูท้ ไ่ี ด้สมาธิแล ้ว ได้อเุ บกขาแล ้ว จิตต้องรวมลง
เป็ นหนึ่งเป็ นอัปปนาฯแล ้ว ทีน้ ีละจิตเข้าข้างในแล ้ว เห็นข้างในแล้ว ดูจติ ได้แลว้
อย่างนี้จงึ จะดูจติ จริง ถ้าดูจติ แบบทีย่ งั ไม่มสี มาธิ ก็เหมือนเวลาเกิดความทุกข์
ขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมา ก็เห็น เห็นแล้วก็ทาํ อะไรไม่ได้ อยากจะให้มนั หายไป
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มันก็หายไม่ได้ เพราะอยู่ขา้ งนอก เหตุการณ์มนั อยู่ขา้ งใน ต้นเหตุของความทุกข์
ก็คอื ตัณหามันอยู่ขา้ งใน หยุดตัณหาไม่ได้ ถ้าหยุดตัณหาได้มนั ก็ไม่ทกุ ข์ ทีท่ กุ ข์ก็
เพราะมันหยุดตัณหาไม่ได้ เช่นแม่ไม่สบายก็ทกุ ข์ เพราะอะไร เพราะอยากให้แม่
ไม่เจ็บใช่ไหม อยากจะให้แม่หาย พอแม่ไม่หายก็ทกุ ข์ แต่ถา้ อยู่ขา้ งในก็จะรูว้ า่
ความทุกข์ของตนเกิดจากความอยากของตน ถ้าอยากจะดับความทุกข์ของตนก็
ต้องปล่อยให้แม่เป็ นไปตามเรื่องของแม่ไป ก็ตอ้ งเห็นด้วยปัญญาว่าเราก็ทาํ อะไร
ไม่ได้ แม่จะเป็ นอะไรไม่เป็ นอะไร เราไปเปลีย่ นแปลงเขาไม่ได้ คิดอย่างนี้ตนเอง
ก็จะไม่ทกุ ข์
ถาม คุณแม่ท่องได้แต่บท อิตปิ ิ โสฯ จะมีอบุ ายในการปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวันอย่างไร
บ้าง
ตอบ ก็ให้ท่านสวดไปทัง้ วันก็ดอี ยู่แล ้ว ถ้าท่านสวดอิตปิ ิ โสฯได้ทงั้ วัน ท่านก็จะมีสติ มี
สมาธิ เวลานัง่ สมาธิจติ ก็จะสงบได้ ก็ไม่มปี ญั หาอย่างไร ปัญหาของคนคือชอบไป
ยุ่งกับคนอืน่ ทําไมตัวเองไม่อยากให้ตวั เองสวดมัง่ ต้องไปให้แม่สวด อยากให้
แม่อยากให้ลูก ไม่เคยดูตวั เองเลย
ถาม เราจะมีแนวทางในการเริ่มปฏิบตั อิ ย่างไร สําหรับเด็กเล็กๆ ๕ – ๗ ขวบ เพือ่ ให้
เขาสามารถเป็ นพุทธศาสนิกชนทีด่ ี ปัจจุบนั ก็ได้พาไปทําบุญตักบาตร เข้าวัดไป
สวดมนต์นงั ่ สมาธิบา้ ง แต่เด็กๆก็ยงั นัง่ สมาธิไม่ได้ และมีพาไปบําเพ็ญประโยชน์
ทีว่ ดั บ้าง ทําความสะอาด รบกวนท่านพระอาจารย์ช่วยแนะนําแนวทางทีถ่ กู ต้อง
ด้วยค่ะ
ตอบ ทีท่ าํ มาก็ถกู แล ้ว คือเราก็ตอ้ งทําตัวเราเป็ นตัวอย่างทีด่ ี เราเป็ นชาวพุทธทีด่ ี เราใส่
บาตรลูกเขาก็ใส่บาตรตามเรา เรานัง่ ฟังเทศน์เขาก็นงั ่ ฟังเทศน์ตามเรา เรารักษา
ศีลเขาก็จะรักษาศีลตามเรา เราไหว้พระสวดมนต์เขาก็จะไหว้พระสวดมนต์ตาม
เรา เราเป็ นบุพพาจารย์ของลูก คือเป็ นอาจารย์คนแรกของลูก ฉะนัน้ เราก็ตอ้ งทํา
ตัวเราเป็ นตัวอย่างทีด่ ี เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างนี้ลูกเขาเรียนรูจ้ ากเรา เช่นภาษานี่เขา
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ก็เรียนจากเรา อาหารการกินเขาก็กนิ ตามเรา เรากินอะไรเขาก็กนิ ตามเรากิน
ฉะนัน้ ถ้าเราทําอะไรเขาก็ทาํ ตามเรา ส่วนเขาจะทําได้มากได้นอ้ ยนี้ มันก็ข้นึ อยู่กบั
ความสามารถของเขา ทีเ่ ราไม่สามารถทีจ่ ะไปบังคับเขาได้ ถ้าเขานัง่ สมาธิได้เพียง
๕ นาที ก็เป็ นความสามารถของเขาเท่านัน้ ก็ตอ้ งยอมรับความจริง ถ้าเขารักษา
ศีลไม่ได้ครบ ๕ ข้อ มันก็เป็ นความสามารถของเขา แต่เราทําหน้าทีข่ องเราทีด่ ี
แล ้ว ก็คอื ทําตัวอย่าง ทําตัวเองให้เป็ นตัวอย่างทีด่ ี ไม่ใช่สอนให้ลูกรักษาศีล ๕
พ่อแม่ก็กนิ เหล้ากัน ทะเลาะกัน สูบบุหรี่กนั อย่างนี้สอนไปก็เหมือนกับแม่ปูสอน
ลูกปู บอกให้ลูกปูเดินตรงๆแต่พ่อแม่กเ็ ดินเฉไปเฉมา แล ้วลูกมันจะไม่เดินเฉ
ตามได้อย่างไร เพราะฉะนัน้ อยากจะให้ลูกเป็ นอย่างไรเราก็ตอ้ งทําตัวอย่างนัน้
เพราะลูกเขาจะเรียนจากเรา เขาจะเอาแบบเรา นี่คอื วิธขี องพ่อแม่ทจ่ี ะสอนลูก
ถาม ช่วงนี้นบั วันยิ่งใช้อบุ าย ในการนําตัวเองไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าหรือพระ
อริยสงฆ์ต่างๆ ยิง่ เอาไปเปรียบเทียบ ไม่วา่ เราจะทํางานธรรมมามากน้อยแค่ไหน
ยิง่ เปรียบเทียบเข้าไปเท่าไหร่น่ี เรายิง่ กลายเป็ นผ้าขี้ร้ วิ เรายิง่ กลายเป็ น ตอนนี้
เหลือแต่เศษกระดาษชิ้นเล็กๆแลว้ ครับ
ท่านพระอาจารย์
ถ้าหากนําไป
เปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์ครับ เพราะบางครัง้ ก็หลงไปว่าเรา
ทํางานเยอะ อะไรอย่างนี้เราก็จะหลงไป แต่ถา้ ได้เปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้ากับ
พระอริยสงฆ์น้ ี เราเป็ นแค่เศษกระดาษชิ้นเล็กๆเองครับ
ตอบ ก็ดไี ง การทีเ่ รารูว้ า่ เรายังโง่อยู่น้ ี ท่านบอกว่ามีโอกาสทีเ่ ราจะฉลาดได้ แต่ถา้ เรา
คิดว่าเราฉลาดแล ้วนี้ เรานัน่ แหละเป็ นคนโง่ทแ่ี ท้จริง เพราะเราจะไม่สนใจทีจ่ ะ
ขวนขวายหาความรูเ้ พิม่ เติม ดังนัน้ การทีเ่ ราเห็นว่าเรานี้ยงั ด้อยอยู่ มันก็จะเป็ น
เหตุ ทีจ่ ะทําให้เราต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้ดขี ้นึ ไปตามลําดับ การทีเ่ รามี
พระพุทธเจ้า มีพระอริยบุคคล มาเป็ นตัวแบบฉบับเป็ นมาตราฐานนี้ ก็จะเป็ นการ
ช่วยดึงเราให้เราได้พฒั นาตัวเราเองขึ้นไป ถ้าเราไปเปรียบกับคนทีด่ อ้ ยกว่าเรา เรา
ก็จะคิดว่าเราเก่งแล ้ว แต่ถา้ เราไปเปรียบกับคนทีเ่ ก่งกว่าเรา เราจะเห็นว่าเรายัง
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ต้องพัฒนาอีกมาก มันก็จะทําให้เราได้มโี อกาสได้พฒั นา
ตามลําดับ จนได้เก่งถึงขัน้ สูงสุดได้

และได้เก่งขึ้นไป

ถาม ถ้าการปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวัน
เป็ นบางครัง้ เราระลึกรูถ้ งึ ความรูส้ กึ ต่างๆใน
ระหว่างวัน แล ้วส่วนใหญ่จติ มันชอบไปยึดกับอารมณ์ คือเหมือนกับยึดกับการ
ตามดู แล ้วพอเรารูส้ กึ ว่า พอยึดแลว้ ก็จะเผลอไป มีวธิ ไี หนทีจ่ ะทําให้ทาํ ได้อย่าง
เป็ นธรรมชาติบา้ งไหมคะ
ตอบ ก็ให้เรามีสติอยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย กับการทํางานต่างๆ ให้เราจดจ่อ
อยู่กบั งานทีเ่ รากําลังทําอยู่ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ความคิดเราก็อย่า
ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เช่นเรากําลังแปรงฟันล ้างหน้าทําอะไรอยู่ เราก็ให้อยู่กบั งาน
ทีเ่ รากําลังทําอยู่ เฝ้ าดึงใจผูกใจไว้อยู่กบั งานทีเ่ รากําลังทําอยู่ ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่อง
นัน้ เรื่องนี้คนนัน้ คนนี้ ใจก็จะตัง้ มันเป็
่ นสมาธิได้
ถาม พระอาจารย์หมายความว่า ให้เราตามดูกายไปก่อนหรือเปล่าคะ
ตอบ ให้เฝ้ าดูกายไปก่อน เพือ่ ให้ใจมีทเ่ี กาะ ไม่ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆ ถ้าไม่มที เ่ี กาะ
พอเราแปรงฟันอยู่แล ้วคิดถึงหนี้ทเ่ี ราจะต้องจ่าย เราก็เกิดความทุกข์ข้นึ มาแล ้ว
ทัง้ ๆทีเ่ หตุการณ์มนั ยังไม่เกิดขึ้น ใจเราก็จะวุ่นไปกับความคิดของเรา การทีใ่ ห้ดู
ร่างกายก็เพือ่ ทีใ่ ห้หยุด ระงับความคิดต่างๆทีไ่ ม่จาํ เป็ นเสีย ถ้าจะคิดก็ให้คดิ อยู่
กับงานทีเ่ รากําลังทําอยู่ เช่นเรากําลังแปรงฟันอยู่ เราก็ตอ้ งคิดว่า ตอนนี้เราแปรง
ด้านซ้ายหรือยัง แปรงด้านขวาหรือยัง ก็คดิ ได้เท่านัน้ ให้อยู่กบั งาน แล้วเราจะ
ควบคุมจิตของเราไม่ให้ไปคิดกับเรื่องอารมณ์ต่างๆ หรือเวลามีอารมณ์ต่างๆเข้า
มา ใจก็จะได้ไม่ไหลตามอารมณ์เหล่านัน้ ไป เพราะใจจะมีทย่ี ดึ เหนี่ยว มีร่างกาย
่ น
เป็ นทีย่ ดึ เหนี่ยว ถ้าเราผูกใจไว้อยู่กบั ร่างกายตลอดเวลา ใจของเราก็จะตัง้ มันเป็
สมาธิได้ เวลานัง่ สมาธิเราก็ผูกใจไว้กบั ลมหายใจเข้าออก ไม่ให้คดิ ไปกับเรื่องราว
ต่างๆ แล้วความทีเ่ ราจดจ่ออยู่กบั ลมหายใจเขา้ ออกนี้ ก็จะดึงใจให้เข้าสู่ความ
สงบได้ อันนี้เป็ นวิธหี นึ่ง อีกวิธหี นึ่งทีจ่ ะทําให้ใจไม่ลอยไปลอยมา ก็การใช้
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บริกรรมพุทโธๆไปก็ได้ ท่องพุทโธๆไปทัง้ วัน ไม่วา่ กําลังทําอะไรอยู่กท็ ่องพุท
โธๆไป ควบคู่กบั การกระทําของเรา อย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆ
อันนี้เรายังไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะไปตามดูเหตุการณ์ต่างๆ เพราะเราตามดูแล ้วมันก็จะ
ไหลตามเขาไป ไหลแล ้วก็เบรกไม่อยู่ เกิดอารมณ์ต่างๆตามมา เกิดความดีใจเกิด
ความเสียใจ เกิดความวุน่ วายใจต่างๆตามมา แต่ถา้ เราไม่ไหลไปตามกระแสของ
อารมณ์ของความคิด เราเกาะติดอยู่กบั ร่างกาย เกาะติดอยู่กบั พุทโธๆ อารมณ์
ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น แล ้วเวลานัง่ สมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ ถ้าเราไม่
เกาะติดไว้เวลานัง่ สมาธิมนั ก็ลอยไปลอยมาอยู่นนั ่ นัง่ ไปนานสักเท่าไหร่มนั ก็ไม่
สงบสักที เพราะเราไม่มสี ติ ถึงคอยสอนอยู่เสมอว่าต้องหมันเจริ
่ ญสติอย่าง
สมํา่ เสมอตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ให้ใจมีอะไรยึดเกาะยึดเหนี่ยวไว้ อย่าให้
ลอยไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆ อย่าให้ลอยไปตามกระแสของความคิด
อย่าไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ให้คดิ อยู่กบั สิง่ ทีเ่ ราใช้เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ถ้าใช้
พุทโธก็ท่องพุทโธไป บริกรรมพุทโธไปอยู่เรื่อยๆ ถ้าใช้ร่างกายก็เฝ้ าดูการกระทํา
ของร่างกายไป แล ้วใจก็จะไม่ลอยไปลอยมา เวลานัง่ สมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความ
สงบได้ ได้ผล ถ้าใจไม่สงบนี้ยงั ถือว่าไม่ได้ผล แล ้วจะก้าวขึ้นสู่ขนั้ ปัญญาต่อไป
ไม่ได้
ฉะนัน้ ขัน้ ต้นนี้หมันเจริ
่ ญสติให้มาก หาอะไรเกาะ ให้หาอะไรให้เป็ นทีย่ ดึ เหนี่ยว
จิตใจ จะบริกรรมพุทโธก็ได้ จะใช้ร่างกายก็ได้ หรือจะเตือนสติวา่ ให้อยู่ใน
ปัจจุบนั อย่าลอยไป อย่าไปคิดถึงอดีต อย่าไปคิดถึงอนาคต ตอนนี้เราอยู่ทไ่ี หน
ถามตัวเราเองบ่อยๆ ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้หรือเปล่า หรือเราไปอยู่ทก่ี รุงเทพฯแลว้
ร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่กรุงเทพฯแล ้ว หรือไปอยู่อาทิตย์หน้าแล ้ว อาทิตย์
หน้าจะไปเทีย่ วทีโ่ น้น ใจมันไปถึงนู น้ แล ้ว ดึงมันกลับมา ให้มนั อยู่ปจั จุบนั ให้มนั
อยู่กบั ความว่าง แล ้วใจจะมีความสุข ความสุขทีแ่ ท้จริงก็คือความว่างนี่แหละ
เพราะความว่างจะทําให้ใจเป็ นอุเบกขา ไม่รกั ไม่ชงั ไม่กลัวไม่หลง พอไม่มคี วาม
รักชังกลัวหลงก็จะไม่มอี ารมณ์ ไม่มอี ารมณ์ ใจก็จะเย็นจะสบาย ฉะนัน้ ถ้า
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อยากจะก้าวหน้าต้องขยันเจริญสติ อันนี้เป็ นงานสําคัญอย่างมาก สติเป็ นผูน้ าํ
ธรรมทัง้ หลาย ถ้ามีสติแล ้วเดีย๋ วสมาธิก็จะตามมา มีสมาธิปญั ญาก็จะตามมา มี
ปัญญาวิมตุ ติหลุดพ้นก็จะตามมา ถ้าไม่มสี ติแล ้วก็ไม่มอี ะไรทัง้ นัน้ ปฏิบตั ไิ ปกี่ปีก่ี
ชาติมนั ก็ไปไม่ถงึ ไหนเสียที ปฏิบตั แิ บบผิดๆถูกๆ คิดว่าปฏิบตั ไิ ด้ แต่มนั ปฏิบตั ิ
ข้ามขัน้ ตอน บางทีไปขัน้ ปัญญาโดยทีค่ ดิ ว่าเป็ นปัญญา ความจริงมันเป็ น
ความคิดฟุ้งซ่านเสียมากกว่า ถ้าเป็ นปัญญาจริงมันจะต้องสงบ มันต้องตัง้ มัน่
เช่นอย่างให้พจิ ารณาความแก่ความเจ็บความตายไปทัง้ วัน ถ้าพิจารณาได้รบั รอง
ได้วา่ จิตมันจะต้องสงบต้องตัง้ มันได้
่ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ ให้
พิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออก อันนี้เป็ นอุบายสอนพระอานนท์ให้เจริญ
สติ เพือ่ ให้ได้สมาธิตามลําดับต่อมา แล ้วก็จะได้ปญั ญาด้วย เพราะนี่เป็ นปัญญา
อบรมสมาธิ ความรูว้ า่ เกิดมาก็ตอ้ งแก่เจ็บตายนี้อนั นี้เรียกว่าปัญญา เพราะเห็น
อนิจจัง เห็นอนัตตา แล ้วก็จะดับความทุกข์ได้
ฉะนัน้ ต้องขอให้พยายามเจริญสติให้มากๆ ถ้าใช้ปญั ญาเจริญสติได้ก็จะได้ ๒
กระทงเลย ยิงนก ๒ ตัวด้วยกระสุนลูกเดียว คือถ้าเจริญปัญญานี้จะได้ทงั้ สมาธิ
และจะได้ทงั้ ปัญญา แต่ถา้ เจริญอานาปานสติ หรือบริกรรมพุทโธ หรือเฝ้ าดูการ
เคลือ่ นไหวของร่างกายนี้ก็จะได้สมาธิเพียงอย่างเดียว ได้สติได้สมาธิเพียงอย่าง
เดียว แต่จะไม่ได้ปญั ญา เพราะปัญญานี้จะต้องเห็นอนิจจัง เห็นทุกขัง เห็น
อนัตตา จะเห็นได้ก็ตอ้ งพิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย พิจารณาอสุภะ
อย่างนี้ ถึงจะเห็น อันนี้กแ็ ล ้วแต่จริต บางคนถ้าเป็ นพุทธิจริตทีเ่ รียกว่าคนทีช่ อบ
ใช้ปญั ญานี้ พวกนี้เขาจะใช้ปญั ญานําหน้าการปฏิบตั ขิ องเขา แต่พวกทีใ่ ช้ปญั ญา
ไม่เป็ นก็ตอ้ งใช้การบริกรรมนําหน้า ใช้การท่องบริกรรมไป แล ้วค่อยมาสอนให้
คิดไปในทางปัญญาต่อไป ซึง่ ก็อาจจะช้า พวกทีป่ ญั ญานี้จะเร็ว
ถาม ศรัทธาทีม่ ใี นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้ ี มีความจําเป็ นอย่างไรในการปฏิบตั ิ
ธรรมขัน้ เข้มข้นครับ
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ตอบ คือถ้าเรามีศรัทธาเรามีความเชื่อว่า พระพุทธเจ้าท่านเป็ นพระพุทธเจ้าได้เพราะ
ท่านปฏิบตั ิ ก่อนทีท่ ่านจะเป็ นพระพุทธเจ้า ท่านก็เป็ นเหมือนเรา ก็เป็ นคน
ธรรมดามีกเิ ลสตัณหา เพียงแต่วา่ ท่านฉลาด ท่านเห็นความแก่ความเจ็บความ
ตาย ท่านเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าจะมี แล ้วท่านก็คิดหาวิธที าํ อย่างไร จะได้ไม่ตอ้ ง
แก่ไม่ตอ้ งเจ็บไม่ตอ้ งตาย ท่านก็เห็นว่ามันมาจากการเกิด ท่านก็คน้ หาต้นเหตุ
ของการเกิด ก็พบว่ามันเป็ นตัณหาความอยาก พอท่านค้นพบแลว้ ท่านก็ปฏิบตั ิ
ทําลายตัณหาหมด ท่านก็ไม่ตอ้ งกลับมาเกิด นี่คอื การศึกษาเพือ่ ให้เรารูว้ ่า
พระพุทธเจ้าท่านเป็ นใคร เมือ่ เราศึกษารูแ้ ล ้ว รูค้ วามสามารถรูส้ ง่ิ ทีท่ ่านทําได้แล ้ว
