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ถาม : เรื่ อง “เบื่อหน่ายคลายกาหนัด”
โดยปกติผมจะเจริ ญสติตามแต่สมควร โดยส่ วนใหญ่จะพยายามทาตัวให้มีสติ เมื่อมี
อารมณ์หรื อสิ่ งที่มากระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงของใจ ก็พยายามจะรู ้ทางร่ างกายด้วย เช่น
เดินรู ้สึกอย่างไร แต่ช่วงหลังมีการเมืองเข้ามา
ผมอยากรู ้ว่า ถ้าเราจับอารมณ์หรื อสิ่ งที่เข้ามากระทบได้ แล้วมันก็ได้แต่เห็นแล้วดับไป
เพราะความเห็นบ้าง เพราะใช้สมาธิดบั บ้าง แล้วทาอย่างไรให้เกิดความเบื่อหน่าย มันไม่นอ้ ม
ลงทางนั้น เพราะบางครั้งได้แต่รู้แล้วดับไปเอง บางครั้งใช้สมาธิทาให้ดบั บางครั้งก็ใช้ความรู ้
ว่ามันเป็ นอย่างนั้น ทาให้ได้ แต่ยงั ไม่มีความเบื่อหน่ายเลยครับ ช่วงแรกเคยมีความเบื่อหน่าย
ไม่อยากทาอะไรเลย ตอนนี้เหมือนจะยอมรับความจริ งขึ้นมา แต่ไม่เบื่อหน่าย

ตอบ : นี่คาถามเนาะ คาถามว่า ปฏิบตั ิแล้วให้มนั เบื่อหน่ายคลายกาหนัด แต่เวลา
ปฏิบตั ิไปแล้วทาไมมันไม่เบื่อหน่าย ทาไมมันไม่คลายกาหนัด
ปฏิบตั ิไปแล้วเหมือนมันจะเบื่อหน่าย แต่เดี๋ยวมันก็ไม่เบื่อหน่าย นี่ความเห็นเป็ นอย่าง
นี้ เพราะอะไร เพราะขาดครู บาอาจารย์ ถ้ามีครู บาอาจารย์นะ เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่าน
บอกเลย การประพฤติปฏิบตั ิเราต้องทาความสงบของใจก่อน คือให้กาหนดพุทโธ ใช้ปัญญา
อบรมสมาธิ พอจิตมันสงบระงับแล้วมันก็มีความสุ ขแล้ว
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ถ้าโดยทัว่ ไปเวลาจิตมันสงบระงับ โดยความรู ้สึกของโลกเขาบอกคือมันคลายความ
เบื่อหน่าย เพราะมันสงบ ก็มนั ไม่เบื่อหน่ายแล้ว ก็มนั มีความสุ ข อย่างนี้คือการปฏิบตั ิธรรม
เห็นไหม เพราะทาความสงบไง
แต่ครู บาอาจารย์บอกว่าให้ทาความสงบของใจเข้ามาก่อน ที่เขารังเกียจกันนักกันหนา
ว่าสมถะๆ

ไม่มีปัญญา

เขารังเกียจกันนักกันหนาว่ามันเป็ นสมถะ

มันไม่เป็ นปัญญา

พระพุทธศาสนาเขาสอนให้ใช้ปัญญาไปเลย แล้วถ้าปัญญามันมาตรึ กในธรรมๆ เพราะเรา
ศึกษา เพราะเราตรึ กในธรรมแล้วเราปฏิบตั ิ
เขาบอกว่าเขาเจริ ญสติตลอด เจริ ญสติ รู ้ตวั ทัว่ พร้อม มีรู้เท่าทันอารมณ์ รู ้เท่าทันหมด
ล่ะ บางทีมนั ก็รู้ทนั มันก็ดบั ได้ แต่มนั ไม่เบื่อหน่าย มันไม่คลาย แล้วทาอย่างไรล่ะ ก็มนั ไม่
คลาย
คนปฏิบตั ิจริ งเขารู ้ว่ามันไม่คลายหรอก มันจะคลายได้อย่างไรล่ะ มันจะคลายมันต้อง
มีครู บาอาจารย์ ครู บาอาจารย์ท่านทาของท่านมา เพราะอะไร เพราะครู บาอาจารย์ท่านปฏิบตั ิ
มา เริ่ มต้นคนก็คิดแบบนี้ท้ งั นั้นน่ะ เพราะมันเป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์
ความมหัศจรรย์นะ ดูสิ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรมขึ้นมา ทั้งๆ
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนามารื้ อสัตว์ขนสัตว์นะ

แต่เวลาตรัสรู ้ข้ ึนมาแล้ว

“มันจะสอนได้อย่างไร มันจะสอนได้อย่างไร” คือมันจะบอกให้เขาเข้าใจเรื่ องนี้ได้อย่างใด
เพราะอะไร
เพราะโดยสามัญสานึก กาปั้นทุบดิน วิทยาศาสตร์ ถ้าจิตเรามันฟุ้งซ่าน จิตเรามันมี
ความเครี ยด จิตมันมีความทุกข์หมดแหละ ถ้าเราใช้ปัญญาไปแล้วมันก็ปล่อยจริ งๆ มันก็วาง
หมด เออ! มันเหมือนจะคลายความเบื่อหน่าย แต่มนั ไม่เบื่อหน่าย เพราะมันชัว่ คราว เดี๋ยวมันก็
คิดอีก
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ไม่มที าง เป็ นไปไม่ได้ ถ้าไม่ทาความสงบของใจเข้ ามาก่ อน ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลมี
ความเป็ นปกติ แล้ วใช้ ปัญญาแล้ ว ปัญญารู้เท่าหมด จะดับด้ วยสมาธิก็ได้ จะดับด้ วย
ปัญญาก็ได้ มันดับหมด มันปล่ อยวางหมด อ้ าว! แล้วทาอย่ างไรต่ อ ทาอย่ างไรต่ อ ก็แค่
นั้นน่ ะ แค่น้นั ไม่แค่น้นั เปล่ านะ พอทาไปแล้ วก็ได้ แค่นี้ แล้ วพอทาคราวหน้ าต่ อไปนะ มัน
ไม่ค่อยลงแล้ ว เพราะกิเลสมันรู้ทนั ตอนนีก้ ็ล้มลุกคลุกคลานแล้ ว
พอล้มคลุกคลานก็เข้าไปหาครู บาอาจารย์ ถ้าหลวงปู่ มัน่ อยูก่ ็ไปอยูก่ บั หลวงปู่ มัน่ ไป
ศึกษากับหลวงปู่ มัน่ แล้วพอมันล้มลุกคลุกคลานก็บอกในเมืองไทย ในโลกเลย ในโลกของ
ชาวพุทธ ครู บาอาจารย์ที่มีชื่อเสี ยงก็หลวงปู่ มัน่ แล้วก็ได้มาอยูก่ บั ท่านแล้ว พอปฏิบตั ิถึงที่สุด
แล้ว พอปฏิบตั ิไม่ได้อะไร เลิกดีกว่า สึ กดีกว่า
ทุกคนเวลาพระปฏิบตั ิจะแสวงหาครู บาอาจารย์ที่เรามัน่ ใจ เราเชื่อใจมาก แล้วไปอยู่
กับท่าน แล้วพยายามขวนขวายทาให้เต็มที่เลย แล้วทาไม่ได้ แล้วจะไปไหนต่อ ถ้าจะไปไหน
ต่อก็จะไปหาเทวดา จะไปหาพรหมนัน่ แหละ แต่ไม่รู้หรอกว่าเทวดา พรหมก็มาหาหลวงปู่ มัน่
เพราะความคิดของมนุษย์ไง ในเมื่อมนุษย์ช่วยเราไม่ได้ เราก็ตอ้ งเอาเทวดาช่วย มนุษย์ช่วยเรา
ไม่ได้ก็ตอ้ งเอาพรหมนัน่ แหละช่วย แต่เทวดา อินทร์ พรหมมาฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ มาศึกษา
กับหลวงปู่ มัน่
เทวดา อินทร์ พรหมยังมาศึกษากับครู บาอาจารย์เรา แต่เราไปอยูก่ บั ครู บาอาจารย์แล้ว
นะ เวลาศึกษาไปแล้ว ปฏิบตั ิไปแล้ว จนหมดไส้หมดพุงแล้ว ท่านก็สอนของท่านตามความ
เป็ นจริ งนัน่ แหละ แต่เราปฏิบตั ิยงั ไม่ได้ตามความเป็ นจริ ง เราปฏิบตั ิให้มนั เป็ นความจริ งไม่ได้
พอปฏิบตั ิเป็ นความจริ งไม่ได้ พอกิเลสมันคลายตัวมา พอกิเลสมันตื่นขึ้นมา ล้มลุกคลุกคลาน
หมดล่ะ
ฉะนั้น สิ่ งที่บอกว่าเราทาความสงบของใจก่อน ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้ามันเกิดภาวนามย
ปัญญาเห็นตามความเป็ นจริ ง ปัญจวัคคียน์ ะ อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ ๖ ปี
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คาว่า “อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ ๖ ปี มันก็มีการประพฤติปฏิบตั ิ มันก็มี
ตบะธรรม แต่ตบะธรรมแบบโลกคือแบบสมาธิไง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาอยู่ ค้นคว้ามา ๖ ปี เป็ นผูค้ น้ คว้า แต่ผอู ้ ุปัฏฐาก
คาว่า “ผูอ้ ุปัฏฐาก” มันก็ปฏิบตั ิตามไปด้วย พอปฏิบตั ิตามไปด้วย จิตของเขาก็มีหลักมีเกณฑ์
เหมือนกัน แต่ในเมื่อยังไม่มีธรรมะใช่ไหม ฉะนั้น เวลาเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาฉันอาหารของนางสุ ชาดา เพราะคนมีความคาดความหวังว่าอดอาหาร ทาทุกรกิริยาขนาดนี้
มันก็ลุน้ นะ เมื่อไหร่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู ้เสี ยที จะได้สอนเราๆ
ทีน้ ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นผูร้ ้ื อค้นปฏิบตั ิเอง

