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กณัฑท์ี่ ๓๘๓ 

อย่ากสุลานะ 
๑๕ มิถนุายน ๒๕๕๑ 

เรื่องบวชพระถวายเป็นกศุลแก่หลวงตาน้ี พวกเราเอาหลวงตามาเป็นเหต ุ ผูท้ีจ่ะไดผ้ลก็

คอืผูบ้วชเอง อาศยัความกตญั�ูกตเวท ี ความรกัเคารพในองคท์่าน ความปรารถนาให ้

ท่านอยู่กบัเราไปนานๆเป็นเหต ุ ทาํใหค้นทีโ่ดยปกตอิาจจะไมไ่ดค้ดิบวชกนัจะไดบ้วชกนั 

เมือ่บวชแลว้ก็จะไดร้บัผลจากการบวช สาํหรบัองคท์า่นเองนัน้ เรื่องกศุลน้ีท่านถงึพรอ้ม

แลว้ ท ัง้บญุและบาปท่านละไดห้มดแลว้ ท่านไมต่อ้งบาํเพญ็แลว้ ท่านเคยพูดอยู่เสมอวา่ 

อย่ากสุลานะ ตอนเราตายอย่ากสุลา กสุลาคอืกศุล แปลวา่ความฉลาด คนเราจะฉลาด

ได ้ ตอ้งฉลาดในตอนเป็น ตอนทีม่ชีวีติอยู่ ตอ้งสวดตอนทีเ่ป็น หมายความวา่ใหฟ้งั

ธรรมะในตอนทีม่ชีวีติอยู่ ถา้ตายไปแลว้อย่าไปเคาะโลงศพ ไปนิมนตพ์ระมาสวด คน

ตายฟงัไมรู่เ้รื่อง อย่างหนงัสอืทีช่ื่อวา่ เสยีดายคนตายไมไ่ดอ่้าน คนตายอ่านไมไ่ด ้ ตอ้ง

คนเป็นถงึจะอ่านได ้ อย่างพวกเราน้ีเป็นคนเป็นอยู่ตอนน้ี ถา้อยากจะสรา้งกศุลตอ้งสรา้ง

กศุลต ัง้แต่ตอนน้ี ดูพระพทุธเจา้ดูพระสาวกท ัง้หลายเป็นตวัอย่าง ท่านสรา้งกศุลใน

ขณะทีท่่านมชีวีติอยู่กนั ในสมยัพทุธกาลงานศพก็ไมม่กีารสวดกนั มแีต่ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมกนั เพราะประโยชนอ์ยู่ตรงนัน้ การฟงัเทศนฟ์งัธรรมทาํใหเ้กดิกศุล สมยัน้ีเวลา

สวดกนัคนฟงัก็ไมเ่ขา้ใจความหมาย คนสวดบางทกี็ไมเ่ขา้ใจความหมาย เป็นเหมอืน

นกแกว้ นกแกว้ถ่ายทอดสู่นกแกว้ แกว้จา๋ๆกนัมาตลอด แต่ไมรู่ว้า่แกว้เป็นอะไร เจอ

แกว้ก็เขีย่ทิ้งไป เหมอืนไก่ไดพ้ลอย คุย้เขีย่ๆหาแต่ตวัหนอนตวัไสเ้ดอืน พอเจอพลอย

เจอเพชรก็เขีย่ทิ้งไป เพราะไก่กนิเพชรกนิพลอยไมไ่ด ้ ไก่จะเอาแต่ตวัหนอนตวัไสเ้ดอืน 

เหมอืนบคุคลทีไ่มฉ่ลาดทีไ่มม่กีสุลา จะไมเ่หน็ธรรมะวา่เป็นเพชรเป็นพลอย จะเหน็วา่

เป็นกอ้นหนิไป จะเหน็แต่เงนิทองวา่เป็นของมค่ีา เหน็ธรรมะเป็นของไมม่ค่ีา จงึบวชกนั

ยากท ัง้หญงิและชาย หญงิก็บวชได ้ ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นชาย เพราะการห่มเหลอืงห่มขาว 

โกนหวัไมโ่กนหวัน่ี เป็นเพยีงรูปแบบ  
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การบวชจรงิอยู่ทีก่ารปฏบิตัชิาํระกายวาจาใจ อยู่ทีก่ารสละ สละทรพัยส์ละครอบครวั 

สละยศถาบรรดาศกัดิ์ สละความสุขทางโลก เพือ่เขา้สู่ความสุขทางธรรม สู่ความสงบ น่ี

คอืการบวชทีแ่ทจ้ริง บวชแลว้ไมป่ฏบิตัไิมส่ละจริง ก็ไมไ่ดบ้วชจริง บวช ๕ วนั ๑๐ วนั 

๒ อาทติย ์๓ อาทติย ์๓ เดอืน แลว้ก็ลาสกิขาไป ยงัไมถ่อืเป็นการบวชทีแ่ทจ้ริง สูพ้วกที่

ไมไ่ดโ้กนหวั ไมไ่ดห้่มผา้ขาวผา้เหลอืง แต่ปฏบิตัอิยู่เป็นประจาํไมไ่ด ้ ถงึแมจ้ะไมม่ี

รูปแบบของการบวช แต่มสีาระของการบวช คอืใจก็มจีาคะเสยีสละอยู่เรื่อยๆ มอีะไรที่

ไมใ่ชไ้มต่อ้งการก็ไมห่วงเก็บเอาไว ้ เก็บไวเ้ท่าทีจ่าํเป็น สาํหรบัดูแลตนเองท ัง้ในปจัจบุนั

และในอนาคต ถา้มมีากกวา่นัน้ก็ไมเ่ก็บเอาไวใ้หร้กรุงรงั น่ีคอืจาคะการเสยีสละ ศีลก็

ต ัง้อยู่ในศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๕ ในวนัปกต ิศีล ๘ ในวนัธรรมสวนะ ในวนัพระ ถา้เจริญขึ้น

ไปไดก้็รกัษาศีล ๘ ไปทกุวนั ก็พอเป็นฐานของการบาํเพญ็จติตภาวนา ทาํจติใจใหส้งบให ้

เกดิปญัญารูแ้จง้เหน็จรงิ บาํเพญ็อย่างต่อเน่ือง ท ัง้สมาธิและปญัญาสลบักนัไป สมาธิ

เป็นทีพ่กัของจติ ปญัญาเป็นทีท่าํงาน เหมอืนบา้นกบัสาํนกังาน ตอนเชา้วนัจนัทรถ์งึวนั

ศุกรเ์ราก็ไปทาํงานทีส่าํนกังาน ตอนเยน็ก็เดนิทางกลบับา้นมาพกัผ่อนหลบันอน การ

ปฏบิตักิารพฒันาจติตอ้งมที ัง้ ๒ ส่วน จะทาํงานอย่างเดยีวคอืเจริญปญัญาอย่างเดยีว 

โดยไมพ่กัจติเลย ก็จะหลงสงัขาร จติจะไมม่กีาํลงัทีจ่ะหยุดย ัง้คู่ต่อสูไ้ด ้ เมือ่พจิารณาไป

แลว้เหน็วา่เริ่มไมค่่อยสงบแลว้ ก็ควรถอยกลบัมา หยุดการพจิารณา แลว้ก็มาทาํจติใจ

ใหส้งบ เคยสงบดว้ยวธิีใดก็ทาํไป จนจติหยุดคดิปรุงแต่งสงบน่ิง ใหพ้กัอยู่นานๆเท่าทีจ่ะ

เป็นไปได ้เท่าทีจ่ติจะตอ้งการพกั พอพกัพอแลว้จติก็จะถอนออกมาเอง จะมกีาํลงัวงัชามี

ความแหลมคม ทีจ่ะไปพจิารณาเพือ่กาํจดักเิลสทีเ่ป็นปญัหาต่อไป เหมอืนกบัการทาํงาน 

เมือ่ถงึเวลาเลกิงาน ก็กลบับา้นพกัผ่อนหลบันอนรบัประทานอาหาร ตอนเชา้ก็ตื่นมาดว้ย

ความสดชื่น อาบนํา้อาบท่าแต่งตวั ออกไปทาํงานต่อ จะไมม่อีารมณ์หงดุหงดิ ถา้ทาํงาน 

๗ วนั ๗ คนืไมห่ยุดหย่อนเลย จะทาํไมไ่หว ทาํไปก็ไมเ่กดิประโยชน ์ไมม่ผีลงานปรากฏ

ขึ้นมา เสยีเวลาไปเปลา่ๆ  

การปฏบิตัทิางจติตภาวนาจงึตอ้งมกีารสลบักนั ระหวา่งสมถะและวิปสัสนา ระหวา่ง

สมาธิและปญัญา ท่านเปรียบเหมอืนกบัเป็นเทา้ ๒ ขา้ง เวลาเดนิไมเ่ดนิทเีดยีว ๒ ขา้ง

พรอ้มกนั เวลากา้วเทา้ซา้ยเทา้ขวาก็ยนัไว ้ พอกา้วเทา้ขวาเทา้ซา้ยก็ยนัไว ้ ทาํใหเ้ดนิไปได ้
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อย่างรวดเร็ว ถา้เดนิพรอ้มกนัท ัง้ ๒ เทา้ก็ตอ้งกระโจนไปกระโดดไป ก็จะไปไมถ่งึไหน 

จะเหน่ือยแรง ไมม่ใีครเดนิแบบน้ีกนั เทา้ ๒ ขา้งตอ้งสลบักนัเดนิ ขอ้น้ีตอ้งพยายามเนน้

อยู่เรื่อยๆ เพราะคนธรรมดาจะไมเ่ขา้ใจเรื่องสมาธิกบัปญัญากนั ไมรู่ว้า่จะเจริญปญัญา

เมือ่ไหร่ คดิวา่พอทาํจติใหส้งบปับ๊ก็ใหพ้จิารณาเลย ก็ไมใ่ช่แลว้ เพราะตอนทีจ่ติสงบน้ี 

ตอ้งการใหห้ยุดคดิหยุดพจิารณา อตุส่าหภ์าวนาพทุโธมาแทบตาย เพือ่ใหห้ยุดคดิ พอ

หยุดคดิปับ๊ก็ไปดงึเอามาคดิ ก็จะไมไ่ดพ้กัผ่อน หรือเขา้ไปในสมาธิทีส่งบแลว้ ไมอ่ยู่กบัที ่

ถอนออกมารบัรูเ้รื่องต่างๆ อย่างน้ีก็เหมอืนกนั ไมไ่ดห้ยุดพกั พอวูบลงไปปับ๊เดีย๋วเดยีว

ก็ถอนออกมา แลว้ก็ไปรบัรูเ้รื่องต่างๆ ไปตามรูเ้รื่องราวต่างๆทีเ่กดิขึ้น แลว้ก็หลงดใีจวา่

กาํลงัไดผ้ล กาํลงัเก็บเกี่ยวผลประโยชนท์ีอ่ตุส่าหท์าํมา แต่ความจรงิแลว้ไมไ่ดอ้ะไรเลย 

เพราะสิง่ทีไ่ดน้ ัน้ไมม่คีวามหมายต่องานทีเ่ราตอ้งทาํ คอืงานชาํระจติใจ งานกาํจดัความ

โลภความโกรธความหลง การออกไปรูเ้หน็เรื่องต่างๆน้ี จะไมไ่ดป้ระโยชนเ์ลย  

ยกเวน้ถา้ไปเหน็ภาพของคนตาย เช่นตวัเราตาย คุณแมแ่กว้ท่านเคยรวมลงแลว้ปรากฏ

วา่เหน็ตวัท่านนอนตายอยู่ แลว้หลวงปู่ม ัน่ก็มาบงัสุกลุมากสุลามาทาํฌาปนกจิให ้ เหน็

ภาพหลวงปู่ม ัน่เอาไมเ้ทา้จี้ไปตรงร่างกายส่วนไหนก็เป่ือยเน่าไป ถา้เป็นภาพอย่างน้ีที่

เกี่ยวกบัความตายเกี่ยวกบัความเสือ่มของสงัขารร่างกาย ไมว่า่จะเป็นของใครก็ตาม แลว้

โอปนยโิกนอ้มเขา้มาสู่กายสู่ตวัเรา วา่ร่างกายของเราก็จะตอ้งเป็นอย่างนัน้เหมอืนกนั ก็

จะเป็นประโยชนอ์ย่างมาก เป็นวปิสัสนา เป็นการเจริญปญัญา แต่เป็นไปโดยไมไ่ดบ้งัคบั 

เพราะในอดตีเราเคยบาํเพญ็มาก่อน เคยพจิารณามาก่อนแลว้ แลว้ถูกเก็บไวใ้นส่วนลกึ

ของใจ พอมโีอกาสเวลาทีจ่ติสงบก็จะโผลข่ึ้นมาใหเ้หน็ ในขณะทีจ่ติไมส่งบนัน้ จติจะปรุง

แต่ง จะมเีรื่องอืน่ๆเขา้มา ซึง่มกีาํลงัมากกวา่สิง่ต่างๆทีไ่ดเ้คยพจิารณาไดเ้คยเจริญแลว้

ในอดตี จงึไมค่่อยปรากฏขึ้นมาในขณะทีจ่ติไมส่งบ แต่พอจติสงบลงไปแลว้ ถา้มอีะไร

อยู่ภายในก็จะโผลข่ึ้นมาใหรู้ใ้หเ้หน็ เหมอืนกบันํา้ ถา้นํา้ไมส่งบน่ิง ยงัขุน่ยงัมคีลืน่อยู่ จะ

มองไมเ่หน็สิง่ต่างๆทีอ่ยู่ในนํา้ แต่ถา้นํา้สงบน่ิงใสแลว้ จะเหน็สิง่ต่างๆทีม่อียู่ในนํา้ไดห้มด

เลย เหน็ตวัปลาเหน็สิง่ต่างๆทีม่อียู่ในนํา้ได ้ 
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จติของเราก็เป็นเหมอืนนํา้ ในสภาพปกตจิะขุน่มวัดว้ยความโลภความโกรธความหลง 

ดว้ยเรื่องราวต่างๆทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัชวีติในแต่ละวนั ทาํใหไ้มเ่หน็สิง่ทีม่อียู่ภายในจติ 

แต่ถา้สามารถบาํเพญ็จนจติสงบลงแลว้ใสขึ้นมา ในตอนนัน้บญุบารมเีดมิทีเ่คยบาํเพ็ญ

มาก็จะมโีอกาสปรากฏขึ้นมา มฤีทธิ์มเีดช อ่านจติอ่านใจของผูอ้ืน่ได ้ ดูกายทพิยไ์ด ้

ระลกึชาตไิด ้ เป็นสิง่ทีอ่ศัจรรยแ์ต่ก็ยงัไมอ่ศัจรรยจ์ริง ถา้เปรียบกบัปญัญาการรูแ้จง้เหน็

จริงในสภาวธรรมท ัง้หลาย เป็นคนละเรื่องกนัเลย ถา้บาํเพญ็แลว้ไปเหน็อะไรต่างๆที่

ปรากฏขึ้นมา ใหใ้ชป้ญัญาพจิารณาใหล้งไปในไตรลกัษณ์ใหห้มด ไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตาม 

มนัไมเ่ทีย่งท ัง้นัน้ ปรากฏขึ้นแลว้ก็ดบัไป ถา้ไปหลงยดึตดิก็จะมคีวามทกุข ์ เพราะ

อยากจะใหป้รากฏขึ้นอยู่เรื่อยๆ นัง่สมาธิทไีรก็อยากจะใหม้ภีาพต่างๆปรากฏขึ้นมา ก็

เหมอืนกบันัง่ดูโทรทศัน ์ การนัง่หลบัตาทาํจติใหส้งบแลว้ปรากฏสิง่ต่างๆขึ้นมา ก็

เหมอืนกบัดูโทรทศันดู์หนงั ประโยชนท์ีเ่กดิขึ้นไมค่่อยมาก เพราะภาพต่างๆทีป่รากฏจะ

ไมค่่อยไปทางธรรมะ ยกเวน้เป็นภาพความเสือ่มของร่างกาย เหน็เราเป็นคนแก่ เป็นคน

เจ็บนอนอยู่ในโรงพยาบาลรอความตาย เหน็ตวัเราตาย ถูกจบัใส่โลง เอาขึ้นเมรุ จดุไฟ

เผาไหมจ้นกลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป ถา้เป็นภาพดงัน้ีก็ควรเจริญอย่างต่อเน่ืองจนตดิตาตดิ

ใจ จนไมว่ติกหวาดกลวักบัความเป็นไปของร่างกาย  

พอคดิวา่ไมก่ลวัแลว้ก็ลองไปพสูิจนดู์ เคยนัง่อยู่แต่ในกฏุนิ ัง่อยู่ในบา้น ก็ลองไปนัง่ที่

เปลีย่วๆน่ากลวัๆดู ดูวา่ยงัจะกลวัอยู่หรือไม ่ ร่างกายจะเป็นจะตายอย่างไรก็พรอ้มทีจ่ะ

รบัไดท้กุเวลาหรือไม ่ถา้รบัไดป้ญัหาของร่างกายก็หมดไป คอืส่วนของความแก่ความเจ็บ

ความตาย แต่ยงัมอีกีส่วนทีต่อ้งพจิารณาก็คอือสภุะความไมส่วยไมง่าม ถา้ยงัไม่ได ้

พจิารณาเวลาเหน็ร่างกายกจ็ะเกดิความยนิด ี เหน็ร่างกายทีช่อบทีส่วยงามก็จะเกดิความ

กาํหนดัยนิด ี อยากจะเสพรสแห่งกาม ก็ตอ้งพจิารณาร่างกาย ใหเ้หน็สภาพทีไ่มส่วยงาม 

ทีน่่ารงัเกยีจ ทีม่อียู่ในทกุๆคน เพยีงแต่ถูกซ่อนอยู่เหมอืนกบัขยะทีซ่่อนอยู่ในถงุ ถา้ไม่

เปิดถงุดูก็จะไมรู่ว้า่ขา้งในมขียะ มองดูขา้งนอกก็คดิวา่ใส่ขา้วของทีพ่ึง่ซื้อมาจากรา้นคา้ 

ร่างกายของเราก็เป็นเหมอืนถงุเป็นกระเป๋าหนงัใบหน่ึง มหีนงัหุม้รอบตัง้แต่ศีรษะจรดเทา้ 

แต่ภายในมสีิง่ทีเ่ป็นปฏกูิลเป็นขยะ มนีํา้ปสัสาวะ นํา้เหงือ่ มอีจุจาระ มอีวยัวะต่างๆทีไ่ม่

สวยงามซ่อนอยู่ขา้งใน ถา้ไมพ่จิารณาก็จะมองไมเ่หน็ เวลามองคนก็จะมองแต่รูปร่าง
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หนา้ตา ทีป่รากฏใหเ้หน็ดว้ยตาเน้ือ ถา้ไมม่ปีญัญาคอืตาในดูใหค้รบถว้นบริบรูณ์ท ัง้ ๓๒ 

ส่วน ก็จะถูกความหลงหลอกใหเ้หน็วา่สวยงาม น่ายนิด ี น่าเอามาเป็นเพือ่น เป็นคู่ครอง 

ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆจนตดิตาตดิใจแลว้ ทกุครัง้ทีเ่กดิความยนิด ี ทกุครัง้ทีค่ดิถงึ

ร่างกาย กจ็ะเหน็ภาพเหลา่น้ีปรากฏขึ้นมา ก็จะดบักามตณัหาหรือกามราคะได ้ทาํใหไ้มม่ี

ความอยากจะมคู่ีครอง ไมอ่ยากจะเสพกามอกีต่อไป ถา้ม ัน่ใจแน่ใจวา่ไมม่ปีญัหาแลว้ 

เรื่องของร่างกายกจ็บ ไมต่อ้งพจิารณาร่างกายอกีต่อไป เพราะปญัหาของร่างกายมเีพยีง

เท่าน้ี เรื่องแก่เจ็บตาย เรื่องพลดัพรากจากกนั เรื่องอนัตตาไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีง

ธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ เรื่องอสุภะไมส่วยงาม เรื่องปฏกูิลเป็นสิง่สกปรก ถา้เหน็อย่างน้ีก็จะ

ไมม่กีามฉนัทะความยนิดใีนกามอกีต่อไป  

การพจิารณาธรรมะตอ้งสลบักบัการพกัอยู่ในสมาธิ พจิารณาไปสกัระยะหน่ึงแลว้ รูส้กึวา่

เหน่ือยหรือไมอ่ยากจะพจิารณา ก็อย่าไปบงัคบั ใหย้อ้นจติเขา้มาสู่ความสงบ เคยสงบ

ดว้ยการบริกรรมพทุโธก็บริกรรมพทุโธไป เคยสงบดว้ยการกาํหนดดูลมหรือดูผูรู้ก้็ทาํไป 

ใหจ้ติน่ิง ไมค่ดิปรุงอะไร เมือ่จติพกัพอแลว้ก็จะถอนออกมาเอง เมือ่ออกมาแลว้ก็

พจิารณาต่อไป ถา้พจิารณาอสุภะอยู่ กพ็จิารณาไปจนกวา่จะมกีาํลงัตา้นความคดิทีว่า่

สวยวา่งาม ทกุครัง้ทีค่วามคดิสวยงามปรากฏขึ้นมา ความคดิไมส่วยไมง่ามก็ขึ้นมาลบ

ลา้งทนัท ีเหมอืนหมดัต่อหมดั ฟนัต่อฟนั ตาต่อตา ทาํไปจนกวา่ความคดิทีว่า่สวยวา่งาม

ไมป่รากฏขึ้นมาเลย เพราะปรากฏขึ้นมาทไีรก็จะถูกตา้นถูกลบไปทกุครัง้ไป พอพจิารณา

จนปญัหาหมดไปแลว้ เรื่องของการพจิารณาอสุภะก็หมดไป เป็นเหมอืนยา กนิยาเพือ่

รกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ กนิยาเพือ่ทาํลายเชื้อโรค ทีท่าํใหเ้จ็บไขไ้ดป่้วย เมือ่อาการเจ็บไขไ้ด ้

ป่วยหายไปแลว้ ก็หยุดกนิยา การพจิารณาทางปญัญาก็เป็นการใหธ้รรมโอสถแก่ใจ เมือ่

ความฟุ้ งซ่านความทกุขวุ์น่วายใจ เกี่ยวกบัเรื่องของร่างกายไมม่แีลว้ ก็ไมรู่จ้ะพจิารณาไป

ทาํไม ตอ้งขยบัขึ้นไปสู่ปญัหาทีล่ะเอยีดกวา่ คอืนอกจากกายแลว้ก็ยงัมนีามธรรมยงัมจีติ 

ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของศตัรูขา้ศึกคอืกเิลส กเิลสยงัมอียู่ในนามขนัธ ์ อยู่ในเวทนาสญัญาสงัขาร

วญิญาณ ยงัมอียู่ในตวัจติเอง ตอ้งเขา้ไปพจิารณาต่อ  
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พจิารณาใหเ้หน็วา่นามขนัธก์็เป็นเพยีงสภาวธรรม มกีารเกดิการดบัเป็นธรรมดา เวทนา

เป็นความรูส้กึ ไมม่ผูีรู้ส้กึ ไมม่ตีวัตน มฝีนตก แต่ไมม่คีนโปรยนํา้ฝนลงมา ฝนตกลงมา

เพราะอะไร เพราะนํา้ทีร่ะเหยขึ้นไปในอากาศ จบัตวัเป็นเมฆ เมือ่หนกัมากก็ตกลงมาเป็น

นํา้ฝน เวทนาก็เกดิขึ้นจากการสมัผสั ของรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะกบัตาหูจมกูลิ้นกาย 

หรือธรรมารมณ์ทีส่มัผสักบัใจ ทาํใหเ้กดิความรูส้กึขึ้นมา รูส้กึสุข รูส้กึทกุข ์รูส้กึไมสุ่ขไม่

ทกุขข์ึ้นมา แต่ไมม่ผูีส้รา้งมนัขึ้นมา ไมม่ผูีม้คีวามรูส้กึ เป็นเพยีงแต่ความรูส้กึ เป็นเวทนา 

สญัญาคอืการจาํไดห้มายรูรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ สงัขารคอืการคดิปรุงแต่ง หลงัจาก

ทีไ่ดส้มัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะแลว้เกดิเวทนาขึ้นมา สงัขารก็จะปรุงแต่งวา่ควร

จะทาํอย่างไรด ี ถา้เป็นสุขเวทนาก็อยากใหเ้ป็นไปนานๆอยู่ไปนานๆ ถา้เป็นความทกุขก์็

อยากใหห้ายไปเร็วๆ สงัขารก็จะคดิปรุงแต่งขึ้นมา เช่นนัง่ไปสกัระยะหน่ึงเกดิอาการ

เจ็บปวดขึ้นมา สงัขารก็จะปรุงวา่เป็นทกุขแ์ลว้ควรจะขยบัไดแ้ลว้ ควรจะหนีมนัไดแ้ลว้ 

ไมม่ใีครเป็นคนคดิ มนัคดิไปตามนิสยั ไปตามทีเ่คยถูกโปรแกรมมาโดยอวชิชาความไมรู่ ้

จริงโมหะความหลง ทีค่ดิวา่มผูีร้บัความเจ็บปวด มตีวัตนออกไปรบั ความจริงแลว้ไมม่ี

ตวัตน ตวัตนน้ีออกมาจากความหลง ความหลงสรา้งขึ้นมา พอมตีวัตนก็จะเกดิความ

อยากจะหนีความเจ็บปวดไป  

ถา้พจิารณาวา่ใจเป็นเพยีงตวัรู ้ ไมใ่ช่ตวัเรา เป็นเพยีงผูรู้ ้ ใจสามารถรบัรูเ้วทนาไดท้กุ

สภาพ ไมว่า่จะเป็นสุขเป็นทกุขไ์มสุ่ขไมท่กุข ์ ถา้มปีญัญารูท้นัระงบัดบัตวัทีเ่ป็นตวัตนได ้

ใหต้วัรูท้าํหนา้ทีเ่ป็นเหมอืนกระจก เวลามภีาพอะไรปรากฏขึ้นในกระจก กระจกจะไมม่ี

ปฏกิริิยาแต่อย่างใด จะไมด่ใีจเวลามภีาพสวยๆปรากฏขึ้นในกระจก ไมข่ยะแขยง

รงัเกยีจเวลามภีาพทีไ่มส่วยงามปรากฏขึ้น กระจกเพยีงแต่สะทอ้นความจรงิของภาพ

เท่านัน้ ใจก็สะทอ้นหรือรูค้วามจริงของสภาวธรรมทีป่รากฏขึ้น ไมว่า่จะเป็นสุขเป็นทกุข ์

หรือไมสุ่ขไมท่กุข ์หนา้ทีข่องผูท้ีพ่จิารณาหรือปญัญาก็คอื สอนใจใหท้าํหนา้ทีข่องตน คอื

ทาํหนา้ทีร่บัรู ้ อย่าไปทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัตน ใหเ้ป็นตวัรู ้ ถา้ใจต ัง้อยู่ในความเป็นตวัรูไ้ด ้ ไม่

เป็นตวัตนได ้อะไรจะเกดิขึ้นในใจก็จะไมเ่ป็นปญัหาอะไร เพราะใจต ัง้อยู่ในจดุทีร่บัไดท้กุ

รูปทกุอย่างทกุเรื่อง คอืในจดุทีเ่รียกวา่อเุบกขา ใจเป็นกลาง ปราศจากอคตทิ ัง้ ๔ คอืรกั

ชงักลวัหลง ถา้ไมม่อีคตแิลว้กจ็ะไมเ่ป็นปญัหาอะไร ทกุขใ์นอริยสจัก็จะไมเ่กดิขึ้น เพราะ
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สมทุยัคอืความอยากหรือไมอ่ยากจะไมม่ ีน่ีคอืงานทีเ่ราทาํกนัต ัง้แต่ข ัน้ร่างกายมา เพือ่ให ้

ใจอยู่ตรงจดุกลาง ไมร่กัไมช่งั ใหแ้ต่รบัรูเ้รื่องราวต่างๆ แลว้ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่อง

ของเขา เหมอืนกบัรบัรูเ้รื่องฝนฟ้าอากาศแดดลม ฟงัพยากรณ์อากาศ รบัรูว้า่วนัน้ีฝนจะ

ตก พรุ่งน้ีแดดจะออก แต่ไมม่สีทิธิ์ไปส ัง่ฝนฟ้าใหเ้ป็นอย่างหน่ึงอย่างใด ใจก็ไมม่สีทิธิ์ที่

จะส ัง่ใหส้ภาวธรรมทีป่รากฏในใจใหเ้ป็นอย่างหน่ึงอย่างใด เมือ่ปรากฏขึ้นมาก็รูม้นัไป ถา้

สามารถส ัง่ได ้ ก็อย่าไปคดิวา่เป็นอาํนาจเด็ดขาด เช่นในขณะทีน่ ัง่เจ็บปวดแลว้ลกุขึ้นได ้

ทาํใหม้นัหายได ้ ก็อย่าไปคดิวา่เป็นอาํนาจเดด็ขาด เพราะจะมสีกัวนัหน่ึงทีเ่จ็บแลว้ส ัง่ให ้

มนัหายไปไมไ่ด ้ เช่นเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย หยูกยาต่างๆก็กนิหมดแลว้ แต่ก็ไมส่ามารถทาํ

ใหม้นัหายได ้จะตอ้งมวีาระหน่ึงทีจ่ะไมส่ามารถบงัคบัมนัได ้ 

การทีเ่รานัง่ฝึกจติ ใหเ้กดิอาการเจ็บปวดขึ้นมา ก็เพือ่เป็นการฝึกใจใหเ้ขา้สู่อเุบกขา ไมใ่ห ้

มอีคตกิบัภาวะต่างๆทีม่าสมัผสั เมือ่ทาํจนเกดิความชํา่ชองแลว้ ต่อไปก็จะสบาย พรอ้มที่

จะรบักบัทกุสภาพได ้ เวลาอยู่อย่างสุขอย่างสบายก็รบัได ้ เวลาอยู่อย่างทกุขย์ากลาํบากก็

รบัได ้ ไมม่คีวามทกุขใ์นใจ ความทกุขม์แีต่เพยีงภายนอก เช่นความทกุขย์ากลาํบากอด

อยากขาดแคลน ช่วงน้ีขา้วยากหมากแพง เคยใชเ้งนิใชท้องอย่างสบายตอนน้ีก็ตอ้ง

ประหยดัลง ตอ้งใชน้อ้ยลง เพราะของแพงขึ้นไปเรื่อยๆ แต่รายไดย้งัไมข่ึ้นตาม แต่ใจที่

ไดฝึ้กมาจนชํา่ชองแลว้ จะไมก่งัวล จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัการเปลีย่นแปลงของสิง่ต่างๆ 

เพราะใจปรบัตวัเองได ้ ส่วนใหญ่ใจทีเ่ป็นกลางจะไมค่่อยพึง่พาอาศยัสิง่ต่างๆภายนอก

มากนกั ไมพ่ึง่พาอาศยัเลยก็วา่ได ้ สิง่ทีต่อ้งพึง่พาอาศยัก็คอืร่างกาย ทีต่อ้งอาศยัปจัจยั 

๔ แต่ทางดา้นบนัเทงิ การหาความสุขต่างๆ ทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ีตดัไปไดเ้ลย 

ใจไมต่อ้งหาความสุขกบัเรื่องต่างๆเหลา่น้ี เพราะมคีวามสุขทีเ่หนือกวา่ดกีวา่อยู่ภายในใจ 

ก็คอืความสงบน่ีแหละเป็นสิง่ทีป่ระเสริฐเลศิโลก อยู่ตรงน้ี อยู่ตรงทีใ่จสงบ ใจเป็นกลาง 

ดว้ยสมาธิดว้ยปญัญา พจิารณาจนเหน็แลว้วา่ไมม่อีะไรทีค่วรไปยดึตดิ ไมค่วรทีจ่ะไป

แสวงหาความสุขจากอะไรเลย ท ัง้ภายนอกและภายใน ภายในก็คอืเวทนา สุขทกุขไ์ม่สุข

ไมท่กุข ์ ธรรมารมณ์ต่างๆ ภายนอกก็คอืรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ สิง่เหลา่น้ีใจจะไมไ่ป

ยดึไปตดิ ไมม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีกบัเขา ใจแยกออกจากสิง่เหลา่น้ีได ้ไมข่ึ้นไม่ลง ไมด่ใีจไม่

เสยีใจ กบัการมาการไปของสิง่เหลา่น้ี ถา้ยงัมชีวีติอยู่ ก็ยงัมกีารสมัผสัรบัรูข้องตาหูจมกู
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ลิ้นกาย ยงัมคีวามคดิปรุงแต่งของสงัขารอยู่ ก็ยงัมอีารมณ์ต่างๆภายในใจ แต่ใจจะรูท้นั

แลว้ก็ปลอ่ยวาง ไมไ่ดเ้สยีกบัอารมณ์ต่างๆ อารมณ์ต่างๆจงึมกัจะไมป่รากฏขึ้น เพราะ

การปรากฏขึ้นส่วนใหญ่ของอารมณ์เกดิจากความหลง เกดิจากความคดิปรุงแต่ง ในเมือ่

ไมม่คีวามหลง ไมม่คีวามคดิปรุงแต่ง ทกุอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาต ิ ใจก็อยู่ในความ

สงบ เป็นกลางไปตลอด ไมม่อีะไรมาหลอกใหไ้ปดอีกดใีจ ไปเสยีอกเสยีใจกบัอะไรอกี

ต่อไป  

น่ีคอืเรื่องทีพ่วกเราตอ้งทาํกนั ไมม่ใีครทาํแทนเราได ้ บอกกนัไดส้อนกนัได ้ แต่ผูท้ีจ่ะทาํ

ตอ้งเป็นพวกเราเอง แต่ละคนตอ้งทาํกนัเอง และก็ไมย่ากจนเกนิไป แต่ก็ไมง่า่ย ยากงา่ย

ของแต่ละคนน่ีก็ไมเ่หมอืนกนั บางคนก็งา่ยกวา่ บางคนก็ยากกวา่ อยู่ทีอ่ดตีไดบ้าํเพญ็

มามากนอ้ยต่างกนั ถา้ไดบ้าํเพญ็มามากกวา่ก็จะงา่ยกวา่ ถา้ไดบ้าํเพญ็มานอ้ยกวา่ก็จะ

ยากกวา่ ไมม่ทีางลดั ถา้เหน็คนอืน่เขาทาํงา่ยแลว้ เราอยากจะงา่ยเหมอืนเขา แต่มนัไม่

งา่ย ก็แสดงวา่เราทาํนอ้ยกวา่เขา เราก็ตอ้งทาํใหม้ากขึ้นเท่านัน้เอง ทาํใหม้นัมากขึ้นใน

วนัน้ี แลว้วนัพรุ่งน้ีวนัต่อไปมนัก็จะงา่ย อยู่ทีก่ารบาํเพญ็ อยูท่ีก่ารสะสม เหมอืนมี

การบา้นใหอ่้านหนงัสอืเลม่หน่ึง เราอ่าน ๒ หนา้อกีคนเขาอ่าน ๑๐ หนา้ เขาอ่านมากกวา่

เรา เวลาตอบปญัหา เขาตอบไดม้ากกวา่เรา เราอ่านไดค้รึ่งเลม่ เขาอ่านไดห้มดเลม่ เวลา

ไปสอบเขาสอบไดเ้ต็ม ๑๐๐ เราสอบได ้๕๐ เราไดค้รึ่งหน่ึง เราไดร้อ้ยละหา้สบิ นกัเรียน

จงึมคีะแนนต่างกนั เพราะแต่ละคนบาํเพญ็มาไมเ่ท่ากนันัน่เอง พวกเราก็เช่นเดยีวกนั 

บางคนไปไกลกวา่ บางคนตามเขาไมค่่อยทนั ลม้ลกุคลกุคลานอยู่เรื่อยๆ ถา้รูว้า่เราอยู่

ขา้งหลงัเราก็ตอ้งทาํใหม้ากกวา่คนทีอ่ยู่ขา้งหนา้ เพือ่จะไดต้ามเขาทนั  

เรื่องอย่างน้ีรอกนัไมไ่ด ้ ไมเ่หมอืนกบัการเดนิทางทีร่อกนัได ้ แต่การปฏบิตัไิมค่วรรอกนั 

เพราะไมไ่ดแ้ขง่กบัผูอ้ืน่ เราแขง่กบัเวลา เวลาของเราจะมนีอ้ยลงไปเรื่อยๆ ถา้ไมร่ีบทาํ

เสยีตอนน้ี พอเวลาของเราหมดก็จะไมไ่ดท้าํ จะไมรู่ว้า่จะมโีอกาสไดบ้าํเพญ็ต่ออกี

เมือ่ไหร่ เวลาของเราๆก็ไมรู่ว้า่เหลอืมากนอ้ยเพยีงไร เพราะไมไ่ดเ้ป็นของตายตวั ไมไ่ด ้

เป็นวา่ทกุคนจะมอีายุถงึ ๘๐ ปีทกุคน บางคนอาจจะไปไมถ่งึ ๘๐ บางคนอาจจะเลย ๘๐ 

ไมม่ใีครรูว้า่จะไปถงึเท่าไหร่ แต่สิง่ทีค่วรคาํนึงหรือคดิไวเ้พือ่ความไมป่ระมาทก็คอื คดิวา่
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ของเราอาจจะหมดในวนัน้ีก็ได ้ หรืออาจจะหมดพรุ่งน้ีก็ได ้ ถา้คดิอย่างน้ีก็จะไมป่ลอ่ย

