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กณัฑท์ี่ ๓๘๐ 

ไปถกูทาง 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑ 

จากการทีพ่วกเราไดม้าฟงัธรรมกนัอยู่เรื่อยๆน้ี คดิวา่คงจะไดค้วามเขา้อกเขา้ใจ ในพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มากขึ้น สามารถนาํเอาไปปฏบิตั ิ ใหเ้กดิประโยชนก์บัชวีติ

จติใจ ถา้ไดก้็จะไมเ่สยีเวลากบั ๓ ปีทีผ่า่นมา ถา้มคีวามทกุขค์วามวุน่วายความหลง

นอ้ยลง มคีวามอยากความตอ้งการต่างๆนอ้ยลง มคีวามสุขสบายใจมากขึ้น ก็แสดงวา่

ไดไ้ปถูกทางแลว้ เพราะความจริงแลว้ ชวีติของเราน่ี ไมต่อ้งการอะไรจากภายนอกเลย 

สิง่ต่างๆภายนอกไมไ่ดใ้หค้วามสุขทีแ่ทจ้ริงกบัเรา ถา้เรายงัมคีวามตอ้งการในสิง่ต่างๆอยู่ 

ไมว่า่จะเป็นวตัถหุรือเป็นบคุคล ก็แสดงวา่เรายงัหลงทางอยู่ ยงัไมไ่ดเ้ขา้ถงึความสุขที่

แทจ้รงิ ยงัไมรู่ว้า่อยู่ทีไ่หน ถา้ยงัคดิวา่ความสุขอยู่ทีก่ารไดก้ารงานทีด่ ี ไดต้าํแหน่งทีด่ ี

ไดส้ิง่ต่างๆทีด่ ีแต่ในโลกน้ีไมม่อีะไรทีด่จีริงๆ เพราะทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีลว้นมสีิง่ทีไ่ม่

ดตีดิมาดว้ย แถมมาดว้ย เพราะโดยธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆนัน้ จะมกีารเปลีย่นแปลง

เสมอ ไม่คงเสน้คงวา ไมด่เีสมอไป มขีึ้นมลีง มเีจริญมเีสือ่ม โดยเฉพาะตวัทีไ่ปรบัเอาสิง่

ต่างๆมานัน้ ก็มกีารเสือ่มไปเช่นเดยีวกนั ก็คอืร่างกายของเรา ถา้ไมม่ร่ีางกายเราก็จะไม่

สามารถหาสิง่ต่างๆ มาใหค้วามสุขกบัเราได ้ตอ้งมตีา มหูี มจีมกู มลีิ้น มกีาย เพือ่จะได ้

ดูภาพ ไดฟ้งัเสยีง ไดด้มกลิน่ ไดล้ิ้มรส ไดส้มัผสัสิง่ต่างๆ แต่ร่างกายและสิง่ต่างๆทีไ่ด ้

สมัผสัผ่านทางอายตนะท ัง้ ๕ ก็ไมถ่าวร ทกุสิง่ทกุอย่างมกีารเจริญ มกีารเสือ่ม มกีาร

เปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ เพราะความไมแ่น่นอนของสิง่ต่างๆ จงึทาํใหค้วามสุขเปลีย่นไป

ดว้ย สิง่ทีเ่ราชอบเมือ่เปลีย่นไปเป็นอกีสภาพหน่ึง ก็จะไมสุ่ขเหมอืนเดมิ ก็กลายเป็น

ความทกุขข์ึ้นมาได ้ 

ถา้มองดว้ยปญัญาแลว้ จะเหน็วา่ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีด่จีริงๆ ทีใ่หค้วามสุขจริงๆ ให ้

ความสุขไปตลอด ใหค้วามสุขอย่างเดยีว ทกุสิง่ทกุอย่างมคีวามทกุข ์มคีวามกงัวลใจ มี
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ความวุน่วายใจ มคีวามเสยีอกเสยีใจตามมาดว้ย เพราะเมือ่ใจไดส้ิง่ทีช่อบก็จะยดึตดิ 

และอยากจะใหเ้ป็นเหมอืนตอนทีไ่ดม้าใหม่ๆ  แต่มนัไมเ่ป็นอย่างนัน้ เพราะสิง่ทีเ่ราไดม้า

แลว้ มนัก็ค่อยๆเปลีย่นไป ความรูส้กึต่อสิง่ทีไ่ดม้าก็เปลีย่นไปดว้ย เวลาไดม้าใหม่ๆจะ

พศิวาสยนิด ี แต่พอไดเ้หน็ไดส้มัผสัอยู่บ่อยๆ กเ็กดิความจาํเจชนิชา ความยนิดกี็จาง

หายไป แต่ความผูกพนัความหวงแหนกลบัไมไ่ดจ้างหายไปดว้ย ถา้ตอ้งสูญเสยีไปก็จะ

เสยีใจทกุขใ์จ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหเ้หน็วา่ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ไมใ่ช่เป็น

ความสุขทีแ่ทจ้ริง แต่เป็นความทกุข ์ เพราะเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ไมใ่ช่เป็นของเรา

หรือตวัเรา เช่นร่างกายน้ีพวกเราทกุคนก็คดิวา่เป็นตวัเรา แต่ตอนก่อนทีพ่่อแมจ่ะมาเจอ

กนั มาทาํใหเ้ราเกดิไดน้ี้ เราอยู่ทีไ่หน ถา้เป็นตวัเรา ก็ตอ้งมอียู่ตลอดเวลา ตอ้งมตี ัง้แต่

ก่อนทีจ่ะมพี่อแมเ่สยีดว้ยซํา้ไป แต่ร่างกายของเรามาปรากฏขึ้น หลงัจากทีพ่่อแมไ่ดอ้ยู่

ร่วมกนั จงึปรากฏเป็นร่างกายขึ้นมาในทอ้งแม ่ มใีจทีเ่ป็นตวัเราน้ี ซึง่ตอนนัน้เป็นดวง

วญิญาณ ทีก่าํลงัหาร่างกายอยู่ มารบัร่างกายจากพ่อจากแม ่ จงึเกดิการปฏสินธิ 

เจริญเตบิโตในทอ้งแมอ่ยู่ ๙ เดอืน ก็คลอดออกมา พอเริ่มรูส้กึตวัตื่นขึ้นมา ก็รูส้กึวา่

ร่างกายน้ีเป็นตวัเราเป็นของเราขึ้นมา  

ดวงวญิญาณน้ีเป็นเหมอืนใจตอนทีเ่รานอนหลบั จะไมร่บัรูเ้รื่องของร่างกาย จะรูแ้ต่

เรื่องราวต่างๆ เหตกุารณ์ต่างๆ ทีป่รากฏในขณะทีห่ลบั เช่นฝนัวา่ไปเจอสิง่นัน้เจอสิง่น้ี 

ไปทาํสิง่นัน้ไปทาํสิง่น้ี ตอนนัน้ร่างกายไมไ่ดเ้ขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัเหตกุารณ์ในฝนั เป็นเรื่อง

ของจติใจหรือดวงวญิญาณโดยลาํพงั ตอนนัน้ร่างกายนอนอยู่เฉยๆ พอตื่นขึ้นมาปับ๊

จติใจก็กลบัมารบัรูร่้างกาย วา่กาํลงันอนอยู่ อยู่ทีไ่หน เป็นใคร ซึง่เป็นสมมตุทิ ัง้น ัน้ เป็น

หญงิเป็นชาย เป็นลูกของคุณพ่อคุณแมค่นนัน้คนน้ี มชีื่อวา่อย่างนัน้อย่างน้ี พอตื่นขึ้น

มาแลว้ เราก็ลกุไปทาํกจิกรรมต่างๆ ทาํอย่างน้ีไปทกุวนัทกุวนั ทาํบญุบา้ง ทาํบาปบา้ง ทาํ

ท ัง้ทีไ่มใ่ช่บญุและไมใ่ช่บาปบา้ง ถา้ทาํบญุกจ็ะส่งเสริมพฒันาจติใจ ใหม้คีวามสุขมคีวาม

เจริญมากขึ้น ถา้ทาํบาปก็จะทาํจติใจใหด้ิง่ลง ใหม้คีวามทกุขม์ากขึ้น พอตายไปก็

เหมอืนกบัหลบัไป หลบัแบบไมต่ื่น พอตื่นอกีทกี็ไมไ่ดร่้างกายเดมิ เป็นร่างกายของทารก

ใหม ่ ทีค่ลอดออกมาจากทอ้งแมใ่หม ่ เป็นมนุษยก์็ได ้ เป็นนกเป็นสุนขัก็ได ้ เป็นสมมตุิ
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ใหม ่ เป็นมนุษยค์นใหม ่ เป็นเชื้อชาตใิหม่ เป็นฝรัง่ เป็นแขก ไมแ่น่นอน เรื่องของบญุ

ของกรรม ทีจ่ะผลกัดนัใหด้วงวญิญาณหรอืดวงจติดวงใจของเราน้ี ไปสู่ภพใหมช่าตใิหม ่ 

เพราะมคีวามหลงผลกัดนัใหใ้จมคีวามอยาก มคีวามตอ้งการ ทีจ่ะสมัผสัรบัรูก้บักามคุณ

ท ัง้ ๕ คอืรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ซึง่ตอ้งใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื ในขณะทีไ่มม่ี

ร่างกายเช่นตอนทีเ่รานอนหลบัไป ก็ยงัมคีวามตอ้งการในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอยู่ 

แต่ตอนนัน้จะเป็นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีเ่ป็นทพิย ์ รูปทพิยเ์สยีงทพิยก์ลิน่ทพิย ์

ตอนทีฝ่นันัน้จะสมัผสักบัของทพิยท์ ัง้นัน้ ฝนัวา่ไดไ้ปรบัประทานอาหารทีร่า้นนัน้ มี

ความสุขกบัสิง่นัน้กบัสิง่น้ี กบัคนนัน้กบัคนน้ี ตอนนัน้ไม่ไดใ้ชร่้างกาย ใจไปดว้ย

จนิตนาการ ไปพบกบัสิง่นัน้สิง่น้ี มคีวามสุขกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี มคีวามทกุขก์บัเรื่องนัน้

เรื่องน้ี เพราะใจยงัมกีามฉนัทะ ความยนิดใีนกามอยู่ จงึฝนัถงึเรื่องเหลา่น้ีอยู่ กามฉนัทะ

น้ีจะเป็นตวัผลกัดนั ใหด้วงจติดวงใจดวงวญิญาณน้ี หลงัจากทีร่่างกายในปจัจบุนัไดสู้ญ

สลายไปแลว้ ไปหาร่างใหม ่ ในขณะทีย่งัไมไ่ดร่้างกายหยาบ ก็จะอยู่ในสภาพของกาย

ทพิยไ์ปก่อน ถา้มคีวามสุขมากกวา่ความทกุขก์็เป็นพวกเทพ ถา้มคีวามทกุขม์ากกวา่

ความสุขก็เป็นพวกเปรตพวกนรกไป น่ีเป็นเรื่องของจติใจของพวกเรา เรียกวา่ใจใน

ขณะทีม่ร่ีางกาย เรียกวา่ดวงวญิญาณถา้ไมม่ร่ีางกาย เรียกวา่เทพถา้มคีวามสุข เรียกวา่

เปรตถา้มแีต่ความหวิความกระหาย เรียกวา่นรกถา้มแีต่ความทกุขค์วามรุ่มรอ้นเผา

ผลาญจติใจ ดว้ยความโกรธเกลยีดเคยีดแคน้อาฆาตพยาบาทต่างๆ เป็นการเปลีย่นไป

เปลีย่นมาของสภาพจติใจ ตามบญุกรรมทีไ่ดท้าํไว ้เป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ถา้ยงัไมไ่ดช้าํระ

ความหลง ทีเ่ป็นตน้เหตผุลกัดนัใหจ้ติใจตอ้งไปทาํบาปทาํบญุ ไปแสวงหาความสุขจาก

ภายนอก  

พวกเราไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา ทีส่อนใหเ้หน็วา่ ความสุขทีแ่ทจ้ริงไมไ่ดอ้ยู่กบัสิง่

ต่างๆภายนอก ไมไ่ดอ้ยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมไ่ดอ้ยู่กบัวตัถขุา้วของเงนิทอง 

ไมไ่ดอ้ยู่กบับคุคลนัน้กบับคุคลน้ี แต่อยู่ในใจทีท่าํความด ี ละบาป ชาํระความโลภความ

โกรธความหลงจนหมดสิ้นไป ทาํใหใ้จมคีวามสุขมากขึ้น มคีวามทกุขน์อ้ยลง จนหมดไป

ในทีสุ่ด การทาํความดแีละการละบาปเป็นผลทีอ่อกมาจากปญัญา คอืความเหน็ทีถู่กตอ้ง 
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เรียกวา่สมัมาทฐิ ิ เหน็วา่การทาํความดเีท่านัน้ การไมท่าํบาปเท่านัน้ ทีจ่ะทาํใหเ้รามี

ความสุข ทาํใหเ้ราไมม่คีวามทกุข ์ เราจงึตอ้งสรา้งปญัญา เพราะถา้เราเพยีงแต่ทาํความดี

ละบาป แต่ไมส่รา้งปญัญาเครื่องกาํจดัความหลง พอตายจากชาตน้ีิไปก็จะลมืได ้ พอไป

เกดิใหมถ่า้ไปอยู่ในสงัคมทีม่แีต่การทาํบาป ไมท่าํความดกีนั เราก็จะทาํตาม เพราะถูก

อทิธิพลของสงัคมชกัจูงไป แต่ถา้ไดเ้สริมสรา้งสตปิญัญาไวแ้ลว้ ใหเ้หน็วา่เหตทุีต่อ้งทาํ

ความดไีมท่าํบาปนัน้ เพราะทาํใหเ้รามคีวามสุข ไมม่คีวามทกุข ์ ไมต่อ้งไปหาความสุข

ภายนอก เราก็จะทาํแต่ความดแีละละบาปเสมอ ถา้มคีวามหลงมนัก็จะหลอกใหเ้รา

ออกไปหาความสุขจากภายนอก เราก็จะทาํความดไีดย้าก ทาํความชัว่ทาํบาปไดง้า่ย จงึ

ตอ้งสรา้งปญัญาใหเ้กดิขึ้นมา จะไดไ้มไ่ปแสวงหาความสุขจากภายนอก จากสิง่ต่างๆ

บคุคลต่างๆ แต่จะแสวงหาความสุขภายในใจ ดว้ยการทาํใจใหส้งบ เพือ่ระงบัความหลง 

ทีท่าํใหเ้กดิความโลภความตอ้งการ เมือ่ไม่มคีวามโลภก็จะไมเ่กดิความโกรธ เพราะความ

โกรธเกดิขึ้นเวลาไม่ไดต้ามทีป่รารถนา เวลาอยากไดอ้ะไรแลว้มผูีอ้ืน่มาขดัขวาง เราก็จะ

โกรธ  

รากเหงา้ของปญัหาท ัง้หมดอยู่ทีค่วามหลงน้ีเอง ไมรู่ว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีไ่หน เหน็วา่

ความสุขอยู่ภายนอก อยู่กบัสิง่ต่างๆ อยู่กบัเรื่องต่างๆภายนอก เราจงึวิง่หากนั ปญัญา

ไมท่นัความหลงความโงข่องเรา ทีฉ่ลาดกวา่ปญัญาของพระพทุธเจา้ มนัจงึทาํหนา้ทีน่าํ

ทาง แทนทีจ่ะเขา้วดับ่อย เรากลบัเขา้วดันอ้ย ไปเทีย่วบ่อย เป้าหมายหลกัของการเขา้หา

พระพทุธศาสนาก็เพือ่ใหเ้กดิสมัมาทฐิ ิ ใหเ้กดิความเหน็ทีถู่กตอ้ง วา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่

ภายในใจ เพราะสิง่ต่างๆภายนอกไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง แต่เป็นความทกุข ์ทีเ่ราทกุขก์นั 

วุน่วายกนัทกุวนัน้ี ก็เพราะสิง่ต่างๆภายนอกท ัง้นัน้ ร่างกายก็เป็นทกุข ์ ตอ้งดูแลรกัษา 

ตอ้งหวาดกลวั ตอ้งกงัวลกบัความเป็นไปของร่างกาย มทีกุขก์องหน่ึงยงัไมพ่อ ยงัไปหา

ทกุขม์าเพิม่อกี หาคู่ครองมาเป็นกองทกุขเ์พิม่อกีกองหน่ึง แลว้ก็ไดลู้กเป็นกองทกุข ์

ตามมาอกี มนัทกุขท์ ัง้นัน้ ถา้พจิารณาดว้ยปญัญา จะเหน็วา่มแีต่ความทกุข ์ ความหลง

มนัหลอกใหเ้ราอยากไดอ้ยากมสีิง่ต่างๆ ทาํใหเ้ราเวยีนวา่ยตายเกดิในสงัสารวฏั วนเวยีน

อยู่ในกามภพเป็นส่วนใหญ่ เพราะตดิรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็จะวนเวยีนอยู่กบัการ

แสวงหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ มาเสพมาสมัผสัมาใหค้วามสุข เพราะถา้ใหอ้ยู่บา้น
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เฉยๆก็จะเบือ่หน่าย เหน็ภาพซํา้ซากจาํเจก็เบือ่หน่าย ตอ้งออกไปสมัผสัภาพแปลกๆ

ใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ พอใครชวนใหไ้ปเทีย่ว จะรูส้กึเหมอืนปลาไดน้ํา้ กระชุ่มกระชวยขึ้นมา

ทนัท ีแต่ถา้ใครชวนเขา้วดัน่ี จะตอ้งฉุดหลายหน ตอ้งมกีจิกรรมมงีานบญุงานกศุลถงึจะ

ไป ถา้ใหไ้ปนัง่หลบัตาไปนัง่ภาวนา จะไมค่่อยอยากไปกนั ใหไ้ปหาความสุขภายในใจ 

กลบัไปไมไ่ด ้เพราะไมถ่นดั ถนดัแต่หาความสุขจากภายนอก  

เวลาทาํอะไรทีไ่มถ่นดัจะรูส้กึลาํบากยากเยน็ ไมม่คีวามสุขเหมอืนกบัทาํสิง่ทีถ่นดัทีช่อบ 

เราจงึตอ้งฝืน ถา้ไมฝื่นจะไมม่ทีางไดพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้ริง ตอ้งมกีาํหนดการ วา่ปีน้ีจะ

เขา้วดักี่คร ัง้ จะปฏบิตัมิากนอ้ยเพยีงไร จะถอืศีลมากนอ้ยเพยีงไร เงนิทีไ่ดม้าจะแบ่ง

เอาไวท้าํบญุมากนอ้ยเพยีงไร กาํหนดไวใ้หเ้ป็นกรอบไวเ้ดนิ แลว้ก็พยายามเพิม่ใหม้าก

ขึ้นไปเรื่อยๆ ใหเ้ขา้มาทางธรรมใหม้ากขึ้น ใหอ้อกไปทางโลกนอ้ยลงไปเรื่อยๆ จนเขา้มา

หมดตวัเลย ทางโลกไมต่อ้งไปยุ่งเกี่ยวเลย ไปอยู่วดัตลอดเลย อยู่ในฐานะนกับวช โกน

หวัก็ได ้ ไมโ่กนหวัก็ได ้ ไมส่าํคญั เพราะเป็นเพยีงรูปธรรม เป็นเครื่องแบบเท่านัน้เอง 

การเขา้วดัทีแ่ทจ้รงิตอ้งเขา้ดว้ยใจ ทีทุ่่มเทใหก้บัการหาความสงบสุขภายในใจ หาปญัญา

เพือ่ทาํลายความหลง ทีจ่ะคอยหลอกลอ่ใหไ้ปหาความสุขภายนอก ถา้ไมก่าํหนดจะไมม่ี

หลกั อย่างสมยัทีอ่าตมาเคยปฏบิตัมิา ตอนตน้ก็นัง่ไปตามอธัยาศยั นัง่ไปแลว้รูส้กึวา่ดกี็

อยากจะนัง่มากขึ้น แต่ช่วงนัน้ยงัทาํงานอยู ่ ก็เลยตดัสนิใจวา่ อกีเดอืนหน่ึงสิ้นปีพอด ี ก็

จะขอลาออกจากงาน จะขอใชเ้วลา ๑ ปีทุ่มเทกบัการปฏบิตัอิย่างเดยีว จะไมท่าํอย่างอืน่ 

จะรบัประทานอาหารมื้อเดยีวก่อนเทีย่ง ตลอดวนัจะเดนิจงกรมนัง่สมาธิ อ่านหนงัสอื

ธรรมะเป็นส่วนใหญ่ จะไมอ่อกไปหาความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอก เหมอืนกบัสมยัที่

ไมไ่ดป้ฏบิตั ิ พอตื่นเชา้ขึ้นมาปับ๊ก็ตอ้งออกจากบา้น ไปชายทะเล ไปทีไ่หนก็ได ้ ขอใหไ้ด ้

ไป แต่ตอนน้ีจะไมไ่ปแลว้ จะภาวนาปฏบิตัอิยู่ในบา้น ถา้ไปขา้งนอกก็จะไปหาทีส่งบที่

เงยีบ เพือ่เปลีย่นบรรยากาศบา้ง ไปหามมุสงบแถวชายทะเล บางทกี็ไปภาวนานอนคา้งที่

เกาะ กาํหนดวา่จะลองทาํสกัปีหน่ึง ตอ้งมเีป้าหมาย กาํหนดการไว ้ ถา้ปีน้ีปฏบิตัไิดร้อ้ย

ละสบิ ปีหนา้จะเพิม่เป็นรอ้ยละยีส่บิ เคยเขา้วดัเพยีง ๒ ถงึ ๓ ครัง้ต่อปี ก็จะเพิม่เป็น

เดอืนละครัง้เป็นตน้  
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ใหม้กีาํหนดการแลว้พยายามปฏบิตัติามใหไ้ด ้ ถา้ไมก่าํหนดไว ้ ปลอ่ยไปตามความรูส้กึ

ความพอใจ หรือรอใหม้เีหตกุารณ์ชกัจูงไป จะไปไมถ่งึไหน เพราะเหตกุารณ์ทีจ่ะจูงไปมี

นอ้ย ความรูส้กึอยากจะไปก็มนีอ้ย อยากจะไปทีอ่ืน่มากกวา่ ถา้ไมว่างแผนไว ้ แลว้ฝืน

ลากใจไปน่ี ปลอ่ยใหไ้ปตามความรูส้กึ จะไปไมถ่งึไหน จะเสยีเวลามาก เวลาจะไมพ่อต่อ

การปฏบิตั ิเพราะชวีติของเรามนัส ัน้ ไมย่าวนาน จะส ัน้ลงไปเรื่อยๆ นอ้ยลงไปเรื่อยๆทกุ

วนั แต่ถา้กาํหนดเวลาไว ้ วา่จะปฏบิตัมิากนอ้ย แลว้เพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ จะมเีวลาเพยีงพอ 

ทีจ่ะทาํใหเ้กดิผลขึ้นมาได ้ เบื้องตน้เราตอ้งพยายามศึกษาฟงัเทศนฟ์งัธรรม จนเกดิความ

เขา้ใจอย่างถ่องแท ้ วา่ความสุขในโลกน้ีไม่ม ี ไมอ่ยู่กบัสิง่ต่างๆ หรือบคุคลต่างๆ มแีต่

ความทกุขท์ ัง้นัน้ เมือ่เขา้ใจอย่างน้ีแลว้ ก็จะเหน็วา่ความสุขทีแ่ทจ้รงิตอ้งอยู่ในใจ ตอ้ง

เขา้ขา้งใน ตอ้งปลอ่ยวางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ปลอ่ยวางความสุขภายนอก อยู่คน

เดยีว ทาํจติใหส้งบใหไ้ด ้ แลว้ก็เจริญปญัญา ใหรู้ท้นัความหลง ใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ

มากได ้ เพราะปญัญาหรือความเขา้ใจทีไ่ดย้นิไดฟ้งัน้ีไมพ่อเพยีง พอไมค่ดิถงึมนัปับ๊ 

ความหลงก็จะมาหลอกเราไดท้นัท ี เช่นขณะทีเ่ราฟงัน้ี เราเขา้ใจแลว้วา่ ความสุขในโลกน้ี

ไมม่ ี แต่พอออกจากสถานทีน้ี่ไปไมน่าน เดีย๋วมนัจะหลอกใหไ้ปหาอะไรกนิหาอะไรดืม่ 

ชวนไปทีน่ ัน่ไปทีน่ี่ ชวนคุยกนัเรื่องนัน้ คุยกนัเรื่องน้ี พอเริ่มไปทางนัน้ แสดงวา่ปญัญาที่

ไดย้นิไดฟ้งัเมือ่สกัครู่น้ี ถูกกลบไปหมดแลว้ ตอ้งไปอยู่ทีส่งบเงยีบ ทาํจติใจใหส้งบ 

เจริญความเขา้ใจน้ีอยูเ่สมอ เตอืนตนอยู่เสมอวา่ ความสุขต่างๆในโลกน้ีไมม่ ีอยู่ทีใ่จของ

เราเท่านัน้ อยู่ทีต่รงน้ี อยู่ในวดั อยู่ทีส่งบสงดัวเิวก โดดเดีย่วเดยีวดาย น่ีแหละคอื

ความสุขทีแ่ทจ้ริง อย่าไปคดิถงึเพือ่นคนนัน้ คดิถงึเพือ่นคนน้ี อย่าไปหาคนนัน้หาคนน้ี 

อย่าไปอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี มนัเป็นความหลงท ัง้นัน้ น่ีคอืเป้าหมายทีเ่ราตอ้งทาํใหไ้ด ้ 

เรารูโ้ดยสงัเขปแลว้วา่ ความสุขอยู่ในตวัเรา ไมไ่ดอ้ยู่ภายนอก ทน้ีีเราตอ้งนาํเอาไป

ปฏบิตัใิหไ้ด ้พอเราเผลอปับ๊ ความหลงจะหลอกใหไ้ปหาความสุขภายนอกทนัท ีเพราะวา่

ชวีติของเราส่วนหน่ึง ก็มคีวามจาํเป็น ต่อการแสวงหาบางสิง่บางอย่างจากภายนอก เพือ่

มาดูแลรกัษาอตัภาพร่างกายของเรา ตอ้งหาอาหารมารบัประทาน หาทีอ่ยู่อาศยั หายา

รกัษาโรค หาเสื้อผา้เครื่องนุ่งห่มต่างๆ แต่การแสวงหาน้ีก็อาจจะถูกความหลงหลอก ให ้

หาแบบเลยเถดิไปก็ได ้ คอืไมรู่จ้กัประมาณ หาแบบหรูหราฟุ่มเฟือย ก็จะถูกกเิลสถูก
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ความหลงหลอกไปแลว้ ตอ้งใชค้วามมกันอ้ยสนัโดษเสมอ เวลาแสวงหาปจัจยั ๔ เพือ่จะ

ไดไ้มเ่สยีเวลา อย่างของพระน่ีท่านก็มเีวลา มกีาํหนดการ อาหารก็ตอนเชา้ออกไป

บณิฑบาต ไดอ้ะไรมาก็ฉนัไปตามมตีามเกดิ ไมต่อ้งไปปรุงแต่ง วา่วนัน้ีจะรบัประทาน

อาหารชนิดไหน อย่างไร แบบไหน เพราะจะกลายเป็นความหลงไปแลว้ ถา้ปรุงแต่งกจ็ะ

ปรุงแต่งเพือ่ความสุข ตอ้งรบัประทานอาหารทีถู่กอกถูกใจ จะไดม้คีวามสุข แต่นกัปฏบิตัิ

ตอ้งรบัประทานอาหารเหมอืนกบัเตมินํา้มนั เหมอืนกบัรบัประทานยา ยาจะมรูีปร่าง

อย่างไร สอีะไร ไมส่าํคญั หมอใหม้ารบัประทาน ก็รบัประทานเขา้ไป อาหารจะเป็นชนิด

ไหนก็ไมส่าํคญั จะมรีสชาตอิย่างไรก็ไมส่าํคญั ถา้เป็นประโยชน ์ รบัประทานแลว้ไมเ่กดิ

โทษ ไมเ่จ็บทอ้ง ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ก็รบัประทานเขา้ไป เพือ่ใหม้นัอิม่ เพือ่ใหร่้างกายมี

พลงังาน จะไดอ้ยู่ต่อไปได ้ เท่าน้ีก็พอ ตอ้งมกันอ้ยสนัโดษ รูจ้กัประมาณในการบริโภค

ปจัจยั ๔ เสื้อผา้ก็พอปกปิดร่างกายไดก้็พอ ไมต่อ้งหรูหรา ไมต่อ้งสวยสดงดงาม ไมต่อ้ง

พสิดาร ตดิเพชรตดิทอง ตดิขนไก่ ตดิอะไรต่างๆใหยุ้ง่ไปหมด ทีอ่ยู่อาศยัก็พอหลบแดด

หลบฝนได ้ ปลอดภยัจากภยัต่างๆ ทางธรรมชาตแิละจากคนทีไ่มด่ที ัง้หลายก็พอ กม็ี

เท่าน้ี สิง่ทีเ่ราตอ้งแสวงหาจากภายนอก แต่ไมไ่ดแ้สวงหาเพือ่ความสุข เป็นเหมอืนเตมิ

นํา้มนัใหก้บัรถ  

ร่างกายของเราน้ีเป็นเหมอืนรถ ทีจ่ะพาใหเ้ราไปสู่จดุหมายปลายทาง คอืความสุขภายใน

ทีว่เิศษ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลายไดส้มัผสัไดม้าครอบครอง คอืใจที่

สะอาดบริสุทธิ์ ทีเ่กดิจากการทาํความด ีละบาป และชาํระความโลภความโกรธความหลง

จนหมดสิ้นไป ดว้ยการบาํเพญ็ภาวนา รกัษาศีล ทาํบญุใหท้าน น่ีคอืขา่วสารจาก

พระพทุธเจา้ น่ีคอืคาํสอนทีจ่ะพาใหพ้วกเรา ไดไ้ปพบกบัความสุขทีแ่ทจ้ริง เมือ่เราไดร้บั

ขา่วสารน้ีแลว้ ก็ตอ้งนาํเขา้มาสู่ใจ โอปนยิโก นาํเขา้มาเตอืนสตเิตอืนใจเราอยู่เรื่อยๆวา่ 

ขณะน้ีเรากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ วนัเวลาผ่านไป กาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัทาํตามความหลง 

หรือกาํลงัทาํตามพระพทุธเจา้ ถา้ทาํตามพระพทุธเจา้ ก็ตอ้งทาํบญุใหท้านรกัษาศีลหรือ

ภาวนาอย่างใดอย่างหน่ึง ถา้ไปสนุกสนานเฮฮา ก็ไมไ่ดท้าํตามพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้

ก็เคยอยู่ในวงั ท่านก็เคยสนุกสนานเฮฮา แต่ท่านเบือ่เร็ว ท่านเหน็โทษของมนัเร็ว พอ
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อายุ ๒๙ ท่านก็กระโดดหนีแลว้ เขา้ป่าแลว้ พวกเราน่ี ๔๐ – ๕๐ เขา้ไปแลว้ ยงัไมเ่หน็

อกีหรือ แลว้เมือ่ไหร่จะเหน็ละ่  

ถาม ท่านอาจารยเ์มตตาสอนถงึเรื่องความสุขเวลามาวดั ทน้ีีมนัยงัตดิเทีย่วอยู่บา้ง มนั

ก็เป็นความสุขคนละแบบ มาวดัก็อยากมา ไปเทีย่วก็ยงัอยากไปเทีย่ว เราจะจดั

สมดุลตรงน้ีไดห้รือไมค่ะ 

ตอบ ได ้ ใหเ้หน็วา่ความสุขทีเ่กดิจากการไปเทีย่ว เป็นเหมอืนกบัความสุขทีไ่ดจ้ากยา

เสพตดิ จริงๆมนัเป็นยาเสพตดิชนิดหน่ึง เพยีงแต่สงัคมยอมรบักนั แต่การเทีย่ว

ทาํใหค้นฉิบหายวายวอดมาก็มากเหมอืนกนั ถา้เทีย่วแบบไมม่ปีระมาณ หาเงนิ

หาทองมาไดเ้ท่าไหร่ กจ็ะหมดไปกบัการไปเทีย่วไปกนิไปเลน่ เหมอืนกบัความสุข

ทีไ่ดจ้ากการเสพสุรายาเมาหรือสูบบหุรี่ เป็นความสุขทีม่นัเผาผลาญทาํลายชวีติ 

ไมไ่ดฉุ้ดไมไ่ดส่้งเสริมใหช้วีติดขีึ้นสูงขึ้น ถา้เทีย่วพอประมาณ มสีมดุล ไมถ่งึกบั

ตอ้งไปทาํบาปทาํกรรม ไปทจุริตประพฤตมิชิอบ ก็จะไมข่าดทนุ แต่ไมไ่ดก้าํไร 

จากการไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา ทีเ่ป็นเหมอืนกบัเพชร

นํา้หน่ึง ทีเ่ราสามารถเป็นเจา้ของได ้ เป็นสมบตัขิองเราได ้ แต่เราก็เป็นเหมอืนกบั

ไก่ทีไ่ดพ้ลอย เหน็ไสเ้ดอืนดกีวา่พลอย เพราะไก่กนิพลอยไมไ่ด ้ไก่ไมม่ปีญัญาที่

จะรูว้า่เอาพลอยไปขายได ้จะไดไ้สเ้ดอืนเป็นกโิลเก็บไวก้นิ ไมต่อ้งไปคุย้ไปคน้หา

ใหเ้หน่ือยยากทกุวนั เราไมเ่หน็คุณค่าของความสงบของจติใจ ทีจ่ะใหค้วามสุข

กบัเราไปตลอด ไมต่อ้งไปขวนขวายดิ้นรนวุน่วาย กบัการหาความสุข จากการไป

เทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ทีไ่มไ่ดใ้หค้วามอิ่มความพอเลย แต่ความสุขทีไ่ดจ้าก

ความสงบจะอิม่มนัจะพอไปตลอด อยู่ทีไ่หนก็มคีวามสุข มคีวามอิม่ มคีวามพอ

ตลอดเวลา อนัน้ีเราไมเ่หน็กนั เรายงัเป็นเหมอืนไก่ไดพ้ลอยอยู่ เหน็พลอยก็เขีย่

ทิ้งไป หาแต่ตวัหนอนตวัไสเ้ดอืนกนิไปวนัๆหน่ึง ถา้ไมเ่หน็เราก็จะทาํอย่างน้ีไป

เรื่อยๆ ถา้ยงัเสยีดายเรื่องเทีย่วอยู่ ก็แสดงวา่ยงัห่างไกลมาก 

ถาม เวลาไปเทีย่วก็มคีวามสุขสดชื่น แต่เวลานัง่ภาวนาก็ยงัไมค่่อยสงบ ยงัไมค่่อยมี

ความสุขเท่าไหร่ 
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ตอบ ของดกี็ตอ้งยากหน่อย  

ถาม เวลาพจิารณาดูจติน่ี เวลาทกุขเ์กดิขึ้น เราเขา้ใจปับ๊ จะระงบัไดท้นัท ี แต่ในบาง

เรื่องจะไมย่อมรบั ตอ้งจนตรอกถงึจะยอมรบั แต่จะเหน่ือยมาก  

ตอบ กเิลสบางตวัมนัดื้อ มนัฉลาด มนัก็จะดิ้น ตะแบงไปเรื่อยๆ ปญัญาตอ้งตาม

ประกบอยู่เรื่อยๆจนกวา่จะทนั จนกวา่จะจนมมุ  

ถาม แต่การจนมมุตรงนัน้เป็นการเหน็ดว้ย 

ตอบ ถา้ปญัญาสกดัจนมนัจนมมุ มนัก็ตอ้งยอม บางเรื่องไมต่อ้งไปถงึข ัน้นัน้ เพราะ

ปญัญามกีาํลงัมากกวา่กเิลส พอกเิลสไดร้บัหมดัเดด็ของปญัญาหมดัเดยีวมนัก็

สลบ แต่บางตวัไดก้ี่หมดัก็ยงัไมย่อมสลบ ตอ้งใชห้ลายหมดั ขึ้นอยู่วา่มนัฝงัลกึ

ในนิสยัสนัดานมากนอ้ยเพยีงไร เหมอืนกบัเสาทีป่กัไวใ้นดนิ ถา้ไมล่งลกึมาก

ถอนขึ้นมาก็งา่ย ถา้ลงลกึมากก็ตอ้งใชแ้รงมากถงึจะถอนขึ้นมาได ้ ไมส่าํคญัวา่จะ

ชา้หรือจะเร็ว สาํคญัอยู่ทีว่า่จะกาํจดัมนัไดห้รือเปลา่ จะถอนรากถอนโคนมนัได ้

หรือเปลา่ ถา้เหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ เหน็วา่เป็นทกุข ์ก็จะถอนมนัได ้ 

ถาม สงัเกตวา่พอมนัจนตรอก จะมอีาการเหน่ือย ถงึทาํใหว้างลง ทาํใหส้งสยัวา่การ

วางลงตรงน้ี มนัต่างกบัการวางลงในตอนทีเ่ราเขา้ใจเหตขุองมนัเลยไหม  

ตอบ จะยอมอย่างไรก็ได ้ ขอใหย้อมก็แลว้กนั จะยอมอย่างงา่ยหรือยากก็แลว้แต่ 

บางอย่างก็ยาก โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องความกลวัตายน่ี ลองไปพสูิจนดู์ ถา้ไม่

เหน็วา่ความรกัตวักลวัตายมนัเป็นโทษมากกวา่ความตาย เราก็จะไมป่ลอ่ย แต่ถา้

เหน็วา่ ขณะน้ีเราทกุขเ์หลอืเกนิ เราทรมานเหลอืเกนิ เพราะความกลวัสิง่ต่างๆ 

เราก็จะปลอ่ย เวลาไปอยู่ในทีม่ภียัรอบดา้น ถงึแมภ้ยัจริงๆยงัมาไมถ่งึตวั แต่

ความกลวัมาถงึตวัก่อนแลว้ เราจะเหน็วา่ความกลวัน่ีมโีทษมากกวา่ภยัรอบดา้น 

ถา้ยอมตายความกลวัทีม่อียู่ในใจจะหายไปหมดเลย จะเกดิความสงบความ
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สบายความสุขขึ้นมา ท่ามกลางภยัต่างๆทีล่อ้มรอบ ทีก่ลบัไมเ่ป็นภยั เหมอืนกบั

ภยัทีอ่ยู่ในใจ คอืความรกัตวักลวัตายน่ีเอง 

เราจะไมเ่หน็ความรกัตวักลวัตายน้ี ถา้ไมไ่ปอยู่ในสถานทีท่ีม่ภียัรอบดา้น เพราะ

มนัจะไมอ่อกมา อย่างทีเ่ราอยู่ตรงน้ี ความรกัตวักลวัตายมนัไมอ่อกมา แต่ถา้

เกดิมใีครโยนงูพษิเขา้มาใส่ในศาลาสกัตวั ดูใครจะกระโดดหนีก่อนใคร มนัถงึจะ

ออกมา ถา้กระโดดหนีไมไ่ดจ้ะทาํอย่างไร ถา้ถูกผูกมดัไวใ้หน้ ัง่อยู่เฉยๆ จติใจจะ

ดิ้นอย่างไร ถา้จติใจปลงไดม้นัก็ไมด่ิ้น เพราะเหน็วา่มนัทกุขเ์หลอืเกนิทีไ่ปกลวั

ความตาย ยอมตายดกีวา่ ยอมตายแลว้กลบัไมท่กุข ์ ถา้เหน็อย่างน้ีก็จะสามารถ

ทาํลายความรกัตวักลวัตายได ้ เป็นความหลงอย่างหน่ึง ถา้พจิารณาดว้ยปญัญา

แลว้ ก็จะรูว้า่ไมช่า้ก็เร็วร่างกายกต็อ้งตายอยู่ด ีร่างกายเป็นเพยีงวตัถชุิ้นหน่ึงทีเ่รา

ไดม้าครอบครอง แต่เราไปหลงวา่เป็นตวัเราของเรา เพราะมนัตดิอยู่กบัใจ ต ัง้แต่

วนัทีค่ลอดออกจากทอ้งแม ่ ต ัง้แต่วนัทีจ่ติใจเริ่มตื่นขึ้นมารบัรูม้าเหน็ร่างกาย ก็

ถูกความหลงหลอกวา่เป็นตวัเราของเรา แลว้ก็ไมม่ใีครบอกวา่มนัไม่ไดเ้ป็นอย่าง

นัน้ ถา้สมมตุวิา่พ่อแมเ่ป็นพระพทุธเจา้เป็นพระอรหนัตน่ี์ ท่านก็จะสามารถสอน

ตัง้แต่ลูกเริ่มรูเ้ดยีงสาวา่ ร่างกายน้ีไมใ่ช่ของลูกนะ ตวัลูกทีแ่ทจ้ริงไมใ่ช่ร่างกายน้ี 

ตวัลูกก็คอืดวงวญิญาณทีม่าครอบครองร่างกายน้ี คอืตวัรู ้คอืตวัใจ ร่างกายน้ีจะ

เป็นอะไรไปก็ไมต่อ้งไปเสยีดาย มนัจะแก่จะเจ็บจะตายก็ใหม้นัเป็นไป มนัไมใ่ช่

ตวัเราของเรา มนัตอ้งไปอยู่ด ี ถา้เรายอมใหม้นัไป ไมย่ดึไมต่ดิกบัมนั เราจะอยู่

อย่างมคีวามสุขไปตลอด จะไมม่คีวามทกุขก์บัความเป็นไปของร่างกาย ร่างกาย

จะเปลีย่นไปอย่างไร จะแก่จะเจ็บไขไ้ดป่้วย จะมพีษิภยัอะไรต่างๆมาทาํลาย จะ

รูส้กึเฉยๆ จะสามารถไปไดท้กุแห่งทกุหนทีค่นท ัว่ไปจะไมก่ลา้ไปกนั เช่นไปในป่า

ชา้ ไปในป่าลกึ  

ถา้มคีนสอนตัง้แต่เริ่มเป็นเดก็มาน่ี มนัก็จะซมึซาบเขา้ไปในใจ ทน้ีีเดก็จะรบัได ้

ไมไ่ดก้็อยู่ทีก่เิลสของเดก็ วา่มแีรงมากหรือนอ้ย ถา้นอ้ยมนัรบัไดง้า่ย ปญัหากจ็บ

ไดง้า่ย ถา้รบัไดย้ากก็ตอ้งคอยสอนอยู่เรื่อยๆ ตอ้งใหไ้ปประสบกบัเหตกุารณ์
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จริงๆ ใหเ้หน็ความทกุขท์ีเ่กดิขึ้นในใจ ทีไ่ปหลงยดึตดิวา่เป็นตวัเราของเรา มนัมี

โทษมากกวา่การปลอ่ยวาง ยอมรบัความจรงิวา่มนัไมใ่ช่เราไมใ่ช่ของเรา ถา้มนัจะ

จากไป จะเป็นอะไรไป ก็ใหม้นัไป ใหม้นัเป็นไป แลว้จะเหน็ความสุขความสงบที่

เกดิจากการยอมรบัน้ี ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ ต่อไปก็จะสามารถใชก้ารปลอ่ยวางน้ีไป

ใชก้บัสิง่อืน่ได ้ ถา้ปลอ่ยร่างกายน้ีไดแ้ลว้ ส่วนอืน่ๆภายนอกก็ตอ้งปลอ่ยไดห้มด 

เพราะมคีวามสาํคญัรองลงมาจากร่างกาย เพราะไมม่อีะไรจะมค่ีายิง่กวา่ร่างกาย 

ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเรียงลาํดบัความสาํคญัไวด้งัต่อไปน้ีคอื ทรพัย ์ อวยัวะ แลว้ก็

ชวีติ ชวีติเราใหน้ํา้หนกัมากทีสุ่ด มากกวา่อวยัวะ ถา้ตอ้งตดัแขนตดัขาก็ยอม ถา้

ยงัอยู่ได ้ ตอ้งผ่าตดัก็ยอมผ่า เพือ่รกัษาชวีติไว ้ เพราะเรารกัชวีติมากกวา่ แลว้ก็

ทรงสอนใหร้กัธรรมมากกวา่ชวีติ ธรรมก็คอืความสงบของใจ ถา้อยากจะใหใ้จ

สงบ ใหม้คีวามสุขใจ ก็ตอ้งละไดแ้มก้ระท ัง่ชวีติ เพราะชวีติน้ีไมใ่ช่ของเรา ไมใ่ช่

เป็นสิง่ทีล่ะไมไ่ด ้ มนัละไดเ้พยีงแต่เราไปหลงยดึตดิมนัเอง แต่ใจน่ีเราละไมไ่ด ้

ต่อใหเ้ราอยากจะละมนั ก็ละไมไ่ด ้ เพราะมนัเป็นของเรา มนัเป็นตวัเราทีแ่ทจ้ริง 

มนัอยู่กบัเราไปตลอด แต่เราไมรู่ใ้จของเรา เราไปหลงวา่เราคอืร่างกาย เราก็เลย

ทกุขวุ์น่วายกบัร่างกาย ทีจ่ะตอ้งจากเราไป ส่วนทีไ่มจ่ากเราไปก็คอืใจ มนัอยู่กบั

เราไปตลอด ตวัรูม้นัอยู่กบัเราไปตลอด แต่เราไมรู่ใ้จ ไมม่ใีครสอนวา่ใจของเรา

เป็นอย่างไร ถา้ไมภ่าวนาเราจะไมเ่หน็ใจ เพราะถูกความหลงหลอก ใหไ้ปดูสิง่

ต่างๆภายนอก ไมใ่หก้ลบัมาดูตวัใจ  

ตวัใจก็เป็นเหมอืนอกีจกัรวาลหน่ึง จกัรวาลภายนอกก็คอืทีเ่ราเหน็ดว้ยตาของเรา

น้ี เช่นดวงดาวต่างๆ หลบัตาดูซเิราจะเหน็อกีจกัรวาลหน่ึง จกัรวาลภายใน เวลา

นัง่ภาวนา ถา้ไมร่บัรูท้างอายตนะเลย แมก้ระท ัง่ร่างกายก็ไมร่บัรู ้ เราจะเหน็วา่ใจ

น้ีเป็นอกีจกัรวาลหน่ึง อนัน้ีแหละทีเ่ป็นไตรภพ มนัอยู่ในน้ี นรกสวรรคก์็อยู่ใน

จกัรวาลภายในน้ี แต่เรามองไมเ่หน็กนั ทีเ่ขาวา่นัง่ภาวนาแลว้ไปเหน็นรกเหน็

สวรรค ์ ก็เหน็อย่างน้ี เวลาทีใ่จรุ่มรอ้นเราก็ไปนรกแลว้ เวลาทีใ่จสงบเยน็เราก็ไป

สวรรคแ์ลว้ มคีวามสุขเราก็ไปสวรรคแ์ลว้ แต่เป็นความสุขทีเ่กดิจากทาํความด ี

ไมใ่ช่ความสุขจากการไปเทีย่ว นัน่เป็นนรกทีเ่คลอืบดว้ยสวรรค ์ มนัเป็นสวรรค์
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เดีย๋วเดยีว พอกลบัมาบา้นก็กลายเป็นนรกทนัท ี บา้นจงึเป็นสถานทีไ่มน่่าอยู่เลย 

ท ัง้ๆทีบ่า้นควรจะเป็นสถานทีท่ีน่่าอยู่ทีสุ่ด กลบัเป็นสถานทีท่ีน่่าเบือ่ ทีจ่ะตอ้งหนี

ออกไปอยู่เรื่อยๆ พระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตั ิ เพือ่ใหเ้ขา้สู่จกัรวาลภายใน ให ้

เหน็อย่างชดัเจน วา่สวรรคอ์ยู่ในอกนรกอยู่ในใจ พระอริยเจา้พระพทุธเจา้ก็อยู่

ในใจของเราน่ี เป็นของเราอย่างแทจ้ริง สวรรคก์็เป็นของเรา นรกก็เป็นของเรา 

เราสรา้งมนัขึ้นมาเอง ถา้ทาํบาปทาํกรรมทาํสิง่ทีไ่มด่ ี เราก็สรา้งนรกขึ้นมาภายใน

ใจของเรา ทาํความดเีราก็สรา้งสวรรคข์ึ้นมาในใจ ภาวนาเราก็สรา้งนิพพานขึ้นมา

ภายในใจ อยู่ในใจน้ี ใจเป็นจกัรวาลทีก่วา้งใหญ่ไพศาล แต่มองไมเ่หน็เพราะไม่

หลบัตากนั เวลาหลบัตาก็หลบัแบบไมม่สีตกินั ถา้หลบัแบบมสีตกิต็อ้งหลบัแบบ

ภาวนา จะไดเ้หน็นรกเหน็สวรรค ์ เหน็เทพเหน็อะไรต่างๆ เหน็มรรคผลนิพพาน 

อยู่ในใจน้ีท ัง้หมด ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ก็ไมต่อ้งไปอนิเดยี ไมต่อ้ง

ไปหาพระพทุธเจา้พระธรรมพระสงฆท์ีไ่หน ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ั้นเหน็เราตถาคต  

ถาม ภาวนาน่ีสะสมไปไดเ้รื่อยๆไหมคะ 

ตอบ สะสมไปไดเ้รื่อยๆ ตอ้งทาํเรื่อยๆ ไมใ่ช่ทาํหนเดยีว เหมอืนฝากเงนิในธนาคาร 

๑๐ บาท แลว้จะใหก้ลายเป็นลา้นบาทขึ้นมาไมไ่ด ้ไดแ้ค่ ๑๐ บาท  

ถาม ถา้พจิารณาจนเขา้ใจดว้ยเหตผุล ธรรมะหรือสภาวธรรมทีเ่กดิขึ้นน่ี นํา้หนกั

เท่ากนัหรือต่างกนั 

ตอบ ถา้พจิารณาในเรื่องทีย่งัไมเ่กดิขึ้น มนัเขา้ใจ แต่ยงัไมเ่ป็นภาวนามยปญัญา คอืยงั

ไมอ่ยู่ในเหตกุารณ์จริง ถา้อยู่ในเหตกุารณ์จริงแลว้พจิารณา จะเหน็สุขกบัทกุขท์ี่

จะสบัเปลีย่นกนั ถา้เราทกุขวุ์น่วายกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึง ถา้พจิารณาวา่ตอ้งปลอ่ย

วาง พอตดัไดป้ลอ่ยไดค้วามทกุขค์วามรุ่มรอ้นใจก็จะหายไป ความสุขความ

สบายใจก็จะปรากฏขึ้นมา เช่นห่วงวา่จะตดิคุกหรือไมต่ดิคุก พอยอมตดิเท่านัน้ 

ความทกุขใ์นใจก็หายไป แต่ถา้ยงัไมย่อมตดิ ไมย่อมรบัความจริง ก็ยงัทกุขอ์ยู่ 

ถา้เป็นโรคหมอบอกจะตายภายใน ๓ วนั ๗ วนั เราก็พจิารณาดู ถา้ยงัทกุขอ์ยู่ก็
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แสดงวา่ยงัไมย่อมรบัความจริง ยงัไมเ่หน็อนิจจงัในร่างกาย วา่มนัตอ้งตาย แต่

ถา้เราพจิารณาจนเหน็ความจริงวา่ ตายก็ตาย ตายก็จบ ไมเ่หน็เป็นปญัหาอะไร 

ตายดว้ยกนัทกุคน พอยอมตายเท่านัน้มนัก็หายทกุข ์ พอถงึเวลามนัอาจจะไม่

ตายก็ได ้ หมออาจจะวนิิจฉยัผดิก็ได ้ แต่กไ็มรู่ส้กึดใีจอย่างไร เพราะรูว้า่ไมต่าย

วนัน้ีก็ตอ้งตายพรุ่งน้ีอยู่ด ี ไมต่ายใน ๗ วนัก็ตายใน ๗ เดอืน ไมต่ายใน ๗ 

เดอืนก็ตายใน ๗ ปี จะไมเ่ดอืดรอ้น พจิารณาเพือ่ดบัทกุขภ์ายในใจเท่านัน้  

ปญัหาใหญ่ไมใ่ช่การเกดิแก่เจ็บตาย แต่ใจทีไ่ปทกุขก์บัการเกดิแก่เจ็บตาย ถา้ไม่

ทกุขแ์ลว้ก็ไมเ่ป็นปญัหา จะแก่ก็ไมเ่ป็นปญัหา จะเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ไมเ่ป็นปญัหา 