พอปฏิบตั ิเอง

มันทา

อย่างไรก็รู้อยูแ่ ก่ใจ มันทาไม่ได้ ในเมื่อทาไม่ได้แล้ว อดอาหารจนขนหลุดหมด ทาทุกรกิริยา
มาเต็มที่แล้ว ทีน้ ีจะทาให้เป็ นความสมดุล ให้เป็ นความเป็ นกลางในพระพุทธศาสนา มาฉัน
อาหารของนางสุ ชาดา ปั ญจวัคคียเ์ ห็นเข้าแล้ว อูฮ้ ู! ขนาดปฏิบตั ิเข้มแข็งขนาดนั้นยังไม่ได้ แล้ว
มาฉันอาหารของนางสุ ชาดา เหมือนกับคลายความเพียรแล้ว เสี ยใจ น้อยใจ ทิ้งไปเลย
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปฏิบตั ิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเอง
เพราะปัญจวัคคียท์ ิ้งไปแล้ว พอทิ้งไปแล้ว องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบตั ิจนตรัสรู ้
ธรรมขึ้นมา พอตรัสรู ้ธรรมขึ้นมา มันมีความสุ ข มันแตกต่างกับที่คน้ คว้าอยู่น้ นั มหาศาล
เพราะโลกกับธรรมแตกต่างกันมาก พอโลกกับธรรมแตกต่าง เสวยวิมุตติสุข วิมุตติสุข เห็น
ไหม ทอดธุระว่าจะไม่สอน
ฉะนั้น ด้วยการสร้างสมบุญญาธิการมาเป็ นศาสดา เป็ นผูร้ ้ื อสัตว์ขนสัตว์ก็ตอ้ งสอนอยู่
ดีนนั่ แหละ ฉะนั้น พรหมก็มานิมนต์ดว้ ย พอพรหมมานิมนต์ แล้วตัวเองก็ตอ้ งสอน เพราะ
อะไร เพราะปฏิบตั ิมารู ้จริ ง แล้วจะเอาใครก่อน
คาว่า “จะเอาใครก่อน” เล็งญาณไปที่อุทกดาบส อาฬารดาบส เพราะได้สมาบัติ ๖
สมาบัติ ๘ ก็เพิ่งตายไป แล้วเอาใครก่อน ก็เล็งไปปัญจวัคคีย ์ พอปัญจวัคคีย ์ เวลาปัญจวัคคีย ์
สัญญากันไว้เลยว่ามาแล้วไม่รับ
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องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไป เห็นไหม ด้วยความคุน้ เคย สัญญากันว่าไม่รับ
แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจริ งก็รับ รับเสร็จแล้ว ปฏิสันถารเสร็จแล้วองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเทศน์ธมั มจักฯ เวลาเทศน์ธมั มจักฯ ไปนะ เทฺวเม ภิกฺขเว
ทางสองส่ วนที่เธอไม่ควรเสพ