เวลาอนัมค่ีาน้ีใหผ้่านไปโดยไมไ่ดบ้าํเพญ็ภาวนา จะไมเ่สยีเวลากบัเรื่องจกุจกิเลก็ๆนอ้ยๆ 

เกี่ยวกบัอะไรก็ตาม ถา้ไมไ่ดเ้กี่ยวกบัเรื่องชาํระใจก็โยนทิ้งไปเลย เอาเวลาทีเ่หลอือนันอ้ย

น้ีมาบาํเพญ็ ถา้ทาํจริงๆต ัง้ใจจริงๆบางทเีพยีง ๗ วนัก็พอ เวลาทีจ่ะทาํใหจ้ติใจสะอาด

บริสุทธิ์ได ้ บางคนอาจจะไมถ่งึ ๗ วนัก็ได ้ อาจจะเพยีงขา้มคนืก็บริสุทธิ์ได ้ อยู่ทีค่วาม

เพยีร อยู่ทีส่ตสิมาธิและปญัญา ไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่คร ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระพทุธเจา้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระ

อริยสงฆ ์ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่รูบาอาจารย ์แต่อยู่ทีธ่รรมะท ัง้ ๕ ประการน้ีคอื ศรทัธา สติ วิรยิะ 

สมาธิ ปญัญา ทีเ่ราตอ้งบาํเพญ็ ทีเ่ราตอ้งเจริญใหม้าก เหมอืนกบัการปีนขึ้นเขา คนทีจ่ะ

ปีนขึ้นเขาตอ้งมกีาํลงัพรอ้ม เพราะไมเ่หมอืนกบัเดนิในทีร่าบ คนทีจ่ะปีนเขาตอ้งใชเ้วลา

เตรียมตวั ท ัง้ทางดา้นร่างกายสุขภาพและเครื่องไมเ้ครื่องมอืต่างๆ ตอ้งออกกาํลงักาย วิง่

ทลีะหลายๆกโิลฯ เพือ่ใหร่้างกายมกีาํลงั การบาํเพญ็ทางดา้นจติตภาวนาก็เช่นเดยีวกนั 

เป็นการสรา้งพลงัใหก้บัจติ จติจะมพีลงัได ้ ก็ตอ้งมศีรทัธาวริิยะสตสิมาธิปญัญา พอมี

ปจัจยัเหลา่น้ีพรอ้มเพรียงแลว้ การปีนไปสู่ยอดของจติยอดของธรรม ก็จะไมเ่ป็นปญัหา

แต่อย่างใด จะไปไดอ้ย่างรวดเร็ว ถงึทีห่มายไดอ้ย่างแน่นอน  

หนา้ทีข่องเราคอืการบาํเพญ็ ศรทัธาวริิยะสตสิมาธิปญัญาน้ี ศรทัธาก็หม ัน่ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมอยู่เรื่อยๆ ไดท้ ัง้ศรทัธาแลว้ก็ไดท้ ัง้ปญัญาในระดบัหน่ึง ทีจ่ะไปต่อยอดใหเ้ป็น

ปญัญาทีใ่ชใ้นการปฏบิตักิารได ้ ปญัญาจากการฟงัน้ีเป็นตวัจดุชนวน ใหป้ญัญา

ปฏบิตักิารปรากฏขึ้นมา ถา้มขีองเก่าอยู่บา้งแลว้พอฟงัก็สามารถปีนถงึยอดไดเ้ลย ถา้ยงั

ไมม่ขีองเก่าก็เหมอืนไดเ้มลด็เอาไปเพาะเอาไปปลูก รดนํา้พรวนดนิใหเ้จริญงอกงาม

ต่อไป เกดิจากการไดย้นิไดฟ้งัในเบื้องตน้ แลว้ก็นาํเอาไปภาวนาดว้ยสต ิ สตกิ็ตอ้งเจริญ

อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาทีน่ ัง่สมาธิหรือเดนิจงกรม สตเิป็นพื้นฐาน เป็น ก.ไก่ 

ข.ไข ่ ของการปฏบิตั ิ เป็นข ัน้อนุบาล ตอ้งมสีตติ ัง้แต่ตื่นจนกระท ัง่หลบั ตอ้งฝึกสตอิยู่

เรื่อยๆ ใหส้ตดิงึใจไว ้ ใหอ้ยู่กบัตวัรู ้ ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั ไมใ่หไ้ปอยู่กบัเรื่องราวต่างๆ ใน

อดตีในอนาคต ในทีโ่น่นทีน่ี่ ใหอ้ยู่ตรงน้ีเดีย๋วน้ี ใหอ้ยู่กบัร่างกาย อยู่กบัการเคลือ่นไหว

ของร่างกาย ถา้มสีตอิยู่กบัปจัจบุนัแลว้ เวลาทาํสมาธิก็จะสงบงา่ย จะน่ิง พอน่ิงแลว้เวลา

ไปพจิารณาทางปญัญา ก็จะเป็นภาวนามยปญัญา จะไมเ่ป็นวปิสัสนู ไม่เป็นความหลง ถา้
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ไมม่สีมาธิแลว้คดิไปพจิารณาไปบนพื้นฐานของความฟุ้ งซ่าน ก็เป็นวปิสัสนู คดิวา่ตนรู ้

แลว้เหน็แลว้ แต่จติใจฟุ้ งซา่นเหมอืนกบัลงิ อย่างน้ีหลอกตวัเอง แต่ถา้มคีวามสงบเป็น

พื้นฐานแลว้ เวลาพจิารณาแลว้ ถา้ยงัฟุ้ งซ่านอยู่ ยงัไมส่งบ ยงัไมส่ามารถทาํใหค้วาม

กระเพือ่มสงบลงได ้ก็แสดงวา่ยงัไมใ่ช่ ตอ้งพจิารณาต่อ จนกวา่จติไมก่ระเพือ่มแลว้ ถงึ

จะรูว้า่ปญัหากบัเรื่องน้ีหมดไปแลว้ ตอ้งมสีมาธิความสงบเป็นตวัตดัสนิ  

ความสงบเป็นพื้นฐานของการหลดุพน้ก็วา่ได ้ ถา้หลดุพน้ดว้ยความฟุ้ งซ่านก็เป็นพวกบา้ 

ถา้หลดุพน้ดว้ยความสงบถงึจะเป็นพวกทีไ่มบ่า้ น่ีคอืความจาํเป็นความสาํคญัของสมาธ ิ

แต่ถา้มสีมาธิอย่างเดยีวไมเ่จริญปญัญา ก็สงบชัว่ขณะทีอ่ยู่ในสมาธิ พอออกมาสมัผสักบั

อารมณ์ต่างๆ ก็เกดิการกระเพือ่มขึ้นมา เกดิความทกุขข์ึ้นมา สมาธิโดยลาํพงัไมส่ามารถ

แกป้ญัหาของการกระเพือ่มจติได ้ หา้มไดแ้ต่เฉพาะเวลาทีอ่ยู่ในความสงบเท่านัน้ เป็น

เหมอืนหนิทบัหญา้ เวลาหนิทบัหญา้ไว ้ หญา้ก็จะไมง่อกงาม แต่หญา้ไมต่าย เพราะราก

ยงัอยู่ในดนิ พอยกหนิออกไมก่ี่วนัก็เขยีวขึ้นมาใหม ่ จงึตอ้งมที ัง้สตทิ ัง้สมาธิท ัง้ปญัญา 

ท ัง้วริิยะความพากเพยีร ท ัง้ศรทัธา ถา้ไมม่ศีรทัธา ไมเ่ชื่อในเรื่องต่างๆทีไ่ดย้นิไดฟ้งัใน

วนัน้ีแลว้ ก็โยนทิ้งถงัขยะไป กลบัไปสู่ชวีติแบบเดมิๆ ไปหาความสุขจากการไปเทีย่วตาม

สถานทีต่่างๆ ไปซื้อขา้วของต่างๆ ก็เป็นความสุขช ัว่ประเดีย๋วหน่ึง แลว้ก็ตอ้งกลบัไปทาํ

ใหมอ่ยู่เรื่อยๆ น่ีคอืคนทีไ่มม่ศีรทัธาต่อคาํสอนของนกัปราชญเ์ช่นพระพทุธเจา้ จะเป็น

อย่างน้ี แต่คนทีม่ศีรทัธาความเชื่อ ก็จะจาคะ จะเสยีสละ บริจาคเงนิทองขา้วของต่างๆ 

แทนทีจ่ะเอาไปเทีย่ว ก็เอาไปแจกจ่ายช่วยเหลอืคนอืน่ แลว้ก็รกัษาศีล ไม่เสพสุรายาเมา 

ไมห่าความสุขจากการกระทาํผดิศีล เช่นประพฤตผิดิประเวณี ทีก่าํลงัเป็นทีนิ่ยมกนัมาก 

จติใจของคนตกตํา่เป็นพวกสุนขัเดอืน ๙ ไมม่กีารสู่ขอ ไมม่กีารแต่งงาน อยากจะอยูก่บั

ใครก็อยู่กนัไป เมือ่ไมอ่ยากอยู่อยากจะเปลีย่นคู่ก็เปลีย่นกนัไป การหาความสุขทางโลก

เป็นอย่างน้ี ก็จะวนเวยีนอยู่ในวฏัจกัรน้ีไป เวยีนวา่ยตายเกดิกบัเรื่องเหลา่น้ีไปเรื่อยๆไม่

มทีางทีจ่ะโผลข่ึ้นมาเหนือนํา้ได ้ จะวนเวยีนอยู่ในวฏัจกัรน้ี เกดิแก่เจ็บตาย เกดิมาแลว้ก็

จะเสพความสุขทางโลกไป ตายไปก็ไปใชเ้วรใชก้รรม หมดกรรมก็กลบัมาเกดิใหม ่ มา

เสพใหม ่วนไปอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จงึควรมศีรทัธาเป็นจดุเริ่มตน้ ใหเ้ชื่อพระพทุธเจา้ พระ

ธรรมคาํสอน พระอริยสงฆ ์ แลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตัดิว้ยความขยนัหม ัน่เพยีร มเีวลาว่าง
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เมือ่ไหร่ก็มุง่มาทางปฏบิตัอิย่างเดยีว เจรญิสตอิยู่ตลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั มเีวลา

วา่งนัง่ทาํจติใหส้งบไดก้็ทาํไป พจิารณาธรรมบทใดบทหน่ึงไดก้็พจิารณาไป พจิารณา

ร่างกาย เกดิแก่เจ็บตาย พลดัพรากจากกนั เป็นอสุภะไมส่วยไมง่าม เป็นปฏกูิลสกปรก 

พจิารณาไป แลว้จติจะขยบัขึ้นไปเรื่อยๆ  

ถาม ท่านอาจารยพ์ูดถงึเรื่องศรทัธาวริิยะสต ิ ศรทัธาเกื้อหนุนใหเ้กดิวริิยะ พอมวีริิยะ

ระดบัหน่ึง แต่ยงัไมม่ากพอทีจ่ะทาํใหเ้กดิผล เราตอ้งเสริมสรา้งศรทัธาใหเ้พิม่ขึ้น

ใช่ไหมครบั  

ตอบ ศรทัธาจะผลกัใหเ้ราไปสู่การปฏบิตั ิ ปฏบิตัแิลว้จะทาํใหม้ศีรทัธาเพิม่ขึ้น ถา้เหน็

ผลแลว้จะเกดิศรทัธาเพิม่ขึ้น จนกลายเป็นศรทัธาทีไ่มส่ ัน่คลอน  

ถาม วริิยะทาํใหเ้กดิผล ศรทัธาจงึจะเกดิมากขึ้น ใช่ไหมครบั 

ตอบ เปลีย่นจากศรทัธาทีส่ ัน่คลอนเป็นศรทัธาทีไ่มส่ ัน่คลอน พอเหน็ผลแลว้ มผีลเป็น

เครื่องยนืยนัแลว้ ก็จะไมล่งัเลสงสยั เช่นไดธ้นบตัรมาใบหน่ึง ยงัไมแ่น่ใจวา่เป็น

ของจริงหรือของปลอม ก็ตอ้งเอาไปใหค้นทีช่าํนาญทางดา้นธนบตัรดู ไปที่

ธนาคารแหง่ประเทศไทยใหช่้วยพสูิจนใ์หห้น่อย วา่เป็นของจริงหรือของปลอม 

พอเขาบอกวา่ของจริงก็จะศรทัธา พอปฏบิตัจินเหน็ผลแลว้ ก็จะมศีรทัธา เชื่อ

แลว้วา่ปฏบิตัไิดผ้ลจริงๆ มปีระโยชนก์บัเราจรงิๆ ผลทางทานก็มใีนระดบัหน่ึง 

ผลทางศีลก็มรีะดบัหน่ึง แต่จะไมค่่อยมนีํา้หนกัเท่ากบัการภาวนา ถา้จติรวมลง

เป็นหน่ึงไดน้ี้ มนัจะมนีํา้หนกัมาก แต่การใหท้านการเสยีสละน้ีก็มนีํา้หนกั ถา้ทาํ

ไปแลว้เกดิความสุขใจขึ้นมา กลา้เสยีสละประโยชนสุ์ขของเราเพือ่ประโยชนสุ์ข

ของผูอ้ืน่ เหน็คนอดขา้วอดอาหาร เรามอีาหารเพยีงแค่น้ี แต่เราไมร่บัประทานสกั

มื้อหน่ึงก็ได ้ เสยีสละอาหารมื้อน้ีใหเ้ขาไป เราหวิหน่อยทางดา้นร่างกาย แต่จะ

เหน็ความอิม่เอบิของจติใจปรากฏขึ้นมา เป็นผลทีเ่ราเหน็ไดจ้ากการเสยีสละ หรือ

จากการซือ่สตัยสุ์จริตน่ี เราสามารถโกงไดเ้ป็น ๑๐ ลา้น แต่เราไมท่าํ เราพอใจ

กบัเงนิเดอืนทีเ่ราไดเ้ดอืนละ ๔-๕ หมืน่หรือ ๔-๕ แสน แต่เราจะไมค่ดิเอา
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ประโยชนจ์ากหนา้ทีก่ารงานของเรา เราจะมคีวามสุขใจมคีวามภูมใิจ จะไม่

หว ัน่ไหวต่อการกลา่วหา ใครจะกลา่วหาฟ้องรอ้งวา่ประพฤตผิดิมชิอบ ก็จะไม่

รูส้กึอะไร นอนหลบัสบาย แต่ถา้ไปรบัสนิบนมา จะกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั น่ีคอื

ผลทีเ่กดิจากการรกัษาศีลซือ่สตัยสุ์จริต  

แต่จะไมช่ดัเหมอืนกบัการภาวนา ทีพ่ลกิหนา้มอืเป็นหลงัมอืเลย จติทีฟุ่้ งซา่น

วุน่วายแลว้สงบลง เป็นเหมอืนเสยีงทีด่งัสนัน่หว ัน่ไหวแลว้เงยีบลงไป ความสงบ

จะเป็นอย่างนัน้ จะเหน็ชดักวา่ทานและศีลมาก ถา้ทางปญัญาก็จะเกดิความโล่

งอกโลง่ใจ มปีญัหากบัเรื่องอะไรแลว้พจิารณาจนตดัไดป้ลอ่ยวางได ้ อะไรจะเกดิ

ก็เกดิ ตอนตน้ก็กงัวล วา่จะถูกปลดหรือไม ่ ห่วงจนกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบัโดน

กลา่วหาวา่ประพฤตผิดิมชิอบ ท ัง้ๆทีไ่มไ่ดท้าํ แต่ใจก็ยงัรกังานอยู่ ยงัเสยีดาย

งานอยู่ เสยีดายรายได ้ แต่ถา้พจิารณาวา่ถงึแมร้ายไดจ้ะมาก แต่ความตอ้งการ

ของเราจริงๆ ไมจ่าํเป็นตอ้งอาศยัรายไดน้ี้กไ็ด ้อยู่แบบสมถะเรียบงา่ยได ้ถา้ไมม่ี

ทีพ่ึง่ก็ยงัมศีาสนารอเราอยู่ มขีา้วฟรีกนิ มบีา้นฟรีอยู่ เรากต็ดัได ้ พจิารณาวา่น่ี

แหละคอืความทกุข ์ทีไ่ปยดึตดิกบัลาภ ทีม่ที ัง้เจริญและเสือ่ม เวลาเจริญก็ดอีกดี

ใจ เวลาเสือ่มก็ทกุขวุ์น่วายใจ สูอ้ย่าไปอาศยัมนัดกีวา่ อยู่แบบไมต่อ้งอาศยัมนัก็

ได ้ คนอืน่เขาอยู่ได ้ ทาํไมเราจะอยู่ไมไ่ด ้ จะออกจากงานก็ออก ไมเ่ป็นไร 

พจิารณาดว้ยปญัญา ความวติกกงัวลต่างๆก็หายไป จะเหน็ประโยชนข์องการ

พจิารณา ถา้เหน็ไตรลกัษณ์แลว้ก็จะปลอ่ยวางได ้ออกจากงานได ้ 

ถาม เวลาทีเ่กดิความฟุ้ งซ่านในทางธรรม  

ตอบ ความฟุ้ งซ่านในทางธรรมไมม่ ีฟุ้ งซ่านเป็นเรื่องของกเิลสท ัง้นัน้ 

ถาม คนทีเ่ขา้ไปแลว้เงยีบไปเลย เป็นเพราะตดิในสมาธิหรือวา่สตแิตก 

ตอบ ไมรู่ใ้จของเขา เหน็แต่สภาพภายนอก มคีนเขยีนมาถามวา่ มเีพือ่นทีไ่ปอยู่วดัแลว้

กลบัมาอยู่บา้น แลว้วนัหน่ึงก็โกนศีรษะนอนแขง็ทือ่ ถามวา่ใหท้าํอย่างไร ก็บอก
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ใหดู้แลไปตามสภาพ อย่าไปกดดนัเขา ใหเ้วลาเป็นเครื่องบาํบดั จติใจคงจะบอบ

ชํา้มา 

ถาม บอบชํา้จากการพจิารณาธรรมหรือเปลา่ 

ตอบ ถา้เขาไมบ่อก จะไปรูไ้ดอ้ย่างไร ไมต่อ้งไปรูเ้หต ุผลมนับอกอยู่แลว้วา่จติเขาบอบ

ชํา้ จติไมเ่ป็นปกต ิ ก็ตอ้งอาศยัเวลาฟ้ืนฟู ถา้ไมม่ธีรรมะทีจ่ะฟ้ืนฟูตวัเขาเอง 

ปรึกษากบัหลวงตา หลวงตาท่านบอกใหใ้ชพ้ทุโธๆ เพือ่ใหจ้ติสงบตวัลง จติจะ

แกวง่ไประหวา่งความฟุ้ งซา่นกบัความซมึเศรา้ เวลาฟุ้ งซ่านขึ้นมาก็ออกมาทาํโน่น

ทาํน่ี กนิโน่นกนิน่ี เวลาซมึเศรา้ก็แขง็ทือ่ไป 

ถาม ซมึเศรา้ตรงนัน้ อยู่ในสมาธิใช่ไหมคะ 

ตอบ ไมใ่ช่ ควรพยายามเขา้ไปในสมาธิดว้ยการเจริญพทุโธ ถา้เป็นสมาธิจะตื่นเบกิ

บานสดใสสดชื่น อย่างน้ีไมใ่ช่ อย่างน้ีมนัซมึเศรา้ แกวง่ไปมาระหวา่งความ

ฟุ้ งซ่านกบัความซมึเศรา้ เวลาฟุ้ งซา่นก็จะกระปรี้กระเปร่ากระตอืรือรน้ ทาํโน่นทาํ

น่ี กนิโน่นกนิน่ี เวลาซมึเศรา้ก็หงอยเหงาน่ิงไป ไมท่ราบไปทาํอะไรมา จงึทาํให ้

เกดิภาวะน้ีขึ้นมา แต่ก็ไมส่าํคญั สาํคญัอยู่ทีว่า่ จะทาํอย่างไรใหก้ลบัเป็นปกต ิ 

ถาม เขาเพ่งกสณิมาตลอด 

ถาม ตวัเขาตอ้งต ัง้ใจพทุโธใช่ไหมคะ 

ตอบ ถา้เขาไมม่สีตริบัรูก้็บอกเขาไมไ่ด ้ตวัเขาไม่ไดวุ้น่วายหรอก คนรอบขา้งต่างหากที่

วุน่วาย ทีพ่ยายามฉุดลากเขาไป เขาไมรู่ว้า่ตวัเขาเองอยู่ในสภาพอย่างไร เหมอืน

คนเมาสุรา เขาอยู่ในสภาพอย่างนัน้ เหมอืนคนทีน่อนหลบัแลว้ฝนัไป จติใจของ

เขาไมม่สีตพิอ ทีจ่ะประคบัประคองใหม้สีามญัสาํนึก เหมอืนคนปกตทิ ัว่ไป จงึ

แนะนาํใหดู้แลเขาไปตามสภาพ เป็นเหมอืนเดก็ ถา้รอ้งไหก้ระจองอแง อยากจะ
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กนินํา้กนิขา้วก็หาใหเ้ขากนิ อยากจะนอนก็ปลอ่ยเขานอนไป แต่อย่าไปกดดนัเขา 

ใหเ้วลาฟ้ืนฟู 

ถาม ในระหวา่งน้ีเขาจะมสีตนึิกพทุโธไดไ้หมคะ 

ตอบ ไมไ่ด ้ ถา้ไมร่บัรูเ้รื่องภายนอก ถา้ไมฟ่งั หรือฟงัแลว้ไมรู่ค้วามหมาย ก็สือ่กนั

ไมไ่ด ้ ตอ้งใหเ้วลาเป็นตวัฟ้ืนฟู อาจจะค่อยแกวง่นอ้ยลงๆ จนกลบัมาสู่สภาพ

ปกตไิดต่้อไป เหมอืนกบันํา้ทีก่ระเพือ่มแรงๆ ถา้ปลอ่ยนํา้ไวเ้ฉยๆสกัระยะหน่ึง 

เดีย๋วคลืน่ก็จะเบาลงๆ แลว้ก็จะน่ิงไปเอง แต่ถา้คนภายนอกมาช่วยกนัเขย่า มา

ช่วยกนักดดนัเขา บอกใหเ้ขาไปทาํสิง่นัน้ มาทาํสิง่น้ี ลากเขาไปจูงเขามา ก็จะทาํ

ใหจ้ติของเขาตอ้งกระเพือ่มอยู่เรื่อยๆ  

ถาม วธิีแกว้ปิสัสนูน้ี พระพทุธเจา้ไดท้รงบอกอบุายไวไ้หมคะ 

ตอบ ไมไ่ดศึ้กษารายละเอยีด เพยีงแต่อาศยัการวเิคราะหใ์นเรื่องต่างๆทีเ่กี่ยวกบัความ

หลง แต่ละกรณีไมเ่หมอืนกนั คอืทาํอย่างไรใหค้นทีห่ลงมสีตขิึ้นมา ใหรู้ว้า่ตนเอง

หลง นัน่คอืเป้าหมาย กาํลงัไปผดิทาง อยู่ทีค่นหลงวา่อยู่ในฐานะทีจ่ะรบัรูไ้ด ้

หรือไม ่ อย่างคนทีอ่ยู่ในสถานบาํบดั คนเสยีสตน่ีิ ไมอ่ยู่ในสภาพทีจ่ะรบัรูว้ธิี

แกป้ญัหาได ้ คุยกนัไมรู่เ้รื่อง หรือรูเ้รื่องก็ทาํไมไ่ด ้ คนปกตอิย่างเรายงัทาํกนั

ไมไ่ดเ้ลย เราก็หลงเหมอืนกนั เพยีงแต่ยงัอยู่ในระดบัทีพ่อประคบัประคองตวัเอง

ได ้ ไม่เป็นภาระของสงัคม ก็เลยไมเ่ป็นปญัหา แต่เราก็หลง คนหลงไปช่วยคน

หลงจะไดอ้ะไร 

ถาม ความหลงแบบน้ีขา้มภพขา้มชาตไิหมคะ หากตายไปแลว้กลบัมาเกดิใหม ่ สตยิงั

แตกอยู่เหมอืนเดมิไหมคะ 

ตอบ จติไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย เหมอืนนํา้น้ี ถา้ขวดแตกแลว้เปลีย่นขวดใหม ่นํา้ก็ยงั

เป็นเหมอืนเดมิ ถา้เป็นนํา้สะอาดมนัก็สะอาด ถา้นํา้เป้ือนก็ยงัเป้ือนอยู่ นํา้ไมไ่ด ้

เปลีย่นจากการเปลีย่นขวด สภาพของจติไมไ่ดเ้ปลีย่นตาม  
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ถาม คนน้ีอาจจะยงัไมบ่า้ก็ได ้

ตอบ อาจจะมเีชื้ออยู่แลว้ พอถูกความกดดนักระทบแรงๆเขา้ก็เสยีสตไิด ้ หรือมคีวาม

มุง่ม ัน่มากแลว้ทาํไมไ่ด ้ จนเกดิความเครียดขึ้นมา บงัคบัจติมากจนเกนิไป ดงัที่

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ตงึเกนิไปก็ไมด่ ี หย่อนเกนิไปก็ไมด่ ี สายพณิตอ้งใหต้งึ

พอด ีพระพทุธเจา้ก็เป็นเหมอืนคนบา้นะ อดขา้วต ัง้ ๔๙ วนั แต่ท่านมสีตปิญัญา

ดงึตวัเองกลบัได ้ ถา้ยงัดนัทรุงัอดต่อไปก็มแีต่ตายลูกเดยีว การปฏบิตัติามลาํพงั

เป็นอย่างน้ี ถา้ไมม่คีรูบาอาจารย ์ไมเ่ชื่อฟงัผูอ้ืน่ ก็จะเป็นอย่างนัน้ คุณแมแ่กว้ถา้

ไมเ่ชื่อหลวงตาก็จะไปทางนัน้ จะไมม่ทีางกลบัมาทางวปิสัสนาได ้ การปฏบิตัน้ีิถา้

มคีนทีรู่จ้รงิเหน็จริง มปีระสบการณ์ผ่านมาแลว้คอยส ัง่สอน จะมคุีณประโยชน์

มาก ส่วนใหญ่ทีบ่า้กนัน้ี ก็เพราะเชื่อตวัเองมากเกนิไป ไมย่อมฟงัผูอ้ืน่ ควร

ยอมรบัวา่เรายงัไมเ่ก่งจรงิ มคีนทีฉ่ลาดกวา่เรา เก่งกวา่เราดกีวา่เรา ถา้มใีคร

เตอืนก็ขอใหฟ้งัไวก่้อน แลว้เอามาพจิารณาดู แลว้ลองเอาไปพสูิจนดู์ อย่าดนัทรุงั

เชื่อม ัน่ในตวัเอง การเชื่อม ัน่ก็ดอียู่ แต่ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของเหตผุล ของความ

จริง ของความเป็นไปได ้อย่าเชื่อม ัน่แบบดนัทรุงั ปฏเิสธการตกัเตอืนของผูอ้ืน่  

เสน้ทางน้ีเป็นอย่างน้ี หลงไดง้า่ย เพราะมเีชื้อความหลงเป็นพื้นฐานอยู่แลว้ เป็น

ตวันาํอยู่แลว้ พอไดส้มัผสักบัอะไรก็มกัจะวเิคราะหผ์ดิ เหมอืนเวลาไม่สบายไป

หาหมอ หมอวเิคราะหว์า่เป็นอย่างนัน้ แต่ความจริงเป็นอย่างน้ี รกัษาเทา่ไหร่ก็ไม่

หาย พอเปลีย่นหมอใหม ่ หมอวเิคราะหถ์กูโรค รกัษา ๓ วนัก็หาย น่ีแหละ

เรียกวา่ปญัญา ผูท้ีเ่จอปญัหาแลว้วเิคราะหไ์ดต้รงกบัปญัหาหรือไม ่ ถา้วเิคราะห์

ผดิวธิีรกัษาก็ผดิ ผดิเป็นขบวนไปเลย ขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ ถา้มมีากก็เก่งมาก 

ถา้มนีอ้ยก็เก่งนอ้ย จงึควรมคีรูบาอาจารยไ์วค้อยสอน ถา้ไมม่กี็ใหย้ดึหนงัสอื

ธรรมะทีด่เีช่นพระไตรปิฎก และหนงัสอืของครูบาอาจารย ์ อ่านใหม้ากๆ แลว้จะ

ไดค้วามรูห้ลายดา้นมายนักนั คาํสอนของผูอ้ืน่เป็นเหมอืนแผนที ่ ทางทีเ่ราไปน้ี

เป็นทางทีเ่รายงัไมเ่คยไป อาจจะหลงทางไดถ้า้ไมม่แีผนที ่ คดิวา่ควรจะไปทางน้ี 

แต่ความจริงตอ้งไปอกีทางหน่ึง อย่างน้ีก็หลงแลว้ หลงไดท้กุข ัน้นะ ข ัน้สมาธิก็
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หลงตดิสมาธิ ข ัน้ปญัญาก็หลงสงัขาร คดิวา่พอผ่านสมาธิแลว้ก็ไมต่อ้งทาํสมาธิ

แลว้ เจริญปญัญาอย่างเดยีว สมาธิยงัจาํเป็นอยู่ หรือคดิวา่ไดส้มาธิแลว้ก็จบแลว้ 

จติสงบแลว้ ไมเ่จริญปญัญาต่อก็ตดิอยู่ในสมาธิ ถา้ไดย้นิไดฟ้งัอย่างน้ีมาก่อน 

เราก็จะรูว้า่ตอ้งทาํอย่างไร ไดแ้ผนทีแ่ลว้ ทน้ีีอยู่ทีเ่วลาปฏบิตัจิะจาํไดห้รือเปลา่ 

เพราะท ัง้ๆทีเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาพอปฏบิตักิล็มืได ้หรือวเิคราะหผ์ดิวา่น่ีไมใ่ช่สมาธิ 

น้ีหลดุพน้แลว้ แต่ความจริงเป็นเพยีงสมาธิ หลดุพน้ช ัว่คราว ยงัไมถ่าวร น่ีคอื

อานิสงสจ์ากการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ทาํใหม้คีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง ขจดัความสงสยัได ้

ทาํใหจ้ติมคีวามสงบ ไดย้นิไดฟ้งัในสิง่ทีไ่มไ่ดย้นิไดฟ้งัมาก่อน สิง่ทีเ่คยไดย้นิได ้

ฟงัแลว้ก็จะเกดิความเขา้ใจดยีิง่ขึ้นไป การฟงัเทศนฟ์งัธรรมจงึเป็นมงคลดว้ย

ประการฉะน้ี  

ถาม เพือ่นลูกนัง่แลว้เหมอืนกบัถอนออกมาเร็วเกนิไป เขาปวดหวัขา้มวนัเลยค่ะ  

ตอบ เขาคงเสยีดายกบัสิง่ทีเ่ขาได ้ อยากจะใหม้นักลบัมาอกี ความอยากก็ทาํใหเ้กดิ

ปวดหวัขึ้นมาได ้ถา้อยากมากๆ ตอ้งลมืเรื่องนัน้ มนัผ่านไปแลว้ จบไปแลว้ หนงั

เรื่องนัน้จบไปแลว้ ตอ้งตตี ัว๋ใหม ่ ดูรอบใหม ่ อดตีผ่านไปแลว้ สมาธิทีไ่ดม้า จะ

ลกึจะตื้น จะนานจะไมน่านน้ี มนัจบไปแลว้ ใหท้าํใหม ่หุงขา้วหมอ้ใหม ่หมอ้เก่า

มนัผ่านไปแลว้ โยนใหห้มากนิไปหมดแลว้ อย่าไปเสยีดาย อย่าไปอยากไดค้นื 

ถา้อยากมากๆ ก็ทาํใหเ้ครียดได ้ 

ถาม เขาไมไ่ดบ้อก เขาบอกแต่ปวดหวั 

ตอบ อาจจะปวดหวัเรื่องอืน่ก็ได ้เรื่องหน้ีสนิ เรื่องปญัหาต่างๆ  

ถาม เขาจะเหน็เร็วมากเลยค่ะ จะเหน็รูปเหน็ร่างเยอะ เขาก็กลวัค่ะ 

ตอบ ใหเ้ขากลบัมาหาองคภ์าวนา กลบัมาหาตวัรู ้ กลบัมาหาผูรู้ ้ ถา้ภาวนาพทุโธก็

กลบัมาหาพทุโธ พอพทุโธกลบัมาแลว้ รูปต่างๆก็จะหายไป พทุโธไลม่นัไปได ้ถา้

ไปตามรูก้็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ 
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ถาม ตอนนัน้ไปนอนพกัทีโ่รงแรม ลูกก็อยู่ตรงจดุนัน้ เขามองกระจกก็เหน็ เขาก็

หลบัตา พอลมืตาก็ยงัเหน็อกี  

ตอบ เหน็ก็รูว้า่เหน็ก็แลว้กนั อย่าไปยนิดยีนิรา้ย อย่าไปบงัคบัใหม้นัหาย เมือ่มนัจะ

เหน็ก็ตอ้งเหน็ ถา้ไมอ่ยากเหน็ก็หาอย่างอืน่มาเหน็แทน มาพทุโธแทน เราไปไล่

มนัไมไ่ด ้แต่เรามอีบุายใหม้นัหายไปได ้ดว้ยการเขา้หาพทุโธแทน สวดมนตแ์ทน 

อย่าไปคดิถงึมนั เดีย๋วก็หายไปเอง ถา้เหน็แลว้พยายามจะไลเ่ขา ยิง่ไลย่ิง่อยู่

เพราะเราคดิถงึมนัอยู่เรื่อยๆ  

ถาม อย่างน้ีเขามาขอบญุหรือเปลา่ 

ตอบ ทาํไมไมถ่ามเขาละ ถามได ้วา่เป็นอย่างไร มาจากไหน เขาอาจจะมาปรบัทกุขก์็ได ้

ขอส่วนบญุก็ได ้ ภาพนอกภาพในมนัก็เหมอืนกนั พวกเราในปจัจบุนัเป็นคน 

อนาคตก็เป็นผเีหมอืนกนั เรื่องอะไรจะตอ้งกลวั สมมตุเิราตายไปแลว้ มาโผลใ่ห ้

คุณเหน็น้ีคุณจะกลวัเราไหม เราก็ไมไ่ดท้าํอะไรคุณขณะทีม่ชีวีติอยู่ เวลาตายไป

แลว้จะไปทาํคุณทาํไม ความกลวัก็คอืความหลง คดิโดยไมม่เีหตไุมม่ผีล ถา้คดิ

ดว้ยเหตดุว้ยผลแลว้ ไมม่อีะไรน่ากลวัหรอก เหน็อะไรก็พทุโธไวก้็แลว้กนั คดิถงึ

พระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่เวลาไปอยู่ทีน่่ากลวัๆ แลว้

เกดิความกลวัขึ้นมา อย่าส่งจติไปหาสิง่ทีก่ลวั ใหเ้จริญพระพทุธคุณ พระ

ธรรมคุณ พระสงัฆคุณ แลว้ความกลวัก็จะหายไป จะรูว้า่ความกลวัออกมาจาก

ใจ เมือ่ไมก่ลวัแลว้อะไรจะมาก็ไมเ่ป็นไร จะเหน็อะไรก็ไมเ่ป็นไร แต่ตอนเหน็ถา้

เกดิอาการกลวั ก็อย่าส่งจติไปหาสิง่นัน้ ใหเ้ขา้หาพทุโธ ธมัโม สงัโฆ เพราะคนเรา

เวลากลวัมากๆน่ีจะสวดมนตก์นัไดเ้ร็ว ถา้พทุโธๆก็จะแนบตดิอยู่กบัใจเลย  

คนทีต่อ้งการใหจ้ติสงบ จงึตอ้งอาศยัทีน่่ากลวัๆ ใหเ้กดิความกลวัขึ้นมา เมือ่เกดิ

ความกลวัแลว้จะสวดมนตอ์ย่างต ัง้ใจ ทาํอย่างจรงิจงัเลย ไมส่กัแต่วา่สวด ถา้อยู่

บา้นถงึเวลาสวดก็สวดไปอย่างนัน้ จาํใจสวด ใจไมไ่ดอ้ยู่กบัการสวด สวดไปก็คดิ

เรื่องนัน้เรื่องน้ีไป แต่ถา้เกดิความกลวัๆน่ี จะไมค่ดิเรื่องอืน่ จะอยู่กบับทสวด
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มนตอ์ย่างเดยีว บางทสีวดไมท่นัเสร็จจติกส็งบแลว้ จะเหน็คุณค่าของสถานทีน่่า

