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กณัฑท์ี่ ๓๙๐ 

เติมเสบียง 
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไดต้ ัง้ใจมาวดั เพือ่มาบาํเพญ็ มาสรา้งบญุสรา้งกศุล ทีเ่ปรียบเหมอืน

เสบยีงของชวีติจติใจ เพราะจติใจของพวกเรายงัเดนิทางกนัอยู่ ยงัวนเวยีนอยู่ในภพนอ้ย

ภพใหญ่ ในภพสูงภพตํา่อยู่ ยงัไมไ่ดไ้ปถงึบา้นของเรา ทีเ่ป็นสถานที่ๆ ปลอดจากความ

ทกุขท์ ัง้หลาย ทีม่แีต่ความสุขทีจ่รีงัถาวร เหมอืนกบับา้นทีเ่ราอยู่กนัทกุวนัน้ี ถา้

เปรียบเทยีบระหวา่งการอยู่บา้นกบัการเดนิทาง การอยู่บา้นย่อมสุขสบายกวา่มาก เพราะ

มเีครื่องอาํนวยความสุขความสบายพรอ้ม อยากจะนอนก็นอนได ้ อยากจะเขา้หอ้งนํา้ก็

เขา้ได ้ อยากจะดืม่อยากจะรบัประทานอะไร ก็มอียู่พรอ้มบริบูรณ์ ต่างจากการเดนิทางที่

จะตอ้งนัง่หลงัขดหลงัแขง็อยู่ในรถ อยากจะทาํอะไรกท็าํไมไ่ด ้ตอ้งรอใหจ้อดแวะก่อนถงึ

จะทาํได ้ เช่นจอดแวะตามสถานีบริการ ถา้จะเขา้หอ้งนํา้หอ้งท่า ยดืเสน้ยดืสาย หาอะไร

ดืม่อะไรรบัประทาน ก็พอจะทาํได ้ ดงันัน้ระหวา่งการอยู่ทีบ่า้นกบัการเดนิทาง การอยู่ที่

บา้นย่อมมคีวามสุขความสบายมากกวา่ ฉนัใดการเดนิทางของพวกเราในภพนอ้ยภพ

ใหญ่ก็เป็นอย่างนัน้ ตอ้งอยู่ในสภาพทีจ่าํยอม ถงึแมจ้ะไมช่อบแต่ก็ตอ้งอยู่กบัสภาพนัน้ 

ไมเ่หมอืนกบัเวลาทีไ่ดไ้ปถงึบา้นของจติใจแลว้ ทีเ่ราจะไดอ้ยู่อย่างสุขอย่างสบายและ

พอใจ น่ีคอืเรื่องของใจของพวกเรา สถานีบริการก็คอืภพชาตทิีเ่รามาเกดิ คอืภพของ

มนุษยน้ี์ เป็นสถานีบริการทีเ่ราสามารถตกัเติมเสบียงต่างๆใหแ้ก่จติใจของเราได ้ ถา้ไป

เกดิในทีภ่พทีด่ทีีสุ่ขทีส่บาย เช่นภพของเทพของพรหม ก็เป็นทีร่บัผลของบญุ แต่จะ

ไมไ่ดเ้ตมิเสบยีง ถา้ไปเกิดในภพของเดรจัฉาน ภพของเปรตของสตัวน์รก ก็เป็นทีร่บัผล

ของกรรม เป็นสภาพทีไ่มน่่าปรารถนา แต่หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ และเตมิเสบยีงไมไ่ดเ้ช่นกนั 

หากยงัทาํบญุทาํกรรมกนัอยู่ วบิากคอืผลย่อมเป็นไปตามเหต ุคอืการกระทาํของเรา  
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พวกเราจงึควรพยายามสรา้งเหตทุีด่ ี ทีจ่ะพาใหเ้ราไปสู่ภพชาตทิีด่ ี ไปสู่บา้นของเรา ทีม่ ี

แต่ความสุข ปลอดภยัจากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลาย ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงั

เทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม ทีเ่ป็นเหตทุีจ่ะพาเราไปสู่จดุหมายทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐ ทีพ่ระ

บรมศาสดาอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดด้าํเนินไปถงึแลว้ 

พวกเราก็พยายามทีจ่ะตะเกยีกตะกายไปกนั ยากบา้งงา่ยบา้ง เพราะบาํเพญ็เหตมุา

ต่างกนั ถา้ไดบ้าํเพญ็บญุบารมไีดส้ะสมเสบยีงมามาก การบาํเพญ็จะไมย่ากเยน็แต่อย่าง

ใด ถา้การบาํเพญ็เป็นไปอย่างลาํบากยากเยน็ ตอ้งเคี่ยวเขญ็ขม่ขูบ่งัคบั ก็แสดงวา่ยงั

ไมไ่ดบ้าํเพญ็มาเท่าทีค่วรนัน่เอง จงึไมม่กีาํลงัผลกัดนัใหไ้ดม้าบาํเพญ็เพิม่มากขึ้น เราก็

ตอ้งพยายามผลกัดนั เพราะมงีานทีต่อ้งทาํอยู่อกีมาก ไมเ่หมอืนกบัคนทีไ่ดบ้าํเพญ็มา

มากแลว้ ทีม่พีลงัอยู่ในตวั ไปไดเ้รื่อยๆ ไมต่อ้งใหใ้ครชวน ใหใ้ครฉุดลาก ถา้ยงัตอ้งให ้

ผูอ้ืน่คอยชวนคอยฉุดลาก ก็ควรคบคนทีฉ่ลาดกวา่เรา ดกีวา่เรา มบีญุมากกวา่เรา 

เพราะจะไดฉุ้ดลากเราขึ้นสูง ถา้คบกบัคนทีเ่ลวกวา่เรา แย่กวา่เรา ก็จะฉุดเราลงตํา่ ถา้

คบคนทีช่อบพวกอบายมขุ ชอบเลน่การพนนั ชอบดืม่สุรายาเมา ชอบเทีย่วกลางคืน 

ชอบความเกยีจครา้น ก็จะชวนใหไ้ปทาํสิง่ทีเ่ขาชอบทาํ ถา้ชอบเลน่การพนนั ก็จะชวน

เลน่การพนนั ชอบดืม่สุราก็จะชวนดืม่สุรา ชอบเทีย่วกลางคนืก็จะชวนเทีย่วกลางคนื 

ชอบความเกยีจครา้นก็จะชวนใหเ้กยีจครา้นไปดว้ย พอทาํไปแลว้ผลก็คอืความเสื่อมเสยี

ก็จะตามมา จงึควรหลกีเลีย่งคนทีแ่ย่กวา่โงก่วา่เรา ควรคบคนทีเ่ก่งกวา่ดกีวา่ฉลาดกวา่

เรา ถา้ยงัไมส่ามารถทาํใหเ้ราเก่งไดด้ไีดฉ้ลาดไดด้ว้ยตนเอง เพราะไมม่กีาํลงัผลกัดนั

หรือฉุดลากใหไ้ปในทางทีด่กีวา่ได ้ 

การคบคา้สมาคมกบัคนดจีงึเป็นมงคลอย่างยิง่ ดงัในมงคลสูตรทีไ่ดท้รงแสดงไวว้า่ อเส

วนา จะ พาลานัง ปณัฑติานัญจะ เสวนา  อย่าคบคนโงค่นพาล ใหค้บบณัฑติคนฉลาด 

เพราะคนฉลาดจะสอนจะช่วยจะดงึใหเ้ราเจริญกา้วหนา้ คนพาลคนโงจ่ะดงึใหเ้ราเสือ่ม

ลง ในบรรดาบณัฑติท ัง้หลายทีป่รากฏขึ้นมาในโลกน้ี ไมม่ใีครจะเก่งเท่ากบัพระบรม

ศาสดาของพวกเรา คอืพระพทุธเจา้ ถงึแมจ้ะไมท่รงมพีระชนมช์พีแลว้ก็ตาม แต่ยงัมี

ผูแ้ทนของพระองคอ์ยู่ ดงัทีไ่ดท้รงตรสัไวว้า่ ธรรมที่ตถาคตไดต้รสัไวดี้แลว้น้ีแล จะเป็น

ศาสดาของพวกเธอต่อไป  พวกเราจงึไมไ่ดอ้ยู่โดยปราศจากพระศาสดา เพราะในสมยั
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ปจัจบุนัยงัปรากฏมพีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่ ในรูปแบบต่างๆ ในหนงัสอืใน

ตาํรบัตาํรา เช่นในพระไตรปิฎก ในหนงัสอืของเกจอิาจารยพ์ระสุปฏปินัโนท ัง้หลาย ทีไ่ด ้

เขยีนไวก้็ด ี ไดแ้สดงไวก้็ด ีทีไ่ดร้บัการบนัทกึนาํเอามาเผยแผ่ใหแ้ก่สาธุชนท ัง้หลาย หรือ

การไดย้นิไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม  อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดก้าํลงัไดย้นิไดฟ้งัอยู่ในขณะน้ี ก็

เป็นพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เช่นเดยีวกนั จงึไมม่ขีอ้อา้งหรือขอ้แกต้วัวา่ ไมม่ี

บณัฑติไมม่คีนฉลาดทีจ่ะฉุดลากเรา เพยีงแต่วา่จะรูห้รือไม ่ หรือจะสนใจหรือไมเ่ท่า

นัน้เอง ถา้สนใจศึกษาก็จะรูว้า่ ไมม่ใีครมคีวามสามารถเท่ากบัพระพทุธเจา้  

เพราะมพีระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีวเท่านัน้ ทีส่ามารถสอนตนเองสามารถพาตนเอง

ใหห้ลดุพน้ จากการเวยีนวา่ยตายเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่ได ้สามารถพาตนเองไปสู่บา้นที่

ประเสริฐได ้ ก็คอืพระนิพพาน  นิพพานัง ปรมงั สขุงั น่ีเอง ทีเ่ป็นบา้นทีแ่ทจ้รงิ เป็น

บา้นของดวงจติดวงใจ ทีพ่วกเรากาํลงัแสวงหากนั แต่ไมรู่ว้า่อยู่ตรงไหน เป็นเหมอืนคน

ตาบอดคลาํทางหาบา้น ซึง่ไมม่ทีางเลยทีจ่ะสามารถหาได ้ ถา้ไมม่คีนตาดพีาไป คนตา

บอดเวลาจะออกไปขา้งนอกตอ้งอาศยัคนตาดนีาํทาง ถา้ไมไ่ดค้นตาดอีย่างนอ้ยถา้ได ้

สุนขัตาดกี็ยงัพอจะช่วยได ้ ฉนัใดการเดนิทางการแสวงหาบา้นอนัประเสริฐของพวกเราน้ี 

ก็ตอ้งอาศยัผูน้าํทาง พวกเราตอ้งเขา้หาพระพทุธเจา้ เขา้หาพระธรรมคาํสอน เขา้หาพระ

อริยสงฆส์าวก เพราะพระอริยสงฆส์าวกไดไ้ปถงึบา้นเช่นเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ไดไ้ปถงึ

แลว้ จงึเป็นผูท้ีส่ามารถพาพวกเราไปได ้ สามารถบอกทางอย่างถูกตอ้งใหแ้ก่พวกเราได ้

น้ีแลคอืความหมายของทีพ่ึง่อนัสูงสุด เรียกวา่พระรตันตรยั พระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ เป็นทีพ่ึง่สูงสุดทางจติใจ เพราะถา้มพีระพทุธพระธรรมพระสงฆอ์ยู่ในจติในใจ

แลว้ ก็จะไดส้มบตัอินัเลศิอนัประเสริฐ ไดห้ลดุพน้จากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง

ไดอ้ย่างแน่นอน อยู่ทีต่รงน้ี ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่ิง่อืน่ใดในโลกน้ี ต่อใหม้อีาวุธทีม่อีานุภาพ

รา้ยแรงขนาดไหนก็ตาม อาวุธนัน้ก็ไมส่ามารถปกป้องทกุขภ์ยัทีจ่ะมาเหยยีบยํา่ทาํลาย

จติใจ เช่นความหวาดกลวัความทกุขต่์างๆ เพราะอาวุธไมส่ามารถป้องกนัภยัทีจ่ะมา

เหยยีบยํา่จติใจได ้ ป้องกนัไดแ้ต่ภยัทีจ่ะมารุกรานดนิแดนบา้นช่องของเรา มแีต่จะทาํให ้

จติใจทกุขม์ากยิง่ขึ้นไปเสยีอกี เพราะไมไ่ดแ้กค้วามทกุขข์องใจอย่างถูกวธิี พวกเรากาํลงั

แกค้วามทกุขข์องใจอย่างผดิวธิี คอืไปสรา้งความกลวัใหม้มีากยิง่ขึ้น ยิง่กลวัมากเท่าไรก็
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ยิง่สรา้งอาวุธทีร่า้ยแรงมาป้องกนัมากยิง่ขึ้นไปอกี ก็ยิง่เกดิความกลวัมากขึ้นไปอกี เพราะ

กลวัอาวุธทีส่รา้งไวจ้ะไมพ่อเพยีง เมือ่เราสรา้งอาวุธทีร่า้ยแรงขึ้นไปมากเท่าไร ศตัรูหรอืคู่

ต่อสูก้็จะตอ้งพยายามสรา้งอาวุธทีด่กีวา่ขึ้นไปอกี จงึไมใ่ช่เป็นวธิีทีจ่ะมาดบัความกลวั 

ดบัความทกุข ์ 

สิง่ทีจ่ะมาดบัความกลวัดบัความทกุขไ์ด ้ ก็คอืแสงสว่างแหง่ธรรม ทีส่อนใหพ้วกเรารูว้า่ 

ชวีติคอืร่างกายของพวกเราน้ี เกดิมาแลว้ย่อมมกีารแก่มกีารเจ็บมกีารตายเป็นธรรมดา 

ไมว่า่จะสรา้งอาวุธมากนอ้ยเพยีงไรกต็าม สรา้งยารกัษาโรคทีว่เิศษมากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม 

ก็จะไมส่ามารถยบัย ัง้ความแก่ความเจ็บไขไ้ดป่้วยความตายได ้ ปญัหาจงึไมไ่ดอ้ยู่ตรงน้ี 

เราแกไ้มไ่ดเ้รื่องความแก่ความเจ็บความตาย แต่สิง่ทีเ่ราแกไ้ดก้็คอื ความหวาดกลวัใน

ความแก่ความเจ็บความตายน้ี น่ีเป็นสิง่ทีเ่ราแกไ้ด ้ ถา้มธีรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้

คอยสอนจติสอนใจ เพราะธรรมะจะสอนใหเ้รายอมรบัความจริง สอนใหรู้ว้า่ความแก่

เป็นธรรมดา ความเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ความตายเป็นธรรมดา ไมต่อ้งไปกลวั ปลอ่ยให ้

เกดิขึ้นไป ใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย จะไปกลวัทาํไม ร่างกายเป็นผูแ้ก่ผูเ้จ็บผูต้าย แต่

ร่างกายกลบัไมก่ลวั เพราะร่างกายไมใ่ช่ตวัรู ้ตวัรูไ้มใ่ช่ร่างกาย ตวัรูค้อืใจ ตวัทีก่ลวัก็คอื

ใจ ใจทีม่ดืบอดน้ีเอง ใจทีห่ลง หลงไปยดึตดิกบัร่างกายวา่เป็นตวัของเรา น่ีคอืความหลง

ของใจ ใจไปคดิวา่ร่างกายเป็นใจ พอร่างกายเป็นอะไรไป ใจก็ตกใจกลวัขึ้นมา แต่พอได ้

แสงสวา่งคอืปญัญา ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรู ้แลว้นาํเอามาเผยแผ่ใหก้บัสตัวโ์ลก สตัว ์

โลกทีม่ปีญัญามคีวามฉลาดพอทีจ่ะแยกแยะกายออกจากใจได ้ก็จะสามารถหลดุพน้จาก

ความหวาดกลวัไดท้นัท ี เช่นสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครัง้แรก แก่

พระปญัจวคัคยี ์ ผูม้ศีีลอยู่แลว้ มสีมาธิอยู่แลว้ สามารถแยกแยะกายจากใจไดอ้ยู่แลว้ 

แต่ยงัไมรู่ว้า่ส่วนไหนเป็นอะไร พอมพีระพทุธเจา้มาทรงสอนวา่ ความแก่ความเจ็บความ

ตายน้ีเป็นของร่างกาย ไปทาํอะไรมนัไมไ่ด ้ ส่วนความทกุขท์ีม่อียู่ในใจน้ี เราดบัมนัได ้

ดว้ยการยอมรบัความจริงของร่างกาย วา่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายไป

เป็นธรรมดา ไดส้มาธิแยกกายออกจากใจไดแ้ลว้ แต่ยงัไมรู่ว้า่ทกุขอ์ยู่ตรงไหน ทกุขอ์ยู่ที่

กายหรืออยู่ทีใ่จกนัแน่ และอะไรเป็นเหตทุีท่าํใหเ้กดิทกุขข์ึ้นมา  
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พอพระพทุธเจา้ทรงแสดงใหเ้หน็วา่ ทกุขท์ีแ่ทจ้รงินัน้อยู่ทีใ่จ และเกดิจากความกลวั เกดิ

จากความหลง ทีไ่ปคดิวา่ร่างกายเป็นสมบตัขิองใจ เป็นใจเอง พอรูว้า่ไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ 

ร่างกายไมใ่ช่ใจ ไมใ่ช่สมบตัขิองใจ ใจไมส่ามารถควบคุมบงัคบัใหร่้างกายเป็นไปตาม

ความตอ้งการได ้ ถา้ใจไมอ่ยากจะทกุข ์ ใจก็ตอ้งปลอ่ยวางร่างกาย ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตาม

เรื่องของเขา ดูแลเท่าทีจ่ะดูแลได ้ ถา้หวิมอีาหารรบัประทานกร็บัประทานไป ตอ้งการดืม่

นํา้ก็ดืม่ไป เจ็บไขไ้ดป่้วยมยีารกัษาโรคก็รกัษาไป รกัษาหายก็อยู่ต่อไป รกัษาไมห่ายก็

ตอ้งตายไป ใจทีป่ลอ่ยจะไมท่กุข ์ ใจทีไ่มป่ลอ่ย พยายามยื้อเอาไว ้ พยายามดงึเอาไว ้

ตอ้งการอยู่ไปอย่างไมม่ทีีส่ิ้นสุด ใจดวงนัน้จะมคีวามทกุขม์าก ปญัหาอยู่ตรงน้ี อยู่ทีรู่ ้

หรือไมรู่ ้ วา่อะไรเป็นใจ อะไรไมเ่ป็นใจ ความจริงแลว้ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราเหน็ ทีเ่รา

สมัผสัอยู่น้ีไมใ่ช่ใจเลย ไม่วา่จะเป็นวตัถขุา้วของเงนิทองต่างๆ หรือบคุคลต่างๆ สิง่

เหลา่น้ีเป็นวตัถ ุ ไม่เป็นนามธรรม ใจเป็นนามธรรม ใจจงึไมเ่ป็นสิง่เหลา่น้ี แต่ใจไปหลง 

ไปยดึไปตดิ ไปครอบครอง แลว้ก็เกดิความอยากจะใหอ้ยู่กบัตนไปนานๆ โดยไม่

คาํนึงถงึหลกัธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ีวา่เป็นอย่างไร ถา้ศึกษาดูก็จะรูว้า่ ทกุสิง่ทกุอย่างใน

โลกน้ีไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา มกีารเกดิขึ้น มกีารต ัง้อยู่ 

และมกีารดบัไปเสมอ ถา้รูอ้ย่างน้ีแลว้ ก็จะไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ต่างๆ ถงึแมจ้ะเกี่ยวขอ้ง

ดว้ย จะครอบครองไวอ้ยู่ก็ตาม จะรูว้า่มขีอบมเีขตมเีวลาของมนั เหมอืนกบัยาทีซ่ื้อมา

รบัประทาน จะมฉีลากตดิไวข้า้งขวดวา่ หมดอายุวนัทีเ่ท่านัน้ๆ อาหารทีซ่ื้อมาก็

เช่นเดยีวกนั พอถงึวนันัน้ก็ตอ้งโยนทิ้งไป ถา้เอามาบริโภคก็จะเป็นโทษมากกวา่เป็นคุณ 

ฉนัใดสิง่ต่างๆทีม่าเกี่ยวขอ้งดว้ย ไม่วา่จะเป็นบคุคลหรือเป็นวตัถขุา้วของเงนิทองต่างๆ 

ควรมฉีลากเขยีนตดิมาดว้ยเสมอวา่ เป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง เป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ ไมใ่ช่

เป็นสมบตัขิองเรา เขยีนตดิไวก้บัทกุสิง่ทกุอย่างเลย เป็นอนิจจงัทกุขงัอนัตตา ไมเ่ที่ยง 

เป็นทกุข ์ไมใ่ช่เรา ไม่ใช่ของเรา  

น่ีคอืฉลากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงคน้พบ เพราะฉลากเหลา่น้ีไมไ่ดพ้มิพต์ดิมากบัร่างกายของ

เรา เวลาเกดิมาถา้มฉีลากน้ีตดิไวก่้อนก็จะด ี บอกวา่คนน้ีเกดิมาแลว้เดีย๋วตอ้งตายนะ 

อย่าไปดอีกดใีจอย่าไปยดึอย่าไปตดิกบัคนน้ีเขานะ เพราะเดีย๋วจะตอ้งทกุขวุ์น่วายใจ คน

น้ีเขาไมใ่ช่เป็นสมบตัขิองคุณ เขาเป็นเพยีงแต่ธรรมชาตทิีม่เีหตมุปีจัจยั ทาํใหเ้ขาปรากฏ
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ขึ้นมา แลว้เหตปุจัจยันัน้ก็จะเสือ่มไปหมดไป แลว้ตวันัน้คนนัน้ก็จะเสือ่มหมดไปตาม

เหตตุามปจัจยั น่ีคอืฉลากทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงคน้พบ ทีเ่รียกวา่การตรสัรู ้ก็ตรสัรูต้รงที่

ฉลากน้ีเอง ตรสัรูเ้หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาในสภาวธรรมท ัง้หลาย มสีภาวธรรมหรอืมี

ธรรมอย่างเดยีวทีไ่มใ่ช่อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ก็คอืใจทีบ่ริสุทธิ์เท่านัน้ ใจทีบ่ริสุทธิ์น้ีไมม่ี

อะไรทีเ่ป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง ถา้เป็นนํา้ก็เป็นนํา้ทีบ่ริสุทธิ์ ไมม่สีารอืน่ๆ

เขา้ไปเจอืปนอยู่เลย จติทีบ่ริสุทธิ์จงึไมม่กีารเสือ่ม ไมม่กีารแก่ ไมม่กีารเจ็บ ไมม่กีารตาย 

ไมม่คีวามทกุข ์ จติน้ีเป็นจติทีเ่ราสามารถเขา้ไปถงึได ้ ถา้เรานอ้มเอาฉลากทีพ่ระพทุธเจา้

ไดท้รงตรสัรูเ้หน็น้ีมาประกบกบัความคดิของเราตลอดเวลา ไมว่า่เราจะคดิเกี่ยวกบัเรื่อง

อะไร ขอใหเ้ราสอดแทรกฉลากอนัน้ีเขา้ไป วา่มนัไม่เทีย่ง ทีเ่ราคดิถงึคนนัน้เราก็บอกวา่

เขาไมเ่ทีย่ง เดีย๋วเขาก็ตอ้งตายจากเราไป หรือเราไมเ่ทีย่งเราตอ้งตายจากเขาไป ถา้เราคดิ

กบัเรื่องอะไรแลว้เรามฉีลากอนัน้ีคอยกาํกบั คอยเตอืนสตเิราอยู่ตลอดเวลาแลว้ เราจะ

ไมท่กุขเ์ราจะไมวุ่น่วาย เราจะไมห่วาดกลวักบัการเกดิขึ้นหรือการดบัไปของสิง่ต่างๆใน

โลกน้ี น่ีแลทีจ่ะทาํใหเ้ราหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้อยู่ทีต่รงน้ี  

อยู่ทีว่า่จะสามารถเอาฉลากน้ี มากาํกบักบัความคดิของเราไดต้ลอดเวลาหรือไม ่ เวลาใด

ทีค่ดิโดยไมม่ฉีลากน้ีกาํกบั ก็จะเป็นเหมอืนกบัคนตาบอด เพราะจะคดิสวนทางกบัความ

จริงทนัท ี จะเดนิไปชนเสาทนัท ี เพราะเวลาเราตาบอดเราก็ไมค่ดิวา่จะมเีสาอยู่ขา้งหนา้ 

เราก็เดนิไปชน ไม่เชื่อลองเดนิในบา้นดูก็ไดต้อนกลางคนื ปิดไฟแลว้เดนิไปตาม

ความรูส้กึนึกคดิดู วา่จะตรงกบัความจรงิหรือไม ่เดีย๋วก็ตอ้งเดนิไปชนกบัฝา ตอ้งไปเตะ

เกา้อี้ ตอ้งไปลม้จนได ้เพราะไมม่แีสงสวา่งใหเ้หน็อย่างชดัเจนนัน่เอง ฉนัใดถา้คดิโดยไม่

มฉีลากคอือนิจจงัทกุขงัอนตัตาควบคู่ไปดว้ยแลว้ ก็จะคดิสวนกระแสกบัความจรงิ จะ

คดิวา่เทีย่ง วา่สุข วา่เป็นของเราทนัท ี พอคดิอย่างน้ีแลว้ ก็จะเกดิความอยากใหสุ้ขไป

นานๆ ใหอ้ยู่ไปนานๆ แต่ไมไ่ดเ้ป็นตามทีป่รารถนา พอไมไ่ดเ้ป็นก็จะเกดิความทกุข ์

ขึ้นมา ถา้ทนทกุขไ์มไ่ดก้็ตอ้งฆ่าตวัตายไป เพราะความจรงิสวนกบัความเขา้ใจ เช่นคดิวา่

จะมคีวามสุขกบัสมบตัขิา้วของเงนิทอง กบัคู่ครอง แลว้ก็เกดิหมดเน้ือหมดตวั คู่ครองก็

ตายจากไป ก็จะมแีต่ความทกุขรุ์มเรา้จติใจ เพราะไมไ่ดเ้ตรียมตวัเตรียมใจรบักบัสภาพ

อย่างน้ี แต่คนทีม่ฉีลากของไตรลกัษณ์อยู่ในใจตลอดเวลา เขาก็จะคดิถงึสภาพทีจ่ะตอ้ง
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อยู่อย่างหมดเน้ือหมดตวั ก็จะเตรียมตวัเตรียมใจรบักบัเหตกุารณ์นัน้ พอหมดเน้ือหมด

ตวั ก็ไปหางานหาการทาํ หรือเก็บเงนิไวส่้วนหน่ึงสาํรองเอาไวเ้พือ่ดูแลเราตอนตกอบั เรา

ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น น้ีแลคอืธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้ทีท่าํใหพ้ระพทุธเจา้หลดุพน้จาก

