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อาจาริยบูชา
ตอบปญหาคาใจเลมที่ ๗ คัดลอกรวบรวมจากจุลธรรมนำใจ

เลมที ่๒๙-๓๓ ถาเปนสงัขารรางกาย กจ็ะเริม่จากหดัเดนิ หดัวิง่ โตข้ึน และ

รางกายก็โรยราไปในที่สุด หากแมนวาตอบปญหาคาใจเลมท่ี ๗ อาจจะ

เปนเลมสดุทายในการรวบรวมกต็าม กใ็ชวาปญหาตาง ๆ  จะหมดลงจากใจ

ตราบใดท่ีเรายงัเวียนเกดิเวียนตาย ความสงสัยจะไมมวีนัส้ินสุด และจะตาม

เราไปทกุภพชาติ ดงัทีท่านอาจารยสชุาต ิไดกลาวไววา

“ปญหาท้ังหมดสวนใหญ เกิดจากความอยากของเราเอง

แลวคำตอบก็คือ ถาเราอยากจะหยุดแกปญหา เราก็ตองเห็นวาเขาเปน

อนัตตา เปนอนจิจงั เปนทกุข ถาเราไมไปยงุกบัเขาแลว เรากจ็ะสบายใจไม

ทุกขกับเขา ดังนั้นมีอะไรก็ใชปญญาลองคิดดู แกปญหา เราเปนคนสราง

ปญหาขึน้มาเอง แลวทำไมจะไมแกปญหาดวยตัวของเราเอง เราเปนคนมดั

มนัเอง แลวเราทำไมจะไมแกมนัเอง ปญหาเกดิจากความอยากของเราเอง

วธิแีกปญหากห็ยุดความอยากของเราเอง วธิแีกปญหากห็ยุดความอยากของ

เราเทาน้ันเอง ปญหามนักห็มดไป”

ทามกลางปญหาท้ังปวง บรรดาศิษยทุกคนโดยเฉพาะชาวคณะ

จุลธรรม มิเคยสงสัยในคำสอน อันเนื่องจากความเมตตาสูงสุดของ

ทานอาจารย ที่มีตอสรรพสัตวทั้งหลาย คำถามซ้ำซาก แตคำตอบมิรูเบ่ือ

เพราะเหมือนอมฤตธรรมที่ดับรอน ดับความกระสับกระสายในใจ

จากปญหาของเราเอง คณะศิษยทกุคน และชาวคณะจลุธรรม กราบยกบูชา

คณุอนัใหญหลวงของทานอาจารยไวเหนอืเกลาเหนอืหวัทกุสถานและทกุกาล

คณะจลุธรรม

กรกฎาคม ๒๕๕๖



สารบัญ

                                                                        หนา

ปกิณกะ                                                                   ๑-๘๑

 การทำบญุ ๓

 การทำบญุเจาะจง (ปาฏบิคุลิกทาน) และทำบญุไมเจาะจง (สงัฆทาน) ๔

 สังฆทานและการทำบุญอุทิศใหผูตาย ๗

 ตัง้ใจทำบญุ แตยงัไมไดทำ จะไดบญุหรอืไม ๘

 อยากใหคนเจ็บไดทำบุญกอนตาย ๙

 อยากมีบริวารดีๆควรจะสรางกุศลอยางไร ๑๓

 เปนไปไดหรือไมทีค่นไมทำทาน ศลีก็ไมสมบูรณ  จะภาวนาไดดี ๑๕

 ความกลัว ๑๖

 ควรจัดการกบัความกลัวอยางไร ๑๗

 อุบายแกความกลัว ๒๐

 การดับความโกรธ ๒๑

 ทำไมเวลาเจ็บท่ีรางกายแลวจึงหงุดหงิดใจ ๒๕

 การรสูกึเฉยเมยเปนกเิลสหรือไม ๒๗

 หากไมไดลวงเกนิทางกายกบัวาจา แตใจลวงเกนิ  บาปหรอืไม ๓๒

 เกดิอกุศลจิตบอยๆ จะติดเปนนิสยัหรือไม ๓๒

 การท่ีไมเช่ืออะไรงายๆ และอยากจะพสิจูนวาจรงิหรอืไม ๓๓

เรียกวามีอกุศลจติหรือไม

 สามมีกีิก๊ ยงัมสีตพิอทีจ่ะยบัยัง้ทีจ่ะไมทำรายกิก๊ของสามี ๓๕

แตจริงๆก็ยังทำใจไมได

 หามาเพือ่ท้ิงไป จะหามาทำไม หาความสุขใจดีกวา ๓๖

 เร่ืองของความตาย ควรปลอยใหเปนไปตามกรรมหรืออยางไร ๓๘

 แนวทางการปฏบิตัติอแมทีก่ำลงัปวย ๔๑

 การสวดโพชฌงคใหคนที่ปวยหนัก ๔๒

 ถามีโรคแตไมรกัษา เปนบาปหรอืไม ๔๘

 การยตุิการสงความชวยเหลอืแกผปูวยท่ีเปนโรคท่ีรักษาไมหาย ๔๙



 คนปวยอยากจะตาย ใหหมอฉีดยาให หมอมสีวนรับกรรมหรอืไม ๕๑

 ความเจ็บปวยทางรางกายของคนตายที่ยังปลอยวางไมได ๕๒

จะติดจิตไปหรือไม

 มลีกูก็มกีองทกุขเพ่ิมข้ึนอีกกองหนึง่ การเกิดน้ีเปนทุกข ๕๔

 การปฏสินธิและวิญญาณ ๖๓

 ตวักายทิพยกับตัวผรูู ๖๔

 ใจอยใูนโลกทพิยไปเรือ่ยๆ ไมตองหาท่ีเกดิใหมไดหรอืไม ๖๖

 การตัดสินใจบวชเปนการตัดสินใจท่ียากท่ีสุด ๗๒

 พระพุทธเจาพระอรหันตทั้งหลายทานไมไดสูญหายไปไหน ๗๓

 พระปจเจกพุทธเจา ๗๔

 พระใชผาหมไดหรือไม ๗๕

 หลกัธรรมในการดำเนนิชวีติ ๗๙

 แนวทางปฏิบัติเพ่ือมีดวงตาเห็นธรรม ๘๐

 มปีญหาอยากจะถาม ถาเหน็อนิจจังทุกขังอนตัตา กจ็ะไมมคีำถาม ๘๑

ธมัมปฏบิตัิ ๘๗-๑๘๓

 เวลาฟงธรรมแลวเกิดความซาบซึ้งใจอยากรองไห ๘๙

 ฟงเทศนเพื่อใหจิตสงบ ๙๐

 ขณะทำกจิกรรมตางๆ ควรระลึกถงึพทุโธ ๙๑

หรอืควรจดจอเฝาดกูิจกรรมท่ีกำลงัทำอยู

 ขณะสวดมนตยงัคิดเรือ่งอืน่ไปดวย เปนเพราะไมมสีติควบคุม ๙๓

 นวิรณ - กามฉนัทะเปนกำแพงขวางกัน้ความสงบ ๙๕

 นวิรณ - เวทนา - ทกุขสัจ - นโิรธสจั ๙๘

 นวิรณ - เวทนา - ความเจ็บ ๙๙

 นวิรณ - ความหวิ ๑๐๒

 นวิรณ - ความงวงเหงาหาวนอน ๑๐๒

 นวิรณ - ความฟงุซานและความงวงเหงาหาวนอน ๑๐๓

 ถาหลงไปคดิใหใชสต ิใชพทุโธ หรอืใชสวดมนตดงึเอาไว ๑๐๓

 คนท่ีมจีติเหมอ มมีจิฉาทิฐ ิจะตองสรางสติขึน้มา ๑๐๔

 การฝกการหยดุความอยาก ๑๑๐



 การฝกน่ังเฉยๆเพือ่หยดุความอยาก ตองหยดุความคิด ๑๑๕

 การน่ังตลอดรงุ ๑๑๖

 การนัง่ตลอดรงุตอสกูบัเวทนากบัฌาน ๔ ๑๑๗

 เดินจงกรมแลวเหมือนรางกายหายไปหมด ๑๑๘

 สิง่ท่ีปรากฏในการเดินจงกรม รแูลวควรปลอยวาง รแูลวเฉย ๑๒๒

 ทำจ้ีกงถอืวาเปนการเดนิจงกรมหรอืไม ๑๒๕

 ขณะบริกรรมพุทโธอยถูือวาจิตสงบหรือไม ๑๓๐

 สงบกบัวูบตางกนัอยางไร ๑๓๑

 พุทธานุสติกับอานาปานสติ ๑๓๓

 นิมิต ๑๓๔

 นมิติเปนสภาวธรรม ๑๓๔

 จิตรวม ๑๓๖

 จติสงบ จติวาง ๑๓๖

 ฌานกับสมาธิ ๑๓๗

 อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ ๑๓๗

 อเุบกขา เอกคัคตารมณ กบัฌาน ๔ ๑๔๓

 รปูกบัอรปู ๑๔๕

 นโิรธสมาบตัิ ๑๔๗

 ถาจะใหภาวนาดีๆ ตองเจริญสติใหมาก ๑๔๘

 ทำสมาธกิอน แลวคอยพจิารณาปญญา ๑๔๙

 การดูจิต ๑๕๑

 ตวัรหูรือผรูู ๑๕๒

 เหน็รางกายกลายเปนกระดูก ใหเอามาใชเจริญปญญา ๑๕๓

 บางทเีราไมตัง้ใจพจิารณา กจ็ะปรากฏข้ึนมาเอง ๑๕๔

 เวลาสมาธิลงลึกอยากจะพิจารณากาย แตมนัไมยอม ๑๕๕

 ปญญาในการพจิารณา ๑๖๐

 มปีญญาคือเห็นความจริง ๑๖๑

 การพจิารณาทีเ่ปนปญญาจะชัดเจน ๑๖๒

 ปญญาเพื่อความปลอยวาง ๑๖๓

 อยกูบัความจรงิ ๑๖๕



 ศกึษาจากของจรงิ ๑๖๖

 มรณานุสติ ๑๖๗

 การพจิารณาทีไ่มหยุดไมหยอน กบัวิปสสนู ๑๖๘

 ถาพจิารณาจนผานความกลวัไปแลว กไ็มตองพจิารณาความกลวัอีก ๑๖๙

 การทดสอบอารมณ ๑๗๐

 แมขอสอบยาก ถามีธรรมะ จะมขีอสอบก่ีขอก็สอบผานหมด ๑๗๓

 การปฏบิตัไิมตองไปเปรยีบเทียบกับผอูืน่ ๑๗๔

 ตองปฏิบตันิานแคไหนกวาจะบรรลธุรรม ๑๗๖

 ขัน้ตอนการปฏิบตัิเพือ่ความหลุดพน ๑๗๘

 แนวการปฏบิตัิของทานอาจารย ๑๗๙
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ถาม ที่หลวงพอบอกวา ถาอยากทำบุญก็ใหเอาเงินหยอดกระปุก
อยางหนูอยทูีญ่ีป่นุ กห็ยอดไปเรือ่ยๆ

ตอบ หยอดไปเรือ่ยๆ พอมีโอกาสไดไปทำบุญท่ีไหนกท็ำไป

ถาม เวลาหนกูลับมา กเ็อาเงินท่ีหนูหยอดมาทำบุญ

ตอบ ทำบญุกับใครก็ได ทำกบัพอแมกเ็ปนบุญเหมอืนกัน

ถาม บางเวลาหนูอยากไปวัดบาง แตทีโ่นนหนไูมรวูาวดัอยตูรงไหน

ตอบ ทำบญุท่ีบานเอาเงินใสกระปกุไปกอน หรอืเขยีนใสบญัชีไวกอน
วาวันนีท้ำบญุก่ีบาท เวลาทำแลวใจจะมคีวามสุข ตองทำจริงๆ
ไมใชทำเลนๆ เชนอยาเอาเงินทำบุญไปซ้ือเส้ือผา ซื้อของ
สวยๆ งามๆ ขอยืมไปกอน ถาเปนเงินทำบุญ ตองไมถอืวาเปน
ของเราแลว

ถาม หยอดใสกระปกุไปแลว

ตอบ หมดสิทธิแ์ลว ไมใชของเราแลว ถาหายไปก็ไมตองวิตกกังวล
ถอืวาไมใชของเราแลว ทำบญุเพ่ือตัดความยึดติด ความหวงใน
เงนิทอง ตดัทางเดินของกิเลส ทีจ่ะเอาเงนิไปเลีย้งกิเลส สกดั
กเิลสไว พอกิเลสนอยลง ใจจะมคีวามสุขมากข้ึน ทีท่ำบญุแลว





  www.kammatthanna.com4

มคีวามสขุ เพราะไดตดักิเลสกนั ทำแลวกิเลสเบาบางลง ความ
อยากนอยลง ทำไปเร่ือยๆ จะไมอยากไปเทีย่ว ไปซือ้ของฟมุเฟอย
ตางๆ เพราะไมสขุเหมอืนกับการทำบุญ สขุเด๋ียวเดียว สขุตอน
ทีไ่ดใชเงิน ตอนท่ีไดของมา พอไดมาแลว มนัก็หมดความหมาย
กลับเปนเหตุของความทุกขแลว เพราะตองคอยดูแลรักษา
ตองหวงตองหวง ตองเสียใจเวลาหายไป ถาทำบุญจะไมมคีวาม
ทกุขตามมา ทำบญุแลวตอไปจะรกัษาศลีได เพราะคนทำบญุ
ไมชอบทำบาป คนทีไ่มชอบทำบุญจะชอบทำบาป เพราะยงัโลภ
อยู ยังอยากไดอยู ก็ตองทำบาปบางบางเวลา ถึงจะไดสิ่งท่ี
อยากได การทำบุญเปนรากฐานของความดีทัง้หลาย เปน ก.ไก
ข.ไข ของการสรางความดี ตองเริม่ท่ีการทำบุญกอน ใหทานกอน
ใจเปนบุญแลวก็จะรกัษาศีลได ใจกจ็ะสงบ จะนัง่สมาธไิด

การทำบญุเจาะจง (ปาฏบิคุลิกทาน) และทำบญุไมเจาะจง
(สงัฆทาน)

ถาม ถาเจาะจงถวายสงัฆทานกับพระรปูนี้ๆ  เพราะหนศูรทัธา

ตอบ การทำบุญน้ีทานแสดงไว ๒ ลักษณะคือ ๑. ทำบุญเจาะจง
๒. ทำบญุไมเจาะจง การทำบญุเจาะจง กเ็พราะตองการสิง่อืน่นอก
จากบุญ เหมอืนไปซ้ือของตามราน เลอืกรานน้ันเพราะมขีองแจก
ของแถม เพราะตองการของแจกของแถม นอกจากของท่ีซือ้แลว
การทำบุญเจาะจงกับพระรปูหน่ึงรูปใด กเ็พราะตองการของแถม
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จากทาน กค็อืธรรมะ กต็องเลอืกพระทีจ่ะทำบญุดวย เพราะ
อานิสงสของการทำบุญกับพระที่เลือกน้ีจะตางกัน เชน
พระธรรมดาจะได ๑ เทา พระโสดาบนัจะได ๑๐ เทา พระสกทิาคามี
ได ๑๐๐ เทา พระอนาคามไีดพนัเทา พระอรหนัตไดหมืน่เทา
พระปจเจกพุทธเจาไดแสนเทา พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจาได
ลานเทา เพราะธรรมะทีท่านใหกบัเรามีประโยชนตางกนั ฟงธรรม
จากพระพทุธเจาก็จะบรรลเุปนพระอรหนัตไดเลย ฟงธรรมจาก
พระโสดาบนัก็ไดเพียงข้ันโสดาบัน จงึตองเจาะจง ตองเลือก

สวนการไมเจาะจงไมเลือก กค็อืการถวายใหเปนสวนกลางสงฆ
ถวายใหกบัวัด อยางวัดปาน้ี ของท่ีถวายจะเปนสวนกลางสงฆ ที่
วดัหลวงตาฯ ของทีถ่วายหลวงตาฯ ทานจะใหพระจดัการแจกจาย
หรอืเกบ็ไวในสวนกลาง เวลาใครขาดเหลอือะไร ใครตองการ
สบยูาสีฟนแฟบก็ไปหยบิเอาได ไมถอืเปนสมบตัสิวนตัว เรยีกวา
ถวายแบบไมเจาะจง เปนสังฆทาน ถาเจาะจงก็เปน
ปาฏบิคุคลิกทาน  ถวายได ๒ รปูแบบ พระพทุธเจาทรงสอนให
ทำทั้งสองรูปแบบ เชนตอนท่ีเสด็จไปโปรดที่พระราชวัง ก็มี
พระมารดาเลี้ยง อุตสาหตัดเย็บจีวรมาถวายแดพระพุทธเจา
พระพทุธเจาไมทรงรับ ถวายถึง ๓ คร้ังก็ไมทรงรับ ทรงบอกให
ถวายเปนสงัฆทาน เพราะพระพทุธองคทรงมีจวีรอยแูลว ใหถวาย
เปนของสงฆ ใหสงฆพจิารณาวาใครขาดแคลน ใหแกผทูีข่าดแคลน
ไป พระศาสนาจะอยไูดกต็องมีคณะสงฆ เวลาพระพทุธเจานพิพาน
ไปแลว ถาไมมคีณะสงฆทำหนาท่ีเผยแผสัง่สอน พระพทุธศาสนา
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กจ็ะหมดไป ถายงัมคีณะสงฆอย ูพระพทุธศาสนาก็จะไมหมดไป
จงึควรทำท้ัง ๒ อยาง ถาตองการธรรมะ กต็องไปหาครบูาอาจารย
ทีม่ธีรรมะแจกจาย แลวก็จะไดถวายเปนสงัฆทานดวย เพือ่ทาน
จะไดแบงปนใหกบัลกูศิษยลกูหาพระเณร

ถาม เทากับหนไูดทำทัง้สังฆทานและปาฏบิคุคลิกทาน

ตอบ ไมเจาะจงดวย ไดฟงธรรมดวย กด็ ีเพราะการฟงธรรมเปนบญุที่
สงูกวาบุญท่ีไดจากการใหทาน เปนปญญา เปนระดบัอุดมศึกษา
ทานเปนระดบัอนบุาล ควรหมัน่ฟงธรรมอยเูรือ่ยๆ ควรไปทำบุญ
ทีว่ดัท่ีมกีารแสดงธรรม จะได ๒ ตอ ควรไปภาวนาท่ีวดับอยๆ ตอง
บงัคบัใจ ถารออารมณจะไมคอยเกดิ ตองตีตารางไววาอยางนอย
เดอืนละครัง้ ตอไปกเ็ดือนละ ๒ ครัง้ เพิม่ขึน้ไปเร่ือยๆ จะได
เจรญิกาวหนา ถาไมบงัคับไมผลักดัน จะไมกาวหนา จะอยกูบัท่ี
วัดไหนดีก็ควรไปบอยๆ อยาเห็นอะไรสำคัญย่ิงกวาการ
ปฏบิตัธิรรม ผลทีไ่ดจะเปนของเราเตม็รอย เปนของใจเตม็รอย
งานอยางอ่ืนเปนผลของรางกาย เปนผลชัว่คราว พอรางกาย
ตายไป กจ็ะไมเปนประโยชนกบัใจ ตองทำเพือ่ใจ ทำใหมาก จะได
ไมเศราโศกเสยีใจกับเหตกุารณตางๆ ไมวาจะเกดิขึน้กบัใครก็ตาม
เกดิขึน้กบัคนอ่ืน หรอืเกดิขึน้กบัเรา จะรสูกึเฉยๆ ไมสะทกสะทาน
ไมหวัน่ไหว
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สงัฆทานและการทำบญุอทุศิใหผตูาย

ถาม ถวายสงัฆทานใหคณุยายเพ่ือนท่ีเสยีชีวติไปคะ

ตอบ ตองเสยีกันทุกคน ไมตองไปเสยีใจ เปนเรือ่งปกติเร่ืองธรรมดา
สิง่ท่ีเสยีก็ไมใชตวัเรา เปนตัวแทนของเรา เหมอืนผแูทนของเรา
เขาตายไปเราไมไดตายไปกับเขา ไมตองไปเสียใจ เหมอืนเราสง
ผแูทนเขาสภา เราสงรางกายมาทำหนาทีใ่นโลกนีแ้ทนเรา ตวัเรา
อยใูนโลกทพิย ตวัเราไมไดตายไปกับรางกาย เดีย๋วเรากไ็ปหา
รางกายใหมตอ หาตัวแทนคนใหมมาทำหนาท่ีแทนตอ ถารู
ความจรงิแลว กจ็ะไมเสยีใจ อทุศิสวนบุญไปก็แลวกนั เผือ่ขาด
บญุก็จะไดรบั เปนเหมอืนคารถ จะไดเดินทางไปสสูคุติได ใหคดิ
วาไมมใีครตาย มแีตธาตุ ๔ ดนิน้ำลมไฟทีส่ลายไป แตบคุคลตางๆ
ไมไดสลายไปกับธาตุ ๔ ดนิน้ำลมไฟ บคุคลตางๆตองไปตามบญุ
ตามกรรมตอ

ถาม ถาอุทศิบุญใหเขาจะไดรบัไหมคะ

ตอบ อยทูีฐ่านะของเขา รวยหรอืจน ถาจนเปนขอทาน เปนเปรต กจ็ะ
รอรบั ถารวยกจ็ะไมรอรบั ถาเปนเทพกจ็ะไมรอรบั ถาเขาทราบ
เขาก็จะอนุโมทนา วายังคิดถึงเขาอย ูยงัหวงใยเขาอย ู เขาก็จะ
ดีใจ ที่เราไดทำบุญ ตอไปเวลาเราตายไป จะไดไมตองรอรับ
สวนบุญ การทำบญุอุทศิน้ีเปนอุบายของนกัปราชญ ใหพวกเรา
ทีไ่มชอบทำบุญจะไดทำบญุกัน จะไดเปนเทพกนัเวลาตายไปแลว
จะไดไมตองไปเปนเปรตกนั ทำแลวถามีความสุขใจติดใจ กค็วร
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จะทำบอยๆ ทำแลวไมขาดทุน มแีตกำไร เพราะของตางๆน้ีเวลา
ตายไปเอาไปไมได ตอใหมเีงนิทองกองเทาภูเขา กไ็มเปนประโยชน
กบัเราเลย แตบญุท่ีทำทกุวันน้ี จะเปนประโยชนกบัเราท้ังหมด
และเปนประโยชนกบัผทูีล่วงลบัไปแลวดวย พยายามทำไปเรือ่ยๆ
ทำทกุวนัไดกย็ิง่ดี ทำใหเปนนสิยั ถาไมมพีระมาบณิฑบาต กเ็อา
เงนิใสกระปกุไวกอนกไ็ด เวลาไปวดัทำบุญ กเ็อาเงินทีใ่สกระปกุ
มาทำ ไมอยางน้ันจะอางวาไมมเีงิน ควรเก็บเงนิไวทำบญุวันละเลก็
วนัละนอย วนัละ ๕ บาท ๑๐ บาท เกบ็ไปเร่ือยๆ พอถึงวนัเกดิ
วนัสำคัญทางศาสนา หรอืวันพระ อยากจะไปวัดก็จะมเีงินทำบุญ
อางไมไดวาไมมีเงินทำบุญ ทำบุญใหติดเปนนิสัย แลวบุญจะ
สนับสนุนเราในอนาคต ใหมีแตความเจริญกาวหนาไปจนถึง
ขัน้สูงสุด

ตัง้ใจทำบญุ แตยงัไมไดทำ จะไดบญุหรือไม

ถาม ถาต้ังใจจะทำบุญ แตยงัไมไดทำ…

ตอบ กไ็ดความสุขใจในขณะทีค่ดิ แตจะไมมอีานิสงสตามมา ถายงั
ไมไดไปทำคุณประโยชนใหคนอ่ืน คนอ่ืนกจ็ะไมมคีวามรสูกึทีด่ี
กบัเรา เราไดความรสูกึท่ีด ี แตคนอ่ืนไมมคีวามรสูกึท่ีดกีบัเรา
รสูกึเฉยๆ ความรสูกึมี ๓ แบบ ด ีไมด ีแลวก็เฉยๆ ถาไมไดทำอะไร
เขาก็จะเฉยๆ ถาทำบาปกับเขา เขาก็จะรสูกึไมดกีบัเรา ถาทำบุญ
กบัเขา เขาก็จะรสูกึดกีบัเรา ถาไปทำใหเขาเจ็บช้ำน้ำใจ เขาจะคดิ
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ทำรายเรากอน ถาเราทำบุญทำความดีกับเขา เขาก็จะอยาก
ตอบแทนบญุคณุเรากอน มผีลทัง้ ๒ ดานคือ ๑. ผลทีบ่คุคลอืน่
จะทำกบัเรา ๒. ผลท่ีเกดิในใจเรา คอืความรสูกึ ทีเ่กดิข้ึนทนัที
ถาคิดไมด ีใจก็จะรอนขึน้มาทนัที ถาคิดดี ใจก็จะเยน็ทันที ไมเกีย่ว
กบัคนอ่ืนเลย เขาไมร ูไมมปีญหากบัเรา ไมมกีรรมกบัเรา ใจของ
เราจะสงบหรือฟุง สุขหรือทุกข ขึ้นอยูกับความคิดของเรา
ความคิดเปนตนเหตุที่จะทำใหเราไปทำอะไรตางๆ เวลาคิด
ไมดกีค็วรจะหยดุมนั ถาหยุดไดกจ็ะไมมปีญหาตามมา ถาคิดดีแต
ไมทำ กจ็ะไมไดรบัประโยชน เชนคิดจะไปปฏบิตัธิรรมแตไมไดไป
คดิจะทำบุญรอยลานบาทแตไมไดทำ

อยากใหคนเจบ็ไดทำบญุกอนตาย

ถาม  ทีก่งัวลกค็อื คณุแมไมทำบญุเลย ไมมาวัดเลย ไมรจูะทำอยางไร
กต็องทำใจ แตกอ็ยากใหแมไดทำบญุกอนจากไป

ตอบ ทำอยางไรได ถาเขาไมกนิขาวจะไปบังคับใหเขากนิไดอยางไร
เขาไมกนิก็ไมกนิ บญุก็เหมอืนขาว เปนขาวของใจ ถากินก็จะไป
อยางอ่ิมไปอยางสบาย ถาไมกินก็ไปอยางหิว เปนเรื่องของ
นานาจติตงั เปนเรือ่งของบวั ๔ เหลา ไมมใีครจะไปทำอะไรได
แมแตพระพทุธเจากท็ำไมได ตองเปนไปตามบุญตามกรรม ทำได
อยางเดียวก็คอืทำใจ ทำใจใหเปนอุเบกขา สตัวทัง้หลายมีกรรม
เปนของของตน จะทำกรรมอันใดไว ดหีรือช่ัว จะตองเปน
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ผรูบัผลของกรรมนัน้ ไปหวงใยไปวติกกงัวลก็ไมเกดิประโยชน
อะไร ทำใหทกุขใจไปเปลาๆ ตอนนีม้เีวลาทำก็รบีทำ ไมตองไป
กงัวลคนอืน่ ตวัเราน่ันแหละทีน่ากังวล ยงัตองทำอีกมาก ไปกังวล
เรือ่งของคนอ่ืนทำไม ทำงานของเราใหเสรจ็สรรพเรยีบรอยกอน
หลังจากน้ันจะไปชวยใครก็ไมเปนปญหาอะไร ชวยไดก็ชวย
ชวยไมไดกไ็มชวย แตจะไมวติกกงัวล ไมเดอืดรอนกบัความทุกข
ของผอูืน่ ตอนน้ีเรายงัเดอืดรอนอย ู เพราะยงัตัดอุปาทานไมได
ยงัหลง ยงัเหน็วาเขาเปนพอเปนแมเปนพีเ่ปนนองของเราอยู
พอเปนของเรา กจ็ะยดึติด อยากจะใหเขาสุข อยากจะใหเขาเจรญิ
อยากจะใหเขาดี โดยไมมองความจริงวา เปนอนจิจังทุกขังอนัตตา
เลย

        ถาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยเูร่ือยๆ กจ็ะไมมคีวามอยากให
เปนอยางอ่ืน เวลาเขาเจ็บก็เปนเรือ่งของเขา เวลาเขาตายกเ็ปน
เรื่องของเขา เปนเรื่องธรรมดา ที่จะตองเกิดขึ้นกับทุกๆคน
เกิดข้ึนกับตัวเราเองดวย ถายังไมพรอมที่จะรับกับความแก
ความเจ็บความตายของเขา จะรบักับความแกความเจบ็ความตาย
ของเราไดอยางไร ของเรายิง่รกัยิง่สงวนยิง่กวาของผอูืน่ ควรเปน
คติเตอืนใจวาตอนน้ีปญญาของเราออนมาก ขาดการศึกษาการ
ปฏิบตัมิาก จงึควรทีท่มุเทใหกบัการศกึษาการปฏบิตั ิดกีวาไปกังวล
กบัเรือ่งของคนอ่ืน คนอืน่เรากด็แูลไปตามหนาท่ี หาหมอหายา
หาอาหารชวยเขาไป ถาเขาทำไมได เทาน้ันก็พอแลว ทำเต็มท่ีแลว
รบีทำประโยชนของเรากอน สรางปญญาใหเกิด ใหเหน็อนิจจัง
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ทกุขังอนตัตาตลอดเวลา นีค่อืดวงตาเห็นธรรม เหน็อนจิจังทุกขัง
อนตัตา ถาเหน็ความจรงิแลวจะไปฝนไดอยางไร จะไปอยากไม
ใหแกไมใหเจ็บไมใหตายไดอยางไร กเ็หมอืนกับรวูาถาเอาฆอนมา
ทุบศีรษะก็ตองเจ็บ เวลาอยากไมใหแกไมใหเจ็บไมใหตายน้ี
กเ็หมอืนเอาฆอนมาทุบศรีษะของเรา ถาอยากไมใหเจบ็ไมใหแก
ไมใหตาย กจ็ะทกุขทรมานใจ กต็องอยาไปอยาก อยาเอาฆอน
มาทุบศรีษะ ปลอยใหเจบ็ใหตายไป เราไมไดเจบ็ไมไดตายไปกับ
รางกาย ไปทกุขกบัรางกายทำไม ใจไมไดแกไมไดเจ็บไมไดตายไป
กบัรางกาย ไมวาจะเปนของใครกต็าม ใจไมมวีนัแกไมมวีนัเจบ็
ไมมวีนัตาย มแีตวนัทกุขกบัวนัไมทกุข ทกุขเพราะไมเหน็อนิจจงั
ทุกขังอนัตตา ไมทกุขเพราะเหน็อนิจจังทุกขังอนัตตา

 ถาไมอยากทุกขก็ตองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกเวลานาที
การเจริญมรณานุสติก็คือการเห็นอนิจจัง เปนอุบายของ
พระพทุธเจาใหเหน็อนจิจงั โดยการระลกึถงึความตายอยเูรือ่ยๆ
แลวจะเหน็อนตัตา เหน็ทุกขัง เหน็วาท่ีทกุขใจทรมานใจเพราะ
ไมยอมรบัความจรงิ ไมยอมรบัอนจิจงั ไมเหน็อนตัตา หามความ
แกหามความเจ็บหามความตายไมได ตอนนีเ้หน็แลว ตอนนีไ้มทกุข
แลว สบายใจแลว ใครจะแกใครจะเจบ็ใครจะตายกช็วยไมได
ถาเหน็อยางนีถ้งึจะเรยีกวาหลดุพนจากความทุกข หลดุพนดวย
ปญญา กอนจะเขาถงึปญญาได กต็องผานสมาธิ ตองผานสตกิอน
ไมเชนนัน้จะคิดทางปญญาไมได เพราะกเิลสมกีำลงัมากกวา กเิลส
จะใหคดิในทางนิจจังสุขงัอัตตา กจ็ะเกดิความอยากใหอยไูปนานๆ
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อยากใหหายจากโรคภัยไขเจบ็ กจ็ะทกุขกบัเรือ่งของความแก
ความเจบ็ความตายไปตลอด

ตองเจรญิสติใหมาก ควบคุมความคิดหยุดความคิดใหไดกอน
ทำใจใหรวมใหสงบกอน จะไดมกีำลงัพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา
ถาพิจารณาไดอยางตอเนื่องทุกลมหายใจเขาออก กิเลสจะ
ไมมชีองทีจ่ะเขามาแทรกได เวลาใดทีไ่มพจิารณาอนจิจงัทกุขงั
อนัตตา กิเลสก็จะแทรกเขามา จะคิดวาเปนนิจจังสุขังอัตตา
เหน็ไอนัน่กด็ ี เหน็ไอนีก่ด็ ี จะใหความสขุกบัเรา พอไดมาแลว
กอ็ยากจะใหอยไูปนานๆ อยากใหเปนไปตามท่ีเราตองการ พอไม
เปนกเ็สยีใจทกุขใจ ผดิหวัง เวลาเขาเสือ่มไปเปลีย่นไป กจ็ะ
ผดิหวังจะทุกขใจ เพราะไมเห็นความจรงิ ไมเห็นอนิจจังทุกขัง
อนตัตา ถกูความหลงโมหะหลอกใหเหน็วาเปนนจิจงัสขุงัอัตตา
การพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็เพื่อแกความหลงทำลาย
ความหลง ทีห่ลอกใหเห็นวาเปนนิจจังสุขงัอัตตา พจิารณาอนิจจัง
ทกุขังอนัตตาใหเหน็วา ทกุส่ิงทุกอยางเปนอนิจจังทุกขังอนัตตา
ถาเห็นก็จะปลอยวาง กจ็ะไมทกุข ถาไมเห็นก็จะยึดติด จะเกดิ
ตัณหาความอยาก พอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข
ทรมานใจ

        ตองปฏิบตัอิยางตอเน่ือง ตองถือเปนงานหลกั งานอ่ืนเปนงาน
สนับสนนุ กใ็หทำควบคกูบัการปฏบิตั ิดวยการมีสติอยกูบังานท่ี
จำเปน คือการดูแลรักษาอัตภาพรางกาย เชนหาอาหารมา
รบัประทาน อาบน้ำอาบทา ทำความสะอาดท่ีอยอูาศัย ใหทำ
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ดวยสต ิไมใหคดิเรือ่งนัน้เรือ่งนี ้พอวางจากการดูแลรกัษารางกาย
กม็าเดินจงกรมนัง่สมาธ ิเดินจงกรมเพือ่เจรญิสต ินัง่ก็เพือ่ใหจติ
เปนสมาธิ ทำอยางน้ีไปจนกวาจะคลองแคลวชำนาญในการ
เขาออกสมาธิ แลวคอยออกทางปญญา เวลาออกมาจากสมาธิ
กเ็จรญิปญญา เจริญอนจิจงัทุกขงัอนตัตา

อยากมีบรวิารดีๆ ควรจะสรางกศุลอยางไร

ถาม อยากมบีรวิารดีๆ ควรจะทำอยางไรคะ

ตอบ ตองดูความจรงิวามไีดหรอืเปลา

ถาม  บางคนมีเดก็ชวยงานอยเูปน ๑๐ ป ๒๐ ป ไมออกเลย ของเรา
เปลีย่นบอย

ตอบ โลกน้ีมทีัง้ดีและไมด ี เวลาไปซ้ือสมทีต่ลาดก็ตองเลือกใชไหม
ถาอยากจะไดดกีต็องเลือก ถาเลอืกไมเปนกต็องเอาตามมตีามเกดิ
เลือกมาแลวถาไมดกีเ็ปลีย่นใหม อยาไปอยากในสิง่ท่ีไมสามารถ
ทำได จะทุกขไปเปลาๆ เลอืกรถยนตงายกวาเลือกคน รถยนตนี้
มมีาตรฐาน มกีารควบคุมคุณภาพ ผผูลติรบัประกนัไดวาดีทกุคัน
แตคนน้ีไมมใีครมาสามารถรับประกนัไดวาจะดีทกุคน กต็องทำใจ
ไมดกีเ็ปลีย่น

ถาม  ควรจะสรางกุศลอยางไร ทีจ่ะสงเสรมิในดานน้ีคะ
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ตอบ โลกน้ีเราไปสัง่มนัไมได สัง่ใหดตีามท่ีเราตองการไมได นีเ้ปน
ความจรงิทีเ่ราจะตองร ูเพือ่จะไดไมหวงัมาก ตองอยกูบัความจรงิ
โลกนีไ้มด ี๑๐๐ เปอรเซ็นต ไมมใีครด ี๑๐๐ เปอรเซ็นต ดตีลอด
เวลา บางเวลากดี็ บางเวลากไ็มด ีถงึแมในอดีตจะดีมาตลอด
ไมมใีครรับประกนัอนาคตได เพราะใจคนเปลีย่นได เหตกุารณ
บงัคับใหเปลีย่นใจได ทีด่เีพราะเหตกุารณราบรืน่ ไมมปีญหา
ก็ดีได พอเหตุการณยากลำบาก ก็อาจจะทำไมดีได ควรตัด
ความอยากน้ีไป เลอืกใหดทีีส่ดุเทาท่ีจะเลอืกได ถาเลอืกไมเปน
กห็าคนท่ีเลอืกเปนใหชวยเลอืกให แลวกต็องใชเวลาเปนเครือ่ง
พสิจูน สมยักอนจะหมัน้กนักอน ไมแตงงานเลย เพือ่จะไดมเีวลา
ดวูาดีหรอืไมด ีตองทดสอบใจดวย ไมเอาอกเอาใจกันตลอดเวลา
ตองขัดใจกันบาง แลวดูวาจะยงัดีอยหูรอืไม ถาเอาใจกันก็ดไีด
พออยดูวยกันแลว กอ็าจจะไมเอาใจกัน อยาเช่ือคำพูดของคน
เวลาเขาพดูวาดีอยางน้ันดอียางน้ี อยาไปเช่ือ เปนการโฆษณา
ชวนเชือ่ ฟงไดแตอยาไปเชือ่

ถาม  เด็กรนุใหมเปลีย่นงานบอยคะ

ตอบ ถาไมอยากใหเปลีย่นบอย กต็องมเีครือ่งลอใจ

โยม  เขามเีหตผุลของเขา เชนอยากจะไปอยใูกลแฟน

ตอบ โลกนี้มีตัวแปรมาก เปนอนิจจัง ไมมีอะไรเที่ยงแทแนนอน
เปนอนตัตา สัง่ไมไดควบคุมไมได ตองปรบัตัวรับกับสภาพท่ีเปลีย่น
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ไปเรือ่ยๆ อยาไปยดึติดกับสภาพใดสภาพหน่ึง เพราะจะทำใหทกุข
ทำใหเครยีด

เปนไปไดหรือไมทีค่นไมทำทาน ศลีกไ็มสมบรูณ จะภาวนาไดดี

ถาม  ทราบมาวาทานเปนบาทของศีล ศีลเปนบาทของการภาวนา
ถาไมไดทำทานเปนประจำ ไมไดรกัษาศีล การเจรญิภาวนาจะดี
ไดไหมคะ

ตอบ ไมได

ถาม  บางคนบอกวาภาวนาดีมาก แตวาทานก็ไมทำ เหลาก็ยงัด่ืมอย ูศลี
กไ็มรกัษา กย็งัของใจอยเูสมอวา การภาวนาจะดีไดอยางไร

ตอบ เปนไปไมได คนกินเหลาเมาจะภาวนาไดอยางไร

ถาม  เขาบอกวาเขาภาวนาไดดมีาก แตไมทำบญุตักบาตร ไมรกัษาศีล

ตอบ การทำทานไมไดอยทูีก่ารทำบุญตักบาตรอยางเดยีว ทำไดหลาย
รปูแบบ ถาใจกวางเสียสละ ไมยดึติดกับเงนิทอง ชวยเหลอืผู
เดอืดรอน กถ็อืวาเปนทาน ถาไมไปเบยีดเบียนผอูืน่กม็ศีลีแลว
ไมตองมาวัดขอศีลจากพระ ศีลอยูที่ใจ ไมไดอยูที่วัด อยูที่
การกระทำ ถาไมฆา ไมลกัทรพัย ไมประพฤตผิดิประเวณ ีไมพดู
ปด ไมเสพสรุายาเมา กม็ศีลีแลว จะเขาวัดหรอืไม ไมเปนปญหา
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ถาม  ทานศีลภาวนาเปนเหมอืนขัน้บันได จะสามารถขามขัน้บันไดไป
ภาวนาเลยไดหรอื

ตอบ สำหรบับางคนเปนไปได เชนองคุลมิาลนีก้ไ็มมศีลี เพราะฆาคน
ตัง้ ๙๙๙ คน แตพอมาเจอพระพทุธเจา กเ็ปลีย่นใจได หยดุการ
ฆาได เปนกรณพีเิศษ สำหรบัผปูฏิบตัสิวนใหญ กต็องปฏิบตัทิาน
ศลีภาวนาตามลำดับ ทำทานกไ็มไดทำเพือ่ใหร่ำรวย แตทำเพือ่ให
ยากจน จะไดไมมเีงนิใช จะไดมเีวลาไปภาวนา ถามเีงนิกจ็ะไป
ดหูนงั ไปเท่ียว ไปกินเหลาเมายา ทำทานเพ่ือตัดทางออกของ
กเิลส ไมไดทำทานเพือ่ใหร่ำรวย ทำทานเพือ่จะไดไมมเีงนิ พอไม
มเีงนิกจ็ะไปอยวูดัได รกัษาศีล ๘ ได ถาจะภาวนาก็ตองรักษา
ศลี ๘ ศลี ๕ ไมมกีำลงัพอ เหมอืนเวลาขับรถข้ึนเขาตองใช
เกียรต่ำ ถาใชเกียรสงูจะไมมกีำลงั

ความกลวั

ถาม มพีระหลายองคใชไหมคะทีข่ึน้มาภาวนาบนเขาน้ีแลวกลัว

ตอบ อยูไดคืนเดียวก็มี อยูไมไดทั้งคืนก็มี ทุมสองทุมก็ขอกลับ
ควบคุมใจไมได ความกลัวอยใูนใจเรา ใจผลติข้ึนมาเอง ภายนอก
ไมมอีะไร ความกลัวไมไดอยขูางนอก อยขูางใน สิง่ขางนอกอาจ
จะนากลวั เพราะไมเขาใจความจริง ถาเขาใจกจ็ะไมมอีะไรนากลวั
นีค่อือานิสงสของการปฏิบตัธิรรม จะทำใหไมกลวักับสิง่ตางๆ
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ไมกลัวความเจ็บ ไมกลัวความแก ไมกลัวความตาย ไมกลัว
คำดุดาวากลาวติเตียน ใครจะดาใครจะวาก็ปลอยเขาวาไป เพราะ
ไมมคีวามอยากใหเขาชม หรอือยากไมใหเขาดา ใจเปนกลางอยู
ตลอดเวลา เปนอเุบกขา เฉย ปลอยวาง ไดทัง้นัน้ เหมอืน
ฝนตกแดดออก พระอาทติยขึน้พระอาทติยตก ทกุอยางเปน
สภาวธรรมทัง้นัน้ เราหามเขาไมได สพัเพ ธมัมา อนตัตา สัง่เขา
ไมได ตองเปนไปตามเหตตุามปจจยั เราเปนผรูกูร็ไูป เปนผดูลูะคร
ดภูาพยนตรกด็ไูป ไปเปลีย่นบทภาพยนตรไมได ผกูำกบัภาพยนตร
ก็คือกรรม และเหตุปจจัยตางๆ ทำใหเกิดปรากฏการณตางๆ
ขึน้มา เราเปนผมูาสัมผสัรบัรกูร็ไูป เหมอืนคนดูภาพยนตร ผกูำกบั
จะกำกบัภาพยนตรใหออกมาในรูปแบบไหน กต็องดูไป จะชอบ
หรอืไมชอบก็ตองดูไป ถาไมชอบก็อยาไปดู อยามาเกดิ ถาไมเกดิ
กไ็มตองดู ไมตองรับรอูะไรทัง้น้ัน แตพวกเราชอบดูกนัเหลอืเกิน
กเ็ลยตองกลับมาเกดิกัน พอดูเรือ่งท่ีไมชอบก็วนุวายใจทุกขใจ
ขึน้มา

ควรจัดการกบัความกลัวอยางไร

ถาม คนไปอยวูดัใหมๆ  สวนใหญจะกลวังูกนั เพราะมดื ในปาก็มงีเูยอะ
ในกฏุกิม็ ีใหมๆ ก็กลัว นานๆเขาก็ตางคนตางอยู

ตอบ ถาไมกลัวก็ปดไฟเดนิ ใหเกิดความกลัวข้ึนมาจรงิๆ ใหปลง ให
ยอมตาย พอปลงไดแลวจะหายกลวั



  www.kammatthanna.com18

ถาม แกปญหาโดยการหาไฟฉายสวางๆ

ตอบ ไมไดแกทีต่นเหต ุ แกทีป่ลายเหต ุตองแกทีต่นเหตกุค็อืความ
กลวัตาย ไมยอมตาย ไมยอมรับความตาย

ถาม จะถือวาประมาทไหมครบั ถาเดินในท่ีมดืๆ ไมฉายไฟ

ตอบ ถาเปนการเขาหองสอบก็ไมประมาท ตองคิดวาจะตายจริงๆ
ถงึจะกลวัจริงๆ จะไดยอมตายจรงิๆ

ถาม ถาสภาพจิตยังไมพรอม

ตอบ ทำไมได ไมกลาทำ อยางนักมวย ถายังไมพรอมท่ีจะชิงแชมป
ก็จะไมขึ้นไปชิง ตองม่ันใจวาสูไดถึงจะข้ึน ตองซอมไปกอน
ตองทำการบานบอยๆ คดิถึงความตายบอยๆ จนเหน็วาไมมทีาง
หนีความตายไปได กลัวความตายใหทุกขใจไปเปลาๆทำไม
สกัวันหนึง่ก็จะเหน็สัจธรรมวา ความตายไมเปนปญหา ปญหาคือ
ความกลวัความตาย อยางไรก็ตองตาย ไหนๆจะตายกข็อใหได
แกปญหาดวย อยางในพระไตรปฎกมีเรือ่งพระตายในปากเสอื
รางกายทานตายไป ความกลัวตายก็ตายไปดวย ไมอยางน้ันไมวา
จะเกิดอีกก่ีชาติก็ตองกลัวตายไปทุกชาติ เกิดมาหลายลาน
ชาตแิลว กก็ลวัตายมาตลอด ทำไมไมยอมตายในชาตินี ้เพือ่ให
ความกลัวตายหายไป กลับมาเกิดใหมก็จะไมกลัวความตาย
ขัน้โสดาบนันีก้ไ็มกลวัตายแลว ยอมรับวามเีกดิยอมมีดบัเปน
ธรรมดา ดังท่ีพระอัญญาโกณฑัญญะไดอุทานวา ธรรมใดมี



 www.kammatthanna.com 19

การเกดิข้ึนเปนธรรมดา ธรรมนัน้ยอมมกีารดับไปเปนธรรมดา
ทานยอมรับความตาย ยอมตาย พอยอมรับก็ไมไดตายทันที
ทนัใด กต็ายเหมอืนตอนท่ียงัไมยอมรบั ความตายไมเก่ียวกบัการ
ยอมรับความตายหรือไมยอมรับ เมือ่ถึงเวลาตาย ถาใจยงัไมยอม
รบัความตาย กต็ายแบบขาดทนุ

ถาม ถาหองน้ำมงีู

ตอบ ถามจีรงิๆกอ็ยาเขาไป ถาใจกลายอมตาย กเ็ขาไปได

ถาม ถาใจยังไมพรอม เขาไปกต็ายเปลา เสยีทัง้ชวีติ เสยีทัง้ใจ

ตอบ ใจกเ็สียอยแูลว ชวีติกต็องเสยีอยดู ีถาใจพรอมท่ีจะตาย กจ็ะได
กำไร ดบัความกลวัตายได

ถาม เคร่ืองบินจะตก แลวทำใจตรงนัน้ไดไหมคะ

ตอบ ได แลวก็ดวูาเวลาขึน้เครือ่งบินคร้ังตอไป ถายังมีความกลวัอยู
กแ็สดงวายังตัดไมขาด ไมไดตดัดวยปญญา

ถาม ถงึเวลาจะตายจริงๆ ถาไมไดฝกมา จะไมมทีางวางไดเลย

ตอบ แตละคนก็มีวิธีปลอยวางตางกันไป บางคนก็สวดมนตไป
เปนอุบายของสมาธิ สวดมนตเพ่ือใหใจสงบ จะไดไมทุกข
ทรมานใจ แตไมไดใชปญญา ไมพจิารณาวารางกายเกิดมาแลว
ตองตาย
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อบุายแกความกลวั

ถาม เปนคนกลวัความสูงกลวัความเรว็ เวลาจะกระโดดสปรงิบอรด
สงู ๒ เมตร กภ็าวนาพุทโธไปกจ็ะกระโดดได เอาชนะความกลัว
ได สามารถนำมาเปนอบุายในทางธรรมะไดไหมเจาคะ

ตอบ ได เวลาไปอยทูีน่ากลวั แลวเกดิความกลวัข้ึนมา กใ็ชพทุโธดับ
ความกลวัได พระปฏิบตัจิะชอบไปหาทีน่ากลวัอย ู เพือ่จะไดใช
อบุายนีท้ำใจใหสงบ ถาอยใูนทีป่ลอดภัยไมกลวักจ็ะไมใชพทุโธ
จะข้ีเกยีจ พอจนตรอกไมมทีางออก ความกลัวทรมานใจมาก
กต็องหาวิธหียดุใหได กต็องใชพทุโธหรอืสวดมนต

ถาม เปนการชนะเปนคร้ังคราว ไมใชชนะนอ็คใชไหมคะ

ตอบ สมาธเิปนเครือ่งมอืชัว่คราว ถาจะชนะน็อคก็ตองปลง วาเกดิ
มาแลวตองตาย แตสิง่ท่ีตายไมใชตวัเรา ไมใชของเรา ถาปลงได
กจ็ะไมกลวัอีกตอไป ไปอยทูีไ่หนกจ็ะเฉยๆ เพราะไมปรงุแตง
ความกลวัเกดิจากความปรุงแตง พอหยดุความปรุงแตงไดแลว
กเ็ฉยไปหมด พทุโธหยดุไดชัว่คราว ปญญาหยุดไดอยางถาวร
ปญญาจะบอกวาไมใชของเรา ไมใชตวัเรา ไปทกุขกบัเขาทำไม
รางกายไมเดอืดรอน แตใจท่ีควบคุมรางกายไปเดือดรอนเอง
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การดบัความโกรธ

