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กัณฑ์ท่ี ๔๙๔

สิง่ มหัศจรรย์ท่แี ท้จริง
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ถ้าจะถามว่า อะไรเป็ นสิง่ ทีม่ หัศจรรย์ทส่ี ุดของโลก คําตอบก็ตอ้ งเป็ นพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ทีเ่ ป็ นสิง่ ทีม่ หัศจรรย์ทส่ี ุด ยิ่งกว่าสิง่ มหัศจรรย์ต่างๆทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับอยู่ใน
โลกนี้ เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้ ี เป็ นบุคคลและเป็ นคําสอน ทีไ่ ด้บรรลุถงึ การ
สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด และจะสามารถทําให้ผูท้ ไ่ี ด้มาพบปะ ได้หลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกัน สิง่ มหัศจรรย์ต่างๆอื่นๆในโลกนี้ ไม่สามารถทําให้ผูไ้ ด้ไป
พบปะ ได้เห็น ได้ดู สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ความมหัศจรรย์ของ
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้ ี จึงเป็ นความมหัศจรรย์ท่แี ท้จริง เพราะไม่มีอะไรจะ
มหัศจรรย์ เท่ากับการได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ท่ี
เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตาย ที่สตั ว์โลกทัง้ หลายต้องประสบพบกัน รวมไปถึงผูท้ ไ่ี ด้สร้าง
สิง่ มหัศจรรย์ต่างๆของโลกขึ้นมา เขาเหล่านัน้ ก็ยงั ไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้ ี เป็ นผูท้ ส่ี ามารถทําให้ตนเอง ได้หลุดพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิด และสามารถทําให้ผูอ้ ่นื ด้วยการสัง่ สอน ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาย
เกิดด้วย นี่แหละคือความมหัศจรรย์ทส่ี ูงสุดและทีย่ ่งิ ใหญ่ทส่ี ุด คือความมหัศจรรย์ของ
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทีพ่ วกเราได้มวี าสนา มาพบ มาเห็น มาได้ยนิ มาได้ฟงั กัน
และพวกเรา ถ้ามีความศรัทธามีความอุตสาหะพากเพียรที่จะศึกษาและปฏิบตั ิ ตามพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย พวกเราก็จะสามารถได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ คือการหลุดพ้นจากการเกิดแก่
เจ็บตายอย่างแน่ นอน โอกาสอย่างนี้ จึงไม่ใช่เป็ นสิง่ ที่จะเกิดขึ้นได้งา่ ยๆและบ่อยๆ เป็ น
โอกาสที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครัง้ หนึ่ ง
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การปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์น้ ี ใช้เวลาอันยาวนานมาก ที่จะมีมาปรากฏ
ให้โลกได้พบปะ ได้กราบไหว้บูชา ได้ศึกษา ได้ปฏิบตั ติ ามกัน เวลาระหว่างพระพุทธเจ้า
แต่ละพระองค์น้ ีนบั ด้วยกัปด้วยกัลป์ ไม่ใช่นบั ด้วยล้านปี หรือแสนล้านปี เป็ นเวลาที่
ยาวนานกว่าแสนล้านปี ไม่สามารถเขียนได้ดว้ ยตัวเลขว่ามันยาวขนาดไหน นี่คอื หนึ่งของ
ความมหัศจรรย์ คือนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏ ให้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของสัตว์โลกทัง้ หลาย
ให้เป็ นผูน้ าํ พาสัตว์โลก ให้ได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด แล้วการได้มา
เกิดเป็ นมนุ ษย์ในวาระเดียวกับ การเกิดของพระพุทธเจ้าก็ดี หรือการเกิดของพระธรรม
ของพระอรหันตสาวกก็ดี ก็เป็ นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งเช่นเดียวกัน การได้มาเกิดเป็ น
มนุษย์ ท่านก็ได้ทรงแสดงไว้วา่ มันก็ไม่ใช่เป็ นของง่าย เป็ นของมหัศจรรย์ เมือ่
เปรียบเทียบกับการเกิดของสัตว์ชนิดอื่นๆ มนุษย์น้ จี ะมีลูกได้ก็คนหนึ่ง สามีภรรยาคู่
หนึ่งก็มไี ด้ไม่ก่คี น ไม่เหมือนกับบรรดาสัตว์ต่างๆ ทีม่ ลี ูกได้เป็ นฝูง นี่ก็คอื ความยากของ
การได้มาเกิดเป็ นมนุษย์
แล้วความมหัศจรรย์ท่ไี ด้มาเกิดเป็ นมนุ ษย์อยูใ่ นช่วงที่มี
พระพุทธศาสนา มีส่งิ มหัศจรรย์ท่สี ุดของโลกให้ได้กราบไหว้บูชา ให้ได้ศึกษาได้ปฏิบตั ิ
ตาม พวกเราจึงควรที่จะใช้โอกาสอันมหัศจรรย์น้ ี ให้เกิดผลที่มหัศจรรย์ท่พี งึ จะเกิดกับ
พวกเราได้
ถ้าพวกเราไม่ประมาทนอนใจ ไม่ประมาทตนเอง ว่าเป็ นผูด้ อ้ ยวาสนา ไม่มคี วามสามารถ
ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ เพราะพวกเราทุกคนนี้ มีวาสนา มีศรัทธา ที่
จะมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า มีความอุตสาหะพากเพียร ทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
คําสอนของพระพุทธเจ้าได้ดว้ ยกันทุกคน และมีความสามารถเหมือนกันหมดไม่วา่ จะ
เป็ นเพศใด จะเป็ นหญิงหรือเป็ นชาย ก็สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า
ได้ เป็ นฆราวาสญาติโยมหรือเป็ นบรรพชิตนักบวช ก็สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้เช่นเดียวกัน
เป็ นเด็กเป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นชนชาติเผ่าพันธุใ์ ดก็ตาม ถ้าสามารถเข้าถึงคําสอนได้ ก็สามารถที่
จะปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยกันทัง้ นัน้ เช่นชาวต่างประเทศทีอ่ ยู่ต่างประเทศทีม่ ตี ่างภาษา เขาก็ยงั
สามารถเข้าถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้
เพราะพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ได้ถกู แปลเป็ นภาษาต่างๆไปหลายภาษาด้วยกัน ผูท้ ไ่ี ม่ได้พดู ภาษาไทยหรือ
ภาษาบาลี ก็สามารถทีจ่ ะเข้าถึง พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ และเมือ่ ได้เข้าถึง
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แล้ว ก็ได้เกิดศรัทธาทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า ถึงแม้วา่ ในบ้านเขาใน
ประเทศเขา ไม่มคี รูบาอาจารย์ ไม่มพี ระพุทธศาสนาทีจ่ ะคอยสนับสนุน ส่งเสริมในการ
ปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า เขาก็สามารถเดินทางจากบ้านเขาจากประเทศเขา มา
สู่บา้ นเราทีม่ พี ระพุทธศาสนา เป็ นระบบทีค่ อยสนับสนุนในการปฏิบตั ิ ให้บรรลุมรรคผล
นิพพาน เขาอยู่ไกลแสนไกลจากเรา เขายังอุตส่าห์ขา้ มนํา้ ข้ามเรือข้ามทะเล มาศึกษามา
ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
พวกเรานี้อยู่กบั พระพุทธศาสนา เกิดมากับพระพุทธศาสนา พวกเรานี้มโี อกาสมีวาสนาที่
มากกว่าเขา พวกเรามีโอกาสทีจ่ ะได้บรรลุมรรคผลนิพพานมากกว่าเขา ถ้าพวกเราไม่ฉวย
โอกาสนี้ ก็เป็ นทีน่ ่าเสียดาย ถ้าจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือจากเราไป โดยทีไ่ ม่ได้รบั
ผลประโยชน์ คือมรรคผลนิพพาน จากการได้มาเกิดเป็ นชาวพุทธ ได้มาอยู่ใกล้ชิดกับ
พระพุทธศาสนา ได้เข้าถึงพระอริยสงฆ์สาวกต่างๆ ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบตั กิ นั อย่างเป็ น
กิจจะลักษณะ เราก็ตอ้ งถามตัวเราเองว่า ทําไมไม่ได้ปฏิบตั ิกนั มีอะไรเป็ นอุปสรรค
ขวางกัน้ ทําไมเราไม่รบี ฉวยโอกาสกัน ตักตวงสิง่ ที่เป็ นมหัศจรรย์ท่สี ุดของโลกนี้ ที่อยู่
แค่เอื้อมมือของพวกเราแล้ว เพียงแต่เอื้อมมือไปจับก็ถงึ แล้วได้แล้ว ทําไมไม่เอื้อมมือ
กันไป ทําไมกลับไปให้ความสําคัญกับสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่มหัศจรรย์กนั ทําไม ทําไมไปให้
ความสําคัญกับลาภยศสรรเสริญ กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันทําไม มันเป็ น
ความสุขทีไ่ ม่มหัศจรรย์เลย และนอกจากไม่เป็ นความสุขทีม่ หัศจรรย์แล้ว มันยังเป็ น
ความทุกข์แสนสาหัสเสียด้วยซํา้ ไป แต่กลับมองไม่เห็นกัน เพราะอํานาจของโมหะอวิชชา
ความหลงครอบงําจิตใจ ทําให้เห็นกงจักรเป็ นดอกบัวไป เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์วา่ เป็ นสุขไป
แล้วเห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นสุขว่าเป็ นทุกข์ไป จึงแทนทีจ่ ะเดินเข้าหาสิง่ ทีเ่ ป็ นสุข ก็เดินหนีจากสิง่ ที่
เป็ นสุข แล้วก็เดินเข้าไปหาสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์ เพราะความเห็นผิดเป็ นชอบนี่เอง คือมิจฉาทิฐิ
การทีจ่ ะแก้มจิ ฉาทิฐนิ ้ ี ก็ตอ้ งแก้ดว้ ยสัมมาทิฐิ สัมมาทิฐนิ ้ กี ็มอี ยู่ในมรรค ๘ ของ
พระพุทธเจ้านี้เอง และการทีจ่ ะทําให้เกิดสัมมาทิฐขิ ้นึ มาในเบื้องต้น ท่านก็ทรงแสดงไว้
แล้วว่า ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรมนี่เอง อานิ สงส์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ มีอยู่ ๕
ประการด้วยกัน คือ ๑. จะได้ยนิ ได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟังมาก่อน ๒. ธรรมที่
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เคยได้ยนิ ได้ฟังแล้ว เมื่อได้ฟังซํ้าอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีข้ ึนไปตามลําดับ ๓. จะ
กําจัดความลังเลสงสัยให้หายไปได้ ๔. ทําให้มีสมั มาทิฐคิ วามเห็นที่ถกู ต้อง และ ๕. ทํา
ให้จติ ใจผ่องใสสงบมีความสุขเป็ นอย่างยิ่ง
นี่คอื อานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟงั ธรรม
อานิ สงส์ท่เี ราต้องการกันในขณะนี้ ก็คือสัมมาทิฐิ ความเห็นชอบความเห็นที่ถกู ต้อง
ความเห็นว่าทุกข์เป็ นทุกข์ ความเห็นว่าสุขเป็ นสุข เพื่อที่เราจะได้มาแก้มิจฉาทิฐิ
ความเห็นผิดเป็ นชอบ ที่ไปเห็นสิ่งที่เป็ นทุกข์ว่าเป็ นสุข แล้วไปเห็นสิ่งที่เป็ นสุขว่าเป็ น
ทุกข์ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ปรับการเดินของเราให้ไปสู่จดุ หมายปลายทางทีถ่ กู ต้อง ก็คอื เดินทาง
ไปสู่ความสุขนัน่ เอง เดินทางออกจากกองทุกข์ กองทุกข์ก็คอื ลาภยศสรรเสริญ และ
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้แลทีพ่ วกเรายังเดินเข้าหากันอยู่ อย่างไม่สะทกสะท้าน
อย่างไม่หวันไหว
่
อย่างไม่หวาดกลัว ต่างกับนักปราชญ์ทงั้ หลายทีจ่ ะเห็นลาภยศ
สรรเสริญ และความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ เป็ นสิง่ ทีน่ ่าหวาดกลัวเป็ นอย่างมาก เป็ น
สิง่ ทีไ่ ม่ควรจะเข้าหา ไม่ควรเข้าใกล้เลย ควรจะถอยห่างออกมา เพราะเป็ นเหมือนกับ
กองเพลิงดีๆนี่เอง
นี่คอื สัมมาทิฐคิ วามเห็นชอบ ต้องเห็นว่าทุกข์เป็ นทุกข์ ทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะไม่
เทีย่ งนัน่ เอง ลาภยศสรรเสริญ และความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ จะให้ความสุขกับเรา
ตอนทีเ่ จริญเท่านัน้ เอง เวลาเจริญลาภยศสรรเสริญ เจริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็
เป็ นความสุข แต่ของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ เช่นเดียวกับลาภยศสรรเสริญ และความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ก็เป็ นของทีม่ กี ารเจริญแล้วก็ตอ้ งมีการเสือ่ มไปเป็ นธรรมดา แต่
คนโง่น้ จี ะมองไม่เห็นความเสือ่ มกัน จะเห็นแต่ความเจริญของลาภยศสรรเสริญสุขกัน
จึงไม่กลัว จึงเดินเข้าหาอย่างไม่มคี วามสะทกสะท้าน แล้วพอไปเจอความทุกข์ทเ่ี กิดจาก
ความเสือ่ ม ก็ตอ้ งทนทุกข์ทรมานไป ถ้าทนไม่ไหวก็อาจจะถึงกับฆ่าตัวตายไป นี่คอื ความ
หลงหรือความเห็นผิดเป็ นชอบ ทีจ่ ะผลักดันให้ผูท้ ไ่ี ม่รู ้ ผูไ้ ม่มสี มั มาทิฐนิ ้ ี เดินเข้าหากอง
ทุกข์กนั แทนทีจ่ ะเดินออกจากกองทุกข์กนั แทนทีจ่ ะเดินเข้าสู่กองสุขกัน กองสุขนี้ไป
ทางไหน ก็ไปทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงได้ดาํ เนินไปนัน่ เอง ทางทีพ่ ระอรหันตสาวก ทางทีค่ รู
บาอาจารย์ต่างๆ ท่านได้เดินไปกัน แล้วท่านก็นาํ เอามาเผยแผ่สงั ่ สอน ให้กบั พวกเราทีม่ ี
มิจฉาทิฐกิ นั ให้กลับมามีสมั มาทิฐกิ นั ให้เดินเข้าหากองสุขกัน อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าและ
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พระอรหันตสาวกได้เดินกัน ท่านเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานกัน ทางทีพ่ าให้ท่านไปสู่
มรรคผลนิพพานคืออะไร ก็คอื ทานศีลภาวนานี่เอง ทางทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวก ครูบาอาจารย์ต่างๆทีเ่ ราเคารพกราบไหว้บูชา ท่านเดินทางนี้กนั ทัง้ นัน้ ท่านทําทาน
กันทัง้ นัน้ ท่านรักษาศีลกันทัง้ นัน้ ท่านภาวนากันทัง้ นัน้ ท่านไม่ได้ไปหาลาภยศสรรเสริญ
ไม่ได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันทัง้ นัน้
ท่านจึงได้เดินทางไปถึงมรรคผล
นิพพานได้
พวกเราผูท้ ม่ี คี วามเคารพรักเชื่อฟังครูบาอาจารย์ของพวกเรา เราก็ตอ้ งเดินตามทางของ
ครูบาอาจารย์ ถึงจะเรียกว่า ศิษย์ทม่ี คี รู อย่างหลวงตาเคยพูดอยู่เสมอว่า ต้องเป็ นศิษย์
ที่มีครู ครูสอนให้ทาํ อะไร ครูทาํ อย่างไร ถ้าจะเป็ นลูกศิษย์กนั จริงๆ ก็ตอ้ งทําตามคํา
สอน ทําตามการกระทําของครูบาอาจารย์ถงึ จะเรียกว่าเป็ นลูกศิษย์ ไม่ใช่มาขอกราบเป็ น
ลูกศิษย์ แต่การกระทํานี้มนั ไม่ได้กระทําตามเลย บางคนนี้มาขอกราบเป็ นลูกศิษย์ ขอ
ถวายตัวเป็ นลูกศิษย์ ฟังแล้วมันก็ขาํ ทําไมต้องถวายด้วย เพราะของเหล่านี้มนั ไม่ใช่ของ
ทีจ่ ะต้องถวายกัน แต่เป็ นของทีจ่ ะต้องปฏิบตั กิ นั ลูกศิษย์กต็ อ้ งทําหน้าที่ของลูกศิษย์ ครู
บาอาจารย์กต็ อ้ งทําหน้าที่ของครูบาอาจารย์ หน้าที่ของครูบาอาจารย์กค็ ืออบรมสัง่ สอน
ให้ลูกศิษย์มีสมั มาทิฏฐิ ให้ลูกศิษย์เดินไปในทางที่จะพาไปสูม่ รรคผล นิ พพาน นี่คอื
หน้าทีข่ องครูบาอาจารย์ ถ้าได้ทาํ หน้าทีอ่ ย่างนี้แล้วก็ถอื ว่าได้เป็ นครูบาอาจารย์แล้ว ส่วน
หน้าที่ของลูกศิษย์กค็ ือต้องฟังแล้วก็ตอ้ งปฏิบตั ติ าม ถ้าไม่ฟัง หรือฟังแล้วไม่ปฏิบตั ิตาม
ก็จะไม่ถอื ว่าเป็ นลูกศิษย์
ตามคํานิยามของคําว่า ลูกศิษย์ หรือคําว่าสาวก สาวกก็คือผูฟ้ ัง ฟังแล้วก็ปฏิบตั ิตาม
แล้วก็จะได้กลายเป็ นพระสาวกของพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า
ท่านเหล่านี้ท่านฟังพระพุทธเจ้า ฟังแล้วท่านก็ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิ ได้
ทรงสอนให้ปฏิบตั ิ พอได้ปฏิบตั แิ ล้ว ก็ได้เป็ นพระสาวกของพระพุทธเจ้า เป็ นลูกศิษย์
ของพระพุทธเจ้า โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมากราบขอถวายตัวเอง เป็ นลูกศิษย์แต่อย่างใด เป็ นลูก
ศิษย์โดยความเป็ นจริง ความเป็ นจริงก็คือ ปฏิบตั ิตามคําสอนของครูบาอาจารย์ แล้ว
บรรลุถงึ จุดหมายปลายทาง ทีค่ รูบาอาจารย์ได้เดินทางไปถึง ก็ได้เป็ นลูกศิษย์โดยปริยาย
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ไป โดยธรรมชาติไป ไม่ตอ้ งเอาดอกไม้ธูปเทียนมา กราบขอเป็ นลูกศิษย์ให้เสียเวลาไป
เปล่าๆ เพราะการขอเป็ นลูกศิษย์แบบนัน้ ขอไปจนวันตาย ก็ไม่ได้เป็ นอยู่ดี ถ้าไม่ได้
ปฏิบตั ติ ามคําสอนของครูบาอาจารย์ มาถวายตัวเป็ นลูกศิษย์แล้วก็กลับไปหาเงินหาทอง
หาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ขออย่างนี้ขอไปก็ไม่ได้ผลไม่เกิด
ประโยชน์แต่อย่างใด แต่ถา้ เชื่อฟัง แล้วนําเอาคําสอนของครูบาอาจารย์ไปปฏิบตั ิ จะมา
นําดอกไม้ธูปเทียนมาขอฝากตนเองเป็ นลูกศิษย์หรือไม่ ก็เป็ นลูกศิษย์โดยความเป็ นจริง
อยู่แล้ว ด้วยการปฏิบตั ิ
นี่คอื สิง่ ทีพ่ วกเรา ควรที่จะถามตัวเราเองว่า ทําไมเราจึงไม่ได้ไปในทางที่ครูบาอาจารย์
สัง่ สอนให้พวกเราไปกัน ทําไมพวกเรายังไปในทางตรงกันข้ามกับทีพ่ ระพุทธเจ้า พระ
ธรรม พระสงฆ์ได้ทรงสัง่ สอนให้พวกเราไปกัน ทําไมยังไปหาลาภยศสรรเสริญ ยังไปหา
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ ก็เพราะถูกกิเลสแอบอ้างว่า เพราะพ่อบ้าง เพราะแม่บา้ ง
เพราะลูกบ้าง เพราะงานบ้าง แต่อนั นี้เป็ นข้ออ้างทัง้ นัน้ ความจริงแล้วมันเป็ นเรื่องของ
ตัณหา ความอยาก คือกามตัณหา ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ภวตัณหา
ความอยากมีอยากเป็ น วิภวตัณหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็ นต่างหาก ที่เป็ นตัวที่
ผลักดันให้เราเดินสวนทางกับพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ใช่พอ่ ไม่ใช่แม่ ไม่ใช่
พี่ ไม่ใช่นอ้ ง ไม่ใช่ลูก ไม่ใช่ครอบครัว ไม่ใช่กจิ การ ทรัพย์สมบัตเิ งินทอง อะไรต่างๆ ที่
เราต้องไปดูแลรักษาไปจัดการ แต่เป็ นเรื่องของตัณหาดีๆนี่เอง ถ้าคิดว่าเป็ นเรื่องของพ่อ
ของแม่จริง ก็ตอ้ งอย่าไปทําอะไรตามตัณหาความอยาก อยู่กบั พ่อกับแม่ ดูแลพ่อกับแม่
ก็ดูแลไป แต่อย่าไปทําตามความอยากของตัณหา ทางตาหูจมูกลิ้นกาย กามตัณหา
ภวตัณหา หรือวิภวตัณหา ถ้าทําอย่างนัน้ จึงจะเรียกว่าทําตามเหตุจริงๆ ทําตามเหตุผล
จริงๆ คือต้องดูแลพ่อแม่ ต้องเลี้ยงดูลูก ต้องดูแลทรัพย์สมบัตเิ งินทองข้าวของต่างๆ ก็
ทําไปด้วยการไม่มตี ณั หาซิ ไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ไปอยากให้สง่ิ ต่างๆ
เป็ นอย่างนัน้ หรือเป็ นอย่างนี้ หรือไม่อยากให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ไม่เป็ นอย่างนัน้ ไม่เป็ นอย่างนี้ ถึง
จะเรียกว่าทําตามเหตุผลจริงๆ
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แต่ส่วนใหญ่แล้วเหตุผลทีแ่ ท้จริง ทีเ่ ดินสวนทางกับพระพุทธเจ้า ก็เพราะความอยาก
นี่เอง เพราะตัณหาทัง้ ๓ นี่เอง คือกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ไม่เชื่อลอง
สํารวจดูตวั เองว่า เป็ นอย่างนี้หรือไม่ ถ้าไม่มกี ามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ถ้าไม่ได้
ทําเพือ่ ตัณหาแล้ว ก็จะต้องไปทางทาน ศีล ภาวนาอย่างแน่นอน แต่ถา้ ยังไปทางลาภยศ
สรรเสริญ ยังไปทางของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ ต่อให้จะอ้างเหตุนนั้ เหตุน้ กี ต็ าม
มันก็อา้ งไม่ข้นึ เพราะการกระทํามันบ่งบอกอยู่ในตัวของมันเอง
เช่นสมมุตวิ า่ ถ้าเราไปทําเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง เพราะพ่อเพราะแม่ หรือเพราะใครก็ตาม
อย่างน้อยเราก็ตอ้ งแสดงว่าเราไม่มตี ณั หา ไม่ได้ทาํ เพือ่ ตัณหา อย่างน้อยก็ตอ้ งรักษาศีล
๘ กัน ไม่ใช่ไปรักษาศีล ๕ หรือบางทีศีล ๕ ก็ไม่ได้รกั ษา รักษาได้บา้ ง รักษาไม่ได้บา้ ง
แล้วก็ไปอ้างว่าไปทําเพือ่ พ่อเพือ่ แม่เพือ่ ลูก เพือ่ อะไรต่างๆก็ตาม ถ้าทําอย่างนี้ก็ถกู โมหะ
อวิชชาหลอกไปเท่านัน้ เอง อันนี้ก็ไม่ได้ตาํ หนิตเิ ตียนว่ากล่าวใครทัง้ นัน้ เป็ นเรื่องของ
ธรรมะทีม่ นั ออกมาตามกระแสของมัน ตามเหตุตามผลของมัน ก็พดู ไปเพื่อให้ได้มี
ข้อคิด เพื่อจะได้แก้โมหะอวิชชา คือมิจฉาทิฐิ เพื่อจะได้ให้มีสมั มาทิฏฐิ แล้วจะได้
กลับไปในทางที่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ท่านสอนให้นําไปปฏิบตั ิกนั ดูท่าน
เป็ นตัวอย่าง ท่านก็มีพอ่ มีแม่มีลูกเหมือนกัน มีทรัพย์สมบัตเิ งินทองข้าวของเหมือนกัน
ทําไมท่านไปในทางทาน ศีล ภาวนาได้ พวกเราที่มีพอ่ มีแม่ มีลูก มีทรัพย์สมบัติขา้ ว
ของเงินทอง ทําไมเราไปกันไม่ได้ ถ้าเราใช้เหตุผลพิจารณากัน เราจะได้เห็นข้อบกพร่อง
ของเรา แล้วเราจะได้แก้ไขมัน ปรับการเดินทางของเรา ให้ไปในทางของพระพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าเราอยากจะได้ผลอย่างเดียวกับ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกทัง้ หลายได้รบั เราก็ตอ้ งปรับการเดินทางของเรา ให้เป็ นไปในทางเดียวกับของ
พระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวก
ถ้าการเดินทางของพวกเราเป็ นทางเดียวกัน
จุดหมายปลายทางก็ตอ้ งเป็ นจุดหมายปลายทางอันเดียวกัน ก็คอื มรรคผลนิพพาน
นี่คอื เรื่องของเหตุและผล เหตุเกิดจากการดําเนินชีวติ ของเรา ผลก็คอื มรรคผลนิพพาน
ถ้าเราเดินไปตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายท่านเดินกันไป ถ้าเรา
เดินไปในทางตรงข้ามกับของพระพุทธเจ้า กับของพระอรหันตสาวก คือเราเดินไปสู่
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ลาภยศสรรเสริญ ไปสูค่ วามสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน จุดหมายปลายทางของพวกเรา
ก็คือ สังสารวัฏนี่ เอง คือวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด วัฏฏะแห่งการเกิด แก่ เจ็บ
ตาย ที่เป็ นกองทุกข์อนั ยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่กว่ากองทุกข์ทง้ั หมดที่มีอยูใ่ นโลกนี้ ต่อให้มไี ฟ
เผาโลกทัง้ โลกนี้ไป ความทุกข์ของไฟทีเ่ ผาโลกนี้ ยังสูค้ วามทุกข์ของวัฏฏะ แห่งการเวียน
ว่ายตายเกิดของพวกเราไม่ได้ เพราะเราเวียนว่ายตายเกิดกันเป็ นแสนล้าน หรือล้านๆ
ชาติ มันมากมายก่ายกอง อย่างทีเ่ คยเปรียบเทียบให้ฟงั นํา้ ตาทีพ่ วกเราได้หลังในแต่
่
ละ
ภพแต่ละชาติ ถ้าได้สะสมมารวบรวมกันไว้แล้ว จะมีมากกว่านํา้ ในมหาสมุทรเสียอีก นัน่
แหละคือความทุกข์ ทีพ่ วกเราได้ประสบพบกันมา และจะประสบพบกันต่อไปอีก ถ้าเรา
ยังเดินไปในทางทีส่ วนกับทางของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก คือทางสู่ลาภยศ
สรรเสริญ ทางสู่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้
ดังนั้นเราควรจะขวนขวายตะเกียกตะกาย พยายามดึงตัวเราออกจากทางไปสูล่ าภยศ
สรรเสริญสุข ดึงตัวเราให้เข้าสูท่ างของทานศีลภาวนากัน พยายามทําทานอย่าง
สมํา่ เสมอ และทําให้มากขึ้นไปตามลําดับ เช่นเดียวกับการรักษาศีล พยายามรักษาศีล
ให้ได้มาก ทําอย่างต่อเนื่ องอย่างสมํา่ เสมอ ทําให้มากขึ้นไปตามลําดับ เช่นเดียวกับการ
บําเพ็ญจิตตภาวนา สมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา ก็ตอ้ งเพียรบําเพ็ญไปอย่าง
สมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่ อง และเพียรให้มีมากขึ้นไปตามลําดับ จนเต็มเปี่ ยมของ
ความสามารถของพวกเรา ทําทาน รักษาศีล ภาวนาให้ได้เต็มที่ เต็มร้อย อย่างที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายท่านได้บาํ เพ็ญกัน
ถ้าได้บาํ เพ็ญแบบ
พระพุทธเจ้า แบบพระอรหันตสาวก ผลก็จะได้เหมือนกันอย่างแน่นอน ตอนนี้ผลไม่ได้
อย่างพระพุทธเจ้า อย่างพระอรหันตสาวกได้กนั ก็เพราะว่าเหตุคอื การบําเพ็ญนัน้ ไม่
เท่ากันนัน่ เอง ท่านบําเพ็ญเต็มร้อย แต่เราบําเพ็ญเพียงร้อยละสิบ แล้วผลมันจะได้เต็ม
ร้อยได้อย่างไร ผลมันก็ได้เพียงร้อยละสิบเท่านัน้ เรื่องของเหตุของผลนี้ เราก็ยอมรับกัน
เอาเงินไปฝากสิบบาทกับเอาเงินไปฝากร้อยบาท ทีจ่ ะเอาดอกเบี้ยเท่ากันนี้ ทางธนาคาร
เขาไม่ยอมให้หรอก ถ้าเขาให้เขาก็เจ๊งเท่านัน้ แหละ เขาจะไปอยู่ได้อย่างไร ฝากสิบบาทแต่
จะขอดอกร้อยบาทอย่างนี้ ไม่มธี นาคารไหนเขาให้หรอก ให้เขาก็หมดเนื้อหมดตัว เขาก็
ต้องปิ ดกิจการลงไปเท่านัน้ เอง
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พวกเราต้องดูท่เี หตุกนั ถ้าเราอยากจะได้ผล ดูท่เี หตุเป็ นหลัก ว่าเหตุของเราเท่าไหร่กนั
ผลของเรามันจึงได้เท่านั้น เหตุมนั ร้อยละสิบ ทําทาน รักษาศีล ภาวนาร้อยละสิบ แล้ว
จะไปเอาผลร้อยละร้อยมันได้อย่างไร จะไปเอามรรคผลนิพพาน อย่างพระพุทธเจ้า
อย่างพระอรหันตสาวกได้อย่างไร มันก็ได้แค่รอ้ ยละสิบเท่านัน้ เอง ทําทาน รักษาศีล
ภาวนาร้อยละสิบนี้ก็อาจจะได้ไปสวรรค์ ไปแป๊ บเดียวก็ตอ้ งกลับลงมาแล้ว เพราะน้อย
เหมือนกับไปอยู่โรงเเรม มีเงินไม่ก่บี าทจะไปอยู่เป็ นเดือนได้อย่างไร พอเงินหมดเขาก็
เชิญออกแล้วเขาไม่ให้อยู่ต่อ ฉันใดเวลาทีเ่ ราตายไปแล้ว แล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์ชนั้
ต่างๆ เราจะอยู่ได้นานไม่นานก็อยู่ทก่ี ารบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนาของพวกเรานี้ ถ้าบําเพ็ญ
เพียงร้อยละสิบ ก็อยู่ได้เดีย๋ วเดียว ถ้าอยากจะอยู่ได้นานก็ตอ้ งบําเพ็ญมากกว่านัน้ ต้อง
ทํามากกว่านัน้ ต้องให้มากกว่านัน้ ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้มากกว่านัน้ ต้องภาวนาได้
มากกว่านัน้ ผลจึงจะมากกว่า
นี่เป็ นเหตุผลทีไ่ ม่มวี นั เปลีย่ นแปลง ท่านจึงเรียกว่า อกาลิโก ธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้านี้เป็ นสวากขาโต ภควตา ธัมโม คือเป็ นธรรมทีต่ รัสไว้ชอบแล้ว ชอบด้วย
เหตุดว้ ยผลนี่เอง ถูกต้องตามเหตุตามผล และเหตุผลทีไ่ ด้ทรงแสดงไว้น้ ี ก็ไม่มวี นั
เปลีย่ นแปลงไปตามกาลตามเวลา เหตุผลทีเ่ ป็ นอย่างไรในสมัยพระพุทธกาล เหตุผลนัน้
ก็จะเป็ นอย่างนัน้ เหมือนกันในสมัยปัจจุบนั นี้ เหมือนกัน ทําสิบก็ตอ้ งได้สบิ ถ้าทําร้อยก็
ได้รอ้ ย ไม่ใช่สมัยนี้ทาํ สิบแล้วได้รอ้ ย อันนี้อาจจะเป็ นเรื่องของการพัฒนาของทางโลก ที่
เดีย๋ วนี้สามารถทําอะไรได้มากกว่าสมัยก่อน เช่นการเดินทาง สมัยก่อนเดินทางจากทีน่ ่ไี ป
กรุงเทพฯ อาจจะใช้เวลาวันสองวัน สมัยนี้สามารถไปได้เพียงในระยะเวลา ๒ - ๓
ชัว่ โมง แต่อนั นี้ไม่ใช่เป็ นธรรมะ ไม่ได้เป็ นเหตุของการบําเพ็ญ และการได้รบั ผลจากการ
บําเพ็ญ การบําเพ็ญก็ยงั เหมือนเดิมอยู่ ทําทาน รักษาศีล ภาวนา อยู่เหมือนในสมัยพระ
พุทธกาล ต่อให้นงั ่ รถไปทําทาน มันก็ไม่ได้มากไปกว่าเดินไปทําทาน สมัยพระพุทธกาล
เดินไปวัดไปทําทานร้อยละสิบก็จะได้ผลร้อยละสิบ สมัยนี้นงั ่ รถมาทําทานร้อยละสิบ ผล
ก็ได้รอ้ ยละสิบเหมือนกัน ต่างกันตรงเวลา เวลาทีเ่ ดินทางไปวัด ถ้าเดินด้วยเท้าอาจจะใช้
เวลาทีย่ าวกว่านานกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลมากกว่า การทีเ่ ดินทางด้วย
รถยนต์ ทีใ่ ช้เวลาเพียงเล็กน้อยก็ถงึ จุดหมายปลายทาง
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ดังนัน้ อย่าไปหลงประเด็น อย่าไปคิดว่าเหตุผลสมัยนี้ มันต่างกับเหตุผลสมัยพุทธกาล
บางคนก็คดิ ว่าปฏิบตั ไิ ปก็ไม่ได้ผลอยู่ดี เพราะไม่มพี ระพุทธเจ้ามาคอยอบรมสัง่ สอน ไม่
มีพระอรหันตสาวกมาคอยอบรมสัง่ สอน ก็พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละ ที่
พระพุทธเจ้าทรงฝากไว้ ทรงสัง่ ไว้วา่ เป็ นศาสดาแทนพระองค์ พวกเราจะไม่ได้อยู่โดย
ปราศจากพระศาสดา ไม่ได้อยู่โดยปราศจากครูบาอาจารย์ เพราะพวกเรามีธรรมวินยั ที่
ทรงตรัสสอนไว้ชอบแล้ว คือสวากขาโต ภควตา ธัมโมนี่แหละทีเ่ ป็ นอกาลิโก ทีเ่ ป็ นสิง่ ที่
ไม่มวี นั เปลีย่ นแปลง ไม่มวี นั เสือ่ มสลาย เป็ นเหมือนกับยารักษาโรคทีไ่ ม่มวี นั หมดอายุ
สามารถใช้รกั ษาโรคภัยไข้เจ็บได้ทกุ ยุคทุกสมัย ไม่เหมือนกับยารักษาโรคทางร่างกาย ที่
ยังมีวนั เสือ่ มวันหมดอายุ ถ้าเสือ่ มแล้วหมดแล้ว รับประทานเข้าไปแล้วจะไม่สามารถ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ แต่สวากขาโต ภคตา ธัมโม คือธรรมทีต่ รัสไว้ชอบแล้วของ
พระพุทธเจ้านี้ จะเป็ นอกาลิโก จะไม่เสือ่ มไปตามกาลตามเวลา สามารถยังประโยชน์ให้ผู ้
ปฏิบตั ิ ได้บรรลุถงึ ผลได้อย่างเดียวกับในสมัยพระพุทธกาล
ขอให้พวกเราทุม่ เทศรัทธาและความเพียร
ให้กบั การศึกษาและกับการปฏิบตั ิเถิด
พยายามดึงตัวเราออกจากความหลงกัน ออกจากการเดินทางไปสูล่ าภยศสรรเสริญ
ไปสูค่ วามสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ให้เดินทางไปสูท่ างของทาน ศีล ภาวนากัน ให้ทาํ
ทานให้มากขึ้นไปตามลําดับ ควรจะเปรียบเทียบเมือ่ สิบปี ก่อน เราทําทานเท่าไหร่ สิบปี น้ ี
หลังสิบปี ผ่านไปแล้ว เราทําทานได้เพิม่ มากขึ้นเท่าไหร่ เมือ่ ก่อนทําร้อยละสิบ เดีย๋ วนี้ยงั
ทําร้อยละสิบอยู่หรือเปล่า รักษาศีล เมือ่ ก่อนนี้รกั ษาศีลได้รอ้ ยละสิบ เดีย๋ วนี้ยงั รักษาศีล
ร้อยละสิบอยู่หรือเปล่า เมือ่ ก่อนภาวนาได้รอ้ ยละสิบ เดีย๋ วนี้เรายังภาวนาร้อยละสิบอยู่
หรือเปล่า ให้ดูตรงเหตุ ถ้ายังร้อยละสิบอยู่ ผลมันก็ยงั ร้อยละสิบอยู่นนั ่ แหละ มันจะให้
เป็ นร้อยได้อย่างไร ถ้าเหตุมนั ไม่เต็มร้อย ถ้าเมือ่ ก่อนนี้รอ้ ยละสิบ วันนี้รอ้ ยละร้อย อย่าง
นี้ซถิ งึ จะน่าฟัง เมือ่ ก่อนเคยทําทานร้อยละสิบ เดีย๋ วนี้ได้ทาํ ทานร้อยละร้อย คือมีเท่าไหร่
ก็ให้หมด บริจาคไปหมด ไม่มเี งินทองหลงเหลือติดตัวอยู่แล้ว อยู่แบบนักบวชแล้ว อยู่
ด้วยการให้ของผูอ้ ่นื แล้ว นี่คอื การทําทานร้อยเต็มร้อย แบบทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายได้ทาํ กัน ท่านทําร้อยเต็มร้อย ท่านไม่มที รัพย์สมบัตขิ า้ วของเงิน
ทองไว้ซ้อื ข้าวของ ซื้ออาหารซื้ออะไรต่างๆแล้ว ท่านอยู่แบบผูข้ อแล้ว อยู่กบั การให้ของ
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ผูอ้ ่นื แล้ว เช้าท่านก็ถอื บาตรเข้าไปในบ้าน ไปรับบาตร ไปบิณฑบาต ได้อะไรมา ก็ยนิ ดี
ตามมีตามเกิด รับประทานไปเพือ่ ให้ร่างกายพออยู่ได้ก็พอแล้ว ไม่ได้รบั ประทานเพือ่ ให้
เกิดความสุข ซึง่ เป็ นการรับประทานแบบตัณหาความอยาก ทีจ่ ะผูกมัดให้จติ ใจยังต้อง
ติดอยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิดอยู่
ผูท้ ป่ี รารถนาทีจ่ ะออกจากกองทุกข์ แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ต้องรับประทานแบบยา
รับประทานด้วยความจําเป็ น ด้วยความจําใจรับประทาน รับประทานเพือ่ ให้ร่างกายอยู่
ได้ ไม่ได้รบั ประทานเพือ่ ให้มคี วามสุขจากการรับประทาน ถ้ารับประทานเพือ่ ความสุข ก็
เรียกว่าเป็ นกามสุข เป็ นกามตัณหา นี่คอื ลักษณะของการบําเพ็ญของพระพุทธเจ้า และ
ของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านบําเพ็ญกันเต็มร้อย ทานท่านก็ให้เต็มร้อย ศีลท่านก็
รักษาเต็มร้อย รักษาตลอดเวลา ยกเว้นเวลาทีห่ ลับเท่านัน้ เวลาตื่นขึ้นมาท่านก็มสี ติ
ระมัดระวัง คอยดูการกระทําทางกาย ทางวาจาไม่ให้ไปกระทบ ไม่ให้ไปสร้างความ
เดือดร้อน ความเสียหายให้กบั ผูอ้ ่นื และกับตนเอง เรียกว่าการรักษาศีล แล้วท่านก็
บําเพ็ญจิตตภาวนา ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ลืมตาขึ้นมาก็เจริญสติ ตัง้ สติบริกรรมพุทโธไป
หรือเฝ้ าดูการเคลือ่ นไหว การกระทําต่างๆของร่างกายไป ไม่ปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่ อยคิด
ไปในทางความโลภ ความโกรธ ความหลง คิดไปในทางความอยากต่างๆ พอควบคุมใจ
ด้วยสติได้ เวลานัง่ สมาธิ ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ เวลาใจสงบความโลภ ความโกรธ
ความหลง ความอยากต่างๆ ก็สงบตัวลงไป ใจก็เย็นสบาย มีความสุข มีความอิ่ม มี
ความพอ แต่พอออกจากสมาธิมา ใจก็จะเริ่มคิดปรุงเเต่งต่อ แล้วก็ถา้ ไม่ระมัดระวังไม่
ควบคุมด้วยสติ หรือด้วยปัญญา ก็จะถูกกิเลสตัณหารุมเร้าสร้างความทุกข์สร้างความ
วุน่ วายใจต่างๆ ให้เกิดขึ้นต่อไป
ดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้ว ก็ตอ้ งใช้สติหรือปัญญาทันที ถ้าใช้สติกค็ วบคุม
ความคิด ไม่ให้คิดไปในทางที่จะเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมา ถ้าใช้ปญั ญาก็พจิ ารณา ให้เห็น
ว่าการกระทําตามตัณหาความอยากนี้ เป็ นการสร้างความทุกข์ให้กบั ตนเอง เพราะสิง่ ที่
อยากได้ก็เป็ นของทีเ่ ป็ นทุกข์ เพราะว่ามันไม่เทีย่ ง เพราะว่าเราไม่สามารถทีจ่ ะควบคุม
บังคับ ให้มนั ไปเป็ นตามความต้องการของเราได้เสมอไป เวลาไม่ได้เป็ นไปตามความ
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ต้องการก็จะเกิดความทุกข์ เกิดความเศร้าโศก เสียใจตามมา ถ้าใช้ปญั ญาก็จะสามารถ
ทําลายความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้ ถ้าใช้สติก็เพียงแต่กดมันไว้ ดังนัน้
เป้ าหมายที่แท้จริงหลังจากออกจากสมาธิมาแล้ว ก็คือการเจริญปัญญา การเจริญให้เห็น
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา หรือถ้ามีกามารมณ์กต็ อ้ ง
เห็นว่าร่างกายนี้ เป็ นอสุภะไม่สวยไม่งาม หรือถ้ามีความชอบรับประทานอาหารก็ตอ้ ง
เห็นว่า อาหารนี้ เป็ นปฏิกลู เป็ นของสกปรก ไม่น่าดู ไม่น่าชม เวลาเข้าไปในปากสัมผัสกับ
นํา้ ลาย ถูกฟันขบเคี้ยว ถ้าคายออกมานี้จะไม่กล้าทีจ่ ะตักกลับเข้าไปในปากอีก หรือเวลา
อยู่ในท้องอาเจียนออกมา หรือเวลาถ่ายออกมาทางทวารหนัก นี่คอื การดูภาพทีไ่ ม่น่าดู
ไม่งาม ไม่น่ารับประทานของอาหาร ทีผ่ ูท้ ช่ี อบรับประทานอาหาร คลังไคล้
่ หลงใหลกับ
การรับประทานอาหารมองไม่เห็น ถ้าเห็นภาพเหล่านี้แล้ว รับรองได้ว่าจะหายหลง จะหาย
คลังไคล้กั
่
บการรับประทานอาหาร จะรับประทานไปเพือ่ อยู่เท่านัน้ เอง ไม่ได้รบั ประทาน
ด้วยความมัน ด้วยความเอร็ดอร่อย ด้วยความสุขใจ เพราะนัน่ มันเป็ นความหลง ไม่ใช่
เป็ นความจริง ความจริงของการรับประทานอาหารนี้ เป็ นการเยียวยารักษาร่างกาย
เท่านัน้ เอง เหมือนกับการรับประทานยา ไว้สาํ หรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บทีเ่ กิดขึ้นเท่านัน้ เอง
นี่ก็คอื ปัญญาทีผ่ ูบ้ าํ เพ็ญจะต้องเจริญให้มาก หลังจากทีอ่ อกจากสมาธิแล้ว ขณะทีอ่ ยู่ใน
สมาธิไม่ใช่เวลาเจริญปัญญา ขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิเป็ นเวลาสร้างพลัง คือความสงบ ความ
เป็ นอุเบกขา ทีจ่ ะใช้ต่อสูก้ บั ตัณหาความอยากต่างๆ เวลาทีอ่ อกจากสมาธิมาแล้ว พอ
ออกจากสมาธิมาแล้วมีอเุ บกขา ก็จะสามารถดึงใจให้มาพิจารณาไตรลักษณ์ได้ ดึงใจให้
มาพิจารณาอสุภะได้ ดึงใจให้มาพิจารณาอาหาเรปฏิกลู สัญญาได้ มาพิจารณาความแก่
เจ็บตายได้ พิจารณาธาตุ ๔ ดินนํ้ าลมไฟได้ ถ้ามีอเุ บกขาแล้ว ใจจะไม่หวิ กับรูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ จะไม่หวิ กับอารมณ์ต่างๆ ทีจ่ ะมาฉุดลากจิตใจให้ไปเสพกัน ก็จะ
สามารถพิจารณาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าพิจารณาบ่อยๆได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะจดจํา
ได้ จะฝังอยู่ในใจ จะกลายเป็ นปัญญาขึ้นมาไม่ใช่เป็ นสัญญา ถ้าไม่พจิ ารณาอย่าง
ต่อเนื่อง ก็จะจางหายไป ก็จะกลายเป็ นสัญญาไป ปัญญาต้องมีอยูต่ ลอดเวลา เพราะว่า
เวลาเกิดปัญหาจะได้แก้ได้ทนั ท่วงทีนนั ่ เอง ถ้าไม่มอี ยู่ตลอดเวลา เวลาเกิดตัณหาขึ้นมา
จะแก้ไม่ได้ แก้ไม่ทนั เหมือนกับนักรบในสมรภูมนิ ้ ี เวลานอนหรือเวลารับประทานนี้
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ต้องกอดปื น นอนไปด้วยรับประทานไปด้วย เพราะไม่รูว้ ่าเวลาใดข้าศึกศัตรูจะบุกรุกเข้า
มาเมือ่ ไหร่ ถ้าไปวางไว้ทอ่ี ่นื เวลาเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นมา จะคว้ามาไม่ทนั กาลนัน่ เอง
จะต้องอยู่ตดิ คู่ไปกับกายเลย ฉันใด ปัญญาก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้ ต้องอยู่คู่กบั ใจตลอดเวลา
พอเวลาเกิดตัณหาปรากฏขึ้นมา ก็สามารถใช้ปญั ญาทําลายได้ทนั ท่วงที ถ้าไม่อยู่ใกล้ พอ
ถึงเวลาก็คว้าหาไม่เจอ พอตัณหาเกิดขึ้นมา แทนทีจ่ ะฆ่าตัณหากลับไปทําตาม ยกธงขาว
ยอมแพ้ สัง่ ให้ทาํ อะไร ทําตามทันที สัง่ ให้ไปดืม่ ก็ดม่ื ทันที สัง่ ให้ไปดูก็ดูทนั ที สัง่ ให้ไป
รับประทานก็รบั ประทานทันที สัง่ ให้ไปรักไปหลงก็ไปทําทันที ก็เลยไม่มวี นั ทีจ่ ะสามารถ
ทําลายตัณหาให้หมดไปจากใจได้ ถ้าไม่หมันพิ
่ จารณา อนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่หมัน่
พิจารณาอสุภะ ไม่หมันพิ
่ จารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา
นี่ คือการเจริญปัญญา ต้องเจริญหลังจากที่ได้ออกจากสมาธิมาแล้ว ขณะที่อยูใ่ นสมาธิ
ขณะจิตที่น่ิ งสงบอยูน่ ้ ี ไม่ให้ทาํ อะไรทัง้ นั้น ให้ประคับประคองความสงบด้วยสติ ให้อยู่
ไปให้นานที่สดุ เท่าที่จะนานได้ ถ้าจะถอนออกมา ถ้ายังมีกาํ ลังสติ สามารถดันกลับเข้า
ไปใหม่ได้ ก็ทาํ ต่อไป อย่าเพิง่ ออกมา ให้อยู่ไปนานๆ เพือ่ จะได้มกี าํ ลังอุเบกขามากๆ
แล้วพอออกมา จะได้สามารถดึงใจมาพิจารณาทางปัญญาได้ และสามารถต่อสูก้ บั
ตัณหาความอยากต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาได้ หลังจากออกมาแล้ว ถ้าได้พจิ ารณาจนแรงของ
อุเบกขาหมดแล้ว การพิจารณาไม่เป็ นไปทางไตรลักษณ์ ทางปัญญาแล้ว เริ่มโลเล
ออกไปทางกิเลสตัณหา ก็ควรที่จะหยุดการพิจารณา แล้วก็กลับเข้ามาในสมาธิ ทําใจให้
สงบดึงกําลังอุเบกขาให้กลับฟื้ นคืนขึ้นมาใหม่ นี่ คอื การบําเพ็ญของการเจริญสมถะและ
วิปสั สนาภาวนา ต้องทําสลับกันไป หลังจากทีไ่ ด้สมถภาวนาแล้ว ถ้าในเบื้องต้นยังไม่ได้
สมถภาวนา ก็พยายามเจริญสมถภาวนาให้มากไปก่อน เพราะว่าถ้าไม่มสี มถภาวนา ไม่มี
อุเบกขาภาวนา การเจริญปัญญา การเจริญวิปสั สนาภาวนานี้ จะเป็ นไปได้ยาก หรือ
เป็ นไปไม่ได้เลย จึงต้องพยายามสร้างสมถภาวนาขึ้นมาก่อน ให้จติ มีความสงบมากๆ มี
อุเบกขามากๆ แล้วพอออกมา สามารถบังคับจิตให้พจิ ารณาทางปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็ นเวลาอันยาวนาน จนกว่าจะหมดกําลังของอุเบกขา แล้วค่อยกลับเข้าไปเติมพลัง
ใหม่ สลับทํากันไปอย่างนี้ จนกว่าจะสามารถสร้างปัญญาให้ได้เต็มร้อย ทีส่ ามารถทีจ่ ะ
ทําลายตัณหาความอยากต่างๆ ได้ทนั ท่วงที ให้หมดไปจากใจ
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เมื่อตัณหาได้ถกู ทําลายหมดไปจากใจแล้ว งานบําเพ็ญจิตตภาวนาก็ถงึ จุดสิ้นสุดลง
เหมือนกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยหยูกด้วยยา พอโรคภัยไข้เจ็บหายแล้ว หยูกยาก็
ไม่ตอ้ งให้อกี ต่อไป ไม่มคี วามจําเป็ นจะต้องให้ ผูท้ ส่ี ามารถทําลายตัณหาให้หมดไปจาก
ใจได้แล้ว ก็ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องบําเพ็ญจิตตภาวนาอีกต่อไป เช่นพระพุทธเจ้า พระอรหันต
สาวก ท่านไม่ได้บาํ เพ็ญจิตตภาวนา หลังจากทีท่ ่านได้บรรลุถงึ พระนิพพานแล้ว ท่าน
เพียงแต่ภาวนาไปเพือ่ เป็ นการพักผ่อนของธาตุขนั ธ์และจิตเท่านัน้ เอง ไม่ได้ทาํ ไปเพือ่
บําบัดกําจัดตัณหาความอยาก กําจัดความทุกข์ต่างๆ เพราะสิง่ เหล่านี้ได้ถกู กําจัดหมดไป
แล้วนัน่ เอง
นี่แหละคือทางของพระพุทธเจ้า ทางของพระอรหันตสาวก และจุดหมายปลายทางที่
มหัศจรรย์ทส่ี ุดของโลก อยู่ในการบําเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนานี่เอง อยู่ในการทีเ่ ราได้มาพบ
กับสิง่ ทีม่ หัศจรรย์ทส่ี ุดของโลก คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดังนัน้ ขอให้พวกเรารีบ
ฉวยโอกาสนี้ รีบดึงเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์น้ ี ให้มาเป็ นทีพ่ ง่ึ ของพวกเรา ให้มา
สร้างสิง่ มหัศจรรย์ให้กบั พวกเรากันเถิด อย่ามัวไปหลงกับการหาลาภยศสรรเสริญ หา
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเลย เพราะจะทําให้เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป
อย่างไม่มวี นั สิ้นสุดนัน่ เอง
การแสดงก็คดิ ว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พร
ถาม หลังออกมาจากปฏิบตั ธิ รรม แนวเจริญสติปฏั ฐาน ๔ ประมาณ ๕ วัน พอกลับ
มาถึงบ้าน มีอาการดับบ่อยๆ คือความรูต้ วั ทัง้ หมดเลยดับ เหมือนปิ ดเปิ ดไฟ
เร็วๆ เกิดขึ้นเกือบทุกวินาทีทกุ จังหวะทีจ่ ะทําอะไร เช่นจะคิด ดับ จับช้อน ดับ
จะยกช้อนเข้าปากเคี้ยว หรือแม้แต่ตอนจะก้าวเท้าแต่ละก้าว จะมีอาการ ดับวับ
คัน่ ตลอด แรงมากและเบาและห่างลงในวันที่ ๒ ก่อนจะเริ่มหายจากอาการนี้ได้
ในวันถัดไป กราบพระอาจารย์อธิบาย ให้ความรูใ้ นสภาวะนี้คอื อะไร และแนะนํา
ทางในการปฏิบตั ติ ่ออาการแบบนี้ เพราะตอนนัน้ ทีท่ าํ ก็คอื ตัง้ สติทจ่ี ะพยุงตัว
พยายามมีความรูต้ วั ให้มาก กังวลทีจ่ ะล้มหรือของในมือจะตก เพราะต้องใช้ชวี ติ
ในการทํางานปกติค่ะ
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ตอบ ก็ให้รูว้ า่ มันเป็ นอย่างนี้ก็แล้วกัน ไม่ตอ้ งไปสนใจว่า ทําไมมันถึงเป็ นอย่างนี้ มัน
เป็ นอย่างนี้ก็รูว้ า่ มันเป็ นอย่างนี้ แล้วก็พจิ ารณาให้วา่ มันก็เป็ นไตรลักษณ์ไป คือ
มันไม่เทีย่ งมันเกิดแล้วมันก็ดบั ไป เราก็อย่าไปทุกข์กบั มัน อย่าไปวุน่ วายไปกับ
มัน มันเป็ นอย่างนี้ก็รูว้ า่ มันเป็ นอย่างนี้ อย่าไปอยากให้มนั เป็ นอย่างอื่น ก็เท่า
นัน้ เอง ถ้าเรามีสติมปี ญั ญา มันก็จะไม่มปี ญั หาแต่อย่างใด ถ้าไม่มสี ติไม่มปี ญั ญา
ก็จะเกิดความสงสัย เกิดความวุน่ วายใจต่างๆตามมาก็ได้ เช่นอยากจะไม่ให้มนั
เป็ นอย่างนี้ ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ไม่อยากให้มนั เป็ น มันก็เป็ น เวลามันจะ
หายมันก็หาย ฉะนัน้ ให้รูต้ ามความเป็ นจริงของมัน มันเป็ นก็รูว้ า่ มันเป็ น มันไม่
เป็ นก็รูว้ า่ มันไม่เป็ น เท่านัน้ เอง อย่าไปอยากให้มนั เป็ นอย่างอื่น แล้วก็จะไม่เป็ น
ปัญหาอย่างไร
ถาม มีเพือ่ นบ้านครอบครัวหนึ่ง พ่อเสียชีวติ เหลือแต่แม่กบั ยาย และลูกชายหนึ่งคน
ลูกชายกินเหล้าเมามายทุกวัน ด่าว่าแม่เหมือนไม่ใช่มนุษย์ บังคับเข็ญใจแม่และ
ยายทุกวัน ไม่ได้อะไรตามใจก็จะขูฆ่ ่า จะตี ทําร้ายข้าวของ แม่เขาได้แต่มาเล่า
เพือ่ ระบายทุกข์ จะตักเตือนลูกชายก็วา่ ก็ขู่ ด้วยกลัวว่าลูกชายจะทําร้าย ก็เลย
ต้องข่มใจทําทุกอย่าง แม่ควรทําอย่างไรดีถงึ จะพ้นทุกข์ ด้วยความสงสารกระผม
จึงหาวิธีช่วย โดยถามจากเว็บเพจต่างๆ เพือ่ ช่วยอะไรได้ ตอนนี้ผมคิดแค่ว่า ถ้า
เป็ นพระพุทธเจ้าท่านจะช่วยอย่างไรเท่านัน้ เอง ผมขอความเมตตาเพือ่ ดับทุกข์
ด้วยครับ
ตอบ ก็ตอ้ งทําใจเท่านัน้ ถ้าเปลีย่ นเขาไม่ได้ก็ตอ้ งเปลีย่ นใจเรา เปลีย่ นให้เขาดีไม่ได้
เราก็เปลีย่ นใจเราให้ดไี ด้ เปลีย่ นใจของเราจากทุกข์ให้เป็ นสุขได้ ด้วยการยอมรับ
กับสภาวะของเรา ยอมรับว่ามันเป็ นวิบากของเราทีจ่ ะต้องมีลูกแบบนี้ ทีจ่ ะต้องมี
ชีวติ แบบนี้ อย่าไปอยากให้มนั หายไป เมือ่ มันไม่สามารถหายไปได้ตามความ
อยากของเรา ก็จะทุกข์ไปเปล่าๆ ก็คอื สรุปง่ายๆก็คอื ต้องทําใจ ต้องถือว่าเป็ น
กรรมของเรา ก็ตอ้ งรับใช้กรรมต่อไป ถ้ายอมรับ ใจก็จะไม่ทกุ ข์ ใจก็จะสงบ ใจก็
จะมีความสุขกับวิบากของกรรมของเราได้
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ถาม เราจะสังเกตอย่างไร ว่าอารมณ์และจิตของเราเหมาะกับกรรมฐานกองไหนครับ
ตอบ ก็ตอ้ งลองไปดูก็แล้วกัน เอาของง่ายๆก็พทุ โธไปก่อน พุทโธไป ถ้าพุทโธไม่ได้ก็
ลองดูเฝ้ าดูร่างกาย ดูการเคลือ่ นไหวของร่างกาย ถ้าไม่ได้ก็ลองมรณานุสติ
คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆ
หรือถ้าเวลานัง่ ก็ดูลมหายใจเข้าออก
ก็มวี ธิ ี
หลากหลายวิธีทผ่ี ูป้ ฏิบตั กิ ส็ ามารถเลือกทดลองใช้ได้ ตามจริตของตน ท่านก็บอก
ว่า ถ้ามีโทสะก็ให้เจริญเมตตา ถ้ามีกามารมณ์ก็ให้เจริญอสุภะ ถ้ามีความหลงก็
ให้ใช้ปญั ญา ใช้ไตรลักษณ์ พิจารณาด้วยไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ฉะนัน้ ก็ตอ้ งอยู่กบั ภาวะจิตของเราทีอ่ าจจะเปลีย่ นไปเปลีย่ นมาได้ ถ้าเวลาโกรธนี้
ไปเจริญอสุภะก็แก้ไม่ได้ เหมือนเวลาทีป่ วดหัวแล้วไปกินยาแก้ปวดท้อง มันก็ไม่
หาย ต้องรูว้ า่ ตอนนี้เราเป็ นโรคอะไรและต้องใช้ยาชนิดไหน พระพุทธเจ้าก็ทรง
แสดงไว้แล้วว่า ให้ใช้เมตตาระงับความโกรธ ให้ใช้อสุภะระงับกามารมณ์ ความ
อยากเสพกาม อยากจะร่วมหลับนอน อยากมีแฟนกับคนนัน้ คนนี้ ก็ให้ดูอสุภะดู
ความไม่สวยงามของร่างกายของเขา อย่าดูของเรา ของเรามันไม่มปี ญั หา เราไป
เป็ นปัญหากับร่างกายของใครก็ตอ้ งดูร่างกายของเขา ว่าไม่สวยไม่งาม ถ้ามีความ
หลงก็พจิ ารณาปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเกิดแล้วก็ตอ้ งดับไป
ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา ก็จะหายหลงได้ อันนี้ก็ตอ้ งแล้วแต่
เหตุการณ์ทม่ี ารุมเร้าจิตใจ แต่ถา้ จิตใจเป็ นปกติก็สามารถใช้กรรมฐานแบบทัว่ ไป
ได้ เช่นการบริกรรมพุทโธ ถ้าไม่ชอบการบริกรรมพุทโธ ก็ดูการเคลือ่ นไหว การ
กระทําต่างๆของร่างกาย ให้ใจจดจ่อเฝ้ าดู เฝ้ าดูการกระทําเพียงอย่างเดียว ไม่ให้
ไปคิดเรื่องอื่น เช่นกําลังเดินก็ให้อยู่กบั การเดิน เช่นก้าวเท้าซ้ายไปก็วา่ ซ้าย ก้าว
เท้าขวาก็วา่ ขวา ซ้าย-ขวา ซ้าย-ขวาไป กําลังรับประทานอาหาร ก็วา่ ไป จะว่าก็ได้
หรือจะดูก็ได้ กําลังตักข้าว กําลังป้ อนข้าวเข้าไปในปาก กําลังเคี้ยว กําลังกลืน ให้
เฝ้ าดู ทุกอิรยิ าบถของการทํางานของร่างกายไป อย่าให้ใจลอยไปคิดถึงคนนัน้ คน
นี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ใจก็จะมีสติ เมือ่ มีสติเวลานัง่ ถ้าใช้การดูร่างกาย ก็ให้ดูทล่ี ม
หายใจต่อไป หายใจเข้าก็รู ้ หายใจออกก็รู ้ ลมหายใจสัน้ ก็รูว้ า่ สัน้ ยาวก็รูว้ ่ายาว
หยาบก็รูว้ า่ หยาบ ละเอียดก็รูว้ า่ ละเอียด ลมหายไปก็รูว้ า่ หายไป ให้รูเ้ ฉยๆ อย่า
18