แล้วทางสายกลาง

สายกลางอย่างไร

ทางสายกลาง

มัชฌิมาปฏิปทา ความเห็นถูกต้อง เห็นถูกต้องอย่างไร เห็นถูกต้อง เห็นไหม ทางสองส่ วนไม่
ควรเสพ อัตตกิลมถานุโยค กามสุ ขลั ลิกานุโยค
แล้วอัตตกิลมถานุโยค ดูสิ ทาทุกรกิริยา แต่เวลาอดอาหาร องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าบอกการอดอาหารไม่ให้อดอาหาร เพราะถ้าอดอาหาร การอดอาหารโดยที่ไม่มีปัญญา
มันจะเอาการอดอาหารนั้นเป็ นเป้าหมาย ถ้าเอาการอดอาหารเป็ นเป้าหมายนะ อดอาหารก็ตาย
เพราะว่าการอดอาหารก็อดอาหารเฉยๆ เหมือนกับที่เขาสอนกันอยูเ่ ดี๋ยวนี้ ทาพลังจิต ทากาลัง
มันเป็ นกาลัง แล้วพอมีกาลังขึ้นมามันจะเกิดปัญญา...มันเป็ นไปไม่ได้หรอก มันเป็ นไปไม่ได้
หรอก
สมาธิก็คือสมาธิ พลังงานก็คือพลังงาน พลังงานมันเป็ นปัญญาขึ้นมาได้อย่างไร มัน
เป็ นปัญญาขึ้นมาไม่ได้ จิตใจคนอ่อนแอมันโดนสิ่ งใดเบียดเบียนมันก็เหลวไหล คนที่จิตใจ
เข้มแข็ง เวลามันเข้มแข็งขนาดไหน โดนกิเลสเบียดเบียนอย่างไร มันมีหลัก มันก็เป็ นปัญญา
ขึ้นมาไม่ได้ นี่ไง อัตตกิลมถานุโยค กามสุ ขลั ลิกานุโยค
ทีน้ ีเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงมัชฌิมาปฏิปทา มัชฌิมาตรงไหนล่ะ
มัคโค ทางอันเอก งานชอบ เพียรชอบ ดาริ ชอบ เวลาเทศน์ธมั มจักฯ ไป พระอัญญาโกณ
ฑัญญะอุปัฏฐากมาอยู่ ๖ ปี พระอัญญาโกณฑัญญะมีความเห็นจริ งขึ้นมา ความเห็นจริ ง
ความเห็นจริ งว่า สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งนั้นต้องดับเป็ นธรรมดา
เพราะปัญจวัคคียป์ ฏิบตั ิมา ๖ ปี แล้วเวลาฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า เพราะฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันถึงคลายความเบื่อหน่ายไง ที่มนั
คลายได้จริ ง ศีล สมาธิ ปัญญา เพราะในธรรมจักรมันก็มีสัมมาสมาธิดว้ ย ถ้าสัมมาสมาธิ
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เพราะสัมมาสมาธิคืออะไร สัมมาสมาธิคือใจที่มนั ปล่อยวาง ปล่อยวางสมุทยั ความเห็นบวก
ของเรา ความเห็นบวก เห็นไหม
นี้เราศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา เห็นไหม “โดยปกติผมเจริ ญ
สติตามสมควร โดยส่ วนใหญ่จะพยายามทาตัวให้มีสติ ในเมื่อมีอารมณ์สิ่งใดที่มากระทบและ
เกิดการเปลี่ยนแปลงก็พยายามจะรู ้ท้ งั ทางกาย รู ้ทุกอย่าง”
ความรู ้ต่างๆ มันรู ้ มันรู ้ หลวงปู่ มัน่ ท่านสอนนะ การดื่ม การเหยียด การคู ้ การ
ดารงชีวิตให้มีสติ ถ้ามีสติ มีสติโดยธรรมดา พอมีสติข้ นึ มาแล้ว สติก็คือสติ ถ้ามีสติข้ นึ มาแล้ว
ก็เหมือนกับเรามีสานึก
มีสานึก เห็นไหม ดูสิ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปริ นิพพาน คาฝากไว้
คาสุ ดท้ายเลย “ภิกษุท้ งั หลาย เธอจงพิจารณาสังขารด้วยความไม่ประมาทเถิด”
ความประมาทเลินเล่อ ความคิดมักง่าย ความคิดเคยชิน นี่คือความประมาทหมดแหละ
ถ้าเราตั้งสติเราพร้อมขึ้นมา หลวงปู่ มัน่ ก็สอนอย่างนี้ พอตั้งสติข้ นึ มาแล้วเราต้องมีคาบริ กรรม
อีก เพราะอะไร เพราะมันมีคาบริ กรรม จิตมันมีที่เกาะที่อาศัย มันวางอารมณ์ท้ งั หมด วาง
อารมณ์ท้ งั หมด แล้วเวลาวางอารมณ์ท้ งั หมด วางแล้ว จิตที่มนั ตั้งมัน่ จิตที่มีกาลัง แล้วมันน้อม
ไป
นี่ไง สมาธิเกิดปัญญาไม่ได้ เขาจะบอกว่ามีพลังงาน มีสมาธิ มีกาลัง
เราก็พูดอย่างนั้นเหมือนกัน แต่เราพูดอย่างนั้นขึ้นมาเป็ นฐานของสมาธิ เป็ นฐานของ
สมถกรรมฐาน ฐานที่ต้งั แห่งการให้เห็นความเบื่อหน่าย
แต่นี่เราไม่มีฐาน เราไม่รู้จกั ที่ เราไม่มีฐาน เราไม่มีตวั ตนของเรา เราไม่รู้ตาแหน่งว่า
กิเลสมันอยูท่ ี่ไหน เราไม่มีภวาสวะ คือเราไม่รู้ที่ เราไม่รู้เหตุว่าเราเป็ นโรคอะไร แล้วโรคเกิด
ตรงไหน แล้วเกิดอย่างใด แต่ความแปรปรวน เห็นไหม เราไปโรงพยาบาลจะเห็นคนเจ็บไข้ได้
ป่ วยเยอะแยะเลย เขาก็เป็ นของเขา แต่เราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วเราเจ็บไข้ได้ป่วยตอนไหน
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แล้วเราเจ็บไข้ได้ป่วย เรารักษาอย่างไร นี่ไง สัมมาสมาธิมนั มีจุดตรงนี้ สมถกรรมฐาน ฐาน
ที่ต้งั แห่งการงาน ถ้ามีฐานที่ต้งั แห่งการงาน จิตมันสงบแล้วน้อมไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็น
จิตตามความเป็ นจริ ง ถ้าเห็นจริ ง สติปัฏฐาน ๔ จริ ง
ถ้าจิตมันไม่เคยสงบ แต่เราศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบอก
เราจะปฏิบตั ิธรรม มีสติรู้ตวั ทัว่ พร้อม แล้วก็รู้เท่าไปหมดเลย มันก็เหมือนวางยาสลบ วาง
ยาสลบไปเลย เออ! เออ! แล้วมันไม่เห็นคลายกาหนัดเลย
มันจะไปคลายที่ไหนล่ะ ก็มนั ไม่รู้ที่ว่ามันติดตรงไหน แล้วไม่รู้ที่ว่ามันจะไปคลาย
ตรงไหน แล้วมันจะเอาอะไรไปคลายล่ะ
แต่ถา้ มันเป็ นจริ งนะ ครู บาอาจารย์ที่ท่านเป็ นจริ งนะ มันจะคลายหรื อมันไม่คลายนั้น
มันอยูท่ ี่จริ ตนิสัย จริ ตของคนทาสมาธิได้ง่ายก็มี ทาสมาธิได้ปานกลางก็มี บางคนทาสมาธิได้
ยากมาก คนที่ทาสมาธิได้ยากมาก เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ทาปัญญา
อบรมไป คือปัญญาไล่ตามความรู ้สึกนึกคิดนั้นไป เวลามันปล่อยมา มันเกิดปัญญาพร้อมไป
แต่พร้อมขึ้นไปมันก็ลงสู่ สมถะ ลงสู่ สมาธิ นี่คาว่า “ปัญญาอบรมสมาธิ ” มันไม่ใช่ภาวนามย
ปัญญา
ปัญญาอบรมสมาธิคือใช้ปัญญาอบรมมัน แต่ถา้ เป็ นพุทธานุสติ นัน่ ใช้คาบริ กรรมให้
จิตเกาะ มรณานุสติระลึกถึงความตาย ระลึกรู ้ให้จิตมันเกาะอยู่ จิตตัวนี้มนั จะตั้งมัน่ ขึ้นมา ถ้า
จิตตั้งมัน่ ขึ้นมา ปัญญาอบรมสมาธิพิจารณาไป ใช้ปัญญาไล่ไปเลย มันถึงที่สุดมันปล่อยหมด
ปล่อยแล้วเดี๋ยวก็คิดอีก ปล่อยแล้วเดี๋ยวก็คิดอีก แต่ปล่อยแล้วต้องมีสติ พอปล่อยแล้วมีสติ
เหลืออะไร ใครเป็ นคนปล่อยอารมณ์ ใครเป็ นคนปล่อยความคิด ใครเป็ นคนปล่อยสิ่ งที่มนั รก
รุ งรังในใจ แล้วปล่อยแล้วใครเป็ นคนปล่อย นัน่ น่ะฐาน นัน่ น่ะสมถกรรมฐาน ถ้าสมถกรรม
ฐานตรงนั้นแล้ว ถ้ามันน้อมไปเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็ นจริ ง
“ทาไมต้องน้อมไป ทาไมต้องเห็น ก็มนั เห็นอยูแ่ ล้ว ก็ใช้ปัญญาอยูน่ ี่มนั ก็เห็นอยูแ่ ล้ว
ไง” การเห็นอยูน่ ้ ีเห็นโดยสามัญสานึก เห็นโดยสถานะของมนุษย์ เห็นโดยโลกียปัญญา เห็น
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โดยสัญชาตญาณ แต่ไม่ได้เห็นโดยมรรค ไม่ได้เห็นโดยธรรม ถ้าไม่ได้เห็นโดยธรรม สู งสุ ด
คือสมถะที่มีสติรู้ตวั ทัว่ พร้อมนัน่ น่ะ
ถ้ามีสติสัมปชัญญะ นัน่ น่ะเป็ นสัมมาสมาธิ ถ้าขาดสัมมาทิฏฐิคือขาดความเห็นชอบ
สัมมาทิฏฐิคอื ความเห็นชอบ ขาดความเห็นชอบมันก็เป็ นความเห็นผิด ถ้าเป็ นความเห็นผิดนะ
“ก็ใช้ปัญญา ก็ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาแห่งปัญญา” ปัญญาอย่างนี้เป็ นปัญญาอบรมสมาธิ
คาว่า “ปัญญาอบรมสมาธิ ” มันปล่อยวางใช่ไหม พอมันปล่อยวางมันก็เหมือนจะคลาย
นี่ไง มันก็แค่น้ ี ก็เหมือนมันจะคลายไง คนที่แบกของหนักมาก็วางไว้ แต่ของนั้นเป็ นอะไรก็
ไม่รู้ ก็เราแบกมาเราก็วางของเรา วางแล้ว มันวางโดยสัญชาตญาณ
แต่ถา้ เป็ นเราตั้งใจ โดยธรรมชาติคนเรามันทุกข์มนั ยากเพราะความคิดเราเอง องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางๆ เราก็มีสติปัญญา ใช้ปัญญาอบรมสมาธิ มันก็
ปล่อยวาง ปล่อยวางแล้ว เห็นไหม ถ้ามีครู บาอาจารย์ ปล่อยวางแล้วทาอย่างไรต่อ มันต้องมี
ที่มาที่ไปสิ ธรรมะมันมีเริ่ มต้น ท่ามกลาง และที่สุด ถูกต้องตั้งแต่เริ่ มต้น ทาท่ามกลาง มีการ
กระทา ที่สุดผลของมันเป็ นอย่างไร พอเริ่ มต้น ท่ามกลาง ที่สุดมันเห็นของมันใช่ไหม แล้ว
ต่อเนื่องขึ้นไปอย่างไร สมถกรรมฐานจะยกขึ้นสู่ วิปัสสนา ตรงนี้สาคัญมาก ตรงนี้สาคัญ
เพราะว่าโดยสามัญสานึก โดยความเป็ นจริ งมันเห็นอย่างนั้นน่ะ เห็นความรู ้สึกนึกคิด เห็นการ
ปล่อยวาง เห็นนัน่ น่ะปัญญาอบรมสมาธิ
พุทโธๆ มันละเอียด พุทโธจนพุทโธไม่ได้มนั ก็ปล่อยนัน่ แหละ แต่คนมันไม่เข้าใจไง
พอมันเริ่ มพุทโธละเอียด เอ๊ะ! มันจะตายหรื อเปล่า อู๋ย! ลมหายใจมันจะขาด ความจริ งมันเป็ น
แบบนั้น ถ้าคนเป็ นสมาธิจะเป็ นแบบนั้น แต่ไอ้นี่ที่มนั ไม่เป็ นสมาธิ ท่องบ่นพุทโธๆๆ จน
พุทโธ่ ! ไม่ไหว เครี ยด นัน่ น่ะกิเลสมันหนา
ถ้ากิเลสมันหนาก็ตอ้ งหาอุบายนะ พุทโธโดยความนิ่มนวล แต่มีสติพร้อม พุทโธโดย
ความสมดุลของมัน เพราะพุทโธคือเราไม่เครี ยด ไม่ตึงเครี ยดจนเกินไป เราก็ไม่ปล่อยจนมัน
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จะหายไป