เราก็อยากจะทําเหมือนท่าน นี่ศรัทธาก็คือว่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็ นคนจริงๆ
ไม่ใช่เป็ นนิทาน เป็ นคนทีค่ น้ คว้าหาวิธดี บั ความทุกข์ หาวิธดี บั การเวียนว่ายตาย
เกิด เราก็ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายเหมือนกัน เราก็ตอ้ งทํา
ตามแบบทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงกระทํา เพราะมีผูท้ ก่ี ระทําตามแล ้ว กลายเป็ นพระ
อรหันตสาวกขึ้นมาแล ้ว
นี่กค็ ือความมีศรัทธาความเชื่อว่าการปฏิบตั ติ ามที่
พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน รับรองได้วา่ จะได้ผล เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายได้รบั นี่คอื ศรัทธา พอเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราก็จะได้มคี วาม
มันใจ
่ มีความวิรยิ ะอุตสาหะทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม เหมือนกับถ้าเราซื้อของแล้ว เรา
มันใจว่
่ าซื้อของชิ้นนี้มาแล ้วจะเป็ นไปตามทีเ่ ขาโฆษณาไว้ เช่นซื้อรถคันนี้มาแล ้ว
จะมีสมรรถภาพอย่างนัน้ จะวิง่ ได้ดี อะไรดีทกุ อย่างตามทีเ่ ขาโฆษณา พอเราได้ยนิ
ได้ฟงั จากคนทีเ่ ขาซื้อมาแล้วเขาใช้มาแล้ว เขาบอกดี เราก็จะซื้อตามทีเ่ ขาบอก นี่
เรียกว่าศรัทธา คือให้เรามีความมันใจว่
่ า การกระทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้า
นี้ ไม่ไร้ผล ทําแล ้วจะต้องได้ผลตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้ ทรงโฆษณา
ไว้ เหมือนกับทีโ่ ฆษณาสินค้าต่างๆ ทีเ่ ขาได้โฆษณาไว้ ว่าสินค้าชนิดนี้มี
ประสิทธิภาพอย่างนี้ มีความสามารถอย่างนี้ มีผูท้ ซ่ี ้อื ไปแลว้ มารับรอง ก็คอื พระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายเป็ นผูท้ ซ่ี ้อื สินค้าจากพระพุทธเจ้า แล ้วก็มารับรองว่าเป็ น
สินค้าทีด่ เี ป็ นสินค้าทีว่ เิ ศษ คือมรรคผลนิพพาน การหลุดพ้นจากการเวียนวาย
ตายเกิด ทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน คือทานศีลภาวนา พอเรามีศรัทธาแลว้
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เราจะได้ท่มุ เทชีวติ จิตใจของเราให้กบั การปฏิบตั ิ ทานศีลภาวนา พอเราทุ่มเทมัน
ก็จะได้ผล นี่คอื ความหมายของศรัทธา
ถาม เกิดเป็ นคนไทยโชคดีครับ มีเรื่องให้ทดลองจิตเยอะครับ จากเรื่องเด็กโดนข่มขืน
บนรถไฟ ตอนนี้กลายเป็ นเรื่องโค้ชเชแล ้วครับ เทควันโดคนกําลังรุมด่ากันทัง้
ประเทศ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งครับท่านพระอาจารย์
ตอบ โลกนี้กเ็ ป็ นโลกของโลกธรรม ๘ คือโลกของการเจริญและเสือ่ มของลาภยศ
สรรเสริญสุข มีเจริญลาภก็ตอ้ งเสือ่ มลาภ มีเจริญยศก็ตอ้ งเสือ่ มยศ มีสรรเสริญ
ก็ตอ้ งมีนินทา มีสุขก็มที กุ ข์ เพราะฉะนัน้ ผูท้ ฉ่ี ลาดจะไม่หลงยินดียนิ ร้ายกับสิง่ ที่
ได้รบั รู ้ รับรูแ้ ล ้วก็ปล่อยวางไป เหมือนกับนํา้ บนใบบัว จะไม่ดูดซึมเข้าหากัน
เพราะว่าใบบัวนี้จะไม่มอี ปุ าทานตัวทีจ่ ะยึดกับเหตุการณ์ต่างๆ ใจทีม่ ปี ญั ญาจะไม่
ยึดติดกับสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้สมั ผัสรับรู ้ เพราะจะพิจารณาเห็นว่าเป็ นทุกข์ เป็ นไตร
ลักษณ์ ถ้าไปยึดติดแล ้วจะเป็ นทุกข์ ถ้าไปอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ก็จะ
เป็ นทุกข์ อยากไม่ได้ยนิ กับคําครหานินทาก็จะเป็ นทุกข์เวลาได้ยนิ แต่ถา้ ไม่มี
ความอยาก ใครจะครหานินทาก็เฉยๆ ใครจะสรรเสริญก็เฉยๆ นี่คอื ลักษณะของ
หยดนํา้ บนใบบัวเป็ นอย่างนัน้ การทีจ่ ะทําใจให้เป็ นใบบัวได้ก็ตอ้ งมีอเุ บกขา การ
จะมีอเุ บกขาได้อย่างถาวรก็ตอ้ งมีสติสมาธิปญั ญา ฉะนัน้ ผูท้ ม่ี ธี รรมแล้วจะรูท้ นั
โลก ท่านเรียกว่ารูโ้ ลก โลกวิทู พระพุทธเจ้าเป็ นโลกวิทู พระพุทธเจ้าไม่หลงโลก
เหมือนพวกเรา พวกเรายังหลงกับลาภยศสรรเสริญสุขอยู่ เวลาได้ลาภยศ
สรรเสริญสุขนี้ดอี กดีใจกัน เลี้ยงฉลองกัน ๓ วัน ๓ คืน เวลาสูญเสียลาภยศ
สรรเสริญสุขไปร้องห่มร้องไห้ไว้ทกุ ข์กนั นี่เรียกว่าไม่ได้ทาํ ใจให้เป็ นใบบัว ทําใจ
ให้เป็ นกระดาษซับกระดาษซึม พอเจริญก็ดูดมาเต็มที่ เวลาเสือ่ มก็ดูดมาเต็มที่
เวลาดีใจก็ดใี จสุดๆ เวลาเสียใจก็เสียใจสุดๆ นี่คอื ลักษณะของโลก ของจิตของผู ้
ทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม ไม่มปี ญั ญา ถ้าจิตของพระอริยเจ้าของพระอรหันต์ ของ
พระพุทธเจ้านี้ จะเฉยๆกับโลกธรรมทัง้ ๘
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ถาม เวลาปฏิบตั ิ ช่วงหลังๆนี้รูส้ กึ เหมือนกับว่ามันเริ่มล ้าๆลง อาจจะเป็ นเพราะว่า
สมาธิทม่ี นั น้อยลง คือช่วงนี้ตอ้ งคลุกคลีคือฟุ้งซ่านค่อนข้างมาก มันทําให้การดู
มันจะดูเหมือนดูส่งๆ เช่นอย่างสมมุตวิ า่ เวลาร่างกายอยากจะขยับก็จะเห็นแบบ
ส่งๆ หรือเวลาเห็น เหมือนเวลาโกรธแวบขึ้นมาตรงนี้ มันก็จะดูส่งๆดูผ่านๆ
เหมือนไม่ได้ตงั้ ใจดู แต่คราวนี้พอดีเพือ่ นบอกว่าต้องดูจนจบ แล้วก็เหมือนกับ
สอนมันว่านี่นะมันดับแล ้ว ไม่อย่างนัน้ มันก็จะไม่ได้ผลอะไร อย่างนี้คอื เราต้องดู
จนจบ คือตัง้ ใจดูอย่างนัน้ หรือเปล่าคะ หรือว่าดูส่งๆผ่านๆเอาแค่แวบๆผ่านๆ
พอแลว้
ตอบ คือการดูอะไรก็ตามนี้ ดูเพือ่ ดูปฏิกริ ยิ าของใจเราต่อสิง่ ทีเ่ รารับรู ้ ว่าใจเราเฉยได้
หรือไม่เท่านัน้ เอง เช่นเวลาเกิดอารมณ์โกรธเราเฉยกับความโกรธได้หรือเปล่า
หรือเราเกิดปฏิกริ ยิ ากับความโกรธ ใจสันเนื
่ ้ อสัน่ อย่างนี้กเ็ รียกว่าใจมีปฏิกริ ยิ า
กับความโกรธ แต่ถา้ ใจดูความโกรธว่าเป็ นของนอกใจ เป็ นเหมือนกับฝนฟ้ า
อากาศ ทีเ่ ราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ มันโกรธก็ให้รูว้ า่ มันโกรธเฉยๆไป เราก็อยู่
เฉยๆไป ความโกรธมันเกิดขึ้นแล ้วมันก็ดบั ไป
ถาม คืออย่างทีเ่ ห็น คือมันเหมือนกับว่ามันวาบแล ้วมันก็หายไป แต่วา่ คือเราก็ไม่ได้
สอน เหมือนไม่ได้ตงั้ ใจดูเหมือนทีเ่ มือ่ ก่อนเคยตัง้ ใจ ว่าเออนี่นะมันดับแล ้ว คือ
เมือ่ ก่อนมันมีฉนั ทะทีจ่ ะดูทจ่ี ะเห็นแล ้วตื่นเต้นกับมัน แต่ตอนนี้รูส้ กึ มันเนื่อยๆ
เหนื่อยๆอย่างนี้ ไม่ค่อยตื่นเต้นกระตือรือร้นทีจ่ ะไปดูอะไรกับมันเท่าไหร่
ตอบ เพราะว่ามันคงเจอบ่อยมัง่ เพราะว่าดูมากี่ครัง้ กี่ครัง้ มันก็ไม่หายสักที มันก็โผล่มา
อยู่เรื่อย นัน่ ก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปแก้ปญั หาทีร่ ากของมัน รากของความโกรธ มัน
ก็เกิดจากความอยากนี่เอง เวลาเราอยากได้อะไรเราไม่ได้ดงั ใจอยาก เราก็จะ
โกรธ ฉะนัน้ ถ้าเราอยากจะไม่ให้ความโกรธนี้มนั กลับมาหาเราอยู่เรื่อยๆ เราก็ตอ้ ง
อย่าไปอยากได้อะไร พอไม่อยากได้อะไร มันก็จะไม่โกรธ
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ถาม ถ้าอย่างนัน้ คือคําแนะนําทีจ่ ะให้ปฏิบตั ติ ่อ ก็คอื ให้ดูลกึ ไปกว่านัน้ คือก่อนทีจ่ ะ
โกรธ พยายาม อาจจะให้เห็นว่าเราจริงๆแล ้ว เราต้องการอะไรเราถึงได้โกรธ
อย่างนัน้ ใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ คือเราต้องระมัดระวังเวลาเราทําอะไร อย่าทําด้วยความอยาก พอทําด้วย
ความอยากแล ้ว พอไม่ได้ดงั ใจอยากมันจะโกรธตามมา ต้องทําแบบว่าได้ก็ดี
ไม่ได้ก็ดี อย่างนี้เราก็จะไม่โกรธ เช่นสัง่ ก๋วยเตีย๋ วแล้วเขาเอาข้าวผัดมาให้อย่างนี้
สัง่ ก๋วยเตีย๋ วแล ้วได้ขา้ วผัดมา กินข้าวผัดก็ได้ อย่างนี้มนั ก็ไม่โกรธ แต่ถา้ ไปยึด
มันถื
่ อมันกั
่ บความอยากของเรา ว่าอยากกินก๋วยเตีย๋ วแลว้ เขาเอาข้าวผัดมาให้ ก็
จะโกรธเขา นี้ยกตัวอย่าง ไม่วา่ ทําอะไรอย่าทําด้วยความอยาก ทําด้วยเหตุผล
ว่าจะต้องได้ตามทีเ่ ราอยากได้หรือเรา
แล ้วก็อย่าไปยึดติดกับผลทีจ่ ะเกิดขึ้น
ต้องการ มันอาจจะไม่เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการ เพราะมันเป็ นอนิจจัง มันเป็ น
อนัตตา เราไปสัง่ มันไปบังคับไปควบคุมมันไม่ได้ บางทีก็ได้ บางทีกไ็ ม่ได้ ถ้าเรารู ้
อย่างนี้ เราเตรียมรับกับผลทัง้ ๒ แบบ คือเป็ นก๋วยเตีย๋ วก็ได้เป็ นข้าวผัดก็ได้
อย่างนี้มนั ก็จะไม่โกรธ
ถาม แล ้ว คือตกลงต้องทําอะไรกับการเบือ่ หรือว่าความเซ็งทีจ่ ะดูตรงนี้ไหมคะ หรือ
ว่าดูอย่างนัน้ ไป อดทนดูไป
ตอบ คือจิตเรามันอยู่ในช่วงทีม่ นั ตกตํา่ เพราะเราไม่ได้เจริญสติ แล ้วมันไม่มอี ะไรให้
มันมีความสุข มันก็เลยรูส้ กึ เบือ่ ๆหน่ายๆ ฉะนัน้ เราต้องหัดหมันเจริ
่ ญสติอยู่
เรื่อยๆ แล ้วอารมณ์เหล่านี้มนั ก็จะหายไป ตอนนี้เราแบบว่าปล่อยใจให้มนั ไหลไป
ตามอารมณ์ พอดีไปเจออารมณ์เบือ่ หน่ายมันก็เลยเป็ นอย่างนี้ ถ้าเราอยากจะฟื้ น
มันก็กลับมาเจริญสติ บริกรรมพุทโธๆไป อย่าไปคิดถึงอะไรอย่าไปต้องการอะไร
ให้อยู่กบั พุทโธไปเรื่อยๆ แล ้วใจก็จะว่างแลว้ อารมณ์ต่างๆก็จะหายไป
ถาม คือขณะทีอ่ าจารย์เทศน์ ก็นงั ่ สมาธิในการฟัง ก็ฟงั แล ้วรูส้ กึ ว่าสมาธิมนั ยังไม่แนบ
แน่น ก็อยู่พกั หนึ่ง ก็กาํ หนดการได้ยนิ ไม่ได้กาํ หนดคือรูว้ า่ ได้ยนิ แล ้วก็เข้าสมาธิ
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ก็รูส้ กึ ว่ามันได้สมาธิถงึ ความนิ่งสงบ ได้ยนิ พระอาจารย์ชดั เจน เสร็จแล ้วพอ
ขณะทีน่ งั ่ อยู่น้ ี ก็รูส้ กึ ว่าความปวดขึ้นมาแล ้ว แต่ดว้ ยความทีค่ วามปวดขึ้นมา
ความปวดจนมันดับ พอ
แล ้วก็รูว้ ่าความปวดนี้ เคยผ่านการทีม่ จี ติ ตัง้ มันในการดู
่
ตอนนี้มนั มาปั ๊บ ก็รูส้ กึ ว่าเราต้องกําหนดเรื่องความปวด แต่การกําหนดความ
ปวดนี้ ถ้าเราตัง้ ใจในการทีจ่ ะอยากให้มนั หายนี้ มันไม่หาย เราก็ตอ้ งปล่อย
ปล่อยความรูส้ กึ ทีว่ า่ แค่รูว้ า่ มันปวด แต่วา่ ก็ตอ้ งกลับมาฟังท่านอาจารย์ กลับมา
อยู่กบั ลมหายใจ คือไปๆมาๆอยู่ขณะอย่างนี้ จนกระทัง่ รูส้ กึ ว่าความปวดนี้มนั
เลือนไปแล้ว แต่มนั ยังขึ้นๆลงๆ ขึ้นๆลงๆ แต่ก็มสี มาธิในการทีจ่ ะดูพองยุบด้วย
ฟังอาจารย์ดว้ ย ก็เลยไม่ทราบว่า จนสุดท้ายของขณะทีจ่ ะเลิกนี้ มันรูส้ กึ จิตสงบ
มันเป็ นความสงบทีไ่ ด้ยนิ ชัดแต่มนั สงบ นัน่ คือสัมมาสมาธิใช่หรือเปล่าคะ
ตอบ คือถ้าจิตสงบไม่วนุ่ วายไปกับสิง่ ต่างๆ แม้แต่ความเจ็บปวดของร่างกาย ก็เรียกว่า
สัมมาสมาธิ คือจิตเป็ นอุเบกขา คือนัง่ ไปแล ้วมันเจ็บเราก็ไม่เดือดร้อนกับมัน ถ้า
เกิดความอยากนี้มนั ก็จะเป็ นตัณหาขึ้นมา พอเป็ นตัณหามันก็จะเกิดความวุน่ วาย
ใจขึ้นมา กระสับกระส่าย อันนี้ก็ไม่ใช่เป็ นสมาธิแล ้ว เป็ นทุกข์แล ้ว แต่ถา้ เรา
กลับไปทีก่ ารฟังเทศน์ หรือกลับไปทีก่ ารดูลมหายใจ ไม่ไปอยากให้ความเจ็บ
หายไป ความสงบก็กลับมาใหม่ ฉะนัน้ วิธที เ่ี ราจะปฏิบตั กิ บั ความเจ็บของร่างกาย
หรือกับอะไรก็ตาม คืออย่าไปสนใจเขา ให้เรามีอะไรเกาะใจไว้ ยึดเหนี่ยวใจไว้
จะใช้เสียงเทศน์ทเ่ี ราฟังอยู่กไ็ ด้ จะใช้ดูลมหายใจเขา้ ออกก็ได้ เพือ่ ให้ใจเข้าสู่
อุเบกขา เข้าสู่ความสงบ
ถาม แล ้วขณะทีเ่ รามีสมั มาสมาธิอยู่น้ ี คือรูส้ กึ ว่าแลว้ จะนัง่ อย่างนี้อยู่นานๆ มันจะถูก
ไหมคะ
ตอบ ถูก นัง่ ไปให้นานเท่าไหร่ได้ยง่ิ ดี เพราะมันจะเสริมพลังของอุเบกขาไว้ เวลาเรา
ออกจากสมาธิมา อุเบกขานี้จะได้มอี ายุยาวนาน เหมือนกับเราแช่นาํ้ ในตูเ้ ย็น ถ้า
เราแช่ยง่ิ นานเท่าไหร่นาํ้ ก็จะยิง่ เย็น เวลาเราเอาออกมาจากตูเ้ ย็น ความเย็นมันก็
จะอยู่ได้นาน ถ้าเราแช่นาํ้ ไว้เดีย๋ วเดียว พอออกมาความเย็นมันก็จะหายไปเร็ว
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เราต้องการมีอเุ บกขานานๆหลังจากออกจากสมาธิมา เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ใช้ในการ
เจริญปัญญาต่อไป ถ้าใจไม่มอี เุ บกขานี้พจิ ารณาธรรมไม่ได้ พิจารณาอนิจจังทุก
ขังอนัตตา เกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ เพราะกิเลสมันจะไม่ยอมให้พจิ ารณา กิเลสมัน
จะดึงให้เราไปพิจารณารูปเสียงกลิน่ รสทันที สังเกตดูเวลาออกจากสมาธิ ถ้าสมาธิ
ไม่ลกึ ไม่หนักไม่แน่น ออกมาเดีย๋ วเดียว เดีย๋ วก็หวิ แลว้ เดีย๋ วอยากจะดืม่ นัน่
อยากจะรับประทานไอ้น่ีแล ้ว นี่เรียกว่ากิเลสออกมาแล ้ว กามฉันทะมาแล ้ว แต่
ถ้าจิตมีอเุ บกขามากนี่มนั ออกมามันจะไม่หวิ มันจะเฉยๆ แล ้วเวลานัน้ เราก็จะได้
พิจารณาปัญญาได้ พิจารณาอาการเกิดแก่เจ็บตาย อาการ ๓๒ ได้ ถ้าเรา
อยากจะก้าวเจริญเข้าสูป่ ญั ญา เราต้องสร้างสมาธิให้มนั มีกาํ ลังมากๆ ให้มนั อยู่
สมาธิได้นานๆ นัง่ ทีให้มนั อยู่เป็ นชัว่ โมงได้ยง่ิ ดี พอออกมาแล ้วมันจะเย็นจะ
สบายไปนาน แล ้วช่วงนัน้ เราก็สามารถพิจารณาธรรมได้ พิจารณาไตรลักษณ์
พิจารณาร่างกายได้ พอพิจารณาบ่อยๆมันก็จะฝังอยู่ในใจเรา ความรูข้ องความ
เป็ นจริงของร่างกายว่าเป็ นอย่างไร พอร่างกายเป็ นอย่างนัน้ เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั มัน
แต่ถา้ เราไม่มปี ญั ญาความรูน้ ้ ีอยู่ พอร่างกายเป็ นอะไรเราก็จะตกใจ เข้าใจไหม
ฉะนัน้ ตอนนี้ฝึกนัง่ สมาธิไปนานๆ ให้ชาํ นาญให้เก่ง อยากจะเข้าเมือ่ ไหร่กเ็ ข้าได้
เข้าแล ้วก็ให้มนั อยู่นานๆ พอมันออกจากสมาธิมาก็มาพิจารณาร่างกาย เกิดแก่
เจ็บตาย พิจารณาอาการ ๓๒ ไป จนกว่ามันจะหมดแรง กิเลสมันเริ่มมารบกวน
ดึงให้ไปดูไปฟังสิง่ นัน้ สิง่ นี้ เราก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ ไปสร้างอุเบกขาขึ้นมา
ใหม่ แล ้วต่อไปเราจะมีปญั ญา เวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะไม่
ทุกข์กบั ความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าเราไม่เจริญปัญญาถึงแม้เราจะมีสมาธิ
เวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา เพราะมันจะเกิด
ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่ถา้ มีปญั ญามันจะรูว้ า่ อยากไป ก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร อยากมันก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเหมือนกัน อยากแลว้ มันทุกข์
สูไ้ ม่อยากดีกว่า มันก็จะเห็นโทษของความอยากแล ้วมันก็จะไม่อยาก มันก็จะ
เฉยๆ แก่ก็แก่ ตายก็ตาย มันไม่ใช่ตวั เรา มันเป็ นบ้านทีเ่ ราอาศัยอยู่ชวั ่ คราวเท่า
นัน้ เอง ห้ามมันไม่ได้ ต้องตายด้วยกันทุกคน แต่จะไม่ทกุ ข์กบั มัน ถ้ามีปญั ญา
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ถาม ปกติหนู ไม่ได้ไปวัดเท่าไหร่ แต่จะฟังพระท่านเทศน์ในซีดี พอดีวา่ มีเพือ่ นทีเ่ ป็ น
กัลยาณมิตรทีด่ ี เขานําซีดหี รือหนังสือมาให้หนู อ่านหรือฟัง แต่ไปวัดนี้จะน้อย
มาก แต่การปฏิบตั ขิ องหนู ก็คอื หนู จะดูในชีวติ ประจําวันตัง้ แต่ต่นื มา ก็คือเราจะ
ทําอะไรเราก็จะรูต้ วั ว่ากําลังทําอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่มนั จะไม่รูต้ วั ตลอดเวลานะค่ะ
จะเป็ นบางครัง้ บางขณะ แต่ก็จะทําให้บ่อยๆ คือเราไม่ได้ไปเพ่งไปอะไรมันนะค่ะ
ก็ดูมนั ไปเรื่อยๆแต่ละจังหวะของมัน ก็มสี มาธิในการทําของมันไปเรื่อยๆจนถึง
นอนเลยค่ะ แล ้วก็แต่ละวันหนู กจ็ ะเป็ นอย่างนี้ตลอด แล ้วก็มอี ยู่ครัง้ แลว้ พอทํา
หนักๆเข้า มันจะเริ่มมีอาการอยู่วา่ ตอนหนู ทาํ มันจะรูส้ กึ ว่าเวลามันผ่านไปเรื่อย
มันไม่เหมือนเดิม แต่ละขณะทีท่ าํ มันจะผ่านของมันไป มันจะไม่ใช่ขณะเดิม
แม้แต่เราซักผ้าอย่างนี้ เราถูไปถูมา ไม่ใช่ มันไม่ใช่ลกั ษณะเดิม มันไม่ใช่ขณะ
เดิม แล ้วมันรูส้ กึ ว่าเวลาเราเหลือน้อยแล ้วนะ มันแป๊ บเดียว เดีย๋ วก็จะตายแล ้ว
นะ เดีย๋ วก็จะไม่อยู่แล ้วนะ เดีย๋ วแม่ก็จะตายเดีย๋ วคนนู น้ ก็จะตาย จิตมันคิดของ
มันเองค่ะ แล้วหนู ก็ดูไปบางครัง้ ก็รูส้ กึ หดหู่ แต่บางครัง้ มันก็จะสอนของมันเองว่า
ก็รบี ทําเข้าสิ ปฏิบตั เิ ข้าสิ รีบเข้าสิ มันบางครัง้ ก็คดิ ได้ บางครัง้ ก็คดิ ไม่ได้ หนู ก็
ปฏิบตั ไิ ปอย่างนี้เรื่อยๆ ไม่ทราบว่าจะถูกหรือว่าจะอย่างไรดี ขอท่านอาจารย์
แนะนําค่ะ
ตอบ ก็เท่าทีท่ าํ มาก็เป็ นการเจริญสติ แต่สง่ิ ทีเ่ ราควรจะทําต่อ ก็คอื หาเวลานัง่ สมาธิ
บ้าง นัง่ เฉยๆหลับตาแล ้วก็ดูลมหายใจเข้าออก ให้จติ สงบมากกว่าทีเ่ ราได้จาก
การเจริญสติ เพราะเราต้องการหยุดความคิดปรุงแต่ง ถ้าไม่มคี วามคิดปรุงแต่ง
จิตนิ่ง จิตจะมีความสุขมาก แล ้วจะมีพลัง
ถาม ค่ะ เพราะบางทีทห่ี นู ไปวัด เวลาไปวัดรูส้ กึ ว่าเวลานัง่ สมาธิแลว้ จิตจะรวมเร็วมาก
ค่ะ แล ้วก็รูส้ กึ ว่ามันมีความสุขมาก
ตอบ นัน่ แหละพยายามนัง่ ไม่ตอ้ งไปวัดก็ได้ อยู่ทบ่ี า้ นก็นงั ่ ได้ คือเวลาไหนเราว่างไม่
ต้องทําอะไรก็นงั ่ เลย นัง่ ให้มากๆ นัง่ ได้หลายๆครัง้ ยิ่งดีใหญ่ เพราะว่าการนัง่ นี้
สําคัญกว่า คือการเจริญสติน้ ีสาํ คัญแต่จะไม่ได้ผลเท่ากับการนัง่ การเจริญสติน้ ี
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สําคัญเพราะถ้าไม่มสี ติก็จะนัง่ ไม่ได้ ถ้าเรามีสติแล ้วเราต้องนัง่ เอาสติมาควบคุม
ใจให้เข้าสู่ความสงบ พอเข้าสู่ความสงบแล ้วใจจะมีพลัง มีความสุข แล ้วทีน้ ีจะไม่
มีความรูส้ กึ ท้อแท้เบือ่ หน่ายกับอะไรต่างๆ แล ้วจิตก็จะเห็นเวลาผ่านไป เพราะ
เวลาจิตนิ่งนี้ มันจะเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างผ่านไป แต่เวลาจิตไม่น่ิงนี้มนั ไหลไปกับ
เหตุการณ์ มันก็เลยไม่รูว้ า่ ทุกสิง่ ทุกอย่างไหลไปผ่านไป แต่พอเราจิตเรานิ่งนี้ มัน
จะเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างไหลไปผ่านไป เราก็จะรูว้ า่ ทุกอย่างมันไม่เทีย่ ง ทุกสิง่ ทุก
อย่างมันจะไหลเข้าไปสู่ความจบ จุดจบของมัน มันก็จะทําให้เราปลงได้ ไม่ให้ยดึ
ไม่ตดิ กับทุกสิง่ ทุกอย่าง เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างในทีส่ ุดก็ตอ้ งไปสู่ความสิ้นสุด ไม่มี
อะไร มาจากดินนํา้ ลมไฟ ก็จะสลายกลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟต่อไป ถ้าเราเห็นด้วย
ปัญญาเราก็ปล่อยวาง เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั การสิ้นสุดของสิง่ ต่างๆ อันนี้ตอ้ ง
พยายามทําสมาธิให้มากๆ หลังจากเจริญสติแล ้วก็นงั ่ ให้มากๆ แล ้วเวลาเห็น
ความเสือ่ มจะไม่ทกุ ข์ จะปล่อยได้
ถาม ค่ะ หนู กน็ งั ่ ไม่ได้ทกุ วันค่ะ แต่วา่ วันหนึ่งก็ แต่ละครัง้ ทีน่ งั ่ ก็ประมาณชัว่ โมง
ตอบ พยายามนัง่ ให้มากๆ มีเวลาไหนว่างก็นงั ่ เลย ดีกว่าไปนัง่ ดูทวี ดี ูละคร
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กัณฑ์ท่ี ๔๘๐

ความสุขที่แท้จริง
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
การทีพ่ วกเรามาทีว่ ดั กัน เพือ่ มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาปฏิบตั ธิ รรมกันนี้ เป็ นไปเพือ่ การหา
ความสุขที่แท้จริง ความสุขทีถ่ าวร ความสุขทีเ่ ป็ นของเราไปตลอด ไม่มใี ครหรืออะไรที่
จะสามารถมาแย่งความสุขอันนี้ไปได้ พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่าน
ได้พบความสุขอันนี้แล ้ว ท่านจึงได้นาํ เอามาเผยแผ่มาสัง่ สอน ให้แก่ผูท้ ย่ี งั ไม่ได้พบ
ความสุขทีแ่ ท้จริงอันนี้ อย่างพวกเรา ตอนนี้พวกเราจะอยู่กบั ความสุขปลอมกัน คือ
ความสุขทีไ่ ม่ถาวร เป็ นความสุขชัว่ คราว เราจึงต้องคอยเติมความสุขอยู่เรื่อยๆ เช่นเรา
ต้องไปหาลาภหายศหาสรรเสริญ หารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะมาเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาใด
ทีเ่ ราไม่ได้เสพลาภยศสรรเสริญ ไม่ได้เสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เราก็จะมีความไม่
สบายใจ มีความว้าเหว่มคี วามเศร้าสร้อยหงอยเหงา เพราะว่าความสุขแบบนี้ เป็ น
ความสุขชัว่ คราว เป็ นความสุขปลอมนัน่ เอง ไม่เหมือนกับความสุขทีพ่ ระพุทธเจ้า และ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้พบ ได้มาครอบครองกัน เพราะว่าไม่ตอ้ งคอยเติมอยู่
เรื่อยๆ เมือ่ เติมเต็มแล ้วเพียงครัง้ เดียว ก็ไม่ตอ้ งเติมอีกต่อไป ถ้าเป็ นถังนํา้ มันรถพอเติม
นํา้ มันรถเต็มถังแล ้ว ก็ไม่ตอ้ งเติมอีกต่อไป ขับไปกี่กโิ ลฯนํา้ มันก็ไม่มวี นั หมด นี่คือ
ความสุขของพระพุทธเจ้า ความสุขของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย เป็ นอกาลิโก คือไม่มี
วันหมดไป กับกาลกับเวลา มีครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ท่านจึงไม่ตอ้ งไปคอยหา
ความสุขมาเพิม่ มาเติมอยู่ตลอดเวลานัน่ เอง แต่เวลาทีเ่ ริ่มปฏิบตั ิ เวลาทีเ่ ริ่มเติมความสุข
ทีแ่ ท้จริงนี้ ก็ยงั ต้องปฏิบตั ิ ต้องเติมไปเรื่อยๆก่อน ไปจนกว่าจะเต็มเปี่ ยมอยู่ภายใน
หัวใจ เป็ นปรมัง สุขงั เมือ่ ได้ปรมัง สุขงั แลว้ ก็ไม่ตอ้ งเติมอีกต่อไป นี่แหละคือความ
วิเศษของความสุขทีพ่ วกเราจะได้รบั กัน จากการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
และนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบตั ิ อย่างดีอย่างชอบ ทีเ่ รียกว่าปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบ สุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญายปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ติ รง
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ปฏิบตั เิ พือ่ ความดับทุกข์ ดับกิเลสตัณหา ที่คอยมาทําลายความสุข ทําให้ความสุขทีไ่ ด้
เป็ นความสุขปลอมไป แต่ถา้ ไม่มกี เิ ลสตัณหาแล ้ว ความสุขที่ได้กจ็ ะกลายเป็ นความสุขที่
ถาวร คือความสุขที่ได้จากการปฏิบตั ธิ รรม
ในเบื้องต้นยังเป็ นความสุขทีพ่ ร่องได้ หดได้หายได้ เพราะตัวทีท่ าํ ให้พร่องตัวทีท่ าํ ให้หด
นัน้ ยังไม่ได้ถกู กําจัด นัน่ ก็คอื กิเลสตัณหา แต่พอได้กาํ จัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจ
แล้ว ความสุขทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ิ ก็จะเป็ นความสุขทีถ่ าวร เป็ นความสุขทีไ่ ม่มหี ดไม่มี
หาย เมือ่ ไปถึงจุดนัน้ แล ้วก็ไม่ตอ้ งปฏิบตั อิ กี ต่อไป ท่านจึงพูดว่า วุสติ งั พรหมจริยงั กิจ
ในพรหมจรรย์น้ ี ได้เสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรมเพือ่ เติมความสุขที่แท้จริงให้แก่จติ ใจนี้ ได้
สําเร็จบริบูรณ์แล้ว จิตใจเป็ นปรมัง สุขงั แล้ว ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องเติมความสุขอีก
ต่อไป
ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องเจริญสมถภาวนาเจริญวิปสั สนาภาวนาอีกต่อไป
เพราะว่าการปฏิบตั ไิ ด้กาํ จัดกิเลสตัณหา ซึง่ เป็ นเหมือนตัวทีจ่ ะมาคอยดูด คอยทําลาย
ความสุขทีไ่ ด้จากการเจริญสมถภาวนา ด้วยการเจริญวิปสั สนาภาวนา เพราะวิปสั สนา
ภาวนาเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถทําลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ สมถภาวนาทําได้
เพียงแต่หยุดกิเลสตัณหา ไม่ให้ทาํ งานชัว่ คราว พอออกจากสมาธิออกจากความสุข
ออกมา กิเลสตัณหาก็จะออกมาทํางาน มาดูดมาดึงมาทําลายความสุขทีไ่ ด้จากความสงบ
ไป แต่ถา้ มีวปิ สั สนาภาวนามาคอยกําจัดกิเลสตัณหา ทีจ่ ะมาทําลายความสุขทีไ่ ด้จาก
ความสงบ พอไม่มกี เิ ลสตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจ ความสุขทีไ่ ด้จากสมถภาวนาก็จะ
เป็ นความสุขทีถ่ าวร เรียกว่าปฏิบตั เิ พือ่ การดับทุกข์ ปฏิบตั เิ พือ่ การตัดกิเลสตัณหา การ
ปฏิบตั ขิ องพวกเราเป้ าหมายอยู่ทต่ี รงนี้ อยู่ท่กี ารทําลายกิเลสตัณหา ให้หมดไปจากจิต
จากใจ เราไม่ได้ปฏิบตั เิ พือ่ ให้เราได้มอี ทิ ธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ มีความเก่งกาจในการเห็นสิง่ นัน้
หรือเห็นสิง่ นี้ หรือในความสามารถพิเศษต่างๆ ทีม่ นุษย์ธรรมดาไม่สามารถทําได้ เรา
ปฏิบตั เิ พือ่ ทําลายกิเลสตัณหา ตัวทีจ่ ะมาคอยทําลายความสุขทีแ่ ท้จริงนี่เอง เรียกว่าการ
ปฏิบตั ทิ ่ถี กู ต้อง สามีจปิ ฏิปนั โน คือเป็ นการปฏิบตั ิ ๔ ลักษณะคือ สุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั
โน ญายปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ติ รง ปฏิบตั เิ พือ่ ดับกิเลสตัณหา
ปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้อง
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ถ้าได้มกี ารปฏิบตั ิ ๔ ลักษณะนี้แล ้ว ผลคือมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ก็จะปรากฏขึ้นมา
ผล ๔ นี้ก็เป็ นความสุขในระดับต่างๆ สุขจากน้อยไปหามาก สุขจากระดับพระโสดาบัน
ขึ้นไปสู่ระดับพระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ พระอรหันต์กจ็ ะเป็ น
ความสุขเต็มทีเ่ ต็มเปี่ ยม พระอนาคามีก็นอ้ ยลงมา พระสกิทาคามีกน็ อ้ ยลงมา พระ
โสดาบันก็นอ้ ยลงมา เป็ นระดับแรกแต่เป็ นระดับทีไ่ ม่เสือ่ มแล ้ว ได้ความสุขระดับพระ
โสดาบันก็จะไม่เสือ่ มไม่หายไป เพราะเป็ นความสุขทีไ่ ด้รบั จากการทําลายกิเลสตัณหาใน
ระดับพระโสดาบันนัน่ เอง ในระดับพระสกิทาคามีทม่ี มี ากกว่าของพระโสดาบัน ก็จะไม่
เสือ่ มไม่หายไป ไม่ลดน้อยถอยลงไป ในระดับของพระอนาคามีก็จะสูงกว่าพระ
สกิทาคามี แล ้วก็จะไม่ลดไม่นอ้ ยลงไป พอขึ้นถึงระดับพระอรหันต์ก็ได้ความสุขเต็ม
เปี่ ยมหัวใจ และไม่มวี นั หมด พอได้ระดับของพระอรหันต์แล ้ว ความสุขคือปรมัง สุขงั
คือความสุขเต็มเปี่ ยมภายในหัวใจ ก็จะมีอยู่ในใจตลอดเวลา ไม่มวี นั สิ้นสุด อย่างวันนี้
ความสุขของพระพุทธเจ้า และความสุขของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีท่ ่านได้รบั ใน
วันทีท่ ่านได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั จนถึงวันนี้ความสุขนัน้ ก็ยงั มีอยู่เท่าเดิม ไม่ตอ้ งมี
การปฏิบตั สิ มถภาวนาวิปสั สนาภาวนา เพือ่ มาคอยเติมอยู่เรื่อยๆ นี่แหละคืองานทาง
ธรรม ทําแล ้วจะมีวนั เสร็จสิ้น ไม่เหมือนกับงานทางโลกหรือความสุขทางโลก ทีห่ ามา
ได้มากน้อยเพียงไร ก็ตอ้ งคอยหาไปอยู่เรื่อยๆ เพราะความไม่พอยังมีปรากฏให้ใจอยู่
เรื่อยๆ เวลามีความไม่พอก็คอื เวลามีความอยากนัน่ เอง ได้ความสุขระดับไหนก็ไม่พอ
ต้องเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ได้ความสุขระดับแสนก็ไม่พอ อยากได้ความสุขระดับล ้าน จาก
ระดับล ้านก็อยากจะไประดับสิบล ้าน ร้อยล ้าน พันล ้าน หมืน่ ล ้าน แสนล ้าน ไปเรื่อยๆ
จนถึงวันสุดท้ายของชีวติ คือวันตาย พอตายแลว้ ความอยากทีจ่ ะได้ความสุขก็ยงั มีอยู่ ก็
จะดิ้นไปหาร่างกายอันใหม่ ไปเกิดใหม่ ไปเกิดเพือ่ ทีจ่ ะได้ไปหาความสุขใหม่ แต่เป็ น
ความสุขปลอม เป็ นความสุขทีอ่ ยู่ภายใต้กฏอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็ นความสุขทีม่ เี จริญ
แล้วก็มคี วามเสือ่ มหมดไป พอหมดไปก็ตอ้ งหามาเติมใหม่ ทําอย่างนี้ไปอยู่ตลอดเวลา
ไม่มวี นั สิ้นสุด
ถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้า ไม่ได้มาพบกับคําสอน
ของพระพุทธเจ้า พวกเราก็ยงั จะหาความสุขแบบเก่าต่อไป คือความสุขทางลาภยศ
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สรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ภพนี้ชาติน้ ี เป็ นบุญเป็ นวาสนาเป็ นโชค ที่
พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา
ได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ได้มาพบกับพระสาวกของพระพุทธเจ้า ทีร่ ูจ้ กั วิธหี าความสุขทีแ่ ท้จริง แล ้วก็นาํ เอาวิธนี ้ ีมา