จะตายก็ไมเ่ป็นปญัหา จะเป็นอะไรก็ดูแลมนัไป รกัษาไดก้็รกัษาไป หายก็หาย ไม่

หายก็ตาย หายแลว้เดีย๋วก็ตอ้งเป็นอกี ไมใ่ช่หายแลว้จะไมเ่ป็นอกี ถา้หายแลว้

หายขาดไปเลย ไมต่อ้งตายเลย ก็น่าจะทุม่เททกุสิง่ทกุอย่างใหก้บัมนั แต่รกัษา

หายแลว้เดีย๋วก็เป็นอกี หายจากโรคน้ีก็เป็นโรคอืน่แทน ถา้ไมม่โีรคก็มคีวามชรา

ทีจ่ะทาํใหต้าย ใจไมไ่ดต้ายไปดว้ย กลบัไปวุน่วายกบัการตายของร่างกาย จงึตอ้ง

พยายามแยกแยะใหอ้อกวา่ เราไมไ่ดต้ายนะ ร่างกายตาย เราไมไ่ดต้าย เราไป

วุน่วายกบัมนัทาํไม เราเป็นเพยีงคนขบัรถ เราเพยีงมาครอบครองร่างกายน้ี ที่

เป็นเหมอืนสมบตัชิิ้นหน่ึง เหมอืนเครื่องอดัเสยีงน้ี ใชไ้ปเรื่อยๆเราก็รูว้า่สกัวนั

หน่ึงมนัจะตอ้งเสยี เสยีก็เสยีไป ซ่อมไดก้็ซ่อม ซ่อมไมไ่ดก้็ทิ้งไป ร่างกายน้ีก็

เหมอืนกนั แต่เราทีเ่ป็นเจา้ของร่างกายน้ี ทีค่อยดูแลรกัษาร่างกายน้ี ไมไ่ดเ้ป็น

อะไรไปกบัมนั ถา้ฉลาดรูท้นั ตดัความหลงไดห้มด ก็จะไมไ่ปหาร่างกายใหมอ่กี 

ถา้ยงัรูไ้มท่นั พอร่างกายน้ีแตกไป ก็ไปหาร่างกายใหมม่าเป็นกองทกุขก์องใหม่

อกี ใหเ้ราแบกอกี แต่ร่างกายก็มปีระโยชนอ์ยู่ ถา้เอามาปฏบิตัธิรรม ถา้บรรลขุ ัน้

แรกแลว้แต่ยงัเหลอือกี ๓ ข ัน้ จบเพยีงข ัน้ปริญญาตรียงัไมจ่บปริญญาเอก ถา้

เกดิตอ้งตายไปก่อน ก็ยงัตอ้งกลบัมาหาร่างกายใหมอ่กี เพือ่จะไดเ้รียนต่อ พอ

เรียนจบแลว้ก็ไมต่อ้งมร่ีางกายใหมอ่กีแลว้  
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อย่างพระพทุธเจา้พระอรหนัตท์ ัง้หลายท่านเรียนจบแลว้ ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งใช ้

ร่างกายเป็นเครื่องมอื ถา้เป็นพระโสดาบนักย็งัตอ้งอาศยัร่างกาย กลบัมาเกดิใหม่

มาปฏบิตัธิรรมต่อ มอีกี ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก ท่านก็สามารถบรรลเุป็นพระ

อรหนัตไ์ด ้ ถา้เป็นพระสกทิาคามกี็เพยีงชาตเิดยีวบรรลไุด ้ ถา้เป็นพระอนาคามกี็

ไมต่อ้งอาศยัร่างกาย เพราะงานทีต่อ้งใชร่้างกายน้ีสาํเร็จหมดแลว้ งานทีเ่กี่ยวกบั

ราคะตณัหาเกี่ยวกบักามฉนัทะน้ี ไดท้าํสาํเร็จแลว้ เรียนจบวชิาน้ีแลว้ เหลอืแต่

ภวตณัหาวภิวตณัหา ทีม่อียู่ภายในจติ ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัร่างกาย ทีอ่ยู่ในระดบัของ

พระอนาคาม ี ไมต่อ้งอาศยัร่างกาย ก็สามารถเรียนจบได ้ ไมต่อ้งกลบัมาเกดิเป็น

มนุษยใ์หม ่ แต่เกดิเป็นพรหม อยู่ในช ัน้พรหมภาวนาต่อไป บาํเพญ็วปิสัสนาข ัน้

ต่อไป จนบรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ปในทีสุ่ด ร่างกายยงัมคุีณค่าอยู่ ถา้รูจ้กัใชม้นัก็

เป็นประโยชน ์ถา้ไมรู่จ้กัใชม้นัก็เป็นโทษ ทาํใหต้ดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิไป

เรื่อยๆ ไดร่้างกายมาแทนทีจ่ะเอามาบาํเพญ็ ก็เอามาเทีย่ว มนัก็จะผูกใหต้ดิอยู่

กบัการเทีย่วไปเรื่อยๆ พอตายไปก็ตอ้งไปหาร่างกายใหมไ่ปเทีย่วต่อ เวลาเทีย่ว

มนัก็ดหีรอก แต่เวลามนัเจ็บไขไ้ดป่้วยมนัเป็นอย่างไร เวลามนัหวิขา้ว เวลามนั

อดอยากขาดแคลนอะไรต่างๆ มนัไมด่หีรอก มนัทรมาน ชาตน้ีิอาจจะเป็นบญุ

ของเรา ทีไ่ดร่้างกายทีไ่มค่่อยมปีญัหาเท่าไหร่ อยากจะไดอ้ะไรก็ได ้ สิง่จาํเป็น

ต่างๆ เช่นเครื่องใชไ้มส้อยปจัจยั ๔ ก็มอียู่ตลอดเวลา แต่ถา้เกดิไปอยู่ในประเทศ

ทีแ่หง้แลง้กนัดารอดมื้อกนิมื้อ จะไมอ่ยากเกดิเลย  

ถาม ถา้จะไปถงึข ัน้ที ่๑ จะตอ้งมอีะไรทีจ่ะทาํใหเ้ราไปถงึได ้

ตอบ ในข ัน้ตน้ จติตอ้งสงบก่อน จติสงบเป็นสมาธิ แลว้ก็เริ่มพจิารณาร่างกาย วา่แก่

เจ็บตายเป็นธรรมดา ไมใ่ช่เป็นตวัเราของเรา แลว้ก็ทดสอบดูวา่ปลอ่ยวางไดห้รือ

เปลา่ เช่นไปอยู่ในป่าคนเดยีว ไปอยู่ในป่าชา้ ไปอยู่แถวทีม่ภียัอนัตราย มเีสอืมงูี 

แลว้ก็ยอมตาย อะไรจะมากดัมากนิก็ไมเ่สยีดาย ถา้ปลอ่ยไดม้นัก็จะหลดุ ก็จะ

ปลอ่ยวางไดใ้นระดบัหน่ึง น่ีก็ข ัน้หน่ึง ข ัน้ไมก่ลวัตายน่ีก็ข ัน้หน่ึง ข ัน้ต่อไปก็ความ

ยนิดใีนความสวยงามของร่างกาย เหน็คนนัน้คนน้ีวา่สวยวา่งาม ใหค้วามสุขกบั
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เรา ก็อยากจะไดเ้ขามาเป็นคู่ครอง ข ัน้น้ีก็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่เขาน่าเกลยีดน่า

กลวั มสีิง่ทีไ่มน่่ามองอยู่ภายใตผ้วิหนงั มอีวยัวะต่างๆทีน่่ารงัเกยีจถูกหุม้ห่ออยู่ 

ตอ้งมองใหเ้หน็มองทะลเุขา้ไป ก็จะเกดิความเบือ่หน่าย ไมย่นิด ีทีจ่ะหาความสุข

จากร่างกายของคนอืน่ ก็เป็นอกีข ัน้หน่ึง แลว้ก็ยงัมขี ัน้อืน่อกี ถา้เรายงัคดิวา่เรา

ดกีวา่เขา เลวกวา่เขา ตํา่กวา่เขา สูงกวา่เขา ก็จะรูส้กึตํา่ตอ้ยเวลาเจอคนทีด่กีวา่

เรา เวลาเจอคนทีต่ ํา่กวา่ก็จะรงัเกยีจเขา เป็นทกุขภ์ายในใจ ตอ้งเขา้ใจวา่มนัเป็น

เพยีงสมมตุเิท่านัน้เอง เรื่องความรวยความฉลาด เป็นเรื่องของบญุของกรรมของ

แต่ละคนทีไ่ดส้ะสมมา แต่ใจน่ีเหมอืนกนั ธรรมชาตขิองใจของทกุคนเหมอืนกนั

หมด เป็นธาตรูุเ้หมอืนกนัหมด เหมอืนกบัร่างกายของทกุคน มาจากธาต ุ ๔ 

ดว้ยกนัท ัง้นัน้ แต่เน่ืองจากบญุกรรมปรุงแต่ง เลยทาํใหร่้างกายของแต่ละคน มี

ความสวยงาม มคีวามน่าเกลยีด ไม่เหมอืนกนั มผีวิพรรณสดใสผ่องใสไมเ่ท่า

เทยีมกนั แต่มาจากวตัถอุนัเดยีวกนั มาจากดนินํา้ลมไฟ  

ถา้มองทางรากฐานของร่างกาย ก็จะเหน็วา่เหมอืนกนั เป็นแค่ดนินํา้ลมไฟ 

รากฐานของใจก็คอืธาตรูุเ้หมอืนกนั เพยีงแต่จะรูม้ากรูน้อ้ย จะฉลาดมากฉลาด

นอ้ย แต่ก็เป็นธาตรูุเ้หมอืนกนั มคีวามสุขมคีวามทกุขม์ากนอ้ย ก็ขึ้นอยู่กบับญุ

กบักรรม เวลาทีเ่หน็อะไรแลว้เกดิความทกุข ์ ก็ตอ้งมองไปทีค่วามจริง ทีไ่ม่

แตกต่างกนั ไมสู่งไมต่ํา่กวา่กนั เท่ากนัหมด เพยีงแต่หลงตดิอยู่ในภาพของ

สมมตุ ิ ทีท่าํใหแ้ตกต่างกนั มสูีงมตีํา่ เมือ่รูแ้ลว้ ต่อไปจะรูส้กึเฉยๆกบัคนทีสู่ง

กวา่หรือตํา่กวา่หรือเท่าเรา รูว้า่เหมอืนกนั เป็นธาตรูุเ้หมอืนกนั เป็นใจเหมอืนกนั 

ก็จะไมย่ดึตดิในตวัตน ตอ้งพจิารณาไปปฏบิตัไิป อะไรทีท่าํใหท้กุขภ์ายในใจ ก็

ตอ้งแกไ้ปเรื่อยๆ แมก้ระท ัง่ความสุขอนัละเอยีด ทีม่อียู่ภายในใจ ก็ไมไ่ดเ้ป็น

ความสุขทีถ่าวร ถา้ไมรู่ก้็จะคดิวา่น่ีคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง กจ็ะพยายามรกัษามนั 

ยิง่รกัษามนัยิง่เกดิความทกุขข์ึ้นมาในใจ เพราะความทีอ่ยากจะรกัษามนั ตอ้ง

เขา้ใจวา่ความสุขแบบน้ียงัไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นความสุขทีอ่ยู่ภายใตไ้ตร

ลกัษณ์อยู่ เป็นความสุขข ัน้ละเอยีดในจติใจ ทีเ่กดิจากการชาํระกเิลสส่วนหยาบ

หมดไป แต่ยงัมกีเิลสส่วนละเอยีดเหลอือยู่ ทีท่าํใหเ้ปลีย่นไปเปลีย่นมา มี
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ความสุขทกุขเ์ปลีย่นไปเปลีย่นมาอยู่ ก็ตอ้งพจิารณาไปเรื่อยๆ จนกวา่จะเหน็วา่ 

เป็นสมมตุ ิเป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมย่ดึไมต่ดิ ปลอ่ยได ้ก็จะ

ผ่านไปได ้ถงึจะเจอความสุขทีแ่ทจ้ริง ทีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลง เมือ่ถงึทีน่ ัน่แลว้ ก็

รูว้า่ถงึจดุหมายปลายทางแลว้ 

ถาม พจิารณาปลอ่ยวางมนัจะเกดิขึ้นมาเองเลยใช่ไหมคะ ไมใ่ช่เกดิจากการทีเ่ราคดิวา่

เราปลอ่ยวางได ้

ตอบ มนัจะเหน็วา่ ถา้ไมป่ลอ่ยมนัจะทกุข ์ เหมอืนกบัร่างกายน้ี ถา้เราไมป่ลอ่ยมนัก็จะ

ทกุข ์ ลูกเราสามเีราถา้ไมป่ลอ่ยเราก็จะทกุขก์บัเขา ถา้เราปลอ่ย เขาจะเป็นอะไรก็

เรื่องของเขา เราก็จะไมท่กุขก์บัเขา แต่เราไมเ่หน็ความทกุข ์ น่ีคอืปญัหาของเรา 

ทกุขแ์ทบเป็นแทบตาย ก็ยงัยดึยงัตดิอยู่ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั สอนอย่างไรก็ไม่

เหน็ มอียู่มากคนทีท่กุขก์บัเรื่องต่างๆ เพราะความยดึตดิ แต่ไมรู่ว้า่ตนทกุข ์จาก

การยดึตดิของตน ไปทกุขก์บัเรื่องทีจ่ะไปแกเ้ขา ใหเ้ขาเป็นไปตามทีอ่ยากใหเ้ขา

เป็น ไมอ่ยากใหเ้ขาไปเทีย่วก็วุน่วาย ไปเทีย่วทไีรก็ไมส่บายใจทกุท ี ถา้ปลอ่ยได ้

จะไปเทีย่วไหนก็ไป ไมใ่ช่เรื่องของเรา ก็จะไมท่กุข ์ แต่ไมเ่หน็ทกุขต์วัน้ี ทกุข ์

เพราะอยากใหเ้ขาทาํตามใจเรา แต่ไมรู่ว้า่ความอยากเป็นตวัทีท่าํใหเ้กดิความทกุข ์

เพราะไมเ่ขา้ใจวา่ทีท่กุขท์กุวนัน้ี ไมใ่ช่เพราะเขานะ เพราะเราต่างหาก ไปอยากให ้

เขาทาํตามใจเรา พอเขาไมท่าํตามใจเราๆก็ทกุข ์ถา้เขาทาํตามใจเราๆก็ไมท่กุข ์ 

ถา้ไมไ่ปอยากอะไรกบัเขา เขาจะทาํอะไรก็ได ้ ไมส่นใจ น่ีคอืการปลอ่ยวาง ไป

เทีย่วก็ได ้ไปโรงเรียนก็ได ้เรื่องของเขา เราก็จะไมท่กุขก์บัเขา ปญัหาของพวกเรา

คอืไมเ่หน็ทกุขต์วัน้ี ทกุขแ์ทบเป็นแทบตาย แต่เราไมรู่ ้กลบัพยายามไปแกเ้ขาอยู่

เรื่อย ใหเ้ขาทาํตามใจเรา ถา้แกไ้ดก้็เบาใจไปวนัหน่ึง พรุ่งน้ีก็มเีรื่องใหมม่าใหแ้ก ้

อกี ทาํไมถู่กใจอกีแลว้ ถา้ยอมรบัวา่เขาทาํอะไรก็ได ้พอใจทกุเรื่อง เขาเป็นคนรบั

ผล ส่วนทีจ่ะมากระทบกบัเรา กพ็ยายามป้องกนัไว ้อย่าใหม้ากระทบ ถา้ป้องกนั

ไมไ่ด ้ก็ถอืวา่เป็นการใชก้รรมไป  
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ถาม เหมอืนเป็นการทดสอบวา่ สามารถปลอ่ยวางได ้

ตอบ ใช่ เขาเป็นอะไร เราก็ยิ้มได ้เขาทาํอะไรเราก็ยิ้มได ้อยู่ร่วมกนัได ้เขาจะทาํอะไรก็

ไมร่งัเกยีจ ไมอ่ดิหนาระอาใจเบือ่หน่าย กงัวลวติกห่วงใย เหมอืนเป็นคนทีเ่ราไม่

รูจ้กั 

ถาม ขอ้น้ีเป็นขอ้ทีท่าํยากทีสุ่ด 

ตอบ เราไปผูกพนักบัเขามาก มคีวามหวงัในตวัเขามาก อยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ี อยากใหเ้ป็นคนด ีอยากใหเ้ขามคีวามสุข แต่มนัตวัเขา ไมใ่ช่ตวัเรา ทาํไม

เราไมอ่ยากในตวัเราแทน อยากในตวัเรา จะไดป้ระโยชน ์กลบัไมอ่ยาก อยากให ้

เราด ี อยากใหเ้ราภาวนา อยากใหเ้ราปฏบิตัธิรรม เราทาํได ้ กลบัไมท่าํ กลบัไป

อยากในเรื่องของคนอืน่ ซึง่เราบงัคบัเขาไมไ่ด ้ แมแ้ต่ตวัเขาเองบางทเีขาก็บงัคบั

ตวัเขาไมไ่ด ้ เพราะเขามบีญุกรรมทีต่ดิตวัมา จนเป็นนิสยั เขาชอบเทีย่ว ตดิเป็น

นิสยัมา เราไปหา้มไมใ่หเ้ทีย่ว ต่อหนา้เขาก็อาจจะไมเ่ทีย่ว พอเราเผลอเขาก็ไป

เทีย่วแลว้  

ถาม ถา้อย่างนัน้คนโสดมโีอกาสไดด้มีากกวา่ 

ตอบ คนโสดบวชไดง้า่ยกวา่ คนทีม่คีรอบครวับวชไดย้ากกวา่  

ถาม หมายถงึผูห้ญงิ 

ตอบ ไมว่า่หญงิวา่ชายเหมอืนกนั พระพทุธเจา้ถงึออกบวชยาก ท่านรอถงึอายุ ๒๙ ถงึ

จะออกบวชได ้ เพราะถูกอทิธิพลของพ่อครอบงาํอยู่ เกดิอยู่ในวงั พ่อก็คอยหอ้ม

ลอ้มใหอ้ยู่กบัสิง่ต่างๆ แต่ใจทีแ่สวงหาความสุขทีแ่ทจ้ริง ก็จะแหวกวา่ยออกจาก

ความสุขเหลา่น้ี ใหม่ๆ ก็จะเพลดิเพลนิอยู่หน่อย พอชนิแลว้ก็เบือ่หน่าย 

เหมอืนกบักนิอาหารรสวเิศษ ถา้กนิซํา้ๆซากๆสกัเดอืนหน่ึง ก็จะเบือ่ จะมรีาคา

แพงขนาดไหนก็ตาม ดขีนาดไหนก็ตาม มนัไมว่เิศษหรอก อะไรทีซ่ ํา้ๆซากๆใจจะ
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เบือ่ พอเบือ่ก็หาทางออก จนในทีสุ่ดก็ไดอ้อก เพราะไดท้รงสะสมบญุมามาก 

คอยผลกัดนัอยู่เรื่อยๆ แต่พวกเราน้ีบญุเก่าไมม่ากพอ ตอ้งอาศยับญุใหม ่ ตอ้ง

อาศยับญุจากการไปหาครูบาอาจารย ์ ไปไดย้นิไดฟ้งั เมือ่ไมม่บีญุเก่าผลกัดนั ก็

ตอ้งใชบ้ญุใหมด่งึไป ไมม่บีญุภายในผลกั ตอ้งหาบญุภายนอกลากไป ถา้ฟงัแลว้

ยงัไมไ่ป ก็ไมรู่จ้ะทาํอย่างไร 

ถาม ไมก่ลวัตายแต่กลวัเจ็บ กลวัวา่ถา้ไมต่ายแต่ช่วยตวัเองไมไ่ด ้ จะเป็นภาระกบัคน

อืน่ จะพจิารณาอย่างไร 

ตอบ พจิารณาวา่เป็นเรื่องสุดวสิยั อย่างมากก็แค่ตาย ไมต่อ้งไปกงัวล ถา้ไมม่ใีครช่วย

เรา ก็ไมเ่ป็นไร 

ถาม อย่างคุณพ่อคุณแมท่ีเ่ขาจะตอ้งมาดูแลเรา 

ตอบ เป็นกรรมของเขา เราไมไ่ดบ้งัคบัเขา เขาจะดูแลเราก็เรื่องของเขา เขาไดบ้ญุจาก

การดูแลเรา ถา้มองในแงด่ ี เรากลบัเป็นเหตทุีท่าํใหเ้ขาไดท้าํบญุ ส่วนเรื่องความ

เจ็บก็ตอ้งเจ็บดว้ยกนัทกุคน ไมว่า่จะเจ็บมากเจ็บนอ้ย แต่ความเจ็บน้ีเราสามารถ

จะรบัมนัได ้ ดว้ยการฝึกนัง่สมาธิไปนานๆ เวลาเจ็บก็พยายามทาํใจใหน่ิ้งใหส้งบ 

อย่าไปวุน่วายกบัความเจ็บ จะไมเ่จ็บมาก จะเจ็บเพยีงครึ่งเดยีว คอืเจ็บทีร่่างกาย 

แต่ไมเ่จ็บทีใ่จ ถา้ใจไมเ่จ็บแลว้ ร่างกายจะเจ็บมากขนาดไหน ก็ไมส่าํคญั ความ

เจ็บทีใ่จรุนแรงกวา่เจ็บทีร่่างกาย เวลาใจกลวัความเจ็บน่ี จะทรมานมากกวา่

ร่างกายเจ็บ ถา้ไมก่ลวัความเจ็บเสยีอย่าง จะไมท่รมานใจ ความเจ็บน่ีเราสามารถ

แกไ้ด ้ ดว้ยการฝึกนัง่สมาธิ แลว้ก็ปลอ่ยใหม้นัเจ็บไป อย่าไปสนใจ ยอมรบัมนั

เหมอืนกบัยอมรบัเสยีงทีก่าํลงัดงัอยู่น้ี ถา้ไมไ่ปราํคาญกบัเสยีงนัน้ มนัก็จะไม่

สรา้งความทกุขใ์จใหก้บัเรา ความเจ็บของร่างกายก็เป็นเหมอืนกบัเสยีงน้ี จะเจ็บ

อย่างไรก็ตาม ถา้ไมไ่ปราํคาญกบัมนั ไมไ่ปกลวัมนั ไมไ่ปอยากใหม้นัหาย มนัก็

จะไมท่าํใหเ้ราทกุขใ์จทรมานใจ ถา้รูจ้กัวธิปีฏบิตักิบัความเจ็บของร่างกายไดแ้ลว้ 

จะไมก่ลวัความเจ็บทีจ่ะเกดิขึ้นในขณะทีจ่ะตาย เพราะเคยผ่านมาแลว้ รูจ้กัวธิี
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ปฏบิตักิบัมนัแลว้ เราบงัคบัใหค้วามเจบ็ทางร่างกายหายไมไ่ด ้ แต่เราหา้มความ

ทกุขท์รมานใจไมใ่หเ้กดิขึ้นได ้ถา้ทาํใจใหส้งบน่ิง ใหย้อมรบัความเจ็บของร่างกาย 

ไมป่ฏเิสธ ไมร่งัเกยีจ ไมอ่ยากใหค้วามเจ็บหายไป ความทกุขท์รมานใจ ทีรุ่นแรง

กวา่ความเจ็บของร่างกายอกีหลายเท่า กจ็ะไมเ่กดิขึ้น จะตายไดอ้ย่างสบาย ถา้

เหน็ดว้ยปญัญาวา่ร่างกายน้ีไมใ่ช่ของเรา เป็นเหมอืนสมบตัชิิ้นหน่ึง เป็นเหมอืน

เสื้อผา้ชดุหน่ึง เมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งโยนทิ้งไป ก็ทิ้งมนัไป ร่างกายเป็นเหมอืนเสื้อผา้

ชดุหน่ึงเท่านัน้เอง เมือ่มนัเก่าแลว้มนัจะขาดก็ทิ้งมนัไป ใจเราไมไ่ดต้ายไปกบั

ร่างกาย แลว้เราจะไปกลวัทาํไม ไปทกุขท์าํไม น่ีคอืปญัญา เหน็วา่ร่างกายกบัใจ

เป็นคนละส่วนกนั  

ตอ้งแยกใจกบัร่างกายใหอ้อกจากกนัใหไ้ด ้ ตอ้งรูว้า่เราไมใ่ช่ร่างกาย เราเป็นใจ 

เป็นผูดู้แลรกัษา เป็นผูป้กครองของร่างกาย เราพามนัไปทาํกจิต่างๆ พาไป

อาบนํา้ ไปกนิขา้ว พาไปหลบันอน ทาํอย่างน้ีอยู่ทกุวนัทกุวนั แต่เราไมรู่ว้า่เราพา

มนัไป เรากลบัไปคดิวา่เราเป็นมนั ปญัหาอยู่ตรงน้ี ตอ้งแยกใหอ้อกมาวา่ มนั

ไมใ่ช่เรา เราคอืใจ เป็นผูส้ ัง่การ เป็นผูป้กครอง ร่างกายเป็นเหมอืนลูกเรา สกัวนั

หน่ึงก็ตอ้งตายจากเราไป แต่เราไมไ่ดต้ายไปกบัมนั ถา้เขา้ใจหลกัน้ีแลว้จะไมก่ลวั

ตาย แต่เราไมม่ใีครสอน เกดิมาก็คดิวา่ร่างกายน้ีเป็นตวัเราของเรา มี

พระพทุธเจา้เท่านัน้ทีส่อน แต่ขนาดสอนแลว้ก็ยงัไมเ่ขา้ใจ ตอ้งปฏบิตัถิงึจะเขา้ใจ 

สามารถอธิบายใหผู้อ้ืน่ได ้ ไมอ่ย่างนัน้ก็เป็นการพูดทีไ่มม่นีํา้หนกั สพัเพ ธมัมา 

อนตัตา รูปงั อนตัตา เป็นคาํพูดทีว่า่งเปลา่ ฟงัอย่างไรก็ไมเ่ขา้ใจ ร่างกายไมใ่ช่

ของเราไดอ้ย่างไร เป็นของเราต ัง้แต่เกดิมา มร่ีางกายอยู่กบัเรามาตลอด เพราะไม่

เหน็ใจของเรา ไมรู่ว้า่ใจเป็นอกีส่วนหน่ึง เป็นเหมอืนนํา้ทีอ่ยู่ในขวด เป็นคนละ

ส่วนกนั  

ใจน้ีมนัละเอยีดจนไมส่ามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตาเปลา่ ถา้ไมม่ใีจจะไมม่คีวามคดิ 

ไมม่ผูีส้ ัง่การใหท้าํอะไรต่างๆกบัร่างกาย ทีเ่ราไปไหนมาไหนได ้ เพราะมใีจเป็นผู ้

พาไป เป็นผูป้กครอง เป็นผูส้ ัง่การ ส ัง่ผ่านทางร่างกาย พูดออกมาทางปาก นดั
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กนัไวว้า่จะมาทีน่ี่วนัน้ี พอถงึเวลาใจก็พาร่างกายขึ้นรถมา ก่อนจะมากต็ื่นอาบนํา้

อาบท่า ลา้งหนา้ลา้งตาแปรงฟนั แต่งเน้ือแต่งตวั แลว้ก็ออกเดนิทางมา ใจเป็นผู ้

พามา เป็นผูป้กครอง ใจไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย แต่ใจไมรู่ ้ไปหลงคดิวา่ร่างกายเป็นใจ 

เป็นตวัเป็นตน พอร่างกายเป็นอะไรไป ใจกวุ็น่วาย เพยีงแต่คดิวา่ร่างกายตอ้งแก่

ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ใจก็วุน่วายแลว้ ยงัไมท่นัเป็นเลย เพยีงแต่คดิเท่านัน้ พอไดย้นิ

พระเทศนว์า่เกดิมาตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายเท่านัน้ ใจก็ไมส่บายแลว้ 

กระสบักระส่าย จะกระสบักระส่ายทาํไม ใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกายเลย แต่

ไมม่ใีครไปพูดอย่างน้ีใหฟ้งั ใหแ้ยกแยะ ใหเ้หน็วา่ใจกบักายเป็นคนละส่วนกนั  

ถาม ใจน่ีไมม่อีายุใช่ไหมคะ 

ตอบ มอีายุเท่ากบัทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ี ไมเ่กดิไมด่บั เป็นหน่ึงในหกของธาตุ

เดมิคอื ธาตรูุ ้ธาตดุนิ ธาตนุํา้ ธาตลุม ธาตไุฟ ธาตอุากาศ 

ถาม ลูกหมายความวา่ ทีเ่กดิมาก็มใีจทีโ่ตทีแ่ก่  

ตอบ ก็อย่างทีบ่อกน้ี ใจมคีวบคู่มากบัจกัรวาล กบัทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ี มี

ควบคู่กนัมาตลอด ไมเ่กดิไมด่บั ทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ี ไมเ่กดิไมด่บั ดนิ

นํา้ลมไฟไมเ่กดิไมด่บั มนัเพยีงแต่เปลีย่นสภาพไป เปลีย่นกลบัไปกลบัมา  

ถาม สมมตุวิา่เราฝึกตวัรูไ้ปถงึระดบัหน่ึง แลว้พลาดไปทาํบาป กลบัไปเกดิเป็นสตัว ์

ไปเสวยกรรมตรงนัน้ ไอต้วัรูท้ีส่งิอยู่ในใจเราน้ี มนัจะมกีารพฒันาต่อหรือไม ่

หรือตอ้งรอจนกวา่จะพน้กรรม 

ตอบ จะเป็นสตัวท์ีต่่างกบัสตัวอ์ืน่ อย่างพระโพธิสตัว ์ ทีเ่กดิเป็นราชสหี ์ มพีวกสตัว ์

ต่างๆเกดิความตื่นตระหนก เพราะมกีระต่ายนอนอยู่ใตต้น้ตาล แลว้ลูกตาลหลน่

ลงมา ก็ตกใจ คดิวา่แผ่นดนิถลม่ทลาย กว็ิง่พลา่น สตัวอ์ืน่เหน็เขา้ก็ถามวา่เกดิ

อะไรขึ้น ก็บอกวา่แผ่นดนิกาํลงัถลม่ ก็ตืน่ตาม ไปเจอราชสหี ์ มปีญัญา เคย

บาํเพญ็ฌานและปญัญามาก่อน มคีวามหนกัแน่นทางเหตผุล ก็ถามวา่เกดิอะไร
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ขึ้น วิง่แตกตื่นกนั ตอบวา่แผ่นดนิถลม่ ก็ถามวา่ถลม่ตรงไหน ก็พาไปดูทีส่ถานที ่

เพราะราชสหีไ์มก่ลวั แต่ตวัอืน่กลวัพอบอกวา่แผ่นดนิถลม่ก็หนีกนั พอไปดูก็เหน็

วา่มลูีกตาลหลน่อยู่ตรงนัน้ จงึบอกวา่ลูกตาลหลน่ลงมาเท่านัน้เอง ราชสหีเ์ป็น

พระโพธิสตัว ์ไดบ้าํเพญ็ความดมีา มปีญัญา แต่ก็พลาดไปทาํบาปทาํกรรม ก็เลย

ตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน หรืออย่างพวกชา้งกบัลงิทีไ่ปอปุฏัฐากพระพทุธเจา้ ก็

เคยทาํบญุมาก่อน ถา้ไมเ่คยทาํบญุมาจะชอบทาํบญุไดอ้ย่างไร ทาํไมชา้งตวัอืน่ลงิ

ตวัอืน่ไมท่าํกนั เพราะไดส้ะสมบญุบาปมาต่างกนั ถงึแมจ้ะไปเกดิเป็นสตัวก์็มี

ความแตกต่างกนั ถา้สะสมบาปมาก็เป็นสตัวท์ีโ่หดรา้ยเหี้ยมโหด เอารดัเอา

เปรียบเหน็แก่ตวั สตัวท์ีม่คีวามเมตตาก็ม ีทีฆ่่าเพือ่ปากทอ้งเท่านัน้ แต่ไมฆ่่าเพือ่

อาํนาจบาตรใหญ่ปกครองสตัวอ์ืน่ พวกน้ีจะต่อสูก้นั เพราะมอีตัตาตวัตนมาก น่ี

ก็ธาตรูุท้ ัง้น ัน้ ทีเ่อาธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟมาเป็นสมบตั ิสตัวต่์างๆก็มาจากดนินํา้ลม

ไฟ คนก็มาจากดนินํา้ลมไฟ ของพวกน้ีมอียู่แต่ด ัง่เดมิ พระพทุธศาสนาสอนวา่ไม่

มใีครสรา้ง มอียู่อย่างนัน้ เป็นอจนิไตย  

ถาม ภาวนาไปเรื่อยๆ พจิารณาไปเรื่อยๆ จนกวา่จะแยกกายกบัใจไดโ้ดยเดด็ขาดแลว้ 

ก็ ใชไ้ดแ้ลว้ 

ตอบ ตอนตน้ตอ้งไมเ่สยีดายสมบตัภิายนอกก่อน ละภายนอกมนังา่ยกวา่ละภายใน 

ถา้สามารถปลอ่ยวางร่างกายได ้ ก็จะปลอ่ยวางสมบตัภิายนอกท ัง้หมดได ้ แต่มนั

ยากกวา่ ถา้ใหเ้ลอืกระหวา่งเสยีสมบตักิบัเสยีชวีติน้ี จะเสยีอะไร ระหวา่งเสยีเงนิ

กบัเสยีแขนจะยอมเสยีอะไร เราก็ตอ้งเสยีสมบตัภิายนอกก่อน เสยีลูกกบัเสยีตวั

เรา จะเสยีอะไรไปก่อน ใหลู้กไปก่อนดกีวา่ พอถงึเวลาจริงๆเราก็รกัตวักลวัตาย 

ขออยู่ก่อน ใหลู้กไปก่อน นอกจากแมท่ีม่คีวามเสยีสละมากจริงๆ ยอมตายแทน

ลูกก็ม ี แมใ่หลู้กตายก่อนก็ม ี คลอดออกมาแลว้ก็จบัใส่ถงุพลาสตกิมดัทิ้งไว ้ ถา้

อยู่ก็ตอ้งลาํบากเลี้ยงดูเหน่ือยยาก เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งตวัเองยงัไมไ่หวเลย แลว้

ยงัตอ้งเลี้ยงลูกอกี ตอ้งตดัสนิใจเลอืก ก็ตอ้งเอาตวัรอดก่อน บางทกี็เอาลูกไปทิ้ง

ไวต้ามหอ้งนํา้สาธารณะ เพราะตวัเองไมม่ปีญัญาทีจ่ะเลี้ยงได ้ แต่ก็ยงัดทีีท่ิ้งไว ้
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บางคนจบัใส่ถงุพลาสตกิมดัโยนลงนํา้ก็ม ี อยู่ทีจ่ติใจของแม ่ มบีญุมบีาปตดิมา

มากนอ้ยเพยีงไร ถา้ทาํบาปมามากก็คดิวา่การฆ่าเป็นเรื่องธรรมดา ฆ่าเพือ่อยู่รอด 

ถา้มจีติใจสูงก็จะฆ่าไมล่ง ยอมอดทนเลี้ยงลูกไป ถา้จะตายก็ขอใหต้ายดว้ยกนั 

ถา้อดก็อดดว้ยกนั แต่จะไมเ่อาตวัรอด ถา้จติสูงกวา่นัน้ก็ยอมตายเพือ่ลูก ยอม

ลาํบากเพือ่ลูก จติใจของคนมหีลายระดบั 

ถาม เดก็ทีถู่กผูกในถงุน่ี เมือ่เขาทาํดงันัน้น่ีจติตรงนัน้มคีวามโกรธความพยาบาทได ้

เช่นกนัใช่ไหมคะ 

ตอบ ถา้ไมรู่เ้ดยีงสา ก็ไมม่ ี

ถาม เป็นกรรมทีแ่มส่รา้งขึ้น 

ตอบ เป็นกรรมทีแ่มจ่ะตอ้งไปใช ้ ส่วนลูกเป็นการใชก้รรมเก่าของตน ทีเ่คยทาํมาใน

อดตี แต่คงไมเ่ป็นเวรเป็นกรรมกนั ถา้รูก้็อาจจะเป็นเวรเป็นกรรมกนั อยู่ทีรู่ ้

หรือไมรู่ ้ ถา้รูก้จ็ะเกดิเจตนา เกดิความคดิปรุงแต่งขึ้นมา วา่จะรกัหรือจะชงัคน

นัน้คนน้ี ถา้ไมรู่ก้็จะไมม่ ี 

ถาม มนัเกี่ยวกนัไหม ทีไ่ดภ้าวนาไดท้าํความเพยีรมา ถงึจะรูว้า่ตอ้งพจิารณาอย่างไร

แลว้ก็วางมนัได ้หรือวา่มนัผุดขึ้นมาเอง  

ตอบ แลว้แต่วา่เคยทาํมาหรือไม ่ ถา้เคยทาํมาในอดตีพอไดฟ้งัปุ๊ บก็เขา้ใจ จะทาํไดง้า่ย 

ทาํไดเ้ร็ว ถา้ไมเ่คยทาํมาก่อน ก็ตอ้งเริ่มฝึกใหม ่ก็ยาก บางคนฟงัเทศนค์ร ัง้เดยีว

ก็บรรลไุด ้ เหมอืนกบัไดไ้ฟมาจดุเชื้อเก่า ทีม่อียู่แลว้ใหล้กุขึ้นมา ถา้ไมม่เีชื้อเก่า

จดุอย่างไรก็ไมล่กุ ตอ้งสรา้งเชื้อใหมข่ึ้นมา ตอ้งเริ่มตน้ทีพ่ทุโธๆไปก่อนจนกวา่

จติจะสงบ แลว้ค่อยพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาไปเรื่อยๆ ปลอ่ยวางไปเรื่อยๆ

ตามลาํดบั ถา้ตายไปก่อนทีจ่ะสาํเร็จ ไปเกดิชาตหินา้ ก็ไปทาํต่อ ถา้มคีนมาสอน

ต่อก็จะจดุเชื้อไฟเก่าใหล้กุขึ้นมา ถา้ไมม่ใีครสอนก็ตอ้งรอไปก่อน เช่นไปเกดิใน

สมยัทีไ่มม่พีระพทุธศาสนา หรือไมไ่ดพ้บเหตกุารณ์ทีท่าํใหเ้ชื้อไฟเก่าลกุขึ้นมา 
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เช่นเหน็คนตาย ทีไ่ปกระตุน้สญัญาเก่า ทีเ่คยพจิารณามาก่อน ใหต้ื่นขึ้นมา อย่าง

เราตอนทีเ่ป็นเดก็เรียนหนงัสอื ตอนนัน้อายุสกั ๑๒ ขวบ มเีพือ่นนกัเรียนตายไป 

ไปงานศพเขา ทีเ่ปิดโลงศพใหค้ารวะ ก็มคีวามคดิผุดขึ้นมาในใจวา่ ต่อไปเราก็

ตอ้งตายเหมอืนเขา ตอ้งตายหมดทกุคน พ่อแมปู่่ย่าตายาย ก็เลยพจิารณาไป

เรื่อยๆ เหมอืนกบัไดไ้ฟ จนรูส้กึเฉยๆกบัความตาย ถงึแมย้งัไมห่ายจากความ

กลวัตาย เพราะยงัไมไ่ดเ้จอเหตกุารณ์ทีท่าํใหป้ลง แต่อย่างนอ้ยก็ปลงในทาง

ทฤษฎ ีวา่เราตอ้งตาย เพราะมเีชื้อทีจ่ะรบักบัเหตกุารณ์น้ี แต่ยงัปลงไมไ่ดห้มด  

ถาม เป็นสญัญาใช่ไหมคะ สญัญาในทางทฤษฎ ี 

ตอบ ถา้ยงัปลอ่ยวางไมไ่ด ้ ก็ยงัเป็นสญัญาอยู่ เป็นจนิตามยปญัญา ถา้เป็นภาวนามย

ปญัญา จะไมรู่ส้กึอะไรเลย จะตายเมือ่ไหร่ จะไมรู่ส้กึอะไรเลย ไมส่ะทกสะทา้น

กบัความเป็นความตายเลย ก็ตอ้งพจิารณาทางดา้นอสุภต่อไป เพือ่ตดัความยนิดี

ในกาม คอืกามราคะ  

ถาม ปกตติ ัง้แต่เดก็ กลางคนืมกัจะตื่นขึ้นมา แลว้รูส้กึกลวัวา่จะตาย จนไดม้ากราบ

ท่านอาจารยก์็ไมค่่อยเกดิ แลว้มอียู่คนืหน่ึงก็เกดิขึ้นมาอกี รูส้กึกลวัจนเจ็บรา้ว

ขา้งในไปหมด แลว้ก็บอกตวัเองวา่ ถา้เราปฏบิตัธิรรมจนมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง 

มนัก็จะหายไป ก็พยายามยกมาเป็นขอ้พจิารณา 

ตอบ ควรพจิารณาวา่ใจทีก่าํลงักลวัอยู่น้ีไมต่าย ใจเป็นธรรมชาตทิีไ่มต่าย ไมเ่กดิไมด่บั 

ส่วนสิง่ทีเ่กดิทีด่บันัน้ไมรู่เ้รื่อง ร่างกายเป็นเหมอืนวตัถชุิ้นหน่ึง ไมรู่ว้า่เขาเป็น

อะไรอย่างไร แต่ใจทีไ่ปมส่ีวนเกี่ยวขอ้ง ไปยดึไปตดิกบัเขาต่างหาก ทีวุ่น่วายไป

เอง ร่างกายจะแตกจะดบั จะแก่ จะเจบ็ไขไ้ดป่้วย ก็เป็นไปตามปกตขิองเขา เขา

ไมรู่เ้รื่อง ไมม่ธีาตรูุท้ีจ่ะรบัรูค้วามเป็นไปของเขา แต่ธาตรูุค้อืใจน่ีไปหลงยดึตดิ

กบัร่างกาย แลว้เกดิความอยาก ไม่ใหแ้ก่ไมใ่หเ้จ็บไมใ่หต้าย จงึเกดิความกลวั

ขึ้นมา  
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ถา้ยอมรบัวา่ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย หา้มไมไ่ด ้ ไมฝื่น ไมอ่ยากไม่ใหแ้ก่ไมใ่ห ้

เจ็บไมใ่หต้ายได ้ ก็จะไมส่ะทกสะทา้นหว ัน่ไหวกบัการแก่การเจบ็การตาย 

พจิารณาแยกแยะท ัง้ ๒ ส่วน ร่างกายตอ้งเป็นอย่างน้ี แต่ใจทีวุ่น่วายอยู่ขณะน้ี 

ไมไ่ดเ้ป็นอะไรกบัเขาเลย ร่างกายร่างน้ีเป็นเหมอืนร่างกายของคนอืน่ เขาเจ็บไข ้

ไดป่้วยอย่างไร เราไมรู่ส้กึเดอืดรอ้นฉนัใด กบัร่างกายน้ีเราก็ตอ้งไมเ่ดอืดรอ้นฉนั

นัน้ ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ร่างกายของเรากบัของเขา เป็นเหมอืนกนั ไมไ่ดเ้ป็น

ของเรา ร่างกายของคนนัน้ก็ไมใ่ช่ของเรา ร่างกายน้ีก็ไมใ่ช่ของเรา เพยีงแต่เราไป

หลงไปยดึไปตดิวา่เป็นของเราเท่านัน้เอง เหมอืนกบัทีด่นิ ๒ ผนื ผนืทีเ่ป็นของ

คนอืน่ จะเป็นอย่างไร เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น แต่ผนืทีเ่ป็นของเรา เราเดอืดรอ้น ถา้

เกดิมใีครมาแย่งจากเราไป แต่มนัก็เป็นเพยีงทีด่นิ ๒ แปลง แปลงหน่ึงเราไมไ่ป

ถอืวา่เป็นของเรา อกีแปลงหน่ึงเราถอืวา่เป็นของเรา แปลงทีเ่ราถอืเป็นของเราก็

เป็นปญัหาทนัทถีา้มอีะไรเกดิขึ้นกบัแปลงนัน้ ร่างกาย ๒ ร่างน้ีก็เหมอืนกนั 

ร่างกายของเขาเราไมไ่ดไ้ปถอืวา่เป็นของเรา จะเป็นอะไรไปเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น แต่

ร่างกายทีเ่ราถอืวา่เป็นของเรา พอเป็นอะไรไป เราก็เดอืดรอ้น เพยีงแต่คดิวา่มนั

จะตอ้งเป็นอะไรไปก็เดอืดรอ้นแลว้ คิดวา่ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย เราก็

เดอืดรอ้น ตอ้งมองใหเ้หน็วา่มนัไมใ่ช่ของเรา เหมอืนกบัร่างกายของคนอืน่ มา

จากดนินํา้ลมไฟ เกดิแก่เจ็บตายเหมอืนกนั ถา้ไมวุ่น่วายไมเ่ดอืดรอ้นกบัร่างกาย

ของคนอืน่ เราก็ไมค่วรเดอืดรอ้นกบัร่างกายทีเ่รียกวา่เป็นของเรา เพราะความ

จริงมนัก็ไมใ่ช่เป็นของเราเหมอืนกนั  

ถาม มอีกีส่วนหน่ึงคะ คอืกลวัทีใ่จจะตอ้งท่องเทีย่วไปขา้งหนา้อกี 

ตอบ รีบหยุดการท่องเทีย่วเสยี เราหยุดได ้ ภาวนาทาํจติใหส้งบ ปลอ่ยวางสิง่ต่างๆได ้

ก็หยุดได ้ เราทาํได ้ ไปกลวัทาํไม การกลวัเฉยๆก็ไม่เกดิประโยชนอ์ะไร มแีต่จะ

สรา้งความทกุขใ์หก้บัเราโดยเปลา่ประโยชน ์ อย่าปลอ่ยใหอ้ารมณ์ลากพาเราไป 

ตอ้งมสีต ิพอจติเริ่มคดิเรื่องเพอ้เจอ้ ก็หยดุมนัเสยี ดงึกลบัมา หยุดความคดินัน้

ก่อน ดว้ยการมสีติ ถา้ยงัไมห่ยุดคดิ ก็บริกรรมพทุโธๆ หรือสวดมนตไ์ป หรือ
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พจิารณาธรรมไปก็ได ้วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีมแีค่ธาต ุ๖ ชนิดเท่านัน้เอง มดีนิ

นํา้ลมไฟ มใีจมาผสมกนั เป็นมนุษยเ์ป็นสตัวเ์ป็นอะไรต่างๆ มารวมกนัแลว้ก็

แยกออกจากกนั แลว้ก็กลบัมารวมกนัใหม่ มอียู่แค่น้ี พจิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ 

ก็จะระงบัความคดิเพอ้เจอ้ฟุ้ งซ่านไมม่เีหตมุผีลได ้ เหมอืนกบัเปลีย่นช่อง

โทรทศัน ์ ดูช่องน้ีไมม่สีาระ มแีต่เรื่องเพอ้เจอ้ ก็กดรีโมทเปลีย่นไปช่องอืน่ ไปดู

ช่องขา่วช่องสารคดทีีม่ปีระโยชน ์ใจเราก็เหมอืนกบัโทรทศัน ์มหีลายช่อง ถา้ไปดู

ช่องท่องเทีย่ว ก็จะคดิวา่ทีน่ ัน่ด ีทีน่ ัน่น่าเทีย่ว ทีน่ ัน่น่าไป ถา้ชอบกนิก็จะไปดูช่อง

อาหาร คดิวา่อาหารทีน่ ัน่ทีน่ี่น่ารบัประทาน ถา้เป็นพวกธรรมะ ก็คดิถงึวดันัน้วดั

น้ี มคีรูบาอาจารยอ์งคน์ัน้องคน้ี์ เราเปลีย่นช่องได ้เปลีย่นความคดิได ้ 

ถา้ฝึกบงัคบัใจได ้ จะควบคุมความคดิได ้ พอเริ่มคดิเพอ้เจอ้ก็บอกใหห้ยุดคดิได ้

คดิเรื่องทีม่สีาระดกีวา่ เรื่องเกดิแก่เจ็บตาย เรื่องอนิจจงัทกุขงัอนตัตาดกีวา่ เรื่อง

อริยสจั ทกุขเ์กดิไดอ้ย่างไร ทกุขเ์กดิจากความอยากต่างๆ จากความหลง ทกุข ์

จะดบัไดอ้ย่างไร ทกุขจ์ะดบัไดด้ว้ยปญัญา เหน็วา่ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีน่่าหลง

น่ายนิด ี มสีิง่เดยีวทีน่่ายนิดกี็คอืความสงบระงบัของจติใจ พอคดิอย่างน้ีก็ตดัได ้

หยุดความคดิต่างๆทีไ่มม่เีหตไุมม่ผีลได ้ ไปกงัวลทาํไมกบัอนาคตทีย่งัมาไมถ่งึ 

ไปเสยีดายอดตีทีผ่่านไปแลว้ทาํไม ทาํอะไรไมไ่ดท้ ัง้ ๒ ส่วน อดตีผ่านไปแลว้ 

อนาคตยงัไมเ่กดิ ไมเ่ป็นตามทีเ่ราคดิเสมอไป เราสามารถเปลีย่นอนาคตไดใ้น

ปจัจบุนัน้ี อนาคตน้ีเราควบคุมได ้ ดว้ยการกระทาํในปจัจบุนัน้ี เพราะผลใน

อนาคตเกดิจากการกระทาํในปจัจบุนัเป็นหลกั ถา้อยากจะใหอ้นาคตดกี็ทาํด ี

ภาวนาไปเรื่อยๆ เดีย๋วมรรคผลนิพพานก็มาเอง ถา้นัง่คดินัง่กงัวลอยู่อย่างน้ี มนั

ก็ไมม่าหรอก มแีต่ไตรภพทีจ่ะมาหาเรา เวยีนวา่ยตายเกดิอยู่เรื่อยๆ 

ถาม ขออนุญาตถามนะเจา้คะ คอืพอเริ่มปฏบิตัพิทุโธๆ พอถงึเวลาหน่ึงแลว้เกดิเหต ุ

จอดรถอยู่เฉยๆนะแลว้มรีถมนัวิง่เขา้มาหา แลว้เรารูส้กึวา่ เราตอ้งทาํอย่างไรคะ 

คอืเราก็เหน็รถวิง่เขา้มาเฉยๆ โดยทีเ่ขาบงัคบัรถพุ่งเขา้มาหาเราเหมอืนกบัต ัง้หนา้
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จะชนเรา เราจอดไฟแดงแลว้ฝัง่ตรงขา้มมทีีว่า่ง เขาก็เลยเบม้าแลว้เขาก็เบอ้อก 

ในขณะนัน้เราควรจะทาํอย่างไรไมใ่หเ้กดิความกลวั  

ตอบ ชนก็ชน ไมต่อ้งกลวั ตอ้งกลา้ อะไรจะเกดิก็เกดิ เราน่ิงไวก้็แลว้กนั  

ถาม ไมต่อ้งกาํหนด แต่ใหรู้ต้วัวา่กาํลงัจะชน 

ตอบ ใหม้สีตอิยู่กบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้น ดูปฏกิริิยาของจติ ถา้น่ิงเฉยไดก้็ไมเ่ป็นปญัหา 

ร่างกายจะเจ็บปวดจะหยุดหายใจ ก็ใหม้สีตรูิอ้ยู่ ถา้ไมห่ว ัน่ไหวจะไปด ี ไป

นิพพานเลยก็ได ้อยู่ทีใ่จตวัเดยีว รกัษาใจตวัเดยีว ดว้ยสต ิดว้ยปญัญา อย่าให ้

ใจตื่นตระหนกวุน่วาย ใหน่ิ้งเฉย เหมอืนดูหนงั ชวีติของเราน้ีเป็นเหมอืนหนงั ใจ

เป็นเพยีงผูดู้ แต่กลบัหลงคดิวา่เป็นผูเ้ลน่ 

ถาม ภาพนัน้มนัตดิอยู่ทีห่นู เป็นสญัญา 

ตอบ ก็ด ีก็เอามาเป็นสญัญาเตอืนสตวิา่ เวลาจะตายจะเป็นอย่างน้ี ฝึกใจใหร้บัภาพนัน้ 

นึกถงึภาพนัน้แลว้ทาํใจใหน่ิ้งเฉยไมห่ว ัน่ไหว เป็นมรณานุสต ิ เป็นภาพทีม่ ี

คุณประโยชนใ์นทางวปิสัสนา เพราะเป็นภาพเหตกุารณ์จริงทีผ่่านมาแลว้ ควรเอา

มาเจริญอยู่เรื่อยๆ เหมอืนคนทีผ่่านอบุตัเิหตแุลว้รอดตาย จะมทีศันคตชิวีติที่

ต่างกบัคนทีไ่มไ่ดผ้่านมา เหมอืนเกดิใหม ่ ถา้มปีญัญามธีรรมะเป็นพื้นฐาน ก็จะ

ปลอ่ยวางได ้ เพราะในทีสุ่ดชวีติก็มแีค่น้ี ถา้ไมม่ปีญัญาก็จะคดิวา่ไดโ้อกาสใหม่ 

ตอ้งรีบหาความสุข ไปเทีย่วไปกนิไปเลน่ใหเ้ต็มที ่ก็เป็นได ้๒ ทาง อยู่ทีเ่ราจะใช ้

เหตกุารณ์นัน้ใหเ้กดิประโยชนห์รือเกดิโทษ ถา้ใหเ้กดิประโยชนใ์นทางธรรมะก็

ปลงอยู่เรื่อยๆ ไมใ่หห้ลงระเริงกบัชวีติ ไมใ่หห้ลงระเริงกบัการหาความสุข ทีต่อ้ง

สิ้นสุดลงในวนัใดวนัหน่ึง คอยเตอืนสติคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆวา่ จะตอ้งเป็น

