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คณะจุลธรรม
กรกฎาคม ๒๕๕๖

สารบัญ
หนา
ปกิณกะ


























การทำบุญ
การทำบุญเจาะจง (ปาฏิบคุ ลิกทาน) และทำบุญไมเจาะจง (สังฆทาน)
สังฆทานและการทำบุญอุทิศใหผูตาย
ตัง้ ใจทำบุญ แตยงั ไมไดทำ จะไดบญ
ุ หรือไม
อยากใหคนเจ็บไดทำบุญกอนตาย
อยากมีบริวารดีๆควรจะสรางกุศลอยางไร
เปนไปไดหรือไมทคี่ นไมทำทาน ศีลก็ไมสมบูรณ จะภาวนาไดดี
ความกลัว
ควรจัดการกับความกลัวอยางไร
อุบายแกความกลัว
การดับความโกรธ
ทำไมเวลาเจ็บที่รางกายแลวจึงหงุดหงิดใจ
การรสู กึ เฉยเมยเปนกิเลสหรือไม
หากไมไดลว งเกินทางกายกับวาจา แตใจลวงเกิน บาปหรือไม
เกิดอกุศลจิตบอยๆ จะติดเปนนิสยั หรือไม
การทีไ่ มเชือ่ อะไรงายๆ และอยากจะพิสจู นวา จริงหรือไม
เรียกวามีอกุศลจิตหรือไม
สามีมกี กิ๊ ยังมีสติพอทีจ่ ะยับยัง้ ทีจ่ ะไมทำรายกิก๊ ของสามี
แตจริงๆก็ยังทำใจไมได
หามาเพือ่ ทิง้ ไป จะหามาทำไม หาความสุขใจดีกวา
เรือ่ งของความตาย ควรปลอยใหเปนไปตามกรรมหรืออยางไร
แนวทางการปฏิบตั ติ อ แมทกี่ ำลังปวย
การสวดโพชฌงคใหคนที่ปวยหนัก
ถามีโรคแตไมรกั ษา เปนบาปหรือไม
การยุตกิ ารสงความชวยเหลือแกผปู วยทีเ่ ปนโรคทีร่ ักษาไมหาย
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คนปวยอยากจะตาย ใหหมอฉีดยาให หมอมีสว นรับกรรมหรือไม
ความเจ็บปวยทางรางกายของคนตายที่ยังปลอยวางไมได
จะติดจิตไปหรือไม
มีลกู ก็มกี องทุกขเพิม่ ขึน้ อีกกองหนึง่ การเกิดนีเ้ ปนทุกข
การปฏิสนธิและวิญญาณ
ตัวกายทิพยกับตัวผรู ู
ใจอยใู นโลกทิพยไปเรือ่ ยๆ ไมตอ งหาทีเ่ กิดใหมไดหรือไม
การตัดสินใจบวชเปนการตัดสินใจที่ยากที่สุด
พระพุทธเจาพระอรหันตทั้งหลายทานไมไดสูญหายไปไหน
พระปจเจกพุทธเจา
พระใชผาหมไดหรือไม
หลักธรรมในการดำเนินชีวติ
แนวทางปฏิบัติเพื่อมีดวงตาเห็นธรรม
มีปญ
 หาอยากจะถาม ถาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะไมมคี ำถาม

ธัมมปฏิบตั ิ















เวลาฟงธรรมแลวเกิดความซาบซึ้งใจอยากรองไห
ฟงเทศนเพื่อใหจิตสงบ
ขณะทำกิจกรรมตางๆ ควรระลึกถึงพุทโธ
หรือควรจดจอเฝาดูกิจกรรมทีก่ ำลังทำอยู
ขณะสวดมนตยงั คิดเรือ่ งอืน่ ไปดวย เปนเพราะไมมสี ติควบคุม
นิวรณ - กามฉันทะเปนกำแพงขวางกัน้ ความสงบ
นิวรณ - เวทนา - ทุกขสัจ - นิโรธสัจ
นิวรณ - เวทนา - ความเจ็บ
นิวรณ - ความหิว
นิวรณ - ความงวงเหงาหาวนอน
นิวรณ - ความฟงุ ซานและความงวงเหงาหาวนอน
ถาหลงไปคิดใหใชสติ ใชพทุ โธ หรือใชสวดมนตดงึ เอาไว
คนทีม่ จี ติ เหมอ มีมจิ ฉาทิฐิ จะตองสรางสติขนึ้ มา
การฝกการหยุดความอยาก
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การฝกนัง่ เฉยๆเพือ่ หยุดความอยาก ตองหยุดความคิด
การนัง่ ตลอดรงุ
การนัง่ ตลอดรงุ ตอสกู บั เวทนากับฌาน ๔
เดินจงกรมแลวเหมือนรางกายหายไปหมด
สิง่ ทีป่ รากฏในการเดินจงกรม รแู ลวควรปลอยวาง รแู ลวเฉย
ทำจีก้ งถือวาเปนการเดินจงกรมหรือไม
ขณะบริกรรมพุทโธอยถู ือวาจิตสงบหรือไม
สงบกับวูบตางกันอยางไร
พุทธานุสติกับอานาปานสติ
นิมิต
นิมติ เปนสภาวธรรม
จิตรวม
จิตสงบ จิตวาง
ฌานกับสมาธิ
อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ
อุเบกขา เอกัคคตารมณ กับฌาน ๔
รูปกับอรูป
นิโรธสมาบัติ
ถาจะใหภาวนาดีๆ ตองเจริญสติใหมาก
ทำสมาธิกอ น แลวคอยพิจารณาปญญา
การดูจิต
ตัวรหู รือผรู ู
เห็นรางกายกลายเปนกระดูก ใหเอามาใชเจริญปญญา
บางทีเราไมตงั้ ใจพิจารณา ก็จะปรากฏขึน้ มาเอง
เวลาสมาธิลงลึกอยากจะพิจารณากาย แตมนั ไมยอม
ปญญาในการพิจารณา
มีปญญาคือเห็นความจริง
การพิจารณาทีเ่ ปนปญญาจะชัดเจน
ปญญาเพื่อความปลอยวาง
อยกู บั ความจริง
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ศึกษาจากของจริง
มรณานุสติ
การพิจารณาทีไ่ มหยุดไมหยอน กับวิปส สนู
ถาพิจารณาจนผานความกลัวไปแลว ก็ไมตอ งพิจารณาความกลัวอีก
การทดสอบอารมณ
แมขอ สอบยาก ถามีธรรมะ จะมีขอ สอบกีข่ อ ก็สอบผานหมด
การปฏิบตั ไิ มตอ งไปเปรียบเทียบกับผอู นื่
ตองปฏิบตั นิ านแคไหนกวาจะบรรลุธรรม
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิเพือ่ ความหลุดพน
แนวการปฏิบตั ขิ องทานอาจารย
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ถาม ที่หลวงพอบอกวา ถาอยากทำบุญก็ใหเอาเงินหยอดกระปุก
อยางหนูอยทู ญ
ี่ ปี่ นุ ก็หยอดไปเรือ่ ยๆ
ตอบ หยอดไปเรือ่ ยๆ พอมีโอกาสไดไปทำบุญทีไ่ หนก็ทำไป
ถาม เวลาหนูกลับมา ก็เอาเงินทีห่ นูหยอดมาทำบุญ
ตอบ ทำบุญกับใครก็ได ทำกับพอแมกเ็ ปนบุญเหมือนกัน
ถาม บางเวลาหนูอยากไปวัดบาง แตทโี่ นนหนูไมรวู า วัดอยตู รงไหน
ตอบ ทำบุญทีบ่ า นเอาเงินใสกระปุกไปกอน หรือเขียนใสบญ
ั ชีไวกอ น
วาวันนีท้ ำบุญกีบ่ าท เวลาทำแลวใจจะมีความสุข ตองทำจริงๆ
ไมใชทำเลนๆ เชนอยาเอาเงินทำบุญไปซื้อเสื้อผา ซื้อของ
สวยๆ งามๆ ขอยืมไปกอน ถาเปนเงินทำบุญ ตองไมถอื วาเปน
ของเราแลว
ถาม หยอดใสกระปุกไปแลว
ตอบ หมดสิทธิแ์ ลว ไมใชของเราแลว ถาหายไปก็ไมตอ งวิตกกังวล
ถือวาไมใชของเราแลว ทำบุญเพือ่ ตัดความยึดติด ความหวงใน
เงินทอง ตัดทางเดินของกิเลส ทีจ่ ะเอาเงินไปเลีย้ งกิเลส สกัด
กิเลสไว พอกิเลสนอยลง ใจจะมีความสุขมากขึน้ ทีท่ ำบุญแลว
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มีความสุข เพราะไดตดั กิเลสกัน ทำแลวกิเลสเบาบางลง ความ
อยากนอยลง ทำไปเรือ่ ยๆ จะไมอยากไปเทีย่ ว ไปซือ้ ของฟมุ เฟอย
ตางๆ เพราะไมสขุ เหมือนกับการทำบุญ สุขเดีย๋ วเดียว สุขตอน
ทีไ่ ดใชเงิน ตอนทีไ่ ดของมา พอไดมาแลว มันก็หมดความหมาย
กลับเปนเหตุของความทุกขแลว เพราะตองคอยดูแลรักษา
ตองหวงตองหวง ตองเสียใจเวลาหายไป ถาทำบุญจะไมมคี วาม
ทุกขตามมา ทำบุญแลวตอไปจะรักษาศีลได เพราะคนทำบุญ
ไมชอบทำบาป คนทีไ่ มชอบทำบุญจะชอบทำบาป เพราะยังโลภ
อยู ยังอยากไดอยู ก็ตองทำบาปบางบางเวลา ถึงจะไดสิ่งที่
อยากได การทำบุญเปนรากฐานของความดีทงั้ หลาย เปน ก.ไก
ข.ไข ของการสรางความดี ตองเริม่ ทีก่ ารทำบุญกอน ใหทานกอน
ใจเปนบุญแลวก็จะรักษาศีลได ใจก็จะสงบ จะนัง่ สมาธิได
การทำบุญเจาะจง (ปาฏิบคุ ลิกทาน) และทำบุญไมเจาะจง
(สังฆทาน)
ถาม ถาเจาะจงถวายสังฆทานกับพระรูปนีๆ้ เพราะหนูศรัทธา
ตอบ การทำบุญนี้ทานแสดงไว ๒ ลักษณะคือ ๑. ทำบุญเจาะจง
๒. ทำบุญไมเจาะจง การทำบุญเจาะจง ก็เพราะตองการสิง่ อืน่ นอก
จากบุญ เหมือนไปซือ้ ของตามราน เลือกรานนัน้ เพราะมีของแจก
ของแถม เพราะตองการของแจกของแถม นอกจากของทีซ่ อื้ แลว
การทำบุญเจาะจงกับพระรูปหนึง่ รูปใด ก็เพราะตองการของแถม
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จากทาน ก็คอื ธรรมะ ก็ตอ งเลือกพระทีจ่ ะทำบุญดวย เพราะ
อานิ ส งส ข องการทำบุ ญ กั บ พระที่ เ ลื อ กนี้ จ ะต า งกั น เช น
พระธรรมดาจะได ๑ เทา พระโสดาบันจะได ๑๐ เทา พระสกิทาคามี
ได ๑๐๐ เทา พระอนาคามีไดพนั เทา พระอรหันตไดหมืน่ เทา
พระปจเจกพุทธเจาไดแสนเทา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาได
ลานเทา เพราะธรรมะทีท่ า นใหกบั เรามีประโยชนตา งกัน ฟงธรรม
จากพระพุทธเจาก็จะบรรลุเปนพระอรหันตไดเลย ฟงธรรมจาก
พระโสดาบันก็ไดเพียงขัน้ โสดาบัน จึงตองเจาะจง ตองเลือก
สวนการไมเจาะจงไมเลือก ก็คอื การถวายใหเปนสวนกลางสงฆ
ถวายใหกบั วัด อยางวัดปานี้ ของทีถ่ วายจะเปนสวนกลางสงฆ ที่
วัดหลวงตาฯ ของทีถ่ วายหลวงตาฯ ทานจะใหพระจัดการแจกจาย
หรือเก็บไวในสวนกลาง เวลาใครขาดเหลืออะไร ใครตองการ
สบยู าสีฟน แฟบก็ไปหยิบเอาได ไมถอื เปนสมบัตสิ ว นตัว เรียกวา
ถวายแบบไม เ จาะจง เป น สั ง ฆทาน ถ า เจาะจงก็ เ ป น
ปาฏิบคุ คลิกทาน ถวายได ๒ รูปแบบ พระพุทธเจาทรงสอนให
ทำทั้งสองรูปแบบ เชนตอนที่เสด็จไปโปรดที่พระราชวัง ก็มี
พระมารดาเลี้ยง อุตสาหตัดเย็บจีวรมาถวายแดพระพุทธเจา
พระพุทธเจาไมทรงรับ ถวายถึง ๓ ครัง้ ก็ไมทรงรับ ทรงบอกให
ถวายเปนสังฆทาน เพราะพระพุทธองคทรงมีจวี รอยแู ลว ใหถวาย
เปนของสงฆ ใหสงฆพจิ ารณาวาใครขาดแคลน ใหแกผทู ขี่ าดแคลน
ไป พระศาสนาจะอยไู ดกต็ อ งมีคณะสงฆ เวลาพระพุทธเจานิพพาน
ไปแลว ถาไมมคี ณะสงฆทำหนาทีเ่ ผยแผสงั่ สอน พระพุทธศาสนา
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ก็จะหมดไป ถายังมีคณะสงฆอยู พระพุทธศาสนาก็จะไมหมดไป
จึงควรทำทัง้ ๒ อยาง ถาตองการธรรมะ ก็ตอ งไปหาครูบาอาจารย
ทีม่ ธี รรมะแจกจาย แลวก็จะไดถวายเปนสังฆทานดวย เพือ่ ทาน
จะไดแบงปนใหกบั ลูกศิษยลกู หาพระเณร
ถาม เทากับหนูไดทำทัง้ สังฆทานและปาฏิบคุ คลิกทาน
ตอบ ไมเจาะจงดวย ไดฟง ธรรมดวย ก็ดี เพราะการฟงธรรมเปนบุญที่
สูงกวาบุญทีไ่ ดจากการใหทาน เปนปญญา เปนระดับอุดมศึกษา
ทานเปนระดับอนุบาล ควรหมัน่ ฟงธรรมอยเู รือ่ ยๆ ควรไปทำบุญ
ทีว่ ดั ทีม่ กี ารแสดงธรรม จะได ๒ ตอ ควรไปภาวนาทีว่ ดั บอยๆ ตอง
บังคับใจ ถารออารมณจะไมคอ ยเกิด ตองตีตารางไววา อยางนอย
เดือนละครัง้ ตอไปก็เดือนละ ๒ ครัง้ เพิม่ ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ จะได
เจริญกาวหนา ถาไมบงั คับไมผลักดัน จะไมกา วหนา จะอยกู บั ที่
วั ด ไหนดี ก็ ค วรไปบ อ ยๆ อย า เห็ น อะไรสำคั ญ ยิ่ ง กว า การ
ปฏิบตั ธิ รรม ผลทีไ่ ดจะเปนของเราเต็มรอย เปนของใจเต็มรอย
งานอยางอืน่ เปนผลของรางกาย เปนผลชัว่ คราว พอรางกาย
ตายไป ก็จะไมเปนประโยชนกบั ใจ ตองทำเพือ่ ใจ ทำใหมาก จะได
ไมเศราโศกเสียใจกับเหตุการณตา งๆ ไมวา จะเกิดขึน้ กับใครก็ตาม
เกิดขึน้ กับคนอืน่ หรือเกิดขึน้ กับเรา จะรสู กึ เฉยๆ ไมสะทกสะทาน
ไมหวัน่ ไหว
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สังฆทานและการทำบุญอุทศิ ใหผตู าย
ถาม ถวายสังฆทานใหคณ
ุ ยายเพือ่ นทีเ่ สียชีวติ ไปคะ
ตอบ ตองเสียกันทุกคน ไมตอ งไปเสียใจ เปนเรือ่ งปกติเรือ่ งธรรมดา
สิง่ ทีเ่ สียก็ไมใชตวั เรา เปนตัวแทนของเรา เหมือนผแู ทนของเรา
เขาตายไปเราไมไดตายไปกับเขา ไมตอ งไปเสียใจ เหมือนเราสง
ผแู ทนเขาสภา เราสงรางกายมาทำหนาทีใ่ นโลกนีแ้ ทนเรา ตัวเรา
อยใู นโลกทิพย ตัวเราไมไดตายไปกับรางกาย เดีย๋ วเราก็ไปหา
รางกายใหมตอ หาตัวแทนคนใหมมาทำหนาที่แทนตอ ถารู
ความจริงแลว ก็จะไมเสียใจ อุทศิ สวนบุญไปก็แลวกัน เผือ่ ขาด
บุญก็จะไดรบั เปนเหมือนคารถ จะไดเดินทางไปสสู คุ ติได ใหคดิ
วาไมมใี ครตาย มีแตธาตุ ๔ ดินน้ำลมไฟทีส่ ลายไป แตบคุ คลตางๆ
ไมไดสลายไปกับธาตุ ๔ ดินน้ำลมไฟ บุคคลตางๆตองไปตามบุญ
ตามกรรมตอ
ถาม ถาอุทศิ บุญใหเขาจะไดรบั ไหมคะ
ตอบ อยทู ฐี่ านะของเขา รวยหรือจน ถาจนเปนขอทาน เปนเปรต ก็จะ
รอรับ ถารวยก็จะไมรอรับ ถาเปนเทพก็จะไมรอรับ ถาเขาทราบ
เขาก็จะอนุโมทนา วายังคิดถึงเขาอยู ยังหวงใยเขาอยู เขาก็จะ
ดีใจ ที่เราไดทำบุญ ตอไปเวลาเราตายไป จะไดไมตอ งรอรับ
สวนบุญ การทำบุญอุทศิ นีเ้ ปนอุบายของนักปราชญ ใหพวกเรา
ทีไ่ มชอบทำบุญจะไดทำบุญกัน จะไดเปนเทพกันเวลาตายไปแลว
จะไดไมตอ งไปเปนเปรตกัน ทำแลวถามีความสุขใจติดใจ ก็ควร
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จะทำบอยๆ ทำแลวไมขาดทุน มีแตกำไร เพราะของตางๆนีเ้ วลา
ตายไปเอาไปไมได ตอใหมเี งินทองกองเทาภูเขา ก็ไมเปนประโยชน
กับเราเลย แตบญ
ุ ทีท่ ำทุกวันนี้ จะเปนประโยชนกบั เราทัง้ หมด
และเปนประโยชนกบั ผทู ลี่ ว งลับไปแลวดวย พยายามทำไปเรือ่ ยๆ
ทำทุกวันไดกย็ งิ่ ดี ทำใหเปนนิสยั ถาไมมพี ระมาบิณฑบาต ก็เอา
เงินใสกระปุกไวกอ นก็ได เวลาไปวัดทำบุญ ก็เอาเงินทีใ่ สกระปุก
มาทำ ไมอยางนัน้ จะอางวาไมมเี งิน ควรเก็บเงินไวทำบุญวันละเล็ก
วันละนอย วันละ ๕ บาท ๑๐ บาท เก็บไปเรือ่ ยๆ พอถึงวันเกิด
วันสำคัญทางศาสนา หรือวันพระ อยากจะไปวัดก็จะมีเงินทำบุญ
อางไมไดวาไมมีเงินทำบุญ ทำบุญใหติดเปนนิสัย แลวบุญจะ
สนับสนุนเราในอนาคต ใหมีแตความเจริญกาวหนาไปจนถึง
ขัน้ สูงสุด
ตัง้ ใจทำบุญ แตยงั ไมไดทำ จะไดบญ
ุ หรือไม
ถาม ถาตัง้ ใจจะทำบุญ แตยงั ไมไดทำ…
ตอบ ก็ไดความสุขใจในขณะทีค่ ดิ แตจะไมมอี านิสงสตามมา ถายัง
ไมไดไปทำคุณประโยชนใหคนอืน่ คนอืน่ ก็จะไมมคี วามรสู กึ ทีด่ ี
กับเรา เราไดความรสู กึ ทีด่ ี แตคนอืน่ ไมมคี วามรสู กึ ทีด่ กี บั เรา
รสู กึ เฉยๆ ความรสู กึ มี ๓ แบบ ดี ไมดี แลวก็เฉยๆ ถาไมไดทำอะไร
เขาก็จะเฉยๆ ถาทำบาปกับเขา เขาก็จะรสู กึ ไมดกี บั เรา ถาทำบุญ
กับเขา เขาก็จะรสู กึ ดีกบั เรา ถาไปทำใหเขาเจ็บช้ำน้ำใจ เขาจะคิด
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ทำรายเรากอน ถาเราทำบุญทำความดีกับเขา เขาก็จะอยาก
ตอบแทนบุญคุณเรากอน มีผลทัง้ ๒ ดานคือ ๑. ผลทีบ่ คุ คลอืน่
จะทำกับเรา ๒. ผลทีเ่ กิดในใจเรา คือความรสู กึ ทีเ่ กิดขึน้ ทันที
ถาคิดไมดี ใจก็จะรอนขึน้ มาทันที ถาคิดดี ใจก็จะเย็นทันที ไมเกีย่ ว
กับคนอืน่ เลย เขาไมรู ไมมปี ญ
 หากับเรา ไมมกี รรมกับเรา ใจของ
เราจะสงบหรือฟุง สุขหรือทุกข ขึ้นอยูกับความคิดของเรา
ความคิดเปนตนเหตุที่จะทำใหเราไปทำอะไรตางๆ เวลาคิด
ไมดกี ค็ วรจะหยุดมัน ถาหยุดไดกจ็ ะไมมปี ญ
 หาตามมา ถาคิดดีแต
ไมทำ ก็จะไมไดรบั ประโยชน เชนคิดจะไปปฏิบตั ธิ รรมแตไมไดไป
คิดจะทำบุญรอยลานบาทแตไมไดทำ
อยากใหคนเจ็บไดทำบุญกอนตาย
ถาม ทีก่ งั วลก็คอื คุณแมไมทำบุญเลย ไมมาวัดเลย ไมรจู ะทำอยางไร
ก็ตอ งทำใจ แตกอ็ ยากใหแมไดทำบุญกอนจากไป
ตอบ ทำอยางไรได ถาเขาไมกนิ ขาวจะไปบังคับใหเขากินไดอยางไร
เขาไมกนิ ก็ไมกนิ บุญก็เหมือนขาว เปนขาวของใจ ถากินก็จะไป
อยางอิ่มไปอยางสบาย ถาไมกินก็ไปอยางหิว เปนเรื่องของ
นานาจิตตัง เปนเรือ่ งของบัว ๔ เหลา ไมมใี ครจะไปทำอะไรได
แมแตพระพุทธเจาก็ทำไมได ตองเปนไปตามบุญตามกรรม ทำได
อยางเดียวก็คอื ทำใจ ทำใจใหเปนอุเบกขา สัตวทงั้ หลายมีกรรม
เปนของของตน จะทำกรรมอันใดไว ดีหรือชัว่ จะตองเปน
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ผรู บั ผลของกรรมนัน้ ไปหวงใยไปวิตกกังวลก็ไมเกิดประโยชน
อะไร ทำใหทกุ ขใจไปเปลาๆ ตอนนีม้ เี วลาทำก็รบี ทำ ไมตอ งไป
กังวลคนอืน่ ตัวเรานัน่ แหละทีน่ า กังวล ยังตองทำอีกมาก ไปกังวล
เรือ่ งของคนอืน่ ทำไม ทำงานของเราใหเสร็จสรรพเรียบรอยกอน
หลังจากนั้นจะไปชวยใครก็ไมเปนปญหาอะไร ชวยไดก็ชวย
ชวยไมไดกไ็ มชว ย แตจะไมวติ กกังวล ไมเดือดรอนกับความทุกข
ของผอู นื่ ตอนนีเ้ รายังเดือดรอนอยู เพราะยังตัดอุปาทานไมได
ยังหลง ยังเห็นวาเขาเปนพอเปนแมเปนพีเ่ ปนนองของเราอยู
พอเปนของเรา ก็จะยึดติด อยากจะใหเขาสุข อยากจะใหเขาเจริญ
อยากจะใหเขาดี โดยไมมองความจริงวา เปนอนิจจังทุกขังอนัตตา
เลย
ถาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยเู รือ่ ยๆ ก็จะไมมคี วามอยากให
เปนอยางอืน่ เวลาเขาเจ็บก็เปนเรือ่ งของเขา เวลาเขาตายก็เปน
เรื่องของเขา เปนเรื่องธรรมดา ที่จะตองเกิดขึ้นกับทุกๆคน
เกิดขึ้นกับตัวเราเองดวย ถายังไมพรอมที่จะรับกับความแก
ความเจ็บความตายของเขา จะรับกับความแกความเจ็บความตาย
ของเราไดอยางไร ของเรายิง่ รักยิง่ สงวนยิง่ กวาของผอู นื่ ควรเปน
คติเตือนใจวาตอนนีป้ ญ
 ญาของเราออนมาก ขาดการศึกษาการ
ปฏิบตั มิ าก จึงควรทีท่ มุ เทใหกบั การศึกษาการปฏิบตั ิ ดีกวาไปกังวล
กับเรือ่ งของคนอืน่ คนอืน่ เราก็ดแู ลไปตามหนาที่ หาหมอหายา
หาอาหารชวยเขาไป ถาเขาทำไมได เทานัน้ ก็พอแลว ทำเต็มทีแ่ ลว
รีบทำประโยชนของเรากอน สรางปญญาใหเกิด ใหเห็นอนิจจัง
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ทุกขังอนัตตาตลอดเวลา นีค่ อื ดวงตาเห็นธรรม เห็นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา ถาเห็นความจริงแลวจะไปฝนไดอยางไร จะไปอยากไม
ใหแกไมใหเจ็บไมใหตายไดอยางไร ก็เหมือนกับรวู า ถาเอาฆอนมา
ทุบศีรษะก็ตองเจ็บ เวลาอยากไมใหแกไมใหเจ็บไมใหตายนี้
ก็เหมือนเอาฆอนมาทุบศีรษะของเรา ถาอยากไมใหเจ็บไมใหแก
ไมใหตาย ก็จะทุกขทรมานใจ ก็ตอ งอยาไปอยาก อยาเอาฆอน
มาทุบศีรษะ ปลอยใหเจ็บใหตายไป เราไมไดเจ็บไมไดตายไปกับ
รางกาย ไปทุกขกบั รางกายทำไม ใจไมไดแกไมไดเจ็บไมไดตายไป
กับรางกาย ไมวา จะเปนของใครก็ตาม ใจไมมวี นั แกไมมวี นั เจ็บ
ไมมวี นั ตาย มีแตวนั ทุกขกบั วันไมทกุ ข ทุกขเพราะไมเห็นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา ไมทกุ ขเพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ถาไมอยากทุกขก็ตองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกเวลานาที
การเจริ ญ มรณานุ ส ติ ก็ คื อ การเห็ น อนิ จ จั ง เป น อุ บ ายของ
พระพุทธเจาใหเห็นอนิจจัง โดยการระลึกถึงความตายอยเู รือ่ ยๆ
แลวจะเห็นอนัตตา เห็นทุกขัง เห็นวาทีท่ กุ ขใจทรมานใจเพราะ
ไมยอมรับความจริง ไมยอมรับอนิจจัง ไมเห็นอนัตตา หามความ
แกหา มความเจ็บหามความตายไมได ตอนนีเ้ ห็นแลว ตอนนีไ้ มทกุ ข
แลว สบายใจแลว ใครจะแกใครจะเจ็บใครจะตายก็ชว ยไมได
ถาเห็นอยางนีถ้ งึ จะเรียกวาหลุดพนจากความทุกข หลุดพนดวย
ปญญา กอนจะเขาถึงปญญาได ก็ตอ งผานสมาธิ ตองผานสติกอ น
ไมเชนนัน้ จะคิดทางปญญาไมได เพราะกิเลสมีกำลังมากกวา กิเลส
จะใหคดิ ในทางนิจจังสุขงั อัตตา ก็จะเกิดความอยากใหอยไู ปนานๆ
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อยากใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ ก็จะทุกขกบั เรือ่ งของความแก
ความเจ็บความตายไปตลอด
ตองเจริญสติใหมาก ควบคุมความคิดหยุดความคิดใหไดกอ น
ทำใจใหรวมใหสงบกอน จะไดมกี ำลังพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา
ถาพิจารณาไดอยางตอเนื่องทุกลมหายใจเขาออก กิเลสจะ
ไมมชี อ งทีจ่ ะเขามาแทรกได เวลาใดทีไ่ มพจิ ารณาอนิจจังทุกขัง
อนัตตา กิเลสก็จะแทรกเขามา จะคิดวาเปนนิจจังสุขังอัตตา
เห็นไอนนั่ ก็ดี เห็นไอนกี่ ด็ ี จะใหความสุขกับเรา พอไดมาแลว
ก็อยากจะใหอยไู ปนานๆ อยากใหเปนไปตามทีเ่ ราตองการ พอไม
เปนก็เสียใจทุกขใจ ผิดหวัง เวลาเขาเสือ่ มไปเปลีย่ นไป ก็จะ
ผิดหวังจะทุกขใจ เพราะไมเห็นความจริง ไมเห็นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา ถูกความหลงโมหะหลอกใหเห็นวาเปนนิจจังสุขงั อัตตา
การพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็เพื่อแกความหลงทำลาย
ความหลง ทีห่ ลอกใหเห็นวาเปนนิจจังสุขงั อัตตา พิจารณาอนิจจัง
ทุกขังอนัตตาใหเห็นวา ทุกสิง่ ทุกอยางเปนอนิจจังทุกขังอนัตตา
ถาเห็นก็จะปลอยวาง ก็จะไมทกุ ข ถาไมเห็นก็จะยึดติด จะเกิด
ตัณหาความอยาก พอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข
ทรมานใจ
ตองปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง ตองถือเปนงานหลัก งานอืน่ เปนงาน
สนับสนุน ก็ใหทำควบคกู บั การปฏิบตั ิ ดวยการมีสติอยกู บั งานที่
จำเปน คือการดูแลรักษาอัตภาพรางกาย เชนหาอาหารมา
รับประทาน อาบน้ำอาบทา ทำความสะอาดทีอ่ ยอู าศัย ใหทำ
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ดวยสติ ไมใหคดิ เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ พอวางจากการดูแลรักษารางกาย
ก็มาเดินจงกรมนัง่ สมาธิ เดินจงกรมเพือ่ เจริญสติ นัง่ ก็เพือ่ ใหจติ
เปนสมาธิ ทำอยางนี้ไปจนกวาจะคลองแคลวชำนาญในการ
เขาออกสมาธิ แลวคอยออกทางปญญา เวลาออกมาจากสมาธิ
ก็เจริญปญญา เจริญอนิจจังทุกขังอนัตตา
อยากมีบริวารดีๆควรจะสรางกุศลอยางไร
ถาม อยากมีบริวารดีๆ ควรจะทำอยางไรคะ
ตอบ ตองดูความจริงวามีไดหรือเปลา
ถาม บางคนมีเด็กชวยงานอยเู ปน ๑๐ ป ๒๐ ป ไมออกเลย ของเรา
เปลีย่ นบอย
ตอบ โลกนีม้ ที งั้ ดีและไมดี เวลาไปซือ้ สมทีต่ ลาดก็ตอ งเลือกใชไหม
ถาอยากจะไดดกี ต็ อ งเลือก ถาเลือกไมเปนก็ตอ งเอาตามมีตามเกิด
เลือกมาแลวถาไมดกี เ็ ปลีย่ นใหม อยาไปอยากในสิง่ ทีไ่ มสามารถ
ทำได จะทุกขไปเปลาๆ เลือกรถยนตงา ยกวาเลือกคน รถยนตนี้
มีมาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพ ผผู ลิตรับประกันไดวา ดีทกุ คัน
แตคนนีไ้ มมใี ครมาสามารถรับประกันไดวา จะดีทกุ คน ก็ตอ งทำใจ
ไมดกี เ็ ปลีย่ น
ถาม ควรจะสรางกุศลอยางไร ทีจ่ ะสงเสริมในดานนีค้ ะ
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ตอบ โลกนีเ้ ราไปสัง่ มันไมได สัง่ ใหดตี ามทีเ่ ราตองการไมได นีเ้ ปน
ความจริงทีเ่ ราจะตองรู เพือ่ จะไดไมหวังมาก ตองอยกู บั ความจริง
โลกนีไ้ มดี ๑๐๐ เปอรเซ็นต ไมมใี ครดี ๑๐๐ เปอรเซ็นต ดีตลอด
เวลา บางเวลาก็ดี บางเวลาก็ไมดี ถึงแมในอดีตจะดีมาตลอด
ไมมใี ครรับประกันอนาคตได เพราะใจคนเปลีย่ นได เหตุการณ
บังคับใหเปลีย่ นใจได ทีด่ เี พราะเหตุการณราบรืน่ ไมมปี ญ
 หา
ก็ดีได พอเหตุการณยากลำบาก ก็อาจจะทำไมดีได ควรตัด
ความอยากนีไ้ ป เลือกใหดที สี่ ดุ เทาทีจ่ ะเลือกได ถาเลือกไมเปน
ก็หาคนทีเ่ ลือกเปนใหชว ยเลือกให แลวก็ตอ งใชเวลาเปนเครือ่ ง
พิสจู น สมัยกอนจะหมัน้ กันกอน ไมแตงงานเลย เพือ่ จะไดมเี วลา
ดูวา ดีหรือไมดี ตองทดสอบใจดวย ไมเอาอกเอาใจกันตลอดเวลา
ตองขัดใจกันบาง แลวดูวา จะยังดีอยหู รือไม ถาเอาใจกันก็ดไี ด
พออยดู ว ยกันแลว ก็อาจจะไมเอาใจกัน อยาเชือ่ คำพูดของคน
เวลาเขาพูดวาดีอยางนัน้ ดีอยางนี้ อยาไปเชือ่ เปนการโฆษณา
ชวนเชือ่ ฟงไดแตอยาไปเชือ่
ถาม เด็กรนุ ใหมเปลีย่ นงานบอยคะ
ตอบ ถาไมอยากใหเปลีย่ นบอย ก็ตอ งมีเครือ่ งลอใจ
โยม เขามีเหตุผลของเขา เชนอยากจะไปอยใู กลแฟน
ตอบ โลกนี้มีตัวแปรมาก เปนอนิจจัง ไมมีอะไรเที่ยงแทแนนอน
เปนอนัตตา สัง่ ไมไดควบคุมไมได ตองปรับตัวรับกับสภาพทีเ่ ปลีย่ น
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ไปเรือ่ ยๆ อยาไปยึดติดกับสภาพใดสภาพหนึง่ เพราะจะทำใหทกุ ข
ทำใหเครียด
เปนไปไดหรือไมทคี่ นไมทำทาน ศีลก็ไมสมบูรณ จะภาวนาไดดี
ถาม ทราบมาวาทานเปนบาทของศีล ศีลเปนบาทของการภาวนา
ถาไมไดทำทานเปนประจำ ไมไดรกั ษาศีล การเจริญภาวนาจะดี
ไดไหมคะ
ตอบ ไมได
ถาม บางคนบอกวาภาวนาดีมาก แตวา ทานก็ไมทำ เหลาก็ยงั ดืม่ อยู ศีล
ก็ไมรกั ษา ก็ยงั ของใจอยเู สมอวา การภาวนาจะดีไดอยางไร
ตอบ เปนไปไมได คนกินเหลาเมาจะภาวนาไดอยางไร
ถาม เขาบอกวาเขาภาวนาไดดมี าก แตไมทำบุญตักบาตร ไมรกั ษาศีล
ตอบ การทำทานไมไดอยทู กี่ ารทำบุญตักบาตรอยางเดียว ทำไดหลาย
รูปแบบ ถาใจกวางเสียสละ ไมยดึ ติดกับเงินทอง ชวยเหลือผู
เดือดรอน ก็ถอื วาเปนทาน ถาไมไปเบียดเบียนผอู นื่ ก็มศี ลี แลว
ไมตองมาวัดขอศีลจากพระ ศีลอยูที่ใจ ไมไดอยูที่วัด อยูที่
การกระทำ ถาไมฆา ไมลกั ทรัพย ไมประพฤติผดิ ประเวณี ไมพดู
ปด ไมเสพสุรายาเมา ก็มศี ลี แลว จะเขาวัดหรือไม ไมเปนปญหา
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ถาม ทานศีลภาวนาเปนเหมือนขัน้ บันได จะสามารถขามขัน้ บันไดไป
ภาวนาเลยไดหรือ
ตอบ สำหรับบางคนเปนไปได เชนองคุลมิ าลนีก้ ไ็ มมศี ลี เพราะฆาคน
ตัง้ ๙๙๙ คน แตพอมาเจอพระพุทธเจา ก็เปลีย่ นใจได หยุดการ
ฆาได เปนกรณีพเิ ศษ สำหรับผปู ฏิบตั สิ ว นใหญ ก็ตอ งปฏิบตั ทิ าน
ศีลภาวนาตามลำดับ ทำทานก็ไมไดทำเพือ่ ใหร่ำรวย แตทำเพือ่ ให
ยากจน จะไดไมมเี งินใช จะไดมเี วลาไปภาวนา ถามีเงินก็จะไป
ดูหนัง ไปเทีย่ ว ไปกินเหลาเมายา ทำทานเพือ่ ตัดทางออกของ
กิเลส ไมไดทำทานเพือ่ ใหร่ำรวย ทำทานเพือ่ จะไดไมมเี งิน พอไม
มีเงินก็จะไปอยวู ดั ได รักษาศีล ๘ ได ถาจะภาวนาก็ตอ งรักษา
ศีล ๘ ศีล ๕ ไมมกี ำลังพอ เหมือนเวลาขับรถขึน้ เขาตองใช
เกียรต่ำ ถาใชเกียรสงู จะไมมกี ำลัง
ความกลัว
ถาม มีพระหลายองคใชไหมคะทีข่ นึ้ มาภาวนาบนเขานีแ้ ลวกลัว
ตอบ อยูไดคืนเดียวก็มี อยูไมไดทั้งคืนก็มี ทุมสองทุมก็ขอกลับ
ควบคุมใจไมได ความกลัวอยใู นใจเรา ใจผลิตขึน้ มาเอง ภายนอก
ไมมอี ะไร ความกลัวไมไดอยขู า งนอก อยขู า งใน สิง่ ขางนอกอาจ
จะนากลัว เพราะไมเขาใจความจริง ถาเขาใจก็จะไมมอี ะไรนากลัว
นีค่ อื อานิสงสของการปฏิบตั ธิ รรม จะทำใหไมกลัวกับสิง่ ตางๆ
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ไมกลัวความเจ็บ ไมกลัวความแก ไมกลัวความตาย ไมกลัว
คำดุดา วากลาวติเตียน ใครจะดาใครจะวาก็ปลอยเขาวาไป เพราะ
ไมมคี วามอยากใหเขาชม หรืออยากไมใหเขาดา ใจเปนกลางอยู
ตลอดเวลา เปนอุเบกขา เฉย ปลอยวาง ไดทงั้ นัน้ เหมือน
ฝนตกแดดออก พระอาทิตยขนึ้ พระอาทิตยตก ทุกอยางเปน
สภาวธรรมทัง้ นัน้ เราหามเขาไมได สัพเพ ธัมมา อนัตตา สัง่ เขา
ไมได ตองเปนไปตามเหตุตามปจจัย เราเปนผรู กู ร็ ไู ป เปนผดู ลู ะคร
ดูภาพยนตรกด็ ไู ป ไปเปลีย่ นบทภาพยนตรไมได ผกู ำกับภาพยนตร
ก็คือกรรม และเหตุปจจัยตางๆ ทำใหเกิดปรากฏการณตางๆ
ขึน้ มา เราเปนผมู าสัมผัสรับรกู ร็ ไู ป เหมือนคนดูภาพยนตร ผกู ำกับ
จะกำกับภาพยนตรใหออกมาในรูปแบบไหน ก็ตอ งดูไป จะชอบ
หรือไมชอบก็ตอ งดูไป ถาไมชอบก็อยาไปดู อยามาเกิด ถาไมเกิด
ก็ไมตอ งดู ไมตอ งรับรอู ะไรทัง้ นัน้ แตพวกเราชอบดูกนั เหลือเกิน
ก็เลยตองกลับมาเกิดกัน พอดูเรือ่ งทีไ่ มชอบก็วนุ วายใจทุกขใจ
ขึน้ มา
ควรจัดการกับความกลัวอยางไร
ถาม คนไปอยวู ดั ใหมๆ สวนใหญจะกลัวงูกนั เพราะมืด ในปาก็มงี เู ยอะ
ในกุฏกิ ม็ ี ใหมๆก็กลัว นานๆเขาก็ตา งคนตางอยู
ตอบ ถาไมกลัวก็ปด ไฟเดิน ใหเกิดความกลัวขึน้ มาจริงๆ ใหปลง ให
ยอมตาย พอปลงไดแลวจะหายกลัว
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ถาม แกปญ
 หาโดยการหาไฟฉายสวางๆ
ตอบ ไมไดแกทตี่ น เหตุ แกทปี่ ลายเหตุ ตองแกทตี่ น เหตุกค็ อื ความ
กลัวตาย ไมยอมตาย ไมยอมรับความตาย
ถาม จะถือวาประมาทไหมครับ ถาเดินในทีม่ ดื ๆ ไมฉายไฟ
ตอบ ถาเปนการเขาหองสอบก็ไมประมาท ตองคิดวาจะตายจริงๆ
ถึงจะกลัวจริงๆ จะไดยอมตายจริงๆ
ถาม ถาสภาพจิตยังไมพรอม
ตอบ ทำไมได ไมกลาทำ อยางนักมวย ถายังไมพรอมทีจ่ ะชิงแชมป
ก็จะไมขึ้นไปชิง ตองมั่นใจวาสูไดถึงจะขึ้น ตองซอมไปกอน
ตองทำการบานบอยๆ คิดถึงความตายบอยๆ จนเห็นวาไมมที าง
หนีความตายไปได กลัวความตายใหทุกขใจไปเปลาๆทำไม
สักวันหนึง่ ก็จะเห็นสัจธรรมวา ความตายไมเปนปญหา ปญหาคือ
ความกลัวความตาย อยางไรก็ตอ งตาย ไหนๆจะตายก็ขอใหได
แกปญ
 หาดวย อยางในพระไตรปฎกมีเรือ่ งพระตายในปากเสือ
รางกายทานตายไป ความกลัวตายก็ตายไปดวย ไมอยางนัน้ ไมวา
จะเกิดอีกกี่ชาติก็ตองกลัวตายไปทุกชาติ เกิดมาหลายลาน
ชาติแลว ก็กลัวตายมาตลอด ทำไมไมยอมตายในชาตินี้ เพือ่ ให
ความกลัวตายหายไป กลับมาเกิดใหมก็จะไมกลัวความตาย
ขัน้ โสดาบันนีก้ ไ็ มกลัวตายแลว ยอมรับวามีเกิดยอมมีดบั เปน
ธรรมดา ดังที่พระอัญญาโกณฑัญญะไดอุทานวา ธรรมใดมี
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การเกิดขึน้ เปนธรรมดา ธรรมนัน้ ยอมมีการดับไปเปนธรรมดา
ทานยอมรับความตาย ยอมตาย พอยอมรับก็ไมไดตายทันที
ทันใด ก็ตายเหมือนตอนทีย่ งั ไมยอมรับ ความตายไมเกีย่ วกับการ
ยอมรับความตายหรือไมยอมรับ เมือ่ ถึงเวลาตาย ถาใจยังไมยอม
รับความตาย ก็ตายแบบขาดทุน
ถาม ถาหองน้ำมีงู
ตอบ ถามีจริงๆก็อยาเขาไป ถาใจกลายอมตาย ก็เขาไปได
ถาม ถาใจยังไมพรอม เขาไปก็ตายเปลา เสียทัง้ ชีวติ เสียทัง้ ใจ
ตอบ ใจก็เสียอยแู ลว ชีวติ ก็ตอ งเสียอยดู ี ถาใจพรอมทีจ่ ะตาย ก็จะได
กำไร ดับความกลัวตายได
ถาม เครือ่ งบินจะตก แลวทำใจตรงนัน้ ไดไหมคะ
ตอบ ได แลวก็ดวู า เวลาขึน้ เครือ่ งบินครัง้ ตอไป ถายังมีความกลัวอยู
ก็แสดงวายังตัดไมขาด ไมไดตดั ดวยปญญา
ถาม ถึงเวลาจะตายจริงๆ ถาไมไดฝก มา จะไมมที างวางไดเลย
ตอบ แตละคนก็มีวิธีปลอยวางตางกันไป บางคนก็สวดมนตไป
เปนอุบายของสมาธิ สวดมนตเพื่อใหใจสงบ จะไดไมทุกข
ทรมานใจ แตไมไดใชปญ
 ญา ไมพจิ ารณาวารางกายเกิดมาแลว
ตองตาย
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อุบายแกความกลัว
ถาม เปนคนกลัวความสูงกลัวความเร็ว เวลาจะกระโดดสปริงบอรด
สูง ๒ เมตร ก็ภาวนาพุทโธไปก็จะกระโดดได เอาชนะความกลัว
ได สามารถนำมาเปนอุบายในทางธรรมะไดไหมเจาคะ
ตอบ ได เวลาไปอยทู นี่ า กลัว แลวเกิดความกลัวขึน้ มา ก็ใชพทุ โธดับ
ความกลัวได พระปฏิบตั จิ ะชอบไปหาทีน่ า กลัวอยู เพือ่ จะไดใช
อุบายนีท้ ำใจใหสงบ ถาอยใู นทีป่ ลอดภัยไมกลัวก็จะไมใชพทุ โธ
จะขีเ้ กียจ พอจนตรอกไมมที างออก ความกลัวทรมานใจมาก
ก็ตอ งหาวิธหี ยุดใหได ก็ตอ งใชพทุ โธหรือสวดมนต
ถาม เปนการชนะเปนครัง้ คราว ไมใชชนะน็อคใชไหมคะ
ตอบ สมาธิเปนเครือ่ งมือชัว่ คราว ถาจะชนะน็อคก็ตอ งปลง วาเกิด
มาแลวตองตาย แตสงิ่ ทีต่ ายไมใชตวั เรา ไมใชของเรา ถาปลงได
ก็จะไมกลัวอีกตอไป ไปอยทู ไี่ หนก็จะเฉยๆ เพราะไมปรุงแตง
ความกลัวเกิดจากความปรุงแตง พอหยุดความปรุงแตงไดแลว
ก็เฉยไปหมด พุทโธหยุดไดชวั่ คราว ปญญาหยุดไดอยางถาวร
ปญญาจะบอกวาไมใชของเรา ไมใชตวั เรา ไปทุกขกบั เขาทำไม
รางกายไมเดือดรอน แตใจทีค่ วบคุมรางกายไปเดือดรอนเอง
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การดับความโกรธ
ถาม เวลาถูกดานี้ จะโกรธขึน้ มาทันที จะดับไดอยางไร
ตอบ ตองมีสติปญ
 ญาทีว่ อ งไวกวา รวดเร็วกวา ตองซอมไวกอ น นึกถึง
เหตุการณทจี่ ะเกิดขึน้ กอน เชนรวู า คนนีพ้ อเจอปบ จะตองโกรธ
ก็นกึ ถึงเขาไปเรือ่ ยๆ พอโกรธก็ตอ งหยุดใหได
ถาม ในกรณีทไี่ มรจู กั เขา อยางเรือ่ งของคนทีท่ ำงานดวยกัน เขาไปเจอ
คนทีไ่ มมมี ารยาทเลย เรือ่ งเกิดทีส่ ถานีบที เี อส ทุกคนยืนรอขึน้
รถกัน ก็มีเด็กผูหญิงวัยรุนซึ่งซาพอสมควร จากการแตงตัว
นงุ สัน้ เขาแซงทุกคนขึน้ รถ พีค่ นนีเ้ ขาไปกับลูกสาว เขาเห็นเขา
ทนไมไดกไ็ ปเตือนดวยความหวังดี บอกวาหนูทำอยางนีม้ นั ไม
สมควรเพราะคนอืน่ ตัง้ หลายคนรออยู เด็กผหู ญิงคนนีแ้ ทนที่
จะสำนึกหรือขอโทษ สวนกลับขึน้ มาทันทีเลยวา ก็อยากโงเอง
ทำไมละ เสร็จแลวยังไมหนำใจ เธอก็ใชมอื ถือโทรบอกเพือ่ นอีก
ดวยวา มีอแี กทไี่ หนไมรแู หละมาวาเรา พีค่ นนัน้ ก็ทำอะไรไมถกู
คนทีน่ งั่ ในรถ ตอนทีพ่ คี่ นนีเ้ ขาไปเตือน ก็มองแบบวาดีทเี่ ด็กคนนี้
ไดรบั การตักเตือน แตพอถูกวาทุกคนก็เฉยๆ ไมมปี ฏิกริ ยิ าอะไร
เขาก็ไมรจู ะโตตอบอยางไร เขาก็คดิ วาจะใชโทรศัพทมอื ถือถายรูป
ไปลงเฟสบกุ พอเด็กคนนีร้ เู ขาก็เกิดความอายขึน้ มา ยือ้ แยง
โทรศัพทกนั คนในรถก็ไมมใี ครชวย ไมมใี ครหาม แทนทีจ่ ะหาม
ทัง้ ๒ ฝายใหหยุด ทุกคนก็นงั่ เฉย พอดีเพือ่ นนีเ้ ขามีลกู ไปดวย
ลูกเขาก็ตกใจกลัวรองขึน้ มา พีเ่ ขาเลยตัง้ คำถามวา การทีเ่ ขา
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ทำแบบนี้ ไปเตือนคนอืน่ แลวเกิดลูกเขาถูกทำราย แลวไมมใี คร
สนใจ เขาควรจะทำสิง่ ทีด่ นี ตี้ อ ไปหรือเปลา คือพูดงายๆวาจิตตกคะ
ตอบ เขาไมเขาใจความจริงของชีวติ วาสิง่ ตางๆทีเ่ ขาเห็นก็ดไี ดยนิ ก็ดนี นั้
เกิดไดทกุ รูปแบบ จะไปกำหนดกฎเกณฑวา จะตองเปนรูปแบบนัน้
รูปแบบนีไ้ มได ถาไปกำหนดกฎเกณฑกจ็ ะเกิดความอยาก พอไม
ทำตามรูปแบบก็ไปแกทเี่ ขา ไปเตือนเขา ไปบอกเขา ถามีปญ
 ญา
จะเห็นความจริงวา อะไรก็เกิดขึน้ ได ใครจะทำอะไรก็ไดทงั้ นัน้
เพราะเปนเรือ่ งของเขา เราไมไดเปนเจากรรมนายเวร ไมใชผกู ำกับ
ภาพยนตร ทีจ่ ะสัง่ ใหดาราแสดงบทนัน้ บทนีไ้ ด ชีวติ จริงเราไมได
เปนผกู ำกับ แตเรามักจะหลงคิดวาเปนผกู ำกับกัน พอแสดงไม
ถูกใจ ก็จะสัง่ ใหตดั ตองถายใหม เขาไมไดกนิ เงินเดือนของเรา
พอเราไปสัง่ เขาใหทำตาม เขาก็ไมสนใจ ไมทำตาม ปญหาอยู