ไปปรุงแต่ง อย่าไปเกิดความวิตกวิจารณ์ข้นึ มา แล้วเดีย๋ วใจก็จะรวมเข้าสู่ความ
สงบ เป็ นสมาธิข้นึ มา
ถาม การทํางานในปัจจุบนั ต้องพบเจอบุคคลทีเ่ อาเปรียบเรื่อยมา ไม่วา่ จะมาจาก
เจ้านายหรือเพือ่ นร่วมงาน ไม่วา่ จะทํางานทีใ่ ด บางครัง้ ถูกเจ้านายสัง่ ให้ทาํ บางสิง่
ทีไ่ ม่ถกู ต้องตามกฏหมาย โดยเจ้านายระบุแค่วา่ ผมสัง่ แล้วคุณจะต้องทํา หรือ
บางงานไม่ผดิ กฏหมายแต่ผดิ จริยธรรม โดยทีเ่ ราเองก็ไม่อยากทํา ไม่อยากผิด
ศีล ๕ อยากจะลาออกไป แต๋ก็พบเจอเหตุเช่นนี้ในแทบทุกทีใ่ นทีท่ าํ งาน จะต้อง
ทําอย่างไรเมือ่ พบเจอเจ้านายเช่นนี้ หรือระบบงานเช่นนี้เรื่อยๆไปเจ้าค่ะ
ตอบ ถ้าอยู่กบั เขาไม่ได้ก็ตอ้ งย้ายไป ไปอยู่ทอ่ี ่นื ไปหาเจ้านายที่มศี ีลมีธรรม เจ้านายที่
มีศีลมีธรรมก็อยู่ตามวัดตามวาต่างๆ ไปแล้วไม่ผดิ หวังแน่นอน ไปอยู่กบั หลวงปู่
หลวงตาหลวงพ่อนี้ ท่านจะสอนให้ทาํ แต่รกั ษาศีลให้ปฏิบตั ธิ รรม ก็เราเลือกไปอยู่
กับคนไม่ดแี ล้วมานัง่ บ่นทําไม
ถาม ผมอยากเข้าใจแบบคร่าวๆ เกี่ยวกับบุคคลทีค่ วรสร้างสถูปไว้บูชา ว่าทําไมจึงต้อง
มีพระเจ้าจักรพรรดิ์รวมอยู่ดว้ ย เพราะในความเข้าใจส่วนตัวแล้ว พระเจ้า
จักรพรรดิ์ยงั ไม่บรรลุเป็ นพระอรหันต์ครับ
ตอบ คือตามขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยพระพุทธกาลนี้ เขาจะบรรจุอฐั ขิ องผูท้ ่ี
เป็ นคนทีถ่ อื ว่า เป็ นคนยิง่ ใหญ่ของโลก หรือของธรรม เช่นเขาจะนิยมบรรจุอฐั ิ
ของพระพุทธเจ้า ของพระปัจเจกพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ และของพระมหา
จักรพรรดิ์ เพราะพระมหาจักรพรรดิ์น้ ที างโลก เขาก็ถอื ว่าเป็ นสุดยอดของมนุษย์
เหมือนกับพระพุทธเจ้า กับพระอรหันตสาวก ก็เป็ นธรรมเนียมทีเ่ ชื่อกันมา และ
ปฏิบตั กิ นั มาเท่านัน้ เอง ไม่ได้มอี ะไร ไม่ได้ไปเปรียบว่าพระมหาจักรพรรดิ์น้ เี ป็ น
พระอรหันต์แต่อย่างใด แต่ในทางโลกเขาถือว่า เป็ นบุคคลทีส่ ุดยอดของมนุษย์
ในทางโลก ส่วนพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์น้ ี ท่านก็ถอื ว่าเป็ นสุดยอดของทาง
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ธรรม ก็ถอื ว่าอยู่ในระดับเดียวกันได้ เลยมีการปฏิบตั คิ ล้ายคลึงกัน ให้เกียรติให้
ความเคารพเท่ากัน
ถาม จิตใจของลูกไปวิตกกังวลกับความสวยงาม คือกังวลไม่อยากให้แก่ เนื่องจาก
ทํางานเป็ นแอร์โฮสเตส แต่อกี จิตหนึ่งก็พยายามดึงกลับต่อสูก้ บั กิเลสภายใน
พยายามเอารูปศพขึ้นอืดเน่าเปื่ อยมาดู และพยายามมองให้เห็นว่า ไม่มอี ะไรน่าดู
เราตายก็เป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน แต่ก็ยงั สูก้ เิ ลสไม่ได้อยู่ดี เลยพยายามวางเฉยกับ
กระแสพลุง่ พล่านในความไม่อยากแก่ ความรูส้ กึ นัน้ ก็จางไป มันเกิดขึ้นเป็ น
ระยะๆ ขอเมตตาหลวงพ่อให้อบุ ายธรรมแก่ผูท้ ย่ี งั โง่เขลาเช่นลูกด้วยค่ะ
ตอบ ทีท่ าํ ใจไม่ได้ก็อย่างทีไ่ ด้เทศน์ไว้เมือ่ กี้ เพราะไม่มสี มาธิไม่มอี ุเบกขา มีปญั ญาแต่
ปัญญาไม่สามารถทีจ่ ะสูก้ บั กําลังของกิเลส
ความรักความสวยความงามได้
เพราะฉะนัน้ ต้องกลับมาสร้างกําลังของสมถะ สร้างอุเบกขา ต้องมาดําเนินสมถ
ภาวนา ทําใจให้สงบ ถ้าใจรวมเป็ นอัปปนาฯได้แล้ว พอพิจารณาความไม่สวยไม่
งามของร่างกาย ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ก็จะรับได้อย่างสบาย
จะไม่มคี วามอยากไม่แก่ไม่สวยเลย เพราะรูว้ า่ มันเป็ นไปไม่ได้ อยากไปก็จะทุกข์
ใจไปเปล่าๆ ปลงได้ ทีป่ ลงไม่ได้เพราะไม่มกี าํ ลังปลง ไม่มอี เุ บกขา อย่างทีเ่ มือ่ กี้ท่ี
พูดว่าพอทําใจเฉยได้ก็รูส้ กึ สบายขึ้นมา นัน่ แหละ เพียงแต่วา่ มันเฉยไม่ได้นาน
เดีย๋ วพอเผลอกลับมาคิดถึงความสวยความงามอีก ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มาใหม่
ฉะนัน้ ต้องพยายามเจริญสติเพือ่ กําจัด ความรักความสวยความงาม ความคิดที่
จะคิดแต่เรื่องสวยเรื่องงาม ให้มนั สงบลง ใจสงบมีความสุขแล้ว ก็จะยอมรับกับ
ความไม่สวยไม่งามได้ ตอนนี้ใจไม่สงบ ไม่มคี วามสุข เลยต้องพึง่ ความสุขจาก
ความสวยงาม พอรูว้ ่าจะต้องสูญเสียความสวยงามไป ก็กลัวว่าจะสูญเสีย
ความสุขไปด้วย แต่ถา้ มีความสุขจากการนัง่ สมาธิแล้ว จะไม่ตอ้ งอาศัยความสุข
จากความสวยงาม มันจะสวยไม่สวยก็จะไม่เป็ นปัญหา เพราะยังมีความสุขได้
เหมือนกับตอนทีย่ งั สวย คือมีความสุขจากความสงบของใจ ความสงบเป็ นบาท
เป็ นฐานเป็ นกําลังของวิปสั สนา ใครอยากจะใช้ปญั ญาอย่างเดียว โดยไม่มสี มถ
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ภาวนา ไม่มคี วามสงบนี้ ก็จะไม่มวี นั ทําได้สาํ เร็จ ฉะนัน้ อย่าข้ามขัน้ ตอนไป
พระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิและปัญญา เดีย๋ วนี้สมัยนี้เขาข้ามสมาธิกนั ไป เพราะว่า
มันยากก็เลยไม่ตอ้ งทํามัน ปัญญามันง่ายกว่า คิดปั ๊บมันก็ได้แล้ว ปัญญา แต่มนั
เอาไปฟันกิเลสไม่ได้เท่านัน้ เอง มันเป็ นจินตามยปัญญา มันไม่ใช่เป็ นภาวนามย
ปัญญา
ถาม ภาวนาแล้วเห็นไตรลักษณ์มากขึ้น ปล่อยวางได้งา่ ยขึ้น
ปฏิบตั ผิ ดิ หรือไม่คะ ทําไมถึงมีโทสะแรงขึ้น

แต่ก็มโี ทสะมากขึ้น

ตอบ ก็เพราะว่าปล่อยให้มนั เกิดขึ้น มันก็แรงไง ถ้าเวลามันเกิดเราคอยกําจัดมัน มันก็
จะเบาลง การเห็นไตรลักษณ์น้ เี ป็ นเพียงมีเครื่องมือเท่านัน้ เอง ต้องเอามากําจัด
ตอนทีเ่ กิดโทสะ วิธีกาํ จัดโทสะก็ตอ้ งไปกําจัดเหตุของโทสะ เหตุของโทสะก็คือ
ตัณหาความอยาก อยากได้อย่างนัน้ อยากได้อย่างนี้ พอไม่ได้ก็เกิดโทสะขึ้นมา ก็
ต้องมาหยุดความอยากให้ได้อย่างนัน้ ให้ได้อย่างนี้ ให้เอาตามมีตามเกิดไป อย่า
ไปมีความอยากกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ กับเหตุการณ์นนั้ เหตุการณ์น้ ี ปล่อยให้มนั เป็ นไป
ตามมีตามเกิดไป ถ้าเราปล่อยได้ไม่มคี วามอยากเราก็จะไม่มโี ทสะตามมา ฉะนัน้
เรามีไตรลักษณ์แล้วแต่เราไม่เอามาใช้ เราต้องพิจารณาว่าของต่างๆเหตุการณ์
ต่างๆนี้เป็ นไตรลักษณ์ เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ ไปสัง่ ให้มนั เป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ไม่ได้ ไปอยากให้มนั เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ไม่ได้เพราะจะเกิดโทสะ พอรู ้
อย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่มโี ทสะ มีไตรลักษณ์แต่ไม่เอามาใช้ เหมือนกับมีมดี แต่
ไม่เอามาฟันข้าศึกศัตรู เก็บไว้เฉยๆ ข้าศึกศัตรูมนั ก็เลยออกมาเพ่นพ่านได้ โทสะ
ก็มมี ากได้ ก็เพราะว่าไม่ไปกําจัดตัณหาความอยาก ดังนัน้ พอเห็นมีไตรลักษณ์
แล้ว ต้องเอาไตรลักษณ์ไปหยุดความอยากต่างๆ ถ้ามีไตรลักษณ์แล้วมีภาวนา มี
สมถภาวนา มีอเุ บกขา มันก็จะหยุดตัณหาความอยากต่างๆได้ พอหยุดตัณหา
ความอยากได้ ความโกรธก็จะไม่มตี ามมา
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ถาม ลูกนัง่ สมาธิแล้วไปถึงจุดทีร่ ่างกายหายไป รูว้ า่ เราเหลือแค่จดุ ๆหนึ่งเท่านัน้ จะถึง
แค่จดุ นี้เท่านัน้ ไปต่อไม่ได้ ลูกจะไปต่ออย่างไรคะ เพราะถึงจุดๆนี้จะนิ่งเมือ่
อิ่มตัว จิตก็จะถอนออกมาไม่ไปไหนต่อค่ะ
ตอบ การนัง่ สมาธิก็ให้ไปถึงแค่จดุ นัน้ เอง ให้ไปจุดทีม่ นั นิ่ง มันสงบ มันว่าง ปราศจาก
ความคิดปรุงแต่งต่างๆ แล้วมีอเุ บกขาความนิ่งเฉย ใจเป็ นกลางปราศจากความ
รัก ชัง กลัว หลง อันนี้ก็ถงึ จุดหมายปลายทางของการนัง่ สมาธิแล้ว ถ้าอยากจะ
ให้มนั ไปไกลกว่านี้ เวลาออกจากสมาธิมา ก็ตอ้ งมาพิจารณาไตรลักษณ์กนั มา
พิจารณาปัญญากัน พิจารณาอสุภะ พิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา พิจารณาธาตุ
๔ ดินนํา้ ลมไฟ พิจารณาอาการ ๓๒ ถ้าอย่างนี้แล้วมันจะก้าวต่อไป มันจะเกิด
ปัญญา แล้วมันจะสามารถทําลายตัณหาความอยากต่างๆได้ พอตัณหาความ
อยากต่างๆถูกทําลายไป ความสุขก็จะมีมากขึ้นไปตามลําดับ จนมีความสุขเต็ม
เปี่ ยมภายในหัวใจ
ถาม ผมกําหนดลมหายใจพักเดียว จิตมันรวมลงทีห่ น้าผาก ผมควรทําอย่างไรครับ
ผมเคยถอดจิตบนรถเมล์ อยากทราบว่ามันเกิดได้อย่างไร เพราะตอนออกและ
ตอนเข้าก็ไม่รู ้ และวันนัน้ ได้พจิ ารณากาย เห็นเส้นขนมันใหญ่ขนาดนิ้วมือ อีก
ครัง้ ผมถอดจิตเห็นคนแต่หวั เป็ นไก่ การวางอารมณ์คอื อย่างไร เวลาทีจ่ ติ วาง
อารมณ์ ทําไมเราจึงไม่สามารถบังคับการแสดงนิมติ ทีเ่ ป็ นอยู่ได้ การสวดมนต์
บ่อยๆแล้วเวลาเราทํางานอะไร มักจะได้ยนิ เสียงสวดมนต์เสมอ อย่างไรคือจิตตัง้
มันครั
่ บ
ตอบ การภาวนาของเรา เราไม่ได้ภาวนาด้วยสติ มันก็เลยเป็ นอย่างนี้ ถ้าเราใช้สติน้ เี รา
จะสามารถควบคุม สิง่ ต่างๆทีป่ รากฏขึ้นมาได้ คือเราสามารถทีจ่ ะไม่ไปให้ความ
สนใจกับมัน แล้วเราจดจ่อสติของเราอยู่กบั เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นการบริกรรมพุท
โธ หรือการดูลมหายใจเข้าออกต่อไปเรื่อยๆ สิง่ ต่างๆทีป่ รากฏขึ้นมามันก็จะ
หายไปเอง เพราะจิตจะเข้าไปข้างในลึกเข้าไปเรื่อยๆ พอเข้าไปยิ่งลึกสิง่ ต่างๆที่
ปรากฏก็จะหายไป จนในทีส่ ุดก็เข้าไปสู่ความว่าง ไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่ ฉะนัน้
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การภาวนาต้องมาเริ่มต้นทีส่ ติกนั ต้องฝึ กสติ ต้องให้มสี ติ ไม่ใช่ปล่อยให้จติ มัน
แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ แสดงอะไรต่างๆของมันตามภาวะ ตามกําลังของมันที่
มันมีอยู่ เราต้องมาเริ่มต้นทีก่ ารเจริญสติ ควบคุมการเคลือ่ นไหวของจิต อย่า
ปล่อยให้มนั เคลือ่ นไหวไปตามเรื่องตามราวของมัน
เพราะเราจะไม่สามารถ
ควบคุมบังคับมันได้ ถ้าเรามีสติเราจะสามารถควบคุมการเคลือ่ นไหว การ
ปรากฏการณ์ต่างๆของจิตได้ จะสามารถดึงจิตให้เข้าสู่ความว่างความสงบได้
ตามลําดับต่อไป
ถาม โยมอุปฏั ฐากทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง สามารถเก็บกวาดทีน่ อน เช็ดถูหอ้ งของพระสงฆ์ได้
ไหมครับ ถ้าไม่ได้กรณีแบบนี้ถา้ มีผูช้ ายอยู่ดว้ ยจะทําได้ไหมครับ
ตอบ ผูห้ ญิงนี้ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระมาก ไม่ควรทีจ่ ะไปยุ่งกับเรื่องการเก็บ
กวาดทําความสะอาด ซักจีวร ล้างบาตรหรืออะไรทีเ่ ป็ นของพระ ผูห้ ญิงไม่ควรที่
จะเข้าไปใกล้ ควรทีจ่ ะอยู่ห่าง ไม่ควรไปทีก่ ฏุ พิ ระเลย พระทีว่ ดั ป่ าบ้านตาดนี้
ท่านจะไม่ให้ฆราวาสญาติโยมไปเยี่ยมพระทีก่ ฏุ ิ ถ้ามีธุระให้มาทีศ่ าลา มาพบปะ
กันทีศ่ าลา ส่วนเรื่องการกวาดถู ทําความสะอาดศาลาหรือกุฏขิ องพระนี้ ท่านทํา
กันเอง หรือถ้าเป็ นพระผูใ้ หญ่ ก็จะมีพระผูน้ อ้ ยคอยอุปฏั ฐาก คอยดูแลให้
ฉะนัน้ เรื่องของสีกาหรือญาติโยมทีเ่ ป็ นสุภาพสตรีน้ ี ไม่ควรทีจ่ ะเข้าไปทําภารกิจ
ต่างๆของพระเลย ไม่ควรเข้าไปในทีอ่ ยู่ทพ่ี กั ของพระ ควรจะอยู่ในทีส่ าธารณะ
เช่นทีศ่ าลา
ถาม ผูม้ พี ระคุณกับผูม้ บี ญ
ุ คุณ เหมือนหรือต่างกันคะ
ตอบ ก็ต่างกันตรงภาษาเท่านัน้ บุญคุณกับพระคุณ ความหมายมันก็อนั เดียวกัน
ถาม หนู ฝึกกรรมฐาน โดยวิธียุบหนอพองหนอมา ๓ – ๔ ปี ได้ผลดีค่ะ แต่อาจารย์ท่ี
สอนบอกว่า วิธีน้ ีเป็ นการฝึ กสติ ตอนนี้ลองมาพุทโธของหลวงปู่วริ ยิ งั ค์ ท่านสอน
ว่า เป้ าหมายเป็ นการฝึ กสมาธิ หนู เลือกวางฐานจิตไว้ทก่ี ลางหน้าผาก คําถามข้อ
แรก เคยได้ยนิ พระอาจารย์เทศน์วา่ เมือ่ เรามีสติแล้ว สมาธิจะเกิด นัน่
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หมายความว่าเราควรมุง่ เน้นการฝึ กสติโดยสติปฏั ฐาน เมือ่ ได้ผลดีแล้วจึงเริ่มฝึ ก
สมาธิหรือเปล่าคะ
ตอบ คือการเจริญสติน้ ี มีวธิ ีหลากหลายด้วยกัน พุทโธนี้ก็เป็ นการเจริญสติวธิ ีหนึ่ง ยุบ
หนอพองหนอก็เป็ นการเจริญสติ
การดูการเคลือ่ นไหวของร่างกายก็เป็ นการ
เจริญสติทงั้ นัน้ แล้วผลก็คอื จะเป็ นสมาธิต่อไป ฉะนัน้ เวลาคนเขามาพูดว่าเราทํา
อย่างนี้เป็ นการเจริญสติ ก็ใช่ แต่การเจริญสติแล้วมันก็จะเป็ นสมาธิ สติเป็ นเหตุ
สมาธิจะเป็ นผล ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ยุบหนอพองหนอ ดูลมหายใจเข้าออก
บริกรรมพุทโธ หรือดูดวงแก้วดวงไฟ อะไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็ นการเจริญ
สติ เมือ่ เจริญสติอย่างต่อเนื่อง จิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ ก็เรียกว่าเป็ นสมาธิไป
ถาม การวางจิตไว้ทห่ี น้าผากตอนเดินจงกรมและนัง่ สมาธิ รูส้ กึ ร้อนวูบๆตึงๆทีฐ่ านจิต
หนู ปฏิบตั ถิ กู ไหมคะ
ตอบ คือการภาวนาไม่วา่ จะวางจิตไว้ตรงไหน เป้ าหมายก็คอื ให้มนั เย็นไม่ให้มนั ร้อน
ให้มนั สงบให้มนั สบาย ถ้าเดินนี้ปกติท่านจะดูท่กี ารเดินเป็ นหลัก หรือถ้าบริกรรม
พุทโธ ก็ให้อยู่กบั คําบริกรรมพุทโธไม่ตอ้ งไปตัง้ ไว้ทไ่ี หนทัง้ นัน้ ให้ตงั้ ไว้กบั คํา
บริกรรม เช่นเราพุทโธเราก็อยู่กบั คําบริกรรมไป ไม่ตอ้ งไปตัง้ อยู่ทก่ี ลางศีรษะ
หน้าผากหรือทีไ่ หนก็ตาม ให้อยู่กบั คําบริกรรมพุทโธ ถ้าเดินจงกรม ถ้าจะใช้
ร่างกายก็ดูทเ่ี ท้านี่แหละ ซ้ายขวา ซ้ายขวาไป แล้วถ้าทําอย่างนี้ จิตก็จะว่างจะเย็น
และจะสบาย ถ้าทําแบบทีท่ าํ นี้มนั เป็ นการทําหลายเรื่องโดยใช่เหตุ เอาจิตไปวาง
ไว้ทห่ี น้าผาก แล้วก็มาบริกรรมพุทโธๆ มันก็เลยไปอยู่ ๒ ที่ อยู่ทพ่ี ทุ โธแล้วก็ไป
อยู่ทห่ี น้าผาก มันก็เลยงง ไม่รูจ้ ะไปอยู่ทไ่ี หนดี มันก็เลยร้อนขึ้นมา ฉะนัน้ ให้อยู่
ทีเ่ ดียว อยู่กบั คําบริกรรมไปถ้าบริกรรม ถ้าดูลมก็อยู่ดูทล่ี มไป อย่าไปให้มนั มาก
เรื่อง บางคนเอาพุทเข้าโธออกมันก็เลยมากเรื่อง แต่ถา้ ทําแล้วมันสงบมันเย็น ก็
ถือว่าเป็ นกรณีเฉพาะตนไป บางคนพุทเข้าโธออกแล้วจิตรวมได้ก็ไม่เป็ นปัญหา
อะไร ฉะนัน้ ก็ตอ้ งดูผลทีเ่ กิดขึ้นในระหว่างทีป่ ฏิบตั วิ า่ มันเย็นหรือมันร้อน ถ้ามัน
ร้อนก็แสดงว่าผิดทางแล้ว ถ้ามันเย็นก็ถกู ทาง
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ถาม ขอถามว่าคนทีเ่ ขามีจติ หรือสมาธิทเ่ี ข้มแข็ง ถ้าเกิดว่า อย่างเขาไปดูภาพยนตร์
อย่างนี้ ภาพยนตร์ทอ่ี อกแนวรุนแรงแล้วมีเลือดสาด อวัยวะขาด ฟาดฟันกันด้วย
ความรุนแรง เขาสามารถดูดว้ ยหน้าตาเฉยแล้วไม่รูส้ กึ อะไร แต่เวลาหนู ไปดูอย่าง
นี้ หนู จะอกสัน่ ขวัญแขวนอย่างนี้นะคะ แล้วกลับมาก็จะมีอาการสะทกสะท้าน ไม่
สามารถดูหนังพวกนี้ได้
แสดงว่าจิตของเราไม่เข้มแข็งเท่าคนทีอ่ ยู่ในโรง
ภาพยนตร์ใช่ไหมคะ
ตอบ ก็คอื เราไม่มสี มาธินนั ่ เอง ไม่มอี เุ บกขา พอเห็นอะไรใจก็ไหลไปตามสิง่ ทีเ่ ห็น
เหมือนกับว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์นนั้ จริงๆ แต่คนทีม่ อี เุ บกขานี้ เขาจะแยกเขา
ออกมาจากเหตุการณ์ได้ เขาจะเป็ นเหมือนคนดูหนัง คือเขารูว้ ่าเขาไม่ได้อยู่ในจอ
หนัง แต่คนทีม่ อี าการหวันไหวนี
่
้ เขาไปคิดว่าเขาอยู่ในจอหนังด้วย เพราะเขาไม่มี
อุเบกขา พอเห็นอะไรก็คดิ ว่าเป็ นไปอย่างตามทีเ่ ห็น ทัง้ ๆทีม่ นั เป็ นเพียงภาพ
หลอกภาพหลอนเราเท่านัน้ เอง ไม่ได้เป็ นเหตุการณ์จริง ฉะนัน้ ต้องฝึ กสติให้
มากๆ แล้วต่อไปจิตก็จะมีอเุ บกขา มีพลังทีจ่ ะสักแต่วา่ รูไ้ ด้ ตอนนี้ไม่สกั แต่วา่ รู ้
เห็นแล้วปรุงแต่งตามเหตุการณ์ไป
ถาม พระอาจารย์คะ หรือจะไปฝึ กแบบดูไปบ่อยๆ แล้วเดีย๋ วก็ชนิ ไปเองหรือเปล่าคะ
ตอบ ดูหนังบ่อยๆหรือ
ถาม ค่ะ
ตอบ ก็ดูเรื่องเดียวซํา้ ๆต่อไปมันก็ชนิ นะ ดูซาํ้ ๆไปทําไม
ถาม หรือไปทําสมาธิดกี ว่า
ตอบ ถ้าทําสมาธิก็ไม่ตอ้ งไปดูหนังแล้ว ถ้าไปดูหนังก็แสดงว่าทําสมาธิไม่ได้ผล ถ้าทํา
สมาธิได้ผลแล้วก็ไม่อยากจะดูอะไร
ถาม นัง่ สมาธิพทุ โธไปเรื่อยๆแล้วจะหายกลัวใช่ไหมคะ แล้วเจอคนจะไม่สนั ่
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ตอบ เวลาเจอคน สัน่ ก็พทุ โธๆไปเรื่อยๆ
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กัณฑ์ท่ี ๔๙๕