กลวั เหน็คุณค่าของการสวดมนต ์ ตอ้งไปกนันะ ถา้อยากจะเหน็ผลตอ้งไปในที่

อย่างนัน้ เป็นทางลดั อยากจะเหน็ผลเร็วๆไมใ่ช่หรือ ไมก่ลา้ลงทนุก็ไมไ่ดผ้ล 

ลงทนุนอ้ยผลก็นอ้ย ลงทนุมากผลก็มาก อ่านประวตัคิรูบาอาจารยต่์างๆก็อย่างน้ี

ท ัง้นัน้ อ่านในปฏปิทาของพระธุดงคก์รรมฐาน ท่านก็ไปอยู่ตามป่าตามเขากนั 

บางองคท์า่นก็ไปนัง่ทางเสอืผ่าน บางองคก์็ไปนัง่ทีห่นา้เหวเลย ถา้สปัหงกก็ตก

เหวเลย ถา้รูว้า่จะตกเหว จะไมส่ปัหงก จะไมง่ว่ง จะตื่นมสีตอิยู่ตลอดเวลา ถา้ไม่

มสีถานทีน่่ากลวัๆ ก็อดอาหารแทน ทาํใหไ้มง่ว่งเหงาหาวนอน หรือไปอยู่กบัครู

บาอาจารยดุ์ๆก็จะไดป้ระโยชน ์ มเีสอืในร่างของครูบาอาจารย ์ ดุกวา่เสอืจริงอกี 

อย่าไปกลวัครูบาอาจารยท์ีดุ่ๆ ท่านดุเพือ่เรา ความจริงใจท่านไมดุ่ ท่านเมตตาจะ

ตายไป แต่ท่านเหน็คุณค่าของการดุด่า เป็นอบุาย เหน็คุณค่าของความกลวั ท่าน

ถงึทาํตนเป็นบคุคลทีน่่ากลวัมาก แต่ใจจรงิท่านรกัเมตตาเราจะตายไป เพราะทกุ

วนัน้ีทีท่่านอยู่น้ี ท่านไมไ่ดอ้ยู่เพือ่ใคร ท่านอยู่เพือ่เรา ทาํเพือ่เรา แลว้เราจะไป

กลวัทาํไม เวลาท่านดุด่าเรา ด่าเพือ่เรา ดุเพื่อเรา ควรจะดใีจทกุครัง้ทีท่่านด่าเราดุ

เรา แสดงวา่ท่านเมตตาจริงๆ  

ถาม ท่านไมต่อ้งดุเลยค่ะ เหน็ตาท่านก็กลวัแลว้ 

ถาม เวลาสวดมนตบ์ทสงัฆคุณ แลว้กาํหนดจติเหน็ครูบาอาจารยอ์งคท์ีลู่กเคารพนะ

ค่ะ จะเป็นการยดึตดิหรือเปลา่คะ 

ตอบ อยู่ทีว่า่เราระลกึถงึทา่นอย่างไร ถา้ระลกึเพือ่ใหเ้กดิศรทัธาทีจ่ะปฏบิตั ิอย่างน้ีก็ไม่

ยดึตดิ ถา้คดิถงึท่านแลว้อยากใหท้่านอยู่กบัเราไปนานๆ อย่างน้ีก็จะเป็นการยดึ

ตดิ เพราะเวลาท่านจากไปเราจะเสยีใจ ถา้ไมย่ดึตดิ รบัความจริงได ้เวลาท่านอยู่

กบัเราก็ด ี เวลาท่านไปก็ด ี เพราะท่านไปเพยีงร่างกาย เรายงัระลกึถงึท่านได ้

เหมอืนเดมิ ระลกึถงึคุณงามความดขีองท่านได ้ ระลกึถงึปฏปิทาคาํสอนของท่าน

ได ้เหมอืนกบัท่านไมไ่ดจ้ากไป ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผู ้

นั้นเหน็เราตถาคต เหน็คุณธรรมของท่าน ไมไ่ดเ้หน็สรีระร่างกายของท่าน เพราะ
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สรีระร่างกายของทา่นไมใ่ช่เป็นองคท์่าน องคท์่านอยู่ทีคุ่ณธรรม ทกุครัง้ทีเ่รา

เจริญพระพทุธคุณพระสงัฆคุณน่ี เราก็ถงึท่านแลว้ ไดอ้งคท์่านประดบัอยู่ในใจ

ของเราแลว้ ทกุครัง้ทีร่ะลกึถงึท่าน ก็จะทาํใหม้ศีรทัธามวีริิยะทีจ่ะบาํเพญ็ต่อไป 

หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงจากไปแลว้ พระอานนทก์็ยงับาํเพญ็ต่อได ้ไมใ่ช่พอ

ท่านสิ้นแลว้ ก็หมดกาํลงัใจ ไมป่ฏบิตั ิท่านกลบัเร่งความเพยีรใหม้ากขึ้น  

คุณธรรมก็ม ี ๒ อย่าง คุณธรรมทีเ่ราระลกึขึ้นมา แลว้ก็คุณธรรมทีเ่กดิจากการ

ปฏบิตั ิ คุณธรรมทีเ่ราระลกึขึ้นมายงัไมถ่าวร เวลาระลกึขึ้นมาก็จะปรากฏขึ้นมา 

ถา้ไมร่ะลกึถงึก็หายไป แต่ถา้คุณธรรมทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิจะเป็นของแท ้จะอยู่

กบัเราไปตลอด ทีว่า่ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ ัน้เหน็เราตถาคตน่ี ตอ้งเหน็อย่างน้ี ถา้เหน็

อย่างน้ีแลว้จะไมม่คีวามสงสยัอกีต่อไป ไมต่อ้งระลกึถงึท่านดว้ย เพราะท่านมา

เป็นเราแลว้ เมือ่ก่อนเราเป็นนาย ก. นาย ข. แต่เดีย๋วน้ีมพีระธรรมมาเป็นตวัเรา

แทน เพราะเราไมค่ดิแบบเดมิๆอย่างทีเ่ราเคยคดิ เราคดิแบบธรรมะ เมือ่ก่อนก็

ไมไ่ดค้ดิแบบน้ี ก็คดิแบบทางโลกๆ ห่วงพ่อห่วงแมห่่วงพีห่่วงนอ้ง ห่วงเศรษฐกจิ 

ห่วงอะไรต่างๆ แต่ทกุวนัน้ีไมไ่ดค้ดิอย่างนัน้ คดิวา่อะไรจะเกดิก็เกดิ อะไรจะเป็น

ก็เป็น ปฏบิตัไิปแลว้จติเหมอืนกบัถูกธรรมะเขา้มาสงิ เมือ่ก่อนน้ีถูกกิเลสสงิ ถูก

ความหลงสงิ ทาํใหค้ดิตามกเิลส พอบาํเพญ็ธรรมจนธรรมเป็นใหญ่แลว้ ก็จะคดิ

ไปในทางธรรมะ เวลาทีเ่ราสวดความจริงไมค่วรระลกึถงึท่านเสยีดว้ยซํา้ไป 

เพราะตอ้งการใหจ้ติเป็นหน่ึง ถา้สวดไปดว้ยแลว้คดิถงึท่านดว้ย จติยงัเป็น ๒ 

อยู่ ใหเ้ลอืกเอาอย่างใดอย่างหน่ึง ถา้จะสวดก็สวดไป อย่าไประลกึถงึท่าน ใหอ้ยู่

กบับทสวด อาศยับทสวดเป็นตวันาํจติใหเ้ขา้สู่ความสงบ ถา้สวดไปแลว้ระลกึถงึ

ภาพท่านไปดว้ย จติจะแกวง่ไปแกวง่มา ระหวา่งบทสวดกบัภาพทีเ่ราระลกึถงึ จติ

จะไมน่ิ่ง อยากจะระลกึถงึท่านก็ไวอ้กีวาระหน่ึงก็ได ้ หลงัจากทีส่วดเสร็จแลว้ 

เวลาทีเ่รากราบพระ จะระลกึถงึท่านก็ได ้หรือจะใชภ้าพของท่านเป็นองคภ์าวนาก็

ได ้ เป็นนิมติ ระลกึถงึภาพของครูบาอาจารยแ์ลว้ก็พยายามใหภ้าพของท่านนัน้

ต ัง้อยู่ในจตินานๆ ไมใ่หม้เีรื่องอย่างอืน่ๆเขา้มาลบลา้งภาพนัน้ได ้ จติก็เป็นสมาธิ

ได ้ใหท้าํอย่างใดอย่างหน่ึง อย่าทาํ ๒ อย่างพรอ้มๆกนั 
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ถาม เพือ่นจะบ่นกบัลูกวา่เขามปีญัหา อยากจะสมหวงัในชวีติ ลูกก็ชวนเขามาลอง

ปฏบิตัธิรรม เขาก็คดิวา่เขายงัไมเ่หน็ความจาํเป็นตรงน้ี เน่ืองจากวา่ทกุวนัน้ีเขาก็

เป็นคนดพีอประมาณ ไมไ่ดท้าํใหใ้ครเดอืดรอ้น แลว้ก็ดูแลครอบครวั แลว้เขาก็

ไมเ่ขา้ใจวา่การนัง่เฉยๆจะเป็นบญุไดอ้ย่างไร  

ตอบ บอกเขาวา่ตอนน้ีเขากาํลงัหลง เขาคดิวา่เขาไมไ่ดท้าํใหค้นอืน่เดอืดรอ้น แต่เขา

กาํลงัทาํตวัเขาเองใหเ้ดอืดรอ้น ดว้ยการอยากมคีวามหวงัสมหวงั ถา้เขามาฟงั

ธรรมะแลว้เขาจะรูว้า่ ความสมหวงัน้ีเป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน บางครัง้ก็สมหวงั 

บางครัง้ก็ไมส่มหวงั ถา้เขาฟงัธรรมะแลว้หูตาก็จะสวา่งขึ้น แทนทีอ่ยากจะให ้

สมหวงั เขาก็จะยอมรบักบัความจริงวา่ บางครัง้ก็สมหวงั บางครัง้ก็ไมส่มหวงั 

การมาวดัไมไ่ดใ้หม้านัง่หลบัตา ปิดหูปิดตา ทาํจติใหส้งบอย่างเดยีว แต่ใหม้ารบัรู ้

สจัจธรรมความจริงของชวีติ ทีเ่รามกัจะมองไมเ่หน็กนั ตอ้งมาหาคนทีม่ ี

ประสบการณ์ ทีไ่ดศึ้กษาสจัจธรรมของชวีติมาแลว้ เพือ่นาํเอาไปพนิิจพจิารณาดู 

เช่นสอนเขาวา่ ปญัหาของเขาไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่ปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่หรือไม ่ แต่อยู่ตรงที่

เขากาํลงัเบยีดเบยีนตวัเขาเองโดยไมรู่ส้กึตวั จากความทีอ่ยากจะใหส้มหวงัน้ีเอง 

อยากไมไ่ด ้ พออยากปับ๊จะทกุขข์ึ้นมาทนัท ี ถา้ไมอ่ยากทกุข ์ ไมอ่ยาก

กลุม้อกกลุม้ใจ ก็อย่าไปอยากใหส้มหวงั หวงัไดแ้ต่อย่าไปยดึตดิอยู่กบัความหวงั 

ทกุคนมคีวามหวงัท ัง้นัน้ แต่ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของเหตผุลของความจริง 

บางอย่างเราหวงัแลว้เราก็ได ้ เช่นอยากจะเรียนใหจ้บมหาวทิยาลยั เราก็รูว้า่

ความหวงัน้ีเป็นไปได ้ แต่เราตอ้งขยนัเรียน แต่หวงับางอย่างหวงัไมไ่ด ้ เช่นหวงั

ใหส้ามซีือ่สตัยก์บัเรา หวงัใหเ้ขารกัเรา ถา้เขาไมช่อบเราแลว้ จะใหเ้ขารกัเราได ้

อย่างไร เราไมต่ ัง้อยู่บนพื้นฐานของความจริง บอกเขาใหค้ดิอย่างน้ี แลว้เขาจะไม่

มคีวามทกุขก์บัเรื่องอะไรเลย  

คนส่วนใหญ่คดิวา่เขา้วดัเพือ่ทาํพธิีกรรมต่างๆ ขอศีลถวายสงัฆทาน กรวดนํา้ให ้

พร เสร็จแลว้ก็กราบลาพระ ใหห้ลวงพ่อไดพ้กัผ่อน ถา้ไปเจอพระเทศน ์ก็คดิวา่

เทศนเ์รื่องลา้สมยังมงาย เรื่องนรกเรื่องสวรรค ์ เรื่องเปรตเรื่องผ ี เรื่องเวยีนวา่ย
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ตายเกดิ ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ขามองไมเ่หน็ เขาพสูิจนไ์มไ่ด ้ เขาก็เลยตดับทไปงา่ยๆวา่

เป็นเรื่องงมงายไป จงึไมส่นใจ กลวัจะถูกลา้งสมอง ไมเ่คยไปวดัป่า ไมเ่คยศึกษา

ธรรมะจากตน้ฉบบั ถา้ศึกษาจากตน้ฉบบัจะรูว้า่ธรรมะเป็นวชิาความรู ้ เป็นท ัง้จติ

ศาสตรแ์ละกายศาสตร ์ เกี่ยวขอ้งท ัง้ ๒ ส่วนของชวีติ คอืจติกบักาย ถา้ศึกษา

แลว้จะเขา้ใจธรรมชาตขิองจติธรรมชาตขิองกาย เขา้ใจความทกุขท์ีเ่กดิในจติ 

เขา้ใจวธิีรกัษาจติไมใ่หท้กุขก์บัเรื่องต่างๆ เป็นความรูแ้ท ้ๆ  เป็นวชิาความรู ้ เป็น

ปริญญา เรียนแลว้เกดิปญัญา เพยีงแต่วา่มนัขดักบักเิลส ขดักบัทางโลก จงึไม่

นาํเอาไปบรรจเุป็นปริญญา ไมส่อนกนัในมหาวทิยาลยั สอนแต่ทีว่ทิยาลยัสงฆ ์

ในเมอืงไทยก็มอียู่ ๒ แห่งคอื มหามกฎุฯและมหาจฬุาลงกรณ์ฯ ทีส่อนพทุธ

ศาสตร ์ แต่สอนเพยีงครึ่งเดยีว สอนทางดา้นทฤษฎ ี ไมส่อนทางดา้นปฏบิตั ิ ไม่

พาเขา้ป่าถอืธุดงควตัร เช่นถอืผา้ ๓ ผนื นอนโคนไม ้ฉนัมื้อเดยีว อยู่แต่ในเมอืง 

มแีต่เครื่องบนัเทงิต่างๆ มเีครื่องอาํนวยความสุขครบถว้น เป็นเหมอืนฆราวาส 

เรียนแต่ทฤษฎ ี ไมไ่ดน้าํเอามาใชข้ดัเกลาจติใจ เพราะมเีจา้ของเก่าเขาคอย

ต่อตา้นอยู่ ใจของปถุชุนของพวกเราน้ี ถูกกเิลสครอบงาํเป็นเจา้ของอยู่ กเิลสจะ

ไมเ่ปิดโอกาสใหธ้รรมะเขา้มาในใจไดง้า่ยๆ ถา้ไมผ่ลกัไมไ่ล ่ มนัจะไมอ่อกไป เรา

ตอ้งพยายามไลม่นัออกไป พยายามผลกัดนัธรรมะเขา้ไปในใจ พยายามออกจาก

บา้นมาวดัเพือ่ศึกษาและปฏบิตัธิรรมกนั  

เป็นการต่อสูแ้ก่งแย่งอาํนาจกนั ผูท้ีม่อีาํนาจอยู่ก็หวงอาํนาจ ผูท้ีไ่มม่อีาํนาจก็

อยากจะโค่นลม้ผูท้ีม่อีาํนาจ ดว้ยวธิีการต่างๆ ในใจก็มอีาํนาจอยู่ ๒ ส่วน ที่

เรียกวา่ธรรมะกบัอธรรม ตอนน้ีใจของพวกเราถูกอธรรมควบคุมอยู่ ถา้อยากจะ

ไดธ้รรมะ กต็อ้งเอาธรรมะเขา้มาต่อสูก้บัอธรรม ขบัไลอ่ธรรมออกไปจากใจ ถา้

ยงัชอบอธรรมอยู่ก็จะไมส่นใจหาธรรมะ พอใจอยู่กบักเิลส ก็ตอ้งปลอ่ยเขาไป 

เพราะไมม่ใีครบงัคบัใครได ้ เป็นเรื่องของแต่ละคน ทีจ่ะมปีญัญามองเหน็ วา่ตน

กาํลงัเป็นทาสหรือเป็นไท ถา้ยงัมคีวามโลภความอยากต่างๆอยู่ ก็แสดงวา่ยงัเป็น

ทาสอยู่ เวลากเิลสส ัง่ใหโ้ลภใหอ้ยาก ไปเทีย่วทีน่ ัน่ไปเทีย่วทีน่ี่ ก็ตอ้งไปตามคาํส ัง่ 

ถา้เป็นไทแลว้ก็ไมต่อ้งไป อยู่เฉยๆน้ีสบายทีสุ่ด ไมต่อ้งมอีะไร แต่เราไมรู่ก้นัวา่
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ยงัเป็นทาสกนัอยู่ จงึตอ้งอาศยักระจกมาส่องใจ คอืธรรมะน่ีแหละ ธรรมะจะ

แสดงใหเ้หน็ความแตกต่าง ระหวา่งการเป็นทาสและการเป็นไท เวลาเป็นทาสน้ีมี

แต่ความทกุข ์เวลาเป็นไทน้ีไมม่คีวามทกุขเ์ลย หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ถา้

ฟงัแลว้เกดิศรทัธาขึ้นมาก็ถอืวา่เป็นบญุ มโีอกาสทีจ่ะเป็นไทได ้ ถา้ฟงัแลว้ไม่

ศรทัธาก็ตอ้งเป็นทาสต่อไป 

ถาม ลูกชายไปพบพระภกิษุทีป่ฏบิตัไิมด่ ีเขาก็บอกวา่ไมอ่ยากใส่บาตร 

ตอบ บอกเขาวา่เวลาไปซื้อผลไม ้แลว้เจอผลไมท้ี่เน่า เราก็โยนผลทีเ่น่าทิ้งไป ผลทีด่เีรา

ก็กนิ ไมใ่ช่พอเหน็ผลไมเ้น่าลูกหน่ึงแลว้ก็จะไมก่นิผลไมอ้กีเลย ก็จะอดตายได ้

การทาํบญุเป็นการใหอ้าหารกบัจติใจเขา ถา้ไปเจอพระทีไ่มด่กี็อย่าไปใส่บาตรท่าน

ก็แลว้กนั ไปใส่องคท์ีด่ ี องคท์ีด่กี็ยงัมอียู่ ถา้ไมม่พีระเราก็ทาํบญุกบัคนก็ได ้ ทาํ

กบัพ่อกบัแมก่็ได ้พ่อแมก่็เป็นพระของเรา ทาํกบัผูม้พีระคุณ เช่นครูบาอาจารยก์็

ได ้ ทาํกบัคนดกี็ได ้ ไดบ้ญุเหมอืนกนั ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกเิลสหาทางออก 

พอเจอพระไมด่รูีปหน่ึงก็ดใีจ ต่อไปน้ีไมต่อ้งทาํบญุทาํทานแลว้  

ถาม การบริกรรมพทุโธธมัโมสงัโฆน่ีนะคะ เป็นการยดึตดิไหมคะ  

ตอบ พทุโธธมัโมสงัโฆเป็นเหมอืนกบัรถยนต ์ ทีจ่ะพาเราไปสู่จดุหมายปลายทาง เวลา

เดนิทางจากบา้นมาทีน่ี่ก็ตอ้งอาศยัรถยนต ์ จะวา่ยดึตดิก็ยดึตดิ แต่ยดึตดิเฉพาะ

ขณะทีเ่ดนิทางเท่านัน้ พอมาถงึจดุหมายปลายทางแลว้ ยงันัง่อยู่ ไมย่อมลงมา 

อย่างน้ีเรียกวา่ยดึตดิ แต่ถา้ถงึจดุหมายปลายทางแลว้ก็ลงมาขึ้นศาลา อย่างน้ีไม่

ยดึตดิ ตอ้งอาศยัรถเป็นพาหนะพาเราไปสู่จดุหมายปลายทาง การบริกรรมพทุโธ 

การดูลมหายใจเขา้ออก ก็เป็นพาหนะพาใจเขา้สู่ความสงบ พอใจเขา้สู่ความสงบ

แลว้พทุโธก็หายไป ธมัโมสงัโฆก็หายไป หายไปโดยอตัโนมตั ิ โดยธรรมชาต ิพอ

จติสงบลงปับ๊การบริกรรมก็หยุดทนัท ี โดยไมต่อ้งบงัคบั เหมอืนกบัการ

รบัประทานอาหาร เป็นการยดึตดิหรือเปลา่ ทีเ่ราตอ้งตกัอาหารเขา้ปากตอ้งเคี้ยว 

ถา้ไมต่กัอาหารเขา้ปาก ไมเ่คี้ยว ไมก่ลนือาหารเขา้ไปแลว้ร่างกายจะรบัอาหารได ้
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อย่างไร จะอิม่ไดอ้ย่างไร เมือ่อิม่แลว้ก็หยุดกนิ ไมไ่ดก้นิไปตลอด การ

รบัประทานยาก็เช่นเดยีวกนั เราตอ้งรบัประทานยาเพือ่รกัษาโรคใหห้าย เรายดึ

ตดิกบัยาหรือเปลา่ จะวา่ยดึตดิก็ไมใ่ช่ เป็นการพึง่พาอาศยักนั แต่ถา้กนิจนหาย

แลว้ยงักนิอยู่ อย่างน้ีถงึเรียกวา่ยดึตดิ บางคนตดิยาก็ม ี ไมม่ ัน่ใจท ัง้ๆทีโ่รคหาย

แลว้ แต่กลวัจะกลบัคนืมาอกี ก็เลยกนิไปเรื่อยๆ อย่างน้ีก็ยดึตดิ ตอ้งดูทีเ่หตผุล

เป็นหลกั บางคนคดิวา่การอาศยัครูบาอาจารยเ์ป็นการยดึตดิ อาศยัธรรมะก็ยดึ

ตดิ ตอ้งปลอ่ยหมด ตอ้งไมย่ดึตดิกบัอะไรเลย แต่เรายงัตอ้งอาศยัสิง่เหลา่น้ีอยู ่

เพือ่พาใหเ้ราไปสู่จดุทีเ่ราไมต่อ้งอาศยัอะไรเลย อย่างพระพทุธเจา้พระอรหนัตน้ี์ 

ท่านไมย่ดึตดิกบัอะไร บญุท่านก็ไมย่ดึตดิ ท่านไมต่อ้งทาํบญุแลว้ ทีท่่านทาํ

เพราะท่านถูกยดัเยยีดใหท้าํ มคีนเอาเงนิมาใหท้่าน แลว้จะใหท้่านทาํอะไรกบัมนั

ละ ท่านเองก็ไมต่อ้งการเงนิ ท่านก็พจิารณาเอาไปใชใ้หเ้กดิประโยชนเ์ท่านัน้เอง 

แต่ไมไ่ดน้ ัง่ฝนันัง่คดิวา่วนัน้ีจะมคีนมาถวายเท่าไหร่ จะไดเ้งนิเอาไปทาํสิง่นัน้สิง่น้ี 

ไมม่อียู่ในใจ ท่านไมค่ดิทาํบญุแลว้ ถา้ยงัตอ้งอาศยับญุก็ยงัตอ้งทาํบญุ อย่าง

พวกเราน้ียงัตอ้งอาศยับญุ อาศยัการปฏบิตัอิยู่ ถา้ไมท่าํแลว้จะไปถงึจดุหมาย

ปลายทางไดอ้ย่างไร เหตกุบัผลมนัเชื่อมกนัตรงน้ี เหตกุ็คอืการบาํเพญ็ทานศีล

ภาวนา ทีจ่ะพาใหไ้ปสู่จดุทีไ่มต่อ้งอาศยัทานศีลภาวนาต่อไป  

คนทีจ่ะปฏเิสธธรรมะมหีลายรูปแบบหลายเหตผุล อะไรนิดอะไรหน่อยก็

กลายเป็นเรื่องยดึตดิ เป็นเรื่องงมงายไปหมด ก็เลยไปไมถ่งึไหนกนั กเิลสมนั

ฉลาด มนัหลอกลอ่สอนใจใหเ้หน็สิง่ทีด่เีป็นสิง่ทีไ่มด่ ี เป็นยาเสพตดิ วา่ศาสนา

เป็นเหมอืนยาเสพตดิ คนทีเ่ขา้วดัเป็นเหมอืนคนตดิยาเสพตดิ แต่คนทีเ่ขา้วดั

ไมไ่ดว้า่เขาตดิยาเสพตดิ ทีเ่ขา้วดัแลว้เหมอืนกบัคนตดิยาเสพตดิก็ม ี ถูกหลอก

ใหท้าํบญุแบบไมม่เีหตมุผีลก็ม ีตอ้งใชส้ตปิญัญาพจิารณาวา่ทาํบญุเพือ่อะไร เพือ่

ประโยชนอ์ะไร มปีระโยชนจ์รงิหรือเปลา่ สรา้งวตัถใุหม้โหฬารใหญ่โต สรา้งไป

ทาํไม ตอ้งมเีหตผุลเวลาจะสรา้งอะไร มคีวามจาํเป็นหรือไม ่ ถา้สรา้งเพือ่ความ

ยิง่ใหญ่ มนัไมใ่ช่ความยิง่ใหญ่ทีแ่ทจ้ริงหรอก ความยิง่ใหญ่ทางดา้นวตัถไุมใ่ช่

ความยิง่ใหญ่ ความยิง่ใหญ่ทีแ่ทจ้รงิคอืความยิง่ใหญ่ของจติใจ ความยิง่ใหญ่
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ของธรรมะ พระพทุธเจา้ไมเ่คยสรา้งวดัแมแ้ต่วดัเดยีว สรา้งแต่พระอรหนัตน์บั

จาํนวนไมถ่ว้น สรา้งตรงนัน้ สาํคญัตรงนัน้ ถา้ถูกหลอกใหส้รา้งอะไรก็อย่าไป

หลงเชื่อ ถา้จะทาํก็ทาํพอสมควร อย่าขายบา้นขายช่องเพือ่สวรรคช์ ัน้นัน้สวรรค์

ช ัน้น้ี ทาํบญุใหท้านไมไ่ดท้าํเพือ่ใหเ้กดิความโลภ ทาํบญุใหท้านเพือ่ใหด้บัความ

โลภ ถา้ทาํเพราะอยากไดส้วรรคช์ ัน้นัน้สวรรคช์ ัน้น้ี อยากเป็นมหาเศรษฐ ี ไม่ใช่

จดุประสงคข์องการทาํบญุใหท้าน ทาํบญุใหท้านเพือ่ใหอ้ยากนอ้ยลงใหโ้ลภ

นอ้ยลง ใหม้คีวามสุขใจต่างหาก 

ถา้ใครยงัไมไ่ดห้นงัสอืธรรมะ ตอ้งการเอาไปอ่านก็เอาไปได ้มขีอ้แมอ้ยู่วา่ เอาไป

แลว้ตอ้งอ่าน อย่าเอาไปต ัง้ไวบ้นหิ้ง ถา้ไมอ่่านก็จะไมเ่กดิประโยชน ์ ความวเิศษ

ของหนงัสอือยู่ทีก่ารอ่าน อ่านแลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตั ิ ทีบ่วชอยู่ไดท้กุวนัน้ี ก็เกดิ

จากการอ่านหนงัสอืธรรมะเลม่เลก็ๆเลม่หน่ึง พออ่านแลว้เหมอืนกบัไปจดุ

ประกายความรูท้ีม่อียู่เดมิใหส้วา่งขึ้น เมือ่ก่อนก็ริบๆหรี่ๆ เหน็บา้งไมเ่หน็บา้ง พอ

อ่านธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไวแ้ลว้ มนัชดัแจง้ มนัเหน็ทาง รูว้า่น่ีคอืทางที่

เราตอ้งไป เมือ่ก่อนไมรู่ ้พยายามหาทางทีจ่ะทาํใหม้คีวามสุขใจอย่างถาวร แต่ยงั

หาไมเ่จอ มแีต่ความสุขใจแบบลม้ลกุคลุกคลาน บางเวลาก็สุขใจ บางเวลาก็

กลุม้ใจ พอไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพยีงไมก่ี่หนา้ไมก่ี่บรรทดั

น่ี มนัสวา่งขึ้นมาเลย มนัรูเ้ลยวา่น่ีคอืทางทีเ่ราตอ้งไป ก็เลยเขยีนจดหมายไปขอ

หนงัสอืมาเพิม่ จนไดห้นงัสอืทีพ่าไปสู่การปฏบิตั ิ ก็ลองปฏบิตัติามดู ก็ไดผ้ล ก็

เลยเกดิฉนัทะวริิยะ เกดิศรทัธา ทีจ่ะปฏบิตัมิากขึ้นไป ก็เลยลาออกจากงาน ออก

ปฏบิตัเิลย ไมเ่สยีดายรายได ้ ไม่เสยีดายความสุขทีไ่ดจ้ากการใชเ้งนิ ไดไ้ปเทีย่ว

ทีน่ ัน่เทีย่วทีน่ี่ ไดซ้ื้อขา้วซื้อของ มนัไมม่รีสชาตเิลยหลงัจากทีไ่ดส้มัผสักบัผลที่

เกดิจากการปฏบิตั ิ 

เพยีงแต่วา่มนัยงัไดน้อ้ยอยู่ อยากจะใหม้มีากๆ โลภแบบน้ีไมเ่ป็นกเิลส โลภแบบ

น้ีเป็นมรรคเป็นธรรม อยากจะไดค้วามสุขในใจมากขึ้น อยากจะไปปฏบิตัธิรรม

มากขึ้น อย่าไปคดิวา่เป็นกิเลส ถา้คดิก็จะตกไปในหลมุพรางของกเิลส เขา
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ตอ้งการใหเ้ราคดิอย่างน้ี เพือ่จะไดไ้มป่ฏบิตั ิถา้โลภในการปฏบิตั ิอยากจะปฏบิตัิ

มากขึ้น อย่างน้ีไมเ่ป็นความโลภ เป็นมรรค แต่ตอ้งรูจ้กัประมาณ ไมห่ย่อน

เกนิไป ไมเ่คร่งเกนิไป ตอ้งใหพ้อกบักาํลงัของเรา ถา้แบกของทีเ่ราไมส่ามารถยก

ไดก้็จะทอ้แท ้ จะยอมแพไ้ปในทีสุ่ด แต่ถา้ค่อยขยบัขึ้นไปทลีะนิดทลีะหน่อย ก็

จะมกีาํลงัขยบัขึ้นตามไปได ้ จงึควรปฏบิตัไิปตามกาํลงัของเรา ศึกษาฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม อ่านหนงัสอืธรรมะทีเ่ป็นธรรมจรงิๆ ทีเ่กี่ยวกบัพระอริยสจั ทีเ่กี่ยวกบั

มรรค ๘ ทานศีลภาวนา เป็นทางทีถู่กตอ้ง ไมห่ลงทางอย่างแน่นอน อ่านแลว้ก็

นาํเอาไปปฏบิตั ิ แลว้ผลจะปรากฏขึ้นมาในใจ จะพาไปสู่จดุทีไ่มค่าดคดิวา่จะไป

ได ้ เมือ่ก่อนไมเ่คยคดิวา่จะกลา้โกนหวั ไมเ่คยคดิวา่จะอยู่ในวดั ขงัตวัเองไมใ่ห ้

ไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆได ้ ก่อนบวชน้ีเคยเหน็พระเณรแลว้ ใจเกดิความรูส้กึ

วา้เหวห่ดหู่ขึ้นมา ไมอ่ยากอยู่ในสภาพของพระเณร ไปไหนมาไหนตามอาํเภอใจ

ไมไ่ด ้ 

แต่พอปฏบิตัแิลว้กลบัเหน็วา่น่ีคอืทางทีต่อ้งไป เพราะจะมเีวลาปฏบิตัไิดม้าก ไม่

ตอ้งมากงัวลกบัภารกจิอย่างอืน่ ความกลวัความหดหู่ใจทีจ่ะตอ้งเป็นพระก็

หายไป ก็บวชไดโ้ดยไมรู่ส้กึอะไร เป็นไปตามข ัน้ตอนของการปฏบิตั ิ พอเดนิ

มาถงึตรงน้ีแลว้ ก็มทีางใหเ้ลอืก จะเลี้ยวซา้ยเลี้ยวขวาหรือจะตรงไป กต็อ้งเลอืก

ทางทีเ่หมาะทีสุ่ดต่อการเจริญของจติใจ ก็ตอ้งบวชเท่านัน้ ไมม่ทีางอืน่ ไมค่ดิ

วติกกบัเรื่องรูปร่างหนา้ตา เพราะไมไ่ดไ้ปหวงัอะไรกบัร่างกายแลว้ ไมไ่ดใ้ช ้

ร่างกายหาความสุขจากทางรูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ จงึอย่าไปกงัวลกบัอนาคตมาก

จนเกนิไป บางคนกลวัวา่ปฏบิตัมิากแลว้ จะตอ้งทิ้งพ่อทิ้งแมท่ิ้งสามทีิ้งภรรยาทิ้ง

ลูกทิ้งหลาน เป็นความคดิของกเิลส พอปฏบิตัไิปมากๆเขา้ จะเหน็โทษของสิง่

เหลา่น้ี แทนทีจ่ะเหน็วา่เป็นคุณเป็นความสุข กลบัเหน็วา่เป็นโทษเป็นความทกุข ์

ก็จะตดัไดป้ลอ่ยได ้ แต่ไมไ่ดต้ดัโดยไมม่เียือ่ใยความเมตตากรุณา ตดัความยดึ

ตดิ แต่ยงัมคีวามผูกพนั มเียือ่ใยเมตตาสงสารห่วงใยกนั ช่วยเหลอืกนัดูแลกนั

อยู่เต็มหวัใจเหมอืนเดมิ ตดัตรงทีค่วามยดึตดิ ไปห่วงไปกงัวล ไปอยากใหเ้ป็น

อย่างนัน้เป็นอย่างน้ี อย่างน้ีไมม่ ีเพราะเป็นความทกุข ์ 
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จดุเริ่มตน้อยู่ทีก่ารไดอ่้านไดย้นิไดฟ้งั แลว้มนัจะพาเราไปเอง ศึกษาในประวตัดูิก็

เหมอืนกนัท ัง้นัน้ ทกุคนตอ้งไดย้นิไดฟ้งัก่อน พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสาวก

องคแ์รก สาวกแปลวา่ผูฟ้งั ฟงัแลว้ก็ปฏบิตัทินัท ี บรรลไุดท้นัท ี ฟงัครัง้แรก

พระอญัญาโกณฑญัญะก็บรรลธุรรมข ัน้แรกไดเ้ลย การฟงัธรรมจงึมคุีณค่าอย่าง

ยิง่ การอ่านหนงัสอืธรรมะก็เหมอืนกบัการฟงัธรรม เพราะถอดมาจากการแสดง

ธรรมท ัง้นัน้ พระไตรปิฎกก็ออกมาจากการแสดงธรรมของพระพทุธเจา้ ทีท่รง

แสดงไวต้ามสถานทีต่่างๆ ตามวาระต่างๆ แลว้ก็จดจาํกนัมาสมยัก่อนพระท่องจาํ

กนั เป็นอบุายรกัษาพระธรรมคาํสอน และเป็นอบุายทาํสมาธิและเจริญปญัญา 

เพราะเมือ่ท่องไปๆก็ทาํใหจ้ติสงบ ไมไ่ปคดิเรื่องราวต่างๆจติก็สงบ ถา้พจิารณา

ตามจนเขา้ใจ ก็นาํเอามาปฏบิตัไิดเ้ลย สมยัก่อนถงึมกีารท่องจาํพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ สมยัน้ีก็ยงัท่องกนัอยู่ แต่ท่องไวส้วด ไมไ่ดศึ้กษาความหมาย

เท่าไหร่ เลยไมเ่กดิประโยชนเ์ท่าทีค่วร ไดเ้พยีงสมาธิเป็นอย่างมาก ถา้ไมเ่ขา้ใจ

ความหมายของบททีส่วด ถา้เขา้ใจความหมายก็นาํเอามาปฏบิตัไิดเ้ลย เอามาดบั

กเิลสไดเ้ลย  

ขอใหม้ฉีนัทะมคีวามยนิดต่ีอการฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็แลว้กนั ดงัธรรมบททีแ่สดง

ไวว้า่ ไม่มคีวามยนิดอีะไร จะดเีท่ากบัความยนิดใีนธรรม ไมม่รีสอะไร ทีจ่ะชนะ

รสแห่งธรรม รสแห่งธรรมจะปรากฏขึ้นไดก้็ต่อเมือ่มคีวามยนิดใีนธรรม ยนิดทีี่

จะฟงั ยนิดทีีจ่ะนาํเอาไปปฏบิตั ิ พอปฏบิตัแิลว้ผลคอืรสแห่งธรรม ก็จะปรากฏ

ขึ้นมาในจติในใจ ไมต่อ้งสงสยั เป็นอกาลโิก เป็นอย่างน้ีมาต ัง้แต่สมยัพระ

พทุธกาล เป็นอย่างน้ีในสมยัปจัจบุนั และจะเป็นอย่างน้ีไปตลอด จนถงึ

พระพทุธเจา้องคต่์อๆไปทีจ่ะตามมา สอนอย่างน้ีเหมอืนกนัหมด คาํสอนแบบ

เดยีวกนั เพราะกเิลสเป็นแบบเดยีวกนั ยาทีจ่ะกาํจดักเิลสก็เป็นตวัเดยีวกนั คอื

มรรค ๘ ทานศีลภาวนา หรือศีลสมาธิปญัญา ถา้ยดึตดิอยู่กบัแนวน้ีแลว้จะไม่

หลงทาง ถา้หลงกห็ลงไมไ่กล ตอนทีสุ่ภทัทะปริพาชก จะเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ตอน