ความทกุขท์ ัง้หลาย แลว้ก็ทรงนาํเอามาส ัง่สอนพวกเรา สอนใหท้าํบญุใหท้าน รกัษาศีล 

ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ เจริญปญัญา ฟงัเทศนฟ์งัธรรม  

ถา้นอ้มเอาเขา้มาปฏบิตัไิดม้ากเท่าไหร่ ก็จะไดป้ระโยชนม์ากเท่านัน้ ถา้ไมน่อ้มเขา้มาก็จะ

ไมไ่ดร้บัประโยชน ์ ถงึแมจ้ะเป็นสิง่ทีว่เิศษเลศิโลกขนาดไหนก็ตาม สามารถช่วยใหห้ลดุ

พน้จากความทกุขไ์ดก้็ตาม ใหไ้ดพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิก็ตาม ถา้ไมน่อ้มเขา้มาปฏบิตัิ

กบักายวาจาใจของเราแลว้ ก็จะไมเ่กดิประโยชนก์บัเรา เหมอืนกบัยาทีว่เิศษ ถา้ไม่

รบัประทานยา ก็จะไมส่ามารถทีจ่ะรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บของเราได ้ เราตอ้งรบัประทานยา 

เราตอ้งนาํเอาธรรมะของพระพทุธเจา้เขา้มาสู่ใจของเรา เช่นเอาฉลากแห่งอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา มากาํกบักบัความคดิของเราตลอดเวลา คดิอะไรก็ตอ้งคดิเสมอวา่ ไมเ่ทีย่ง เป็น

ทกุข ์ ไมใ่ช่ของเรา พออยากจะไดอ้ะไร ก็คดิวา่ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ ไมใ่ช่ของเรา พอคดิ

อย่างน้ีก็จะถามตวัเองวา่ แลว้เอามาทาํไม ถา้จาํเป็นก็เอามา ถา้ไมจ่าํเป็นก็อย่าเอามา

ดกีวา่ จะคดิอย่างน้ีทนัท ี จะตดัสิง่ต่างๆทีท่าํใหเ้ราทกุขไ์ดอ้ย่างแน่นอน จงึควรนอ้มเอา

ฉลากน้ีเขา้มาสู่จติใจ วนัๆหน่ึงอย่าลมืคดิถงึเรื่องความไมเ่ทีย่ง เช่นความแก่ความเจ็บ

ความตาย การพลดัพรากจากกนั คดิถงึความทกุขท์ีเ่กดิขึ้น เวลาทีอ่ยากแลว้ไมไ่ดต้าม

ความอยาก เวลาสูญเสยีสิง่ทีเ่รายดึตดิ จะทกุขข์นาดไหน จะไดป้ลอ่ยวาง จะไมย่ดึไม่

ตดิกบัอะไร จะอยู่อย่างมกันอ้ยสนัโดษ จะมคีวามสุขมาก มากกวา่สุขทีม่อียู่ในปจัจบุนั 

ถงึแมจ้ะมสีมบตัขิา้วของมากมาย แต่ใจไมค่่อยมคีวามสุขเท่าไหร่ มแีต่ความวุน่วาย 

ตอ้งคอยดูแลรกัษา คอยปกป้อง คอยห่วง คอยกงัวล คอยแสวงหาสิง่ใหม่ๆ มาบาํรุง

บาํเรออยู่เรื่อย น่ีไมใ่ช่ทางของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทางของ

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ตอ้งยนิดตีามมตีามเกดิ มกันอ้ย ไมม่กั

มาก  ไมโ่ลภมาก การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๓๙๑ 

เป้าหมายของการไปวดั 
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 

พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ มกีารเจริญย่อมมกีารเสือ่มไปเป็นธรรมดา จงึไมค่วรยดึตดิกบั

สิง่ต่างๆในโลกน้ี เช่นวดัวาอารามเป็นตน้ มกีารเจริญแลว้ก็มกีารเสือ่มหมดไป วดัทีส่รา้ง

ถวายพระพทุธเจา้ในสมยัพทุธกาล ก็ไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่แลว้ ปูชนียสถาน ๔ ก็เหลอื

แต่ซากปรกัหกัพงั จงึไมค่วรใหค้วามสาํคญัทางดา้นวตัถ ุ เพราะเป็นเพยีงเครื่อง

สนบัสนุนทางดา้นจติใจ มร่ีางกายก็ตอ้งมปีจัจยั ๔ ไวเ้ป็นทีพ่ึง่อาศยั ตอ้งมทีีอ่ยู่อาศยั 

พระก็อยู่วดั ญาตโิยมก็อยู่บา้น มกีารเจริญและเสือ่มหมดไป วดัของครูบาอาจารยใ์นแต่

ละยุคก็เป็นอย่างน้ี เวลาครูบาอาจารยม์ชีวีติอยู่ ก็มคีวามเจริญรุ่งเรือง พอท่านมรณภาพ

ไปแลว้ วดัก็กลายเป็นวดัรา้งไป เช่นวดัของหลวงปู่แหวน หลวงปู่ฝัน้ หลวงปู่ขาว หลวง

ปู่เทสก ์ ตอนน้ีมใีครไปบา้ง มไีปบา้งประปราย ไมเ่หมอืนสมยัทีท่่านมชีวีติอยู่ เพราะ

ไมไ่ดไ้ปดูวดั แต่ไปดูธรรมะ ไปฟงัพระธรรมคาํสอนของท่าน ทีท่าํใหจ้ติใจร่มเยน็เป็นสุข 

มคีวามทกุขน์อ้ยลง จนไมม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่เลย น่ีต่างหากทีเ่ป็นเป้าหมายของ

การไปวดั ไมไ่ดไ้ปวดัเพือ่ไปดูเจดยีท์ีส่วยงาม โบสถท์ีส่วยงาม ทีเ่ป็นเพยีงองคป์ระกอบ 

ไมม่ก็ีไมเ่สยีหายตรงไหน ทีว่ดัหลวงตาจงึไมเ่นน้เรื่องถาวรวตัถ ุ มไีวใ้ชง้าน มกีุฏิ

พอประมาณ ไมม่ากจนเกนิไป ถา้มมีากก็อยู่ใกลช้ดิกนัมาก ความวเิวกก็จะหมดไป มแีต่

ความอกึทกึครึกโครม แลว้ก็ไมส่รา้งอย่างวจิติรพสิดาร สรา้งเพือ่ใหใ้ชง้านไดก้็พอ ศาลา

ทีส่รา้งต ัง้แต่ตอนสรา้งวดัมาก็ยงัไมไ่ดร้ื้อไป เพยีงแต่ยกพื้นใหสู้งขึ้น เพราะมคีนมามาก 

ช ัน้บนพื้นทีไ่มพ่อ ก็เลยยกพื้นขึ้นเพือ่ใชช้ ัน้ลา่งทีก่วา้งใหญ่กวา่แทน ดงันัน้ไมว่า่เราจะทาํ

อะไรกบัวตัถ ุ ก็อย่าไปหลง อย่าไปยดึไปตดิ อย่าไปอยากใหเ้ลศิไปตลอด เพราะเป็นไป

ไมไ่ด ้ มกีารเจริญย่อมมกีารเสือ่มไปเป็นธรรมดา อย่าไปเสยีเวลากบัการดูแลรกัษา

ถาวรวตัถ ุสรา้งไวก้็ด ีไมเ่สยีหาย อยากจะสรา้งเจดยีส์รา้งโบสถก์็สรา้งไป สรา้งเสร็จแลว้

ก็ทาํนุดูแลไปตามฐานะ จะเสือ่มก็ใหเ้สือ่มไป อนุชนรุ่นหลงัทีม่ศีรทัธาก็จะสรา้งขึ้นมา
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ใหม ่ เหมอืนทีพ่วกเรามาสรา้ง มาทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนากนั ก็ทาํกนัไปตามศรทัธา 

แต่งานเหลา่น้ีไมไ่ดเ้ป็นงานหลกัของพทุธศาสนิกชน  

งานหลกัของพทุธศาสนิกชนก็คอืการทาํนุบาํรุงจติใจ สรา้งพระขึ้นมาในจติใจ พระ

แปลวา่ผูป้ระเสริฐ สรา้งพระก็หมายถงึสรา้งผูป้ระเสริฐขึ้นมาในใจ ผูท้ีจ่ะประเสริฐได ้

จะตอ้งเป็นผูท้ีส่งบระงบั จากความโลภความโกรธความหลง ถา้มคีวามโลภความโกรธ

ความหลงแลว้ จะไมส่ามารถตัง้อยู่ในความประเสริฐได ้ เพราะความโลภจะคอยผลกัดนั

ใหไ้ปแสวงหาสิง่ต่างๆ เมือ่มอีปุสรรคหรือมปีญัหาในการแสวงหาดว้ยวธิีสุจรติ ก็จะหา

วธิีทีไ่มสุ่จริต เพือ่ใหไ้ดใ้นสิง่ทีป่รารถนา เมือ่ทาํอย่างน้ีจะประเสริฐไดอ้ย่างไร ไป

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่เพือ่ใหไ้ดล้าภยศสรรเสริญสุข เช่นอยากจะเป็นผูย้ิง่ใหญ่ทางการ

ปกครอง เป็นนายกฯ เป็นประธานาธิบด ี เป็นกษตัริย ์ เป็นมหาจกัรพรรด ิ ก็ตอ้งต่อสู ้

ตอ้งทาํลายผูอ้ืน่ เพือ่จะไดม้าในสิง่ทีต่อ้งการ ในอดตีทีม่สีงครามกนัก็เพราะความอยาก

เป็นใหญ่เป็นโต อยากมอีาํนาจครอบงาํผูอ้ืน่ จนเกดิเป็นจกัรวรรดนิิยม พอมอีาวุธก็

ออกไปตอ้นไปกวา้นเอาพื้นทีข่องผูอ้ืน่ มาอยู่ภายใตก้ารปกครองของตน ไมค่ดิถงึความ

ทกุขท์รมานของผูอ้ืน่ ถา้ไดศึ้กษาธรรมะกจ็ะรูว้า่ เป็นวถิทีางของความโลภความโกรธ

ความหลง ส่วนวถิทีางของความไมโ่ลภไม่โกรธไมห่ลง ก็มพีระพทุธเจา้ของพวกเราเป็น

ตวัอย่าง ทรงสละราชสมบตั ิ ทรงออกบวชตัง้อยู่ในศีล กาํจดัความโลภความโกรธความ

หลง ทีม่อียู่ในใจใหห้มดสิ้นไป เมือ่ไดบ้รรลผุลแลว้ เป็นผูป้ระเสริฐแลว้ ก็ยงัอตุส่าห์

คดิถงึผูอ้ืน่ สงสารผูอ้ืน่ อยากใหผู้อ้ืน่ไดพ้บกบัความมหศัจรรย ์ ของความไมโ่ลภไม่

โกรธไมห่ลง จงึทรงนาํเอาสิง่ทีไ่ดป้ฏบิตัมิาส ัง่สอนใหก้บัผูอ้ืน่ ผูท้ีม่คีวามสามารถ

ทางดา้นสตปิญัญา เขา้ใจถงึความประเสริฐน้ี ก็นอ้มนาํไปปฏบิตักินั จนปรากฏเป็นพระ

อรหนัตสาวกขึ้นมาเป็นจาํนวนมาก มาจนถงึปจัจบุนัน้ี และจะมต่ีอไปเรื่อยๆ ตราบใดยงั

มกีารปฏบิตั ิ มกีารส ัง่สอน มกีารศึกษาอยู่ น่ีแลเป็นวถิทีางทีถู่กตอ้งทีสุ่ด ถูกตอ้งตาม

หลกัธรรมชาตขิองใจ  

เพราะใจไมต่อ้งการอะไร นอกจากความเป็นอสิระจากความโลภความโกรธความหลง ใจ

ถูกความโลภความโกรธความหลงกดขี ่ สรา้งความทกุขใ์หไ้มรู่จ้กัจบจกัสิ้น มาเป็นเวลา
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ยาวนานแลว้ และจะเป็นไปเรื่อยๆ จนกวา่จะไดก้าํจดัความโลภความโกรธความหลง ให ้

หมดไปจากจติจากใจ จะทาํไดก้็ตอ้งอาศยัคนอย่างพระพทุธเจา้มาส ัง่สอน เพราะโดย

ลาํพงัของสตัวโ์ลกแลว้ จะไมส่ามารถส ัง่สอนตนเอง ใหก้าํจดัความโลภความโกรธความ

หลงได ้ตอ้งมคีนอย่างพระพทุธเจา้ซึง่เป็นเหมอืน ๑ ในแสนลา้น หรือ ๑ ในลา้นลา้นของ

สตัวโ์ลก ทีม่บีารมพีอ มคีวามอดทนอดกล ัน้ พอ ทีไ่ดส้ะสมมาในแต่ละภพแต่ละชาต ิ

จนมพีอทีจ่ะกาํจดักเิลสตณัหา ใหห้มดไปจากจติจากใจได ้ การปรากฏของพระพทุธเจา้

แต่ละครัง้ จงึไมใ่ช่สิง่ทีง่า่ย ช่วงเวลาทีพ่ระพทุธเจา้ปรากฏแต่ละครัง้ก็ส ัน้มากและห่างกนั

มาก ถา้เอาเวลาของเรามาวดัแทบจะวดัไมไ่ดเ้ลย เพราะเวลาของเรามนัส ัน้มาก 

เหมอืนกบัช่วงเวลาของไมข้ดีไฟ เพยีงช ัว่ขณะหน่ึงก็ดบัไปแลว้ ส่วนช่วงเวลาทีว่า่งจาก

การปรากฏของพระพทุธเจา้แต่ละพระองคน์ัน้ ก็เหมอืนช่วงเวลาตอนกลางคนื ๑๒ 

ช ัว่โมง มดือยู่ ๑๒ ช ัว่โมง แต่เวลาทีม่พีระพทุธเจา้มพีระพทุธศาสนาน้ี เหมอืนชัว่วูบหน่ึง

ของแสงไมข้ดีทีจ่ดุขึ้นมา ระยะเวลา ๕๐๐๐ ปีทีศ่าสนาพทุธจะมอียู่ในโลกน้ี ก็เป็น

เหมอืนกบัแสงสวา่งของไมข้ดี สวา่งช ัว่วูบเดยีวก็หมดแลว้ หลงัจากนัน้ก็ตอ้งรอใหม้ี

พระพทุธเจา้องคใ์หม ่ มาจดุไมข้ดีขึ้นมาอกีครัง้หน่ึง ถา้ไดเ้กดิในช่วงทีม่พีระพทุธศาสนา 

ก็เป็นบญุวาสนา ถา้เป็นผูป้รารถนาทางหลดุพน้จากความทกุข ์ก็จะไดร้บัประโยชน ์ถา้ไม่

รูเ้รื่องของความประเสริฐของจติใจ ทีห่ลดุพน้จากความทกุขว์า่เป็นอย่างไร ก็จะไมไ่ดร้บั

ประโยชนแ์ต่อย่างใด ถงึแมจ้ะอยู่ร่วมกนัใกลช้ดิกนั เป็นสามภีรรยากนั ภรรยาไดร้บั

ประโยชน ์ รูเ้หน็คุณค่าของแสงสวา่งแห่งธรรม แต่สามเีหมอืนกบัคนหูหนวกตาบอด ก็

จะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ลย ท ัง้ๆทีภ่รรยาก็พยายามโนม้นา้ว พยายามจะฉุดดงึเขา้มา แต่ก็

ไมค่่อยไดผ้ล  

สามแีละภรรยาทีป่ฏบิตัธิรรมดว้ยกนั จะมไีมม่ากนกั มแีต่จะแยกกนัปฏบิตั ิ เพราะจติ

ของแต่ละคนไดร้บัการพฒันา ไดร้บัการอบรมส ัง่สอนมา ใหเ้ขา้ใจถงึหนา้ที ่ หรือ

เป้าหมายของชวีติของตนต่างกนั ผูท้ีเ่หน็วา่ การพฒันาจติใจเป็นหนา้ทีท่ีถู่กตอ้งมนีอ้ย

กวา่ ผูท้ีเ่ขา้ใจวา่การพฒันาทางดา้นลาภยศสรรเสริญสุขเป็นทางทีถู่กตอ้ง ถงึแมจ้ะเกดิ

ในยุคทีม่พีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ พวกน้ีก็จะไมไ่ดร้บัประโยชน ์ ถา้

เปรียบเทยีบจาํนวนก็เหมอืนกบั เขาววักบัขนววั พวกทีรู่ซ้ึ้งถงึคุณค่าของการพฒันาจติใจ 
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เป็นพวกเขาววั ตวัหน่ึงมเีพยีง ๒ เขา ซา้ยขวา พวกทีไ่มรู่ซ้ึ้งถงึคุณค่าของการพฒันา

จติใจ เป็นเหมอืนพวกขนววั มเีต็มไปท ัง้ตวั นบัไมถ่ว้น เรื่องของคนอืน่เราจงึไมค่วรไป

กงัวลมากจนเกนิไป ถา้เรารูอ้ะไรด ี สามารถโนม้นา้วใหผู้อ้ืน่ไดร้บัประโยชนก์็ดไีป ถา้ไม่

สนใจก็ไมไ่ดเ้ป็นปญัหาของเราแต่อย่างใด เราไดท้าํหนา้ทีข่องกลัยาณมติรทีด่แีลว้ เหน็

วา่ดจีริงๆ ดอีย่างแทจ้รงิ ชี้บอกแลว้ ถา้ไม่สนใจก็ถอืวา่เป็นกรรมของเขา ยงัไมม่ปีญัญา

พอทีจ่ะเขา้ถงึธรรมน้ีได ้ ดงัในบทธรรมคุณทีแ่สดงไวว้า่ ปจัจตัตงั เวทิตพัโพ วิญ�ูห ิ

ธรรมน้ีรูไ้ดแ้ต่วญิ�ูชนเท่านัน้ ผูท้ีม่ปีญัญาอนิทรีย ์ อนิทรียน้ี์มอียู่ในทกุคน มอียู่ ๕ 

ส่วนคอื ศรทัธา วริิยะ สต ิ สมาธิ ปญัญา แต่ส่วนใหญ่เอามาใชใ้นทางโลกกนั ในการ

แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข มนีอ้ยคนทีจ่ะใชอ้นิทรียใ์นทางศาสนา ทางพฒันาจติใจ 

นอกจากผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมมาในอดตี เคยพบพระพทุธเจา้ในอดตีกาลมาก่อน เคย

สมัผสักบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไดร้บัการฝึกฝนอบรม จนตดิเป็นนิสยัมา ก็

จะเหน็คุณค่าของการบาํเพญ็ ของการพฒันาจติใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ใหป้ราศจากกเิลส

ตณัหา  

เรื่องของคนอืน่ก็ดูแลกนัไปเท่าทีจ่ะดูแลได ้สอนเท่าทีจ่ะสอนได ้แต่คนทีค่วรจะสอนมาก

ทีสุ่ดก็คอืตวัเราเอง พยายามดูแลตวัเราเอง ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน คนอืน่ดูแลแทนเรา

ไมไ่ด ้ และเราก็ดูแลแทนคนอืน่ไมไ่ด ้ ในเรื่องของการพฒันาจติใจ การชาํระกาํจดัความ

โลภความโกรธความหลง ทาํไดก้็อย่างทีพ่ระพทุธเจา้และครูบาอาจารยท์ ัง้หลายไดท้าํกนั 

พยายามอบรมส ัง่สอนผูท้ีม่คีวามสนใจ มศีรทัธาวริิยะความอตุสาหะพากเพยีรทีจ่ะ

ปฏบิตั ิ ทีจ่ะละความโลภความโกรธความหลง ละความผูกพนักบัสิง่ต่างๆภายนอกใจ ที่

จะเป็นผูไ้ดร้บัประโยชน ์หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ไม่ไดอ้ยู่ทีไ่หน อยู่ทีต่รงน้ี 

อยู่ทีต่วัเรา อยู่ทีอ่ตัตาห ิอตัโนนาโถ อยู่ทีก่ารนอ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้

มาปฏบิตั ิ นอ้มเอาพระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกมาเป็นตวัอย่าง ท่านดาํเนินชวีติ

อย่างไร เราก็ตอ้งพยายามดาํเนินใหเ้หมอืนกบัท่านใหไ้ด ้ เหมอืนกบัเวลาเราชอบดาราคน

ไหน เขามทีรงผมแบบไหน ใส่เสื้อผา้แบบไหน เราก็ทาํแบบนัน้ อย่างนัน้มนังา่ย เพราะ

เป็นรูปธรรม เปลีย่นทรงผมยอ้มผม เปลีย่นเสื้อผา้ใหเ้หมอืนกบัดาราทีเ่ราชอบ แต่จะเอา

แบบครูบาอาจารยน้ี์มนัยาก ตอ้งออกจากบา้นไปอยู่วดั รบัประทานขา้วมื้อเดยีว เดนิ
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จงกรมนัง่สมาธทิ ัง้วนั เจริญสตทิ ัง้วนั มนัยากกวา่มาก แต่ก็ไมสุ่ดวสิยั มทีาํกนัมาทกุยคุ

ทกุสมยั แต่ไมม่ากเหมอืนกบัการทาํตามดารานายแบบนางแบบ เสื้อผา้ทีด่ารานายแบบ

ใส่จะผลติออกมาขายเป็นจาํนวนแสนชดุลา้นชดุ แต่เสื้อผา้ทีผ่ลติใหค้รูบาอาจารยใ์ส่น้ี

ขายไมค่่อยออกกนั ถา้ซื้อก็ไมซ่ื้อมาใส่เอง แต่ซื้อไปถวายพระ พระก็มเีต็มตูล้น้ตู ้ การ

ทาํบญุใหถู้กทางไมค่วรทาํอย่างน้ี ควรเอาเงนิซื้อของถวายพระเก็บไว ้ แลว้ลาออกจาก

งานมาปฏบิตัธิรรม จะไดป้ระโยชนม์ากกวา่ ตอ้งดูท่านเป็นตวัอย่าง ท่านสละทรพัย์

สมบตัขิา้วของเงนิทอง สละสามภีรรยาสละลูก สละบา้นสละงานสละตาํแหน่ง แลว้ก็

ออกปฏบิตั ิแลว้ผลทีท่่านไดร้บัมนัคุม้ค่าไหม มนัคุม้ยิง่กวา่คุม้เสยีอกี  

สละสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชนก์บัจติใจ เพือ่สิง่ทีเ่ป็นประโยชนก์บัจติใจน้ี กลบัมองไมเ่หน็

คุณค่ากนั กลบัเหน็การอยู่กบัสิง่ไมม่คุีณค่า วา่มปีระโยชนก์วา่การตดัการละมนัไป ถา้

คดิอย่างน้ีแสดงวา่ยงัไมม่ปีญัญา เป็นมจิฉาทฐิ ิ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็ลาภยศ

สรรเสริญกามสุขเป็นดอกบวั เหน็การไปปฏบิตัอิยู่ตามสถานทีส่งบสงดัวเิวก ห่างไกล

จากความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เป็นกงจกัรทีบ่าดใจ เวลาจะไปแต่ละครัง้ รูส้กึวา่ทกุข ์

ยากลาํบากเหลอืเกนิ แต่ทกุครัง้ทีไ่ปเทีย่วไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี รูส้กึวา่

งา่ยเหลอืเกนิ ดเีหลอืเกนิ แต่ไมไ่ดดู้ผลทีต่ามมาวา่เป็นอย่างไร ผลก็คอืยงัวุน่วายใจ ยงั

เดอืดรอ้นใจ ยงัหวาดวติกกบัการสูญเสยี กบัการทีจ่ะตอ้งอยู่แบบไมม่อีะไรอยู่ แต่ทางที่

ครูบาอาจารยท์่านไปนัน้ อาจจะเป็นความทกุขใ์นเบื้องตน้ ทีจ่ะตอ้งปรบัตวัใหอ้ยู่กบั

ความอดอยากขาดแคลน อยู่แบบมกันอ้ยสนัโดษ เป็นความทกุขท์ีต่อ้งปรบัตวัปรบัใจ

เท่านัน้เอง เคยทาํอย่างหน่ึงพอตอ้งทาํอกีอย่างหน่ึง ก็จะรูส้กึไมถ่นดั จะรูส้กึวา่ยาก พอ

ฝืนทาํไปสกัระยะหน่ึงแลว้ ก็กลายเป็นนิสยัไป กลายเป็นของงา่ยไป ผลทีไ่ดร้บัจากการ

อยู่แบบสงบ อยู่แบบสมถะ อยู่แบบเรียบงา่ย อยู่แบบปราศจากความโลภความโกรธ

ความหลงน้ี เป็นใจทีม่แีต่ความสุขความม ัน่คง ไมห่วาดกลวัหว ัน่ไหวกบัการสูญเสยีสิง่

ต่างๆ บคุคลต่างๆ เป็นผลทีไ่มม่องกนั มองแต่ผลทีไ่ดร้บัตอนทีไ่ดท้าํ เช่นตอนทีไ่ด ้

ออกไปเทีย่ว จะร่าเริงใจขึ้นมาทนัท ีเวลาอยู่บา้นรูส้กึวา้เหวเ่หงาหงอย พอมเีพือ่นมาชวน

ใหไ้ปเทีย่ว ก็ดอีกดใีจขึ้นมา เป็นความสุขช ัว่ขณะนัน้ พอกลบัมาบา้นก็วา้เหวเ่หมอืนเดมิ 

หวาดวติกกงัวลไมม่ ัน่คงเหมอืนเดมิ ไมเ่หมอืนกบัการไปอยู่ในสถานทีส่งบสงดัวเิวก 
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ปราศจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เวลาไปจะค่อนขา้งยากลาํบาก ตอ้งฝืนตอ้งบงัคบัใจ

ใหไ้ป พอไดป้ฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง จนกาํจดัความโลภความอยากต่างๆ ทีม่อียู่ในใจได ้

หมดแลว้ จะไมม่อีะไรแสนสบายเท่ากบัใจดวงนัน้ ใจทีม่แีต่ความสบาย ความอิม่ความ

พอ ไมวุ่น่วาย ไม่เดอืดรอ้นกบัเรื่องราวต่างๆทีเ่กดิขึ้น ไม่วา่จะเกดิขึ้นกบัตนเองก็ด ีหรือ

เกดิขึ้นกบัผูอ้ืน่ก็ด ีจะรบัได ้จะไมก่ระทบกระเทอืนกบัความสุขของใจ  

น่ีแหละคอืเป้าหมาย ทีน่กัปราชญว์ญิ�ูชนท ัง้หลายมุง่ไปกนั พวกคนโงก่็จะมองไปที่

ความสุขขณะทีไ่ดท้าํสิง่ทีถู่กอกถูกใจ แต่ไมไ่ดม้องถงึผลทีต่ามมาทหีลงั หลงัจากทีไ่ดไ้ป

หาความสุขจากสิง่ต่างๆแลว้จติใจเป็นอย่างไรบา้ง มคีวามอิม่ มคีวามพอ มคีวามสบาย

ใจ หรือยงัวา้เหวเ่หงาหงอย ยงัอยากออกไปแสวงหาความสุขต่างๆอกี เราตอ้งมองตรง

จดุน้ี จะไดรู้ว้า่อะไรเป็นกงจกัร อะไรเป็นดอกบวั กงจกัรก็คอืความวา้เหวเ่ศรา้สรอ้ย

หงอยเหงา หวาดกลวัวติกกงัวล ไมส่บายอกไมส่บายใจ เป็นผลทีเ่กดิจากการแสวงหา

ลาภยศสรรเสริญสุข แต่ความม ัน่คง สบายอกสบายใจ เบาอกเบาใจพอใจ อิม่หนาํ

สาํราญใจน้ี เกดิจากการละการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข เกดิจากการกาํจดัความโลภ

ความอยากใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ งานของเราจงึอยู่ตรงน้ี งานของเราก็อยู่ทีก่ารละ

ความสุขทางโลก แลว้ก็มาสรา้งความสุขทางใจ ดว้ยการบาํเพญ็ดว้ยการปฏบิตั ิ ท ัง้ทาน 

ท ัง้ศีล ท ัง้สมาธิ ท ัง้ปญัญา ท ัง้การศึกษาไดย้นิไดฟ้งัอยู่เรื่อยๆ เพราะการปฏบิตัน้ีิจะตอ้ง

มคีรูคอยสอน เหมอืนกบันกักฬีา จะเป็นนกักฬีาระดบัเอกได ้ ก็ตอ้งมคีรูทีด่สีอน มี

ความขยนัฝึกซอ้ม ถา้มปีจัจยั ๒ ส่วนคือ  ๑. มคีรูทีด่ ี  ๒. มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร ก็จะ

บรรลไุด ้ 

เราก็ตอ้งพจิารณาตวัเราดูวา่ม ี ๒ อย่างน้ีหรือเปลา่ ครูบาอาจารยท์ีด่เีราก็มกีนั วริิยะ

ความพากเพยีร เรามมีากหรือมนีอ้ย  ม ี๑๐๐ หรือมเีพยีง ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์มนีอ้ยเดอืน

หน่ึงก็ปฏบิตัคิร ัง้หน่ึง มมีากก็ปฏบิตัทิกุวนั ซึง่เราก็ทาํได ้แต่เราไมรู่ก้นั การเจริญปญัญา

เราทาํไดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะทาํกจิกรรมการงานอะไร ถา้มไีตรลกัษณ์อยู่กบัความคดิ

ตลอดเวลา อยากจะไดอ้ะไรก็คดิถงึไตรลกัษณ์ ก็จะทาํใหค้วามอยากเบาบางลง เอาไตร

ลกัษณ์มาตา้นความอยาก พจิารณาดูวา่จาํเป็นหรือไม ่ ถา้จาํเป็นก็อนุญาตใหผ้่านไปได ้
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เช่นตอ้งรบัประทานอาหารอย่างน้ีมนัจาํเป็น แต่ตอ้งมปีระมาณ รบัประทานตามความ

ตอ้งการของร่างกาย อย่ารบัประทานตามความตอ้งการของใจ ตอ้งช ัง่นํา้หนกัเอา 

ร่างกายตอ้งการเท่าน้ีเราก็กนิเท่าน้ีกพ็อ อย่าไปกนิตามใจ ถา้กนิตามใจก็จะเป็นโทษ เป็น

กเิลส ถา้มไีตรลกัษณ์แลว้ จะแยกแยะได ้ จะกาํจดัความอยากได ้ จงึไมต่อ้งไปอยู่วดั

เสมอไป ควรปฏบิตัใินขณะทีเ่ป็นฆราวาสไปก่อน จะไดผ้ลกัดนัใหไ้ปบวชได ้ ถา้เป็น

ฆราวาสไมม่ปีญัญาผลกัดนัใหไ้ปบวชแลว้ จะไปบวชไดอ้ย่างไร ถา้ไปก็ไปแบบถูกฉุด

ลากไป ตกกระไดพลอยโจนไป ไปแลว้ก็กลบัมา เพราะไมม่ปีญัญาพอทีจ่ะควบคุมส ัง่

สอนจติใจใหป้ฏบิตัไิด ้ ใจยงัคดิถงึความโลภความอยากในทางโลกอยู่ บวชไปไมน่านก็

สกึไป เขา้วดัไดเ้ป็นพกัๆแลว้ก็หายไป เพราะไมม่ปีญัญาพอทีจ่ะสกดัความหลง ถา้

ปฏบิตัติ ัง้แต่ยงัเป็นฆราวาส จนเกดิความเบือ่หน่ายในเพศของฆราวาส ถา้ไปแลว้มกัจะ

ไมค่่อยกลบัมา อย่างน้ีไปจริง  

จงึควรใชเ้วลาทีม่คุีณค่าน้ีไปกบัการพฒันาจติใจ กาํจดัความโลภความอยากท ัง้หลาย ที่

เป็นปญัหาใหห้มดไปจากจติจากใจ อย่าไปเสยีเวลากบัเรื่องอย่างอืน่มากจนเกนิไป ทาํ

เท่าทีจ่าํเป็น ทาํเพือ่สนบัสนุนงานหลกั คอืงานพฒันาจติใจ ชวีติของมนุษยจ์ะไดไ้มสู่ญ

เปลา่ จะไมข่าดทนุ จะไดก้าํไร เช่นพระพทุธเจา้และครูบาอาจารยท์ ัง้หลายไดท้าํมากนั 

ท่านใชช้วีติของท่านไปในการบาํเพญ็จติตภาวนา พวกเราก็เหน็ท่านเป็นตวัอย่างอยู่แลว้ 

วา่ไมใ่ช่ของโกหกหลอกลวงแต่อย่างใด เป็นของจริงของแท ้ อยู่ในกาํมอืเราแลว้ จะ

ปลอ่ยใหห้ลดุไปหรือไมเ่ท่านัน้เอง ควรพจิารณากนั ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ครูบา

อาจารยพ์ูดแต่เรื่องใจเท่านัน้ ร่างกายมแีต่จะร่วงโรยไปเรื่อยๆ ตามกาลตามเวลา เหมอืน

ใบไม ้ เขยีวแลว้ก็กลายเป็นเหลอืงไป หลดุจากกิ่งไป ร่างกายของพวกเราก็เป็น

เช่นเดยีวกนั จะไปเร็วไปชา้เท่านัน้เอง แต่ไปแน่ๆ จงึอย่าไปกงัวลกบัเรื่องของร่างกาย ให ้

มากงัวลกบัเรื่องจติใจ อย่าใหใ้จไปผูกตดิอยู่กบัร่างกาย พยายามตดัร่างกายใหอ้อกไป

จากใจใหไ้ด ้ เวลาร่างกายเป็นอะไรก็ดงึใจเขา้มา ดว้ยกาํลงัของสมาธิก็ได ้ บริกรรมพทุ

โธๆไปใหถ้ีย่บิเลย ไมใ่หใ้จไปคดิถงึร่างกาย ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ช่างมนั เหมอืนตอน

เวลาเรานอน เราก็ไมไ่ดไ้ปกงัวลกบัร่างกาย หลบัไปอย่างสบาย ปลอ่ยใหร่้างกายไปตาม

เรื่อง เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็เหมอืนกนั เราก็ดงึใจเขา้มาดว้ยการบริกรรมพทุโธก็ได ้ ดว้ย
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อนิจจงัทกุขงัอนตัตาก็ได ้ดนินํา้ลมไฟก็ได ้วา่ร่างกายน้ีมนัก็แค่อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เป็น

เพยีงดนินํา้ลมไฟ เกดิแก่เจ็บตาย ท่องคาถาเหลา่น้ีไว ้ อย่าไปคดิถงึเรื่องอืน่ แลว้ความ

อยากใหเ้ป็นอย่างอืน่จะไมม่ ีเมือ่ไมม่แีลว้ก็จะไมท่กุข ์ 

พระอญัญาโกณฑญัญะพอไดฟ้งัพระอริยสจั ๔ ก็เขา้ใจ วา่ความทกุขไ์มไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย 

ก่อนหนา้น้ีท่านรูแ้ลว้วา่มกีายและใจ แต่ไมรู่ว้า่ทกุขอ์ยู่ตรงไหน ท่านก็คดิวา่ทกุขอ์ยู่ที่

ร่างกาย ทีค่วามแก่ความเจ็บความตาย คดิวา่ร่างกายเป็นตวัของท่าน ท่านก็อยากใหม้นั

อยู่ไปนานๆ ท่านไมอ่ยากจะแก่ ไมอ่ยากจะเจ็บ ไมอ่ยากจะตาย แต่ความไมอ่ยากแก่ ไม่

อยากเจ็บ ไมอ่ยากตายน้ีแหละเป็นวภิวตณัหา เป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ พอ

พระพทุธเจา้ทรงแสดงวา่ทกุขม์นัอยู่ในใจ เกดิจากใจหลงไปยดึตดิกบัร่างกาย วา่เป็นตวั

เราของเรา แลว้ก็เกดิความอยาก คอือยากไมแ่ก่อยากไมเ่จ็บอยากไมต่ายขึ้นมา ก็เลย

เกดิความทกุขข์ึ้นมา พอตดัความอยากไม่แก่ อยากไมเ่จ็บ อยากไมต่ายได ้ นิโรธก็

ปรากฏขึ้นมา ทกุขก์็ดบัไปทนัท ีจติไมส่ะทกสะทา้นไมห่ว ัน่ไหว ไมห่วาดกลวักบัความแก่

ความเจ็บความตาย ดว้ยการเจริญมรรค พจิารณาจนรูว้า่ทกุขอ์ยู่ทีใ่จ ทกุขใ์หก้าํหนดรู ้รู ้

ทีไ่หน รูท้ีใ่จน้ี รูว้า่ใจมนัทกุข ์ ทกุขเ์พราะความไมอ่ยากแก่ไมอ่ยากเจ็บไมอ่ยากตาย 

พจิารณาใหเ้หน็วา่อะไรเป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ ความแก่ความเจ็บความตายเป็นเพยีง

ชนวน พอใจหลงไปยดึไปตดิร่างกายวา่เป็นตวัเราของเรา ก็เลยทาํใหเ้กดิความอยาก

ขึ้นมา อยากไมแ่ก่อยากไมเ่จ็บอยากไมต่าย เวลาเจ็บปวดก็อยากไมเ่จ็บ ก็ยิง่เจ็บขึ้นไป

ใหญ่ เพราะความเจ็บปวดทางร่างกายไมรุ่นแรงเท่ากบัความเจ็บปวดทางจติใจ ทีเ่กดิจาก

ความกลวัความเจ็บน่ีเอง  

ถา้ดงึใจออกมาจากความเจ็บของร่างกายได ้ ก็จะไมค่่อยเจ็บ เช่นเวลานัง่ไปแลว้เกิด

อาการเจ็บปวด เราก็ดงึใจเขา้มาดว้ยพทุโธก็ได ้ บริกรรมใหถ้ีย่บิ อย่าไปคดิถงึความเจ็บ 

พอจติไมไ่ดพ้ะวกัพะวง ไมก่ลวักบัความเจบ็แลว้ ความทกุขใ์จทีรุ่นแรงกวา่ความเจ็บของ

ร่างกาย ก็สงบตวัลง จะรูส้กึเบาสบายขึ้นมา ท ัง้ๆทีย่งัมคีวามเจ็บของร่างกายอยู่ แต่มนั

ไมรุ่นแรง เหมอืนกบัตอนทีม่คีวามกลวัความเจ็บ ข ัน้ต่อไปก็จะใชป้ญัญาพจิารณาวา่ เจบ็

แค่น้ีจะไปกลวัทาํไม จะเจ็บก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป อย่าไปอยากใหม้นัหาย อย่าไปกลวัมนัก็
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แลว้กนั แลว้จะไมม่คีวามเจ็บทีรุ่นแรงทีเ่กดิขึ้นในใจ ความเจ็บในอริยสจัน้ี คอืทกุขจ์ะไม่

เกดิ ทกุขใ์นอริยสจัดบัได ้ แต่ทกุขใ์นร่างกายดบัไมไ่ด ้ ดบัไดบ้า้งเป็นครัง้เป็นคราว ถา้

มหียูกมยีา ถา้หมอฉีดยาชาใหก้็จะไมรู่ส้กึเจ็บ เช่นเวลาไปถอนฟนั หมอฉีดยาชาใหก้็ไม่

รูส้กึเจ็บ แต่เราไมไ่ดอ้ยู่กบัหมอตลอดเวลา ไมม่ยีาฉีดตลอดเวลา ไมค่วรฉีดตลอดเวลา

ดว้ย เพราะจะเป็นภยัมากกวา่ ควรปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความจริง ใจไมไ่ปกลวัมนั จะไม่

เหลอืบ่ากวา่แรง พอจะรบัมนัได ้แต่ไมไ่ดท้นมนันะ คาํวา่ทนน้ีแสดงวา่ต่อสูก้นั ถา้รบัมนั

ไดแ้สดงวา่ไมไ่ดต่้อสู ้ เราตอ้นรบัเขา ไมผ่ลกัไสใหเ้ขาไป เวลาเราทนน้ี เราฝืนใจบงัคบั 

แต่อยากจะใหเ้ขาหาย ถา้ยอมรบัเขาแลว้ ตวักเิลสตวัตณัหาทีก่ลวั ทีต่่อตา้นจะหยุด 

ความเจ็บของร่างกายอาจจะดบัก็ได ้ หรอืไมด่บัก็ได ้ แต่ความทกุขใ์นใจจะดบัอย่าง

แน่นอน ความทกุขใ์นใจเป็น ๙ ส่วนความทกุขท์างร่างกายเป็นเพยีง ๑ ส่วน  

พอดบัความทกุขท์างใจ ๙ ส่วนไปไดแ้ลว้ ความทกุขท์างกาย ๑ ส่วนจะรูส้กึจิบ๊จอ๊ย ไม่

เป็นปญัหาอะไร ทีน่ ัง่ใหเ้จ็บน้ีเพือ่ใหเ้หน็อริยสจั ถา้เหน็อริยสจัก็จะบรรลธุรรม รูว้า่ทกุข ์

เกดิจากตณัหา และรูว้า่ทกุขด์บัดว้ยสตปิญัญา ทีแ่ยกแยะทกุข ์๒ ส่วนน้ีออกจากกนัได ้

จนปลอ่ยวางทกุขท์างร่างกาย ละความกลวัทกุขท์างร่างกายได ้พอเขา้ใจหลกัน้ีแลว้ เวลา

ร่างกายมคีวามเจ็บปวด ก็รูว้ธิีทีท่าํไมใ่หค้วามทกุขใ์จเกดิขึ้น ดว้ยการปลอ่ยความ

เจ็บปวดของร่างกายใหเ้ป็นไปตามเรื่องของเขา ปวดหวัก็ปลอ่ยใหป้วดไป ไมต่อ้งกนิยา

แกป้วดก็ได ้ ถา้ใจไมป่วดแลว้จะไมเ่จ็บ เจ็บเพยีงนิดเดยีว บางคนเป็นอะไรนิดอะไร

หน่อย รีบวิง่หายาหาหมอกนัวุน่วาย เพราะใจมนัวุน่วาย ใจมนัทกุข ์ ยาทีใ่ชส่้วนใหญ่

ไมไ่ดร้กัษาร่างกายหรอก มนัรกัษาใจ ทาํใหรู้ส้กึสบายใจขึ้น วา่มยีากนิแลว้ สบายใจแลว้ 

พอเหน็หนา้หมอก็สบายใจแลว้ เป็นยาทางดา้นจติวทิยามากกวา่ ถา้มธีรรมโอสถแลว้จะ

ไมต่อ้งอาศยัยาเหลา่น้ี ยาหมอ่งยาดม ยาทาแกเ้คลด็ขดัยอกอะไรเหลา่น้ี ไมต่อ้งไปใช ้

หรอก ทาํจติใหน่ิ้งใหส้งบอย่างเดยีวทกุข ์ ๙๐ เปอรเ์ซน็ตจ์ะหายไป ทกุขท์างใจน้ีหายไป

หมด เหลอืแต่ทกุขท์างกาย ทีต่อ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา น้ีคอืการปฏบิตัริะหวา่งกาย

กบัใจ ใจปลอ่ยวางกายไดใ้จก็สบาย ใจยดึตดิใจก็จะทกุข ์ ไมว่า่จะเป็นร่างกายของใครก็

เช่นเดยีวกนั ของเราก็ทกุข ์ของคนอืน่ก็ทุกข ์ถา้ไปกงัวลกบัคนอืน่ ก็เป็นความทกุขแ์ลว้ 
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ไปกงัวลทาํไม ไปทกุขท์าํไม ทาํอะไรไดก้็ทาํไป ช่วยไดก้็ช่วยไป ถา้เขาปฏเิสธการ

ช่วยเหลอืก็สุดวสิยั เหมอืนสาดนํา้ใส่หลงัสุนขั  เสยีนํา้ไปเปลา่ๆ  

คนอืน่เราก็พอดูแลกนัได ้ เป็นห่วงเป็นใยกนัได ้ แต่ใหม้ขีอบมเีขต อย่าไปห่วงใยจนกนิ

ไมไ่ดน้อนไมห่ลบั อย่างน้ีแสดงวา่เกนิเหตเุกนิผลแลว้ ไมเ่กิดประโยชน ์ แต่เกดิโทษกบั

ตวัเรา ไมม่เีสื้อผา้ใส่ ก็ไปซื้อเสื้อผา้มาใหใ้ส่ เรื่องก็จบ จะใส่ไมใ่ส่ก็เรื่องของเขา ไม่มี

อาหารก็หาอาหารมาให ้จะรบัประทานหรือไมร่บัประทานก็เรื่องของเขา ไมม่คีวามรูก้็สอน

เขา สอนเขาวา่อะไรดอีะไรไมด่ ี อะไรถูกอะไรผดิ อะไรควรไมค่วร ถา้เขาไมฟ่งั จะไป

ตามทางของเขา ก็เรื่องของเขา เราไปหา้มเขาไมไ่ด ้ แลว้เราจะอยู่อย่างสงบอย่างสบาย 

ท่ามกลางเหตกุารณ์ทีม่ที ัง้ดแีละไมด่สีลบักนัไป ใจจะไดไ้มแ่กวง่เหมอืนกบัลูกตุม้นาฬกิา 

เวลาดกี็ดอีกดใีจ เวลาไมด่กี็เสยีอกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะใจไมน่ิ่ง ใจไมม่ี

สมาธิ ไมม่ปีญัญา ถา้มสีมาธิมปีญัญาใจจะไมแ่กวง่ จะอยู่ตรงกลาง ดกี็รูว้า่ด ีไมด่กี็รูว้า่

ไมด่ ี ไมเ่หน็มนัเกี่ยวอะไรกบัเราเลย ไมด่กี็เรื่องของเขา ดกี็เรื่องของเขา ทาํใหเ้ราดไีวก้็

แลว้กนั ดขีองเราก็คอืไมแ่กวง่ ดขีองเราก็คอืน่ิงสงบ ตอ้งอาศยัการฝึกฝนอบรม อาศยั

สตสิมาธิปญัญาเป็นเครื่องมอื ทีจ่ะรกัษาใจไมใ่หแ้กวง่ รกัษาใจใหส้งบน่ิง ไมเ่ดอืดรอ้น 

ไมม่ปีฏกิริิยากบัเรื่องราวต่างๆ ทีใ่จไปรบัรู ้ รูอ้ะไรกรู็ไ้ด ้ สมัผสัอะไรก็สมัผสัได ้ ดกี็

สมัผสัได ้ รา้ยก็สมัผสัได ้แต่ใจก็ยงัเป็นเหมอืนเดมิ ดว้ยอาํนาจของสตสิมาธิและปญัญา 

เป็นธรรมทีพ่วกเราไมค่่อยมกีนั สตกิ็ไมค่่อยต่อเน่ือง สมาธิก็ไมค่่อยน่ิงหรือไมเ่คยน่ิง

เลย ปญัญาก็ไมเ่หน็ไตรลกัษณ์เลย เหน็แต่สุขอย่างเดยีว ท ัง้ๆทีม่นัทกุขแ์ต่มองไมเ่หน็  

มนัเหมอืนยาขมเคลอืบนํา้ตาล สิง่ต่างๆในโลกน้ี ความสุขในโลกน้ีมนัไปปิดความทุกข ์

เสยี จงึมองไมเ่หน็ความทกุขก์นั เหน็แต่ความสุขในลาภยศสรรเสริญ ในการไดเ้สพได ้

สมัผสัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมเ่หน็ความทกุขท์ีจ่ะตามมา เหมอืนคนตดิยาเสพตดิ 

ไมเ่หน็ความทกุข ์ วา่เป็นอย่างไรเวลาตดิยาแลว้ เหน็แต่เฉพาะเวลาเสพ วา่ไดข้ึ้นสวรรค ์

มคีวามสุข พอหมดฤทธิ์ยาแลว้อยากจะไดใ้หม ่แต่ไมม่ยีาใหเ้สพ ก็เป็นนรกไป มเีงนิใชก้็

เหมอืนไดข้ึ้นสวรรค ์ พอเงนิขาดมอืก็เหมอืนตกนรก เงนิก็เป็นเหมอืนยาเสพตดิ

เหมอืนกนั ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราเสพกนัน้ีเป็นเหมอืนยาเสพตดิท ัง้นัน้ เพยีงแต่วา่มนัไม่
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รุนแรงเท่ากบัยาเสพตดิ รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีเ่ราเสพกนัตดิกนั ถา้ไมเ่ช่นนัน้เรา

จะมเีครื่องเสยีง มโีทรทศัน ์ ใหเ้ราดูใหเ้ราฟงัทาํไม มนัก็เหมอืนตดิยาเสพตดิ ไมไ่ดเ้ป็น

อสิระ แต่เป็นทาส อยู่แบบไมม่ไีมไ่ด ้ท ัง้ๆทีอ่ยู่แบบไมม่น้ีีแสนจะสบาย แต่ขาดไมไ่ด ้น่ีก็

พยายามชี้ปญัหาใหเ้หน็ เขา้ใจกนัหรือเปลา่ พอกลบัไปก็เหมอืนเดมิ ไปหาเงนิหาทองหา

สมบตั ิแทนทีจ่ะไปวดักนั ไปปฏบิตักินั ก็ยงัเหมอืนเดมิกนั มนัยากขนาดไหนกนั ถงึตดั

ไมไ่ดก้นั มนัก็เหมอืนยาเสพตดินะ ตดิอะไรแลว้มนัก็เลกิยาก แต่เลกิไดน้ะ ไม่ใช่เป็นสิง่

ทีเ่ลกิไมไ่ด ้ เลกิไดท้กุคน แต่ตอ้งกลา้หาญ ตอ้งสู ้ หลวงตาท่านสอนใหเ้ป็นนกัรบ อย่า

เป็นนกัหลบ ตอ้งสูก้บักเิลส อย่าไปหลบ อย่าไปหลบกเิลส สูม้นั ฆ่ามนั ทาํลายมนั ตดั

มนัใหไ้ด ้ 

ถาม เรื่องการเจ็บป่วย ไมท่ราบวา่วาระสุดทา้ยของเรา จะทกุขท์รมานขนาดไหน ถา้

จติใจไมม่คีวามพรอ้มแลว้ จะลาํบากมาก  

ตอบ ถา้ไมม่ธีรรมโอสถ ไมม่ยีารกัษาใจ พอร่างกายเป็นอะไร ใจก็เป็นตามร่างกายไป 

ร่างกายยงัพอมยีารกัษา แต่ใจไมม่ ีถา้ไมไ่ดป้ฏบิตั ิ ไมไ่ดส้รา้งธรรมโอสถ ถา้มกี็

สบาย ไมเ่ดอืดรอ้น  

ถาม ตอนน้ีก็เลยกลวัวา่ จะไมพ่รอ้มทีจ่ะเผชญิกบัภาวะนัน้  

ตอบ ทาํไมปลอ่ยใหไ้มพ่รอ้มละ 

ถาม ก็พยายามทาํอยู่ แต่ก็อาจจะไมก่ลา้หาญ อย่างทีพ่ระอาจารยพ์ูด ความกลวัหลาย

อย่างมนัยงัมอียู่ในใจ 

ตอบ มนัเหมอืนวงจรอบุาทวน์ะ จะออกจากความทกุขไ์ด ้ ก็ตอ้งเผชญิกบัความทกุข ์

พอกลวัความทกุขก์็เลยออกไมไ่ด ้ ก็ยงัวนเวยีนอยู่กบักองทกุขน้ี์อยู่ ควรมองวา่ 

เหมอืนกบัมเีสี้ยนมหีนามตาํเทา้เรา เวลาเดนิแต่ละครัง้มนัก็เจ็บ ถา้เราถอนผ่ามนั

ออกมา อาจจะเจ็บหน่อย แต่เจ็บไมน่าน พอแผลหายแลว้ก็สบาย เป็นความทกุข ์

ระยะส ัน้ ไมไ่ดท้กุขไ์ปตลอด เหมอืนทกุขท์ีเ่ราตดิอยู่ ทีน่านเป็นกปัเป็นกลัป์ แต่
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ความทกุขท์ีท่าํใหห้ลดุพน้จากความทกุขน้ี์ แค่ ๗ วนั ๗ คนืเท่านัน้ ในยุคทีม่คีาํ

สอนของพระพทุธเจา้ ไมเ่กนิ ๗ ปี ทนไมไ่ดห้รือแค่ ๗ ปีเท่านัน้ หรือวา่จะยอม

ทกุขไ์ปเป็นกปัเป็นกลัป์ ยอมปลอ่ยใหเ้สี้ยนหนามตดิอยู่ในเทา้ ถา้คดิอย่างน้ีก็จะ

มกีาํลงัใจ  ความสุขของพวกเราเป็นแบบสุขๆดบิๆ สุขแลว้ก็ทกุข ์ ทกุขแ์ลว้ก็สุข 

วนไปเวยีนมาอยู่อย่างน้ี สุขนอ้ยกวา่ทกุข ์ พอสุขแลว้ก็จะมคีวามทกุขต์ามมา

เสมอ ส่วนทางปฏบิตัจิะทกุขก่์อนแลว้ค่อยสุขทหีลงั ดกีวา่สุขก่อนแลว้ทกุขท์ี

หลงั  

ถาม ท่านอาจารยพ์ูดถงึการหลดุพน้ภายใน ๗ วนั ๗ เดอืน ๗ ปีน้ี ทกุคนสามารถทาํ

อย่างนัน้ไดไ้หม ถา้บารมยีงัไมแ่ก่กลา้พอ  

ตอบ ตอ้งปฏบิตัใินแนวทางของสตปิฏัฐาน ๔ ใหไ้ด ้ ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั มสีติ

ประคบัประคองจติตลอดเวลา ไมใ่หจ้ติไปเพ่นพ่านเหมอืนกบัสุนขัทีไ่มม่เีชอืกผูก 

จติน้ีเป็นเหมอืนสุนขั ถา้มสีตกิ็เหมอืนมเีชือกทีค่อยดงึมนัไว ้ ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั

ตลอดเวลา และใหค้ดิไปในทางธรรมะ ใหรู้ท้นัเวทนา ใหรู้ท้นัอารมณ์ทีเ่กดิขึ้นใน

จติ ใหรู้ท้นัร่างกาย รูว้า่ร่างกายตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเป็นธรรมดา รูว้า่ร่างกาย

น้ีเป็นเหมอืนซากศพ เป็นอสุภะ รูว้า่เวทนามสุีขมทีกุขม์ไีมสุ่ขไมท่กุข ์ เปลีย่นไป

เปลีย่นมา รูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ รูว้า่อารมณ์มที ัง้โลภท ัง้โกรธท ัง้หลง มี

