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การปฏิบัติธรรมะที่พระพุทธเจาสอนเรามาในการ
แกปญหานั้น พระพุทธเจาทานลําบากมามาก ทานเรียนศิลปะศาสตรทั้ง ๑๘ ศาสตร
จบ เมืองตักศิลา อาจารยทิสาปาโมกข ทานก็มีแค ๑๘ ศิลปะศาสตรเทานั้น มีวิชา
๒ วิชา ที่ไมมีใครสอน คือ
๑. วิชาแกปญหาชีวิต ไมมใี ครสอน ตองแกเอาเอง ถึงจะแกได
๒. วิชาบําบัดทุกข ใหเกิดสุข ก็ไมมีใครสอน
อาตมาก็ขอใหขอคิดวา
การสรางปญญาใหแกตนเองจึงจะแกปญหาได
วิชาการที่เราเรียนกันมาหลายเลม แกปญหาไมไดทั้งนัน้ การที่พระพุทธเจาทรงเสด็จ
บรรพชาก็เพื่อตองการหาวิชามาแกใหได เพราะทานทรงเห็นเทวะทูต พระเจาสุโทธนะ
พยายามสรางปราสาทสามฤดู และพยายามหากามคุณใหมาก หามไมใหเจาชาย
เสด็จออกไปนอกพระนคร พยายาม หาแตเฉพาะหนุมสาวเขามาอยูในวัง ไมใหเห็นคน
แก แตพระองคก็ทรงหนีออกไปได แลวไปพบคนแก คนเจ็บ คนตาย ในระหวางทาง
และมีคนหามศพผานมาเรื่อยๆ พระองคก็ทรงคิดวาจะหาวิชาอันใดมาแกปญหาเกิด
แก เจ็บ ตาย แตเจาชายก็มีพระราชบุตร ก็ทรงนึกวามีบวงผูกคออยู และเห็นนางสนม
นอนผาเลิก เหงื่อ ไคลไหลยอย เห็นแลวก็ไมนาดู อยางนี้แหละที่เรียกวา “เห็นเทวะ
ทูต” เมื่อพบวิชาแลว ก็ทรงมาโปรดพุทธมารดา และพุทธบิดานัน้ ทีหลัง เนื่องจากวา
แมอุมทองมา ตองเอาแมออกหนา ทรงบวชตั้ง ๖ ป ทรงลองทุกอยางแมกระทั่งกา
รอดอาหาร อาตมาไปเห็นโยมปฏิบัติธรรมตามวัดตางๆ ไมทานขาว ๓ วัน ๔ วันบาง
ทําอยางนั้นไมถูก พระพุทธเจาทรงทรมานพระวรกาย อดขาว ผอมจนเหลือแตหนังหุม
กระดูก จึงรูวามันไมใชวิถีทางที่ถูกตอง จึงไดแววยินพิณสามสาย ที่มี ตึงไป หยอนไป
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และตึงพอดี จึงถือเอามัชฌิมาปฏิปทา เดินสายกลาง อดีตไมเอา อนาคตไมเอา เอา
แตปจจุบัน
แตเราเขาผิดกันวา สายกลางคือ มรรค ๘ ซึ่งก็ถูกเหมือนกัน แตถูกไมจริง ถูก
จริงสายกลางตองเดินกลางเลย เอาปจจุบัน คือ กัมมัฏฐานตองเอาปจจุบัน อดีตอยา
ไปเอา อนาคตยังมาไมถึง ดังนั้นพระพุทธเจาจึงหันกลับมาเสวยพระกระยาหาร
พวกปจวัคคีย จึงหนีหมด อาตมาจึงขอฝากไววา ความสําเร็จตองคนเดียวเทานั้น
ไมใชทั้งผัวทั้งเมีย ความสําเร็จของชีวิตในแตละคนนั้น ใชคนเดียว ใชสมองคนเดียว
สองคนสามีภรรยา เอาสมองกับสมองมาตีกัน ของภรรยาก็อยาง ของสามีก็อีกอยาง
เหมือนกันไมได แตพอคิดแลวก็เอามารวมกันปรึกษาหารือกัน ถึงจะถูกตองไมใชเอา
ความคิดมาตีกัน มาทะเลาะกัน เอาความคิดมาพิจารณา โยนิโส มนัสสิการ นี่คือสาย