สติ

๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็ นธรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุดคืออะไร ก็คอื สติน่เี อง สติน้ ี เป็ น
ธรรมที่จะทําให้ธรรมอย่างอืน่ เกิดขึ้นมาได้ เช่นสมาธิ ปัญญา วิมตุ ติการหลุดพ้น ต้องมี
สติเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิด ถ้าไม่มสี ติ นัง่ สมาธิไปใจก็จะไม่มวี นั สงบได้ นัง่ ไปนานเท่าไรก็จะมี
ความคิดฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลา แต่ถา้ มีสติ จดจ่ออยู่กบั อารมณ์ท่ใี ห้กาํ หนดไว้เพือ่ ให้เกิด
สติ เช่นการบริกรรมพุทโธ พุทโธ ถ้าเกาะติดอยู่กบั คําบริกรรมพุทโธได้อย่างต่อเนื่อง ใจ
ก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดาย เพียง ๕ นาที ๑๐ นาทีก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้
เมือ่ ได้ความสงบ ก็จะได้พบกับความสุขทีย่ ่งิ ใหญ่กว่าความสุขทัง้ ปวง ก็จะทําให้สามารถ
ใช้ปญั ญามาตัดกิเลสตัณหาได้
ถ้าไม่มสี มาธิน้ ี ปัญญาจะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะสูก้ บั ตัณหาได้ ปัญญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั ก็
ดี ปัญญาทีเ่ กิดจากการพิจารณาใคร่ครวญก็ดี อันนี้ยงั ไม่ได้เป็ นปัญญาทีส่ ามารถดับ
ความทุกข์ละกิเลสตัณหาได้ เพราะไม่มกี าํ ลัง ไม่มกี าํ ลังหยุด จิตนี้ตอ้ งหยุด หยุดกิเลส
หยุดตัณหา ธรรมทีจ่ ะทําให้หยุดกิเลสหยุดตัณหาได้ ก็คอื สติ ถ้ามีสติแล้วก็จะหยุดได้
แต่ก็ตอ้ งมีปญั ญาเป็ นผูบ้ อกให้รูว้ า่ อะไรเป็ นกิเลส อะไรไม่ใช่เป็ นกิเลส ปัญญาจะเป็ นผู ้
ทีจ่ ะชี้เป้ าให้กบั จิต ให้จติ มุง่ ไปสู่การทําลายเป้ านัน้ เป้ าทีป่ ญั ญาจะส่งให้ไป ก็คอื
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหานี่เอง กามตัณหา ก็คอื ความอยากในรูปเสียงกลิน่
รสโผฏฐัพพะ ภวตัณหา ก็คอื ความอยากให้ลาภยศสรรเสริญสุข ให้มแี ต่ความเจริญไป
เรื่อยๆ และวิภวตัณหา ก็คอื ความอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขเสือ่ มลงไป ไม่อยากให้
ร่างกายต้องแก่เจ็บตายไป นี่คอื ตัณหาทีเ่ ป็ นตัวก่อเหตุให้เกิดความทุกข์ทรมานใจ
ถ้ามีปญั ญา เช่นปัญญาทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในขณะนี้ รูว้ า่ ตัณหาทัง้ ๓ นี้ เป็ นต้นเหตุของความ
ทุกข์ใจ แต่ก็ละไม่ได้ ยังอยากดู อยากฟัง ยังติดอยู่กบั รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะอยู่
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เพราะจิตไม่มกี าํ ลังพอ ทีจ่ ะดึงจิตให้ออกจากการเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนัน่ เอง
เพราะจิตไม่มคี วามสุขภายในตัวเอง ถ้าจิตมีความสุขภายในตัวเอง ความสุขทีเ่ กิดจาก
ความสงบนี้ จิตจะสามารถเลิกการเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะได้ เลิกการมีความ
อยากให้เจริญ ในลาภยศสรรเสริญสุขไปเรื่อยๆ หรืออยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญเสือ่ ม
ลงไป อันนี้ถา้ พิจารณาด้วยปัญญาตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอน พระองค์ทรงตรัสว่า
ธรรมทัง้ หลายมีการเกิดขึ้น ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา ทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ น
ลาภยศสรรเสริญ ไม่วา่ จะเป็ นรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ สิง่ เหล่านี้จะต้องมีวนั เสือ่ ม มี
วันหมดไป ร่างกาย คือตาหูจมูกลิ้นกาย ก็ตอ้ งมีวนั เสือ่ มมีวนั หมดไปเช่นเดียวกัน แต่ใจ
ทีไ่ ม่มคี วามสุขในตัวเอง ไม่มสี มาธิ ไม่มคี วามสงบ ก็ตอ้ งอาศัยรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ อาศัยลาภยศสรรเสริญนี้ มาเป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความสุข พอต้องเจอความเสือ่ ม ก็จะ
เกิดความทุกข์ เพราะใจไม่อยากให้เสื่อม ภวตัณหา วิภวตัณหา ภวตัณหาอยากจะให้
เจริญ วิภวตัณหาอยากให้ไม่เสือ่ ม แต่ธรรมทัง้ ปวงนัน้ เมือ่ เกิดขึ้นแล้วก็ตอ้ งมีการดับไป
เป็ นธรรมดา
อันนี้ ถ้าไม่มสี ติ ทีจ่ ะทําให้ใจเข้าสู่สมาธิได้ การปฏิบตั จิ ะไม่มวี นั คืบหน้าไปได้ เพราะจะ
ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะถอดถอนตัณหาความอยากต่างๆ ให้ออกไปจากใจได้ การจะมีความสงบมี
สมาธิ ก็ตอ้ งมีสติ สติน้ ี คือธรรมที่จะระงับความคิดปรุงเเต่งต่างๆ เพราะความคิดปรุง
เเต่งต่างๆนี้ เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้ใจไม่สงบ ทําให้เกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมา ถ้าทําใจให้
สงบได้ ตัณหาก็จะถูกระงับไว้ชวั ่ คราว แล้วเวลาออกจากสมาธิมา ตัณหาก็จะไม่มกี าํ ลัง
เหมือนตอนทีไ่ ม่มสี มาธิ สมาธิน้ ี จะตัดกําลังของตัณหาลงไป เพราะใจมีความสุขใน
ตัวเอง ใจไม่ตอ้ งไปเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ใจไม่ตอ้ งหาลาภยศสรรเสริญมาให้
ความสุข เพราะมีความสุขทีด่ กี ว่า ก็คอื ความสุขที่เกิดจากความสงบ เป็ นความสุขที่
เหนื อกว่าความสุขทัง้ ปวง จะเกิดขึ้นได้กต็ อ้ งมีสติเป็ นผูก้ าํ กับใจ กํากับความคิดปรุง
เเต่ง ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่อง ความคิดปรุงเเต่งก็จะไม่สามารถปรุงได้ เมือ่ ไม่ปรุง ใจก็จะ
เข้าสู่ความสงบได้
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การเจริญสติน้ ี พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่ ๔๐ วิธีดว้ ยกัน ทีเ่ รียกว่ากรรมฐาน
๔๐ อันนี้เป็ นวิธที ผ่ี ูป้ ฏิบตั ิ สามารถเลือกเอาไปปฏิบตั ไิ ด้ แต่ไม่จาํ เป็ นจะต้องปฏิบตั ทิ งั้
๔๐ วิธี เอาวิธีเดียวเท่านัน้ เอง วิธีไหนที่ถกู จริต วิธีไหนที่ทาํ แล้วเกิดผลขึ้นมา ก็ให้เอา
วิธีน้นั สําหรับพวกเรานี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นว่า การบริกรรมพุทโธนี้ เหมาะกับพวก
เราและก็งา่ ย เพียงแต่บริกรรมพุทโธๆไปเท่านัน้ เอง ถ้าบริกรรมพุทโธก็จะไม่สามารถ
คิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ คิดถึงคนนัน้ คนนี้ได้ ถ้าอยู่กบั พุทโธ เดีย๋ วเดียว จิตก็รวมเข้าสู่
ความสงบได้
คนที่จะก้าวหน้าในธรรมนี้ อยูท่ ่สี ติเป็ นหลัก ใครมีสติแล้วนี่ จะหลุดพ้นได้อย่างง่ายดาย
และรวดเร็ว แต่ถา้ ไม่มสี ติน้ ี จะไม่มวี นั ทีจ่ ะหลุดพ้นได้เลย ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั จิ งึ จําเป็ น
จะต้องหมัน่ เจริญสติอยูเ่ รื่อยๆ ไม่ว่าจะอยูท่ ่ไี หน ไม่ว่าจะทําอะไร อย่ามาเจริญสติ
เฉพาะเวลาทีม่ านัง่ สมาธิ เพราะถ้าทําอย่างนัน้ จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะหยุดความคิดปรุงเเต่งได้
ต้องหยุดความคิดปรุงเเต่งก่อนทีจ่ ะมานัง่ หรือทําให้ความคิดปรุงเเต่งนี้ เบาบางลงไป
เมือ่ เบาบางลงไป เวลามานัง่ ก็จะไม่ฟ้ งุ แล้วถ้ามีใจจดจ่ออยู่กบั คําบริกรรมอย่างต่อเนื่อง
ก็จะเข้าสู่ความสงบได้ เวลาบริกรรมก็อย่าไปคาดคะเน ว่าเมือ่ ไหร่จะสงบ อย่าไปสนใจ
กับอนาคต ให้อยู่กบั ปัจจุบนั คือคําบริกรรม ถ้าไปกังวลหรือไปคาดว่าเมือ่ ไหร่จะสงบ จิต
ก็ไปอนาคตแล้ว ถ้าจิตไปอยู่อนาคตนี้จะไม่มสี ติ จิตต้องอยู่ปจั จุบนั เขาเรียกว่า ปัจจุบนั
ธรรม
สติคือปัจจุบนั ธรรม ต้องดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบนั ไม่คดิ ถึงเรื่องราวต่างๆ ทีผ่ ่านมาแล้วใน
อดีต ไม่คดิ ถึงเรื่องราวที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่กบั ปัจจุบนั อยู่กบั คําบริกรรม พุท
โธๆไปเรื่อยๆ แล้วเดีย๋ วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ ความสงบนี้ ก็มี ๒ รูปแบบ ทีท่ ่าน
เรียกว่า อัปปนา กับอุปจาระ อัปปนาก็คอื จิตรวมเข้าสู่ความสงบแล้วก็น่งิ มีอเุ บกขา มี
ความว่างเป็ นอารมณ์ แต่สาํ หรับผูท้ ม่ี อี ปุ จารสมาธิ ท่านแสดงไว้วา่ เมือ่ จิตรวมลง จิตก็
จะถอยออกมาเพือ่ มารับรูเ้ รื่องราวต่างๆ รับรูน้ ิมติ ต่างๆ รับรูอ้ ภิญญาต่างๆ อภิญญาคือ
ความสามารถวิเศษ อ่านวาระจิตของผูอ้ ่นื ระลึกชาติได้ เหาะเหินเดินอากาศได้ อันนี้อยู่
ในอุปจารสมาธิ แต่อปุ จารสมาธิน้ ี ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการเจริญวิปสั สนา เพราะผูท้ อ่ี ยู่
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ในอุปจารสมาธิน้ ี จะไม่มอี เุ บกขา ใจยังมีความโลภความอยากอยู่ เวลาเห็นนิมติ เห็น
อะไร ก็เกิดความอยากหรือเกิดความกลัวขึ้นมา ถ้าเห็นนิมติ ทีน่ ่าดูก็อยากให้อยู่ไปนานๆ
ถ้าเห็นนิมติ ทีน่ ่ากลัวก็อยากจะให้มนั หายไป ดังนัน้ ผูท้ ่ปี ฏิบตั ติ อ้ งระมัดระวัง ถ้ามีจริต
ทางด้านอุปจารสมาธิ ซึง่ มีไม่มาก ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า มีประมาณร้อยละ ๕ เท่า
นัน้ เอง ทีจ่ ะเป็ นจิตแบบผาดโผน จิตผาดโผนก็คอื จิตไม่น่งิ จิตไม่สงบ ถ้าเป็ นแบบนี้ท่าน
บอกให้ใช้สติ ดึงกลับเข้าไปในความสงบ อย่าตามรูเ้ รื่องราวต่างๆทีม่ าปรากฏให้รบั รู ้
เพราะจะเสียเวลา แล้วจะไม่ได้กาํ ลัง จะไม่ได้อเุ บกขาทีจ่ ะต้องเอาไปใช้ในการต่อสูก้ บั
กิเลสตัณหา
ผูท้ ต่ี อ้ งการเจริญทางวิปสั สนานี้ ต้องดึงจิตเข้าไปสู่ความสงบ ทีเ่ รียกว่าอัปปนาสมาธิ คือ
สักแต่วา่ รู ้ แล้วก็ไม่มีอะไรให้รบั รู ้ มีแต่อเุ บกขา มีแต่ความว่าง สมาธิแบบนี้ แหละเป็ น
ประโยชน์ เพราะว่าจะทําให้จติ ใจมีกาํ ลัง เพราะว่าเวลาอยู่ในสมาธิแบบนี้ จิตสามารถที่
จะกดตัณหาต่างๆ ไม่ให้ออกมาทํางานได้ อัปปนากับขณิกสมาธิก็เป็ นสมาธิแบบเดียวกัน
ต่างกันตรงทีข่ ณิกสมาธิน้ ี สงบเพียงเดีย๋ วเดียว ซึง่ มักจะเกิดขึ้นในระยะเเรกๆเวลานัง่
สมาธิ พอจิตรวมลงไปปั ๊บก็สงบ แล้วก็เกิดความตกใจ เพราะว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้มา
ก่อน แล้วก็จะถอนออกมา แต่ถา้ ทําต่อไปก็จะรูว้ า่ มันไม่มอี ะไรเสียหาย เวลารวมลงก็ใช้
สติประคับประคอง อย่าปล่อยให้ตกใจ อย่าปล่อยให้ถอนออกมา แล้วพยายามเข้าไปอยู่
ในอัปปนาสมาธิน้ ี ให้นานๆ ให้บ่อยๆ เหมือนกับการเอานํา้ ไปเเช่ในตูเ้ ย็น ต้องแช่ไว้
นานๆ นํา้ ถึงจะเย็น นํา้ เย็นจะได้มาดับความร้อนต่างๆได้ ถ้าเข้าไปแป๊ บเดียวแล้วเอา
ออกมานี้ ยังไม่มคี วามเย็นพอ ยังไม่มอี เุ บกขาพอ จะหยุดตัณหาความอยากไม่ได้ เวลา
ทีป่ ญั ญาพิจารณาว่า สิง่ ต่างๆเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถึงแม้จะรูว้ า่ เป็ นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา แต่ถา้ ไม่มอี เุ บกขา กิเลสมันก็จะออกมา ตัณหาก็จะออกมา แล้วก็พาจิตให้ไปทํา
ตามสิง่ ทีต่ ณั หาต้องการ พาไปเสพรูปเสียงกลิน่ รส พาไปหาลาภยศสรรเสริญสุข แต่ถา้
จิตมีอเุ บกขา มีอปั ปนาสมาธิ จิตก็จะมีกาํ ลังทีจ่ ะต่อต้าน เพราะจิตที่เป็ นอัปปนานี้ เป็ น
จิตที่มีความสุข เป็ นจิตที่ไม่หวิ โหยกับอารมณ์ต่างๆ แต่ตอ้ งพยายามทําให้มากๆ
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ในเบื้องต้นนี้ ไม่ตอ้ งไปกังวลว่าจะติดสมาธิ ขอให้มสี มาธิก่อนเถิด ยังไม่มสี มาธิบางคนก็
กลัวจะไปติดสมาธิแล้ว ถ้าไม่มสี มาธิแล้วไปกลัวติดสมาธิ มันก็เป็ นทางของตัณหากิเลส
นี่เอง ทีไ่ ม่อยากให้ใจมีสมาธิ เพราะถ้ามีสมาธิแล้ว มันจะฆ่ากิเลสตัณหา มันจะกดกิเลส
ตัณหาไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านได้ อันนี้ ก็คอื เรื่องของสมาธิ เวลาทีน่ งั ่ ไปแล้วเกิดผลอะไร
ก็ขอให้ระมัดระวัง เพราะว่าสมัยนี้ บางทีก็มกี ารสอนบอกว่านัง่ แล้วให้เห็นนรก ให้เห็น
สวรรค์ ให้ไปเทีย่ วตามภพภูมติ ่างๆ การเห็นเหล่านี้ไม่เป็ นประโยชน์ ต่อการดับความ
ทุกข์ ละตัณหา ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความทุกข์ ต้องเป็ นสมาธิทว่ี า่ ง สักแต่วา่ รู ้ แล้วก็มี
ความสงบทีเ่ ป็ นความสุขอย่างยิ่ง อันนี้ตอ้ งพยายามทําให้ได้ ทําให้บ่อย แล้วต่อไปมันจะ
เป็ นไปตลอดทัง้ วันเลย พอเราออกมาปั ๊บ เปลีย่ นอิรยิ าบถสักแป๊ บก็กลับเข้าไปนัง่ ใหม่
แล้วต่อไปบางทียงั ไม่ทนั เข้าไปนัง่ มันก็สงบมาโดยอัตโนมัติ มันมาของมันเอง เพราะจิต
มันเคยเข้าไปเวลาใด มันก็จะเหมือนกับ มีนาฬกิ าปลุกทีจ่ ะดึงให้จติ เข้าสู่ความสงบ บางที
ไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิ เพียงแต่อยู่เฉยๆตามลําพัง พอไม่คดิ อะไรเท่านัน้ เอง จิตมันก็สงบได้
อันนี้แหละเป็ นผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการเจริญสติ เพราะว่าถ้าไม่มสี ติน้ ี สมาธิจะไม่เกิด เมือ่
สมาธิไม่เกิด ภาวนามยปัญญาก็จะไม่เกิด
ภาวนามยปัญญานี้ เป็ นปัญญาที่ดบั ความทุกข์ได้ เพราะมีทง้ั สมถภาวนาและมีวิปสั สนา
ภาวนา พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ แล้วมีความสงบเป็ นเครื่องอยูอ่ าศัย พอเห็นอะไรเป็ น
ทุกข์กจ็ ะปล่อยได้วางได้ แต่ถา้ ไม่มสี มาธิ ไม่มสี มถภาวนา เห็นอะไรเป็ นทุกข์ก็ยงั ปล่อย
ไม่ได้ ยังอยากได้อยู่ เพราะว่าถึงแม้วา่ จะเป็ นทุกข์ อย่างน้อยมันก็ยงั มีสุข สุขตอนทีไ่ ด้
เสพใหม่ๆ แต่ต่อไปมันจะหมดไป หรือเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายไปนี้ มันจะไม่สามารถที่
จะเสพความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะได้ อันนี้ถา้ พิจารณาอยู่เรื่อยๆ ก็เป็ นการ
เตือนใจสอนใจ ให้เห็นโทษของการเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้เห็นโทษของการที่
อยากจะให้มคี วามเจริญในลาภยศสรรเสริญสุข ให้เห็นโทษว่าความอยากไม่ให้ลาภยศ
สรรเสริญสุขเสือ่ มนี้ จะเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้เกิดความทุกข์ใจ เพราะว่าผูท้ พ่ี จิ ารณาทาง
ปัญญา จะเห็นความจริง และรูว้ า่ เป็ นความจริงทีจ่ ะไม่มใี ครมาลบล้างได้ก็คอื อนิจจัง
เช่นพระอัญญาโกณฑัญญะ ทีท่ ่านเปล่งวาจาออกมาว่า ธรรมใดมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา
ธรรมเหล่านัน้ ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา เห็นการดับของสภาวธรรมทัง้ ปวง ไม่วา่ จะ
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เป็ นลาภยศสรรเสริญสุข ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของตนเอง หรือของผูอ้ ่นื จะต้องพบกับ
ความเสือ่ ม พบกับความสิ้นสุด แต่ถา้ เห็นด้วยปัญญา แล้วไม่อยากจะเจอกับความทุกข์
ก็งา่ ย เพียงแต่ปล่อยวางเขาไปเท่านัน้ เอง อย่าไปอยากให้เขาไม่เสือ่ ม อย่าไปอยากให้เขา
เจริญ ปล่อยไปตามความเป็ นจริง จะเสือ่ มก็ปล่อยให้เสือ่ มไป จะเจริญก็ปล่อยให้เจริญ
ไป เพราะในโลกนี้มเี หตุมปี จั จัย ทีท่ าํ ให้ลาภยศสรรเสริญสุขนี้ มีการเจริญมีการเสือ่ มไป
ร่างกายนี้ก็มเี หตุปจั จัยทีท่ าํ ให้เจริญให้เสือ่ มไป เมือ่ ยังไม่ถงึ เวลาทีจ่ ะเสือ่ ม ก็อย่าไป
อยากให้มนั เสือ่ ม พออยากแล้วก็จะทุกข์ เช่นบางคนไม่อยากจะแก่ ไม่อยากจะเจ็บ ไม่
อยากจะเป็ นโรคนัน้ โรคนี้ พอเป็ นก็จะหาวิธีฆ่าตัวตายกัน อันนี้เพราะตัณหาความอยาก
อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย แล้วการฆ่าตัวตายนี้ ก็ไม่ได้เป็ นการดับความ
ทุกข์ เพราะความทุกข์น้ ีไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย ความทุกข์น้ อี ยู่ทใ่ี จ ทีเ่ กิดจากความอยากคือ
ภวตัณหาวิภวตัณหานี่เอง
ดังนัน้ ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว ถ้ามีสมาธิก็จะปล่อยวางได้ จะยอมรับสภาพกับการ
เจริญและกับการเสือ่ มได้ จะไม่หวันไหวเวลามี
่
อะไรเสือ่ มไป จะไม่ดอี กดีใจเวลามีอะไร
เจริญขึ้นมา เพราะจะเห็นว่าการเจริญนี้ก็เพือ่ ไปสู่ความเสือ่ มนัน่ เอง เพราะว่าไม่มอี ะไรที่
เจริญแล้วจะไม่เสือ่ ม ยกเว้นธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั เิ ท่านัน้ อันนี้เป็ น
ธรรมทีอ่ ยู่ภายในใจ ต่างกับธรรมทีอ่ ยู่ภายนอก สภาวธรรมทีอ่ ยู่ภายนอกใจนี้ มีเจริญมี
เสือ่ ม แต่ธรรมทีม่ อี ยู่ในใจ เช่น สติ สมาธิ ปัญญานี้จะไม่วนั เสือ่ ม เพราะว่าจะสามารถ
ดูแลรักษามันได้นนั ่ เอง ถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถเข้าสมาธิได้ทกุ ครัง้ ทุกเวลา แล้วถ้ามี
ปัญญาก็สามารถทีจ่ ะตัดความอยากต่างๆ ทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์ใจได้ จนไม่มคี วามทุกข์
ใจหลงเหลืออยู่ ใจก็จะเป็ นใจทีม่ แี ต่บรมสุข ปรมัง สุขงั
อันนี้เกิดจากการเจริญสติ เจริญสติเพือ่ ให้ได้สมาธิ เมือ่ ได้สมาธิแล้วก็พจิ ารณา
สภาวธรรมทัง้ ปวงว่า เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา หรือเป็ นอสุภะ ถ้ามีความอยากทีจ่ ะเสพ
กามกับผูอ้ ่นื เวลาเห็นรูปร่างหน้าตาของผูอ้ ่นื แล้วเห็นว่าน่ารักน่าชื่นชม ก็อยากจะเกิด
กามารมณ์ข้นึ มา แต่ถา้ หมันพิ
่ จารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆ ดูส่วนอื่นทีเ่ รามองไม่เห็นด้วยตา
เปล่า คือเราจะเห็นแต่เฉพาะอาการ ๕ อาการ เห็นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เท่านัน้ เราก็
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ต้องดูอาการอื่น ก็ตอ้ งอาศัย สมัยก่อนเขาก็ไปป่ าช้ากัน สมัยนี้ก็ไปโรงพยาบาล ไปดูการ
ผ่าศพก็ได้ หรือดูหนังสือทีเ่ ขาถ่ายรูปมา ให้มนั ฝังอยู่ในใจเรา ถ้ามันฝังอยู่ในใจ เวลา
เห็นภาพสวยๆงามๆ ไอ้ภาพไม่สวยไม่งามนี้ มันจะออกมาต้านมาลบทันที ความอยากก็
จะไม่มโี อกาสทีจ่ ะโผล่ข้นึ มาได้ อันนี้ก็คอื เรื่องของการพิจารณาอสุภะ
ส่วนการพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา อันนี้ก็แก้ปญั หาเรื่องการรับประทานอาหาร แบบ
ไม่มขี อบไม่มเี ขต คือไม่ได้รบั ประทานเพือ่ อยู่ แต่อยู่เพือ่ รับประทาน อันนี้ถา้ พิจารณา
ความเป็ นปฏิกูลของอาหาร เช่น เวลาทีเ่ ข้าไปในปาก ลองนึกถึงภาพทีอ่ าหารถูกเคี้ยวบด
ด้วยฟัน ผสมกับนํา้ ลาย หรือเวลาเข้าไปในท้อง แล้วเวลาอาเจียนออกมา หรือเวลา
ขับถ่ายออกมา นี่คอื อาหาเรปฏิกูล ให้ดูส่วนทีเ่ ป็ นปฏิกูลของอาหาร อาหารมันมีทงั้ ๒
ส่วน ส่วนทีน่ ่าดูน่ากิน เวลาพ่อครัวแม่ครัวเขาทํามานี้ เขาจัดประดิษฐ์ประดอยมาอย่าง
พิสดาร คนเห็นปั ๊บนี้ โอ้โห นํา้ ลายไหล อยากจะกินทันที แต่คนที่มอี าหาเรปฏิกูลสัญญา
นี้ จะไม่มคี วามอยาก จะกินก็ต่อเมือ่ ถึงเวลา กินเพือ่ อยู่ แต่ไม่อยู่เพือ่ กิน อันนี้ก็จาํ เป็ น
เพราะว่าผูป้ ฏิบตั บิ างทีกต็ ดิ กับเรื่องอาหาร แล้วบางทีก็รบั ประทานอาหารมากเกินไป ทํา
ให้เกิดนิวรณ์ คือความง่วงเหงาหาวนอน ทําให้เกิดความเกียจคร้านขึ้นมา
ผูป้ ฏิบตั บิ างท่านถึงกับอดอาหารไปเลย ให้มนั รูแ้ ล้วรูร้ อดไป ไม่รบั ประทานอาหาร ๓ วัน
บ้าง ๕ วันบ้าง เวลาไม่ได้รบั ประทานอาหารนี้ สติสตังมันจะดี เพราะมันจะต้องคอย
ควบคุมความคิดปรุงเเต่ง ไม่ให้คดิ ปรุงเเต่งไปหาอาหารนัน่ เอง เพราะถ้าคิดไปถึงอาหาร
แล้วมันจะอยากกิน นํา้ ลายจะไหล หรือถ้ามันจะคิดไปหาอาหารก็ตอ้ งหาอาหารทีไ่ ม่น่า
รับประทาน ไม่น่าดู คือพิจารณาปฏิกูลของอาหาร ความสกปรกของอาหาร พอมันเข้าไป
ในร่างกายของเรานี้ มันกลายเป็ นของสกปรกไปแล้ว ถ้าบ้วนออกมา อาเจียนออกมานี้
เราจะไม่เอากลับเข้าไปในร่างกายอีกแล้ว ทัง้ ๆทีเ่ วลาอยู่ในปากอยู่ในท้องนี้ มัน
เอร็ดอร่อย แต่พอมันออกมาให้เราเห็นความสกปรกของมัน เราก็จะไม่กล้าตักเข้าไปอีก
อันนี้ก็เป็ นการควบคุมความอยากในการรับประทานอาหาร ทีผ่ ูป้ ฏิบตั มิ กั จะเจอปัญหา
กัน ต้องยอมทุกข์กบั เรื่องของร่างกาย เพือ่ ความสุขของใจ ถ้าสุขทางร่างกายแล้ว ใจก็จะ
ทุกข์ เพราะว่าความสุขของร่างกายนี้ เกิดจากตัณหา เกิดจากการทําตามตัณหาความ
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อยาก อยากดืม่ อยากรับประทาน ก็ดม่ื ได้เลย ดืม่ เสร็จก็มคี วามสุข แต่เดีย๋ วไม่นานก็
อยากดืม่ อยากรับประทานอีก ถ้าปล่อยให้ดม่ื ให้รบั ประทานแบบไม่มขี อบไม่มเี ขต เดีย๋ ว
ร่างกายก็จะต้องมีปญั หา นํา้ หนักจะเกิน มีโรคภัยต่างๆตามมา นํา้ ตาลก็มากเกินไป
ไขมันก็สูง ความดันก็สูง เกิดจากการรับประทานอาหารแบบไม่มขี อบมีเขตนี่เอง
นี่ก็คอื วิปสั สนาหรือปัญญา ในรูปแบบต่างๆ ทีม่ คี วามจําเป็ นจะต้องเอามาใช้ ในการทีจ่ ะ
หยุดความอยากต่างๆ ถ้ามีความอยากในการเสพกามกับผูอ้ ่นื ก็ตอ้ งพิจารณาอสุภะ ดู
ร่างกายของคนทีเ่ ราอยากจะเสพกาม ดูเข้าไปข้างใน ดูอาการ ๓๒ ถ้าอยากจะ
รับประทานอาหารก็พจิ ารณาความสกปรกของอาหาร ถ้าอยากให้สง่ิ ทีไ่ ม่เทีย่ งนี้เทีย่ งก็
ต้องพิจารณาความไม่เทีย่ ง ความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆ ถ้าไม่พจิ ารณามันจะลืมมันจะ
หลง ทีต่ อ้ งพิจารณาอยู่เนืองๆ เพราะว่าจิตของพวกเรานี้ ถูกความหลงดึงให้ไปคิดถึงสิง่
ทีเ่ ทีย่ ง เรามีอะไรนี้เรามักจะคิดเสมอว่า จะอยู่กบั เราไปเรื่อยๆ จะเป็ นของเราไปเรื่อยๆ
แต่พอเขาจากเราไป เวลาเขาเสือ่ มไป เราก็จะต้องเสียอกเสียใจ แต่ถา้ เราพยายามคิดอยู่
เรื่อยๆว่า สิง่ ต่างๆทีเ่ ราได้มาสิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะต้องมีการพลัดพรากจาก
กัน ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เราก็จะไม่ลมื แล้วเราก็จะไม่เกิดความอยากให้สง่ิ ต่างๆ
อยู่กบั เราเจริญไปเรื่อยๆ เพราะเรารูว้ ่าทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ มีเจริญก็ตอ้ งมีเสือ่ มไป ทุกสิง่
ทุกอย่างไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้ แม้แต่ร่างกายของเรานี้ เราก็ควบคุม
บังคับเขาไม่ได้ ก็ดูแลไปได้ในระดับหนึ่ง เช่นพาเขารับประทานอาหาร พาเขาไปทําธุรกิจ
ต่างๆ แต่เวลาทีเ่ ขาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ เราไม่สามารถทีจ่ ะหยุดเขาได้ หรือเวลาทีเ่ ขาแก่ หรือ
เวลาทีเ่ ขาตาย เราไม่สามารถห้ามเขาได้ เพราะเขาเป็ นอนัตตา เช่นเดียวกับสิง่ ต่างๆ เป็ น
อนัตตาหมด ลาภยศสรรเสริญสุขนี้ก็เป็ นอนัตตา ลาภนี้ไม่ใช่ของเรา วันดีคืนดีมนั ก็จาก
เราไปได้ หรือวันดีคนื ดีเราก็จากเขาไปได้
อันนี้ตอ้ งหมันพิ
่ จารณาอยู่เรื่อยๆ เวลาทีเ่ กิดการพลัดพรากจากกันจะไม่เสียหลัก จะไม่
ทุกข์ จะสบาย อยู่กบั การสูญเสียได้อย่างไม่สะทกสะท้าน นี่คอื การเจริญปัญญา ปัญญา
นี้ก็อย่างทีพ่ ดู ไว้มี ๓ ระดับ ปัญญาระดับแรกเรียกว่า ปัญญาที่เกิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั
สุตมยปัญญา เพราะเราไม่มปี ญั ญาในตัวเรา ทีเ่ ราไปโรงเรียน ไปเรียนหนังสือ ก็เพราะว่า
34

เราไม่มคี วามรูไ้ ม่มปี ญั ญา เราก็ตอ้ งไปเรียนรูจ้ ากผูอ้ ่นื แต่การไปโรงเรียนนี้ มันเป็ นการ
ไปเรียนรูท้ างโลก ไม่ได้เรียนรูท้ างธรรม ถ้าอยากจะเรียนรูท้ างธรรม ก็ตอ้ งมาฟังเทศน์
ฟังธรรม หรือมาอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้า ของครูบาอาจารย์ต่างๆ เราก็จะได้มี
ความรู ้ ว่าความทุกข์ของเรานี้ เกิดจากความอยากต่างๆของเรานัน่ เอง และการทีจ่ ะดับ
ความทุกข์ต่างๆได้ เราก็ตอ้ งมีสติเพือ่ ให้เกิดสมาธิ และเมือ่ เราเกิดสมาธิแล้ว เราก็จะ
สามารถใช้ปญั ญาทีเ่ ราวิเคราะห์อยู่ อย่างไม่ลมื ก็สามารถเอามาใช้ได้เลย เช่นเวลาเรา
สูญเสียบุคคลทีร่ กั ไป หรือสิง่ ทีร่ กั ไป ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆ แล้วเรามีสมาธิ จิตของ
เราจะรูส้ กึ เฉยๆ เพราะมีอเุ บกขานัน่ เอง แต่ถา้ ไม่มสี มาธิน้ ี จิตจะแกว่งทันที จะแกว่งไป
ทางดีใจ แกว่งไปทางเสียใจ ได้อะไรมาก็ดใี จ พอเสียอะไรไปก็จะเสียใจ ก็ตอ้ งพยายาม
ตอนต้นก็ตอ้ งฟังก่อน อย่างวันนี้มาฟังเพือ่ จะได้รูธ้ รรมต่างๆ ว่าจะต้องปฏิบตั อิ ะไรบ้าง
ต้องเจริญอะไรบ้าง ต้องเจริญสติเพือ่ ให้เกิดสมาธิ แล้วก็ได้สมาธิแล้วก็พจิ ารณาอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา ในสภาวธรรมทัง้ ปวง เพือ่ ให้รูท้ นั ว่า สิง่ ต่างๆนี้เขาจะต้องมีการเปลีย่ นไป
มีการจากเราไป ถ้าเรารูเ้ ราไม่ลมื เวลาเขาจากเราไป เราก็จะไม่เสียใจ ถ้าเรามีอเุ บกขาที่
เกิดจากการนัง่ สมาธิ ถ้าไม่มอี เุ บกขา ต่อให้เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆ พอเกิดเวลาสูญเสีย
ขึ้นมานี้ ก็ทาํ ใจไม่ได้ แต่ก็ยงั จะดีกว่าคนทีไ่ ม่พจิ ารณาเลย อาจจะเสียหลักไปแค่ชวั ่ โมง
สองชัว่ โมงหรือวันสองวัน แต่ถา้ คนไม่มสี ติไม่มสี มาธิไม่มปี ญั ญาเลยนี้ บางทีเสียสติไป
เลย เพราะการสูญเสียสิง่ ทีร่ กั บุคคลทีร่ กั นี้ มันสุดแสนจะทรมานใจ บางคนนี้ใช้เวลาเป็ น
ปี กว่าจะยอมรับกับสภาพทีเ่ สียไปได้
นี่คอื เรื่องของสติ ทีเ่ ป็ นจุดเริ่มต้นของธรรมทัง้ หลาย ถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถนัง่ สมาธิได้
ฉะนัน้ เวลาจะนัง่ สมาธิ ก่อนจะมานัง่ นี้ตอ้ งฝึ กสติอยู่เรื่อยๆ ให้ควบคุมใจให้อยู่กบั
อารมณ์เดียว อยู่กบั พุทโธ หรืออยู่กบั ร่างกาย การทีจ่ ะทําอย่างนี้ได้น้ ี ต้องอยู่แบบ
นักบวชเท่านัน้ แหละ เพราะว่าถ้าอยู่แบบฆราวาสญาติโยมนี้ จะมีภารกิจการงานต่างๆ มี
เรื่องราวต่างๆ ให้มาคิดอยู่เรื่อยๆ จิตก็จะไม่ตงั้ มันอยู
่ ่กบั เรื่องเดียว ถ้าอยากจะได้สติ
ต้องไปปลีกวิเวก อยู่แบบพระปฏิบตั ิ ท่านไปอยู่ในป่ าในเขา พระพุทธเจ้าท่านก็ออกจาก
วังไป แล้วก็ไปเจริญสติ เพือ่ ให้ได้สมาธิ หลังจากได้สมาธิแล้ว ก็ใช้ความสามารถของ
พระองค์เอง พิจารณาหาสาเหตุวา่ ความทุกข์ใจนัน้ เกิดจากอะไร ในทีส่ ุดก็ทรงค้นพบพระ
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อริยสัจ ๔ พบว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก ๓ ประการ ความอยากในรูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ ความอยากให้มนั เจริญ ให้ทกุ สิง่ ทีเ่ รารักเราชอบมันเจริญ และความ
อยากให้สง่ิ ทีเ่ ราไม่รกั สิง่ ทีเ่ รารักไม่ให้เสือ่ ม อันนี้เรียกว่า ภวตัณหา วิภวตัณหา พอทรง
เห็นแล้ว พระองค์ก็เลยทรงหยุดตัณหาต่างๆ เพราะว่ามันไม่มคี วามสําคัญกับจิตทีม่ ี
อุเบกขา จิตทีม่ คี วามสุข จิตทีม่ อี เุ บกขามีความสุขนี้ ไม่ตอ้ งมีอะไรก็ได้ นี่คือวิธีการเจริญ
สติ ถ้ามีสติควบคุมจิตไม่ให้คดิ ลอยไปลอยมาได้ ให้ตงั้ อยู่ในปัจจุบนั อยู่เรื่อยๆ เวลานัง่
สมาธิ มันก็จะไม่ลอยไปลอยมา มันจะไม่ฟ้ งุ แล้วมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดาย
เมือ่ เข้าสู่ความสงบแล้ว ก็พยายามทําบ่อยๆ ให้มนั อยู่นานๆ เพราะว่าทําครัง้ สองครัง้ นี้
มันยังไม่พอ ต้องพยายามทําให้มนั มีอยู่ตลอดทัง้ วันเลย เรียกว่าสมาธิไม่เสื่อม ออกมา
จากสมาธิ ก็จะมีอเุ บกขาประคับประคองใจไปเรื่อยๆ ถ้ามีอเุ บกขาประคับประคองใจไป
ก็สามารถพิจารณาปัญญา พิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาความเสือ่ มของสิง่ ต่างๆ แล้วก็
จะสามารถปล่อยวางความอยากต่างๆได้ อันนี้ก็คอื เรื่องของปัญญา ปัญญานี้ตอ้ ง
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ เพราะเวลาทีเ่ ราไม่พจิ ารณานี้ กิเลสมันจะมาพิจารณาแทนทันที ถ้า
เราไม่พจิ ารณาถึงความเสื่อม ไม่พจิ ารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา กิเลสมันจะมาให้เรา
พิจารณานิจจัง สุขงั อัตตา เห็นอะไรก็วา่ มันเทีย่ งแท้แน่นอน เห็นอะไรก็เป็ นความสุข
เห็นอะไรก็คดิ ว่าเป็ นของเรา ถ้าเราไม่พจิ ารณาปั ๊บมันจะกลับไปทางนัน้ ทันที เพราะมันคิด
อย่างนี้มาไม่รูก้ ่ลี า้ นชาติแล้ว ดังนัน้ การทีจ่ ะหยุดความคิดแบบนัน้ เราก็ตอ้ งคิดอยู่เรื่อยๆ
คิดอยู่กบั ไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ คิดอยู่กบั อสุภะอยู่เรื่อยๆ คิดอยู่กบั อาหาเรปฏิกูลสัญญา
อยู่เรื่อยๆ ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆ แล้วเราจะไม่หลงไม่ลมื แล้วเราก็จะปล่อยวางความทุกข์
ต่างๆ ปล่อยวางความอยากได้ แต่ถา้ เราไม่พจิ ารณา เดีย๋ วเราจะไปอยากให้มนั เป็ นนิจจัง
สุขงั อัตตา พอไม่เป็ นก็จะเครียดจะทุกข์ข้นึ มา
นี่คอื เรื่องของสติทม่ี คี วามสําคัญต่อธรรมทัง้ ปวง ถ้ามีสติแล้วก็จะมีสมาธิตามมา ถ้ามี
สมาธิแล้วก็จะมีภาวนามยปัญญาตามมา คือปัญญาที่ได้จากการฟัง กับปัญญาที่
ใคร่ครวญพิจารณานี้
ยังไม่มีกาํ ลังพอที่จะหยุดตัณหาความอยากได้ ต้องเป็ น
ภาวนามยปัญญา มีสมาธิ แล้วก็มปี ญั ญาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆ ว่านี่เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ของ
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เรา เป็ นของไม่เทีย่ ง มีเกิดแล้วต้องมีดบั ถ้ามันมีอยู่คู่กบั ใจนี้ มันจะหยุดตัณหาความ
อยากได้หมด แต่ถา้ ยังเกิดความอยากก็แสดงว่าเผลอ ไม่ได้พจิ ารณา อนิจจังทุกขัง
อนัตตา ก็จะเกิดความอยากให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ อยู่ไปนานๆ เป็ นของเราไปนานๆ ให้ความสุข
กับเราไปนานๆ พอเขาไม่ให้ความสุขกับเรา ก็จะทุกข์ทรมานใจ
นี่คอื เรื่องของการมีสติ เพือ่ ให้มสี มาธิ เมือ่ มีสมาธิ ก็จะพิจารณาทางปัญญาได้ เพราะถ้า
ไม่มสี มาธิจติ จะหิวกับอารมณ์ต่างๆ หิวกับรูปเสียงกลิน่ รส หิวกับลาภยศสรรเสริญ จะ
ไม่สามารถดึงมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ จะไม่สามารถดึงมาพิจารณาอสุภะ จะ
ไม่สามารถดึงมาพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาได้ จะพิจารณาทางตรงกันข้าม อาหารที่
ไหนเอร็ดอร่อย ร้านไหน จะคิดไปอย่างนัน้ ทีเ่ ทีย่ วทีไ่ หนน่าไป ทีไ่ หนดี ถามคนนัน้ ถาม
คนนี้ ได้อะไรมาแล้วนี้ ต้องอยู่กบั เราไปเสมอ อันนี้เป็ นความคิดไปในทางตัณหากิเลส ที่
จะทําให้เราต้องทุกข์เวลาทีม่ นั ไม่ได้เป็ นไปอย่างทีเ่ ราคิด แต่ถา้ เราหมัน่ คิดอยูเ่ รื่อยๆ ถ้า
เรามีสมาธิน้ ี จิตจะไม่มีอารมณ์หวิ โหยกับเรื่องราวต่างๆ ก็จะสามารถพิจารณาไตร
ลักษณ์ได้ พิจารณาอสุภะได้ พิจารณาอาหาเรปฏิกลู สัญญาได้ ก็จะสามารถที่จะละ
ตัณหาต่างๆ ละกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหาได้ เมือ่ ละตัณหาทัง้ ๓ได้ กิจ
ในทางพระพุทธศาสนาก็มวี นั สิ้นสุด วุสติ งั พรหมจริยงั กิจในพรหมจรรย์น้ ไี ด้ถงึ ทีส่ ุด
แล้ว ไม่เหมือนกิจทางโลกนี้ ทําให้ไปทํามากเท่าไหร่ ก็ยงั มีกจิ ให้ทาํ อยู่เรื่อยๆ ทําไปต้อง
ถึงกับไม่สามารถจะทําได้ เช่นแก่หรือตายไปเท่านัน้ ถึงจะหยุดทํา เพราะตัณหาความ
อยากมันทําให้อยู่เฉยๆไม่ได้ ทัง้ ๆทีม่ ลี าภยศสรรเสริญสุขอยู่เต็มทีเ่ ลย แต่มนั ไม่มี
ความสุข มันไม่มคี วามอิ่ม มันเลยต้องหาอะไรทํา เพราะคิดว่าได้ทาํ แล้วมันจะทําให้มี
ความสุข อย่างน้อยมันก็ระงับความหงุดหงิด ทีเ่ กิดจากความอยากได้ ก็ตอ้ งทําไปเรื่อยๆ
ไม่มวี นั สิ้นสุด แต่ถา้ กําจัดความอยากทัง้ ๓ หมดไปได้น้ ี จะไม่มอี ะไรมากระตุน้ ไม่มี
อะไรมาผลักดัน ให้ไปทําอะไรอีกต่อไป
ถ้าทําก็ทาํ เพือ่ ประโยชน์ของผูอ้ ่นื อย่างพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ต่างๆ หลังจากทีท่ ่าน
ได้กาํ จัดตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจของท่านแล้ว ท่านก็เอาเวลาทีเ่ หลืออยู่น้ ี มา
เผยแผ่สงั ่ สอนธรรมะ แต่ท่านไม่ได้ทาํ ด้วยความอยาก คือมีคนมาฟังก็สอน ไม่มคี นมา
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ฟังก็จะไม่ไปติดป้ ายติดประกาศ ว่าใครอยากจะฟังมาฟังได้ อันนี้จะไม่มี เพราะใจของ
ท่านไม่มคี วามอยากได้อะไรเป็ นสิง่ ตอบแทน ถ้ายังมีความอยากมีอะไรเป็ นการตอบแทน
ก็อยากจะให้คนมาฟังเทศน์ เพราะเวลาคนมาฟังเทศน์ก็จะได้มาทําบุญนัน่ เอง แต่สาํ หรับ
ผูท้ ท่ี ่านเสร็จกิจแล้วนี้ กิจทีท่ ่านทํานี้ ไม่ได้เป็ นกิจเพือ่ ทีจ่ ะสร้างลาภยศสรรเสริญสุข เป็ น
กิจทีส่ งเคราะห์โลก เป็ นกิจทีเ่ มตตาต่อโลก ถ้าพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ ถ้าท่าน
ไม่แสดงธรรมนี้ พวกเราก็จะไม่มวี นั ทีจ่ ะรูเ้ รื่องราวต่างๆของธรรมะได้เลย เราก็จะถูก
ความหลงหลอก ให้ไปหาลาภยศสรรเสริญสุข เหมือนกับคนทีเ่ ขาไม่เคยฟังเทศน์ฟงั
ธรรม เขาจะพุง่ ไปทีก่ ารหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ตอ้ ง
มีความทุกข์ตามมา เพราะว่ามันจะต้องมีวนั สิ้นสุด มีวนั เสือ่ ม มีวนั หมด
ดังนัน้ พวกเราถือว่าเป็ นพวกทีม่ วี าสนามีบญ
ุ ทีไ่ ด้มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีจ่ ะ
สามารถนําพาชีวติ ของเรา ให้ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไปสู่การสิ้นสุด
ของการทํากิจต่างๆได้ จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุข อย่างมีความสบาย จะไม่รูส้ กึ
หงุดหงิดรําคาญใจ เหมือนกับข้าราชการทีส่ ้นิ เดือนกันยายนนี้ ต้องเกษียณอายุ เคยไป
ทํางานทุกวัน พอ ๑ ตุลาคมนี้ ไม่มงี านให้ทาํ แล้ว อยู่เฉยๆก็หงุดหงิดรําคาญ เคยมี
ลูกน้องบริษทั บริวาร คอยมาให้บริการให้ความสุข ก็จะไม่มแี ล้ว แต่ถา้ เป็ นคนทีป่ ฏิบตั ิ
ธรรมควบคู่กบั การทํางานทางโลก พองานทางโลกหมดไป ก็หนั มาทํางานทางธรรมต่อได้
เลย ก็จะไม่หงุดหงิด เพราะว่าจะมีงานให้ทาํ และเป็ นงานทีจ่ ะนําไปสู่การไม่หงุดหงิด
อย่างถาวร นี่คอื เรื่องของธรรมของพระพุทธเจ้า ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรา
พยายามเจริญกันให้มากๆ ก็คอื สติ เจริญสติดว้ ยความวิรยิ ะ ความอุตสาหะพากเพียร
ถ้าขี้เกียจไม่มวี ริ ยิ ะก็จะไม่สามารถเจริญสติได้ ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ได้ เพราะ
การดับทุกข์น้ ี ต้องเกิดจากการมีวริ ยิ ะ มีความพากเพียรนัน่ เอง พากเพียรทําอะไร
พากเพียรเจริญสติ พอได้สติ ก็เจริญสมาธิ พอได้สมาธิ ก็เจริญปัญญา พอได้ปญั ญา ก็
จะได้วมิ ตุ ติ ได้มรรคผลนิพพานขัน้ ต่างๆ จนถึงขัน้ สูงสุด
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จึงขอให้พวกเรา จงมีความยินดีทช่ี าติน้ ไี ด้มาพบกับพระพุทธศาสนา และขอให้พยายาม
ตักตวงโอกาสอันเลิศอันประเสริฐนี้ ให้ได้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ การแสดงก็พอสมควร
แก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พร
ถาม ผมกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย เครียดกับการเรียน สิง่ แวดล้อมต่างๆ ก็พยายาม
สวดมนต์ นัง่ สมาธิเล็กน้อย แต่จะเน้นหนักบทสวดมนต์ ปรากฏว่าความคิดใน
ทุกขณะ แม้แต่ตอนเรียนหนังสือทีม่ หาวิทยาลัย ก็จะมีภาพต้นโพธิ์ใหญ่ปรากฏ
ขึ้น ซึง่ ผมกลัวมาก ควรทําอย่างไรครับ
ตอบ ไม่ตอ้ งไปกลัวหรอก มันไม่มอี ะไร ไม่ตอ้ งไปสนใจ ให้พจิ ารณาว่าเป็ นอนิจจังทุก
ขังอนัตตาไป มันไม่มสี าระอะไร ก็ไม่ตอ้ งไปกลัวมัน อย่าไปสนใจ เราก็สวดมนต์
ไปหรือพุทโธไป เดีย๋ วมันก็หายไปเอง
ถาม ได้ฟงั เทศน์ของหลวงตามหาบัว ไม่แน่ใจว่าจับใจความถูกหรือไม่ ท่านว่าให้เอา
อริยสัจฆ่าอริยสัจ หมายความว่าอย่างไรคะ
ตอบ อริยสัจมันมี ๒ พวก พวกทีส่ ร้างความทุกข์ กับพวกทีด่ บั ความทุกข์ ท่านก็บอก
ให้เอาอริยสัจทีด่ บั ความทุกข์น้ ี มาฆ่าอริยสัจทีส่ ร้างความทุกข์ อริยสัจทีส่ ร้าง
ความทุกข์ก็คอื ตัณหาความอยาก อริยสัจทีจ่ ะฆ่าตัณหาก็คอื มรรค ๘ นี้เอง ทาน
ศีลภาวนา
ถาม ดิฉนั มีแฟนซึง่ ยังไม่ได้แต่งงานกัน เขาประสบอุบตั เิ หตุ มีผลกระทบต่อสมอง
ช่วยเหลือตัวเองได้แต่ไม่สามารถกลับมาเป็ นปกติ ดิฉนั ก็ไปเยี่ยมดูแลเขา ดิฉนั
ทุกข์มากเพราะต้องเจอปัญหารอบด้าน ตัวดิฉนั เองก็ยงั เอาตัวไม่รอด ถ้าดิฉนั จะ
ถอยออกมาจากแฟนจะผิดไหมคะ
ตอบ ถ้าเราไม่ได้สญั ญาว่าจะอยู่กบั เขาไปตลอดก็คงไม่ผดิ แต่ถา้ เราให้คาํ มัน่ สัญญาว่า
จะอยู่กนั ไปจนวันตาย อันนี้ก็แสดงว่าโกหก
39

