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กัณฑ์ท่ี ๔๘๕

ธรรมะจากใจ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เมือ่ กี้น้ ตี อนทีเ่ ดินมาทีศ่ าลา เห็นหนังสือธรรมะจากใจของหลวงตา ก็เลยทําให้นึกถึง
คําพูดว่า ธรรมของพระพุทธเจ้านี้ ต้องเป็ นธรรมที่ถา่ ยทอดจากใจถึงใจ ถึงจะเป็ นธรรม
แท้ ธรรมที่จดจํามานี้ ยังไม่ถอื ว่าเป็ นธรรมแท้ เพราะยังไม่สามารถใช้ดบั ความทุกข์ดบั
กิเลสตัณหาได้ ต้องเป็ นธรรมะทีม่ อี ยู่ในใจ ถึงจะสามารถดับกิเลสตัณหาดับความทุกข์
ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ภายในใจเช่นเดียวกัน เวลาที่เราได้ยนิ ได้ฟังธรรม เวลาที่เราได้อา่ นหนังสือ
ธรรม ธรรมเหล่านี้ ยังเป็ นสัญญา ยังเป็ นความจํา ยังไม่เข้าไปถึงใจ กิเลสตัณหาความ
ทุกข์ต่างๆทีม่ อี ยู่ในใจของพวกเรา จึงยังไม่ได้ดบั ไป เพราะเรายังไม่ได้นาํ ธรรมะของ
พระพุทธเจ้า ทีถ่ กู ถอดออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้า ออกมาจากใจของพระสาวก
ทัง้ หลาย เข้าไปสู่ในใจของพวกเรานัน่ เอง เพราะการที่จะนํ าธรรมะเข้าไปสูใ่ นใจได้ ต้อง
เกิดจากการปฏิบตั ิจติ ตภาวนาเท่านั้น
ถ้าไม่บาํ เพ็ญจิตตภาวนา ไม่เจริญสมถภาวนา ไม่เจริญวิปสั สนาภาวนา ธรรมทีไ่ ด้รบั การ
ถ่ายทอดจากพระทัยของพระพุทธเจ้า และของพระสาวกทัง้ หลาย ยังไม่ได้เป็ นธรรมแท้
สําหรับผูฟ้ งั อย่างพวกเรา แต่ถา้ เราไปบําเพ็ญไปเจริญสมถภาวนา ทําใจให้สงบ ดึงใจให้
กลับเข้าสู่ใจ ตอนนี้ใจของพวกเราทีย่ งั ไม่สงบนี้ ยังไม่ได้กลับบ้าน ยังไม่ได้เข้าไปข้างใน
ยังอยู่ขา้ งนอกอยู่ อยู่กบั รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ส่วนกิเลสตัณหาความทุกข์นนั้ มันอยู่
ในใจ เราถึงไม่สามารถทีจ่ ะดับกิเลสตัณหา ดับความทุกข์ทม่ี อี ยู่ภายในใจของเราได้
เพราะเราอยู่ขา้ งนอก เหมือนกับเราอยู่ขา้ งนอกบ้าน ส่วนขโมยอยู่ขา้ งในบ้าน เราไม่
สามารถฆ่าขโมยขณะทีเ่ ราอยู่ขา้ งนอกบ้านได้ เช่นตอนนี้เรามาอยู่ทน่ี ่ี ตอนนี้อาจจะมี
ขโมยขึ้นบ้านเราก็ได้ แล้วเราก็จะไม่สามารถทําอะไรกับขโมยได้ เพราะเราไม่เคยกลับเข้า
ไปในบ้านของเรา ดังนัน้ เราต้องเข้าบ้านของเรา คือเข้าไปในใจของเรา ตอนนี้ ใจของเรา
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ออกมาทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ออกมาทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญา ณ
ใจไม่ได้เข้าไปข้างใน ไม่ได้เข้าไปสูผ่ ูร้ ู ้ ผูส้ กั แต่ว่ารู ้ ไม่ได้อยูท่ ่ฐี านอยูท่ ่บี า้ น คืออุเบกขา
อยูท่ ่ีความสงบ ดังนัน้ ถ้าเราไม่ได้นาํ ใจของเรากลับเข้าไปสู่บา้ นของเรา เราจะไม่มวี นั ทีจ่ ะ
ฆ่าตัณหาฆ่ากิเลสทีม่ อี ยู่ในใจ อยู่ในบ้านของเรา ทีค่ อยสร้างความทุกข์ให้กบั พวกเราอยู่
ตลอดเวลา
นี่แหละคือความเป็ นจริงของพวกเราในขณะนี้ ใจของพวกเรายังไม่ได้กลับบ้าน ยัง
ไม่ได้เข้าข้างใน ยังอยูข่ า้ งนอกอยู่ ยังอยู่กบั รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ยังอยู่กบั ลาภยศ
สรรเสริญ ยังอยู่กบั รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ เลยไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะฆ่า
ตัณหา ดับความทุกข์ทม่ี อี ยู่ภายในใจได้ ดังนั้นใครก็ตามที่คดิ ว่าการปฏิบตั ิน้ ี ไม่ตอ้ ง
เจริญสมถภาวนา ก็เป็ นคนที่เรียกว่ามีมิจฉาทิฐิ มีความเห็นผิดเป็ นชอบ เพราะถ้าไม่
ต้องภาวนาสมถภาวนาแล้ว พระพุทธเจ้าจะมาทรงสอนให้ภาวนากันทําไม ทําไมไม่สอน
แต่วปิ สั สนาภาวนาไปเลยเพียงอย่างเดียว ทําไมต้องมาพูดถึงเรื่องสมถภาวนา ทําไมถึง
ต้องมาพูดถึงเรื่องสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ดังนัน้ พวกเราระมัดระวังไว้ สมัยนี้ยุคนี้จะมีคาํ
สอนทีเ่ พี้ยนออกจากคําสอนของพระพุทธเจ้า เคยได้ยนิ ว่า เดีย๋ วนี้มกี ารปฏิบตั แิ บบไม่
ต้องนัง่ สมาธิกนั บรรลุธรรมโดยไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิกนั คนทีไ่ ม่ชอบนัง่ สมาธิพอได้ยนิ เข้าก็
ดีใจ เพียงแต่คดิ แล้วก็จะบรรลุได้ มันก็บรรลุในจินตนาการของตนเท่านัน้ เอง แต่กเิ ลส
ตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจก็ไม่ได้หายสาบสูญไปไหน ก็ยงั มีอยู่ตลอดเวลา ก็กลับไปคิดว่า เป็ น
เพียงสิง่ ทีไ่ ม่มปี ญั หาแล้ว คือถึงแม้จะอยาก ถึงแม้จะโกรธจะโลภจะหลง ก็เป็ นเพียง
กิรยิ าเท่านัน้ นี่ก็อาจจะทําให้หลงผิดได้ ทําให้คดิ ว่าเพียงแต่อ่านหนังสือหรือเพียงแต่คดิ
พอเข้าใจว่าทุกข์เกิดจากอะไร แล้ววิธีดบั ทุกข์ดบั ด้วยอะไร ก็คดิ ว่าตนเองได้บรรลุแล้ว
ได้สาํ เร็จแล้ว อันนี้ก็เป็ นเพียงความคิด เป็ นความตู่เอา เพราะยังไม่ได้เข้าไปทดสอบ
ความจริงอันนี้เลย
ความจริงอันนี้ มันต้องมีการทดสอบ ต้องทดสอบดูการปล่อยวางต่างๆ ว่าปล่อยวางได้
จริงหรือไม่ เช่นปล่อยวางลาภยศสรรเสริญได้จริงหรือไม่ ปล่อยวางรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะได้จริงหรือไม่ ปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้จริงหรือไม่ ปล่อย
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วางจิตได้จริงหรือไม่ อันนี้ตอ้ งมีภาวะมีเหตุการณ์ทท่ี ดสอบ ถึงจะรูว้ า่ ปล่อยวางได้จริง
หรือไม่ วิธีทท่ี ดสอบได้ดที ส่ี ุด ก็คอื วิธีภาวนานี่เอง สมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา
เพราะเวลาทําใจให้สงบได้ ใจจะปล่อยวางสิง่ ต่างๆได้ชวั ่ คราว ปล่อยวางรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วก็เข้าไปสู่ความสงบ เข้าไปสู่
อุเบกขา เข้าไปสู่สกั แต่วา่ รู ้ อันนัน้ เรียกว่าเป็ นการปล่อยวาง แต่ก็เป็ นการปล่อยวาง
ชัว่ คราว ไม่ถาวร เพราะต้องออกมาสัมผัสรับรู ้ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ กลับมา
สัมผัสรับรูก้ บั รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพราะร่างกายนี้มคี วามจําเป็ นที่จะต้องมีการ
เคลือ่ นไหว มีการเติมนํา้ เติมอาหาร จิตก็ตอ้ งออกมาดูแลร่างกาย ออกมาเปลีย่ น
อิรยิ าบถ ออกมาดืม่ นํา้ ออกมารับประทานอาหาร แล้วถึงจะกลับเข้าไปในความสงบได้
ใหม่ แต่ก็เป็ นการสงบแบบชัว่ คราว เป็ นการปล่อยวางแบบชัว่ คราว เพราะขณะที่ออกมา
จากความสงบ พอต้องมาสัมผัสรับรูก้ บั รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ มาคิดมาปรุงกิเลส
ตัณหาก็จะแทรกออกมา ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู ้ ก็จะไม่มีใครรูจ้ กั วิธีกาํ จัด
กิเลสตัณหาได้อย่างถาวร ก็จะกําจัดหรือดับกิเลสตัณหาไว้เพียงชัว่ คราว เช่นในขณะเข้า
ไปในสมาธิ เข้าไปในความสงบ
นี่คอื จุดสูงสุดของสมัยก่อนทีจ่ ะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู ้ ผูป้ ฏิบตั บิ าํ เพ็ญเพือ่ ดับความ
ทุกข์นนั้ สามารถบําเพ็ญได้ถงึ ขัน้ สมาธิเท่านัน้ ขัน้ รูปฌานอรูปฌาน แต่ไม่สามารถทีจ่ ะ
ดับกิเลสตัณหา ดับความทุกข์ได้อย่างถาวร เพราะไม่รูจ้ กั วิธีเท่านัน้ เอง จนกว่าจะมี
พระพุทธเจ้ามาค้นพบวิธีดบั กิเลสตัณหาอย่างถาวร มาตรัสรู ้ ตรัสรูว้ ธิ ี รูเ้ หตุวา่ ความทุกข์
เกิดจากกิเลสตัณหา รูเ้ หตุทจ่ี ะดับกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ นี้ถงึ จะ
สามารถดับความทุกข์ ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างได้อย่างแท้จริง โดยทีไ่ ม่ตอ้ งกลับเข้าไป
ในสมาธิ แต่ในเบื้องต้นต้องมีสมาธิกอ่ น ต้องปล่อยด้วยสมาธิให้ได้กอ่ น ถ้าปล่อยด้วย
สมาธิไม่ได้จะไม่รูจ้ กั วิธปี ล่อย พอปล่อยด้วยสมาธิได้แล้วก็ใช้ปญั ญามาสอนใจ ให้
ปล่อยโดยที่ไม่ตอ้ งเข้าไปในสมาธิ ก็คอื ให้ใช้ความจริงมาแก้ความหลง เพราะความหลง
เป็ นเหตุทาํ ให้เกิดตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ใจ
ความหลงก็คือไม่รูค้ วามจริงว่า
ความสุขที่แท้จริงและความสุขปลอมนั้นแตกต่างกันอย่างไร
ไม่เคยรูว้ า่ ความสุขที่
แท้จริงนัน้ อยู่ทไ่ี หน รูแ้ ต่ความสุขปลอม รูแ้ ต่ความสุขทีไ่ ด้รบั จากการกระทําตามความ
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อยากต่างๆ เวลาอยากจะเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็คดิ ว่าถ้าได้เสพแล้วจะมี
ความสุข แต่ไม่เคยพิจารณาว่าเป็ นความสุขแบบไหน เป็ นความสุขยัง่ ยืนถาวรทีใ่ ห้ความ
อิ่มความพอไปตลอด หรือว่าเป็ นความสุขชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวประเดีย๋ วประด๋าว ได้มาแล้วก็
หายไป แล้วก็เกิดความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ทีจ่ าํ เป็ นทีจ่ ะต้องหาอะไรมาเติมให้มนั เต็ม
ใหม่ หาความสุขใหม่ ก็ตอ้ งไปอยากกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะใหม่ ก็จะต้องทําอย่าง
นี้ไปเรื่อยๆอย่างทีไ่ ม่มวี นั จบสิ้น เวลาใดทีไ่ ม่สามารถทีจ่ ะทําตามความอยากได้ เวลานัน้
ก็จะเกิดความหงุดหงิดเกิดความรําคาญใจ เกิดความทุกข์ใจ ถ้าอยากมากๆก็อาจจะถึง
อยากจะฆ่าตัวตาย เพราะมันทุกข์มาก เช่นสูญเสียความสุขต่างๆทีเ่ คยได้รบั จากลาภยศ
สรรเสริญ จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แต่ตอนนี้ไม่สามารถทีจ่ ะหาความสุขแบบนัน้
ได้ เช่นสูญเสียลาภยศสรรเสริญ สูญเสียความสามารถทีจ่ ะหาความสุข จากรูปเสียงกลิน่
รสโผฏฐัพพะได้ จิตใจก็จะมีแต่ความเครียดความทุกข์ความทรมานใจ จนไม่คดิ
อยากจะอยู่ต่อไป นี่เป็ นความทุกข์ทเ่ี กิดจากการหาความสุขโดยการกระทําตามความ
อยากต่างๆ เป็ นอีกด้านหนึ่งของสิง่ ทีเ่ ราคิดว่าเราจะได้จากการทําตามความอยาก
เวลาเราทําตามความอยากเรามักจะคิดว่าเราจะมีความสุข เช่นเราอยากมีคู่ครอง เราก็จะ
คิดแต่ส่วนทีเ่ ป็ นความสุข แต่เราไม่เคยคิดถึงส่วนทีเ่ ป็ นความทุกข์ทจ่ี ะตามมาต่อไป
เพราะสิง่ ทีเ่ ราได้มานัน้ เขาไม่ได้เป็ นของทีจ่ ะอยู่เหมือนเดิมไปตลอด เขาต้องมีการ
เปลีย่ นแปลงไป มีการเจริญบ้างมีการเสือ่ มบ้าง เวลาเจริญก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร แต่เวลา
เสือ่ มนัน้ ก็จะกลายเป็ นปัญหาขึ้นมา เป็ นความทุกข์ใจขึ้นมา และเราก็ไม่สามารถทีจ่ ะไป
บังคับ ให้เขาเปลีย่ นไปในทางทีเ่ จริญเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทีจ่ ะไปบังคับไปห้าม
ไม่ให้เขาเสือ่ ม ไปในทางทีเ่ ราไม่ปรารถนา เพราะเขาไม่อยู่ภายใต้อาํ นาจของเรานัน่ เอง
ท่านจึงเรียกว่าเป็ นอนัตตา เขาเปลีย่ นก็เพราะว่าเขาเป็ นอนิจจัง พอเขาเปลีย่ น พอเราไม่
สามารถไปบังคับเขาได้ เราก็เกิดทุกขังขึ้นมา เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะอยากจะให้
เขาไม่เปลีย่ น อยากจะให้เขาเปลีย่ นไปในทางทีด่ ี ไม่เปลีย่ นไปในทางทีไ่ ม่ดี นี่คอื สิง่ ทีเ่ รา
ไม่ใช้ปญั ญาพิจารณากัน เพราะไม่รู ้ ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาทรงสอนให้พจิ ารณา ก็จะไม่
รูจ้ กั วิธีทจ่ี ะรักษาความสงบ ความสุขทีไ่ ด้จากสมถภาวนา เวลาทีอ่ อกมาจากสมถภาวนา
แล้วเกิดความทุกข์เกิดความวุน่ วายใจขึ้นมา วิธีเดียวทีจ่ ะทําได้ ก็คอื ต้องกลับเข้าไปใน
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สมาธิ นัน่ ก็คอื วิธีของผูท้ ป่ี ฏิบตั ใิ นสมัยทีย่ งั ไม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู ้ มาสอนวิปสั สนา
ภาวนา มาสอนให้รูจ้ กั วิธีรกั ษาความสุขทีไ่ ด้จากความสงบ โดยการทีไ่ ม่ตอ้ งกลับเข้าไป
ในสมาธิ โดยการใช้ปญั ญาแก้ความหลง เอาความจริงมาแก้ความหลง เอาความสว่างมา
แก้ความมืด เวลาเราอยู่ในทีม่ ดื เรามองไม่เห็นอะไร เราใช้อะไร เราก็ใช้จนิ ตนาการว่า
ของอยู่ตรงนัน้ ของอยู่ตรงนี้ แต่พอเดินไปแล้วไปชนสิง่ นัน้ ไปเตะสิง่ นี้ นัน่ ก็เป็ นเพราะว่า
จินตนาการของเรากับความจริงมันไม่ตรงกัน ฉันใด เวลาทีเ่ ราไม่ใช้ปญั ญาก็อย่างนัน้
เวลาเราเห็นอะไรเรารักเราชอบ เราก็จะว่ามันดีไปหมด ดีอย่างนัน้ ดีอย่างนี้ อยากได้มา
เป็ นสมบัตขิ องตนให้ได้ เพราะไม่ได้มปี ญั ญาทีจ่ ะชี้ให้เห็นว่า มันดีจริงตอนนี้นะ แต่มนั
พรุ่งนี้มนั จะดีอย่างนี้หรือเปล่า ต่อไปมันจะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่า หรือว่ามัน
จะต้องมีการเปลีย่ นแปลงไป มีการเสือ่ มไป และมีการพลัดพรากจากกันไป อันนี้ผูท้ ไ่ี ม่มี
ปัญญาจะมองไม่เห็น ก็เหมือนกับผูท้ อ่ี ยู่ในทีม่ ดื จะไม่มองเห็นสิง่ ต่างๆ จะเห็นไปตาม
จินตนาการของตนเท่านัน้
ดังนัน้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เจริญวิปสั สนากัน หลังจากทีอ่ อกมาจากสมถภาวนา
แล้ว สามารถรักษาความสงบทีไ่ ด้จากสมถภาวนา โดยการเจริญปัญญาพิจารณาทุกสิง่
ทุกอย่าง หรือไม่วา่ เห็นอะไร ได้ยนิ อะไร สัมผัสอะไร คิดถึงเรื่องอะไร ถ้าเกิดความอยาก
ขึ้นมา ก็ตอ้ งใช้ไตรลักษณ์เข้ามายับยัง้ ทันที ถ้าใช้เป็ นก็จะหยุดตัณหาความอยากได้ พอ
หยุดความอยากได้ ความรูส้ กึ ว่าอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ความรูส้ กึ ว่าขาดสิง่ นัน้ ขาดสิง่ นี้มนั
ก็จะหายไป ความอิ่มความพอทีไ่ ด้รบั จากความสงบ ก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ ก็จะอยู่
เฉยๆได้ ไม่ตอ้ งดิ้นรนไปหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ไม่ตอ้ งไปหาคนนัน้ คนนี้ ไม่ตอ้ งโทรกันไป
ติดต่อกันมา ส่งภาพส่งอะไรต่างๆไปหากัน นี่ทท่ี าํ อย่างนี้ก็เพราะว่ามันอยู่เฉยๆไม่ได้ ใจ
มันหิวกับรูปกับเสียงกับกลิน่ กับรส มันหิวกับเรื่องราวต่างๆ เรื่องราวของบุคคลนัน้
บุคคลนี้ ตอนนี้กาํ ลังทําอะไรอยู่ กําลังไปไหน นี่คอื เรื่องของตัณหาทัง้ นัน้ สิง่ ต่างๆในโลก
นี้ทผ่ี ลิตกันขึ้นมานี้ ก็เพือ่ มารองรับตัณหานี้เท่านัน้ แล้วก็มนั สามารถดับความทุกข์
ภายในใจให้หมดไปได้หรือไม่ มันไม่สามารถดับได้ เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา สิง่
เหล่านี้มนั ดับได้หรือเปล่า มันดับไม่ได้ เพราะมันไม่มหี น้าทีท่ จ่ี ะมาดับความทุกข์ใจ
หน้าทีข่ องมันก็คอื มาสร้างความทุกข์ใจให้มมี ากขึ้นไปเท่านัน้ เอง เพราะมันจะทําให้เกิดมี
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ความอยากเพิม่ มากขึ้นไป เพราะว่าได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่อ่มิ ไม่พอ อยากจะได้มากไปกว่า
นี้ อยากจะได้สง่ิ ทีด่ ไี ปกว่านี้ จึงมีสนิ ค้าทีผ่ ลิตออกมาทีจ่ ะต้องดีกว่าเก่าอยู่เสมอ เพราะมี
ความต้องการของทีด่ กี ว่าใหม่กว่าอยู่เรื่อยๆ แต่ต่อให้ใหม่ขนาดไหนดีกว่าขนาดไหน มัน
ก็เหมือนเดิม มันก็ไม่ได้ทาํ ให้ความทุกข์ความอยากหายไปจากใจ แต่มนั กลับทําให้เกิดมี
ความอยากมีความทุกข์เพิม่ มากขึ้น รอรุ่นใหม่ พอซื้อรุ่นนี้มาได้ไม่ก่วี นั ก็นงั ่ รอรุ่นใหม่
แล้ว พอได้ยนิ ข่าวว่ามีรุ่นใหม่ออกมา ก็เตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมเงินเตรียมทองทีจ่ ะไป
ต้อนรับน้องใหม่แล้ว นี่คอื เรื่องของใจของผูท้ ไ่ี ม่ได้เจริญสมถภาวนา ไม่ได้เจริญ
วิปสั สนาภาวนา
ดังนัน้ การปฏิบตั เิ พือ่ การดับทุกข์ดบั กิเลสตัณหานี้ ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยการเจริญสมถภาวนา
และวิปสั สนาภาวนา เราต้องกลับเข้าไปในใจ เพือ่ ทีจ่ ะได้ไปพบปะต่อสูก้ บั ข้าศึกศัตรูของ
เราทีม่ ฝี งั อยู่ในใจตลอดเวลา กิเลสตัณหานี้มนั อยู่ภายในใจของเรา เราต้องกลับเข้าไปใน
ใจเท่านัน้ เราถึงจะทําลายมันได้ ดังนัน้ ขอให้พวกเราพยายามเพียรปฏิบตั กิ นั การที่จะทํา
ใจให้สงบได้ จําเป็ นจะต้องมีสติ สติน้ เี ป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้เกิดสมาธิ เกิดความสงบ แล้ว
เมือ่ มีความสงบแล้ว ก็ใช้ปญั ญารักษาความสงบ ด้วยการทําลายตัณหากิเลสต่างๆ ทีเ่ ป็ น
ตัวทีจ่ ะมาคอยทําลายความสงบ ทีไ่ ด้รบั จากการเจริญสมถภาวนา ทุกครัง้ ที่มีตณ
ั หา
ความอยากจะต้องทําลายมัน ไม่ใช่ไปสนับสนุ นมัน เพราะสนับสนุ นความอยากก็
เท่ากับการสนับสนุ นการสร้างความทุกข์ใจขึ้นมา เราปฏิบตั นิ ้ กี ็เพือ่ ดับความทุกข์ใจต่างๆ
ให้หมดไปจากใจ เพือ่ ใจของเราจะได้อยู่อย่างสุขสบาย เพราะความทุกข์ใจนี้ก็เป็ น
เหมือนกับความทุกข์ของร่างกาย ทีเ่ กิดจากโรคภัยไข้เจ็บ เวลาเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เกิด
ความทุกข์ทางร่างกาย เราทําอย่างไร เราก็ตอ้ งหาวิธีรกั ษามันไม่ใช่หรือ มียาก็เอายามา
รับประทาน ไม่มกี ็ไปหายา ถ้าต้องใช้หมอก็ตอ้ งไปหาหมอ ถ้าต้องเข้าโรงพยาบาลก็ตอ้ ง
เข้าโรงพยาบาล เพราะเราไม่ตอ้ งการให้ร่างกายมันเจ็บมันปวด เราต้องการให้มนั หาย เรา
ไม่ตอ้ งการให้มนั ตาย ฉันใดความทุกข์ใจก็เหมือนกัน ความทุกข์ใจก็คอื ความไม่สบาย
ของจิตใจนัน่ เอง แต่เราไม่ค่อยรักษาจิตใจ หรือรักษาก็รกั ษาแบบวิธีทไ่ี ม่ถกู รักษาแบบ
ไม่หาย รักษาแบบทําให้เกิดความทุกข์ใจรุนแรงเพิม่ ขึ้นไปอีก แทนทีค่ วามทุกข์ใจจะเบา
บางน้อยลงไป กลับรักษาด้วยการเพิม่ ความทุกข์ใจขึ้นไปอีก
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ก็คอื พอทุกข์ใจก็ไปหาความสุขมาดับความทุกข์ใจ ด้วยการทําตามความอยาก เช่นอยาก
ดูอยากฟัง อยากดืม่ อยากรับประทาน ก็ไปดืม่ กันไปรับประทานกัน ไปดูไปฟัง ไปเทีย่ ว
กัน เพือ่ ทีจ่ ะได้มาดับความทุกข์ใจทีม่ อี ยู่ บางทีเราทุกข์กบั คนนัน้ ทุกข์กบั คนนี้ เราก็เลย
หนีไปเทีย่ วออกไปนอกบ้าน ไปซื้อข้าวซื้อของ ไปดูไปฟังอะไรไปดืม่ ไปรับประทานอะไร
ก็เป็ นการลืมความทุกข์ทม่ี อี ยู่ไปชัว่ คราว แต่ไม่ได้ดบั ความทุกข์นนั้ พอกลับมาเจอเรื่อง
เก่า ความทุกข์เก่าก็จะหวนกลับคืนขึ้นมาใหม่ แล้วก็ไปสร้างความทุกข์ใหม่ คือความ
อยากทีจ่ ะออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทีน้ กี ็เลยมีความทุกข์ ๒ อัน อันแรกก็
ทุกข์กบั เรื่องนัน้ เรื่องนี้คนนัน้ คนนี้ ก็ใช้วธิ ีการไปเทีย่ วไปหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้น
กายมาดับความทุกข์ แต่มนั ไม่ได้ดบั พอกลับมาคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้คนนัน้ คนนี้ ความ
ทุกข์ทเ่ี กิดจากคนนัน้ คนนี้เรื่องนัน้ เรื่องนี้ก็กลับคืนขึ้นมาใหม่ แล้วก็อยากจะออกไปเทีย่ ว
เพือ่ ทีจ่ ะได้ลมื เรื่องนี้ไปอีก ถ้าไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะออกไปเทีย่ วได้ ทีน้ กี ็จะเกิดความ
ทุกข์เพิม่ ขึ้นมาอีก เช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย หรือว่าเงินทองไม่มี ไม่สามารถทีจ่ ะออกไป
เทีย่ วได้ ตอนนัน้ ก็ย่งิ เกิดความทุกข์ซอ้ นขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง ทุกข์เรื่องคนนัน้ คนนี้แล้ว ยัง
ต้องมาทุกข์กบั เรื่องของวิธีดบั ความทุกข์ เพราะมันไม่ใช่วธิ ีดบั ความทุกข์ทถ่ี กู ต้องนัน่ เอง
มันเป็ นวิธีทส่ี ร้างความทุกข์เพิม่ ขึ้นมาใหม่
ดังนัน้ เวลาเราไม่สบายใจเราทุกข์กบั เรื่องอะไร เราต้องรักษาความทุกข์ให้ถกู วิธี วิธที ถ่ี กู ก็
คือวิธีภาวนานี้เอง เราต้องใช้สมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนามารักษาโรคใจ แล้วความ