เรามีสติพร้อมเพราะเราจะรักษาใจของเรา

โดยความสมดุลของมัน

เพราะ

ข้อเท็จจริ งมันเป็ นแบบนั้น ธรรมะเป็ นแบบนั้น
แต่เพราะความเห็นผิดของเราโดยสมุทยั

โดยตัณหาความทะยานอยากมันคาดมัน

หมาย มันคาดมันหมาย มันจินตนาการ มันก็ขดั แย้งกับความเป็ นจริ ง พอขัดแย้งกับความจริ ง
ทามันก็เลยไม่เป็ นจริ ง มันก็ไม่ได้ผล
แต่ถา้ ทาความเป็ นจริ ง ทาความเป็ นจริ งสมดุลกับธรรม ธรรมสัจธรรมมันเป็ นแบบนั้น
แล้วเราทามันก็ลงสู่ ตรงนั้น ถ้าลงสู่ ตรงนั้นมันก็ปล่อยวาง มันก็ละเอียด สติสัมปชัญญะพร้อม
พอพร้อมมันก็สงบระงับ มันก็ปล่อยวาง แล้วมันเป็ นความจริ ง ความจริ ง
แก้วน้ าเปล่ากับแก้วน้ าที่มีน้ าแตกต่างกันนะ แก้วน้ าเปล่าๆ มันมีแต่อากาศ ถ้ามันตาก
แดดเดี๋ยวมันก็มีความร้อน ถ้ามันปล่อยไว้ ถ้ามันกระทบกระทัง่ เดี๋ยวมันก็แตก แต่ถา้ แก้วน้ ามี
น้ าอยู่ น้ าเป็ นความชุ่มชื้น น้ าเป็ นประโยชน์
นี่ก็เหมือนกัน พุทโธๆ ถ้าเป็ นสัมมาสมาธิมนั มีน้ า มันมีความอบอุ่น มันมีความจริ ง
ของมันขึ้นมา แล้วน้ านั้นดารงชีวิตก็ได้ น้ านั้นเขาจะกินยาก็ได้ เขาทาอาหารก็ได้ เขาเจือจาน
คนอื่นก็ได้ จิตก็เหมือนกัน สัมมาสมาธิมนั เป็ นแบบนั้น ถ้าเป็ นแบบนั้นแล้วนะ ถ้ามันน้อมไป
เห็นไง
ฉะนั้นบอกว่า เขาถามว่า “ถ้าเขาจับอารมณ์ สิ่ งที่มากระทบ แล้วมันก็ได้แต่เห็นแล้วก็
ดับไป เห็นบ้าง ดับบ้าง มันไม่ชดั เจน”
ถ้ามันไม่ชดั เจน คนที่ปฏิบตั ินะ พอปฏิบตั ิจิตสงบแล้วเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต
เห็นธรรมตามความเป็ นจริ ง แล้วเขาพิจารณาของเขาไปมันก็ปล่อยวางอย่างนี้ ถ้าเขาปล่อยวาง
ของเขา ตทังคปหานปล่อยวางชัว่ คราวๆ ปล่อยวางชัว่ คราวพอจิตมันสงบ ถ้าเราปล่อยวางสิ่ ง
ใดแล้วมันจะสงบ พอเขาจับอารมณ์แล้ว พิจารณาแล้วมันปล่อยวางเป็ นบางครั้ง
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ปล่อยวางแล้วเรามีสติพร้อม เดี๋ยวมันจับแล้วเราก็พิจารณาต่อไป เพราะปัญญาอบรม
สมาธิ พอมันปล่อยวางเข้ามา คือปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาคือเรื่ องโลกียปั ญญา พอมันสงบ
เข้ามา จิตมันสงบเข้ามามันปล่อยวาง เราก็อยูก่ บั พุทโธ พอตัวมันคิด เราก็จบั ความคิด
ต่อเนื่องกันไป ทาอยูอ่ ย่างนี้ จิตมันตั้งมัน่ แต่พอจิตมันตั้งมัน่ จิตมันมีกาลังขึ้นมาแล้ว เขาว่ามี
กาลังแล้ว
มีกาลังก็ทาให้ถูกต้องด้วย มีกาลัง สมาธิแล้วจะให้เกิดปัญญา ปัญญาหมายความว่าจิต
ถ้ามันสงบแล้วมันจับกายได้ จับกาย เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิตตามความเป็ นจริ ง นี่วิปัสสนา
มันเกิดตรงนี้ ปัญญาที่มนั เกิดขึ้นตรงนี้ ปัญญามันเกิดขึ้นอย่างไร
ปัญญาเพราะจิตมันสงบใช่ไหม พอจิตมันจับกาย จับเวทนา จับจิต จับธรรมตามความ
เป็ นจริ ง ตามความเป็ นจริ งหมายความว่าจิตมันสงบ มันมีจิต มีสติ พอมันไปจับเข้าๆ พอจับ
เข้า เห็นไหม จิตเห็นอาการของจิต คือจิตกับขันธ์ จิตกับสิ่ งที่เกิดขึ้น จิตที่มนั เห็นสติปัฏฐาน ๔
ที่พิจารณาสติปัฏฐาน ๔ ตามความเป็ นจริ ง มันมีผพู ้ ิจารณา มีผรู ้ ู ้ ผูเ้ ห็น มีผจู ้ บั แล้วมีผพู ้ ิจารณา
แยกแยะของมันไป ถ้าแยกแยะของมันไป ความเห็นมันจะแตกต่างกัน ถ้าความเห็นแตกต่าง
กัน นี่เขาเรี ยกว่าภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา เกิดจากการภาวนาคือจิตมัน
ค้นคว้า
จิตเราเกิดมา มนุษย์มีธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ พอจิตมันจับรู ป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ จิตเห็นกาย สิ่ งที่มนั จับ จิตเห็นอาการของจิต จิตเห็นอาการ ความเป็ นไป เห็นอาการ
อาการคือสัญชาตญาณของมันเป็ นอย่างนี้ สัญชาตญาณเป็ นอย่างนี้ แต่จิตมันละเอียด จิตมันมี
ความตั้งมัน่ มันจับของมันได้มนั ก็แยกแยะของมัน พอแยกแยะของมัน พอแยกแยะ นี่ไง
ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ปัญญาเกิดจากจิตที่มนั แยกมันแยะ เกิดจากจิต เห็น
ไหม
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ดาริ ชอบ งานชอบ เพียรชอบ มัคโค มรรคคือทางอันเอก ธรรมจักร จักรมันเกิดขึ้น พอ
จักรมันเคลื่อนของมันไป จักรมันเคลื่อนของมัน ปัญญามันเคลื่อนของมันไป ปัญญามันหมุน