ถาม หลวงพ่อกล่าวว่า นรกหรือสวรรค์คอื สภาพของจิตใจ ไม่ใช่สถานทีน่ นั้ แต่ทม่ี คี รู
บาอาจารย์ได้เคยกล่าวไว้วา่ ไปเทีย่ วดูนรกและสวรรค์ นัน่ หมายความว่าอย่างไร
คะ และหลวงตามหาบัวก็เคยเล่าว่าท่านเคยไปเทีย่ วเมืองผี นัน่ หมายความว่า
อย่างไรคะ
ตอบ ก็เทีย่ วในจิตของเรานี่แหละ จิตของเราทีจ่ ะพาเราไปท่องเทีย่ วในโลกทิพย์ มัน
ไม่ได้อยู่ทโ่ี ลกทีเ่ ราอยู่ โลกทีร่ ่างกายนี้อยู่ ไม่มหี าไม่ได้ จะหาสวรรค์หานรกจาก
ในโลกนี้ไม่ได้ เพราะสวรรค์นรกนี้มนั อยู่ทใ่ี จ แล้วทีม่ นั ไปนี้ มันไปแบบนิมติ พา
ไป เป็ นเรื่องเป็ นราวพาไป เท่านัน้ เอง
ถาม ผมเป็ นคนมีจติ ใจอ่อนแอ ทํางานก็มกั จะไม่จริงจังกับเรื่องอะไรเลย เวลามีคนมา
ติหรือทํางานหนักๆ ก็จะรูส้ กึ ไม่อยากทํา เวลานัง่ สมาธิก็นงั ่ นานๆเหมือนคนอื่น
ไม่ได้ บางครัง้ ก็ทอ้ เวลาเห็นคนอื่นทําได้หมดแต่ตวั เองทําไม่ได้ ถึงขัน้ อยากเลิก
ฝึ กปฏิบตั ิ มีวธิ ีภาวนาอย่างไรให้ไม่อ่อนไหวต่อคําพูดคนอื่น ไม่เกี่ยงงานทีท่ าํ
และหากรูส้ กึ ว่าตัวเองปฏิบตั ธิ รรมได้ไม่เท่าคนอื่น ควรทําอย่างไรครับ
ตอบ เราต้องเจริญสติอยู่บ่อยๆ เพราะถ้าเรามีสติแล้วใจของเราจะมัน่ คง แล้วเราจะไม่
รูส้ กึ เสียใจ หรือว่าน้อยเนื้อตํา่ ใจ เวลาเราเห็นคนอื่นเขาดีกว่าเรา เก่งกว่าเรา ก็ให้
เราทําความเข้าใจว่าเขาทํามามากกว่าเรา ถ้าเราอยากจะเก่งกว่าเขา เราก็ทาํ ให้
มากๆกว่าเขา มันอยู่ทเ่ี หตุ เหตุคอื การกระทํา การเจริญสติ ถ้าอยากจะเก่งกว่า
เขา ก็พยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆ แล้วเดีย๋ วต่อไปก็จะเก่งกว่าผูอ้ ่นื ได้
ถาม ผมเคยบวชเป็ นสามเณร ไม่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับหลักธรรมเลย แต่ก็ฝึกสมาธิตาม
หนังสือ กําหนดลมหายใจพุทโธ ประมาณ ๓ – ๔ วัน ทําสมาธิก่อนนอน
กําหนดลมหายใจไปเรื่อยๆ แล้วก็เกิดเหมือนจมดิง่ ลงลึกไป เหมือนทิ้งหินลงเหว
รูส้ กึ เย็นแผ่ซ่านไปทัง้ ตัว อย่างมีความสุขตลอดคืน ทําให้ผมติดใจอยากได้แต่
ความสุขนัน้ วันต่อมาผมทําสมาธิมงุ่ เอาความสุขเย็นนัน้ ก็ไม่เป็ นเหมือนเดิมอีก
แล้ว สมาธิสามารถกลับมาได้อกี หรือไม่ครับ มีวธิ ีหรือไม่ครับ
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ตอบ เราต้องไปทําเหตุทท่ี าํ ให้เกิดสมาธิคราวทีแ่ ล้ว อย่าไปดูผล อย่าไปอยากได้ผล
เพราะความอยากได้ผลทีเ่ กิดขึ้นในอดีตนี้ มันไม่เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดผลขึ้นมา เรา
ก็ตอ้ งกลับไปทําเหตุทเ่ี ราทํา แล้วทําให้เราได้สมาธินนั้ มา ถ้าเราจําได้เราก็ทาํ ไป
น่าจะจําได้ เพราะว่าเราทําอะไรเราก็ตอ้ งมีความรูส้ กึ ตัวอยู่ตลอดเวลา กลับไป
ทบทวนทีเ่ หตุวา่ คราวทีแ่ ล้วนัง่ อย่างไร มีสติจดจ่ออย่างไร ถึงได้ความสงบ คราว
นี้นงั ่ มีสติเหมือนคราวทีแ่ ล้วหรือเปล่า หรือมีแต่ตณั หาความอยากให้มนั สงบ ถ้า
มีความอยากให้มนั สงบนี้นงั ่ ไปจนวันตายมันก็จะไม่สงบ เพราะเหตุทท่ี าํ ให้มนั
สงบไม่ใช่ความอยาก แต่เหตุทท่ี าํ ให้มนั สงบก็คอื สติ นี้เราต้องกลับมาทบทวนสติ
ของเรา สร้างสติข้นึ มาใหม่ อย่าไปคิดถึงผล ผลมันจะเกิดต่อเมือ่ มีเหตุ
ถาม ตอนนี้มกี ระแสต่อต้านหนังเรื่องอาบัติ จากพระและองค์กรพุทธ หลังจากทีไ่ ด้ดู
ตัวอย่างหนัง ซึง่ เป็ นหนังเกี่ยวกับพระ ในเรื่องเล่าถึงเณรทีถ่ กู พ่อจับบวชเพราะ
เกเร แต่แล้วก็มาเจอโยมผูห้ ญิงรุ่นราวคราวเดียวกัน ในตัวอย่างมีภาพเณรแตะ
เนื้อต้องตัวกัน มีพระจับกลุม่ เสพอบายมุข ซึง่ เหตุผลทีค่ ดั ค้านหนังเรื่องนี้ บอก
ว่าเป็ นหนังทีไ่ ม่จรรโลงพระพุทธศาสนา จะยิ่งทําให้คนดูทไ่ี ม่ชอบศาสนาพุทธอยู่
แล้วต่อต้าน ส่วนอีกฝ่ ายก็บอกว่าเป็ นการสร้างจากเรื่องจริง นําเสนอความจริงใน
สังคม เพราะพระทีไ่ ม่ดกี ็มใี ห้เห็นทัว่ ไปในสังคม ส่วนจะทําให้คนดูเสือ่ มศรัทธา
หรือไม่ อยู่ทว่ี จิ ารณญานคนดู ถามว่า ถ้าในฐานะคนทําสือ่ เรื่องราวทีไ่ ม่ดขี อง
องค์กรศาสนานี้ เราควรตีแผ่เพือ่ ให้เกิดการแก้ไข หรือแก้ปญั หาไหมคะ ส่วนอีก
ฝ่ ายอย่างองค์กรพุทธหรือพระ ควรทําอย่างไรคะ
ตอบ คือเราทําส่วนของเราก็พอ ส่วนคนอื่นนี้ไม่ตอ้ งไป เพราะว่าเราไม่สามารถทีจ่ ะไป
สัง่ ไปบอกเขาได้ เราทําส่วนของเรา ถ้าเราคิดว่าเราทําอะไรดีๆได้ก็ทาํ ไป
ถาม ฟังเทศน์ของหลวงพ่อกัณฑ์หนึ่ง พูดถึงเรื่องรถเข็น ใจเราใช้ร่างกายหาความสุข
จนชิน แล้วไม่ยอมเข้าหาความสุขภายในใจ เหมือนคนเจ็บป่ วยทีพ่ ง่ึ รถเข็นตลอด
ทัง้ ทีพ่ อเดินได้ก็ไม่เดิน ฟังแล้วรูส้ กึ ว่าทุกข์ ทุกวันนี้เป็ นเหมือนทีห่ ลวงพ่อเทศน์
จริงๆ คิดว่าถ้าเป็ นอย่างนี้ คงต้องไปเกิดแล้วเกิดอีก เพราะยังเลี้ยงร่างกายอิ่ม
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หมีพมี นั อย่างสุขสบาย แต่ใจกลับแห้งแล้งเป็ นขอทาน พอคิดอย่างนี้ได้ แทนที่
จะฮึดมีกาํ ลังปฏิบตั แิ บบทุม่ สุดตัว แต่มนั ก็ยงั ทําไม่เต็มที่อยู่ดี ใจลึกๆมันยังหวง
ความสุขทางร่างกายอยู่ ยังไม่มคี วามอดทนพอทีจ่ ะทนลําบากกาย ก่อนเข้าสู่
ความสุขทางใจ ขอหลวงพ่อเมตตาให้อบุ ายเสริมแรงในการปฏิบตั ดิ ว้ ยค่ะ
ตอบ ก็พยายามฝึ กสติน่ีแหละ ถ้าเรามีสติเราก็จะได้ผลจากการปฏิบตั ิ แล้วพอเรา
ได้ผลแล้ว เราก็จะมีกาํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะปฏิบตั เิ พิม่ มากขึ้นไปเอง ถ้าไม่มสี ติแล้ว
จะไม่มวี นั ทีจ่ ะเจริญก้าวหน้าในทางปฏิบตั ไิ ด้ ฉะนัน้ อย่าไปคิดให้ฟ้ งุ ซ่าน ให้มาทํา
ใจให้สงบ หยุดคิดเสีย จิตเราจะเจริญ อยู่ทก่ี ารหยุดคิด ไม่ได้อยู่ทก่ี ารคิด
ฟุ้งซ่าน ยิ่งคิดก็ย่งิ ฟุ้ง ไม่เกิดประโยชน์อะไร เรามาหยุดคิดดู ลองใช้พทุ โธๆหยุด
มันดู แล้วเราจะได้พบกับความสงบ ความสุข
ถาม หนู ตงั้ ใจไว้วา่ จะมาวิเวกทีว่ ดั ทุกเดือน พอมาครัง้ นี้ใจหนู กลับรูส้ กึ ไม่ต่นื เต้นทีจ่ ะ
มาปฏิบตั ทิ ว่ี ดั กลับรูส้ กึ เฉยๆ ทัง้ ทีไ่ ด้มาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ อยู่ในทีท่ เ่ี อื้อต่อ
การปฏิบตั ิ และช่วงทีอ่ ยู่วดั นัน้ ก็โดนกิเลสเล่นงานฟุ้งซ่าน เวลานัง่ สมาธิเดิน
จงกรมก็ไม่สงบเหมือนครัง้ ก่อนๆ แถมระยะเวลาทีน่ งั ่ เดินก็ใช้เวลาสัน้ ลง แต่
อาศัยทําบ่อยๆ ทําทัง้ ทีฟ่ ้ งุ ซ่าน ถามหลวงพ่อว่า อาการแบบนี้เป็ นเพราะ หนู ยงั ไม่
ถึงจุดทีจ่ ติ รวมเป็ นอัปปนาฯใช่ไหมคะ ถึงทําให้ไม่มคี วามรูส้ กึ ตื่นเต้นยินดีกบั การ
ปฏิบตั ิ ไม่มฉี นั ทะ แต่ทาํ เพราะต้องทํา และจะแก้อาการเหล่านี้อย่างไรคะ เพราะ
หนู อยากขยันปฏิบตั ิ อยากปฏิบตั ใิ ห้มากๆ แต่คราวนี้ใจมันไม่ไป
ตอบ ก็พยายามเจริญสติ ถ้าได้สติแล้วมันไปเอง มันอยู่ตรงนัน้ นะ แล้วจากมีสติมนั ก็
สงบ สงบมันก็มคี วามสุข มันก็จะมีฉนั ทะวิรยิ ะตามมา แต่ถา้ ไม่มสี ติมนั ก็ฟ้ งุ ซ่าน
ฟุ้งซ่านแล้วมันก็ไม่ได้ผล มันก็คดิ ไปหงุดหงิดกับการปฏิบตั ขิ องตน ก็เลยไม่เกิด
ประโยชน์อะไร ถึงบอกว่าสติน้ เี ป็ นธรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุด พยายามควบคุมความคิด
ของเราให้ได้ หยุดความคิดของเราให้ได้ ใช้พทุ โธๆนี้ ถ้าเราท่องพุทโธๆไป เดีย๋ ว
ความคิดของเรามันก็ตอ้ งหยุดเอง ตอนต้นมันอาจจะแข่งกับเรา ก็อย่าไปสนใจ
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มัน มันจะแข่งคิดเราก็อย่าไปตามคิดมัน ให้เราตามอยู่กบั พุทโธไป แล้วเดีย๋ ว
ต่อไปมันก็จะจางหายไป
ถาม เทวดา เปรต สัตว์นรก มีรูปไหมคะ
ตอบ ก็เหมือนกับร่างทิพย์กายทิพย์ทงั้ หลายนัน่ แหละ จะว่ามีก็ได้ เพราะว่าผูท้ เ่ี ขาท่อง
อยู่ในโลกทิพย์เขาก็จะเห็น ร่างกายของเปรต ร่างกายของสัตว์นรก แต่มนั เป็ น
รูปแบบเทวดา เทวดาก็มรี ูปเหมือนกัน แต่จะเห็นพวกนี้ก็ตอ้ งเห็นด้วยจิตทีม่ ี
สมาธิ ถ้าจิตไม่มสี มาธิก็จะไม่เห็น ผูท้ ม่ี สี มาธิอย่างคุณแม่แก้ว เวลานัง่ สมาธิท่าน
มักจะมีดวงวิญญาณทีต่ ายไปแล้ว มาหาท่านในสมาธิ ท่านก็บอกเวลาเขามา
ถึงแม้เขาจะเป็ นหมูป่า แต่เวลาเขามาเขาก็มาในรูปร่างของมนุษย์ ของผูช้ าย และ
ก็มาแสดงคารวะอะไรของเขาไป ฉะนัน้ เรื่องรูปนี้มนั อยู่เรื่องของจิต ทีน้ ใี ครเป็ น
ผูส้ ร้างรูปเหล่านี้ข้นึ มา ก็ไม่สามารถทีจ่ ะตอบได้ แต่มนั มี คือนิมติ นี้มนั มี ๒ แบบ
นิมติ นอกก็คอื ผูท้ อ่ี ยู่ขา้ งนอกเข้ามาหาเรา เช่นเทวดา พระอรหันต์ หลวงปู่มนั ่
ท่านก็เคยเล่าว่า บางทีก็มพี ระอรหันต์มาสนทนาธรรมมาสอนธรรมะให้กบั ท่าน
แล้วก็จะมาในรูปแบบไหนมันก็เป็ นเรื่องของการเนรมิต จิตมันเนรมิตรูปร่าง
ต่างๆได้ เท่านัน้ เอง
ถาม พระอรหันต์ท่านควบคุมจิตของตนได้ตลอดเวลาเลยหรือไม่คะ
ตอบ ท่านไม่ตอ้ งควบคุมแล้ว เพราะว่าท่านทําลายเหตุทจ่ี ะมาสร้างปัญหาให้หมดไป
แล้ว เหมือนกับคนทีห่ ายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่ตอ้ งกินยา ไม่ตอ้ งใช้สติ ไม่
ต้องใช้สมาธิ ไม่ตอ้ งใช้ปญั ญา
ถาม พระอาจารย์วา่ ในยามปกติจติ เราก็ยงั ไม่ถกู ฝึ กให้ควบคุมได้ จิตจะทําสิง่ ต่างๆไป
ตามอํานาจของกิเลส แสดงว่าเราปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ฝึ กควบคุมจิตของเรา ให้อยู่
ภายใต้คาํ สัง่ ของเราใช่ไหมคะ
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ตอบ ใช่ ควบคุมความคิดของเรา เบื้องต้นให้มนั หยุดคิดก่อน แล้วพอมันหยุดคิดได้
แล้ว เราก็สงั ่ ให้มนั คิดไปในทางทีด่ ี ให้คดิ ไปในทางมรรคผลนิพพาน ตอนนี้มนั
คิดไปในทางเวียนว่ายตายเกิด คิดไปในทางตัณหาทัง้ ๓ มันก็เลยไปเวียนว่าย
ตายเกิด พอเราสามารถควบคุมความคิดให้มนั หยุดคิดได้ มีสมาธิแล้ว ทีน้ ีเราก็
สามารถสอนให้มนั คิดไปในทางมรรคผลนิพพานได้ ให้มนั ละตัณหาความอยาก
ต่างๆได้
ถาม ร่างกายมีทกุ ขเวทนา เป็ นปกติของมัน แล้วอย่างนี้จติ ก็คดิ ดีชวั ่ ได้ เรามองว่ามัน
เป็ นปกติบา้ งไม่ได้หรือคะ
ตอบ คือถ้ามันชัว่ มันก็จะทําให้เราทุกข์วุน่ วายใจ ความคิดทีไ่ ม่ดมี นั ก็เหมือนกับเชื้อ
โรค เรามีเชื้อโรคเราก็ตอ้ งกําจัดมัน เพราะเราไม่อยากทีจ่ ะเจ็บไข้ได้ป่วยจากเชื้อ
โรค ความคิดไปในทางกิเลสตัณหา มันก็เป็ นความคิดทีจ่ ะสร้างความทุกข์
ทรมานใจให้กบั เรา เราก็ตอ้ งหยุดมันให้ได้ ทําลายมันให้ได้ แล้วคิดไปในทาง
ธรรม เพราะการคิดไปในทางธรรมนี้ มีแต่ความสุข
ถาม จริงๆแล้วร่างกายมีแต่ทกุ ขเวทนาหรือคะ ไม่มสี ุขเวทนาเลยหรือคะ เช่นนอนบน
ฟูก กินอาหารอร่อย ใส่เสื้อผ้าเนื้อละเอียด มันก็ทาํ ให้เราสุขสบายกายไม่ใช่หรือ
คะ
ตอบ ก็ใช่ ไม่ได้บอกว่ามันทุกข์อย่างเดียว เวทนานี้มนั มี ๓ มีสุข ทุกข์ และไม่สุขไม่
ทุกข์ แต่ทเ่ี ป็ นปัญหากับพวกเราก็คอื ทุกขเวทนา พอเจอทุกขเวทนาก็ด้นิ พล่าน
ไปเลยนัน่ แหละ เราต้องมาปฏิบตั กิ บั ทุกขเวทนาให้ได้ อยู่กบั มันให้ได้ ด้วยการ
ทําใจให้ปล่อยวาง ให้เฉยกับทุกขเวทนาให้ได้ วิธีทจ่ี ะปล่อยวางได้ เบื้องต้นก็ให้
ใช้พทุ โธนี่แหละ พอเวลาเกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายก็พทุ โธๆไป แล้วมันจะ
ลดความเจ็บปวดภายในใจลงไป
การภาวนานี้ไม่ได้ไปลดความเจ็บปวดทาง
ร่างกาย แต่จะลดความเจ็บปวดทางใจทีร่ ุนแรงกว่าความเจ็บปวดของร่างกาย
พอเราหยุดความเจ็บปวดของทางใจได้แล้ว ความเจ็บปวดทางร่างกายนี้ มันจะมี
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นิดเดียว มันจะรูส้ กึ ไม่เป็ นปัญหาแต่อย่างใด อันนี้ขนั้ แรก ขัน้ ที่ ๒ ก็ให้พจิ ารณา
ด้วยปัญญา ว่าเวทนามันก็อย่างนี้ มันไม่เที่ยง มันเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เดีย๋ วก็สุข
เวทนาแล้วเดีย๋ วก็ทกุ ขเวทนา เดีย๋ วก็ไม่สุขไม่ทกุ ข์เวทนา ก็เหมือนฝนฟ้ าอากาศนี่
เดีย๋ วก็ตกเดีย๋ วก็ไม่ตก แต่เราทําไมอยู่กบั ฝนฟ้ าอากาศได้ ก็เพราะว่าเราไม่มี
ความอยากกับเขา เราอยู่ตามสภาพได้ อันนี้ก็เหมือนกัน เวทนาทัง้ ๓ นี้ ถ้าเรา
ฝึ กจิตเราได้ มีสติ ควบคุมบังคับจิตของเราได้ เราก็จะสามารถอยู่กบั ทุกขเวทนา
ได้ ด้วยการใช้ปญั ญาพิจารณาว่ามันเป็ นอนัตตา คือเราไปห้ามเขาไม่ได้สงั ่ เขา
ไม่ได้ มีทางเดียวเท่านัน้ ก็คอื ปล่อยเขาไป เขาจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไป แต่ถา้ ใจ
ของเราไม่มคี วามอยากแล้วมันจะไม่เจ็บ มันจะเจ็บเพียงนิดเดียว เจ็บทีร่ ่างกาย
แต่ไม่เจ็บทีใ่ จ
ถาม เวลาท่านอาจารย์พดู เรื่องสติ ท่านอาจารย์พดู ง่ายๆ แต่เวลาทํามันไม่งา่ ยอย่างนัน้
ตอบ ก็มนั ไม่งา่ ยเพราะเราไม่ทาํ ถ้าเราทํามันก็งา่ ย ลองพุทโธไปดูสกั วันสิ วันนี้จะเอา
พุทโธเป็ นหลัก จะไม่คดิ เรื่องอะไร สูก้ บั มันไป เผลอเมือ่ ไหร่พอรูส้ กึ ตัวก็กลับมา
พุทโธๆไป เหมือนกับชักเย่อกับมัน นี่ไม่มสี ูก้ บั มันเลย พอพุทโธได้ ๒ – ๓ คํา
หายไปแล้ว เลิกแล้ว ทําไปเถอะ มันไม่ยากหรอก การบริกรรมพุทโธ ยาก
ตรงไหน ใช่ไหม เราคิดเรื่องนู น้ เรื่องนี้ คิดได้ทงั้ วัน ไม่เห็นยากเลย พอให้มาคิด
พุทโธๆนี่ คิดไม่ได้ มันก็ความคิดเหมือนกัน แต่เป็ นความคิดทีจ่ ะทําให้ใจสงบ
เราชอบคิดทีท่ าํ ให้ใจฟุ้งซ่าน ต้องพยายามเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆ ทําได้ ทุกคนทํา
ได้ ขอให้ท่มุ เท เราไม่มคี วามพยายามกัน ทําวันละนิดหน่อย พอแล้ว ไม่ไหวแล้ว
เลิก
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กัณฑ์ท่ี ๔๙๖