ถาม เวลาถูกดาน้ี จะโกรธขึน้มาทนัที จะดับไดอยางไร

ตอบ ตองมสีตปิญญาท่ีวองไวกวา รวดเรว็กวา ตองซอมไวกอน นกึถงึ
เหตกุารณทีจ่ะเกิดข้ึนกอน เชนรวูาคนน้ีพอเจอปบจะตองโกรธ
กน็กึถงึเขาไปเรือ่ยๆ พอโกรธกต็องหยดุใหได

ถาม ในกรณีทีไ่มรจูกัเขา อยางเรือ่งของคนทีท่ำงานดวยกนั เขาไปเจอ
คนท่ีไมมมีารยาทเลย เร่ืองเกิดท่ีสถานีบทีเีอส ทกุคนยืนรอข้ึน
รถกัน ก็มีเด็กผูหญิงวัยรุนซ่ึงซาพอสมควร จากการแตงตัว
นงุส้ัน เขาแซงทกุคนขึน้รถ พีค่นน้ีเขาไปกับลกูสาว เขาเห็นเขา
ทนไมไดกไ็ปเตอืนดวยความหวังด ีบอกวาหนทูำอยางนีม้นัไม
สมควรเพราะคนอืน่ต้ังหลายคนรออย ู เดก็ผหูญงิคนนีแ้ทนที่
จะสำนกึหรอืขอโทษ สวนกลบัขึน้มาทนัทเีลยวา กอ็ยากโงเอง
ทำไมละ เสรจ็แลวยังไมหนำใจ เธอกใ็ชมอืถอืโทรบอกเพ่ือนอกี
ดวยวา มอีแีกทีไ่หนไมรแูหละมาวาเรา พีค่นน้ันกท็ำอะไรไมถกู
คนทีน่ัง่ในรถ ตอนท่ีพีค่นนีเ้ขาไปเตือน กม็องแบบวาดีทีเ่ด็กคนน้ี
ไดรบัการตกัเตือน แตพอถูกวาทุกคนกเ็ฉยๆ ไมมปีฏิกริยิาอะไร
เขาก็ไมรจูะโตตอบอยางไร เขาก็คดิวาจะใชโทรศัพทมอืถือถายรปู
ไปลงเฟสบกุ พอเดก็คนนีร้เูขากเ็กดิความอายข้ึนมา ยือ้แยง
โทรศพัทกนั คนในรถกไ็มมใีครชวย ไมมใีครหาม แทนทีจ่ะหาม
ทัง้ ๒ ฝายใหหยดุ ทกุคนกน็ัง่เฉย พอดีเพือ่นนีเ้ขามลีกูไปดวย
ลกูเขากต็กใจกลัวรองข้ึนมา พีเ่ขาเลยต้ังคำถามวา การทีเ่ขา
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ทำแบบนี ้ไปเตอืนคนอ่ืน แลวเกิดลูกเขาถูกทำราย แลวไมมใีคร
สนใจ เขาควรจะทำสิง่ท่ีดนีีต้อไปหรอืเปลา คอืพูดงายๆวาจิตตกคะ

ตอบ เขาไมเขาใจความจรงิของชวีติ วาส่ิงตางๆท่ีเขาเหน็กด็ไีดยนิกด็นีัน้
เกดิไดทกุรปูแบบ จะไปกำหนดกฎเกณฑวาจะตองเปนรปูแบบนัน้
รปูแบบนีไ้มได ถาไปกำหนดกฎเกณฑกจ็ะเกดิความอยาก พอไม
ทำตามรูปแบบกไ็ปแกทีเ่ขา ไปเตือนเขา ไปบอกเขา ถามีปญญา
จะเหน็ความจริงวา อะไรกเ็กิดข้ึนได ใครจะทำอะไรก็ไดทัง้น้ัน
เพราะเปนเรือ่งของเขา เราไมไดเปนเจากรรมนายเวร ไมใชผกูำกบั
ภาพยนตร ทีจ่ะส่ังใหดาราแสดงบทน้ันบทนีไ้ด ชวีติจริงเราไมได
เปนผกูำกบั แตเรามกัจะหลงคดิวาเปนผกูำกบักัน พอแสดงไม
ถกูใจ กจ็ะสัง่ใหตดั ตองถายใหม เขาไมไดกนิเงนิเดอืนของเรา
พอเราไปสัง่เขาใหทำตาม เขากไ็มสนใจ ไมทำตาม ปญหาอยู
ทีเ่รา คอืใจเราหงดุหงิด เพราะอยากใหเขาทำอยางน้ันอยางน้ี
แสดงวาไมเคยปฏิบตัธิรรม ไมไดเจริญสตสิมาธิปญญา ทีจ่ะเหน็
วารูปเสยีงกลิน่รสเปนอนตัตา เปนธรรมชาติ เปนไดทกุรปูแบบ
เขาคดิวาเขาเปนเหมอืนเปนผกูำกบัภาพยนตร ยงักำกับเรือ่งตางๆ
ใหเปนไปตามทีเ่ขาคิดวาควรจะเปน กเ็ลยตองเขาไปเก่ียวของดวย
ถารวูาเขาไมใชเปนผกูำกบั แตเปนผดูภูาพยนตรทีแ่กไมได กน็ัง่
ดไูปเฉยๆ กจ็ะไมมเีรือ่งมีราวกนั

ถาม เขาคิดวาพฤติกรรมแบบนี ้ไมเหมาะสมคะ

ตอบ เพราะคดิวาเปนผกูำกบั ไมมองความจริง วาเหตกุารณทีก่ำลงั
เกิดข้ึนเปนเหมือนภาพยนตร เวลาดูภาพยนตรจะไปเปลี่ยน



 www.kammatthanna.com 23

บทในภาพยนตรไมได ชวีติจริงก็เปนเหมอืนภาพยนตรทีป่รากฏ
ใหเราเหน็ ไปเปลีย่นไมได ถารอูยางนี ้ใจจะเปนอเุบกขา จะเฉยๆ
ถาใจไมเปนอุเบกขา พอเหน็อะไรไมถกูใจกเ็กิดความอยากให
เปล่ียน กต็องไปบอกเขา กไ็ปแกทีเ่ขา ถามีปญญาก็จะรวูาเรา
หงุดหงิดใจ เพราะไมพอใจกับสภาพของเขา อยากจะใหเขาทำอีก
อยางหนึง่ แตเราไปแกทีเ่ขาไมได เพราะจะไมหายหงุดหงิดใจอยาง
ถาวร ถาหายหงุดหงดิใจกับเรือ่งน้ี พอไปเจอเรือ่งใหมกเ็ปนอกี
แตถาเราแกทีใ่จเรา พจิารณาวาเราไปแกขางนอกไมได ขางนอก
จะเปนอยางไรกป็ลอยเขาไป เราตองแกทีใ่จเรา แกทีค่วามอยาก
อยาไปอยาก เรือ่งก็จบ ตอไปเวลาเหน็เหตกุารณตางๆจะไมไปแก
ไมอยางนัน้กต็องแกอยเูรือ่ยๆ

ตองกลับมาท่ีอรยิสจั ๔ เขาไมรวูาความไมสบายใจเกดิจากความ
อยาก ทีจ่ะเหน็อกีรปูแบบหนึง่ ตองหยุดความอยากใหเหน็อกีรปู
แบบหนึง่ ตองเอาแบบท่ีเหน็นีแ่หละ เปนอยางนีก้เ็อาอยางนี้
อยาหนคีวามจริง อยาอยากใหเปนอีกรปูแบบหนึง่ อยาเปลีย่น
ความจริง ตองอยูกับความจริง นี่พูดในเชิงปฏิบัติ ในชีวิต
ประจำวนันี ้บางอยางเรากเ็ปลีย่นได กต็องดูกาลเทศะ ดคูวาม
สามารถดบูารมีของเรา บางคนพอพดูปบเขากฟ็งเรา เช่ือเรา
ทำตามเรา กด็กีบัตวัเขาเอง จะไดพฒันา แกไขขอบกพรอง
ของเขา แตเราตองดูกอนวา เราสั่งเขาไดหรือเปลา เชน
ครูบาอาจารยทานส่ังลูกศิษยได ลูกศิษยทำไมดีทานเตือนได
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เขากจ็ะหยดุทันที ถาไปบอกคนท่ีไมใชเปนลูกศิษย ทีไ่มนบัถือเรา
เขากจ็ะดาเรา ถาเปนอยางน้ีกต็องทำใจเฉย ตองปลอย ตองปลง

เปน ๒ กรณ ีถาพูดแลวทำใหเกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ไดก็
พดูไป ถาไมดขีึน้กลบัเลวลงกอ็ยาพดูจะดีกวา ทำใหกลายเปนเรือ่ง
ไปอยางท่ีเลามา ถาเฉยๆเรือ่งก็ไมบานปลาย เขาจะแสดงบทบาท
อะไรกเ็ร่ืองของเขา โลกมนัเปนอยางน้ี มกีารเปลีย่นแปลงอยู
เรือ่ยๆ สมัยน้ีอยใูนชวงขาลงของศีลธรรม จะเลวลงไปเรือ่ยๆ
ตองรทูนั เราอยาไปเลวตามก็แลวกัน เขาจะเลวกเ็รือ่งของเขา
เขาจะอยูแบบสุนัขก็ใหเขาอยูไป ทุกวันนี้คนกำลังเลียนแบบ
สุนัขกัน กำลังเลียนแบบเดรัจฉานกัน ไมมียางอาย เหมือน
เดรจัฉาน ไมมมีารยาท ตองเขาใจวาสังคมเปนอยางน้ี สงัคมกำลัง
เสือ่มทางดานจรยิธรรม ทางดานศลีธรรม

อยใูนวดัก็มปีญหาได ถาไมมคีรูบาอาจารยควบคุมวัดก็แหลกได
เพราะทกุคนมีความคิดความเห็นของตน วาควรจะเปนอยางน้ัน
ควรจะเปนอยางนี ้พอไมประพฤตปิฏบิตัติาม กจ็ะเขามากำกับแลว
พอคนท่ีถกูกำกับไมยอมก็เกดิเรือ่ง ควรทำใจใหเปนอเุบกขา
ปลอยวางใหไดกอน พอปลอยวางไดแลว กใ็ชปญญาวเิคราะห
ดวูาพอจะพดูพอจะทำอะไรไดหรอืเปลา ถาไดกพ็ดูไปทำไป
ถาไมไดกอ็ยาพูดอยาทำ ตองทำใจใหสงบเปนอุเบกขาใหไดกอน
ตองแกทีใ่จเรากอน ใหรบักบัเหตกุารณใหไดกอน แลวคอยไป
แกปญหาขางนอกถาแกได
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ทำไมเวลาเจบ็ทีร่างกายแลวจึงหงดุหงดิใจ

ถาม พอดีลกูศษิยคนหน่ึงหกลมสะบาแตก ตองผาตัด เขาฝากมากราบ
ถามวา ตัง้แตผามานีเ้ขาเดินไมได รสูกึหงุดหงิดมาก เปดทีวดีกู็
หงดุหงดิ ทำอะไรก็หงุดหงดิคะ

ตอบ เพราะอยากจะหาย ความหงดุหงดิกค็อืความทกุขใจ ทีเ่กดิจาก
ความอยาก อยากจะกลบัไปสสูภาพเดิม ทีส่ามารถทำอะไรได
ทกุอยาง แตความจริงไมไดเปนอยางน้ัน ความจริงเปนอนิจจงั
ทกุขงัอนัตตา ไมยอมรบัความจริง ถายอมรบัความจริงกจ็ะมี
ความสุขได เดินไมไดกน็ัง่รถเข็นไป สบายไมตองเดนิ ใหแกปญหา
ทีใ่จ อยาไปแกทีร่างกาย อยาไปอยากใหหาย เหมอืนกบันางกีสา
โคตมี แมทีม่ลีกูออนแลวตายไป ไมยอมเอาลูกไปฝง รองหม
รองไหกอดลูกท้ังวันทั้งคืน ชาวบานสงสารก็บอกใหไปหา
พระพทุธเจา ทานจะชวยได กด็ใีจ คดิวาพระพทุธเจาจะทำให
ลกูฟน พอไปกราบพระพทุธเจาแลวกก็ราบทูลวา กรณุาทำลูกให
ฟนดวยเถดิ พระพทุธเจาทรงตรัสวางายมาก ใหไปหาเมลด็พันธุ
ผกักาดมาสักกำมือหน่ึง ตองเอามาจากบานท่ีไมมีญาติพีน่อง
ตายเลย เขาก็ดใีจ รบีไปเคาะประตบูานตางๆในหมบูาน ถามวา
มเีมลด็พนัธผุกักาดไหม ม ีมญีาติพีน่องตายไหม ม ี เคาะไป
ทุกบานก็ตอบแบบเดียวกันหมด จนในท่ีสุดก็เห็นสัจธรรม
พระพทุธเจาทรงสอนใหเหน็ความจรงิวา ทกุคนเกดิมาแลวตองแก
เจ็บตาย ตอนนี้เราเจ็บก็ตองยอมรับความเจ็บไป รักษาไป
หายก็หาย ไมหายก็อยูกับมันไป ก็จะไมทุกขใจ พอนางกีสา
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โคตมเีหน็ความจรงิก็หายเศราโศก หายอยากใหลกูฟนกลบัคืนมา
กลับมาอยอูยางปกติได เอาลูกไปทำฌาปนกิจได

 คนเราไมชอบมองความจริงกัน ไมชอบมองอนิจจังทุกขังอนัตตากัน
ไมยอมอยกูบัความจริงท่ีไมชอบกัน ไมชอบความแกความเจ็บ
ความตาย พอแกก็รีบทำศัลยกรรม พอไมสวยก็ไปดึงจมูก
ไปแตงหนาทาปาก เพราะไมยอมอยกูบัความจริง ถาอยกูบัความ
จริงก็จะสบาย ไมมปีญหา ถาไมมองความจริง ไมพจิารณาอนิจจัง
ทกุขงัอนัตตาอยเูรือ่ยๆ กจ็ะไมหยดุความอยาก พอเกิดความ
อยากก็จะหงดุหงิดใจ รำคาญใจ กไ็ปแกผดิที ่ ไมมาแกทีค่วาม
อยาก ไปแกที่ความแก ไปหาหมอใหทำใหดูหนุมขึ้นสาวข้ึน
แกอยางไรกแ็กไมได จงึทรงสอนใหพจิารณาไตรลกัษณอยเูรือ่ยๆ
แตพวกเราพจิารณากันไมคอยได เพราะไมมสีตไิมมสีมาธกินั
พอพจิารณาก็เกิดอารมณหดห ูเลยไมกลาพิจารณา พอพจิารณา
วาจะตองแกตองเจ็บตองตาย ก็ไมมีกำลังจิตกำลังใจท่ีจะทำ
อะไรแลว กเ็ลยไมกลาพิจารณากัน บางคนหามพดูคำวาตาย
ในบาน พูดไมไดเลย เวลาใครตายก็ตองพูดวาไมหายใจแลว
ไปสวรรคแลว พดูคำวาตายไมได หาวาเปนอปัมงคล แตความ
จรงิเปนปญญา เปนมงคลอยางยิง่

ถาทำใจไดจะมคีวามสุข ดเีสยีอีกท่ีจะไดมเีวลาภาวนาอยางเต็มท่ี
ถาไปไหนมาไหนไมได ก็ภาวนาพุทโธไปทั้งวัน บางทีตองมี
เหตุการณทำใหจนตรอกจนมุม ทำอะไรไมได ก็ตองภาวนา
อยางเดยีว เวลาเครือ่งบนิจะตกนี ้ไมชอบสวดมนตกจ็ะสวดกนั
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ดแีลวไปไหนมาไหนไมได จะไดนัง่สมาธ ิทำจติใหรวมลง ถาไม
ปวยก็จะไมยอมน่ังเฉยๆ ถาบรกิรรมพทุโธหยดุความคิดได กจ็ะ
นั่งไดอยางสบาย ถาไมจนตรอกก็จะไมทำ ถาจนตรอกแลว
มีคนสอนวาทำอยางน้ีแลวจะสบาย ก็จะทำตาม บางคนเปน
โรคเบาหวาน พอบอกวาด่ืมปสสาวะจะหายกจ็ะดืม่ ถากลวัความ
ทกุขกต็องภาวนา บริกรรมพทุโธๆไป ความทุกขกจ็ะหายไป จะน่ัง
เฉยๆได ไมเดอืดรอน

การรสูกึเฉยเมยเปนกเิลสหรอืไม

ถาม การรสูกึเฉยเมย ไมแนใจวาเปนกิเลสอกีแบบหนึง่หรอืเปลา

ตอบ ถาเฉยแลวมคีวามสุขกด็ ีถาเฉยแลวทกุขกไ็มดี

ถาม เฉยแลวเบา ไมสนใจใคร

ตอบ ไมสนใจใครกด็ ีแตตองไมละเลยหนาท่ี ตองทำตามหนาท่ี

ถาม แตทกุขกบัเขานอยลง ไมไดอยากใหเขาเปนอยางน้ันเปนอยางน้ี

ตอบ ตองไมทกุขเลย

ถาม เขาอยากเปนก็ใหเขาเปนไป
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ตอบ ไมใหทกุขเลย เชนดูแลแมกด็แูลไป ไมทกุขกบัเขา คอืเฉยทาง
อารมณ แตไมเฉยทางหนาที ่มหีนาทีอ่ะไร กท็ำไปจนกวาจะหมด
หนาที่

ถาม เขากเ็หน็วาเราเฉย

ตอบ ไมเปนไร เฉยไมไดทำรายใคร เสยีหายตรงไหน ดกีวาดาคนน้ัน
ดาคนน้ี

ถาม แตเขากลับทกุข เพราะคิดวาเราเปนอะไรไป

ตอบ เพราะเขาไมมปีญญา ไมเคยเจอความเฉย ไมรวูาเปนความสขุ
สมาธิกค็อืความเฉยน่ีเอง เฉยแบบสมาธหิรอืเปลา ตองเฉยแบบ
มคีวามสขุ

คนท่ีเฉยแลวจะไมชอบอยูกับคนที่ไมเฉย อยูแลวเรื่องมาก
แยกทางกันดีกวา ไปบวชดีกวา อาวจริงๆ ในพระไตรปฎกก็แสดง
ไววา ทกุคร้ังที ่ฆราวาสจะบวช จะอุทานวาการครองเรอืนน้ีวนุวาย
หนอ ทำไมอยเูฉยๆกนัไมได ทำไมตองวนุวายกัน วนุวายกับเรือ่ง
ไรสาระท้ังน้ัน เรือ่งไมใชเรือ่งนะ วนุวายกับคนนัน้คนนีท้ำไม ทำไม
ตองเปนอยางน้ันเปนอยางน้ี ถาวนุวายกับเรือ่งกินเรือ่งนอนน้ีกพ็อ
มเีหตผุล ไมมขีาวกนิกต็องวนุวายหาขาวมากินกนั แตนีว่นุวาย
กบัเร่ืองไรสาระทัง้นัน้ ถามกีเิลสกจ็ะวนุวายกบัเรือ่งไรสาระตางๆ
ถาไมมีกิเลสก็จะไมวุนวาย แมแตกับเรื่องหากินหานอน
ครูบาอาจารยทานก็ยงัตองออกบิณฑบาต ไมสบายก็ตองกินยา
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แตจะไมวนุวาย ทำไปตามเหต ุ ถาเปนเรือ่งของกิเลส จะไมมี
ความพอเลย ไมวาจะอยใูนสภาพใด รอนก็เบือ่ หนาวก็เบือ่
ฝนตกก็เบ่ือ แดดออกก็เบ่ือ ทำอยางน้ีทำอยางน้ันก็เบ่ือ เพราะ
ใจไมเฉย ปรงุแตงไปเรือ่ยๆ

ปญหาท้ังหมดจึงอยทูีใ่จเรา ไมไดอยทูีใ่คร อยทูีค่วามไมนิง่ไมสงบ
กเิลสตณัหากำลงัทำงาน อวชิชา ปจจยา สงัขารา ทำใหเกดิตณัหา
เกิดภพชาติตามมา ทรงแสดงไวในปฏิจจสมุปบาท เร่ิมท่ี อวิชชา
ปจจยา สังขารา อวิชชาคือความหลง ไมรูวาความสุขอยูที่
ความสงบ กเ็ลยปรงุแตงหารูปเสยีงกล่ินรส ออกไปทางอายตนะ
ทางตาหูจมูกล้ินกาย ไปสมัผสักับรูปเสยีงกลิน่รส กเ็กิดเวทนา
สขุทกุขขึน้มา กเ็กดิความอยาก ถาสขุกอ็ยากจะใหสขุไปนานๆ
ถาทุกขกอ็ยากจะใหหายไปเรว็ๆ พอเกดิตัณหาแลวก็เกิดอุปาทาน
ความยึดม่ันถือม่ัน สุขก็ยึดวาเปนของเรา ก็เกิดภพข้ึนมา
พอหายไปกต็องหามาทดแทนใหม พอรางกายนีต้ายไปกต็องหา
รางกายใหมมาทดแทน กจ็ะมกีารเกดิแกเจบ็ตายตามมา

ทั้งหมดน้ีเริ่มท่ีอวิชชา ถาไดสมาธิก็จะหยุดอวิชชาไดชั่วคราว
ใจก็จะเฉย เหน็รปูเสยีงกลิน่รสกไ็มเกดิเวทนา ไมเกดิตัณหา
จะเฉยๆชัว่คราว ตัง้แต อวิชชา ปจจยา สงัขารา ไปถงึภพชาติ
จะหยดุทำงาน พอออกมาจากสมาธิถาไมพิจารณาทางปญญา
ไมคมุดวยสติ ไมบรกิรรมพทุโธ ปลอยใหใจปรุงแตงไปทางอวิชชา
กจ็ะไปหาตเูยน็ หาตกูบัขาว หาขนมกนิ หารปูเสยีงกล่ินรส กจ็ะ
เกิดตัณหาข้ึนมา ถาออกจากสมาธิแลวพุทโธๆตอ กจ็ะหยดุสังขาร
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ทีจ่ะคิดไปทางรูปเสยีงกล่ินรส ทางความสุขทางตาหูจมกูลิน้กาย
ถาใชปญญาก็จะตัดอวิชชาได ตอไปก็จะเปน ธัมมา ปจจยา
สงัขารา เปนปญญา ปจจยา สงัขารา อวิชชาจะมองวาเปนนิจจัง
สขุงัอัตตา เหน็อะไรกเ็ปนสุข แตปญญาจะเหน็ตรงกนัขาม จะเหน็
วาเปนอนิจจังทุกขังอนัตตา

นี่คือการปฏิบัติ ไมตองเรียงลำดับของปฏิจจสมุปบาท เวลา
ปฏิบตัใิหคอยดูวา ตอนน้ีอวิชชาทำงานหรือเปลา ตอนน้ีเกดิตัณหา
หรอืเปลา เวลาปฏิบตัใิหดทูีต่วัสังขารตวัเดียว สงัขารจะปรงุไป
ทางไหน ไปทางสมทุยัหรอืไปทางมรรค ถาไปตามความอยาก
กต็องดึงกลบัมาทางมรรคใหได แทนทีจ่ะเหน็สภุะกใ็หเหน็อสภุะ
นีค่อืการควบคุมสงัขารความคิดปรงุแตง เปน ก.ไก ข.ไข ของ
การปฏบิตั ิควบคุมสงัขารดวยพทุโธ หยดุสังขารกอน ไมใหสงัขาร
คดิปรงุแตง ไมวาจะเปนทางปญญาหรอืทางอวิชชา สวนใหญจะไป
ทางอวิชชา จงึตองหยดุสังขารกอน ถาหยุดไดแลวถงึจะดึงใหไป
ทางปญญาได ถาหยดุสังขารไมไดกจ็ะคดิปรงุไปทางอวิชชา จงึตอง
เร่ิมตนดวยการเจรญิสติ เจรญิพุทธานุสติ บริกรรมพทุโธๆไป
ทัง้วัน อยาใหคดิปรุงแตง อยาไปคิดวาเราเกง คดิทางปญญาได
ถาคิดทางปญญาไดกต็องบรรลไุปนานแลว หยดุสงัขารใหไดกอน
ใหใจวาง ไมมคีวามคิด ใหรเูฉยๆ เหน็อะไรกส็กัแตวาเหน็ ใหใจ
ตัง้อยใูนปจจุบนั ไมลอยไปลอยมา ไมไปอดีต ไมไปอนาคต พอตัง้
อยใูนปจจุบนัไดแลว เวลานัง่สมาธบิริกรรมพทุโธๆหรอืดูลมหายใจ
กจ็ะเขาสคูวามสงบได เหมอืนรอยดายเขารูเข็ม ตองไมไปทางซาย
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หรอืทางขวาของรูเข็ม ตองตรงกับรู มอืตองน่ิง ถามือส่ันจะรอย
ไมได ใจจะสงบไมไดถาใจไมอยใูนปจจุบนั ถาไมหยุดความคิด
ปรงุแตง กจ็ะเขาสคูวามสงบไมได

พวกเราก็เรยีนกันมามากแลว สิง่ท่ีขาดกันกค็อืการปฏิบตั ิถาทมุเท
กนัจริงๆ ในปหนึง่จะไดเปนกอบเปนกำเลย เรากป็ฏิบตัอิยปูหนึง่
ไดเปนกอบเปนกำเลย ทำใหบวชได ตอนตนก็ไมอยากจะบวช
แตกม็เีหตกุารณบงัคับ เพราะเงนิหมด ถามเีงนิกร็บีทำทานไป
ใหหมด พอไมมเีงนิแลวจะไดถกูบงัคบัใหไปบวช ถามเีงนิมนักจ็ะ
ใชเงนิเทีย่วได ซือ้ขาวซือ้ของได ถามเีงนิกใ็หทำทานใหมากๆ
เงนินีเ้ปนโทษ เปนนวิรณ เปนอุปสรรค ตอการเจรญิทางจิตใจ
เงินซ้ือนิพพานไมได ไปนพิพานไมตองซ้ือต๋ัว ไมเหมอืนไปเท่ียว

ถายอมรับความจริงวาเกิดมาแลวตองตาย ปญหาตางๆก็จะ
หมดไป อยอูยางสมถะเรยีบงายได ถากลวัตายกลัวเจบ็ กต็อง
ดิน้รนกัน ทำมาหากินแทบเปนแทบตาย แลวมาตายเพราะความ
เครียดจากการทำมาหากนิ เปนโรคภัยไขเจบ็ตางๆ โรคหวัใจโรค
ความดันโรคเบาหวาน หรอืไมกป็ระสบอบุตัเิหตเุดนิทางไปทำมา
หากนิ ยิง่หนปีญหาตางๆกย็ิง่ตายเรว็ อยาหนดีกีวา ทำใจดีสเูสอื
อยเูฉยๆอยกูบัท่ี อยบูานปลอดภัยท่ีสดุแลว
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หากไมไดลวงเกนิทางกายกบัวาจา แตใจลวงเกิน บาปหรอืไม

ถาม มคีนวา กายกบัวาจาไมไดลวงเกนิ แตใจลวงเกนิ ถอืวาไมผดิ

ตอบ ยงัไมเปนบาปเปนเวรเปนกรรม เพราะยงัไมไดกระทำบาป แตเปน
สมทุยัทีผ่ลติความทกุขใจขึน้มา ถาเปนบาปก็เปนบาปละเอยีด
ยงัไมเปนเวร เพราะยังไมไดทำรายผอูืน่ เวรกรรมยงัไมเกดิ วบิาก
ยงัไมม ีมแีตเฉพาะภายในใจ ความโกรธเกลยีดอจิฉารษิยานีเ้ปน
ไฟเผาใจ เพยีงแตนกึก็เปนไฟขึน้มา สงผลใหกบัใจแลว ถาไมได
ทำตามก็จะดับไป ถาทำตามก็จะเกดิเวรกรรม เกิดความทุกขใจ
ตามมา เชนพระเทวทัต หลังจากท่ีพยายามปลงพระชนม
พระพทุธเจาถึง ๓ คร้ัง กเ็กิดความทกุขใจถึงกับตรอมใจตาย
เพราะความสำนกึผดิ เพราะความกลวัวิบากกรรม ทีจ่ะตองไป
รบัใช ถายังไมไดทำทางกายทางวาจา กเ็ปนเพยีงอกุศลทางใจ
ใจเปนผรูบัผล พอคิดไมดกีจ็ะไมสบายใจ เปนอกศุล เปนสมทุยั
เปนอวชิชา ปจจยา สงัขารา เปนการสรางภพสรางชาติ

เกดิอกศุลจิตบอยๆ จะตดิเปนนิสยัหรอืไม

ถาม ถาเกดิอกศุลจิตบอยๆ จะติดเปนนสิยัใชไหมเจาคะ

ตอบ ไมวาจะเปนกุศลหรืออกุศล ถาทำบอยๆก็จะติดเปนนิสัยไป
ถาทำไมหยุดก็จะเปนสันดาน นสิยัแกงาย สนัดานแกยาก เหมอืน
กบัปกเสาลงไปในดนิ ถาลงไมลกึก็ถอนงาย ถาลงลึกก็ถอนยาก
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แกนสิยังายกวาแกสนัดาน ถามสีนัดานดี เชนพระพทุธเจา ทีท่รง
มศีลีบารม ีตอนเปนเจาชายสิทธัตถะ ถงึแมทางพระราชบดิาจะให
อยเูปนกษตัรยิ เปนมหาจกัรพรรด ิทานกไ็มอย ูทานจะไปบวช
ทานจะไปทำความดีตอ ถาเปนนสิยักจ็ะขึน้กบัสิง่แวดลอม ถาอยู
กบัคนดี เขาชวนไปทำดีกจ็ะทำตาม ถาอยกูบัคนไมด ีเขาชวนไป
ทำไมดกีจ็ะทำตาม เพราะยงัไมฝงลกึ ถารวูาไมดกีอ็ยาทำ พยายาม
ฝนไปเรือ่ยๆ กจ็ะออนกำลงัลงไปเรือ่ยๆ ถาดีกพ็ยายามทำบอยๆ
ทำใหมากข้ึน จะไดฝงลงลึก จนทำใหชอบทำแตความดี ไมวาจะไป
เกิดภพไหนชาติไหนกจ็ะติดเปนสันดานไป

การทีไ่มเช่ืออะไรงายๆ และอยากจะพสิจูนวาจริงหรือไม เรียกวามี
อกศุลจติหรือไม

ถาม ถาชอบสงสัยตลอดเวลา ใครพูดอะไรก็ไมคอยเช่ือ อยากจะพิสจูน
เปนอกุศลจิตหรอืเปลาคะ

ตอบ ไมเปน พระพทุธเจากท็รงสอนไมใหเชือ่ แตกไ็มใหปฏเิสธ ใหฟง
หไูวห ู ไมเช่ือจนกวาจะไดพสิจูนวาจริงหรือไม เชนเอาทองเก
มาบอกวาเปนทองจริง จะเชือ่หรอืไม กอนจะเชือ่ก็ตองพิสจูน
ดกูอน เอาไปท่ีรานทองใหชวยตรวจดู ถาวาเปนทองแทกเ็ชือ่ได
ในกาลามสูตรพระพุทธเจาก็ทรงสอนไมใหเชื่อ ๑๐ ประการ
ดวยกัน เชนไมใหเชือ่ตามคำเลาลอื ไมใหเชือ่เพราะผพูดูเปน
อาจารยของเรา เพราะอาจารยอาจจะสอนผิดก็ได  เชนอาจารย
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ขององคุลมิาลสอนใหฆาคนเพือ่บรรลธุรรม กต็องสงสยักอนแลว
วาทำอยางนี้ถูกหรือไม ถาไมมั่นใจก็ตองหาขอมูลเพิ่มเติม
อยางเปนคนไขไปหาหมอก็เหมอืนกัน หมอบอกเปนโรคมะเรง็
กย็งัไมรวูาเปนจรงิหรอืไม กค็วรไปอกีโรงพยาบาลหนึง่ ไปหาอกี
หมอหนึง่ ใหตรวจดูอกีที เพราะหมออาจจะตาฝาดตาลาย หรอื
เครือ่งมอือาจจะเส่ือมคณุภาพ ตองหาขอมลูจากหลายๆที ่จนยนื
ยนัไดวาเปนความจรงิ แลวกค็อยเช่ือ ในทางศาสนาทานกส็อน
ใหพสิจูนดวูาความทุกขเกดิจากสมุทยัหรอืไม ดบัดวยมรรคได
หรอืไม แตไมปฏเิสธ ไมเชือ่แตไมลบหล ูถาเขาวาพระเจาสราง
โลกภายใน ๗ วนั กฟ็งไป แตยงัไมเชือ่ ขอเวลาพสิจูนกอน
ถายังพิสจูนไมไดกแ็ขวนไวกอน อยางน้ีไมเปนอกศุล เปนกุศล เปน
แนวคิดทางปญญา

ปญญาเปนเรือ่งเหตกุบัผล เหตเุปนอยางนี ้ผลกต็องเปนอยางนี้
เชนปลกูตนขาวก็จะไดรวงขาว ทำบญุกจ็ะไดความสุขใจ ถาอยาก
มคีวามสุขใจกท็ำบญุไป รกัษาศีลก็มคีวามสุข ภาวนาก็มคีวามสุข
พอพสิจูนไดแลว ใครจะมาบอกวาเปนอยางอ่ืน กจ็ะไมเช่ือ เพราะ
รคูวามจริงแลว แตอยาไปสงสัยในเรือ่งท่ีไมเปนประโยชน เชน
อยากจะรวูา โลกนีเ้กดิมาต้ังแตเมือ่ไร จะอยไูปถงึเมือ่ไร ใครเปน
คนสรางโลก รไูปก็ไมเกดิประโยชนอะไร หรอือยากจะรวูาปฏิสนธิ
เกดิขึน้ตอนท่ีมกีารผสมพนัธ ุหรอืวา ๓ เดอืนไปแลวถงึจะปฏิสนธิ
ไมใชเรือ่งสำคัญ จะปฏสินธเิมือ่ไร กป็ฏิสนธมิาแลว สำคญัอยทูี่
วาจะปลอยวางไดหรอืไม ปญหาอยตูรงท่ีดบัความทกุขไดหรอืไม
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ถาไปหาขอมลูทีไ่มเกีย่วกบัการดบัความทุกข กจ็ะเสยีเวลาไป
เปลาๆ ใหหาวธิดีบัทกุขจะดีกวา ตอนน้ีไมสบายใจ จะดับได
อยางไร ถาเปนนักปฏิบัติธรรม ก็ไมควรติดตามขาวการบาน
การเมือง เหตุการณตางๆ ไมเปนประโยชนตอการดับทุกข
นอกจากไมเปนประโยชนแลวจะเปนนิวรณ ทำใหใจฟุงซาน
วติกกงัวล วาวนุขนุมวัไปเปลาๆ อยาไปรดูกีวา อยางทีว่ดัปา
บานตาด หลวงตาจะไมใหดูหนังสือพิมพฟงวิทยุ ใหภาวนา
อยางเดียว

ถาม ทำงานดานตรวจสอบมารวม ๔๐ กวาป รสูกึวาจะติดเปนนิสยั
เวลาลูกนองตรวจแบบคร่ึงๆกลางๆ เราก็บอกวาไมได ตองตรวจ
จนรวูาผิดหรอืถูก

ตอบ นสิยัแบบนีก้ด็ ีอยากจะรวูาดับทกุขไดจรงิหรอืไม กอ็ยาไปสรปุเอา
เองวาดับได ตองเขาหองสอบพสิจูนวาดับความกลวัไดหรอืไม

สามีมกีิก๊ ยงัมีสติพอทีจ่ะยับย้ังท่ีจะไมทำรายกิก๊ของสาม ีแตจริงๆ
กย็งัทำใจไมได

ถาม นองคนหนึง่เขาจับไดวาสามีมกีิก๊ เขามคีวามรสูกึอยากไปจัดการ
ฆาผหูญงิคนนัน้ แตความทีเ่ขาไดอานหนงัสอืทานอาจารย มสีติ
กเ็ลยไมไดไปทำรายผหูญงิคนน้ัน แตกย็งัทำใจไมไดเทาไหรคะ
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ตอบ ใหอานประวตัหิลวงปขูาว ภรรยาทานก็มชี ูทานก็อยากจะฆาเขา
พอดีทานไดสต ิถาทานฆาเขา ทานก็เลวกวาเขา ทานก็เลยเหน็
โทษของการยึดติด การหึงหวง ทานก็เลยตัด ไมเอาแลว ตอไป
นีจ้ะไมหาความสุขกับรางกายของคนอ่ืนแลว ไปทางพระพทุธเจา
ดีกวา ทานก็เลยประกาศยกภรรยาใหกับชูไปเลย ทำบุญอัน
ยิง่ใหญ ถาอยากจะทำบุญอันย่ิงใหญ บอกเขาใหยกสามีใหกิก๊
ไปเลย จะมีความสุขมาก มีอิสรภาพ จะทำอะไรก็ไมตอง
ขออนญุาต

ถาม ทาสามีเลกิ สามไีมยอมเลกิ ถามวาเลือกเขาหรอืเลอืกผหูญิง
คนน้ัน สามกีบ็อกเลอืกเขา พออกีอาทิตยหนึง่กจ็บัไดวาไปติดตอ
กนัอีก

ตอบ  ตดัเขาไมขาดเอง ใจออนแอเอง ตองเปนแบบหลวงปขูาว ยกให
เขาไปเลย

หามาเพือ่ท้ิงไป จะหามาทำไม หาความสขุใจดกีวา
ถาม ทีท่านอาจารยเทศนวาใหพงุเปาไปสกูารบรรลมุรรคผลนพิพาน

ใหตัง้เขม็ทศิไวตรงน้ันเลย ถาจะไปทางอ่ืนอยาไป เพราะไมเปน
ประโยชน จะเสยีเวลา จะหลงทาง จะสญูเสยีโอกาสอันยิง่ใหญ
นีไ้ป อยางนีห้มายความวากไ็มจำเปนจะตองเรยีนตอหรอืคะ
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ตอบ ถาคิดอยางน้ีกม็ปีญญา พระพทุธเจายังท้ิงพระราชสมบตัเิลย
นีย่งัไมมสีมบตัเิลย จะไปหามาทำไม หามาเพือ่ท้ิงไป หามาทำไม
หาความสุขใจดีกวา เพราะย่ิงใหญกวาความสุขของรางกายหลาย
รอยเทา ถาใจสุขแลวรางกายทุกข ความทุกขของรางกายน้ีมนั
นดิเดยีว จะไมสามารถบดบังความสุขใจได แตในทางตรงกันขาม
ถาใจทุกขแลวตอใหรางกายมคีวามสุขขนาดไหนก็ตาม กจ็ะไม
สามารถบดบังความทุกขใจได ถึงแมจะมีความสุขกายระดับ
มหาเศรษฐ ี ระดบัมหาจกัรพรรดกิต็าม เวลามคีวามทุกขใจไม
สบายใจ ความสุขกายจะถูกกลบไปหมดเลย เชนกำลังเลีย้งฉลอง
กนัอยางสนุกสนาน พอไดขาวไมด ีความสุขจากการเลีย้งฉลอง
กจ็ะหายไปหมดเลย

ในทางตรงกันขามถาใจสงบแลว ไดขาววารางกายจะตองตาย กจ็ะ
ไมเดือดรอน ถาหมอบอกวาจะตองตายภายใน ๓ วนั ๗ วนั กจ็ะ
ไมเดือดรอน จะเฉยๆ ตอนน้ียังไมตายก็อยูไปกอน ไปตีตน
กอนไขทำไม ถึงเวลาตายก็แคแปบเดียว เพียงไมหายใจ
เทาน้ันเอง ก็จบแลว สวนความเจ็บปวดทางรางกาย ก็จะไม
สามารถมาลบลางความสุขใจได รางกายจะเจ็บขนาดไหน
ในขณะใกลตายกไ็มเปนปญหา เพราะความเจบ็ของใจยิง่ใหญกวา
ความทุกขของรางกายหลายรอยเทา พระพุทธเจาทรงตรัสวา
ใจเปนใหญ ใจเปนส่ิงท่ีสำคญัท่ีสดุ เพราะความสขุความทกุขที่
ยิง่ใหญอยทูีใ่จ ไมไดอยทูีร่างกาย ถากำจัดความทกุขทีย่ิง่ใหญ
ออกไปจากใจไดแลว ความสุขใจที่ยิ่งใหญก็จะปรากฏข้ึนมา
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ความทุกขทางรางกายจะไมเปนปญหาเลย เหมอืนชางกับหนู
ชางจะไมเดือดรอนกับการเตนแรงเตนกาของหนูเลย แตหนู
จะเดือดรอนถาชางเตนแรงเตนกา ถาใจเปนทุกข ตอใหถูก
ลอตเตอรีร่างวลัท่ี ๑ กด็บัความทกุขใจไมได ถาแกปญหาของใจ
ไดแลว จะไมมีอะไรเปนปญหา จะมีลาภยศสรรเสริญ มีรูป
เสยีงกล่ินรสหรอืไม จะไมเปนปญหา ถามคีวามสขุใจแลวจะ
ไมหวิกบัสิง่ตางๆ

เรือ่งของความตาย ควรปลอยใหเปนไปตามกรรมหรอือยางไร

ถาม เรือ่งของความตาย ใหคดิวาเปนไปตามกรรมไดไหมเจาคะ ไมตอง
ไปด้ินรน

ตอบ ความตายเปนธรรมดาของรางกาย เปนสัจธรรมความจรงิ เกดิแลว
กต็องตาย ไมใชเร่ืองของกรรม เร่ืองของกรรมกค็อืเร่ืองของ
ความทุกข ปญหาตางๆเปนเรือ่งของกรรม แตเรือ่งของการเกดิ
ตายน้ี เปนเรือ่งของธรรมชาติ มกีรรมหรอืไมมกีรรมกต็องตาย
เหมอืนกัน พระพทุธเจาก็ตองตาย พระอรหนัตกต็องตาย

ถาม คนทีม่สีตางคกบ็ำรงุรางกายมากๆ แตบางทีกต็ายเรว็กวาคนจน
ทีไ่มไดดแูลเลย อนัน้ีเปนผลของกรรม

ตอบ การบำรงุมากจนเกินไปกเ็ปนกรรมอยางหน่ึง เปนการกระทำ
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ถาม ฉะน้ันควรอยตูามสภาพ

ตอบ กด็หูลวงปหูลวงตาทานอย ู๙๐ กวาท้ังน้ัน ทานไมมอีะไร ทำไม
อายทุานกลบัยืน

ถาม ฉนัมือ้เดยีว ไมตองตรวจสขุภาพประจำป ไมตองอะไร

ตอบ ไมตองซ้ือประกนั

ถาม ฆราวาสซือ้ประกันเพราะกลวัจะไมมเีงินรักษา

ตอบ รฐับาลเขาประกนัใหแลว ๓๐ บาท รกัษาทุกโรค

ความจริงโรคมอียเูพยีง ๓ ชนดิเทานัน้ ชนดิที ่๑ ไมตองรกัษา
เปนแลวกห็ายเอง ชนดิที ่๒ เปนแลวตองรกัษาถึงจะหาย ชนดิ
ที ่๓ เปนแลวรกัษาก็ไมหาย ไมรกัษาก็ไมหาย มเีพยีง ๓ โรค
เทาน้ัน ทีต่องเจอกนัทุกคน สวนใหญกเ็จอโรคชนิดท่ี ๑ กอน
เปนไขหวัดอยางน้ี ไมตองรักษาก็หายเองได เจ็บตรงน้ันปวด
ตรงน้ีเด๋ียวก็หายเอง โรคท่ีไมหายเองก็ตองรักษา โรคท่ีรกัษา
ไมหายก็ตองรอใหหายท่ีเตาไฟ รางกายไมใชตวัเรา เปนเหมอืน
หนุ เราเปนผชูกัใยอยเูบือ้งหลงั ผทูีช่กัใยคือใจ รางกายเปนหนุ
รางกายตายไป ผูที่ชักใยไมไดตายไปดวย ใจไมมีวันตาย
พอรางกายตายไปก็ไปหารางกายใหมมาชักใยตอ แตใจไมร ูใจหลง
คดิวาเปนรางกาย
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ถาปฏิบัติธรรมก็จะแยกใจออกจากกายได เวลาใจสงบกายก็
หายไป รางกายจะเจ็บหรอืไม ใจไมรบัร ู ใหคดิอยางน้ีจะไดไม
กลวัตาย ไมยดึติดกบัรางกาย ใหคดิเสมอวารางกายเปนเพยีงหนุ
เปนตกุตาตัวหนึง่ ใจเปนผคูวบคุมหนุ เหมอืนคนท่ีควบคุมหนุยนต
ใหเตะฟตุบอล ใหไปกรูะเบดิ คนท่ีควบคุมบงัคับสัง่การไมไดอยู
ในตวัหนุ อยอูกีท่ีหนึง่ สัง่การผานทางกระแสวิทยุ เชนยานอวกาศ
ทีไ่ปสำรวจโลกพระจนัทร คนท่ีสัง่การอยทูีห่อบงัคับการ ถาเกิด
อะไรกบัยานอวกาศ กไ็มไดเกดิกบัคนทีอ่ยทูีห่อบงัคบัการ สิง่ที่
เกดิขึน้กบัรางกาย ไมไดเกดิขึน้กบัใจ แตใจไปหลงคดิวาเปน
รางกาย กเ็ลยคดิวาเปนไปดวย เหมอืนนิทานคนขาเปเลีย้งมา
มาเหน็คนเล้ียงเดินขาเป กเ็ลยเดินขาเปตาม

เวลาใจไดรางกายมาก็คดิวาเปนใจ พอรางกายเปนอะไรกท็กุข
ขึน้มา ทกุขเพราะความอยาก อยากไมใหแก ไมใหเจ็บ ไมใหตาย
ถาใชปญญาพิจารณาวารางกายไมใชตัวเรา ตองแก ตองเจ็บ
ตองตาย กจ็ะหยดุความอยากได จะไมทกุข ไมเครยีดกบัรางกาย
อยไูดอยางสบาย อยไูดกอ็ยไูป อยไูมไดกไ็ป ภารา หเว ปญจัก
ขนัธา ขนัธ ๕ เปนภาระทีห่นักมาก ไปแบกมนัทำไม แบกรางกาย
นีเ้หนือ่ยจะตายไป มแีตภาระ ใจถูกกเิลสหลอกใหหลง เหน็อะไร
กว็าดี สวยงาม ใหความสขุ แตไมรวูากวาจะไดมาตองเหนือ่ย
ขนาดไหน บวชดีกวา จะสบายใจ ของดีๆไมชอบกนั กลับไปชอบ
ของไมดกีนั บวชจะไดเขาขางใน จะไดพบกบัรสแหงธรรมทีช่นะรส
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ทัง้ปวง รสของความสงบนีแ่หละคอืรสแหงธรรม ถาไดความสขุ
จากความสงบแลว จะไมอยากไดความสขุแบบอืน่

       

แนวทางการปฏบิตัติอแมทีก่ำลงัปวย

ถาม คณุแมของเพือ่นตอนน้ีปวยอย ูหมอแนะนำใหบรหิารรางกาย
เพือ่นก็พยายามจะใหแมทำ แตแมไมยอมทำ เพือ่นจะบงัคับ
แมตลอด กเ็ลยกลมุใจ ฝากกราบเรยีนถามวา ควรจะทำตวัอยางไร

ตอบ ควรทำตามใจแม อยาทำตามใจเรา

ถาม แตเพือ่นอยากใหคณุแมหาย

ตอบ อยาไปอยาก ทำตามเหตุตามผล บอกใหแมทำแลว ถาไมทำก็
จบเปนเรือ่งของแม ไมใชเรือ่งของเรา

ถาม จะเปนกรรมกบัแมไหมคะ

ตอบ ถาบังคับแม มเีรือ่งกับแม กเ็ปนเวรเปนกรรมกนั ควรจะรบัใชแม
ตามใจแม บอกแมแลว ถาไมทำกเ็รือ่งของแม ถาเค่ียวเขญ็แม
จะเปนเวรเปนกรรม ถงึแมจะอยากใหทานหาย แตความอยาก
เปนกิเลส เรามีหนาที่เลี้ยงดูทานรับใชทาน ตองเอาใจทาน
เอาตัวทานเปนใหญ ไมใชเอาความอยากของเราเปนใหญ
ตองเอาความสบายใจของทานเปนใหญ

ถาม แตคณุแมจะเคยีดแคนเขา
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ตอบ เพราะตางคนตางจะเอาชนะกัน กเ็ลยโกรธกนัเกลยีดกนั ถาตาง
คนตางถอย ตางคนตางอย ูไมเคีย่วเขญ็บังคับกนั กจ็ะไมมปีญหา
ตอกนั แทนท่ีจะทำตัวเปนลกูกลบัทำตัวเปนแม จะสอนแมบงัคับ
แม ใหทำอยางน้ันทำอยางน้ี ไมใชหนาทีข่องเรา หนาทีข่องเราเปน
คนรับใช แมเปนเจานาย แมตองการอะไร ถาไมผดิศีลผดิธรรม
ไมเปนอนัตรายตอรางกาย กเ็อามาใหทาน ถาผดิศีลผดิธรรม
เชน เอาเบยีรมาสกัขวด กไ็มตองเอามาให ทำใหทานมคีวามสุข
ถงึจะเปนบุญ ทำใหทานมีความทุกข ถงึแมจะถูกใจเรากเ็ปนบาป

การสวดโพชฌงคใหคนทีป่วยหนกั

ถาม เวลาคนทีป่วยหนกั จะชอบใหสวดโพชฌงค แสดงวาตองการ
นำคำสอนของพระพทุธเจามารักษาใจ ใหผปูวยปลอยวาง

ตอบ แตไมคดิอยางน้ันกัน จะคดิวาสวดเพ่ือรักษารางกาย เพราะอยาก
จะใหรางกายหาย ความจรงิการสวดนีก้จ็ะไมรกัษาโรคใจใหหาย
ไดอยางถาวร เพราะเปนการทำใจใหสงบเปนสมาธิ กจ็ะรักษา
ไดชัว่คราว ไมหายอยางถาวร ถาจะใหหายอยางถาวรกต็องใช
ปญญา ตองไมกลัวความเจ็บของรางกาย เหมือนคนท่ีฮึดสู
ถงึแมจะถกูยงิแลว แตใจยังสอูย ูยงัสัง่ใหรางกายลุยตอไปได
ถาใจไมส ูถงึแมรางกายจะแข็งแรงกจ็ะไมส ูตองแยกประเดน็
คอืความเจ็บของรางกายออกจากความเจ็บของใจ ถาความเจ็บ
ของใจหายไป แตความเจบ็ของรางกายไมหาย กจ็ะไมเปนปญหา
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บางทคีวามเจ็บของใจหายไป ความเจบ็ของรางกายกห็ายตามไป
ดวยก็มี ถาความเจ็บของรางกาย เกิดจากความเจ็บของใจ
เวลาใจเครยีดก็ทำใหรางกายปนปวน เกดิความเจ็บทางรางกาย
พอใจหายเครียดความเจ็บทางรางกายก็หายไปดวย

