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กณัฑท์ี่ ๓๘๖ 

ยนิดีกบัการเป็นคนจน 
๒๑ กนัยายน ๒๕๕๑ 

ความจริงคนทีใ่หอ้ภยัน่ีแหละ เป็นคนทีไ่ดร้บัประโยชน ์มากกวา่คนทีถู่กอาฆาตพยาบาท 

เพราะคนทีก่าํลงัรอ้นก็คอืคนทีก่าํลงัโกรธ คนทีก่าํลงัอาฆาตพยาบาท พอใหอ้ภยัได ้ ดบั

ความอาฆาตพยาบาทไดแ้ลว้ ใจก็เยน็สบาย คาํวา่บญุก็อยูต่รงน้ี อยู่ทีค่วามสบายใจ สุข

ใจ เยน็ใจ บญุเกดิขึ้นทนัตาเหน็ แต่เราไมดู่ทีต่รงน้ีกนั เรามกัจะไปดูผลทีม่าจาก

ภายนอก นัง่ชะเงอ้รออยู่เรื่อย เมือ่ไหร่บญุจะหลน่ทบัเสยีท ีทาํแลว้ไมไ่ดผ้ลเลย ทาํแลว้

การคา้ก็ยงัไมด่ ี ตาํแหน่งก็ยงัไมไ่ดเ้ลือ่น อนัน้ีไมไ่ดเ้ป็นผลหลกั แต่เป็นผลพลอยได ้

อาจจะเกดิก็ได ้ อาจจะไมเ่กดิก็ได ้ จงึไมค่วรไปกงัวลกบัผลพลอยได ้ ใหส้นใจกบัผลที่

เกดิขึ้นในใจ ในขณะทีเ่ราทาํในตอนนัน้เลย ใจเราน้ีจะพลกิจากนรกเป็นสวรรคก์็ได ้พลกิ

จากมารเป็นพระก็ได ้ พลกิจากกเิลสเป็นธรรมะก็ได ้ เพราะใจเป็นเครื่องมอืของท ัง้ ๒ 

ฝ่าย ฝ่ายธรรมะกบัฝ่ายกเิลส เปรียบเหมอืนกบัรถมคีน ๒ คนแย่งกนัขบั ถา้คนฉลาด

ขบัรถก็ปลอดภยั ถา้คนโงข่บัรถก็ไปพลกิควํา่ได ้เวลาออกรถใหมจ่งึไมต่อ้งไปเจมิรถ ให ้

เจมิคนขบั ถา้คนขบัฉลาด มสีตมิปีญัญา รูห้นกัรูเ้บา รูช้า้รูเ้ร็ว รูค้วรไมค่วร ก็จะ

ปลอดภยั ไมม่ปีญัหาอะไร นอกจากวา่มนัเป็นกรรมเก่า หรือเป็นเหตสุุดวสิยั ทีไ่มอ่ยู่ใน

อาํนาจไปควบคุมบงัคบัได ้ อย่างนัน้ก็ตอ้งทาํใจ วา่เกดิมาแลว้ก็ตอ้งตาย ตายทีไ่หน

เมือ่ไรไมม่ใีครรู ้ ถา้ตายแบบมสีตจิะไมข่าดทนุ ตายอย่างสบาย ตายอย่างเยน็ เพราะผูรู้ ้

ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ผูรู้ไ้มไ่ดต้าย ร่างกายไมรู่เ้รื่อง เขาไมรู่ว้า่เขาเป็นเขาตาย ผมน้ีไม่

รูว้า่เขาเป็นอย่างไร ฟนั เลบ็ หนงั เน้ือ เอ็น กระดูกไมรู่ว้า่เขาเป็นอย่างไร เขาไม่ใช่ตวัรู ้

เหมอืนกบัตน้ไม ้ เหมอืนกบัศาลา เขาไมรู่ว้่าเขาเป็นอะไร ผูรู้ค้อืใจ ผูท้ีเ่ดอืดรอ้นก็คอืใจ

ทีไ่มฉ่ลาด ไปเดอืดรอ้นแทนเขา ไปแบกเขา ถา้ใจฉลาดก็จะรบัรูเ้ฉยๆ รูว้า่เขาเป็นอย่างน้ี 

รูว้า่ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงไปเป็นธรรมดา รูว้า่ตอ้งแตกสลายไป แต่เขาก็ไมไ่ดห้ายไป

ไหน ดนิก็กลบัไปสู่ดนิ แลว้ก็กลบัมาเป็นสิง่นัน้สิง่น้ีใหม ่ นํา้ก็กลบัไปสู่นํา้แลว้ก็กลบัมา
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รวมกนัใหม ่กลบัมาเป็นอาการ ๓๒ ใหม ่เป็นผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก

เป็นตน้ หรือเป็นตน้ไมเ้ป็นสิง่ต่างๆ เป็นการรวมตวัของดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ พอเมือ่ถงึ

เวลาทีจ่ะแยกทางกนั ก็แยกกนัไปคนละทาง กลบัไปสู่ทีเ่ดมิ ไปสู่ธาตเุดมิ นํา้ก็ไปอยู่กบั

นํา้ ดนิก็ไปอยู่กบัดนิ ลมก็ไปอยู่กบัลม ไฟก็ไปอยู่กบัไฟ ก็วนไปเวยีนมาอยู่อย่างน้ี 

เหมอืนกบันํา้ทีร่ะเหยขึ้นไปบนทอ้งฟ้า เกาะตวักนัรวมตวักนัเป็นเมฆแลว้ก็ตกลงมาเป็น

ฝน แลว้ก็ไหลลงไปสู่แมน่ํา้ลาํธาร ไหลซมึลงดนิไป แลว้เราก็ตกัขึ้นมาดืม่ เขา้สู่ร่างกาย 

แลว้ก็ขบัถ่ายออกมา เขาไมรู่ว้า่เขาเป็นอะไร  

ผูรู้ก้็คอืธาตรูุ ้คอืใจเท่านัน้ทีรู่ ้สิง่ต่างๆในโลกในจกัรวาลน้ีไมรู่อ้ะไร ดนิไมรู่ว้า่เขาเป็นดนิ 

นํา้ไมรู่ว้า่เขาเป็นนํา้ ลมไฟไมรู่ว้า่เขาเป็นลมเป็นไฟ มแีต่ใจทีรู่ ้แต่รูไ้มจ่ริง ไปรูต้อนทีเ่ขา

รวมตวักนัเป็นร่างกายแลว้ เป็นมนุษยแ์ลว้ เป็นสตัวแ์ลว้ แลว้ก็ไปหลงไปคดิวา่เขาเป็น

ตวัเป็นตน แลว้ก็เกดิความอยากใหเ้ขาอยู่ไปนานๆ อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอ

ไมไ่ดเ้ป็นก็เสยีใจ พอเวลาทีม่นัแตกสลายไปก็รอ้งห่มรอ้งไหก้นั เพราะใจไมไ่ดร้บั

การศึกษา ไมไ่ดร้บัการสอน ใหม้องความจริงวา่เป็นอย่างไร ถูกความหลงครอบงาํใจ ทาํ

ใหม้องตรงกนัขา้มกบัความจริง มองเหน็เป็นตวัสตัวต์วับคุคล ไม่ไดเ้หน็วา่เป็นการ

รวมตวัของธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ ไมไ่ดเ้หน็ว่าเป็นตุก๊ตาตวัหน่ึง แต่เหน็เป็นนายรอ้ย นาย

พล นายพนั เป็นคุณหญงิคุณนาย เป็นอาจารย ์เป็นลูกศิษย ์เป็นอะไรต่างๆ ทีเ่ป็นเพยีง

สมมตุทิีผู่กตดิไวก้บัตุก๊ตาแต่ละตวั ใหช้ื่อตุก๊ตาตวัน้ีวา่นาย ก. นาย ข. มตีาํแหน่ง

ยศถาบรรดาศกัดิ์อย่างนัน้อย่างน้ี ไมไ่ดม้องความจริงวา่เป็นเพยีงตุก๊ตาตวัหน่ึง กลบั

มองทีส่มมตุ ิหลงตามสมมตุ ิแลว้ก็ยดึตดิกบัสมมตุ ิถา้ชอบก็อยากจะใหอ้ยู่ไปนานๆ ถา้

ไมช่อบก็อยากจะใหห้ายไปโดยเร็ว ถา้เป็นขอทานก็จะไมช่อบ อยากจะเป็นคนรวย พอ

เป็นคนรวยก็อยากจะรวยไปนานๆ แต่เขาไมเ่ป็นอย่างน้ีไปตลอด รวยไดก้็จนได ้ แต่จน

แลว้รวยน้ีค่อนขา้งจะยากกวา่ รวยแลว้จนจะงา่ยกวา่ จงึมคีนจนเยอะ ถา้ฉลาดก็จะรูว้า่ 

รวยมนัยาก จนมนังา่ย ก็ควรจะยินดีกบัความเป็นคนจนจะดกีวา่ เพราะจะสมความ

ปรารถนา เวลาสมความปรารถนาเราจะมคีวามสุข พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้วกเรา

ยนิดกีบัความเป็นคนจน ใหอ้ยู่แบบคนจน เพราะงา่ยกวา่อยู่แบบคนรวย อยากจะเป็น

คนรวยก็ยากกวา่อยากเป็นคนจน อยู่แบบคนจนไดน่ี้แสนจะสบาย  



5 
 

พระพทุธเจา้ทรงสอนพระทกุรูปใหอ้ยู่แบบคนจน ใหม้เีพยีงอฐับริขารเป็นสมบตั ิ คอืมี

บาตรไวห้าอาหาร มผีา้บงัสุกลุ ๓ ผนืไวนุ่้งห่มเป็นตน้ ผา้สมยัก่อนจะเป็นผา้บงัสุกลุ 

หมายถงึเศษผา้ทีถู่กทิ้งไวต้ามสถานทีต่่างๆ ไมไ่ดเ้ป็นผา้สาํเร็จรูป เป็นผา้ท ัง้พบั แต่เป็น

ผา้ขี้ริ้ว พอใชง้านไดก้็เก็บรวบรวมไว ้ พอไดพ้อประมาณก็นาํเอามาปะมาเยบ็มาต่อกนัให ้

เป็นผนืใหญ่ เอามาตดัเยบ็ใหเ้ป็นจวีร ยอ้มดว้ยนํา้ฝาด คอืเอาแก่นไม ้ เช่นแก่นขนุนมา

ตม้กบันํา้ จะมสีอีอกมาบางๆ แลว้ก็เอาหนิแดงทีฝ่นแลว้มาผสมกนั ยอ้มเป็นสกีรกั สี

กรกัสมยัก่อนเป็นอย่างน้ี ไมม่สีสีาํเร็จรูป ในสมยัปจัจบุนัน้ีมสีสีาํเร็จรูป เอามาผสมกนัสี

ก็จะไมจ่างงา่ย สจีะสดหรือจางไมค่่อยสาํคญั พอใหรู้ว้า่เป็นสญัลกัษณ์ของนกับวชก็

ใชไ้ดแ้ลว้ ขอ้สาํคญัของผา้ก็คอืมไีวป้กปิดอวยัวะ ป้องกนัอากาศหนาวเยน็ ป้องกนัพวก

แมลงสตัวต่์างๆ ทีจ่ะมากดัมาต่อยร่างกาย สมยัเริ่มแรกของพระศาสนา พระจะใชผ้า้

เพยีง ๒ ผนืเท่านัน้เอง คอืผา้นุ่งเรียกวา่สบง ผา้ห่มเรียกวา่จวีร ต่อมามพีระทีม่าบวช

ภายหลงั มจีติใจไมค่่อยเขม้แขง็ เหมอืนกบัพระทีบ่วชรุ่นแรกๆ เพราะพระทีบ่วชรุ่น

แรกๆมจีติใจทีสู่ง มธีรรมะมาก จติใจจงึไมค่่อยรูส้กึลาํบากลาํบนกบัเรื่องของร่างกาย

เท่าไร ส่วนใหญ่จะเป็นพระอรหนัต ์ เป็นพระอริยเจา้กนั ต่อมาศาสนาไดเ้ผยแผ่กวา้ง

ออกไป มคีนอยากจะบวชตามกนัมาก แต่พวกน้ียงัไมไ่ดเ้ป็นพระอริยะกนั ยงัตดิกบั

ความสุขทางร่างกาย เวลาอากาศหนาวมากจะรูส้กึวา่ห่มจวีรผนืเดยีวจะไมพ่อ จงึไป

กราบทูลพระพทุธเจา้ วา่ห่มจวีรผนืเดยีวแลว้สูห้นาวไมไ่หว พระพทุธเจา้จงึทรงพจิารณา

ดว้ยการนัง่สมาธิในตอนหวัคํา่ ต ัง้แต่ ๖ โมงเยน็ถงึ ๔ ทุ่ม ทรงห่มจวีรผนืหน่ึง พอ ๔ 

ทุ่มขึ้นไปอากาศรูส้กึจะเยน็ขึ้น จงึทรงห่มจวีรอกีผนืหน่ึง ๔ ทุ่มถงึต ี๒ พอต ี๒ อากาศก็

เยน็ขึ้นอกี จงึนาํจวีรอกีผนืหน่ึงมาห่มถงึจะรูส้กึสบาย ทรงพจิารณาเหน็วา่มคีวาม

จาํเป็นตอ้งเพิม่จวีรขึ้นมาอกี ๒ ผนืเพือ่ไวห้่มกนัหนาว จวีรผนืที ่๓ ที ่ ๔ น้ีทรงใหเ้ยบ็

รวมกนัเป็นผนืเดยีวกนั ใหเ้ยบ็เป็นผนืเดยีวแต่ม ี๒ ช ัน้ เรียกวา่สงัฆาฏ ิผา้ทีพ่ระพาดไว ้

บนบ่าเวลาทาํพธิีกรรมต่างๆ เป็นผา้ผนืที ่๓ ไวใ้ชส้าํหรบัห่มกนัหนาว ยามปกตใิชผ้า้ ๒ 

ผนืก็พอ คอืสงบกบัจวีร ส่วนสงัฆาฏใิชเ้วลาอากาศเยน็ สมยัก่อนพระอยู่ในป่ากนัเป็น

ส่วนใหญ่ เวลาไปบณิฑบาตถา้ทิ้งสงัฆาฏไิวท้ีพ่กัก็อาจจะหายได ้ เพราะสมยัก่อนผา้หา

ยาก ท่านจงึซอ้นผา้สงัฆาฏอิกีผนืเวลาออกบณิฑบาต ปกตจิะห่มผนืเดยีว แต่เวลาออก
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บณิฑบาตออกจากทีพ่กัในป่า ไมม่ทีีปิ่ดมดิชดิ อยู่ตามโคนไม ้ อยู่ตามถํา้ ตามเรือนรา้ง 

ถา้ทิ้งผา้สงัฆาฏไิวล้งิหรือขโมยอาจจะเอาไปได ้ จงึเป็นธรรมเนียมของพระป่าเวลาออก

บณิฑบาต จะเอาผา้สงัฆาฏไิปดว้ย นุ่งห่มท ัง้ ๓ ผนืเลย  

น่ีคอืการอยู่แบบคนจนอยู่ ถา้อยู่แบบคนจนไดจ้ะตดัปญัหาความอยากรวยได ้ คนที่

อยากจะรวยน้ีบางทกี็ตอ้งไปทาํบาปทาํกรรม ไปทาํผดิศีลผดิธรรม ไปหาเงนิดว้ยวธิีการ

ต่างๆ ถูกบา้งไมถู่กบา้ง แลว้ก็ไปสรา้งความเสือ่มเสยีใหก้บัจติใจ ทาํใหจ้ติใจตกตํา่ มี

วบิากตามมา เบื้องตน้ใจก็จะไมม่คีวามสุขแลว้ เวลาไปขโมยของๆคนอืน่ หรือไปโกหก

หลอกลวงคนอืน่ เราก็ไมส่บายใจแลว้ แต่ความอยากมนัมอีาํนาจมาก ทาํใหก้ลา้ขโมย 

กลา้โกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ เพราะอยากจะมหีนา้มตีา อยากจะรํา่อยากจะรวย แต่พอถงึ

เวลาทีว่บิากกรรมตามมา จะลาํบากยิง่กวา่ตอนทีไ่มไ่ดท้าํบาปทาํกรรม อยู่อย่างปกติ

ไมไ่ด ้ ตอ้งหลบๆซ่อนๆ ตอ้งหนีไปอยู่ทีห่่างไกลจากกฎหมาย ทีค่อยตามจบัมาลงโทษ 

เพราะไมรู่ว้า่การรวยอย่างเป็นสุขนัน้เกดิขึ้นไดอ้ย่างไร การรวยอย่างเป็นสุขก็เกดิจากการ

ทาํบญุมาในอดตีชาต ิ ทาํบญุใหท้านมามากๆ ก็จะมาเกดิเป็นลูกเศรษฐ ี เกดิเป็นลูกของ

พระเจา้แผ่นดนิ หรือเกดิจากความขยนัหม ัน่เพยีรอดทนอดกล ัน้ ไดเ้งนิมาก็ไมใ่ชจ่้าย

สุรุ่ยสุร่าย ไมซ่ื้อของฟุ่มเฟือยตามอาํนาจของความอยากของกเิลสตณัหา ซื้อแต่สิง่ที่

จาํเป็น คนทีจ่ะรวยไดต้อ้งอยู่แบบคนจนเป็น เพราะเงนิทองทีห่ามาไดจ้ะไมห่มดไปอยา่ง

งา่ยดาย จะใชแ้ต่ละครัง้ตอ้งมเีหตมุผีลจริงๆ ตอ้งมคีวามจาํเป็นจริงๆ เมือ่เป็นอย่างนัน้

รายรบักจ็ะมมีากกวา่รายจ่าย ก็จะเป็นเศรษฐขีึ้นมาได ้น่ีพูดถงึเรื่องใจ เรื่องของความสุข

ความทกุขข์องใจ อยู่ทีใ่จ พวกเรารูจ้กัอยู่อย่างเป็นสุขหรือไม ่ถา้ไมรู่ก้็ควรดูพระพทุธเจา้

เป็นตวัอย่าง ดูพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลายเป็นตวัอย่าง ดูวา่ท่านอยู่อย่างไร ท่านก็อยู่

อย่างคนจน การขบฉนัท่านก็ยนิดตีามมตีามเกดิ บณิฑบาตไดอ้ะไรมาก็ฉนัไป มเีหลอืก็

ไมเ่ก็บเอาไว ้บริจาคใหผู้อ้ืน่ไป ไมก่กัตนุ วนัรุ่งขึ้นค่อยหาใหม ่หาไดม้ากนอ้ยก็ยนิดตีาม

มตีามเกดิ ถา้กนิไมอ่ิม่ในบางวนัก็ถอืวา่เป็นอานิสงสอ์ย่างหน่ึง ทาํใหจ้ติใจไมง่ว่งเหงา

หาวนอน ทาํใหก้ารบาํเพญ็สบายสะดวก ถา้รบัประทานมากก็จะขี้เกยีจ จะงว่งเหงา

หาวนอน อยากจะหาหมอน ไมอ่ยากหาทางจงกรม อยูแ่บบคนจนจงึมแีต่ประโยชน์
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ในทางธรรม มปีระโยชนก์บัจติใจ เพราะจะช่วยส่งเสริมการปฏบิตัทิางจติใจ ให ้

เจริญกา้วหนา้ไปอย่างรวดเร็ว ไปถงึจดุหมายปลายทางได ้ 

ข ัน้ตอนของการพฒันาจติใจมอียู่ ๓ ข ัน้ตอนดว้ยกนัคอื ๑. ปริยตัิ ๒. ปฏิบตั ิ๓. ปฏิเวธ 

ปริยตัคิอืการศึกษาวธิีการต่างๆทีจ่ะพฒันาจติใจใหสู้งขึ้นเจริญขึ้น มคีวามสุขมากขึ้น มี

ความทกุขน์อ้ยลงไปจนหมดสิ้นไป ตอ้งรูก่้อนวา่ทาํอย่างไร เหมอืนกบัเวลาทีเ่ลน่กฬีา 

เช่นตกีอลฟ์ ตอ้งศึกษาก่อนวา่ตอีย่างไร ถา้มคีนสอนการเรียนรูก้็จะไปไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ถา้ไมม่คีนสอนก็ตอ้งศึกษาเอง ก็จะไปชา้ จะไมรู่เ้หมอืนคนทีม่ปีระสบการณ์ ถา้ไดเ้ขามา

สอนก็จะรูว้า่ตอีย่างไร จงึตไีดเ้ก่งไดผ้ลด ี ในการศึกษาปริยตัน่ีิ ถา้มผูีท้ีผ่่านการปฏบิตัิ

มาแลว้ ไดร้บัผลมาแลว้เป็นคนสอน การศึกษาและการปฏบิตัจิะไปไดอ้ย่างรวดเร็ว ถา้

ศึกษาเองจะไมรู่เ้คลด็ลบัต่างๆ ทีจ่ะทาํใหเ้จริญอย่างรวดเร็ว การศึกษาจากตาํรากบั

การศึกษาจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์จงึต่างกนัมาก เพราะในตาํราจะเขยีนแบบกวา้งๆ พอให ้

รูว้า่ข ัน้ตอนต่างๆ แต่รายละเอยีดเลก็ๆนอ้ยๆ เคลด็ลบัต่างๆน้ี ตอ้งอาศยัคนทีม่ ี

ประสบการณ์มาสอนโดยตรง จะไปไดเ้ร็วกวา่ ไมต่อ้งเสยีเวลาทดสอบ ไดผ้ลบา้งไม่

ไดผ้ลบา้ง กวา่จะถงึเป้าหมายก็จะเสยีเวลาพอสมควร เหมอืนกบัการเดนิทางทีไ่มม่แีผน

ที ่ ไมม่คีนนาํทาง พอไปถงึทางแยกไมรู่จ้ะไปทางไหนด ี ก็ตอ้งลองไปทางซา้ยก่อน พอรู ้

วา่ไมใ่ช่แลว้ ก็ตอ้งยอ้นกลบัมา เลี้ยวไปทางขวาหรือตรงไป จนกวา่จะไปถงึจดุหมาย

ปลายทาง ในเบื้องตน้ตอ้งศึกษาก่อน ถา้มคีนสอนก็จะไปไดอ้ย่างรวดเร็ว ถา้ไมม่ ี มแีต่

หนงัสอืก็พอใชไ้ด ้ แต่จะไมเ่หมอืนกบัมคีนคอยสอน อ่านไปแลว้อาจจะไมเ่ขา้ใจ หรือ

เขา้ใจผดิ นาํเอาไปปฏบิตัผิดิ ก็จะไมไ่ดผ้ล ถา้ไดค้นทีม่คีวามสามารถมปีระสบการณ์ 

คนทีบ่รรลธุรรมแลว้มาสอน ก็จะไมเ่สยีเวลา พอไดร้บัการสอนแลว้ ก็ตอ้งนาํเอาไป

ปฏบิตั ิ ไมใ่ช่เรียนเฉยๆอย่างเดยีว เหมอืนกบัการเรียนในทางโลก เรียนแลว้ก็ถอืวา่จบ 

มกีารทดสอบความจาํเท่านัน้เอง วา่จาํไดห้รือเปลา่ แต่ในทางปฏบิตัทิางดา้นจติใจน้ี 

ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่วามจาํ แต่อยู่ทีค่วามจริง  

ความจริงทีต่อ้งทาํใหไ้ดก้็คอืทาํใจใหส้งบน่ิง ใหฉ้ลาด น่ีคอืเป้าหมายของการปฏบิตั ิวธิทีี่

จะทาํจติใจใหส้งบน่ิงมหีลายหลากอบุายดว้ยกนั อปุสรรคทีข่วางก ัน้ก็มอียู่หลากหลาย
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เช่นเดยีวกนั เช่นกามฉนัทะ ความยนิดใีนกามสุข ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทางรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็เป็นอปุสรรคอย่างหน่ึง ถา้ตดิอยู่ก็จะรูส้กึวา่ปฏบิตัไิดย้าก ถา้

ตดิละครตดิฟงัเพลง ตดิความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็จะรูส้กึวา่การไปอยู่ในทีไ่มม่สีิง่

เหลา่น้ีมนัทรมานใจ ก็จะไมอ่ยากไป เป็นอปุสรรคอนัหน่ึงทีต่อ้งฟนัฝ่าไปใหไ้ด ้ถา้ฟนัฝ่า

ไปไมไ่ด ้ ก็จะตดิอยู่ในกามภพ ผูท้ีย่งัยนิดกีบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอยู่ ก็ยงัตอ้ง

เวยีนวา่ยตายเกดิในกามภพ ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของเทพ ของมนุษยแ์ละของสตัวใ์นอบาย 

ขึ้นอยู่วา่ทาํบาปหรือทาํบญุ ถา้ทาํบาปกจ็ะไปเกดิในอบาย ถา้ทาํบญุก็จะไปเกดิเป็นเทพ 

เป็นมนุษย ์ วนเวยีนไปอย่างน้ี แต่จะไมส่ามารถไปสู่มรรคผลนิพพานได ้ เพราะผูท้ีจ่ะ

ไปสู่มรรคผลนิพพานได ้ จะตอ้งตดักามฉนัทะใหไ้ด ้ ตดัความยนิดคีวามสุขทางตาหูจมกู

ลิ้นกาย ผูป้ฏบิตัจิงึตอ้งสาํรวม ตาหูจมกูลิ้นกาย เรียกวา่อนิทรียสงัวร ไมดู่รูป ไมฟ่งั

เสยีง ไมด่มกลิน่ ไมล่ิ้มรส ไมส่มัผสัโผฏฐพัพะ ทีท่าํใหเ้กดิความสุข ความกาํหนดัยนิดี

ขึ้นมา อนัน้ีตอ้งตดั การไปอยู่วดักเ็ป็นการตดัโดยปริยายไป เพราะทีว่ดัจะไมม่สีิง่เหลา่น้ี

ใหไ้ดส้มัผสันัน่เอง ไมม่ทีวีใีหดู้ ไม่มวีทิยุใหฟ้งั ไมม่หีนงัสอืพมิพใ์หอ่้าน ไมม่อีาหารถูก

ปากถูกคอใหร้บัประทาน ไมม่เีครื่องดืม่ชนิดต่างๆทีถู่กอกถูกใจใหด้ืม่ ใหด้ืม่ตามมตีาม

เกดิ แลว้ก็ใหพ้อประมาณ ใหรู้จ้กัประมาณการบริโภคอาหารและเครื่องดืม่ รบัประทาน

พอควรเท่าทีจ่าํเป็น รบัประทานมากไปก็จะทาํใหเ้กดินิวรณ์ขึ้นมาอกีตวัหน่ึง เกดิ

อปุสรรคอกีตวัหน่ึงก็คอื ความงว่งเหงาหาวนอน ความขี้เกยีจ เวลาฉนัอิ่มๆกนิอิม่ๆแลว้ 

เวลานัง่ก็สปัหงก คดิหาแต่หมอน เดนิก็เดนิไมไ่หว น่ีก็เป็นอปุสรรคอกีอย่างหน่ึง ขนาด

ไปอยู่วดัแลว้ ไปสาํรวมอนิทรียแ์ลว้ก็ตาม พอไปเจออาหารทีถู่กปากเขา้ก็เลยกนิมากไป

หน่อย พระบางรูปถงึตอ้งอดอาหาร ตอ้งผอ่นอาหาร หยุดฉนัสกั ๓ วนั ๕ วนั ฉนัของ

เบาๆ เช่นฉนันํา้ปานะ ฉนันํา้ผลไมใ้นตอนบ่าย หรือในตอนเชา้ก็อาจจะฉนันมสกักลอ่ง

หน่ึง พอใหม้อีะไรในทอ้งบา้ง ไมท่รมานจนเกนิไป ทาํอย่างน้ีแลว้จะไมง่ว่งเหงาหาวนอน 

จะมคีวามกระตอืรือรน้ทีจ่ะบาํเพญ็ภาวนาทาํจติใหส้งบ เพราะถา้จติไมส่งบแลว้มนัจะ

ปรุงแต่ง คดิถงึเรื่องอาหาร อาหารอย่างนัน้ก็อร่อยอย่างน้ีก็อร่อย พอไมไ่ดร้บัประทานก็

เกดิความทกุขใ์จความทรมานใจขึ้นมา  
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แต่พอควบคุมจติใจใหอ้ยู่กบักรรมฐานได ้ควบคุมความคดิไมใ่หค้ดิไดอ้ย่างต่อเน่ือง ไม่

นานจติก็จะสงบน่ิงรวมลงเป็นหน่ึง ตอนนัน้จติก็จะวา่ง วา่งจากความหวิกระหายทีเ่กดิ

จากความคดิปรุงแต่ง พอความหวิหายไป ความอิม่ก็เขา้มาแทนที ่ จติอิม่ ถงึแมร่้างกาย

จะหวิ แต่ความหวิของร่างกายเมือ่เปรียบเทยีบกบัความหวิของใจแลว้ มนัต่างกนัเหมอืน 

๑ ต่อ ๑๐ ความหวิของร่างกายเพยีง ๑ เท่า แต่ความหวิของใจเป็น ๑๐ เท่า พอระงบั

ดบัความหวิทางใจไดแ้ลว้ ความหวิทางร่างกายจะไมเ่ป็นปญัหาอย่างไร เพยีงแต่รูส้กึ

อ่อนเพลยีบา้งเลก็นอ้ย รูส้กึทอ้งวา่งๆ แต่กาํลงัใจกลบัมมีากขึ้น พอจติสงบแลว้ถา้ลกุไป

เดนิจงกรม ก็เดนิไดอ้ย่างสบายไมข่ี้เกยีจ พอเดนิเมือ่ยก็กลบัมานัง่ต่อ สามารถภาวนาได ้

อย่างต่อเน่ืองในอริิยาบถท ัง้ ๔ เจริญสตอิยู่ตลอดเวลา ควบคุมจติใจควบคุมความคิด 

ไมใ่หไ้ปคดิถงึอาหาร เพราะตอนนัน้เป้าหมายของใจจะมุง่ไปทีอ่าหารก่อนเสมอ ถา้ขาด

แลว้ก็อยากจะไดส้ิง่ทีข่าด ตอ้งยอมทนบา้งถา้ตอ้งการผลอนัเลศิ ผลทีพ่ระพทุธเจา้ก็ดี

พระสาวกท ัง้หลายก็ดไีดม้า ไมไ่ดม้าอย่างงา่ยดาย ยกเวน้บางองคบ์างรูปทีไ่ดล้าํบากลาํ

บนทาํมามากแลว้ในอดตี ท่านมศีีลแลว้ มสีมาธิแลว้ เพยีงแต่ขาดปญัญา พวกน้ีเพยีงได ้

ยนิไดฟ้งัก็สามารถทาํจติใหห้ลดุพน้ได ้ เช่นตอนทีท่รงแสดงพระธรรมเทศนาครัง้แรก 

พระอญัญาโกณฑญัญะก็สามารถบรรลธุรรมข ัน้แรกได ้ บรรลเุป็นพระโสดาบนัได ้ และ

หลงัจากทรงแสดงพระธรรมเทศนาอกีครัง้ ๒ ครัง้ พระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ ก็บรรลเุป็น

พระอรหนัตไ์ดพ้รอ้มกนัหมด โดยไมต่อ้งไปลาํบากลาํบนนัง่สมาธิ เดนิจงกรม อดอาหาร

อย่างพวกทีย่งัไมเ่คยทาํมาก่อนตอ้งทาํกนั ท่านทาํมาแลว้ สิง่ทีท่่านขาดก็คอืปญัญา ท่าน

มศีีลมสีมาธิอยู่แลว้ ท่านเคยทรมานตนดว้ยวธิีการต่างๆมาแลว้ ท่านไดส้าํรวมอนิทรีย ์

ตาหูจมกูลิ้นกาย ฟนัฝ่านิวรณ์ต่างๆอปุสรรคต่างๆมาแลว้ ไมว่า่จะเป็นความฟุ้ งซ่านก็ด ี

ความงว่งเหงาหาวนอนก็ด ี ความยนิดใีนรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆก็ด ี ความโกรธ

ก็ด ี ความลงัเลสงสยัก็ด ี สิง่เหลา่น้ีท่านฟนัฝ่ามาแลว้ ท่านไมส่งสยัแลว้วา่ความสุขที่

แทจ้รงิอยู่ทีไ่หน  

ความสุขทีแ่ทจ้ริงมอียู่ทีเ่ดยีวเท่านัน้ คอือยู่ในใจเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน ทีอ่ืน่เป็นความทกุข ์

ท ัง้นัน้ เป็นความทกุขท์ีซ่่อนมาในรูปของความสุข เป็นยาขมเคลอืบนํา้ตาล ความสุขทาง

โลกทางตาหูจมกูลิ้นกาย เป็นเหมอืนยาขมเคลอืบนํา้ตาล เวลาไดอ้ะไรมาใหม่ๆ ก็ดอีกดี
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ใจมคีวามสุขใจ พอไดม้าสกัระยะหน่ึงก็กลายเป็นความขมขืน่ กลายเป็นความเจ็บชํา้

นํา้ใจขึ้นมา กลายเป็นความเสยีอกเสยีใจขึ้นมา มนัเป็นอย่างน้ี ไมว่า่อะไรในโลกน้ี มนัมี

ความทกุขซ์่อนเรน้อยู่ท ัง้นัน้ มอีะไรก็ตอ้งคอยดูแลรกัษา คอยหวงคอยห่วงคอยกงัวล 

เวลาเสยีไปจากไป ก็ตอ้งรอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ ความสุขทีแ่ทจ้ริงไมม่ใีนโลกน้ี 

ไมม่ใีนสิง่ต่างๆ ไมม่ใีนรูป ในเสยีง ในกลิน่ ในรส ในโผฏฐพัพะ ความสุขทีแ่ทจ้ริงมอียู่

ทีเ่ดยีวเท่านัน้ ก็คอืใจ น่ีคอืความลงัเลสงสยัของผูป้ฏบิตั ิ เบื้องตน้ยงัไมแ่น่ใจ ยงัสงสยั

อยู่ เพราะยงัไมเ่คยสมัผสักบัความสุขทางใจ ยงัถูกกเิลสหลอกได ้ ปฏบิตัอิยู่วดั ๓ วนั 