ทุกข์ต่างๆโรคภัยต่างๆมันก็จะได้รบั การรักษาอย่างถูกต้อง
แล้วจะหายอย่างสนิท
เหมือนกับทีเ่ รารักษาร่างกายของเรา เวลาเราเป็ นอะไรเราก็ตอ้ งไปหาผูท้ ร่ี ูจ้ กั วิธีรกั ษา
ร่างกาย เราไม่รกั ษาด้วยตัวเอง เช่นไปร้านขายยาแล้วก็ไปสัง่ ยาชนิดนัน้ ชนิดนี้มา
รับประทาน คนขายก็ไม่รูว้ า่ มันจะรักษาได้หรือไม่ พอบอกอาการเขา เขาก็บอกเอานี่ไป
ลองกินดู แต่เขาก็ไม่รูค้ วามจริงว่ามันจะรักษาได้หรือไม่ เพราะว่าอาการทีเ่ หมือนกันนี้
มันอาจจะมีสมมติฐานมีเหตุทต่ี ่างกันก็ได้ ต้องไปหาผูช้ าํ นาญ ผูท้ ส่ี ามารถวิเคราะห์
แยกแยะอาการต่างๆได้วา่ เกิดจากอะไรกันแน่ และต้องใช้ยาหรือใช้วธิ ีรกั ษาอย่างไร ถึง
จะสามารถรักษาให้หายได้อย่างถูกต้อง ให้หายได้อย่างเด็ดขาด อันนี้ก็คอื เรื่องของใจ
เหมือนกับเรื่องของร่างกาย เราต้องรักษาใจ รักษาความทุกข์ใจด้วยธรรมะของ
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พระพุทธเจ้า ด้วยสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา แต่กอ่ นที่เราจะเข้าสูข่ นั้ สมถะและ
วิปสั สนาภาวนาได้ เราก็ตอ้ งมีเครื่องมือสนับสนุ นพาให้เราเข้าสูก่ ารภาวนา ก็คือการ
รักษาศีล การภาวนานี้จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั การสนับสนุน ด้วยการรักษาศีล ๘ ถึงจะ
สามารถทําให้เรามีกาํ ลังพอ ทีจ่ ะออกมาปลีกวิเวกอยู่ตามลําพัง เพือ่ ทีจ่ ะได้เจริญสติได้
อย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าเราไม่อยู่ตามลําพังอยู่ในสถานทีส่ งบสงัด จะมีเรื่องราวต่างๆมา
คอยกีดกัน้ ไม่ให้เราสามารถทีจ่ ะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องเจริญรักษาศีล ๘
ให้ได้ และการทีเ่ ราจะรักษาศีล ๘ ได้เราก็ตอ้ งไม่มภี ารกิจการงานทางโลก ไม่ตอ้ งไป
ทํางานทําการ เพราะถ้าทํางานทําการนี้มนั ก็จะมีอุปสรรค เพราะเวลาทํางานก็ตอ้ งใช้
พลังงานใช้อะไรต่างๆ
ก็ตอ้ งรับประทานอาหารมากกว่าการที่เวลาทีเ่ ราไม่ตอ้ งทํางาน
แล้วเวลํา่ เวลาทีเ่ ราจะมีให้กบั การเจริญสติก็มไี ม่มาก เพราะเราจะต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้อง
กับเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆ การจะตัง้ สติให้อยู่กบั อารมณ์เดียว จึงไม่ได้เป็ นสิง่ ที่
สามารถทีจ่ ะทําได้อย่างง่ายดาย เช่นไปทํางานแล้วลองบริกรรมพุทโธไปดู ดูวา่ จะเจริญ
พุทโธได้นานสักเท่าไหร่ นี่แหละจึงเป็ นเรื่องทีว่ า่ เราต้องยุตกิ ารทํางาน ถ้าเราอยากทีจ่ ะมา
รักษาโรคใจ รักษาใจของพวกเราให้หายจากความทุกข์ต่างๆ เราต้องมีเวลามาภาวนา มี
เวลามาเจริญ รักษาศีล ๘ เจริญสติ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้สมาธิ แล้วหลังจากได้สมาธิเราก็จะได้
เจริญปัญญา เพือ่ ทีจ่ ะรักษาความสงบความสุขทีไ่ ด้จากสมาธิ
นี่คอื เรื่องของการปฏิบตั ิ ก่อนจะปฏิบตั กิ ็ตอ้ งมีศีล ๘ ก่อน ก่อนจะมีศีล ๘ ก็ตอ้ งมีศีล
๕ เพราะศีล ๕ มันง่ายกว่าศีล ๘ และก่อนทีจ่ ะมีศีลได้ ใจก็ตอ้ งไม่ขวนขวาย ไม่โลภ
อยากได้ทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง จะหาเพียงเท่าทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพเท่านัน้ ถ้า
หาเพียงเท่านี้แล้วการรักษาศีลจะง่าย เพราะว่ามันไม่ตอ้ งหามาก เมือ่ ไม่ตอ้ งหามากก็ไม่
ต้องใช้เล่หก์ ลต่างๆ ใช้การผิดศีลมาเป็ นเครื่องมือในการหาเงินทองมากๆ อย่างพระนี่ก็
หาด้วยการบิณฑบาต เดินไปบิณฑบาตไปใครจะให้ก็ให้ ไม่ให้ไม่ใส่ก็ไม่วา่ อะไร ไม่ตอ้ ง
มาโฆษณาชวนเชื่อว่า ข้าพเจ้าเป็ นบุคคลทีไ่ ด้บรรลุขนั้ นู น้ ขัน้ นี้แล้ว บิณฑบาตไปตามมี
ตามเกิด เพราะว่าไม่ได้ตอ้ งการอะไรมากมายนัก อาหารเพียงพอทีจ่ ะให้อยู่ไปได้วนั ๆ
หนึ่งก็พอแล้ว ถ้ามีความมักน้อยสันโดษแล้วก็จะรักษาศีล ๕ ได้ รักษาศีล ๕ ได้กจ็ ะ
รักษาศีล ๘ ได้ รักษาศีล ๘ ได้กจ็ ะปลีกวิเวกได้ ไปเจริญสติได้ ไปนัง่ สมาธิทาํ ใจให้
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สงบได้ แล้วก็เจริญปัญญาได้ ตัดตัณหาดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีภายในใจให้หมดไปได้
บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ นิ พพาน ๑ ได้ นี่แหละคือวิธีรกั ษาใจของพระพุทธเจ้า ของ
พระพุทธศาสนา ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงนําเอามาเผยแผ่สงั ่ สอน ให้แก่พทุ ธศาสนิกชน ผูท้ ่ี
มีจติ ศรัทธามีความเลือ่ มใส ทีจ่ ะควรขวนขวายศึกษาและปฏิบตั ิ เพือ่ ทีจ่ ะได้กา้ วขึ้นไป
ตามลําดับ จากขัน้ ทานขึ้นไปสู่ขนั้ ศีล จากขัน้ ศีลขึ้นไปสู่ขนั้ ภาวนาตามลําดับ
อย่าปฏิบตั ิให้ตดิ อยูเ่ พียงขัน้ ใดขัน้ หนึ่ ง ควรจะผลักดันตัวเองว่า ถึงเวลาแล้ว เราทําทาน
มามากพอแล้ว ถึงเวลาทีเ่ ราต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ถึงเวลาทีเ่ ราต้องรักษาศีลของ
นักบวชแล้ว ถ้าเรารักษาศีล ๕ มาได้นานแล้ว ก็ถงึ เวลาทีเ่ ราต้องมารักษาศีลของนักบวช
ของนักภาวนาแล้ว คืออย่างน้อยก็อาทิตย์ละ ๑ ครัง้ ก่อนก็ยงั ดี ใน ๗ วันนี้เอาวันหนึ่ง
วันทีเ่ ราไม่ตอ้ งไปทํางานทําการ วันนัน้ แหละเราจะรักษาศีล ๘ ได้เพราะไม่มปี ญั หาไม่มี
อุปสรรค ในวันทํางานนี้มนั มีอปุ สรรค เพราะไหนจะต้องมีสงั คม ไหนจะต้องไป
รับประทานร่วมกับคนทํางาน ร่วมกับญาติสนิทมิตรสหาย จะรักษาศีล ๘ บางทีก็รกั ษา
ไม่ได้ เราก็เอาวันหยุดของเรา วันทีเ่ ราไม่ตอ้ งออกไปสังคมกับใคร อยู่บา้ นหรือไปอยู่วดั
แล้วก็รกั ษาศีล ๘ ไป แล้วก็เจริญสติไป ด้วยการเดินจงกรมด้วยการนัง่ สมาธิ ด้วยการ
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม การกระทําเหล่านี้เป็ นการเจริญสติทงั้ นัน้ เดินจงกรมก็เป็ นการเจริญ
สติได้ นัง่ สมาธิก็เป็ นการเจริญสติ การฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็เป็ นการเจริญสติ เช่นตอนนี้
เราฟังธรรมถ้าเราไม่มสี ติใจเราจะลอย ใจเราจะคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ อย่างนี้ก็เรียกว่านัง่
แบบทัพพีในหม้อแกง นัง่ แบบไม่ได้เจริญสติ ถ้านัง่ แบบเจริญสติน้ ี ใจจะจดจ่อฟังเสียง
ธรรมทีเ่ ข้ามาสัมผัสทีห่ ู แล้วเข้าไปในใจและพิจารณาตาม พิจารณาตามได้ก็จะได้ปญั ญา
ได้สมั มาทิฐิ ถ้าพิจารณาตามไม่ได้เพียงแต่จดจ่อรับฟังเสียงอยู่ ไม่ปล่อยให้ใจลอยไปคิด
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ใจก็จะได้ความสงบได้สมถภาวนา
นี่แหละคือกิจกรรมทีพ่ วกเราควรทีจ่ ะขวนขวายกัน ควรทีจ่ ะผลักดันตัวเรา ต้องบังคับ
ตัวเรา เพราะการกระทําเหล่านี้ก็เหมือนกับ การรักษาร่างกาย เราต้องบังคับ ถึงเวลากิน
ยาเราต้องกินยา ถ้าปล่อยให้เป็ นไปตามความอยากแล้วมันจะไม่กนิ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องทํา
ตามหมอสัง่ เช่นอดนัน่ อดนี่ไม่ให้กนิ นัน่ กินนี่ ถ้าอยากจะรักษาโรคให้หายก็ตอ้ งทําตาม
11

หมอสัง่ ก็ตอ้ งบังคับตัวเองให้ทาํ ตามทีห่ มอสัง่ ฉันใด ถ้าเราอยากจะหายจากความทุกข์
ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในใจ เราก็ตอ้ งทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ ให้เรากระทํากัน ก็คอื ให้เรา
เจริญ ปฏิบตั ธิ รรมขัน้ ต่างๆ ตัง้ แต่ขนั้ ทาน เข้าไปสู่ขนั้ ศีล เข้าไปสู่ขนั้ ภาวนา ไปปลีกวิเวก
ไปเจริญสติ เดินจงกรมไปนัง่ สมาธิ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมสลับกันไป แล้วความทุกข์ต่างๆก็
จะค่อยหายไปตามลําดับ มันไม่ได้หายแบบทันทีทนั ใดหายไปหมด มันก็ค่อยๆหายไป
ตามกําลังของการปฏิบตั ิของเรา ตามกําลังของสติสมาธิปญั ญาของเรา หายช้าหายเร็วก็
อยูท่ ่ีการปฏิบตั ิของเรา บางคนก็หายได้ภายใน ๗ วัน บางคนก็หายได้ภายใน ๗ เดือน
บางคนก็หายได้ภายใน ๗ ปี มีปรากฏขึ้นมาแล้วทัง้ ในอดีตและในปัจจุบนั ครูบาอาจารย์
ทัง้ หลายทีเ่ รากราบไหว้บูชา ทีอ่ ฐั ขิ องท่านได้กลายเป็ นพระธาตุไปแล้ว ก็เป็ นผูย้ นื ยันแล้ว
ว่าท่านได้หายจากโรคของความทุกข์ใจแล้ว ก็เกิดจากการทําตามคําสัง่ ของพระพุทธเจ้า
นัน่ เอง พวกเราก็สามารถทีจ่ ะรักษาโรคใจของเราให้หายได้ เหมือนกับครูบาอาจารย์ท่ี
พวกเรากราบไหว้บูชา ถ้าเราปฏิบตั ติ ามทีท่ ่านปฏิบตั กิ นั
ดังนัน้ เรื่องทัง้ หมดก็ตกมาทีต่ วั เรา เราจะมาหวังให้ผูอ้ ่นื มาปฏิบตั ใิ ห้เราไม่ได้ ทําให้เรา
ไม่ได้ เราต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั เิ อง พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้วา่ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตน
เป็ นที่พ่งึ ของตน ตนต้องเป็ นผูส้ ร้างที่พ่งึ ขึ้นมาเอง ผูอ้ ่นื ไม่สามารถสร้างที่พง่ึ ให้กบั เรา
ได้ ถ้าสร้างได้ พระพุทธเจ้าก็สร้างให้พวกเรา สร้างพระนิพพานให้กบั พวกเราทุกคน แต่
ท่านสร้างไม่ได้ ท่านอยากจะสร้างจะตายแต่สร้างไม่ได้ ท่านสร้างได้เพียงแต่นิพพานของ
ท่านเท่านัน้ นิพพานของใครก็ตอ้ งสร้างกันไปเอง ดังนั้นขอให้พวกเราจงรีบขวนขวาย
กัน จงพิจารณาความตายอยูเ่ รื่อยๆ พิจารณาความเสื่อมอยูเ่ รื่อยๆ ว่าวันเวลามันจะ
น้อยลงไปทุกวันทุกวัน เวลาที่เราจะได้รกั ษาจิตใจของเรานี้ มันจะมีนอ้ ยลงไปเรื่อยๆ
เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนอนใจ อย่าผลัดวันประกันพรุง่ จงรีบปฏิบตั ิตงั้ แต่ลมื ตา
ขึ้นมาเลย พอลืมตาขึ้นมาก็ตงั้ สติเจริญสติไปเลย แล้วก็พยายามหาเวลาไปปลีกวิเวกให้
มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ เราพยายามลดพันธะต่างๆ พยายามลดความอยากต่างๆ ที่
จะต้องบังคับให้เราต้องไปทํางานทําการ เพือ่ หาเงินหาทองมาตอบสนองความอยากต่างๆ
พยายามใช้ความมักน้อยสันโดษ แล้วมันจะทําให้เราไม่ตอ้ งไปเสียเวลากับการหาเงินหา
ทองเพือ่ มาซื้อสิง่ ต่างๆ เพือ่ ตอบสนองความอยากต่างๆ เราจะได้มเี วลาไปปลีกวิเวก จะ
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ได้มเี วลาไปเจริญสติ ไปนัง่ สมาธิ ไปเจริญปัญญา เพือ่ วิมตุ ติหลุดพ้นทีจ่ ะตามมาต่อไป
ก็คดิ ว่าการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้ ต่อไปนี้ก็จะเป็ นช่วงตอบ
ปัญหาธรรม
ถาม ไม่สบายใจทีล่ ูกเริ่มเป็ นคนพยาบาท จะบอกเขาอย่างไรดีคะ
ตอบ ก็สอนให้เขามีความเมตตา สอนเขาว่าความพยาบาทนี้เป็ นเหมือนไฟนรก ผูท้ ่ี
ทุกข์ไม่ใช่คนทีเ่ ราพยาบาท แต่เราต่างหากทีเ่ ป็ นคนทีท่ กุ ข์ เพราะว่าเวลาเกิด
ความพยาบาทแล้วใจเราจะร้อน เราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่คนทีถ่ กู พยาบาท
นี้เขาไม่รูเ้ รื่องรูร้ าว เขาก็อยู่ของเขาไปตามปกติ นี่ก็เป็ นส่วนหนึ่ง และถ้าเราไปทํา
ตามความอาฆาตพยาบาท ก็จะเกิดการจองเวรจองกรรมขึ้นมา เราไปทําร้ายเขา
เขาก็จะโกรธอาฆาตพยาบาทเรา เขาก็จะกลับมาทําร้ายเรา วิธีทด่ี ที ส่ี ุดก็คอื ให้
อภัย แผ่เมตตา คิดเสียว่าเป็ นการใช้หนี้ก็แล้วกัน เราอาจจะไปพูดไปทําอะไรทํา
ให้เขาไม่พอใจ เขาก็เลยต้องมาพูดมาทําอะไรให้เราไม่พอใจ ก็ถอื ว่าจบแค่นนั้ ก็
พอ ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้วเราจะเดือดร้อน เราจะมีเจ้ากรรมนายเวร
ถาม ถ้ากินยาถ่ายพยาธิ ผิดศีลข้อปาณาฯไหมคะ ถือเป็ นการฆ่าสัตว์ไหม เพราะเป็ น
เจตนาด้วย หรือว่าเป็ นการรักษาโรคคะ
ตอบ เท่าทีเ่ ข้าใจพยาธิน้ มี นั ไม่มจี ติ ใจ มันถือว่าไม่ใช่เป็ นทีท่ าํ แล้วเป็ นการฆ่าเขา เป็ น
การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เชื้อโรคต่างๆภายในร่างกายนี้ไม่ได้ถอื ว่าเป็ นสิ่งทีม่ ชี วี ติ
เหมือนกับมนุษย์ เหมือนกับสัตว์เดรัจฉาน ฉะนัน้ การกินยาเพือ่ ทีจ่ ะรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บ จึงไม่ถอื ว่าเป็ นการทําปาณาติบาต
ถาม ทุกข์ในใจจะแก้ไขยังไง ใช้ทงั้ สวดมนต์การบําเพ็ญภาวนาก็ยงั ทุกข์อยู่คะ
ตอบ ก็เป็ นวิธีทถ่ี กู แล้ว เพียงแต่วา่ ยังทําน้อยไป เหมือนกับการรับประทานยา หมอให้
ยามา ๒๐ เม็ด รับประทานไปเม็ดเดียว แล้วก็หวังทีจ่ ะให้โรคภัยหาย ยังไม่หาย
ต้องกินตามทีห่ มอสัง่ กินยาให้หมด เช่นยาปฏิชวี นะนี้ธรรมดาหมอจะให้เป็ นชุด
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ต้องกินอย่างน้อย ๕ วัน วันละ ๔ เวลา คือ ๒๐ เม็ด แล้วโรคภัยทีเ่ กิดจากเชื้อ
โรคก็จะหาย ฉันใด ความทุกข์ใจก็เหมือนกัน ความทุกข์ใจก็จะหายจากการสวด
มนต์ จากการนัง่ สมาธิ จากการเจริญปัญญา เพียงแต่วา่ เราต้องทําไปเรื่อยๆ
จนกว่าความทุกข์นนั้ จะหายไป ถ้ายังไม่หายก็อย่าหยุดทํา เช่นสวดมนต์ไม่ใช่
สวดแค่ ๒ – ๓ ทีแล้วก็คดิ ว่าจะให้ความทุกข์หายไปเลย สวด อรหัง สัมมา
สวากขาโต สุปฏิปนั โน ฯ จบ แค่น้ ไี ม่พอ ต้องสวดไป สวดไปทัง้ วันอย่างนี้ สวด
ไปทัง้ วันแล้วจะเห็นผลว่า ความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี้มนั เริ่มผ่อนคลาย แต่
มันจะไม่หายด้วยเกิดจากการสวดมนต์อย่างถาวร เวลาใดทีเ่ ราไม่สวดมันก็จะ
กลับมาได้ ถ้าเราอยากจะให้หายอย่างถาวร เราก็ตอ้ งใช้ปญั ญาเข้าไปพิจารณา
ความทุกข์ของเราว่าเกิดจากอะไร ความทุกข์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเกิดจากความ
อยาก เราก็พจิ ารณาดูว่าตอนนี้เราอยากกับอะไรเรื่องอะไร เช่นอยากกับสามี
อยากกับภรรยา หรืออยากกับเงินทอง หรืออะไรต่างๆ เมือ่ เราพิจารณาดูวา่ แล้ว
เราอยากแล้วเราไม่ได้ดงั ใจอยากเพราะว่าอะไร ก็เพราะว่าเขาเป็ นอนัตตา เราไม่
สามารถทีจ่ ะไปสัง่ ให้เขาเป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการได้ ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็ นอนัตตา
หรือเห็นว่าเขาเป็ นอนิจจัง เช่นสูญเสียสิง่ ทีเ่ รารักไปแล้ว อยากทีจ่ ะให้เขากลับมา
ใหม่ เขาก็ไม่กลับมา เพราะว่าเขาไปแล้ว เราก็ตอ้ งยอมรับความจริงว่ามันเป็ น
อนิจจังเป็ นอนัตตา ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ตอ้ งหยุดความอยาก หยุดความ
อยากไม่ให้เขาเปลีย่ นไม่ให้เขาจากเราไป หยุดความอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ หรือ
เป็ นอย่างนี้ ถ้าเราหยุดได้ ความทกุขก์ ็จะหายไปอย่างถาวร
ถาม วันก่อนเผอิญหนู มาไม่ทนั ว่า พระอาจารย์ได้แสดงธรรมอะไรไปก่อน แต่บงั เอิญ
มาได้ยนิ ตอนทีพ่ ระอาจารย์บอกว่า นี่ดูสอิ ยุธยานะเป็ นยังไง ยังเหลือแต่ซาก แต่
พอพระอาจารย์กล่าวตรงนี้เสร็จปุ๊ บ บังเอิญมีโยมอยู่ท่านหนึ่ง สวนกลับขึ้นมา
ทันที เห็นไหมว่าพระอาจารย์บอกว่าอยุธยาเหลือแต่ซาก เพราะฉะนัน้ เราอย่าไป
ยึดอย่าไปถืออย่าไปเครียด อยากกิน กิน อยากเทีย่ ว เทีย่ ว อยากทําอะไร ทํา ที
นี้ธรรมะตรงนี้ ระหว่างความหมายของพระอาจารย์ กับความเข้าใจของโยมท่าน
นัน้ ถูกต้องไหมคะ
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ตอบ ก็คงไม่ถกู ต้อง เพราะว่าการทีเ่ ราเห็นความเสือ่ มนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะทําให้เราหยุดความ
อยาก แต่ถา้ เรากลับเห็นความเสือ่ มแล้วใช้ความเสื่อมนัน้ เป็ นเหตุ ให้เราทําตาม
ความอยาก ก็แสดงว่าไม่เห็นจริง เพราะเราไม่คดิ ถึงว่าพอร่างกายเราเสือ่ ม ไม่
สามารถทําตามความอยากเราได้เราจะทําอย่างไร
มันจะเป็ นปัญหาตอนนัน้
เพราะว่าเราทําตามความอยากแล้วมันไม่อ่มิ ไม่พอ ถ้าทําตามความอยากแล้วอิ่ม
แล้วพอ ไม่ตอ้ งทําอีกต่อไป มันก็ดี แต่มนั ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ ยิ่งทําตามความ
อยากมันก็ย่งิ เพิม่ ความอยาก แล้วพอร่างกายมันแก่มนั จะตาย มันทําไม่ได้ ตอน
นัน้ จะทุกข์ทรมานมาก จึงต้องมาหัดหยุดเสียก่อน ก่อนทีร่ ่างกายจะไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเราได้ ถ้าเราหยุดความอยากของเราได้ ต่อไปเวลา
ร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยาก เราก็จะไม่เดือดร้อน นี่คอื ความจริง ที่
ให้พจิ ารณาความเสือ่ มก็ให้พจิ ารณา เครื่องมือของเรา เครื่องมือทีเ่ ราใช้หา
ความสุขต่างๆตามความอยากของเรา ก็คอื ร่างกายของเรา ทุกวันนี้เราใช้ร่างกาย
ของเราเป็ นเครื่องมือหาความสุขกัน จะดูก็ตอ้ งมีตา จะฟังก็ตอ้ งมีหู จะลิ้มรสก็
ต้องมีล้นิ จะดมกลิน่ ก็ตอ้ งมีจมูก จะสัมผัสกับความแข็งความนุ่มความร้อน
ความเย็นก็ตอ้ งมีร่างกาย ทีน้ ตี ่อไปเวลาร่างกายมันหมดสภาพ เช่นเป็ นอัมพฤกษ์
อัมพาตไป จะทําอย่างไร หรือเป็ นโรคทีห่ มอบอกว่าจะต้องตายไปภายใน ๓
เดือน ๖ เดือน สมัยนี้ก็เลยใช้วธิ ีฆ่าตัวตายหนีความทุกข์กนั ไป ซึง่ ฆ่ามันก็ฆ่าผิด
คนอีกนัน่ แหละ คนทีเ่ ป็ นปัญหาไม่ใช่ร่างกาย คนทีเ่ ป็ นปัญหาก็คอื ความอยาก
คนทีเ่ ราต้องฆ่าก็คอื ความอยาก เพราะมันเป็ นตัวทําให้เราเกิดความทุกข์ข้นึ มา
ถ้าเราฆ่าความอยากได้ ต่อไปร่างกายจะรับใช้เราหรือไม่รบั ใช้เราก็ไม่เป็ นปัญหา
เพราะเราไม่มคี วามอยากทีจ่ ะใช้ร่างกายหาความสุขให้กบั เรา เพราะเรามีความสุข
ภายในใจของเรา ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั บิ าํ เพ็ญสมถะและวิปสั สนาภาวนา นี่คือสิง่
ทีใ่ ห้เราพิจารณา เพือ่ ให้เราปล่อยวางความสุขต่างๆ ซึง่ เป็ นความสุขปลอม แล้ว
มาหาความสุขแท้ ความสุขแท้ก็คอื การทําใจให้สงบ การดับตัณหา การละตัณหา
ความอยากต่างๆ เพราะถ้าไม่มคี วามอยากแล้วใจจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย อยู่
เฉยๆก็เป็ นสุข แต่ถา้ มีความอยาก ต่อให้มเี งินทองกี่รอ้ ยล้าน มีตาํ แหน่งสูงขนาด
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ไหน อยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่เฉยๆแล้วมันจะหงุดหงิดขึ้นมาทันที ต้องมีไอ้นนั ่ ดูตอ้ งมี
ไอ้นนั ่ ฟังต้องมีอะไรทําให้มนั เพลิดเพลิน ให้มนั หายคัน แต่มนั ก็ไปเกาผิดทีค่ นั
อย่างทีห่ ลวงตาบอก หมาขี้เรื้อน มันไปเกาผิดที่ ต้องเกาทีม่ นั คัน ไอ้ตวั ทีท่ าํ ให้เรา
คันก็คอื ตัณหาความอยาก ถ้าเราดับความอยากได้แล้ว ความหงุดหงิดความ
รําคาญใจอะไรต่างๆก็จะหายไปหมด นี่คอื สิง่ ทีค่ วรจะคิด ไม่ใช่คดิ ว่าไหนๆเราจะ
ตาย ก่อนจะตายก็เทีย่ วเล่นกินให้มนั เต็มที่
ถาม บังเอิญฝันร้ายค่ะ ฝันว่ากําลังจะล้มลงนอนทีห่ นึ่ง บังเอิญยุงเยอะมากก็เลยเอา
มือตบ ทุกครัง้ ทีต่ บลงไปยุงก็ตายครัง้ ละหลายตัว ตรงนัน้ พอรูส้ กึ ปุ๊ บ รูส้ กึ ว่าไม่ดี
เลย เพราะว่าเหมือนกับว่าเรานี้ จิตเรายังไม่ได้พน้ อบายภูมิ เรายังลูบคลําในศีล
อยู่ ทีน้ ีจากความฝันทําให้รูส้ กึ ว่า ศีลปาณาติบาต ศีล ๕ ของมนุษย์กบั ศีลของ
พระอริยเจ้ามันต่างกัน ทีน้ ถี า้ ลักษณะอย่างนี้เราจะทําอย่างไร จึงจะเข้าถึงศีลของ
พระอริยเจ้าได้คะ
ตอบ ก็ตอ้ งเจริญวิปสั สนา พิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตวั เราของเรา พิจารณาเวทนา
ความรูส้ กึ ต่างๆ ไม่ใช่ตวั เราของเรา แล้วก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมัน อย่า
ไปปกป้ องรักษาด้วยการฆ่าผูอ้ ่นื เช่นยุงมากัดก็ปล่อยมันกัดไป มันไม่ได้กดั เรา
มันกัดร่างกายทีไ่ ม่ใช่ตวั เรา ความเจ็บก็เป็ นความเจ็บของร่างกายไม่ใช่เป็ นความ
เจ็บของเรา เพราะเราไม่ได้เป็ นร่างกายเราเป็ นใจ อันนี้ก่อนทีเ่ ราจะมาวิปสั สนาได้