ใกลจ้ะเสดจ็ปรินิพพาน แต่พระอานนทไ์มใ่หเ้ขา้เฝ้า พระพทุธเจา้ไดย้นิเขา้ก็ทรง

ตรสัใหป้ลอ่ยเขาเขา้มา เขาสงสยัว่าคาํสอนของลทัธิต่างๆมมีากเหลอืเกนิ 
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อยากจะทราบวา่ คาํสอนใดเป็นคาํสอนทีถู่กทาง พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ คาํสอน

ใดก็ตามถา้มมีรรคเป็นองค ์ ๘ คาํสอนนัน้เป็นคาํสอนทีถู่กทาง ไมไ่ดท้รงตรสัวา่

ตอ้งเป็นคาํสอนของพระพทุธองค ์ อยู่ทีว่า่มมีรรค ๘ หรือไม ่ ถา้คาํสอนมมีรรค

ท ัง้ ๘ ประการ ก็ถอืวา่เป็นคาํสอนทีถู่กทาง พาไปสู่การหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้

อย่างแน่นอน  
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กณัฑท์ี่ ๓๘๔ 

ปรอทวดัอณุหภมูิของใจ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

วนัที ่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีจ่ะถงึน้ีเป็นวนัอาสาฬหบูชา เป็นวนัทีพ่ระพทุธเจา้

ไดท้รงประกาศพระธรรมคาํสอนเป็นครัง้แรก จะถอืเป็นวนัก่อต ัง้ของพระพทุธศาสนาก็

ได ้ ทกุวนัอาสาฬหบูชาจงึเป็นวนัคลา้ยวนัเกดิของพระพทุธศาสนา ปีน้ีก็เป็นปีที ่ ๒๕๙๖ 

แลว้ เพราะเรานบัวนัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน เป็นวนัเริ่มตน้

พทุธศกัราช พระองคท์รงประกาศพระธรรมคาํสอน ๔๕ ปี ก่อนทีจ่ะทรงเสดจ็ดบัขนัธ 

ปรินิพพานไป จงึตอ้งเอา ๔๕ มาบวกกบัปี พ.ศ. ของปจัจบุนั ปีน้ี ๒๕๕๑ บวกกบั ๔๕ 

ปีก็เป็น ๒๕๙๖ ปี ใกลจ้ะถงึ ๕๐๐๐ ปีเขา้ไปเรื่อยๆ เพราะเวลาไมห่ยุดย ัง้ ศาสนาก็จะ

หดลงไปเรื่อยๆ หดเพราะคนไมส่นใจทีจ่ะศึกษา ไมส่นใจทีจ่ะปฏบิตั ิ ไมไ่ดห้ดเพราะ

ธรรมะหด ธรรมะไมห่ดตามกาลตามเวลา ไมเ่สือ่มตามกาลตามเวลา แต่คุณธรรมทีจ่ะ

ทาํใหศ้าสนามอียู่ในใจของคนคอื ฉนัทะวริิยะจติตะวมิงัสา มนีอ้ยลงไป คนใหค้วาม

สนใจกบัเรื่องอืน่มากกวา่เรื่องของศาสนา อย่างในปจัจบุนัน้ีมคีนอยู่ในประเทศก็เกอืบ 

๗๐ ลา้นคน แต่คนทีม่จีติใจใฝ่บญุใฝ่กศุลใฝ่การปฏบิตัน้ีิ ก็นบัจาํนวนไดไ้มม่าก แสดง

วา่มนัเสือ่มไปจากใจคน เพราะมคีวามเจริญทางดา้นวตัถมุาทดแทน  

ความเจริญทางดา้นวตัถ ุ เป็นผลจากการเจริญ ของความโลภความโกรธความหลง ซึง่

เป็นฝ่ายตรงขา้มกบัศาสนา ถา้สนใจกบัเรื่องวตัถ ุ เรื่องความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายมาก

เพยีงไร ใจก็จะอยู่ห่างไกลจากศาสนามากเพยีงนัน้ ความเจริญในทางโลกจงึไมเ่ป็นความ

เจริญทีแ่ทจ้ริง แต่กลบัเป็นความเสือ่มเสยีมากกวา่ เสือ่มทีจ่ติใจของคน ทีม่ศีีลธรรม

นอ้ยลงไป มคีวามเมตตากรุณานอ้ยลงไป มคีวามสงบนอ้ยลงไป มคีวามวุน่วายมากขึ้น 

มคีวามฟุ้ งซ่านมากขึ้น มคีนเป็นโรคจติมากขึ้น มคีนบา้มากขึ้น มคีนฆ่าตวัตายมากขึ้น น่ี

เป็นผลของความเจริญทางดา้นวตัถ ุ แต่เน่ืองจากความมดืบอดหรือความหลงครอบงาํ
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จติใจ จงึทาํใหไ้มเ่หน็ถงึความเสือ่มของจติใจ ไมเ่หน็ถงึความเสือ่มของศาสนา กลบัคดิ

วา่กาํลงัเจริญรุ่งเรือง อยากจะไปไหนก็ไปได ้ อยากจะดูอยากจะฟงัอะไรก็ดูไดฟ้งัได ้ แต่

ไมเ่คยหนัมาดูทีจ่ติใจเลยวา่รอ้นหรือเยน็ สงบหรือวุน่วาย พระพทุธเจา้จงึตอ้งประกาศ

พระอริยสจั ๔ ตอนทีท่รงแสดงธรรมครัง้แรกน้ีเลย เพราะเป็นตวัวดัอณุหภูมภิายใน

จติใจของเรา พระอริยสจั ๔ มที ัง้ส่วนทีร่อ้นและส่วนทีเ่ยน็ เหมอืนกบัปรอทวดัอณุหภูมิ

ทีว่ดัไดต้ ัง้แต่ ๐ องศา ถงึ ๑๐๐ องศา  

ถา้ใจมมีรรคมาก มนิีโรธมาก ใจก็เยน็ใจก็สงบ ถา้มทีกุขม์าก มสีมทุยัมากใจก็รอ้น น่ีคอื

พระอริยสจั ๔ มส่ีวนทีร่อ้นและมส่ีวนทีเ่ยน็ พระอริยสจั ๒ ขอ้แรกคอืทกุขก์บัสมทุยัน้ี 

เป็นส่วนของความรอ้นของจติใจ ถา้มคีวามอยากมากเพยีงไร ความทกุขร์อ้นภายใน

จติใจก็จะมมีากเพยีงนัน้ ถา้มมีรรคและนิโรธมากเพยีงไรก็จะมคีวามเยน็มากเพยีงนัน้ 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอน ใหส้รา้งมรรคสรา้งนิโรธไวใ้หม้าก ใหล้ดความทกุขค์วามอยาก

ใหน้อ้ยลง ทาํพระอริยสจั ๒ ขอ้แรกใหม้นีอ้ยลงไป ดว้ยการละความอยากท ัง้ ๓ คอื 

ความอยากในกาม กามตณัหา ความอยากมอียากเป็น ภวตณัหา ความอยากไมม่อียาก

ไมเ่ป็น วิภวตณัหา ถา้ม ี๓ ตวัน้ีมากเพยีงไรก็จะมคีวามรอ้นมากเพยีงนัน้ สิง่ทีจ่ะทาํให ้

ความอยากท ัง้ ๓ นอ้ยลงไป เบาบางลงไป ก็อยู่ทีก่ารเจริญมรรค การสรา้งบญุสรา้งกศุล 

การปฏบิตัธิรรม เพราะเป็นตวัลดละความอยากต่างๆ เช่นการมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมน้ี ก็

เป็นการสรา้งสมัมาทิฐ ิความเหน็ชอบ ซึง่เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของมรรค มรรค ๘ มี

สมัมาทฐิเิป็นองคเ์ริ่มตน้ แลว้ก็มสีมัมาสงักปัโป สมัมากมัมนัโต สมัมาวาจา สมัมาอาชีโว 

สมัมาวายาโม สมัมาสต ิสมัมาสมาธิตามมา  

พระอริยสจัน้ีพระองคท์รงแสดงไวว้า่ เป็นกจิเป็นหนา้ทีเ่ป็นงานของผูท้ีต่อ้งการไปสู่พระ

นิพพาน จะตอ้งบาํเพญ็จะตอ้งทาํใหไ้ด ้ มอียู่ ๔ ขอ้ดว้ยกนัคอื ๑. ทกุขต์อ้งกาํหนดรู ้

ตอ้งศึกษาใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจอย่างถ่องแท ้๒. สมทุยัตอ้งละ ๓. นิโรธตอ้งทาํใหแ้จง้ ๔. มรรค

ตอ้งเจริญใหม้ากบาํเพญ็ใหม้าก เพราะมรรคจะทาํใหล้ะสมทุยัได ้ เมือ่ละสมทุยัไดนิ้โรธก็

จะปรากฏขึ้นมา เพราะสมทุยัเป็นตวัทีท่าํใหเ้กดิความทกุข ์ พอดบัสมทุยัไดล้ะสมทุยัได ้

ความทกุขก์็ดบั นิโรธแปลวา่ความดบัทกุขก์็จะปรากฏขึ้นมา ทีท่รงสอนใหก้าํหนดรูท้กุข ์
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ก็เพือ่ใหเ้ราศึกษาใหรู้ว้า่สิง่ทีเ่ราไปตดิอยู่น ัน้เป็นทกุข ์ ไมเ่ป็นสุขเลย เช่นพอเกดิมาแลว้ก็

ตดิอยู่กบัขนัธ ์๕ ตดิอยู่กบัรูปก็คอืร่างกาย ตดิอยู่กบัเวทนา ตดิอยู่กบัความสุขกบัความ

ทกุข ์ ความสุขก็เป็นกามตณัหา ความทกุขก์็เป็นวภิวตณัหา พอเกดิความทกุขก์็อยากจะ

ใหห้ายไป ก็เป็นวภิวตณัหา เกดิความสุขก็เกดิเป็นภวตณัหา อยากจะใหสุ้ขไปนานๆ 

ส่วนกามตณัหาก็เป็นความอยากไดค้วามสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทางรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ เช่นเวลาไปเทีย่วไปดูไปฟงั ไปสมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แลว้เกดิ

ความสุขใจขึ้นมา ก็อยากจะสมัผสัอยู่เรื่อยๆ แต่ถา้อยากมคีวามสุขทีเ่กดิขึ้นมาภายในใจ 

โดยไมไ่ดม้าจากทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็เป็นภวตณัหา เช่นร่างกายอยู่เป็นปกตไิมเ่จ็บไข ้

ไดป่้วย อย่างน้ีก็เป็นความสุขอย่างหน่ึง โดยทีไ่มต่อ้งสมัผสัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

แต่พอร่างกายเกดิเจ็บไขไ้ดป่้วยขึ้นมา เช่นเวลานัง่สมาธิแลว้เกดิความเจ็บปวดขึ้นมาตาม

ส่วนต่างๆ ก็จะเกดิวภิวตณัหาขึ้นมา อยากจะใหค้วามเจ็บปวดดบัไปหายไป หรือ

อยากจะหนีจากความเจ็บปวดไป เมือ่เกดิความอยากขึ้นมา ก็จะสรา้งความทกุขท์รมาน

ใจขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง ซึง่เป็นทกุขท์ีต่ามมาจากความอยาก ไมไ่ดเ้ป็นทกุขท์ีเ่กดิจากความ

เจ็บปวดของร่างกาย ความเจ็บปวดทางร่างกายของพระอรหนัต ์ จะไมม่ทีกุขต์ามมาทาง

จติใจ เพราะใจของทา่นไมม่วีภิวตณัหา ไมม่คีวามอยากหนีจากความเจ็บปวดของ

ร่างกาย จะเจ็บจะปวดอย่างไรก็ปลอ่ยใหเ้จบ็ไป  

เราจงึตอ้งใชข้นัธ ์ ๕ น้ีเป็นทีศึ่กษา เพราะทกุขเ์กดิทีต่รงน้ี เวทขีองความทกุขอ์ยู่ตรงน้ี 

อยู่ทีรู่ปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ เหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิความทกุขใ์นใจขึ้นมาก็คอืความ

หลง ไมเ่ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณวา่เป็นอย่างไร มมิีจฉาทิฐิ

คอืความเหน็ผดิเป็นผูน้าํ เหน็วา่รูปจะอยู่อย่างถาวร จะเป็นอย่างเดมิ ไมเ่ปลีย่นแปลง 

จงึทาํใหเ้กดิภวตณัหา อยากใหส้าวใหส้วยใหห้นุ่มใหห้ลอ่อยู่ตลอดเวลา เกดิวภิวตณัหา 

ไมอ่ยากใหแ้ก่ใหเ้จ็บใหต้าย เกดิจากมจิฉาทฐิ ิ ไมเ่ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองร่างกาย วา่เป็น

อนิจจงัไม่เทีย่ง มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ต ัง้แต่ออกมาจากทอ้งแมก่็

เปลีย่นแปลงมาเรื่อยๆ จากทารกก็เป็นเดก็ จากเดก็ก็เป็นผูใ้หญ่ จากผูใ้หญ่ก็เป็นคนแก่ 

จากคนแก่ก็เป็นคนตาย เปลีย่นไปตามเรื่องของมนั แต่ใจทีม่มีจิฉาทฐิจิะไมค่ดิอย่างนัน้ 

จะคดิฝืนกบัความจรงิ จะอยากใหห้นุ่มใหส้าวไปนานๆ ไมอ่ยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่
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อยากตาย แต่ถา้มสีมัมาทฐิ ิ พจิารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆตามความเป็นจริงของเขา วา่เกดิ

มาแลว้ย่อมมคีวามแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา ถา้พจิารณาไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไป

ความไมอ่ยากแก่ไมอ่ยากเจ็บไมอ่ยากตายก็จะไมโ่ผลข่ึ้นมา เพราะรูว้า่ฝืนความจริง และ

สรา้งความทกุขใ์จขึ้นมาเปลา่ๆ ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไรเลย ไมไ่ดท้าํใหค้วามแก่หายไป 

ไมไ่ดท้าํใหค้วามเจ็บหายไป ไมไ่ดท้าํใหค้วามตายหายไป แต่กลบัทาํใหม้คีวามทกุขเ์พิม่

ขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง คอืความทกุขท์รมานใจ เป็นทกุขใ์นอริยสจั ทกุขท์ีเ่กดิจากสมทุยั ไมใ่ช่

ทกุขท์ีเ่กดิจากร่างกาย ร่างกายเขาไมไ่ดเ้ป็นทกุข ์ ร่างกายเขาแก่เจ็บตายเทา่นัน้เอง แต่ใจ

ต่างหากทีไ่ปทกุขก์บัเขา เพราะไปอยากไมใ่หเ้ขาแก่ไมใ่หเ้ขาเจ็บไมใ่หเ้ขาตาย น่ีคือ

ความหมายของทกุขท์ีต่อ้งกาํหนดรูต้อ้งศึกษา ตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองขนัธ ์

๕ คอืรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ตอนน้ีเราก็ไดย้นิแลว้วา่ร่างกายมนัเกดิแก่เจ็บ

ตาย แต่เราตอ้งคอยเตอืนใจอยู่เรื่อยๆ สอนอยู่เรื่อยๆ ถา้ไมส่อนก็จะเผลอ แป๊บเดยีวก็

จะคดิอยากไปซื้อยาแต่งหนา้มาทาแลว้ ดงึผวิใหม้นัตงึแลว้ ยอ้มผมใหด้าํแลว้ แสดงวา่

มจิฉาทฐิอิอกทาํงานแลว้ ถา้เป็นสมัมาทฐิกิ็จะสบายใจไมเ่ดอืดรอ้น เหีย่วก็เหีย่ว ย่นก็ย่น 

ขาวก็ขาว ไม่เป็นปญัหาอะไร  

ส่วนเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณก็เป็นเหมอืนแสงหิง่หอ้ย ทีเ่กดิดบัเกดิดบัภายในใจ 

ความสุขความทกุขเ์กิดแลว้ก็ดบัไป สลบักนัไป เดีย๋วก็เจ็บตรงนัน้เดีย๋วก็ปวดตรงน้ี 

เดีย๋วก็หายไป ถา้ไมไ่ปอะไรกบัมนั เจ็บก็รูว้า่มนัเจ็บ เจ็บขาเจ็บแขง้ เจ็บศีรษะเจ็บทอ้ง ก็

รูว้า่มนัเจ็บ ถา้กนิยาแกไ้ดก้็แกไ้ป แกไ้มไ่ดก้็ปลอ่ยใหม้นัเจ็บไป จนกวา่มนัจะหายของ

มนัเอง มนัไมม่อีะไรไมห่าย มนัตอ้งหายแน่ๆ จะหายแบบไหนเท่านัน้เอง หายไปกบัการ

หายของร่างกายก็หายเหมอืนกนั หายไปกบัฟืนกบัไฟ เอาไปเผาเดีย๋วมนัก็หาย หายไป

กบัลมหายใจ พอไมม่ลีมหายใจแลว้มนัก็หายไปหมด ความเจ็บปวดในส่วนต่างๆของ

ร่างกายก็หายไปหมด ไมต่อ้งกลวัวา่จะไมห่าย ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ ถา้ปลอ่ย

ไดก้็จะไมส่รา้งสมทุยั คอืความอยากใหม้นัหายขึ้นมา ก็จะไมส่รา้งความทกุขใ์หเ้กดิ

ขึ้นมาในใจ ซึง่เป็นความทกุขท์ีท่รมานทีรุ่นแรงกวา่ความเจ็บของร่างกายเป็นหลายรอ้ย

เท่า ถา้ไมส่รา้งความทกุขภ์ายในใจไดแ้ลว้ ความเจ็บปวดทางร่างกายจะไมเ่ป็นปญัหา

อะไรกบัใจ ใจจะรบัรูไ้ดย้ิ้มไดอ้ย่างสบาย เจ็บแค่น้ีทนได ้ ไมเ่ป็นปญัหาอะไร น่ีคอืเรื่อง
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ของเวทนา ส่วนสญัญาสงัขารวญิญาณ ก็เป็นตวัทีท่าํใหเ้กดิเวทนา ความรูส้กึทกุขสุ์ขไม่

ทกุขไ์มสุ่ขนัน่เอง มนัทาํงานร่วมกนั เช่นเห็นรูปแลว้แปลความหมายวา่รูปนัน้ด ีก็เกดิสุข

เวทนาขึ้นมา ถา้แปลวา่มนัไมด่ ี ก็เกดิทกุขเวทนาขึ้นมาทนัท ี แต่ความจริงแลว้มนัไมม่ี

อะไรดหีรือไมด่ ี แต่ความหลงจะไปแยกแยะ เพราะความหลงมนัไปตัง้ตวัตนอยูท่ี่

ร่างกาย ถา้มาทาํลายร่างกายก็วา่ไมด่ ีถา้มาส่งเสริมร่างกายก็วา่ด ีเช่นกนิอาหารก็วา่ด ีถา้

กนิยาพษิเขา้ไปก็วา่ไมด่ ี ผูท้ีว่า่ไมด่กี็คอืสญัญากบัสงัขาร แลว้ก็ทาํใหเ้กดิเวทนาขึ้นมา 

เวลากนิยาพษิเขา้ไปก็เกดิทกุขเวทนาขึ้นมา ก็อยากจะใหค้วามทกุขห์ายไป ก็ตอ้งรบีไป

ลา้งทอ้งรบีไปรกัษา  

แต่ถา้ยอมรบัวา่เกดิมาแลว้ตอ้งตาย ถา้ผดิพลาดกนิยาพษิเขา้ไป มนัจะตายก็ใหม้นัตาย

ไป ใจไมไ่ดอ้ยากจะอยู่ต่อไป ไมอ่ยากจะไปแกม้นั ปลอ่ยใหม้นัเป็นไปตามเรื่องของมนั 

มนัก็จบ ความทกุขก์็จะไมม่ใีนใจ ร่างกายก็ตายไป ไมต่ายวนัน้ีก็ตอ้งตายวนัพรุ่งน้ี ไมม่ี

วนัไหนทีไ่มต่าย จะตอ้งตายสกัวนัหน่ึง เป็นเรื่องธรรมดา ถา้ศึกษาอย่างถ่องแทแ้ลว้ 

เขา้ใจถงึไตรลกัษณ์ในขนัธ ์ ๕ แลว้ ก็จะไมว่ติกไมวุ่น่วายใจ ดูแลไปตามอตัภาพ ถา้

พอจะแกไ้ขไดก้็แกไ้ป ไมแ่กก้็ได ้แกก้็เท่านัน้ ไมแ่กก้็เท่านัน้ แกก้็ตาย ไมแ่กก้็ตาย ตาย

ชา้หรือตายเร็วเท่านัน้เอง แต่ถา้คดิวา่อยู่แลว้ทาํประโยชนไ์ดก้็แกไ้ป อยู่เพือ่ทาํประโยชน ์

ถา้คดิวา่อยู่แลว้ไมไ่ดท้าํประโยชนอ์ะไร อยู่กบัไปก็เท่ากนั ก็ปลอ่ยมนัก็ได ้ น่ีก็ไมไ่ดเ้ป็น

การฆ่าตวัตาย สมมตุวิา่กนิสารพษิเขา้ไปหรอืถูกงูพษิกดั อยู่ในที่ๆ ไมม่ยีารกัษาอย่างน้ี ก็

ตอ้งปลอ่ยใหม้นัเป็นไปตามเรื่องของมนั ไปโรงพยาบาลก็ไมท่นั ไมม่รีถ อยู่กลางป่าก็

ตอ้งทาํใจอย่างเดยีว อย่าไปทกุข ์ ใจอย่าไปทกุขก์บัความตาย อย่าไปทกุขก์บัความ

เจ็บป่วย ใหม้นัเป็นไปตามความเป็นจริงของมนั ใจก็จะไมท่กุข ์มทีกุขอ์ยู่ทีก่ายคอืความ

เจ็บปวดทีก่ายเท่านัน้เอง ก็จะไมม่าสรา้งความทกุขท์รมานใหก้บัจติใจ เพราะใจปลอ่ย

วาง ใจไมไ่ดอ้ยากจะหายามารกัษา ไมท่รุนทรุาย ยอมรบัความจรงิ ถงึแมจ้ะรกัษาใหห้าย

ในวนัน้ีได ้มนัก็ตอ้งไปเจอวนัทีไ่มม่ยีาชนิดไหนทีจ่ะรกัษาใหห้ายได ้ เป็นเพยีงการประวงิ

เวลาไปเท่านัน้เอง เป็นการผดัเวลาของความตายใหม้นัเลือ่นออกไปหน่อย แต่ในทีสุ่ด

มนัก็ตอ้งตาย หลกัใหญ่จงึอยู่ทีว่า่ตอ้งยอมรบัความตายใหไ้ด ้ เมือ่รบัไดแ้ลว้จะตาย

เมือ่ไหร่ก็ไมส่าํคญั ตายวนัน้ีก็ได ้ตายพรุ่งน้ีก็ได ้เพราะหนีไมพ่น้ เมือ่มคีวามเหน็อย่างน้ี
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แลว้ การดาํเนินชวีติการมสีมัพนัธก์บัสิง่ต่างๆก็จะเปลีย่นไปทนัท ี จากการห่วงหวงกงัวล

ยดึตดิกบัสิง่นัน้สิง่น้ี ก็จะไมห่วงไมห่่วงไมย่ดึไมต่ดิไมก่งัวลกบัอะไร กลบัอยู่อย่างมี

ความสุข ไมห่วิไมอ่ยากไมต่อ้งการอะไรเลย น่ีท่านเรียกวา่นิโรธการดบัทกุข ์เมือ่ทกุขด์บั

แลว้ก็ไมห่่วงไมห่วงไมก่งัวล ไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไร อะไรจะเป็นอะไรอย่างไร ใครจะเป็น

อะไรอย่างไรก็เป็นไป จะไปแกไ้ขจะไปป้องกนัก็ได ้ จะไมไ่ปก็ได ้ ไมส่าํคญั แต่ถา้คดิวา่

ทาํไปแลว้มนัเกดิประโยชนก์็ทาํไป แต่ประโยชนอ์ะไรก็ไมด่เีท่ากบัประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการ

ปลอ่ยวาง สาํหรบัผูป้ลอ่ยวางแลว้ทาํก็ไดไ้มท่าํก็ได ้แต่สาํหรบัผูท้ีย่งัไมป่ลอ่ยวางน้ี ไมท่าํ

ไมไ่ด ้จะตอ้งทาํจะตอ้งพยายามแกไ้ขอย่างสุดกาํลงั จะตอ้งป้องกนัอย่างสุดกาํลงั แลว้ก็

จะตอ้งทกุขอ์ย่างสุดกาํลงั 

น่ีคอืภารกจิในพระอริยสจั ๔ ทกุขต์อ้งกาํหนดรู ้ ตอ้งศึกษาขนัธ ์ ๕ ใหเ้ขา้ใจวา่เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนัตตา รูปเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย เวทนาสญัญาสงัขาร

วญิญาณ มกีารเปลีย่นไปเปลีย่นมา สงัขารความคดิปรุงแต่ง คดิดกี็มคีดิรา้ยก็ม ีสญัญา

ความจาํไดห้มายรู ้จาํผดิจาํถูกก็ม ีจาํถูกก็เป็นมรรค เช่นจาํวา่ทกุอย่างไมใ่ช่ตวัตน ไม่ใช่

ของเรา ถา้จาํอย่างน้ีก็เป็นมรรค ถา้จาํวา่เป็นของเราเป็นตวัเรา ก็เป็นกเิลสเป็นสมทุยั เรา

จงึตอ้งสรา้งสมัมาทฐิ ิ สรา้งสญัญาทีเ่ป็นสมัมาทฐิ ิ ตอ้งมาเปลีย่นสญัญาเดมิ ถา้คดิวา่

ร่างกายเป็นตวัเรา ตอ้งแกว้า่ร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวัเรา ลูกคนน้ีไมใ่ช่ลูกเรา พ่อคนน้ีไมใ่ช่พ่อ

เรา แมค่นน้ีไมใ่ช่แมเ่รา เป็นเพยีงสมมตุติามสถานภาพ ความจรงิแลว้เป็นร่างกาย

เหมอืนกนัหมด ร่างกายของพ่อ ร่างกายของแม ่ ร่างกายของลูก ร่างกายของเรา ก็เป็น

เพยีงดนินํา้ลมไฟ มาจากดนินํา้ลมไฟ แลว้ก็จะกลบัไปสู่ดนินํา้ลมไฟ น้ีคอืความหมาย

ของทกุขใ์หก้าํหนดรู ้ ใหศึ้กษา ใหเ้ป็นสมัมาทฐิ ิ ความเหน็ทีถู่กตอ้งตามความจรงิ เมือ่มี

ความเหน็ทีถู่กตอ้งแลว้ ก็จะมคีวามคดิทีถู่กตอ้ง คอืไมอ่ยาก ไมอ่ยากในรูปเสยีงกลิน่รส 

ไมอ่ยากม ี ไมอ่ยากเป็น ไม่อยากไมม่ไีม่อยากไมเ่ป็น จะปลอ่ยใหท้กุอย่างเป็นไปตาม

ความจริง ตามธรรมชาต ิ ถา้มมีจิฉาทฐิวิา่เป็นตวัเราของเรา ก็จะเกดิความอยากขึ้นมา

ทนัท ีอยากใหอ้ยู่ไปนานๆ อยากไมใ่หเ้จ็บ ไมใ่หแ้ก่ ไมใ่หต้าย  
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สมัมาทิฐจิงึมาก่อน สมัมาสงักปัโปคอืความคดิชอบก็จะตามมา คดิในทางทีถู่ก คดิ

ปลอ่ยวาง คดิลด คดิละความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ถา้มมิีจฉาทฐิกิ็

จะคดิอยากจะมมีากยิง่ขึ้น อยากจะไดม้ากยิง่ขึ้น อยากจะเป็นใหญ่มากยิง่ขึ้น อยากจะ

อยู่นานมากยิง่ขึ้น อยากจะรวยมากยิง่ขึ้น เป็นความคดิทีต่ามมาจากมจิฉาทฐิ ิ แลว้กจ็ะ

ไปทาํเวรทาํกรรมต่อไป ทาํผดิศีลผดิธรรม พูดจาโกหกหลอกลวง ทาํอาชพีทีไ่มถู่กตอ้ง 

ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ แต่ถา้มสีมัมาทฐิแิลว้ ก็จะคดิไมอ่ยากไมโ่ลภไมโ่กรธ 

เวลาจะทาํอะไรก็คาํนึงเสมอวา่ จะไมไ่ปสรา้งความเดอืดรอ้น ไมไ่ปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไม่

ไปพูดโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ ใหเ้สยีอกเสยีใจชํา้อกชํา้ใจ ไมไ่ปทาํอาชพีทีก่ระทบกบัชวีติ

ของผูอ้ืน่ จะบาํเพญ็แต่สมณธรรม เจริญมรรคเจริญสมาธิเจริญสตใิหม้ากๆ เพือ่ใหจ้ติ

สงบใหม้ากๆ จติสงบมากเท่าไหร่ ก็จะไมอ่ยากจะไดอ้ะไรมากขึ้นไปเท่านัน้ จนในทีสุ่ด

เมือ่สงบเต็มทีด่ว้ยปญัญา ดว้ยสมัมาทฐิ ิปลอ่ยวางทกุอย่าง ไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไรแลว้ ก็

จะไมห่วิไมอ่ยากไมต่อ้งการอะไร นิโรธก็ปรากฏขึ้นมาเต็มที ่ ในการบาํเพญ็กจิท ัง้ ๔ น้ี 

ทกุขต์อ้งกาํหนดรู ้ สมทุยัตอ้งละ นิโรธตอ้งทาํใหแ้จง้ มรรคตอ้งบาํเพญ็ใหม้าก ตวัที่

ดาํเนินการจริงๆก็คอืตวัมรรคน้ีเอง เพราะเวลาเราฟงัเทศนฟ์งัธรรมเราก็กาํลงัเจริญ

สมัมาทฐิ ิกาํลงัพจิารณาทกุข ์ไดย้นิแลว้วา่ร่างกายน้ีเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา น่ีก็เป็นการ

กาํหนดรูท้กุขแ์ลว้ รูว้า่ร่างกาย รูว้า่ขนัธ ์ ๕ เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

การไดย้นิไดฟ้งัน้ีเป็นจดุเริ่มตน้ของสมัมาทฐิ ิ แต่ยงัไมเ่ป็นสมัมาทฐิทิีถ่าวร ถา้ฟงัแลว้เรา

ไมเ่จริญต่อ ไมเ่อาไปพจิารณาต่อ พอออกจากศาลาน้ีแลว้ก็ไปคุยเรื่องอืน่กนั จะไปเทีย่ว

ทีไ่หน จะไปกนิทีไ่หนด ี เรื่องสมัมาทฐิกิจ็ะหายไป กลายเป็นเรื่องของกามตณัหาขึ้น

มาแลว้ ทีไ่หนอร่อย ก็เป็นเรื่องของกามตณัหาแลว้ ถา้จะกนิก็กนิตามมตีามเกดิ ทีไ่หนมี

อาหารก็กนิไปเลย เหมอืนกบัเตมินํา้มนั เจอปัม้นํา้มนัก็เตมิไปเลย นํา้มนัเหมอืนกนั 

อย่างน้ีถงึจะเป็นสมัมาทฐิ ิ 

พอไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งเอาไปพจิารณาอยู่เรื่อยๆ จนกวา่จะเป็นภาวนา คอืทาํ

อย่างต่อเน่ืองทกุลมหายใจเขา้ออก พระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนทว์า่ ตอ้งพจิารณา

ความตายทกุลมหายใจเขา้ออก ก็ทรงหมายถงึใหพ้จิารณาทกุขน่ี์แหละ ใหพ้จิารณารูป

เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ วา่มกีารเกดิแลว้ก็ตอ้งมกีารดบัเป็นธรรมดา ไมใ่ช่ฟงัแต่
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ตอนน้ีแลว้ พอออกจากทีน่ี่ก็จบ ถา้อย่างน้ีก็จะไมไ่ดร้บัประโยชน ์เหมอืนกบัฟงัเขา้หูซา้ย

แลว้ก็ออกหูขวา ไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่ในใจเลย ไปแลว้ก็ยงัมมีจิฉาทฐิเิหมอืนเดมิ ยงั

อยากจะสวยยงัอยากจะงามไปนานๆ ยงัไมอ่ยากแก่ไมอ่ยากเจ็บไมอ่ยากตายอยู่ ถา้

อย่างน้ีก็แสดงวา่ไมไ่ดเ้จริญสมัมาทฐิ ิ ปล่อยใหม้จิฉาทฐิทิาํหนา้ทีต่่อไปอย่างสบาย ถา้

อยากจะกา้วใหพ้น้ความทกุข ์ ก็ตอ้งปฏบิตักิจิในพระอริยสจั ๔ น้ีใหค้รบถว้นบรบูิรณ์ 

เพราะพระอริยสจั ๔ น้ีเป็นเหมอืนกญุแจเขา้สู่พระนิพพาน เป็นเหมอืนสะพานเชื่อม

ระหวา่งวฏัจกัรกบัพระนิพพาน ถา้อยากจะออกจากวฏัจกัรของการเวยีนวา่ยตายเกดิ ก็

ตอ้งผ่านพระอริยสจั ๔ ตอ้งปฏบิตักิจิในพระอริยสจั ๔ ใหค้รบถว้นบริบูรณ์ ก็คอืการ

เจริญมรรคน้ีเอง มรรคตอ้งเจริญใหม้าก เจริญใหค้รบถว้นบริบูรณ์ เพราะเมือ่เจริญ

ครบถว้นแลว้ ก็เท่ากบัไดก้าํหนดทกุข ์ ไดล้ะสมทุยั ไดท้าํนิโรธใหแ้จง้ ตวัมรรคน้ีเป็นตวั

ทาํงาน เมือ่เจริญมรรค ๘ ใหค้รบถว้นบรบูิรณ์แลว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่คอืสมัมาทฐิแิลว้ 

ก็จะพาไปสู่การศึกษาทกุขใ์นขนัธ ์ ๕ พจิารณาไตรลกัษณ์ในขนัธ ์ ๕ เมือ่เหน็แลว้ก็จะละ

สมทุยัได ้ไมฝื่นไมอ่ยากจะอยู่ไปนานๆ ยอมรบัความจริง แก่ก็แก่ เจ็บก็เจ็บ ตายก็ตาย 

ก็เท่ากบัละสมทุยัไปในตวั เมือ่ละสมทุยัแลว้นิโรธก็ปรากฏขึ้นมา นิโรธก็ทาํใหแ้จง้แลว้ 

ท ัง้หมดน้ีอยู่ทีก่ารเจริญมรรคน้ีเอง  

จดุเริ่มตน้จงึอยู่ทีก่ารศึกษาฟงัเทศนฟ์งัธรรม พระพทุธศาสนาก็เริ่มตน้ทีก่ารแสดงธรรม 

แสดงใหก้บัพระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ แสดงสมัมาทฐิ ิ ผูฟ้งัก็เจริญสมัมาทฐิติาม พอเจรญิ

แลว้ก็นาํไปสู่สมัมาสงักปัโป พระอญัญาโกณฑญัญะจงึไมค่ดิฝืนความแก่ความเจ็บความ

ตาย ยอมรบัความแก่ความเจ็บความตาย พระพทุธเจา้ก็ทรงตรสัวา่ อญัญาโกณฑญัญะ

เธอเหน็แลว้หนอ ยอมรบัความจริงน้ีแลว้หนอ เธอเหน็แลว้วา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บ

ตอ้งตาย เธอก็ไมห่ว ัน่ไหว เธอสูม้นัได ้ ยอมรบัมนัได ้ ไมฝ่่าฝืนแลว้ ไมม่คีวามอยากไม่

แก่ไมเ่จ็บไมต่ายแลว้ จงึบรรลธุรรมไดท้นัท ีพอมสีมัมาทฐิปิับ๊ สมัมาสงักปัโปตามมาปับ๊ 

ก็ละสมทุยัได ้ พอละสมทุยัได ้ ความทุกขท์ีเ่กดิจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะ

หายไป เกดิขึ้นตรงน้ี ตรงทีฟ่งัเทศนฟ์งัธรรม แลว้นาํเอาไปพจิารณาต่อ ถา้พจิารณา

เดีย๋วน้ี ทาํใจไดเ้ดีย๋วน้ี ก็บรรลไุดเ้ดีย๋วน้ี ถา้ตดัความไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยาก

ตายไปได ้ ไมก่ลวัความแก่ความเจ็บความตายได ้ ก็บรรลไุดต้รงน้ีเลย ยอมแก่ยอมเจ็บ
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ยอมตาย ยอมเสยีทกุอย่าง ตอ้งเสยีอะไรก็เสยีไป เสยีลูกก็เสยีไป เสยีสามกี็เสยีไป เสยี

ภรรยาก็เสยีไป เสยีงานเสยีการเสยีตาํแหน่งก็เสยีไป ทกุสิง่ทกุอย่างตอ้งเสยีอยู่แลว้ใน