อย่างน้ีอกี ตอ้งทาํใจใหน่ิ้งใหส้งบ ไมห่ว ัน่ไหวหวาดกลวั จะผ่านไปไดอ้ย่างสบาย 

มคีวามสุข เวลาอยู่ก็มคีวามสุข ไมห่วาดกลวักบัเหตกุารณ์ต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้น 

เพราะรูแ้ลว้วา่เมือ่มนัเกิดขึ้นจะตอ้งทาํอย่างไร  
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เหมอืนกบัซอ้มดบัเพลงิหนีไฟ ถา้ไมเ่ตรียมการณ์ไวก่้อน พอไฟไหมจ้ะโกลาหล

อลหมา่น ไมรู่ว้า่จะขึ้นขา้งบนหรือลงขา้งลา่งด ีแต่ถา้ไดฝึ้กหนีไฟไวก่้อนแลว้ พอ

ถงึเวลาก็จะรูว้า่ตอ้งไปทางน้ี ทาํอย่างน้ี ก็จะปลอดภยั ใจเราก็ตอ้งฝึกซอ้มวธิี ที่

จะเผชญิกบัความตายใหไ้ดก่้อน ก่อนทีจ่ะตายจรงิ ท่านจงึสอนใหต้ายก่อนตาย 

ถา้ตายก่อนตายไดแ้ลว้ พอตายจริงก็เป็นเรื่องธรรมดา เราพรอ้มแลว้ ไดผ้่าน

มาแลว้ หลกัสาํคญัอยู่ตรงทีรู่ว้า่ใจไมต่าย ทกุสิง่ทกุอย่างทีใ่จครอบครองอยู่น้ี 

ตอ้งตายจากกนัไป อย่าไปเสยีดาย เมือ่ถงึเวลาจะไปก็ใหเ้ขาไป จะไดไ้มวุ่น่วาย 

อยู่ทีก่ารเจริญปญัญาอยู่เรื่อยๆ ถา้ไมเ่จริญไมนึ่กถงึอยู่เรื่อยๆ จะเผลอ จะถูก

ความหลงทาํหนา้ทีแ่ทน ทาํใหก้ลวัใหห้วงใหห้่วงใหเ้สยีดาย  
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กณัฑท์ี่ ๓๘๑ 

พระปาฏโิมกข ์
๒๐ เมษายน ๒๕๕๑ 

เป็นธรรมเนียมของพระภกิษุทกุรูป ทีจ่ะตอ้งประชมุฟงัพระปาฏโิมกขท์กุกึ่งเดอืน พระ

ปาฏโิมกขค์อืศีล ๒๒๗ ขอ้ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบญัญตัขิึ้นตามเหตกุารณ์ต่างๆ ใน

ระยะเริ่มตน้ไมม่พีระปาฏโิมกข ์เพราะผูท้ีม่าบวชในพระพทุธศาสนามศีีลกนัอยู่แลว้ ส่วน

ใหญ่เป็นนกับวชจากลทัธิต่างๆ เช่นพระปญัจวคัคยี ์ หรือพระนกับวชทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ไปเทศนส์อนตามสาํนกัต่างๆ พอทรงแสดงธรรมเสร็จก็บรรลเุป็นพระอรหนัตก์นั กข็อ

บวชเป็นพระภกิษุ การประพฤตขิองพระอรหนัตแ์ต่ละรูปนัน้ สวยงามเป็นทีน่่าเคารพ

เลือ่มใสตลอดเวลา จงึไมม่คีวามจาํเป็นทีต่อ้งมขีอ้หา้มต่างๆ ต่อมามกีารบวชมากขึ้น คน

ทีบ่วชก็มาจากฆราวาส ไมเ่คยบวชมาก่อน จงึไมรู่ว้า่นกับวชควรประพฤตตินอย่างไร ให ้

เป็นทีน่่าเคารพเลือ่มใส ก็เลยมคีวามประพฤตทิีไ่มส่วยงาม ไมส่่งเสริมศรทัธาและการ

ปฏบิตั ิ แต่ทาํใหศ้รทัธาและการปฏบิตัเิสือ่มลง จงึมคีนไปกราบทูลฟ้องพระพทุธเจา้ วา่

พระองคน์ัน้องคน้ี์ประพฤตไิมเ่หมาะสม พระพทุธเจา้จงึทรงเรียกพระทีถู่กกลา่วหามา

สอบสวน พอท่านรบัวา่ท่านทาํอย่างนัน้จรงิ พระองคก์็ทรงตรสัหา้มไมใ่หก้ระทาํต่อไป 

แต่ความผดิครัง้แรกไมถ่อืเป็นโทษ เพราะทาํไปโดยรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์ จงึปรากฏเป็นขอ้

หา้มต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆ ถงึ ๒๒๗ ขอ้ดว้ยกนั ถา้ทรงอยู่ถงึวนัน้ีก็ไมท่ราบวา่จะถงึขอ้ที่

เท่าไหร่ เพราะญาตโิยมคงจะไปฟ้องกนัมาก  

ก่อนทีจ่ะมพีระปาฏโิมกขน้ี์ ก็มเีรื่องกลา่วถงึอยู่ในพระไตรปิฎกวา่ พระสารบีตุรมคีวาม

ซาบซึ้ง ในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นอย่างมาก เหน็วา่มคุีณค่าแก่สตัวโ์ลก

อย่างยิง่ จงึอยากจะใหพ้ระศาสนาอยู่คู่กบัโลกไปนานๆ ใหเ้ป็นทีพ่ึง่ของสตัวโ์ลก จงึ

กราบทูลถามพระพทุธเจา้วา่ ทาํอย่างไรใหพ้ระศาสนาอยู่ไปนานๆ พระพทุธเจา้ก็ทรงตรสั

ตอบวา่ ตอ้งบญัญตัพิระปาฏโิมกข ์ บญัญตัขิอ้หา้มต่างๆ พระสารีบตุรจงึกราบทูลขอให ้
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พระพทุธเจา้ทรงบญัญตัขิอ้หา้มต่างๆ แต่ทรงตรสัวา่ตอนน้ียงัไมม่เีหต ุ เพราะ ๑. ผู ้

ปฏบิตัเิป็นผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เป็นผูท้ีส่ิ้นกเิลสแลว้ ๒. ลาภสกัการะทีเ่ป็นเหตขุอง

ความเสือ่มของพระภกิษุก็ยงัไมม่ ี เพราะลาภสกัการะจะไปกระตุน้กเิลสในใจของพระ ที่

ยงัไมไ่ดบ้รรลใุหก้เิลสออกมาเพ่นพ่าน ทะเลาะววิาทแก่งแย่งชงิดกีนั ทาํอะไรต่างๆทีไ่ม่

เหมาะสม ตอนนัน้จงึยงัไมไ่ดท้รงบญัญตัพิระปาฏโิมกขข์ึ้นมา ต่อมามกีลุบตุรทีศ่รทัธา 

ทีไ่มเ่คยบวชมาก่อน มาบวชกนั แต่ไมรู่จ้กัวถิชีวีติของพระ วา่ควรดาํเนินชวีติอย่างไร ให ้

เป็นทีน่่าศรทัธาเลือ่มใส จงึมกีารประพฤตนิอกลูน่อกทาง จงึทรงบญัญตัขิอ้หา้มต่างๆ

ขึ้นมา เรียกวา่พระปาฏโิมกข ์มอียู่ ๒๒๗ ขอ้ ทรงแบ่งขอ้หา้มต่างๆตามโทษหนกัเบา ขอ้

หา้มทีห่นกัทีสุ่ดก็มอียู่ ๔ ขอ้ดว้ยกนั คอืปาราชกิ ๔ ถา้ภกิษุรูปหน่ึงรูปใดละเมดิขอ้หา้ม

น้ีแลว้ จะถอืวา่ขาดจากการเป็นพระภกิษุ ผูอ้ืน่จะรูห้รือไมก่็ตาม โดยหลกัธรรมถอืวา่ได ้

ขาดจากความเป็นพระไปแลว้  

ขอ้ที ่ ๑. คือการเสพเมถนุ นกับวชไมค่วรเสพเมถนุ ไมร่่วมหลบันอนกบัผูอ้ืน่ ไม่หา

ความสุขทางโลกยิะ ๒. ฆ่ามนุษย ์ ถา้ฆ่าสตัวย์งัไมเ่ป็นปาราชกิ ๓. ลกัทรพัย ์ ๔. อตุริ

มนุสธรรม อวดธรรมวเิศษทีไ่มม่ใีนตน เช่นอวดวา่มฌีานข ัน้นัน้ข ัน้น้ี บรรลธุรรมข ัน้นัน้

ข ัน้น้ี โดยทีไ่มม่ใีนตน ถา้มถีา้เป็นความจริงก็ไมผ่ดิ ถา้ไมเ่ป็นความจริงจงึจะผดิ แต่ใน

สมยัน้ีถงึแมม้ ี ถา้พูดไปก็จะถูกปรบัปาราชกิได ้ ถา้ไมม่ใีครเชื่อ ในสมยัพทุธกาลมี

พระพทุธเจา้เป็นผูต้ดัสนิวา่ พระรูปนัน้รูปน้ีมธีรรมวเิศษหรือไม ่ เวลาทีพ่ระบางรูปถกู

ฟ้องวา่อตุริ เพราะมคีวามประพฤตทิีไ่มน่่าเลือ่มใส ไมน่่าจะบรรลธุรรมวเิศษได ้ ในสมยั

ปจัจบุนัไมค่่อยมผูีรู้ท้ีเ่ป็นทีย่อมรบัของคนท ัว่ไป นอกจากในวงปฏบิตั ิ ทีม่พีระเถระครู

บาอาจารย ์ ทีน่่าเคารพเลือ่มใสศรทัธา ถา้ท่านพูดวา่องคน์ัน้องคน้ี์เป็นอย่างนัน้อย่างน้ี ก็

เชื่อท่านได ้ ไมอ่ย่างนัน้แลว้คงจะไมรู่ก้นั วธิีทีจ่ะรูว้า่ท่านบรรลหุรือไมน่ ัน้อยู่ที ่ ๑. การ

สนทนาธรรมกนั ผูร่้วมสนทนาก็ตอ้งบรรลแุลว้ถงึจะรู ้ แต่จะรูเ้พยีงระดบัทีต่นไดบ้รรล ุ

ถา้สูงกวา่ตนก็จะไมรู่ว้า่อยู่ข ัน้ไหน ถา้ตํา่กวา่ตนก็จะรู ้ ๒. จะรูว้า่ท่านเป็นพระอรหนัต์

แลว้ ก็ตอนทีท่่านมรณภาพ แลว้อฐัขิองท่านกลายเป็นพระธาต ุ ๓. เวลานาํเอาคาํสอน

ของท่านไปปฏบิตั ิจนไดบ้รรลธุรรม ถา้ท่านไมบ่รรล ุคงจะสอนใหเ้ราบรรลไุมไ่ด ้ 
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น่ีคอืเรื่องของพระปาฏโิมกข ์ ทีต่อ้งใหป้ระชมุกนัทกุกึ่งเดอืน เพราะจะไดไ้มห่ลงลมื ถา้

ไมม่กีารทบทวนกนัเลย จะไมรู่ว้า่มขีอ้หา้มอะไรบา้ง แต่ความจริงเวลาสวดจะสวดเป็น

ภาษาบาล ี ถา้ไมไ่ดเ้รียนบาลมีาก็จะไมเ่ขา้ใจ แต่มหีนงัสอืทีแ่ปลเป็นภาษาไทย ทีพ่ระทกุ

รูปตอ้งเรียนตอ้งอ่านกนั ตอ้งรูท้ ัง้ ๒๒๗ ขอ้วา่มอีะไรบา้ง มบีรรจอุยู่ในนกัธรรมตรี การ

สวดพระปาฏโิมกขเ์ป็นประจาํน้ีจะสวดในบางสาํนกัเท่านัน้ บางสาํนกัจะสวดเฉพาะ

ในช่วงเขา้พรรษา พอออกพรรษาแลว้ก็หยดุ พระปฏบิตัจิะถอืเป็นภารกจิทีส่าํคญั ไม่ควร

ขาด ถา้มพีระต ัง้แต่ ๔ รูปขึ้นไปตอ้งสวดพระปาฏโิมกข ์ถา้ตํา่กวา่ ๔ ก็ไมต่อ้งสวด ให ้

แสดงอาบตัแิลว้ก็แสดงความบริสุทธิ์ ใหรู้ว้า่วนัน้ีเป็นวนัสวดพระปาฏโิมกข ์ขอ้หา้มต่างๆ

ทีน่กับวชตอ้งปฏบิตัติาม เพราะความเป็นพระอยู่ทีศี่ลน้ีเอง ถา้ไมม่ศีีลแลว้ก็เป็นเหมอืน

ฆราวาส เหมอืนจบัเอาลงิมาแต่งตวัใส่เสื้อผา้ใหเ้ป็นคน แต่งอย่างไรก็ไมเ่ป็นคน เพราะ

ลงิมนัซนมนัดื้อ ไมเ่รียบรอ้ย จะใหน้ัง่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างทีพ่วกเราทาํกนัอยู่น้ีกท็าํ

ไมไ่ด ้ ฉนัใดจะใหค้นห่มผา้เหลอืงโกนหวัแต่ไมม่ศีีลมาเป็นพระก็เป็นไมไ่ด ้ เพราะกาย

วาจาใจ ไมส่งบ เป็นพระตอ้งสงบกายวาจาใจ ในเบื้องตน้ตอ้งสงบกายสงบวาจา สาํรวม

ในพระปาฏโิมกข ์ ประพฤตอิยู่ในกรอบของพระปาฏโิมกข ์ ถงึแมใ้จจะดิ้นรนกวดัแกวง่ 

อยากจะทาํอย่างนัน้ อยากจะพูดอย่างน้ี กใ็หม้สีตรูิว้า่ทาํไมไ่ด ้ เพราะไมอ่ยู่ในกรอบของ

พระปาฏโิมกข ์ อย่างวนัน้ีทีห่มูบ่า้นทีไ่ปบณิฑบาตมกีารสรงนํา้พระเลน่สาดนํา้กนั เป็น

พระอยากจะไปเลน่นํา้กบัเขา ก็ทาํไมไ่ด ้ถา้อยากจะทาํก็ตอ้งลาสกิขาไปก่อน แลว้ค่อยทาํ  

คนเรามคีวามแตกต่างกนัทีศี่ลธรรม วดัความสูงตํา่ของคนดว้ยศีลธรรม ผูท้ีม่ศีีล

มากกวา่เป็นผูท้ีสู่งกวา่ ผูท้ีม่ศีีลนอ้ยกวา่ก็ใหค้วามเคารพ แมจ้ะเป็นพ่อแม ่ ถา้ลูกบวช

เป็นพระพ่อแมก่็จะกราบลูก กราบเพราะศีล ความสูงความประเสริฐของคนไมไ่ดอ้ยู่ที่

ฐานะ ไมไ่ดอ้ยู่ทีอ่ายุ ไมไ่ดอ้ยู่ทีต่าํแหน่ง แต่ก็ใหเ้กยีรตกินัตามสมมตุ ิ มหีวัหนา้มี

ลูกนอ้ง ลูกนอ้งก็ตอ้งเคารพหวัหนา้ เพราะหวัหนา้เป็นคนใหเ้งนิเดอืน ไมไ่ดเ้คารพเพราะ

มศีีลมากกวา่ เพราะไมรู่ว้า่ใครมศีีลมากนอ้ยกวา่กนั ถา้หวัหนา้ชอบกนิเหลา้แต่ลูกนอ้ง

ไมช่อบ หวัหนา้ชอบพูดปดมดเทจ็แต่ลูกนอ้งไมช่อบ ถา้วดัตามหลกัศีลธรรมแลว้ 

ลูกนอ้งก็ตอ้งสูงกวา่หวัหนา้ แต่ในโลกสมมตุจิะไมถ่อืหลกัน้ี จะถอืหลกัวา่ใครมตีาํแหน่ง

สูงกวา่ ก็ตอ้งใหค้วามเคารพ เช่นทหารตาํรวจ จ่าก็ตอ้งเคารพนายรอ้ย นายรอ้ยก็ตอ้ง
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เคารพนายพนั นายพนัก็ตอ้งเคารพนายพล แต่คนทีม่ยีศสูงๆแต่ไมม่ศีีลธรรมกม็ี

เยอะแยะไป ไมน่่าเคารพเลือ่มใส แต่ก็ตอ้งเคารพกนัไปตามกฎของสมมตุ ิ เป็นเหมอืน

โรงละคร โลกเราน้ีเป็นเหมอืนโรงละครโรงใหญ่ แต่ละคนก็มบีทบาทของตน เราจงึตอ้ง

แยกแยะความสูงตํา่ไวเ้ป็น ๒ ส่วนคือส่วนของสมมตุแิละส่วนของศีลธรรม ส่วนของ

สมมตุก็ิแบ่งตามตาํแหน่งตามยศต่างๆ ส่วนของศีลธรรม ก็แบง่ตามศีลตามคุณธรรมที่

มากนอ้ยต่างกนั เช่นพระโสดาบนัก็ตํา่กวา่พระสกทิาคาม ี พระสกทิาคามกีต็ํา่กวา่พระ

อนาคาม ี พระอนาคามกี็ตํา่กวา่พระอรหนัต ์ ทางธรรมจะวดักนัอย่างน้ี ความสูงตํา่ของ

ทางโลกไมจ่รีงัถาวร ไมใ่ช่คุณค่าทีแ่ทจ้รงิ คุณค่าทีแ่ทจ้รงิอยู่ทีค่วามสูงตํา่ในคุณธรรม ผู ้

ทีสู่งในทางธรรมจะไมถ่อืวา่ตนสูง ไมไ่ดอ้ยากใหผู้อ้ืน่แสดงความเคารพนบัถอื ยิง่สูงยิง่

ไมอ่ยาก จนไมม่คีวามอยากเลย ต่างกบัทางโลก ยิง่สูงเท่าไหร่ยิง่อยากใหแ้สดงความ

เคารพนบัถอืมากยิง่ขึ้น เพราะทางโลกเป็นทางของกเิลส ของความหลงในอตัตาตวัตน 

หารูไ้มว่า่ไมม่ตีวัตน  

ในทางธรรมน้ีเมือ่ปฏบิตัไิป ก็จะเขา้ใจความเป็นตวัตนมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะรูว้า่ตวัตนเป็น

ความหลงทีต่ดิมากบัความรูส้กึนึกคดิ คดิวา่ตวัรูค้อืจติน้ีเป็นตวัเป็นตน แต่ความจริงจติ

ก็เป็นธรรมชาตอิย่างหน่ึง เหมอืนกบัดนินํา้ลมไฟ เมือ่มารวมกนัก็ปรากฏเป็นสตัวเ์ป็น

บคุคลขึ้นมา สตัวก์็มธีาต ุ๔ และธาตรูุม้ารวมกนั มนุษยก์็มธีาต ุ๔ และธาตรูุม้ารวมกนั 

มนุษยแ์ละสตัวต่์างกนัก็ตรงทีศี่ลธรรม สตัวแ์ทบจะไมม่ศีีลธรรมเลยคอืศีล ๕ มนุษยม์ี

วสิยัทีจ่ะรกัษาศีล ๕ ได ้ เพราะมสีตปิญัญาทีจ่ะรูว้า่ศีล ๕ มอีะไรบา้ง มคีวามสาํคญั

อย่างไร แต่สตัวเ์ดรจัฉานไมม่สีตปิญัญาทีจ่ะรูคุ้ณค่าของศีล ๕ จงึตอ้งทาํผดิศีล เพราะ

คดิวา่เป็นการอยู่รอดของเขา เช่นเวลาหวิก็ตอ้งกนิสตัวเ์ลก็สตัวน์อ้ย สตัวใ์หญ่ก็กนิสตัว ์

ทีเ่ลก็กวา่เป็นอาหาร แต่มนุษยส์ามารถแยกแยะได ้ วา่สามารถดาํรงชพีอยู่ไดโ้ดยไมต่อ้ง

ฆ่าผูอ้ืน่ อาหารของมนุษยน้ี์ถา้ไมใ่ช่เป็นสตัวท์ีต่ายแลว้ ก็มอีย่างอืน่ทีร่บัประทานได ้พวก

ผกัพวกขา้วต่างก็เป็นอาหารได ้ เรื่องท ัง้หมดน้ีอยู่ในธาตรูุค้อืจติ ถา้มคีวามหลงก็จะไมรู่ ้

วา่เป็นอะไร จะตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของความโลภของความอยาก อยากจะไดอ้ะไร

อยากจะทาํอะไรอยากจะมอีะไร ก็จะแสวงหามาดว้ยวธิีการต่างๆ ถา้หามาโดยวธิีทีสุ่จริต

ไมไ่ด ้ก็จะหามาโดยวธิีทีท่จุรติ จติทีม่คีวามรูส้กึสาํนึกคดิ วา่การทีจ่ะอยู่อย่างมคีวามสุข
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อยู่อย่างเจริญกา้วหนา้นัน้ ตอ้งต ัง้อยู่ในศีลในธรรม ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ก็จะบาํเพญ็

รกัษาศีล มคีวามเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ สงสารผูท้ีต่กทกุขไ์ดย้าก ถา้พอจะ

ช่วยเหลอืกนัไดก้็จะช่วย เพราะทาํแลว้มคีวามสุข จะพฒันาตนไปเรื่อยๆ จนกวา่จะได ้

บรรลเุป็นพระอรหนัตเ์ป็นพระพทุธเจา้  

ในบางภพบางชาต ิ ถา้เป็นบญุเป็นกศุลเป็นโชควาสนา ก็จะไดพ้บกบัพระพทุธเจา้หรือได ้

พบกบัพระพทุธศาสนา อย่างพวกเรา ชาตน้ีิเราก็โชคด ีทีไ่ดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา ได ้

พบกบัพระสาวกของพระพทุธเจา้ ทีส่อนใหไ้ปในทางทีถู่กทีช่อบทีค่วร ซึง่เป็นทางทีเ่รา

กาํลงัไปอยู่แลว้ เราชอบเรายนิดทีีจ่ะไปทางน้ีอยู่แลว้ เพยีงแต่ยงัไปไมไ่ดไ้กล และยงัไมรู่ ้

วธิีทีจ่ะพาใหไ้ปใหไ้กลทีสุ่ด พอไดเ้จอพระสาวกเจอพระศาสนาของพระพทุธเจา้ ก็ช่วย

ใหก้ารปฏบิตัขิองเรากา้วหนา้ไปอย่างรวดเร็ว ดกีวา่ปฏบิตัไิปตามความรูท้ีม่อียู่ ทีต่อ้ง

ค่อยๆคลาํทางไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย เหมอืนกบัมคีนขบัรถผ่านมาแลว้จอดรบัเรา ขึ้นมาซ ิ

ไปดว้ยกนั นัง่รถไปจะเร็วกวา่เดนิไปเอง การไดพ้บกบัพระพทุธศาสนาก็เหมอืนไดพ้บ

คนทีข่บัรถ ทีม่คีวามเมตตาสงสาร เหน็เราเดนิแบกขา้วของ เดนิกลางแดดกลางฝน 

เหน่ือยยากลาํบากลาํบน ก็ชวนใหน้ัง่รถไปกบัเขา น่ีคอืความเมตตาของพระพทุธเจา้ ที่

ทรงเป็นเหมอืนเจา้ของรถ เหน็พวกเราเดนิอยู่กลางแดด ก็สงสาร ไมใ่จแคบ ก็จอดรถรบั 

แต่พวกเราไมค่่อยชอบขึ้นกนั กลวัจะตอ้งเสยีค่ารถ เพราะตอ้งถอืศีล ๘ ตอ้งไปอยูว่ดั 

ตอ้งจากสามจีากภรรยา ไมไ่ดไ้ปเทีย่วทีน่ ัน่ทีน่ี่ ไมไ่ดท้าํตามใจชอบ ตอ้งปรบัตวัปรบัใจ 

ทาํในสิง่ทีไ่มเ่คยทาํมาก่อน จงึควรตกัตวงโอกาสทีด่น้ีี ไมม่โีอกาสอย่างน้ีอกีแลว้ นานๆ

จะเกดิขึ้นสกัครัง้หน่ึง ผ่านไปแลว้ก็ตอ้งคลาํทางไปเอง พอโอกาสหนา้ไดก้ลบัมาเกดิเป็น

มนุษยอ์กี พระศาสนาก็อาจจะหมดไปแลว้ จะไมม่ใีครรูเ้รื่องพระศาสนา อาจจะมแีต่

คมัภรีเ์ก็บไวใ้นตู ้แต่ไมม่ใีครอ่าน ไมม่ใีครเขา้ใจ ไมม่ใีครอธิบาย ตอ้งคลาํทางไปเอง  

ตอนน้ียงัมโีอกาสทีจ่ะศึกษา จงึควรฟงัเทศนฟ์งัธรรมไปเรื่อยๆ ฟงัแลว้ก็นาํเอาไป

ใคร่ครวญพจิารณาอยู่เรื่อยๆ เพราะน่ีคอืบ่อเกดิของปญัญา ทีจ่ะพาเราไปสู่มรรคผล

นิพพาน ในมรรค ๘ ก็เริ่มตน้ทีส่มัมาทฐิ ิ สมัมาสงักปัโป ความเหน็ชอบกบัความดาํริ

ชอบ น่ีแหละเป็นตวัปญัญา ใจของเราคดิอยู่ตลอดเวลา แต่มกัจะไมค่ดิไปในทาง
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สมัมาทฐิสิมัมาสงักปัโป มกัจะคดิไปในทางมจิฉาทฐิมิจิฉาสงักปัโป คอืคดิผดิมคีวามเหน็

ผดิ ถา้คดิหาความสุขทางโลกก็คดิผดิแลว้ เพราะความสุขทีแ่ทจ้รงิอยูใ่นทางธรรม ตอ้ง

คดิวา่ในโลกน้ีไมม่คีวามสุข มแีต่ความทกุข ์เพราะในโลกน้ีมแีต่ความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน 

ไมม่อีะไรเป็นของเรา ถา้คดิอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ ก็จะทาํใหเ้ราเกดิความเบือ่หน่ายในทางโลก 

ทาํใหเ้รามคีวามยนิดทีีจ่ะไปในทางธรรม เราก็จะมุง่ไปในทางธรรม จะพยายามนัง่สมาธิ

เจริญสตอิยู่เรื่อยๆ พอนัง่สมาธิได ้ มสีตอิย่างต่อเน่ืองแลว้ จติจะมคีวามสุขมคีวามสงบ

มากขึ้น ทาํใหไ้มต่อ้งไปหาความสุขจากภายนอก ไมต่อ้งดิ้นรนหาเงนิหาทอง เพือ่เอามา

ซื้อความสุข ก็จะเหน็วา่ไมม่คีวามจาํเป็นที่จะตอ้งมเีงนิทองไวม้ากมาย ก็จะแบ่งปนัให ้

ผูอ้ืน่ เอาไปทาํบญุ เก็บไวเ้ท่าทีจ่าํเป็น จะเขา้หาความสุขภายในใหม้ากขึ้น ถา้ลองได ้

เขา้ขา้งในแลว้ การใชเ้งนิใชท้องจะไมค่่อยจาํเป็นเท่าไหร่ ใชเ้ฉพาะดูแลอตัภาพร่างกาย

เท่านัน้ คอืซื้ออาหารมารบัประทาน เสื้อผา้ก็แทบจะไมต่อ้งซื้อ เพราะมอียู่มากแลว้ ยา

รกัษาโรคนานๆจะใชส้กัครัง้หน่ึง เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ทีอ่ยู่อาศยัก็มอียู่แลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้ง

ไปทาํงานใหเ้หน่ือยยาก มเีวลาอยู่บา้นปฏบิตัธิรรม ถา้ไมอ่ยู่บา้นก็ไปอยู่วดั 

ท ัง้หมดน้ีเกดิจากการคดิไปในทางธรรม คดิวา่โลกน้ีไมม่อีะไรน่ายนิด ี ไมม่อีะไรเป็น

ความสุขทีแ่ทจ้ริง มอีะไรก็ตอ้งทกุขก์บัสิง่นัน้ เพราะไมอ่ยู่คงเสน้คงวา ไมเ่ป็น

เหมอืนเดมิไปตลอด มกีารเปลีย่นแปลง มกีารพลดัพรากจากกนั น่ีคอืลกัษณะของสิง่

ต่างๆในโลกน้ี เป็นอย่างน้ี ไมไ่ดใ้หค้วามสุขทีถ่าวร มโีทษมทีกุขต์ามมาดว้ย เมือ่มแีลว้ก็

หวงก็ห่วง เสยีดายเวลาทีจ่ากไป ไมม่อีะไรเลยจะดกีวา่ มเีท่าทีจ่าํเป็นก็พอ มลีมไว ้

หายใจ มนีํา้ไวด้ืม่ มขีา้วไวร้บัประทาน พยายามคดิทางปญัญาอยู่เรื่อยๆ คดิทางอนิจจงั

ทกุขงัอนตัตา คดิวา่รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา สิง่ทีเ่ราเหน็ดว้ย

ตา ไดย้นิดว้ยหู ดมดว้ยจมกู ลิ้มรสดว้ยลิ้น สมัผสัดว้ยร่างกาย ลว้นเป็นอนิจจงัทกุขงั

อนตัตาท ัง้นัน้ แลว้จะเกดิความเบือ่หน่ายขึ้นมา จะเกดิความยนิดทีีจ่ะเจริญธรรมะ ทีจ่ะ

ปฏบิตัทิาํจติใจใหส้งบ พอตัง้หนา้ต ัง้ตาทาํกนัจริงจงั ไมน่านก็จะเหน็ผล ทีไ่มไ่ดผ้ลกนั

ส่วนใหญ่เพราะไมเ่อาจริงเอาจงักนั ทาํไปพอหอมปากหอมคอ พอนัง่ปับ๊ก็งว่งหลบัไป

แลว้ ถา้ไมห่ลบัก็ฟุ้ งซ่าน ไมเ่ช่นนัน้ก็เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี เพราะไมม่สีต ิไมไ่ดจ้ดจ่ออยู่

กบัพทุโธ ไมไ่ดอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก มวัแต่คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็จะไมไ่ดผ้ล จะ
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ทอ้แทห้มดกาํลงัใจ กเิลสก็จะมาอา้งวา่ปฏบิตัไิปก็ไมไ่ดป้ระโยชน ์วาสนาไมพ่อบญุไมพ่อ 

เอาไวช้าตหินา้ค่อยทาํใหม ่ ชาตน้ีิเอาความสุขทางโลกไปก่อน ถงึแมม้นัจะทกุข ์ แต่กย็งั

สุขบา้ง เวลาสุขก็ดอียู่หรอก แต่เวลาทกุขก์็อย่าไปโทษใครก็แลว้กนั โทษตนเองเวลารอ้ง

ห่มรอ้งไหเ้สยีอกเสยีใจ ปวดใจชํา้ใจ อยู่ทีเ่ราท ัง้นัน้ ไปหลงเขาเอง ไปหลงกบัสิง่ต่างๆ

เอง พอสิง่ต่างๆไมต่อบสนองตามทีต่อ้งการก็อย่าไปโทษใคร โทษความหลงของเราเอง 

สิง่ทีจ่ะสนองตอบเราตลอดเวลาดว้ยความซือ่สตัยก์็ไมเ่อากนั คอืความสงบของจติใจ 

มนัซือ่สตัยก์บัเรามาก พอทาํใหส้งบแลว้มนัก็จะสงบไปเรื่อยๆ จะไมม่กีารปฏวิตั ิ ไมม่ี

การเปลีย่นแปลง จะสงบอยู่เรื่อยๆ  

ใหเ้ขา้หาธรรมะภายในจติใจ เขา้ขา้งใน อย่าออกขา้งนอก หลวงปู่ดุลยท์่านก็พูดไวแ้ลว้วา่ 

จติออกขา้งนอกเป็นสมทุยั ถา้จติคดิถงึเรื่องลาภยศสรรเสริญสุข คดิถงึคนนัน้คนน้ี ก็จะ

เป็นทกุขข์ึ้นมา ถา้เขา้ขา้งในแลว้ก็จะเยน็สบาย เขา้หาพทุโธ เขา้หาลมหายใจ เขา้หาการ

พจิารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย พจิารณาเกดิแก่เจ็บตาย ใหอ้ยู่ในวงน้ี แลว้รบัรองได ้

วา่ความสงบจะไมอ่ยู่ห่างไกล เมือ่มคีวามสงบก็จะมคีวามสุข เป็นความสุขทีไ่มม่ใีคร

สามารถพรากจากเราไปได ้ เป็นเงาตามตวัเราไป ตอนน้ีก็ตอ้งพยายามผลกัดนัตวัเองไป

เรื่อยๆ ใหม้คีวามพากเพยีร ไมม่ใีครทาํแทนเราได ้ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน อตัตาห ิ อตัโน 

นาโถ พระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ครูบาอาจารย ์ เป็นเพยีงผูช้ี้ทาง แต่เป็นสิง่ทีส่าํคญั

มาก ถา้ไมม่ผูีช้ี้ทาง ถงึแมจ้ะมคีวามเพยีรมากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม ถา้เพยีรไปในทางทีผ่ดิ

ก็จะไมเ่กดิประโยชนเ์ลย เช่นองคุลมิาลทีเ่พยีรฆ่าคนถงึ ๙๙๙ คน แต่เพยีรไปในทศิทาง

ทีผ่ดิ เพราะไมม่ผูีส้อนผูช้ี้ทางทีถู่ก พอไดพ้บกบัพระพทุธเจา้ทีท่รงบอกวา่ไปผดิทางแลว้ 

ตอ้งไปทางน้ี ไมใ่ช่ไปทางโนน้ พอไดย้นิไดฟ้งัก็เขา้ใจ ก็เลยพลกิใจกลบัมาบาํเพญ็ใหม ่

ยอ้นเขา้ขา้งในไมอ่อกไปขา้งนอก ไมห่าความวเิศษจากขา้งนอก จากการไปทาํรา้ยผูอ้ืน่ 

จากการไปเหยยีบยํา่ทาํลายผูอ้ืน่ จากการยกตนขม่ท่าน ทีไ่มไ่ดท้าํใหต้นเองประเสริฐ ผู ้

ประเสริฐจะตอ้งกดตวัเอง กดกเิลสของตน ขม่ตนเอง ยกย่องผูอ้ืน่แต่ขม่ตนเอง ถงึจะ

ทาํใหต้นเองประเสริฐ แต่กเิลสจะชอบทาํตรงกนัขา้ม ชอบขม่ผูอ้ืน่ ชอบยกตนเอง จงึไม่

ประเสริฐกนั  
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ตอ้งพึง่ตนเอง ตอ้งปฏบิตัเิอง ตอ้งมสีตเิตอืนตนอยู่เรื่อยๆ พจิารณาไปในทางธรรม คดิ

ไปในทางปญัญาไปเรื่อยๆ แลว้ก็จะเกดิความรูค้วามฉลาดขึ้นมา แลว้มนัจะเป็นตวัคอย

ดงึเราไป ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนท ์ ใหเ้จริญมรณานุสตอิยู่เสมอ วา่เกดิ

มาแลว้ตอ้งตาย ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเป็นธรรมดา ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่รีงัถาวร ทีจ่ะ

ใหค้วามสุขกบัเราไปตลอด เมือ่คดิอย่างน้ีแลว้ก็จะคลายความหลง จะไมเ่สยีเวลากบัการ

หาความสุขทางโลก จะหนัมาหาความสุขทางธรรม คดิอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ ตอ้งบงัคบัใหค้ดิ

ไปในทางน้ี ในเบื้องตน้ก็คดิไปเรื่อยๆวา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้งพลดั

พรากจากกนั ไมม่อีะไรทีจ่ะเป็นความสุขทีถ่าวร เป็นเหมอืนงานเลี้ยงทีม่กีารสิ้นสุด เวลา

ไปงานเลี้ยงใหม่ๆ ก็มคีวามสนุกสนานเฮฮา พอดกึเขา้ดกึเขา้ก็ตอ้งเลกิรากนัไป ความสุข

ทางโลกมนัเป็นอย่างน้ี ไมถ่าวร แต่ความสุขทางธรรม จากการปฏบิตัธิรรมจนไดพ้บกบั

ความสงบ จะถาวร จะอยู่กบัใจไปเรื่อยๆ ในเบื้องตน้ก็มเีป็นพกัๆไปก่อน พอปฏบิตัมิาก

ขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ ปฏบิตัทิกุลมหายใจเขา้ออกแลว้ ความสุขความสงบก็จะต่อเน่ือง 

จนเป็นธรรมชาตอิยู่ตดิกบัใจตลอดเวลา เมือ่พบกบัความสุขแบบน้ีแลว้ จะไมห่วิไม่

อยากกบัอะไรท ัง้นัน้ ไมเ่หน็อะไรทีจ่ะวเิศษ ไมเ่หน็วา่ใครจะวเิศษ ไมเ่หน็วา่จะมอีะไรใน

โลกทีว่เิศษเลย เราสมมตุมินัขึ้นมาท ัง้นัน้ ของทกุอย่างก็ผลติมาจากธาต ุ ๔ ท ัง้นัน้ มา

จากดนินํา้ลมไฟ ดนิก็คอืของแขง็ นํา้ก็คอืของเหลว ไฟก็คอืของรอ้น ลมก็คอือากาศ 

พวกกา๊ซต่างๆ เอามาผสมรวมกนั ถา้ศึกษาทางวทิยาศาสตรก์็จะรูว้า่ การผลติขา้วของ

ต่างๆตอ้งมธีาตทุ ัง้ ๔ เป็นองคป์ระกอบ ทาํใหเ้ป็นกระดาษ ทาํใหเ้ป็นกลอ่ง ทาํใหเ้ป็น

แกว้ ทาํใหเ้ป็นเสื้อ ทาํใหเ้ป็นอะไรต่างๆ มาจากธาต ุ ๔ ท ัง้นัน้ ไมไ่ดว้เิศษอะไร แมแ้ต่

เพชรทีม่รีาคาแพงมาก หรือทองคาํ ก็เป็นโลหะเท่านัน้เอง แต่ความหลงหลอกใหเ้ราคดิ

วา่วเิศษ  

เราวดักนัดว้ยวตัถขุา้วของเงนิทอง ถา้มมีากก็ถอืวา่วเิศษมาก ถา้มนีอ้ยก็วเิศษนอ้ย โลก

สมมตุเิขาวดักนัอย่างนัน้ แต่ในสายตาของธรรมะ ของผูท้ีม่ปีญัญา ไมไ่ดว้ดักนัทีว่ตัถ ุ

แต่วดัทีคุ่ณธรรม วดัทีน่ํา้ใจ วา่มมีากนอ้ยเพยีงใด มคีวามซือ่ตรงมากนอ้ยเพยีงใด อยู่

ตรงนัน้มากกวา่ คุณค่าของคนอยู่ตรงนัน้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีว่ตัถขุา้วของเงนิทอง จงึอย่าหลง

ประเดน็ อย่าหลงกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี แต่ก็ตอ้งมไีวบ้า้ง เพราะยงัตอ้งอาศยัสิง่เหลา่น้ีอยู่ 
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มไีวเ้พือ่สนบัสนุนการดาํรงชพี เพราะยงัตอ้งอาศยัชวีติน้ีบาํเพญ็ปฏบิตัธิรรม เพือ่ใหไ้ด ้

ไปถงึจดุทีไ่มต่อ้งอาศยัมนัอกีต่อไป เมือ่ถงึจดุนัน้แลว้จะเป็นจะตายก็เท่ากนั ไม่

เดอืดรอ้นอะไร ตอนน้ีเรายงัตอ้งอาศยัมนั เหมอืนกบัเรือ จะขา้มฟากก็ตอ้งอาศยัเรือ 

เมือ่ยงัไมถ่งึฝัง่โนน้ก็อย่าพึง่ไปจมเรือ ถา้จมเรือก็ตอ้งวา่ยเอง ร่างกายก็เป็นเหมอืนเรือที่

จะพาเราขา้มฟาก จากโลกน้ีไปสู่ฟากของพระนิพพาน ยงัตอ้งอาศยัมนั ตอ้งดูแลมนั จงึ

ตอ้งมบีา้น มทีรพัย ์ มขีา้วของเงนิทองไวส้นบัสนุน แต่ใหม้พีอประมาณ พออยู่พอกนิ 

อย่าหมดเวลาไปกบัการหาสิง่เหลา่น้ี เพราะจะไมม่เีวลาปฏบิตักินั หาพอสมควร ใชเ้วลา

ใหน้อ้ยทีสุ่ด เพือ่จะไดม้เีวลามากในการปฏบิตั ิถา้หามามาก มเีงนิมากเกนิไป ก็จะคดิไป

ในทางกเิลส แทนทีจ่ะเอาเงนิไปทาํบญุหรอืเขา้วดัปฏบิตัธิรรม ก็จะคดิเอาเงนิไปเทีย่ว

ดกีวา่ ไปซื้อของฟุ่มเฟือยดกีวา่ แลว้ก็จะตดิเหมอืนตดิยาเสพตดิ เทีย่วแลว้ก็อยากจะ

เทีย่วอกี ซื้อของฟุ่มเฟือยแลว้ก็อยากจะซื้ออกี ตอ้งกลบัมาหาเงนิใหม ่ ก็เลยไมไ่ดไ้ปวดั

เสยีท ี ไมไ่ดไ้ปปฏบิตักินัเสยีท ี ตอ้งพยายามขจดัความสุขทางโลกใหไ้ด ้ ไมว่า่จะเป็นการ

ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ หรือการไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ มนัเป็นเหมอืนยาเสพตดิ ไมไ่ด ้

ทาํใหเ้ราวเิศษขึ้นมา แต่จะทาํใหต้ดิอย่างงอมแงม ทาํใหต้อ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอกีหลาย

ภพหลายชาต ิ ตอ้งผลกัตวัเราเอง ใหฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม เพือ่ใหไ้ดข้อ้คดิทีใ่หก้าํลงัใจ ให ้

คดิไปในทางทีถู่ก ทีจ่ะพาไปสู่การปฏบิตั ิ พอปฏบิตัแิลว้ก็จะไดพ้บกบัผล ไดพ้บกบั

ความสุข จะมกีาํลงัใจเพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดจะไมส่นใจกบัโลกน้ี จะสนใจกบั

การปฏบิตัอิย่างเดยีว ถา้เป็นแบบน้ีแลว้ ไม่นานก็ถงึจดุหมายปลายทาง ถงึปรมงัสุขงั ถงึ

บรมสุข ถงึจดุทีไ่มต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป ไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิ ใหท้กุขย์ากลาํบาก 

จงึขอสรุปใหพ้ยายามผลกัดนัตวัเอง อย่าไปฝนัวา่ครูบาอาจารยห์รือพระศรีอาริย ์จะช่วย

เราไดใ้นการปฏบิตั ิท่านช่วยเราดว้ยการบอกทาง แต่การปฏบิตัเิราตอ้งทาํกนัเอง  

ถาม ท่านอาจารยพ์ูดถงึเรื่องยุคทีไ่มม่พีระพทุธศาสนา แลว้คนทีย่งัปฏบิตัอิย่างพวก

เราน่ี มโีอกาสไดเ้จอหรือไมค่รบั  

ตอบ ไดเ้จอแน่ โอกาสทีจ่ะเจอมมีากกวา่ไมเ่จอ เพราะยุคของพระพทุธศาสนาแต่ละ

ยุคน่ีส ัน้มาก เปรียบเทยีบเวลาทีจ่ดุไมข้ดีน่ี วูบหน่ึงมนัก็ดบัแลว้ เวลา ๕๐๐๐ ปี
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เมือ่เทยีบกบัหน่ึงกปั ก็เป็นเสี้ยววนิาทเีดยีวเท่านัน้ แสงสวา่งของพระพทุธศาสนา

จงึเปรียบเหมอืนแสงสวา่งของกา้นไมข้ดีทีส่ ัน้มาก  

ถาม แต่ในขณะนัน้ผูรู้ย้งัพอมอียู่ไหมคะ  

ตอบ จะเป็นเหมอืนช่วงก่อนทีพ่ระพทุธเจา้จะตรสัรู ้ไมม่ใีครรูเ้รื่องมรรคผลนิพพาน 

ถาม ทีท่่านอาจารยบ์อกวา่ใหต้นเป็นทีพ่ึง่ของตน มอีะไรทีช่่วยกระตุน้ใหเ้ราปฏบิตั ิ

เวลาเรามาฟงัท่านอาจารยก์็เป็นเครื่องกระตุน้อย่างหน่ึง แต่มนักระตุน้ช ัว่คราว 

ตอบ ตอ้งเอาไปคดิต่อ สิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัน้ีตอ้งเอาตดิไปกบัใจ เอาไปทบทวน เอาไป

ใคร่ครวญ ใหค้ดิถงึความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ ถา้ทาํไดก้็เหมอืนกบั

ไดฟ้งัธรรมตลอดเวลา ทีพู่ดมาตลอดท ัง้หมดน้ี สรุปใจความลงตรงน้ี ตรงทีใ่ห ้

คดิถงึความแก่ความเจ็บความตาย ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนท ์ ให ้

ระลกึถงึความตายทกุลมหายใจเขา้ออก ถา้ระลกึถงึความตายแลว้ ก็จะเบือ่หน่าย

ชวีติ เบือ่ทกุสิง่ทกุอย่าง จะหายหลง เป็นยาแกค้วามหลง มรณานุสตเิป็นยาแก ้

ความหลง พอไดค้ดิวา่ความตายเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ถา้มวัแต่หาความสุข 

ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งไปเจอความตาย แลว้ทกุสิง่ทกุอย่างทีห่ามาแทบเป็นแทบตาย ก็

จะหมดความหมายไป จะไปแบบไมม่อีะไรตดิเน้ือตดิตวัไป ก็จะทาํใหห้นัมา

สนใจในการศึกษาและปฏบิตั ิ เจริญสตมิากขึ้น ทาํจติใหส้งบมากขึ้น ปลอ่ยวาง

มากขึ้น อยู่ทีเ่ราจะคดิกนั ถา้คดิอยู่เรื่อยๆท ัง้วนัท ัง้คนื ก็จะไปทางน้ี แต่เราไมค่ดิ

กนั พอไปจากทีน่ี่แลว้ ก็จะคุยกนั จะไปไหนด ีหรือคดิถงึงานการทีจ่ะตอ้งทาํ มนั

ก็จะฉุดลากไปทางน้ี พอออกจากทีน่ี่ไปแลว้ก็ลมืหมด ถูกเรื่องอืน่เขา้มากลบหมด 

ทีต่อ้งช่วยตวัเองก็ตรงน้ี ตอ้งคดิอยู่เรื่อยๆ คนอืน่คดิแทนเราไมไ่ด ้ความคดิของ

เราเหมอืนกบัดูโทรทศัน ์ มหีลายช่อง เปิดไปช่องหน่ึงก็เป็นอย่างหน่ึง เปิดไปอกี

ช่องก็เป็นอกีอย่างหน่ึง พอคดิเรื่องน้ีก็เป็นอย่างหน่ึง คดิอกีเรื่องหน่ึงก็เป็นอกี

อย่างหน่ึง  
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ถา้คดิไปในทางธรรมก็จะดงึไปในทางธรรม ถา้คดิไปในทางโลกก็จะดงึไปในทาง

โลก คดิเรื่องทาํงานก็จะคดิถงึตาํแหน่งทีจ่ะกา้วขึ้นไป คดิในทางคา้ขายก็จะคดิ

ขยายกจิการ มเีรื่องใหค้ดิไปเรื่อยๆ ถา้คดิวา่จะทาํไปถงึไหนกนั ทาํไปทาํไม ทาํ

ไปเพือ่อะไร ทาํแลว้มคีวามสุขมากขึ้นหรือเปลา่ หรือมคีวามทกุขม์ากขึ้น มคีวาม

กงัวลมากขึ้น มคีวามกดดนัมากขึ้น ก็จะเกดิปญัญา แต่เราไมค่ดิกนั ปลอ่ยให ้

ความรูส้กึพาไป ความรูส้กึจะหลอกเราเสมอวา่ด ียิง่มากยิง่ด ียิง่ใหญ่ยิง่ด ีแต่ไม่

คดิวา่ปวดหวัมากขึ้นหรือเปลา่ ทกุขวุ์น่วายใจมากขึ้นหรือเปลา่ ไมค่่อยดูใจกนั 

เวลามมีากใจจะวา้วุน่ปัน่ป่วนมากขึ้น เวลามนีอ้ยจะไมป่ัน่ป่วนเท่าไหร่ ใจจะสงบ 

เพราะไมม่อีะไรตอ้งคอยกงัวล ตอ้งคอยดูแลรกัษา แต่พวกเรามองไมเ่หน็ใจกนั 

ไมเ่คยดูใจกนั ส่วนใหญ่จะมองไปขา้งนอก ถูกความหลงหลอกใหม้องไปขา้ง

นอก เมือ่มองไปขา้งนอกก็เหน็วา่มมีากยิง่ด ี มตีาํแหน่งสูงขึ้นยิง่ด ี เพราะมคีน

เคารพนบัถอืมากขึ้น มอีาํนาจมากขึ้น แต่ไมเ่หน็ความปัน่ป่วนวุน่วายใจทีม่มีาก

ขึ้น ใจไมม่ ัน่คงมากขึ้น ยิง่ขึ้นสูงเท่าไหร่เวลาตกลงมาก็จะเจ็บมากขึ้น เราไมค่ดิ

ทางดา้นจติใจกนั จงึไมรู่ว้า่จติใจไมม่คีวามสุขเลย มแีต่ความเครียด ดูพวกทีเ่ป็น

ผูบ้ริหารน่ี ผมจะขาวกนัท ัง้นัน้ พวกลูกนอ้งผมจะไมค่่อยขาว เพราะไมต่อ้งแบก

ความรบัผดิชอบ  

ถาม บางครัง้คดิวา่จะทาํงานใหม้เีงนิเยอะๆ จะไดท้าํบญุเยอะๆ 

ตอบ คดิอย่างนัน้ก็ด ี แต่ส่วนใหญ่พอมแีลว้มกัจะลมืกนั มกัจะถูกกเิลสแย่งไปก่อน 

ตอนแรกก็คดิจะทาํบญุเยอะๆ แต่พอมเีงนิแลว้ ไอน้ ัน่ก็สวย ไอน่ี้ก็ด ี ทีน่ ัน่ก็น่า

ไปเทีย่ว ขอแบ่งเงนิไปหน่อย ความจริงแลว้ไมค่วรทาํงานเพือ่เอาเงนิมาทาํบญุ 

ทาํงานเพือ่เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เพือ่ใหม้เีวลาไปปฏบิตัธิรรมจะดกีวา่ เพราะบญุที่

ไดจ้ากการให ้ มนันอ้ยกวา่บญุทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัธิรรม เกดิจากการรกัษาศีล ที่

ใหท้าํบญุใหท้าน เพราะมเีหลอืกนิเหลอืใช ้เป็นวาสนาทีท่าํมาหากนิเก่ง ทาํไดม้าก

เกนิความจาํเป็น ก็ใหเ้อาไปทาํบญุเสยี แต่อย่าไปต ัง้เป้าทาํเพือ่เอาเงนิมาทาํบญุ 
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ไมใ่ช่เป้าหมายทีแ่ทจ้รงิ เป็นการหลอกตวัเอง จะไดท้าํงาน จะไดไ้มต่อ้งไปรกัษา

ศีล จะไดไ้มต่อ้งไปปฏบิตัธิรรม เพราะไมม่เีวลา 

ถาม เหน็คนถวายทองหลวงตาเยอะๆ ก็อยากถวายบา้ง 

ตอบ ทีถ่วายเพราะมอียู่แลว้ เราไมม่กี็ไมต่อ้งถวาย พระไมม่กี็ไมไ่ดเ้ดอืดรอ้นอะไร ไม่

มกี็ไมม่ ี แต่พระทีม่คีนไปถวายทา่น ท่านก็นาํเอาไปถวายต่อ แต่ไมไ่ดไ้ปเรี่ยไร 

ไปเสยีเวลากบัการหาทอง ไดม้าเพราะบญุบารม ี เพราะคุณงามความด ี เพราะ

ความขยนัหม ัน่เพยีร คนเราตอ้งทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ถา้หามาไดเ้กนิ