พอออกมาก็ไปเทีย่วสกั ๗ วนั อย่างน้ียงัลงัเลสงสยัอยู่ ยงัไมม่ ัน่ใจกบัความสุขทาง

ธรรมะทางดา้นจติใจ ถา้ม ัน่ใจแลว้ใครมาชวนไปเทีย่วก็ไมไ่ป ถงึแมจ้ะออกมาจากวดั

แลว้ก็จะอยู่บา้นปฏบิตัภิาวนาต่อไป จะออกไปขา้งนอกเฉพาะมคีวามจาํเป็น ไปทาํงานทาํ

การทาํมาหากนิเท่านัน้ แต่จะไมอ่อกไปตามอาํนาจของความอยาก คอืกามตณัหา 

ภวตณัหา วภิวตณัหา ถา้ยงัมภีาระผูกพนัของผูค้รองเรือนอยู่ก็จะทาํหนา้ทีข่องตนไป แต่

จะไมห่าความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ไมแ่สวงหาลาภยศสรรเสริญ เพยีงแต่ทาํไปตาม

หนา้ที ่ถา้ยงัมภีาระหนา้ทีต่อ้งทาํอยู่ พอมโีอกาสปลอ่ยวางตดัขาดจากภาระต่างๆได ้กจ็ะ

แสวงหาทีส่งบสงดัวเิวก อยู่แบบนกับวช ถา้ไดส้มัผสักบัความสงบแลว้จะไมส่งสยั อย่าง

พวกทีฟ่งัเทศนฟ์งัธรรมจากพระพทุธเจา้แลว้บรรลธุรรม พวกน้ีเขาไมส่งสยัวา่ความสุขที่

แทจ้รงิอยู่ทีไ่หน เขารูอ้ยู่ในใจ แต่ยงัไมรู่ว้า่ทาํอย่างไรใหม้นัเกดิขึ้นไดอ้ย่างถาวร ทาํได ้

เพยีงช ัว่ขณะ ทาํจติใหส้งบไดเ้ป็นพกัๆไป เวลากาํหนดพทุโธๆไป จติสงบรวมลงเป็นหน่ึง 

ก็สงบอยู่ไดส้กัระยะหน่ึง จากนัน้ก็ถอนออกมา พอถอนออกมาก็คดิปรุง คดิแลว้ก็ลกุไป

ทาํนัน่ทาํน่ี คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี แลว้ก็สรา้งความทกุขข์ึ้นมาอกี คดิถงึอดตี คดิถงึ

อนาคต คดิถงึอะไรต่างๆ ก็สรา้งความทกุข ์ สรา้งความกงัวลใจขึ้นมาได ้ เพราะไมม่ี

ปญัญาสอนใจใหค้ดิปลอ่ยวาง ไมต่อ้งกงัวล ใหรู้ว้า่อะไรจะเกดิขึ้นมนัก็ตอ้งเกดิขึ้น ไมม่ี

ใครไปหา้มได ้ร่างกายจะแก่ จะเจ็บ จะตายน้ี ไปหา้มมนัไมไ่ด ้ไปหยุดย ัง้มนัไมไ่ด ้ 

สิง่ทีจ่ะทาํใหใ้จปลอ่ยร่างกายไดก้็คอืปญัญา ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูเ้พยีงผูเ้ดยีว รูว้า่ร่างกาย

น้ีไมใ่ช่ใจ ผูอ้ืน่ไมรู่ ้ ก่อนหนา้ทีจ่ะมพีระพทุธเจา้มาตรสัรูน้ี้ ไมม่ใีครรูว้า่ร่างกายไมใ่ช่ใจ 

ใจคดิวา่ร่างกายเป็นตวัเป็นตน ท่านถงึตอ้งมาแกค้วามเหน็น้ี วา่ร่างกายไมใ่ช่ตวัตน 
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ร่างกายไมใ่ช่ใจ ผูค้ดิไมใ่ช่ร่างกาย ร่างกายไมใ่ช่ผูค้ดิ ผูค้ดิไมต่อ้งกงัวลกบัร่างกาย ที่

ตอ้งเป็นไปตามข ัน้ตอนของเขา มเีกดิ มแีก่ มเีจ็บ มตีายเป็นธรรมดา ผูรู้ค้อืใจทีม่าหลง

มายดึมาตดิมาครอบครองร่างกายน้ี ไมรู่ว้า่ร่างกายไมใ่ช่ใจ พอพระพทุธเจา้แสดงอย่างน้ี

ปับ๊ คนทีม่สีมาธิอยู่แลว้ก็จะเขา้ใจทนัท ีรูแ้ลว้วา่กาํลงัแบกร่างกายน้ี หลงยดึตดิร่างกายน้ี 

กงัวลกบัความแก่ความเจ็บความตาย ทาํใหเ้กดิความทกุขใ์จในขณะทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในสมาธ ิ

เวลาอยู่ในสมาธิไมไ่ดค้ดิถงึเรื่องของร่างกาย จงึไมม่คีวามทกุขก์บัร่างกาย พอออกจาก

สมาธิแลว้ก็ไมรู่จ้กัวธิีคดิ ทีจ่ะทาํไมใ่หท้กุข ์ ไมก่งัวล ไมรู่ต้รงน้ี ตอ้งใหพ้ระพทุธเจา้มา

แสดง แลว้เรานาํสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนมาเป็นโจทย ์วา่ร่างกายไมใ่ช่เรา ทาํไมถงึไมใ่ช่

เรา ก็ดูสวิา่มนัมาจากทีไ่หนแลว้มนัไปทีไ่หน มนัก็มาจากดนิ จากนํา้ จากลม จากไฟ 

เบื้องตน้ก็จากนํา้ ๒ หยด ของพ่อหยดของแมห่ยดมาผสมกนั แลว้ก็อาศยัดนินํา้ลมไฟ

ของมารดาเป็นอาหารหลอ่เลี้ยง ใหร่้างกายเจริญเตบิโตขึ้นมาจนคลอดออกมา แลว้ก็

รบัประทานอาหารเพิม่เตมิ อาหารก็มาจากดนิจากนํา้จากลมจากไฟ แลว้ก็เจริญเตบิโต

ขึ้นไปเรื่อยๆ จนผมดาํก็กลายเป็นผมขาว หนงัทีเ่ต่งตงึก็กลายมาเป็นหนงัทีเ่หีย่วย่น 

สุขภาพทีส่มบรูณ์แขง็แรงก็ค่อยๆเจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี แลว้ต่อไปก็จะหยุดทาํงาน ธาต ุ

๔ ก็จะแยกออกจากกนัไป ตอ้งพจิารณาอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ แลว้จะเหน็ไดช้ดัวา่ร่างกาย

เป็นวงจรของดนินํา้ลมไฟ เป็นการรวมตวัของดนินํา้ลมไฟ แลว้ก็แยกสลายไป พอ

ร่างกายตายไปแลว้ นํา้ก็กลบัไปสู่นํา้ นํา้ก็ไหลออกจากร่างกายไป ความรอ้นก็ออกไป 

อากาศก็ระเหยออกไป ทิ้งร่างกายไวส้กัระยะหน่ึง ก็จะแหง้กรอบ เน้ือหนงัก็จะแหง้กรอบ 

ต่อไปก็จะผุไป กระดูกกจ็ะผุไป กลายเป็นดนิไป ส่วนใจเป็นแบบร่างกายหรือเปลา่ ไม่

เป็นหรอก เพราะใจคอืผูรู้ ้ เวลาจติสงบก็มแีต่ผูรู้อ้ยู่ตวัเดยีว ไมม่กีาย พอผูรู้ ้ๆ อย่างน้ีก็

เขา้ใจ ก็เลยไมย่ดึตดิกบัร่างกาย ปลอ่ยใหร่้างกายเป็นไปตามเรื่องของเขา ยอมรบัความ

จริงของร่างกาย พอรบัไดก้็สบายใจ ถา้อยากรูว้า่รบัไดจ้ริงหรือไม ่ ก็ตอ้งพาร่ากายไป

พสูิจนดู์ พาไปปลอ่ยไวใ้นป่าชา้บา้ง ปลอ่ยไวใ้นทีน่่ากลวัๆ ทีอ่าจจะมภียัต่อร่างกาย ดูสิ

วา่จะปลอ่ยมนัไดไ้หม จะวางเฉยไดไ้หม ถา้วางเฉยไดไ้มเ่ดอืดรอ้น มนัจะเป็นอะไรก็ให ้

มนัเป็นไป พอมนัปลอ่ยไดจ้ริงๆแลว้ ใจจะโลง่จะเบาสบาย จะไมว่ติกกงัวลกบัร่างกาย

อกีต่อไป น่ีคอืเรื่องของการปฏบิตั ิ
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เมือ่ปฏบิตัแิลว้ปฏเิวธคอืผลก็จะปรากฏขึ้นมา ผลก็ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน อยู่ทีใ่จน่ีแหละ ใจที่

โลง่ทีเ่บาทีส่บาย ไมเ่หมอืนกบัเมือ่ก่อนทีห่นกัอกหนกัใจกบัร่างกาย กบัสิง่นัน้สิง่น้ี คน

นัน้คนน้ี เพราะไปแบกมนั กอ้นหนิกอ้นหน่ึงจะใหญ่ขนาดไหนก็ตาม ถา้ปลอ่ยไวเ้ฉยๆ

ไมไ่ปแบกมนั มนัก็ไมห่นกัหรอก ถา้ไมไ่ปขยบัเขยื้อนมนั ปลอ่ยไวต้รงนัน้มนัไมห่นกั

หรอก แต่ถา้อยากจะยา้ยมนัไปจากตรงน้ีไปไวต้รงนัน้ มนัจะหนกัขึ้นมาทนัท ี ฉนัใดสิง่

ต่างๆทีใ่จไปยดึตดิก็เป็นอย่างนัน้ ถา้ไมไ่ปอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีแลว้ มนัก็

ไมห่นกั เขาจะเป็นอย่างไรก็ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไป ร่างกายของเราก็เช่นเดยีวกนั ถา้ไมไ่ป

อยากใหม้นัอยู่นานๆ มนัก็ไมห่นกั พออยากจะใหม้นัอยู่ไปนานๆ มนัก็จะวติกกงัวล จะ

หวาดระแวงหวาดกลวัอยู่ตลอดเวลา ไมม่คีวามสุข มแีต่ความทกุข ์ ถา้ปลอ่ยไปตามบญุ

ตามกรรม อยู่ไดก้็อยู่ อยู่ไมไ่ดก้็ไป ใจก็สบาย ใจไมแ่บกมนั เหมอืนกบัร่างกายของคน

อืน่ คนอืน่เขาจะอยู่เขาจะไปเราไมเ่ดอืดรอ้นฉนัใด ร่างกายของเราก็ตอ้งเป็นเหมอืน

ร่างกายคนอืน่ เราตอ้งปฏบิตัร่ิางกายของเรากบัร่างกายคนอืน่ใหเ้ท่าเทยีมกนั เพราะมนั

เหมอืนกนั มเีกดิแก่เจ็บตายเหมอืนกนั ไม่มตีวัตนเหมอืนกนั เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เป็น

เพยีงตุก๊ตาตวัหน่ึงเท่านัน้เอง ปญัหาของเราอยู่ทีเ่ราไปหลงไปยดึไปตดิ ไปอยากใหเ้ขา

เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เราตอ้งดูตรงจดุน้ี ดูทีใ่จเรา อย่าไปอยากกบัอะไรจนถอนตวัไม่

ขึ้น อยากไดแ้ต่ตอ้งใหอ้ยู่ในกรอบของความเป็นไปได ้ บางอย่างก็ยงัสามารถดูแลกนัได ้

เช่นสอนคนนัน้สอนคนน้ี ดูแลลูกหลานใหอ้ยู่ในกรอบของความดงีาม ก็พอจะดูแลไดใ้น

ระดบัทีเ่ขาทาํได ้ถา้เขาทาํไมไ่ด ้จะแหกคอกออกไป ไมต่อ้งไปเสยีใจ ตอ้งรูว้า่ไมไ่ดอ้ยู่ใน

วสิยัของเราแลว้ เราทาํดทีีสุ่ดแลว้ อย่างทีส่อนน้ีก็สอนอย่างดทีีสุ่ดแลว้ จะเอาไปทาํ

หรือไมท่าํไมใ่ช่เรื่องของเรา จะเชื่อไมเ่ชื่อก็ไมส่นใจ จะซาบซึ้งหรือไมซ่าบซึ้งก็ไมส่าํคญั 

เราทาํหนา้ทีข่องเราเต็มทีแ่ลว้ เราก็พอใจ การใหธ้รรมะเป็นความสุขอย่างหน่ึง เป็นการ

สรา้งความสุขใจ เพราะเวลาแสดงธรรมจะมแีต่กระแสธรรมไหลออกมา จะมแีต่ความ

เยน็ความสบายใจ คนฟงัก็เยน็ใจไปดว้ย เพราะกระแสธรรมเป็นเหมอืนนํา้เยน็ ใจของผู ้

แสดงก็เยน็ ใจของผูฟ้งัก็เยน็ การแสดงธรรมไมข่าดทนุ ถา้ไมม่กีเิลสเขา้ไปแทรก ไป

อยากใหค้นฟงัตอ้งไปปฏบิตัติามอย่างจรงิๆจงัๆ อยากใหเ้ขาบรรล ุ ถา้เขาไมท่าํไมป่ฏบิตัิ

อย่างจรงิจงั หรือไมศ่รทัธาไมเ่ชื่อเรา หรือฟงัแลว้เบือ่คราวหนา้ไมม่าฟงัอกี ก็จะเสยีใจ 
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ถา้มกีเิลสซ่อนเรน้อยู่ ถา้ไมม่กีิเลส ทาํหนา้ทีไ่ปเหมอืนใหเ้งนิเขา เขารบัไปก็ด ีถา้ไมร่บัก็

ไมเ่ป็นไร ใหค้นอืน่ก็ได ้ เป้าหมายก็คอืการปลอ่ยวาง อย่าไปหลงวา่เป็นเรา เป็นของเรา 

ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีมไีวเ้พือ่มาปลดเปลื้องภาระทางดา้นจติใจ ปลดเปลื้องความหลง 

ทาํใจใหห้ลดุพน้ ทาํใจใหส้งบ แลว้จะพบกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ  

ถาม พีส่ะใภเ้จ็บหนกัมาก หลานทีดู่แลอยู่ หลงัจากทีแ่มเ่จบ็หนกัและคดิวา่อยู่ไดอ้กี

ไมน่าน ไดอ่้านหนงัสอืท่านอาจารยเ์ป็นเครื่องจรรโลงใจตลอดมา เขาขอธรรมะ

มาวา่ ถา้วนัไหนแมรู่ส้กึดขีึ้นนิดหน่ึง ใจเขาจะฟูมาก ถา้วนัไหนแมไ่มฟ้ื่นตวัเลย 

ไมพู่ดเลย ไมล่มืตา ก็จะเป็นทกุขม์าก ตรงน้ียงัทาํใจไมไ่ด ้ ถงึแมจ้ะไดพ้จิารณา

ตามท่านอาจารยว์า่เป็นไตรลกัษณ์ แต่ยงัเป็นทกุขม์ากเหลอืเกนิ 

ตอบ ใจยงัตดัไมข่าด ตดัไดเ้ป็นช่วงๆ เวลามสีตมิปีญัญาก็จะปลอ่ยวางได ้พออาการดี

ขึ้น สตหิายไปเลย ดใีจจนลมืไปแลว้วา่ ดขีึ้นเพือ่ทีจ่ะเลวลงไปอกี ไมม่อีะไรดไีป

ตลอด ดแีลว้เดีย๋วก็ตอ้งไมด่ ี เพราะตอ้งไปสู่จดุจบอยู่ด ี ไมม่องไปตรงจดุจบ 

มองอยู่ตรงจดุทีข่ ึ้นๆลงๆ เวลาขึ้นก็ดใีจ เวลาลงก็เสยีใจ ไมรู่ว้า่ในทีสุ่ดก็จะตอ้ง

ลงไปทีศู่นย ์ มนักาํลงัดิง่ลงไป ขณะทีด่ิง่ลงก็ยงัมขีึ้นมาบา้งลงไปบา้ง แต่ในทีสุ่ด

แลว้ก็ตอ้งลงไปทีจ่ดุนัน้ทกุคน ไมว่า่ใครก็ตาม มสุีขภาพดขีนาดไหนขณะน้ีก็ตาม 

อาจจะไปถงึก่อนคนทีก่าํลงันอนใกลต้ายอยู่ก็ได ้ ไมม่อีะไรแน่นอน ตอ้งให ้

พจิารณาความเสือ่มอยู่เรื่อยๆ เป็นปญัญา พวกเราส่วนใหญ่ชอบพจิารณาความ

เจริญกนั ทาํอะไรก็อยากใหม้นัเจริญ ไมเ่คยคดิเลยวา่ อะไรทีเ่จริญก็ตอ้งเสือ่ม 

ธรรมทีม่กีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมกีารดบัไปเป็นธรรมดา สรา้งกรุงศรี

อยุธยาขึ้นมาก็เสือ่มหมดไป สรา้งกรุงโรมขึ้นมาก็เสือ่มหมดไป ตอนน้ีไปสรา้งที่

ประเทศดูไบ เดีย๋วก็เสือ่มหมดไป ไมม่อีะไรทีจ่ะอยู่ถาวร เพราะสิง่ต่างๆเมือ่

รวมตวัแลว้ โดยธรรมชาตกิ็จะกลบัไปสู่ทีเ่ดมิเสมอ นํา้ก็กลบัไปหานํา้ ไมอ่ยู่กบั

ดนิ สงัเกตดูเวลาซกัผา้เสร็จแลว้ พอเอามาผึง่เดีย๋วก็แหง้ นํา้ระเหยไปแลว้ นํา้ไม่

ยอมอยู่กบัดนิ ผา้เป็นดนิ อยู่กนัเดีย๋วเดยีวก็หนีไปแลว้ จากไปแลว้ เป็น

ธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่าง จะกลบัไปทีเ่ดมิของเขาเสมอ เวลามพีลงัทาง
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ธรรมชาต ิ ทาํใหม้ารวมกนั ก็มารวมกนั เช่นตน้ไม ้ เกดิขึ้นมาไดเ้พราะนํา้ฝนลง

มาจากทอ้งฟ้า พอมาสมัผสักบัดนิกบัเมลด็ ก็เริ่มเจริญเตบิโตขึ้นมา ใน

ทะเลทราย ไมม่นีํา้ก็ไมม่ตีน้ไม ้ถา้ทะเลทรายมฝีนตกอยู่เป็นประจาํ ทะเลทรายก็

กลายเป็นป่าขึ้นมาได ้ เพราะเมลด็พนัธุต่์างๆจะถูกลมพดัไป เวลามพีายุมาเมลด็

พชืพนัธุต่์างๆก็จะถูกพดัไปดว้ย หรือลอยไปในนํา้ก็ม ี ตน้มะพรา้วอยู่ๆก็ไปโผล่

อยู่ทีเ่กาะน้ีเกาะนัน้ ทวปีน้ีทวปีนัน้ พอมปีจัจยัทีท่าํใหเ้จริญเตบิโตได ้ ก็จะ

เจริญเตบิโตขึ้นมา พอเจริญเตบิโตเต็มทีแ่ลว้ ก็จะแก่ตายไป ธรรมชาตขิองธาต ุ

๔ จะแยกกนั ไมร่วมกนั นอกจากมพีลงัอย่างอืน่มาทาํใหร้วมกนั เช่นลมพดั ฝน

ตก  

จงึควรทาํความเขา้ใจไวว้า่ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี มกีารเกดิขึ้นแลว้มกีารดบัไป

เป็นธรรมดา อย่าไปหลงอยากใหอ้ยู่ไปนานๆ เป็นไปไมไ่ด ้ไมเ่ป็นความจริง เหน็

กนัชดัๆอยู่ ทกุคนก็รูว้า่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายกนัทกุคน แต่ไม่

ยอมรบักนั เพราะไมรู่ว้า่การยอมรบัความจริงจะทาํใหส้บายใจ การไมย่อมรบั

ความจริงจะทาํใหท้กุขใ์จ เช่นวนัก่อนมโียมคนหน่ึงแมอ่ายุ ๙๐ กวา่แลว้ ตอนน้ี

กาํลงัเขา้โรงพยาบาล จะนิมนตใ์หเ้ราไป เราบอกไมไ่ปหรอก บอกวา่ควรทาํใจ 

เพราะคนเราเกดิมาไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งไป เธอบอกวา่ตอนน้ียงัทาํใจไมไ่ด ้ ทาํไมไม่

ทาํละ่ ทาํแลว้สบายใจ ถา้ไมท่าํจะทรมานใจ เธอไมรู่ว้า่ทาํใจไดแ้ลว้จะสบายใจ 

พวกเราบางทกีรู็บ้า้ง ไมรู่บ้า้ง พอเผลอปับ๊ก็ไมย่อมทาํใจทนัท ีตอ้งมสีตเิตอืนตน

อยู่เรื่อยๆ ตอ้งทาํใจใหย้อมรบัความจรงิ อะไรจะเกดิก็เกดิ ทาํไดเ้มือ่ไร ก็จะ

สบายเมือ่นัน้ ทาํก่อนมนัเกดิไดย้ิง่ด ี เหมอืนทีท่่านสอนใหต้ายก่อนตาย ก็แบบน้ี 

คดิเสยีวา่เราตายไปแลว้ ของในโลกน้ีจะเป็นอย่างไร ไมม่ผีลกระทบกบัเราแลว้ 

อยู่แบบคนตายอยู่ อยู่แบบไมห่วงัอะไร ไมต่อ้งการอะไร อะไรจะเป็นอย่างไรก็ได ้

คนตายไมอ่อกมาประทว้ง ถา้อยู่แบบคนตายไดแ้ลว้ใจจะสบาย เพราะดบัความ

อยากได ้ ความอยากเป็นสมทุยัในพระอริยสจั ๔ ตน้เหตขุองความทกุขก์็คอื

ความอยาก จงึตอ้งทาํใจ เครื่องมอืทีจ่ะใชท้าํใจก็คอื ทานศีลภาวนา จะไปบงัคบั

ใหท้าํใจไมไ่ด ้ ตอ้งทาํใจจากงา่ยไปหายาก ทานคอืการใหน้ี้ทาํงา่ยทีสุ่ด มอีะไร
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เหลอืกนิเหลอืใชก้็เอาไปแจกจ่าย เพราะอย่างไรก็ตอ้งจากเราไปอยู่ด ี เก็บไวก้็

ตอ้งคอยดูแลรกัษา ตอ้งทกุขก์บัมนั ถา้ใหไ้ปแลว้ก็หมดภาระไป หมดปญัหาไป 

ใจก็เบาไประดบัหน่ึง สบายไประดบัหน่ึง ศีลคอืการไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ จะหา

อะไรมาเพิม่อกีทาํไม ไมต่อ้งเอาแลว้ พอแลว้ มเีท่าน้ีก็พออยู่ไดแ้ลว้ ดูพระเป็น

ตวัอย่าง มสีมบตัเิพยีง ๘ ชิ้นก็อยู่ไดแ้ลว้ พวกเรามมีากกวา่ท่านต ัง้หลายเท่า 

ทาํไมจะอยู่ไมไ่ด ้ ตอ้งคดิแบบน้ีแลว้จะไดไ้มอ่ยาก เมือ่ไมอ่ยากจะไดไ้มไ่ปทาํผดิ

ศีล ไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ถา้ไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ก็เป็นความทกุขท์างดา้นจติใจ 

จติใจตอ้งหวาดระแวง กลวักบัผลทีจ่ะตามมา  

ถาม ท่านอาจารยพ์ูดถงึการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรียนรูจ้ากผูอ้ืน่ ถา้ในยุคทีไ่มม่ี

พระพทุธเจา้ การเรียนรูเ้พือ่หาสจัจธรรมความเป็นจริง จะไมไ่ดเ้ลย ใช่ไหมครบั  

ตอบ ทีเ่รียกวา่พทุธนัดรใช่ไหม พระพทุธเจา้ก็อยู่ในสมยัพทุธนัดร ตอนทีพ่ระพทุธเจา้

แสวงหาการหลดุพน้น้ี ไมม่ศีาสนาพทุธปรากฏอยู่ ท่านจงึตอ้งหาของทา่นเอง 

ตอ้งทดลองดว้ยวธิีการต่างๆ ตอนตน้ก็ไปศึกษาจากผูรู้ต่้างๆ ตอนทีเ่ป็นฆราวาส

พระราชบดิาก็หาครูมาสอน แต่ท่านก็ฉลาดกวา่ครู มคีวามรูม้ากกวา่ครู พอออก

บวชก็ไปเรียนกบัพระอาจารย ์๒ รูป ทา่นก็สอนไปถงึข ัน้ รูปฌาน อรูปฌาน แต่

ไมม่ใีครรูเ้รื่องวปิสัสนา ไมม่ใีครรูเ้รื่องไตรลกัษณ์ ไมรู่ว้า่ไตรลกัษณ์คอืกญุแจที่

จะไขไปสู่การปลอ่ยวาง สู่การหลดุพน้ของจติใจ เพราะจติทกุดวงถูกอวชิชา

ครอบงาํอยู่ ใหเ้หน็วา่สิง่ทีค่รอบครองอยู่น้ี เป็นตวัตน เป็นของตน เช่นร่างกายน้ี 

ถาม พระปจัเจกพทุธเจา้เกดิขึ้นไดไ้หม ในยุคนัน้ 

ตอบ ได ้ ถา้พระพทุธเจา้ไมท่รงประกาศพระธรรมคาํสอน ก็จะเป็นพระปจัเจกไป รู ้

แลว้น่ิงเสยี ไมส่อนใคร  

ถาม คราวน้ีพูดถงึคาํสอนของพระพทุธเจา้ หรอืคาํสอนของครูบาอาจารย ์ ในสมยั

พทุธกาลฟงัแลว้ก็สามารถบรรลธุรรมไดเ้ลย อย่างพวกเราน้ีฟงัแลว้อย่างดกี็ได ้

แค่ความเยน็ชุ่มฉํา่ แต่ความรูไ้มเ่กดิ เพราะสภาวจติแตกต่างกนัใช่ไหมครบั  
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ตอบ จติแต่ละดวงไดร้บัการพฒันามาต่างกนั ในสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูน้ ัน้ เป็น

ช่วงทีม่พีวกจติทีไ่ดพ้ฒันามาสูงอยู่มาก พอพระพทุธเจา้ตรสัรูแ้ลว้แสดงธรรม 

พวกน้ีก็สามารถบรรลไุดอ้ย่างรวดเร็ว พอพวกน้ีหมดไป ก็มพีวกจติทีต่ ํา่กวา่มา

เรียน ก็รูช้า้ลงไป บรรลนุอ้ยลงไปเรื่อยๆ จนมาถงึปจัจบุนัน้ีทีม่นีอ้ยมาก เพราะ

พวกทีรู่เ้ร็ว พวกทีฉ่ลาด พวกทีไ่ดบ้าํเพญ็บารมมีามากแลว้ ไดเ้รียนจบ ไดบ้รรลุ

กนัไปหมดแลว้ เหลอืแต่พวกทีม่บีารมนีอ้ย ถา้เป็นกะท ิก็เป็นนํา้ที ่๔ ที ่๕ ที ่๖ 

ตวักะทเิกอืบหมดไปแลว้ เหลอืนอ้ยเต็มท ี แต่ก็ยงัมบีางองคบ์างท่านทีม่บีารมี

มาก ทีป่ฏบิตัไิปไดอ้ย่างรวดเร็ว  

ถาม ในสภาวะทีเ่ราฟงัธรรมอยู่น้ี คอืสภาวะทีจ่ติเราสงบเป็นสมาธิลงไป มนัน่าจะรบั

อะไรไดม้ากกวา่ภาวะธรรมดาๆ ถูกไหมครบั 

ตอบ ขึ้นอยู่กบัภาชนะทีร่องรบั ใหญ่หรือเลก็ ถา้เลก็ก็รบัไดน้อ้ย ถา้ภาชนะอยู่ในระดบั

ทาน ก็จะรบัไดใ้นระดบัทาน ถา้อยู่ในระดบัสมาธิ ก็จะรบัไดใ้นระดบัสมาธิ ถา้อยู่

ในระดบัทาน มอีะไรก็เอาไปแจกจ่ายหมดเลย อยู่แบบพระไปเลย แสดงวา่มี

ภาชนะรองรบัคาํสอนในระดบัทานไดอ้ย่างเต็มที ่ บางคนฟงัแลว้ในระดบัทานยงั

ทาํไมไ่ดเ้ลย ทาํไดเ้พยีงเลก็ๆนอ้ยๆ พอหอมปากหอมคอ ยงัหวงเก็บไวซ้ื้อของ

ส่วนตวัมาใช ้ มาเทีย่วมากนิมาเลน่ น่ีแสดงวา่ขนาดระดบัทานยงัทาํไมไ่ดเ้ลย ถา้

ทาํไดจ้ริงๆจะใหห้มดเลย จะเก็บไวเ้ท่าทีจ่าํเป็นจริงๆเท่านัน้ ถา้ในระดบัศีล จะ

รกัษาศีลไดโ้ดยไมม่ขีอ้อา้งเลย ไมม่ขีอ้แมอ้ะไรท ัง้สิ้น จะรกัษาไดม้ากนอ้ยกี่ขอ้กี่

วนั ก็อยู่ทีภ่าชนะของศีลทีไ่ดส้รา้งขึ้นมา ในระดบัสมาธิระดบัปญัญาก็

เช่นเดยีวกนั ถา้มภีาชนะในระดบัปญัญา พอแสดงธรรมปับ๊ก็จะบรรลไุดท้นัท ี

อย่างพระปญัจวคัคยีเ์ป็นตน้ ท่านมแีลว้ท ัง้ทานท ัง้ศีลท ัง้สมาธิ ทานท่านก็สละ

เรือนออกบวชแลว้ ศีลก็รกัษาอยู่ตลอดเวลา สมาธิก็ไดใ้นระดบัฌาน ทีไ่มไ่ดก้็

คอืปญัญา มอียู่บา้งแต่ไมพ่อสอนใจใหห้ลดุพน้ได ้ ขาดเพยีงอนัเดยีวคอือนตัตา 

ท่านเหน็อนิจจงั รูว้า่เกดิแลว้ตอ้งแก่เจ็บตาย แต่ไมรู่ว้า่สิง่ทีเ่กดิแก่เจ็บ ตายน้ีเป็น

อะไรกนัแน่ ยงัหลงคดิวา่เป็นตวัท่านอยู ่พอพระพทุธเจา้ทรงบอกวา่ สิง่ทีเ่กดิแก่
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เจ็บตายน้ีไมใ่ช่ท่าน เป็นตุก๊ตา ไดม้าจากพ่อจากแม ่ แลว้หลงคดิวา่ตุก๊ตาตวัน้ี

เป็นท่าน มนัไมใ่ช่ท่าน ไมใ่ช่ตวัท่าน พอทรงตรสัอย่างน้ีท่านก็เขา้ใจ ก็ปลอ่ยวาง

ได ้

ถาม บางคนก็ทาํภาชนะอยู่แค่ทานเท่านัน้ ไมพ่ฒันาขึ้นไป ก็เลยชา้ 

ตอบ ใช่ ทานก็ยงัทาํไมถ่งึระดบัพระเวสสนัดร ทีเ่ป็นข ัน้อกุฤษฏ ์ เป็นข ัน้ของพระ

โพธิสตัว ์ ข ัน้ของสาวกภูมน้ีิไมจ่าํเป็นตอ้งทาํขนาดนัน้ สละทรพัยส์มบตัขิา้วของ

เงนิทองไดก้็พอแลว้  

ปญัหาของพวกเราอยู่ทีป่ฏบิตักินันอ้ย ปริยตัมิมีากแลว้ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมของครู

บาอาจารยท์กุวนั แต่ยงัไมพ่อ เพราะภาชนะยงัไมใ่หญ่พอทีจ่ะบรรลใุนขณะทีฟ่งั

ได ้ ตอ้งปฏบิตัเิพือ่สรา้งภาชนะทีจ่ะรองรบัธรรมข ัน้สูงขึ้นไป ตอ้งฟนัฝ่านิวรณ์ท ัง้ 

๕ ไปใหไ้ด ้ โดยเฉพาะกามฉนัทะ ความยดึตดิในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย 

ยงัยดึตดิกนัอยู่ ยงัตดิรูปเสยีง ยงัอยากดูนัน่ดูน่ี อยากฟงันัน่ฟงัน่ี ลองอยู่บา้น

เฉยๆดูส ิอยู่คนเดยีว ปิดทวี ีปิดวทิยุ หาที่น ัง่ทีส่บายนัง่ ไมข่ยบัไปไหน ควบคุม

ใจไมใ่หไ้ปแสวงหาอะไรต่างๆทางตาหูจมกูลิ้นกาย ขา้วก็รบัประทานแลว้ นํา้ก็เอา

วางไวข้า้งๆกาย เวลาหวินํา้จะไดด้ืม่ เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นต่อร่างกาย แลว้ก็นัง่อยู่ตรงน้ี 

ไมต่อ้งไปไหน ควบคุมจติใจดว้ยสตดิว้ยสมาธิดว้ยปญัญา ไมใ่หฟุ้้ งซ่าน ทาํจติ

สงบใหไ้ด ้ถา้ทาํไดแ้ลว้จติจะมพีลงั จะชนะความอยาก ชนะความโลภ ชนะกเิลส

ต่างๆได ้ ไมต่อ้งไปวดัก็ได ้ ปฏบิตัทิีบ่า้นกไ็ด ้ ถา้มหีอ้งอยู่คนเดยีวเงยีบๆ ไมม่ี

ใครมารบกวน ลองขงัตวัเองไวใ้นหอ้งสกั ๘ ช ัว่โมงสกั ๑๐ ช ัว่โมงดู ไมต่อ้งดูไม่

ตอ้งฟงัอะไร บางสาํนกัมหีอ้งใหอ้ยู่ไมต่อ้งออกมา ๗ วนั ๗ คนื มคีนส่งนํา้ส่ง

ขา้วให ้ เรียกวา่สาํรวมอนิทรีย ์ กเิลสชอบออกทางตาหูจมกูทางลิ้นทางกาย เรา

ตอ้งปิดไมใ่หม้นัออก ดงึมนัไวด้ว้ยสต ิอย่าอยู่เฉยๆ ตอ้งควบคุมจติไปดว้ย ตอ้ง

ใหอ้ยู่กบัพทุโธ อยู่กบัการสวดมนต ์มสีตดูิความคดิ พอคดิปับ๊ก็ดบัมนัปับ๊ บอก

มนัวา่อย่าคดิ พอมนัจะคดิก็บอกวา่อย่าคดิ ดูซวิา่ใครจะแพใ้ครจะชนะ ถา้เราส ัง่

มนัแลว้ มนัไม่คดิได ้ เราก็จะสบาย ถา้เราส ัง่มนัไมใ่หค้ดิ มนัยงัคดิอยู่ เราก็ตอ้ง
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สูก้บัมนั วา่อย่าคดิๆ ถา้จะคดิก็คดิพทุโธๆไป หรือคดิอรหงัสมัมาสมัพทุโธ สวาก