วนัหน่ึง ไมช่า้ก็เร็ว ธรรมอนัใดทีม่กีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมกีารดบัไปเป็นธรรมดา 

ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ก็จะปลอ่ยวางได ้บรรลไุดท้นัท ี 

มนัอยู่ตรงน้ี อยู่ทีใ่จ บรรลทุีใ่จ ไมไ่ดบ้รรลทุีไ่หน บรรลดุว้ยสมัมาทฐิ ิ ดว้ยสมัมาสงักปั

โป น่ีแหละคอืงานทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบไวใ้หก้บัพวกเราพทุธบริษทั ๔ ไมว่า่จะเป็น

ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก หรืออบุาสกิา งานน้ีทาํไดด้ว้ยกนัทกุคน ไม่วา่หญงิ ไมว่า่ชาย 

ฆราวาสหรือนกับวช หลกัใหญ่อยู่ทีก่ารปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ถา้มกีารปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ

อยู่ในผูใ้ดแลว้ ผูน้ ัน้ย่อมมสีทิธิ์ทีจ่ะรบัผลของการปฏบิตัไิดอ้ย่างแน่นอน น่ีแหละคอื

ความสาํคญัของวนัอาสาฬหบูชา อยู่ตรงน้ี การมวีนัสาํคญัต่างๆใหเ้ราราํลกึถงึน้ี ก็เพือ่

เตอืนสตใิหเ้รารูถ้งึหนา้ที่ๆ แทจ้รงิของเรา วา่เราตอ้งทาํอะไร หนา้ทีข่องพวกเราก็คอื ปลด

เปลื้องใจของเราใหพ้น้จากความทกุขน์ ัน่เอง ใจของเราตอนน้ีถูกมจิฉาทฐิคิวามเหน็ผดิ

ครอบงาํ ทาํใหเ้กดิความอยากต่างๆขึ้นมา ทาํใหเ้กดิความทกุขต่์างๆตามมา เพราะไม่

ดูแลรกัษาใจเรา กลบัไปดูแลสิง่อืน่ ดูแลสาม ี ดูแลภรรยา ดูแลลูก ดูแลสมบตั ิ ดูแล

ความสุขต่างๆในโลกน้ี เมือ่เราไปดูแลสิง่อื่น ก็เท่ากบัปลอ่ยปละละเลยดูแลใจของเรา ก็

เลยถูกอาํนาจของความหลงสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา เราจงึตอ้งหนัมาดูทีใ่จเรา ดูวา่ใจ

ของเราตอนน้ีเป็นอย่างไร สงบหรือวุน่วาย ถา้วุน่วายก็แสดงวา่ใจกาํลงัหลง วุน่วายกบั

เรื่องนัน้ก็หลงกบัเรื่องนัน้ ไมเ่หน็ไตรลกัษณ์ในเรื่องนัน้ ก็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นไตร

ลกัษณ์ จะไดป้ลอ่ยวาง อะไรจะเกดิก็เกดิ อะไรจะเป็นก็เป็น เขาจะไปก็ไป เขาจะอยู่ก็อยู่ 

เขาจะมาก็มา รบัไดท้ ัง้นัน้ เขาจะจากไปก็ไป เขาจะมาฆ่าเราก็ใหเ้ขามา ถา้หนีไมไ่ดห้นีไม่

พน้ก็ใหเ้ขาฆ่าเราไป กรรมบางทหีนีวนัน้ีได ้ พรุ่งน้ีก็ตามมาใหมไ่ด ้ เวรกรรมเป็นอย่างน้ี 

พระอรหนัตท์่านจงึไมห่นี ยอมใหเ้ขาฆ่าตายไปก็ม ี พระพทุธเจา้ก็ไมห่นี พระเทวทตัส่ง

คนมาฆ่า ท่านก็ฉลาด ท่านใชป้ญัญา สอนคนทีม่าฆ่าใหเ้หน็โทษของการฆ่า จนเขา

เปลีย่นใจกลบัไป แต่ท่านไมก่ลวัตาย ถงึเวลาจะตอ้งตายท่านไมห่นี หนีอย่างไรกห็นีไม่

พน้ มนัเป็นเหมอืนเงาตามตวั แต่ใจท่านไมท่กุขก์บัมนั อนัน้ีต่างหากทีส่าํคญั ท่านดูแล

ใจดว้ยการปลอ่ยวางทกุอย่าง ยอมใหท้กุสิง่ทกุอย่างเป็นไปตามเรื่องของมนั เมือ่ถงึเวลา
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มนัจะเป็นไป ก็ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป ท่านไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไร ไมอ่ยากกบัอะไร ท่านมี

สมัมาทฐิคิอยเตอืนใจอยู่ตลอดเวลา ท่านรูว้า่การอยากน้ี กลบัเป็นการทาํลายใจของ

ตนเอง ใหท้กุขข์ึ้นมาโดยไมจ่าํเป็น  

ความทกุขข์องใจน้ีมนัทรมานยิง่กวา่ความตาย แต่เราไมรู่ก้นั ความตายน้ีเป็นเหมอืนกบั

เขม็ฉีดยา บางคนกลวัเหลอืเกนิ กลวัถูกฉีดยา ความกลวัน้ีกลบัทกุขม์ากกวา่เขม็ฉีดยา

เสยีอกี เขม็ฉีดยาพอจิ้มเขา้ไปจกึเดยีวเท่านัน้ก็จบแลว้ ความตายพอไมห่ายใจปับ๊กจ็บ

แลว้ ไมเ่หน็จะยากเยน็ตรงไหนเลย กลวักนัเหลอืเกนิ เพราะความหลง ถา้พจิารณาดู

ความตายแลว้ ก็จะเหน็วา่อยู่ทีล่มหายใจน่ีเอง หายใจเขา้ไปแลว้ไมห่ายใจออกมาก็จบ 

หายใจออกมาแลว้ไมห่ายใจเขา้ไปก็จบ แค่เสี้ยววนิาทเีดยีวเท่านัน้เอง ความตาย ไมไ่ด ้

ยดืยาวอะไรเลย ทีย่ดืยาวก็คอืเวทนาความเจ็บปวด ก็ตอ้งฝึกเอาไว ้นัง่สมาธิไปนานๆให ้

ทนกบัความเจ็บใหไ้ด ้ ต่อไปจะเจบ็ขนาดไหนก็ปลอ่ยใหเ้จ็บได ้ เจ็บไปจนมนัหยุดเจ็บเอง 

พอหยุดหายใจมนัก็จบ ถา้ไดพ้จิารณาถงึข ัน้ตอนของความตายแลว้ ก็ไมเ่หน็มอีะไรน่า

กลวัเลย แต่เราไมก่ลา้พจิารณากนั กลวักนั ไมก่ลา้พจิารณา วา่เวลาตายจะเป็นอย่างไร 

ลองพจิารณาดู มนัก็เหมอืนกบัฉีดยา พอหมอปกัเขม็ทิม่เขา้ป้ึดเดยีวก็จบแลว้ ผ่านไป

แลว้ เวลาตายก็แป๊บเดยีวก็ตายไปแลว้ ไมไ่ดต้ายนานหรอก ความเป็นความตายแค่

เสี้ยววนิาทเีดยีวเท่านัน้ ถา้ยงัไมต่ายก็ยงัเป็นอยู่ ถา้ไมเ่ป็นก็ตาย  

ถาม เน่ืองจากมผูีอ่้านหนงัสอืท่านอาจารยแ์ลว้ เขาไมเ่ขา้ใจอเุบกขาของท่านอาจารย ์

เพราะหนา้ทีก่็ยงัตอ้งทาํอยู่ ไมใ่ช่ใหว้างลงไปท ัง้หมด ความเมตตาก็ยงัมอียู่ 

อยากใหท้่านอาจารยอ์ธบิายตรงน้ี คอืคนอ่านเขาบอกวา่ ท่านอาจารยไ์มใ่หท้าํ

อะไรเลย ซึง่ไมใ่ช่ 

ตอบ ใหป้ลอ่ยวางทางใจ ใหใ้ชป้ญัญาพจิารณาความเหมาะสม วา่ทาํอะไรไดก้็ทาํไป 

ช่วยเหลอืใครไดก้็ช่วยเหลอืไป สงเคราะหใ์ครไดก้็สงเคราะหไ์ป แต่กเิลสมนัชอบ

คดิแบบสุดโต่ง พอบอกใหป้ลอ่ยวางก็คดิวา่ไมต่อ้งทาํอะไรเลย ถา้ไมท่าํอะไรเลย

ก็อย่าไปกนิขา้วส ิ ทาํไมเลอืกทาํละ ถา้เรื่องกนิก็ยงักนิอยู่ ยงัหายใจอยู่ เวลาฟงั

ควรใชป้ญัญาวเิคราะหไ์ปดว้ย น่ีฟงัแบบเอาสขีา้งฟงั ไมไ่ดเ้อาหูฟงั เขา้ใจไหม 
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เอากเิลสฟงั ไมไ่ดเ้อาปญัญาฟงั ฟงัก็ตอ้งวเิคราะหด์ว้ยเหตดุว้ยผลส ิ ทีพู่ดน้ี

กาํลงัพูดถงึเรื่องอะไร พูดถงึเรื่องใจ เรื่องปญัหาของใจ ทีไ่ปวุน่วาย ไปทกุขก์บั

เรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ใหป้ลอ่ยวางเรื่องนัน้ แต่เรื่องทีไ่มท่กุข ์ เรื่องทีม่หีนา้ทีต่อ้งทาํก็

ทาํไปส ิ ยงัตอ้งทาํมาหากนิ ยงัตอ้งหายใจ ยงัตอ้งอาบนํา้ตอ้งกนิขา้ว ก็ทาํไป 

ไมไ่ดบ้อกไมใ่หท้าํทกุอย่างเลย ไมใ่หท้าํในเรื่องทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ก็คอื

อย่าไปอยาก อย่าไปอยากม ีอยากเป็น อยากได ้อะไรต่างหาก น่ีคอืความหมาย

ของอเุบกขา  

ทีเ่ทศนม์าตลอดน้ีก็เกี่ยวกบัเรื่องน้ี คอืทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ใหใ้จอยู่ระหวา่ง

ความอยากกบัความไมอ่ยาก อยากก็ไมใ่ช่ ไมอ่ยากก็ไมเ่ชงิ เฉยๆ เช่นความตาย

ก็ไมอ่ยากตาย แต่ก็ไมก่ลวัตาย ไมก่ลา้ตาย ถา้ยงัไมต่ายก็ขออยู่ไปก่อน แต่ถา้

ถงึเวลาตายก็ไมข่ออยู่ เวลาตายก็ใหม้นัตายไป เวลามนัอยู่ก็อยู่ไป พูดไปอกี 

๑๐๐ ครัง้กจ็ะไมเ่ขา้ใจถา้ไมป่ฏบิตั ิ เหมอืนพูดถงึเรื่องทเุรียน พอพูดถงึทเุรียน

บางคนก็คดิวา่เอาของมาจากในสว้มหรือ กลิน่มนัแรงถงึกบัหา้มเอาขึ้นเครื่องบนิ

เลยไมใ่ช่หรือ เพราะไมเ่คยสมัผสักบัรสชาตมินั ฝรัง่บางคนกนิแลว้กลบัตดิใจนะ 

น่ีก็เหมอืนกนั การฟงัเทศนฟ์งัธรรม พอบอกใหป้ลอ่ยวางก็คดิแบบโลกๆ ให ้

ปลอ่ยทกุอย่าง ไมท่าํอะไรเลย ไมเ่มตตาเลย กลายเป็นคนใจจดืใจดาํใจไมไ้ส ้

ระกาํไปเลย คดิอย่างน้ีคดิตามประสากเิลส ถา้บอกวา่ไมม่ตีวัตนก็ไปฆ่าเขาไดส้ ิ

มคีนเคยถามปญัหาหลวงตาวา่ ถา้ทกุอย่างไมม่ตีวัตนเราก็ฆ่าเขาไดส้ ิเพราะไมไ่ด ้

ฆ่าใคร หลวงตาก็บอกไปวา่ ฆ่าเขาแลว้ดูวา่ตาํรวจจะจบัหรือเปลา่ ความจรงิมอียู่ 

๒ ระดบั ความจริงของสมมตุกิบัความจริงของวมิตุ ิ ความจรงิของวมิตุไิมม่ี

ตวัตน เป็นดนินํา้ลมไฟ แต่ความจริงของสมมตุมิตีวัตน มเีจา้ของ มสีามภีรรยา 

ลองไปยุ่งกบัสามภีรรยาใครดูส ิจะโดนกระทบืเอา จะบอกไมม่ขีองใครไดอ้ย่างไร 

ตอ้งเขา้ใจความจริงท ัง้ ๒ ระดบั ความจริงทางโลกก็เขา้ใจกนัอยู่แลว้แต่ไมพู่ดถงึ 

ชอบเอาความจริงทางโลกมาโยงกบัความจรงิทางธรรม ก็เลยสบัสนกนัไปหมด  



41 
 

ถาม เมือ่อาทติยท์ีแ่ลว้ไมส่บายเป็นไขห้วดัใหญ่ มคีวามรูส้กึวา่ไมม่แีรงเลย ปกตเิคย

ทาํงานอะไรไดค้ลอ่งแคลว่ ก็พยายามทาํใจอย่างทีท่่านอาจารยส์อน แต่ทาํไมไ่ด ้ 

ตอบ ก็สอนมาต ัง้ ๓ ปีแลว้ ไม่เอาไปฝึกไมเ่อาไปปฏบิตัเิลย หดัอยู่บา้นบา้ง หดันัง่

สมาธิใหม้ากๆ คนส่วนใหญ่คดิวา่เอาไวเ้วลาใกลต้ายแลว้ค่อยมาทาํ ทาํไมไ่ด ้

หรอก เช่นบอกวา่เวลาตายใหค้ดิแต่สิง่ทีด่ีๆ  คดิแต่พทุโธๆ มนัคดิไดท้ีไ่หน 

ขนาดยงัไมต่ายยงัเป็นปกตยิงัคดิไมไ่ดเ้ลย แลว้ขณะทีเ่จ็บปวดรวดรา้วท ัว่

ร่างกายจะไปคดิถงึอะไรได ้ ก็จะคดิแต่อยากจะใหค้วามเจ็บปวดหายไปเทา่

นัน้เอง ยิง่อยากใหม้นัหายก็ยิง่ทกุขใ์หญ่ ยิง่ทรมานใหญ่ เราตอ้งฝึกก่อนที่

เหตกุารณ์จรงิจะเกดิขึ้น เหมอืนกบัทหารทีต่อ้งซอ้มรบอยู่เรื่อยๆ เพราะไมรู่ว้า่

ขา้ศึกศตัรูจะบกุมาเมือ่ไหร่ เราจงึตอ้งซอ้มอยู่เรื่อยๆ เตรียมตวัไวก่้อน พจิารณา

ทกุขไ์วเ้รื่อยๆ ขนัธ ์ ๕ เกดิแก่เจ็บตาย ความเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นเรื่องทีเ่ราจะตอ้ง

คอยพจิารณา คอยซอ้มไว ้ฝึกซอ้มนัง่ใหม้นัเจ็บ แลว้ก็อย่าไปลกุ ปลอ่ยใหค้วาม

เจ็บมนัหายไปเอง  

วธิีทีจ่ะไมไ่ปยุ่งกบัความเจ็บก็มอียู่ ๒ อบุายคอืสมาธิและปญัญา ถา้ใชอ้บุายของ

สมาธิก็สวดมนตไ์ปหรือพทุโธไป อย่าไปสนใจกบัความเจ็บ ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป 

ถา้ไมไ่ปสนใจมนัแลว้ ความทกุขจ์ะไมเ่กดิขึ้นในใจ จะรูส้กึวา่ความเจ็บไมรุ่นแรง 

ทีม่นัรุนแรงจนทนไมไ่ด ้ ก็เพราะความทกุขท์รมานใจ ทีอ่ยากจะใหค้วามเจ็บมนั

หายไป ถา้เราไมป่ลอ่ยใหม้นัคดิอยากใหม้นัหายไป เพราะเราเอาแต่สวดมนตเ์อา

แต่พทุโธ ก็จะไมส่รา้งความทกุขท์ีเ่กดิจากสมทุยั ทีท่รมานทีรุ่นแรงกวา่ความเจ็บ

ของร่างกายใหเ้กดิขึ้นมา ก็จะรูส้กึเฉยๆ พอทนได ้ อาจจะหายไปเลยก็ไดถ้า้จติ

สงบลงเต็มที ่ ไมร่บัรูค้วามเจ็บปวดของร่างกายเลย ตดัความรบัรูช้ ัว่คราว น่ีเป็น

อบุายของสมาธิ ถา้อบุายของปญัญา ก็พจิารณาความเจ็บของร่างกายวา่เป็น

ธรรมดา เป็นเวทนา มเีจ็บไมเ่จ็บสลบักนัไป ถงึเวลามนัเจ็บก็ตอ้งใหม้นัเจ็บ ถงึ

เวลามนัไม่เจ็บมนัก็ไมเ่จ็บ เหมอืนกบัฝนฟ้าอากาศ เวลาฝนตกเราก็หา้มมนัไมไ่ด ้

อยากใหม้นัหยุดก็ไมไ่ด ้ ถา้ไปอยากใหม้นัหยุดจะทรมานใจขึ้นมาทนัท ี แต่ถา้มนั
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ตกแลว้เราชอบมนั เยน็สบายด ี ไมต่อ้งทาํอะไร นัง่เฉยๆอย่างมคีวามสุข 

คนทาํงานกลางแจง้บางทกี็ชอบเวลาฝนตก ไมต่อ้งทาํงาน แต่คนทีอ่ยากจะ

ออกไปเทีย่วจะไมช่อบ แต่งตวัสวยๆพอโดนฝนหนา้ตาเปียกปอน ตอ้งไป

แต่งหนา้ใหม ่ก็จะไมช่อบ จะทกุขใ์จขึ้นมาทนัท ีน่ีคอืการพจิารณาดว้ยปญัญา ถา้

พจิารณาแลว้ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไปตามเรื่องของเขาได ้ จะไมวุ่น่วายใจ จะมี

ความสุขท่ามกลางความเจ็บปวดของร่างกาย ร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ดเีหมอืนกนั 

ไมต่อ้งทาํงาน มคีนเอาอาหารมาใหก้นิ เอานํา้มาใหด้ืม่ มแีต่นอนอย่างเดยีว ตอ้ง

ฝึกอยู่เรื่อยๆ อย่าประมาท เพราะไมรู่ว้า่จะเจ็บไขไ้ดป่้วยเมือ่ไหร่ ถา้ฝึกซอ้มอยู่

เรื่อยๆแลว้พอถงึเวลาเราก็จะสบาย ไมวุ่น่วาย 

ถาม ทีบ่า้นมรีงัต่อหวัเสอือยู่ค่ะ รงัใหญ่มากเลย มแีต่คนแนะนาํใหเ้อาออกเพราะ

อนัตรายมาก แต่พอฟงัข ัน้ตอนทีจ่ะตอ้งเอาเขาออกไปน้ี เราทาํใจไมไ่ด ้ ก็เลยคดิ

วา่เราต่างคนต่างอยู่ 

ตอบ ถา้ทาํอย่างนัน้ไดก้็ด ี 

ถาม ถา้เกดิมนัไปต่อยเพือ่นบา้น 

ตอบ ก็ถอืวา่เป็นกรรมของเขาก็แลว้กนั  

ถาม ตวัเองก็คดิวา่ต่างคนต่างอยู่  

ตอบ ทาํอย่างน้ีไดก้็ไมเ่ป็นเวรเป็นกรรมกนั จติใจของคนแต่ละคนไมเ่ท่ากนั บางคน

ทนอยู่กบัมนัไมไ่ด ้ ยอมทาํบาปเพือ่แกป้ญัหาในปจัจบุนั แต่ลมืไปวา่ผลของบาป

จะมตีามมาในอนาคต ต่อไปเขาอาจจะไปเป็นแตนแลว้ถูกขบัไลไ่สส่งทาํลายบา้น

ของตนก็ได ้ถา้เราไมท่าํลายบา้นเขา ก็จะไมม่ใีครมาทาํลายบา้นของเรา ขอใหค้ดิ

มมุกลบับา้ง วา่เวลาเราทาํอะไรกบัใครแลว้มนัก็จะกลบัมาหาเราไดเ้ช่นเดยีวกนั 

ถา้อยู่ดว้ยกนัไดก้็ด ี ถา้ทาํใจไดก้็แสดงวา่มจีติทีเ่ป็นกศุล มสีมัมาทฐิ ิ ไมค่ดิ

เบยีดเบยีนกนั คนอืน่จะพูดอย่างไรไมต่อ้งไปสนใจ เอาความถูกตอ้งเอาศีลธรรม
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มาเป็นหลกัยดึดกีวา่ เช่นพระเวสสนัดรท่านไมฟ่งัใครนะ ถา้ทา่นฟงัคนอืน่ท่านก็

คงจะเสยีสละอย่างทีท่า่นเสยีสละไมไ่ด ้ ถา้ท่านเสยีสละอย่างนัน้ไมไ่ดท้่านก็คงจะ

มาเป็นพระพทุธเจา้ไมไ่ด ้ เราก็เหมอืนกนั จะกา้วขึ้นสู่อริยมรรคอริยผลไดก้็ตอ้ง

ยดึคุณธรรมเป็นหลกั ยดึความถูกตอ้งเป็นหลกั อย่าเอาความถูกใจเป็นหลกั 

ถูกใจแลว้ไปทาํบาปทาํกรรม ไปสรา้งเวรสรา้งกรรม ก็จะวนเวยีนอยู่กบัการใชเ้วร

ใชก้รรมไปเรื่อยๆ มคีนมาถามวา่ถา้ปลวกขึ้นบา้นจะทาํอย่างไร ก็มอียู่ ๒ วธิ ี มี

บริษทัมคีนบริการกาํจดัให ้ เขายนิดทีีจ่ะทาํหนา้ทีน้ี่ เขาเสนอมาเราก็สนองไป เรา

ไมไ่ดไ้ปส ัง่เขา ถา้อยู่ดีๆ เขาไมไ่ดเ้สนอมาแลว้เราไปส ัง่เขา ก็เป็นอย่างหน่ึง แต่น่ี

เป็นความพอใจของเขาทีเ่ขาจะทาํ น่ีก็คดิในระดบัของจติทีต่ ํา่ ถา้คดิในระดบัจติ

ทีสู่งก็ปลอ่ยใหม้นักนิใหห้มด จะไดส้รา้งบา้นใหม ่จะไดบ้า้นหลงัใหม ่ถา้คดิอย่าง

น้ีก็เป็นจติทีสู่ง ก็ไดท้ ัง้ ๒ อย่าง แลว้แต่วา่ระดบัจติจะอยู่ตรงไหน 

ถาม ของลูกก็มปีระสบการณ์คลา้ยกนั ขา้งบา้นมรีงัต่อแต่เขาไมเ่หน็ แต่ทีบ่า้นเราเหน็ 

ก็ไปบอกเขาใหร้ะวงัตวัต่อ อยู่ๆรงัต่อก็หายไป เราไมเ่จตนาใหเ้ขาทาํลาย 

ตอบ เราไมไ่ดส้ ัง่ใหเ้ขาไปทาํลาย เราเพยีงบอกใหเ้ขาเหน็ภยัของตวัต่อเท่านัน้เอง เขา

จะไปทาํอะไรก็เรื่องของเขา  

ถาม ไมค่วรพูดหรือเปลา่ 

ตอบ อยู่ทีเ่จตนาวา่พูดเพือ่ทาํลายหรือพูดเพือ่ป้องกนั ถา้มเีจตนาอยากใหร้งัต่อถูก

ทาํลายไป แต่ไมก่ลา้ทาํเอง เราก็เลยออกอบุายพูดออกไป ถา้อย่างน้ีก็บาป อยู่ที่

เจตนาเป็นหลกั 

ถาม เกดิขึ้นจากความกลวัหรือเปลา่ ไมท่ราบ 

ตอบ นัน่แหละคอืวภิวตณัหา ไมอ่ยากใหม้นัมาต่อย  

ถาม เวลาครูบาอาจารยม์ปีลวกขึ้นกฏุทิ ีท่านไมท่าํอะไรใช่ไหมครบั 
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ตอบ ก็คงอย่างนัน้ นอกจากลูกศิษยท์นดูไมไ่ด ้มาช่วยกาํจดัให ้ 

ถาม เวทนาทีเ่กดิขึ้นทางกาย กบัความทกุขท์างใจทีเ่กดิขึ้นเวลาภาวนาน่ี มนัปะปนกนั 

แยกกนัไมค่่อยออก ส่วนใหญ่จะเหน็ส่วนของร่างกาย แต่ไมช่ดัเจนเรื่องจติใจ  

ตอบ เพราะปญัญาเรายงัไมท่นั ยงัไมส่ามารถแยกแยะความทกุขข์อง ๒ ส่วนออกจาก

กนัได ้ เพราะเกดิขึ้นพรอ้มกนัทนัท ี พอเกิดความเจ็บปวดทางร่างกายปับ๊ ก็เกดิ

สมทุยัความอยาก ความกลวัความเจ็บปวดขึ้นมาทนัท ี เพยีงแต่หมอบอกจะฉีด

ยาเท่านัน้ยงัไมท่นัฉีดเลย ความกลวัเขม็ฉีดยาก็มาก่อนแลว้ แต่มนัละเอยีด ถา้

เราไมค่อยดูทีใ่จดว้ยปญัญา ไมส่งัเกตดูใจเรา จะไมรู่ว้า่เราทกุขแ์ลว้ ไมรู่ว้า่เกดิ

สมทุยัแลว้ เกดิความกลวัขึ้นมาแลว้ เพราะส่วนใหญ่เราจะไมดู่ใจเรา จะดูสิง่

ภายนอกเสยีมากกวา่ ดูอะไรแลว้ดใีจเสยีใจน้ีเราไมรู่ส้กึตวั ไมรู่ส้กึวา่เราดใีจแลว้

เสยีใจแลว้ เรากลวัแลว้ เรารีบไปทาํทนัทเีลย พอกลวัตวัแตนก็รีบไปหาวธิีกาํจดั

มนัทนัทเีลย พอเหน็ปับ๊ก็ไปเลย มนัไปอย่างรวดเร็ว ความจริงความทกุขท์างใจ

มนัเกดิขึ้นแลว้ ความกลวัน้ีก็เป็นความทกุข ์ กลวัจะถูกมนัต่อย แต่ถา้เราภาวนา

มสีตดูิใจอยู่เรื่อยๆ เราจะเหน็ใจ เหน็อะไรต่างๆทีม่อียู่ภายในใจ ตามลาํดบัของ

กาํลงัของสต ิ ถา้ไดย้นิไดฟ้งัเรื่องของปญัญาเรื่องของสมทุยัแลว้ พอเกดิอาการ

อยากขึ้นมาจะเหน็ทนัท ี จะรูว้า่เกดิความอยากแลว้ จติกระเพือ่มแลว้ ไมเ่ป็น

ปกตแิลว้  

ถาม อดึอดั 

ตอบ ถา้ไมม่องจะไมรู่ ้จะไมรู่ส้กึตวัวา่อดึอดั จะรีบระบายความรูส้กึนัน้ทนัท ีถา้นัง่อยู่

ก็ตอ้งลกุไป นัง่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่ พอนึกขึ้นไดว้า่ลมืกญุแจไวใ้นรถ กลวัรถ

หาย ก็จะนัง่ไมไ่ดแ้ลว้ ตอ้งรีบลกุไปแลว้ เพราะเกดิความกลวั ความเสยีดาย 

ความหวงรถของตน กลวัรถจะหายไป เป็นความทกุขแ์ลว้ เป็นความอยากขึ้นมา 

แต่เราไมรู่ห้รอก แต่ถา้เราคดิวา่การฟงัธรรมสาํคญักวา่รถยนต ์ถา้มนัจะหายก็ให ้

มนัหายไป ใจเราก็สงบ เราก็ฟงัธรรมต่อได ้ดบัดว้ยปญัญา มนัจะไปก็ไป หาใหม่
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ก็ได ้ไดร้ถใหมด่กีวา่รถเก่า แต่ส่วนใหญ่เราจะไมไ่ดดู้ทีใ่จเราเป็นหลกั พอใจเป็น

อะไรมนัจะส ัง่การออกมาทนัท ี เราจะไหลไปตามคาํส ัง่ทนัทโีดยไมรู่ส้กึตวั มา

รูส้กึตวัอกีทกี็เมือ่เกดิเรื่องเกดิราวแลว้ มาเสยีอกเสยีใจ ทีไ่ปทะเลาะววิาทไปทบุ

ไปตกีนัก็ไปแบบไมม่สีตพิาไป ถา้มสีตกิ็จะหยุด รูว้า่ไปแลว้มนัเสยีมากกวา่ได ้สิง่

ทีไ่ดค้อืความสะใจความพอใจ แต่ผลเสยีก็คอืการมเีวรกรรมกนั มเีรื่องมรีาวกนั 

แต่ถา้เรามสีต ิพอเกดิความรูส้กึน้ีขึ้นมาปับ๊ เราก็บอกตวัเราเองวา่ กาํลงัโกรธแลว้

นะ กาํลงัไมพ่อใจแลว้ และถา้เคยฝึกสอนใจอยู่เรื่อยๆจะรูว้า่ จะนาํพาไปสู่ปญัหา

ต่างๆ พอรูเ้รากร็ะงบัความอยากน้ีได ้ ถา้เจริญสตอิยู่เรื่อยๆ บาํเพญ็ภาวนาอยู่

เรื่อยๆ จะเหน็อาการต่างๆภายในใจ เวลาทีป่รากฏขึ้นมา เวลาโลภก็เหน็ เวลา

โกรธก็เหน็ แลว้ถา้เราเจริญปญัญา พจิารณาถงึโทษถงึคุณของการกระทาํทีจ่ะ

ตามมา เราจะรูว้า่ควรจะเลอืกทางใด ถา้ออกไปตอบโตเ้รื่องก็จะยาวไมจ่บ เป็น

เหมอืนนํา้ผึ้งหยดเดยีว ถา้น่ิงเฉยได ้ปลอ่ยไป เรื่องก็จะจบ แต่ถา้ไมไ่ดฝึ้กสตจิะ

ไมม่ทีางรูเ้ลย ก็จะไปโดยอตัโนมตั ิ พอใครมาสรา้งปญัหาปับ๊ ก็จะไปจดัการกบั

คนนัน้ทนัท ี ไปคุยไปทาํอะไรต่างๆ แทนทีจ่ะมาแกป้ญัหาทีแ่ทจ้รงิทีอ่ยู่ในใจเรา 

คอืความราํคาญใจ ความไมพ่อใจ เรากลบัไปแกท้ีค่นจดุชนวน เรามเีชื้ออยู่แลว้

ในใจของเรา ถา้เราทาํลายเชื้อแลว้ ต่อใหใ้ครมาจดุชนวนอย่างไรมนัก็ไมต่ดิ ถา้

ไมม่เีชื้อไฟแลว้จะเอาไมข้ดีไฟมาจดุอย่างไรมนัก็ไมต่ดิ แต่ถา้มเีชื้อไฟอยู่แลว้ พอ

เอาไมข้ดีไฟมาจดุปับ๊มนัก็จะตดิทนัท ี ใจเรามนัมเีชื้อ ความโลภความโกรธความ

หลงน่ีแหละทีเ่ป็นเชื้อไฟ เชื้อของความทกุข ์ ถา้ไมม่คีวามโลภความโกรธความ

หลงแลว้ ต่อใหด่้าเราอย่างไร กจ็ะไมเ่กดิความรูส้กึอะไร ต่อใหเ้อาของดขีนาด

ไหนมาลอ่ก็ไมเ่กดิความโลภ เพราะไมอ่ยากไดอ้ะไร เอาเพชรมาใหส้กั ๑๐๐ 

กะรตั ดูแลว้ก็เฉยๆ เป็นกอ้นหนิกอ้นหน่ึงเท่านัน้เอง เอาไปทาํอะไรได ้ แต่ถา้มี

เชื้อน่ี พอมาสะกดิหน่อยปับ๊ก็ลกุขึ้นมาทนัท ี พอใครพูดไมด่หีน่อยก็โกรธขึ้นมา

ทนัท ีพอใครเสนออะไรทีน่่าสนใจหน่อยก็รบีควา้มบัเลย  
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สิง่ทีเ่ราจะตอ้งแกไ้มไ่ดอ้ยู่ทีภ่ายนอก เราตอ้งแกท้ีภ่ายใน ตอ้งทาํลายเชื้อต่างๆให ้

หมดไป เชื้อของความโลภความโกรธความหลง อย่าใหม้หีลงเหลอือยู่ในใจ ถา้

ไมม่แีลว้เราจะอยู่อย่างปกตสุิข จะไมอ่ยากไดอ้ะไร เมือ่ไมอ่ยากไดอ้ะไรก็ไมต่อ้ง

ไปทาํอะไรแบบลบัๆลอ่ๆ ไมถู่กตอ้งตามหลกัศีลธรรมหรือกฎหมาย แต่ถา้อยาก

แลว้บางทเีราก็ตอ้งไปทาํในสิง่ทีเ่สยีหาย ถา้ไมม่เีชื้อแห่งความโกรธอยู่แลว้ ใคร

จะด่าอย่างไร ใครจะทาํอย่างไร ก็จะไมโ่กรธ แต่จะทาํอะไรกบัเขาหรือไมก่็อยู่ที่

เหตผุล ถา้ทาํผดิกฎหมายก็แจง้ตาํรวจได ้ ถา้เหน็วา่ถา้ปลอ่ยใหเ้ขาทาํไป จะไป

สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ถา้คดิวา่ถา้ไปแจง้แลว้ จะเป็นพษิเป็นภยักบัเรา 

จะไมแ่จง้ก็ได ้ ก็ปลอ่ยไป แลว้แต่เหตผุลทีจ่ะทาํหรือไมท่าํ โดยหลกัใหญ่แลว้ก็

คอืไมท่าํอะไรก็ได ้ ไมร่าํคาญใจกบัการกระทาํของเขา เขาทาํอย่างไรก็ไมรู่ส้กึ

เดอืดรอ้น เป้าใหญ่ก็คอืความสงบของใจเรา เป็นสิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ด ถา้ใจสงบไม่

วุน่วายเราก็สบาย จะทาํหรือไมท่าํก็ขึ้นอยู่กบัเหตผุล ขึ้นอยู่กบัความเป็นไปได ้

อย่างพระพทุธองคต์อนตน้ ก็ไมม่คีวามปรารถนาอยากจะส ัง่สอนใคร ไมส่ ัง่สอน

ก็ไมผ่ดิตรงไหน ก็จะเป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ไป สตัวโ์ลกก็จะไมไ่ดร้บัประโยชน ์

แต่ถา้ทรงส ัง่สอน สตัวโ์ลกก็จะไดร้บัประโยชน ์ แต่ใครเหน่ือยก็พระพทุธเจา้

เหน่ือย ทาํไมท่านยอมเหน่ือย ก็เพราะทรงมพีระมหากรุณามคีวามสงสารสตัว ์

โลก ทรงเหน็วา่มโีอกาสทีจ่ะหลดุพน้ได ้ ก็ยอมเหน่ือย ครูบาอาจารยต่์างๆทาํไม

จงึยอมเหน่ือยกนั ก็เพราะสงสารพวกเรา อยากใหพ้วกเราไดอ้ะไรไปบา้ง  

ถาม ขอท่านเมตตานานๆ 

ตอบ อยู่ทีค่วามจริง จะนานไมน่าน จะอยู่ไดห้รอืไมไ่ด ้ อยู่ไดก้็อยู่ อยู่ไมไ่ดก้็ไป อย่า

ไปคดิถงึเรื่องนานไมน่าน ควรคดิวา่ควรทาํใหม้ากๆ อนัน้ีสาํคญักวา่ เพราะถา้ทาํ

ใหม้ากแลว้จะไมน่านหรอกเดีย๋วเดยีวเท่านัน้เอง ๗ วนัก็ไดแ้ลว้ มวัทาํอะไรกนั

อยู่ เคยถามตวัเองบา้งหรือเปลา่ วา่วนัคนืผ่านไปๆ กาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ กาํลงัทาํ

กจิในอริยสจั ๔ หรือกาํลงัทาํกจิในบริษทั กจิในบริษทัก็ทาํพอสมควร ทาํพอ
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เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งก็พอ ไมใ่ชเ้งนิมากก็ไมต่อ้งทาํมาก จะไดแ้บ่งเวลามาปฏบิตัิ