ความจาํเป็น ก็เอาไปทาํบญุเสยี ไม่ใหห้วง ไมใ่หเ้ก็บไว ้แต่ไมไ่ดใ้หห้าเงนิหาทอง

เพือ่เอามาทาํบญุ แต่ก็ยงัดกีวา่คนทีไ่มท่าํบญุเลย ยิง่ไมไ่ดอ้ะไรเลย ถา้ทาํบญุ

อย่างนอ้ยก็ไดส้ะสมบญุบารม ี ไปภพหนา้ชาตหินา้ จะไดสุ้ขสบาย แต่ยงัไมพ่อ 

เพราะยงัวนเวยีนอยู่ในการเวยีนวา่ยตายเกิดอยู่ ผลทีต่อ้งการใหไ้ดก้็คอืการหลดุ

ออกจากวงจรอบุาทวน้ี์ คอืวงจรแห่งการเกดิแก่เจ็บตาย จะไปไดก้็ตอ้งละ

ความสุขทางโลก เพือ่เขา้สู่ความสุขทางธรรม เขา้สู่ความสงบของจติใจ  

ถาม คนในสงัคมพอหาเงนิได ้ ก็คดิวา่จะเก็บเอาไวใ้ชใ้นภายภาคหนา้บา้ง เก็บไวใ้ห ้

ลูกหลานบา้ง 

ตอบ คดิได ้ ควรแบ่งเก็บไวบ้า้ง แต่ไมค่วรเก็บไวท้ ัง้หมด เก็บไวเ้ท่าทีจ่าํเป็น ใหอ้ยู่

อย่างสบาย ไมเ่ดอืดรอ้น ควรคดิถงึความเดอืดรอ้นของผูอ้ืน่บา้ง เช่นคนที่

บริจาคเงนิสรา้งตกึโรงพยาบาล ก็เพือ่ช่วยเหลอืคนทีต่กทกุขไ์ดย้าก คนทีเ่จ็บไข ้

ไดป่้วย 

ถาม ถา้โยมยงัมคีวามจาํเป็นตอ้งทาํงานภายนอกอยู่ ทาํอย่างไรจะไดไ้มท่กุขม์าก  

ตอบ ตอ้งไมย่ดึตดิกบังาน พรอ้มทีจ่ะออกเมือ่ไหร่ก็ได ้ ทาํหนา้ทีใ่หด้ใีหถู้กก็แลว้กนั 

ถา้นายจา้งไมพ่อใจจะใหเ้ราออก ออกก็ออก ก็จะไมท่กุข ์ จะทาํไดก้็ตอ้งมกันอ้ย

สนัโดษ ไมใ่ชเ้งนิมาก จะไดม้เีงนิเก็บสาํรองไว ้ ถา้ตอ้งออกจากงานก็ยงัมเีงนิ
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เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ถา้ไมใ่ชเ้งนิซื้อของฟุ่มเฟือยเทีย่วเตร่ ก็จะเก็บไวไ้ดเ้ยอะ จะ

ไดไ้มก่งัวลกบัการตกงาน ทีก่งัวลเพราะกลวัจะตกงาน กลวัจะถูกปลดออกจาก

งาน กลวัจะไมไ่ดเ้ลือ่นข ัน้เลือ่นตาํแหน่ง กลวัจะนอ้ยหนา้เพือ่นฝูง เราอย่าไปแขง่

ทางนัน้เลย ใหค้ดิวา่การทาํงานเป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เรื่องตาํแหน่งเป็นของ

แถม อย่าไปหลงยดึตดิกบัตาํแหน่ง เวลาเป็นหวัหนา้ก็อย่าไปคดิวา่เขาเป็น

ลูกนอ้งเราเป็นหวัหนา้ ใหค้ดิวา่เป็นเพือ่นร่วมงานกนั เพยีงแต่มหีนา้ทีน่าํเขา ก็นาํ

ดว้ยความเมตตา ไมถ่อืวา่วเิศษกวา่เขา คดิวา่เป็นลูกจา้งเหมอืนกนั ถา้ไมห่ลง

ตวัเองก็จะไมย่ดึตดิกบัตาํแหน่งต่างๆ พอถูกเปลีย่นใหเ้ป็นลูกนอ้งบา้งจะไมรู่ส้กึ

เสยีหนา้ เพราะไมไ่ดห้ลงยดึตดิกบัตาํแหน่ง คดิวา่เราก็เป็นลูกจา้งคนหน่ึง แต่

โชคดมีคีวามรูค้วามสามารถทาํใหไ้ดเ้ป็นหวัหนา้ ถา้มคีนอืน่ขึ้นมาทาํแทน ก็

พรอ้มใหท้าํ กลบัไปเป็นลูกนอ้งก็ได ้ 

ถาม เวลาทีท่่านอาจารยพ์ูดธรรมะเราก็คดิตามไป พอท่านอาจารยพ์ูดต่อไป เราฟงัไม่

ทนั มวัแต่คดิในเรื่องทีท่่านอาจารยส์อน อย่างน้ีไมส่มควรทาํใช่ไหมคะ 

ตอบ สมควรนะ เวลาฟงัน่ีฟงัได ้๒ ลกัษณะ ฟงัใหเ้กดิปญัญาหรือใหเ้กดิสมาธิ การฟงั

แลว้พจิารณาตามน้ี เป็นการฟงัเพือ่ใหเ้กดิปญัญา พอท่านพูดอะไรเรากพ็จิารณา

ตาม ตามเหตตุามผล ถา้เขา้ใจก็เป็นปญัญา นาํเอาไปปฏบิตัไิด ้ อย่างทีถ่ามเรื่อง

การทาํงานทีไ่มใ่หเ้ครียดจะใหท้าํอย่างไร เราก็บอกวา่ตอ้งทาํอย่างน้ีๆ ถา้

พจิารณาตามแลว้เขา้ใจ ก็จะนาํไปปฏบิตัไิด ้ ก็เป็นปญัญา ถา้ยงัไมเ่ขา้ใจก็ตอ้ง

ผ่านไปก่อน ปญัญาเรายงัตามไมท่นั ก็ไมเ่ป็นไร เพราะการฟงัแต่ละครัง้อาจจะ

ตามไมไ่ดห้มดทกุเรื่อง เพราะสตปิญัญาของเราพจิารณาตามไมท่นั ก็ไมเ่ป็นไร 

ไวค้ราวหนา้ค่อยตามใหม ่ เพราะการแสดงธรรมจะเริ่มตน้จากข ัน้ตํา่ไปสู่ข ัน้สูงขึ้น

ไปเรื่อยๆ พอมาถงึข ัน้ทีเ่รารออยู่ก็จะฟงัต่อ ข ัน้ทีไ่ดผ้่านมาแลว้ก็ทบทวนดูวา่ 

ความคดิของเรากบัความคดิของท่านมนัตรงกนัหรือไม ่ เหตผุลของทา่นกบั

เหตผุลของเรามนัตรงกนัหรือไม ่ เป็นการตอกยํา้ความเขา้ใจ ฟงัอย่างน้ีเป็นการ

ฟงัเพือ่ปญัญา ถา้ฟงัแลว้ไมเ่ขา้ใจเลย เพราะพจิารณาตามไมท่นั มปีญัญานอ้ย
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มาก ก็ใหฟ้งัแต่เสยีงไปเรื่อยๆ จดจ่ออยู่กบัเสยีงไป เสยีงนัน้ก็จะเป็นเหมอืนพทุ

โธๆใหเ้ราเกาะ ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องอืน่ก็จะดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบได ้ ก็จะเป็นสมาธิ 

น่ีคอืการฟงัโดยไมพ่จิารณาตาม อาจจะเขา้ใจบา้งไมเ่ขา้ใจบา้ง ก็ไมต่อ้งกงัวล 

เพราะจะเกดิความฟุ้ งซ่าน ความหงดุหงดิราํคาญใจขึ้นมา ฟงัแลว้ไมรู่เ้รื่องไมรู่จ้ะ

ฟงัไปทาํไม ก็อย่าไปคดิอย่างน้ี พอถงึจดุทีไ่มเ่ขา้ใจก็ฟงัแต่เสยีงไป อย่าไปคดิ

อะไร ก็จะเป็นสมาธิ  

เวลาฟงัจงึไมจ่าํเป็นตอ้งพทุโธๆไปหรือดูลมหายใจไป ใชพ้ทุโธๆหรือลมหายใจใน

ขณะทีเ่ราภาวนาอยู่คนเดยีว แต่ขณะทีฟ่งัตอ้งถอืเสยีงทีม่ากระทบกบัหูเป็นองค์

ภาวนา เกาะอยู่กบัเสยีงนัน้เฉยๆ ไมค่ดิพจิารณาตามก็ได ้ ผลก็จะไดต่้างกนั ถา้

พจิารณาตามก็จะเกดิปญัญา ก็จะบรรลไุด ้ จะบรรลไุดต้อ้งพจิารณาตาม แต่ถา้

ฟงัแลว้เกาะกบัเสยีงนัน้ไป ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่มนัก็จะสงบเป็นสมาธิ สมาธิดบักเิลส

ไมไ่ด ้ เพราะกเิลสเกดิจากความหลง ความไมเ่ขา้ใจหรือความเขา้ใจผดิ ตอ้งฟงั

ใหเ้กดิปญัญา เพือ่จะไดเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง เกดิความเหน็ทีถู่กตอ้ง มา

ระงบัดบัความหลงได ้เช่นเมือ่ก่อนน้ีเราหลงวา่โลกน้ีแบน เพราะมองไปทางไหนก็

แบนหมด แต่มนีกัปราชญม์าสอนวา่โลกน้ีมนักลม พสูิจนไ์ดด้ว้ยการดูวา่เรือทีว่ ิง่

เขา้มาจากทะเล ตอนตน้มนัอยู่ไกลมากเราก็มองไมเ่หน็ พอใกลเ้ขา้มาเรื่อยๆก็จะ

เริ่มเหน็เรือ แต่เราจะเหน็ส่วนไหนของเรือก่อน ถา้โลกแบนราบก็จะตอ้งเหน็ทกุ

ส่วนพรอ้มกนั เหน็ตวัเรือเหน็เสากระโดง เหน็ธงทีป่กับนยอดเสาพรอ้มๆกนั แต่

ถา้เป็นโลกกลมก็ตอ้งเหน็ส่วนทีสู่งสุดก่อน ตอ้งเหน็ยอดธงก่อน เหมอืนคนขีม่า้

ขา้มเขามา เราจะไมเ่หน็คนก่อน เราจะเหน็ธงทีเ่ขาชูมาก่อน เหน็คนขีก่่อนทีจ่ะ

เหน็ตวัมา้ เพราะคนอยู่สูงกวา่ เพราะขา้มพื้นทีโ่คง้ขึ้นมา อย่างน่ีก็เป็นเหตผุล ที่

จะทาํใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง  

เหตผุลทีท่่านแสดงในทางธรรมเพือ่ใหห้ายหลง ก็คอืใหเ้รามองความไมเ่ทีย่ง 

เพราะไมม่อีะไรเทีย่ง ทกุอย่างเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่เราไมม่องกนั เรา

ไปคดิวา่หนา้ตาของเราเป็นเหมอืนเดมิทกุวนั แต่ความจริงมนัเปลีย่นไปอย่างชา้ๆ 
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ถา้ไปดูรูปทีถ่่ายไวเ้มือ่ ๑๐ ปีก่อน กบัดูหนา้ตาเราวนัน้ี จะเป็นคนละคนกนั ถา้ดู

หนา้ตาทกุวนัในกระจกก็จะเหมอืนเดมิ เพราะมนัเปลีย่นชา้ ดูไมอ่อก ความหลง

จะทาํใหเ้ราไมค่ดิ จะใหค้ดิวา่เป็นอย่างน้ีไปตลอด พอมารูส้กึตวัก็สายไปแลว้ คดิ

วา่ตวัเองสาวอยู่เรื่อยๆ พอมาดูหนา้ตาอกีท ีทาํไมมนัย่นไปหมด ผวิเหีย่วผมขาว 

ก็จะเกดิความวติกขึ้นมาเกดิความวุน่วายใจขึ้นมา เพราะไมอ่ยากแก่กนั แต่ถา้

พจิารณาสอนใจอยู่เรื่อยๆใหร้บัความจรงิน้ี พอเวลาเกดิขึ้นจะรูส้กึเฉยๆ ดบั

ความทกุขไ์ด ้ เหตทุีพ่วกเรายงัทกุขก์นั หวาดกลวักบัความตายกนั ก็เพราะยงั

ไมไ่ดส้อนใจใหร้บัความจริงน้ีเท่านัน้เอง กลวัมากจนไมก่ลา้คดิถงึมนั พอคดิถงึ

ความตายแลว้ใจมนัส ัน่ไปหมด ความสุขหายไปหมด กเิลสพยายามต่อตา้น 

ไมใ่หเ้ราคดิถงึเรื่องน้ี ใหล้มืๆไป เพือ่จะไดห้ลงไปกบัการหาความสนุกสนานเฮฮา

ไปเรื่อยๆ ใจจงึไมพ่รอ้มทีจ่ะรบัความตาย เวลาความตายมากระทบกบัใจ จะเกดิ

ความทกุขข์ึ้นมาอย่างมาก แต่ถา้สอนใจอยู่เรื่อยๆวา่ร่างกายน้ีจะตอ้งไปแน่ๆ เรา

ก็ซอ้มเอาไว ้ มนัจะไปแบบไหน จะตกเครื่องบนิตายหรือจะถูกรถชนตาย จะ

จมนํา้ตาย จะถูกยงิตาย ถูกฟนัตาย เป็นโรคตายไป ก็ซอ้มคดิไปเรื่อยๆ ทดลอง

วา่จะตายแบบไหนด ีวนัน้ีลองตายแบบน้ีพรุ่งน้ีตายแบบนัน้ดู คดิไปเรื่อยๆใหม้นั

ชนิ แลว้ก็ยอมรบักบัความตายแบบต่างๆ พอถงึเวลาทีม่นัเกดิขึ้นเราก็จะไมท่กุข ์

เหมอืนกบัซอ้มเลน่ละคร ซอ้มบทน้ีไวแ้ลว้ พอถงึเวลาจะตอ้งเลน่บทน้ีก็เลน่ไป 

เพราะผูเ้ลน่คอืใจไมไ่ดต้าย ผูท้ีต่ายคอืร่างกายไมรู่เ้รื่อง แต่ผูเ้ลน่วุน่วายไปเอง 

เพราะไมรู่ว้า่เป็นการเลน่ละคร  

ถาม แต่พอเวลาเลน่จริงมนัเหน่ือยนะคะ  

ตอบ เพราะยงัยดึตดิอยู่ ขณะทีซ่อ้มยงัไมไ่ดเ้จอกบัเหตกุารณ์จริง ก็จะไมรู่ส้กึกลวั แต่

พอไปอยู่ทีเ่ปลีย่วๆกลวัๆ ตอนนัน้ใจจะส ัน่ไปหมด ระสํา่ระสาย ถา้ฝึกซอ้มอยู่

เรื่อยๆจนจบัเคลด็ไดว้า่ ตอ้งยอมตอ้งปลอ่ย ถา้ยอมรบัความจริงน้ีแลว้ ก็จะดบั

ความวุน่วายใจได ้ 

ถาม จะขดักบัทางโลกไหมคะ ทีนึ่กถงึความตายวา่เป็นลางไมด่ ี
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ตอบ ทางโลกกบัทางธรรมอยู่กนัคนละทางอยู่แลว้ ความหลงจะคดิอย่างน้ี ใหอ้ยากอยู่

ไปนานๆ ความอยากเป็นกิเลสเป็นตณัหา เพราะขดักบัความจริง มใีครอยู่ไป

นานๆไดบ้า้ง จะคดิหรือไมค่ดิถงึความตาย ก็ไมไ่ดเ้ปลีย่นความจริง ความจริงก็

ยงัจรงิเหมอืนเดมิ ต่อใหไ้มค่ดิถงึความตายก็ตายกนัท ัง้นัน้ แต่คนทีค่ดิจะตาย

อย่างสบาย อยู่อย่างสบาย ไมท่กุขไ์มวุ่น่วายกบัการตาย สิง่ทีท่าํใหจ้ติวุน่วาย ก็

คอืความยดึตดิในร่างกาย ไมป่ลอ่ยมนั พอปลอ่ยไดแ้ลว้ก็จะสบาย พอถงึเวลา

ไปก็จะไมวุ่น่วาย เวลายงัอยู่ก็ไมห่่วงไมก่งัวล ถา้ไมค่ดิพจิารณาความตายเลย 

พอมเีหตกุารณ์ก็เป็นห่วงเป็นใยกนั เป็นอะไรหรือเปลา่ วุน่วายไปหมด ถา้

พจิารณาจนปลอ่ยไดแ้ลว้ ก็จะรูส้กึเฉยๆ เป็นก็เป็น ไมเ่ป็นก็ไม่เป็น ใครไปหา้ม

ไดเ้วลาจะเป็น ทีส่อนท ัง้หมดน้ีก็เพือ่แกค้วามทกุขใ์จ ไมไ่ดแ้กค้วามเป็นความ

ตาย ทีต่อ้งเป็นไปตามเหตปุจัจยั เมือ่ถงึเวลาไปต่อใหช้า้งมาฉุดก็ฉุดไมอ่ยู่ เมือ่

ถงึเวลายงัไมไ่ปต่อใหช้า้งผลกัดนัอย่างไรก็ไมไ่ป ความจริงมนัเป็นอย่างน้ี ทีต่อ้ง

แกก้็คอืใจ แกค้วามวุน่วายใจ ความหวาดกลวั ทีย่งัมอียู่ในใจ อนัน้ีแกไ้ด ้ แก ้

ดว้ยปญัญา ดว้ยการสอนใจวา่ตอ้งเกดิแน่ๆ ตอ้งยอมรบัตอ้งปลอ่ยใหไ้ด ้อย่าไป

ยดึไปตดิ เป็นเหมอืนของทีย่มืมา เรารูว้า่ตอ้งคนืเจา้ของ จะไมวุ่น่วายใจเวลาถูก

ทวงคนืไป เพราะไมย่ดึตดิ ถา้คดิวา่เป็นของเรา พอเจา้ของมาทวงคนืเราจะ

วุน่วาย  

ความจริงแลว้ทกุสิง่ทกุอย่างไมไ่ดเ้ป็นของเราอย่างแทจ้รงิ มโีอกาสทีจ่ะจากเราไป

ไดเ้สมอในเวลาใดเวลาหน่ึง เราตอ้งเตรียมพรอ้มทีจ่ะใหม้นัจากไป ถา้พรอ้มก็จะ

ไมท่กุข ์ ถา้ไมพ่รอ้มก็จะวุน่วาย กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เป็นห่วงเป็นกงัวล ไมม่ทีี่

สิ้นสุด ท่านจงึสอนวา่ไมค่วรมอีะไรดทีีสุ่ด แมแ้ต่ร่างกายน้ีไมม่ไีดก้็ยิง่ด ี ถา้ยงัมี

ภาระทีต่อ้งทาํ คอืปลดปลอ่ยจติใจจากการยดึตดิ ก็ยงัตอ้งอาศยัร่างกายเป็น

เครื่องมอื เมือ่ไดท้าํภารกจิเสร็จสิ้นแลว้ ร่างกายจะเป็นอะไรเราจะไมเ่ดอืดรอ้น 

เพราะไดป้ลอ่ยวางแลว้ จติใจจะไมท่กุขไ์มวุ่น่วายถา้ปลอ่ยวาง พอปลอ่ยแลว้ถงึรู ้

วา่โงม่าต ัง้นาน แบกไวต้ ัง้นาน ไมรู่จ้ะแบกไปทาํไม พอปลอ่ยแลว้มนัเบาไปหมด
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เลย โลง่ไปหมดเลย โลง่อกโลง่ใจไปหมด เพราะความหลงมนัหลอกใหเ้ราแบก 

มนัมอีาํนาจมากจนเราไมก่ลา้ปลอ่ย กลวัวา่ปลอ่ยแลว้จะตาย 

ถาม พวกลูกๆอยากทาํไดเ้หมอืนท่านอาจารย ์แต่คดิวา่วาสนานอ้ย 

ตอบ ทาํได ้อย่าใหค้วามคดิวา่วาสนานอ้ยเขา้มาขดัขวาง มาเป็นอปุสรรค ตอ้งคดิวา่ทาํ

ได ้เป็นคนเหมอืนกนัมใีจเหมอืนกนั มอีนิทรียเ์หมอืนกนั มศีรทัธา มวีริิยะ มสีต ิ

มสีมาธิ มปีญัญาเหมอืนกนั เพยีงแต่ตอ้งทาํใหม้ากขึ้นเท่านัน้ 

ถาม แต่ไมม่บีารม ี

ตอบ บารมกี็เกดิจากการปฏบิตัน่ีิเอง เมือ่ก่อนก็ไมม่เีหมอืนกนั เหมอืนกบัตน้ไม ้ ถา้

เราปลูกแลว้ ไมร่ดนํา้พรวนดนิ ไม่ใส่ปุ๋ย มนัก็ไมโ่ต แต่ถา้ขยนัรดนํา้พรวนดนิใส่

ปุ๋ย คอยกาํจดัวชัพชืทีจ่ะมาขดัขวางการเจรญิ มนัก็โตเร็ว ไมไ่ดอ้ยู่ตรงไหน อยู่ที่

การบาํเพญ็ เราเอาเวลาไปบาํเพญ็เรื่องอืน่เสยีมากกวา่ วนัๆหน่ึงไมเ่คยถาม

ตวัเองเลยวา่ เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงับาํเพญ็บารมหีรือเปลา่  

ถาม เวลาปฏบิตัแิลว้เกดิปรากฏการณ์อะไรกบัตวัเอง จะเกดิความสงสยัวา่มนัคอือะไร 

ทาํถูกหรือทาํผดิ ก็ตอ้งไปถามผูท้ีรู่ม้ากกวา่ไมแ่น่ใจวา่จริงๆควรพกัความสงสยัไว ้

ไมต่อ้งไปสอบถามแลว้ทาํไปเรื่อยๆ ใหรู้เ้อง หรือวา่ควรสอบถามวา่ผดิหรือเปลา่

คะ 

ตอบ ถา้ผลทีเ่กดิจากการปฏบิตัเิป็นความสงบน่ิงเยน็สบาย มนัก็ถูก แต่ถา้ปรากฏเป็น

ภาพเป็นอะไรต่างๆก็ไมถู่ก ไมไ่ดเ้ป็นประโยชนก์บัการกาํจดัความโลภความโกรธ

ความหลง บางทนีัง่ไปแลว้อาจจะมนิีมติ เหน็กายทพิยต่์างๆ เหมอืนกบัคุณแม่

แกว้ แลว้ท่านก็ไปหลงยดึตดิวา่เป็นมรรคเป็นผล ทีพ่งึไดร้บัและพงึพฒันาใหม้ี

อยู่เรื่อยๆ แต่พอไปเลา่ใหห้ลวงตาท่านฟงั ท่านก็บอกวา่มนัไมไ่ดเ้ป็นมรรคเป็น

ผล มนัไมม่คุีณค่าทางกาํจดักเิลส ไมไ่ดท้าํใหจ้ติหลดุพน้ ถา้มนัเกดิขึ้นมาก็

เพยีงแต่ใหรู้ว้า่มนัเกดิแลว้ อย่าไปสนใจมนั คดิเสยีวา่เป็นของแถมมาก็แลว้กนั 
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เวลาเราไปซื้อของเดีย๋วน้ีเขาชอบแจกของแถมกนั แต่อย่าไปดใีจกบัของแถมจน

ลมืของทีเ่ราต ัง้ใจจะไปซื้อ ไปซื้อขา้วแลว้แจกสบู่ ก็เลยเอาแต่สบู่ ขา้วไมเ่อามา 

อย่างน้ีก็แสดงวา่หลงแลว้ เวลานัง่ทไีรก็อยากจะเหน็นัน่เหน็น่ีทกุท ีถา้ไมเ่หน็แลว้

จะรูส้กึวา่ทาํไมถู่ก ไมไ่ดผ้ล ความจริงผลทีเ่ราตอ้งการ ก็คอืความสงบน่ิงเยน็

ของจติ ความสบายใจ น่ีเป็นส่วนที ่๑ ของการปฏบิตั ิ 

ส่วนที ่ ๒ ทีต่อ้งทาํใหเ้กดิขึ้นคอืปญัญารูแ้จง้เหน็จรงิ ซึง่ต่างจากการบริกรรม

พทุโธๆ หรือดูลมหายใจเขา้ออก การเจรญิปญัญาตอ้งคดิพจิารณา พจิารณา

ร่างกายในเบื้องตน้ พจิารณาอยู่เรื่อยๆวา่เกดิมาตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย อย่างน้ี

เรียกวา่เป็นการเจริญวปิสัสนา ทาํเพือ่ใหรู้แ้จง้เหน็จรงิตามความจริง ของสิง่ทีใ่จ

มาสมัผสัมาเกี่ยวขอ้งดว้ย ก็คอืขนัธ ์ ๕ ส่วนแรกก็คอืร่างกาย เป็นส่วนหยาบ

มองเหน็ไดง้า่ย ทีต่อ้งพจิารณาเพราะใจหลงยดึตดิอยู่กบัขนัธ ์ ๕ วา่เป็นเราเป็น

ของเรา แลว้เกดิความอยากใหอ้ยู่ไปนานๆ ใหค้วามสุขกบัเราไปนานๆ ซึง่มนัขดั

กบัความจริง ความจริงแลว้มนัไมอ่ยู่กบัเราไปนานๆ มนัไมใ่หค้วามสุขกบัเราไป

นานๆ มนัไมใ่ช่เป็นตวัเรา มนัไมใ่ช่เป็นของเรา ตอ้งสอนใจ ใหพ้จิารณาแกค้วาม

หลง ขนัธ ์๕ น้ีมนัไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มนัไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด เช่นร่างกายของ

เรามนัเกดิมาแลว้ มนัก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ใหพ้จิารณาไปเรื่อยๆ น่ีเป็น

ธรรมอกีข ัน้หน่ึง  

การปฏบิตัมิ ี ๒ ข ัน้ ข ัน้แรกนัง่หลบัตาทาํจติใจใหน่ิ้ง พอจติใจน่ิงบางทจีะมผีล

พลอยไดต้ามมา บางคนก็ปรากฏเหน็สิง่ต่างๆภายในนัน้ ทีเ่รียกวา่นิมติต่างๆ 

นิมติน้ีมที ัง้นิมติภายนอกคอืพวกกายทพิย ์ทีม่าสนทนากบัเรา และนิมติภายในที่

เกดิจากภายในใจ เป็นสิง่ทีฝ่งัลกึอยู่ในจติในใจ เช่นภพก่อนชาตก่ิอน พอจติสงบ

ก็โผลข่ึ้นมาใหเ้ราไดเ้หน็วา่ชาตก่ิอนเราเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เคยรูจ้กัคนนัน้

คนน้ี เคยไปทาํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ีมา มนัก็โผลข่ึ้นมาใหเ้รารบัรูไ้ด ้ แต่สิง่เหลา่น้ี

มนัไมม่คุีณมปีระโยชนใ์นการเสริมสตปิญัญา ไมไ่ดท้าํใหจ้ติสงบอย่างม ัน่คง 

เหมอืนนอนหลบัแลว้ฝนัไป ซึง่ต่างกบันอนหลบัแลว้ไมฝ่นั เวลาตื่นขึ้นมามคีวาม
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ต่างกนั เวลาฝนัไปพอตื่นขึ้นมาจะไมรู่ส้กึสดชื่น ไมไ่ดพ้กัผ่อนเต็มที ่ ไม่

เหมอืนกบัเวลานอนหลบัแลว้ไมฝ่นัเลย พอตื่นขึ้นมาแลว้จะรูส้กึวา่ไดพ้กัอย่าง

เต็มที ่มคีวามอิม่มคีวามสบาย มกีาํลงัวงัชาทีจ่ะไปทาํงานทาํการต่อ การนัง่ทาํจติ

ใหส้งบน่ิง ไมค่ดิอะไรเลย ไมม่อีะไรมาปรากฏเลย สกัแต่วา่รู ้ อยู่ในอุเบกขาได ้

นานเท่าไหร่ไดย้ิง่ด ีจะทาํใหจ้ติมพีลงัทีจ่ะเจริญวปิสัสนาต่อไป  

ถา้นัง่แลว้ไปรบัรูเ้รื่องนัน้เรื่องน้ี พอออกมาจากสมาธิแลว้เหมอืนกบัไมม่สีมาธิ ไม่

มกีาํลงัทีจ่ะไปพนิิจพจิารณาทางดา้นปญัญา พจิารณาขนัธ ์ ๕ คอืกาย เวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณ เพือ่ใหเ้หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

จะไมไ่ดพ้จิารณา จะไมก่า้วหนา้ จะตดิอยูต่รงนัน้ นัง่ทไีรก็อยากจะเหน็นัน่เหน็น่ี 

ตดิต่อกบักายทพิยอ์งคน์ัน้องคน้ี์ไปทกุครัง้ ถา้วนัไหนนัง่แลว้ไมเ่หน็อะไร จะรูส้กึ

วา่ไมไ่ดผ้ล ก็จะตดิอยู่กบัสมาธิแบบนัน้ บางคนอาจจะไดฤ้ทธิ์เดช ไดต้าทพิยหู์

ทพิย ์ก็จะหลงยดึตดิอยู่กบัฤทธิ์เดชเหลา่นัน้ คดิวา่ตนเองวเิศษแลว้ บรรลมุรรค

ผลแลว้ เช่นพระเทวทตั ท่านก็มฤีทธิ์เดชเหมอืนกนั ท่านก็ไดแ้ค่นัน้ไมเ่คยเจริญ

วปิสัสนา ไมไ่ดบ้รรลแุมแ้ต่ข ัน้โสดาบนั เป็นพระปถุชุนธรรมดา มแีต่ฤทธิ์เดช 

แต่ไมม่ปีญัญาทีจ่ะกาํจดัความหลงความมกัใหญ่ใฝ่สูง ความหลงตน คดิวา่ตน

วเิศษ ถงึกบักลา้ขออนุญาตจากพระพทุธเจา้ ใหเ้ป็นผูป้กครองสงฆแ์ทน

พระพทุธเจา้ พอไมไ่ดด้งัใจก็โกรธ พอโลภแลว้ไมไ่ดด้งัใจก็โกรธ พอโกรธแลว้ก็

ไปทาํบาปทาํกรรม แลว้ก็ตอ้งไปตกนรก ถงึแมจ้ะไดฤ้ทธิ์เดช ไดบ้วชเป็นพระมา

นานแสนนาน ก็ยงัตอ้งไปตกนรก เพราะไมรู่ว้า่นัง่สมาธิเพือ่อะไร ผลทีค่วรจะพงึ

ไดน้ ัน้เป็นอย่างไร พอไดฤ้ทธิ์เดชก็หลงยดึตดิวา่เป็นมรรคเป็นผลไป หลงคดิวา่

ตนไดบ้รรลแุลว้  

เพราะฉะนัน้เป้าหมายสาํคญัทีสุ่ดของการทาํสมาธิก็คอื ใหจ้ติเป็นอเุบกขา รวมลง

เป็นหน่ึง สกัแต่วา่รู ้ ถา้มอีะไรมาปรากฏใหรู้ใ้หเ้หน็ เช่นมแีสงสวา่ง มคีวามรูส้กึ

ขนลกุซ่า ก็ใหถ้อืวา่เป็นของแถมมา ใหพ้จิารณาวา่เป็นอนิจจงั เกดิขึ้นแลว้ก็ผ่าน

ไป รูไ้วใ้ช่วา่ใส่บ่าแบกหาม ไมไ่ดเ้ป็นมรรคเป็นผล ไมไ่ดท้าํใหเ้ราวเิศษขึ้นมา สิง่
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ทีจ่ะทาํใหเ้ราวเิศษจริงๆนัน้ตอ้งธรรมอกีข ัน้หน่ึง คอืพอออกจากสมาธิน้ีแลว้ก็

ตอ้งเจริญปญัญา พจิารณากายน้ีแหละ เบื้องตน้พจิารณากายใหเ้ขา้ใจทกุสดัทกุ

ส่วน เรื่องความแก่ความเจ็บความตาย เรื่องอสุภความไมส่วยไมง่าม เรื่องปฏกูิล

ความสกปรกของร่างกาย พจิารณาจนเกดิความเบือ่หน่ายท ัง้กายของเราและของ

ผูอ้ืน่ ปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ ไมอ่ยากไดใ้ครมาเป็นคู่ครอง อย่างน้ีจงึจะเป็น

ผูว้เิศษ เป็นมรรคผล ถา้ยอมรบัความตายปลอ่ยวางไดก้็เป็นโสดาบนัแลว้ ดงัที่

พระอญัญาโกณฑญัญะไดเ้ปลง่วาจาวา่ ธรรมใดมกีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมี

การดบัไปเป็นธรรมดา ร่างกายน้ีเกดิแลว้ก็ตอ้งตายเป็นธรรมดา ยอมรบัไดไ้ม่

กงัวล ถา้พจิารณาจนเหน็วา่ร่างกายน้ีไมส่วยงาม มแีต่โครงกระดูก มแีต่ตบัไตไส ้

พงุ มแีต่สิง่ทีเ่ป็นปฏกูิล ไมอ่ยากจะเขา้ใกล ้ ไมอ่ยากจะไดม้าเป็นคู่ครอง ไม่

อยากจะหาความสุขดว้ย ก็จะหลดุจากกามตณัหา กลายเป็นพระอนาคามไีป น่ี

เพยีงข ัน้พจิารณาร่างกาย ก็ไดถ้งึข ัน้อนาคามแีลว้ ส่วนข ัน้พระอรหนัตก์็ตอ้ง

พจิารณาเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณและจติต่อไป 

ถาม เรื่องเกี่ยวกบัวา่ทกุอย่างเป็นธาต ุ ๔ น้ี ก็พอดเีมือ่วนัศุกรไ์ปงานศพ แลว้ก็ไปดู

โลงศพ จากการทีไ่ดฟ้งัเรื่องน้ีมาก่อน ก็พจิารณาตาม เสร็จแลว้เหมอืนกบัวา่จติ

มนัไหลไปเอง ความคดิเราไหลไปเอง ว่าเป็นธาตดุนิเป็นธาตนุํา้ฯลฯ ตอ้งทาํ

อย่างไรดคีะ 

ตอบ ก็ควรเจริญต่อไป ใหป้รากฏอยู่กบัเราอยู่เรื่อยๆ  

ถาม แต่ตอนนัน้ไมไ่ดบ้งัคบัใหพ้จิารณานะ 

ตอบ ตอนนัน้มนัไปโดยอาํนาจของบญุบารมทีีไ่ดบ้าํเพญ็มา เป็นปญัญาเก่าทีเ่คย

พจิารณามาก่อน เหมอืนถ่านไฟเก่าทีไ่ดไ้ฟใหม ่ ไฟเก่ามอดไปแต่ไมด่บั พอได ้

สะเก็ดไฟก็ลกุขึ้นมาใหม ่พอเราถอนออกมามนัก็หยุด พอมนัไหมห้มดมนัก็หยุด 

เราก็ตอ้งเตมิเชื้อเพลงิใหม ่ ตอนน้ีมกีาํลงัพจิารณาไดใ้นระดบัหน่ึง ถา้พจิารณา
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อย่างต่อเน่ืองทกุเวลานาท ี เวลากาํหนดดูทไีรก็จะกลายเป็นธาตไุปทนัท ี

กลายเป็นซากศพไปทนัท ี 

ถาม มนัเหมอืนกบัเราไมไ่ดบ้งัคบัมนันะคะ 

ตอบ ถา้พจิารณาไปในทางน้ีก็แสดงวา่ไปในทางปญัญาแลว้ พจิารณาอะไรเป็นธาตไุป

หมด เป็นซากศพไปหมด ก็เป็นปญัญาแลว้  

ถาม ถา้ความเคลือ่นไหวออกมาลกัษณะอย่างน้ี แสดงวา่สตกิ็ไมม่คีวามหมายแลว้

ตอนนัน้ 

ตอบ ยงัมสีต ิถา้ไมม่จีะไปรูไ้ดอ้ย่างไร แต่ไมไ่ดบ้งัคบัมนั มนัไปเอง เพราะมเีชื้อเก่าอยู่ 

พอไดร้บัสะเก็ดไฟก็ลกุขึ้นมาเลย เพยีงแต่วา่ลกุไมไ่ดน้าน เพราะมเีชื้อแค่นัน้ ก็

ตอ้งมาทาํต่อ มาต่อยอดพจิารณาทกุขณะทกุเวลาเลย ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งไป

คดิเรื่องอืน่ ก็ใหค้ดิพจิารณาไตรลกัษณ์ในกายอยู่เรื่อยๆ จนมนัไหลไปเอง ไม่

ตอ้งบงัคบั เหน็ใครเหน็อะไรก็กลายเป็นธาตไุปหมด เป็นขี้เถา้ไปหมด เป็น

ซากศพไปหมด ถา้พจิารณาจนชาํนาญแลว้ ก็ไมต่อ้งบงัคบั พอเหน็ปับ๊มนัจะไหล

ไปเองเลย เหมอืนกบัตอนตน้หดัท่องสูตรคูณ ตอ้งท่องสองคูณสองเป็นสี ่ สอง

คูณสามเป็นหก ตอ้งท่องไปก่อน พอชาํนาญแลว้ก็ไมต่อ้งท่อง พอเหน็เลขสอง

กากบาทเลขสามปับ๊ เลขหกก็จะตามมาเอง เป็นไปโดยอตัโนมตัเิพราะความ

ชาํนาญ ถา้พจิารณาจนชาํนาญแลว้มนัจะมาเอง ถา้ไมช่าํนาญมนัจะไมม่า พอหลง

ปับ๊ก็ตามไปเลย จะรูว้า่ปญัญาทนัไมท่นัก็อยู่ตรงน้ี เวลาเหน็ปับ๊จะไปทางไหน ถา้

ไปทางความอยากได ้ ก็ไปทางกเิลสแลว้ พอไปก็สายไปเสยีแลว้ ตามไมท่นัแลว้ 

ไปแต่งงานกนัแลว้ ไปเทีย่วทีไ่หนกนัแลว้ ถา้ทนัก็จะเขา้วดัเลย บวชเลย 

ถาม ในหนงัสอืน้ีหลวงปู่ม ัน่พจิารณากระดูกอย่างเดยีวต ัง้ ๕๐๐ ชาต ิ 

ตอบ เพราะไมไ่ดพ้จิารณาบ่อย เกดิมาชาตหิน่ึงก็พจิารณานิดๆหน่อยๆแลว้ก็ไปทาํ

อย่างอืน่ ตอ้งพจิารณาอยู่เรื่อยๆ ถา้ชาตน้ีิพจิารณาอยู่ทกุวนั ทกุเวลา ทกุลม
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หายใจเขา้ออกแลว้ จะไมห่ลายชาต ิชาตน้ีิก็สาํเร็จได ้ถา้ไม ่๗ วนั ก็ไม่เกนิ ๗ ปี 

ก็ไดแ้ลว้ พระพทุธเจา้ทรงตรสัสอนไวใ้นมหาสตปิฏัฐานสูตรวา่ ถา้เร็วก็ ๗ วนั 

ถา้ชา้ก็ ๗ ปี พจิารณาไปเรื่อยๆ ดงัทีท่รงสอนพระอานนทใ์หพ้จิารณาความตาย

ทกุลมหายใจเขา้ออก จนเป็นอตัโนมตัไิป เป็นส่วนหน่ึงของความรูส้กึนึกคดิ พอ

เหน็คนจะเหน็อาการ ๓๒ ทนัท ี ร่างกายเป็นเหมอืนตุก๊ตาตวัหน่ึง มจีติมา

ครอบครองเป็นเจา้ของ เป็นผูส้ ัง่ใหเ้ดนิใหพู้ดใหว้ิง่ใหเ้ลน่ใหท้าํอะไรต่างๆ แต่จติ

ไปหลงวา่เป็นตวัมนั พอร่างกายเป็นอะไรไป จติก็วุน่วายตกใจหวาดกลวั พอ

สอนใหรู้ว้า่ร่างกายเป็นเพยีงตุก๊ตาตวัหน่ึง ไมไ่ดเ้ป็นจติ จติก็จะฉลาดรูท้นั 

ปลอ่ยวางได ้ก็จะไมท่กุขก์บัร่างกาย  

ถาม ถา้ไมเ่หน็อะไรเลย จะผดิปรกตหิรือไม ่

ตอบ ไมผ่ดิ เป้าหมายของสมาธิก็คอืจติสงบน่ิง เป็นเอกคัคตารมณ์ สกัแต่วา่รู ้ เป็น

อเุบกขา ซึง่คนส่วนใหญ่รอ้ยละ ๙๕ จะเป็นอย่างน้ี สงบน่ิงแลว้ไมรู่ไ้มเ่หน็อะไร 

แต่มพีวกส่วนนอ้ยรอ้ยละ ๕ จะเป็นพวกจติโลดโผน มกัจะไปรูอ้ะไรพเิศษ แต่

ไมว่เิศษอย่างไรเลย ถา้จะวเิศษตอ้งเหน็เรานอนตาย อย่างน้ีถงึจะวเิศษ ถา้เหน็

ไตรลกัษณ์จงึจะถอืวา่วเิศษ เหน็เรานอนตาย มคีนมารดนํา้ศพเรา เหน็ศพเราถูก

จบัใส่โลง เอาเขา้ไปเผาในเมรุ จนกลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป จนตดิตาตดิใจ ออกมา

จากสมาธิก็ยงัอยู่ อย่างน้ีถงึจะเป็นวปิสัสนา เป็นคุณเป็นประโยชน ์ ทาํใหป้ลอ่ย

วางร่างกายได ้ 

ถาม ถา้มลูีกมหีลานเลก็ๆ จะฝึกเขาใหค้ดิใหเ้หน็ความจริงไดอ้ย่างไร  

ตอบ สอนเราก่อนเถดิ ถา้เราเก่งแลว้จะสอนงา่ย เพราะจะดูวา่เขาพรอ้มหรือไมพ่รอ้ม

ก่อน รบัไดห้รือรบัไมไ่ด ้ไมใ่ช่จะสอนไปหมดเลย  

ถาม แมวมนัมเีหบ็นะค่ะ ทน้ีีมหีลานเลก็ ก็เลยใหย้านอนหลบัแมว แลว้ก็เอาท ัง้แมท่ ัง้

ลูกไปปลอ่ย จะบาปไหมคะ 
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ตอบ ถา้ไมท่าํใหเ้ขาตายก็ไมบ่าป ถา้อยากจะไดบ้ญุก็เอาไปฝากไวก้บัคนทีร่บัเลี้ยงดู 

ถา้เอาไปปลอ่ยใหเ้ขาอยู่ตามมตีามเกดิ ก็ไม่บาป แต่ไมไ่ดบ้ญุ  

ถาม สมมตุวิา่มผูีป่้วย ทีถ่งึเวลาของเขาแลว้ แต่ญาตยิงัไมอ่ยากใหเ้ขาจากไป ก็จะให ้

หมอช่วย หมอก็พยายามจะช่วยเต็มที ่ แต่บางทกี็ลาํบาก เพราะถงึเวลาของเขา

แลว้ 

ตอบ ทาํเท่าทีเ่ราจะทาํไดก้็แลว้กนั 

ถาม ก็ช่วยเต็มที ่บางครัง้ก็รูส้กึวา่เขายงัไมเ่ขา้ใจ 

ตอบ เขาอาจจะคดิไมด่กีบัเราก็ได ้หาวา่ไมท่าํเตม็ที ่อย่างนัน้อย่างน้ี ก็อย่าไปกงัวล ถา้

เราทาํตามหนา้ทีข่องเรา ทาํตามหลกัวชิาชพีทีเ่ราเรียนมา ไมต่อ้งไปกงัวล ถา้รกั

ใครก็มกัจะมอีารมณ์ บางทเีขาก็จะพาลใส่เรา หาวา่ไมท่าํเต็มที ่หรือทาํผดิ ก็ตอ้ง

ทาํใจ ความรูส้กึและ การวพิากษว์จิารณ์ของผูอ้ืน่ เราหา้มไมไ่ด ้ ขอ้สาํคญัขอให ้

เรามคีวามม ัน่ใจต่อวชิาชพีของเรา ต่อการกระทาํของเรา วา่เราทาํถูกตอ้งแลว้ 

ถาม ถา้เราคดิปรุงแต่งขึ้นมา เราก็กลบันอ้มคดิใหเ้ป็นไตรลกัษณ์ไดไ้หมคะ 

ตอบ ใช่ ตอ้งคดิไปในทางไตรลกัษณ์ทนัท ี ไมว่า่จะคดิเรื่องอะไร เราตอ้งดงึมนัเขา้ไป

ในไตรลกัษณ์เสมอ คดิวา่ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ถา้ไปยุ่งกบัเขาแลว้ เราก็จะ

ทกุขวุ์น่วายกบัเขา  

ถาม เรานอ้มนิมติทีเ่กดิขึ้นเขา้มาในไตรลกัษณ์ จะเป็นประโยชน ์ใช่ไหมครบั 

ตอบ คาํวา่ไตรลกัษณ์น่ีมหีลายลกัษณะ เช่นตวันิมติเอง เมือ่ปรากฏแลว้ก็หมดไป ผ่าน

ไปแลว้ ก็ควรปลอ่ยใหผ้่านไป เป็นอนิจจงัแลว้ หรือวา่ภายในนิมติเอง มภีาพ

หรือมเีหตกุารณ์ทีท่าํใหเ้ราเหน็ถงึความเป็นอนิจจงั เช่นเหน็วา่เรากาํลงัจะจมนํา้

ตาย กาํลงัต่อสู ้ ไมย่อมใหจ้ม พยายามรกัษาชวีติไวใ้หไ้ด ้ ยิง่ต่อสูก้็ยิง่ทกุขย์ิง่

วุน่วายทรมานใจ พอรูว้า่ไมไ่หวแลว้ยอมดกีวา่ ปลอ่ยใหม้นัไป พอปลอ่ยปับ๊
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ร่างกายก็ดิง่จมลงไปในนํา้ ใจก็ดิง่เขา้สู่ความสงบ อย่างน้ีก็เป็นไตรลกัษณ์อกี

แบบหน่ึง เอาเหตกุารณ์ในนิมตินัน้มาใชก้บัเหตกุารณ์จริงในชวีติได ้ ถา้เรา

พยายามเหน่ียวรัง้อะไรไว ้แลว้มนัทาํใหวุ้น่วายใจ ก็ปลอ่ยมนัไป งานก็ปลอ่ยมนั

ไป ตาํแหน่งก็ปลอ่ยมนัไป อย่าไปรัง้มนัไว ้พอปลอ่ยแลว้ก็จะโลง่อกโลง่ใจสบาย

ใจ ทกุขเ์พราะความเหน่ียวรัง้ยดึตดิอยู่กบัสิง่นัน้สิง่น้ี ยิง่เป็นสิง่ทีเ่รารกัเราหวง

มาก พอจะจากเราไป เราก็พยายามต่อสูท้กุวถิทีาง ทีจ่ะดงึใหอ้ยู่กบัเราใหไ้ด ้

ตอนนัน้จะทกุขท์รมานใจมาก แต่ถา้เหน็วา่ความวุน่วายใจน้ีมนัไมด่ ี ควรปลอ่ย

ไปดกีวา่ พอปลอ่ยไดใ้จก็จะน่ิงสงบ เขาจะไปหรือไมก่็อกีเรื่องหน่ึง อย่างนอ้ยใจ

ของเราสบายแลว้ อยู่ก็ด ี ไมอ่ยู่ก็ด ี น่ีก็เป็นการเหน็อนิจจงั เหน็ไตรลกัษณ์อกี

ลกัษณะหน่ึง  

ถาม รูส้กึวา่จติจะวิง่ออกจากกาย ก็เกดิความกลวัวา่จติกบักายมนัจะทิ้งกนั ก็เลยดงึ

ไว ้ก็จะดงึไปดงึมา เสร็จแลว้สกัพกัหน่ึงก็เลยบอกตวัเองวา่ ถา้มนัจะแยกกนัก็ให ้

มนัแยก เพราะมนัก็ตอ้งแยกกนัอยู่แลว้ ก็ปลอ่ยมนัไป 

ตอบ ถา้คดิอย่างนัน้ไดก้็ด ีอะไรจะเกดิก็ใหม้นัเกดิ ไมต่อ้งไปกงัวล ถา้มนัจะแยกออก

จากกนัก็ใหม้นัแยก เพราะกายกบัใจเป็นคนละส่วน สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งแยกออก

จากกนั ใหม้สีตปิญัญารูท้นั ใหส้กัแต่วา่รู ้ใหผู้รู้ดู้เฉยๆ  

ถาม เหมอืนกบัฟงัเทศน ์แลว้จติจะจบัอยู่กบัคาํเทศน ์จบัอยู่แน่นจนไหลตามคาํเทศน์

นัน้ไป ก็เลยเกดิความรูส้กึกลวัวา่มนัจะหลุดออกไป  

ตอบ ไมห่ลดุ เป็นเพยีงความรูส้กึทีเ่ราคดิไปเอง กายกบัจติจะแยกกนัก็ตอนตาย

เท่านัน้ ถา้ยงัมลีมหายใจอยู่มนัยงัไมไ่ปหรอก 

ถาม เวลาภาวนาจะมคีาํถามคาํตอบเกดิขึ้นตลอดเวลา บางคาํตอบมนัก็กระจ่าง เพราะ

มนักระจ่างทีใ่จเลย แต่ในบางคาํตอบมนัไมก่ระจ่าง แลว้มนัจะตดิออกมาให ้

พจิารณาในภายหลงัอยู่เสมอ  
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ตอบ เป็นการพฒันาจติใจ ความคดิความสงสยัต่างๆ พอมนัเกดิขึ้นแลว้ก็ตอ้งหา

คาํตอบ ถา้ปญัญายงัไมท่นัก็ยงัหาคาํตอบมาไมไ่ด ้ แต่พอพจิารณาไปสกัระยะ

หน่ึงก็ไดค้าํตอบ คาํตอบอยู่ในไตรลกัษณ์ ถา้ใชไ้ตรลกัษณ์แลว้จะพบคาํตอบ  

ถาม จติไมเ่ป็นสมาธิเลยค่ะ พอนัง่ไปสกัพกัหน่ึงคาํถามคาํตอบต่างๆจะขึ้นมาทนัท ี 

ตอบ จติจะไปในทางปญัญาอบรมสมาธิ ก็ใหอ้ยู่ในวงของขนัธ ์๕ ในวงของไตรลกัษณ์ 

ถา้ไปในวงของลาภยศสรรเสริญสุข ก็แสดงวา่หลงทางแลว้  

ถาม บางทไีปคน้หาคาํตอบในหนงัสอื 

ตอบ คน้ในใจเราน่ีแหละ บางทหีนงัสอืก็ใหค้าํตอบกบัเราได ้ บางทไีปอ่านหนงัสอืของ

ครูบาอาจารยก์็ไดค้าํตอบ บางทมีโีอกาสไดพ้บกบัครูบาอาจารย ์แลว้แยม้ออกไป

ใหท้่านทราบ ท่านก็จะช่วยเราได ้ 

ถาม บางทมีนัอดัอ ัน้ตนัใจ มนัคดิซํา้ๆซากๆไปตลอด 

ตอบ การปฏบิตัโิดยทีไ่มม่คีรูบาอาจารยก์บัมกี็ต่างกนัตรงน้ี เวลามปีญัหาครูบา

อาจารยช่์วยเราได ้ท่านปฏบิตัผิ่านมาแลว้ ท่านรูแ้ลว้ พอเราตดิตรงน้ีปับ๊ท่านกจ็ะ

บอกเราได ้ ถา้ไมม่กี็ตอ้งพึง่ตนเองไปก่อน เปิดหนงัสอืดูก็ได ้ ขอใหเ้ป็นหนงัสอืที่

เป็นธรรมะจริงๆก็แลว้กนั ถา้ไปเจอหนงัสอืธรรมะทีไ่มจ่รงิ ก็จะทาํใหเ้ราเขวได ้ 

ถาม บางทหียบิเทปธรรมะของหลวงตาฟงัก็ไดค้าํตอบ 

ตอบ ท่านไดต้อบเราไวน้านแลว้ ท่านไดเ้ทศนไ์วก่้อนแลว้ ท่านเคยผ่านมาแลว้ ท่านรู ้

แต่ละจดุจะมปีญัหาอะไรบา้ง จะตดิอยู่ตรงไหน ท่านจะเตอืนไวก่้อน เหมอืน

ตอนทีห่ลวงตาตดิสมาธิ หลวงปู่ม ัน่ก็บอกวา่สมาธิเป็นเหมอืนเศษเน้ือตดิฟนั พอ

ท่านออกไปพจิารณาทางปญัญา ท่านก็พจิารณาจนไมห่ลบัไมน่อน หลวงปู่ม ัน่ก็

บอกวา่หลงสงัขาร จติจะไปสุดโต่งเสมอ พออยู่ข ัน้สมาธิมนัก็จะตดิสมาธิ ไมย่อม

ออกทางปญัญา พอออกพจิารณาทางปญัญา เกดิความรูค้วามฉลาด ก็จะตดิการ
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พจิารณาจนไมย่อมหยุดพกัเลย ก็เลยฟุ้ งซ่าน พจิารณาจนเลยเถดิไป หลวงปู่ม ัน่