ขาโตภควตาธมัโม สุปฏปินัโนไป คดิไปอย่างน้ี จะเพลนิแลว้ก็จะสงบได ้ ทาํได ้

ไมย่ากหรอก  

ลองจาํกดับริเวณดู กายก็กกัไวใ้นบริเวณหน่ึง ใจก็กกัดว้ยสมาธิดว้ยสตดิว้ย

ปญัญา ถา้อยากจะคดิอยากจะเทีย่ว ก็ใหเ้ทีย่วในอาการ ๓๒ อยากไปไหน ไปที่

ผมหรือ ไปทีข่น ไปทีเ่น้ือ หนงั เอน็ กระดูก หรือไปทีเ่กดิแก่เจ็บตายก็ได ้คนนัน้

ก็แก่ คนน้ีก็เจ็บ คนนัน้ก็ตาย พจิารณาแบบน้ีก็ได ้เรียกวา่ปญัญา ถา้จะเจริญสติ

ก็ใหรู้ดู้อยู่กบัความคดิ ไมใ่หม้นัคดิ ใหม้สีตอิยู่กบัพทุโธ อยู่กบัลมหายใจเขา้

ออกก็ได ้ ส่วนร่างกายน้ีหา้มขยบั ใหอ้ยู่ตรงเกา้อี้น้ี ถา้เมือ่ยจะยนืก็ได ้ แต่ไมใ่ห ้

เดนิไปไหนมาไหน ไมใ่หเ้อาอะไรมาดู ไมใ่หเ้อาอะไรมาฟงั ถา้จะไปก็ไปเขา้

หอ้งนํา้เท่านัน้ เขา้เสร็จแลว้ก็รีบกลบัมา ไมเ่ถลไถล กกับริเวณท ัง้กายและใจ 

กายก็ตอ้งอยูในบริเวณทีก่าํหนดไว ้ใจก็ไมใ่หไ้ปเพ่นพ่าน ไมใ่หค้ดิถงึคนนัน้คนน้ี 

เรื่องนัน้เรื่องน้ี ใหอ้ยู่กบับทสวดมนต ์ อยู่กบัพทุโธ อยู่กบัธรรมะ ฟงัธรรมของ

เราเองบา้ง ฟงัของครูบาอาจารยม์ามากพอแลว้ อย่างหลวงปู่ม ัน่ท่านตอบปญัหา 

มคีนถามวา่ ท่านอยู่ในป่าคนเดยีว ท่านจะไปฟงัธรรมทีไ่หน ท่านตอบวา่ทา่นฟงั

ธรรมอยู่ตลอดเวลา ท่านพจิารณาธรรมตลอดเวลา พอเริ่มพจิารณาแลว้ ธรรมจะ

ไหลไปเอง ทีเ่รียกวา่ธรรมจกัร ตอนตน้ก็ยากหน่อย ต่อไปมนัก็จะหมนุไปเอง

โดยอตัโนมตั ิทีเ่รียกวา่มหาสตมิหาปญัญา  

ตอนตน้ตอ้งบงัคบัก่อน ใหพ้จิารณาความแก่ความเจ็บความตาย พจิารณาอาการ 

๓๒ พอชนิแลว้เพลนิแลว้ ก็จะพจิารณาอยู่เรื่อยๆ มองเหน็อะไรก็จะคดิแต่

เรื่องราวเหลา่น้ี ธรรมะกจ็ะต่อเน่ืองกนั ขยายวงกวา้งออกไปเรื่อยๆ จะเขา้อก

เขา้ใจ จะเหน็ไตรลกัษณ์ในทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่จะเป็นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

ไมว่า่จะเป็นรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ จะเหน็เป็นไตรลกัษณ์ไปเรื่อยๆ พอ

เหน็ไตรลกัษณ์แลว้จติจะถอนกลบัเขา้มา ถา้ไมเ่หน็กเิลสจะฉุดใจใหไ้ปหาทนัท ี

พอมสีตมิปีญัญาปับ๊ก็จะถอนกลบัมา ถา้ไมฝึ่กพจิารณาเองมนัจะไมข่ยบัไปนะ 



19 
 

อย่ามวัแต่รอธรรมะของพระพทุธเจา้มาคอยลากเราไป เวลาฟงัท่านๆก็ลากไป 

พอปิดเครื่องเทปปับ๊ เราก็ถูกกเิลสลากกลบัไปอกีทางทนัท ี ฟงัแลว้ตอ้งเอามา

พจิารณาต่อ อย่าปลอ่ยใหท้่านลากเราอยู่ตลอดเวลา เป็นเหมอืนเรือพ่วง เราตอ้ง

ตดิเครื่องในเรือเราบา้ง ต่อไปจะไดไ้มต่อ้งอาศยัเรืออืน่มาฉุดลากเรา พอมเีครื่อง

ในเรือเราแลว้ เราก็สามารถขบัพามนัไปไหนมาไหนไดเ้อง การพจิารณาธรรมทีจ่ะ

ใหไ้ดผ้ล ก็ตอ้งมสีมาธิแลว้ แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่จะพจิารณาไมไ่ดเ้ลยถา้ยงั

ไมม่สีมาธิ แต่จะไมไ่ดผ้ลเท่ากบัการมสีมาธิ เพราะถา้มสีมาธิแลว้เวลาพจิารณา

อะไรจะตดัไดอ้ย่างเดด็ขาด ถา้ยงัไมม่สีมาธิก็อาศยัการพจิารณาน้ีเป็นการฝึกไป

ก่อน ฝึกใหเ้ป็นนิสยั ถงึแมจ้ะตดัยงัไมไ่ด ้ อย่างนอ้ยก็เบรกมนัไวไ้ดบ้า้ง พอ

คดิถงึไตรลกัษณ์ ก็จะทาํใหค้วามอยากอ่อนตวัลง ถงึแมจ้ะยงัไมข่าด เพราะไมม่ี

กาํลงัไปตดัใหม้นัขาดได ้จนกวา่จะมคีวามสงบ พอมคีวามสงบแลว้ จะรูว้า่มสีิง่ที่

ดกีวา่ในใจแลว้ ก็จะตดัสิง่ทีไ่ปตดิอยู่ได ้ตอนน้ีเรายงัยดึตดิกบัความสุขภายนอก

อยู่ เพราะยงัไมเ่หน็ความสุขภายในใจทีเ่กดิจากความสงบ จงึตดัไมข่าด ยงั

เสยีดายอยู่ ถา้มคีวามสุขภายในแลว้ จะตดัไดอ้ย่างเดด็ขาดเลย เพราะรูว้า่

ความสุขภายในน้ีมนัดกีวา่  

น่ีคอืความสาํคญัของสมาธิ จะช่วยปญัญาใหต้ดัขาดไดอ้ย่างเดด็ขาดเลย แต่ก็

ไมไ่ดห้า้มไมใ่หพ้จิารณา เพราะบางจริตจะถนดักบัการพจิารณาดว้ยปญัญาเพือ่

ทาํจติใหส้งบ ทีเ่รียกวา่ปญัญาอบรมสมาธิ พอคดิถงึไตรลกัษณ์จติจะสงบลง 

ระงบัความฟุ้ งซ่านได ้พอมคีวามสงบแลว้กไ็ปพจิารณาถงึสิง่ทีย่ดึตดิอยู่ ถา้ยงัยดึ

ตดิกบัตาํแหน่งอยู่ก็ตดัมนั พจิารณาวา่มนัไมเ่ทีย่ง ตอ้งคอยดูแลรกัษา ทกุข ์

วุน่วาย เหน็โทษก็จะตดัได ้ เพราะตอนน้ีเรามสีิง่ทีด่กีวา่ตาํแหน่งนัน้แลว้ คอื

ความสงบใจ อยู่บา้นสบาย ไมต่อ้งไปรบัใชเ้จา้นาย ไมต่อ้งไปเคี่ยวเขญ็ลูกนอ้ง 

ไมม่ใีครมาส ัง่อะไรเราได ้ อะไรจะเกดิขึ้นก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะไดพ้บทีพ่ึง่ของเรา

แลว้ ทีพ่ึง่ทางใจก็คอืความสงบ ตอ้งพยายามปฏบิตั ิพยายามตดัเรื่องราวของคน

อืน่ออกไปเสยี อย่าไปยุ่งกบัเขาเลย ใครจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขา เขาตอ้งไป

ตามทางของเขา ถา้พอทีจ่ะดูแลกนัได ้ ช่วยเหลอืกนัได ้ ก็ช่วยเหลอืกนัไป ถา้ทาํ
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ไมไ่ดก้็ตอ้งปลอ่ยไป ไมต่อ้งเสยีอกเสยีใจ ไมต่อ้งทกุขไ์มต่อ้งกงัวล ถา้ยงัทกุขย์งั

กงัวลอยู่ แสดงวา่ไมดู่แลรกัษาใจเรา ยงัไมไ่ดก้สุลา ยงัไมฉ่ลาด ยงัเขา้ไมถ่งึใจ 

ยงัไมรู่ว้า่การดูแลใจเป็นอย่างไร พอเขา้ถงึใจแลว้ พอจติสงบแลว้จะเหน็ใจทนัท ี

จะรูเ้วลาจติกระเพือ่ม รูว้า่กาํลงัแส่ไปหาเรื่องแลว้ พอคดิถงึคนนัน้คนน้ี จติจะ

กระเพือ่มขึ้นมา เวลาอยู่ในความสงบไมไ่ดค้ดิถงึเขา ไมเ่ดอืดรอ้นเลย พอออก

จากความสงบปับ๊ เริ่มคดิถงึเขาปับ๊ ใจก็กระเพือ่มขึ้นมาทนัท ีจะเหน็ชดั  

ถา้มสีมาธิแลว้จะเหน็ชดั จะเหน็ความทกุขท์ีป่รากฏขึ้นในจติไดอ้ย่างชดัเจน จะ

เหน็โทษของการไปยุ่งกบัคนอืน่มากจนเกนิไป ยุ่งไดใ้นระดบัหน่ึง ยุง่ในระดบัที่

ไมท่าํใหใ้จกระเพือ่ม ยุ่งได ้ถา้ใจเริ่มกระเพือ่มแสดงวา่ยุ่งมากเกนิไปแลว้ เกนิขดี

ของความพอดแีลว้ ความสงบเป็นเหมอืนมาตรวดัใจเรา ถา้เป็นรถก็มมีาตรวดั

ความเร็ว ถา้วิง่เร็วเกนิขดีน้ีไป จะไมป่ลอดภยัแลว้ ความเร็ว ๑๒๐ กาํลงัด ีพอ

ถงึ ๑๔๐ หรือ ๑๖๐ จะรูว้า่มนัอนัตรายแลว้ ใจเราก็มมีาตรวดัเหมอืนกนั ถา้มี

ความสงบจะรูข้ดีของความพอดต่ีอการปฏบิตักิบัผูอ้ืน่ ถา้เริ่มกระเพือ่ม เริ่ม

กระสบักระส่าย เริ่มกงัวล แสดงวา่มากเกนิไปแลว้ ถา้ไมม่คีวามสงบจะไม่

รูส้กึตวั จะไมรู่ว้า่กาํลงักระสบักระส่าย กาํลงักงัวล เพราะจติกระเพือ่มอยู่

ตลอดเวลา จงึไมรู่ว้า่มนักระเพือ่มเพิม่ขึ้นมาอกี เหมอืนกบันํา้ทีม่คีลืน่อยู่

ตลอดเวลา โยนอะไรลงไป ก็กระเพือ่มขึ้นมาอกีหน่อย ไมต่่างกนัมากนกั ไม่

เหมอืนกบันํา้ทีน่ิ่ง พอโยนกอ้นกรวดกอ้นเลก็ๆลงไปกอ้นเดยีว มนัก็กระเพือ่ม

แลว้ จะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน น่ีคอืความสาํคญัของสมาธิ ทาํใหเ้รารูว้า่ อะไรเป็น

กเิลส อะไรไมเ่ป็นกเิลส อะไรเป็นตณัหา อะไรไมเ่ป็นตณัหา เพราะชวีติของเรา

ยงัตอ้งการสิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ ทีไ่มเ่ป็นกเิลส เช่นยงัตอ้งดืม่นํา้ ยงัตอ้งรบัประทาน

อาหาร แต่ความตอ้งการเหลา่น้ี จะไมท่าํใหจ้ติกระเพือ่ม ครูบาอาจารยท์ีท่่านสูบ

บหุรี่ จติของท่านไมก่ระเพือ่มท่านถงึสูบได ้ ถา้จติของท่านกระเพือ่ม ท่านจะไม่

สูบทนัทเีลย ท่านดูแลรกัษาจติของท่านมากกวา่ดูแลอย่างอืน่ มคีนเอามาถวายก็

สูบไป ไมไ่ดร้บกวนจติใจของท่านแต่อย่างใด ไมก่ระสบักระส่ายเวลาไมไ่ดสู้บ 

เวลาไมม่กี็ไม่ไดส้ ัง่ใหใ้ครไปซื้อมา หรือไปขอคนนัน้ขอคนน้ี คนไมรู่ก้็คดิวา่ 
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ทาํไมท่านบรรลแุลว้ยงัสูบบหุรี่อยู่ คดิตามฐานะของเขา เขาตดิแต่ท่านไมต่ดิ มนั

ต่างกนัตรงน้ี 

ถาม กบัลูกเรายงัเป็นห่วงยงักงัวลอยู่ เขายงัเรียนหนงัสอือยู่  

ตอบ อย่าไปห่วง ดูแลเขาไปแต่อย่าเป็นห่วง ความห่วงเป็นความทกุข ์แต่การดูแลเป็น

หนา้ที ่

ถาม เป็นห่วง ไปเรียนหนงัสอืก็ตอ้งไปรบั กลบัเองไมไ่ด ้อนัน้ีตดัไมไ่ด ้

ตอบ ถา้เป็นหนา้ทีก่็ไมต่อ้งตดั แต่ความห่วงน้ีตอ้งตดั ไมต่อ้งกงัวล ทาํไปตามหนา้ที ่

ถงึเวลาก็ไปรบัไปส่ง เวลาไมเ่หน็หนา้ตาก็ไมต่อ้งกงัวลวา่ เกดิอะไรขึ้นกบัเขาหรือ

เปลา่ ทาํตามหนา้ทีไ่ป ใหเ้ขาหดัช่วยตวัเองใหไ้ดม้ากทีสุ่ด พอทาํอะไรเองได ้ ก็

สอนใหเ้ขาทาํเอง อย่าใหเ้ขาพึง่เรามากจนเกนิไป จะกลายเป็นคนพกิารไป สอน

ใหเ้ขาพึง่ตนเองดกีวา่ พ่อแมบ่างคนรกัลูกมากเกนิไป อยากใหลู้กสบาย แต่ไมรู่ ้

วา่เป็นการทาํใหลู้กพกิาร ไมส่ามารถพึง่ตนเองได ้ เวลาขาดพ่อขาดแมแ่ลว้ทาํ

อะไรไมเ่ป็น ใหเ้ขาลาํบากบา้ง ใหเ้ขาทกุขบ์า้ง ใหเ้ขาอดทนบา้ง เพือ่จะได ้

แขง็แกร่ง จะไดพ้ึง่ตนเองได ้ถา้คดิอยู่เสมอวา่สกัวนัเขาก็ตอ้งตาย หรือคดิวา่สกั

วนัหน่ึงเราก็ตอ้งตายจากเขาไป เราก็จะไมก่งัวล ทาํตามหนา้ที ่ แต่ไมห่วาดวติก

กงัวล ตอนน้ีลูกอยู่ทีไ่หน มอีะไรเกดิขึ้นกบัเขาหรือเปลา่ ถา้มอีะไรตอ้งสอนเขา 

ก็สอนเขาไป ใหเ้ขามภูีมคุิม้กนัไว ้ ยาเสพตดิก็สอนเขา เพือ่นไมด่กี็สอนเขา การ

ประพฤตผิดิศีลผดิธรรมก็สอนเขาไป เมือ่เราทาํหนา้ทีเ่ต็มทีแ่ลว้ เขาไมท่าํตามก็

ช่วยไมไ่ด ้ไปห่วงใยก็ทาํอะไรไมไ่ด ้ถา้เขาจะทาํ ถา้เขาไมฟ่งัเรา ถา้เขาฟงัแลว้เขา

รบัไมไ่ด ้ เพราะเขาไมม่ภีาชนะทีจ่ะรบัคาํสอนของเราได ้ เขา้หูซา้ยออกหูขวาไป 

เราห่วงเราก็ทกุขไ์ปเปลา่ๆ เขาไมไ่ดท้กุขก์บัเรา เขากลบัสบาย ไปกนิเหลา้ไปเทีย่ว 

หนีโรงเรียน มคีวามสุขจะตายไป เรากลบัเป็นทกุขก์บัเขา เพราะรูว้า่ต่อไปเขา

จะตอ้งลาํบาก หรือจะตอ้งมาพึง่เรา เลี้ยงเท่าไรๆก็ไมโ่ต ถา้สอนใหเ้ขาช่วยตวัเอง

ไดแ้ลว้ ต่อไปเราจะสบาย เขาจะไมม่ารบกวนเรา  
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เรามหีนา้ทีก่็ทาํหนา้ทีน่ ัน้ไป แต่ไมต่อ้งแบก ไมต่อ้งไปทกุขแ์ทนเขา เขาจะตก

ทกุขไ์ดย้ากก็เป็นกรรมของเขา เราไมไ่ดส้ ัง่ใหเ้ขาไป เขาเลอืกทางของเขาเอง เรามี

หนา้ทีบ่อกแลว้ วา่ทางนัน้อย่าไปนะ มแีต่หลมุแต่บ่อ มแีต่โจรผูร้า้ย ไปแลว้ถูก

ปลน้ ช่วยไม่ไดน้ะ ถา้เขาไปทางนัน้ ถูกปลน้ก็ช่วยไมไ่ด ้ เป็นเรื่องของเขา ตอ้งดู

ใจเรา อย่าไปทกุขก์บัใคร กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั กบัเรื่องโนน้เรื่องน้ี แมก้ระท ัง่

เรื่องของเราเองก็อย่าทกุข ์อะไรทีท่าํไดก้็ทาํไป แกไ้ดก้็แกไ้ป ป้องกนัไดก้็ป้องกนั

ไป ถา้ทาํไมไ่ด ้อะไรจะเกดิก็ใหม้นัเกดิ จะเสยีอะไรก็เสยีไป แต่อย่าไปเสยีใจ ใจ

ไมต่อ้งเสยี รกัษาใจไว ้ ไปตดิคุกตดิตะรางก็ยงัมคีวามสุขได ้ถา้รกัษาใจได ้อยู่ที่

ไหนก็มคีวามสุขได ้เพราะใจไมข่ึ้นกบักาลสถานที ่เป็นอกาลโิก ใจขึ้นอยู่กบัธรรม

กบัอธรรม ถา้มธีรรมก็จะสงบเยน็สบาย ถา้มอีธรรมมกีเิลสก็จะรอ้นวุน่วาย ที่

พระพทุธเจา้ทรงมาส ัง่สอน ก็เพือ่ใหเ้ราสรา้งธรรมะขึ้นมา สรา้งกสุลาขึ้นมา สรา้ง

ปญัญาขึ้นมา แต่มนักลบักลายเป็นธรรมเนียมสวดศพไปเสยีแลว้ จะใหไ้ปกสุลา

ตอนตาย ตอนนัน้คนตายไมไ่ดย้นิแลว้ ไมรู่เ้รื่องแลว้ ตอนน้ีเรากาํลงักสุลากนั 

กาํลงัมาทาํใจใหฉ้ลาด ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม แต่น่ีเป็นเพยีงเสี้ยวเดยีวของ

การสรา้งความฉลาด เพราะในวนัหน่ึงเรามถีงึ ๒๔ ช ัว่โมง แลว้ใจเราก็ทาํงาน

ตลอด ๒๔ ช ัว่โมง ถา้เราทาํกสุลาตอนฟงัธรรมเท่านัน้ ส่วนเวลาอืน่ปลอ่ยใหไ้ป

ทางกเิลส มนัก็ยงัโงเ่หมอืนเดมิ พอฟงัแลว้เราตอ้งเอามาเป็นเชื้อ มาขยายความ 

เอามาคดิต่อ เอามาพจิารณาต่ออยู่เรื่อยๆ อย่าปลอ่ยใหค้ดิไปตามทีเ่คยคดิ ใหม้ี

ทกุขงัอนิจจงัอนตัตาสอดแทรกอยู่กบัทกุความคดิ ใหม่ๆ ก็อาจจะยากหน่อย 

เพราะไมค่่อยถนดั แต่พอหดัคดิไปเรื่อยๆ ต่อไปจะเป็นเหมอืนอาวุธคู่มอืเลย 

เวลาอยากจะไดอ้ะไรมนัจะมาคอยเตอืนเลย อนิจจงัทกุขงัอนตัตา จาํเป็นหรือไม่

จาํเป็น จะคดิทนัท ี ถา้ไมจ่าํเป็นไมเ่อาดกีว่า อยู่อย่างน้ีก็สบายอยู่แลว้ หาเหามา

ใส่หวัทาํไม ไดไ้มคุ่ม้เสยี ไดอ้ะไรมาก็สนุกเพลดิเพลนิไปกบัมนั แลว้ก็กลายเป็น

ภาระ ตอ้งมาคอยดูแลรกัษา ถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรมแบบน้ีก่อนแต่งงาน ก็อาจจะ

ไมไ่ดแ้ต่งงาน 
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กณัฑท์ี่ ๓๘๗ 

ความสขุทางใจ 
๒๑ กนัยายน ๒๕๕๑ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไดต้ ัง้ใจมาวดั เพือ่มาสรา้งความสุขใหแ้ก่ใจ เพราะเหน็วา่ความสุข

ทางดา้นอืน่ เช่นทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะนัน้ ไมใ่ช่ความสุขที่

แทจ้รงิ ไมเ่หมอืนกบัความสขุทางใจ เพราะความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เป็นความสุขที่

รอ้น เต็มไปดว้ยความกระหายความอยาก ตรงขา้มกบัความสุขทางใจทีเ่ต็มไปดว้ยความ

เยน็ ความสบาย ความอิม่ ความพอ พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูเ้หน็วา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้

อยู่ทีใ่จ อยู่ทีก่ารกระทาํของใจ และส่งต่อไปทางกายทางวาจา จงึทรงสอนใหส้าธุชนพทุธ

บริษทัใหห้ม ัน่สรา้งความสุขทางใจกนั ใหล้ะความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เพราะเป็นทาง

ทีพ่าไปสู่ความทกุข ์ ความเศรา้โศกเสยีใจ ส่วนความสุขทางใจ จะพาไปสู่ความร่มเยน็

เป็นสุข ห่างไกลจากความทกุขท์ ัง้หลาย วธิสีรา้งความสุขก็มอียู่หลายวธิีดว้ยกนั วธิีทีเ่รา

ทาํกนัอยู่เป็นประจาํก็คอืทานการให ้ มอียู่ ๔ ชนิดดว้ยกนัคอื ๑. วตัถทุาน ใหว้ตัถขุา้ว

ของเงนิทอง ๒. วิทยาทาน ใหค้วามรู ้๓. อภยัทาน ใหอ้ภยั ๔. ธรรมทาน ใหธ้รรมะ น่ี

คอืสิง่ทีเ่ราสามารถใหไ้ดต้ามฐานะของเรา มอีะไรก็ใหส้ิง่น ัน้ไป ถา้ไมม่วีตัถขุา้วของเงนิ

ทอง ก็ใหว้ทิยาทานถา้มวีทิยาความรู ้ ถา้ไมม่วีทิยาความรูก้็ใหอ้ภยั ไมถ่อืโทษโกรธเคือง 

ไมจ่องเวรจองกรรม ไมว่า่ผูใ้ดจะทาํอะไรกบัเรา เกดิความเสยีหายอย่างไร ก็จะไมเ่อา

โทษ จะใหอ้ภยั ถา้ใหอ้ภยัไดใ้จจะเยน็ ใจจะสงบ ถา้ใหอ้ภยัไมไ่ด ้ ใจจะรุ่มรอ้น จะเป็น

เหมอืนตกนรก เพราะความโกรธแคน้อาฆาตพยาบาทเป็นเหมอืนไฟนรก ในบรรดาทาน

ท ัง้หลายน้ี ธรรมทานเป็นทานทีสู่งเลศิทีสุ่ด การใหธ้รรมชนะการใหท้ ัง้ปวง แต่ผูท้ีจ่ะให ้

ธรรมไดต้อ้งมธีรรม ถา้ไมม่ธีรรมก็ไมส่ามารถทีจ่ะใหไ้ด ้ ใหไ้ดก้็เป็นหนงัสอืธรรมะแทน 

ก็ยงัด ี แต่ก็ยงัสูธ้รรมทีอ่อกมาจากใจไมไ่ด ้ เพราะธรรมะทีอ่ยู่ในหนงัสอื เป็นเหมอืน

ตาํรบัตาํราของยารกัษาโรค ส่วนธรรมะทีอ่อกจากใจน้ีเป็นเหมอืนยารกัษาโรคเลย เวลา

ไปหาหมอเราก็ตอ้งการยาจากหมอ ไมต่อ้งการตาํรบัตาํรา เพราะไมม่เีวลาพอทีจ่ะไป
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ศึกษาคน้หาตาํรบัตาํรายา มารกัษาโรคของเราได ้ ถา้มหีมอใหย้าก็จะช่วยรกัษาโรคให ้

หายไดเ้ลย  

การใหธ้รรมะจงึมอียู่ ๒ ลกัษณะคอื ๑. ใหจ้ากใจ ๒. ใหจ้ากตาํรา อย่างทีพ่วกเราพมิพ์

หนงัสอืธรรมะดีๆ แจกกนั จะเป็นหนงัสอืทีค่ดัมาจากพระไตรปิฎกก็ด ี หนงัสอืทีค่รูบา

อาจารยผู์ป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ไดแ้สดงไวต้ามสถานทีต่่างๆ แก่บคุคลต่างๆก็ด ี ทีเ่ราเหน็

วา่มคุีณค่ามปีระโยชน ์ เราก็ช่วยกนับริจาคทรพัยพ์มิพแ์จกใหแ้ก่ผูอ้ืน่ ก็พอจะช่วยใหผู้ท้ี่

อยู่ในความทกุข ์ ไดม้คีวามสุขบา้ง หลดุพน้จากความทกุขบ์า้ง เมือ่ ๒ วนัก่อนก็ไดร้บั

จดหมายจากนกัโทษคนหน่ึง เขาอยู่ในแดนประหาร กาํลงัรออทุธรณ์อยู่ เขาบอกวา่ได ้

อ่านหนงัสอืกาํลงัใจเลม่ที ่ ๑๕ และ ๑๖ ของเพือ่นนกัโทษดว้ยกนั อ่านแลว้มคีวามสุขมี

ความสบายใจ มแีสงสวา่ง ถงึแมจ้ะอยู่ในคุกในตะราง เขาก็สามารถมคีวามสุขได ้เพราะ

มธีรรมะสอนใจใหเ้ขาอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ระงบัดบัความอยากต่างๆได ้ เพราะความ

ทกุขไ์มไ่ดเ้กดิจากสถานที่ๆ เราอยู่ ไมไ่ดเ้กิดจากเหตกุารณ์รอบตวัเรา แต่เกดิจากความ

อยากต่างๆ ถา้ไมพ่อใจกบัสภาพทีเ่ป็นอยู่ อยากจะใหเ้ป็นอย่างอืน่ ก็จะสรา้งความทกุข ์

ใหก้บัเรา แต่ถา้ยอมรบัสภาพความจริง เราอยู่ตรงน้ี เราเป็นอย่างน้ี เรามอีย่างน้ี เรา

พอใจกบัมนั เราก็จะไมท่กุข ์ คนทีอ่ยู่ในคุกหลงัจากทีไ่ดอ่้านหนงัสอืแลว้ เขา้ใจใน

หลกัธรรมน้ี ก็สามารถทาํใจใหม้คีวามสุขได ้ เหมอืนกบัคนทีอ่ยู่นอกคุกอย่างพวกเรา 

ทีม่าสรา้งความสุขใหก้บัใจของเราในวนัน้ี ดว้ยการมาทาํทาน ซึง่เป็นวธิีหน่ึงทีจ่ะทาํใหเ้รา

มคีวามสุข  

นอกจากนัน้ก็ยงัมกีารรกัษาศีลไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ เวลาทีเ่ราไมเ่บยีดเบยีน กบัเวลาทีเ่รา

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่นัน้ ใจของเราจะมคีวามรูส้กึต่างกนั เวลาเราเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ สรา้งความ

ทกุขค์วามเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่แลว้ ในเบื้องตน้เราอาจจะมคีวามรูส้กึดใีจพอใจ เพราะ

เรามคีวามโกรธแคน้พยาบาท เมือ่เราไดท้าํสิง่ทีเ่ราตอ้งการจะทาํแลว้ ทาํความเดอืดรอ้น

ใหก้บัเขาแลว้ เราก็รูส้กึสบายใจ แต่หลงัจากนัน้ไมน่านเราก็จะมคีวามหวาดวติก เสยีใจ 

ไมส่บายใจ ทีไ่ปเบยีดเบยีนเขา แต่ถา้เราไมไ่ปเบยีดเบยีนเขา ถงึแมจ้ะมคีวามโกรธแคน้

อาฆาตพยาบาท เราก็ใหอ้ภยั ถอืเสยีวา่เป็นการใชห้น้ีเก่า ใชเ้วรใชก้รรม เราก็ไมไ่ดเ้สยี
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อะไรไปมากกวา่น้ี เพราะสิง่ทีเ่ขาพูดหรือสิง่ทีเ่ขาทาํนัน้ มนัก็เกดิขึ้นแลว้ มนัก็ผ่านไปแลว้ 

เราไมส่ามารถถอยเวลากลบัไป ไมใ่หส้ิง่ที่เขาพูดหรือกระทาํนัน้ ไมใ่หเ้กดิขึ้นได ้ มนั

เกดิขึ้นแลว้ มนัผ่านไปแลว้ ถา้เราลมืมนัเสยี ใจของเราก็จะเยน็สบาย สิง่ทีเ่สยีหายมนัก็

เสยีหายไปแลว้ เช่นแกว้มนัแตกไปแลว้ ไมม่ทีางทีจ่ะทาํใหม้นัเป็นเหมอืนเดมิได ้ ถา้เรา

ฉลาดเราก็จะคดิวา่ จะไดแ้กว้ใหมม่าใช ้ คดิอย่างน้ีเราก็จะมคีวามสุข น่ีคอืการสรา้ง

ความสุขใหก้บัใจ ดว้ยการไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ดว้ยการรกัษาศีล ละเวน้จากการฆ่า พูด

ปดมดเทจ็ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี และอบายมขุต่างๆ เช่นเสพสุรายาเมา เลน่

การพนนั เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร เกยีจครา้น ถา้ละไดจ้ะทาํใหเ้รามคีวามสุขใจ 

มคีวามกลา้หาญ ไมห่วาดกลวัต่อคาํครหานินทา เพราะรูอ้ยู่แก่ใจวา่สิง่ทีเ่ขาพูดเขานินทา

นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นความจริงนัน่เอง 

การทาํจติใจใหส้งบระงบั ดบัความคดิปรุงแต่งต่างๆ ก็เป็นการสรา้งความสุขใจอกีวธิี

หน่ึง ถา้ใจสงบน่ิงไมค่ดิอะไร ใจจะวา่ง มคีวามสุขมาก เพราะน่ีคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง อยู่

ทีก่ารระงบัดบัความคดิต่างๆ เวลาคดิอะไรแลว้ก็จะเกดิอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ดใีจบา้ง

เสยีใจบา้ง วุน่วายใจบา้งสบัสนบา้ง ถา้ไมค่ดิแลว้สิง่ต่างๆเหลา่น้ีก็จะหายไป ถงึแมว้า่สิง่

ต่างๆเหลา่นัน้ยงัมอียู่ภายนอก แต่มนัไมเ่ขา้มาในใจเรา ไมม่ารบกวนใจเรา เหมอืนกบั

ความรอ้นทีอ่ยู่ขา้งนอกหอ้งปรบัอากาศ เราอยู่ในหอ้งปรบัอากาศเยน็สบาย ความรอ้นไม่

เขา้มาสรา้งความรอ้นใหก้บัเรา ฉนัใด เรื่องราวต่างๆทีอ่ยู่ภายนอกใจก็เป็นอย่างนัน้ ถา้ใจ

ไมไ่ปคดิถงึมนัๆก็ไมเ่ขา้มารบกวนใจ ถา้ใจไปคดิมนัก็จะเขา้มารบกวนใจ แต่เราไมรู่จ้กั

วธิีทาํใจใหน่ิ้งกนั เกดิมาก็ไมม่ใีครสอนใหห้ยุดคดิกนั มแีต่ปลอ่ยใหค้ดิกนัไปเรื่อยเป่ือย 

แบบรถทีว่ ิง่ลงเขา ไมม่เีบรก วิง่ไปแลว้กแ็หกโคง้ตกเหว ชนสิง่นัน้สิง่น้ี โชคดทีีใ่จไม่ได ้

เป็นเหมอืนรถ ไมพ่งัทลาย เพยีงแต่ถลอกปอกเปิกทางจติใจ คอืวา้วุน่มคีวามขุน่มวั 

เศรา้โศกเสยีใจ สกัระยะหน่ึงแลว้ก็หายไป แลว้ก็วิง่ลงไปอกี ไปชนสิง่นัน้สิง่น้ีอกี ไปแหก

โคง้อกีไปทกุขอ์กี น่ีคอืเรื่องของใจ ทีป่ลอ่ยใหค้ดิไปเรื่อยๆไมรู่จ้กัหยุดจกัหย่อน ไมรู่จ้กั