        เวลานัง่สมาธิแลวเกิดความเจ็บปวดข้ึนมา ถาบริกรรมพทุโธๆไป
จนใจสงบ ความเจ็บของใจท่ีรนุแรงกวาความเจ็บของรางกายก็จะ
หายไป จะรสูกึวาไมเจ็บมาก เวลารางกายเจ็บแลวเกดิความกลัว
ขึน้มา จะรสูกึเจบ็มาก เพราะใจไปขยายความเจบ็ขึน้มาเอง เหมอืน
เอาแวนขยายไปขยาย จะรสูกึวาเจบ็มาก แตพอใจสงบ จะเจบ็
เพียงนิดเดียวหรือไมเจ็บเลย ความเจ็บของรางกายจึงไมใช
ประเดน็สำคัญ ไมใชสิง่ท่ีตองแก สิง่ท่ีตองแกคอืความเจบ็ของใจ
ทีเ่กดิจากความกลัวความเจบ็ของรางกาย หรอืกลวัความตาย
ตองแกวภิวตัณหา คอืความอยากไมเจ็บ อยากไมตาย พอไมมี
ความอยากไมเจ็บ อยากไมตายแลว กจ็ะไมเดือดรอนกบัความ
เจ็บกับความตายของรางกาย จะอยอูยางสบาย เจ็บไขไดปวยถา
รักษาไดก็รักษาไป รักษาไมไดก็อยูกับมันไป ความตายก็
เหมอืนกนั เมือ่ถงึเวลาตายก็หามไมได จะตายก็ปลอยใหตายไป
ใจไมไดตายไปกับรางกาย จะไปกลวัทำไม ใจไปหลงคิดวาใจเปน
รางกาย ถาแกความหลงได วาใจไมไดตายไปกับรางกาย ใจจะไม
วนุวายไปกับความตายของรางกาย เหมอืนกบัเวลาหลงรกัใคร
เวลาเขาตายไปเราก็จะวนุวายไปกบัความตายของเขา ถาเราไม
ชอบเขา เราจะวนุวายไหม เขาตายเรากลับดีใจเสียอีก อยาไป
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ชอบรางกาย มองรางกายเหมอืนกับมองคนทีเ่ราเกลยีด เวลา
รางกายเปนอะไรไป จะไดไมทกุขใจ

สิง่ท่ีเราขาดกันกค็อืเครือ่งมือแกความกลวั ทีเ่กดิจากความอยาก
ไมแกไมเจบ็ไมตาย กค็อืมรรค มรรคทีข่าดกันมากก็คอืสตสิมาธิ
ปญญา ศลีกบัทานพอมีกนั ทำทานรักษาศีลกนัอยเูสมอ แตไม
คอยไดบำเพ็ญภาวนา คอืการเจรญิสติสมาธปิญญา ซึง่เปนองค
ประกอบของมรรคทีส่ำคญั ถาเปนยาก็เปนสวนประกอบสำคญั
ของยา ทานกับศีลเปนสวนสนบัสนนุสติสมาธปิญญา ทีเ่ปนสวน
สำคญั จงึควรพจิารณาดูวากำลังขาดสวนไหน ยาท่ีใชรกัษาโรค
ใจนี ้ขาดอะไรอย ูทานเราขาดหรือไม ศลีเราขาดหรอืไม สตสิมาธิ
ปญญาเราขาดหรอืไม อยาใหสวนใดสวนหนึง่มากเกนิสตูร จะไม
เปนประโยชน เชนทาน ๙๐ เปอรเซน็ต ศลี ๕ เปอรเซน็ต
สติสมาธิปญญา ๕ เปอรเซ็นต อยางน้ีก็จะไมสามารถรักษา
โรคใจได ตองเปนไปตามสตูร ทานก็ทำเทาท่ีม ีไมยดึติด ไมโลภ
อยากไดสมบัตขิาวของเงินทอง กถ็อืวาไดทำทานครบสตูรแลว
ศลีกร็กัษา ศลี ๕ ศลี ๘ ศลี ๒๒๗ ไป กจ็ะไดศลีเตม็สตูรแลว
สติกต็องเจรญิท้ังวัน ตัง้แตตืน่จนหลบั ควบคุมความคิดไมให
ลอยไปลอยมา แลวกน็ัง่ใหมาก ตองตัดภารกิจการงานตางๆไป
ถายังทำงานอยกูค็วรลาออก อยคูนเดยีว อยวูดัก็ได อยบูานก็ได
ทำงานเทาท่ีจำเปน เชนกวาดบานถบูานซักเสือ้ผา หาอาหารมา
รบัประทาน จะไดมเีวลานัง่สมาธมิาก เดนิจงกรมมาก
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พอไดสมาธิแลวกเ็จรญิปญญาตอไป หลงัจากออกมาจากสมาธิ
พจิารณาอนิจจังทุกขงัอนัตตา พจิารณาอริยสจั ๔ ดใูจวากำลังผลติ
อะไร ผลติมรรคหรอืผลิตสมุทยั ถาผลิตสมุทยัเรากต็องหยดุ
ตองหนักลบัมาผลติมรรค หยดุดวยการเจรญิสต ิการเจรญิสตเิปน
ทัง้การผลติมรรคและหยดุสมทุยั หยดุความคิดปรุงแตงไปในทาง
สมทุยั ความคิด ๙๙ เปอรเซน็ตจะไปในทางสมุทยั ตองหยดุ
ความคิดน้ีกอน ดวยการบรกิรรมพทุโธ กจ็ะคิดอยากไปดูนัน่ฟง
นีไ่มได อยากไปทีน่ัน่ทีน่ีไ่มได พอไมมคีวามอยากใจกจ็ะเยน็สบาย
อยูเฉยๆได จะน่ังเกาอ้ี ๔ - ๕ ชั่วโมงก็นั่งได ก็จะไดสมาธิ
ไดความสงบ แลวก็ตดัความอยากดวยปญญา ถาดูใจดูจติตอง
ดอูยางน้ี การดูจติดูอยางไร กด็วูาตอนน้ีจติเปนโรงงานผลิตกเิลส
หรือโรงงานผลิตธรรม ถาจิตคิดไปในทางธรรม ไปในทาง
ไตรลกัษณ ไปในทางอริยสัจ ๔ กจ็ะเปนมรรค กป็ลอยใหคดิไป
ถาคิดไปในทางกามตณัหา ภวตัณหา วภิวตัณหา กต็องหยุดมัน
ถาไมหยดุก็จะผลติความทุกข เชนอยากจะสบูบหุรี ่ อยากจะ
ดืม่เหลา ถาย่ิงคิดก็จะยิง่ทรมานใจ ยิง่หงดุหงดิใจ เวลาอยากจะ
สบูบหุรีด่ืม่เหลากจ็ะคดิแตเรือ่งสบูบหุรีด่ืม่เหลา จะไมคดิเรือ่งอ่ืน
ถาสามารถหยุดความคิดอยากด่ืมสรุาอยากสูบบุหรีไ่ด คดิถึง
โรคภัยไขเจบ็ทีจ่ะตามมาจากการด่ืมสรุายาเมา จากการสูบบหุรี่
แทน กจ็ะทำใหหยุดความอยากได

 การดจูติตองดอูยางน้ี ดวูาตอนนีจ้ติกำลงัไปในทางไหน ไปใน
ทางมรรคหรือไปในทางสมทุยั ถาไปในทางสมทุยัก็ตองสกัด
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ถาไปในทางมรรคก็ตองสงเสริม ถาคิดอยากจะหยุดด่ืมสุรา
อยากจะหยดุสบูบหุรี ่กต็องสนับสนนุ อยาสบูอยาด่ืม ถาคิดอยาก
จะไปทำบญุกไ็ปเลย คดิอยากจะบวชชีกบ็วชเลย คดิอยางน้ีเปน
มรรค ถาคิดจะไปแตงหนาทาปาก ไปทำศัลยกรรม กห็ยดุเสีย
เพราะไปทางสมทุยั ไปทางกามตณัหา อยากจะซือ้เสือ้ผาชดุใหม
ซือ้รองเทาคใูหม กต็องเบรกมนั เอาเงนิไปทำบุญดีกวา นีค่อืการ
ดจูติ ไมใชปลอยใหจติทำอะไรตามใจชอบ อยากจะไปเทีย่วกไ็ป
อยากจะไปซือ้รองเทาคใูหมกไ็ป อยากจะไปซือ้เส้ือผาชุดใหมกไ็ป
อยากจะไปเดนิหางก็ไป อยากจะไปกนิขนมนมเนยกไ็ป ถาดูแบบ
นีก้ด็ใูหเสยีเวลาไปเปลาๆ ดไูปทำไม ไมเกิดประโยชน

ตองดูอรยิสจั ๔ วาตอนน้ีกำลงัผลติฝายไหน ฝายมรรคหรอื
ฝายสมทุยั ถาผลิตฝายมรรคตลอดเวลา ผลติโสดาปตตมิรรค
สกิทาคามมิรรค อนาคามมิรรค อรหตัตมรรค กจ็ะมผีลของ
มรรคตามมา คือโสดาปตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล
อรหตัตผล ถาจะดจูติตองดูตรงนี ้ดวูากำลังผลติมรรคหรอืกำลัง
ผลติสมทุยั ถาผลติสมทุยัก็จะม ีกามภพ รปูภพ อรูปภพ มกีาร
เวยีนวายตายเกดิตามมา นีค่อืธรรมในสตปิฏฐาน ๔ การดูธรรม
กด็อูรยิสจั ๔ ถาดูจติกด็วูาจิตตอนน้ีเปนอยางไร ฟงุซานหรือสงบ
ถาฟงุซานกต็องทำใหสงบ ถาสงบกต็องรกัษาใหสงบตอไป  

ดเูวทนากด็วูาตอนน้ีเวทนาเปนอยางไร ตองปลอยวาง ถาเปนสขุ
เวทนากอ็ยาอยากใหสขุไปตลอด ถาเปนทกุขเวทนากอ็ยาไปอยาก
ใหหาย ปลอยไปตามธรรมชาต ิไปตามอนจิจัง มกีารเปลีย่นแปลง
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ไมตองไปทำอะไร ใหรทูนัแลวก็ปลอยวาง ไมใชพอเปนทุกขเวทนา
กแ็กใหเปนสขุเวทนา ถารอนก็เปดเครือ่งปรบัอากาศ เพราะไม
ไดแกทีต่นเหตุ ตองแกทีใ่จ แกทีส่มทุยั ความอยากใหทกุขเวทนา
หายไป ตองแกดวยการปลอยวางทุกขเวทนา ดรูางกายก็เชน
เดยีวกนั รางกายจะแกจะตายก็ดไูป ไมตองทำอะไร ผมจะหงอก
กป็ลอยใหหงอกไป หนงัจะเหีย่วกป็ลอยใหเหีย่วไป ไมตองหายา
มาทา ทาอยางไรก็เหีย่วอยดู ี ยอมอยางไรก็ขาวอยดู ี ยอมให
เหน่ือยไปเปลาๆ ทำใหใจทุกข ไมสบายใจกับความเห่ียวกับ
ความหงอก ตองปลอยวาง

ใหตัง้สติทีก่ายเวทนาจติธรรม นีเ่ปนขัน้ของปญญา ถาข้ันของสติ
ก็ใหรูเฉยๆ ใหมีสติเกาะติดอยูกับรางกาย รางกายกำลัง
เคลือ่นไหว กำลงัทำอะไร กใ็หเกาะตดิอยกูบัการเคลือ่นไหว
กบัการกระทำของรางกาย เพือ่ไมใหใจลอยไปลอยมา ไมใหไป
คดิเรือ่ยเปอย ใหตัง้ม่ันอยใูนปจจุบนั เวลานัง่สมาธใิจกจ็ะสงบ
จะนิง่ จะสบาย กจ็ะรจูกัวิธรีกัษาจติ เวลาฟงุซานก็แกดวยการ
เขาสมาธไิป หรอืแกดวยปญญา พจิารณาจนเหน็วา ฟงุซานเพราะ
ความอยาก อยากใหสิง่น้ันเปนอยางน้ี อยากใหสิง่น้ีเปนอยางน้ัน
ตองปลอยวาง อยาไปอยาก สิง่น้ันสิง่น้ีจะเปนอยางไรก็ปลอยให
เปนไป ถาไมอยใูนวิสยัทีจ่ะแกได กอ็ยาไปแกใหเหนือ่ยไปเปลาๆ
ถายังแกไดกแ็กไป ถาส่ังไมใหผมหงอกไดกส็ัง่ไป ถาส่ังไมให
หนังเหี่ยวไดก็สั่งไป ถาสั่งไมไดก็อยาฝนธรรมชาติ อยาไป
ทำศลัยกรรมตกแตง
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เวลาพูดธรรมะทไีร มกัจะไปโดนใจคนฟงทุกท ี เมือ่เชาพดูเร่ือง
การอดสรุาอดบุหรี ่กม็คีนมาบอกวากำลังจะอดพอดี พอฟงแลว
กไ็ดอบุาย แลวก็มภีรรยาพาสามีมาหา ถอืดอกไมธปูเทยีนมาต้ัง
สจัจะอธษิฐานใหหยดุด่ืมสรุา เพราะเวลาดืม่แลวจะอาละวาด
สรางความเดือดรอนใหกบัภรรยา เราก็บอกวาใหเหน็โทษของการ
ดืม่สรุา ทัง้ทางรางกายและจิตใจ ทัง้กับตัวเราและกบัผอูืน่ ถาไม
หยดุด่ืมกจ็ะตองสญูเสยีคนท่ีรกัไป เพราะจะทนอยกูบัเราไมได
แลวก็บอกภรรยาวา ถาอยไูมไดกไ็ปดีกวา ผชูายไมไดมคีนเดยีว
ในโลกนี ้คนดีๆไมเอา ไปเอาคนไมดทีำไม

ถามโีรคแตไมรกัษา เปนบาปหรอืไม

ถาม  ถารางกายเรามีโรคท่ีจะตองรักษา แตเราคิดวาเราไมอยากได
รางกายแลว เปนอะไรกช็าง จะไมรกัษา อยางน้ีถอืวาบาปไหมคะ

ตอบ ไมบาป ถาไมทำใหรางกายตาย ปลอยใหรางกายตายไปเอง
ถาทำใหรางกายตาย เชนกินยาพิษ อยางน้ีกบ็าป เพราะเปนการ
ทำลายรางกาย มเีจตนา ถาไมมเีจตนาทำลายรางกาย ปลอยวาง
รางกาย กจ็ะไมบาป

ถาม  สมมตุวิาหมอวินจิฉยัวาเปนเบาหวาน แลวกด็แูลรางกายไมดี
บางทีกก็นิยาบางไมกนิบาง อยางนีถ้อืวาบาปไหมเจาคะ
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ตอบ ไมบาป ไมกนิก็ไมบาป แตอยาไปทำใหรางกายตาย

ถาม  เชนฆาตวัตาย

ตอบ อยางน้ันบาป

ถาม  ถาไมรกัษาตัวเอง ไมดแูลตวัเอง เปนบาปไหมคะ

ตอบ ไมบาป ไมกนิขาว ปลอยใหอดตายก็ไมบาป

ถาม  ไมกนิแสดงวามเีจตนาจะใหตาย

ตอบ ไมกนิเพราะมเีจตนาไมกนิ ไมไดมเีจตนาใหตาย คนทีฆ่าตัวตาย
เพราะมคีวามทุกข ไมอยากจะอย ูความไมอยากอยเูปนกเิลส
เปนวภิวตัณหา ทำใหจติเครยีดจิตทกุข แตจติทีม่คีวามสุขจะเฉยๆ
อยกูไ็ด ไมอยกูไ็ด กนิกไ็ด ไมกนิกไ็ด มนัตางกัน ไมเหมอืนกนั
ตองดูทีใ่จเปนหลกั ใจมีความอยากหรือเปลา ไมวาอยากอยหูรอื
อยากตายเปนกเิลสทัง้น้ัน

การยุตกิารสงความชวยเหลือแกผปูวยท่ีเปนโรคท่ีรกัษาไมหาย

ถาม ทีท่านอาจารยอธิบายวาโรคไหนรักษาไดกร็กัษาไป ถารักษาไมหาย
กอ็ยาดันทุรงัรักษา แลวญาติพีน่องจะไปถอดสายออกน้ี เปน
บาปกรรมไหมครบั
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ตอบ ไมเปน เราไมไดเอามดีไปแทงเขา ไมไดไปบีบคอเขาไมใหเขา
หายใจ เราเพยีงแตปลอยใหเขาอยตูามธรรมชาติเทาน้ันเอง

ถาม เหมอืนการถอดสายออกน้ี ปลอยใหเปนตามธรรมชาตไิป

ตอบ ใหอยตูามธรรมชาติ อยไูดกอ็ย ูอยไูมไดกไ็ป

ถาม สวนใหญคนท่ัวไปจะกลวัวา การเอาออกน้ีเปนการฆาผนูัน้

ตอบ เปนการยตุกิารสงความชวยเหลอื กท็ำใหเขาตายได แตไมไดไป
ฆาเขา เพียงแตยตุกิารชวยเหลือ เพราะชวยไปก็ไมเกดิประโยชน
อะไร เปนโทษกับเขาเสยีเปลาๆ แทนท่ีเขาจะไดไป ไมตองอยู
แบกธาตุขนัธทีเ่ปนเหมอืนกองไฟ กป็ลอยใหกองไฟน้ันดับไป

ถาม คนทีต่ดัสินใจอยางน้ีได ตองเขาใจหลกัธรรมพอสมควร ถงึจะ
ทำได ไมอยางน้ันจะไมกลาทำ

ตอบ กอ็ยาเขาโรงพยาบาลกแ็ลวกัน สัง่ไวกอน เด๋ียวน้ีทำพนิยักรรม
สัง่ไวไดแลวไมใชหรอื สัง่วาไมตองรกัษาหรอืรกัษาตามสภาพไป
เพือ่ปองกนัหมอ ถาไมสัง่ไวกอน พอหมอไมรกัษากจ็ะโดนขอหา
ไรความเมตตา

ถาม สวนใหญญาติพีน่องจะทนไมได ทีจ่ะไมรกัษา

ตอบ รักษาจนถึงขีดท่ีรักษาไมได เขาใจไหม ถารักษาไมไดแลว
หมอทำอะไรไมไดแลว กห็ยดุรักษา
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ถาม มกีรณเียอะแยะทีเ่ปนเจาชายเจาหญิงนทิรา แลวญาติพีน่องก็ยงั
ใหความชวยเหลอือยู

ตอบ อยางน้ีไมเหมอืนกับอีกกรณหีนึง่ ทีเ่จาตัวอยากจะตาย แลวบอก
ใหฉดีสารพษิ อยางน้ีบาป แตถาเจาตัวบอกใหหยดุรกัษา อยางน้ี
ไมบาป แตถาอยากจะตายแลวบอกใหหมอชวยฉีดสารพิษให
อยางนีบ้าป เปนการฆาตัวตาย

คนปวยอยากจะตาย ใหหมอฉดียาให หมอมสีวนรบักรรมหรือไม

ถาม สมมุติวาคนปวยอยากจะตาย บอกใหหมอฉีดให เขาผิดใช
ไหมคะ ในกรณีนีห้มอมีสวนรับกรรมหรอืเปลาคะ

ตอบ มสีวน เพราะเปนผทูำใหเขาตาย เปนผรูบัคำส่ัง

ถาม แตเขาใจวาทางจรรยาบรรณแพทยคงทำไมได

ตอบ ทางศีลธรรมถอืวา ทำเองก็ด ีสัง่ใหคนอ่ืนทำก็ด ีกผ็ดิท้ังน้ัน คนทำ
กผ็ดิ คนส่ังก็ผดิ

ถาม ตอนน้ีกลวัเรือ่งจรรยาบรรณแพทย กเ็ลยมเีครือ่งใหคนไขทำเอง
คนท่ีทำเคร่ืองก็มสีวนผิด

ตอบ ถาทำใหตายไมวาจะทำดวยวิธใีดก็ตาม กผ็ดิท้ังน้ัน แตถาปลอย
ใหตายเอง อยางนี้ไมผิด ทำใหตายกับปลอยใหตายนี้ไม
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เหมอืนกัน ถาปลอยไมบาป ถาทำใหเขาตายก็บาป ไมวาจะเปน
รางกายของเราเองหรือของคนอ่ืน กบ็าปเหมอืนกนั

ความเจบ็ปวยทางรางกายของคนตายทีย่งัปลอยวางไมได จะติดจิต
ไปหรือไม

ถาม คนท่ีเจบ็ปวยทรมานทัง้กายและใจ เวลาตายไปในขณะทีจ่ติยัง
ไมสามารถทีจ่ะปลอยวางได ความเจ็บทีร่างกาย จะตดิจติไปไหม
ครับ

ตอบ ไมตดิ ความเจ็บของจิตก็เปนความเจบ็ของจิต ความเจ็บของ
รางกายกเ็ปนของรางกาย

ถาม เพราะฉะนัน้ความเจ็บของรางกายก็ขาดออกไปจากจิต เหลอืแต
ความเจ็บท่ีอยใูนจิต

ตอบ ความเจบ็ทีอ่ยใูนจติเกดิจากกเิลส เกดิจากภวตณัหา วภิวตณัหา
ถาไมมสีติ สมาธิ ปญญา มาตดั กย็งัจะมีอยู

ถาม แตถาปลอยวางความเจ็บไมได

ตอบ ความเจ็บเปนเหมอืนโรค ความเจ็บกายกเ็ปนโรคหนึง่ ความเจ็บ
ใจก็เปนอีกโรคหนึง่ ถากินยาของใจคือธรรมโอสถ กจ็ะรกัษาความ
เจบ็ของใจ ถาไมกนิยารักษาความเจ็บของรางกาย ความเจบ็ของ
รางกายก็ยงัจะมอีย ู เปนคน ๒ คน ไมเกีย่วของกัน ความเจบ็
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ของคนหน่ึงหายไป ไมไดทำใหความเจ็บของอีกคนหนึง่หายตาม
ไปดวย ความเจบ็ของรางกายก็ตองใชยารักษาโรคของรางกาย
ความเจ็บของใจกต็องใชธรรมโอสถรกัษา เวลาทีพ่ระพทุธเจาทรง
แสดงธรรมโปรดคนปวย ก็เปนการเอาธรรมโอสถมารักษาใจ
ความเจ็บทางใจน้ีรนุแรงกวาความเจ็บทางรางกายถึง ๑๐ เทา
พอความเจ็บทางใจดับไป ใจก็สามารถสั่งใหรางกายลุกขึ้นมา
ทำอะไรได แตความเจ็บของรางกายก็ยงัมอีย ูแตไมเปนปญหา
ไมเปนประเด็นสำคัญ ประเด็นสำคัญอยูที่ความเจ็บทางใจ
ใจจะทกุขมาก ไมอยากจะทำอะไร พอดับความทุกขทรมานใจได
ใจจะกระปรีก้ระเปราสดช่ืนเบกิบาน กจ็ะสัง่ใหรางกายทำอะไรได
เพราะใจเปนใหญ ใจเปนนายกายเปนบาว ใจเปนผสูัง่ ถาใจ
ไมสั่ง รางกายถึงแมยังทำอะไรไดอยู ก็เหมือนกับทำไมได
พอพระพุทธเจาทรงแสดงโพชฌงคเสร็จ คนปวยก็หายเปน
ปลดิท้ิง แตหายทางใจ ความเจบ็ของรางกายก็ยงัมีอย ูแตไมเปน
ประเดน็สำคญั เพราะความเจ็บของทางรางกายมเีพยีงเสีย้วเดยีว
ถาเปรียบเทียบกับความเจ็บของทางใจ กเ็ปน ๑๐ ตอ ๑ พอความ
เจบ็ทีร่นุแรงคือความเจบ็ของใจหายไปหมดแลว ความเจบ็ของ
รางกายก็จะไมเปนปญหา
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มลีกูกม็กีองทุกขเพ่ิมขึน้อกีกองหนึง่ การเกดิน้ีเปนทุกข

ถาม  เด๋ียวนีค้นสมยัใหม อยากแตงงานแตไมอยากมลีกู ปยูาตายาย
ตองเอาเงินมาลอ ให ๑ ลานบาง ๒ ลานบาง เปนผหูญิงผชูาย
กไ็ด

ตอบ เกดิมาแลวกต็องมีปญหาตางๆตามมา ถาไมเกดิกจ็ะสบาย ถามี
ลูกก็มีกองทุกขเพ่ิมข้ึนอีกกองหน่ึง รางกายนีเ้ปนกองทกุข
เราอยตูามลำพงักท็กุขพอสมควรแลว ตองไปหากองทุกขมาเพิม่
อกีกอง หาภรรยาหาสามมีาแบกทกุข แลวกต็องหาลกูมาเพิม่อกี
แลวกห็าหลานมาเพิม่อกี เปนกองทกุขตามมา เพราะไมมปีญญา
ไมรวูาการเกดิน้ีเปนทุกข พอเกดิแลวก็ตองแกตองเจบ็ตองตาย
เกดิแลวกต็องด้ินรนตอส ูเลีย้งดูรางกาย มแีตภาระ มแีตเรือ่งให
ทำอยตูลอดเวลา ความสุขทีไ่ดจากรางกายก็เปนความสุขชัว่คราว
สขุประเดีย๋วประดาว ตองคอยเติมอยเูรือ่ยๆ ถามคีวามสุขกบั
การสบูบหุรีก่ต็องสบูเรือ่ยๆ มคีวามสขุกบัด่ืมสรุากต็องด่ืมเรือ่ยๆ
มคีวามสุขกับการกระทำอะไร กต็องทำอยเูรือ่ยๆ เวลาไมไดทำ
กท็กุข อยไูมเปนสขุ อยเูฉยๆไมได เพราะไมรวูธิอียใูหเปนสขุ
อยูอยางไร ถาไมมีพระพุทธเจามาทรงสอนก็จะอยูอยางน้ี
ตองด้ินรนตอส ูตะเกยีกตะกาย เชาก็ออกจากบานเพือ่ไปหาเงนิ
พอไดเงินมาก็ตะเกียกตะกายใชเงินกัน พอเงินหมดก็หาอีก
หาเงินใชเงนิไปจนวนัตาย กม็เีทานัน้ ไมมคีวามสุขทีแ่ทจรงิ เพราะ
ไมรวูาความสุขท่ีแทจรงิอยตูรงไหน เกดิข้ึนไดอยางไร ความสุข
ทีถ่าวรน้ีมอียแูตหากนัไมเจอ หากนัไมเปน
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ถาไมมีพระพุทธเจามาทรงสอนก็จะไมมีใครหาพบ ถึงแมได
ทรงสอนแลวก็ยังไมสามารถปฏิบัติตามได มีเพียงไมกี่คนท่ี
จะสามารถปฏิบัติตามได เพราะจะตองเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม
พลกิหนามอืเปนหลงัมอื เคยกนิอยแูบบนี ้ ตองเปลีย่นไปอีก
แบบหน่ึง เชนเคยอยใูนวงัก็ตองไปอยใูนปา เคยมอีาหารครบถวน
บรบิรูณกต็องออกไปขอเขา อาศัยความเมตตาของผอูืน่ แลวแต
เขาจะใหอะไรมา ก็กินเพื่ออยู ไมไดอยูเพื่อกิน กินไปตามมี
ตามเกดิ ทีต่องไปอยใูนปาก็เพราะวาเปนที ่ทีจ่ะทำใหเกดิความ
สงบทางจิตใจ ถาอยใูนบานเมอืงน้ีจะมเีรือ่งราวตางๆคอยกวนใจ
ทำใหใจไมสงบ ใจไมสงบก็จะไมมคีวามสขุทีแ่ทจรงิ กต็องอาศัย
ความสุขแบบยาขมเคลอืบน้ำตาล สขุเด๋ียวเดียว แลวกม็คีวาม
ทกุขตามมา เวลาอยากจะมีความสขุแตไมสามารถจะมไีด เชน
สบูบหุรี ่ เวลาบหุรีห่มดไมมบีหุรีส่บูจะหงดุหงดิ สบูไปกจ็ะทำให
ชวีติสัน้ลง มโีรคภัยไขเจบ็เบยีดเบียน เปนความทุกขทีจ่ะตามมา
จงึตองพยายามปฏิบตัติามท่ีพระพทุธเจาทรงสอนใหปฏบิตัใิหได
อยูแบบพระพุทธเจา ลองซอมอยูแบบคนจนสักวันหน่ึง ถือ
ศลี ๘ อดขาวเยน็ ปดโทรทัศนปดเครือ่งบันเทิงตางๆ ใหอยกูบั
ความวาง กบัความไมมอีะไร ไมตองทำอะไรท้ังวัน ใหดแูลรกัษา
รางกายอยางเดียว แลวก็ควบคุมใจ ทำใจใหสงบ

อบุายของการทำใจใหสงบกม็หีลายวธิ ีสวดมนตไปก็ได บริกรรม
พทุโธๆไปก็ได ใจจะคดิไดทลีะอยาง ถาบังคับใหคดิเรือ่งนี ้กจ็ะ
ไปคิดเร่ืองอ่ืนไมได ถาสวดมนตไปเรือ่ยๆ จะไปคิดเร่ืองอ่ืนไมได
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ก็จะสงบได เพราะการสวดมนตจะทำใหใจสงบ ไมฟุงซาน
สวดมนตไปหรอืบรกิรรมพทุโธไป ไมเชนน้ันก็บงัคับใจใหอยใูน
ปจจุบนั อยาใหไปอดีตไปอนาคต ไปทีโ่นนไปทีน่ัน่ ใหอยใูนปจจุบนั
อยทูีร่างกาย อยกูบัการทำงานของรางกาย อยาไปคิดเรือ่ยเปอย
ถาหยดุความคิดไดแลว เวลานัง่สมาธกิจ็ะสงบงาย นัง่หลบัตาแลว
ก็ดูลมหายใจ อยาไปคิดเรื่องอ่ืน ลมหายใจก็จะพาใจเขาสู
ความสงบ พอสงบแลวก็ไมตองทำอะไร สงบไดนานก็ยิง่ดี ถาสงบ
ไมนานก็ตองทำใหสงบใหนานใหได ใหมๆ แรกๆจะสงบเดีย๋วเดียว
วูบลงไปแลวก็ถอนออกมา เดงออกมา แตจะไดสัมผัสกับ
ความสงบความวาง จะทำใหมศีรทัธามีความยนิดทีีจ่ะหาความสขุ
แบบนีใ้หมากขึน้ เพราะเปนความสขุทีเ่หนอืกวาความสุขทัง้หลาย
พระพุทธเจาทรงตรัสไววา ความสุขที่เกิดจากความสงบ
เปนความสุขที่เหนือกวาความสุขทั้งหลาย พอไดพบกับ
ความสงบแลวก็จะติดใจ จะพยายามทำใหมีมากข้ึน ก็ตอง
ถอืศีล ๘ บอยขึน้ ตอนตนกถ็อือาทิตยละวนั พอไดสมัผสักบั
ความสงบแลวก็จะถือไปทุกวันเลย มีภารกิจการงานอะไรที่
ไมสำคญัก็ตดัไป ถาพอมีพอกนิแลวก็หยดุทำงาน ถาบวชไดกบ็วช
บวชแลวจะไดปฏิบัติอยางเต็มท่ี ทำใจใหสงบไดตลอดเวลา
ถาทำอยางนีอ้ยไูปกก็ำไร ทำไปจนกวาความสุขจะมเีตม็เปยม
ภายในใจ และมอียตูลอดเวลา

ตอนตนความสขุจะไดเปนพกัๆ เพราะไมไดปฏิบตัอิยางตอเน่ือง
ถาปฏิบัติอยางตอเน่ืองความสุขก็จะตอเน่ือง จนมีความสุข
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ตลอดเวลา พอถึงเวลาน้ันกจ็ะสบาย หมดปญหา ไมมคีวามทุกข
ไมวาอะไรจะเกดิข้ึน เพราะมคีวามสงบรกัษาใจไมใหถกูเหตกุารณ
ตางๆมาทำใหทกุข ถามคีวามสงบท่ีเกดิจากการน่ังสมาธิ แลวกม็ี
ปญญามาคอยรักษา ความสงบกจ็ะคงอยไูปตลอด ไมวาจะเกดิ
เหตกุารณอะไรขึน้มากจ็ะเฉยได ใครชมกเ็ฉยได ใครดาก็เฉยได
ไดสมบัติมาก็เฉย สูญเสียสมบัติไปก็เฉย ไดอะไรมาก็เฉย
เสยีอะไรไปกเ็ฉย รางกายจะแกจะเจบ็จะตายก็เฉย เฉยแลวสบาย
ไมตองไปยงุกบัรางกาย ถงึเวลาจะตายก็เฉย ถาไมยงุกบัรางกาย
แลวใจจะไมเดือดรอน อยาไปอยากใหรางกายอยตูอไป อยาไป
อยากใหรางกายหายเจ็บ อยกูบัความเจ็บไป เจบ็กอ็ยกูบัเจ็บไป
ตายก็อยกูบัตายไป ถาเฉยไดแลวไมเปนปญหา ปญหาอยตูรงที่
เฉยไมเปน

พระพทุธเจาจึงตองทรงสอนใหเฉย ทำทานก็เหมอืนเสียทรพัยไป
เสียเงินไป เวลาเสียเงินไปจะเสียใจ เวลาไดเงินมาจะดีใจ
ตอนน้ีก็มาฝกใหเสียเงิน ถาเสียดวยความสมัครใจ เสียดวย
ความยินดีจะไมเสียใจ ทำไมเวลาซ้ือขาวของท่ีเราอยากได
เราเสยีใจไหม วธิทีีจ่ะแกปญหาเร่ืองการใชเงนิทีไ่มจำเปน กค็อื
เวลาท่ีอยากจะซ้ืออะไร กซ็ือ้มา แลวกเ็อาไปใหคนอืน่ ถาอยาก
จะซ้ือเส้ือผาชุดใหม ซือ้มาเลย แลวก็เอาไปใหคนอ่ืน จะไดมี
ความสขุ ๒ ตอ เวลาซือ้ก็มคีวามสขุ เวลาเอาไปใหคนอ่ืนกม็ี
ความสขุ แตมกัจะไมคดิอยางนัน้กนั ถาซือ้ใหเราจะยนิด ีถาซือ้
ใหคนอ่ืนไมยอมซ้ือ นอกจากมเีหตกุารณ เชนวนัปใหม วนัเกดิ



  www.kammatthanna.com58

อยางน้ี จงึตองหัดเฉยกบัการสญูเสียส่ิงท่ีเรารกั สิง่ท่ีเรารกัมาก
สิง่หน่ึงก็คอืเงินทอง สิง่ท่ีเรารกัมากกวาเงินทองคอือะไร กค็อื
อวัยวะตางๆ แลวสิง่ท่ีเรารักมากกวาอวัยวะคืออะไร กค็อืชีวติ
พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหสละทรัพยเพ่ือรักษาอวัยวะ สละ
อวัยวะเพื่อรักษาชีวิต แลวก็ใหสละชีวิตเพื่อรักษาความสงบ
รกัษาธรรมะ ธรรมะกค็อืความสงบ เพราะความสงบมคีณุคา
ยิง่กวาทุกสิง่ทุกอยาง ผทูีม่คีวามสงบแลวสละทกุสิง่ทุกอยางได
สละทรพัยได สละอวยัวะได สละชวีติได เพราะความสงบจะทำ
ใหไมสะเทอืนใจกบัการสญูเสยีสิง่ตางๆไป

จึงตองมาหัดทำใจใหเฉยกับการสูญเสียดวยการสละทรัพย
แลวกม็ารกัษาศีล อยาทำบาป เพราะทำบาปจะทำใหใจวนุวาย
ทำบาปแลวจะมคีวามหวาดกลัว ไมสบายใจ กลวัจะตองไปรบั
ผลบาป ถาไมทำบาปก็จะไมมีความหวาดกลัว ไมวิตกกังวล
ใจก็จะสงบ ทำใหนั่งสมาธิไดไมยาก กอนจะน่ังสมาธิก็ตอง
เจรญิสติกอน ควบคุมความคิดไมใหคดิเรือ่งราวตางๆ คดิแต
บทสวดมนต หรอืคดิแตพทุโธๆไป หรอืใหใหคดิอยกูบัเหตกุารณ
ทีก่ำลงัเกดิข้ึน คอืเฝาดูรางกายทุกเวลานาท ีเฝาดูการกระทำของ
รางกาย พอมเีวลาวางก็นัง่หลบัตา เพือ่ใหใจเขาสคูวามสงบไดอยาง
เต็มท่ี พอสงบแลวก็ปลอยใหสงบไปใหนานท่ีสดุเทาท่ีจะนานได
พอถอนออกมา ถาอยากจะรกัษาความสงบตอไปก็ทำได ๒ วธิี
คอื ๑. ควบคุมความคิดตอไป อยาใหคดิอะไร พทุโธๆตอไป
สวดมนตตอไป หรือเฝาดูการกระทำของรางกายตอไป
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๒. ใชปญญาควบคุมใจไมใหกระเพือ่ม ถามปีญญาจะรวูาเหตทุี่
ทำใหใจกระเพือ่มก็คอืความอยากตางๆ เวลาเกดิความอยากใจ
จะไมสงบ จะกระวนกระวายกระสบักระสาย ตอนน้ันกต็องใช
ปญญาเขามาหยุดความอยาก ใหเหน็วาสิง่ตางๆท่ีอยากไดไมเปน
ความสุข เปนความทกุข ถาเหน็วาเปนความทุกขกจ็ะไมอยากได
แตจะไมเหน็กนั เพราะไมเหน็ความไมเทีย่ง ไดมาแลวเปลีย่นไป
เวลาเปลีย่นไปก็ไมสขุแลว เวลาไดของมาใหมๆ จะสขุ เวลาเปลีย่น
ไปหรือเสียไปก็ไมสขุแลว เราไมเหน็ตรงนัน้ จงึตองพิจารณา
ถาเขาจากไปกอนท่ีเราจะพรอมใหเขาจากไป เราก็จะทุกขใจ
ตอนนีไ้มมอีะไรกอ็ยแูบบไมมอีะไรดกีวา ทกุขแบบไมมอีะไรดีกวา
ถามปีญญาก็จะหยุดความอยากได กจ็ะหายทกุข จะต้ังอยใูน
ความสงบได

นีค่อืการปฏิบตัเิพือ่รักษาความสงบของใจ ใหอยกูบัเราไปตลอด
ลองไปทำดู พระพุทธเจาทำมาแลว พระสาวกทำมาแลว
ไดผลเหมือนกัน คือไดความสบายใจ ไมทุกขกับเรื่องอะไร
ไมตองกลับมาเกดิใหม เพราะไมมตีวัผลกัดันใหไปเกดิ ตวัผลกั
ดนักค็อืความอยากน้ีเอง ไมมคีวามอยากแลวอยทูีไ่หนกอ็ยไูด
ไมอยากจะไปไหน ถามคีวามอยากจะอยไูมได ตอใหอยใูนวังกอ็ยู
ไมได ตอใหมีคฤหาสนมีทุกอยางครบถวนบริบูรณก็จะเบ่ือ
อยากจะออกไปขางนอก ถาใจสงบแลวจะไมอยาก จะเฉยๆ
ไปกไ็ด แตไมไดไปเพราะความอยาก ถามเีหตใุหไปกไ็ป เชน
ไปหาหมอ มธีรุะตองไปกไ็ป แตไมไดไปดวยความอยาก นีค่อื
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เหตผุลทีเ่ราควรจะอยกูนั อยเูพือ่ทำใจใหสงบ ถาอยเูพือ่ทำตาม
ความอยากก็อยาอย ูจะขาดทุน เพราะมแีตจะเพ่ิมความทุกขให
มมีากขึน้ ไมใชนอยลง

ปญหาของพวกเราก็คอืปฏิบตักินันอยไป ผลกเ็ลยไมคอยปรากฏ
ถาปฏิบตัใิหมากขึน้ ผลกจ็ะมากขึน้ไปตามลำดับ ตองทมุเทชวีติ
จิตใจใหกับการปฏิบัติ อยางท่ีพระพุทธเจาท่ีไดทรงทุมเท
พระพทุธเจาเปนแบบฉบบัท่ีดทีีส่ดุของพวกเรา พทุธัง สรณัง
คจัฉามิ ถายึดแบบฉบับของพระพทุธเจามาปฏิบตั ิ กจ็ะไดผล
เชนเดียวกับท่ีพระพทุธเจาทรงไดรบั แตพวกเราไมเอาพระพทุธเจา
เปนแบบฉบบักนั ชอบเอากิเลสเปนแบบฉบบักนั ยงัอยากเทีย่ว
ยงัอยากกนิ ยงัอยากด่ืม ยงัอยากหาความสุขจากส่ิงตางๆท้ังหลาย
ในโลกนี ้พระพทุธเจาก็ทรงมมีาแลว มปีราสาท ๓ ฤดู มทีกุสิง่
ทกุอยางในทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ อนัประณตีอันละเอยีด
อนัวิเศษ ทีม่นุษยสามารถจะสรรหามาได ทรงมมีาแลว แตทรง
สละไปหมด เพราะทรงเหน็วาเปนยาพษิมากกวาเปนยารกัษาใจ
ทำใหใจเปนทุกขมากกวาเปนสุข เปนเหมอืนยาขมเคลอืบน้ำตาล
เวลาอมเขาไปใหมๆ กห็วาน พอน้ำตาลท่ีเคลอืบหายไปกเ็หลอืแต
ความขม รปูเสยีงกล่ินรสโผฏฐพัพะเปนอยางน้ี

เพราะไมเท่ียง เปนความสขุท่ีไมเท่ียง สขุเดีย๋วเดยีว สขุแลวก็
หายไป เหลอืแตความวาเหวอางวางเปลาเปลีย่ว ทำใหตองหา
ความสุขแบบนี้ใหม เชนมีสามีมีแฟน เวลาเลิกกัน แลวทำ
อยางไรตอไป กต็องหาแฟนใหม หาสามหีาภรรยาใหม แทนท่ี
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จะเข็ด วาเวลาจากกันแลวมันทรมานใจเหลอืเกนิ กลบัไมเหน็
อยางน้ัน กลบัไปเหน็วาถาไมมคีนน้ีกต็องหาคนใหมมาทดแทน
หากีค่นกเ็หมอืนกนั หาคนใหมมาเด๋ียวเขากจ็ากเราไปอีก นีค่อื
ความสุขทางตาหูจมูกล้ินกาย เปนอยางน้ี ตองหามาทดแทน
อยเูรือ่ยๆ เพราะไมเท่ียงแทแนนอน เกิดแลวดับไป หามากีภ่พ
กีช่าติแลว กห็ารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะนีก้นั พวกทีม่าเกดิใน
โลกมนษุยนี ้ เปนพวกทีย่งัติดกามคุณ ๕ ตดิรปูเสียงกลิน่รส
โผฏฐพัพะ แลวกไ็มตองสอนดวย เร่ืองอยางน้ีไมตองสอนเลย
เรือ่งทำทานนีต้องสอน เรือ่งรกัษาศลีนีต้องสอน เรือ่งภาวนาน้ี
ตองสอน แตเรือ่งหาแฟนน้ีไมตองสอน เดีย๋วน้ีเดก็อาย ุ๑๒ ขวบ
กห็าแฟนกันแลว เพราะมนัฝงอยใูนใจ คอืกามตัณหา ความอยาก
ในรปูเสยีงกล่ินรสนี ้มนัฝงอยใูนใจ ตดิมากับใจ เวลาตายจาก
รางกายรางกอน ความอยากน้ีกย็งัฝงอยใูนใจ พอมโีอกาสเมือ่ไหร
กจ็ะหาแฟนทนัท ีหาแลวกม็คีวามทุกขตามมา

เวลาอยดูวยกนัถามีความเหน็ไมตรงกัน กจ็ะทกุข จะทะเลาะกนั
ถามีแฟนคนนีแ้ลวแตยงัอยากจะไดอกีคนหน่ึง กแ็อบไปหาอีก
คนหน่ึง พออีกคนรเูขาก็เสียใจ กอ็าจจะฆากันตายหมด นีค่อื
ความทุกขทีต่ามมา ถาไมมแีฟนอยคูนเดียวไดกจ็ะสบาย ถาอยาก
จะอยคูนเดยีวก็ตองทำใจใหสงบ ตองภาวนา สวดมนต นัง่สมาธิ
เดินจงกรม บรกิรรมพทุโธๆไป กจ็ะควบคุมความอยากได พอใจ
สงบแลวก็จะเยน็สบายมคีวามสขุ ไมหวิไมอยาก กต็องพยายาม
รกัษาความสงบตอไป ดวยการนัง่สมาธิตอ หรอืใชปญญาสอนใจ
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ใหเหน็วาความสขุแบบอ่ืนไมด ีความสุขทีเ่กดิจากความสงบน้ี
ดทีีส่ดุ ความสุขท่ีไดจากความอยากตางๆน้ีไมด ีเพราะมคีวามทุกข
ตามมา มปีญหาตางๆตามมา พอมคีรอบครัวก็จะมีลกู มภีาระตอง
เลีย้งลูก ตองเหนือ่ยยาก ถามีความสงบแลวก็จะอยคูนเดียวได
ไดกำไรไมขาดทุน ถามีครอบครัวก็จะขาดทุน ตองด้ินรนหาเงนิ
หาทองมาเล้ียงดูกนั ตองทุกขตองผดิหวงัเวลาลกูไมดี  

จงึควรเหน็โทษของรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหเหน็วาเปนยาพิษ
ไมใชเปนขนมหวาน เปนยาขมเคลอืบน้ำตาล หวานเดีย๋วเดียว
ใหมๆ ก็หวานดี พอนานเขาไปความหวานก็จางหายไป อยกูนัแบบ
ทนกันอยู ถาอยูกันไมไดก็ตองหยารางกันไป ไปหาคนใหม
หาคนใหมกแ็บบเดียวกัน ถาหาความสุขแบบน้ี กจ็ะตองเจอกับ
ความทุกขแบบน้ีไปเรื่อยๆ ตายจากชาตินี้ก็ตองไปเกิดใหม
เพ่ือไปหาความสุขแบบนี้ใหมอีก ถาทำใจใหสงบไดก็จะหยุด
ไมตองไปหาอะไร มีความสุขในตัวเรา ไมตองไปหาความสุข
ขางนอก ความสุขในตวัเราน้ีเปนความสุขท่ีแทจริง เปนความสุข
ทีจ่ะอยกูบัเราไปตลอด การไมกลับมาเกดิก็ไมไดหมายความวา
เราหายไปไหน เรากย็งัอยเูหมอืนเดมิ เพยีงแตวาเราไมตองมี
รางกายมาเปนภาระ มาเปนเคร่ืองมอืหาความสุขใหกบัเรา เหมอืน
คนท่ีไมตองออกนอกบานก็ไมตองมีรถ ถามีทุกสิ่งทุกอยาง
ครบถวนบริบูรณอยูในบาน มีความสุขกับการอยูในบานแลว
กไ็มตองมีรถ คนท่ีมรีถเพราะวายงัตองออกไปนอกบาน คนท่ี
ไมออกไปนอกบานไมมรีถ กไ็มไดสญูหายไปไหน พระพทุธเจา
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พระอรหันตทั้งหลายทานก็ไมไดสูญหายไปไหน ทานก็ยังอยู
อยเูหมอืนกับเราอยนูีแ่หละ เพยีงแตทานไมมรีางกายมาเปนภาระ
ทานไมตองใชรางกายเปนเครือ่งมือ จงึไมตองกลัววาปฏิบตัไิปแลว
พอไมมีความอยากแลวเราจะอันตรธานหายไป สูญไป ไมใช
อยางน้ัน

การปฏสินธิและวญิญาณ

ถาม วญิญาณท่ีเขาไปฝงในทอง เริม่ตัง้แตตอนปฏิสนธหิรอืหลังจาก
๓ เดอืนไปแลวคะ

ตอบ ไมเปนประเดน็สำคัญในเชิงปฏิบตั ิประเดน็สำคัญอยทูีป่ลอยได
หรอืเปลา ยดึแลวปลอยไดหรือเปลา เหมอืนไปซือ้บาน พอผอน
ไมไหวแลว จะถูกยึด ปลอยใหยึดไปไดหรือเปลา จะไปซื้อ
ตอนไหนไมสำคญั สำคญัตอนปลอยมากกวา ยดึมาแลว เปนอดีต
ไปแลว เรายึดรางกายมาแลว เราปลอยรางกายไดหรือเปลา
อยาไปหลงประเดน็ ประเดน็อยตูรงนี ้ประเดน็อยใูนปจจุบนัน้ี
เวลารางกายเจ็บไขไดปวย ปลอยไดหรอืเปลา รางกายจะตาย
ปลอยไดหรอืเปลา ไปรทูำไม วายดึตอนปฏิสนธ ิหรอืตอน ๓ เดอืน

ความจริงตองมี ๓ สวนถึงจะปฏิสนธไิด ยดึงาย แตปลอยยาก
ปลอยไดหรอืยัง ยดึมาหลายสิบปแลว ปลอยไดหรอืยัง อยาไป
หลงประเด็น พวกเราชอบหลงประเด็นกัน ชอบไปคิด
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เรือ่งอจินไตย เรือ่งไมอจินไตยไมชอบคิดกัน เรือ่งงายๆไมคดิกัน
ชอบไปคิดเรื่องยากๆใหปวดหัว พระพุทธเจาทรงบอกไมให
ไปสนใจ เหมอืนคนท่ีถกูยงิดวยลูกธนู ไมยอมใหดงึออก ไมยอม
รกัษาแผล กลับอยากไปรวูาคนยิงเปนใคร เปนหญงิ เปนชาย
เปนชนช้ันใด ไปรูทำไม ไมเกิดประโยชนอะไร ความรูนี้เปน
เพียงสวนประกอบเพือ่ใหเหน็ภาพ ของการมาการไปของรางกาย
ประเด็นสำคัญอยูที่การตัดอุปาทาน ดวยการหามีดคมๆ คือ
สตสิมาธิปญญา มาตัดใหขาดไปเลย ตดัแบบสมจุเฉทเลย