เผยแผ่มาสัง่ สอนให้แก่พวกเรา พวกเรามีบญ
ุ เก่าอยู่ในใจ ทําให้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อ
เกิดความสนใจทีจ่ ะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล ้วน้อมนําเอาคําสอนของ
พระพุทธเจ้าไปปฏิบตั ิ เช่นพวกเราเข้าหาพระธรรมคําสอนอยู่เรื่อยๆ อย่างคณะนี้กม็ ี
สัจจะอธิษฐาน ทีจ่ ะเข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน เป็ นกิจลักษณะ อยู่อย่างน้อยก็เดือนละ
๑ ครัง้ และได้ทาํ มาเป็ นเวลาเกือบ ๑๐ ปี แล ้ว นี่ก็เป็ นเพราะว่ามีศรัทธามีความเชื่อ มี
ฉันทะ วิริยะ คือมีความยินดีมคี วามพอใจ มีความขยันหมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะบากบัน่ มาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม แล ้วก็นาํ เอาธรรมะทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไปปฏิบตั ิ ตามกําลังของแต่ละคนทีจ่ ะทํา
กัน บางคนก็ทาํ ได้มาก บางคนก็ทาํ ได้นอ้ ย เพราะว่าเป็ นเหมือนต้นไม้ทป่ี ลูกมาไม่พร้อม
กัน ต้นไหนทีป่ ลูกมาก่อน ต้นนัน้ ก็จะเจริญ โตกว่าต้นอื่น ต้นทีป่ ลูกทีหลังก็จะเล็กกว่า
ต้นทีป่ ลูกก่อน ฉันใด ความสามารถในการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ของแต่ละท่านนี้ ก็มคี วามแตกต่างกัน เนื่องจากการได้ศึกษาได้ปฏิบตั มิ านี้ เริ่มต้นไม่
พร้อมกัน ในแต่ละภพแต่ละชาติในอดีตนี้ พวกเราอาจจะได้ศึกษา ได้ปฏิบตั ธิ รรมกันมา
อยู่มากบา้ งน้อยบ้าง พอมาถึงชาติน้ ี พอพวกเราได้มาพบกับพระธรรมคําสอน ทีม่ า
กระตุน้ ความจําเก่าของพวกเรา มาดึงความสนใจเก่าทีพ่ วกเราเคยมีให้ ต่อการศึกษาต่อ
การปฏิบตั ธิ รรม พวกเราก็เริ่มให้ความสําคัญต่อการศึกษาและการปฏิบตั ิ และปฏิบตั กิ นั
ไปตามกําลังของแต่ละคน ถ้าเคยทํามามากแล ้ว ก็จะทําได้มากขึ้นกว่าเดิม พวกทีท่ าํ น้อย
ก็จะทําได้ไม่เท่าผูท้ ไ่ี ด้ทาํ มามากแล ้ว อันนี้มนั เป็ นเรื่องของอดีตกรรม คือกรรมเก่าหรือ
บุญเก่าทีเ่ ราได้ทาํ กันมา
ถ้าเป็ นนักเรียนนักศึกษา ก็เหมือนกับเวลาทีเ่ ราย้ายบ้าน ย้ายถิน่ ฐานจากจังหวัดหนึ่งไปสู่
อีกจังหวัดหนึ่ง เราเคยเรียนหนังสืออยู่ชนั้ ไหน เราก็ไปเรียนต่อจากชัน้ ทีเ่ ราเรียนอยู่ เรา
ไม่ตอ้ งกลับไปเริ่มต้นทีช่ นั้ ป. ๑ ใหม่ นอกจากว่าไปเรียนวิชาทีไ่ ม่เคยเรียนมาก่อน อย่าง
เรานี้ตอ้ งเรียน ป. ๑ ถึง ๓ ครัง้ เพราะว่าครัง้ แรกเรียน ป. ๑ เป็ นภาษาไทย พอครัง้ ที่ ๒
เปลีย่ นโรงเรียน ไปเรียนโรงเรียนจีน ก็ตอ้ งไปเรียน ป. ๑ ใหม่ พอเรียนถึง ป. ๓
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เปลีย่ นโรงเรียนอีก ไปเรียนโรงเรียนนานาชาติ ไปเรียนภาษาอังกฤษ ก็ตอ้ งไปเรียน ป. ๑
ใหม่อกี อันนี้แต่เรื่องของธรรมะนี้ไม่ตอ้ งย้อนกลับไปเรียนใหม่ ถ้าเรียนจบ ป. ๓ แลว้
ชาติน้ ีมาเกิดก็เรียน ป. ๔ ต่อได้ ป. ๕ ป. ๖ ไป ไม่ตอ้ งกลับมาเริ่มต้นใหม่ ไม่เหมือนกับ
การเรียนทางโลก ชาติก่อนๆอาจจะได้จบปริญญาเอก แต่พอชาติน้ ีกลับมาเกิดใหม่ ก็
ต้องมาเริ่มต้นทีช่ นั้ อนุ บาลใหม่ ชัน้ ป. ๑ ใหม่ แต่เด็กบางคนทีเ่ ราเรียกว่าเด็กอัจฉริยะนี้
เขาเรียนได้เร็ว เพราะว่าในอดีตเขาเคยได้ระดับปริญญาเอกแล้ว พอเขามาเกิดในชาติน้ ี
พอเขาเรียนหนังสือภายในอายุ ๑๐ ขวบนี้เขาก็จบปริญญาได้ นัน่ เป็ นเพราะว่าความรูท้ ่ี
เขาได้เรียนมา หรือว่าความสามารถทีจ่ ะเรียนรูน้ ้ ี ติดมากับจิตใจของเขา พอเขามาเรียน
เขาก็สามารถทีจ่ ะใช้ความสามารถในการศึกษา ในการรํา่ เรียนของเขานี้ มาเรียนความรู ้
ใหม่น้ ีได้อย่างรวดเร็ว เราจึงเรียกเด็กพวกนี้ว่าเด็กอัจฉริยะ ทางธรรมก็แบบเดียวกัน
อย่างพระพุทธเจ้านี้ก็ตอ้ งถือว่าเป็ นเด็กอัจฉริยะ ทีส่ ามารถทีจ่ ะตรัสรูไ้ ด้ภายในเวลา ๖ ปี
โดยทีไ่ ม่มใี ครสัง่ สอน แต่พวกสาวกนี้ก็มคี วามแตกต่างกัน บางคนก็ ๗ วัน บางคนก็ ๗
เดือน บางคนก็ ๗ ปี แต่ตอ้ งมีคนสอนถึงจะทําได้ แต่ถา้ ไม่มคี นสอนนี้อกี ๗ กัปก็ทาํ
ไม่ได้ ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสัง่ มาสอนก่อน พระพุทธเจ้าจึงเป็ นอัจฉริยบุคคล เพราะว่า
ไม่มใี ครสัง่ ใครสอนพระองค์ พระองค์สามารถตรัสรูไ้ ด้ภายในเวลา ๖ ปี ถ้าเป็ นคนอืน่ ก็
ไม่มสี ทิ ธิ์ ต้องรอให้มพี ระพุทธเจ้าขึ้นมาปรากฏเท่านัน้ อย่างพวกเรานี้ ถึงแม้มี
พระพุทธเจ้ามาปรากฏแล ้ว ๗ ปี ผ่านไปแล ้ว ก็ยงั ไม่สาํ เร็จ ก็แสดงว่าค่อนข้างทีจ่ ะอับ
วาสนา อับปัญญา
ดังนัน้ ต้องรีบสร้างปัญญาขึ้นมา สร้างฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สาขึ้นมา ฉันทะก็คอื
ความยินดี วิรยิ ะก็คอื ความอุตสาหะพากเพียร จิตตะก็คอื ความแน่ วแน่ ความตัง้ ใจที่
แน่ วแน่ วิมงั สาก็จติ ที่ใคร่ครวญแต่เรื่องของการปฏิบตั ิ ไม่คดิ ถึงเรื่องแฟนเรื่องเทีย่ ว
เรื่องเล่น คิดแต่เรื่องปฏิบตั ทิ านศีลภาวนาอยู่ตลอดเวลา ถึงจะสามารถทีจ่ ะทํางานนี้ให้
เสร็จได้ภายใน ๗ วัน ๗ เดือนหรือ ๗ ปี นี่คอื สิง่ ทีพ่ วกเราขาดกัน ก็คอื เราไม่ทมุ่ เทชีวติ
จิตใจ เวลํา่ เวลาให้กบั การปฏิบตั ิ ยังขอเป็ นมือสมัครเล่น ยังไม่ยอมเป็ นมืออาชีพ จะขอ
ปฏิบตั เิ ฉพาะช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ ส่วนวันธรรมดาขอไปหาเงินหาทอง หาลาภยศ
สรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ในเมือ่ เราเป็ นมือสมัครเล่น เราจะไปเปรียบ
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ตัวเราให้เหมือนมืออาชีพได้อย่างไร พวกมืออาชีพเขาก็ไปชิงรางวัลกันได้ ชิงเหรียญทอง
กันได้ แต่พวกมือสมัครเล่นก็ตอ้ งดูเขาชิงไป เพราะว่าไม่สามารถทีจ่ ะเข้าไปในสนามแข่ง
ได้ เวลาทีก่ ่อนทีจ่ ะเข้าไปในสนามแข่ง เขามีการคัดเลือกก่อน รอบคัดเลือกก็ตกแล้ว
แล้วจะเข้าไปแข่งขันชิงเหรียญทองกันได้อย่างไร เพราะว่าไม่ได้ซอ้ มมามากพอนัน่ เอง
ไม่ได้เตรียมตัวมามากพอ อาทิตย์หนึ่งเตรียมแค่วนั สองวัน เช่นวันหยุดทํางานวันเสาร์
วันอาทิตย์ ส่วนวันอื่นวันปกติก็ไปทํางาน เพราะยังต้องหาเงินหาทอง เพือ่ จะได้เอาเงิน
เอาทองนี้มาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าทําอย่างนี้ชาติน้ กี ็คงจะไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้
บรรลุมรรคผลนิพพาน ได้อย่างมากก็สะสมบารมีไป เผือ่ ชาติหน้าเวลาเกิดจะได้ไปทําต่อ
ได้ แต่กอ็ ยู่ในระดับอนุบาลหรืออยู่ในระดับประถม ซึง่ ก็จะต้องใช้เวลาอีกหลายกัปหลาย
กัลป์ จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่รูก้ ่ลี ้านรอบ จนกว่าจะได้เจอกับพระพุทธเจ้าองค์
ใหม่ แล ้วก็อาจจะมีอนิ ทรียท์ แ่ี ก่กลา้ พอ ทีจ่ ะปฏิบตั อิ ย่างเต็มรูปแบบ ปฏิบตั แิ บบมือ
อาชีพ ถึงจะได้หลุดพ้นได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
อย่างพระสาวกทีเ่ รากราบไหว้บูชากัน พระอาจารย์ทงั้ หลายทีเ่ ป็ นลูกศิษย์หลวงปู่มนั ่ ที่
พวกเราเชื่อว่าท่านได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั ท่านเป็ นมืออาชีพทัง้ นัน้ ท่านเป็ นนักบวช
ทัง้ นัน้ หามือสมัครเล่นทีบ่ รรลุมรรคผลนิพพานนี้ แทบจะหาไม่ได้เลย ต้องเป็ นมืออาชีพ
เป็ นทัง้ หญิงเป็ นทัง้ ชาย หญิงก็มแี ต่มนี อ้ ยกว่าชาย แต่ก็มี เป็ นนักบวชเหมือนกัน
เพียงแต่วา่ ห่มผ้าสีไม่เหมือนกันเท่านัน้ เอง ห่มผ้าสีขาวกับห่มผ้าสีเหลือง อันนี้เป็ นเพียง
เครื่องแบบเท่านัน้ เอง แต่การปฏิบตั นิ ้ ีไม่มคี วามแตกต่างกัน ปฏิบตั แิ บบสุปฏิปนั โน อุชุ
ปฏิปนั โน ญายปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โนเหมือนกัน ผลคือมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ จึง
เป็ นเหมือนกัน เวลาตายไปกระดูกกลายเป็ นพระธาตุเหมือนกัน ไม่ได้อยู่ทเ่ี พศ ไม่ได้ว่า
ต้องเป็ นชายหรือเป็ นหญิง ไม่ได้อยู่ทส่ี ผี า้ ทีห่ ่ม ว่าจะต้องเป็ นสีเหลืองหรือเป็ นสีขาว อันนี้
เป็ นเพียงเครื่องแบบภายนอก เป็ นสัญลักษณ์ของผูป้ ฏิบตั ิ ให้ผูอ้ น่ื ทีห่ ูหนวกตาบอดจะ
ได้รูบ้ า้ งว่า บุคคลเหล่านี้เป็ นบุคคลทีก่ าํ ลังแสวงหาความสุขทีแ่ ท้จริง หรือบุคคลทีไ่ ด้พบ
กับความสุขทีแ่ ท้จริงแล ้ว ถ้าพวกเราอยากจะได้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริง ก็ควรจะเข้าหา
บุคคลเหล่านี้ เพราะบุคคลเหล่านี้จะช่วยเราได้ จะบอกให้เรารูจ้ กั วิธหี าความสุขทีแ่ ท้จริง
ได้ แล ้วจะทําให้เราได้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริงได้
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นี่คอื เรื่องของการศึกษา และการปฏิบตั ขิ องแต่ละบุคคล ทีไ่ ม่เหมือนกัน ไม่เสมอกัน ไม่
เท่ากัน บรรลุชา้ บรรลุเร็วมีความต่างกัน เพราะว่ากิเลสตัณหามีมากน้อยต่างกัน
สติปญั ญาทีจ่ ะมาแก้มาทําลายกิเลสตัณหาก็มมี ากน้อยต่างกัน การปฏิบตั จิ งึ มีผลต่างกัน
ต่างกันตรงทีว่ า่ ช้าหรือเร็ว ยากหรือง่าย แต่ผลมีเหมือนกัน ในทีส่ ุดก็จะได้ผล
เช่นเดียวกัน บางคนปฏิบตั ยิ ากปฏิบตั ชิ า้ ถึงจะได้ผล บางคนปฏิบตั งิ า่ ยปฏิบตั เิ ร็วก็ได้ผล
บางคนฟังธรรมเพียงครัง้ เดียวก็บรรลุเลย บางคนต้องฟังแลว้ ฟังอีก ฟังเป็ น ๑๐ ปี
อย่างพระอานนท์น้ ีกฟ็ งั เป็ นหลาย ๑๐ ปี ดว้ ยกัน อุปฏั ฐากพระพุทธเจ้าอยู่ ๒๐ กว่าปี มงั
เท่าทีจ่ าํ ได้ ก็ได้ฟงั ธรรมทุกครัง้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม เพราะจะติดตาม
พระพุทธเจ้าไปทุกหนทุกแห่ง และเวลาทีไ่ ม่ได้ตดิ ตามไป แล ้วพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรม
ไว้ พระอานนท์กบ็ งั คับให้พระพุทธเจ้ากลับมาแสดงให้แก่พระอานนท์ อันนี้เป็ นเงือ่ นไข
หนึ่งทีพ่ ระอานนท์ตงั้ ไว้ เวลาทีจ่ ะรับหน้าทีอ่ ปุ ฏั ฐากพระพุทธเจ้า พระอานนท์ตงั้ ไว้หลาย
เงือ่ นไขด้วยกัน เงือ่ นไขทีส่ าํ คัญก็คอื ไม่วา่ พระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมทีไ่ หน ถ้าพระ
อานนท์ไม่ได้ตดิ ตามไปด้วย เวลาพระพุทธเจ้ากลับมา ขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม
ให้แก่พระอานนท์ดว้ ย เพราะเป็ นการแสดงเจตนารมณ์วา่ ทีม่ ารับใช้พระพุทธเจ้านี้ มา
รับใช้เพือ่ ศึกษาธรรมะ อยู่ใกล ้พระพุทธเจ้า จะได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนอันประเสริฐ
ของพระพุทธเจ้า ไม่ได้มารับใช้พระพุทธเจ้าเพือ่ ลาภสักการะ เช่นมีเงือ่ นไขว่า ไม่ขอรับ
จีวรอันประณีตจากพระพุทธเจ้า ไม่ขอรับอาหารอันประณีตจากพระพุทธเจ้า ไม่ขอรับ
ลาภสักการะอันประณีตจากพระพุทธเจ้า ไม่ขอทีอ่ ยู่อนั ประณีตจากพระพุทธเจ้า ถึงแม ้
พระพุทธเจ้าจะให้ก็ไม่ขอรับ แต่ขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พระอานนท์ และถ้า
เวลามีผูท้ จ่ี ะเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า ก็ขออนุญาตพาเข้าเฝ้ าได้เสมอ เพราะท่านมีหน้าทีท่ จ่ี ะ
ช่วยเหลือผูท้ ต่ี อ้ งการทีจ่ ะเข้าหาธรรมะได้เข้าพบกับพระพุทธเจ้า จึงต้องขอตัง้ เงือ่ นไข
ต่างๆเหล่านี้ไว้ ในการรับหน้าทีด่ ูแลอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้า แต่การดูแลอุปฏั ฐากของพระ
อานนท์ต่อพระพุทธเจ้า จึงทําให้พระอานนท์ไม่ได้เป็ นนักปฏิบตั มิ อื อาชีพไป เพราะว่าไม่
มีเวลาทีจ่ ะไปปลีกวิเวกไปปฏิบตั ธิ รรมตามลําพัง เหมือนกับพระทีไ่ ม่ตอ้ งมาปฏิบตั ดิ ูแล
พระพุทธเจ้า พระทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ดิ ูแลพระพุทธเจ้านี้ พอเสร็จภารกิจจากการบิณฑบาต ก็
เดินจงกรมนัง่ สมาธิภาวนาได้ไปตลอด เพราะไม่มหี น้าทีอ่ ะไรต้องทํา แต่พระอานนท์น้ ี
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ต้องคอยอยู่ใกล ้ คอยดูแลรับใช้พระพุทธเจ้า จนไม่มเี วลาทีจ่ ะไปเดินจงกรมนัง่ สมาธิ
มากเท่าทีค่ วร
ช่วงนัน้ พระอานนท์จงึ เป็ นเหมือนกับนักปฏิบตั มิ อื สมัครเล่น ท่านจึงไม่สามารถบรรลุ
ธรรมขัน้ สูงได้ เข้าใจว่าท่านบรรลุเป็ นพระโสดาบันแล ้ว แต่ไม่สามารถทีจ่ ะบรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ได้ จนวาระทีพ่ ระพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานไปแล้ว ก่อนทีจ่ ะปรินิพพาน
พระพุทธเจ้า ก็ทรงตรัสกับพระอานนท์วา่ อานนท์เธออย่าเสียใจเพราะเราจะจากเธอไป
เพราะว่าเธอจะได้มโี อกาสบรรลุเป็ นพระอรหันต์ภายในเวลา ๓ เดือน หลังจากทีเ่ ราจาก
เธอไปแล ้ว นี่เป็ นคําพยากรณ์ทพ่ี ระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ให้กบั พระอานนท์ แล ้วพอถึง
เวลาครบ ๓ เดือน พระอานนท์กไ็ ด้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มา เพราะช่วง ๓ เดือนนัน้
พระอานนท์ได้กลายเป็ นนักปฏิบตั มิ อื อาชีพไป ไม่มภี ารกิจอย่างอืน่ มาขัดเวลาของการ
ปฏิบตั ิ มีเวลาปฏิบตั ติ ลอดตัง้ แต่ต่นื จนหลับ สามารถปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวได้ ไม่มี
เรื่องมีราวอะไรต่างๆมาคอยฉุกลากจิตใจ ให้ไปทําให้ไปคิด ใจคิดอยู่กบั เรื่องไตรลักษณ์
อนิจจังทุกขังอนัตตา คิดอยู่กบั อสุภะ คิดอยู่กบั อาหาเรปฏิกูลสัญญา คิดอยู่กบั ธาตุ ๔
ดินนํา้ ลมไฟ พอใจคิดอยู่กบั เรื่องราวเหล่านี้ กิเลสตัณหาต่างๆก็ถกู ทําลายไปหมด
ภายในระยะเวลาเพียง ๓ เดือนเท่านัน้ เอง นี่คอื ความแตกต่าง ว่าทําไมถึงบรรลุเร็วบรรลุ
ช้า บรรลุเร็วเพราะปฏิบตั มิ าก และปฏิบตั ถิ กู ก็จะบรรลุเร็ว แต่ถา้ ปฏิบตั นิ อ้ ยหรือปฏิบตั ิ
ไม่ถกู ก็จะบรรลุชา้ หรือไม่บรรลุเลย อย่างองคุลมี าลนี้ก็ปฏิบตั ผิ ดิ ไปฆ่าคน คิดว่าการ