ธรรมไดม้ากขึ้น อยู่บา้นก็ปฏบิตัธิรรมได ้ 

ถาม อยู่บา้นก็ทาํแต่อาจจะทาํนอ้ย 

ตอบ ไมไ่ดเ้คี่ยวเขญ็ใคร เพยีงแต่พูดใหฟ้งั เราตอ้งเคี่ยวเขญ็ตวัเอง เพราะวา่ใจของ

คนอืน่น้ี เราก็รูอ้ยู่แลว้วา่บงัคบักนัไมไ่ด ้ บงัคบัใจของเรายงัแสนจะลาํบากเลย 

บงัคบัใหน้ ัง่สมาธิแต่ละครัง้เหมอืนเขน็ครกขึ้นภูเขา เวลาไปเทีย่วเหมอืนปลอ่ย

ครกลงภูเขา มนักลิ้งลงไปเอง เพยีงแต่ปลอ่ยมอืปับ๊มนัก็ไหลลงแลว้ ถา้รูส้กึวา่

นัง่สมาธิยาก ก็ตอ้งเคี่ยวเขญ็ใหม้ากๆ เคี่ยวเขญ็ไปเรื่อยๆ ต่อไปจะงา่ยเอง พอ

เหน็ผลแลว้จะไมต่อ้งเคี่ยวเขญ็เลย ถงึเวลาก็จะปฏบิตัทินัท ี ไมอ่ยากจะทาํอย่าง

อืน่ ตอนใหม่ๆ น้ีมนัยาก ตอนลม้ลกุคลกุคลานน้ีมนัยาก แต่พอวิง่ไดแ้ลว้จะไมม่ี

อะไรร ัง้ไวไ้ดเ้ลย 

ถาม ทีท่่านอาจารยบ์อกวา่ มนัยากแต่ไมสุ่ดวสิยั 

ตอบ ใช่ ยากงา่ยอยู่ทีว่า่ไดท้าํมามากนอ้ย ถา้ทาํมามากมนัก็งา่ย ถา้ทาํมานอ้ยมนัก็ยาก 

ถา้ทาํมานอ้ยก็ตอ้งทาํใหม้าก ถา้ทาํมามากก็ไมต่อ้งทาํมาก เหมอืนคนตกันํา้ไว ้

ครึ่งตุ่ม กบัคนทีต่กัยงัไมไ่ดข้นัหน่ึงเลย คนทีไ่มไ่ดข้นัหน่ึงก็ตอ้งตกัมาก คนทีไ่ด ้

ครึ่งตุ่มแลว้ก็ตกัอย่างสบายๆ เดีย๋วเดยีวก็เต็มตุ่ม 

ถาม เพือ่นฝากมาถาม เขาพยายามนัง่ทกุวนั แต่ปรากฏวา่จะมสีิง่รบกวนเขาตลอด 

พอหลบัตาก็จะเหน็ มเีสยีงคนเดนิอยู่ขา้งเตยีง ตลอด เขาบอกวา่อย่ามาใหเ้หน็

นะ ใหม้าในฝนัก็ได ้เขากลวั 

ตอบ ถา้กลวัก็เป็นปญัหา เพราะความกลวัเป็นสมทุยั บอกเขาวา่อย่ากลวัปลอ่ยใหม้า

ตามอธัยาศยั เวลามาเราอย่าไปสนใจ ถา้พทุโธอยู่ก็พทุโธของเราไป ถา้สวดมนต์

ก็สวดไป เหมอืนกบัเวลาเราสวดมนตแ์ลว้เสยีงโทรศพัทด์งั ก็ปลอ่ยใหม้นัดงัไป 

อย่าไปกงัวลกบัเรื่องโทรศพัท ์ไมร่บัสายสกัพกัมนัก็หยุดเอง  
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ถาม หรือเป็นไปไดว้า่เขาก็เป็นโลกของเขา เขาไมรู่ห้รอกวา่เราเหน็ เขา ก็อาจจะไมรู่ ้

เรื่องของเราก็ได ้ 

ตอบ จะเป็นอย่างไรก็ช่างมนั ไมส่าํคญั สาํคญัทีว่า่จะทาํอย่างไรกบัมนั วธิีทีถู่กก็คอื

อย่าไปยุ่งกบัมนั อย่าไปใหค้วามสาํคญั เช่นเรานัง่คุยกนัตรงน้ี จะมเีสยีงอะไร

รอบขา้ง เราก็ไมไ่ปสนใจ ก็จะไมร่บกวนเรา ถา้ไปใหค้วามสาํคญักบัเสยีงรอบขา้ง 

ก็จะคุยกนัไมรู่เ้รื่อง  

ถาม เขากลวั ไม่นัง่ก็ไมไ่ด ้ถงึเวลาตอ้งนัง่ก่อนจะนอน 

ตอบ ใหเ้ขาท่องพทุโธไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะหายกลวัเอง  

ถาม แลว้ทีเ่ขานัง่แลว้บอกวา่เงยีบ ไมเ่หน็อะไรเลย ลูกก็ถามวา่นอนหรือเปลา่ เขาก็

บอกวา่ไมไ่ดห้ลบั รูต้วัมสีต ิแต่ก็ไมเ่หน็อะไร มนัจะน่ิงตลอดเวลา 

ตอบ ก็ด ีมนัสงบในระดบัหน่ึง ยงัไมส่งบเต็มที ่แบบสกัแต่วา่รู ้ เป็นอเุบกขาเอกคัคตา

รมณ์ แต่เป็นความสงบระงบัจากความคดิปรุงต่างๆ มคีวามคดิปรุงบา้ง แต่มนั

ละเอยีดจนสตปิญัญามองไมเ่หน็  

ถาม เขาไปดงึจติออกมาพจิารณา ลูกก็บอกวา่ไปดงึออกมาทาํไม ในเมือ่จติตอ้งการ

พกั  

ตอบ เวลาพกัก็ใหม้นัพกัใหเ้ต็มทีก่่อน ตอนนัน้อย่าไปพจิารณา 

ถาม เขาดงึออกมา 

ตอบ ดงึออกมาจติก็จะไมม่กีาํลงั เหมอืนกบัคนทาํงานมาเหน่ือยกลบัมาบา้น พอนอน

ไดช้ ัว่โมงก็ถูกเจา้นายโทรศพัทม์าเรียกไปทาํงานต่ออย่างน้ีก็จะไมม่แีรงทาํ ถา้

ปลอ่ยใหพ้กัเต็มที ่ หลบันอนเต็มทีจ่นสวา่ง ตื่นขึ้นมากนิขา้วอาบนํา้อาบท่า แลว้

ค่อยไปทาํงาน เขาก็จะมกีาํลงัทีจ่ะทาํงานไดเ้ต็มที ่ การพกัจติก็เช่นเดยีวกนั เวลา
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จติอยู่ในสมาธินานเพยีงไร ก็ตอ้งปลอ่ยใหเ้ขาพกัไปตามความตอ้งการของเขา 

พอเขาพอแลว้เขาก็จะถอนออกมาเอง พอเมือ่ถอนออกมาแลว้ค่อยนาํเอามา

พจิารณาไตรลกัษณ์ต่อไป  

บางคนเขา้ใจวา่พอจติสงบแลว้ปญัญาจะเกดิเอง อนัน้ีก็เป็นความเขา้ใจผดิ ไป

เรียนกบัพระบางรูปท่านก็สอนอย่างนัน้ พอจติสงบแลว้สิง่นัน้สิง่น้ีก็ปรากฏขึ้นมา 

ทีป่รากฏไมใ่ช่ปญัญา ปญัญาจะไมป่รากฏขึ้นมาเอง ตอ้งอาศยัการพจิารณา

แยกแยะอยู่เรื่อยๆ เช่นการพจิารณาความเปลีย่นแปลง พจิารณาร่างกายเรา

เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ถา้ถ่ายรูปไว ้๑๐ ปี จะเหน็วา่เราเป็นคนละคนกนัเลย 

แต่ถา้ดูช ัว่โมง ๒ ช ัว่โมงจะไมเ่หน็ความแตกต่าง มนัเปลีย่นแปลงชา้ ถา้เป็นเวลา

ยาวนานก็จะเหน็ความแตกต่างอย่างชดัเจน ถา้ไมพ่จิารณาจะไมเ่หน็ ต่อใหจ้ติ

สงบขนาดไหนก็จะน่ิงอยู่เฉยๆ ถา้เหน็ก็เหน็ในสิง่ทีเ่คยพจิารณามาแลว้ เช่นเคย

พจิารณาอสุภมาแลว้ ก็อาจจะโผลข่ึ้นมาไดใ้นขณะทีจ่ติสงบ อาจจะเหน็เรานอน

ตายเป็นศพแลว้ ถูกจบัใส่โลงเอาเขา้ไปเผาในเมรุ ก็อาจจะผุดขึ้นมาใหเ้หน็ได ้

อย่างนิมติของคุณแมแ่กว้เวลาจติของท่านสงบรวมลง จะถอยออกมาเหน็วา่

ตวัเองนอนตายอยู่ มหีลวงปู่ม ัน่มาบงัสุกลุให ้ น่ีก็อาจจะเป็นเพราะเคยพจิารณา

มาก่อนแลว้ มขีอ้มลูอยู่ในใจแลว้ พอจติสงบขอ้มลูเหลา่น้ีก็ผุดขึ้นมา ถา้ไปรูเ้รื่อง

อืน่ เรื่องทีไ่มเ่กี่ยวกบัมรรคผล ไมเ่กี่ยวกบัปญัญา เช่นกายทพิยต่์างๆ ภูตผี

ปีศาจต่างๆ ก็ตอ้งรูท้นัวา่เป็นเหมอืนกบัสิง่ทีดู่ดว้ยตาเน้ือ ไม่ไดท้าํใหเ้กดิปญัญา

ในทางมรรคผลนิพพาน  

ถา้มุง่ม ัน่สู่มรรคผลนิพพาน ก็ตอ้งอยา่ไปสนใจกบัสิง่ต่างๆทีป่รากฏขึ้นมาใน

ขณะทีจ่ติสงบ ถา้ปรากฏขึ้นมาก็ควรดงึจติกลบัมาหาทีต่วัรู ้ อย่าไปตามรูเ้รื่องที่

ปรากฏขึ้น ถา้ใชธ้รรมบทใดเป็นเครื่องกาํกบัผูกจติไว ้ ก็กลบัมาหาธรรมบทนัน้ 

กลบัมาหาพทุโธ กลบัมาหาลม แลว้สิง่ต่างๆทีป่รากฏจะหายไปเอง ควรทาํจติให ้

สงบน่ิง ไมใ่หไ้ปเหน็อะไร เพือ่จะไดพ้กัจติ จะไดม้กีาํลงัทีจ่ะนาํเอาไปพจิารณา

ทางไตรลกัษณ์ต่อไป ถา้ปลอ่ยใหไ้ปตามรูก้บัเรื่องต่างๆทีป่รากฏในสมาธิ ก็เป็น
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เหมอืนกบันอนหลบัแลว้ฝนัไป ฝนัไดห้ลายเรื่อง มที ัง้ตื่นเตน้หวาดเสยีว 

น่าชื่นชมยนิด ี แต่พอตื่นขึ้นมาแลว้จะไมม่เีรี่ยวแรง เหมอืนไมไ่ดพ้กัผ่อน ไม่

เหมอืนกบันอนหลบัสนิทแลว้ไมฝ่นัเลย ตื่นขึ้นมาจะรูส้กึสดชื่นเบกิบาน มกีาํลงัที่

จะไปทาํงานทาํการต่อ การพกัจติใหน่ิ้งไมม่อีะไรมาปรากฏเลย เป็นฐานของ

วปิสัสนาของปญัญา ถา้อยากจะเจริญทางปญัญาก็ตอ้งใหจ้ติสงบน่ิง ไมใ่หม้อีะไร

ปรากฏขึ้นมา ถา้มอีะไรปรากฏขึ้นมาก็ตอ้งอย่าตามไป กลบัเขา้มาหาใจ กลบัมา

หาตวัรู ้ กลบัมาหาพทุโธก็ได ้ เพือ่จะไดไ้มต่ามมนั พอไมต่ามเดีย๋วมนัก็หายไป 

จติก็จะวา่งน่ิงเฉย ก็ปลอ่ยใหน่ิ้งเฉยไป จนกวา่จะถอนออกมาเอง  

ถาม ควรจะประคองอยู่ตรงนัน้ 

ตอบ ถา้มนัสงบจรงิๆจะไมต่อ้งประคอง จะอยู่ของมนัเอง ตอนนัน้ไมต่อ้งทาํอะไร จะ

ออกมาเอง ถา้ไมไ่ดศึ้กษาปฏบิตัจิรงิๆ ฟงัอะไรมาแต่ละเรื่องก็สบัสนไปหมด นัง่

สมาธิก็ไมรู่ว้า่นัง่ไปเพือ่อะไร บางคนคดิวา่นัง่เพือ่เหน็สิง่นัน้สิง่น้ี เหน็อดตีเหน็

อนาคต เหน็กายทพิยเ์หน็อะไรต่างๆ ซึง่อาจจะเกดิขึ้นไดก้บับางคน แต่ไมไ่ดเ้กดิ

กบัทกุคน ส่วนใหญ่เวลาจติสงบแลว้จะไมเ่หน็อะไร ก็ถอืวา่ด ี ถา้จะไปในทาง

มรรคผลนิพพาน ถา้อยากจะเหน็ พอสงบแลว้ไมเ่หน็ก็จะวุน่วายใจ คดิวา่นัง่แลว้

ไมไ่ดผ้ล เพราะไมเ่ขา้ใจถงึเป้าหมายของการนัง่สมาธิ วา่นัง่เพือ่อะไร ถา้ไมศึ่กษา

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อย่างถ่องแท ้ ใหค้รบถว้นทกุขบวนการ ก็จะ

หลงได ้ บางคนสนใจแต่เรื่องสมาธิก็เอาแต่สมาธิอย่างเดยีว ไมส่นใจเรื่องปญัญา

เรื่องวปิสัสนา ไมส่นใจเรื่องศีลเรื่องทาน ก็จะปฏบิตัแิบบผดิๆถูกๆไป พอไดอ้ะไร

ขึ้นมาก็กลายเป็นเครื่องมอืของกเิลสไป กลายเป็นหมอดูไป แทนทีจ่ะเอาสมาธิมา

เป็นฐานของปญัญา ก็เอาสมาธิมาเป็นเครื่องมอืของกเิลส ไปทาํมาหากนิเป็นหมอ

ดูจนรํา่รวยมชีื่อเสยีงมเีงนิมทีอง แต่ยงัมโีลภโกรธหลงอยู่เต็มหวัใจ ในบรรดา

อทิธิฤทธิ์ต่างๆ พระพทุธเจา้ทรงยกย่องอทิธิฤทธิ์ ทีเ่กดิจากการแสดงธรรมให ้

ผูอ้ืน่ไดเ้ขา้ใจอย่างงา่ยดาย วา่เป็นอทิธิฤทธิ์ทีแ่ทจ้ริง เพราะช่วยใหค้นทีฟ่งัหลดุ

พน้จากความทกุขไ์ด ้แต่อทิธิฤทธิ์อย่างอืน่ช่วยไมไ่ด ้มแีต่ช่วยใหห้ลงมากขึ้น  
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กณัฑท์ี่ ๓๘๕ 

ทานคือการให ้
๑๗ สงิหาคม ๒๕๕๑ 

ทานเป็นการให ้ ไมใ่ช่เป็นการเอา ทานใหเ้อาออกไป ไมใ่ช่ใหเ้อาเขา้มา ทานเอาเขา้มาดี

ตอนเอาเขา้ แต่เวลาไมไ่ดก้็จะเสยีใจ ตอนตน้เวลาใหท้านไปจะรูส้กึไมส่บายใจ ถา้ยงัหวง

อยู่ พอใหไ้ปแลว้มนัก็หมดภาระกบัเราไป ไมต่อ้งห่วง เราก็จะสบายใจ การใหไ้มไ่ดใ้ห ้

เฉพาะเงนิทองขา้วของอย่างเดยีว ใหลู้กก็ได ้ ใหส้ามกี็ได ้ ใหภ้รรยาก็ได ้ ใหไ้ปเลย ให ้

แลว้จะสบายใจ เก็บไวแ้ลว้หนกัอกหนกัใจไปเปลา่ๆ ใหไ้ปแลว้เบาใจ ตดัไปเลย ใหไ้ป

เลย พระเวสสนัดรท่านใหห้มดเลย ท่านจะภาวนา ถา้กงัวลกบัลูกกบัเมยี ก็จะภาวนาไม่

สงบ ถา้มใีครมาขอรบัผดิชอบ ขอรบัไปเลี้ยงต่อก็ใหเ้ขาไปเลย แลว้จะสบายใจ มลูีก

ศิษยค์นหน่ึงชอบมาคุยธรรมะอยู่เรื่อยๆ เขาบอกวา่เขามคีวามสุขกบัครอบครวักบัภรรยา 

เราก็เตอืนวา่ไมแ่น่นะ สกัวนัอาจจะไมเ่ป็นอย่างทีเ่ป็นก็ได ้ พออกีสกัปีหน่ึงก็เกดิขึ้น 

ภรรยาบอกขอเลกิ จะไปมสีามใีหม ่ใจวุน่เลย วิง่มาหาเรา บอกวา่อยากจะทาํรา้ยเขา เรา

ก็ใหส้ตเิขาวา่ มนัเป็นเรื่องทีเ่ราไปบงัคบัไมไ่ด ้ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา สิง่ทีเ่ราบงัคบัไดก้ค็อื

ใจของเรา ใหท้าํใจใหส้บาย คดิวา่เป็นการทาํบญุใหท้านไป กจ็ะมคีวามสุข คดิเสยีวา่ถงึ

เวลาทีเ่ขาตอ้งจากเราไป จะจากไปแบบไหนก็จากไปเหมอืนกนั จากไปขณะทีเ่ป็นก็จาก

กนั จากไปขณะทีต่ายก็จากกนั ถา้เตรียมตวัเตรียมใจรูไ้วล้ว่งหนา้วา่ เหตกุารณ์แบบน้ี

ตอ้งเกดิขึ้นแน่ ถา้ไมเ่กดิขึ้นในวนัน้ี ก็ตอ้งเกดิขึ้นในวนัขา้งหนา้ เรื่องการจากกนัเป็นเรื่อง

ธรรมดาอยู่แลว้ เพยีงแต่จะจากกนัแบบไหน ถา้จากแบบทีพ่อใจก็มคีวามสุข เช่นเรา

อยากใหเ้ขาไป พอเขาไปเราก็ดใีจ แต่ถา้ยงัไมอ่ยากใหเ้ขาไปก็จะเสยีใจ ปญัหาอยู่ทีเ่รา 

เขาตอ้งไปแน่ๆ เราตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจใหร้บัไดท้ ัง้สองแบบ ถา้ยงัอยู่ก็ใหเ้ขาอยู่ไป 

ถา้ไปก็ด ีเราจะไดม้อีสิรภาพ จะไดเ้ป็นตวัของเราเอง จะทาํอะไรก็ไมต่อ้งคอยขออนุญาต 

ไมต่อ้งคอยกงัวลวา่เขาจะคดิอย่างไร เป็นการปรบัใจเท่านัน้เอง ไมเ่หน็ยากเยน็อะไร  
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ส่วนใหญ่ใจมกัจะชอบยดึตดิเป็นนิสยั ไม่ชอบปรบัตวัเอง พอตอ้งปรบัหน่อย ก็จะรูส้กึ

หงดุหงดิ เช่นถา้ตอ้งตื่นเชา้สกัช ัว่โมงหน่ึงจากทีเ่คยตื่น ก็จะหงดุหงดิ แต่ถา้เคยปรบัใจ

ใหร้บักบัเหตกุารณ์อยู่เรื่อยๆแลว้ ก็จะไมห่งดุหงดิ ชวีติของเราตอ้งปรบัอยู่เรื่อย ๆ ถา้

ปรบัไดก้็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร ถา้ปรบัไมไ่ดก้จ็ะเกดิปญัหาขึ้นมา จติใจจะวุน่วาย กนิไมไ่ด ้

นอนไมห่ลบั กระสบักระส่าย ปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ทีค่นอืน่ แต่อยู่ทีต่วัเรา เพราะเราไมฉ่ลาด 

ไมศึ่กษาสภาพความเป็นจริงของสิง่ต่าง ๆ ทีเ่ราไปเกี่ยวขอ้งดว้ย เราไมรู่ว้า่มกีาร

เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา เปลีย่นเร็วบา้ง เปลีย่นชา้บา้ง เปลีย่นนอ้ยบา้ง เปลีย่นมาก

บา้ง มกีารเปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ (มเีสยีงโทรศพัทด์งัขึ้น) น่ีก็เปลีย่นแปลงแลว้ เมือ่

สกัครู่มนัเงยีบ แลว้ก็มเีสยีงดงัขึ้นมา ถา้รบักบัสภาพนัน้ได ้ก็ไมห่งดุหงดิใจ ถา้รบัไมไ่ด ้

ตอ้งเงยีบตลอดเวลา ก็จะเกดิอารมณ์ขึ้นมา ควรทาํใจใหก้วา้งๆ ทาํใจใหส้บาย พอเริ่ม

หงดุหงดิใจ ก็อย่าไปปรบัขา้งนอก ใหเ้ขา้มาปรบัขา้งใน อย่าไปปรบัขา้งนอก อย่าไป

เปลีย่นเขา อย่าไปบอกเขาวา่ทาํอย่างนัน้ไมไ่ด ้ตอ้งทาํอย่างน้ี ถา้เขาบอกวา่ ไมท่าํจะทาํไม 

ก็จะทะเลาะกนั ถา้รูว้า่เขาจะทาํอย่างนัน้ เราก็ปรบัใจ ตอ้งยอมรบัการกระทาํของเขา ถา้

รบัไดก้็จะไมม่ปีญัหาอะไร 

ปญัหาท ัง้หมดอยู่ทีใ่จของเราเอง ทีไ่มค่่อยชอบปรบัใหท้นักบัสภาพเหตกุารณ์ เพราะไม่

เคยสอนใจใหค้อยปรบัเปลีย่นใหร้บักบัเหตกุารณ์ มกัจะยดึตดิกบัเหตกุารณ์ใด

เหตกุารณ์หน่ึงเสมอ ถา้มเีหตกุารณ์ทีไ่มช่อบไมพ่อใจ ก็จะปรบัเปลีย่นเหตกุารณ์นัน้ให ้

ถูกใจเรา ถา้บา้นเก่าก็ซ่อมใหม ่ทาสใีหม ่ปรบัปรุงใหม ่พอทาํเสร็จแลว้ก็สบายใจ พอเก่า

อกีก็ตอ้งซ่อมอกี ถา้ปรบัใจวา่เป็นเรื่องธรรมดา ก็ไมต่อ้งทาํอะไร อยู่กบัของเก่าไป สูป้รบั

ใจเราดกีวา่ งา่ยกวา่ไมต่อ้งเสยีแรง ไมต่อ้งเสยีเงนิเสยีทอง บา้นจะเก่าดูไมส่วยก็ปล่อย

มนัไปตามเรื่อง ถา้ยงัทาํหนา้ทีไ่ดอ้ยู่ ใหเ้ราหลบแดด หลบฝน หลบภยัได ้ก็ปลอ่ยมนัไป

เถดิ ปรบัใจของเราใหเ้ขา้กบัสิง่ทีเ่ป็นอยู่ น่ีแหละคอืการดาํรงชวีติอย่างเป็นสุข ไมไ่ดอ้ยู่ที่

การปรบัสิง่ภายนอกใหเ้ราพอใจ เพราะปรบัเท่าไรก็ไมพ่อใจ ถา้พอใจก็พอใจเดีย๋วเดยีว 

เดีย๋วก็อยากจะใหเ้ป็นอย่างอืน่อกี มคีวามอยากอย่างอืน่เพิม่ขึ้นมาอกีอยู่เรื่อยๆ เพราะ

ความอยากไมม่ขีอบเขต ถา้เอาความอยากเป็นประมาณ กต็อ้งเหน่ือย ตอ้งทาํตามความ

อยากอยู่เรื่อย ๆ ถา้เอาความพอดหีรือความพอใจเป็นหลกั ทาํใจใหพ้อใจกบัสิง่ต่างๆ ที่
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มอียู่เป็นอยู่ ก็จะอยู่อย่างสบายใจ ทาํเท่าทีจ่าํเป็น สิง่ใดทีต่อ้งทาํกท็าํไป สิง่ใดทีไ่มต่อ้ง

ทาํก็อย่าไปเสยีเวลาทาํ สิง่ทีเ่ราตอ้งทาํก็มไีมม่าก ในการดูแลชวีติ อตัภาพของเรา ให ้

ดาํเนินไปได ้ ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย เพือ่จะไดเ้อาชวีติน้ีมาดูแลรกัษาใจของเรา ใหอ้ยู่ในสภาพ

ทีด่ตีลอดไป น่ีคอืงานหลกัของชวีติเรา อยู่ตรงน้ี คอืการดูแลใจของเรา  

ใจของเราน้ีเป็นสิ่งที่ดูแลได ้ ควรจะดูแลและตอ้งดูแล สิง่อืน่ๆเป็นสิง่ทีเ่ราดูแลไมไ่ด ้

ดูแลไดเ้พยีงในขอบเขตของมนั ดูแลเพือ่เอื้อความสะดวกต่อการดูแลใจของเราเท่า

นัน้เอง ถา้จะดูแลสิง่ต่างๆเพือ่ใหเ้ราสุขใจพอใจ จะไมส่ามารถทาํไดไ้ปตลอด เพราะสิง่ที่

เราทาํนัน้อยู่ใตก้ฎของการเปลีย่นแปลง ทาํไปสกัระยะหน่ึงก็จะเปลีย่นไป ตอ้งเก่า ตอ้ง

ชาํรุด ตอ้งซ่อม ตอ้งแกไ้ข ตอ้งทาํใหม ่ ชวีติของเราก็จะเสยีเวลาไป กบัการดูแล

บาํรุงรกัษาสิง่ต่างๆอยู่เรื่อยๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ในขณะเดยีวกนัใจก็ขาดการดูแล ใจจงึไมม่ทีี่

พึง่ เวลามอีะไรทีใ่จไมส่ามารถจดัการได ้ ก็ทาํใจไมไ่ด ้ ยอมรบักบัสภาพทีเ่กดิขึ้นไมไ่ด ้

บางทตีอ้งหนีจากสภาพนัน้ไปดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง บางทตีอ้งยา้ยบา้นยา้ยช่อง เปลีย่น

สถานทีไ่ป บางคนไมม่ทีีไ่ปก็กระโดดตกึไปก็ม ี เพราะทนรบักบัสภาพความจรงิของตน

ไมไ่ด ้ ถา้รูจ้กัปรบัใจ ยอมรบัวา่มนัเป็นอยา่งน้ีมไีดม้เีสยี มมีามไีปเป็นธรรมดา ก็จะไม่

เดอืดรอ้น ถา้เตรียมใจใหร้บักบัสภาพทีจ่ะเกดิขึ้นไวก่้อนแลว้ พอมนัเกดิขึ้นก็ทาํใจได ้

รบักบัสภาพได ้ เหมอืนกบัเวลาเดนิทางไปกบัเรือ ถา้เตรียมชูชพีไว ้ถา้เรือล่มไปก็อาศยัชู

ชพีได ้ ไมต่อ้งจมไปกบัเรือ ถา้ไมม่ชูีชพีวา่ยนํา้ไมเ่ป็น พอเรือจมก็ตอ้งจมไปกบัเรือ ใจ

ของเราไมจ่าํเป็นตอ้งจมไปกบัสิง่ต่างๆ เขาจะมาก็ปลอ่ยใหเ้ขามา เขาจะไปก็ปลอ่ยเขาไป 

เพราะใจของเรามหีลกัยดึ มชูีชพีเป็นทีพ่ึง่ ชูชพีน้ีก็คอืธรรมะ ธรรมทีเ่ป็นยอดของธรรมะ 

ก็คอืปญัญา คอืความรูท้นักบัความจริงของสิง่ต่าง ๆ ทีก่าํลงัเกดิขึ้นก็ด ี ทีย่งัไมเ่กดิขึ้น

แต่ตอ้งเกดิขึ้นก็ด ี เราจงึตอ้งศึกษาอยู่เรื่อยๆ กบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต อย่างที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้จิารณาอยู่เสมอวา่ เราเกดิมาแลว้ย่อมมคีวามแก่ มคีวามเจ็บ

ไขไ้ดป่้วย มคีวามตายเป็นธรรมดา มกีารพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา เป็นสิง่ทีเ่ราควร

รู ้ ควรสอน ควรเตอืนใจเราอยู่ตลอดเวลา ถา้ไมส่อนไม่เตอืนใจเรา ก็เหมอืนกบัไม่

เตรียมชูชพีไว ้ไมเ่ตรียมทีพ่ึง่ไว ้
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ชูชพีของเราก็คอืปญัญา แต่ธรรมชาตขิองกเิลสจะคอยขดัขวางการเจริญปญัญา กเิลสจะ

ไมช่อบคดิถงึเรื่อง ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลดัพรากจากกนั กเิลสชอบอยู่

เป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอด ไมอ่ยากเจ็บไขไ้ดป่้วย อยากมสุีขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ไม่

อยากตายไมอ่ยากพลดัพรากจากสิง่ต่าง ๆ แต่ความอยากของกเิลสมนัฝืนความจริง ถา้

เราเชื่อกเิลสแลว้ไมพ่จิารณาความจริงทีจ่ะเกดิขึ้นมา ก็เหมอืนกบัไมเ่ชื่อกรม

อตุนิุยมวทิยา ทีพ่ยากรณ์อากาศ เตอืนไวล้ว่งหนา้วา่อะไรจะเกดิขึ้นในอนาคต จะมพีายุ

หรือไม ่ นํา้จะท่วมหรือไม ่ เราก็จะอยู่ของเราไปอย่างปกต ิ ไมอ่ยากจะคดิถงึนํา้ทีจ่ะทว่ม

บา้นเรา คดิถงึพายุทีจ่ะถลม่ทลายบา้นช่อง พอเกดิเหตกุารณ์ขึ้น ก็จะไมม่ทีางหนีทไีล ่

กลายเป็นเหยือ่ของภยัเหลา่นัน้ไป แต่ถา้รูว้า่นํา้จะท่วมบา้น เราก็เตรียมขนของขึ้นทีสู่งไว ้

ก่อน เตรียมเก็บอาหารไว ้ พอนํา้ท่วมซื้ออาหารกบัขา้วไมไ่ด ้ เราก็มอีาหารไวร้บัประทาน 

มยีารกัษาโรค มอีะไรต่างๆไวดู้แลเรา ใจของเราก็เป็นแบบนัน้ ถา้รูล้ว่งหนา้วา่ ร่างกายน้ี

ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ก็เตรียมรบักบัเหตกุารณ์ไว ้เพราะความจรงิใจไมไ่ดแ้ก่ ไมไ่ด ้

เจ็บ ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ร่างกายกบัใจเป็นคนละส่วนกนั น่ีคอืสิง่ทีเ่ราไมรู่ก้นั 

เป็นความหลงทีจ่ะหลอกใหใ้จคดิวา่ร่างกายน้ีเป็นใจ พอร่างกายเป็นอะไรไป ใจก็เกดิ

ความตกใจ หวาดกลวั สบัสนวุน่วายใจ ท ัง้ๆทีใ่จไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกาย เหมอืนกบั

ตวัเรากบัเพือ่นเรา เพือ่นเป็นอะไรไป เราไมไ่ดเ้ป็นไปกบัเขาสกัหน่อย แต่เรากลบัวุน่วาย

ใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบัไปกบัเขา เพราะเราไปผูกตวัเราไวก้บัเขา ถา้เราตอ้งพึง่เขา ตอ้ง

อาศยัเขา เราจะไมอ่ยากใหเ้ขาไป เพราะไปแลว้เราจะลาํบาก เช่นเราอาศยัคนใชไ้วซ้กัผา้ 

กวาดบา้น ถูบา้น พอเขาบอกเขาจะออก เขาจะไป เราก็วุน่วายใจแลว้ เพราะเราไปผูก

ความสุขของเราไวก้บัเขานัน่เอง ความหลงจะหลอกใหใ้จไปผูกตนเองไวก้บัสิง่ต่างๆ 

แทนทีจ่ะผูกไวก้บัใจ ท ัง้ทีค่วามสุขในใจน้ีมนัเลศิประเสริฐกวา่ความสุขอื่นใดในโลกน้ี 

แต่เป็นสิง่ทีไ่มม่สีตัวโ์ลกตวัใดรู ้มผูีเ้ดยีวเท่านัน้ทีจ่ะรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ก็คอืพระพทุธเจา้ ที่

จะคน้พบความจรงิอนัน้ีวา่ ความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้อยู่ในตวัของใจ ไมไ่ดอ้ยู่ทีอ่ืน่ ไมไ่ดอ้ยู่ที่

ร่างกายทีใ่จครอบครองอยู่ ไมไ่ดอ้ยูท่ีร่่างกายของคนอืน่ ไมว่า่จะเป็นสาม ี ภรรยา ลูก 

พ่อ แม ่ 
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ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีใ่จ ทีไ่มไ่ปหลงไปยดึตดิกบัร่างกายของคนอืน่ คอืตอ้งอยู่คนเดยีว

ใหไ้ด ้ วธิีทีจ่ะอยู่คนเดยีวไดก้็ตอ้งทาํใจใหส้งบ อย่าปลอ่ยใหใ้จคดิเรื่อยเป่ือย เพราะ

ธรรมชาตขิองใจมกัจะคดิออกไปขา้งนอก คดิหาความสุขจากภายนอก พออยู่เฉยๆ อยู่

คนเดยีว ไมไ่ดส้มัผสัสมัพนัธก์บัสิง่ต่างๆ กบับคุคลต่างๆ ไมว่า่จะเป็นคนหรือเป็นวตัถ ุ

ก็จะรูส้กึวา้เหวเ่ศรา้สรอ้ย หงอยเหงา เป็นความรูส้กึทีถู่กผลติขึ้นมาจากความหลง ความ

อยาก พอเกดิความรูส้กึน้ีแลว้ ก็ตอ้งพยายามแก ้ ดว้ยการไปหาวตัถตุ่างๆ บคุคลต่างๆ 

มาใหค้วามสุขแก่ตน แต่ก็ไมรู่ว้า่สิง่เหลา่น้ีมปีญัหาเช่นเดยีวกนั คอืไมไ่ดเ้ป็นไปอย่างที่

เราคดิเสมอไป ในเบื้องตน้เราก็หาในสิง่ทีเ่ราคดิวา่ดกีบัเรา พอไดแ้ลว้ก็ดใีจ แต่พอสิง่ที่

ไดม้าเกดิเปลีย่นไป พลกิหนา้มอืเป็นหลงัมอื จากดเีป็นไมด่ไีป เราก็เสยีใจ เสยีใจ

มากกวา่ตอนทีไ่มม่เีขาเสยีอกี ตอนทีเ่ราไม่มเีขา เราก็รูส้กึวา้เหว ่ เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา 

มนัก็เป็นความทกุข ์ แต่เป็นความทกุขท์ีไ่มรุ่นแรงเหมอืนกบัความทกุขท์ีเ่กดิจากการ

เสยีใจ เน่ืองจากบคุคลทีเ่ราฝากความหวงัไว ้ไมไ่ดเ้ป็นไปตามความตอ้งการ  

เราจงึตอ้งสอนใจอยู่เสมอวา่ ตอ้งทาํใจใหส้งบ พอใจสงบแลว้ จะไมค่ดิอยากไดส้ิง่ต่างๆ 

ไมอ่ยากมคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกบัใคร จะมคีวามสุขอย่างมากในขณะทีใ่จสงบ น้ีเป็น

ธรรมชาตขิองใจ ใจมคีวามสุขเมือ่ใจสงบ ใจมคีวามทกุขเ์มือ่ใจคดิปรุงแต่ง มคีวามอยาก 

จงึตอ้งคอยควบคุมใจใหส้งบอยู่เรื่อยๆ จะทาํอย่างไร ขึ้นอยู่แต่ละคนจะทาํกนั เพราะมี

ความสามารถไมเ่ท่ากนั มภีาระต่างกนั บางคนกวา่จะรูค้วามจรงิน้ี ก็ไปตดิอยู่กบัสิง่

ต่างๆมากมาย จนรูส้กึยากต่อการถอนตวัออกจากสิง่ต่างๆ เพราะขณะทีอ่ยู่กบัสิง่ต่างๆ 

กบัภารกจิต่างๆ ใจตอ้งคดิตอ้งทาํงานอยู่เรื่อยๆ ใจจงึไมส่งบ มคีวามหวิความอยาก

ความตอ้งการสอดแทรกอยู่เรื่อยๆ พอทาํธุระเสร็จปับ๊ก็รีบไปสนองความอยากทนัท ี พอ

เงนิเดอืนออก ก็ไปซื้อขา้วของต่างๆ ไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆทนัท ี เป็นผลทีเ่กดิจากใจ

ทีไ่มส่งบนัน่เอง แต่เราทาํใหใ้จสงบไมไ่ด ้ ถา้เราตอ้งทาํงาน เวลาทาํงาน ใจตอ้งคดิ เมือ่

คดิก็จะมคีวามอยากแทรกเขา้มา เพราะใจไดร้บัขอ้มลูต่างๆ ตามสือ่ต่างๆ ทางโทรทศัน์

วทิยุ ทางหนงัสอืพมิพ ์ ก็จะมสีิง่คอยลอ่ใจใหไ้ปชื่นไปชม ไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ มี

สนิคา้ชนิดต่างๆ แปลกๆใหม่ๆ  ออกมาทา้ทายความอยากอยู่เรื่อยๆ พอมโีอกาสทีจ่ะไป

สนองความอยากได ้ก็จะรีบไปทนัท ี 
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ทาํใหเ้ราตดิลกึลงไปในวงจรของความอยากมากขึ้น เวลาทีจ่ะทาํความสงบแทบจะไมม่ี