ฟังธรรมจากผูบ้ รรลุธรรม
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เป้ าหมายของชาวพุทธเรา ก็คือการได้บรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุ
แล้วได้นาํ เอามาเผยแผ่สงั ่ สอนให้แก่ชาวพุทธเรา
เป้ าหมายของพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนนี้ ก็คือการบรรลุอริยมรรคอริยผล ที่ไม่มีในศาสนาอืน่ ศาสนาอื่นนี้สอน
ให้ได้ไปสู่สวรรค์ชนั้ ต่างๆ ไปสู่สวรรค์ชนั้ เทพ ไปสู่สวรรค์ชนั้ พรหม แต่ไม่มศี าสนาใดที่
สอนให้ไปสู่สวรรค์ชนั้ อริยมรรคอริยผล สวรรค์ของพุทธศาสนานี้ เป็ นสวรรค์ระดับที่
เรียกว่าเหนื อโลก คือโลกุตระ เป็ นสวรรค์ท่ไี ม่เสื่อม เป็ นสวรรค์ทไ่ี ม่มวี นั ทีจ่ ะกลับมาติด
อยู่กบั โลกของการเวียนว่ายตายเกิด แต่สวรรค์ระดับเทพสวรรค์ระดับพรหมนี้ เป็ น
สวรรค์ระดับโลกียะ เป็ นสวรรค์ระดับชัว่ คราว ได้แล้วก็จะต้องหมดไป แล้วก็ตอ้ ง
กลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ แต่สวรรค์ของพระพุทธศาสนา คือ อริยผลขัน้ ต่างๆ เช่น
โสดาปฏิผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตผลนี้ เป็ นผลที่ได้แล้วจะไม่มีวนั
เสือ่ ม จะพัฒนาขึ้นไปตามลําดับ จนถึงขัน้ สูงสุด คือขัน้ อรหัตผล ขัน้ โสดาปฏิผลนี้ ยัง
ติดอยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิด ไม่เกิน ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก ขัน้ สกิทาคามีผลยังติดอยู่
กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพียงชาติเดียว
ในชาติของมนุษย์ในกามภพ
ส่วน
อนาคามิผลนี้ก็ยงั ติดอยู่ในสวรรค์ชนั้ พรหมโลก ถ้าได้อรหัตผลก็จะหลุดพ้นจากสวรรค์
ของโลกียะ โลกของการเกิดแก่เจ็บตายอย่างสิ้นเชิง
นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธศาสนา จะมอบให้กบั ผูท้ ม่ี จี ติ ศรัทธา มีความเคารพเลือ่ มใสในพระ
พุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทีน่ อ้ มนําเอาคําสอนนี้ไปปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ไปปฏิบตั อิ ย่าง
สมํา่ เสมอ ไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง อย่างไม่ทอ้ ถอย อย่างไม่หยุดหย่อน แล้วก็ปฏิบตั ิ
เพิม่ ขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับ จนสามารถปฏิบตั ไิ ด้เต็มร้อย แล้วผลทีพ่ ระพุทธศาสนาจะ
มอบให้แก่ผูป้ ฏิบตั ิ ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับอย่างแน่นอน พอผลเกิดจากการปฏิบตั ทิ ่ี
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ถูกต้อง ทีเ่ รียกว่าปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ บุคคลที่ปฏิบตั ดิ ีปฏิบตั ิชอบ ก็คือสุปฏิปนั โน อุชุ
ปฏิปนั โน ญายะปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน ผูใ้ ดปฏิบตั ิได้ใน ๔ ลักษณะนี้ ก็จะได้บรรลุ
มรรคผลขัน้ ต่างๆอย่างแน่ นอน ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั เพศกับวัย เช่นไม่จาํ กัดว่าจะต้องเป็ น
ผูช้ าย ผูห้ ญิงก็ปฏิบตั บิ รรลุได้เช่นเดียวกัน ไม่จาํ กัดว่าจะต้องเป็ นผูใ้ หญ่ เด็กก็บรรลุได้
ในสมัยพระพุทธกาล มีเด็กสามเณรบรรลุเป็ นพระอรหันต์ แล้วมาสอนผูใ้ หญ่ทเ่ี ป็ นพระ
มหาเถระ นี่คอื ตัวอย่างเรื่องของเพศของวัย ของการเป็ นนักบวชหรือเป็ นผูค้ รองเรือน
สถานภาพต่างๆของมนุษย์เรานี้ ไม่ได้เป็ นเหตุเป็ นตัวจํากัด การบรรลุมรรคผลนิพพาน
ถ้าบุคคลต่างๆมีการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดว้ ยกันทัง้ หมด
ดังนัน้ จึงไม่มเี หตุผลอันใด ทีจ่ ะมาห้ามให้พวกเราทีม่ จี ติ ศรัทธาต่อพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ห้ามไม่ให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานกัน สิง่ ทีจ่ ะห้ามก็คอื การไม่ได้ปฏิบตั ิ
ดีปฏิบตั ชิ อบนัน่ เอง คือไม่ได้ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ปฏิบตั อิ ย่างสมํา่ เสมอ ไม่ได้
ปฏิบตั อิ ย่างไม่ย่อหย่อน ไม่ทอ้ ถอย ไม่หยุด ไม่ยอมแพ้ ถ้ามีการปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องแล้ว
ผลต่างๆ จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็ตาม จะอยู่ใน
ยุคสมัยพระพุทธกาลก็ดี จะอยู่ในสมัยปัจจุบนั นี้ก็ดี ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนนี้
เป็ นอกาลิโก ไม่ได้ข้ ึนกับกาลกับเวลา ประสิทธิภาพประสิทธิผลของพระธรรมคําสอน
ไม่ได้เสือ่ มไปตามกาลตามเวลา
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไรในสมัยที่
พระพุทธเจ้าทรงเป็ นผูส้ งั ่ สอน ก็ยงั มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในสมัยทีไ่ ม่มพี ระพุทธเจ้า
สัง่ สอนแล้ว แต่ยงั มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จารึกอยูใ่ นพระไตรปิ กฎก็ดี
หรือจารึกอยูใ่ นหัวใจของพระอรหันตสาวกก็ดี เป็ นธรรมที่สามารถที่จะนํ าพาผูท้ ่มี ีการ
ปฏิบตั ดิ ีปฏิบตั ิชอบ ได้บรรลุถงึ มรรคผลนิ พพานอย่างแน่ นอน ดังนัน้ พวกเราจึงไม่มี
เหตุผลอันใด ทีจ่ ะมายับยัง้ การบรรลุมรรคผลนิพพานของพวกเรา นอกจากการไม่
ปฏิบตั เิ ท่านัน้ เอง ถ้าไม่ปฏิบตั แิ ล้วต่อให้มคี วามปรารถนา ต่อให้มศี รัทธาแรงกล้าขนาด
ไหนก็ตาม ศรัทธาเพียงอย่างเดียว ความปรารถนาเพียงอย่างเดียว ยังไม่พอทีจ่ ะทําให้
เกิดผลขึ้นมา แต่ความศรัทธาทีแ่ รงกล้าและความปรารถนาทีแ่ รงกล้านี้ จะเป็ นตัว
ผลักดันให้เกิดมีการปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องขึ้นมา
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และการทีจ่ ะเกิดศรัทธา เกิดความปรารถนาทีแ่ รงกล้า ก็เกิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั พระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จากปากของผูท้ ไ่ี ด้บรรลุแล้ว ธรรมที่ได้ยนิ ได้ฟังจากปาก
ของผูท้ ่บี รรลุน้ ี จะมีพลานุ ภาพมาก จะมีกาํ ลังมาก ที่จะผลักดันให้ใจของผูฟ้ ังเกิดพลัง
ขึ้นมา กล้าที่จะทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อน ถ้าเวลาทีย่ งั มีความกล้าๆกลัวๆอยู่ แต่พอได้
ยินได้ฟงั ธรรมจากผูท้ ไ่ี ด้บรรลุธรรมแล้ว ความกล้าๆกลัวๆนี้จะเหลือแต่ความกล้าเพียง
อย่างเดียว เพราะมีผูย้ นื ยัน ว่าทําแล้วจะต้องได้ผลอย่างแน่นอน ดังนั้นการเข้าหาครูบา
อาจารย์ผูร้ ู ้ ผูป้ ฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ิชอบ จึงเป็ นกิจกรรมที่จาํ เป็ นอย่างมาก สําหรับผูท้ ่ยี งั ไม่มี
ศรัทธา ไม่มีความปรารถนาที่แรงกล้า จําเป็ นจะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผูร้ ู ้ ผูป้ ฏิบตั ดิ ี
ปฏิบตั ชิ อบ คอยกระตุน้ ให้เกิดกําลังใจขึ้นมา พอเกิดกําลังใจแล้วก็จะได้นาํ ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ แล้วพอปฏิบตั แิ ล้วได้เกิดผลขึ้นมา ก็จะทําให้เกิดมีกาํ ลังใจขึ้นมาในตนเอง แล้วก็
จะไม่ตอ้ งไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์เพือ่ ขอกําลังใจ
เพราะตนเองสามารถทีจ่ ะสร้าง
กําลังใจขึ้นมา ด้วยการปฏิบตั ขิ องตนเอง แต่ก็อาจจะยังต้องเข้าหาอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั ความรูต้ ่างๆทีย่ งั ไม่รู ้ ทีจ่ ะช่วยให้การปฏิบตั นิ นั้ เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ
ถ้าปฏิบตั ิตามลําพังไม่มีครูบาอาจารย์ ถึงแม้จะมีกาํ ลังใจ แต่กอ็ าจจะไปติดอยูต่ ามจุด
ต่างๆของการปฏิบตั ิได้ เพราะทางนี้ มีกบั ดักอยูห่ ลายจุดด้วยกัน แต่ถา้ มีครูบาอาจารย์ผู ้
ทีไ่ ด้ผ่านจุดต่างๆเหล่านี้มาแล้ว ท่านก็จะคอยเตือนคอยบอก เหมือนกับท่านจะไปติด
ป้ ายไว้ตามจุดต่างๆว่า จุดตรงนี้อนั ตรายเหมือนกับป้ ายทีต่ ดิ ตามข้างถนน เวลาทีม่ จี ดุ ทีม่ ี
อุบตั เิ หตุเกิดขึ้นบ่อยๆ เช่นทางโค้งต่างๆ จะมีเขียนป้ ายให้ระมัดระวัง โค้งอันตราย ต้อง
ลดความเร็วลง ถึงจะสามารถผ่านไปได้โดยปลอดภัย ครูบาอาจารย์ หลังจากทีก่ ระตุน้
ให้เราเกิดกําลังใจ ให้เราได้ปฏิบตั ิ จนเราได้รบั ผลขัน้ แรกๆ เราก็จะเกิดกําลังใจขึ้นมาใน
ตัวเราเอง ทีจ่ ะผลักดันการปฏิบตั ขิ องเรา ให้ปฏิบตั ไิ ปโดยทีไ่ ม่ตอ้ งมาคอยบังคับ แต่ก็ยงั
ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ ในการทีจ่ ะคอยเตือน คอยบอกทางทีย่ งั ไม่เคยไปอยู่น้ ี ว่าเมือ่
ถึงจุดนัน้ แล้วควรจะทําอย่างไร เมือ่ ถึงทางแยกนัน้ แล้วควรจะไปทางไหน ครูบาอาจารย์
นี้ ยังมีความจําเป็ นต่อลูกศิษย์ไปตลอด จนถึงวาระสุดท้ายของการปฏิบตั ิ ถ้าต้องการ
ปฏิบตั ิอย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว การมีครูบาอาจารย์น้ จี ะช่วยได้มาก การมีครูบา
อาจารย์น้ ี ไม่ได้หมายความว่า เรานี้ไม่มคี วามสามารถหรืออะไร ความสามารถของเรามี
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อยู่ แต่ความสามารถของเรานี้ มีไม่พอต่อการปฏิบตั ใิ นทางนี้ ในทางนี้จาํ เป็ นจะต้องมีครู
บาอาจารย์คอยบอกทางตลอดเวลา ถึงจะสามารถบรรลุได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว แต่
ถ้าได้ธรรมขัน้ แรกๆแล้ว แล้วไม่สามารถมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนได้ ผูป้ ฏิบตั กิ ็
ยังสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ปได้ดว้ ยตัวเองอยู่ เพียงแต่วา่ จะยาก และจะใช้เวลามาก ไม่
เหมือนกับมีผูค้ อยเตือนคอยบอก
ผูใ้ ดได้เข้าสู่กระเเสธรรมแล้ว คือได้บรรลุเป็ นพระโสดาบันแล้วนี้ จะสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ไปด้วยกําลังของตนเองได้ แต่จะช้ากว่าผูท้ ไ่ี ด้มคี รูบาอาจารย์คอยสอนคอยกําชับอยู่ทกุ
เวลานาที เพราะครูบาอาจารย์ท่านเคยผ่านสถานะของเรามาแล้ว แล้วรูว้ า่ เราจะติดอยู่
ตรงไหน ก็จะคอยเตือน คอยสอนคอยบอก ไม่ให้ตดิ อยู่ตรงนัน้ ให้ออกมา ให้มาปฏิบตั ิ
ต่อสิง่ นัน้ สิง่ นี้ต่อไป อันนี้ก็เป็ น ๒ ทางเลือก คือถ้าได้เข้าสู่กระแสแล้วนี้จะมีครูบา
อาจารย์คอยบอกคอยเตือนคอยสอน หรือไม่ก็สามารถบรรลุได้ บรรลุถงึ พระนิพพานได้
ในทีส่ ุด แต่อาจจะใช้เวลามากหน่อย เช่น ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก สําหรับผูท้ ไ่ี ด้บรรลุเป็ น
พระโสดาบันแล้ว การจะไปถึงพระนิพพานนี้ ท่านแสดงไว้ว่าไม่เกิน ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก
แต่ถา้ มีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยบอก อาจจะเสร็จภายใน ๗ วันก็ได้ นี่คอื ความ
แตกต่างระหว่างการปฏิบตั ธิ รรม หลังจากทีไ่ ด้บรรลุธรรมแล้ว ถ้ามีครูบาอาจารย์คอย
ช่วย คอยบอกคอยสอน ก็จะไปได้เร็วและง่ายดายกว่าไปได้ดว้ ยตนเอง แต่ก็ไปได้
เพียงแต่วา่ จะช้าหน่อยเท่านัน้ เอง นี่คอื ความสําคัญของการมีครูบาอาจารย์ผูท้ ร่ี ูจ้ ริงเห็น
จริง ผูท้ ่ไี ด้บรรลุธรรมแล้ว ผูท้ ่เี ป็ นผูป้ ฏิบตั ดิ ีปฏิบตั ชิ อบ การได้อยูก่ บั ท่าน จะเป็ น
แหล่งของการมีกาํ ลังใจ การมีศรัทธา การมีความปรารถนา ผูท้ ่ปี รารถนาการหลุดพ้น
จากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด จึงมักจะแสวงหาครูบาอาจารย์กนั เพราะว่าเป็ น
วิธีเดียวที่จะทําให้การปฏิบตั ิน้ัน เป็ นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนัน่ เอง
สมัยทีห่ ลวงปู่มนท่
ั ่ านเป็ นครูบาอาจารย์ จึงมีพระมุง่ ไปหาหลวงปู่มนกั
ั ่ นเป็ นจํานวนมาก
สมัยก่อนไม่มรี ถราเหมือนสมัยนี้ การเดินทางท่านต้องใช้การเดิน หลวงปู่มนท่
ั ่ านจํา
พรรษาอยู่แถวเชียงใหม่ ลูกศิษย์ลูกหาทีอ่ ยู่ทางภาคอีสาน ทางอุบล ทางอุดร หนองคาย
ขอนแก่นก็ตอ้ งเดินธุดงค์กนั ไป เดินไปกราบหลวงปู่แล้วก็ขอรับฟังโอวาท แต่ช่วงที่อยู่ใน
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เชียงใหม่ หลวงปู่ท่านก็ตอ้ งการทีจ่ ะปลีกวิเวก ต้องการทีจ่ ะบําเพ็ญให้ถงึ ขัน้ สูงสุด ท่าน
จึงไม่ได้รบั ลูกศิษย์ลูกหาเป็ นกิจจะลักษณะ เจอกันทีไ่ หนก็สอนกันตรงนัน้ พอสอนเสร็จ
ก็แยกกันไป ท่านไม่อยากจะคลุกคลีกบั ใคร ไม่อยากจะยุ่งกับใคร แม้แต่หลังจากทีท่ ่าน
ได้บรรลุแล้ว ท่านก็ไม่อยากจะคลุกคลีไม่อยากจะยุ่งกับใคร อยากจะอยู่ตามลําพังตาม
อัธยาศัย แต่ลูกศิษย์ลูกหาก็รบเร้าขอความกรุณาความเมตตา ให้ท่านได้มาโปรด ท่านจึง
รับนิมนต์ จากเจ้าคุณธรรมเจดียท์ ห่ี ลวงปู่มนบวชเณรให้
ั่
เคยอยู่กบั หลวงปู่มนตั
ั ่ ง้ แต่เป็ น
เณร แล้วหลวงปู่มนก็
ั ่ ส่งให้ไปเรียนหนังสือ เรียนปริยตั ธิ รรมจนได้เปรียญขัน้ ต่างๆ ได้
สมณศักดิ์เป็ นเจ้าฟ้ าเจ้าคุณ อยู่ทอ่ี ดุ รธานี เป็ นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ท่านก็ไป
อาราธนาขอกราบเรียนเชิญให้หลวงปู่มนั ่ มาโปรดลูกศิษย์ลูกหาทีอ่ ยู่ทางภาคอีสาน ท่าน
จึงเดินทางมาแล้วก็ไปอยู่จาํ พรรษาอยู่ทอ่ี ดุ รก่อน หลังจากนัน้ ก็ไปอยู่ทส่ี กลนคร ช่วงนัน้
ก็จะมีพระเณรทีเ่ ข้าไปศึกษา ไปปฏิบตั กิ บั หลวงปู่มนเป็
ั ่ นจํานวนมาก ครูบาอาจารย์ท่ี
พวกเรากราบไหว้ ทีเ่ รารูจ้ กั ก็ไปศึกษาอยู่กบั ท่านในช่วงนัน้ เช่นหลวงตามหาบัว หลวงปู่
หล้า พระอาจารย์ต่างๆ อีกหลายรูปทีไ่ ม่ได้กล่าวนามถึง แล้วได้อยู่กบั ท่านเพียงไม่ก่ปี ี
ท่านก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกัน ได้กลายเป็ นทีพ่ ง่ึ ของพวกเรามาจนถึงปัจจุบนั นี้ แล้ว
ท่านก็เปิ ดโอกาสรับลูกศิษย์ลูกหา ให้ได้ไปอยู่ไปศึกษาจากท่าน แล้วลูกศิษย์ลูกหา
เหล่านัน้ ทีไ่ ปศึกษาไปปฏิบตั ิ ก็ได้บรรลุธรรมกัน แล้วก็มาเป็ นครูบาอาจารย์มาสัง่ สอน
กันอีกทอดหนึ่ง
นี่ คือเรื่องความสําคัญของการมีครูบาอาจารย์เป็ นผูน้ ํ า เป็ นผูส้ งั ่ ผูส้ อน เพราะจะมีผูท้ ่ี
บอกทางที่ถกู ต้อง และจะเป็ นผูท้ ่คี อยกระตุน้ คอยกระตุกให้ปฏิบตั ิ อย่างสมํา่ เสมอ ไม่
ให้เถลไถลไปกับการกระทําอย่างอื่น ทีไ่ ม่ได้เป็ นประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพาน จะคอย
เตือนคอยฉุดคอยลากให้เข้าสู่ทางของการปฏิบตั ิ ให้ไปเดินจงกรม ให้ไปนัง่ สมาธิ ให้ไป
ปลีกวิเวกอยู่ตามลําพัง ไม่ให้คลุกคลีกนั เวลามาทํากิจกรรม กิจวัตรทีจ่ าํ เป็ นก็ให้ทาํ
อย่างรวดเร็ว และทําด้วยความมีสติ มีการสํารวมกายวาจาใจ ไม่ส่งใจออกไปสู่บคุ คลนัน้
บุคคลนี้ ด้วยการสนทนากัน ให้มสี ติอยู่กบั การงานทีก่ าํ ลังทําอยู่ หรือให้มสี ติอยู่กบั
กรรมฐานบทใดบทหนึ่ง เพือ่ ทีจ่ ะคอยควบคุมใจไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่าน เกิดความวุน่ วาย
ใจ ไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่มาทําลายเป้ าหมายของการปฏิบตั ิ ถ้าใจไม่
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มีการคอยควบคุมอยู่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เผลอไปหน่อยเดียว กิเลสจะโผล่ออกมา
แล้วจะมาสร้างความวุน่ วายใจให้เกิดขึ้น จนจะทําให้การปฏิบตั นิ ้ ี ล้มเหลวลงไปเลยก็ได้
ถึงกับไม่อยากจะปฏิบตั เิ ลยก็ได้ ถ้าไม่ระมัดระวัง ครูบาอาจารย์ท่านจึงคอยควบคุมพระ
เณร ทีอ่ ยู่กบั ท่านอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้จติ ใจเถลไถลออกนอกลูน่ อกทาง คอย
ควบคุมอยู่ตลอดเวลา
เวลาอยูต่ ่อหน้าครูบาอาจารย์น้ ี จิตใจของพระเณรทุกรูปนี้ มีสติคอยควบคุมใจอยู่
ตลอดเวลา เพราะถ้าเผลอสติเมื่อไหร่ จะมีการแสดงที่ไม่น่าดูออกมาทันที แล้วครูบา
อาจารย์ท่านก็จะรูท้ นั ทีเห็นทันที ท่านก็จะเตือนทันที ถ้าเตือนบ่อยๆ ท่านก็จะไม่ให้อยู่
กับท่านอีกต่อไป พระเณรถึงกลัวครูบาอาจารย์มาก แต่ไม่ได้กลัวเพราะอํานาจทีจ่ ะถูก
ขับไล่ แต่กลัวเพราะว่าตนเองนี้จะล้มเหลว เวลาเจอครูบาอาจารย์ จึงพยายามทีจ่ ะสงบ
เสงีย่ มเจียมตัว คอยควบคุมความคิดของตน ให้ตงั้ อยู่ในความสงบเสมอ การมีสติ มี
ความระมัดระวังควบคุมใจของตนนี้ ก็เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้จติ ใจเจริญก้าวหน้าไปตามลําดับ
ทําให้มสี ติเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ มีสติอย่างต่อเนื่อง แล้วก็จะทําให้การปฏิบตั ิ เพือ่ ทําใจให้
สงบนัน้ เป็ นผลขึ้นมา
ถ้าสติมีอย่างต่อเนื่ อง เวลานัง่ สมาธิ จิตจะรวมเข้าสูค่ วามสงบได้อย่างง่ายดาย และจะ
เข้าสูค่ วามสงบอย่างเต็มที่ คืออัปปนาสมาธิ จะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้
แล้วก็จะมีหลักมีเกณฑ์ มีท่พี ่งึ ทางใจ เวลาเกิดความวุน่ วายใจ ก็จะรูว้ ่า มีท่ไี ปดับความ
วุ่นวายใจนี้ ได้ คือการเข้าสูอ่ ปั ปนาสมาธิ ถ้ามีทพ่ี ง่ึ ทางใจแล้ว การปฏิบตั นิ ้ กี ็จะก้าวหน้า
ขึ้นไปได้อย่างแน่นอน แต่ถา้ ยังไม่ได้ความสงบนี้ การปฏิบตั นิ ้ กี ็ยงั จะล้มลุกคลุกคลาน
อยู่ ยังเป็ นลูกผีลูกคนอยู่ ยังไม่แน่นอน เวลาทีเ่ กิดความฟุ้งซ่านเกิดความวุ่นวายใจ ถ้า
ยังไม่สามารถทีจ่ ะระงับดับมันได้ มันก็จะเป็ นช่วงทีท่ กุ ข์ทรมานใจเป็ นอย่างมาก และถ้า
ปล่อยให้มนั เรื้อรังยืดยาวออกไป ก็อาจจะทําให้ถงึ กับยกธงขาว ยอมแพ้ หยุดการปฏิบตั ิ
แล้วก็ไปกระทําสิง่ ทีก่ เิ ลสตัณหาต้องการให้กระทํา
ก็คอื กลับไปหาความสุขทางโลก
กลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
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แต่ถา้ ได้หลักได้เกณฑ์ในการปฏิบตั แิ ล้ว รูจ้ กั วิธีทจ่ี ะทําใจให้รวมเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกัคคตา
รมณ์ เป็ นอัปปนาสมาธิแล้ว ปัญหาทีจ่ ะทําให้ใจนัน้ ยกธงขาวนี้จะหมดไป เพราะว่าเวลา
เกิดความทุกข์ทไ่ี ม่สามารถใช้ปญั ญาแก้ได้ เพราะปัญญายังไม่มี อย่างน้อยก็จะใช้สมาธิ
นี้มาช่วยแก้ปญั หาไปได้พลางๆก่อน ไปหลบอยู่ตามลําพัง ไปทําใจให้สงบ พอใจสงบแล้ว
ปัญาหาต่างๆทีท่ าํ ให้เกิดความวุน่ วายใจ ก็จะหายไป แล้วพอออกจากสมาธิมา ก็จะต้อง
หัดเจริญปัญญา พิจารณาถึงเหตุท่ที าํ ให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมา ว่าเกิดจากอะไร ปัญหา
ต่างๆที่มีอยูใ่ นโลกนี้ ก็เกิดจากความไม่เที่ยงแท้แน่ นอนของสิ่งต่างๆนัน่ เอง สิง่ ต่างๆ
นัน้ มีการเปลีย่ นไปเปลีย่ นมาอยู่ตลอดเวลา เป็ นปัญหาเพราะว่าเราไม่อยากจะให้เขา
เปลีย่ น เรามีอะไรเราก็อยากจะให้เขาเป็ นอย่างนัน้ ไม่อยากให้เขาเปลีย่ น เพราะเปลีย่ น
แล้วมักจะเป็ นปัญหากับเรา เช่นมีรถเราก็อยากจะให้รถนี้ใช้การใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่
อยากจะให้เขาเสีย แต่ธรรมชาติของรถ หรือของสิ่งต่างๆ มันก็ตอ้ งมีวนั เสือ่ มมีวนั เสีย
พอมันเสียมันก็กลายเป็ นปัญหาขึ้นมา เราก็ตอ้ งพิจารณาว่า ปัญหาอยู่ทก่ี ารเสียการเสือ่ ม
ของรถ หรือว่าปัญหาอยู่ทใ่ี จของเรา ทีไ่ ม่อยากให้เขาเสือ่ ม ไม่อยากให้เขาเสีย
ถ้าเราพิจารณาแล้ว เราก็จะเห็นว่าปัญหาทีท่ าํ ให้เราไม่สบายใจนัน้ ไม่ได้อยู่ทก่ี ารเสือ่ ม
การเสีย แต่อยู่ทค่ี วามอยากของพวกเราเอง ความอยากให้สง่ิ ต่างๆ ไม่เสือ่ มไม่เสีย พอ
เขาเสือ่ มเขาเสียก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา แต่ถา้ เราใช้ปญั ญาพิจารณา เราก็จะสามารถ
แก้ปญั หานี้ได้ เราก็จะเห็นว่าสิง่ ต่างๆ ต้องมีการเสือ่ มมีการเสียไปเป็ นธรรมดา ไปห้าม
เขาไม่ได้ ถ้าเราอยากจะให้เขาไม่เสือ่ มไม่เสีย เราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา แต่ถา้
เรายอมรับสภาพความเป็ นจริง ว่าเขาต้องเสือ่ มต้องเสีย เวลาเขาเสือ่ มเขาเสีย เราก็รบั กับ
สภาพนัน้ ไป ถ้าเรารักษาได้เราก็รกั ษาไป แก้ไขได้ก็แก้ไขไป เปลีย่ นได้ก็เปลีย่ นไป ถ้า
รักษาไม่ได้เปลีย่ นไม่ได้ ก็ตอ้ งยอมรับกับสภาพไป ถ้าสิง่ ไหนทีเ่ ราไม่จาํ เป็ นจะต้องมี ก็
อย่าไปมีมนั ถ้ามีก็ตอ้ งทําใจเวลาทีใ่ ช้เขาไม่ได้ อันนี้ก็จะทําให้จติ ใจของเราไม่ทกุ ข์ไม่
วุน่ วายไปกับความเสือ่ มความเสียของสิง่ ต่างๆ แม้กบั ร่างกายของเรา ก็ตกอยู่ในสภาพ
เดียวกับสิง่ ต่างๆ หรือร่างกายของคนทีเ่ ราเกี่ยวข้องด้วย ร่างกายของคนทีเ่ รารักเราชอบ
เขาก็ตอ้ งมีวนั เสือ่ มมีวนั เสีย เหมือนกับร่างกายของเราทีจ่ ะต้องมีวนั เสือ่ มมีวนั เสีย ถ้าเรา
ต้องการทีจ่ ะไม่มคี วามวุน่ วายใจ กับความเสือ่ มกับความเสียของร่างกายของคนทีเ่ รา
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เกี่ยวข้องด้วยก็ดี หรือกับร่างกายของเราเองก็ดี เราก็ตอ้ งสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆ ว่า
เขาต้องเสือ่ มเขาต้องเสีย และเราห้ามเขาไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราห้ามได้ ก็คอื ห้ามใจของเรา
ไม่ให้ทกุ ข์กบั การเสือ่ มกับการเสีย ให้ใจของเราตัง้ อยู่ในความสงบ ตัง้ อยู่ในความสุข
สบายใจได้ ไม่วา่ เขาจะเสื่อม หรือเขาจะไม่เสือ่ ม เขาจะเสียหรือไม่เสีย
อันนี้คอื เรื่องของปัญญา ทีจ่ ะมาคอยสอนใจ ให้ใจรักษาความสงบ ความสุขของใจไว้
ด้วยการปล่อยวางของต่างๆ ทีใ่ จมาสัมผัสรับรูห้ รือมาครอบครองเป็ นสมบัติ ต้องรูว้ า่
เป็ นสิง่ ทีใ่ จไม่สามารถทีจ่ ะไปควบคุมบังคับได้ตลอดเวลา
บางเวลาก็ยงั พอทีจ่ ะดูแล
ควบคุมบังคับได้ แต่ก็มเี วลาทีจ่ ะไม่สามารถควบคุมดูแลบังคับได้ ก็ตอ้ งปล่อย ต้องอยู่
กับเขาไป บังคับเขาไม่ได้ เขาเป็ นอะไรก็ตอ้ งรับรูไ้ ป ร่างกายไม่สบายก็ตอ้ งรับรูไ้ ป รักษา
ไม่ได้ก็ตอ้ งรับรูไ้ ป อยู่ไม่ได้ก็รบั รูไ้ ป ถ้ารูเ้ ฉยๆ สักแต่วา่ รู ้ ไม่มคี วามอยากให้เขาไม่เสือ่ ม
ไม่มคี วามอยากให้เขาหายดีเป็ นปกติ ใจก็จะไม่ทกุ ข์ไม่วุน่ วายใจ เวลาทีเ่ ขาไม่ได้เป็ นไป
ตามความอยากของใจ ก็จะเห็นโทษของความอยากของใจ ว่าเป็ นตัวทีส่ ร้างความทุกข์
ความวุน่ วายใจ ไม่ใช่ความเสือ่ มความเสียของร่างกาย แต่เป็ นความอยากของใจ ทีไ่ ม่
อยากให้ร่างกายเสือ่ ม ไม่อยากให้ร่างกายเสียนี่เอง นี่คอื การเจริญปัญญา หลังจากทีไ่ ด้
สมาธิแล้ว
สมาธิน้ ยี งั ไม่สามารถทีก่ าํ จัดความทุกข์ความวุน่ วายใจ เวลาออกจากสมาธิมาได้ เวลาอยู่
ในสมาธิน้ ี ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ จะไม่ปรากฏ เพราะเหตุของความทุกข์ควา
มุวน่ วายใจนัน้ ถูกกําลังของสมาธิกดเอาไว้ แต่พอออกจากสมาธิแล้ว เหตุทท่ี าํ ให้ใจทุกข์
วุน่ วายนี้ ก็จะออกมาแสดงตน ก็คอื ความอยากต่างๆ ความอยากให้บคุ คลนัน้ บุคคลนี้
เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ความอยากให้ร่างกายของเราเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ความ
อยากให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ความอยากเหล่านี้แล ทีเ่ ป็ นตัวสร้างปัญหา
ให้แก่ใจ สร้างความทุกข์ให้กบั ใจ เพราะไม่เข้าใจถึงสิง่ ต่างๆทีใ่ จไปมีความอยากด้วยว่า
เขาต้องเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เขาต้องขึ้นต้องลง ต้องเจริญต้องเสือ่ ม เขาไม่อยู่ภายใต้
อํานาจคําสัง่ ของเรา อนิ จจัง ก็แปลว่าต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา อนัตตา ก็คือเราไม่
สามารถไปควบคุมบังคับให้เขาเป็ นตามที่เราต้องการได้เสมอไป
ถ้าเราเข้าใจหลัก
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อนิจจัง หลักอนัตตา เราก็จะไม่ไปอยากให้เขาเป็ นในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ แต่เราก็ยงั พอทีจ่ ะ
ควบคุมเขาได้ในระดับหนึ่ง เช่นร่างกายของเราตอนนี้เราก็ยงั สามารถควบคุมให้อยู่เป็ น
ปกติได้ แต่เวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ก็อาจจะไม่สามารถควบคุมได้ ถ้าไม่มี
การดูแลรักษาด้วยหยูกด้วยยาต่างๆ
และบางครัง้ แม้แต่หยูกยาก็จะไม่สามารถทีจ่ ะ
ควบคุมบังคับ ให้เขาอยู่อย่างเป็ นปกติได้ เพราะมันเป็ นช่วงทีเ่ ขาจะต้องถึงแก่ความตาย
แล้ว ช่วงนัน้ เราก็ไม่สามารถทีจ่ ะทําอะไรได้กบั ร่างกาย แต่ถา้ เราเข้าใจหลักนี้ เราก็จะไม่
ทุกข์ไปกับความตายของร่างกาย เพราะเรารูว้ า่ มันเป็ นเรื่องทีอ่ ยู่เหนือ ความรู ้
ความสามารถของเรา ทีจ่ ะไปเปลีย่ นแปลงได้ เมือ่ ร่างกายถึงเวลาทีจ่ ะต้องตาย เราก็
ปล่อยเขาตายไป ถ้าเราไม่มคี วามอยากให้เขาไม่ตาย เราก็จะไม่มปี ญั หากับความตายของ
ร่างกาย เราจะไม่ทกุ ข์ไม่เดือดร้อน กับความตายของร่างกาย
นี่ คือการปฏิบตั ขิ น้ั ปัญญา จะต้องเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆ ที่ใจมาเกี่ยวข้องด้วย มา
ครอบครองเป็ นสมบัติ ไม่ว่าจะเป็ นสมบัตภิ ายนอก ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลต่างๆ หรือไม่ว่า
จะเป็ นร่างกายของเรา ล้วนเป็ นไตรลักษณ์ทง้ั นั้น ล้วนจะต้องมีการสิ้นสุดลงไป ถ้าเรา
คอยสอนใจเตือนใจไม่ให้หลงไม่ให้ลมื เวลาเกิดเหตุการณ์ทเ่ี ราได้คอยสอนคอยเตือนใจ
อยู่ ใจของเราก็จะไม่หลง ใจของเราก็จะไม่เกิดความอยากไม่ให้เกิดขึ้น ใจของเราก็จะสัก
แต่วา่ รู ้ ปล่อยวาง แล้วก็แยกกันไป เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องแยกทางกัน ใจก็ยงั เป็ น
เหมือนเดิมอยู่ เหมือนในขณะทีไ่ ม่ได้แยกทางกัน อยู่ก็ไม่เดือดร้อน ไปก็ไม่เดือดร้อน
เพราะใจปล่อยวางสิง่ ต่างๆ เพราะรูว้ า่ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะต้องมีการพลัดพรากจากกัน ผูท้ ม่ี ี
ปัญญาก็จะไม่ทกุ ข์กบั การพลัดพรากจากกันและกัน
การที่จะมีปญั ญาก็ตอ้ งคอย
พิจารณาอยูเ่ นื องๆ พิจารณาอยูเ่ รื่อยๆ อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า เราเกิดมาแล้ว
ย่อมมีความแก่เป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เราเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้
ได้ป่วยเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ เราเกิดมาแล้วย่อมมีความ
ตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เราเกิดมาแล้วย่อมมีการพลัดพรากจากกัน
เป็ นธรรมดา ล่วงพ้นการพลัดพรากจากกันไปไม่ได้ อันนี้แหละคือการเจริญปัญญา
หลังจากทีเ่ ราออกจากสมาธิมาแล้ว
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การเจริญปัญญานี้เจริญได้ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาทีอ่ ยู่ในสมาธิเท่านัน้ เวลาที่จติ รวม
เป็ นอัปปนาฯ เป็ นเอกัคคตารมณ์ เป็ นหนึ่ งสักแต่ว่ารู ้ เป็ นอุเบกขา เวลานั้นไม่ใช่เป็ น
เวลาที่เราจะเจริญปัญญา เวลานั้นเป็ นเวลาเจริญสมาธิ เจริญพลังของใจ ให้มีความสงบ
ให้มีความนิ่ งให้มีความอิม่ ไม่หวิ โหยกับอารมณ์ต่างๆ ถ้าจิตไม่มคี วามอิ่ม ไม่มคี วามหิว
โหยกับอารมณ์ต่างๆ พอออกจากสมาธิมา จิตก็จะหิวโหยกับอารมณ์ต่างๆ ทีเ่ คยได้เสพ
จะหิวโหยกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ
ก็จะไม่มกี ะจิตกะใจทีจ่ ะมาเจริญ
ปัญญา มาพิจารณาความจริงของร่างกาย ทีจ่ ะเป็ นปัญหาต่อไป แต่ถา้ จิตมีสมาธิ มีความ