เราก็ตอ้ งทําใจให้สงบก่อน เพราะขณะทีใ่ จสงบ ใจกับร่างกายจะแยกออกจากกัน
แล้วเราก็จะรูว้ า่ เราไม่ได้เป็ นร่างกาย เราเป็ นตัวรูเ้ ป็ นผูร้ ูเ้ ท่านัน้ เอง เป็ นผูร้ บั รู ้
ความเจ็บความปวดความสุขความสบายของร่างกาย ดังนัน้ เราก็ไม่ตอ้ งไปทํา
อะไรกับร่างกาย ไม่ตอ้ งไปทําบาป เพือ่ ทีจ่ ะมาปกป้ องรักษาร่างกาย หรือมารักษา
ความสุขของร่างกาย เพราะว่าเราไม่ได้ไม่เสียกับความสุขความทุกข์ของร่างกาย
เราไม่ได้ไม่เสียกับความเป็ นความตายของร่างกาย ทําไมเราจะต้องไปทําบาป
ทําไมให้มนั ขาดทุนไปเปล่าๆ ผูท้ ม่ี สี มาธิผูท้ ม่ี ปี ญั ญาจะสามารถปล่อยวางร่างกาย
ได้ ปล่อยวางเวทนาได้ ก็จะรักษาศีล ๕ ได้อย่างบริสุทธิ์ เพราะว่ารูว้ า่ ถ้าไปทําผิด
16

ศีล ผูท้ ร่ี บั บาปก็คอื เรานะแหละ ผูท้ ไ่ี ปทํานี้ไม่ใช่ร่างกาย พอไปปกป้ องรักษา
ร่างกายแล้วเราเป็ นคนไปทําบาป เราต้องไปรับผลกรรมเอง ทําไปทําไม ปล่อยให้
ร่างกายมันเป็ นไปตามเรื่องของมัน เราอย่าไปทําบาป มันจะเห็นชัดเวลาทีเ่ รามี
สมถภาวนา ถ้าใจเราสงบแล้ว เวลาใจเราคิดทีจ่ ะปกป้ องรักษาร่างกายมันจะทุกข์
ขึ้นมาทันที เวลาทีเ่ ราปล่อยปั ๊บใจเรามันจะเย็นทันที เราก็รูว้ ธิ ีวา่ เราต้องปล่อย
ปล่อยแล้วก็สบาย
ถาม จะถามเรื่องศีล ๕ พอดีครับ คือศีล ๕ สําหรับปุถชุ นนี่ คุมกายและใจด้วยหรือ
เปล่าครับ
ตอบ คือศีล ๕ มันอยู่ทว่ี าจากับกาย การกระทําทางกายกับทางวาจา แต่มนั ก็มใี จเป็ น
ผูส้ งั ่ ให้กระทํา เพราะฉะนัน้ มันจะว่ากายกับวาจาเพียงอย่างเดียวก็ไม่ใช่ มันก็อยู่
ทีใ่ จด้วย แต่ในเบื้องต้นนี้ก็ให้รกั ษาทีก่ ายทีว่ าจาก่อน เพราะเราไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะ
เข้าไปถึงใจ เราไม่สามารถไประงับทีต่ น้ เหตุได้ คือความอยากทีท่ าํ ให้ใจของเรา
ต้องทําบาปต่างๆ อย่างน้อยเราก็มาระงับทีป่ ลายเหตุ ก็คอื มาห้ามไม่ให้กระทําที่
ไม่ถกู ศีล ไม่ให้กระทําผิดศีล ก็คอื ต้องบังคับว่าไม่ฆ่า ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติ
ผิดประเวณี ไม่พดู ปด ไม่เสพสุรายาเมา แต่การแก้ทป่ี ลายนี้มนั จะแก้ไม่มวี นั จบ
มันจะต้องแก้ไปเรื่อยๆ ถ้าอยากจะแก้อย่างจบก็อย่างทีบ่ อก ต้องเข้าไปถึงต้นเหตุ
ก็คอื ความหลงทีท่ าํ ให้เราเกิดความอยาก
พอเกิดความอยากเราก็จะทําบาป
เพือ่ ทีเ่ ราจะได้สง่ิ ทีเ่ ราอยากได้ แต่พอเรามีเข้าไปถึงใจเข้าไปถึงจิต เข้าไปถึงบ้าน
ของกิเลสตัณหา เราก็ไปฆ่าตัวทีเ่ ป็ นต้นเหตุทท่ี าํ ให้เราต้องไปทําบาป ก็คอื ความ
อยาก พอเราทําลายความอยากได้ เราก็จะไม่ตอ้ งทําบาปอีกต่อไป แบ่งเป็ น ๒
ขัน้ ขัน้ แรกเป็ นของปุถชุ น รักษาด้วยการสมาทาน ด้วยการหักห้ามจิตใจ แต่ขนั้
ของพระอริยะนี้ ท่านเข้าไปทําลายต้นเหตุของการกระทําบาป ก็คอื ตัณหา ต้นเหตุ
ของตัณหา ก็คอื ความหลง ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็ นตัวเราของเรา
ถาม ถ้าปุถชุ นเผลอใจ อย่างเช่น เราโกรธเราไป แต่ยงั ไม่ปาณาติบาต อย่างเช่น
สาปแช่งเขา ให้ไปตายทีไ่ หนก็ไปอย่างนี้นะครับ คือทุศีลไหมครับ
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ตอบ ถ้าอยู่ในใจก็ยงั ถือว่ายังไม่ผดิ ศีล เป็ นบาปทางใจ ผลของบาปทางใจก็คอื ทําให้ใจ
เรารุ่มร้อนเท่านัน้ แต่ยงั ไม่มเี วรมีกรรม
ถาม ตอนโยมเริ่มปฏิบตั ใิ หม่ๆ ได้ไปทําบุญทีส่ วนแสงธรรมนะค่ะ ตานี้ได้ไปถวาย
อาหารพระอาจารย์ ซึง่ เป็ นพระฝรัง่ มาจากวัดป่ าบ้านตาด ตานี้คอื จิตอยากจะลอง
ดีกบั พระ ตอนถวายอาหารเสร็จ เราก็ถอยมานัง่ พระอาจารย์ก็จบั นํา้ ผลไม้เป็ น
นํา้ แอปเปิ ล โยมก็มคี วามรูส้ กึ ว่าอยากจะทราบว่า ท่านพระอาจารย์จะทราบหรือ
เปล่า ก็เลยนึกในใจว่าเรานี้อยากดืม่ นํา้ ผลไม้ตวั นี้มาก พระอาจารย์ก็มองหน้า
โยมทันทีทท่ี ่านจับ ท่านก็พดู ว่า พระกับโยมชอบอาหารเหมือนกันแล้วท่านก็ย้ มิ ๆ
โยมมีความรูส้ กึ ว่า มันเหมือนติดค้างไม่ได้ขอขมาท่านนะค่ะ เพราะหลังจากนัน้ ก็
ไม่ได้เจอพระท่านเลยค่ะ ไม่ทราบว่าท่านกลับไปวัดป่ าบ้านตาด หรือว่าไปที่
ต่างประเทศแล้วนะค่ะ ตอนนี้คอื จะทํายังไง ใจมันไม่สบายนะค่ะ
ตอบ เราต้องแก้ทต่ี วั เราเอง ไม่ได้เป็ นการไปขอขมาจากท่าน เพราะท่านไม่มอี ะไรกับ
เรา แต่เรามันมีปญั หากับตัวเราเอง ก็คอื ความคิดของเรา เราก็ตอ้ งแก้ทต่ี วั เรา ก็
ต้องบอกว่าต่อไปนี้เราไม่ควรคิดอย่างนี้ ให้เรามีความสํานึกผิด ถ้าเราอยากจะทํา
ให้มนั มีนาํ้ หนัก ก็หามาตรการลงโทษตัวเราเอง เช่นไปอยู่จาํ ศีลปลีกวิเวกสัก
เดือนหนึ่ง ทุกครัง้ ทีค่ ดิ ไม่ดกี ็ลงโทษตัวเอง จับไปขังคุกสักเดือนหนึ่ง ต่อไปมันก็
จะได้ไม่กล้าคิด
ถาม ค่ะ ตอนนี้ทป่ี ฏิบตั นิ ้ ี มันจะมีเรื่องของผัสสะทีม่ ากระทบอยู่ตลอด บางครัง้ ก็จะใช้
ในเรื่องของ คือว่าสักแต่วา่ นะค่ะ แล้วก็อาจจะคิดว่าไม่มคี วามหมายอะไร คือ
ปล่อยไป บางครัง้ ก็สาํ เร็จ แต่ในบางครัง้ นี้ใช้ในลักษณะของเรื่องของไตรลักษณ์
พิจารณาดูแล้วนี้ไตรลักษณ์จะดีกว่า รูส้ กึ จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้เร็วขึ้น แต่
ในขณะทีบ่ างครัง้ ผัสสะที่กระทบตลอดเวลา คือมันจะปล่อยเวลาให้เราน้อยมาก
ค่ะท่าน ตานี้คดิ ว่ากําลังของสมาธิจะน้อยลงไปใช่หรือเปล่าคะท่าน
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ตอบ ถ้าเราตัดไม่ได้ก็แสดงว่า ถ้าไม่ใช่สมาธิก็ปญั ญา แล้วถ้าปัญญาน้อยก็แสดงว่าไม่
เห็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจน ถ้าเห็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจนแต่ตดั ไม่ได้ ก็แสดงว่า
สมาธิเราอาจจะมีพลังน้อย
ถาม คือในแต่ละครัง้ นะท่าน บางครัง้ คือสําเร็จด้วยการใช้การปล่อยวางนะค่ะ แต่ใน
บางครัง้ ก็สาํ เร็จได้ดว้ ยกฏของไตรลักษณ์ มันจะสลับกัน
ตอบ พยายามทําต่อไป เหมือนกับเราไปสอบ ครัง้ นี้เราสอบตกเราก็กลับมาทําการบ้าน
ใหม่ แล้วก็ลองกลับไปสอบใหม่
ถาม แต่เคยทดสอบนะพระอาจารย์ คือมีคนมาว่าเราตรงๆเลยว่ากระทบ เป็ นผูช้ ายที่
ตัวใหญ่มากจะเดินเข้ามาตบด้วย คือตอนนัน้ จิตเราๆรูส้ กึ ว่ามันนิ่งมากเลยไม่
รูส้ กึ โกรธไม่รูส้ กึ กลัวเลย ก็ปล่อยเขา ก็บอกเขาว่าจะตบก็เข้ามาเลย ก็ไม่ได้เกิด
อะไรขึ้นนะท่าน ก็เหมือนกับทดสอบตัวเอง
ตอบ จิตใจของเราบางทีมนั ก็ไม่แน่นอน เวลาใดทีเ่ ราตัง้ ใจนี้มนั ก็ผ่าน เวลาใดทีเ่ รา
ไม่ได้ตงั้ ใจ บางทีเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆ ก็หลุดได้เหมือนกัน งัน้ ก็อยู่ทส่ี ติของเราที่
จะคอยตัง้ รับ เตรียมตัวรับกับทุกสิง่ ทุกอย่างตลอดเวลา เราต้องไม่ประมาท เรา
ต้องคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ใช่คดิ ว่ามันจะเกิดพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าหรือ
เดือนหน้า มันอาจจะเกิดตอนนี้หรือชัว่ โมงหน้าก็ได้ ฉะนัน้ เราต้องเตรียมตัวรับ
กับสิง่ ต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึ้นกับเราให้ได้เสมอ ซ้อมอยู่เรื่อยๆ พิจารณาอยู่เรื่อยๆ
สมมติอยู่เรื่อยๆ ว่าถ้าเราเดีย๋ วไปหาหมอแล้วหมอเขาบอกว่าเป็ นโรคร้ายขึ้นมา
เราจะทํายังไง เราพร้อมทีจ่ ะรับกับความจริงได้หรือไม่ เดินไปเกิดฟ้ าผ่าลงมาตาย
ถูกฟ้ าผ่าตายตอนนัน้ ทําใจได้หรือไม่ อะไรต่างๆเหล่านี้เป็ นสิง่ ทีเ่ ราควรทีจ่ ะซ้อม
อยู่เรื่อยๆ พิจารณาอยู่เรื่อยๆ แล้วพอเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมา มันก็จะผ่านไปได้
อย่างสบาย
ถาม หลังจากสวดมนต์หรือทําบุญเสร็จแล้ว การแผ่เมตตาด้วยจิตกับการกรวดนํา้ นี้ให้
อานิสงส์ต่างกันไหมคะ
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ตอบ เป็ นการกระทําต่างกัน คือการกรวดนํา้ นี้ ก็คือเป็ นการแบ่งบุญทีเ่ ราได้ทาํ ไว้
ให้แก่ผูท้ ล่ี ว่ งลับไปแล้ว แต่เขาจะนิยมแบ่งบุญด้วยการทําทาน ไม่ได้แบ่งบุญ
ด้วยการภาวนา เพราะว่าการภาวนานี้มนั แบ่งไม่ได้ ความสงบนี้ตอ้ งของใครของ
มัน ต้องทํากันเอง ไม่อย่างนัน้ พระพุทธเจ้าก็แบ่งพระนิพพานให้พวกเรา แต่บญ
ุ
ทีเ่ ราแบ่งได้ก็คอื บุญทีเ่ กิดจากทําทาน แล้วก็เป็ นบุญทีผ่ ูท้ ล่ี ว่ งลับไปแล้วรับได้ นี่
ก็คอื เรื่องของการอุทศิ บุญ ส่วนการแผ่เมตตานี้ ก็คอื อย่างทีบ่ อก เป็ นการสร้าง
ความปรารถนาดีข้นึ มาภายในใจของเราให้แก่สรรพสัตว์ทงั้ หลาย แต่ในขณะทีเ่ รา
อยู่คนเดียวหลังจากบอกว่าถ้าสวดมนต์แล้วเราแผ่น่ี มันไม่ถอื ว่าเป็ นการแผ่จริง
เป็ นการซ้อม เพราะการแผ่จริงจะต้องมีผูร้ บั เช่นผูท้ ท่ี าํ ให้เราโกรธ แต่เราต้อง
เตรียมตัวเตรียมใจซ้อมไว้ก่อน สมมติไว้ก่อนว่าสมมติคนนี้เขาทําอย่างนัน้ อย่าง
นี้ข้นึ มา เขาทําให้เราโกรธ เราจะให้อภัยเขาได้หรือเปล่า ไอ้น่เี ป็ นการซ้อม เวลาที่
จะแผ่จริงๆก็เวลาทีเ่ จอเหตุการณ์นนั้ เช่นใครมาพูดมาด่าเราหรือมาทําอะไรให้กบั
เราต้องเสียใจ เราให้อภัยเขาได้หรือเปล่า หรือเราจะน้อมผิด แต่การแผ่ตามทีเ่ รา
ทํากันนัน้ ก็เป็ นการทําการบ้าน ต้องทําการบ้านก่อนถึงจะเข้าห้องสอบได้ ถ้าไม่
เตรียมตัวไว้ก่อน เวลาเข้าห้องสอบก็ไม่รูจ้ ะทําตัวอย่างไรทําใจอย่างไร เวลาเจอ
คนทีเ่ ขาทําเรื่องทําราวให้เราต้องโกรธต้องเสียอกเสียใจ เราก็จะทําไปตามอารมณ์
ของเรา ก็คอื เราจะโกรธแล้วเราก็อาฆาตพยาบาท แล้วเราก็อาจจะไปพูดไปทําใน
สิง่ ทีเ่ สียหายทัง้ กับเขาและกับเราต่อไป ดังนัน้ เราต้องซ้อมไว้ก่อนว่า ในกรณีน้ ีเขา
ทําอย่างนี้เราจะทําอย่างไร เราให้อภัยเป็ นหรือเปล่า เรายอมได้หรือเปล่า ยอมแพ้
ได้หรือเปล่า หรือเราจะต้องชนะเสมอ การชนะนี้พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าชนะ
ตนดีกว่าชนะผูอ้ น่ื เพราะว่าชนะผูอ้ ่นื ก็จะเป็ นเวรเป็ นกรรมกัน แต่ถา้ ชนะตนแล้ว
ทุกอย่างมันก็จบ ชนะตนก็คือชนะความโกรธ ชนะความอาฆาตพยาบาท พอเรา
ไม่อาฆาตพยาบาททุกอย่างก็จบ เขาด่าเราก็ผ่านไปแล้ว เขาทําร้ายเรามันก็ผ่านไป
แล้ว แต่ถา้ เราไม่จบเราไปว่าเขาไปทําร้ายเขากลับ เดีย๋ วเขาก็กลับมาทําร้ายเรา ก็
ต่างคนต่างฝ่ ายก็ต่างทํากันไปทํากันมา เดีย๋ วก็ถงึ กับฆ่ากันตายในทีส่ ุด แล้วพอ
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ไปเกิดชาติหน้าภพหน้า เจอกันทีไ่ หนก็จองเวรจองกรรมกันต่อ ฉะนัน้ ให้หดั ให้
อภัย หัดเจริญเมตตา แล้วเจ้ากรรมนายเวรต่างๆก็จะหมดไป
ถาม รูไ้ ด้อย่างไรว่าเราภาวนาดีข้นึ แล้ว
ตอบ คือต้องสงบมากขึ้น เวลานัง่ ภาวนานี้จติ ต้องสงบถึงจะก้าวหน้า ถ้ายังนัง่ แล้วยังไม่
สงบก็ยงั ไม่ค่อยก้าวหน้า กิเลสยังไม่ยอม สติยงั ไม่มกี าํ ลังมากพอนัง่ ให้มากๆ ถ้า
นัง่ ได้นานขึ้นก็แสดงว่าเราก้าวหน้า สมมติเคยนัง่ ได้ ๑๐ นาทีแล้วเพิม่ เป็ น ๑๕
เป็ น ๒๐ อย่างนี้ก็แสดงว่าก้าวหน้า ถึงแม้จะไม่สงบ ก็อย่างน้อยก็มคี วาม
พยายามมากขึ้น
ถาม เคยเรียนท่านพระอาจารย์ทราบว่า เวลาลูกฟังธรรม จิตมันจะเหมือนเข้าสมาธินะ
ค่ะ แล้วมันจะนิ่งไป
ตอบ ถ้าเราฟังเพือ่ สมาธิก็ดี แต่ถา้ เราฟังเพือ่ ปัญญาเราก็ตอ้ งดึงมันไว้ไม่ให้มนั เข้าไป
เราต้องพิจารณาธรรมทีเ่ ราฟังอยู่ดว้ ย
ถาม แต่ทนี ้ บี างครัง้ มันไปอย่างนัน้ นะค่ะ แต่เวลาพอออกจากสมาธิป ั ๊บนี่ ลูกพิจารณา
ปัญญาต่อนี่มนั ไปต่อเนื่องนะค่ะท่านพระอาจารย์ มันไม่มสี ง่ิ ทีม่ ารบกวน
ตอบ ก็ดี
ถาม นัน่ คือเข้าสมาธิเหมือนกันใช่ไหมคะ คือนัน่ คือการเข้าสมาธิ ทีล่ ูกเข้าใจใช่ไหมคะ
ตอบ ไม่ เวลาเข้าสมาธิมนั จะไม่พจิ ารณา
ถาม ไม่ค่ะ ไม่พจิ ารณา มันจะนิ่ง
ตอบ พอออกจากสมาธิมาแล้วก็พจิ ารณา ก็เป็ นปัญญา
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ถาม แสดงว่าช่วงทีล่ ูกนิ่งนัน้ ลูกเข้าอยู่ในสมาธิใช่ไหมคะ บางครัง้ นี่ฟงั ท่านพระ
อาจารย์แล้วมันหายไปหมดเลย คงหลับนะค่ะ เพราะว่าพอตื่นขึ้นมาก็ พอฟื้ น
ขึ้นมาก็พจิ ารณาไม่ได้ มันนัน่ เพราะฉะนัน้ ลูกเข้าใจถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ คือถ้า
หากว่าเราดูกนั ว่าเรามีสมาธิหรือไม่นนั้ ดูจากการทีเ่ ราพิจารณาปัญญาว่ามันไปได้
ไกลขนาดไหน
ตอบ อันนัน้ ก็ส่วนหนึ่ง แต่ขณะทีม่ สี มาธิเราต้องรูส้ ิ ถึงจะเป็ นสมาธิ ถ้าไม่รูก้ ็แสดงว่า
หลับ
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กัณฑ์ท่ี ๔๘๖

แปรธรรมจากสัญญาสูใ่ จ
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้เสมอว่า ใจเป็ นใหญ่ ใจเป็ นประธาน ใจเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญ
ทีส่ ุดในโลกนี้ เพราะใจเป็ นสิ่งเดียวในโลกนี้ ที่ไม่มีวนั สูญสลายไม่มีวนั ดับ ใจเป็ นสิ่งที่
ให้ความสุขและความทุกข์กบั พวกเรา เป็ นความสุขและความทุกข์ ที่รุนแรงหรือมี
นํา้ หนัก มากกว่าความสุขทางร่างกาย ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย แล้วก็เป็ น
ความสุขทีถ่ าวร ความทุกข์ก็เป็ นความทุกข์ทถ่ี าวร อย่างใจของพวกเรานั้นยังตกอยูใ่ น
กองทุกข์ อยูก่ บั ความทุกข์มานับเป็ นเวลาอันยาวนาน และจะอยูก่ บั กองทุกข์ต่อไป
เรื่อยๆ จนกว่าเราจะได้นอ้ มนํ าเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ มาดึงใจ
ให้ออกจากกองทุกข์ ส่วนใจของพระพุทธเจ้า ใจของพระอรหันต์ เป็ นใจทีม่ คี วามสุข
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้ทรงตรัสรู ้ ได้บรรลุเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือในกรณีของ
พระสาวกก็ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ใจของท่านเหล่านี้เป็ นใจทีม่ คี วามสุขอย่างถาวร
ดังนัน้ การกระทําอะไรก็ดี ทําอะไรให้กบั สิง่ ต่างๆในโลกนี้ ทําได้มากได้นอ้ ยเท่าไหร่ก็เป็ น
ผลเพียงชัว่ คราวเท่านัน้ เพราะว่าร่างกายนี้เป็ นของชัว่ คราว การกระทําอะไรต่างๆทัง้ หมด
ทีเ่ ราทํากันนี้ เราก็ทาํ เพือ่ ร่างกายของเรา แต่ร่างกายของเราก็อยู่ได้ไม่นาน อย่างมากก็
๑๐๐ ปี กต็ อ้ งตายไป และผลต่างๆทีเ่ ราได้ทาํ ให้กบั ร่างกาย มันก็หมดความหมายไป แต่
การกระทําต่างๆที่เราทําให้กบั ใจของเรานี้ เป็ นสิง่ ที่จะอยูก่ บั ใจไปได้ตลอด เช่นถ้าเรา
ดับความทุกข์ของใจได้ ความทุกข์นนั้ ก็จะหมดไป สร้างความสุขให้กบั ใจ ความสุขนัน้ ก็
จะอยู่กบั ใจต่อไป หลังจากทีร่ ่างกายนี้ตายไปแล้ว การสร้างความสุขดับความทุกข์ของใจ
ก็อยูใ่ น ๒ ระดับด้วยกัน ระดับที่ถาวรและระดับที่ไม่ถาวร
ถ้าสร้างความสุขดับความทุกข์ให้กบั ใจ ด้วยการทําทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยการ
เจริญสมถภาวนา ทําใจให้สงบ ก็จะได้รบั ผลชัว่ คราว คือผลเหล่านี้ มีวนั ที่จะเสื่อมหมด
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ไปได้ เช่นถ้าเราทําทานรักษาศีล ๕ ได้ เราก็จะได้ความสุขระดับเทพ ดับความทุกข์ใน
ระดับของเทพได้ แต่บญ
ุ หรือผลทีเ่ ราได้สร้างไว้น้ ี มันเสือ่ มได้ มันหมดได้ พอบุญทีเ่ รา
ได้สร้างกันขึ้นมา จากการทําทาน จากการรักษาศีล เสือ่ มลงไป เราก็จะกลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์ใหม่ แล้วเราก็ตอ้ งกลับมาทําบุญทําทานใหม่ รักษาศีลใหม่ ถ้าเราไปถึงขัน้ ภาวนา
ได้ เจริญสมถภาวนาทําใจให้สงบได้ เวลาร่างกายนี้ตายไป ใจของเรานี้ก็ยงั มีความสุข
ระดับสมถภาวนาอยู่ คือระดับพรหม ก็จะไปเกิดบนพรหมโลก แต่บญ
ุ ทีไ่ ด้จากการ
ภาวนาทําใจให้สงบ ก็เสือ่ มได้ พอเสือ่ มลงมาก็จะเลือ่ นลงมาสู่เทวโลก แล้วจากเทวโลกก็
จะเลือ่ นลงมาสู่มนุษยโลกต่อไป นี่คอื บุญกุศลทีย่ งั อยู่ในขัน้ ทีเ่ สือ่ มได้ แล้วก็มบี ญ
ุ กุศลที่
เรียกว่าไม่เสื่อม เรียกว่าโลกุตตรธรรม ธรรมทีจ่ ะทําให้ใจนี้ไม่เสือ่ ม คือความสุขในใจไม่
เสื่อม ความทุกข์ท่ไี ด้ดบั ไปแล้วไม่หวนกลับคืนมาอีก อันนี้ ก็ตอ้ งปฏิบตั ิธรรมขัน้ ที่สูงต่อ
จากขัน้ ภาวนาขึ้นไป ขัน้ สมถภาวนาขึ้นไป ต้องเจริญขัน้ วิปสั สนาภาวนา คือต้องเจริญ
ปัญญา ต้องพิจารณาให้เห็นสัจจธรรมความจริง คืออริยสัจ ๔ พิจารณาให้เห็นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา ถ้าเห็นอริยสัจ ๔ เห็นทุกข์ สมุทยั นิ โรธ มรรค เห็นไตรลักษณ์ เห็น
อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ใจก็จะสามารถดับความทุกข์ในระดับต่างๆได้ ซึ่งมีอยู่ ๔ ระดับ
ด้วยกัน คือระดับของพระโสดาบัน ระดับของพระสกิทาคามี ระดับของพระอนาคามี
และระดับของพระอรหันต์ ก็จะเจริญขึ้นไปตามลําดับขัน้ ของปัญญาที่สามารถพิจารณา
เห็นไตรลักษณ์ เห็นอริยสัจ ๔ หรือเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกาย ใจก็จะก้าวขึ้น
ไปตามลําดับ
ท่านจึงแยกโลกุตตรธรรมไว้ ๙ ขัน้ ด้วยกัน คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิ พพาน ๑ มรรคก็คอื
การเจริญวิปสั สนาในแต่ละขัน้ โสดาปฏิมรรค ผลก็คอื เวลาทีไ่ ด้เห็นอย่างชัดเจน เห็นไตร
ลักษณ์ เห็นอริยสัจ ๔ ในขัน้ ของพระโสดาบัน ขัน้ ของพระสกิทาคามี พระอนาคามี ขัน้
ของพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกัน ก็ตอ้ งเห็นไตรลักษณ์ เห็นอริยสัจ ๔ เห็นอสุภะ ขัน้ ของ
พระสกิทาคามีกบั พระอนาคามี ก็ตอ้ งเห็นอสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกาย ขัน้ ของ
พระอรหันต์ ก็ตอ้ งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นอริยสัจ ๔ ภายในจิต พอถึงขัน้ พระ
อรหันต์แล้ว ก็จะได้พระนิพพานเป็ นผลตอบแทน พระนิพพานก็คอื การสิ้นสุดของความ
เสือ่ มทัง้ หลาย ของความทุกข์ทงั้ หลาย ใจจะไม่มวี นั เสือ่ ม จะไม่มวี นั ทีจ่ ะต้องกลับมา
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เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไม่ตอ้ งกลับมาแก่มาเจ็บมาตาย มาพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ที่
ชอบ หรือมาประสบพบกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ นี่คอื เรื่องของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ทีม่ ไี ว้เพือ่ ทีจ่ ะมากูภ้ ยั ให้กบั ใจ ดึงใจให้ออกจากกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิด ผูใ้ ด
ก็ตามถ้าได้มาเกิดเป็ นมนุ ษย์ และได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็ถอื ว่า
เป็ นผูท้ ม่ี โี ชคมีวาสนา มีบุญมีกศุ ล เพราะมีโอกาสทีจ่ ะได้ดงึ ใจให้ออกจากกองทุกข์ต่างๆ
ได้ เพราะถ้าไม่ได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ หรือไม่ได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ก็จะไม่สามารถดึงใจให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ เช่นถ้าในขณะนี้
ใจของพวกเราไปอยู่อกี ภพหนึ่ง เช่น อยู่ในเทวโลกหรืออยู่ในพรหมโลก เราก็จะไม่ได้รู ้
เรื่องของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เราต้องมาเกิดเป็ นมนุษย์ หรือถ้าเราอยู่ในเท
วโลกเราก็ตอ้ งมีความใฝ่ บญ
ุ ใฝ่ กศุ ล สนใจทีจ่ ะศึกษาธรรมะ แล้วแสวงหาพระอริยบุคคล
ทีส่ ามารถทีจ่ ะสอนเทวดาได้ เช่นในช่วงทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมีพระชนม์ชพี อยู่ เหล่าเทวดา
ทีใ่ ฝ่ ธรรมก็สามารถมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมจากพระพุทธเจ้าได้ หรือในสมัยของหลวงปู่มนั ่