เข้าไป หมุนไปไหน
หมุนกลับมาชาระล้าง ชาระล้างภวาสวะ ชาระล้างจิต จิตที่ว่าเป็ นนามธรรม จิตที่ไม่มี
ตัวตน จิตที่ไม่เห็นนัน่ น่ะ มันจะย้อนกลับมา นี่มคั โค จักรมันเคลื่อนๆ ปัญญามันหมุนอย่างนี้
แล้วปัญญามันหมุนอยูภ่ ายใน
ไม่เอามาเทียบเคียงกับ สาธุ! พระไตรปิ ฎกก็คือพระไตรปิ ฎก ตาราของครู บาอาจารย์ก็
เป็ นประสบการณ์ของท่าน แต่เราศึกษามา ศึกษามาเพื่อเป็ นปริ ยตั ิ ศึกษามาเพื่อเป็ นแนวทาง
แต่เวลามันเกิดกับจิตของเรามันเป็ นปัจจัตตัง มันเกิดขึ้นในปัจจุบนั นี้ อย่างนี้มนั หมุนอย่างนี้
ถ้าหมุนอย่างนี้มนั ถึงจะคายจริ งไง ถ้ารู ้จริ งเห็นจริ งมันจะสารอกมันจะคายของมันออก
เวลาคายออกมันก็เป็ นตทังคปหานคือมันคายชัว่ คราว คายชัว่ คราวหมายความว่ามัน
ปล่อยมันวาง มันปล่อยวางจริ งๆ มันคายของมัน เพราะอะไร เพราะกิเลสมันแก่นของกิเลส
การปฏิบตั ิเพราะเวียนว่ายตายเกิดไม่มีตน้ ไม่มีปลาย มันสะสมมา มันซับซ้อนมาจนไม่รู้ตน้ รู ้
ปลาย แล้วจะทาให้มนั ทีเดียวมันจบไป มันจะจบได้ต่อเมื่อเป็ นขิปปาภิญญา พวกที่สร้าง
วาสนามามาก ทีเดียวก็จบได้ แต่เวไนยสัตว์ ไอ้พวกที่ลม้ ลุกคลุกคลาน พอมันปล่อยวางแล้ว
ถ้าเราขาดสตินะ พอปล่อยวางแล้วกิเลสมันบังเงา มันบอกว่านี่ขาดแล้ว กิเลสมันชาระล้างแล้ว
ความจริ งมันชัว่ คราว มันมีสายใย สังโยชน์คือสายใย สังโยชน์มนั ร้อยรัด พอร้อยรัด
มันปล่อยวางก็ชวั่ คราว ถ้าพิจารณาซ้ าๆ เข้าไป เวลามันขาดนะ เวลามันขาด สายใย มันตัด
สายใยตัวนี้ สักกายทิฏฐิ คาว่า “ทิฏฐิ ” ความเห็นไง ทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ กาย สักกายะคือกาย
สักกายทิฏฐิ ทิฏฐิว่ากายเป็ นของเราไง ทิฏฐิว่าเป็ นของเรา จิตใต้สานึกนะ ไม่ได้คิดเอง
จินตนาการเอง จิตใต้สานึกเลย ตัวจิตใต้สานึกเลย ทิฏฐิความเห็นลึกๆ ทิฏฐิโดยสัญชาตญาณ
ทิฏฐิที่มนั อยูท่ ี่ภวาสวะ อยูท่ ี่ภพ ไม่ใช่อยูท่ ี่ความคิด ไม่ใช่อยูท่ ี่จินตนาการ อยูท่ ี่ภพเลย อยูท่ ี่ภ
วาสวะ อยูท่ ี่ปฏิสนธิจิตเลย
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ทิฏฐิตวั นั้นน่ะ ถ้ามรรคธรรมจักรเข้าไป มันไปสารอก มันตัดสายใยอันนั้นน่ะ เรี ยกว่า
สังโยชน์ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉาคือความสงสัย สี ลพั พตปรามาสคือความลูบๆ คลาๆ จริ งไม่จริ ง
ใช่ไม่ใช่ แน่ใจไม่แน่ใจ สายใยมันขาดพับ! นี่คายจริ งๆ ถ้าคายอย่างนี้จบ แล้วถ้าจบ มันจบ
อย่างไร
นี่ไง ครู บาอาจารย์ที่ท่านเป็ นจริ งๆ เวลาท่านคุยกัน ใครก็คุยได้ เราจะเอาแผนที่
ประเทศไทย แล้วเราก็มาคุยกันเรื่ องประเทศไทย เพราะเราเป็ นคนไทย เราอยูใ่ นเมืองไทย เรา
ก็เอาแผนที่ประเทศไทยมาคุยกันได้ตลอดเวลา
นี่ก็เหมือนกัน ในพระไตรปิ ฎก ในแนวทางปฏิบตั ิของครู บาอาจารย์ มันก็มีตารับตารา
เรามาพูดได้ท้ งั นั้นน่ะ แผนที่นี่คุยได้ท้ งั วัน เอาแผนที่มานัง่ คุยกันได้ท้ งั วันเลย แต่เอ็งเคยเห็น
ตรงนั้นไหม ถ้าเห็น มันเป็ นรู ปร่ างอย่างไร ทางเข้าเข้าตรงไหน เข้าไปแล้วเห็นอะไร พอเข้าไป
เสร็จแล้วเอ็งออกมา เอ็งได้สมบัติอะไรออกมาด้วย เอ็งทาเสร็จแล้วเอ็งมีอะไร
ถ้าครู บาอาจารย์ท่านถาม ตอบไม่ได้นะ ไม่ใช่ ไม่ใช่คือมันไม่คายไง แต่ถา้ มันคายต้อง
ทาแบบนี้ ถ้าทาแบบนี้ เราต้องทาสมาธิ เราต้องทาสมาธิเข้ามาบ่อยครั้งให้มนั เข้มแข็งขึ้นมา
แล้วเราทาต่อเนื่องไป
เขาบอกว่า เวลาเขารู ้เขาเห็นแล้วทาไมมันดับด้วยความเห็นบ้าง ดับด้วยสมาธิบา้ ง แล้ว
ทาไมมันไม่เกิดเบื่อหน่ายล่ะ
มันเบื่อหน่ายชัว่ คราว เบื่อหน่ายเพราะเรามีสติสัมปชัญญะก็เบื่อหน่าย แต่พอมันชินชา
แล้วเดี๋ยวมันก็ไม่เบื่อหน่าย การเบื่อหน่ายอย่างนี้มนั สังเวช ธรรมสังเวช ความสังเวช ความ
สลดสังเวช เห็นไหม เราศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศึกษาแล้วเราก็
สังเวชนะ เราศึกษาเรื่ องชีวิตของเรา เราศึกษาเรื่ องความจริ งเราก็สังเวชนะ สังเวชแล้วสังเวช
เฉยๆ ไง แต่จิตใต้สานึกมันไม่สังเวชด้วย กิเลสมันไม่สังเวชด้วยหรอก กิเลสมันอยูจ่ ิตใต้สานึก
นั้น เดี๋ยวมันก็แสดงตัวอีก ฉะนั้น ต้องทาความสงบของใจเข้ามา แล้วฝึ กหัดทาความเป็ นจริ ง
ขึ้นมา แล้วมีครู บาอาจารย์ ปรึ กษาครู บาอาจารย์ มันจะทาได้
©2015 www.sa-ngob.com