ทีเ่ รา คือใจเราหงุดหงิด เพราะอยากใหเขาทำอยางนัน้ อยางนี้
แสดงวาไมเคยปฏิบตั ธิ รรม ไมไดเจริญสติสมาธิปญ
 ญา ทีจ่ ะเห็น
วารูปเสียงกลิน่ รสเปนอนัตตา เปนธรรมชาติ เปนไดทกุ รูปแบบ
เขาคิดวาเขาเปนเหมือนเปนผกู ำกับภาพยนตร ยังกำกับเรือ่ งตางๆ
ใหเปนไปตามทีเ่ ขาคิดวาควรจะเปน ก็เลยตองเขาไปเกีย่ วของดวย
ถารวู า เขาไมใชเปนผกู ำกับ แตเปนผดู ภู าพยนตรทแี่ กไมได ก็นงั่
ดูไปเฉยๆ ก็จะไมมเี รือ่ งมีราวกัน
ถาม เขาคิดวาพฤติกรรมแบบนี้ ไมเหมาะสมคะ
ตอบ เพราะคิดวาเปนผกู ำกับ ไมมองความจริง วาเหตุการณทกี่ ำลัง
เกิดขึ้นเปนเหมือนภาพยนตร เวลาดูภาพยนตรจะไปเปลี่ยน
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บทในภาพยนตรไมได ชีวติ จริงก็เปนเหมือนภาพยนตรทปี่ รากฏ
ใหเราเห็น ไปเปลีย่ นไมได ถารอู ยางนี้ ใจจะเปนอุเบกขา จะเฉยๆ
ถาใจไมเปนอุเบกขา พอเห็นอะไรไมถกู ใจก็เกิดความอยากให
เปลีย่ น ก็ตอ งไปบอกเขา ก็ไปแกทเี่ ขา ถามีปญ
 ญาก็จะรวู า เรา
หงุดหงิดใจ เพราะไมพอใจกับสภาพของเขา อยากจะใหเขาทำอีก
อยางหนึง่ แตเราไปแกทเี่ ขาไมได เพราะจะไมหายหงุดหงิดใจอยาง
ถาวร ถาหายหงุดหงิดใจกับเรือ่ งนี้ พอไปเจอเรือ่ งใหมกเ็ ปนอีก
แตถา เราแกทใี่ จเรา พิจารณาวาเราไปแกขา งนอกไมได ขางนอก
จะเปนอยางไรก็ปลอยเขาไป เราตองแกทใี่ จเรา แกทคี่ วามอยาก
อยาไปอยาก เรือ่ งก็จบ ตอไปเวลาเห็นเหตุการณตา งๆจะไมไปแก
ไมอยางนัน้ ก็ตอ งแกอยเู รือ่ ยๆ
ตองกลับมาทีอ่ ริยสัจ ๔ เขาไมรวู า ความไมสบายใจเกิดจากความ
อยาก ทีจ่ ะเห็นอีกรูปแบบหนึง่ ตองหยุดความอยากใหเห็นอีกรูป
แบบหนึง่ ตองเอาแบบทีเ่ ห็นนีแ่ หละ เปนอยางนีก้ เ็ อาอยางนี้
อยาหนีความจริง อยาอยากใหเปนอีกรูปแบบหนึง่ อยาเปลีย่ น
ความจริง ตองอยูกับความจริง นี่พูดในเชิงปฏิบัติ ในชีวิต
ประจำวันนี้ บางอยางเราก็เปลีย่ นได ก็ตอ งดูกาลเทศะ ดูความ
สามารถดูบารมีของเรา บางคนพอพูดปบ เขาก็ฟง เรา เชือ่ เรา
ทำตามเรา ก็ดกี บั ตัวเขาเอง จะไดพฒ
ั นา แกไขขอบกพรอง
ของเขา แตเราตองดูกอนวา เราสั่งเขาไดหรือเปลา เชน
ครูบาอาจารยทานสั่งลูกศิษยได ลูกศิษยทำไมดีทานเตือนได
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เขาก็จะหยุดทันที ถาไปบอกคนทีไ่ มใชเปนลูกศิษย ทีไ่ มนบั ถือเรา
เขาก็จะดาเรา ถาเปนอยางนีก้ ต็ อ งทำใจเฉย ตองปลอย ตองปลง
เปน ๒ กรณี ถาพูดแลวทำใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ไดก็
พูดไป ถาไมดขี นึ้ กลับเลวลงก็อยาพูดจะดีกวา ทำใหกลายเปนเรือ่ ง
ไปอยางทีเ่ ลามา ถาเฉยๆเรือ่ งก็ไมบานปลาย เขาจะแสดงบทบาท
อะไรก็เรือ่ งของเขา โลกมันเปนอยางนี้ มีการเปลีย่ นแปลงอยู
เรือ่ ยๆ สมัยนีอ้ ยใู นชวงขาลงของศีลธรรม จะเลวลงไปเรือ่ ยๆ
ตองรทู นั เราอยาไปเลวตามก็แลวกัน เขาจะเลวก็เรือ่ งของเขา
เขาจะอยูแบบสุนัขก็ใหเขาอยูไป ทุกวันนี้คนกำลังเลียนแบบ
สุนัขกัน กำลังเลียนแบบเดรัจฉานกัน ไมมียางอาย เหมือน
เดรัจฉาน ไมมมี ารยาท ตองเขาใจวาสังคมเปนอยางนี้ สังคมกำลัง
เสือ่ มทางดานจริยธรรม ทางดานศีลธรรม
อยใู นวัดก็มปี ญ
 หาได ถาไมมคี รูบาอาจารยควบคุมวัดก็แหลกได
เพราะทุกคนมีความคิดความเห็นของตน วาควรจะเปนอยางนัน้
ควรจะเปนอยางนี้ พอไมประพฤติปฏิบตั ติ าม ก็จะเขามากำกับแลว
พอคนทีถ่ กู กำกับไมยอมก็เกิดเรือ่ ง ควรทำใจใหเปนอุเบกขา
ปลอยวางใหไดกอ น พอปลอยวางไดแลว ก็ใชปญ
 ญาวิเคราะห
ดูวา พอจะพูดพอจะทำอะไรไดหรือเปลา ถาไดกพ็ ดู ไปทำไป
ถาไมไดกอ็ ยาพูดอยาทำ ตองทำใจใหสงบเปนอุเบกขาใหไดกอ น
ตองแกทใี่ จเรากอน ใหรบั กับเหตุการณใหไดกอ น แลวคอยไป
แกปญ
 หาขางนอกถาแกได
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ทำไมเวลาเจ็บทีร่ า งกายแลวจึงหงุดหงิดใจ
ถาม พอดีลกู ศิษยคนหนึง่ หกลมสะบาแตก ตองผาตัด เขาฝากมากราบ
ถามวา ตัง้ แตผา มานีเ้ ขาเดินไมได รสู กึ หงุดหงิดมาก เปดทีวดี กู ็
หงุดหงิด ทำอะไรก็หงุดหงิดคะ
ตอบ เพราะอยากจะหาย ความหงุดหงิดก็คอื ความทุกขใจ ทีเ่ กิดจาก
ความอยาก อยากจะกลับไปสสู ภาพเดิม ทีส่ ามารถทำอะไรได
ทุกอยาง แตความจริงไมไดเปนอยางนัน้ ความจริงเปนอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา ไมยอมรับความจริง ถายอมรับความจริงก็จะมี
ความสุขได เดินไมไดกน็ งั่ รถเข็นไป สบายไมตอ งเดิน ใหแกปญ
 หา
ทีใ่ จ อยาไปแกทรี่ า งกาย อยาไปอยากใหหาย เหมือนกับนางกีสา
โคตมี แมทมี่ ลี กู ออนแลวตายไป ไมยอมเอาลูกไปฝง รองหม
รองไหกอดลูกทั้งวันทั้งคืน ชาวบานสงสารก็บอกใหไปหา
พระพุทธเจา ทานจะชวยได ก็ดใี จ คิดวาพระพุทธเจาจะทำให
ลูกฟน พอไปกราบพระพุทธเจาแลวก็กราบทูลวา กรุณาทำลูกให
ฟน ดวยเถิด พระพุทธเจาทรงตรัสวางายมาก ใหไปหาเมล็ดพันธุ
ผักกาดมาสักกำมือหนึง่ ตองเอามาจากบานทีไ่ มมีญาติพนี่ อง
ตายเลย เขาก็ดใี จ รีบไปเคาะประตูบา นตางๆในหมบู า น ถามวา
มีเมล็ดพันธผุ กั กาดไหม มี มีญาติพนี่ อ งตายไหม มี เคาะไป
ทุกบานก็ตอบแบบเดียวกันหมด จนในที่สุดก็เห็นสัจธรรม
พระพุทธเจาทรงสอนใหเห็นความจริงวา ทุกคนเกิดมาแลวตองแก
เจ็บตาย ตอนนี้เราเจ็บก็ตองยอมรับความเจ็บไป รักษาไป
หายก็หาย ไมหายก็อยูกับมันไป ก็จะไมทุกขใจ พอนางกีสา
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โคตมีเห็นความจริงก็หายเศราโศก หายอยากใหลกู ฟน กลับคืนมา
กลับมาอยอู ยางปกติได เอาลูกไปทำฌาปนกิจได
คนเราไมชอบมองความจริงกัน ไมชอบมองอนิจจังทุกขังอนัตตากัน
ไมยอมอยกู บั ความจริงทีไ่ มชอบกัน ไมชอบความแกความเจ็บ
ความตาย พอแกก็รีบทำศัลยกรรม พอไมสวยก็ไปดึงจมูก
ไปแตงหนาทาปาก เพราะไมยอมอยกู บั ความจริง ถาอยกู บั ความ
จริงก็จะสบาย ไมมปี ญ
 หา ถาไมมองความจริง ไมพจิ ารณาอนิจจัง
ทุกขังอนัตตาอยเู รือ่ ยๆ ก็จะไมหยุดความอยาก พอเกิดความ
อยากก็จะหงุดหงิดใจ รำคาญใจ ก็ไปแกผดิ ที่ ไมมาแกทคี่ วาม
อยาก ไปแกที่ความแก ไปหาหมอใหทำใหดูหนุมขึ้นสาวขึ้น
แกอยางไรก็แกไมได จึงทรงสอนใหพจิ ารณาไตรลักษณอยเู รือ่ ยๆ
แตพวกเราพิจารณากันไมคอ ยได เพราะไมมสี ติไมมสี มาธิกนั
พอพิจารณาก็เกิดอารมณหดหู เลยไมกลาพิจารณา พอพิจารณา
วาจะตองแกตองเจ็บตองตาย ก็ไมมีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำ
อะไรแลว ก็เลยไมกลาพิจารณากัน บางคนหามพูดคำวาตาย
ในบาน พูดไมไดเลย เวลาใครตายก็ตองพูดวาไมหายใจแลว
ไปสวรรคแลว พูดคำวาตายไมได หาวาเปนอัปมงคล แตความ
จริงเปนปญญา เปนมงคลอยางยิง่
ถาทำใจไดจะมีความสุข ดีเสียอีกทีจ่ ะไดมเี วลาภาวนาอยางเต็มที่
ถาไปไหนมาไหนไมได ก็ภาวนาพุทโธไปทั้งวัน บางทีตองมี
เหตุการณทำใหจนตรอกจนมุม ทำอะไรไมได ก็ตองภาวนา
อยางเดียว เวลาเครือ่ งบินจะตกนี้ ไมชอบสวดมนตกจ็ ะสวดกัน
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ดีแลวไปไหนมาไหนไมได จะไดนงั่ สมาธิ ทำจิตใหรวมลง ถาไม
ปวยก็จะไมยอมนัง่ เฉยๆ ถาบริกรรมพุทโธหยุดความคิดได ก็จะ
นั่งไดอยางสบาย ถาไมจนตรอกก็จะไมทำ ถาจนตรอกแลว
มีคนสอนวาทำอยางนี้แลวจะสบาย ก็จะทำตาม บางคนเปน
โรคเบาหวาน พอบอกวาดืม่ ปสสาวะจะหายก็จะดืม่ ถากลัวความ
ทุกขกต็ อ งภาวนา บริกรรมพุทโธๆไป ความทุกขกจ็ ะหายไป จะนัง่
เฉยๆได ไมเดือดรอน
การรสู กึ เฉยเมยเปนกิเลสหรือไม
ถาม การรสู กึ เฉยเมย ไมแนใจวาเปนกิเลสอีกแบบหนึง่ หรือเปลา
ตอบ ถาเฉยแลวมีความสุขก็ดี ถาเฉยแลวทุกขกไ็ มดี
ถาม เฉยแลวเบา ไมสนใจใคร
ตอบ ไมสนใจใครก็ดี แตตอ งไมละเลยหนาที่ ตองทำตามหนาที่
ถาม แตทกุ ขกบั เขานอยลง ไมไดอยากใหเขาเปนอยางนัน้ เปนอยางนี้
ตอบ ตองไมทกุ ขเลย
ถาม เขาอยากเปนก็ใหเขาเปนไป
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ตอบ ไมใหทกุ ขเลย เชนดูแลแมกด็ แู ลไป ไมทกุ ขกบั เขา คือเฉยทาง
อารมณ แตไมเฉยทางหนาที่ มีหนาทีอ่ ะไร ก็ทำไปจนกวาจะหมด
หนาที่
ถาม เขาก็เห็นวาเราเฉย
ตอบ ไมเปนไร เฉยไมไดทำรายใคร เสียหายตรงไหน ดีกวาดาคนนัน้
ดาคนนี้
ถาม แตเขากลับทุกข เพราะคิดวาเราเปนอะไรไป
ตอบ เพราะเขาไมมปี ญ
 ญา ไมเคยเจอความเฉย ไมรวู า เปนความสุข
สมาธิกค็ อื ความเฉยนีเ่ อง เฉยแบบสมาธิหรือเปลา ตองเฉยแบบ
มีความสุข
คนที่เฉยแลวจะไมชอบอยูกับคนที่ไมเฉย อยูแลวเรื่องมาก
แยกทางกันดีกวา ไปบวชดีกวา อาวจริงๆ ในพระไตรปฎกก็แสดง
ไววา ทุกครัง้ ที่ ฆราวาสจะบวช จะอุทานวาการครองเรือนนีว้ นุ วาย
หนอ ทำไมอยเู ฉยๆกันไมได ทำไมตองวนุ วายกัน วนุ วายกับเรือ่ ง
ไรสาระทัง้ นัน้ เรือ่ งไมใชเรือ่ งนะ วนุ วายกับคนนัน้ คนนีท้ ำไม ทำไม
ตองเปนอยางนัน้ เปนอยางนี้ ถาวนุ วายกับเรือ่ งกินเรือ่ งนอนนีก้ พ็ อ
มีเหตุผล ไมมขี า วกินก็ตอ งวนุ วายหาขาวมากินกัน แตนวี่ นุ วาย
กับเรือ่ งไรสาระทัง้ นัน้ ถามีกเิ ลสก็จะวนุ วายกับเรือ่ งไรสาระตางๆ
ถ า ไม มี กิ เ ลสก็ จ ะไม วุ น วาย แม แ ต กั บ เรื่ อ งหากิ น หานอน
ครูบาอาจารยทา นก็ยงั ตองออกบิณฑบาต ไมสบายก็ตอ งกินยา
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แตจะไมวนุ วาย ทำไปตามเหตุ ถาเปนเรือ่ งของกิเลส จะไมมี
ความพอเลย ไมวา จะอยใู นสภาพใด รอนก็เบือ่ หนาวก็เบือ่
ฝนตกก็เบือ่ แดดออกก็เบือ่ ทำอยางนีท้ ำอยางนัน้ ก็เบือ่ เพราะ
ใจไมเฉย ปรุงแตงไปเรือ่ ยๆ
ปญหาทัง้ หมดจึงอยทู ใี่ จเรา ไมไดอยทู ใี่ คร อยทู คี่ วามไมนงิ่ ไมสงบ
กิเลสตัณหากำลังทำงาน อวิชชา ปจจยา สังขารา ทำใหเกิดตัณหา
เกิดภพชาติตามมา ทรงแสดงไวในปฏิจจสมุปบาท เริม่ ที่ อวิชชา
ปจจยา สังขารา อวิชชาคือความหลง ไมรูวาความสุขอยูที่
ความสงบ ก็เลยปรุงแตงหารูปเสียงกลิน่ รส ออกไปทางอายตนะ
ทางตาหูจมูกลิน้ กาย ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิน่ รส ก็เกิดเวทนา
สุขทุกขขนึ้ มา ก็เกิดความอยาก ถาสุขก็อยากจะใหสขุ ไปนานๆ
ถาทุกขกอ็ ยากจะใหหายไปเร็วๆ พอเกิดตัณหาแลวก็เกิดอุปาทาน
ความยึดมั่นถือมั่น สุขก็ยึดวาเปนของเรา ก็เกิดภพขึ้นมา
พอหายไปก็ตอ งหามาทดแทนใหม พอรางกายนีต้ ายไปก็ตอ งหา
รางกายใหมมาทดแทน ก็จะมีการเกิดแกเจ็บตายตามมา
ทั้งหมดนี้เริ่มที่อวิชชา ถาไดสมาธิก็จะหยุดอวิชชาไดชั่วคราว
ใจก็จะเฉย เห็นรูปเสียงกลิน่ รสก็ไมเกิดเวทนา ไมเกิดตัณหา
จะเฉยๆชัว่ คราว ตัง้ แต อวิชชา ปจจยา สังขารา ไปถึงภพชาติ
จะหยุดทำงาน พอออกมาจากสมาธิถาไมพิจารณาทางปญญา
ไมคมุ ดวยสติ ไมบริกรรมพุทโธ ปลอยใหใจปรุงแตงไปทางอวิชชา
ก็จะไปหาตเู ย็น หาตกู บั ขาว หาขนมกิน หารูปเสียงกลิน่ รส ก็จะ
เกิดตัณหาขึน้ มา ถาออกจากสมาธิแลวพุทโธๆตอ ก็จะหยุดสังขาร
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ทีจ่ ะคิดไปทางรูปเสียงกลิน่ รส ทางความสุขทางตาหูจมูกลิน้ กาย
ถาใชปญญาก็จะตัดอวิชชาได ตอไปก็จะเปน ธัมมา ปจจยา
สังขารา เปนปญญา ปจจยา สังขารา อวิชชาจะมองวาเปนนิจจัง
สุขงั อัตตา เห็นอะไรก็เปนสุข แตปญ
 ญาจะเห็นตรงกันขาม จะเห็น
วาเปนอนิจจังทุกขังอนัตตา
นี่คือการปฏิบัติ ไมตองเรียงลำดับของปฏิจจสมุปบาท เวลา
ปฏิบตั ใิ หคอยดูวา ตอนนีอ้ วิชชาทำงานหรือเปลา ตอนนีเ้ กิดตัณหา
หรือเปลา เวลาปฏิบตั ใิ หดทู ตี่ วั สังขารตัวเดียว สังขารจะปรุงไป
ทางไหน ไปทางสมุทยั หรือไปทางมรรค ถาไปตามความอยาก
ก็ตอ งดึงกลับมาทางมรรคใหได แทนทีจ่ ะเห็นสุภะก็ใหเห็นอสุภะ
นีค่ อื การควบคุมสังขารความคิดปรุงแตง เปน ก.ไก ข.ไข ของ
การปฏิบตั ิ ควบคุมสังขารดวยพุทโธ หยุดสังขารกอน ไมใหสงั ขาร
คิดปรุงแตง ไมวา จะเปนทางปญญาหรือทางอวิชชา สวนใหญจะไป
ทางอวิชชา จึงตองหยุดสังขารกอน ถาหยุดไดแลวถึงจะดึงใหไป
ทางปญญาได ถาหยุดสังขารไมไดกจ็ ะคิดปรุงไปทางอวิชชา จึงตอง
เริม่ ตนดวยการเจริญสติ เจริญพุทธานุสติ บริกรรมพุทโธๆไป
ทัง้ วัน อยาใหคดิ ปรุงแตง อยาไปคิดวาเราเกง คิดทางปญญาได
ถาคิดทางปญญาไดกต็ อ งบรรลุไปนานแลว หยุดสังขารใหไดกอ น
ใหใจวาง ไมมคี วามคิด ใหรเู ฉยๆ เห็นอะไรก็สกั แตวา เห็น ใหใจ
ตัง้ อยใู นปจจุบนั ไมลอยไปลอยมา ไมไปอดีต ไมไปอนาคต พอตัง้
อยใู นปจจุบนั ไดแลว เวลานัง่ สมาธิบริกรรมพุทโธๆหรือดูลมหายใจ
ก็จะเขาสคู วามสงบได เหมือนรอยดายเขารูเข็ม ตองไมไปทางซาย
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หรือทางขวาของรูเข็ม ตองตรงกับรู มือตองนิง่ ถามือสัน่ จะรอย
ไมได ใจจะสงบไมไดถา ใจไมอยใู นปจจุบนั ถาไมหยุดความคิด
ปรุงแตง ก็จะเขาสคู วามสงบไมได
พวกเราก็เรียนกันมามากแลว สิง่ ทีข่ าดกันก็คอื การปฏิบตั ิ ถาทมุ เท
กันจริงๆ ในปหนึง่ จะไดเปนกอบเปนกำเลย เราก็ปฏิบตั อิ ยปู ห นึง่
ไดเปนกอบเปนกำเลย ทำใหบวชได ตอนตนก็ไมอยากจะบวช
แตกม็ เี หตุการณบงั คับ เพราะเงินหมด ถามีเงินก็รบี ทำทานไป
ใหหมด พอไมมเี งินแลวจะไดถกู บังคับใหไปบวช ถามีเงินมันก็จะ
ใชเงินเทีย่ วได ซือ้ ขาวซือ้ ของได ถามีเงินก็ใหทำทานใหมากๆ
เงินนีเ้ ปนโทษ เปนนิวรณ เปนอุปสรรค ตอการเจริญทางจิตใจ
เงินซือ้ นิพพานไมได ไปนิพพานไมตอ งซือ้ ตัว๋ ไมเหมือนไปเทีย่ ว
ถายอมรับความจริงวาเกิดมาแลวตองตาย ปญหาตางๆก็จะ
หมดไป อยอู ยางสมถะเรียบงายได ถากลัวตายกลัวเจ็บ ก็ตอ ง
ดิน้ รนกัน ทำมาหากินแทบเปนแทบตาย แลวมาตายเพราะความ
เครียดจากการทำมาหากิน เปนโรคภัยไขเจ็บตางๆ โรคหัวใจโรค
ความดันโรคเบาหวาน หรือไมกป็ ระสบอุบตั เิ หตุเดินทางไปทำมา
หากิน ยิง่ หนีปญ
 หาตางๆก็ยงิ่ ตายเร็ว อยาหนีดกี วา ทำใจดีสเู สือ
อยเู ฉยๆอยกู บั ที่ อยบู า นปลอดภัยทีส่ ดุ แลว
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หากไมไดลว งเกินทางกายกับวาจา แตใจลวงเกิน บาปหรือไม
ถาม มีคนวา กายกับวาจาไมไดลว งเกิน แตใจลวงเกิน ถือวาไมผดิ
ตอบ ยังไมเปนบาปเปนเวรเปนกรรม เพราะยังไมไดกระทำบาป แตเปน
สมุทยั ทีผ่ ลิตความทุกขใจขึน้ มา ถาเปนบาปก็เปนบาปละเอียด
ยังไมเปนเวร เพราะยังไมไดทำรายผอู นื่ เวรกรรมยังไมเกิด วิบาก
ยังไมมี มีแตเฉพาะภายในใจ ความโกรธเกลียดอิจฉาริษยานีเ้ ปน
ไฟเผาใจ เพียงแตนกึ ก็เปนไฟขึน้ มา สงผลใหกบั ใจแลว ถาไมได
ทำตามก็จะดับไป ถาทำตามก็จะเกิดเวรกรรม เกิดความทุกขใจ
ตามมา เชนพระเทวทัต หลังจากที่พยายามปลงพระชนม
พระพุทธเจาถึง ๓ ครัง้ ก็เกิดความทุกขใจถึงกับตรอมใจตาย
เพราะความสำนึกผิด เพราะความกลัววิบากกรรม ทีจ่ ะตองไป
รับใช ถายังไมไดทำทางกายทางวาจา ก็เปนเพียงอกุศลทางใจ
ใจเปนผรู บั ผล พอคิดไมดกี จ็ ะไมสบายใจ เปนอกุศล เปนสมุทยั
เปนอวิชชา ปจจยา สังขารา เปนการสรางภพสรางชาติ
เกิดอกุศลจิตบอยๆ จะติดเปนนิสยั หรือไม
ถาม ถาเกิดอกุศลจิตบอยๆ จะติดเปนนิสยั ใชไหมเจาคะ
ตอบ ไมวาจะเปนกุศลหรืออกุศล ถาทำบอยๆก็จะติดเปนนิสัยไป
ถาทำไมหยุดก็จะเปนสันดาน นิสยั แกงา ย สันดานแกยาก เหมือน
กับปกเสาลงไปในดิน ถาลงไมลกึ ก็ถอนงาย ถาลงลึกก็ถอนยาก
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แกนสิ ยั งายกวาแกสนั ดาน ถามีสนั ดานดี เชนพระพุทธเจา ทีท่ รง
มีศลี บารมี ตอนเปนเจาชายสิทธัตถะ ถึงแมทางพระราชบิดาจะให
อยเู ปนกษัตริย เปนมหาจักรพรรดิ ทานก็ไมอยู ทานจะไปบวช
ทานจะไปทำความดีตอ ถาเปนนิสยั ก็จะขึน้ กับสิง่ แวดลอม ถาอยู
กับคนดี เขาชวนไปทำดีกจ็ ะทำตาม ถาอยกู บั คนไมดี เขาชวนไป
ทำไมดกี จ็ ะทำตาม เพราะยังไมฝง ลึก ถารวู า ไมดกี อ็ ยาทำ พยายาม
ฝนไปเรือ่ ยๆ ก็จะออนกำลังลงไปเรือ่ ยๆ ถาดีกพ็ ยายามทำบอยๆ
ทำใหมากขึน้ จะไดฝง ลงลึก จนทำใหชอบทำแตความดี ไมวา จะไป
เกิดภพไหนชาติไหนก็จะติดเปนสันดานไป
การทีไ่ มเชือ่ อะไรงายๆ และอยากจะพิสจู นวา จริงหรือไม เรียกวามี
อกุศลจิตหรือไม
ถาม ถาชอบสงสัยตลอดเวลา ใครพูดอะไรก็ไมคอ ยเชือ่ อยากจะพิสจู น
เปนอกุศลจิตหรือเปลาคะ
ตอบ ไมเปน พระพุทธเจาก็ทรงสอนไมใหเชือ่ แตกไ็ มใหปฏิเสธ ใหฟง
หูไวหู ไมเชือ่ จนกวาจะไดพสิ จู นวา จริงหรือไม เชนเอาทองเก
มาบอกวาเปนทองจริง จะเชือ่ หรือไม กอนจะเชือ่ ก็ตอ งพิสจู น
ดูกอ น เอาไปทีร่ า นทองใหชว ยตรวจดู ถาวาเปนทองแทกเ็ ชือ่ ได
ในกาลามสูตรพระพุทธเจาก็ทรงสอนไมใหเชื่อ ๑๐ ประการ
ดวยกัน เชนไมใหเชือ่ ตามคำเลาลือ ไมใหเชือ่ เพราะผพู ดู เปน
อาจารยของเรา เพราะอาจารยอาจจะสอนผิดก็ได เชนอาจารย
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ขององคุลมิ าลสอนใหฆา คนเพือ่ บรรลุธรรม ก็ตอ งสงสัยกอนแลว
วาทำอยางนี้ถูกหรือไม ถาไมมั่นใจก็ตองหาขอมูลเพิ่มเติม
อยางเปนคนไขไปหาหมอก็เหมือนกัน หมอบอกเปนโรคมะเร็ง
ก็ยงั ไมรวู า เปนจริงหรือไม ก็ควรไปอีกโรงพยาบาลหนึง่ ไปหาอีก
หมอหนึง่ ใหตรวจดูอกี ที เพราะหมออาจจะตาฝาดตาลาย หรือ
เครือ่ งมืออาจจะเสือ่ มคุณภาพ ตองหาขอมูลจากหลายๆที่ จนยืน
ยันไดวา เปนความจริง แลวก็คอ ยเชือ่ ในทางศาสนาทานก็สอน
ใหพสิ จู นดวู า ความทุกขเกิดจากสมุทยั หรือไม ดับดวยมรรคได
หรือไม แตไมปฏิเสธ ไมเชือ่ แตไมลบหลู ถาเขาวาพระเจาสราง
โลกภายใน ๗ วัน ก็ฟง ไป แตยงั ไมเชือ่ ขอเวลาพิสจู นกอ น
ถายังพิสจู นไมไดกแ็ ขวนไวกอ น อยางนีไ้ มเปนอกุศล เปนกุศล เปน
แนวคิดทางปญญา
ปญญาเปนเรือ่ งเหตุกบั ผล เหตุเปนอยางนี้ ผลก็ตอ งเปนอยางนี้
เชนปลูกตนขาวก็จะไดรวงขาว ทำบุญก็จะไดความสุขใจ ถาอยาก
มีความสุขใจก็ทำบุญไป รักษาศีลก็มคี วามสุข ภาวนาก็มคี วามสุข
พอพิสจู นไดแลว ใครจะมาบอกวาเปนอยางอืน่ ก็จะไมเชือ่ เพราะ
รคู วามจริงแลว แตอยาไปสงสัยในเรือ่ งทีไ่ มเปนประโยชน เชน
อยากจะรวู า โลกนีเ้ กิดมาตัง้ แตเมือ่ ไร จะอยไู ปถึงเมือ่ ไร ใครเปน
คนสรางโลก รไู ปก็ไมเกิดประโยชนอะไร หรืออยากจะรวู า ปฏิสนธิ
เกิดขึน้ ตอนทีม่ กี ารผสมพันธุ หรือวา ๓ เดือนไปแลวถึงจะปฏิสนธิ
ไมใชเรือ่ งสำคัญ จะปฏิสนธิเมือ่ ไร ก็ปฏิสนธิมาแลว สำคัญอยทู ี่
วาจะปลอยวางไดหรือไม ปญหาอยตู รงทีด่ บั ความทุกขไดหรือไม
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ถาไปหาขอมูลทีไ่ มเกีย่ วกับการดับความทุกข ก็จะเสียเวลาไป
เปลาๆ ใหหาวิธดี บั ทุกขจะดีกวา ตอนนีไ้ มสบายใจ จะดับได
อยางไร ถาเปนนักปฏิบัติธรรม ก็ไมควรติดตามขาวการบาน
การเมือง เหตุการณตางๆ ไมเปนประโยชนตอการดับทุกข
นอกจากไมเปนประโยชนแลวจะเปนนิวรณ ทำใหใจฟุงซาน
วิตกกังวล วาวนุ ขนุ มัวไปเปลาๆ อยาไปรดู กี วา อยางทีว่ ดั ปา
บานตาด หลวงตาจะไมใหดูหนังสือพิมพฟงวิทยุ ใหภาวนา
อยางเดียว
ถาม ทำงานดานตรวจสอบมารวม ๔๐ กวาป รสู กึ วาจะติดเปนนิสยั
เวลาลูกนองตรวจแบบครึง่ ๆกลางๆ เราก็บอกวาไมได ตองตรวจ
จนรวู า ผิดหรือถูก
ตอบ นิสยั แบบนีก้ ด็ ี อยากจะรวู า ดับทุกขไดจริงหรือไม ก็อยาไปสรุปเอา
เองวาดับได ตองเขาหองสอบพิสจู นวา ดับความกลัวไดหรือไม
สามีมกี กิ๊ ยังมีสติพอทีจ่ ะยับยัง้ ทีจ่ ะไมทำรายกิก๊ ของสามี แตจริงๆ
ก็ยงั ทำใจไมได
ถาม นองคนหนึง่ เขาจับไดวา สามีมกี กิ๊ เขามีความรสู กึ อยากไปจัดการ
ฆาผหู ญิงคนนัน้ แตความทีเ่ ขาไดอา นหนังสือทานอาจารย มีสติ
ก็เลยไมไดไปทำรายผหู ญิงคนนัน้ แตกย็ งั ทำใจไมไดเทาไหรคะ
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ตอบ ใหอา นประวัตหิ ลวงปขู าว ภรรยาทานก็มชี ู ทานก็อยากจะฆาเขา
พอดีทา นไดสติ ถาทานฆาเขา ทานก็เลวกวาเขา ทานก็เลยเห็น
โทษของการยึดติด การหึงหวง ทานก็เลยตัด ไมเอาแลว ตอไป
นีจ้ ะไมหาความสุขกับรางกายของคนอืน่ แลว ไปทางพระพุทธเจา
ดีกวา ทานก็เลยประกาศยกภรรยาใหกับชูไปเลย ทำบุญอัน
ยิง่ ใหญ ถาอยากจะทำบุญอันยิง่ ใหญ บอกเขาใหยกสามีใหกกิ๊
ไปเลย จะมีความสุขมาก มีอิสรภาพ จะทำอะไรก็ไมตอง
ขออนุญาต
ถาม ทาสามีเลิก สามีไมยอมเลิก ถามวาเลือกเขาหรือเลือกผหู ญิง
คนนัน้ สามีกบ็ อกเลือกเขา พออีกอาทิตยหนึง่ ก็จบั ไดวา ไปติดตอ
กันอีก
ตอบ ตัดเขาไมขาดเอง ใจออนแอเอง ตองเปนแบบหลวงปขู าว ยกให
เขาไปเลย

หามาเพือ่ ทิง้ ไป จะหามาทำไม หาความสุขใจดีกวา
ถาม ทีท่ า นอาจารยเทศนวา ใหพงุ เปาไปสกู ารบรรลุมรรคผลนิพพาน
ใหตงั้ เข็มทิศไวตรงนัน้ เลย ถาจะไปทางอืน่ อยาไป เพราะไมเปน
ประโยชน จะเสียเวลา จะหลงทาง จะสูญเสียโอกาสอันยิง่ ใหญ
นีไ้ ป อยางนีห้ มายความวาก็ไมจำเปนจะตองเรียนตอหรือคะ
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ตอบ ถาคิดอยางนีก้ ม็ ปี ญ
 ญา พระพุทธเจายังทิง้ พระราชสมบัตเิ ลย
นีย่ งั ไมมสี มบัตเิ ลย จะไปหามาทำไม หามาเพือ่ ทิง้ ไป หามาทำไม
หาความสุขใจดีกวา เพราะยิง่ ใหญกวาความสุขของรางกายหลาย
รอยเทา ถาใจสุขแลวรางกายทุกข ความทุกขของรางกายนีม้ นั
นิดเดียว จะไมสามารถบดบังความสุขใจได แตในทางตรงกันขาม
ถาใจทุกขแลวตอใหรา งกายมีความสุขขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม
สามารถบดบังความทุกขใจได ถึงแมจะมีความสุขกายระดับ
มหาเศรษฐี ระดับมหาจักรพรรดิกต็ าม เวลามีความทุกขใจไม
สบายใจ ความสุขกายจะถูกกลบไปหมดเลย เชนกำลังเลีย้ งฉลอง
กันอยางสนุกสนาน พอไดขา วไมดี ความสุขจากการเลีย้ งฉลอง
ก็จะหายไปหมดเลย
ในทางตรงกันขามถาใจสงบแลว ไดขา ววารางกายจะตองตาย ก็จะ
ไมเดือดรอน ถาหมอบอกวาจะตองตายภายใน ๓ วัน ๗ วัน ก็จะ
ไมเดือดรอน จะเฉยๆ ตอนนี้ยงั ไมตายก็อยูไปกอน ไปตีตน
กอนไขทำไม ถึงเวลาตายก็แคแปบเดียว เพียงไมหายใจ
เทานั้นเอง ก็จบแลว สวนความเจ็บปวดทางรางกาย ก็จะไม
สามารถมาลบลางความสุขใจได รางกายจะเจ็บขนาดไหน
ในขณะใกลตายก็ไมเปนปญหา เพราะความเจ็บของใจยิง่ ใหญกวา
ความทุกขของรางกายหลายรอยเทา พระพุทธเจาทรงตรัสวา
ใจเปนใหญ ใจเปนสิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ เพราะความสุขความทุกขที่
ยิง่ ใหญอยทู ใี่ จ ไมไดอยทู รี่ า งกาย ถากำจัดความทุกขทยี่ งิ่ ใหญ
ออกไปจากใจไดแลว ความสุขใจที่ยิ่งใหญก็จะปรากฏขึ้นมา
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ความทุกขทางรางกายจะไมเปนปญหาเลย เหมือนชางกับหนู
ชางจะไมเดือดรอนกับการเตนแรงเตนกาของหนูเลย แตหนู
จะเดือดรอนถาชางเตนแรงเตนกา ถาใจเปนทุกข ตอใหถูก
ลอตเตอรีร่ างวัลที่ ๑ ก็ดบั ความทุกขใจไมได ถาแกปญ
 หาของใจ
ไดแลว จะไมมีอะไรเปนปญหา จะมีลาภยศสรรเสริญ มีรูป
เสียงกลิน่ รสหรือไม จะไมเปนปญหา ถามีความสุขใจแลวจะ
ไมหวิ กับสิง่ ตางๆ
เรือ่ งของความตาย ควรปลอยใหเปนไปตามกรรมหรืออยางไร
ถาม เรือ่ งของความตาย ใหคดิ วาเปนไปตามกรรมไดไหมเจาคะ ไมตอ ง
ไปดิน้ รน
ตอบ ความตายเปนธรรมดาของรางกาย เปนสัจธรรมความจริง เกิดแลว
ก็ตอ งตาย ไมใชเรือ่ งของกรรม เรือ่ งของกรรมก็คอื เรือ่ งของ
ความทุกข ปญหาตางๆเปนเรือ่ งของกรรม แตเรือ่ งของการเกิด
ตายนี้ เปนเรือ่ งของธรรมชาติ มีกรรมหรือไมมกี รรมก็ตอ งตาย
เหมือนกัน พระพุทธเจาก็ตอ งตาย พระอรหันตกต็ อ งตาย
ถาม คนทีม่ สี ตางคกบ็ ำรุงรางกายมากๆ แตบางทีกต็ ายเร็วกวาคนจน
ทีไ่ มไดดแู ลเลย อันนีเ้ ปนผลของกรรม
ตอบ การบำรุงมากจนเกินไปก็เปนกรรมอยางหนึง่ เปนการกระทำ
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ถาม ฉะนัน้ ควรอยตู ามสภาพ
ตอบ ก็ดหู ลวงปหู ลวงตาทานอยู ๙๐ กวาทัง้ นัน้ ทานไมมอี ะไร ทำไม
อายุทา นกลับยืน
ถาม ฉันมือ้ เดียว ไมตอ งตรวจสุขภาพประจำป ไมตอ งอะไร
ตอบ ไมตอ งซือ้ ประกัน
ถาม ฆราวาสซือ้ ประกันเพราะกลัวจะไมมเี งินรักษา
ตอบ รัฐบาลเขาประกันใหแลว ๓๐ บาท รักษาทุกโรค
ความจริงโรคมีอยเู พียง ๓ ชนิดเทานัน้ ชนิดที่ ๑ ไมตอ งรักษา
เปนแลวก็หายเอง ชนิดที่ ๒ เปนแลวตองรักษาถึงจะหาย ชนิด
ที่ ๓ เปนแลวรักษาก็ไมหาย ไมรกั ษาก็ไมหาย มีเพียง ๓ โรค
เทานัน้ ทีต่ อ งเจอกันทุกคน สวนใหญกเ็ จอโรคชนิดที่ ๑ กอน
เปนไขหวัดอยางนี้ ไมตอ งรักษาก็หายเองได เจ็บตรงนัน้ ปวด
ตรงนีเ้ ดีย๋ วก็หายเอง โรคทีไ่ มหายเองก็ตอ งรักษา โรคทีร่ กั ษา
ไมหายก็ตอ งรอใหหายทีเ่ ตาไฟ รางกายไมใชตวั เรา เปนเหมือน
หนุ เราเปนผชู กั ใยอยเู บือ้ งหลัง ผทู ชี่ กั ใยคือใจ รางกายเปนหนุ
รางกายตายไป ผูที่ชักใยไมไดตายไปดวย ใจไมมีวันตาย
พอรางกายตายไปก็ไปหารางกายใหมมาชักใยตอ แตใจไมรู ใจหลง
คิดวาเปนรางกาย
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ถาปฏิบัติธรรมก็จะแยกใจออกจากกายได เวลาใจสงบกายก็
หายไป รางกายจะเจ็บหรือไม ใจไมรบั รู ใหคดิ อยางนีจ้ ะไดไม
กลัวตาย ไมยดึ ติดกับรางกาย ใหคดิ เสมอวารางกายเปนเพียงหนุ
เปนตกุ ตาตัวหนึง่ ใจเปนผคู วบคุมหนุ เหมือนคนทีค่ วบคุมหนุ ยนต
ใหเตะฟุตบอล ใหไปกรู ะเบิด คนทีค่ วบคุมบังคับสัง่ การไมไดอยู
ในตัวหนุ อยอู กี ทีห่ นึง่ สัง่ การผานทางกระแสวิทยุ เชนยานอวกาศ
ทีไ่ ปสำรวจโลกพระจันทร คนทีส่ งั่ การอยทู หี่ อบังคับการ ถาเกิด
อะไรกับยานอวกาศ ก็ไมไดเกิดกับคนทีอ่ ยทู หี่ อบังคับการ สิง่ ที่
เกิดขึน้ กับรางกาย ไมไดเกิดขึน้ กับใจ แตใจไปหลงคิดวาเปน
รางกาย ก็เลยคิดวาเปนไปดวย เหมือนนิทานคนขาเปเลีย้ งมา
มาเห็นคนเลีย้ งเดินขาเป ก็เลยเดินขาเปตาม
เวลาใจไดรา งกายมาก็คดิ วาเปนใจ พอรางกายเปนอะไรก็ทกุ ข
ขึน้ มา ทุกขเพราะความอยาก อยากไมใหแก ไมใหเจ็บ ไมใหตาย
ถาใชปญญาพิจารณาวารางกายไมใชตัวเรา ตองแก ตองเจ็บ
ตองตาย ก็จะหยุดความอยากได จะไมทกุ ข ไมเครียดกับรางกาย
อยไู ดอยางสบาย อยไู ดกอ็ ยไู ป อยไู มไดกไ็ ป ภารา หเว ปญจัก
ขันธา ขันธ ๕ เปนภาระทีห่ นักมาก ไปแบกมันทำไม แบกรางกาย
นีเ้ หนือ่ ยจะตายไป มีแตภาระ ใจถูกกิเลสหลอกใหหลง เห็นอะไร
ก็วา ดี สวยงาม ใหความสุข แตไมรวู า กวาจะไดมาตองเหนือ่ ย
ขนาดไหน บวชดีกวา จะสบายใจ ของดีๆไมชอบกัน กลับไปชอบ
ของไมดกี นั บวชจะไดเขาขางใน จะไดพบกับรสแหงธรรมทีช่ นะรส
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ทัง้ ปวง รสของความสงบนีแ่ หละคือรสแหงธรรม ถาไดความสุข
จากความสงบแลว จะไมอยากไดความสุขแบบอืน่
แนวทางการปฏิบตั ติ อ แมทกี่ ำลังปวย
ถาม คุณแมของเพือ่ นตอนนีป้ ว ยอยู หมอแนะนำใหบริหารรางกาย
เพือ่ นก็พยายามจะใหแมทำ แตแมไมยอมทำ เพือ่ นจะบังคับ
แมตลอด ก็เลยกลมุ ใจ ฝากกราบเรียนถามวา ควรจะทำตัวอยางไร
ตอบ ควรทำตามใจแม อยาทำตามใจเรา
ถาม แตเพือ่ นอยากใหคณ
ุ แมหาย
ตอบ อยาไปอยาก ทำตามเหตุตามผล บอกใหแมทำแลว ถาไมทำก็
จบเปนเรือ่ งของแม ไมใชเรือ่ งของเรา
ถาม จะเปนกรรมกับแมไหมคะ
ตอบ ถาบังคับแม มีเรือ่ งกับแม ก็เปนเวรเปนกรรมกัน ควรจะรับใชแม
ตามใจแม บอกแมแลว ถาไมทำก็เรือ่ งของแม ถาเคีย่ วเข็ญแม
จะเปนเวรเปนกรรม ถึงแมจะอยากใหทา นหาย แตความอยาก
เปนกิเลส เรามีหนาที่เลี้ยงดูทานรับใชทาน ตองเอาใจทาน
เอาตัวทานเปนใหญ ไมใชเอาความอยากของเราเปนใหญ
ตองเอาความสบายใจของทานเปนใหญ
ถาม แตคณ
ุ แมจะเคียดแคนเขา
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ตอบ เพราะตางคนตางจะเอาชนะกัน ก็เลยโกรธกันเกลียดกัน ถาตาง
คนตางถอย ตางคนตางอยู ไมเคีย่ วเข็ญบังคับกัน ก็จะไมมปี ญ
 หา
ตอกัน แทนทีจ่ ะทำตัวเปนลูกกลับทำตัวเปนแม จะสอนแมบงั คับ
แม ใหทำอยางนัน้ ทำอยางนี้ ไมใชหนาทีข่ องเรา หนาทีข่ องเราเปน
คนรับใช แมเปนเจานาย แมตอ งการอะไร ถาไมผดิ ศีลผิดธรรม
ไมเปนอันตรายตอรางกาย ก็เอามาใหทา น ถาผิดศีลผิดธรรม
เชน เอาเบียรมาสักขวด ก็ไมตอ งเอามาให ทำใหทา นมีความสุข
ถึงจะเปนบุญ ทำใหทา นมีความทุกข ถึงแมจะถูกใจเราก็เปนบาป
การสวดโพชฌงคใหคนทีป่ ว ยหนัก
ถาม เวลาคนทีป่ ว ยหนัก จะชอบใหสวดโพชฌงค แสดงวาตองการ
นำคำสอนของพระพุทธเจามารักษาใจ ใหผปู ว ยปลอยวาง
ตอบ แตไมคดิ อยางนัน้ กัน จะคิดวาสวดเพือ่ รักษารางกาย เพราะอยาก
จะใหรา งกายหาย ความจริงการสวดนีก้ จ็ ะไมรกั ษาโรคใจใหหาย
ไดอยางถาวร เพราะเปนการทำใจใหสงบเปนสมาธิ ก็จะรักษา
ไดชวั่ คราว ไมหายอยางถาวร ถาจะใหหายอยางถาวรก็ตอ งใช
ปญญา ตองไมกลัวความเจ็บของรางกาย เหมือนคนที่ฮึดสู
ถึงแมจะถูกยิงแลว แตใจยังสอู ยู ยังสัง่ ใหรา งกายลุยตอไปได
ถาใจไมสู ถึงแมรา งกายจะแข็งแรงก็จะไมสู ตองแยกประเด็น
คือความเจ็บของรางกายออกจากความเจ็บของใจ ถาความเจ็บ
ของใจหายไป แตความเจ็บของรางกายไมหาย ก็จะไมเปนปญหา
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บางทีความเจ็บของใจหายไป ความเจ็บของรางกายก็หายตามไป
ดวยก็มี ถาความเจ็บของรางกาย เกิดจากความเจ็บของใจ
เวลาใจเครียดก็ทำใหรา งกายปน ปวน เกิดความเจ็บทางรางกาย
พอใจหายเครียดความเจ็บทางรางกายก็หายไปดวย
เวลานัง่ สมาธิแลวเกิดความเจ็บปวดขึน้ มา ถาบริกรรมพุทโธๆไป
จนใจสงบ ความเจ็บของใจทีร่ นุ แรงกวาความเจ็บของรางกายก็จะ
หายไป จะรสู กึ วาไมเจ็บมาก เวลารางกายเจ็บแลวเกิดความกลัว
ขึน้ มา จะรสู กึ เจ็บมาก เพราะใจไปขยายความเจ็บขึน้ มาเอง เหมือน
เอาแวนขยายไปขยาย จะรสู กึ วาเจ็บมาก แตพอใจสงบ จะเจ็บ
เพียงนิดเดียวหรือไมเจ็บเลย ความเจ็บของรางกายจึงไมใช
ประเด็นสำคัญ ไมใชสงิ่ ทีต่ อ งแก สิง่ ทีต่ อ งแกคอื ความเจ็บของใจ
ทีเ่ กิดจากความกลัวความเจ็บของรางกาย หรือกลัวความตาย
ตองแกวภิ วตัณหา คือความอยากไมเจ็บ อยากไมตาย พอไมมี
ความอยากไมเจ็บ อยากไมตายแลว ก็จะไมเดือดรอนกับความ
เจ็บกับความตายของรางกาย จะอยอู ยางสบาย เจ็บไขไดปว ยถา
รักษาไดก็รักษาไป รักษาไมไดก็อยูกับมันไป ความตายก็
เหมือนกัน เมือ่ ถึงเวลาตายก็หา มไมได จะตายก็ปลอยใหตายไป
ใจไมไดตายไปกับรางกาย จะไปกลัวทำไม ใจไปหลงคิดวาใจเปน
รางกาย ถาแกความหลงได วาใจไมไดตายไปกับรางกาย ใจจะไม
วนุ วายไปกับความตายของรางกาย เหมือนกับเวลาหลงรักใคร
เวลาเขาตายไปเราก็จะวนุ วายไปกับความตายของเขา ถาเราไม
ชอบเขา เราจะวนุ วายไหม เขาตายเรากลับดีใจเสียอีก อยาไป
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ชอบรางกาย มองรางกายเหมือนกับมองคนทีเ่ ราเกลียด เวลา
รางกายเปนอะไรไป จะไดไมทกุ ขใจ
สิง่ ทีเ่ ราขาดกันก็คอื เครือ่ งมือแกความกลัว ทีเ่ กิดจากความอยาก
ไมแกไมเจ็บไมตาย ก็คอื มรรค มรรคทีข่ าดกันมากก็คอื สติสมาธิ
ปญญา ศีลกับทานพอมีกนั ทำทานรักษาศีลกันอยเู สมอ แตไม
คอยไดบำเพ็ญภาวนา คือการเจริญสติสมาธิปญ
 ญา ซึง่ เปนองค
ประกอบของมรรคทีส่ ำคัญ ถาเปนยาก็เปนสวนประกอบสำคัญ
ของยา ทานกับศีลเปนสวนสนับสนุนสติสมาธิปญ
 ญา ทีเ่ ปนสวน
สำคัญ จึงควรพิจารณาดูวา กำลังขาดสวนไหน ยาทีใ่ ชรกั ษาโรค
ใจนี้ ขาดอะไรอยู ทานเราขาดหรือไม ศีลเราขาดหรือไม สติสมาธิ
ปญญาเราขาดหรือไม อยาใหสว นใดสวนหนึง่ มากเกินสูตร จะไม
เปนประโยชน เชนทาน ๙๐ เปอรเซ็นต ศีล ๕ เปอรเซ็นต
สติสมาธิปญญา ๕ เปอรเซ็นต อยางนี้ก็จะไมสามารถรักษา
โรคใจได ตองเปนไปตามสูตร ทานก็ทำเทาทีม่ ี ไมยดึ ติด ไมโลภ
อยากไดสมบัตขิ า วของเงินทอง ก็ถอื วาไดทำทานครบสูตรแลว
ศีลก็รกั ษา ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ ไป ก็จะไดศลี เต็มสูตรแลว
สติกต็ อ งเจริญทัง้ วัน ตัง้ แตตนื่ จนหลับ ควบคุมความคิดไมให
ลอยไปลอยมา แลวก็นงั่ ใหมาก ตองตัดภารกิจการงานตางๆไป
ถายังทำงานอยกู ค็ วรลาออก อยคู นเดียว อยวู ดั ก็ได อยบู า นก็ได
ทำงานเทาทีจ่ ำเปน เชนกวาดบานถูบา นซักเสือ้ ผา หาอาหารมา
รับประทาน จะไดมเี วลานัง่ สมาธิมาก เดินจงกรมมาก
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พอไดสมาธิแลวก็เจริญปญญาตอไป หลังจากออกมาจากสมาธิ
พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาอริยสัจ ๔ ดูใจวากำลังผลิต