อิ่ม ไม่หวิ โหยกับอารมณ์ เวลาออกมาก็จะสามารถดึงจิตมาพิจารณา เรื่องของร่างกายนี้
ได้ ทีต่ อ้ งพิจารณา ก็เพราะว่าถ้าไม่พจิ ารณามันจะลืม พอไม่พจิ ารณาปั ๊บ มันจะเผลอมัน
จะไปคิดเหมือนเดิม คิดอยากให้ร่างกายไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่พลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ
จากบุคคลต่างๆ แล้วพอคิดว่าจะต้องพลัดพรากก็เกิดความไม่สบายใจแล้ว ทัง้ ๆทีย่ งั ไม่
เกิดเหตุการณ์นนั้ เลย เหมือนกับเวลาหมอบอกว่าจะฉีดยาเท่านัน้ ยังไม่ทนั ฉีดเลย ก็เกิด
อารมณ์เสียขึ้นมาแล้ว ไม่สบายใจขึ้นมาแล้ว แต่ถา้ ได้หมันพิ
่ จารณาอยู่เรื่อยๆ ต่อไปเวลา
คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ ใจจะรูส้ กึ เฉยๆ แต่จะเฉยได้น้ ี ก็ตอ้ งมีกาํ ลังของสมาธิช่วย
สนับสนุน
ผูท้ ่ไี ม่มีสมาธิจงึ ไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล พิจารณาไปก็พจิ ารณาได้เดีย๋ วเดียว เดีย๋ วก็ลมื แล้วพอไปคิดถึงความแก่
ความเจ็บ ความตายก็ใจไม่ดขี ้นึ มาอีก
ดังนั้นการเจริญปัญญาอย่างแท้จริงนี้ ต้องเกิดหลังจากที่ได้สมาธิมาแล้ว แล้วสมาธิก็
ต้องเป็ นสมาธิท่ลี กึ ที่มีอเุ บกขาเป็ นกําลัง เวลาได้สมาธิใหม่ๆ จึงไม่ควรรีบไปเจริญ
ปัญญา แต่ควรที่จะสร้างฐานของสมาธิ ให้หนาแน่ นมัน่ คง ให้มีความเชี่ยวชาญชํานาญ
สามารถเข้าออกในสมาธิได้ทกุ เวลาที่ตอ้ งการ เมื่อสามารถควบคุมใจให้เข้าสูส่ มาธิได้
ทุกเวลาที่ตอ้ งการแล้ว เวลาออกจากสมาธิมาแล้วค่อยใช้ปญั ญา เพราะว่าเวลาใช้ปญั ญา
นี้ตอ้ งใช้ความคิดปรุงเเต่ง ถ้าสมาธิยงั ไม่ชาํ นาญ ยังไม่เชี่ยวชาญ ยังไม่มนคง
ั ่ ถ้าออกมา
พิจารณาแล้วเผลอพลัง้ ไปคิดในทางกิเลสตัณหา ใจก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ แล้ว
ถ้าไม่มคี วามเชี่ยวชาญชํานาญในการเข้าสมาธิ ก็อาจจะไม่สามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ
ได้ หรือกว่าจะเข้าได้ก็ตอ้ งยากเย็นแสนเข็ญ ดังนัน้ ในเบื้องต้นของการเจริญสมาธิ ขอให้
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พยายามสร้างฐานของสมาธิ ให้แน่นหนามันคง
่ ให้ตงั้ อยู่ในความสงบให้ได้เป็ นเวลาอัน
ยาวนาน แล้วก็สามารถเข้าได้ทกุ เวลํา่ เวลาทีต่ อ้ งการก่อน แล้วค่อยออกมาเจริญทาง
ปัญญาจะปลอดภัยกว่า
นี่ คือหลักของการบําเพ็ญสมาธิและปัญญา แล้วหลังจากที่ได้เจริญปัญญา ก็ตอ้ งมีจุดที่
จะต้องพักปัญญาไว้ชวั ่ คราว เพราะการพิจารณาจะถึงจุดอิม่ ตัว จะไม่อยากจะพิจารณา
หรือการพิจารณาจะเริ่มออกนอกลูน่ อกทาง เพราะกําลังของอุเบกขาที่มีอยูใ่ นสมาธิน้ ี
จางหายไป กิเลสก็จะออกมาฉุดลากให้การพิจารณานี้ ออกไปในทางกิเลสตัณหาได้
ตอนนั้นก็ควรที่จะพักการพิจารณา แล้วก็กลับเข้าสูส่ มาธิ ไปพักจิต ไปสร้างความสงบ
สร้างอุเบกขาให้กลับคืนขึ้นมาใหม่ เหมือนกับนํา้ เย็นทีเ่ ราแช่ไว้ในตูเ้ ย็น พอเเช่ไว้นานๆ
นํา้ ก็เย็น เราก็เอาออกมาดืม่ เอามาใช้กนั พอความเย็นของนํา้ หายไป เราก็เอากลับเข้าไป
เเช่ในตูเ้ ย็นใหม่ เพือ่ ให้นาํ้ มันเย็น พอเย็นแล้วเราค่อยเอาออกมาดืม่ ใหม่ ฉันใด สมาธิก็
เป็ นความเย็นความสงบ ความสบายของใจ แต่พอเอาออกมาเจริญปัญญา มันก็จะเสือ่ ม
ลงไปได้ หมดไปได้ ก็ตอ้ งกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ ไปสร้างความเย็น สร้างความสบายใจ
ขึ้นมาใหม่ ต้องทําอย่างนี้ สลับกันไป จนกว่าจะสามารถตัดอุปาทาน ในสิ่งที่เราพิจารณา
ได้ เช่นตัดอุปาทานในร่างกายได้ ตัดอุปาทานในเวทนาได้ ถ้าเราตัดได้แล้วสิง่ ทีเ่ ราตัด
แล้วนัน้ จะไม่เป็ นปัญหากับใจอีกต่อไป
จะไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุน่ วายใจ
ให้กบั ใจได้อกี ต่อไป
เมื่อไม่มีปญั หาแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปพิจารณาอีก ก็ไปพิจารณาในสิ่งที่มีปญั หาอยู่ เช่นถ้ายัง
มีกามารมณ์อยู่ ก็ตอ้ งไปพิจารณาเรื่องของอสุภะต่อไป พิจารณาดูความไม่สวยไม่งาม
ของร่างกาย ให้มนั ติดตาติดใจ เวลาเกิดกามารมณ์ข้นึ มา ก็จะสามารถเอาความไม่สวย
ไม่งามนี้ ออกมาลบล้างกามารมณ์ได้ เพราะกามารมณ์น้ เี กิดจากการไปเห็นในสิง่ ทีส่ วยที่
งาม นัน่ เอง แต่พอไปเห็นในสิง่ ทีไ่ ม่สวยไม่งาม กามารมณ์นนั้ มันก็จะหายไป ถ้าใจของ
เรายังไม่มภี าพของความไม่สวยไม่งามของร่างกาย เราก็จะไม่มเี ครื่องไม้เครื่องมือ ทีจ่ ะ
มาสูก้ บั กามารมณ์ได้ นอกจากการใช้สมาธิ ซึง่ เป็ นการหลบหนีปญั หาเท่านัน้ เอง ไม่ได้
เป็ นการเผชิญและแก้ปญั หา ไม่ได้เป็ นการฆ่าปัญหา เพียงแต่วา่ ไม่มอี าวุธ เลยต้องใช้
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สมาธิหลบไปก่อน แต่ถา้ มีอาวุธคือมีปญั ญา มีอสุภะ อสุภะนี้ก็จะสามารถแก้ปญั หาได้
โดยไม่ตอ้ งหลบเข้าไปในสมาธิ พอเกิดกามารมณ์ก็เห็นภาพไม่สวยไม่งามของร่างกาย
ขึ้นมาทันที เห็นโครงกระดูก เห็นตับไตไส้พงุ เห็นเนื้อเอ็นกระดูก เห็นอวัยวะต่างๆ อันนี้
ก็จะทําให้กามารมณ์น้ ีดบั ไปได้ อันนี้ก็เป็ นปัญญาอีกขัน้ หนึ่ง ทีจ่ ะต้องดําเนินต่อไป
หลังจากทีไ่ ด้ผ่านปัญญาขัน้ ของร่างกาย
ขัน้ ของเวทนาก็ตอ้ งไปสูข่ น้ั ของอสุภะของ
ความไม่สวยไม่งาม การปฏิบตั เิ มือ่ ผ่านแต่ละขัน้ ไป มันก็จะรูว้ า่ ผ่าน หมดปัญหาไป แล้ว
มันก็จะรูว้ า่ ยังติดอยู่ตรงไหน ติดตรงไหนก็ตอ้ งใช้การพิจารณาไตรลักษณ์แบบเดียวกัน
นี้ไป จนกว่าจะผ่านไปได้ ผ่านไปหมด จนกว่าจะรูว้ ่าไม่มปี ญั หาหลงเหลืออยู่แล้ว ใจไม่มี
ปัญหากับอะไรแล้ว งานของการปฏิบตั กิ ็จะสิ้นสุดลง ไม่มกี จิ ทีจ่ ะต้องทํามากไปกว่านี้
แล้ว กิจในพรหมจรรย์น้ ีได้เสร็จสิ้นลงแล้ว วุสติ งั พรหมจริยงั
นี่คอื การปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ เป้ าหมายของพระพุทธศาสนา คือมรรคผลนิพพานนี้ เกิดจาก
การเข้าหาครูบาอาจารย์ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ จนเกิดกําลังจิตกําลังใจทีจ่ ะ
ปฏิบตั อิ ย่างจริงๆจังๆ แล้วพอได้ปฏิบตั ิ ได้รบั ผลจากการปฏิบตั ิ ก็จะมีกาํ ลังใจทีจ่ ะคอย
ผลักดันให้ปฏิบตั ไิ ปด้วยตนเอง แต่ก็ยงั ต้องพึง่ ครูบาอาจารย์คอยสอนคอยบอก ถึงทาง
ทีจ่ ะไปว่ามีอปุ สรรคอะไรรออยู่ขา้ งหน้า มีหลุมพรางอะไรอยู่ขา้ งหน้า ทีจ่ ะต้องคอยแก้
คอยหลบ ถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์ก็อาจจะไปติดอยู่ตรงหลุมนัน้ หลุมนี้ หรือจะไปผิดทาง
ต้องวกกลับมาใหม่ เสียเวลา แต่ก็ยงั สามารถไปได้ถา้ ได้เข้าสู่กระแสธรรมแล้ว ได้เข้าสู่
กระแสของพระนิพพานแล้ว คือได้เป็ นพระโสดาบันแล้ว จะมีครูบาอาจารย์หรือไม่ก็ยงั
สามารถไปได้ดว้ ยตนเอง แต่จะช้าจะยากกว่ามีครูบาอาจารย์คอยพา คอยสอน คอย
บอก
ดังนัน้ ผูท้ ม่ี คี รูบาอาจารย์แล้ว มักจะไม่อยู่ห่างครูบาอาจารย์ ถึงแม้จะไปปลีกวิเวกก็ยงั จะ
กลับมาหาอยู่เรื่อยๆ เพราะเวลาไปปลีกวิเวกแต่ละครัง้ ก็มกั จะเกิดปัญหา ความไม่เข้าใจ
ในแต่ละครัง้ เกิดขึ้นมา ก็ตอ้ งย้อนกลับมากราบเล่าให้ท่านฟัง พอท่านได้ยนิ ได้ฟงั ท่านก็
จะชี้แนะว่าควรจะทําอย่างนัน้ ควรจะทําอย่างนี้ พอเราปฏิบตั ติ าม ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นก็จะ
หมดไป นี่คอื เรื่องของการศึกษาจากครูบาอาจารย์ เพือ่ นําไปสู่การปฏิบตั ิ เมือ่ ได้ปฏิบตั ิ
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อย่างถูกต้องแล้ว เป็ นสุปฏิปนั โนแล้ว ก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกัน ไม่วา่ จะเป็ น
หญิงเป็ นชาย เป็ นนักบวชเป็ นผูค้ รองเรือน เป็ นเด็กหรือเป็ นผูใ้ หญ่ ไม่สาํ คัญ สําคัญอยู่
ทีก่ ารมีครูบาอาจารย์ มีการปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้อง แล้วผลก็จะเกิดตามขึ้นมาอย่างแน่นอน
ดังนัน้ ก็ขอให้พวกเรา ทีย่ งั เกาะติดอยู่กบั ครูบาอาจารย์ ทีย่ งั พยายามทีจ่ ะสร้างกําลังใจให้
เกิด เพือ่ จะได้เข้าสู่การปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง หรือผูท้ ไ่ี ด้ปฏิบตั อิ ย่างแท้จริงแล้ว ก็ขอให้
พยายามปฏิบตั ติ ่อไป อย่างต่อเนื่อง ขอให้เพิม่ ให้มกี ารปฏิบตั ิมากขึ้นไปตามลําดับ จน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้เต็มร้อย แล้วผลต่างๆทีเ่ ราต้องการ ก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน
แล้วสักวันหนึ่งงานของการปฏิบตั นิ ้ ี ก็จะถึงวันทีส่ าํ เร็จ วันทีไ่ ม่ตอ้ งปฏิบตั อิ กี ต่อไป
การแสดงก็คดิ ว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พร
ถาม เมือ่ ก่อนเวลาทําสมาธิ ต้องนึกพุทโธไปด้วย สักระยะหนึ่งจึงพบว่า จิตจะสามารถ
รวมลงกลายเป็ นสงบ สุข ว่าง แต่ตอนนี้เหมือนไม่ตอ้ งอาศัยพุทโธเลย แค่พอได้
ลงนัง่ สมาธิ รูส้ กึ ได้ว่าจิตรวมลงเป็ นสมาธิได้แล้ว ในเวลาสัน้ ๆ ครัน้ พอนึกขึ้นมา
ได้วา่ ต้องนึกพุทโธด้วยซิ เดีย๋ วจะไม่ถกู ต้อง สติก็ดงึ เอาพุทโธมาภาวนาต่อ อย่าง
นี้ถกู หรือผิดคะ หรือว่าปล่อยให้จติ สงบลงไปเลย ไม่ตอ้ งอาศัยพุทโธก็ได้
ตอบ ถ้าจิตสงบโดยไม่ตอ้ งใช้พทุ โธ ก็ไม่ตอ้ งใช้พทุ โธ แสดงว่าสติของเรามีกาํ ลังพอ ไม่
ต้องอาศัยพุทโธเป็ นตัวกระตุน้ เป็ นตัวสร้างขึ้นมา ผูท้ ย่ี งั ไม่มสี ติมกั จะต้องใช้พทุ
โธ เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดสติข้นึ มา แต่ผูท้ ไ่ี ด้ฝึกสติมาอย่างต่อเนื่อง จนสติพอมี
กําลังทีจ่ ะสัง่ ให้จติ เข้าสู่ความสงบได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งใช้พทุ โธก็ไม่จาํ เป็ นจะต้องใช้
ถ้ากลับมาใช้พทุ โธก็แทนทีจ่ ะสงบ มันก็กลับมาไม่สงบ เพราะว่าดึงจิตทีส่ งบ
ออกมาคิดปรุงเเต่ง
ถึงแม้วา่ จะเป็ นพุทโธมันก็ยงั เป็ นความคิดปรุงเเต่งอยู่
เพียงแต่วา่ มันไม่เป็ นความคิดปรุงเเต่งทีท่ าํ ให้ฟ้ งุ ซ่าน มันจะทําให้สงบ แต่เมือ่ มัน
สงบแล้ว มันก็เหมือนกับเดินถอยหลัง เดินเข้าไปในประตูหอ้ งแล้ว โดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
ใช้กญ
ุ แจ เราคิดว่าเมือ่ ก่อนเวลาจะเข้าประตูหอ้ งต้องใช้กญ
ุ แจ ก็เลยถอยออกไป
แล้วไปเอากุญแจมาเปิ ดประตูใหม่ มันก็เข้าไปเหมือนเดิม มันก็เข้าไปอยู่ท่ี
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เดียวกัน คือถ้ามีสติแล้วก็ไม่ตอ้ งใช้กญ
ุ แจ เขาเรียกว่ามีกญ
ุ แจผี เพียงแต่จบั ปั ๊บ
มันก็เปิ ดแล้วประตู ฉะนัน้ ผูท้ เ่ี ชี่ยวชาญในสติแล้วเขาไม่ตอ้ งใช้พทุ โธ ไม่ตอ้ งใช้
ลมหายใจ เขาเรียกว่ากําหนดจิต เพียงแต่วา่ กําหนดว่าไม่ให้คดิ ปรุงเเต่งให้สกั แต่
ว่ารู ้ มันก็สงบได้
ถาม แล้วหลังจากทีจ่ ติ รวมสงบแล้ว ต้องทําอะไรต่อไปอีกคะ
ตอบ ก็พยายามให้มนั สงบไปนานๆ ไม่ตอ้ งทําอะไร ให้มนั พักอยู่ในความสงบนัน้
จนกว่ากําลังสติมนั จะหมด แล้วกําลังของกิเลสตัณหามันก็จะดันให้จติ ออกมาคิด
ปรุงแต่ง ถ้าอยากจะให้สงบต่อก็กาํ หนดสติใหม่ให้มนั สงบต่อ ถ้าไม่อยากจะอยู่
หรือว่าจําเป็ นต้องลุกไปทําอะไรก็ออกมา ก็ใช้สติประคับประคอง อย่าให้มนั ไป
คิดฟุ้งซ่าน ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ หรือถ้าจะให้คดิ ไปในทางปัญญาก็พจิ ารณา
ไตรลักษณ์ พิจารณาร่างกาย ว่าไม่เทีย่ งเป็ นทุกข์ไม่ใช่เป็ นของเรา
ถาม เวลาเห็นบุคคลทีท่ าํ ไม่ถกู ต้อง เช่นเขียนบทความหรือความคิดเห็นทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ตามจริง หรือให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ถกู ต้อง จะรูส้ กึ ไม่พอใจ ต้องเข้าไปเขียนหรือแสดง
ความคิดเห็นทีเ่ ป็ นจริง เพือ่ แสดงความจริงให้ปรากฏ สิง่ ทีท่ าํ นี้เป็ นความโกรธ
หรือความหลง หรือไม่เป็ นทัง้ สองอย่าง และควรจะทําต่อไปหรือเลิกทําดีครับ
ตอบ ก็ข้นึ อยู่กบั เหตุผล ว่าทําด้วยความโกรธหรือทําด้วยความหลง ถ้าทําด้วยความ
โกรธความหลงก็อย่าไปทํา แต่ทาํ ด้วยเหตุผลซึง่ บางครัง้ อาจจะมีความจําเป็ น
จะต้องทํา เมือ่ มีการแสดงอะไรทีไ่ ม่ถกู ต้อง แล้วเรามีหน้าทีๆ่ จะต้องไปทําความ
เข้าใจ ให้ผูอ้ ่นื ไม่เกิดความหลงผิดขึ้นมา เราก็อาจจะต้องออกไปแสดง ไปตอบ
ไปบอกความถูกต้องว่าเป็ นอย่างไร แต่ถา้ เราไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องเราไม่มหี น้าที่ เรา
จะทําก็ได้ ไม่ทาํ ก็ได้ ไม่ทาํ ก็ไม่เดือดร้อน ทําก็ไม่เดือดร้อน
หมดคําถามแล้วหรือ กลุม่ พวกเราไม่มใี ครอยากจะถามอะไรหรือ ถามว่าเมือ่ ไหร่จะไป
ปฏิบตั เิ สียที เริ่มมาเมือ่ มิถนุ า ๒๕๔๘ ไม่น่าเชื่อนะ ๑๐ ปี ผ่านไป เคยดูรูปร่างหน้าตา
ตอนนัน้ กับตอนนี้ไหม ร่างกายมันเปลีย่ นไป ใจเราก็ควรจะเปลีย่ นด้วย เปลีย่ นไปในทาง
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ธรรม คือร่างกายเรามันก็ตอ้ งเสือ่ มไปตามเวลาของมัน แต่ก่อนทีม่ นั จะหมดสมรรถภาพ
ความสามารถทีจ่ ะใช้มนั มาเปลีย่ นใจของเรา ก็ควรทีจ่ ะรีบฉวยโอกาสนี้ เพราะว่าต่อไป
ร่างกายมันก็จะไม่สามารถเดินจงกรมได้ นัง่ สมาธิได้ การทีเ่ รายังต้องใช้ร่างกาย ก็
เพราะว่า เรายังไม่สามารถทีจ่ ะใช้ใจได้โดยตรง เรายังไม่สามารถกําหนดใจให้สงบได้
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งใช้การนัง่ หรือการเดิน ฉะนัน้ ตอนนี้เรายังต้องใช้ร่างกายอยู่ ใช้ในการเดิน
จงกรม ใช้ในการนัง่ สมาธิ ใช้ในการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก็ควรทีจ่ ะเอามาใช้เสีย ก่อนทีม่ นั
จะไม่สามารถรับใช้เราได้ แล้วตอนนัน้ มันก็จะลําบาก ถ้าเราสามารถเอาร่างกายนี้มาสร้าง
ให้ใจเกิดสมาธิ ใจเกิดปัญญาขึ้นมาได้ ต่อไปร่างกายเป็ นอะไร เราก็ไม่ตอ้ งพึง่ ร่างกายได้
เราใช้สมาธิได้ ใช้ปญั ญาได้โดยตรง ไม่ตอ้ งใช้ผ่านทางร่างกาย
อย่าประมาท เวลามันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ เหลืออีกไม่ก่ปี ี ก็ไปกันแล้ว พออายุ ๖๐ นี้ก็
เริ่มนับถอยหลังกันได้แล้ว ถ้า ๘๐ ก็เหลืออีก ๒๐ ปี พอ ๗๐ ก็เหลืออีก ๑๐ ปี มันจะ
สัน้ ลงไปเรื่อย ฉะนั้นอย่าประมาทนอนใจ ให้รบี ปฏิบตั ิ โอกาสที่จะได้มีท่ปี ฏิบตั ิ มีผู ้
คอยตอบปัญหา คอยให้กาํ ลังใจนี้ นานๆจะได้มีสกั ครัง้ หนึ่ ง
ถ้าไม่มหี ลวงปู่มนท่
ั ่ านขึ้นมาฟื้ นฟู แนวทางของการปฏิบตั นิ ้ ี ก็แทบจะไม่มกี ารปฏิบตั เิ ลย
การปฏิบตั กิ ็จะไม่อยู่ในแนวทางของพระพุทธเจ้าทีท่ รงสอน ก็จะออกกันไปโน่นมานี่กนั
ไปเทีย่ วสวรรค์ไปเทีย่ วนรกกัน ไปหาหูทพิ ย์ตาทิพย์ ไปดูอะไรกันต่างๆนานา อันนัน้
ถึงแม้วา่ จะเป็ นการปฏิบตั ิ แต่ไม่ได้เป็ นการปฏิบตั เิ พือ่ ตัดภพตัดชาติ ตัดกิเลส ตัดการ
เวียนว่ายตายเกิด อันนี้มมี าตัง้ นานแล้วตัง้ แต่สมัยโบราณของประเทศไทย พวก
คาถาอาคม พวกอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ต่างๆนี้ มีคู่มากับพระพุทธศาสนา แต่แทบจะไม่
ค่อยได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องมรรคผลนิพพานกันเลย จะมาได้ยนิ ได้ฟงั ก็ในยุคของหลวงปู่มนั ่
และก็เพราะความพยายามของหลวงตา ทีพ่ ยายามนําเอาประวัตขิ องหลวงตาและประวัติ
ของพระอาจารย์ต่างๆ ทีเ่ ป็ นลูกศิษย์หลวงปู่มนนี
ั ่ ้ ออกมาเผยแผ่ จึงทําให้เราได้พบได้รูไ้ ด้
เห็นเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพาน ได้รูไ้ ด้เห็นถึงวิธีการปฏิบตั ขิ องพระพุทธเจ้า และของ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีม่ มี าอยู่ในอดีตกาล แต่มายุคปัจจุบนั นี้ ผูป้ ฏิบตั จิ ะหลงทาง
กัน
จะไม่เห็นความสําคัญของการตัดภพตัดชาติตดั กิเลสตัณหา
แต่จะไปเห็น
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ความสําคัญของการมีอทิ ธิฤทธิ์ปาฏิหารย์
มีคาถาอาคมไว้ปกป้ องคุม้ ครองรักษาภัย
อันตรายต่างๆ ซึง่ ปกป้ องได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู ้ ตายไปหมดด้วยกันทัง้ นัน้ แหละ มีหรือไม่มี
บางคนห้อยพระราคาเป็ นล้าน ตาย ฉะนัน้ ความจริง เป็ นไปไม่ได้หรอก ไม่มอี ะไรทีจ่ ะมา
ยับยัง้ ความตายได้
ความตายนี้มนั เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องตามมาเสมอ เมือ่ มีการเกิดแล้ว ถ้าไม่ตอ้ งการตายก็ตอ้ ง
อย่ากลับมาเกิด ถ้าไม่ตอ้ งกลับมาเกิดก็ตอ้ งไปพระนิพพาน ต้องบรรลุมรรคผลนิพพาน
ต้องเห็นอริยสัจ ๔ เห็นเหตุของการเกิดก็คอื ความอยากต่างๆ มีความอยากก็ทาํ ให้เกิด
การเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าตัดความอยากได้ ความเกิดแก่เจ็บตายก็หมดไป จะตัดได้ก็ตอ้ ง
เห็นว่า การเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็ นโทษเป็ นทุกข์ เป็ นการเดินเข้าหากองไฟไม่ใช่เดินออก
จากกองไฟ การทําตามความอยากนี้ ถือว่าเป็ นการเดินเข้าหากองไฟ ยกเว้นความอยาก
ทีจ่ ะออกจากกองไฟเท่านัน้ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นความอยาก เช่นความอยากปฏิบตั ธิ รรม การ
อยากจะรักษาศีล การอยากจะบวช อย่างนี้เป็ นความอยากทีจ่ ะนําไปสู่การออกจากกอง
ไฟ แต่การอยากมีอยากเป็ นอยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ อยากไม่ให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ ความอยากในรูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ ความอยากเหล่านี้แหละเป็ นตัวทีจ่ ะดึงใจให้
เข้าสู่กองไฟกองทุกข์ ต้องพยายามฝื น ต้องพยายามตัด จะฝื นจะตัดได้ก็ตอ้ งมีสติมี
สมาธิ มีสติมสี มาธิได้ก็ตอ้ งมีศีล เป็ นรัว้ คอยควบคุมใจไม่ให้เถลไถลออกไปจากการ
ปฏิบตั ิ สติสมาธิและปัญญา ถ้าไม่มศี ีลเดีย๋ วมันก็หลอกให้ไปกินข้าวเย็นได้ หลอกให้ไป
ดูหนังฟังเพลงได้ บางทีตวั เองก็บอกไม่อยากไปหรอกแต่เพือ่ นชวนก็ตอ้ งไป ถ้าไม่อยาก
ไปจริงๆต่อให้ชา้ งมาลากก็ไม่ไป ก็มนั อยากไปอยู่แล้วเพียงแต่อา้ ปากเท่านัน้ ถามเลยไป
ไหน จริงไหมถ้าเราไม่อยากเสียอย่าง ใครจะมาชวนเราไปได้
ศิษย์ บางครัง้ มันเป็ นความจําเป็ นนะคะ
ตอบ เพราะมันยังอยากอยู่ไง ทุกอย่างเลยกลายเป็ นความจําเป็ นไปหมด นัน่ แหละ ถ้า
ไม่อยากแล้วเขาจะทะเลาะกันก็เรื่องของเขา
ศิษย์ เดีย๋ วจะตัดความเป็ นน้องออกเลย
61

ตอบ ไม่ถงึ ขนาดนัน้ หรอก ตัดก็ตดั สิ ตัดก็ตดั ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งตัดอยู่ดี เดีย๋ วก็ตอ้ ง
ตายจากกันอยู่ดี มันก็ตอ้ งตัดอยู่ดอี ยู่แล้ว มันไม่คดิ อย่างนี้นะซี มันถึงตอนนี้มนั
ยังครื้นเครง อ้าวจริงๆ ถ้าคนเขาชวนเราไปทําในสิง่ ทีเ่ ราไม่อยากทําเราจะทําไหม
เขาชวนเราไปกินยาพิษเราจะไปไหม
ศิษย์ ไม่ไป
ตอบ อันนี้มนั ร้ายยิ่งกว่ายาพิษอีก ยาพิษทางใจนี้รา้ ยแรงยิ่งกว่ายาพิษทางกายอีก
ศิษย์ อุตส่าห์ขออนุญาติท่านอาจารย์แล้วนะ
ตอบ ขออนุญาตแบบให้ไม่ให้ ก็ไปอยู่ดี จิตมันยังใฝ่ อยู่ มันยังเสียดายอยู่ รักพี่
เสียดายน้อง ก็เป็ นอย่างนี้แหละมันถึงยังไปไม่ถงึ ไหนกัน เพราะยังห่วงนัน่ ห่วงนี่
ยังกังวลความรูส้ กึ ของคนนัน้ คนนี้อยู่ ก็ไม่มวี นั ทีจ่ ะไปได้
พระพุทธเจ้าพระอรหันต์แต่ละพระองค์น้ ี ท่านไม่กงั วลถึงความรูส้ กึ ของใคร ท่าน
กังวลถึงการเวียนว่ายตายเกิดของท่าน ว่าท่านจะกําจัดมันได้อย่างไร เพราะการ
ไปกังวลกับความรูส้ กึ ของคนอื่น ไม่ได้มาช่วยการตัดภพตัดชาติตดั การเวียนว่าย
ตายเกิดได้ อยู่ทก่ี ารเห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตาย การเห็นทุกข์ของความแก่
ความเจ็บความตายนี้แหละ ทีม่ นั เป็ นตัวทําให้เราไม่กงั วลกับเรื่องความรูส้ กึ นึก
คิดของผูอ้ ่นื เพราะเวลาเราทุกข์น้ ผี ูอ้ ่นื เขามาทุกข์แทนเราได้หรือเปล่า เวลานอน
หนุนเตียง หายใจกระแด่วกระแด่ว คนอื่นบอกเดีย๋ วขอมานอนแทนที่ เขาทํา
ไม่ได้หรอก ถึงแม้เขาอยากจะทําเขาก็ทาํ ให้ไม่ได้ เราไม่คดิ ให้มนั ลึกซึ้งกว้างขวาง
เราคิดในวงแคบๆ เพราะเราถูกอํานาจของโมหะความหลงมันครอบงําใจเราอยู่
มันจะให้เราคิดไปในทางตัณหาความอยากเสมอ อันนี้ก็ตอ้ งอาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั
แบบนี้ มันอาจจะช่วยกระตุน้ บ้าง ถ้าไม่ได้ยนิ ได้ฟงั มันก็ไม่รูจ้ กั แนวทางคิด การ
ได้อยู่กบั ครูบาอาจารย์ก็ได้ประโยชน์อย่างนี้
บางทีไม่ได้คดิ ถึงปัญหาของเรา
หรอก แต่บางทีท่านเล่าถึงการแก้ปญั หาของคนนัน้ ของคนนี้ให้เราฟัง ต่อไปพอ
เราเจอปัญหานี้เราก็จะรูจ้ กั วิธีแก้
62

ฉะนัน้ การได้อยู่กบั ผูร้ ู ้ ผูท้ ไ่ี ด้กาํ จัดเรื่องความหลงความอยากต่างๆแล้วนี้ มัน
เป็ นประโยชน์กบั เรา เพราะว่าเราจะต้องเจอปัญหาคล้ายคลึงกัน แล้วเราก็จะ
สามารถเอาวิธีการทีท่ ่านใช้น้ ี มาแก้ปญั หาได้ เพราะถ้าลําพังให้เราคิดแบบท่านเรา
คิดไม่ได้ เพราะใจของเราถูกอํานาจของความหลง ของความอยากนี้ มันคอยดึง
คอยจูงให้ไปคิดในทางของมัน คิดยังไงก็ไม่มที างทีจ่ ะคิดย้อนศรของมันได้ ต้อง
คิดตามมันเสมอ มันถึงเป็ นเจ้าของใจเรามาตลอด อวิชชา ปัจจยา สังขารา ความ
หลงเป็ นผูผ้ ลักดันความคิดปรุงเเต่งของเรา มันก็คดิ ปรุงเเต่งให้เราออกไปหารูป
เสียงกลิน่ รส ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ไปเกิดตัณหาความอยาก
ไปเกิดอุปาทานติดอยู่กบั ความสุขแบบนี้ ดิ้นไม่หลุด ตายไปก็กลับมาเกิดใหม่
กลับมาหาความสุขแบบนี้ใหม่ แล้วก็มาพบกับความทุกข์ทต่ี อ้ งเกิดจากการแก่
การเจ็บการตายใหม่ ก็จะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มวี นั จบสิ้น จึงต้องเข้าหาครูบา
อาจารย์ พยายามฟังธรรมมากๆ ศึกษาพระธรรมคําสอนมากๆของพระอริยะ
ทัง้ หลาย แล้วมันจะช่วยให้เราคิดไปในทางของพระอริยะ แล้วมันจะทําให้เรา
ออกจากอํานาจของอวิชชา ทีค่ อยควบคุมบังคับความคิดปรุงเเต่งของเราได้
ถาม เพือ่ นเขาฝากถาม คือเขาก็ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ เขาอยากรูว้ า่ ถ้าเขาใกล้จะตาย ทํา
อย่างไรเขาถึงจะไปวิมตุ ติได้ คือจริงๆท่านอาจารย์ก็ตอบไปในเล่ม ๔๐ แล้ว (จุล
ธรรมนําใจ ๔๐)
ตอบ ถ้ายังไม่ตายยังไม่ได้ แล้วใกล้จะตายจะไปได้อย่างไร เหมือนไม่ทาํ การบ้านแล้ว
จะไปทําข้อสอบได้อย่างไร ก็ตอ้ งทําการบ้านให้ได้ก่อน ถ้าทําการบ้านได้ ทํา
ข้อสอบมันก็ได้
ถาม เขาบอกจะไปทําตอนนัน้ เลย
ตอบ ก็ได้ลองดูซิ ถ้ามันทําได้ จะได้หรือไม่ได้ จะผ่านหรือไม่ผ่านเท่านัน้ เอง
ถาม นัน่ แหละค่ะ เขาบอกว่าท่านอาจารย์จะแนะนําว่าทํายังไงตอนนัน้ อะไรอย่างนี้
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ตอบ ก็แนะนําตัง้ แต่ตอนนี้แล้วไง ให้ไปฝึ กตายตัง้ แต่ตอนนี้ก่อน ไปอยู่ในทีท่ ก่ี ลัวตาย
ถาม คําตอบคือเป็ นไปไม่ได้ ใช่ไหมคะ ทีจ่ ะไปทําตอนทีจ่ ะตาย
ตอบ ถ้าได้ก็ไปนิพพานกันทุกคนแล้วซิ ใช่ไหม ก็บรรลุธรรมกันตอนตายทุกคน คนที่
บรรลุธรรมได้ในตอนตาย ก็เป็ นกรณียกเว้นมากกว่า เช่นพระราชบิดาของ
พระพุทธเจ้า เพราะมีครูสอนอยู่ใกล้ชิด คอยสอนอยู่ตลอดเวลา หรือคุณเพาพงา
นี้มหี ลวงตาคอยสอนคอยเทศน์อยู่ถงึ ๙๒ คืนมัง้ ๙๒ กัณฑ์ ได้ฟงั ธรรมอย่างนี้
มันก็มโี อกาส แต่ถา้ ไม่ได้ฟงั แบบนี้ ไม่มคี รูบาอาจารย์ทร่ี ูจ้ ริงเห็นจริง มาคอย
สอนนี้ แล้วใครจะมาคอยสอนเราล่ะ ใจของเรามันก็คดิ แต่ไม่อยากตายๆ เท่านัน้
แหละ อยากจะหาวิธีรกั ษาให้มนั หาย พอรักษาไม่ได้ ก็ทกุ ข์เพียงอย่างเดียว มัน
ไม่มที างทีจ่ ะมาคิดปล่อยวางได้หรอก
ดังนัน้ อย่าประมาท พระพุทธเจ้าก็สอนอยู่เรื่อยๆ ว่าให้รบี ทํากิจทีต่ อ้ งทําเสียใน
ขณะนี้ อย่ามารอเวลาทีม่ นั ใกล้จะหมด เหมือนเด็กนักเรียน อย่ามาดูหนังสือใน
คืนจะสอบ เหมือนกันแหละ ต้องพยายามดูไปเรื่อยๆ มันจะได้จดได้จาํ ได้
เพราะการเรียนนี้บางทีตอ้ งใช้เวลาซึมซับ มันไม่ใช่จะผลักมัน ดันมันได้ทงั้ หมด
ดูหนังสือทัง้ เล่มทัง้ คืนแล้วให้มนั ฝังอยู่ในใจ มันไม่ฝงั หรอก แต่ถา้ เราคอยอ่านที
ละ ๑๐ หน้า ๑๐ หน้าไป มันก็จะค่อยซึมเข้าไป แล้วเราก็กลับมาทบทวนใหม่
ต่อไปมันก็จะอยู่ได้ทงั้ เล่มนะ
สรุปก็คอื เป็ นไปไม่ได้หรอก ถ้าเป็ นไปได้ก็ตอ้ งเป็ นกรณีพเิ ศษ คือได้ปฏิบตั มิ า
มากแล้วอย่างโชกโชนแล้ว ได้เตรียมตัวแล้ว แต่ยงั ไม่บรรลุเพราะยังไม่ได้เจอ
เหตุการณ์จริง แต่พอมาเจอเหตุการณ์จริง การทีไ่ ด้ซกั ซ้อมมาก่อน มันก็จะ
สามารถทีจ่ ะปฏิบตั กิ บั เหตุการณ์จริงนัน้ ได้ แต่ถา้ ไม่ฝึกซ้อมมาก่อน เหมือน
นักมวย ไม่ได้ซอ้ มกับคู่ต่อสูม้ าก่อน พอไปขึ้นเวทีไปเจอคู่ต่อสู ้ โดนเขาแย็บ
ทีเดียวก็ล ้มแล้ว
ถาม พระโสดาบันต้องเกิด ๗ ชาติ ๑ ชาติคอื กี่ปีคะ
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ตอบ ก็เกิด ๑ ครัง้ แล้วก็ตาย ๑ ครัง้ จะอายุสนั้ อายุยาวก็แล้วแต่เหตุการณ์ คือจะ
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ไม่เกิน ๗ ครัง้ ถ้าเป็ นพระสกิทาคามีก็ยงั ต้องกลับมาเกิด
เป็ นมนุษย์อกี ๑ ครัง้ ถ้าเป็ นพระอนาคามีก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ พรหม ชัน้
สุทธาวาสทีม่ อี ยู่ ๕ ชัน้ ด้วยกันคือ ๑. อวิหา ๒. อตัปปา ๓. สุทสั สา ๔. สุทสั
สี ๕. อกนิฏฐา แล้วก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ ในขณะทีอ่ ยู่ในสวรรค์ชนั้
พรหม ไม่ตอ้ งมีร่างกาย เพราะว่าพระอนาคามีน้ ี เข้าใจธรรมชาติของร่างกายทุก
สัดทุกส่วน เห็นว่าเป็ นทุกข์ทกุ สัดทุกส่วน เห็นว่าความแก่ความเจ็บความตาย
เห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกาย จึงไม่มคี วามหลงใหลคลังไคล้กั
่
บเรื่องของ
ร่างกาย เหมือนกับคนทีเ่ ห็นโทษของยาเสพติด จะไม่กลับไปเสพยาเสพติดอีก
ต่อไป ฉันใดก็ฉนั นัน้ นี่คือการปฏิบตั ิ ถ้าเข้าสู่ขนั้ อริยมรรคแล้ว อริยมรรคก็ตอ้ ง
เข้าสู่ขนั้ ปัญญานัน่ เอง เข้าสู่ขนั้ พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ในขัน้ เบื้องต้นก็
พิจารณาเรื่องของร่างกาย เรื่องของความไม่เทีย่ ง เรื่องของความไม่มตี วั ตน เรื่อง
ของความไม่สวยไม่งามของร่างกาย แล้วก็จะปล่อยวางร่างกายได้ ก็จะไปติดอยู่
กับเรื่องของภัยทีม่ อี ยู่ภายในใจ ภายในใจก็ยงั มีความหลงอยู่กบั ความสุขความ
สงบของใจ ยังมีความหลงความยึดติดอยู่กบั ความรูส้ กึ นึกคิดว่ามีตวั มีตน มีเรา
มีเขาอยู่ ยังมีความอยากให้จติ ของตนนัน้ มีแต่ความสุขไม่มคี วามทุกข์ อันนี้ก็
เป็ นอวิชชา ทีย่ งั ไม่เข้าใจว่าจิตของตนนัน้ ยังเป็ นจิตทีอ่ ยู่ภายใต้กฏของไตร
ลักษณ์อยู่ ยังมีเจริญมีเสือ่ ม มีสุขมีทกุ ข์อยู่ ก็ใช้ปญั ญาพิจารณาไปแล้วก็จะผ่าน
ไปได้ แล้วก็จะไปพบกับจิตทีไ่ ม่มอี ะไรเลย ทีเ่ รียกว่าจิตบริสุทธิ์ อันนัน้ แหละถึง
จะไปถึงพระนิพพานได้ ก็มเี ท่านี้
เอาแค่น้ กี ็แล้วกันนะ ขอให้ท่านทัง้ หลายจงนําเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้
พิจารณาไปปฏิบตั ิ เพือ่ เจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเทอญ
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ไปพินิจ