ก็บอกวา่หลงสงัขาร ตอ้งกลบัมาพกัในสมาธิ ตอ้งพกัจติบา้ง สลบักบัการ

พจิารณา เหมอืนกบัมดีถา้ใชไ้ปเรื่อยๆมนัก็จะทือ่ ปญัญาถา้พจิารณาไปเรื่อยๆ

มนัก็จะทือ่เหมอืนกนั จะตอบคาํถามไมไ่ดเ้หมอืนตอนพจิารณาใหม่ๆ  ตอนออก

จากสมาธิใหม่ๆ  สงสยัอะไร จะมคีาํตอบมารบัปับ๊ พอพจิารณาไปสกัระยะหน่ึง มี

คาํถามออกมาแต่คาํตอบไมอ่อกมา มนัหมดกาํลงัแลว้ ตอ้งหยุดพจิารณา กลบั

เขา้ไปพกัในสมาธิ เคยทาํจติใหส้งบอย่างไรก็ทาํไป พอจติไดพ้กัพอแลว้ อิม่

สบาย พอถอนออกมา พอคาํถามเดมิโผลอ่อกมาปับ๊ คาํตอบก็จะตามมาทนัท ี

คาํถามทีไ่มม่คีาํตอบเพราะจติไมม่สีมาธิ ตอ้งพกัจติใหส้งบก่อน อย่าพจิารณา

มากจนเกนิไป จะหลงสงัขาร 

ถาม บางทคีดิท ัง้วนั 

ตอบ แต่หาคาํตอบไมเ่จอ  

ถาม บางคาํตอบน่ี พอคดิแลว้มนัก็กระจ่าง 

ตอบ พอกระจ่างแลว้มนัก็จะสงบ เดีย๋วก็มปีญัหาใหมม่าอกี  

ถาม ส่วนใหญ่ปญัหาอยู่ขณะทีเ่ริ่มทาํสมาธิเสมอ  

ตอบ แสดงวา่จริตของเราจะเป็นแบบปญัญาอบรมสมาธิ ตอ้งพจิารณาถงึจะสงบ ใหอ้ยู่

กบัพทุโธๆ จะไมส่งบ 

ถาม เคยพจิารณาเรื่องธาต ุ ๔ แลว้วนัหน่ึงตอนทานขา้ว ทนัททีีท่านก็จะเหน็อาหาร

เป็นธาต ุ ๔ แลว้รวมเป็นเน้ือเดยีวกนักบัร่างกาย แลว้ก็มคีาํบอกวา่ อนัน้ีก็ไป

เสริมธาต ุ๔  

ตอบ เมือ่รูว้า่เป็นธาต ุ ๔ ก็ตอ้งไมย่ดึไมต่ดิ เป็นเหมอืนขวดนํา้เหมอืนกบัวตัถอุืน่ๆ 

เป็นธาตเุหมอืนกนั จะเป็นอะไรก็ไมวุ่น่วาย  
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ถาม รูส้กึเฉยๆไมม่คีวามรูส้กึอะไร 

ตอบ ถา้จติไมวุ่น่วาย ไมเ่ดอืดรอ้น ไมก่งัวล ไมว่ติก ไมห่วาดกลวั กบัการเป็นอะไร

ของร่างกาย ก็ใชไ้ด ้ มนัจะเป็นอะไร ถา้มนัสุดวสิยัทีจ่ะรกัษามนัไวไ้ด ้ ก็ตอ้งให ้

เป็นไปตามเรื่อง จติจะรูส้กึเฉยๆ มกี็ดูแลรกัษาไป เมือ่มนัจะไปก็ใหม้นัไป มนัก็

ไมไ่ดไ้ปไหน มนัก็กลบัคนืสู่ธาตเุดมิ เผาแลว้ก็เหลอืแต่ขี้เถา้ เหลอืแต่เศษกระดูก 

นํา้ก็เหอืดแหง้ไปหมด อากาศก็หายไปหมด เหลอืแต่ดนิ ร่างกายก็มเีท่าน้ี ถา้

พจิารณาอย่างน้ีจติจะสงบเยน็สบาย มคีวามสุข 

ถาม จะทาํรายงานโนม้นา้วใจคนไมใ่หฆ่้าสตัว ์ เพราะคนชอบฆ่ายุงฆ่ามดกนั แต่จะไม่

เอาเรื่องยุงเรื่องมดอย่างเดยีว 

ตอบ ตอ้งมองวา่มนุษยแ์ละสตัวท์กุชนิด มคุีณค่าเท่ากนั รกัชวีติเท่ากนั ต่อใหใ้ครให ้

เงนิมามากเท่าไหร่เพือ่แลกกบัชวีติ ก็ไมม่ใีครเอา เพยีงแต่วา่สตัวไ์มส่ามารถสือ่

ใหเ้รารูว้า่ เขาก็รกัชวีติของเขาเท่ากบัเรารกัชวีติของเรา ธรรมชาตขิองกเิลสจะเหน็

แก่ตวั เหน็วา่ชวีติของตนมค่ีากวา่ชวีติของผูอ้ืน่ จงึไมม่คีวามเมตตากรุณา ถา้

ตอ้งการอะไรสาํหรบัตนเองแลว้ จะทาํไดท้กุอย่าง เช่นจะอา้งวา่ถา้ไมไ่ดฆ่้าสตัว ์ก็

จะไมม่อีาหารรบัประทาน ก็จะอยู่ไมไ่ด ้ ถา้เราไปอยู่ในป่าอยู่ในดงเสอื เสอืก็ตอ้ง

คดิวา่ถา้ไมไ่ดเ้รากนิเขาก็อยู่ไมไ่ดเ้ช่นกนั ถา้คดิแบบน้ีก็ถอืวา่เป็นเดรจัฉาน

ดว้ยกนัท ัง้ ๒ ฝ่าย เดรจัฉานก็คอืผูท้ีไ่มม่ปีญัญา ไมรู่ว้า่สตัวท์กุชนิดมคีวามรกั

ตวักลวัตายเหมอืนกนัหมด เหน็คุณค่าของชวีติของตนมากกวา่ของผูอ้ืน่ ถา้มี

ปญัญาก็จะเคารพชวีติของกนัและกนั มนุษยถ์งึอยู่ร่วมกนัไดโ้ดยไมต่อ้งฆ่ากนั 

เพราะมนุษยถ์ูกสอนไมใ่หฆ่้าผูอ้ืน่ ฆ่าแลว้จะมโีทษตามมา 

ถาม เวลาเพือ่นส ัง่อาหารทะเล เราก็บอกอย่าส ัง่เลย เขาก็บอกวา่สตัวพ์วกนัน้เกดิมาให ้

เรากนินะ ก็เลยไมอ่ยากจะพูดอะไรต่อ 

ตอบ โดยธรรมชาตขิองกเิลสย่อมเหน็แก่ตวั ย่อมนอ้มเหตผุลเพือ่ตนเองเสมอ มนุษย์

เราน่ีมที ัง้ทีฉ่ลาดและไมฉ่ลาด มนุษยท์ีฉ่ลาดก็เช่นพระพทุธเจา้ ทรงสอนวา่ชวีติ
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ของเราและผูอ้ืน่มคุีณค่าเท่ากนั ไมจ่าํเป็นตอ้งฆ่าผูอ้ืน่เป็นอาหาร กนิผกักนิขา้วก็

อยู่ไดเ้หมอืนกนั  

ถาม มนุษยต์อ้งกนิผกักนิผลไมอ้ยู่แลว้โดยธรรมชาต ิ

ตอบ กนิผกักนิผลไมจ้ะมอีายุยนืยาวนาน ทีม่อีายุส ัน้มโีรคกนัก็เพราะกนิเน้ือสตัวก์นั 

ยิง่ในสมยัปจัจบุนัน้ีจะเป็นเน้ือสตัวส์งัเคราะห ์ ไมไ่ดเ้ป็นเน้ือสตัวธ์รรมชาต ิ เลี้ยง

ดว้ยสารต่างๆเพือ่เร่งใหส้ตัวเ์จริญเตบิโตรวดเร็วและใหญ่ ยิง่ตวัใหญ่มากเท่าไหร่

ก็ยิง่ไดร้าคามากขึ้น ไดเ้งนิมากขึ้นเท่านัน้ สารทีต่กคา้งอยู่ในเน้ือสตัวก์็ยา้ยเขา้มา

สู่ในร่างกายของคนทีก่นิ คนก็เลยเป็นโรคมะเร็งกนั ถา้เหน็โทษเหน็ภยัของการ

ฆ่าสตัวต์ดัชวีติแลว้ก็จะไมก่ลา้ฆ่า น่ีพูดถงึหลกัของวทิยาศาสตรห์รือตรรกะทีเ่รา

เหน็ไดด้ว้ยตา แต่ยงัมตีรรกะทีไ่มไ่ดเ้หน็ดว้ยตาอกีดว้ย เป็นเรื่องของศรทัธาที่

ศาสนาสอนวา่ ทาํเขาแลว้ก็ตอ้งกลบัมาเกดิใหมใ่หเ้ขาทาํเราคนื ฆ่าปลา ๑๐๐ ตวั

ก็ตอ้งกลบัมาเกดิเป็นปลา ๑๐๐ ครัง้ ฆ่าชา้ง ๑๐๐ ครัง้ ฆ่าอะไรกี่คร ัง้ กต็อ้ง

กลบัมาเกดิเป็นสิง่นัน้ๆเพือ่ใหเ้ขาฆ่าเราคนื น่ีคอืหลกัเหตผุลทีว่า่ทาํไมเราไมค่วร

ทีจ่ะฆ่ากนั แต่ก็มขีอ้ยกเวน้ถา้เขาตายแลว้จะเอาซากศพไปทาํอะไร ก็ไมเ่ป็นบาป

เป็นกรรม เอาไปฝงัดนิ เอาไปเผา เอาไปยา่งกนิก็ไมเ่สยีหายอะไร เอามาตม้กนิก็

ไมเ่ป็นไร เอามากนิเอามาแกงได ้ถา้เขาตายโดยธรรมชาต ิถา้อยากจะกนิเน้ือสตัว ์

ก็ใหก้นิสตัวท์ีต่ายแลว้ ถา้คนอืน่ฆ่าใหแ้ทนก็เป็นกรรมของคนฆ่าไป คนกนิไม่

บาป ถา้ไมไ่ปส ัง่เขาใหฆ่้าแทน เช่นซื้อเน้ือสตัวท์ีต่ายแลว้ในตลาด อย่างน้ีก็ไมไ่ด ้

ถอืวา่เป็นการส่งเสริมใหเ้ขาฆ่า ถา้เราไมไ่ดส้ ัง่ เขาทาํดว้ยความโลภของเขาเอง 

เขาตอ้งการเงนิ เขาก็ฆ่าแลว้เอามาขายทีต่ลาด แต่ถา้เราอยากใหโ้ลกน้ีไมม่กีารฆ่า

กนัเลย ก็อย่าไปซื้อเน้ือสตัวก์นิกนัเลย  

ถาม ถา้เถยีงกลบัมาวา่ทีเ่ราไปฆ่าเขาน่ีก็เป็นกรรมของเขา  
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ตอบ คนทีฆ่่าก็มกีรรมตามมาดว้ยเหมอืนกนั เป็นกงกรรมกงเกวยีน ลา้งแคน้กนัไป

ลา้งแคน้กนัมา เวรย่อมไมร่ะงบัดว้ยการจองเวร แต่เวรย่อมระงบัดว้ยการไมจ่อง

เวร 

ถาม คนทีม่ปีญัญาในความหมายของศาสนาเป็นอย่างไร 

ตอบ มคีวามสามารถแยกแยะวา่อะไรผดิอะไรถูก อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ ถา้ถูก

ความหลงครอบงาํก็จะไมส่ามารถแยกแยะได ้ คนทีไ่มม่ปีญัญาแยกแยะจงึเป็น

คนครึ่งคนเท่านัน้ เป็นคนทางกายแต่ใจเป็นสตัว ์ สตัวไ์ม่สามารถแยกแยะไดว้า่

อะไรผดิอะไรถูก อะไรดไีมด่ ี คนเท่านัน้ทีท่าํได ้ ถา้ทาํไมไ่ดก้็ไมต่่างจากสตัว ์

ศาสนาคริสตก์็สอนใหท้าํในสิง่ทีอ่ยากใหผู้อ้ืน่ทาํกบัเรา ถา้เราอยากใหผู้อ้ืน่ดกีบั

เรา เราก็ตอ้งดกีบัเขา 

ถาม แต่ในกรณีของสตัวจ์ะไมช่ดั 

ตอบ ทางพทุธศาสนาถอืวา่ สตัวแ์ละมนุษยม์คีวามรกัตวักลวัตายเหมอืนกนั เพราะ

เป็นจติเหมอืนกนั เพยีงแต่จติตอ้งไปใชก้รรม จงึไดร่้างของสตัวท์ีต่ ํา่ตอ้ยกวา่ 

เพราะจติมสีตปิญัญาตํา่ ก็เลยตอ้งไปเกดิในระดบัตํา่ แต่ความรกัตวักลวัตายน่ี

เท่ากนัหมดไมว่า่จะเป็นมนุษย ์ เป็นเทวดา เป็นสตัว ์ สตัวท์กุตวัตอ้งการใหผู้อ้ืน่

รกัและดกีบัตนท ัง้นัน้ ไมม่ใีครตอ้งการใหผู้อ้ืน่ฆ่าตนหรือทาํรา้ยตน ถา้อยากให ้

สงัคมสงบสุข ก็ตอ้งไมฆ่่ากนั ไมเ่บยีดเบยีนกนั น่ีคอืหลกัของการอยู่ร่วมกนัใน

สงัคม สงัคมของมนุษยจ์งึเป็นสงัคมทีส่งบปลอดภยักวา่สงัคมของสตัว ์ สตัว ์

จะตอ้งระมดัระวงัตวัตลอดเวลาเผลอเมือ่ไหร่จะถูกฆ่าทนัท ีปลาใหญ่กนิปลาเลก็  

ถาม พวกสตัวเ์องก็มกีารจองเวรกนั 

ตอบ จองเวรเพราะไมม่ปีญัญา จองเวรดว้ยการกนิกนัเป็นอาหาร จองเวรดว้ยการแยง่

คู่ครองกนั เหมอืนกบัมนุษยท์ีท่าํสงครามกนั เหมอืนกนัไมม่ผีดิ มนุษยท์ีท่าํ
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สงครามกนัก็ไมต่่างไปจากสตัว ์มนุษยท์ีไ่ม่ทาํสงครามกนัถงึจะถอืวา่เป็นมนุษยท์ี่

แทจ้รงิ 

ถาม ถา้ทาํเพือ่ทีป้่องกนัตวั 

ตอบ บาปนอ้ยกวา่ผูท้ีไ่ปบกุรุกผูอ้ืน่ 

ถาม อย่างสมยัก่อนเวลากษตัริยท์าํสงครามแลว้ ก็ตอ้งมาสรา้งโบสถท์าํบญุเพือ่อทุศิ

ส่วนกศุลใหก้บัผูต้าย  

ตอบ อทุศิบญุได ้แต่ลา้งบาปไมไ่ด ้บาปตอ้งลา้งดว้ยการไมท่าํบาป ถา้ไมท่าํบาปก็ไมม่ี

บาปตอ้งลา้ง ถา้ทาํแลว้ก็ลา้งไมอ่อก  

ถาม มาใชก้รรมในชาตน้ีิกนั 

ตอบ เป็นเวรเป็นกรรมกนัมา ผลดักนัฆ่ากนั จนกวา่จะหยุด ไมต่อบโต ้ พระพทุธเจา้

ทรงไมต่อบโตพ้ระเทวทตัเลย แต่ทรงใชส้ตปิญัญาใชค้วามเมตตาป้องกนัตวั  

ถาม ถา้พฒันาจติใจใหสู้งขึ้นก็จะดขีึ้น 

ตอบ พวกทีไ่ปเกดิเป็นสตัวก์็เพราะฆ่าผูอ้ืน่ เมือ่หมดกรรมก็กลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์แต่

ยงัตดินิสยัฆ่าผูอ้ืน่ จงึฆ่าผูอ้ืน่เป็นอาหารอกี แต่พวกทีล่งมาจากสวรรค ์ จะตดิ

นิสยัไมฆ่่าสตัวม์า ก็จะไมฆ่่ากนิผูอ้ืน่คนในโลกมนุษยน้ี์มอียู่ ๒ พวก พวกทีม่า

จากเบื้องบนกบัพวกทีม่าจากเบื้องลา่ง พวกทีม่าจากเบื้องลา่งก็จะทาํผดิศีล ๕ 

เป็นประจาํ พวกทีม่าจากเบื้องบนก็จะรกัษาศีล ๕ เป็นประจาํ วงจรของเขาจงึ

ต่างกนั พวกทีม่ศีีลก็จะวนอยู่กบัมนุษยก์บัสวรรค ์พวกทีท่าํผดิศีลก็จะวนอยู่กบั

มนุษยก์บัสตัวเ์ดรจัฉานกบัสตัวน์รก พวกทีฉ่ลาดกวา่นัน้ ก็จะรกัษาศีลทาํบญุให ้

ทานและภาวนา กาํจดัความโลภความโกรธความหลง พวกน้ีก็จะไปนิพพาน ตดั

ภพตดัชาต ิ ตดัการเวยีนวา่ยตายเกดิ ตดัเวรตดักรรมไดอ้ย่างแทจ้ริง เมือ่ถงึ

นิพพานแลว้ก็ไมไ่ปเกดิอกีแลว้ ไมม่อีะไรทีจ่ะตามมาจองเวรจองกรรมไดอ้กี 
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เหมอืนกบัอยู่บา้นไมอ่อกนอกบา้น ไมข่ึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องบนิ ก็ไมต่ายเพราะ

รถควํา่เรือลม่หรือเครื่องบนิตก แต่ถา้ยงัตอ้งออกไปนอกบา้น ยงัตอ้งขึ้นรถลง

เรือขึ้นเครื่องบนิอยู่ ก็ตอ้งไปเสีย่งกบัภยัเหลา่นัน้ ถา้ถงึนิพพานแลว้ก็ไมม่กีาร

เกดิอกี เมือ่ไมม่กีารเกดิก็ไมม่กีารแก่การเจ็บการตาย ไมถู่กผูอ้ืน่ฆ่าทาํรา้ย  

ถาม ท่านไปเจอกนับา้งไหม 

ตอบ ไมเ่จอหรอก ไมต่อ้งเจอ เพราะเป็นเหมอืนกนัหมด จติบริสุทธิ์เหมอืนกนัหมด  

ถาม แลว้ทีบ่อกวา่นัง่ปฏบิตัแิลว้มคีรูบาอาจารยล์งมาสอน 

ตอบ เป็นกรณีพเิศษ อาจจะมคีวามผูกพนักนัมาในอดตีก็ได ้ เช่นพระพทุธเจา้ส่ง

กระแสไปหาพระมารดา เป็นเรื่องเฉพาะบคุคล พระพทุธเจา้ทรงสอนพระมารดา

อยู่ ๑ พรรษาจนบรรลเุป็นพระโสดาบนั ก็ไปทางกระแสจติ ไมไ่ดไ้ปทางร่างกาย 

เพราะร่างกายของพระมารดาไมม่แีลว้ จติของพระมารดาอยู่บนสวรรคแ์ลว้ แต่

จติของพระพทุธเจา้ยงัอยู่กบัร่างกาย ไปดว้ยกระแสจติ เหมอืนกบัส่งกระแส

คลืน่โทรศพัทไ์ปหาอกีเครื่องหน่ึง ถา้เปิดเครื่องอยู่ก็ตดิต่อกนัได ้ จติแต่ละดวงก็

ตดิต่อกนัแบบโทรศพัทม์อืถอื ต่างคนต่างมเีครื่อง ถา้รูเ้บอรก์็กดหากนัได ้ถา้ไมรู่ ้

ก็กดไมไ่ด ้ 
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กณัฑท์ี่ ๓๘๒ 

ทาํจติใหส้งบกอ่น 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

หลวงปู่ม ัน่ท่านสอนหลวงตาตอนทีห่ลวงตาไปอยู่กบัท่านใหม่ๆ วา่ ท่านเป็นถงึมหา มี

ความรูด้า้นปริยตัมิาก แต่ความรูท้างปริยตัใินตอนน้ีไมเ่ป็นประโยชนอ์ะไรกบัจติใจ 

ขอใหย้กต ัง้ไวบ้นหิ้งก่อน อย่าไปสนใจกบัความรูท้ีไ่ดเ้รียนมา เพราะยงัไมส่ามารถดบั

กเิลสได ้สิง่ทีต่อ้งทาํในเบื้องตน้น้ีก็คอืทาํจติใหส้งบกอ่น พอจติสงบแลว้ความรูท้ีไ่ดเ้รียน

มาจะปราบกเิลสได ้ แต่ตอนน้ีจติไมม่กีาํลงั ไมม่สีมาธิ ทีจ่ะหยุดกเิลส เพราะสมาธิกค็อื

การหยุดจติ เวลาทาํจติใหน่ิ้งกเิลสก็น่ิงตามไปดว้ย ถา้ไมม่กีาํลงัทีจ่ะหยุดจติ เวลากเิลส

แสดงอาการออกมา ก็จะหยุดมนัไมไ่ด ้ ถา้หยุดจติไดก้็จะหยุดกเิลสได ้ แต่ตอ้งรูว้า่อะไร

เป็นกเิลส อะไรไมเ่ป็นกเิลส ตอนนัน้ตอ้งอาศยัปริยตัธิรรมทีไ่ดเ้รียนมาช่วยแยกแยะให ้

วา่อะไรเป็นกเิลส อะไรไม่เป็นกเิลส หลวงตาจงึพยายามเจริญสมาธิทาํจติใหส้งบก่อน 

ท่านจะใชพ้ทุโธบริกรรมอย่างต่อเน่ือง ไมว่า่จะทาํกจิอะไร ก็จะบริกรรมพทุโธๆไป ไม่

ปลอ่ยใหจ้ติคดิเรื่อยเป่ือย ถา้ปลอ่ยใหค้ดิแลว้จะมเีรื่องใหค้ดิไปเรื่อยๆ คดิแลว้จติจะไม่

สงบ จะมอีารมณ์ต่างๆตามมา แต่ถา้คดิอยู่กบัพทุโธๆอย่างเดยีว จติจะค่อยๆสงบลงไป

เรื่อยๆ ไมน่านก็จะรวมลงได ้ จติก็จะน่ิงสงบเยน็สบาย จากนัน้ก็จะรูว้ธิีทีจ่ะหยุดกเิลส 

อาศยักาํลงัของสมาธิเป็นตวัหยุด อาศยัปญัญาเป็นตวัตดั  

สมาธิหยุดกเิลสไดแ้ต่ฆ่ากเิลสใหต้ายไมไ่ด ้ เพราะกเิลสเกดิจากความหลง ความเขา้ใจ

ผดิ มิจฉาทิฐ ิ ความเหน็ผดิเป็นชอบ จะฆ่ากเิลสใหต้ายตอ้งใชส้มัมาทิฐ ิ ความเหน็ที่

ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ความหลงคอืเหน็ความเทีย่งในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง เหน็ความสุขใน

สิง่ทีเ่ป็นทกุข ์เหน็ตวัตนในสิง่ทีไ่มใ่ช่ตวัตน น่ีคอืความหลง เช่นปถุชุนอย่างพวกเราน้ี จะ

เหน็วา่ร่างกายน้ีเทีย่ง จะอยู่กบัเราไปตลอด อยู่กบัเราไปนานๆ ใหค้วามสุขกบัเรา เป็น

ตวัเรา เป็นของเรา เมือ่เหน็อย่างน้ีก็จะเกดิอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ เกดิตณัหาความ
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อยาก อยากใหร่้างกายอยู่ไปนานๆ มใีครบา้งทีป่ฏเิสธวา่ไมม่คีวามอยากน้ี ทกุคน

อยากจะใหร่้างกายอยู่ไปนานๆท ัง้นัน้ ใหส้าวใหห้นุ่มไปนานๆ ไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากตาย 

ท ัง้ๆทีรู่ว้า่ร่างกายน้ีตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย แต่เป็นความรูท้างดา้นปริยตั ิ เป็นความรู ้

ทางดา้นสญัญา เป็นความจาํ แต่ลกึๆใจยงัไมย่อมรบั ยงัอยากไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่ายอยู่ 

เพราะมคีวามหลงคอยปลกุความอยากน้ีอยู่ เพราะเราใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื ในการ

แสวงหาความสุขต่างๆ ทางตาหูจมกูลิ้นกายอยู่ ใชต้าไวดู้รูป ใชหู้ไวฟ้งัเสยีง ถา้เกดิหู

หนวกตาบอดขึ้นมา ก็จะรูส้กึทกุขท์รมานใจมาก เพราะจะไมส่ามารถมองเหน็รูปต่างๆ 

ไดย้นิเสยีงต่างๆได ้เราจงึพยายามอย่างยิง่ทีจ่ะรกัษาใหร่้างกายอยู่ไปนานๆ เพราะไมรู่ว้า่

มคีวามสุขทีไ่มต่อ้งใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื คอืความสุขภายในใจ จงึทาํใหเ้รามคีวาม

ทกุขม์ปีญัหาต่างๆมากมาย เพราะไมเ่หน็ตามความจริง ตอ้งใชป้ญัญามาแกม้าตดักเิลส

อย่างถาวร  

ตอ้งพจิารณาอยูเ่รื่อยๆวา่ร่างกายตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีง

ธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ไมส่วยงามเลย มอีาการ ๓๒ มผีมขนเลบ็ฟนัหนงั มเีน้ือมเีอน็มี

กระดูกเป็นตน้ พจิารณาอยู่เรื่อยๆจนปรากฏเป็นความรูอ้ย่างต่อเน่ือง เวลาเหน็ร่างกายที

ไรก็จะเหน็ทกุสดัทกุส่วน ไมเ่หน็แต่เฉพาะผวิหนงั ไมเ่หน็แต่เฉพาะผมขนเลบ็ฟนั แต่จะ

เหน็ทกุอาการทีซ่่อนอยู่ภายใตผ้วิหนงั เหน็การเปลีย่นแปลงของร่างกาย ไมไ่ดเ้ป็นหนุ่ม

เป็นสาวไปตลอด ตอ้งแก่ หนงัเหีย่วย่น ผมขาว ตอ้งกลายเป็นซากศพไป น่ีคอืปญัญา น่ี

คอืความจริง ปญัญาก็คอืความจริงนัน่เอง วปิสัสนาคอืรูแ้จง้เหน็จริงตามความจริง รูว้า่

ร่างกายน้ีไมเ่ทีย่ง รูว้า่ร่างกายเป็นทกุข ์ รูว้า่ร่างกายไมใ่ช่ตวัตน รูว้า่ร่างกายเป็นเพยีงธาต ุ

๔ ดนินํา้ลมไฟ รูว้า่ร่างกายน้ีไมไ่ดส้วยงาม สวยก็สวยชัว่คราว เหมอืนกบัดอกไมส้ดที่

ตดัมาบูชาพระ เวลาปกัไวใ้นแจกนัใหม่ๆ ก็ดูสวยงามด ี พอทิ้งไวส้กัอาทติยห์น่ึงก็

กลายเป็นของไมส่วยงามไปแลว้ เช่นดอกบวัน่ี จากสเีขยีวก็กลายเป็นสนีํา้ตาลสดีาํไป 

ร่างกายของคนเราก็เป็นอย่างนัน้ ขณะทีม่ชีวีติอยู่ก็เหมอืนดอกไมส้ด แต่พอตายไปก็

เหมอืนดอกไมท้ีเ่หีย่วแหง้ ลองไปดูคนตายดู ถา้ไมไ่ดฉี้ดยาปลอ่ยใหเ้น่าเป่ือยไปตาม

ธรรมชาตกิจ็ะไมน่่าดู น่ีคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งสอนใจ เพือ่จะไดไ้ปทาํลายภาพลวงภาพหลอนที่

ใจมอียู่กบัร่างกาย ทีม่กัจะมองร่างกายวา่สวยงามน่าดู แต่มนัไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ไปตลอด 
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เมือ่ถงึเวลาก็จะตอ้งเปลีย่นไปเป็นอกีอย่างหน่ึง ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆ อปุาทานทีย่ดึวา่

เป็นตวัเรา เป็นของเรา จะอยู่กบัเราไปตลอด ก็จะถูกทาํลายไป  

พอเหน็วา่ร่างกายไมไ่ดใ้หค้วามสุขอย่างแทจ้ริง ก็จะปลอ่ยวางอปุาทาน จะไมย่ดึตดิ ไม่

พึง่ร่างกายเป็นเครื่องมอืในการหาความสุขต่อไป ท ัง้ร่างกายของเราเอง และร่างกายของ

ผูอ้ืน่ เช่นคู่ครองของเรา พอปลอ่ยวางไดแ้ลว้ อะไรจะเกดิขึ้นกบัร่างกาย ก็จะไมเ่ป็น

ปญัหา จะเป็นร่างกายของเราก็ด ีของคู่ครองของเราก็ด ีของคนทีเ่ราเคารพรกัก็ด ีก็เป็น

เหมอืนกนัหมด เหน็ตามสภาพตามความเป็นจริงแลว้ จติก็จะไมย่ดึตดิกบัร่างกาย

ท ัง้หมด เหน็วา่เป็นเหมอืนกนัหมด เกดิแก่เจ็บตาย เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เวลาร่างกาย

เปลีย่นไปหรือเป็นอะไรไป ก็จะไมก่ระทบกระเทอืนกบัจติใจ เพราะปญัญาไดก้าํจดักเิลส

ต่างๆหมดไปจากใจแลว้ ไมม่กีเิลสมาทิม่แทงใจ ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจอาลยัอาวรณ์แต่อย่าง

ใด รูว้า่เป็นเรื่องธรรมดา เหมอืนฝนตกแดดออก เหมอืนพระอาทติยข์ึ้นพระอาทติยต์ก 

เวลาพระอาทติยข์ึ้นเราก็ไมไ่ดด้ใีจ พระอาทติยต์กเราก็ไมไ่ดเ้สยีใจ คนเกดิเราก็ไมด่ใีจ 

คนตายเราก็ไมเ่สยีใจ ถอืเป็นเรื่องธรรมดาของดนินํา้ลมไฟ น่ีคอืปญัญาทีเ่ราใชใ้นการ

ทาํลายกเิลสคอืความหลง พอไมม่คีวามหลงแลว้ ก็จะไมม่คีวามโลภความอยาก เพราะรู ้

วา่อยากกบัสิง่ทีจ่ะทาํใหเ้จ็บชํา้ใจ จะอยากไปทาํไม ไดม้าแลว้สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากไป 

ขณะทีย่งัไมจ่ากไปก็สรา้งความกงัวลใหก้บัเรา ตอ้งห่วงตอ้งกงัวล เวลาเรารกัอะไร เราก็

อยากใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ ไมอ่ยากใหม้อีะไรเกดิขึ้น ถา้เหน็เป็นความทกุขท์างดา้นจติใจ 

เราก็จะไมไ่ปหาสิง่เหลา่นัน้ เพราะเหน็วา่มคีวามสุขอกีอย่างทีด่กีวา่อยู่ภายในใจ คอื

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบ เป็นความสุขทีด่ทีีเ่ลศิทีสุ่ด ทีเ่กดิจากการกาํจดักเิลสโลภ

โกรธหลง จนหมดไปจากจติจากใจ  

ความสุขทีเ่กดิจากการทาํจติใหส้งบดว้ยสมาธิก็ด ี แต่ไมด่เีท่ากบัความสงบทีเ่กดิจากการ

กาํจดักเิลสดว้ยปญัญา เพราะความสงบทางสมาธิเป็นช ัว่ขณะหน่ึง เหมอืนกบัหนิทบั

หญา้ เวลาหนิทบัหญา้ไวห้ญา้ก็จะไมง่อกออกมา พอเอาหนิออก หญา้ไดน้ํา้ไดอ้ากาศได ้

แดด หญา้ก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาอกี กเิลสก็เหมอืนกนัเวลาทีท่าํสมาธิจนจติสงบน่ิง 

ในขณะนัน้รูส้กึวา่ไมม่กีเิลสเลย ความโลภก็ไมม่ ีความโกรธก็ไมม่ ีความหลงก็ไมม่ ีมแีต่
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ความสุขความสบาย แต่อยู่ไดไ้มน่าน พอออกจากสมาธิก็จะเริ่มคดิเริ่มปรุงเริ่มเหน็เริ่ม

ไดย้นิ กเิลสก็จะออกมาเพ่นพ่าน เริ่มชอบสิง่นัน้ เริ่มเกลยีดสิง่น้ี อยากไดส้ิง่นัน้ 

อยากจะหนีจากสิง่น้ี เพราะสมาธิเพยีงแต่เบรกกเิลสไวเ้ท่านัน้เอง หยุดกิเลสไดช้ ัว่คราว 

กเิลสอาศยัสงัขารความคดิปรุงแต่ง อาศยัสญัญาความจาํไดห้มายรูเ้ป็นเครื่องมอื พอ

เหน็อะไรก็จาํไดว้า่เป็นอะไร เป็นหญงิเป็นชาย ดหีรือช ัว่ ชอบหรือไมช่อบก็จะตามมา พอ

ชอบสงัขารก็จะส ัง่ใหไ้ปเอามา ถา้ไมช่อบก็ใหเ้ดนิหนี สงัขารปรุงความอยากขึ้นมา สิง่

ไหนทีช่อบก็อยากจะเขา้ใกล ้ สิง่ไหนทีไ่มช่อบก็อยากจะหนีออกห่าง ถา้หนีไมไ่ดก้็ทกุข ์

วุน่วายใจ ถา้ตอ้งอยู่กบัสิง่ทีไ่มช่อบ เช่นเจอคนน้ีทไีรก็เอาแต่ด่า เอาแต่วา่ เอาแต่ตาํหนิติ

เตยีน ใจก็จะไมช่อบ ถา้หนีจากไปไมไ่ดก้็ทกุขท์รมานใจ ถา้เจอคนทีช่มอยู่เรื่อยๆ ก็

อยากจะใหเ้ขาอยู่นานๆ ไมอ่ยากใหห้ายไป พอหายไปก็เสยีดายเสยีใจ ก็เป็นทกุขอ์กี 

ชอบก็เป็นทกุข ์ ไมช่อบก็เป็นทกุข ์ จงึตอ้งฝึกสอนใจใหอ้ยู่ตรงกลาง ระหวา่งชอบกบัไม่

ชอบ ใหเ้ป็นอเุบกขา ใหส้กัแต่วา่รู ้ ใหร้บัรูท้กุอย่างทีใ่จสมัผสั ไมว่า่จะเป็นรูปเสยีงกลิน่

รสโผฏฐพัพะชนิดใดก็ตาม จะทาํไดก้็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ สิง่ทีเ่ราชอบก็ไมไ่ดด้จีริง 

สิง่ทีเ่ราไมช่อบก็ไมไ่ดไ้มด่จีริง ท ัง้สิง่ทีเ่ราชอบและไมช่อบมนัเหมอืนกนั คอืเป็นไตร

ลกัษณ์เหมอืนกนั ไมเ่ทีย่งเหมอืนกนั ใหค้วามทกุขก์บัเราเหมอืนกนั ควบคุมบงัคบัไม่ได ้

เหมอืนกนั น่ีคอืวธิีปฏบิตักิบัสิง่เหลา่น้ี เพือ่จติใจจะไดไ้มว่า้วุน่ขุน่มวั เพือ่ทาํใจใหเ้ป็น

อเุบกขา  

การจะทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาไดจ้งึตอ้งมสีมาธ ิ ถา้ไมม่สีมาธิจะไมรู่จ้ดุของอเุบกขาวา่อยู่

ตรงไหน จะมแีต่ชอบหรือไมช่อบ เวลาเจออะไร แต่ถา้มสีมาธิแลว้จะรูว้า่อเุบกขาเป็น

อย่างไร เวลาขยบัไปทีช่อบหรือไมช่อบจะรูท้นัท ี วา่ไดอ้อกจากจดุอเุบกขาไปแลว้ จะรูว้า่

จติเริ่มกระเพือ่มแลว้ กาํลงัเขา้ไปหาความทกุขแ์ลว้ เพราะถา้ชอบเดีย๋วก็ตอ้งเสยีใจ เวลา

สิง่ทีช่อบจากไปหายไป ถา้ไปเจอสิง่ทีไ่มช่อบก็จะกระวนกระวายใจขึ้นมาทนัท ีตอ้งดงึจติ

ใหก้ลบัเขา้สู่อเุบกขา ถา้ดงึดว้ยสตกิ็จะอยู่ไดช้ ัว่คราว ถา้ดงึดว้ยปญัญาก็จะอยู่ไดถ้าวร 

ตอ้งยอมรบัความจรงิวา่ สิง่ทีไ่มช่อบก็เป็นส่วนหน่ึงของชวีติ เมือ่ตอ้งอยู่ดว้ยกนัก็อยู่กนั

ไป ไมต่อ้งปฏเิสธ ไมต่อ้งขยบัหนี ไมต่อ้งขบัไลไ่สส่ง รูปทีเ่ราชอบหรือไมช่อบก็เป็นรูป

เหมอืนกนั คนทีเ่ราชอบหรือไมช่อบก็มาจากดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนั ถา้มองวา่เป็นเพยีง
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สกัแต่วา่รูปเท่านัน้ ก็จะไมเ่กดิอารมณ์ชอบหรือชงั ถา้พจิารณาทกุอย่างลงไปทีไ่ตรลกัษณ์

แลว้ จติจะเป็นอเุบกขา จติจะปลอ่ยวาง น่ีคอืเรื่องของปญัญาทีจ่ะตอ้งอาศยัสมาธิ

สนบัสนุน ถา้ยงัไมม่สีมาธิจะไมส่ามารถหยดุใจได ้ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาได ้ปญัญาก็จะยงั

ไมไ่ดเ้ป็นปญัญาทีแ่ทจ้ริง เป็นปญัญาทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั ไดศึ้กษาเลา่เรียน ที่

เรียกวา่ปริยตัธิรรมหรือสตุตมยปญัญา ถา้เป็นปญัญาทีเ่กดิจากการคดิใคร่ครวญกจ็ะ

เป็นจนิตามยปญัญา ยงัไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะหยุดกเิลสหรือตดักเิลสได ้ เพราะเป็นปญัญาที่

ไมต่่อเน่ือง จาํไดล้มืได ้ ยงัอยู่ห่างไกลจากใจ เวลาเกดิเหตกุารณ์จริงๆจะมาดบักเิลสไม่

ทนั เพราะเผลอลมืไปแลว้ รูอ้ยู่วา่มนัไมด่ ี แต่พอเจอเขา้จริงๆก็เหน็วา่ดไีปหมด ชอบ

ขึ้นมาทนัท ี ลมืไปหมดวา่เคยเจ็บปวดรวดรา้วกบัคนๆนัน้อย่างไร พอเจอเขาปับ๊ใจก็อ่อน

ไปหมด เพราะยงัชอบเขาอยู่ แต่ถา้มสีมาธ ิจะเจริญปญัญาไดอ้ย่างต่อเน่ือง จะพจิารณา

วา่คนน้ีไมด่ไีดท้กุลมหายใจเขา้ออก ถา้พจิารณาอย่างน้ีจงึจะเป็นภาวนามยปญัญา 

ปญัญาทีต่ดักเิลสได ้ 

จะเป็นภาวนามยปญัญาได ้ จติตอ้งมคีวามสงบตัง้ม ัน่เป็นสมาธิ ไมถู่กอารมณ์อืน่มาฉุด

ลากไป ถา้ไมม่สีมาธิจะพจิารณาไดเ้ดีย๋วเดยีว แลว้ก็จะถูกเรื่องอืน่ดงึไป หรือพอไดย้นิ

เสยีงก็ไปคดิตามเสยีงนัน้ไป พอเหน็รูปก็จะคดิตามรูปนัน้ไป จติจะถูกฉุดลากไป ถา้

ไมไ่ดพ้จิารณาอย่างต่อเน่ือง ก็จะปลอ่ยวางไมไ่ด ้ แต่ถา้พจิารณาอยู่อย่างต่อเน่ือง จนฝงั

ลกึอยู่ในใจแลว้ ก็จะปลอ่ยได ้ หลงัจากนัน้ก็หยุดพจิารณาได ้ เพราะรูว้า่ปลอ่ยไดแ้ลว้ 

พอเจอคนน้ีทไีรก็จะรูส้กึเฉยๆ ไมว่า่เขาจะพูดเกลี้ยกลอ่มอย่างไรก็ไมม่ทีางทีจ่ะมาหลอก

เราได ้ เพราะเราเขด็แลว้ เราจาํไดว้า่เขาเป็นอย่างไร เขาไมด่ ี เขาไมไ่ดใ้หค้วามสุขกบัเรา 

ความสุขทีใ่หก้บัเราเป็นเพยีงเสี้ยวเดยีว แต่ความทกุขท์ีใ่หก้บัเราเป็นต ัง้หลายเสี้ยวหลาย

เท่า การทีจ่ะเจริญปญัญาไดจ้ริงๆ จงึตอ้งมสีมาธิเป็นฐานก่อน เพราะตอ้งพจิารณาอย่าง

ต่อเน่ืองแทบทกุลมหายใจเขา้ออกเลย ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนทใ์หพ้จิารณา

ความตาย วา่ตอ้งพจิารณาทกุลมหายใจเขา้ออก ถา้วนัหน่ึงพจิารณาเพยีง ๔ หรือ ๕ ครัง้ 

แสดงวา่ยงัอยู่ไกลมาก เวลาเกดิเหตกุารณ์ถงึเป็นถงึตาย จะแกก้เิลสไมไ่ด ้ กเิลสจะเร็ว

กวา่ กเิลสจะสรา้งความทกุขค์วามกลวัขึ้นมาทนัท ี แต่ถา้มปีญัญาตดิอยู่กบัใจทกุขณะ 

พอเจอกบัเหตกุารณ์ทีค่ดิวา่จะตอ้งตาย ปญัญาจะมาสกดักเิลสไมใ่หเ้กดิความกลวัขึ้นมา 
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จะใหป้ลอ่ยวาง พอปลอ่ยไดแ้ลว้ ก็จะรูว้า่ปลอ่ยไดแ้ลว้ พอปลอ่ยไดแ้ลว้ก็หมดปญัหา 

ไมต่อ้งพจิารณาอกีต่อไป ถา้พจิารณาความตายอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัไมไ่ดเ้อาไปพสูิจนใ์น

หอ้งสอบ ก็จะไมรู่ว้า่ใชไ้ดห้รือไม ่ ยงัไมรู่ว้่ายงักลวัอยู่หรือไม ่ จงึตอ้งไปหาทีน่่ากลวัๆอยู่ 

ดูวา่ยงักลวัอยู่หรือเปลา่ ถา้ไมก่ลวัก็แสดงวา่ใชไ้ดแ้ลว้ ถา้ยงักลวัอยู่ก็แสดงวา่ยงัไมผ่่าน 

ยงัไมท่นักเิลส ความกลวัน้ีแหละคอืกเิลส ถา้ปญัญาเร็วกวา่ก็จะดบัความกลวัได ้ จะไป

กลวัอะไร กลวัก็ตาย ไมก่ลวัก็ตาย กลวัแลว้ทกุข ์ไมก่ลวักลบัไมท่กุข ์จะเอาอะไร ก็ตอ้ง

เอาไมท่กุข ์ ใครอยากจะทกุขบ์า้ง ถา้ไมอ่ยากทกุขก์็ตอ้งไมก่ลวั แลว้จะทาํอย่างไรไมใ่ห ้

กลวั ก็ตอ้งยอมตาย พอยอมตายแลว้ก็จะไมท่กุข ์จะรูอ้ยู่ในใจ จะรูว้า่ทีท่่านสอนใหต้าย

ก่อนตายเป็นอย่างน้ีเอง ใหเ้รายอมตายก่อนตายจรงิ ตอ้งยอมตายจริงๆ ไมใ่ช่สกัแต่คดิ

ไป ตอนน้ีเราบอกวา่ยอมตายไดเ้พราะยงัไมไ่ดอ้ยู่ใกลค้วามตาย ถา้อยู่ใกลค้วามตาย

แลว้จะยอมตายไดห้รือไม ่ ถา้ยอมตายไดแ้ลว้ก็จะไมท่กุข ์ จะอยู่อย่างสบาย ไม่

หวาดกลวัอกีต่อไป 

การปฏบิตัจิงึมหีลายลกัษณะดว้ยกนั ปฏบิตัอิยู่ในสถานทีป่ลอดภยั ยงัไมม่วีกิฤตการณ์ 

ก็ยงัไมไ่ดพ้สูิจน ์ เช่นปฏบิตัทิีบ่า้นปฏบิตัใินหอ้งแอร ์ นอกจากวา่นัง่ไปแลว้เกดิ

ทกุขเวทนาแลว้ไมล่กุไม่ขยบั อย่างน้ีก็จะไดเ้จอของจริง คอืการต่อสูก้บัทกุขเวทนา จะ

ผ่านทกุขเวทนาไปไดห้รือไม ่ จะปลอ่ยใหค้วามเจ็บปวดทางร่างกาย เป็นไปตามเรื่องของ

มนัไดห้รือไม ่ โดยทีจ่ติใจไมรู่ส้กึกระวนกระวายกระสบักระส่าย ไมไ่ดค้ดิอยากใหม้นั

หายไป ไมไ่ดค้ดิอยากจะหนีจากความเจ็บปวดของร่างกายไป ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป 

เหมอืนกบัไมม่อีะไรเกดิขึ้น ใหม้นัอยู่นอกใจ ไมใ่หเ้ขา้มากระทบกระเทอืนใจ ใจเพยีงแต่

รบัรู ้ เหมอืนกบัรบัรูเ้สยีงทีเ่ขา้มาสมัผสักบัหู ไมไ่ดก้ระวนกระวายกระสบักระส่ายราํคาญ

แต่อย่างใด การปฏบิตัจิงึตอ้งเจอของจรงิๆ ถงึจะรูว้า่ผ่านหรือไมผ่่าน เช่นความกลวั ก็

ตอ้งไปหาทีน่่ากลวัๆ ความเจ็บปวดของร่างกายก็ตอ้งปลอ่ยใหม้นัเกดิขึ้น เช่นนัง่ไป

นานๆจนเกดิความเจ็บปวดขึ้นมา ปลอ่ยใหม้นัหายไปเอง ถา้ไมห่ายก็ช่างมนั สิง่ทีเ่รา

ตอ้งการจะดบัก็คอืความกระวนกระวายกระสบักระส่าย ในขณะทีเ่ราเจอความเจ็บปวด

ของร่างกาย ดว้ยการพจิารณาไตรลกัษณ์ วา่เวทนาก็เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัทกุขงั

อนตัตาเหมอืนกนั ไมส่ามารถไปควบคุมบงัคบัมนัได ้ มนัจะเป็นอย่างไรก็ใหม้นัเป็นไป 
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มนัก็เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง เหมอืนกบัเสยีงทีเ่ราไดย้นิขณะน้ี มนัก็เป็นสภาวธรรม

อย่างหน่ึง เสยีงมากระทบกบัหูแลว้ก็ไปรบัรูใ้นใจ เวทนาทีผ่่านมาทางกายก็ไปรบัรูใ้นใจ

เหมอืนกนั เป็นความรูส้กึรอ้นเยน็แขง็อ่อนนุ่ม ก็เป็นเวทนาเหมอืนกนั ใหพ้จิารณารบัรู ้

ไป ถา้ไมไ่ปปฏเิสธเขาไมไ่ปรงัเกยีจเขา ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร ใจเป็นปกตเิป็นธรรมดา 

เป็นอเุบกขาไดด้ว้ยปญัญา คอืตอ้งยอมรบัเขา ถา้ไปกดีกนัขบัไลไ่สส่งใหเ้ขาหายไป จะ

เป็นความคดิทีผ่ดิ เป็นวิภวตณัหา จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมาซึง่เจ็บปวดมากกวา่ความ

ทกุขก์าย  

ถา้ไมม่คีวามทกุขใ์จแลว้ความทกุขก์ายจะไมเ่ป็นปญัหา ปญัหาอยู่ทีค่วามทกุขใ์จ ทีเ่กดิ

จากสมทุยั เกดิจากตณัหา อยากจะใหค้วามเจ็บปวดหายไป ถา้ไมห่ายก็ยิง่กระวน

กระวายกระสบักระส่าย จนทนนัง่ไมไ่ด ้ ก็ตอ้งเปลีย่นอริิยาบถ ถา้พจิารณาแยกแยะจน

เพลนิไปก็จะไมรู่ส้กึเจ็บปวด ความเจ็บปวดจะไมเ่กดิขึ้น เพราะใจไมม่เีวลาไปสรา้งความ

รงัเกยีจสรา้งความอยากใหม้นัหายไป เราตอ้งพจิารณาเปรียบเทยีบกบัสิง่ต่างๆทีเ่ราทาํใจ

ได ้บางอย่างเราไมช่อบ แต่เราก็ตอ้งทาํใจ เพราะตอ้งอยู่กบัมนั พอทาํใจไดแ้ลว้ก็ไมเ่ป็น

ปญัหากบัเรา สิง่ไหนทีเ่รายงัทาํใจไมไ่ด ้เช่นความเจ็บปวดของร่างกาย เราก็ตอ้งฝึกทาํใจ

ใหไ้ด ้พยายามนัง่ไปเรื่อยๆ เจ็บก็พยายามพจิารณาไปเรื่อยๆ วา่ปญัหามนัอยู่ทีไ่หน มนั

อยู่ทีค่วามเจ็บปวดหรืออยู่ทีใ่จ อยู่ทีค่วามอยากไมอ่ยากของเรา ถา้มนัอยู่ทีค่วามไม่

อยากของเรา เราก็ตอ้งพยายามเปลีย่นใจ ไมอ่ยากก็อยากมนัดู ไม่ชอบก็ชอบมนัดู ไม่

ชอบความเจ็บปวดก็เปลีย่นใหช้อบความเจ็บปวดดูบา้ง พอชอบแลว้ก็จะสบาย สิง่ไหนที่

เราชอบ เราก็อยู่กบัมนัได ้ สิง่ไหนเราไมช่อบเราก็อยู่กบัมนัไมไ่ด ้ เราตอ้งพลกิใจของเรา 

เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร สิง่ทีเ่ราไมช่อบรบัประทานก็เป็นอาหารเหมอืนกนั คน

อืน่เขาชอบแต่เราไมช่อบ มนัไมไ่ดอ้ยู่ทีต่วัอาหาร มนัอยู่ทีใ่จของเราทีไ่มช่อบมนัเอง ถา้

ไมช่อบเราก็หดัชอบมนัเสยี หดักนิมนัไปเรื่อยๆ เดีย๋วมนัก็ชอบเอง เช่นเมือ่ก่อนน้ีไมเ่คย

กนิขา้วเหนียว พอไปอยู่อสีานนานๆ ก็กนิได ้ เมือ่ก่อนไม่เคยกนิขนมปงัไปอยู่เมอืงนอก

ก็กนิได ้อยู่ทีก่ารฝึกฝน สิง่ทีเ่ราไมช่อบก็พยายามหดัชอบมนั สิง่ทีเ่ราชอบก็พยายามหดั

ไมช่อบมนั จติจะไดไ้มไ่ขวค่วา้ ทกุวนัน้ีเราไขวค่วา้อยู่ ๒ อย่าง ไขวค่วา้หาสิง่ทีเ่ราชอบ 

ไขวค่วา้หนีสิง่ทีเ่ราไมช่อบกนั จติจงึไมส่ามารถตัง้อยู่ในอเุบกขาได ้ถา้ฝึกอยู่แบบสนัโดษ 
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มาอย่างไหนก็ได ้รอ้นก็ได ้หนาวก็ได ้สิง่ทีช่อบมาก็ได ้สิง่ทีไ่มช่อบมาก็ได ้ตอ้งรบัไดท้กุ

อย่าง มนัเหมอืนกนัหมด มาจากธรรมชาตเิดยีวกนั มาจากดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนั 

อาหารต่างๆก็มาจากดนินํา้ลมไฟ น่ีคอืการปฏบิตัทิีต่อ้งเขา้ใหถ้งึความจรงิ ถา้ปฏบิตัไิม่

ถงึความจริง ก็เหมอืนกบัการซอ้มกระสอบทราย ยงัไมไ่ดข้ึ้นเวทจีริง ยงัไมไ่ดเ้จอของ

จริง เช่นความกลวั ตอ้งไปเจอสิง่ทีก่ลวัจริงๆ ความเจ็บปวดก็ตอ้งนัง่ใหม้นัเจ็บจรงิๆ นัง่