ฆ่าคน ๑๐๐๐ คนจะทําให้บรรลุเป็ นผูว้ เิ ศษขึ้นมาได้ ถ้าไม่ได้เจอกับพระพุทธเจ้าก็คงจะ
บรรลุในนรกแน่ แต่บารมีของพระพุทธเจ้าสามารถช่วยองคุลมี าล ให้มดี วงตาเห็นธรรม
ขึ้นมาได้ เห็นการกระทําทีไ่ ม่ถกู ต้องขององคุลมี าลได้ ทําให้องคุลมี าล กลับใจยุตกิ าร
เข่นฆ่าผูอ้ น่ื แล ้วกลับมาบําเพ็ญสมถะวิปสั สนาภาวนา จนได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มา
หลุดจากการทีจ่ ะต้องไปตกนรกอเวจี ถึงแม้วา่ จะได้ฆ่าคนมาแล ้ว ๙๙๙ คนก็ตาม แต่
การทีไ่ ด้บรรลุเป็ นพระอรหันต์น้ ี ทําให้ยุตกิ ารไปเกิดได้ ไม่วา่ จะไปเกิดทีไ่ หน เกิดเป็ น
มนุษย์เกิดเป็ นเทวดา หรือเกิดในนรกนี้กไ็ ม่ตอ้ งไป ด้วยอํานาจพลังของอรหัตตผล ยุติ
การเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้อย่างหมดสิ้น กรรมเก่าทีไ่ ด้เคยสร้างมามาก
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น้อยเพียงไร ก็ไม่สามารถทีจ่ ะมาฉุดลากให้ดวงจิตดวงวิญญานของพระอรหันต์ ไปชดใช้
กรรมได้อกี ต่อไป
นี่คอื เรื่องของการปฏิบตั ิ จําเป็ นจะต้องมีผูร้ ูจ้ ริงเห็นจริง เป็ นผูบ้ อกทาง ถ้าไปเจอผูท้ ไ่ี ม่รู ้
จริงเห็นจริงบอกทาง ก็เหมือนกับไปเจอคนตาบอดบอกทางคนตาบอด คนตาบอดก็ไม่รู ้
จริง คนตาบอดทีม่ าเรียนก็ไม่รูจ้ ริง เขาว่าอย่างไรก็เชื่อตามทีเ่ ขาว่า เขาว่าให้นงั ่ สมาธิ
เหวีย่ งก็เหวีย่ งกับเขา เขาว่าไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิก็ทาํ ตามเขา เพราะตัวเองไม่รูว้ า่ วิธไี หนถูกวิธี
ไหนผิดนัน่ เอง ใครเขาว่าอย่างไรก็เชื่อ เชื่อแล ้วมรรคผลก็ไม่เกิด เกิดแต่ความหลง หลง
คิดว่าตนเองบรรลุแล ้ว อันนี้ถา้ ไม่เข้าหาผูร้ ูจ้ ริงเห็นจริง ผูร้ ูจ้ ริงก็คือผูท้ ส่ี อนมรรคทีม่ อี งค์
๘ พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้แล ้วว่า คําสอนของใครก็ตาม ถ้ามีมรรคเป็ นองค์ ๘ นี้ เป็ น
คําสอนทีถ่ กู ต้อง ถ้าคําสอนของใครไม่มมี รรคทีม่ อี งค์ ๘ นี้ ก็ถอื ว่าเป็ นคําสอนทีไ่ ม่ถกู
หรือไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ มรรค ๘ มีทงั้ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปโป
สัมมาทิฐสิ มั มาสังกัปโปนี้เรียกว่าปัญญา สัมมาสติสมั มาสมาธิน้ ีเรียกว่าสมาธิ สัมมา
กัมมันโตสัมมาวาจานี้เรียกว่าศีล สรุปแล ้วคําสอนต้องมีทงั้ ๓ ส่วนประกอบกัน คือมีทงั้
ศีล มีทงั้ สมาธิ และมีทงั้ ปัญญา ขาดองค์ใดองค์หนึ่งไปไม่ได้ จะทําให้ไม่สาํ เร็จผลขึ้นมา
เหมือนกับทํากับข้าวแล ้วไม่ใส่นาํ้ ปลา อาหารจะวิเศษยังไงพอไม่ใส่เกลือไม่ใส่นาํ้ ปลาก็กิน
ไม่ลง จืดชืด มันต้องมีครบทุกอย่าง ถึงจะเป็ นอาหารทีโ่ อชะทีน่ ่ารับประทานขึ้นมา ฉันใด
คําสอนของใครก็ตาม ถ้าไม่มศี ีลสมาธิปญั ญา ก็ถอื ว่าเป็ นคําสอนทีไ่ ม่ครบถ้วนบริบูรณ์
ไม่ถกู ต้อง คําสอนของใครสอนให้ฆ่าผูอ้ น่ื เพือ่ จะได้ไปพบกับพระเจ้านี้ก็เป็ นคําสอนที่
ผิด ผูท้ จ่ี ะเขา้ หาพระเจ้าได้ ผูท้ จ่ี ะเข้าหาผูท้ ป่ี ระเสริฐได้ ต้องเป็ นผูท้ ม่ี ศี ีลเท่านัน้ ผูท้ จ่ี ะ
เป็ นพระอริยบุคคลได้ตอ้ งมีศีล อย่างองคุลมี าลจึงต้องหยุดฆ่าผูอ้ น่ื ถึงจะได้เป็ นพระ
อรหันต์ได้ ถ้ายังฆ่าผูอ้ ่นื อยู่กจ็ ะไม่สามารถทีจ่ ะเป็ นพระอรหันต์ได้
ดังนัน้ การศึกษาจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิ่ง และต้องศึกษาจากแหล่งทีถ่ กู จะศึกษาจากผู ้
ทีร่ ูจ้ ริงเห็นจริง ผูท้ ไ่ี ด้บรรลุแล ้วเท่านัน้ ถึงจะถือเป็ นผูท้ ร่ี ูจ้ ริงเห็นจริง ถ้ายังไม่บรรลุน้ ีจะ
ไปรูจ้ ริงเห็นจริงได้อย่างไร ดังนัน้ ถ้าเราไม่สามารถหาผูร้ ูจ้ ริงเห็นจริงทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ได้ ก็
ต้องหาคําสอนของท่านผูท้ ร่ี ูจ้ ริงเห็นจริง ทีไ่ ด้มจี ารึกไว้ในหนังสือในสือ่ ต่างๆ ในอดีตก็
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เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า และคําสอนของพระสาวก ทีไ่ ด้มจี ารึกไว้ในพระไตรปิ ฎก
อันนี้เป็ นแหล่งทีถ่ อื ว่าเป็ นแหล่งความรูท้ ถ่ี กู ต้อง ถ้าไม่มพี ระอรหันต์พระอริยเจ้าทีม่ ชี วี ติ
มาสัง่ มาสอน เราก็ตอ้ งเข้าหาคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีม่ จี ารึกไว้ในพระไตรปิ ฎก ถึงแม้
จะยากกว่าการเรียนจากผูท้ ม่ี ชี วี ติ อยู่ เพราะการเรียนจากพระไตรปิ ฎกนี้ เหมือนกับการ
ทีเ่ ราจะต้องไปค้นหาอาหารชนิดต่างๆมารับประทาน ทีใ่ ห้เหมาะกับสถานภาพของร่างกาย
ของเรา ถ้าเราเป็ นเด็กเราก็ตอ้ งหานม หากล ้วยหาอาหารอ่อนมารับประทาน ถ้าไปเจอเนื้อ
แข็งๆก็กนิ ไม่ได้ แต่ถา้ เรามีคนป้ อนนี้มนั ง่าย เช่นเรามีพ่อแม่น้ ี พ่อแม่จะรูว้ า่ อาหารอัน
ไหนเหมาะกับวัยของเรา วัยเด็กแม่ก็จะหานมมาให้ดม่ื หาของเหลวๆของกินง่ายๆให้กนิ
ถ้าเอาเนื้อทอดเอาไก่ทอดมาให้กนิ ก็คงจะกินไม่ได้ แต่ถา้ ไม่มคี นป้ อนเราต้องหาอาหาร
เอง ก็อาจจะไม่รูว้ า่ อาหารอันไหนจะเหมาะกับวัยของเรา เวลาทีเ่ ราเริ่มศึกษาใหม่ๆ เราก็
ไม่รูว้ า่ ควรจะศึกษาธรรมะบทใด เพราะในพระไตรปิ ฎกนี้กม็ ธี รรมะเป็ นถึง ๘๔๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ์ดว้ ยกัน พอเราอ่านปั ๊บเราก็งงเลย ไม่รูว้ า่ จะเอาตรงไหนดี พออ่านเข้าเห็น
๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ก็เลยยอมแพ้ สูไ้ ม่ไหว ไม่รูว้ า่ จะไปอ่านตรงไหนดี ไม่รูว้ า่ จะ
เริ่มต้นตรงไหนดี ทีอ่ ่านแล ้วจะทําให้เกิดความเจริญขึ้นมาในทางจิตใจ ก็เลยท้อแท้ก็เลย
ไม่ค่อยเข้าหาพระไตรปิ ฎกกัน ไม่ค่อยศึกษากัน นอกจากผูท้ ม่ี คี วามวิรยิ ะขวนขวาย
มากๆ ผูท้ ม่ี คี วามสนใจต่อการศึกษามากๆเท่านัน้
ทีจ่ ะสามารถเข้าไปศึกษาจาก
พระไตรปิ ฎกได้ นอกนัน้ แล ้วก็ตอ้ งรอ ให้เจอกับผูท้ ร่ี ูจ้ ริงเห็นจริงทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ทีจ่ ะป้ อน
อาหารทีเ่ หมาะกับวัยของเรา
แต่อย่างไรทัง้ นี้ทงั้ นัน้ ก็ตอ้ งมีผูส้ อน ไม่วา่ จะเป็ นผูส้ อนทีต่ ายไปแล ้ว แต่มคี าํ สอนอยู่ใน
หนังสือ หรือผูส้ อนทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ แล ้วสมัยนี้ก็มสี อ่ื ทีว่ เิ ศษ ทีท่ าํ ให้เรายังสามารถรักษา
เสียงของผูส้ อนได้ เหมือนกับเราได้ฟงั จากปากของท่านโดยตรง เช่นแผ่นซีดอี ะไรเหล่านี้
ทีบ่ นั ทึกเสียง บันทึกภาพของครูบาอาจารย์ต่างๆไว้ เราเปิ ดดูเปิ ดฟังก็เหมือนกับเราได้
ศึกษาโดยตรงจากท่าน ทัง้ ๆทีท่ ่านจากเราไปแล ้ว แต่ตวั ของท่านไม่ใช่เป็ นตัวสาระสําคัญ
ของท่าน ตัวสาระสําคัญของท่านอยู่ทค่ี าํ สอนของท่าน ดังนัน้ ถึงแม้วา่ ร่างกายของท่านจะ
ตายไปแล ้ว แต่เสียงของท่านคําสอนของท่านยังอยู่ ภาพทีท่ ่านกําลังแสดงคําสอนก็ยงั อยู่
ก็เหมือนกับว่าเราได้อยู่กบั ท่าน ในขณะทีท่ ่านมีชวี ติ อยู่เลย เราสามารถทีจ่ ะนําเอาคําสอน
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ของท่านมาปฏิบตั ไิ ด้ แต่เราไม่สามารถถามปัญหาได้ เวลาทีเ่ ราเกิดความสงสัยไม่เข้าใจ
อันนี้กจ็ ะเป็ นจุดด้อย ไม่เหมือนกับได้อยู่ศึกษากับผูท้ ย่ี งั มีชวี ติ อยู่ พอเราสงสัยอะไร
ติดขัดตรงไหน พอไปถามปั ๊บก็จะเกิดความเขา้ ใจทันที ก็จะได้แก้ปญั หาได้ ถ้ากําลังเดิน
ผิดทางก็จะได้ยุตไิ ด้ กลับมาเดินในทางทีถ่ กู ได้ อย่างเมือ่ ไม่นานนี้ก็มเี ด็กคนหนึ่งมาอยู่
วัด แล ้วก็มาตัง้ สัจจาธิษฐาน ว่าจะไม่พดู ไม่คุยกับใครจะปิ ดปาก เพราะคิดว่าการปิ ดปาก
ไม่พดู ไม่คุยจะทําให้ใจสงบได้ เราก็บอกเขาว่า ปิ ดปากได้แต่ยงั ปิ ดความคิดไม่ได้ เราปิ ด
ปากอยู่แต่ใจของเราก็ยงั คิดได้อยู่ เพราะการปิ ดปากนี้ไม่สามารถไปปิ ดความคิดได้ จะ
ปิ ดความคิดได้ตอ้ งใช้สติเท่านัน้ ถึงจะปิ ดมันได้ เช่นถ้าเราบริกรรมพุทโธๆ เราก็จะไป
คิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ไม่ได้ พอเราไม่คดิ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ใจก็จะว่างจะเย็นจะสบาย
ปราศจากอารมณ์ต่างๆ เราบอกเขาๆเลยเข้าใจ เขาก็เลยเลิกปิ ดปาก กลับมาปิ ดความคิด
แทน ด้วยการมาเจริญสติ บริกรรมพุทโธๆไปตัง้ แต่ต่นื จนหลับ จิตใจเขาก็วา่ งจาก
ความคิดได้ จิตใจก็มคี วามสงบมีความสุขได้ ไม่งนั้ เขาบอกว่าความคิดเขาสับสนมาก
คิดไปในแต่ละเรื่องก็ทาํ ให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ก็เลยคิดว่าต้องปิ ดปากไม่พดู เพราะ
คิดว่าการพูดนี้เป็ นตัวทีท่ าํ ให้คดิ ซึง่ ความจริงตัวคิดนี้ต่างหากทีท่ าํ ให้พดู ไม่ใช่ตวั พูดที่
ทําให้คดิ ถ้าไม่คดิ แล ้วมันจะพูดได้อย่างไร เวลานัง่ สงบอยู่ในสมาธิน้ จี ะพูดได้อย่างไร
เวลาจิตสงบนี้ร่างกายจะนิ่งเฉย เพราะจิตไม่ทาํ งาน จิตไม่สงั ่ การ พอจิตไม่สงั ่ การร่างกาย
ก็ขบั เคลือ่ นไม่ได้ เคลือ่ นไหวไม่ได้ พูดไม่ได้ ใจเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว ใจเป็ นผูส้ งั ่ ให้กาย
พูด สัง่ ให้กายทําอะไรต่างๆ พอใจไม่สงั ่ กายก็พูดไม่ได้ทาํ อะไรไม่ได้ หรือถ้าไม่มใี จก็
เหมือนคนตายเหมือนซากศพ ศพนี้ไม่ทาํ อะไรเลย มันไม่ยอมเคลือ่ นไปไหนเลย ต้องให้
คนอืน่ จับใส่โลง ต้องให้คนอืน่ จับเข้าเตาเผาไป เพราะร่างกายไม่มใี จเป็ นผูส้ งั ่ การแลว้
นัน่ เอง
นี่ก็คอื ตัวอย่าง เรื่องของการทีม่ คี รูบาอาจารย์ทย่ี งั มีชวี ติ อยู่ เวลาเราติดขัดตรงไหน เวลา
เข้าใจผิดทีต่ รงไหน ไปเล่าไปแจ้งให้ท่านทราบ ท่านก็จะแก้ปญั หาให้เราได้ อย่างหลวงตา
ท่านก็เล่าให้ฟงั ในช่วงวาระสุดท้ายของการปฏิบตั ขิ องท่าน ตอนนัน้ ท่านบอกว่าหลวงปู่
มันพึ
่ ง่ เสียไปใหม่ๆ แล ้วจิตของท่านก็เกิดความสว่างไสวขึ้นมา แล ้วปรากฏมีธรรมโผล่
ขึ้นมาว่า ทีต่ รงไหนทีม่ จี ดุ มีต่อม ทีน่ นั ่ แหละคือตัวภพตัวชาติ เป็ นปริศนาธรรมปรากฏให้
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ท่านได้ยนิ ขึ้นมาภายในใจ ท่านฟังแลว้ ท่านก็ไม่เข้าใจว่า ไอ้ตวั ทีเ่ ป็ นจุดเป็ นต่อมนี้ มันตัว
ไหน อยู่ตรงไหน ท่านบอกต้องใช้เวลาถึง ๓ เดือน ถึงจะเข้าใจ ถึงจะแก้ปริศนาธรรมอัน
นี้ได้ และท่านบอกว่าถ้าหลวงปู่มนยั
ั ่ งมีชวี ติ อยู่ ถ้าไปเล่าให้ท่านฟัง หลวงปู่มนจะบอกก็
ั่
ไอ้ตวั นี้แหละ ไอ้ตวั ทีส่ ว่างไสวนี้แหละ ก็จะสามารถบรรลุได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่กว่าจะ
รูไ้ ด้น้ ีตอ้ งไปค้นคว้าหาเอาเอง หาไปหามาด้วยกําลังของปัญญาของตน ในทีส่ ุดก็คน้ พบ
แต่ชา้ หน่อย นี่คือความแตกต่างระหว่างการมีครูบาอาจารย์คอยสัง่ คอยสอน คอย
แก้ปญั หาต่างๆ กับการทีไ่ ม่มคี รูบาอาจารย์
แต่ถา้ อยู่ในระดับมรรคผลนิพพานแล ้ว ถึงแม้จะไม่มคี รูบาอาจารย์ก็ถไู ถไปได้ คือถ้า
เริ่มต้นตัง้ แต่พระโสดาบันไปแล ้วนี้ เป็ นผูท้ เ่ี ข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล ้ว คําว่าโสดานี้
มาจากคําว่าโสตะ แปลว่ากระแส กระแสสู่พระนิพพาน ผูใ้ ดได้เข้าสู่กระแสแล ้วก็จะไปถึง
พระนิพพานได้ ช้าหรือเร็วเท่านัน้ ถ้ามีคนคอยสอนคอยบอก เวลาทีไ่ ปไม่ถกู ก็จะแก้ไข
และไปให้ถงึ ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่มคี นสอนคนบอกก็อาจจะช้าหน่อย อาจจะแวะตรงนัน้
อาจจะแวะตรงนี้ ติดตรงนัน้ ติดตรงนี้ แต่ในทีส่ ุดก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้
เหมือนกับเวลาทีเ่ ราขับรถขึ้นทางด่วน ถ้าขึ้นทางด่วนได้แล้วมันมักจะไม่หลงทางแล้ว
เพราะมันมีป้ายบอกทางตลอดเวลา จะไปชลบุรจี ะไประยอง มันถึงทางแยกมันจะบอกให้
เรารู ้ แต่ถา้ อยู่ขา้ งล่างนี้ มันมีทางแยกเยอะแล้วป้ ายก็มนี อ้ ย ถ้ายังอยู่ขา้ งล่างอยู่น้ ีเดีย๋ วก็
ขับวนไปวนมา ไปไม่ถงึ ไหน แต่พอขึ้นทางด่วนแล ้วรับรองได้ ว่าถึงจุดหมายปลายทางได้
อย่างแน่นอน ฉันใด การปฏิบตั กิ ็เป็ นแบบนี้ ถ้าเราได้เข้าสู่กระแสแล ้วไม่มคี รูบาอาจารย์
ก็ได้ สมมุตวิ า่ ครูบาอาจารย์ท่านตายไปก่อน ก่อนทีเ่ ราจะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ เราได้แค่
ขัน้ โสดาบัน เราก็ปฏิบตั ไิ ปได้เพราะเรารูแ้ นวทางแล ้ว มันจะมีป้ายบอกเราตลอดเวลา
ป้ ายที่จะบอกเราก็คอื อริยสัจ ๔ นี่เอง ทุกข์สมุทยั นิ โรธมรรค ถ้าปฏิบตั ไิ ป ไปเจอทุกข์ท่ี
ตรงไหน ก็รูเ้ ลยว่าตรงนี้ มีกเิ ลสมีตณ
ั หา ต้องทําลายมัน ถ้าไม่ทาํ ลายมันก็ไปไม่ได้ นี่มนั
จะมีป้ายบอกทุกระดับ ขัน้ สกิทาคามีก็มอี ริยสัจ ๔ คอยบอก ขัน้ อนาคามีกม็ อี ริยสัจ ๔
คอยบอก ขัน้ อรหันต์กม็ อี ริยสัจ ๔ คอยบอก พระโสดาบันนี้รูจ้ กั อริยสัจ ๔ แล ้ว ก็รูว้ ่านี่
คือเครื่องมือทีจ่ ะแก้ปญั หาของขัน้ ต่างๆ ท่านก็แก้ได้แต่อาจจะช้าหน่อย เพราะกว่าจะ
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คลําหาตัวกิเลสแต่ละขัน้ เจอนี่มนั ก็ไม่งา่ ย เพราะกิเลสมันมีเล่หก์ ลมาก บางทีมนั ก็ปลอม
ตัวมาเป็ นเพือ่ นเรา ทําให้เราคิดว่ามันเป็ นเพือ่ น แท้จริงแล ้วมันกําลังมาฆ่าเรา โดยทีเ่ รา
ไม่รูต้ วั อย่างทีห่ ลวงตาบอกว่า อวิชชานี่ตอนต้นก็คิดว่ามันเป็ นเสือ พอเจอมันจริงๆมัน
เป็ นเหมือนนางบังเงา นางโสเภณี นางบังเงายืนอยู่ตามถนนในทีม่ ดื ๆ เขาเรียกว่านางบัง
เงา คิดว่ามันเป็ นเสือจะกัด พอไปเห็นมันเข้ามันสวยงามอย่างนี้เอง แทนทีจ่ ะไปฆ่ามัน
เลยฆ่ามันไม่ลง แสงสว่างทีห่ ลวงตาได้พบก็น่ีคอื นางบังเงา คิดว่าจะเป็ นเสือน่าเกลียดน่า
กลัวเป็ นปี ศาจยักษ์เป็ นมารอวิชชา ทีไ่ หนได้เป็ นแสงสว่างทีแ่ บบว่ามหัศจรรย์ แทนทีจ่ ะ
ไปทําลายมันกลับไปรักไปหวงมัน ไปครอบครองไปเป็ นทาส ไปเป็ นคนปกป้ องรักษามัน