เลย เพราะตอ้งไปทาํกบัสิง่ทีเ่ราอยากทาํ ถา้อยากไปเทีย่วเราก็ไป ใจจงึไมม่เีวลาทาํความ

สงบ พอไดโ้ทรทศันเ์ครื่องใหมม่า ไดข้องเลน่ใหมม่า ก็หมดเวลาเลน่ไปกบัมนั เวลาที่จะ

หาความสงบจงึไมค่่อยม ี เมือ่ไมม่คีวามสงบ ความอิม่ความพอก็ไมม่ ี ใจจงึถูกความ

อยากฉุดลากและผลกัดนัใหไ้ปตอบสนองความอยากอยู่เรื่อยๆ จงึไมม่คีวามสุขใจ พอ

เวลาอยากมากๆ แลว้ไมไ่ดด้ ัง่ใจ ยิง่เป็นปญัหาใหญ่ เวลาอยากแลว้ไดก้็ยงัพอทเุลาอยู่ 

แต่ก็ไมว่เิศษอะไร เพยีงทาํใหช้วีติพอดาํเนินไปได ้ ถา้อยากไดอ้ะไรแลว้ไมไ่ดด้ ัง่ใจ ก็

เหมอืนกบัเดนิไปสะดุดไปเตะตอเขา้ ก็เจ็บใจเสยีใจขึ้นมา ตอ้งนอนหยอดนํา้ขา้วตม้อยู่

หลายวนักวา่จะหาย พอหายแลว้ก็ลมื กลบัไปอยากอย่างเดมิอกี กลบัไปอยาก ตอ้งการ

สิง่นัน้ สิง่น้ีใหม ่ถา้ตราบใดชวีติของเรายงัเกี่ยวขอ้งกบัความอยาก เกี่ยวขอ้งกบัสิง่ต่างๆ

ภายนอกอยู่ เราจะไมพ่บความสุขใจ ความอิม่ ความพอ จะพบแต่ความสุขทีเ่ต็มไปดว้ย

ความทกุข ์ความวุน่วายใจ ความเศรา้โศกเสยีใจ ทีจ่ะตามมา 

หนา้ทีห่ลกัของเราจงึอยู่ทีก่ารต่อสูก้บัความอยากต่างๆ ดว้ยการนาํเอาพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ มากาํกบัการดาํเนินชวีติของเรา ในระดบัพื้นๆ ก็ใหอ้ยู่แบบสมถะเรยีบ

งา่ย มกันอ้ยสนัโดษ ใชน้อ้ยๆ ใชเ้ท่าทีจ่าํเป็น ใชเ้สื้อผา้เท่าทีจ่าํเป็นก็พอ อย่ามมีาก

จนเกนิไป อย่าซื้อเวลาเหน็เสื้อผา้ชดุใหม่ๆ ขายอยู่ตามรา้น ท ัง้ๆทีม่เีสื้อผา้อยู่ลน้ตู ้เสื้อผา้

ชดุไหนทีไ่มไ่ดใ้ส่เกิน ๖ เดอืนแลว้ ก็ควรเอาไปใหท้านไดแ้ลว้ เก็บเฉพาะทีใ่ส่จริงๆ ทาํ

หมนัมนั อย่าใหม้นัเจริญเตบิโต ใหม้เีท่าทีจ่าํเป็น ๑๐ ชดุ หรือ ๑๕ ชดุ รองเทา้ก็

เช่นเดยีวกนั ใหม้ขีอบเขต ถา้ไมม่ขีอบเขตแลว้ มนัจะมาอยู่เรื่อยๆอย่างไมรู่ส้กึตวั แลว้

เราจะเสยีเวลากบัการหาเงนิหาทอง เพือ่ซื้อสิง่ของเหลา่น้ี ทีไ่มม่ปีระโยชนก์บัใจเลย กลบั

เป็นโทษกบัใจ เพราะทาํใหค้วามอยากเจรญิเตบิโตมกีาํลงัมากขึ้น ยากต่อการปราบปราม

กาํจดัมนั ตอ้งใชค้วามมกันอ้ยสนัโดษมาปราบ ความมกันอ้ยก็คอืเอาเท่าทีจ่าํเป็น อย่าง

พระน่ีบางรูปท่านถอืเพยีงผา้ ๓ ผนื มผีา้ห่มเรียกวา่จวีร ผา้นุ่งเรียกวา่สบง ผา้ห่มกนั

หนาวเรียกวา่สงัฆาฏ ิ แลว้ก็ผา้อาบนํา้กบัผา้องัสะ เท่าน้ีท่านก็อยู่ไดแ้ลว้ ไมใ่หม้เีกนินัน้ 

ถา้ยงัไมข่าดจนใส่ไมไ่ด ้ก็ยงัไมเ่ปลีย่น ถา้ขาดแลว้ปะไดท้่านก็จะปะกนั สมยัก่อนจะเหน็

พระใชผ้า้ปะกนัท ัง้นัน้ แต่ยุคน้ีเป็นยุคทีก่รรมฐานกาํลงัเจริญรุ่งเรือง มผีา้มากมาย ลน้ตู ้
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ลน้ศาลา จงึไมค่่อยเหน็ผา้ทีป่ะกนัแลว้ สมยัก่อนเคยเหน็อยู่ เมือ่ ๓๐ ปีก่อน ญาตโิยม

ยงัไมเ่ขา้วดัป่ากนัมากเหมอืนสมยัน้ี  

สมยัก่อนทีว่ดัป่าบา้นตาด วนัเสารว์นัอาทติยจ์ะมรีถมาสกั ๔ - ๕ คนั มาทาํบญุตอนเชา้ 

นาํอาหารมาถวายพระ ในช่วงออกพรรษากจ็ะมญีาตโิยมทีจ่ดัรถบสัไปกนั มวีดัของครูบา

อาจารยค่์อนขา้งมาก ครูบาอาจารยท์ีม่ชีื่อเสยีงกวา่หลวงตาในสมยันัน้ก็มหีลายรูป

ดว้ยกนั วดัของหลวงตาเป็นวดัทีเ่ขาไมค่่อยกลา้เขา้กนั เพราะหลวงตาไมค่่อยเปิดโอกาส

ใหม้ากนั ถา้จะมาก็ตอ้งทาํใจไวก่้อนถงึจะมาได ้พวกทีท่าํใจไมไ่ด ้ก็จะไมม่า จะเลยไปวดั

อืน่เลย สิง่ทีต่อ้งทาํใจก็คอืตอ้งโดนดุแน่ๆ จะไดธ้รรมะจากการทาํใจน่ีแหละ โดย

ธรรมชาตกิเิลสชอบการสรรเสริญ ชอบการตอ้นรบัขบัสู ้ พอถูกขบัไล ่ ทาํใจไมค่่อยได ้

พอไปถงึแทนทีจ่ะตอ้นรบั กลบัถามวา่ มาวุน่วายทาํไม เป็นเพยีงการแยบ็ดูใจของเราวา่

จะเป็นอย่างไร ใจก็ลม้พบัไปแลว้ พวกทีรู่ท้นัก็จะเฉย ๆ ท่านจะวา่อย่างไรก็วา่ไป มี

หนา้ทีฟ่งักฟ็งัไป เพราะไปก็เพือ่ไปฟงั ไมไ่ดไ้ปใหท้่านตอ้นรบัขบัสู ้ ลูบหนา้ปะจมกูเรา 

ชมวา่ดอีย่างน้ีดอีย่างนัน้ ไปเพือ่ฟงัธรรมะ คนทีต่อ้งการธรรมะกจ็ะทาํใจใหส้งบ เป็น

เหมอืนผูร้กัษาประตูฟตุบอล คอยรบัลูกอย่างเดยีว ไมก่าํหนดกฎเกณฑว์า่จะตอ้งเตะ

แบบไหน ตอ้งรบัไดท้กุรูปแบบ จะเตะมาแรงก็ได ้ มาค่อยก็ได ้ สมยันัน้จงึไมค่่อยมคีน

ไปวดัป่าบา้นตาดกนั ก็ดไีปอย่าง สงบเงยีบด ี ขา้วของก็มไีมม่าก มพีอใช ้ ไมเ่ดอืดรอ้น

อะไร 

น่ีก็พูดถงึเรื่องความมกันอ้ยสนัโดษ การดาํเนินชวีติของพวกเราควรเป็นอย่างนัน้ เพราะ

จะตดัภาระไปไดเ้ยอะ ถา้ใชแ้บบฟุ่มเฟือย จะเอาเงนิทีไ่หนมาใช ้ ต่อใหเ้ป็นมหาเศรษฐ ี

ถา้รูจ้กัใชแ้ต่ไมรู่จ้กัหามนัก็หมดได ้ หมดแลว้ก็ตอ้งหาใหม ่ ตอ้งเสยีเวลากบัการหาเงนิ 

เพือ่เอามาบาํรุงบาํเรอความอยากใชข้องฟุ่มเฟือยต่างๆ เราจงึตอ้งตกีรอบไวว้า่ ปจัจยั ๔ 

น้ีเราจะใชอ้ย่างไร จะใชใ้นระดบัไหน เหมอืนกบัเวลาเดนิทาง ตอ้งตตี ัว๋ช ัน้ ๑ ช ัน้ ๒ หรือ

ช ัน้ ๓ ถา้มกันอ้ยก็ตอ้งเอาช ัน้ ๓ ถูกทีสุ่ด ไปถงึเหมอืนกนั ไดย้นิวา่สมยัก่อนหลวงตา

ท่านมากรุงเทพฯ ท่านจะนัง่รถไฟชัน้ ๓ เกา้อี้ไมไ้มม่เีบาะ ท่านไมน่อน ท่านนัง่มาตลอด

คนื ท ัง้ๆทีเ่ขาอยากถวายตูน้อนใหท้่าน แต่ท่านไมเ่อา ท่านทาํเพือ่ใหจ้ติใจเขม้แขง็ ให ้
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กเิลสอ่อนกาํลงัลง จะไดไ้มม่าสรา้งความวุน่วายใหก้บัใจ ขอใหใ้ชค้วามมกันอ้ยเสมอ 

ส่วนสนัโดษน้ีแปลวา่ยนิดตีามมตีามเกดิ ถงึแมจ้ะไดน้อ้ยกวา่ความจาํเป็น ก็ใหพ้อใจไว ้

ถา้ยงัพอถูไถอยู่ไปได ้ ไมไ่ปขอผูอ้ืน่ ถา้พอจะหาไดก้็หามา ถา้หาไมไ่ดก้็ใชอ้ย่างน้ีไปก่อน 

ไมไ่ปกูห้น้ียมืสนิ เพราะจะเป็นภาระทางจติใจ จะมคีวามทกุขต์ามมา ตอ้งคอยกงัวลกบั

การใชห้น้ีใชส้นิ ถา้มคีวามมกันอ้ยสนัโดษแลว้ ความอยากต่างๆจะลดลงไปไดม้าก เวลา

เหน็เสื้อผา้สวยๆงามๆ อยากจะซื้อ ก็ตอ้งถามตวัเองวา่ของเก่ามนัใชไ้มไ่ดห้รืออย่างไร 

ถา้ยงัใชไ้ดอ้ยู่ก็ใชไ้ปก่อน ไมต่อ้งซื้อของใหม ่ จะไดป้ระหยดัเงนิประหยดัเวลา จะไดม้ี

เวลามาทาํบญุปฏบิตัธิรรมใหม้ากขึ้น  

ถา้ไมม่าวดัก็จะมเีวลาอยู่ทีบ่า้น ความจริงทีบ่า้นถา้เป็นทีส่งบเงยีบ ไมม่ใีครมารบกวน 

การภาวนาทีบ่า้นน้ีดทีีสุ่ด ไมต่อ้งเสยีเวลาเดนิทางไปวดัในแต่ละครัง้ อย่างเสารอ์าทติย์

เดนิทางไปต่างจงัหวดั นัง่รถไปท ัง้คนืมนัก็หมดเวลาไป พอไปถงึวดักวา่จะปรบัตวัไดก้็ถงึ

เวลาตอ้งกลบัแลว้ ถา้ทาํทีบ่า้นได ้ก็ภาวนาทีบ่า้นเลย การภาวนาของพวกเราส่วนใหญ่ใน

ระยะเริ่มตน้น้ี ไมต่อ้งไปหาทีใ่นป่าในเขาก็ได ้ภาวนาทีบ่า้นใหไ้ดก่้อน ทาํจติใจใหส้งบ ให ้

มสีตอิยู่กบัการเคลือ่นไหว กบัการกระทาํต่างๆ ควบคุมจติใจไมใ่หค้ดิเรื่องราวต่างๆ ที่

ไมจ่าํเป็นตอ้งคดิ ใหค้ดิอยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู่ ถา้กาํลงัรบัประทานอาหาร ก็ใหค้ดิอยู่

กบัการรบัประทานอาหาร กาํลงัเขยีนหนงัสอื กาํลงัอ่านหนงัสอื ก็ใหค้ดิอยู่กบังานนัน้ๆ 

ถา้ทาํได ้ ใจจะมคีวามสงบในระดบัหน่ึง มสีตคิอยดงึใจไว ้ พอมเีวลาวา่งไมต่อ้งทาํภาระ

ต่างๆ เราก็ทาํใจใหส้งบน่ิง ดว้ยการบริกรรมพทุโธก็ด ี หรือการกาํหนดดูลมหายใจเขา้

ออกก็ด ี เราจะมสีตคิวบคุมใหใ้จอยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ ถา้อยู่กบัพทุโธไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

รบัรองไดว้า่จติจะตอ้งสงบ ตอ้งรวมลงไดอ้ย่างแน่นอน เพราะน่ีเป็นวธิีทีจ่ะทาํใหจ้ติรวม

ลง เมือ่จติรวมลงแลว้ จติจะโลง่สบายใจ ไดป้ลอ่ยวางโลกท ัง้โลกไปหมดเลย โลกท ัง้โลก

เหมอืนกบัหายไปจากใจ เรื่องต่างๆทีใ่จเคยวุน่วาย เคยสบัสน เคยห่วง เคยกงัวล จะ

หายไปจากใจหมด เหมอืนกบักระดานดาํทีม่กีารเขยีนการวาดรูปอะไรต่างๆไว ้พอเราลบ

มนัออกหมด กระดานก็วา่ง ไมม่อีะไรเลย ถา้เป็นโทรทศันก์็เหมอืนเวลาทีเ่ราปิดเครื่อง 

จอมนัก็วา่ง ไมม่อีะไร  
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ใจของเราก็วา่งอย่างนัน้ แต่วา่งแบบมคีวามสุข วา่งแบบเบาใจ สบายใจ ลมืเรื่องทกุขร์อ้น

ต่างๆ ทีใ่จไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ถงึแมจ้ะเป็นช ัว่ขณะหน่ึง เหมอืนกบัไดเ้หน็โลกอกีโลกหน่ึงที่

มอียู่ในใจของเราเอง ความจริงเราไมต่อ้งไปแบกตลอดเวลา ความทกุขก์็มอียู่ ปญัหาก็มี

อยู่ แต่เราไมจ่าํเป็นตอ้งไปแบก ๒๔ ช ัว่โมง ดว้ยการคดิถงึมนัตลอดเวลา ควรจะปลอ่ย

วางบา้ง เมือ่ถงึเวลาแก ้ ค่อยไปคดิถงึมนั ถา้ยงัไมถ่งึเวลาหรือแกไ้มไ่ด ้ ก็ปลอ่ยมนัไป

ตามเรื่องของมนั ไมต่อ้งแบก เราก็จะอยู่ไดอ้ย่างมคีวามสุขกบัปญัหาต่างๆ เพราะใจ

ไมไ่ดเ้สยีอะไรไปกบัการเสยีสิง่ต่างๆ เวลาไดอ้ะไรมา ใจก็ไมไ่ดใ้หญ่โตขึ้นกวา่เดมิ เวลา

เสยีไปก็ไมไ่ดเ้ลก็ลงไปกวา่เดมิ ใจก็เท่าเดมิ แต่ใจหลงเท่านัน้เอง พอมอีะไรแลว้ก็ยดึตดิ

กบัสิง่นัน้ หวง ไมอ่ยากใหม้นัไปจากเรา แต่ความจริงมนัตอ้งไป มนัก็ไมไ่ดท้าํใจใหเ้ลก็

ลง เพยีงแต่กเิลสหลอก ทาํใหเ้ศรา้โศกเสยีใจ เสยีดาย อาลยัอาวรณ์ เป็นการสรา้งความ

ทกุขข์ึ้นมาโดยใช่เหต ุ ถา้ทาํใจใหเ้ฉยๆ ทาํสมาธิได ้ เหตกุารณ์ต่างๆก็จะไมม่ากระทบกบั

จติใจ เหมอืนกบัเวลาทีม่อีากาศรอ้น ถา้เขา้ไปหอ้งปรบัอากาศ ความรอ้นก็ไมต่ามเขา้มา 

สมาธิก็เป็นเหมอืนหอ้งปรบัอากาศของใจ ถา้เขา้สมาธิได ้ ก็จะมหีอ้งปรบัอากาศไวห้ลบ

ความทกุขร์อ้นต่างๆ ทีเ่ราตอ้งเผชญิในแต่ละวนั  

ถา้ตอ้งออกมาเผชญิกบัมนั ก็ตอ้งใชป้ญัญา เพือ่รกัษาความเยน็ ความสงบของใจ 

ปญัญาตอ้งสอนใจวา่ สิง่ต่างๆไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด ใจไมจ่าํเป็นตอ้งมสีิง่ต่างๆ ใจ

สามารถอยู่อย่างมคีวามสุขได ้เช่นในขณะทีอ่ยู่ในสมาธิ ตอนนัน้ก็ไมม่อีะไรเลย ใจไมไ่ด ้

อาศยัอะไรเลย ไมไ่ดอ้าศยัสิง่ต่างๆภายนอก แต่ใจกลบัมคีวามสุขมากกวา่ เราก็เอา

ความรูอ้นัน้ีมาสอนใจ เวลาจะเสยีดายอะไรก็ตดัใจไปเลย เอาไปเลยไมม่จีะดกีวา่ ปญัหา

อยู่ตรงทีเ่ราพรอ้มจะใหม้นัไปหรือไมเ่ท่านัน้เอง ถา้พรอ้มแลว้ก็ไมม่ปีญัหาอะไร ส่วน

ใหญ่เรายงัไมพ่รอ้ม ความเสยีดายน่ีไม่ไดเ้ป็นธรรม เป็นอธรรม เป็นเรื่องของกเิลสทีม่นั

หลง เป็นสิง่ทีถู่กฝงัลกึมาในใจ พอมอีะไรแลว้มกัจะยดึตดิ จะหวงเสมอ เราตอ้งสอนวา่

การยดึตดิน้ีเป็นโทษ การปลอ่ยวางน้ีเป็นคุณ ถา้ปลอ่ยวางเราจะสบายใจ ถา้ยดึตดิแลว้

จะทกุขใ์จ ก็ตอ้งลองไปทาํดู ทาํท ัง้ ๓ อย่าง ทาํท ัง้สมาธิ ทาํท ัง้ปญัญา ทาํท ัง้สต ิปญัหา

อยู่ทีเ่ราจะมเีวลาทาํหรือไม ่ถา้มวัแต่ไปยุง่กบัการหาความสุขทางโลก เราก็จะไมม่เีวลาทาํ 

ถา้ใชช้วีติอย่างสมถะเรียบงา่ย มกันอ้ย สนัโดษ เราก็จะมเีวลา ไมต่อ้งเสยีเวลาไปกบัการ
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ไปหาเงนิหาทอง เพือ่หาความสุขทางโลก เราก็จะมเีวลาเจริญสต ิ ทาํจติใหส้งบ มเีวลา

คอยควบคุมจติใจ สามารถตดัสิง่ต่างๆได ้ เมือ่ใจไดพ้บกบัความสงบแลว้ จะเหน็ว่ามี

คุณค่ามากกวา่สิง่อืน่ใดในโลกน้ี จะไมรู่ส้กึเดอืดรอ้นอะไรถา้จะไมม่อีะไรเลย  

พระพทุธเจา้ทรงออกบวชได ้ เพราะมคีวามสงบสุขใจในระดบัฌานอยู่แลว้ เพยีงแต่ไมม่ี

เวลาปฏบิตัมิากเท่าทีค่วร ทรงเลา่วา่จติเคยรวมสงบลงในขณะทีท่รงอยู่ตามลาํพงัใต ้

ตน้ไม ้ วนันัน้เป็นวนัแรกนาขวญั พวกขา้ราชบรพิารไปทาํกจิต่างๆ ปลอ่ยใหพ้ระองค์

ประทบัอยู่ตามลาํพงั เน่ืองจากจติของพระองคเ์คยมสีมาธิอยู่แลว้ในอดตีชาต ิพอมเีหตมุี

ปจัจยั คอืความสงบรอบขา้งปรากฏขึ้น ทีเ่รียกวา่กายวิเวก จติวิเวกจงึปรากฏขึ้นมาทนัท ี

เหมอืนกบันํา้ในสระถา้ไมม่ใีครไปกวน ไปตกั ไปกระโดดโลดเตน้ในนํา้ ปลอ่ยใหน้ํา้อยู่

เฉยๆ เดีย๋วนํา้ก็จะสงบน่ิง ใสขึ้นมา จติของผูท้ีเ่คยบาํเพญ็ทางสมาธิมาแลว้ เมือ่มเีหตุ

ปจัจยัทีท่าํใหจ้ติสงบมนัก็จะสงบโดยไมต่อ้งกาํหนดพทุโธ หรือกาํหนดดูลมหายใจ เพยีง

ใหม้คีวามสงบภายนอกเท่านัน้เอง เหตทุีจ่ติไมส่งบเพราะภายนอกไมส่งบ มเีรื่องต่างๆ

รบกวนใจอยู่เรื่อยๆ เหมอืนกบัสระนํา้ทีไ่มน่ิ่ง เพราะมคีนมาคอยตกันํา้ มากระโดดนํา้

เลน่นํา้วา่ยนํา้ สระก็ไมส่งบ แต่สระทีไ่มม่คีนไปเลน่ จะน่ิงจะใส ใจก็เป็นอย่างน้ี น่ีเป็น

เหตทุาํใหพ้ระพทุธเจา้ตดัได ้แต่พวกเรายงัตดัไมไ่ด ้เพราะเราไมเ่คยเจอความสงบแบบน้ี 

เราจงึไมก่ลา้ตดักนั กลวัจะไปลาํบาก ไปตาย ไปตกนรกกนั แต่หารูไ้มว่า่กาํลงัจะไป

สวรรคก์นั กาํลงัออกจากนรกไปสวรรคก์นั เน่ืองจากเรามมีจิฉาทฐิ ิ เหน็วา่เรากาํลงัตก

นรกกนั กาํลงัตกจากสวรรค ์ สวรรคข์องพวกเราก็คอืสวรรคท์ีรุ่่มรอ้นดว้ยราคะตณัหา 

กามตณัหา ดว้ยความวุน่วายใจต่างๆ แต่คดิวา่เป็นสวรรคก์นั พระพทุธเจา้เป็นพระราช

โอรส ก็ยงัคดิวา่เป็นนรกเลย เพราะทรงไดเ้หน็สวรรคท์ีแ่ทจ้รงิคอื ความสงบในจติใจ 

ท่านถงึมกีาํลงัใจทีจ่ะสละราชสมบตัไิด ้ สละทางโลกได ้ มใีครบา้งเป็นอย่างทา่นในสมยั

ปจัจบุนั แลว้ไปทาํอย่างทีท่่านทาํ แทบจะไมม่เีลย เพราะไมม่บีญุเก่าตดิตวัมา ไม่ได ้

บาํเพญ็จติใหส้งบ จงึไมพ่บกบัความสุข ความสวา่ง มหศัจรรยใ์จ ก็เลยตอ้งตดิอยู่กบั

ความสุขทางโลก ซึง่ในทางธรรมมองวา่เป็นเหมอืนนรก ส่วนทางโลกจะมองเหน็ความสุข

ทางธรรมเป็นเหมอืนนรก เพราะตอ้งอยู่แบบขอทาน อยู่ตามป่าตามเขา กนิตามมตีาม
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เกดิ ไมม่เีพือ่น ไมม่สีิง่ต่างๆ ใหค้วามบนัเทงิใจเลย หนงัก็ไมม่ดูี โทรทศันก์็ไมม่ดูี วทิยุ

เพลงก็ไมม่ฟีงั เพือ่นก็ไมม่คุีย อยู่คนเดยีว วา้เหว ่

น่ีคอืเรื่องทีเ่ราตอ้งทาํ คอืดูแลใจของเราใหส้งบใหไ้ด ้ ดว้ยการเจริญสตอิย่างสมํา่เสมอ 

เมือ่มสีตแิลว้ ก็จะทาํใจใหส้งบน่ิงได ้ แลว้ก็เจริญปญัญา พจิารณาความไมเ่ทีย่งของสิง่

ต่างๆ พจิารณาความทกุขท์ีซ่่อนอยู่ในสิง่ต่างๆ พจิารณาวา่สิง่ต่างๆไมเ่ป็นสมบตัขิองเรา

อย่างแทจ้ริง ไมไ่ดอ้ยู่กบัเราไปตลอด จะจากเราไปเมือ่ไหร่เราก็ไมรู่ ้ ถา้ไปหลงคดิวา่เป็น

ของเรา พอจากเราไป เราก็เสยีอกเสยีใจ ถา้เราคอยเตอืนใจวา่ มนัไม่ใช่ของเรา ถา้มนัจะ

ไปเราก็พรอ้มใหม้นัไป เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีทีใ่จมาครอบครองน้ี ไม่

เป็นของใจเลย มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นของใจ กค็ือความสงบ ไมม่ใีครสามารถเอาไปจาก

ใจได ้ ขอใหเ้ราสรา้งความสงบใหเ้กดิขึ้นในใจของเรา อย่าไปสรา้งอย่างอืน่ สรา้ง

ครอบครวั สรา้งทรพัยส์มบตั ิ สรา้งอาณาจกัร สรา้งใหใ้หญ่โตขนาดไหนก็ตาม มนัก็

เสือ่มไปหมด กรุงโรมก็หมดไปแลว้ กรุงสุโขทยัก็หมดไปแลว้ กรุงศรีอยุธยาก็หมดไป

แลว้ อาณาจกัรทีก่าํลงัสรา้งในวนัน้ีเดีย๋วมนัก็หมดไปเหมอืนกนั แต่ความสงบของใจน้ีไม่

หมด ความสงบของพระพทุธเจา้ ความสงบของพระอรหนัตไ์มห่มด เป็นอกาลโิก ไม่

เสือ่มไปกบัเวลา เป็นปรมงัสขุงัอยู่ตลอดเวลา น่ีแหละเป็นสมบตัทิีป่ระเสริฐ ที่

พระพทุธเจา้ทกุพระองคไ์ดพ้บ ไดค้รอบครอง แลว้ก็เอามาแบ่งใหพ้วกเรากนั หยบิยืน่ให ้

พวกเรา จะเอาหรือไมเ่อา ตอ้งเอาไปคดิดูกนั ถา้จะเอาตอ้งสละทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ ถา้

ยงัเสยีดายคนนัน้คนน้ีอยู่ สิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ ก็ยงัเอาไมไ่ด ้ อย่าไปโทษใครเลย โทษตวัเรา

เอง 

ถาม สละทลีะนิดทลีะนอ้ยไดไ้หมครบั ค่อยๆทาํไป 

ตอบ ค่อยๆทาํไปก็จะไดน้อ้ย กลวัเวลาจะไมพ่อ จะไมท่นั น่ีอายุเท่าไรแลว้ แต่ไมแ่น่ 

บางคน ๗ วนัก่อนตายยงัทาํได ้ ตอนนัน้สละไปหมด อย่างพระราชบดิาของ

พระพทุธเจา้ ทา่นก็บรรลเุป็นพระอรหนัต ์ ๗ วนัก่อนเสดจ็สวรรคต ทางจติใจ

ท่านไดต้ดัหมดแลว้ 
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ถาม เมือ่เชา้ท่านพูดถงึเรื่องเกดิมาแลว้ ไมใ่ช่มากอบโกยทรพัยส์มบตั ิ กอบโกยผูค้น 

แลว้ทาํไมปถุชุนอย่างพวกเราเกดิมาแลว้จงึกอบโกยโน่น กอบโกยน่ี พระอย่าง

ท่านพระอาจารยไ์มเ่หน็อยากรวย ไมเ่หน็อยากไดอ้ะไรเลย 

ตอบ เพราะเหน็ความสุขทีแ่ทจ้รงิทีอ่ยู่ในใจ ความสุขทางโลกก็ผ่านมาแลว้ เคยสมัผสั

มาแลว้ พอมาสมัผสักบัความสุขทางใจแลว้ มนัเป็นคนละอย่างกนั เหมอืนนรก

กบัสวรรค ์ ความสุขทางโลก เหมอืนกบันรก เพราะตอ้งคอยวุน่วายกบัการ

แสวงหาอยู่เรื่อยๆ เหมอืนกบัคนทีต่ดิยาเสพตดิ เขาก็วา่เขามคีวามสุข แต่คนที่

ไมต่ดิยา รูว้า่มนัทรมานจะตายไป เวลาไมไ่ดเ้สพ มนัเหมอืนกบัตกนรก มนัก็

เป็นแบบเดยีวกนั อาจจะไมรุ่นแรงเทา่ตดิยาเสพตดิ ตดิกามสุข กามรส ตดิรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ พอวนัไหนอยากจะดูทวี ี ดูหนงั แลว้ไมไ่ดดู้ ก็หงดุหงดิ

ใจแลว้ อยากจะกนิอาหารถูกปากถูกคอ แลว้ไมไ่ดก้นิก็หงดุหงดิใจ ก็ตกนรก

แลว้ แต่เราไมม่องกนั ไมค่ดิกนั คิดแต่เฉพาะเวลาไดก้นิไดเ้สพ แสนจะสุข คดิ

แต่ตอนนัน้ ไมค่ดิถงึความทกุขต์อนทีไ่มไ่ดเ้สพ ถา้มองดา้นของความทกุขแ์ลว้ 

จะเกดิความเบือ่หน่าย สิง่เดยีวกนัมนัม ี๒ ดา้น เหมอืนกบัเหรียญ จะมองดา้น

ไหน มองดา้นบวกก็ได ้มองดา้นลบก็ได ้ถา้มองดา้นลบ ก็จะเกดิความเบือ่หน่าย 

ถา้มองดา้นบวกก็จะยดึตดิ อยากจะม ีอยากจะเสพ อยากจะสมัผสัอยู่เรื่อยๆ  

ถาม สมยัก่อนทีท่่านอาจารยย์งัไมไ่ดบ้วช เรียนหนงัสอือยู่ มคีวามคดิอยากเป็น

เศรษฐ ีสรา้งความรํา่รวย อะไรไหมครบั 

ตอบ ไมเ่คยคดิ 

ถาม คนทีท่าํทานมากๆแลว้ เวลาเกดิใหมค่งไดเ้กดิเป็นเศรษฐ ีถา้เขาไปบวช บญุทีท่าํ

เป็นโภคทรพัย ์เป็นทรพัยส์นิเงนิทอง จะเปลีย่นเป็นอย่างอืน่ไหม 

ตอบ ไมเ่ปลีย่น อย่างหลวงตาท่านก็มโีภคทรพัยม์าก พระสวิลกี็มมีาก เป็นอานิสงส์

ของทาน แต่ท่านไมย่ดึตดิ ท่านทาํทานต่อ ถา้ท่านกลบัมาเกดิใหม ่ จะไดม้าก

กวา่เดมิ เพราะชาตน้ีิท่านทาํมาก แต่มนัไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีน่่าตื่นเตน้เลยสาํหรบัผูท้ี่
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ไดร้บัอริยทรพัย ์ เพราะโลกยีทรพัยเ์ป็นเหมอืนกอ้นอฐิกอ้นกรวด ไมเ่หมอืน

อริยทรพัยท์ีเ่ป็นเหมอืนเพชรนิลจนิดา อริยทรพัยก์็คอืความสงบสุขของจติใจ 

เป็นสิง่ทีป่ระเสริฐเลศิโลกทีสุ่ด 

ถาม มลูีกศิษยม์ากราบท่านอาจารยแ์ลว้ เขาทาํใจไดม้ากขึ้น ปรากฏวา่เขาเป็นไทรอยด ์

หมอบอกวา่เกดิจากความเครยีด ทีเ่ขาคิดวา่เขาวางความเครียดนัน้ได ้ พอไป

ตรวจฟนัหมอฟนับอกวา่เขานอนขบฟนัตลอด เกดิจากความเครียดความกงัวล 

ทีอ่ยู่ลกึๆ ท่านมวีธิีอบุาย จะตดักงัวลน้ีอย่างไร 

ตอบ ตอ้งทาํสมาธิใหม้ากขึ้น จติคงจะลงไมล่กึพอ ปญัญาคงจะเป็นในระดบัจนิตามย

ปญัญา ถา้พจิารณาตอนไหน ตอนนัน้ก็จะคลายเครียดได ้พอเผลอไปคดิโดยไม่

รูส้กึตวั ก็เครียดขึ้นมาได ้ ในขณะทีเ่ราหลบัเป็นเวลาทีไ่มม่สีตคิวบคุมความคดิ 

ถา้มเีรื่องอะไรทีย่งัผูกพนัอยู่ ก็ยงัคดิได ้ ตอ้งทาํจติใหส้งบมากกวา่น้ี ถา้จติสงบ

ไดม้าก ก็จะตดัไดม้าก ตดัไดล้กึ ถา้สงบนอ้ยก็ตดัไดน้อ้ย แลว้ก็ตอ้งพจิารณาอยู่

เรื่อยๆ อะไรจะเกดิก็ใหม้นัเกดิ เราทาํอะไรไมไ่ดก้็ตอ้งปลอ่ยใหม้นัเป็นไป 

ร่างกายรกัษาไดก้็รกัษาไป ถา้รกัษาไมไ่ด ้ก็ปลอ่ยไปตามเรื่องของมนั ไมว่า่ใครก็

ตามสกัวนัก็ตอ้งเจอโรคทีร่กัษาไมไ่ดก้นัทกุคน คอืโรคข ัน้สุดทา้ย โรคทีร่กัษาก็

ไมห่ายไมร่กัษาก็ไมห่าย ตอนนัน้ก็ตอ้งรกัษาใจ ทาํใจใหส้งบพจิารณาดว้ยปญัญา 

เพือ่ตดัใจไมใ่หไ้ปอยากกบัร่างกาย อยากใหม้นัหาย ใหเ้ป็นไปตามความจริงของ

มนั ไมใ่หฝื้นความจริงของร่างกาย มนัจะเป็นอะไรก็ปลอ่ยมนัเป็นไป มนัไมใ่ช่ตวั

เรา ไมใ่ช่ของเรา พยายามแยกใจออกจากกาย กายเป็นผูท้ีเ่จ็บไขไ้ดป่้วย แต่กาย

ไมรู่เ้รื่อง ใจผูท้ีรู่ไ้มไ่ดเ้จ็บไขไ้ดป่้วยไปกบักาย แต่ใจถูกความหลงครอบงาํ ทาํให ้

ใจคดิวา่ร่างกายเป็นใจ พอร่างกายเป็นอะไรใจก็ทกุขข์ึ้นมา ตอ้งพยายามสอนตน

อยู่เรื่อยๆวา่ ใจเราไมไ่ดเ้ป็นอะไร ทีเ่ป็นน่ีเป็นเพยีงร่างกาย ร่างกายจะเป็นอะไร

เราก็ดูแลมนัไป เหมอืนเป็นร่างกายของคนอืน่ คนอืน่เขาเป็นอะไร เราดูแลช่วย

เขาได ้ก็ช่วยเขาไป หายากนิไดก้็กนิไป หาหมอไดก้็หาไป ถา้ไมไ่ดก้็ปลอ่ยใหม้นั

เป็นไปตามความจริงของมนั ไมว่า่จะเป็นร่างกายของใครก็ตาม ของปถุชุน ของ
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พระอรหนัต ์ ของพระพทุธเจา้ ก็เป็นแบบเดยีวกนั มวีาระของมนั ตอ้งแก่ ตอ้ง

เจ็บ ตอ้งตาย ถา้ใจรูท้นัแลว้ ใจก็จะเฉยๆ ใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกาย ไป

เดอืดรอ้นทาํไม เดอืดรอ้นแลว้ไดอ้ะไรขึ้นมา ไดแ้ต่ความโงม่ากขึ้น ไมไ่ดค้วาม

ฉลาด ถา้ไดค้วามฉลาดก็จะไมเ่ดอืดรอ้น แค่น้ีแยกไมไ่ดห้รือ แยกกายออกจาก

ใจไมไ่ดห้รือ น่ีเป็นการแยกเชงิทฤษฎ ีพอเกดิเหตกุารณ์ขึ้น เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็