ทีม่ คี วามสามารถทีจ่ ะสัง่ สอนเทวดาได้ ก็จะมีเทวดาทีใ่ ฝ่ ธรรมมาศึกษา พวกเราก็เป็ น
มนุษย์ทใ่ี ฝ่ ธรรม พวกเราจึงพยายามหาสถานที่ หาครูบาอาจารย์ทส่ี ามารถนําเอาคําสอน
ของพระพุทธเจ้า มาถ่ายทอดให้พวกเราได้ยนิ ได้ฟงั กันได้ แสดงว่าพวกเรานี้มบี ญ
ุ มาก
เพราะว่านอกจากทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์แล้ว ยังมีจติ ใจทีใ่ ฝ่ รูใ้ ฝ่ เรียน มีความสนใจที่
อยากจะศึกษา พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
นอกจากการใฝ่ รูแ้ ล้ว เราก็ยงั ต้องมีการใฝ่ ปฏิบตั ิ คือหลังจากที่เราได้ยนิ ได้ฟังได้เรียน
ได้รูแ้ ล้ว เรายังต้องทําอีกขัน้ หนึ่ ง ก็คือเราต้องปฏิบตั ติ ามความรูท้ ่เี ราได้เรียนมา เพราะ
ธรรมทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ได้เรียนรูน้ ้ ี เป็ นเหมือนยาทีเ่ ราได้รบั มาจากหมอ ยังไม่สามารถ
รักษาร่างกายทีไ่ ม่สบายนี้ ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ เราต้องเอายาทีห่ มอนี้ให้เรามา เรา
ต้องรับประทานยาตามหมอสัง่ หมอสัง่ ให้รบั ประทานวันละ ๓ เวลา ๔ เวลา เราก็ทาํ
ตามทีห่ มอสัง่ พอเรารับประทานไปแล้ว ยาเข้าไปในร่างกายแล้ว ยาก็สามารถทําหน้าที่
ของยาได้ คือไปรักษาร่างกายไปทําลายเชื้อโรคทีท่ าํ ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา พอ
เชื้อโรคถูกยาทําลายไปหมดแล้ว
โรคภัยไข้เจ็บก็หายไป
พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าก็เป็ นเหมือนยารักษาโรคใจ โรคของใจก็คือความทุกข์ใจนี่เอง พวกเราทุก
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คนไม่มใี ครปฏิเสธได้วา่ ไม่มคี วามทุกข์ใจ เราทุกคนมีความทุกข์ใจด้วยกัน ถ้าเราไม่
รับประทานยาของพระพุทธเจ้า เราก็จะไม่มวี นั ทีจ่ ะรักษาโรคของความทุกข์ใจให้หายไป
ได้ แต่ถา้ เราน้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ ก็เหมือนกับการทีเ่ ราเอายาของ
หมอมารับประทาน พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ ตอ้ งเข้าไปในใจ ตอนนี้ มนั
ไม่ได้เข้าไปถึงใจ เข้าไปถึงแค่ความจํา เข้าไปถึงเพียงสัญญา ที่สามารถที่จะจางหายไป
ได้ ธรรมะที่เราได้ยนิ ได้ฟัง พอเราไม่ได้พจิ ารณา พอเราออกไปทําภารกิจอย่างอืน่ ใจ
ของเราก็เอาเรื่องอย่างอืน่ เข้ามาภายในใจ ความรูท้ ่เี ราได้เรียนรูจ้ ากพระธรรมคําสอน ก็
จะถูกความรูอ้ ย่างอืน่ มากลบไป ทําให้หายไป เราต้องเอาความรูเ้ หล่านี้ ให้เข้าไปผ่าน
ตัวสัญญาสังขารวิญญานให้ได้ คือต้องให้เข้าไปถึงตัวใจเลย การที่จะให้เข้าไปถึงตัวใจ
ได้น้ ี ก็ตอ้ งปฏิบตั ิเท่านั้นเอง ถ้าไม่ปฏิบตั ิ เดีย๋ วความรูต้ ่างๆทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั มันก็จะจาง
หายไป พอเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เราก็จะไม่มยี าไม่มธี รรมะมาดับความทุกข์ภายใน
ใจของเรา เราจึงต้องปฏิบตั ิ แล้วเราถึงจะได้รกั ษาโรคของใจ คือความทุกข์น้ ใี ห้หมดไป
ได้
ดังนัน้ หลังจากทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว เรารูแ้ ล้วว่าเราต้องกระทําอะไรกันบ้าง ถ้าเรา
อยากจะเข้าสูข่ น้ั โลกุตตรธรรม อยากจะเข้าสูข่ น้ั ของธรรมที่ไม่มีวนั เสื่อม มีแต่จะเจริญ
ขึ้นไปอยูต่ ามลําดับ จนถึงขัน้ สูงสุดได้ เราก็ตอ้ งปฏิบตั ิกนั เราต้องทําทาน รักษาศีล ไต่
เต้าขึ้นไปจากขัน้ ที่งา่ ยขึ้นไปสูข่ น้ั ที่ยากขึ้นไปตามลําดับ การทําทานนี้งา่ ยกว่าการรักษา
ศีล ๕ การรักษาศีล ๕ นี้งา่ ยกว่าการรักษาศีล ๘ การรักษาศีล ๘ นี้ก็งา่ ยกว่าการภาวนา
การภาวนาสมถภาวนาก็งา่ ยกว่าการเจริญวิปสั สนาภาวนา
จึงต้องทําไปเป็ นขัน้ ๆไป
เหมือนกับตอนทีเ่ ราเป็ นเด็ก ตอนทีเ่ รายังยืนไม่ได้ เดินไม่ได้ วิง่ ไม่ได้ เรากําลังคลานอยู่
ก่อนทีเ่ ราจะวิง่ หรือเดินได้เราก็ตอ้ งหัดยืนให้ได้ก่อน พอเรายืนได้แล้ว เราก็หดั เดิน พอ
เราเดินได้แล้ว เราก็หดั วิง่ ได้ อันนี้มนั เป็ นขัน้ เป็ นตอนทีเ่ ราไม่สามารถทีจ่ ะข้ามไปได้ การ
ปฏิบตั ิธรรมของพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเป็ นขัน้ ๆ เพราะแต่ละขัน้ จะสนับสนุ นขัน้ ที่
ยากขึ้นไปนัน่ เอง ทําให้ขน้ั ที่ยากนั้นง่าย ถ้าเราทําทานแล้วเราจะรักษาศีลได้งา่ ยกว่าผูท้ ่ี
ไม่ได้ทาํ ทาน ผูท้ ร่ี กั ษาศีล ๕ ได้แล้วก็จะรักษาศีล ๘ ได้งา่ ยกว่าผูท้ ย่ี งั ไม่สามารถรักษา
ศีล ๕ ได้ ผูท้ ร่ี กั ษาศีล ๘ ได้แล้วก็จะสามารถเจริญสมถภาวนาได้ ง่ายกว่าผูท้ ย่ี งั รักษา
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ศีล ๘ ไม่ได้ ผูท้ ไ่ี ด้สมถภาวนาได้ความสงบ ได้อปั ปนาสมาธิแล้วก็จะพิจารณาธรรมได้
ง่าย พิจารณาอริยสัจ ๔ พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้งา่ ยกว่า ผูท้ ไ่ี ม่ได้สมถภาวนา
จิตยังไม่รวมเป็ นอัปปนาฯ ถามว่าพิจารณาได้ไหม ได้ แต่พจิ ารณาไม่เป็ นกอบเป็ นกํา ไม่
เป็ นขัน้ ไม่ได้เป็ นอย่างต่อเนื่อง เป็ นบางครัง้ บางเวลา ซึง่ ไม่พอเพียงกับการทีจ่ ะนําเอาไป
ทําลายกิเลสตัณหา ผูท้ ค่ี อยสร้างความทุกข์ให้แก่ใจทีท่ าํ งานอยู่ตลอดเวลา
ถ้าตํารวจทํางานเพียงบางเวลา ส่วนขโมยทํางานตลอดเวลา ตํารวจจะไปจับขโมยได้หมด
ได้อย่างไร ถ้าอยากจะจับขโมยให้ได้หมด ตํารวจก็ตอ้ งทํางานตลอดเวลา พอตํารวจ
ทํางานตลอดเวลาก็สามารถจับขโมยได้ตลอดเวลา จนในทีส่ ุดก็จะไม่มขี โมยหลงเหลืออยู่
ฉันใด ปัญญาก็เป็ นเหมือนตํารวจทีจ่ ะตามจับขโมย คือกิเลสตัณหาต่างๆ ทีค่ อยสร้าง
ความทุกข์ให้กบั ใจอยู่ตลอดเวลา ถ้าปัญญาไม่ต่อเนื่อง อย่างทีห่ ลวงตาสอนว่าปัญญา
อัตโนมัติ สติปญั ญาอัตโนมัตหิ รือมหาสติมหาปัญญา จะไม่สามารถทําลายกิเลสตัณหา
ให้หมดไปได้ จะทําได้ก็ขนั้ กิเลสทีไ่ ม่ได้ทาํ งานตลอดเวลา ทําเป็ นวาระๆ ทําเป็ นพักเป็ น
ช่วง ความอยากบางอย่างมันก็ไม่ได้ตลอด มันไม่เกิดตลอด ๒๔ ชัว่ โมง มันเกิดตาม
วาระของมัน ถ้ากิเลสแบบนัน้ ปัญญาทีไ่ ม่เป็ นปัญญาอัตโนมัติ ไม่เป็ นมหาสติมหา
ปัญญาก็ยงั พอทําลายได้ เช่นขัน้ ทีต่ าํ ่ กว่ามหาสติมหาปัญญา เช่นขัน้ ของพระโสดาบัน
สกิทาคามีอนาคามี ความอยากต่างๆมันไม่ได้ทาํ งานตลอดเวลา เหมือนขัน้ ของพระ
อรหันต์ ขัน้ อรหันตมรรคนี้ กิเลสตัณหาทํางานตลอดเวลา สติปญั ญาจึงต้องเป็ น
สติปญั ญาแบบอัตโนมัติ ทํางานตลอดเวลา คอยจับกิเลสตัณหาทีท่ าํ งานอยู่เรื่อยๆ
นี่คอื เรื่องของธรรมขัน้ ต่างๆทีจ่ าํ เป็ น ต่อการดึงใจให้ออกจากกองทุกข์ เราจึงควรทีจ่ ะ
กระทําไปตามขัน้ ตามตอน ทําจากน้อยไปหามาก ในแต่ละขัน้ ก็มจี าํ นวนทีเ่ ราสามารถ
เพิม่ ขึ้นไปได้ตามลําดับ ตามกําลังของเรา ขัน้ ทานเราก็ทาํ จากน้อยขึ้นไปหามากได้ ขัน้ ศีล
เราก็ทาํ จากน้อยขึ้นไปหามากได้ ขัน้ ภาวนาเราก็ทาํ จากน้อยขึ้นไปหามากได้ ไม่ใช่ว่าเราจะ
ทําทีเดียวให้ครบถ้วนบริบูรณ์เลยในทันทีทนั ใด ยกเว้นในกรณีทเ่ี ราได้สะสมบุญบารมีมา
อย่างโชกโชน จนมีความพร้อมทีจ่ ะทําอย่างเต็มทีเ่ ลย อย่างพระพุทธเจ้า ทรงทําทาน
อย่างเต็มทีเ่ ลยด้วยการสละพระราชสมบัติ แล้วก็ทรงออกบําเพ็ญรักษาศีลอย่างเต็มที่
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เจริญสมถภาวนาวิปสั สนาภาวนาอย่างเต็มที่ คือตลอดเวลาตัง้ แต่ต่นื จนหลับ จะทรง
ภาวนาเป็ นหลักเลย ศีลก็รกั ษาไว้ ถ้ามีการบําเพ็ญภาวนาแล้ว เรื่องศีลนี้ก็จะไม่มกี ารทีจ่ ะ
ไปละเมิด เพราะการภาวนานี้ไม่ตอ้ งไปทําร้ายหรือสร้างความเสียหายให้กบั ใคร ไม่ตอ้ ง
ไปทําบาป
ดังนัน้ ถ้าเรายังไม่สามารถทีจ่ ะทําได้เต็ม ๑๐๐ เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระสาวก
ทัง้ หลายท่านทํากัน เราก็ตอ้ งสร้างจากน้อยไปหามาก เอาวันละนิดวันละหน่อย ก็ยงั
ดีกว่าไม่ได้ทาํ เลย เช่นชาวบ้านเขาก็จะทําบุญกันทุกวัน ใส่บาตรกันทุกวัน มีพระมาทาง
บ้านเขาก็เตรียมตัว เตรียมข้าวเตรียมอาหาร เวลาพระมาก็ใส่บาตร เขาก็ได้ทาํ ทานไปวัน
ละเล็กวันละน้อย แล้ววันไหนทีเ่ ขามีศรัทธาทีอ่ ยากจะทํามาก เขาก็ทาํ เพิม่ มากขึ้นไป ทํา
อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ทําไปตามกําลังของเรา ทําแล้วเรามีความสุข เห็นคุณประโยชน์
ของการทําทาน เราก็อยากจะทํามากขึ้นไปเรื่อยๆ และเราก็รกั ษาศีลควบคู่ไปด้วย ศีลเรา
ก็รกั ษา ศีล ๕ ถ้ายังรักษาศีล ๕ ไม่ครบก็รกั ษาไปเท่าทีเ่ ราจะรักษาได้ก่อน แล้วถ้าเราทํา
ทานมากขึ้นไป ใจเรามีความสุขมากขึ้น มีความเมตตากรุณามากขึ้น เราก็จะสามารถ
รักษาศีลให้ได้มากขึ้นไป จากศีล ๕ เราก็จะรักษาศีล ๘ ได้ เพราะใจเรามีความสุขจาก
การทําทานจากการรักษาศีล
ทําให้ใจเราไม่หวิ ไม่โหยกับความสุขทางร่างกายมาก
จนเกินไป ทําให้เราสามารถรักษาศีล ๘ ได้ในวันพระ ในเบื้องต้นก็รกั ษาศีล ๘ ในวัน
พระไปก่อน ควบคู่กบั การเจริญสมถภาวนา หาทีส่ งบหาทีว่ เิ วก ทีไ่ ม่มอี ะไรมาคอย
รบกวนใจ ไม่มารบกวนการเจริญสมถภาวนา การเจริญสติ พอเราเจริญสติ นัง่ สมาธิทาํ
ใจให้สงบได้ เรามีความสุขเพิม่ มากขึ้น เราก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศีล ๘ ของการ
เจริญสมถภาวนา ของการปลีกวิเวก เราก็จะเพิม่ วันเวลาให้กบั การปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้น ลด
ภารกิจทางด้านการหาความสุขทางร่างกาย ด้วยการหาเงินหาทอง เพือ่ ทีม่ าซื้อความสุข
ต่างๆผ่านทางร่างกาย เราก็จะลดการกระทําเหล่านี้ลงไป เพราะเราได้ความสุขจากการ
ภาวนาทีม่ นี าํ้ หนักมากกว่า ทีม่ คี วามสุขมากกว่าความสุขทีเ่ ราได้รบั ผ่านทางร่างกาย เราก็
จะทํางานน้อยลง หาเงินน้อยลง ใช้เงินน้อยลง หาเงินใช้เงินเท่าทีจ่ าํ เป็ น ก็คอื เพือ่ ดูแล
รักษาร่างกายนี้เท่านัน้ ให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ ให้ร่างกายมีกาํ ลังวังชาอยู่อย่างปกติสุข
เพือ่ ทีจ่ ะได้ใช้ในการบําเพ็ญรักษาศีล ๘ ในการบําเพ็ญสมถภาวนา พอเราบําเพ็ญภาวนา
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มากเข้ามากเข้า จิตก็จะสงบมากเข้า และจะสงบได้เต็มที่ในที่สุด จิตก็จะรวมเป็ นอัปป
นาฯ
พอจิตรวมเป็ นอัปปนาฯแล้ว ทีน้ ี เวลาเราพิจารณาธรรม ธรรมที่เราพิจารณานี้ มันจะเข้า
ไปฝังอยูใ่ นใจ มันจะไม่ไปอยูท่ ่สี ญั ญาความจํา มันจะเข้าไปอยูใ่ นใจ เพราะมันจะเห็น
ธรรมเหล่านี้ ชดั เจน เพราะธรรมเหล่านี้มนั ก็ไม่ได้อยู่ทไ่ี หนมันอยู่ในใจนัน่ เอง แต่ใจเรา
เข้าไปไม่ถงึ ใจ ใจเราถูกขันธ์ขวางเอาไว้ ใจของเรานี้ ติดอยูก่ บั ขันธ์ ติดอยูก่ บั เวทนา
สัญญาสังขารวิญญาณ จึงมองไม่เห็นธรรมที่แสดงอยูใ่ นใจ คือทุกข์สมุทยั นิ โรธมรรค
พอเรามีสมถภาวนาแล้ว เราเจริญปัญญาพิจารณาธรรมต่างๆ มันก็จะเป็ นมรรคขึ้นมา
ในใจของเรานี้มสี มุทยั เป็ นเจ้าของ เป็ นผูค้ รอบครองใจเรามาตลอด ถ้าเราต้องการทําลาย
สมุทยั ผูท้ ส่ี ร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจ เราก็ตอ้ งสร้างมรรคขึ้นมา มรรคก็คือปัญญา คือ
เห็นสิง่ ต่างๆในโลกนี้วา่ ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ตวั เราไม่ใช่ของเรา เห็นว่าร่างกายของ
ทุกๆคนนี้วา่ ไม่สวยไม่งาม สวยก็อยู่เฉพาะเป็ นบางส่วนบางเวลา เช่นเวลาอาบนํา้ แต่งตัว
แต่งหน้าทาปากก็พอทีจ่ ะดูได้ แต่เวลาอื่น เวลาทีต่ ่นื ขึ้นมาใหม่ๆไม่ได้ล ้างหน้าล้างตา
หรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเวลาตายไป ร่างกายนี้ไม่น่าดูเลย หรือถ้าจะดูภายในของ
ร่างกาย ดูส่วนทีอ่ ยู่ภายใต้ผวิ หนัง ถ้าสามารถมองเห็นส่วนนัน้ ได้ ก็จะเห็นว่ามันไม่น่าดู
ไม่สวยไม่งามเลย อันนี้ คือปัญญาที่เราต้องน้อมเอาเข้าไปในใจให้ได้ จะเข้าไปในใจได้
ใจต้องเป็ นใจที่สงบเป็ นอัปปนาฯ ถึงจะเข้าไปถึงในใจเพื่อที่จะได้เอาไปต่อสูก้ บั สมุทยั
คือตัณหาทัง้ ๓ ได้
ตัณหาทัง้ ๓ นี้ มนั อยูใ่ นใจของเรามาตลอด แต่มรรคของพระพุทธเจ้านี้ ยังอยูข่ า้ งนอก
อยู่ ธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยนิ ได้ฟังนี้ ยังไม่ได้เข้าไปสูใ่ จ เพียงแต่ไปอยูท่ ่ขี นั ธ์
ไปอยูท่ ่สี ญั ญา เราก็ตอ้ งดึงมันเข้าไปสูใ่ จ จะดึงเข้าไปสู่ใจได้ก็ตอ้ งเป็ นใจทีม่ คี วามสงบ
เวลาออกจากความสงบมาแล้วก็พจิ ารณา พิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆ
แล้วต่อไปเวลาเกิดตัณหาขึ้นมา เราก็จะสามารถเอามรรคนี้มาใช้งานได้เลย ถ้ามรรคนี้อยู่
ในใจเราตลอดเวลา เป็ นปัญญาทีเ่ ราสามารถเรียกใช้ได้ทนั ทีทนั ใด เราต้องพิจารณาอยู่
เนืองๆมันถึงจะอยู่ในใจของเรา ไม่จางหายไป ถ้านานๆพิจารณาสักครัง้ หนึ่ง มันจะลืมได้
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แต่ถา้ เราพิจารณาอย่างต่อเนื่องนี้มนั จะไม่ลมื และการทีจ่ ะพิจารณาอย่างต่อเนื่องได้น้ ี ใจ
ต้องมีความสงบ เพราะเวลามีความสงบ ใจจะไม่ถกู กิเลสตัณหาดึงไปใช้งานนัน่ เอง
เพราะกิเลสตัณหาได้ถกู สมาธิหรือความสงบนี้ตดั กําลังลงไป จนไม่มกี าํ ลังมากพอทีจ่ ะดึง
ใจให้ไปคิดในทางของกิเลสตัณหาได้ ทําให้ใจนี้สามารถคิดในทางธรรมได้ คิดในทาง
ปัญญาได้ นี่แหละคือสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้น ถ้าเรามีความสงบแล้ว จิตรวมแล้ว
ถ้าจิตรวมแล้วนี้การพิจารณาปัญญานี้ จะสามารถทําได้อย่างต่อเนื่อง แต่ก็มชี ่วงทีจ่ ะต้อง
หยุดพิจารณาเพราะกําลังหมด กําลังทีจ่ ะพิจารณาหมด กิเลสเริ่มออกมารบกวนใจ
ความสงบทีไ่ ด้จากสมาธิก็จางหายไปได้ ถ้าเราพิจารณาธรรมใช้ความคิดปรุงแต่งไป
ความสงบก็จะจางหายไปได้ พอความสงบจางหายไป กิเลสตัณหาก็จะมีกาํ ลังเพิม่ มากขึ้น
กิเลสตัณหาก็จะดึงเราไปคิดในทางของกิเลสตัณหา
คิดไปในทางรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ คิดไปในทางลาภยศสรรเสริญ คิดไปในเรื่องนัน้ เรื่องนี้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ไม่ได้คดิ
อยู่ในเรื่องของไตรลักษณ์ ไม่ได้คดิ อยู่ในเรื่องของอสุภะ ถ้าตอนนัน้ เราก็ตอ้ งกลับมา
เจริญสมถภาวนาใหม่ ดึงใจให้กลับเข้าสู่ความสงบใหม่ ตัดกําลังของกิเลสตัณหาให้อ่อน
ลงไปใหม่ เหมือนกับเวลาทีห่ มอทําการผ่าตัดคนไข้ ก่อนทีจ่ ะผ่าตัดคนไข้ได้ หมอจะต้อง
ดมยา วางยาสลบก่อน ให้คนไข้สลบไป เพราะถ้าคนไข้ไม่สลบเวลาผ่านี้คนไข้จะดิ้น
เพราะมันเจ็บ ถ้าดิ้นแล้วหมอก็จะไม่สามารถทํางานได้อย่างสะดวก จึงต้องทําให้คนไข้
สลบก่อนด้วยการดมยาสลบ แล้วก็ตอ้ งคอยควบคุมให้คนไข้น้ สี ลบอยู่อย่างต่อเนื่อง
เพราะถ้ายาหมดสภาพไปคนไข้ก็จะฟื้ นขึ้นมา พอฟื้ นขึ้นมาก็จะไม่สามารถทําการผ่าตัด
ได้ต่อ ก็ตอ้ งให้คนไข้สลบกลับไปใหม่ก่อน ฉันใด การพิจารณาวิปสั สนาเจริญปัญญา ก็
เป็ นลักษณะทําการผ่าตัดให้แก่ใจนัน่ เอง ใจทีย่ งั มีกเิ ลสอยู่น้ ี จะไม่ชอบพิจารณาไตร
ลักษณ์ จะไม่ชอบพิจารณาอสุภะ จะบังคับอย่างไรมันก็ไม่ชอบ เหมือนกับคนไข้ทไ่ี ม่
ยอมให้หมอทําการผ่าตัด ถ้ายังไม่สลบ ดังนัน้ การทีจ่ ะพิจารณาไตรลักษณ์พจิ ารณาอสุ
ภะได้อย่างต่อเนื่องนี้ จําเป็ นจะต้องมีใจทีส่ งบทีไ่ ม่ด้นิ ไม่ต่อต้าน ไม่หลีกหนีจากการ
พิจารณา หลีกหนีไปคิดทางเรื่องอย่างอื่น ถ้าใจไม่สงบนี้พจิ ารณาได้เดีย๋ วเดียว แล้วเดีย๋ ว
ก็จะถูกกิเลสตัณหาดึงไปพิจารณาเรื่องอื่นแทน เมือ่ พิจารณาไม่ต่อเนื่องมันก็เห็นไม่ชดั
จําไม่ได้ พอถึงเวลาจะใช้ก็ไม่สามารถนํามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้ จะสามารถพิจารณาได้
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อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ถ้าพิจารณาไม่ได้ก็เข้าไปในสมาธิ ถ้าอย่างนี้เวลาต้องการใช้
ปัญญาก็จะสามารถใช้ได้ทนั ที นี่คอื ขัน้ ของปัญญาเป็ นอย่างนี้ ถึงจะเรียกว่าเป็ นปัญญา
จริง เป็ นปัญญาทีด่ บั ความทุกข์ได้ เพราะทันต่อเหตุการณ์นนั ่ เอง ทันต่อกิเลสตัณหา พอ
กิเลสตัณหาโผล่ข้นึ มาปั ๊บ ไตรลักษณ์ก็จะออกมาต่อสูท้ นั ที อสุภะก็จะออกมาต่อสูท้ นั ที
พอมีคู่ต่อสูท้ ม่ี กี าํ ลังมากกว่า กิเลสตัณหาก็ตอ้ งยอมแพ้ไป หยุดไปในทีส่ ุด
ดังนัน้ ขอให้พวกเราพยายามเดินตามขัน้ ตามตอน
ทีพ่ ระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์
ทัง้ หลายท่านสอนกัน อย่าไปฟังพวกทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง พวกทีศ่ ึกษาแล้วก็มา
สอน พวกนี้มกั จะสอนไปตามความอยากของกิเลสตัณหา กิเลสตัณหาไม่ชอบนัง่ สมาธิ
ไม่ชอบทําใจให้สงบ เขาก็จะสอนว่าไม่จาํ เป็ นต้องนัง่ สมาธิ ไม่ตอ้ งทําใจให้สงบ เจริญ
ปัญญาได้เลย ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะสอนสัมมาสมาธิไว้ทาํ ไม เราจะเชื่อใครดี
เราจะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์ หรือเราจะเชื่อพวกทีส่ อนว่าไม่ตอ้ งเจริญสมาธิ
กัน อันนี้เป็ นเรื่องทีเ่ ราต้องใคร่ครวญต้องพิจารณา หรือถ้าเราเชื่อพวกทีส่ อนไม่ให้นงั ่
สมาธิ แล้วเราดูการปฏิบตั ขิ องเราว่าเป็ นอย่างไร ผลมันเป็ นอย่างไร ตัดกิเลสตัณหาได้
บ้างหรือยัง พวกทีช่ อบใช้ปญั ญาโดยทีไ่ ม่ตอ้ งนัง่ สมาธิน้ ี ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ความ
จริงใครเขาพูดอะไรก็ไม่ปฏิเสธหรือไม่รบั ไม่ควรจะปฏิเสธหรือไม่รบั ควรทีจ่ ะนําเอาไป
พิสูจน์ดู เขาบอกว่าไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิ เจริญปัญญาได้เลย เราก็ลองไปเจริญปัญญาดู ลอง
ไปพิจารณาไตรลักษณ์ดู สัพเพ ธัมมา อนัตตาดู ธรรมทัง้ หลายไม่มตี วั ไม่มตี น พิจารณา
แล้วเราตัดกิเลสตัณหาได้หรือเปล่า แล้วเราลองไปทําตามแบบทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน
แบบทีค่ รูบาอาจารย์สงั ่ สอนดูวา่ เป็ นอย่างไรบ้าง อย่างหลวงตาตอนทีไ่ ปศึกษากับหลวงปู่
มัน่ ครัง้ แรกเลยทีห่ ลวงปู่มนสอนหลวงตา
ั่
ท่านก็สอนว่า ท่านมหาท่านเป็ นผูม้ คี วามรู ้
มากแล้ว ท่านเป็ นมหา ๓ ประโยค ได้เรียนรูธ้ รรมของพระพุทธเจ้ามาอย่างโชกโชน แต่
ธรรมของพระพุทธเจ้าตอนนี้มนั ไม่เป็ นประโยชน์ ในการทีจ่ ะมาฆ่ากิเลสตัณหา มาดับ
ความทุกข์ใจ ตอนนี้สง่ิ ทีท่ ่านควรจะทําก็คอื ทําใจให้สงบก่อน เตรียมภาชนะรองรับพระ
ธรรมของพระพุทธเจ้าก่อน ตอนนี้ภาชนะของท่านนี้ ยังไม่พร้อมทีจ่ ะรองรับพระธรรม
คําสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่สามารถเข้าไปถึงใจได้
เพราะใจไม่สงบ ใจไม่สงบใจไม่สามารถพิจารณาธรรมได้อย่างต่อเนื่อง ธรรมทีไ่ ด้ยนิ ได้
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ศึกษาจากพระคัมภีรน์ ้ ี เป็ นสัญญาความจํา ไม่ใช่เป็ นความจริง ก็คอื ศึกษาแล้วก็ท่องจํา
ไว้ แล้วถ้าไม่ได้เอามาใช้เดีย๋ วก็ลมื ได้ พอถึงเวลาจะใช้จริงๆก็ใช้ไม่ได้ นี่แหละคือสิง่ ที่
หลวงปู่มนสอนหลวงตา
ั่
หลวงตาท่านเอามาเล่าให้ฟงั ตอนทีท่ ่านได้ไปขออยู่ปฏิบตั กิ บั
หลวงปู่มนั ่ หลวงปู่มนสอนเลยว่
ั่
า ตอนนี้อย่าพึง่ เอาปัญญามาใช้ ตอนนี้มาทําใจให้สงบ
ก่อน ทําใจให้สงบแล้วค่อยพิจารณา ธรรมทัง้ หลายทีไ่ ด้ศึกษาทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาแล้วมันจะ