ท ัง้ดใีจเสยีใจ มที ัง้สงบมที ัง้วุน่วาย มสีตรูิ ้ แต่ไมวุ่น่วายไปกบัมนั มนัจะวุน่ก็

ปลอ่ยใหม้นัวุน่ไป รกัษาจติใหน่ิ้งตลอดเวลา ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้น กบัร่างกายก็ด ี

กบัเวทนาก็ด ี กบัจติก็ด ี ก็รูไ้ปเท่านัน้เอง รูอ้ริยสจั ๔ รูว้า่ทกุขเ์กดิจากอะไร 

อย่างน้ีถงึจะเรียกวา่ปฏบิตัใินแนวทางของสตปิฏัฐาน ๔ เพราะท่านแสดงไวม้ ี ๔ 

จดุดว้ยกนั ในสตปิฏัฐาน ๔ คอืกายเวทนาจติธรรม ตอ้งรูว้า่ร่างกายเป็นอย่างไร 

ตอ้งรูว้า่เวทนาเป็นอย่างไร ตอ้งรูว้า่จติเป็นอย่างไร รูว้า่ไมเ่ทีย่ง รูว้า่เปลีย่นไป

เปลีย่นมา รูว้า่เป็นอนตัตา ไปควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ แลว้ก็รูธ้รรมก็คอืรูอ้ริยสจั ๔ 

รูว้า่ทกุขเ์กดิขึ้นในใจ เพราะตณัหาความอยาก กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา 
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รูว้า่นิโรธการดบัของทกุข ์ เกดิขึ้นจากการละตณัหาท ัง้ ๓ น้ี รูเ้ครื่องมอืทีจ่ะละ

ตณัหาท ัง้ ๓ น้ีก็คอืสตปิญัญา  

สตกิ็คอืรูว้า่อะไรกาํลงัเกดิขึ้น ปญัญาก็รูว้า่เป็นไตรลกัษณ์ พอรูด้ว้ยสตแิละ

ปญัญาก็จะปลอ่ยวาง ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป เจ็บก็เจ็บ เสยีงเมือ่สกัครู่น้ีดงัมาก ดงั

แลว้ก็ผ่านไป เป็นอนิจจงั ถา้มกีเิลสก็จะตามเสยีงไป มาจากทีไ่หน ใครมาทาํ

อะไร  ถา้เพยีงรบัรูว้า่เป็นเสยีง เกดิขึ้นแลว้ดบัไป ก็จบแลว้ แต่ใจของพวกเราไม่

เป็นอย่างนัน้ พอมอีะไรมากระทบก็จะตามไปเลย ดกี็ตาม ไมด่กี็ตาม ใครชมก็

ตามไป ใครด่าก็ไป ตามไปเอาเรื่อง แทนทีจ่ะเฉย ด่าแลว้ก็ผ่านไปแลว้ ชมแลว้ก็

ผ่านไปแลว้ ใจเราไมน่ิ่ง น่ีคอืการเจริญสตปิฏัฐาน ๔ เจริญอย่างน้ี ถา้เขา้ถงึจดุน้ี

ได ้๗ วนัก็บรรลไุด ้บางทไีมต่อ้ง ๗ วนั ๗ ช ัว่โมงก็บรรลไุด ้ฟงัธรรมปับ๊บรรลุ

ไดท้นัทเีลย ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนตอนทีท่รงบณิฑบาตอยู่วา่ สอนส ัน้ๆนะไม่

มเีวลา เหน็อะไรก็สกัแต่วา่เหน็ ไดย้นิอะไรก็สกัแต่วา่ไดย้นิไมใ่หม้อีารมณ์กบัสิง่

ทีม่าสมัผสั เพยีงแต่รบัรูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง ไมต่อ้งไปมปีฏกิริิยา ไมต่อ้งไปยนิดยีนิ

รา้ยกบัสิง่ทีม่าสมัผสั สอนเพยีงเท่าน้ีก็บรรลไุดแ้ลว้ อนิทรียข์องแต่ละคนก็มมีาก

นอ้ยต่างกนั ถา้มอีนิทรียม์ากก็จะเป็นพลงัขึ้นมา ก็จะงา่ยและรวดเร็ว ถา้มนีอ้ยก็

ตอ้งใชเ้วลาสะสม เหมอืนเตมินํา้มนั ถา้นํา้มนัเกอืบจะเต็มถงัแลว้ เตมิแป๊บเดยีว

ก็เต็ม ถา้อยู่ทีก่น้ถงัก็ตอ้งใชเ้วลามาก  

ถาม ท่านพระอาจารยบ์อกวา่ตอ้งเจริญสตปิฏัฐานท ัง้ ๔ คอืกาย เวทนา จติ ธรรม

ผสมผสานเขา้ไป ในขณะทีส่ภาวะเกดิขึ้น ใช่ไหมคะ 

ตอบ ความจริงท ัง้ ๔ ส่วนเกดิขึ้นอยู่ตลอดเวลา อยู่ทีว่า่อะไรจะเป็นตวัเด่น ถา้เวทนา

เป็นตวัเด่น ก็ตอ้งจ่อสตไิปทีเ่วทนา เช่นเวลานัง่แลว้เกดิเจ็บปวดขึ้นมา เวทนามนั

เด่น ก็ตอ้งพจิารณาเวทนาเพือ่ปลอ่ยวางเวทนา ถา้เกดิราคะเหน็ความ

สวยงาม  ก็ตอ้งเจริญอสุภะ ถา้กลวัตาย กต็อ้งพจิารณาวา่ความตายเป็นธรรมดา 

เพือ่กาํจดัปญัหา คอืตณัหาท ัง้ ๓ น้ี เกดิราคะเกดิกามตณัหาขึ้นมา ก็ตอ้งเจริญ

อสุภะ กลวัความเจ็บปวดก็ตอ้งพจิารณาเวทนา วา่เป็นอนิจจงั เปลีย่นไปเปลีย่น



23 
 

มา มสุีขมทีกุขม์ไีมสุ่ขไมท่กุข ์ บงัคบัไมไ่ด ้ แต่เราบงัคบัใจใหร้บัรูม้นัได ้ ไมต่อ้ง

ไปกลวัมนั ไมต่อ้งไปอยากใหม้นัหาย ใจก็จะน่ิงเป็นปกต ิ ไมวุ่น่วายสบัสน

เดอืดรอ้น เวลามอีารมณ์เครียดก็รูว้า่กาํลงัเครียด เราอย่าไปเครียดกบัมนั อย่า

ไปคดิถงึเรื่องทีท่าํใหเ้ครียด  บริกรรมพทุโธๆไป สกัพกัก็หายเครียด ถา้ไปคดิ

เรื่องเครียดจะยิง่เครียดใหญ่ ตอ้งปลอ่ยวาง เครียดเพราะอยากใช่ไหม อยากให ้

เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ก็ตดัความอยากเสยี  จะเป็นอย่างไรก็ช่าง อะไรจะเกดิก็

เกดิ อะไรจะเป็นก็เป็น แค่น้ีก็จบ ตดัความเครียดได ้ถา้มสีตติามรูอ้ย่างเดยีวไม่

พอ รูว้า่เครียดแต่ไมรู่จ้ะทาํอย่างไร ตอ้งใชป้ญัญา พจิารณาอริยสจั ๔ จะรูว้า่

ความทกุขค์วามเครียดเกดิจากความอยาก พอตดัความอยากได ้ นิโรธความดบั

ทกุขห์ายเครียดก็จะปรากฏขึ้นมา ในเบื้องตน้อาจจะตอ้งตามรูไ้ปก่อน ฝึกสตไิป

ก่อน เพราะปญัญาค่อนขา้งซบัซอ้น ถา้คดิวเิคราะหไ์มเ่ป็นก็จะยาก เหมอืนเลน่

หุน้ ถา้วเิคราะหห์ุน้ไมเ่ป็น ก็ตอ้งฟงัคนอืน่ตามคนอืน่ ถา้วเิคราะหเ์ป็น จะรูว้า่

ควรซื้อเมือ่ไร ควรขายเมือ่ไร เพราะมขีอ้มูลมปีญัญา ปญัญาเป็นของยาก เพราะ

ตอ้งคดิดว้ยเหตดุว้ยผล  

ถาม แลว้เรามกัจะเขา้ขา้งตวัเอง 

ตอบ กเิลสชอบเขา้ขา้งตวัเอง  

ถาม ก่อนทีป่ญัญาจะหมนุได ้ตอ้งมสีมาธิระดบัหน่ึงก่อน  

ตอบ ถา้ไมม่สีมาธิกเิลสจะมแีรงมาก จะคดิไปในทางโลภโกรธหลงอยู่เรื่อยๆ พอมี

สมาธิแลว้กเิลสเหมอืนถูกฉีดยาสลบ กาํลงัจะลดนอ้ยลง แต่ยงัไมต่าย ยงั

แผลงฤทธิ์ได ้แต่จะทาํใหม้ช่ีวงวา่งพอทีจ่ะคดิไปในทางปญัญา คดิแบบไมเ่ขา้ขา้ง

ตวัเองได ้ พอกาํลงัของสมาธิอ่อนลง กิเลสก็จะออกมาเพ่นพ่าน เราก็หยุด

พจิารณา กลบัมาทาํสมาธิใหม ่ ฉีดยาสลบใหม ่ ถา้กเิลสเริ่มออกมาเพ่นพ่าน 

พจิารณาไมเ่ป็นเหตเุป็นผล เริ่มฟุ้ งซ่านแลว้ เริ่มหว ัน่ไหว เริ่มวติกแลว้ แสดงวา่

กาํลงัของสมาธิหมดแลว้ ถา้กเิลสไมอ่อกมา เวลาพจิารณาความตายจะไม่
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หว ัน่ไหว ถา้มกีเิลสจะหว ัน่ไหวจะกลวั ถา้พจิารณาแลว้จติรบัความตายไมไ่ด ้

แสดงวา่กเิลสออกมาเพ่นพ่านแลว้ ตอ้งกลบัไปทาํจติใหส้งบก่อน แลว้กลบัมา

พจิารณาใหม ่ จนม ัน่ใจวา่คุมความกลวัไดแ้ลว้ ก็ไปเขา้สนามรบ ไปหาทีท่า้ทาย

กบัความตาย แลว้ปลงกนัตรงนัน้เลย เจอเสอืเจองูหรือเจออะไร จะไดท้ดสอบใจ

เลยวา่ ปลอ่ยไดห้รือไม ่ ถา้ปลอ่ยไดแ้ลว้จะหายกลวัทนัท ีหายกลวัอย่างเดด็ขาด

เลย ตอนทีพ่จิารณายงักลวับา้งไมก่ลวับา้ง แลว้แต่กาํลงัของสมาธิ ถา้มสีมาธิ

เวลาพจิารณาจะไมก่ลวั มสีมาธิคอยคุมกเิลสอยู่ ก็ไมก่ลวั แต่ยงัไมต่าย ตอ้งไป

เจอของจริงๆ แลว้ก็ยอมตายเลย ถา้ไมก่ลวัตายก็ตอ้งยอมตายได ้ พอยอมตาย

ไดจ้ติก็ปลอ่ยวาง จะรูว้า่ไมก่ลวัแลว้ 

ถาม สมาธิจะไปกดไมใ่หก้เิลสออกมา 

ตอบ กดความคดิปรุงแต่งไมใ่หค้ดิ พอไมค่ดิมนัก็สงบเยน็สบาย กเิลสก็ทาํงานไมไ่ด ้

กเิลสอาศยัความคิดเป็นเครื่องมอื ตอนออกจากสมาธิใหม่ๆ  พอคดิทางปญัญา 

กเิลสจะแทรกเขา้มาไมไ่ด ้ เพราะสมาธิยงัมกีาํลงัมาก พอกาํลงัของสมาธิอ่อนลง

ไป กเิลสก็จะมกีาํลงัแทรกเขา้มามากขึ้น จนทาํใหก้ารพจิารณาอสุภะขยะแขยง 

พจิารณาความตายก็กลวั แสดงวา่สมาธหิมดกาํลงัแลว้ ควรหยุดพจิารณาแลว้

กลบัมาทาํสมาธใิหม ่ มาชารจ์แบตฯมาฉีดยาสลบใหก้เิลสใหม ่ พอออกจากความ

สงบแลว้ก็มาพจิารณาใหม ่ ตอนออกมาใหม่ๆ  เวลาพจิารณาจะไมห่ว ัน่ไหว จะ

กลา้หาญ รบัความจรงิได ้พอพจิารณาจนม ัน่ใจวา่ไมก่ลวัแลว้ ก็ไปทดสอบดู ไป

อยู่ในป่าชา้ก็ได ้ ไปคนเดยีวไปตอนกลางคนื เดนิไปในป่าคนเดยีวก็ได ้ ไมต่อ้ง

ฉายไฟ ดูวา่กลวัหรือไม ่ กลวัจะไดป้ลง ไปเพือ่ปลกุใหค้วามกลวัออกมา จะได ้

ดบัมนัได ้ ความกลวัน้ีเป็นกเิลส ตอ้งมกีบัดกัตอ้งมตีวัลอ่มนั สถานทีน่่ากลวัน้ี

เป็นตวัลอ่ใหม้นัออกมา พอมนัออกมาแลว้ก็ฆ่ามนัดว้ยการปลง ตายเป็นตาย 

ยอมตาย พอยอมปับ๊ก็โลง่เบาสบาย อย่างอยู่บนเครื่องบนิก็สามารถทาํได ้ เวลา

กปัตนับอกเครื่องเสยี จะไดป้ลงเลย ตกเป็นตก ตายเป็นตาย 

ถาม เธอกลวัผมีากกวา่กลวัเครื่องตก 
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ตอบ กลวัผน้ีีมนัไมม่เีหตผุลนะ ไมม่ใีครเหน็ผ ี ผไีมม่หีรอก ผมีอียู่ในตวัเราน่ี ในตวั

เราน่ีคอืผ ี เวลาไมห่ายใจแลว้ มใีครอยากจะอยู่ใกลบ้า้ง ตวัเราน่ีเป็นผแีท ้ๆ กลบั

ไมก่ลวั แต่ผปีลอมกลบักลวักนั กลวัผทีีเ่กดิจากจนิตนาการ ผจีริงๆผแีท ้ๆ ก็คอื

ร่างกายน้ีแหละ เวลาตายไป อะไรจะน่าเกลยีดน่ากลวัเท่ากบัซากศพ เราก็อยู่กบั

มนัมาทกุวนัต ัง้แต่เกดิจนถงึปจัจบุนัน้ี เราไมก่ลวักนั ความจริงเราไมก่ลวัผหีรอก 

เราไปกลวัจนิตนาการของเรามากกวา่ เราไปสรา้งมนัขึ้นมาเอง หรือคนอืน่สรา้งมา

ใหเ้ราจนิตนาการตาม หนงัผสีรา้งภาพหวาดกลวัใหเ้ราดู มใีครจบัผเีขา้

พพิธิภณัฑ ์ มาแสดงใหดู้บา้ง มแีต่ซากศพน้ีแหละทีถู่กดองไวใ้นโรงพยาบาลให ้

เราดู นัน่แหละผแีท ้ เป็นอย่างนัน้ ผทีีเ่คลือ่นไหวไดไ้มม่หีรอก ของตายจะไป

เคลือ่นไหวไดห้รือ ปฏบิตัมิาไมรู่ก้ี่ปีก็ไมเ่คยเจอเลย ถา้มมีนัน่าจะเจอบา้ง ความ

ไมก่ลวัน่ีแหละทีจ่ะกาํจดัผไีด ้ ความกลวัน่ีแหละเป็นตวัสรา้งผขีึ้นมา จงึมคีาํพูด

วา่ ไมม่อีะไรน่ากลวัยิง่กวา่ความกลวั จงึควรรีบไปอยู่ป่าชา้ไดแ้ลว้ ใหรู้แ้ลว้รูร้อด

ไปเลย ทอ้งเราก็เป็นป่าชา้อยู่แลว้ มที ัง้เป็ดไก่หมกูุง้ปูปลา  

ถาม ผ่านทกุขเวทนาไปไมไ่ด ้จะทาํอย่างไรดคีะ 

ตอบ พทุโธๆใหม้นัถี ่ อย่าไปคดิเรื่องอืน่ พทุโธๆไป หรืออนิจจงัทกุขงัอนตัตาก็ได ้ดนิ

นํา้ลมไฟก็ได ้อย่าไปคดิเรื่องอืน่ ใหบ้ริกรรม อนิจจงัทกุขงัอนตัตา พทุโธๆ เกดิ

แก่เจ็บตาย ไปเรื่อยๆ 

ถาม สลบักนัไปก็ได ้

ตอบ บริกรรมพทุโธๆอย่างเดยีวก็ได ้ แลว้แต่จะชอบ ดงึใจไวไ้มใ่หไ้ปคดิถงึเวทนา 

ไมใ่หม้โีอกาสกลวั หรืออยากใหเ้วทนาหายไป ปลอ่ยใหม้นัเป็นไปตามเรื่อง ทาํใจ

เฉยๆ ไม่คดิปรุงแต่งกบัเรื่องเวทนา น่ีเป็นวธิีเบื้องตน้ทีจ่ะต่อสูก้บัทกุขเวทนา พอ

จติมพีลงัสมาธิแลว้ ต่อไปเวลาเจ็บปวดก็พจิารณาความจรงิใหไ้ดว้า่ มนัเจ็บแค่น้ี

เอง เมือ่ใจไมป่รุงแต่งจะไมก่ลวัความเจ็บของร่างกาย จะยอมรบั จะปลอ่ยวาง

เวทนาได ้ ปลอ่ยดว้ยปญัญา แต่เบื้องตน้ตอ้งอาศยัการบริกรรมพทุโธๆไปก่อน 
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บริกรรมอะไรทีเ่ราถนดัเราชอบก็ได ้เกาะตดิกบัมนัไป ทกุลมหายใจเขา้ออก อย่า

ใหม้โีอกาสคดิถงึความเจ็บเลย นัง่ไมต่อ้งกลวัเจ็บ นัง่เพือ่ใหม้นัเจ็บ เพือ่จะได ้

เกดิปญัญา เพือ่จะไดเ้กดิสมาธิ สรา้งสมาธิดว้ยการบริกรรมพทุโธๆ ไมเ่หน็จะ

ยากเลย คดิท ัง้วนัยงัคดิได ้ทาํไมคดิคาํวา่พทุโธเพยีง ๑๐ นาท ี๒๐ นาททีาํไมจะ

ทาํไมไ่ด ้ถา้บริกรรมจริงๆ ไมค่ดิเรื่องอืน่ ภายใน ๕ นาทกี็ดบัแลว้ ๕ นาท ี๑๐ 

นาทน้ีีก็ดบัแลว้ ทกุขเวทนาหายไปแลว้ จติสงบลงแลว้ ไมน่านจรงิๆ ลองทาํดู 

ตอนนัง่ใหม่ๆ มนัเจ็บเราก็นึกถงึ อนิจจงัๆ บริกรรมอนิจจงัๆไป เพยีง ๒ ถงึ ๓ 

นาทมีนัหายไปแลว้ ความเจ็บมนัหายไป ไมม่ใีครสอน มนัเป็นความรูส้กึทีเ่กดิ

ขึ้นมาวา่จะตอ้งใชแ้บบน้ี สูม้นั ลองทาํดู  

ถาม มนัเหมอืนยื้อกนั เดีย๋วมนัก็มาอกี 

ตอบ เพราะไมบ่ริกรรม มวัแต่ไปจอ้งมนั อย่าไปสนใจมนัเลย อย่าไปยื้อ อย่าไปยุ่งกบั

มนัเลย อยู่กบัพทุโธๆอย่างเดยีว หรืออยู่กบัคาํบริกรรมอืน่ก็ได ้ อย่าไปเลง็ไป

จอ้งเมือ่ไหร่จะหาย อย่างน้ีก็ไมไ่ดบ้ริกรรมแลว้ อย่าไปสนใจจะหายไมห่าย ไม่

ตอ้งสนใจ ใหฝ้ากเป็นฝากตายไวก้บัคาํบริกรรม 

ถาม ใหดู้ความรูส้กึไปเรื่อยๆ 

ตอบ ดูอย่างเดยีวจะไมพ่อ เพราะขณะทีเ่ราดูความคดิปรุงแต่งยงัคดิไปเรื่อยๆ ถา้

บริกรรมแลว้ความคดิอืน่จะเขา้มาไมไ่ด ้ เพราะคาํบริกรรมก็เป็นสงัขารความคดิ

ปรุงแต่ง เหมอืนกบัความอยาก เป็นสงัขารเหมอืนกนั เหมอืนใชร้ถคนัเดยีวกนั 

ถา้เราเอารถคนัน้ีมาขบัคนอืน่ก็ขบัไมไ่ด ้ถา้ดูเฉยๆคนอืน่ก็จะขบัไปได ้เราตอ้งเอา

รถคนัน้ีมาขบั เอาสงัขารน้ีมาปรุงในทางธรรมะ ในทางมรรค ดว้ยการบริกรรม

พทุโธๆไป กเิลสก็จะไมม่โีอกาสมาคดิถงึความกลวั กลวัความเจ็บและอยากให ้

ความเจ็บหายไป พอไมม่โีอกาสจะคดิกเิลสก็หยุด พอหยุดทาํงานความทกุขก์็

หายไป เวลาเรานัง่ทาํอะไรทีเ่พลนิน้ีไมเ่หน็เจ็บเลย พอนัง่สมาธิเพยีง ๕ นาทกี็

เริ่มเจ็บแลว้ มนัไมเ่คยเพราะกเิลสมนัเริ่มก่อกวนแลว้ เพยีงแต่นัง่ ๕ นาทกีเิลสก็
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เริ่มก่อกวนแลว้ อยากจะลกุแลว้ ความอยากจะลกุน้ีทาํใหท้นนัง่อยู่ไมไ่ด ้ขาดสติ

ดงึใจไว ้ ควบคุมบงัคบัใจใหค้ดิตามทีเ่ราส ัง่ เหมอืนสุนขัที่เราไมส่ามารถดงึมนัไว ้

สตถิา้เป็นเชอืกก็เป็นเชอืกกลว้ย พอมนักระตกุเชอืกก็ขาด มนัก็วิง่ไปแลว้ตาม

เรื่องของมนั เราตอ้งเจริญสตใิหม้าก ปญัหาก็คอืการขาดสต ิ ทีจ่ะดงึใจใหอ้ยู่

ภายใตก้ารควบคุมของเรา เบื้องตน้ตอ้งฝึกจติใหอ้ยู่ในปจัจบุนั ใหอ้ยู่ทีน่ี่เดีย๋วน้ี 

อย่าใหไ้ปทีโ่นน้ทีน่ ัน่ อย่าคดิถงึอดตีอนาคต ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั กาํลงัทาํอะไรก็ให ้

อยู่กบัการกระทาํนัน้ อย่างน้ีเรียกวา่ตามรูเ้จริญสต ิ พอมสีตสิ ัง่ใหอ้ยู่ทีน่ี่ไดแ้ลว้ 

เวลาส ัง่ใหอ้ยู่กบัพทุโธมนัก็จะอยู่กบัพทุโธ แต่ตอนน้ียงัทาํไมไ่ด ้ พอพทุโธได ้ ๒ 

คาํก็แวบไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีแลว้ เมือ่ไหร่จะหาย ยงัไมห่ายเลย มนัไปแลว้ 

ไมไ่ดอ้ยู่กบัพทุโธแลว้ ใหม้นัอยู่กบัพทุโธอย่างเดยีว ใหอ้ยู่กบัคาํบริกรรมอยา่ง

เดยีวอย่างต่อเน่ือง เพยีง ๕ นาทน้ีี ทาํไมไ่ดห้รือเพยีง ๕ นาท ีลองทาํดู  

ถาม ใหม้สีตอิยู่กบังาน 

ตอบ ใหม้สีตอิยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู่ อย่าคดิถงึลูก คดิถงึพรุ่งน้ีมะรืนน้ีเมือ่วานน้ี ให ้

อยู่กบังานอย่างเดยีว แปรงฟนัก็ใหอ้ยู่กบัการแปรงฟนั อาบนํา้ก็ใหอ้ยู่กบัการ

อาบนํา้ ถูสบู่ก็ใหอ้ยู่กบัการถูสบู่  

ถาม เวลาควบคุมสต ิถา้มอีะไรปะทะเขา้มา ตอ้งมสีตไิมใ่หม้อีารมณ์  

ตอบ เป็นข ัน้ต่อไป ข ัน้แรกใหอ้ยู่ในปจัจบุนัก่อน ต่อไปเวลามอีารมณ์ถา้มปีญัญาก็ให ้

ใชป้ญัญาวเิคราะหพ์จิารณาไป 

ถาม ถา้นึกไดท้หีลงัวา่เมือ่สกัครู่น้ีไมค่วรทาํอย่างนัน้ 

ตอบ ควรพจิารณาดว้ยเหตผุล อย่าทาํตามอารมณ์ พอใครพูดไมด่มีาก็โกรธ แลว้ก็

ตอบโตไ้ปทนัท ี

ถาม พยายามควบคุมตรงน้ี ตอ้งฝึกสตใิหไ้ดก่้อน ใช่ไหมคะ 
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ตอบ แลว้ค่อยใชป้ญัญาพจิารณาวา่ ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นก็จะไมต่อบโต ้ ไมโ่กรธ ไม่

ยนิดยีนิรา้ย  

ถาม เวลาถอืศีล ๘ ในวนัทาํงาน เรื่องอาหารทีต่อ้งทานก่อนเทีย่ง ถา้ทาํไมไ่ดจ้ะบาป

ไหมคะ 

ตอบ ไมไ่ดบ้ญุเท่านัน้เอง เหมอืนกบัการถวายทาน ยงัทาํไมไ่ดก้็ไมบ่าป ถา้เกี่ยวกบั

เรื่องอาหาร ไมบ่าปแต่อย่างใด เป็นการลดละกเิลส   

ถาม บางทอีาจจะเลยเทีย่งไปบา้ง มคีนบอกวา่ถา้ทาํไมไ่ดก้็อย่าทาํเลย 

ตอบ ทาํไดเ้ท่าน้ีก็ยงัดกีวา่ไมท่าํเลย ตอ้งคดิอย่างน้ี เลยไปสกัครึ่งช ัว่โมง ช ัง่โมงหน่ึง ก็

ยงัดกีวา่ไมท่าํเลย ใหม่ๆ ก็ตอ้งลม้ลกุคลุกคลานไปก่อน จะใหว้ิง่ไดเ้ลยย่อม

เป็นไปไมไ่ด ้ ดกีวา่ไมพ่ยายามเลย ทาํไปเรื่อยๆ ต่อไปจะทาํไดด้ขีึ้น ไมว่า่จะทาํ

อะไร พมิพด์ดีใหม่ๆ ก็พมิพผ์ดิพมิพถ์ูก เพราะยงัไมช่าํนาญ พอฝึกทาํไปเรื่อยๆ

แลว้ ต่อไปก็เกดิความชาํนาญขึ้นมาเอง เวลาเริ่มตน้ทาํอะไร อย่าไปหวงัผลเลศิ 

ตอ้งครบ ๑๐๐ ใหไ้ดส้กั ๑๐ คะแนนก็ยงัดกีวา่ไมไ่ดเ้ลย ดกีวา่ไมท่าํเลย ทาํไป

แลว้พยายามพฒันาขึ้นไป อย่ายนือยู่กบัทีก่็แลว้กนั ทาํมาหลายปีแลว้แต่ไดเ้พยีง 

๑๐ คะแนน อยา่งน้ีใชไ้มไ่ด ้ ตอนเริ่มตน้อย่าวติกมากจนเกนิไป ทาํไมไ่ด ้

ครบถว้นบริบูรณ์ก็ไมเ่ป็นไร  

ถาม สกัแต่วา่รูเ้ป็นอย่างไร 

ตอบ สกัแต่วา่รูน่ี้ก็รูเ้ฉยๆ ไมม่อีารมณ์กบัสิง่ทีเ่รารบัรู ้เวลาลูกบอกวา่หนูทอ้ง ยงัไมไ่ด ้