จนมนัหายไปเอง ถา้ไมห่ายไปแต่ใจเป็นอเุบกขา ไมก่ระสบักระส่ายกงัวลกบัมนัก็ใชไ้ด ้

คอืใหค้วามทกุขใ์นใจหายไป มนัถงึจะเหน็ผล ไมอ่ย่างนัน้ก็ยงัไปไมถ่งึไหน ยงัเป็นการ

ซอ้มกนัอยู่ ยงัไมไ่ดอ้อกสนามจริง  

ท ัง้หมดน้ีก็เป็นเรื่องราวต่อเน่ืองมาจาก ทีห่ลวงปู่ม ัน่ท่านสอนหลวงตา ใหท้าํจติใหส้งบใน

เบื้องตน้ก่อน ถงึแมจ้ะไดย้นิไดฟ้งัธรรมมามากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม ถา้สิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา 

ยงัไมส่ามารถทาํลายกเิลสภายในใจได ้ ก็แสดงวา่ยงัไมม่สีมาธิไมม่คีวามสงบพอ แต่

สาํหรบับางคนบางท่าน อาจจะเป็นบารมเีก่าบญุเก่า มคีวามสงบเดมิมาแลว้ พอฟงัก็

สามารถทาํลายกเิลสไดเ้ลย อย่างนัน้ก็เป็นอกีกรณีหน่ึง จะบอกวา่ไมม่สีมาธิก็ไมไ่ด ้ท่าน

มอียู่แลว้ บางคนมบีญุเก่า ฟงัธรรมแลว้บรรลไุดเ้ลย ไมต่อ้งนัง่หลบัตาพทุโธๆ ฟงัธรรม

ปับ๊ก็ตดักเิลสภายในใจไดเ้ลย แต่ถา้ฟงัแลว้กเิลสก็ยงัไมต่าย อย่างน้ีแสดงวา่ยงัไมม่ี

ความสงบพอ ยงัโลภ ยงัอยาก ยงัตอ้งการสิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ ก็พยายามทาํจติใจใหส้งบก่อน 

เมือ่จติสงบแลว้ก็พจิารณาสิง่ต่างๆใหเ้หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ เมือ่เหน็เป็นไตรลกัษณ์แลว้ก็

จะปลอ่ยวางได ้ ก็จะไมอ่ยากไมโ่ลภไมต่อ้งการสิง่ต่างๆ มแีต่ความอิม่ความพอไปตลอด 

แสนจะสบาย ไมรู่จ้ะเอามาทาํไมมากมายก่ายกอง เอามาแลว้ก็ไม่เคยอิม่ไม่เคยพอเสยีท ี

เพราะไมไ่ดใ้หอ้าหารของใจ กลบัไปใหอ้าหารกบักเิลส ยิง่ใหอ้าหารกเิลสๆก็ยิง่ตวัใหญ่

ขึ้น ยิง่โลภมากขึ้น ยิง่อยากมากขึ้น ยิง่ทกุขม์ากขึ้น ถา้จะใหอ้าหารใจ ตอ้งใหส้มาธิ ตอ้ง

ใหป้ญัญา ตอ้งใหท้าน ใหศี้ล ถงึจะเป็นอาหารของใจ ถา้ใจไดอ้าหารครบถว้นบริบูรณ์

แลว้ จะไมห่วิ ไม่อยาก ไมต่อ้งการอะไรท ัง้สิ้น ไมว่า่จะเป็นลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆใน

โลกน้ี ทีค่นในโลกน้ีบูชากนั นบัถอืกนั ยกย่องกนั อยากไดก้นั จะไมม่คีวามรูส้กึในจิตใจ

เลย ขอใหอ้ยู่ตามลาํพงัไมต่อ้งวุน่วายกบัใครก็พอแลว้  
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ดงันัน้ควรพยายามทาํจติใหส้งบ ใหม้สีตอิยู่เรื่อยๆ ดงึใจใหอ้ยู่ในปจัจบุนัอย่าปลอ่ยให ้

ไปไกล ใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง เพราะจะทาํใหจ้ติน่ิง ถา้อยู่กบัหลายอารมณ์แลว้

จะไมน่ิ่ง จะแกวง่ไปแกวง่มา ถา้ใหอ้ยู่กบัพทุโธก็พทุโธไป อยู่กบัลมก็ดูลมไป อยู่ทีจ่ดุ

เดยีว อยูต่รงจดุทีล่มสมัผสั ถา้จะสวดมนตไ์ปก่อนก็สวดมนตไ์ป ใหอ้ยู่กบับทสวดมนต์

ไป หรือจะพจิารณาดว้ยปญัญาเลยก็ได ้ เรียกวา่ปญัญาอบรมสมาธิ พจิารณาดูอาการ 

๓๒ ของร่างกายไปเรื่อยๆ ก็ทาํใหจ้ติสงบไดเ้หมอืนกนั แลว้แต่จะถนดั เมือ่จติสงบน่ิง

อยู่ไดน้านเท่าไหร่ก็ปลอ่ยใหน่ิ้งไป ตอนนัน้ไมต่อ้งทาํอะไร อย่าไปเจริญปญัญาในตอน

นัน้ ตอนทีจ่ติสงบน่ิงปลอ่ยใหน่ิ้งไป เหมอืนคนนอนหลบั อย่าไปปลกุใหข้ึ้นมาทาํงาน จะ

ราํคาญ จะหงดุหงดิ ใหน้อนหลบัใหพ้อ ใหจ้ติพกัใหพ้อ พอจติพกัพอแลว้จะถอนออกมา

เอง จะเริ่มคดิปรุง ก็อย่าปลอ่ยใหค้ดิเรื่อยเป่ือยเหมอืนทีเ่คยคดิ ใหค้ดิเป็นเรื่องเป็นราว 

ใหค้ดิพจิารณาร่างกายในเบื้องตน้ พจิารณาดูไตรลกัษณ์ของร่างกาย วา่เป็นอย่างไร 

พจิารณาดูใหเ้หน็วา่เป็นธาต ุ ๔ พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นอสภุะไมส่วยไมง่าม เพือ่จะไดไ้ม่

หลงยดึตดิกบัร่างกาย จากนัน้ก็พจิารณาเวทนา มสุีข มทีกุข ์มไีมสุ่ขไมท่กุข ์ตอ้งปลอ่ย

ใหเ้ขาเป็นไปตามเรื่องของเขา พจิารณาสงัขารสญัญาวา่เกดิดบัเกดิดบัอยู่ตลอดเวลา 

สงัขารความคดิปรุงแต่ง คดิแลว้ก็ดบัไป แลว้ก็คดิใหม ่ สญัญาจาํไดแ้ลว้ก็ดบัไป แลว้ก็

จาํขึ้นมาใหม ่ไมม่ตีวัตน ไมใ่ช่เราไมใ่ช่ของเรา เป็นสภาวธรรม ใหรู้ท้นั จะไดไ้มห่ลงตาม 

เช่นสญัญาวา่คนนัน้เป็นคน เป็นหญงิ เป็นชาย ก็จะไมห่ลงตามถา้มปีญัญา จะเหน็วา่

เป็นแค่ธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ เป็นแค่อาการ ๓๒ มารวมกนัแลว้ก็อยู่กนัไปชัว่ระยะหน่ึง 

แลว้ก็ลม้หายตายจากไป ขอใหป้ฏบิตัไิปเรื่อยๆ จนกวา่จะถงึจดุหมายปลายทาง หรือ

ตายไปก่อน  

ถาม ท่านพระอาจารยเ์คยบอกวา่ การเจ็บปวดเวลานัง่น่ีอย่าไปคดิต่อสูก้บัมนั 

ตอบ ตอ้งเขา้ใจมนั การต่อสูน่ี้หมายความวา่เราอยากจะใหม้นัหาย เราตอ้งยอมแพม้นั 

อย่าไปสูม้นั คอืยอมใหม้นัปรากฏอยู่ มนัจะอยู่ก็ใหม้นัอยู่ไป เราตอ้งเขา้ใจ

ธรรมชาตขิองเขา ยิง่หา้มเหมอืนยิง่ยุ ยิง่ไลย่ิง่อยู่นาน ถา้เราไมส่นใจมนั บางที
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มนัก็หายไปเอง เช่นเวลาเรานัง่เลน่ไพ่นัง่ดูหนงัท ัง้คนื เราไมไ่ปยุ่งกบัมนั มนัก็ไม่

มายุ่งกบัเรา  

ถาม แสดงวา่สมาธิหรือสตเิราไปจบักบัสิง่อืน่ ไมไ่ดส้นใจกบัสิง่ทีม่นัเกดิขึ้นกบัร่างกาย

เรา ใช่ไหมครบั เพราะถา้นัง่ไปสกัช ัว่โมงหน่ึงจะเจบ็เสน้เอน็แลว้ ถา้จติเราน่ิงด ี

มนัก็จะไมรู่ส้กึอะไร ถา้จติไมน่ิ่งมนัก็จะยุ่งอยู่กบัความเจ็บปวดน้ี 

ตอบ ถา้มนัน่ิงมนัก็จะไมไ่ดป้ญัญา ไดแ้ค่สมาธิ ถา้นัง่แลว้มนัไมน่ิ่ง แลว้เกดิอาการ

เจ็บปวด เราจะไดใ้ชอ้าการเจ็บปวดเป็นตวัจดุชนวนใหเ้กดิปญัญา ถา้ไมเ่กดิ

ปญัหาวธิีแกป้ญัหากจ็ะไมเ่กดิ มรรคก็ไมเ่กดิ ทกุขบ์่มปีญัญาบ่เกดิ  

ถาม ปญัญาน่ีก็มกีาํลงัของมนั ใช่ไหมครบั มกีาํลงัมากกาํลงันอ้ย ถา้กาํลงันอ้ย

พจิารณาไป ก็เป็นสญัญาหมด ก็จะไมเ่หน็จริง  

ตอบ ปญัญาไมท่นักเิลส เหมอืนเสยีงในสภา เสยีงขา้งนอ้ยก็สูเ้ขาไมไ่ด ้ 

ถาม ตอ้งพยายามพจิารณาอย่างต่อเน่ือง เพือ่จะไดท้นักเิลส 

ตอบ เพือ่จะไดม้เีสยีงมากขึ้น มคีวามเขม้ขน้มากขึ้น ถีม่ากขึ้น อยู่ใกลใ้จมากขึ้น เวลา

ตอ้งการปญัญา ไมรู่ไ้ปอยู่ทีไ่หน เหมอืนกบัอาวุธปืน ถา้ไมเ่อาตดิไวก้บักาย เวลา

จาํเป็นตอ้งใชปื้น ไปวางไวท้ีไ่หนก็ไมรู่ ้ ก็จะไมท่นั ถา้จะใหอ้ยู่กบัเรา กต็อ้ง

พจิารณาอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออก ใหก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของจติใจ พอตอ้งการ

เมือ่ไหร่ก็จะมาทนัท ีกจ็ะใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ด ้อย่างทีห่ลวงปู่ชอบท่านเดนิธุดงค์

ตอนกลางคนื ท่านก็บริกรรมพทุโธๆไป พอไปจะ๊เอเ๋จอเสอืโคร่งเขา้ ขณะนัน้จติ

ของท่านมสีตอิยู่ตลอดเวลา พอเหน็แลว้แทนทีจ่ะตืน่กลบัไมต่ื่น เพราะมสีตคุิม

อยู่ พอจติเหน็เสอืปับ๊ก็วูบลงไปเลย ถา้คนไมม่สีตเิหน็ปับ๊ ก็จะตื่นตกใจวิง่หนี

ทนัท ี 

ถาม ตรงทีวู่บไปน่ี จติรวมลงไปใช่ไหมครบั เป็นข ัน้สมาธิใช่ไหมครบั 
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ตอบ เป็นข ัน้สมาธิหรือจะเป็นข ัน้ปญัญาก็ได ้ ถา้ท่านมองวา่ตายเป็นตายมนัก็เป็น

ปญัญา  

ถาม ท่านมองวา่ตายเป็นตาย คอืท่านทิ้งกายใช่ไหมคะ แลว้มนัรวมเป็นอตัโนมตัเิลย  

ตอบ ใช่ ถา้ท่านกาํหนดดว้ยสตไิมใ่หจ้ติมนัตื่น พอจติไมม่ทีางตื่นไปขา้งนอกมนัก็วูบ

เขา้ไปขา้งใน เป็นธรรมชาตขิองจติเมือ่มนักลวัภยัมนัก็จะหาทีห่ลบภยั ก็จะหลบ

เขา้ไปในสมาธิ ถา้มสีตคุิมอยู่ 

ถาม เวลาเราปฏบิตัน่ีิ บางครัง้กจ็ะรูค่้ะ แลว้ก็จะพจิารณามนัได ้ แต่บางครัง้ก็ตอ้งใช ้

อเุบกขาเขา้ช่วย สลบัไปสลบัมาไดไ้หมคะ  

ตอบ วางเฉยไวก่้อนก็ได ้ใชส้มาธิกดมนัไวก่้อน 

ถาม สลบักนัไดใ้ช่ไหมคะ 

ตอบ ได ้ ถา้ปญัญาเราไมท่นั ก็ตอ้งใชส้มาธิกดไวก่้อน อย่างนอ้ยก็ไม่ใหม้นัลกุลามไป 

ทาํใจน่ิงเฉยไวก่้อน แต่จะรูส้กึขุน่ๆมวัๆอยู่ ยงัไมเ่บายงัไมโ่ลง่ เพราะยงัมองไม่

เหน็ไตรลกัษณ์ ถา้เหน็ไตรลกัษณ์แลว้ก็ปล่อยมนั ก็จะโลง่จะเบา จะหมดปญัหา

ไปตลอดเลยกบัเรื่องนัน้ ถา้กดไวด้ว้ยสมาธิก็ยงัจะเป็นปญัหาอยู่ พอเจอกนัอกีก็

จะทาํใหจ้ติกระเพือ่มได ้ ตอ้งพยายามพจิารณาปญัญาใหเ้หน็ไตรลกัษณ์ในเรื่อง

นัน้ใหไ้ด ้ เพราะไตรลกัษณ์ของแต่ละเรื่องอาจจะไมเ่หมอืนกนั ถา้เหน็ไตรลกัษณ์

แลว้ เหน็วา่มนัเป็นโทษไม่เป็นคุณ เสยีมนัไปดกีวา่ไดม้นัหรือเก็บมนัไว ้ ถา้ยงั

เสยีดายยงัหวงอยู่ ก็เพราะยงัไมเ่หน็วา่มนัเป็นพษิเป็นภยัมากกวา่เป็นคุณเป็น

ประโยชน ์ เพราะเราไปมองประโยชนท์างดา้นอืน่ เราไปมองคุณประโยชนข์า้ง

นอกใจ เราไมเ่หน็โทษภายในใจ เรายงัตอ้งการรกัษาสถานภาพของเราอยู่ ยงั

ตอ้งขบัรถเบน็ซอ์ยู่อย่างน้ี ท ัง้ๆทีไ่มม่เีงนิผอ่นรถ ก็พยายามดิ้นรนหาเงนิมาผ่อน 

เพือ่จะรกัษาสถานภาพไว ้ แต่ใจตอ้งทกุขแ์สนทกุขก์บัการหาเงนิ เพือ่รกัษา

หนา้ตาของเราไว ้ แต่ถา้พจิารณาเหน็วา่เรากาํลงัทกุข ์ เรากาํลงัแบกกองทกุขอ์ยู่ 
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เพราะไปหลงยดึตดิอยู่กบัสิง่ทีไ่มจ่รีงัถาวร สิง่ทีเ่ป็นทกุข ์ รถเบน็ซม์นัเป็นทกุข ์

มนัไมไ่ดใ้หค้วามสุขกบัใจ แต่ความหลงจะบอกวา่มนัทาํใหเ้รามหีนา้มตีามเีกยีรต ิ

ก็ตอ้งต่อสูด้ิ้นรนปากกดัตนีถบีเพือ่รกัษาหนา้ตาไว ้ แต่ถา้พจิารณาดว้ยปญัญาจน

เหน็วา่ทกุขท์รมานแบบน้ีไปเพือ่อะไร ยอมเดนิดกีวา่ ยอมขบัรถทีร่าคาตํา่กวา่รถ

เบน็ซ ์ ไมม่ใีครมองเราก็ไมเ่ป็นไร ไมม่ใีครใหเ้กยีรตเิราก็ไมเ่ป็นไร แต่เราไมท่กุข ์

ถา้จนไมล่งจมไมล่ง เวลารวยแลว้ไมอ่ยากจน กลวัถูกดูถูกดูแคลน ก็เลยตอ้ง

ทกุขก์บัการรกัษาสถานภาพไว ้ ตอ้งดิ้นรนดว้ยวธิีการต่างๆ แสดงวา่ไมม่ปีญัญา 

ไมเ่หน็ดว้ยปญัญา ไม่เหน็วา่เป็นพษิเป็นภยักบัจติใจ ไมเ่หน็ความทกุขท์ีก่าํลงั

ปรากฏอยู่ในใจ มวัแต่ไปเหน็เรื่องหนา้ตาเรื่องเกยีรต ิ เรื่องต่างๆภายนอก เพราะ

มองผดิจดุ 

คนในโลกน้ีมองทีล่าภยศสรรเสริญสุขกนั แต่ไมเ่หน็ความทกุขใ์นการหาลาภยศ

สรรเสริญสุข ในการรกัษาลาภยศสรรเสรญิสุข และในเวลาทีสู่ญเสยีไป เป็น

ความทกุขท์ ัง้ ๓ ข ัน้ตอนเลย เวลาหาก็ทกุข ์ เวลารกัษาก็ทกุข ์ เวลาเสยีไปก็ทกุข ์

ไมเ่หน็กนั พระพทุธเจา้ทรงเหน็ ท่านเป็นพระราชกมุาร ทรงเหน็วา่เป็นพระราช

กมุารน่ีลาํบากจะตาย มคีนคอยลม้ลา้งทาํลายตลอดเวลา เพราะใครๆก็อยากจะ

เป็นใหญ่กนัท ัง้นัน้ ถา้มโีอกาสก็จะลม้กนั มนัทกุข ์ การรกัษาสถานภาพ สูอ้ย่า

เป็นดกีวา่ ไปเป็นขอทานดกีวา่ สบาย ไม่มใีครมายุ่ง เรามองไมเ่หน็กนั เราไป

มองประโยชนท์างภายนอก จงึไมเ่หน็โทษภายในใจเรา ถา้เหน็โทษภายในใจก็จะ

โยนทิ้งไป ประโยชนภ์ายนอกน้ีมนันิดเดยีว เมือ่เทยีบกบัโทษหรือความทกุข ์

ภายในใจ มนัไมคุ่ม้กนั มหีนา้มตีามชีื่อมเีสยีง แต่จติใจจะเป็นบา้เอา พวกดาราก็

เป็นอย่างน้ี ดงัแลว้กลวัดบั ตอ้งอาศยัยาเสพตดิ ยากลอ่มประสาท ยากระตุน้

ประสาท เพราะจติใจไมส่งบไมน่ิ่ง เพราะหว ัน่ไหวกบัความเสือ่มของลาภยศ

สรรเสริญ ก็เลยดาํเนินชวีติไปแบบผดิๆ มขีา่วอยู่เรื่อยตดิยาเสพตดิ ตดิสุรา เมา

แลว้ขบัแลว้ก็ไปมปีญัหาทีจ่ะตอ้งตามแก ้ ทาํอะไรแบบหุนหนัพลนัแลน่ นึก

อยากจะแต่งงานก็แต่ง นึกอยากจะหย่ากห็ย่า ก็ตอ้งมายุ่งกบัเรื่องการหย่ารา้ง 
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เรื่องสมบตั ิเรื่องลูก วุน่วายไปหมด เพราะไมไ่ดดู้ทีใ่จเป็นหลกั ดูทีภ่ายนอก ดูที่

ลาภยศสรรเสริญสุขเป็นหลกั  

เพราะหลง เหน็วา่มลีาภยศสรรเสริญสุขแลว้จะมคีวามสุข แต่หารูไ้มว่า่กาํลงัวิง่

เขา้สู่กองไฟ เหมอืนแมลงเมา่ทีว่ ิง่เขา้สู่กองไฟ เหน็แสงสวา่งของกองไฟก็คดิวา่

สวา่งไสวด ี ก็อยากเขา้ใกล ้ พอบนิเขา้ใกลก้็ถูกความรอ้นของไฟเผาตายไป พวก

เราก็เหน็แสงสวา่งของลาภยศสรรเสริญสุขวา่ ถา้มแีลว้จะมคีวามสุขจะวเิศษ พอ

มแีลว้ก็กลุม้อกกลุม้ใจวุ่นวายตลอดเวลา เป็นเหมอืนยาเสพตดิ พอตดิแลว้ก็

ถอนออกยาก นอกจากคนทีฉ่ลาดจริงๆถงึจะทาํได ้ มใีครบา้งทีจ่ะทาํอย่าง

พระพทุธเจา้ได ้ แมแ้ต่ในปจัจบุนัน้ีก็ไมม่ใีครทาํได ้ เป็นอะไรแลว้มแีต่จะกอดตดิ

ใหน้านทีสุ่ด ไมเ่หน็ความทกุขท์ีเ่กดิจากการกอด วา่มนัทกุขข์นาดไหน ทีถ่ามวา่

ถา้ใชป้ญัญาแลว้ยงัตดัไมไ่ด ้ก็ใชอุ้เบกขากดไวก่้อนก็ได ้ 

ถาม ปญัญาจะเกดิไดง้า่ย ถา้มพีื้นฐานทางสมาธทิีม่ ัน่คง ใช่ไหมคะ 

ตอบ ขึ้นอยู่กบัความสามารถในการทีจ่ะคดิตามหลกัของเหตผุล บางคนมสีมาธิแลว้ก็

ไมก่า้วไปทางปญัญาเลยก็ม ี เพราะพจิารณาไมเ่ป็น เพราะไมไ่ดร้บัอบรมมาใน

อดตี ไมไ่ดถู้กสอนใหค้ดิตามเหตตุามผล ก็จะชา้ มสีมาธิแต่ไปชา้ บางคนเคย

ไดร้บัการฝึกฝนอบรม ใหค้ดิตามหลกัของเหตผุลมาแลว้ เช่นพวกทีเ่ก่งทางดา้น

วทิยาศาสตรน่ี์ เขาคดิตามหลกัเหตผุล ถา้มาศึกษาทางพระพทุธศาสนา แลว้ทาํ

จติใหส้งบได ้เขาจะไปไดเ้ร็ว จะพจิารณาเหน็ไตรลกัษณ์ไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่คนที่

ไมเ่คยพจิารณาแยกแยะอะไรเลย เหน็อะไรก็จะเหน็อย่างนัน้ เหน็ตน้ไมก้็จะเหน็

ตน้ไม ้ ไมรู่ว้า่ตน้ไมม้าจากอะไร เกดิขึ้นมาไดอ้ย่างไร แต่ถา้เป็นนกัวทิยาศาสตร ์

เขาจะวเิคราะหไ์ปทีต่น้เหตเุลย วา่มาจากเมลด็ทีใ่ส่ลงไปในดนิ เมือ่ดนิไดน้ํา้ได ้

แดดไดอ้ากาศ ก็ค่อยเจริญงอกงามขึ้นมา จะพจิารณาเหน็เป็นระบบไปเลย จะ

เหน็วา่เจริญเตบิโตไปถงึระยะหน่ึงแลว้ ก็จะตายไป น่ีคอืเรื่องของปญัญา ตอ้ง

เหน็ทกุข ัน้ตอนของสิง่นัน้ จะไดเ้หน็วา่มนัไมเ่ทีย่ง เหน็วา่มนัเปลีย่นแปลง ถา้ไป

รกัไปชอบ ก็จะไมส่บายใจ เช่นปลูกตน้ไมร้าคาแพงๆ จะห่วงเวลาไมอ่ยู่บา้น ถา้
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พจิารณาจนเหน็วา่เป็นแค่ดนินํา้ลมไฟ ราคาเป็นสมมตุ ิ ความจริงมนัไมม่รีาคา

หรอก ของทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี มนัเป็นดนิเป็นนํา้เป็นลมเป็นไฟ มนุษยเ์รามา

สมมตุกินัขึ้นมาใหม้นัมรีาคาต่างๆ 

การทีว่า่มสีมาธิแลว้จะไปเร็วทางปญัญาโดยอตัโนมตัน่ีิ ก็ไมใ่ช่ บางคนก็ไปเร็ว 

บางคนก็ไปไมเ่ร็ว บางคนตดิในสมาธิก็ม ีหรือไปหลงในสมาธิทีไ่มถู่กก็ม ีเช่นคุณ

แมแ่กว้น่ี ท่านก็ไปหลงในนิมติต่างๆ โชคดทีีม่อีาจารยค์อยเตอืน มหีลวงตาคอย

เตอืนคอยหา้มไมใ่หไ้ปยนิดไีปตดิอยู่กบัในนิมติต่างๆ ใหท้าํสมาธิใหจ้ติสงบ อย่า

ไปรูอ้ย่าไปเหน็อะไร ถา้จะไปรูเ้หน็อะไรกอ็ย่าไปตามมนั ใหด้งึจติกลบัเขา้มาสู่

ความสงบ พอออกจากความสงบก็สอนใหพ้จิารณาร่างกาย สอนใหพ้จิารณา

อย่างไรถงึเป็นอนิจจงั ก็สอนใหดู้วา่คนเราเกดิมาตอ้งเปลีย่นไปเรื่อยๆ จากเดก็ก็

เป็นผูใ้หญ่ เป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นคนแก่ เป็นคนตายไป ตายไปแลว้ถา้ทิ้งไวใ้นป่า

ชา้ ก็ค่อยๆบบุสลายหายไปหมด ถงึจะเหน็วา่มนัเป็นอนิจจงั ถา้พจิารณาไมเ่ป็นก็

ตอ้งอาศยัอาจารยท์ีไ่ดผ้่านมาแลว้สอน ท่านรูจ้กัวธิีพจิารณา ท่านก็จะสอนวธิี

พจิารณาให ้คุณประโยชนข์องครูบาอาจารยก์็อยู่ตรงน้ี ถา้ท่านไมช่าํนาญ ก็จะไม่

สามารถสอนไดอ้ย่างละเอยีด ก็จะพูดแบบรวมๆ ใหไ้ปขยายความเอาเอง 

ถาม ถา้เราไมแ่น่ใจวา่เราถนดั มอีะไรทีจ่ะทาํใหเ้ราพจิารณาเรื่องน้ีไดเ้ร็วขึ้น จะไดไ้ม่

เสยีเวลามาก จะรูต้วัเองไดห้รือเปลา่คะ 

ตอบ ตอ้งลองทาํไป เรื่องของปญัญาก็ดูความไมเ่ทีย่ง ดูการเปลีย่นแปลงของสภาวะ

ต่างๆ ดูวา่ไมม่ตีวัตน ดูวา่มนัใหค้วามทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ ถา้เหน็อย่างน้ีก็จะไม่

ยนิด ีไมย่ดึไมต่ดิ ไมต่อ้งการ 

ถาม สรุปวา่ถา้คดิทางดา้นปญัญา ไมว่า่เรื่องอะไรก็ตาม ตอ้งสรุปลงทีไ่ตรลกัษณ์

ท ัง้หมดเลย  

ตอบ ตอ้งเหน็ไตรลกัษณ์ ถงึจะปลอ่ยวางได ้เช่นเหน็เงนิวา่เป็นเพยีงกระดาษ เป็นธาต ุ

๔ ดนินํา้ลมไฟ  
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ถาม เหน็ความเป็นจริงของมนั ไมไ่ดเ้หน็สมมตุ ิ

ตอบ เดอืดรอ้นเพราะความอยาก ถา้ลดความอยากได ้ก็จะลดความเดอืดรอ้นลงไปได ้

ส่วนใหญ่ไปอยากกบัสิง่ต่างๆกนั เพราะหลงคดิวา่มนัใหค้วามสุขกบัเรา ก็เลย

เดอืดรอ้นกนั เช่นตอ้งมรีถ เราคดิวา่มรีถแลว้จะมคีวามสุข จะไปไหนมาไหนได ้

สะดวกรวดเร็วสบาย แต่ไมค่ดิวา่ทาํไมไม่อยู่แบบไมใ่ชร้ถดู ไมอ่ยากไปไหนเสยี

อย่าง ก็ไมต่อ้งใชร้ถแลว้ อยู่บา้นเฉยๆ ไมไ่ปไหน ก็ไมต่อ้งใชร้ถ เมือ่ไมใ่ชร้ถก็

ไมต่อ้งผ่อนรถ ไมต่อ้งเตมินํา้มนัรถ  

ถาม ทกุขเ์พราะราคานํา้มนั 

ตอบ เพราะไมเ่หน็ความทกุขใ์นรถ แทนทีจ่ะเหน็วา่มนัทกุขก์ลบัเหน็วา่มนัสุข เพราะมี

มจิฉาทฐิ ิ เหน็ความสุขในสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์ ถา้ไมอ่ยากจะทกุขก์บัอะไรก็ตอ้งอยู่แบบ

พระ ครูบาอาจารยส์มยัก่อนท่านก็ไมม่รีถ จะไปไหนก็เดนิไปกนั พวกเราสามารถ

อยู่กนัไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่พาสิง่ภายนอกมากมายก่ายกอง แต่เราไมม่ปีญัญากนั 

ถูกความหลงหลอกวา่เป็นความสุขกนั มสีิ่งนัน้มสีิง่น้ีแลว้จะมคีวามสุขกนั กเ็ลย

มกีนัมากมาย ก็เลยทกุขก์นัมากมาย เดอืดรอ้นกนัมากมาย เพราะอยู่แบบสมถะ

เรียบงา่ยไมเ่ป็น มเีพยีงปจัจยั ๔ เท่าน้ีอยูไ่มไ่ด ้ถา้เป็นฆราวาสก็ตอ้งปรบัหน่อย 

จะใหเ้หมอืนกบัพระ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ตค์งไมไ่ด ้ เพราะพระมผูีส้นบัสนุนทางดา้น

ปจัจยั ๔ เป็นฆราวาสก็หาเท่าทีจ่าํเป็น หาในสิง่ทีจ่าํเป็นเท่านัน้ สิง่ทีไ่มจ่าํเป็นก็

อย่าไปหามา เช่นครอบครวัน้ีก็ไมจ่าํเป็น สามภีรรยาน่ีก็ไมจ่าํเป็น ใครยงัโสดอยู่

ฟงัไวน้ะ ทาํงานทาํมาหากนิก็เพือ่เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ไมไ่ดห้าเงนิมาเพือ่ไปเทีย่ว 

ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ซื้อเครื่องบนัเทงิต่างๆมาดูมาฟงั แลว้ก็จะตดิ อยากจะ

ไดข้องใหมอ่ยู่เรื่อยๆ ซื้อกลอ้งรุ่นน้ีแลว้เดีย๋วก็มกีลอ้งรุ่นใหมอ่อกมาอกี ก็ตอ้ง

หาเงนิตอ้งไปทาํงาน ตอ้งไปทกุขก์บัทีท่าํงาน ถูกเขาส ัง่ถูกเขาใชถู้กเขาวา่ โตต้อบ

เขาไมไ่ด ้ เพราะตอ้งการเงนิของเขา เพราะความอยากความโลภพาใหไ้ปทกุข ์

ทรมาน ถา้มกันอ้ยสนัโดษแลว้ จะเป็นอสิระ ไมม่ใีครมาเป็นเจา้นาย  
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ถาม สิง่ของจาํเป็นน่ี อย่างสมยัน้ีคนท ัว่ไปก็เขา้ใจวา่มอืถอืเป็นสิง่ของจาํเป็นใน

ชวีติประจาํวนัไปแลว้ ท ัง้ๆทีส่มยัก่อนก็ไมม่ ี

ตอบ รถยนตก์็จาํเป็น เมือ่ก่อนน้ีไมม่กี็ไมจ่าํเป็น เพราะเราใชช้วีติแบบน้ีมนัก็จาํเป็น 

แต่ถา้เราใชช้วีติแบบโบราณมนัก็ไมจ่าํเป็น  

ถาม เราเลอืกไดว้า่จะใชช้วีติแบบไหน 

ตอบ ก็เป็นปญัญาอย่างหน่ึง ถา้รูจ้กัคดิ แต่เราไมค่่อยคดิกนั มกัจะไหลไปตามกระแส 

ไปตามสงัคม เพราะถูกเสี้ยมสอนอยู่ตลอดเวลา เปิดโทรทศันม์นัก็สอนเราแลว้

วา่ใหเ้รามอีะไร โฆษณาขายของต่างๆ ขายรถขายบา้นขายแอรข์ายอะไรต่างๆ มนั

เสี้ยมสอนเราอยู่ตลอดเวลา เราถูกมนัสอนอยู่ตลอดเวลา เราก็เลยหลง ถูก

กระแสของทางโลกพาไปลากไป แลว้ก็ถอนตวัออกยาก เพราะเหมอืนตดิยาเสพ

ตดิ พอตดิความสุขแลว้ก็ถอนยาก จงึควรเขา้วดับา้ง ไปอยู่วดับา้ง ไปอยู่สงัคมที่

อยู่แบบเรียบงา่ย ไปอยู่วดันานๆ อยู่สกัพรรษาหน่ึง อยู่ ๓ เดอืน ใหม้นัซมึซบั

เขา้ไปในจติใจ วนัก่อนมคีนมาเลา่วา่ไปอยู่วดัแลว้ เหมอืนอยู่ในอกีโลกหน่ึงเลย 

ความรูส้กึนึกคดิต่างๆเปลีย่นไปหมดเลย เพราะไมไ่ดส้มัผสักบัสิง่เดมิๆ ในวดัไม่

มโีทรทศันใ์หดู้ ใหค้อยกระตุน้ใหน้ํา้ลายไหล อยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี อยากไปทีน่ ัน่

ไปทีน่ี่ อยู่ในวดับางทไีมรู่ว้นัรูเ้ดอืนดว้ยซํา้ไป วา่วนัน้ีวนัทีเ่ท่าไหร่เดอืนอะไร 

เพราะทกุวนัมหีนา้ทีเ่หมอืนกนั ตื่นนอนขึ้นมาก็เตรียมหาอาหารรบัประทาน และ

ใส่บาตรพระพรอ้มกบัภาวนาพทุโธๆไป กาํหนดดูจติดูใจไป พจิารณาขนัธ ์๕ อยู่

แต่ในวงน้ี เรื่องต่างๆทีเ่คยมาเกี่ยวขอ้งตอนอยู่ทีบ่า้น ก็จะไมม่าปรากฏในใจ จะ

เหน็วา่อยู่แบบน้ีก็อยู่ได ้ ไมต่อ้งมอีะไรก็อยู่ได ้ แลว้ก็มคีวามสุขมากกวา่เสยีดว้ย

ซํา้ไป มคีวามทกุขน์อ้ยกวา่ ไมม่คีวามกงัวล ไมม่คีวามวุ่นวายใจ ไมต่อ้งห่วง ไม่

ตอ้งวติกกบัเรื่องอะไรเลย  

เรื่องทีจ่ะตอ้งเผชญิก็เตรียมรบัอยู่แลว้ เรื่องความแก่ความเจ็บความตาย ก็

เตรียมรบัอยู่แลว้ ถา้อยู่บนเครื่องบนิก็เตรยีมร่มชูชพีไวแ้ลว้ จะไปกลวัอะไร ถงึ
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เวลาก็กระโดดออกมาได ้ คนทีม่ปีญัญาน้ีเหมอืนมร่ีมชูชพี เวลาแก่เวลาเจ็บเวลา

ตายจะไมว่ติกกงัวล เพราะแยกจติออกจากกายได ้ รูว้า่จติทีวุ่น่วายน้ี ไมไ่ดแ้ก่

ไมไ่ดเ้จ็บไมไ่ดต้าย ตวัทีแ่ก่ทีเ่จ็บทีต่ายน้ีไมรู่เ้รื่อง ร่างกายไมรู่ว้า่มนัแก่มนัเจ็บ

มนัตาย แต่จติทีม่าครอบครองร่างกายไปหลงวา่เป็นตวัเราของเรา พอร่างกาย

เป็นอะไร ก็คดิวา่จติเป็น แต่จติเป็นธรรมชาตทิีไ่มต่ายไมเ่ปลีย่นแปลง แต่กเิลส

ทาํใหรู้ส้กึวา่เปลีย่นแปลงไปเรื่อยๆ ตวัจติเองต ัง้แต่ดกึดาํบรรพจ์นถงึปจัจบุนัเป็น

เพยีงธาตรูุเ้ท่านัน้เอง สกัแต่วา่รู ้ แต่มคีวามหลงมาหลอกมาสรา้งอารมณ์ต่างๆให ้

เกดิขึ้น จติเปรียบเหมอืนทอ้งฟ้าทีว่า่งไมม่อีะไร ส่วนอารมณ์ต่างๆเป็นเหมอืน

เมฆหมอก ทีล่อยอยู่ในทอ้งฟ้า ถา้กาํจดัมนัออกไปหมดแลว้ มนัก็จะวา่ง เหมอืน

ทอ้งฟ้าวา่ง ไมม่เีมฆ ไมม่หีมอก ไมม่อีารมณ์กบัอะไรท ัง้สิ้น ไมห่วิ ไมอ่ยาก ไม่

ตอ้งการอะไรเลย ความวา่งน่ีแหละทีเ่รียกวา่ปรมงั สญุญงั เป็นบรมสุข ปรมงั สุ

ขงั พอมกีเิลสก็เกดิความอยาก ความหวิ ความตอ้งการขึ้นมา พอกาํจดักเิลส

หมดสิ้นไป จติก็วา่ง จติก็บริสุทธิ์ ไมม่คีวามอยาก ไมม่คีวามโลภ ไมม่คีวาม

โกรธ  

น่ีคอืงานทีแ่ทจ้ริงของเรา คอืการทาํจติของเราใหว้า่ง ใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ดว้ยการ

ปฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ไมม่ทีางอืน่ มทีางน้ีทางเดยีว

เท่านัน้ แลว้ก็อย่าไปต่อรอง ใหม้นังา่ยใหม้นัเร็ว มนัแลว้แต่บญุบารมขีองแต่ละ

คน ถา้บาํเพญ็มามากมนัก็งา่ยมนัก็เร็ว ถา้บาํเพญ็มานอ้ยมนัก็ชา้ ตอ้งค่อยเป็น

ค่อยไป เหมอืนผลไม ้ มกีารเจริญ มกีารพฒันาการต่างกนั ลูกทีใ่กลจ้ะสุกงอม

แลว้ ก็จะหลดุออกจากข ัว้ก่อน ลูกทีเ่พิง่โผลอ่อกมาก็ตอ้งใชเ้วลาเตบิโต ไมม่ทีาง

ลดั ไมใ่ช่กดปุ่ มปับ๊ก็บรรลไุดเ้ลย บางคนก็คดิวา่รอใหเ้จอพระศรีอาริยจ์ะดกีวา่ 

ถา้ไดฟ้งัธรรมะจากพระโอษฐแ์ลว้จะไดบ้รรลทุนัททีนัใด ถา้ไมม่ปีญัญาทีจ่ะรบั

ธรรมะ ก็ไมม่ทีางทีจ่ะบรรลไุด ้ ถา้ไมม่ปีจัจยัรองรบัสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน ก็

จะไมเ่กดิประโยชนแ์ต่อย่างใด จงึตอ้งพยายามบาํเพญ็บญุบารมต่ีอไปเรื่อยๆ 

เผือ่ภพหนา้ชาตหินา้ไดเ้จอพระพทุธเจา้องคใ์หม ่ ก็จะไดบ้รรลธุรรมในขณะทีฟ่งั

เลย  
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ถา้บรรลใุนชาตน้ีิไดก้็จะดกีวา่ จะไดไ้มต่อ้งไปทกุขท์รมานกบัการเวยีนวา่ยตาย

เกดิอกี ตอ้งพยายามปลกุกระตุน้ความกระตอืรือรน้ใหเ้กดิขึ้น พยายามกระตุน้

ฉนัทะวริิยะใหเ้กดิขึ้น ดว้ยการมองวา่เวลาของเราเหลอืนอ้ยลงไปทกุวนัๆ มเีวลา

วา่งอย่าปลอ่ยใหม้นัผ่านไป โดยไมไ่ดท้าํบญุรกัษาศีลบาํเพญ็ภาวนาหรือฟงัเทศน์

ฟงัธรรมเลย อย่าประมาท อย่าคดิวา่ฟงัมาพอแลว้ มนัลมืได ้ พอไปคดิเรื่องอืน่ 

มนัก็จะกลบเรื่องทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัมา ถา้จะไมใ่หล้มื ตอ้งคดิอยู่เรื่อยๆ ธรรมะที่

ไดย้นิไดฟ้งัมา ตอ้งคดิอยู่เรื่อยๆมนัถงึจะไมล่มื ถา้ไมค่ดิเราก็ควรจะเปิดฟงัอยู่

เรื่อยๆ เพราะเมือ่ฟงัแลว้ จะกระตุน้ใหเ้กดิฉนัทะเกดิวริิยะขึ้นมา อย่าปลอ่ยให ้

วนัเวลาผ่านไปๆ โดยไมไ่ดบ้าํเพญ็ธรรมเลย จะเสยีเวลาไปเปลา่ๆ เวลาวา่งจาก

ภารกจิการงานอย่างอืน่ ก็อย่าปลอ่ยใหม้นัผ่านไป มโีอกาสก็ควรไปอยู่วดั จะได ้

ไปเร็วขึ้น ถา้อยากจะไปเร็วก็ตอ้งไปอยู่วดันานๆ ถา้อยู่บา้นมนัจะยาก เพราะ

ปจัจยัเสริมไมค่่อยม ีมแีต่ปจัจยัถ่วง  

ถาม เพือ่นทีเ่พิง่เริ่มปฏบิตัฝิากมาถามวา่ จะรูค้วามแตกต่างระหวา่งการรูก้บัการคดิได ้

อย่างไร  

ตอบ การคดิก็คอืสงัขารการคดิปรุงแต่ง คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ผูรู้ก้็คอืใจ รูค้วามคดิปรุง

แต่ง ถา้ไมรู่ว้า่กาํลงัคดิอะไร ก็แสดงวา่ไมม่สีต ิ 

ถาม เพือ่นเคา้จะคดิมาก เวลาปฏบิตัแิลว้จะฟุ้ งซ่านมาก อ่านหนงัสอืก็บอกใหรู้อ้ยู่กบั

ตวัอยู่กบัใจ ก็เลยชกัสบัสนวา่ อนัไหนคอืตวัรู ้อนัไหนคอืการคดิ 

ตอบ ตวัรูเ้ป็นเหมอืนคนดู ส่วนตวัคดิเป็นเหมอืนตวัแสดง ทีใ่หรู้ก้็คอืใหค้อยดูตวั

แสดง ดูความคดิ วา่กาํลงัคดิไปในทางไหน คดิไปในทางธรรมะหรือคดิไปในทาง

กเิลส ถา้คดิไปในทางธรรมะก็ส่งเสริม ถา้กาํลงัคดิวา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บ

ตอ้งตาย ก็เป็นความคดิทางธรรมะ ก็ส่งเสริมใหค้ดิอยู่เรื่อยๆ ถา้คดิอยากสวย

อยากงามอยากจะอยู่ไปนานๆ ก็เป็นความคดิของกเิลส ก็ใหร้ะงบัความคดิน้ีเสยี 

การใหรู้ก้็คอืใหม้สีตดูิสงัขารความคดิปรุงแต่ง วา่กาํลงัคดิไปในทางธรรมะ หรือ
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คดิไปในทางกเิลส คดิไปในทางมรรคหรอืคดิไปในทางสมทุยั ถา้คดิเรื่องสรา้ง

ฐานะครอบครวัสรา้งอะไรต่างๆ ก็เป็นเรื่องของกเิลส อย่าไปคดิอย่างนัน้ ใหค้ดิ

ตดัลดละ ใหส้ละ ใหอ้อกบวช ถา้คดิอย่างน้ีก็คดิไปในทางธรรม คอืใหม้สีตคิอย

เฝ้าดูความคดิ ถา้บงัคบัความคดิไดย้ิง่ดใีหญ่ อย่าเฝ้าดูเฉยๆ อย่าปลอ่ยใหค้ดิ

ไปเรื่อยเป่ือย ใหด้งึมาคดิในเรื่องทีค่วรจะคดิ  

ถาม เขาพึง่เริ่มทาํ พยายามทาํใหม้สีต ิใหเ้ป็นสมาธิ พอทาํไมไ่ดก้็โมโห  

ตอบ ใหค้ดิพทุโธๆไปเรื่อยๆ ใหรู้อ้ยู่กบัพทุโธๆไปเรื่อยๆ ถา้อยากจะทาํจติใหส้งบ ให ้

คดิแต่พทุโธๆไป ไมว่า่จะทาํอะไรก็ตาม ถา้ตอ้งคดิเรื่องอืน่ในขณะทีท่าํงานทาํการ

ก็คดิไป พอไมต่อ้งคดิก็กลบัมาทีพ่ทุโธต่อ ใหพ้ทุโธคอยกาํกบั ใหเ้ป็นรัว้เป็น

กรอบคุมจติไมใ่หค้ดิเรื่อยเป่ือย ถา้คดิเรื่องอืน่ก็ดงึกลบัมาทีพ่ทุโธ เอาพทุโธเป็น

ความคดิหลกั ความคดิอืน่เป็นความคดิรอง คดิไปตามความจาํเป็น เช่นกาํลงัจะ

รบัประทานอาหาร ก็คดิวา่จะกนิอะไรด ี จะไปกนิทีไ่หน ก็คดิได ้ คดิเสร็จแลว้ก็

พทุโธต่อไป อย่าปลอ่ยใหค้ดิเรื่อยเป่ือย คิดเกนิความจาํเป็น คดิเท่าทีจ่าํเป็น กบั

เรื่องทีต่อ้งทาํในปจัจบุนั พอคดิเสร็จแลว้ก็กลบัมาหาพทุโธ อยู่กบัพทุโธ พทุ

โธๆไปเรื่อยๆ ถา้มพีทุโธอยู่กบัใจไปเรื่อยๆก็จะไมฟุ่้ งซา่น  

ถาม การชาํระจติใจใหบ้ริสุทธิ์ยิง่ๆขึ้นไปน่ีมเีป็นข ัน้ๆ สมมตุวิา่เราอยู่ข ัน้ที ่ ๑ ดว้ยการ

นัง่สมาธิหรือเจริญปญัญาน่ี มสีทิธิ์ทีจ่ะตํา่ลงไปไดใ้ช่ไหมคะ ถา้จติมกีเิลสเขา้มา

กระทบ ไมไ่ดอ้ยู่ข ัน้ที ่ ๑ แลว้จะขยบัขึ้นไปอย่างเดยีว มสีทิธิ์ตกลงไปทีศู่นยไ์ด ้

เหมอืนกนัใช่ไหมคะ 

ตอบ ถา้อยู่ในข ัน้สมาธิยงัตกลงมาได ้ถา้อยู่ในข ัน้ปญัญาแลว้ จะไมล่ง 

ถาม ข ัน้สมาธิมสีทิธิ์เปลีย่นไดต้ลอดเวลา ข ัน้ปญัญาจะไมเ่สือ่ม อย่างนัน้ใช่ไหมคะ 

ตอบ เพราะปญัญาจะกาํจดัความหลง พอความหลงถูกกาํจดัแลว้ มนัจะไมฟ้ื่นคนืมา

อกี แต่ความหลงมหีลายข ัน้ มอียู่ ๔ ข ัน้ดว้ยกนั ถา้แกค้วามหลงข ัน้แรกไดแ้ลว้
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มนัก็จะไมก่ลบัคนืมาอกี จะไมต่กตํา่ลงไปอกี มแีต่จะขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้ข ัน้สมาธิ

จะเจริญไดเ้สือ่มได ้ พอทาํสมาธิจติก็สงบ วนัไหนขี้เกยีจทาํ ไปดูหนงัไปเลน่ไป

เทีย่วแทน จติก็จะไมส่งบ เพราะกเิลสออกมาเพ่นพ่าน 

ถาม สมมตุวิา่ชาตน้ีิเราบาํเพญ็ภาวนาไปไดใ้นระดบัหน่ึง ในชาตหินา้ยงัจะอยู่กบัเรา

ไหมคะ ไมไ่ดสู้ญหายไป แต่ยงัจะวดืลงมาได ้

ตอบ ยงัอยู่ แลว้เราก็ค่อยๆต่อยอดไป อะไรทีย่งัอยู่ในจติก็จะอยู่ ท ัง้ธรรมะและกเิลส 

ถาม ตอ้งมฐีานของสมาธิก่อนใช่ไหมคะ ตอ้งต ัง้ม ัน่แน่นหนาก่อน จาํเป็นมากเลยใช่

ไหมคะ 

ตอบ ใช่ เพราะเวลาจะพจิารณาทางปญัญาน่ี จะตอ้งทาํอย่างต่อเน่ือง ถา้ไมม่สีมาธิ จะ

ถูกอารมณ์ต่างๆฉุดลากไป ใหไ้ปคดิเรื่องอืน่ พจิารณาไดเ้พยีง ๒ หรือ ๓ นาท ีก็

มเีรื่องอืน่มาฉุดไปแลว้ เผลอไปแลว้ ฉุดไปเรื่องนัน้เรื่องน้ีแลว้ ปญัญาก็จะไมไ่ด ้

อยู่คู่กบัใจไปตลอด แต่ถา้สามารถพจิารณาจนอยู่กบัใจไปตลอดแลว้ จะไปคดิ

เรื่องอืน่ก็ไมเ่ป็นไร เพราะตอ้งการเมือ่ไหร่ก็จะมาทนัท ีเหมอืนกบัไดส้ะสมเสบยีง

สะสมกาํลงัพลไวพ้รอ้มแลว้ ขา้ศึกจะมาตอนไหนก็ไมเ่ป็นไร ถา้ยงักาํลงัสะสม

กาํลงัพลอยู่ พอขา้ศึกมาก็จะสูเ้ขาไมไ่ด ้ การเจริญปญัญาเป็นการสะสมพลงัใหม้ี

ครบ ๑๐๐ พอมคีรบ ๑๐๐ แลว้ ก็จะสบายใจ รูว้า่สามารถรบักบัเหตกุารณ์ได ้ 

ถาม เคยขบัรถแลว้งว่งนอนมาก ก็เลยส ัง่จติวา่กายงว่งจติไมง่ว่ง แลว้ก็ขบัไดเ้ป็น

ช ัว่โมง เหมอืนกบัแยกจติแยกกายได ้ แลว้ก็ขบัรถอย่างมสีต ิ คอืเอาตวัจติน้ีขบั

ตลอดทาง ท ัง้ทีก่ายมนัไมไ่ดแ้ลว้ แลว้ก็เคยเขา้หอ้งประชมุก็เหมอืนกนั แสดงวา่

ช่วงนัน้จติเราแขง็ใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ สตเิราดงึจติไมใ่หอ่้อนตามความงว่งของร่างกายได ้

ถาม จติเป็นผูรู้ใ้ช่ไหมเจา้คะ 
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ตอบ ตวัรูน่ี้แปลวา่ใจ บางทกี็แปลวา่จติ บางคนก็วา่จติต่างจากใจ ความจริงมนัเป็นตวั

เดยีวกนั ถา้รูก้็เป็นใจ ถา้คดิก็เป็นจติ มโนก็คอืใจ ภายในมโนก็มอีาการต่างๆ 

เรียกวา่นามธรรม คอืเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ  

ถาม ความเขา้ใจของลูกคอื จติเป็นท ัง้ผูค้ดิและเป็นผูรู้ ้ แต่จติสามารถทาํงานไดอ้ย่าง

เดยีว เพราะฉะนัน้ในขณะทีค่ดิจะไมรู่ ้ แต่พอรูน่ี้คอืหยุดคดิแลว้ กลบัมารูว้า่คดิ

อะไร 

ตอบ ไมใ่ช่ ตอ้งรูซ้ ิถงึจะคดิได ้ตอนน้ีกาํลงัคดิอะไร คดิด ีคดิช ัว่  

ถาม แต่ท ัง้คดิท ัง้รูน่ี้ออกมาจากจติน่ีเจา้คะ 

ตอบ ภาษาสมมตุน่ีิก็พูดไปไดห้ลากหลาย แต่ความจริงตวัจติตวัใจหรือธาตรูุน่ี้ก็คอืตวั

รู ้ ในตวัรูน่ี้ก็มคีวามคดิปรุงแต่งเรียกวา่สงัขาร มสีญัญาความจาํไดห้มายรู ้ มี

วิญญาณการรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีผ่่านมาทางตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้ก็

มเีวทนาทีเ่กดิขึ้นมา มสุีขมทีกุข ์มไีมสุ่ขไม่ทกุข ์ท ัง้หมดน้ีอยู่ภายในจติภายในใจ 