อะไร ผลิตมรรคหรือผลิตสมุทยั ถาผลิตสมุทยั เราก็ตอ งหยุด
ตองหันกลับมาผลิตมรรค หยุดดวยการเจริญสติ การเจริญสติเปน
ทัง้ การผลิตมรรคและหยุดสมุทยั หยุดความคิดปรุงแตงไปในทาง
สมุทยั ความคิด ๙๙ เปอรเซ็นตจะไปในทางสมุทยั ตองหยุด
ความคิดนีก้ อ น ดวยการบริกรรมพุทโธ ก็จะคิดอยากไปดูนนั่ ฟง
นีไ่ มได อยากไปทีน่ นั่ ทีน่ ไี่ มได พอไมมคี วามอยากใจก็จะเย็นสบาย
อยูเฉยๆได จะนั่งเกาอี้ ๔ - ๕ ชั่วโมงก็นั่งได ก็จะไดสมาธิ
ไดความสงบ แลวก็ตดั ความอยากดวยปญญา ถาดูใจดูจติ ตอง
ดูอยางนี้ การดูจติ ดูอยางไร ก็ดวู า ตอนนีจ้ ติ เปนโรงงานผลิตกิเลส
หรือโรงงานผลิตธรรม ถาจิตคิดไปในทางธรรม ไปในทาง
ไตรลักษณ ไปในทางอริยสัจ ๔ ก็จะเปนมรรค ก็ปลอยใหคดิ ไป
ถาคิดไปในทางกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็ตอ งหยุดมัน
ถาไมหยุดก็จะผลิตความทุกข เชนอยากจะสูบบุหรี่ อยากจะ
ดืม่ เหลา ถายิง่ คิดก็จะยิง่ ทรมานใจ ยิง่ หงุดหงิดใจ เวลาอยากจะ
สูบบุหรีด่ มื่ เหลาก็จะคิดแตเรือ่ งสูบบุหรีด่ มื่ เหลา จะไมคดิ เรือ่ งอืน่
ถาสามารถหยุดความคิดอยากดืม่ สุราอยากสูบบุหรีไ่ ด คิดถึง
โรคภัยไขเจ็บทีจ่ ะตามมาจากการดืม่ สุรายาเมา จากการสูบบุหรี่
แทน ก็จะทำใหหยุดความอยากได
การดูจติ ตองดูอยางนี้ ดูวา ตอนนีจ้ ติ กำลังไปในทางไหน ไปใน
ทางมรรคหรือไปในทางสมุทยั ถาไปในทางสมุทยั ก็ตอ งสกัด
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ถาไปในทางมรรคก็ตองสงเสริม ถาคิดอยากจะหยุดดื่มสุรา
อยากจะหยุดสูบบุหรี่ ก็ตอ งสนับสนุน อยาสูบอยาดืม่ ถาคิดอยาก
จะไปทำบุญก็ไปเลย คิดอยากจะบวชชีกบ็ วชเลย คิดอยางนีเ้ ปน
มรรค ถาคิดจะไปแตงหนาทาปาก ไปทำศัลยกรรม ก็หยุดเสีย
เพราะไปทางสมุทยั ไปทางกามตัณหา อยากจะซือ้ เสือ้ ผาชุดใหม
ซือ้ รองเทาคใู หม ก็ตอ งเบรกมัน เอาเงินไปทำบุญดีกวา นีค่ อื การ
ดูจติ ไมใชปลอยใหจติ ทำอะไรตามใจชอบ อยากจะไปเทีย่ วก็ไป
อยากจะไปซือ้ รองเทาคใู หมกไ็ ป อยากจะไปซือ้ เสือ้ ผาชุดใหมกไ็ ป
อยากจะไปเดินหางก็ไป อยากจะไปกินขนมนมเนยก็ไป ถาดูแบบ
นีก้ ด็ ใู หเสียเวลาไปเปลาๆ ดูไปทำไม ไมเกิดประโยชน
ตองดูอริยสัจ ๔ วาตอนนีก้ ำลังผลิตฝายไหน ฝายมรรคหรือ
ฝายสมุทยั ถาผลิตฝายมรรคตลอดเวลา ผลิตโสดาปตติมรรค
สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค ก็จะมีผลของ
มรรคตามมา คือโสดาปตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล
อรหัตตผล ถาจะดูจติ ตองดูตรงนี้ ดูวา กำลังผลิตมรรคหรือกำลัง
ผลิตสมุทยั ถาผลิตสมุทยั ก็จะมี กามภพ รูปภพ อรูปภพ มีการ
เวียนวายตายเกิดตามมา นีค่ อื ธรรมในสติปฏ ฐาน ๔ การดูธรรม
ก็ดอู ริยสัจ ๔ ถาดูจติ ก็ดวู า จิตตอนนีเ้ ปนอยางไร ฟงุ ซานหรือสงบ
ถาฟงุ ซานก็ตอ งทำใหสงบ ถาสงบก็ตอ งรักษาใหสงบตอไป
ดูเวทนาก็ดวู า ตอนนีเ้ วทนาเปนอยางไร ตองปลอยวาง ถาเปนสุข
เวทนาก็อยาอยากใหสขุ ไปตลอด ถาเปนทุกขเวทนาก็อยาไปอยาก
ใหหาย ปลอยไปตามธรรมชาติ ไปตามอนิจจัง มีการเปลีย่ นแปลง
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ไมตอ งไปทำอะไร ใหรทู นั แลวก็ปลอยวาง ไมใชพอเปนทุกขเวทนา
ก็แกใหเปนสุขเวทนา ถารอนก็เปดเครือ่ งปรับอากาศ เพราะไม
ไดแกทตี่ น เหตุ ตองแกทใี่ จ แกทสี่ มุทยั ความอยากใหทกุ ขเวทนา
หายไป ตองแกดว ยการปลอยวางทุกขเวทนา ดูรา งกายก็เชน
เดียวกัน รางกายจะแกจะตายก็ดไู ป ไมตอ งทำอะไร ผมจะหงอก
ก็ปลอยใหหงอกไป หนังจะเหีย่ วก็ปลอยใหเหีย่ วไป ไมตอ งหายา
มาทา ทาอยางไรก็เหีย่ วอยดู ี ยอมอยางไรก็ขาวอยดู ี ยอมให
เหนื่อยไปเปลาๆ ทำใหใจทุกข ไมสบายใจกับความเหี่ยวกับ
ความหงอก ตองปลอยวาง
ใหตงั้ สติทกี่ ายเวทนาจิตธรรม นีเ่ ปนขัน้ ของปญญา ถาขัน้ ของสติ
ก็ใหรูเฉยๆ ใหมีสติเกาะติดอยูกับรางกาย รางกายกำลัง
เคลือ่ นไหว กำลังทำอะไร ก็ใหเกาะติดอยกู บั การเคลือ่ นไหว
กับการกระทำของรางกาย เพือ่ ไมใหใจลอยไปลอยมา ไมใหไป
คิดเรือ่ ยเปอ ย ใหตงั้ มัน่ อยใู นปจจุบนั เวลานัง่ สมาธิใจก็จะสงบ
จะนิง่ จะสบาย ก็จะรจู กั วิธรี กั ษาจิต เวลาฟงุ ซานก็แกดว ยการ
เขาสมาธิไป หรือแกดว ยปญญา พิจารณาจนเห็นวา ฟงุ ซานเพราะ
ความอยาก อยากใหสงิ่ นัน้ เปนอยางนี้ อยากใหสงิ่ นีเ้ ปนอยางนัน้
ตองปลอยวาง อยาไปอยาก สิง่ นัน้ สิง่ นีจ้ ะเปนอยางไรก็ปลอยให
เปนไป ถาไมอยใู นวิสยั ทีจ่ ะแกได ก็อยาไปแกใหเหนือ่ ยไปเปลาๆ
ถายังแกไดกแ็ กไป ถาสัง่ ไมใหผมหงอกไดกส็ งั่ ไป ถาสัง่ ไมให
หนังเหี่ยวไดก็สั่งไป ถาสั่งไมไดก็อยาฝนธรรมชาติ อยาไป
ทำศัลยกรรมตกแตง
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เวลาพูดธรรมะทีไร มักจะไปโดนใจคนฟงทุกที เมือ่ เชาพูดเรือ่ ง
การอดสุราอดบุหรี่ ก็มคี นมาบอกวากำลังจะอดพอดี พอฟงแลว
ก็ไดอบุ าย แลวก็มภี รรยาพาสามีมาหา ถือดอกไมธปู เทียนมาตัง้
สัจจะอธิษฐานใหหยุดดืม่ สุรา เพราะเวลาดืม่ แลวจะอาละวาด
สรางความเดือดรอนใหกบั ภรรยา เราก็บอกวาใหเห็นโทษของการ
ดืม่ สุรา ทัง้ ทางรางกายและจิตใจ ทัง้ กับตัวเราและกับผอู นื่ ถาไม
หยุดดืม่ ก็จะตองสูญเสียคนทีร่ กั ไป เพราะจะทนอยกู บั เราไมได
แลวก็บอกภรรยาวา ถาอยไู มไดกไ็ ปดีกวา ผชู ายไมไดมคี นเดียว
ในโลกนี้ คนดีๆไมเอา ไปเอาคนไมดที ำไม
ถามีโรคแตไมรกั ษา เปนบาปหรือไม
ถาม ถารางกายเรามีโรคที่จะตองรักษา แตเราคิดวาเราไมอยากได
รางกายแลว เปนอะไรก็ชา ง จะไมรกั ษา อยางนีถ้ อื วาบาปไหมคะ
ตอบ ไมบาป ถาไมทำใหรางกายตาย ปลอยใหรางกายตายไปเอง
ถาทำใหรา งกายตาย เชนกินยาพิษ อยางนีก้ บ็ าป เพราะเปนการ
ทำลายรางกาย มีเจตนา ถาไมมเี จตนาทำลายรางกาย ปลอยวาง
รางกาย ก็จะไมบาป
ถาม สมมุตวิ า หมอวินจิ ฉัยวาเปนเบาหวาน แลวก็ดแู ลรางกายไมดี
บางทีกก็ นิ ยาบางไมกนิ บาง อยางนีถ้ อื วาบาปไหมเจาคะ
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ตอบ ไมบาป ไมกนิ ก็ไมบาป แตอยาไปทำใหรา งกายตาย
ถาม เชนฆาตัวตาย
ตอบ อยางนัน้ บาป
ถาม ถาไมรกั ษาตัวเอง ไมดแู ลตัวเอง เปนบาปไหมคะ
ตอบ ไมบาป ไมกนิ ขาว ปลอยใหอดตายก็ไมบาป
ถาม ไมกนิ แสดงวามีเจตนาจะใหตาย
ตอบ ไมกนิ เพราะมีเจตนาไมกนิ ไมไดมเี จตนาใหตาย คนทีฆ่ า ตัวตาย
เพราะมีความทุกข ไมอยากจะอยู ความไมอยากอยเู ปนกิเลส
เปนวิภวตัณหา ทำใหจติ เครียดจิตทุกข แตจติ ทีม่ คี วามสุขจะเฉยๆ
อยกู ไ็ ด ไมอยกู ไ็ ด กินก็ได ไมกนิ ก็ได มันตางกัน ไมเหมือนกัน
ตองดูทใี่ จเปนหลัก ใจมีความอยากหรือเปลา ไมวา อยากอยหู รือ
อยากตายเปนกิเลสทัง้ นัน้
การยุตกิ ารสงความชวยเหลือแกผปู ว ยทีเ่ ปนโรคทีร่ กั ษาไมหาย
ถาม ทีท่ า นอาจารยอธิบายวาโรคไหนรักษาไดกร็ กั ษาไป ถารักษาไมหาย
ก็อยาดันทุรงั รักษา แลวญาติพนี่ อ งจะไปถอดสายออกนี้ เปน
บาปกรรมไหมครับ
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ตอบ ไมเปน เราไมไดเอามีดไปแทงเขา ไมไดไปบีบคอเขาไมใหเขา
หายใจ เราเพียงแตปลอยใหเขาอยตู ามธรรมชาติเทานัน้ เอง
ถาม เหมือนการถอดสายออกนี้ ปลอยใหเปนตามธรรมชาติไป
ตอบ ใหอยตู ามธรรมชาติ อยไู ดกอ็ ยู อยไู มไดกไ็ ป
ถาม สวนใหญคนทัว่ ไปจะกลัววา การเอาออกนีเ้ ปนการฆาผนู นั้
ตอบ เปนการยุตกิ ารสงความชวยเหลือ ก็ทำใหเขาตายได แตไมไดไป
ฆาเขา เพียงแตยตุ กิ ารชวยเหลือ เพราะชวยไปก็ไมเกิดประโยชน
อะไร เปนโทษกับเขาเสียเปลาๆ แทนทีเ่ ขาจะไดไป ไมตอ งอยู
แบกธาตุขนั ธทเี่ ปนเหมือนกองไฟ ก็ปลอยใหกองไฟนัน้ ดับไป
ถาม คนทีต่ ดั สินใจอยางนีไ้ ด ตองเขาใจหลักธรรมพอสมควร ถึงจะ
ทำได ไมอยางนัน้ จะไมกลาทำ
ตอบ ก็อยาเขาโรงพยาบาลก็แลวกัน สัง่ ไวกอ น เดีย๋ วนีท้ ำพินยั กรรม
สัง่ ไวไดแลวไมใชหรือ สัง่ วาไมตอ งรักษาหรือรักษาตามสภาพไป
เพือ่ ปองกันหมอ ถาไมสงั่ ไวกอ น พอหมอไมรกั ษาก็จะโดนขอหา
ไรความเมตตา
ถาม สวนใหญญาติพนี่ อ งจะทนไมได ทีจ่ ะไมรกั ษา
ตอบ รักษาจนถึงขีดที่รักษาไมได เขาใจไหม ถารักษาไมไดแลว
หมอทำอะไรไมไดแลว ก็หยุดรักษา
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ถาม มีกรณีเยอะแยะทีเ่ ปนเจาชายเจาหญิงนิทรา แลวญาติพนี่ อ งก็ยงั
ใหความชวยเหลืออยู
ตอบ อยางนีไ้ มเหมือนกับอีกกรณีหนึง่ ทีเ่ จาตัวอยากจะตาย แลวบอก
ใหฉดี สารพิษ อยางนีบ้ าป แตถา เจาตัวบอกใหหยุดรักษา อยางนี้
ไมบาป แตถา อยากจะตายแลวบอกใหหมอชวยฉีดสารพิษให
อยางนีบ้ าป เปนการฆาตัวตาย
คนปวยอยากจะตาย ใหหมอฉีดยาให หมอมีสว นรับกรรมหรือไม
ถาม สมมุติวาคนปวยอยากจะตาย บอกใหหมอฉีดให เขาผิดใช
ไหมคะ ในกรณีนหี้ มอมีสว นรับกรรมหรือเปลาคะ
ตอบ มีสว น เพราะเปนผทู ำใหเขาตาย เปนผรู บั คำสัง่
ถาม แตเขาใจวาทางจรรยาบรรณแพทยคงทำไมได
ตอบ ทางศีลธรรมถือวา ทำเองก็ดี สัง่ ใหคนอืน่ ทำก็ดี ก็ผดิ ทัง้ นัน้ คนทำ
ก็ผดิ คนสัง่ ก็ผดิ
ถาม ตอนนีก้ ลัวเรือ่ งจรรยาบรรณแพทย ก็เลยมีเครือ่ งใหคนไขทำเอง
คนทีท่ ำเครือ่ งก็มสี ว นผิด
ตอบ ถาทำใหตายไมวา จะทำดวยวิธใี ดก็ตาม ก็ผดิ ทัง้ นัน้ แตถา ปลอย
ใหตายเอง อยางนี้ไมผิด ทำใหตายกับปลอยใหตายนี้ไม
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เหมือนกัน ถาปลอยไมบาป ถาทำใหเขาตายก็บาป ไมวา จะเปน
รางกายของเราเองหรือของคนอืน่ ก็บาปเหมือนกัน
ความเจ็บปวยทางรางกายของคนตายทีย่ งั ปลอยวางไมได จะติดจิต
ไปหรือไม
ถาม คนทีเ่ จ็บปวยทรมานทัง้ กายและใจ เวลาตายไปในขณะทีจ่ ติ ยัง
ไมสามารถทีจ่ ะปลอยวางได ความเจ็บทีร่ า งกาย จะติดจิตไปไหม
ครับ
ตอบ ไมตดิ ความเจ็บของจิตก็เปนความเจ็บของจิต ความเจ็บของ
รางกายก็เปนของรางกาย
ถาม เพราะฉะนัน้ ความเจ็บของรางกายก็ขาดออกไปจากจิต เหลือแต
ความเจ็บทีอ่ ยใู นจิต
ตอบ ความเจ็บทีอ่ ยใู นจิตเกิดจากกิเลส เกิดจากภวตัณหา วิภวตัณหา
ถาไมมสี ติ สมาธิ ปญญา มาตัด ก็ยงั จะมีอยู
ถาม แตถา ปลอยวางความเจ็บไมได
ตอบ ความเจ็บเปนเหมือนโรค ความเจ็บกายก็เปนโรคหนึง่ ความเจ็บ
ใจก็เปนอีกโรคหนึง่ ถากินยาของใจคือธรรมโอสถ ก็จะรักษาความ
เจ็บของใจ ถาไมกนิ ยารักษาความเจ็บของรางกาย ความเจ็บของ
รางกายก็ยงั จะมีอยู เปนคน ๒ คน ไมเกีย่ วของกัน ความเจ็บ
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ของคนหนึง่ หายไป ไมไดทำใหความเจ็บของอีกคนหนึง่ หายตาม
ไปดวย ความเจ็บของรางกายก็ตอ งใชยารักษาโรคของรางกาย
ความเจ็บของใจก็ตอ งใชธรรมโอสถรักษา เวลาทีพ่ ระพุทธเจาทรง
แสดงธรรมโปรดคนปวย ก็เปนการเอาธรรมโอสถมารักษาใจ
ความเจ็บทางใจนีร้ นุ แรงกวาความเจ็บทางรางกายถึง ๑๐ เทา
พอความเจ็บทางใจดับไป ใจก็สามารถสั่งใหรางกายลุกขึ้นมา
ทำอะไรได แตความเจ็บของรางกายก็ยงั มีอยู แตไมเปนปญหา
ไมเปนประเด็นสำคัญ ประเด็นสำคัญอยูที่ความเจ็บทางใจ
ใจจะทุกขมาก ไมอยากจะทำอะไร พอดับความทุกขทรมานใจได
ใจจะกระปรีก้ ระเปราสดชืน่ เบิกบาน ก็จะสัง่ ใหรา งกายทำอะไรได
เพราะใจเปนใหญ ใจเปนนายกายเปนบาว ใจเปนผสู งั่ ถาใจ
ไมสั่ง รางกายถึงแมยังทำอะไรไดอยู ก็เหมือนกับทำไมได
พอพระพุทธเจาทรงแสดงโพชฌงคเสร็จ คนปวยก็หายเปน
ปลิดทิง้ แตหายทางใจ ความเจ็บของรางกายก็ยงั มีอยู แตไมเปน
ประเด็นสำคัญ เพราะความเจ็บของทางรางกายมีเพียงเสีย้ วเดียว
ถาเปรียบเทียบกับความเจ็บของทางใจ ก็เปน ๑๐ ตอ ๑ พอความ
เจ็บทีร่ นุ แรงคือความเจ็บของใจหายไปหมดแลว ความเจ็บของ
รางกายก็จะไมเปนปญหา
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มีลกู ก็มกี องทุกขเพิม่ ขึน้ อีกกองหนึง่ การเกิดนีเ้ ปนทุกข
ถาม เดีย๋ วนีค้ นสมัยใหม อยากแตงงานแตไมอยากมีลกู ปยู า ตายาย
ตองเอาเงินมาลอ ให ๑ ลานบาง ๒ ลานบาง เปนผหู ญิงผชู าย
ก็ได
ตอบ เกิดมาแลวก็ตอ งมีปญ
 หาตางๆตามมา ถาไมเกิดก็จะสบาย ถามี
ลูกก็มีกองทุกขเพิ่มขึ้นอีกกองหนึ่ง รางกายนีเ้ ปนกองทุกข
เราอยตู ามลำพังก็ทกุ ขพอสมควรแลว ตองไปหากองทุกขมาเพิม่
อีกกอง หาภรรยาหาสามีมาแบกทุกข แลวก็ตอ งหาลูกมาเพิม่ อีก
แลวก็หาหลานมาเพิม่ อีก เปนกองทุกขตามมา เพราะไมมปี ญ
 ญา
ไมรวู า การเกิดนีเ้ ปนทุกข พอเกิดแลวก็ตอ งแกตอ งเจ็บตองตาย
เกิดแลวก็ตอ งดิน้ รนตอสู เลีย้ งดูรา งกาย มีแตภาระ มีแตเรือ่ งให
ทำอยตู ลอดเวลา ความสุขทีไ่ ดจากรางกายก็เปนความสุขชัว่ คราว
สุขประเดีย๋ วประดาว ตองคอยเติมอยเู รือ่ ยๆ ถามีความสุขกับ
การสูบบุหรีก่ ต็ อ งสูบเรือ่ ยๆ มีความสุขกับดืม่ สุราก็ตอ งดืม่ เรือ่ ยๆ
มีความสุขกับการกระทำอะไร ก็ตอ งทำอยเู รือ่ ยๆ เวลาไมไดทำ
ก็ทกุ ข อยไู มเปนสุข อยเู ฉยๆไมได เพราะไมรวู ธิ อี ยใู หเปนสุข
อยูอยางไร ถาไมมีพระพุทธเจามาทรงสอนก็จะอยูอยางนี้
ตองดิน้ รนตอสู ตะเกียกตะกาย เชาก็ออกจากบานเพือ่ ไปหาเงิน
พอไดเงินมาก็ตะเกียกตะกายใชเงินกัน พอเงินหมดก็หาอีก
หาเงินใชเงินไปจนวันตาย ก็มเี ทานัน้ ไมมคี วามสุขทีแ่ ทจริง เพราะ
ไมรวู า ความสุขทีแ่ ทจริงอยตู รงไหน เกิดขึน้ ไดอยางไร ความสุข
ทีถ่ าวรนีม้ อี ยแู ตหากันไมเจอ หากันไมเปน
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ถาไมมีพระพุทธเจามาทรงสอนก็จะไมมีใครหาพบ ถึงแมได
ทรงสอนแลวก็ยังไมสามารถปฏิบัติตามได มีเพียงไมกี่คนที่
จะสามารถปฏิบัติตามได เพราะจะตองเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม
พลิกหนามือเปนหลังมือ เคยกินอยแู บบนี้ ตองเปลีย่ นไปอีก
แบบหนึง่ เชนเคยอยใู นวังก็ตอ งไปอยใู นปา เคยมีอาหารครบถวน
บริบรู ณกต็ อ งออกไปขอเขา อาศัยความเมตตาของผอู นื่ แลวแต
เขาจะใหอะไรมา ก็กินเพื่ออยู ไมไดอยูเพื่อกิน กินไปตามมี
ตามเกิด ทีต่ อ งไปอยใู นปาก็เพราะวาเปนที่ ทีจ่ ะทำใหเกิดความ
สงบทางจิตใจ ถาอยใู นบานเมืองนีจ้ ะมีเรือ่ งราวตางๆคอยกวนใจ
ทำใหใจไมสงบ ใจไมสงบก็จะไมมคี วามสุขทีแ่ ทจริง ก็ตอ งอาศัย
ความสุขแบบยาขมเคลือบน้ำตาล สุขเดีย๋ วเดียว แลวก็มคี วาม
ทุกขตามมา เวลาอยากจะมีความสุขแตไมสามารถจะมีได เชน
สูบบุหรี่ เวลาบุหรีห่ มดไมมบี หุ รีส่ บู จะหงุดหงิด สูบไปก็จะทำให
ชีวติ สัน้ ลง มีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน เปนความทุกขทจี่ ะตามมา
จึงตองพยายามปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอนใหปฏิบตั ใิ หได
อยูแบบพระพุทธเจา ลองซอมอยูแบบคนจนสักวันหนึ่ง ถือ
ศีล ๘ อดขาวเย็น ปดโทรทัศนปด เครือ่ งบันเทิงตางๆ ใหอยกู บั
ความวาง กับความไมมอี ะไร ไมตอ งทำอะไรทัง้ วัน ใหดแู ลรักษา
รางกายอยางเดียว แลวก็ควบคุมใจ ทำใจใหสงบ
อุบายของการทำใจใหสงบก็มหี ลายวิธี สวดมนตไปก็ได บริกรรม
พุทโธๆไปก็ได ใจจะคิดไดทลี ะอยาง ถาบังคับใหคดิ เรือ่ งนี้ ก็จะ
ไปคิดเรือ่ งอืน่ ไมได ถาสวดมนตไปเรือ่ ยๆ จะไปคิดเรือ่ งอืน่ ไมได
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ก็จะสงบได เพราะการสวดมนตจะทำใหใจสงบ ไมฟุงซาน
สวดมนตไปหรือบริกรรมพุทโธไป ไมเชนนัน้ ก็บงั คับใจใหอยใู น
ปจจุบนั อยาใหไปอดีตไปอนาคต ไปทีโ่ นนไปทีน่ นั่ ใหอยใู นปจจุบนั
อยทู รี่ า งกาย อยกู บั การทำงานของรางกาย อยาไปคิดเรือ่ ยเปอ ย
ถาหยุดความคิดไดแลว เวลานัง่ สมาธิกจ็ ะสงบงาย นัง่ หลับตาแลว
ก็ดูลมหายใจ อยาไปคิดเรื่องอื่น ลมหายใจก็จะพาใจเขาสู
ความสงบ พอสงบแลวก็ไมตอ งทำอะไร สงบไดนานก็ยงิ่ ดี ถาสงบ
ไมนานก็ตอ งทำใหสงบใหนานใหได ใหมๆแรกๆจะสงบเดีย๋ วเดียว
วูบลงไปแลวก็ถอนออกมา เดงออกมา แตจะไดสัมผัสกับ
ความสงบความวาง จะทำใหมศี รัทธามีความยินดีทจี่ ะหาความสุข
แบบนีใ้ หมากขึน้ เพราะเปนความสุขทีเ่ หนือกวาความสุขทัง้ หลาย
พระพุ ท ธเจ า ทรงตรั ส ไว ว า ความสุขที่เกิดจากความสงบ
เปนความสุขที่เหนือกวาความสุขทั้งหลาย พอไดพบกับ
ความสงบแลวก็จะติดใจ จะพยายามทำใหมีมากขึ้น ก็ตอง
ถือศีล ๘ บอยขึน้ ตอนตนก็ถอื อาทิตยละวัน พอไดสมั ผัสกับ
ความสงบแลวก็จะถือไปทุกวันเลย มีภารกิจการงานอะไรที่
ไมสำคัญก็ตดั ไป ถาพอมีพอกินแลวก็หยุดทำงาน ถาบวชไดกบ็ วช
บวชแลวจะไดปฏิบัติอยางเต็มที่ ทำใจใหสงบไดตลอดเวลา
ถาทำอยางนีอ้ ยไู ปก็กำไร ทำไปจนกวาความสุขจะมีเต็มเปย ม
ภายในใจ และมีอยตู ลอดเวลา
ตอนตนความสุขจะไดเปนพักๆ เพราะไมไดปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง
ถาปฏิบัติอยางตอเนื่องความสุขก็จะตอเนื่อง จนมีความสุข
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ตลอดเวลา พอถึงเวลานัน้ ก็จะสบาย หมดปญหา ไมมคี วามทุกข
ไมวา อะไรจะเกิดขึน้ เพราะมีความสงบรักษาใจไมใหถกู เหตุการณ
ตางๆมาทำใหทกุ ข ถามีความสงบทีเ่ กิดจากการนัง่ สมาธิ แลวก็มี
ปญญามาคอยรักษา ความสงบก็จะคงอยไู ปตลอด ไมวา จะเกิด
เหตุการณอะไรขึน้ มาก็จะเฉยได ใครชมก็เฉยได ใครดาก็เฉยได
ไดสมบัติมาก็เฉย สูญเสียสมบัติไปก็เฉย ไดอะไรมาก็เฉย
เสียอะไรไปก็เฉย รางกายจะแกจะเจ็บจะตายก็เฉย เฉยแลวสบาย
ไมตอ งไปยงุ กับรางกาย ถึงเวลาจะตายก็เฉย ถาไมยงุ กับรางกาย
แลวใจจะไมเดือดรอน อยาไปอยากใหรา งกายอยตู อ ไป อยาไป
อยากใหรา งกายหายเจ็บ อยกู บั ความเจ็บไป เจ็บก็อยกู บั เจ็บไป
ตายก็อยกู บั ตายไป ถาเฉยไดแลวไมเปนปญหา ปญหาอยตู รงที่
เฉยไมเปน
พระพุทธเจาจึงตองทรงสอนใหเฉย ทำทานก็เหมือนเสียทรัพยไป
เสียเงินไป เวลาเสียเงินไปจะเสียใจ เวลาไดเงินมาจะดีใจ
ตอนนี้ก็มาฝกใหเสียเงิน ถาเสียดวยความสมัครใจ เสียดวย
ความยินดีจะไมเสียใจ ทำไมเวลาซื้อขาวของที่เราอยากได
เราเสียใจไหม วิธที จี่ ะแกปญ
 หาเรือ่ งการใชเงินทีไ่ มจำเปน ก็คอื
เวลาทีอ่ ยากจะซือ้ อะไร ก็ซอื้ มา แลวก็เอาไปใหคนอืน่ ถาอยาก
จะซือ้ เสือ้ ผาชุดใหม ซือ้ มาเลย แลวก็เอาไปใหคนอืน่ จะไดมี
ความสุข ๒ ตอ เวลาซือ้ ก็มคี วามสุข เวลาเอาไปใหคนอืน่ ก็มี
ความสุข แตมกั จะไมคดิ อยางนัน้ กัน ถาซือ้ ใหเราจะยินดี ถาซือ้
ใหคนอืน่ ไมยอมซือ้ นอกจากมีเหตุการณ เชนวันปใหม วันเกิด
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อยางนี้ จึงตองหัดเฉยกับการสูญเสียสิง่ ทีเ่ รารัก สิง่ ทีเ่ รารักมาก
สิง่ หนึง่ ก็คอื เงินทอง สิง่ ทีเ่ รารักมากกวาเงินทองคืออะไร ก็คอื
อวัยวะตางๆ แลวสิง่ ทีเ่ รารักมากกวาอวัยวะคืออะไร ก็คอื ชีวติ
พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหสละทรัพยเพื่อรักษาอวัยวะ สละ
อวัยวะเพื่อรักษาชีวิต แลวก็ใหสละชีวิตเพื่อรักษาความสงบ
รักษาธรรมะ ธรรมะก็คอื ความสงบ เพราะความสงบมีคณ
ุ คา
ยิง่ กวาทุกสิง่ ทุกอยาง ผทู มี่ คี วามสงบแลวสละทุกสิง่ ทุกอยางได
สละทรัพยได สละอวัยวะได สละชีวติ ได เพราะความสงบจะทำ
ใหไมสะเทือนใจกับการสูญเสียสิง่ ตางๆไป
จึงตองมาหัดทำใจใหเฉยกับการสูญเสียดวยการสละทรัพย
แลวก็มารักษาศีล อยาทำบาป เพราะทำบาปจะทำใหใจวนุ วาย
ทำบาปแลวจะมีความหวาดกลัว ไมสบายใจ กลัวจะตองไปรับ
ผลบาป ถาไมทำบาปก็จะไมมีความหวาดกลัว ไมวิตกกังวล
ใจก็จะสงบ ทำใหนั่งสมาธิไดไมยาก กอนจะนั่งสมาธิก็ตอง
เจริญสติกอ น ควบคุมความคิดไมใหคดิ เรือ่ งราวตางๆ คิดแต
บทสวดมนต หรือคิดแตพทุ โธๆไป หรือใหใหคดิ อยกู บั เหตุการณ
ทีก่ ำลังเกิดขึน้ คือเฝาดูรา งกายทุกเวลานาที เฝาดูการกระทำของ
รางกาย พอมีเวลาวางก็นงั่ หลับตา เพือ่ ใหใจเขาสคู วามสงบไดอยาง
เต็มที่ พอสงบแลวก็ปลอยใหสงบไปใหนานทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะนานได
พอถอนออกมา ถาอยากจะรักษาความสงบตอไปก็ทำได ๒ วิธี
คือ ๑. ควบคุมความคิดตอไป อยาใหคดิ อะไร พุทโธๆตอไป
สวดมนต ต อ ไป หรื อ เฝ า ดู ก ารกระทำของร า งกายต อ ไป
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๒. ใชปญ
 ญาควบคุมใจไมใหกระเพือ่ ม ถามีปญ
 ญาจะรวู า เหตุที่
ทำใหใจกระเพือ่ มก็คอื ความอยากตางๆ เวลาเกิดความอยากใจ
จะไมสงบ จะกระวนกระวายกระสับกระสาย ตอนนัน้ ก็ตอ งใช
ปญญาเขามาหยุดความอยาก ใหเห็นวาสิง่ ตางๆทีอ่ ยากไดไมเปน
ความสุข เปนความทุกข ถาเห็นวาเปนความทุกขกจ็ ะไมอยากได
แตจะไมเห็นกัน เพราะไมเห็นความไมเทีย่ ง ไดมาแลวเปลีย่ นไป
เวลาเปลีย่ นไปก็ไมสขุ แลว เวลาไดของมาใหมๆจะสุข เวลาเปลีย่ น
ไปหรือเสียไปก็ไมสขุ แลว เราไมเห็นตรงนัน้ จึงตองพิจารณา
ถาเขาจากไปกอนที่เราจะพรอมใหเขาจากไป เราก็จะทุกขใจ
ตอนนีไ้ มมอี ะไรก็อยแู บบไมมอี ะไรดีกวา ทุกขแบบไมมอี ะไรดีกวา
ถามีปญ
 ญาก็จะหยุดความอยากได ก็จะหายทุกข จะตัง้ อยใู น
ความสงบได
นีค่ อื การปฏิบตั เิ พือ่ รักษาความสงบของใจ ใหอยกู บั เราไปตลอด
ลองไปทำดู พระพุ ท ธเจ า ทำมาแล ว พระสาวกทำมาแล ว
ไดผลเหมือนกัน คือไดความสบายใจ ไมทุกขกับเรื่องอะไร
ไมตอ งกลับมาเกิดใหม เพราะไมมตี วั ผลักดันใหไปเกิด ตัวผลัก
ดันก็คอื ความอยากนีเ้ อง ไมมคี วามอยากแลวอยทู ไี่ หนก็อยไู ด
ไมอยากจะไปไหน ถามีความอยากจะอยไู มได ตอใหอยใู นวังก็อยู
ไมได ตอใหมีคฤหาสนมีทุกอยางครบถวนบริบูรณก็จะเบื่อ
อยากจะออกไปขางนอก ถาใจสงบแลวจะไมอยาก จะเฉยๆ
ไปก็ได แตไมไดไปเพราะความอยาก ถามีเหตุใหไปก็ไป เชน
ไปหาหมอ มีธรุ ะตองไปก็ไป แตไมไดไปดวยความอยาก นีค่ อื
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เหตุผลทีเ่ ราควรจะอยกู นั อยเู พือ่ ทำใจใหสงบ ถาอยเู พือ่ ทำตาม
ความอยากก็อยาอยู จะขาดทุน เพราะมีแตจะเพิม่ ความทุกขให
มีมากขึน้ ไมใชนอ ยลง
ปญหาของพวกเราก็คอื ปฏิบตั กิ นั นอยไป ผลก็เลยไมคอ ยปรากฏ
ถาปฏิบตั ใิ หมากขึน้ ผลก็จะมากขึน้ ไปตามลำดับ ตองทมุ เทชีวติ
จิตใจใหกับการปฏิบัติ อยางที่พระพุทธเจาที่ไดทรงทุมเท
พระพุทธเจาเปนแบบฉบับทีด่ ที สี่ ดุ ของพวกเรา พุทธัง สรณัง
คัจฉามิ ถายึดแบบฉบับของพระพุทธเจามาปฏิบตั ิ ก็จะไดผล
เชนเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจาทรงไดรบั แตพวกเราไมเอาพระพุทธเจา
เปนแบบฉบับกัน ชอบเอากิเลสเปนแบบฉบับกัน ยังอยากเทีย่ ว
ยังอยากกิน ยังอยากดืม่ ยังอยากหาความสุขจากสิง่ ตางๆทัง้ หลาย
ในโลกนี้ พระพุทธเจาก็ทรงมีมาแลว มีปราสาท ๓ ฤดู มีทกุ สิง่
ทุกอยางในทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ อันประณีตอันละเอียด
อันวิเศษ ทีม่ นุษยสามารถจะสรรหามาได ทรงมีมาแลว แตทรง
สละไปหมด เพราะทรงเห็นวาเปนยาพิษมากกวาเปนยารักษาใจ
ทำใหใจเปนทุกขมากกวาเปนสุข เปนเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาล
เวลาอมเขาไปใหมๆก็หวาน พอน้ำตาลทีเ่ คลือบหายไปก็เหลือแต
ความขม รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะเปนอยางนี้
เพราะไมเทีย่ ง เปนความสุขทีไ่ มเทีย่ ง สุขเดีย๋ วเดียว สุขแลวก็
หายไป เหลือแตความวาเหวอา งวางเปลาเปลีย่ ว ทำใหตอ งหา
ความสุขแบบนี้ใหม เชนมีสามีมีแฟน เวลาเลิกกัน แลวทำ
อยางไรตอไป ก็ตอ งหาแฟนใหม หาสามีหาภรรยาใหม แทนที่
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จะเข็ด วาเวลาจากกันแลวมันทรมานใจเหลือเกิน กลับไมเห็น
อยางนัน้ กลับไปเห็นวาถาไมมคี นนีก้ ต็ อ งหาคนใหมมาทดแทน
หากีค่ นก็เหมือนกัน หาคนใหมมาเดีย๋ วเขาก็จากเราไปอีก นีค่ อื
ความสุขทางตาหูจมูกลิน้ กาย เปนอยางนี้ ตองหามาทดแทน
อยเู รือ่ ยๆ เพราะไมเทีย่ งแทแนนอน เกิดแลวดับไป หามากีภ่ พ
กีช่ าติแลว ก็หารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนีก้ นั พวกทีม่ าเกิดใน
โลกมนุษยนี้ เปนพวกทีย่ งั ติดกามคุณ ๕ ติดรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ แลวก็ไมตอ งสอนดวย เรือ่ งอยางนีไ้ มตอ งสอนเลย
เรือ่ งทำทานนีต้ อ งสอน เรือ่ งรักษาศีลนีต้ อ งสอน เรือ่ งภาวนานี้
ตองสอน แตเรือ่ งหาแฟนนีไ้ มตอ งสอน เดีย๋ วนีเ้ ด็กอายุ ๑๒ ขวบ
ก็หาแฟนกันแลว เพราะมันฝงอยใู นใจ คือกามตัณหา ความอยาก
ในรูปเสียงกลิน่ รสนี้ มันฝงอยใู นใจ ติดมากับใจ เวลาตายจาก
รางกายรางกอน ความอยากนีก้ ย็ งั ฝงอยใู นใจ พอมีโอกาสเมือ่ ไหร
ก็จะหาแฟนทันที หาแลวก็มคี วามทุกขตามมา
เวลาอยดู ว ยกันถามีความเห็นไมตรงกัน ก็จะทุกข จะทะเลาะกัน
ถามีแฟนคนนีแ้ ลวแตยงั อยากจะไดอกี คนหนึง่ ก็แอบไปหาอีก
คนหนึง่ พออีกคนรเู ขาก็เสียใจ ก็อาจจะฆากันตายหมด นีค่ อื
ความทุกขทตี่ ามมา ถาไมมแี ฟนอยคู นเดียวไดกจ็ ะสบาย ถาอยาก
จะอยคู นเดียวก็ตอ งทำใจใหสงบ ตองภาวนา สวดมนต นัง่ สมาธิ
เดินจงกรม บริกรรมพุทโธๆไป ก็จะควบคุมความอยากได พอใจ
สงบแลวก็จะเย็นสบายมีความสุข ไมหวิ ไมอยาก ก็ตอ งพยายาม
รักษาความสงบตอไป ดวยการนัง่ สมาธิตอ หรือใชปญ
 ญาสอนใจ
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ใหเห็นวาความสุขแบบอืน่ ไมดี ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบนี้
ดีทสี่ ดุ ความสุขทีไ่ ดจากความอยากตางๆนีไ้ มดี เพราะมีความทุกข
ตามมา มีปญ
 หาตางๆตามมา พอมีครอบครัวก็จะมีลกู มีภาระตอง
เลีย้ งลูก ตองเหนือ่ ยยาก ถามีความสงบแลวก็จะอยคู นเดียวได
ไดกำไรไมขาดทุน ถามีครอบครัวก็จะขาดทุน ตองดิน้ รนหาเงิน
หาทองมาเลีย้ งดูกนั ตองทุกขตอ งผิดหวังเวลาลูกไมดี
จึงควรเห็นโทษของรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ใหเห็นวาเปนยาพิษ
ไมใชเปนขนมหวาน เปนยาขมเคลือบน้ำตาล หวานเดีย๋ วเดียว
ใหมๆก็หวานดี พอนานเขาไปความหวานก็จางหายไป อยกู นั แบบ
ทนกันอยู ถาอยูกันไมไดก็ตองหยารางกันไป ไปหาคนใหม
หาคนใหมกแ็ บบเดียวกัน ถาหาความสุขแบบนี้ ก็จะตองเจอกับ
ความทุกขแบบนี้ไปเรื่อยๆ ตายจากชาตินี้ก็ตองไปเกิดใหม
เพื่อไปหาความสุขแบบนี้ใหมอีก ถาทำใจใหสงบไดก็จะหยุด
ไมตองไปหาอะไร มีความสุขในตัวเรา ไมตองไปหาความสุข
ขางนอก ความสุขในตัวเรานีเ้ ปนความสุขทีแ่ ทจริง เปนความสุข
ทีจ่ ะอยกู บั เราไปตลอด การไมกลับมาเกิดก็ไมไดหมายความวา
เราหายไปไหน เราก็ยงั อยเู หมือนเดิม เพียงแตวา เราไมตอ งมี
รางกายมาเปนภาระ มาเปนเครือ่ งมือหาความสุขใหกบั เรา เหมือน
คนที่ไมตองออกนอกบานก็ไมตองมีรถ ถามีทุกสิ่งทุกอยาง
ครบถวนบริบูรณอยูในบาน มีความสุขกับการอยูในบานแลว
ก็ไมตอ งมีรถ คนทีม่ รี ถเพราะวายังตองออกไปนอกบาน คนที่
ไมออกไปนอกบานไมมรี ถ ก็ไมไดสญ
ู หายไปไหน พระพุทธเจา
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พระอรหันตทั้งหลายทานก็ไมไดสูญหายไปไหน ทานก็ยังอยู
อยเู หมือนกับเราอยนู แี่ หละ เพียงแตทา นไมมรี า งกายมาเปนภาระ
ทานไมตอ งใชรา งกายเปนเครือ่ งมือ จึงไมตอ งกลัววาปฏิบตั ไิ ปแลว
พอไมมีความอยากแลวเราจะอันตรธานหายไป สูญไป ไมใช
อยางนัน้
การปฏิสนธิและวิญญาณ
ถาม วิญญาณทีเ่ ขาไปฝงในทอง เริม่ ตัง้ แตตอนปฏิสนธิหรือหลังจาก
๓ เดือนไปแลวคะ
ตอบ ไมเปนประเด็นสำคัญในเชิงปฏิบตั ิ ประเด็นสำคัญอยทู ปี่ ลอยได
หรือเปลา ยึดแลวปลอยไดหรือเปลา เหมือนไปซือ้ บาน พอผอน
ไมไหวแลว จะถูกยึด ปลอยใหยึดไปไดหรือเปลา จะไปซื้อ
ตอนไหนไมสำคัญ สำคัญตอนปลอยมากกวา ยึดมาแลว เปนอดีต
ไปแลว เรายึดรางกายมาแลว เราปลอยรางกายไดหรือเปลา
อยาไปหลงประเด็น ประเด็นอยตู รงนี้ ประเด็นอยใู นปจจุบนั นี้
เวลารางกายเจ็บไขไดปว ย ปลอยไดหรือเปลา รางกายจะตาย
ปลอยไดหรือเปลา ไปรทู ำไม วายึดตอนปฏิสนธิ หรือตอน ๓ เดือน
ความจริงตองมี ๓ สวนถึงจะปฏิสนธิได ยึดงาย แตปลอยยาก
ปลอยไดหรือยัง ยึดมาหลายสิบปแลว ปลอยไดหรือยัง อยาไป
หลงประเด็ น พวกเราชอบหลงประเด็ น กั น ชอบไปคิ ด
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เรือ่ งอจินไตย เรือ่ งไมอจินไตยไมชอบคิดกัน เรือ่ งงายๆไมคดิ กัน
ชอบไปคิดเรื่องยากๆใหปวดหัว พระพุทธเจาทรงบอกไมให
ไปสนใจ เหมือนคนทีถ่ กู ยิงดวยลูกธนู ไมยอมใหดงึ ออก ไมยอม
รักษาแผล กลับอยากไปรวู า คนยิงเปนใคร เปนหญิง เปนชาย
เปนชนชั้นใด ไปรูทำไม ไมเกิดประโยชนอะไร ความรูนี้เปน
เพียงสวนประกอบเพือ่ ใหเห็นภาพ ของการมาการไปของรางกาย
ประเด็นสำคัญอยูที่การตัดอุปาทาน ดวยการหามีดคมๆ คือ
สติสมาธิปญ
 ญา มาตัดใหขาดไปเลย ตัดแบบสมุจเฉทเลย
ตัวกายทิพยกบั ตัวผรู ู
ถาม ตัวกายทิพยกบั ตัวผรู ู
ตอบ ตัวเดียวกัน
ถาม กายทิพยนซี่ อ นอยกู บั กายหยาบ
ตอบ ไมซอน อยูคนละโลก เหมือนคนที่ควบคุมยานอยูในโลกนี้
สวนยานอยอู กี โลกหนึง่
ถาม จะติดตอกับกายทิพยได ก็ตอ งนัง่ สมาธิใชไหมคะ
ตอบ ถาอยากจะเห็นกายทิพยกต็ อ งเขาสมาธิ ถาอยากจะเห็นรางกาย
ก็ตอ งดูกระจก กระจกสองกายทิพก ค็ อื ธรรมะ ทีเ่ กิดจากการ
ปฏิบตั ธิ รรม พอมีสติมสี มาธิมปี ญ
 ญาก็จะเห็นกายทิพย
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ถาม การภาวนานีเ้ ปนการสอนกายทิพยใชไหมคะ
ตอบ สอนและเปดตากายทิพย ใหเห็นตัวเอง ใหรูวาตัวเองไมได
เปนรางกาย เปนคนละคนกัน รางกายกับใจเปนคนละคนกัน
ถาไมภาวนาก็จะไมเห็น เวลานั่งสมาธิจิตจะถอนกระแสรับรู
ออกจากรางกายชั่วคราว กระแสที่ไปรับรูรูปเสียงกลิ่นรส
ผานทางตาหูจมูกลิน้ กายนี้ จะถูกดึงกลับเขาไปในจิต เวลาจิตรวม
จะดึงเขาไปหมดเลย ก็เลยไมรบั รเู รือ่ งของรางกาย เหลือแต
กายทิพยอยตู วั เดียว ก็จะเห็นวานีค่ อื กายทิพย คือใจ คือผรู ู
เปนอุเบกขา มีความสุขมาก พอออกจากสมาธิก็จะไมไปหา
รูปเสียงกลิน่ รส มาใหความสุขอีกแลว เพราะไดความสุขทีด่ กี วา
เหนือกวา คือความสุขทีไ่ ดจากการรวมตัวของจิต ถาไมมปี ญ
 ญา
กิเลสก็จะหลอกลอ ใหไปซือ้ เสือ้ ผาชุดใหม ใหไปเทีย่ วทีน่ นั่ ทีน่ ี่
จึงตองใชปญ
 ญาสอนใจวา มันไมสขุ ไมอรอยไมสนุกเหมือนทีค่ ดิ
มันทุกขมากกวา มันไมอมิ่ ไมพอ สกู ลับเขาไปขางในดีกวา พอเกิด
ความอยากก็กลับไปนัง่ สมาธิใหม แทนทีจ่ ะไปซือ้ ของทีอ่ ยากจะซือ้
ไปเทีย่ วตามสถานทีท่ อี่ ยากจะไป ก็กลับไปนัง่ สมาธิใหม ไปอยวู ดั
ถาจะไปเทีย่ วก็ไปอยวู ดั แทน ถาพบความสุขในใจแลว จะไมอยาก
ไปไหน ถายังไมไดพบก็ยงั จะอยากไปเทีย่ วอีก พอชวนปบ ก็จะ
ไปเลย
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ใจอยใู นโลกทิพยไปเรือ่ ยๆ ไมตอ งหาทีเ่ กิดใหมไดหรือไม
ถาม ใจอยใู นโลกทิพยไปเรือ่ ยๆ ไมตอ งหาทีเ่ กิดใหมไดไหมคะ
ตอบ ได เชนใจของพระพุทธเจา ใจของพระอรหันต ทานไมหาที่
เกิดแลว ทานหยุดแลว เพราะทานไมหวิ ไมอยากแลว ดวงจิต
แตละดวงไมมีวั นดับ มีแตแสวงหารางกายใหมไปเรื่อยๆ
พอรางกายนีด้ บั ไปก็ไปหารางกายใหม ถาเขาทองมนุษยไมได
ก็เขาทองสัตวเดรัจฉานไปกอน เขาทองสัตวเดรัจฉานงายกวา
เปนหนอนเปนไสเดือนเปนแมลงนีเ้ ปนงาย เปนมนุษยนเี้ ปนยาก
ตองมีบารมีมากกวาผไู ปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ตองมีศลี ถึงจะเกิด
เปนมนุษยได ถาไมมศี ลี ก็ตอ งไปเกิดเปนเดรัจฉานกอน เหมือน
กับมีเงิน ถามีเงินมากก็ซื้อรถเบนซได มีเงินนอยก็ซื้อไมได
ตองซือ้ จักรยานซือ้ รถเข็น อยทู กี่ ำลังทรัพยของเรา กำลังทรัพย
ก็คือบุญ ศีลสมาธิปญญานี้ก็คือกำลังทรัพย จิตของพวกเรา
ไมเคยตาย อายุของจิตนีน้ บั ไมถว นแลว เปลีย่ นภพเปลีย่ นชาติ
ไปเรื่อยๆ เปลี่ยนรางกายไปเรื่อยๆ พอรางกายนี้หมดก็หา
รางกายใหม ชวงทีห่ าทีร่ ออยนู กี้ ไ็ ปใชบญ
ุ ใชกรรมกอน ถามีบญ
ุ
ก็เปนเทพเปนพรหม ถามีบาปก็เปนเปรตเปนนรกเปนเดรัจฉาน
จนกวาจะหมดบาปหมดบุญ ก็จะกลับมาเกิดเปนมนุษย กลับมา
ทำบุญทำบาปใหม เวียนวายตายเกิด ขึน้ ๆลงๆ จนกวาจะพบกับ
พระพุทธเจา
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ถาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจาทรงสอนได ก็ยุติการเวียนวาย