พกัผ่อน เราจงึตอ้งมาฝึกทาํจติใจใหส้งบกนั ไมใ่หค้ดิเรื่องอะไร แมจ้ะเป็นเพยีงช ัว่

ขณะหน่ึง จะทาํใหเ้ราเหน็ความสุขทีเ่ราไมเ่คยพบเหน็มาก่อน ความสุขทีเ่กดิจากความ

หยุดคดิปรุงแต่งของจติใจอย่างเต็มที ่จะทาํใหจ้ติใจวา่ง เบา สบาย เยน็ มคีวามสุขอย่าง
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ยิง่ น่ีคอืความสุขทีเ่กดิจากการทาํใจใหส้งบ เราตอ้งฝึกทาํใจใหส้งบดว้ยวธิีต่างๆ เช่น

สวดมนต ์ ถา้สวดมนตก์็ตอ้งสวดดว้ยสต ิ ไมไ่ดส้วดดว้ยความเผลอ สวดไปแลว้อย่าไป

คดิเรื่องอะไร ใหอ้ยู่กบัการสวดมนต ์ สวดไปเรื่อยๆ แลว้ใจจะค่อยสงบลงไป ถา้รูส้กึวา่

อยากจะหยุดสวด จะบริกรรมพทุโธๆไปเพยีงคาํเดยีวแทนก็ได ้หรือถา้อยากจะอยู่เฉยๆ 

ไมอ่ยากจะสวด ไมอ่ยากจะบริกรรม กดู็ลมหายใจเขา้ออกไปก็ได ้ ถา้ไม่อยากดูลม

หายใจเขา้ออกก็ดูความคดิไปก็ได ้ ดูวา่กาํลงัคดิอะไรอยู่หรือเปลา่ ถา้กาํลงัคดิ ดูวา่หยดุ

ความคดินัน้ไดห้รือเปลา่ ถา้จติไปถงึข ัน้นัน้แลว้ย่อมมกีาํลงัพอ มสีตพิอ พอเหน็จติกาํลงั

คดิอะไรก็บอกใหห้ยุดคดิได ้พยายามทาํใจใหว้า่งไปเรื่อยๆ แลว้ใจจะมคีวามสุข มคีวาม

เยน็สบาย  

อกีวธิีหน่ึงก็คอื เอาความคดิทีเ่ราใชอ้ยู่ทกุวนัน้ี มาคดิในสิง่ทีเ่ป็นความจริง สรา้งความรู ้

สรา้งความฉลาด สรา้งปญัญาใหก้บัเรา เพราะในชวีติของเราๆไมส่ามารถทาํจติใจใหส้งบ

น่ิงไดต้ลอดเวลา ไมใ่หค้ดิอะไรไดต้ลอดเวลา เพราะเราตอ้งใชค้วามคดิไปกบัภารกจิ

ต่างๆ ทาํมาหากนิ ทาํธุระต่างๆ ก็ใหค้ดิไปในทางทีท่าํใหใ้จสบาย คอืใหใ้จคดิปลอ่ยวาง 

ไมใ่หย้ดึตดิกบัสิง่ต่างๆ เพราะการยดึตดิกบัสิง่ต่างๆ เหมอืนเอาสิง่ต่างๆมาแบกไวบ้นบ่า 

ทาํใหห้นกัอกหนกัใจ ถา้คดิแบบปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ จะเป็นอย่างไรก็ได ้ก็เหมอืนกบั

ไดว้างสิง่ต่างๆไว ้ ไมเ่อามาแบก คอือย่าไปอยากกบัสิง่ต่างๆ ใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี 

ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความจรงิของเขา เราตอ้งพอใจกบัความจริงของเขา เช่นตอนน้ี

อากาศเป็นอย่างน้ี ก็ใหม้นัเป็นอย่างน้ี ไมต่อ้งไปอยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ ถา้อยากจะใหร้อ้น

กวา่น้ี เราก็จะทกุข ์ไมส่บายใจ อยากใหเ้ยน็กวา่น้ีก็จะทกุขใ์จเช่นเดยีวกนั ถา้พอใจ เป็น

อย่างน้ีก็เอาอย่างน้ีแหละ ก็จะไมท่กุข ์ จะสบายใจ น้ีคอืการปรบัใจของเรา ใหร้บักบั

เหตกุารณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้น ในแต่ละวนั ในแต่ละวนิาท ีในแต่ละขณะ เหน็อะไรก็สกัแต่วา่รู ้

รบัรูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง อย่าเอามาแบกใหห้นกัอกหนกัใจ เหน็อะไรแลว้อย่าไปปรุงแต่ง ให ้

เกดิความไมพ่อใจ หรือเกดิความพอใจ อย่าไปปรุงแต่งใหเ้กดิความชอบ หรือความไม่

ชอบขึ้นมา เพราะเมือ่ปรุงแต่งไปแลว้ก็จะทาํใหเ้กดิความอยากขึ้นมา ถา้ชอบก็อยากจะให ้

อยู่ไปนานๆ ถา้ไมช่อบก็อยากจะใหห้ายไปเร็วๆ ถา้มคีวามอยากขึ้นมาเมือ่ไร ใจก็จะรอ้น

ขึ้นมาทนัท ี หนกัอกหนกัใจขึ้นมาทนัท ี เศรา้โศกเสยีใจ วา้เหว่ วุน่วายขุน่มวัขึ้นมาทนัท ี



27 
 

เกดิจากใจทีค่ดิไมเ่ป็น ไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจถงึการรกัษาใจใหเ้ยน็ใหส้บาย วา่ทาํอย่างไร รูแ้ต่วธิี

ทีจ่ะทาํใหใ้จวา้วุน่ขุน่มวัรุ่มรอ้นไปกบัเรื่องราวต่างๆ เพราะไมไ่ดย้นิไดฟ้งัเรื่องการรกัษา

ใจระดบัน้ีนัน่เอง ระดบัน้ีเรียกวา่ระดบัปญัญา ระดบัทีสู่งสุดของธรรมะ  

ถา้สามารถใชป้ญัญารกัษาใจไดแ้ลว้ ใจจะไมท่กุขวุ์น่วายกบัอะไรเลย ไมว่า่อะไรจะ

เกดิขึ้นก็ตาม จะเกดิขึ้นกบัคนนัน้คนน้ี เกดิขึ้นกบัสิง่นัน้สิง่น้ี หรือเกดิขึ้นกบัตวัเราเอง 

จะไมม่ากระทบกบัใจ เพราะใจไมแ่บก ไมเ่อาเขา้มาในใจ ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความเป็น

จริง น่ีคอืความรูแ้จง้เหน็จรงิ เป็นอย่างน้ี เหน็ตามความเป็นจริง เหน็แลว้ก็ไมป่รุงแต่ง 

ไมห่ลอกตวัเองวา่ ดอีย่างนัน้ไมด่อีย่างน้ี วเิศษอย่างนัน้ไมว่เิศษอย่างน้ี ทกุสิง่ทกุอย่าง

ไมม่คีวามหมายอะไรกบัใจ ถา้ใจไมไ่ดไ้ปใหค้วามหมาย ถา้ใจหลงไปใหค้วามหมาย วา่

สิง่นัน้ดสีิง่น้ีไมด่ ี สิง่น้ีแพงสิง่น้ีไมแ่พง กจ็ะไปวุน่วายไปอยาก ไปยดึไปตดิ ไปเสยีอก

เสยีใจ เวลาทีต่อ้งจากมนัไป หรือมนัจากไป ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้นกบัใจของทกุๆคน 

ใจมาดว้ยใจเปลา่ๆ ไมไ่ดเ้อาอะไรมา เวลาไปก็ไมไ่ดเ้อาอะไรไป ร่างกายก็ทิ้งใหส้ปัเหร่อ

ดูแลไป ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองกป็ลอ่ยใหผู้อ้ืน่ดูแลต่อไป ใจก็ไปตามประสาของใจ

ต่อ ถา้ไดศึ้กษารํา่เรียน รูจ้กัวธิรีกัษาใจใหม้คีวามสุข ก็ไปสู่สุคต ิไปสู่ทีด่ ีทีส่บาย ถา้ไม่

รูจ้กัรกัษาใจ มวัแต่แบกปญัหาแบกโลกแบกเรื่องราวต่างๆ ก็จะไปดว้ยความรุ่มรอ้น ไป

ดว้ยความทกุข ์ไปดว้ยความวา้วุ่นขุน่มวั ก็จะไปไมด่ ีไปสู่อบาย ไปสู่ทคุต ิน่ีคอืวธิีรกัษา

ใจใหม้คีวามสุข ตอ้งยอมรบัสภาพต่างๆทีเ่กดิขึ้นในชวีติ ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีเ่ราทาํไมไ่ด ้เราทาํ

ไดถ้า้เราอยากจะทาํ แต่เราไมรู่เ้ท่านัน้วา่มนัเป็นประโยชน ์เราถูกความหลงหลอกวา่ สิ่งที่

เรามอียู่ในขณะน้ี หรือเป็นอยู่ในขณะน้ี มนัไมด่พีอ ตอ้งมสีิง่นัน้ ตอ้งเป็นอย่างนัน้ ถงึจะ

ดกีวา่น้ี น่ีคอืความหลง มนัหลอกเราแลว้ ทกุครัง้ทีม่คีวามรูส้กึนึกคดิอย่างน้ี ขอใหเ้ตอืน

ตวัเองไดเ้ลยวา่กาํลงัถูกหลอก เพราะไมม่อีะไรดไีปกวา่น้ี ชวีติของเราในปจัจบุนัน้ี ที่

เป็นอยู่ในขณะน้ี มนัดอียู่แลว้ เพยีงแต่เราไมรู่ม้นัเองวา่มนัด ี เราถูกความหลงหลอกให ้

คดิวา่ เป็นอย่างอืน่จะดกีวา่น้ี มอีย่างอื่นจะดกีวา่น้ี เพราะความจริงแลว้ในทีสุ่ดเราก็

จะตอ้งเสยีมนัไปหมด มนัจะดไีดอ้ย่างไร สิง่ทีเ่ราคดิวา่ ถา้ไดม้าแลว้จะทาํใหเ้ราดกีวา่น้ี 

มนัเป็นไปไมไ่ด ้ เพราะมนัไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากเราไป เมือ่จากเรา

ไปแลว้ จะดกีวา่ตอนน้ีไดอ้ย่างไร ตอนน้ีเราอยู่อย่างน้ีเราสบายแลว้ ไมม่คีวามทกุข ์ไมม่ี
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ความวุน่วายใจ เรากาํลงัฟงัเทศนฟ์งัธรรม กาํลงัมสีมัมาทฐิ ิ กาํลงัคดิไปในทางทีถู่กตอ้ง 

คอืคดิเพือ่ปลอ่ยวาง คดิเพือ่ไมย่ดึไมต่ดิ คดิเพือ่ไมอ่ยากไมต่อ้งการอะไร พอใจกบั

สภาพทีม่อียู่เป็นอยู่ ถา้สามารถรกัษาความรูส้กึน้ีได ้ รกัษาความคดิแบบน้ีไดต้ลอดเวลา 

เราจะมคีวามสุขไปตลอดเวลา  

น่ีคอืสิง่ทีเ่ราควรฝึกฝนกนั สอนใจใหค้ดิปลอ่ยวาง ใหเ้ขา้ใจถงึความจริงวา่ ใจมาตวั

เปลา่ๆ จะไปตวัเปลา่ๆ ไมไ่ดเ้อาอะไรไปเลย ไมว่า่จะเป็นสมบตัเิงนิทองขา้วของ มาก

นอ้ยเพยีงไรก็ตาม เอาตดิตวัไปไมไ่ดแ้มแ้ต่ชิ้นเดยีว ตาํแหน่งยศถาบรรดาศกัดิ์ต่างๆ ก็

ไมส่ามารถเอาไปได ้ เอาไปไดก้็คอืความฉลาดหรือความโงเ่ท่านัน้ ถา้เอาความโงไ่ปก็จะ

สรา้งแต่ความทกุขใ์หก้บัใจ ถา้เอาความฉลาดไปก็จะสรา้งแต่ความสุข พวกเราจงึควร

สวดกสุลาใหแ้ก่พวกเราก่อนทีจ่ะตายไป อย่ารอใหพ้ระไปสวดตอนทีเ่รานอนอยู่ในโลง 

แลว้ใหค้นไปเคาะโลงศพใหฟ้งักสุลาธมัมา คาํวา่กสุลาน้ีแปลวา่กศุลความฉลาด อกุสลา

แปลวา่ความโง ่ตอนน้ีพวกเราฉลาดหรือโง ่ถา้ยงัคดิอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ แสดงวา่ยงัโง่

อยู่ ถา้คดิวา่พอแลว้ ไมม่อีะไรตอ้งการมากไปกวา่น้ี แสดงวา่ฉลาดแลว้ เพราะไดอ้ะไรมา

ก็ตอ้งกลายเป็นความทกุขไ์ปในทีสุ่ด สิง่ต่างๆทีม่อียู่ในวนัน้ีสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งทิ้งมนัไปอยู่

ด ีแต่ตอนน้ีเรายงัตอ้งอยู่กบัมนัไปก่อน เพราะยงัไมจ่ากเราไป เช่นร่างกายของเรา มนัยงั

ไมจ่ากเราไป เราก็ตอ้งอยู่กบัมนัไปก่อน ถา้อยากใหม้นัจากไป เราก็จะทกุข ์ เช่นคนทีฆ่่า

ตวัตายก็เพราะอยากจะใหร่้างกายตายไป เมือ่ยงัไมต่ายก็ตอ้งอยู่กบัมนั ตอ้งพอใจอยูก่บั

มนั เวลาอยู่ก็พอใจ เวลาไปก็พอใจ เคลด็ลบัก็คอืทาํใจใหพ้ออยู่ตลอดเวลา ตอ้งสอนใจ

วา่ไมม่อีะไรดกีวา่น้ี ไมม่อีะไรเลวกวา่น้ี ทกุสิง่ทกุอย่างมนัเท่ากนั มนัเป็นศูนย ์ ถา้ไมไ่ป

ใหค้วามหมาย ถา้ไมไ่ปปรุงแต่ง วา่ดหีรือไมด่ ีมนัก็เท่ากบัศูนย ์มนัอยู่กบัเราก็ใหม้นัอยู่

ไป เมือ่มนัไปก็ปลอ่ยใหม้นัไป ถา้ใจไมผู่กพนั ไมย่ดึตดิ เวลาอยู่เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น เวลา

ไปเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น น่ีคอืวธิีสรา้งความสุขใหก้บัใจ ดว้ยการคดิใหถู้กตอ้งตามหลกั

ธรรมชาต ิ ใหพ้อใจกบัสิง่ทีม่อียู่ ใหย้นิดกีบัสิง่ทีไ่ดร้บั ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นต่อไป ก็

ปลอ่ยใหม้นัเกดิขึ้นไป ฝนตกก็ปลอ่ยมนัตกไป แดดออกก็ปลอ่ยมนัออกไป ไมต่อ้งไป

วุน่วายกบัอะไร ดูแลรกัษาใจเพยีงอย่างเดยีวก็พอ เมือ่ดูแลรกัษาใจไดแ้ลว้ ปญัหาต่างๆ

ก็จะหมดไป มแีต่ความสุข มแีต่ความสบาย ถงึแมจ้ะตอ้งไปตดิคุกตดิตะราง ก็จะไม่
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ทกุขก์บัสถานภาพทีอ่ยู่ในตะราง เพราะยนิดทีีจ่ะอยู่กบัสภาพนัน้ อยู่ตรงไหนก็พอใจกบั

สภาพนัน้ มอีะไรก็พอใจกบัสภาพนัน้ ตอนน้ีเป็นหนุ่มเป็นสาวก็พอใจกบัความเป็นหนุ่ม

เป็นสาว ต่อไปเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็พอใจกบัความเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลาแก่ก็พอใจกบัความ

แก่ เวลาตายก็พอใจกบัความตาย น่ีคอืวธิีรกัษาใจใหส้งบ ใหม้คีวามสุขอยู่ตลอดเวลา 

ตอ้งรูจ้กัคาํวา่พอ ถา้พอแลว้ก็จะไมอ่ยาก ถา้อยากก็แสดงวา่ยงัไมพ่อ  

เราจงึตอ้งคอยควบคุมความอยากของเรา อย่าปลอ่ยใหม้นัอยาก เวลามนัอยากก็ดบัมนั

ดว้ยสตดิว้ยปญัญา อย่าไปคดิถงึสิง่ทีเ่ราอยาก ความอยากมนัก็หายไปได ้ อย่าไปทาํ

ตามทีเ่ราอยาก ถา้ปลอ่ยใจใหค้ดิอยากอยู่เรื่อยๆ ความอยากจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ จน

ไมส่ามารถทีจ่ะหยุดมนัได ้ แต่ถา้เราดบัมนัตอนทีม่นัเริ่มเกดิขึ้น เราก็จะดบัมนัไดอ้ย่าง

งา่ยดาย เหมอืนกบัไฟทีเ่ริ่มลกุใหม่ๆ  ถา้รีบเอานํา้มาดบั ใชน้ํา้เพยีงนิดเดยีวก็ดบัมนัได ้

ถา้ปลอ่ยใหล้กุลามไหมบ้า้นไปท ัง้หลงัแลว้ ตอนนัน้นํา้ขนั ๒ ขนัก็จะไมพ่อดบัไฟ เราตอ้ง

คอยเฝ้าดูใจอยู่ตลอดเวลา ดูความคิดอยู่ตลอดเวลา วา่กาํลงัคดิไปในทางไหน ถา้คดิไป

ในทางอยากก็ตอ้งดบัทนัท ีถา้คดิไปในทางปลอ่ยวาง ก็ปลอ่ยใหค้ดิไป อะไรจะเกดิก็เกดิ 

อะไรจะเป็นก็เป็น ไมว่ติกไมก่งัวล ทาํไดก้ท็าํไป รกัษาไดก้็รกัษาไป ป้องกนัไดก้็ป้องกนั

ไป ถา้คดิอย่างน้ีก็ปลอ่ยใหม้นัคดิไป คดิอย่างน้ีแลว้ใจจะสบาย ไมวุ่น่วาย ไมเ่ดอืดรอ้น 

ไมท่กุข ์น้ีคอืสรา้งความสุขดว้ยวธิีต่างๆ ทีไ่ดแ้สดงมาก็มอียู่ ๓ หรือ ๔ วธิี คอื ๑. การ

ใหท้าน ๒. การไมเ่บยีดเบยีน ๓. การทาํจติใจใหส้งบ ๔. การสอนใจใหค้ดิปลอ่ยวาง ให ้

รูจ้กัพอ ใหล้ะความอยากต่างๆ ใหม้คีวามพอใจกบัสภาพทีม่อียู่เป็นอยู่ การทีจ่ะทาํสิง่

เหลา่น้ีได ้ ก็ตอ้งอาศยัการฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพราะเราไมส่ามารถสอนเราได ้ ตอ้งฟงั

เทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ ทาํใหเ้รามคีวามสุข เยน็สบาย ไมวุ่น่วาย ถา้ฟงัแลว้คดิถงึเรื่อง

นัน้เรื่องน้ีดว้ย อย่างน้ีก็จะไมส่งบ ไมเ่ยน็ ไมส่บาย จงึอย่าไปโทษวา่ฟงัธรรมแลว้ไม่

ไดผ้ล โทษตวัเราเองทีฟ่งัไมเ่ป็น การฟงัธรรมตอ้งฟงัดว้ยสต ิคอยฟงัเสยีงทีเ่ขา้มาสมัผสั

กบัหู จะพจิารณาตามไปก็ได ้จะเกดิความเขา้อกเขา้ใจ จะทาํใหป้ลอ่ยวางได ้ถา้พจิารณา

ไมท่นั ก็ใหม้สีตเิกาะอยู่กบัเสยีงไปเรื่อยๆ อย่าไปคดิเรื่องอืน่ ใจก็จะสงบเยน็ได ้ 
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การทาํสมาธหิรือทาํใจใหส้งบ ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ก็เป็นวธิีอกีวธิีหน่ึง บางทเีรา

สวดมนตไ์ปแลว้เราก็คดิไปดว้ย ไมส่ามารถทาํใจใหส้งบได ้ หรือบริกรรมพทุโธไปแลว้ก็

ยงัไมย่อมหยุดคดิ ก็ลองเปิดเทปธรรมะของครูบาอาจารยฟ์งัดู ฟงัแลว้ก็ต ัง้ใจฟงั

เหมอืนกบัเราสนทนากนั เวลาใครเขาพูดอะไรเราก็ต ัง้ใจฟงั ทาํไมเวลาคนด่าเราทาํไมเรา

จาํได ้ พูดเพยีงคาํเดยีวจาํไดท้ ัง้วนัท ัง้คนื แต่เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมทาํไมจาํไมไ่ด ้ ทาํไม

ตอ้งไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี แต่พอใครด่าเราน้ี ใจจะจดจ่ออยู่กบัคาํพูดของเขาทนัทเีลย 

เพราะเป็นเรื่องของความหลง จงึควรหม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม จะทาํใหใ้จสงบเยน็ มี

ความสุข มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง จะขจดัความลงัเลสงสยัต่างๆไปได ้ ทาํใหเ้ชื่อม ัน่ต่อการ

ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน ใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ดอ้ย่างแน่นอน น้ีคือวธิีการสรา้ง

ความสุขต่างๆ ทีไ่มต่อ้งอาศยัสิง่ภายนอก อาศยัการกระทาํทางกายวาจาใจน้ีเท่านัน้ เป็น

ความสุขทีแ่ทจ้ริง เพราะจะตดิไปกบัใจ ไมเ่หมอืนกบัความสุขทีไ่ดจ้าก การเหน็การได ้

ยนิไดส้มัผสั รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ ทีไ่ดค้วามสุขในขณะทีส่มัผสั แลว้ก็จาง

หายไป เหลอืไวแ้ต่ความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ความอยากความตอ้งการ ขอใหพ้วกเรา

พยายามหาความสุขทีแ่ทจ้ริงกนั พยายามลดละความสุขทีไ่มแ่ทจ้ริงเสยี อย่าไปหา

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายเลย ใหห้นัเขา้มาหาความสุขทางใจ ดว้ยการทาํบญุใหท้าน 

รกัษาศีล ทาํจติใจใหส้งบ เจริญปญัญา ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม แลว้ชวีติของเราจะมี

แต่ความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนถงึความสุขทีเ่รียกวา่ปรมงัสุขงั ทีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลายไดไ้วเ้ป็นสมบตั ิก็จะเป็นสมบตัขิองพวกเราเช่นเดยีวกนั จงึขอฝาก

เรื่องของการสรา้งความสุขทางใจน้ี ใหท้่านไดน้าํไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิ เพือ่

ความสุขและความพน้ทกุขท์ีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุติ

ไวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๘๘ 

ปิดทองหลงัพระ 
๒๓ ตลุาคม ๒๕๕๑ 

ปิดทองหลงัพระดกีวา่ อย่าเอากเิลสเขา้มาเกี่ยวขอ้ง เพิง่เทศนไ์ปเมือ่เชา้น้ีเองวา่ ให ้

ทาํบญุปิดทองหลงัพระ ทาํบญุใหท้านดว้ยจติใจทีบ่ริสุทธิ์ ไมต่อ้งการผลตอบแทนจาก

ใครท ัง้นัน้ ทาํดว้ยความเมตตา ปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิในสมบตัขิา้วของเงนิทอง เพราะ

เหน็วา่ถา้มมีากเกนิความจาํเป็น ก็ไม่เกดิประโยชนก์บัตน กลบัจะเป็นทกุขก์บัจติใจ 

เพราะตอ้งคอยกงัวล หวงห่วง เสยีดายเสยีใจ เวลาหายไปหรือถูกขโมยไป ถา้เอาไป

ทาํบญุก็จะหมดปญัหาไป ไดค้วามสุขทางจติใจ เพราะไดท้าํประโยชน ์ ไดส้งเคราะหไ์ด ้

ช่วยเหลอืผูท้ีเ่ดอืดรอ้นตกทกุขไ์ดย้าก น่ีคือเป้าหมายของการทาํบญุใหท้าน อยู่ตรงน้ี อยู่

ทีก่ารปลดเปลื้องภาระทางดา้นจติใจ ตายไปก็เอาไปไมไ่ด ้ ถา้ไมไ่ดท้าํบญุอาจจะกลบัมา

เกดิเป็นหมาเฝ้าสมบตักิ็ได ้หวงเงนิมาก ไมย่อมทาํบญุใหท้าน ไมย่อมรกัษาศีล ไมย่อม

บอกลูกหลานวา่เงนิทองเก็บไวท้ีไ่หน เอาไปฝงัดนิไวท้ีต่รงไหน ดว้ยความผูกพนั ดว้ย

ความหวง ดว้ยความห่วง ตายไปก็กลบัมาเกดิเป็นสุนขัในบา้นของตนเอง จงึควรทาํทาน

เพือ่ใหม้คีวามสุขใจ ส่วนเรื่องชื่อเสยีงแลว้แต่จะเป็นไป อย่าไปกาํหนดกฎเกณฑ ์ เวลา

ทาํบญุเขาอยากจะรูช้ื่อก็บอกเขาไป แต่อย่าไปถอืเป็นขอ้แม ้ตอ้งมชีื่อลาํดบัที ่๑ ถา้ไม่ได ้

ลาํดบัที ่ ๑ ก็จะเสยีใจ ลบลา้งบญุทีเ่ราควรจะได ้ คอืความสุขใจ ควรเหน็ความสาํคญั

ของใจเรา ยิง่กวา่สิง่อืน่ ยิง่กวา่ตวัเรา ตวัเราเป็นกเิลส เป็นอวชิชา เป็นความหลง ไมรู่ ้

ธรรมชาตทิีแ่ทจ้ริงของใจ วา่เป็นอะไรกนัแน่ จงึหลงสรา้งตวัตนขึ้นมาในใจ แลว้ก็ยดึตดิ

ในตวัตนนัน้ ทาํอะไรก็อยากจะใหต้วัตนด ี ถา้ยิง่ทาํใหต้วัตนมาก ก็จะยิง่ทาํใหใ้จแยล่ง

เลวลงมาก คนทีท่าํดว้ยความเหน็แก่ตวัมกัจะลม่จม แต่คนทีท่าํเพือ่ผูอ้ืน่มกัจะ

เจริญรุ่งเรือง ทาํสาํหรบัตนเท่าทีจ่าํเป็นก็พอ ทาํใหพ้อเพยีง ร่างกายถา้มปีจัจยั ๔ พรอ้ม

บริบูรณ์ ก็ถอืวา่พอเพยีงแลว้ จติใจถา้หลดุพน้จากกเิลสท ัง้ปวงแลว้ ก็ถอืวา่พอเพยีงแลว้ 

เช่นพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ทา่นมพีรอ้มท ัง้ทางกายและทางใจ ทางกายทา่น
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ก็มปีจัจยั ๔ ครบถว้นบริบูรณ์ ทางใจท่านก็มมีรรคผลนิพพาน ท่านจงึสามารถทาํ

ประโยชนใ์หก้บัโลกไดม้าก เพราะทกุบาททกุสตางคไ์มม่ตีวัตนเขา้มาเกี่ยวขอ้งเลย ไดม้า

เท่าไรก็ออกไปเท่านัน้ ถา้จะเก็บไวก้็เป็นค่าใชจ่้ายทีจ่าํเป็นเท่านัน้เอง นอกจากนัน้ก็ไม่

เคยคดิถงึประโยชนข์องตนเลย ไมเ่หมอืนทางโลก ทีห่าวตัถขุา้วของต่างๆ มาบาํรุงบาํเรอ

กนั อย่างน้ีไมม่ใีนใจของผูท้ีบ่ริสุทธิ์แลว้  

ท่านเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีลว้นเป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ เหน็อนิจจงัทกุขงัอนัตตาใน

ทกุสิง่ทกุอย่าง ในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ในตาหูจมกูลิ้นกาย ในรูปเวทนาสญัญา

สงัขารวญิญาณ เหน็หมดท ัง้ภายนอกและภายใน วา่เป็นความทกุข ์ ถา้ไปยดึตดิ แมแ้ต่

ความสุขภายในใจทีม่อียู่ก็เป็นความทกุข ์ เพราะยงัอยู่ภายใตก้ฎอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

ไมใ่ช่เป็นความสุขของพระนิพพาน ทีเ่ป็นปรมงัสขุงั ปฏบิตัไิปแลว้มนัจะเหน็หมด ส่วน

หยาบส่วนกลางและส่วนละเอยีด ส่วนหยาบก็ภายนอก รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แสง

สเีสยีงต่างๆ ไมไ่ดเ้ป็นความสุขเลย สุขเพยีงเลก็นอ้ยแลว้ก็ตามมาดว้ยความทกุข ์ เป็น

ภาระ ตอ้งคอยดูแลรกัษา คอยหวงคอยห่วงคอยกงัวล ตอ้งรอ้งห่มรอ้งไหเ้สยีอกเสยีใจ

เสยีดาย เมือ่ตอ้งสูญเสยีไป น่ีเป็นของภายนอก เป็นความสุขทางโลก เป็นความสุข

หลอกๆ เป็นความทกุขก์บัจติใจ เป็นสุขกบักเิลส เวลาไดส้มัผสัรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ กเิลสจะดใีจ เหมอืนแมงเมา่เห็นแสงไฟ จะบนิเขา้กองไฟทนัท ี แลว้ก็จะถกู

ไฟเผาตายไป กลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา ทีไ่ปกระทบกบัจติใจอย่างรุนแรง น้ีเป็นส่วน

หยาบ รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ส่วนกลางก็เป็นเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ เช่น

เวทนาทางกายทีเ่กดิขึ้น สุข ทกุข ์ ไม่สุขไม่ทกุข ์ เป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ ถา้ละเอยีดเขา้

ไปภายใน ก็คอืความสุขภายในจติ เป็นความสุขทีล่ะเอยีดทีสุ่ด ตอ้งมมีหาสตมิหา

ปญัญา ถงึจะรูถ้งึจะเหน็วา่ มนัก็เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เปลีย่นแปลงได ้ สุขแลว้จาง

หายไปได ้ ถา้อยากจะใหสุ้ขไปตลอดเวลา ก็จะตอ้งคอยประคบัประคอง ยงัตอ้งทาํงาน

อยู่ ยงัตอ้งรกัษาความสุขอนัน้ีอยู่ ถา้เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริงจะไมต่อ้งรกัษา จะสุขไป

ตลอด ไมม่วีนัเปลีย่นแปลง พอรูท้นัก็จะปลอ่ยวาง สุขน้ีก็จะกระจายหายไป เหลอืแต่

ความสุขทีอ่ยู่กบัความวา่ง นิพพานัง ปรมงัสญุญงั นิพพานัง ปรมงัสขุงั เป็นของคู่กนั 

ความวา่งเปลา่ทีแ่ทจ้รงิกบัความสุขทีแ่ทจ้ริง มนัเป็นของคู่กนั มนัเป็นความสุขทีไ่ม่
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เกี่ยวขอ้งกบัอะไรในโลกน้ีเลย ไมว่า่จะเป็นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ หรือรูปเวทนา

สญัญาสงัขารวญิญาณ เป็นความสุขของธาตรูุ ้ของธรรมธาต ุเป็นความสุขทีพ่วกเราตอ้ง

พยายามไปใหถ้งึ เราจงึตอ้งปลอ่ยความสุขภายนอก เพือ่เขา้สู่ภายใน  

การเขา้สู่ภายในน้ีเรียกวา่มรรค การออกสู่ภายนอกเรียกวา่สมทุยั เช่นอยากไปทีน่ ัน่ทีน่ี่ 

อยากไปดูอยากจะไปฟงั อยากจะไปลิ้มรสอยากไปรบัประทานสิง่นัน้สิง่น้ี อย่างน้ีเรียกวา่

สมทุยั อยากออกขา้งนอก ไมรู่ว้า่ขา้งนอกเป็นพษิเป็นภยั เป็นอนัตราย เป็นทกุข ์ไมช่อบ

เขา้ขา้งในกนั เพราะแรงผลกัดนัใหอ้อก แรงกวา่แรงทีจ่ะดงึใหเ้ขา้ กาํลงัของกเิลสแรง

มากสาํหรบัปถุชุนท ัว่ๆไป ถา้ไมไ่ดบ้าํเพญ็บญุบารมมีามากพอสมควร จะรูส้กึวา่การ

เขา้ขา้งในเป็นสิง่ทีย่ากอย่างยิง่ แต่ถา้ไดบ้าํเพญ็บญุบารมมีาแลว้ ไดเ้คยทาํบญุใหท้าน 

รกัษาศีล บาํเพญ็ภาวนามาแลว้ ถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ากมายนกั แต่พอรูห้ลกัของการภาวนา 

การเจริญสต ิพอไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอน ทีส่อนใหด้งึจติเขา้ขา้งใน ก็จะเขา้ใจทนัท ี

สามารถนาํเอาไปปฏบิตัไิดอ้ย่างงา่ยดายและรวดเร็ว ถา้ไมเ่คยเลยจะไมรู่ว้า่เขา้ขา้งในไป

ทาํไม หลบัตาก็มแีต่ความมดื ปิดหูปิดตาปิดปากปิดลิ้นปิดจมกู ไมไ่ดส้มัผสักบักามรส

ท ัง้หลาย ก็เลยไมเ่คยคดิทีอ่ยากจะเขา้ขา้งใน มแีต่อยากจะไปหารูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะอยู่ตลอดเวลา แลว้ก็ทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา เพราะไมไ่ดค้วามอิม่ความพอ ได ้

ความสุขช ัว่ขณะทีส่มัผสั หลงัจากนัน้แลว้ก็เหลอืแต่ความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ความหวิ

ความอยาก ไปเทีย่ววนัน้ีแลว้พรุ่งน้ีก็ตอ้งไปเทีย่วอกี ไปรบัประทานอาหารทีร่า้นนัน้รา้นน้ี

แลว้ ก็อยากจะไปรบัประทานอกี ไมส่ามารถรบัประทานตามมตีามเกดิได ้ ไมส่ามารถ

รบัประทานเพือ่เป็นยาดูแลรกัษาร่างกายได ้ตอ้งรบัประทานเพือ่กเิลส ใหก้เิลสมคีวามสุข 

จากการไดส้มัผสักบัรสชาตขิองอาหารทีถู่กอกถูกใจ ถา้รบัประทานเพือ่ร่างกายจริงๆแลว้ 

ไมต่อ้งเป็นอาหารทีถู่กปากถูกคอถูกใจก็ได ้ ขอใหเ้ป็นอาหารทีท่าํใหร่้างกายอิม่และอยูไ่ด ้