เข้าไปสู่ในใจ มันจะเป็ นอาวุธทีไ่ ว้ต่อสูก้ บั กิเลสตัณหาได้ แต่ถา้ ใจไม่สงบนี้ ธรรมที่ได้
ศึกษามานี้ ยังไม่อยูใ่ นใจ ไม่สามารถที่จะไปฆ่ากิเลสตัณหาที่มีอยูภ่ ายในใจได้
ดังนัน้ ก็ขอให้ท่านทัง้ หลาย จงพยายามศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้า และพยายาม
ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด อย่าข้ามขัน้ ตอน อย่าใจร้อน ปฏิบตั ติ อ้ งใจเย็นๆ อย่าปฏิบตั ดิ ว้ ย
ความอยาก ปฏิบตั ิดว้ ยเหตุดว้ ยผล เหตุกค็ ือต้องทําอะไรก็ทาํ ไป ส่วนผลนี้ เดี๋ยวมัน
ตามมาเอง ไม่ตอ้ งไปอยากให้มนั เกิด ถ้าอยากให้มนั เกิดเร็วก็ให้เหตุมนั เร็วให้เหตุมนั
มากไว้ สร้างเหตุให้มาก แล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นมาเอง ดังนัน้ ก็ขอให้เราทําตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสอน ทําทาน รักษาศีล ศีล ๕ ศีล ๘ แล้วก็สมถภาวนา เจริญสติ นัง่
สมาธิทาํ ใจให้สงบ ออกจากความสงบก็เจริญวิปสั สนาเจริญปัญญา ก่อนจะเจริญปัญญา
ก็ขอให้จติ มันสงบ ให้มนั มีความสงบแบบต่อเนื่อง คือสงบได้ทงั้ วันก่อนยิ่งจะดีใหญ่
ตอนทีย่ งั ไม่สงบอย่างต่อเนื่อง เวลาออกจากสมาธิมา ก็เจริญสติต่อ คอยรักษาใจรักษา
ความสงบไว้ แล้วพอนัง่ ได้ก็กลับไปนัง่ ใหม่ ให้จติ สงบใหม่ เอาเรื่องของสมาธิน้ ใี ห้มนั
แน่นก่อน ให้มนั ชํานาญก่อน พอสมาธิมนั แน่นมันชํานาญแล้ว จนเหมือนกับว่าเริ่มติด
สมาธิแล้ว ตอนนัน้ ค่อยมาออกทางวิปสั สนาออกทางปัญญาต่อไป แล้วการเจริญปัญญา
มันก็จะได้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง เวลาเหนื่อยหรือว่าเวลากําลังของความสงบหมด ก็หยุด
พักเข้าไปในสมาธิสลับกันไป เบื้องต้นก็เอาสมาธิอย่างเดียวก่อน เอาให้มนั ชํานาญเอา
ให้มนั แน่ น เข้าได้ตลอดเวลาทุกเวลา แล้วก็อยูไ่ ด้นาน แล้วค่อยออกมาทางปัญญา
สลับกับการเข้าไปพักในสมาธิ ทําอย่างนี้ ไปเรื่อยๆแล้ว ธรรมก็จะเข้าไปอยูใ่ นใจ แล้วก็
จะเข้าไปทําลายกิเลสตัณหาที่อยูภ่ ายในใจให้หมดไปได้
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ถาม เมือ่ มนุษย์เราตาย มีทางไป ๗ ทาง ถามว่าทางที่ ๓ ไปสวรรค์ ต้องมีกาํ ลังของหิริ
โอตัปปะ อยากให้ท่านอาจารย์อธิบายทางที่ ๓ คะ
ตอบ คําว่า หิรโิ อตัปปะ ก็แปลว่า ความอายความกลัวผลของบาป ก็คอื ถ้าเรามีหริ ิ
โอตัปปะเราก็จะรักษาศีล ๕ ไม่ทาํ บาป ถ้าเราไม่ทาํ บาป เราตายไปเราก็จะไปสู่
สุคติ คือตัง้ แต่ระดับมนุษย์ข้นึ ไป ถ้าเรารักษาศีล ๕ ได้แต่เราไม่ทาํ ทาน เรายังมี
ความตระหนี่ยงั หวงทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทองอยู่ แต่เราไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื เรา
ไม่ทาํ บาปทํากรรม แสดงว่าบุญไม่ทาํ บาปไม่ทาํ เมือ่ บุญกับบาปมีกาํ ลังเท่ากัน ก็
ไม่สามารถดึงใจไปทางของบาปหรือทางของบุญได้ บุญก็ไม่สามารถดึงไปสวรรค์
ได้ บาปก็ไม่สามารถดึงไปอบายได้ ก็ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ ถ้าทําบุญ
ด้วยไม่ทาํ บาปด้วย บุญก็จะมีกาํ ลังมากกว่าบาป ตายไปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ ถ้า
นัง่ สมาธิทาํ ใจให้สงบได้ ก็ดงึ ไปสู่พรหมโลก
ถาม ผมปฏิบตั ริ ะลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่ผมอยู่กบั ร่างทรงองค์เจ้า ผม
ปฏิบตั ดิ ว้ ยการภาวนาพุทโธในใจอย่างนี้ แบบนี้ได้ไหมครับ ขอพระอาจารย์
เมตตาด้วยครับ
ตอบ ก็ไม่ทราบว่าปฏิบตั เิ พือ่ อะไร อยากจะได้อะไร ถ้าอยากจะเป็ นร่างทรง เราก็ไม่รู ้
เพราะเราไม่เคยไปทางนัน้ ทางของพระพุทธเจ้านี้ท่านให้ทาํ ใจให้สงบ เพือ่ จะได้
มองเห็นธรรม เพือ่ ทีจ่ ะได้ดงึ ธรรมเข้าสู่ใจได้ แต่ถา้ นัง่ สมาธิเพือ่ รักษาการเป็ นร่าง
ทรงอยู่ อันนี้ก็เป็ นคนละทางกับทางของพระพุทธศาสนา จึงไม่กล้าตอบคําถามนี้
ถาม คุณแม่อายุ ๖๗ เป็ นห่วงลูก จึงสอนลูกว่า การคบเพือ่ นจะต้องต่างช่วยเหลือซึง่
กันและกัน ถ้าลูกเสียสละลงแรงหรือออกแรงมากกว่าเพือ่ น ก็จะมีผลกระทบต่อ
เวลาและอนาคตของลูก แต่หากลูกมีความคิดว่า เราจะเสียสละลงแรงมากกว่า
เพือ่ นตามกําลังและความสะดวกตามโอกาส เพือ่ ฝึ กให้ใจเข้มแข็ง เช่นนี้ได้ไหม
คะ
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ตอบ ก็อยู่ทผ่ี ลทีเ่ ราต้องการ ว่าเราต้องการผลทางไหน ถ้าเราต้องการผลทางจิตใจ
การเสียสละนี้ก็จะได้รบั ผลมาก ได้จาคะได้บญ
ุ แต่ถา้ เราไม่ตอ้ งการจะเสียสละ
มาก เพราะเราต้องการทีจ่ ะเอาเวลาไปทําอย่างอื่น เราก็จะได้อย่างอื่นแทน เช่นถ้า
เราอยากจะเอาเวลาไปเรียนหนังสือ เราก็จะได้เรียนคะแนนดี เอาเวลาไปหาเงิน
หาทองเราก็จะได้เงินทองเพิม่ มากขึ้น แต่เราก็จะได้บญ
ุ น้อยลงไป ดังนัน้ เราก็ตอ้ ง
เลือกว่าเราต้องการผลทางไหน ถ้าเราต้องการผลทางบุญทางกุศล การเสียสละนี้
ก็จะทําให้เราได้บญ
ุ ได้กศุ ลมากขึ้น
ถาม จําเป็ นหรือไม่ในการทีต่ อ้ งนัง่ สมาธิให้เก่งถึงขัน้ ตัวหายไป ไม่มตี วั ตน ว่าง กับการ
ทีเ่ ราพิจารณาว่าร่างกายเป็ นสัจธรรม ว่าคือดินนํา้ ลมไฟ ตายไปกลับคืนสู่
ธรรมชาติไป ทุกอย่างคือสมมุติ ผลลัพธ์ ๒ ประการได้ผลเท่ากันไหมคะ
บางครัง้ คนทีน่ งั ่ สมาธิเก่งมาก เห็นโน้นเห็นนี่ในสมาธิ ก็ยงั ผิดศีล ๕
ตอบ อันนี้ก็ตอ้ งไปทดลองดูเอาก็แล้วกัน
ถาม ดิฉนั และครอบครัวได้ถวายเครื่องไทยทานทีว่ ดั แห่งหนึ่ง พีส่ าวก็ถามว่า หลังจาก
ทีเ่ ราถวายวัตถุสง่ิ ของเสร็จแล้ว พระไม่ตอ้ งให้พรได้ไหม พระก็ตอบว่า พระไม่
ต้องให้พรก็ได้ เพราะญาติโยมได้ทาํ บุญสําเร็จแล้ว จึงอยากถามพระอาจารย์
พระควรให้พรไหมคะ
ตอบ ก็อยู่ทโ่ี ยมอยากจะได้พรหรืออยากจะได้บญ
ุ ถ้าอยากจะได้บญ
ุ ก็ไม่ตอ้ งให้ ถ้า
อยากจะได้พรก็ตอ้ งให้
ถาม การเข้าถึงพระโสดาบันนัน้ ทีว่ า่ ต้องละสักกายทิฐนิ นั้ ต้องปฏิบตั อิ ย่างไร และ
โสดาบันนัน้ ยังมีโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่
ตอบ การละสักกายทิฐิ ก็คอื การมองเห็นร่างกายของเรา ว่าเป็ นเหมือนร่างกายของคน
อื่น ร่างกายคนอื่นเวลาเจ็บเราไม่ทกุ ข์ดว้ ยใช่ไหม ร่างกายของคนอื่นตายเราไม่
ทุกข์ดว้ ยใช่ไหม ร่างกายของเราก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้ ถ้าอยากจะเป็ นโสดาบัน ก็คอื
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ต้องมองเห็นร่างกายของเราว่าไม่ใช่ตวั เราของเรา ส่วนพระโสดาบันนี้ก็ยงั มีความ
โลภมีความหลงในระดับทีส่ ูงกว่า ทีย่ งั ไม่ได้ละได้ พระโสดาบันก็มคี วามโลภทาง
กามารมณ์ ยังอยากจะร่วมหลับนอน อยากมีแฟนอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยู่
เพราะยังไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกาย ยังไม่เห็นอาการ ๓๒ ยังไม่เห็น
สภาพของศพ ของร่างกายทีต่ ายไป กลายเป็ นศพเป็ นอย่างไร พระโสดาบันก็ยงั
ต้องมาแก้ปญั หานี้อยู่
ถาม ผมได้กาํ หนดจิตดูลมหายใจเข้าออก จนกระทัง่ นอนหลับ ปรากฏว่าเราได้รบั รู ้
สภาวะของจิตทีก่ าํ ลังเข้าสู่ภวังค์ (หรือหลับ) แต่รบั รูไ้ ด้ช่วงเสี้ยวนาที อยาก
สอบถามพระอาจารย์ว่า ทีร่ บั รูน้ นั้ เป็ นสภาวะจริงหรือความฝันครับ
ตอบ ถ้าคุณไม่รูค้ ุณก็ฝนั แล้วมัง่ ถ้ามันรูจ้ ริงมันก็ไม่ฝนั
ถาม สภาวะอันเป็ นบรมสุขถาวร
ปราศจากตัวหลงใช่ไหมครับ

คือสภาวะทีใ่ จเป็ นอุเบกขาถาวร

ทีม่ แี ต่ตวั รู ้

ตอบ ใช่
ถาม พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านสิ้นกิเลสแล้ว แสดงว่าท่านสิ้นราคะโทสะโมหะ
ด้วยหรือเปล่าคะ
ตอบ สิ้นแล้ว เหมือนกันนะ ราคะโทสะโมหะ ความโลภโกรธหลง ความอยากในกาม
กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้ ก็เป็ นพวกเดียวกันทัง้ นัน้ ท่านไม่มแี ล้วอยู่ใน
ใจของท่าน
ถาม กิเลสกับตัณหาต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ ก็ต่างกันทีช่ ่อื เท่านัน้ แต่ตวั เดียวกัน
ถาม อุปกิเลสกับกิเลสต่างกันอย่างไรคะ
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ตอบ ก็ตวั เดียวกันนะแหละต่างกันทีช่ ่อื อีก
ถาม มีพระรูปหนึ่งบอกว่า พระพุทธเจ้าทรงมีทกุ ข์ เมือ่ คราวทีพ่ ระองค์ทรงห้อพระ
โลหิต แต่ความทุกข์จะเกิดในจิตฝ่ ายอกุศลไม่สวยงาม จึงอยากถามว่า
พระพุทธเจ้าทรงมีราคะโทสะโมหะหรือคะ
แสดงว่าพระพุทธเจ้ายังคงโกรธ
เกลียดชังอยู่หรือคะ
ตอบ ไม่หรอก พระพุทธเจ้าไม่มคี วามทุกข์ในใจ แต่มคี วามทุกข์ทางร่างกายเหมือน
พวกเรา ร่างกายของพระพุทธเจ้ากับร่างกายของพวกเรานี้ไม่ต่างกัน เวลาถูกเขา
ตีหวั ก็เจ็บเหมือนกัน ต่างกันทีเ่ ราเจ็บใจแต่ท่านไม่เจ็บใจ ท่านให้อภัยท่านไม่
โกรธไม่แค้น อย่างพระเทวทัตนี้ ท่านไม่มคี วามคิดโกรธแค้นโกรธเคืองแต่อย่าง
ใด ใจของพระพุทธเจ้าไม่มคี วามโลภความโกรธความหลง ไม่มรี าคะโทสะโมหะ
ถาม ในการปฏิบตั ธิ รรม ในการปฏิบตั ขิ องเรา หนู เคยเข้าใจว่า เราจะสามารถยึดพระ
พุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็ นทีพ่ งึ ได้ แต่พระพุทธเจ้าท่านก็สอน อัตตาหิ อัตต
โน นาโถ แล้วเรายังจะยึดไตรสรณคมน์เป็ นทีพ่ ง่ึ ได้อยู่หรือเปล่าคะ เราควรวางใจ
ให้ถกู อย่างไรคะ
ตอบ คือเราก็เป็ นเหมือนกับคนทีไ่ ม่มยี า ไม่มผี ูน้ าํ ทาง หรือว่าเรามองไม่เห็นทาง ตาเรา
บอด
ตอนทีต่ าเราบอดเราก็ตอ้ งอาศัยคนทีเ่ ขาตาดี
พาเราไปรักษาตาที่
โรงพยาบาล พอเรารักษาตาเสร็จแล้วตาเราหายแล้ว เราก็ไม่ตอ้ งพึง่ คนทีพ่ าเราไป
ไหนมาไหนอีกแล้ว เราก็เป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา ธรรมก็อย่างนี้ ตอนนี้เราไม่มธี รรมอยู่
ในใจเรา ใจเรามืดบอด มองไม่เห็นทางทีน่ าํ ไปสู่การดับของความทุกข์ได้ เราก็
ต้องอาศัยคนทีเ่ ขารูจ้ กั ทาง สอนให้เราเดินทางไปถึงจุดทีเ่ ราสามารถทีจ่ ะมองเห็น
ทางได้ดว้ ยตนเอง พอเราถึงจุดหมายแล้ว เราก็ไม่ตอ้ งอาศัยคนนําทางอีกต่อไป
แต่ในเรื่องของการปฏิบตั ธิ รรมนี้ มันก็เป็ นเรื่องทีต่ อ้ งมีทงั้ ๒ ส่วน คือต้องอาศัย
คําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็ตอ้ งอาศัยตัวเราเองในการปฏิบตั ิ ถ้าเราเพียงแต่
ให้พระพุทธเจ้าสอนเราแต่เราไม่ปฏิบตั ิ
เราก็จะไม่สามารถทีจ่ ะบรรลุผลที่
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พระพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุได้ ดังนัน้ มันไม่ขดั กัน ถ้าเรารูจ้ กั เข้าใจความหมาย
หรือหน้าทีข่ องแต่ละส่วน หน้าทีข่ องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คอื บอกทาง
สอนทางสอนวิธีของการปฏิบตั เิ พือ่ ให้เราได้พน้ ทุกข์ ส่วนเรานี้ก็ตอ้ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
เอง พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบตั ใิ ห้เราไม่ได้ ดังนัน้ เราก็ตอ้ งมีทงั้
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เป็ นสรณะ เป็ นทีพ่ ง่ึ และต้องมีตวั เราเองเป็ นทีพ่ ง่ึ เพราะเรา
ต้องปฏิบตั ธิ รรมของพระพุทธเจ้า เราถึงจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้
ถาม ท่านอาจารย์เคยเมตตาอธิบายลูกแล้ว แต่วา่ ลูกยังไม่เข้าใจถ่องแท้เจ้าคะ คือถ้า
เป็ นระดับโสดาบันนี้ จะเข้าใจถึงการเกิดดับแล้ว แต่วา่ ยังมีราคะ คือยังเห็นความ
สวยงาม ลูกไม่เข้าใจว่า เมือ่ เข้าใจว่ามันมีการดับไป ความสวยงามเราก็น่าจะ
เข้าใจว่ามันไม่เทีย่ ง คือลูกแยกไม่ออกระหว่าง ๒ ตัวนี้เจ้าคะท่านอาจารย์ ว่า
ทําไมตัวหนึ่งเห็นแต่อกี ตัวไม่เห็นเจ้าคะ
ตอบ ก็เห็นตัวเดียว เห็นความตาย ไม่เห็นความไม่สวยไม่งาม เวลาคนตายเราเคยไป
เปิ ดโรงศพเขาดูหรือเปล่า แต่เรารูว้ า่ เขาตาย รูว้ ่าเขาไม่สามารถทําอะไรได้แล้ว
แต่เราไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายของเขา เพราะเราไม่ยอมไปดูศพของ
เขา ถ้าอยากจะดูความไม่สวยงามของเขา ก็ตอ้ งไปดูศพของเขาอีกขัน้ หนึ่ง ถึงจะ
ละอีกขัน้ หนึ่งได้ เช่นสามีคุณตายคุณยังคิดถึงเขาอยู่ เวลาคุณดูภาพ คุณก็ดูภาพ
ตอนทีเ่ ขามีชวี ติ อยู่ นึกถึงเขาทีไรก็ยงั รักยังชอบยังหวงเขาอยู่ แต่ถา้ คุณไปดูตอน
ทีเ่ ขาตายแล้ว คุณอาจจะไม่รกั ไม่ชอบเขาอีกต่อไป ต้องพิจารณาอสุภะ อสุภะก็
คือต้องดูสภาพของร่างกายทีต่ ายไปแล้ว ตาย ๓ วันเป็ นอย่างไร ตาย ๗ วันเป็ น
อย่างไร ถ้าเอาไปทิ้งในป่ าช้า ถูกแร้งถูกกาถูกสุนขั กัดกิน ร่างกายกระจัดกระจาย
ไป เห็นตับไตอวัยวะไส้พงุ อะไรต่างๆ จนกระทัง่ เหลือแต่โครงกระดูก ทีเ่ ขาให้ไป
เยี่ยมป่ าช้า ก็เพือ่ ให้ไปเห็นสภาพของร่างกายทีห่ ลังจากทีต่ ายไปแล้ว จะ
กลายเป็ นอย่างไรไป ภาพเหล่านี้เรายังมองไม่เห็นกัน เราเพียงแต่เห็นว่าไม่หายใจ
ตายแล้ว เราก็เลยยังไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกาย
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ฉะนัน้ เราต้องพิจารณาดูส่วนทีไ่ ม่สวยงาม ไม่ตอ้ งดูซากศพก็ได้ ถ้าเราสามารถดู
อวัยวะต่างๆทีม่ อี ยู่ภายใต้ผวิ หนังนี้ก็ได้ เช่นไปเปิ ดหนังสือดูภาพทีเ่ ขาชันสูตรศพ
อย่างนี้ ดูอวัยวะต่างๆ หรือดูคนตาย ดูศพ แล้วดูซวิ า่ ดูแล้วจะเกิดอารมณ์ไหม
อันนี้แหละคือ ดูศพกับดูคนเป็ นนี้อารมณ์ต่างกันไหม ดูเวลาเขาประกวดนางงาม
กับดูคนตายนี้ มันมีอารมณ์เหมือนกันหรือเปล่า นัน่ แหละมันอยู่ตรงนัน้ ถ้าเราดู
แต่ภาพสวยๆงามๆ มันก็เกิดอารมณ์รกั ใคร่ข้นึ มา ถ้าเราดูแต่ซากศพมันก็จะไม่
เกิดอารมณ์รกั ใคร่ข้นึ มา นี้ถา้ เรายังมีอารมณ์รกั ใคร่อยู่ เราก็ตอ้ งมองดูซากศพ
มองดูส่วนทีไ่ ม่สวยไม่งามของร่างกาย เพือ่ ทีจ่ ะได้เอามาใช้ระงับในการมีอารมณ์
รักใคร่ แต่เพียงแต่รบั รูว้ า่ ร่างกายเกิดมาแล้วตายนี้ ไม่ได้เห็นอะไร ไม่ได้เห็น
ความไม่สวยไม่งามของร่างกาย เพียงแต่เห็นว่าเห็นจุดจบของร่างกาย เห็นว่า
ร่างกายนี้ตายแล้วทําอะไรไม่ได้แล้ว ไปเทีย่ วไปกินไปดืม่ เหมือนเมือ่ ก่อนนี้ไม่ได้
แล้ว เท่านัน้ เอง อย่างสามีตาย สมมุตวิ า่ ถ้ามีสามีตายแล้วเก็บศพไว้ นอนต่อได้
ไหม ๓ วัน ทีน้ ใี ครจะมาแย่งไป ยกให้เขาไปไหม เข้าใจไหม
ถาม อย่างนี้หมายความว่า ถ้าเราเข้าใจว่าร่างกายตายไปได้ นี่ก็คอื ว่า เราแค่รู ้ ว่ามันไป
แล้ว แต่
ตอบ เราหมดสิทธิ์ในร่างกายนี้แล้ว มันไม่ใช่เป็ นสมบัตขิ องเราแล้ว แต่ขนาดความตาย
เราก็ยงั ไม่ยอมตายกัน เพราะร่างกายมันเป็ นสมบัตทิ ม่ี คี ่าทีส่ ุด ในบรรดาสมบัติ
ต่างๆทีเ่ รามีอยู่ เพราะถ้าเราไม่มรี ่างกายต่อให้มสี มบัตอิ ะไร เราก็ไม่สามารถใช้
ประโยชน์กบั มันได้ และเราก็รกั ร่างกายเรามากกว่ารักอะไรทัง้ ปวง ดังนัน้ พอถึง
เวลาทีเ่ ราจะต้องสูญเสียสมบัตอิ นั ลํา้ ค่านี้ไป เราก็โวยวายทุกข์กนั ขึ้นมา แต่ถา้ เรา
พิจารณาตามความจริงว่า จะหวงยังไงจะรักยังไง มันก็หา้ มมันไม่ได้ มันจะต้อง
ตาย ถ้าไปห้ามไปอยากไม่ให้มนั ตาย มันจะเครียดมันจะทุกข์ข้นึ มา ถ้าเราไม่
ต้องการทุกข์ เราก็ตอ้ งยอมรับความจริง แล้วก็ปล่อยให้มนั ตายไป
ถาม เมือ่ ก่อนลูกนึกว่ามันคู่กนั
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ตอบ มันไม่คู่กนั ท่านถึงสอนเรื่องอนิจจังกับอสุภะไง อนิจจังก็คอื ความไม่เทีย่ ง เกิด
แล้วดับ อสุภะก็คอื ไม่น่าดูไม่สวยไม่งาม อันนัน้ เป็ นงานขัน้ ต่อไป พอไม่กลัวตาย
แล้ว ทีน้ ีขนั้ ต่อไปก็มาดับความใคร่ เพราะว่ายังมีชวี ติ อยู่ ยังเห็นคนนู น้ คนนี้อยู่
เห็นก็ยงั เกิดอารมณ์อยู่ ก็ตอ้ งมาดับอารมณ์นนั้ ให้ได้ เพราะอารมณ์น้ ีมนั ทําให้เรา
อยู่คนเดียวไม่ได้ เราต้องไปมีคู่ครอง พอมีคู่ครองก็ตอ้ งเป็ นทุกข์กบั เขาอีก ทุกข์
กับคู่ครองแล้วก็ทกุ ข์กบั ลูกเต้าทีต่ ามมาอีก เป็ นห่วงเป็ นกองทุกข์ไปเป็ นห่วงไป
ถ้าเราดับกามารมณ์ได้เราก็อยู่คนเดียวได้ จะไม่รูส้ กึ เหงาไม่รูส้ กึ ว้าเหว่ เพราะ
ความเหงาความว้าเหว่น้ ี มันก็เกิดจากกามารมณ์น่เี อง เกิดจากความอยากหา
ความสุขกับผูอ้ ่นื ขัน้ ต่อไปพอได้ผ่านขัน้ ละสักกายทิฐไิ ด้แล้ว ก็ตอ้ งเข้าไปสู่ขนั้ ละ
กามราคะ ก็ตอ้ งพิจารณาอสุภะอย่างต่อเนื่อง ทีน้ งี านเป้ าหมายเปลีย่ นไปแล้ว
เมือ่ ก่อนพิจารณาความตายความเจ็บ พออันนี้ผ่านไปแล้วก็ไม่เป็ นปัญหากับเรา
แล้ว ปัญหาทีย่ งั เป็ นกับใจอยู่ ก็กามารมณ์ราคะตัณหา ก็ตอ้ งพิจารณาอสุภะอยู่
เรื่อยๆ มองเห็นใครก็ตอ้ งมองเข้าไปทะลุปรุโปร่ง มองเห็น ๓๒ อาการ หรือ
มองเห็นเวลาทีเ่ ขาตายไปแล้ว ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะดับกามารมณ์ได้ อันนี้เป็ น
เรื่องของร่างกาย
หมดเรื่องของร่างกายแล้ว ก็ยงั มีปญั หาเรื่องของจิตอีก ในจิตก็ยงั มีกเิ ลสอยู่ มีอตั ตา
ตัวตนอยู่ มีความยึดติดในความสุขของจิตอีก ยึดติดในความสุขก็เหมือนกับยึดติด
ความสุขของร่างกาย พอเรายึดติดกับความสุข เวลามันไม่สุขเราก็จะทุกข์ข้นึ มา เพราะ
เราอยากจะให้มนั สุขไปเรื่อยๆ เหมือนกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็
ทุกข์ข้นึ มา เพราะเราต้องการให้ร่างกายมันไม่ทกุ ข์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ให้มนั สบายไปตลอด
จิตเราก็เป็ นเหมือนร่างกายเหมือนกัน เป็ นไตรลักษณ์เหมือนกัน ไม่ใช่ตวั จิตเองแต่ตวั
อาการของทีม่ นั อยู่ในจิต ธรรมมารมณ์ มันเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา มีสุขมีทกุ ข์อยู่ภายในจิต
มีความสงบมีความฟุ้งซ่านอยู่ภายในจิต กิเลสยังไม่หมด ก็ตอ้ งเข้าไปทําลายตัวนี้ต่อไป
ยังถือตัวถือตนอยู่ แม้ไม่ยดึ ติดกับร่างกาย แต่ก็ยงั ถือยึดติดในจิต จิตยังคิดว่าเป็ นตัว
เป็ นตนอยู่ ก็ตอ้ งทําลายสิง่ เหล่านี้ให้มนั หมดไป ด้วยปัญญาให้รูท้ นั ว่า จิตก็เป็ นเพียงแต่
ผูร้ ู ้ ไม่เป็ นตัวเป็ นตน ตัวตนก็เกิดจากสัญญาสังขารทีเ่ ราจําได้หมายรู ้ แล้วก็มาคิดมาปรุง
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มาแต่ง ว่าเป็ นเราเป็ นเขาขึ้นมาเท่านัน้ เอง แต่เวลาจิตสงบนิ่งเงียบ ไม่มคี วามคิดปรุงแต่ง
ตัวตนนี้ก็หายไป เหลือแต่ตวั รูเ้ พียงอย่างเดียว ฉะนัน้ เราก็ตอ้ งรูว้ า่ ตัวจิตทีแ่ ท้จริงก็คอื ตัว
รูไ้ ม่ใช่ตวั ตน แล้วก็ควรจะอยู่ทต่ี วั รูอ้ ย่าไปอยู่ทต่ี วั ตน เวลาใครเขาด่าก็ให้รูเ้ ฉยๆ แสดง
ว่าอยู่ทต่ี วั รู ้ ถ้าเขาด่าแล้วตอบโต้ก็แสดงว่าอยู่ทต่ี วั ตน มันว่ากูน่หี ว่ากูก็ตอ้ งว่ากลับไปมัง่
นี่คอื การปฏิบตั ทิ ม่ี นั ละเอียดเข้าไป ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆ มันมีขนั้ มีตอนจะไปข้ามขัน้ ไม่ได้
เพราะว่าเหมือนกับเวลาทีเ่ ราส่องกล้องจุลทรรศน์ดูตวั เชื้อโรค เราต้องขยายกําลังเพิม่ ขึ้น
ไปเรื่อยๆ ถึงจะเห็นถึงตัวทีม่ นั เล็กทีม่ นั ละเอียดลงไปเรื่อยๆ ตอนต้นเราก็เห็นตัวทีห่ ยาบ
ก่อน พอตัวหยาบหมดแล้ว อยากจะดูตวั ละเอียด ก็ตอ้ งเพิม่ ความขยายของกล้องให้มนั
ขยายได้ใหญ่ข้นึ ฉันใด ปัญญาขัน้ ต้นก็ตอ้ งต่อสูก้ บั กิเลสตัวหยาบๆก่อน กิเลสตัว
หยาบๆก็อยู่ภายนอก ไปติดกับลาภยศสรรเสริญ ไปติดกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
ติดกับคนนัน้ ติดกับคนนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็ตอ้ งพิจารณาว่าเป็ นไตรลักษณ์เหมือนกัน มันเป็ น
ความสุขชัว่ คราวเดีย๋ วเดียวแล้วก็หมดไป แล้วก็ตอ้ งหาใหม่ หาเท่าไหร่ก็ไม่อ่มิ ไม่พอ