กัณฑ์ท่ี ๔๙๗

พรวันเกิด

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นักปราชญ์เขาไม่ได้ดีใจกับวันเกิดนะ เขาดีใจกับวันตาย คือเขาให้ความสําคัญกับวัน
ตายมากกว่าวันเกิด เพราะวันเกิดมันผ่านมาแล้ว มันเป็ นอดีตไปแล้ว มันไม่มี
ความหมายอะไร ตัวทีจ่ ะมีความหมายก็คอื วันตาย เป็ นวันทดสอบจิตใจ ว่าจะสอบตก
หรือจะสอบผ่าน อันนี้ต่างหากทีเ่ ราต้องให้ความสําคัญ เราต้องเตรียมตัวทําข้อสอบกัน
ถามว่าเราพร้อมทีจ่ ะตายหรือยัง ถ้าวันนี้เราจะต้องตาย เราตายได้ไหม เรายินดีทจ่ี ะตาย
หรือไม่ พร้อมทีจ่ ะตายหรือไม่ เพราะถ้าพร้อมมันก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้าไม่พร้อมมันก็จะทุกข์
ศาสนาพุทธก็มไี ว้สอนเพือ่ ให้เราไม่ทกุ ข์กนั ท่านก็เลยสอนให้เราระลึกถึงความตายอยู่
เรื่อยๆ ไม่เคยสอนให้ระลึกถึงวันเกิดเลย พวกเรานี้เป็ นพวกลูกศิษย์ไม่มคี รู ครูบา
อาจารย์สอนอย่างแต่ไปทําอย่าง สอนให้คดิ ถึงวันตายกลับไปคิดถึงวันเกิดกัน เลี้ยง
ฉลองวันเกิดเฮฮาปาร์ต้ กี นั อันนัน้ แหละเป็ นกิเลส เชื่อกิเลสเชื่ออาจารย์ กิเลสมันชอบให้
เราสนุกสนานเฮฮาร่าเริง แต่มนั เป็ นความสุขสนานร่าเริงเพียงชัว่ คราว เพราะว่าอย่างที่
เขามีพดู กันว่า งานเลี้ยงย่อมมีวนั สิ้นสุดลง เวลางานเลี้ยงผ่านไปแล้วเดีย๋ วเย็นนี้ผ่านไป
แล้ว อย่างวันนี้หมดแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่มเี สียแล้ว ไม่มงี านเลี้ยงแล้ว ก็จะมีแต่ความเหงา
ว้าเหว่ วันนี้คนมากันเต็มไปหมด เดีย๋ วพอพรุ่งนี้ไม่มใี ครมาเลย ถ้าไม่มีความสุขในตัวก็
จะเดือดร้อน แต่ถา้ มีความสุขในตัวอยู่แล้ว ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร ใครจะมาใครจะไป ก็
ไม่เป็ นปัญหาอะไร เพราะว่าไม่ได้อาศัยความสุขจากการไปการมาของผูค้ นต่างๆ
มีความสุขหล่อเลี้ยงตัวเองอยู่ตลอดเวลา อันนี้แหละทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราหากัน
ถ้าเรามีความสุขอยูใ่ นตัวเราแล้ว เราก็ไม่ตอ้ งไปหาความสุขภายนอกตัวเรา ไม่ตอ้ งไป
จัดงานเลี้ยงวันเกิด วันแต่งงาน วันครบรอบ วันอะไรต่างๆ ทีต่ อ้ งจัดกัน ก็เพราะว่าไม่มี
ความสุขในตัวเอง ก็เลยต้องไปหาความสุขภายนอก หาเท่าไหร่มนั ก็หมด หามาได้ปบั้
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แล้วมันก็หมดไป เดีย๋ วพรุ่งนี้มนั ก็หมดแล้ว วันนี้เป็ นอย่างนี้ เดีย๋ วพรุ่งนี้ก็ไม่มแี ล้ว
พรุ่งนี้ก็กนิ อาหารบิณฑบาตตามปกติ วันนี้มอี าหารพิเศษมาเยอะแยะไปหมด กินเสร็จ
แล้วมันก็เหมือนกัน อาหารกินก็เพือ่ ให้ร่างกายมันอยู่ได้ ไม่หวิ กําจัดความหิว มันก็ผ่าน
ไปเหมือนกัน ฉะนัน้ อย่าไปหลงหาความสุข ทีเ่ ป็ นความสุขทีไ่ ม่จรี งั ถาวร เป็ นความสุขที่
ต้องคอยแสวงหาอยู่เรื่อยๆ เพราะต่อไปมันจะหาไม่ได้ มันจะไม่มกี าํ ลังหา ต่อไปร่างกาย
แก่ลงไป ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย หรือร่างกายตายไป มันก็ไม่สามารถหาความสุขผ่านทาง
ร่างกายได้ เมือ่ ไม่สามารถหาความสุข มันก็มแี ต่ความทุกข์อยู่ในใจ
ให้หาความสุจในใจดีกว่า เพราะความสุขในใจ พอเราหาได้แล้วมันจะอยูก่ บั เราไป
ตลอด ความสุขข้างนอกมีกไ็ ด้ไม่มีกไ็ ด้ ถือว่าเป็ นของแถม เช่นวันนี้ถอื ว่าเป็ นของแถม
มีขนมนมเนยข้าวของอะไรต่างๆมากมายก่ายกอง ก็เท่านัน้ ไม่มมี นั ก็เท่าเดิม ก็ไม่ได้ทาํ
ให้ความสุขทีม่ อี ยู่ในใจนี้มนั มากขึ้นหรือน้อยลง ความสุขในใจนี้มนั สมํา่ เสมอ ถ้ารูจ้ กั วิธี
สร้างรูจ้ กั วิธีรกั ษาแล้ว มันจะสมํา่ เสมอมันจะอยู่ไปของมันไปเรื่อยๆ ความสุขภายนอก
จะมีมากมีนอ้ ย
ก็ไม่ได้มาทําให้ความสุขภายในมีความมากน้อยเพิม่ ขึ้นแต่อย่างใด
เช่นเดียวกับความทุกข์ภายนอกก็เช่นเดียวกัน ก็ไม่มาทําให้ความสุขภายในลดน้อยลงไป
ต่อให้ทกุ ข์ยงั ไง ต่อให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไร มันก็จะอยู่ขา้ งนอก มันจะไม่เข้ามา
ข้างในใจ มันจะอยู่ทร่ี ่างกาย สําหรับคนทีร่ ูจ้ กั แยกร่างกายออกจากใจ เรื่องของร่างกายก็
จะไม่เข้ามาสู่ใจ แต่คนทีแ่ ยกไม่เป็ นนี้ก็จะเอาร่างกายมามัดติดไว้กบั ใจ เหมือนข้าวต้ม
มัดเห็นไหม ข้าวต้มมัดเขามัดกันเป็ นคู่ๆ อะไรเป็ นอันหนึ่งอีกอันก็เป็ นด้วย โยนเข้าไปใน
ตูเ้ ย็นมันก็เย็นด้วยกันทัง้ คู่ โยนเข้าไปในเตามันก็รอ้ นด้วยกันทัง้ คู่ เพราะมันอยู่ตดิ กัน
มันผูกติดกัน ร่างกายเป็ นอย่างไรใจก็เป็ นไปกับร่างกายด้วย ทัง้ ทีใ่ จไม่ได้เป็ นเลย เพราะ
ไม่รูจ้ กั แยกร่างกายออกจากใจ เวลาร่างกายทุกข์น่ใี จก็ทกุ ข์ตามไปด้วย ทัง้ ๆทีใ่ จไม่ตอ้ ง
ทุกข์ก็ได้
การปฏิบตั ิธรรมก็เพื่อที่จะแยกใจให้ออกจากร่างกาย ให้ต่างฝ่ ายต่างอยูก่ นั อยูต่ าม
ธรรมชาติของตน ธรรมชาติของร่างกายก็คือเกิดแก่เจ็บตาย ธรรมชาติของใจก็คือสัก
แต่ว่ารู ้ อุเบกขา นัน่ คือสิง่ ทีเ่ ราต้องแยกมันออกกัน ปล่อยให้ต่างฝ่ ายต่างเป็ นไปตาม
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ธรรมชาติของเขา ทีใ่ จไม่เป็ นสักแต่วา่ รู ้ ไม่เป็ นอุเบกขา ก็เพราะว่ามันถูกตัณหา ถูกโมหะ
ความหลงมันหลอกให้มาจับ มาให้มดั ติดกับร่างกาย แล้วให้ไปหลงคิดว่าเป็ นร่างกาย
แล้วก็เกิดความอยาก ไม่ให้ร่างกายแก่ ไม่ให้ร่างกายเจ็บ ไม่ให้ร่างกายตาย แต่ไปห้าม
มันไม่ได้ เรื่องธรรมชาติของร่างกาย มันต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย พอไปมีความยึดมันถื
่ อ
มันกั
่ บร่างกาย คิดว่าเป็ นตัวเราของเรา มันก็เกิดตัณหาความอยาก อยากให้ร่างกายไม่
แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ทัง้ ๆทีร่ ่างกายมันก็แก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติของมัน พอมันเกิด
ความอยากไม่ให้มนั แก่ ความทุกข์ก็เกิดขึ้นภายในใจ ความทุกข์น่ี แหละที่พระพุทธเจ้า
เป็ นผูต้ รัสรู ้ ทุกข์ในอริยสัจ ๔ ทุกข์ภายในใจ
ความทุกข์ของใจเกิดจากความอยาก ไม่ให้ร่างกายแก่ ไม่ให้ร่างกายเจ็บ ไม่ให้ร่างกาย
ตาย พอมันเจอร่างกาย เห็นร่างกายแก่มนั ก็ทกุ ข์ข้นึ มา ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทกุ ข์
ขึ้นมา ร่างกายตายก็ทกุ ข์ข้นึ มา ทุกข์เพราะความอยาก ไม่ใช่ทกุ ข์เพราะว่าความแก่ความ
เจ็บความตาย ความทุกข์ของใจไม่ได้ทกุ ข์ เพราะว่าร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย
ความทุกข์ของใจเกิดจาก ความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ ไม่ให้ร่างกายเจ็บ ไม่ให้ร่างกาย
ตาย ถ้าผูป้ ฏิบตั ิแยกใจออกจากร่างกายได้ เบื้องต้นก็แยกด้วยสมาธิดว้ ยสติ แยกมัน
ออกไป จิตรวมเข้าสูค่ วามสงบก็แยกออกจากร่างกายชัว่ คราว ก็จะรูว้ ่าใจนี้ มีความสุข
เวลาที่ไม่มีรา่ งกาย ไม่ตอ้ งมีร่างกายก็มคี วามสุขมากกว่า พอออกจากสมาธิมา เมือ่ มัน
รวมกันก็คอยเตือนใจคอยสอนใจว่า อย่าไปยึดอย่าไปติดกับร่างกาย ถ้าไปยึดไปติดแล้ว
มันจะอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กบั ใจขึ้นมา
เมือ่ สอนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแล้ว ก็ตอ้ งไปพิสูจน์ดูวา่ ปล่อยร่างกายได้หรือเปล่า ให้มนั เจ็บ
นัง่ ให้มนั เจ็บดู หรืออดข้าวก็ได้ อดข้าวให้มนั หิวดู หิวแล้วดูซวิ า่ มันทุกข์ไหม ความหิวก็
เป็ นความเจ็บของร่างกายอย่างหนึ่ง ดูซวิ า่ อยู่กบั ความหิวได้ไหม รับรูค้ วามหิวได้หรือ
เปล่า ใจเป็ นเพียงผูร้ ูผ้ ูร้ บั รู ้ รูไ้ ปซิวา่ ร่างกายมันหิวหรือร่างกายมันเจ็บ ถ้าไม่มคี วามอยาก
ให้ร่างกายอิ่ม มันก็จะไม่ทกุ ข์ แต่ถา้ มันมีความอยากมันก็ทกุ ข์ อยากให้ร่างกายไม่หวิ
หรืออยากให้ร่างกายอิ่ม มันก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บ เวลา
ร่างกายเจ็บเราไปห้ามมันได้ทไ่ี หน เวลาเราไปอยู่ในทีอ่ ดอยากขาดแคลนไม่ได้กนิ ข้าว
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มันก็หวิ จะทําอย่างไร ก็มอี ยู่ ๒ ทาง ทุกข์หรือไม่ทกุ ข์ ถ้าอยากให้มนั อิ่ม อยากให้ความ
หิวหายไป มันก็จะทุกข์ แต่ถา้ ยอมรับว่าร่างกายมันหิว แล้วทําอะไรไม่ได้ ก็ปล่อยมันหิว
ไป เราก็เพียงแต่รบั รู ้ ใจก็เพียงแต่รบั รู ้ รูว้ า่ มันหิว หิวก็หวิ ไป ใจก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้าใจไม่มี
ความอยาก
ใจจะละความอยากหรือไม่มีความอยากได้ ก็ตอ้ งมีสมาธิเป็ นฐาน เพราะเวลาใจสงบนี้
ใจจะเป็ นกลางไม่มคี วามอยาก พอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปญั ญาสอนใจ ให้อยู่เป็ นกลาง
ไปเรื่อยๆ อย่าไปทางความอยาก อย่าออกมาทางความอยาก เพราะออกมาทางความ
อยากแล้วใจมันจะทุกข์ข้นึ มาทันที ให้ใจอยู่เฉยๆ ให้รูเ้ ฉยๆ รูก้ บั เรื่องของร่างกาย
ร่างกายหิวก็รูว้ า่ หิว ร่างกายเจ็บก็รูว้ า่ เจ็บ ร่างกายจะตายก็รูว้ า่ ร่างกายจะตาย ถ้ารูเ้ ฉยๆ
ได้ ไม่มคี วามอยาก ใจก็จะไม่ทกุ ข์ ใจก็จะผ่านความทุกข์ของความเจ็บความตายของ
ร่างกายได้ ต้องไปพิสูจน์ ความเจ็บก็นงั ่ ให้มนั เจ็บ หรือเดินให้มนั เมือ่ ยจนกระทัง่ มันเดิน
ไม่ไหว เดินไปเรื่อยๆ ให้มนั เจ็บจากการเดิน ฝ่ าเท้าแตกเห็นไหมท่านบอก แต่ใจอย่าไป
เจ็บกับร่างกาย ความตายก็ไปหาทีม่ นั เสีย่ งเป็ นเสีย่ งตายดู หาที่ๆมันท้าทายต่อความเป็ น
ความตายดู ในป่ าในเขา ในทีๆ่ เราคิดว่ามีภยั อันตราย จากสิงสาราสัตว์ เวลาเกิดความ
กลัวตายขึ้นมาก็ดูซวิ า่ จะใช้ปญั ญา ปล่อยวางร่างกายได้หรือไม่
ร่างกายอนิ จจังไม่เที่ยง เกิดแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ นธรรมดา ร่างกายเป็ น
อนัตตา ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นดินนํ้ าลมไฟ เดีย๋ วก็ตอ้ งกลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ เราเอา
ดินนํา้ ลมไฟเข้ามาสู่ร่างกายตลอดเวลา ธาตุลมนี้เราเอาเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ทุกลมหายใจเข้า
ออกนี้เป็ นเรื่องของธาตุลมทัง้ นัน้ เวลาหิวนํา้ ก็เอานํา้ เข้ามา เวลาหิวข้าวก็เอาข้าวเข้ามา ก็
เป็ นการต้องการธาตุต่างๆนัน่ เอง เวลาร่างกายหิวก็แสดงว่าธาตุดนิ มันหมดแล้วต้องเติม
ข้าวก็มาจากดิน ปลูกข้าวปลูกทีไ่ หน ไม่ได้ปลูกในนํา้ ไม่ได้ปลูกในทะเล ปลูกบนดิน มัน
ก็เอาดินนี่แหละมาทําเป็ นข้าว พอกินเข้าไปในร่างกาย มันก็เข้าไปต่อเติมอวัยวะต่างๆ
อาการต่างๆ อาการ ๓๒ ของร่างกาย ทําให้ผมมันงอกยาวขึ้นมาได้ ทําให้อวัยวะต่างๆ
อยู่ต่อไปได้ ก็เพราะว่ามีการเสริมธาตุอยู่เรื่อยๆ เวลาเริ่มต้นของร่างกายก็เริ่มจากธาตุน่ี
แหละ ธาตุดนิ นํา้ ลมไฟมารวมกัน เวลาทีธ่ าตุของแม่กบั ธาตุของพ่อมารวมกัน ธาตุ ๔
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ของพ่อ ธาตุ ๔ ของแม่มารวมกัน ก็มาสร้างร่างกายอันใหม่ข้นึ มา แล้วก็อาศัยธาตุ ๔ ที่
เข้ามาทางสายเลือดของมารดา เป็ นตัวทีก่ ่อร่างสร้างตัวขึ้นมา สร้างอวัยวะ ๓๒ ขึ้นมาใน
ร่างกาย พอร่างกายมีอวัยวะครบ ๓๒ ก็คลอดออกมา คลอดออกมาแล้วก็เติมธาตุต่อไป
เติมนํา้ เติมลมเติมดินเติมไฟต่อไป อวัยวะอาการต่างๆ ๓๒ อาการก็เริ่มเจริญเติบโต ก็
เติบโตมาจากธาตุทงั้ ๔ นี้ ถ้าไม่กนิ ข้าวดูไม่กนิ นํา้ ดูไม่หายใจดู แล้วร่างกายมันจะโต
ขึ้นมาได้ไหม มันก็หยุดชะงัก ดูทารกทีต่ ายไป ตัวมันก็แข็งทือ่ เขียว มันก็ไม่เติบโต มัน
มีแต่จะเน่าไปเท่านัน้ เอง เน่ามันก็กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟไป
นี่ คือเรื่องธรรมชาติของร่างกาย มันไม่มีตวั ไม่มีตนทัง้ นั้น มันเป็ นเรื่องของดินนํ้ าลมไฟ
แท้ๆ แต่เรากลับไปหลงไปเรียกว่ามันเป็ นตัวเราของเรา เพราะเราได้มนั มาครอบครอง
เป็ นสมบัติ เป็ นผูร้ บั ใช้ ท่านเรียกว่า ใจเป็ นนายกายเป็ นบ่าว ร่างกายก็เป็ นบ่าวมารับใช้ใจ
ใจก็คอื เรานี้ เราเป็ นคนคิดไม่ใช่หรือ คิดให้ร่างกายทํานู่นทํานี่ คิดแต่งเนื้อแต่งตัวให้
ร่างกาย ใครเป็ นคนคิด ร่างกายคิดเองได้ทไ่ี หน ถ้าไม่มใี จเป็ นคนสัง่ ให้คิด มันก็นอน
แข็งทือ่ หรือเวลาใจไม่สงั ่ เวลานอนหลับนี้ ใจไม่สงั ่ การ ร่างกายมันก็นอนอยู่เฉยๆ ไม่มี
ใครสัง่ การ พอใจสัง่ การปั ๊บมันก็ลกุ ขึ้นมา ลุกขึ้น ลุกขึ้น ถึงเวลาตื่นแล้ว ถึงเวลาไป
ทํางานแล้ว ใครเป็ นคนบอกให้ลกุ ก็ใจนี่แหละ ใจนี้แหละเป็ นคนบอกให้แต่งเนื้อแต่งตัว
อาบนํา้ อาบท่า กินข้าว เตรียมออกไปนอกบ้านไปทําธุรกรรมต่างๆ ก็เป็ นใจเท่านัน้ เป็ นผู ้
สัง่ ถ้าใจไม่สงั ่ วันไหนใจขี้เกียจไม่อยากทํางานก็สงั ่ วันนี้ไม่ตอ้ งทํางานอยู่บา้ นเฉยๆ ก็ใจ
เป็ นผูส้ งั ่ แต่ใจไม่ได้เป็ นร่างกาย
ใจมาได้ร่างกาย ตอนทีพ่ อ่ แม่สร้างร่างกายนี้ข้นึ มา ทีเ่ รียกว่าปฏิสนธิ เวลาธาตุของพ่อกับ
ธาตุของแม่มาผสมกันมารวมกัน ถ้าไม่มีจติ เข้ามาครอบครองมันปฏิสนธิกไ็ ม่เกิด ต้องมี
ทัง้ ๓ ส่วน ส่วนของธาตุของพ่อ ๑ ส่วน ธาตุของแม่ ๑ ส่วน แล้วก็ธาตุรูค้ ือใจ ผูท้ ่ี
กําลังหาร่างกาย เหมือนกําลังไปซื้อรถ ไปตามโชว์รูมต่างๆ ไปเห็นรถรุ่นนัน้ รุ่นนี้ ชอบรุ่น
นี้ก็สงั ่ จองไว้ เพราะว่าเขายังไม่ได้ผลิต นี่กาํ ลังผลิตอยู่ในโรงงาน เขาสัง่ จองไว้ แล้วพอ
เขาผลิตรถยนต์เสร็จ เขาก็มาส่งให้เรา พอแม่คลอดเราออกมาก็เป็ นเราขึ้นมาทันที เป็ น
ของเราขึ้นมาทันที ตอนต้นก็ตอ้ งหัดขับรถก่อน หัดขับร่างกายนี้ก่อน หัดขับถ่าย หัดดืม่
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หัดกิน หัดคลาน หัดยืน หัดเดิน เป็ นการฝึ กหัดขับรถยนต์ไปก่อน รถยนต์คนั นี้ใช้เวลา
หัดขับตัง้ หลายปี เรียนรูต้ งั้ หลายปี กว่าทีจ่ ะสามารถขับไปไหนมาไหนได้ ๒ – ๓ ปี แล้ว
ก็ไปโรงเรียนอนุบาลได้ ไปแบบตอนนัน้ ก็ยงั ต้องคอยมีพเ่ี ลี้ยงคอยควบคุมอยู่ แต่พอ
ร่างกายโตขึ้นๆ แข็งแรงมากขึ้น สามารถดูแลตนเองได้ก็ไม่ตอ้ งมีพเ่ี ลี้ยง ก็มใี จเป็ นพี่
เลี้ยง ใจก็คอยดูแลร่างกายของตนไป ดูแลไปอย่างไรก็หยุดธรรมชาติของใจไม่ได้
ธรรมชาติของใจทีจ่ ะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆ โตจนกระทัง่ โตเต็มทีแ่ ล้ว พอโตเต็มทีแ่ ล้วก็
เริ่มเข้าสู่วยั ชรา ก็เริ่มแก่ลงไปแก่ลงไป แล้วก็ตอ้ งพบกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จนในทีส่ ุดก็
หยุด ไปไม่ไหว หายใจไม่ไหว หยุดหายใจ พอไม่หายใจแล้วก็ไม่มธี าตุลมเข้ามาหล่อ
เลี้ยงร่างกาย เมือ่ ร่างกายขาดธาตุลมก็หยุดการทํางาน ถ้าเป็ นโรงงานมันก็ปิด ไม่มี
เชื้อเพลิงมาขับเคลือ่ นเครื่องจักรต่างๆ ก็ตอ้ งปิ ดโรงงานไป เมือ่ ปิ ดโรงงานทิ้งโรงงานไว้
สักพัก เดีย๋ วเครื่องจักรต่างๆมันก็ชาํ รุดทรุดโทรมเก่าพังไปเอง ร่างกายนี้พอหยุดทํางาน
ถ้าทิ้งไว้มนั ก็จะชํารุดทรุดโทรมไป มันก็จะย่อยสลายไป สมัยก่อนเขาเอาศพไปทิ้งไว้ใน
ป่ าช้า ก็จะมีประเพณีไปเยี่ยมป่ าช้า เพือ่ จะได้เห็นสภาพของร่างกายทีค่ ่อยๆบุบสลาย
หายไป ธาตุนาํ้ ก็จะแยกออกมา ธาตุไฟก็ไปแล้ว ร่างกายเย็นเฉียบ ธาตุนาํ้ ก็ออกมา ธาตุ
ลมก็ออกมา จนในทีส่ ุดก็เหลือแต่ธาตุดนิ เป็ นกระดูกเป็ นหนังทีเ่ หีย่ วแห้งกรอบ ทิ้งไป
ต่อไปก็ผเุ ปื่ อย กลายเป็ นฝุ่นกลายเป็ นดินไป
นี่คอื เรื่องของร่างกาย ทีเ่ ราไปหลงคิดว่าเป็ นตัวเราของเรา พอมันเป็ นอะไรก็เลยทุกข์ไป
กับมัน แต่ถา้ ได้มาศึกษาดูธรรมชาติดูความจริงของร่างกาย นับตัง้ แต่จดุ ทีม่ นั เริ่มต้นเลย
มันมาจากทีไ่ หน มันมีทม่ี าทีไ่ ปเห็นชัดๆอยู่ มันต้องมีธาตุของพ่อ ธาตุดนิ นํา้ ลมไฟของ
พ่อ มาผสมกับธาตุดนิ นํา้ ลมไฟของแม่ แล้วก็เจริญเติบโตด้วยธาตุดนิ นํา้ ลมไฟ ทีแ่ ม่ส่ง
มาให้ผ่านทางสายเลือด เมือ่ มีการส่งธาตุดนิ นํา้ ลมไฟมาสู่ร่างกายของทารก ร่างกายของ
ทารกก็เจริญเติบโตขึ้นมา มีอวัยวะต่างๆปรากฏขึ้นมาตามมา มาจากอะไร มาจากธาตุ
ทัง้ นัน้ ดินนํา้ ลมไฟทัง้ นัน้ มีตวั เราทีไ่ หน ตัวเราอยู่ตรงไหน อยู่ในดินของพ่อ อยู่ในธาตุ
ของพ่อหรือธาตุของแม่ มันไม่มี แล้วยิ่งมาภาวนา จิตให้รวมให้แยกออกจากร่างกายได้
ยิ่งเห็นชัดเลยว่า อ้อ จิตเพียงแต่มาครอบครองร่างกายนี้เท่านัน้ เอง เวลาจิตออกจาก
สมาธิน่ี มันก็กลับไปติดอยู่กบั ร่างกาย ผ่านทางวิญญาณ วิญญาณสัมผัสรับรูร้ ูปเสียง
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กลิน่ รสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย จากใจ วิญญาณก็เข้าไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกาย ใจก็รบั รูว้ า่
อ้อตอนนี้มตี ามีหู ลืมตาขึ้นก็เห็นภาพ เปิ ดหูก็ได้ยนิ เสียง เวลาเข้าไปในสมาธิน้ ี วิญญาณ
มันถอดออกมา มันเหมือนกับมันตัดการรับรูท้ างทวารทัง้ ๕ ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เลย
เหมือนกับว่าร่างกายไม่มี ร่างกายหายไป เพราะใจหยุดการทํางานของเวทนาสัญญา
สังขารวิญญาณไว้ชวั ่ คราว วิญญาณไม่รบั รูร้ ูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็เลยไม่รบั รูเ้ รื่อง
ของร่างกาย แต่พอออกจากสมาธิมา ก็เริ่มมารับรูต้ อ่ เป็ นการรับรูเ้ ท่านั้นเอง แล้วก็ไปมี
อวิชชาความหลงที่ไปคิดว่าตัวเราของเรา
เพราะใจไม่มีรูปไม่มีรา่ งเป็ นของตนเอง พอได้รา่ งกายมาก็เลยหลงไปคิดว่าเป็ นรูปร่าง
ของตนเอง ก็เลยยึดติด อยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เพราะใจมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย
ใจมันอยู่ไปได้ตลอด ฉะนัน้ ถ้าร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะอยู่กนั ไปได้ตลอด แต่
ร่างกายมันต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย แต่ใจไม่รู ้ หรือไม่ยอมรับความจริงอันนี้ ใจก็เลย
เกิดความอยากขึ้นมา พออยากแล้วก็ทกุ ข์ เวลาไม่ได้ดงั ใจอยาก เวลาร่างกายแก่ก็ทกุ ข์
ร่างกายเจ็บก็ทกุ ข์ ร่างกายตายก็ทกุ ข์ แต่ถา้ ได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้
พิจารณาสอนใจให้รูว้ ่าร่างกายนี้เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เป็ นของขวัญจากพ่อจาก
แม่ พ่อแม่เป็ นผูผ้ ลิตร่างกายนี้ข้นึ มา แม่คนเดียวผลิตไม่ได้ ต้องมีพอ่ ด้วย แต่แม่เป็ น
คนทํางานหนัก พ่อเพียงแต่มาให้ส่วนผสมเท่านัน้ เอง แต่การเลี้ยงดูให้ร่างกาย
เจริญเติบโตนี้ เป็ นหน้าทีข่ องแม่อยู่ตลอด ตัง้ แต่อยู่ในครรภ์ แล้วออกมาแม่ก็ดูแลต่อ
พ่อก็เป็ นผูส้ นับสนุนแม่อกี ทีหนึ่ง ไปทํางานทําการหาเงินหาทองหาธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ
มาให้แม่ เอาเข้าไปในร่างกายของแม่ แล้วก็ส่งไปสู่ทร่ี ่างกายของทารก ที่อยู่ในร่างกาย
ของแม่อกี ทีหนึ่ง พอคลอดออกมาก็เอาธาตุ ๔ ทีม่ อี ยู่ขา้ งนอกเข้าไปในร่างกายแทน เอา
ลมหายใจเข้าไป เอานํา้ เข้าไป เอาดินเข้าไป มันก็มแี ค่น้ แี หละ
มันมีแค่ดนิ นํา้ ลมไฟ มีแค่อาการ ๓๒ แต่เราไม่มองความจริงอันนี้ เราไปมองความจริง
อีกด้านหนึ่ง ความจริงทีเ่ กี่ยวกับความสัมพันธ์ เช่นร่างกายนี้ออกมาจากท้องคนนี้ ก็ตอ้ ง
เป็ นลูกของคนนี้ คนนี้ก็เป็ นพ่อแม่ คนนี้ก็เป็ นลูก แล้วก็มคี วามผูกพันกัน เพราะว่ามีบญ
ุ
มีคุณต่อกัน ลูกก็มคี วามรูส้ กึ สํานึกในบุญคุณของพ่อแม่ ก็รกั พ่อรักแม่ข้นึ มา รักแล้วก็
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หวงนะสิ ก็อยากอีกแล้วล่ะสิ อยากให้พ่อแม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอพ่อแม่แก่เจ็บตายก็
ทุกข์ไปกับพ่อแม่ พอได้ใครมาเป็ นของตนก็ยดึ ติดทันที ก็อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่
ตาย ได้สามีได้ภรรยาก็อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เพราะไปคิดว่าตัวเขาอยูท่ ่ี
ร่างกาย เวลาเขาตายแล้ว เวลาร่างกายตายเขาจะตายไปกับร่างกาย แต่ความจริงเขาก็
ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เพราะเขาไม่ได้อยูใ่ นร่างกาย ตัวเขาก็อยู่กบั ใจของเขา พอ
ร่างกายเขาตายไปเขาก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อ
ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว ต่อไปเวลาใครตายเราก็จะรูว้ า่ เขาไม่ตาย ส่วนทีต่ ายนัน้ เป็ นเพียง
คนรับใช้เขาเท่านัน้ เอง ใจเป็ นนายกายเป็ นบ่าว จําไว้ใจไม่ตายไปกับบ่าว บ่าวตายแต่ใจ
ไม่ตาย นายต้องไปหาบ่าวใหม่ ก็ไปเกิดใหม่ ได้ร่างกายอันใหม่ ได้มาเลี้ยงวันเกิดกัน
ใหม่ เวลาเกิดออกมา ก็จองวันทีไ่ ว้ พอครบปี หนึ่งก็เลี้ยงกันที แทนทีจ่ ะมาคิดให้มนั เกิด
ปัญญาขึ้นมาก็ไม่คิดกัน ก็คดิ ว่าเป็ นตัวเราของเรา แล้วก็อวยพรวันเกิดกัน ขอให้อยู่กนั
ไปนานๆ อย่าเจ็บไข้ได้ป่วย ขอไปยังไงมันเป็ นไปได้ทไี หน ก็รูก้ นั อยู่ทกุ วันทุกคน ว่ามัน
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ใช่ไหม ต้องอวยพรแบบนี้ ว่า ขอให้อย่าทุกข์กบั ความแก่
ความเจ็บ ความตายเลยนะคะ อย่างนี้มนั ถึงจะดี อวยพรแบบนี้ มันถึงเป็ นธรรมเข้าใจ
ไหม เวลาไปอวยพรใคร ต่อไปวันเกิด ขอให้พอ่ี ย่าทุกข์ กับความแก่ความเจ็บความตาย
เลยนะ ทีม่ นั จะตามมานี้ ถ้าพีไ่ ม่รูจ้ กั ทําใจ ก็พไ่ี ปปฏิบตั ธิ รรมเถิด แล้วจะรูจ้ กั วิธีทาํ ใจ
แล้วจะไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ความเจ็บความตาย
วันนี้ก็จะให้พรวันเกิดอย่างนี้แหละ ขอให้ทกุ คนนี้ จงไม่มคี วามทุกข์กบั ความแก่ ความ
เจ็บ ความตายนะ
มาดูใจเราดีกว่า มาเผาศพใจเราดีกว่า เผากิเลสในใจเราดีกว่า อย่าไปเผาศพคนอืน่
เลย เผากิเลสเราดีกว่า เผาด้วยขันติ ตโปตีติกขา ขันติเป็ นไฟแผดเผากิเลส ถ้าไม่มี
ขันติจะไม่สามารถทีจ่ ะแผดเผากิเลสได้ ถ้ามีขนั ติแล้วกิเลสตายหมด ไม่ได้กะจะพูดยาว
เลยไม่ได้เอาไมค์มาตัง้ สนทนากันแบบสบายๆ ก็ไม่มใี ครยอมสนทนาด้วย
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ถาม สมมุตวิ า่ ฟังธรรมเรื่อยๆ บางครัง้ ก็เหมือนกับผ่านไปเลย เหมือนใจจดจ่อเป็ น
บางครัง้ นะคะ
ตอบ ใจไม่มสี ติไง ใจมันลอย ฟังแล้วมันไม่เข้าไปในใจ มันเข้าหูซา้ ยแล้วออกหูขวา
ถาม เป็ นบางครัง้ นะคะ บางครัง้ ฟังก็เหมือนใจจดจ่อ แต่บางครัง้ ฟังก็เหมือนกับผ่าน
ไป คือฟังหลายรอบค่ะ ชุดหนึ่งนี้ฟงั หลายครัง้ บางครัง้ เหมือนกับอันนี้เคยได้ยนิ
แล้วนะ รูแ้ ล้ว รูแ้ ล้ว พอเข้าใจระดับหนึ่ง แต่วา่ เหมือนกับสติไม่ค่อยมีกบั
ข้อความทีฟ่ งั นะคะ
ตอบ ก็เลยไม่ได้ความรู ้ หรืออย่างไร เวลาไม่มสี ติก็เหมือนกับไม่ได้ฟงั ใช่ไหม
เหมือนกับไม่รูว้ า่ ทีก่ าํ ลังฟังนัน้ มีความหมายอย่างไร หรือเปล่า
ถาม คือปกติจะฟังของพระอาจารย์ ค่อยข้างบ่อยเกือบทุกวันนะคะ แล้วตานี้หนู ฟงั นี่
เหมือนบางครัง้ ข้อความนี้เรารูแ้ ล้ว เราก็เหมือนกับฟังไปผ่านๆอย่างนี้นะคะ
ตอบ ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ตอ้ ง เราก็เลยไม่ได้ให้ความสําคัญกับการฟัง ปล่อยมัน
ผ่านไป
ถาม กลายเป็ นเหมือนกับว่า เหมือนกับจะเป็ นลักษณะอย่างนัน้
ตอบ แล้วทําไมนะ
ถาม คืออยากให้ใจจดจ่อตลอด แต่ทาํ ไม่ได้
ตอบ อ้อ ก็ตอ้ งฝึ กสติให้มมี ากขึ้น
ถาม ก็เหมือนกับเจริญ กําหนดพุทโธ บ่อยๆ
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ตอบ ใช่ ให้ใจไม่ลอยไป หรือว่าบางทีสง่ิ ทีเ่ ราฟังแล้ว ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่อยากจะ
ฟัง ก็ได้ ฟังไปมันก็ไม่ได้ทาํ ให้มอี ะไรแตกต่าง เราก็อาจจะปล่อยให้มนั ผ่านๆ ฟัง
แบบผ่านๆไป อย่างนัน้ หรือเปล่า
ถาม เป็ นทุกครัง้ เหมือนกับต้องเปลีย่ นเรื่อง เปลีย่ นแผ่น เปลีย่ นอะไรอย่างนี้
ตอบ คล้ายๆกับมันฟังของเก่า มันอาจจะเบือ่ ก็ได้ เกิดความเคยชินขึ้นมา แต่บางคน
เขาบอกฟังของเก่าทีไร มักจะได้ของใหม่ ได้อะไรใหม่ๆขึ้นมา เพราะเวลาฟังแต่
ละครัง้ อาจจะได้ไม่ทงั้ หมด ครบทัง้ หมด พอฟังครัง้ แรกอาจจะได้บางส่วน พอ
ฟังครัง้ ที่ ๒ ก็อาจจะได้บางส่วน เพราะสติการฟังของเรามันแบบขาดๆเกินๆ ช่วง
ทีไ่ ม่มสี ติ ช่วงทีใ่ จลอยไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ธรรมทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ตอนนัน้ ก็จะ
เหมือนกับไม่ได้ยนิ ได้ฟงั แต่พอคราวหน้ามาฟังใหม่พอช่วงทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั
มีสติพอดีในช่วงนัน้ ก็ได้ฟงั เอ๊ะไม่ได้ยนิ ตอนนี้น่ี คราวทีแ่ ล้วไม่ได้ยนิ ตอนนี้ ก็
อาจจะได้ยนิ ตอนนี้ก็ได้ หรือว่าถ้าเราฟังบ่อยจนกระทัง่ เราจําได้หมดทัง้ แผ่นเลย
อันนี้ ถ้ามันจําได้ มันก็น่าจะเป็ นประโยชน์ เพราะว่าการฟังนี้ก็เพือ่ ทําให้เกิดความ
เข้าใจลึกซึ้งขึ้นไป และช่วยกําจัดความลังเลสงสัยต่างๆได้ และทําให้เรามี
ความเห็นทีถ่ กู ต้อง
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมนี้ ส่วนใหญ่ก็จะสอนให้เราเห็นว่าทุกอย่างไม่เทีย่ งเป็ นทุกข์
ไม่ใช่ของเรา ซึง่ ปกติเรามักจะเห็นว่า ทุกอย่างนี้เทีย่ ง มันเป็ นสุข เป็ นของเรา แต่
พอเราฟังแล้วเราก็จะได้ยนิ ว่ามันไม่ใช่ แต่มนั ก็อาจจะไม่เข้าลึกเข้าไปในใจ พอ
ฟังผ่านไปสักพักมันก็จะลืม แล้วเราก็จะยังมีความคิดว่ามันเทีย่ ง มันสุข มันเป็ น
ของเราอยู่ เช่นร่างกายนี้เรามักจะคิดว่ามันต้องเทีย่ ง มันต้องเป็ นสุข มันต้องเป็ น
ของเรา ต้องอยู่กบั เรา แต่ถา้ เราฟังบ่อยๆมันก็จะทําให้เราจําแล้วก็แก้ความเห็นนี้
เป็ นความเห็นทีไ่ ม่ถกู ความเห็นทีว่ า่ ร่างกายนี้เป็ นสุข มันไม่ถกู เพราะร่างกายมัน
ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย มันไม่เทีย่ ง แล้วมันไม่ใช่ของเรา มันไม่ใช่ตวั เรา แล้ว
เราก็ตอ้ งเอามาสอนใจอีกต่อหนึ่ง เพราะการฟังหนเดียวนี้มนั พอฟังปั ๊บ ถ้าเราไม่
เอามาพิจารณาต่อ มันก็ลมื เพราะว่าเราจะไปคิดเรื่องอื่น คิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เรื่อง
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ทีเ่ ราฟังก็เหมือนอัดเทปนี้ ถ้าเราอัดเทปนี้แล้วเราเอาอย่างอื่นมาอัดทับมัน ไอ้ทเ่ี รา
อัดไว้ครัง้ แรกมันก็ถกู ไอ้ทเ่ี ราอัดครัง้ ใหม่น้ ที บั ไป ใจเราเวลาเราฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ก็เหมือนอัดเทป เสียงธรรมเข้ามาอยู่ในใจ แล้วพอเราเลิกฟังเทศน์ก็ไปดูหนังไปดู
ข่าว ไปคุยกับคนนัน้ คนนี้ เรื่องใหม่มนั ก็มากลบเรื่องเก่าทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั มา ถ้า
เราอยากจะไม่ให้มนั หายไปเราก็ตอ้ งดึงมันกลับมาคิดใหม่ คิดตามทีเ่ ราได้ยนิ ได้
ฟังใหม่ ต้องคิดอยู่เรื่อยๆ มันจะได้ไม่ถกู เรื่องอื่นมากลบไป
ฉะนัน้ การฟังนี้เป็ นการ คล้ายๆว่า เป็ นการจุดชนวนของความคิดเท่านัน้ เอง ให้
เราคิดไปในทางทีจ่ ะเป็ นประโยชน์กบั ใจ คือถ้าคิดไปในทางธรรมนี้ มันจะดับ
ความทุกข์ความเดือดร้อนใจได้ แต่ถา้ เราไม่รูจ้ กั วิธีคดิ เราก็ตอ้ งไปฟังธรรม การ
แสดงธรรมนี้ก็จะสอนวิธีคดิ ว่าให้คดิ แบบนี้ อย่างวันนี้ให้คดิ เรื่องร่างกาย ว่ามัน
เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟธาตุ ๔ เวลาฟังตอนนี้ก็เข้าใจ แต่พอเดีย๋ ว พอออกไปก็ไป
คุยกัน แล้วเดีย๋ วไอ้น่ีมนั ก็หายไป พอแมลงหรือยุงมาเกาะหน่อยก็ตบผัวะเลย
เพราะมันลืมไปว่ามันไม่ใช่เป็ นร่างกายของเรา
มันกลายเป็ นร่างกายของเรา
กลับมาทันที ถ้ามันไม่ใช่เป็ นร่างกายของเราก็ปล่อยมันกัดไป มันอยากจะกัดก็
กัดไป มันเจ็บก็ร่างกายเจ็บ เราไม่ได้เจ็บ เราเพียงแต่ผูร้ บั รูเ้ ท่านัน้ เอง ผูร้ บั รูว้ า่
ร่างกายนี้เจ็บ ร่างกายนี้ถกู ยุงกัด แต่เราไม่ได้เป็ นร่างกาย ร่างกายมันจะเจ็บก็
เรื่องของร่างกาย
อันนี้ คือเมื่อฟังแล้วเราต้องเอาไปพิจารณาต่อ การฟังเรียกว่าสุตตมยปัญญา ได้
ปัญญาเกิดจากการได้ฟัง จําเป็ นเพราะอะไร เพราะเราคิดแบบนี้ ไม่เป็ น ต้องมา
เรียนรูว้ ิธีคดิ ที่ถกู การฟังธรรมนี้ เป็ นการฝึ กหัดคิดใหม่ ฝึ กหัดความคิดของเรา
ใหม่ ฝึ กหัดทัศนคติของเราใหม่ ให้เรามองโลกอีกแบบหนึ่ ง ตอนนี้เรามองโลก
ในแง่ดี มองว่าโลกนี้มนั เป็ นสุข พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมองอีกแง่หนึ่ง เพราะ
มันมีทง้ั ๒ ด้าน มีทง้ั ด้านสุขและด้านทุกข์ แต่เรามองเพียงด้านเดียว พอเราไป
เจอทุกข์เราก็เลยผิดหวังเสียใจ แต่ถา้ เรามองว่า มันมีทงั้ สุข มีทงั้ ทุกข์นะ พอเรา
ไปเจอทุกข์เราก็จะได้ไม่ผดิ หวัง เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ ชัง่ นํา้ หนักเอาไว้
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ก่อนว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดี แต่งงานแล้วไม่ใช่สุขอย่างเดียวนะ แต่งงานแล้วก็
ต้องทุกข์นะ ถ้าคิดอย่างนี้มนั ก็อาจจะไม่เอาดีกว่ามัง เพราะเวลาแต่งงานก็คดิ ว่า
จะสุขอย่างเดียว ไม่มใี ครคิดว่าจะต้องทุกข์ อันนี้แหละเป็ นเรื่องของความคิด คิด
ในแนวทางของธรรมะ คือมองโลกตามความเป็ นจริง ไม่ได้มองโลกในแง่รา้ ย
เพียงแต่วา่ พอดีความเป็ นจริงมันร้ายไง ก็เลยมาโทษศาสนาพุทธว่ามองโลกในแง่
ร้าย
แต่ความจริงศาสนาพุทธ สอนให้เรามองโลกในแง่ของความเป็ นจริง แต่เรานี้
ถูกกิเลสหลอก ให้เรามองโลกในแง่ของความไม่เป็ นจริง เราจะมองว่ามันสุข
อย่างเดียวดีอย่างเดียว แล้วมันเป็ นจริงอย่างที่เราคิดหรือเปล่า มีอะไรมันสุข
จริงๆบ้าง มีอะไรทีม่ นั ดีจริงๆบ้าง มันไม่มหี รอกของในโลกนี้ ในทีส่ ุดมันก็ตอ้ ง
เสีย ต้องเสือ่ ม ต้องพังไป ต้องชํารุด เวลาของทีเ่ ราซื้อมาชํารุดแล้วมันดีไหม ต้อง
ส่งไปซ่อมอย่างนี้ ซื้อของมาใช้ได้ ๒ – ๓ วันอ้าวเสียซะแล้ว ซื้อแอร์มาติดสัก ๒
– ๓ วันเสียแล้ว ซื้อคอมมาใช้สกั ๒ – ๓ วันก็เสีย ซื้อรถมาใช้สกั ๒ – ๓ วันก็
เสีย เขาถึงต้องมีประกันไง มีประกัน แต่ไม่ได้ประกันของไม่ให้เสียนะ ประกันว่า
ถ้าเสียแล้วมีของมาแทนให้ เท่านัน้ เอง เราไม่มองตรงนี้กนั เราไม่มองด้านทีม่ นั
จะเป็ นความทุกข์กนั เพราะถ้ามองแล้วมันจะไม่อยากได้อะไร เพราะของทุกอย่าง
ในโลกนี้มนั เป็ นทุกข์ทงั้ นัน้ ทุกข์เพราะอะไร เพราะมันเสือ่ ม ทุกข์เพราะมัน
เปลีย่ นไป ทุกข์เพราะว่ามันดับไป มันต้องเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่ง มันต้องเปลีย่ น
มันต้องเสือ่ มนะ และมันต้องดับนะ แล้วเราไปห้ามมันได้หรือเปล่า สัง่ มันได้หรือ
เปล่า มันจึงไม่ใช่เป็ นของเรา ถ้าเป็ นของเรา เราต้องสัง่ ได้ อย่างใจนี้เป็ นของเรา
เราสัง่ มันได้ สัง่ ให้มนั สงบได้ แต่เราไม่สงั ่ มัน เพราะมันยากเพราะมันดื้อ กว่าจะ
สัง่ มันได้น้ ตี อ้ งเหนื่อย ต้องสูก้ บั มันแบบสุดๆนะ แต่ใจนี้ต่อไปสัง่ มันได้ ถ้าสัง่ มัน
ได้แล้วสบาย สัง่ ให้มนั สุข สัง่ ไม่ให้มนั ทุกข์ได้ แต่ตอนนี้เราสัง่ มันไม่ได้ มันก็เลย
ให้เหตุการณ์สงั ่ พอไปเจอเหตุการณ์ทไ่ี ม่ดมี นั ก็เลยทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้ สัง่ มันไว้
ก่อนว่า เวลาเจอเหตุการณ์น้ อี ย่าไปทุกข์นะ เพราะมันต้องเกิด พอสอนมันไว้สงั ่
มันไว้ พอมันไปเจอเหตุการณ์ไม่ดมี นั ก็ไม่ทกุ ข์ได้ เพราะเคยถูกสัง่ ถูกสอนว่าอย่า
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ไปทุกข์ อย่าไปอยากแล้วจะไม่ทกุ ข์ อย่าไปอยากให้เขาไม่เสือ่ ม อย่าไปอยากให้
เขาไม่เปลีย่ น อย่าไปอยากให้เขาไม่ดบั ถ้าเราไม่มคี วามอยากเหล่านี้อยู่เราจะไม่
ทุกข์ เวลาเขาเสือ่ ม เวลาเขาเปลีย่ น เวลาเขาดับไป นี่คอื ขบวนการของการ (เสียง
หายไป)
มาแล้ว เสียง ถ้ามันเสือ่ มมันเสียก็ตอ้ งเปลีย่ น แต่อย่าไปทุกข์กบั มัน เพราะเรารู ้
ว่ามันต้องเสียต้องเสือ่ ม เราเตรียมตัวทําใจไว้ก่อน ร่างกายมันก็เป็ นแบบเครื่องนี้
เดีย๋ วมันก็ตอ้ งเสีย เดีย๋ วก็ตอ้ งไปหาหมอ เวลาไปหาหมอนี้ทาํ ใจได้หรือเปล่า ให้
เตรียมตัวไว้นะมันต้องไปด้วยกันทุกคนนะ ไปหาหมอก่อน แล้วก็ไปโรงพยาบาล
แล้วก็ไปวัด ถ้าเตรียมตัวไว้ก่อนมันก็จะไม่ทกุ ข์
เครื่องขยายเสียงนี้ก็ใช้มาหลายปี แล้ว เริ่มเทศน์มาตัง้ แต่ มีนา ๕๖ มีนา ๕๙ ก็
๓ ปี เครื่องมันก็แค่น้ ีแหละเพราะเครื่องมันราคาถูก แล้วแบตเตอรี่มนั ก็เป็ น
อย่างนี้ แบตเตอรี่ใช้ไปแล้ว ความสามารถทีจ่ ะบรรจุไฟ มันก็จะลดไปตามเวลา
ของการใช้งาน ก็เหมือนทุกอย่างทีเ่ ราใช้มนั ก็เป็ นอย่างนี้ ทีม่ แี บตเตอรี่ใช้ไปๆ
สมัยนี้เขาเอาวิธีเอารุ่นใหม่ออกมาล่ออยู่เรื่อยๆ เลยไม่มเี วลาเปลีย่ นแบต แบตยัง
ไม่ทนั หมด รุ่นใหม่มนั ออกมาก่อนแล้ว ก็เลยเปลีย่ นทัง้ แบตทัง้ เครื่องไปเลย
เพราะมันมีลูกเล่นมากขึ้น ทําอะไรได้มากขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้น
ถาม ท่านอาจารย์บอกใจเป็ นของเรา
ตอบ ก็ลองไปปฏิบตั ดิ ู ระหว่างร่างกายกับใจนี้ เราควบคุมอะไรได้บา้ ง ร่างกายเรา
ควบคุมไม่ได้เลย แต่ใจเราคุมได้ ใจมันทุกข์เราดับมันได้ ใช่ไหม เพียงแต่ว่ามัน
ก็ไม่ใช่ตวั เรา พูดในเชิงเปรียบเทียบ ระหว่างร่างกายกับใจนี้ อันไหนจะเป็ นตัวเรา
มากกว่ากัน ร่างกายนี้เราควบคุม (เสียงหายอีก อ้าว เห็นไหมวันนี้มนั แสดงให้
เห็นการดับ) ใจนี้เราควบคุมได้ ควบคุมให้มนั สงบไม่ให้มนั ทุกข์ได้ แต่ตอนนี้เรา
ควบคุมไม่ได้เพราะเราไม่รูจ้ กั วิธีควบคุมมัน นี่เรามาปฏิบตั มิ าฝึ กกันก็เพือ่ มาฝึ ก
ควบคุมใจเรานี่เอง
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แต่ความจริงใจมันก็เป็ นเพียงธาตุ ธาตุรูน้ นั ่ เอง ธาตุรูท้ ม่ี สี งั ขารความคิดปรุงแต่ง
ทีป่ รุงแต่งให้ใจเป็ นอะไรต่างๆนานา เราก็มาควบคุมตัวสังขารตัวนี้ ให้มนั ปรุง
แต่งไปในทางทีท่ าํ ให้ใจสงบให้มคี วามสุข ถ้าให้กเิ ลสปรุงแต่ง มันก็จะปรุงแต่งให้
ใจ เป็ นเปรตเป็ นยักษ์เป็ นมารไป เพราะกิเลสมันอยากได้นูน้ ได้น่ี พอไม่ได้อะไร
ดังใจมันก็จะไปทําบาปทํากรรม ตอนนี้ ใจของเราถูกกิเลสเป็ นผูส้ งั ่ การ กิเลสเป็ น
เจ้านายของใจเรา อวิชชา ปัจยาสังขารา อวิชชาเป็ นผูส้ งั ่ ให้สงั ขารคิดปรุงแต่ง
ไปในทางความหลง ไปในทางที่เป็ นทุกข์ คือให้ไปหาความสุขภายนอกใจ ให้หา
ความสุขทางอายตนะ ตาหูจมูกลิ้นกาย พอไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิน่ รส ก็เกิด
เวทนาสุขทุกข์ข้นึ มา พอเกิดสุขก็อยากเกิดตัณหาอยากจะให้สุขนี้อยู่ไปนานๆ ถ้า
เกิดทุกข์ก็อยากจะให้ความทุกข์น้ หี ายไปเร็วๆ
ทุกขเวทนานะไม่ใช่ทกุ ข์ทาง
อริยสัจ เช่นเห็น(เสียงหายอีกแล้ว) รูปทีเ่ ราชอบเราก็มคี วามสุข พอเห็นรูปทีเ่ รา
ไม่ชอบก็มคี วามทุกข์ ก็อยากจะให้รูปทีเ่ รามีความทุกข์หายไป ถ้าเชิญเขาไปไม่ได้
บางทีก็แจ้งยามแจ้งรปภ แจ้งคนทีม่ กี าํ ลังวังชา มาบังคับให้เขาไป มันก็นาํ ไปสู่
การมีเวรมีกรรมกัน
ถาม เคยฟังหลวงพ่อชานะคะ ว่าใจเองก็ไม่ใช่ของเรา ถึงแม้วา่ เป็ นถึงจิตทีไ่ ม่มกี เิ ลส
แล้ว มันก็ยงั มี มันก็ยงั ไม่ใช่วา่ จะคุมทุกอย่างได้ มันก็เป็ นอนัตตา ถึงตรงนี้ก็เลย
ยังสงสัย
ตอบ ไม่มใี ครพูดว่าใจเป็ นอนัตตา
ถาม ท่านไม่ได้ใช้คาํ ว่าอนัตตาเจ้าค่ะ แต่ท่านว่ามันไม่ใช่ของเรา
ตอบ ก็บอกว่ามันไม่มเี รา เมือ่ ไม่มเี รา มันจะเป็ นของเราได้อย่างไร เพียงแต่วา่ ผูท้ ่ี
ควบคุมใจนี้ คือสังขารนี้ มันควบได้มนั คุมได้ ผูท้ ค่ี วบคุมสังขารนี้ มันคุมให้
สังขารหยุดคิดไปในทางที่ไม่ดไี ด้ ผูท้ ค่ี วบคุมก็คอื ธรรมนี้ มันไม่ใช่เรา เพียงแต่
เราใช้ช่อื เราแทนธรรมเท่านัน้ เอง เราปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ เอาธรรมมาควบคุม
ความคิดทีไ่ ม่ดี ให้มาคิดไปในทางทีด่ ี ตอนนี้ใจเราถูกอวิชชาควบคุมให้คดิ ไป
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ในทางทีไ่ ม่ดี คิดไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด ตอนนี้เราจะเอาธรรมมาควบคุม
ความคิดของเรา ให้มนั ยุตกิ ารเวียนว่ายตายเกิด เพียงแต่เราใช้คาํ ว่า ”เรา” นี้
แทนธรรม เราพิจารณา เราปฏิบตั ิ ความจริงธรรมนี่แหละเป็ นผูพ้ จิ ารณา ธรรม
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ แต่เราอยู่ในโลกสมมุตเิ ราก็ใช้คาํ ว่า“เรา”ไป เท่านัน้ เอง แต่พอไป
ปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ ทีเ่ ราเข้าไปถึงตัวใจแล้ว เราก็จะรูว้ ่าใจนี้เป็ นเพียงแต่ผูร้ ู ้ ถ้ามีเรา
ขึ้นมาเมือไหร่ ก็จะเป็ นความทุกข์ข้นึ มาทันที ถ้ามีเราก็เป็ นอวิชชาขึ้นมาทันที อัน
นี้มนั ต้องไปถึงจุดนัน้ ก่อน มันถึงจะละไอ้ตวั เรา ตัวนัน้ ได้ แต่ตอนนี้เราต้อง
อาศัยตัวเรานี้มาแก้ปญั หาข้างนอกใจก่อน มาปล่อยวางของข้างนอกก่อน ทีต่ วั เรา
ไปหลงคิดว่าเป็ นของเรา พอปล่อยทุกอย่างได้แล้วมันก็จะกลับเข้าไปข้างใน แล้ว
มันก็จะไปเจอตัวเรา แล้วพอมันเห็นตัวเรา มันก็รูว้ า่ ไอ้ตวั เรานี้ มันยังทําให้ใจเรา
ทุกข์อยู่ เราก็ตอ้ งหยุดตัวเรา แปลงตัวเราให้เป็ นตัวรูเ้ ฉยๆ ให้สกั แต่วา่ รูไ้ ป ถ้ารู ้
เฉยๆ มันก็จะไม่ทกุ ข์ แต่ถา้ พอเป็ นเราปั ๊บมันก็จะเป็ นของเราขึ้นมา
ถาม เป็ นลําดับขัน้ ตอนนี้ก็ยงั คิดว่ามันเป็ นเราไปก่อน
ตอบ คือเราเป็ นตัวแทนของใจ ตัวแทนของใจทีจ่ ะมาละสิง่ ต่างๆ เพราะใจเป็ นผูท้ ไ่ี ป
ยึดติดกับสิง่ ต่างๆ โดยอํานาจของอวิชชา เราก็เอาธรรมนี่แหละ มาเป็ นตัวทีจ่ ะมา
ถอดถอนความยึดติดต่างๆออกมา มันก็ไม่มเี ราหรอก ไม่มี มันก็มอี วิชชากับ
ธรรม ตอนนี้เราไม่มธี รรมมันก็เลยยังยึดยังติด ยังถอดถอนไม่ได้อยู่ เราก็เลย
ต้องมาสร้างธรรมขึ้นมา สร้างสติธรรม สร้างสมาธิธรรม สร้างปัญญาธรรมขึ้นมา
พอมีธรรมเหล่านี้แล้วมันก็จะหยุดอวิชชา
ผูท้ จ่ี ะคอยสัง่ การให้ใจนี้
ไป
ครอบครองไปยึดไปติดสิง่ ต่างๆ พอทุกอย่างจบแล้วมันก็ไม่ตอ้ งมีตวั ไม่มตี นไม่มี
อะไร แต่ก็ยงั ใช้ตวั ตนอยู่เวลาที่ ใช้ใจอยู่เวลาทีต่ อ้ งคุยกันอย่างนี้ เวลาคุยก็ยงั
ต้องมีเรามีคุณมีอะไรกันอยู่ แต่มนั ก็เป็ นเพียงแต่สมมุตเิ ท่านัน้ เอง สมมุตทิ เ่ี ราใช้
กัน แต่ถา้ เวลาอยู่คนเดียวไม่ตอ้ งยุ่งกับใคร มันก็ไม่มตี วั เราไม่มอี ะไร มันก็จะรู ้
เฉยๆไป
ถาม แล้วทีบ่ อกว่าวิมตุ ติ นี้ก็คอื การทีม่ นั ไม่มสี มมุตติ รงนี้หรือเจ้าคะ
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ตอบ ในใจไม่มี แต่เวลามันมาเกี่ยวข้องทางร่างกายมันมี ก็รูท้ นั มันไม่หลง ไม่หลงไป
ยึดไปติดมัน รูท้ งั้ สมมุตริ ูท้ งั้ วิมตุ ติ ว่ามันเป็ นความจริงทัง้ ๒ ส่วน ความจริงที่
ถาวรกับความจริงทีช่ วั ่ คราว ความจริงชัว่ คราวก็คอื สมมุตติ ่างๆ เดีย๋ วก็จบ เดีย๋ ว
พอร่างกายของคนนู น้ คนนี้ตาย มันก็ออกจากระบบสมมุตไิ ป ทีจ่ ะเหลืออยู่ก็อยู่
แต่ระบบวิมตุ ติเท่านัน้ เมือ่ ใจไม่มรี ่างกายทีจ่ ะไปรับรูเ้ รื่องสมมุตทิ งั้ หลาย มันก็
อยู่กบั วิมตุ ติอย่างเดียว
ถาม อย่างพระอรหันต์ทท่ี ่านนิพพานไปแล้วนี้ ท่านก็จะอยู่แต่วมิ ตุ ติอย่างเดียว
ตอบ ก็ลองเป็ นดู ไม่รูจ้ ะตอบยังไง ท่านจะเป็ นยังไงก็เรื่องของท่านก็ท่านก็ไม่มอี ะไรกับ
ใคร เดีย๋ วก็มาอ้างอีกว่าเดีย๋ วพระอรหันต์มาเข้าสมาธิของหลวงปู่มนได้
ั ่ อย่างไร
อันนัน้ ก็เป็ นเรื่องทีม่ นั บอกว่ามันเหนือเหตุเหนือผล พวกทีย่ งั ไม่ปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ นัน้ ก็
จะไม่เข้าใจอยู่ดี แล้วมันไม่สาํ คัญจะต้องรู ้ เพราะความรูเ้ หล่านี้มนั ไม่ได้เป็ น
ประเด็นทีจ่ ะมาดับความทุกข์ของเรา อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าบอกว่า ความรูท้ เ่ี รารูน้ ้ ี
เหมือนกับใบไม้ในป่ า มันมากไหม ท่านหยิบใบไม้ข้นึ มาในกํามือแล้วก็ถามว่า
ใบไม้ทอ่ี ยู่ในกํามือเรานี้กบั ใบไม้ทอ่ี ยู่ในป่ านี้ อันไหนมันจะมากกว่ากัน พระก็
บอกว่าในป่ ามันก็ตอ้ งมากกว่า พระพุทธเจ้าบอกนัน่ แหละ ธรรมทีเ่ ราสอนพวก
เธอก็เป็ นเหมือนใบไม้ทอ่ี ยู่ในกํามือนี้ แต่ธรรมทีเ่ รารูเ้ ราเห็นนี้มนั เหมือนอยู่ในป่ า
แต่เราไม่เอามาพูดเพราะพูดไปพวกเธอก็ไม่เข้าใจ พูดไปยิ่งทําให้สบั สน งงไป
ใหญ่ แล้วมันก็ไม่เป็ นประโยชน์ กับการทีจ่ ะมาแก้ปญั หาของพวกเธอ ปัญหาของ
พวกเธอก็อยู่ใบไม้ทอ่ี ยู่ในกํามือนี้แค่น้ ี อริยสัจ ๔ อนิจจังทุกขังอนัตตา แค่น้ เี อา
ให้มนั ได้ แค่น้ ีพอแล้ว เรื่องวิมตุ ติสมมุติ เรื่องพระอรหันต์จติ ของท่านเป็ นยังไง
จิตของพระพุทธเจ้าเป็ นยังไง อันนี้ไม่ตอ้ งสนใจมันหรอก เดีย๋ วถึงตรงนัน้ แล้วมัน
ก็จะรูเ้ อง แล้วมันก็จะรูว้ า่ มันอธิบายไม่ได้ เหมือนบอกคนตาบอดว่าสีเขียวสีแดง
เป็ นยังไง พูดไปจนวันตายก็ไม่เข้าใจ นะ เลยไม่รูจ้ ะตอบยังไง ตอบไปแล้วมันก็
มีประเด็นให้มาแย้งมาขัดอยู่นนั ่ แหละ เหมือนทีห่ ลวงตาท่านบอกว่า มันสุขกับ
ความว่าง ท่านว่ามันมีเหมือนกับไม่มี ความว่างแล้วมันมีความสุขได้อย่างไร
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พวกเรามันคิดว่าความสุขมันต้องมีกบั สิง่ นัน้ สิง่ นี้ พอไปบอกว่าในความว่างนี้ก็มี
ความสุข แล้วพวกเราก็งงสิ มันจะมีได้อย่างไร ในความว่างมันจะมีความสุขได้
อย่างไร มันมีแต่เราต้องสัมผัสรับรูเ้ ราถึงจะรู ้ เหมือนเป็ นความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง
อีกมิตหิ นึ่ง ทีด่ กี ว่าความสุขทีเ่ รามีอยู่ในขณะนี้
ถาม เหมือนเราไม่เคยกินนํา้ ตาลเราก็อธิบายไม่ได้ เราต้องกินเอง
ตอบ เหมือนทุเรียนนี่ บางคนก็บอกว่าหอม บางคนก็บอกว่าเหม็น แล้วจะไปอธิบายให้
คนอื่นฟังได้อย่างไร ว่ามันหอมยังไง มันเหม็นยังไง มันทัง้ หอมทัง้ เหม็นนี่ เขา
ไม่ให้เอาขึ้นเครื่องใช่ไหม มันต้องสัมผัสเองมันถึงเข้าใจ
ถาม ท่านอาจารย์บอกว่า เวลาฟังธรรมอย่างนี้ คือพระอาจารย์ชาท่านจะพูดบอกว่า
เวลาเทศน์น้ ไี ด้แต่บอกให้คนๆนี้ เข้าไปดูของในตูห้ รือในกล่องนี้ คือได้แต่ชกั ชวน
ให้ไป แต่วา่ เขาจะไปเปิ ดกล่องแล้วเห็นเอง มันต้องเป็ นเขาเห็น คือท่านได้ทาํ ได้
แค่ชกั ชวนให้เข้าไปเปิ ดไอ้กล่องนัน้ แต่วา่ ถ้าเขาไม่เปิ ดมันก็ไม่มปี ระโยชน์ หรือว่า
พูดนี้ท่านได้แต่พดู ให้เขาไปเปิ ดกล่องเอง
อย่างนี้ก็คอื การท่านอาจารย์เทศน์
ทัง้ หลายนี้ คือเราก็มคี วามรูส้ กึ ว่าเราฟังท่านอาจารย์เราเข้าใจทีท่ ่านอาจารย์พดู
แต่จริงๆคือมันยังไม่เห็นใช่ไหมคะ มันต้องไปเปิ ดไอ้กล่องนี้เอง สําคัญตรงนัน้
ตอบ ก็กญ
ุ แจทีจ่ ะเปิ ดไอ้กล่องนี้ก็คอื สติน้ ี คือสอนนี้ให้ฝึกสติไว้ เพราะมีสติแล้วเปิ ด
กล่อง มันก็จะเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นวิมตุ ติ แต่ตอนนี้มนั ไม่เห็น มันอยู่ในตู ้
ต้องหากุญแจมาเปิ ดให้ได้ นี่ตวั สติน้ จี ะเป็ นตัวเปิ ดตูท้ ม่ี อี ยู่ในใจเรานี้ ตูน้ ้ มี นั
ไม่ได้อยู่ทไ่ี หนมันอยู่ในใจเรา ตอนนี้มนั ถูกอวิชชา กุญแจของอวิชชามันล็อก
เอาไว้ เข้าใจไหม ต้องเอากุญแจคือสติน้ มี าเปิ ดกุญแจนี้ พอเปิ ดกุญแจนี้เราก็จะ
เปิ ดเข้าไปก็จะเห็นธรรมต่างๆ เห็นสมาธิ เห็นปัญญา เห็นวิมตุ ติ เห็นมรรคผล
นิพพาน อยู่ในใจเรานี้แหละ ทีใ่ ห้สอนตอนนี้ก็คอื ให้ไปหากุญแจกัน เราทิ้งกุญแจ
ไว้ทไ่ี หนไม่รู ้ ไม่ยอมอยู่กบั พุทโธเลย พุทโธหาย ท่านบอกพุทโธหาย กุญแจหาย
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ถาม เพราะเวลาฟังนี้ เราไปคิดว่าเข้าใจ นึกว่าตรงนี้มนั ใช่แล้ว แต่จริงๆมันไม่ใช่เลย ที่
ผ่านมาเราปฏิบตั มิ นั ถึงไม่ได้ผลอะไร เพราะว่าเราฟังธรรมะอย่างเดียว เรารูส้ กึ
เราเข้าใจในธรรมะทีฟ่ งั ความจริงมันยังไม่ได้เอากุญแจไปเปิ ด
ตอบ มันยังไม่ได้เปิ ดตู ้ ถ้าจิตสงบเมือ่ ไหร่มนั ถึงจะรูว้ า่ อ๋อ ได้กญ
ุ แจแล้ว ได้เปิ ดตู ้
แล้ว ถ้าจิตรวมเมือ่ ไหร่นะมันถึงจะ แสดงว่าได้เปิ ดตูแ้ ล้ว ตอนนี้อาจจะได้กญ
ุ แจ
มาแล้วพอจะใส่เข้าไปก็หลุดมือ นัง่ สมาธิได้ป ั ๊บหนึ่งก็ออกมาแล้ว ทําท่าจะสงบ
หน่อย อ้าวออกมาอีกแล้ว มันยังไม่รวมสักที หรือมันสงบก็สงบแบบผิวๆ คือไม่
ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่คดิ อะไรมากมาย เย็นสบาย แต่มนั ก็ไม่ถงึ กับวุบ้ เข้าไปแล้วก็ มัน
ต้องเข้าไปถึงจุดนัน้
ถาม ถ้าเปิ ดกล่องแล้วเราจะรูเ้ องว่าอะไรเป็ นอะไร
ตอบ รูเ้ อง สมาธิเป็ นยังไง แล้วจะรูท้ าํ ไมต้องมีสมาธิ แล้วจะรูท้ าํ ไมต้องมีปญั ญา
ถาม ตอนนี้ฟงั เข้าใจ มันคนละระดับกับของจริง
ตอบ ตอนนี้ความจริง การสอนจริงๆควรจะสอนแค่สติคาํ เดียว อย่างเมือ่ เช้านี้มกี ลุม่
มาเลเซียเข้ามา เขาบอกจะมาอยู่วดั ๖ วัน เขาถามว่าเขาควรจะปฏิบตั อิ ย่างไร ก็
บอกว่าให้ทาํ แต่สติอย่างเดียว หากุญแจตัวนี้มาเปิ ดตูพ้ ระไตรปิ ฎกให้ได้ ได้มี
กุญแจมาตัวนี้แล้วจะไปเจอสมาธิ จะเจอปัญญา จะเจอวิมตุ ติ จะเจอมรรคผล
นิพพาน มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มันอยู่ในตูน้ ้ ที งั้ หมด อยู่ในใจของเรานี้
ตอนนี้เราถูกกุญแจของกิเลสล็อกไว้ ไม่ยอมให้เราเห็น ให้เรามองออกไปข้างนอก
กัน ใช่ไหม ให้ไปหาลาภยศสรรเสริญ หารูปเสียงกลิน่ รส ไปถึงเมืองนอกเมืองนา
กันเลย เพราะมันไม่มกี ญ
ุ แจทีจ่ ะมาเปิ ดดูตูภ้ ายใน มันก็เลยต้องไปดูตูข้ า้ งนอก
ถาม แม้แต่ปฏิบตั มิ นั ก็ยงั หลอกเรา เพราะว่าเราคิดว่าเราฟังธรรมะ เรารูเ้ ราซาบซึ้งเรา
เข้าใจ แต่มนั ก็ยงั ไม่ได้เปิ ดไอ้กล่องหีบอยู่ดี
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ตอบ มันก็ซาบซึ้งชัว่ ขณะทีฟ่ งั เหมือนกับเปิ ดนะ หลวงตาท่านเคยเทศน์วา่ ฟังเทศน์
ของหลวงปู่มนที
ั ่ ไร เหมือนกับท่านเปิ ดตูพ้ ระไตรปิ ฎกให้พวกเราดู พอท่านเทศน์
จบท่านก็ปิด
ถาม ใช่คะ เพราะบางทีฟงั ไปมันซาบซึ้ง มันก็ยงั ไม่เปลีย่ นตัว
ตอบ มันซาบซึ้งในขณะทีฟ่ งั มันเปลีย่ นไปในขณะทีฟ่ งั พอหยุดฟังปั ๊บมันก็หมดไป
หายไป
ถาม แต่ถา้ มันเปิ ดกล่องได้จริงๆ มันจะไปเปลีย่ นใจเราข้างในได้ใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ มันก็จะพลิกใจเรา จากการทีจ่ ะออกไปข้างนอกกลับเข้าสู่ขา้ งใน เพราะข้างใน
มันดีกว่า ข้างในมันเย็นมันสบายกว่าข้างนอก ข้างนอกมันสนุกแต่มนั ร้อน มัน
เหนื่อย ไปเทีย่ วแต่ละครัง้ นี้มนั เหนื่อย โดนทุกคนแหละ เราก็โดน เมือ่ ก่อนเราก็
เทีย่ วเหมือนกัน
ถาม จิตรวมครัง้ เดียวนี้คอื รวมอัปปนาใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ ถ้ามันรวมเต็มทีก่ ็เรียกว่าอัปปนา
ถาม คือหมายความว่า ถ้าลงครัง้ หนึ่งเหมือนเปิ ดกล่องได้เลยหรือเจ้าคะ
ตอบ ก็ตอ้ งเปิ ดบ่อยๆ คือแต่ละครัง้ ทีเ่ รารวมก็เปิ ดไปครัง้ หนึ่ง ก็ตอ้ งให้มนั รวมทัง้ วัน
ทัง้ คืน ก็ตอ้ งฝึ กไปเรื่อยๆ
ถาม จะรักษาอย่างไรให้ได้นาน
ตอบ ก็สติไปเรื่อยๆ ออกจากสมาธิมาก็เจริญสติต่อ รักษาความสงบไว้ รักษาการรวม
ของจิตไว้ ถึงแม้จะไม่รวมเต็มที่ มันก็ยงั รวมอยู่ แล้วพอกลับมานัง่ ใหม่มนั ก็รวม
ใหม่
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ถาม ตอนทีร่ วมนี่ ยังไงจิตก็ยงั รับรูค้ วามเฉยอยู่หรือเปล่าเจ้าคะ
ตอบ ก็ความเฉยก็คอื ความรวมไง เวลาจิตรวมมันก็จะเฉย เป็ นอุเบกขาแล้วพอออกมา
ปั ๊บ อุเบกขามันก็จะค่อยๆจางหายไป ก็ตอ้ งใช้สติดงึ เอาไว้ รักษาไว้
ถาม รักษาไว้ไม่ให้กระเพื้อม
ตอบ อย่าปล่อยให้มนั กระเพื้อม อย่าปล่อยให้ใจคิด อย่าปล่อยให้ใจอยาก แล้วพอคิด
ว่ากลับไปนัง่ ได้ก็กลับไปนัง่ เพราะว่าเรานัง่ นานๆมันก็เมือ่ ย ก็ลกุ ขึ้นมาเปลีย่ น
อิรยิ าบถ มาเดินคลาย พอหายแล้วก็กลับไปนัง่ ใหม่ สลับกันไปทําอย่างนี้อยู่
เรื่อยๆ พยายามให้จติ มันรวมให้มนั สงบอยู่ตลอดเวลา พอมันชํานาญแล้ว ที่น้ กี ็
ใช้ปญั ญามารักษาอย่างถาวรอีกทีหนึ่ง เพราะสติน้ จี ะรักษาได้ชวั ่ ขณะทีม่ สี ติ พอ
เวลาเผลอปั ๊บมันก็จะไปทางความฟุ้งซ่านไปทางความอยากได้ แต่ถา้ ใช้ปญั ญามา
สอนว่า ทุกอย่างทีเ่ ราอยากนี้เป็ นทุกข์ มันก็จะหยุดความอยากได้ หยุดได้อย่าง
ถาวร พอไม่มคี วามอยากก็จะไม่มตี วั มาทําลายความสงบ ตัวทีท่ าํ ลายความสงบ
หลังจากทีเ่ ราได้สมาธิก็คอื ความอยาก หรือขณะทีเ่ ราไม่มสี มาธิแต่มคี วามสบาย
ใจ พอมีความอยากขึ้นมาปั ๊บนี่ ความสบายใจหายไปแล้ว
ถาม หลวงตาท่านบอกว่า
ยิ่งใหญ่