ก็พอแลว้ มไีขท่อดกบัขา้วเปลา่ก็อร่อยแลว้กนิไดแ้ลว้ ไมเ่ชื่อลองอดขา้วดูสกั ๓ วนั ขา้ว

เปลา่ๆคลกุพริกนํา้ปลาก็อร่อย น้ีคอืวธิีดบักเิลสหรือต่อสูก้บักเิลส อย่าไหลไปตามกเิลส 

กเิลสจะปรุงแต่งคดิถงึอาหารจานโปรด อย่าไปคดิอย่างนัน้ เป็นเรื่องของกเิลส ไมไ่ดก้นิ

เพือ่ร่างกาย ร่างกายไมรู่ว้า่อาหารจานโปรดเป็นอย่างไร รูแ้ต่วา่เป็นธาต ุ๔ กนิเขา้ไปแลว้

สามารถบาํรุงร่างกายได ้ไมส่าํคญัวา่จะมาในรูปแบบไหน จะเป็นขา้วเปลา่คลกุกบันํา้พริก
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นํา้ปลาก็ได ้จะเป็นอาหารในวงัก็ได ้มนัก็เหมอืนกนั พอเขา้ไปในร่างกายแลว้ มนัก็ไมน่่า

กนิแลว้ ถา้คายออกมา ก็จะไมอ่ยากกนิแลว้ กเิลสไมอ่ยากกนิ แต่ร่างกายยงักนิได ้ถา้ใจ

มธีรรมแลว้กนิเขา้ไปได ้ เขา้ไปในร่างกายแลว้ก็ยงัทาํประโยชนไ์ดเ้หมอืนเดมิ แต่กเิลสจะ

ไมเ่อาแลว้ ถงึแมจ้ะเป็นอาหารวเิศษขนาดไหนก็ตาม ลองไดเ้คี้ยวไดค้ลกุกบันํา้ลายแลว้

คายออกมา ใหร้บัประทานเขา้ไปใหม ่ก็ไมเ่อาแลว้ น่ีเป็นเรื่องของกเิลส ถา้เป็นเรื่องของ

เหตผุล เรื่องของร่างกายก็ตอ้งกนิได ้เพราะออกมาจากร่างกาย เพยีงแต่คายออกมาแลว้

ก็กนิเขา้ไปใหม ่จะเดอืดรอ้นไปทาํไม ขณะทีอ่ยู่ขา้งในก็เป็นอย่างน้ีอยู่แลว้ ตวัทีร่บัไมไ่ด ้

ก็คอืกเิลสน้ีเอง  

ถา้เรายงัตดิเรื่องอาหารอยู่ ก็ควรพจิารณาความเป็นปฏกูิลของอาหาร ดูอาหารเวลาอยู่ใน

ปาก อยู่ในทอ้ง อยู่ในลาํไส ้ อยู่ในโถ เป็นอาหารทีเ่ขา้มาทางปาก ทีเ่ราอตุส่าหข์บัรถเป็น

ระยะทางหลายรอ้ยกโิลฯ เพือ่จะไดร้บัประทาน ถา้พจิารณาแบบน้ีแลว้ ต่อไปจะไม่

เดอืดรอ้น อยู่บา้นมอีะไรรบัประทานก็รบัประทานได ้ เหมอืนกบัรบัประทานยา จะมาใน

รูปแบบไหนก็รบัประทานได ้ จะเป็นสเีขยีวสฟ้ีาสสีม้ จะเป็นเมด็กลมเมด็รี จะเป็น

แคปซูล เป็นนํา้ ก็รบัประทานได ้ เพราะรบัประทานเพือ่รกัษาร่างกาย ไมไ่ดร้บัประทาน

เพือ่ความสุขของกเิลส น่ีคือความสุขและความทกุขภ์ายนอก ทีพ่วกเรายงัตดิกนัอยู่ ยงั

แสวงหากนัอยู่ ถา้ตดัไมไ่ดก้็จะไมม่ทีางเขา้สู่ความสุขภายในใจได ้จะภาวนาไมล่ง เพราะ

มกีามฉนัทะขวางก ัน้อยู่ เป็นนิวรณ์ คอืความยนิดใีนรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะใน

รูปแบบต่างๆ ตดิบหุรี่ก็เป็นกามฉนัทะ สุราก็เป็นกามฉนัทะ อาหารในรูปแบบต่างๆ ขนม

ในรูปแบบต่างๆ เครื่องนุ่งห่มในรูปแบบต่างๆ การบนัเทงิในรูปแบบต่างๆ ลว้นเป็นกาม

ฉนัทะท ัง้นัน้ ถา้ยงัตดิอยู่ ยงัตอ้งมไีวบ้าํรุงบาํเรอรกัษาใจใหม้คีวามสุขอยู่ ก็จะไม่

สามารถเขา้สู่ภายในได ้ ไมส่ามารถบริกรรมพทุโธๆ สวดมนต ์ เจริญอานาปานสตไิด ้ ใจ

จงึไมม่สีงบ ความสุขทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐ ทีเ่หนือกวา่ความสุขอืน่ใดในโลกน้ี จงึไมป่รากฏ

ขึ้นมา ถา้สามารถตดัสิง่ภายนอกได ้ ถงึแมจ้ะไมถ่าวร ตดัไดเ้ป็นระยะๆ ครัง้ละ ๗ วนั

บา้ง ๑๐ วนับา้ง ๑ เดอืนบา้ง ๓ เดอืนบา้ง จติก็จะสงบตวัลงรวมเป็นหน่ึงได ้พยายาม

ตดัไปเรื่อยๆ บาํเพญ็ภาวนาทาํจติใจใหส้งบ ถา้จงัหวะไหนเป็นโชคหรือเป็นบญุของเรา 

จติก็จะสงบตวัลงรวมเป็นหน่ึง เราจะเหน็ความสุขทีไ่มเ่คยเหน็มาก่อน พอไดเ้หน็แลว้ก็
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เหมอืนกบัไดดู้หนงัตวัอย่าง จะอยากดูหนงัจริงแลว้ทน้ีี จะไมส่นใจเรื่องภายนอกแลว้ จะ

มกีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะถอืศีล ๘ อยู่วดัอยู่วา คอยเจริญสตทิาํจติใจใหส้งบ แมจ้ะไดเ้หน็

หนงัตวัอย่างเพยีงช ัว่แวบเดยีวก็จะคุม้ค่าแลว้ รูแ้ลว้วา่เป็นอย่างไร รูแ้ลว้วา่อะไรเป็นของ

แท ้ อะไรเป็นของเทยีม เหมอืนเพชรปลอมกบัเพชรจริง เพชรปลอมทีเ่รามอียู่เราก็โยน

ทิ้งไป จะเก็บเพชรจรงิไว ้ แมจ้ะเป็นเพยีงเมด็เลก็ๆ เพชรปลอมทีใ่หญ่เท่าฝ่ามอื เราก็

พรอ้มทีจ่ะโยนทิ้งไปหมดเลย จะพยายามหาแต่เพชรจริง ใหม้มีากยิง่ขึ้นไปใหไ้ด ้ เป็นสิง่

ทีเ่ราทาํกนัไดแ้ละควรจะทาํกนั  

เราตอ้งรูจ้กัแยกแยะวา่ อะไรคอืคุณ อะไรคอืโทษ อะไรเป็นสุข อะไรเป็นทกุขก์บัเรา 

อย่าปลอ่ยใหก้เิลสหลอกเราอยู่เรื่อยๆ ดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง ดูพระอรหนัตสาวก

เป็นตวัอย่าง ดูครูบาอาจารยท์ีเ่ราเคารพกราบไหวบู้ชาเป็นตวัอย่าง วา่ทา่นประพฤตติน

อย่างไร ท่านเขา้ขา้งในหรือท่านออกขา้งนอก ท่านไปยุ่งกบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ

หรือไม ่ ท่านแสวงหาความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอกหรือไม ่ หรือท่านมแีต่เดนิจงกรมนัง่

สมาธิ ปลกีวเิวกหาความสงบภายในจติใจ จนไดค้รบถว้นบริบูรณ์แลว้ ท่านถงึออกมา

โปรดมาสงเคราะหญ์าตโิยมต่อไป ถา้ท่านยงัไมไ่ดเ้ต็มที ่ ท่านก็จะเก็บตวับาํเพญ็ของท่าน

ไป เพราะงานยงัไมเ่สร็จสมบูรณ์ พอเสร็จสมบูรณ์แลว้ท่านถงึจะหนัออกขา้งนอก แต่

ไมไ่ดห้นัออกเหมอืนเมือ่ก่อน เมือ่ก่อนหนัออกขา้งนอกดว้ยความอยาก ดว้ยความหวิ 

ดว้ยกามฉนัทะ ดว้ยความยนิดใีนรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แต่หนัออกดว้ยความ

เมตตากรุณา ดว้ยความสงสารสตัวโ์ลก เหน็สตัวโ์ลกยงัถูกความหลงครอบงาํ หลอกให ้

ยดึตดิอยู่กบัความทกุข ์ ตอ้งรอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ ทกุขก์งัวลวุน่วายไปกบั

เรื่องราวต่างๆ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น พอท่านไดพ้น้จากทกุขแ์ลว้ ท่านก็อยากจะพาพวกเราให ้

ไดพ้น้จากทกุขเ์ช่นเดยีวกนั แต่พวกเราตอ้งศรทัธา ท่านจะไมล่ากเราไป ถา้ไมม่ศีรทัธา 

เพราะมนัยาก ถา้ไมอ่ยากจะไป แต่ถา้อยากจะไปก็พอจะลากไปได ้ คนทีจ่ะไปทางน้ีจงึ

ตอ้งมศีรทัธาความเชื่อ วา่เป็นทางทีด่กีวา่ ตอ้งมฉีนัทะความพอใจ ความยนิดทีีจ่ะ

บาํเพญ็ จะทกุขจ์ะยากจะลาํบากอย่างไร เมือ่ถงึเวลาบาํเพญ็ก็ตอ้งบาํเพญ็ ฝนจะตกแดด

จะออก อากาศจะหนาวหรือจะรอ้นอย่างไร ถา้ไมสุ่ดวสิยัก็ตอ้งบาํเพญ็กนัไป อย่างวนัน้ี

ฝนตกเราก็มากนั เคยมบีางคนขบัรถมาถงึขา้งบน พอเหน็ฝนตกก็เลี้ยวกลบัลงไป ถา้ลง
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จากรถก็จะเปียก จะลาํบาก ก็ไมอ่ยากจะลาํบาก ยงัตดิอยู่กบัความสุขในรถ ทีม่ ี

เครื่องปรบัอากาศ มเีบาะน่ิมๆนัง่ แต่ใจกลบัรอ้นเป็นไฟดว้ยความกงัวลขุน่มวัวุน่วายกบั

สิง่ต่างๆ แต่มองไมเ่หน็ เหน็แต่ภายนอก เพราะใจตดิอยู่กบัสิง่ภายนอก จงึไมเ่หน็ความ

ทกุขท์ีม่อียู่ภายในใจ เหน็แต่วา่กาํลงัไดห้รอืกาํลงัเสยีสิง่ภายนอกไป เวลาไดก้็ดอีกดใีจ 

เวลาสูญเสยีไปก็เสยีอกเสยีใจ แต่ก็ไมเ่หน็โทษของมนั เวลาเสยีไปก็อยากจะหามาใหม ่

ตอ้งลาํบากยากเยน็ต่อสูก้บัปญัหาอปุสรรคต่างๆ กวา่จะไดเ้งนิมาสกับาท ไมใ่ช่ของงา่ย 

ไมเ่หมอืนกบัการใชเ้งนิ ใชเ้งนิ ๑๐๐ บาทงา่ยกวา่การหาเงนิ ๑ บาท น่ีคอืเรื่องของจติใจ 

เป็นอย่างน้ี  

ถา้มกีเิลสมคีวามหลงครอบงาํอยู่ ก็จะพาไปสู่ความทกุขต์ลอดเวลา ถา้มธีรรมะก็จะพาให ้

ห่างจากกองทกุขไ์ปเรื่อยๆตามลาํดบั จนไมม่คีวามทกุขเ์ขา้ไปเหยยีบยํา่จติใจไดเ้ลย น้ี

คอืทาง ๒ ทาง ทางของกเิลสกบัทางของธรรมะ ทางของกเิลสก็ตอ้งโลภตอ้งโกรธตอ้ง

หลง ตอ้งแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข ถา้เป็นทางธรรมะกต็อ้งตดัการแสวงหาลาภยศ

สรรเสริญสุข ตอ้งเจริญทานศีลภาวนา ทานก็ทาํใหม้ากขึ้นไปเรื่อยๆจนกวา่จะหมด พอ

หมดแลว้ก็ไมต่อ้งไปหามาใหม ่ ถา้หมดแลว้ก็ถอืวา่พอแลว้ ทาํเท่าทีม่อียู่ในส่วนทีเ่ป็น

ส่วนเกนิ ทีไ่มต่อ้งอาศยั เมือ่หมดแลว้ก็พอแลว้ ไมไ่ดท้าํแขง่เอาหนา้เอาตากนั ไม่

ตอ้งการใหค้นรบัยิ้มแยม้ ตอบรบัอย่างนัน้อย่างน้ี ทาํเพือ่ปลดเปลื้องภาระทีบ่บีค ัน้จติใจ 

เมือ่หมดแลว้ก็จะหมดปญัหาไป จะทาํใหร้กัษาศีลไดง้า่ย เพราะไมต่อ้งไปดิ้นรนหาเงนิหา

ทอง เวลาทีย่งัตอ้งหาเงนิหาทองน่ี รกัษาศีลก็จะยาก ทาํมาคา้ขายก็อดทีจ่ะพูดปดไมไ่ด ้

เพราะเสยีดายรายไดท้ีน่่าจะได ้ถา้พูดความจริงแลว้กลวัจะไมไ่ด ้จงึตอ้งพูดปดไป แต่ถา้

ไดท้าํบญุใหท้านจนหมดแลว้ ก็ไมต่อ้งไปโกหกหลอกลวงใคร เพราะไมต่อ้งการเงนิแลว้ 

มพีอแลว้ ตอนน้ีสิง่ทีต่อ้งการก็คอืเวลา ทีว่า่งจากการหาเงนิหาทอง เวลาทีจ่ะไดบ้าํเพญ็

ภาวนา ไดป้ลกีวเิวกในสถานทีส่งบสงดั เพราะการทาํใจใหส้งบนัน้ ตอ้งอาศยัความสงบ

สงดัทางกาย กายวเิวกจติถงึจะวเิวก ถา้กายยงัอยู่ท่ามกลางความวุน่วาย ใจจะสงบยาก 

เวลานัง่สมาธิตรงสีแ่ยกไฟแดง กบัเวลานัง่ในป่าในเขาน้ี มคีวามแตกต่างกนัมาก ลองไป

นัง่สมาธิทีต่รงสีแ่ยกไฟแดงดูก็แลว้กนั แลว้จะรู ้ แถวโรงแรมเอราวณัก็ได ้ แถวศาลพระ

พรหม ลองไปนัง่แถวนัน้ดู กบัการนัง่สมาธิในป่าในเขา ดูซวิา่จะมคีวามแตกต่างกนัไหม 
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ถา้เราอยู่ในเมอืงมหีอ้งทีปิ่ดก ัน้เสยีงต่างๆไดใ้นระดบัหน่ึงก็ยงัด ี ก็ยงัถอืวา่พอใชไ้ด ้ ใน

เบื้องตน้อาจจะไมจ่าํเป็นจะตอ้งไปอยู่ป่าอยูเ่ขา เพราะยงัไมม่อีนิทรียท์ีแ่ก่กลา้พอ ทีจ่ะ

ทนกบัความอดอยากขาดแคลนได ้ ก็ภาวนาในบา้นไปก่อนก็ได ้ ถา้บา้นเป็นทีส่งบ ไมม่ี

คนพลกุพลา่น ถา้อยู่คนเดยีวไดย้ิง่ดใีหญ่ ขา้งบา้นก็ไมส่่งเสยีงดงัมากจนเกนิไป ก็

สามารถบาํเพญ็ในบา้นไปไดใ้นระดบัหน่ึง จนกวา่จะมอีนิทรียแ์ก่กลา้พอ ทีจ่ะไปอยู่ตาม

ป่าตามเขา ทีอ่ดอยากขาดแคลนในเครื่องอาํนวยความสะดวกต่างๆ แต่สงบสงดั ทีจ่ะ

เป็นทีท่ดสอบจติใจ เพราะสถานทีส่งบสงดัจะมภียัรอบดา้น ทีจ่ะเป็นเครื่องทดสอบจติใจ 

วา่ปลอ่ยวางความยดึตดิในชวีติร่างกายไดห้รือไม ่ เราพจิารณาความแก่ความเจ็บความ

ตายไดแ้ลว้ ก็ตอ้งไปทดสอบดูวา่ ปลอ่ยวางไดห้รือไม ่ 

ในเบื้องตน้ทาํทีไ่หนไดก้็ทาํไป พอมโีอกาสทีจ่ะขยบัขยายไปทีด่กีวา่ จงึค่อยขยบัขยายไป 

หรือไปตามเวลาทีจ่ะไปได ้ ขอ้สาํคญัตอ้งมสีถานทีส่งบสงดั สถานทีน่่ากลวั สถานทีอ่ด

อยากขาดแคลน ทีเ่ราตอ้งอดบา้ง เช่นอดอาหารบา้ง ตอ้งเผชญิกบัภยัอนัตรายบา้ง 

เผชญิกบัความเจ็บปวดทางร่างกายบา้ง ตอ้งนัง่ใหน้านๆ พยายามฝ่าความเจ็บปวดไปให ้

ได ้อย่าลกุอย่าหนีความเจ็บปวด ใหค้วามเจ็บปวดมนัหนีเรา เราตอ้งชนะมนัใหไ้ด ้ถา้เรา

ไมถ่อย ไมช่า้ก็เร็วมนัก็ตอ้งถอย ไม่เกนิ ๘ ช ัว่โมงมนัจะตอ้งถอยไปหมด น่ีคอืงานของ

พวกเรา งานเขา้ขา้งใน มนัเป็นอย่างน้ี ตอ้งเจอสิง่ต่างๆเหลา่น้ี ถงึจะไดร้างวลัที ่ ๑ ไม่

ไดม้าอย่างงา่ยดายเหมอืนทางโลก เพยีงแต่เสยีเงนิแลว้ก็รอเวลา ถา้เป็นบญุเป็นโชคก็จะ

ได ้ แต่น่ีไมม่เีรื่องของโชควาสนามาเกี่ยวขอ้ง เรื่องน้ีอยู่ที ่ อตัตาห ิ อตัโน นาโถ อยู่ที่

ความพากเพยีร อยู่ทีค่วามอดทน อยู่ทีส่ต ิอยู่ทีว่ริิยะ อยู่ทีข่นัต ิขนัตี ปรมงั ตโป ตตีิก

ขา ขนัตเิป็นไฟแผดเผากเิลสทีด่เียีย่ม จะกาํจดักเิลสตอ้งมขีนัตเิป็นไฟไวแ้ผดเผา ถงึจะ

ไดนิ้พพานมาเป็นสมบตั ิ ถา้ไมม่คีวามอดทนแลว้ จะไมส่ามารถฟนัฝ่าอปุสรรคต่างๆไป

ได ้ ผูท้ีผ่่านไปแลว้ไมไ่ดต่้างจากพวกเรา เป็นมนุษยเ์หมอืนเรา มกีายมใีจเหมอืนเรา 

ต่างกนัทีเ่ขามวีริิยะ เราไมม่ ี เขามขีนัตเิราไมม่ ี หรือมนีอ้ยกวา่เขา เราจงึตอ้งสรา้งใหม้ี

มากขึ้น วริิยะก็ขยนัเดนิจงกรมมากขึ้น ขยนันัง่สมาธิมากขึ้น ขยนัฟงัเทศนฟ์งัธรรมมาก

ขึ้น ขนัตกิ็อดทนไป นัง่แลว้เจ็บก็ทนไป เดนิแลว้เมือ่ยก็เดนิไป หรือเปลีย่นอริิยาบถ ถา้

เมือ่ยก็กลบัมานัง่ นัง่แลว้ทนเจ็บไมไ่หวก็ลุกขึ้นไปเดนิต่อ อย่าเพิง่นอนมว้นเสือ่ อย่าเพิง่
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กางเสือ่ออกมา ทาํต่อไป นอนใหน้อ้ย นอนวนัละ ๔ ช ัว่โมงถอืวา่กาํลงัด ี หรือบางครัง้

อาจจะไมน่อนเลยก็ได ้ ถอืเนสชัชกิ ๓ อริิยาบถ เดนิยนืกบันัง่ไมน่อน ถา้จะหลบัก็ให ้

หลบัใน ๓ อริิยาบถน้ี หลบัในขณะทีย่นื หรือหลบัในขณะทีน่ ัง่ แต่ไมน่อน เพราะนอน

แลว้จะนอนยาว จะหลบันาน ถา้ถอือริิยาบถ ๓ น้ี ก็จะหลบัไมน่าน พอไดพ้กัพอแลว้จะ

รูส้กึตวัขึ้นมาทนัท ี น้ีเป็นอานิสงสข์องการถอืเนสชัชกิ เพือ่ตดัความตดิอยู่กบัการหลบั

นอน บางคนพอไดน้อนแลว้ ก็จะนอนเลย ๖ ช ัว่โมง ๘ ช ัว่โมงไป นอนเหมอืนซากศพไป

เลย ไม่เกดิประโยชนอ์ะไร ชวีติของเราไมไ่ดป้ระโยชนจ์ากการหลบันอนมากเกนิความ

จาํเป็น หลบันอนพอสมควร พอเพยีงต่อความตอ้งการของร่างกายก็พอแลว้ มากกวา่นัน้

ก็เป็นการเสยีเวลา ขาดทนุ เพราะเวลาทีจ่ะบาํเพญ็จะมนีอ้ยลงไปเรื่อยๆ เหมอืนกบันํา้ที่

เก็บไวใ้นแทง็ก ์ทีไ่หลไปเรื่อยๆ ถา้ไมเ่อามาใชใ้หเ้กดิประโยชนก์็จะหมดไปก่อน ถา้รีบทาํ 

นอนใหน้อ้ย บาํเพญ็ใหม้าก ปฏบิตัใิหม้าก มรรคผลก็จะเกดิขึ้นงา่ย บางทนีํา้ยงัหมดไม่

ถงึครึ่งหน่ึงเลย งานก็ทาํเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ บางทา่นใชเ้วลาไมก่ี่เดอืนไมก่ี่วนั ก็เสร็จงาน

แลว้ บางท่านก็ ๗ วนั บางท่านก็ ๗ เดอืน บางท่านก็ ๗ ปี บางท่านก็ ๗ กลัป์ พวก ๗ 

กลัป์น้ีเป็นพวกทีร่กัความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ รกักนิรกันอนรกัเทีย่วกนั จงึ

ควรพจิารณากนั ถา้อยากจะไดส้ิง่ทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐ ก็ตอ้งเอาสรณะ คอืพระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆม์าเป็นแบบฉบบั ถา้ตอ้งการทีจ่ะเวยีนวา่ยตายเกดิต่อไปเรื่อยๆ ก็เอา

ความโลภความโกรธความหลงเป็นสรณะต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอ

ยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  

ถาม ทางสายตรงคอืมรรคทีม่อีงค ์๘ น้ี ใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่  

ถาม จะทาํอย่างไรทีจ่ะใหก้ารปฏบิตัคิบืหนา้ เหมอืนกบัปรุงแกงนะครบั จะปรุงแกงให ้

มนักลมกลอ่ม 

ตอบ ตอ้งเริ่มตน้ทีส่ต ิ ใหม้สีตก่ิอน ถา้ดืม่เหลา้เมาแลว้จะไมส่ามารถทาํอะไรได ้ ทาน

ศีลภาวนาน้ีจะทาํไมไ่ดเ้ลย ควรละเวน้จากการดืม่ของมนึเมาท ัง้หลายก่อน ไม่
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เสพสุรายาเมาและของมนึเมาท ัง้หลายโดยเดด็ขาด พอมสีตแิลว้ข ัน้ต่อไปก็ตอ้ง

ศึกษาดูวา่ จะตอ้งทาํอะไรบา้ง เช่นฟงัเทศนฟ์งัธรรม อ่านหนงัสอืธรรมะ พอ

ทราบแลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตั ิ 

ถาม รกัษาศีล ๕ ใชไ้ดไ้หมครบั 

ตอบ ในเบื้องตน้ควรรกัษาศีล ๕ ไปก่อน ถา้จะขยบัสูงขึ้นไปอกีก็ตอ้งรกัษาศีล ๘ ตอ้ง

ตดัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เช่นไมร่บัประทานอาหารเกนิความจาํเป็น 

รบัประทานมื้อเดยีว ไมร่บัประทานหลงัเทีย่งวนัไปแลว้เป็นตน้ เป็นการตดักาม

ฉนัทะ ไมดู่หนงัฟงัเพลง ไมร่อ้งราํทาํเพลง ไมใ่ส่เสื้อผา้สสีวยสดงดงาม แต่งหนา้

ทาปากอะไรต่างๆเหลา่น้ี ทีเ่ป็นความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ  

ถาม ถา้ยงัตอ้งทาํงานอยู่ จะทาํอย่างไร 

ตอบ ทาํใหน้อ้ยลงไป เก็บเงนิใหม้าก ใชเ้งนิใหน้อ้ย พอมเีงนิพอก็ลาออกจากงาน เพือ่

จะไดป้ฏบิตัอิย่างเต็มที ่

ถาม หมดภาระทางโลกไป 

ตอบ ใหม้พีอเพยีงต่อการสนบัสนุนการบาํเพญ็ อย่างเราตอนนัน้มอียู่ ๖,๐๐๐ บาท 

คดิวา่พอจะเริ่มตน้ได ้ ก็เลยลาออกจากงาน จะลองปฏบิตัดูิสกัปีหน่ึง ไมค่่อย

กลวัเรื่องตกงานหรือหางาน ตกไดก้็หาใหมไ่ด ้ แต่เรื่องภาวนาน้ีจะไดย้ากกวา่

อย่างอืน่นะ ตอนนัน้ไมท่ราบวา่คดิอย่างไรทีก่ลา้ตดัสนิใจ คดิแลว้ก็อดอศัจรรย์

ใจไมไ่ด ้ ไมม่ใีครสอน ไมม่ใีครแนะนาํ ใจเลอืกทางของมนัเอง เหน็การทาํงานน้ี

มนัวุน่วาย ถงึแมจ้ะมเีวลาทาํสมาธิบา้งแต่นอ้ยไป การทาํสมาธิเป็นเหมอืนเขา้ไป

ในตูเ้ยน็ พอทาํงานก็เหมอืนออกมาจากตูเ้ยน็ ของทีแ่ช่ในตูเ้ยน็ พอเอาออกมา

เดีย๋วเดยีวก็หายเยน็ พอเอากลบัเขา้ไปแช่ใหม ่กวา่จะเยน็ก็ตอ้งใชเ้วลา อยากจะ

อยู่ในตูเ้ยน็ไปนานๆ ไมต่อ้งออกมา ไมต่อ้งเขา้ๆออกๆ ตอนนัน้มเีงนิอยู่กอ้น
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หน่ึงประมาณ ๖,๐๐๐ บาท คดิวา่น่าจะอยู่ไดส้กัปี ก็เลยลาออกจากงาน ลอง

ปฏบิตัจิริงๆจงัๆสกัปีหน่ึง  

ถาม สิง่ทีไ่ดม้นัก็คุม้ค่าใช่ไหมครบั 

ตอบ ไมรู่ล้ะ่ ก็อยู่มาจนทกุวนัน้ี ถา้จะไปเป็นเศรษฐกี็พอจะไปไดแ้ต่ไมไ่ป เคยสมัผสั

ชวีติแบบเศรษฐมีาบา้ง พอรูว้า่เป็นอย่างไร ไมต่่างกบัการอยู่แบบขอทาน ตอ้งมี

ปจัจยั ๔ เหมอืนกนั จะมรีาคาเป็นแสนหรือเป็นพนัก็ทาํหนา้ทีเ่ดยีวกนั ทาํให ้

ร่างกายอยู่ต่อไปได ้ นอนใตส้ะพานหรือนอนในโรงแรมคนืละหมืน่ ก็หลบั

เหมอืนกนั ผ่านไปเหมอืนกนั ไมต่่างกนั เคยไปตกเครื่องบนิทีโ่ตเกยีว สายการ

บนิตอ้งจดัหอ้งพกัให ้ หอ้งพกัธรรมดาทีจ่ดัใหผู้โ้ดยสารก็เต็มหมด เหลอืแต่

โรงแรมระดบั ๕ ดาว ชื่อโรงแรมโอกูระ หอ้งเดีย่วก็ไมม่ ี ตอ้งใหอ้ยู่หอ้งพเิศษ 

ตอนนัน้ไปตกเครื่องบนิทีโ่ตเกยีว บนิจากโอซากาจะต่อเครื่องไปฮาวาย ช่วงนัน้มี

พายุไตฝุ้่ นเขา้มา เครื่องบนิทีจ่ะออกจากโอซากาตอ้งลา่ชา้ ตอ้งรอใหพ้ายุเบาลง 

พอบนิไปถงึโตเกยีว เครื่องทีจ่ะไปต่อก็ขึ้นไปแลว้ ก็เลยตอ้งหาทีพ่กัให ้ตอนทีอ่ยู่

ในเครื่องจากโอซากาก็ไดน้ ัง่คู่กบัแอรโ์ฮสเตส เพราะเธอทาํหนา้ทีไ่มไ่ด ้ เครื่อง

โคลงไปโคลงมา ตอ้งนัง่ลงรดัเขม็ขดั กเ็ลยไดคุ้ยกนั บอกเธอวา่จะไปเรียน

หนงัสอืทีส่หรฐัฯ ไมไ่ดพ้กัทีโ่ตเกยีว เธอก็บอกวา่เสยีดาย ถา้พกัจะพาเทีย่ว

โตเกยีว ไดท้ิ้งทีอ่ยู่ไวใ้ห ้ พอไปถงึโรงแรมก็ ๔ ทุ่มแลว้ ถามพนกังานตอ้นรบัวา่

จะตดิต่อคนในโตเกยีวไดอ้ย่างไร ไมม่เีบอรโ์ทรศพัท ์ เขาบอกใหส่้งโทรเลขไป ก็

เลยใหเ้ขาช่วยส่งโทรเลขไปให ้ บอกวา่พกัอยู่ทีโ่รงแรมน้ีหอ้งน้ี พอประมาณ ๒ 

โมงเชา้เขาก็มาหา พาเทีย่วโตเกยีวท ัง้วนัเลย เพราะเครื่องออกตอนกลางคนื ไม่

ตอ้งเสยีเงนิเลย ทีพ่กัก็ฟรีอาหารกฟ็รี เชื่อวา่เป็นอานิสงสข์องบญุของทานทีไ่ดท้าํ

มา เวลาตกทกุขไ์ดย้ากก็จะมาดูแล 

ถาม ทีน่ี่กบัทีต่่างประเทศต่างกนัอย่างไร 
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ตอบ เหมอืนกนั ไมต่่างกนั มทีอ้งฟ้าเหมอืนกนั มพีระจนัทรม์พีระอาทติยด์วงเดยีวกนั 

มภูีเขาเหมอืนกนั อากาศอาจจะต่างกนับา้ง หนาวเยน็ต่างกนั ไมม่ผีลกบัจติใจ

มากเท่ากบัธรรมะ เท่ากบักเิลส ถา้มกีเิลสมากก็ทกุขม์าก ถา้มธีรรมะมากก็สุข

มาก กเิลสจะไมพ่อใจกบัสถานทีใ่ดเลย ถา้ไดไ้ปต่างประเทศก็จะดใีจเดีย๋วเดยีว 

อยู่ไปสกัพกัหน่ึงก็จะเบือ่ อยากจะกลบับา้น เป็นฝรัง่ก็อยากจะมาเทีย่วภูเก็ต 

อยากจะมาเทีย่วเชยีงใหม ่ คนไทยก็อยากจะไปปารีส อยากจะไปลอนดอน เป็น

เรื่องของกเิลส กเิลสไมรู่จ้กัคาํวา่พอ อยู่ทีไ่หนก็ไมม่คีาํวา่พอ อย่าไปหลงกลของ

กเิลส ทีไ่หนก็เหมอืนกนั สาํคญัทีใ่จเป็นหลกั ทาํใจใหพ้อแลว้ทีไ่หนก็ได ้ อยู่ที่

เดยีวก็ได ้ เราอยู่ทีน่ี่มาก็ต ัง้แต่ปี ๒๕๒๗ ไมไ่ดไ้ปไหนเลย ไมรู่จ้ะไปไหน ไมม่ี

ความคดิอยากจะไปดว้ย อยู่เฉยๆแสนจะสบาย กนิแลว้นอน 

ถาม ถูกกเิลสมนัหลอกอยู่ตลอดเวลา 

ตอบ ใช่ ไมท่นัมนั  

ถาม แลว้เราจะชนะมนัไดอ้ย่างไร 

ตอบ ตอ้งบาํเพญ็ เจริญสตก่ิอน แลว้ก็ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ต่อสูก้บัความอยากต่างๆทีไ่ม่

จาํเป็น  

ถาม เรื่องกามฉนัทะน้ี ถา้ศีลนอ้ยกามฉนัทะกม็าก ถา้ศีลมากกามฉนัทะก็นอ้ยลง 

ขึ้นอยู่กบัวา่จะฆ่ากามฉนัทะไดม้ากนอ้ย ก็ตอ้งรกัษาศีลใหม้ากขึ้น  

ตอบ ใช่ ตอ้งสาํรวมอนิทรีย ์ สาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ไมจ่าํเป็นก็อย่าไปดูสิง่ทีเ่ป็น

เครื่องบนัเทงิต่างๆ ถา้จะดูก็ดูหนงัสอืธรรมะ การสาํรวมไมไ่ดใ้หปิ้ดหูปิดตา แต่

ไมใ่หดู้ในสิง่ทีจ่ะทาํใหเ้กดิกามฉนัทะเกดิความอยากขึ้นมา ใหดู้ในสิง่ทีท่าํใหเ้กดิ

ความไมอ่ยากขึ้นมา มธีรรมะแลว้จติจะสงบ แลว้ก็จะไมอ่ยากเอง อานิสงสข์อง

การฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็คอื จติจะไดร้บัความสงบ พอจติสงบแลว้ก็จะไมอ่ยากไม่
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หวิกบัสิง่ต่างๆ แต่ก็ไดใ้นขณะทีฟ่งัเทา่นัน้ พอหยุดฟงัปับ๊ความอยากก็กลบัมาอกี 