แต่งงาน ก็เฉยๆ หมอบอกวา่คุณเป็นมะเร็งก็เฉยๆ สกัแต่วา่รู ้ ไมรู่ส้กึอะไร ถูก

ลอตเตอรี่รางวลัที ่๑ ก็เฉยๆ ไมไ่ดด้ใีจ ไมรู่จ้ะเอาไปทาํอะไร อยู่โดยไมม่เีงนิมา

ตลอด ก็อยู่ได ้พอไดเ้งนิมาก็ไมรู่จ้ะเอาไปทาํอะไร ตอ้งปวดหวัคดิวา่จะเอาไปทาํ

อะไรใหเ้กดิประโยชน ์ ไมไ่ดค้ดิวา่ โอโ้หเราจะมคีวามสุข จะไปซื้อขา้วซื้อของมา

ใหค้วามสุขกบัเรา อย่างน้ีไมม่ ี ถา้จติสกัแต่วา่รูแ้ลว้จะไมห่วิกบัอะไรท ัง้นัน้ ตอ้ง
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เป็นในใจจากการบาํเพญ็ ถา้มสีมาธิเต็มทีแ่ลว้ พอไดร้บัคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

เช่นพระปญัจวคัคยี ์ หรือคนทีข่อใหพ้ระพทุธเจา้แสดงธรรมตอนบณิฑบาต ก็จะ

เขา้ใจ การทาํใจใหว้า่ง ไมม่อีารมณ์กบัอะไรเลย สกัแต่วา่รูเ้ท่านัน้ เวลาทีอ่ยู่ใน

สมาธิตอนนัน้ก็ไมร่บัรู ้ รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมร่บัรูร่้างกาย สกัแต่วา่รู ้

เพยีงแต่สกัแต่วา่รูอ้ยู่ไดช้ ัว่ระยะหน่ึง พอถอนออกมาแลว้ ไปรบัรูก้บัรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ  ก็เริ่มปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมา จงึทรงสอนใหร้ะงบัการปรุงแต่ง 

เวลารบัรูอ้ะไรก็อย่าไปปรุงแต่ง ใหร้บัรูเ้ฉยๆ ไมต่อ้งไปดใีจเสยีใจ ไมต่อ้งไปยนิดี

ยนิรา้ย ในขณะทีอ่ยู่ในสมาธิก็สกัแต่วา่รูไ้ด ้ แต่พอออกมาจากสมาธิแลว้ รกัษา

สกัแต่วา่รูน้ี้ไวไ้มไ่ด ้ พอเหน็อะไรกเิลสทีย่งัมอียู่ ก็จะมปีฏกิริิยาตอบรบักบัสิง่ที่

ไดส้มัผสัทนัท ีเหน็สิง่ทีร่กัก็อยากได ้หวงและเสยีดาย เหน็สิง่ทีเ่กลยีดก็อยากจะ

ใหห้ายไป อยากจะหนีจากมนัไป ตอนนัน้ก็ตอ้งใชป้ญัญาสอนวา่ ใหส้กัแต่วา่รู ้

เขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขา ไมส่าํคญั ถา้มปีฏกิริิยาจะเป็นพษิเป็นภยักบัใจ 

ถงึแมเ้ขาจะทาํรา้ยเรา ก็ไมร่า้ยแรงเท่ากบัเราทาํตวัเราเอง โดยมปีฏกิริิยาตอบโต ้

กบัสิง่ทีเ่ราไปรบัรู ้ 

ถาม เวลาเจริญปญัญา สงัขารปรุงแต่งจะเขา้มามาก 

ตอบ การเจริญปญัญามนัตอ้งใชส้งัขารอยู่แลว้  

ถาม แต่มนัจะออกไปขา้งนอก 

ตอบ กเิลสกบัธรรมจะแยง่ใชส้งัขารกนั เหมอืนแย่งกนัใชร้ถ มรีถคนัเดยีวแต่คน ๒ 

คนแย่งกนัใช ้ถา้ปญัญาขบัก็จะมาวดั ถา้กเิลสขบัก็จะเขา้โรงหนงัโรงละคร 

ถาม จะใหต้กีรอบอย่างไร 

ตอบ ดงึไวใ้นไตรลกัษณ์ ใหอ้ยู่ในกรอบของสตปิฏัฐาน ๔ พจิารณาร่างกายก่อน จะ

พจิารณาในลกัษณะไหนก็ได ้เช่นพจิารณาอาการ ๓๒ ก็ได ้ดนินํา้ลมไฟก็ได ้อสุ

ภะก็ได ้ เกดิแก่เจ็บตายก็ได ้อนิจจงัทกุขงัอนตัตาก็ได ้จนกวา่จะมกีาํลงับงัคบัให ้
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คดิตามคาํส ัง่ของเรา ตอนนัน้กเิลสจะไม่มแีรงดงึใหไ้ปคดิเรื่องอืน่ เราบงัคบั

สงัขารไดถ้า้ฝึกอยู่เรื่อยๆ ตอ้งใหป้ญัญาเป็นคนขบัตลอดเวลา อย่าใหก้เิลสขบั 

ใหค้วามคดิไปทางธรรมะอย่างเดยีว ไปในทางไตรลกัษณ์ ในทางปลอ่ยวาง ทาํได ้

เพยีงแต่ช่วงระยะแรกๆตอ้งแย่งกนั ใครมกีาํลงัมากกวา่ใครเร็วกวา่ก็จะไดข้บั 

ใครมกีาํลงันอ้ยกวา่ก็ตอ้งถอยออกไป เราสามารถสรา้งปญัญาใหม้กีาํลงัมากขึ้น

ไปเรื่อยๆ ดว้ยการเจริญสตติลอดเวลา เพื่อจะไดด้งึความคดิไปในทางธรรมะ ใน

เบื้องตน้ก็บริกรรมพทุโธๆไปก่อนก็ได ้ถา้พจิารณาไตรลกัษณ์ไมเ่ป็น ก็พทุโธๆไป

ก่อน หรือท่องชื่อไตรลกัษณ์ไปก่อนก็ได ้อนิจจงัทกุขงัอนตัตาๆ อนิจจงัคอืความ

ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ความทกุขก์็คอืความเจ็บปวดของจติใจทีเ่กดิจากการยดึตดิ 

เกดิจากความโลภความอยาก อนตัตาก็คอืไมใ่ช่ตวัเราของเรา ควบคุมบงัคบัมนั

ไมไ่ด ้ ก็สอนอย่างน้ีไปก่อนก็ได ้ ใหม้อียู่ในใจเรื่อยๆ พอไปเจอของจริงก็ตอ้งใช ้

มนั น่ีเวทนามนัก็เป็นอนตัตานะ เป็นอนิจจงัเมือ่ก่อนน้ีไมเ่จ็บเดีย๋วน้ีมนัเจ็บแลว้ 

มนัเปลีย่นแลว้ มนัเจ็บไดเ้ดีย๋วมนัก็หายเจ็บได ้ สลบักนัไป เราไมต่อ้งไปยุ่งกบั

มนั ปลอ่ยใหม้นัเป็นไปตามเรื่องของมนั จะไดไ้มส่รา้งความทกุขข์ึ้นมาภายในใจ 

พยายามคดิอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ในเบื้องตน้จะพจิารณาอาการ ๓๒ ไปก่อนก็ได ้

ท่องไปก่อนก็ได ้ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก ฯลฯ ท่องไป ข ัน้ต่อไป

ก็นึกถงึภาพของแต่ละอาการ ถา้ไมรู่ว้า่มลีกัษณะอย่างไร ก็ไปหาของจริงดู ไป

ตามโรงพยาบาลทีม่กีารผ่าศพใหดู้ ไตเป็นอย่างไร ตบัเป็นอย่างไร หวัใจเป็น

อย่างไร ดูภาพถ่ายในหนงัสอืทีพ่มิพแ์จกกไ็ด ้ ดูแลว้พยายามนึกภาพไปเรื่อยจน

ตดิตาตดิใจ หลบัตาก็เหน็ ลมืตาก็เหน็ กเิลสจะไมส่ามารถดงึจติ ใหเ้กดิความ

กาํหนดัยนิด ีเกดิกามตณัหาได ้ 

แต่พวกเราชอบปลอ่ยใหจ้ติคดิไปเรื่อยเป่ือย ไมคุ่มใหม้นัทาํตามคาํส ัง่ของเรา 

ส่วนหน่ึงก็เพราะสิง่แวดลอ้ม เราอยู่กบัคนนัน้คนน้ีเขาชวนคุยเรื่องนัน้เรื่องน้ีก็ไป

กบัเขาแลว้ ถา้อยู่กบันกัปฏบิตั ิ เช่นมานัง่ฟงัธรรมะวนัน้ี ๒ ช ัว่โมง ก็ดงึมาทาง

ธรรมะอย่างเดยีว พอออกจากทีน่ี่ไป ถา้อยู่คนเดยีวไดก้็พอทีจ่ะดงึไวไ้ด ้แต่ก็ไม่

งา่ย ดงึไดเ้ดีย๋วเดยีว กเิลสทีม่อียู่เดมิก็จะดงึไปอกี พอไดส้ตกิ็ดงึกลบัมาอกี จงึ
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ตอ้งคอยดูใจเสมอวา่กาํลงัคดิอะไร คดิทางธรรมหรือคดิทางกเิลส ถา้รูว้า่คดิทาง

กเิลสก็ดงึกลบัมาคดิทางธรรม เอาแต่พทุโธๆไปก่อนก็ได ้ ถา้ไมรู่จ้ะคดิอะไร เอา

แต่พทุโธๆไปก่อนก็ยงัด ี ถงึแมจ้ะไมเ่ป็นปญัญา อย่างนอ้ยก็จะเป็นสมาธิ จะไม่

ไปทางกเิลส พอมกีาํลงัควบคุมความคดิไดแ้ลว้ ก็จะสามารถกาํหนดใหม้นัคดิ

เรื่องต่างๆได ้ คดิเรื่องร่างกาย อาการ ๓๒ อสุภะ ธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟได ้

พจิารณาอริยสจั ๔ ก็ได ้ตอ้งบงัคบัความคดิของเรา ท่านถงึสอนใหพ้ทุโธๆท ัง้วนั 

ข ัน้อนุบาลข ัน้ตน้เลยก็คอืพทุโธๆไปท ัง้วนั อย่าไปลงัเลสงสยัวา่จะไดผ้ลหรือไม ่

ลองทาํดู ในวนัหน่ึงไมต่อ้งคดิเรื่องอะไร ถา้ไมจ่าํเป็นก็อย่าไปคดิ พทุโธๆไป

เรื่อยๆ ไมว่า่จะทาํอะไรก็พทุโธๆไปเรื่อยๆ แลว้จะเหน็ความเยน็สงบปรากฏขึ้นมา

ถงึแมจ้ะไมร่วมลงก็ตาม แต่จะรูส้กึวา่มนัเขา้ไปขา้งใน เวลาพทุโธๆมากๆก็

เหมอืนกบัเดนิเขา้ไปในถํา้ รูปเสยีงกลิน่รสต่างๆจะหา่งไกลออกไป เวลาเดนิไป

ไหนไมต่อ้งไปมองหนา้ใคร มองเทา้เราแลว้ก็พทุโธๆไป ไมต่อ้งสนใจไมต่อ้งไป

คุยกบัใครทกัทายกบัใคร ถา้จาํเป็นก็ยิ้มหน่อยก็พอแลว้ แลว้ก็พทุโธๆต่อไป ใจ

จะสงบ ท่ามกลางความวุน่วายต่างๆรอบตวัเรา เพราะใจไมอ่อกไปรบัเอาเขา้มาใน

ใจ มพีทุโธๆดงึไว ้ปฏบิตัไิดใ้นชวีติประจาํวนั ลองเอาไปทาํดู น้ีคอืการบา้น แลว้

คราวหนา้มารายงาน 

ถาม เคยฟงัเทศนห์ลวงตา ท่านสอนวา่วางภายนอกวางภายใน วา่งภายนอกวา่งภายใน 

ตอบ พอปลอ่ยวางภายนอกและภายใน จติก็จะวา่งจากความโลภโกรธหลง วา่งจาก

ความยดึตดิ วา่งจากการคดิปรุงแต่งเกี่ยวกบัเรื่องภายนอกและเรื่องภายใน สกั

แต่วา่รู ้ขา้งนอกเป็นอย่างไรก็สกัแต่วา่รู ้ขา้งในเป็นอย่างไรก็สกัแต่วา่รูไ้ป ก่อนจะ

ถงึจดุนัน้ไดก้็ตอ้งดงึจติใหม้าทางธรรมะใหไ้ดก่้อน ไมใ่หไ้ปทางกเิลส เพราะ

ตอนน้ีจะไปทางกเิลสโดยอตัโนมตั ิ พอเหน็อะไรปับ๊จะไปทางกเิลสทนัท ี เราตอ้ง

ดงึมาทางธรรมะก่อน จนไมไ่ปทางกเิลสแลว้ เราก็หยุดทางธรรมะ เพราะธรรมะ

เป็นเพยีงยาแกก้เิลส พอจติไมไ่ปทางกเิลสแลว้ ธรรมะก็หมดหนา้ที ่จะสกัแต่วา่รู ้

ได ้ เฉยๆไดต้ลอดเวลา ถา้ไปทางกเิลสก็ตอ้งเอามาทางธรรมะทนัท ี เช่นอยากจะ
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ไปเทีย่วก็ตอ้งดงึกลบัเขา้มาทนัท ีพอไมอ่ยากไปเทีย่วแลว้ ธรรมะก็ไมต่อ้งทาํงาน 

หยุดไดแ้ลว้ ธรรมะมหีนา้ทีต่า้นกเิลสเท่านัน้เอง ธรรมะเป็นมรรคเป็นเครื่องมอื 

ไมใ่ช่เป็นผล พอไดผ้ลไดนิ้พพานแลว้มรรคก็หมดหนา้ทีไ่ป เหมอืนนัง่รถมาทีน่ี่ 

ถา้ยงัมาไมถ่งึทีน่ี่ก็ตอ้งนัง่อยู่ในรถจนกวา่จะถงึ พอถงึแลว้ก็ตอ้งลงจากรถ ไมน่ัง่

อยู่ในรถ พอไดผ้ลแลว้ก็หยุดพจิารณาไดแ้ลว้ ไมม่อีะไรจะตอ้งทาํอกีแลว้ ถงึ

เป้าหมายแลว้ ไดผ้ลแลว้ ถา้ยงัไมไ่ดผ้ลก็ตอ้งเจริญมรรคใหม้าก เจริญใหเ้ต็มที ่

กจิในอริยสจั ๔ คอืมรรคตอ้งเจริญใหม้ากใหส้มบูรณ์ เพือ่ละกเิลส กิเลสตอ้งละ 

นิโรธตอ้งทาํใหแ้จง้ นิโรธจะแจง้ไดก้็ต่อเมือ่ไดล้ะกเิลส จะละกเิลสไดก้็ตอ้งเจริญ

มรรค คดิไปในทางมรรค อย่าไปคดิในทางกเิลส อย่าไปคดิอยากไดอ้ยากมี

อยากเป็น อยากใหญ่อยากโต อยากไดเ้ลือ่นข ัน้เลือ่นตาํแหน่ง อยากรํา่อยากรวย 

น่ีคดิไปทางกเิลสท ัง้นัน้  

ตอ้งคดิวา่ไมเ่ทีย่ง เป็นเพยีงสมมตุ ิเป็นหวัโขน ไมถ่าวร จะรวยมากนอ้ยเพยีงไร 

พอหมดอายุไขก็จบ เงนิทองหามาไดเ้ท่าไรเวลาตายไปก็เป็นของคนอืน่ไป ไมม่ี

อะไรตดิตวัไปเลย กลบัมาเกดิก็ตอ้งเริ่มตน้ใหม ่ ถา้มธีรรมะตดิไปกลบัมาเกดิ

ใหมก่็ไมต่อ้งเริ่มตน้ทีศู่นย ์ ทาํต่อจากทีไ่ดท้าํไว ้ เพราะตดิอยู่ในจติแลว้ ถา้มี

สมาธิก็เจริญปญัญาไดเ้ลย ไมต่อ้งนัง่ทาํสมาธิ คนเราจงึมภีาวะทางธรรมะต่างกนั 

บางคนยงัตอ้งทาํทาน บางคนยงัตอ้งรกัษาศีล บางคนยงัตอ้งนัง่สมาธิ บางคนพอ

ฟงัธรรมก็บรรลไุดเ้ลย เพราะงานทางจติใจไมสู่ญไปกบัความตายของร่างกาย 

เพราะใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย เพยีงแต่ใจตอ้งไปหาร่างกายใหมเ่ท่านัน้เอง พอ

ไดเ้กดิเป็นมนุษยก์็จะปฏบิตัต่ิอไป ถา้ไปถงึข ัน้ทีไ่มต่อ้งมใีครสอน ไมต่อ้งมใีคร

ชวน ใครฉุดใครลาก ก็จะไปเอง ถา้ยงัอยู่ในข ัน้ทีต่อ้งใหค้นอืน่คอยชวนคอยลาก

อยู่ ก็ตอ้งรอใหม้คีนมาชวนถงึจะไป ก็ยงัดกีวา่คนทีช่วนแลว้ไม่ไปเลย แสดงวา่

ไมม่อีะไรตดิมาเลย การสรา้งบญุบารมเีพือ่พฒันาจติใจจงึดกีวา่ ไมสู่ญหาย ไม่

เหมอืนกบัสรา้งลาภยศสรรเสริญสุข พอตายไปกลบัมาใหมก่็ตอ้งสรา้งอกี 
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ถาม ถา้เอาสงัขารมาคดิในทางธรรมได ้ สญัญาเวทนาวญิญาณก็เอามาใชใ้นทางธรรม

ไดเ้ช่นกนั ใช่ไหมคะ 

ตอบ ได ้ แต่ตวัทีส่าํคญัก็คอืสญัญากบัสงัขาร เพราะเป็นตวัทีจ่ดจาํและคดิปรุงแต่ง

ขึ้นมา สญัญาก็คอืความจาํไดห้มายรู ้ถา้จะจาํก็ควรจาํเรื่องธรรมะ อย่าไปจาํเรื่อง

กเิลส ถา้จะคดิก็คดิเรื่องธรรมะ ส่วนวญิญาณเป็นตวัรบัรูเ้ฉยๆ ถา้สญัญาสงัขาร

ไมท่าํงานก็มตีวัวญิญาณน้ีแหละทีจ่ะสกัแต่วา่รู ้ วญิญาณเพยีงรบัรู ้ รบัภาพรบั

เสยีงรบัรูปรบักลิน่ต่างๆทีเ่ขา้มาสู่ใจ จากนัน้สญัญาสงัขารก็จะรบัลูกต่อ ถา้

ควบคุมสญัญาสงัขารใหห้ยุดได ้ ก็มวีญิญาณทีท่าํหนา้ทีอ่ยูต่วัเดยีว เวทนาก็จะ

เป็นอเุบกขา จะไมสุ่ขไมท่กุข ์จะเฉยๆ ไมด่ใีจเสยีใจ วญิญาณเป็นผูร้บัเรื่องต่างๆ

เขา้มา ตวัทีส่าํคญัก็คอืสญัญาสงัขาร ถา้หยุด ๒ ตวัน้ีหรือควบคุมสญัญาสงัขาร 

เวทนาก็จะไมสุ่ขไมท่กุข ์ ถา้สญัญาสงัขารคดิไปในทางทีด่กี็เกดิความสุขใจขึ้นมา 

คดิไปในทางไมด่กี็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ไมด่ที ัง้ ๒ ส่วน เพราะพอเกดิความสุข

ใจก็ยดึตดิ พอเกดิความทกุขใ์จก็อยากใหห้ายไป เป็นสมทุยัขึ้นมา เป็นความ

ทกุขใ์นอริยสจัขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง ถา้สกัแต่วา่รู ้คอืวญิญาณรบัขอ้มลูมาแลว้ก็หยุด

ตรงนัน้ สญัญาสงัขารไมต่อ้งทาํงาน เพยีงแต่รูว้า่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตากจ็ะไม่

ไปยุ่งกบัมนั มนัก็จบ แต่สญัญาแบบน้ีมนีอ้ย มกัจะมองอะไรวา่เป็นตวัเราของเรา

เสยีมากกวา่ ดอีย่างนัน้ไมด่อีย่างน้ี น่ีคอืตวัสญัญา สงัขารก็ปรุงต่อ ถา้ไมด่กี็หด

หู่ใจขึ้นมา แต่เวลาปฏบิตัไิมต่อ้งมาคอยแยกแยะ มนัทาํงานของมนัโดยอตัโนมตั ิ

หนา้ทีข่องเราก็คอืพยายามอดัธรรมะเขา้ไปในใจ ใหค้ดิแต่เรื่องธรรมะอยู่เรื่อยๆ 

ตวัน้ีจะทาํหนา้ทีห่ยุดทกุอย่างเอง อดัอนิจจงัทกุขงัอนตัตาเขา้ไปเรื่อยๆ อดัเขา้ไป

เรื่อยๆ เดีย๋วมนัจะหยุดเอง  

ถาม จติเรียนรูแ้ลว้ก็หลดุเอง ใช่ไหมคะ 

ตอบ จติไดข้อ้มลูใหม ่ ขอ้มลูเก่าทาํใหอ้ยากได ้ อยากอยู่นานๆ อยากเป็นสุข อยากดี

อยู่เรื่อยๆ แต่ขอ้มลูใหมจ่ะบอกวา่เป็นไปไมไ่ด ้ ตอ้งเปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ 

สงัขารก็จะหยุดอยาก จะเป็นอย่างไรก็เป็นไป อะไรจะเกดิก็เกดิ อะไรจะเป็นก็
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เป็น แต่ตอนน้ีไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ พอเหน็อะไรจะตอ้งรีบจดัการแกไ้ขทนัท ี ถา้

แกไ้ขไมไ่ดก้็หดหู่ใจ  
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กณัฑท์ี่ ๓๙๒ 

แนวทางปฏบิตั ิ
๒๒ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 

ถาม ขอแนวทางปฏบิตั ิ

ตอบ ดูใจเราเป็นหลกั เวลาเหน็อะไร ใหดู้ใจวา่มคีวามรูส้กึอย่างไรต่อสิง่ทีเ่หน็ 

ถาม คาํวา่ดูใจน้ี ไมเ่ขา้ใจวา่ดูกบัคดิ ต่างกนัตรงไหน 

ตอบ เวลาคดิอยากจะทาํอะไร อย่างน้ีเป็นความคดิ คดิจะดืม่นํา้ คดิจะพมิพห์นงัสอื 

คดิถงึคนนัน้คดิถงึคนน้ี เรียกวา่ความคดิ ดูใจก็ใหดู้ความคดิ คดิแลว้กอ็ย่าไป

ทาํตามความคดิเสมอไป ใหว้เิคราะหค์วามคดิ วา่คดิดหีรือไม ่ เช่นคดิจะไปทาํ

รา้ยผูอ้ืน่ ก็อย่าไปทาํ คดิมาทาํบญุกท็าํเลย ตอ้งแยกแยะความคดิทีม่ที ัง้ฝ่ายดี

ฝ่ายไมด่แีละฝ่ายตรงกลาง มอียู่ ๓ ฝ่าย  

ถาม ถา้คดิวา่จะมาทาํบญุ เรากรู็ว้า่เราคดิอยากจะมาทาํบญุ อย่างน้ีเป็นการดูหรือเปลา่ 

ตอบ ถา้รูว้า่กาํลงัคดิอะไรอยู่ก็แสดงวา่กาํลงัดูอยู ่ แต่ยงัไมพ่อ ตอ้งวเิคราะหค์วามคดิ

ก่อน ก่อนทีจ่ะปลอ่ยใหอ้อกมา ทางวาจาและทางกาย นอกจากดูความคดิแลว้ก็

ตอ้งดูอารมณ์ดว้ย เวลาคดิโกรธใจจะรอ้นขึ้นมาทนัท ี ใหดู้ตวัน้ีเป็นสาํคญั ถา้

รอ้นแสดงวา่คดิไมด่แีลว้ เป็นโทษกบัใจ ถา้เกดิความรุ่มรอ้น ความวติก ความ

กงัวล ความห่วงใย ความเสยีใจ เป็นความคดิไมด่ที ัง้น ัน้ แลว้จะแกค้วามคดิไม่

ดน้ีีไดอ้ย่างไร ก็ตอ้งอาศยัธรรมะ คอืคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีแ่กค้วามคดิไมด่ี

เหลา่น้ีได ้ เป็นเหมอืนยา ความคดิไมด่เีป็นเหมอืนเชื้อโรค พอคดิแลว้เป็นไข ้

ขึ้นมาทางใจ กระอกักระอ่วนกระวนกระวายกระสบักระส่าย กนิไมไ่ดน้อนไม่

หลบัแสดงวา่คดิไมด่แีลว้ เช่นเรารกัใครสกัคนแลว้ก็ห่วงกงัวล เกดิอาการไม่
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ปกตแิลว้ แสดงวา่คดิผดิแลว้ จะทาํอย่างไรใหค้ดิถูก ท่านก็สอนวา่ไมค่วรไปรกั