แต่ปญั ญาและอริยสัจ ๔ มันก็จะบอกว่า ไอ้น่ีก็เป็ นทุกข์เหมือนกัน ถ้าไปรักษามันไป
ปกป้ องมัน ก็แสดงว่าเรายังมีตณั หามีกเิ ลสอยู่ ยังมีความรักยังมีความอยากในตัวมันอยู่
มันก็จะย้อนพิษกลับมา แล ้วมันก็จะรูท้ นั กัน แล ้วมันก็จะทําลายมันได้ แทนทีจ่ ะรักษา
มันก็ฆ่ามันเลย
นี่เป็ นเรื่องทีเ่ ราจะต้องมี คือครูบาอาจารย์ ถ้ายังไม่เข้าสู่กระแสต้องมี ถ้าเข้าสู่กระแสแล ้ว
จะมีหรือไม่มกี ็ได้ มีก็เร็ว ถ้าไม่มกี ็ชา้ อย่างพระอานนท์น้ ีไม่มพี ระพุทธเจ้าแล้ว เป็ น
โสดาบันแล ้ว ไม่มพี ระพุทธเจ้า ๓ เดือนก็ไปถึง เป็ นพระอรหันต์ได้ แต่ตอ้ งเป็ นพระ
โสดาบัน ถ้าไม่เป็ นพระโสดาบันแล ้วไม่มพี ระอรหันต์มาสอนนี้ยาก ยากทีจ่ ะเขา้ สู่กระแส
ได้ จะได้ก็แค่ขนั้ ฌาน ทีเ่ ป็ นขัน้ ง่าย การเข้าฌานนี้งา่ ยมาก ขอให้มสี ติอย่างต่อเนื่องเท่า
นัน้ เอง ขอให้มพี ทุ โธอย่างต่อเนื่องนี้ก็เข้าไปได้แล ้ว แต่เรื่องของปัญญาของมรรคผล
นิพพาน แต่ละขัน้ นี้มนั มีความละเอียด มีความแตกต่างกันในแต่ละขัน้ ทีผ่ ูป้ ฏิบตั จิ ะต้อง
ใช้ความสังเกตดูจติ ดูใจของตน ว่ากําลังทุกข์กบั เรื่องอะไร กําลังติดอยู่กบั เรื่องอะไร
แล้วต้องใช้อะไรมาแก้เรื่องที่กาํ ลังติดอยู่ เครื่องมือที่แก้กต็ ่างกันไป ขัน้ โสดาบันก็ใช้
เครื่องมืออย่างหนึ่ง ขัน้ สกิทาคามีขนั้ อนาคามีก็ใช้เครื่องมืออีกอย่างหนึ่ง ไม่เหมือนกัน
ดังนัน้ ถ้าได้ศึกษามาก่อนก็พอจะรูแ้ นวทาง เช่นศึกษาจากพระไตรปิ ฎกก็ได้ หรือจากทีไ่ ด้
ยินได้ฟงั จากครูบาอาจารย์ก็ได้ พอเราเข้าสู่เหตุการณ์นนั้ เจอปัญหานัน้ เราก็จะจําวิธแี ก้
ได้วา่ ท่านเคยสอนให้ทาํ อย่างนี้ ทําอย่างนี้ พอเราเจอปัญหานี้เราก็ใช้วธิ นี ้ ีแก้ปญั หา มันก็
แก้ได้ผ่านไปได้และก็บรรลุได้ นี่แหละคือการปฏิบตั ิ และการศึกษาเป็ นของทีไ่ ปด้วยกัน
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เพราะว่ามันต้องเปิ ดคู่มอื อยู่เรื่อยๆ เวลาปฏิบตั เิ วลาเจอปัญหาก็ตอ้ งหาคู่มอื มาเปิ ดดูว่า
ตรงนี้จะทําอย่างไร ทางปฏิบตั แิ ล้วท่านจะมีปริยตั กิ บั ปฏิบตั ไิ ปพร้อมๆกัน ส่วนในทาง
ปริยตั นิ ้ ีเขาจะแยก เรียนรูพ้ ระไตรปิ ฎกให้มนั หมดพระไตรปิ ฎกก่อนแล ้วค่อยไปปฏิบตั ิ
พอไปปฏิบตั กิ ล็ มื หมดเลยไอ้ทเ่ี รียนมา เพราะมันเป็ นความจํา ท่านบอกให้เรียนแค่
อนุ บาลแล ้วก็ปฏิบตั ขิ นั้ อนุ บาลควบคู่กนั ไป พอขึ้นขัน้ ประถมก็เรียนชัน้ ประถมแล ้วก็
ปฏิบตั ขิ นั้ ประถมควบคู่กนั ไป ไม่ให้แยกออกจากกัน
นี่คอื แนวทางของปริยตั ปิ ฏิบตั ทิ แ่ี ท้จริง ต้องไปด้วยกัน เรียนแล้วก็นําเอาไปปฏิบตั เิ ลย
ถ้าปฏิบตั แิ ล้วผลก็จะเกิดขึ้นมา ก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริง ความสุขทีถ่ าวรทีจ่ ะอยู่
กับใจของเราไปตลอด ไม่มวี นั ทีจ่ ะจากใจเราไปได้ ไม่เหมือนกับความสุขทางโลก ทาง
ลาภยศสรรเสริญ ทางรูปเสียงกลิน่ รสทีไ่ ด้มาแล ้วก็หายไป ต้องออกไปหาใหม่มาเติมอยู่
เรื่อยๆ เติมเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านัน้ พอถึงเวลาทีไ่ ม่มคี วามสามารถทีจ่ ะเติมได้ ก็เป็ น
เหมือนคนอดอยากขาดแคลน คนทีแ่ ก่คนทีเ่ จ็บนี้หาความสุขทางร่างกายไม่ได้ ก็จะมีแต่
จิตใจทีบ่ อบชํา้ จิตใจทีห่ วิ จิตใจทีห่ งุดหงิดรําคาญ ทุกข์ทรมานใจ เพราะไม่สามารถเติม
ความสุขอย่างทีเ่ คยเติมได้นนั ่ เอง แต่ผูท้ ม่ี คี วามสุขภายในก็จะไม่เดือดร้อนกับความ
เสือ่ ม กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย เพราะไม่ตอ้ งใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ จึง
เรียกว่าเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีต่ ดิ อยู่กบั ใจไปตลอด เป็ นความสุขทีพ่ วกเรา
ทัง้ หลาย ได้มาหากันอยู่เป็ นระยะเวลาหลายปี แล ้ว ไม่ทราบว่าหากันเจอหรือยัง ได้หรือ
ยัง หรือไม่ได้หากัน มาฟังเสร็จแล ้วพอกลับไปบ้าน ก็เอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั นี้โยนทิ้งถังขยะ
ไป แล ้วเดือนหน้าค่อยมาฟังใหม่ ถ้าฟังแบบนี้อกี ๒๐ ปี ๓๐ ปี ก็เหมือนเดิม จะไม่มี
วันทีจ่ ะเจริญก้าวหน้าได้ ดังนัน้ ขอให้ท่านจงนําเอาสิง่ ทีท่ ่านได้ยนิ ได้ฟงั แล ้วนําเอาไป
ปฏิบตั ิ เพือ่ ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นตามมาต่อไป
ถาม ทีท่ ่านอาจารย์เทศน์บอกว่า ตัง้ แต่ขนั้ โสดาบันเป็ นต้นไป จะมีป้ายบอกทางไป
เรื่อยๆ แต่ละขัน้ เหมือนขึ้นทางด่วน เราไปก็จะเห็นป้ ายบอกทาง ทีน้ ีลูกยังไปไม่
ถึงขัน้ นัน้ ก่อนถึงขัน้ โสดาบันนะค่ะ อยากเห็นป้ ายบอกทาง ไปอย่างไรถึงจะถึง
โสดาบัน
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ตอบ ก็ตอ้ งหาเงินซื้อค่าบัตรผ่านทางด่วน บัตรผ่านทางด่วนก็คอื ต้องทําทานต้องสละ
ให้หมด มีขา้ วมีของอะไรต้องสละให้หมด มีสามีมลี ูกมีอะไรต้องสละให้หมด
ต้องไปบวช ถึงจะได้ไปขึ้นทางด่วนได้ ก็สงั เกตดูคนทีเ่ ขาขึ้นทางด่วน ส่วนใหญ่
เขาก็เป็ นนักบวชกันทัง้ นัน้ เข้าใจหรือยัง ทานก็ไม่ยอมทาน ศีลก็ไม่ยอมรักษา
แต่อยากจะขึ้นทางด่วนก็ตอ้ งเดินขึ้นนะ
ถาม จะมีปญั หาในส่วนหนึ่งคือ เวลาทีส่ นใจจะเข้ามาปฏิบตั ธิ รรมอย่างจริงจัง แต่ว่า
บางทีครอบครัวจะไม่เข้าใจ เขาจะสามารถขัดขวางพยายามไม่ให้เรามาทางนี้ การ
ทีเ่ ราจะทําใจไม่ให้รูส้ กึ ต่อต้านเขา ควรจะทําใจรับกับมันอย่างไรคะ
ตอบ ก็คดิ ว่ามันเหมือนกันทุกคน ตัง้ แต่พระพุทธเจ้าลงมานี้ไม่มใี ครเขาคิดเหมือนเรา
หรอก ทางเรานี้มนั เป็ นทางทีไ่ ม่มคี นทัว่ ไปเขาคิดกัน เขาไม่รูค้ ุณค่าของทาง เขา
กลัว เขากลัวว่าเราจะไปแล ้วจะไม่ได้สง่ิ ทีด่ อี ย่างทีเ่ ราคิด เพราะเขาไม่รูว้ า่ ทางที่
เราไปนี้ดอี ย่างไร ก็เป็ นเรื่องธรรมชาติของเขาทีเ่ ราต้องทําใจ พิจารณาว่าเขาเป็ น
อนัตตา เราไปห้ามเขาคิดไม่ได้ ห้ามเขาให้มคี วามรูส้ กึ อย่างนัน้ ไม่ได้ แต่เราต้องรู ้
ว่าทางทีเ่ ราไปนี้เป็ นทางทีถ่ กู ทีด่ ที ค่ี วร เพราะเป็ นทางทีพ่ ระพุทธเจ้า และครูบา
อาจารย์ทงั้ หลาย ท่านได้ไปกันแล ้ว ขอให้เรามีความแน่วแน่มนใจกั
ั ่ บทางนี้ก็แล ้ว
กัน ส่วนความคิดของคนอืน่ เขาจะคิดอย่างไรนี้ เราห้ามเขาไม่ได้ คนอืน่ ทีเ่ ขารู ้
ทางเขาก็จะอนุ โมทนา เขาก็จะแสดงความยินดี แต่คนทีเ่ ขาไม่รูจ้ กั ทางนี้ เขาก็จะ
มีความวิตกมีความกังวล มีความเห็นทีไ่ ม่ตรงกับเราก็ได้ ซึง่ เป็ นเรื่องปกติเรื่อง
ธรรมดา เราอย่าให้ความคิดของคนอืน่ มาเป็ นอุปสรรค ต่อการดําเนินไปในทางนี้
ก็แล ้วกัน
ถาม โยมปฏิบตั ติ อนนี้ ก็คือพิจารณาธาตุ ๔ กับไตรลักษณ์ ทีน้ ีอยากจะเรียนถามพระ
อาจารย์ขยายความว่า ถ้าพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามี พิจารณาอะไร
เจ้าคะ
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ตอบ คือพระโสดาบันนี้ทา่ นจะพิจารณาเรื่อง ความเจ็บความตายของร่างกายเป็ นหลัก
คือท่านพิจารณาว่าร่างกายนี้ ไม่ใช่ตวั ท่าน เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ มีการเกิดแล ้วก็
ต้องมีการตายเป็ นธรรมดา ต้องมีการเจ็บเป็ นธรรมดา เป็ นสิง่ ทีใ่ จไปห้ามไม่ได้
แต่เป็ นสิง่ ทีใ่ จไม่ตอ้ งทุกข์ดว้ ยได้ คือใจถ้ารูท้ นั แล ้วปล่อยวาง อย่าไปอยากให้
ร่างกายไม่เจ็บ อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ตายเท่านัน้ ใจก็จะเป็ นอุเบกขา พอเป็ น
อุเบกขาวางเฉย ก็จะไม่สะเทือนใจ เวลาทีร่ ่างกายเจ็บหรือเวลาร่างกายจะตายไป
วิธที จ่ี ะทดสอบ ก็สงั เกตดูเช่นถ้าเราไปหาหมอแลว้ หมอว่ามีมะเร็งอย่างนี้ เราดูใจ
เราเลยว่าเป็ นยังไง เฉยหรือยังวุน่ วายหวันไหววิ
่
ตก ถ้ายังวุน่ วายหวันไหวก็
่
แสดง
ว่า เรายังไม่มปี ญั ญา ทีจ่ ะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกาย แต่ถา้ เราเฉยและ
ว่าเออมันเป็ นอย่างนี้แหละ เกิดแลว้ มันก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย อนัตตาห้าม
มันไม่ได้ มันไม่ใช่ตวั เราของเรา มันเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เป็ นเหมือนรถยนต์คนั
หนึ่ง รถยนต์เราขับมันไป มันเสียเราก็ซ่อมมัน ไม่เห็นเราไปทุกข์กบั มันเลย
ทําไมร่างกายนี้กเ็ ป็ นเหมือนรถยนต์ ทําไมเราต้องไปทุกข์กบั มันด้วยเวลามันเจ็บ
เราใช้การเปรียบเทียบแบบนี้กไ็ ด้
ให้เรามีความรูส้ กึ แบบเดียวกับทีเ่ รามี
ความรูส้ กึ กับรถยนต์ เพราะมันไม่ต่างกัน ต่างกันตรงทีว่ า่ ร่างกายมันเป็ นเนื้อเป็ น
หนัง เป็ นอาการ ๓๒ ส่วนรถยนต์มนั เป็ นเหล็กเป็ นกระจกเป็ นพลาสติกเป็ น
สายไฟ แต่มนั ก็เป็ นอนิจจังเหมือนกัน เป็ นอนัตตาเหมือนกัน เราเป็ นคนขับ
เหมือนกัน ร่างกายนี้เราก็เป็ นคนขับมัน รถยนต์เราก็เป็ นคนขับมัน เมือ่ มันเสีย
มันจะพัง เราไม่ทกุ ข์กบั รถยนต์ เราทําไมมาทุกข์กบั คันนี้คอื ร่างกายของเรา นี่คือ
การพิจารณาเพือ่ ปล่อยวาง เวลาเกิดเหตุการณ์ทจ่ี ะมาทําให้ใจสันสะเทื
่
อน เช่น
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ถึงเวลาทีจ่ ะต้องตาย ถ้าเรามีปญั ญาเราปล่อยวางร่างกายได้ ก็
จะไม่ทกุ ข์กบั มัน หรือจะไม่ทกุ ข์กบั ความเสือ่ มของร่างกายคนอืน่ เช่นของสามี
ของภรรยา ของบุตรของธิดา ของพ่อของแม่ ของคนทีเ่ รารักเคารพบูชา เราก็จะ
ทําใจเฉยได้ นี่คอื เรื่องของพระโสดาบัน เป็ นผูท้ ย่ี อมรับกับความเสือ่ ม อย่างที่
พระอัญญาโกณฑัญญะได้เปล่งวาจาว่า สิง่ ใดทีม่ กี ารเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมมี
การดับไปเป็ นธรรมดา ท่านยอมรับความจริง ยอมรับว่าร่างกายต้องเสือ่ มไปเป็ น
72

ธรรมดา และทุกสิง่ ทุกอย่างไม่วา่ จะเป็ นสมบัตขิ า้ วของเงินทองหรืออะไรก็ตาม ก็
ต้องเสือ่ มไป เรามีอะไรมันก็ตอ้ งหมดไปสักวันหนึ่ง เราจะไม่ทกุ ข์กบั มัน ถ้าเรา
เห็นความจริงอันนี้ อันนี้คือเรื่องของโสดาบัน พอท่านไม่ทกุ ข์กบั ความเสือ่ ม ท่าน
ก็ไม่ตอ้ งไปทําบุญสะเดาะเคราะห์ ไม่ตอ้ งไปหาหมอดู ไม่ตอ้ งไปหาซินแส ไม่ตอ้ ง
ไปย้ายบ้าน ไม่ตอ้ งไปเปลีย่ นชื่อเปลีย่ นทรงผม สุดแท้แต่ซนิ แสจะแนะนํา เพราะ
เราเชื่อในเรื่องว่าเกิดมาแล ้วมันต้องเสือ่ ม มีเจริญแล ้วก็ตอ้ งเสือ่ ม รวยได้กต็ อ้ ง
จนได้ แต่ไม่หวันไหวกั
่
บความยากความจน พร้อมทีจ่ ะเจอกับทุกสภาพได้ ก็เลย
ไม่ตอ้ งไปยุ่งกับเรื่องสีลพั พัตปรามาส คือทํากิจนอกศาสนา กิจของศาสนานี้
พอแลว้ รักษาศีลทําทานภาวนาไป พอแล ้วพอเพียงต่อการรักษาจิตใจของเราให้
สงบ ไม่ให้ทกุ ข์ไม่ให้วนุ่ วายใจ นี่คอื เป็ นเรื่องของพระโสดาบัน ละสักกายทิฐิ ละ
สีลพั พัตปรามาส ละความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ เพราะได้ใช้
ธรรมของพระพุทธเจ้ามากําจัดความทุกข์ เห็นอริยสัจ ๔ เห็นทุกข์สมุทยั นิโรธ
มรรคปรากฏขึ้นมาภายในใจ ก็ไม่สงสัยว่าคนสอนมีจริงหรือไม่มจี ริง และไม่
สงสัยว่าพระอริยสงฆ์เป็ นได้หรือเป็ นไม่ได้ มีจริงหรือไม่ ก็เพราะตัวเราได้
กลายเป็ นพระอริยสงฆ์ข้นึ มาแล ้ว นี่คือเรื่องของสังโยชน์ ๓ ข้อแรกทีพ่ ระ
โสดาบันละได้กาํ จัดได้
ขัน้ ของพระสิทาคามีและพระอนาคามีก็ มีสงั โยชน์อยู่อกี ๒ ข้อ คือกามราคะกับ
ปฏิฆะ กามราคะก็คอื ความยินดีในกามารมณ์ ปฏิฆะก็คอื ความหงุดหงิดใจ ที่
เกิดจากเวลามีกามารมณ์แล ้วไม่สามารถเสพกามารมณ์ได้ ก็เกิดปฏิฆะขึ้นมา วิธี
ทีจ่ ะกําจัดปฏิฆะกับกามราคะก็ให้กาํ จัดด้วยอสุภะ เวลาเกิดกามารมณ์ก็นึกถึง
ส่วนทีไ่ ม่น่าดูน่าชมของร่างกาย ของคนทีเ่ รามีกามารมณ์ดว้ ย มันก็จะดับ
กามารมณ์ได้ พอไม่มกี ามารมณ์ปฏิฆะความหงุดหงิดใจก็จะหายไปด้วย ถ้าขัน้
พระสกิทาคามีท่านก็บอกว่าทําได้ประมาณครึ่งหนึ่ง คือทําให้มนั เบาบางลงไปแต่
ไม่หมดไป ถ้าต้นไม้ก็คอื ตัดต้นได้แต่ยงั ไม่ได้ถอนรากถอนโคน ขัน้ พระอนาคามี
ก็จะทําลายได้อย่างถาวร เพราะจะมีอสุภะอยู่ในใจตลอดเวลา มองเห็นใครนี้จะ
มองทะลุเข้าไปใต้ผวิ หนังทันที มองเห็นอวัยวะต่างๆตลอดเวลา เนื่องจากการ
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เจริญอย่างต่อเนื่อง การเจริญก็คอื ระลึกถึงอวัยวะต่างๆทีม่ อี ยู่ในร่างกาย ทีอ่ ยู่
ภายใต้ผวิ หนัง เช่นเนื้อหนังเอ็นกระดูก เยือ่ ในกระดูก ม้ามหัวใจตับ พังผืดไต
ปอด ไส้ใหญ่ไส้นอ้ ย อาหารใหม่อาหารเก่า มันจะพรึบขึ้นมาทันที เห็นใครก็จะ
เห็นพรึบเข้าไป เหมือนตาเอ็กซเรย์ แล ้วความสวยความงามทีใ่ ช้ผวิ หนังเป็ นทีต่ งั้
มันจะทนสูก้ บั ความจริงของอสุภะได้อย่างไร กามารมณ์ไม่มวี นั เกิด ถ้ามีอสุภะ
อยู่ในใจ เห็นอยู่ตลอดเวลา นัน่ ก็เป็ นขัน้ ของพระอนาคามี
ขัน้ อรหันต์ก็มอี ยู่ทต่ี วั อวิชชากับตัวมานะนี้เป็ นหลัก มานะก็คอื การถือตัว ก็ตอ้ ง
พิจารณาว่าตัวตนมันออกมาจากตรงไหน เวลาจิตสงบตัวตนมันหายไป เวลาจิต
ออกจากความสงบมาตัวตนก็โผล่ข้นึ มา มันก็โผล่ข้นึ มากับสังขารกับสัญญานี่เอง
มันก็เป็ นเรื่องของขันธ์ปรุงแต่งขึ้นมา แล ้วเราก็ไปเชื่อมันไปยึดไปติดมัน พอเวลา
จิตสงบนิ่งมันก็หายไป มันก็รูว้ า่ มันเป็ นเพียงสัญญาสังขาร ไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ของจริง
ไม่ตอ้ งไปยุ่งกับมัน ของจริงคือตัวรู ้ สักแต่วา่ รู ้ เวลาจิตสงบขันธ์สงบเหลือแต่ตวั
รูต้ วั เดียว พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้สกั แต่วา่ รู ้ ได้ยนิ ก็สกั แต่วา่ ได้ยนิ ไม่ให้มี
สัญญาสังขารเข้าไปยุ่งด้วย อย่าไปว่าเขาด่าเราเขาชมเรา ถ้าไปปรุงแต่งว่าเขาว่า
เราเขาชมเรา ก็จะเกิดความรักความชังขึ้นมา เกิดกิเลสขึ้นมา เกิดความทุกข์