บางคนฟงัเทศนเ์สร็จก็เปิดดูทวีต่ีอ จงึตอ้งฟงัท ัง้วนัเลย 

ถาม ก่อนทีท่่านอาจารยจ์ะตดัสนิใจออกจากงานนัน้ ไดเ้หน็หนงัตวัอย่างหรือเปลา่ 

ตอบ ไดเ้หน็แลว้ ไมอ่ย่างนัน้ทาํไมไ่ดห้รอก จติหลดุจากทกุขเวทนาดว้ยการบริกรรม 

พอเจ็บก็บริกรรมไปเรื่อยๆ แป๊บเดยีวก็หายไปเลย เบา โลง่ สบาย ก่อนหนา้น้ี

รูส้กึทกุขท์รมานใจอย่างยิง่ พอบริกรรมอยา่งต่อเน่ือง มนัก็หายไปหมดเลย  

ถาม การหายไปเพยีงครัง้เดยีวน่ีถอืวา่เขา้ถงึแลว้ 

ตอบ ยงั เป็นเพยีงตวัอย่าง เป็นเหมอืนเชลลช์วนชมิ ไดช้มิไดล้ิ้มรสแลว้ รูว้า่ไปถูกทาง

แลว้ น่ีแหละคอืสิง่ทีแ่สวงหามาตลอด แต่ไมรู่ว้า่อยู่ตรงน้ี ตอนน้ีรูแ้ลว้ รูว้า่การที่

จะไดม้าเป็นกอบเป็นกาํน้ี ตอ้งมเีวลาใหก้บัมนั เมือ่รูอ้ย่างน้ีแลว้ก็ตอ้งเลอืกทางน้ี 

ถาม ในเบื้องตน้น่ี ทีส่าํคญัมากก็คอื ตอ้งไดห้นงัตวัอย่างก่อน 

ตอบ ทีเ่ขาฉายหนงัตวัอย่างใหเ้ราดู ก็เพือ่ใหเ้ราอยากดู 

ถาม หนงัตวัอย่างนานๆจงึไดดู้สกัครัง้หน่ึง 

ตอบ หลวงตาท่านเลา่วา่ ท่านไดดู้หนงัตวัอย่างเพยีง ๓ ครัง้ ตอนทีท่่านศึกษาปริยตัิ

ธรรมอยู่ ๖ ปี ตอนนัน้ท่านยงัไมไ่ดอ้อกปฏบิตั ิท่านก็พยายามนัง่สมาธิไปกบัการ

เรียนควบคู่กนัไป ท่านเลา่วา่จติรวม ๓ ครัง้ในระยะเวลา ๖ ปี พอทีจ่ะทาํใหท้่าน

ต ัง้เป้าเอาไวว้า่ จะตอ้งออกปฏบิตั ิ ไดเ้ปรียญ ๓ ประโยคก็พอแลว้ ธรรมดาเขา

จะเรียนถงึ ๙ ประโยคกนั  

ถาม จติรวมหมายความวา่อย่างไร 

ตอบ จติคดิปรุงแต่ง ไมม่อีารมณ์ต่างๆอยู่ภายในใจ 
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ถาม จะมอียู่ตลอดไป 

ตอบ ไม ่ เป็นช ัว่คราว เรียกวา่ขณิกสมาธิ ขณิกะแปลวา่รวมชัว่ขณะหน่ึงแลว้ก็ถอน

ออกมา ถา้รวมยาวเรียกวา่อปัปนาสมาธิ ส่วนอปุจารสมาธิ ในทางปริยตัแิปลกนั

วา่กาํลงัเขา้สู่อปัปนา เหมอืนกาํลงัเดนิผ่านประตูเขา้ไปในหอ้ง แต่ในทางปฏบิตัิ

ท่านวา่ เขา้ไปในหอ้งแลว้ แต่ไมอ่ยู่ในหอ้ง กลบัถอยออกมาหน่อย เพือ่รบัรู ้

เรื่องราวต่างๆ ทีเ่รียกวา่นิมติต่างๆ เหน็เทพเหน็พรหมเหน็อะไรต่างๆ มฤีทธิ์มี

เดช อยู่ในข ัน้ของอปุจารสมาธิ เหมอืนหลบัไมส่นิท หลบัแลว้ฝนัไป ถา้หลบัสนิท

ก็จะไมฝ่นัเลย จะเป็นขณิกะหรืออปัปนา ถา้นานก็เป็นอปัปนา ถา้แป๊บเดยีวก็

เป็นขณิกะ ถา้หลบัแลว้ฝนัก็เป็นอปุจาร 

ถาม ตอนทีห่ยบิขอ้ธรรมะขึ้นมาพจิารณา ใหเ้ป็นวปิสัสนาน่ี ตอ้งใชส้มาธิแบบไหน 

ตอบ ตอ้งออกมาจากสมาธิก่อน มาอยู่ในจติปกตก่ิอน  

ถาม ไมใ่ช่อยู่ในอปุจาร ออกมาเป็นปกตเิลย 

ตอบ ออกมาเป็นปกต ิ มารบัรูภ้ายนอกก่อน แลว้ค่อยพจิารณา ตอ้งพจิารณา

ตลอดเวลาเลย ในขณะทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในสมาธิ แทนทีจ่ะปลอ่ยใหจ้ติเป็นเครื่องมอื

ของกเิลส ตอ้งดงึเอามาเป็นเครื่องมอืของธรรมะ พอออกจากสมาธปิับ๊ ถา้ไมเ่คย

พจิารณา จะกลบัไปคดิตามกเิลสทนัท ี กเิลสใหค้ดิวา่ นัง่มานานแลว้ เมือ่ยแลว้ 

หาอะไรมาดืม่สกัหน่อย หรือนอนสกัหน่อย หรือเปิดวทิยุฟงัสกัหน่อย น่ีไปทาง

กเิลสแลว้ อย่าปลอ่ยใหม้นัทาํอย่างนัน้ ตอ้งดงึมาพจิารณาเรื่องเกดิแก่เจ็บตาย 

พจิารณาอาการ ๓๒ ของร่างกายเป็นตน้  

ถาม ถอยออกมาแลว้ก็พจิารณา พจิารณาแลว้ก็กลบัไปเขา้สมาธิใหม ่ ทาํอย่างน้ี

ตลอดเวลาใช่หรือไม ่
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ตอบ ตอ้งสลบักนัทาํ อย่าทาํอย่างเดยีว ทาํอย่างเดยีวเหมอืนกบัเดนิขาเดยีว ปญัญา

กบัสมาธิเป็นเหมอืนเทา้ท ัง้ ๒ ขา้งของเรา เวลากา้วเทา้ซา้ย ก็ใชเ้ทา้ขวายนั เวลา

กา้วเทา้ขวา ก็ใชเ้ทา้ซา้ยยนั สลบักนัไป ถา้พจิารณาอย่างเดยีวจติจะลา้จะเพลยี 

จะหมดความสงบ จะไมเ่ป็นเหตเุป็นผล จะฟุ้ งซ่านขึ้นมา เป็นอทุธจัจะขึ้นมา 

ตอนนัน้ตอ้งกลบัไปทาํสมาธิใหส้งบตวัลง พกัจติใหไ้ดก้าํลงั เหมอืนกบัคนตดัไม ้

เวลาตดัใหม่ๆ  มดีก็คมคนตดัก็มแีรง พอตดัไปสกัระยะหน่ึง มดีก็จะทือ่ คนตดั

ก็จะเมือ่ยลา้หมดแรง ก็ตอ้งหยุดพกั กนิขา้ว พกัผ่อนหลบันอน ลบัมดีใหค้ม 

แลว้ค่อยออกไปตดัไมต่้อ การพจิารณาปญัญาเพือ่ตดักเิลส ก็เป็นเหมอืนกบัการ

ตดัไม ้ ตอนพจิารณาใหม่ๆ ก็เป็นเหตเุป็นผล เพราะจติมคีวามสงบ มองอะไรก็

มองไปตามความจริง แต่พอความสงบหายไป ความหลงก็จะเขา้มาแทนที ่

อารมณ์ก็จะเขา้มาแทนที ่พอจะใหต้ดัก็จะเสยีดาย ตดัไมล่ง  

ถาม ถา้ไมไ่ดถ้อยกลบัไปทีส่มาธิ มนัฟุ้ งไปน่ี ถงึข ัน้วปิลาสไดห้รือไม ่

ตอบ ได ้ถา้ไมเ่ขา้สมาธ ิบางคนพอออกทางปญัญาแลว้ ก็ไมก่ลบัไปทาํสมาธิเลย คดิวา่

ไดส้มาธิแลว้ ก็เลยพจิารณาอย่างเดยีว จนเกดิอทุธจัจะ แมแ้ต่ข ัน้ของพระ

อนาคามทีีบ่าํเพญ็เพือ่เป็นพระอรหนัตน้ี์ ก็ยงัมอีทุธจัจะอยู่ อทุธจัจะน้ีมอียู่ ๒ 

ระดบัคอื ของปถุชุน ๑ เป็นนิวรณ์ และของพระอนาคาม ี๑ เป็นสงัโยชน ์ เวลา

พจิารณาเพือ่ทาํลายอวชิชา ตอ้งคุย้เขีย่ขดุคน้ พจิารณาไมห่ยุดไมห่ย่อน จน

ฟุ้ งซ่านขึ้นมาในใจ แต่ต่างจากความฟุ้ งซา่นของข ัน้ปถุชุน เป็นความฟุ้ งซ่านที่

ละเอยีด บางทบีาํเพญ็เพยีรแบบไมน่อนเลย อย่างหลวงตาท่านเลา่วา่ ท่านเคย

พจิารณา ๓ คนื ๓ วนัไมห่ลบัไมน่อนเลย จนเลยเถดิไป จงึตอ้งยอ้นกลบัเขา้มา

ทาํจติใหส้งบก่อน เพราะพจิารณาไมไ่ดผ้ลแลว้ ตอ้งยอ้นกลบัเขา้มาทาํจติใหส้งบ 

ระงบัความฟุ้ งซ่าน ระงบัอารมณ์ทีป่รากฏขึ้นมา ทาํใหไ้มเ่หน็ความจริง พอสงบ

แลว้ค่อยออกมาพจิารณาใหม ่ จะเหน็คาํตอบของปญัหาทีต่ดิอยู่ แมแ้ต่ในทาง

โลก เวลามปีญัหาเครียดๆมากๆ คดิอย่างไรก็แกไ้มไ่ด ้ ก็เลยวางไวก่้อน ไปดู

หนงั ไปนอน ไปกนิขา้ว ไปเทีย่วไปเลน่สกัพกัหน่ึง ไมไ่ปคดิถงึมนั พอพกัผ่อน
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เสร็จแลว้กลบัมาดูปญัหา ก็จะเหน็ช่องทางแกไ้ด ้ เพราะบางทจีะแกแ้บบน้ีแบบ

เดยีว ซึง่แกไ้มไ่ด ้ พอไดป้ลอ่ยวางสกัพกั ไปพกัผ่อนหย่อนใจ พอกลบัมาดู

ปญัหาใหม ่ ก็จะเหน็วา่ถา้ทางน้ีไปไมไ่ด ้ ไปอกีทางก็ได ้ ทาํไมไมไ่ปทางนัน้เลา่ 

สมาธิกบัปญัญาจงึเป็นของคู่กนั เป็นเพือ่นกนั สนบัสนุนกนัและกนั สมาธิ

สนบัสนุนปญัญา เพือ่ใหแ้หลมคมและมพีลงั ปญัญาเป็นตวัทีจ่ะตดักเิลส เพราะ

สมาธิตดัไมไ่ด ้ ถา้ไดส้มาธิแลว้ไม่ออกทางปญัญาเลย กิเลสก็จะไมต่าย เวลาทาํ

สมาธิ กเิลสจะถูกกาํลงัของสมาธิกดเอาไว ้ เหมอืนกบัไมม่กีิเลสเลยในขณะทีอ่ยู่

ในสมาธิ แต่พอออกจากสมาธิ ถา้ไมเ่อาจติมาคดิในทางปญัญา มนัก็จะไปในทาง

กเิลสเหมอืนเดมิ ไปโลภไปโกรธไปหลงเหมอืนเดมิ ไมไ่ดต้ดัอปุาทาน ความ

ผูกพนักบัสิง่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นของภายนอกบคุคลภายนอก หรือของภายใน 

ถาม การทาํสมาธิสลบักบัการพจิารณา ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นสมาธิทีจ่ติรวมเป็นหน่ึงก่อน

ใช่หรือไม ่คอืพจิารณาสลบัไปสลบัมาไดเ้ลย ถงึแมจ้ติยงัไมร่วมก็ตาม 

ตอบ ถา้ไมร่วมจะไมไ่ดผ้ลเท่าทีค่วร การรวมของจติน้ี เป็นเหมอืนการทาํตาช ัง่ใหอ้ยู่

ตรงศูนย ์ ตรงอเุบกขา เวลาพจิารณาจะเทีย่งตรงเหมอืนกบัตาช ัง่ ถา้เอยีงไป

ทางบวกหรือทางลบ เวลาเอาของไปชัง่นํา้หนกั จะไมไ่ดน้ํา้หนกัทีแ่ทจ้รงิ ถา้ของ

หนกั ๑๐ กโิลฯ แต่ตาช ัง่เอยีงไปทางบวก ๑ กโิลฯ เวลาช ัง่จะหนกั ๑๑ กโิลฯ จะ

ไมไ่ด ้๑๐ กโิลฯ ถา้ลบ ๑ กโิลฯ เวลาช ัง่จะได ้๙ กโิลฯ ใจก็เหมอืนกนั ถา้ไมร่วม

เป็นอเุบกขา จะมอีคตทิ ัง้ ๔ คอืรกัชงักลวัหลงอยู่ เวลาพจิารณาจะถูกอคตทิ ัง้ ๔ 

น้ีหลอกลอ่ ทาํใหไ้มส่ามารถตดัได ้ 

ถาม ถา้ไดเ้พยีงขณิกสมาธิจะพอไหมครบัทีจ่ะมาพจิารณา 

ตอบ ก็พอได ้แต่เป็นเพยีงจดุเริ่มตน้ ถา้เป็นขณิกะจะพจิารณาไดไ้มน่านก็จะฟุ้ ง ต่อไป

เมือ่นัง่สมาธิชาํนาญขึ้น ก็จะอยู่ในความสงบไดน้านขึ้น เวลาพจิารณาก็พจิารณา

ไดน้านขึ้น เหมอืนเวลาพกัผ่อน ถา้พกัผ่อนชัว่โมงหน่ึง ออกมาทาํงานก็อาจ
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ทาํงานไดเ้พยีงช ัว่โมงเดยีว ถา้พกัผ่อน ๘ ช ัว่โมงก็จะทาํงานได ้๘ ช ัว่โมง เวลาที่

อยู่ในสมาธิจะเป็นตวัชี้วา่ จะทาํงานทางดา้นปญัญาใหเ้กดิผลไดม้ากนอ้ยเพยีงไร 

ถาม ถา้เช่นนัน้เวลาพจิารณา ถา้ออกนอกไตรลกัษณ์หรือร่างกาย ก็ถอืวา่ฟุ้ งซา่นแลว้ 

ตอ้งเขา้มาขา้งใน 

ตอบ ถูกแลว้ หลงทางแลว้ ตอ้งมองใหเ้หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ ตอ้งพจิารณาอย่างใด

อย่างหน่ึง พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงัก็ได ้ เหน็วา่ร่างกายเปลีย่นแปลงอยู่

เรื่อยๆ ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย หรือจะพจิารณาดา้นของความทกุขก์็ได ้ความ

แก่ก็เป็นทกุข ์ ความเจ็บไขไ้ดป่้วยก็เป็นทกุข ์ ความตายก็เป็นทกุข ์ แลว้ก็จะเหน็

วา่ทกุขเ์พราะอะไร ทกุขเ์พราะความอยาก อยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บ อยากไมต่าย 

ถา้ไมม่คีวามอยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บ อยากไมต่าย ก็จะไมท่กุขก์บัความแก่

ความเจ็บความตาย  

ถาม ถา้เราใชป้ญัญาพจิารณาแลว้ กลบัไปเขา้สมาธิใหม ่ แลว้กลบัมาพจิารณาอกีครัง้

หน่ึง ในระหวา่ง ๒ ช่วงน้ีอาจจะไมต่่อกนัก็ได ้ใช่หรือไมค่ะ 

ตอบ ได ้ ปญัหาทีย่งัแกไ้มไ่ด ้ ก็ตอ้งกลบัมาแกใ้หไ้ด ้ ยงัตดัคนน้ีไมไ่ด ้ ยงัรกัคนน้ียงั

หวงคนน้ีอยู่ แต่เขาสรา้งความทกุขใ์หก้บัเราเหลอืเกนิ ตอ้งมองใหเ้หน็วา่เป็นไตร

ลกัษณ์ใหไ้ด ้เหน็วา่เป็นทกุขใ์หไ้ด ้พอเหน็เต็มทีแ่ลว้ก็จะตดัได ้

ถาม ถา้จติไมร่วม เราก็จะพจิารณาไมไ่ด ้

ตอบ ได ้ แต่เป็นเหมอืนมดีทีไ่มค่ม คนตดัก็ไมม่แีรง ตดัไดท้ลีะนิดทลีะหน่อย แต่จะ

ไมข่าด ตอ้งทาํไปเรื่อยๆ ตอ้งซอ้มไปก่อน ซอ้มนัง่สมาธิซอ้มใชป้ญัญา ควร

บาํเพญ็สมาธิและปญัญาสลบักนัไป ช่วงน้ีนัง่สมาธิ ช่วงหนา้ก็พจิารณา ถงึแมย้งั

ตดัไมไ่ด ้ พจิารณาเพือ่ใหเ้กดิความชาํนาญ พอจติรวมแลว้ปญัญาจะไปไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ตอ้งทาํสลบักนัไป  
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ถาม นัง่สมาธิทกุวนั แต่เวลาออกจากสมาธิแลว้ยงัหงดุหงดิขี้โมโห เวลากระทบเรื่อง

งาน 

ตอบ เพราะไมเ่จริญปญัญา สมาธิอย่างเดยีวไมพ่อ ตอ้งมปีญัญา ตอ้งเหน็ไตรลกัษณ์

ถงึจะตดัได ้ ในมรรค ๘ มที ัง้สมัมาสมาธิ มที ัง้สมัมาทฐิสิมัมาสงักปัโป คอื

ปญัญานัน่เอง 

ถาม ไมรู่ว้า่จะพจิารณาตรงไหน 

ตอบ พจิารณาความเสือ่ม ความเปลีย่นแปลง ความไมเ่ทีย่ง พจิารณาร่างกายก่อน 

ร่างกายของคนรอบขา้ง พจิารณางานทีท่าํอยู่วา่ถาวรหรือไม ่ หรือมกีาร

เปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ บริษทัเปิดไดก้็ปิดได ้

ถาม ผูร้า้ยมสีมาธิไดไ้หม 

ตอบ ได ้แต่ขาดปญัญาเป็นมจิฉาทฐิ ิ ผูร้า้ยบางคนฉลาดมาก โกงบา้นโกงเมอืงได ้แต่

เป็นเครื่องมอืของกเิลส นกัวทิยาศาสตรอ์ย่างไอนส์ไตนก์็ฉลาด แต่เป็นเครื่องมอื

ของกเิลส ไปศึกษาสิง่ภายนอก จงึไมไ่ดม้รรคผลนิพพาน ถา้ไดพ้บพระพทุธเจา้ก็

จะไดป้ญัญาเหน็ธรรม 

ถาม ใหพ้จิารณาไตรลกัษณ์ 

ตอบ พจิารณาไตรลกัษณ์ของสิง่ภายนอกก่อน รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ วา่มกีาร

เปลีย่นแปลง ไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด อย่าไปยดึ อย่าไปตดิ อย่าไปเสยีดาย ได ้

อะไรมาแลว้สกัวนัก็ตอ้งจากเราไป คนบางคนไมม่ลูีก ก็ไปซื้อหมามาเป็นลูก พอ

หมาตายก็รอ้งห่มรอ้งไห ้ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั สกัพกัหน่ึงก็ลมืไป ก็ไปซื้อตวั

ใหมม่าเลี้ยงอกี ไมจ่ดจาํ ไมพ่จิารณาวา่เป็นไตรลกัษณ์ ไมเ่หน็อนิจจงัไมเ่ทีย่ง 

ไมไ่ดพ้จิารณา ถา้พจิารณาเหน็ชดัแลว้ ก็จะไมซ่ื้อหมามาเลี้ยงอกี คนเราเวลา

เหงาก็อยากจะมเีพือ่น มอีะไรทาํ อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ถา้ทาํสมาธิได ้ ก็ไมต่อ้งมเีพือ่น
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แกเ้หงา เพราะสมาธิเป็นเพือ่นทีด่ทีีสุ่ด อยู่คนเดยีวก็นัง่สมาธิไป พอจติสงบก็มี

ความสุข พอมสีมาธิแลว้จะตดังา่ย จะเหน็โทษ จะเหน็ทกุข ์จติกระเพือ่มขึ้นมาก็

จะเหน็ชดั เวลาทกุขก์บัอะไรจติจะกระเพือ่มขึ้นมาทนัท ี ถา้ไมม่สีมาธิจะไมเ่หน็ 

เพราะกระเพือ่มตลอดเวลา จงึไมเ่หน็ความแตกต่าง ระหวา่งความกระเพือ่มและ

ไมก่ระเพือ่ม  

ถาม ถา้เราดูเราก็จะรูว้า่มนักระเพือ่ม 

ตอบ เมือ่รูว้า่มนักระเพือ่ม ก็ตอ้งหาวธิีทาํไมใ่หม้นักระเพือ่ม ดูวา่มนัเกดิขึ้นเพราะอะไร 

มนัก็ตอ้งเกดิจากการไปหลง ไปยดึตดิ ไปอยากอะไรสกัอย่าง เพราะไมเ่หน็ไตร

ลกัษณ์ ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็ไตรลกัษณ์ พอเหน็ไตรลกัษณ์แลว้ก็จะไมก่ระเพือ่ม 

เช่นกลวัตาย ก็ดูร่างกายวา่มนัจะตายหรอืเปลา่ พอรูว้า่ร่างกายตอ้งตายแลว้

ปลอ่ยมนัได ้ มนัก็จะไมก่ระเพือ่ม ถา้ไมรู่ว้า่ปลอ่ยไดห้รือไม ่ ก็ตอ้งไปหาทีบ่งัคบั

ใหเ้ราปลอ่ย ตอ้งไปทีน่่ากลวัๆ  

ถาม เวลาเราอยู่ขา้งนอก อย่างทีพ่ระอาจารยว์า่เป็นสีแ่ยก ถา้เราเลีย่งไมไ่ด ้ เราจะทาํ

อย่างไร 

ตอบ ก็หาเท่าทีเ่ราหาได ้ มาวดัไดก้็มา ถา้อยู่บา้นก็หาหอ้งทีเ่ราพอจะอยู่ตามลาํพงัได ้

ขอ้สาํคญัเราตอ้งใจแขง็ ตอ้งกาํหนดเวลาไว ้ถา้จะนัง่ ๒ ช ัว่โมงก็จะตอ้งนัง่ใหไ้ด ้

ไมใ่ช่นัง่ไป ๑๕ นาทแีลว้ก็หาหมอนหาเตยีง ก็จะไปไมถ่งึไหน 

ถาม ผมฝึกไปกบัการทาํงาน พอไดห้รือไมค่รบั  

ตอบ ใหม้สีตอิยู่กบังานทีเ่ราทาํ อย่าไปคดิเรื่องอืน่ เป็นการฝึกสต ิ แต่ยงัไมไ่ดค้วาม

สงบ จติจะสงบไดต้อ้งมสีตอิยู่กบัเรื่องเดยีว กบัอารมณ์เดยีว เช่นกบัพทุโธๆ 

หรือกบัลมหายใจเขา้ออก ถา้ยงัมสีตอิยู่กบัการทาํงาน จติก็ยงัหมนุๆอยู่ หมนุอยู่

กบัการทาํงาน ยงัใชค้วามคดิอยู่ แต่ถา้อยู่กบัพทุโธๆหรืออยู่กบัลม จติจะไม่

แกวง่ไปแกวง่มา จะอยู่กบัอารมณ์เดยีว ทีจ่ะดูดจติใหร้วมลงสู่ความสงบ เช่น
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ตอนทีเ่รานัง่แลว้เจ็บ ตอนนัน้ถา้อยู่กบัคาํบริกรรมไดต้ลอด มนัจะฉุดใหท้ะลเุขา้

ไปสู่ความสงบเลย 

ถาม ตอนทีอ่าการเจ็บหายไปใช่หรือไมค่รบั  

ตอบ ใช่  

ถาม ตอ้งพยายามเวน้การคลกุคล ี 

ตอบ ใช่ นกัปฏบิตัติอ้งไมค่ลกุคล ีตอ้งหาทีส่งบสงดัวเิวก ตอ้งเจริญสตอิยู่ตลอดเวลา 

ตอ้งมคีวามประมาณในการบริโภค สาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ถา้ตอ้งการจะใหจ้ติ

สงบ ตอ้งมปีจัจยัเหลา่น้ี  

ถาม ไดย้นิวา่อย่างหลวงตา ๖ ปีน่ี หนงัตวัอย่างเกดิขึ้น ๓ ครัง้ ทาํใหไ้ดก้าํลงัใจหน่อย 

ถาม ท่านอาจารยใ์ชเ้วลานานไหมกวา่หนงัตวัอย่างจะเต็มเรื่อง 

ตอบ เวลาไมส่าํคญั ขอใหไ้ดก้็แลว้กนั ส ัน้ยาวไมส่าํคญั การเดนิทางจะใชเ้วลามาก

นอ้ยไมส่าํคญั ขอใหถ้งึจดุหมายปลายทางก็แลว้กนั คนไปถงึก่อนกบัคนไปถงึ

หลงัน้ี ไมไ่ดเ้ปรียบหรือเสยีเปรียบกนั ถา้จะไดเ้ปรียบก็คอืทกุขน์อ้ยกวา่คนทีไ่ป

ถงึทหีลงั คนไปถงึทหีลงัตอ้งทกุขม์ากกวา่ทกุขน์านกวา่ คนทีไ่ปถงึก่อนก็จะทกุข ์

นอ้ยกวา่  

ถาม ตดิอยู่ตรงทีจ่ะพยายามหาทางลดัทางเร็วตลอดเวลา 

ตอบ ตอ้งถอืเนสชัชกิ น่ีคอืทางลดั ลฟิตข์องทางมรรคผลนิพพานก็คอื เนสชัชกิน่ี

แหละ สาํหรบัพระเรียกวา่ธุดงควตัร จงึไมท่รงบงัคบั เพราะทรงเหน็วา่ไมเ่หมาะ

กบัพระทีอ่นิทรียย์งัไมแ่ก่กลา้พอ ถา้บงัคบัใหถ้อืธุดงควตัรก็อาจจะตอ้งลาสกิขา

ไป จงึทรงบงัคบัเพยีงศีล ๒๒๗ ขอ้ ส่วนธุดงควตัรใหเ้ป็นความสมคัรใจ ถา้ไป

อยูก่บัครูบาอาจารยท์ีถ่อืธุดงควตัร ก็ตอ้งถอืตาม สายหลวงปู่ม ัน่จะถอืขอ้ ฉนัใน
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บาตรเป็นวตัร บณิฑบาตเป็นวตัร ฉนัมื้อเดยีวเป็นวตัร ถา้ในพรรษาก็จะไมร่บั

อาหารหลงัจากทีบ่ณิฑบาตแลว้เป็นวตัร ผา้ก็ถอืผา้ ๓ ผนืเป็นวตัร ทีพ่กักพ็กัใน

ป่าเป็นวตัร ส่วนความเพยีรก็เนสชัชกิเป็นวตัรบา้ง หรือไมเ่ช่นนัน้ก็อดอาหารบา้ง 

แต่การ อดอาหารน่ีไมไ่ดอ้ยู่ในธุดงควตัร เป็นอกีวธิีหน่ึงทีไ่ดผ้ลดสีาํหรบัการ

ปฏบิตั ิ เช่นเดยีวกบัการนัง่นานๆ นัง่ท ัง้คนื แทนทีจ่ะถอืเนสชัชกิก็ถอือริิยาบถ

เดยีว จะเจ็บจะปวดอย่างไรก็จะไมล่กุ ปลอ่ยใหม้นัเจ็บมนัปวดไป จนกวา่จะ

หายไปเอง 

ถาม ถา้ถอืธุดงควตัรแลว้ ตอ้งถอืตลอดชวีติหรอืไมค่ะ 

ตอบ ไม ่ มนัเป็นมรรค เช่นเดยีวกบัการปฏบิตันิ ัง่สมาธิเจริญปญัญา พอเสร็จงานแลว้ 

ก็ไมต่อ้งทาํแลว้ เหมอืนเครื่องบนิ พอพาเราไปถงึจดุหมายปลายทางแลว้ เราก็ลง

จากเครื่อง ไมต่อ้งบนิอกีแลว้ ถงึบา้นแลว้ มรรคเป็นเหมอืนพาหนะ เป็นยาน 

เช่นหนิยาน มหายาน หนิยานเป็นรถคนัเลก็ มหายานเป็นรถคนัใหญ่ พวก

มหายานเขาถอืวา่เป็นรถคนัใหญ่ เพราะบาํเพญ็บารมเีพือ่พทุธภูม ิ เพือ่จะไดพ้า

สตัวโ์ลกไปไดเ้ยอะๆ พระพทุธเจา้สามารถช่วยสตัวโ์ลกไดม้ากกวา่พระอรหนัต

สาวก แต่การทีจ่ะไดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้แต่ละองคน้ี์ไมใ่ช่ของงา่ย ใชเ้วลา

ยาวนานกวา่การเป็นพระอรหนัตสาวก ถา้เจอพระพทุธเจา้ก็ควรเปลีย่นใจ ถา้เคย

ปรารถนาพทุธภูม ิ ควรรีบปฏบิตัติามคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ เพือ่จะไดบ้รรลุ

ในชาตน้ีิเลย แต่กเิลสกลบัไปคดิวา่เป็นพระพทุธเจา้จะยิง่ใหญ่กวา่ แต่จะตอ้งถูก

กเิลสขม่เหงรงัแกไปอกีหลายกปัหลายกลัป์ แทนทีจ่ะหมดกเิลสภายในชาตน้ีิเลย 

ถาม คดิวา่พระอาจารยท์ิ้งเครื่องบนิแลว้ ทาํอย่างไรถงึจะไดน้ัง่เครื่องบนิของพระ

อาจารย ์

ตอบ ของใครของมนั เครื่องบนิน้ีตอ้งสรา้งขึ้นมาเอง พอถงึทีแ่ลว้ก็ทิ้งมนัไป ใหค้นอืน่

ไมไ่ด ้ ของพระพทุธเจา้ก็ใหค้นอืน่ไมไ่ด ้ ของหลวงตาก็ใหค้นอืน่ไมไ่ด ้ ของใคร

ของมนั  
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ถาม ช่วงน้ีภาวนาไมด่ ี

ตอบ เพราะไปวุน่วายกบัเรื่องภายนอก ตอ้งพจิารณาวา่มนัเป็นธรรมดา อย่าไปกงัวล

กบัมนัมากเกนิไป เราแกม้นัไมไ่ด ้ แกส่้วนของเราดกีวา่ ทาํใจเราไมใ่หก้ระเพือ่ม 

พอใจกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้น ขึ้นก็พอใจ ลงก็พอใจ อย่าเอาแต่ขึ้นอย่างเดยีว พอ

ลงก็จะไมพ่อใจ  

ถาม คาํวา่พึง่ตนเองไดน้ี้ ท่านพระอาจารยห์มายถงึจติใจเป็นสาํคญั 

ตอบ ไมต่อ้งไปพึง่ผูอ้ืน่ ท ัง้กายและใจ แต่ตอนน้ีใจยงัตอ้งพึง่ผูอ้ืน่อยู่ เพราะยงัไมห่ลดุ

พน้ ยงัตอ้งพึง่ครูบาอาจารย ์ ทางกายหมายถงึปจัจยั ๔ พ่อแมเ่ลี้ยงเรามาจนโต

ขนาดน้ีแลว้ เราควรจะเลี้ยงตวัเราเองไดแ้ลว้ ไมต่อ้งไปรบกวนพ่อแมอ่กีแลว้  



52 
 

กณัฑท์ี่ ๓๘๙ 

ปฏจิจสมปุบาท 
๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ 

ทีเ่ราเป็นกนัอยู่ทกุวนัน้ี เป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํของเราท ัง้นัน้ ถา้ไมอ่ยากใหเ้ป็น

อย่างน้ีก็ตอ้งระงบัทีเ่หต ุ คอือย่ามาเกดิ ถา้ไมเ่กดิแลว้ก็จะไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย ถา้เกดิ

มาแลว้ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายดว้ยกนัท ัง้นัน้ แมแ้ต่พระพทุธเจา้และพระอรหนัต์

ท ัง้หลาย ก็ยงัตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเหมอืนกนั ตอ้งใชป้ญัญาพจิารณาถงึจะฉลาด 

เป็นกศุลเป็นกสุลา เท่าทีฟ่งัดูพวกเรายงัไมค่่อยใชป้ญัญากนัเท่าไร ยงัใชอ้วิชชา ยงัใช ้

ตณัหาความอยาก ภวตณัหา วภิวตณัหา อยากมอียากเป็นอยากอยู่นานๆ อยากใหห้าย

จากโรคภยัไขเ้จ็บกนัอยู่ มนัเป็นสมทุยัตน้เหตขุองความทกุข ์ ออกมาจากความหลง 

ออกมาจากอวชิชา อวชิชาปจัจยาสงัขารา สงัขาราปจัจยาวญิญาณงั เรื่อยไปจนถงึตณัหา 

พจิารณาปฏิจจสมปุบาทดูออกมาจากอวชิชาไปสู่สงัขารความคดิปรุงแต่ง ไปสู่วญิญาณ 

ไปสู่นามรูป ไปสู่อายตนะ ตาหูจมกูลิ้นกาย ไปสู่ผสัสะ ไปสู่เวทนา ไปสู่ตณัหา ไปสู่

อปุาทาน ไปสู่ภว ไปเกดิใหม ่ ออกมาจากอวชิชาท ัง้นัน้ ความคดิของเราส่วนใหญ่จะ

ออกมาจากอวชิชา มาจากโมหะความหลง ถา้ออกมาจากปญัญา ออกมาจากธรรมะก็

จะตอ้งเหน็ไตรลกัษณ์ เหน็วา่การเกดิแก่เจบ็ตายเป็นธรรมดา เป็นแลว้หายก็ได ้ ไมห่าย

ก็ได ้ 

โรคก็มอียู่ ๓ ชนิดดว้ยกนั ชนิดทีเ่ป็นแลว้หายเอง ไมต่อ้งทาํอะไร โรคทีต่อ้งใชย้าถงึจะ