ความสุขจากสมาธิน้ มี นั สุขจริงแต่วา่ พอสุขปัญญามัน

ตอบ ก็ใช่เพราะมันถาวรกว่าไง ความสุขสมาธิมนั แค่ชวั ่ คราว ถึงว่าพอได้สมาธิแล้ว
ชํานาญในสมาธิแล้ว ก็ตอ้ งออกทางปัญญา เพือ่ จะได้รกั ษาความสุขของสมาธิน้ ี
ให้มนั เป็ นไป โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเข้าไปในสมาธิ ไม่ตอ้ งนัง่ หลับตา
ถาม เป็ นสุขเหมือนกัน
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ตอบ เหมือนกัน เหมือนกับมันไม่ตอ้ งเข้าไป เพียงแต่ถา้ มันเข้าไปมันก็อาจจะระงับการ
รับรูเ้ รื่องราวต่างๆ เท่านัน้ เอง แต่ใจมันไม่สะเทือน ไม่วา่ จะอยู่ขา้ งในหรืออยู่ขา้ ง
นอก ใจมันก็จะเย็นสบาย
ถาม เปิ ดเป็ นหนเดียวแล้วมันลืมไปแล้วว่าเปิ ดยังไง
ตอบ กุญแจหาย ต้องเปิ ดอยู่เรื่อยๆ พอออกมาปั ๊บมันก็เหมือนปิ ดปั ๊บทันที ใหม่ๆก็จะ
ได้แค่ขณิกะเท่านัน้ เอง แค่หนังตัวอย่าง วุบ้ เข้าไปปั ๊บแล้วก็ออกมาเลย แต่มนั ก็
ประทับใจ ในความรูส้ กึ อันเย็นอันสบายของความสงบนัน้ ก็อยากจะให้มนั ได้
มากขึ้นก็ตอ้ งฝึ กสติ เพราะสติน้ เี ป็ นวิธีทง่ี า่ ยกว่าการใช้ปญั ญา
ถาม แต่วา่ ปัญญาเองก็มนั ทําให้เกิดภาวะทีม่ คี วามสุขมากๆ ได้เหมือนกัน
ตอบ ก็ลองทําดูสิ ถ้าได้มนั ควรจะได้มาตัง้ นานแล้วไม่ใช่หรือ
ถาม มันได้แต่มนั แว๊บๆนะเจ้าค่ะ
ตอบ ก็นนั ่ นะสิ ก็แสดงว่าไม่ได้ แล้วยังจะไปใช้มนั ทําไม เมือ่ มันใช้ไม่ได้ ถ้ามันได้ มัน
ควรจะได้มาตัง้ นานแล้ว ใช่ไหม ทําไมไม่ลองใช้แบบทีม่ นั ง่าย สติน้ มี นั ง่ายจะ
ตาย แค่พทุ โธๆคําเดียว ไม่ให้มนั คิด ปัญญามันต้องมีเหตุการณ์ดว้ ย อยู่ดๆี มัน
ไม่เข้าหรอก มันต้องมีทกุ ข์ มีทกุ ข์แล้วก็ดบั ความทุกข์นนั้ ได้ ก็ลองนัง่ ให้มนั เจ็บ
แล้วลองใช้ปญั ญาดู ถ้ามันปล่อยวางทุกขเวทนาได้มนั ก็เข้าไปได้ อย่างทีห่ ลวงตา
บอกนัง่ ๙ ชัว่ โมง ๘ ชัว่ โมงนี่ มันเข้าไปนัน่ แหละ เข้าไปในอัปปนาด้วยการใช้
ปัญญานี่แหละ ต้องใช้แบบนัน้ ถึงจะเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ ไม่ใช่นงั ่ อยู่เฉยๆ
นัง่ คิดอนิจจังทุกขังอนัตตา นัง่ คิดไปจนวันตายมันก็ไม่เข้าหรอก เพราะมันไม่มี
ภาวะทีจ่ ะทําให้มนั เข้าไป
ถาม แต่ตอนทีท่ าํ นี้มนั เป็ นภาวะหนึ่ง
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ตอบ มันต้องมีทกุ ข์ พอเราใช้ปญั ญาแล้วดับความทุกข์ได้ จิตมันก็หลุดเข้าไปได้ เช่น
กลัวตายแล้วพิจารณา เครื่องบินจะตกแล้วทําอย่างไรอย่างนี้ ตกก็ตกว่ะ เกิด
มาแล้วก็ตอ้ งตายยอมตายปั ๊บ พอมันยอมตายปั ๊บ มันก็น่งิ สงบเป็ นอัปปนาไป
มันก็ไม่ทกุ ข์ มันต้องมีภาวะต้องมีเหตุการณ์ถงึ จะใช้ปญั ญาได้ ถ้าอยู่เฉยๆนัง่
อย่างนี้ ลองไปนัง่ คิดยังไงมันไม่เข้าหรอก มันก็เป็ นความคิดปรุงแต่งไปเท่า
นัน้ เอง ยิ่งเราต้องการระงับความคิดปรุงแต่ง เราคิดปรุงแต่งแล้วมันจะไปหยุด
ได้อย่างไร มันต้องเข้าใจคําว่าใช้ปญั ญาอบรมสมาธิ มันต้องมีภาวะ เช่นนัง่ ๘
ชัว่ โมงอย่างนี้ ต้องใช้ปญั ญามันถึงจะนัง่ แล้วถึงจะผ่าน ผ่านเข้าไปได้
ถาม ตอนทีเ่ ป็ น เหมือนจะตายนะคะ
ตอบ มันต้องมีทกุ ข์
ถาม ก็เลยรูส้ กึ ว่าค่อนข้างกลัวแล้วก็
ตอบ พอมันปลงได้ พอมันยอมรับความจริงได้ ไหนจะตาย ยอมตาย พอมันยอมตาย
จิตมันก็จะสงบ หรือต้องไปหาหมอตอนนี้ ไม่สบายแล้วไปหาหมอ หมอบอก
เสียใจเป็ นมะเร็งเสียแล้ว เหลือ ๓ เดือนให้ไปเตรียมตัวเตรียมใจ ถ้าตอนนัน้ ใจ
วุน่ แล้วพิจารณาว่า ร่างกายนี้อนิจจังร่างกายอนัตตา พอพิจารณาเห็นชัดแล้วปลง
ได้ปล่อยได้ป ั ๊บ มันก็จะหายทุกข์ทนั ที จะเรียกว่าเป็ นอัปปนาก็ได้ ในระดับนัน้
ของธรรมของขัน้ นัน้ แต่เราไม่เรียกว่าอัปปนา เราจะเรียกว่าวิมตุ ติก็ได้ หลุดพ้น
ขัน้ โสดาบัน หลุดพ้นจากความกลัวตายได้ หลุดพ้นจากความกลัวความเจ็บ
ความตายได้ อย่างทีพ่ ระอัญญาโกณฑัญญะพูดว่า อันใดมีการเกิดขึ้นเป็ น
ธรรมดา อันนัน้ ต้องมีการดับไปเป็ นธรรมดา ยอมรับได้วา่ ร่างกายมีการเกิดขึ้น
เป็ นธรรมดา ก็ตอ้ งมีการดับไปเป็ นธรรมดา ไม่ฝืนไม่ต่อต้านไม่ขอร้อง ไม่ภาวนา
ขอให้อยู่ต่อไป ถ้าถึงเวลาจะไปก็ยนิ ดีไป ใจมันก็จะหายทุกข์ได้ จะเรียกว่าสงบก็
ได้ จะเรียกว่าเป็ นอัปปนาก็ได้ เพราะนี่มนั เป็ นความสงบแบบปัญญา ทีม่ นั ดีกว่า
สงบแบบอัปปนา
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ถาม แต่วา่ มันเป็ นภาวะ คือทีม่ นั แปลก คือมันมีความสุขมากๆแต่วา่ มันไม่นานนะคะ
มันไม่ได้อยู่นาน
ตอบ ก็เราไม่ปฏิบตั ิ มันก็ได้เท่านัน้ เราไม่ปฏิบตั ติ ่อ ตอนนัน้ มันเป็ นเหตุการณ์เฉพาะ
กาล ทีเ่ กิดขึ้นแล้วเราก็มธี รรมเข้ามารับกับปัญหาตอนนัน้ พอปัญหาตอนนัน้ ผ่าน
ไป เราก็เลิก เราก็กลับไปดําเนินชีวติ แบบเดิม ไปหากิเลสเหมือนเดิม ไปทําตาม
กิเลสเหมือนเดิม มันก็ไปสะสมความทุกข์กองใหม่ข้นึ มา จนกว่าจะไปเจอทุกข์
ครัง้ ต่อไป ไม่เช่นนัน้ ก็มาปฏิบตั แิ ล้วก็วง่ิ เข้าหาทุกข์ มาปฏิบตั มิ าอดข้าวเย็นนี่ก็วง่ิ
เข้าหาทุกข์แล้ว มาหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อันนี้ก็เป็ นการสร้าง
ภาวะความทุกข์ข้นึ มาในใจ ให้เราจะต้องใช้ธรรมเข้ามาแก้แล้ว ถ้าไม่มธี รรมเดีย๋ ว
ก็รกั ษาศีล ๘ ได้ไม่ก่วี นั ก็เสร็จกันไป
ถาม คือจริงๆจะต้องสร้างสถานการณ์ช่วยด้วย
ตอบ นี่พระพุทธเจ้าก็อยู่ในวัง ตรัสรูใ้ นวังไม่ดกี ว่าหรือ ใช่ไหม ตรัสรูแ้ ล้วจัดงานเลี้ยง
เลย เราเห็นทุกข์แล้ว ทุกข์เกิดจากความอยาก มันต้องสร้างภาวะ ต้องมีทกุ ข์
แบบทีท่ ่านพูดไว้ ทุกข์บ่มปี ญั ญาบ่เกิด
ถาม แต่ทกุ ข์จากการถือศีล ๘ มันก็ยงั ไม่พอ มันต้องทุกข์อะไรทีห่ นัก
ตอบ ก็หนักขึ้นไปเรื่อยๆไง ถือศีล ๘ แล้วก็ให้นงั ่ อยู่เฉยๆ ๖ ชัว่ โมงไม่ให้ไปทําอะไร
มันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอีก ทุกข์ ก็ใช้ปญั ญาหยุดมัน ถ้าหยุดปับ้ มันก็สงบ
ได้ ทําไมไม่ใช้ละตอนนัน้ ๖ ชัว่ โมง ลองใช้ปญั ญาดูสิ ไม่ตอ้ งลุก ลุกไปทําอะไร
ร่างกายทุกอย่างก็ดอี ยู่แล้วนิ อาหารก็ได้รบั ประทานแล้วอะไรดีแล้ว นัง่ เฉยๆ
ไม่ได้หรือยังไง ใช้ปญั ญาสูก้ บั มันเลยสิ
ถาม แต่ก็คงต้องเข้าห้องนํา้
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ตอบ ก็เอากระโถนมาตัง้ ไว้ ถ้าต้องเข้าก็ไม่เป็ นไร ชกมวยเขายังมีตรี ะฆังพักได้ เมือ่ ถึง
เวลาเข้าห้องนํา้ ก็เต๊ง เข้าไป ๓ นาทีแล้วกลับมาใหม่ กลับมาสูก้ นั ใหม่ ได้ ไม่
เป็ นไร ก็บอกอนุญาตถ้าจะเข้าห้องนํา้ แต่ไม่ให้เดินไม่ให้อะไร
ถาม กลางคืนนี้ลกุ ขึ้นมาเดินเหมือนกัน
ตอบ แล้วไม่ลกุ ขึ้นมายืนได้ก็ย่งิ ดี มันเจ็บก็สูก้ บั ความเจ็บไป ใช้ปญั ญาสูก้ บั มันสิ
ร่างกายเป็ นใคร เราเป็ นร่างกายหรือเปล่า ร่างกายมันเจ็บเราต้องเจ็บไปกับมัน
หรือเปล่า นี่ลองใช้ปญั ญาดู ถ้ามันปล่อยได้เดีย๋ วเวทนา ความทุกข์ก็จะดับไป
ความทุกข์ทเ่ี กิดจากเวทนาก็จะดับไป เวทนาอาจจะไม่ดบั แต่เวทนาจะไม่เป็ น
ปัญหา เพราะตัวตัวปัญหามันไม่ใช่ทเ่ี วทนา มันคือความทุกข์ ความอยากจะให้
ความเจ็บมันหายไป เราหยุดความอยากตัวนี้ได้หรือเปล่า ถ้าหยุดความอยากตัว
นี้ได้ มันเจ็บก็เจ็บไปสิ ใจมันจะไม่สะเทือน เพราะใจมันจะสงบ ใจมันจะปล่อย
วางมันจะเป็ นนิโรธ นิโรธก็เหมือนอัปปนาสมาธิ นิโรธด้วยปัญญา ปัญญาละ
ความอยาก ปล่อยให้ร่างกายเป็ นไป ปล่อยให้เวทนาเป็ นไปตามเรื่องของเขา
เพราะเขาเป็ นอนัตตา เขาไม่ใช่เป็ นของเรา เราสัง่ เขาไม่ได้ ลองใช้ปญั ญา ถ้า
อยากจะใช้ปญั ญาอบรมสมาธิ สมาธิก็คอื คําว่าอัปปนาก็ได้ นิโรธก็ได้เหมือนกัน
ถ้าเราใช้ปญั ญาเราก็เรียกว่านิโรธ จิตหายทุกข์ จิตหายทุกข์มนั ก็สงบนะ
เหมือนกัน แต่มนั หนักกว่ามันดีกว่า ดีกว่าอัปปนาสมาธิ นํา้ หนักมันต่างกัน
ความสุขทีไ่ ด้จากการดับความทุกข์ ความสงบทีด่ บั ความทุกข์ได้น้ ี มันหนักกว่า
อิ่มกว่า ถ้ากินอาหารก็เหมือนกินขนมกับกินอาหารอย่างนี้ ถ้าได้ความสงบจาก
ปัญญานี้มนั หนัก อิ่มท้อง แต่ถา้ ได้ความสุขจากสติน้ มี นั จะเบากว่า นํา้ หนักมันจะ
เบา
ถาม ทีถ่ ามเพราะว่ามันมีภาวะเป็ นแบบนัน้ แต่วา่ มันไม่ได้รกั ษาไว้ได้นาน หมายถึงได้
ระยะหนึ่ง แต่วา่ มันรูส้ กึ ว่ามันสุขมาก
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ตอบ เพราะปัญหามันหมดไป ความทุกข์มนั หมดไปก็เลย เหมือนคนดับเพลิงเขามาดับ
ไฟให้บา้ นทีก่ าํ ลังไหม้ พอไฟไหม้ พอดับไฟเสร็จเขาก็กลับกัน แต่ถา้ เขาคอยฉีด
อยู่เรื่อยๆ บ้านมันก็จะไม่มวี นั ไหม้ เราไม่ปฏิบตั ติ ่อ เราต้องสร้างจุดไฟเผาบ้าน
อยู่เรื่อยๆ จะได้ใช้นาํ้ ดับไฟได้ ต้องหาสร้างความทุกข์ข้นึ มากัน
ถาม เมือ่ มันมีความสุขแล้วนี้ มันเหมือนสติมนั จะหลุด มันจะแฮปปี้ มันจะอยู่ใน
ความสุขอันนัน้ ไปแล้ว
ตอบ ก็มนั ไม่มคี วามจําเป็ นจะต้องใช้มนั แล้วตอนนัน้ ก็ตอ้ งสร้างภาวะขึ้นมาใหม่ ก็นงั ่
ใหม่ นัง่ ให้มนั เจ็บใหม่
ถาม มันไม่ใช่เรื่องความเจ็บ มันเป็ นไม่สบาย คิดว่าตัวเองจะหยุดหายใจ
ตอบ หรือเรื่องอะไรก็ได้ทท่ี าํ ให้เราทุกข์ เรื่องกับคนใกล้ชดิ ใกล้ตัวเราก็ได้ ลองดูวา่ ทํา
ให้เราอยู่กบั เขาได้โดยทีเ่ ราไม่ทกุ ข์กบั เขาได้หรือไม่ ไม่วา่ เขาจะพูดเขาจะทําอะไร
จะไม่มคี าํ ปริปากออกมาว่าเขาบ่นกับเขาเลย ปล่อยให้เขาทําได้ตามสบาย ไม่
เดือดร้อน อันนี้ก็ใช้ปญั ญาได้ พิจารณาเขาว่าเป็ นอนัตตาไม่ใช่ตวั เราของเรา สัง่
เขาไม่ได้ ห้ามเขาไม่ได้ ถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้ ก็อยู่กบั เขาได้สบาย
ถาม สมมุตวิ า่ เราทําอยู่ แต่วา่ มันไม่ได้ คือมันอาจจะไม่พดู อะไรออกมา แต่ใจเราก็ยงั
ไม่ได้สบาย
ตอบ ก็ยงั ไม่นิโรธ ยังไม่เห็นอนัตตา ยังไม่เห็นว่าเขาอนัตตา ยังคิดว่าสัง่ เขาได้อยู่ บอก
เขาได้อยู่ ห้ามเขาได้อยู่เตือนเขาได้อยู่ แต่ถา้ เรามองว่าห้ามไม่ได้เตือนไม่ได้ พูด
อะไรไม่ได้ ไม่เกิดประโยชน์ อย่าพูดดีกว่า พอมันเห็นอย่างนี้มนั ก็หยุดพูด แล้วก็
ทําใจรับกับเหตุการณ์ เขาจะดีจะชัว่ เขาจะฟื ดฟัดเขาจะงอน เขาจะอะไรก็เรื่องของ
เขาแหละ ปล่อยเขาไป เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั เขา
ถาม ใจต้องไม่กระเทือน
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ตอบ เพราะมันรูท้ นั ด้วยปัญญา
ถาม อันนี้ยงั ไม่ได้ ไม่พูดนี้ได้แต่วา่ ให้ใจมันนิ่ง
ตอบ เฉย เหมือนกับเราดูเด็กนะ เด็กมันจะร้องมันจะเล่น เราก็รูว้ า่ มันเป็ นเด็ก เราก็ไม่
ถือสามัน แล้วก็ดูผูใ้ หญ่มนั ก็เหมือนเด็กนะ ร่างกายมันผูใ้ หญ่แต่ใจมันก็เหมือน
เด็ก มันก็ยงั อารมณ์อยู่ไง อยากจะทําอะไรดังใจของเขาอยู่ นี่ก็ปญั ญาอบรม
สมาธิเหมือนกัน หรือปัญญาเพือ่ ทําให้เกิดนิโรธ การดับของความทุกข์ การดับ
ของความทุกข์ก็คอื ความสงบของใจ แต่ท่านไม่เรียกว่าอัปปนาสมาธิ ท่านเรียกว่า
นิโรธ เพราะมันเกิดจากปัญญา แล้วก็ถาวรด้วย สงบแบบถาวร
ถาม ถ้าเราต้องการจะได้แบบจากปัญญานี้ เราก็ตอ้ งไม่ใช่หลบไปอยู่ในทีส่ งบอย่าง
เดียว มันต้องสูก้ บั ปัญหาใช่ไหมเจ้าคะ หรือเราต้องทําทัง้ ๒ อย่าง
ตอบ ทีห่ ลบไปคนเดียวก็เพราะต้องการสร้างสติก่อน ถ้าไม่มสี ติอยู่เดีย๋ วก็สติแตก
เดีย๋ วก็ควักปื นมายิงกันเท่านัน้ แหละ ทีใ่ ห้ไปอยู่คนเดียวก็เพือ่ ให้ไปฝึ กสติ ฝึ ก
สมาธิให้ใจมันวางเฉยให้ได้ก่อน แล้วถึงค่อยไปใช้ปญั ญา ถ้าไม่มตี วั นี้ พอเจอ
เหตุการณ์ปญั ญามันไม่เป็ นนะ กิเลสมันจะออกมาก่อน
ถาม แต่เมือ่ เราทําอันนี้แล้ว เราก็ตอ้ งไปหาไอ้ทม่ี ปี ญั หา
ตอบ ใช่ ก็พระถึงต้องเข้าป่ าไปหาเสือกัน หรือนัง่ ๘ ชัว่ โมงก็เพือ่ หาทุกขเวทนา อันนัน้
พวกนี้เป็ นขัน้ ปัญญาแล้ว แต่ขนั้ เริ่มต้นก็ให้ฝึกสติไปก่อน ให้จติ ได้สงบบ้างก่อน
ถ้าไม่มคี วามสงบเลย มันไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะออกมาใช้ทางปัญญาได้
ถาม เรานัง่ พุทโธไปเรื่อยๆจนนิ่งแล้วนี่ ทําไมหลวงพ่อถึงไม่ให้เราเปลีย่ นมาดูลมละคะ
ตอบ ท่านกลัวว่าเวลาเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เดีย๋ วมันจะเสียสมาธิ เหมือนขีม่ า้ ๒ ตัว ขี่
ม้าครึ่งทางกระโดดลง แล้วกระโดดขึ้นอีกตัวหนึ่ง มันก็จะเสียเวลา มันก็จะ
กลับมาเริ่มต้นใหม่
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ถาม ก็แปลว่าถ้าหนึ่งอย่างก็ตอ้ งลุยไปเลย
ตอบ เท่าทีไ่ ด้ยนิ ท่านก็วา่ อย่างนัน้
ถาม แล้วถ้าเกิดว่าเรานัง่ ไปเรื่อยๆ ชัว่ โมง ๒ ชัว่ โมงพอเวทนาก็ผ่านๆปุ๊ บ เราก็ยงั ดันๆ
ดันเข้าไป คราวนี้ถา้ เราลุกขึ้นมาระหว่างทาง แสดงว่าสิง่ ทีเ่ ราทําก็ตอ้ งเสียของไป
เลย เพราะว่ามันก็ตอ้ งทําสัน้ ๆซํา้ ไปซํา้ มาอย่างนี้นะ สูเ้ ราดันให้มนั
ตอบ ก็เหมือนเชือกขาด
ถาม ก็ตอ้ งมาเริ่มใหม่ วิธีทาํ ให้นานทีส่ ุดเพือ่ ไม่ให้มนั เสียของ
ตอบ แต่การเปลีย่ นนี้ ถ้ามีเหตุผลเปลีย่ นก็น่าจะเปลีย่ นได้ เช่นสมมุตเิ ราจะนัง่ ดูลม
แล้วสติเราไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะดูลม เราก็มานัง่ สวดมนต์ก่อน สวดมนต์ไป
จนกระทัง่ สติมนั กลับคืนมา เพราะว่าช่วงทีน่ งั ่ ดูลมมันจะไปคิดถึงเรื่องนัน้ คนนัน้
คนนี้ ก็ลองเอาการสวดมนต์น้ มี าเป็ นตัวดึงใจ ให้ออกจากความคิดถึงเรื่องนัน้
เรื่องนี้ ก็ไม่รูจ้ ะได้หรือเปล่านะ บางทีก็อาจจะไม่ได้ ถ้าความคิดมันแรงมาก มัน
คิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้มาก บางทีก็อาจจะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะดึงมาสวดมนต์ก็ได้ ฉะนัน้
อันนี้ก็ได้ สมมุตนิ งั ่ สวดมนต์ไปสักครึ่งชัว่ โมงก่อนแล้วค่อยนัง่ สมาธิต่ออย่างนี้ก็
ได้ ก็เหมือนกับบริกรรมพุทโธไปก่อน แล้วพอจิตรูส้ กึ เบาไม่อยากจะบริกรรม
อยากจะดูลมเฉยๆ ก็ดูไปก็ได้
ถาม แต่พอนัง่ ไปยาว ยาวไปอีกมันจะมีความเจ็บปวดระยะแบบขัน้ อนุบาลขึ้นมาถึงขัน้
ประถม ประถมก็ตอ้ งใช้ปญั ญาอบรมมันไปอีกรอบหนึ่งเหมือนอนุบาลอีกใช่ไหม
คะ
ตอบ คือมันอยู่ทต่ี วั เรานะ เวลาเราปฏิบตั นิ ้ ี เราจะต้องเป็ นคนพาเครื่องไม้เครื่องมือที่
เรามีอยู่ในตัวของเรานี้ เอามาใช้ นี้จะมาบอกว่าต้องทําอย่างนัน้ ต้องทําอย่างนี้มนั
ไม่ตายตัว เข้าใจไหม คุณจะใช้สติก็ได้ ใช้ปญั ญาก็ได้ ตัวใดตัวหนึ่ง ถ้าเรามี
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กําลังทีจ่ ะใช้มนั คนทีม่ ปี ญั ญาเก่งๆอาจจะไม่ตอ้ งใช้สติก็ได้ ใช้ปญั ญาสัง่ ใจข่มใจ
ให้สงบเลย หรือใจกําลังฟุ้งซ่านกับเรื่องอะไรก็ทาํ ให้มนั หายฟุ้งซ่าน
ถาม ก็คอื พุทโธไป ถ้าปวดมากรุนแรงมาก ก็ตอ้ งหยุดพุทโธแล้วก็ใช้ปญั ญาข่มมันไป
เลยก็ได้ใช่ไหมคะ
ตอบ ได้
ถาม ถ้าพุทโธเอาไม่อยู่
ตอบ เอาไม่อยู่ก็ลองใช้ปญั ญา
ถาม กดทับมันเข้าไปอีกรอบหนึ่ง
ตอบ พิจารณาว่าอะไรทุกข์กนั แน่ เวทนาหรือว่าใจ ถ้าใจทุกข์ ใจทุกข์ดว้ ยอะไร ด้วย
ความอยาก อยากอะไร อยากให้เวทนาหายไปเหรอ ทีน้ เี วทนาเราสัง่ มันได้หรือ
เปล่า เมือ่ สัง่ มันไม่ได้ เราก็สงั ่ ใจได้ ใจเราสัง่ ได้ไม่ใช่หรือ สัง่ อย่าให้มนั อยาก ให้
มันอยู่ไป ให้ยอมอยู่กบั เวทนาไป ถ้าใจมันยอม ความอยากมันยอมแพ้มนั ใจก็
จะสงบ เวทนามันจะมีอยู่ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร เพราะตัวปัญหานี้มนั ไม่ใช่เป็ นตัว
เวทนา แต่เป็ นตัวความอยาก ทีท่ าํ ให้เกิดความทรมานใจขึ้นมา ความทุกข์ทรมาน
ใจ ความอยากจะลุกนี้มนั ก็ทาํ ให้ทรมานล่ะพอไม่ได้ลกุ ถ้าเราหยุด เปลีย่ นใจได้
ไม่ลกุ ก็ได้นงั ่ ต่อไปมันก็จะหาย
ถาม มันไม่ยอม
ตอบ มันไม่ยอมเปลีย่ นใจสักที พอมันอยากจะลุกมันจะลุกอย่างเดียว แต่ก็ใช้เหตุผล
สอนมัน ถ้าลุกก็ตอ้ งลุกอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่ลกุ ต่อไปก็ไม่ตอ้ งลุก จะเอายังไง ลองใช้
เหตุผลถามตัวเองดู ถ้าไม่ลกุ ต่อไปเราก็ไม่ตอ้ งลุก แล้วต่อไปเราจะไม่เดือนร้อน
กับความเจ็บของร่างกาย ต่อไปร่างกายเป็ นอะไร เป็ นไข้เป็ นอะไรก็จะไม่เดือน
ร้อนอะไร เพราะเราไม่หนีมนั ไม่ตอ้ งหนีมนั คําว่าลุกก็แปลว่าเราหนีมนั ใช่ไหม
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เพราะเราสูม้ นั ไม่ได้ ทีน้ ีเราจะสูม้ นั ให้ได้ก็ตอ้ งไม่หนีไม่ลกุ ก็อยู่กบั มันไป ยาว
พอสมควรแล้วนะ คิดว่าจะพูดสัน้ ๆ
ฉะนั้นการปฏิบตั ิ ถึงเวลาจริงๆแล้ว คนปฏิบตั จิ ะต้องเป็ นคนที่จะพลิกแพลง
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเหตุการณ์ ตามความเหมาะสม ตามกําลัง ตามเครื่อง
ไม้เครื่องมือที่ตนเองมีอยู่ เหมือนกับเวลาทีเ่ ราทํากับข้าวในครัวอย่างนี้ เวลาถึง
เวลาทํากับข้าว ตูม้ นั มีอะไรก็ตอ้ งทําไปตามทีม่ นั มีแหละ จะไปทําตามสูตรทีเ่ ขา
เขียนไว้ มันไม่มนี ะ ใช่ไหม จะต้องรีบทําอาหารกินอย่างนี้ แล้วถ้าไปเปิ ดเมนู ดู
ต้องมีไอ้นนั ่ ต้องมีไอ้น่ี ดูในตูไ้ ม่มกี ็ทาํ กินไม่ได้สิ ไม่ได้ ก็มอี ะไรก็ทาํ กินไปตามที่
มันมี เพือ่ ให้มนั อิ่มใช่ไหม เวลามันทุกข์ก็ทาํ ไปสิ มีอะไรใช้มนั ได้ก็ใช้มนั ไป ใช้สติ
ได้ก็ใช้มนั ไป ใช้สติไม่ได้ ใช้ปญั ญาได้ก็ใช้มนั ไป มันก็มี ๒ ตัวเท่านั้นที่จะดับ
ความทุกข์ได้ ถ้าใช้สติมนั ก็ดบั ได้ชวั ่ คราว ถ้าใช้ปญั ญาได้มนั ก็จะดับอย่างถาวร
ทุกข์ตวั นี้จะไม่เกิดอีกถ้าใช้ปญั ญานะ แต่ถา้ ใช้สติเดีย๋ วมันก็เกิดขึ้นมาอีก ก็ตอ้ ง
ใช้สติแก้อยู่เรื่อยๆ แต่ถา้ ใช้ปญั ญาแก้แล้วแก้หนเดียว ต่อไปตัวความอยากมัน
จะไม่เกิดขึ้นมา เช่นพอไม่กลัวเจ็บแล้วมันก็จะไม่กลัวเจ็บอีกต่อไป ถ้าไม่กลัว
ตายแล้วมันก็จะไม่กลัวตายอีกต่อไป แต่ถา้ ใช้วธิ แี ก้ความกลัวเจ็บด้วยพุทโธๆ
มันสงบปับ้ มันก็ไม่กลัวชัว่ คราว พอออกมาจากสมาธิพอเจอความเจ็บใหม่ก็กลัว
ใหม่ เพราะมันไม่ได้ไปแก้ทร่ี ากของปัญหา คือความอยาก ความหลง ถ้าไปแก้ท่ี
รากแล้วมันไม่มปี ญั หา ปัญหามันก็จะหมดไปอย่างถาวร ผลทีไ่ ด้จากปัญญามัน
ถึงดีกว่าทีไ่ ด้จากสมาธิ แต่ทน่ี ้ เี รายังไม่มปี ญั ญาเราก็ใช้สติไปก่อน แต่ถา้ เรามี
ปัญญาเราสามารถดับปัญหา แก้ปญั หาดับทุกข์ดว้ ยปัญญาก็ใช้ปญั ญาไปเลย ไม่
ต้องมาใช้สติ ทีน้ ีมนั ใช้ได้หรือเปล่ามันต้องดูตรงนัน้ ใช่ไหม พอมีความทุกข์
ขึ้นมา จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาใช้ปญั ญาดับมันเลย เข้าไป จี้ไปเลย ปัญหามันอยู่
ตรงไหน มันต้องการอะไร มันอยากอะไร แล้วหยุดความอยากนัน้ เสีย พอเข้าใจ
ไหม คราวหน้านัง่ ๖ ชัว่ โมงลองใช้ปญั ญาสูม้ นั ดู ลองไล่ดู มันก็มแี ค่ร่างกาย
แล้วก็เวทนา แล้วก็ความอยาก ความอยากก็ถามดู มันมีเหตุมผี ลมีความจําเป็ น
จะต้องลุกไปไหม ก็มเี หตุอย่างเดียวก็คอื ปวดท้องฉี่ ทําไมก็นงั ่ เฉยๆไม่ได้ อยู่
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เฉยๆสบายจะตาย ทําไมอยากจะไปทํานู่นทํานี่ อยากไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้
ทําไม คิดแล้วมันได้อะไร มันได้แต่ตณั หาความอยากขึ้นมาเพิม่ ได้แต่ความ
ฟุ้งซ่าน
ถาม แต่นงั ่ ต้องให้มนั เจ็บ ถ้านัง่ สบายๆนัง่ เก้าอี้มนั อยู่ได้เป็ น ๒ ชัว่ โมงมันไม่ค่อยเจ็บ
เลย
ตอบ ก็ไม่เป็ นไร ขอให้นงั ่ สบายไปก่อน ขอให้มนั ได้ ๖ ชัว่ โมงก่อน
ถาม อย่างนัน้ ก็เคยทําแล้ว แต่วา่ มันได้อยู่ประมาณ ๔ ชัว่ โมงแต่พอชัว่ โมงที่ ๕ ที่ ๖
นี่มนั จะวุน่ วาย
ตอบ นัน่ ก็ทาํ ไมไม่ใช้ปญั ญาดับความวุน่ วาย ก็นงั ่ มาได้ตงั้ ๔ ชัว่ โมงอีก ๒ ชัว่ โมง
ทําไมจะนัง่ ไม่ได้
ถาม พอท้ายๆมันกระจุยกระจายเลย
ตอบ นัน่ แหละตอนนัน้ ถึงต้องใช้ปญั ญา ตอนทีม่ นั ไม่ทกุ ข์มนั ไม่ตอ้ งใช้ปญั ญาหรอก
ตอนทีม่ นั เชื่องมันไม่ด้อื มันไม่ตอ้ งใช้ปญั ญา ไม่ตอ้ งใช้ไม้เรียว แต่ตอนทีม่ นั ดื้อ
นี่ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาแล้ว
ถาม มันเป็ นเหมือนกับ มันจะมีอะไรนิดหนึ่งก็ทาํ ให้ อุย้ ต้องวิง่ ไปดูแล้ว เสียงอะไร
ตอบ ถามว่าดูทาํ ไม ทําไมไม่ถามว่าดูทาํ ไม ดูแล้วได้อะไร ตอนนี้เรากําลังจะห้ามไม่ให้
ดูอะไร ไม่ให้ฟงั อะไรไม่ใช่หรือ เอาปัญญามาใช้สิ นัน่ แหละปัญญา ถ้าใช้ปญั ญา
เป็ นก็ไม่ตอ้ งใช้สติก็ได้ ไม่ตอ้ งพุทโธๆ เวลามันอยากจะลุกแล้วไม่ตอ้ งพุทโธๆ
ถามว่าลุกไปทําไม ลุกไปแล้วได้อะไร ตอนนี้เราสัญญากับเราไว้ไม่ใช่หรือ เราจะ
นัง่ อยู่ตรงนี้ไม่ไปทําอะไร เราต้องการจะหยุดความอยากไม่ใช่หรือ เมือ่ เกิดความ
อยากแล้วเราไปทําตามความอยากเราก็แพ้นะสิ
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ถาม ในกรณีของผูส้ ูงอายุจะ ๖ ชัว่ โมงไหวไหมคะ
ตอบ ไม่รูแ้ หละ มันก็แล้วแต่คน คนสูงอายุนงั ่ เครื่องบินไปเมืองนอกเมืองนายังไปได้
นัง่ เก้าอี้เฉยๆมันก็เหมือนนัง่ เครื่องบินไม่ใช่หรือ นัง่ เก้าอี้เฉยๆเราก็คดิ ว่ากําลังนัง่
เครื่องบินอยู่
ถาม ท่านอาจารย์คะ อย่างนัน้ คนทีอ่ ายุนอ้ ยกว่ากับคนทีอ่ ายุมากกว่า เวลานัง่ แล้วเจอ
ทุกขเวทนานี่ คนทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่กว่าก็จะเสียเปรียบทางด้านกายหรือเปล่า แต่วา่ เผือ่
ใจเอากลับมาจุดนัน้ ได้ ก็ไม่มปี ญั หาว่าอายุมากหรือน้อยใช่ไหมคะ
ตอบ เจ็บมันก็เจ็บเหมือนกัน
ถาม อ้อ ถ้าอย่างนัน้ ผูช้ ราก็จะไม่มขี อ้ แม้ขอ้ นี้
ตอบ ก็อยู่ทเ่ี ราจะเชื่อหมอหรือเชื่อพระพุทธเจ้า อยู่ทเ่ี ราต้องการรักษาร่างกายหรือเรา
ต้องการรักษาใจ ทีม่ าปฏิบตั นิ ้ เี ราเพือ่ มารักษาใจ ใช่ไหม ทีน้ เี มือ่ มารักษาใจเราก็
ต้องตัดร่างกายไป มันถึงจะรักษาได้ เพราะว่าใจมันไม่สบายเพราะมันไปห่วง
ร่างกาย มันไปหวงร่างกาย ฉะนัน้ เราก็ตอ้ งถามตัวเองว่าเราพร้อมทีจ่ ะละร่างกาย
หรือเปล่า ถ้ายังไม่พร้อม เราก็มาปฏิบตั ไิ ม่ได้ รักษาใจไม่ได้ ทีห่ ลวงตาบอกคุณ
เพาพงา ถ้าจะมารักษาใจก็อย่าเอาหมอมา อย่าเอาเครื่องไม้เครื่องมือมา นัน่
แหละมารักษาใจ เมือ่ รักษาใจเราต้องปลงต้องปล่อยร่างกาย ต้องยอมตาย ครูบา
อาจารย์ท่านพูดอยู่เรื่อยนิพพานอยู่ฟากตาย ฟากตาย ก็น่แี หละ รักษาใจก็คอื
นิพพานนี่ ถ้าอยากจะได้นิพพานก็ตอ้ งยอมตาย ถ้าไม่ยอมตายไม่มวี นั จะได้
ถาม ตอนนัน้ โชคดีไปเจอคุณหมอมะม่วง ทีเ่ ป็ นหมอกายภาพพอดีเลยค่ะ เขาก็เลย
บอกว่าหมอต้องห้ามอย่างนี้ไว้ก่อน เพราะว่าถ้าเรามีจดุ อ่อนอะไร ท่านัน้ ๆก็อย่า
ไปนัง่
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ตอบ ก็เพราะเขามีหน้าทีร่ กั ษาร่างกาย ก็ถกู ต้องของเขา ทีน้ เี ราก็ตอ้ งเลือกนะ ถ้าเรา
ตอนนี้ยงั ไม่พร้อมทีจ่ ะรักษาใจก็รกั ษาร่างกายไปก่อนได้ เพือ่ ให้ร่างกายมันดี
ถาม แต่เราก็อยากลองว่ามันไปได้ถงึ ขัน้ ไหน ถ้ามันแย่มากๆจริงๆเราอาจจะขอดูอกี ที
แต่เดีย๋ วกิเลสมันจะหลอกเรา
ตอบ ก็นนั ่ นะสิ ก็เลยต้องถามเราต้องการอะไร ถ้ายังเป็ นแบบรักพีเ่ สียดายน้องอยู่ มัน
ก็ไม่ได้อยู่ดี มันต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งเลย ตอนนี้จะนัง่ ๖ ชัว่ โมงนี้จะเอาใจอย่าง
เดียว ร่างกายมันจะปวดมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเถอะตอนนัน้ มันต้องเอา
สักอัน แต่นอกเวลาปฏิบตั มิ นั ก็อกี เรื่องหนึ่ง นอกเวลาจะมาประคบประหงม
ร่างกายก็ดูแลไป แต่เวลาทีเ่ ราจะขึ้นเวทีน้ เี ราก็ตอ้ ง ถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าพึง่ ไปขึ้น
ไม่มใี ครบังคับให้เราไปขึ้น
ถาม มันก็จะไม่ไปไหนเสียที
ตอบ เอ้อไม่ไปไหน แล้วเวลามันก็จะหมดไปเรื่อยๆ มันก็ตอ้ งชัง่ นํา้ หนักเอา ชัง่ ใจเอาว่า
อันไหนสําคัญกว่ากัน รักษาร่างกายดียงั ไงในทีส่ ุดมันก็ตายอยู่ดี แต่ถา้ รักษาใจ
ได้ มันสบายไปตลอด มันหายแล้ว มันหายไปตลอด ถ้ามันยังไม่หายมันก็ไม่
หายไปตลอด นี่เราไม่หายมาไม่รูก้ ่ภี พกี่ชาติแล้วนี่ เพราะมัวแต่ไปรักษาร่างกาย
คนทีห่ ายเขาไม่รกั ษาร่างกาย เขาทิ้งหมดแล้ว หลวงปู่มนท่
ั ่ านปวดท้องท่านกินยง
กินยาทัง้ หลายรอบไม่ยอมหาย ไม่กนิ มันแล้วเอาสมาธิ นัง่ สมาธิภาวนา จิต
รวมเข้าไปปั ๊บออกมาหายเลย หายทัง้ ร่างกายหายทัง้ ใจ ใจก็สบายไม่ทกุ ข์กบั
ร่างกาย แต่ร่างกายมันก็ตอ้ งเป็ นต่อไป ร่างกายหลวงปู่มนต่
ั ่ อมาก็ชราภาพ ต้อง
เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไป แต่ใจท่านหายไม่ทกุ ข์กบั ร่างกายอีกต่อไป อีกกี่ ๑๐
ปี ก่ี ๑๐๐ ปี มนั ก็จะไม่ทกุ ข์กบั ร่างกายอีกต่อไป เข้าใจนะ เอาล่ะนะคอแห้งแล้ว
หมดเวลาพอดี ก็ขอให้เอาไปปฏิบตั กิ นั นะ เพือ่ ความสุขความเจริญก้าวหน้าใน
ธรรมยิ่งๆขึ้นไปเทอญ
ถาม ตอนทีเ่ ราดูเวทนาไปนี่ ก็คอื ไม่คดิ อะไร ไม่ตอ้ งพิจารณาอะไร
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ตอบ ถ้าดูได้โดยทีไ่ ม่เกิดความอยากให้มนั ดับอย่างนี้ ก็ดูมนั คืออยู่กบั มันไป มันจะ
เจ็บก็อยู่กบั มันไป มันจะดับก็ปล่อยมันดับเอง อย่าไปบังคับให้มนั ดับ ถ้าบังคับ
โดยวิธีทม่ี นั ไม่เป็ นธรรมชาติ มันจะทําให้เราต้องคอยไปดับมันเรื่อยๆ แล้วมันจะ
ไปดับมันไม่ได้เวลาทีม่ นั ไม่ยอมดับ เช่นเวลาเราเจ็บแล้วเราลุกนี่ มันเป็ นการดับ
แบบไม่เป็ นธรรมชาติ เพราะเราไปมีส่วนไปทําให้มนั ดับ แต่เราจะไปเจอ
ทุกขเวทนาแบบทีเ่ ราดับมันไม่ได้ เช่นเวลาเป็ นมะเร็งหรือเป็ นอะไร ตอนนัน้ ถ้าเรา
ทําใจไม่ได้เราจะทุกข์มาก แต่ถา้ เราฝึ กทําใจเสียแต่ตอนนี้ เวลาเจ็บก็อย่าไปขยับ
มันปล่อยให้มนั ดับของมันไปเอง หรือไม่ดบั ก็อยู่กบั มันไป
ถาม ก็ทนถ้าเราทนได้ แล้วก็ไม่ตอ้ งพิจารณาอะไรก็ได้
ตอบ ทีพ่ จิ ารณาก็เพือ่ สอนใจว่า อย่าไปอยากให้มนั หาย ทีพ่ จิ ารณาว่ามันเป็ นอนัตตา
เพราะว่ามันเกิดดับของมันเอง เราไม่สามารถไปสัง่ มันได้ ตอนนี้อาจจะสัง่ ได้
เพราะว่าเราขยับร่างกายได้ แต่มนั จะมีเวทนาแบบตอนทีเ่ ราขยับร่างกายได้ก็ไม่
หายนะ แล้วตอนนัน้ เราจะทํายังไง ใช่ไหม เราก็ตอ้ งทําใจอยู่ดี ถ้าเราทําใจได้เราก็
จะไม่ทกุ ข์ทางใจ ฉะนัน้ ถ้าเรานัง่ ไปแล้วมันเจ็บ แล้วเราไม่ทกุ ข์ทางใจ ใจเราเย็น
สบายไม่เดือดร้อน ก็ดูก็อยู่กบั มันไป
ถาม เวลาเดิน ท่านอาจารย์บอกว่าลองให้รูส้ กึ อยู่ทก่ี าย ถ้าเราทําความรูส้ กึ ว่าเป็ นโครง
กระดูกเดิน โดยทีว่ า่ เท้าแตะพื้นแต่เราไม่รบั รูว้ ่าเป็ นเท้าซ้ายหรือเท้าขวาได้ไหมคะ
คือแตะลงไปก็รู ้
ตอบ ถ้าไม่ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ก็ได้ การมีสติ การใช้สติก็เพือ่ หยุดความคิดปรุงแต่ง
ต่างๆ มันจะใช้อบุ ายแบบไหน ก็ให้จติ มันอยู่กบั ปัจจุบนั แล้วว่างปราศจาก
ความคิดปรุงแต่งก็ใช้ได้ จะใช้พทุ โธ อย่างเดียวก็ได้ บางท่านใช้พทุ โธอย่างเดียว
จิตก็อยู่ในปัจจุบนั จิตก็วา่ งไม่ได้ไปคิดถึงอดีตอนาคต ไม่ได้คดิ ถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้
เป้ าหมายของการฝึ กสติกเ็ พื่อหยุดความคิด เพราะความคิดนี้ ทาํ ให้จติ ไม่สงบ
แล้วถ้าเราหยุดความคิดได้จติ ก็จะรวมเข้าสูค่ วามสงบได้ ฉะนัน้ การฝึ กสติมนั มี
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หลากหลายอุบาย ๔๐ กรรมฐานนี้ก็เป็ นการฝึ กสติทงั้ นัน้ ใช้กรรมฐานชนิดใดก็
ได้ มรณาสุสติก็ได้ เทวานุสติก็ได้ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ พุทธานุสติ อานาปาน
สติ นี่อยู่ในกลุม่ อนุสติ ๑๐ ประการด้วยกันมี ๑๐ ข้อ กายคตาสติ นี่ก็เป็ นการ
สร้างสติข้นึ มาด้วยอุบายต่างๆ นอกจากนัน้ ก็ยงั มีพรหมวิหาร ๔ มีซากศพ ๑๐
ชนิด นี่ก็เป็ นกรรมฐานทัง้ นัน้ ทีเ่ ราสามารถเอามาใช้ เพือ่ เป็ นเครื่องทําให้ใจมีสติ
มีความสงบไม่คดิ ฟุ้งซ่านได้ หรือจะใช้กสิณสีต่างๆ อันนี้ไม่ค่อยนิยมทํากันเพราะ
ไม่มคี รูบาอาจารย์สอนกัน กสิณก็คอื เช่นให้นึกถึงสีแดงแล้วก็หลับตา ก่อนจะ
หลับตาก็ดูสแี ดง จํามันไว้ แล้วพอหลับตาก็พยายามนึกถึงสีแดง ให้มนั เป็ นสี
แดงโผล่ข้นึ มาในจอใจ แล้วใจก็อยู่กบั สีแดงนัน้ ไปตลอดมันก็จะนิ่งได้ หรือสี
เขียวหรือสีฟ้า สีอะไรที่มนั ถูกกับจริตของเรา อันนี้เพียงแต่อ่านมานะไม่เคยทํา
เดีย๋ วจะอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐาน ๔๐ มีอยู่ลองไปเปิ ดดูในตํารา มี
กรรมฐานอยู่ ๔๐ ชนิดด้วยกัน เพียงแต่วา่ มันคงจะเป็ นเรื่องทีจ่ ะต้องมีครูบา
อาจารย์ทร่ี ูส้ อนกัน ถึงจะดีกว่า ถ้าเราไปลองทํากันเองเดีย๋ วจะทําผิดทําถูก ครูบา
อาจารย์ทางสายเราท่านก็สอนอานาปานสติหรือพุทธานุสติ ท่านสอนอย่างนี้เราก็
สอนกันต่อมาอย่างนี้
ตอนทีเ่ ราฝึ กเราก็อาศัยสติปฏั ฐาน ๔ เป็ นตัวฝึ กสติ ก็ใช้กายคตาสติเป็ นหลัก
เวลาทําอะไร ก็ให้มคี วามรูส้ กึ อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย เวลาจะนัง่ สมาธิ
ก็ดูลมหายใจเข้าออก อานาปานสติ เราก็ได้ผลดีเราก็เลยไม่ตอ้ งใช้อะไร พอมา
เจอทุกขเวทนาครัง้ แรก ก็ใช้คาํ บริกรรม แต่ไม่ได้ใช้พทุ โธ ใช้อนิจจัง เพราะเรา
ติดกับคําว่าอนิจจัง เราก็อนิจจังๆๆ ไป เดีย๋ วเดียวจิตมันก็สงบ เวทนานัน้ ก็
หายไป แต่มนั หายแบบขณิกะแป๊ บเดียว จิตสงบก็ต่นื เต้นตกใจ เอ๊ะ อยู่ดๆี มันก็
หายไปได้ อยู่ดๆี จิตก็สงบขึ้นมา มันก็ได้อบุ าย วิธีทจ่ี ะทําให้จติ สงบ ก็คอื หยุด
มัน อย่าให้มนั ไปคิดถึงความเจ็บ ก็ตอ้ งใช้อนิจจังๆไป พุทโธๆไป เหมือนกับเวลา
เรากลัวผีอย่าส่งใจให้ไปคิดถึงผี ให้สวดมนต์หรือพุทโธๆไป พอจิตมันไม่ไป
คิดถึงผี มันสงบปั ๊บความกลัวมันก็หายไป นัน่ ลักษณะของการใช้สติเป็ นการ
แก้ปญั หา ทําใจให้หายฟุ้งซ่านหายกลัวชัว่ คราว แต่ถา้ จะให้หายถาวรก็ตอ้ งปลง
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ยอมตาย กลัวผี ผีจะมาลากจะมาบีบคอตายก็ให้มนั บีบไป พอยอมตายปั ๊บมันก็
จะหายกลัว มันไม่มหี รอกผีนะทีจ่ ะมาทําอะไรเรา มีแต่ผอี าํ คือตัวเราเอง จิตเรา
เอง หลอกตัวเอง
ถาม หนู ฝึกพุทโธอยู่ แต่วา่ พอหนู ฝนั ฝันแบบมีบางวันทีฝ่ นั อยู่ในห้องน่ากลัว มันไม่
เอาพุทโธมา แต่เอานะโมตัสสะมาอย่างนี้นะ
ตอบ ก็ได้
ถาม คราวนี้หนู ก็เลยขัดแย้งกันว่า หนู จะบริกรรมอะไร นะโมตัสสะตามในฝัน หรือจะ
เอาพุทโธ
ตอบ อันไหนมันได้ผลก็เอาอันนัน้ ลองดูสิ
ถาม ต้องลองดู
ตอบ ลองดู อาจจะได้เครื่องมืออันใหม่มาอีกชิ้นหนึ่งก็ได้ ก็เหมือนกับเป็ นพุทโธ
เพียงแต่มนั สวดยาวขึ้นหน่อย นะโมตัสสะมันก็ถงึ พระพุทธเจ้าเหมือนกัน จริต
ของเราอาจจะเดิมในอดีตชาติเคยติดกับนะโมตัสสะมา แต่พอมาสมัยนี้มคี นสอน
พุทโธก็ลองใช้พทุ โธตาม แต่พอในฝันมันกลับมาเตือนว่าให้กลับมาใช้ตวั นี้สิ เรา
เคยใช้ตวั นี้ อย่างอนิจจังนี้เราก็ไม่เคยคิดว่าจะใช้มาก่อน แต่อยู่ดๆี มันก็โผล่
ขึ้นมาในช่วงนัน้ เหมือนธรรมะมันจัดสรรให้เราอย่างนี้ เราก็ใช้มนั ไปดู เพราะ
ตอนนัน้ เรายังไม่ได้ศึกษาทางสายครูบาอาจารย์ อ่านจากหนังสือจากสติปฏั ฐาน
สูตร มันก็เลยไม่มเี รื่อง พุทโธนี้ไม่รูเ้ รื่องเลย รูแ้ ต่กายคตาสติกบั อานาปานสติ
แต่พอเจอทุกขเวทนานี้ไม่รูจ้ ะทํายังไง ก็เลยอนิจจังขึ้นมาเลย มันก็บริกรรม
อนิจจังของมันไป แล้วตอนนัง่ ใหม่ๆนัง่ ไม่ได้ ก็ใช้ท่องสติปฏั ฐานสูตรไป เป็ น
อุบายให้เรานัง่ ได้ เพราะว่าตอนต้นนัง่ ใหม่ๆนี้มนั นัง่ ไม่ได้ มันจะคิดเรื่องนัน้ เรื่อง
นี้ ก็เลยใช้การท่อง ท่องพระสูตรก็เหมือนสวดมนต์น่แี หละ เพียงแต่วา่ มันเป็ น
มนต์ภาษาอังกฤษเท่านัน้ เอง มันแปลมาเป็ นภาษาอังกฤษ ตอนนัน้ เราได้เป็ น
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หนังสือภาษาอังกฤษมา เราก็อ่านแล้วเราก็คดิ ว่ามันเป็ นคําสอนทีด่ ี เราก็เลยท่อง
มันไปเลย เราท่องเวลานัง่ สมาธิ นัง่ ดูลมได้เดีย๋ วเดียวมันไม่ยอมนัง่ ต่อ ก็เลยลอง
มาท่องบทนี้ พอท่องไปมันก็นงั ่ ได้ ๔๐ นาที เพราะมันกว่าจะจบก็ประมาณ ๔๐
นาทีได้ แล้วพอหลังจากนัน้ ก็รูส้ กึ จิตเบาก็ดูลมต่อได้ นัง่ ต่อไปได้อกี จิตมันบางที
มันฟุ้งมาก เราจะใช้สติดูนนั ่ ดูน่มี นั จะไม่อยู่ ก็ตอ้ งใช้การสวดมนต์ไปก็ได้ สวด
สัน้ สวดยาว บทมันจะยาวจะสัน้ ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร ถ้ามันสัน้ ก็สวดหลายๆรอบ
ซํา้ ไปซํา้ มา
ถาม บางทีมนั รูส้ กึ ว่าใจเรามันกระจาย ทีน้ กี ็เลยลองแบบ ลูบมันเข้าไปแล้วเพ่งไปที่
แสงอะไรอันหนึ่ง
ตอบ ก็ได้
ถาม มันก็เป็ นเหมือนกับบังคับมันแล้วจับมันให้มนั แต่มนั ก็เหมือนกับ
ตอบ ก็สติเป็ นตัวบังคับไง บังคับใจไม่ให้กระจาย ไม่ให้ไปคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆ ต้อง
บังคับมัน คําว่าสติกค็ ือการบังคับใจ
ถาม ฉะนัน้ ต้องบังคับมัน
ตอบ ใช่ ถ้าไม่บงั คับมัน มันก็จะไม่มวี นั ทีจ่ ะได้ ทีเ่ รามาปฏิบตั นิ ่ีถา้ ไม่บงั คับตัวเองมัน
จะมาปฏิบตั ไิ ด้ไหม ถ้าปล่อยให้ไปตามใจตามความอยาก มันไม่มาหรอก
ถาม ฉะนัน้ จริงๆก็คอื ต้องบังคับต้องฝื น
ตอบ ใช่ เพียงแต่เราเห็นว่า เราจะได้ประโยชน์จากการบังคับนี้ เราถึงต้องบังคับมัน
เหมือนกับเราบังคับตัวเราไปรักษา ไปหาหมอไปโรงพยาบาล เพราะเรารูถ้ า้ ไม่ไป
หาหมอมันก็ไม่หายสักที แต่ถา้ ไปหาหมอแล้วมันหายก็เอา ก็บงั คับไป ใจไม่
อยากไปหรอก เสียทัง้ เงินเสียทัง้ ตัว เจ็บตัวด้วย แต่มนั หาย หลังจากนัน้ มันหาย
เราต้องดูผล การทีเ่ รามาบังคับตัวเรามาปฏิบตั นิ ้ เี พือ่ ให้มนั หายทุกข์ ให้มนั หลุด
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พ้นจากความทุกข์ ถ้าไม่บงั คับมันก็ไม่มวี นั หาย มันเป็ นยังไงมันก็ยงั เป็ นของมัน
อยู่อย่างนัน้ อยู่เหมือนเดิม ฉะนัน้ การปฏิบตั ติ อ้ งบังคับ คนจะมาคิดว่าไม่ได้
บังคับ ปล่อยให้มนั เป็ นของมันไปเอง เป็ นไปไม่ได้
ถาม งัน้ เวลาตอนแรกทีผ่ ่านมานี่ มันไม่ได้สูเ้ วทนามานานแล้ว แต่ช่วงทีส่ ูน้ ่ี มันจะ
เหมือนกับทีก่ ราบเรียนถามท่านอาจารย์วา่
เพ่งแล้วก็บงั คับนี่ แล้วมันก็
เหมือนกับความเจ็บมันแยกออกไป แต่วา่ มันจะแยกออกไปไม่ได้นาน แล้วเดีย๋ ว
มันก็กลับมาเจ็บแบบหนักหนา
ตอบ ก็เราไม่ได้ต่อเนื่อง เวลาที่เราทํามันก็แยก พอเราหยุดทํามันก็กลับเข้ามาใหม่
ถาม แต่ไอ้ช่วงทีม่ นั แยกนี้เหมือนเราต้องใช้พลังอะไรบางอย่าง
ตอบ ก็สติไง
ถาม สติ แต่มนั รักษาไว้ไม่ไหว
ตอบ หมดกําลัง กําลังเรายังน้อย สติเรายังน้อย ถึงต้องฝึ กตลอดเวลา เพือ่ ให้มกี าํ ลัง
มากขึ้นๆ
ถาม ตอนนี้ไม่ได้ทาํ เรื่องเวทนามานาน เพราะว่ามันล้มแล้วมันมีปญั หาก็เลยไม่กล้าทํา
เพราะหมอบอกไม่ให้ทาํ ก็เลยไม่ได้ แต่ตอนนี้ก็ตอ้ งกลับมาทําใหม่ เพราะไม่งนั้
มันก็ไม่ มันก็อยู่อย่างนี้ ไม่มอี ะไรดีข้นึ ต้องตัดใจว่าเป็ นไงเป็ นกัน
ตอบ คือทํามันเจ็บทีอ่ ่นื ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร อย่าไปเจ็บทีม่ นั เจ็บ คือให้มนั เจ็บทีเ่ รานัง่
แล้วมันเจ็บทีเ่ ท้า ทีเ่ ข่าหรือทีอ่ ะไร ส่วนอื่น ถ้ามันไปเจ็บส่วนนัน้ เราก็อย่าไปฝื น
เพราะนัน่ มันเป็ นเรื่องของร่างกาย ทีม่ นั อาการอาพาธ เราอย่าไปซํา้ เติมมัน แต่ถา้
มันมาเจ็บตรงทีเ่ ท้าทีอ่ ะไรทีเ่ รานัง่ อย่างนี้ แสดงว่ามันเป็ นเรื่องของการนัง่ นานๆ
แล้วเลือดลมมันไม่ไหล มันก็เกิดการเจ็บขึ้นมาได้ แต่อนั นี้มนั จะเจ็บแบบ
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ชัว่ คราว เดีย๋ วเราลุกขึ้นมามันก็จะหาย แต่ถา้ ไปเจ็บแบบทีเ่ ราเจ็บอยู่แล้วมันก็ไม่
ควร ไม่ควรไปฝื นมัน
ถาม เราก็ควรจะหาวิธีนงั ่ อย่างไรทีไ่ ม่ให้มนั กระทบ
ตอบ ใช่
ถาม ปกตินงั ่ เวทนา ๓ ชัว่ โมงครบแล้วจะเดินจงกรม ทีน้ ถี า้ เรานัง่ เวทนา ๓ ชัว่ โมง เรา
เปลีย่ นมานัง่ สบาย ๓ เพือ่ ให้เป็ นต่อไปเป็ น ๖ ชัว่ โมงอย่างนี้
ตอบ ได้ มันก็เพียงแต่ลดปริมาณของข้อสอบลง ถ้าเราอยากจะให้ขอ้ สอบมันเข้มข้น
เราก็อย่าไปเปลีย่ น เพือ่ ทีเ่ ราจะได้มพี ลังมากขึ้น ถ้าเราผ่านความเจ็บทีห่ นักๆมาก
ได้ ขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปเราก็จะไม่กลัวความเจ็บของร่างกาย ไม่วา่ จะมาในรูปแบบ
ไหน แต่ถา้ นัง่ ไม่ได้ก็ยงั ไม่อยากจะลุก เพียงแต่เปลีย่ นท่านัง่ แล้วก็นงั ่ ต่อ มันก็
เพียงแต่เป็ นการหยุดตัณหาความอยาก ทีอ่ ยากจะไปดูไปทําโน่นทํานี่ โดยทีไ่ ม่มี
เหตุมผี ลอย่างนี้ เราก็ยงั ควบคุมความอยากได้ในระดับหนึ่ง แต่ความอยาก
เกี่ยวกับความเจ็บเราไม่สามารถควบคุมมันได้ เพราะมันอยากจะหนีจากความ
เจ็บอันนี้ไปแล้ว เราอาจจะต้องสมมุติ บางทีเราเจ็บไข้ได้ป่วย มันไม่ได้เจ็บแค่ ๒
– ๓ ชัว่ โมง ๖ ชัว่ โมง มันเจ็บเป็ นวันๆอย่างนี้ เราจะอยู่กบั มันได้หรือเปล่า แต่
บางทีคนเราบางทีมนั จนตรอก เมือ่ ไม่มที างมันก็ตอ้ งอยู่ แต่สมัยนี้ทางโลกเขาก็
ใช้ยาแก้ปวดกัน ใช้อะไรกันไป มันก็เป็ นการพึง่ ของภายนอก มันก็ไม่ได้ทาํ ให้ใจ
เราฝึ กรับกับความเจ็บ เพราะเราไปกําจัดความเจ็บด้วยการกินยา ก็เหมือนกับเรา
เปลีย่ นอิรยิ าบถ ก็เหมือนกับกําจัดความเจ็บ เวลาเราเจ็บเราก็ยดื แข้งยืดขาไป ที
นี้มนั ก็จะทําให้เรายังไม่สามารถทีจ่ ะปลดล็อกตัวนี้ได้ เราก็ยงั ทุกข์กบั มันอยู่ ถ้า
เราจะแบบว่าหยุด ปลดล็อก ปลดแก้ปญั หาตัวนี้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ พาอาศัยอะไร
ทัง้ นัน้ ปล่อยให้ใจนี้ทาํ ใจปล่อยวางให้เป็ นอุเบกขา หยุดความอยากให้ความเจ็บ
นี้หายไป แล้วต่อไปมันก็จะหมดปัญหาไป
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