ตายเกิดได ไมเติมน้ำมันใหกบั จิต จิตเปนเหมือนรถยนต น้ำมัน
ที่ ทำให จิ ต วิ่ ง ไปวิ่ ง มา ก็ คื อ กิ เ ลสตั ณ หาความโลภความ
อยาก พอตัดกิเลสตัณหาไดหมด ก็เทากับน้ำมันหมด รถยนต
ก็วงิ่ ไมได จิตทีไ่ มมคี วามอยากก็จะไมไปไหน อิม่ แลว ไมตอ งไป
หารางกายใหม ไมตอ งไปใชบาปใชบญ
ุ อีกตอไป เปนนิพพาน
นิพพานก็เปนจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ ไมมีความโลภความอยาก
ไมมีความโกรธความหลง ปรมัง สุญญัง วางจากความโลภ
ความโกรธความหลง ทีท่ ำใหเราผลิตภพชาติตา งๆขึน้ มา เวลาคิด
ปรุงแตงไปทางกิเลสตัณหา จิตก็จะไมวา ง พอหยุดไดจติ ก็วา ง
ความวางนีม้ หี ลายระดับ วางในระดับสมาธิ ก็วา งประเดีย๋ วเดียว
ออกจากสมาธิมาก็เริม่ คิดใหม ถาวางระดับปญญาก็มหี ลายขัน้
มีขนั้ ของโสดาบัน ของสกิทาคามี ของอนาคามี ของอรหันต
ขัน้ โสดาบันก็วา งในระดับหนึง่ ขัน้ สกิทาคามีกว็ า งอีกระดับหนึง่
อนาคามีกว็ า งอีกระดับหนึง่ ขัน้ พระอรหันตถงึ จะวางเต็มที่ ใจจะวาง
จะไมคดิ ปรุงแตงไปทางกิเลสตัณหา เห็นอะไรก็สกั แตวา เห็นเฉยๆ
รเู ฉยๆ รสู มมุติ ไมหลงสมมุติ รวู า เปนพอเปนแม รวู า รางกายของ
เขาเปนดินน้ำลมไฟ ตัวพอตัวแมไมใชรางกาย เปนใจที่มา
ครอบครองรางกาย ตัวพอตัวแมไมไดตายไปกับรางกาย เวลา
พอแมตายก็จะไมรอ งหมรองไห เพราะรวู า เขาไมไดตาย สิง่ ทีต่ าย
ก็เปนเหมือนเสือ้ ผาของเขา เวลาเสือ้ ผาของเขาขาดเราไปรองหม
รองไหทำไม เขาก็ไปหาเสือ้ ผาชุดใหมใส ใจก็วา ง ไมปรุงแตง
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ไมผลิตเรื่องกิเลสตัณหามาใหปวดหัว ใหเกิดความอยาก
เกิดความโลภ ใจเฉย ใจสบาย ใจวาง ไมคดิ ปรุงแตงไปทางกิเลส
ตัณหา รเู ฉยๆ ถาคิดก็จะคิดดวยปญญา ไมคดิ ดวยความหลง
พวกเราตอนนี้คิดดวยความหลง หลงวาเปนของเราไปหมด
เห็นอะไรก็เปนของเราไปหมด เปนพอเปนแมของเรา เปนพีเ่ ปน
นองของเรา เปนลูกของเรา เปนสามีเปนภรรยาของเรา เปนบาน
ของเรา เปนของเราไปหมด พอเกิดอะไรกับเขาขึน้ มาก็วนุ วาย
ไปหมด เพราะคิดไปตามความหลง ตองคิดไปตามความจริงวา
ทุกสิง่ ทุกอยางไมใชของเรา เปนสมมุติ สมมุตวิ า เปนของเรา
ชั่วคราว แตตองจากเราไปสักวันหนึ่ง หรือเราตองจากเขาไป
สักวันหนึง่ หามเขาไมได สัง่ ใหเขาเปนอยางนัน้ เปนอยางนีไ้ มได
เขาจะเปนอยางไรเราไปหามเขาไมได บางครัง้ เราก็อาจจะทำได
แตไมไดเสมอไปทุกครัง้ ตองรขู อบเขตวาอะไรทีเ่ ราทำได อะไร
ทีเ่ ราทำไมได สวนไหนทีย่ งั ทำไดกท็ ำไป เชนตอนนีร้ า งกายยังดูแล
ไดกด็ แู ลไป ยังรักษาไดกร็ กั ษาไป แตเมือ่ ถึงเวลาทีร่ กั ษาไมได ก็ตอ ง
ยอมรับความจริง ทำอะไรไมไดกต็ อ งเฉย ทำใหดที สี่ ดุ ทำเทาที่
จะทำได เมือ่ ถึงเวลาทำอะไรไมไดกท็ ำใจใหเฉย ปลอยใหเปนไป
ตามความจริง ใจก็จะไมวนุ วาย ไมทกุ ข ไมเดือดรอน ใจจะสงบ
นีค่ อื หนาทีข่ องพวกเรา ถาถามวาเกิดมาเพือ่ อะไร ก็เกิดมาเพือ่
ทำใจใหหลุดพนจากความทุกข ดวยการทำใจใหสงบ ดวยการ
ปฏิบตั ติ ามเยีย่ งอยางของพระพุทธเจา สละสมบัตขิ า วของเงินทอง
ไมหาความสุขจากสิง่ ตางๆในโลกนี้ แตหาความสุขจากการทำใจ
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ใหสงบ การจะทำใจใหสงบก็ตอ งอยทู สี่ งบวิเวก ไมมเี รือ่ งราวตางๆ
มากวนใจ ไปอยใู นปา หางไกลจากแสงสีเสียงตางๆ แลวก็คอย
ควบคุมความคิด ไมใหคดิ ถึงเรือ่ งแสงสีเสียง ถาคิดก็อยากจะกลับ
ไปหา พอคิดถึงแฟน คิดถึงเพือ่ น คิดถึงคนนัน้ คิดถึงคนนี้ ก็อยาก
จะกลับไปหา ที่ไปอยูในปาแลวตองกลับออกมา ก็เพราะสู
ความคิดของตนไมได ควบคุมความคิดของตนไมได ทำใจใหสงบ
ไมได ถาใจไมสงบใจจะหิว หิวรูปเสียงกลิน่ รส อยไู ปสักระยะหนึง่
ก็จะเบือ่ ไปอยใู หมๆก็ชอบ พออยไู ปนานๆเขา ถาไมมคี วามสงบ
ความหิวในรูปเสียงกลิน่ รส จะมีเพิม่ มากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ จนทน
ไมไหว ก็ตอ งกลับไปหารูปเสียงกลิน่ รส
ลืมไปวาทีม่ าปลีกวิเวกนี้ ก็เพือ่ หนีความทุกขของรูปเสียงกลิน่ รส
แตความหลงสามารถหลอกใหคดิ วา ความทุกขทหี่ นีมานีเ้ ปน
ความสุข อยูหางกันนานๆก็อยากจะเจอกัน พออยูใกลกัน
ก็ทะเลาะกัน พอไมไดเห็นหนากันสักระยะหนึ่งก็คิดถึงกัน
ลืมความทุกขทมี่ ตี อ กัน อยากจะเจอหนากัน เพราะความหิว ทำให
ลืมความทุกขในอดีตไปไดหมด ถาไดทงิ้ สิง่ ตางๆไปหมดแลว ก็ตอ ง
ทมุ เทชีวติ จิตใจควบคุมความคิดใหได ดวยการเจริญสติ ควบคุม
ความคิดไมใหคดิ เรือ่ งทีไ่ มจำเปน คิดเทาทีจ่ ำเปน เชนใหคดิ อยกู บั
การกระทำของรางกาย รางกายกำลังทำอะไรอยกู ใ็ หคดิ อยกู บั
เรือ่ งนัน้ กำลังแปรงฟนก็ใหคดิ วากำลังแปรงฟน กำลังลางหนาก็ให
คิดวากำลังลางหนา กำลังหวีผม กำลังแตงเนือ้ แตงตัว หรือกำลัง
กวาดบานถูบาน ทำกับขาวรับประทานอาหาร ก็ใหคิดอยูกับ
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เรือ่ งนัน้ อยางเดียว อยาไปคิดเรือ่ งอืน่ พอมีเวลาวางก็นงั่ หลับตา
ทำใจใหสงบ ถาใจสงบแลวจะไมหวิ จะอยคู นเดียวได จะชอบ
อยคู นเดียว เพราะอยคู นเดียวมีความสุขมากกวาอยหู ลายคน
พระพุทธเจาทรงปฏิบตั อิ ยใู นปา ๖ ป หลังจากเสด็จออกจากวัง
จนสามารถทำใจใหสงบไดอยางถาวร กำจัดความอยากทีม่ อี ยู
ในใจใหหมดไปได หลังจากนัน้ ก็ทรงชวยเหลือผอู นื่ ดวยการ
สัง่ สอนผอู นื่ ใหพบกับความสุขทีแ่ ทจริง ใหหลุดพนจากความทุกข
ไมไดทำประโยชนของพระองคเอง เพราะไดประโยชนเต็มทีแ่ ลว
จากการปฏิบัติ เวลาที่เหลือ ตั้งแตอายุ ๓๕ ถึงอายุ ๘๐ ป
เปนเวลา ๔๕ ป ทรงทำประโยชนเพือ่ ผอู นื่ อยางเดียว สัง่ สอน
ใหผูอื่นไดหลุดพนจากความทุกขเปนจำนวนมาก มีมาจนถึง
ปจจุบนั นี้ กอนทีพ่ ระองคจะจากไปทรงตรัสวา พวกเธอไมไดอยู
ปราศจากเรา เรายังอยกู บั พวกเธอในรูปแบบของคำสอนของเรา
ธรรมวินยั ทีต่ ถาคตตรัสไวชอบแลวนีแ้ ล จะเปนศาสดาของ
พวกเธอตอไป พวกเธอไมไดอยโู ดยปราศจากศาสดา ตอนนี้
พวกเราก็ไมไดอยโู ดยปราศจากพระพุทธเจา ยังมีพระธรรมคำสอน
ของพระพุทธเจามาสอนเราอยู มีพระอริยสงฆสาวกทัง้ หลาย
เปนผนู ำเอามาถายทอดอีกตอหนึง่
พวกเราไดพบของวิเศษแลว จะทำอะไรกับของวิเศษนีก้ อ็ ยกู บั
ตัวเรา จะเขีย่ ทิง้ ไป เหมือนไกไดพลอยก็ชว ยไมได หรือจะรีบเอา
มาเก็บไวเปนสมบัตขิ องเรา จะเอาธรรมไดกต็ อ งสละอยางอืน่ ไป
เพราะจะเอาทั้งธรรมเอาทั้งโลกไมได ความสุขทางธรรมกับ
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ความสุขทางโลกไปดวยกันไมได ถาอยากจะไดน้ำชาใหมก็
ตองเทน้ำชาเกาทิง้ ไปกอน ถายังเสียดายน้ำชาเกาอยู ก็จะไมมี
ที่สำหรับใสน้ำชาใหม ถายังรักความสุขแบบเดิมอยู ยังรัก
ความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะอยู ก็จะไมมวี นั ไดความสุข
จากความสงบ ถาอยากจะไดความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ก็ตอ ง
ทิง้ ความสุขทีไ่ ดจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะไป ตองถือศีล ๘
ไมใชเงินทองซือ้ ความสุข จะใชเงินทองเพือ่ ดูแลรักษารางกาย
เทานั้น ทุกครั้งที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขก็เอาไปทำบุญแทน
แลวก็มาถือศีล ๘ มาควบคุมจิตใจ ควบคุมความคิด ทำใจใหสงบ
สอนใจใหฉลาด ใหเกิดปญญา ใหเห็นวาไมมอี ะไรในโลกนีเ้ ปนสุข
ทุกสิง่ ทุกอยางในโลกนีเ้ ปนทุกข เพือ่ จะไดตดั ความอยาก
ถายังเห็นวาเปนสุขอยกู ย็ งั อยากไดอยู ถารวู า ทุกอยางเปนทุกขกจ็ ะ
ไมอยากได ทุกขเพราะอะไร เพราะไมเทีย่ ง มีเกิดมีดบั ทุกขเพราะ
สัง่ ใหเปนอยางนัน้ เปนอยางนีไ้ มได นีค้ อื ปญญาทางศาสนา ใหเห็น
อยางนี้ ใหเห็นวาทุกสิง่ ทุกอยางในโลกนีเ้ ปนทุกข เพราะไมเทีย่ ง
ทุกขเพราะสัง่ เขาไมได ควบคุมบังคับเขาไมได ถาเห็นอยางนีก้ จ็ ะ
ไมอยากกับอะไร เมือ่ ไมอยากก็จะสงบ ถาอยากก็จะวนุ เวลา
อยากไดอะไรใจจะกระวนกระวายกระสับกระสาย จะไดหรือ
ไมไดหนอ ไดแลวก็จะกระวนกระวายกระสับกระสาย วาจะ
อยไู ปนานสักเทาไหร พอจากไปก็เศราโศกเสียใจ เปนทุกขตงั้ แต
เริม่ ตนแลว ทุกขตงั้ แตยงั ไมได ทุกขในขณะทีไ่ ดแลว แลวก็มา
ทุกขตอนทีเ่ สียไป ทุกขตลอดเวลา ใหเห็นความทุกขอยางนี้ จะได
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ไมอยากไดอะไร ไมอยากมีอะไร ไมอยากเปนอะไร จะปลอยวาง
ทุกสิง่ ทุกอยางไปตามความจริง เขาจะเปนอะไรก็ปลอยเขาเปนไป
เขาจะวิเศษขนาดไหนก็ปลอยใหเขาวิเศษไป มีเงินรอยลานพันลาน
แสนลาน ก็ปลอยใหเขามีไป ไมไดอยากจะมีกบั เขา ใครจะเปน
อะไรก็ถอื วาเปนเรือ่ งธรรมดา เปนเรือ่ งของธรรมชาติ ทุกสิง่
ทุกอยางมีขนึ้ มีลง มีเกิดมีดบั ไมไปดีใจไมไปเสียใจกับอะไรทัง้ นัน้
เพราะไมมีความอยากใหเปนอยางอื่น อยูที่ตัวเราวาจะเอา
พระพุทธเจามาเปนแบบฉบับไดหรือเปลา เปนสรณังคัจฉามิได
หรือเปลา เอาพระธรรมคำสอนมาเปนแบบฉบับไดหรือเปลา
เปนแสงสวางนำทางไดหรือเปลา เอาพระอริยสงฆสาวกมาเปน
แบบฉบับไดหรือเปลา ถาทำไดกจ็ ะสบายใจไปตลอด ถาทำไมได
ก็จะทุกขไปตลอด อยทู ตี่ วั เราวาจะทำอยางไร ไมมใี ครตัดสินใจ
ใหเราได
การตัดสินใจบวชเปนการตัดสินใจทีย่ ากทีส่ ดุ
ถาม อยางกรณีของลูก สามีก็ไมอยู ลูกก็อยูตางประเทศ ก็นาจะ
เขาวัดได แตทำไมยังเขาไมได
ตอบ เพราะยังติดรูปเสียงกลิน่ รสอยู เหมือนติดยาเสพติด
ถาม กลัววาจะไปไมตลอดรอดฝง
ตอบ ไมเปนไร ไปกอนเถิด ถาจะกลับมาก็คอ ยวากันใหม
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ถาม จะหมดอิสรภาพถาบวชแบบจริงๆจังๆ ก็เลยคิดหนัก
ตอบ เปนการตัดสินใจทีย่ ากทีส่ ดุ เลยสำหรับเรา เปนชวงทีท่ รมานใจ
ที่สุด ใจหนึ่งอยากจะบวช อีกใจหนึ่งไมอยากจะบวช พอ
ตัดสินใจไดแลว ก็เหมือนยกภูเขาออกจากอก ทุกอยางดูสดใส
ไปหมด มันสบายอกสบายใจอยางบอกไมถกู
พระพุทธเจาพระอรหันตทงั้ หลายทานไมไดสญ
ู หายไปไหน
ถาม พระพุทธเจาพระอรหันตทงั้ หลายเปนดวงจิตทีอ่ ยใู ชไหมคะ
ตอบ เหมือนดวงจิตของเราทีอ่ ยเู ดีย๋ วนี้
ถาม แลวจะอยสู ว นไหนของโลก
ตอบ อยใู นโลกทิพย จิตอยใู นโลกทิพย รางกายอยใู นโลกธาตุ อยคู นละ
โลกกัน เหมือนยานทีไ่ ปสำรวจทีด่ าวอังคาร รางกายเหมือนอยู
ทีด่ าวอังคาร แตผคู วบคุมยานนีอ้ ยทู โี่ ลกนี้ สมมุตวิ า ยานนัน้ เกิด
เสียหายไป ติดตอกันไมได คนควบคุมก็ยงั อยตู รงนีอ้ ยู ดวงจิต
แตละดวงนีไ้ มมวี นั สูญไมมวี นั ดับ ของใครของมัน อยใู นโลกทิพย
ดวยกันทุกดวง
ถาม ทีท่ า นไปนิพพานนี้ ไมไดหมายถึงดับสูญไปหมดเลยหรือคะ
ตอบ ทานไปสูญอะไร ทานก็สญ
ู แตกเิ ลส สูญแตความอยาก เราไปแปล
ความหมายกันเองวาสูญทุกอยาง ก็อยางทีย่ กตัวอยางวา คนที่
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ไมมีรถกับคนที่มีรถนี้สูญหรือเปลา คนที่อยูบานกับคนที่ยัง
ตองออกนอกบานตางกันตรงที่ ถาตองออกนอกบานก็ตอ งมีรถ
พาไป
ถาม อยทู โี่ ลกทิพยนหี้ มายถึงวาอยทู สี่ วรรค หรืออยอู กี ภูมหิ นึง่
ตอบ ในโลกทิพยมหี ลายภูมิ ตัง้ แตนพิ พานลงมาถึงนรก เปนโลกทิพย
ทัง้ นัน้ ใจเราตอนนีก้ อ็ ยทู โี่ ลกทิพย อาจจะเปนนิพพานหรือเปน
นรกก็ได ขึน้ อยทู กี่ ารกระทำของเรา
ถาม ใจอยทู โี่ ลกทิพย แตไมมรี า งกาย
ตอบ มีรา งกายหรือไมมรี า งกาย ใจก็อยใู นโลกทิพยเสมอ ไมไดอยใู น
โลกธาตุ
ถาม ไมไดเปนสัมภเวสี ลองลอยไปเรือ่ ยๆ
ตอบ สัมภเวสีกค็ อื ใจทีห่ วิ ทีอ่ ยาก ทีต่ อ งหาทีเ่ กิดใหม ไมไดลอยไปไหน
พระปจเจกพุทธเจา
ถาม พระปจเจกพุทธเจานี้สามารถเกิดได หลังจากพระพุทธเจา
ปรินพิ พานไหมครับ
ตอบ พระปจเจกพุทธเจาจะปรากฏในชวงทีไ่ มมพี ระพุทธศาสนา เพราะ
ตองตรัสรูเอง พบพระอริยสัจ ๔ เอง ถามีพระพุทธศาสนา
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ก็ ไ ม ต อ งค น หาเอง เช น พระอรหั น ตสาวก ไม ไ ด ค น พบ
พระอริยสัจ ๔ เอง
ถาม เชนในปจจุบนั ก็จะไมมี
ตอบ ถาอยูในประเทศที่ไมมีพระพุทธศาสนา ไมเคยไดยินไดฟง
พระธรรมคำสอนเลย แลวคนพบพระอริยสัจ ๔ เอง ก็จะเปน
พระพุทธเจาได
ถาม คืออาจเกิดได
ตอบ ได แตโอกาสที่จะมีพระพุทธเจา ๒ องค มาปรากฏในเวลา
ใกลกนั นี้ จะยากมาก หรือเปนไปไมไดเลย เพราะการปรากฏ
ของพระพุทธเจาแตละองคกย็ ากสุดๆแลว
พระใชผา หมไดหรือไม
ถาม ทานมีผา หมใชไหมเจาคะ
ตอบ ผาหมถือเปนผาบริวาร ถามีคนถวายก็รบั เอาไวใชได แตไมให
ยึดติดวาเปนผาครอง เปนผาเสริม ถาไมมกี ไ็ มเปนไร เวลาไปไหน
ก็ไมเอาติดตัวไป เอาแคผา ไตรไปก็พอ พระปฏิบตั ทิ า นอยงู า ย
ไปไหนทานจะมีเครือ่ งนอนเครือ่ งกินครบบริบรู ณ มีบาตรใบหนึง่
ก็เปนเครือ่ งกินแลว มีกลดมีมงุ ก็เปนบานของพระไดแลว ไปอยู
ทีไ่ หนก็กางกลดกางมงุ อยตู รงไหนก็อยไู ด ผาหมก็ใชผา ไตร
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ไปแบบนก ไปตัวเบาๆ ไปแบบสบาย ไมไปแบบพะรุงพะรัง
เดินธุดงคไปไมไดกกี่ า วก็หมดแรง สมัยกอนทานเดินธุดงคจาก
อีสานไปเชียงใหม ไปตามหาหลวงปมู นั่ จากอุบลฯ จากอุดรฯ
ทานก็เดินธุดงคไปกัน ค่ำทีไ่ หนก็นอนทีน่ นั่ เชาบิณฑบาตเสร็จก็
เดินตอ เดินจงกรมภาวนาไป ไมคยุ กัน ไมเดินเหมือนพวกฆราวาส
เดินกัน พระจะเดินเปนแถว เดินตามกันไป ตางคนตางเจริญ
สติไป ควบคุมความคิดไป ถาเขาสกู ารปฏิบตั แิ ลวจะมีความสุข
ถึงแมวา จะเหนือ่ ยจะยาก ใจไมไดทกุ ขไปกับความเหนือ่ ยยากของ
รางกาย ใจอยกู บั ธรรมมีความสงบมีความสุข สุขกวาฆราวาสที่
มีความสุขทางรางกาย แตใจเครียดกับเรือ่ งราวตางๆ กินไมไดนอน
ไมหลับ วิตกกังวลวนุ วายไปหมด นีค่ อื ความแตกตางกัน ฆราวาส
จะทุกขทางใจสบายทางกาย พระจะทุกขทางกายแตสบายทางใจ
ความทุกขทางกายจะบังคับใหสรางที่พึ่งทางใจ คือความสงบ
สรางความปลอยวาง หยุดความอยาก ใจจึงจะมีความสุขได
ความสุขทางรางกายจะทำใหเกิดตัณหาความอยาก และอุปาทาน
ความยึดติดเพิม่ มากขึน้ ยึดติดกับความสุขของรางกาย อยากจะ
ใหรา งกายไมเจ็บไขไดปว ย เวลาเจ็บไขไดปว ยขึน้ มาก็โกลาหลกัน
ไปหมด วนุ วายกันไปหมด เพราะไปยึดไปติดกับรางกาย ทีต่ อ ง
แกตอ งเจ็บตองตาย นักบวชจะไมยดึ ติดกับรางกาย เพราะรวู า
รางกายตองแกตอ งเจ็บตองตาย กอนทีร่ า งกายจะแกเจ็บตาย ก็เอา
มาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ เอามาใชปฏิบตั ธิ รรม เดินจงกรม
นัง่ สมาธิ
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พวกเราตองพิจารณาดูนะ วากำลังเดินไปทางไหน ฟงเทศน
ฟงธรรมกันแลว ก็อยาลืม ฟงแลวตองเอาไปคิดตอ ถาคิดแลว
จะเกิดศรัทธาเกิดวิรยิ ะขึน้ มา เปนธรรมทีส่ ำคัญ ถาไมมศี รัทธา
ไมมวี ริ ยิ ะก็จะไมสามารถออกปฏิบตั ไิ ด ศรัทธาเชือ่ วาทางนีแ้ หละ
เปนทางทีด่ ที สี่ ดุ ถึงแมจะทุกขยากลำบากทางรางกาย แตเปนทาง
ทีจ่ ะพาไปสคู วามสุขความสบายใจ เริม่ ตนก็จะทุกขยากลำบาก
ตอไปก็จะงายขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ตอไปก็จะสบาย ตอนตนคิดวาทุกขยาก
ลำบาก เชนกินขาวมือ้ เดียว อยแู บบตามมีตามเกิด แตพอทำไป
เรือ่ ยๆแลวก็เกิดความเคยชิน ก็จะไมรสู กึ ยากลำบาก กลับชอบ
เสียอีก เพราะสบายใจ ไมวนุ วายไมยงุ ยาก สุขทางกายนีต่ อ ง
วุนวายกับเรื่องหลายอยาง เรื่องบาน เครื่องตกแตงบาน
เฟอรนิเจอร สี มาน แอร ไฟฟา น้ำประปา เวลาเสียชำรุด
ก็ตองซอม นี่กำลังไปผิดทาง ถาไปหาความสุขความสะดวก
ทางรางกาย
พวกเราควรหาความสุขความสะดวกทางจิตใจ ดวยการอยแู บบ
สมถะเรียบงาย แลวก็พยายามสรางธรรมะขึน้ มาทุกเวลานาที
ตัง้ แตตนื่ จนหลับ เจริญสติอยางตอเนือ่ ง ควบคุมจิตใจเหมือนเปน
นักโทษ อยาปลอยใหลอยไปทีอ่ นื่ ใหอยใู นปจจุบนั ใหอยกู บั
รางกาย ถารางกายอยตู รงนี้ แตใจไปอยทู กี่ รุงเทพฯ แสดงวาใจ
ลอยไปแลว ไมมสี ติแลว รางกายอยตู รงไหนใจก็ตอ งอยตู รงนัน้
ถาไมอยกู บั รางกายก็ตอ งอยกู บั พุทโธ บริกรรมพุทโธไป ใหพทุ โธ
เปนทีย่ ดึ เหนีย่ วใจ จะใชธรรมบทไหนก็ได ใชอานาปานสติกไ็ ด
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ใชอาการ ๓๒ ก็ได ตองมีอะไรเปนเครือ่ งยึดเหนีย่ วของจิตใจ
เพราะธรรมชาติของจิตใจชอบลอยไปตามอารมณ ชอบไปอดีต
ชอบไปอนาคต ชอบไปหาคนนัน้ คนนี้ ชอบไปทีน่ นั่ ทีน่ ี่ ไมชอบอยู
ในปจจุบนั อยตู รงนีก้ อ็ ยากจะไปตรงนัน้ พอไปถึงตรงนัน้ ก็อยาก
จะกลับมาตรงนีอ้ กี ธรรมชาติของกิเลสเปนอยางนี้
บางทีเราตองบังคับใหนงั่ อยกู บั ทีค่ รัง้ ละ ๔ - ๕ ชัว่ โมง ถายังนัง่
แบบใหเจ็บเพือ่ สกู บั เวทนาของรางกายไมได ก็นงั่ แบบสบายๆ
ไปกอน นัง่ เกาอีไ้ ป เวลาเจ็บจะขยับก็ได แตอยาลุกอยาไปทีอ่ นื่
ถาจะลุกก็ลุกขึ้นยืนตรงนั้น พอหายเมื่อยก็กลับลงไปนั่งใหม
ทำแบบนีไ้ ปกอนก็ได ตองจำกัดบริเวณ อยาใหกเิ ลสตัณหาสัง่ ให
ไปตรงโนนมาตรงนี้ นัง่ ไปสัก ๕ - ๖ ชัว่ โมง เปนการตอสกู บั กิเลส
ในระดับหนึง่ ถาจะสอู ยางสบายก็ตอ งเจริญสติ จะไมฟงุ ซาน
ไมเครียด จะควบคุมความอยากได เชนบริกรรมพุทโธๆไป
จะควบคุมความอยากไมใหเกิดขึน้ ได พอไมเกิดความอยากก็จะ
สบาย สวดมนตไปก็ได แตอยาฟงเทศนฟง ธรรม หรืออานหนังสือ
เพราะเปนของนอกกายนอกใจ ตองเอาของในใจเปนเครือ่ งมือ
ไมพงึ่ สิง่ ภายนอก สรณะทีแ่ ทจริงตองอยใู นใจ ถาจะใชธรรมะ
ก็ตองเอาธรรมะที่ไดฟงมาแลวมาพิจารณา อยาไปเอาธรรมะ
ภายนอก เวลาปฏิบัติจะไมเอาเลย เรื่องหนังสือเรื่องเทปนี้
นอกจากเวลาทีเ่ รากำหนดไวฟง ธรรม ฟงเพือ่ เสริมความรเู สริม
ทักษะนีท้ ำได แตในขณะทีป่ ฏิบตั จิ ริงๆ เวลาเขาสนามสอบจริงๆ
จะไมเอาหนังสือเขาไป ถาจะทดสอบสมรรถภาพ ความรู
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ความสามารถของเรา วาเปนทีพ่ งึ่ ของเรา เปนอัตตาหิ อัตตโน
นาโถไดหรือเปลา
ตองพยายามกำจัดความอยากตางๆ ลองขังตัวเองในหอง
แลวบังคับใหนงั่ อยบู นเกาอี้ ครัง้ ละ ๕ – ๖ ชัว่ โมง อยาลุกขึน้
เอาน้ำเปลาวางไวขา งๆ ถาหิวน้ำก็ดมื่ อยาดืม่ น้ำทีม่ กี ลิน่ มีสมี รี ส
เพราะเปนความอยากอีกแบบหนึง่ ดืม่ เพือ่ รางกาย เหมือนดืม่ ยา
รับประทานอาหารมื้อเดียวตอนเชา แลวนั่งใหถึงเย็นเลย
มืดเมือ่ ไหรคอ ยลุก ถายังไมตอ งเปดไฟก็ยงั ไมลกุ ดูซวิ า จะทำ
ไดไหม เวลาความอยากหยุดดิน้ นี้ จะสบายใจโลงใจ เหมือน
บงหนามออกจากเทา ใจจะเบาสบายสงบ ถึงแมจะไมสงบ
แบบรวม แตสงบจากความดิน้ รนของกิเลสตัณหา ถึงรวู า ทีท่ กุ ข
ก็เพราะกิเลสตัณหานีเ้ อง ดิน้ อยเู รือ่ ยๆ เวลาดิน้ ก็เหมือนหนาม
ตำเทา จะเจ็บทุกครัง้ ทีเ่ หยียบ ลองทำดู ไมยากหรอก นัง่ เฉยๆ
จะยากตรงไหน นัง่ ไดแลวจะสบาย
หลักธรรมในการดำเนินชีวติ
ถาม กราบขอหลักธรรมเพือ่ เปนแสงสวางในการดำเนินชีวติ
ตอบ ใหถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนที่พึ่ง เปนผูนำทาง
ใหศึกษาพระพุทธประวัติ ศึกษาประวัติของพระสาวก ศึกษา
พระธรรมคำสอน ที่เปนแสงสวางนำทาง พระพุทธเจาทรง
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ปฏิบตั อิ ยางไรเราก็ตอ งปฏิบตั ติ าม พระสงฆสาวกปฏิบตั อิ ยางไร
เราก็ตองปฏิบัติตาม ทานสอนใหเราปฏิบัติอยางไร เราก็ตอง
ปฏิบตั ติ าม ทานก็สอน ๓ ขอใหญๆคือ ๑. ทำบุญ ๒. ละบาป
๓. ชำระความโลภความโกรธความหลง ไมวา จะเปนพุทธสายไหน
ก็ตอ งเดินทางนีด้ ว ยกันทุกคน ถึงจะเปนพุทธแท พระพุทธเจา
ทรงตรัสวา คำสอนที่มีมรรค ๘ นี้แล เปนคำสอนที่ถูกตอง
เปนแสงสวางนำทางใหไปสกู ารหลุดพน จากการเวียนวายตายเกิด
มรรค ๘ ก็สรุปลง ๓ ขอใหญนี้ คือทำบุญ ละบาป ชำระความ
โลภความโกรธความหลง ทำใจใหสะอาดบริสุทธิ์ คำสอนนี้
เปนแสงสวางนำทาง
แนวทางปฏิบตั ิเพือ่ มีดวงตาเห็นธรรม
ถาม ลูกๆอยากจะปฏิบัติ อยากมีดวงตาเห็นธรรม แลวก็ทำตาม
คำสั่งสอนของพระพุทธองค มีสิ่งใดควรปรับปรุงหรือปฏิบัติ
เพิม่ เติม
ตอบ ทำทานตามกำลัง รักษาศีล ๕ ไมใหขาด วันพระก็รกั ษาศีล ๘
แลวก็ภาวนาปฏิบตั ธิ รรม ไหวพระสวดมนต นัง่ สมาธิ ฟงเทศน
ฟงธรรม ทำอยางนีไ้ ปกอน ตอไปก็จะกาวหนาไปเรือ่ ยๆ
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มีปญ
 หาอยากจะถาม ถาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะไมมคี ำถาม
ถาม เมือ่ เชามีคนบอกวามีปญ
 หาอยากจะถาม
ตอบ เราก็บอกเขาไปวา คำตอบอยทู ี่ อนิจจังทุกขังอนัตตา ถาเห็น
อนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะไมมีคำถาม คำตอบของทุกคำถาม
อยทู อี่ นิจจังทุกขังอนัตตา เปนคำตอบทีแ่ ทจริง เวลาไมเห็นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา ก็จะสงสัยวา ทำไมเปนอยางนัน้ ทำไมเปนอยางนี้
ถาเห็น สัพเพ ธัมมา อนัตตา ทุกอยางเปนไปตามเรือ่ งของมัน
เราไปหามมันไมได ไปเปลี่ยนแปลงมันไมได ก็จะไดคำตอบ
ถาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะไมมคี ำถาม ไมรจู ะถามอะไร
ถาถามทำไมก็แสดงวาโง ทำไมตองทำไม เพราะมันเปนอยางนี้
เวลาคนตายทำไมตองถามวา ทำไมตองตายดวย ทำไมตองเกิด
กับเขา ทำไมไมเกิดกับคนนัน้ คนนี้ ทำไมตองทำไมดวย ก็มนั เปน
อยางนี้ นีแ่ หละคือธรรมะ ตองเห็นวามันเปนอยางนี้
ทุกสิง่ ทุกอยางเปนไปตามเหตุตามปจจัย ทีม่ ที งั้ ทางดานบวกและ
ลบ คือกรรมและบุญ ทีจ่ ะชวยเสริมใหเจริญหรือเสือ่ ม อีกสวน
หนึง่ ก็เปนเรือ่ งของธรรมชาติ ทีม่ เี จริญมีเสือ่ มเปนธรรมดา ทีเ่ รา
ทำอะไรไมได บุญหรือกรรมเปนสิง่ ทีเ่ ราทำมาแลวในอดีต การเจริญ
หรือเสือ่ มของธรรมชาติกเ็ ปนเรือ่ งของธรรมชาติ สิง่ ทีเ่ ราทำไดกค็ อื
ทำใจใหเปนอุเบกขาปลอยวาง จะปลอยวางไดกต็ อ งเห็นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา เห็นวาเปนอยางนี้ ถาไมอยากจะเจอก็อยามาเกิด
อยาอยากไดสงิ่ ทีเ่ ปนอนิจจังทุกขังอนัตตา เวลาอยากไดไมคดิ กัน
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เลยวาไดแลวตองเสียไป พอเสียแลวก็ถามวาทำไมตองเสีย
ทุกอยางทีเ่ ราไดมาเราตองเสียไปหมด ไดรา งกายนีม้ าเดีย๋ วก็ตอ ง
เสียมันไป ไดลาภยศสรรเสริญสุขมา เราก็ตอ งเสียมันไปหมด
สิง่ ทีเ่ ราไมเสียเรากลับไมเอากัน คือความสงบ
ความสงบสุขเปนของเรา อยกู บั เราไปตลอด อกาลิโก ความสงบ
ทีเ่ กิดจากการภาวนาทำใจใหสงบ ทีเ่ กิดจากการปลอยวางดวย
ปญญา เปนสมบัตขิ องเรา ทีจ่ ะไมมวี นั จากเราไป อยกู บั เราไป
ตลอด ไมมรี า งกาย เราก็ไมเดือดรอน เราก็ยงั มีความสุขนีอ้ ยู
ความสุขทีพ่ ระพุทธเจา พระสาวก ครูบาอาจารยทงั้ หลายมีกนั อยู
ถึงแมเวลาจะผานมาแลวตัง้ สองพันหารอยกวาป ความสุขใน
พระทัยของพระพุทธเจา ทีเ่ ปนปรมังสุขงั นีก้ ย็ งั อยู ความสุขของ
ครูบาอาจารยที่ทา นจากพวกเราไปแลว ก็ยังอยูในใจของทาน
ไมมวี นั เสือ่ ม ไมมวี นั หาย ไมมวี นั หมดไป เพราะไมไดเปนอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา ความสุขนีแ้ หละเปนสมบัตทิ แี่ ทจริง ทีเ่ ราสามารถ
ครอบครองได ถาปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจาทรงสัง่ สอน คือทำทาน
รักษาศีล เจริญสติสมาธิและปญญา เปนวิธที จี่ ะทำใหไดสมบัติ
อันวิเศษนี้
อยแู คเอือ้ มมือนีเ้ องนะ อยทู วี่ ริ ยิ ะคือความเพียร หลุดพนจาก
ความทุกขไดดวยความเพียร ตองมีความเพียรถึงจะเกิดสติ
ถึงจะเกิดสมาธิและเกิดปญญา ตองเพียรเจริญสติ ครูบาอาจารย
ภาวนาในตอนตน ทานก็พทุ โธทัง้ วัน จนพุทโธกับใจแนบติดกันเลย
ตอนนั้นก็จะเกิดสัมปชัญญะขึ้นมา มีความรูสึกตัวตื่นตัวอยู
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ตลอดเวลา ไมเผลอ ไมลอยไปทีน่ นั่ ทีน่ ี่ อยใู นปจจุบนั พออยใู น
ปจจุบนั แลว เวลานัง่ สมาธิกจ็ ะรวมลงเขาสคู วามสงบ จะพบกับ
ปรมังสุขังชั่วคราว พอออกจากสมาธิมา ถาตองการรักษา
ปรมังสุขงั นี้ ก็ตอ งใชปญ
 ญาหยุดตัณหาความอยาก ทีไ่ มตายจาก
ความสงบของสมาธิ จะตายไดก็ตองตายดวยการเห็นอนิจจัง
ทุกขังอนัตตา ความสงบนีแ้ หละเปนสมบัตขิ องเรา ไมมใี ครจะแยง
จากเราไปได ไมวา เปนหรือตาย จะอยกู บั เราไปตลอด
พวกเราควรเปลีย่ นทิศทางของการหาทรัพยไดแลว อยาไปหา
ทรัพยภายนอก ควรหันเขามาหาทรัพยภายใน ดวยการสละทรัพย
ภายนอก อยาใชทรัพยภายนอกเปนสรณะเปนทีพ่ งึ่ ใหใชทรัพย
ภายในเปนทีพ่ งึ่ เพราะเปนทีพ่ งึ่ ทีแ่ ทจริง ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ก็คอื ปรมังสุขงั นี้ บรมสุขที่ เกิดจากการภาวนา จากการสละทรัพย
ทั้งหมดไป สละทรัพยภายนอกเพื่อจะไดเขาหาทรัพยภายใน
รักพีเ่ สียดายนองไมได จะเอาทัง้ ทรัพยภายนอกและทรัพยภายใน
ไมได เหมือนจะเอาน้ำรอนกับน้ำเย็นไมได ถาเอามาปนกัน ก็จะ
ไมรอ นไมเย็น ถาตองการความสุขเย็นก็ตอ งเขาขางใน ถาตองการ
ความสุขรอนก็ตอ งอยขู า งนอก ความสุขรอนก็คอื ความสุขทีม่ ี
ความทุกข ความสุขเย็นก็คอื ความสุขทีไ่ มมคี วามทุกข ตองเขา
ขางใน ตองสละทรัพยภายนอก ใหเขามาบวช มารักษาศีล
มาภาวนา มาปฏิบตั ธิ รรม แลวความสงบภายในก็จะปรากฏขึน้ มา
ตามลำดับ ตามกำลังของความเพียร ตามกำลังของสติของสมาธิ
ของปญญา
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ขัน้ สมาธิกเ็ ขาสขู นั้ อัปปนา สงบไดนาน จิตจะมีกำลังมาก ทีจ่ ะ
สนับสนุนในการเจริญปญญา พอออกทางปญญาก็มอี ยู ๔ ขัน้ คือ
๑. ขัน้ โสดาบัน ๒. ขัน้ สกิทาคามี ๓. ขัน้ อนาคามี ๔. ขัน้ อรหันต
ก็ตอ งใชอนิจจังทุกขังอนัตตาเปนเครือ่ งมือ พิจารณาขันธ ๕ รูป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ วาเปนอนัตตาเปนอนิจจังเปนทุกขัง
ถาเห็นก็จะละสักกายทิฐไิ ด ละความหลงทีเ่ ห็นวา รูปเวทนาสัญญา
สังขารเปนตัวเราของเรา จะใหความสุขกับเรา จะอยกู บั เรา จะเปน
ตามทีเ่ ราตองการ มันเปนไปไมได มันเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา มีเกิด
มีดบั มีสขุ มีทกุ ข เชนทุกขเวทนาสุขเวทนา จะใหสขุ อยางเดียว
ไมได ตองรับไดทงั้ สุขทัง้ ทุกข ถึงจะเรียกวาปลอยวาง ถาอยาก
ใหมนั เปนอยางนัน้ อยางนี้ แสดงวายังปลอยวางไมได พอรอน
หนอยก็เปดแอร อยางนี้แสดงวาปลอยวางทุกขเวทนาไมได
รอนก็อยกู บั มันไป หนาวก็อยกู บั มันไป ถามีผา หมก็หม ไป ทีต่ อ ง
หมก็เพือ่ รักษารางกายไมใหเจ็บไขไดปว ย ถาหมเพือ่ ใหมคี วามสุข
ไมใชเหตุผล เหตุผลที่ตองรักษารางกายก็เพื่อเอารางกายมา
ปฏิบตั ธิ รรม พอสำเร็จแลวจะหมหรือไมหม ก็ได ถายังไมเสร็จงาน
ก็ตองดูแลรักษารางกายไปกอน แตไมไดทำเพื่อความสุขทาง
รางกาย ทำเพือ่ ความสุขทางจิตใจ
ขอใหพวกเราปลุกระดมความเพียรขึ้นมา นี่คืองานของเรา
งานอืน่ ไมใชงานของเรา อยาไปเสียเวลา เวลาของเรามีนอ ยลง
ไปทุกวัน ควรรีบเอาเวลาทีม่ คี า นี้ มาตักตวงประโยชนสขุ ทีแ่ ทจริง
คือความสุขภายในใหไดเถิด ถาไดแลวก็จะสบาย ไมตอ งทำอะไร
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อีกตอไป ถาทำงานภายนอกนีท้ ำไปจนวันตายก็ไมมวี นั สิน้ สุด จะมี
งานใหมใหทำอยเู รือ่ ยๆ จะไมมอี ะไรติดเนือ้ ติดตัวไป เวลาตาย
จากโลกนีไ้ ป ผลงานขางนอกนีเ้ อาไปไมไดเลย แตผลงานขางใน
นีเ้ อาไปไดหมด ทัง้ ผลและเหตุ เหตุกค็ อื มรรค คือทานศีลสติ
สมาธิปญ
 ญา เอาติดตัวไปใชงานตอไดเลย ไปเกิดขางหนาเราก็จะ
มีเครือ่ งไมเครือ่ งมือทำงานตอไดเลย ผลก็คอื ความสงบความ
รมเย็นเปนสุข ก็ตดิ ไปกับเรา ไดมากไดนอ ยก็ไปกับเรา ลาภยศ
สรรเสริญ ความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้ ไมไดไปกับเราเลย
จะหลงหาสิ่งที่ไมใชเปนของเราไปทำไม หาสิ่งที่เปนของเราสิ
สิง่ ทีเ่ ราเอาไปกับเราได ทีเ่ ราพึง่ ไดอยางแทจริง ก็คอื มรรคทีม่ ี
องค ๘ นีเ้ อง เจริญมรรคใหมาก แลวมรรคผลนิพพานก็จะเปน
ผลทีต่ ามมาตอไป
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พวกเราไดพบของวิเศษแลว จะทำอะไรกับของวิเศษนีก้ อ็ ยกู บั ตัวเรา
จะเขีย่ ทิง้ ไป เหมือนไกไดพลอยก็ชวยไมได หรือจะรีบเอามาเก็บ
ไวเปนสมบัตขิ องเรา จะเอาธรรมไดกต็ องสละอยางอืน่ ไป เพราะ
จะเอาทั้งธรรมเอาทัง้ โลกไมได ความสุขทางธรรมกับความสุขทาง
โลกไปดวยกันไมได ถาอยากจะไดน้ำชาใหมก็ตองเทน้ำชาเกาทิ้ง
ไปกอน ถายังเสียดายน้ำชาเกาอยู ก็จะไมมที สี่ ำหรับใสน้ำชาใหม
ถายังรักความสุขแบบเดิมอยู ยังรักความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะอยู ก็จะไมมวี นั ไดความสุขจากความสงบ ถาอยากจะได
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ก็ตอ งทิง้ ความสุขทีไ่ ดจากรูปเสียงกลิน่
รสโผฏฐัพพะไป ตองถือศีล ๘ ไมใชเงินทองซือ้ ความสุข จะใชเงิน
ทองเพือ่ ดูแลรักษารางกายเทานัน้ ทุกครัง้ ทีจ่ ะเอาเงินไปซือ้ ความสุข
ก็เอาไปทำบุญแทน แลวก็มาถือศีล ๘ มาควบคุมจิตใจ ควบคุม
ความคิด ทำใจใหสงบ สอนใจใหฉลาด ใหเกิดปญญา ใหเห็นวา
ไมมอี ะไรในโลกนีเ้ ปนสุข ทุกสิง่ ทุกอยางในโลกนีเ้ ปนทุกข เพือ่ จะได
ตัดความอยาก
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เวลาฟงธรรมแลวเกิดความซาบซึง้ ใจอยากรองไห
ถาม เวลาฟงธรรมทานพระอาจารยแลว อยางทีเ่ กิดขึน้ ตอนนี้ เกิดความ
ซาบซึง้ ใจ อยากรองไห ทานพระอาจารยเคยบอกวา ไมควรรองไห
ใหพยายามทำใจใหสงบ
ตอบ เราปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุมใจของเรา ไมวา จะสุขหรือทุกข ก็ยงั เปน
สมมุตอิ ยู ไมเทีย่ ง ถาควบคุมได ก็จะมีความสุขอีกแบบหนึง่ ที่
ดีกวา ความสุขทีเ่ กิดจากอุเบกขา ถายังควบคุมไมได ก็ไมเปนไร
ไมเสียหายอะไร ถามีปต มิ คี วามซาบซึง้ นัง่ ฟงแลวขนลุกหรือน้ำตา
ไหลนีเ้ ปนเรือ่ งธรรมดา ถาตองการควบคุมจิตใจ ตองทำจิตใหมี
แตความวาง ใหเปนอุเบกขา
ถาม ถาเกิดมีความไมสบายใจ แลวมาฟงธรรมก็เกิดความสบายใจ
เกิดความซาบซึง้ ใจ แลวอยากไดความสบายใจแบบนีอ้ กี เพือ่ ขับ
ความไมสบายใจออกไปอีก ควรกลับมาบริกรรมพุทโธ ทำใจให
เปนอุเบกขา ใหเกิดความสงบเหมือนเดิม ใชไหมเจาคะ
ตอบ ใช อยาไปฝนหรือไปคิดถึงอารมณทผี่ า นไปแลว อยากจะใหเปน
อยางนัน้ อีก ตองทำปจจุบนั ใหเปนอุเบกขา ทำใจใหวา ง ไมให
คิดปรุงแตง ไมใหไปอดีต ไมใหไปอนาคต ใหอยูกับปจจุบัน
เวลาปฏิบตั ไิ ดผลแลว ใจมักจะคิดถึงผลนัน้ อีก อยากใหเปนอีก
แตลมื ไปวามันผานไปแลว ตอนนีใ้ จไมไดเปนอยางนัน้ แลว อยาก
จะใหเปนแตไมเปน ก็เลยเกิดความทุกขใจ เกิดความเครียด
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ขึน้ มา ผลทีเ่ กิดขึน้ ก็ผา นไปแลว อยาไปอยากใหกลับมา ใหอยู
ในปจจุบนั ไปเรือ่ ยๆ เดีย๋ วก็จะเกิดขึน้ มาใหม ถาออกจากปจจุบนั
ไปหาอดีตไปหาอนาคต ก็จะไมเกิด อยากใหเกิดอีก ก็จะฟงุ ซาน
แทนทีจ่ ะสงบ เกิดปติ เกิดความวาง ก็จะไมเกิด เพราะไมไดสราง
เหตุทที่ ำใหเกิด เหตุทที่ ำใหเกิดก็คอื การอยใู นปจจุบนั ตองวางจาก
ความคิดปรุงแตง ดวยการบริกรรมพุทโธไปเรือ่ ยๆ อยาไปคิดถึง
ผลทีผ่ า นไปแลว หรือคาดวาเมือ่ ไหรจะเกิดผลอีก
ฟงเทศนเพือ่ ใหจติ สงบ
ถาม เวลานัง่ สมาธิจะติดฟงเทศนคะ นัง่ เองจะไมสงบ จะฟงุ ซาน
ตอบ นัง่ สมาธิแลวฟงเทศนไปก็ทำได เปนเหมือนการทำการบาน สราง
พลังจิตขึน้ มากอน สรางสมาธิขนึ้ มากอน พอมีสมาธิแลวคอยนัง่
ตอสกู บั กิเลสตัณหา ตอนนัง่ ฟงเทศนเปนการทำการบาน ยังไม
ไดเขาหองสอบ พอไดสมาธิแลว ก็เขาหองสอบสกู บั ความอยาก
ทีจ่ ะไปตรงนัน้ มาตรงนี้ วันนีไ้ มตอ งไปไหน ใหอยเู ฉยๆ อยจู ดุ เดียว
ดูวา จะอยไู ดไหม ถาอยไู ดกแ็ สดงวากิเลสตัณหาไมคอ ยแรงไมคอ ย
มาก พอควบคุมกิเลสได ถานัง่ ไมไดกแ็ สดงวายังสกู เิ ลสไมได เพียง
แตคดิ ก็กลัวกิเลสแลวใชไหม
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ขณะทำกิจกรรมตางๆควรระลึกถึงพุทโธ หรือควรจดจอเฝาดูกจิ กรรม
ทีก่ ำลังทำอยู