เขาขนาดนัน้ ตอ้งรูค้วามจริงทีจ่ะเกดิขึ้น เขาอาจจะเป็นอะไรไปเมือ่ไหร่ก็ได ้ ถา้

เราหา้มไดก้็ทาํไป ถา้หา้มไมไ่ดก้็ตอ้งยอมรบัความจริง เราก็จะหายกระอกั

กระอ่วนกระวนกระวาย  

ถาม ถา้ไมห่ายละ่ 

ตอบ ไมห่ายแสดงวา่ยงัไมย่อมรบัความจรงิน้ี ยงัไมย่อมปลอ่ยเขา 

ถาม ถา้ใจหน่ึงอยากจะปลอ่ย แต่อกีใจหน่ึงไมอ่ยากปลอ่ย 

ตอบ กาํลงัต่อสูก้นั ฝ่ายหน่ึงอยากจะดงึเอาไว ้ อกีฝ่ายหน่ึงอยากจะปลอ่ย ถา้ยงัไม่

อยากจะปลอ่ย ก็เป็นเพราะวา่ยงัไมเ่หน็ประโยชนข์องการปลอ่ย ยงัคดิวา่ดถีา้

เก็บไว ้ ถา้ดูใจตอนทีไ่มป่ลอ่ยจะเหน็วา่ทกุขท์รมานใจ ถา้ปลอ่ยไดจ้ริงๆใจจะโลง่

สบาย ทีย่งัไมอ่ยากปลอ่ยเพราะวเิคราะหไ์มล่กึพอ ยงัไมเ่หน็วา่ในทีสุ่ดเขาจะตอ้ง

ลม้หายตายจากไป ต่อใหดู้แลรกัษาประคบัประคองอย่างเต็มที ่ เช่นแมไ่มส่บาย

พาเขา้โรงพยาบาล ทาํทกุวถิทีางทีจ่ะใหห้าย แต่ก็ไมห่ายหรือหายก็ได ้ หายวนัน้ี

วนัหนา้ก็เป็นใหมอ่กี เพราะเป็นธรรมชาตขิองร่างกายทีจ่ะตอ้งแก่เจ็บตายไปใน

ทีสุ่ด เราจะทาํเท่าไหร่กท็าํไป แต่เราตอ้งยอมรบัความจริง ทาํตามหนา้ที ่ ได ้

เท่าไหร่ก็เท่านัน้ ในทีสุ่ดก็ตอ้งแพค้วามแก่ความเจ็บความตายอยู่ด ี ไมว่า่ใคร

ท ัง้นัน้ เป็นแบบเดยีวกนั ยงัทาํไดก้็ทาํไป มยีากนิก็กนิไป มหีมอรกัษาก็รกัษาไป 

จะรกัษาขนาดไหนก็แลว้แต่ความพอใจ บางคนตอ้งเต็มที ่ หมอยาเต็มที ่ บางคน

เอาแค่กนิยาก็พอ ไมน่อนโรงพยาบาล ไมฉี่ดยา ไมใ่ชส้ายยาง ไมผ่่าตดั ขึ้นอยู่ที่

ธรรมะของแต่ละคน วา่มมีากมนีอ้ย ถา้มธีรรมะมากก็ไมร่กัษามาก ถา้มนีอ้ยก็จะ

รกัษามาก ในทีสุ่ดก็ไปจบทีโ่ลงศพท ัง้นัน้ 

ถาม ถา้รกัษานอ้ย ก็เหมอืนกบัไมไ่ดท้าํหนา้ทีเ่ต็มที ่

ตอบ เรารกัษาใจเต็มทีแ่ทน 
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ถาม ไมไ่ดร้กัษาเขา 

ตอบ ใจเราสาํคญักวา่ 

ถาม ไมเ่ป็นการเหน็แก่ตวัหรือ 

ตอบ ตวัของเขา ไมใ่ช่ตวัของเรา 

ถาม เราเป็นลูก เรามหีนา้ทีดู่แลเต็มที ่

ตอบ เราตอ้งถามเขาวา่จะรกัษาขนาดไหน จะไปบงัคบัเขาไมไ่ด ้ ถา้เขาไมอ่ยากจะเขา้

โรงพยาบาลก็อย่าพาไป อย่าไปบงัคบัใจเขา ถามเขาจะเอาอย่างไร จะเอาขนาด

ไหน ควรเคารพสทิธิของเขา ชวีติร่างกายเป็นของเขา อยากจะรกัษาอย่างไรก็ทาํ

ตามทีเ่ขาตอ้งการ เรามหีนา้ทีร่บัใช ้ไมม่หีนา้ทีส่ ัง่การ  

ถาม ถา้ใจหน่ึงเป็นอกศุลอกีใจหน่ึงเป็นกศุล แต่อกศุลจะแรงกวา่ ท่านอาจารยบ์อกให ้

เอาธรรมะเขา้มาช่วย แต่อกศุลมนัแรงมาก ต่อใหฟ้งัซดีธีรรมะก็เอาไมอ่ยู่ ตอ้งทาํ

อย่างไร 

ตอบ ตอ้งเจริญสตเิจริญสมาธิ เพราะเป็นการหยุดใจ เจริญสตดิงึใจใหม้าอยู่กบั

พทุโธๆ แทนทีจ่ะไปอยู่กบัความคดินัน้   

ถาม ถา้ทาํไมไ่ด ้

ตอบ ไดส้ ิ 

ถาม เคยพยายามทาํเหมอืนกนั แต่ก็หลดุ แป๊บเดยีว มนัก็ไหลไปอกี 

ตอบ พยายามทาํไปเรื่อยๆ ต่อไปจะดเีอง มนัเหมอืนตอนหดัเดนิใหม่ๆ  มนัก็เดนิไมไ่ด ้

ทนัท ีเดนิแลว้ก็ลม้ลกุคลกุคลาน ทาํไปเรื่อยๆ ต่อไปจะชาํนาญขึ้น จะสามารถดงึ

ใจใหอ้ยู่กบัพทุโธๆไดน้านขึ้น  จนหยุดมนัได ้ ลมืเรื่องทีก่าํลงัคดิไมด่ไีดเ้ลย แต่



38 
 

ตอนน้ีความคดิไมด่จีะคดิของมนัเอง เราไมม่กีาํลงัดงึมนัไว ้ เพราะไมเ่คยฝึกดงึ

มนั พอฝึกไปเรื่อยๆแลว้ กาํลงัทีจ่ะดงึมนัไวก้็จะมมีากขึ้น จนสามารถบงัคบั

ความคดิได ้ คดิไมด่กี็ใหม้นัหยุดได ้ บงัคบัใหม้นัคดิดไีด ้ ต่อไปจะตดิเป็นนิสยั 

จะคดิแต่เรื่องทีด่ ี เรื่องทีไ่มด่จีะไมค่ดิ ความคดิเป็นเหมอืนรถยนต ์ถา้ขบัไม่เป็น

ปลอ่ยใหว้ิง่ลงเขา มนัก็จะไปตามเรื่องของมนั ถา้ขบัเป็นเราก็จะรูจ้กัใชเ้บรกใช ้

พวงมาลยัควบคุมมนัได ้ การฝึกสตเิป็นการฝึกควบคุมความคดิ การฟงัธรรมะ

เป็นการศึกษาวธิีการควบคุมความคดิ ศึกษาวา่คดิแบบไหนด ี คดิแบบไหนไมด่ ี

คดิดตีอ้งตรงกบัความจริงของธรรมชาต ิเช่นร่างกาย เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา มี

เกดิแก่เจ็บตาย บงัคบัมนัไมไ่ด ้ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เกดิจากอาหารทีร่บัประทาน 

มาจากดนินํา้ลมไฟ พอตายเอาไปฝงัดนิก็กลายเป็นดนิไป เอาไปเผาไฟก็

กลายเป็นขี้เถา้ไป น่ีคอืความคดิทีด่ ี เป็นประโยชนก์บัใจ เพราะจะปรบัทศันคติ

ของเราใหถู้กตอ้ง เมือ่ก่อนจะเหน็เป็นคนเป็นสตัว ์เป็นนาย ก. นาย ข. ต่อไปจะ

เหน็เป็นเพยีงอาการ ๓๒ มผีมขนเลบ็ฟนัเป็นตน้ เป็นดนินํา้ลมไฟ ไมเ่ทีย่ง มี

เกดิมดีบัเป็นธรรมดา  

พอเหน็อย่างน้ีแลว้จะไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ใครตายก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะรูว้า่ตอ้งตาย

และไมม่ใีครตาย เป็นเหมอืนขวดนํา้พลาสตกิ ผูท้ีค่รอบครองร่างกายคอืใจไมไ่ด ้

ตายไปกบัร่างกาย ใจเป็นผูส้ ัง่การ มาทีน่ี่วนัน้ี ก็มใีจเป็นผูส้ ัง่มา ส ัง่ใหเ้ดนิ ส ัง่ให ้

ลกุขึ้น ส ัง่ใหท้าํอะไรต่างๆ แต่ใจไมรู่ว้า่ใจเป็นใจ ไปหลงวา่ร่างกายเป็นใจ เป็นตวั

เรา เป็นของเรา พอร่างกายเป็นอะไรก็เกดิความหวาดกลวัขึ้นมา  พอรูค้วามจริง

วา่ผูห้วาดกลวักบัผูต้ายเป็นคนละคนกนั ก็หายกลวั เหมอืนแกว้นํา้กบัเราน่ี เป็น

คนละส่วนกนั แกว้นํา้แตกไป เราไมไ่ดแ้ตกไปดว้ย พอร่างกายตายไปใจก็ไปหา

ร่างกายใหม ่ถา้ยงัไมไ่ดร่้างกายใหม ่ก็เหมอืนอยู่ในฝนั ถา้ฝนัดกี็มคีวามสุข ฝนั

รา้ยก็มคีวามทกุข ์ ตอนนัน้ไมม่ร่ีางกายมาเกี่ยวขอ้ง ความฝนัเกดิจากความคดิที่

ฝงัอยู่ในใจ ปรุงแต่งขึ้นมาใหเ้ป็นเรื่องเป็นราวเหมอืนเขยีนนิยาย  เหมอืนฉาย

ภาพยนตร ์  เวลาเรานอนหลบัฝนัไปเราก็ดูภาพยนตรท์ีเ่ราผลติ จากพฤตกิรรมที่

ทาํไวใ้นอดตี ทาํกรรมอะไรไว ้ ก็จะผลติภาพยนตรแ์บบนัน้ ทาํบาปทาํกรรมฆ่า
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สตัวต์ดัชวีติไว ้ก็จะมเีรื่องแบบน้ีใหดู้ ก็จะเป็นนรก ถา้ทาํบญุทาํประโยชน ์ก็จะมี

เรื่องแบบน้ีใหดู้ ดูแลว้ก็มคีวามสุข ก็จะเป็นสวรรค ์นรกสวรรคไ์มใ่ช่สถานที ่เป็น

สถานภาพของจติ จติเป็นผูผ้ลติ ทีห่วาดกลวัจนเป็นบา้เป็นบอไป จติก็เป็น

ผูผ้ลติขึ้นมา เวลาสูญเสยีอะไรไปก็เศรา้โศกเสยีใจ ทกุขร์ะทมทกุขจ์นทนอยู่

ไมไ่ด ้ คดิฆ่าตวัตายหนีความทกุข ์ แต่หนีไมพ่น้เพราะทกุขม์นัอยู่ในจติ ฆ่า

ร่างกายไป แต่ความคดิทีส่รา้งความทกุขย์งัอยู่ในจติ จะยิง่คดิสรา้งความทกุข ์

มากขึ้นไปใหญ่ เพราะการคดิฆ่าตวัเองน้ีมนัทกุขข์นาดไหน ถา้ไมม่สีตจิะไม่

สามารถควบคุมความคดิได ้ พอคดิอะไรก็จะทาํตาม เช่นกระโดดตกึตาย ฆ่าคน

อืน่แลว้ก็ฆ่าตวัเอง ถา้มสีตกิ็จะหยุดได ้ มปีญัหาอะไรก็วเิคราะหดู์เป็นข ัน้เป็น

ตอนไป แกไ้ดก้็แก ้ แกไ้มไ่ดก้็ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป อะไรจะเกดิก็เกดิ จะตกงานก็

ตกไป หางานใหมไ่ด ้หาไมไ่ดก้็อยู่บา้น วเิคราะหไ์ปเป็นข ัน้เป็นตอน อย่างมากก็

แค่ตาย ตอ้งตายอยู่ด ีมงีานทาํก็ตอ้งตาย  

ถาม ใหค้ดิอย่างน้ีก็คดิได ้ แต่รูส้กึวา่เป็นเพยีงการคดิตาม เป็นเพยีงทฤษฎ ี ใจจะเป็น

จริงอย่างนัน้ไดห้รือเปลา่ 

ตอบ ตอ้งเป็นทฤษฎไีปก่อน แลว้นาํเอาไปปฏบิตัใิหไ้ด ้ ถา้คดิแลว้ไมป่ฏบิตั ิ คดิไป

ทาํไมใหเ้สยีเวลา ถา้คดิวา่นัง่สมาธิดกี็ตอ้งนัง่สมาธิ ไมใ่ช่ไปเขา้บารเ์ขา้ผบั ก็รูอ้ยู่

วา่เขา้บารเ์ขา้ผบัมนัไมด่ ี มแีต่เสยีเงนิเสยีเวลาเสยีสุขภาพ เหมอืนคนตดิยาเสพ

ตดิ ก็รูว้า่ไมด่แีต่เลกิไมไ่ด ้ ไมม่กีาํลงั ไม่มสีมาธิทีจ่ะหยุดจติ เหมอืนรถทีว่ ิง่ลง

เขา ควบคุมไมไ่ด ้ตณัหาจะตอ้งพาไปหาสิง่ทีอ่ยากทนัท ีอยากเหลา้ก็พาเราไปหา

เหลา้ ไมม่ใีครช่วยเราได ้เราตอ้งช่วยตวัเราเอง คนอืน่ปฏบิตัแิทนเราไมไ่ด ้แมจ้ะ

ไปอยู่ทีส่ถานบาํบดั ถา้ยงัอยากอยู่ก็จะไมเ่ลกิ พอออกจากสถานบาํบดัก็กลบัไป

เสพใหม ่ ตอ้งเหน็โทษของสิง่ทีต่ดิอยู่ วา่เป็นอนัตรายกบัชวีติจติใจ ถงึจะทาํให ้

เรามคีวามกลา้หาญ ทีจ่ะยอมทนทกุขต่์อสูก้บัความอยาก เหมอืนกบัมหีนามตาํ

เทา้ เดนิทไีรก็เจ็บทกุท ี ถา้จะผ่าออกมนัก็เจ็บ กวา่แผลจะหายก็เจ็บหลายวนั 

ควรยอมเจ็บเพือ่ใหห้ายขาดเลยจะดกีวา่ ดกีวา่ปลอ่ยใหเ้จ็บไปเรื่อยๆ ตดิอะไรจงึ
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ควรตดัใหไ้ด ้ เช่นตดิรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ตดิกนัทกุคน ตดิมากตดินอ้ย 

อยู่แบบไมม่รูีปใหดู้ ไมม่เีสยีงใหฟ้งัไมไ่ด ้ตอ้งเปลีย่นพฤตกิรรมของเรา มนัไมด่ี

พอ มสุีขมทีกุขป์นกนัไป เหมอืนยาขมเคลอืบนํา้ตาล สุขเดีย๋วเดยีวแลว้ก็ทกุข ์ 

ถาม บางทกีท็อ้เหมอืนกนั เวลาปฏบิตัไิมเ่หน็อะไรเกดิขึ้นสกัท ี 

ตอบ ปฏบิตัไิมเ่ป็น ไมท่าํตามทฤษฎ ีเหมอืนมวยวดั 

ถาม ตอ้งทาํอย่างไร 

ตอบ ข ัน้แรกตอ้งฝึกใหม้สีต ิ ทาํอะไรก็อย่าปลอ่ยใหจ้ติคดิไปเรื่อยเป่ือย ใหจ้ดจ่ออยู่

กบักจิทีก่าํลงัทาํอยู่ ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั อยา่ส่งไปในอดตีไปในอนาคต อยู่ตรงน้ี

เดีย๋วน้ี คุยกนัก็อยู่ตรงน้ี อย่าส่งไปทีส่าํนกังาน วา่กาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ ใหอ้ยู่กบั

เหตกุารณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้น ดงึมนัไว ้ ถา้ดงึไมไ่ดก้็เอาพทุโธๆดงึไวก้็ได ้ ทาํอะไรก็

พทุโธๆไปในใจ ไมต่อ้งไปคดิเรื่องอืน่ ถา้จะคดิเรื่องทีจ่าํเป็นจรงิๆ ก็หยุดงาน

ก่อน เอาความคดิมาเป็นงาน คดิใหพ้อ คดิเสร็จแลว้ก็เอาเขา้ลิ้นชกั แลว้ก็

กลบัมาทาํงานทีต่อ้งทาํต่อ  

ถาม ทาํทลีะอย่าง 

ตอบ ใหรู้อ้ยู่กบัเหตกุารณ์เดยีว เหตกุารณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้นในขณะนัน้ ตอ้งอยู่คนเดยีว

ถงึจะทาํได ้ 

ถาม ในชวีติประจาํวนัทาํอย่างนัน้ไมไ่ด ้

ตอบ ถา้เคยฝึกมาแลว้ก็ทาํได ้ ตอ้งอยู่กบัปจัจบุนั ไมไ่ปทีอ่ืน่ เขาพูดอะไรก็ฟงัเขา เขา

พูดเสร็จแลว้ เราก็กลบัมาดูตวัเราต่อ กลบัมาดูสิง่ทีเ่รากาํลงัทาํ ถา้ตอ้งพูดก็หยุด

ก่อน กาํลงัคุยกนัอยู่น้ีก็คุยกนัไป ไมส่่งจติไปทีอ่ืน่ อยู่ตรงน้ี ไมค่ดิถงึงานทีท่าํทิ้ง

ไวห้รืองานทีต่อ้งทาํ เอาเป็นเรื่องๆไป ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั เหตกุารณ์เกดิในปจัจบุนั

เท่านัน้ ไมเ่กดิในอดตี ไม่เกดิในอนาคต อดตีเป็นความจาํ อนาคตเป็น
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จนิตนาการ คดิถงึพรุ่งน้ี แต่ไมม่พีรุ่งน้ี มแีต่วนัน้ี มขีณะน้ีเท่านัน้ ไมม่ขีณะอืน่ 

ถา้จติน่ิงจะรูว้า่มแีต่ปจัจบุนัทีเ่ปลีย่นไปเรื่อยๆ เสยีงลมพดัผ่านเขา้มาแลว้ก็

หายไป รูแ้ลว้ก็อย่าไปยดึอย่าไปตดิ เสยีงดเีขา้มาก็อย่าไปดใีจ เพราะอยากจะฟงั

อกี เสยีงไมด่กี็อย่าเอามาคดิจนเป็นบา้ไป เขาพูดคาํเดยีวไมถู่กใจ ก็คดิท ัง้วนั 

มนัผ่านไปแลว้ เขาพูดแค่วนิาทเีดยีว มนัผ่านไปแลว้ แต่เอามาฟงัซํา้แลว้ซํา้เลา่ 

ถา้ตอ้งวเิคราะหก์็วเิคราะหไ์ด ้ เขาพูดอะไรก็วเิคราะหไ์ป วเิคราะหด์ว้ยเหตดุว้ย

ผล อย่าไปวเิคราะหด์ว้ยอารมณ์ เขาตอ้งการทีจ่ะสือ่อะไร ก็วเิคราะหไ์ป ถา้

วเิคราะหไ์มไ่ดก้็ปลอ่ยมนัไป มโีอกาสก็ถามเขา ถา้ไมเ่ป็นสาระก็ปลอ่ยใหผ้่านไป 

ใหต้ ัง้จติอยูบ่นเหตผุล อย่าต ัง้อยู่บนอารมณ์ เรื่องชอบหรือไมช่อบพยายามอย่า

ใหม้ ี ใหรู้ว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราชอบหรือไมช่อบ เกดิจากความหลง เพราะไมรู่ว้า่

จริงๆแลว้มนัเป็นอะไรกนัแน่  

เราไปหลงในรูปร่างลกัษณะ เหน็แกว้ใบน้ีก็ชอบมนั ไมรู่ว้า่เป็นเพยีงวตัถ ุ คนที่

เราชอบหรือไมช่อบ ก็มอีาการ ๓๒ เหมอืนกนั มผีม มขีน มเีลบ็ มฟีนั มหีนงั มี

เน้ือ มเีอน็ มกีระดูก เกดิแก่เจ็บตายเหมอืนกนั เป็นดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนั ถา้ไป

ชอบไปยดึตดิก็จะทกุข ์พอรกัแลว้ก็จะหวง พอเป็นอะไรไปก็วุน่วายใจ พอจะจาก

ไปก็เสยีใจ ตอ้งคดิเตรียมไวก่้อน วา่เขาจะตอ้งจากเราหรือเราตอ้งจากเขา ไมม่ี

อะไรอยู่ดว้ยกนัไปตลอด มสีิง่เดยีวทีอ่ยู่กบัเราไปตลอดก็คอืใจเราน่ีแหละ แมแ้ต่

ร่างกายเรากต็อ้งจากไป เราเปลีย่นร่างกายมาไมรู่ก้ี่ร่างแลว้ รอ้งห่มรอ้งไห ้

หวาดกลวักบัร่างกาย ไมรู่ม้ากี่ลา้นครัง้แลว้ เพราะไมรู่ว้า่มนัไมใ่ช่ตวัเราของเรา 

ถา้เรารูว้า่มนัไมใ่ช่ตวัเรา เราจะเดอืดรอ้นไหม ร่างกายของคนอืน่เป็นอย่างไร เรา

เดอืดรอ้นหรือไม ่ตอ้งคดิวา่ร่างกายเป็นของคนอืน่ มนัก็จบ จะไมด่ใีจ ไมเ่สยีใจ 

จะเฉยๆ รบัรูก้นัไปตามความจรงิ ก่อนจะมาถงึข ัน้น้ีไดก้็ตอ้งฝึกสตใิหไ้ดก่้อน 

หดัควบคุมใจใหไ้ดก่้อน ถงึจะแกค้วามคดิของเราได ้ตอนตน้ก็หยุดมนัก่อน พอ

หยุดไดแ้ลว้ ก็เอามาคดิตามความจริง จนฝงัเขา้ไปในใจ ในจติสาํนึก พออยู่ใน

จติสาํนึกแลว้ พอเหน็อะไรก็จะทนัๆ จะไมเ่หน็เหมอืนเมือ่ก่อนน้ี จะไมเ่หน็วา่เป็น

สตัวเ์ป็นบคุคล แต่เหน็วา่เป็นดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนัหมด มาจากดนินํา้ลมไฟ 
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กลบัสู่ดนินํา้ลมไฟ ทกุอย่างเป็นอย่างน้ี ร่างกายก็เป็นอย่างน้ี ทกุอย่างมาจากดนิ

นํา้ลมไฟ แลว้ก็กลบัไปสู่ดนินํา้ลมไฟหมด  

โลกน้ีเป็นโลกของความหลง โลกมายา แต่เราไมรู่ก้นั เราคดิวา่เป็นของจริง ถา้

ไมไ่ดฟ้งัเทศนจ์ะไมรู่เ้ลยวา่อะไรคอืความจริง เราตอ้งมาสอนใจใหม ่ ใจถูกสอน

ใหเ้หน็เป็นสตัวเ์ป็นบคุคล มดีไีมด่ ี เกดิความรกัความผูกพนั อยากจะใหอ้ยู่ไป

นานๆ แต่ไมรู่ว้า่ร่างกายเราเป็นเพยีงตุก๊ตา ร่างกายเราไมต่่างจากตุก๊ตา ตุก๊ตาก็

เอาแบบมาจากร่างกาย เพยีงแต่ตุก๊ตาไมล่กึลบัซบัซอ้นเหมอืนกบัร่างกาย ทีม่ ี

อวยัวะต่างๆ มคีวามสามารถมากกวา่ตุก๊ตา โลกน้ีเป็นโลกธาต ุ ธาตกุ็คอืธาต ุ ๔ 

ดนินํา้ลมไฟ ทกุอย่างมาจากดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ มตีรงไหนทีไ่มใ่ช่มาจากดนินํา้ลม

ไฟบา้ง มอีย่างหน่ึงก็คอือากาศธาต ุ ทีไ่มใ่ช่ดนินํา้ลมไฟ คาํวา่อากาศหมายถงึ

พื้นทีว่า่งเปลา่ ไมไ่ดห้มายถงึลมหายใจ ลมออกซเิจนน้ีเป็นธาตลุม พวกกา๊ซ

ต่างๆเป็นธาตลุม ธาตไุฟกห็มายถงึความรอ้น ธาตนุํา้ก็หมายถงึของเหลว ธาตุ

ดนิก็หมายถงึของแขง็ ทางวทิยาศาสตรเ์รียกธาต ุ๔ วา่ ของแขง็ ของเหลว กา๊ซ 

ความรอ้น มอีย่างเดยีวทีน่กัวทิยาศาสตรม์องไมเ่หน็ก็คอืธาตรูุ ้ คอืใจ ไมรู่ว้า่อยู่

ตรงไหน ส่วนใหญ่คดิวา่อยู่ในร่างกาย อยู่ในสมอง ถา้ไมภ่าวนาจะไมรู่ว้า่ไมไ่ด ้

อยู่ในร่างกาย  

ถาม ไมอ่ยู่ในร่างกายแลว้อยู่ทีไ่หน 

ตอบ เหมอืนกบัคลืน่โทรศพัท ์อยู่ในเครื่องหรือเปลา่  

ถาม ไมอ่ยู่ แต่จติของเรา คงไมอ่ยู่กบัคนอืน่ แต่อยู่ในตวัเรา 

ตอบ มปีจัจยัทีท่าํใหม้นัเกาะตดิกนัอยู ่

ถาม การเหน็จติน้ี เหน็อะไรถงึเรียกวา่เหน็จติ  
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ตอบ เหน็จตินัน้เหน็ไดห้ลายอย่าง เช่นเหน็ความคดิ เหน็วา่ความคดิกบัร่างกายเป็น

คนละส่วนกนั 

ถาม มนัแยกกนั เหน็ไดข้นาดนัน้ 

ตอบ ได ้ ถา้นัง่สมาธิจนจติรวมลง จติปลอ่ยวางร่างกาย จติกจ็ะแยกออกจากร่างกาย 

จะเหน็ในจติ ไมม่เีครื่องมอือะไรทีจ่ะมาจบัภาพของจติได ้ ตอ้งปฏบิตัเิอง 

สนัทฏิฐโิก ผูป้ฏบิตัยิ่อมพสูิจนเ์หน็ได ้ ไมม่วีธิีอืน่ทีจ่ะพสูิจนไ์ดน้อกจากการ

ปฏบิตั ิจติตอ้งรวมลง แลว้แยกออกจากกาย ถงึจะเหน็ชดั 

ถาม จะเกดิปญัญาได ้หมายถงึตอ้งแยกจติกบักายใหไ้ดใ้ช่ไหม 

ตอบ การรูว้า่กายกบัจติเป็นคนละส่วน เป็นปญัญาระดบัหน่ึง ข ัน้ต่อไปตอ้งตดัความ

ผูกพนัใหไ้ด ้ ตอ้งศึกษาร่างกายใหถ้่องแทว้า่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา พอรูว้า่ไมใ่ช่ตวั

เราของเรา ก็จะไมว่ติก ทาํอย่างไรใหเ้หน็วา่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ตอ้งเหน็วา่เป็น

เพยีงดนินํา้ลมไฟ  มนัมาจากอะไรก็วเิคราะหดู์ มนัก็มาจากนํา้ ๒ หยด ของพ่อ

หยด ของแมห่ยด พอรวมกนัจติก็เขา้มาครอบครอง ต่อจากนัน้ก็เจริญเตบิโต

ขึ้นมา ดว้ยอาหารของแมห่ลอ่เลี้ยงในทอ้ง แมก่็รบัประทานอาหารชนิดต่างๆ 

ทีม่าจากดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ 

ถาม จติรูไ้ดอ้ย่างไรวา่จะเขา้ร่างกายไหน  

ตอบ เป็นไปตามกฎแห่งกรรม เป็นไปโดยอตัโนมตั ิ ถา้จติยงัมคีวามอยากอยู่ จติก็จะ

ไปแสวงหาตามกาํลงัของบญุของกรรม มกีารต ัง้ครรภต์รงไหนก็จะไปตรงนัน้ ถา้

หาร่างกายของมนุษยไ์มไ่ด ้ ก็ตอ้งเอาร่างกายของหมาของแมวของนกของปลา

ก่อน แลว้แต่กาํลงัของบญุของกรรม ถา้กาํลงับญุมากก็จะไดร่้างกายของมนุษย ์

ถา้กาํลงักรรมมากกจ็ะไดร่้างกายของเดรจัฉาน ของเปรต ของสตัวน์รก  

ถาม นรกสวรรคไ์มม่จีริง 
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ตอบ เป็นภาวะของจติ ถา้รอ้นเป็นไฟ ทกุขใ์จ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ก็เป็นนรก  แต่จะ