ตวักายทพิยกบัตัวผรูู

ถาม ตวักายทพิยกบัตวัผรู ู 

ตอบ ตวัเดยีวกนั

ถาม กายทพิยนีซ่อนอยกูบักายหยาบ

ตอบ ไมซอน อยูคนละโลก เหมือนคนท่ีควบคุมยานอยูในโลกนี้
สวนยานอยอูกีโลกหนึง่

ถาม จะตดิตอกบักายทิพยได กต็องน่ังสมาธิใชไหมคะ

ตอบ ถาอยากจะเหน็กายทิพยกต็องเขาสมาธิ ถาอยากจะเหน็รางกาย
กต็องดูกระจก กระจกสองกายทิพกค็อืธรรมะ ทีเ่กดิจากการ
ปฏิบตัธิรรม พอมสีติมสีมาธิมปีญญาก็จะเหน็กายทิพย
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ถาม การภาวนาน้ีเปนการสอนกายทพิยใชไหมคะ

ตอบ สอนและเปดตากายทิพย ใหเห็นตัวเอง  ใหรูวาตัวเองไมได
เปนรางกาย เปนคนละคนกนั รางกายกับใจเปนคนละคนกนั
ถาไมภาวนาก็จะไมเห็น เวลานั่งสมาธิจิตจะถอนกระแสรับรู
ออกจากรางกายช่ัวคราว กระแสที่ไปรับรูรูปเสียงกลิ่นรส
ผานทางตาหูจมกูลิน้กายนี ้จะถกูดึงกลบัเขาไปในจติ เวลาจติรวม
จะดงึเขาไปหมดเลย กเ็ลยไมรบัรเูรือ่งของรางกาย เหลอืแต
กายทิพยอยตูวัเดยีว กจ็ะเหน็วาน่ีคอืกายทิพย คอืใจ คอืผรูู
เปนอุเบกขา มีความสุขมาก พอออกจากสมาธิก็จะไมไปหา
รปูเสยีงกลิน่รส มาใหความสุขอีกแลว เพราะไดความสุขท่ีดกีวา
เหนอืกวา คอืความสุขท่ีไดจากการรวมตวัของจิต ถาไมมปีญญา
กเิลสกจ็ะหลอกลอ ใหไปซือ้เสือ้ผาชุดใหม ใหไปเทีย่วทีน่ัน่ทีน่ี่
จงึตองใชปญญาสอนใจวา มนัไมสขุไมอรอยไมสนุกเหมอืนท่ีคดิ
มนัทกุขมากกวา มนัไมอิม่ไมพอ สกูลบัเขาไปขางในดีกวา พอเกิด
ความอยากก็กลบัไปนัง่สมาธิใหม แทนท่ีจะไปซ้ือของท่ีอยากจะซ้ือ
ไปเทีย่วตามสถานท่ีทีอ่ยากจะไป กก็ลบัไปนัง่สมาธใิหม ไปอยวูดั
ถาจะไปเทีย่วก็ไปอยวูดัแทน ถาพบความสุขในใจแลว จะไมอยาก
ไปไหน ถายงัไมไดพบก็ยงัจะอยากไปเทีย่วอกี พอชวนปบกจ็ะ
ไปเลย
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ใจอยใูนโลกทพิยไปเร่ือยๆ ไมตองหาทีเ่กดิใหมไดหรือไม

ถาม ใจอยใูนโลกทพิยไปเรือ่ยๆ ไมตองหาท่ีเกิดใหมไดไหมคะ

ตอบ ได เชนใจของพระพุทธเจา ใจของพระอรหันต ทานไมหาที่
เกิดแลว ทานหยดุแลว เพราะทานไมหวิไมอยากแลว ดวงจิต
แตละดวงไมมีวันดับ มีแตแสวงหารางกายใหมไปเรื่อยๆ
พอรางกายน้ีดบัไปกไ็ปหารางกายใหม ถาเขาทองมนษุยไมได
กเ็ขาทองสัตวเดรจัฉานไปกอน เขาทองสัตวเดรจัฉานงายกวา
เปนหนอนเปนไสเดือนเปนแมลงน้ีเปนงาย เปนมนุษยนีเ้ปนยาก
ตองมบีารมมีากกวาผไูปเกดิเปนสัตวเดรจัฉาน ตองมศีลีถึงจะเกิด
เปนมนษุยได ถาไมมศีลีกต็องไปเกดิเปนเดรัจฉานกอน เหมอืน
กับมีเงิน ถามีเงินมากก็ซื้อรถเบนซได มีเงินนอยก็ซื้อไมได
ตองซ้ือจักรยานซือ้รถเขน็ อยทูีก่ำลงัทรพัยของเรา กำลงัทรพัย
ก็คือบุญ ศีลสมาธิปญญาน้ีก็คือกำลังทรัพย จิตของพวกเรา
ไมเคยตาย อายขุองจิตนีน้บัไมถวนแลว เปลีย่นภพเปล่ียนชาติ
ไปเรื่อยๆ เปลี่ยนรางกายไปเรื่อยๆ พอรางกายนี้หมดก็หา
รางกายใหม ชวงท่ีหาท่ีรออยนูีก้ไ็ปใชบญุใชกรรมกอน ถามบีญุ
กเ็ปนเทพเปนพรหม ถามบีาปกเ็ปนเปรตเปนนรกเปนเดรจัฉาน
จนกวาจะหมดบาปหมดบญุ กจ็ะกลบัมาเกดิเปนมนษุย กลับมา
ทำบญุทำบาปใหม เวยีนวายตายเกดิ ขึน้ๆลงๆ จนกวาจะพบกบั
พระพทุธเจา
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ถาปฏิบัติตามท่ีพระพุทธเจาทรงสอนได ก็ยุติการเวียนวาย
ตายเกดิได ไมเตมิน้ำมนัใหกบัจติ จติเปนเหมอืนรถยนต น้ำมัน
ที่ทำใหจิตว่ิงไปว่ิงมา ก็คือกิเลสตัณหาความโลภความ
อยาก พอตดักเิลสตณัหาไดหมด กเ็ทากบัน้ำมนัหมด รถยนต
กว็ิง่ไมได จติทีไ่มมคีวามอยากก็จะไมไปไหน อิม่แลว ไมตองไป
หารางกายใหม ไมตองไปใชบาปใชบญุอีกตอไป เปนนพิพาน
นิพพานก็เปนจิตท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ไมมีความโลภความอยาก
ไมมีความโกรธความหลง ปรมัง สุญญัง วางจากความโลภ
ความโกรธความหลง ทีท่ำใหเราผลติภพชาติตางๆข้ึนมา เวลาคิด
ปรงุแตงไปทางกเิลสตณัหา จติก็จะไมวาง พอหยดุไดจติก็วาง
ความวางน้ีมหีลายระดบั วางในระดับสมาธ ิกว็างประเด๋ียวเดียว
ออกจากสมาธิมากเ็ริม่คดิใหม ถาวางระดับปญญาก็มหีลายขัน้
มขีัน้ของโสดาบัน ของสกิทาคามี ของอนาคามี ของอรหันต

 ขัน้โสดาบันกว็างในระดับหนึง่ ขัน้สกทิาคามีกว็างอกีระดบัหน่ึง
อนาคามีกว็างอีกระดับหนึง่ ขัน้พระอรหนัตถงึจะวางเต็มที ่ใจจะวาง
จะไมคดิปรงุแตงไปทางกิเลสตณัหา เหน็อะไรกส็กัแตวาเหน็เฉยๆ
รเูฉยๆ รสูมมตุ ิไมหลงสมมตุ ิรวูาเปนพอเปนแม รวูารางกายของ
เขาเปนดินน้ำลมไฟ ตัวพอตัวแมไมใชรางกาย เปนใจที่มา
ครอบครองรางกาย ตวัพอตัวแมไมไดตายไปกับรางกาย เวลา
พอแมตายก็จะไมรองหมรองไห เพราะรวูาเขาไมไดตาย สิง่ทีต่าย
กเ็ปนเหมอืนเสือ้ผาของเขา เวลาเสือ้ผาของเขาขาดเราไปรองหม
รองไหทำไม เขากไ็ปหาเสือ้ผาชุดใหมใส ใจกว็าง ไมปรงุแตง
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ไมผลิตเรื่องกิเลสตัณหามาใหปวดหัว ใหเกิดความอยาก
เกิดความโลภ ใจเฉย ใจสบาย ใจวาง ไมคดิปรุงแตงไปทางกิเลส
ตณัหา รเูฉยๆ ถาคิดก็จะคิดดวยปญญา ไมคดิดวยความหลง

พวกเราตอนนี้คิดดวยความหลง หลงวาเปนของเราไปหมด
เห็นอะไรกเ็ปนของเราไปหมด เปนพอเปนแมของเรา เปนพ่ีเปน
นองของเรา เปนลกูของเรา เปนสามเีปนภรรยาของเรา เปนบาน
ของเรา เปนของเราไปหมด พอเกดิอะไรกับเขาขึน้มาก็วนุวาย
ไปหมด เพราะคดิไปตามความหลง ตองคิดไปตามความจริงวา
ทกุส่ิงทุกอยางไมใชของเรา เปนสมมตุ ิ สมมตุวิาเปนของเรา
ชั่วคราว แตตองจากเราไปสักวันหนึ่ง หรือเราตองจากเขาไป
สกัวนัหนึง่ หามเขาไมได สัง่ใหเขาเปนอยางน้ันเปนอยางน้ีไมได
เขาจะเปนอยางไรเราไปหามเขาไมได บางคร้ังเรากอ็าจจะทำได
แตไมไดเสมอไปทุกคร้ัง ตองรขูอบเขตวาอะไรทีเ่ราทำได อะไร
ทีเ่ราทำไมได สวนไหนทีย่งัทำไดกท็ำไป เชนตอนน้ีรางกายยังดูแล
ไดกด็แูลไป ยงัรักษาไดกร็กัษาไป แตเมือ่ถึงเวลาทีร่กัษาไมได กต็อง
ยอมรับความจริง ทำอะไรไมไดกต็องเฉย ทำใหดทีีส่ดุ ทำเทาท่ี
จะทำได เมือ่ถึงเวลาทำอะไรไมไดกท็ำใจใหเฉย ปลอยใหเปนไป
ตามความจริง ใจก็จะไมวนุวาย ไมทกุข ไมเดือดรอน ใจจะสงบ

นีค่อืหนาท่ีของพวกเรา ถาถามวาเกิดมาเพ่ืออะไร กเ็กิดมาเพ่ือ
ทำใจใหหลดุพนจากความทุกข ดวยการทำใจใหสงบ ดวยการ
ปฏบิตัติามเย่ียงอยางของพระพทุธเจา สละสมบตัขิาวของเงนิทอง
ไมหาความสุขจากสิง่ตางๆในโลกนี ้แตหาความสุขจากการทำใจ
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ใหสงบ การจะทำใจใหสงบก็ตองอยทูีส่งบวิเวก ไมมเีรือ่งราวตางๆ
มากวนใจ ไปอยใูนปา หางไกลจากแสงสีเสยีงตางๆ แลวกค็อย
ควบคุมความคดิ ไมใหคดิถึงเรือ่งแสงสเีสยีง ถาคิดก็อยากจะกลบั
ไปหา พอคิดถึงแฟน คดิถึงเพือ่น คดิถงึคนน้ัน คดิถงึคนน้ี กอ็ยาก
จะกลับไปหา ที่ไปอยูในปาแลวตองกลับออกมา ก็เพราะสู
ความคิดของตนไมได ควบคุมความคิดของตนไมได ทำใจใหสงบ
ไมได ถาใจไมสงบใจจะหวิ หวิรปูเสยีงกลิน่รส อยไูปสกัระยะหนึง่
กจ็ะเบือ่ ไปอยใูหมๆ กช็อบ พออยไูปนานๆเขา ถาไมมคีวามสงบ
ความหิวในรปูเสยีงกลิน่รส จะมเีพิม่มากขึน้ไปเรือ่ยๆ จนทน
ไมไหว กต็องกลับไปหารปูเสยีงกล่ินรส

ลมืไปวาทีม่าปลีกวเิวกน้ี กเ็พือ่หนคีวามทุกขของรูปเสยีงกล่ินรส
แตความหลงสามารถหลอกใหคดิวา ความทุกขทีห่นมีานีเ้ปน
ความสุข อยูหางกันนานๆก็อยากจะเจอกัน พออยูใกลกัน
ก็ทะเลาะกัน พอไมไดเห็นหนากันสักระยะหนึ่งก็คิดถึงกัน
ลมืความทกุขทีม่ตีอกนั อยากจะเจอหนากนั เพราะความหวิ ทำให
ลมืความทุกขในอดีตไปไดหมด ถาไดทิง้สิง่ตางๆไปหมดแลว กต็อง
ทมุเทชวีติจติใจควบคุมความคดิใหได ดวยการเจรญิสติ ควบคุม
ความคิดไมใหคดิเร่ืองท่ีไมจำเปน คดิเทาทีจ่ำเปน เชนใหคดิอยกูบั
การกระทำของรางกาย รางกายกำลังทำอะไรอยกูใ็หคดิอยกูบั
เรือ่งน้ัน กำลงัแปรงฟนกใ็หคดิวากำลงัแปรงฟน กำลงัลางหนาก็ให
คดิวากำลงัลางหนา กำลงัหวผีม กำลงัแตงเนือ้แตงตวั หรอืกำลงั
กวาดบานถูบาน ทำกับขาวรับประทานอาหาร ก็ใหคิดอยูกับ
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เรือ่งน้ันอยางเดียว อยาไปคิดเรือ่งอ่ืน พอมเีวลาวางก็นัง่หลบัตา
ทำใจใหสงบ ถาใจสงบแลวจะไมหวิ จะอยคูนเดยีวได จะชอบ
อยคูนเดียว เพราะอยคูนเดียวมคีวามสขุมากกวาอยหูลายคน 

พระพทุธเจาทรงปฏิบตัอิยใูนปา ๖ ป หลงัจากเสดจ็ออกจากวัง
จนสามารถทำใจใหสงบไดอยางถาวร กำจดัความอยากท่ีมอียู
ในใจใหหมดไปได หลงัจากนัน้ก็ทรงชวยเหลอืผอูืน่ ดวยการ
สัง่สอนผอูืน่ใหพบกบัความสขุท่ีแทจรงิ ใหหลดุพนจากความทุกข
ไมไดทำประโยชนของพระองคเอง เพราะไดประโยชนเตม็ทีแ่ลว
จากการปฏิบัติ เวลาท่ีเหลือ ตั้งแตอายุ ๓๕ ถึงอายุ ๘๐ ป
เปนเวลา ๔๕ ป ทรงทำประโยชนเพ่ือผอูืน่อยางเดียว สัง่สอน
ใหผูอื่นไดหลุดพนจากความทุกขเปนจำนวนมาก มีมาจนถึง
ปจจบุนันี ้กอนทีพ่ระองคจะจากไปทรงตรสัวา พวกเธอไมไดอยู
ปราศจากเรา เรายังอยกูบัพวกเธอในรปูแบบของคำสอนของเรา
ธรรมวินยัท่ีตถาคตตรสัไวชอบแลวน้ีแล จะเปนศาสดาของ
พวกเธอตอไป พวกเธอไมไดอยโูดยปราศจากศาสดา ตอนนี้
พวกเรากไ็มไดอยโูดยปราศจากพระพุทธเจา ยงัมพีระธรรมคำสอน
ของพระพทุธเจามาสอนเราอย ู มพีระอรยิสงฆสาวกท้ังหลาย
เปนผนูำเอามาถายทอดอีกตอหนึง่

 พวกเราไดพบของวิเศษแลว จะทำอะไรกบัของวิเศษน้ีกอ็ยกูบั
ตวัเรา จะเข่ียทิง้ไป เหมอืนไกไดพลอยกช็วยไมได หรอืจะรีบเอา
มาเกบ็ไวเปนสมบตัขิองเรา จะเอาธรรมไดกต็องสละอยางอ่ืนไป
เพราะจะเอาทั้งธรรมเอาทั้งโลกไมได ความสุขทางธรรมกับ
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ความสุขทางโลกไปดวยกันไมได ถาอยากจะไดน้ำชาใหมก็
ตองเทน้ำชาเกาทิง้ไปกอน ถายงัเสยีดายน้ำชาเกาอย ูกจ็ะไมมี
ที่สำหรับใสน้ำชาใหม ถายังรักความสุขแบบเดิมอยู ยังรัก
ความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอย ูกจ็ะไมมวีนัไดความสุข
จากความสงบ ถาอยากจะไดความสุขทีเ่กดิจากความสงบ กต็อง
ทิง้ความสขุทีไ่ดจากรูปเสยีงกล่ินรสโผฏฐพัพะไป ตองถอืศลี ๘
ไมใชเงนิทองซ้ือความสขุ จะใชเงนิทองเพ่ือดูแลรกัษารางกาย
เทาน้ัน ทุกคร้ังที่จะเอาเงินไปซ้ือความสุขก็เอาไปทำบุญแทน
แลวก็มาถือศีล ๘ มาควบคุมจิตใจ ควบคุมความคิด ทำใจใหสงบ
สอนใจใหฉลาด ใหเกดิปญญา ใหเหน็วาไมมอีะไรในโลกนีเ้ปนสขุ
ทกุสิง่ทุกอยางในโลกน้ีเปนทกุข เพือ่จะไดตดัความอยาก

ถายังเห็นวาเปนสขุอยกูย็งัอยากไดอย ูถารวูาทุกอยางเปนทกุขกจ็ะ
ไมอยากได ทกุขเพราะอะไร เพราะไมเทีย่ง มเีกดิมดีบั ทกุขเพราะ
สัง่ใหเปนอยางน้ันเปนอยางน้ีไมได นีค้อืปญญาทางศาสนา ใหเหน็
อยางน้ี ใหเหน็วาทุกส่ิงทุกอยางในโลกน้ีเปนทุกข เพราะไมเท่ียง
ทกุขเพราะสัง่เขาไมได ควบคุมบงัคับเขาไมได ถาเหน็อยางน้ีกจ็ะ
ไมอยากกับอะไร เมือ่ไมอยากก็จะสงบ ถาอยากก็จะวนุ เวลา
อยากไดอะไรใจจะกระวนกระวายกระสับกระสาย จะไดหรือ
ไมไดหนอ ไดแลวก็จะกระวนกระวายกระสับกระสาย วาจะ
อยไูปนานสกัเทาไหร พอจากไปก็เศราโศกเสยีใจ เปนทุกขตัง้แต
เริม่ตนแลว ทกุขตัง้แตยงัไมได ทกุขในขณะท่ีไดแลว แลวก็มา
ทกุขตอนทีเ่สยีไป ทกุขตลอดเวลา ใหเหน็ความทกุขอยางน้ี จะได
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ไมอยากไดอะไร ไมอยากมีอะไร ไมอยากเปนอะไร จะปลอยวาง
ทกุสิง่ทกุอยางไปตามความจริง เขาจะเปนอะไรกป็ลอยเขาเปนไป
เขาจะวิเศษขนาดไหนก็ปลอยใหเขาวิเศษไป มเีงนิรอยลานพันลาน
แสนลาน กป็ลอยใหเขามไีป ไมไดอยากจะมีกบัเขา ใครจะเปน
อะไรกถ็อืวาเปนเรือ่งธรรมดา เปนเรือ่งของธรรมชาติ ทกุส่ิง
ทกุอยางมีขึน้มีลง มเีกิดมีดบั ไมไปดีใจไมไปเสยีใจกับอะไรทัง้น้ัน
เพราะไมมีความอยากใหเปนอยางอ่ืน อยูที่ตัวเราวาจะเอา
พระพทุธเจามาเปนแบบฉบบัไดหรอืเปลา เปนสรณงัคัจฉามไิด
หรือเปลา เอาพระธรรมคำสอนมาเปนแบบฉบับไดหรือเปลา
เปนแสงสวางนำทางไดหรอืเปลา เอาพระอรยิสงฆสาวกมาเปน
แบบฉบบัไดหรอืเปลา ถาทำไดกจ็ะสบายใจไปตลอด ถาทำไมได
กจ็ะทกุขไปตลอด อยทูีต่วัเราวาจะทำอยางไร ไมมใีครตัดสนิใจ
ใหเราได

 

การตัดสินใจบวชเปนการตดัสินใจท่ียากท่ีสดุ

ถาม อยางกรณีของลูก สามีก็ไมอยู ลูกก็อยูตางประเทศ ก็นาจะ
เขาวดัได แตทำไมยงัเขาไมได

ตอบ เพราะยงัติดรปูเสยีงกลิน่รสอย ูเหมอืนติดยาเสพติด

ถาม กลวัวาจะไปไมตลอดรอดฝง

ตอบ ไมเปนไร ไปกอนเถดิ ถาจะกลบัมาก็คอยวากันใหม
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ถาม จะหมดอสิรภาพถาบวชแบบจริงๆจังๆ กเ็ลยคิดหนัก

ตอบ เปนการตัดสินใจท่ียากท่ีสดุเลยสำหรบัเรา เปนชวงทีท่รมานใจ
ที่สุด ใจหน่ึงอยากจะบวช อีกใจหนึ่งไมอยากจะบวช พอ
ตดัสนิใจไดแลว กเ็หมอืนยกภเูขาออกจากอก ทกุอยางดสูดใส
ไปหมด มนัสบายอกสบายใจอยางบอกไมถกู

พระพุทธเจาพระอรหันตทัง้หลายทานไมไดสญูหายไปไหน

ถาม พระพทุธเจาพระอรหนัตทัง้หลายเปนดวงจติท่ีอยใูชไหมคะ

ตอบ เหมอืนดวงจิตของเราท่ีอยเูด๋ียวน้ี

ถาม  แลวจะอยสูวนไหนของโลก

ตอบ อยใูนโลกทพิย จติอยใูนโลกทพิย รางกายอยใูนโลกธาต ุอยคูนละ
โลกกัน เหมอืนยานท่ีไปสำรวจทีด่าวอังคาร รางกายเหมอืนอยู
ทีด่าวอังคาร แตผคูวบคุมยานนีอ้ยทูีโ่ลกนี ้สมมตุวิายานน้ันเกดิ
เสยีหายไป ตดิตอกันไมได คนควบคุมกย็งัอยตูรงน้ีอย ูดวงจิต
แตละดวงน้ีไมมวีนัสญูไมมวีนัดับ ของใครของมัน อยใูนโลกทพิย
ดวยกันทุกดวง

ถาม  ทีท่านไปนิพพานน้ี ไมไดหมายถึงดับสูญไปหมดเลยหรอืคะ

ตอบ ทานไปสูญอะไร ทานก็สญูแตกเิลส สญูแตความอยาก เราไปแปล
ความหมายกันเองวาสูญทุกอยาง กอ็ยางทีย่กตวัอยางวา คนท่ี
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ไมมีรถกับคนท่ีมีรถนี้สูญหรือเปลา คนท่ีอยูบานกับคนท่ียัง
ตองออกนอกบานตางกนัตรงที ่ถาตองออกนอกบานกต็องมีรถ
พาไป

ถาม  อยทูีโ่ลกทพิยนีห้มายถงึวาอยทูีส่วรรค หรอือยอูกีภมูหินึง่

ตอบ ในโลกทพิยมีหลายภมู ิตัง้แตนพิพานลงมาถงึนรก เปนโลกทพิย
ทัง้น้ัน ใจเราตอนนีก้อ็ยทูีโ่ลกทพิย อาจจะเปนนพิพานหรอืเปน
นรกกไ็ด ขึน้อยทูีก่ารกระทำของเรา

ถาม ใจอยทูีโ่ลกทพิย แตไมมรีางกาย

ตอบ มรีางกายหรอืไมมรีางกาย ใจกอ็ยใูนโลกทพิยเสมอ ไมไดอยใูน
โลกธาตุ

ถาม  ไมไดเปนสัมภเวส ีลองลอยไปเรือ่ยๆ

ตอบ สมัภเวสกีค็อืใจท่ีหวิ ทีอ่ยาก ทีต่องหาท่ีเกิดใหม ไมไดลอยไปไหน

พระปจเจกพุทธเจา

ถาม พระปจเจกพุทธเจานี้สามารถเกิดได หลังจากพระพุทธเจา
ปรนิพิพานไหมครบั

ตอบ พระปจเจกพทุธเจาจะปรากฏในชวงทีไ่มมพีระพทุธศาสนา เพราะ
ตองตรัสรูเอง พบพระอริยสัจ ๔ เอง ถามีพระพุทธศาสนา
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ก็ไมตองคนหาเอง เชนพระอรหันตสาวก ไมไดคนพบ
พระอรยิสจั ๔ เอง

ถาม เชนในปจจุบนัก็จะไมมี

ตอบ ถาอยูในประเทศที่ไมมีพระพุทธศาสนา ไมเคยไดยินไดฟง
พระธรรมคำสอนเลย แลวคนพบพระอรยิสจั ๔ เอง กจ็ะเปน
พระพทุธเจาได

ถาม คอือาจเกิดได

ตอบ ได แตโอกาสที่จะมีพระพุทธเจา ๒ องค มาปรากฏในเวลา
ใกลกนั นี ้จะยากมาก หรอืเปนไปไมไดเลย เพราะการปรากฏ
ของพระพทุธเจาแตละองคกย็ากสุดๆแลว

พระใชผาหมไดหรอืไม

ถาม ทานมผีาหมใชไหมเจาคะ

ตอบ ผาหมถอืเปนผาบริวาร ถามคีนถวายก็รบัเอาไวใชได แตไมให
ยดึติดวาเปนผาครอง เปนผาเสริม ถาไมมกีไ็มเปนไร เวลาไปไหน
กไ็มเอาติดตัวไป เอาแคผาไตรไปก็พอ พระปฏบิตัทิานอยงูาย
ไปไหนทานจะมเีคร่ืองนอนเคร่ืองกินครบบรบิรูณ มบีาตรใบหน่ึง
กเ็ปนเครือ่งกินแลว มกีลดมมีงุก็เปนบานของพระไดแลว ไปอยู
ทีไ่หนกก็างกลดกางมงุ อยตูรงไหนกอ็ยไูด ผาหมกใ็ชผาไตร
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ไปแบบนก ไปตัวเบาๆ ไปแบบสบาย ไมไปแบบพะรุงพะรัง
เดินธุดงคไปไมไดกีก่าวก็หมดแรง สมยักอนทานเดนิธดุงคจาก
อสีานไปเชยีงใหม ไปตามหาหลวงปมูัน่ จากอุบลฯ จากอุดรฯ
ทานกเ็ดินธุดงคไปกนั ค่ำท่ีไหนก็นอนท่ีนัน่ เชาบิณฑบาตเสรจ็ก็
เดนิตอ เดนิจงกรมภาวนาไป ไมคยุกนั ไมเดนิเหมอืนพวกฆราวาส
เดินกัน พระจะเดนิเปนแถว เดินตามกนัไป ตางคนตางเจรญิ
สตไิป ควบคุมความคิดไป ถาเขาสกูารปฏิบตัแิลวจะมคีวามสุข
ถงึแมวาจะเหนือ่ยจะยาก ใจไมไดทกุขไปกบัความเหน่ือยยากของ
รางกาย ใจอยกูบัธรรมมคีวามสงบมีความสุข สขุกวาฆราวาสท่ี
มคีวามสุขทางรางกาย แตใจเครยีดกบัเรือ่งราวตางๆ กนิไมไดนอน
ไมหลบั วติกกังวลวนุวายไปหมด นีค่อืความแตกตางกัน ฆราวาส
จะทกุขทางใจสบายทางกาย พระจะทกุขทางกายแตสบายทางใจ
ความทุกขทางกายจะบังคับใหสรางที่พ่ึงทางใจ คือความสงบ
สรางความปลอยวาง หยุดความอยาก ใจจึงจะมีความสุขได
ความสุขทางรางกายจะทำใหเกดิตัณหาความอยาก และอปุาทาน
ความยึดติดเพิม่มากขึน้ ยดึติดกับความสขุของรางกาย อยากจะ
ใหรางกายไมเจ็บไขไดปวย เวลาเจ็บไขไดปวยข้ึนมากโ็กลาหลกนั
ไปหมด วนุวายกันไปหมด เพราะไปยดึไปตดิกับรางกาย ทีต่อง
แกตองเจบ็ตองตาย นกับวชจะไมยดึติดกับรางกาย เพราะรวูา
รางกายตองแกตองเจ็บตองตาย กอนท่ีรางกายจะแกเจ็บตาย กเ็อา
มาใชใหเกดิประโยชนอยางเต็มที ่เอามาใชปฏบิตัธิรรม เดนิจงกรม
นัง่สมาธิ
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พวกเราตองพิจารณาดูนะ วากำลังเดินไปทางไหน ฟงเทศน
ฟงธรรมกนัแลว กอ็ยาลืม ฟงแลวตองเอาไปคิดตอ ถาคิดแลว
จะเกดิศรทัธาเกดิวริยิะขึน้มา เปนธรรมทีส่ำคญั ถาไมมศีรทัธา
ไมมวีริยิะก็จะไมสามารถออกปฏิบตัไิด ศรัทธาเช่ือวาทางน้ีแหละ
เปนทางท่ีดทีีส่ดุ ถงึแมจะทกุขยากลำบากทางรางกาย แตเปนทาง
ทีจ่ะพาไปสคูวามสขุความสบายใจ เริม่ตนกจ็ะทุกขยากลำบาก
ตอไปก็จะงายข้ึนไปเรือ่ยๆ ตอไปก็จะสบาย ตอนตนคิดวาทุกขยาก
ลำบาก เชนกนิขาวมือ้เดียว อยแูบบตามมีตามเกิด แตพอทำไป
เรือ่ยๆแลวก็เกดิความเคยชิน กจ็ะไมรสูกึยากลำบาก กลับชอบ
เสยีอกี เพราะสบายใจ ไมวนุวายไมยงุยาก สขุทางกายน่ีตอง
วุนวายกับเรื่องหลายอยาง เรื่องบาน เครื่องตกแตงบาน
เฟอรนิเจอร สี มาน แอร ไฟฟา น้ำประปา เวลาเสียชำรุด
ก็ตองซอม นี่กำลังไปผิดทาง ถาไปหาความสุขความสะดวก
ทางรางกาย

พวกเราควรหาความสขุความสะดวกทางจิตใจ ดวยการอยแูบบ
สมถะเรยีบงาย แลวกพ็ยายามสรางธรรมะขึน้มาทุกเวลานาที
ตัง้แตตืน่จนหลบั เจรญิสติอยางตอเน่ือง ควบคุมจิตใจเหมือนเปน
นกัโทษ อยาปลอยใหลอยไปทีอ่ืน่ ใหอยใูนปจจุบนั ใหอยกูบั
รางกาย ถารางกายอยตูรงนี ้แตใจไปอยทูีก่รงุเทพฯ แสดงวาใจ
ลอยไปแลว ไมมสีติแลว รางกายอยตูรงไหนใจกต็องอยตูรงนัน้
ถาไมอยกูบัรางกายก็ตองอยกูบัพทุโธ บรกิรรมพทุโธไป ใหพทุโธ
เปนท่ียดึเหน่ียวใจ จะใชธรรมบทไหนกไ็ด ใชอานาปานสติกไ็ด
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ใชอาการ ๓๒ กไ็ด ตองมีอะไรเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวของจิตใจ
เพราะธรรมชาตขิองจติใจชอบลอยไปตามอารมณ ชอบไปอดีต
ชอบไปอนาคต ชอบไปหาคนน้ันคนนี ้ชอบไปท่ีนัน่ทีน่ี ่ไมชอบอยู
ในปจจุบนั อยตูรงนีก้อ็ยากจะไปตรงน้ัน พอไปถงึตรงนัน้ก็อยาก
จะกลบัมาตรงนีอ้กี ธรรมชาตขิองกิเลสเปนอยางน้ี

บางทเีราตองบงัคบัใหนัง่อยกูบัทีค่รัง้ละ ๔ - ๕ ชัว่โมง ถายงันัง่
แบบใหเจ็บเพือ่สกูบัเวทนาของรางกายไมได กน็ัง่แบบสบายๆ
ไปกอน นัง่เกาอ้ีไป เวลาเจบ็จะขยบัก็ได แตอยาลุกอยาไปท่ีอืน่
ถาจะลุกก็ลุกขึ้นยืนตรงน้ัน พอหายเมื่อยก็กลับลงไปนั่งใหม
ทำแบบน้ีไปกอนกไ็ด ตองจำกัดบรเิวณ อยาใหกเิลสตณัหาสัง่ให
ไปตรงโนนมาตรงน้ี นัง่ไปสกั ๕ - ๖ ชัว่โมง เปนการตอสกูบักเิลส
ในระดบัหนึง่ ถาจะสอูยางสบายก็ตองเจรญิสต ิ จะไมฟงุซาน
ไมเครียด จะควบคุมความอยากได เชนบริกรรมพุทโธๆไป
จะควบคุมความอยากไมใหเกิดข้ึนได พอไมเกิดความอยากก็จะ
สบาย สวดมนตไปก็ได แตอยาฟงเทศนฟงธรรม หรืออานหนังสือ
เพราะเปนของนอกกายนอกใจ ตองเอาของในใจเปนเครือ่งมือ
ไมพึง่ส่ิงภายนอก สรณะทีแ่ทจริงตองอยใูนใจ ถาจะใชธรรมะ
ก็ตองเอาธรรมะท่ีไดฟงมาแลวมาพิจารณา อยาไปเอาธรรมะ
ภายนอก เวลาปฏิบัติจะไมเอาเลย เรื่องหนังสือเรื่องเทปน้ี
นอกจากเวลาทีเ่รากำหนดไวฟงธรรม ฟงเพือ่เสรมิความรเูสรมิ
ทกัษะนีท้ำได แตในขณะทีป่ฏบิตัจิริงๆ เวลาเขาสนามสอบจริงๆ
จะไมเอาหนังสือเขาไป ถาจะทดสอบสมรรถภาพ ความรู
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ความสามารถของเรา วาเปนทีพ่ึง่ของเรา เปนอตัตาหิ อตัตโน
นาโถไดหรอืเปลา

ตองพยายามกำจัดความอยากตางๆ ลองขังตัวเองในหอง
แลวบังคับใหนัง่อยบูนเกาอ้ี คร้ังละ ๕ – ๖ ชัว่โมง อยาลุกข้ึน
เอาน้ำเปลาวางไวขางๆ ถาหวิน้ำก็ดืม่ อยาด่ืมน้ำท่ีมกีลิน่มสีมีรีส
เพราะเปนความอยากอีกแบบหนึง่ ดืม่เพือ่รางกาย เหมอืนด่ืมยา
รับประทานอาหารม้ือเดียวตอนเชา แลวนั่งใหถึงเย็นเลย
มดืเมือ่ไหรคอยลกุ ถายังไมตองเปดไฟกย็งัไมลกุ ดซูวิาจะทำ
ไดไหม เวลาความอยากหยุดด้ินนี ้จะสบายใจโลงใจ เหมอืน
บงหนามออกจากเทา ใจจะเบาสบายสงบ ถึงแมจะไมสงบ
แบบรวม แตสงบจากความด้ินรนของกเิลสตณัหา ถงึรวูาท่ีทกุข
กเ็พราะกเิลสตณัหานีเ้อง ดิน้อยเูร่ือยๆ เวลาดิน้ก็เหมอืนหนาม
ตำเทา จะเจบ็ทุกครัง้ท่ีเหยยีบ ลองทำดู ไมยากหรอก นัง่เฉยๆ
จะยากตรงไหน นัง่ไดแลวจะสบาย

หลักธรรมในการดำเนนิชีวติ

ถาม กราบขอหลกัธรรมเพือ่เปนแสงสวางในการดำเนินชวีติ

ตอบ ใหถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนท่ีพึ่ง เปนผูนำทาง
ใหศึกษาพระพุทธประวัติ ศึกษาประวัติของพระสาวก ศึกษา
พระธรรมคำสอน ที่เปนแสงสวางนำทาง พระพุทธเจาทรง
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ปฏิบตัอิยางไรเราก็ตองปฏิบตัติาม พระสงฆสาวกปฏบิตัอิยางไร
เราก็ตองปฏิบัติตาม ทานสอนใหเราปฏิบัติอยางไร เราก็ตอง
ปฏบิตัติาม ทานกส็อน ๓ ขอใหญๆ คอื ๑. ทำบญุ ๒. ละบาป
๓. ชำระความโลภความโกรธความหลง ไมวาจะเปนพทุธสายไหน
กต็องเดินทางน้ีดวยกนัทกุคน ถงึจะเปนพทุธแท พระพทุธเจา
ทรงตรัสวา คำสอนท่ีมีมรรค ๘ นี้แล เปนคำสอนท่ีถูกตอง
เปนแสงสวางนำทางใหไปสกูารหลดุพน จากการเวยีนวายตายเกดิ
มรรค ๘ กส็รปุลง ๓ ขอใหญนี ้คอืทำบญุ ละบาป ชำระความ
โลภความโกรธความหลง ทำใจใหสะอาดบริสุทธิ์ คำสอนน้ี
เปนแสงสวางนำทาง

แนวทางปฏบิตัิเพ่ือมดีวงตาเหน็ธรรม

ถาม ลูกๆอยากจะปฏิบัติ อยากมีดวงตาเห็นธรรม แลวก็ทำตาม
คำสั่งสอนของพระพุทธองค มีสิ่งใดควรปรับปรุงหรือปฏิบัติ
เพิม่เตมิ

ตอบ ทำทานตามกำลัง รกัษาศีล ๕ ไมใหขาด วนัพระกร็กัษาศีล ๘
แลวกภ็าวนาปฏิบตัธิรรม ไหวพระสวดมนต นัง่สมาธิ ฟงเทศน
ฟงธรรม ทำอยางน้ีไปกอน ตอไปกจ็ะกาวหนาไปเร่ือยๆ
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มปีญหาอยากจะถาม ถาเหน็อนจิจงัทกุขงัอนตัตา กจ็ะไมมคีำถาม

ถาม เมือ่เชามคีนบอกวามปีญหาอยากจะถาม

ตอบ เรากบ็อกเขาไปวา คำตอบอยทูี ่อนจิจงัทุกขังอนตัตา ถาเหน็
อนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะไมมีคำถาม คำตอบของทุกคำถาม
อยทูีอ่นจิจังทกุขงัอนตัตา เปนคำตอบทีแ่ทจรงิ เวลาไมเหน็อนจิจัง
ทกุขังอนัตตา กจ็ะสงสยัวา ทำไมเปนอยางน้ันทำไมเปนอยางน้ี
ถาเหน็ สพัเพ ธมัมา อนตัตา ทกุอยางเปนไปตามเรือ่งของมัน
เราไปหามมันไมได ไปเปลี่ยนแปลงมันไมได ก็จะไดคำตอบ
ถาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา กจ็ะไมมคีำถาม ไมรจูะถามอะไร
ถาถามทำไมก็แสดงวาโง ทำไมตองทำไม เพราะมนัเปนอยางน้ี
เวลาคนตายทำไมตองถามวา ทำไมตองตายดวย ทำไมตองเกิด
กบัเขา ทำไมไมเกดิกบัคนนัน้คนนี ้ทำไมตองทำไมดวย กม็นัเปน
อยางน้ี นีแ่หละคอืธรรมะ ตองเห็นวามันเปนอยางน้ี

ทกุสิง่ทกุอยางเปนไปตามเหตตุามปจจยั ทีม่ทีัง้ทางดานบวกและ
ลบ คอืกรรมและบญุ ทีจ่ะชวยเสรมิใหเจรญิหรอืเสือ่ม อกีสวน
หนึง่ก็เปนเร่ืองของธรรมชาติ ทีม่เีจรญิมีเสือ่มเปนธรรมดา ทีเ่รา
ทำอะไรไมได บญุหรือกรรมเปนส่ิงท่ีเราทำมาแลวในอดีต การเจรญิ
หรอืเส่ือมของธรรมชาติกเ็ปนเรือ่งของธรรมชาติ สิง่ท่ีเราทำไดกค็อื
ทำใจใหเปนอเุบกขาปลอยวาง จะปลอยวางไดกต็องเห็นอนิจจงั
ทกุขังอนัตตา เหน็วาเปนอยางน้ี ถาไมอยากจะเจอกอ็ยามาเกิด
อยาอยากไดสิง่ท่ีเปนอนิจจังทุกขังอนัตตา เวลาอยากไดไมคดิกัน
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เลยวาไดแลวตองเสียไป พอเสียแลวก็ถามวาทำไมตองเสีย
ทกุอยางทีเ่ราไดมาเราตองเสยีไปหมด ไดรางกายน้ีมาเด๋ียวก็ตอง
เสยีมนัไป ไดลาภยศสรรเสรญิสขุมา เรากต็องเสยีมันไปหมด
สิง่ท่ีเราไมเสยีเรากลบัไมเอากนั คอืความสงบ

ความสงบสุขเปนของเรา อยกูบัเราไปตลอด อกาลิโก ความสงบ
ทีเ่กิดจากการภาวนาทำใจใหสงบ ทีเ่กิดจากการปลอยวางดวย
ปญญา เปนสมบตัขิองเรา ทีจ่ะไมมวีนัจากเราไป อยกูบัเราไป
ตลอด ไมมรีางกาย เรากไ็มเดอืดรอน เรากย็งัมคีวามสุขนีอ้ยู
ความสุขท่ีพระพทุธเจา พระสาวก ครูบาอาจารยทัง้หลายมกีนัอยู
ถงึแมเวลาจะผานมาแลวต้ังสองพันหารอยกวาป ความสุขใน
พระทยัของพระพทุธเจา ทีเ่ปนปรมงัสขุงันีก้ย็งัอย ูความสขุของ
ครูบาอาจารยที่ทานจากพวกเราไปแลว ก็ยังอยูในใจของทาน
ไมมวีนัเสือ่ม ไมมวีนัหาย ไมมวีนัหมดไป เพราะไมไดเปนอนิจจัง
ทกุขงัอนัตตา ความสุขนีแ้หละเปนสมบตัทิีแ่ทจรงิ ทีเ่ราสามารถ
ครอบครองได ถาปฏิบตัติามท่ีพระพทุธเจาทรงสัง่สอน คอืทำทาน
รกัษาศีล เจรญิสตสิมาธิและปญญา เปนวิธทีีจ่ะทำใหไดสมบตัิ
อนัวเิศษนี้

อยแูคเอือ้มมอืนีเ้องนะ อยทูีว่ริยิะคอืความเพยีร หลดุพนจาก
ความทุกขไดดวยความเพียร ตองมีความเพียรถึงจะเกิดสติ
ถงึจะเกดิสมาธแิละเกดิปญญา ตองเพียรเจรญิสติ ครูบาอาจารย
ภาวนาในตอนตน ทานก็พทุโธทัง้วัน จนพุทโธกับใจแนบติดกันเลย
ตอนน้ันก็จะเกิดสัมปชัญญะข้ึนมา มีความรูสึกตัวต่ืนตัวอยู
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ตลอดเวลา ไมเผลอ ไมลอยไปทีน่ัน่ท่ีนี ่อยใูนปจจุบนั พออยใูน
ปจจุบนัแลว เวลาน่ังสมาธิกจ็ะรวมลงเขาสคูวามสงบ จะพบกบั
ปรมังสุขังชั่วคราว พอออกจากสมาธิมา ถาตองการรักษา
ปรมงัสุขงัน้ี กต็องใชปญญาหยุดตัณหาความอยาก ทีไ่มตายจาก
ความสงบของสมาธิ จะตายไดก็ตองตายดวยการเห็นอนิจจัง
ทกุขงัอนตัตา ความสงบน้ีแหละเปนสมบตัขิองเรา ไมมใีครจะแยง
จากเราไปได ไมวาเปนหรอืตาย จะอยกูบัเราไปตลอด

 พวกเราควรเปลีย่นทิศทางของการหาทรัพยไดแลว อยาไปหา
ทรัพยภายนอก ควรหนัเขามาหาทรพัยภายใน ดวยการสละทรพัย
ภายนอก อยาใชทรัพยภายนอกเปนสรณะเปนท่ีพึง่ ใหใชทรัพย
ภายในเปนทีพ่ึง่ เพราะเปนทีพ่ึง่ท่ีแทจรงิ ธมัมัง สรณัง คจัฉามิ
กค็อืปรมงัสขุงันี ้บรมสขุที ่เกดิจากการภาวนา จากการสละทรพัย
ทั้งหมดไป สละทรัพยภายนอกเพ่ือจะไดเขาหาทรัพยภายใน
รกัพีเ่สยีดายนองไมได จะเอาท้ังทรพัยภายนอกและทรพัยภายใน
ไมได เหมอืนจะเอาน้ำรอนกับน้ำเย็นไมได ถาเอามาปนกนั กจ็ะ
ไมรอนไมเย็น ถาตองการความสขุเยน็ก็ตองเขาขางใน ถาตองการ
ความสุขรอนก็ตองอยขูางนอก ความสุขรอนก็คอืความสุขทีม่ี
ความทุกข ความสุขเย็นกค็อืความสุขทีไ่มมคีวามทุกข ตองเขา
ขางใน ตองสละทรัพยภายนอก ใหเขามาบวช มารักษาศีล
มาภาวนา มาปฏิบตัธิรรม แลวความสงบภายในก็จะปรากฏข้ึนมา
ตามลำดบั ตามกำลงัของความเพยีร ตามกำลงัของสตขิองสมาธิ
ของปญญา
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ขัน้สมาธกิเ็ขาสขูัน้อปัปนา สงบไดนาน จติจะมีกำลงัมาก ทีจ่ะ
สนบัสนนุในการเจรญิปญญา พอออกทางปญญาก็มอีย ู๔ ขัน้คือ
๑. ขัน้โสดาบัน ๒. ขัน้สกทิาคามี ๓. ขัน้อนาคามี ๔. ขัน้อรหนัต
กต็องใชอนิจจังทุกขงัอนัตตาเปนเครือ่งมือ พจิารณาขนัธ ๕ รปู
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ วาเปนอนัตตาเปนอนิจจังเปนทกุขงั
ถาเห็นกจ็ะละสกักายทิฐไิด ละความหลงทีเ่หน็วา รปูเวทนาสญัญา
สงัขารเปนตัวเราของเรา จะใหความสุขกบัเรา จะอยกูบัเรา จะเปน
ตามท่ีเราตองการ มนัเปนไปไมได มนัเปลีย่นไปเปลีย่นมา มเีกดิ
มดีบั มสีขุมทีกุข เชนทกุขเวทนาสุขเวทนา จะใหสขุอยางเดียว
ไมได ตองรับไดทัง้สขุทัง้ทุกข ถงึจะเรยีกวาปลอยวาง ถาอยาก
ใหมนัเปนอยางนัน้อยางนี ้แสดงวายงัปลอยวางไมได พอรอน
หนอยก็เปดแอร อยางนี้แสดงวาปลอยวางทุกขเวทนาไมได
รอนก็อยกูบัมนัไป หนาวก็อยกูบัมนัไป ถามีผาหมก็หมไป ทีต่อง
หมกเ็พือ่รกัษารางกายไมใหเจบ็ไขไดปวย ถาหมเพือ่ใหมคีวามสุข
ไมใชเหตุผล เหตุผลที่ตองรักษารางกายก็เพื่อเอารางกายมา
ปฏิบตัธิรรม พอสำเรจ็แลวจะหมหรอืไมหมกไ็ด ถายังไมเสรจ็งาน
ก็ตองดูแลรักษารางกายไปกอน แตไมไดทำเพ่ือความสุขทาง
รางกาย ทำเพือ่ความสขุทางจิตใจ

ขอใหพวกเราปลุกระดมความเพียรขึ้นมา นี่คืองานของเรา
งานอ่ืนไมใชงานของเรา อยาไปเสยีเวลา เวลาของเรามนีอยลง
ไปทุกวัน ควรรบีเอาเวลาทีม่คีาน้ี มาตักตวงประโยชนสขุท่ีแทจริง
คอืความสขุภายในใหไดเถิด ถาไดแลวก็จะสบาย ไมตองทำอะไร
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อกีตอไป ถาทำงานภายนอกน้ีทำไปจนวันตายก็ไมมวีนัส้ินสุด จะมี
งานใหมใหทำอยเูรือ่ยๆ จะไมมอีะไรติดเน้ือติดตัวไป เวลาตาย
จากโลกนีไ้ป ผลงานขางนอกนีเ้อาไปไมไดเลย แตผลงานขางใน
นีเ้อาไปไดหมด ทัง้ผลและเหต ุ เหตกุค็อืมรรค คอืทานศีลสติ
สมาธปิญญา เอาติดตัวไปใชงานตอไดเลย ไปเกดิขางหนาเรากจ็ะ
มเีครือ่งไมเครือ่งมือทำงานตอไดเลย ผลกค็อืความสงบความ
รมเยน็เปนสขุ กต็ดิไปกับเรา ไดมากไดนอยก็ไปกับเรา ลาภยศ
สรรเสริญ ความสุขทางรูปเสียงกล่ินรสนี้ ไมไดไปกับเราเลย
จะหลงหาสิ่งที่ไมใชเปนของเราไปทำไม หาสิ่งที่เปนของเราสิ
สิง่ท่ีเราเอาไปกับเราได ทีเ่ราพ่ึงไดอยางแทจริง กค็อืมรรคทีม่ี
องค ๘ นีเ้อง เจรญิมรรคใหมาก แลวมรรคผลนพิพานก็จะเปน
ผลทีต่ามมาตอไป
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พวกเราไดพบของวเิศษแลว จะทำอะไรกบัของวิเศษน้ีกอ็ยกูบัตวัเรา
จะเขีย่ท้ิงไป เหมอืนไกไดพลอยกช็วยไมได หรอืจะรบีเอามาเกบ็
ไวเปนสมบตัิของเรา จะเอาธรรมไดกต็องสละอยางอ่ืนไป เพราะ
จะเอาท้ังธรรมเอาทัง้โลกไมได ความสุขทางธรรมกบัความสุขทาง
โลกไปดวยกันไมได ถาอยากจะไดน้ำชาใหมก็ตองเทน้ำชาเกาท้ิง
ไปกอน ถายงัเสยีดายน้ำชาเกาอย ูกจ็ะไมมทีีส่ำหรบัใสน้ำชาใหม
ถายังรักความสุขแบบเดิมอยู ยังรักความสุขจากรูปเสียงกล่ินรส
โผฏฐัพพะอย ูกจ็ะไมมวีนัไดความสุขจากความสงบ ถาอยากจะได
ความสุขทีเ่กดิจากความสงบ กต็องท้ิงความสุขทีไ่ดจากรปูเสยีงกลิน่
รสโผฏฐัพพะไป ตองถอืศลี ๘ ไมใชเงนิทองซ้ือความสุข จะใชเงนิ
ทองเพือ่ดูแลรกัษารางกายเทาน้ัน ทกุครัง้ท่ีจะเอาเงินไปซ้ือความสุข
ก็เอาไปทำบุญแทน แลวก็มาถือศีล ๘ มาควบคุมจิตใจ ควบคุม
ความคิด ทำใจใหสงบ สอนใจใหฉลาด ใหเกิดปญญา ใหเห็นวา
ไมมอีะไรในโลกนีเ้ปนสุข ทกุส่ิงทุกอยางในโลกน้ีเปนทุกข เพ่ือจะได
ตดัความอยาก
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เวลาฟงธรรมแลวเกดิความซาบซึง้ใจอยากรองไห