เวลาหาไม่ได้ก็เครียด ทุกข์ข้นึ มา หรือเวลาสูญเสียสิง่ ทีไ่ ด้มาไป ก็เสียอกเสียใจ เห็นว่า
เป็ นกองทุกข์จะได้ไม่ไปยุ่งกับมัน การทีจ่ ะปล่อยได้ จิตก็ตอ้ งมีความสุขภายในใจก่อน
ถ้ายังไม่มคี วามสุขภายในใจก็ปล่อยไม่ได้ เพราะต้องอาศัยความสุขทีไ่ ด้จากสิง่ ต่างๆ
แม้วา่ จะเป็ นความสุขชัว่ คราวก็ยงั ดี อย่างคืนที่ ๓๑ นี้ (วันส่งท้ายปี เก่า) ความสุขแค่ไม่ก่ี
ชัว่ โมง พอวันที่ ๑ ผ่านไปมันก็หมดแล้ว แต่ก็อดไม่ได้ทต่ี อ้ งไปฉลองกัน เพราะมันไม่มี
ความสุขใจ แต่ถา้ คนมีสมาธิก็ไม่ไป อยู่วดั อยู่บา้ น นัง่ สมาธิทาํ ใจให้สงบไป สุขกว่า
เยอะแยะ สบายกว่าเยอะแยะ ไม่ตอ้ งไปเหนื่อยไม่ตอ้ งไปเต้นแร้งเต้นกา ไม่ตอ้ งไปนับ
ถอยหลังกัน บ้าหรือเปล่า คนทีม่ คี วามสุขก็ไม่ตอ้ งไปร้อง Happy New Year หรอก
คนมันไม่มคี วามสุขมันเลยต้องร้อง หลอกกันไปหลอกกันมา แล้วพอตอนเช้าก็ปวดหัว
กินเหล้ามากเกินไป นอนไม่หลับ บางทีกก็ ว่าจะตื่นก็สายโด่
นี่แหละคือเพราะเราไม่มคี วามสุขภายในใจ เราเลยต้องไปหาความสุขภายนอก ก็เลยเป็ น
ทุกข์กบั ของภายนอกกัน ไปทุกข์กบั ลาภยศสรรเสริญ ทุกข์กบั รูปเสียงกลิน่ รส ถ้าเรามี
สมาธิมคี วามสงบแล้ว สิ่งเหล่านี้มนั จะหมดความหมายไป เราก็ปล่อยมันได้ ปล่อยข้าง
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นอกได้ เราก็มาปล่อยตัวทีย่ ากขึ้น ตัวทีย่ ากขึ้นก็คอื ร่างกาย ความรูส้ กึ เจ็บปวดของ
ร่างกาย ทีเ่ รายังกลัวกันอยู่ เราก็ตอ้ งพิจารณาว่ากลัวยังไงมันก็ตอ้ งเป็ น แต่ถา้ เราทําใจดี
สูเ้ สือ ทําใจเฉยๆไว้แล้วเราจะไม่เจ็บ เจ็บทีก่ ายแต่ไม่เจ็บทีใ่ จ เราต้องการดับความทุกข์ท่ี
ใจ เราดับความทุกข์ทก่ี ายไม่ได้ ความทุกข์ทร่ี ่างกายไม่รุนแรงเหมือนความทุกข์ทใ่ี จ ถ้า
เราดับความทุกข์ทใ่ี จได้แล้ว ความทุกข์ทร่ี ่างกายจะไม่เป็ นปัญหา อันนี้ก็เป็ นขัน้ ของพระ
โสดาบัน
ในขัน้ ของพระสกิทาคามีอนาคามี ก็มาความอยากหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับ
ผูอ้ ่นื อันนี้ก็ตอ้ งพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายของผูอ้ ่นื ของคนทีเ่ ราคลังไคล้
่
หลงใหล ดูวา่ สวยจริงหรือเปล่า งามจริงหรือเปล่า ดูส่วนทีไ่ ม่สวยบ้างซิ ไม่ยอมมองกัน
พอมองแล้วมันก็จะ มันอยู่ใต้ผวิ หนังนี่เอง หน้าเรานี้ถา้ เราเอาหนังออกแล้ว มันมีอะไร
ข้างใต้หน้าเรานี้ ก็มกี ะโหลกศีรษะอยู่ มีอะไร มีดว้ ยกันทุกคนแต่มองไม่เห็นกัน ใช่ไหม
พยายาม ต้องฝึ กสอนใจให้หดั มองให้เห็น มองทะลุไปใต้ผวิ หนังให้ได้ พอเห็นบ่อยๆ
แล้ว มันก็จะเฉยเมิย มันก็จะไม่มกี ามารมณ์ นี่เป็ นเรื่องของการปฏิบตั เิ ป็ นขัน้ เป็ นตอน
ไป
ถ้าเรายังปล่อยวางส่วนหยาบไม่ได้ เราจะไปปล่อยวางส่วนละเอียดได้อย่างไร อย่างคนที่
สอนให้พจิ ารณาจิตอันนัน้ ก็ คือเอาขัน้ สูงเลยขัน้ พระอรหันต์เลย ขัน้ โสดาฯสกิทาคาฯ
อนาคามีน้ ีไม่ตอ้ งไปสนใจมัน ถ้าได้อรหันต์แล้วได้หมดเลย ก็ไม่ตอ้ งไปเรียนอนุบาล ไป
เรียนปริญญาเอกกันเลยไม่ดกี ว่าหรือ ได้ใบเดียวได้ครบหมดเลย มันไม่ได้หรอก
ความรูค้ วามสามารถมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ยากขึ้นไปเรื่อยๆ มันต้องเริ่มจากง่ายขึ้นไปหา
ยาก ไต่เต้าขึ้นไป นอกจากในอดีตเคยจบมาแล้ว เคยเรียนผ่านมาแล้ว เช่นเคยจบ
ปริญญามาแล้วนี้ พอกลับมาเกิดชาติน้ ี ความจํายังจําได้อยู่ ก็เด็กอัจฉริยะใช่ไหม เด็ก
บางคนนี่จบปริญญาได้ในขณะอายุแค่ ๑๑ - ๑๒ ขวบ อันนี้เพราะว่าความจําเขาดี เขายัง
จําได้อยู่ ในทางธรรมก็เหมือนกัน ถ้าเป็ นโสดาบันแล้วกลับมาเกิดเป็ นมนุ ษย์ใหม่ ก็ไม่
ต้องมาเป็ นปุถชุ น ไม่ตอ้ งมาพิจารณาสักกายทิฐแิ ล้ว เพราะไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่ทกุ ข์กบั ความ
แก่ความเจ็บความตาย แต่กย็ งั มีกามารมณ์อยู่ ก็ตอ้ งไปแก้ทต่ี รงนัน้ ถ้าเป็ นพระ
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สกิทาคามีก็ละได้ประมาณครึ่งหนึ่ง เขาเรียกว่าทําให้เบาบางแต่กย็ งั ไม่หมด ต้องเป็ นพระ
อนาคามี ถ้าเป็ นพระอนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี แล้ว เพราะว่าไม่มคี วาม
ต้องการทีจ่ ะใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ เพราะร่างกายไม่รูจ้ ะเอาไปใช้อะไร รูปเสียงกลิน่ รส
ก็ไม่อยากดู ไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับใคร ก็เลยไม่ตอ้ งมีร่างกาย ท่านก็เลยเกิดอยู่
บนสวรรค์ชนั้ พรหม ถ้ายังไม่บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ท่านก็จะปฏิบตั ใิ นชัน้ พรหมได้
เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจิตล้วนๆ มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายแล้ว จิตของท่านตอน
นัน้ ก็ยงั มีกเิ ลสอยู่ ท่านก็ตอ้ งพิจารณา เวลาจิตทุกข์ก็ตอ้ งดูวา่ มันทุกข์เพราะอะไร ก็ทกุ ข์
กับความทีม่ คี วามสุขทีห่ ายไปภายในจิตนัน่ แหละ พอความสุขหายไปก็เกิดความทุกข์
ขึ้นมา อยากจะให้มนั กลับขึ้นมาใหม่ ก็ตอ้ งพิจารณาว่ามันเป็ นไตรลักษณ์ มันเกิดมันดับ
มันเกิดได้มนั ก็ดบั ได้ ถ้าอยากให้มนั กลับมาเกิดอีก ทํามันให้เกิดขึ้นมาใหม่เดีย๋ วมันก็ดบั
ลงไปอีก เช่นเวลาทําใจให้สงบมันก็ ความสุขก็กลับมา แต่เดีย๋ วพอเราไม่ได้ เราปล่อยมัน
ไว้เดีย๋ วมันก็เสือ่ มไป ถ้าไม่อยากจะไปทุกข์กบั มันก็อยู่กบั มันไป สุขก็ได้ทกุ ข์ก็ได้ ใจก็จะ
ไม่ทกุ ข์กบั มัน อันนี้ก็ตอ้ งปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ ตามขัน้ ตามตอน
หมดคําถาม ก็หมดเวลาพอดี ก็ขอให้ท่านจะเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ไปพิจารณาไป
ปฏิบตั ิ เพือ่ ความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเทอญ
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กัณฑ์ท่ี ๔๘๗

เติมพลังใจ

๑๘ มกราคม ๒๕๕๘
วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันอีกครัง้ หนึ่ง การฟังเทศน์ฟงั ธรรมนี้เป็ น
เหมือนกับการเติมพลังให้แก่จติ ใจ เติมเชื้อเพลิงให้แก่จติ ใจ เพือ่ จิตใจจะได้มกี าํ ลังวังชา
ทีจ่ ะเดินต่อไป ให้ถงึ จุดหมายปลายทางทีต่ อ้ งการจะไปได้ เปรียบเหมือนกับการเติม
นํา้ มันให้กบั รถยนต์ เราต้องแวะจอดตามสถานีบริการ ช่วงระยะทีเ่ ราเดินทาง เพราะ
ระยะทางทีเ่ ราไปนี้ มันไกลเกินกว่าทีจ่ ะเติมนํา้ มันครัง้ เดียว เพือ่ ให้ไปถึงจุดหมาย
ปลายทางได้เลย เราจึงต้องแวะเติมอยู่เรื่อยๆ ตราบใดทีเ่ รายังเดินไม่ถงึ จุดหมาย
ปลายทางทีเ่ ราจะไป เราก็ตอ้ งคอยจอดแวะเติมนํา้ มัน เพราะนํา้ มันจะหมดถ้าเราไม่คอย
เติม การมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ ก็เป็ นการเติมพลังให้แก่จติ ใจ คือคุณธรรม ๕ ประการ
ด้วยกัน ได้แก่ ๑.ศรัทธา ความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ๒.วิรยิ ะ ความ
อุตสาหะพากเพียร ๓.สติ การระลึกรู ้ ๔.สมาธิ การตัง้ มัน่ ของจิตใจ ๕.ปัญญา ความ
ฉลาดรอบรู ้ รูแ้ จ้งแทงตลอดในสภาวธรรมทัง้ หลาย นี่คอื คุณธรรม ๕ ประการทีเ่ ปรียบ
เป็ นเหมือนพลังของจิตใจ ที่จะต้องคอยเติมอยูเ่ รื่อยๆ
การเติมนี้ก็ตอ้ งเลือกสถานทีเ่ ติม เพราะสถานีบริการบางสถานีอาจจะมีนาํ้ มันทีค่ ุณภาพ
ไม่ดี เติมแล้วทําให้รถชํารุดทรุดโทรมหรือเสียได้ หรือทําให้ไม่สามารถเดินทางไปถึง
จุดหมายปลายทางได้ การฟังเทศน์ฟงั ธรรม จึงเป็ นธรรมเนียมทีจ่ ะหาพระหาผูร้ ู ้ ทีม่ ี
ความรูส้ ูงๆ ดังทีม่ ธี รรมเนียมกันว่าเวลาทําบุญให้เลือกพระ เพราะพระแต่ละรูปแต่ละ
องค์นนั้ มีความรูค้ วามสามารถทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน มีคุณธรรมทีจ่ ะแบ่งปันให้แก่ผูไ้ ปศึกษา
ได้ไม่เท่ากัน ดังทีไ่ ด้เปรียบเปรยกันว่า ถ้าทําบุญกับคนธรรมดาปุถชุ นคนดีมศี ีลก็จะได้
๑ เท่า ถ้าทํากับนักบวชผูท้ รงศีลก็จะได้ ๑๐ เท่า ถ้าทํากับนักบวชทีไ่ ด้สมาธิก็จะได้ ๑๐๐
เท่า ถ้าทําบุญกับนักบวชทีไ่ ด้บรรลุเป็ นพระโสดาบันก็จะได้ ๑๐๐๐ เท่า พระสกิทาคามีก็
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ได้หมืน่ เท่า พระอนาคามีก็ได้แสนเท่า พระอรหันต์ก็ได้ล ้านเท่า พระพุทธเจ้าก็ได้รอ้ ย
ล้านเท่า เพราะธรรมะที่แต่ละองค์จะมอบให้แก่ผูฟ้ งั นัน้ มีไม่เท่ากันนัน่ เอง นี่คอื ธรรม
เนียมทีเ่ วลาทําบุญ จะต้องเลือกพระ ถ้าเราต้องการเติมพลังให้แก่จติ ใจ ถ้าเราต้องการ
ให้จติ ใจมีศรัทธา มีวิรยิ ะ มีสติ มีสมาธิ และมีปญั ญา
ดังในสมัยพระพุทธกาล ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมจากพระพุทธเจ้า มักจะเกิดศรัทธา เกิดสติ
เกิดวิรยิ ะ เกิดสมาธิ เกิดปัญญากัน บางท่านหลังจากได้ฟงั ธรรมแล้วก็บรรลุธรรมขัน้
ต่างๆกัน แล้วก็ขอแสดงตนเองเป็ นพุทธมามกะ ขอนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
เป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ บางคนก็ขอบวชเป็ นพระกัน นี่คอื อํานาจของพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีอ่ อกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า เพราะเป็ นธรรมที่บริสุทธิ์ เป็ นธรรม
ทัง้ แท่ง ธรรมล้วนๆ ไม่มอี ะไรเจือปน ไม่มอี ะไรแปลกปลอม ผูฟ้ ังถ้าฟังด้วยจิตใจที่ตง้ั
มัน่ แน่ วแน่ ที่จดจ่อคอยฟังทุกบททุกบาท ก็จะสามารถรับประโยชน์จากการฟังได้
สามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลขัน้ ต่างๆได้
ตามกําลังอินทรียต์ ามกําลังความรู ้
ความสามารถของผูฟ้ ัง ที่จะสามารถน้อมเอาธรรมที่ได้ยนิ ได้ฟังเข้ามาสูใ่ จได้
อย่างสมัยครัง้ แรกทีพ่ ระพุทธองค์ทรงประกาศพระธรรมคําสอน ในพระปฐมเทศนา ทีม่ ี
ชื่อว่า พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ได้ทรงแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคคีย ์ เป็ นผูท้ ไ่ี ด้
บวชแล้วได้รกั ษาศีลแล้ว ได้ฌานได้สมาธิแล้ว แต่ไม่มปี ญั ญา พอได้ยนิ ได้ฟงั มรรค ๘
ได้ยนิ ได้ฟงั อริยสัจ ๔ ได้ยนิ ได้ฟงั อนิจจังทุกขังอนัตตา หนึ่งในพระปัญจวัคคียก์ ็มี
ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา และบรรลุเป็ นพระโสดาบันขึ้นมา นี่คอื การได้พลังได้ศรัทธา ได้
วิรยิ ะ ได้สติ ได้สมาธิ ได้ปญั ญา ในระดับต่างๆกันไป หลังจากนัน้ ทรงแสดงธรรมอีก
สองสามครัง้ พระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ ก็ได้บรรลุถงึ ขัน้ สูงสุด ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต
สาวก ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้จากการได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม และน้อมนําเอา
ธรรมนัน้ เข้าสู่ใจ เข้าไปทําลายความมืดบอดโมหะอวิชชา ทีห่ ลอกให้จติ ต้องไปยึดไปติด
กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด พอทรงชี้ให้เห็นว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา สัพเพ
สังขารา อนิจจา สัพเพ สังขารา ทุกขา พอเห็นแล้วก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาภายในใจ เห็นว่า
ถูกความหลงความมืดบอดของใจหลอก ให้ไปยึดไปติดกับสิง่ ทีเ่ ป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา
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พอเห็นว่าเป็ นทุกข์เป็ นอนิจจังเป็ นอนัตตา ก็ปล่อยไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่อยากเกี่ยวข้องกับสิง่
เหล่านัน้ ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้
ถ้าไม่มกี ารแสดงธรรม ไม่มกี ารได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ก็จะไม่มพี ระอรหันตสาวกปรากฏ
ขึ้นมาเลย พระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมา เพราะมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคํา
สอน ทรงแสดงธรรมทีจ่ ะทําให้จติ ใจของสัตว์โลกนัน้ สว่างไสว เห็นเหตุของทุกข์ เห็นเหตุ
ของสุข เห็นวิธีการทีจ่ ะดับความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากจิตจากใจได้ เกิดจากการฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม เกิดจากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมจาก
พระพุทธเจ้าแต่ละคนนี้ ก็จะได้รบั ประโยชน์กนั แตกต่างกันไป แต่ประโยชน์ได้รบั อย่าง
แน่นอน บางคนก็เกิดศรัทธา มีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็ขอประกาศ
ตนเองเป็ นพุทธมามกะ บางคนฟังธรรมแล้วได้บรรลุธรรม ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต
สาวก ก็ขอบวชในบวรพระพุทธศาสนา บางคนฟังแล้วก็เกิดฉันทะวิรยิ ะ เกิดความ
อุตสาหะพากเพียร นําเอาไปปฏิบตั ิ แล้วก็ได้บรรลุธรรมตามลําดับต่อมา นี่คอื เรื่องของ
การฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพือ่ ให้ได้ประโยชน์ให้ได้คุณธรรม ๕ ประการ ให้ได้ศรัทธา ให้ได้
วิรยิ ะ ให้ได้สติ ให้ได้สมาธิ ให้ได้ปญั ญา
เวลาฟังแล้วจะเกิดศรัทธาขึ้นมา เพราะรูว้ ่าถ้าได้ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้
ปฏิบตั ิ จะได้รบั ผลอย่างนัน้ อย่างนี้ข้นึ มา ถ้าปฏิบตั ไิ ปแล้วไม่รูว้ า่ จะได้รบั ผลอะไร ปฏิบตั ิ
ไปก็อาจจะเสือ่ มศรัทธาลงไป ถ้าปฏิบตั ไิ ม่ถกู หรือปฏิบตั นิ อ้ ยไป แล้วผลยังไม่ปรากฏ
ขึ้นมา ก็จะทําให้เกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาได้ พอเกิดความลังเลสงสัย ความอุตสาหะ
พากเพียรก็จะอ่อนกําลังลงไป แต่ถา้ ได้รบั การได้ยนิ ได้ฟงั ได้รบั การยืนยันว่า ทําไปเถิด
ถูกแล้ว เพียงแต่วา่ ขอให้ทาํ ให้มากขึ้นไปเท่านัน้ แล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมา ถ้าได้รบั การ
ยืนยัน ศรัทธาทีเ่ สือ่ มลงไปก็จะฟื้ นคืนขึ้นมา วิรยิ ะความอุตสาหะพากเพียรทีส่ งบตัวลง
ไป ก็จะตื่นตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้ ครูบาอาจารย์ท่านจึงพยายามทีจ่ ะคอยอบรมลูกศิษย์ลูก
หาอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะทุกครัง้ ทีเ่ วลาได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมจากครูบาอาจารย์ จิตใจจะเกิด
ความกระตือรือร้นขึ้นมา เกิดความยินดีทจ่ี ะประกอบความเพียร หลังจากฟังเทศน์ฟงั
ธรรมแล้วก็กลับไปเดินจงกรมนัง่ สมาธิต่อ เลยเวลาพักหลับนอน เพราะเกิดพลังขึ้นมาใน
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ใจ ครูบาอาจารย์ก่อนทีท่ ่านจะเป็ นครูบาอาจารย์ ท่านก็เป็ นลูกศิษย์ลูกหามาก่อน ท่านก็
เคยเห็นคุณประโยชน์เห็นอานิสงส์ ของการแสดงธรรมของการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ว่าเป็ น
เหมือนกับเติมพลังให้แก่จติ ใจ ทําให้อยากทีจ่ ะเจริญสติ อยากทีจ่ ะเจริญสมาธิ อยากที่
จะเจริญปัญญา เพราะธรรมเหล่านี้เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้เกิดการบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ บรรลุ
ขัน้ สมาธิ บรรลุขนั้ ปัญญา บรรลุขนั้ อริยมรรคอริยผล บรรลุถงึ พระนิพพานได้ ด้วยการ
เจริญสติสมาธิและปัญญา ขัน้ ต่างๆนี่เอง
เวลาทีฟ่ งั เทศน์ฟงั ธรรม ถ้าอยากจะให้ได้เกิดอานิสงส์ทงั้ ๕ ประการนี้ข้นึ มา ก็ตอ้ งฟัง
ด้วยใจทีส่ งบ ใจทีจ่ ดจ่ออยู่กบั เสียงธรรม ร่างกายก็ตอ้ งนัง่ อยู่ในความสงบ วาจาก็จะไม่
มีการสนทนา ไม่มกี ารพูดคุยกัน เพราะถ้ามีการกระทําทางร่างกาย เช่นร่างกายทําสิง่ นัน้
ทําสิง่ นี้ในขณะทีฟ่ งั ธรรม หรือสนทนาคุยกัน หรือใจคิดไปถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ การฟัง
ธรรมก็จะไม่ได้อานิสงส์ ไม่ได้ประโยชน์ จะไม่ได้ศรัทธาวิริยะ จะไม่รูจ้ กั วิธีเจริญสติ
สมาธิและปัญญาได้ ดังทีม่ ลี ูกศิษย์ลูกหามักจะมาเล่าให้ฟงั ว่า ชอบฟังเทศน์ฟงั ธรรมใน
ขณะทีท่ าํ ภารกิจการงานต่างๆ การฟังเทศน์ฟงั ธรรมนี้ดกี ว่าการฟังอย่างอื่น แต่อานิสงส์
ทีจ่ ะได้รบั มากน้อยอยู่ทว่ี า่ กายวาจาใจนี้ตงั้ อยู่ในความสงบหรือไม่ ถ้ากายวาจาใจไม่อยู่
ในความสงบ ทําภารกิจต่างๆ การที่จะดูดซึมธรรมะที่ได้ยนิ ได้ฟังเข้าสูใ่ จนี้ จะได้ไม่
เต็มที่ จะได้บา้ งไม่ได้บา้ ง เพราะการฟังจะไม่ได้ฟงั อย่างต่อเนื่อง เพราะใจต้องส่งไปที่
การกระทําทางกาย ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับการงานทีก่ าํ ลังทําอยู่ ใจก็จะไม่ได้ฟงั อย่าง
ต่อเนื่อง เมือ่ ฟังไม่ต่อเนื่อง เหตุผลก็จะขาดตอนไป ฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจได้ ก็จะไม่
สามารถได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่ได้หา้ มหรือปฏิเสธไม่ให้ฟงั ธรรมในขณะทีท่ าํ
ภารกิจต่างๆ ถ้ามีนิสยั ชอบฟังอย่างอื่นในขณะทีท่ าํ ภารกิจต่างๆ เช่นฟังเพลง แล้วพอมา
ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม เห็นว่าการได้ฟงั ธรรมนี้มคี ุณมีประโยชน์กว่า ก็ฟงั ธรรมแทนฟังเพลง
อย่างนี้ก็ถอื ว่าดีกว่า ถือว่าได้รบั การพัฒนา แต่ยงั ไม่ได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มทีเ่ ท่านัน้
ยังไม่ได้รบั ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ ากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ถ้าจะฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็ควรที่
จะตัง้ อยู่ในกายวาจาใจที่สงบ แล้วการฟังธรรมจะได้เต็ม ๑๐๐ ทุกบททุกบาททีไ่ ด้ยนิ ได้
ฟังก็จะเข้าไปสู่ใจได้
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การฟังเทศน์ฟงั ธรรมจึงมีธรรมเนียมว่า จะต้องตัง้ อยู่ในความสงบ ทางกายทางวาจาและ
ทางใจ ความสงบทางกายทางวาจาจึงเรียกว่าศีล ความสงบทางใจเรียกว่าสมาธิ ถ้ามีศีล
มีสมาธิรองรับธรรมของพระพุทธเจ้า ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมา เป็ นปัญญาที่ดบั ความทุกข์
ได้ ที่เรียกว่าภาวนามยปัญญา ถ้าผูฟ้ งั สามารถพิจารณาตาม แล้วน้อมนําเอามาทําลาย
กิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ภายในใจได้ ก็จะสามารถบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆได้ ถ้าไม่สามารถน้อม
เอาธรรมเข้ามาดับกิเลสได้ ก็จะเป็ นสุตตมยปัญญา เป็ นความรูท้ ่ไี ด้ยนิ ได้ฟัง ที่เกิดจาก
การได้ยนิ ได้ฟัง แต่ยงั ไม่ได้นอ้ มนํ าเข้ามาทําลายกิเลสตัณหา ที่เป็ นต้นเหตุของความ
ทุกข์ภายในใจ กิเลสตัณหายังไม่ตาย ก็เลยยังไม่ได้บรรลุธรรม ถ้าอยากจะบรรลุธรรม
ก็ตอ้ งนําเอาธรรมะทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ทีเ่ รียกว่าสุตตมยปัญญานี้ มาเจริญต่อ น้อมเอาเข้ามาใน
จิตใจ เอาเข้ามาทําลายกิเลสตัณหาต่างๆ ทีม่ อี ยู่ภายในใจให้หมดไปให้ได้ การฟังแล้วยัง
ไม่ได้นาํ มาปฏิบตั ติ ่อกิเลสตัณหา ก็ยงั จะไม่ได้ทาํ ให้เกิดผลขึ้นมา และเมื่อฟังแล้วก็ตอ้ ง
นํ าเอามาทบทวนอยูเ่ รื่อยๆ เอามาพิจารณาอยูเ่ รื่อยๆ เพราะถ้าไม่เอามาทบทวนไม่เอา
มาพิจารณา ธรรมะที่ได้ยนิ ได้ฟังนั้น ก็จะถูกเรื่องอืน่ กลบไปได้ เพราะชีวติ ของเราต้อง
ใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องอืน่ เรื่องภารกิจการงานต่างๆ พอเสร็จจากการฟังเทศน์ฟงั