เตอืนสตอิยู่เรื่อยๆ ก็เป็นภาวนามยปญัญาไปโดยอตัโนมตั ิ ก็จะตดัไดโ้ดย

อตัโนมตั ิ ไมต่อ้งมสีมาธิก็ได ้ เพราะใชป้ญัญาอบรมสมาธิไดเ้ลย ไดท้ ัง้สมาธิได ้

ท ัง้ปญัญาในเวลาเดยีวกนั พอเหน็ชดัใจมนัจะรอ้ง “ ออ๋ ” จริงนะเราไปทกุขก์บั

มนัทาํไม พอปลอ่ยปับ๊ มนัโลง่ไปเลย มนัโลง่ไดท้ ัง้ๆทีไ่มเ่คยมสีมาธิมาก่อน แต่

ตอ้งพจิารณา อย่างต่อเน่ือง ไมใ่หม้ช่ีองใหก้เิลส มาหลอกใหเ้ราไปต่อรองวา่ ขอ

อยู่ต่อไปอกีไมไ่ดห้รือ ไมต่อ้งใหม้นัมาต่อรอง จะไปเมือ่ไหร่ก็ไปเลย ใหม้นั

เดด็ขาดไปเลย 

ถาม ทราบวา่พระอรหนัตร์บัทราบความเจ็บป่วย ไมก่ระเทอืนเขา้ไปในจติ แต่พวกเรา

เวลาขนัธก์ระเทอืน จติมนักระเทอืนดว้ย เพราะสิง่ทีท่่านอาจารยส์อนยงัเป็น

ความจาํ เป็นสิง่ทีท่าํยากทีสุ่ด 

ตอบ ก็ตอ้งทาํต ัง้แต่ตอนน้ี ทาํก่อนทีม่นัจะเป็น พอมนัเป็นจะทาํไดท้นัท ี เหมอืนกบั

ทหารถา้ซอ้มรบอยู่เรื่อยๆ พอถงึเวลาก็จะรบักบัเหตกุารณ์ได ้ 

ถาม ท่านอาจารยส์อนวา่ ถา้หยุดคดิหยุดปรุงไมไ่ด ้ ใหเ้ขา้หาไตรลกัษณ์ ทาํไปแรกๆ 

จะไลเ่หตผุลไปเรื่อยๆ พอสุดทา้ยก็มาลงทีไ่ตรลกัษณ์ พอทาํบ่อยเขา้ ข ัน้ตอน

ลดลงไปเรื่อยๆ จะเร็วขึ้นเรื่อยๆ พอคดิปับ๊ก็ลงไปทีไ่ตรลกัษณ์เลย 

ตอบ ถูกตอ้ง สตปิญัญาจะเร็วขึ้นจนเหมอืนฟ้าแลบ ปับ๊เดยีว พออะไรเกดิขึ้นมา 

กาํหนดปับ๊ มนัปลอ่ยเลย รูว้า่ตอ้งทาํอะไร เมือ่ก่อนไมรู่ ้พอนึกถงึไตรลกัษณ์มนั

ปลอ่ยทนัท ี แต่ตอนน้ีไตรลกัษณ์ยงัไมอ่ยูก่บัเราตลอดเวลา เพราะเรายงัยดึตดิ

เรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ ยงัหลงกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ เราจะใชป้ญัญาเวลาทีม่นัทกุข ์
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เท่านัน้ พอเราใชม้นัแลว้ เราก็จะมภูีมคุิม้กนัเกี่ยวกบัเรื่องนัน้ เรื่องนัน้จะไมเ่ป็น

ปญัหากบัเราอกีต่อไป 

ถาม ช่วงทีม่คีวามสุขก็บอกตวัเองวา่มนัไมแ่น่ เดีย๋วก็ตอ้งมเีรื่องเขา้มา พยายามทาํท ัง้

สองช่วง ไมว่า่จะทกุขห์รือสุข จะสอนตวัเองอยู่เรื่อยๆ 

ตอบ อย่างน้ีก็ด ี เพราะเราอยู่ในโลกทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน อะไรจะเกดิขึ้นก็ได ้ตราบใด

ทีย่งัมร่ีางกายน้ีอยู่ เราก็ยงัตอ้งทกุขก์บัมนัอยู่ เราตอ้งถามตวัเองวา่ พรอ้มทีจ่ะ

รบักบัสภาพเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึ้นกบัร่างกายหรือไม ่ น่ีเป็นการบา้นอนัหน่ึง ทีเ่รา

ตอ้งซอ้มไวก่้อน เช่นซอ้มรบักบัความเจ็บไขไ้ดป่้วย ดว้ยการนัง่สมาธิไปจนมนั

เจ็บปวด ไมต่อ้งนัง่ใหม้นัรวม ใหม้นัเจ็บใหม้นัปวด แลว้ใชป้ญัญาวเิคราะหค์วาม

เจ็บปวดวา่ ใจรบัมนัไดห้รือไม ่ ใจปลอ่ยวางใหม้นัเป็นไปตามเรื่องของมนัได ้

หรือไม ่ถา้มปีญัญาเขา้ใจวา่ เป็นสิง่ทีเ่ราบงัคบัมนัไมไ่ด ้ เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งทาํใจรบั

มนัใหไ้ด ้ สกัวนัหน่ึงใจก็จะยอมรบัมนั เมือ่ยอมรบัแลว้ ใจจะไมท่กุข ์ ถงึแม ้

ความเจ็บป่วยจะไมห่าย แต่ทกุขใ์นใจจะหายไป ใจจะรูส้กึเบากวา่ตอนทีร่บัมนั

ไมไ่ด ้ ตอนทีร่บัไมไ่ดม้นัจะทรมานใจมาก มากกวา่ความเจ็บปวดของร่างกาย

หลายเท่า น่ีคอืการบา้นหรือขอ้สอบทีเ่ราควรคาํนึงถงึ เพราะความเจ็บไขไ้ดป่้วย

จะเกดิขึ้นกบัเราไมช่า้ก็เร็ว  

ความกลวัสิง่ต่างๆ ก็เช่นเดยีวกนั เรากลวัอะไรเราตอ้งแกม้นัใหไ้ด ้กลวัตายตอ้ง

แกม้นัใหไ้ด ้ กลวัเจ็บปวดตอ้งแกม้นัใหไ้ด ้ กลวัความหวิตอ้งแกม้นัใหไ้ด ้ ดว้ย

การเผชญิกบัมนั กลวัหวิก็ตอ้งอดขา้ว อดอาหารใหม้นัหวิ จะไดม้ปีญัญารบักบั

ความหวิ พระพทุธเจา้ทรงอดพระกระยาหารถงึ ๔๙ วนั ท่านยงัไมต่ายเลย เรา

อดขา้ววนัเดยีวมนัจะตายใหม้นัรูไ้ป สิง่ทีเ่ราจะไดค้อืปญัญาและ สต ิ ไดธ้รรมะ 

ทีจ่ะรกัษาใจใหร้บักบัความหวิไดอ้ย่างไมเ่ดอืดรอ้น เป็นเรื่องทีเ่ราควรฝึกทาํกนั 

อย่ารอใหม้นัมาหาเรา ถา้มนัเกดิขึ้นตอนที่เรายงัไมพ่รอ้ม เราจะรบักบัมนัไมไ่ด ้

ในสภาพชวีติประจาํวนัของเรายงัเป็นสภาพทีค่่อนขา้งปลอดภยั ยงัไมท่า้ทายกบั

สตปิญัญา บางทเีราตอ้งปรบัสภาพใหม้นัทา้ทาย เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิสต ิ ใหเ้กดิ
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ปญัญา จะไดม้ภูีมคุิม้กนัป้องกนัใจ ในขณะทีเ่กดิเหตกุารณ์จรงิขึ้นมา เพราะใน

ทีสุ่ดร่างกายจะตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย จะมเีวลาทีก่นิอะไรไมไ่ด ้ จงึตอ้งหดั

ทรมานตน ถา้ไดฝึ้กแลว้ ใจจะไมท่รมานกบัความหวิของร่างกาย หรือกบัการอยู่

คนเดยีว เป็นสิง่ทีเ่ราควรฝึกเหมอืนกนั พวกเรากลวัความเหงากนั อยู่คนเดยีว

แลว้มนัเหงา เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งแก ้ตอ้งฝึกซอ้มใหเ้กดิความเคยชนิกบัมนั จะไดไ้ม่

กลวั ถา้สมัผสักบัมนัอยู่เรื่อยๆ ใจก็จะปรบัได ้อย่าประมาทนอนใจ  

ตอ้งพจิารณาเสมอวา่ เราเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจาก

กนัเป็นธรรมดา น้ียงัเป็นเชงิทฤษฎ ี ทีเ่ราคอยสอนคอยเตอืนใจเรา ใหร้บักบั

สภาพความจริงของร่างกาย ตอ้งถามตวัเองวา่พรอ้มหรือยงัทีจ่ะรบักบัเหตกุารณ์

จริง ถา้พรอ้มก็ตอ้งทดสอบดู ตอ้งนัง่สมาธิใหน้านๆ ใหม้นัเจ็บมนัปวด คดิวา่

เหมอืนกบัตอนเจ็บไขไ้ดป่้วย มนัก็เป็นอย่างน้ี เราก็ฝึกรบักบัความเจ็บปวดนัน้

ไป ทาํใจใหน่ิ้ง อย่าไปยุ่งกบัความเจ็บปวด มนัจะเจ็บปวดอย่างไรก็ปลอ่ยมนัไป 

จะใชก้ารบริกรรมพทุโธ หรือสวดมนตไ์ปก็ได ้ หรือพจิารณาวา่ความเจ็บปวดน้ี 

ไมไ่ดท้าํลายใคร ร่างกายก็ยงัเหมอืนเดมิ ใจก็ยงัเหมอืนเดมิ ทาํไมใจตอ้งไปมี

ปฏกิริิยากบัมนั การมปีฏกิริิยาเป็นการสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจแต่การยอมรบัมนั

แลว้ทาํใจใหส้งบได ้ กลบัเป็นประโยชนก์บัใจ เราตอ้งยอมรบักบัเหตกุารณ์ความ

เป็นจริงทีเ่กดิขึ้นในขณะนัน้ใหไ้ด ้ ถา้ยอมรบัแลว้ ใจจะไมต่่อตา้นต่อสู ้ จะไมม่ี

ความทกุขเ์กดิขึ้นมา ไมว่า่จะเป็นการเจ็บปวด การอยู่คนเดยีว การพลดัพราก

จากคนนัน้คนน้ี สิง่นัน้สิง่น้ี  

หดัอยู่คนเดยีว แลว้ใชส้ตใิชป้ญัญารบักบัเหตกุารณ์ อยู่คนเดยีวไมรู่จ้ะทาํอะไรก็

นัง่หลบัตาพทุโธๆไป ถา้เบือ่ก็เปิดหนงัสอืธรรมะอ่าน หรือพจิารณาธรรมไปก็ได ้

พจิารณาความแก่ ความเจ็บ ความตาย ของเราก็ดขีองคนอืน่ก็ด ีทกุสิง่ทกุอย่าง

ในโลกก็ด ี พจิารณาไปใหถ้งึแก่นของมนัเลยวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างน้ีมนัเป็นอะไรกนั

แน่ มนัเป็นอย่างทีเ่ราคดิหรือเปลา่ หรือสิง่ทีเ่ราคดิน้ีมนัเป็นส่วนหน่ึงเท่านัน้เอง 

เป็นข ัน้หน่ึงของความจริงทีเ่ราเหน็ มนัไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกายของเราเท่านัน้ ร่างกาย
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จากทีเ่ป็นอยู่ในขณะน้ี ต่อไปมนัจะเป็นอะไร ก่อนทีจ่ะเป็นร่างกายน้ีมนัเป็นอะไร 

มนัมทีีม่ามทีีไ่ป ถา้พจิารณาแบบน้ีก็จะเพลนิ แลว้จะเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างมาจาก

ธาตทุ ัง้ ๔ ท ัง้นัน้ มาจากดนินํา้ลมไฟ ร่างกายน้ีถา้ไมม่ดีนินํา้ลมไฟ คอือาหาร 

มนัจะไมเ่ป็นอย่างน้ี ทีเ่ป็นเพราะมนัแปลงอาหารมาเป็นอาการ ๓๒ จากอาการ 

๓๒ ก็แปลงกลบัสู่ดนินํา้ลมไฟ ลองพจิารณาดูสวิา่ มอีะไรบา้งทีไ่มไ่ดม้าจากดนิ

นํา้ลมไฟ เพยีงแต่สดัส่วนทีผ่สมอาจจะมมีากนอ้ยกวา่กนั ของแขง็แสดงวา่มธีาตุ

ดนิมากกวา่ธาตอุืน่ ถามวา่มธีาตไุฟอยู่ในน้ีไหม ก็ลองจดุไฟดู พอจดุไฟปับ๊มนัก็

จะไหมข้ึ้นมาเลย ธาตไุฟก็ออกมา ธาตลุมก็ออกมา แต่มนัซ่อนอยู่ในรูปแบบทีเ่รา

มองไมเ่หน็เท่านัน้เอง มนัมซี่อนอยู่ในส่วนต่างๆกนั ในนํา้มธีาตดุนิไหม ถา้เรามี

เครื่องกรองหรือมกีลอ้งขยายดู เราก็จะเหน็ธาตดุนิในปริมาณทีท่ีเ่ลก็นอ้ย เช่น

ผงสกี็เป็นธาตดุนิ พอละลายลงไปในนํา้ก็กลายเป็นสไีป ทกุสิง่ทกุอย่างมี

ส่วนผสมของธาตดุนินํา้ลมไฟในปริมาณต่างๆ แลว้เราก็มาหลงดใีจ รอ้งห่ม

รอ้งไหก้บัดนินํา้ลมไฟ  

ร่างกายของพวกเรามาจากทีไ่หนกนั ก็มาจากโลกน้ี เวลาใจมา ใจก็ไมไ่ดเ้อาอะไร

มาดว้ย ใจก็มาอาศยัสิง่ทีม่อียู่ในโลกน้ี มาผลติมาอาศยั พ่อแมเ่ป็นโรงงานผลติ

ร่างกาย พ่อแมเ่ป็นผูเ้ริ่มตน้ผลติใหเ้ชื้อมา แลว้ก็ใหอ้าหาร มนัก็เจริญเตบิโตเป็น

รูปเป็นร่างขึ้นมา เริ่มตน้จากนํา้ ๒ หยดมารวมตวักนั ตามดว้ยการปฏสินธิ แลว้

ก็มอีาหารหลอ่เลี้ยง มกีารเจริญเตบิโตของอวยัวะต่างๆ พอโตจนอยู่ในทอ้งแม่

ไมไ่ดก้็ตอ้งคลอดออกมา ออกมาแลว้ก็มกีารใหน้ํา้ใหอ้าหารใหล้มต่อ จงึ

เจริญเตบิโตขึ้นมาเรื่อยๆ อาหารทีเ่ขา้ไปในร่างกายก็แปลงเป็นหนงั เป็นขน เป็น

ผม เป็นเลบ็ เป็นฟนั เป็นเน้ือ เป็นเอน็ เป็นกระดูก เป็นอวยัวะต่างๆ เป็นอย่างน้ี

ไปจนกวา่จะหยุดการเจริญ เมือ่หยุดเจริญแลว้มนัก็เริ่มเสือ่ม  

ตอนช่วงตน้ของชวีติการเจริญจะมมีากกวา่การเสือ่ม พอถงึกลางทาง ประมาณ

อายุ ๔๐ ปีไปแลว้ ความเจริญความเสื่อมจะเท่ากนั หลงัจากนัน้ความเจริญจะ

นอ้ย ความเสือ่มจะมากขึ้น ร่างกายกจ็ะเริ่มเสือ่มลงไป พออายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี 
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ความเสือ่มเต็มรอ้ย ความเจริญไมม่เีลย มนัก็จบ ธาตทุ ัง้ ๔ ก็แยกทางกนั ถงึ

เวลาทีต่อ้งไปคนละทางกนั นํา้ก็ไหลออกมาจากร่างกาย ทิ้งใหร่้างกายแหง้กรอบ 

ไฟก็ออกจากร่างกายตัง้แต่ขณะทีห่มดลมหายใจ จบัตวัดูก็รูว้า่เยน็ ไมอุ่่น

เหมอืนกบัคนทีม่ชีวีติอยู่ ลมก็ระเหยออกมา กลิน่ทีโ่ชยออกมาก็เป็นลม ไปคน

ละทางกนั ลมไปทาง ไฟไปทาง นํา้ไปทาง ดนิไปทาง ก็เหน็ชดัๆ ตวัตนอยู่ทีไ่หน 

ก็อยู่ในใจ ทีค่ดิวา่ร่างกายเป็นตวัตน เป็นเรา เป็นของเรา ตวัทีค่ดิก็ไมไ่ดเ้ป็น

อะไรไปกบัร่างกายเลย แต่ตอ้งมารอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ เพราะหลงคดิวา่

เป็นตวัเรา ของเรา 

ถาม เวลาทีเ่กดิความหลง เกดิกเิลส เกดิความทกุข ์ มอีบุายทีจ่ะใหก้ลบัมาสู่ธรรมะ

ภายในใจไดอ้ย่างไร 

ตอบ อยู่ทีว่า่มธีรรมะอยู่ในใจมากนอ้ยเพยีงใด ถา้มนีอ้ยก็จะกลบัเขา้หาธรรมะไดช้า้ 

จงึอย่าไปรอตอนทีม่นัทกุขแ์ลว้ค่อยหาธรรมะ ตอ้งสะสมธรรมะไวก่้อนทีม่นัเกดิ

ทกุข ์ ถา้ไมเ่คยเขา้วดัเลย ไม่เคยฟงัเทศน ์ ฟงัธรรมเลย ก็ควรเขา้วดั ควรฟงั

เทศนฟ์งัธรรม และปฏบิตัคิวบคู่ไปดว้ย ตอ้งเจริญสต ิ ตอ้งทาํสมาธิอยู่เรื่อยๆ 

ตอ้งพจิารณาความเสือ่มความไม่เทีย่งอยู่เรื่อยๆ ถงึจะมธีรรมะ พอเกดิกเิลสมนั

ถงึจะมธีรรมะมาคอยต่อสู ้ เหมอืนกบัสภา ถา้ฝ่ายหน่ึงมเีสยีงมากกวา่ อกีฝ่าย

หน่ึงมเีสยีงนอ้ยกวา่ ออกกฎหมายอะไรมาก็ผ่านหมด ถา้ไมอ่ยากใหก้ฎหมาย

ผ่าน ตอ้งมเีสยีงมากกวา่ ฝ่ายตรงขา้มกจ็ะสูไ้มไ่ด ้ ตอนน้ีเรามกีเิลสมากกวา่

ธรรมะ มนัก็จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ตอนทีม่นัไมส่รา้งความทกุขเ์ราก็

ประมาท ไมค่ดิสรา้งธรรมะไวร้บักบักเิลส เราไมเ่หน็คุณค่าของธรรมะ คนทีไ่ม่

เขา้วดัมกัจะถามวา่ ไปวดัทาํไม ไปฟงัเทศนท์าํไม ฟงัแลว้ไดอ้ะไร เขาไมรู่คุ้ณค่า

ของธรรมะวา่เป็นอย่างไร ถา้ไดส้มัผสัรบัรู ้ก็จะรูว้า่สิง่ทีจ่ะแกค้วามทกุขท์างใจได ้

ก็คอืธรรมะ เราจงึตอ้งสรา้งธรรมะใหม้ากๆ ธรรมะเป็นเหมอืนกบัยา ถา้รูว้า่

ร่างกายตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้งปวดทอ้ง ปวดศีรษะ ก็ตอ้งเตรียมยาไวใ้นบา้น 

พอเกดิอาการเจ็บทอ้งหรือปวดศีรษะขึ้นมา จะไดห้ยบิยาขึ้นมารบัประทานได ้ถา้
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ไมเ่ตรียมยาไว ้ ถงึเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยจะทาํอย่างไร ก็ตอ้งทนไป ถา้ไมส่ามารถไป

โรงพยาลบาลได ้ก็ตอ้งทนกบัอาการเจ็บปวดจนกวา่จะหายไปเอง 

ถาม พอร่างกายดบัแลว้ ดวงจติจะไปทางไหน ถา้ทาํท ัง้บญุทาํท ัง้บาป 

ตอบ เหมอืนกบัการจบัสลาก จะไดเ้บอรไ์หน จบัไดเ้บอรน้ี์ ก็ตอ้งไปทางน้ี เราสามารถ

สะสมสลากเบอรต่์างๆได ้ถา้ตอ้งการไปทีด่กี็สะสมสลากทีด่ใีหม้าก ไมอ่ยากไปที่

ไมด่กี็อย่าสะสมสลากทีไ่มด่ ี คอืทาํบาปใหน้อ้ยทีสุ่ด ทาํบญุใหม้ากทีสุ่ด ถงึเวลา

จบัสลากจะไดม้สีลากบญุใหจ้บัมาก หยบิสลากใบไหนก็เป็นสลากบญุ ก็จะไดไ้ป

ทางบญุ แต่ถา้สะสมแต่สลากบาป หยบิใบไหนก็เป็นสลากบาป ก็ตอ้งไปทางบาป 

ถาม เราเลอืกไดไ้หมคะ 

ตอบ ได ้ ถา้เป็นพระโสดาบนั จะไมไ่ปอบาย จะไปสุคต ิ ไปเกดิในสวรรคห์รือกลบัมา

เกดิเป็นมนุษยอ์กี เพือ่ปฏบิตัธิรรมต่อจนกวา่จะบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ไมเ่กนิ ๗ 

ชาต ิ พระโสดาบนัไมก่ลวัความตาย ท่านเหน็วา่เกดิมาแลว้ตอ้งตายเป็นธรรมดา 

ท่านไมท่าํบาปโดยเดด็ขาด ระหวา่งการทาํบาปกบัการรกัษาชวีติ ท่านยอม

เสยีชวีติมากกวา่การทาํบาป ถา้ไมม่ขีา้วกนิ ท่านจะไมย่งินกตกปลาเป็นอาหาร 

ยอมอดตายดกีวา่ไปฆ่าผูอ้ืน่ เพือ่เอาเขามาเป็นอาหาร ถา้เป็นอย่างน้ีจะมปีญัญา 

เวลาจบัสลากก็ไมต่อ้งสุ่มจบั เลอืกได ้เพราะมธีรรมจกัษุ มปีญัญา แมจ้ะทาํบาป

มามากมายก่ายกองในอดตี จะสามารถเลอืกจบัแต่สลากบญุได ้ เพราะมปีญัญา 

จะบรรลเุป็นพระโสดาบนัไดต้อ้งมปีญัญา เวลาตายไปก็เลอืกเอาสุคตไิด ้ ถา้เป็น

ปถุชุนเลอืกไมไ่ด ้ ถงึแมจ้ะไดฌ้าน เวลาตายก็ไปสู่ช ัน้พรหมทนัท ี เพราะสามารถ

ทาํจติใหส้งบไดต้อนทีต่ายไป เช่นพระอาจารยข์องพระพทุธเจา้ ๒ รูปทีต่ายไป ก็

ทรงทราบวา่ไปเกดิบนสวรรคช์ ัน้พรหมแลว้ เพราะสามารถควบคุมจติใจใหอ้ยู่ใน

ระดบันัน้ได ้ ถา้อยากไปพรหมโลก ก็ตอ้งทาํสมาธิใหม้าก สามารถเขา้ออกได ้

ตลอดเวลา ตอ้งการจะเขา้เมือ่ไรก็เขา้ได ้ พอเวลาจะตายปับ๊ ก็กาํหนดจติใหส้งบ

น่ิงใหอ้ยู่ในสมาธิในฌานไดเ้ลย จติก็จะไปพรหมโลกทนัทเีลย 
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ถาม เวลาเจ็บป่วยจนทนไมไ่หวแลว้ เราท่องพทุโธๆไปเรื่อยๆ จะใชไ้ดไ้หมคะ 

ตอบ ตอ้งลองทาํต ัง้แต่ตอนน้ีดู เวลาเจ็บปวดแลว้พทุโธๆดู ดูวา่มนัจะน่ิงหรือไม ่ถา้น่ิง

ก็ใชไ้ด ้ แต่ตอ้งนัง่หลายชัว่โมง หลวงตาทา่นเคยนัง่ถงึ ๘ ช ัว่โมง เพราะความ

เจ็บปวดมหีลายระดบั ต ัง้แต่ระดบัทีเ่ท่ากบัตวัหนู จนถงึระดบัทีเ่ท่ากบัตวัชา้ง มี

หลายระดบัดว้ยกนั ถา้อยากรูว้า่จะไปไหนตอนทีต่ายไปแลว้ ตอ้งฝึกทาํตอนทีย่งั

มชีวีติอยู่ ไปอยู่ทีน่่ากลวัๆ ทีเ่ราตอ้งปลงตาย ดูวา่ปลงไดไ้หม ถา้ยอมตายได ้

แลว้จติจะน่ิงเลย เวลาตายก็จะเป็นอย่างนัน้ จะน่ิงสงบ ไมห่วาดวติก ถา้ยงั

ตื่นเตน้ตกใจ วิง่กระเจงิไปเลย ก็จะไมรู่แ้น่วา่จะไปเกดิทีไ่หน เราพสูิจนไ์ด ้ เรา

ฝึกไดข้ณะทีย่งัมชีวีติอยู่ กลวัอะไรก็ตอ้งไปหาสิง่นัน้ กลวัผกี็ตอ้งไปหาผ ี กลวั

ความตายก็ตอ้งไปหาความตาย กลวัความเจ็บปวดก็ตอ้งไปหาความเจ็บปวด 

กลวัความหวิก็ตอ้งไปหาความหวิ กลวัคนดุด่าก็ตอ้งไปหาคนทีดุ่ด่า ใหดุ้ด่าจน

จติน่ิงเฉย ไมเ่ดอืดรอ้น เป็นการฝึกจติ จติมปีญัหากบัเรื่องอะไร กต็อ้งแกใ้หไ้ด ้

ถาม เจ็บแลว้เราตอ้งทนต่อไป หรือวา่ขยบัตวัเพือ่ไมใ่หม้นัเจ็บ 

ตอบ ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่มนัไมใ่ช่เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งทน แต่เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งยอมรบั ถา้

รบัไมไ่ดเ้ราก็จะทกุข ์ เวลาคนอืน่ทาํอะไรหรือพูดอะไรทีเ่ราไมช่อบ เรารบัไมไ่ด ้

เราก็จะทกุข ์ แต่ถา้เราทาํความเขา้ใจวา่ เป็นสิง่ทีเ่ราเลอืกไมไ่ด ้ เราตอ้งยอมรบั

ความจริง ตอ้งถามตวัเองวา่ เราอยากจะทกุขห์รือไมท่กุข ์ ถา้อยากทกุขก์็ไมต่อ้ง

ยอมรบั ก็จะทกุข ์ แต่ถา้เรายอมรบัมนั มนัก็จะไมท่กุข ์ อยู่ทีก่ารสอนใจให ้

ยอมรบักบัสภาพต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นในขณะนัน้ ขณะทีใ่จเรามคีวามทกุขก์บัสิง่ใด เรา

ตอ้งปรบัใจใหร้บักบัสิง่นัน้ใหไ้ด ้พอรบัไดม้นัก็จะไมท่กุข ์ ไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตาม 

ความเจ็บปวดของร่างกายก็เป็นสภาวะทีเ่ราตอ้งยอมรบัใหไ้ด ้ วธิีทีจ่ะรบัไดก้็คอื 

ตอ้งเจอมนับ่อยๆ ใหม้นัเจ็บบ่อยๆ นัง่ไปแลว้พอมนัเจ็บอย่าไปลกุ แต่อย่าไปทน 

ตอ้งบอกวา่มนัเป็นส่วนหน่ึงของชวีติ ร่างกายมนัเป็นอย่างน้ี มเีจ็บบา้ง ไมเ่จ็บ

บา้ง เวลามนัเจ็บเราก็บงัคบัใหม้นัหายไมไ่ด ้ แต่สิง่ทีเ่ราทาํไดก้็คอื เราไมต่อ้งไป
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ทกุขก์บัความเจ็บนัน้ ถา้ใจไมต่่อตา้น ไมร่งัเกยีจ ถา้ใจชอบ สิง่นัน้จะไมเ่ป็น

ปญัหากบัเรา  

เช่นของเผด็ คนทีไ่มช่อบพอตอ้งกนิของเผด็ จะทกุขท์รมานใจ เพราะรบัไมไ่ด ้

แต่คนทีช่อบ ยิง่เผด็ยิง่ด ี อยู่ทีว่า่จะทาํใจใหช้อบกบัสิง่ทีเ่กดิขึ้นในขณะนัน้ได ้

หรือไม ่ ถา้ชอบก็ไมเ่ป็นปญัหา ถา้ไมช่อบก็เป็นปญัหา เราไมช่อบฟงัหมอลาํ แต่

คนทีช่อบฟงัหมอลาํ พอฟงัแลว้เขามคีวามสุข แต่เรากลบัราํคาญใจเหลอืเกนิ 

ทกุขเ์หลอืเกนิ อยู่ทีช่อบหรือไมช่อบ เพราะฉะนัน้วธิีฝึกก็คอื ตอ้งหดัชอบในสิง่ที่

ไมช่อบ ไมช่อบในสิง่ทีเ่ราชอบ สิง่ทีเ่ราชอบอย่าไปหามนั นอกจากมนัมาเองก็ไม่

เป็นไร เมือ่ก่อนไมช่อบกนิมะระ ต่อมาเหน็วา่มะระกนิแลว้มปีระโยชน ์ ก็ฝืนกนิ

ไป ต่อมามนัก็ชอบได ้ เมือ่ก่อนไมช่อบกนิผกั เดีย๋วน้ีรูแ้ลว้า่กนิผกัช่วยใหร้ะบาย

ขบัถ่ายไดด้ ี ก็กนิผกัดกีวา่ เหน็คุณค่า ปญัหาของพวกเราอยู่ทีค่วามชอบและไม่

ชอบ เราตอ้งดงึจติใหเ้ขา้สู่ตรงกลาง ระหวา่งความชอบและไมช่อบ คอืเฉยๆ ได ้

ท ัง้นัน้ เผด็ก็ได ้ไมเ่ผด็ก็ได ้รอ้นก็ได ้เยน็ก็ได ้ดืม่กาแฟรอ้นๆก็ได ้เยน็ชืดก็ได ้ 

ถาม เผด็แลว้ปวดทอ้ง 

ตอบ ถา้เป็นโทษก็อย่าไปกนิมนั น่ีพูดถงึในกรณีท ัว่ๆไปทีต่อ้งเกดิขึ้น เช่นความ

เจ็บปวด จะช่วยลดความทกุขท์รมานใจลงไปไดม้าก ถา้ยอมรบัความเจ็บปวด 

ความทกุขท์รมานใจจะนอ้ยลงไป ถา้ยอมรบัไดม้าก ความทกุขท์รมานใจก็จะมี

นอ้ยมาก อย่าเอาแต่ความสุขสบาย ไปอยู่วดับา้ง ไปอยู่ทีไ่มม่แีอร ์ ไมม่พีดัลม 

ไมม่ฟูีก ไมม่นีํา้ประปา ไมม่หีอ้งนํา้ในหอ้งนอน ตอ้งไปใชห้อ้งนํา้ขา้งนอก ตอ้งไป

หิ้วนํา้ทีบ่่อ อยู่แบบยากลาํบากบา้ง อย่าเอาแต่สุขแต่สบาย เพราะมนัเป็นกบัดกั

ของกเิลส จะไมส่ามารถกา้วพน้ความทกุขไ์ปได ้ คนทีจ่ะกา้วพน้ความทกุขไ์ปได ้

ตอ้งกลา้หาญกบัความทกุขย์ากลาํบาก ความเจ็บปวด ความหวิความกระหาย 

ความหวาดกลวัต่างๆ น่ีคอืขวากหนามทีข่วางก ัน้ระหวา่งวฏัสงสารกบัพระ

นิพพาน ไมว่า่ใครก็ตามทีจ่ะกา้วไปสู่พระนิพพาน ตอ้งผ่านขวากหนามเหลา่น้ีไป

ใหไ้ด ้
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ถาม บางครัง้เวลาเจอทกุขม์ากๆ สตมินัก็หลดุ แทนทีจ่ะหาทางใหเ้จอ 

ตอบ ตอ้งฝึกสตใิหม้กีาํลงัมากขึ้น น่ีคอืสาเหตหุน่ึงทีห่ลวงตาท่านพยายามเคี่ยวเขญ็

พระเณร เวลาอยู่ต่อหนา้กบัท่านน้ีความทกุขม์นัมา ทาํใหเ้ราตอ้งผลติสตขิึ้นมาให ้

ทนั เพือ่รบักบัความทกุข ์ เพราะท่านคอยจี้ คอยกระหนํา่ใส่ตลอดเวลา แต่มนัด ี

ทาํใหเ้ราตอ้งปลกุสตขิึ้นมา ไมไ่ดไ้ปแกท้ีไ่หน แกท้ีต่วัเราเอง ทาํใหใ้จเราเยน็

สบาย ทาํใหเ้รารบักบัการจี้ กบัการขม่ขูเ่ขน่เขี้ยวได ้ทาํใหเ้ราไดฝึ้กสต ิเราจงึตอ้ง

ไปอยู่กบัสภาพทีบ่งัคบัใหเ้ราสรา้งสตขิึ้นมา ถา้อยู่ในทีสุ่ขทีส่บาย จะไมม่คีวาม

จาํเป็นตอ้งใชส้ตมิาก เพราะไมม่ปีญัหาเหมอืนกบัเวลาไมม่โีรคภยัไขเ้จบ็ ก็ไม่

ตอ้งกนิยา แต่ถา้ไปอยู่ในสภาพทีบ่บีค ัน้จติใจ วธิีทีจ่ะทาํใหจ้ติใจสงบเยน็ไดก้็

ตอ้งมสีต ิตอ้งมปีญัญา นกัปฏบิตัจิงึตอ้งไปอยู่ทีก่นัดารทีย่ากลาํบาก จะไดบ้งัคบั

ใหม้สีตขิึ้นมา เวลาอยู่ในป่าจะเดนิเออ้ระเหยลอยลมไมไ่ด ้ จะมองอยู่ทีข่า้งหนา้

ตลอดเวลา วา่มสีตัวม์อีะไรทีเ่ป็นภยัหรือไม ่เป็นการฝึกสตขิึ้นมา  

ถาม จติตกภวงัคก์บัจติเป็นสมาธิ ต่างกนัตรงทีม่ผูีรู้ห้รือไมม่ ี 

ตอบ อนัเดยีวกนั สมาธิกบัภวงัค ์

ถาม บางทนีัง่แลว้มนัเผลอๆ 

ตอบ นัน่มนัภวงัคห์ลบั คนละภวงัคก์นั ภวงัคห์ลบัจะไมรู่ส้กึตวัเคลิ้มๆ  

ถาม ภวงัคข์องสมาธิตอ้งมผูีรู้ ้

ตอบ มสีต ิ เหมอืนกบัเราคุยกนัตอนน้ี เวลาจิตตกภวงัค ์ จติจะวูบเขา้ไปขา้งใน มี

สตสิมัปชญัญะครบรอ้ย 

ถาม ถา้เคลิ้มๆแลว้วูบไป เป็นภวงัคห์ลบั 

ตอบ นัน่นัง่หลบัแลว้ 
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ถาม เวลาฟงัเทศน ์ ถา้ทาํสมาธิไมไ่ดย้นิเสยีงท่านอาจารยเ์ทศน ์ นัน้เป็นภวงัค ์ เพราะ

จติเดนิอยู่ภายใน 

ตอบ จติกาํลงัเขา้ขา้งใน จงึไมร่บัฟงัเสยีง 

ถาม ภวงัคห์ลบัจะแกอ้ย่างไร 

ตอบ ตอ้งไปนัง่ทีน่่ากลวัๆ เช่นในป่าชา้ มนัจะไมห่ลบั หรือไปตามวดัป่าทีม่กีฏุอิยู่ในป่า

คนเดยีว ทีน่่ากลวัจะทาํใหไ้มห่ลบั ถา้หาทีน่่ากลวัไมไ่ด ้ ใชก้ารอดอาหารก็ได ้

เวลาอดอาหารจะไมง่ว่ง นอนไมค่่อยหลบั นกัปฏบิตัอิย่าไปกลวัความหวิ เพราะ

ความหวิจะเป็นตวัช่วยนกัปฏบิตั ิพระวดัป่าบา้นตาดท่านอดกนัเป็นประจาํ ท ัง้ใน

พรรษาและนอกพรรษา ทีว่ดัจะไมม่พีระมาฉนัครบทกุองคท์กุวนั เป็นประโยชน์

ต่อการภาวนามาก ช่วยใหม้สีตต่ิอเน่ือง ไมง่ว่งเหงาหาวนอน เวลานัง่ก็จะไมห่ลบั 

ความหวิจะกระตุน้ใหท้าํสมาธิ ถา้ไมท่าํสมาธิ จติจะเผลอคดิถงึเรื่องอาหาร ยิง่

ทรมานใจใหญ่ หวิทีร่่างกายไมพ่อ ไปหวิทีใ่จอกี หวิทีใ่จมนัรุนแรงกวา่หลายเท่า 

พอทาํสมาธิจนจติสงบลงแลว้ ความหวิทางใจจะหายไป ความหวิทางดา้นร่างกาย

มเีพยีงเลก็นอ้ย ไมรุ่นแรงเท่าความหวิทางจติใจ ทาํใหต้อ้งภาวนาอยู่เรื่อยๆ นัง่

สมาธิเดนิจงกรมควบคุมจติใจอยู่เรื่อยๆ การปฏบิตัจิงึคบืหนา้ไปอย่างรวดเร็ว 
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