ถาม เวลาฟงธรรมทานพระอาจารยแลว อยางท่ีเกิดข้ึนตอนน้ี เกิดความ
ซาบซ้ึงใจ อยากรองไห ทานพระอาจารยเคยบอกวา ไมควรรองไห
ใหพยายามทำใจใหสงบ

ตอบ เราปฏบิตัเิพือ่ควบคุมใจของเรา ไมวาจะสขุหรอืทุกข กย็งัเปน
สมมตุอิย ู ไมเท่ียง ถาควบคุมได กจ็ะมคีวามสุขอีกแบบหนึง่ท่ี
ดกีวา ความสขุทีเ่กิดจากอุเบกขา ถายงัควบคุมไมได กไ็มเปนไร
ไมเสยีหายอะไร ถามีปตมิคีวามซาบซ้ึง นัง่ฟงแลวขนลกุหรอืน้ำตา
ไหลนีเ้ปนเรือ่งธรรมดา ถาตองการควบคุมจิตใจ ตองทำจิตใหมี
แตความวาง ใหเปนอเุบกขา

ถาม ถาเกิดมีความไมสบายใจ แลวมาฟงธรรมกเ็กิดความสบายใจ
เกดิความซาบซ้ึงใจ แลวอยากไดความสบายใจแบบน้ีอกี เพือ่ขบั
ความไมสบายใจออกไปอีก ควรกลบัมาบรกิรรมพทุโธ ทำใจให
เปนอุเบกขา ใหเกดิความสงบเหมอืนเดมิ ใชไหมเจาคะ

ตอบ ใช อยาไปฝนหรอืไปคดิถึงอารมณทีผ่านไปแลว อยากจะใหเปน
อยางน้ันอกี ตองทำปจจบุนัใหเปนอเุบกขา ทำใจใหวาง ไมให
คิดปรุงแตง ไมใหไปอดีต ไมใหไปอนาคต ใหอยูกับปจจุบัน
เวลาปฏบิตัไิดผลแลว ใจมกัจะคดิถงึผลนัน้อกี อยากใหเปนอกี
แตลมืไปวามันผานไปแลว ตอนน้ีใจไมไดเปนอยางน้ันแลว อยาก
จะใหเปนแตไมเปน กเ็ลยเกดิความทุกขใจ เกิดความเครียด
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ขึน้มา ผลทีเ่กดิข้ึนก็ผานไปแลว อยาไปอยากใหกลบัมา ใหอยู
ในปจจุบนัไปเรือ่ยๆ เดีย๋วก็จะเกดิข้ึนมาใหม ถาออกจากปจจุบนั
ไปหาอดีตไปหาอนาคต กจ็ะไมเกิด อยากใหเกิดอีก กจ็ะฟงุซาน
แทนท่ีจะสงบ เกิดปต ิเกิดความวาง กจ็ะไมเกิด เพราะไมไดสราง
เหตทุีท่ำใหเกดิ เหตทุีท่ำใหเกดิก็คอืการอยใูนปจจุบนั ตองวางจาก
ความคิดปรุงแตง ดวยการบรกิรรมพทุโธไปเรือ่ยๆ อยาไปคิดถึง
ผลทีผ่านไปแลว หรอืคาดวาเมือ่ไหรจะเกดิผลอกี

ฟงเทศนเพือ่ใหจติสงบ

ถาม เวลานัง่สมาธจิะตดิฟงเทศนคะ นัง่เองจะไมสงบ จะฟงุซาน

ตอบ นัง่สมาธแิลวฟงเทศนไปกท็ำได เปนเหมอืนการทำการบาน สราง
พลงัจิตข้ึนมากอน สรางสมาธิขึน้มากอน พอมสีมาธแิลวคอยนัง่
ตอสกูบักเิลสตณัหา ตอนน่ังฟงเทศนเปนการทำการบาน ยงัไม
ไดเขาหองสอบ พอไดสมาธแิลว กเ็ขาหองสอบสกูบัความอยาก
ทีจ่ะไปตรงนัน้มาตรงนี ้วนันีไ้มตองไปไหน ใหอยเูฉยๆ อยจูดุเดียว
ดวูาจะอยไูดไหม ถาอยไูดกแ็สดงวากิเลสตณัหาไมคอยแรงไมคอย
มาก พอควบคุมกเิลสได ถานัง่ไมไดกแ็สดงวายงัสกูเิลสไมได เพยีง
แตคดิก็กลัวกิเลสแลวใชไหม
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ขณะทำกจิกรรมตางๆควรระลกึถึงพุทโธ หรือควรจดจอเฝาดูกจิกรรม
ทีก่ำลงัทำอยู

ถาม เวลาซักผา กวาดถูบาน อาบน้ำ ทำอะไรตางๆ  ควรระลกึถงึพทุโธ
หรอืวาควรจดจอเฝาดูกจิกรรมทีก่ำลงัทำอยู

ตอบ ไดทัง้ ๒ อยาง ถาไมมคีวามคิดปรงุแตงก็ใชการจดจอเฝาดูไป
ใหจิตอยูในปจจุบัน การเจริญสตินี้ เพื่อใหจิตอยูในปจจุบัน
ถาเปนปจจุบนัแลวจิตจะรเูฉยๆ รางกายก็ทำงานไป ใจก็เฝาดูไป
ถาปรุงแตงไปหาอดีตอนาคต ก็ตองหยุดความคิดปรุงแตง
ดวยการบรกิรรมพทุโธ  ถาไมคดิปรงุแตง รเูฉยๆ สกัแตวารู
กไ็มตองบริกรรมพทุโธ ใหเฝาดูการเคลือ่นไหวของรางกายไป
ขอสำคัญก็คือพอมีเวลาวาง ก็ตองน่ังสมาธิใหจิตรวมใหได
ใหดิง่เขาสสูมาธ ิถารางกายยังเคลือ่นไหวอย ูจติก็จะตองทำงาน
กจ็ะไมสามารถเขาสคูวามสงบไดอยางเต็มที ่ ไดอยางมากกค็อื
ระงับความฟงุซาน ไดความวางเบา แตจะไมรวม จะไมไดปลอย
รางกาย พอมเีวลาวางจึงตองน่ังสมาธใิหมากๆ เพราะความสขุ
ทีม่หศัจรรยใจอยใูนจิตทีส่งบน่ีเอง

หลักของการปฏิบัติก็คือตองอยูในปจจุบันเสมอ ไมวาจะ
เจรญิสต ิ จะนัง่สมาธิ ถาเจริญปญญาก็พจิารณาอดีตอนาคตได
แตใหอยูในกรอบของไตรลักษณ เชนพิจารณาความไมเที่ยง
กต็องดูอดีตวาเปนอยางไร ดปูจจบุนัวาเปนอยางไร แลวกด็อูนาคต
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วาเปนอยางไร ถาดูทัง้ ๓ สวนก็จะเหน็ความเปล่ียนแปลงอยาง
ชดัเจน ดตูอนท่ีเกดิ ออกมาจากทองแมเปนอยางไร ตอนน้ีเปน
อยางไร และตอนที่ไปนอนอยูในโลงเปนอยางไร ตอนที่เผา
รางกายแลวเก็บกระดกูเปนอยางไร ถาเจริญปญญาก็ตองดูใหครบ
ทัง้ ๓ สวน จะไดเหน็ภาพอยางชัดเจน เหน็ภาพของความไมเทีย่ง
ความเปลีย่นแปลง ถาเจริญสติหรือทำสมาธินี ้กใ็หอยใูนปจจุบนั
แตเวลาพจิารณาจริงๆ กต็องอยใูนปจจบุนัเหมอืนกนั ตองอยใูน
เหตกุารณจรงิ เชนไปเจอความตายอยางนี ้ กต็องพจิารณาวา
รางกายตองตายเปนธรรมดา เราไมสามารถยบัยัง้ได ตองปลง
ตองปลอย ตองทำในปจจุบนั แตตอนท่ีพจิารณากอนท่ีจะเกดิ
เหตุการณนัน้ เปนเหมอืนซอมไวกอน เปนการทำการบาน เตรียม
ตวัเตรียมใจไวกอน ใหเห็นวารางกายจะตองตายไปอยางแนนอน
ในท่ีสดุก็จะกลายเปนเถาถานไป กลายเปนเศษกระดกูไป ถาคิด
อยอูยางน้ีไปเรือ่ยๆ กจ็ะไมหว่ันไหว ไมวนุวาย ไมเดือดรอน เพราะ
รูวาเปนส่ิงท่ีจะตองเกิดข้ึน รูวารางกายไมใชเรา ผูที่พิจารณา
รางกายกับรางกายเปนคนละคนกัน

อยางท่ีไดแสดงไวในตอนตนวา จิตใจอยูในโลกทิพย สวน
รางกายอยใูนโลกธาต ุ อยคูนละโลก ไมวาอะไรจะเกดิข้ึนกบั
รางกาย กไ็มไดเกดิข้ึนกบัใจ ใจอยใูนโลกทพิย รางกายอยใูน
โลกธาตุ เวลาเกิดอะไรขึน้ในโลกธาต ุไมไดเกิดในโลกทิพยดวย
เหมอืนยานอวกาศท่ีถกูสงไปสำรวจดาวอังคาร ผทูีค่วบคุมยานอยู
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ทีโ่ลกนี ้รบัขอมูลท่ียานอวกาศสงมาให เชนภาพและเสยีงตางๆ
ถามีอะไรเกิดข้ึนกับยานอวกาศ ก็จะเกิดท่ียานอวกาศเทาน้ัน
ไมไดเกดิกับผทูีค่วบคุมบงัคับยานท่ีอยบูนโลกน้ี ถารคูวามจรงิน้ีแลว
ก็จะไมหวาดกลัววิตกกังวล กับการเปนการตายของรางกาย
เพราะใจไมไดเปนรางกาย จะเหน็ไดกต็องเขาสมาธทิำใจใหสงบ
ยตุกิารรบัรเูรือ่งของโลกธาตุชัว่คราว ถาเปนผคูวบคุมยานอวกาศ
กป็ดวิทยุ ไมรับรเูรือ่งของยานอวกาศ ถาทำสมาธิไดก็จะรวูา
ผูรูเปนผูควบคุมส่ังการใหรางกายทำอะไรตางๆ ผูรูไมไดเปน
รางกาย รางกายเปนอะไรไป กไ็มเกีย่วกบัผรู ูพอออกจากสมาธิ
กต็องคอยเตือนคอยสอนผรูวูา รางกายไมใชเรา ไมใชตวัเรา
รางกายมีเสนทางของเขา เร่ิมตนในทองแมแลวก็จะไปจบท่ีสสุาน
ไปจบทีเ่มร ุนีคื่อท่ีไปของรางกาย  สวนผคูวบคุมรางกายคือผรูู
ไมไดเปนรางกาย จะไปไหนตอก็ขึ้นอยูกับความสามารถใน
การควบคุมใจ หยดุการไปหารางกายใหมไดหรอืไม หยดุการไป
เกดิใหมไดหรอืไม

ขณะสวดมนตยงัคิดเร่ืองอ่ืนไปดวย เปนเพราะไมมสีติควบคมุ

ถาม นองคนหนึง่เขาสงสัยวา เวลาสวดมนตกย็งัคิดเร่ืองอ่ืนไปดวยได

ตอบ  เพราะไมมสีติควบคมุใหอยกูบัการสวดมนต ถาสติเปนเชือก
กเ็ปนเชอืกกลวย ผกูลงิไวกบัเสา ลงิกระตกุปบกข็าด ออกไป
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เพนพานตอ ถาพทุโธแลวไปคดิเรือ่งนัน้เรือ่งนีด้วย แสดงวา
สติยงัออนมาก ตองไปอยใูนทีน่ากลวั จะอยกูบัพทุโธอยางเดียว
เวลากลัวผจีะสวดมนตอยางเดยีว ไมไปคิดเร่ืองอ่ืน พระหรอื
นกัปฏบิตัจิงึมักไปหาทีน่ากลวัอย ูจะไดเจรญิสตอิยางเต็มที ่คนเรา
เวลากลัวอะไรสดุขดีแลว จะตองหาอะไรเปนเครือ่งยึดเหนีย่ว
จิตใจ ถาเปนชาวพุทธก็จะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
สมยัเด็กๆเคยไปอยทูีเ่ปลีย่วๆ เวลาจะนอนกไ็ดยนิเสยีงกอกๆ
กก็ลวั กน็กึขึน้มาวาสวดมนตดกีวา สวดอรหงัสมัมาฯไป พอสวด
ไปแลวเสียงน้ันก็หายไป ไมรูเปนอุปาทานหรือเปลา ไมรูวา
เสยีงเกดิขึน้ในใจแลวไปคดิวาอยขูางนอกหรอืเปลา พอสวดมนต
แลวก็หายไป นอนได หลงัจากน้ันกอนนอนกส็วดมนตทกุคืน
เหน็คุณคาของการสวดมนต สวดมนตแลวนอนหลบัสบาย คนเรา
ถาไมจนตรอกก็จะไมหาทีพ่ึง่กัน การภาวนาในท่ีสขุสบายปลอดภัย
จะไมคอยไดผล เพราะจะไมเอาจริงเอาจัง ไมหาทีพ่ึง่อยางจริงๆ
จงัๆ แตพอไปอยใูนทีอ่นัตรายท่ีนากลวัจรงิๆนี ่ จะตองหาทีพ่ึง่
เวลาเดินจะมสีตอิยทูกุยางกาว



 www.kammatthanna.com 95

นวิรณ – กามฉันทะ เปนกำแพงขวางกัน้ความสงบ

ถาม ทวีทีีบ่านเสยี ไมกลาซือ้เครือ่งใหม กลวัพระอาจารยดุ

ตอบ ถาเสียกท็ิง้ไปเลย ไมตองซอม เปนขอสอบ จะปลอยวางรปู
เสยีงกลิน่รสไดหรอืเปลา ถายงัทำไมได จะไปทำอะไรได

ถาปลอยวางกามฉนัทะไมได เวลานัง่สมาธใิจจะไมสงบ เพราะ
กามฉันทะเปนนวิรณ เปนกำแพงขวางก้ันความสงบ จะเขาสคูวาม
สงบไดจะตองทำลายกำแพง คอืนิวรณทีม่อีย ู๕ ประการ คอื
๑. กามฉนัทะ ความยินดใีนกามารมณ ๒. พยาบาท ความโกรธ
ไมพอใจ ๓. ถนีมิทธะ ความหดหทูอถอย งวงเหงาหาวนอน
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซาน รำคาญใจ ๕. วิจิกิจฉา
ความลังเลสงสยั ไมมัน่ใจกับการปฏบิตั ิ วาจะไดผลจรงิหรอืไม
ตองไมมีความลังเล ตองเช่ือวาภาวนาแลวจะตองสงบแน
ถาเจรญิสตบิรกิรรมพทุโธตองสงบแน กามฉนัทะก็ตองตัดไป
ไมดหูนังฟงเพลง ถอืศีล ๘ ไป ไมใชเฉพาะวนัพระ ทกุวันเลย
สำหรบันกัปฏิบตั ิเปนนกับวชทางใจ ถาบวชนงุเหลอืงหมเหลอืง
ไมได ก็บวชทางใจไป อยางนอยก็ตองถือศีลของนักบวชคือ
ศลี ๘ ทีใ่หถอืวันพระกเ็พือ่เปนการชิมไปกอน พอชิมไปแลวรวูา
เอร็ดอรอย กอ็ยากจะรักษาไปเรือ่ยๆ จากวันเดียวกลายเปน
๗ วนั เปนนจิศลีไป เพือ่กำจัดกามฉันทะ ถาถอืศีล ๘ กจ็ะดหูนงั
ดูละครไมได ฟงเพลงไมได ไปเท่ียวตามสถานบันเทิงตางๆ
ไมได เปนวธิกีำจดักามฉนัทะ
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สวนความสงสยักต็องฟงเทศนฟงธรรมอยเูรือ่ยๆ ฟงเร่ืองผลทีเ่กดิ
จากการปฏิบตั ิวามีจรงิ ภาวนาแลวจิตสงบจรงิ ดบัความทุกขได
จรงิ หลุดพนไดจรงิ จากการภาวนา ถาฟงแลวจะไมสงสยั จะทมุเท
ชวีติจิตใจใหกบัการภาวนา สวนความงวงเหงาหาวนอน ถาถือ
ศลี ๘ กช็วยไดในระดับหนึง่ รบัประทานอาหารพอประมาณ
ไมรบัประทานอาหารหลังจากเท่ียงวันไปแลว ถารบัประทานอาหาร
เย็นจะงวงมาก ถงึเวลาภาวนาก็อยากจะนอน ถาไมไดรบัประทาน
อาหารเยน็ทองจะวาง พอจะนัง่ภาวนาได ถายังงวงอยกูต็องใช
มาตรการทีเ่ขมขนขึน้ กค็อือดอาหาร หรอืไปภาวนาท่ีทีน่ากลวั
ไปแถวเมรแุถวปาชา เวลามคีวามกลัวจะไมงวง แตตองมีสติ
ควบคุมความกลัวได เวลาเกิดความกลัวตองบริกรรมพุทโธ
หรอืเจรญิพทุธานสุต ิธมัมานสุต ิสงัฆานสุตไิด ถาเจรญิไดอยาง
ตอเนือ่งจิตกจ็ะสงบ ความกลวักจ็ะหายไป

สวนความฟงุซาน กต็องเจรญิสต ิบรกิรรมพทุโธๆไป สกดัความ
คดิปรุงแตง ถาบริกรรมพทุโธกจ็ะคิดเร่ืองน้ันเรือ่งน้ีไมได ถาคิด
ไมไดกจ็ะไมฟงุซาน จะสงบ ถงึแมจะไมสงบเต็มที ่กจ็ะวางจะเยน็
จะสบาย จะคิดบางแตคดิไมมาก เหมอืนกบัตอนท่ีไมมพีทุโธ
แบงกันคนละครึง่ก็ยงัดี พทุโธครึง่ คดิคร่ึงก็ยงัดี เหมอืนกับรถ
ทีว่ิง่ลงเขา ถามีเบรกคอยเบรกไวเรือ่ยๆ กจ็ะไมวิง่เรว็จนเกนิไป
ถามีพทุโธคอยสกัดอยเูรือ่ยๆจะไมฟงุซาน ถงึแมจะคิดบางก็จะ
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ไมคดิฟงุซานแบบไมมเีบรก ถาอยากกำจัดนิวรณคอืความฟงุซาน
กต็องเจริญสติ บรกิรรมพทุโธไปเรือ่ยๆ

สวนความโกรธ ไมพอใจ กต็องแผเมตตา ตองใหอภัย ไมเอาเร่ือง
เอาราว จองเวรจองกรรม โดยพจิารณาวาสิง่ทีเ่ขาพดูสิง่ทีเ่ขาทำ
เราหามไมได แตเราหามใจของเราได อยาไปอยากใหเขาเปน
อยางนัน้เปนอยางนี ้กจ็ะไมโกรธเวลาทีเ่ขาทำอะไร นีค่อืนวิรณ
๕ ประการ ทีเ่ปนอุปสรรคตอการทำใจใหสงบ พระพทุธเจาจึงตอง
มมีาตรการใหพวกเราเจรญิกัน เชนรกัษาศีล ๘ หาทีอ่ยทูีส่งบสงดั
ทีน่ากลวั เจริญสติอยางตอเนือ่ง รบัประทานอาหารพอประมาณ
ไมรบัประทานมากจนเกนิไป แลวกฟ็งเทศนฟงธรรมอยเูรือ่ยๆ
ฟงธรรมปฏบิตั ิฟงธรรมทีเ่กีย่วกบัการภาวนา ทัง้สวนทีเ่ปนเหตุ
และสวนที่เปนผล ฟงแลวก็จะไมสงสัยวา มรรคผลนิพพาน
มจีรงิหรอืไม ผลทีเ่กดิจากสมาธมิจีรงิหรอืไม จะไมสงสยั จะทำ
ดวยความม่ันใจวา ถาทำเหตุที่ถูก ผลที่ถูกก็จะตองปรากฏ
ตามมาอยางแนนอน ตอนน้ีปญหาอยูที่เหตุ เหตุยังลมลุก
คลุกคลานอย ูกำลงัต้ังไข ยงัไมคลอด ตองพยายามเจรญิเหตุ
คอืเจรญิสติ กำจดันวิรณ รกัษาศีล ฟงเทศนฟงธรรม ควบคุม
ความโกรธดวยการใหอภัย แลวความสงบก็จะปรากฏขึ้นมา
อยางแนนอน

อยูที่ตัวเรา ไมไดอยูที่ใคร พระพุทธเจา พระอริยสาวก
ครูบาอาจารย ทานทำหนาท่ีของทานแลว ทานปฏิบัติแลว
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ทานบรรลุแลว ทานสั่งสอนแลว เราตองเอาไปปฏิบัติ ถาไม
ปฏิบัติ ก็เหมือนรับยาจากหมอแลวไมรับประทานยา เมื่อไม
รบัประทานยาโรคทีเ่ปนอยกูจ็ะไมหาย โรคทีเ่ราเปนกันอยกูค็อื
โรคใจ คอืความทุกขใจไมสบายใจ ความเครยีด ความฟงุซาน
ตองรบัประทานยาท่ีพระพทุธเจาทรงมอบให กค็อืทานศีลภาวนา
แตเรารับประทานไมครบกัน รับประทานเพียงบางอยาง
รับประทานยาที่มีรสหวาน ยาขมไมรับประทานเลย จะทำ
แตทานอยางเดียว ศลี ๘ ไมเอา ภาวนาไมเอา ปลกีวเิวกไมเอา
โรคจงึไมหาย ตองรบัประทานใหครบสตูร ทานศีลภาวนาเปน
ยา ๓ ชนดิ ทีพ่วกเราตองรบัประทานกัน อยาเอาแตทำทาน
เพยีงอยางเดยีว

นวิรณ - เวทนา – ทกุขสจั – นโิรธสจั

ถาม เวทนาคอืผลของการรบัรขูองอายตนะ ถกูไหมครบั  

ตอบ ถาเกิดจากการสมัผสัรบัรรูปูเสยีงกล่ินรส กเ็รยีกวาเวทนา ถาเกิด
จากความคิดปรงุแตง กเ็รยีกวาทุกขสจัและนิโรธสจั  เวลารางกาย
เจบ็ไขไดปวย ปวดทองปวดศีรษะ ก็เกดิเวทนาข้ึนมา ถาคิด
ปรงุแตงอยากใหหายก็เกดิทุกขสจั ถาปลอยวางก็เกดินิโรธสจั

ถาม คอืการคดิปรงุแตง
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ตอบ สิง่ทีเ่ราตองการจะหยุดกค็อืทกุขสจั  ทกุขทีเ่กดิจากความอยาก
ตางๆ ไมวาอะไรจะเกิดข้ึน ถารูแลวปลอยวางก็จะไมทุกข
ตองปลอยวางทุกอยาง ทั้งขางนอกท้ังขางใน ขางนอกก็คือ
รปูเสยีงกล่ินรสโผฏฐพัพะ ขางในกค็อืธรรมารมณ อารมณที่
เกดิข้ึนภายในจติ มสีขุบางมทีกุขบาง

ถาม ไมคอยเขาใจคะ

ตอบ เวลาสัมผสัรบัรรูปูเสยีงกลิน่รส กอ็ยาไปชอบอยาไปชงั ใหรเูฉยๆ
แลวกป็ลอยวาง

ถาม อยามคีวามเห็น

ตอบ ใหสกัแตวาร ูอยาไปรกัอยาไปชงั อยาไปมอีคติ ๔ คอื รกั ชงั
กลวั หลง เพราะจะทำใหเกดิสมทุยั เกดิตัณหา พอเกดิตัณหา
กจ็ะเกดิความทุกขใจ ถารแูลวปลอยวาง กจ็ะไมทกุข

นวิรณ - เวทนา - ความเจบ็

ถาม นัง่บนโซฟา จะเจ็บนอยกวา

ตอบ  นัง่โซฟาทำไม เรานัง่เพ่ือใหมนัเจ็บ จะไดแกปญหาได เราถงึขำเวลา
เหน็คนปฏิบตัติองมเีบาะนัง่ ปฏิบตัเิพือ่อะไรกนั เพือ่ความสบาย
กายหรอืเพือ่ความสบายใจ ถารางกายเจบ็ เราจะไดรจูกัวธิแีกความ
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ทกุขใจท่ีเกดิตามมา เราเคยนัง่เบาะทีไ่หน ตัง้แตเราเริม่นัง่สมาธิ
เรากน็ัง่กับพืน้ธรรมดา

ถาม พระอาจารยนัง่กบัพืน้ธรรมดา

ตอบ  จะไปน่ังท่ีไหนกส็ะดวก นัง่ไดทกุแหงทุกหน

ถาม ยงัเขาใจวาใหนัง่เบาะเพือ่จะนัง่ไดนานๆ

ตอบ  ไมตองการน่ังใหนาน ตองการนัง่ใหเจ็บ เพือ่จะไดใชธรรมะมา
แกความทกุขใจ จะไดใชสต ิจะไดเกิดสมาธ ิทีใ่หอดอาหารก็เพือ่
ใหหวิ ใหทกุขใจ จะไดใชสมาธมิาแกความทุกขใจ

ถาม ถาน่ังอยางน้ันความเจ็บก็มาเรว็ จะน่ังไมไดนานเทากับนัง่บนเบาะ
นัง่ย่ิงนานยิง่ดีไมใชหรอืคะ

ตอบ  นานแบบนัน้ไมดี

ถาม ถาอยางน้ัน นัง่แปบเดยีวกจ็ะรสูกึเจบ็

ตอบ  ใหมนัเจ็บชาทำไม ใหมนัเจ็บเรว็จะดกีวา จะไดบงัคับใหบรกิรรม
พทุโธใหถีเ่ลย จะไดสงบเรว็ ปญหามนัไมไดอยทูีน่ัง่เบาะหรอืไม
นัง่เบาะ เจบ็หรอืไมเจบ็ ปญหาอยทูีภ่าวนาหรือไมภาวนา ถาภาวนา
อยางตอเนือ่ง จะสงบภายใน ๕ นาที ๑๐ นาที จะไมเจ็บ จะนัง่ได
นานเปนช่ัวโมง จะไมรสูกึเจ็บเลย

ถาม เขาใจวาตองนัง่บนเบาะ
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ตอบ  เขาใจแบบพวกตาบอดคลำชาง

ถาม จะใชเบาะหนาขึน้ๆ

ตอบ  กเิลสยิง่มากข้ึน หนคีวามเจบ็ไปเรือ่ยๆ ปฏิบตัหินคีวามเจบ็ทำไม

ถาม นกึวาเกงถาน่ังไดนาน เพราะนัง่บนเบาะหนา

ตอบ ไมไดนัง่เพือ่เอาเวลา นัง่เพือ่เอาสต ิเอาสมาธิ เอาปญญา จะนัง่
บนเบาะหรอืไม ไมใชเปนประเด็น ทีเ่ราไมใชเบาะเพราะไมอยาก
จะยงุ ไปไหนมาไหนกต็องเอาเบาะไปดวย

เวลาบวชแลวจะไมยงุกบัใคร ขนาดครูบาอาจารยยงัไมยงุกบัทาน
คนอืน่อยากจะเขาใกลชดิทาน ไปบบีนวดไปรบัใช เรากลบัถอย
หาง ไมอยากเขาใกลใคร ทานคงจะทราบ ทานคงเปนอยางน้ัน
มากอน ทานร ู จงึไมเปนปญหา ทานกลับชวยสงเสรมิ บางที
จำใจตองมารวมทำกจิ ทานกเ็มตตามาไล ไมใหทำ ทานรวูาใจเรา
เขาขางในแลว ไมอยากออกมาขางนอก แตคนอ่ืนทานไมไลนะ

 ตอนท่ีจะบวชกก็ลวัจะไปเจออาจารยทีไ่มปฏิบตั ิ จะอยดูวยกนั
ไมได แตกโ็ชคดี เจอพระอาจารยทีป่ฏบิตัผิานมาแลว ทานเขาใจ
ทกุอยาง เลยอยทูีว่ดัทานไดอยางสบาย ไมเคยกลวัวาทานจะ
ไลเลย เวลาไปขอทานอย ูใจก็เปนกลาง อยกูไ็ด ไมอยกูไ็ด เพราะ
ตอนน้ันไมไดพงุไปหาอาจารยเปนหลกั แตไปหาสถานทีภ่าวนา
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เปนหลกั ถาอยทูีน่ีไ่มไดกไ็ปหาท่ีอืน่ก็ได เราคดิอยางน้ัน แตก็
โชคดีไปขอกไ็ดอยเูลย ไดทีท่ีถ่กูใจ เปนท่ีทีส่งบเงยีบ

นวิรณ – ความหวิ

ถาม พระอาจารยบอกวา ถาทานอ่ิมจะงวงนอนเวลาน่ังสมาธิ ปรากฏ
วา เมือ่วานวันพระ ลกูถือศีล ๘ พอตอนเยน็ก็หวิ แทนท่ีจะน่ัง
สงบ กลบัคิดแตเมนอูาหาร

ตอบ ใหคดิถึงอาหารทีเ่คีย้วอยใูนปาก ถาคายออกมา จะตักกลบัเขา
ไปในปากไดไหม

นวิรณ – ความงวงเหงาหาวนอน

ถาม ถานัง่สมาธแิลวงวงนอน

ตอบ ลางหนาลางตาแลวลุกข้ึนมาเดิน ไปเดินไปน่ังท่ีนากลัว ไปอยทูี่
นากลวัแลวจะไมงวง ไมเชนนัน้กอ็ดอาหารผอนอาหาร จะได
ไมงวง
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นวิรณ – ความฟงุซานและงวงเหงาหาวนอน

ถาม ชอบคิดโนนคดินี ่แตถาตัง้ใจมากๆก็จะงวงไปเลย

ตอบ เปนนิวรณ ถาไมฟงุซานก็งวงเหงาหาวนอน ตองแกดวยการไปอยู
ทีเ่ปลีย่วท่ีนากลัว  อดอาหาร เจรญิสติอยางตอเน่ือง

ถาม ถาอดก็กลวัจะผอมคะ

ตอบ ไมกลัวอวนหรือ อวนอันตรายกวาผอม อวนแลวความดัน
เบาหวาน ไขมนัอุดตันเสนเลอืดก็จะตามมา

ถาม กเิลสเยอะคะ

ตอบ ยงัรักกิเลสมากกวารักธรรม

ถาหลงไปคดิ ใหใชสติ ใชพทุโธ หรือสวดมนตดงึเอาไว

ถาม ถาหลงไปคิดละคะ

ตอบ กใ็ชสติ ใชพทุโธ ใชการสวดมนตดงึเอาไว ตองฝกสตกิอนทีจ่ะนัง่
ฝกทัง้วนัเลย ตัง้แตตืน่จนหลบั ดงึจติใหอยกูบัรางกาย อยกูบัพทุโธ
อยาปลอยใหลอยไปลอยมา พอมสีตแิลวเวลานัง่จะสงบ สตนิี้
สำคญัมาก เปนกุญแจดอกสำคัญ พระพทุธเจาทรงเปรยีบความ
สำคญัของสติวา ยิง่ใหญเหมอืนรอยเทาชาง ทีใ่หญกวารอยเทา
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ของสัตวทกุชนิด ถามีสติแลวจะทำใหธรรมตางๆเกิดตามมาได
สตเิปนพอแมของธรรมทัง้หลาย เปนพอแมของสมาธ ิของปญญา
ถาไมมสีติ สมาธแิละปญญาจะเกดิไมได มรรคผลนพิพานกเ็กดิ
ไมได สติเปนธรรมทีส่ำคญัท่ีสดุ ควรเจรญิสติต้ังแตตืน่จนหลบัเลย
ควรเปลีย่นนสิยัใหม นสิยัเผลอสต ิปลอยใหใจลอยไปลอยมา
ไมอยกูบัเนือ้กับตัว ใหมาอยกูบัรางกาย ทำอะไรกใ็หรวูากำลัง
ทำอะไร ถายงัลอยไปท่ีอืน่ กใ็ชพทุโธดึงกลบัมา ใชเชอืก ๒ เสน
ถาผกูไวกบัรางกายแลวไมอย ูกผ็กูไวกบัพทุโธอกีเสนหนึง่ บรกิรรม
พทุโธไปในขณะท่ีกำลงัทำอะไรตางๆ จะไดมสีต ินัง่สมาธิจะไมงวง
จะสงบงาย จะเห็นผล พอไดสมาธิแลวก็ออกทางปญญาได
ตดักเิลสได ควรเจรญิสติทกุเวลานาที ตัง้แตตืน่จนหลบั

คนท่ีมจีติเหมอ มมีจิฉาทฐิ ิจะดองสรางสตขิึน้มา

ถาม คนท่ีมจีติเหมอ มมีจิฉาทิฐ ิจะทำอยางไรใหควบคุมใจได

ตอบ ขัน้แรกกต็องสรางสติขึน้มา ทองพทุโธๆไปอยางตอเนือ่งตลอด
เวลา อยาไปคิดอะไร ทองพทุโธๆไปอยางเดียว ไมตองไปสนใจ
เรือ่งของคนอ่ืน ใหสนใจการทองพทุโธ คนอืน่จะดีจะชัว่กเ็รือ่ง
ของเขา ขอใหมีสติกอน แลวคอยพิจารณาเร่ืองของคนอ่ืน
จะปลอยวางได ถาไมมสีต ิพอเหน็อะไร ใจกจ็ะเปนบาไปกบั
สิง่ท่ีเหน็ทันที จะพยศข้ึนมาทันที
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สตจิงึเปนธรรมทีส่ำคญัอยางย่ิง พระพทุธเจาทรงตรัสวา สติเปน
ธรรมท่ียิง่ใหญทีส่ดุสำคญัทีส่ดุ สำคญักวาสมาธิ สำคญักวาปญญา
สำคญักวาการหลดุพนวมิตุติ เพราะวมิตุติหลดุพน ปญญา หรอื
สมาธนิี ้ ถาไมมสีตจิะเกดิขึน้มาไมได สตเิปนพอแมของธรรม
ทัง้ ๓ นี ้ถาพระพทุธเจาไมมพีอแม กจ็ะไมไดเปนพระพทุธเจา
เพราะการจะมาเกดิเปนมนษุยได ตองมพีอแม พอแมถงึแมจะไม
ยิง่ใหญเทาพระพทุธเจา แตมคีวามสำคัญในการใหพระพทุธเจา
มโีอกาสไดเปนพระพทุธเจาได สติกเ็ชนเดยีวกัน สติไมสามารถ
ทำใหเกดิมรรคผลนิพพานข้ึนมาได ไมสามารถทำใหหลดุพนได
แตถาไมมสีติกไ็มสามารถทำใหจติสงบได ถาจิตไมสงบกไ็ม
สามารถเจรญิปญญาได ถาเจรญิปญญาไมไดจติก็จะหลดุพน
ไมได จงึตองใหความสำคัญกับสตเิปนอยางมาก กอนท่ีจะเดนิ
หรอืว่ิงได กต็องยืนใหไดกอน ถายังยืนไมได พอจะเดนิหรอื
จะว่ิงจะลมทันที ตองยืนใหไดกอน แลวก็จะเดนิจะวิง่ไดอยางสบาย
ถามีสติแลว จะเขาสมาธเิมือ่ไหรกเ็ขาได จะใหจติรวมเมือ่ไหร
กร็วมได พอมีสมาธิแลว กจ็ะสอนใจใหปลอยวางได เพราะสมาธิ
มกีำลงั มคีวามสุข ทีด่กีวาความสุขท่ีไดจากความอยากตางๆ เชน
ลาภยศสรรเสรญิ รปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ สคูวามสุขท่ีไดจาก
ความสงบไมได ถาไดความสงบแลว กจ็ะเบือ่ความสขุทางลาภยศ
สรรเสรญิ ความสขุทางตาหจูมกูลิน้กาย กจ็ะออกบวชได
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พระพทุธเจาทรงสมัผสักับความสงบต้ังแตตอนพระเยาววยั ตอน
ทีท่รงประทบัอยตูามลำพงั วนันัน้เปนวนัแรกนาขวญั พวกขาราช
บรพิาร กต็องไปชวยทำภารกจิ ปลอยใหพระองคประทับอยตูาม
ลำพังใตรมไม พอไมมรีปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมมใีครมา
รบกวน จติท่ีมสีติกจ็ะถกูดึงเขาสขูางใน ใหรวมเปนอัปปนาสมาธิ
จงึไดทรงเหน็วาความสงบคือความสขุท่ีแทจริง แตตอนน้ันยัง
ทรงเยาววยั ยงัไมเปนตัวของตัวเอง จงึตองอยใูนวงัไปกอน พอโต
แลว ไดทรงพบกบัเทวทตูทัง้ ๔ ทีม่าเตอืนพระองควา ถงึเวลา
ไปปฏิบตัภิารกิจ เพ่ือการหลดุพนจากการเวยีนวายตายเกิดแลว
ประจวบกบัไดขาววา พระมเหสไีดคลอดพระราชโอรส กเ็ลย
เปนเวลาทีจ่ะตองเสด็จออกบวช ถาอยตูอไปก็จะถกูบวงคือลกูมดั
เอาไว จะไมสามารถเสดจ็ออกบวชได กเ็ลยเสดจ็ออกไปภายใน
คนืน้ันเลย เพราะทรงมคีวามสงบแลว ถาไมมคีวามสงบกจ็ะไม
กลาไป เพราะจะกลวักบัความทุกขยากลำบากตางๆ

เพราะการอยูปาของนักบวชสมัยกอน ลำบากกวาสมัยน้ีมาก
สมยัน้ีมศีรัทธาญาติโยม คอยดูแลเลีย้งดอูยางเต็มที ่สมยักอน
ไมมใีครเลย จวีรเคร่ืองนงุหมก็ตองใชของเกา ตองหาผาเกาๆ
ทีท่ิง้แลว มาตดัมาเย็บเปนจวีร เรยีกวาผาบังสกุลุ คำวาบังสกุลุ
กค็อืของเกา ไมใชเปนผาท่ีเปนพบัๆ ทีศ่รทัธาญาติโยมถวายให
ตัดเย็บเหมือนสมัยนี้ สมัยกอนตองเก็บผาท่ีทิง้ตามกองขยะ
ทิง้ตามปาชา นีค่อืการอยขูองนักบวชในสมยัพทุธกาล อยอูยาง
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ลำบากมาก ถาจติใจไมสงบแลว จะอยกูบัความทุกขยากลำบาก
ไมได แตถาใจมีความสงบแลว จะไมหิวกับรูปเสียงกล่ินรส
กับปจจัย ๔ จะอยูแบบตามมีตามเกิดไดอยางสบาย อดม้ือ
กนิม้ือก็ได จะฉนัจะรบัประทานอะไรกไ็ด จะนอนตรงไหนก็ได
ขอใหหลบแดดหลบฝนไดก็พอ สวนใหญก็อยูตามโคนไม
อาจจะทำเพิงดวยก่ิงไม เพ่ือกันฝนกันแดด เพราะเปนสถานท่ี
ทีเ่อือ้ตอการเจรญิสมถะภาวนา และวปิสสนาภาวนา เอือ้ตอการ
เจรญิสต ิเอ้ือตอการเจรญิปญญา ทานถึงไดบรรลมุรรคผลนพิพาน
กนัอยางรวดเร็ว สำหรับพระพทุธเจาเองทรงใชเวลา ๖ ป เนือ่ง
จากไมมคีรบูาอาจารย ถามคีรบูาอาจารย สมมตุถิาพระพทุธเจา
ไดพบกบัพระพทุธเจา เหมอืนพวกพระสาวกไดพบ ถาไดฟงธรรม
ครัง้สองครัง้ กจ็ะบรรลไุดทนัท ีเพราะมศีลีมสีมาธอิยแูลว พอฟง
เทศนฟงธรรมของพระพทุธเจา กจ็ะบรรลเุปนพระอรหนัตไดเลย
เพราะมภีมูธิรรมรองรบัปญญาของพระพทุธเจา

แตพระพทุธเจาเองไมมคีรูทีร่พูระอรยิสัจ ๔ มาคอยสอน ไมมี
ครทูีร่วูาทุกขเกดิจากความอยาก ไมรวูาวิธดีบัความทกุข ตองดับ
ดวยปญญา ทีเ่หน็วาทุกขเกดิจากความอยาก และสิง่ท่ีอยากก็
ไมไดใหความสุขแกใจ เพราะเปนอนิจจังเปนอนัตตา ไดมาแลว
กห็มดไป ควบคุมบงัคับไมได นีค่อืสจัธรรมความจรงิ ทีพ่ระพทุธเจา
เพียงพระองคเดียว ที่เห็นไดดวยตนเอง ถาไมมีผูรูอยาง
พระพทุธเจามาตรัสร ูมาบอกพวกเราใหร ูใหเหน็พระอรยิสจั ๔
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ใหเหน็อนิจจงัทกุขงัอนัตตา พวกเราจะไมมวีนัทีจ่ะรจูะเหน็ไดเลย
กลับจะเหน็วาทกุสิง่ทกุอยางเปนความสุข เหน็วาเทีย่ง เหน็วาเปน
ตวัเราของเรา แตความจริงแลวมนัเปนตรงกนัขามกับความเหน็
ของเรา คือไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตัวเราของเรา จึงตองมี
พระพทุธเจามาตรัสร ูพอมแีลวก็จะมพีระอรหนัตปรากฏขึน้มา
เปนจำนวนมากมายเลย เพยีงระยะ ๗ เดอืนแรกของการประกาศ
พระศาสนา คอืต้ังแตวนัเพญ็เดือน ๘ วนัอาสาฬหบูชา ถงึวันเพญ็
เดอืน ๓ วนัมาฆบูชา ก็มพีระอรหนัตอยางนอย ๑๒๕๐ รปู
มาเฝาพระพทุธเจาพรอมๆกัน โดยไมไดนดัหมายกนัมากอน

นี่คือความอัศจรรยของพระพุทธเจา ของพระธรรมคำสอน
พวกเรามโีชคมีวาสนามาก ทีไ่ดพบกับพระพทุธศาสนา เพราะ
นานๆสักคร้ังหนึ่งท่ีจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏ ใหเปนท่ี
สักการบูชา เปนที่พึ่งของสัตวโลก ที่จะอยูเพียง ๕๐๐๐ ป
หลังจากน้ันก็จะเปนเวลาเปนกัป คำวากัปก็หมายความวา
หลายลานลานป กวาจะมีพระพุทธเจามาตรัสรูอีกครั้งหนึ่ง
เวลาที่พวกเรากลับมาเกิดเปนมนุษยอีก ก็ไมรูวาจะไดพบกับ
พระพทุธศาสนาใหมหรอืไม ชาตินีเ้ปนจงัหวะดีโชคดี ทีไ่ดพบกบั
พระพุทธศาสนา มีโอกาสหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด
ภายในชาตินีเ้ลย ถาไมพบกับพระพทุธศาสนา กจ็ะไดทำแตบญุ
สะสมบุญบารมีไป ทีละเล็กทีละนอยไป จนกวาจะมีบารมี
แกกลาพอ ทีจ่ะบรรลเุปนพระพทุธเจาไดดวยตนเอง ซึง่ตองใช
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เวลาหลายลานกัปดวยกัน แตชาตินีเ้รามีโอกาสที่จะหลุดพน
ในชาตินีเ้ลย เพราะมีพระพทุธศาสนานำทาง

ถาปฏบิตัติามคำสอนก็จะบรรลไุดไมเกนิ ๗ ป ซึง่พระพทุธเจาได
ทรงพยากรณไว ในตอนทายของมหาสติปฏฐานสตูร ทีท่รงสอน
ใหเจรญิสต ิ เจรญิสมาธิ เจรญิปญญา เพือ่ปลอยวางรูปเวทนา
สญัญาสังขารวญิญาณ ปลอยวางจิต ไมมใีครรบัรองได มเีพยีง
พระพทุธเจาเทาน้ัน ถาไมรบีตักตวงโอกาส พอโอกาสหมดไปแลว
กจ็ะตองรอไปอีกหลายกปั ตองเวียนวายตายเกิด ตองรองหม
รองไหตอไป น้ำตาท่ีพวกเรารองหมรองไหในแตละภพแตละ
ชาตินี ้ถามารวมกนัแลว ทรงตรสัวามีมากกวาน้ำในมหาสมุทร
จงึอยายึดติดกับความสขุเลก็ๆนอยๆ ทีไ่ดจากลาภยศสรรเสรญิ
จากรูปเสยีงกล่ินรสโผฏฐพัพะเลย เพราะเปนความสขุเหมอืน
เหย่ือท่ีติดอยูปลายเบ็ด เปนความสุขท่ีมีความทุกขเกี่ยวใจ
ความทุกขทีเ่กิดข้ึนเวลาสิง่ตางๆท่ีเรารกัเราชอบเสือ่มจากเราไป
เวลาเสือ่มลาภยศสรรเสรญิ เส่ือมความสุขทางตาหูจมูกล้ินกาย
ความสุขจะหายไปหมดเลย จะเหลือแตความทุกขทรมานใจ
ไมมอีะไรจะดบัได นอกจากธรรมของพระพทุธเจาเทาน้ัน

ถาไมปฏิบตัไิมสะสมธรรมไวตัง้แตบดัน้ี เวลาเกดิความทุกขใจขึน้
มา จะไมมอีะไรดับได ถาไมเตรียมเครือ่งดับเพลงิไว เวลาเกดิไฟ
ลกุข้ึนมา จะดบัไฟไมได จงึควรแบงเวลาใหกบัการปฏิบตัธิรรมบาง
ถายังสละทางโลกไมไดหมด อยางนอยก็สละครึ่งหนึ่งก็ยังดี
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เพ่ือมาสะสมธรรมะบาง ในวันขางหนาเวลาพบกับความทุกข
ทีเ่กดิจากความเส่ือมตางๆ จะไดมธีรรมะมาดบัความทุกข จะได
ไมตองฆาตัวตาย คนท่ีฆาตัวตายแสดงวาไมรูจักดับทุกขเลย
ไมมธีรรมะสอนใจ ใหทำใจ ใหปลงเลย มแีตอยากไดความสุขที่
สญูเสียไป พอไมไดกอ็ยากจะฆาตัวตาย ขอใหพวกเราทำบญุ
ทำทาน รกัษาศีล ภาวนา เจรญิสต ินัง่สมาธ ิ เจรญิปญญากัน
เพือ่สะสมธรรมะไวดบัความทกุข ทีจ่ะเกดิขึน้ในวันขางหนา

การฝกการหยดุความอยาก

ถาม อานหนงัสือพระอาจารย ทีใ่หลองขงัตัวเองอยใูนหอง ๓ วนั
๗ วนั

ตอบ เหมอืนไปอยวูดั ไมหาความสขุจากรูปเสยีงกลิน่รส จะใชเวลา
ทัง้หมดควบคุมความคิดปรุงแตง เจรญิสติ ใหใจอยใูนปจจุบนั
สลับกับการน่ังสมาธิ เดินจงกรมในหอง กินม้ือเดียว ดื่มแต
น้ำเปลา บงัคับใหนัง่นานๆ ถาน่ังขัดสมาธิไมไดกน็ัง่บนเกาอ้ีกไ็ด
ไมตองลุกไปไหน นัง่ควบคุมใจดวยการบรกิรรมพทุโธๆ ถาใจคิด
แลวก็จะเกิดความอยากตางๆข้ึนมาอยากจะทำน่ันทำน่ี เพราะอยู
เฉยๆไมเปน อยไูมเปนสขุ ตองมอีะไรทำถงึจะมคีวามสุข เพราะ
ความอยากทำ ตองหยดุความอยากดวยการหยดุความคิด หยดุ
รางกาย ความอยากจะใชรางกายเปนเคร่ืองมือ กต็องหยุดรางกาย
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ถาหยุดท่ีใจไมได กห็ยุดท่ีรางกายกอน อยากจะลุกก็จะไมยอม
ลกุ ไมชาก็เรว็ ความอยากจะสงบตวัลงไปเอง ถารวูาอยากจะลุก
แลวลุกไมได กจ็ะยอมแพไปเอง พอความอยากยอมแพแลวกจ็ะ
หายเครยีดหายทุกข แตจะทรมานมากถาใชขนัติอยางเดียว ไม
ไดใชพทุโธ เปนเหมอืนชักคะเยอกัน ตอนน้ันใจจะปนปวนมาก
เลย พอความอยากยอมแพปบ ความปนปวนกจ็ะหายไปเลย ถงึ
แมจะไมรวม แตหายจากความปนปวน หายจากความเครียด
จะเฉยๆสบายๆ ถงึรวูาปญหาคือความอยากน่ีเอง ถาทำตามความ
อยากปญหาจะไมมวีนัหมด อยากจะไปตรงน้ันก็ไป พอไปตรงน้ัน
แลว กอ็ยากจะมาตรงนี้

เวลาสกูบัความอยาก จะทรมานใจมาก เหมอืนสกูบัความอยาก
ดืม่สรุาอยากสบูบหุรี ่อยากเสพยาเสพตดิ กเ็ปนความทุกขแบบ
เดยีวกนั ถาไมไดทำตามความอยากใจจะปนปวนมาก ถาใชพทุโธ
กจ็ะชวยผอนคลายความปนปวน ถาไมใชพทุโธกต็องใชขันติ
อยางท่ีพระพทุธเจาทรงตรัสวา ขนัติ ปรมงั ตโป ตตีกิขา ขนัติ
เปนเครือ่งดับความทกุข เปนเครือ่งแผดเผากิเลสตณัหา ถาไมมี
สติสมาธปิญญาก็ตองสขูนัติ จะไมยอมทำตามความอยาก จะน่ัง
ตรงนี ้จะไมยอมลกุจนกวาความอยากจะหายไป ถาน่ังขัดสมาธิ
ไมได กน็ัง่บนเกาอ้ีไปกอน อยาลุกไปไหน จนกวาความอยาก
จะหายไป หายแลวคอยลุก หรอืจนกวาจะถึงเวลาทีก่ำหนดไว
ทำจากนอยไปหามาก นัง่ ๑ ชัว่โมงกอน แลวกเ็พิม่เปน ๒ ชัว่โมง
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๓ ชัว่โมง ขยบัขึน้ไปเรือ่ยๆ นัง่จนกวาจะหายอยากจะลกุขึน้มา
พอหายอยากแลวก็จะรูวาตอสูกับความอยากไดแลว ทางที่ดี
ควรบริกรรมพุทโธๆไปดวย จะดีกวาใชขันติความอดทน
อยางเดยีว ถาไมมคีวามอดทนก็จะทนไมได ถามีการบรกิรรมพทุโธ
กจ็ะชวยผอนคลายความเครียดได