อย่าไปกงัวลกบัคาํวา่จติเป็นผูค้ดิหรือใจเป็นผูรู้ ้ คอืจติกบัใจมนัตวัเดยีวกนั มนั

ท ัง้คดิมนัท ัง้รู ้เพยีงแต่มนัจะรูท้นัหรือไมเ่ท่านัน้เอง  

ถาม มหีลายครัง้อย่างตอนทีย่นืลา้งจานอยู่ ก็รูส้กึวา่ตวัเองกาํลงัยนืลา้งจานอยู่ แต่ก็รู ้

วา่ตวัเองกาํลงัคดิอยู่ดว้ย แลว้ก็รูว้า่ตวัเองกาํลงัรูอ้ยู่ดว้ย ๓ อย่างพรอ้มกนั ก็

เลยสงสยั 

ตอบ กาํลงัทาํ ๓ อย่าง ตวัรูก้รู็อ้ยู่ ตวัคดิก็คดิอยู่ ตวัทาํก็ทาํอยู่  

ถาม ก็เลยสงสยัวา่ รูก้บัคดิน้ีมนัสามารถเกดิพรอ้มกนัไดห้รือ 

ตอบ ตวัรูน่ี้มนัรูอ้ยู่ตลอดเวลา เหมอืนกบัทอ้งฟ้า มอียู่ตลอดเวลา ส่วนความคดิน่ี

เหมอืนกบัเมฆหมอก ทีล่อยมาแลว้ก็ลอยไป  
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ถาม ถา้คดิจนลมืรูไ้ป นัน่คอืไมม่สีตแิลว้ใช่ไหมคะ 

ตอบ ตวัรูน่ี้ทาํอย่างไรมนัก็ไมด่บั เพยีงแต่วา่จะมสีตดิงึใจใหม้ารูก้บัเรื่องทีก่าํลงัเกดิขึ้น

หรือเปลา่ ตวัรูม้อียู่ตลอดเวลา ตวัทีจ่ะเชื่อมตวัรบัรูก้บัสิง่ทีเ่กดิขึ้นน้ีเรียกวา่สต ิ

ถา้ไมม่สีตกิ็จะไมรู่ว้า่มอีะไรเกดิขึ้น เหมอืนกบัคนทีไ่มม่สีต ิ เขาก็ยงัมตีวัรูอ้ยู่ เขา

ก็ยงัมตีวัคดิอยู่ แต่ไมม่ตีวัเชื่อมระหวา่งตวัคดิกบัตวัรู ้ ทาํใหค้ดิหรือทาํอะไรไป

โดยไมรู่ส้กึตวั คนเมาเหลา้เป็นอย่างน้ี ทาํอะไรไป ตวัเองก็คดิวา่รูอ้ยู่ แต่รูไ้มพ่อ

ทีว่า่กาํลงัทาํอะไร พอเหตกุารณ์ผ่านไปแลว้ พอหายเมาแลว้ ถามเขาวา่รูห้รือ

เปลา่ทาํอะไรไปบา้ง เขาบอกวา่ไมรู่เ้รื่อง เหมอืนกบัตอนทีเ่รานอนหลบัไป มนัก็มี

ตวัรูอ้ยู่ มตีวัคดิอยู่ แต่ตวัสตไิมค่่อยม ี พอตื่นขึ้นมาก็จะลมืไปเลยวา่ฝนัอะไร 

แต่ในขณะทีฝ่นัเรารูว้า่กาํลงัฝนัอะไร แต่พอตื่นขึ้นมาปับ๊ก็หายไปเลย เพราะสติ

ตวัเชื่อมใจกบัเหตกุารณ์ในฝนัไมแ่รงพอ  

ถาม ถา้อย่างนัน้ก็ไมต่อ้งไปสนใจมนั ใหม้สีตรูิอ้ยู่ก็แลว้กนั 

ตอบ ใหรู้ว้า่เป็นกเิลสหรือไมก่็พอ อย่างอืน่รูไ้ปก็เท่านัน้ มนัไมส่าํคญั เหมอืนกบั

คนขบัรถ ไมต่อ้งไปรูว้า่ในเครื่องมอีะไรบา้ง มกีี่สูบ เป็นแบบนอนหรือแบบตัง้ 

ขอใหรู้ท้ีใ่ส่กญุแจสตารท์เครื่องได ้ออกรถได ้หยุดรถได ้ เลี้ยวซา้ยเลี้ยวขวาไดก้็

พอแลว้ ความรูท้ีจ่าํเป็นจริงๆก็คอื รูส้มทุยักบัรูม้รรค รูว้า่ขณะน้ีจติคดิไปในทาง

มรรคหรือทางสมทุยั สาํคญัตรงน้ี ถา้คดิไปในทางสมทุยัก็ตอ้งรบีดบัมนัเสยี 

เพราะเหมอืนจดุไฟเผาบา้น ถา้เป็นยามก็ใหเ้ฝ้าดูวา่ มใีครมาจดุไฟเผาบา้นหรือ

เปลา่ ถา้มาจดุก็ตอ้งรูว้า่นํา้ดบัไฟอยู่ตรงไหน จะไดเ้อามาดบัไฟได ้ ถา้รูอ้ย่างน้ีก็

จะหมดปญัหา 

ถาม ตวัรูก้็จะรูอ้ยู่อย่างนัน้ไปตลอด กี่ภพกี่ชาตกิ็รูอ้ยู่อย่างนัน้ จะไมม่วีนัลงไป 

ตอบ ไมใ่ช่ ตวัรูเ้พยีงแต่รูเ้ฉยๆ ไมรู่ด้รูีช้ ัว่ ตวัทีรู่ด้รูีช้ ัว่เรียกวา่ปญัญา ตอ้งไดร้บัการ

ส ัง่สอนถงึจะรู ้ หรือใคร่ครวญพจิารณาดว้ยเหตดุว้ยผล บางคนไมม่ใีครส ัง่สอน

แต่คดิเองได ้ คดิวา่ทาํอย่างน้ีแลว้เกดิอย่างน้ีขึ้นมา เช่นทาํอย่างน้ีแลว้เกดิความ
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ทกุขใ์จขึ้นมา มพีระพทุธเจา้เท่านัน้ทีจ่ะเหน็อริยสจัไดด้ว้ยตนเอง แต่พวกเราไมม่ี

ปญัญาในระดบัทีจ่ะเหน็เอง เรามใีจเหมอืนพระพทุธเจา้ แต่ไมม่ปีญัญาทีจ่ะ

แยกแยะความคดิวา่ กาํลงัคดิไปในทางทีจ่ะสรา้งความสุขหรือสรา้งความทกุข ์

ใหก้บัเรา 

ถาม ตวัรูเ้ป็นตวักลางๆ ปญัญาเราตอ้งสรา้งขึ้นมาใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ ตวัรูเ้ป็นเหมอืนนํา้ เวลาเอาอะไรต่างๆใส่เขา้ไป ใส่ส ีใส่กลิน่ ใส่รส แต่นํา้ก็ยงั

เป็นนํา้อยู่ ในตวัรูก้็มสีิง่ต่างๆเกดิขึ้นแลว้ก็จางหายไป แต่ตวัรูก้็ยงัเป็นตวัรูอ้ยู ่

ความคดิต่างๆเกดิขึ้นแลว้ก็หายไป เวทนาเกดิขึ้นแลว้ก็หายไป เหลอืแต่ตวัรู ้

ปญัหาอยู่ตรงทีค่ดิปรุงอยู่ตลอดเวลา ถา้ทาํสมาธิแลว้จติสงบปับ๊ ตวัคดิปรุงกจ็ะ

หยุด ก็จะเหลอืแต่ตวัรู ้ทีเ่รียกวา่สกัแต่วา่รู ้

ถาม มนัก็วา่ง อย่างนัน้ใช่หรือไมค่ะ 

ตอบ ใช่ 

ถาม นัน่คอืทีสุ่ดแลว้ 

ตอบ ชัว่ขณะทีเ่ป็นสมาธิเท่านัน้ แต่พอถอนออกมาก็เริ่มคดิปรุง จะคดิไปได ้ ๒ ทาง 

คดิไปในทางมรรค หรือคดิไปในทางสมทุยั ถา้ไมม่ปีญัญาก็จะคดิไปในทาง

สมทุยัเป็นส่วนใหญ่ คิดห่วงคดิหวงคดิรกัคดิชอบอยา่งน้ี เป็นทางสมทุยัท ัง้นัน้ 

เป็นการสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา พระพทุธเจา้หลงัจากทรงตรสัรูแ้ลว้ จงึนาํมา

สอนวา่ อย่าไปคดิแบบนัน้ ตอ้งคดิปลอ่ยคดิวางคดิลดคดิละ จะไดไ้มส่รา้งความ

ทกุขใ์หก้บัใจ ตวัรูก้็ยงัรูอ้ยู่อย่างนัน้ เป็นเหมอืนจอภาพ ส่วนภาพทีป่รากฏขึ้นบน

จอ เป็นไดห้ลากหลาย เหมอืนกบัจอโทรทศัน ์เปิดช่องน้ีก็มหีนงัตลก เปิดอกีช่อง

ก็เป็นขา่วการเมอืง เปลีย่นไปเรื่อยๆ แต่จอก็ยงัเป็นจออยู่อย่างเดมิ ตวัรูน่ี้ก็เป็น

ตวัรูอ้ย่างเดมิ อยู่ทีต่วัทีผ่ลติรายการขึ้นมาใหต้วัรูร้บัรูน้ี้ ผลติรายการดหีรือไมด่ ี

ผลติความสุขหรือความทกุข ์อยู่ทีต่วัสงัขารกบัสญัญา สญัญาก็คอืความรูท้ีไ่ดม้า
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แลว้ อาจจะจริงหรืออาจจะไมจ่รงิก็ได ้ ถา้วา่เป็นสตัวเ์ป็นบคุคล ก็เป็นความรูท้ี่

ผดิ ไมต่รงกบัความจริง ถา้วา่เป็นธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ เป็นไตรลกัษณ์ ก็เป็น

ความจริง ถา้มคีวามรูอ้ย่างน้ีสอนใจใหค้ดิไปในแนวน้ี ก็จะคดิปลอ่ยวาง คดิไม่

ยดึตดิ  

แต่ถา้คดิวา่เป็นสตัวเ์ป็นบคุคลเป็นตวัเราของเรา ก็จะยดึตดิ จะสรา้งความทกุข ์

ใหเ้กดิขึ้นมา ใจก็เป็นผูร้บัความทกุขน์ ัน้ไป ใจเป็นผูร้บัท ัง้ความทกุขแ์ละความสุข 

ใจก็ยงัเป็นตวัรูอ้ยู่อย่างนัน้ตลอดเวลา ตวัทีท่าํงานเรียกวา่จติ มอียู่ ๔ อาการ 

เรียกวา่นามธรรม ไดแ้ก่ เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ วญิญาณเป็นผูร้บัรูป

มาจากตา สญัญาก็แปลความหมายวา่เป็นรูปอะไร เป็นหญงิเป็นชาย ดหีรือช ัว่ 

เป็นความรูท้างสมมตุ ิไมไ่ดเ้ป็นความรูท้ีแ่ทจ้ริง ก็ทาํใหเ้ราหลงตดิ เช่นเหน็ทองก็

คดิวา่ด ีน่ีก็หลงแลว้ เป็นสญัญาทีไ่มถู่กตอ้งตามความจรงิ คดิวา่ทองมค่ีามรีาคา 

ถา้มองดว้ยปญัญา ก็จะเหน็วา่เป็นแค่วตัถชุิ้นหน่ึง เหมอืนกบัเหลก็แท่งหน่ึง เป็น

วตัถเุหมอืนกนั จะเหน็ต่างกนัตรงน้ี ทีส่ญัญาน้ี เหน็ถูกตอ้งตามความจริงหรือไม ่

สญัญาของพวกเราเหน็ตรงขา้มกบัความจรงิ เหน็สิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่เทีย่ง เหน็สิง่ที่

เป็นทกุขว์า่เป็นสุข เหน็สิง่ทีไ่มใ่ช่ตวัตนวา่เป็นตวัตน น่ีคอืสญัญาของพวกเรา ที่

ถูกโปรแกรมมาและฝงัตดิอยู่กบัใจมาตลอด ก็เลยยดึตดิกบัสิง่ต่างๆ 

พระพทุธเจา้จงึตอ้งมาสอนวา่ไมใ่ช่ เป็นความเขา้ใจผดิ ความหลงผดิ ความจริง

แลว้ไมม่ตีวัตน ไมม่อีะไรเป็นความสุขทีแ่ทจ้ริงในโลกน้ี ไมม่อีะไรจรีงัถาวร  

ถาม ตวัวญิญาณน่ีตอ้งมตีวัสงัขารกบัสญัญาร่วมอยู่ดว้ยใช่หรือไมค่ะ 

ตอบ ทาํหนา้ทีต่่างกนั วญิญาณทาํหนา้ทีเ่มือ่มกีารสมัผสัของตากบัรูป พอตาเหน็รูปก็

จะมกีารเชื่อมต่อกนั วญิญาณก็มารบัรูปเขา้ไปในจติอกี เป็นตวัเชื่อมจากตามาสู่

จติ วญิญาณเป็นตวัรบัรูปจากตา สญัญาก็วเิคราะหว์า่เป็นรูปอะไร เป็นหญงิเป็น

ชาย เป็นเจา้หน้ีหรือเป็นลูกหน้ี ถา้เป็นเจา้หน้ีก็เตรียมถอย สงัขารก็ปรุงวา่เจา้หน้ี

มาแลว้หนีดกีวา่ ถา้เป็นลูกหน้ีจะเอาเงนิมาใหก้็ตอ้นรบัอย่างด ี เกดิความยนิดยีนิ

รา้ยขึ้นมา ยนิดยีนิรา้ยตามสญัญาทีถู่กสอนมา วา่อนัน้ีเป็นเพชรนะ ดนีะ แต่ไม่
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เคยถูกสอนวา่มเีพชรแลว้จะเป็นอนัตรายนะ จะถูกตดัน้ิวไดน้ะ จะถูกโจรปลน้จี้

ฆ่าเราไดน้ะ เราไมไ่ดถู้กสอนมาอย่างนัน้ แต่ถูกสอนวา่ดตีอ้งรีบเอาไวก่้อน 

ถาม วญิญาณเป็นเหมอืนคลืน่วทิยุโทรทศัน ์ ทีเ่รามองไมเ่หน็ แลว้ก็มาแปรเป็นภาพ

บนจอ ตวัรูท้ีร่บัทราบก็เหมอืนจอทวี ีใช่ไหมคะ  

ตอบ วญิญาณเป็นตวัรบัคลืน่สญัญาณมา ใหป้รากฏบนจอภาพ สญัญาเป็นเหมอืนคน

พากย ์วา่เป็นผูห้ญงิเป็นผูช้าย สงัขารเป็นผูส้ ัง่วา่ควรจะทาํอย่างไรกบัสิง่น้ีด ีควร

จะรีบควา้เขา้มาหรือโยนทิ้งไป เช่นเกดิมงูีหลน่ลงมาตรงน้ีปุ๊ บ ก็เกดิสญัญาขึ้นมา

วา่ “งู” ก็เกดิความตกใจ เกดิเวทนา เกิดความทกุข ์ เพราะถูกสอนวา่งูไมด่ ี เป็น

พษิเป็นอนัตราย สงัขารก็คดิวา่หนีดกีวา่ ถา้มอีะไรตมีนัไดก้็ตมีนัเลย จะเป็นไป

อย่างรวดเร็ว  

ถาม ความรูท้ ัง้ ๓ อย่างน้ีมนัเกดิขึ้นเร็วมาก ชดิกนัเลยใช่ไหมคะ 

ตอบ เร็วมาก เป็นไปโดยอตัโนมตั ิ แมแ้ต่พระอรหนัต ์ บางอย่างท่านก็ละไมไ่ด ้ เช่น

ท่านเดนิไปแลว้ลืน่จะหกลม้ ท่านจะรบีควา้ทีเ่กาะทนัทเีลย จะเป็นไปโดย

อตัโนมตั ิ เป็นสญัชาตญาณ เพราะมนัเร็วมาก ท ัง้ๆทีไ่มก่ลวั ไมต่กใจนะ แต่จะ

ทาํไปทนัทเีลย หรือถา้เดนิไปเหน็กิ่งไมแ้ต่คดิวา่เป็นงูปับ๊ ก็จะกระโดดขา้มเลย 

จะไมเ่หยยีบกิ่งไม ้ จะกระโดดขา้มไปเลย เพราะคดิวา่เป็นงู มนัเร็วมาก พอตา

เหน็รูปปับ๊ วญิญาณรบัเขา้มา สญัญาแปลปับ๊ เวทนาก็ตามมา สงัขารก็ทาํงาน

ทนัท ีแต่พระอรหนัตท์่านไมม่เีวทนา ไมม่คีวามทกุข ์เพยีงแต่รบัรู ้ 

ถาม ทีพ่ระอาจารยส์อนใหพ้จิารณามาตลอดน่ี เพือ่ใหเ้กดิปญัญา 

ตอบ มาแกค้วามรูเ้ดมิทีผ่ดิ แกค้วามหลงผดิ ทีเ่หน็วา่เป็นตวัเป็นตน เป็นเรา เป็นของ

เรา เป็นสุข ถา้พจิารณาจนตดิอยู่กบัใจตลอดเวลา ก็จะเป็นปญัญา ถา้ยงัขาดๆ

หายๆอยู่ ก็ยงัไมเ่ป็นปญัญา ยงัใชป้ระโยชนไ์มไ่ด ้ 
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ถาม ปญัญามนัหาย 

ตอบ แสดงวา่กาํลงัของปญัญายงัไมม่ากพอ ยงัพจิารณาไมถ่ี ่ ท่านจงึสอนใหพ้จิารณา

อยู่เรื่อยๆ ทกุลมหายใจเขา้ออก ตอ้งพจิารณาไตรลกัษณ์อยู่เรื่อยๆ ไมว่า่กบัเรื่อง

อะไรก็ตาม ถงึจะทนักนั  

ถาม เวลานัง่สมาธิรูส้กึวา่ สมาธิค่อนขา้งจะมนีอ้ย เพราะพยายามจะใหน่ิ้งทีสุ่ด แต่ก็

ยงัคดิอยู่ ก็เลยปลอ่ยเป็นวปิสัสนาไป คอืคดิอะไรก็พยายามใหท้นัไปเรื่อยๆ แต่

พอมาถงึจดุๆหน่ึงก็คดิวา่ ทีบ่อกวา่จติเป็นอนตัตาน่ี เราควรจะพจิารณาอย่างไร 

ใหเ้หน็วา่จติเป็นสิง่ทีไ่มม่ตีวัตน กบัร่างกายเรายงัพอบอกไดว้า่เป็นธาต ุ๔ แต่กบั

จติไมส่ามารถเหน็วา่ไมม่ตีวัตนไดเ้ลย  

ตอบ จติเป็นธาตรูุ ้เหมอืนกบัธาตดุนินํา้ลมไฟ  

ถาม จติคอืธาตรูุ ้

ตอบ เป็นธาตรูุ ้ เรียกวา่จติ ทาํหนา้ทีรู่เ้รื่องราวต่างๆ แต่ถูกความหลงเขา้ไปสอดแทรก 

ไปสรา้งใหเ้กดิความรูส้กึเป็นตวัเป็นตนขึ้นมา คดิวา่เป็นเรา แต่ความจรงิมนัเป็น

เพยีงความคดิ คดิวา่มเีราเป็นผูค้ดิ เป็นความเขา้ใจผดิ  

ถาม วา่เราคดิ แต่จริงๆมนัเป็นความคดิเท่านัน้ 

ตอบ เป็นความคดิ ความคดิน้ีก็ไมใ่ช่ตวัตน ธาตรูุท้ีรู่ค้วามคดิน้ีก็ไมใ่ช่ตวัตน คอืไมม่ี

ตวัตนเลย ตวัตนน้ีเป็นสมมตุ ิทีเ่กดิจากอวชิชาความหลง  

ถาม จาํเป็นไหมเจา้คะ ทีต่อ้งนัง่ใหไ้ดอ้ปัปนาสมาธ ิ

ตอบ ไดก้็ด ี เพราะเป็นฐานของจติ ทาํไดห้ลายวธิี นัง่บริกรรมพทุโธ หรือดูลมหายใจ

เขา้ออก หรือพจิารณาทกุขเวทนาจนจติปลอ่ยวางเวทนาได ้ จติก็จะรวมลงสู่อปัป

นาได ้ หรือเดนิจงกรมในทีน่่ากลวัๆ แลว้ไปเจออะไรเขา้ จติก็วูบลงไป รวมลง
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แบบหลวงปู่ชอบ ก็เป็นอปัปนาได ้ ตอ้งอาศยัสถานทีท่ีจ่ะไลจ่ติใหล้งได ้ ตอ้งไป

อยู่ในทีท่ีน่่ากลวัๆ มนัถงึจะเขา้ขา้งใน ทีไ่มน่่ากลวัมนัจะไมเ่ขา้ เพราะทีท่ีน่่ากลวัๆ

น้ี กเิลสจะหดตวั จะไมก่ลา้ออกมาเพ่นพ่าน ทีป่ลอดภยักเิลสมนัจะหา้วหาญ 

พระถงึตอ้งไปหาทีน่่ากลวัๆอยู่ ใหเ้ป็นปจัจยัผลกัใหจ้ติเขา้ขา้งใน ใหร้วมลง 

เพราะโดยธรรมชาตขิองจติน้ี ถา้อยู่ในทีไ่มน่่ากลวัแลว้ จะชอบออกมาขา้งนอก 

ถา้เจอผกี็จะพทุโธๆ เดีย๋วก็จะเขา้ไปเอง 

ถาม แต่สาํหรบัคนทีก่ลวั แลว้ไมม่สีมาธิ ไมม่สีติ จติไมร่วม แต่ผมขาว นัน่คือไมม่สีติ

ใช่ไหมคะ จะกลายเป็นอกีอย่างหน่ึงไปเลย 

ตอบ ใช่ จะเป็นกเิลสไป กลวัแลว้ควบคุมความกลวัไมไ่ด ้ ก็เลยออกไปทางร่างกาย 

ตอ้งดูความสามารถของเรา ก่อนทีจ่ะไปในสถานทีท่ีน่่ากลวัๆ ตอ้งฝึกใหไ้ดใ้น

ระดบัหน่ึงก่อน จนรูว้า่สามารถควบคุมจติได ้ เวลาไปเจออะไรทีน่่ากลวัๆ 

สามารถควบคุมไมใ่หต้ื่นตระหนกได ้ ท่านสอนวา่เวลาจะไปอยู่ในป่าชา้ ใหไ้ป

ตอนกลางวนัก่อน ไปดูลาดเลาก่อน ถา้ไปตอนกลางคนืพอเหน็อะไร ก็จะเป็น

อะไรไปหมด กลวัอะไรก็จะเหน็อย่างนัน้ สญัญาสงัขารจะปรุงไปทางนัน้ทนัท ีพอ

ใบไมไ้หวหน่อยก็คดิวา่เป็นผไีปแลว้ บางครัง้ดูเมฆหมอกน่ี ยงัเหน็เป็นหนา้ตาได ้

เลย จติไปปรุงไปแต่งวา่เป็นหนา้คนนัน้คนน้ี 

ถาม แลว้ทีเ่ขาเหน็กนั เขาเหน็จริงๆหรือเปลา่คะ 

ตอบ ของจริงก็ม ี ของไมจ่รงิก็ม ี ของจรงิทีเ่คยไดย้นิก็มขีองคุณแมแ่กว้วา่มผีมีาเขา้ใน

สมาธิท่านได ้ แต่ก็ไมไ่ดม้าแบบหนา้ตาน่ากลวั เขาก็มาในรูปร่างคน หมปู่าถูกฆ่า

ตาย แต่มาในรูปร่างคน ควายถูกฆ่าตายก็มาในรูปร่างของคน มาสนทนาธรรม 

มาปรบัทกุขก์บัท่าน ไมไ่ดเ้ป็นผแีบบทีเ่ราจนิตนาการกนั อสุภะทีไ่ปดูในป่าชา้

ไมไ่ดเ้ป็นผ ีแต่เป็นซากศพ  

ถาม ผูท้ีจ่ะรูเ้หน็ไดก้็ไมใ่ช่ทกุคน ใช่ไหมคะ 
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ตอบ ใช่ ขึ้นอยู่กบับญุเก่า ทีจ่ะรบัรูเ้รื่องราวเหลา่น้ีได ้ เป็นความรูพ้เิศษ หลวงปู่ม ัน่

ท่านจะเหน็อยู่เรื่อย อ่านดูในประวตัขิองหลวงปู่ม ัน่ ท่านเหน็ผอีพยพมาท ัง้

ครอบครวั มาเหมอืนชาวบา้นท ัว่ไป หอบลูกจูงหลาน ไมไ่ดเ้ป็นแบบผทีีเ่ราคดิกนั 

ทีม่แีต่โครงกระดูก 

ถาม มหีลานไปสวดมนตแ์ลว้นัง่สมาธิเมือ่วนัวสิาขบูชา เขาบอกวา่ยงัไมท่นัไดเ้ริ่มสวด 

เขาเหน็ตวัเองแต่งชดุทหารถูกปืนจ่อยงิ ก็เลยไมส่บายใจ เขาบอกวา่เป็นเหมอืน

รูปของอนาคต ไมใ่ช่รูปในอดตี 

ตอบ เขารูไ้ดอ้ย่างไรวา่เป็นอนาคตหรืออดตี ท่านสอนวา่เวลาเหน็อะไรแลว้ อย่าไปเชื่อ

ทนัท ีตอ้งใชป้ญัญาวเิคราะหดู์ก่อน ถา้ยงัไมม่อีะไรยนืยนั ก็อย่าพึง่ไปสรุปวา่เป็น

อย่างใดอย่างหน่ึง เช่นบางคนเหน็เลข แลว้งวดหนา้ก็ออกตรงกนั เขาก็มี

หลกัฐานยนืยนัวา่สิง่ทีเ่ขาเหน็มนัตรงกนั ถา้งวดหนา้เหน็เลขแลว้แต่ออกมาไม่

ตรงกนั ก็แสดงวา่ยงัไมแ่มน่ เพราะฉะนัน้เวลาเหน็อะไรต่างๆ ตอ้งใชป้ญัญา

วเิคราะหดู์ และตอ้งรอดูเหตกุารณ์จริงทีจ่ะเกดิขึ้น ถงึจะค่อยสรุปลงไปไดว้า่เป็น

อะไร ขอ้มลูทีไ่ดม้ายงัเป็นขอ้มลูดบิอยู่ ยงัไมไ่ดร้บัการยนืยนั ไมว่า่จะเหน็อะไร

ในนิมติ ใหรู้ไ้วแ้ลว้ก็เอาลงไปในไตรลกัษณ์ก่อนเลยวา่ มนัเกดิขึ้นแลว้ มนัดบัไป

แลว้ ถา้ไมม่ปีญัญาวเิคราะหก์็โยนทิ้งไปก่อน อย่าใหต้ดิตาตดิใจ ต่อไปในภาย

ภาคหนา้ถา้มเีหตกุารณ์อะไรเกดิขึ้น แลว้ไปตรงกบัทีเ่ราเหน็ในนิมติ ก็จะรูว้า่มนั

มาบอกเรา วา่อะไรจะเกดิขึ้น ของอย่างน้ีมนัไมแ่น่ อาจจะเป็นอดตีก็ได ้ เราจะรู ้

ไดอ้ย่างไรวา่มนัเป็นอดตีหรืออนาคต ไมไ่ดต้ดิป้ายบอกไวน่ี้ วา่น่ีเป็นเหตกุารณ์ปี

นัน้ๆ ส่วนใหญ่เรามกัจะเอาความเหน็ของเรา ไปวเิคราะหว์า่เป็นอย่างนัน้ อย่างน้ี 

ซึง่ความเหน็ของเราน้ีมนัไมจ่ริงเสมอไป ท่านถงึสอนอย่าไปยุ่งกบัเรื่องเหลา่น้ี 

เพราะไมใ่ช่เป็นมรรคเป็นผล จะทาํใหเ้สยีเวลา ถา้มนิีสยัทีจ่ะเหน็อย่างน้ี ใน

เบื้องตน้ท่านสอนใหบ้งัคบัมนัใหห้ายไปก่อน ดงึกลบัเขา้มาหาพทุโธ ดงึจติให ้

กลบัเขา้มาหาผูรู้ ้อย่าตามไปรู ้เพราะจะมเีรื่องใหรู้ไ้ปเรื่อยๆ 
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ถาม หลงัๆเขานัง่แลว้เป็นจริงมาหลายครัง้ เขาก็เลยกลวั ลูกบอกวา่ ทาํตามทีอ่าจารย์

ต่างๆสอน ใหนึ้กถงึคุณแมแ่กว้ ใหเ้ขาทิ้งไป อย่าไปสนใจ เขาก็ทิ้งไมไ่ด ้

ตอบ ไมม่สีตพิอ นัง่สมาธิแลว้พอจติเผลอปับ๊ ก็จะออกไปรบัรูท้นัท ี ถา้มสีตกิ็จะไมไ่ป 

ยิง่ถา้มปีญัญาแลว้จะไมไ่ปเลย พวกทีม่ปีญัญาจะไมอ่อกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ 

เพราะปญัญาจะรูท้นั คอยคุมจติอยู่ตลอดเวลา พวกทีไ่มค่่อยมปีญัญา พวกที่

ซือ่ๆบื้อๆ พอพทุโธๆปับ๊ เดยีว ก็ออกไปแลว้  

ถาม หนงัสอืของหลวงปู่ดุลยท์่านบอกวา่ ทีเ่หน็น่ะจรงิ แต่ตวัทีเ่หน็น่ะไมใ่ช่ของจรงิ 

ตอบ เหน็จริง แต่สิง่ทีเ่หน็ไมใ่ช่ของจริง ตามทีห่ลวงตาท่านเคยเขยีนไวว้า่ นิมติน่ีม ี๒ 

อย่าง นิมติทีเ่กดิจากจติเอง และนิมติทีเ่กดิจากภายนอก อย่างพวกกายทพิย์

ต่างๆน่ี เรียกวา่นิมติทีม่าจากภายนอก ส่วนนิมติทีเ่กดิจากจติเอง ก็อาจจะเป็น

อดตีหรืออนาคต มที ัง้จรงิและไมจ่ริงปนกนัไป บางทเีป็นความเพอ้เจอ้ของจติคดิ

ปรุงไปก็ม ี จงึอย่าไปสนใจ ยิง่ถา้ไมม่ปีญัญาอย่าเพิง่ไปยุ่ง เหมอืนกบัไปเลน่กบังู 

ถา้ยงัจบังูไมเ่ป็น ไมรู่จ้กัวธิีปฏบิตักิบังู เหน็งูก็หนีดกีวา่ ถอยดกีวา่ ทาํจติใหส้งบ

ดกีวา่ ใหน่ิ้งอย่างเดยีว น่ีคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งการ เพราะถา้ไปยุ่งกบัพวกน้ีแลว้ นัง่ไป

นานเท่าไหร่ก็เหมอืนกบัไมไ่ดน้ ัง่ จติจะไมม่กีาํลงั หยุดกเิลสไม่ได ้ เพราะไมน่ิ่ง 

พอเกดิความโลภความโกรธขึ้นมา ก็จะไมม่กีาํลงัหยุดมนัได ้ ไมม่กีาํลงัทีจ่ะ

พจิารณาอย่างต่อเน่ืองได ้ พจิารณาไดเ้ดีย๋วเดยีว ก็จะถูกอารมณ์อืน่ฉุดลากไป 

แต่ถา้ทาํจติใหน่ิ้งสงบไดน้านเท่าไหร่ เวลาออกมาพจิารณา กจ็ะอยู่กบัเรื่องที่

พจิารณาไดน้านเท่านัน้ ถา้พจิารณาไดน้าน ปญัญาก็จะมกีาํลงัมากขึ้นไปเรื่อยๆ 

จะทนักบักเิลส จงึควรนัง่สมาธิใหเ้ป็นฐานสนบัสนุนปญัญา ใหม้นัน่ิง ใหเ้ป็น

อปัปนา เป็นอเุบกขา สกัแต่วา่รู ้ ถา้จะออกไปรูอ้ะไร ในเบื้องตน้อย่าเพิง่ไปสนใจ 

ถา้ไดป้ญัญาแลว้ มปีญัญาวเิคราะหแ์ยกแยะนิมติต่างๆได ้ จะออกไปรูบ้า้งก็ไม่

เป็นอะไร ถอืเป็นงานอดเิรก ใหเ้สร็จหนา้ทีห่ลกัก่อน คอืกาํจดัความโลภความ

โกรธความหลงใหห้มดไปก่อน ถา้เป็นโรคภยัไขเ้จ็บก็รกัษาใหห้ายก่อน หายแลว้

อยากจะลองยาชนิดนัน้ชนิดน้ีดู วา่ทาํใหต้าดขีึ้น หูดขีึ้น อายุยาวขึ้น ก็ลองได ้ 
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ถาม อยากไปเทีย่วน่ี จดัวา่เป็นกเิลสประเภทไหนคะ 

ตอบ เป็นกามตณัหา ความอยากในรูปเสยีงกลิน่รส ตณัหาม ี ๓ ชนิด กามตณัหา 

ภวตณัหา วภิวตณัหา อยากเป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นภวตณัหา อยากไมแ่ก่ไมเ่จ็บไม่

ตาย ก็เป็นวภิวตณัหา 

ถาม ทางวงการแพทยบ์อกวา่ ถา้เกษยีณอายุแลว้ ไมไ่ดท้าํงานแลว้ ถา้สมองไม่ได ้

ฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา จะเป็นคนขี้หลงขี้ลมื ก็เลยมาเทยีบวา่ ถา้ไมไ่ดท้าํงานทาง

โลกแลว้ การภาวนาการพจิารณาธรรมน้ี จะช่วยสมองไมใ่หเ้สือ่มไดห้รือไมค่รบั 

ตอบ ช่วยได ้ เพราะเป็นการทาํงานของสมองดว้ย เวลาจติทาํงานก็ตอ้งใชส้มองดว้ย 

ยงัเกี่ยวขอ้งกบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอยู่ ก็ตอ้งผ่านทางตาหูจมกูลิ้นกาย 

แลว้ส่งต่อไปทีจ่ติอกีท ียงัมคีวามสมัพนัธก์นัอยู่ อย่างหลวงตาท่านอายุ ๙๕ แลว้ 

ท่านก็ยงัไมห่ลงไมล่มื เพราะท่านใชจ้ติอยูต่ลอดเวลา ใชใ้นการเทศนาวา่กลา่ว 

ไมไ่ดอ้ยู่เฉยๆ ถงึแมท้่านอยู่ตามลาํพงัของท่าน ท่านก็พจิารณาธรรมของท่านไป 

สลบักบัการพกัจติ 

ถาม เหน็เพือ่นบางคนทีเ่กษยีณอายุแลว้ บางคนก็ไปทาํนัน่ทาํน่ี เพือ่ใหม้อีะไรทาํ เพือ่

จะใหส้มองไดท้าํงาน  

ตอบ ถา้อยู่เฉยๆ ก็จะเหมอ่ลอย 

ถาม ถา้พจิารณาหลกัสจัจธรรมอยู่ตลอดเวลา สมองก็ถูกกระตุน้ใหท้าํงาน ก็จะได ้

ประโยชนม์าก 

ตอบ แต่ยิง่อยู่ยิง่แก่มนัก็ยิง่ทรมานนะ เพราะร่างกายมนัก็เป็นภาระ เป็นทกุข ์ อย่าง

พระพทุธเจา้ก็เอาแค่ ๘๐ อย่าไปคดิอยู่ยาวเลย นอกจากเป็นบญุหรือเป็นกรรม

ของเราทีจ่ะตอ้งอยู่ยาว ก็อยู่ไปอย่างมปีระโยชนก์็แลว้กนั อยู่อย่างมคีวามสุข ถา้

ถงึเวลาไปก็ใหม้นัไปเถดิ อย่าไปเสยีดายเลย จะไดไ้มท่กุข ์ถา้เสยีดายจะทกุข ์
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ถาม วนัก่อนไปงานทีร่อ้ยเอด็ ลูกศิษยลู์กหาก็ภาวนาใหห้ลวงตาอยู่ถงึ ๑๒๐ ปี ไมรู่ ้

ลูกศิษยจ์ะอยู่ตามท่านหรือเปลา่ อาจจะไปก่อนท่าน 

ตอบ ทาํไมไมข่อซกั ๒๐๐ ปีไปเลย พอไดถ้งึ ๑๒๐ ก็จะขอต่ออกี ไมม่ใีครบอก

พอแลว้ ๑๒๐ ปีไปไดแ้ลว้ พอไดถ้งึ ๑๒๐ ปีแลว้ก็จะขอต่ออกี ไมม่ทีีส่ิ้นสุด แต่

องคท์่านเองท่านพรอ้มทีจ่ะไปทกุเวลา เพราะเมือ่ก่อนทีจ่ะมาทาํโครงการช่วยชาต ิ

ท่านก็เตรียมสรา้งเมรุไวแ้ลว้ จติใจของลูกศิษยก์บัจติใจของอาจารยน่ี์ไม่

เหมอืนกนั อาจารยพ์รอ้มจะไปเสมอ ลูกศิษยก์็ขอใหอ้ยู่ไปเรื่อยๆ มนัเป็น

ธรรมชาตขิองกเิลส ทีอ่ยากจะใหอ้ยู่ไปนานๆ  

ถาม เพราะท่านสรา้งคุณประโยชนไ์วใ้หม้ากครบั 

ตอบ เราทาํไมไมท่าํแทนท่านบา้งละ่  

ถาม ยงัไมผ่ลดิอกเลยครบั อย่าวา่แต่จะเป็นลูกเลยครบั ดอกยงัไมอ่อกเลย กลวัมนั

จะร่วงเสยีก่อน 

ตอบ ทาํส่วนของเราเถดิ ทาํใหม้ากๆไว ้ ส่วนของท่านจะเป็นอย่างไรก็รบัรูไ้ปก็แลว้กนั 

เพราะความอยากของเรา ก็ไมส่ามารถไปเปลีย่นแปลงอะไรได ้ ทกุอย่างตอ้ง

เป็นไปตามเหตตุามปจัจยั เป็นเรื่องธรรมดา ไมม่อีะไรทีจ่ะตอ้งตื่นเตน้ ตอ้งเสยี

อกเสยีใจ  

ถาม ท่านก็ทาํใหญ้าตโิยมทีเ่ป็นลูกศิษยท์ราบวา่ มคีรูบาอาจารยอ์งคไ์หนบา้งทีเ่ป็นที่

พึง่พาอาศยัได ้

ตอบ สิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดก็คอืตวัเรา ตอ้งดูทีต่วัเราเป็นหลกั ดูทีก่ารปฏบิตัขิองเราเป็นหลกั 

ขอใหทุ้่มเทใหม้ากๆกบัการปฏบิตั ิกบัเรื่องอืน่ก็ทาํไปตามเหตตุามปจัจยัก็แลว้กนั 

มงีานบญุไปไดก้็ไป ถา้กาํลงัเขา้ดา้ยเขา้เขม็กบัการปฏบิตั ิ ปลอ่ยใหผ้่านไปก็ได ้

เพราะงานบญุจะไปทาํลายงานทีล่ะเอยีดกวา่ งานทีด่กีวา่ เราตอ้งขยบัขึ้นช ัน้ จาก
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ชัน้ ป. ๑ ก็ตอ้งขึ้น ป. ๒ ต่อไปกต็อ้งขึ้น ป. ๓ ไมใ่ช่จะไปแต่งานบญุอย่างเดยีว 

ไมค่่อยไปงานภาวนาเลย ไปอยู่วดัภาวนากนับา้งหรือยงั ควรคดิวางแผนไปอยู่

วดัภาวนาสกั ๓ วนั ๗ วนับา้ง ขา้ราชการยงัลาบวชไดไ้มใ่ช่เหรอ  

ถาม ลาไดพ้รรษาหน่ึงครบั 

ตอบ น่าจะใชส้ทิธิ์น้ีนะ ก่อนจะเกษยีณสกั ๓ เดอืนก็ขอลาบวชเลย ไดเ้งนิเดอืนดว้ย 

ไดภ้าวนาดว้ย ไดท้ ัง้ ๒ อย่างเลย ไดท้ ัง้เงนิไดท้ ัง้ธรรมะ หายากนะ น่าจะฉวย

โอกาสน้ี เป็นสทิธิของเราแท ้ๆ   

ถาม ผมคดิวา่การบวชน้ี ถา้เราทาํไดไ้มด่จีะตดิลบ เพราะยิง่รูม้ากยิง่ตอ้งระวงั  

ตอบ แสดงวา่ยงัไมพ่รอ้ม ก็น่าเสยีดาย  

ถาม แต่สิง่ทีพ่ระอาจารยพ์ูดน่ี ผมคดิมาหลายปีแลว้ครบั พอปีสุดทา้ยของการทาํงาน

น่ี มนัลาไดแ้ลว้ เคยคดิแต่ยงัไมต่ดัสนิใจ 

ตอบ ดทีีเ่รายอมรบัความจรงิ ไมท่าํในสิง่ทีจ่ะทาํใหเ้ราเสยีหายมากขึ้น ถา้คดิวา่ยงัไม่

พรอ้มก็ไมค่วรทาํ อย่างเราก่อนทีจ่ะบวชน่ี ก็ทดสอบตวัเองอยู่ปีหน่ึง ถา้ยงัไม่

แน่ใจก็ไมก่ลา้บวชเหมอืนกนั พอแน่ใจแลว้เราก็บวช การบวชเป็นการตดัสนิใจที่

ยากทีสุ่ดของชวีติเลยก็วา่ได ้แต่งงานหรือหย่ารา้งน่ียงังา่ย แต่การบวชน่ียากมาก  

ถาม ถา้บวชอย่างชาวบา้น ๕ วนั ๗ วนัน่ีก็ไมย่ากหรอกครบั แต่ถา้บวชเพือ่เอาดน่ีีมนั

ยาก 

ตอบ บวชแลว้ปฏบิตัไิดเ้หมอืนกบัพระรูปอืน่ปฏบิตักินัน่ีมนัยาก  

ถาม เคยฟงัทีพ่ระอาจารยพ์ูดถงึคาํหน่ึงคอื การชงิสุกก่อนห่าม ถา้ไมพ่รอ้มก็อย่าพึง่

ไป 

ตอบ ขา้มข ัน้ตอนไมไ่ด ้ 
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ถาม ช่วงปีก่อนทีจ่ะตดัสนิใจบวชน่ี นอกจากการภาวนาแลว้ จติสงบร่มเยน็แลว้ มกีาร

พจิารณาปญัญาหรือไมค่ะ 

ตอบ พจิารณาไปเรื่อยๆ เดนิตามแนวของสตปิฏัฐาน ๔ ส่วนใหญ่ก็พจิารณากายอยู่

เรื่อยๆ เวทนาก็พยายามนัง่ใหผ้่านใหไ้ด ้ แลว้ก็ต่อสูก้บัความอยาก พอเราเผลอ 

ก็จะรูส้กึหงดุหงดิ อยากจะไปเลน่ไปเทีย่วบา้ง ตอ้งพยายามต่อสูก้บัความรูส้กึ

เหลา่น้ี เพราะตอนนัน้สมาธิไมไ่ดเ้ป็นแบบต่อเน่ืองตลอดเวลา ช่วงทีม่สีมาธิก็

สบาย พอไมม่สีมาธิจติก็คดิปรุงแต่ง ก็อยากออกไปหาแสงสเีสยีง ก็รูส้กึ

หงดุหงดิเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ตอนนัน้ก็ตอ้งต ัง้สต ิ ตอ้งพจิารณาธรรม หรือนัง่

สมาธิทาํจติใหส้งบ ถา้ปลอ่ยใหอ้ยู่เฉยๆ ก็ยิง่ปรุงใหญ่ จะยิง่ฟุ้ งซา่น ตอ้งต่อสูไ้ป

เรื่อยๆ พยายามทาํใหม้ากยิง่ๆขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้ทาํจนจติไมม่เีวลาวา่งไปคดิเรื่อง

ต่างๆ ทีไ่มเ่ป็นประโยชนไ์ด ้ก็จะกา้วหนา้ไป ถา้ไมเ่ดนิจงกรมก็นัง่สมาธิ ถา้ไมน่ ัง่

สมาธิก็ฟงัธรรมะ อ่านหนงัสอืธรรมะ สลบักนัไป หรือไมเ่ช่นนัน้ก็ทาํกจิทีต่อ้งทาํ 

เป็นฆราวาสก็ตอ้งกวาดถูบา้น ก็กวาดถูไป ซกัผา้ก็ซกัไป ทาํกบัขา้วรบัประทาน

อาหารก็ทาํไป แต่ใหม้สีตอิยู่กบักจิกรรมนัน้ๆ ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ พอเสร็จกจิแลว้ก็

เดนิจงกรมต่อ นัง่สมาธิต่อ สลบักนัไป ไม่นัง่เหมอ่ลอยคดิถงึอดตีทีห่วาน จะทาํ

ใหรู้ส้กึเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา คดิถงึเพือ่นฝูง แต่ก็อดเผลอไมไ่ด ้ พอไดส้ตกิ็ตอ้ง

รีบนัง่สมาธิเลย หรือเดนิจงกรม ควบคุมจติไมใ่หเ้พอ้เจอ้ ไมใ่หเ้หมอ่ลอย แต่มนั

มช่ีวงของมนัเพราะสตยิงัไมต่่อเน่ือง เวลาทีเ่ผลอปับ๊น่ี กเิลสจะมาพาไปคดิแลว้ 

ถา้ไมท่นัมนัก็จะทกุขท์รมานใจ กวา่จะดงึกลบัเขา้มานัง่สมาธิได ้ ก็ตอ้งลากกนั

อย่างสุดแรง ถงึจะกลบัมาได ้ 

ถาม ทรมานมากหรือไมค่ะ 

ตอบ มนัก็ตอ้งทรมานเป็นธรรมดา แต่ก็ไมเ่ลวรา้ย เป็นความทรมานทีใ่หผ้ลดต่ีอมา 

พอผ่านไปแลว้ก็เหมอืนกบัพน้อุง้มารไป หลดุจากการควบคุมของกเิลสไดน้ี้มนั

แสนจะสบาย ไมม่อีะไรมารบกวนใจ ไมม่อีะไรมาคอยหลอกมาลอ่ ใหห้ลงกบั

เรื่องนัน้เรื่องน้ี สิง่นัน้สิง่น้ี อยู่เฉยๆก็มคีวามสุข เป็นรางวลัทีคุ่ม้ค่ามาก  
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ถาม หลงัจากบวชแลว้มอีกีไหมคะ 

ตอบ ไมค่่อยม ี เพราะอยู่กบัครูบาอาจารย ์ แลว้ก็ภาวนาตลอดเวลา ตอนนัน้บกุกเิลส 

แทนทีจ่ะปลอ่ยใหม้นับกุ บกุมนัดว้ยการอดอาหาร พออดอาหารกเิลสจะถอย ถา้

ไมอ่ดอาหาร ตอนเยน็ๆจะคดิถงึอาหาร อยากจะรบัประทานอาหาร แต่พออด

อาหารแลว้ จะไมค่ดิเลย เพราะเวลาอดอาหารจะอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ จะตอ้งภาวนา

ตลอดเวลา ถา้ไมไ่ดภ้าวนาปุ๊ บ จติจะปรุงแต่งคดิเรื่องอาหารทนัท ี จะหวิขึ้นมา

ทนัท ี พอนัง่สมาธิไปเดนิจงกรมไป มนัก็จะสงบลง ความคดิเรื่องอาหารก็จะ

หายไป ไดย้นิไดฟ้งัธรรมะอยู่บ่อยๆ ไดร้บัการกระตุน้จากครูบาอาจารย ์ก็มกีาํลงั

จติกาํลงัใจ เหมอืนกบัไดเ้ตมินํา้มนัชนิดพเิศษ ไมใ่ช่นํา้มนัธรรมดา ทกุครัง้ทีฟ่งั

เทศนฟ์งัธรรมแลว้ มกีาํลงัใจเดนิจงกรมไดห้ลายชัว่โมง ไมง่ว่งเหงาหาวนอน แต่

พอสกั ๒-๓ วนัผ่านไป ก็ค่อยๆจางหายไป ท่านถงึตอ้งเรียกประชมุอยู่เรื่อยๆ 

ทกุ ๔-๕ วนั 

ถาม เราควรเจอกบัเวทนาทกุวนัๆ จนกวา่จะเคยชนิกบัมนั ไมห่ลกีหนีมนั ใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่  

ถาม พอออกจากวดัเขา้มาอยู่ในเมอืงมนัก็เปลีย่นไป ลกึๆมนักลวัการเปลีย่นแปลง 

กลวัการสูญเสยี ท ัง้ๆทีต่อนปฏบิตักิ็เอาเป็นเอาตาย 

ตอบ แสดงวา่ยงัไมย่อมรบัความจริง ทีจ่ะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง มกีารสูญเสยี 

ถาม ท ัง้ทีก่ารปฏบิตันิ ัน้เอาเป็นเอาตาย 

ตอบ ยงัตดัไมข่าด พจิารณาแลว้แต่ยงัไมป่ลงจริงๆ ถา้ปลงจริงๆก็เดนิไปในทีม่ดืเลย 

ไมต่อ้งฉายไฟ ดูซวิา่ใจจะเป็นอย่างไรในตอนนัน้ ถา้มคีวามกลวัเกดิขึ้น ก็

พยายามขม่ใจดว้ยธรรมะวา่ กลวัทาํไมกลวัก็ตอ้งตายอยู่ด ี ถา้เขา้ใจแลว้มนัจะ

ปลง พอยอมตายแลว้ก็จะหายกลวั ตอนนัน้ก็จะรูอ้ยู่ในใจวา่ยอมตายแลว้ ไม่
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กลวัแลว้ ถา้ยอมตายไดแ้ลว้ ก็ไมม่อีะไรทีจ่ะตอ้งกลวั จะอดอยากขาดแคลน จะ

เจ็บไขไ้ดป่้วย จะโดนอะไร ก็ไม่เท่ากบัความตาย ถา้กลวัความเจ็บปวด ก็ตอ้งนัง่

พจิารณาทกุขเวทนา นัง่ไปใหม้นัเจ็บใหม้นัปวดแลว้ก็อย่าลกุ อย่าไปกลวั อย่าไป

อยากใหม้นัหาย ปลอ่ยใหม้นัอยู่ของมนัไป จนกวา่มนัจะหายเอง  

ถาม เวลานัง่สมาธิ ควรจะนัง่ดูความเจ็บปวด จนกวา่มนัจะหายไปเอง 

ตอบ นัง่ใหเ้หน็วา่ความเจ็บปวดไมน่่ารงัเกยีจเลย มนัก็เหมอืนกบัสิง่ทีเ่ราชอบ ถา้เรา

ชอบจะเป็นอย่างไรก็รบัมนัได ้ ถา้ไมช่อบก็จะรบัไมไ่ด ้ ท ัง้ๆทีเ่ป็นสภาวธรรม

เหมอืนกนั เคยไดอ้บุายจากการพจิารณาเสยีงกบัความเจ็บปวด เวลานัง่จนเกดิ

ความเจ็บปวด ปวดทีก่ายแลว้ก็ส่งไปทีใ่จ ไปรูท้ีใ่จ เสยีงเขา้ไปในหูก็ไปปรากฏที่

ใจเหมอืนกนั เป็นสภาวธรรมเหมอืนกนั เกิดดบัๆอยู่ภายในจติ ถา้เป็นเสยีงทีเ่รา

ชอบ จะดงัแสบแกว้หูขนาดไหนเราก็รบัได ้ ถา้เป็นเสยีงทีเ่ราไมช่อบ แมจ้ะไมด่งั

มากเราก็รบัไมไ่ด ้ เป็นสภาวธรรมเหมอืนกนั เวทนาท ัง้ ๓ ไดแ้ก่สุข ทกุข ์ ไม่สุข

ไมท่กุข ์ ก็เป็นเหมอืนกบัเสยีงน้ี ถา้เป็นเวทนาทีเ่ราชอบเราก็รบัมนัได ้ ถา้ไมช่อบ

เราก็รบัไมไ่ด ้ เหมอืนคนทีก่นิเผด็ได ้ เผด็เท่าไหร่ก็รบัได ้ ก็เป็นเวทนาอย่างหน่ึง 