ขึ้นมา ถ้าสติปญั ญาทันมัน ก็จะเฉย ใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉย ก็ถามว่ามันด่าใคร
มันชมใคร มันด่าผมหรือขนหรือเล็บหรือฟัน หรือหนังหรือเนื้อหรือเอ็นหรือ
กระดูก ฯลฯ ใช่ไหม เวลาด่าคนเราด่าใคร เราก็ด่าผมขนเล็บฟันเขาไม่ใช่หรือ
หน้าเขาทําด้วยอะไร ก็หนังไง แต่ตวั จริงเรามองไม่เห็นเขาหรอก ตัวจิตเราเห็นที่
ไหน ตัวทีเ่ ป็ นตัวปัญหา มันไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย เพียงแต่ใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ
เท่านัน้ เอง แม้แต่ตวั จิตเองตัวจริงๆมันก็ไม่มอี ะไรมันก็ไม่มตี วั ตน อวิชชาก็คอื
ความสุขทีล่ ะเอียด ทีย่ งั มีอยู่ในจิต ทีจ่ ติ ไปยึดไปติดอยู่ เช่นแสงสว่างนี้กเ็ ป็ น
ส่วนหนึ่งของความสุขทีล่ ะเอียด ทีม่ นั เป็ นอนิจจัง มันสว่างได้มนั ก็ดบั ได้ ถ้าเรา
ไปติดมันเราก็จะพยายามรักษาให้มนั สว่าง ก็ใช้สติปญั ญาเพราะมันเกิดจากการที่
เราเจริญสติปญั ญามันถึงสว่างขึ้นมา แต่ตอนนี้เราต้องพลิกสติปญั ญากลับจาก
การทีจ่ ะผลิตมัน เราต้องปล่อยมันให้มนั ดับไป อย่าไปยึดไปติดมัน เพราะมันไม่
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เทีย่ ง พอเราปล่อยมันแลว้ มันก็หายไป หายไปแล ้วมันก็เหลือแต่ความว่าง อันนี้
แหละทีเ่ ป็ นสุญญัง ปรมัง สุญญัง นี่คือขัน้ ของพระอรหันต์
ถาม ทีว่ า่ มีจดุ มีต่อมทีห่ ลวงตา ทีท่ ่านอธิบายเมือ่ ตะกี้ใช่อนั เดีย่ วกันนี้
ตอบ ทีไ่ หนทีม่ จี ดุ มีต่อมคือตัวภพตัวชาติ แสงสว่างนี้ไง ทีว่ า่ เป็ นนางบังเงา อวิชชาเป็ น
นางบังเงา พอเจอมันแล ้วมันแสนจะอัศจรรย์ สว่างไสว แทนทีจ่ ะฆ่ามันปล่อยมัน
ให้มนั เสือ่ มหมดไป กลับพยายามไปรักษามัน
ถาม เมือ่ กี้ทท่ี ่านอาจารย์บอก คือต้องผ่านขัน้ อนาคามีแล ้วถึงจะเจอนางบังเงาใช่หรือ
เปล่าคะ
ตอบ ใช่
ถาม ก่อนหน้านี้จะไม่เจอใช่ไหมคะ
ตอบ ไม่เจอ เจอก็ไม่รูม้ นั เพราะว่ามันสติปญั ญาเรามืดบอดไง เราไม่ได้มองเข้าไปข้าง
ใน เรามองแต่ขา้ งนอก มองนางบังเงาจริงๆ ขับรถไปหาตามข้างถนนจริงๆ
ถาม จริงๆแล้วจะถามแค่พระโสดาบัน แต่ท่านตอบถึงขัน้ อรหันต์ไปแล ้ว ตอนนี้พวก
เราก็จ่อๆโสดาบันกันอยู่ ๗ ปี แล ้วเจ้าค่ะ คราวนี้ขอ้ สงสัยข้อหนึ่ง จริงๆแล ้วข้อ ๑
ข้อ ๒ อย่างสีลพั พัตปรามาส พวกเดรัจฉานวิชาเราก็ไม่ไปแล ้ว เรื่องสงสัยกรรม
เรื่องบาปกรรมพวกนี้เราคงไม่มี เหลือข้อเดียวทีต่ วั ตนนะเจ้าค่ะ สักกายทิฐทิ ใ่ี ห้
เห็นว่าขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราก็เห็น จริงๆเราก็เห็นแต่กต็ อนนี้มนั ถึงขัน้ ทดสอบ
อาจารย์บอกถ้าเป็ นมะเร็งแล ้วจะเป็ นยังไง แล ้วถ้าเกิดว่ามันมีอนั อืน่ นะ สมมุตวิ า่
ทําอย่างไรเราจะรูว้ ่าบรรลุแลว้ นะเจ้าคะ
ตอบ คือทีเ่ ราทําใจไม่ได้ เพราะจิตเรายังไม่เป็ นอุเบกขา เรายังไม่มสี มาธิ เราถึงต้องฝึ ก
สมาธิก่อน ให้จติ รวมเป็ นอัปปนาฯก่อน ให้เข้าสู่ฌาน ๔ สักแต่วา่ รู ้ เหลือแต่
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อุเบกขา แล้วพอเรามีตวั นี้แล้วเวลามีเรื่องมีปญั หาอะไรเข้ามา เราก็จะดึงจิตเข้ามา
ตรงจุดนี้ได้ คือปล่อยวาง
ถาม หมายความว่าเราจะต้องได้ฌาน ๔ คือต้องฝึ กฌาน ๔ ให้มนั ชํานาญ
ตอบ คือถ้าขับรถก็ตอ้ งหาเกียร์วา่ งให้เจอก่อน ตอนนี้เราหาเกียร์วา่ งไม่เจอ
ถาม ทีซ่ ่อนหรือคะ สมมุตมิ อี ะไรขึ้นมา พรึบเข้าไปเลยอย่างนี้ ใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ ก็ไม่ตอ้ งเข้าไปไง เพียงทําใจให้เฉย มันก็ไม่วนุ่ วายแล ้ว หมอบอกว่ามะเร็งก็
มะเร็ง ก็จบ ไม่ออกมาปรุงแต่ง
ถาม แล ้วต้องเป็ นฌาน ๔ เลยหรือเจ้าค่ะ
ตอบ มันถึงจะเป็ นอุเบกขา คุณไปอ่านในหนังสือซิ ฌาน ๑ มันไม่มอี เุ บกขาฌาน ๒ ไม่
มี ฌาน ๓ ไม่มี ต้องฌาน ๔
ถาม แล ้วมันยากไหมคะ ฌาน ๔
ตอบ ก็มพี ทุ โธไป ก็มจี ติ มีสติอยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ไปตลอดจนกว่ามันจะถึง
อุเบกขา เท่านัน้ เอง
ถาม ลมหายใจก็ได้
ตอบ ได้ ลมหายใจก็ได้ การบริกรรมก็ได้ หรือเวลาพิจารณาทุกขเวทนา แล ้วจิตปล่อย
เวทนาได้ มันก็เข้าฌาน ๔ ได้
ถาม อ้อ ถ้าเราได้ตรงนัน้ เราถึงจะแน่ใจว่าชัวร์
ตอบ แน่ใจว่าเราทําใจได้ เช่นเวลานัง่ พิจารณาทุกขเวทนา เจ็บแสนเจ็บยังไง เราก็
พิจารณาจนกระทัง่ จิตปล่อยวาง ไม่ไปอยากให้ความเจ็บหายไป จิตสักแต่วา่ รู ้
เฉยๆ นัน่ ก็เป็ นฌาน ๔ ต่อไปเวลาร่างกายเจ็บจะตาย มันก็รูว้ า่ วิธที าํ ใจทําอย่างไร
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ถาม ก็คอื รูส้ กั แต่วา่ เจ็บ แต่วา่ ไม่ใช่เราเจ็บใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ เออ มันจะเฉยๆ ฉะนัน้ ต้องพยายามฝึ กสติให้มาก เพราะสติจะเป็ นตัวดึงจิตให้
เข้าสู่อเุ บกขาได้
ถาม แปลว่าสติของพระอาจารย์ คือหมายถึง สมาธิใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ ก็ตอ้ งมีสติ ถึงได้สมาธิ
ถาม ใช่ค่ะ คือต้องเป็ นขัน้ สมาธิ ฌาน ๔
ตอบ ต้องปลีกวิเวก ต้องอยู่คนเดียว ถึงจะรักษาสติได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าไปอยู่กบั คน
อืน่ ทําภารกิจต่างๆ เดีย๋ วก็เผลอ ไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ลมื ตัง้ สติ จิตก็ไหล
ไปตามอารมณ์ ไปตามเหตุการณ์ เวลามานัง่ สมาธิมนั ก็เลยไม่น่ิง เพราะมันยังอด
ทีจ่ ะคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ ต้องไปปลีกวิเวก ต้องไปบวช
ถาม สืบเนื่องจากทีอ่ ธิบายเรื่องจิต เวลามันอยู่ในสภาวะเจ็บปวดและกลัวจนถึงขีดสุด
มันสักแต่วา่ รูไ้ ม่ไหวนะคะ ทีผ่ ่านมา แล ้วก็พอกําหนดลมหายใจจับทีพ่ ทุ โธนี่ รูส้ กึ
ว่ามันเป็ นเหมือนไปจดจ่อตรงทีเ่ จ็บปวดอีก หรือว่ามันเป็ นเพราะว่าเราฝึ กมาไม่ดี
พอ
ตอบ สติเราไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะดึงใจให้อยู่กบั พุทโธ ให้อยู่กบั ลม พอเจ็บปั ๊บความเจ็บ
มันจะดึงไปหาความเจ็บ พอไปหาความเจ็บมันก็ปรุงแต่งอยากจะให้มนั หาย มันก็
เลยทุกข์ ทีม่ นั ทนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บ แต่มนั ทนไม่ได้เพราะความทุกข์ทเ่ี กิดจาก
ใจ เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไป เราจึงต้องดึงใจอย่าไปคิดถึงความเจ็บ
ให้คดิ อยู่กบั พุทโธๆ บริกรรมให้มนั เร็วขึ้นให้มนั ถีข่ ้นึ ฝากเป็ นฝากตายไว้กบั พุท
โธ ฝากไว้กบั คําบริกรรมเลย ถ้าเราพุทโธหรือบริกรรมอย่างต่อเนื่องไม่คิดถึง
ความเจ็บได้ เดีย๋ วจิตมันปล่อยเอง
ถาม อย่างนี้ถา้ เกิดว่าเป็ นจิตสุดท้ายนะคะ ถ้าปัจจุบนั ทันด่วนออกไปอาจจะ...
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ตอบ ถ้าใช้สมาธิก็อาจจะไม่ทนั ถ้าเราไม่ฝึกอย่างสมํา่ เสมอ
ถาม ก็อาจจะเป็ นพุทโธไปอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
ตอบ ใช่ มันอยู่ทว่ี ่าพอเจ็บขึ้นมา เราจะมีสติพอทีจ่ ะระลึกถึงพุทโธหรือเปล่า ถ้ามีเราก็
จะใช้พทุ โธช่วยดับความทุกข์ได้ แต่มนั เป็ นความทุกข์ทเ่ี ป็ นการดับไม่ถาวร ไม่
เหมือนกับการใช้ปญั ญา ถ้าเราอยากจะดับอย่างถาวรเราต้องใช้ปญั ญา พิจารณา
ให้เห็นว่าความทุกข์ทแ่ี ท้จริง เกิดจากความอยากของเรา อยากให้ความเจ็บ
หายไป ความเจ็บเองนี้ไม่ใช่เป็ นความทุกข์ แต่ความอยากให้ความเจ็บหายไปนี้
เป็ นความทุกข์ เราต้องหยุดความอยาก คือปล่อยมันเจ็บไป ไม่ตอ้ งกลัวความ
เจ็บ เหมือนกับไม่ตอ้ งกลัวเสือ ใจดีสูเ้ สือ มันอยากจะมากัดก็ปล่อยมันกัดไป
ร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป ถ้าใจเราเฉยเป็ นอุเบกขา ต่อไปเราก็จะไม่ตอ้ ง
พุทโธไม่ตอ้ งอะไร เพราะใจเราไม่ทกุ ข์ แล ้วต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บแล ้ว
ขนาดไหนเราก็ไม่กลัว เพราะเรารูจ้ กั วิธปี ฏิบตั กิ บั ความเจ็บ
ถาม แบบนี้เราต้องฝึ กจนชํานาญ ใช่ไหม ไอ้ทอ่ี ยู่ๆบอกว่าจะไปทําให้มนั ผ่านพ้นโดย
ไม่ฝึกนี้ คงเป็ นไปไม่ได้
ตอบ ก็เหมือนกับนักกีฬานะแหละ เขาต้องซ้อมจนชํานาญ นักมวยก่อนทีเ่ ขาจะขึ้นเวที
เขาต้องชํานาญแล ้วเขาถึงค่อยขึ้นไป ไม่ใช่ข้นึ ไปแล ้วค่อยมาคิดว่าจะทําอย่างไรดี
ขณะทีค่ ดิ ก็โดนเขาน็อก
ถาม ถ้าเราสมมุตชิ าติน้ ีฝึกจนชํานาญ แต่ยงั ไม่ได้มรรคได้ผลนี่ ตอนจิตสุดท้ายนี้ ควร
จะเป็ นกุศลหรือควรจะเข้าฌานดีครับ
ตอบ มันจะเป็ นอัตโนมัตขิ องมันนะ โดยสัญชาตญานของจิต จิตมันจะทําในสิง่ ทีม่ นั ทํา
ได้ดที ส่ี ุด มันทําได้อะไรเท่าไหร่มนั ก็จะทําอย่างนัน้ ถ้ามันทําพุทโธได้มนั ก็จะทํา
พุทโธ
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ถาม แล ้วถ้าสมมุตเิ ข้าฌาน ไปเป็ นพรหมจะเสียเวลาหรือเปล่า
ตอบ เสียก็ทาํ ไงล่ะ ก็เราทําได้แค่นนั้ แหละ ก็ถงึ ให้รบี ทําเสียแต่ตอนนี้ไง เวลาไปตี
กอฟล์ไปเทีย่ วไปดูหนังไม่วา่ มันเสียเวลา
เวลาไปติดสวรรค์ชนั้ พรหมหาว่า
เสียเวลา ก็รีบมาภาวนาซิ รีบมาปฏิบตั ิ
ถาม และทีพ่ ระอาจารย์บอกว่าจิตสุดท้าย ถ้ากําหนดไม่อยากทุกข์ไม่อยากเจ็บได้ ใน
จิตสุดท้ายคือเหมือนกับสภาวะเฉยๆนี่ จิตจะไปไหนคะ
ตอบ ก็เป็ นพระนิพพานก็ได้ แล ้วแต่ระดับจิตว่ามันอยู่ตรงไหน ถ้าระดับโสดาฯมันก็
อยู่ของระดับโสดาฯ ขัน้ ไหนก็ขนั้ นัน้ ไป
ถาม คือช่วงก่อนเรื่องศีล ๕ ทีพ่ ระอาจารย์แก้ให้วา่ ผมติดข้อมุสาฯมาตลอด ซึง่ เข้าใจ
ว่าเป็ นข้อเพ้อเจ้อ พระอาจารย์บอกว่าถ้าในระดับเบื้องต้นนี้ ถ้าไม่ได้โกหกถือว่า
ไม่ผดิ ศีล ดังนัน้ ศีลเคลียร์ แต่พอศีลข้อนัน้ เคลียร์ ข้ออื่นเข้าแทรกแทนเลยครับ
เพราะอะไรครับ
ตอบ ก็เพราะว่าพอปิ ดประตูน้ มี นั ก็หาประตูอ่นื
ถาม การบอกปฏิเสธของทีโ่ ยมประเคนผิดไหม
ท้องเสีย

เพราะผมพึง่ ฉันไวตามิลค์มาแลว้

ตอบ ของบางอย่างบอกได้ เช่นโยมจะถวายเงินนี้ บอกได้วา่ อย่าถวาย แต่ถา้ เป็ นของ
ปกติทถ่ี วายให้กบั พระบริโภคได้น้ ี ไม่ควรจะไปปฏิเสธ เช่นเวลาบิณฑบาตเขาใส่
ข้าวมันไก่มา บอกอย่าใส่อยากจะกินข้าวหมูแดง ถ้าอย่างนี้ผดิ แต่ถา้ ใส่ในสิง่ ของ
ต้องห้ามนี้บอกได้ ใส่สุรายาเมา ใส่เงินใส่ทองมานี้ บอกได้วา่ โยมอันนี้ไม่ควรทีจ่ ะ
ถวายพระ
ถาม เวลาไปภาวนาทีว่ ดั ป่ าเกือบทุกครัง้ ครูบาอาจารย์ท่านจะให้ผมปฏิบตั แิ บบไม่นอน
ทัง้ คืน โดยนัง่ สมาธิสลับเดินจงกรม ซึ่งปกติกจ็ ะทําได้เสมอ อาจมีงว่ งบ้าง แต่ก็
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สามารถภาวนาอยู่ได้ถงึ เช้าโดยไม่หลับ และจิตก็สงบดี ในเวลากลางวันของวัน
ถัดมาก็สดชื่นแจ่มใส ไม่ค่อยอ่อนเพลียเพราะการอดนอนมากเท่าใดนัก แต่เคย
ทําครัง้ ละคืนเดียวเท่านัน้ เมือ่ เดือนทีผ่ ่านมาได้ไปภาวนาทีว่ ดั ป่ า ๕ คืนโดย
อธิษฐานไม่นอน ๓ คืนต่อเนื่องกัน แต่นอนกลางวันประมาณ ๒ ชัว่ โมง คืนแรก
จิตสงบดีแทบจะไม่มอี าการง่วง แต่อกี ๒ คืนจิตไม่สงบ เพราะต้องต่อสูก้ บั ความ
ง่วงตลอดคืน ถึงแม้จะผ่านมาได้โดยไม่หลับ แต่รูส้ กึ ว่าภาวนาไม่ได้เรื่องได้ราว
อะไรเลย เพราะจิตไม่สงบ นึกถึงทีเ่ คยฟังหลวงตามหาบัวเทศน์วา่ ถ้าภาวนาแบบ
ไม่นอนทัง้ คืน แล ้วจิตไม่สงบแบบนี้ ไม่เรียกว่าการทําความเพียร เพราะการอด
นอนทัง้ คืนใครๆก็ทาํ ได้ไม่ยาก อยากเรียนถามพระอาจารย์วา่ ผมควรปรับแนว
ทางการภาวนาแบบไม่นอนทัง้ คืนอย่างไรดี ควรทําแค่ครัง้ ละคืนเดียวก็พอ หรือ
หากมีโอกาสก็ควรทํามากกว่านัน้ แต่ตอ้ งฝื นและฝึ กไปเรื่อยๆ
ตอบ คืออุบายของการบําเพ็ญเพียรนี้ มันก็มหี ลายแบบหลายรูป แลว้ แต่จริตนิสยั บาง
ท่านก็ถกู กับการอดนอน บางท่านก็ถกู กับการอดอาหาร บางท่านก็ถกู กับการไป
อยู่ตามป่ าช้า อันนี้ตอ้ งดูจริตของตนว่าอันไหนถูกกับจริต ทําแล ้วได้ผลดี แล ้วทํา
แล ้วต้องทํามากน้อยเพียงไร อันนี้ผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องปรับให้มนั เข้ากับจริตของตน
กับความสามารถของตน อย่างทีท่ ่านพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ถ้าตึงไปมันก็ไม่ดี
หย่อนไปมันก็ไม่ดี มันต้องมัชฌิมา ท่านเปรียบเทียบถึงการขึงสายพิณ ถ้าตึง
เกินไปมันก็ขาด ถ้าหย่อนไปมันก็ดดี ไม่ได้เรื่อง มันต้องพอดีๆ ดังนัน้ ความเพียร
ของเรานี้ ต้องพอดีกบั สมรรถภาพของเราในขณะนัน้ ว่าเราสามารถทําความเพียร
ได้ในระดับไหน ถ้าทํามากกว่านัน้ มันก็ทาํ ไม่ได้ แทนทีจ่ ะได้ผลมันก็จะไม่ได้ผล
แต่ถา้ ไม่ทาํ เลยก็จะไม่ได้ผลเหมือนกัน ดังนัน้ เราต้องทดลองมาตราการต่างๆ ที่
ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านได้ใช้กนั มา ถ้าเราไปพบกับครูบาอาจารย์ทท่ี ่านถนัดใน
การอดนอน ท่านก็จะใช้มาตราการอดนอนสอนเรา ถ้าเราไปพบกับครูบาอาจารย์
ทีถ่ นัดกับการอดข้าวอดอาหาร ท่านก็จะใช้มาตราการแบบนี้มาสอนเรา ทีน้ เี ราก็
ต้องมาดูวา่ เราสามารถทําตามทีท่ ่านสอนได้หรือไม่ ถ้าเราทําไม่ได้ อาจจะเป็ น
เพราะไม่ถกู จริตก็ได้ หรือว่าเราอินทรียไ์ ม่แก่กล ้าพอ หรือความเพียรความกล ้า
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หาญมีไม่มากพอ อันนี้เราก็ตอ้ งดูตวั เราเอง แล ้วก็ตอ้ งพิจารณาเอง ว่าอันไหน
ควรจะเหมาะ จะมากจะน้อยอย่างไร อย่างเรื่องอดนอนนี้เราไม่เคยอด เราเลยไม่
รูว้ า่ จะแนะนําอย่างไรดี
ถาม การเจริญสติอยู่ทกุ อิรยิ าบถ และการดูสภาวะจิตของตนทุกลมหายใจเขา้ ออก
ถูกต้องไหม และได้ยนิ ได้ฟงั อะไรจิตน้อมเข้ามาดูทใ่ี จทุกเรื่อง ถูกต้องไหม แล ้ว
อีกอย่างชอบพิจารณาความตาย และชอบดูกระดูกมากค่ะ
ตอบ ก็ถกู ทุกวิธนี ะ เพียงแต่ว่าควรจะเลือกทําวิธใี ดวิธหี นึ่ง ให้มนั เป็ นกอบเป็ นกํา ถ้า