กลาง เอามารวมเปนปจจุบัน เขาจะไมทะเลาะกันเลย คนเราความเห็นไมเหมือนกัน
แลวเราความเห็นมาตีความเห็น ก็ทะเลาะกัน เขาเห็นอยางนั้น เขาเห็นอยางนี้ ถา
เราเจริญกัมมัฏฐานมีสติปญญาความเห็นจะมีเปนเหตุเปนผล คนอื่นเห็นไมตรง แสดง
วาคนนั้นปญญายังไมถึง
คนที่เถียงเกงๆ ลองนั่งกัมมัฏฐานไดของจริงคือตัวปญญา วาทําไมคนนี้ถึงเถียง
เกงนัก ทําไมถึงดาสามี เราก็ไปไตรตรองดูก็จะเห็นวา คนนี้เกงเพราะละเอียดมาก
สามีหยาบ ถึงไดรูวาเขาเปนคนถูก เขาดาถูก การดาคนนั้นมีทงั้ ผิดและถูก นี่แหละ
ความเห็นของคน มันเหมือนกันหรือ ไมไผตางปลอง พี่นองตางใจ ทองเดียวกันยัง
เหมือนกันไมได เหมือนอยางคูแฝด ที่เกิดหางกัน ๕ นาที ยังไมเหมือนกัน คนเล็กจบ
ปริญญาเอก ตั้งใจเรียนดี เวลาพูดกับแมก็พนมมือ แตคนโตยืนพูด เปนนักเลงโต
ทําไมไมเหมือนกัน รูปรางหนาตาเหมือนกัน แตนิสัยไมเหมือนกัน เราจะพยายามเลี้ยง
ลูกเราคนนี้ใหมีนิสัยแบบนี้ มันเปนไปไมได เพราะเขาเห็นของเขาอยางนั้น แตเรา
เจริญกัมมัฏฐานไดปญ
 ญา ปญญาตัวนี้เห็นการณไกล
การเจริญกัมมัฏฐาน ตองการใหมีปญญาสําหรับแกปญหา ปญญาตัวนี้เปน
ปรอทวัดคนได และปญญาตัวนี้ ก็บอกวาใครมีนิสยั อยางไร จะบอกไดชัดเจนมาก
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เชน เจอคน คนหนึ่ง เรามองดวยปญญาก็จะรูวา คนนี้นิสัยไมดีชอบพูดมาก พูดไมเปน
เรื่องเปนราว แลวเรารูแลวเราก็นิ่งเสีย เราก็อยาไปฟง คนพูดมากมีความจริงนอยมาก
การทํากัมมัฏฐานทําใหใจแข็ง ไมใชใจออน ผูหญิงนาเกลียดเพราะตามใจตัว
ผูหญิงถาตามใจตัวจะเสียคนหมด เราตองใจแข็งดวยการเจริญกัมมัฏฐาน ถาเรา
เจริญกัมมัฏฐานไมไดขาดสติพักเดียวก็ใจออนแลว ใครพูดอะไรก็เชื่อตามเขาไป เสียผู
เสียคนหมด
เพราะฉะนั้นการเจริญกัมมัฏฐานนี้ ทําใหจิตเรามั่นคง อดทนตอไป จะเปลีย่ น
นิสัยทันที วิสัยทัศนกวางไกล จะอดทนตอไปในอนาคต ไมใชนงั่ กัมมัฏฐานเพื่อจะไป
สวรรคนิพพาน มันจะเพี้ยนไป บางคนนั่งแลวทําปากมุบมิบ พอสอบอารมณ ก็บอก
วา “นานแลวที่ไมไดเจอพระพุทธเจา ทานชวนคุยซะนาน พระพุทธเจาถามวาคาขาย
เปนอยางไร ถึงเศรษฐกิจตกก็ใหพยายามตอไป แลวพระพุทธเจาก็บอกคาถาให”
อยางนี้เพี้ยนแนนอน ทําอะไรใหพอดีอยาใหเกิน อยาใหมากเกินไป อยาใหนอย
เกินไป สวนมากจะเพี้ยน พอไปเห็นอะไรก็จะเพี้ยนเลย ตองตั้งสติอดทนตอไป เห็น
หนอ ก็จะรูวาเปนนิมติ หลอกลวง ลางสมองเรา ทําใหไขวเขวสับสน ตัวมารทําใหเรา