หาย แลว้ก็โรคทีใ่ชย้าอะไรก็ไมห่าย ตอ้งใชฟื้นอย่างเดยีวถงึจะหาย หายไปหมด รบัรอง

โรคจะไมก่ลบัคนืมาอกี จะไมเ่ป็นโรคอะไรอกี หายอย่างเดด็ขาด คนเราทีท่รมานกนัก็

ตอนทีจ่ะตายน่ีแหละ คนทีอ่ยู่ก็ทรมานดว้ย พอตายไปแลว้ก็หายทรมาน เผาศพ

เรียบรอ้ยแลว้ คนอยู่ก็อยู่ต่อไป ไมท่กุขก์บัคนทีต่ายไปแลว้ ท่านจงึทรงสอนใหเ้จริญ

อนิจจงั คอืมรณานุสตอิยูเ่สมอ พจิารณาวา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้ง
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พลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ถา้พจิารณาอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆแลว้ จะมธีรรมะเป็นผู ้

บญัชาการ เป็นผูส้ ัง่ความคดิ พอไมส่บายก็รูว้า่มแีค่ ๓ โรค ถา้เจอ ๒ โรคแรกก็ยงัอยู่

ต่อไปได ้ ถา้เจอโรคที ่ ๓ ก็ตอ้งลาจากกนั ทกุคนตอ้งเจอโรคชนิดที ่ ๓ น้ีดว้ยกนัท ัง้นัน้ 

ไมม่ใีครหลกีเลีย่งได ้แมแ้ต่พระบรมศาสดา พระอรหนัตสาวก ครูบาอาจารยผู์ท้ีพ่วกเรา

เคารพกราบไหวบู้ชากต็อ้งจากไป ต ัง้แต่หลวงปู่ม ัน่ลงมา อ่านหนงัสอืประวตัหิลวงปู่ม ัน่

ใหไ้ดค้ต ิ ก็ตอ้งอ่านแลว้เอามาเป็นคตสิอนใจเตอืนใจอยู่เสมอวา่ พวกเราทกุคนอยู่

ท่ามกลางความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ความเจ็บไขไ้ดป่้วย ความพลดัพรากจากกนั ไมค่วร

ฝืนความจริงน้ี ควรนอ้มรบัความจรงิน้ีเขา้สู่ใจ เพราะจะทาํใหใ้จเปลีย่นจากโงเ่ขลาเบา

ปญัญา มาเป็นผูฉ้ลาดรูท้นักเิลส ทีค่อยหลอกลอ่ใหส้รา้งความทกุข ์มาเบยีดเบยีนจติใจ 

ใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย แต่กลบัตอ้งมาเดอืดรอ้นกบัร่างกายไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ร่างกาย

ทีจ่ะตายทีต่อ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็ไมไ่ดเ้ดอืดรอ้นอะไร เพราะร่างกายไมม่ตีวัรู ้ ตวัทีจ่ะ

เดอืดรอ้นได ้ ร่างกายเป็นเหมอืนท่อนไมท้่อนฟืน เหมอืนตน้ไม ้ เหมอืนวตัถสุิง่ของต่างๆ 

เขาไมเ่ดอืดรอ้นกบัความเป็นไปต่างๆ แต่ผูท้ีเ่ดอืดรอ้นก็คอืผูท้ีม่าครอบครอง มายดึมา

ตดิ มาถอืวา่เป็นของตน แมแ้ต่ร่างกายของผูอ้ืน่ พอไปยดึตดิดว้ยความหลง ก็ตอ้งไป

ทกุขก์บัเขา ท ัง้ๆทีไ่มใ่ช่ตวัเราของเราแท ้ๆ  เหน็อยู่ชดัๆ แต่ก็ยงัไปหลงยดึตดิวา่เป็นตวัเรา

ของเรา เป็นสามขีองเรา เป็นภรรยาของเรา พอเขาเป็นอะไรไปก็ทกุขร์อ้นวุน่วายใจขึ้นมา 

ท ัง้ๆทีต่วัเองไมไ่ดเ้ป็นอะไร ร่างกายก็ปกต ิ ใจถา้มธีรรมะกจ็ะเป็นปกต ิ ถา้ไมม่ธีรรมะก็

จะทกุขร์อ้นวุน่วาย  

ถา้พจิารณาอย่างน้ีก็จะเหน็วา่ ปญัหาท ัง้หมดไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน อยู่ทีใ่จเท่านัน้เอง ใจที่

วุน่วาย ร่างกายไมวุ่น่วาย ไมว่า่ร่างกายจะเป็นของใครก็ตาม เขาก็เป็นไปตามเหตตุาม

ปจัจยัของเขา มปีจัจยัทาํใหเ้ขาต ัง้อยู่ไดเ้ขาก็ต ัง้อยู่ ถา้ปจัจยับกพร่องไปก็มกีารอาพาธ

เกดิขึ้นมา ถา้ขาดมากๆก็จะหยุดทาํงาน แลว้ก็แยกตวัออกจากกนั ร่างกายไมไ่ด ้

ประกอบขึ้นจากสิง่เดยีว แต่ประกอบจากธาต ุ๔ คอืดนินํา้ลมไฟ ทีม่ารวมกนั ดว้ยการ

รบัประทานอาหาร การหายใจ การดืม่นํา้ รวมตวักนัเป็นอาการ ๓๒ เช่นผมขนเลบ็ฟนั

หนงัเป็นตน้ แลว้ก็อยู่กนัไปเรื่อยๆจนกวา่จะถงึเวลาแยกจากกนั นํา้ก็กลบัคนืสู่นํา้ ดนิก็

กลบัคนืสู่ดนิ ลมก็กลบัคนืสู่ลม ไฟก็กลบัคนืสู่ไฟ ใจทีม่าครอบครอง ทีวุ่น่วายทีท่กุข ์ก็
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ไปหาร่างใหม ่ เพราะอวชิชาความหลงยงัทาํใหม้คีวามอยากอยู่ ยงัอยากมอียากเป็น จงึ

ตอ้งไปสู่ร่างใหมสู่่ภพใหม ่ เพือ่ตอบสนองความอยาก ถา้ใจมธีรรมะสมบรูณ์จนไมม่ี

ความอยากหลงเหลอือยู่แลว้ เวลาร่างกายแตกสามคัคแียกออกจากกนัไป ใจก็รบัรูต้าม

ความเป็นจริง ตัง้อยู่ในความสงบเป็นอเุบกขา เช่นขณะทีพ่ระพทุธองคท์รงเสดจ็ดบั

ขนัธปรินิพพาน กท็รงเสดจ็เขา้สู่ฌานข ัน้ต่างๆ ท ัง้รูปฌานและอรูปฌาน ก่อนทีจ่ะเสดจ็

นิพพานระหวา่งรูปฌานและอรูปฌาน คอืทรงเขา้ท ัง้รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ แลว้

กลบัลงมาตามลาํดบัจนถงึจติปกต ิ แลว้ก็ทรงเขา้รูปฌานใหม ่ ข ัน้ที ่ ๑ ที ่๒ ที ่๓ ที ่๔ 

พอออกจากข ัน้ที ่ ๔ ก็ไมไ่ดเ้ขา้อรูปฌานต่อ ทรงหยุดอยู่ตรงนัน้ ทรงปลอ่ยวางสงัขาร

ร่างกายตรงนัน้ จติของพระองคไ์มไ่ดวุ้น่วายเดอืดรอ้น ไม่ไดว้งิวอนขอใหส้ิง่ศกัดิ์สทิธิ์

ช่วยทาํใหร่้างกายหายจากโรคภยัไขเ้จ็บ น่ีคอืตายดว้ยธรรมะ ตายดว้ยปญัญา ตายดว้ย

ความสงบสุข ไมวุ่น่วายไม่เดอืดรอ้น ถา้ตายดว้ยอวชิชา ก็จะมแีต่ความหวาดผวา

หวาดกลวั มแีต่ความอยาก อยากไมต่าย อยากอยู่ต่อ กลวัความตาย ทีจ่ะทาํใหจ้ติใจ

ทกุขอ์ย่างมาก 

สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกไดท้าํกนั เป็นสิง่ทีพ่วกเราทาํกนัได ้ ถา้ฝึกอยู่

เรื่อยๆ คอืการเจริญจติตภาวนา ท ัง้สมถะและวปิสัสนา ทาํสลบักนัไป เวลาทาํสมถะผลที่

ตอ้งการก็คอืความสงบ ทาํใหจ้ติน่ิงอย่างเดยีว ไมใ่หค้ดิปรุงแต่ง ใหส้งบเยน็สบาย 

เหมอืนกบัพกัผ่อนหลบันอน ไมใ่หฝ้นั แต่ใหห้ลบัสนิท ถา้ฝนัจติจะไมไ่ดพ้กัผ่อน ถา้จติ

สงบแลว้ออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ จติก็ยงัทาํงานอยู่ พอออกจากความสงบแบบน้ี จติจะ

ไมส่ดชื่นเบกิบาน เพราะเหมอืนกบัไมไ่ดพ้กัผ่อน จะไมม่กีาํลงัทีจ่ะมาเจริญวปิสัสนา

เจริญปญัญา เพือ่ใหรู้แ้จง้เหน็จริงถงึสภาวธรรมท ัง้หลายวา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั

ไมเ่ทีย่ง ไมว่า่จะเป็นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมว่า่จะเป็นตาหูจมกูลิ้นกาย ไมว่า่จะ

เป็นรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ลว้นเป็นอนิจจงัท ัง้นัน้ ไมจ่รีงัถาวรคงเสน้คงวา

เปลีย่นไปเรื่อยๆ รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะเปลีย่นไปเรื่อยๆ เหน็รูปน้ีแลว้เดีย๋วก็เหน็อกี

รูปหน่ึง ไดย้นิเสยีงน้ีแลว้ก็ไดย้นิอกีเสยีงหน่ึง เป็นทกุขเ์วลาเหน็รูปทีด่บีา้ง ไมด่บีา้ง 

ถูกใจบา้ง ไมถู่กใจบา้ง ไดย้นิเสยีงทีพ่อใจบา้ง ไมพ่อใจบา้ง เป็นอนัตตาบงัคบัเขาไมไ่ด ้

ถา้มปีญัญาเราจะฉลาด จะรบัไดท้กุรูปแบบ ไมว่า่จะดหีรือไมด่ ี เพราะธรรมชาตขิองใจน้ี
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สามารถรบัรูท้กุสิง่ทกุอย่างไดห้มด ไมม่อีะไรทีใ่จรบัรูไ้มไ่ด ้ เพยีงแต่วา่จะรบัรูแ้บบไหน 

ถา้รบัรูด้ว้ยปญัญาก็รบัรูด้ว้ยการปลอ่ยวาง รบัรูด้ว้ยอเุบกขา ถา้รบัรูด้ว้ยอวชิชาก็จะรบัรู ้

ดว้ยตณัหา เพราะอวชิชาจะแยกแยะสิง่ทีร่บัรูม้าเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายทีด่หีรือทีช่อบ ถา้ชอบ

ก็วา่ด ี อยากได ้ ฝ่ายทีไ่มช่อบก็วา่ไมด่ ี ไม่อยากได ้ เป็นตณัหาความอยาก คอืภวตณัหา

และวภิวตณัหาขึ้นมา ถา้ชอบก็เกดิภวตณัหาอยากได ้ ถา้ไมช่อบก็เกดิวภิวตณัหา เกดิ

ความกลวั อยากใหส้ิง่ทีไ่มช่อบหายไป อยากหนีจากสิง่ทีไ่มช่อบไป  

ถา้มอีวชิชาความหลงความไมเ่ขา้ใจเป็นผูบ้งการ ก็จะมคีวามรกัความชงั มคีวามกลวั มี

ตณัหามอีปุาทานตามมา มภีวตามมา ถา้มปีญัญาก็จะรบัรูเ้ฉยๆ รบัรูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง ถา้

มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมปีฏกิริิยาตอบโต ้ ตอบรบั ก็ตอบรบัดว้ยเหตดุว้ยผลดว้ยปญัญา 

เช่นไดย้นิเขาพูดอะไรก็ฟงัทีเ่หตผุล ไมไ่ดฟ้งัทีก่ริิยาอาการวา่เขาพูดดหีรือไมด่ ี เรียบรอ้ย

หรือไมเ่รียบรอ้ย สุภาพไมสุ่ภาพ ฟงัเอาสาระ วา่เขากาํลงัสือ่อะไรกบัเรา แลว้ก็ตอบ

กลบัไปดว้ยสาระดว้ยเหตผุล เช่นเขาพูดวา่ ไปเอานํา้มาแกว้หน่ึง ถา้ฟงัดว้ยทฐิกิ็จะวา่พูด

ไมเ่พราะ เราเป็นผูใ้หญ่ ก็จะโกรธได ้ ถา้ฟงัดว้ยเหตผุล วา่เขาตอ้งการนํา้ ใหเ้ขาไดก้็ให ้

เขาไป เป็นการใหท้าน ไมเ่หน็จะเสยีหายตรงไหน อยู่ทีว่า่มตีวัตนหรือไม ่ ถอืตวัตน

หรือไม ่ การถอืตวัตนเป็นอวชิชา เป็นความหลง การไมถ่อืตวัตนเป็นปญัญา ช่วยเหลอื

เขาไดก้็ช่วยเหลอืเขาไป ช่วยเหลอืไมไ่ดก้็ไมเ่ดอืดรอ้น ก็ปลอ่ยเขาไป ไมต่อ้งมามี

ความรูส้กึไมพ่อใจ วา่พูดจาไมด่ ีจงึไมใ่ห ้ถา้พูดจาดจีงึจะให ้นอกจากจะเป็นการส ัง่สอน

กนั ส ัง่สอนใหรู้ว้า่พูดจาอย่างน้ีไมด่ ี จะไมใ่ห ้ เป็นการลงโทษเป็นการส ัง่สอน แต่ถา้เป็น

เรื่องของมนุษยธรรม ถงึแมจ้ะพูดไมเ่พราะ เพราะไมไ่ดร้บัการอบรมส ัง่สอนมา เช่นหมา

หวินํา้ ก็เห่าขอความช่วยเหลอื จะไปวา่พดูไมเ่พราะไมไ่ด ้ เป็นหมาก็ตอ้งพูดแบบหมา 

คนทีไ่มไ่ดร้บัการอบรมก็เหมอืนหมานัน่แหละ ไมรู่จ้กัทีสู่งทีต่ ํา่ ไมรู่จ้กัตน ไมรู่จ้กับคุคล 

คนฟงัถา้มปีญัญามคีวามเมตตาก็จะใหอ้ภยัได ้ ถา้เหน็วา่พูดดว้ยความไมรู่จ้ริงๆ ไมไ่ด ้

พูดดว้ยเจตนาทีจ่ะลบหลูดู่หมิน่ หรือถงึแมจ้ะมเีจตนาก็ไมโ่กรธไมถ่อืโทษ แต่อาจจะไม่

ทาํตามทีข่อรอ้งก็ได ้เพราะจะไดด้ดันิสยั ไมอ่ย่างนัน้ก็จะเสยีนิสยั 
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การมปีฏกิริิยาตอบโตน้ี้ มไีดห้ลายแงห่ลายมมุ แต่จะไมม่อีารมณ์เขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ย 

จะเป็นไปตามเหตตุามผล ขึ้นอยู่วา่จะเอาเหตผุลมมุไหนแงไ่หนมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบ

ของการตดัสนิใจ วา่ควรจะทาํอย่างไรด ี ควรจะใหม้ากควรจะใหน้อ้ย ก็วเิคราะหก์นัไป

ตามเรื่อง เมือ่เชา้น้ีเดนิบณิฑบาตก็มญีาตโิยมคนหน่ึงใส่บาตรประจาํ บอกวา่มชีายชรา

คนหน่ึงอาศยัอยู่ในสวนของเศรษฐทีีป่ลอ่ยรา้งไว ้ตอนน้ีไมส่บายมาก เอานํา้เอาขา้วไปให ้

รบัประทาน เขาก็ไมย่อมรบัประทาน นอนกระแด่วๆอยู่ ไมรู่จ้ะทาํอย่างไร ลูกหลานก็ไม่

ม ีบตัรทีจ่ะรกัษาบตัร ๓๐ บาทก็ไมม่ ีก็เลยขอรอ้งใหช่้วย เราก็บอกวา่ตอ้งไปคุยกบัเขา

ดูก่อน วา่อยากจะไปรกัษาตวัไหม ถา้อยากจะไปแต่ไมม่เีงนิรกัษา ก็จะดูแลให ้ ที่

โรงพยาบาลก็พอจะรูจ้กักบัหมอกบัพยาบาล ถา้มช่ีองทางพอทีจ่ะสงเคราะหเ์ขาไดก้็

สงเคราะหเ์ขาไป ถา้ตอ้งมค่ีาใชจ่้ายก็ยนิดทีีจ่ะช่วยเขา แต่ตอ้งใหเ้ขาสมคัรใจไป จะไมไ่ป

ฝืนเขา เพราะเขาอาจจะมปีญัญาก็ได ้เหน็วา่ถงึเวลาจะตายแลว้ก็ปลอ่ยใหต้ายไป ถา้เป็น

อย่างนัน้ก็จะไมข่ดัศรทัธา เพราะไมไ่ดเ้ป็นการตายแบบกเิลส ถา้เหน็วา่ถงึวาระทีจ่ะไป 

ไมฝื่น ยอมปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความเป็นจริง ถา้อย่างนัน้ก็ไมค่วรไปฝืนเขา ไมค่วรไป

บงัคบัเขา ไมค่วรไปลากเขาใหไ้ปทรมานอยู่ในโรงพยาบาล ก็เลยมาบอกกบัมคันายกที่

วดั ใหช่้วยสอบถามดู วา่จะทาํอะไรไดบ้า้ง พอทาํไดก้็ทาํไป แต่ไมไ่ดไ้ปวติกวา่จะหาย

หรือไมห่าย จะตายหรือไมต่าย เป็นเรื่องของเขา ไมใ่ช่เรื่องของเรา ไปกาํหนดชะตากรรม

ของผูอ้ืน่ไมไ่ด ้ จะใหเ้ขาหายหรือไมห่าย จะใหเ้ขาตายหรือไมต่าย สิง่ทีท่าํไดก้ค็อื

ช่วยเหลอืเขาในดา้นปจัจยั ๔ ถา้พรอ้มทีจ่ะรบัก็ยนิดทีีจ่ะให ้ ไมรู่จ้กักนัมาก่อน ถา้ยงัไม่

ถงึวาระเขาก็อาจจะหายได ้ ถา้ถงึวาระก็ตอ้งถอืวา่เป็นเรื่องธรรมดา เรื่องของธรรมะเป็น

อย่างน้ี จะมแีต่เหตแุต่ผลอย่างเดยีว ไมม่อีารมณ์เขา้มาเกี่ยวขอ้งแต่อย่างใด 

ถาม ในกรณีทีค่นไขไ้มรู่ส้กึตวั การตดัสนิใจวา่จะอยู่จะไป จะรกัษาอย่างไรน้ีขึ้นอยู่กบั

ญาต ิ๒ ฝ่ายทีม่คีวามเหน็ไมต่รงกนั ขา้งหน่ึงใหป้ลอ่ยไปตามสภาพ อกีขา้งหน่ึง

ใหร้กัษา จะตดัสนิอย่างไรด ี

ตอบ ใหใ้ชห้ลกัประชาธปิไตย ลงคะแนนเสยีงดู เอาตามเสยีงส่วนมาก  

ถาม ถา้ใชห้ลกัธรรมในการพจิารณาน้ี เราควรตดัสนิใจเลยหรือจะอยู่ตรงกลางไปก่อน  
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ตอบ ธรรมของแต่ละคนไมเ่หมอืนกนั มมีากนอ้ยต่างกนั ถา้มธีรรมมากก็จะปลอ่ยไป

ตามความจริง ถา้มธีรรมนอ้ยมกีเิลสมากก็จะมคีวามอยากมาก อยากจะรกัษา 

อยากจะหน่วงเหน่ียวไว ้ อยากจะใหห้าย ถา้มคีวามเหน็พรอ้มกนัก็งา่ย เช่น

พระสงฆต์อนทีพ่ระพทุธเจา้จะทรงเสดจ็ปรนิิพพาน มคีวามเหน็ใหป้ลอ่ย

พระองคไ์ปตามอธัยาศยั ทกุคนนัง่สมาธิต ัง้อยู่ในความสงบ คอยเฝ้าส่งเสดจ็ ถา้

มคีวามเหน็ไมต่รงกนั ก็ตอ้งปรึกษากนั  

ถาม ถา้ผูป่้วยอยู่ในสภาพทีไ่มไ่หวแลว้ ก็น่าจะปลอ่ยไป แต่ถา้ยงัพอไหว ก็ควรหน่วง

ไว ้เพือ่จะไดท้าํประโยชนต่์อไปอกี  

ตอบ มปีจัจยัหลายส่วนเกี่ยวขอ้งกนั ปจัจยัสาํคญัทีสุ่ดก็ตวัผูป่้วยเอง เป็นปจัจยัหลกั 

จะใหร้กัษาหรือไม ่ ก็ตอ้งเคารพในความเหน็ของผูป่้วย ไมค่วรขดัขนื ยกเวน้ถา้

ไมถู่กตอ้งตามหลกัธรรม เช่นอยากจะตายเร็วๆ ใหห้มอฉีดยาพษิให ้ อย่างน้ีทาง

พทุธศาสนาถอืวา่เป็นปาณาตบิาต เป็นการฆ่ากนั ไมค่วรทาํตาม ถา้ไมต่อ้งการใช ้

เครื่องหายใจช่วย ใชส้ายโยงสายยางเพือ่ใหอ้าหารและยา แต่ตอ้งการรกัษาแบบ

ธรรมชาต ิถา้กนิยาไดก้็กนิ ถา้กนิไมไ่ดก้็ไมก่นิ ถา้กนิอาหารไดก้็กนิ ถา้กนิไมไ่ด ้

ก็ไมก่นิ ก็ควรเคารพในสทิธิ์ของเขา ไมไ่ดเ้ป็นการแลง้นํา้ใจแต่อย่างใด เราพรอ้ม

ทีจ่ะสนบัสนุนช่วยเหลอือยู่แลว้ แต่ผูร้บัการช่วยเหลอืตอ้งยนิด ี เราไมค่วรยดั

เยยีดใหก้บัเขา 

ถาม ถา้มา้ขาหกัสตัวแพทยจ์าํเป็นตอ้งยงิทิ้ง จะบาปไหมคะ 

ตอบ ถา้ฆ่าก็บาป เป็นปาณาตบิาต แต่เขาวา่เป็นการฆ่าดว้ยความเมตตาสงสาร แต่

ความจริงไมไ่ดฆ่้าดว้ยความเมตตาสงสารเลย ฆ่าเพราะทนดูสภาพไมไ่ด ้ ทกุข ์

แทนเขา ถงึแมเ้ขาอยากจะตายก็ไมค่วรสนบัสนุน ควรสอนธรรมะใหม้ดีวงตา

เหน็ธรรมจะดกีวา่ เช่นพระพทุธเจา้ทรงโปรดพระราชบดิา ตอนทีท่รงพระ

ประชวรในข ัน้สุดทา้ย ๗ วนัก่อนจะเสดจ็สวรรคต พระพทุธเจา้ทรงตรสัสอนวา่ 

ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ อย่าไปยดึอย่าไปตดิ ใหป้ลอ่ยวาง 
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ใหเ้ป็นไปตามเรื่องของมนั รกัษาไดก้็รกัษาไป รกัษาไมไ่ดก้็ช่างมนั ทาํใจใหส้งบ

ปลอ่ยวาง ถา้ปลอ่ยไดก้็บรรลไุด ้ เวลาใกลต้ายน้ีเป็นเหตกุารณ์ ทีอ่าํนวยใหเ้กดิ

ธรรมะ ใหห้ลดุพน้ได ้ พระสงฆท์่านถงึตอ้งไปแสวงหาทีเ่สีย่งกบัความตาย เพือ่

จะไดป้ลง ยอมตาย พอยอมตายจติกจ็ะปลอ่ย แยกออกจากร่างกาย เขา้สู่ความ

สงบ แยกเป็น ๒ ส่วนเลย เหมอืนเทนํา้ออกจากแกว้ นํา้ก็อยู่อกีทีห่น่ึง แกว้ก็อยู่

อกีทีห่น่ึง ไมก่งัวลกบัร่างกาย จะเป็นอะไรก็ช่างมนั ใจก็อยู่ส่วนของใจ ถา้มี

ธรรมะ เป็นพื้นฐานพอทีจ่ะรบัธรรมะไดแ้ลว้ จะไดร้บัประโยชนจ์ากเวลาใกลต้าย

น้ี แต่ส่วนใหญ่ไมม่ธีรรมะกนั จงึเหน็ทาํนองเดยีวกนัวา่ ตายดกีวา่ อย่าอยู่ให ้

ทรมานเลย รกัษาไมไ่ดก้็ฆ่าเลย สตัวต่์างๆจงึถูกฆ่า จะไดไ้มต่อ้งเลี้ยงดู เพราะไม่

มปีระโยชนแ์ลว้  

ถาม ถา้เหน็วา่สตัวท์กุขท์รมานแลว้ ควรฆ่าใหต้ายไปเลย อย่างน้ีเมตตาแต่เต็มไปดว้ย

อวชิชา ใช่ไหมครบั 

ตอบ เมตตาแบบกเิลส แบบเหน็แก่ตวั เมือ่เดอืนทีแ่ลว้มพี่อแมช่าวองักฤษพาลูกชาย

ไปประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ ไปฆ่าตวัตาย เพราะทีป่ระเทศองักฤษไมม่กีฎหมาย

รบัรองการฆ่าตวัตาย ก็เลยไปทีป่ระเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ มคีลนิิกมหีมอทีจ่ะช่วย

ทาํใหต้าย เดก็หนุ่มคนน้ีเลน่กฬีารกับี้แลว้เกดิอบุตัเิหต ุ เป็นอมัพฤกษอ์มัพาตไป 

ไมอ่ยากอยู่ต่อไป พ่อแมไ่มม่ธีรรมะ คนเจ็บก็ไมม่ธีรรมะ ก็เลยคดิแบบกเิลสกนั 

ตายก็ดจีะไดไ้มต่อ้งมาคอยเลี้ยงดู คนเจ็บก็ไมรู่ว้า่จะอยู่ไปทาํไม ทาํอะไรไมไ่ด ้

ไมม่คีวามสุขจะอยู่ไปทาํไม คดิแบบกเิลส คดิแบบกามตณัหา คนเราส่วนใหญ่มี

ร่างกายไวเ้พือ่สนองตอบกามตณัหา ความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ี

เอง ตอ้งมร่ีางกายทีส่มบรูณ์แขง็แรง พอร่างกายพกิารไป ก็เลยไมรู่จ้ะอยู่ไปทาํไม 

จงึไปหาหมอทีค่ลนิิกในสวสิเซอรแ์ลนด ์ ทีน่ ัน่มกีฎหมายรบัรอง ใหฉี้ดยาใหต้าย

ได ้ พอพ่อแมก่ลบัมาทีป่ระเทศองักฤษก็ตอ้งถูกสอบสวน วา่เป็นการฆาตกรรม

หรือเปลา่ ตามกฎหมายของประเทศองักฤษ ถา้พ่อแมม่ธีรรมะเขา้วดัเขา้วาอยู่

เป็นประจาํ ก็อาจจะสอนลูกวา่ชวีติยงัไมต่ายยงัทาํประโยชนไ์ดอ้ยู่ ยงัภาวนาได ้
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อยู่ ทาํบญุใหท้านรกัษาศีลไดอ้ยู่ ดเีสยีอกีจะไดท้าํบาปทาํกรรมนอ้ยลง เพราะ

ร่างกายไมส่ามารถทาํตามคาํส ัง่ของกเิลสได ้ เวลาโกรธจะไปทบุตใีครก็ไมไ่ด ้ พ่อ

แมก่็ยนิดทีีจ่ะดูแล เคยเลี้ยงมาต ัง้แต่ในทอ้ง ทาํไมจะเลี้ยงต่อไปไมไ่ด ้ ถา้พ่อแม่

มธีรรมะมคีวามเมตตาก็ย่อมพูดอย่างน้ี ไปหาหนงัสอืธรรมะมาใหอ่้าน หาเทป

ธรรมะมาใหฟ้งั สอนใหภ้าวนา อาจจะไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนัเลยก็ได ้ มพีระ

ชาวต่างประเทศไดไ้ปโปรดคนไทยทีโ่ดนโทษประหารทีส่หรฐัฯ ไปสนทนาธรรม

กนั เป็นโชคของคนนัน้ ถา้มบีญุพอทีจ่ะรองรบัธรรมะได ้ก็จะไดป้ระโยชน ์ตอน

ทีจ่ะถูกประหารธรรมะจะเป็นประโยชนม์าก  

ถาม ถา้มญีาตพิีน่อ้งกาํลงัป่วยอยู่น้ี ควรใชโ้อกาสน้ีพจิารณาในแงข่องอรรถของธรรม 

อนิจจงัความไมเ่ทีย่งแท ้ก็จะเป็นประโยชน ์

ตอบ เราไดป้ระโยชน ์ ถา้มบีญุเก่ารองรบัอยู่ ถา้ไดเ้ขา้มาในทางศาสนาแลว้ จะรูว้า่การ

พจิารณาแบบน้ี มคุีณมปีระโยชนก์บัจติใจ ถา้ไมม่บีญุเก่า จะไมส่ามารถใช ้

เหตกุารณ์ใหเ้กดิประโยชนไ์ด ้ ส่วนคนไขก้็ตอ้งเป็นไปตามฐานะของเขา จะรบั

ธรรมะจากเหตกุารณ์น้ีไดห้รือไม ่ ถา้เคยเขา้วดัเคยบาํเพญ็เคยภาวนามา เช่นคุณ

เพาพงาทีไ่ปขอธรรมะจากหลวงตา ตอนออกพรรษาปี ๒๕๑๘ แลว้ ไปอยู่หลาย

เดอืน หลวงตาก็เทศนโ์ปรดจนปรากฏเป็นธรรมชดุเตรียมพรอ้มออกมา เทศน ์

๙๐ กวา่กณัฑ ์ทกุคนืยกเวน้คนืทีท่่านมภีารกจิอืน่ ตอ้งอบรมพระเณรหรือไปธุระ 

ไปเพือ่ธรรมะจริงๆ ไมไ่ดไ้ปเพือ่ใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จ็บ ไปต่ออายุ ไปเพือ่เอา

ธรรมะมาดูแลรกัษาใจ ใหป้ลอ่ยวาง ใหน่ิ้งใหส้งบ ใหรู้ท้นักเิลส พวกเราก็มี

ธรรมะกนั แต่พอถงึเวลาจะใชก้ลบัไมท่นักเิลส กิเลสเร็วกวา่ เหมอืนนกักฬีาที่

ซอ้มอยู่ทกุวนั เวลาไปชงิเหรียญทองทไีรแพท้กุท ีพอเจอเหตกุารณ์จรงิจะถอยจะ

หนีอย่างเดยีว 

ถาม สมยัน้ีเวลามคีนไขป่้วยหนกั ญาตพิีน่อ้งจะเอาเทปธรรมะหรือเสยีงสวดมนตไ์ป

ใหฟ้งั 
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ตอบ หรือนิมนตค์รูบาอาจารยไ์ป ถา้คนไขน้อนไมรู่เ้รื่อง ไปก็เสยีเวลา ถา้ปฏบิตัธิรรม

อยู่ ไปก็จะไดป้ระโยชน ์ ไปพูดเสริมธรรมใหก้ระจ่างขึ้น จนปลอ่ยวางได ้ ถา้ไป

เพือ่ใหเ้ขาหายน่ี อาจจะไมห่ายก็ได ้ อาจจะหายก็ได ้ แต่ไมไ่ดห้ายเพราะไป หาย

เพราะหมอเพราะยา ถา้โรคสูย้าสูห้มอไมไ่ดก้็หายได ้ ถา้หมอกบัยาสูไ้มไ่ด ้ ต่อให ้

เป็นพระวเิศษขนาดไหนก็ช่วยไมไ่ด ้ พระพทุธเจา้ก็ช่วยชวีติของพระราชบดิา

ไมไ่ด ้ แต่ช่วยจติใจของพระราชบดิาได ้ ใหห้ลดุพน้ ใหเ้ป็นพระอรหนัตไ์ด ้ ท่าน

จะช่วยตรงนัน้ ช่วยทีใ่จ เรื่องของร่างกายกต็อ้งเป็นหนา้ทีข่องยากบัหมอ ของ

บญุของกรรมไป พวกเราตอ้งทาํความเขา้ใจ เวลาเกดิกบัคนใกลช้ิดก็ดหีรือกบัตวั

เราเองก็ด ี ตอ้งเอาธรรมะนาํหนา้ พจิารณาอยู่เรื่อยๆวา่ เกิดแก่เจ็บตายเป็น

ธรรมดา ถงึเวลาจะไปใหไ้ปเลย ถา้ยงัไมไ่ปก็ไมต่อ้งผลกัมนั ถา้จะไปก็ไมด่งึไว ้

ตอ้งอยู่ตรงกลาง 

ถาม อย่างน้ีถา้คนไขส้ ัง่ไว ้ไมใ่หอ้อกซเิจน ไมใ่หอ้ะไรท ัง้นัน้ ถา้ญาตไิปฝืน จะเป็นบาป