ธรรม ก็ไปทําภารกิจอย่างอื่นต่อ ธรรมะทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั นี้ก็จะถูกกลบหายไป จนลืมไปลืม
ไปว่าวันนี้ได้มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมอะไรบ้าง เลยไม่สามารถนํ าเอาธรรมะนี้ ไปทําประโยชน์
ได้ ไปเติมพลังให้แก่จติ ใจได้ ศรัทธาทีม่ อี ยู่เท่าไหร่ก็มอี ยู่เท่าเดิม วิรยิ ะอุตสาหพาก
เพียรทีม่ อี ยู่เท่าไหร่ก็มอี ยู่เท่าเดิม การเจริญสติสมาธิปญั ญาก็จะอยู่เท่าเดิม จะไม่ได้มี
การเพิม่ ให้มากขึ้นไป แต่ถา้ ฟังแล้วเอามาทบทวน แล้วจําได้ว่าจะต้องทําอะไรบ้าง
เพือ่ ทีจ่ ะได้ทาํ ให้ได้รบั ประโยชน์อนั สูงสุด ถ้ายังไม่มสี ติก็พยายามมาสร้างสติกนั ถ้ายังไม่
มีสมาธิก็พยายามนัง่ สมาธิกนั
ถ้ายังไม่มปี ญั ญาก็หมันพิ
่ จารณาสัจธรรมความจริง
พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาอสุภะ พิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา พิจารณา
ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ พิจารณาอริยสัจ ๔ ทุกข์สมุทยั นิโรธมรรค ทีอ่ ยู่ในกายในใจนี้แหละ
ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน สิ่งที่เราค้นหากันนี้ อยูใ่ นร่างกายและจิตใจของเรา ไม่ตอ้ งไปหาที่ไหน
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยูใ่ นใจของเรา เวลามีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นในใจของเรา
เวลาบรรลุธรรมก็บรรลุในใจของเรา ไม่ได้ไปบรรลุท่ไี หน
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ดังนัน้ ถ้าเราฟังธรรมแล้วเรายังไม่บรรลุ เราก็ตอ้ งเอาธรรมทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั นี้มาทบทวน
มาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ แล้วก็มาปฏิบตั เิ พิม่ เติม ธรรมทีเ่ รายังไม่มใี ห้มขี ้นึ ถ้าเรายังไม่มี
ศีล ๕ เราก็ตอ้ งรักษาศีล ๕ ให้ได้ ถ้าเรายังไม่มศี ีล ๘ รักษาได้แต่ศีล ๕ แต่ศีล ๘ ยังไม่
มี ก็ตอ้ งเริ่มรักษาศีล ๘ ถ้าเรายังไม่ได้ปลีกวิเวก ไม่ได้ออกไปอยู่ตามทีส่ งบสงัด ทีก่ าย
วิเวก เราก็ตอ้ งออกไปหาทีส่ งบสงัดวิเวก เพือ่ ทีเ่ ราจะได้เจริญสติทเ่ี รายังไม่มอี ยู่ ให้มสี ติ
อย่างต่อเนื่อง ให้ใจไม่ลอยไปลอยมา ไม่ไปคิดในอดีตไม่ไปคิดในอนาคต ให้อยู่กบั
ปัจจุบนั กับอารมณ์ทผ่ี ูกใจไว้ ไม่ให้ลอยไปลอยมา อารมณ์ท่ผี ูกใจนี้ ท่านก็ตง้ั ชื่อว่า
กรรมฐาน ก็มีอยู่ ๔๐ ชนิ ดด้วยกัน เช่นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธานุ สติ
ถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นพระนามของพระพุทธเจ้า บริกรรม พุทโธๆ ไปอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ใจก็จะไม่สามารถลอยไปในอดีต หรือไปในอนาคตได้ ใจก็จะตัง้ อยู่ในปัจจุบนั
เรียกว่า มีสติ จะเจริญบทพระพุทธคุณก็ได้ เช่นสวด อิตปิ ิ โส ภควา อรหัง สัมมาสัม
พุทโธ วิชชาจรณสัมปันโน สุคโตโลกวิทู อันนี้กส็ ามารถเจริญสติได้ ดึงใจให้ตงั้ อยู่ใน
ปัจจุบนั ได้ ไม่ให้ลอยไปในอดีตลอยไปในอนาคต เพราะใจจะเข้าสูค่ วามสงบ ใจจะรวม
เป็ นสมาธิเป็ นอัปปนาฯได้ จําเป็ นจะต้องตัง้ อยูใ่ นปัจจุบนั
และไม่คิดปรุงแต่งถึง
เรื่องราวต่างๆ การคิดอยูก่ บั บทสวดมนต์หรืออยูก่ บั การบริกรรมพุทโธนี้ จะทําให้ใจสงบ
หยุดความคิดปรุงแต่งทัง้ หมดได้
ถ้าเรายังไม่สามารถทําใจให้รวม เราก็ตอ้ งพยายามเพียรไปเรื่อยๆ เพียรเจริญสติไป
เรื่อยๆ สติเป็ นเหตุท่จี ะทําให้เกิดสมาธิตามมา การดูจติ การเฝ้ าดูเฉยๆนัน้ จะไม่สามารถ
ทีจ่ ะดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้ ถ้าเป็ นจริตทีใ่ ช้ปญั ญาเป็ น จะใช้ปญั ญาอบรมสมาธิก็ได้
ให้พจิ ารณาไตรลักษณ์อย่างเดียว ให้พจิ ารณา เช่นความตาย ความตายนี้ก็เป็ นอนิจจัง
เรียกว่ามรณานุ สติ หรือให้พจิ ารณาอสุภะก็ได้ เช่นท่องอยู่ในกายนคร ดูอาการ ๓๒ ดู
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด
ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเก่า เยื่อในสมองศีรษะ นํา้ ดี นํา้ เสลด นํา้ เหลือง นํา้
เลือด นํา้ เหงือ่ นํา้ มันข้น นํา้ ตา นํา้ มันเหลว นํา้ ลาย นํา้ มูก นํา้ ไขข้อ นํา้ มูตร ให้ไปทัง้
อนุโลมและปฏิโลม ให้ใจท่องอยู่ในกายนครนี้ ก็เรียกว่าเป็ นการเจริญกายคตาสติอกี
รูปแบบหนึ่ง กายคตาสติทเ่ี คยได้เล่าให้ฟงั ก็คอื เฝ้ าดูอริ ยิ าบถ การเคลือ่ นไหว การกระทํา
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ของร่างกาย อันนี้เป็ นอุบายวิธีทจ่ี ะดึงให้ใจตัง้ อยู่ในปัจจุบนั ไม่ลอยไปลอยมา หรือจะ
พิจารณาความตาย เช่นลักษณะของร่างกายที่ตายไปแล้ว ๑๐ ชนิ ดด้วยกันที่เรียกว่าศพ
๑๐ ชนิ ด ตายใหม่แล้วเป็ นยังไง ตาย ๓ วันแล้วเป็ นยังไง เวลาถูกแร้งกากัดกินไปแล้ว
เป็ นอย่างไร จนเหลือแต่โครงกระดูก การพิจารณาธรรมพิจารณาอสุภะนี้ก็เป็ นการเจริญ
ปัญญา เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิได้ เป็ นกรรมฐานหนึ่งในกรรมฐาน ๔๐ ทีจ่ ะสามารถ
กล่อมใจให้รวมเข้าสู่ความสงบได้ บางท่านอาจจะถูกจริตกับการเจริญอานาปาณสติ ก็ดู
ลมหายใจเข้าออก ในช่วงขณะทีน่ งั ่ อยู่ เวลานัง่ สมาธิก็ใช้อานาปาณสติ เวลาทําภารกิจ
ต่างๆก็ใช้กายคตาสติ เฝ้ าดูการกระทําของร่างกาย เวลาไม่มกี ารกระทํา เวลานัง่ เฉยๆ ก็
ดูลมหายใจเข้าออก เพือ่ ทีจ่ ะไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆ แล้วใจก็จะรวมเข้าสู่
ความสงบ เข้าสู่อปั ปนาฯ
เวลาเข้าสูอ่ ปั ปนาฯนี้ ใจจะเข้าสูค่ วามว่าง ปราศจากความคิดปรุงแต่ง จะสักแต่ว่ารู ้ จะ
มีความสุขมีอเุ บกขา เป็ นความสุขทีเ่ กิดจากอุเบกขา แล้วถ้าตัง้ อยูใ่ นสภาพนั้น ก็ปล่อย
ให้ตง้ั อยูไ่ ปเท่าที่จะนานที่สุด จนกว่าจิตจะถอนออกมาเอง ถ้ายังไม่ถอนก็ไม่ตอ้ งไปทํา
อะไร ให้สกั แต่ว่ารูไ้ ปเรื่อยๆ ให้อยูก่ บั อุเบกขาไปให้นานที่สดุ เพราะจะเป็ นกําลังที่จะ
ได้เอาไปใช้ ในการทําลายกิเลสตัณหาด้วยปัญญาต่อไป ถ้าไปเจอสมาธิทไ่ี ม่น่งิ ไม่ว่าง
ปรากฏมีสง่ิ ต่างๆให้รบั รู ้ เป็ นภาพเป็ นเสียงเป็ นแสงหรือเป็ นอะไรก็ตาม ก็ให้รูว้ า่ นี่ไม่ใช่
เป็ นสมาธิทเ่ี ราต้องการ เราก็ควรทีจ่ ะเจริญสติดงึ ใจให้อยู่กบั อารมณ์ทเ่ี ราผูกใจเอาไว้
อย่าตามไปรับรูเ้ รื่องราวต่างๆทีป่ รากฏ ให้เห็นให้รูใ้ นขณะนัน้ ให้กลับเข้ามาหาลมหายใจ
หาคําบริกรรมพุทโธ ภาวนาต่อไป เพราะนี่ยงั ไม่ใช่เป็ นจุดหมายปลายทางทีเ่ ราต้องการไป
เพราะถ้าได้สมาธิแบบนี้จะไม่ได้อเุ บกขา จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา จะไม่มี
กําลังทีจ่ ะนําไปเจริญปัญญาได้ เพราะกิเลสตัณหานี้ยงั ทํางานอยู่ เวลาจะพิจารณา
อนิ จจังทุกขังอนัตตา พิจารณาอสุภะ พิจารณาความตายนี้ ถ้าใจไม่มีอปั ปนาสมาธิ
ไม่ได้ออกจากอัปปนาสมาธิ ใจจะไม่มีอเุ บกขา เวลาจะพิจารณาความตายหรืออสุภะนี้
จะเกิดการต่อต้านจากกิเลสตัณหา จะไม่อยากพิจารณาจะมีอารมณ์ท่ขี ุ่นมัว จะมี
อารมณ์ท่ซี ึมเศร้าได้เบื่อหน่ ายได้ จะไม่อยากจะพิจารณา ก็จะไม่สามารถเห็นความจริง
ได้ จะไม่สามารถเกิดปัญญาขึ้นมาได้ ปัญญานี้ ก็คือการเห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆ
49

นัน่ เอง กิเลสจะไม่ชอบให้เราเห็นความเสือ่ มต่างๆ กิเลสชอบให้เราเห็นแต่ความเจริญ
แต่ความเจริญนี้เป็ นความจริงเพียงส่วนหนึ่งเท่านัน้ ไม่ได้เป็ นความจริงทัง้ หมด ความ
จริงทัง้ หมดนี้มที งั้ เจริญและมีทงั้ เสือ่ ม ถ้าเห็นแต่ความเจริญก็จะหลงยึดติดกับความ
เจริญได้ พอเวลาเกิดความเสือ่ มขึ้นมา ก็จะไม่สามารถรับกับความเสือ่ มได้ ก็จะเกิด
ความทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้ เห็นความจริงทัง้ หมดเห็นความเจริญแล้วก็เห็นความเสือ่ มด้วย ก็
จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความเสือ่ มทีจ่ ะตามมา หลังจากที่เกิดความเจริญขึ้นมา
ไม่วา่ อะไรก็ตาม เมือ่ มีการเกิดมีการเจริญขึ้นมาแล้ว ย่อมมีการเสือ่ มตามมาต่อไป ถ้าไม่
เห็นความเสือ่ มก็จะยึดติดกับความเจริญ ก็จะเกิดตัณหาความอยากให้เจริญไปอย่าง
เดียว ไม่อยากให้เสือ่ ม พอเกิดความเสือ่ มขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจ เพราะจะเกิด
ความอยากไม่ให้เสือ่ ม ความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก เช่นภวตัณหา วิภวตัณหา
ภวตัณหาก็อยากจะให้เจริญ วิภวตัณหาก็คืออยากไม่ให้เสื่อม แต่ความเสื่อมนี้ มันเป็ น
สิ่งที่ไม่มีใครไปห้ามได้ ถึงเวลามันจะเสื่อมมันก็เสือ่ ม ถึงเวลามันจะหมดมันก็หมด ไม่
ว่าจะเป็ นอะไรก็ตาม
ดังนั้นถ้าอยากจะออกทางปัญญา ต้องเข้าไปในอัปปนาสมาธิ อย่าไปในอุปจารสมาธิ
สมาธิท่ีมีนิมิตต่างๆให้รบั รู ้ มีความสามารถทางอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยต์ ่างๆ ซึ่งถึงแม้ว่าจะ
วิเศษจะน่ าตื่นเต้นน่ าดีอกน่ าดีใจ กับความรูค้ วามสามารถพิเศษเหล่านี้ แต่มนั ไม่
สามารถนํ าเอามาใช้กบั การต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา ผูท้ ่สี ร้างความทุกข์ให้แก่จติ ใจได้ ต้อง
เป็ นอัปปนาสมาธิ ต้องเป็ นอุเบกขา ต้องเป็ นความสงบ ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ที่
เป็ นความสุขทีย่ ่งิ ใหญ่กว่าความสุขต่างๆ ทีก่ เิ ลสตัณหาพยายามจะสรรหามาให้ ถ้ามี
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบแล้ว เวลากิเลสตัณหาจะเสนอความสุขต่างๆมาให้น้ ี ใจจะ
สามารถปัดได้ ไม่รบั ได้ ตัดได้ กิเลสอยากจะให้ไปเทีย่ วก็ไม่ไปได้ กิเลสอยากจะให้ไปดู
ไปฟังไปดืม่ ไปรับประทาน ก็ปดั ได้ เพราะเห็นแล้วว่ามันสูค้ วามสุขทีไ่ ด้จากความสงบนี้
ไม่ได้ นี่แหละเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นในการทีจ่ ะต่อสู ้ ทําลายกิเลสตัณหาทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความ
ทุกข์ ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ ให้หมดไปจากใจ ด้วยการใช้ปญั ญาพร้อมกับ
สมาธิ ทีไ่ ด้รบั จากการเข้าไปในอัปปนาสมาธิน้ ี เอาอุเบกขาทีไ่ ด้รบั มานี้มาใช้ควบคู่กบั
ปัญญา ปัญญาทีส่ อนให้เห็นว่า สิง่ ต่างๆทีก่ เิ ลสตัณหาเสนอมาให้นนั้ เป็ นของชัว่ คราว
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เป็ นความสุขชัว่ คราว จะต้องมีวนั เปลีย่ นไปมีวนั หมดไป เวลาเปลีย่ นไปหมดไปความสุข
ทีไ่ ด้รบั นัน้ ก็จะเปลีย่ นไปหมดไป ก็จะกลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา พอเห็นอย่างนี้แล้ว
ต่อไปก็จะปฏิเสธกับข้อเสนอต่างๆของกิเลสตัณหาได้ กิเลสตัณหาจะเสนอให้ลาภยศ
สรรเสริญ ให้ความสุขในรูปแบบไหนก็ตาม ก็จะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็ นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา ก็จะไม่เอา สูเ้ อาความสุขทีไ่ ด้จากความสงบนี้ดกี ว่า
นี่คอื เรื่องของการเจริญสติ เพือ่ ให้ได้อปั ปนาสมาธิ เมื่อออกจากอัปปนาสมาธิ ก็ให้ใช้
ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่า ระวังเวลากิเลสตัณหาเสนอความสุขต่างๆนี้ อย่าไป
หลงเชื่อ เพราะเป็ นความสุขชัว่ คราว เพราะมันไม่เที่ยงและเราไม่สามารถที่จะควบคุม
บังคับให้มนั เที่ยงได้ ให้มนั อยูก่ บั เราให้ความสุขกับเราได้อย่างตลอดเวลาอย่างถาวร มี
ความสุขอย่างเดียวที่เราสามารถควบคุมบังคับให้อยูก่ บั เราได้ตลอดเวลา อยูก่ บั เราไป
ตลอด ก็คือความสงบ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ เท่านั้น อย่าไปเอาอะไร เอาความ
สงบนี้เท่านัน้ พอ แล้วจะไม่เสียใจ จะไม่มกี ารสูญเสียอะไรไป เพราะไม่มอี ะไรจะเสีย
นัน่ เอง ถ้ามีอะไรแล้วก็ตอ้ งเสียสิง่ นัน้ ไป เพราะไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม มันจะต้องมีวนั
เสือ่ มมีวนั หมดไป ได้ลาภก็ตอ้ งสูญลาภไป ได้ยศก็ตอ้ งสูญยศไป ได้สรรเสริญก็ตอ้ งสูญ
สรรเสริญไป ได้นินทากลับมา ได้สุขก็ตอ้ งสูญไป ได้ความทุกข์กลับมาแทนที่ เพราะนี่คอื
ความจริงของสิง่ ต่างๆทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เขาเป็ นอย่างนี้ เขาไม่ได้เป็ นของเทีย่ งแท้
แน่นอนหรือถาวร มีส่งิ เดียวเท่านั้นที่เที่ยงแท้แน่ นอนและถาวร ก็คือใจ และความสงบ
ที่เกิดขึ้นภายในใจนี้ ก็จะเทีย่ งแท้แน่นอนถาวร ทีจ่ ะไม่มวี นั หมดสิ้นไป นี่แหละที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า นิ พพานัง ปรมัง สุขงั ก็คอื ความสุขอันนี้ ความสุขที่มอี ยู่ภายใน
ใจ ความสุขทีเ่ กิดจากการได้ทาํ ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ทําลายกิเลสตัณหาต่างๆ ทีเ่ ป็ นตัว
หลอกล่อให้ใจไปติดกับอยู่กบั กองอนิจจังทุกขังอนัตตา หลอกล่อให้ไปติดอยู่กบั ลาภยศ
สรรเสริญสุขกัน พอได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมได้ศึกษาได้นาํ เอาไปปฏิบตั ิ ก็จะพุง่ ไปทีค่ วามสงบ
เพียงอย่างเดียว แล้วก็จะรักษาความสงบนัน้ ไว้ เวลาทีจ่ ะมีกเิ ลสตัณหามาหลอกล่อให้
ทําลายความสงบนัน้ ก็จะปฏิเสธ จะไม่รบั คําข้อเสนอต่างๆของกิเลสตัณหา จะให้เงินเป็ น
ร้อยล้านพันล้านก็ไม่เอา จะให้เป็ นนายกฯเป็ นประธานาธิบดีเป็ นอะไรก็ไม่เอา จะให้รางวี่
รางวัลต่างๆก็จะไม่เอา จะให้ปราสาทราชวัง จะให้อาหารทีว่ เิ ศษวิโส ให้ไปอยู่โรงแรม ๕
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ดาว รับประทานอาหาร ๕ ดาว เทีย่ วระดับ ๕ ดาวก็ไม่เอา เพราะของพวกนี้มนั มีวนั หมด
เทีย่ วแล้วก็หมดไปกินแล้วก็หมดไป ดูแล้วฟังแล้วมันก็หมดไป ความสุขทีไ่ ด้มนั ก็หมด
ไป แต่ความสุขที่ได้ภายในใจที่เกิดจากความสงบของใจนี้ มันไม่มีวนั หมด มันจะอยูก่ บั
ใจไปชัว่ ฟ้ าดินสลาย จะอยูไ่ ปตลอด นี่ แหละคือสิ่งที่เราจะได้รบั จากการได้ยนิ ได้ฟงั
ธรรมของพระพุทธเจ้า เราจะได้หูตาสว่าง เราจะได้รูว้ ่าอะไรเป็ นทุกข์อะไรเป็ นสุข และ
เราจะได้ไม่เข้าหาความทุกข์ จะเข้าหาความสุขกัน
ตอนนี้เรายังไม่มธี รรมะคอยสอนคอยเตือนใจ ถ้าเป็ นแสงสว่างก็เป็ นแสงสว่างชัว่ ครัง้
ชัว่ คราว สว่างก็ตอนทีไ่ ด้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม พอหยุดฟังเทศน์ฟงั ธรรมไปก็เหมือนไฟดับ
โรงไฟฟ้ านี้หยุดทํางาน จะทํางานต่อเมือ่ เปิ ดฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันเท่านัน้ ฉะนัน้ เวลายาม
คํา่ คืนจึงมักจะมองไม่เห็นอะไรกัน ก็เลยไปคิดว่าความทุกข์เป็ นความสุขกัน เวลาไม่มี
ธรรมอยู่ในใจ เวลาไม่มีธรรมคอยเตือนใจว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ เป็ นทุกข์เพราะมัน
ไม่เที่ยง เพราะมันไม่ใช่เป็ นของเราที่แท้จริง เราก็จะไปหลงไปติดกับสิ่งต่างๆทันที ไป
ติดกับลาภยศสรรเสริญสุข แล้วก็ตอ้ งมาเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่
หลับหรือบางครัง้ ถึงกับต้องฆ่าตัวตายไป ก็เพราะว่าไม่มธี รรมะแสงสว่างคอยชี้ให้เห็นว่า
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นความทุกข์นนั ่ เอง เราจึงต้องหมัน่ ฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่
เรื่อยๆ ฟังแล้วเราก็ตอ้ งนํ าเอาไปใคร่ครวญพิจารณาอยูเ่ รื่อยๆ แล้วนํ าเอาไปสร้าง
ธรรมะต่างๆที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้น ถ้าเรายังไม่มีศีลก็สร้างศีลขึ้นมา ถ้าเรายังไม่มีสติก็
สร้างสติข้ ึนมา ไม่มีสมาธิกส็ ร้างสมาธิข้ ึนมา ไม่มีปญั ญาก็สร้างปัญญาขึ้นมา ถ้ามีธรรมะ
เหล่านี้แล้ว ความมืดบอดต่างๆทีห่ ลอกล่อใจ ให้ไปติดกับอยู่กบั กองทุกข์แห่งการเวียน
ว่ายตายเกิด มันก็จะถูกทําลายไปหมด เมือ่ ถูกทําลายไปหมดแล้ว ก็จะไม่มคี วามทุกข์
หลงเหลืออยู่ในใจ เหลืออยู่แต่ความสุขทีเ่ กิดจากการเจริญธรรมะต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสอนให้เจริญนี่เอง คือศีลสมาธิปญั ญาสติ มีแล้วใจก็จะว่าง จะเย็น จะสบาย จะสงบ
จะไม่หวิ ไม่อยากกับอะไรทัง้ นัน้ จะมีแต่ความสุขไปตลอดชัว่ ฟ้ าดินสลาย
จึงขอให้พวกเราหมัน่ พยายามแวะจอดตามสถานี บริการต่างๆ แวะให้บ่อยกว่านี้ เดือน
ละหน รูส้ กึ ว่ามันจะน้อยไปหน่อย ควรจะแวะทุกวัน เช้า กลางวัน เย็น สมัยนี้มสี ถานี
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บริการไปส่งถึงทีบ่ า้ นเลย มีธรรมะอยู่ในบ้านแล้ว มีสอ่ื ต่างๆทีส่ ามารถทีจ่ ะเติมพลังให้แก่
ใจได้แล้ว อย่าไปเติมยาพิษกัน อย่าไปเติมแสงสีเสียงให้แก่ใจ ให้เติมธรรมะกัน ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมกันอยู่เรื่อยๆ แล้วก็นาํ เอามาพิจารณาใคร่ครวญ จนไม่หลงไม่ลมื พอเวลา
เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมา ก็จะสามารถทีจ่ ะทําลายมันให้หมดไปจากจิตจากใจได้ เมือ่
หมดแล้วก็ไม่ตอ้ งทําอะไรต่อไป นัง่ กินนอนกินเป็ นมหาเศรษฐีไปจนวันตาย ไม่ตอ้ ง
กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ดังนัน้ ขอให้พวกเรา ให้มคี วามเชื่อพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์ แล้วพยายามเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆ แล้วปฏิบตั ติ ามที่
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราปฏิบตั ิ แล้วจิตใจของเราก็จะได้พบกับความสุขที่
แท้จริงทีถ่ าวร และหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้
อย่างแน่นอน
ถาม การทีเ่ ราได้แนะนําคนให้มาฟังธรรม ทีพ่ ระอาจารย์แสดง พอจะมีบญ
ุ มีกศุ ลมี
ปัญญาบ้างไหมครับ สําหรับตัวเรา
ตอบ ก็เป็ นหนึ่งในบุญ ๑๐ ประการทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ คือให้ธรรมะแก่ผูอ้ ่นื
เราได้รบั อานิสงส์ก็คอื เราได้ความอิ่มเอิบใจ ได้ความสุขใจ เปรียบเหมือนกับได้
อาหาร เราก็จะไม่ตอ้ งไปวิง่ วุน่ วายกับการหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้ มาให้ความสุขกับเรา เรา
อยู่เฉยๆเราก็ไม่เดือดร้อน
ถาม ผมก็พยายามนําธรรมะของท่านพระอาจารย์ เจอใครก็อยากจะบอกแนะนํานะ
ครับ ไปเจอแม่คา้ ก็บอกว่าธรรมะท่านอาจารย์ดมี ากนะ แม่คา้ บอกแล้วใบ้หวย
แม่นไหม ผมก็เลยไม่รูจ้ ะพูดอย่างไร ผมก็เอาอย่างนี้ ถ้าอยากถูกหวยนะ ภาวนา
พุทโธๆบ่อยๆเลยนะ ผมไม่รูว้ ่าเขาไม่ถกู หวยเขาจะด่าผม หรือว่าไอ้น่มี นั โกหก
หรือเปล่า แต่วา่ เราก็อยากจะให้เขาเป็ นอย่างทีเ่ ราได้นะครับ พระอาจารย์ ปัญหา
คือว่า ถ้าอย่างนี้ผมสมควรไหมหรือต่อไปไม่ตอ้ งบอกแล้ว
ตอบ ไม่ควรบอกหรอก เพราะว่ามันไม่ตรงกับความจริง
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ถาม ผมรูส้ กึ ว่าเวลาทีผ่ มมาพบท่านพระอาจารย์ รูส้ กึ ปลื้มปี ติ กราบลงและหมอบลง
มันปี ตสิ ุข คือความรูส้ กึ อย่างนี้ผมไม่รูว้ า่ มันเป็ นอุปาทานหรือว่าเป็ นอะไรไหม แต่
ว่ารูส้ กึ ว่ามันอิ่มเอิบ ความรูส้ กึ อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
ตอบ ก็อย่างทีค่ ุณว่านะ
ถาม วิธีตดั กรรมกับพ่อแม่ทาํ อย่างไรครับ
ตอบ กรรมนี้มนั ตัดไม่ได้ และความสัมพันธ์กบั พ่อแม่ก็ตดั ไม่ได้ เพราะว่าเป็ นของที่
มันเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ เรา ตัดพ่อแม่ก็เหมือนกับตัดแขนตัดขาของเรา ซึง่ เรา
คงจะไม่กล้าทีจ่ ะตัดแขนตัดขาเรา ฉันใด เราก็ไม่ควรทีจ่ ะไปตัดพ่อตัดแม่ เพราะ
ท่านเป็ นบุคคลทีม่ พี ระคุณกับเรามากทีส่ ุดในโลกนี้ ต่อให้คนเขาให้เงินเรามาเป็ น
ร้อยล้านพันล้าน เงินร้อยล้านพันล้านนี้ก็ไม่มคี ุณค่าเท่ากับชีวติ ทีพ่ อ่ แม่ให้มากับ
เรา ถ้าเราไม่มพี อ่ แม่ เราก็จะไม่มชี วี ติ นี้ ดังนัน้ อย่าไปคิดในทางนัน้ เพราะเป็ น
ความคิดทางกิเลสตัณหา พ่อแม่อาจจะทําให้เราไม่พอใจไม่สบายใจ แต่เราควร
จะมองในแง่ทด่ี ี พ่อแม่ทกุ คนนี้รกั ลูก อยากจะให้ลูกได้ดี เวลาพ่อแม่เห็นลูกทํา
อะไรไม่ถกู ต้อง เห็นการกระทําของลูกจะนําไปสู่ความเสือ่ มเสียต่อความวิบตั ิ
ต่างๆของลูกๆ พ่อแม่ก็ตอ้ งห้ามปราม ต้องคอยเตือนต้องคอยสัง่ สอน ถ้าเรามี
กิเลสตัณหามาก เราก็จะไม่ชอบคําเตือนคําสัง่ สอน เพราะมันจะไปขัดกับกิเลส
ตัณหาของเรานัน่ เอง
ดังนัน้ เราต้องพยายามทีจ่ ะข่มใจเอาไว้ อย่าให้ความคิดทีไ่ ม่ดนี ้ เี กิดขึ้นมากับเรา
เพราะว่าเป็ นการเนรคุณ เป็ นการไม่มคี วามกตัญ�ูกตเวที ผูใ้ ดไม่มคี วามกตัญ�ู
กตเวที มีแต่ความเนรคุณนี้ จะไม่สามารถเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองได้ เพราะคนอื่น
ถ้าเขารูว้ ่าขนาดบิดามารดายังเนรคุณได้ แล้วคนอื่นทีไ่ ม่มพี ระคุณอย่างนัน้ ทําไม
จะไม่เนรคุณต่อไป เขาก็จะไม่อยากคบค้าสมาคมหรือสนับสนุนช่วยเหลือ คนที่
ไม่มคี วามกตัญ�ูหรือคนทีเ่ นรคุณ แล้วถ้าไปคิดทําร้ายพ่อแม่น้ ี ก็เป็ นบาปหนัก
ยิ่งกว่าการไปทําร้ายผูอ้ ่นื การฆ่าพ่อฆ่าแม่น้ ถี อื ว่าเป็ นกรรมหนักทีส่ ุด เทียบเท่า
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กับการฆ่าพระอรหันต์ เทียบเท่ากับการทําให้พระพุทธเจ้าห้อเลือด เทียบเท่ากับ
การทํายุยงให้สงฆ์เกิดความแตกแยกขึ้นมา นี่คอื อนันตริยกรรม ๕ ประการ
ด้วยกัน ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็ นกรรมทีห่ นักทีส่ ุดทีม่ นุษย์เราจะสามารถ
ทําได้ ดังนัน้ เราต้องพยายามข่มใจ และพยายามรําลึกถึงพระคุณของพ่อแม่อยู่
เรื่อยๆ อย่างทีม่ ธี รรมเนียมว่าให้เรากราบพ่อกราบแม่ หลังจากที่เรากราบพระ
แล้วทุกเช้าทุกเย็น ไม่ได้หมายความว่าต้องไปกราบทีห่ น้าพ่อหน้าแม่ เราอยู่ท่ี
ไหนเราก็กราบได้ การกราบนี้ก็เพือ่ ทีจ่ ะให้เราได้ราํ ลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่
เพือ่ ทีเ่ วลาทีเ่ รามีความโกรธหรือมีความเกลียดขึ้นมา เราจะได้มธี รรมะอันนี้มา
คอยระงับยับยัง้ ว่าบุคคลทีเ่ รากําลังโกรธกําลังเกลียดนี้ เป็ นบุคคลทีม่ พี ระคุณ
กับเราล้นฟ้ าล้นมหาสมุทร เพราะถ้าไม่มบี คุ คล ๒ คนนี้แล้วเราจะไม่มตี วั เราอยู่
เป็ นอย่างนี้ได้
ถาม การพูดเพ้อเจ้อทีไ่ ม่ควร คือเป็ นแบบไหนคะ คือการพูดเล่นหรือเปล่าคะ
ตอบ ก็การพูดทีไ่ ม่เกี่ยวกับธรรมะนี่
ถือว่าเป็ นการพูดเพ้อเจ้อทัง้ หมด
สิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พูดนี้มอี ยู่ ๑๐ ประการด้วยกัน ทีจ่ ะเรียกว่าไม่เพ้อเจ้อ
คือพูดถึงเรื่องมักน้อยเรื่องสันโดษ เรื่องความยินดีในสถานทีส่ งบสงัดวิเวก พูด
ถึงเรื่องศีล เรื่องทาน เรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา เรื่องการหลุดพ้นขัน้ ต่างๆ
วิมตุ ติ อย่างนี้เรียกว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ ราควรพูดกัน เพราะพูดแล้วจะทําให้เรานําไปสู่
การปฏิบตั ิ ทีเ่ กิดคุณเกิดประโยชน์แก่จติ ใจของเรา ถ้าเราพูดเรื่องนินทากาเล
อย่างทีช่ าวบ้านนิยมคุยกัน วิพากษ์วจิ ารณ์คนนัน้ คนนี้ พูดไปแล้วก็ไม่เกิด
ประโยชน์
ถาม การทําบุญแก้ชง เป็ นการทําผิดต่อพระรัตนตรัยหรือเปล่าคะ
ตอบ คือการทําบุญทางพระพุทธศาสนานี้ ให้ทาํ บุญเพือ่ บุญเพียงอย่างเดียว บุญก็คอื
ความสุขใจทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการทําความดีต่างๆ เช่นการทําทานการรักษาศีลการ
ภาวนา การฟังเทศน์ฟงั ธรรม ทํานี้ไม่ได้ทาํ เพือ่ ทีจ่ ะไปแก้อะไรทัง้ นัน้ ทําเพือ่ สร้าง
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ความสุขใจให้เกิดขึ้น คําว่าสุขใจนี้ก็คอื บุญนี่เอง
ด้วยกัน ชัน้ สูงสุดก็คอื พระนิพพาน

ซึง่ มีหลายระดับหลายชัน้

ถาม ดิฉนั มีปญั หาชีวติ จนปัญญาจะแก้ไข ดิฉนั แต่งงานแล้วและแยกออกมาอยู่บา้ น
ของตนเอง ส่วนแม่เลิกกับพ่อเลี้ยงและอยู่กบั แฟนใหม่ ซึง่ ขายของเล็กๆน้อยๆ
แม่จะมีปญั หาเรื่องเงินทองขาดมือบ่อยครัง้ เพราะแฟนใหม่เขาชอบกินเหล้า ขาย
เองกินเอง ทุนหายกําไรหด ดิฉนั ก็จะช่วยท่านได้เดือนละพันห้า เพราะต้องส่งให้
พ่อเลี้ยงอีกพันห้า บางครัง้ หนักหนาก็ช่วยเป็ นก้อน เคยให้ดฉิ นั คํา้ ประกันเงินกู ้
เพือ่ จะลงทุนขายของ แต่ก็ส่งค่างวดไม่ได้ ธนาคารจึงมาเรียกเก็บกับดิฉนั หลังๆ
มาทุกครัง้ ทีม่ ารดาโทรหา ดิฉนั รูส้ กึ หลอนไม่อยากรับโทรศัพท์ เพราะรูด้ วี ่าต้อง
เดือดร้อนเงินทองแน่ๆ และทีส่ าํ คัญคือเขาหลงแฟนใหม่มาก พูดแตะต้องแทบ
ไม่ได้เลย หากมารดาเป็ นเช่นนี้ ต้องปฏิบตั ติ ่อท่านอย่างไรดีคะ
ตอบ ก็ทาํ ให้ดที ส่ี ุดเท่าทีเ่ ราจะทําได้ เรามีความสามารถมากน้อยเพียงใด ทีเ่ ราพอจะทํา
ได้ก็ทาํ ไป ถ้าเราไม่สามารถทําได้เราก็ตอ้ งเจริญอุเบกขาธรรม ว่าสัตว์ทงั้ หลายมี
กรรมเป็ นของๆตน จะทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรม
นัน้ เราก็ตอ้ งมีความพอดี คือเราทําเท่าทีเ่ ราทําได้ ถ้าทําจนกระทัง่ เราเสียหาย
เดือดร้อนมันก็เกินความพอดีไป นอกจากเราเป็ นคนที่ตอ้ งการทีจ่ ะอุทศิ ชีวติ ของ
เรา ให้กบั การทดแทนบุญคุณให้แก่พอ่ กับแม่ อันนี้ก็เป็ นอีกกรณีหนึ่ง ก็สามารถ
เลือกระดับการทดแทนบุญคุณได้ เอาเท่าทีเ่ ราทําได้พอทีเ่ ราไม่เดือนร้อนก็เป็ น
ระดับหนึ่ง อีกระดับหนึ่งก็ยอมทนทุกข์ยากลําบาก หรือแม้กระทัง่ ยอมเสียชีวติ
เพือ่ ทดแทนบุญคุณให้แก่บดิ ามารดา อันนี้ก็เป็ นอีกระดับหนึ่ง
ถาม กระผมตอนนัง่ สมาธิแล้วในบางช่วงบางตอน
รูส้ กึ ว่านัยน์ตากระพริบถีๆ่ อยู่
ตลอดเวลา อาการนี้เกิดขึ้นหลังจากนัง่ ไปประมาณ ๑ ชัว่ โมงแล้ว ในตอนทีน่ งั ่
สมาธิก็ฟงั ธรรมเทศนาของพระอาจารย์ไปด้วย กระผมควรปฏิบตั อิ ย่างไรดีขอรับ
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ตอบ ก็ไม่ควรไปกังวลกับอาการต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นในขณะนัง่ สมาธิ ขอให้เราจดจ่ออยู่กบั
อารมณ์ทเ่ี ราใช้ในการควบคุมจิตใจ ถ้าเราบริกรรมพุทโธก็บริกรรมไปเรื่อยๆ ไม่
ต้องไปสนใจว่าตากระพริบหรือไม่กระพริบ หรือจะคันตรงนัน้ คันตรงนี้ หรือจะ
เป็ นอะไรต่างๆทีท่ าํ ให้เราเกิดความรูส้ กึ รับรูข้ ้นึ มาก็อย่าไปสนใจ ให้สนใจอยู่กบั
การบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียว ในเบื้องต้นนี้จติ ใจของเรามันจะส่ายแส่ ไปสร้าง
เรื่อง สร้างสิง่ นัน้ สร้างสิง่ นี้ข้นึ มาหลอกเรา ให้เราเสียสมาธิ ให้เราไม่มสี ติ
เพราะฉะนัน้ เราอย่าไปสนใจ อย่าไปให้ความสําคัญ ให้ความสําคัญอยูก่ บั เรื่อง
เดียวก็คือเรื่องของการเจริญสติ คือถ้าเราใช้การบริกรรมพุทโธ ก็ให้อยู่กบั คํา
บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียว ไม่วา่ อะไรจะมาปรากฏให้เรารับรูก้ ็อย่าไปสนใจ ถ้า
ใจเราเกาะติดอยู่กบั พุทโธได้ต่อไปทุกอย่างก็จะนิ่งสงบไปเอง
ถาม การทีเ่ รารักเขาจนยังลืมไม่ได้ เป็ นทุกข์อยู่คนเดียว ภาวนาไม่กา้ วหน้าเลย จิตมัน
หวนคิดแต่เรื่องเก่าๆอยู่เสมอ เราลืมไม่ลงแต่เขาปกติดี ทุกข์อยู่คนเดียว ทํายังไง
ดีครับหลวงปู่
ตอบ ก็ให้คดิ ถึงเรื่องอสุภะบ้าง ให้คดิ ถึงอาการ ๓๒ ของเขา ให้ดูส่วนทีเ่ ป็ นส่วนที่
สกปรกน่ารังเกียจไม่น่าดู ให้คดิ ถึงเขาถึงเวลาทีเ่ ขาตายไปแล้วจะน่ารักน่าคิดถึง
หรือไม่ ให้เจริญอสุภะ ดูในส่วนทีไ่ ม่สวยไม่งาม
ถาม เวลาเราทําบุญ เราออกแรงกายช่วยในการทําบุญร่วมกับผูอ้ ่นื เนื่องจากเราไม่มี
เงินมากพอทีจ่ ะร่วมทําบุญ แต่เราช่วยโดยใช้แรงกายจะได้บญ
ุ ไหมคะ
ตอบ ได้ เพราะว่าบุญทีเ่ กิดจากการรับใช้ผูอ้ ่นื ช่วยเหลือผูอ้ ่นื นี้ ก็ทาํ ให้เราเกิดความสุข
ใจขึ้นมาได้ ความสุขใจนี้เกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะด้วยกัน เช่นทําทานสละ
ทรัพย์ อันนี้ก็ทาํ ให้เราสุขใจได้ รักษาศีลก็ทาํ ให้เราสุขใจได้ อุทศิ บุญให้แก่ผอู ้ ่นื ก็
ให้ความสุขใจได้ ช่วยเหลือผูอ้ ่นื รับใช้ผูอ้ ่นื ก็ให้ความสุขใจได้ ชวนคนอื่นมาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมก็ได้ความสุขใจ ฉะนัน้ บุญมีอยู่ ๑๐ ประการด้วยกัน การรับใช้
ผูอ้ ่นื นี้ก็เป็ นวิธีหนึ่งทีจ่ ะทําให้เรามีความสุขใจได้ มีบญ
ุ ได้ โดยไม่จาํ เป็ นว่าเรา
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จะต้องมีเงินทําทานอย่างเดียวเท่านัน้ บุญมี ๑๐ ประการด้วยกันอย่างทีไ่ ด้แสดง
ไว้ ข้อ ๑ ก็คอื ทาน ข้อ ๒ ก็คอื ศีล ข้อที่ ๓ ก็คอื ภาวนา ข้อที่ ๔ ก็คอื การอุทศิ
บุญ ข้อที่ ๕ ก็คอื การอนุโมทนาร่วมบุญกับผูอ้ ่นื เวลาผูอ้ ่นื เขาทําบุญเราก็ช่นื ชม
ยินดีไปเราก็มคี วามสุขใจแล้ว แล้วก็ขอ้ ที่ ๖ การรับใช้ผูอ้ ่นื ข้อที่ ๗ การเป็ นผูม้ ี
การอ่อนน้อมถ่อมตน ข้อที่ ๘ การให้ธรรมะแก่ผูอ้ ่นื ข้อที่ ๙ การฟังเทศน์ฟงั
ธรรม และข้อที่ ๑๐ การมีความเห็นทีถ่ กู ต้อง เหล่านี้เป็ นวิธีสร้างความสุขใจ ซึง่
มีแตกต่างกันไปตามแต่ละวิธี แต่วธิ ีทส่ี าํ คัญทีส่ ุดทีค่ วรจะทํา ทีจ่ ะให้บญ
ุ มาก
ทีส่ ุดก็คอื ทานศีลภาวนา และการฟังเทศน์ฟงั ธรรม อันนี้เป็ นบุญทีส่ าํ คัญ ถ้า
เปรียบเป็ นอาหารก็มอี าหารหลักกับอาหารเสริม อาหารหลักนี่เรารับประทานกัน
เป็ นประจํา ก็คอื ข้าว กับข้าวกับปลา ของคาวของหวาน เครื่องดืม่ ต่างๆ นํา้ ทีต่ อ้ ง
ดืม่ นี้เราถือว่าเป็ นอาหารหลัก ส่วนของทีเ่ ป็ นของเสริมมีก็ได้ไม่มกี ็ได้ เช่นขนม
นมเนยต่างๆ ถ้าเรายากจน บางวันเราซื้อได้แต่ขา้ วกับกับ เราก็กนิ ข้าวกับกับไป
ขนมนมเนยเครื่องดืม่ ชนิดต่างๆไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะซื้อมารับประทานก็ไม่เป็ นปัญหา
อะไร เพราะเราก็ยงั อยู่ได้ ใจของเราก็เหมือนร่างกาย อาหารหลักของเราก็คอื
ทานศีลภาวนา ถ้าไม่มที านก็ไม่เป็ นไรถ้าไม่มปี ญั ญาจะทําทานก็ไม่ทาํ ก็ได้ ขอให้
รักษาศีลให้ได้แล้วก็ภาวนาให้ได้ก็พอ
ถาม วิธีการทีเ่ รากําหนดรูล้ มหายใจ เข้าออกทีด่ งั้ จมูก เพียงแค่รูล้ มเข้าออกนัน้ กับ
วิธีการทีเ่ ราจะต้องหายใจลึก เพือ่ ฝึ กลมหายใจให้ละเอียดขึ้น นําจิตตามลม
กําหนดรูว้ า่ ท้องยุบหรือพอง ควรจะปฏิบตั อิ ย่างไรดีคะให้จติ สงบ เพราะส่วนตัว
แล้วมีลกั ษณะการหายใจทีเ่ ร็วและไม่ลกึ ค่ะ
ตอบ ถ้าต้องการทําใจให้สงบนี้ ไม่ตอ้ งไปควบคุมบังคับลม ใช้ลมเป็ นทีย่ ดึ เกาะยึด
เหนี่ยวจิตใจเท่านัน้ ใจนี้เป็ นเหมือนกับคนทีล่ อยอยู่ในกระแสนํา้ ทีไ่ หลเชี่ยว ถ้า
ไม่มอี ะไรเกาะ ร่างกายก็จะต้องลอยไปตามกระแสนํา้ แต่ถา้ มีอะไรเกาะไว้
ร่างกายก็จะไม่ลอยไปตามกระแสนํา้ ใจของเราก็มีกระแสอารมณ์อยูภ่ ายในใจ
คือความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆ ถ้าเราไม่มีอะไรเกาะไว้ ใจก็จะไหลไปตาม
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ความคิดปรุงแต่ง ไหลไปในอดีตบ้างไหลไปในอนาคตบ้าง ไปเรื่องนัน้ เรื่องนี้บา้ ง
ถ้ามีการไหลไปไหลมาอย่างนี้ ใจก็จะไม่เข้าสูค่ วามสงบได้ ถ้าไปบังคับลมก็เป็ น
การทํางานเหมือนกัน เป็ นการปรุงแต่ง เป็ นการทํางานของใจ ถ้าใจยังทํางานอยู่
ไปบังคับลมให้ลกึ ให้ละเอียด หรือให้หยาบตามแต่ความต้องการ อันนี้ก็ยงั เป็ น
การทํางานของใจอยู่ ถ้าใจยังทํางานอยูใ่ จจะไม่สามารถเข้าสูค่ วามสงบได้ ใจ
ต้องรูเ้ ฉยๆสักแต่ว่ารูอ้ ย่างเดียว รูอ้ ยูก่ บั เรื่องเดียว แล้วก็ไม่ไหลไปตามกระแส
ของความคิดปรุงแต่งต่างๆ อย่างนัน้ เวลานัง่ ดูลมก็ให้ดูเฉยๆ ลมจะหยาบจะ
ละเอียดก็ไม่ตอ้ งไปบังคับไม่ตอ้ งไปเปลีย่ นมัน
ให้รูว้ า่ หยาบให้รูว้ า่ ละเอียด
หายใจสัน้ หรือหายใจยาวก็รูว้ า่ หายใจสัน้ หรือหายใจยาว แม้แต่ลมหายไปก็ให้รูว้ า่
หายไป ไม่ตอ้ งไปตื่นตกใจ อย่าไปปรุงแต่งว่าไม่มลี มแล้วเราจะตายหรือเปล่า
เพราะถ้าเกิดความปรุงแต่งแล้วใจก็จะถอนออกจากความสงบ ตอนทีล่ มหมดนัน้
แสดงว่าจิตเริ่มละเอียดพร้อมทีจ่ ะเข้าสู่ความสงบแล้ว ให้สกั แต่วา่ รูไ้ ปเท่านัน้ ให้
อยู่กบั สักแต่วา่ รูไ้ ป รูว้ า่ ไม่มลี มแล้ว อยู่กบั ความว่างไป แล้วเดีย๋ วมันก็จะรวมเข้า
สู่ความสงบเอง
ถาม เวลาทีเ่ ราจะพิจารณาเพือ่ ให้เกิดปัญญานัน้ เราจะทราบได้อย่างไรคะ ว่าสิง่ ทีเ่ รา
พิจารณานัน้ เป็ นจริงตามจริง ไม่ใช่เราเห็นผิด
ตอบ ก็ตอ้ งทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พจิ ารณา เช่นทรงสอนให้พจิ ารณาความ
ไม่เทีย่ ง อันนี้ก็เป็ นความจริง ทุกคนก็รู ้ เช่นเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย
อันนี้เป็ นความจริงทีท่ กุ คนรูก้ นั อยู่ เพียงแต่วา่ ไม่ยอมมองกัน ไม่ยอมคิดกัน ก็
เลยเหมือนกับว่าไม่เห็นกัน พอเกิดความแก่ข้นึ มาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เกิด
ความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็เกิดความตื่นเต้นตกใจกัน เกิดความตายขึ้นมาก็รอ้ ง
ห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกัน นี่แสดงว่าไม่เห็นความจริงไม่พจิ ารณาความจริง ถ้า
เราพิจารณาความจริงอยู่เรื่อยๆว่า ร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย
เป็ นธรรมดา ถ้ามันไม่หลงไม่ลมื เวลาเกิดความแก่มนั จะรูส้ กึ เฉยๆ เวลาเจ็บไข้ได้
ป่ วยมันก็เฉย เวลาตายมันก็จะเฉยได้ เพราะมีปญั ญา ปัญญาก็คอื เห็นความจริง
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รูแ้ จ้งแทงตลอดในเรื่องของร่างกาย ว่าเกิดแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ถ้าเห็น
อยู่ทกุ ขณะทุกเวลานาทีมนั จะไม่ลมื ทีล่ มื กันก็เพราะว่าไม่เห็นตลอดเวลา ไม่
พิจารณากันตลอดเวลา ไม่ชอบพิจารณาเพราะกิเลสตัณหาไม่ชอบพิจารณา เรื่อง
ความแก่ความเจ็บความตาย จึงจําเป็ นต้องฉีดยาสลบให้กบั กิเลสตัณหาก่อน ก็
คือการเข้าไปในสมาธิก่อน เพือ่ ทํากิเลสตัณหาให้อ่อนกําลังลง ให้มกี าํ ลังน้อย พอ
ออกจากสมาธิมาใจก็จะสามารถพิจารณา ความแก่ความเจ็บความตายได้ จะไม่มี
ความรูส้ กึ หดหู่ใจ ธรรมดาถ้ามีกเิ ลสตัณหาแรงนี้ จะไม่ชอบพิจารณาความแก่
ความเจ็บความตาย เพราะทําให้เกิดความหดหู่เกิดความวิตกกังวลขึ้นมา ถ้าไม่
พิจารณามันก็จะไม่จาํ เมือ่ มันไม่จาํ มันก็จะลืมไป ลืมไปว่าต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้อง
ตาย พอเจอความจริงเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายก็ทาํ ใจไม่ได้ ทําใจ
ให้เฉยไม่ได้ แต่ถา้ คอยสอนใจอยู่เรื่อยๆจนเกิดความชินชาจําได้ ก็จะรูส้ กึ เฉยๆ
เวลาทีเ่ กิดความจริงขึ้นมา
ถาม พอดีเพือ่ นของลูกสาวแต่งงานได้ประมาณ ๔ – ๕ ปี สามีเขาเป็ นเส้นเลือดใน
สมองโป่ งแล้วก็แตก ตอนนี้ก็ไม่ค่อยรับรูอ้ ะไรทัง้ สิ้น ทีน้ เี พือ่ นลูกสาวเขามีความ
ทุกข์มาก เขามีความรูส้ กึ อนาคตมืดมนอะไรอย่างนี้ เขาก็โทรมาปรึกษาลูกสาว
ลูกสาวก็โทรมาหา ลูกก็พยายามคัดหนังสือคําสอนท่านอาจารย์ จุลธรรมนําใจ ที
นี้ก็ยงั คิดว่ามันยังไม่ตรงมาก ก็เลยอยากจะขอธรรมะจากท่านอาจารย์สนั้ ๆ แต่
เขาก็บอกว่ามีคนพูดธรรมะให้เขาฟังเยอะแล้ว เพือ่ นสนิทก็พดู แต่ก็มคี วามรูส้ กึ
ว่าเพือ่ นสนิทเขาก็ยงั เด็กๆ คงยังไม่ลกึ ซึ้ง ก็อยากจะได้ธรรมะท่านอาจารย์ เพือ่
เขาจะได้สบายใจขึ้นนะค่ะ
ตอบ ก็มนั เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว มันเป็ นอย่างนี้แล้ว เราไม่สามารถทีจ่ ะไป
เปลีย่ นมันได้ เราไม่สามารถทีจ่ ะย้อนกลับไปเหมือนกับเราดูภาพยนตร์ดูเทปแล้ว
เราสามารถ อะ ช่วงนี้ไม่ดไี ม่น่าดูก็ถอยกลับไปสัก ๕ ปี ตอนทีแ่ ต่งงานกันใหม่ๆ
ชีวติ มันถอยหลังไม่ได้ ชีวติ มันมีแต่จะเลือ่ นไปเรื่อยๆ ดังนัน้ ตอนนี้เราเจอ
เหตุการณ์อย่างนี้ เราก็ตอ้ งยอมรับเหตุการณ์นนั้ อย่าไปฝื น อย่าไปอยากให้มนั
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เป็ นอย่างอื่น ชีวติ ของเราๆยังดําเนินต่อไปได้ เพราะว่าเราไม่ได้เป็ นอะไร เขา
ต่างหากทีเ่ ป็ น เขาเป็ นก็ปล่อยเขาเป็ นไป เราก็ยงั สามารถอยู่ มีความสุขได้ และ
เราควรจะใช้บทเรียนอันนี้เป็ นการสอนใจเรา
ให้เราเลือกทางใหม่จะดีกว่า
เพราะว่าถ้าเราเลือกทางเดิม เช่นไปหาคนใหม่ เดีย๋ วเราก็จะเจอปัญหาแบบ
เดียวกันอีกได้ แต่ถา้ เราอยากจะไปแบบทีไ่ ม่เจอปัญหาแบบนี้ เราก็ตอ้ งเลือกทาง
ของพระพุทธเจ้า ทางของพระพุทธเจ้าทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ร่างกายของเราหรือของคนอื่น
มาเป็ นเครื่องมือให้ความสุขกับเรา ก็คอื การภาวนานี้ เป็ นการทําใจให้สงบ เพราะ
ถ้าเราได้ความสงบแล้วเราจะได้ความสุขทีย่ ่งิ ใหญ่กว่า ความสุขทีเ่ ราได้รบั จาก
การแต่งงานกับแฟนกับสามีของเรา แล้วเราก็จะไม่ตอ้ งมาทุกข์เวลาทีส่ ามีหรือ
คู่ครองของเรานัน้ เป็ นอะไรไป
สอนเขาว่าให้พลิกวิกฤตให้เป็ นโอกาส เพราะว่านานๆเราจะได้เห็นสัจธรรมความ
จริงชัดเจน คนเราต้องทุกข์ก่อนมันถึงจะเกิดปัญญาได้ เพราะถ้าไม่ทกุ ข์ไปบอก
ยังไงก็ไม่เชื่อ เหมือนเด็กบอกว่าอย่าไปแตะอย่าไปเล่นกับไฟ เด็กก็ไม่เชื่อเพราะ
ไม่รูว้ า่ ผลของการเล่นกับไฟมันจะเป็ นอย่างไร ต้องปล่อยให้เขาไปโดนไฟไหม้
เสียก่อน ไปจับไฟเข้าหรือจับไฟฟ้ าแล้วโดนไฟดูด ทีน้ ไี ม่ตอ้ งไปสอนไม่ตอ้ งไป
บอก เข็ดแน่ๆกลัวแน่ๆ ตอนนี้เขาเจอความทุกข์แล้ว จากการทีเ่ ขาไปเล่นกับไฟ
จากการทีไ่ ปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
ฉะนัน้ ควรจะเอาอันนี้มาเป็ น
บทเรียนสอนใจ ว่ากําลังเดินไปในทางทีผ่ ดิ ตอนนี้เรายังมีโอกาสทีจ่ ะเปลีย่ นทิศ
ทางการเดินของเราได้ เรามีพระพุทธศาสนาทีจ่ ะชี้ทางให้เราไปสู่ความสุขทีแ่ ท้จริง
ความสุขทีจ่ ะไม่มคี วามทุกข์ตามมา เอาไปสอนเขาไปบอกเขาอย่างนี้
ถาม การพิจารณาร่างกายเราพวกตับไตอะไรพวกนี้ ทําไมเราไม่มองว่ามันน่าเกลียด
เรากลับมองว่าต้องเป็ นอย่างนัน้ ไป
ตอบ ถ้าไม่น่าเกลียดก็ดูอย่างอื่น ดูซากศพนี้น่าเกลียดไหม เวลามันเน่ามันพองอย่างนี้
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ถาม มันก็ยงั มองว่ามันต้องสลาย หนู มองว่ามันจะสลาย แต่มนั ก็ไม่ได้สลายนะ แต่
หนู มองไปว่ามันมีการเปลีย่ นแปลง แต่มนั ไม่น่าเกลียด
ตอบ ไม่น่าเกลียด เห็นซากศพไม่น่าเกลียดหรือ
ถาม ใจมันไม่ยอมรับ
ตอบ แล้วอุจจาระปัสสาวะนี้น่าเกลียดไหม
ดูเพือ่ ให้เราตัดความรักใคร่ในร่างกาย
เท่านัน้ เอง ให้หาดูส่วนไหนทีเ่ รารังเกียจ เราไม่ชอบ ให้มนั ไม่ชอบ ไม่ให้ไปหลง
รักเขา ไม่ให้ไปอยากอยู่ใกล้เขา กลิน่ ตัวเขาก็ได้ กลิน่ เหม็น กลิน่ ก็ได้ ดูกลิน่ ของ
คนตายดูวา่ เป็ นยังไง เวลาเขาอุจจาระออกมานี่ กลิน่ เขาเป็ นยังไง หรือกลิน่ ตัว
ไม่ได้อาบนํา้ สัก ๓ วันอย่างนี้
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