ถาม เวลาซักผา กวาดถูบา น อาบน้ำ ทำอะไรตางๆ ควรระลึกถึงพุทโธ
หรือวาควรจดจอเฝาดูกจิ กรรมทีก่ ำลังทำอยู
ตอบ ไดทงั้ ๒ อยาง ถาไมมคี วามคิดปรุงแตงก็ใชการจดจอเฝาดูไป
ใหจิตอยูในปจจุบัน การเจริญสตินี้ เพื่อใหจิตอยูในปจจุบัน
ถาเปนปจจุบนั แลวจิตจะรเู ฉยๆ รางกายก็ทำงานไป ใจก็เฝาดูไป
ถาปรุงแตงไปหาอดีตอนาคต ก็ตองหยุดความคิดปรุงแตง
ดวยการบริกรรมพุทโธ ถาไมคดิ ปรุงแตง รเู ฉยๆ สักแตวา รู
ก็ไมตอ งบริกรรมพุทโธ ใหเฝาดูการเคลือ่ นไหวของรางกายไป
ขอสำคัญก็คือพอมีเวลาวาง ก็ตองนั่งสมาธิใหจิตรวมใหได
ใหดงิ่ เขาสสู มาธิ ถารางกายยังเคลือ่ นไหวอยู จิตก็จะตองทำงาน
ก็จะไมสามารถเขาสคู วามสงบไดอยางเต็มที่ ไดอยางมากก็คอื
ระงับความฟงุ ซาน ไดความวางเบา แตจะไมรวม จะไมไดปลอย
รางกาย พอมีเวลาวางจึงตองนัง่ สมาธิใหมากๆ เพราะความสุข
ทีม่ หัศจรรยใจอยใู นจิตทีส่ งบนีเ่ อง
หลักของการปฏิบัติก็คือตองอยูในปจจุบันเสมอ ไมวาจะ
เจริญสติ จะนัง่ สมาธิ ถาเจริญปญญาก็พจิ ารณาอดีตอนาคตได
แตใหอยูในกรอบของไตรลักษณ เชนพิจารณาความไมเที่ยง
ก็ตอ งดูอดีตวาเปนอยางไร ดูปจ จุบนั วาเปนอยางไร แลวก็ดอู นาคต
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วาเปนอยางไร ถาดูทงั้ ๓ สวนก็จะเห็นความเปลีย่ นแปลงอยาง
ชัดเจน ดูตอนทีเ่ กิด ออกมาจากทองแมเปนอยางไร ตอนนีเ้ ปน
อยางไร และตอนที่ไปนอนอยูในโลงเปนอยางไร ตอนที่เผา
รางกายแลวเก็บกระดูกเปนอยางไร ถาเจริญปญญาก็ตอ งดูใหครบ
ทัง้ ๓ สวน จะไดเห็นภาพอยางชัดเจน เห็นภาพของความไมเทีย่ ง
ความเปลีย่ นแปลง ถาเจริญสติหรือทำสมาธินี้ ก็ใหอยใู นปจจุบนั
แตเวลาพิจารณาจริงๆ ก็ตอ งอยใู นปจจุบนั เหมือนกัน ตองอยใู น
เหตุการณจริง เชนไปเจอความตายอยางนี้ ก็ตอ งพิจารณาวา
รางกายตองตายเปนธรรมดา เราไมสามารถยับยัง้ ได ตองปลง
ตองปลอย ตองทำในปจจุบนั แตตอนทีพ่ จิ ารณากอนทีจ่ ะเกิด
เหตุการณนนั้ เปนเหมือนซอมไวกอ น เปนการทำการบาน เตรียม
ตัวเตรียมใจไวกอ น ใหเห็นวารางกายจะตองตายไปอยางแนนอน
ในทีส่ ดุ ก็จะกลายเปนเถาถานไป กลายเปนเศษกระดูกไป ถาคิด
อยอู ยางนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ก็จะไมหวัน่ ไหว ไมวนุ วาย ไมเดือดรอน เพราะ
รูวาเปนสิ่งที่จะตองเกิดขึ้น รูวารางกายไมใชเรา ผูที่พิจารณา
รางกายกับรางกายเปนคนละคนกัน
อยางที่ไดแสดงไวในตอนตนวา จิตใจอยูในโลกทิพย สวน
รางกายอยใู นโลกธาตุ อยคู นละโลก ไมวา อะไรจะเกิดขึน้ กับ
รางกาย ก็ไมไดเกิดขึน้ กับใจ ใจอยใู นโลกทิพย รางกายอยใู น
โลกธาตุ เวลาเกิดอะไรขึน้ ในโลกธาตุ ไมไดเกิดในโลกทิพยดว ย
เหมือนยานอวกาศทีถ่ กู สงไปสำรวจดาวอังคาร ผทู คี่ วบคุมยานอยู
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ทีโ่ ลกนี้ รับขอมูลทีย่ านอวกาศสงมาให เชนภาพและเสียงตางๆ
ถามีอะไรเกิดขึ้นกับยานอวกาศ ก็จะเกิดที่ยานอวกาศเทานั้น
ไมไดเกิดกับผทู คี่ วบคุมบังคับยานทีอ่ ยบู นโลกนี้ ถารคู วามจริงนีแ้ ลว
ก็จะไมหวาดกลัววิตกกังวล กับการเปนการตายของรางกาย
เพราะใจไมไดเปนรางกาย จะเห็นไดกต็ อ งเขาสมาธิทำใจใหสงบ
ยุตกิ ารรับรเู รือ่ งของโลกธาตุชวั่ คราว ถาเปนผคู วบคุมยานอวกาศ
ก็ปด วิทยุ ไมรับรเู รือ่ งของยานอวกาศ ถาทำสมาธิไดก็จะรวู า
ผูรูเปนผูควบคุมสั่งการใหรางกายทำอะไรตางๆ ผูรูไมไดเปน
รางกาย รางกายเปนอะไรไป ก็ไมเกีย่ วกับผรู ู พอออกจากสมาธิ
ก็ตอ งคอยเตือนคอยสอนผรู วู า รางกายไมใชเรา ไมใชตวั เรา
รางกายมีเสนทางของเขา เริม่ ตนในทองแมแลวก็จะไปจบทีส่ สุ าน
ไปจบทีเ่ มรุ นีค่ อื ทีไ่ ปของรางกาย สวนผคู วบคุมรางกายคือผรู ู
ไมไดเปนรางกาย จะไปไหนตอก็ขึ้นอยูกับความสามารถใน
การควบคุมใจ หยุดการไปหารางกายใหมไดหรือไม หยุดการไป
เกิดใหมไดหรือไม
ขณะสวดมนตยงั คิดเรือ่ งอืน่ ไปดวย เปนเพราะไมมสี ติควบคุม
ถาม นองคนหนึง่ เขาสงสัยวา เวลาสวดมนตกย็ งั คิดเรือ่ งอืน่ ไปดวยได
ตอบ เพราะไมมสี ติควบคุมใหอยกู บั การสวดมนต ถาสติเปนเชือก
ก็เปนเชือกกลวย ผูกลิงไวกบั เสา ลิงกระตุกปบ ก็ขาด ออกไป
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เพนพานตอ ถาพุทโธแลวไปคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีด้ ว ย แสดงวา
สติยงั ออนมาก ตองไปอยใู นทีน่ า กลัว จะอยกู บั พุทโธอยางเดียว
เวลากลัวผีจะสวดมนตอยางเดียว ไมไปคิดเรือ่ งอืน่ พระหรือ
นักปฏิบตั จิ งึ มักไปหาทีน่ า กลัวอยู จะไดเจริญสติอยางเต็มที่ คนเรา
เวลากลัวอะไรสุดขีดแลว จะตองหาอะไรเปนเครือ่ งยึดเหนีย่ ว
จิตใจ ถาเปนชาวพุทธก็จะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
สมัยเด็กๆเคยไปอยทู เี่ ปลีย่ วๆ เวลาจะนอนก็ไดยนิ เสียงกอกๆ
ก็กลัว ก็นกึ ขึน้ มาวาสวดมนตดกี วา สวดอรหังสัมมาฯไป พอสวด
ไปแลวเสียงนั้นก็หายไป ไมรูเปนอุปาทานหรือเปลา ไมรูวา
เสียงเกิดขึน้ ในใจแลวไปคิดวาอยขู า งนอกหรือเปลา พอสวดมนต
แลวก็หายไป นอนได หลังจากนัน้ กอนนอนก็สวดมนตทกุ คืน
เห็นคุณคาของการสวดมนต สวดมนตแลวนอนหลับสบาย คนเรา
ถาไมจนตรอกก็จะไมหาทีพ่ งึ่ กัน การภาวนาในทีส่ ขุ สบายปลอดภัย
จะไมคอ ยไดผล เพราะจะไมเอาจริงเอาจัง ไมหาทีพ่ งึ่ อยางจริงๆ
จังๆ แตพอไปอยใู นทีอ่ นั ตรายทีน่ า กลัวจริงๆนี่ จะตองหาทีพ่ งึ่
เวลาเดินจะมีสติอยทู กุ ยางกาว
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นิวรณ – กามฉันทะ เปนกำแพงขวางกัน้ ความสงบ
ถาม ทีวที บี่ า นเสีย ไมกลาซือ้ เครือ่ งใหม กลัวพระอาจารยดุ
ตอบ ถาเสียก็ทงิ้ ไปเลย ไมตอ งซอม เปนขอสอบ จะปลอยวางรูป
เสียงกลิน่ รสไดหรือเปลา ถายังทำไมได จะไปทำอะไรได
ถาปลอยวางกามฉันทะไมได เวลานัง่ สมาธิใจจะไมสงบ เพราะ
กามฉันทะเปนนิวรณ เปนกำแพงขวางกัน้ ความสงบ จะเขาสคู วาม
สงบไดจะตองทำลายกำแพง คือนิวรณทมี่ อี ยู ๕ ประการ คือ
๑. กามฉันทะ ความยินดีในกามารมณ ๒. พยาบาท ความโกรธ
ไมพอใจ ๓. ถีนมิทธะ ความหดหทู อ ถอย งวงเหงาหาวนอน
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซาน รำคาญใจ ๕. วิจิกิจฉา
ความลังเลสงสัย ไมมนั่ ใจกับการปฏิบตั ิ วาจะไดผลจริงหรือไม
ตองไมมีความลังเล ตองเชื่อวาภาวนาแลวจะตองสงบแน
ถาเจริญสติบริกรรมพุทโธตองสงบแน กามฉันทะก็ตอ งตัดไป
ไมดหู นังฟงเพลง ถือศีล ๘ ไป ไมใชเฉพาะวันพระ ทุกวันเลย
สำหรับนักปฏิบตั ิ เปนนักบวชทางใจ ถาบวชนงุ เหลืองหมเหลือง
ไมได ก็บวชทางใจไป อยางนอยก็ตองถือศีลของนักบวชคือ
ศีล ๘ ทีใ่ หถอื วันพระก็เพือ่ เปนการชิมไปกอน พอชิมไปแลวรวู า
เอร็ดอรอย ก็อยากจะรักษาไปเรือ่ ยๆ จากวันเดียวกลายเปน
๗ วัน เปนนิจศีลไป เพือ่ กำจัดกามฉันทะ ถาถือศีล ๘ ก็จะดูหนัง
ดูละครไมได ฟงเพลงไมได ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงตางๆ
ไมได เปนวิธกี ำจัดกามฉันทะ
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สวนความสงสัยก็ตอ งฟงเทศนฟง ธรรมอยเู รือ่ ยๆ ฟงเรือ่ งผลทีเ่ กิด
จากการปฏิบตั ิ วามีจริง ภาวนาแลวจิตสงบจริง ดับความทุกขได
จริง หลุดพนไดจริง จากการภาวนา ถาฟงแลวจะไมสงสัย จะทมุ เท
ชีวติ จิตใจใหกบั การภาวนา สวนความงวงเหงาหาวนอน ถาถือ
ศีล ๘ ก็ชว ยไดในระดับหนึง่ รับประทานอาหารพอประมาณ
ไมรบั ประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแลว ถารับประทานอาหาร
เย็นจะงวงมาก ถึงเวลาภาวนาก็อยากจะนอน ถาไมไดรบั ประทาน
อาหารเย็นทองจะวาง พอจะนัง่ ภาวนาได ถายังงวงอยกู ต็ อ งใช
มาตรการทีเ่ ขมขนขึน้ ก็คอื อดอาหาร หรือไปภาวนาทีท่ นี่ า กลัว
ไปแถวเมรุแถวปาชา เวลามีความกลัวจะไมงว ง แตตอ งมีสติ
ควบคุมความกลัวได เวลาเกิดความกลัวตองบริกรรมพุทโธ
หรือเจริญพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติได ถาเจริญไดอยาง
ตอเนือ่ งจิตก็จะสงบ ความกลัวก็จะหายไป
สวนความฟงุ ซาน ก็ตอ งเจริญสติ บริกรรมพุทโธๆไป สกัดความ
คิดปรุงแตง ถาบริกรรมพุทโธก็จะคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีไ้ มได ถาคิด
ไมไดกจ็ ะไมฟงุ ซาน จะสงบ ถึงแมจะไมสงบเต็มที่ ก็จะวางจะเย็น
จะสบาย จะคิดบางแตคดิ ไมมาก เหมือนกับตอนทีไ่ มมพี ทุ โธ
แบงกันคนละครึง่ ก็ยงั ดี พุทโธครึง่ คิดครึง่ ก็ยงั ดี เหมือนกับรถ
ทีว่ งิ่ ลงเขา ถามีเบรกคอยเบรกไวเรือ่ ยๆ ก็จะไมวงิ่ เร็วจนเกินไป
ถามีพทุ โธคอยสกัดอยเู รือ่ ยๆจะไมฟงุ ซาน ถึงแมจะคิดบางก็จะ
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ไมคดิ ฟงุ ซานแบบไมมเี บรก ถาอยากกำจัดนิวรณคอื ความฟงุ ซาน
ก็ตอ งเจริญสติ บริกรรมพุทโธไปเรือ่ ยๆ
สวนความโกรธ ไมพอใจ ก็ตอ งแผเมตตา ตองใหอภัย ไมเอาเรือ่ ง
เอาราว จองเวรจองกรรม โดยพิจารณาวาสิง่ ทีเ่ ขาพูดสิง่ ทีเ่ ขาทำ
เราหามไมได แตเราหามใจของเราได อยาไปอยากใหเขาเปน
อยางนัน้ เปนอยางนี้ ก็จะไมโกรธเวลาทีเ่ ขาทำอะไร นีค่ อื นิวรณ
๕ ประการ ทีเ่ ปนอุปสรรคตอการทำใจใหสงบ พระพุทธเจาจึงตอง
มีมาตรการใหพวกเราเจริญกัน เชนรักษาศีล ๘ หาทีอ่ ยทู สี่ งบสงัด
ทีน่ า กลัว เจริญสติอยางตอเนือ่ ง รับประทานอาหารพอประมาณ
ไมรบั ประทานมากจนเกินไป แลวก็ฟง เทศนฟง ธรรมอยเู รือ่ ยๆ
ฟงธรรมปฏิบตั ิ ฟงธรรมทีเ่ กีย่ วกับการภาวนา ทัง้ สวนทีเ่ ปนเหตุ
และสวนที่เปนผล ฟงแลวก็จะไมสงสัยวา มรรคผลนิพพาน
มีจริงหรือไม ผลทีเ่ กิดจากสมาธิมจี ริงหรือไม จะไมสงสัย จะทำ
ดวยความมั่นใจวา ถาทำเหตุที่ถูก ผลที่ถูกก็จะตองปรากฏ
ตามมาอยางแนนอน ตอนนี้ปญหาอยูที่เหตุ เหตุยังลมลุก
คลุกคลานอยู กำลังตัง้ ไข ยังไมคลอด ตองพยายามเจริญเหตุ
คือเจริญสติ กำจัดนิวรณ รักษาศีล ฟงเทศนฟง ธรรม ควบคุม
ความโกรธดวยการใหอภัย แลวความสงบก็จะปรากฏขึ้นมา
อยางแนนอน
อยู ที่ ตั ว เรา ไม ไ ด อ ยู ที่ ใ คร พระพุ ท ธเจ า พระอริ ย สาวก
ครูบาอาจารย ทานทำหนาที่ของทานแลว ทานปฏิบัติแลว
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ทานบรรลุแลว ทานสั่งสอนแลว เราตองเอาไปปฏิบัติ ถาไม
ปฏิบัติ ก็เหมือนรับยาจากหมอแลวไมรับประทานยา เมื่อไม
รับประทานยาโรคทีเ่ ปนอยกู จ็ ะไมหาย โรคทีเ่ ราเปนกันอยกู ค็ อื
โรคใจ คือความทุกขใจไมสบายใจ ความเครียด ความฟงุ ซาน
ตองรับประทานยาทีพ่ ระพุทธเจาทรงมอบให ก็คอื ทานศีลภาวนา
แต เ รารั บ ประทานไม ค รบกั น รั บ ประทานเพี ย งบางอย า ง
รับประทานยาที่มีรสหวาน ยาขมไมรับประทานเลย จะทำ
แตทานอยางเดียว ศีล ๘ ไมเอา ภาวนาไมเอา ปลีกวิเวกไมเอา
โรคจึงไมหาย ตองรับประทานใหครบสูตร ทานศีลภาวนาเปน
ยา ๓ ชนิด ทีพ่ วกเราตองรับประทานกัน อยาเอาแตทำทาน
เพียงอยางเดียว
นิวรณ - เวทนา – ทุกขสัจ – นิโรธสัจ
ถาม เวทนาคือผลของการรับรขู องอายตนะ ถูกไหมครับ
ตอบ ถาเกิดจากการสัมผัสรับรรู ปู เสียงกลิน่ รส ก็เรียกวาเวทนา ถาเกิด
จากความคิดปรุงแตง ก็เรียกวาทุกขสัจและนิโรธสัจ เวลารางกาย
เจ็บไขไดปว ย ปวดทองปวดศีรษะ ก็เกิดเวทนาขึน้ มา ถาคิด
ปรุงแตงอยากใหหายก็เกิดทุกขสัจ ถาปลอยวางก็เกิดนิโรธสัจ
ถาม คือการคิดปรุงแตง
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ตอบ สิง่ ทีเ่ ราตองการจะหยุดก็คอื ทุกขสัจ ทุกขทเี่ กิดจากความอยาก
ตางๆ ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น ถารูแลวปลอยวางก็จะไมทุกข
ตองปลอยวางทุกอยาง ทั้งขางนอกทั้งขางใน ขางนอกก็คือ
รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ขางในก็คอื ธรรมารมณ อารมณที่
เกิดขึน้ ภายในจิต มีสขุ บางมีทกุ ขบา ง
ถาม ไมคอ ยเขาใจคะ
ตอบ เวลาสัมผัสรับรรู ปู เสียงกลิน่ รส ก็อยาไปชอบอยาไปชัง ใหรเู ฉยๆ
แลวก็ปลอยวาง
ถาม อยามีความเห็น
ตอบ ใหสกั แตวา รู อยาไปรักอยาไปชัง อยาไปมีอคติ ๔ คือ รัก ชัง
กลัว หลง เพราะจะทำใหเกิดสมุทยั เกิดตัณหา พอเกิดตัณหา
ก็จะเกิดความทุกขใจ ถารแู ลวปลอยวาง ก็จะไมทกุ ข
นิวรณ - เวทนา - ความเจ็บ
ถาม นัง่ บนโซฟา จะเจ็บนอยกวา
ตอบ นัง่ โซฟาทำไม เรานัง่ เพือ่ ใหมนั เจ็บ จะไดแกปญ หาได เราถึงขำเวลา
เห็นคนปฏิบตั ติ อ งมีเบาะนัง่ ปฏิบตั เิ พือ่ อะไรกัน เพือ่ ความสบาย
กายหรือเพือ่ ความสบายใจ ถารางกายเจ็บ เราจะไดรจู กั วิธแี กความ
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ทุกขใจทีเ่ กิดตามมา เราเคยนัง่ เบาะทีไ่ หน ตัง้ แตเราเริม่ นัง่ สมาธิ
เราก็นงั่ กับพืน้ ธรรมดา
ถาม พระอาจารยนงั่ กับพืน้ ธรรมดา
ตอบ จะไปนัง่ ทีไ่ หนก็สะดวก นัง่ ไดทกุ แหงทุกหน
ถาม ยังเขาใจวาใหนงั่ เบาะเพือ่ จะนัง่ ไดนานๆ
ตอบ ไมตอ งการนัง่ ใหนาน ตองการนัง่ ใหเจ็บ เพือ่ จะไดใชธรรมะมา
แกความทุกขใจ จะไดใชสติ จะไดเกิดสมาธิ ทีใ่ หอดอาหารก็เพือ่
ใหหวิ ใหทกุ ขใจ จะไดใชสมาธิมาแกความทุกขใจ
ถาม ถานัง่ อยางนัน้ ความเจ็บก็มาเร็ว จะนัง่ ไมไดนานเทากับนัง่ บนเบาะ
นัง่ ยิง่ นานยิง่ ดีไมใชหรือคะ
ตอบ นานแบบนัน้ ไมดี
ถาม ถาอยางนัน้ นัง่ แปบเดียวก็จะรสู กึ เจ็บ
ตอบ ใหมนั เจ็บชาทำไม ใหมนั เจ็บเร็วจะดีกวา จะไดบงั คับใหบริกรรม
พุทโธใหถเี่ ลย จะไดสงบเร็ว ปญหามันไมไดอยทู นี่ งั่ เบาะหรือไม
นัง่ เบาะ เจ็บหรือไมเจ็บ ปญหาอยทู ภี่ าวนาหรือไมภาวนา ถาภาวนา
อยางตอเนือ่ ง จะสงบภายใน ๕ นาที ๑๐ นาที จะไมเจ็บ จะนัง่ ได
นานเปนชัว่ โมง จะไมรสู กึ เจ็บเลย
ถาม เขาใจวาตองนัง่ บนเบาะ
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ตอบ เขาใจแบบพวกตาบอดคลำชาง
ถาม จะใชเบาะหนาขึน้ ๆ
ตอบ กิเลสยิง่ มากขึน้ หนีความเจ็บไปเรือ่ ยๆ ปฏิบตั หิ นีความเจ็บทำไม
ถาม นึกวาเกงถานัง่ ไดนาน เพราะนัง่ บนเบาะหนา
ตอบ ไมไดนงั่ เพือ่ เอาเวลา นัง่ เพือ่ เอาสติ เอาสมาธิ เอาปญญา จะนัง่
บนเบาะหรือไม ไมใชเปนประเด็น ทีเ่ ราไมใชเบาะเพราะไมอยาก
จะยงุ ไปไหนมาไหนก็ตอ งเอาเบาะไปดวย
เวลาบวชแลวจะไมยงุ กับใคร ขนาดครูบาอาจารยยงั ไมยงุ กับทาน
คนอืน่ อยากจะเขาใกลชดิ ทาน ไปบีบนวดไปรับใช เรากลับถอย
หาง ไมอยากเขาใกลใคร ทานคงจะทราบ ทานคงเปนอยางนัน้
มากอน ทานรู จึงไมเปนปญหา ทานกลับชวยสงเสริม บางที
จำใจตองมารวมทำกิจ ทานก็เมตตามาไล ไมใหทำ ทานรวู า ใจเรา
เขาขางในแลว ไมอยากออกมาขางนอก แตคนอืน่ ทานไมไลนะ
ตอนทีจ่ ะบวชก็กลัวจะไปเจออาจารยทไี่ มปฏิบตั ิ จะอยดู ว ยกัน
ไมได แตกโ็ ชคดี เจอพระอาจารยทปี่ ฏิบตั ผิ า นมาแลว ทานเขาใจ
ทุกอยาง เลยอยทู วี่ ดั ทานไดอยางสบาย ไมเคยกลัววาทานจะ
ไลเลย เวลาไปขอทานอยู ใจก็เปนกลาง อยกู ไ็ ด ไมอยกู ไ็ ด เพราะ
ตอนนัน้ ไมไดพงุ ไปหาอาจารยเปนหลัก แตไปหาสถานทีภ่ าวนา
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เปนหลัก ถาอยทู นี่ ไี่ มไดกไ็ ปหาทีอ่ นื่ ก็ได เราคิดอยางนัน้ แตก็
โชคดีไปขอก็ไดอยเู ลย ไดทที่ ถี่ กู ใจ เปนทีท่ สี่ งบเงียบ
นิวรณ – ความหิว
ถาม พระอาจารยบอกวา ถาทานอิม่ จะงวงนอนเวลานัง่ สมาธิ ปรากฏ
วา เมือ่ วานวันพระ ลูกถือศีล ๘ พอตอนเย็นก็หวิ แทนทีจ่ ะนัง่
สงบ กลับคิดแตเมนูอาหาร
ตอบ ใหคดิ ถึงอาหารทีเ่ คีย้ วอยใู นปาก ถาคายออกมา จะตักกลับเขา
ไปในปากไดไหม
นิวรณ – ความงวงเหงาหาวนอน
ถาม ถานัง่ สมาธิแลวงวงนอน
ตอบ ลางหนาลางตาแลวลุกขึน้ มาเดิน ไปเดินไปนัง่ ทีน่ า กลัว ไปอยทู ี่
นากลัวแลวจะไมงว ง ไมเชนนัน้ ก็อดอาหารผอนอาหาร จะได
ไมงว ง
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นิวรณ – ความฟงุ ซานและงวงเหงาหาวนอน
ถาม ชอบคิดโนนคิดนี่ แตถา ตัง้ ใจมากๆก็จะงวงไปเลย
ตอบ เปนนิวรณ ถาไมฟงุ ซานก็งว งเหงาหาวนอน ตองแกดว ยการไปอยู
ทีเ่ ปลีย่ วทีน่ า กลัว อดอาหาร เจริญสติอยางตอเนือ่ ง
ถาม ถาอดก็กลัวจะผอมคะ
ตอบ ไมกลัวอวนหรือ อวนอันตรายกวาผอม อวนแลวความดัน
เบาหวาน ไขมันอุดตันเสนเลือดก็จะตามมา
ถาม กิเลสเยอะคะ
ตอบ ยังรักกิเลสมากกวารักธรรม
ถาหลงไปคิด ใหใชสติ ใชพทุ โธ หรือสวดมนตดงึ เอาไว
ถาม ถาหลงไปคิดละคะ
ตอบ ก็ใชสติ ใชพทุ โธ ใชการสวดมนตดงึ เอาไว ตองฝกสติกอ นทีจ่ ะนัง่
ฝกทัง้ วันเลย ตัง้ แตตนื่ จนหลับ ดึงจิตใหอยกู บั รางกาย อยกู บั พุทโธ
อยาปลอยใหลอยไปลอยมา พอมีสติแลวเวลานัง่ จะสงบ สตินี้
สำคัญมาก เปนกุญแจดอกสำคัญ พระพุทธเจาทรงเปรียบความ
สำคัญของสติวา ยิง่ ใหญเหมือนรอยเทาชาง ทีใ่ หญกวารอยเทา
www.kammatthanna.com

103

 

ของสัตวทกุ ชนิด ถามีสติแลวจะทำใหธรรมตางๆเกิดตามมาได
สติเปนพอแมของธรรมทัง้ หลาย เปนพอแมของสมาธิ ของปญญา
ถาไมมสี ติ สมาธิและปญญาจะเกิดไมได มรรคผลนิพพานก็เกิด
ไมได สติเปนธรรมทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ควรเจริญสติตงั้ แตตนื่ จนหลับเลย
ควรเปลีย่ นนิสยั ใหม นิสยั เผลอสติ ปลอยใหใจลอยไปลอยมา
ไมอยกู บั เนือ้ กับตัว ใหมาอยกู บั รางกาย ทำอะไรก็ใหรวู า กำลัง
ทำอะไร ถายังลอยไปทีอ่ นื่ ก็ใชพทุ โธดึงกลับมา ใชเชือก ๒ เสน
ถาผูกไวกบั รางกายแลวไมอยู ก็ผกู ไวกบั พุทโธอีกเสนหนึง่ บริกรรม
พุทโธไปในขณะทีก่ ำลังทำอะไรตางๆ จะไดมสี ติ นัง่ สมาธิจะไมงว ง
จะสงบงาย จะเห็นผล พอไดสมาธิแลวก็ออกทางปญญาได
ตัดกิเลสได ควรเจริญสติทกุ เวลานาที ตัง้ แตตนื่ จนหลับ
คนทีม่ จี ติ เหมอ มีมจิ ฉาทิฐิ จะดองสรางสติขนึ้ มา
ถาม คนทีม่ จี ติ เหมอ มีมจิ ฉาทิฐิ จะทำอยางไรใหควบคุมใจได
ตอบ ขัน้ แรกก็ตอ งสรางสติขนึ้ มา ทองพุทโธๆไปอยางตอเนือ่ งตลอด
เวลา อยาไปคิดอะไร ทองพุทโธๆไปอยางเดียว ไมตอ งไปสนใจ
เรือ่ งของคนอืน่ ใหสนใจการทองพุทโธ คนอืน่ จะดีจะชัว่ ก็เรือ่ ง
ของเขา ขอใหมีสติกอน แลวคอยพิจารณาเรื่องของคนอื่น
จะปลอยวางได ถาไมมสี ติ พอเห็นอะไร ใจก็จะเปนบาไปกับ
สิง่ ทีเ่ ห็นทันที จะพยศขึน้ มาทันที
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สติจงึ เปนธรรมทีส่ ำคัญอยางยิง่ พระพุทธเจาทรงตรัสวา สติเปน
ธรรมทีย่ งิ่ ใหญทสี่ ดุ สำคัญทีส่ ดุ สำคัญกวาสมาธิ สำคัญกวาปญญา
สำคัญกวาการหลุดพนวิมตุ ติ เพราะวิมตุ ติหลุดพน ปญญา หรือ
สมาธินี้ ถาไมมสี ติจะเกิดขึน้ มาไมได สติเปนพอแมของธรรม
ทัง้ ๓ นี้ ถาพระพุทธเจาไมมพี อ แม ก็จะไมไดเปนพระพุทธเจา
เพราะการจะมาเกิดเปนมนุษยได ตองมีพอ แม พอแมถงึ แมจะไม
ยิง่ ใหญเทาพระพุทธเจา แตมคี วามสำคัญในการใหพระพุทธเจา
มีโอกาสไดเปนพระพุทธเจาได สติกเ็ ชนเดียวกัน สติไมสามารถ
ทำใหเกิดมรรคผลนิพพานขึน้ มาได ไมสามารถทำใหหลุดพนได
แตถา ไมมสี ติกไ็ มสามารถทำใหจติ สงบได ถาจิตไมสงบก็ไม
สามารถเจริญปญญาได ถาเจริญปญญาไมไดจติ ก็จะหลุดพน
ไมได จึงตองใหความสำคัญกับสติเปนอยางมาก กอนทีจ่ ะเดิน
หรือวิง่ ได ก็ตอ งยืนใหไดกอ น ถายังยืนไมได พอจะเดินหรือ
จะวิง่ จะลมทันที ตองยืนใหไดกอ น แลวก็จะเดินจะวิง่ ไดอยางสบาย
ถามีสติแลว จะเขาสมาธิเมือ่ ไหรกเ็ ขาได จะใหจติ รวมเมือ่ ไหร
ก็รวมได พอมีสมาธิแลว ก็จะสอนใจใหปลอยวางได เพราะสมาธิ
มีกำลัง มีความสุข ทีด่ กี วาความสุขทีไ่ ดจากความอยากตางๆ เชน
ลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ สคู วามสุขทีไ่ ดจาก
ความสงบไมได ถาไดความสงบแลว ก็จะเบือ่ ความสุขทางลาภยศ
สรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิน้ กาย ก็จะออกบวชได
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พระพุทธเจาทรงสัมผัสกับความสงบตัง้ แตตอนพระเยาววยั ตอน
ทีท่ รงประทับอยตู ามลำพัง วันนัน้ เปนวันแรกนาขวัญ พวกขาราช
บริพาร ก็ตอ งไปชวยทำภารกิจ ปลอยใหพระองคประทับอยตู าม
ลำพังใตรม ไม พอไมมรี ปู เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไมมใี ครมา
รบกวน จิตทีม่ สี ติกจ็ ะถูกดึงเขาสขู า งใน ใหรวมเปนอัปปนาสมาธิ
จึงไดทรงเห็นวาความสงบคือความสุขทีแ่ ทจริง แตตอนนัน้ ยัง
ทรงเยาววยั ยังไมเปนตัวของตัวเอง จึงตองอยใู นวังไปกอน พอโต
แลว ไดทรงพบกับเทวทูตทัง้ ๔ ทีม่ าเตือนพระองควา ถึงเวลา
ไปปฏิบตั ภิ ารกิจ เพือ่ การหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดแลว
ประจวบกับไดขา ววา พระมเหสีไดคลอดพระราชโอรส ก็เลย
เปนเวลาทีจ่ ะตองเสด็จออกบวช ถาอยตู อ ไปก็จะถูกบวงคือลูกมัด
เอาไว จะไมสามารถเสด็จออกบวชได ก็เลยเสด็จออกไปภายใน
คืนนัน้ เลย เพราะทรงมีความสงบแลว ถาไมมคี วามสงบก็จะไม
กลาไป เพราะจะกลัวกับความทุกขยากลำบากตางๆ
เพราะการอยูปาของนักบวชสมัยกอน ลำบากกวาสมัยนี้มาก
สมัยนีม้ ศี รัทธาญาติโยม คอยดูแลเลีย้ งดูอยางเต็มที่ สมัยกอน
ไมมใี ครเลย จีวรเครือ่ งนงุ หมก็ตอ งใชของเกา ตองหาผาเกาๆ
ทีท่ งิ้ แลว มาตัดมาเย็บเปนจีวร เรียกวาผาบังสุกลุ คำวาบังสุกลุ
ก็คอื ของเกา ไมใชเปนผาทีเ่ ปนพับๆ ทีศ่ รัทธาญาติโยมถวายให
ตัดเย็บเหมือนสมัยนี้ สมัยกอนตองเก็บผาที่ทิ้งตามกองขยะ
ทิง้ ตามปาชา นีค่ อื การอยขู องนักบวชในสมัยพุทธกาล อยอู ยาง
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ลำบากมาก ถาจิตใจไมสงบแลว จะอยกู บั ความทุกขยากลำบาก
ไมได แตถาใจมีความสงบแลว จะไมหิวกับรูปเสียงกลิ่นรส
กับปจจัย ๔ จะอยูแบบตามมีตามเกิดไดอยางสบาย อดมื้อ
กินมือ้ ก็ได จะฉันจะรับประทานอะไรก็ได จะนอนตรงไหนก็ได
ขอใหหลบแดดหลบฝนไดก็พอ สวนใหญก็อยูตามโคนไม
อาจจะทำเพิงดวยกิง่ ไม เพือ่ กันฝนกันแดด เพราะเปนสถานที่
ทีเ่ อือ้ ตอการเจริญสมถะภาวนา และวิปส สนาภาวนา เอือ้ ตอการ
เจริญสติ เอือ้ ตอการเจริญปญญา ทานถึงไดบรรลุมรรคผลนิพพาน
กันอยางรวดเร็ว สำหรับพระพุทธเจาเองทรงใชเวลา ๖ ป เนือ่ ง
จากไมมคี รูบาอาจารย ถามีครูบาอาจารย สมมุตถิ า พระพุทธเจา
ไดพบกับพระพุทธเจา เหมือนพวกพระสาวกไดพบ ถาไดฟง ธรรม
ครัง้ สองครัง้ ก็จะบรรลุไดทนั ที เพราะมีศลี มีสมาธิอยแู ลว พอฟง
เทศนฟง ธรรมของพระพุทธเจา ก็จะบรรลุเปนพระอรหันตไดเลย
เพราะมีภมู ธิ รรมรองรับปญญาของพระพุทธเจา
แตพระพุทธเจาเองไมมคี รูทรี่ พู ระอริยสัจ ๔ มาคอยสอน ไมมี
ครูทรี่ วู า ทุกขเกิดจากความอยาก ไมรวู า วิธดี บั ความทุกข ตองดับ
ดวยปญญา ทีเ่ ห็นวาทุกขเกิดจากความอยาก และสิง่ ทีอ่ ยากก็
ไมไดใหความสุขแกใจ เพราะเปนอนิจจังเปนอนัตตา ไดมาแลว
ก็หมดไป ควบคุมบังคับไมได นีค่ อื สัจธรรมความจริง ทีพ่ ระพุทธเจา
เพียงพระองคเดียว ที่เห็นไดดวยตนเอง ถาไมมีผูรูอยาง
พระพุทธเจามาตรัสรู มาบอกพวกเราใหรู ใหเห็นพระอริยสัจ ๔
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ใหเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พวกเราจะไมมวี นั ทีจ่ ะรจู ะเห็นไดเลย
กลับจะเห็นวาทุกสิง่ ทุกอยางเปนความสุข เห็นวาเทีย่ ง เห็นวาเปน
ตัวเราของเรา แตความจริงแลวมันเปนตรงกันขามกับความเห็น
ของเรา คือไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตัวเราของเรา จึงตองมี
พระพุทธเจามาตรัสรู พอมีแลวก็จะมีพระอรหันตปรากฏขึน้ มา
เปนจำนวนมากมายเลย เพียงระยะ ๗ เดือนแรกของการประกาศ
พระศาสนา คือตัง้ แตวนั เพ็ญเดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา ถึงวันเพ็ญ
เดือน ๓ วันมาฆบูชา ก็มพี ระอรหันตอยางนอย ๑๒๕๐ รูป
มาเฝาพระพุทธเจาพรอมๆกัน โดยไมไดนดั หมายกันมากอน
นี่คือความอัศจรรยของพระพุทธเจา ของพระธรรมคำสอน
พวกเรามีโชคมีวาสนามาก ทีไ่ ดพบกับพระพุทธศาสนา เพราะ
นานๆสักครั้งหนึ่งที่จะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏ ใหเปนที่
สักการบูชา เปนที่พึ่งของสัตวโลก ที่จะอยูเพียง ๕๐๐๐ ป
หลังจากนั้นก็จะเปนเวลาเปนกัป คำวากัปก็หมายความวา
หลายลานลานป กวาจะมีพระพุทธเจามาตรัสรูอีกครั้งหนึ่ง
เวลาที่พวกเรากลับมาเกิดเปนมนุษยอีก ก็ไมรูวาจะไดพบกับ
พระพุทธศาสนาใหมหรือไม ชาตินเี้ ปนจังหวะดีโชคดี ทีไ่ ดพบกับ
พระพุทธศาสนา มีโอกาสหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด
ุ
ภายในชาตินเี้ ลย ถาไมพบกับพระพุทธศาสนา ก็จะไดทำแตบญ
สะสมบุญบารมีไป ทีละเล็กทีละนอยไป จนกวาจะมีบารมี
แกกลาพอ ทีจ่ ะบรรลุเปนพระพุทธเจาไดดว ยตนเอง ซึง่ ตองใช
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เวลาหลายลานกัปดวยกัน แตชาตินี้เรามีโอกาสที่จะหลุดพน
ในชาตินเี้ ลย เพราะมีพระพุทธศาสนานำทาง
ถาปฏิบตั ติ ามคำสอนก็จะบรรลุไดไมเกิน ๗ ป ซึง่ พระพุทธเจาได
ทรงพยากรณไว ในตอนทายของมหาสติปฏ ฐานสูตร ทีท่ รงสอน
ใหเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปญญา เพือ่ ปลอยวางรูปเวทนา
สัญญาสังขารวิญญาณ ปลอยวางจิต ไมมใี ครรับรองได มีเพียง
พระพุทธเจาเทานัน้ ถาไมรบี ตักตวงโอกาส พอโอกาสหมดไปแลว
ก็จะตองรอไปอีกหลายกัป ตองเวียนวายตายเกิด ตองรองหม
รองไหตอไป น้ำตาที่พวกเรารองหมรองไหในแตละภพแตละ
ชาตินี้ ถามารวมกันแลว ทรงตรัสวามีมากกวาน้ำในมหาสมุทร
จึงอยายึดติดกับความสุขเล็กๆนอยๆ ทีไ่ ดจากลาภยศสรรเสริญ
จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะเลย เพราะเปนความสุขเหมือน
เหยื่อที่ติดอยูปลายเบ็ด เปนความสุขที่มีความทุกขเกี่ยวใจ
ความทุกขทเี่ กิดขึน้ เวลาสิง่ ตางๆทีเ่ รารักเราชอบเสือ่ มจากเราไป
เวลาเสือ่ มลาภยศสรรเสริญ เสือ่ มความสุขทางตาหูจมูกลิน้ กาย
ความสุขจะหายไปหมดเลย จะเหลือแตความทุกขทรมานใจ
ไมมอี ะไรจะดับได นอกจากธรรมของพระพุทธเจาเทานัน้
ถาไมปฏิบตั ไิ มสะสมธรรมไวตงั้ แตบดั นี้ เวลาเกิดความทุกขใจขึน้
มา จะไมมอี ะไรดับได ถาไมเตรียมเครือ่ งดับเพลิงไว เวลาเกิดไฟ
ลุกขึน้ มา จะดับไฟไมได จึงควรแบงเวลาใหกบั การปฏิบตั ธิ รรมบาง
ถายังสละทางโลกไมไดหมด อยางนอยก็สละครึ่งหนึ่งก็ยังดี
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เพื่อมาสะสมธรรมะบาง ในวันขางหนาเวลาพบกับความทุกข
ทีเ่ กิดจากความเสือ่ มตางๆ จะไดมธี รรมะมาดับความทุกข จะได
ไมตองฆาตัวตาย คนที่ฆาตัวตายแสดงวาไมรูจักดับทุกขเลย
ไมมธี รรมะสอนใจ ใหทำใจ ใหปลงเลย มีแตอยากไดความสุขที่
สูญเสียไป พอไมไดกอ็ ยากจะฆาตัวตาย ขอใหพวกเราทำบุญ
ทำทาน รักษาศีล ภาวนา เจริญสติ นัง่ สมาธิ เจริญปญญากัน
เพือ่ สะสมธรรมะไวดบั ความทุกข ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในวันขางหนา
การฝกการหยุดความอยาก
ถาม อานหนังสือพระอาจารย ทีใ่ หลองขังตัวเองอยใู นหอง ๓ วัน
๗ วัน
ตอบ เหมือนไปอยวู ดั ไมหาความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รส จะใชเวลา
ทัง้ หมดควบคุมความคิดปรุงแตง เจริญสติ ใหใจอยใู นปจจุบนั
สลับกับการนั่งสมาธิ เดินจงกรมในหอง กินมื้อเดียว ดื่มแต
น้ำเปลา บังคับใหนงั่ นานๆ ถานัง่ ขัดสมาธิไมไดกน็ งั่ บนเกาอีก้ ไ็ ด
ไมตอ งลุกไปไหน นัง่ ควบคุมใจดวยการบริกรรมพุทโธๆ ถาใจคิด
แลวก็จะเกิดความอยากตางๆขึน้ มาอยากจะทำนัน่ ทำนี่ เพราะอยู
เฉยๆไมเปน อยไู มเปนสุข ตองมีอะไรทำถึงจะมีความสุข เพราะ
ความอยากทำ ตองหยุดความอยากดวยการหยุดความคิด หยุด
รางกาย ความอยากจะใชรา งกายเปนเครือ่ งมือ ก็ตอ งหยุดรางกาย
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ถาหยุดทีใ่ จไมได ก็หยุดทีร่ า งกายกอน อยากจะลุกก็จะไมยอม
ลุก ไมชา ก็เร็ว ความอยากจะสงบตัวลงไปเอง ถารวู า อยากจะลุก
แลวลุกไมได ก็จะยอมแพไปเอง พอความอยากยอมแพแลวก็จะ
หายเครียดหายทุกข แตจะทรมานมากถาใชขนั ติอยางเดียว ไม
ไดใชพทุ โธ เปนเหมือนชักคะเยอกัน ตอนนัน้ ใจจะปน ปวนมาก
เลย พอความอยากยอมแพปบ ความปน ปวนก็จะหายไปเลย ถึง
แมจะไมรวม แตหายจากความปน ปวน หายจากความเครียด
จะเฉยๆสบายๆ ถึงรวู า ปญหาคือความอยากนีเ่ อง ถาทำตามความ
อยากปญหาจะไมมวี นั หมด อยากจะไปตรงนัน้ ก็ไป พอไปตรงนัน้
แลว ก็อยากจะมาตรงนี้
เวลาสกู บั ความอยาก จะทรมานใจมาก เหมือนสกู บั ความอยาก
ดืม่ สุราอยากสูบบุหรี่ อยากเสพยาเสพติด ก็เปนความทุกขแบบ
เดียวกัน ถาไมไดทำตามความอยากใจจะปน ปวนมาก ถาใชพทุ โธ
ก็จะชวยผอนคลายความปน ปวน ถาไมใชพทุ โธก็ตอ งใชขันติ
อยางทีพ่ ระพุทธเจาทรงตรัสวา ขันติ ปรมัง ตโป ตีตกิ ขา ขันติ
เปนเครือ่ งดับความทุกข เปนเครือ่ งแผดเผากิเลสตัณหา ถาไมมี
สติสมาธิปญ
 ญาก็ตอ งสขู นั ติ จะไมยอมทำตามความอยาก จะนัง่
ตรงนี้ จะไมยอมลุกจนกวาความอยากจะหายไป ถานัง่ ขัดสมาธิ
ไมได ก็นงั่ บนเกาอีไ้ ปกอน อยาลุกไปไหน จนกวาความอยาก
จะหายไป หายแลวคอยลุก หรือจนกวาจะถึงเวลาทีก่ ำหนดไว
ทำจากนอยไปหามาก นัง่ ๑ ชัว่ โมงกอน แลวก็เพิม่ เปน ๒ ชัว่ โมง
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๓ ชัว่ โมง ขยับขึน้ ไปเรือ่ ยๆ นัง่ จนกวาจะหายอยากจะลุกขึน้ มา
พอหายอยากแลวก็จะรูวาตอสูกับความอยากไดแลว ทางที่ดี
ควรบริ ก รรมพุ ท โธๆไปด ว ย จะดี ก ว า ใช ขั น ติ ค วามอดทน
อยางเดียว ถาไมมคี วามอดทนก็จะทนไมได ถามีการบริกรรมพุทโธ
ก็จะชวยผอนคลายความเครียดได
ตองสกู บั ความอยาก ถาไมสกู ารปฏิบตั จิ ะไมกา วหนา เพราะจะตก
อยภู ายใตอำนาจของความอยาก ทีจ่ ะสัง่ ใหไปโนนมานีอ่ ยเู รือ่ ยๆ
พอมาอยูวัดก็อยากจะออกไปนอกวัด พออยูนอกวัดก็อยาก
จะกลับวัด เขาๆออกๆอยางนี้ ตองปกหลักสู ทรงบัญญัตใิ ห
พระบวชใหมอยูกับครูบาอาจารย ๕ พรรษา พระที่ไปอยูกับ
หลวงตาก็รูกันวา ถาเขาไปแลวไมตองไปไหน ๕ ป เหมือน
ติดคุก ๕ ป ออกไปไดเฉพาะตอนไปบิณฑบาตเทานั้น ไมมี
กิจนิมนต ถาอยูไดแลวก็จะสบาย จึงตองเจริญสติใหมาก
ทำจิตใหรวมใหได ถารวมไดแลวก็จะกาวหนา พอออกทาง
ปญญาก็จะไปไดเร็ว ถาพิจารณาไตรลักษณ อนิจจังทุกขังอนัตตา
พิจารณาวาทุกขเกิดจากความอยาก พระพุทธเจาทรงรับประกัน
วา ๗ วันหรือ ๗ เดือนหรือ ๗ ปกจ็ ะบรรลุได
ตองเริม่ ตนทีก่ ารเจริญสติกอ น พอไดสติกจ็ ะเขาสมาธิได พอออก
จากสมาธิกจ็ ะเจริญปญญาได ตัดความหลงทีผ่ ลิตความอยากได
ความหลงก็คอื การไมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นวาเปนนิจจัง
สุขงั อัตตา ใจของพวกเราสวนใหญจะมองวาเปนสุขเปนของเรา
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จะอยกู บั เราไปนานๆ จะคิดอยางนีก้ นั ทัง้ นัน้ เวลาแตงงานก็จะ
อวยพรใหอยกู นั ไปนานๆ ใหมคี วามสุขมากๆ เปนของกันและกัน
แลวเปนหรือเปลา ดีไมดเี พียง ๖ เดือนก็ไปกันคนละทางแลว
ถาคิดวาเปนไตรลักษณกจ็ ะไมอยากแตงงาน จะไมอยากไดอะไร
อยคู นเดียวสบายกวา ถาตอสกู บั ความอยากได เวลาอยคู นเดียว
จะเหงาวาเหว ก็ตอ งอดทน ปลอยใหเหงาวาเหวไป พอความอยาก
รูวาไมไดจริงๆแลว ก็จะหยุดอยาก จะหายเหงาหายวาเหว
เหมือนการหยุดสูบบุหรี่ อยากจะสูบบุหรีก่ ไ็ มไปสูบ ตอไปก็จะ
หายอยาก
พระพุทธเจาทรงตรัสรูวา ปญหาทั้งหมดเกิดจากสมุทัยคือ
ความอยาก และเครื่องมือที่จะหยุดความอยากก็คือมรรค
คือสติสมาธิปญญา สนับสนุนดวยขันติดวยวิริยะ ดวยทาน
ดวยศีล ทรงสอนใหเจริญมรรคใหมาก หนาทีข่ องพวกเราก็คอื
การเจริญมรรคนี่เอง ถาจะถามวาเกิดมาทำไม คำตอบก็คือ
เกิดมาเพือ่ เจริญมรรค เจริญทานศีลภาวนา เจริญสติสมาธิปญ
 ญา
เจริญวิริยะขันติ รับรองไดวาปญหาทั้งหมดจะหมดไปจากใจ
ตอนนี้ใจเปนเหมือนคนเปนโรคมะเร็ง ตองรักษาโรคมะเร็ง
เชื้อโรคก็คือความอยาก การใชคีโมฉายแสงผาตัดก็คอื มรรค
ตองเจริญมรรคใหมาก พอมรรคมีกำลังมากกวาความอยากแลว
ความอยากก็จะตายไปหมด ความทุกขกจ็ ะหายไปหมด จะเปน
จะตายก็ได เพราะใจไมไดเปนรางกาย ใจเปนเพียงผรู บั รเู หตุการณ
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ตางๆเทานัน้ เอง เหมือนคนดูภาพยนตร ในภาพยนตรจะฆากันตาย