เป็นยาวนานกวา่ขณะทีม่ชีวีติอยู่ ทีรุ่่มรอ้นอยู่วนั ๒ วนัแลว้ก็หายไป เพราะมี

เรื่องอืน่มากลบ แต่ถา้ไมม่ร่ีางกายไมม่ปีจัจยัอืน่มากลบ ก็จะรอ้นไปจนกวา่จะ

หมดแรงหมดเชื้อ ทีก่เิลสตณัหาผลติขึ้นมา พอหายไปก็มบีญุกรรมตวัใหมผ่ลติ

ออกมาอกี ถา้เป็นบญุก็จะเยน็สบาย ถา้เป็นความโลภก็จะเป็นเปรต หวิอยู่

ตลอดเวลา อยากกนิอยากไดต้ลอดเวลา ถา้เป็นความดกี็จะมคีวามสุข กบัรูป

เสยีงกลิน่รสทีส่ดใสน่าชื่นชมยนิด ี เหมอืนตอนฝนัด ี เหมอืนอยู่ในสวรรค ์

สวรรคก์็คอืภาวะของจติ ทีค่วามดบีญุกศุลผลติขึ้นมาในจติ แลว้ก็หมดไป พอ

หมดแลว้ก็จะไดก้ลบัมาเตมิใหมท่ีภ่พของมนุษย ์ เป็นมนุษยก์็สามารถสะสมบญุ

กรรมขึ้นมาใหมไ่ด ้ทาํบาปทาํกรรมก็จะสะสมอบายไวใ้นใจ ทาํบญุก็สะสมสวรรค์

ไว ้ ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาส ัง่สอน ก็จะทาํบาปทาํกรรมสลบักนัไป อารมณ์ดกี็

ทาํบญุ อารมณ์ไมด่กี็ทาํบาป ใครขดัใจก็โกรธ ใครเอาใจก็ดใีจ  จะวนเวยีนอยู่

อย่างน้ี จนกวา่จะมพีระพทุธเจา้มาสอนใหท้าํใจใหว้า่ง คดิไมด่กี็สะสมอบาย คดิ

ดกี็สะสมสุคต ิปลอ่ยวางความคดิท ัง้หมดจะดกีวา่ คดิไดแ้ต่อย่าไปยดึอย่าไปตดิ 

ใหเ้ป็นเพยีงกริิยา อย่ามอีารมณ์ผูกตดิ ทาํอะไรก็ทาํไปแต่อย่าไปมอีารมณ์ ก็จะ

ไมเ่ป็นภพ มหีนา้ทีอ่ะไรก็ทาํไป มงีานอะไรก็ทาํไป แต่ไมย่ดึตดิกบังาน ทาํเสร็จ

แลว้ก็แลว้กนัไป  

ถาม ใหป้รบัความคดิแบบน้ีไปเรื่อยๆ  

ตอบ เป็นวปิสัสนา เพือ่ปลอ่ยวาง 

ถาม ทาํจติใหอ้ยู่ตรงกลาง 

ตอบ ไมใ่หม้อีารมณ์กบัอะไร ตอ้งฝึกสมาธิจนจติรวมลงเป็นหน่ึง เหมอืนเวลาจะช ัง่

นํา้หนกั ตอ้งดูตาช ัง่วา่อยู่ทีศู่นยห์รือเปลา่ ถา้ไมอ่ยู่ทีศู่นยเ์วลาจะช ัง่ไมไ่ดน้ํา้หนกั

ทีเ่ทีย่งตรง ใจก็เหมอืนกนั ถา้จะรูว้า่ไมม่อีารมณ์กบัอะไรจริงๆ ก็ตอ้งทาํใจไมใ่ห ้

มอีารมณ์ ทาํใหเ้ป็นอเุบกขาก่อน พอมอีเุบกขาแลว้ พอใจส่ายไปทางยนิดยีนิรา้ย
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จะรูท้นัท ีถา้เป็นอเุบกขาอะไรจะเปลีย่นไป ใจไมเ่ปลีย่นตาม ใจเป็นอเุบกขาเสมอ 

พอรอ้นก็รูว้า่รอ้น ใจเฉยๆไมม่อีารมณ์กบัความรอ้น หนาวก็รูว้า่หนาว ไมม่ี

อารมณ์กบัความหนาว ถา้มอีารมณ์ก็ตอ้งดงึกลบัมาทีอ่เุบกขาใหไ้ด ้ พอรอ้น

ขึ้นมาเริ่มหงดุหงดิก็ตอ้งดงึกลบัมา ไมไ่ปแกข้า้งนอก เช่นตดิแอร ์ ดงึใจใหอ้ยู่

ตรงกลาง ใหพ้อใจ ใหเ้ฉยๆ จงึตอ้งฝึก แต่พวกเราชอบสุขชอบสบายกนั จงึตอ้ง

หดัอยู่กบัความยากลาํบากขาดแคลน เช่นมาอยู่วดั เพือ่ปรบัใหเ้ป็นอเุบกขากบั

สภาพทีย่ากลาํบากขาดแคลนใหไ้ด ้ 

ตอ้งทาํสมาธิใหม้ากๆ ถา้ยงัไมม่สีมาธิ สตปิญัญาจะไมม่กีาํลงัพอ  ไมม่สีมาธิเป็น

ตวัดงึใจไว ้รูอ้ยู่วา่ไมค่วรหงดุหงดิ แต่ก็บงัคบัไมไ่ด ้หา้มไมไ่ดท้ีจ่ะหงดุหงดิ รูอ้ยู่

วา่ไมค่วรดใีจ แต่ก็หา้มไมไ่ด ้ เวลาใครพูดดกี็อดทีจ่ะดใีจไมไ่ด ้ เวลาใครพูดไมด่ี

ก็อดทีจ่ะหงดุหงดิใจไมไ่ด ้ เพราะไมม่กีาํลงัทีจ่ะดงึใจใหอ้ยู่ตรงกลางระหวา่ง

ความยนิดแีละยนิรา้ย การทาํสมาธิก็เพือ่ใหใ้จไดเ้ขา้สู่จดุอเุบกขา พอเขา้ไดแ้ลว้

จะรูว้า่เป็นอย่างไร จะรกัษาใจใหอ้ยู่ตรงน้ีเสมอ พอมอีะไรมากระทบ ถา้ดใีจก็

ตอ้งตดัทนัท ี ไมไ่ปสนใจ ดใีจแลว้เดีย๋วก็ตอ้งวุน่วายใจ เสยีใจก็ตอ้งวุน่วายใจ 

ปลอ่ยไป บงัคบัเขาไมไ่ด ้ เหมอืนเสยีงนกเสยีงกา ปลอ่ยเขารอ้งไป ถา้ไมร่าํคาญ

ก็ไมม่ปีญัหาอะไร ถา้ไมย่นิดกี็ไมม่ปีญัหาอะไร อย่าไปผูกพนักบัสิง่ต่างๆทีม่า

สมัผสักบัใจ รูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง สกัแต่วา่รู ้ อย่าไปยนิดยีนิรา้ย น้ีคอืเป้าหมาย 

ตอ้งฝึกทาํสมาธฝึิกทาํสตไิปก่อน 

ถาม ฝึกทาํสมาธิ มวีธิีไหนทีท่าํใหม้นัอยู่ นัง่แลว้จะลอยไปเรื่อย 

ตอบ มแีต่เราไมท่าํกนั ไปอยู่วดัส ิ อยู่คนเดยีว ตดัทกุอย่าง ทนเอาปี ๒ ปีก็ตอ้งได ้

อะไรแน่ๆ เราเองทนอยู่ปีหน่ึง อยู่คนเดยีว ลาออกจากงาน แลว้อยู่คนเดยีวเพือ่

เจริญสตสิมาธิปญัญา ไมเ่หน็ยากตรงไหนเลย แค่น้ีทาํไมจงึตดัไมไ่ดก้นั เพยีงปี

เดยีวกบัการเจริญสต ิ ใหเ้วลากบัอย่างอืน่เป็นสบิๆปีได ้ แต่ใหก้บัสิง่ทีม่สีาระมี

คุณมปีระโยชนก์บัใจไมไ่ด ้ถา้ใหไ้มไ่ดก้็จะไมไ่ดม้รรคผล  
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ถาม เอาแบบเริ่มตน้ ยงัไมต่อ้งถงึขนาดนัน้  

ตอบ พทุโธๆไปเรื่อยๆ อย่าคุยกบัตวัเอง ใหรู้อ้ยู่กบังานทีก่าํลงัทาํ อย่าไปคดิเรื่องอืน่ 

แปรงฟนัก็ใหอ้ยู่กบัแปรงฟนั พทุโธๆไปแปรงฟนัไป กนิขา้วไปพทุโธๆไป เท่านัน้

พอ อย่าไปคุยกบัคนอืน่  

ถาม จติรวมคอือะไร 

ตอบ รวมเป็นหน่ึง เป็นอเุบกขา สงบน่ิง 

ถาม จะรูไ้หมเวลาทีจ่ติรวมแลว้ 

ตอบ รู ้ จะแปลกประหลาดมหศัจรรยใ์จ 

ถาม เหมอืนจติวา่งใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ 

ถาม เวลาทีน่ ัง่สมาธิแลว้เกดิความเจ็บปวด พอถงึจดุหน่ึงรูส้กึวา่มนัแยกออกจากกนั 

คอืความเจ็บปวดยงัม ี แต่เราไมไ่ดไ้ปผูกตดิกบัเขา เขาอยู่ของเขาตรงนัน้ เขา

ไมไ่ดห้ายไป อย่างน้ีถอืวา่รวมหรือไม ่

ตอบ สงบเป็นอเุบกขา แต่ไมร่วมจนหายไปหมด รวมได ้ ๒ แบบ รวมแบบหายไป

หมด ร่างกายก็หายไป ความเจ็บปวดก็หายไป หรือรวมแบบความเจ็บยงัอยู ่

ร่างกายยงัอยู่ แต่เรารูอ้ยู่เฉยๆ ต่างฝ่ายต่างอยู่ เหมอืนกบัเสยีงน่ี เราไมไ่ป

ราํคาญกบัเสยีง ปลอ่ยใหม้เีสยีงไป ลมพดัก็ปลอ่ยใหพ้ดัไป อย่างน้ีก็ใชไ้ด ้

เป็นไดท้ ัง้ ๒ อย่าง 

ถาม ไมท่ราบรายละเอยีดปลกีย่อยในศีล ๘ มขีอ้หา้มอะไรบา้ง ทาํใหไ้มก่ลา้ถอื

ท ัง้หมด เลยถอืศีล ๕ แต่ทาํแบบศีล ๘  
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ตอบ สาระของศีล ๘ ก็คอืใหส้าํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ไมใ่หห้าความสุขจากรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ จากการรบัประทาน จากการหลบันอน  

ถาม เดีย๋วน้ีลูกจะม ี๒ คาถา  คอื ๑. ความอยาก เพราะตน้ตอก็คอืเราอยาก ๒. ทีใ่ช ้

บ่อยในทีท่าํงานก็คอื ไมต่อ้งไปดูขา้งนอก คอืดูทีต่วัเรา กลบัมาดูทีต่วัเรา บาง

เวลาคุยเรื่องงาน เราเริ่มหงดุหงดิแลว้ เริ่มจะเอะ๊ทาํไมเขาเป็นแบบน้ี ทาํไมทาํกนั

อย่างน้ี ก็จะเริ่มกลบัเขา้มา คอืไมส่่งออกนอกแลว้  

ตอบ ปลอ่ยใหเ้ขาลยุไป ใหเ้ขาเถยีงกนัไป เรานัง่เฉยๆ  

ถาม บางทถีา้เราเริ่มวพิากษว์จิารณ์เขา เราจะยอ้นกลบัมาดูตวัเองก่อน 

ตอบ อย่างนัน้ถูกแลว้ 

ถาม เวลาเราโกรธ ก็ถามวา่โกรธเพราะอะไร ก็ช่วยไดม้ากค่ะ 

ตอบ แกป้ญัหาถูกจดุแลว้ ไฟกาํลงัไหมใ้จ อย่าไปดบัทีอ่ืน่ ดบัทีใ่จ ความโกรธอยู่ทีใ่จ 

ความหงดุหงดิอยู่ทีใ่จ เพยีงแต่อาศยัสิง่ภายนอกเป็นตวัจดุชนวนใหเ้กดิขึ้น แต่

ตวัทีเ่ป็นปญัหาอยู่ทีใ่จเรา เริ่มรูแ้ลว้วา่ตอ้งมองขา้งใน ตอ้งปลอ่ยขา้งนอก หลวง

ปู่ดุลยส์อนเสมอวา่ เขา้ขา้งในเป็นมรรค ออกขา้งนอกเป็นสมทุยั ออกขา้งนอก

เป็นทกุข ์เขา้ขา้งในสุขสงบเยน็สบาย  

ถาม ถา้หลงออกไปขา้งนอก ก็จะหลงไมน่าน แลว้ก็จะกลบัมา จะรูว้า่เมือ่สกัครู่น้ีหลง

ไปแลว้นะ 

ตอบ ใชไ้ด ้แสดงวา่ไดเ้ขา้สู่มรรคแลว้ เจริญอย่างน้ีไปเรื่อยๆ    

ถาม ผ่านความเจ็บปวดใหไ้ด ้

ตอบ ตอ้งเขา้ไปถงึจดุนัน้ ตอ้งเจอความเจ็บปวด แลว้ก็ใชพ้ทุโธๆ บริกรรมไปเรื่อยๆ 

ไมไ่ปนึกถงึความเจ็บปวด เดีย๋วมนัก็หายไปเอง ตอ้งไปถงึตรงนัน้ใหไ้ด ้ บางคน



48 
 

ไปไมถ่งึ นัง่ไดเ้ดีย๋วเดยีวยงัไมท่นัเจ็บก็ลุกแลว้ หงดุหงดิราํคาญใจขึ้นมาแลว้ 

อย่างน้ีก็อกีไกล สตไิมม่กีาํลงัพอทีจ่ะผ่านข ัน้แรกไปได ้คอืความหงดุหงดิฟุ้ งซา่น 

มนัก็ไปไมถ่งึข ัน้ทีม่นัเกดิเวทนาทางร่างกายขึ้นมา ถา้ถงึข ัน้นัน้ก็ใชพ้ทุโธๆบริ

กรรมไป หรือพจิารณาแยกแยะวา่เป็นคนละส่วนกนั ปลอ่ยไปตามเรื่อง เวทนาก็

เป็นเหมอืนเสยีง ทีเ่ขา้มาทางหู แลว้ไปปรากฏทีใ่จ เวทนาก็มาจากร่างกาย แลว้ก็

ไปปรากฏทีใ่จเหมอืนกนั พอไปถงึใจก็เป็นสภาวธรรมทีป่รากฏในใจ มสีญัญาไป

แยกวา่ดหีรือไมด่ ี ตอ้งลบสญัญาทีไ่ปวา่ดหีรือไมด่ ี โดยพจิารณาวา่เป็นเพยีง

สภาวธรรม ทีเ่กดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ก็ดบัไป เสยีงก็เป็นสภาวธรรม เวทนาทีม่าทาง

กายก็เป็นสภาวธรรมเหมอืนกนั พอไปถงึใจแลว้เป็นสภาวธรรมเหมอืนกนั ถา้ดู

อยู่ตรงใจแลว้จะเหน็วา่ เสยีงก็ด ี รูปก็ด ีกลิน่ก็ด ีรสก็ด ี เป็นสภาวธรรมท ัง้หมด 

ใจรบัรูส้ภาวธรรมทกุรูปแบบได ้จะเจ็บจนขาดใจตายไป ก็เป็นเพยีงสภาวธรรมที่

ใจรบัรูเ้ท่านัน้เอง ทาํอะไรใจไมไ่ด ้ เพราะไมม่อีะไรจะทาํใจได ้ เหมอืนกบัภาพที่

ปรากฏในจอโทรทศัน ์ จะเป็นระเบดินิวเคลยีรก์็ไมไ่ดท้าํใหจ้อระเบดิไปดว้ย จะ

ฆ่ากนัฟนักนัยงิกนัในจอโทรทศัน ์ ก็ไมไ่ดท้าํใหจ้อพงัเสยีหาย ใจก็เป็นอย่างนัน้ 

ใจเป็นเพยีงผูร้บัรูส้ภาวธรรมทีเ่กดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป เป็นเหมอืนจอโทรทศัน ์

ปญัหาอยู่ตรงทีไ่มส่กัแต่วา่รู ้ กลบัไปแปลความหมาย วา่ดไีมด่ ี จนเกดิรกัชงั

ขึ้นมา เกดิทกุขข์ึ้นมา ตอ้งแกต้รงน้ี ใหส้กัแต่วา่รู ้ดว้ยปญัญา พจิารณาใหเ้หน็วา่

เป็นไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้มสีตปิญัญามสีมาธิแลว้ จะสามารถทาํใจ

เป็นอเุบกขาสกัแต่วา่รูไ้ด ้ ก็จะหมดปญัหา ไมก่ลวัอะไร แต่พวกเราไปไมถ่งึตรง

นัน้กนั จงึไมท่นักเิลส กเิลสไปจองสญัญาไวก่้อน วา่เป็นเราเป็นของเรา เป็นพ่อ

เราเป็นแมเ่รา เป็นเพือ่นเรา เป็นพีเ่ราเป็นนอ้งเรา พอเป็นอะไรไปก็วุน่วายใจ 

ไมไ่ดส้กัแต่วา่รู ้วา่เป็นเพยีงสภาวธรรมทีเ่กดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป  

ถาม ตอนทีฟ่งัทแีรกคดิวา่เขา้ใจ จรงิๆแลว้ไมไ่ดเ้ขา้ใจจริงๆ พอเกดิเหตกุารณ์ขึ้น ก็

นึกไดว้า่ไดส้อนมาหมดแลว้ 

ตอบ ความเขา้ใจมอียู่หลายระดบั  
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ถาม สาํคญัตอนทีเ่กดิเหตกุารณ์แลว้ ดงึมาใชใ้หท้นั 

ตอบ ตอนเขา้หอ้งสอบ  
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กณัฑท์ี่ ๓๙๓ 

ความคดิปรุงแต่ง 
๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 

สงัขารคอืความคิดปรุงแต่ง ในขณะหน่ึงจะคดิไดเ้รื่องเดยีว จะคดิทางกเิลสก็ได ้ ทาง

ธรรมะก็ได ้ ทางทีไ่มใ่ช่กเิลสหรือธรรมะก็ได ้ ดงัทีพ่ระท่านสวดในงานศพวา่ กสุลาธมัมา 

อกสุลาธมัมา อพัยากตาธมัมา ท่านหมายถงึสงัขาร ความคดิปรุงแต่ง ทีค่ดิปรุงแต่งไป

ทางกศุลก็ได ้ อกศุลก็ได ้ หรือไมใ่ช่กศุลหรืออกศุลก็ได ้ ครูบาอาจารยพ์ยายามส ัง่สอน

พวกเราใหค้ดิไปทางกศุล เช่นใหค้ดิแต่คาํวา่พทุโธๆ เพราะคดิแลว้ใจไมร่อ้น คดิแลว้

เยน็สงบ ถา้ปลอ่ยใหค้ดิตามประสาของพวกเรา จะชอบคดิไปทางกเิลส เช่นพอเกดิความ

เจ็บปวด ก็เกดิความกลวั เกดิความอยากใหค้วามเจ็บปวดหายไป หรืออยากจะหนีจาก

มนัไป เราจงึตอ้งมาฝึกสรา้งกศุล ฝึกสอนจติใหค้ดิไปในทางทีเ่ป็นกศุล ควบคุมบงัคบั

สงัขารใหไ้ปในทางกศุล เริ่มตน้ก็บริกรรมไปก่อน หรือทีนิ่ยมทาํกนัท ัว่ไปก็คอืสวดมนต ์

เจริญพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ เพยีงแต่เวลาสวดมกัจะสวดโดยไมม่สีต ิ

หรือบริกรรมโดยไมม่สีต ิ สวดไปตามความเชื่อ ไมรู่จ้กัวธิีสวดอย่างถูกตอ้ง หรือ

บริกรรมอย่างถูกตอ้ง สวดไปแลว้ก็คดิเรื่องอืน่ไปดว้ย ผลคอืความสงบน่ิงจงึไมป่รากฏ 

ถา้สวดหรือบริกรรมโดยมสีตคิวบคุมใจ ควบคุมความคดิ ใหอ้ยู่กบัการสวดหรือการ

บริกรรม จติจะสงบอย่างรวดเร็ว เช่นคุณแมแ่กว้ทีห่ลวงตาเขยีนไวใ้นหนงัสอืปฏปิทาฯ 

ครัง้แรกทีคุ่ณแมแ่กว้ลองภาวนา ก็บริกรรมพทุโธๆไปประมาณสกั ๕ นาท ี จติก็รวมลง

เขา้สู่ความสงบ ถา้ไมเ่คยปฏบิตัจินเหน็ผลก็จะคดิวา่เป็นไปไดอ้ย่างไร เพราะสวดมาเป็น

ปีๆ บริกรรมมาเป็นปีๆ ไมไ่ดผ้ลอย่างทีท่่านเขยีนไวเ้ลย เพราะการบริกรรมของพวกเรา

ไมเ่หมอืนกบัการบริกรรมของท่าน ท่านบรกิรรมแบบมสีต ิ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ถา้เป็นสุราก็

แบบไมผ่สมนํา้แขง็ไมผ่สมโซดา มแีต่สุราเพยีวๆ การบริกรรมของทา่นมแีต่พทุโธลว้นๆ 

ไมไ่ดส่้งจติไปคดิเรื่องอืน่เลย เพราะไดเ้จริญสตมิามากในอดตี สตติดิมากบัใจ พอส ัง่ให ้

ทาํงานก็จะทาํทนัท ีเหตทุีภ่าวนาแลว้สงบหรือไมน้ี่ อยู่ทีส่ตเิป็นสาํคญั จงึอย่าไปสงสยั วา่
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ทาํไมท่านทาํได ้ แต่เราทาํไมไ่ด ้ เพราะในอดตีสะสมสตมิาไมเ่ท่ากนั  ถา้มสีตแิลว้สมาธิ

ปญัญาและวมิตุตหิลดุพน้ถงึจะตามมาได ้  

พระพทุธเจา้จงึตรสัวา่สตเิป็นธรรมทีย่ิง่ใหญ่กวา่ธรรมท ัง้ปวง เปรียบเหมอืนรอยเทา้ชา้ง 

ทีใ่หญ่กวา่รอยเทา้สตัวท์ ัง้ปวง ครอบรอยเทา้ของสตัวท์กุชนิด สตเิป็นธรรมทีส่าํคญัทีสุ่ด 

ถา้ไมม่สีตแิลว้ธรรมอย่างอืน่ก็ปรากฏขึ้นมาไมไ่ด ้ ในศีล ๕ ก็ใหร้กัษาสตดิว้ยการไมเ่สพ

สุรายาเมา ความจริงการเสพสุรายาเมาไมไ่ดเ้บยีดเบยีนใคร ไม่เหมอืนกบัการฆ่าสตัว ์ลกั

ทรพัย ์ประพฤตผดิประเวณี หรือพูดปดมดเทจ็ แต่จะขวางก ัน้การเจริญกา้วหนา้ของการ

ปฏบิตั ิ ถา้เสพสุรายาเมาแลว้จะขาดสต ิทาํใหท้าํบาปทาํกรรมได ้ทาํดไีมไ่ด ้ภาวนาไมไ่ด ้

บริกรรมพทุโธๆไมไ่ด ้มแีต่จะนอนอย่างเดยีว สตจิงึเป็นปจัจยัทีส่าํคญั ในธรรมต่างๆจะ

มสีตอิยู่เสมอ มรรค ๘ ก็มสีมัมาสต ิ อนิทรีย ์ ๕ พละ ๕ ก็มศีรทัธา วริิยะ สต ิ สมาธ ิ

ปญัญา สตปิฏัฐาน ๔ ก็เกี่ยวกบัสต ิ พวกเราจงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการเจริญสต ิ

พยายามสรา้งสตขิึ้นมาก่อน เมือ่ไดส้ตแิลว้ สมาธิปญัญาจะตามมาตามลาํดบั สตปิญัญา

เป็นธรรมคู่กนั เช่นสตปิญัญา มหาสตมิหาปญัญา อยู่ทีส่ตเิป็นหลกั สตเิป็นเหมอืนเชือก 

เริ่มตน้ก็จะเป็นเหมอืนเชอืกกลว้ย ผูกไวก้บัคอสุนขัและผูกไวก้บัเสา มนักระตกุทเีดยีวก็

ขาด เพราะสตยิงัอ่อนอยู่ สูก้าํลงัของกเิลสไมไ่ด ้ แต่ถา้ฝึกต ัง้สตไิปเรื่อยๆ ดงึใจไวอ้ยู่

เรื่อยๆ ใหอ้ยู่กบัเหตกุารณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้นในปจัจบุนั หรือใหอ้ยู่กบัคาํบริกรรมพทุโธๆ 

พยายามฝึกไปเรื่อยๆ ใหม่ๆ ก็จะหลดุ ทาํได ้ ๔ หรือ ๕ วนิาทกี็หลดุ พอไดส้ตกิ็ดงึ

กลบัมาใหม ่ดงึกลบัมาเรื่อยๆ เป็นเหมอืนการชกัเย่อกนั ตอนตน้เขาจะมแีรงมากกวา่ จะ

ดงึไปไดเ้รื่อยๆ ต่อไปพอสตมิกีาํลงัมากขึ้น ก็จะดงึไปยาก ต่อไปจะไมไ่ป จะอยู่กบังานที่

ใหท้าํ ไมน่านก็จะสงบ สามารถหยุดความคดิไดเ้ลย ไมต่อ้งใชค้าํบริกรรมก็ได ้ ส ัง่ให ้

หยุดคดิไดเ้ลย เมือ่มสีตขินาดน้ีแลว้ก็จะมสีมาธิ จะสงบน่ิงเยน็สบาย มคีวามสุข เวลา

ออกจากสมาธิ สงัขารยงัจะคดิไปตามอาํนาจของกเิลส ตอ้งใชป้ญัญาเขา้มาแกต่้อไป 

ตอ้งใชไ้ตรลกัษณ์ คดิไปในเรื่องอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เหน็อะไรก็พจิารณาวา่ ไมเ่ทีย่งเป็น

ทกุข ์ไมใ่ช่ตวัตน เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ  
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ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นดนินํา้ลมไฟ เราอยู่ในโลกของธาต ุ ๔ ร่างกายก็เป็นธาต ุ ๔ 