ตองสกูบัความอยาก ถาไมสกูารปฏบิตัจิะไมกาวหนา เพราะจะตก
อยภูายใตอำนาจของความอยาก ทีจ่ะสัง่ใหไปโนนมานีอ่ยเูรือ่ยๆ
พอมาอยูวัดก็อยากจะออกไปนอกวัด พออยูนอกวัดก็อยาก
จะกลับวดั เขาๆออกๆอยางน้ี ตองปกหลกัส ูทรงบัญญัตใิห
พระบวชใหมอยูกับครูบาอาจารย ๕ พรรษา พระที่ไปอยูกับ
หลวงตาก็รูกันวา ถาเขาไปแลวไมตองไปไหน ๕ ป เหมือน
ติดคุก ๕ ป ออกไปไดเฉพาะตอนไปบิณฑบาตเทานั้น ไมมี
กิจนิมนต ถาอยูไดแลวก็จะสบาย จึงตองเจริญสติใหมาก
ทำจิตใหรวมใหได ถารวมไดแลวก็จะกาวหนา พอออกทาง
ปญญาก็จะไปไดเรว็ ถาพิจารณาไตรลกัษณ อนิจจังทุกขังอนัตตา
พจิารณาวาทุกขเกดิจากความอยาก พระพทุธเจาทรงรบัประกนั
วา ๗ วนัหรอื ๗ เดอืนหรอื ๗ ปกจ็ะบรรลไุด  

ตองเริม่ตนท่ีการเจรญิสติกอน พอไดสติกจ็ะเขาสมาธิได พอออก
จากสมาธิกจ็ะเจรญิปญญาได ตดัความหลงท่ีผลิตความอยากได
ความหลงก็คอืการไมเหน็อนจิจังทุกขังอนตัตา เหน็วาเปนนจิจัง
สขุงัอัตตา ใจของพวกเราสวนใหญจะมองวาเปนสขุเปนของเรา
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จะอยกูบัเราไปนานๆ จะคดิอยางนีก้นัทัง้นัน้ เวลาแตงงานกจ็ะ
อวยพรใหอยกูนัไปนานๆ ใหมคีวามสขุมากๆ เปนของกันและกนั
แลวเปนหรอืเปลา  ดไีมดเีพยีง ๖ เดอืนก็ไปกันคนละทางแลว
ถาคิดวาเปนไตรลกัษณกจ็ะไมอยากแตงงาน จะไมอยากไดอะไร
อยคูนเดียวสบายกวา ถาตอสกูบัความอยากได เวลาอยคูนเดียว
จะเหงาวาเหว กต็องอดทน ปลอยใหเหงาวาเหวไป พอความอยาก
รูวาไมไดจริงๆแลว ก็จะหยุดอยาก จะหายเหงาหายวาเหว
เหมอืนการหยุดสูบบุหรี ่อยากจะสูบบุหรีก่ไ็มไปสูบ ตอไปกจ็ะ
หายอยาก

พระพุทธเจาทรงตรัสรูวา ปญหาทั้งหมดเกิดจากสมุทัยคือ
ความอยาก และเครื่องมือที่จะหยุดความอยากก็คือมรรค
คือสติสมาธิปญญา สนับสนุนดวยขันติดวยวิริยะ ดวยทาน
ดวยศีล ทรงสอนใหเจริญมรรคใหมาก หนาท่ีของพวกเรากค็อื
การเจริญมรรคนี่เอง ถาจะถามวาเกิดมาทำไม คำตอบก็คือ
เกดิมาเพ่ือเจรญิมรรค เจรญิทานศีลภาวนา เจรญิสติสมาธปิญญา
เจริญวิริยะขันติ  รับรองไดวาปญหาทั้งหมดจะหมดไปจากใจ
ตอนน้ีใจเปนเหมือนคนเปนโรคมะเร็ง ตองรักษาโรคมะเร็ง
เชื้อโรคก็คือความอยาก การใชคีโมฉายแสงผาตัดก็คอืมรรค
ตองเจรญิมรรคใหมาก พอมรรคมกีำลงัมากกวาความอยากแลว
ความอยากก็จะตายไปหมด ความทุกขกจ็ะหายไปหมด จะเปน
จะตายก็ได เพราะใจไมไดเปนรางกาย ใจเปนเพยีงผรูบัรเูหตกุารณ
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ตางๆเทานัน้เอง เหมอืนคนดูภาพยนตร ในภาพยนตรจะฆากนัตาย
ดวยระเบดินิวเคลยีร กจ็ะไมไดฆาคนดู ถาคนดูหลงกจ็ะต่ืนเตน
ตกใจหวาดกลวัไปกับภาพยนตร ถามีสติสมาธิปญญาก็จะไมหลง
จะดูเฉยๆ รเูฉยๆ

อยางที่พระพุทธเจาทรงตรัสกับคนที่มาถามธรรมะ ตอนที่
ทรงบิณฑบาต วาไมสะดวก เขาก็กราบทูลใหทรงสอนสั้นๆ
ทรงตรัสวา เวลาเห็นอะไรก็สักแตวาเห็น รูอะไรก็สักแตวารู
ใหสกัแตวาเทานัน้ อยาไปอยใูนเหตกุารณ ใหเปนเพยีงผรูบัรู
คนดูไมไดอยใูนจอภาพยนตร อยนูอกจอ เปนเพยีงผดู ูใจไมได
อยใูนโลกนี ้ใจอยใูนโลกทพิย รางกายอยใูนโลกธาตุ เหตกุารณ
ทีเ่กิดในโลกธาตุนี ้ไปไมถงึโลกทิพย อยคูนละท่ีกนั เหมอืนคนท่ี
ควบคุมยานอวกาศอยทูีห่อบงัคับการ สวนยานอวกาศอยอูกีท่ีหนึง่
ถายานอวกาศระเบิด กไ็มไดไปกระเทอืนคนท่ีอยทูีห่อบังคับการ
ความจรงิใจไมไดไมเสยีกับอะไร ไปหลงกบัเขาเอง ไปสขุไปทุกข
กบัเขาเอง เวลาสมัผสัรบัรรูปูเสยีงกลิน่รสทีถ่กูใจก็สขุ พอสมัผสั
รบัรกูบัรปูเสยีงกล่ินรสท่ีไมถกูใจก็ทกุข ปรงุแตงขึน้มาเอง ถาใจ
เปนอุเบกขากจ็ะเปนกลาง ไมสขุไมทกุข รปูเสยีงกลิน่รสจะมา
ในรปูแบบไหน ใจกจ็ะเฉยๆ รางกายจะเจ็บปวด ใจก็จะเฉยๆ
รางกายจะหิวจะอิ่ม ใจก็จะเฉยๆ เพราะใจไมไดไมเสียกับ
รางกายเลย ถาใจหลงก็จะไมนิ่งไมเปนกลาง จะแกวงไปกับ
ความยินดียนิราย ถายินดีกส็ขุ ยนิรายก็ทกุข เพราะใจไปมปีฏิกริยิา
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กบัส่ิงตางๆเอง ถาทำใจใหนิง่ใหเปนกลางใหเปนอเุบกขาได กจ็ะ
ไมมีปฏิกิริยา ไมยินดียินราย ไมสุขไมทุกขกับการสัมผัสรับรู
แตมคีวามสขุท่ีเหนอืกวาความสขุท้ังหลายอยภูายในใจ ความสขุ
ทีเ่กดิจากความวาง เกดิจากความน่ิง ทีท่ำใหใจรบัรกูบัสิง่ตางๆ
ไดอยางไมสะทกสะทาน เชนรบัรกูบัความเจ็บปวดของรางกาย
จงึตองเจรญิมรรคใหมาก เปนหนาท่ีของพวกเรา

การฝกนัง่เฉยๆเพือ่หยดุความอยาก ตองหยุดความคดิ

ถาม เวลาน่ังเฉยๆนี ่ถาจิตจะคิดโนนคดินีก่ป็ลอยใหคดิ

ตอบ ถาปลอยใหคดิกย็ิง่ฟงุซานใหญเลย

ถาม ตองไมคดิ

ตอบ ถาไมคดิก็จะสบายเหมอืนเปดแอร ถารอนเรากเ็ปดแอร เราก็
พทุโธๆไป เหมอืนกับเปดแอร จะชวยสกดัความคิดท่ีอยากจะ
ลกุไปไหนมาไหน ถาทำไมไดกต็องใชความอดทน จะยากมาก
ถาพทุโธไดจะงาย ความจรงิไมไดพทุโธไปทัง้ ๖ ชัว่โมงหรอก
พทุโธไปสกัระยะหนึง่ พอรสูกึสบายกห็ยดุได พอกลับมาคิดใหม
อยากจะลกุข้ึน กพ็ทุโธใหม กอนจะเขาหองสอบควรจะมสีติสมาธิ
และปญญาบาง ถาไมมกีจ็ะไมอยากเขาหองสอบ
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ถาม ถาเกิดมันเริม่งวงละเจาคะ

ตอบ กย็นื

ถาม  ถาหลบั

ตอบ ใหหลบัทัง้ยืน อยาน่ัง ควรอดอาหารดวย จะไดไมงวง

ถาม เขาหองน้ำไดไหมคะ

ตอบ ได พอเขาเสร็จกก็ลบัมาน่ังตอ หามไปทีอ่ืน่

การน่ังตลอดรงุ

ถาม เวลาครบูาอาจารยนัง่ตลอดรงุน่ี ทานนัง่ตลอดเลยหรอืคะ

ตอบ ทานน่ังขัดสมาธิ ไมเปลี่ยนอิริยาบถเลย ทานตองการพบกับ
เวทนาข้ันสงูสดุ ถาผานขัน้นัน้ไปแลว เวลาจะตายจะไมเดอืดรอน
เพราะจะเจ็บขนาดไหนใจก็จะเปนอุเบกขา ปลอยวางได
ไมสะทกสะทานกบัความเจบ็ ตองมธีรรมะแกกลาแลว มสีติ
สมาธปิญญา ถงึจะพรอมเขาหองสอบตอสกูบัทกุขเวทนา
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การนัง่ตลอดรงุตอสเูวทนากบัฌาน ๔

ถาม ถาน่ังตลอดรงุได แสดงวาไดฌาน ๔ ใชไหมเจาคะ

ตอบ เวลานั่งตอสูกับทุกขเวทนาจะไมเขาสมาธิ ตองการใชปญญา
เวลาเจ็บจะไมเขาไปในสมาธ ิ จะใชปญญาวิเคราะห ใหเหน็วา
เปนเหมอืนฝนตกแดดออก ไปสัง่ไปหามทกุขเวทนาไมได ตองอยู
กบัทกุขเวทนาใหได ใจไมผลติความอยากใหทกุขเวทนาหายไป
ไมผลิตความอยากลุกจากท่ีนั่งไป ก็จะอยูกับทุกขเวทนาได
ปลอยวางทุกขเวทนาได ตางฝายตางอย ู ใจก็รบัรไูป รางกาย
กน็ัง่เฉยๆ เวทนาจะแสดงตนอยางไร กป็ลอยใหเขาแสดงไป ใจ
เหมือนคนดูละคร รางกายเปนเหมือนเวทีละคร เวทนา
เปนเหมอืนตัวละคร ทกุขเวทนากค็อืตัวยกัษ คนดูกต็องดูไป
อยาหลับตา อยาหนี อยาลุกไปเขาหองน้ำ เหมอืนเวลาดหูนังผี
พอผีออกมาก็กลัวหลับตาไมอยากดู ตองน่ังดูเฉยๆ ใหรูวา
เปนเพียงหนัง ทำอะไรคนดูไมได เวทนาก็เปนเหมือนหนัง
ใจเปนเหมือนคนดู รางกายเปนเหมือนจอหนัง ใหรูอยางนี้
ปลอยจอหนงัใหอยเูฉยๆ สวนตัวแสดงคือเวทนา จะแสดงบททกุข
บทสุข บทไมทุกขไมสุข ก็ปลอยใหแสดงไป ใจผูดูผูรูก็ดูไป
สกัแตวารไูป ปญหาอยทูีก่เิลส ไมยอมใหสกัแตวาร ูกเิลสจะบอกวา
ไมเอาแลว เปลีย่นอิรยิาบถดีกวา
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เดินจงกรมแลวเหมือนรางกายหายไปหมด

ถาม  เม่ือเชาเดินจงกรมรสูกึเหมอืนมีตวัอย ูตอนหลงัก็รสูกึเหมอืน
ไมมี ก็มองเห็นทุกอยาง ตอนหลังก็เหลือแตชวงลางลงไป
แลวกเ็หลอืแตเขา แตนอง เหลอืแตเทา พอจะหยดุเดนิ กไ็มเหลอื
อะไร แตมองเหน็ของรอบตวัเรา ไมรสูกึกลวั อยางน้ีฟงุซาน
หรอืเปลาคะ

ตอบ ไม เปนความวาง ใจวางจากรางกาย

ถาม  ไมรจูะทำอยางไร

ตอบ ทำตอไป

ถาม  จะเหน็วาเวลามองภาพทัว่ไป จะประกอบดวยเมด็สเีลก็ๆ เหมอืน
เอาแวนขยายสองภาพพิมพคะ ไมรวูาคิดไปเองหรือเปลา

ตอบ เหน็แบบน้ันไมเปนประโยชน สิง่ท่ีตองควรเหน็กค็อืความเส่ือม
ของสิง่ตางๆ เหน็การดบัของสิง่ตางๆ โดยเฉพาะส่ิงทีเ่ปนของเรา
ทีเ่รารกั ทีเ่ราหวง จะเปนประโยชนกวา เพราะจะทำใหเราตอง
ปรับใจ เตรยีมตัวเตรียมใจรบักับความจริง ถาไปเหน็ส่ิงท่ีเรา
ไมมคีวามผูกพันดวย เหน็ไปกไ็มเปนประโยชนแตอยางใด 

ถาม  แคอยากทราบวาเปนอะไร ทีเ่หน็เปนจดุๆอยางน้ีคะ

ตอบ ไมใชเปนส่ิงท่ีตองร ูไมเปนประเดน็สำคัญ รไูปกเ็ทาน้ัน
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ถาม  ใหดคูวามอยากรู

ตอบ ใหดสูิง่ท่ีเรารกัทีเ่ราหวง เชนดูธนบัตรของเราถกูไฟเผา แลวใจเรา
ทกุขหรอืเปลา ถาทุกขกแ็สดงวาใจยงัหวงยังเสยีดายอย ูถาไมทกุข
แสดงวาไมยดึไมตดิ

ถาม  เวลาดูหนาตัวเองในกระจกไมเหน็เปนจดุๆ

ตอบ ถาจะดูกด็ใูหเปนขีเ้ถา ตอไปจะตองเปนขีเ้ถาแนๆ  เวลาไปเผาไฟ
แลวเปนอยางไร ดคูวามจรงิ อยาไปจินตนาการเรือ่งท่ีไมเปน
ความจริง ดรูางกายตอนท่ีหนงัเห่ียว ตอนทีผ่มขาว ตอนทีน่อน
อยใูนโรงพยาบาล ตอนท่ีอยใูนโลง ถาจะดูรางกายใหดอูยางน้ี
จะไดเหน็ภาพจริง จะไดปรบัใจใหเตรยีมรบักับความจรงิ ถารับกับ
ความจริงไดกจ็ะไมทกุข ถาไมไดกจ็ะทกุข ถาอยากจะทุกขกบั
รางกายกไ็มตองดู ถาอยากจะไมทกุขกต็องดูบอยๆ ดจูนชินจน
รับได จะไดไมทุกข เวลามีกามารมณอยากจะรวมหลับนอน
กบัคนน้ันคนน้ี กใ็หดใูนสวนท่ีไมสวยงามของเขา ดเูขาไปใต
ผิวหนังใตเนื้อ จะไดเห็นโครงกระดูก เห็นหัวใจ เห็นปอด
เหน็ตบั เหน็ไต เหน็ลำไส ใหหดัเหน็อยางน้ี ถาเหน็อยางน้ีแลวจะ
ไมเกดิกามารมณ จะดับกามารมณได จะถือศีล ๘ ได คนท่ี
ถอืศีล ๘ ไมไดกเ็พราะยงัอยากรวมหลบันอนกับคนน้ันคนน้ี
อย ูเวลาเกดิกามารมณอยากจะรวมหลบันอน กใ็หนกึถึงสวนที่
ไมสวยงาม
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การปฏิบตันิีต้องพงุเปาไปท่ีการดับความอยาก เพือ่ทำใจใหสงบ
ถาไปดูสิง่ท่ีไมเกีย่วกบัการดับความอยาก ดไูปกเ็สยีเวลาเปลาๆ
ทำไมไมดดูวงอาทิตย ไมดตูนไม ดไูปกเ็ทานัน้ เพราะไมเปนปญหา
ตองดูสิ่งท่ีเปนปญหา สิ่งท่ีทำใหจิตใจวุนวาย ทุกขทรมานใจ
ตองดูสิง่น้ัน เชนดูความเสือ่มของรางกายของเรา ของคนท่ีเรารกั
เพือ่ใหรบัความจรงิวา สกัวันหนึง่จะตองเปนอยางน้ี รางกายของ
เรากด็ ีของคนท่ีเรารกัก็ด ีสกัวันหนึง่ก็จะตองหยุดทำงาน สกัวัน
หน่ึงจะตองกลายเปนข้ีเถา เปนเศษกระดกูไป ใหมองอยางน้ี
เวลามองคนท่ีเราอยากจะรวมหลบันอนดวย กต็องมองใหเหน็
โครงกระดกู เหน็ผทีีอ่ยใูนตวัเขา ถาเขาตายไปวันน้ี คนืน้ีจะนอน
กับเขาไดหรือเปลา ถายังมีลมหายใจอยูยังนอนรวมกันได
แตพอไมมลีมหายใจ กจ็ะคดิวาเปนผไีปแลว ไมอยากจะนอน
ดวยแลว คดิอยางน้ีเพือ่ดับกามารมณ เพราะกามารมณทำใหใจ
ไมสงบ ถาตองการความสุขที่เกิดจากความสงบ ก็ตองดับ
กามารมณใหได ตองพิจารณาอสุภะอยเูนอืงๆ คดิถึงภาพท่ีไม
สวยงามของรางกาย คดิถึงเวลาไมหายใจแลว ตายไป ๓ วนัแลว
ขึ้นอืดสงกล่ินเหม็นแลว ยังอยากจะนอนกับเขาหรือเปลา
คดิอยางน้ีจะไดดบักามารมณได จะอยคูนเดียวได จะทำใจให
สงบได จะมคีวามสุขท่ีแทจริง ไมตองอาศัยส่ิงตางๆทีไ่มเท่ียง
มาเปนเครือ่งมอืใหความสขุกบัเรา ถาเขาไมเทีย่งเวลาเขาจากไป
เราก็จะเสยีใจ จะวาเหว ถามคีวามสขุภายในใจแลว จะไมตอง
การอะไร
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จงึตองพจิารณาเพ่ือตัดทุกสิง่ทุกอยาง ใหรวูาทุกสิง่ทุกอยางตอง
จากเราไป ตองหมดสภาพไป แมแตรางกายของเราก็ตองหมด
สภาพไป แตการหมดสภาพของรางกายไมไดทำใหเราหมดสภาพ
ไปดวย เรายงัอย ู เพยีงแตวาจะอยแูบบไหน จะอยแูบบทกุข
หรืออยูแบบไมทุกข ถาปลอยวางรางกายได ยอมรับการดับ
ของรางกายได ก็จะไมทุกข จะเฉยๆ สบายใจ เหมือนไมมี
อะไรเกิดข้ึน ถาพิจารณาดวยปญญาก็จะวาดีเสยีอีก เพราะไมตอง
ดแูลรกัษารางกายตอไป รางกายเปนภาระท่ีหนักมาก ทีเ่ราตอง
คอยดูแลตลอดเวลา ตั้งแตตื่นจนหลับ ตองหายใจ ตองหา
น้ำมาด่ืม หาอาหารมารับประทาน ตองทำความสะอาดขับถาย
ไมมรีางกายก็ไมตองทำภารกิจน้ี ถาพิจารณาดวยปญญาจะเห็นวา
ความตายเปนสิง่ท่ีด ีเพราะหมดภาระ ไมตองแบก ถายังมีรางกาย
ถงึแมวาใจจะไมมคีวามอยากกับรางกาย ไมมคีวามทุกขกบัรางกาย
ก็ยังมีภาระดูแลรักษารางกาย พระพุทธเจายังตองบิณฑบาต
ยงัตองฉนั ยงัตองสรงน้ำ ยงัตองฉนัยาเวลาไมสบาย จงึควร
พจิารณาความเสือ่มของทุกสิง่ทุกอยาง จะไดไมยดึติด จะได
ปลอยวาง จะไดไมตองอาศัยสิ่งตางๆในโลกน้ีเปนเครื่องมือ
ใหความสุข เพราะมีความสุขท่ีดีกวา ถามีความสงบแลวจะ
ไมตองการอะไร ถาปลอยวางไดแลวใจจะมคีวามสขุ ความสงบ
ความสบาย จะไมหลงไปยดึไปตดิ ไปอยากไดสิง่นัน้สิง่นีม้าให
ความสขุ
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สิง่ทีป่รากฏในการเดนิจงกรม รแูลวควรปลอยวาง รแูลวเฉย

ถาม โยมทำสมาธสิลบักับการเดินจงกรม เดินจงกรมกด็เูทากระทบพืน้
ขณะท่ีเดินแลวหยุดจะกาวเดินตอไป ก็เกิดวาขาขางหน่ึงเบา
เหมอืนสำลีเลย แลวขยับจะเดินอกีขาง แตมนัยกไมได มนัหนัก
แบบหลายสบิกโิล ขาสองขาหนักไมเทากนั ยกไมไดโยมกเ็อะ
พอเอะมันก็หาย แลวก็เดินไดตอไปไมมีอะไรเกิดข้ึน อันน้ี
มนัเปนการสอนใหเหน็ธาตุหรอืเปลาคะ 

ตอบ เปนสิง่ทีป่รากฏใหรแูลวกด็บัไป

ถาม พระอาจารยวาจะตองเห็นกายเปนธาตุดวย โยมก็ไมแนใจวา
มันแสดงใหดูหรือเปลา เพราะวาโยมไมไดใชคำพูดพิจารณา
รางกายวาเปนอะไร ไมไดพดูนะคะ

ตอบ เราเหน็วาเปนธาตุหรอืเปลาละ กอ็ยทูีเ่รา ไปถามคนอ่ืนไดอยาง
ไร รางกายมันเปนธาตุอยแูลว เราจะเหน็วามันเปนหรอืเปลาละ

ถาม บางคนเขาบอกวา มนัเปนลูกเลนของการทำความสงบ  

ตอบ มนัก็อาจจะมีอะไรปรากฏข้ึนมาใหเหน็ได แตสิง่ท่ีเราตองเหน็ก็คอื
เห็นอนิจจัง เห็นอนัตตา อนัตตาก็เห็นวาเปนธาตุ ๔ ดินน้ำลมไฟ
ไมใชตวัเราของเรา เหน็อนจิจังก็เหน็วามันตองตาย

ถาม แลวการทีเ่รารวูา กำลงัจะคิด แลวก็มลีมดนัข้ึนมา พอสติรทูนัมนั
กด็บัลงไป ถาไมทนัมนักจ็ะผานสมอง แลวจะปรงุเปนรปูภาพเปน
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สอีะไรอยางน้ี แตไมไดตลอดนะเจาคะ อยางน้ีเปนการเรยีนรตูาม
ความเปนจรงิหรอืเปลาเจาคะ

ตอบ ความจริงแบบน้ี รไูปก็ไมเกิดประโยชนอะไร ใหรวูามันเกิดมันดับ
ไป จะเปนประโยชนกวา ใหรวูาไปจดัการกับมนัไมได ใหรทูนัแลว
กป็ลอยวาง ใหรวูาเปนอนจิจงัทุกขงัอนตัตา ถาไปยึดตดิไปอยาก
จะรวูาเปนอะไร กเ็กดิความทุกขขึน้มา

ถาม มนัด้ินรนเจาคะ อยากหาคำตอบ

ตอบ คำตอบก็คอือนิจจังทุกขังอนัตตา รแูลวก็ปลอยวาง

ถาม มนักลวัผดินะคะ

ตอบ ปญหาของเรา คอืเราไมรเูฉยๆ รแูลวก็อยากจะไปรวูาเขาเปนอะไร
มาจากไหน ชือ่อะไร ไปรทูำไม เขาจะช่ืออะไร พอแมของเขา
เปนใคร ไมใชเรื่องของเรา เรื่องของเราก็คือเราทุกขกับเขา
หรอืเปลา ปญหาของเราอยตูรงนัน้ เราปลอยวางเขาไดหรอืเปลา 

โยม มนัก็ปลอยไดบางคร้ัง อยทูีก่ำลงัของสมาธิ

ตอบ ตองรแูลวปลอยวาง รแูลวเฉย มนัเปนอดีตไปแลว พอรปูบมัน
กเ็ปนอดีตไปแลว นีเ่รายงัแบกมันมาถึงวันน้ี ถามีปญญามันก็จะ
หายไปจากใจแลว นีย่งัคิดถงึมนัอย ูยงัแบกมันอย ูความจรงิมนั
เปนอดีตแลว มนัผานไปแลว ทานสอนใหลมือดีต อนาคตก็ยงั
มาไมถงึ ใหอยใูนปจจบุนั แสดงวาไมมสีต ิใจถงึไปอดีตไปอนาคต
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ไมอยใูนปจจุบนั การเจรญิสตกิเ็พือ่ใหใจอยใูนปจจุบนั ถาอยใูน
ปจจบุนั กจ็ะเหน็วาทุกอยางเกิดดับ เกดิดับ ผานไปแลว เชน
คำพดูนี ้พดูปบกผ็านไปแลว ถาไมมสีต ิไมอยใูนปจจบุนั กจ็ะไป
ดงึเอาคำพูดท่ีเปนอดีตแลว กลับมาใหอยใูนปจจุบนัตอ อยางน้ี
เรียกวาอุปาทาน ไมปลอยวาง ไมปลอยใหทุกอยางผานไป
ความจริงทกุอยางไหลเหมอืนกระแสน้ำ เวลาเราน่ังอยทูาน้ำนี้
เราจะเหน็เรอืไหลลอยไป แตถามอีปุาทาน เวลาเหน็เรอืทีเ่ราชอบ
ก็จะดึงกลับมา ทั้งๆที่ความจริงมันไมกลับมาแลว มันไปแลว
ถาอยูในปจจุบันได ไมวาอะไรจะเกิดจะดับ จะไมเปนปญหา
พวกเราชอบดงึอดีตกลบัมาเรือ่ย อดีตอันแสนหวานผานไปแลว
กด็งึกลับมา คดิถึงมันอยเูรือ่ยๆ พวกเราถงึทุกขกนั เพราะมี
อปุาทานมีความอยาก ไมปลอยวางเหตุการณทีไ่มนิง่ ทีไ่หลเหมอืน
ภาพยนตร ควรดูเหตกุารณเหมอืนดูภาพยนตร  

ถาม ยงัทำไมได

ตอบ จติยังไมนิง่ ดงึจิตใหอยใูนปจจุบนัไมได ยงัว่ิงไปหาอนาคตไปหา
อดีตอย ู ความคิดปรุงแตงเปนตัวท่ีพาไปหาอดีตไปหาอนาคต
ตองใชพทุโธดึงเอาไว ถาสติมกีำลงั ไมตองใชพทุโธก็ได ถาใหรู
เฉยๆได รวูาทกุอยางกำลังเกดิกำลังดับ เสยีงท่ีเราพดูตอนน้ีมนั
เกดิแลวมันก็ดบัไป ใครพูดอะไรกผ็านไปแลว ใครชมกผ็านไปแลว
ใครดาก็ผานไปแลว แตเราชอบเอากลบัมาฟงใหม เขาดาต้ังแต
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เมือ่เชานี ้ตอนน้ีกย็งัคิดถงึคำดาอย ูมนัผานไปแลว มนัหมด
ไปแลว ใจเราตองปลอยวาง ไมไปหาอดีต ไมไปหาอนาคต

ถาม พดูถึงการวางน้ี เคยหลบัแลวมสีตไิปเหน็ความคิดในขณะหลบั
แลวอยูๆมีความรูสึกวาเหมือนอยูในอากาศ ไมไดเปนตัว
เปนความรสูกึ แลวก็มคีวามสุขมาก ตืน่ข้ึนมาก็นัง่ย้ิม ยดึอีกแลว
เจาคะ

ตอบ มนัผานไปแลว

ถาม มนัชอบยึด อะไรนิดๆหนอยๆ กม็คีวามสุข

ตอบ จติเราสามารถผลติความสขุได ผลติความทกุขได บางทีกเ็กิดจาก
ตัวเรา ไปกระตุนใหผลิตข้ึนมา คือความอยาก ก็จะผลิต
ความทุกขขึ้นมา ถาปลอยวางก็จะผลิตความสบายใจข้ึนมา
สวนใหญจะผลติความทกุขกนั เพราะอยากกนั ถาปลอยวางก็จะ
ผลติความสขุ

ทำจีก้งถอืวาเปนการเดนิจงกรมหรอืไม

ถาม จีก้งเปนการออกกำลงั ทีใ่หรเูน้ือรตูวั รจูติรลูมหายใจ จะถอืเปน
การเดินจงกรมไดหรอืไม

ตอบ เปนการเจรญิสต ิการทำอะไรดวยสติเปนการเจรญิสติ การเดิน
จงกรมกเ็พือ่เจรญิสติ หรอืเจรญิปญญา
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การเดนิจงกรมทำได ๒ ลกัษณะคือ ๑. ถาเดินเพือ่เจริญสติ
กใ็หจติอยกูบัอารมณใดอารมณหนึง่ เชนอยกูบัพทุโธ หรอือยกูบั
การเดิน ๒. ถาเจริญปญญาก็พิจารณาไตรลักษณ พิจารณา
รางกาย เกิดแกเจ็บตาย ทั้งรางกายของเราและของคนอ่ืน
พจิารณาวาเปนไตรลกัษณ เปนดินน้ำลมไฟ สวนสถานภาพเชน
เปนหญงิเปนชาย เปนเหมอืนแผนปาย ทีต่ดิเอาไวทีต่วัรางกาย
เหมอืนเวลาเปนนกัเรยีน มกีารปกช่ือติดไวทีเ่สือ้ เพือ่จะไดรวูา
ชื่ออะไร แตความจริงรางกายไมมีชื่อ สมมุติสรางช่ือใหกับ
รางกาย พอแมลกูสามีภรรยา เปนช่ือ แตรางกายทุกคนเหมอืน
กนัหมด มอีาการ ๓๒ เหมอืนกันหมด มผีม ขน เลบ็ ฟน หนงั
เนือ้ เอน็ กระดูก เย่ือในกระดกู เย่ือในสมองศีรษะ มาม หวัใจ
ตบั พงัผดื ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้ำดี
น้ำเสลด น้ำเหลอืง น้ำเลอืด น้ำเหงือ่ น้ำมนัขน น้ำตา น้ำมนั
เหลว น้ำลาย น้ำมกู น้ำไขขอ น้ำมตูร นีค่อือาการ ๓๒ มอียู
ทุกรางกายเหมือนกันหมด แตเรากลับมองไมเห็นความจริง
ของรางกาย กลบัไปเหน็ช่ือท่ีตดิกับรางกาย วารางกายนีค้อืพอ
คอืแม คอืสาม ีคอืภรรยา คอืลกู คอืกษตัรยิ คอืประธานาธิบดี
คอืนายกฯ ทีเ่ปนเพยีงสมมตุ ิ เปนปายทีต่ดิไวกบัรางกาย ไมใช
ตวัรางกาย

ตวัรางกายเปนเพยีงอาการ ๓๒ เปนเพยีงดินน้ำลมไฟ เกิดแก
เจ็บตาย นีค่อืการมองรางกาย จะไดไมตืน่เตนตกใจ เวลาเปนอะไร
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ขึน้มา กร็อูยแูลววาเปนดินน้ำลมไฟ เกดิแกเจ็บตาย เปนอาการ
๓๒ ไมไดเปนพอเปนแมเปนพี่เปนนอง ผูที่มาเชิดรางกายน้ี
ตางหาก ทีเ่ปนพอเปนแมเปนพีเ่ปนนอง ผทูีเ่ชิดก็คอืใจ ใจเปน
ผเูชดิรางกาย รางกายเปนเหมอืนหนุ ใจเปนผเูชดิ ผสูัง่ใหรางกาย
ทำอะไรตางๆ สัง่ใหพดู สัง่ใหทำนัน่ทำนี ่ตวัรางกายเอง ถาไมมี
ผเูชดิกจ็ะอยเูฉยๆ ทำอะไรเองไมได รางกายทีต่ายไปแลวไมมี
ผูเชิดแลว ไมสามารถดูแลตนเองได ตองใหคนอ่ืนจับใสโลง
เอาไปเผา ไปทำฌาปนกิจ เพราะไมมผีเูชดิแลว ตองอาศัยผอูืน่
มาเชิดแทน ถาพจิารณาอยางน้ี เรยีกวาเจรญิปญญา จะทำใหละ
สกักายทฐิิได ปลอยวางรางกายได ปลอยวางความแกความเจ็บ
ความตายได นีค่อืการเดินจงกรม ทำได ๒ ลกัษณะ ถาอยใูนขัน้
ปญญาก็พจิารณาไป ถาอยใูนขัน้สต ิกค็วบคุมจิตใหอยกูบัอารมณ
ใดอารมณหนึง่ ถาใชพทุโธก็บรกิรรมพทุโธไป ถาใชกายคตาสติ
ใชรางกายเปนท่ีผกูใจ กด็กูารเดินไป ดูทีเ่ทาไป ซายขวา ซายขวา
ไป ขอสำคัญไมใหคดิเร่ืองตางๆนานา ใหอยกูบัรางกายอยางเดียว
ใจจะวางเยน็สบาย เวลานัง่สมาธกิจ็ะสงบอยางรวดเรว็ เชนเดยีว
กบัการออกกำลังกาย เวลาแกวงแขนแกวงเทา กน็บั ๑ ๒ ๓
๔ ๕ ฯลฯไปเรือ่ยๆ ไมคดิเรือ่งน้ันเรือ่งน้ี กเ็ปนการเจรญิสติ

การบรหิารรางกาย การออกกำลังกายเปนสิง่ท่ีจำเปน ถาอยาก
จะใหรางกายเปนปกติสขุ ถาไมออกกำลงักายก็จะพกิลพกิารได
แตควรอยใูนขอบเขตของเหตผุล จะไดไมเปนตัณหา ถาดูแลเกนิ
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เหตเุกนิผล อยากไมเจ็บไขไดปวยเลย อยากมีสขุภาพสมบูรณ
แข็งแรงตลอดเวลา มยีาวิเศษขนาดไหนกห็ามา มอีะไรดีกเ็อามา
อยางน้ีเปนตัณหา ถาดูแลไปตามมีตามเกิดเพ่ือใหอยไูปตามวาระ
ไมใหเปนอะไรไปกอนเวลาอนัควร กจ็ะไมเปนตัณหา ขอสำคญั
ตองดูแลใจยิง่กวาดูแลรางกาย ดแูลรางกายเหมอืนเปนเคร่ืองมือ
ถาไมมรีางกายจะไมสามารถยกระดบัจติใจใหสงูขึน้ได ยกเวน
ถาเปนพระอนาคามแีลว เพราะพระอนาคามปีลอยวางรางกาย
ไดหมดแลว ไมตองใชรางกายเปนเครือ่งมอื ปญหาของทานไมได
อยทูีร่างกายแลว แตอยทูีใ่จ ทานสามารถปฏบิตัธิรรมตอไปได
หลงัจากท่ีรางกายตายไปแลว ถาเปนปถุชุน เปนพระโสดาบนั
เปนพระสกิทาคามี ก็ยังตองใชรางกายเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบตัธิรรม ยงัตองพิจารณารางกาย ตองพิจารณาอสุภะ เพือ่ละ
กามราคะ ทีต่ดิอยทูีร่างกาย เหน็ผดิเปนชอบ เหน็รางกายท่ี
ไมสวยงามวาสวยงาม จงึเกิดกามารมณ ถาเห็นวาไมสวยงาม
กามารมณกจ็ะดับไป จะเหน็วาไมสวยงาม กต็องพิจารณาอสุภะ
อยเูรือ่ยๆ

ตองมองสวนท่ีไมสวยงามของรางกาย มองเขาไปขางใน มองใต
ผวิหนงั มองตอนท่ีรางกายตายไปแลว เชนไปลางปาชา กจ็ะเหน็
รางกายท่ีตายไปแลววาเปนอยางไร เอามาเปรยีบเทยีบกบัรางกาย
ทีส่วยงาม วาเปนอนัเดยีวกันหรอืเปลา มนักเ็ปนอนัเดียวกนั
แตเรามองไมเหน็สวนทีไ่มสวยงาม กเ็ลยเกดิกามารมณ พอเหน็
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สวนท่ีไมสวยงาม กามารมณก็จะดับไป ก็ติดเหมือนคน
ตดิยาเสพตดิ เวลาเกดิกามารมณแลวไมไดเสพ กเ็กดิปฏิฆะ
ความหงดุหงดิใจ แตพอไดเสพแลวความหงุดหงดิใจก็หายไป
แตความอยากเสพกามจะไมหายไป เวลาเกดิความอยากเสพกาม
ถาไมไดเสพแลวจะหงุดหงิดใจ ไมวาจะเปนอะไรกต็าม อยาก
สบูบหุรีแ่ลวไมไดสบูกห็งดุหงิดใจ อยากด่ืมสรุาแลวไมไดดืม่ก็
หงุดหงดิใจ อยากด่ืมกาแฟแลวไมไดดืม่กห็งุดหงดิใจ อยากไป
ชอปปงแลวไมไดไปก็หงุดหงิดใจ ถาพิจารณาวาเปนอสุภะ
กจ็ะไมอยากเสพกาม เสพรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ กไ็มตองมี
รางกาย ถายังตองใชรางกายก็ดูแลไป แตดูแลแบบธรรมดา
รบัประทานวนัละมือ้ ออกกำลังกายดวยการเดนิจงกรม เอาเวลา
มาทมุเทกบัการสรางกำลังใจ สรางศรทัธาวริยิะสตสิมาธปิญญา

อยางพระโสดาบันนี ้ทานไดศรทัธาเตม็ทีแ่ลว ไมสงสยัในพระพทุธ
พระธรรมพระสงฆแลว แสดงวาเหน็พระอริยสัจ ๔ แลว ผใูด
เห็นธรรมผนูัน้เห็นเราตถาคต เหน็อะไร กเ็หน็พระอรยิสัจ ๔
ทีอ่ยใูนใจดวยการปฏบิตั ิไมไดเห็นดวยความคิดจินตนาการ อยาง
ทีพ่วกเราเหน็กันตอนน้ี เหน็อยางน้ีไมใชเหน็ธรรม เหน็ธรรมกต็อง
เหน็ทกุขทีป่วดราวอยภูายในใจ เหน็เหตขุองความทุกขวาเกดิจาก
ความอยาก พอพจิารณาส่ิงทีอ่ยากไดวาเปนไตรลกัษณ กจ็ะหยุด
ความอยาก ความทุกขกจ็ะหายไป เหน็อยางน้ีจะจำไปจนวันตาย
จะไมมวีนัลมื จะรวูานีค่อืคำสอนของพระพทุธเจา รวูาจิตสงบคอื
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จติของพระพุทธเจา พอเหน็ธรรมคอืความสงบก็เหน็พระพทุธเจา
ผทูีจ่ะเหน็ธรรม เห็นพระพทุธเจา กค็อืผปูฏิบตัดิปีฏิบตัชิอบ กค็อื
พระอรยิสงฆสาวก กจ็ะไมสงสยัวาพระพทุธพระธรรมพระสงฆ
มีจริงหรือไม การปฏิบัติเบ้ืองตนก็อยูที่การฟงธรรม เพ่ือให
เกิดศรัทธา พอเกิดศรัทธาแลว ก็จะมีวิริยะความพากเพียร
ทีจ่ะเจรญิสต ินัง่สมาธ ิเจรญิปญญา พจิารณาไตรลักษณ พจิารณา
อสภุะ เปนขัน้เปนตอนไป อยทูีต่วัเรานะ อตัตาหิ อตัตโนนาโถ
ไมมใีครปฏิบตัใิหเราได

ขณะบรกิรรมพทุโธอยถูอืวาจิตสงบหรอืไม

ถาม  ขณะท่ีบรกิรรมพทุโธอยนูี ้ถอืวาสงบหรอืเปลา

ตอบ ถายังบริกรรมพทุโธอยกูย็งัไมสงบเตม็ที ่พทุโธเปนวติกวิจาร

ถาม  จนกวาพุทโธจะหายไปเอง

ตอบ จนกวาจะวูบลงไปแลวกน็ิง่ พทุโธกจ็ะหายไปเอง เวลาสงบจรงิๆ
เหมอืนตกหลมุตกบอตกเหว วบูแลวก็สงบเยน็สบาย บงัคับ
ใหเปนอยางน้ันไมได ตองเปนเอง ตองเกดิจากการภาวนา เชน
ดูลมหายใจเขาออก หรือบริกรรมพุทโธๆ ควรจะทำอยางใด
อยางหน่ึงจะดีกวา ถาจะเอาพุทโธก็พทุโธอยางเดียว เอาลมกเ็อา
ลมอยางเดียว ถาตองการบรกิรรมพทุโธใหเรว็ข้ึน แตลมไมเรว็
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ตามกท็ำไมได เวลามคีวามคิดเขามาแทรกมาก การใชพทุเขา
โธออก แลวตองการบริกรรมพทุโธใหถีข่ึน้ เพ่ือไมใหความคิด
เขามาแทรก กจ็ะทำไมได ถาตองการใชการบรกิรรมเพือ่ระงบั
ความคิดปรุงแตงก็ใชบริกรรมไปอยางเดียว ไมตองดูลม ถาไมมี
ความคิดปรงุแตงเขามาแทรกจะดูลมไปอยางเดียว ไมตองบริกรรม
กไ็ด ดลูมหายใจเขาหายใจออกท่ีปลายจมกู เฝาดูไป แลวกจ็ะ
สงบ ลมจะละเอยีดเขาไปเรือ่ยๆจนรสูกึวาหายไป พอหายไปแลว
ก็จะวูบลงไป จิตจะปลอยลมเหมือนกับหายใจเฮือกสุดทาย
แลวลมกห็ายไป จติก็เขาสคูวามสงบ ไมตองกลวัเวลาดลูมแลว
คิดวาไมมีลม ถาตกใจกลัวก็จะทำใหจิตถอนออกมา จิตจะ
หยาบขึ้น เกิดการปรุงแตงข้ึนมา จิตก็จะไมเขาสูความสงบ
ใหรวูาลมละเอยีดลมเบา จนลมหมดไป ใหรเูฉยๆกไ็ด ใหรวูา
ตอนน้ีไมมลีมแลว แลวจิตจะวูบลงไป ถาไมตกใจ

สงบกบัวบูตางกนัอยางไร

ถาม  เวลาสงบแลววูบลงไป กบัเวลาลมหายใจหมด ทัง้สองตางกันอยาง
ไรคะ

ตอบ ลองทำดู

ถาม  พอจะวูบกจ็ะยัง้อยเูรือ่ยคะ
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ตอบ ไปย้ังทำไม

ถาม  ไมไดตัง้ใจ

ตอบ ดเูฉยๆ

ถาม  ถากระตุก กด็ลูมตอไปหรอืเจาคะ

ตอบ ดไูปเรือ่ยๆ จนกวาจะสงบ ดเูฉยๆ

ถาม  จะไปดึงมันทุกทีเลย ไมรทูำไม

ตอบ เปนอุปาทาน ไมอยากใหลมหมด คดิวาหมดลมหายใจจะตาย

ถาม  พอรสูกึจะตก กจ็ะฝนไมใหมนัตก

ตอบ ไปฝนทำไม ปลอยใหตกไป ใหรเูฉยๆ

ถาม ยงัแยกไมได วาเปนปฏกิริยิา หรอืตัง้ใจย้ัง

ตอบ ถามีลมใหดกูด็ไูป ถาไมมลีมใหดกูด็คูวามวางไป ใหดเูฉยๆ อยา
ไปมีปฏิกริยิากับส่ิงท่ีด ูใหเปนอุเบกขา

ถาม  ไปดึงเพราะกลวั ไมเคยประสบมากอน กเ็ลยถอนออกมา

ตอบ ไปกลวัทำไม ไมมอีะไรนากลัว ดไูปเรือ่ยๆ เดีย๋วก็หายกลวัเอง

ถาม  ทีว่าวูบไปแลวสงบ เรยีกวาจิตรวมหรอืยังคะ

ตอบ จติรวมแลว วบูแลวเบาอกเบาใจสบายใจ
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พทุธานสุตกิบัอานาปานสติ

ถาม หายใจเขาพุท หายใจออกโธ ใชหรอืเปลาคะ

ตอบ เวลาดูลมกค็วรดูลมอยางเดียว อยาดูลมเขาพุทออกโท จะยงุยาก
ถาจะใชพทุโธ กใ็ชพทุโธอยางเดียว จะงายกวา บางทีตองการ
บรกิรรมพทุโธใหเรว็ขึน้ แตลมจะเรว็ตามไมได เวลามคีวามคิด
เขามาแทรกมากๆ ถาใชพุทเขาโธออกจะหยุดความคิดไมได
กค็วรใชพทุโธอยางเดียว บรกิรรมใหถีไ่ปเลย เพือ่สกดัความคิด
ไมใหเขามา ถาไมมคีวามคิดก็ดลูมเฉยๆ ไมตองพุทโธก็ได หายใจ
เขากร็วูาหายใจเขา หายใจออกก็รวูาหายใจออก ถาคิดมากก็พทุโธ
ไปอยางเดียว จนจิตเหนือ่ย กจ็ะหยดุคิด แลวคอยมาดูลมหายใจ
ตอ ไมมพีทุเขาโธออกในพระไตรปฎก มแีตพทุธานุสติ หรอื
อานาปานสต ิอยางใดอยางหน่ึง มาแปลงใหเปนพทุเขาโธออก
กนัเอง ถาจิตไมฟงุจะพุทเขาโธออกก็ได ถาคิดปรุงแตงมากๆ
พทุเขาโธออกจะหยุดความคิดปรุงแตงไมได

ถาม  ใชพทุธานสุติกบัอานาปานสติผสมกนั

ตอบ  จะใชอยางไหนก็ได ขอสำคัญใหเกิดผลก็แลวกัน ผลก็คือ
ความสงบ จติรวมเปนหนึง่ เปนเอกัคคตารมณ เปนอเุบกขา
สกัแตวาร ูไมมคีวามคดิปรงุแตง
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นมิติ

ถาม  เวลาท่ีเกิดนิมิตแลวตองบังคับใจ ไมใหตามรูจะคอนขางยาก
คอืมคีวามรสูกึอยากเหน็อยากตามไปดู ขออบุายดวยเจาคะ   

ตอบ ภาวนาตอไป

ถาม  อยาไปมองมันหรอืคะ

ตอบ อยาหยดุภาวนา พทุโธตอไป ดลูมตอไป เหมอืนเวลานัง่ภาวนา
แลวมีเสียงโทรศัพทดงั มเีสียงคนน้ันเสียงคนน้ี กอ็ยาไปสนใจ
ภาวนาไปเรือ่ยๆ เวลามแีสงมภีาพใหเหน็ กอ็ยาไปสนใจ

 

นมิติเปนสภาวธรรม

ถาม  นมิติน้ีเปนธรรมใชไหมคะ

ตอบ เปนสภาวธรรม ไมไดเปนมรรคผลนพิพาน ไมเปนประโยชนตอ
การเจรญิปญญา สภาวธรรมทีจ่ะเปนประโยชนตอการเจรญิปญญา
กค็อืความวางเปลา อเุบกขา สกัแตวาร ูเพราะจะทำใหกเิลสตณัหา
ออนกำลงัลง เพือ่ปญญาจะไดฆากิเลสตัณหาได ตองใชสมาธิ
ทบุศีรษะใหกเิลสตณัหามึนกอน พอออกจากสมาธมิา กเิลส
ตณัหาจะยงังวัเงยีอย ูกจ็ะใชปญญาฆากเิลสตณัหาได แตถาเหน็
นัน่เหน็น่ี กเิลสตณัหาจะไมไดถกูตัดกำลัง ยงัสามารถทำงานได
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พอเหน็แลวชอบกอ็ยากจะใหเหน็นานๆ ถาไมชอบก็อยากจะให
หายไป ไมเปนประโยชนตอการตัดกำลงัของกิเลสตณัหา ถาจติ
นิง่สงบและวางกิเลสตณัหาจะทำงานไมได กเิลสตณัหาจะถูกตดั
กำลงัลงไป ถาออกจากสมาธิทีว่างท่ีสงบท่ีเปนอุเบกขานี ้จติจะมี
กำลงัมาก กเิลสจะมกีำลงันอย ในทางตรงกนัขาม ถาออกจาก
สมาธิทีม่เีร่ืองราวตางๆใหรใูหเห็น จติจะมกีำลงันอย กเิลสจะมี
กำลงัมาก กจ็ะไมสามารถใชปญญาตัดกิเลสได ปญญาเปนผชูี้
บอกวาอะไรเปนกเิลส อะไรไมเปนกเิลส สมาธิเปนผหูยดุกิเลส
ดวยอเุบกขา เวลาเห็นเงินแลวก็โลภอยากได ปญญาก็จะบอกวา
อยาไปโลภ เปนทกุขมากกวาเปนสขุ ถามสีมาธิกห็ยดุโลภได
ถาใจไมมสีมาธทิีว่างท่ีสงบ พอปญญาบอกวาอยาไปโลภ จะหยดุ
ไมได การภาวนาเพ่ือฆากิเลสนี ้ตองมสีมาธทิีว่างทีส่งบ ทีไ่มมี
นิมิตตางๆ มีแตอุเบกขา สักแตวารู อยูไดนานเทาไหรก็ยิ่งดี
เพราะยิง่นานกำลงัของใจก็จะมมีากขึน้ กำลงัของกิเลสกจ็ะนอย
ลงไป ความสงบเปนผตูดักำลังของกเิลส ถาใจยังไมสงบกเิลสกจ็ะ
ทำงานได
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จติรวม