สับสน พอเราสับสนก็จะเสียงาน เสียเงิน เสียทอง เสียเวลา ดวย
ถาสติกับจิตอยูดวยกัน จะมีปญญาและสามารถแกไขปญหาไดในปจจุบนั นั้น
ใหทําจนเคยชิน พอเคยชินแลว พอเห็นใครมันเกิดรูโดยอัตโนมัติ โดยไมตองภาวนาวา
เห็นหนอ พอเห็นตั้งแตศรีษะลงปลายเทา ปลายเทาถึงศรีษะ แลวจะมาบอกเราที่ลิ้น
ป วานิสัยคนนี้เปนอยางไร เวลากินขาวคนไมดี กับคนดี กินขาวรวมกันได ทํางาน
รวมกันได แตจะเอาจิตไปรวมกับคนเลวนั้นไมได กินขาวรวมกันไดหมายความวา แต
ละคน ตางคนตางเติมกันเองได เราก็อยาไปเติมรสแบบเขา เราก็เติมรสแบบของเรา
คบกันได แตจะมาผสมกันไมได คนที่ฉลาดจะใชคนไดทุกประเภท คนดื้อบางทีเรา
พูดดวยปญญาใชงานไดดี ถาเราไปดุดาใครเขาจะไปชอบ ตองใหไพเราะ คนหัวดือ้
หัวแข็ง ตองพยายามยกยองใหเกียรติเขา หนักเขาเดี๋ยวเขาก็ออนตาม เหมือนเชน
พระพุทธเจา ยักษจะทํารายพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็เฉยจะทําอะไรก็ทําไป แตทา น
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มีเมตตาอยางเดียว ทําใหยักษตองออนนอม จึงตั้งนะโม ตัสสะ ภควะโต ออนนอม
ตอพระพุทธเจา
ทํากัมมัฏฐานอยาไปหวังผลนิพพาน บางแหงหวังแตญาณตางๆ ทํากัมมัฏฐาน
ใหรู ๓ อยาง ก็พอ คือ
๑. ระลึกชาติของชีวิต
๒. รูกฎแหงกรรม จากการกระทําของตัวเอง
๓. แกปญหาชีวิตได และรูจักพอ
ดังนั้นสรุปรายการ กัมมัฏฐานดีที่สุด ทําใหสื่อสารงานเดิน ดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
และก็ไมบน ไมจูจี้ คนที่บนจูจี้ ลูกไมมาหลานจะไมมาสู แลวจะหวาเหว ถาลูกมาหา
หลานมาสูท ําใหอากงอามา อายุยืน อิ่มอกอิ่มใจ ดังนั้นใหทําลมหายใจใหยาวๆ จะ
ทําใหไมโมโห คนที่โมโหเกงจะมีอายุไมยืน โรคแทรกซอน ถาอารมณดี จะอายุยืน
โรคไมแทรกซอน ซึ่งขอเท็จจริงฐานะในทางจิตใจไมมีตัวตนใหจับตองได อารมณดี
หรือไมดี มันไมมีหลักฐานอะไรยืนยัน แตถาเราฝกไปเรื่อยมันก็จะมีหลักฐานยืนยัน จะ
อยูคงที่และทําใหเกิดปญญา ปญญาตัวนี้จะไปแกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาได ใน
ปจจุบันได ไมตองไปคิดแกปญหาในวันรุงขึ้น ทําไดเลยเพราะมีตัวกําหนด ตัวกําหนด
นี้เปนตัวตั้งสติ ใหเรารูวาสติเสียไปแลว สติตกไปแลว และเมื่อสติขาดไปแลว มันจะ
คิดเรื่อยเปอยไมมีหลัก ไมมีกฎไมมีเกณฑ ทําอะไรไมระเบียบ กลายเปนคนไมมี
หลักฐานไป บางครั้งเกิดปติขึ้นมาก็ตองกําหนดรูหนอๆ ที่ลิ้นป เดี๋ยวก็รูจริงขึ้นมา สวน
รูปลอมก็จะหายไป
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