ไม่เห็นธรรม ๑๓

ฉะนั้น เขาบอกว่า ทาไมมันไม่เบื่อหน่าย แต่รู้ว่าดับไปเอง บางครั้งน้อมนาไปแล้ว แต่
รู ้ว่ามันดับไปเอง บางครั้งก็ใช้สมาธิให้ดบั บางครั้งก็ใช้ความรู ้ให้ดบั
มันดับไปเองนี่คือปัญญาอบรมสมาธิ มันเป็ นเรื่ องไม้ดิบๆ มันเป็ นเรื่ องสามัญสานึก
มันเป็ นเรื่ องของโลก มันเป็ นเรื่ องของการใช้สติปัญญาโดยสามัญสานึกนี้ ทาบ่อยครั้งเข้าๆ
ละเอียดเข้าไป มีครู บาอาจารย์คอยบอกเข้าไป ลึกเข้าไปเรื่ อยๆ
ฉะนั้น เขาบอกว่า “โอ๋ ย! มันลึกขนาดนี้นะ จิตมันเร็วมาก มันรู ้ทนั หมดเลย อูฮ้ ู! จิตนี้
เร็วกว่าแสงแล้วรู ้ทนั หมดเลย”
เดี๋ยวจะรู ้ดีกว่านี้ เพราะมันมีสติ มหาสติ มีปัญญา มหาปัญญา มันจะมีลึกกว่านี้อีกเยอะ
ครู บาอาจารย์ที่ปฏิบตั ิมาท่านจะรู ้เลยว่ามันจะลงไปลึกขนาดไหน รู ้ขนาดไหน เดี๋ยวจะรู ้ แล้ว
ทาไป เพราะอะไร เพราะว่าในเมื่อเรามีจิต เรามีความรู ้สึก แล้วกิเลสมันอยูใ่ ต้ความรู ้สึกของ
เรา เราจะชาระล้างมัน เราตามเข้าไปชาระล้าง ตามเข้าไปสารอกคายของมัน เราต้องตามเข้าไป
ในเมื่อมันยังมีฤทธิ์มีเดชอยูใ่ นใจของเรา เราจะตามไปชาระล้างมัน เราต้องมีสติปัญญาพร้อม
ขนาดนั้น ฉะนั้น ขณะที่ทาใหม่ๆ เราก็ว่ามันมหัศจรรย์แล้วแหละ แต่ทาต่อไปมันจะมีมากกว่า
นั้น
ฉะนั้น เขาบอกว่า “แต่มนั ยังไม่เบื่อหน่ายครับ ช่วงแรกก็มีความเบื่อหน่าย ไม่อยากทา
อะไรเลย”
ช่วงแรกก็มีความเบื่อหน่าย เป็ นแบบนี้ เป็ นแบบที่ถามมานี่ถูกต้อง เพราะมันเป็ นอย่าง
นี้ มันชัว่ คราวเป็ นแบบนี้ แล้วพอมันเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่าย เดี๋ยวมันก็มาอีก
แต่ถา้ ทาความสงบของใจเข้ามา เบื่อหน่ายให้มนั เบื่อหน่ายไป พอจิตสงบแล้วค้นคว้า
มัน หามัน ขุดคุย้ หามัน แล้วจับมันขึ้นมาชาระล้าง จับขึ้นมาพิจารณาแยกแยะของมัน ทาความ
สะอาดของมัน เวลาสะอาดบ่อยครั้งเข้าๆ มันปล่อยวางบ่อยครั้งเข้า ถึงที่สุดแล้วมันขาด อัน
นั้นจะเบื่อหน่ายแท้
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เห็นไหม

เห็นธรรมตามความเป็ นจริ งไง

อันนี้เห็นธรรมตามแนวทางของครู บา

อาจารย์ เห็นธรรมตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเราก็พยายามปฏิบตั ิ
ให้มนั เป็ นความจริ ง แต่มนั ไม่เป็ นความจริ งของธรรม แต่เป็ นความจริ งของเรา เป็ นความจริ ง
ของเราหมายความว่า เราปฏิบตั ิได้แค่น้ ี เราก็รู้ได้แค่น้ ี เรารู ้จริ งๆ เราเห็นจริ งๆ
หลวงปู่ ดูลย์บอกว่า เวลาไปเห็นนิมิตไง เห็นจริ งไหม จริ ง แต่ความเห็นนั้นไม่จริ ง นี่ก็
เหมือนกัน ปฏิบตั ิเห็นจริ งไหม จริ ง เราปฏิบตั ิรู้จริ งๆ เห็นจริ งๆ แต่มนั ยังไม่จริ งตามความเป็ น
ธรรม ยังไม่เห็นธรรมตามความเป็ นจริ ง
ถ้าเห็นธรรมตามความเป็ นจริ งนะ เห็นตามความเป็ นจริ ง เห็นไหม จากปุถุชนเป็ น
กัลยาณปุถุชน จากปุถุชนเดินโสดาปัตติมรรค จากปุถุชนมันจะเป็ นโสดาปัตติผล มันจะเป็ น
ความจริ ง ความจริ งในใจ ถ้าความจริ งอย่างนั้นถึงว่าต้องทาศีล สมาธิ ปัญญา
กลับมาทาความสงบของใจ แล้วทาแบบที่อธิบายให้ฟัง ทาต่อไป แล้วมันจะได้ผล อัน
นี้ถึงว่าถามเรื่ องเบื่อหน่ายคลายกาหนัดเนาะ

ถาม : เรื่ อง “ไม่มีคาถามค่ะ”
กราบนมัสการหลวงพ่ออย่างสู ง แม้กราบขอขมาพระภิกษุผทู ้ รงศีล ผูบ้ ริ สุทธิ์ แล้ว
ความรู ้สึกเสี ยใจลึกๆ ก็ยงั มีอยู่ ฟังธรรมและอ่านธรรมะในเว็บไซต์ทาให้เห็นความดื้อเอาแต่ใจ
ตนเอง ใจร้อน จึงแสดงกิริยาไม่เหมาะสมออกมา กราบขอขมาพระคุณผูท้ รงศีล ผูบ้ ริ สุทธิ์
และสานึกในความเมตตาที่ช้ ีแนะแก้ไข เคาะกิเลสที่นอนเนื่องอยูใ่ นจริ ตนิสัยค่ะ กราบพระคุณ
เจ้าผูท้ รงศีล ผูบ้ ริ สุทธิ์ด้วยความเคารพอย่างสู ง

ตอบ : อันนี้คาถามคือไม่มีคาถาม แต่เขาเขียนมาอย่างนี้ เขาเขียนมาว่า “กราบหลวง
พ่อด้วยความเคารพอย่างสู ง แม้กราบขอขมาพระภิกษุผทู ้ รงศีล ผูบ้ ริ สุทธิ์ด้วย แล้วความรู ้สึก
เสี ยใจลึกๆ ยังมีอยู่ ฟังธรรมและอ่านธรรมะในเว็บไซต์ ทาให้เห็นความดื้อเอาแต่ใจของตัว ใจ
ร้อน จึงแสดงกิริยาไม่เหมาะสมออกมา กราบขอขมาพระคุณเจ้า”
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อันนี้คงจะแบบว่าไปอ่านในเว็บไซต์ทีแรก แล้วคงคิดว่าพระสงบขี้โม้ โม้ทุกวัน คงมี
ความคิดอะไรในใจ แต่อ่านบ่อยครั้งเข้า บ่อยครั้งเข้ามันเลยไปเห็นความดื้อ ไปเห็นว่ามีความ
ดื้อในใจของเรา มีความใจร้อน แต่เพราะธรรมะ อ่านไปบ่อยครั้งเข้าๆ มันได้ตรึ กตรอง มันได้
ตรึ กตรอง ได้พิจารณา
กรณีอย่างนี้มนั เป็ นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า