ถาม  ถาน่ิงพกัเดียวถือวาจิตรวม 

ตอบ ถาน่ิงเดีย๋วเดียวเรยีกวาขณกิสมาธ ิถาน่ิงนานเรยีกวาอัปปนาสมาธิ
ถาสตมิกีำลงัมากก็จะนิง่ไดนาน ภายในจิตจะม ี๒ ฝายตอสกูนั
สติเปนฝายผลักเขาขางใน กเิลสเปนฝายผลักออกมา กเิลสจะหา
รปูเสียงกลิน่รสอยตูลอดเวลา จงึตองใชสตผิลกัเขาไปขางใน
ถาสตมิกีำลงันอย กน็ิง่แปบเดยีว จะถกูกิเลสดันออกมา ถาสติ
มีกำลังมากก็จะเขาไปลึกและน่ิงนาน จึงตองเจริญสติใหมาก
เจรญิสตทิัง้วัน ตัง้แตตืน่จนหลบั ถาสตมิกีำลงัมาก กจ็ะสงบ
ไดนาน

จติสงบ จติวาง

ถาม  เวลาทีน่ัง่สมาธ ิพจิารณาลมหายใจและพทุโธไปดวย แลวอยูๆ
พทุโธก็ไมม ีแตรวูาตัวเองน่ังอยู

ตอบ จติสงบ จติวาง

ถาม  แตเปนไมนานนะคะ

ตอบ พยายามทำใหเปนนานๆ
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ถาม  เวลาท่ีเปนอยางน้ี จะนั่งไดทั้งคืน มีความสุข ไมมีความงวง
ถกูแลวใชไหมคะ

ตอบ ถกูแลว

ฌานกบัสมาธิ

ถาม ฌานตางกับสมาธอิยางไร

ตอบ ไมตางกัน ตางกันตรงช่ือ

อปุจารสมาธแิละอัปปนาสมาธิ

ถาม จะเลอืกไดไหมคะวาจะเขาอุปจารสมาธหิรอือัปปนาสมาธิ

ตอบ  ได ถาไปทางอุปจารสมาธิ ก็ใชสติดึงกลับมาได ถาเขาไปใน
อปัปนาสมาธิแลวถอยออกมา กใ็ชสติดงึกลับมาสอูเุบกขาได
ถาไมมคีรูบาอาจารยสอน กจ็ะหลงคดิวาอุปจารสมาธดิ ี วเิศษ
มตีาทพิยหทูพิย มอีทิธฤิทธิป์าฏหิารยิ แตไมรวูาไมเปนประโยชน
ตอการดับกิเลส ตอการบรรลุมรรคผลนิพพาน ถาไมมี
ครูบาอาจารยทีผ่านตรงน้ีมา กจ็ะไมมใีครมาเบรก ไมมใีครมา
ดงึไว กจ็ะไปทองสวรรคกนั ไปเหน็อะไรตางๆกัน แลวกก็ลบัมา
อวดกัน มาเลากันวาวิเศษอยางน้ันวิเศษอยางน้ี ถาไดพบกบั
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ครูบาอาจารยทีผ่านมาแลว เห็นโทษของมันแลว จะเตือนทันที
จะหามทนัที เพือ่ใหทำกจิสำคัญใหเสรจ็กอน ถาดับกิเลสไดหมด
แลว บรรลเุปนพระอรหนัตแลว จะไปทองเท่ียวก็ไมเปนปญหา
เพราะไมไดไปดวยความอยาก ดวยกเิลสตณัหา ไปดวยสติปญญา
ไปทำประโยชน ไปสั่งสอนเทวดา เวลามีเทวดามาฟงเทศน
ฟงธรรม อยางท่ีพระพทุธเจาทรงมีเทวดามาฟงเทศนฟงธรรม
ทกุคืน หลวงปมูัน่ก็มเีทวดามาฟงเทศนฟงธรรมอยเูปนประจำ
แตกอนท่ีจะทำอยางน้ีไดตองเสรจ็งานของเรากอน กอนท่ีจะไป
สอนคนอืน่ เราตองบรรล ุตองสำเรจ็ ตองไดรบัปรญิญากอน
อยามวัไปทำกจิกรรมนอกหองเรียนจนลมืเขาหองเรยีน จะเรยีน
ไมจบ ตองเรยีนใหจบกอน จบแลวทำอะไรกไ็มเปนปญหา ไมเปน
โทษกับใจ เพราะสิง่ท่ีเปนโทษกบัใจถูกทำลายไปหมดแลว ทำเพ่ือ
ประโยชนของผอูืน่

อยาหลงประเด็นเวลาปฏิบัติ ตองพุงเปาไปสูการบรรลุมรรค
ผลนิพพาน ตั้งเข็มทิศไวตรงนั้นเลย ถาจะไปทางอ่ืนอยาไป
เพราะไมเปนประโยชน จะเสียเวลา จะหลงทาง จะสูญเสีย
โอกาสอันยิง่ใหญนีไ้ป เพราะถาตายไป ไมรเูมือ่ไหรจะไดพบ
พระพทุธศาสนาอีก ตองรอคิวยาวเปนกัปเปนกัลปเลย ดงัน้ัน
ตอนน้ีใหมงุไปสกูารบรรลมุรรคผลนพิพาน มงุไปท่ีการภาวนา
สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา สมถภาวนาก็ตองสงบน่ิง
เปนอเุบกขา สกัแตวาร ูจติเขาสคูวามวาง ไมมอีะไรใหร ูถงึจะเปน
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สัมมาสมาธิ ถาไปรับรูเร่ืองน้ันเรื่องน้ีก็จะเปนมิจฉาสมาธิ 
ถาออกไปรบัรกูต็องดึงกลับมาดวยสต ิดงึกลับเขามาทีอ่เุบกขา
ทีค่วามวาง ทีต่วัร ูอยาไปตามรสูิง่ตางๆ ถาเปนทีวกีป็ดเครือ่งเสยี
ใชสติปด ใชสติดึงกลับมาหาตัวรู สิ่งที่ปรากฏก็จะหายไป
แตนกัภาวนาสวนใหญจะเปนแบบนิง่สงบแลวก็วาง พวกทีอ่อกไป
รบัรเูปนสวนนอย เปนพวกจิตผาดโผน พวกนีต้องมคีรูบาอาจารย
คอยกำราบ คอยเตือน คอยสอน ไมเชนน้ันจะหลงระเรงิกับ
ความผาดโผนของตน ความสามารถของตน คดิวาเปนผลอนั
ยิง่ใหญทีเ่กดิจากการภาวนา แตเมือ่เทยีบกับผลทีจ่ะไดรบัจาก
มรรคผลนพิพานแลว เปนเหมอืนเศษเงนิเศษทอง ไมใชเพชรนลิ
จนิดา

ตองภาวนาใหจติสงบ นิง่ วาง เปนอเุบกขา สกัแตวาร ูถายัง
ไมถงึจดุนัน้กภ็าวนาตอไป ถาออกไปรับรอูะไรกด็งึกลบัเขามาหา
ตัวรู หาความสงบ หาความวาง อยาตามไป พอออกจาก
ความสงบ กอ็ยาไปทำภารกิจอืน่ ออกมากม็าเจรญิปญญาเลย
พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ในสภาวธรรมตางๆ ที่ยังมี
ความผกูพนั มคีวามยึดติดอย ูยงัรักยงัชอบอย ูยงัหวงอยยูงัหวง
อย ูพจิารณาใหเหน็วาเปนอนจิจงัไมเทีย่ง เปนทกุขถาไปยดึไปตดิ
ไปอยากใหเปนอยางน้ันเปนอยางน้ี ไมใชของเรา ไมอยกูบัเรา
ไปตลอด ใหคิดอยางนี้ ไมวาจะเปนลาภยศสรรเสริญ ไมวา
จะเปนรปูเสยีงกลิน่รสทีก่ำลังยึดติดกันอยนูี ้ จะมวีนัหนึง่ท่ีจะ
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ไมสามารถเสพรปูเสยีงกลิน่รสได เชนเวลาแกลงไป ตากไ็มดี
หกูไ็มด ี เวลาเจ็บไขไดปวย เปนอมัพฤกษอมัพาต จะไปเท่ียว
ที่ไหนก็ไปไมได ตอนน้ันจะมีแตความทุกขถาอยากไปเท่ียว
ถาพิจารณาแลวตัดความอยากได เวลาเจบ็ไขไดปวย ไปเท่ียว
ไปไหนไมได กจ็ะไมเดอืดรอน อยใูนสมาธสิบายกวา สขุมากกวา

ตองพจิารณาลาภยศสรรเสริญสขุ รปูเสยีงกลิน่รส แลวกเ็ขามา
พจิารณารปูเวทนาสญัญาสังขารวิญญาณ แลวกเ็ขาไปพิจารณา
ในจิต เพื่อตัดอุปาทานตัดความอยากใหหมดไป ดวยปญญา
ดวยไตรลกัษณ ทกุสิง่ทุกอยางเปนเหมอืนกนัหมด เปนไตรลักษณ
ทัง้น้ัน ไมวาจะเปนรูปเสยีงกลิน่รส ลาภยศสรรเสรญิ ไมวาจะเปน
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไมวาจะเปนอารมณตางๆ
ภายในจิต เปนไตรลักษณทั้งหมด พิจารณาใหเห็นวา
เปนไตรลกัษณ ถาเห็นวาเปนทกุขกจ็ะไมอยากได ถาเห็นวาสุข
เห็นวาวิเศษ ก็จะอยากได จะยึดติด ที่ยึดติดเพราะเห็นผิด
เปนชอบ เห็นสิ่งที่เปนทุกขวาเปนสุข เห็นสิ่งที่เปนโทษวา
เปนคุณ ตองใชไตรลกัษณเขามาแกความเห็นผิดน้ี ถาเหน็แลว
กจ็ะปลอยวาง จะไมเก่ียวของดวย เชนคนท่ีตดิยาเสพตดิจะ
เหน็วาเปนคณุ ถงึเสพกนั เสพแลวมคีวามสุข แตคนท่ีมปีญญา
จะเหน็วาเปนโทษ จะตองทกุขเวลาไมไดเสพ จะตองตายจาก
การเสพยา เพราะเปนอันตรายตอรางกาย เสพมากๆกจ็ะทำลาย
รางกาย ทำใหตายไปกอนวยัท่ีควร นีค่อืปญญา ตองเห็นทุกข
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เหน็โทษ ไมเปนคุณเปนสขุ ตองเหน็วาเปนโทษเปนทกุข เพราะ
ไมเทีย่ง ควบคุมบงัคับไมได ใหอยกูบัเราไปตลอดไมได สงัเกต
ดเูวลาชอบอะไรจะรกั จะอยากใหอยกูบัเราไปตลอด กต็องวิตก
กงัวลกลวัจะไมอยไูปตลอด พอไมเหน็หนาเห็นตากันก็ตกใจกลวั
เปนอะไรไปหรอืเปลา เกดิความทุกขใจ ถาไมยดึตดิกจ็ะสบายใจ
จะเปนจะตายไมเดือดรอน อยางไหนจะดีกวากัน ไมมกีบัม ีคนมี
ปญญาก็จะรวูาการไมมจีะดีกวาม ีไมมกีไ็มมทีกุข ถามกีต็องมีทกุข
จะสุขขนาดไหนกต็าม กต็องมีทกุขตามมา

 นีค้อืเร่ืองของไตรลักษณ เรือ่งของการเจรญิปญญาท่ีตองพิจารณา
หลังจากออกจากสมาธิแลว เวลาอยูในสมาธิพิจารณาไมได
อยาพิจารณา ปลอยใหนิง่ใหนานทีส่ดุ เปนการชารจแบตเตอรี่
ชารจกำลงัของจิต ชารจกำลงัของอเุบกขา พอออกมาแลว
กค็วรพจิารณาเลย เพราะกำลงัของอเุบกขาจะออนลงไปเรือ่ยๆ
เวลามาสมัผสัรบัรเูรือ่งนัน้เรือ่งนี ้แลวคิดปรงุแตง อเุบกขาจะถกู
ทำลายไปทีละเล็กทีละนอย กิเลสจะมีกำลังมากข้ึนๆ ก็จะ
พิจารณาไมรูเรื่อง กิเลสจะชวนใหไปดูนั่นฟงน่ีแทน ตอนน้ัน
กต็องกลับเขาไปในสมาธใิหม ไปตัดกำลังของกิเลสใหม เวลาเขา
สมาธกิเิลสกจ็ะออนกำลังลง อเุบกขาจะมกีำลงัมากข้ึน การปฏิบตัิ
จงึตองเขาสมาธิสลบักบัการพิจารณาทางปญญา เหมอืนการทำงาน
พอเหน่ือยก็กลับบานไปพักผอนหลับนอน อาบน้ำอาบทา
รบัประทานอาหาร พอต่ืนข้ึนมาก็ออกไปทำงานตอ การพจิารณา
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ทางปญญาก็ตองมีการพักผอนในสมาธิ สมาธิกับปญญาจะ
สนบัสนนุกัน ผลดักันทำงาน ไมใชวาพอไดสมาธิแลว กไ็มตอง
เขาสมาธอิกี พจิารณาทางปญญาอยางเดียว ยิง่ถายังไมมสีมาธิ
แลวไปเจริญปญญาอยางเดียว ยิ่งไมเปนปญญาใหญ เปน
จนิตนาการ เปนสญัญา ไมเปนความจรงิ ตดักเิลสไมได รวูาทกุข
แตเลกิไมได รวูาด่ืมสรุาแลวเปนทกุขกเ็ลกิด่ืมไมได เพราะไมมี
กำลงัท่ีจะหยดุ ไมมอีเุบกขา แตถามีสมาธ ิพอรวูาอะไรไมดปีบ
กห็ยดุไดเลย เลกิไดเลย กลบัเขาสคูวามสงบไดเลย

อยาทำแตสมาธิหรือปญญาเพียงอยางเดียว ตองทำสลับกัน
กอนจะเจรญิปญญาตองมีสมาธิกอน จะมีสมาธิกต็องมีสติกอน
จะมีสติก็ตองมีศีลกอน จะมีศีลก็ตองมีทานกอน จะมีทานก็
ตองมีศรัทธากอน จะมีศรัทธาก็ตองฟงเทศนฟงธรรมกอน
ธรรมเหลาน้ีเก้ือหนุนกัน ตองเริ่มตนท่ีการฟงเทศนฟงธรรม
ถาไมฟงธรรมก็จะไมรูวาจะตองทำอะไรบาง ทำไปทำไม ก็จะ
ไมมศีรัทธา พอรแูลวก็จะมศีรัทธา กจ็ะทำทาน พอทำทานไดกจ็ะ
รกัษาศีลได เพราะจะไมชอบทำบาป ถาชอบทำทานจะไมชอบ
ทำบาป พอรกัษาศีลได กอ็ยากจะไปอยทูีส่งบ เพราะความสงบ
มีความสุขมากกวาความสุขจากส่ิงตางๆ ก็จะเจริญสติได
นัง่สมาธิได พจิารณาปญญาได ตดักเิลสได เหน็อรยิสัจ ๔ ได
เหน็ทุกขสมทุยันิโรธมรรคได พอกเิลสโผลขึน้มาปบก็ตดัไดเลย
พอตัดไปๆก็จะไมมีกิเลสเหลืออยู จิตก็จะหลุดพน วุสิตัง
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พรหมจริยงั กป็รากฏขึน้มา กจิในพรหมจรรยไดสิน้สุดลงแลว
ไมมกีจิทีจ่ะตองทำอีกตอไป

อเุบกขา เอกัคคตารมณ กบั ฌาน ๔

ถาม  อเุบกขานีไ้มใชฌาน ๔ ใชไหมเจาคะ

ตอบ  เวลาสงบจะไมมใีครมาบอกวาเปนฌาน ๔ ฌาน ๓ ฌาน ๒ ใหรู
วาสงบเปนอุเบกขาก็พอแลว ไมตองไปรวูาอยฌูาน ๔ ฌาน ๓
ฌาน ๒ หรอก ใหรวูาใจสงบนิง่เปนอุเบกขาก็ใชไดแลว จะลกึ
มากลกึนอยก็อยทูีก่ำลังของสต ิ ถาสติกำลังมากกจ็ะลงไปลึก
พระพทุธเจาทรงแสดงคุณสมบัตขิองฌาน ๔ วาเปนสักแตวารู
เปนอเุบกขา เปนเอกัคคตารมณ ไมตองไปถงึขัน้อรปูฌาน ขัน้ฌาน
๔ กพ็อกับการพจิารณาทางปญญา แตเวลานัง่สมาธจิะไมรหูรอกวา
เปนฌาน ๑ ฌาน ๒ หรอื ฌาน ๓ จะรกูต็องมาวิเคราะหดทูหีลงั
มาดูคณุสมบตัขิองฌานแตละขัน้ ขัน้แรกกม็วีติกมวีจิาร มตีรกึมี
ตรอง เชนนัง่ดูลมก็มกีารตรกึตรอง รวูาลมเขา รวูาลมออกนีเ่ปน
การตรึกเปนการตรอง ไมไปคิดเรือ่งอ่ืน อยกูบัลมอยางเดียว กเ็ปน
ฌาน ๑ พอสงบลงไปอีกกจ็ะมปีต ิกจ็ะเปนฌาน ๒ พอสงบลง
ไปอกีกจ็ะมคีวามสุข กจ็ะเปนฌาน ๓ จะสงบลกึเขาไปตามลำดับ
บางทีกจ็ะสงบแบบพรวดพราด ถงึฌาน ๔ เลย บางทีจะคอยๆ
เปลีย่นจากฌาน ๑ ไปฌาน ๒ ไปฌาน ๓ ไปฌาน ๔ จะคอยสงบ
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ไปทลีะฌาน เหมอืนเคร่ืองบินท่ีบนิลดเพดานลงมา คอยๆลดลง
ไปเรือ่ยๆ ผลน้ีเราไปบงัคับไมได อยทูีส่ต ิอยทูีภ่าวะจิต เวลารวม
ลงจะไมเหมอืนกัน อยทูีก่ำลงัของสติ อยาไปกังวลกับผล ใหเจรญิ
เหตุคอืสติเปนหลกั ใหอยกูบัพทุโธอยางเดียว หรอือยกูบัลม
หายใจอยางเดียว แลวเหตุจะพาไปหาผลเอง

เวลาสงบกไ็มตองทำอะไร ปลอยใหสงบจนกวาจะถอนออกมาเอง
เวลาสงบไมใชเวลาพจิารณาปญญา กำลงัแชน้ำใหเยน็ ทำจติให
เปนอุเบกขาใหนานท่ีสดุ ยิง่นานเทาไรไดยิง่ดี เวลาออกมาอเุบกขา
กจ็ะอยไูดนาน จะพจิารณาทางปญญาไดนาน ถาเขาหองสอบก็จะ
สอบได ถาออกจากสมาธมิาแลวยงัไมลกุขึน้ จะนัง่ตอจนรางกาย
เจบ็ กใ็ชปญญาพิจารณาปลอยวางเลย ใชปญญาเพ่ือปลอยวาง
เวทนา ถาหลบเขาไปในสมาธินีจ่ะไมไดปลอยวาง แยกออกจาก
เวทนาชัว่คราว ไมรบัรเูวทนาช่ัวคราว ไมใชเปนวิธฆีากิเลส คอื
ความอยากใหเวทนาหายไป จะฆากิเลสคือความอยากใหเวทนา
หายไปได ตองมเีวทนาเกิดข้ึนมา พอเกดิความอยากใหเวทนา
หายไป กต็องใชปญญามาหยุดความอยาก ใหปลอยวางเวทนา
อยาไปอยากใหเวทนาหายไป เวทนาจะอยูก็ปลอยใหอยูไป
เราเพยีงแตรบัรเูวทนา เหมอืนดูละคร ผอีอกมาก็ไมตองวิง่หนี
อยาไปอยากใหผหีายไป
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รปูกับอรูป

ถาม แลวรูปกับอรปูน่ี

ตอบ  ความสงบของสมาธิมหีลายระดบั เหมอืนกับรถยนตทีม่เีกยีร
หลายเกยีร เกียร ๑ มคีวามเร็วในระดบัหนึง่ เกยีร ๒ มคีวามเรว็
อกีระดบัหนึง่ ฌาน ๑ กม็คีวามสงบในระดับหนึง่ ฌาน ๒ กม็ี
ความสงบอกีระดับหนึง่ สงบมากข้ึนไปเรือ่ยๆ เหมอืนกบัเกยีรรถ
ยนต เชนเกยีร ๑ วิง่ไดอยางมากก ็๖๐ กโิลฯ กต็องเปลีย่นเกยีร
จะว่ิงเร็วกวาน้ันไมได พอเขาเกียร ๒ กไ็ปถึง ๑๐๐ กโิลฯ พอเขา
เกยีร ๓ กไ็ปถึง ๑๖๐ กโิลฯ พอเขาเกียร ๔ กไ็ปถึง ๒๐๐ กโิลฯ
ฌานเปนความสงบของจิต รปูฌานมีความสงบ ๔ ขัน้ อรปูฌาน
สงบกวารูปฌาน ม ี๔ ขัน้เชนเดียวกัน สวนสญัญาเวทยตินิโรธ
สมาบตั ิเปนความสงบท่ีสดุ ตอนน้ันขันธ ๕ หยดุทำงานช่ัวคราว
คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไมทำงาน แตในอรูปฌานกับ
รปูฌานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังทำงานอย ู แตเบาลงไป
ตามลำดบั คำวาฌานแปลวาเพงอยกูบัอารมณใดอารมณหนึง่
เพ่ือใหใจสงบ พอสงบก็เรียกวาสมาธิ ถาสงบนานก็เรียกวา
อปัปนาสมาธิ ถาสงบไมนานก็เรียกวาขณกิสมาธ ิถาสงบแลว
ไมนิง่เฉย ออกไปรบัรเูร่ืองราวตางๆ กเ็รยีกวาอปุจารสมาธ ิเชน
ไปรับรเูรือ่งเทวดา เวลาสนทนากับเทวดาก็ตองอยใูนอุปจารสมาธิ
เชนเวลาที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมใหกับเทวดาท้ังหลาย
ทรงอยูในอุปจารสมาธิ ถาอยูในอัปปนาสมาธิจะไมรับแขก
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ถาอยใูนอุปจารสมาธจิะรบัรเูรือ่งราวตางๆ รโูลกทพิย รกูายทิพย
รอูดีต รอูนาคต ระลกึชาติได มอีทิธฤิทธิป์าฏิหารยิตางๆ

  อปุจารสมาธไิมเปนประโยชน ไมสนบัสนนุการเจรญิวิปสสนา
การเจริญปญญา เพราะไมมีกำลังท่ีจะสูกับตัณหาความอยาก
สูกับกิเลสความโลภได เพราะไมเปนอุเบกขา ไมนิ่ง ไมเฉย
เวลาสัมผัสสิ่งท่ีชอบก็มีความสุข มีความดีใจ มีความยินดี
มคีวามโลภ สมัผสักบัสิง่ทีไ่มชอบกม็คีวามกลวั ความเกลยีด
ความชัง การเขาไปในอุปจารสมาธจิงึเปนการเสยีเวลา เหมอืนกับ
การไปเทีย่วตามสถานทีต่างๆ แทนท่ีจะเอารางกายไปเทีย่ว กเ็อา
จติไปเท่ียวแทน เทีย่วในโลกของเทวดา เทีย่วสวรรค ไปพบกบั
เทวดารปูน้ันรปูนี ้ไปพบกับดวงวิญญาณดวงน้ันดวงน้ี พระพทุธเจา
กไ็ปพบเทวดา แตทรงมธีรรมะแลว ไมหลง ไปเพือ่ทำประโยชน
ไปเพือ่สัง่สอนธรรมะ ถาจติไมมธีรรมะ กไ็ปเพ่ือกเิลส เพือ่ความ
เพลดิเพลิน เพือ่กามตัณหา ไปเพือ่ดูรปูทิพยสมัผสักลิน่ทิพย
เสยีงทพิย ไมเปนประโยชนตอการบำเพญ็ธรรมขัน้ตอไป คอื
ขัน้วปิสสนา ขัน้ปญญา พอออกจากอุปจารสมาธจิะไมมกีำลงั
พจิารณาอสุภะ พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนัตตา ออกมาปบกเิลส
ทีม่กีำลงัเต็มท่ี กจ็ะผลกัใหไปหารปูเสยีงกลิน่รสทนัที ออกจาก
รปูเสยีงกลิน่รสทีล่ะเอยีด คอืรปูทพิยเสยีงทพิย กไ็ปหารปูหยาบ
เสยีงหยาบทันที ไปเปดทีวดูี ไปเปดอะไรฟง ไปเปดตเูยน็หา
อะไรด่ืมหาอะไรรับประทานทันที เพราะอปุจารสมาธิไมทำให
จติใจอ่ิมสงบ เปนอุเบกขา
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 ถาอยใูนอัปปนาสมาธิ ยิง่อยไูดนาน พอออกมาก็จะย่ิงอ่ิมมากข้ึน
ไมหวิกบัอะไร กจ็ะพจิารณาอสุภะ พจิารณาอนิจจงัเกิดแกเจบ็
ตายได ถาพิจารณาอยูเรื่อยๆก็จะจำได จะไมลืมไมหลง
การพจิารณาก็เพือ่ไมใหลมื วารางกายตองแกตองเจบ็ตองตาย
รางกายเปนอสภุะ ไมสวยไมงาม แตเรามกัจะลมื จะคิดวารางกาย
จะอยไูปตลอด คดิวาสวยงามนารกันาใคร เพราะลมืความจริง
วารางกายตองแกเจ็บตาย รางกายเปนเพยีงดินน้ำลมไฟ รางกาย
เปนอสภุะ ไมสวยงาม สวนทีไ่มสวยงามถกูปกปดหมุหอดวยผวิ
หนงั ถาผวิหนงัใสแบบถุงพลาสตกิ กจ็ะไมมใีครเหน็วารางกาย
สวยงาม เพราะจะเหน็โครงกระดูกทีซ่อนอยใูตผวิหนงั จะเหน็
อวัยวะตางๆท่ีมอียใูตผวิหนงั เหมอืนเวลาไปตลาด แลวเหน็
พวกเครื่องในสัตวในถุงพลาสติก ถาผิวคนใสแบบพลาสติก
กจ็ะเปนแบบน้ัน

นโิรธสมาบัติ

ถาม  พอดีไปอานหนังสือของหลวงตา ที่นั่งสมาธิไดนานๆ แบบท่ี
พระพทุธเจาเขานิโรธสมาบตั ิเปนเพราะวา…

ตอบ เปนเพราะวาสติทานดีมาก สตคิวบคุมความคดิได

ถาม  นัง่ไดเปนวนั คงยาก
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ตอบ ไมยากหรอก ไมทำเอง ไมฝกสติตั้งแตตื่นจนหลับ ลองทำดู
ตืน่ข้ึนมากค็วบคุมความคิด ดงึจิตไว ใหอยกูบัรางกาย หรอืใหอยู
กบัพุทโธ

ถาม  ถาทำอยางน้ี สกัวันก็ตองได

ตอบ ไมตองสกัวันหรอก วนันีก้ไ็ด ถาทำไดวนันี ้จติก็รวมในวนันีไ้ดเลย
ออกมาจากสมาธิก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาตอ เย็นนี้ก็
บรรลไุด ไมทำแบบเอาจริงเอาจัง ทำแบบสะเปะสะปะ ทำกนัแบบ
ไมรูเร่ืองไมรูราว เห็นอะไรเกิดดับๆ ก็คิดวาเปนปญญาแลว
เหน็สิง่ทีเ่ราไมมคีวามผกูพนัดวย เหน็ไปทำไม เหน็คนน้ันตาย
เหน็คนน้ีตาย ไมมปีระโยชนอะไร ถาเราไมมคีวามผกูพนักบัเขา
เขาตายเราไมเดือดรอน เหน็ไปทำไม ไมเกิดประโยชน ตองเหน็
คนท่ีเรารกัตายไป

ถาจะใหภาวนาดีๆ  ตองเจรญิสตใิหมาก

ถาม  จะใหตดินิสยัภาวนา กต็องภาวนามากๆใชไหมคะ ถาจะใหภาวนา
ดีๆ  ใหเหน็ผล ตองทำอยางไรคะ

ตอบ ตองเจรญิสติใหมาก สำรวมอนิทรยี ตาหูจมกูลิน้กาย รบัประทาน
อาหารพอประมาณ เจรญิสติตัง้แตตืน่จนหลบั อยคูนเดยีว ปลกี
วเิวก ถาอยหูลายคนจะคุยกนั คยุเรือ่งน้ันเรือ่งน้ี ใจกจ็ะลอยไป
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จะไมอยกูบัเนือ้กับตวั จะไมไดเจริญสต ิจะไปคิดถงึขนมนมเนย
แสงสีเสยีง เกดิกามฉนัทะ เกดินิวรณขึน้มา ถาคิดถึงเรือ่งท่ีทำให
วติกกังวล กเ็กิดความฟงุซานข้ึนมา ถารับประทานอาหารมากเกนิ
ไป กเ็กดิความงวงเหงาหาวนอน สิง่ทีพ่ระพทุธเจาทรงสอนน้ี เปน
การแกนวิรณ เชนใหเจรญิสติ ใหปลีกวิเวก อยคูนเดยีว ใหสำรวม
ตาหจูมกูลิน้กาย ไมดไูมฟงอะไรตางๆ นอกจากธรรมะ ฟงธรรมะ
ได อานหนังสือธรรมะได แลวก็รบัประทานอาหารพอประมาน
วนัละมือ้น้ีกำลงัดี เวลาไหนกไ็ด ตอนเชาดีทีส่ดุ จะไดหมดๆปญหา
ไป รบัประทานแบบพระ พอรบัประทานอาหารแลว กอ็าจจะงวง
ในชวง ๒ - ๓ ชัว่โมงแรก พอหลงัจากเท่ียงวันไปแลวจะไมงวง
ถารับประทานไมมากกจ็ะไมงวง ตองขยนัเดนิจงกรม นัง่สมาธิ
เพราะเปนการเจรญิสติ เดนิกพ็ทุโธ นัง่กพ็ทุโธ ทำอะไรกพ็ทุโธ
อยางน้ีจติกจ็ะสงบงาย พอสงบแลวจะติดใจ ความสุขทางโลก
สูความสุขทางธรรมไมไดรสแหงธรรมชนะรสท้ังปวง พอได
ความสงบเพียงคร้ังเดียวจะติดใจ ไมตองบังคับใหภาวนา
อทิธบิาท ๔ เกดิแลว ฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา เกดิแลว

ทำสมาธกิอน แลวคอยพจิารณาปญญา

ถาม  ขัน้แรกตองทำสมาธิกอน แลวคอยพจิารณาปญญา ถายังไมได
สมาธ ิกต็องทำไปเร่ือยๆ ๕ ป ๖ ป กท็ำไป
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ตอบ ถายังยืนไมได จะไปเดินไดอยางไร

ถาม  ตองทำสมาธิไปเรือ่ยๆ ๕ ป ๖ ป

ตอบ ๑๐๐ ป ๑,๐๐๐ ป กต็องทำไป พอทำสมาธไิดแลว เวลาเจริญปญญา
กบ็รรลไุดเลย อยางพระปญจวัคคียนี ้กม็สีมาธแิลว แตไมมปีญญา
พอไดปญญาปบกบ็รรลไุดเลย

ถาม  ตองเนนไปท่ีสมาธิกอน ทำไปเรือ่ยๆจนกวาจะไดสมาธิ

ตอบ ฟงมาตัง้นาน พึง่ไดขอสรปุ

ถาม  อยากจะขามไปพิจารณาเลย

ตอบ ไมมใีครอยากจะน่ังสมาธิกนัเพราะมนัยาก คดิวาปญญาจะงาย
ถาสมาธิยาก ปญญาย่ิงยากกวาหลายเทา เราไมรวูาท่ีเราคดิวา
เปนปญญา มนัไมไดเปนปญญา มนัเปนสงัขารปรงุแตง

ถาม  พจิารณาเกิดแกเจบ็ตาย ดมูนังายดี

ตอบ งายแตทำใจไดหรอืเปลา ทีพ่จิารณากเ็พือ่ใหทำใจ แตทำไมได
รวูาตองแกเจบ็ตาย แตรบัไมได ถามสีมาธจิะรบัได

ถาม  ยาก คงจะใชทัง้ชีวติ

ตอบ ไมหรอก บางคนนัง่สมาธ ิ๕ นาทกีส็งบแลว อยางคุณแมแกวน่ัง
สมาธิครัง้แรก ๕ นาทีกส็งบแลว เจาชายสิทธตัถะตอนท่ีประทับ
อยตูามลำพัง ไมไดนัง่สมาธิจติก็สงบเอง
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ถาม  แตทานทำมาเปนหมืน่ชาติ

ตอบ ไมยากหรอกถามีสติ พยายามฝกสตใิหมาก สติเปนเหตทุีจ่ะทำ
ใหเกดิสมาธ ิถาไมมสีตินัง่ไป ๑๐๐ ชาติกไ็มสงบ พระพทุธเจาทรง
ตรัสวาสติเปนเหมอืนรอยเทาชาง ยิง่ใหญกวารอยเทาของสัตว
ทัง้หมด สตเิปนธรรมทีย่ิง่ใหญกวาธรรมทัง้หลาย ถงึแมจะไมเปน
ผทูีจ่ะฆากิเลสไดกต็าม แตธรรมทีจ่ะฆากิเลสไดตองอาศัยสติ
เปนผใูหกำเนดิ

การดจูติ

ถาม มคีนบอกวาดูจติน่ีเปนวิธทีีง่ายกวา เปนทางลัด

ตอบ ปลอยรางกายไมไดจะปลอยจิตไดอยางไร จิตละเอียดกวา
ยากกวาหลายเทา นีค่อืวิธขีองกิเลสทีจ่ะหลอกใหหลงทาง โดย
เอาธรรมะขัน้สงูมาลอ มาหลอก ทำใหไมอยากทำขัน้ ก.ไก ข.ไข
งายเกนิไป เรือ่งของเดก็ๆ เราระดบัปญญาชน ตองอภธิรรม พทุโธ
ยงัไมไดเลย ตัง้สตยิงัไมได นัง่สมาธจิติยงัไมสงบเลย พจิารณา
ปลอยวางลาภยศสรรเสรญิยังปลอยไมได ปลอยวางความเจ็บไข
ไดปวยความตายของรางกายยงัไมได แลวจะปลอยจติไดอยางไร
อภิธรรมเกีย่วกบัเรือ่งจิต ผทูีจ่ะเขาถึงจิตไดกค็อืพระอนาคามี
ไมมปีญหากบัรางกายแลว รางกายไมเปนขอสอบแลว ทำขอสอบ
ของรางกายไดแลว ยงัไมไดทำขอสอบของจิต ตอนนัน้แหละถงึ
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จะตองเขาสอูภิธรรม ตองเห็นธรรมารมณทีเ่กดิดับๆ ตองเห็น
อริยสจั ๔ ทีอ่ยภูายในจติ ไมเกีย่วกบัอรยิสจั ๔ ของทางรางกาย
ทางดานลาภยศสรรเสรญิ ทางรูปเสยีงกลิน่รสแลว แตเกีย่วกบั
อรยิสจั ๔ ของจิต เกีย่วกบัอารมณทีเ่กดิดับๆอยใูนจติ ความสวาง
กบัความไมสวาง ความสงบกับความไมสงบทีอ่ยใูนจติ ตอนนัน้
ตองใชอภิธรรม ตองศึกษาอภิธรรม ถาไปเรยีนอภธิรรมทัง้ๆทีย่งั
ไมไดปฏบิตัทิานศีลภาวนาเลย กจ็ะคดิวาไมตองเจริญสติ ไมตอง
ถอืศลี ๘ ไมตองบวช ไมตองสำรวมตาหจูมกูลิน้กาย ใหเหนือ่ย
ไปเปลาๆ ศกึษาอภิธรรมแลวกไ็ปเทีย่วได ไปทวัรตางประเทศได
เพราะดูจิตไดตลอดเวลา ไปอยูที่ไหนก็ดูได ไปฮองกงก็ดูได
ไปยโุรปกด็ไูด ไปอยวูดัทำไมใหเสยีเวลา

 

ตวัรหูรือผรูู

ถาม จะเหน็ตัวรหูรอืผรูไูดอยางไร

ตอบ เวลาจิตรวมเปนหนึง่กจ็ะเหน็ตวัร ูจะรวูาตองรเูฉยๆ เปนอเุบกขา
ถาเขาไมถงึตัวรกูจ็ะคิดวาเปนตัวเรา จะมปีฏิกริยิากับทุกส่ิงทุกอยาง
ทีใ่จไปสัมผัสรับร ูสิง่ท่ีทำใหไมสบายใจก็ตองกำจัด ถาสักแตวารู
กจ็ะเฉยๆ เพราะการรเูฉยๆจะสบายกวา การไปตอสไูปตอบโต
จะเหนือ่ยไปเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร ดงัท่ีพระพทุธเจาทรง
ตรสัวา ตอใหชนะคนอืน่เปนหมืน่เปนแสน กส็ชูนะใจไมได ชนะใจ
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ที่อยากจะไปตอสู ใหรูเฉยๆ ใหปลอยวาง จะเห็นตัวรูไดจิต
ตองรวม

เห็นรางกายกลายเปนกระดกู ใหเอามาใชเจรญิปญญา

ถาม วนักอนฟงเทศนหลวงปสูมิ แลวทำงานไปดวย เหน็รางกายกลาย
เปนกระดกูไปหมด เหน็ทัง้วันเลย จะตองรักษาอยางไรคะ

ตอบ  เอามาใชเจรญิปญญา มองใครกม็องใหเหน็กระดูก โดยเฉพาะ
เวลาเกดิกามารมณ อยากจะรวมหลบันอนกับใคร กม็องใหเหน็
กระดูกของเขา กจ็ะดับกามารมณได ปญญามีไวเพือ่ดับกามารมณ
ดบัความกลวัความตาย ถากลวัความตาย กใ็หพจิารณาวาตอไป
รางกายก็จะกลายเปนเศษกระดกูไป จะหายกลวั ตอนท่ีเห็น
กระดูกยังไมเปนประโยชน เปนเหมอืนไดเครือ่งมอืไดอาวุธมา
ตองเอาไปใชฆาศัตร ูศตัรกูค็อืกเิลส เชนความกลัวตาย กามารมณ
ตองเอาภาพท่ีเหน็มาเปนอาวธุ มาทำลายกิเลส พยายามรกัษา
อาวุธน้ีไว ดวยการพจิารณาอยเูรือ่ยๆ เพราะไมรวูาจะตองใช
เมื่อไหร เวลาไปเจอเหตุการณที่ทำใหเกิดความกลัว ก็จะได
ปลงได เพราะในที่สุดรางกายก็ตองกลายเปนเศษกระดูกไป
ถาไปพบเหน็คนทีเ่ราชอบเรารกั กใ็หคดิวาเปนแคโครงกระดูก
กจ็ะดับกามารมณได
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บางทเีราไมตัง้ใจพจิารณา กจ็ะปรากฏขึน้มาเอง

ถาม บางทีเราไมตัง้ใจพิจารณา กข็ึน้มาเอง

ตอบ ไมเปนปญหาอะไร ขึน้มากข็ึน้มา

ถาม เหมอืนอยางเวลาถูบาน กไ็มไดคดิอะไร กป็รากฏขึน้มาเองวา
นี่ไมใชบาน เปนอิฐเปนหิน ไมใชของเรา เดิมเปนของแม
พอแมตายไป กส็มมตุวิาเปนของเรา ปรากฏข้ึนเองเจาคะ

ตอบ ถาปรากฏข้ึนมาตอนท่ีไมมปีญหา กจ็ะไมเกดิประโยชน ตองปรากฏ
ตอนท่ีมปีญหา ถงึจะไดประโยชน เชนตอนทีธ่นาคารจะมายดึบาน

ถาม เหมอืนซอมไปเรือ่ยๆใชไหม

ตอบ ซอมไปเรือ่ยๆ พอเกดิเหตุการณจรงิข้ึนมา จะไดไมทกุข เชนเวลา
ไฟไหมบาน กค็ดิวาไมใชบานของเรา

ถาม หมายความวาอยใูนสนามสอบใชไหมคะ

ตอบ พจิารณาเพือ่ใชกบัเหตกุารณจรงิ

ถาม แตสงสัยวาเราไมไดคดิอะไร ทำไมมันปรากฏขึน้มา

ตอบ เพราะมฝีงอยใูนใจ พอใจวางก็จะปรากฏข้ึนมา

ถาม เปนสญัญาใชไหมคะ

ตอบ ถาดบัความทกุขได กเ็ปนปญญา
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ถาม ใหเรายอมรบั

ตอบ ถาไมอยใูนสนามสอบกเ็ปนจนิตามยปญญา ถาเกิดทุกขแลวดับ
ไดกจ็ะเปนภาวนามยปญญา เชนเวลาถูกดา กพ็จิารณาวาเปนเสยีง
นกเสยีงกา เสยีงลมพดั     ถาถกูดาแลวไมทกุข แสดงวามปีญญา
ถายังทกุขอย ูแสดงวายังหลงอย ูยงัอยากไมใหเขาดา

ถาม ตอนหลงัน้ีจะทกุขนอยลง

ตอบ ตองไมทกุขเลย

ถาม ตองพิจารณาซ้ำๆจนปลอยวางได

ตอบ ตองตัดใหขาด เหมอืนฟนไม ฟนไปครัง้สองคร้ังยงัไมขาด กต็อง
ฟนไปเร่ือยๆ จนกวาจะขาด พอขาดแลวก็ไมตองฟน  

ถาม ตองตัดออกไปทีละเรือ่ง พอออกมาจากความสงบก็ตองพจิารณา

ตอบ ทกุขกบัเรือ่งใด กต็องพิจารณาเรือ่งน้ัน จนกวาจะหายทกุข

เวลาสมาธิลงลึกอยากจะพิจารณากาย แตมนัไมยอม

ถาม  เวลาลงไปลกึมาก จะไมรอูะไรเลย แตรสูกึวานานมาก พยายาม
จะคิดอะไรก็คดิไมออกเลย ยงัอยากอยอูยางน้ัน
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ตอบ ไมคดิกด็แีลว ทีภ่าวนาก็เพือ่ไมใหคดิ เพราะความคิดของเราน้ี เปน
เรือ่งของกิเลสทัง้น้ัน

ถาม  อยากมาพิจารณากายแตมนัไมยอมเลยคะ

ตอบ ถาไมยอมกย็งัไมตองพิจารณา ใหพรอมท่ีจะพิจารณากอน แลว
คอยพิจารณา ถายงัสงบกเ็ดนิจงกรมไป สกัแตวารไูป ไมตอง
พจิารณาก็ได ประคบัประคองจิตใหอยใูนความสงบในความน่ิงไป
กอน จนกวาจะเร่ิมคิดปรงุแตง แลวคอยเอาความคิดปรงุแตง มา
คดิในทางปญญาตอไป การพจิารณาตอนน้ันก็เปนการเตรยีมตัว
เปนการทำการบาน เชนพจิารณาใหเหน็ความเจบ็ไขไดปวย เหน็
ความตาย เหน็การพลดัพรากจากบุคคลตางๆสิง่ตางๆ เพราะใน
ขณะนัน้ยงัไมเกดิเหตกุารณ กต็องซอมไวกอน เหมอืนนกัมวย
ทีต่องซอมชกกับคซูอมไวกอน เพือ่จะไดพรอมขึน้ไปตอสกูบั
คตูอสทูีแ่ทจริงบนเวทตีอไป ถามีเหตกุารณเกิดข้ึนก็ตองใชปญญา
เชนเกดิความทกุขขึน้มาในขณะน้ัน ไมวาดวยสาเหตอุนัใด กต็อง
ใชปญญาพิจารณาดับตนเหตขุองความทุกขใหได ถาดับตนเหตไุด
ความทกุขกจ็ะดับตามไป เวลาวติกกังวลกับคนน้ันคนน้ี เรือ่งน้ัน
เรือ่งน้ี ทำใหจติใจวาวนุขนุมัวข้ึนมา กต็องพิจารณาใหเหน็วา คนน้ัน
คนน้ีเปนอนิจจังทุกขังอนัตตา กจ็ะยุตคิวามกังวลได ปลอยวาง
ได เพราะทำอะไรไมได เปนอนตัตา เปนอยางน้ัน หามไมได

การพิจารณาปญญามีอย ู๒ ลกัษณะคือ ๑. พจิารณาเพ่ือแก
ความทุกขที่เกิดขึ้นปจจุบันทันดวน ๒. พิจารณาเพ่ือเตรียม
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เครื่องไมเครื่องมือไวสำหรับดับทุกข ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ถาไมเตรียมไวกอน เวลาเกดิเหตุการณจะไมสามารถใชปญญาได
เพราะไมไดทำการบานไวกอน เชนเรารกัอะไร สิง่ทีเ่รารกักจ็ะเปน
ตวัปญหา เพราะถาเรารกัอะไร เรากจ็ะไมอยากใหเขาจากเราไป
แตเราตองรวูาเขาเปนอนจิจังทุกขังอนตัตา ตองคอยสอนใจให
ปลอยวางเขาใหได กอนท่ีเขาจะจากเราไป เวลาทีเ่ขาจากไปจะได
ไมทุกข เพราะปลอยใหเขาไปได ไมไดอยากใหเขากลับมา
หรืออยากใหเขาอยตูอไป ถาไมพจิารณาไวลวงหนากอน เวลาเกดิ
เหตุการณจะไมรวูาจะพจิารณาอยางไร จะปลงอยางไร จะปลอย
วางอยางไร เพราะมอีปุาทานดึงเอาไว มกีเิลสตณัหาอยากใหเขา
อยตูอไป อยากจะไมใหเขาจากเราไป ตองกำจัดกิเลสตณัหานี้
ใหได

ตองกำจัดดวยความจริง กค็อือนิจจัง มาแลวก็ตองไป เกดิแลว
กต็องดับ อนตัตา หามเขาไมได หามกไ็มเกดิประโยชน ทกุขใจ
ไปเปลาๆ มใีครอยากจะทุกขบาง ไมมใีครอยากจะทุกข พอเห็น
ความทุกขทีเ่กิดจากความอยาก กจ็ะตองหยุดความอยาก ไมได
พจิารณาปญญาเพือ่ยับย้ังไมใหแก ไมใหเจบ็ ไมใหตาย แตพจิารณา
เพือ่ไมใหทกุขกบัความแก ความเจ็บ ความตาย ตองเหน็ความ
จรงิ ตองยอมรับความจรงิ เหน็อนิจจังความไมเทีย่ง เกดิแกเจบ็
ตาย ความเจริญความเส่ือม ความเปล่ียนแปลง นี้เปน
อนจิจงั อนตัตากค็อืไมมใีครหามได ทกุขงักค็อืความอยากท่ีจะไป
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หามเขา อยากท่ีจะใหเขาไมเปนอยางน้ัน กจ็ะเกดิทุกขใจข้ึนมา
ตองเหน็ทัง้ ๓ สวน ถาเห็นอนิจจังทุกขงัอนัตตากจ็ะไมมตีณัหา
ความอยาก ถาไมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะมีความอยาก
ถามีความอยากก็จะมคีวามทกุขใจ ทกุขกบัเรือ่งนัน้ ทกุขกบัเรือ่ง
นี ้ตองเหน็ในขณะทีเ่กดิเหตกุารณจริงๆ ทกุขจริงๆ เครยีดจรงิๆ
กนิไมไดนอนไมหลบั กระสบักระสายกระวนกระวาย ถงึจะเรยีก
วาเห็นอริยสัจจริง ตอนท่ีเราคุยกันอยนูี ้ ใจเราไมไดเครียดไมได
ทกุข ยงัไมเหน็จรงิ เปนการจนิตนาการไปเทานัน้เอง ถาอยใูน
เหตกุารณจรงิ สตปิญญาตองหมุนติว้ อยเูฉยๆไมได ถาอยเูฉยๆ
กจ็ะดับความทุกขไมได ตองพิจารณาใหเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
ใหได ใหเหน็ตณัหาใหได ทีจ่ะอยากในสิง่ทีเ่ปนไปไมได เชน
อยากไมแกไมเจบ็ไมตาย ถายอมรบัวาตองแกตองเจบ็ตองตาย
ความอยากก็จะสลายตวัไป

ถาไดสมาธแิลว ควรพจิารณาอนิจจังทุกขังอนตัตาใหมาก ถายัง
ไมไดสมาธิกจ็ะไมคอยไดประโยชน เพราะวา ๑. จะไมสามารถ
พจิารณาไดอยางตอเนือ่ง ๒. จะไมเหน็ทุกขัง ถามีสมาธิแลว
เวลาเกดิความทกุขจะเห็นชัด ถาไมมสีมาธิจะไมเห็น จะเห็น
วาความทกุขอยขูางนอก อยทูีค่นนัน้คนนี ้สิง่นัน้สิง่นี ้กจ็ะไป
แกทีค่นน้ันคนน้ี แทนทีจ่ะเห็นวาความทกุขอยใูนใจ เหตุของ
ความทกุขกอ็ยใูนใจ กลบัไปเหน็วาอยขูางนอก เหน็วาเขาพดู
อยางน้ีทำอยางน้ีจงึทำใหเราทุกข จะไปเหน็อยางน้ัน กจ็ะไปแก
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ทีเ่ขา ถาไมชอบเขา ยายเขาไดกส็ัง่ยายเลย ถายายเขาไมไดก็
ยายเรา เหมือนพระอานนทที่กราบทูลพระพุทธเจาใหยายที่
อยาอยตูรงน้ีเลย พระพทุธเจาก็ทรงตอบวา ยายไปเด๋ียวกต็องไป
เจออกี แกตรงนี ้ แกทีใ่จ ทำใจใหเปนอเุบกขา ปญหาอยทูีใ่จ
ความทุกขอยทูีใ่จ เหตกุค็อืความอยาก ถาไมมคีวามอยากจะไม
มีปญหา จะไมมีความทุกข รับไดทุกสภาพ ชมก็ได ดาก็ได
สุขก็ได ทุกขก็ได อยูก็ได ตายก็ได แกปญหาท่ีใจดวยการ
เจรญิสติ ดวยการนัง่สมาธ ิดวยการเจรญิปญญา ดวยการทำบญุ
ใหทาน รักษาศีล อยาไปยึดติดกับสมบัติขาวของเงินทอง
อยาไปอยากไดสมบัติขาวของเงินทอง อยาไปหาความสุข
จากสมบัติขาวของเงินทอง เพราะจะทำใหไมมีเวลามารักษา
ศลีมาปฏิบตัธิรรม

ในปหนึง่มี ๓๖๕ วนั มาศึกษามารักษาศีลปฏบิตัธิรรมกนัสกัก่ีวนั
ใหดเูหตบุาง ดกูารดำเนินชวีติของเรา วาดำเนนิอยางไร พวกเรา
ยงัปฏิบตักินันอยมาก มบีางคนท่ีไมไดมาวันน้ีกเ็พราะไปปฏบิตักินั
พวกท่ีมาเวลากลับไปก็ใหกลับไปปฏิบัติ ไมไปทำภารกิจอ่ืน
กลับไปเดินจงกรมนั่งสมาธิ รักษาศีล ควรปฏิบัติอยางเต็มที่
ถากลับไปหารปูเสยีงกลิน่รส หาขนมนมเนย กจ็ะไมกาวหนา
ควรเจรญิมรณานสุตอิยเูรือ่ยๆ จะเหน็วาเวลาปฏิบตัเิหลอืนอยลง
ไปเรือ่ยๆ จะไดปรบัการดำเนินชวีติใหเขาหาธรรมะ
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ปญญาในการพจิารณา

ถาม  ปญญาท่ีเราพจิารณาในชีวติประจำวนั ไมใชปญญาท่ีใชในการ
ภาวนา

ตอบ ขอสอบมีหลายขอ ทำขอสอบท่ีใกลตวักอน แลวคอยกาวไปสขูอ
สอบทีไ่กลตวัตอไป ถามีปญญาทำขอสอบในชีวติประจำวันได กจ็ะ
อยอูยางไมมเีรือ่งมีราว ไมวนุวายใจ ถาไมมกีจ็ะไปทางโลภโมโทสัน
กบัเรือ่งนัน้กบัเรือ่งนี ้ ไมมวีนัสิน้สดุ ตองพฒันาปญญาจากจุดที่
เรายนือย ูไปสจูดุทีเ่ราตองการจะไป

ถาม  แตปญญาท่ีใชในการภาวนา พจิารณาเกดิแกเจบ็ตายนี ่ เปนอกี
ขัน้หน่ึง

ตอบ เปนขอสอบท่ีเราตองกาวไปหา บางทีขอสอบอาจจะกาวมาหา
เรากไ็ด ถาไมเตรยีมตวัไวกอน เวลาเขามาหาเรา กจ็ะทำขอสอบ
ไมได ถาเตรยีมตัวไวกอน เวลาเขามาหาเรา กจ็ะทำขอสอบได
ตองทำขอสอบไปตามกำลังของเรา ทำขอสอบที่งายกอน
แลวคอยทำขอสอบทีย่ากข้ึนไปตามลำดับ ขอสอบทีง่ายก็คอืของ
นอกกาย เชนลาภยศสรรเสริญ รปูเสียงกล่ินรส เปนของงายกวา
รางกาย กวาเวทนาสัญญาสังขารวญิญาณ กวาจิต จติจะยาก
ที่สุด แตคนสมัยน้ีอยากจะทำขอสอบที่ยากที่สุดกอน
อยากจะเรยีนอภิธรรมกนั อภิธรรมกค็อืธรรมขัน้สงู ธรรมขัน้สงู
กค็อืธรรมทีเ่กีย่วกับจติน้ีเอง จะไปทำขอสอบข้ันนัน้ แตตวัเองยัง
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อยใูนระดบัอนุบาล จะไปทำขอสอบระดบัปรญิญาเอก จะได
เรือ่งอะไร เมือ่เชาน้ีกม็คีนมาถามวาจะไปเรยีนพระอภธิรรมดไีหม
เราตอบไปวาเรยีนใหหนกัศีรษะทำไม เราไมไดอยใูนระดบัน้ัน
ถาอยูในระดับนั้นก็ตองเรียน ถาปลอยวางรางกายไดแลว
เปนพระอนาคามีแลว กเ็อาเลย ตองเขาสอูภิธรรมแลว แตตอน
นี้ยังหวงยังเสียดายเงินทองอยู จะไปเรียนอภิธรรมไปทำไม
ดจูติเกิดดับๆ แตพอเงนิทองดับก็ทกุขใจ เรียนอภิธรรม จะสบัสน
กบัการปฏบิตั ิ จะไมภาวนา ไมนัง่สมาธิ ไมถอืศีล ๘ จะดจูติ
อยางเดียว ดแูลวทำใหทกุขดบัไปไดหรอืเปลา คนสมัยนีห้ลงคิด
วามีปญญากัน มีการศึกษาทางโลกแลวคิดวาตัวเองมีปญญา
สามารถศึกษาธรรมะขั้นสูงได คือพระอภิธรรม แตไมรูวา
พระอภิธรรมมไีวสอนพระอนาคามี

มปีญญาคือเห็นความจรงิ

ถาม  มอียวูนัหนึง่ อาบน้ำอยแูลวรสูกึวากลวัผี กค็ดิข้ึนมาวา ผกีเ็หมอืน
เรา ตอนนีเ้ขาไมมรีางกายแลว ตวัเราเองอกีหนอยกต็ายเชนกนั
พอคิดข้ึนมาไดอยางน้ี จะเหน็เปนกระดกูแวบหนึง่ ทัง้ๆท่ีธรรมดา
ภาวนาไมเคยเห็นเลย แลวหลังจากนั้นก็ไมเคยกลัวผีอีกเลย
อยางน้ีเรยีกวา...