ดวยระเบิดนิวเคลียร ก็จะไมไดฆา คนดู ถาคนดูหลงก็จะตืน่ เตน
ตกใจหวาดกลัวไปกับภาพยนตร ถามีสติสมาธิปญ
 ญาก็จะไมหลง
จะดูเฉยๆ รเู ฉยๆ
อยางที่พระพุทธเจาทรงตรัสกับคนที่มาถามธรรมะ ตอนที่
ทรงบิณฑบาต วาไมสะดวก เขาก็กราบทูลใหทรงสอนสั้นๆ
ทรงตรัสวา เวลาเห็นอะไรก็สักแตวาเห็น รูอะไรก็สักแตวารู
ใหสกั แตวา เทานัน้ อยาไปอยใู นเหตุการณ ใหเปนเพียงผรู บั รู
คนดูไมไดอยใู นจอภาพยนตร อยนู อกจอ เปนเพียงผดู ู ใจไมได
อยใู นโลกนี้ ใจอยใู นโลกทิพย รางกายอยใู นโลกธาตุ เหตุการณ
ทีเ่ กิดในโลกธาตุนี้ ไปไมถงึ โลกทิพย อยคู นละทีก่ นั เหมือนคนที่
ควบคุมยานอวกาศอยทู หี่ อบังคับการ สวนยานอวกาศอยอู กี ทีห่ นึง่
ถายานอวกาศระเบิด ก็ไมไดไปกระเทือนคนทีอ่ ยทู หี่ อบังคับการ
ความจริงใจไมไดไมเสียกับอะไร ไปหลงกับเขาเอง ไปสุขไปทุกข
กับเขาเอง เวลาสัมผัสรับรรู ปู เสียงกลิน่ รสทีถ่ กู ใจก็สขุ พอสัมผัส
รับรกู บั รูปเสียงกลิน่ รสทีไ่ มถกู ใจก็ทกุ ข ปรุงแตงขึน้ มาเอง ถาใจ
เปนอุเบกขาก็จะเปนกลาง ไมสขุ ไมทกุ ข รูปเสียงกลิน่ รสจะมา
ในรูปแบบไหน ใจก็จะเฉยๆ รางกายจะเจ็บปวด ใจก็จะเฉยๆ
รางกายจะหิวจะอิ่ม ใจก็จะเฉยๆ เพราะใจไมไดไมเสียกับ
รางกายเลย ถาใจหลงก็จะไมนิ่งไมเปนกลาง จะแกวงไปกับ
ความยินดียนิ ราย ถายินดีกส็ ขุ ยินรายก็ทกุ ข เพราะใจไปมีปฏิกริ ยิ า
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กับสิง่ ตางๆเอง ถาทำใจใหนงิ่ ใหเปนกลางใหเปนอุเบกขาได ก็จะ
ไมมีปฏิกิริยา ไมยินดียินราย ไมสุขไมทุกขกับการสัมผัสรับรู
แตมคี วามสุขทีเ่ หนือกวาความสุขทัง้ หลายอยภู ายในใจ ความสุข
ทีเ่ กิดจากความวาง เกิดจากความนิง่ ทีท่ ำใหใจรับรกู บั สิง่ ตางๆ
ไดอยางไมสะทกสะทาน เชนรับรกู บั ความเจ็บปวดของรางกาย
จึงตองเจริญมรรคใหมาก เปนหนาทีข่ องพวกเรา
การฝกนัง่ เฉยๆเพือ่ หยุดความอยาก ตองหยุดความคิด
ถาม เวลานัง่ เฉยๆนี่ ถาจิตจะคิดโนนคิดนีก่ ป็ ลอยใหคดิ
ตอบ ถาปลอยใหคดิ ก็ยงิ่ ฟงุ ซานใหญเลย
ถาม ตองไมคดิ
ตอบ ถาไมคดิ ก็จะสบายเหมือนเปดแอร ถารอนเราก็เปดแอร เราก็
พุทโธๆไป เหมือนกับเปดแอร จะชวยสกัดความคิดทีอ่ ยากจะ
ลุกไปไหนมาไหน ถาทำไมไดกต็ อ งใชความอดทน จะยากมาก
ถาพุทโธไดจะงาย ความจริงไมไดพทุ โธไปทัง้ ๖ ชัว่ โมงหรอก
พุทโธไปสักระยะหนึง่ พอรสู กึ สบายก็หยุดได พอกลับมาคิดใหม
อยากจะลุกขึน้ ก็พทุ โธใหม กอนจะเขาหองสอบควรจะมีสติสมาธิ
และปญญาบาง ถาไมมกี จ็ ะไมอยากเขาหองสอบ
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ถาม ถาเกิดมันเริม่ งวงละเจาคะ
ตอบ ก็ยนื
ถาม ถาหลับ
ตอบ ใหหลับทัง้ ยืน อยานัง่ ควรอดอาหารดวย จะไดไมงว ง
ถาม เขาหองน้ำไดไหมคะ
ตอบ ได พอเขาเสร็จก็กลับมานัง่ ตอ หามไปทีอ่ นื่
การนัง่ ตลอดรงุ
ถาม เวลาครูบาอาจารยนงั่ ตลอดรงุ นี่ ทานนัง่ ตลอดเลยหรือคะ
ตอบ ทานนั่งขัดสมาธิ ไมเปลี่ยนอิริยาบถเลย ทานตองการพบกับ
เวทนาขัน้ สูงสุด ถาผานขัน้ นัน้ ไปแลว เวลาจะตายจะไมเดือดรอน
เพราะจะเจ็ บ ขนาดไหนใจก็ จ ะเป น อุ เ บกขา ปล อ ยวางได
ไมสะทกสะทานกับความเจ็บ ตองมีธรรมะแกกลาแลว มีสติ
สมาธิปญ
 ญา ถึงจะพรอมเขาหองสอบตอสกู บั ทุกขเวทนา
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การนัง่ ตลอดรงุ ตอสเู วทนากับฌาน ๔
ถาม ถานัง่ ตลอดรงุ ได แสดงวาไดฌาน ๔ ใชไหมเจาคะ
ตอบ เวลานั่งตอสูกับทุกขเวทนาจะไมเขาสมาธิ ตองการใชปญญา
เวลาเจ็บจะไมเขาไปในสมาธิ จะใชปญ
 ญาวิเคราะห ใหเห็นวา
เปนเหมือนฝนตกแดดออก ไปสัง่ ไปหามทุกขเวทนาไมได ตองอยู
กับทุกขเวทนาใหได ใจไมผลิตความอยากใหทกุ ขเวทนาหายไป
ไมผลิตความอยากลุกจากที่นั่งไป ก็จะอยูกับทุกขเวทนาได
ปลอยวางทุกขเวทนาได ตางฝายตางอยู ใจก็รบั รไู ป รางกาย
ก็นงั่ เฉยๆ เวทนาจะแสดงตนอยางไร ก็ปลอยใหเขาแสดงไป ใจ
เหมือนคนดูละคร รางกายเปนเหมือนเวทีละคร เวทนา
เปนเหมือนตัวละคร ทุกขเวทนาก็คอื ตัวยักษ คนดูกต็ อ งดูไป
อยาหลับตา อยาหนี อยาลุกไปเขาหองน้ำ เหมือนเวลาดูหนังผี
พอผีออกมาก็กลัวหลับตาไมอยากดู ตองนั่งดูเฉยๆ ใหรูวา
เปนเพียงหนัง ทำอะไรคนดูไมได เวทนาก็เปนเหมือนหนัง
ใจเปนเหมือนคนดู รางกายเปนเหมือนจอหนัง ใหรูอยางนี้
ปลอยจอหนังใหอยเู ฉยๆ สวนตัวแสดงคือเวทนา จะแสดงบททุกข
บทสุข บทไมทุกขไมสุข ก็ปลอยใหแสดงไป ใจผูดูผูรูก็ดูไป
สักแตวา รไู ป ปญหาอยทู กี่ เิ ลส ไมยอมใหสกั แตวา รู กิเลสจะบอกวา
ไมเอาแลว เปลีย่ นอิรยิ าบถดีกวา
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เดินจงกรมแลวเหมือนรางกายหายไปหมด
ถาม เมือ่ เชาเดินจงกรมรสู กึ เหมือนมีตวั อยู ตอนหลังก็รสู กึ เหมือน
ไมมี ก็มองเห็นทุกอยาง ตอนหลังก็เหลือแตชวงลางลงไป
แลวก็เหลือแตเขา แตนอ ง เหลือแตเทา พอจะหยุดเดิน ก็ไมเหลือ
อะไร แตมองเห็นของรอบตัวเรา ไมรสู กึ กลัว อยางนีฟ้ งุ ซาน
หรือเปลาคะ
ตอบ ไม เปนความวาง ใจวางจากรางกาย
ถาม ไมรจู ะทำอยางไร
ตอบ ทำตอไป
ถาม จะเห็นวาเวลามองภาพทัว่ ไป จะประกอบดวยเม็ดสีเล็กๆ เหมือน
เอาแวนขยายสองภาพพิมพคะ ไมรวู า คิดไปเองหรือเปลา
ตอบ เห็นแบบนัน้ ไมเปนประโยชน สิง่ ทีต่ อ งควรเห็นก็คอื ความเสือ่ ม
ของสิง่ ตางๆ เห็นการดับของสิง่ ตางๆ โดยเฉพาะสิง่ ทีเ่ ปนของเรา
ทีเ่ รารัก ทีเ่ ราหวง จะเปนประโยชนกวา เพราะจะทำใหเราตอง
ปรับใจ เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริง ถาไปเห็นสิง่ ทีเ่ รา
ไมมคี วามผูกพันดวย เห็นไปก็ไมเปนประโยชนแตอยางใด
ถาม แคอยากทราบวาเปนอะไร ทีเ่ ห็นเปนจุดๆอยางนีค้ ะ
ตอบ ไมใชเปนสิง่ ทีต่ อ งรู ไมเปนประเด็นสำคัญ รไู ปก็เทานัน้
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ถาม ใหดคู วามอยากรู
ตอบ ใหดสู งิ่ ทีเ่ รารักทีเ่ ราหวง เชนดูธนบัตรของเราถูกไฟเผา แลวใจเรา
ทุกขหรือเปลา ถาทุกขกแ็ สดงวาใจยังหวงยังเสียดายอยู ถาไมทกุ ข
แสดงวาไมยดึ ไมตดิ
ถาม เวลาดูหนาตัวเองในกระจกไมเห็นเปนจุดๆ
ตอบ ถาจะดูกด็ ใู หเปนขีเ้ ถา ตอไปจะตองเปนขีเ้ ถาแนๆ เวลาไปเผาไฟ
แลวเปนอยางไร ดูความจริง อยาไปจินตนาการเรือ่ งทีไ่ มเปน
ความจริง ดูรา งกายตอนทีห่ นังเหีย่ ว ตอนทีผ่ มขาว ตอนทีน่ อน
อยใู นโรงพยาบาล ตอนทีอ่ ยใู นโลง ถาจะดูรา งกายใหดอู ยางนี้
จะไดเห็นภาพจริง จะไดปรับใจใหเตรียมรับกับความจริง ถารับกับ
ความจริงไดกจ็ ะไมทกุ ข ถาไมไดกจ็ ะทุกข ถาอยากจะทุกขกบั
รางกายก็ไมตอ งดู ถาอยากจะไมทกุ ขกต็ อ งดูบอ ยๆ ดูจนชินจน
รับได จะไดไมทุกข เวลามีกามารมณอยากจะรวมหลับนอน
กับคนนัน้ คนนี้ ก็ใหดใู นสวนทีไ่ มสวยงามของเขา ดูเขาไปใต
ผิวหนังใตเนื้อ จะไดเห็นโครงกระดูก เห็นหัวใจ เห็นปอด
เห็นตับ เห็นไต เห็นลำไส ใหหดั เห็นอยางนี้ ถาเห็นอยางนีแ้ ลวจะ
ไมเกิดกามารมณ จะดับกามารมณได จะถือศีล ๘ ได คนที่
ถือศีล ๘ ไมไดกเ็ พราะยังอยากรวมหลับนอนกับคนนัน้ คนนี้
อยู เวลาเกิดกามารมณอยากจะรวมหลับนอน ก็ใหนกึ ถึงสวนที่
ไมสวยงาม
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การปฏิบตั นิ ตี้ อ งพงุ เปาไปทีก่ ารดับความอยาก เพือ่ ทำใจใหสงบ
ถาไปดูสงิ่ ทีไ่ มเกีย่ วกับการดับความอยาก ดูไปก็เสียเวลาเปลาๆ
ทำไมไมดดู วงอาทิตย ไมดตู น ไม ดูไปก็เทานัน้ เพราะไมเปนปญหา
ตองดูสิ่งที่เปนปญหา สิ่งที่ทำใหจิตใจวุนวาย ทุกขทรมานใจ
ตองดูสงิ่ นัน้ เชนดูความเสือ่ มของรางกายของเรา ของคนทีเ่ รารัก
เพือ่ ใหรบั ความจริงวา สักวันหนึง่ จะตองเปนอยางนี้ รางกายของ
เราก็ดี ของคนทีเ่ รารักก็ดี สักวันหนึง่ ก็จะตองหยุดทำงาน สักวัน
หนึง่ จะตองกลายเปนขีเ้ ถา เปนเศษกระดูกไป ใหมองอยางนี้
เวลามองคนทีเ่ ราอยากจะรวมหลับนอนดวย ก็ตอ งมองใหเห็น
โครงกระดูก เห็นผีทอี่ ยใู นตัวเขา ถาเขาตายไปวันนี้ คืนนีจ้ ะนอน
กับเขาไดหรือเปลา ถายังมีลมหายใจอยูยังนอนรวมกันได
แตพอไมมลี มหายใจ ก็จะคิดวาเปนผีไปแลว ไมอยากจะนอน
ดวยแลว คิดอยางนีเ้ พือ่ ดับกามารมณ เพราะกามารมณทำใหใจ
ไมสงบ ถาตองการความสุขที่เกิดจากความสงบ ก็ตองดับ
กามารมณใหได ตองพิจารณาอสุภะอยเู นืองๆ คิดถึงภาพทีไ่ ม
สวยงามของรางกาย คิดถึงเวลาไมหายใจแลว ตายไป ๓ วันแลว
ขึ้นอืดสงกลิ่นเหม็นแลว ยังอยากจะนอนกับเขาหรือเปลา
คิดอยางนีจ้ ะไดดบั กามารมณได จะอยคู นเดียวได จะทำใจให
สงบได จะมีความสุขทีแ่ ทจริง ไมตอ งอาศัยสิง่ ตางๆทีไ่ มเทีย่ ง
มาเปนเครือ่ งมือใหความสุขกับเรา ถาเขาไมเทีย่ งเวลาเขาจากไป
เราก็จะเสียใจ จะวาเหว ถามีความสุขภายในใจแลว จะไมตอ ง
การอะไร
 

120

www.kammatthanna.com

จึงตองพิจารณาเพือ่ ตัดทุกสิง่ ทุกอยาง ใหรวู า ทุกสิง่ ทุกอยางตอง
จากเราไป ตองหมดสภาพไป แมแตรา งกายของเราก็ตอ งหมด
สภาพไป แตการหมดสภาพของรางกายไมไดทำใหเราหมดสภาพ
ไปดวย เรายังอยู เพียงแตวา จะอยแู บบไหน จะอยแู บบทุกข
หรืออยูแบบไมทุกข ถาปลอยวางรางกายได ยอมรับการดับ
ของรางกายได ก็จะไมทุกข จะเฉยๆ สบายใจ เหมือนไมมี
อะไรเกิดขึน้ ถาพิจารณาดวยปญญาก็จะวาดีเสียอีก เพราะไมตอ ง
ดูแลรักษารางกายตอไป รางกายเปนภาระทีห่ นักมาก ทีเ่ ราตอง
คอยดูแลตลอดเวลา ตั้งแตตื่นจนหลับ ตองหายใจ ตองหา
น้ำมาดืม่ หาอาหารมารับประทาน ตองทำความสะอาดขับถาย
ไมมรี า งกายก็ไมตอ งทำภารกิจนี้ ถาพิจารณาดวยปญญาจะเห็นวา
ความตายเปนสิง่ ทีด่ ี เพราะหมดภาระ ไมตอ งแบก ถายังมีรา งกาย
ถึงแมวา ใจจะไมมคี วามอยากกับรางกาย ไมมคี วามทุกขกบั รางกาย
ก็ยังมีภาระดูแลรักษารางกาย พระพุทธเจายังตองบิณฑบาต
ยังตองฉัน ยังตองสรงน้ำ ยังตองฉันยาเวลาไมสบาย จึงควร
พิจารณาความเสือ่ มของทุกสิง่ ทุกอยาง จะไดไมยดึ ติด จะได
ปลอยวาง จะไดไมตองอาศัยสิ่งตางๆในโลกนี้เปนเครื่องมือ
ใหความสุข เพราะมีความสุขที่ดีกวา ถามีความสงบแลวจะ
ไมตอ งการอะไร ถาปลอยวางไดแลวใจจะมีความสุข ความสงบ
ความสบาย จะไมหลงไปยึดไปติด ไปอยากไดสงิ่ นัน้ สิง่ นีม้ าให
ความสุข
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สิง่ ทีป่ รากฏในการเดินจงกรม รแู ลวควรปลอยวาง รแู ลวเฉย
ถาม โยมทำสมาธิสลับกับการเดินจงกรม เดินจงกรมก็ดเู ทากระทบพืน้
ขณะที่เดินแลวหยุดจะกาวเดินตอไป ก็เกิดวาขาขางหนึ่งเบา
เหมือนสำลีเลย แลวขยับจะเดินอีกขาง แตมนั ยกไมได มันหนัก
แบบหลายสิบกิโล ขาสองขาหนักไมเทากัน ยกไมไดโยมก็เอะ
พอเอะมันก็หาย แลวก็เดินไดตอไปไมมีอะไรเกิดขึ้น อันนี้
มันเปนการสอนใหเห็นธาตุหรือเปลาคะ
ตอบ เปนสิง่ ทีป่ รากฏใหรแู ลวก็ดบั ไป
ถาม พระอาจารยวาจะตองเห็นกายเปนธาตุดวย โยมก็ไมแนใจวา
มันแสดงใหดูหรือเปลา เพราะวาโยมไมไดใชคำพูดพิจารณา
รางกายวาเปนอะไร ไมไดพดู นะคะ
ตอบ เราเห็นวาเปนธาตุหรือเปลาละ ก็อยทู เี่ รา ไปถามคนอืน่ ไดอยาง
ไร รางกายมันเปนธาตุอยแู ลว เราจะเห็นวามันเปนหรือเปลาละ
ถาม บางคนเขาบอกวา มันเปนลูกเลนของการทำความสงบ
ตอบ มันก็อาจจะมีอะไรปรากฏขึน้ มาใหเห็นได แตสงิ่ ทีเ่ ราตองเห็นก็คอื
เห็นอนิจจัง เห็นอนัตตา อนัตตาก็เห็นวาเปนธาตุ ๔ ดินน้ำลมไฟ
ไมใชตวั เราของเรา เห็นอนิจจังก็เห็นวามันตองตาย
ถาม แลวการทีเ่ รารวู า กำลังจะคิด แลวก็มลี มดันขึน้ มา พอสติรทู นั มัน
ก็ดบั ลงไป ถาไมทนั มันก็จะผานสมอง แลวจะปรุงเปนรูปภาพเปน
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สีอะไรอยางนี้ แตไมไดตลอดนะเจาคะ อยางนีเ้ ปนการเรียนรตู าม
ความเปนจริงหรือเปลาเจาคะ
ตอบ ความจริงแบบนี้ รไู ปก็ไมเกิดประโยชนอะไร ใหรวู า มันเกิดมันดับ
ไป จะเปนประโยชนกวา ใหรวู า ไปจัดการกับมันไมได ใหรทู นั แลว
ก็ปลอยวาง ใหรวู า เปนอนิจจังทุกขังอนัตตา ถาไปยึดติดไปอยาก
จะรวู า เปนอะไร ก็เกิดความทุกขขนึ้ มา
ถาม มันดิน้ รนเจาคะ อยากหาคำตอบ
ตอบ คำตอบก็คอื อนิจจังทุกขังอนัตตา รแู ลวก็ปลอยวาง
ถาม มันกลัวผิดนะคะ
ตอบ ปญหาของเรา คือเราไมรเู ฉยๆ รแู ลวก็อยากจะไปรวู า เขาเปนอะไร
มาจากไหน ชือ่ อะไร ไปรทู ำไม เขาจะชือ่ อะไร พอแมของเขา
เปนใคร ไมใชเรื่องของเรา เรื่องของเราก็คือเราทุกขกับเขา
หรือเปลา ปญหาของเราอยตู รงนัน้ เราปลอยวางเขาไดหรือเปลา
โยม มันก็ปลอยไดบางครัง้ อยทู กี่ ำลังของสมาธิ
ตอบ ตองรแู ลวปลอยวาง รแู ลวเฉย มันเปนอดีตไปแลว พอรปู บ มัน
ก็เปนอดีตไปแลว นีเ่ รายังแบกมันมาถึงวันนี้ ถามีปญ
 ญามันก็จะ
หายไปจากใจแลว นีย่ งั คิดถึงมันอยู ยังแบกมันอยู ความจริงมัน
เปนอดีตแลว มันผานไปแลว ทานสอนใหลมื อดีต อนาคตก็ยงั
มาไมถงึ ใหอยใู นปจจุบนั แสดงวาไมมสี ติ ใจถึงไปอดีตไปอนาคต
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ไมอยใู นปจจุบนั การเจริญสติกเ็ พือ่ ใหใจอยใู นปจจุบนั ถาอยใู น
ปจจุบนั ก็จะเห็นวาทุกอยางเกิดดับ เกิดดับ ผานไปแลว เชน
คำพูดนี้ พูดปบ ก็ผา นไปแลว ถาไมมสี ติ ไมอยใู นปจจุบนั ก็จะไป
ดึงเอาคำพูดทีเ่ ปนอดีตแลว กลับมาใหอยใู นปจจุบนั ตอ อยางนี้
เรียกวาอุปาทาน ไมปลอยวาง ไมปลอยใหทุกอยางผานไป
ความจริงทุกอยางไหลเหมือนกระแสน้ำ เวลาเรานัง่ อยทู า น้ำนี้
เราจะเห็นเรือไหลลอยไป แตถา มีอปุ าทาน เวลาเห็นเรือทีเ่ ราชอบ
ก็จะดึงกลับมา ทั้งๆที่ความจริงมันไมกลับมาแลว มันไปแลว
ถาอยูในปจจุบันได ไมวาอะไรจะเกิดจะดับ จะไมเปนปญหา
พวกเราชอบดึงอดีตกลับมาเรือ่ ย อดีตอันแสนหวานผานไปแลว
ก็ดงึ กลับมา คิดถึงมันอยเู รือ่ ยๆ พวกเราถึงทุกขกนั เพราะมี
อุปาทานมีความอยาก ไมปลอยวางเหตุการณทไี่ มนงิ่ ทีไ่ หลเหมือน
ภาพยนตร ควรดูเหตุการณเหมือนดูภาพยนตร
ถาม ยังทำไมได
ตอบ จิตยังไมนงิ่ ดึงจิตใหอยใู นปจจุบนั ไมได ยังวิง่ ไปหาอนาคตไปหา
อดีตอยู ความคิดปรุงแตงเปนตัวทีพ่ าไปหาอดีตไปหาอนาคต
ตองใชพทุ โธดึงเอาไว ถาสติมกี ำลัง ไมตอ งใชพทุ โธก็ได ถาใหรู
เฉยๆได รวู า ทุกอยางกำลังเกิดกำลังดับ เสียงทีเ่ ราพูดตอนนีม้ นั
เกิดแลวมันก็ดบั ไป ใครพูดอะไรก็ผา นไปแลว ใครชมก็ผา นไปแลว
ใครดาก็ผา นไปแลว แตเราชอบเอากลับมาฟงใหม เขาดาตัง้ แต
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เมือ่ เชานี้ ตอนนีก้ ย็ งั คิดถึงคำดาอยู มันผานไปแลว มันหมด
ไปแลว ใจเราตองปลอยวาง ไมไปหาอดีต ไมไปหาอนาคต
ถาม พูดถึงการวางนี้ เคยหลับแลวมีสติไปเห็นความคิดในขณะหลับ
แลวอยูๆมีความรูสึกวาเหมือนอยูในอากาศ ไมไดเปนตัว
เปนความรสู กึ แลวก็มคี วามสุขมาก ตืน่ ขึน้ มาก็นงั่ ยิม้ ยึดอีกแลว
เจาคะ
ตอบ มันผานไปแลว
ถาม มันชอบยึด อะไรนิดๆหนอยๆ ก็มคี วามสุข
ตอบ จิตเราสามารถผลิตความสุขได ผลิตความทุกขได บางทีกเ็ กิดจาก
ตัวเรา ไปกระตุนใหผลิตขึ้นมา คือความอยาก ก็จะผลิต
ความทุกขขึ้นมา ถาปลอยวางก็จะผลิตความสบายใจขึ้นมา
สวนใหญจะผลิตความทุกขกนั เพราะอยากกัน ถาปลอยวางก็จะ
ผลิตความสุข
ทำจีก้ งถือวาเปนการเดินจงกรมหรือไม
ถาม จีก้ งเปนการออกกำลัง ทีใ่ หรเู นือ้ รตู วั รจู ติ รลู มหายใจ จะถือเปน
การเดินจงกรมไดหรือไม
ตอบ เปนการเจริญสติ การทำอะไรดวยสติเปนการเจริญสติ การเดิน
จงกรมก็เพือ่ เจริญสติ หรือเจริญปญญา
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การเดินจงกรมทำได ๒ ลักษณะคือ ๑. ถาเดินเพือ่ เจริญสติ
ก็ใหจติ อยกู บั อารมณใดอารมณหนึง่ เชนอยกู บั พุทโธ หรืออยกู บั
การเดิน ๒. ถาเจริญปญญาก็พิจารณาไตรลักษณ พิจารณา
รางกาย เกิดแกเจ็บตาย ทั้งรางกายของเราและของคนอื่น
พิจารณาวาเปนไตรลักษณ เปนดินน้ำลมไฟ สวนสถานภาพเชน
เปนหญิงเปนชาย เปนเหมือนแผนปาย ทีต่ ดิ เอาไวทตี่ วั รางกาย
เหมือนเวลาเปนนักเรียน มีการปกชือ่ ติดไวทเี่ สือ้ เพือ่ จะไดรวู า
ชื่ออะไร แตความจริงรางกายไมมีชื่อ สมมุติสรางชื่อใหกับ
รางกาย พอแมลกู สามีภรรยา เปนชือ่ แตรา งกายทุกคนเหมือน
กันหมด มีอาการ ๓๒ เหมือนกันหมด มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง
เนือ้ เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก เยือ่ ในสมองศีรษะ มาม หัวใจ
ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอ ย อาหารใหม อาหารเกา น้ำดี
น้ำเสลด น้ำเหลือง น้ำเลือด น้ำเหงือ่ น้ำมันขน น้ำตา น้ำมัน
เหลว น้ำลาย น้ำมูก น้ำไขขอ น้ำมูตร นีค่ อื อาการ ๓๒ มีอยู
ทุกรางกายเหมือนกันหมด แตเรากลับมองไมเห็นความจริง
ของรางกาย กลับไปเห็นชือ่ ทีต่ ดิ กับรางกาย วารางกายนีค้ อื พอ
คือแม คือสามี คือภรรยา คือลูก คือกษัตริย คือประธานาธิบดี
คือนายกฯ ทีเ่ ปนเพียงสมมุติ เปนปายทีต่ ดิ ไวกบั รางกาย ไมใช
ตัวรางกาย
ตัวรางกายเปนเพียงอาการ ๓๒ เปนเพียงดินน้ำลมไฟ เกิดแก
เจ็บตาย นีค่ อื การมองรางกาย จะไดไมตนื่ เตนตกใจ เวลาเปนอะไร
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ขึน้ มา ก็รอู ยแู ลววาเปนดินน้ำลมไฟ เกิดแกเจ็บตาย เปนอาการ
๓๒ ไมไดเปนพอเปนแมเปนพี่เปนนอง ผูที่มาเชิดรางกายนี้
ตางหาก ทีเ่ ปนพอเปนแมเปนพีเ่ ปนนอง ผทู เี่ ชิดก็คอื ใจ ใจเปน
ผเู ชิดรางกาย รางกายเปนเหมือนหนุ ใจเปนผเู ชิด ผสู งั่ ใหรา งกาย
ทำอะไรตางๆ สัง่ ใหพดู สัง่ ใหทำนัน่ ทำนี่ ตัวรางกายเอง ถาไมมี
ผเู ชิดก็จะอยเู ฉยๆ ทำอะไรเองไมได รางกายทีต่ ายไปแลวไมมี
ผูเชิดแลว ไมสามารถดูแลตนเองได ตองใหคนอื่นจับใสโลง
เอาไปเผา ไปทำฌาปนกิจ เพราะไมมผี เู ชิดแลว ตองอาศัยผอู นื่
มาเชิดแทน ถาพิจารณาอยางนี้ เรียกวาเจริญปญญา จะทำใหละ
สักกายทิฐิได ปลอยวางรางกายได ปลอยวางความแกความเจ็บ
ความตายได นีค่ อื การเดินจงกรม ทำได ๒ ลักษณะ ถาอยใู นขัน้
ปญญาก็พจิ ารณาไป ถาอยใู นขัน้ สติ ก็ควบคุมจิตใหอยกู บั อารมณ
ใดอารมณหนึง่ ถาใชพทุ โธก็บริกรรมพุทโธไป ถาใชกายคตาสติ
ใชรา งกายเปนทีผ่ กู ใจ ก็ดกู ารเดินไป ดูทเี่ ทาไป ซายขวา ซายขวา
ไป ขอสำคัญไมใหคดิ เรือ่ งตางๆนานา ใหอยกู บั รางกายอยางเดียว
ใจจะวางเย็นสบาย เวลานัง่ สมาธิกจ็ ะสงบอยางรวดเร็ว เชนเดียว
กับการออกกำลังกาย เวลาแกวงแขนแกวงเทา ก็นบั ๑ ๒ ๓
๔ ๕ ฯลฯไปเรือ่ ยๆ ไมคดิ เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ ก็เปนการเจริญสติ
การบริหารรางกาย การออกกำลังกายเปนสิง่ ทีจ่ ำเปน ถาอยาก
จะใหรา งกายเปนปกติสขุ ถาไมออกกำลังกายก็จะพิกลพิการได
แตควรอยใู นขอบเขตของเหตุผล จะไดไมเปนตัณหา ถาดูแลเกิน
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เหตุเกินผล อยากไมเจ็บไขไดปว ยเลย อยากมีสขุ ภาพสมบูรณ
แข็งแรงตลอดเวลา มียาวิเศษขนาดไหนก็หามา มีอะไรดีกเ็ อามา
อยางนีเ้ ปนตัณหา ถาดูแลไปตามมีตามเกิดเพือ่ ใหอยไู ปตามวาระ
ไมใหเปนอะไรไปกอนเวลาอันควร ก็จะไมเปนตัณหา ขอสำคัญ
ตองดูแลใจยิง่ กวาดูแลรางกาย ดูแลรางกายเหมือนเปนเครือ่ งมือ
ถาไมมรี า งกายจะไมสามารถยกระดับจิตใจใหสงู ขึน้ ได ยกเวน
ถาเปนพระอนาคามีแลว เพราะพระอนาคามีปลอยวางรางกาย
ไดหมดแลว ไมตอ งใชรา งกายเปนเครือ่ งมือ ปญหาของทานไมได
อยทู รี่ า งกายแลว แตอยทู ใี่ จ ทานสามารถปฏิบตั ธิ รรมตอไปได
หลังจากทีร่ า งกายตายไปแลว ถาเปนปุถชุ น เปนพระโสดาบัน
เปนพระสกิทาคามี ก็ยังตองใชรางกายเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบตั ธิ รรม ยังตองพิจารณารางกาย ตองพิจารณาอสุภะ เพือ่ ละ
กามราคะ ทีต่ ดิ อยทู รี่ า งกาย เห็นผิดเปนชอบ เห็นรางกายที่
ไมสวยงามวาสวยงาม จึงเกิดกามารมณ ถาเห็นวาไมสวยงาม
กามารมณกจ็ ะดับไป จะเห็นวาไมสวยงาม ก็ตอ งพิจารณาอสุภะ
อยเู รือ่ ยๆ
ตองมองสวนทีไ่ มสวยงามของรางกาย มองเขาไปขางใน มองใต
ผิวหนัง มองตอนทีร่ า งกายตายไปแลว เชนไปลางปาชา ก็จะเห็น
รางกายทีต่ ายไปแลววาเปนอยางไร เอามาเปรียบเทียบกับรางกาย
ทีส่ วยงาม วาเปนอันเดียวกันหรือเปลา มันก็เปนอันเดียวกัน
แตเรามองไมเห็นสวนทีไ่ มสวยงาม ก็เลยเกิดกามารมณ พอเห็น
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ส ว นที่ ไ ม ส วยงาม กามารมณ ก็ จ ะดั บ ไป ก็ ติ ด เหมื อ นคน
ติดยาเสพติด เวลาเกิดกามารมณแลวไมไดเสพ ก็เกิดปฏิฆะ
ความหงุดหงิดใจ แตพอไดเสพแลวความหงุดหงิดใจก็หายไป
แตความอยากเสพกามจะไมหายไป เวลาเกิดความอยากเสพกาม
ถาไมไดเสพแลวจะหงุดหงิดใจ ไมวา จะเปนอะไรก็ตาม อยาก
สูบบุหรีแ่ ลวไมไดสบู ก็หงุดหงิดใจ อยากดืม่ สุราแลวไมไดดมื่ ก็
หงุดหงิดใจ อยากดืม่ กาแฟแลวไมไดดมื่ ก็หงุดหงิดใจ อยากไป
ชอปปงแลวไมไดไปก็หงุดหงิดใจ ถาพิจารณาวาเปนอสุภะ
ก็จะไมอยากเสพกาม เสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็ไมตอ งมี
รางกาย ถายังตองใชรางกายก็ดูแลไป แตดูแลแบบธรรมดา
รับประทานวันละมือ้ ออกกำลังกายดวยการเดินจงกรม เอาเวลา
มาทมุ เทกับการสรางกำลังใจ สรางศรัทธาวิรยิ ะสติสมาธิปญ
 ญา
อยางพระโสดาบันนี้ ทานไดศรัทธาเต็มทีแ่ ลว ไมสงสัยในพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆแลว แสดงวาเห็นพระอริยสัจ ๔ แลว ผใู ด
เห็นธรรมผนู นั้ เห็นเราตถาคต เห็นอะไร ก็เห็นพระอริยสัจ ๔
ทีอ่ ยใู นใจดวยการปฏิบตั ิ ไมไดเห็นดวยความคิดจินตนาการ อยาง
ทีพ่ วกเราเห็นกันตอนนี้ เห็นอยางนีไ้ มใชเห็นธรรม เห็นธรรมก็ตอ ง
เห็นทุกขทปี่ วดราวอยภู ายในใจ เห็นเหตุของความทุกขวา เกิดจาก
ความอยาก พอพิจารณาสิง่ ทีอ่ ยากไดวา เปนไตรลักษณ ก็จะหยุด
ความอยาก ความทุกขกจ็ ะหายไป เห็นอยางนีจ้ ะจำไปจนวันตาย
จะไมมวี นั ลืม จะรวู า นีค่ อื คำสอนของพระพุทธเจา รวู า จิตสงบคือ
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จิตของพระพุทธเจา พอเห็นธรรมคือความสงบก็เห็นพระพุทธเจา
ผทู จี่ ะเห็นธรรม เห็นพระพุทธเจา ก็คอื ผปู ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ก็คอื
พระอริยสงฆสาวก ก็จะไมสงสัยวาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
มีจริงหรือไม การปฏิบัติเบื้องตนก็อยูที่การฟงธรรม เพื่อให
เกิดศรัทธา พอเกิดศรัทธาแลว ก็จะมีวิริยะความพากเพียร
ทีจ่ ะเจริญสติ นัง่ สมาธิ เจริญปญญา พิจารณาไตรลักษณ พิจารณา
อสุภะ เปนขัน้ เปนตอนไป อยทู ตี่ วั เรานะ อัตตาหิ อัตตโนนาโถ
ไมมใี ครปฏิบตั ใิ หเราได
ขณะบริกรรมพุทโธอยถู อื วาจิตสงบหรือไม
ถาม ขณะทีบ่ ริกรรมพุทโธอยนู ี้ ถือวาสงบหรือเปลา
ตอบ ถายังบริกรรมพุทโธอยกู ย็ งั ไมสงบเต็มที่ พุทโธเปนวิตกวิจาร
ถาม จนกวาพุทโธจะหายไปเอง
ตอบ จนกวาจะวูบลงไปแลวก็นงิ่ พุทโธก็จะหายไปเอง เวลาสงบจริงๆ
เหมือนตกหลุมตกบอตกเหว วูบแลวก็สงบเย็นสบาย บังคับ
ใหเปนอยางนัน้ ไมได ตองเปนเอง ตองเกิดจากการภาวนา เชน
ดูลมหายใจเขาออก หรือบริกรรมพุทโธๆ ควรจะทำอยางใด
อยางหนึง่ จะดีกวา ถาจะเอาพุทโธก็พทุ โธอยางเดียว เอาลมก็เอา
ลมอยางเดียว ถาตองการบริกรรมพุทโธใหเร็วขึน้ แตลมไมเร็ว
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ตามก็ทำไมได เวลามีความคิดเขามาแทรกมาก การใชพทุ เขา
โธออก แลวตองการบริกรรมพุทโธใหถขี่ นึ้ เพือ่ ไมใหความคิด
เขามาแทรก ก็จะทำไมได ถาตองการใชการบริกรรมเพือ่ ระงับ
ความคิดปรุงแตงก็ใชบริกรรมไปอยางเดียว ไมตอ งดูลม ถาไมมี
ความคิดปรุงแตงเขามาแทรกจะดูลมไปอยางเดียว ไมตอ งบริกรรม
ก็ได ดูลมหายใจเขาหายใจออกทีป่ ลายจมูก เฝาดูไป แลวก็จะ
สงบ ลมจะละเอียดเขาไปเรือ่ ยๆจนรสู กึ วาหายไป พอหายไปแลว
ก็จะวูบลงไป จิตจะปลอยลมเหมือนกับหายใจเฮือกสุดทาย
แลวลมก็หายไป จิตก็เขาสคู วามสงบ ไมตอ งกลัวเวลาดูลมแลว
คิดวาไมมีลม ถาตกใจกลัวก็จะทำใหจิตถอนออกมา จิตจะ
หยาบขึ้น เกิดการปรุงแตงขึ้นมา จิตก็จะไมเขาสูความสงบ
ใหรวู า ลมละเอียดลมเบา จนลมหมดไป ใหรเู ฉยๆก็ได ใหรวู า
ตอนนีไ้ มมลี มแลว แลวจิตจะวูบลงไป ถาไมตกใจ
สงบกับวูบตางกันอยางไร
ถาม เวลาสงบแลววูบลงไป กับเวลาลมหายใจหมด ทัง้ สองตางกันอยาง
ไรคะ
ตอบ ลองทำดู
ถาม พอจะวูบก็จะยัง้ อยเู รือ่ ยคะ
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ตอบ ไปยัง้ ทำไม
ถาม ไมไดตงั้ ใจ
ตอบ ดูเฉยๆ
ถาม ถากระตุก ก็ดลู มตอไปหรือเจาคะ
ตอบ ดูไปเรือ่ ยๆ จนกวาจะสงบ ดูเฉยๆ
ถาม จะไปดึงมันทุกทีเลย ไมรทู ำไม
ตอบ เปนอุปาทาน ไมอยากใหลมหมด คิดวาหมดลมหายใจจะตาย
ถาม พอรสู กึ จะตก ก็จะฝนไมใหมนั ตก
ตอบ ไปฝนทำไม ปลอยใหตกไป ใหรเู ฉยๆ
ถาม ยังแยกไมได วาเปนปฏิกริ ยิ า หรือตัง้ ใจยัง้
ตอบ ถามีลมใหดกู ด็ ไู ป ถาไมมลี มใหดกู ด็ คู วามวางไป ใหดเู ฉยๆ อยา
ไปมีปฏิกริ ยิ ากับสิง่ ทีด่ ู ใหเปนอุเบกขา
ถาม ไปดึงเพราะกลัว ไมเคยประสบมากอน ก็เลยถอนออกมา
ตอบ ไปกลัวทำไม ไมมอี ะไรนากลัว ดูไปเรือ่ ยๆ เดีย๋ วก็หายกลัวเอง
ถาม ทีว่ า วูบไปแลวสงบ เรียกวาจิตรวมหรือยังคะ
ตอบ จิตรวมแลว วูบแลวเบาอกเบาใจสบายใจ
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พุทธานุสติกบั อานาปานสติ
ถาม หายใจเขาพุท หายใจออกโธ ใชหรือเปลาคะ
ตอบ เวลาดูลมก็ควรดูลมอยางเดียว อยาดูลมเขาพุทออกโท จะยงุ ยาก
ถาจะใชพทุ โธ ก็ใชพทุ โธอยางเดียว จะงายกวา บางทีตอ งการ
บริกรรมพุทโธใหเร็วขึน้ แตลมจะเร็วตามไมได เวลามีความคิด
เขามาแทรกมากๆ ถาใชพุทเขาโธออกจะหยุดความคิดไมได
ก็ควรใชพทุ โธอยางเดียว บริกรรมใหถไี่ ปเลย เพือ่ สกัดความคิด
ไมใหเขามา ถาไมมคี วามคิดก็ดลู มเฉยๆ ไมตอ งพุทโธก็ได หายใจ
เขาก็รวู า หายใจเขา หายใจออกก็รวู า หายใจออก ถาคิดมากก็พทุ โธ
ไปอยางเดียว จนจิตเหนือ่ ย ก็จะหยุดคิด แลวคอยมาดูลมหายใจ
ตอ ไมมพี ทุ เขาโธออกในพระไตรปฎก มีแตพทุ ธานุสติ หรือ
อานาปานสติ อยางใดอยางหนึง่ มาแปลงใหเปนพุทเขาโธออก
กันเอง ถาจิตไมฟงุ จะพุทเขาโธออกก็ได ถาคิดปรุงแตงมากๆ
พุทเขาโธออกจะหยุดความคิดปรุงแตงไมได
ถาม ใชพทุ ธานุสติกบั อานาปานสติผสมกัน
ตอบ จะใชอยางไหนก็ได ขอสำคัญใหเกิดผลก็แลวกัน ผลก็คือ
ความสงบ จิตรวมเปนหนึง่ เปนเอกัคคตารมณ เปนอุเบกขา
สักแตวา รู ไมมคี วามคิดปรุงแตง
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นิมติ
ถาม เวลาที่เกิดนิมิตแลวตองบังคับใจ ไมใหตามรูจะคอนขางยาก
คือมีความรสู กึ อยากเห็นอยากตามไปดู ขออุบายดวยเจาคะ
ตอบ ภาวนาตอไป
ถาม อยาไปมองมันหรือคะ
ตอบ อยาหยุดภาวนา พุทโธตอไป ดูลมตอไป เหมือนเวลานัง่ ภาวนา
แลวมีเสียงโทรศัพทดงั มีเสียงคนนัน้ เสียงคนนี้ ก็อยาไปสนใจ
ภาวนาไปเรือ่ ยๆ เวลามีแสงมีภาพใหเห็น ก็อยาไปสนใจ
นิมติ เปนสภาวธรรม
ถาม นิมติ นีเ้ ปนธรรมใชไหมคะ
ตอบ เปนสภาวธรรม ไมไดเปนมรรคผลนิพพาน ไมเปนประโยชนตอ
การเจริญปญญา สภาวธรรมทีจ่ ะเปนประโยชนตอ การเจริญปญญา
ก็คอื ความวางเปลา อุเบกขา สักแตวา รู เพราะจะทำใหกเิ ลสตัณหา
ออนกำลังลง เพือ่ ปญญาจะไดฆา กิเลสตัณหาได ตองใชสมาธิ
ทุบศีรษะใหกเิ ลสตัณหามึนกอน พอออกจากสมาธิมา กิเลส
ตัณหาจะยังงัวเงียอยู ก็จะใชปญ
 ญาฆากิเลสตัณหาได แตถา เห็น
นัน่ เห็นนี่ กิเลสตัณหาจะไมไดถกู ตัดกำลัง ยังสามารถทำงานได
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พอเห็นแลวชอบก็อยากจะใหเห็นนานๆ ถาไมชอบก็อยากจะให
หายไป ไมเปนประโยชนตอ การตัดกำลังของกิเลสตัณหา ถาจิต
นิง่ สงบและวางกิเลสตัณหาจะทำงานไมได กิเลสตัณหาจะถูกตัด
กำลังลงไป ถาออกจากสมาธิทวี่ า งทีส่ งบทีเ่ ปนอุเบกขานี้ จิตจะมี
กำลังมาก กิเลสจะมีกำลังนอย ในทางตรงกันขาม ถาออกจาก
สมาธิทมี่ เี รือ่ งราวตางๆใหรใู หเห็น จิตจะมีกำลังนอย กิเลสจะมี
กำลังมาก ก็จะไมสามารถใชปญ
 ญาตัดกิเลสได ปญญาเปนผชู ี้
บอกวาอะไรเปนกิเลส อะไรไมเปนกิเลส สมาธิเปนผหู ยุดกิเลส
ดวยอุเบกขา เวลาเห็นเงินแลวก็โลภอยากได ปญญาก็จะบอกวา
อยาไปโลภ เปนทุกขมากกวาเปนสุข ถามีสมาธิกห็ ยุดโลภได
ถาใจไมมสี มาธิทวี่ า งทีส่ งบ พอปญญาบอกวาอยาไปโลภ จะหยุด
ไมได การภาวนาเพือ่ ฆากิเลสนี้ ตองมีสมาธิทวี่ า งทีส่ งบ ทีไ่ มมี
นิมิตตางๆ มีแตอุเบกขา สักแตวารู อยูไดนานเทาไหรก็ยิ่งดี
เพราะยิง่ นานกำลังของใจก็จะมีมากขึน้ กำลังของกิเลสก็จะนอย
ลงไป ความสงบเปนผตู ดั กำลังของกิเลส ถาใจยังไมสงบกิเลสก็จะ
ทำงานได
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จิตรวม
ถาม ถานิง่ พักเดียวถือวาจิตรวม
ตอบ ถานิง่ เดีย๋ วเดียวเรียกวาขณิกสมาธิ ถานิง่ นานเรียกวาอัปปนาสมาธิ
ถาสติมกี ำลังมากก็จะนิง่ ไดนาน ภายในจิตจะมี ๒ ฝายตอสกู นั
สติเปนฝายผลักเขาขางใน กิเลสเปนฝายผลักออกมา กิเลสจะหา
รูปเสียงกลิน่ รสอยตู ลอดเวลา จึงตองใชสติผลักเขาไปขางใน
ถาสติมกี ำลังนอย ก็นงิ่ แปบเดียว จะถูกกิเลสดันออกมา ถาสติ
มีกำลังมากก็จะเขาไปลึกและนิ่งนาน จึงตองเจริญสติใหมาก
เจริญสติทงั้ วัน ตัง้ แตตนื่ จนหลับ ถาสติมกี ำลังมาก ก็จะสงบ
ไดนาน
จิตสงบ จิตวาง
ถาม เวลาทีน่ งั่ สมาธิ พิจารณาลมหายใจและพุทโธไปดวย แลวอยๆู
พุทโธก็ไมมี แตรวู า ตัวเองนัง่ อยู
ตอบ จิตสงบ จิตวาง
ถาม แตเปนไมนานนะคะ
ตอบ พยายามทำใหเปนนานๆ
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ถาม เวลาที่เปนอยางนี้ จะนั่งไดทั้งคืน มีความสุข ไมมีความงวง
ถูกแลวใชไหมคะ
ตอบ ถูกแลว
ฌานกับสมาธิ
ถาม ฌานตางกับสมาธิอยางไร
ตอบ ไมตา งกัน ตางกันตรงชือ่
อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ
ถาม จะเลือกไดไหมคะวาจะเขาอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ
ตอบ ได ถาไปทางอุปจารสมาธิ ก็ใชสติดึงกลับมาได ถาเขาไปใน
อัปปนาสมาธิแลวถอยออกมา ก็ใชสติดงึ กลับมาสอู เุ บกขาได
ถาไมมคี รูบาอาจารยสอน ก็จะหลงคิดวาอุปจารสมาธิดี วิเศษ
มีตาทิพยหทู พิ ย มีอทิ ธิฤทธิป์ าฏิหาริย แตไมรวู า ไมเปนประโยชน
ต อ การดั บ กิ เ ลส ต อ การบรรลุ ม รรคผลนิ พ พาน ถ า ไม มี
ครูบาอาจารยทผี่ า นตรงนีม้ า ก็จะไมมใี ครมาเบรก ไมมใี ครมา
ดึงไว ก็จะไปทองสวรรคกนั ไปเห็นอะไรตางๆกัน แลวก็กลับมา
อวดกัน มาเลากันวาวิเศษอยางนัน้ วิเศษอยางนี้ ถาไดพบกับ
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ครูบาอาจารยทผี่ า นมาแลว เห็นโทษของมันแลว จะเตือนทันที
จะหามทันที เพือ่ ใหทำกิจสำคัญใหเสร็จกอน ถาดับกิเลสไดหมด
แลว บรรลุเปนพระอรหันตแลว จะไปทองเทีย่ วก็ไมเปนปญหา
เพราะไมไดไปดวยความอยาก ดวยกิเลสตัณหา ไปดวยสติปญ
 ญา
ไปทำประโยชน ไปสั่งสอนเทวดา เวลามีเทวดามาฟงเทศน
ฟงธรรม อยางทีพ่ ระพุทธเจาทรงมีเทวดามาฟงเทศนฟง ธรรม
ทุกคืน หลวงปมู นั่ ก็มเี ทวดามาฟงเทศนฟง ธรรมอยเู ปนประจำ
แตกอ นทีจ่ ะทำอยางนีไ้ ดตอ งเสร็จงานของเรากอน กอนทีจ่ ะไป
สอนคนอืน่ เราตองบรรลุ ตองสำเร็จ ตองไดรบั ปริญญากอน
อยามัวไปทำกิจกรรมนอกหองเรียนจนลืมเขาหองเรียน จะเรียน
ไมจบ ตองเรียนใหจบกอน จบแลวทำอะไรก็ไมเปนปญหา ไมเปน
โทษกับใจ เพราะสิง่ ทีเ่ ปนโทษกับใจถูกทำลายไปหมดแลว ทำเพือ่
ประโยชนของผอู นื่
อยาหลงประเด็นเวลาปฏิบัติ ตองพุงเปาไปสูการบรรลุมรรค
ผลนิพพาน ตั้งเข็มทิศไวตรงนั้นเลย ถาจะไปทางอื่นอยาไป
เพราะไมเปนประโยชน จะเสียเวลา จะหลงทาง จะสูญเสีย
โอกาสอันยิง่ ใหญนไี้ ป เพราะถาตายไป ไมรเู มือ่ ไหรจะไดพบ
พระพุทธศาสนาอีก ตองรอคิวยาวเปนกัปเปนกัลปเลย ดังนัน้
ตอนนีใ้ หมงุ ไปสกู ารบรรลุมรรคผลนิพพาน มงุ ไปทีก่ ารภาวนา
สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา สมถภาวนาก็ตองสงบนิ่ง
เปนอุเบกขา สักแตวา รู จิตเขาสคู วามวาง ไมมอี ะไรใหรู ถึงจะเปน
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สัมมาสมาธิ ถาไปรับรูเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเปนมิจฉาสมาธิ
ถาออกไปรับรกู ต็ อ งดึงกลับมาดวยสติ ดึงกลับเขามาทีอ่ เุ บกขา
ทีค่ วามวาง ทีต่ วั รู อยาไปตามรสู งิ่ ตางๆ ถาเปนทีวกี ป็ ด เครือ่ งเสีย
ใชสติปด ใชสติดึงกลับมาหาตัวรู สิ่งที่ปรากฏก็จะหายไป
แตนกั ภาวนาสวนใหญจะเปนแบบนิง่ สงบแลวก็วา ง พวกทีอ่ อกไป
รับรเู ปนสวนนอย เปนพวกจิตผาดโผน พวกนีต้ อ งมีครูบาอาจารย
คอยกำราบ คอยเตือน คอยสอน ไมเชนนัน้ จะหลงระเริงกับ
ความผาดโผนของตน ความสามารถของตน คิดวาเปนผลอัน
ยิง่ ใหญทเี่ กิดจากการภาวนา แตเมือ่ เทียบกับผลทีจ่ ะไดรบั จาก
มรรคผลนิพพานแลว เปนเหมือนเศษเงินเศษทอง ไมใชเพชรนิล
จินดา
ตองภาวนาใหจติ สงบ นิง่ วาง เปนอุเบกขา สักแตวา รู ถายัง
ไมถงึ จุดนัน้ ก็ภาวนาตอไป ถาออกไปรับรอู ะไรก็ดงึ กลับเขามาหา
ตัวรู หาความสงบ หาความวาง อยาตามไป พอออกจาก
ความสงบ ก็อยาไปทำภารกิจอืน่ ออกมาก็มาเจริญปญญาเลย
พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ในสภาวธรรมตางๆ ที่ยังมี
ความผูกพัน มีความยึดติดอยู ยังรักยังชอบอยู ยังหวงอยยู งั หวง
อยู พิจารณาใหเห็นวาเปนอนิจจังไมเทีย่ ง เปนทุกขถา ไปยึดไปติด
ไปอยากใหเปนอยางนัน้ เปนอยางนี้ ไมใชของเรา ไมอยกู บั เรา
ไปตลอด ใหคิดอยางนี้ ไมวาจะเปนลาภยศสรรเสริญ ไมวา
จะเปนรูปเสียงกลิน่ รสทีก่ ำลังยึดติดกันอยนู ี้ จะมีวนั หนึง่ ทีจ่ ะ
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ไมสามารถเสพรูปเสียงกลิน่ รสได เชนเวลาแกลงไป ตาก็ไมดี
หูกไ็ มดี เวลาเจ็บไขไดปว ย เปนอัมพฤกษอมั พาต จะไปเทีย่ ว
ที่ไหนก็ไปไมได ตอนนั้นจะมีแตความทุกขถาอยากไปเที่ยว
ถาพิจารณาแลวตัดความอยากได เวลาเจ็บไขไดปว ย ไปเทีย่ ว
ไปไหนไมได ก็จะไมเดือดรอน อยใู นสมาธิสบายกวา สุขมากกวา
ตองพิจารณาลาภยศสรรเสริญสุข รูปเสียงกลิน่ รส แลวก็เขามา
พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แลวก็เขาไปพิจารณา
ในจิต เพื่อตัดอุปาทานตัดความอยากใหหมดไป ดวยปญญา
ดวยไตรลักษณ ทุกสิง่ ทุกอยางเปนเหมือนกันหมด เปนไตรลักษณ
ทัง้ นัน้ ไมวา จะเปนรูปเสียงกลิน่ รส ลาภยศสรรเสริญ ไมวา จะเปน
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไมวาจะเปนอารมณตางๆ
ภายในจิ ต เป น ไตรลั ก ษณ ทั้ ง หมด พิ จ ารณาให เ ห็ น ว า
เปนไตรลักษณ ถาเห็นวาเปนทุกขกจ็ ะไมอยากได ถาเห็นวาสุข
เห็นวาวิเศษ ก็จะอยากได จะยึดติด ที่ยึดติดเพราะเห็นผิด
เปนชอบ เห็นสิ่งที่เปนทุกขวาเปนสุข เห็นสิ่งที่เปนโทษวา
เปนคุณ ตองใชไตรลักษณเขามาแกความเห็นผิดนี้ ถาเห็นแลว
ก็จะปลอยวาง จะไมเกีย่ วของดวย เชนคนทีต่ ดิ ยาเสพติดจะ
เห็นวาเปนคุณ ถึงเสพกัน เสพแลวมีความสุข แตคนทีม่ ปี ญ
 ญา
จะเห็นวาเปนโทษ จะตองทุกขเวลาไมไดเสพ จะตองตายจาก
การเสพยา เพราะเปนอันตรายตอรางกาย เสพมากๆก็จะทำลาย
รางกาย ทำใหตายไปกอนวัยทีค่ วร นีค่ อื ปญญา ตองเห็นทุกข
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เห็นโทษ ไมเปนคุณเปนสุข ตองเห็นวาเปนโทษเปนทุกข เพราะ
ไมเทีย่ ง ควบคุมบังคับไมได ใหอยกู บั เราไปตลอดไมได สังเกต
ดูเวลาชอบอะไรจะรัก จะอยากใหอยกู บั เราไปตลอด ก็ตอ งวิตก
กังวลกลัวจะไมอยไู ปตลอด พอไมเห็นหนาเห็นตากันก็ตกใจกลัว
เปนอะไรไปหรือเปลา เกิดความทุกขใจ ถาไมยดึ ติดก็จะสบายใจ
จะเปนจะตายไมเดือดรอน อยางไหนจะดีกวากัน ไมมกี บั มี คนมี
ปญญาก็จะรวู า การไมมจี ะดีกวามี ไมมกี ไ็ มมที กุ ข ถามีกต็ อ งมีทกุ ข
จะสุขขนาดไหนก็ตาม ก็ตอ งมีทกุ ขตามมา
นีค้ อื เรือ่ งของไตรลักษณ เรือ่ งของการเจริญปญญาทีต่ อ งพิจารณา
หลังจากออกจากสมาธิแลว เวลาอยูในสมาธิพิจารณาไมได
อยาพิจารณา ปลอยใหนงิ่ ใหนานทีส่ ดุ เปนการชารจแบตเตอรี่
ชารจกำลังของจิต ชารจกำลังของอุเบกขา พอออกมาแลว
ก็ควรพิจารณาเลย เพราะกำลังของอุเบกขาจะออนลงไปเรือ่ ยๆ
เวลามาสัมผัสรับรเู รือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ แลวคิดปรุงแตง อุเบกขาจะถูก
ทำลายไปทีละเล็กทีละนอย กิเลสจะมีกำลังมากขึ้นๆ ก็จะ
พิจารณาไมรูเรื่อง กิเลสจะชวนใหไปดูนั่นฟงนี่แทน ตอนนั้น
ก็ตอ งกลับเขาไปในสมาธิใหม ไปตัดกำลังของกิเลสใหม เวลาเขา
สมาธิกเิ ลสก็จะออนกำลังลง อุเบกขาจะมีกำลังมากขึน้ การปฏิบตั ิ
จึงตองเขาสมาธิสลับกับการพิจารณาทางปญญา เหมือนการทำงาน
พอเหนื่อยก็กลับบานไปพักผอนหลับนอน อาบน้ำอาบทา
รับประทานอาหาร พอตืน่ ขึน้ มาก็ออกไปทำงานตอ การพิจารณา
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ทางปญญาก็ตองมีการพักผอนในสมาธิ สมาธิกับปญญาจะ
สนับสนุนกัน ผลัดกันทำงาน ไมใชวา พอไดสมาธิแลว ก็ไมตอ ง
เขาสมาธิอกี พิจารณาทางปญญาอยางเดียว ยิง่ ถายังไมมสี มาธิ
แลวไปเจริญปญญาอยางเดียว ยิ่งไมเปนปญญาใหญ เปน
จินตนาการ เปนสัญญา ไมเปนความจริง ตัดกิเลสไมได รวู า ทุกข
แตเลิกไมได รวู า ดืม่ สุราแลวเปนทุกขกเ็ ลิกดืม่ ไมได เพราะไมมี
กำลังทีจ่ ะหยุด ไมมอี เุ บกขา แตถา มีสมาธิ พอรวู า อะไรไมดปี บ
ก็หยุดไดเลย เลิกไดเลย กลับเขาสคู วามสงบไดเลย
อยาทำแตสมาธิหรือปญญาเพียงอยางเดียว ตองทำสลับกัน
กอนจะเจริญปญญาตองมีสมาธิกอ น จะมีสมาธิกต็ อ งมีสติกอ น
จะมีสติก็ตองมีศีลกอน จะมีศีลก็ตองมีทานกอน จะมีทานก็
ตองมีศรัทธากอน จะมีศรัทธาก็ตองฟงเทศนฟงธรรมกอน
ธรรมเหลานี้เกื้อหนุนกัน ตองเริ่มตนที่การฟงเทศนฟงธรรม
ถาไมฟงธรรมก็จะไมรูว าจะตองทำอะไรบาง ทำไปทำไม ก็จะ
ไมมศี รัทธา พอรแู ลวก็จะมีศรัทธา ก็จะทำทาน พอทำทานไดกจ็ ะ
รักษาศีลได เพราะจะไมชอบทำบาป ถาชอบทำทานจะไมชอบ
ทำบาป พอรักษาศีลได ก็อยากจะไปอยทู สี่ งบ เพราะความสงบ
มีความสุขมากกวาความสุขจากสิ่งตางๆ ก็จะเจริญสติได
นัง่ สมาธิได พิจารณาปญญาได ตัดกิเลสได เห็นอริยสัจ ๔ ได
เห็นทุกขสมุทยั นิโรธมรรคได พอกิเลสโผลขนึ้ มาปบ ก็ตดั ไดเลย
พอตัดไปๆก็จะไมมีกิเลสเหลืออยู จิตก็จะหลุดพน วุ สิ ตั ง
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พรหมจริยงั ก็ปรากฏขึน้ มา กิจในพรหมจรรยไดสนิ้ สุดลงแลว
ไมมกี จิ ทีจ่ ะตองทำอีกตอไป
อุเบกขา เอกัคคตารมณ กับ ฌาน ๔
ถาม อุเบกขานีไ้ มใชฌาน ๔ ใชไหมเจาคะ
ตอบ เวลาสงบจะไมมใี ครมาบอกวาเปนฌาน ๔ ฌาน ๓ ฌาน ๒ ใหรู
วาสงบเปนอุเบกขาก็พอแลว ไมตอ งไปรวู า อยฌ
ู าน ๔ ฌาน ๓
ฌาน ๒ หรอก ใหรวู า ใจสงบนิง่ เปนอุเบกขาก็ใชไดแลว จะลึก
มากลึกนอยก็อยทู กี่ ำลังของสติ ถาสติกำลังมากก็จะลงไปลึก
พระพุทธเจาทรงแสดงคุณสมบัตขิ องฌาน ๔ วาเปนสักแตวา รู
เปนอุเบกขา เปนเอกัคคตารมณ ไมตอ งไปถึงขัน้ อรูปฌาน ขัน้ ฌาน
๔ ก็พอกับการพิจารณาทางปญญา แตเวลานัง่ สมาธิจะไมรหู รอกวา
เปนฌาน ๑ ฌาน ๒ หรือ ฌาน ๓ จะรกู ต็ อ งมาวิเคราะหดทู หี ลัง
มาดูคณ
ุ สมบัตขิ องฌานแตละขัน้ ขัน้ แรกก็มวี ติ กมีวจิ าร มีตรึกมี
ตรอง เชนนัง่ ดูลมก็มกี ารตรึกตรอง รวู า ลมเขา รวู า ลมออกนีเ่ ปน
การตรึกเปนการตรอง ไมไปคิดเรือ่ งอืน่ อยกู บั ลมอยางเดียว ก็เปน
ฌาน ๑ พอสงบลงไปอีกก็จะมีปต ิ ก็จะเปนฌาน ๒ พอสงบลง
ไปอีกก็จะมีความสุข ก็จะเปนฌาน ๓ จะสงบลึกเขาไปตามลำดับ
บางทีกจ็ ะสงบแบบพรวดพราด ถึงฌาน ๔ เลย บางทีจะคอยๆ
เปลีย่ นจากฌาน ๑ ไปฌาน ๒ ไปฌาน ๓ ไปฌาน ๔ จะคอยสงบ
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ไปทีละฌาน เหมือนเครือ่ งบินทีบ่ นิ ลดเพดานลงมา คอยๆลดลง
ไปเรือ่ ยๆ ผลนีเ้ ราไปบังคับไมได อยทู สี่ ติ อยทู ภี่ าวะจิต เวลารวม
ลงจะไมเหมือนกัน อยทู กี่ ำลังของสติ อยาไปกังวลกับผล ใหเจริญ
เหตุคอื สติเปนหลัก ใหอยกู บั พุทโธอยางเดียว หรืออยกู บั ลม
หายใจอยางเดียว แลวเหตุจะพาไปหาผลเอง
เวลาสงบก็ไมตอ งทำอะไร ปลอยใหสงบจนกวาจะถอนออกมาเอง
เวลาสงบไมใชเวลาพิจารณาปญญา กำลังแชน้ำใหเย็น ทำจิตให
เปนอุเบกขาใหนานทีส่ ดุ ยิง่ นานเทาไรไดยงิ่ ดี เวลาออกมาอุเบกขา
ก็จะอยไู ดนาน จะพิจารณาทางปญญาไดนาน ถาเขาหองสอบก็จะ
สอบได ถาออกจากสมาธิมาแลวยังไมลกุ ขึน้ จะนัง่ ตอจนรางกาย
เจ็บ ก็ใชปญ
 ญาพิจารณาปลอยวางเลย ใชปญ
 ญาเพือ่ ปลอยวาง
เวทนา ถาหลบเขาไปในสมาธินจี่ ะไมไดปลอยวาง แยกออกจาก
เวทนาชัว่ คราว ไมรบั รเู วทนาชัว่ คราว ไมใชเปนวิธฆี า กิเลส คือ
ความอยากใหเวทนาหายไป จะฆากิเลสคือความอยากใหเวทนา
หายไปได ตองมีเวทนาเกิดขึน้ มา พอเกิดความอยากใหเวทนา
หายไป ก็ตอ งใชปญ
 ญามาหยุดความอยาก ใหปลอยวางเวทนา
อยาไปอยากใหเวทนาหายไป เวทนาจะอยูก็ปลอยใหอยูไป
เราเพียงแตรบั รเู วทนา เหมือนดูละคร ผีออกมาก็ไมตอ งวิง่ หนี
อยาไปอยากใหผหี ายไป
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รูปกับอรูป
ถาม แลวรูปกับอรูปนี่
ตอบ ความสงบของสมาธิมหี ลายระดับ เหมือนกับรถยนตทมี่ เี กียร
หลายเกียร เกียร ๑ มีความเร็วในระดับหนึง่ เกียร ๒ มีความเร็ว
อีกระดับหนึง่ ฌาน ๑ ก็มคี วามสงบในระดับหนึง่ ฌาน ๒ ก็มี
ความสงบอีกระดับหนึง่ สงบมากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ เหมือนกับเกียรรถ
ยนต เชนเกียร ๑ วิง่ ไดอยางมากก็ ๖๐ กิโลฯ ก็ตอ งเปลีย่ นเกียร
จะวิง่ เร็วกวานัน้ ไมได พอเขาเกียร ๒ ก็ไปถึง ๑๐๐ กิโลฯ พอเขา
เกียร ๓ ก็ไปถึง ๑๖๐ กิโลฯ พอเขาเกียร ๔ ก็ไปถึง ๒๐๐ กิโลฯ
ฌานเปนความสงบของจิต รูปฌานมีความสงบ ๔ ขัน้ อรูปฌาน
สงบกวารูปฌาน มี ๔ ขัน้ เชนเดียวกัน สวนสัญญาเวทยิตนิโรธ
สมาบัติ เปนความสงบทีส่ ดุ ตอนนัน้ ขันธ ๕ หยุดทำงานชัว่ คราว
คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไมทำงาน แตในอรูปฌานกับ
รูปฌานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังทำงานอยู แตเบาลงไป
ตามลำดับ คำวาฌานแปลวาเพงอยกู บั อารมณใดอารมณหนึง่
เพื่อใหใจสงบ พอสงบก็เรียกวาสมาธิ ถาสงบนานก็เรียกวา
อัปปนาสมาธิ ถาสงบไมนานก็เรียกวาขณิกสมาธิ ถาสงบแลว
ไมนงิ่ เฉย ออกไปรับรเู รือ่ งราวตางๆ ก็เรียกวาอุปจารสมาธิ เชน
ไปรับรเู รือ่ งเทวดา เวลาสนทนากับเทวดาก็ตอ งอยใู นอุปจารสมาธิ
เชนเวลาที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมใหกับเทวดาทั้งหลาย
ทรงอยูในอุปจารสมาธิ ถาอยูในอัปปนาสมาธิจะไมรับแขก
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ถาอยใู นอุปจารสมาธิจะรับรเู รือ่ งราวตางๆ รโู ลกทิพย รกู ายทิพย
รอู ดีต รอู นาคต ระลึกชาติได มีอทิ ธิฤทธิป์ าฏิหาริยต า งๆ
อุปจารสมาธิไมเปนประโยชน ไมสนับสนุนการเจริญวิปส สนา
การเจริญปญญา เพราะไมมีกำลังที่จะสูกับตัณหาความอยาก
สูกับกิเลสความโลภได เพราะไมเปนอุเบกขา ไมนิ่ง ไมเฉย
เวลาสัมผัสสิ่งที่ชอบก็มีความสุข มีความดีใจ มีความยินดี
มีความโลภ สัมผัสกับสิง่ ทีไ่ มชอบก็มคี วามกลัว ความเกลียด
ความชัง การเขาไปในอุปจารสมาธิจงึ เปนการเสียเวลา เหมือนกับ
การไปเทีย่ วตามสถานทีต่ า งๆ แทนทีจ่ ะเอารางกายไปเทีย่ ว ก็เอา
จิตไปเทีย่ วแทน เทีย่ วในโลกของเทวดา เทีย่ วสวรรค ไปพบกับ
เทวดารูปนัน้ รูปนี้ ไปพบกับดวงวิญญาณดวงนัน้ ดวงนี้ พระพุทธเจา
ก็ไปพบเทวดา แตทรงมีธรรมะแลว ไมหลง ไปเพือ่ ทำประโยชน
ไปเพือ่ สัง่ สอนธรรมะ ถาจิตไมมธี รรมะ ก็ไปเพือ่ กิเลส เพือ่ ความ
เพลิดเพลิน เพือ่ กามตัณหา ไปเพือ่ ดูรปู ทิพยสมั ผัสกลิน่ ทิพย
เสียงทิพย ไมเปนประโยชนตอ การบำเพ็ญธรรมขัน้ ตอไป คือ
ขัน้ วิปส สนา ขัน้ ปญญา พอออกจากอุปจารสมาธิจะไมมกี ำลัง
พิจารณาอสุภะ พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ออกมาปบ กิเลส
ทีม่ กี ำลังเต็มที่ ก็จะผลักใหไปหารูปเสียงกลิน่ รสทันที ออกจาก
รูปเสียงกลิน่ รสทีล่ ะเอียด คือรูปทิพยเสียงทิพย ก็ไปหารูปหยาบ
เสียงหยาบทันที ไปเปดทีวดี ู ไปเปดอะไรฟง ไปเปดตเู ย็นหา
อะไรดืม่ หาอะไรรับประทานทันที เพราะอุปจารสมาธิไมทำให
จิตใจอิม่ สงบ เปนอุเบกขา
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ถาอยใู นอัปปนาสมาธิ ยิง่ อยไู ดนาน พอออกมาก็จะยิง่ อิม่ มากขึน้
ไมหวิ กับอะไร ก็จะพิจารณาอสุภะ พิจารณาอนิจจังเกิดแกเจ็บ
ตายได ถ า พิ จ ารณาอยู เ รื่ อ ยๆก็ จ ะจำได จะไม ลื ม ไม ห ลง
การพิจารณาก็เพือ่ ไมใหลมื วารางกายตองแกตอ งเจ็บตองตาย
รางกายเปนอสุภะ ไมสวยไมงาม แตเรามักจะลืม จะคิดวารางกาย
จะอยไู ปตลอด คิดวาสวยงามนารักนาใคร เพราะลืมความจริง
วารางกายตองแกเจ็บตาย รางกายเปนเพียงดินน้ำลมไฟ รางกาย
เปนอสุภะ ไมสวยงาม สวนทีไ่ มสวยงามถูกปกปดหมุ หอดวยผิว
หนัง ถาผิวหนังใสแบบถุงพลาสติก ก็จะไมมใี ครเห็นวารางกาย
สวยงาม เพราะจะเห็นโครงกระดูกทีซ่ อ นอยใู ตผวิ หนัง จะเห็น
อวัยวะตางๆทีม่ อี ยใู ตผวิ หนัง เหมือนเวลาไปตลาด แลวเห็น
พวกเครื่องในสัตวในถุงพลาสติก ถาผิวคนใสแบบพลาสติก
ก็จะเปนแบบนัน้
นิโรธสมาบัติ
ถาม พอดีไปอานหนังสือของหลวงตา ที่นั่งสมาธิไดนานๆ แบบที่
พระพุทธเจาเขานิโรธสมาบัติ เปนเพราะวา…
ตอบ เปนเพราะวาสติทา นดีมาก สติควบคุมความคิดได
ถาม นัง่ ไดเปนวัน คงยาก
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ตอบ ไมยากหรอก ไมทำเอง ไมฝกสติตั้งแตตื่นจนหลับ ลองทำดู
ตืน่ ขึน้ มาก็ควบคุมความคิด ดึงจิตไว ใหอยกู บั รางกาย หรือใหอยู
กับพุทโธ
ถาม ถาทำอยางนี้ สักวันก็ตอ งได
ตอบ ไมตอ งสักวันหรอก วันนีก้ ไ็ ด ถาทำไดวนั นี้ จิตก็รวมในวันนีไ้ ดเลย
ออกมาจากสมาธิก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาตอ เย็นนี้ก็
บรรลุได ไมทำแบบเอาจริงเอาจัง ทำแบบสะเปะสะปะ ทำกันแบบ
ไมรูเรื่องไมรูราว เห็นอะไรเกิดดับๆ ก็คิดวาเปนปญญาแลว
เห็นสิง่ ทีเ่ ราไมมคี วามผูกพันดวย เห็นไปทำไม เห็นคนนัน้ ตาย
เห็นคนนีต้ าย ไมมปี ระโยชนอะไร ถาเราไมมคี วามผูกพันกับเขา
เขาตายเราไมเดือดรอน เห็นไปทำไม ไมเกิดประโยชน ตองเห็น
คนทีเ่ รารักตายไป
ถาจะใหภาวนาดีๆ ตองเจริญสติใหมาก
ถาม จะใหตดิ นิสยั ภาวนา ก็ตอ งภาวนามากๆใชไหมคะ ถาจะใหภาวนา
ดีๆ ใหเห็นผล ตองทำอยางไรคะ
ตอบ ตองเจริญสติใหมาก สำรวมอินทรีย ตาหูจมูกลิน้ กาย รับประทาน
อาหารพอประมาณ เจริญสติตงั้ แตตนื่ จนหลับ อยคู นเดียว ปลีก
วิเวก ถาอยหู ลายคนจะคุยกัน คุยเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ ใจก็จะลอยไป
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จะไมอยกู บั เนือ้ กับตัว จะไมไดเจริญสติ จะไปคิดถึงขนมนมเนย
แสงสีเสียง เกิดกามฉันทะ เกิดนิวรณขนึ้ มา ถาคิดถึงเรือ่ งทีท่ ำให
วิตกกังวล ก็เกิดความฟงุ ซานขึน้ มา ถารับประทานอาหารมากเกิน
ไป ก็เกิดความงวงเหงาหาวนอน สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอนนี้ เปน
การแกนวิ รณ เชนใหเจริญสติ ใหปลีกวิเวก อยคู นเดียว ใหสำรวม
ตาหูจมูกลิน้ กาย ไมดไู มฟง อะไรตางๆ นอกจากธรรมะ ฟงธรรมะ
ได อานหนังสือธรรมะได แลวก็รบั ประทานอาหารพอประมาน
วันละมือ้ นีก้ ำลังดี เวลาไหนก็ได ตอนเชาดีทสี่ ดุ จะไดหมดๆปญหา
ไป รับประทานแบบพระ พอรับประทานอาหารแลว ก็อาจจะงวง
ในชวง ๒ - ๓ ชัว่ โมงแรก พอหลังจากเทีย่ งวันไปแลวจะไมงว ง
ถารับประทานไมมากก็จะไมงว ง ตองขยันเดินจงกรม นัง่ สมาธิ
เพราะเปนการเจริญสติ เดินก็พทุ โธ นัง่ ก็พทุ โธ ทำอะไรก็พทุ โธ
อยางนีจ้ ติ ก็จะสงบงาย พอสงบแลวจะติดใจ ความสุขทางโลก
สูความสุขทางธรรมไมไดรสแหงธรรมชนะรสทั้งปวง พอได
ความสงบเพียงครั้งเดียวจะติดใจ ไมตองบังคับใหภาวนา
อิทธิบาท ๔ เกิดแลว ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา เกิดแลว
ทำสมาธิกอ น แลวคอยพิจารณาปญญา
ถาม ขัน้ แรกตองทำสมาธิกอ น แลวคอยพิจารณาปญญา ถายังไมได
สมาธิ ก็ตอ งทำไปเรือ่ ยๆ ๕ ป ๖ ป ก็ทำไป
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ตอบ ถายังยืนไมได จะไปเดินไดอยางไร
ถาม ตองทำสมาธิไปเรือ่ ยๆ ๕ ป ๖ ป
ตอบ ๑๐๐ ป ๑,๐๐๐ ป ก็ตอ งทำไป พอทำสมาธิไดแลว เวลาเจริญปญญา
ก็บรรลุไดเลย อยางพระปญจวัคคียน ี้ ก็มสี มาธิแลว แตไมมปี ญ ญา
พอไดปญ
 ญาปบ ก็บรรลุไดเลย
ถาม ตองเนนไปทีส่ มาธิกอ น ทำไปเรือ่ ยๆจนกวาจะไดสมาธิ
ตอบ ฟงมาตัง้ นาน พึง่ ไดขอ สรุป
ถาม อยากจะขามไปพิจารณาเลย
ตอบ ไมมใี ครอยากจะนัง่ สมาธิกนั เพราะมันยาก คิดวาปญญาจะงาย
ถาสมาธิยาก ปญญายิง่ ยากกวาหลายเทา เราไมรวู า ทีเ่ ราคิดวา
เปนปญญา มันไมไดเปนปญญา มันเปนสังขารปรุงแตง
ถาม พิจารณาเกิดแกเจ็บตาย ดูมนั งายดี
ตอบ งายแตทำใจไดหรือเปลา ทีพ่ จิ ารณาก็เพือ่ ใหทำใจ แตทำไมได
รวู า ตองแกเจ็บตาย แตรบั ไมได ถามีสมาธิจะรับได
ถาม ยาก คงจะใชทงั้ ชีวติ
ตอบ ไมหรอก บางคนนัง่ สมาธิ ๕ นาทีกส็ งบแลว อยางคุณแมแกวนัง่
สมาธิครัง้ แรก ๕ นาทีกส็ งบแลว เจาชายสิทธัตถะตอนทีป่ ระทับ
อยตู ามลำพัง ไมไดนงั่ สมาธิจติ ก็สงบเอง
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ถาม แตทา นทำมาเปนหมืน่ ชาติ
ตอบ ไมยากหรอกถามีสติ พยายามฝกสติใหมาก สติเปนเหตุทจี่ ะทำ
ใหเกิดสมาธิ ถาไมมสี ตินงั่ ไป ๑๐๐ ชาติกไ็ มสงบ พระพุทธเจาทรง
ตรัสวาสติเปนเหมือนรอยเทาชาง ยิง่ ใหญกวารอยเทาของสัตว
ทัง้ หมด สติเปนธรรมทีย่ งิ่ ใหญกวาธรรมทัง้ หลาย ถึงแมจะไมเปน
ผทู จี่ ะฆากิเลสไดกต็ าม แตธรรมทีจ่ ะฆากิเลสไดตอ งอาศัยสติ
เปนผใู หกำเนิด
การดูจติ
ถาม มีคนบอกวาดูจติ นีเ่ ปนวิธที งี่ า ยกวา เปนทางลัด
ตอบ ปลอยรางกายไมไดจะปลอยจิตไดอยางไร จิตละเอียดกวา
ยากกวาหลายเทา นีค่ อื วิธขี องกิเลสทีจ่ ะหลอกใหหลงทาง โดย
เอาธรรมะขัน้ สูงมาลอ มาหลอก ทำใหไมอยากทำขัน้ ก.ไก ข.ไข
งายเกินไป เรือ่ งของเด็กๆ เราระดับปญญาชน ตองอภิธรรม พุทโธ
ยังไมไดเลย ตัง้ สติยงั ไมได นัง่ สมาธิจติ ยังไมสงบเลย พิจารณา
ปลอยวางลาภยศสรรเสริญยังปลอยไมได ปลอยวางความเจ็บไข
ไดปว ยความตายของรางกายยังไมได แลวจะปลอยจิตไดอยางไร
อภิธรรมเกีย่ วกับเรือ่ งจิต ผทู จี่ ะเขาถึงจิตไดกค็ อื พระอนาคามี
ไมมปี ญ
 หากับรางกายแลว รางกายไมเปนขอสอบแลว ทำขอสอบ
ของรางกายไดแลว ยังไมไดทำขอสอบของจิต ตอนนัน้ แหละถึง
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จะตองเขาสอู ภิธรรม ตองเห็นธรรมารมณทเี่ กิดดับๆ ตองเห็น
อริยสัจ ๔ ทีอ่ ยภู ายในจิต ไมเกีย่ วกับอริยสัจ ๔ ของทางรางกาย
ทางดานลาภยศสรรเสริญ ทางรูปเสียงกลิน่ รสแลว แตเกีย่ วกับ
อริยสัจ ๔ ของจิต เกีย่ วกับอารมณทเี่ กิดดับๆอยใู นจิต ความสวาง
กับความไมสวาง ความสงบกับความไมสงบทีอ่ ยใู นจิต ตอนนัน้
ตองใชอภิธรรม ตองศึกษาอภิธรรม ถาไปเรียนอภิธรรมทัง้ ๆทีย่ งั
ไมไดปฏิบตั ทิ านศีลภาวนาเลย ก็จะคิดวาไมตอ งเจริญสติ ไมตอ ง
ถือศีล ๘ ไมตอ งบวช ไมตอ งสำรวมตาหูจมูกลิน้ กาย ใหเหนือ่ ย
ไปเปลาๆ ศึกษาอภิธรรมแลวก็ไปเทีย่ วได ไปทัวรตา งประเทศได
เพราะดูจิตไดตลอดเวลา ไปอยูที่ไหนก็ดูได ไปฮองกงก็ดูได
ไปยุโรปก็ดไู ด ไปอยวู ดั ทำไมใหเสียเวลา
ตัวรหู รือผรู ู
ถาม จะเห็นตัวรหู รือผรู ไู ดอยางไร
ตอบ เวลาจิตรวมเปนหนึง่ ก็จะเห็นตัวรู จะรวู า ตองรเู ฉยๆ เปนอุเบกขา
ถาเขาไมถงึ ตัวรกู จ็ ะคิดวาเปนตัวเรา จะมีปฏิกริ ยิ ากับทุกสิง่ ทุกอยาง
ทีใ่ จไปสัมผัสรับรู สิง่ ทีท่ ำใหไมสบายใจก็ตอ งกำจัด ถาสักแตวา รู
ก็จะเฉยๆ เพราะการรเู ฉยๆจะสบายกวา การไปตอสไู ปตอบโต
จะเหนือ่ ยไปเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร ดังทีพ่ ระพุทธเจาทรง
ตรัสวา ตอใหชนะคนอืน่ เปนหมืน่ เปนแสน ก็สชู นะใจไมได ชนะใจ
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ที่อยากจะไปตอสู ใหรูเฉยๆ ใหปลอยวาง จะเห็นตัวรูไดจิต
ตองรวม
เห็นรางกายกลายเปนกระดูก ใหเอามาใชเจริญปญญา
ถาม วันกอนฟงเทศนหลวงปสู มิ แลวทำงานไปดวย เห็นรางกายกลาย
เปนกระดูกไปหมด เห็นทัง้ วันเลย จะตองรักษาอยางไรคะ
ตอบ เอามาใชเจริญปญญา มองใครก็มองใหเห็นกระดูก โดยเฉพาะ
เวลาเกิดกามารมณ อยากจะรวมหลับนอนกับใคร ก็มองใหเห็น
กระดูกของเขา ก็จะดับกามารมณได ปญญามีไวเพือ่ ดับกามารมณ
ดับความกลัวความตาย ถากลัวความตาย ก็ใหพจิ ารณาวาตอไป
รางกายก็จะกลายเปนเศษกระดูกไป จะหายกลัว ตอนทีเ่ ห็น
กระดูกยังไมเปนประโยชน เปนเหมือนไดเครือ่ งมือไดอาวุธมา
ตองเอาไปใชฆา ศัตรู ศัตรูกค็ อื กิเลส เชนความกลัวตาย กามารมณ
ตองเอาภาพทีเ่ ห็นมาเปนอาวุธ มาทำลายกิเลส พยายามรักษา
อาวุธนีไ้ ว ดวยการพิจารณาอยเู รือ่ ยๆ เพราะไมรวู า จะตองใช
เมื่อไหร เวลาไปเจอเหตุการณที่ทำใหเกิดความกลัว ก็จะได
ปลงได เพราะในที่สุดรางกายก็ตองกลายเปนเศษกระดูกไป
ถาไปพบเห็นคนทีเ่ ราชอบเรารัก ก็ใหคดิ วาเปนแคโครงกระดูก
ก็จะดับกามารมณได
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บางทีเราไมตงั้ ใจพิจารณา ก็จะปรากฏขึน้ มาเอง
ถาม บางทีเราไมตงั้ ใจพิจารณา ก็ขนึ้ มาเอง
ตอบ ไมเปนปญหาอะไร ขึน้ มาก็ขนึ้ มา
ถาม เหมือนอยางเวลาถูบา น ก็ไมไดคดิ อะไร ก็ปรากฏขึน้ มาเองวา
นี่ไมใชบาน เปนอิฐเปนหิน ไมใชของเรา เดิมเปนของแม
พอแมตายไป ก็สมมุตวิ า เปนของเรา ปรากฏขึน้ เองเจาคะ
ตอบ ถาปรากฏขึน้ มาตอนทีไ่ มมปี ญ หา ก็จะไมเกิดประโยชน ตองปรากฏ
ตอนทีม่ ปี ญ
 หา ถึงจะไดประโยชน เชนตอนทีธ่ นาคารจะมายึดบาน
ถาม เหมือนซอมไปเรือ่ ยๆใชไหม
ตอบ ซอมไปเรือ่ ยๆ พอเกิดเหตุการณจริงขึน้ มา จะไดไมทกุ ข เชนเวลา
ไฟไหมบา น ก็คดิ วาไมใชบา นของเรา
ถาม หมายความวาอยใู นสนามสอบใชไหมคะ
ตอบ พิจารณาเพือ่ ใชกบั เหตุการณจริง
ถาม แตสงสัยวาเราไมไดคดิ อะไร ทำไมมันปรากฏขึน้ มา
ตอบ เพราะมีฝง อยใู นใจ พอใจวางก็จะปรากฏขึน้ มา
ถาม เปนสัญญาใชไหมคะ
ตอบ ถาดับความทุกขได ก็เปนปญญา
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ถาม ใหเรายอมรับ
ตอบ ถาไมอยใู นสนามสอบก็เปนจินตามยปญญา ถาเกิดทุกขแลวดับ
ไดกจ็ ะเปนภาวนามยปญญา เชนเวลาถูกดา ก็พจิ ารณาวาเปนเสียง
นกเสียงกา เสียงลมพัด ถาถูกดาแลวไมทกุ ข แสดงวามีปญ
 ญา
ถายังทุกขอยู แสดงวายังหลงอยู ยังอยากไมใหเขาดา
ถาม ตอนหลังนีจ้ ะทุกขนอ ยลง
ตอบ ตองไมทกุ ขเลย
ถาม ตองพิจารณาซ้ำๆจนปลอยวางได
ตอบ ตองตัดใหขาด เหมือนฟนไม ฟนไปครัง้ สองครัง้ ยังไมขาด ก็ตอ ง
ฟนไปเรือ่ ยๆ จนกวาจะขาด พอขาดแลวก็ไมตอ งฟน
ถาม ตองตัดออกไปทีละเรือ่ ง พอออกมาจากความสงบก็ตอ งพิจารณา
ตอบ ทุกขกบั เรือ่ งใด ก็ตอ งพิจารณาเรือ่ งนัน้ จนกวาจะหายทุกข
เวลาสมาธิลงลึกอยากจะพิจารณากาย แตมนั ไมยอม
ถาม เวลาลงไปลึกมาก จะไมรอู ะไรเลย แตรสู กึ วานานมาก พยายาม
จะคิดอะไรก็คดิ ไมออกเลย ยังอยากอยอู ยางนัน้
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ตอบ ไมคดิ ก็ดแี ลว ทีภ่ าวนาก็เพือ่ ไมใหคดิ เพราะความคิดของเรานี้ เปน
เรือ่ งของกิเลสทัง้ นัน้
ถาม อยากมาพิจารณากายแตมนั ไมยอมเลยคะ
ตอบ ถาไมยอมก็ยงั ไมตอ งพิจารณา ใหพรอมทีจ่ ะพิจารณากอน แลว
คอยพิจารณา ถายังสงบก็เดินจงกรมไป สักแตวา รไู ป ไมตอ ง
พิจารณาก็ได ประคับประคองจิตใหอยใู นความสงบในความนิง่ ไป
กอน จนกวาจะเริม่ คิดปรุงแตง แลวคอยเอาความคิดปรุงแตง มา
คิดในทางปญญาตอไป การพิจารณาตอนนัน้ ก็เปนการเตรียมตัว
เปนการทำการบาน เชนพิจารณาใหเห็นความเจ็บไขไดปว ย เห็น
ความตาย เห็นการพลัดพรากจากบุคคลตางๆสิง่ ตางๆ เพราะใน
ขณะนัน้ ยังไมเกิดเหตุการณ ก็ตอ งซอมไวกอ น เหมือนนักมวย
ทีต่ อ งซอมชกกับคซู อ มไวกอ น เพือ่ จะไดพรอมขึน้ ไปตอสกู บั
คตู อ สทู แี่ ทจริงบนเวทีตอ ไป ถามีเหตุการณเกิดขึน้ ก็ตอ งใชปญ
 ญา
เชนเกิดความทุกขขนึ้ มาในขณะนัน้ ไมวา ดวยสาเหตุอนั ใด ก็ตอ ง
ใชปญ
 ญาพิจารณาดับตนเหตุของความทุกขใหได ถาดับตนเหตุได
ความทุกขกจ็ ะดับตามไป เวลาวิตกกังวลกับคนนัน้ คนนี้ เรือ่ งนัน้
เรือ่ งนี้ ทำใหจติ ใจวาวนุ ขนุ มัวขึน้ มา ก็ตอ งพิจารณาใหเห็นวา คนนัน้
คนนีเ้ ปนอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะยุตคิ วามกังวลได ปลอยวาง
ได เพราะทำอะไรไมได เปนอนัตตา เปนอยางนัน้ หามไมได
การพิจารณาปญญามีอยู ๒ ลักษณะคือ ๑. พิจารณาเพือ่ แก
ความทุกขที่เกิดขึ้นปจจุบันทันดวน ๒. พิจารณาเพื่อเตรียม
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เครื่องไมเครื่องมือไวสำหรับดับทุกข ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ถาไมเตรียมไวกอ น เวลาเกิดเหตุการณจะไมสามารถใชปญ
 ญาได
เพราะไมไดทำการบานไวกอ น เชนเรารักอะไร สิง่ ทีเ่ รารักก็จะเปน
ตัวปญหา เพราะถาเรารักอะไร เราก็จะไมอยากใหเขาจากเราไป
แตเราตองรวู า เขาเปนอนิจจังทุกขังอนัตตา ตองคอยสอนใจให
ปลอยวางเขาใหได กอนทีเ่ ขาจะจากเราไป เวลาทีเ่ ขาจากไปจะได
ไมทุกข เพราะปลอยใหเขาไปได ไมไดอยากใหเขากลับมา
หรืออยากใหเขาอยตู อ ไป ถาไมพจิ ารณาไวลว งหนากอน เวลาเกิด
เหตุการณจะไมรวู า จะพิจารณาอยางไร จะปลงอยางไร จะปลอย
วางอยางไร เพราะมีอปุ าทานดึงเอาไว มีกเิ ลสตัณหาอยากใหเขา
อยตู อ ไป อยากจะไมใหเขาจากเราไป ตองกำจัดกิเลสตัณหานี้
ใหได
ตองกำจัดดวยความจริง ก็คอื อนิจจัง มาแลวก็ตอ งไป เกิดแลว
ก็ตอ งดับ อนัตตา หามเขาไมได หามก็ไมเกิดประโยชน ทุกขใจ
ไปเปลาๆ มีใครอยากจะทุกขบา ง ไมมใี ครอยากจะทุกข พอเห็น
ความทุกขทเี่ กิดจากความอยาก ก็จะตองหยุดความอยาก ไมได
พิจารณาปญญาเพือ่ ยับยัง้ ไมใหแก ไมใหเจ็บ ไมใหตาย แตพจิ ารณา
เพือ่ ไมใหทกุ ขกบั ความแก ความเจ็บ ความตาย ตองเห็นความ
จริง ตองยอมรับความจริง เห็นอนิจจังความไมเทีย่ ง เกิดแกเจ็บ
ตาย ความเจริ ญ ความเสื่ อ ม ความเปลี่ ย นแปลง นี้ เ ป น
อนิจจัง อนัตตาก็คอื ไมมใี ครหามได ทุกขังก็คอื ความอยากทีจ่ ะไป
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หามเขา อยากทีจ่ ะใหเขาไมเปนอยางนัน้ ก็จะเกิดทุกขใจขึน้ มา
ตองเห็นทัง้ ๓ สวน ถาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไมมตี ณ
ั หา
ความอยาก ถาไมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะมีความอยาก
ถามีความอยากก็จะมีความทุกขใจ ทุกขกบั เรือ่ งนัน้ ทุกขกบั เรือ่ ง
นี้ ตองเห็นในขณะทีเ่ กิดเหตุการณจริงๆ ทุกขจริงๆ เครียดจริงๆ
กินไมไดนอนไมหลับ กระสับกระสายกระวนกระวาย ถึงจะเรียก
วาเห็นอริยสัจจริง ตอนทีเ่ ราคุยกันอยนู ี้ ใจเราไมไดเครียดไมได
ทุกข ยังไมเห็นจริง เปนการจินตนาการไปเทานัน้ เอง ถาอยใู น
เหตุการณจริง สติปญ
 ญาตองหมุนติว้ อยเู ฉยๆไมได ถาอยเู ฉยๆ
ก็จะดับความทุกขไมได ตองพิจารณาใหเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ใหได ใหเห็นตัณหาใหได ทีจ่ ะอยากในสิง่ ทีเ่ ปนไปไมได เชน
อยากไมแกไมเจ็บไมตาย ถายอมรับวาตองแกตอ งเจ็บตองตาย
ความอยากก็จะสลายตัวไป
ถาไดสมาธิแลว ควรพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาใหมาก ถายัง
ไมไดสมาธิกจ็ ะไมคอ ยไดประโยชน เพราะวา ๑. จะไมสามารถ
พิจารณาไดอยางตอเนือ่ ง ๒. จะไมเห็นทุกขัง ถามีสมาธิแลว
เวลาเกิดความทุกขจะเห็นชัด ถาไมมสี มาธิจะไมเห็น จะเห็น
วาความทุกขอยขู า งนอก อยทู คี่ นนัน้ คนนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็จะไป
แกทคี่ นนัน้ คนนี้ แทนทีจ่ ะเห็นวาความทุกขอยใู นใจ เหตุของ
ความทุกขกอ็ ยใู นใจ กลับไปเห็นวาอยขู า งนอก เห็นวาเขาพูด
อยางนีท้ ำอยางนีจ้ งึ ทำใหเราทุกข จะไปเห็นอยางนัน้ ก็จะไปแก
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ทีเ่ ขา ถาไมชอบเขา ยายเขาไดกส็ งั่ ยายเลย ถายายเขาไมไดก็
ยายเรา เหมือนพระอานนทที่กราบทูลพระพุทธเจาใหยายที่
อยาอยตู รงนีเ้ ลย พระพุทธเจาก็ทรงตอบวา ยายไปเดีย๋ วก็ตอ งไป
เจออีก แกตรงนี้ แกทใี่ จ ทำใจใหเปนอุเบกขา ปญหาอยทู ใี่ จ
ความทุกขอยทู ใี่ จ เหตุกค็ อื ความอยาก ถาไมมคี วามอยากจะไม
มีปญหา จะไมมีความทุกข รับไดทุกสภาพ ชมก็ได ดาก็ได
สุขก็ได ทุกขก็ได อยูก็ได ตายก็ได แกปญหาที่ใจดวยการ
เจริญสติ ดวยการนัง่ สมาธิ ดวยการเจริญปญญา ดวยการทำบุญ
ใหทาน รักษาศีล อยาไปยึดติดกับสมบัติขาวของเงินทอง
อยาไปอยากไดสมบัติขาวของเงินทอง อยาไปหาความสุข
จากสมบัติขาวของเงินทอง เพราะจะทำใหไมมีเวลามารักษา
ศีลมาปฏิบตั ธิ รรม
ในปหนึง่ มี ๓๖๕ วัน มาศึกษามารักษาศีลปฏิบตั ธิ รรมกันสักกีว่ นั
ใหดเู หตุบา ง ดูการดำเนินชีวติ ของเรา วาดำเนินอยางไร พวกเรา
ยังปฏิบตั กิ นั นอยมาก มีบางคนทีไ่ มไดมาวันนีก้ เ็ พราะไปปฏิบตั กิ นั
พวกที่มาเวลากลับไปก็ใหกลับไปปฏิบัติ ไมไปทำภารกิจอื่น
กลับไปเดินจงกรมนั่งสมาธิ รักษาศีล ควรปฏิบัติอยางเต็มที่
ถากลับไปหารูปเสียงกลิน่ รส หาขนมนมเนย ก็จะไมกา วหนา
ควรเจริญมรณานุสติอยเู รือ่ ยๆ จะเห็นวาเวลาปฏิบตั เิ หลือนอยลง
ไปเรือ่ ยๆ จะไดปรับการดำเนินชีวติ ใหเขาหาธรรมะ
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ปญญาในการพิจารณา
ถาม ปญญาทีเ่ ราพิจารณาในชีวติ ประจำวัน ไมใชปญ
 ญาทีใ่ ชในการ
ภาวนา
ตอบ ขอสอบมีหลายขอ ทำขอสอบทีใ่ กลตวั กอน แลวคอยกาวไปสขู อ
สอบทีไ่ กลตัวตอไป ถามีปญ ญาทำขอสอบในชีวติ ประจำวันได ก็จะ
อยอู ยางไมมเี รือ่ งมีราว ไมวนุ วายใจ ถาไมมกี จ็ ะไปทางโลภโมโทสัน
กับเรือ่ งนัน้ กับเรือ่ งนี้ ไมมวี นั สิน้ สุด ตองพัฒนาปญญาจากจุดที่
เรายืนอยู ไปสจู ดุ ทีเ่ ราตองการจะไป
ถาม แตปญ
 ญาทีใ่ ชในการภาวนา พิจารณาเกิดแกเจ็บตายนี่ เปนอีก
ขัน้ หนึง่
ตอบ เปนขอสอบทีเ่ ราตองกาวไปหา บางทีขอ สอบอาจจะกาวมาหา
เราก็ได ถาไมเตรียมตัวไวกอ น เวลาเขามาหาเรา ก็จะทำขอสอบ
ไมได ถาเตรียมตัวไวกอ น เวลาเขามาหาเรา ก็จะทำขอสอบได
ตองทำขอสอบไปตามกำลังของเรา ทำขอสอบที่งายกอน
แลวคอยทำขอสอบทีย่ ากขึน้ ไปตามลำดับ ขอสอบทีง่ า ยก็คอื ของ
นอกกาย เชนลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิน่ รส เปนของงายกวา
รางกาย กวาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ กวาจิต จิตจะยาก
ที่ สุ ด แต ค นสมั ย นี้ อ ยากจะทำข อ สอบที่ ย ากที่ สุ ด ก อ น
อยากจะเรียนอภิธรรมกัน อภิธรรมก็คอื ธรรมขัน้ สูง ธรรมขัน้ สูง
ก็คอื ธรรมทีเ่ กีย่ วกับจิตนีเ้ อง จะไปทำขอสอบขัน้ นัน้ แตตวั เองยัง
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อยใู นระดับอนุบาล จะไปทำขอสอบระดับปริญญาเอก จะได
เรือ่ งอะไร เมือ่ เชานีก้ ม็ คี นมาถามวาจะไปเรียนพระอภิธรรมดีไหม
เราตอบไปวาเรียนใหหนักศีรษะทำไม เราไมไดอยใู นระดับนัน้
ถาอยูในระดับนั้นก็ตองเรียน ถาปลอยวางรางกายไดแลว
เปนพระอนาคามีแลว ก็เอาเลย ตองเขาสอู ภิธรรมแลว แตตอน
นี้ยังหวงยังเสียดายเงินทองอยู จะไปเรียนอภิธรรมไปทำไม
ดูจติ เกิดดับๆ แตพอเงินทองดับก็ทกุ ขใจ เรียนอภิธรรม จะสับสน
กับการปฏิบตั ิ จะไมภาวนา ไมนงั่ สมาธิ ไมถอื ศีล ๘ จะดูจติ
อยางเดียว ดูแลวทำใหทกุ ขดบั ไปไดหรือเปลา คนสมัยนีห้ ลงคิด
วามีปญญากัน มีการศึกษาทางโลกแลวคิดวาตัวเองมีปญญา
สามารถศึกษาธรรมะขั้นสูงได คือพระอภิธรรม แตไมรูวา
พระอภิธรรมมีไวสอนพระอนาคามี
มีปญ
 ญาคือเห็นความจริง
ถาม มีอยวู นั หนึง่ อาบน้ำอยแู ลวรสู กึ วากลัวผี ก็คดิ ขึน้ มาวา ผีกเ็ หมือน
เรา ตอนนีเ้ ขาไมมรี า งกายแลว ตัวเราเองอีกหนอยก็ตายเชนกัน
พอคิดขึน้ มาไดอยางนี้ จะเห็นเปนกระดูกแวบหนึง่ ทัง้ ๆทีธ่ รรมดา
ภาวนาไมเคยเห็นเลย แลวหลังจากนั้นก็ไมเคยกลัวผีอีกเลย
อยางนีเ้ รียกวา...