การฟังธรรม

อานิสงส์ของการฟังธรรม การฟังธรรมคือฟังธรรมสิ่ งที่เราไม่เคยได้ยนิ ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟัง สิ่ ง
ที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วมันจะตอกย้าๆ เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จริ ง แต่เราก็ฟังตอกย้าเข้าไป มัน
ไปแก้ความสงสัย แก้ความเห็นผิด ถ้าเราสงสัยอยู่ มันตอกย้าๆ แล้วความเห็นผิดมาเทียบเคียง
กับธรรมะๆ ผลของมันคือความผ่องแผ้ว ผลของมันคือความโล่งโถง ผลของมันคือความ
เข้าใจ นี่อานิสงส์ของการฟังธรรม
นี่ก็เหมือนกัน เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ อ่านธรรมะของท่าน เข้าไปในเว็บไซต์ของท่าน
ไปอ่านแล้วเห็นความดื้อ เห็นความเข้าใจ ถ้ามันเข้าไปอ่านธรรมะครั้งแรกมันคงคิดว่า อืม! เอ๊!
พระสงบขี้โม้น่าดูเลย พูดอะไรไม่เหมือนชาวบ้าน ชาวบ้านเขาก็พูดกันเรี ยบๆ ทาไมนี่พูด
อะไรมันพิสดารจนเกินไป
มันก็ตอ้ งมีความคิดเห็นเป็ นธรรมดา แต่พอเทียบเคียงไปๆ อ่านไปแล้วพิจารณาไปๆ
พิจารณาแล้วมันจะเห็นความดื้อ ความดื้อคือว่าทิฏฐิเราเป็ นแบบนี้ แต่ทาไมเขาพูดไม่เหมือน
เราเลย เอ๊! เราก็มีความเห็นอย่างนี้ แต่ทาไมท่านพูดไม่เหมือนเราเลย
เอามาเทียบเคียงๆ สิ่ งที่ได้ยนิ ได้ฟัง เห็นไหม ได้ยนิ ได้ฟังแล้วมาเทียบเคียงๆ มาแก้
ความสงสัยๆ เห็นความดื้อของเรา เห็นความเอาแต่ใจของเรา เห็นความใจร้อนของเรา พอเห็น
ความใจร้อนของเรา ถึงเวลามันเห็นผิดแล้ว เห็นผิดไปจากหลักธรรม
ความสงสัย แก้ความสงสัยไง ถ้าแก้ความสงสัยแล้ว ถ้าแก้ความสงสัย แก้ความดื้อ แก้
ความเห็นแก่ตวั แก้ความหมักหมมในใจ ถ้ามันแก้แล้วมันผ่องแผ้วไหม ถ้ามันแก้มนั ก็ผ่องแผ้ว
นี่อานิสงส์ของการฟังธรรมไง ถ้าฟังธรรมแล้ว ถ้าเข้าใจแล้วก็จบไง
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เขาบอกไม่มีคาถาม เพียงแต่ว่าเขียนมาบอกไง เขียนมาบอกว่าอ่านเว็บไซต์แล้วมัน
ร้อนใจ ฉะนั้น ถึงกราบขอขมาไง กราบขอขมาพระภิกษุสงฆ์ เขาว่านะ จะกราบขอขมา
พระภิกษุสงฆ์
พระภิกษุสงฆ์ก็ต้งั แต่พระอัญญาโกณฑัญญะลงมา แต่พระสงบมันไม่ใช่ ขอขมา
พระภิกษุสงฆ์ ถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาไม่สบายใจ เอาแค่น้ ีเนาะ ให้สบายใจ สิ่ งที่สบายใจ ถ้าเรา
มีความเห็นผิด เราทาสิ่ งใดแล้ว ทาความถูกต้องแล้ว นัน่ น่ะคืออริ ยประเพณี อริ ยวินยั
อริ ยประเพณี อริ ยวินยั หมายความว่า คนเราเห็นความผิด รู ้จกั ความผิดของตัว แล้ว
แก้ไขความผิดของตัว ยอมสารภาพความผิด นี้คืออริ ยวินยั อริ ยวินยั คือคนทาผิดแล้วรู ้จกั ผิด
คนทาผิดแล้วรู ้จกั ผิดรู ้จกั ชอบ นั้นคืออริ ยวินยั อริ ยประเพณี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ยกย่องมาก
ไม่ใช่เหมือนเรา เราเวลาทาผิดแล้ว เราดื้อแล้ว เราพยายามจะเอาความผิดให้เป็ น
ความถูก จะเอาชนะคะคานกัน นี้คือคนพาล คนพาลไม่รู้จกั ความผิดของตัว ไม่เห็นความผิด
ของตัว แต่ถา้ อริ ยวินยั เราผิดแล้วเราเห็นความผิดของเรา เราแก้ไขความผิดของเรา แล้วอันนั้น
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่นชมมาก นี่อริ ยวินยั อริ ยประเพณี ฉะนั้น ถ้าขอขมาแล้ว รู ้
ความผิดความถูกแล้วจบ

ถาม : เรื่ อง “ห้องไอซีย”ู
ไปเยีย่ มญาติที่หอ้ งไอซียู

เขากระวนกระวายจนหมอต้องให้ยานอนหลับทางสาย

น้ าเกลือจนเสี ยชีวิต ถ้าเราจะนาสมาธิมาใช้เพื่อให้จิตสงบไม่ให้สั่งกายเคลื่อนไหว หมอจะได้
ไม่ตอ้ งให้ยานอนหลับ เพราะจะทาให้เสี ยชีวิตแบบมีโมหะ (คือไม่รู้) จะทาได้หรื อไม่ ไม่รู้ว่า
โยมคิดถูกหรื อไม่ ทางเดินที่ถูกคือปล่อยวางกาย คือรู ป เวทนา จิต ธรรม สิ่ งเหล่านี้มีอยู่ แต่ไม่
ยึด
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ตอบ : อันนี้คือความเห็นนะ เพียงแต่ว่าเราไปห้องไอซียใู ช่ไหม ไปเยีย่ มญาติแล้วเห็น
เขากระวนกระวายใช่ไหม แล้วหมอให้ยานอนหลับ จนเสี ยชีวิตไปเลย
อันนี้เขาอยูห่ อ้ งไอซียแู ล้วเขาจะเสี ยชีวิตของเขาอยูแ่ ล้ว