ตอบ เรยีกวามปีญญา เหน็ความจรงิ
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ถาม  แตมนัก็ไมไดเกดิอยางน้ีทกุครัง้

ตอบ ถาไมกลัวแลว กจ็ะไมเกดิ

ถาม  การใชปญญาเหมือนตอนท่ีอาบน้ำนี ้ถกูตองใชไหมคะ

ตอบ ใช ถาไมหายกลวัก็แสดงวายังไมมปีญญา ถาหายกลวัก็แสดงวา
มปีญญา

ถาม  ทีเ่หน็กระดกูนีค่อืเหน็ดวยปญญาใชไหมคะ

ตอบ เหน็อะไรทีท่ำใหดบัความกลัวได กถ็อืวาเปนปญญา

การพจิารณาทีเ่ปนปญญาจะชัดเจน

ถาม การพิจารณาวาเปนปญญาหรือเปนสญัญาน้ี ถาเปนปญญาจริง
จะชัดเจนเลยใชไหม จะไมมขีอสงสัย ใชไหมครบั

ตอบ ใช เชนการเลกิสูบบุหร่ี ถาเลิกสูบบุหร่ีไดจริง จะไมหงุดหงิด ถา
ยงัหงุดหงิดยังอยากสูบบหุรีอ่ย ูกแ็สดงวายังละกามตัณหาไมได

ถาม มนัชัดเจนของมนั

ตอบ ชดัเจน กนิเหลาก็เหมอืนกัน ถาเลกิไดจริงๆ ใครจะเอาเหลามา
ตัง้ราคาขวดละแสนก็จะไมแตะ จะเลกิไดกต็องเห็นวาการอยาก
จะดืม่เหลาเปนทกุข เปนกามตณัหา
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ปญญาเพ่ือความปลอยวาง

ถาม เวลาเจอเหตกุารณทีเ่ปนปจจุบนัทันดวน เชนเดินไปเตะอะไรเปรีย้ง
เดยีว ขาเจบ็ปบ ขอธรรมกจ็ะข้ึนมาวา เปนอนิจจงัทกุขงัอนัตตา

ตอบ ใจกจ็ะไมเจบ็ เจบ็แตรางกาย

ถาม ปญญาจะเกิดขึน้มาทันทเีลย วาเปนอนจิจงัทกุขงัอนัตตา

ตอบ ถาพิจารณาอนจิจังทุกขงัอนตัตา พจิารณาอรยิสจั ๔ กจ็ะเหน็วา
ทกุขใจเกดิจากความอยากไมเจบ็ ความอยากใหหายเจบ็ทนัที
เจ็บแลวจะไปทุกขทำไม เจ็บแลวก็รับรู แลวก็อยูกับเจ็บไป
เด๋ียวก็หายเอง เราสัง่ไมได ความเจ็บของรางกายเปนอนัตตา

ถาม บางทขีมเอาไว เพือ่วางเฉย

ตอบ การใชพทุโธๆขมไว เปนการใชสต ิถาเขาสมาธเิขาฌานไป เพือ่
ไมรบัรคูวามเจ็บของรางกาย กเ็ปนสมาธ ิถาใชปญญาก็ไมตองขม
ไมตองเขาไปในสมาธิ

ถาม ปญญาข้ึนมาอตัโนมตัเิลย

ตอบ ถาสอนใหจติคิดไปในทางนี ้กจ็ะคดิไปในทางนี ้กจ็ะปลอยวาง จะรู
วาจัดการทุกขเวทนาไมได จะเกดิจะดับเปนเรือ่งของทุกขเวทนา
แตเราดับทุกขใจไดทันที ถาไมไปอยากใหทุกขเวทนาหายไป
ถาทุกขเวทนายงัอยกูอ็ยกูบัมนัไป เชนเปนไขหวดัจะไมหายทนัที
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ตอง ๔ – ๕ วนัถึงจะหาย ใจไมตองไปทุกขกบัไขหวัด ใจเปน
ปกติเหมือนกับตอนที่ยังไมไดเปนไขหวัด ไมตองกินยาก็ได
เดีย๋วก็หายเอง ความปวดสวนใหญจะปวดทีใ่จ เพราะอยากจะให
ความเจบ็ความปวดของรางกายหายไป ยิง่ทำใหรสูกึวาปวดมาก
ขึน้ ถาใจเฉยๆ กจ็ะไมปวดมาก ปวดเพยีงเส้ียวเดียว ความปวด
ทางรางกายเปนเสีย้วเดยีว ความปวดของทางใจเปน ๙ เสีย้ว
ถาไมปวดทางใจไมตองกินยาก็ได เพราะมธีรรมโอสถ การภาวนา
เปนการใชธรรมโอสถดับความทุกขใจ เวลาพระอาพาธไมตอง
หาหมอ ไมตองเขาโรงพยาบาล ถาเปนโรคท่ีหายเอง พอรางกาย
สรางภูมติานทานได โรคก็จะหาย แตตองใชเวลาหนอย กอนที่
รางกายจะสรางภูมติานทานขึน้มาได ชวงนัน้ก็จะเจ็บทางรางกาย
ไป แตก็จะเจบ็เพยีงเสีย้วเดยีว อกี ๙ เสีย้วไมเจ็บ ถาไมมี
ธรรมโอสถกจ็ะเจ็บทัง้ ๑๐ เสีย้ว ถากินยาก็ลดความเจบ็ทาง
รางกายไปเส้ียวหนึง่ แตความเจบ็ทางใจกย็งัอยอูกี ๙ เส้ียว
คนท่ีกนิยากจ็ะเจบ็มากกวาคนท่ีมธีรรมโอสถ ธรรมโอสถเปน
ยาทีว่เิศษท่ีสดุ ธรรมโอสถกค็อืสมถะและวปิสสนาภาวนานีเ่อง
ถาภาวนาเปนแลว เรือ่งความเจ็บไขไดปวยจะไมเปนปญหา

ถาม กต็องดูเปนเร่ืองๆไป ไมปลอยปละละเลย

ตอบ โรคไหนรกัษาไดกร็ักษาไป ถารักษาไมหายก็อยาดันทุรังรกัษา
อยางหลวงปชูาทีน่อนปวยอยไูมรกูีป่ อยาไปดันทุรงัรกัษา ตองให
หลวงตาเปนคนไปสัง่ใหถอดสายตางๆออก ไมมใีครกลาถอด
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กลวับาปกนั ทานบอกวารางกายตอนน้ีเหมอืนกองไฟ อาหาร
และยาทีเ่ตมิเขาไปในรางกายเปนเหมอืนเชือ้ไฟ ถาเตมิอาหาร
เติมยาเขาไป ไฟก็จะลุกอยเูร่ือยๆ ทกุขเวทนาในรางกายจะไมดบั
ถาไมเตมิเชือ้ไฟ พอเช้ือเกาหมดแลวทกุขเวทนากจ็ะดบั เพราะ
รางกายหยดุทำงาน

 

อยกูบัความจรงิ

ถาม พีส่าวฝากมากราบเรียนวาขอสอบทานอาจารยยากมาก สามเีขา
หัวใจวายตายกะทันหัน เขาก็บอกวาโชคดีที่ไดมากราบทาน
อาจารยปสองปกอนหนาท่ีสามจีะเสยี พอเสยีไปกม็คีำสอนมี
ธรรมะใหเขาระลกึได เขาก็ไดพจิารณาสังขารตอนท่ีอยกูบัตอนที่
ไปแลว วามีความแตกตางกันอยางไร ในชวงท่ีจติใจไมสงบ เขา
กไ็ดฝกบอกตัวเองวาใหอยใูนปจจบุนั แลวกบ็อกตวัเองวาเรือ่งที่
ผานมามันเปนอดีต แลวก็อยาไป…

ตอบ อยาก

ถาม อดีตมนัผานไปแลว ตองทำใจยอมรับมนั

ตอบ อยกูบัความจรงิ ปจจุบนัคือความจริง อดีตคือความฝน อนาคต
คอืความเพอ
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ศกึษาจากของจรงิ

ถาม ไดไปดูตอนเก็บกระดูก พยายามดวูาลักษณะเปนอยางไร

ตอบ ควรจะพจิารณาวา ตอไปเราก็ตองเปนเหมอืนเขา

ถาม ทแีรกก็รสูกึวาเรือ่งนีม้นัใกลตวั เขาเปนเรากต็องเปน พอเวลาหาง
ไปกร็สูกึวาไกลตวั คดิวาจิตเราหลอกตวัเองอยเูสมอ ไมยอมรบั
วาเปนเรือ่งของตัวเรา จงึตองพยายามนึกวารางกายพอขาดเลือด
ธาตุน้ำไมเดนิ กจ็ะมสีดีำคล้ำ กพ็ยายามสอนตัวเองอยางน้ี

ตอบ ตองสอนวาในท่ีสดุกจ็ะเปนขีเ้ถากบัเศษกระดกู

ถาม แตจติไมเช่ือ

ตอบ ตองพิจารณาอยเูรือ่ยๆ เหมอืนทองสูตรคูณ ถาทองคร้ังสองคร้ัง
เดีย๋วกล็มื แตถาทองทุกวันๆ ทองจนข้ึนใจ กจ็ะไมลมื เวลามอง
รางกายทีไร กต็องมองเศษกระดกูมองขีเ้ถาดวย พจิารณาวา
ตอไปจะตองเปนอยางน้ีๆ จะไปอะไรกับมันนักหนา จะไปหวงได
อยางไร ไมวาจะเปนของเราหรอืของใครก็ตาม

ถาม ถามองไปเร่ือยๆ เราจะเชือ่

ตอบ จะไมลมื พอไมลมืกจ็ะไมหลง จะทดสอบถามตัวเองวาพรอมท่ี
จะตายหรอืไม  
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มรณานสุติ

ถาม เวลานัง่สมาธกิน็กึถึงรูปภาพของคนตาย แตไมสามารถเหน็วา
ตวัเรากจ็ะเปนแบบนีเ้จาคะ

ตอบ เพราะมองไมนานพอ แลวก็มงีานอยางอ่ืนใหไปมอง กเ็ลยมอง
ไมเห็น ตองออกบวช ออกจากรูปเสียงกล่ินรส ออกจากเร่ืองของ
คนเปน ไปอยทูีว่เิวก จะไดคิดเรือ่งตายไดอยางตอเนือ่ง ไมมเีรือ่ง
อืน่มากลบ ถาอยากจะบรรลเุรว็ๆ กต็องท้ิงทุกอยางไป ไมเชนน้ัน
จะไมสำเรจ็ เพราะไมมเีวลาพิจารณาความตายอยางตอเนือ่ง

ถาม เปนแคภาพ จนิตนาการ

ตอบ ใหมๆ กต็องจินตนาการไปกอน ใหมนัฝงใจ เหมอืนในพระไตรปฎก
ทีม่พีระพจิารณาโครงกระดูกตลอดเวลา เวลาใครเดินผานมาทาน
จะไมเหน็คน จะเหน็แตโครงกระดูก เวลามคีนมาถามวาเหน็คนน้ัน
ไหม ทานบอกวาไมเหน็ เหน็แตโครงกระดูก ไมรวูาเปนของใคร
ตองอยูคนเดียวปลีกวิเวก สูตรตายตัวของการภาวนาก็คือ
๑. ปลีกวิเวก ๒. สำรวมตาหจูมูกล้ินกาย ๓. เจริญสติอยาง
ตอเนื่อง เชนพิจารณากระดูกอยางตอเนื่อง หรือบริกรรม
พุทโธๆอยางตอเนื่อง ๔. รูจักประมาณในการบริโภคอาหาร
รบัประทานมากเกนิไปกจ็ะทำใหงวงนอน ทำใหขีเ้กยีจ
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การพจิารณาท่ีไมหยดุไมหยอนกบัวปิสสนู

ถาม การพจิารณาท่ีไมหยดุไมหยอน ขามวันขามคนื ไมดกูำลงัตัวเอง
เม่ือกำลังตกไปแลว กย็งัพิจารณาอย ูผลจะเปนเชนไรครบั

ตอบ ไมเกิดผล

ถาม แลวจะเปนวิปสสนไูดไหมครบั

ตอบ วปิสสนคูอืไปหลงคิดวาสำเรจ็แลว ไมตองภาวนาแลว

ถาม หมายความวาการพิจารณาไมไดความจรงิ ใชไหมครับ

ตอบ อาจจะไดระดับหน่ึง แลวกไ็ปคิดวาไดอกีระดบัหน่ึง เชนไดสมาธิ
แลวกค็ดิวาบรรลแุลว เวลาจติสงบนีก้เ็หมอืนเปนพระนพิพาน
แตเปนพระนพิพานช่ัวคราว พอออกจากสมาธิมา ความสงบก็
หายไป แตสญัญาความจำยังตดิอยกูบัความสงบน้ัน คดิวายงัมี
ความสงบอย ูทัง้ทีก่ำลงัฟงุซาน กำลงัโกรธกำลงัเกลยีด อยางน้ี
ถงึเปนวิปสสน ู ไมเหน็ความจริง แตอทุธัจจะเปนการพจิารณา
แบบเลยเถิด ไมมีการพักผอน พิจารณาแตไมไดผล มีดมัน
ทือ่แลว ตองหยุด กลบัมาลับมดีกอน จติกต็องพัก ถาพจิารณา
มากๆก็จะต้ือได ไมเปนเหตุไมเปนผล ความสงบท่ีจะใชตดักิเลส
กห็มดกำลัง กต็องกลบัไปชารจแบตเตอร่ีใหม เหมอืนโทรศพัท
มอืถอื ถาใชไปเรือ่ยๆเดีย๋วกห็มดแรง หมดกพ็ดูไมได ไมมอีะไร
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เสียหาย เพียงแตไมสามารถทำประโยชนได ตองเอาแบตฯ
ไปชารจกอน พอชารจไฟเตม็แลวก็กลบัมาคุยตอ

ถาพจิารณาจนผานความกลวัไปแลว กไ็มตองพจิารณาความกลัวอกี

ถาม ถาผานความกลัวไปแลว จะตองพจิารณาอีกหรอืไม

ตอบ ไมตองพิจารณาแลว เชนเดียวกับกลัวความเจ็บ ถาพิจารณา
จนปลอยความเจ็บไดแลว กไ็มตองพิจารณาอีก

วธิแีกความกลวัม ี๒ วธิ ีคอื ๑. แกดวยสมาธ ิแกไดชัว่คราว
๒. แกดวยปญญา แกไดอยางถาวร แกดวยสมาธจิะงายกวา
บริกรรมพุทโธๆไป ความกลัวก็จะหายไปชั่วคราว ถาแกดวย
ปญญาก็ตองพจิารณาใหเหน็ความจริง ใหเหน็อนิจจงัทกุขงัอนัตตา
ใหเห็นวาความอยากเปนตัวปญหา ตัวที่ทำใหเราทุกขมากๆ
ความเจ็บไมใชปญหา ความตายไมใชปญหา แตความกลัว
ความเจบ็ กลวัความตาย อยากใหความเจบ็หาย อยากไมตาย
ตางหากท่ีเปนตวัปญหา พอเหน็ความจริงนีแ้ลว กต็ดัความอยาก
ไป กจ็ะไมทกุขกบัความเจบ็กบัความตาย เจบ็กเ็จบ็ไป ตายก็
ตายไป พอไมหายใจก็ตายแลว ความตายน้ีมันงายจะตายไป
เพยีงวินาทีเดียว พอไมหายใจปบกต็ายแลว แตกลวักันไมรกูีร่อย
กีพ่นัครัง้ ทกุขกบัความตายไมรกูีพ่นักีห่มืน่ครัง้ เพราะไมรธูรรมะ
ไมรจูกัใชปญญาท่ีพระพทุธเจาทรงสอน ไมไดภาวนา ปญญาจะตอง
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เกิดจากการภาวนา ตองมีสมาธกิอนถึงจะไดปญญา ถาไมมสีมาธิ
เวลาเกดิอะไรขึน้ จะตืน่ตระหนกโกลาหลขึน้มาทันที ไมมสีติ
ปญญาพิจารณา เหมอืนกระตายต่ืนตมู ถามสีตมิสีมาธมิปีญญา
พอเกิดอะไรข้ึนมาปบ จติจะวิเคราะหจะพิจารณาทันที จงึควร
ภาวนากันมากๆ จะไดไมตองทุกขกบัเรือ่งตางๆ

การทดสอบอารมณ

ถาม  การปฏิบตัธิรรมนี ้ตองมีการทดสอบอารมณไหมคะ

ตอบ ถาอยกูบัครบูาอาจารยทานกจ็ะทดสอบเราอยเูรือ่ยๆ เวลาเหน็หนา
ทาน ทานก็ทดสอบเราแลว

ถาม  ทดสอบอยางไรคะ

ตอบ ลองไปอยกูบัครูบาอาจารยดู

ถาม  กน็ีแ่หละคะ อยู

ตอบ นีไ่มไดอย ูนีม่าเยีย่มเยยีนเฉยๆ ยงัไมไดขึน้เวทกีนั

ถาม  ลูกกลัวมากเลยคะ ที่เขาสวนหลวงเขาบอกวาจะมีการ
ทดสอบอารมณ พยายามจะหนี ไมรเูขาทดสอบอยางไร กเ็รายงั
ไปไมถงึไหน กก็ลวัเขาจะถามถงึความกาวหนา
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ตอบ นัน่ไมใชเปนการทดสอบอารมณ การทดสอบอารมณตองไมบอก
ลวงหนากอนวาจะทดสอบกัน ถาบอกกันกไ็มใชการทดสอบ

ถาม  ทดสอบนีห้มายถึงดูความกาวหนาใชไหมคะ วาเราปฏิบตักิาวหนา
ไปถงึไหน

ตอบ ทดสอบก็คอืใหขอสอบเราไปทำ เวลาครบูาอาจารยดดุา เปนการ
ใหขอสอบแลว เวลาใครดาเราก็เปนการสอบอารมณ วาเราน่ิงหรือ
เปลา เวลาสอบจรงิๆจะไมถามวาจิตเปนอยางไร เพราะโกหกกนั
ได วาอารมณดหีรือไมด ีตองตบหนาสักฉาดหน่ึง ถงึจะรวูาอารมณ
ดหีรอืไม

โยม  เขาใจผดิ คดิวาเขาถามวาเปนอยางไร วนัน้ีกาวหนาไหม ถาไม
กาวหนาก็จะอายเขา

โยม  เหมอืนท่ีทานอาจารยเลาเร่ือง”ตอแหล”

ตอบ การทดสอบมีหลายวธิี

ถาม  ทานอาจารยโดนหลวงตาทดสอบบางไหมคะ

ตอบ ทกุครัง้ท่ีพบทานก็ตองเตรียมตวัทำขอสอบ เพราะไมรวูาจะมาแบบ
ไหน ผปูฏิบตัจิะดูทีใ่จของตนเปนหลกั ทานจะใหขอสอบอะไรมา
กด็ทูีใ่จวาน่ิงหรอืไมนิง่

ถาม  เราตองตรวจขอสอบดวยตัวของเราเอง ใชไหมครบั
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ตอบ ใช

ถาม  ฟงอยางน้ีกไ็มคอยนากลัวแลว กจ็ะพยายามไมโกรธ

ตอบ ถาเขาบอกไมใหอยทูีน่ี่

โยม  กจ็ะอยู

ตอบ กล็องด ูตอนนีก้พ็ดูได ไมไดอยใูนเหตกุารณจรงิ

ถาม  คราวทีแ่ลวโดนทดสอบท่ีเขาสวนหลวง ทีเ่จออะไรดำๆนะคะ ถา
เปนเม่ือกอนน้ีกก็ลับบานแลว กเ็หมอืนกับการทดสอบชนิดหน่ึง

ตอบ มหีลายรปูแบบ ถาบอกลวงหนากอน กจ็ะไมเปนการทดสอบ บอก
ใหรขูอสอบกอนไมได ขอสอบตองปดไวเปนความลับ ถาขอสอบ
รัว่ก็หมดความหมาย ขอสอบก็คอืการกระตนุกิเลสของเราใหเกดิ
ขึน้มา ถาเปนน้ำกเ็ขยาขวดน้ำใหตะกอนลอยข้ึนมา ดวูายงัมี
ตะกอนอยหูรอืเปลา ถามตีะกอนน้ำกจ็ะขนุ ถาไมมตีะกอนเขยา
ขวดอยางไรก็จะไมขนุ

ถาม  ทานอาจารยเคยทดสอบพวกเราบางไหมคะ

ตอบ ทีน่ีไ่มใชหองทดสอบ เปนหองใหความร ูถาจะทดสอบตองมาอยู
ดวยกนั
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แมขอสอบยาก ถามีธรรมะ จะมีขอสอบกีข่อกส็อบผานหมด

ถาม สามขีองลกูศษิยคนหนึง่หวัใจวายตายท่ีเชยีงใหม เปนทกุขมาก
เขาใหมากราบเรียนวา ตั้งแตเขาเริ่มเขาวัดมาฟงทานอาจารย
๒ ป ทำใหเขาเขมแข็งมาก เขาเขมแข็งจริงๆคะ

ตอบ ถารวูาอะไรเปนอะไร กจ็ะไมรองหมรองไห

ถาม เขาบอกวันท่ีรดน้ำศพ เขาเขาไปกราบสามี แลวก็นึกถึงทาน
อาจารย เพราะไดเหน็รางกายซ่ึงบวมมาก ไดเหน็อสภุะในวันนัน้
กก็ราบขอบพระคุณมากคะ

ตอบ ตองกราบขอบพระคุณพระพุทธเจา ถาไมมพีระพทุธเจาพวกเรา
กจ็ะไมรู

ถาม เขาใหกราบเรียนดวยคะ วาทานอาจารยสงขอสอบยากท่ีสดุเลย
ไมใหเขาสอบซอมเลย ใหสอบใหญเลย  

ตอบ จะไดทำขอสอบเลย ไมอยางน้ันจะไมยอมทำกนั พอทำจรงิๆก็จะ
ทำได ทกุคนตองเจอขอสอบนี ้ชาหรอืเรว็ ไมตองกลัว พวกเรา
ทำได เพราะมธีรรมะ ทำไมจะทำไมได ถามธีรรมะ จะมขีอสอบ
กีข่อก็สอบผานหมด ปลงไปเรือ่ยๆ ปลงไปทกุวันๆ คนน้ันกต็าย
คนนีก้ต็าย คนนัน้ก็ไปคนนีก้ไ็ป ใหคดิอยางนี ้ถาปลงตัวเราไดแลว
ปลงคนอืน่ไดอยางสบายเลย ปลงตัวเราใหไดกอน ถามตัวเราวา
วนัน้ีเราพรอมทีจ่ะตายหรอืยงั ถาพรอมแลวกจ็ะสบาย
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การปฏบิตัไิมตองไปเปรยีบเทียบกบัผอูืน่

ถาม วนันีท้านอาจารยเทศนถกูใจมากเลยคะ ทีเ่ทศนวาทำไปเถดิไมตอง
ไปดูคนอ่ืนเขา

ตอบ อยคูนละช้ันกัน ถาอยชูัน้อนบุาลกอ็ยาไปมองช้ันประถมชัน้มัธยม
จะทำใหทอแท เพราะทำเหมอืนเขาไมได เรือ่งการปฏิบตัเิปนเรือ่ง
ตวัใครตัวมัน อตัตาหิ อตัตโน นาโถ เรือ่งของผลท่ีไดทำมามาก
นอยตางกัน เรือ่งของบุญบารมี อยางท่ีมคีำพดูวา แขงเรอืแขง
พายพอแขงกันได แตแขงวาสนาบารมนีี ้แขงกันไมได ตองสะสม
กนัมา ถามนีอยกต็องตักใหมากๆ

อยูที่ความเพียรเปนหลัก ที่จะพยายามตักตวงสรางบุญบารมี
พวกเรามีเวลาเทากนั มอีาการ ๓๒ เทากนั ทีไ่มเทากนักค็อื
ความเพยีร จงึตองสรางความเพียรใหมาก เพยีรมากกจ็ะไปไดเรว็
ไปไดไกล เหมอืนกบัเตมิน้ำมนัรถ ถาเตมินอยกจ็ะไปไมไดไกล
เติมมากก็จะไปไดไกล น้ำมันรถก็คือความเพียร วิริยะบารมี
เพียรตั้งแตตื่นข้ึนมาจนหลับ ถึงจะเรียกวาเพียรอยางเต็มท่ี
เพยีรเจรญิมรรค เจรญิสติ เจรญิสมาธิ เจรญิปญญา ถาเพยีรอยาง
นีต้ัง้แตตืน่จนหลับ ภายใน ๗ ป รบัรองตองไดอยางใดอยางหน่ึง
แนนอน นีก่ผ็านมาแลว ๗ ป ถายงัไมไดกแ็สดงวาเพยีรยงัไมมาก
พอ ถาอยากจะโทษใคร กใ็หโทษความเพยีร ความเพยีรไมมาก
พอ ตอใหมคีวามปรารถนาแรงกลาขนาดไหนก็ตาม มศีรทัธามี
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ฉนัทะมากเพยีงไรกต็าม ถาไมมคีวามเพยีรกจ็ะไมไดอะไร มฉีนัทะ
แลวก็ตองมีวริยิะ มวีริยิะแลวก็ตองมีจติตะ คอืใจจดจออยกูบั
การปฏิบตั ิ วมิงัสากค็อืใจใครครวญคิดแตเรือ่งปฏิบตั ิพวกเรา
มีงานเดียวก็คืองานปฏิบัติ ไมทำงานอ่ืน เพียรภาวนา เพียร
ปฏิบัติธรรม ฉันทะก็คือยินดีปฏิบัติ ถามีความอยากปฏิบัติ
เหมอืนกับอยากไปเท่ียว จะเสรจ็งานน้ีไปนานแลว เปนฉันทะ
อนัเดียวกัน แตงานตางกัน งานไปเท่ียวเปนงานสรางภพชาติ
สวนงานไปปฏิบัติเปนงานตัดภพชาติ ตางกันตรงนี้ มีฉันทะ
เปนตัวนำเหมอืนกนั พวกเรามฉีนัทะกบัการสรางภพสรางชาติ
สรางกเิลสตณัหา จงึไมมวีนัทีจ่ะบรรลไุด ไมมวีนัทีจ่ะสำเรจ็งาน
ทางธรรมได

ถามีฉนัทะยนิดีทางธรรม กจ็ะมวีริยิะพากเพยีรปฏบิตัธิรรม ใจกจ็ะ
จดจอกับการปฏิบัติธรรม วิมังสาก็จะคิดแตเรื่องปฏิบัติธรรม
ถามีฉนัทะวริยิะจติตะวิมงัสาในทางธรรมแลว ผลจะตองเกดิข้ึน
อยางแนนอน เพราะเกิดขึ้นกับพระพุทธเจาแลว เกิดขึ้นกับ
พระสาวกทัง้หลาย เพราะทานมีอิทธิบาท ๔ คอืฉันทะวริิยะ
จติตะวมิงัสา อทิธิแปลวาความย่ิงใหญ บาทกค็อืทาง อทิธิบาท
กค็อืทางสคูวามยิง่ใหญ ทางสคูวามสำเรจ็ ไมวาจะเปนทางโลก
หรอืทางธรรม ถาทางโลกก็สำเร็จในการสรางภพสรางชาตใิหมเีพิม่
มากขึน้ ถาทางธรรมกส็ำเรจ็ในการตดัภพชาติใหหมดไป ตองเลอืก
ฉันทะใหถูกทาง อยาเลือกฉันทะกับการสรางภพสรางชาติ
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ตองเลือกฉันทะในทางธรรม ชอบไปอยูวัด ไปปลีกวิเวก
ไปปฏิบตัธิรรม ไปเพียรกับการเดินจงกรมนัง่สมาธิ ไมควรเพียร
กบัการไปเทีย่วตามสถานท่ีตางๆ เพราะไมเปนประโยชนกบัจติใจ
แตจะเปนโทษกับจิตใจ เพราะจะสรางความอยากใหมากขึ้น
ไมมวีนัสิน้สดุ จะอยากไปจนกวาจะไมสามารถไปได ตอนน้ันก็จะ
มแีตความทกุขทรมานใจ เชนเปนอมัพฤกษอมัพาต ไปไหนไมได
อาจจะอยากฆาตัวตายกไ็ด ถามคีวามยนิดไีปในทางธรรม กจ็ะมี
แตความรมเยน็เปนสุขส้ินทุกข ขอใหพวกเราสราง ฉนัทะวริยิะ
จติตะวิมงัสา ตอธรรมอนัเลศิอนัประเสรฐิของพระพทุธเจา คอื
มรรคผลนพิพานนีข้ึน้มา แลวสักวันหนึง่มรรคผลนพิพาน กจ็ะ
ตองเปนผลทีจ่ะไดรบักนัทกุคนอยางแนนอน

ตองปฏบิตันิานแคไหนกวาจะบรรลุธรรม

ถาม ไดยนิมาวาตองปฏิบตักินัเปนรอยๆชาติเลยกวาจะไปถึง

ตอบ ถาไมมพีระพทุธเจาสอนก็ตองเปนลานๆชาตเิลย เพราะไมรจูกัทาง
แตพอมพีระพทุธเจามาสอนแลว ๗ วนักไ็ด พระพทุธเจาทรง
พยากรณรับรองไวแลวในมหาสติปฏฐานสูตร ถาเจริญสติได
พจิารณาธรรมตางๆตามทีพ่ระพทุธเจาทรงสอนได กจ็ะสามารถ
บรรลพุระนพิพานหรอืขัน้พระอนาคามีได ภายใน ๗ วนั ๗ เดอืน
หรือ ๗ ป ขึน้อยกูบัความเพยีร ความฉลาดแหลมคมของสติ
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ปญญาของแตละคน ทีม่ไีมเทากัน ถาไมมพีระพทุธเจามาตรัสรู
ไมมพีระพทุธศาสนา ตอใหปฏิบตั ิตอใหเพียร ๒๔ ชัว่โมง ไม
หลบัไมนอนเลย กจ็ะบรรลไุมได เพราะจะปฏบิตัไิมถกูทาง ดพูระ
พทุธเจาเปนตวัอยาง พระองคไมมคีรบูาอาจารยทีจ่ะสอน จงึตอง
ลองผดิลองถูกเอง อดพระกระยาหารถงึ ๔๙ วนั ถาไมฉลาด
กอ็าจจะอดตายไปเลยก็ได

นีค่อืความยากของทางน้ี ถาไมมคีนบอกทาง ยากท่ีจะคนพบได
ดวยตนเอง มเีพยีงคนทีฉ่ลาดอยางพระพทุธเจาเทาน้ัน ทีไ่ดสะสม
บญุบารมี เชนปญญาบารมีมาเปนกปัเปนกลัป ถงึจะมคีวามฉลาด
รูทันกิเลส ที่คอยหลอกลอไมใหเขาสูทางมรรคผลนิพพาน
แตพอมีพระพุทธเจา มีพระอรหันตมาสอนเลหกลตางๆ
ของกิเลสแลว กจ็ะสามารถบรรลไุดภายในชาตินีเ้ลย จงึปรากฏ
มคีรูบาอาจารยใหพวกเรากราบไหวบชูาเปนจำนวนมาก ไมตอง
ปฏิบตัเิปนรอยๆชาติแลว หลวงปมูัน่ก็บรรลใุนชาตินี ้หลวงตาก็
บรรลใุนชาตินี ้ใครก็ตามปฏิบตัธิรรมสมควรแกธรรมแลว ตองได
มรรคผลนพิพานอยางแนนอน จงึอยาไปฟงคนหหูนวกตาบอด
ทีไ่มไดศกึษาไมไดปฏิบตั ิฟงแลวกจ็ะทำใหไขวเขว ใหยดึพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆเปนอาจารย เปนสรณะเปนท่ีพึง่ คนอืน่เขา
จะพูดอะไรก็ฟงได แตตองพิจารณาดูวา พระพุทธพระธรรม
พระสงฆสอนอยางนี้หรือเปลา ไมมีในคัมภีรที่สอนวา
ถาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจาแลว จะตอง
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ปฏิบตัเิปนรอยชาติพนัชาติถงึจะบรรลไุด มแีตสอนวา บรรลไุด
ภายใน ๗ วนั ๗ เดอืน ๗ ป

ไมตองลังเลสงสัย ชาตินี้เปนโอกาสดีที่สุดแลว เหมือนถูก
ลอ็ตเตอร่ีรางวัลที ่๑ หรอืแจคพอตท่ีอเมรกิา เพยีงแตเราตองไป
รับรางวัลเอง ตองเจริญมรรคเอง เจริญทานศีลภาวนาเอง
ภายใน ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปจะตองไดผลอยางแนนอน ไมได
อยทูีใ่คร อยทูีค่วามเพยีรของเรา ถาไมมคีวามเพยีร ถงึแมจะถกู
ลอ็ตเตอรีร่างวัลที ่๑ ถกูแจคพอตกจ็ะไมสามารถไปรบัรางวลัได
เพราะขี้เกียจเจริญมรรค เจริญทานศีลภาวนา ตองเปลี่ยน
ความคดิใหม ตอไปนีจ้ะไมเทีย่วแลว ตอไปน้ีมเีวลาวางจะภาวนา
ถาไมเปลีย่น กจ็ะไมมวีนัไปทางธรรมได เหมอืนขับรถไปผดิทาง
แลวไมกลบัรถ กจ็ะไปผิดทางอยเูร่ือยๆ ตองหยุดรถแลวยเูทริน
กลับรถ ตอนนีพ้วกเรากำลงัไปทางสรางภพสรางชาติ ตองกลบั
มาทางตัดภพตัดชาติ ทางของพระพุทธเจา ทางของครูบาอาจารย
ทัง้หลาย

ขัน้ตอนการปฏบิตัเิพ่ือความหลดุพน

ถาม  โดยสรปุตองนัง่สมาธใิหไดกอน ปญญายังไมตองพจิารณา ไม
เปนไร รอไปกอนได
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ตอบ เจรญิสติไปกอน กอนจะนัง่สมาธติองเจรญิสติตัง้แตตืน่จนหลบั
ตองควบคุมความคิดตัง้แตตืน่เลย อยาปลอยใหใจลอยไปทีอ่ืน่ ให
อยใูนปจจุบนัเสมอ ใหอยกูบัรางกาย ใหอยกูบัพทุโธ เวลานัง่สมาธิ
จติจะรวมลงไปอยางงายดาย วบูลงไปแลวก็นิง่ แลวก็อยไูดนาน

ถาม  เรือ่งปญญาชางมัน จะชาหนอยก็ไมเปนไร

ตอบ ยงัไมตองไปสนใจ ยงัอยชูัน้อนบุาลอย ูอยาพ่ึงไปเขามหาวิทยาลยั
เรยีนชัน้อนบุาลไปกอน ยงัยนืไมได อยาไปเดนิ อยาไปว่ิง

ถาม  เวลาอยกูบัคนทีเ่ราไมชอบ ตอนแรกก็หงุดหงิด แตพอไดสติกม็า
นัง่นึกวา เหมอืนเราตกลงไปในบองู เราไมชอบ เพราะคดิวาเขา
จะมาทำอะไรเรา ทัง้กายทัง้ใจ กเ็ลยรงัเกยีจ ทัง้กลวัท้ังรงัเกยีจ
กค็ดิตอวาถาไมตดิอยทูีต่วัเรานี ้ความรสูกึกับคนหรอืกับงูนีก้ค็งไม
ม ีลกูกค็อยๆคิดไป มนักช็วยไดระดับหน่ึงคะ

ตอบ เปนการพฒันาปญญา จากนอยไปหามาก ใหทำไปเรือ่ยๆ

แนวการปฏบิตัขิองทานอาจารย

ถาม ตอนท่ีทานอาจารยเริม่ภาวนา กส็งบตลอดเลยใชไหมคะ

ตอบ สงบต้ังแตเริม่ภาวนา ผานทุกขเวทนาไปได เวลาน่ังแลวเจ็บก็ใช
บรกิรรม กผ็านไปได กเ็ลยไมกลวัความเจ็บ เพราะรจูกัวิธสีกูบั
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ความเจบ็ นัง่นานๆกน็ัง่ได สกูบัมนัได นัง่สลบักบัเดนิ มบีางชวง
กเ็ผลอบาง กฟ็งุปรงุแตงข้ึนมา เกดิกิเลสขึน้มา กต็องน่ังใหสงบ
ถาสูไมไดก็จะถูกหลอกใหออกไปขางนอก ไปหาแสงสีเสียง
พอกลบัมากร็วูาถูกหลอก ตองกลบัมาเริม่ตนใหม

ถาม ทานอาจารยใชอะไรควบคมุจติใจไมใหอยากไปเทีย่ว

ตอบ ใชการภาวนา ใชสติเฝาดูรางกายตลอดเวลา ตัง้แตตืน่จนหลบั
เฝาดูรางกายวากำลังทำอะไร กำลงัยืน กำลงัเดิน กำลงันัง่ ถาน่ัง
เฉยๆกดู็ลมหายใจเขาออก จนจติรวมเขาสคูวามสงบ เบือ้งตนตอง
เจริญสตกิอนเพือ่ใหไดสมาธ ิพอไดสมาธแิลวกอ็อกทางปญญา
พจิารณารางกาย พจิารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา พจิารณาอสุภะ
พจิารณาธาตุ ๔ ดนิน้ำลมไฟ พจิารณาทุกขเวทนา พจิารณาทกุข
ในอรยิสัจ ๔ ทีเ่กิดจากสมุทยั คอืความอยาก อยากใหความเจ็บ
ของรางกายหายไป ถาหยดุความอยากใหความเจบ็หายไปกจ็ะไม
ทกุขใจ ใจก็จะเฉยกับความเจ็บของรางกาย อยกูบัมนัได มนัเจ็บ
เรากด็มูนัเจ็บไป แตใจไมไดเจบ็กบัรางกาย เพราะรกัษาใจดวย
ปญญา ไมใหเกิดความอยาก ไมใหเกิดสมทุยั คอืวิภวตัณหา
ความอยากใหความเจ็บหายไป หรอือยากจะหนีจากความเจ็บไป

ถาม ทานอาจารยมเีพือ่นเยอะไหมคะ

ตอบ  ไมม ีตดัหมด มธีรรมะเทานัน้ทีเ่ปนเพือ่น

ถาม ไมคบเพือ่นเลย
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ตอบ  คบไปทำไม คบแลวไดอะไร ไดแตชวนไปเทีย่ว ชวนไปกนิ ชวน
ไปดืม่

ถาม แลวความเบ่ือมันหายไปไหมเจาคะ

ตอบ  ถาสงบก็หาย ถาปรุงแตงก็กลับมา ถาคิดปรุงแตงก็จะคิดถึง
ความสุขท่ีเคยม ีกจ็ะเกดิความเบ่ือหนายกับสภาพท่ีเปนอยใูน
ปจจุบนั เกดิความเศราสรอยหงอยเหงาวาเหว ถาภาวนาจนจิตสงบ
ความเบ่ือก็จะหายไป ชวงนั้นยังอยูในขั้นเจริญสติอยู ถาไม
เจริญสติปบ กจ็ะคิดถึงเร่ืองน้ันเรือ่งน้ี พอรวูาเร่ิมปรงุแตงก็ดงึ
กลบัมา กลบัมาน่ังสมาธิ เจรญิอานาปานสติ ดลูมเขาออก ไมได
ใชพทุโธ เพราะในสตปิฏฐาน ๔ ทานสอนใหใชอานาปานสติ
คร้ังหนึ่งพอน่ังแลวเจ็บ มีความคิดผุดข้ึนมาเองวา ตองใช
คำบริกรรม ก็เลยบริกรรมอนิจจาๆไป ไมนานจิตก็นิ่งสงบ
ความเจ็บหายไปอยางมหัศจรรย ทนีีก้ร็วูธิสีกูบัความเจ็บ ถาดูลม
ตอไปไมไดกต็องใชการบรกิรรม ขอสำคัญอยาไปใหความสนใจ
กบัความเจบ็ อยาไปอยากใหมนัหาย อยาไปยงุกบัมนั อยาไป
อยากหนจีากมนัเปนอันขาด เพราะจะทำใหเกิดความเจ็บซอนข้ึน
มาในใจ ทีร่นุแรงกวาความเจบ็ของรางกาย ทีท่นไมไดไมใชความ
เจ็บทางรางกาย แตเปนความเจ็บทางใจ เวลาไมชอบอะไรนี้
จะทรมานใจใชไหม ถาทำสิง่ทีช่อบก็จะไมทรมานใจ เหมอืนกิน
พรกิ คนท่ีชอบกินพรกิจะสุขใจ คนท่ีไมชอบกินพรกิจะทุกขใจ
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ไมไดทกุขทีร่างกาย เพราะกินพรกิเหมอืนกัน คนหน่ึงกนิแลวมี
ความสุข อกีคนกนิแลวทกุข อยทูีใ่จ

        กเ็ลยเกดิปญญาข้ึนมา เวลาฟงเสยีงท่ีชอบ ใหดงัแสบแกวหกูย็งั
ฟงได แตเวลาฟงเสยีงท่ีไมชอบ เสยีงเบาๆกฟ็งไมได กเ็ลยเหน็
วาปญหาอยทูีใ่จ ถาใจชอบจะรับได ถาใจไมชอบจะรบัไมได เชน
ทกุขเวทนาน้ีเรารบักนัไมได จะเปนจะตายกัน แตถาทำใจใหชอบ
หรอืไมรงัเกยีจทกุขเวทนาได กจ็ะอยกูบัทกุขเวทนาได พอใจไม
รงัเกยีจทุกขเวทนา ใจก็จะเฉย จะนัง่ไดอยางสบาย ตองสอนใจ
ใหชอบ อยาใหใจรังเกียจทุกขเวทนา เราหามทุกขเวทนาไมได
เปนสวนหนึง่ของเรา ถาเราอยกูบัทุกขเวทนาได ใจกจ็ะสบาย
ไมเดอืดรอน เวลาเจบ็ไขไดปวย ปวดหัวปวดทอง ไมตองกินยา
แกปวด เพราะใจไมปวด ความปวดของรางกายเปนสวนยอย
ความปวดสวนใหญเกิดจากความคิดปรุงแตง เกิดจากตัณหา
ความอยาก ความกลัว  ทำใหใจเครียด ทำใหใจทกุข

ในเบือ้งตนตองเจรญิสติใหไดกอน สติสำคญัมาก สติทำใหใจได
สมาธ ิพอไดสมาธแิลวก็จะมกีำลงัพิจารณาทางปญญาได เวลาเกดิ
ทุกขขึ้นมา ใจจะไมตื่นตระหนก จะสามารถพิจารณาธรรมได
ถาไมมสีมาธเิวลาทุกขปบ จะเหมอืนไกตาแตก พจิารณาธรรม
ไมได มแีตจะอยากหนจีากความทุกขเพยีงอยางเดียว ไมรวูา
ความทุกขเกิดจากอะไร จะหนีจากสิ่งที่คิดวาเปนความทุกข
เชนหนีจากทุกขเวทนา หนีจากความเจ็บของรางกาย ทีไ่มใชเปน
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เหตุของความทุกขใจ เหตขุองความทุกขใจกค็อื ความอยากหนี
จากความเจ็บของรางกาย ถาพจิารณาได พอเขาใจ ใจกจ็ะปลอย
รางกายเจ็บก็รวูาเจ็บ แตใจไมเจ็บแลว นัง่ตอได ไมเดือดรอน
บางทีรางกายก็หายไปดวย เหลอืแตจติลวนๆ อยางน้ีกม็ี
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พวกเรามโีชคมวีาสนามาก ทีไ่ดพบกบัพระพทุธศาสนา เพราะนานๆ
สักครั้งหนึ่งท่ีจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏ ใหเปนท่ีสักการบูชา
เปนท่ีพึง่ของสัตวโลก ทีจ่ะอยเูพียง ๕๐๐๐ ป หลังจากน้ันก็จะเปน
เวลาเปนกัป คำวากัปก็หมายความวาหลายลานลานป กวาจะมี
พระพุทธเจามาตรัสรูอีกครั้งหนึ่ง เวลาท่ีพวกเรากลับมาเกิดเปน
มนษุยอกี กไ็มรวูาจะไดพบกบั พระพทุธศาสนาใหมหรอืไม ชาตินี้
เปนจงัหวะดโีชคดี ทีไ่ดพบกบัพระพทุธศาสนา มโีอกาสหลดุพนจาก
การเวยีนวายตายเกิดภายในชาตินีเ้ลย ถาไมพบกับพระพทุธศาสนา
กจ็ะไดทำแตบญุ สะสมบญุบารมีไป ทลีะเลก็ทีละนอยไป จนกวา
จะมีบารมีแกกลาพอ ที่จะบรรลุเปนพระพุทธเจาไดดวยตนเอง
ซึ่งตองใชเวลาหลายลานกัปดวยกัน แตชาตินี้เรามีโอกาสท่ีจะ
หลุดพนในชาตินีเ้ลย เพราะมพีระพทุธศาสนานำทาง
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