ผ่านทางลิ้นแลว้ก็เขา้ไปในใจ เสยีงก็ผ่านไปทางหูแลว้เขา้ไปสู่ใจ นัง่สมัผสักบั

ของแขง็นานๆ ก็เกดิเวทนาผ่านทางกายเขา้ไปสู่ใจ พอเขา้ไปสู่ใจก็เป็นสภาวธรรม

ท ัง้นัน้ เกดิดบัๆอยู่ในใจ อยู่ทีส่ญัญาสงัขารวา่ทาํอะไรกบัมนั สญัญามกัจะถูก

โปรแกรมไวเ้ดมิวา่ ถา้เป็นแบบน้ีจะตอ้งยนิด ี จะตอ้งดใีจ ถา้เป็นแบบน้ีจะตอ้ง

รงัเกยีจ จะตอ้งอยากใหม้นัหาย จะตอ้งหนีมนัไป พอมนัเกดิความอยากแลว้ ก็

จะเกดิทกุขใ์นอริยสจัขึ้นมา ทกุขท์ีเ่กดิจากสมทุยัคอืความอยาก  

ถา้ไปเจอกามคุณทีเ่ราชอบ เช่นเสยีงทีเ่ราชอบ ก็อยากจะใหม้นัอยู่นานๆ ฟงัแลว้

ไพเราะด ี ถา้เป็นเสยีงทีเ่ราไมช่อบกจ็ะบาดใจทรมานใจ ก็อยากจะใหม้นัหายไป 

ถา้มนัไมห่ายก็ยิง่ทกุขท์รมานใจขึ้นไปใหญ่ อนัน้ีเกดิจากสมทุยั อนัน้ีแหละเป็น

อริยสจัลว้นๆ อยู่ตรงน้ี อยู่ตรงทีจ่ติไปสมัผสัรบัรูก้บัสภาวธรรมทีป่รากฏขึ้นใน

จติ ถา้มตีณัหากจ็ะเป็นทกุขข์ึ้นมาทนัท ี ถา้ปลอ่ยวางก็เป็นมรรคเป็นนิโรธปรากฏ
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ขึ้นมา คอืทกุขใ์จจะดบัไป ทีต่อ้งแกก้็คอืทกุขใ์นอริยสจัน้ีเอง เราแกท้กุขก์าย

ไมไ่ด ้ ทกุขท์ีม่ากบัทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ีเราแกไ้มไ่ด ้ เช่นจะไปบอกใหเ้บาๆ

หน่อย หรือขอรอ้งอย่าพูดอย่างน้ีไดไ้หม เราไมช่อบฟงัเลย อย่างน้ีเราไปแกไ้มไ่ด ้

ตอ้งแกท้ีใ่จเรา พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นสกัแต่วา่ เป็นสภาวธรรมทีเ่กดิดบัๆ เป็น

อนตัตา อย่าไปคดิวา่เป็นคนพูด ใหค้ดิวา่เป็นแค่เสยีงทีเ่ขา้มากระทบกบัโสต

ประสาท เราก็รบัรูผ้่านทางวญิญาณ เขา้มาใหจ้ติรู ้ ถา้จติฉลาดไมไ่ปหลงวา่ดวีา่

ช ัว่ ก็จะไมม่ปีญัหาเกดิขึ้น ถา้ไมฉ่ลาด อวชิชาก็จะบอกวา่ดบีา้งไมด่บีา้ง แลว้ก็จะ

เกดิสุขทกุขข์ึ้นมาทนัท ีตอ้งเขา้ใจวา่มนัเป็นสมมตุ ิจติไปแยกสมมตุเิป็นฝ่ายๆ ดี

บา้ง ไมด่บีา้ง กลางๆบา้ง แลว้ก็จะมปีฏกิริิยาต่อสิง่ทีไ่ปแยกแยะ ถา้ดกี็ดใีจ ถา้

ไมด่กี็เสยีใจ ถา้กลางๆก็เฉยๆ ไมด่ใีจไมเ่สยีใจ 

ถาม ใหร้บัรูเ้ฉยๆใช่ไหมคะ 

ตอบ ไมใ่ช่รูเ้ฉยๆ ตอ้งรูด้ว้ยปญัญา วา่ท ัง้หมดน้ีมนัเป็นสมมตุ ิ ไมค่วรไปดใีจหรือ

เสยีใจ มนัมาแลว้ก็ไป มนัเกดิแลว้ก็ดบั  

ถาม ก่อนทีจ่ะถงึตรงน้ี ตอ้งใชว้ธิีไตร่ตรองดูก่อน อย่างพระอรหนัตน่ี์ท่านเพยีงรบัรู ้

ใช่ไหมคะ 

ตอบ ท่านซอ้มจนสตปิญัญาท่านไวมาก พอจติจะมปีฏกิริิยาปับ๊ ท่านตดัตรงนัน้ได ้

ทนัท ี ตดัตรงตวัอปุาทาน เพราะไดพ้จิารณาโดยรอบคอบแลว้ รูว้า่สภาวธรรม

ท ัง้หลายนัน้ เกดิดบัๆ ไปควบคุมบงัคบัเขาไมไ่ด ้ เช่นเสยีงทีเ่ราชอบน้ี เรา

อยากจะใหม้อียู่ท ัง้วนั แต่เราบงัคบัมนัไมไ่ด ้ถา้ชอบมนัพอมนัหายไปเราก็จะรูส้กึ

เหงา แสดงวา่ใจไปมคีวามผูกพนัมอีปุาทาน ถา้เสยีงไมด่กี็อยากจะใหห้ายไป

ทนัท ี ก็เป็นอปุาทานอกีแบบหน่ึง อปุาทานในทางลบ คอือยากจะใหม้นัหายไป 

เรียกวา่วภิวตณัหา ภวตณัหาก็คอือยากใหส้ภาวธรรมน้ีมอียู่เรื่อยๆ วภิวตณัหาก็

คอือยากใหส้ภาวธรรมน้ีหายไป ทีป่รากฏในใจรบัรูด้ว้ยใจ ใจตอ้งเขา้ใจวา่

สภาวธรรมท ัง้หมดน้ีเป็นไตรลกัษณ์ ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน อย่างทีพู่ดวา่ ยงัอดห่วง
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เรื่องความเปลีย่นแปลงไมไ่ด ้ เพราะไปยดึกบัความตอ้งเป็นอย่างนัน้ 

เปลีย่นแปลงไมไ่ด ้ แต่รูอ้ยู่ลกึๆวา่จะตอ้งเปลีย่นแปลง ถา้รบัไมไ่ดก้็จะทกุข ์ ถา้รู ้

วา่มนัตอ้งเปลีย่นแปลง ก็ยอมรบัมนัเสยี จะไดไ้มท่กุข ์ถา้เราฉลาดรูท้นัไมห่ลง ก็

ไมเ่ป็นปญัหาอะไร แต่เราไมค่่อยคดิแบบน้ีกนั เพราะถูกปลูกฝงัมาใหย้ดึตดิ พอ

ชอบอะไรก็จะยดึตดิทนัท ีพอเป็นของเราปับ๊ก็ตอ้งอยู่กบัเรา พอไปอยู่กบัคนอืน่ก็

เสยีใจ เพราะเรายดึตดิ ไมเ่หน็ไตรลกัษณ์ ถา้เหน็ไตรลกัษณ์ก็จะเฉยๆ เป็น

ธรรมดาถงึเวลาเขาก็ตอ้งไป ถา้เหน็วา่เป็นอนิจจงั เหน็วา่ไมใ่ช่ของเรา ก็จะไม่

ทกุข ์ ท ัง้ ๓ ตวัน้ีจะเกี่ยวขอ้งกนั ตวัทกุขน้ี์จะเกี่ยวกบัการรูท้นัหรือไม ่ รูว้า่เป็น

อนิจจงัเป็นอนตัตาหรือไม ่ถา้รูท้นัก็จะไมท่กุข ์เพราะจะไมม่ตีณัหา ไมม่อีปุาทาน 

ถา้ไมพ่จิารณาดว้ยปญัญาก็จะรูไ้มท่นั พอมอีะไรเปลีย่นแปลง มอีะไรจากไป ก็

จะทกุขข์ึ้นมาทนัท ีเพยีงแต่คดิวา่จะจากไป ท ัง้ๆทีย่งัไมท่นัจากไป กท็กุขท์นัท ี

ถาม จะทาํอย่างไรใหท้นัทกุเรื่องทกุรายการ 

ตอบ ตอ้งพจิารณาทกุเวลา ทกุลมหายใจเขา้ออก พระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนท ์ให ้

พจิารณาความตายทกุลมหายใจเขา้ออก พจิารณาไตรลกัษณ์ทกุลมหายใจเขา้

ออก เบื้องตน้ก็เอางา่ยๆก่อน พจิารณาความตายก่อน กายเป็นสภาวธรรมส่วน

หยาบ ส่วนทีล่ะเอยีดเขา้ไปก็พวกเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ แมภ้ายในจติเอง

ก็มสีภาวธรรม ทีเ่ปลีย่นไปเปลีย่นมา สวา่งไสวแลว้ก็เฉาได ้ไมส่วา่งไสวไปตลอด 

ถา้ไปยดึตดิกบัความสวา่งไสวก็จะพยายามรกัษามนั ถา้รกัษาก็ไปยดึตดิ ยงัตอ้ง

คอยดูแลรกัษา ก็ยงัมคีวามทกุขอ์ยู่ ทกุอย่างตอ้งปลอ่ยไปตามธรรมชาต ิ

เหมอืนกบัปลอ่ยนํา้ ปลอ่ยลม ปลอ่ยแดด ปลอ่ยอากาศ ควบคุมเขาไมไ่ด ้ 

ถาม เวลามอีารมณ์โกรธ มอีารมณ์พอใจไมพ่อใจออกมา จติรูต้ามหลงั พอเกดิขึ้น

มาแลว้ถงึรูว้า่เราโกรธ เราไมพ่อใจแลว้นะ 

ตอบ เพราะปญัญายงัไมไ่ดต้ดั ถา้ตดัแลว้ก็จะไมเ่กดิ 
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ถาม วธิีแกข้องลูกก็คอืคอยบอกตวัเองวา่ มนัอยู่ไมน่าน เดีย๋วมนัก็ดบัไป พอทาํอย่าง

น้ีบ่อยขึ้นๆ จะรูข้ึ้นมาเลยวา่อยู่ไมน่าน ไมต่อ้งคอยบอกแลว้  

ตอบ เป็นการแกท้ีป่ลายเหต ุ ไมไ่ดแ้กท้ีต่น้เหต ุ ยงัจะเกดิขึ้นอยู่เรื่อยๆ ตอ้งไปแกท้ี่

ตน้เหต ุวา่อะไรทีท่าํใหเ้ราโกรธ 

ถาม น่ีคอืความหมายของคาํวา่ดูใจตวัเองใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ การดูใจมอียู่หลายระดบั ดูทีต่น้หรือดูทีป่ลาย ถา้ดูทีป่ลายก็ดูวา่มนัเกดิขึ้นแลว้

เดีย๋วก็ดบัไป แต่ไมรู่ว้า่ทาํอย่างไรไมใ่หม้นัเกดิขึ้นอกีเลย เพราะไมไ่ดดู้ทีเ่หต ุ ถา้

ดูทีเ่หตดูุทีต่น้แลว้จะไมเ่กดิขึ้นอกีเลย  

ถาม เราไมส่ามารถไปคาดการณ์ไดว้า่ เราจะโกรธหรือไมโ่กรธ แต่เมือ่มนัโกรธขึ้น

มาแลว้ เราถงึจะตามรูไ้ด ้วา่มนัเกดิขึ้นมาแลว้  

ตอบ ความโลภความโกรธความหลงมเีหต ุเมือ่ดบัเหตไุดแ้ลว้ ก็ไมต่อ้งไปตามรูไ้ปตาม

แก ้ ดบัทีเ่หตคุอืความหลง ความหลงทาํใหโ้ลภ เมือ่โลภแลว้ไม่ไดด้งัใจก็โกรธ 

ความหลงก็คอืไมเ่หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ในสภาวธรรมท ัง้หลาย ถา้เหน็แลว้ก็

จะไมโ่ลภไมอ่ยากไดอ้ะไร เมือ่ไมอ่ยากไดอ้ะไรก็จะไมโ่กรธ  

ถาม เราคอยเตอืนตวัเองตลอดใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ ใหรู้ว้า่โลกน้ีมแีต่ความทกุข ์ ถา้คดิทีจ่ะหาความสุขในโลกน้ีแสดงวา่เราหลงแลว้ 

ความสุขของเราอยู่ทีไ่หน ก็อยู่ทีล่าภยศสรรเสริญสุข น่ีคอืความหลง ถา้ไมแ่ก ้

ความหลง ยงัแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขอยู่ ก็จะตอ้งทกุขไ์มรู่จ้กัจบ  

ถาม แต่การดาํเนินชวีติในโลก ตอ้งต ัง้เป้าหมาย ต ัง้ยอดขาย ตอ้งขึ้นเวท ีมคีนปรบมอื

ให ้ยงัตอ้งเขา้สงัคมอยู่  
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ตอบ ตอ้งเขา้ใจวา่ การกระทาํต่างๆในโลกน้ีเป็นการเลน่ละคร อย่าไปเอาจริงเอาจงั

แบบเอาเป็นเอาตาย ถงึเวลาขึ้นเวทใีหเ้ขาตบมอืก็ขึ้นไป แต่ใจตอ้งเป็นอเุบกขา 

ไมไ่ดด้ใีจ อย่างทีห่ลวงตาทา่นบอกวา่ ท่านทาํอะไรเป็นกริิยาหมด เวลาดุด่า

ท่าทางเหมอืนโกรธแคน้โกรธเคอืง แต่ในใจไมม่อีะไร เป็นเพยีงกริิยา เป็นการ

แสดง เราแสดงอย่างนัน้ไดห้รือเปลา่ ถงึเวลาวางแผนก็วางแผนไป ถงึเวลาทาํ

อะไรก็ทาํไป พอไมเ่ป็นไปตามทีค่าดไว ้ จะหงดุหงดิหรือเปลา่ ถา้หงดุหงดิมนัก็

เป็นโทษกบัตวัเราเอง ทีไ่ปเอาจริงเอาจงัมากจนเกนิไป ลมืไปวา่เราเพยีงเลน่ละคร 

ทีเ่ราไปเอาเป็นเอาตายกบัมนั เพราะยงัตดิกบักามสุขอยู่ ถา้อยากจะกนิอะไรแลว้

ไมไ่ดก้นิ จะหงดุหงดิ ทาํไมไมค่ดิวา่เราเพยีงเลน่ละคร  

ถาม อย่าหวงัผลเลศิ อย่าคดิวา่จะตอ้งเป็นอย่างนัน้อย่างน้ี ใช่ไหมคะ 

ตอบ หวงัไดแ้ต่อย่าไปยดึตดิกบัความหวงั  

ถาม มหีนา้ทีอ่ะไรทีต่อ้งทาํกท็าํไป แต่ไมค่าดหวงั 

ตอบ ทาํไป แต่อย่าไปมอีารมณ์กบัสิง่ทีเ่ราทาํ ทาํดว้ยเหตดุว้ยผล มหีนา้ทีท่าํอะไรก็ทาํ

ไป ถา้มอีปุสรรคมปีญัหาก็อย่าไปวา้วุน่ขุน่มวั พยายามแกไ้ป แกไ้ดก้็แก ้ แก ้

ไมไ่ดก้็ไมเ่สยีใจ วางเฉยเป็นอุเบกขา แต่ถา้จติไมล่งถงึฐาน จติไมร่วม จะไมรู่ว้า่

อเุบกขาจริงๆเป็นอย่างไร อเุบกขาของพวกเราเป็นแบบเฉยเมย แต่ใจวุน่วาย ครู

บาอาจารยท์่านถงึเนน้วา่ตอ้งสมถะก่อน จติตอ้งลงถงึฐาน ไมอ่ย่างนัน้จะหาจดุ

วา่งจดุอเุบกขาของจติไมเ่จอ แต่ฐานของสมาธิน้ียงัไมม่ ัน่คง อาํนาจของกเิลสยงั

ทาํใหเ้อนไปซา้ยขวาได ้ ตอ้งใชป้ญัญาตดัตวัทีจ่ะดงึจติใหอ้อกจากฐาน ออกจาก

ความวา่ง ออกจากอเุบกขา ในเบื้องตน้เราตอ้งรูว้า่ความวา่งอยู่ตรงไหนก่อน 

เหมอืนเวลาช ัง่นํา้หนกั ตอ้งหาจดุศูนยข์องตาช ัง่ใหไ้ดก่้อน ถา้ตาช ัง่ไมอ่ยู่ตรง

ศูนย ์ เวลาช ัง่จะไมต่รงกบัความจริง จติทีย่งัไมส่งบเวลาพจิารณา จะมอีคต ิ ทาํ

ใหไ้มเ่หน็ตามความเป็นจริง 

ถาม การทาํจติใหส้งบน้ี จาํเป็นตอ้งนัง่นานๆ เดนิจงกรมนานๆไหมคะ 
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ตอบ ไมจ่าํเป็น อยู่ทีท่าํแลว้มนัไดผ้ล  

ถาม ถา้วา่งสกั ๕ นาท ี๑๐ นาท ีก็กาํหนดดูลมหายใจ อย่างน้ีก็ถอืวา่ไดเ้หมอืนกนั 

ตอบ ได ้มวีธิีทาํสมาธิถงึ ๔๐ ชนิด คอืกรรมฐาน ๔๐  

ถาม ไมเ่กี่ยวกบัระยะเวลา 

ตอบ ไมเ่กี่ยว  

ถาม บางคนนัง่ภาวนาได ้๒ – ๓ ชัว่โมง แต่เราไมม่เีวลา ไดเ้พยีง ๕ นาทอียู่กบัลม

หายใจ อย่างน้ีก็ไดเ้หมอืนกนัใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ บางคน ๕ นาทจีติลงถงึฐานเลย ถา้ยงัไมล่งถงึฐานก็ยงัไมด่ ี

ถาม ทราบไดอ้ย่างไรคะ วา่เราวา่งเราสบาย 

ตอบ จะรูเ้อง เหมอืนกบัตกหลมุตกบ่อตกเหว หายเงยีบไปเลย หายไปหมดเลย 

ร่างกายหายไปหมดเลย ตอ้งรูเ้อง ถา้ลงจรงิๆแลว้ไมต่อ้งไปถามใคร  

ถาม เบาโปร่งสบาย ไมไ่ดค้ดิอะไร เหมอืนวา่งอยู่ แต่รูอ้ยู่ ใช่ไหมคะ 

ตอบ สงบแต่ยงัไมร่วมเต็มที ่ถา้รวมเต็มทีจ่ะเหมอืนหูดบัตบัไหม ้

ถาม เหมอืนจติตกเหว 

ตอบ บางทร่ีางกายกลายเป็นท่อนไมท้่อนฟืน หายไปจากความรบัรูเ้ลย 

ถาม แต่มนัไมน่าน จาํเป็นตอ้งนานไหมเจา้คะ หรือแลว้แต่ 

ตอบ นานไดก้็ด ี ถา้ไมน่านก็พยายามทาํไป ใชค้วามสงบน้ีเป็นฐานของวปิสัสนาได ้คอื

เรารูแ้ลว้วา่จติวา่งเป็นอย่างไร หนา้ทีข่องเราข ัน้ต่อไปก็คอื รกัษาความวา่งน้ีไป

เรื่อยๆ ทาํงานทาํการรบัรูอ้ะไรต่างๆ ก็อย่าใหอ้อกจากฐานของความวา่งน้ี ถา้
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ออกปับ๊มนัจะรู ้พอโลภปับ๊จะรู ้พอโกรธปับ๊จะรู ้เป็นเหมอืนกบันํา้น่ิง พอใครโยน

อะไรลงไป แมแ้ต่กอ้นกรวดเมด็เลก็ๆ นํา้จะกระเพือ่มขึ้นมาทนัท ี ถา้เป็นกเิลส

จติจะกระเพือ่มขึ้นมาทนัท ี เวลาคดิมนัปรุงหรือมปีฏกิริิยากบัอะไรทีเ่หน็ทีไ่ดย้นิ 

จะกระเพือ่ม พอใครพูดอะไรปับ๊ ถา้เป็นกเิลสก็จะกระเพือ่มขึ้นมา ถา้ไมเ่ป็น

กเิลสก็จะเฉยๆ ถา้ไดส้มาธิแบบน้ีแลว้ จะรูเ้องวา่จะทาํอย่างไรต่อไป เหน็แลว้วา่

ภารกจิทีแ่ทจ้รงิอยู่ภายใน อยู่ทีค่วามกระเพือ่มของจติ จะทาํอย่างไรไมใ่หม้นั

กระเพือ่ม ในขณะทีอ่ยู่ในสมาธิจติจะสงบน่ิง แต่พอออกไปเกี่ยวขอ้งกบัสิง่ต่างๆ 

กบับคุคลต่างๆ ยงัไมส่ามารถรกัษาความน่ิงได ้ เราจงึตอ้งหาวธิีรกัษาใหไ้ด ้ ก็

ตอ้งอาศยัปญัญา ตอ้งเขา้ใจไตรลกัษณ์ เขา้ใจสมมตุ ิ ถา้เขา้ใจแลว้ก็จะปลอ่ยได ้

หมดทกุอย่าง ถา้ยงัคดิวา่เป็นจรงิเป็นจงัอยู่ ก็จะไมป่ลอ่ย ถา้มองธนบตัรเป็น

เพยีงกระดาษ แสดงวา่ปลอ่ยไดแ้ลว้ ถา้ยงัเหน็วา่เป็นเงนิอยู่ก็ยงัปลอ่ยไมไ่ด ้ 

ถาม ผมใชว้ธิีเจริญสตแิลว้ก็อยู่กบัรู ้ อยู่กบัอากปักริิยาปจัจบุนั มอียู่วนัหน่ึง ไดต้ ัง้ใจ

จะสวดมนต ์ แต่จติอยากจะเดนิจงกรม ผมก็ไปเดนิจงกรม เดนิสกัประมาณ ๕ 

หรือ ๑๐ นาท ีปรากฏวา่ขณะเดนินัน้เกดิความเขา้ใจขา้งในวา่ ทกุขท์ ัง้หลายทีเ่กดิ

ขึ้นกบัเราน่ี มนัอยู่ทีต่วัจติไปสมัผสักบัอารมณ์จากทวารต่างๆ สิง่ต่างๆทีเ่ขา้มา

ทางตาหูจมกูลิ้นกายใจ แลว้ก็เอามาปรุงแต่ง ถา้จติไมร่บัเอามาคดิปรุง ทกุขจ์ะไม่

เกดิ ความคดิน้ีเป็นตวัรา้ยทีสุ่ด แมเ้ราอยู่คนเดยีวความคดิก็ยงัเลน่งานเราได ้

ตอบ เป็นความเขา้ใจในสภาวธรรม ตอ้งนาํเอาไปปฏบิตัใิหไ้ดอ้ย่างต่อเน่ือง ในทกุ

ขณะทีจ่ติคดิเลย พอเกดิความรูอ้ะไร ก็อย่าเอามาปรุงแต่ง ถา้จะปรุงแต่งก็ให ้

ปรุงไปในทางไตรลกัษณ์เสมอ เหน็อะไรก็บอกไมเ่ทีย่งนะ ทกุขน์ะ ไมใ่ช่ของเรา

นะ มนัก็จะหดตวัเขา้มา จะไมอ่ยากได ้ เหน็ลูกก็บอกไมใ่ช่ลูกเรานะ เดีย๋วก็ตาย

แลว้นะ ตอ้งคดิอย่างน้ี จะไดป้ลอ่ยวางได ้ ตอ้งยํา้เตอืนอยู่เรื่อยๆ พอห่วงเรื่อง

อะไร เดีย๋วมนัก็ผ่านไป แกไ้ดก้็แก ้ แกไ้ม่ไดก้็ไมแ่ก ้ บริษทัจะเจง๊ก็ใหม้นัเจง๊ไป 

เราเตรียมตวัไวแ้ลว้ เรามร่ีมชูชพีแลว้จะไปกลวัอะไร ตอนน้ีมเีงนิอย่าไปใชจ้น

หมด เก็บไวบ้า้ง เผือ่วนัขา้งหนา้หากบริษทัเจง๊ จะไดม้อีะไรไวร้องรบั สิง่ทีเ่ราทาํ
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ไดก้ลบัไมค่่อยทาํกนั ชอบทาํในสิง่ทีไ่มค่วรทาํ มเีงนิแทนทีจ่ะเก็บไวก้็เอาไปใช ้

ถา้ไมไ่ดใ้ชแ้ลว้จะตายใหไ้ด ้ พอใชแ้ลว้มคีวามสุข แต่ไมค่ดิถงึอนาคต หากไมม่ี

รายไดข้ึ้นมาจะทาํอย่างไร คดิถงึตอนนัน้บา้งส ิ แลว้เราจะมกีาํลงัต่อรอง ไดก้็ด ี

ไมไ่ดก้็ไมเ่ป็นไร งานน้ีไดก้็ด ี ไมไ่ดก้็ไมเ่ป็นไร จะตอ้งปิดบริษทักปิ็ดไป ไม่

เดอืดรอ้น  

ถาม ถา้จติจะปรุง ใหป้รุงไปในทางไตรลกัษณ์ 

ตอบ เป็นปญัญา เป็นการเจริญวปิสัสนา ถา้คดิไปในทางไตรลกัษณ์ทกุครัง้เลย พอเจอ

ใครปับ๊ก็บอกน่ีเป็นไตรลกัษณ์ มาเดีย๋วเดยีว เดีย๋วก็จากไปแลว้ ไมต่อ้งไปดใีจ 

ถา้ดใีจเวลาเขาจากไปก็จะเสยีใจ สงัเกตดูเวลาเราอยู่คนเดยีวเรารูส้กึเหงา พอมี

ใครมาเยีย่มเราดใีจ พอเขาไปเราก็กลบัมาเหงาเหมอืนเดมิ ถา้อยู่คนเดยีวได ้ใคร

มาใครไปเราจะไมรู่ส้กึดใีจ ไมรู่ส้กึเสยีใจ เป็นการเตอืนใจ ถา้มไีตรลกัษณ์อยู่คู่

กบัสญัญาสงัขาร อยู่กบัความรูส้กึนึกคดิ จะไมย่ดึตดิ ไมห่่วงไมก่งัวลกบัอะไร

เลย พระอญัญาโกณทญัญะท่านจงึอทุานวา่ มกีารเกดิย่อมมกีารดบัเป็นธรรมดา 

มมีาก็ตอ้งมไีป มไีดก้็ตอ้งมเีสยี มเีกดิก็ตอ้งมตีาย คดิอยู่แค่น้ีก็พอแลว้  

ถาม วนัน้ีตวัเรารูส้กึวา่เราพอแลว้ แต่เราตอ้งดูแลครอบครวั พ่อแมพ่ีน่อ้ง ส่งหลาน

เรียนอะไรอย่างน้ี ก็ยงัตอ้งทาํต่อไป 

ตอบ เขาช่วยตวัเขาเองไมไ่ดห้รือ 

ถาม ช่วยไมร่อดค่ะ เขายงัตอ้งพึง่เราอยู ่

ตอบ ถา้เขายงัตอ้งพึง่เราอยู่ ก็ตอ้งทาํไปก่อน จนกวา่จะหาวธิีปลดเปลื้องภาระน้ีได ้ ให ้

คนอืน่เขารบัช่วงไปแทน 

ถาม แต่ถา้ยงัไมม่ ีลูกก็บอกตวัเองวา่เรากาํลงัสรา้งบารมอียู ่
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ตอบ กลวัจะเป็นอบุายของกเิลสเสยีมากกวา่ ถงึบอกวา่ตอ้งพยายามหาวธิีปลดเปลื้อง

ภาระ ถา้ปลดไดเ้ร็วเท่าไหร่ไดย้ิง่ด ีอย่าปลอ่ยใหภ้าระน้ีมาเป็นขอ้อา้ง ทาํใหเ้ราไม่

ไปบาํเพญ็ธรรมทีสู่งกวา่น้ี 

ถาม ทกุเดอืนตอ้งเอาเงนิเขา้บญัชใีหเ้ขา 

ตอบ ถา้สมมตุวิา่วนัน้ีเราตายไปแลว้จะทาํอย่างไร 

ถาม ก็เป็นเรื่องสุดวสิยั ก็คดิอย่างนัน้อยู่เหมอืนกนั 

ตอบ ไปออกบวช ก็เป็นเรื่องสุดวสิยัเหมอืนกนั 

ถาม ทีบ่อกใหต้ดัออกไป มนัก็ยากนะ รูอ้ยู่วา่มนัเป็นทกุข ์

ตอบ เป็นกรรมของเรา โมหะอวชิชาของเรามนัมาก ถา้เราจะตดัจรงิๆมนัตดัไดท้กุเมือ่ 

อยู่ทีเ่ราจะกลา้ตดัหรือไม ่คนเราแต่ละคนมสีทิธิ์ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ทีจ่ะทาํอะไรก็

ได ้อย่าไปอา้งคนอืน่เลย มนัเป็นขอ้อา้งมากกวา่ พวกเราส่วนใหญ่ยงัตดัไมไ่ดก้นั 

เลยเกาะกลุม่กนัอยู่ ถา้ตดัไดค้งจะปลกีไป แยกออกจากวงการไปแลว้ แต่มนั

ยากเหมอืนตดิยาเสพตดิ ตดิคนตดิอะไรต่างๆเหมอืนตดิยาเสพตดิ ตดิแลว้เวลา

ตอ้งจากกนั มนัทรมานใจ เป็นกรรมทีท่าํใหต้อ้งอยู่ดว้ยกนั ยงัตดักนัไมข่าด  

ถาม มอียู่วนัหน่ึงพอเจริญสตแิลว้ก็ตามดูตามรูจ้ติครบั ช่วงนัน้เกดิความสงบ ทน้ีีใน

ใจอยากจะเฝ้าดูมนัใหน้านๆ คอือยากจะอยู่กบัตรงนัน้นานๆ ก็เลยมานึกถงึคาํ

บริกรรมพทุโธขึ้นมา บริกรรมแลว้จะทาํใหส้ตเิราไมห่นี ก็เลยบริกรรมพทุโธ พอ

เริ่มบริกรรมปุ๊ บมนักลบัเป็นความสวา่งขึ้นมา ไหลมา ความสงบน้ีหายไปเลย ใน

ใจไมต่อ้งการแบบน้ี ตอ้งการใหส้งบนานๆ พอถอยออกจากภาพนัน้แลว้ กลบัเขา้

ไปทีส่งบเดมิไมไ่ด ้โดนปิดกัน้ไปเลย  

ตอบ มนัน่ิงอยู่แลว้ เราไปทาํใหม้นัไมน่ิ่งเอง 
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ถาม มนัเลยถอยหลงั 

ตอบ ใช่ พอเราพทุโธปับ๊ มนักป็รุงแต่งแลว้ ถา้มนัน่ิงก็ปลอ่ยมนัน่ิงไป ทน้ีีเกดิความ

โลภขึ้นมาเป็นกเิลส อยากจะใหม้นัอยู่นานๆ ก็เลยคดิวา่ใชพ้ทุโธแลว้จะอยู่นาน 

คราวหนา้ถา้มนัน่ิงอย่างนัน้อกี ก็ปลอ่ยใหม้นัน่ิง ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัความน่ิง อย่าไป

โลภ ตอ้งรูว้า่มนัก็เป็นอนิจจงั มนัจะน่ิงนานหรือไมน่านก็ปลอ่ยมนัไปตามเรื่อง 

พอถอนออกมาก็พจิารณาไตรลกัษณ์ต่อ 

ถาม มนัเหมอืนถอยลงไปอกีข ัน้หน่ึงใช่ไหมครบั  

ตอบ มนัดอียู่แลว้ แต่กลวัมนัจะหมด กลวัมนัจะหายไป เลยคดิวา่มพีทุโธแลว้จะทาํให ้

มนัอยู่ไดน้าน แต่พทุโธกลบัมาไลม่นัหายไปเลย  

ถาม ถา้เฝ้าถงึทีสุ่ดแลว้มนัจะเกดิอะไรขึ้น 

ตอบ ใจตอ้งเป็นอเุบกขาเสมอ เป็นกลางเสมอ รูต้ามความเป็นจริง ตอนทีผ่ลปรากฏ ก็

ใหรู้ว้า่มนัเป็นแค่น้ี มนัเป็นแบบน้ี ไดแ้ค่น้ี ก็ไดแ้ค่น้ีไปก่อน ถา้อยากจะได ้

มากกวา่น้ี ก็รอใหม้นัถอนออกมาจากความสงบก่อน แลว้ค่อยพทุโธกลบัเขา้ไป

ใหม ่ถา้ไมก่ลบัเขา้ไปใหม่ อย่างนอ้ยความสงบน้ีก็ยงัมเีชื้อหลงเหลอือยู่ ทาํใหเ้รา

เยน็สบาย ทาํอะไรก็พยายามรกัษาความเยน็สบายน้ีไว ้คอยเตอืนตนอยู่เรื่อยๆวา่ 

อย่าไปยดึอย่าไปตดิกบัอะไร ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้นัน้ เตอืนสตไิป

เรื่อยๆ จะอยู่ในสภาพนัน้ไปตลอดไม่ได ้ ตอ้งออกมาทาํภารกจิต่างๆ เราก็ใชว้ธิี

รกัษาไมใ่หม้นัวุน่วายได ้ ๒ วธิีดว้ยกนัคือ ใชพ้ทุโธไปเรื่อยๆก็ได ้ แต่จะเป็นแค่

ระดบัสมาธิ หรือใชไ้ตรลกัษณ์เตอืนตนไปเรื่อยๆก็ได ้ บอกวา่ไอน่ี้ก็ไมเ่ทีย่ง ไอ ้

นัน่ก็ไมเ่ทีย่ง อย่าไปยดึอย่าไปตดิ ถา้ไมอ่ยากจะทกุข ์ มหีนา้ทีอ่ะไรทาํกท็าํไป มี

อะไรตอ้งดูแลรกัษาก็ดูแลรกัษาไป เพยีงแต่ใหรู้ว้า่เราเป็นเพยีงผูดู้แลรกัษา ไมใ่ช่

เจา้ของจริง สกัวนัหน่ึงเจา้ของจรงิก็จะมาเอาไป คอืธรรมชาตจิะเอากลบัคนืไป 

ทกุอย่างจะตอ้งกลบัคนืไปสู่ดนินํา้ลมไฟหมด แมแ้ต่ร่างกายเราก็เช่นเดยีวกนั 

พอถงึเวลาเจา้ของก็มาขอคนืไป เราเป็นเพยีงผูดู้แลรกัษาร่างกายน้ีเท่านัน้ พอถงึ
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เวลาทีเ่ขาจะเอากลบัไปสู่บา้นเก่า กลบัไปสู่ทีเ่ดมิของเขา กลบัไปสู่ดนินํา้ลมไฟ ก็

ใหเ้ขาไป เราก็จะไมท่กุข ์ ท ัง้ร่างกายของเรา ท ัง้ร่างกายของผูอ้ืน่ ก็เช่นเดยีวกนั 

ถงึเวลาก็ตอ้งกลบัคนืสู่สภาพเดมิดว้ยกนัทุกคน ถา้คอยเตอืนอยู่เรื่อยๆแลว้ ใจ

จะสบาย ไมว่า้วุน่ขุน่มวั ถงึเวลาไปก็ไป ถา้ยงัตอ้งอยู่ก็อยู่ไป 

ถาม ปกตผิมจะพยายามเจริญสตอิยู่กบัรูน้ะครบั แต่ทาํไมไ่ดต่้อเน่ือง เป็นระยะๆทีม่ ี

สตติามรู ้ ขณะทีส่ตติามรูม้นัจะด ี มนัจะวา่ง ตวัรูม้นัเหมอืนแสงไฟกระจาย

ออกมา ถา้อยู่ตรงนัน้นานๆมนัจะวา่งไปเลย คอืตวัรูม้นัจะทะลทุะลวงทกุอย่าง 

เป็นความวา่งทีบ่างครัง้ เหมอืนกบัความสว่าง บางครัง้เหมอืนความวา่งในตวัตน 

ขณะทีม่อีารมณ์มากระทบ ตวัจติจะอยู่ตรงน้ี แต่อารมณ์จะอยู่รอบๆ แต่ไมไ่ด ้

พจิารณาสงัขาร พจิารณาไตรลกัษณ์ต่อ ควรปลอ่ยอย่างน้ีไปก่อนแลว้ค่อยมา

พจิารณาทหีลงั หรืออย่างไรดคีรบั 

ตอบ ถา้ปลอ่ยใหเ้ป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ก็จะตดิในสมาธิ เพราะฉะนัน้เวลาออกจาก

ความวา่งน้ีแลว้ ก็ตอ้งพจิารณาทกุอย่างใหเ้หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ไปเรื่อยๆ ภาพที่

เหน็น้ีก็เป็นไตรลกัษณ์ เสยีงทีไ่ดย้นิก็เป็นไตรลกัษณ์ อะไรทีม่าสมัผสัน้ีเป็นไตร

ลกัษณ์หมด  

ถาม อาการทีเ่กดิน้ี ลมืตาก็เป็นนะครบั ช่วงทีม่สีตเิราจะรูว้า่ มนัรูอ้ยู่ ทีเ่ดนิก็เดนิ ไมรู่ ้

วา่มนัคอืสมาธิหรือเปลา่ มนัก็เป็นความวา่ง แต่วา่เราก็มอีากปักริิยาเดนิๆไป ถา้

มนัเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆมนัก็มคีวามสุขด ี ผมทาํในลกัษณะน้ีต ัง้แต่วนัทีเ่กดิ

ความรูส้กึวา่ จริงๆแลว้สุขทกุขม์นัอยู่ทีใ่จเรา ถา้จติไมแ่ส่หาเรื่องแลว้มนัจะไม่

ทกุข ์ ผมก็จะพยายามใหม้นัรูอ้ยู่ทีจ่ติตวัน้ี ใหม้นัมคีวามสุขตลอดเวลาโดยไม่

ตอ้งไปมอีะไรเลย 

ตอบ ทีใ่หพ้จิารณาไตรลกัษณ์ ก็เพือ่จะไดไ้มไ่ปมอีะไรกบัอะไร ถา้ไมพ่จิารณามนัจะ

เผลอ มนัก็จะไป ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆ พอมนัจะไป เราก็ดงึมนัไวไ้ด ้ บอกไป

ทาํไม ไปแลว้ไดอ้ะไร เรามขีองดอียู่ตรงน้ีอยู่แลว้  
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ถาม ใหพ้จิารณาไตรลกัษณ์ เพือ่คลายอปุาทาน ใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ ถา้เป็นเพยีงสมาธิจะหยุดตวัทีจ่ะไปหาไมไ่ด ้ ตอ้งหยุดมนัดว้ยไตรลกัษณ์น้ี 

บอกวา่สิง่ทีเ่ราไปหาน้ีมนัไมเ่ทีย่ง มนัเป็นทกุข ์ เหมอืนยาเสพตดิ อย่าไปหามนั 

เป็นความสุขก็จริง แต่เป็นความทกุขม์ากกวา่ เพราะมนัไมเ่ทีย่ง สุขเดีย๋วเดยีว 

แลว้ก็หมดไป เดีย๋วก็ตอ้งเสพใหมอ่กี ถา้ไมไ่ดเ้สพก็ยิง่ทกุขใ์หญ่ ตอ้งพจิารณา

อย่างน้ี  

ถาม ตอนน้ีคดิวา่ ถา้จะนัง่ภาวนานัง่สมาธิ ก็เพือ่ใหม้สีต ิ ใหจ้ติมกีาํลงัรูท้นัสิง่ต่างๆที่

จะเกดิขึ้น 

ตอบ รูท้นัอะไร 

ถาม รูท้นัอารมณ์กระทบ อะไรทีจ่ะเขา้มา แมแ้ต่การทีจ่ะตอ้งสูญเสยีพลดัพรากจาก

กนั 

ตอบ จะรูท้นัไดอ้ย่างไร ก็ตอ้งรูว้า่มนัไมเ่ทีย่งไง ถา้รูว้า่มนัไมเ่ทีย่งมนัก็จะไมม่ากระทบ 

ลองถามตวัเองดู ถา้หากลูกตายไป จะรูส้กึเฉยๆหรือเปลา่ 

ถาม ผมก็พยายามเตรียมตวัรบักบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้น ทาํเป็นระยะๆ แต่ไมไ่ดท้าํ

ตลอดเวลา ยงัขาดความต่อเน่ือง ไมไ่ดท้าํสมํา่เสมอ 

ตอบ นัน่แหละเป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งทาํ ถา้ไมต่อ้งการใหม้อีารมณ์มากระทบกบัจติ ไมม่า

รบกวนความสงบของจติ รบกวนอเุบกขา จะรกัษามนัไดอ้ย่างไร เราไดม้าจาก

สมาธิแลว้ แต่จะถูกทาํลายดว้ยความหลงความโลภความโกรธ ถา้ยงัมคีวามหลง

อยู่ ก็ยงัจะกระทบกระเทอืนจติใจได ้ถา้เรารูท้นัวา่เป็นไตรลกัษณ์ เรายอมรบั เรา

รูล้ว่งหนา้แลว้วา่ มนัจะตอ้งเป็นอย่างน้ี พอมนัเป็นขึ้นมาเราก็น่ิงเฉยได ้นัน่แหละ

ทีส่อนใหพ้จิารณา พอไมพ่จิารณาน่ี เหมอืนกบัลมืไปวา่จะตอ้งเป็นอย่างน้ี พอ

เป็นขึ้นมาก็จะรบัไมไ่ด ้ตอนตน้เราทาํสมาธ ิสมาธิก็ระงบัดบัสิง่ทีม่ากระทบกบัจติ
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ไดช้ ัว่คราว พอออกจากสมาธิ ก็กลบัเป็นเหมอืนเดมิ พอไดเ้หน็อะไรไดย้นิอะไร

สมัผสัอะไร ก็จะกระทบใจ เพราะใจยงัไปรบัมาเป็นอารมณ์อยู่  

ถา้พจิารณาจนเหน็เป็นไตรลกัษณ์ ไมม่อีะไรเป็นของเรา ไมไ่ดเ้ป็นตวัตน เป็นแค่

ดนินํา้ลมไฟ เราก็จะเฉยๆ เพราะไมไ่ดไ้ปยดึไปตดิวา่เป็นของเรา หรือใหค้วามสุข

กบัเรา ถา้ยงัมองวา่จะใหค้วามสุขกบัเรา เป็นของเรา ก็จะมอีารมณ์กบัสิง่นัน้ทนัท ี

พอคดิวา่จะตอ้งสูญเสยีสิง่นัน้ไป ใจก็เศรา้ขึ้นมาทนัท ี ร่างกายของเราทกุคนน้ี

เป็นเหมอืนกนัหมด แต่ทาํไมเราจงึเสยีใจเฉพาะของคนบางคน คนทีเ่ราไมไ่ดม้ี

ความผูกพนัดว้ย เราไมม่อีารมณ์อะไรกบัเขา เขาจะเป็นอะไรเราก็เฉยๆได ้ แต่

คนทีเ่ราใหค้วามสาํคญัน่ี เราเฉยๆไมไ่ด ้ ปญัหาอยู่ทีไ่หน อยู่ทีไ่ปใหค้วามสาํคญั

กบัเขา เพราะอะไร เพราะเราโงใ่ช่ไหม เราหลงสมมตุใิช่ไหม สมมตุวิา่เขาเป็นพ่อ

เรา เป็นแมเ่รา ทาํไมไมดู่วา่เป็นเพยีงร่างกาย กายเขากายเราเป็นกายเหมอืนกนั 

ดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนั ตายเหมอืนกนั ถา้กายนัน้ตายเราไมรู่ส้กึอะไร แลว้กายน้ี

ตายจะไปรูส้กึอะไรทาํไม มนัก็กายเหมอืนกนั ลองถามตวัเองดู ไลไ่ปอย่างน้ี ไล่

หาเหตหุาผลไป ก็จะสรุปลงวา่ เราไปแยกแยะเอง ไปหลงสมมตุ ิ สมมตุทิี่

แยกแยะวา่ อนัน้ีเป็นของเรานะ อนัน้ีไม่เป็นของเรา ถา้ไมใ่ช่ของเรา เราไม่

เดอืดรอ้น ถา้เป็นของเราน้ี ใครแตะไมไ่ด ้ แต่ความจริงธรรมชาตไิมว่า่เป็นของ

ใครท ัง้นัน้ ถงึเวลาเขาเอาไปหมด เขาขอคืนหมด ของเขาๆก็เอาไป ของเราเขาก็

เอาไปเหมอืนกนั  

เราตอ้งเอาจนิตามยปญัญามาเป็นภาวนามยปญัญา ปญัญาม ี๓ ข ัน้ ทีพู่ดใหฟ้งัน้ี

ก็เป็นสุตตมยปญัญา ถา้เอาไปคดิต่อก็เป็นจนิตามยปญัญา ถา้พจิารณาทกุลม

หายใจเขา้ออกก็เป็นภาวนามยปญัญา คดิทกุลมหายใจเขา้ออกเลย จนปลงได ้

ปลอ่ยได ้ไมก่งัวลกบัเขาแลว้ ทน้ีีก็หยุดพจิารณาไดแ้ลว้ เราไมก่งัวลแลว้ ไมต่อ้ง

พจิารณาก็ไดแ้ลว้ เพราะรูว้า่ไมม่ปีญัหากบัเขาแลว้ ตอ้งไปถงึตรงนัน้ใหไ้ด ้พอถงึ

ตรงนัน้แลว้ก็จะสบาย พอเสร็จแลว้ก็ไมต่อ้งพจิารณาอกีต่อไป เรียนจบแลว้วชิา

น้ี เอาเรื่องอืน่ต่อ คนน้ีหมดปญัหาไปแลว้ เอาคนอืน่มาพจิารณาต่อ หรือจะ
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พจิารณาพรอ้มกนัหมดเลยก็ได ้ ร่างกายของคนทกุคนเป็นเหมอืนกนัหมด เกดิ

แก่เจ็บตายเหมอืนกนัหมด ไมว่า่จะเป็นหญงิเป็นชาย เป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นลูก เป็น

พีเ่ป็นนอ้งเป็นเพือ่น เป็นใครก็ตาม เป็นเหมอืนกนัหมด พจิารณาใหค้รอบไป

หมดเลย แลว้ก็กลบัมาพจิารณากายเราดว้ย กายนอกก็คนอืน่ กายในก็กายเรา 

ไมใ่ช่เหน็แต่คนอืน่ตายไปหมด แต่ไมเ่หน็ตวัเราจะตอ้งตายดว้ย พอรูว้า่จะตอ้ง

ตายจะทาํใจไมไ่ด ้พจิารณาท ัง้กายนอกท ัง้กายใน เพือ่ตดัความทกุขค์วามวุน่วาย

ใจ เท่านัน้เอง ไมไ่ดไ้ปฆ่าเขา ไม่ไดไ้ปสาปแช่งใหเ้ขาตาย บางคนคดิวา่พอไปคดิ

วา่เขาจะตายน้ี เหมอืนไปสาปไปแช่งเขา ไมใ่ช่ เป็นการสอน เป็นการเรียน

ธรรมชาตขิองร่างกายน้ี วา่เป็นอย่างไร ร่างกายน้ีมแีก่เจ็บตาย เป็นอสุภะ เป็น

ปฏกูิล ไมส่วยงาม เพือ่จะไดค้ลายความหลง คลายความทกุขก์บัร่างกายเท่า

นัน้เอง  

ความจริงเราก็คดิกนัอยูบ่า้งแลว้ แต่ยงัไมเ่ป็นภาวนามยปญัญา ภาวนาคอืการ

เจริญอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเน่ือง เช่นเดนิจงกรมก็พจิารณา พอเหน่ือยก็หยุด

พจิารณา มาทาํจติใหส้งบพกัเอาแรงก่อน พอจติถอนออกมาแลว้ ก็พจิารณาใหม ่

พจิารณาไปเรื่อยๆ แต่คงจะทาํกนัไมไ่ด ้ เพราะตอ้งเอาจติไปทาํอย่างอืน่ ถา้เป็น

รถจะเอาไปวดัทกุวนัก็ไมไ่ด ้ เพราะตอ้งไปโรงพมิพ ์ ตอ้งไปซื้อกบัขา้วซื้อขา้วซื้อ

ของ จติก็เป็นเหมอืนรถ ตอ้งทาํหลายอยา่ง ถา้ไมอ่ยากใหท้าํหลายอย่างก็ตอ้ง

บวช ถา้บวชแลว้ก็ทาํอย่างเดยีว ไมว่า่จะทาํกจิอะไร ก็สามารถพจิารณาไปได ้

เรื่อยๆ ปดักวาดก็พจิารณาได ้ บณิฑบาตก็พจิารณาได ้ ถา้ยงัตอ้งทาํมาหากนิก็

ตอ้งคดิมาก มลูีกนอ้งมลูีกจา้ง มรีายรบัรายจ่าย มภีาษตีอ้งเสยี ก็จะไมม่เีวลา

ภาวนา ไมเ่กดิวปิสัสนา รูแ้จง้เหน็จริงขึ้นมา อย่างมากพอวา่งตอนไหนก็ไดแ้ค่มี

สตดูิจติ เพราะคดิมามากแลว้ ไมอ่ยากจะคดิอะไร อยากจะพกัจติมากกวา่ ก็จะ

อยู่แค่ระดบัสมาธ ิ พอออกจากสมาธิก็ไปทาํงานทางโลกต่อ เพราะยงัมภีาระทาง

โลกทีจ่ะตอ้งทาํอยู่ นอกจากเราฉลาด ในขณะทีท่าํภารกจิทางโลก ก็เอาธรรมะ

สอดแทรกไปเรื่อยๆ วา่มนัไมเ่ทีย่งนะ เดีย๋วก็จบ เดีย๋วก็ตาย ถา้มสีอดแทรกไป

เรื่อยๆ ก็พอจะมธีรรมะ อาจจะเป็นภาวนามยปญัญาก็ได ้ อย่างพระราชบดิาของ
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พระพทุธเจา้ ก็ไมไ่ดบ้วช ท่านก็บรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ด ้ แต่บรรลตุอน ๗ วนั

ก่อนทีจ่ะเสดจ็สวรรคต วนันัน้ท่านคงจะเหน็ร่างกายไมเ่ทีย่งจริงๆ คงจะพจิารณา

อย่างเต็มทีเ่ลย จนปลอ่ยวางไดเ้ลย  

ถา้ไมค่ดิในทางไตรลกัษณ์ จะไมม่ทีางเกดิปญัญาไดเ้ลย ไม่มทีางทีจ่ะตดักเิลสได ้

เลย ไตรลกัษณ์เป็นอาวุธสาํคญัทีสุ่ดของพระศาสนาเลย ไมม่ใีนศาสนาอืน่ 

ศาสนาอืน่อาจจะเหน็ทกุข ์อาจจะเหน็อนิจจาความไมเ่ทีย่ง แต่ไมเ่หน็อนตัตา ไม่

มใีครเหน็ มแีต่พระพทุธเจา้ทีเ่หน็ เพราะพระพทุธเจา้ทรงเหน็จติ เหน็วา่จติกบั

ร่างกายเป็นคนละส่วนกนั ร่างกายไมใ่ช่จติ จติไมใ่ช่ร่างกาย ถา้ยงัหลงวา่จติเป็น

เรา ก็ตอ้งแยกความหลงออกจากจติ จติกไ็มใ่ช่เป็นเรา จติก็เป็นธรรมชาตอิย่าง

หน่ึง เป็นธาตรูุ ้ สรุปแลว้ไมม่เีรา เราเป็นสมมตุ ิ ทีอ่วชิชาความหลงสรา้งขึ้นมา 

พอมเีรามนัก็มอีปุาทานยดึตดิ มตีณัหาความอยากตามมา ถา้รูว้า่ใจไมต่อ้งการ

อะไร ไมต่อ้งมอีะไร ก็จะคลายความโลภความอยากได ้ 

วนัน้ีคงจะกระจ่างเรื่องสมาธิกบัปญัญา ถงึแมจ้ะไมม่สีมาธิเราก็พจิารณาไปก่อน

บา้งก็ได ้เป็นการฝึกไปก่อน ใหเ้ป็นนิสยั ถงึแมจ้ะไมไ่ดผ้ลมาก ก็ยงัไดป้ระโยชน์

บา้ง เพราะปญัญาก็อบรมสมาธิได ้ ถา้บริกรรมไมถู่กจริตกบัเรา สวดมนตไ์มถู่ก

จริต ดูลมหายใจไมถู่กจริต ก็พจิารณาเรื่องอนิจจงัทกุขงัอนตัตาไป ก็ทาํใหจ้ติ

สงบได ้ แลว้แต่จริตของแต่ละคน บางเวลาจติอาจจะชอบแบบน้ี บางเวลาอาจจะ

ชอบแบบนัน้ก็ได ้ จติเปลีย่นไปเปลีย่นมาได ้ เหมอืนกบักนิอาหารจานโปรด ถา้

กนิทกุวนัก็จะเบือ่ได ้ ก็อยากจะเปลีย่นเป็นอย่างอืน่ ถา้ภาวนาพทุโธแลว้รูส้กึไม่

ค่อยไดเ้รื่อง ลองพจิารณาธรรมบา้งก็ได ้ วา่เราเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้ง

ตาย คนอืน่ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเหมอืนกนั ขอใหน้าํไปปฏบิตั ิ
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