ตอบ เรียกวามีปญ
 ญา เห็นความจริง
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ถาม แตมนั ก็ไมไดเกิดอยางนีท้ กุ ครัง้
ตอบ ถาไมกลัวแลว ก็จะไมเกิด
ถาม การใชปญ
 ญาเหมือนตอนทีอ่ าบน้ำนี้ ถูกตองใชไหมคะ
ตอบ ใช ถาไมหายกลัวก็แสดงวายังไมมปี ญ
 ญา ถาหายกลัวก็แสดงวา
มีปญ
 ญา
ถาม ทีเ่ ห็นกระดูกนีค่ อื เห็นดวยปญญาใชไหมคะ
ตอบ เห็นอะไรทีท่ ำใหดบั ความกลัวได ก็ถอื วาเปนปญญา
การพิจารณาทีเ่ ปนปญญาจะชัดเจน
ถาม การพิจารณาวาเปนปญญาหรือเปนสัญญานี้ ถาเปนปญญาจริง
จะชัดเจนเลยใชไหม จะไมมขี อ สงสัย ใชไหมครับ
ตอบ ใช เชนการเลิกสูบบุหรี่ ถาเลิกสูบบุหรีไ่ ดจริง จะไมหงุดหงิด ถา
ยังหงุดหงิดยังอยากสูบบุหรีอ่ ยู ก็แสดงวายังละกามตัณหาไมได
ถาม มันชัดเจนของมัน
ตอบ ชัดเจน กินเหลาก็เหมือนกัน ถาเลิกไดจริงๆ ใครจะเอาเหลามา
ตัง้ ราคาขวดละแสนก็จะไมแตะ จะเลิกไดกต็ อ งเห็นวาการอยาก
จะดืม่ เหลาเปนทุกข เปนกามตัณหา
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ปญญาเพือ่ ความปลอยวาง
ถาม เวลาเจอเหตุการณทเี่ ปนปจจุบนั ทันดวน เชนเดินไปเตะอะไรเปรีย้ ง
เดียว ขาเจ็บปบ ขอธรรมก็จะขึน้ มาวา เปนอนิจจังทุกขังอนัตตา
ตอบ ใจก็จะไมเจ็บ เจ็บแตรา งกาย
ถาม ปญญาจะเกิดขึน้ มาทันทีเลย วาเปนอนิจจังทุกขังอนัตตา
ตอบ ถาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาอริยสัจ ๔ ก็จะเห็นวา
ทุกขใจเกิดจากความอยากไมเจ็บ ความอยากใหหายเจ็บทันที
เจ็บแลวจะไปทุกขทำไม เจ็บแลวก็รับรู แลวก็อยูกับเจ็บไป
เดีย๋ วก็หายเอง เราสัง่ ไมได ความเจ็บของรางกายเปนอนัตตา
ถาม บางทีขม เอาไว เพือ่ วางเฉย
ตอบ การใชพทุ โธๆขมไว เปนการใชสติ ถาเขาสมาธิเขาฌานไป เพือ่
ไมรบั รคู วามเจ็บของรางกาย ก็เปนสมาธิ ถาใชปญ
 ญาก็ไมตอ งขม
ไมตอ งเขาไปในสมาธิ
ถาม ปญญาขึน้ มาอัตโนมัตเิ ลย
ตอบ ถาสอนใหจติ คิดไปในทางนี้ ก็จะคิดไปในทางนี้ ก็จะปลอยวาง จะรู
วาจัดการทุกขเวทนาไมได จะเกิดจะดับเปนเรือ่ งของทุกขเวทนา
แตเราดับทุกขใจไดทันที ถาไมไปอยากใหทุกขเวทนาหายไป
ถาทุกขเวทนายังอยกู อ็ ยกู บั มันไป เชนเปนไขหวัดจะไมหายทันที
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ตอง ๔ – ๕ วันถึงจะหาย ใจไมตอ งไปทุกขกบั ไขหวัด ใจเปน
ปกติเหมือนกับตอนที่ยังไมไดเปนไขหวัด ไมตองกินยาก็ได
เดีย๋ วก็หายเอง ความปวดสวนใหญจะปวดทีใ่ จ เพราะอยากจะให
ความเจ็บความปวดของรางกายหายไป ยิง่ ทำใหรสู กึ วาปวดมาก
ขึน้ ถาใจเฉยๆ ก็จะไมปวดมาก ปวดเพียงเสีย้ วเดียว ความปวด
ทางรางกายเปนเสีย้ วเดียว ความปวดของทางใจเปน ๙ เสีย้ ว
ถาไมปวดทางใจไมตอ งกินยาก็ได เพราะมีธรรมโอสถ การภาวนา
เปนการใชธรรมโอสถดับความทุกขใจ เวลาพระอาพาธไมตอ ง
หาหมอ ไมตอ งเขาโรงพยาบาล ถาเปนโรคทีห่ ายเอง พอรางกาย
สรางภูมติ า นทานได โรคก็จะหาย แตตอ งใชเวลาหนอย กอนที่
รางกายจะสรางภูมติ า นทานขึน้ มาได ชวงนัน้ ก็จะเจ็บทางรางกาย
ไป แตก็จะเจ็บเพียงเสีย้ วเดียว อีก ๙ เสีย้ วไมเจ็บ ถาไมมี
ธรรมโอสถก็จะเจ็บทัง้ ๑๐ เสีย้ ว ถากินยาก็ลดความเจ็บทาง
รางกายไปเสีย้ วหนึง่ แตความเจ็บทางใจก็ยงั อยอู กี ๙ เสีย้ ว
คนทีก่ นิ ยาก็จะเจ็บมากกวาคนทีม่ ธี รรมโอสถ ธรรมโอสถเปน
ยาทีว่ เิ ศษทีส่ ดุ ธรรมโอสถก็คอื สมถะและวิปส สนาภาวนานีเ่ อง
ถาภาวนาเปนแลว เรือ่ งความเจ็บไขไดปว ยจะไมเปนปญหา
ถาม ก็ตอ งดูเปนเรือ่ งๆไป ไมปลอยปละละเลย
ตอบ โรคไหนรักษาไดกร็ ักษาไป ถารักษาไมหายก็อยาดันทุรังรักษา
อยางหลวงปชู าทีน่ อนปวยอยไู มรกู ปี่  อยาไปดันทุรงั รักษา ตองให
หลวงตาเปนคนไปสัง่ ใหถอดสายตางๆออก ไมมใี ครกลาถอด
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กลัวบาปกัน ทานบอกวารางกายตอนนีเ้ หมือนกองไฟ อาหาร
และยาทีเ่ ติมเขาไปในรางกายเปนเหมือนเชือ้ ไฟ ถาเติมอาหาร
เติมยาเขาไป ไฟก็จะลุกอยเู รือ่ ยๆ ทุกขเวทนาในรางกายจะไมดบั
ถาไมเติมเชือ้ ไฟ พอเชือ้ เกาหมดแลวทุกขเวทนาก็จะดับ เพราะ
รางกายหยุดทำงาน
อยกู บั ความจริง
ถาม พีส่ าวฝากมากราบเรียนวาขอสอบทานอาจารยยากมาก สามีเขา
หัวใจวายตายกะทันหัน เขาก็บอกวาโชคดีที่ไดมากราบทาน
อาจารยปส องปกอ นหนาทีส่ ามีจะเสีย พอเสียไปก็มคี ำสอนมี
ธรรมะใหเขาระลึกได เขาก็ไดพจิ ารณาสังขารตอนทีอ่ ยกู บั ตอนที่
ไปแลว วามีความแตกตางกันอยางไร ในชวงทีจ่ ติ ใจไมสงบ เขา
ก็ไดฝก บอกตัวเองวาใหอยใู นปจจุบนั แลวก็บอกตัวเองวาเรือ่ งที่
ผานมามันเปนอดีต แลวก็อยาไป…
ตอบ อยาก
ถาม อดีตมันผานไปแลว ตองทำใจยอมรับมัน
ตอบ อยกู บั ความจริง ปจจุบนั คือความจริง อดีตคือความฝน อนาคต
คือความเพอ
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ศึกษาจากของจริง
ถาม ไดไปดูตอนเก็บกระดูก พยายามดูวา ลักษณะเปนอยางไร
ตอบ ควรจะพิจารณาวา ตอไปเราก็ตอ งเปนเหมือนเขา
ถาม ทีแรกก็รสู กึ วาเรือ่ งนีม้ นั ใกลตวั เขาเปนเราก็ตอ งเปน พอเวลาหาง
ไปก็รสู กึ วาไกลตัว คิดวาจิตเราหลอกตัวเองอยเู สมอ ไมยอมรับ
วาเปนเรือ่ งของตัวเรา จึงตองพยายามนึกวารางกายพอขาดเลือด
ธาตุน้ำไมเดิน ก็จะมีสดี ำคล้ำ ก็พยายามสอนตัวเองอยางนี้
ตอบ ตองสอนวาในทีส่ ดุ ก็จะเปนขีเ้ ถากับเศษกระดูก
ถาม แตจติ ไมเชือ่
ตอบ ตองพิจารณาอยเู รือ่ ยๆ เหมือนทองสูตรคูณ ถาทองครัง้ สองครัง้
เดีย๋ วก็ลมื แตถา ทองทุกวันๆ ทองจนขึน้ ใจ ก็จะไมลมื เวลามอง
รางกายทีไร ก็ตอ งมองเศษกระดูกมองขีเ้ ถาดวย พิจารณาวา
ตอไปจะตองเปนอยางนีๆ้ จะไปอะไรกับมันนักหนา จะไปหวงได
อยางไร ไมวา จะเปนของเราหรือของใครก็ตาม
ถาม ถามองไปเรือ่ ยๆ เราจะเชือ่
ตอบ จะไมลมื พอไมลมื ก็จะไมหลง จะทดสอบถามตัวเองวาพรอมที่
จะตายหรือไม
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มรณานุสติ
ถาม เวลานัง่ สมาธิกน็ กึ ถึงรูปภาพของคนตาย แตไมสามารถเห็นวา
ตัวเราก็จะเปนแบบนีเ้ จาคะ
ตอบ เพราะมองไมนานพอ แลวก็มงี านอยางอืน่ ใหไปมอง ก็เลยมอง
ไมเห็น ตองออกบวช ออกจากรูปเสียงกลิน่ รส ออกจากเรือ่ งของ
คนเปน ไปอยทู วี่ เิ วก จะไดคดิ เรือ่ งตายไดอยางตอเนือ่ ง ไมมเี รือ่ ง
อืน่ มากลบ ถาอยากจะบรรลุเร็วๆ ก็ตอ งทิง้ ทุกอยางไป ไมเชนนัน้
จะไมสำเร็จ เพราะไมมเี วลาพิจารณาความตายอยางตอเนือ่ ง
ถาม เปนแคภาพ จินตนาการ
ตอบ ใหมๆก็ตอ งจินตนาการไปกอน ใหมนั ฝงใจ เหมือนในพระไตรปฎก
ทีม่ พี ระพิจารณาโครงกระดูกตลอดเวลา เวลาใครเดินผานมาทาน
จะไมเห็นคน จะเห็นแตโครงกระดูก เวลามีคนมาถามวาเห็นคนนัน้
ไหม ทานบอกวาไมเห็น เห็นแตโครงกระดูก ไมรวู า เปนของใคร
ตองอยูคนเดียวปลีกวิเวก สูตรตายตัวของการภาวนาก็คือ
๑. ปลีกวิเวก ๒. สำรวมตาหูจมูกลิน้ กาย ๓. เจริญสติอยาง
ตอเนื่อง เชนพิจารณากระดูกอยางตอเนื่อง หรือบริกรรม
พุทโธๆอยางตอเนื่อง ๔. รูจักประมาณในการบริโภคอาหาร
รับประทานมากเกินไปก็จะทำใหงว งนอน ทำใหขเี้ กียจ
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การพิจารณาทีไ่ มหยุดไมหยอนกับวิปส สนู
ถาม การพิจารณาทีไ่ มหยุดไมหยอน ขามวันขามคืน ไมดกู ำลังตัวเอง
เมือ่ กำลังตกไปแลว ก็ยงั พิจารณาอยู ผลจะเปนเชนไรครับ
ตอบ ไมเกิดผล
ถาม แลวจะเปนวิปส สนูไดไหมครับ
ตอบ วิปส สนูคอื ไปหลงคิดวาสำเร็จแลว ไมตอ งภาวนาแลว
ถาม หมายความวาการพิจารณาไมไดความจริง ใชไหมครับ
ตอบ อาจจะไดระดับหนึง่ แลวก็ไปคิดวาไดอกี ระดับหนึง่ เชนไดสมาธิ
แลวก็คดิ วาบรรลุแลว เวลาจิตสงบนีก้ เ็ หมือนเปนพระนิพพาน
แตเปนพระนิพพานชัว่ คราว พอออกจากสมาธิมา ความสงบก็
หายไป แตสญ
ั ญาความจำยังติดอยกู บั ความสงบนัน้ คิดวายังมี
ความสงบอยู ทัง้ ทีก่ ำลังฟงุ ซาน กำลังโกรธกำลังเกลียด อยางนี้
ถึงเปนวิปส สนู ไมเห็นความจริง แตอทุ ธัจจะเปนการพิจารณา
แบบเลยเถิด ไมมีการพักผอน พิจารณาแตไมไดผล มีดมัน
ทือ่ แลว ตองหยุด กลับมาลับมีดกอน จิตก็ตอ งพัก ถาพิจารณา
มากๆก็จะตือ้ ได ไมเปนเหตุไมเปนผล ความสงบทีจ่ ะใชตดั กิเลส
ก็หมดกำลัง ก็ตอ งกลับไปชารจแบตเตอรีใ่ หม เหมือนโทรศัพท
มือถือ ถาใชไปเรือ่ ยๆเดีย๋ วก็หมดแรง หมดก็พดู ไมได ไมมอี ะไร
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เสียหาย เพียงแตไมสามารถทำประโยชนได ตองเอาแบตฯ
ไปชารจกอน พอชารจไฟเต็มแลวก็กลับมาคุยตอ
ถาพิจารณาจนผานความกลัวไปแลว ก็ไมตอ งพิจารณาความกลัวอีก
ถาม ถาผานความกลัวไปแลว จะตองพิจารณาอีกหรือไม
ตอบ ไมตองพิจารณาแลว เชนเดียวกับกลัวความเจ็บ ถาพิจารณา
จนปลอยความเจ็บไดแลว ก็ไมตอ งพิจารณาอีก
วิธแี กความกลัวมี ๒ วิธี คือ ๑. แกดว ยสมาธิ แกไดชวั่ คราว
๒. แกดว ยปญญา แกไดอยางถาวร แกดว ยสมาธิจะงายกวา
บริกรรมพุทโธๆไป ความกลัวก็จะหายไปชั่วคราว ถาแกดวย
ปญญาก็ตอ งพิจารณาใหเห็นความจริง ใหเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ใหเห็นวาความอยากเปนตัวปญหา ตัวที่ทำใหเราทุกขมากๆ
ความเจ็บไมใชปญหา ความตายไมใชปญหา แตความกลัว
ความเจ็บ กลัวความตาย อยากใหความเจ็บหาย อยากไมตาย
ตางหากทีเ่ ปนตัวปญหา พอเห็นความจริงนีแ้ ลว ก็ตดั ความอยาก
ไป ก็จะไมทกุ ขกบั ความเจ็บกับความตาย เจ็บก็เจ็บไป ตายก็
ตายไป พอไมหายใจก็ตายแลว ความตายนี้มันงายจะตายไป
เพียงวินาทีเดียว พอไมหายใจปบ ก็ตายแลว แตกลัวกันไมรกู รี่ อ ย
กีพ่ นั ครัง้ ทุกขกบั ความตายไมรกู พี่ นั กีห่ มืน่ ครัง้ เพราะไมรธู รรมะ
ไมรจู กั ใชปญ ญาทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอน ไมไดภาวนา ปญญาจะตอง
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เกิดจากการภาวนา ตองมีสมาธิกอ นถึงจะไดปญ
 ญา ถาไมมสี มาธิ
เวลาเกิดอะไรขึน้ จะตืน่ ตระหนกโกลาหลขึน้ มาทันที ไมมสี ติ
ปญญาพิจารณา เหมือนกระตายตืน่ ตูม ถามีสติมสี มาธิมปี ญ
 ญา
พอเกิดอะไรขึน้ มาปบ จิตจะวิเคราะหจะพิจารณาทันที จึงควร
ภาวนากันมากๆ จะไดไมตอ งทุกขกบั เรือ่ งตางๆ
การทดสอบอารมณ
ถาม การปฏิบตั ธิ รรมนี้ ตองมีการทดสอบอารมณไหมคะ
ตอบ ถาอยกู บั ครูบาอาจารยทา นก็จะทดสอบเราอยเู รือ่ ยๆ เวลาเห็นหนา
ทาน ทานก็ทดสอบเราแลว
ถาม ทดสอบอยางไรคะ
ตอบ ลองไปอยกู บั ครูบาอาจารยดู
ถาม ก็นแี่ หละคะ อยู
ตอบ นีไ่ มไดอยู นีม่ าเยีย่ มเยียนเฉยๆ ยังไมไดขนึ้ เวทีกนั
ถาม ลู ก กลั ว มากเลยค ะ ที่ เ ขาสวนหลวงเขาบอกว า จะมี ก าร
ทดสอบอารมณ พยายามจะหนี ไมรเู ขาทดสอบอยางไร ก็เรายัง
ไปไมถงึ ไหน ก็กลัวเขาจะถามถึงความกาวหนา
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ตอบ นัน่ ไมใชเปนการทดสอบอารมณ การทดสอบอารมณตอ งไมบอก
ลวงหนากอนวาจะทดสอบกัน ถาบอกกันก็ไมใชการทดสอบ
ถาม ทดสอบนีห้ มายถึงดูความกาวหนาใชไหมคะ วาเราปฏิบตั กิ า วหนา
ไปถึงไหน
ตอบ ทดสอบก็คอื ใหขอ สอบเราไปทำ เวลาครูบาอาจารยดดุ า เปนการ
ใหขอ สอบแลว เวลาใครดาเราก็เปนการสอบอารมณ วาเรานิง่ หรือ
เปลา เวลาสอบจริงๆจะไมถามวาจิตเปนอยางไร เพราะโกหกกัน
ได วาอารมณดหี รือไมดี ตองตบหนาสักฉาดหนึง่ ถึงจะรวู า อารมณ
ดีหรือไม
โยม เขาใจผิด คิดวาเขาถามวาเปนอยางไร วันนีก้ า วหนาไหม ถาไม
กาวหนาก็จะอายเขา
โยม เหมือนทีท่ า นอาจารยเลาเรือ่ ง”ตอแหล”
ตอบ การทดสอบมีหลายวิธี
ถาม ทานอาจารยโดนหลวงตาทดสอบบางไหมคะ
ตอบ ทุกครัง้ ทีพ่ บทานก็ตอ งเตรียมตัวทำขอสอบ เพราะไมรวู า จะมาแบบ
ไหน ผปู ฏิบตั จิ ะดูทใี่ จของตนเปนหลัก ทานจะใหขอ สอบอะไรมา
ก็ดทู ใี่ จวานิง่ หรือไมนงิ่
ถาม เราตองตรวจขอสอบดวยตัวของเราเอง ใชไหมครับ
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ตอบ ใช
ถาม ฟงอยางนีก้ ไ็ มคอ ยนากลัวแลว ก็จะพยายามไมโกรธ
ตอบ ถาเขาบอกไมใหอยทู นี่ ี่
โยม ก็จะอยู
ตอบ ก็ลองดู ตอนนีก้ พ็ ดู ได ไมไดอยใู นเหตุการณจริง
ถาม คราวทีแ่ ลวโดนทดสอบทีเ่ ขาสวนหลวง ทีเ่ จออะไรดำๆนะคะ ถา
เปนเมือ่ กอนนีก้ ก็ ลับบานแลว ก็เหมือนกับการทดสอบชนิดหนึง่
ตอบ มีหลายรูปแบบ ถาบอกลวงหนากอน ก็จะไมเปนการทดสอบ บอก
ใหรขู อ สอบกอนไมได ขอสอบตองปดไวเปนความลับ ถาขอสอบ
รัว่ ก็หมดความหมาย ขอสอบก็คอื การกระตนุ กิเลสของเราใหเกิด
ขึน้ มา ถาเปนน้ำก็เขยาขวดน้ำใหตะกอนลอยขึน้ มา ดูวา ยังมี
ตะกอนอยหู รือเปลา ถามีตะกอนน้ำก็จะขนุ ถาไมมตี ะกอนเขยา
ขวดอยางไรก็จะไมขนุ
ถาม ทานอาจารยเคยทดสอบพวกเราบางไหมคะ
ตอบ ทีน่ ไี่ มใชหอ งทดสอบ เปนหองใหความรู ถาจะทดสอบตองมาอยู
ดวยกัน
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แมขอ สอบยาก ถามีธรรมะ จะมีขอ สอบกีข่ อ ก็สอบผานหมด
ถาม สามีของลูกศิษยคนหนึง่ หัวใจวายตายทีเ่ ชียงใหม เปนทุกขมาก
เขาใหมากราบเรียนวา ตั้งแตเขาเริ่มเขาวัดมาฟงทานอาจารย
๒ ป ทำใหเขาเขมแข็งมาก เขาเขมแข็งจริงๆคะ
ตอบ ถารวู า อะไรเปนอะไร ก็จะไมรอ งหมรองไห
ถาม เขาบอกวันที่รดน้ำศพ เขาเขาไปกราบสามี แลวก็นึกถึงทาน
อาจารย เพราะไดเห็นรางกายซึง่ บวมมาก ไดเห็นอสุภะในวันนัน้
ก็กราบขอบพระคุณมากคะ
ตอบ ตองกราบขอบพระคุณพระพุทธเจา ถาไมมพี ระพุทธเจาพวกเรา
ก็จะไมรู
ถาม เขาใหกราบเรียนดวยคะ วาทานอาจารยสง ขอสอบยากทีส่ ดุ เลย
ไมใหเขาสอบซอมเลย ใหสอบใหญเลย
ตอบ จะไดทำขอสอบเลย ไมอยางนัน้ จะไมยอมทำกัน พอทำจริงๆก็จะ
ทำได ทุกคนตองเจอขอสอบนี้ ชาหรือเร็ว ไมตอ งกลัว พวกเรา
ทำได เพราะมีธรรมะ ทำไมจะทำไมได ถามีธรรมะ จะมีขอ สอบ
กีข่ อ ก็สอบผานหมด ปลงไปเรือ่ ยๆ ปลงไปทุกวันๆ คนนัน้ ก็ตาย
คนนีก้ ต็ าย คนนัน้ ก็ไปคนนีก้ ไ็ ป ใหคดิ อยางนี้ ถาปลงตัวเราไดแลว
ปลงคนอืน่ ไดอยางสบายเลย ปลงตัวเราใหไดกอ น ถามตัวเราวา
วันนีเ้ ราพรอมทีจ่ ะตายหรือยัง ถาพรอมแลวก็จะสบาย
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การปฏิบตั ไิ มตอ งไปเปรียบเทียบกับผอู นื่
ถาม วันนีท้ า นอาจารยเทศนถกู ใจมากเลยคะ ทีเ่ ทศนวา ทำไปเถิดไมตอ ง
ไปดูคนอืน่ เขา
ตอบ อยคู นละชัน้ กัน ถาอยชู นั้ อนุบาลก็อยาไปมองชัน้ ประถมชัน้ มัธยม
จะทำใหทอ แท เพราะทำเหมือนเขาไมได เรือ่ งการปฏิบตั เิ ปนเรือ่ ง
ตัวใครตัวมัน อัตตาหิ อัตตโน นาโถ เรือ่ งของผลทีไ่ ดทำมามาก
นอยตางกัน เรือ่ งของบุญบารมี อยางทีม่ คี ำพูดวา แขงเรือแขง
พายพอแขงกันได แตแขงวาสนาบารมีนี้ แขงกันไมได ตองสะสม
กันมา ถามีนอ ยก็ตอ งตักใหมากๆ
อยูที่ความเพียรเปนหลัก ที่จะพยายามตักตวงสรางบุญบารมี
พวกเรามีเวลาเทากัน มีอาการ ๓๒ เทากัน ทีไ่ มเทากันก็คอื
ความเพียร จึงตองสรางความเพียรใหมาก เพียรมากก็จะไปไดเร็ว
ไปไดไกล เหมือนกับเติมน้ำมันรถ ถาเติมนอยก็จะไปไมไดไกล
เติมมากก็จะไปไดไกล น้ำมันรถก็คือความเพียร วิริยะบารมี
เพียรตั้งแตตื่นขึ้นมาจนหลับ ถึงจะเรียกวาเพียรอยางเต็มที่
เพียรเจริญมรรค เจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปญญา ถาเพียรอยาง
นีต้ งั้ แตตนื่ จนหลับ ภายใน ๗ ป รับรองตองไดอยางใดอยางหนึง่
แนนอน นีก่ ผ็ า นมาแลว ๗ ป ถายังไมไดกแ็ สดงวาเพียรยังไมมาก
พอ ถาอยากจะโทษใคร ก็ใหโทษความเพียร ความเพียรไมมาก
พอ ตอใหมคี วามปรารถนาแรงกลาขนาดไหนก็ตาม มีศรัทธามี
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ฉันทะมากเพียงไรก็ตาม ถาไมมคี วามเพียรก็จะไมไดอะไร มีฉนั ทะ
แลวก็ตอ งมีวริ ยิ ะ มีวริ ยิ ะแลวก็ตอ งมีจติ ตะ คือใจจดจออยกู บั
การปฏิบตั ิ วิมงั สาก็คอื ใจใครครวญคิดแตเรือ่ งปฏิบตั ิ พวกเรา
มีงานเดียวก็คืองานปฏิบัติ ไมทำงานอื่น เพียรภาวนา เพียร
ปฏิบัติธรรม ฉันทะก็คือยินดีปฏิบัติ ถามีความอยากปฏิบัติ
เหมือนกับอยากไปเทีย่ ว จะเสร็จงานนีไ้ ปนานแลว เปนฉันทะ
อันเดียวกัน แตงานตางกัน งานไปเทีย่ วเปนงานสรางภพชาติ
สวนงานไปปฏิบัติเปนงานตัดภพชาติ ตางกันตรงนี้ มีฉันทะ
เปนตัวนำเหมือนกัน พวกเรามีฉนั ทะกับการสรางภพสรางชาติ
สรางกิเลสตัณหา จึงไมมวี นั ทีจ่ ะบรรลุได ไมมวี นั ทีจ่ ะสำเร็จงาน
ทางธรรมได
ถามีฉนั ทะยินดีทางธรรม ก็จะมีวริ ยิ ะพากเพียรปฏิบตั ธิ รรม ใจก็จะ
จดจอกับการปฏิบัติธรรม วิมังสาก็จะคิดแตเรื่องปฏิบัติธรรม
ถามีฉนั ทะวิรยิ ะจิตตะวิมงั สาในทางธรรมแลว ผลจะตองเกิดขึน้
อยางแนนอน เพราะเกิดขึ้นกับพระพุทธเจาแลว เกิดขึ้นกับ
พระสาวกทัง้ หลาย เพราะทานมีอิทธิบาท ๔ คือฉันทะวิริยะ
จิตตะวิมงั สา อิทธิแปลวาความยิง่ ใหญ บาทก็คอื ทาง อิทธิบาท
ก็คอื ทางสคู วามยิง่ ใหญ ทางสคู วามสำเร็จ ไมวา จะเปนทางโลก
หรือทางธรรม ถาทางโลกก็สำเร็จในการสรางภพสรางชาติใหมเี พิม่
มากขึน้ ถาทางธรรมก็สำเร็จในการตัดภพชาติใหหมดไป ตองเลือก
ฉันทะใหถูกทาง อยาเลือกฉันทะกับการสรางภพสรางชาติ
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ตองเลือกฉันทะในทางธรรม ชอบไปอยูวัด ไปปลีกวิเวก
ไปปฏิบตั ธิ รรม ไปเพียรกับการเดินจงกรมนัง่ สมาธิ ไมควรเพียร
กับการไปเทีย่ วตามสถานทีต่ า งๆ เพราะไมเปนประโยชนกบั จิตใจ
แตจะเปนโทษกับจิตใจ เพราะจะสรางความอยากใหมากขึ้น
ไมมวี นั สิน้ สุด จะอยากไปจนกวาจะไมสามารถไปได ตอนนัน้ ก็จะ
มีแตความทุกขทรมานใจ เชนเปนอัมพฤกษอมั พาต ไปไหนไมได
อาจจะอยากฆาตัวตายก็ได ถามีความยินดีไปในทางธรรม ก็จะมี
แตความรมเย็นเปนสุขสิน้ ทุกข ขอใหพวกเราสราง ฉันทะวิรยิ ะ
จิตตะวิมงั สา ตอธรรมอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจา คือ
มรรคผลนิพพานนีข้ นึ้ มา แลวสักวันหนึง่ มรรคผลนิพพาน ก็จะ
ตองเปนผลทีจ่ ะไดรบั กันทุกคนอยางแนนอน
ตองปฏิบตั นิ านแคไหนกวาจะบรรลุธรรม
ถาม ไดยนิ มาวาตองปฏิบตั กิ นั เปนรอยๆชาติเลยกวาจะไปถึง
ตอบ ถาไมมพี ระพุทธเจาสอนก็ตอ งเปนลานๆชาติเลย เพราะไมรจู กั ทาง
แตพอมีพระพุทธเจามาสอนแลว ๗ วันก็ได พระพุทธเจาทรง
พยากรณรับรองไวแลวในมหาสติปฏฐานสูตร ถาเจริญสติได
พิจารณาธรรมตางๆตามทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอนได ก็จะสามารถ
บรรลุพระนิพพานหรือขัน้ พระอนาคามีได ภายใน ๗ วัน ๗ เดือน
หรือ ๗ ป ขึน้ อยกู บั ความเพียร ความฉลาดแหลมคมของสติ
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ปญญาของแตละคน ทีม่ ไี มเทากัน ถาไมมพี ระพุทธเจามาตรัสรู
ไมมพี ระพุทธศาสนา ตอใหปฏิบตั ิ ตอใหเพียร ๒๔ ชัว่ โมง ไม
หลับไมนอนเลย ก็จะบรรลุไมได เพราะจะปฏิบตั ไิ มถกู ทาง ดูพระ
พุทธเจาเปนตัวอยาง พระองคไมมคี รูบาอาจารยทจี่ ะสอน จึงตอง
ลองผิดลองถูกเอง อดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน ถาไมฉลาด
ก็อาจจะอดตายไปเลยก็ได
นีค่ อื ความยากของทางนี้ ถาไมมคี นบอกทาง ยากทีจ่ ะคนพบได
ดวยตนเอง มีเพียงคนทีฉ่ ลาดอยางพระพุทธเจาเทานัน้ ทีไ่ ดสะสม
บุญบารมี เชนปญญาบารมีมาเปนกัปเปนกัลป ถึงจะมีความฉลาด
รูทันกิเลส ที่คอยหลอกลอไมใหเขาสูทางมรรคผลนิพพาน
แต พ อมี พ ระพุ ท ธเจ า มี พ ระอรหั น ต ม าสอนเล ห ก ลต า งๆ
ของกิเลสแลว ก็จะสามารถบรรลุไดภายในชาตินเี้ ลย จึงปรากฏ
มีครูบาอาจารยใหพวกเรากราบไหวบชู าเปนจำนวนมาก ไมตอ ง
ปฏิบตั เิ ปนรอยๆชาติแลว หลวงปมู นั่ ก็บรรลุในชาตินี้ หลวงตาก็
บรรลุในชาตินี้ ใครก็ตามปฏิบตั ธิ รรมสมควรแกธรรมแลว ตองได
มรรคผลนิพพานอยางแนนอน จึงอยาไปฟงคนหูหนวกตาบอด
ทีไ่ มไดศกึ ษาไมไดปฏิบตั ิ ฟงแลวก็จะทำใหไขวเขว ใหยดึ พระพุทธ
พระธรรมพระสงฆเปนอาจารย เปนสรณะเปนทีพ่ งึ่ คนอืน่ เขา
จะพูดอะไรก็ฟงได แตตองพิจารณาดูวา พระพุทธพระธรรม
พระสงฆ ส อนอย า งนี้ ห รื อ เปล า ไม มี ใ นคั ม ภี ร ที่ ส อนว า
ถาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจาแลว จะตอง
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ปฏิบตั เิ ปนรอยชาติพนั ชาติถงึ จะบรรลุได มีแตสอนวา บรรลุได
ภายใน ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ป
ไมตองลังเลสงสัย ชาตินี้เปนโอกาสดีที่สุดแลว เหมือนถูก
ล็อตเตอรีร่ างวัลที่ ๑ หรือแจคพอตทีอ่ เมริกา เพียงแตเราตองไป
รับรางวัลเอง ตองเจริญมรรคเอง เจริญทานศีลภาวนาเอง
ภายใน ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปจะตองไดผลอยางแนนอน ไมได
อยทู ใี่ คร อยทู คี่ วามเพียรของเรา ถาไมมคี วามเพียร ถึงแมจะถูก
ล็อตเตอรีร่ างวัลที่ ๑ ถูกแจคพอตก็จะไมสามารถไปรับรางวัลได
เพราะขี้เกียจเจริญมรรค เจริญทานศีลภาวนา ตองเปลี่ยน
ความคิดใหม ตอไปนีจ้ ะไมเทีย่ วแลว ตอไปนีม้ เี วลาวางจะภาวนา
ถาไมเปลีย่ น ก็จะไมมวี นั ไปทางธรรมได เหมือนขับรถไปผิดทาง
แลวไมกลับรถ ก็จะไปผิดทางอยเู รือ่ ยๆ ตองหยุดรถแลวยูเทิรน
กลับรถ ตอนนีพ้ วกเรากำลังไปทางสรางภพสรางชาติ ตองกลับ
มาทางตัดภพตัดชาติ ทางของพระพุทธเจา ทางของครูบาอาจารย
ทัง้ หลาย
ขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ความหลุดพน
ถาม โดยสรุปตองนัง่ สมาธิใหไดกอ น ปญญายังไมตอ งพิจารณา ไม
เปนไร รอไปกอนได
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ตอบ เจริญสติไปกอน กอนจะนัง่ สมาธิตอ งเจริญสติตงั้ แตตนื่ จนหลับ
ตองควบคุมความคิดตัง้ แตตนื่ เลย อยาปลอยใหใจลอยไปทีอ่ นื่ ให
อยใู นปจจุบนั เสมอ ใหอยกู บั รางกาย ใหอยกู บั พุทโธ เวลานัง่ สมาธิ
จิตจะรวมลงไปอยางงายดาย วูบลงไปแลวก็นงิ่ แลวก็อยไู ดนาน
ถาม เรือ่ งปญญาชางมัน จะชาหนอยก็ไมเปนไร
ตอบ ยังไมตอ งไปสนใจ ยังอยชู นั้ อนุบาลอยู อยาพึง่ ไปเขามหาวิทยาลัย
เรียนชัน้ อนุบาลไปกอน ยังยืนไมได อยาไปเดิน อยาไปวิง่
ถาม เวลาอยกู บั คนทีเ่ ราไมชอบ ตอนแรกก็หงุดหงิด แตพอไดสติกม็ า
นัง่ นึกวา เหมือนเราตกลงไปในบองู เราไมชอบ เพราะคิดวาเขา
จะมาทำอะไรเรา ทัง้ กายทัง้ ใจ ก็เลยรังเกียจ ทัง้ กลัวทัง้ รังเกียจ
ก็คดิ ตอวาถาไมตดิ อยทู ตี่ วั เรานี้ ความรสู กึ กับคนหรือกับงูนกี้ ค็ งไม
มี ลูกก็คอ ยๆคิดไป มันก็ชว ยไดระดับหนึง่ คะ
ตอบ เปนการพัฒนาปญญา จากนอยไปหามาก ใหทำไปเรือ่ ยๆ
แนวการปฏิบตั ขิ องทานอาจารย
ถาม ตอนทีท่ า นอาจารยเริม่ ภาวนา ก็สงบตลอดเลยใชไหมคะ
ตอบ สงบตัง้ แตเริม่ ภาวนา ผานทุกขเวทนาไปได เวลานัง่ แลวเจ็บก็ใช
บริกรรม ก็ผา นไปได ก็เลยไมกลัวความเจ็บ เพราะรจู กั วิธสี กู บั
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ความเจ็บ นัง่ นานๆก็นงั่ ได สกู บั มันได นัง่ สลับกับเดิน มีบางชวง
ก็เผลอบาง ก็ฟงุ ปรุงแตงขึน้ มา เกิดกิเลสขึน้ มา ก็ตอ งนัง่ ใหสงบ
ถาสูไมไดก็จะถูกหลอกใหออกไปขางนอก ไปหาแสงสีเสียง
พอกลับมาก็รวู า ถูกหลอก ตองกลับมาเริม่ ตนใหม
ถาม ทานอาจารยใชอะไรควบคุมจิตใจไมใหอยากไปเทีย่ ว
ตอบ ใชการภาวนา ใชสติเฝาดูรา งกายตลอดเวลา ตัง้ แตตนื่ จนหลับ
เฝาดูรา งกายวากำลังทำอะไร กำลังยืน กำลังเดิน กำลังนัง่ ถานัง่
เฉยๆก็ดลู มหายใจเขาออก จนจิตรวมเขาสคู วามสงบ เบือ้ งตนตอง
เจริญสติกอ นเพือ่ ใหไดสมาธิ พอไดสมาธิแลวก็ออกทางปญญา
พิจารณารางกาย พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาอสุภะ
พิจารณาธาตุ ๔ ดินน้ำลมไฟ พิจารณาทุกขเวทนา พิจารณาทุกข
ในอริยสัจ ๔ ทีเ่ กิดจากสมุทยั คือความอยาก อยากใหความเจ็บ
ของรางกายหายไป ถาหยุดความอยากใหความเจ็บหายไปก็จะไม
ทุกขใจ ใจก็จะเฉยกับความเจ็บของรางกาย อยกู บั มันได มันเจ็บ
เราก็ดมู นั เจ็บไป แตใจไมไดเจ็บกับรางกาย เพราะรักษาใจดวย
ปญญา ไมใหเกิดความอยาก ไมใหเกิดสมุทยั คือวิภวตัณหา
ความอยากใหความเจ็บหายไป หรืออยากจะหนีจากความเจ็บไป
ถาม ทานอาจารยมเี พือ่ นเยอะไหมคะ
ตอบ ไมมี ตัดหมด มีธรรมะเทานัน้ ทีเ่ ปนเพือ่ น
ถาม ไมคบเพือ่ นเลย
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ตอบ คบไปทำไม คบแลวไดอะไร ไดแตชวนไปเทีย่ ว ชวนไปกิน ชวน
ไปดืม่
ถาม แลวความเบือ่ มันหายไปไหมเจาคะ
ตอบ ถาสงบก็หาย ถาปรุงแตงก็กลับมา ถาคิดปรุงแตงก็จะคิดถึง
ความสุขทีเ่ คยมี ก็จะเกิดความเบือ่ หนายกับสภาพทีเ่ ปนอยใู น
ปจจุบนั เกิดความเศราสรอยหงอยเหงาวาเหว ถาภาวนาจนจิตสงบ
ความเบื่อก็จะหายไป ชวงนั้นยังอยูในขั้นเจริญสติอยู ถาไม
เจริญสติปบ ก็จะคิดถึงเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ พอรวู า เริม่ ปรุงแตงก็ดงึ
กลับมา กลับมานัง่ สมาธิ เจริญอานาปานสติ ดูลมเขาออก ไมได
ใชพทุ โธ เพราะในสติปฏ ฐาน ๔ ทานสอนใหใชอานาปานสติ
ครั้งหนึ่งพอนั่งแลวเจ็บ มีความคิดผุดขึ้นมาเองวา ตองใช
คำบริกรรม ก็เลยบริกรรมอนิจจาๆไป ไมนานจิตก็นิ่งสงบ
ความเจ็บหายไปอยางมหัศจรรย ทีนกี้ ร็ วู ธิ สี กู บั ความเจ็บ ถาดูลม
ตอไปไมไดกต็ อ งใชการบริกรรม ขอสำคัญอยาไปใหความสนใจ
กับความเจ็บ อยาไปอยากใหมนั หาย อยาไปยงุ กับมัน อยาไป
อยากหนีจากมันเปนอันขาด เพราะจะทำใหเกิดความเจ็บซอนขึน้
มาในใจ ทีร่ นุ แรงกวาความเจ็บของรางกาย ทีท่ นไมไดไมใชความ
เจ็บทางรางกาย แตเปนความเจ็บทางใจ เวลาไมชอบอะไรนี้
จะทรมานใจใชไหม ถาทำสิง่ ทีช่ อบก็จะไมทรมานใจ เหมือนกิน
พริก คนทีช่ อบกินพริกจะสุขใจ คนทีไ่ มชอบกินพริกจะทุกขใจ
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ไมไดทกุ ขทรี่ า งกาย เพราะกินพริกเหมือนกัน คนหนึง่ กินแลวมี
ความสุข อีกคนกินแลวทุกข อยทู ใี่ จ
ก็เลยเกิดปญญาขึน้ มา เวลาฟงเสียงทีช่ อบ ใหดงั แสบแกวหูกย็ งั
ฟงได แตเวลาฟงเสียงทีไ่ มชอบ เสียงเบาๆก็ฟง ไมได ก็เลยเห็น
วาปญหาอยทู ใี่ จ ถาใจชอบจะรับได ถาใจไมชอบจะรับไมได เชน
ทุกขเวทนานีเ้ รารับกันไมได จะเปนจะตายกัน แตถา ทำใจใหชอบ
หรือไมรงั เกียจทุกขเวทนาได ก็จะอยกู บั ทุกขเวทนาได พอใจไม
รังเกียจทุกขเวทนา ใจก็จะเฉย จะนัง่ ไดอยางสบาย ตองสอนใจ
ใหชอบ อยาใหใจรังเกียจทุกขเวทนา เราหามทุกขเวทนาไมได
เปนสวนหนึง่ ของเรา ถาเราอยกู บั ทุกขเวทนาได ใจก็จะสบาย
ไมเดือดรอน เวลาเจ็บไขไดปว ย ปวดหัวปวดทอง ไมตอ งกินยา
แกปวด เพราะใจไมปวด ความปวดของรางกายเปนสวนยอย
ความปวดสวนใหญเกิดจากความคิดปรุงแตง เกิดจากตัณหา
ความอยาก ความกลัว ทำใหใจเครียด ทำใหใจทุกข
ในเบือ้ งตนตองเจริญสติใหไดกอ น สติสำคัญมาก สติทำใหใจได
สมาธิ พอไดสมาธิแลวก็จะมีกำลังพิจารณาทางปญญาได เวลาเกิด
ทุกขขึ้นมา ใจจะไมตื่นตระหนก จะสามารถพิจารณาธรรมได
ถาไมมสี มาธิเวลาทุกขปบ จะเหมือนไกตาแตก พิจารณาธรรม
ไมได มีแตจะอยากหนีจากความทุกขเพียงอยางเดียว ไมรวู า
ความทุกขเกิดจากอะไร จะหนีจากสิ่งที่คิดวาเปนความทุกข
เชนหนีจากทุกขเวทนา หนีจากความเจ็บของรางกาย ทีไ่ มใชเปน
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เหตุของความทุกขใจ เหตุของความทุกขใจก็คอื ความอยากหนี
จากความเจ็บของรางกาย ถาพิจารณาได พอเขาใจ ใจก็จะปลอย
รางกายเจ็บก็รวู า เจ็บ แตใจไมเจ็บแลว นัง่ ตอได ไมเดือดรอน
บางทีรา งกายก็หายไปดวย เหลือแตจติ ลวนๆ อยางนีก้ ม็ ี
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พวกเรามีโชคมีวาสนามาก ทีไ่ ดพบกับพระพุทธศาสนา เพราะนานๆ
สักครั้งหนึ่งที่จะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏ ใหเปนที่สักการบูชา
เปนทีพ่ งึ่ ของสัตวโลก ทีจ่ ะอยเู พียง ๕๐๐๐ ป หลังจากนัน้ ก็จะเปน
เวลาเปนกัป คำวากัปก็หมายความวาหลายลานลานป กวาจะมี
พระพุทธเจามาตรัสรูอีกครั้งหนึ่ง เวลาที่พวกเรากลับมาเกิดเปน
มนุษยอกี ก็ไมรวู า จะไดพบกับ พระพุทธศาสนาใหมหรือไม ชาตินี้
เปนจังหวะดีโชคดี ทีไ่ ดพบกับพระพุทธศาสนา มีโอกาสหลุดพนจาก
การเวียนวายตายเกิดภายในชาตินเี้ ลย ถาไมพบกับพระพุทธศาสนา
ก็จะไดทำแตบญ
ุ สะสมบุญบารมีไป ทีละเล็กทีละนอยไป จนกวา
จะมีบารมีแกกลาพอ ที่จะบรรลุเปนพระพุทธเจาไดดวยตนเอง
ซึ่งตองใชเวลาหลายลานกัปดวยกัน แตชาตินี้เรามีโอกาสที่จะ
หลุดพนในชาตินเี้ ลย เพราะมีพระพุทธศาสนานำทาง
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