เขาเสี ยชีวิต

เขากระวน

กระวายของเขา แต่จิตของเขาดีก็ได้ จิตของคนนะ ถึงเวลา เห็นไหม กรรมนิมิต เวลาคนใกล้
จะสิ้ นชีวิต ถ้าเขาทาคุณงามความดีของเขา ถ้าคนได้ฝึกหัดไว้ คนมีสติ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมัน
จะย้อนกลับมาที่จิต ถ้าย้อนกลับมาที่จิต มันจะปล่อยวาง แล้วไปพร้อมกับสติรู้ตวั ทัว่ พร้อม
แต่ถา้ คนเรานะ ถ้าไม่ได้ฝึกฝนไว้เลย เวลาคนใกล้ตายมันวิตกกังวลนะ เรายังไปไม่ได้
เรายังติดข้องสิ่ งใด มันกระวนกระวาย อันนั้นเพราะเขาขาดการฝึ กฝน ถ้าเขาขาดการฝึ กฝน
นัน่ คือจิตของเขา
แต่เราไปเยีย่ มญาติ เราไปเห็นเข้า เราเห็นเข้านัน่ น่ะ เราเห็นอย่างนั้นน่ะ มันพิจารณา
พิจารณาในคนเจ็บคนป่ วย แล้วเอาสิ่ งนั้นมาเป็ นกรรมฐาน เอาสิ่ งนั้นมาเป็ นเครื่ องเตือนใจของ
เรา มรณานุสติ ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็ นประโยชน์ แต่น้ ีเราคิดเลยเถิดไปไง เราคิดเลยเถิดไปใช่
ไหมว่า ถ้าเราจะนาสมาธิมาเพื่อใช้ให้สงบ ไม่ให้สงั่ กาย
คนเรานะ ไอ้เรื่ องสั่งกายนะ เวลาคนเขาเกิดอุบตั ิเหตุใช่ไหม อวัยวะขาดออกไปจาก
ร่ างกาย มันยังกระดุกกระดิกๆ เลย ยังมีชีวิตอยูเ่ ลย อย่างนั้นเขาเอามาต่อได้ แต่ถา้ จนเซลล์มนั
ตายหมดแล้วเขาจะมาต่อไม่ได้
นี่ก็เหมือนกัน ไอ้กระดุกกระดิกมันเป็ นเรื่ องของกาย เวลากาย เวลาครู บาอาจารย์ท่าน
จะเสี ยชีวิต บางองค์ท่านจะไปเรี ยบๆ ของท่าน บางองค์ถา้ มันจะมีอาการอย่างใด นั้นมันเป็ น
เรื่ องของขันธ์ แต่ถา้ มันเป็ นสมาธิ บอกว่าไม่ให้มนั สั่งกาย
เรากลับมาที่พุทโธ คนที่ฝึกหัดไว้แล้ว มีสิ่งใดแล้วกลับมาที่ใจ รักษาใจของเรา ร่ างกาย
ทิ้งไว้ที่นี่ แล้วจิตมันจะเคลื่อนไปไหน ตามอันนั้นไปมันก็จบ
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ฉะนั้น แต่เขาคิดต่อเนื่องไป คิดต่อเนื่องไปว่า จะให้จิตไม่มีโมหะ แล้วจะทาให้ถูก
บอกทาให้ถูก เราจะต้องรู ้เท่ากาย เวทนา จิต ธรรม
เวลารู ้เท่าส่ วนรู ้เท่า ถ้าคนรู ้เท่ารู ้จริ งแล้วนะ ถ้าคนเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น
ธรรมตามความจริ งแล้วปล่อยวางแล้ว ปล่อยวางแล้วมันไม่ใช่จิต จิตมันไม่ใช่กาย พอจิตไม่ใช่
กาย มันอยูก่ บั จิต กายมันก็ส่วนกาย จิตส่ วนจิต คือมันจะรู ้เท่าตั้งแต่เวลาที่ว่ามันสมุจเฉท
ปหาน เวลามันตัดสายใยแล้วมันจบตั้งแต่ตอนนั้น ถ้ามันจบตอนนั้นแล้วนะ จิตมันจะเป็ นเรื่ อง
ของจิต ถ้าเป็ นโสดาบัน เป็ นสกิทาคามี อนาคามี ยังมีจิตอยู่
แต่ถา้ เป็ นพระอรหันต์ ถ้าเป็ นพระอรหันต์มนั จบหมดแล้ว มันเหลือแต่ธรรมธาตุ กาย
เป็ นกาย จิตเป็ นจิต มันไม่เกี่ยวกันตั้งแต่ตอนที่มนั เป็ นพระอรหันต์ ตอนที่มนั ขาด พอตอนมัน
ขาด เห็นไหม พระอรหันต์ที่มีชีวิตอยู่ สอุปาทิเสสนิพพาน คือภาระ ขันธ์ ๕ เป็ นภาระ แต่ถา้
เป็ นปุถุชน ขันธ์ ๕ เป็ นมาร ขันธมาร เพราะมันเป็ นเราทั้งหมดมันถึงเป็ นมาร แต่ถา้ เป็ นพระ
อรหันต์นะ ขันธ์ ๕ เป็ นภาระรับผิดชอบเฉยๆ คาว่า “รับผิดชอบเฉยๆ” พอเจ็บไข้ได้ป่วยเขาถึง
ไม่กระวนกระวายไง
เขาบอกว่า “ถ้าตามความเป็ นจริ งคือต้องรู ้เท่าทันตอนนั้น”
ถ้ารู ้เท่าทันตอนนั้น มันก็เหมือนถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ พิจารณาตอนนั้น ถ้าจบตอนนั้นก็
จบ เราจะบอกว่า ถ้ามันรู ้เท่าทันแล้วมันรู ้เท่าทันตลอด จะอยูโ่ ดยปกติ จะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็
รู ้เท่าทันตลอด แล้วมันก็ไม่ไปวิตกกังวล เพราะมันรู ้เท่าแล้ว มันปล่อยวางแล้ว
แต่ถา้ มันยังไม่ปล่อยวาง นี่ไง เวลาเขาดูครู บาอาจารย์ เขาดูพระเขาดูตรงนี้ไง เวลาเจ็บ
ไข้ได้ป่วยมีสติหรื อเปล่า มีสติสัมปชัญญะพร้อมไหม รักษาจิตของตัวได้ไหม ถ้ามีธรรม เขา
จะรักษาจิตของเขาโดยปกติ ร่ างกายป่ วยก็ป่วยร่ างกาย จิตไม่เกี่ยว จิตไม่เกี่ยว แต่ถา้ มันยัง
ภาวนาไม่เป็ น มันเกี่ยว มันเกี่ยวเพราะมันมีผลไง มันมีผลกับการดีใจเสี ยใจ มันมีผลของความ
ทุกข์ ฉะนั้น มีผลของความทุกข์มนั ก็เป็ นแบบที่ถามมา
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นี้เราพูดถึงว่า ถ้าเข้าใจตามความเป็ นจริ งแล้ว สิ่ งนี้เพราะเราไปเยีย่ มญาติ เห็นเขาเป็ น
แบบนั้น แล้วเราเอาสิ่ งนั้นมาเป็ นคติเตือนใจ อันนี้ก็เป็ นธรรมสังเวช อย่างนี้ถูกต้องแล้ว แต่ว่า
จะเป็ นอย่างนั้น จะเป็ นอย่างนี้ อันนี้มนั อยูท่ ี่ความคิด อยูท่ ี่ความคิด อยูท่ ี่จินตนาการของเรา
แต่ถา้ ผูถ้ ามปฏิบตั ิให้ถึงความเป็ นจริ งนะ พอปฏิบตั ิถึงความเป็ นจริ งแล้ว รู ้ตามความ
เป็ นจริ งแล้ว มันก็รู้เท่ารู ้ทนั แล้วมันก็จบ คือไม่สงสัยไง ถ้าไม่สงสัย ไปเห็นคนเจ็บคนป่ วย
เห็นคนเขาเป็ นอย่างไร มันเป็ นเพราะคุณภาพของจิตเขา มันเป็ นเพราะว่าจิตของเขาได้ฝึกฝน
มามากน้อยแค่ไหน เขาก็แสดงอาการอย่างนั้น
อย่างเช่นเรามีเพื่อน ถ้าเพื่อนฉลาดเขาจะพูดกับเราด้วยปัญญา เขาจะพูดกับเราด้วย
ความเข้าใจ ถ้าเพื่อนเราปานกลางก็พูดแล้วพอรู ้เรื่ อง ถ้าเพื่อนของเราเซ่อๆ พูดออกมามีแต่
ความเซ่อๆ พูดอะไรมันผิดทั้งนั้น นั้นคุณภาพของปัญญาของเขา ปัญญาของคนมันแสดงออก
ต่อเมื่อสื่ อสารกัน จิตของคนมันจะแสดงออกต่อเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ต่อเมื่อเขามีผลกระทบ ถ้า
เขามีผลกระทบ ถ้าเรามีสติมีปัญญา เรารู ้ตามความเป็ นจริ ง เราจะวัดคุณภาพของจิตของพวกนี้
ได้เลยว่าเขามีคุณภาพสู งต่าแค่ไหน ถ้าเขามีคุณภาพสู งต่าแค่ไหน นี้มนั เป็ นผลเพราะเขาฝึ ก
เขาปฏิบตั ิมาได้แค่น้ นั
แต่จิตของเรา ถ้าเราจะมาสอนเรา เราเห็นตอนนั้นแล้วเรามาสอนเรา แล้วเราก็ตอ้ งมี
ความเพียร เราต้องมีความพยายามของเรา ทาของเราให้รู้เท่าตั้งแต่ตอนนั้น แล้วสิ่ งที่เราเห็น
นั้น เพราะจิตของเขาเป็ นอย่างนั้น เขาแสดงออกอย่างนั้น
เราเป็ นของเรา ถ้าเราทาของเราได้จริ งแล้ว เราจะไม่แสดงออกอย่างนั้น เราจะไม่มี
ผลกระทบอย่างนั้น มันจะรู ้ที่นี่ มันจะรู ้ที่นี่ ไม่ใช่ไปเอาคนป่ วย ไม่ใช่ไปเอาภาพที่เห็นนั้นเป็ น
ตัวตั้ง มันต้องเอาจิตเรา เอาความจริ งในหัวใจเราเป็ นตัวตั้ง เอาความรู ้จริ งอันนี้เป็ นตัวตั้ง อัน
นั้นเป็ นผลที่เราไปรู ้ไปเห็นคุณภาพของเขาแค่น้ นั เพียงแต่ว่าเขาถามมาว่าทาอย่างนี้ถูกไหม
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ทาอย่างนี้ถูกไหม มันก็อยูท่ ี่คุณภาพ อยูท่ ี่ว่าจิตของคนสู งต่าแค่ไหน เราปฏิบตั ิได้มาก
น้อยแค่ไหน แล้วเราฝึ กหัดของเรา ทาความเป็ นจริ งของเรา มันจะเป็ นประโยชน์กบั เรา
ประโยชน์กบั เราจริ ง อันนั้นมันเป็ นจิตของเขาไง

หลวงตาท่านสอนว่า เวลาหัวใจของสัตว์โลกนั่นใจของเขา ให้ รักษาใจของเรา
หลวงตาท่านสอนว่าให้ รักษาใจของเรา ให้ รักษาศีล สมาธิ ปัญญาของเรา ให้ ฝึกหัดหมัน่
เพียรทาให้ เกิดศีล สมาธิ ปัญญา ให้ เกิดมรรค เกิดทางอันเอกในหัวใจของเรา ถ้ าเราเข้ าใจ
ของเรา เราเห็นใจของเรา เราชาระล้ างของเราด้ วยความเป็ นจริง เราจะรู้เท่าหัวใจของ
ทุกๆ คน เพราะมันก็เป็ นใจอันเดียวกัน แต่ นเี้ พราะหัวใจของเรายังไม่รู้เท่า เราถึงสงสัยไป
หมดเลย
ไปเห็นแล้วเป็ นคติธรรมได้ แต่มาถามเรา เราเห็นความแตกต่าง เห็นความแตกต่าง
ของผูป้ ่ วย เห็นความแตกต่างของผูไ้ ปเห็น เห็นความแตกต่างตามหลักใจของครู บาอาจารย์ ถ้า
ท่านมีความรู ้ตามภพตามภูมิที่สูงต่าแค่ไหน ความแตกต่างมันอยูต่ รงนี้ ความแตกต่างมันอยูท่ ี่
คุณภาพ ความแตกต่างมันอยูท่ ี่ปัญญาของจิตที่มนั รู ้จริ งตามความเป็ นจริ ง เอวัง
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