เราเจริญสติก็ควรจะเจริญสติเป็ นหลัก แล ้วอย่าไปสนใจกับเรื่องราวต่างๆ แม้แต่
เรื่องพิจารณาทางปัญญาก็อย่าพึง่ ไปใช้มนั เพราะสิง่ ทีเ่ รากําลังทําตอนนี้ ก็คือ
ต้องการหยุดความคิดปรุงแต่ง ถ้าเราไปใช้ไปในทางปัญญาจิตมันก็ตอ้ งคิดปรุง
แต่ง เมือ่ มันคิดปรุงแต่ง มันก็อาจจะไม่ทาํ ให้ใจเราเขา้ สูค่ วามสงบได้ อาจจะได้
ความรูท้ างปัญญาในระดับจินตามยปัญญา แต่มนั จะไม่พอทีจ่ ะทําลายกิเลส
ตัณหาได้ กิเลสตัณหาจะตายได้น้ ีตอ้ งได้ปญั ญาระดับภาวนามยปัญญา ระดับ
ภาวนามยปัญญาก็ตอ้ งมีสมถภาวนา คือสติสมาธิเป็ นผูส้ นับสนุ น ดังนัน้ ถ้าเรายัง
ไม่มสี ติไม่มสี มาธิ เราควรทีจ่ ะเอาแต่เรื่องสติกบั สมาธิอย่างเดียวก่อน ทําเป็ น
เรื่องๆไป ตอนนี้สติไม่มี ฝึ กสติให้ได้สติก่อน พอได้สตินงั ่ สมาธิจติ ก็จะเข้าสู่
ความสงบเป็ นอุเบกขาได้ พอมีสติมสี มาธิมอี เุ บกขาแล ้ว ทีน้ ีกไ็ ปทางปัญญาได้
พิจารณาไตรลักษณ์ แลว้ ก็ปล่อยวางกิเลสตัณหาได้ ดับความทุกข์ได้ มันต้อง
เป็ นขัน้ เป็ นตอน เหมือนกับการวิง่ กับการเดินนี้ ก่อนทีจ่ ะวิง่ ได้ก็ตอ้ งเดินให้ได้
ก่อน ก่อนทีจ่ ะเดินได้กต็ อ้ งยืนให้ได้ก่อน ฉันใด การปฏิบตั กิ ่อนทีจ่ ะไปสู่ขนั้
ปัญญาได้ก็ตอ้ งมีสมาธิก่อน ก่อนจะมีสมาธิได้ก็ตอ้ งมีสติก่อน ก่อนจะมีสติได้ก็
ต้องปลีกวิเวกก่อน
ถาม ภาวนาไปสักพักแลว้ ลมหายใจเหลือน้อยลง มีลกั ษณะแผ่วเบามากๆ และ
ร่างกายก็รูส้ กึ เบาสบาย ตอนนัน้ ควรปล่อยลมหายใจเลยหรือไม่ และถ้าไม่มลี ม
หายใจแล ้ว ให้ผูร้ ูน้ นั้ ควรกําหนดอยู่ทไ่ี หน
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ตอบ ไม่ควรทีจ่ ะปล่อยลมหายใจ ถ้ายังดูลมหายได้กด็ ูไป จนกว่าจิตจะวูบ๊ เข้าไปใน
ความสงบแล ้วลมหายใจหายไป แล ้วเหลือแต่ผูร้ ูส้ กั แต่วา่ รู ้ ก็ให้อยู่กบั สักแต่วา่ รู ้
ไป ถ้ายังไม่รวมแล ้วลมละเอียดไม่สามารถจับลมได้กใ็ ห้รูอ้ ยู่กบั ผูร้ ูไ้ ป ผูท้ ร่ี ูล้ ม ก็
ให้อยู่กบั ผูร้ ูไ้ ป อย่าให้จติ ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ให้รูเ้ ฉยๆ แล ้วเดีย๋ วจิตมันก็จะ
เข้าไปสู่ความสงบเหลือแต่สกั แต่วา่ รูเ้ อง แล ้วตอนนัน้ ก็ไม่ตอ้ งทําอะไร พอมัน
สงบแลว้ ก็ปล่อยให้มนั สงบไปให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะนานได้ เพราะเป็ นการสร้าง
พลังของอุเบกขาไว้ ให้มพี ลังมาก เวลาออกจากสมาธิมา อุเบกขาจะได้ไม่จางไป
โดยเร็ว ไม่จางหายไปเร็ว พอเรามีอเุ บกขา เราก็จะสามารถใช้อเุ บกขามาพิจารณา
ทางปัญญาได้ แล ้วก็ปล่อย ตัดกิเลสตัณหาได้ ดังนัน้ เวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบ
แล ้วอย่าพึง่ ไปพิจารณา ให้น่ิงอยู่อย่างนัน้ สักแต่วา่ รูไ้ ปนานๆ จนกว่าจิตจะถอน
ออกมาเอง พอจิตถอนออกมา เริ่มมีความคิดปรุงแต่ง เอาความคิดปรุงแต่งนัน้
มาคิดทางปัญญาทันที อย่าปล่อยให้คดิ ไปในทางโลก ทางกิเลสตัณหา คิดทาง
ไตรลักษณ์ เพือ่ ทีจ่ ะละกิเลสตัณหา ถ้าเห็นไตรลักษณ์แล ้วตัณหามันจะหด ถ้า
เห็นว่าสิง่ ทีเ่ ราอยากได้เป็ นทุกข์ มีใครอยากจะได้บา้ ง แต่เรามักจะเห็นผิดเป็ น
ชอบกัน เห็นทุกข์เป็ นสุขกัน ก็เลยเกิดตัณหาความอยากขึ้นมากัน จึงต้องเอา
สัมมาทิฐิ คือไตรลักษณ์มาแก้มจิ ฉาทิฐิ ความเห็นผิดเป็ นชอบ แล ้วเราก็จะได้ละ
ตัณหาได้ พอละตัณหาได้จติ ก็จะกลับเป็ นอุเบกขาต่อไป
ถาม ถ้าเราคิดไม่ดตี ่อพระรัตนตรัย จะแก้อย่างไรดี แต่ก่อนก็ไม่เคยคิดอย่างนี้ ทําไม
จึงเป็ นแบบนี้ ไม่เข้าใจตัวเองเลย กลุมใจมากๆ
้
ไม่รูว้ า่ เป็ นกันทุกคนหรือเปล่า
ครับ พระอาจารย์ช่วยแนะนําด้วย
เราจึงควรศึกษาพระพุทธพระธรรม
ตอบ เพราะเราไม่รูจ้ กั พระรัตนตรัยทีแ่ ท้จริง
พระสงฆ์ ศึกษาพุทธประวัติ ศึกษาพระอรหันตสาวกประวัตขิ องท่าน ศึกษาถึง
ความวิเศษวิโสของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เมือ่ เราศึกษาเราเห็นความ
ดีของท่านแล ้ว เราก็จะไม่คดิ ไม่ดี ทีเ่ ราคิดไม่ดตี อนนี้เพราะเราไม่มขี อ้ มูลที่
ถูกต้อง บางคนเขาว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตวั อย่างนี้ เพราะอันนี้เป็ นนิสยั ของ
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กิเลสตัณหา มักจะยกตนข่มท่าน ชอบเห็นคนอืน่ เลวกว่าตัวเอง ตัวเองนี่วเิ ศษอยู่
เรื่อยๆ ทัง้ ๆทีม่ แี ต่อจุ จาระอย่างทีห่ ลวงตาพูด มีแต่ข้ ี แต่ชอบไปว่าคนอืน่ เลว
ถาม เคยฝันเห็นเพือ่ นร่วมงานทีต่ ายไปแล ้ว เขาฆ่าตัวตาย ฝันว่าเขามาดึงเบาะนัง่
สมาธิทใ่ี ช้อยู่ทบ่ี า้ น มีลกั ษณะเหมือนจะแย่งเบาะทีน่ งั ่ สมาธิไปจากเรา เขาไม่พดู
อะไรเลยและมองหน้าเราเฉยๆ ผมอุทานในฝันว่า เอ็งตายไปแล้วนี่ จากนัน้ ก็ต่นื
จากฝัน อยากจะทราบว่าคนทีต่ าย คนทีฆ่ ่าตัวตายบาปมากไหมครับ แล ้วเขาต้อง
ได้บญ
ุ จากการทีเ่ ราต้องภาวนาเท่านัน้ ใช่ไหม
ตอบ ไม่ใช่หรอก คือคนทีฆ่ ่าตัวตายมันก็เป็ นกรรมหนักอันหนึ่ง เพราะว่ามันจะต้องไป
ตกนรก เพราะความเคียดแค้นหรือความทุกข์ทรมานใจ เป็ นไฟนรก เผาผลาญ
จิตใจของตนเอง แล ้วก็จะติดเป็ นนิสยั ไป ต่อไปเวลามาเกิดเป็ นมนุษย์มาเจอ
ปัญหาแบบเดิม ก็จะแก้ปญั หาแบบเดิม ก็จะติดอยู่ในวงจรอุบาทว์น้ ีไปไม่มวี นั จบ
สิ้น เพราะไม่ใช่เป็ นวิธแี ก้ปญั หาทีถ่ กู ต้อง วิธแี ก้ปญั หา คือเวลาเจอความทุกข์ ก็
ต้องใช้สติใช้ปญั ญาใช้ธรรมะเข้ามาแก้ แล้วก็จะผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้ ถ้าไม่ใช้
ธรรมะ ใช้วธิ ฆี ่าตัวตาย พอคราวหน้ากลับมาเกิดเจอปัญหาแบบนี้อกี ก็จะฆ่าตัว
ตายแบบนี้อกี มันก็จะติดพันเป็ นนิสยั ไป ส่วนเรื่องทีว่ ่าจะต้องอุทศิ ด้วยบุญทีเ่ กิด
จากสมาธิน้ ีไม่ใช่ เพราะบุญทีเ่ กิดจากสมาธิน้ ีอทุ ศิ ให้ใครไม่ได้ ของใครของมัน
อุทศิ ได้แต่บญ
ุ ทีเ่ กิดจากการทําทาน และผูท้ จ่ี ะรับบุญนี้ได้กจ็ ะต้องเป็ นเปรตเป็ น
ขอทานทางจิตวิญญาน เป็ นผูท้ ม่ี คี วามหิวโหย เพราะว่าขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ไม่เคย
ทําบุญไม่เคยทําทาน จึงไม่มบี ญ
ุ ติดตัวไป พอไปเป็ นดวงวิญญานก็เลยไม่มี
อาหารหล่อเลี้ยงจิตใจ ไม่มบี ญ
ุ หล่อเลี้ยงจิตใจ ก็เลยต้องมาคอยรับบุญอุทศิ จาก
ผูอ้ น่ื การอุทศิ บุญนี้อทุ ศิ ได้เพียงแต่ทาน ศีลสมาธิปญั ญานี้อทุ ศิ ให้ไม่ได้ ของ
ใครของมันต้องสร้างขึ้นมาเอง
ถาม หมายความว่าการทีโ่ ยมทัง้ หลายมาธรรมะบนเขานี้
ถวายพระอาจารย์ใช่ไหมครับ
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อุทศิ บุญได้เพียงสิง่ ของที่

ตอบ ใช่บญ
ุ ทีเ่ กิดจาการถวายสิง่ ของต่างๆ เป็ นความอิม่ เอิบใจ ความสุขใจทีไ่ ด้
เสียสละเงินทองขา้ วของไป เราเอาความอิม่ ใจนี้แหละ ให้กบั ผูท้ ไ่ี ม่มคี วามอิม่ ใจนี้
ได้ ทําให้เขามีความอิม่ ใจชัว่ คราว เหมือนกับเราให้เงินขอทานไปซื้ออาหาร
รับประทานมื้อหนึ่ง ถ้าเราอยากจะให้เขากินทุกมื้อเราก็ตอ้ งทําทุกวัน ใส่บาตรทุก
วัน ใส่บาตรเสร็จก็อทุ ศิ ไปให้กบั เขา จนกว่าเขาจะหมดสภาพจากการเป็ นขอทาน
เขาก็จะไปสู่ภพอืน่ ต่อไป
ถาม เวลานัง่ สมาธิ มีวติ กวิจารณ์ปิตสิ ุขเอกัคคตา เมือ่ เอกัคคตาแล้วนี่ จะไม่เจ็บปวด
จะไม่เมือ่ ยจะไม่อะไร คือมีความรูส้ กึ เป็ นหนึ่ง แล ้วจิตมันก็ตงั้ มัน่ เราก็ไม่รูส้ กึ จะ
เจ็บจะปวดอย่างนี้ แบบนี้เป็ นอุเบกขาใช่ไหมคะ
ตอบ ก็เป็ นอุเบกขาด้วยไง
ถาม แล ้วปล่อยวางความเจ็บปวดได้แล ้วคือ ใช้อเุ บกขาหนีไปได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
ตอบ ก็หนีเฉพาะเวลาทีเ่ ราอยู่ในสมาธิ แต่ถา้ เราไม่มอี เุ บกขา
ถาม ออกมามันก็จะเจ็บ
ตอบ ถ้ามีปญั ญามันก็จะไม่ทกุ ข์ มันยังเจ็บอยู่แต่มนั จะไม่ทกุ ข์ คือมันรูจ้ กั วิธหี า้ มใจ
ไม่ให้ไปอยาก อยากให้ความเจ็บหายไป มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป แต่ใจเราไม่
ทุกข์กบั มัน อันนัน้ เป็ นปัญญา
ถาม เมือ่ เช้าพระอาจารย์เทศน์ อธิบายฟังแล้วเข้าใจง่ายเลย นึกภาพพระนิพพานออก
เลย แต่ไม่รูท้ งั้ หมดนะครับ เหมือนทีพ่ ระอาจารย์บอกว่า เหมือนเราอยู่อย่างนี้แต่
เป็ นมนุ ษย์ลอ่ งหน พอฟังแล ้ว นึกภาพตามรูเ้ ลยครับ ว่าแค่ไม่มรี ่างให้จติ เกาะ
เท่านัน้
ตอบ ตอนนี้เรามีร่าง เราเลยต้องมาทุกข์กบั ร่างกายของเรา ทัง้ ๆทีเ่ ราไม่ตอ้ งมีร่างเราก็
อยู่ได้ แต่เราไม่รูก้ นั เพราะความหลงหลอกให้เราต้องไปมีนนั ่ มีน่ีถงึ จะมีความสุข
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กัน แต่ไม่รูว้ า่ ความจริงแล ้วไม่มอี ะไรเลยเป็ นความสุขอย่างยิ่ง นิพพานัง ปรมัง
สุญญัง ไม่มอี ะไร พอมีแล ้วมันก็ทกุ ข์ เพราะทุกอย่างมันไม่เทีย่ ง
ถาม ก็จะมีแต่รูป... ไม่มรี ูป....
ตอบ ก็หมายความว่ารูปทีต่ ามองไม่เห็นไง อันนี้จติ ก็มรี ูปเป็ นร่างทิพย์ เราไม่สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่า เหมือนกับกระแสคลืน่ วิทยุโทรศัพท์ อันนี้มนั มีอยู่แต่เรา
มองไม่เห็น จะว่ามันไม่มกี ็ไม่ได้ มันมีแต่เรามองไม่เห็น จิตเราก็มแี ต่เรามองไม่
เห็นจิต แต่ถา้ เราภาวนาแล ้วเราจะเห็น เวลาจิตรวมเป็ นอุเบกขาแล ้วพรึบ ร่างกาย
มันหายไป รูปเสียงกลิน่ รสมันหายไป มันก็จะเหลือแต่ตวั รู ้ เหมือนจอทีวนี ้ ี ถ้าเรา
เปิ ดทีวเี ราจะไม่เห็นตัวจอ เห็นแต่ภาพบนจอ พอเราปิ ดทีวแี ล ้ว ภาพในจอหายไป
ก็เหลือแต่ตวั จอให้เราเห็น ฉะนัน้ เราต้องปิ ดรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ปิ ดทวาร
ทัง้ ๕ พอเราปิ ดนี่ถงึ จะได้เห็นตัวของตัวเอง ว่าตัวเองก็คือตัวรู ้ ไม่ใช่ตวั ร่างกาย
แล ้วมันก็จะมีกาํ ลังทีจ่ ะปล่อยวางได้
ถาม การปฏิบตั ทิ พ่ี ระอาจารย์แนะนําให้ปฏิบตั ิ คือนัง่ ทัง้ วัน พระอาจารย์เคยปฏิบตั ิ
มาแล ้วใช่ไหมครับ
ตอบ นัง่ แบบสบายนะ ไม่ได้นงั ่ ขัดสมาธิ ให้นงั ่ เก้าอี้โซฟาทีน่ ่มิ ๆสบาย และบังคับให้มนั
นัง่ อยู่ตรงนัน้ ไม่ให้ไปทําอะไร ไม่ให้ไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทาน ยกเว้น
นํา้ เปล่า และถ้าจะไปก็ไปเข้าห้องนํา้ ได้ เข้าห้องนํา้ เสร็จก็กลับมานัง่ หรือถ้านัง่
นานๆมันเมือ่ ยก็ยนื ให้มนั สูก้ บั ความอยาก โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมาใช้ให้เกิดความเจ็บ
ทางร่างกาย อันนี้เราต้องการหยุดความอยากไปนู่นมานี่ อยากทํานู่นอยากทํานี่
อยู่ไม่เป็ นสุข เป็ นการต้านความอยากในระดับตํา่ มันไม่รุนแรงเหมือนกับเวลา
นัง่ ขัดสมาธิอย่างนี้ ความอยากมันจะแรงกว่าเยอะ เวลาเจ็บนี่ความอยากมันจะ
แรงมาก แต่เวลาร่างกายสบายๆนี้มนั ก็มคี วามอยาก นัง่ เดีย๋ วก็ทนนัง่ ไม่ได้
อยากจะเดินไปโน้นอยากจะไปทําไอ้น่ี แล ้วก็หา้ มหลับด้วยนะ หลับไม่ได้ ตอน
นอนก็เป็ นความอยากอย่างหนึ่ง
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ถาม ท่านอาจารย์คะ เดินจงกรมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ ต้องนัง่ อย่างเดียว
ตอบ ถ้าเป็ นเรื่องนี้ตอ้ งอยู่จดุ เดียว ถ้าจะเปลีย่ นก็ลกุ ขึ้นมายืนได้ ถ้ามันนัง่ แล้วเมือ่ ยก็
ลุกขึ้นมายืน ยืนแล ้วหายเมือ่ ยก็กลับไปนัง่ ใหม่ เอามันหลายๆชัว่ โมงเลย ๕ ๖ ๗
๘ ชัว่ โมง เอาตัง้ แต่เช้าเลย พอตื่นพอกินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่ตอ้ งกินอะไรล่ะก็รอให้
ถึงเย็น ถ้ายังไม่มดื ยังไม่เปิ ดไฟก็ยงั ไม่ตอ้ งลุก ยังไม่เลิก ให้อยู่สูก้ บั ความอยาก
ไปนู่นมานี่ไปทํานู่นทํานี่ ไปดูไปฟังไปดื่มไปอะไรมันจะออกมาให้เราเห็น แล ้วเรา
ก็ตอ้ งใช้สติบา้ ง ใช้สมาธิบา้ ง ใช้ปญั ญาบ้างสูก้ บั มัน คือใช้แต่ของทีม่ อี ยู่ในตัวเรา
ตอนนัน้ แม้แต่หนังสือธรรมะก็ไม่ให้เปิ ดดู เทศน์ก็ไม่ให้ฟงั คืออัตตาหิ อัตตโน
นาโถจริงๆ
ถาม เพราะอันนัน้ จะเป็ นความจําใช่ไหมคะ
ตอบ มันเป็ นการเอาของภายนอกมาช่วย คราวนี้เราเหมือนจะเขา้ ทดสอบพลังภายใน
ของเรา ว่าเราสูก้ บั ความอยากตัวนี้ได้หรือเปล่า ไอ้ตวั ทีอ่ ยู่ไม่เป็ นสุขนี่ เท่านัน้ เอง
ไม่ได้แก้ปญั หาอย่างอืน่ นี่เป็ นเบื้องต้น ยังไม่ได้มาแก้ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่
ตาย อันนัน้ อีกขัน้ หนึ่ง ขัน้ แรกนี้เอาไอ้ตวั ขัน้ ทีอ่ ยู่ไม่เป็ นสุขให้ได้ก่อน
ถาม ต้องนานแค่ไหนคะท่านอาจารย์
ตอบ ทําได้แล ้ว ต่อไปมันก็ไม่อยากไปไหน มันก็จะไปปลีกวิเวกได้ ถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้
มันก็ไปปลีกวิเวกไม่ได้ พอไปปลีกวิเวกมันก็ไม่ได้ทาํ อะไร อยู่คนเดียวในป่ า
เดีย๋ วก็อยู่ไม่ได้ แต่ถา้ มันนัง่ เฉยๆอยู่บนเก้าอี้ได้ ต่อไปมันก็ทาํ ได้ ทีใ่ ห้ทาํ อย่างนี้
เพราะเราไม่มที ไ่ี ป เราไม่มที ไ่ี ปปลีกวิเวก เราก็ปลีกวิเวกคนเดียวในห้องนอน ขัง
ตัวเราเองอยู่ในห้อง นัง่ อยู่ทเ่ี ดียว ดับกามฉันทะ ไอ้ตวั ทีอ่ ยากดูอยากฟัง อยาก
เสพกับรูปเสียงกลิน่ รส ถ้าชนะตัวนี้แล ้ว ภาวนาก็จะง่าย ไอ้นิวรณ์มนั จะไม่ค่อยมี
ถาม ถ้าปลีกวิเวกแล ้วก็ไม่ตอ้ งทําอย่างนี้
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ตอบ ใช่ ภาวนาอย่างเดียว ขึ้นมาฟังธรรมนี้ก็ไม่ควร ถ้าอยากจะปลีกวิเวกอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ถา้ มันจําเป็ นจริงๆอยากจะฟังก็พออนุโลมได้ แต่มนั ก็เป็ นช่องของ
ตัณหาได้เหมือนกัน อึดอัดอยู่ในห้อง ได้มาฟังข้างนอกหน่อยก็ยงั ดี ถ้าตอนนัน้
อยากจะฟังก็อ่านหนังสือธรรมะไปดีกว่า ยังอยู่ในห้องยังไม่ตอ้ งออกมา หรือฟัง
ซีดไี ปก็ยงั ดีกว่า แต่ถา้ มานี่มนั นัง่ รถมาเดีย๋ วมันก็เห็นนู่นเห็นนี่ มันก็มชี ่องออก
ให้กบั กิเลส
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