เป็นกรรมกนัหรือไมค่รบั  

ตอบ เป็นการขดัเจตนารมณ์ ไมท่าํตามคาํส ัง่ ครูบาอาจารยท์่านวติกตรงน้ีแหละ เวลา

ท่านเป็นอะไรไป กลวัลูกศิษยจ์ะไมม่ธีรรมะ มแีต่ความอยากใหท้่านอยู่ไปนานๆ 

จะลากท่านเขา้โรงพยาบาล ท ัง้ๆทีท่่านส ัง่ไวแ้ลว้ 

ถาม ขดัเจตนาแลว้ เป็นบาปเป็นกรรมไหมครบั 

ตอบ เขาคดิวา่เจตนาด ี เขาก็วา่ไมบ่าป ฝืนคาํส ัง่ของครูบาอาจารยม์นับาปหรือเปลา่ละ 

ครูบาอาจารยท์่านรูด้กีวา่เรา รูว้า่อะไรดกีบัตวัท่าน รูว้า่อะไรดกีบัตวัเรา เราก็ยงั

ไปทาํตามเรื่องของเรา แสดงวา่เราไมเ่คารพท่าน ไมเ่ชื่อฟงัท่าน ไมเ่ชื่อหรือวา่ท่าน

หมดปญัหาแลว้ ท่านรูว้า่อยู่ต่อไปไมไ่ดแ้ลว้ ไปฝืนทาํไม ท่านก็พยายามประคอง

มาถงึขนาดน้ีแลว้ มใีครอยู่ไดถ้งึขนาดน้ี อายุ ๙๐ กวา่ปีแลว้ ทาํหนา้ทีอ่ยู่ทกุวนั 

ทาํอย่างเต็มทีแ่ลว้ จะใหท้าํไปถงึไหน  
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ถาม จติของพระอริยะเวลาจะละสงัขารน้ี จะดาํเนินสมาธิอย่างเดยีวกบัพระพทุธเจา้

หรือเปลา่ 

ตอบ ไปทางเดยีวกนั จติสงบเป็นอเุบกขาปลอ่ยวาง ความสงบเป็นอเุบกขามอียู่ ๒ 

ระดบั ระดบัสมาธิกบัระดบัปญัญา สมาธิเพยีงแต่กดกเิลสไว ้ เวลาจติแยกออก

จากร่างกายแลว้ พออาํนาจของสมาธิเสือ่มหมดไป กเิลสก็ยงัออกมาบงการใหจ้ติ

ไปเกดิในภพใหมไ่ด ้ขณะทีส่งบน่ิงในสมาธินัน้เป็นฌาน เป็นสวรรคช์ ัน้พรหม ถา้

แยกจากร่างกายตอนนัน้ก็จะไปอยู่ในพรหมโลก แต่พรหมโลกทีอ่ยู่ไดด้ว้ย

อาํนาจของสมาธิน้ีจะเสือ่มหมดไปได ้ พออาํนาจของสมาธิหมดไป กเิลสก็จะ

ออกมาเพ่นพ่าน จะเกดิความหวิในรูปเสยีงกลิน่รส เบื้องตน้ก็รูปเสยีงกลิน่รสที่

ละเอยีด รูปทพิยเ์สยีงทพิย ์ ก็เลือ่นจากพรหมมาสู่ช ัน้เทพ พอหมดบญุจากชัน้

เทพก็ตอ้งการรูปเสยีงกลิน่รสชนิดหยาบ ก็ลงมาสู่ช ัน้มนุษย ์ กลบัมาเกดิเป็น

มนุษย ์มาสรา้งบญุสรา้งกรรมใหม ่ 

ถา้สงบน่ิงดว้ยวปิสัสนาดว้ยไตรลกัษณ์ดว้ยปญัญา จะไมม่กีเิลสหลงเหลอือยู่เลย 

ไมต่อ้งภาวนาพทุโธๆเลย เพยีงแต่มสีตรูิอ้ยู่เฉยๆ จะวา่มสีตกิ็ไมเ่ชงิ เพราะสตกิ็

หมดไปแลว้ มรรคไมม่แีลว้ เช่นมหาสตมิหาปญัญา หมดไปตัง้แต่ตอนทีก่เิลส

หมด เหมอืนกบักนิยารกัษาโรค พอหายจากโรคแลว้ ก็ไมต่อ้งกนิยาอกีต่อไป จติ

ไมก่ระเพือ่มไมก่าํเริบ จติสงบตลอดเวลา นิพพานัง ปรมงัสขุงัอยู่ตลอดเวลา 

เวลาร่างกายตายไป จติสงบน่ิงอยู่เฉยๆ ปลอ่ยใหร่้างกายตายไป หรือจะเขา้ฌาน

ขึ้นๆลงๆก็ได ้จะไมเ่ขา้ก็ได ้ทาํจติใหเ้ป็นปกต ิไมวุ่น่วายไมเ่ดอืดรอ้น เหมอืนกบั

เวลาทีน่ ัง่สมาธิแลว้เกดิอาการเจ็บปวด ไมเ่ดอืดรอ้นกบัมนั ปลอ่ยใหเ้จ็บไป จติ

รบัรูค้วามเจ็บปวด แต่ไมไ่ปกลวั ไมอ่ยากใหม้นัหาย ปลอ่ยใหม้นัหายเอง อย่างน้ี

เป็นระดบัหลดุพน้แลว้ ไมต่อ้งใชป้ญัญา เมือ่หลดุพน้แลว้จะไมม่คีวามอยาก 

อยากใหท้กุขเวทนาหายไป หรืออยากจะหนีจากทกุขเวทนานัน้ไป ไมว่า่อะไรจะ

เกดิขึ้นกบัร่างกายกบัขนัธ ์ จติเพยีงแต่รบัรู ้ ยงัหายใจอยู่ก็รูว้า่ยงัหายใจอยู ่
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ทกุขเวทนาความเจ็บปวดของร่างกายยงัมอียู่ก็รูว้า่ยงัมอียู่ พอไมห่ายใจก็รูว้า่ไม่

หายใจ เวทนาหายไปก็รูว้า่หายไป  

น่ีเกดิจากการฝึกฝน เจริญสมถะและวปิสัสนา จนกลายเป็นธรรมชาตขิองจติไป 

อยู่ในอเุบกขาตลอดเวลา ไมม่อีารมณ์กบัอะไรท ัง้นัน้ เมือ่ไมม่อีารมณ์ก็ไมม่คีวาม

ทกุข ์ ไมม่คีวามทกุขก์็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร กบัความเป็นไปของร่างกายของเวทนา 

ทีเ่ป็นปญัหาสาํคญัก็ ๒ ตวัน้ีเอง ร่างกายกบัเวทนา ทกุขเวทนาความเจ็บปวด 

ความตาย ความแก่ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย ทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัสตัวโ์ลก

ตลอดเวลา เวลาอืน่จะไมค่่อยแสดงผลเท่าไร เวลาไม่เจ็บไขไ้ดป่้วย เวลาไมแ่ก่ 

สามารถทาํอะไรไดต้ามความอยากของกเิลส ตอนนัน้ก็จะสนุกสนานมคีวามสุข 

แต่ไมเ่คยคดิวา่สกัวนัหน่ึงจะตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย สกัวนัหน่ึงจะตอ้งตาย ตอนนัน้

จะมวีชิารบักบัเหตกุารณ์ไดห้รือเปลา่ เหมอืนกบัตอนน้ีเราอยู่ในสภาวะทีไ่มม่ี

สงคราม เป็นภาวะปกต ิ เราก็อยู่กนัสุขสบาย แต่ถา้เกดิมขีา้ศึกบกุเขา้มา เรามี

อาวุธไวต่้อสูห้รือเปลา่ ถา้ไมม่กี็จะถูกเขาทาํลาย ถา้มกี็ป้องกนัได ้ทีพ่วกเรามาฟงั

เทศนฟ์งัธรรมกนั มาทาํบญุใหท้าน มารกัษาศีล มาภาวนาน้ี มาเพือ่เสริมสรา้ง

กาํลงัไวป้กป้องรกัษาจติใจ ไมไ่ดม้ารกัษาร่างกาย ไมไ่ดท้าํบญุเพือ่ใหอ้ยู่ไปนานๆ 

ไมใ่หเ้จ็บไขไ้ดป่้วย ไมใ่หต้าย ทาํบญุเพือ่ใหใ้จปลอ่ยวาง เพราะใจยดึตดิกบัสิง่

ภายนอกอยู่มาก พอยดึตดิแลว้ก็จะไมม่เีวลาภาวนากนั จะหมดเวลากบัการ

แสวงหาดูแลจดัการกบัสิง่ภายนอก จงึตอ้งปลอ่ยวางภายนอกก่อน ดว้ยการ

บริจาค ดว้ยการเสยีสละ ดว้ยการละสิง่ของทีฟุ่่ มเฟือยเหลอืเฟือเกนิความจาํเป็น 

ความจาํเป็นก็คอืปจัจยั ๔ ถา้มปีจัจยั ๔ พอเพยีงก็ถอืวา่พอแลว้ มากกวา่นัน้ก็

จะเป็นอปุสรรคต่อการหลดุพน้ เป็นนิวรณ์เช่นกามฉนัทะ ตดิรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ถา้มนิีวรณ์จติจะไมส่งบ จติไมส่งบก็จะไมเ่หน็ธรรม ไมส่ามารถ

พจิารณาเหน็ไตรลกัษณ์ได ้ ก็จะหลดุพน้ไมไ่ด ้ จงึตอ้งตดัภายนอกก่อน เก็บ

สมบตัขิา้วของเงนิทองไวเ้ท่าทีจ่าํเป็น มไีวดู้แลจนถงึวนัตายไดก้็พอแลว้ มเีงนิไว ้

สกักอ้นหน่ึง จะไดม้เีวลาไปปฏบิตัธิรรม ถา้เป็นผูช้ายก็ไมต่อ้งมเีลยก็ได ้ ยกให ้
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คนอืน่ไปหมด รกัใครชอบใครอยากจะใหใ้ครก็ใหไ้ด ้ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งใหพ้ระ

เสมอไป ใหก้บัคนอืน่ก็ได ้ ใหก้บัลูกใหก้บัภรรยาก็ได ้ พระพทุธเจา้ก็ทรงทิ้งไวใ้ห ้

ลูกใหภ้รรยา ไมไ่ดเ้อาอะไรตดิตวัไปเลย ตอ้งการเวลาเท่านัน้เอง เวลาทีจ่ะอยู่คน

เดยีวเพือ่จะไดบ้าํเพญ็ ทาํทกุอย่างเพือ่จติใจเท่านัน้ ไมไ่ดท้าํเพือ่ร่างกาย ทาํ

ร่างกายใหด้ขีนาดไหนก็ตาม ก็ตอ้งเป็นไปตามวาระของเขา ไมม่ใีครยบัย ัง้ได ้

พวกเรากาํลงัยนืเขา้ควิกนั เหมอืนเวลาไปธนาคาร หรือหยุดรถตามสีแ่ยกไฟแดง 

เขา้ควิรอใหไ้ฟเขยีว จะไดข้ยบัไปได ้จนกว่าจะพน้สีแ่ยก การตายก็เหมอืนสีแ่ยก

ไฟแดงน้ีเอง เราก็กาํลงัเขา้ควิอยู่ทีส่ีแ่ยกไฟแดงรอใหร้ถขยบัไป แต่เวลาอยู่สี่

แยกไฟแดงน้ีอยากใหไ้ฟเขยีวเร็วๆ จะไดไ้ปเร็วๆ ทาํไมกบัเรื่องของความตาย

กลบัไมอ่ยากใหไ้ฟเขยีวเร็วๆ เพราะเราไมม่ธีรรมะ มแีต่อวชิชามแีต่ความหลง 

หารูไ้มว่า่ยิง่อยู่ไปนานเท่าไรยิง่ทกุขน์านขึ้นไปเท่านัน้  

ถาม เพือ่นลูกเขาภาวนา ถงึจดุหน่ึงก็มคีรูบาอาจารยม์าแสดงใหเ้หน็แลว้เขาก็เลยยดึ

ตรงนัน้เป็นอสุภะ ดูไปเรื่อยๆ พออกีวนัหน่ึงมแีสงเขา้มา เขาเลยกลวัขึ้นมา ก็เลย

อยากถาม 

ตอบ กลวัทาํไม มนัไมไ่ดท้าํอะไรเราเลย ไปกลวัมนัทาํไม ใหม้นัทาํอะไรเราก่อนส ิใหม้ี

เหตผุล ทาํไมตอ้งกลวัดว้ย แสงเราก็เหน็ทกุวนัอยู่แลว้ ลมืตาก็เหน็แสงอยู่

ตลอดเวลา อยู่กบัแสงมาตลอดเวลา ไมเ่ห็นจะน่ากลวัตรงไหนเลย น่ากลวัตอนที่

ไมม่แีสงเสยีมากกวา่ ไมใ่ช่หรือ เวลาไปอยู่ทีม่ดืก็กลวักนัท ัง้นัน้ น่ีกลบัมากลวั

แสง ก็ยิง่บา้ใหญ่ บา้กวา่คนทีไ่มไ่ดภ้าวนา ไมม่เีหตไุมม่ผีลเลย  

ถาม หรือวา่สตยิงัไมต่ ัง้ม ัน่พอ 

ตอบ ปฏบิตัแิบบไมใ่ชป้ญัญา ไมรู่จ้กัแยกแยะวา่ อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ ครูบา

อาจารยท์่านก็สอนอยู่เรื่อยๆ เวลาภาวนาอย่าออกไปรบัรู ้ เพราะสิง่ทีร่บัรูม้หีลาย

รูปแบบดว้ยกนั ถา้ไมม่ปีญัญาจะเป็นบา้ได ้ เสยีสตไิด ้ กลวัได ้ เวลาภาวนาควร

สงัเกต ถา้ออกไปรบัรูก้็ตอ้งดงึกลบัเขา้มาสู่องคภ์าวนา ดงึกลบัเขา้มาทีใ่จ มาทีต่วั
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รู ้ มาทีพ่ทุโธ พอเขา้มาแลว้สิง่ทีต่ามรูก้็จะหายไป พวกน้ีสอนยาก อย่างคุณแม่

แกว้น่ีสอนยาก เป็นนิสยัทีจ่ะออกรบัรู ้ ตอนตน้ก็ออกไปรบัรูเ้รื่องทีน่่าชื่นชมยนิด ี

พอไปเจอสิง่ทีน่่าหวาดกลวั ก็เลยเกดิปญัหาขึ้นมา ควรภาวนาใหเ้กดิปญัญาก่อน 

แลว้ค่อยออกไปรบัรูส้ิง่ต่างๆ ซึง่เปรียบเหมอืนงูพษิ ถา้มปีญัญาก็จบังูมารีดพษิ

มาทาํเป็นยาได ้ ไมม่ปีญัญาก็ถูกงูกดัตายได ้ ถา้มนิีสยัในทางน้ีในขณะทีย่งัไมม่ี

ปญัญา ก็อย่าเพิง่ออกไปรบัรู ้ใหด้งึจติเขา้มาใหส้งบน่ิง เหมอืนกบันอนหลบัสนิท

ไมฝ่นั ใหน่ิ้งอยู่ในอเุบกขา สกัแต่วา่รูอ้ยู่อย่างเดยีว ถา้จะออกไปก็ดงึกลบัเขา้มา 

บงัคบัจนกวา่จะเชื่อเรา ต่อไปก็จะไมอ่อกไป ทกุครัง้ทีน่ ัง่สมาธิจติจะสงบน่ิงไม่

ออกไป น่ิงไดน้านมากเท่าไร ก็จะมกีาํลงัมากเท่านัน้ ทีจ่ะไปใชใ้นการพจิารณา

ปญัญาต่อไป พอพจิารณาปญัญาก็จะเกดิความฉลาดรูท้นั ต่อไปก็จะสามารถนาํ

ปญัญาน้ี ไปปฏบิตักิบัสิง่ทีพ่บเหน็ในสมาธิได ้ ตอนน้ีตอ้งเรียนวชิาทางปญัญา

ก่อน เจริญไตรลกัษณ์ก่อน พจิารณาภาพทีเ่หน็ในสมาธิวา่เป็นไตรลกัษณ์ 

เหมอืนกบัภาพทีเ่หน็ดว้ยตา เป็นอนิจจงัเหมอืนกนั เกดิแลว้ดบัไปเหมอืนกนั ไม่

มสีาระ ไมม่คุีณค่า ไมม่ปีระโยชน ์ไมส่ามารถบงัคบัควบคุม ใหเ้ป็นไปตามความ

ตอ้งการได ้แต่เราบงัคบัใจไมใ่หไ้ปยุง่กบัมนัได ้ เวลาเหน็ภาพทีเ่ราชอบก็อยากจะ

ใหอ้ยู่ไปนานๆ ถา้ไมช่อบก็อยากจะใหห้ายไป แต่เราบงัคบัมนัไมไ่ด ้ สิง่ทีเ่รา

บงัคบัไดก้็คอืใจของเรา จงึควรดงึใจกลบัเขา้มาขา้งใน ปิดประตูหนา้ต่างเสยี ไม่

มองออกไปขา้งนอก ก็จะไมเ่หน็อะไร แต่กเิลสมนัชอบดู ชอบเปิดหนา้ต่างมอง

ออกไปขา้งนอก  

ถาม ถา้ยงัไมม่ปีญัญา ลูกก็บอกเขาใหดู้เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาไป  

ตอบ ถา้พจิารณาไมเ่ป็น ใหด้งึกลบัเขา้มาก่อน ปิดประตูปิดหนา้ต่างก่อน ถา้ใชพ้ทุโธก็

กลบัมาหาพทุโธ ถา้สตมิกีาํลงัพอ ก็ดงึใหก้ลบัมาหาตวัรู ้ใหอ้ยู่กบัตวัรู ้สกัแต่วา่รู ้

อย่าไปรบัรู ้ถา้ยงัรบัรูอ้ยู่ ก็เอาพทุโธไล ่บริกรรมพทุโธๆไป หรือพจิารณาธรรมะ

ไปเลยก็ได ้พจิารณาร่างกาย พจิารณาอสุภะ พจิารณาอาการ ๓๒ ไปกไ็ด ้ 
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ถาม ลูกดูภาพอสุภะแลว้ก็ตดิอยู่ในตวั ๒ วนั พอมองตวัเองก็จะเหน็ภายในตวัเอง 

มองศีรษะก็จะเหน็ขา้งในของกะโหลกศีรษะ อยู่ได ้๒ วนั เป็นเพราะสมาธิยงัไม่

แขง็ใช่ไหม พอวนัต่อไปอยากจะดูอกีก็ทาํไมไ่ด ้ 

ตอบ ไปอยากไมไ่ด ้ ตอ้งกาํหนดขึ้นมาใหม ่ เคยพจิารณาอย่างไรก็ตอ้งพจิารณาอย่าง

นัน้ใหม ่ อยากใหม้าตามความอยากไมไ่ด ้ ถา้พจิารณาใหมก่็จะปรากฏขึ้นมาใหม ่

อยากจะใหก้ลบัมาก็พจิารณาอยู่เรื่อยๆ มนัก็จะกลบัมา  

ถาม ๒ วนัแรกจะปรากฏขึ้นมาเอง หลงัจากนัน้จะไมป่รากฏ ตอ้งเรียก 

ตอบ พยายามเรียกกลบัมา ถา้ไมเ่คยกลบัเขา้ไปในสมาธิเลย ก็ควรกลบัเขา้ไปในสมาธิ

ก่อน ไปชารต์แบตฯก่อน ก่อนทีจ่ะใชม้อืถอืตอ้งชารจ์แบตฯก่อน จะไดร้บั

สญัญาณได ้ แบตฯหมดก็รบัไมไ่ด ้ ถา้ในช่วง ๒ วนันัน้ไมเ่คยเขา้สมาธิเลย ก็

แสดงวา่แบตฯหมด ตอ้งกลบัไปชารต์ใหม ่ พอชารต์สมาธิใหมแ่ลว้เดีย๋วก็จะ

กลบัมาใหม ่ พอเรียกปับ๊มนัก็จะมาเลย พออยากดูปับ๊มนัก็จะมาเลย ตอนน้ี

อยากแต่มนัไมม่า ก็เหมอืนเปิดมอืถอืแลว้ แต่ไมม่สีญัญาณเขา้มาเลย ไมใ่ช่ไมม่ี

สญัญาณ แต่ไมม่แีรงทีจ่ะรบัสญัญาณ จงึตอ้งทาํท ัง้สมาธทิ ัง้ปญัญาสลบักนัไป 

อย่าทาํอย่างเดยีว เมือ่ใชป้ญัญาไปแลว้ก็เหมอืนกบัใชเ้ครื่องไปท ัง้วนั แบตฯก็

หมด ตอ้งปิดเครื่องแลว้ก็มาชารต์แบตฯก่อน ชารต์จนเต็มแลว้ค่อยเปิดเครื่อง

ใหม ่ค่อยออกไปพจิารณาใหมส่ลบักนัไป 

ถาม ตอ้งกลบัไปดูภาพนัน้อกีไหมคะ 

ตอบ ดูจนกวา่จะตดัความอยากในเรื่องของร่างกายได ้ เช่นอยากจะหลบันอนดว้ย 

อยากจะใหม้าเป็นคู่ครอง อยากจะมเีพศสมัพนัธ ์ ของพวกน้ีตอ้งตดัใหไ้ด ้ ตดั

กามราคะ ตดักามตณัหาใหไ้ด ้ จนไมม่คีวามรูส้กึหลงเหลอือยู่เลย เหมอืนคน

กามตายดา้น แต่ไมไ่ดต้ายดา้นทางร่างกาย ตายดว้ยปญัญา ตายดา้นทางร่างกาย

คอืร่างกายหมดประสทิธิภาพ ตอ้งหายามาเสริม ร่างกายก็เป็นเหตปุจัจยั ทีจ่ะทาํ

ใหเ้กดิกามตายดา้นได ้ แต่ไมไ่ดเ้ป็นตน้เหต ุ เป็นปลายเหต ุ เป็นเครื่องมอืของ
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กเิลส ใจยงัมคีวามอยากอยู่ เพยีงแต่วา่ร่างกายไมต่อบสนองความอยาก 

เหมอืนกบัคนอยากจะออกไปนอกบา้น แต่รถไมย่อมตดิเครื่อง สตารท์อย่างไรก็

ไมต่ดิ ก็ไปไมไ่ด ้ทีว่า่กามตายดา้นแลว้หมดกเิลส ก็ไมใ่ช่ มนัดา้นเพราะร่างกาย

ไมม่กีาํลงัทีจ่ะตอบสนอง แต่กามตณัหายงัเต็มทีเ่หมอืนเดมิ กามตณัหาจะหมด

ได ้ ต่อเมือ่มอีสุภะอยู่ในใจตลอดเวลา เวลาทีต่อ้งการจะใชม้นั มนัก็มาทนัทเีลย 

เช่นพอเกดิความอยากปับ๊ อสุภะก็มาปับ๊เลย ดบัไปท ัง้คู่พรอ้มๆกนัไปเลย เกดิ

ปับ๊ดบัปับ๊ จนไมเ่กดิขึ้นมาอกี ถา้ไมม่ปีญัญาความหลงก็จะส ัง่การใหเ้หน็วา่

สวยงาม เหน็วา่เป็นความสุข ถา้มปีญัญาก็จะเหน็วา่ไมส่วยงาม น่าเกลยีดน่ากลวั 

เป็นความทกุข ์ มใีครอยากจะนอนกบัคนตายบา้ง เคยรกักนัมาอย่างไรพอตาย

แลว้ก็จะไมน่อนร่วมกนัแลว้ ท ัง้ๆทีพ่ึง่ตายไปเพยีงช ัว่โมงเดยีวก็ไม่เอาแลว้ ตอน

นัน้เหน็ขึ้นมาทนัทเีลย ไมต่อ้งสอนก็เหน็ ตอ้งเจริญอสุภะจนกวา่จะรูว้า่หมด

ปญัหา เป้าหมายของปญัญาก็คอืความอยากท ัง้ ๓ น่ีแหละ กามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหา ตอ้งเจริญจนรูว้า่ไมเ่ป็นปญัหาแลว้ ตณัหาหมดแลว้ พอหมดแลว้ก็

ไมต่อ้งเจริญอกีต่อไป เหมอืนกบักนิยาจนหายจากโรคแลว้ ก็ไมต่อ้งกนิยาอกี

ต่อไป ยาก็หมดความจาํเป็นต่อโรคนัน้ไป เพราะโรคถูกทาํลายหมดไปแลว้ การ

ปฏบิตัมิรรค ๘ หรือศีลสมาธิปญัญาน้ี ก็เป็นเหมอืนการรบัประทานยา เมือ่

ตณัหาหมดไปแลว้ ก็ไมต่อ้งรกัษาศีล แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ไมม่ศีีลนะ จติเป็น

ปกตกิ็จะไมล่ะเมดิศีลอยู่ด ี ทานจะใหก้็ไดไ้มใ่หก้็ได ้ ไมย่ดึตดิกบัอะไรแลว้ จะ

เก็บไวก้็ได ้จะใหใ้ครก็ได ้

ถาม การปรุงแต่งของจติ ส่วนหน่ึงเกดิจากอาหารการกนิ ใช่ไหมคะ 

ตอบ กามตณัหาออกมาจากความหลง ไมเ่หน็อสุภะ ไมเ่หน็ความไมส่วยงาม แต่มี

ปจัจยัอย่างอืน่เป็นตวัเสริม ตวัช่วยกระตุน้ เช่นการอยู่ดกีนิด ีจะทาํใหก้ามตณัหา

มกีาํลงัมาก ในยุคขา้วยากหมากแพงจะไมค่่อยออกลูกกนั สตัวก์็เหมอืนกนั ลงิน้ี

ถา้อาหารขาดแคลนจะไมค่่อยขยายพนัธุก์นัเท่าไหร่ เพราะไมม่อีารมณ์ทีจ่ะหา

ความสุขจากการเสพกาม ตอ้งอิม่ทอ้งก่อน พออิม่ทอ้งหลบันอนสบายแลว้ 
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ร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง กามตณัหาถงึจะออกมา พระท่านถงึตอ้งคอยควบคุม

เรื่องอาหาร พระพทุธเจา้ก็ทรงสอนวา่ ผูป้ฏบิตัจิะตอ้งรูจ้กัประมาณในการบริโภค 

การอดอาหารจงึเป็นตวัสกดัไดด้ ีแต่ไมไ่ดส้กดัทีต่น้เหต ุเป็นการสกดัทีป่ลายเหต ุ

คอืทีร่่างกาย ร่างกายพออ่อนเพลยีไมม่เีรี่ยวมแีรง ก็จะไมค่ดิถงึเรื่องกาม จะ

คดิถงึเรื่องขา้วก่อน เวลาอดขา้วจะคดิแต่เรื่องขา้วก่อน พอกนิขา้วอิม่แลว้ก็จะคดิ

เรื่องหมอนก่อน เป็นปจัจยัเสริม ไมใ่ช่ปจัจยัหลกั ปจัจยัหลกัยงัมอียู่เท่าเดมิ จะ

ออกมาเร็วมาชา้ มามากมานอ้ย ก็อยู่ทีป่จัจยัเสริม ถา้ตอ้งการใหป้จัจยัหลกัน้ี

หมดไปก็ตอ้งเจริญวปิสัสนาอสุภกรรมฐาน สกดัความหลงทีจ่ะคดิแต่ความ

สวยงาม พอคดิถงึความสวยงาม ก็จะมอีสุภะเขา้มาทาํลายตลอดเวลา 

เหมอืนกบัมฝ่ีายคา้นมาตอบโต ้ ลงคะแนนทไีรก็เท่ากนัมตกิ็ไมผ่่าน ๕๐ : ๕๐ 

มตนิัน้ก็ตกไป เราตอ้งเจริญบ่อยๆ เพราะฝ่ายเสนอเสนออยู่ทกุวนิาทเีลย ฝ่าย

คา้นนานๆจะโผลม่ารบัสกัท ี มกัจะมาตอนทีแ่พไ้ปแลว้ ไปเทีย่วมาแลว้ ไปหา

ความสุขมาแลว้ ตอนทีเ่สนอไมม่ฝ่ีายคา้นออกมาคา้นเลย ตอนทีก่าํลงัเจริญอสุ

ภะนัน้เป็นเหมอืนกาํลงัทาํการบา้น เป็นการฝึกซอ้ม ยงัไมไ่ดข้ึ้นเวทจีริง เพราะ

ตอนนัน้ฝ่ายเสนอยงัไมไ่ดอ้อกมา เวลาที่จะขึ้นเวทจีริง ตอ้งตอนทีเ่ขาเสนอมา 

เกดิความกระสนัอยาก ตอนนัน้ฝ่ายคา้นจะออกมาทนัหรือไม ่ ถา้ฝ่ายคา้น

ควบคุมสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ท ัง้ในขณะทีย่งัไมอ่อกมาหรือออกมาแลว้ ก็

หมดปญัหาไป ไมต่อ้งทาํแลว้ ไมต่อ้งเจริญอกีต่อไป เพราะฝงัอยู่ในใจแลว้ ฝ่าย

เสนอก็จะถูกฝงัไว ้ไมใ่หโ้ผลข่ึ้นมาอกี ถูกฝงัดว้ยอสุภะ จากนัน้ก็จะมปีญัหาอืน่ที่

ตอ้งแกอ้กี แกไ้ปจนกวา่จะไมม่ปีญัหาหลงเหลอือยู่เลย  

ถาม ตอ้งทวนกระแสทกุเรื่องไหมคะ 

ตอบ ถา้เป็นกระแสกเิลสก็ตอ้งทวน ถา้เป็นกระแสธรรมก็ตอ้งตาม ไมใ่ช่ทวนกระแส

ธรรม ตอ้งทวนกระแสกเิลส กระแสธรรมตอ้งตาม ใหเ้ขา้สู่กระแสธรรมใหไ้ดเ้ถดิ 

แลว้จะไหลไปเอง จะมกีาํลงัแรงกวา่กเิลส จะชา้หรือจะเร็วกไ็มเ่กนิ ๗ ชาต ิคาํวา่

โสดาบนัก็มาจากคาํวา่โสตะ โสตะแปลวา่กระแส กระแสสู่พระนิพพาน ถา้ไดเ้ขา้สู่



68 
 

กระแสน้ีแลว้ก็จะไหลไปสู่พระนิพพาน เหมอืนกบันํา้ในแมน่ํา้ลาํคลอง ก็จะตอ้ง

ไหลไปสู่มหาสมทุร จะไมไ่หลกลบั ถา้เป็นกระแสกเิลสก็ตอ้งทวนกระแส อย่า

ไหลตามกระแสกเิลส เพราะจะพาไปสู่วฏัสงสาร ไปสู่การเวยีนวา่ยตายเกดิ 

กระแสของธรรมพาไปสู่มรรคผลนิพพาน ก็อยู่ตรงน้ี อยู่ทีเ่รามาทาํกนัน้ี อยู่ที่

การทาํบญุใหท้าน อยู่ทีก่ารรกัษาศีล อยู่ทีก่ารตดัสิง่ต่างๆภายนอกใหห้มดไป 

อย่าไปสนใจกบัเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขเลย คดิวา่เป็นหวัโขน มนัไม่เทีย่ง สกั

วนักต็อ้งทิ้งมนัไปหมด ไมไ่ดเ้ป็นทีพ่ึง่ทางใจ ไมไ่ดท้าํใหจ้ติพน้จากความทกุข ์

ไมไ่ดท้าํใหจ้ติสงบ แต่กลบัทาํใหจ้ติกระวนกระวายฟุ้ งซ่านวุน่วายใจ ตดัมนัไป 

ดงึจติเขา้ขา้งใน ปลอ่ยวางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ดงึเขา้มาดว้ยสมาธิ แลว้ก็

เจริญปญัญา ดงึเขา้มาแลว้ก็ตดัหวัมนัเลย ตอ้งจบัมนัผูกไวก่้อนทีจ่ะฆ่ามนั สตัว ์

น่ีจะตดัคอมนัไดต้อ้งจบัมนัมามดัไวก่้อน พอมดัไวแ้ลว้ก็ตดัมนัได ้ ถา้มนัยงัวิง่

หนีอยู่ จะตดัคอมนัน่ียาก การทาํสมาธิก็เป็นการเหมอืนการจบักเิลสมดัไว ้ไมใ่ห ้

ดิ้นหนี แลว้ก็เอาปญัญามาเชอืด เอาไตรลกัษณ์มาเชอืด พอเชอืดแลว้ก็หมด

ปญัหาไป  

มรรคจงึตอ้งมที ัง้ทาน มที ัง้ศีล มที ัง้ภาวนา ถงึจะไดผ้ลเต็มที ่ถา้ทาํอย่างใดอย่าง

หน่ึงก็จะไดไ้มม่ากพอ ถา้อยู่ข ัน้ปญัญาแลว้ก็ถอืวา่มทีานอยู่แลว้ มศีีลอยู่แลว้ มี

สมาธิอยู่แลว้ ถงึจะไปข ัน้ปญัญาได ้ เหมอืนกบัคนทีเ่รียนอยู่ช ัน้ ม.๘ ก็

หมายความวา่ไดเ้รียนอนุบาลมาแลว้ ไดเ้รียนชัน้ประถมมาแลว้ ตอนน้ีอยู่ช ัน้ ม.

๘ แลว้ ถา้สามารถเจริญไตรลกัษณ์เจริญอสุภะไดต้ลอดเวลา ก็ไมต่อ้งมากงัวล

กบัเรื่องการทาํบญุใหท้านรกัษาศีล เพราะจะไมม่เีวลามาทาํบาปทาํกรรม เพราะ

จติจะหมนุอยู่กบัเรื่องไตรลกัษณ์ เรื่องของการตดั เรื่องของการปลอ่ยวาง เมือ่ไม่

มคีวามโลภความอยากจะไปทาํผดิศีลไดอ้ย่างไร มแีต่อยากจะให ้อยากจะตดั  

ถาม มนีอ้งคนหน่ึงคุณแมเ่ขาเสยีแลว้ เขาก็เก็บศพไว ้ ถงึเวลาจะเผาก็มคีวามคดิไม่

อยากจะเผา ถา้เผาไปแลว้คุณแมจ่ะไมก่ลบัมาวนเวยีน  

ตอบ บอกเขาวา่เป็นความเหน็ผดิ เก็บไวก้็ไมก่ลบัมาอยู่ด ี
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ถาม เขารูส้กึวา่คุณแมย่งัมาวนเวยีนอยู่ 

ตอบ เป็นความรูส้กึเท่านัน้เอง เป็นอปุาทาน ไมไ่ดเ้ป็นความจริง เก็บไวก้็ไดถ้า้อยากจะ

เก็บไว ้ ไม่เกดิประโยชนอ์ะไร อยากจะเป็นภาระเฝ้าดูแลก็เก็บไป ถา้ตายไปใคร

จะดูแลศพคุณแมต่่อ 
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