กฏุก็ิเป็นธาต ุ ๔ ตน้ไมก้็เป็นธาต ุ ๔ ไม่มอีะไรไมใ่ช่ธาต ุ ๔ เกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป 

เปลีย่นแปลงไปเรื่อยๆ จากเมลด็ก็เป็นตน้ จากตน้เลก็ก็เป็นตน้ใหญ่ แก่ลงตายไป 

กลายเป็นดนิไป ร่างกายก็เช่นเดยีวกนั ไหลไปเหมอืนกระแสนํา้ ไหลมาจากภูเขา ไหลลง

มาเรื่อยๆ ตามหว้ยตามลาํธารตามแมน่ํา้ ลงไปสู่ทะเลมหาสมทุร ทกุสิง่ทกุอย่างก็มเีกดิ

แก่เจ็บตาย ไมม่อีะไรเป็นตวัเป็นตน ไมม่อีะไรเป็นเรา เป็นของเรา จติผูรู้ห้รือธาตรูุน้ี้ 

เป็นเพยีงผูท้ีม่าครอบครอง มาเป็นเจา้ของช ัว่คราว แต่มากบัความหลง มากบัอวิชชา 

ปจัจยา สงัขารา อวชิชาเป็นปจัจยัใหส้งัขารปรุงแต่ง วา่เป็นตวัเป็นตน เป็นเราเป็นของเรา 

แลว้ก็เกดิตณัหาความอยาก เกดิอปุาทานความยดึตดิ เกดิภพ เกดิชาตติามมาต่อไป 

หลดุจากภพน้ีก็ไปต่อภพใหม ่ เพราะจติเป็นอกสุลา ธมัมา เป็นอวชิชา ปจัจยา สงัขารา 

ถา้เป็นไตรลกัษณ์ ก็จะเป็นกสุลา ธมัมา จะเหน็ตามความจริง ก็จะตดัตณัหาตดัอปุาทาน

ได ้ ตดัภพตดัชาตไิด ้ ท ัง้หมดน้ีมอียู่ในตวัเรา ตวัทีจ่ะทาํใหเ้หน็ก็คอืสต ิ สตจิะดงึใจให ้

กลบัเขา้มาดูภายใน ถา้ไมม่สีตกิ็จะถูกอวชิชา ปจัจยา สงัขารา ผลกัใหไ้ปดูภายนอก ให ้

ไปดูรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แลว้ก็เกดิเวทนา สุขทกุขก์บัสิง่ทีไ่ดส้มัผสั เกดิอปุาทาน 

เกดิตณัหา เกดิความทกุขข์ึ้นมา ทกุวนัน้ีเราก็อยู่กบัพวกน้ี อยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะในรูปแบบต่างๆ ดใีจเสยีใจกบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ดใีจเสยีใจกบัธาต ุ

๔ ดนินํา้ลมไฟ  

จงึตอ้งสอนใจ ตอ้งศึกษา ตอ้งปฏบิตั ิ พอไดศึ้กษาไดย้นิไดฟ้งัแลว้ จะรูว้า่ตอ้งทาํ

อะไรบา้ง ก็พยายามทาํใหม้าก ตดัภารกจิอืน่ออกไป ทาํเท่าทีจ่าํเป็น เป็นภารกจิที่

สนบัสนุนการปฏบิตั ิ อย่าไปเสยีเวลากบัการสนุกสนาน กบัพวกรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ เพราะไมไ่ดท้าํใหจ้ติใจเจริญขึ้นฉลาดขึ้น มคีวามสุขมากขึ้น แต่ทาํใหห้ลงมาก

ขึ้น ทกุขม์ากขึ้น ทาํงานเพือ่เอาปจัจยั ๔ มาสนบัสนุนจนุเจอือตัภาพร่างกาย พอวา่งจาก

การทาํงาน ก็อย่าไปหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหเ้ขา้หาธรรมะ ใหเ้จริญสต ิ แมแ้ต่

ในขณะทีท่าํงานทาํมาหากนิ ก็สามารถเจรญิสตไิด ้ ดงึใจใหอ้ยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู่ อยู่

กบัเหตกุารณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้น กาํลงัเดนิก็ใหรู้อ้ยู่กบัการเดนิ กาํลงัพูดก็ใหรู้อ้ยู่กบัการพูด 

กาํลงัรบัประทานอาหารก็ใหรู้อ้ยู่กบัการรบัประทานอาหาร กาํลงัทาํอะไรอยู่ก็ใหรู้อ้ยู่กบั
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งานทีก่าํลงัทาํอยู่ ไมต่อ้งไปคดิเรื่องอืน่ ใหค้ดิอยู่กบัเรื่องทีก่าํลงัทาํอยู่ ส่วนเรื่องอืน่ถา้

จาํเป็นจะตอ้งคดิ ก็หยุดการทาํอย่างอืน่เสยีก่อน หยุดเคี้ยวหยุดรบัประทานแลว้ก็คดิให ้

พอ มคีวามจาํเป็นจะตอ้งคดิเรื่องอะไรก็คดิไป เมือ่คดิเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ก็หยุดคดิ 

เก็บเอาเขา้ลิ้นชกั แลว้ก็มาคดิอยู่กบัเรื่องทีก่าํลงัทาํอยู่ ต่อไปจะมสีตมิากขึ้นไปเรื่อยๆ 

พอใหจ้ติบริกรรมแต่คาํวา่พทุโธๆ ก็จะสงบ ใหส้วดมนตก์็สงบ ใหดู้ลมหายใจเขา้ออกก็

สงบ กรรมฐาน ๔๐ เป็นเสาผูกจติ แต่ตอ้งมเีชอืกสาํหรบัผูกจติไวก้บัเสา ก็คอืสต ิ ใช ้

กรรมฐานชนิดไหนก็ไดท้ีเ่ราชอบ เป็นเหมอืนอาหารทีเ่รารบัประทาน ชอบรบัประทาน

อาหารแบบไหน ก็รบัประทานแบบนัน้ไป ผลคอืความอิม่ก็จะตามมา  กรรมฐาน ๔๐ น้ี

เราเลอืกได ้  จะใชอ้านาปานสต ิรูล้มหายใจเขา้ออกก็ได ้บริกรรมพทุโธๆ คอืพทุธานุสติ

ก็ได ้ พจิารณาร่างกาย คอืกายคตาสตกิ็ได ้ ตวัสาํคญัคอืสต ิ ถา้มสีตแิลว้จติจะไปไหน

ไมไ่ด ้ ตอ้งอยู่กบักรรมฐาน เมือ่อยู่อย่างต่อเน่ืองไมน่านก็จะสงบสบาย สงบมากสงบ

นอ้ยอยู่ทีก่าํลงัของสต ิ 

ถา้จติไมส่งบจะสบัสน ไมรู่ว้า่อะไรเป็นอะไร พอสงบแลว้จะเหน็วา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่

ตรงไหน พอรูแ้ลว้ก็จะพยายามรกัษาความสุขน้ี สรา้งความสุขน้ี ใหม้มีากขึ้นไป ใหม้ี

อย่างต่อเน่ือง จนมอียู่ตลอดเวลา เวลาอยู่ในสมาธิก็สงบไดช้ ัว่ระยะหน่ึง พอถอนออกมา

จะคดิปรุงแต่ง กเิลสก็ออกมาทาํงานต่อ เพราะสมาธิไมไ่ดต้ดักเิลสใหข้าดใหต้าย 

เพยีงแต่กดไวเ้หมอืนหนิทบัหญา้ พอออกจากสมาธิก็เหมอืนยกหนิออกจากหญา้ หญา้ก็

เจริญงอกงามต่อไปได ้ กเิลสก็ทาํงานต่อไปได ้ กเิลสจะตายไดก้็ตอ้งถอนรากถอนโคน 

คอืโมหะความหลง ทีท่าํใหโ้ลภทาํใหโ้กรธ ความหลงก็คอืเหน็ผดิเป็นชอบ ไมเ่หน็ไตร

ลกัษณ์ เหน็ทกุขเ์ป็นสุข เหน็รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะวา่เป็นสุข แต่ความจริงเป็นทกุข ์

เป็นไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ทกุอย่างเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา แต่ความหลงจะ

เหน็วา่เป็นนิจจงัสุขงัอตัตา เหน็ร่างกายเป็นตวัเป็นตน ใหค้วามสุขกบัเรา ตอ้งอยู่ไป

นานๆ แต่ไมไ่ดเ้ป็นอย่างทีก่เิลสเหน็ เพราะเป็นความหลง จงึตอ้งใชป้ญัญาวเิคราะห์

พจิารณาเรื่อยๆ เพราะขณะทีไ่มว่เิคราะหพ์จิารณาดว้ยปญัญา ก็จะไปทางกเิลสทนัท ีฝงั

ลกึเป็นนิสยั เป็นเหมอืนกบัสยีอ้มทีต่ดิอยู่ในผา้ ตอ้งเอานํา้ยาซกัฟอกมาฟอกใหอ้อกไป 

เอาปญัญามาฟอกอาสวะทีม่อียู่ในจติ อาสวะเป็นเหมอืนสทีีล่ะลายอยู่ในนํา้ ตอ้งเอา
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ปญัญามากรองออกไป ตอ้งพจิารณาอยู่เรื่อยๆ ทกุขณะทีก่าํลงัคดิเรื่องอะไรก็ตาม ตอ้ง

มไีตรลกัษณ์เขา้มาประกบอยู่เรื่อยๆ จะหยุดพจิารณาก็ตอนทีเ่ขา้สมาธิเพือ่พกัจติเท่านัน้ 

เพราะจะพจิารณาไปตลอดเวลาไมไ่ด ้ 

คนเราทาํงานตลอด ๒๔ ช ัว่โมงไมไ่ด ้ ตอ้งหยุดพกัผ่อนรบัประทานอาหาร จติก็

เช่นเดยีวกนั พอพจิารณาไปนานๆ ก็เหน่ือยลา้ ไมแ่หลมคม มอีารมณ์ของกเิลสเขา้มา

แทรก ควรหยุดพจิารณา กลบัเขา้สู่สมาธ ิ พกัจติใหส้บาย พอถอนออกมาจะสดชื่นมี

กาํลงั จติวา่งปราศจากอารมณ์ พจิารณาต่อได ้พจิารณาอะไรอยู่ก็พจิารณาต่อไป จนเป็น

นิสยั มองอะไรก็จะมองวา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นดนินํา้ลมไฟ ทน้ีีก็ไปเขา้สนามสอบดู ไป

ทดสอบดู ไปดูคนตายดู คนอืน่ตายไม่เป็นไร ดูคนของเราตายดูวา่เป็นอย่างไร ดูคนของ

เราเจ็บไขไ้ดป่้วยวา่เป็นอย่างไร จติวุน่วายสบัสนอลหมา่นหรือเปลา่ หรือดูแลว้ปลงสงัเวช 

วา่เป็นธรรมดา ต่อไปเรากต็อ้งเป็นเช่นกนั ไมใ่ช่แต่เฉพาะเขา ต่อไปเราก็เป็น หอ้งสอบก็

มหีลายหอ้ง หอ้งของคนอืน่ก็หอ้งหน่ึง ต่อไปก็เป็นหอ้งของเรา เป็นความจริงทีจ่ะตอ้ง

ปรากฏขึ้นมา ถา้ผ่านก็จะสบาย รูแ้ลว้วา่จะตอ้งเกดิขึ้น จะเกดิขึ้นเวลาใดก็ไมเ่ป็นปญัหา

อกีต่อไป ไมท่กุขแ์ลว้ หลงัจากนัน้ก็ไมต่อ้งพจิารณา รูว้า่ผ่านแลว้ งานก็เสร็จสิ้นได ้งาน

ภาวนามทีีส่ิ้นสุด วุสติงั พรหมจริยงั กจิในพรหมจรรยไ์ดเ้สร็จสิ้นแลว้ เมือ่ไดเ้ขา้หอ้ง

สอบจนสอบผ่านแลว้ ปลอ่ยวางหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายแลว้ หลงัจากนัน้ก็สบาย 

ไมต่อ้งทาํอะไร ถา้จะทาํกท็าํใหก้บัคนอืน่ กบัตวัเองไมต่อ้งทาํอะไรแลว้ สอนคนอืน่ต่อ 

เพือ่จะไดห้ลดุพน้ รางวลัทีไ่ดร้บัน้ีดกีวา่รางวลัทีค่นอืน่จะใหเ้รา ลาภยศสรรเสริญสุขไมม่ี

ความหมายเลย เมือ่เปรียบกบัรางวลัทีเ่ราไดค้อื ปรมงั สญุญงั ปรมงั สขุงั สุขสุดยอด ที่

ไมม่ทีกุขเ์จอืปนอยู่เลย สุขทีถ่าวร เกดิจากจติทีว่า่ง ปราศจากโลภโกรธหลง น่ีคอื

เป้าหมายของการปฏบิตั ิ เริ่มตน้ทีส่ต ิ ไมว่า่จะทาํอะไร ใหม้สีตเิสมอ ทาํบญุใหท้านดว้ย

สต ิรกัษาศีลดว้ยสต ิภาวนาดว้ยสต ิหลดุพน้ดว้ยสตดิว้ยสมาธิดว้ยปญัญา  

ถาม ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ทกุขเ์ท่านัน้ทีเ่กดิขึ้น และทกุขเ์ท่านัน้ทีด่บัไป ไมใ่ช่ทกุ

สิง่ดบัหรือ ทาํไมดบัเฉพาะทกุข ์
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ตอบ เวลาพจิารณาไตรลกัษณ์ ท่านเนน้ทีท่กุข ์ ตวัปญัหาก็คอืตวัทกุขน้ี์ มแีต่ทกุข ์

เท่านัน้ทีเ่กดิขึ้น มแีต่ทกุขเ์ท่านัน้ทีด่บัไป กม็เีท่านัน้ ทกุอย่างเป็นไตรลกัษณ์หมด 

ทกุขเ์กดิจากใจไปยุ่งกบัสิง่ต่างๆ ความจริงสิง่ต่างไมไ่ดเ้ป็นทกุขห์รอก เป็นเพยีง

อนิจจงั เป็นเพยีงอนตัตา ตน้ไมใ้บหญา้ร่างกายน่ีเป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง ไมใ่ช่

ตวัตน เป็นธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ แต่ใจไปทกุขก์บัเขาเอง ทกุขเ์พราะหลง เพราะ

อยาก เพราะยดึตดิ จงึทรงสรุปวา่ มแีต่ทกุขท์ีเ่กดิขึ้น มแีต่ทกุขท์ีด่บัไปในจติ 

ถาม มเีพือ่นคนหน่ึงใชก้ารพจิารณาคุณงามความดขีองพ่อแม ่ แทนทีจ่ะใชพ้ทุโธหรือ

ลมหายใจ อย่างน้ีอยู่ในกรรมฐาน ๔๐ หรือไม ่

ตอบ ไม ่  

ถาม เขาวา่งา่ยกวา่พทุโธ 

ตอบ บริกรรมแม่ๆ หรือพ่อๆไปเรื่อยๆก็ได ้

ถาม เขาคดิวา่แกก้รรมได ้

ตอบ กรรมทีท่าํไปแลว้เป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นแลว้ ด่าใครไปแลว้จะไปถอนคนือย่างใน

รฐัสภาไมไ่ด ้ นัน่มนัหลอกกนั หลอกด่าแลว้ก็ไปถอนคนืทหีลงั มนัเกดิขึ้นแลว้ 

ฝงัอยู่ในความรูส้กึนึกคดิแลว้ เขาก็ตอ้งโกรธเกลยีดเรา มโีอกาสก็จะด่ากลบั 

อะไรทีเ่กดิขึ้นแลว้เราไปลบมนัไมไ่ด ้

ถาม ตอนสาวๆวา่คุณแมม่าก ตอนน้ีอยากใหคุ้ณแมอ่โหสกิรรม 

ตอบ เป็นการคดิทีด่ ีคุณพ่อคุณแมม่พีระคุณกบัเรามาก ระลกึถงึพระคุณของท่านไดก้็

ด ี เป็นความกตญั�ูกตเวท ี คดิแลว้ทาํใหส้บายใจ ใจสงบ แต่จะสงบเหมอืนกบั

การบริกรรมพทุโธหรือไม ่ ตอ้งลองทาํดู แต่หลกัของการทาํสมาธิน้ี นอกจาก

กรรมฐาน ๔๐ น้ีแลว้ อย่างอืน่ก็ใชไ้ด ้ ศาสนาอืน่หรือลทัธิอืน่ก็ใชค้าํอืน่ เช่นใช ้
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โอม เป็นสงัขารความคดิปรุงอย่างหน่ึง ทีท่าํใหจ้ติไมก่ระเพือ่ม ไมป่รุงแต่งไป

ในทางกเิลส ใหเ้ป็นกลาง 

ถาม ตามหลกัของทางวดัป่า จะสอนใหท้าํสมาธิใหจ้ติต ัง้ม ัน่ แต่ของเขาเป็นแบบ

ปญัญาอบรมสมาธิ ใหค้ดิแต่ในทางดตีลอด ลูกก็บอกวา่จะทาํใหฟุ้้ งซ่าน ไมไ่ด ้

สมาธิ ทาํอะไรก็ตามใหค้ดิดตีลอดเวลา อย่างน้ีลูกวา่ไมใ่ช่ปญัญาอบรมสมาธิ 

ตอบ ถา้คดิในทางไตรลกัษณ์ก็ใชไ้ด ้ แต่จะเป็นสมาธิหรือไมน่ ัน้ อยู่ทีส่ตจิะควบคุมให ้

คดิไตรลกัษณ์ไปตลอดเวลาหรือไม ่ คดิจนถงึแก่นมนัหรือไม ่ เช่นฟุ้ งซ่านสามจีะ

จากไป ไปมแีฟนใหม ่ แลว้คดิวา่ในทีสุ่ดก็ตอ้งจากกนั ขณะน้ีใครกาํลงัทกุขอ์ยู่ 

เรากาํลงัทกุขใ์ช่ไหม ทกุขเ์พราะอะไร เพราะหวงยดึตดิวา่เป็นของเราใช่ไหม 

ความจริงเขาเป็นของเราหรือไม ่ถา้พจิารณาจนเหน็ชดัแลว้วา่ ไม่ใช่ของเรา ถา้ไม่

อยากจะทกุขก์็ตอ้งปลอ่ยเขาไป พอยอมรบัความจริง แลว้ก็จะไมท่กุข ์ ระหวา่ง

ความทกุขก์บัเขาจะเอาอะไรด ี ถา้เอาเขาก็ตอ้งทกุข ์ ถา้ยงัอยากใหเ้ขาอยู่ก็ตอ้ง

ทกุข ์ เพราะเขาจะไมอ่ยู่ เขาจะตอ้งไปแน่ๆ ถา้ปลอ่ยเขาไปเราก็ไมท่กุข ์ ยอมรบั

ความจริงวา่เขาไมใ่ช่ของเรา เป็นเพยีงสมบตัชิ ัว่คราว ก็จะหายทกุข ์ อย่างน้ีถงึ

เรียกวา่ปญัญาอบรมสมาธิ มนิีทานอยู่เรื่องหน่ึง ในสมยัพทุธกาลมแีมค่นหน่ึง 

คลอดลูกออกมาไดไ้มน่านลูกก็ตายไป ทกุขม์าก อยากใหลู้กฟ้ืน ชาวบา้นสงสาร 

เหน็นัง่กอดลูกรอ้งห่มรอ้งไหท้ ัง้วนัท ัง้คนื ก็เลยแนะใหไ้ปหาพระพทุธเจา้ เพราะ

พระพทุธเจา้จะช่วยทาํใหฟ้ื้นได ้ ก็ดใีจ มคีวามหวงั รีบอุม้ลูกไปกราบ

พระพทุธเจา้ ทรงเมตตาถามวา่ตอ้งการอะไร ทราบวา่จะช่วยทาํใหลู้กฟ้ืนได ้ทรง

ตรสัวา่ ได ้งา่ยนิดเดยีว ใหไ้ปเอาเมลด็พนัธุผ์กักาดมาใหพ้ระองค ์แต่ตอ้งเอามา

จากบา้นทีไ่มม่คีนตายเลย ไมม่พี่อแม ่ ไม่มญีาต ิ ไมม่เีพือ่นฝูง ไมม่พีีน่อ้งตาย 

แกก็ดใีจรีบไปทนัท ี ไปเคาะตามประตูบา้น ทกุบา้นก็มเีมลด็พนัธุผ์กักาด แต่ทกุ

บา้นก็มคีนตาย จนเหน่ือยใจเหน็สจัจธรรมความจริง วา่ความตายเป็นธรรมดา 

เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เหน็วา่ทีก่าํลงัทกุขอ์ยู่เพราะไมเ่หน็อนิจจงัไมเ่หน็

อนตัตา พอเหน็อนิจจงัวา่ความตายเป็นธรรมดา ตายไปแลว้ก็กลบัมาไมไ่ด ้ ก็



57 
 

ยอมรบัความจริง กห็ายทกุข ์ ก็เลยเอาศพลูกชายไปทิ้งไวใ้นป่าชา้ น่ีคอืปญัญา

อบรมสมาธิ  

ถาม ปญัญาอบรมสมาธิน้ี กบัปญัญาทีเ่กดิจากการพจิารณาธรรม หลงัจากทีจ่ติออก

จากสมาธิแลว้ ไมเ่หมอืนกนัหรือ 

ตอบ ยงัเป็นการทาํการบา้นอยู่ เป็นการวเิคราะหส์ถานการณ์ทีย่งัไมเ่กดิขึ้น เช่น

ร่างกายของเรา เป็นการฝึกฝนเตรียมใจรบักบัเหตกุารณ์ พอรูว้ธิีรบักบัเหตกุารณ์ 

รูว้ธิีรกัษาใจดว้ยปญัญาแลว้ ก็ไปเขา้หอ้งสอบดู กลวัอะไรก็ไปทีน่ ัน่ กลวัผกี็ไป

ป่าชา้ กลวัตายก็เขา้ไปในป่า ไปอยู่ในสถานทีท่ีน่่ากลวั ทีน่่ามภียัถงึแก่ชวีติ

ได ้  ไมไ่ดไ้ปรกัษาร่างกาย แต่ไปรกัษาใจดว้ยปญัญา รกัษาใจไมใ่หท้กุข ์  เพราะ

เมือ่อยู่ในทีน่่ากลวั  ความทกุขจ์ะเกดิขึ้น  อวชิชา ปจัจยา สงัขารา จะออกมา เรา

จะตายแลว้ เดีย๋วเสอืจะมากดักนิ หมจีะมากดักนิ ตอนนัน้ตอ้งใชป้ญัญาทีไ่ด ้

เจริญมาดบัความกลวั เหมอืนกบันกัมวย ตอนตน้ก็ซอ้มกบัคู่ซอ้ม ชกกบั

กระสอบทรายไปก่อน พอขึ้นเวทจีริง ดูซวิา่จะผ่านจะชนะหรือไม ่ ถา้ไมช่นะก็

แสดงวา่ยงัไมท่นักเิลส อวชิชา ปจัจยา สงัขารา ยงัเร็วกวา่ ไตรลกัษณ์ปจัจยา สงั

ขารา ยงัชา้กวา่ ธรรมะ ปจัจยา สงัขารา ยงัชา้กวา่ ก็ตอ้งกลบัมาฝึกใหม ่

พจิารณาใหม้ากขึ้น ใหต่้อเน่ืองจนเร็วกวา่กเิลส แลว้ค่อยไปสอบใหม ่

ถาม ถา้ผ่านไปไดค้ร ัง้หน่ึงแลว้  

ตอบ ก็ผ่านไดต้ลอด เฉพาะเรื่องนัน้ 

ถาม ถา้กลวัอกี 

ตอบ เพราะขม่ใจดว้ยสมาธิ ถา้ขม่ดว้ยปญัญา จะไมก่ลวัอกี ตอ้งปลงวา่ จะเป็นอะไรก็

เป็น จะตายก็ตาย ตอ้งปลอ่ยร่างกายใหไ้ด ้ 

ถาม ถา้ปลงไดแ้ลว้จะปลอ่ยวางอย่างถาวร ถา้ขม่ดว้ยสมาธิจะปลอ่ยไดช้ ัว่คราว  
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ตอบ ถูกตอ้ง 

ถาม แต่ก่อนกลวัผมีาก ตอนน้ีก็คดิวา่กลา้ขึ้น ตอนน้ีทดสอบดว้ยการไปรดนํา้ศพ 

รูส้กึวา่ไดผ้ลด ี กลบัมาบา้นแลว้ก็จะเฉยๆ ไมก่ลวัอะไรเลย อยู่คนเดยีว รูส้กึวา่

เขม้แขง็ขึ้น อย่างน้ีถอืวา่กา้วหนา้หรือไม ่

ตอบ ถา้ไมก่ลวัก็กา้วหนา้ ความกลวัเป็นกิเลส ข ัน้ต่อไปก็ไปดูการผ่าศพ เพือ่ปลง

สงัเวช ร่างกายของเขากบัของเราก็เหมอืนกนั ต่อไปร่างกายของเราก็ตอ้งเป็น

อย่างน้ีเหมอืนกนั 

ถาม ท่านอาจารยส์อนใหไ้ปอยู่ป่าชา้ 

ตอบ ถา้กลวัผกี็ตอ้งไป เราเองก็ไมเ่คยอยู่ป่าชา้ เคยไปนัง่อยู่คนืหน่ึง แต่ไมไ่ดไ้ปองค์

เดยีว ไปดว้ยกนั ๓ องค ์แต่แยกนัง่กนัคนละมมุ ภาวนาอยู่ ๒ ช ัว่โมง ไมเ่หน็มี

อะไร  

ถาม ท่านอาจารยเ์คยพูดวา่ ใหน้ ัง่จนสงบแลว้ค่อยพจิารณา ถา้ไมส่งบก็จะไมไ่ด ้

พจิารณาสกัท ี ลูกก็กลบัมานัง่คดิ คดิไปคดิมามนัก็วา่ง จติวา่งเลย น่ีสงบหรือ

เปลา่ สกัพกัหน่ึงก็สงสยัวา่บรมสุขทีท่่านอาจารยพ์ูดถงึเป็นอย่างไร อย่างน้ีใช่หรือ

เปลา่ ไมเ่หน็จะสุขเลยมนัแค่วา่งเฉยๆ บรมสุขน่าจะเหมอืนถูกลอตเตอรี่ แต่น่ี

แค่วา่ง ไมสุ่ขแบบทีว่า่เลย  

ตอบ ยงัไมใ่ช่ จติยงัไมร่วมลงถงึฐาน 

ถาม ถา้สุขจริงๆแลว้ มนัเป็นอย่างไร 

ตอบ เหมอืนตกหลมุตกบ่อตกเหว วูบลงไปแลว้ก็น่ิง เยน็สบาย โลง่อกโลง่ใจ เบาอก

เบาใจ ทีใ่หพ้จิารณาหลงัจากออกมาจากความสงบ เพราะจะไดผ้ลจรงิๆ ถา้

พจิารณาโดยทีจ่ติยงัไมส่งบ จะพจิารณาไมค่่อยไดผ้ลเท่าไหร่ เพราะกเิลสจะคอย

รบกวนอยู่เรื่อย พจิารณาไดไ้มน่านเดีย๋วมนัก็มาเถยีงมาคา้น แต่ถา้จติสงบแลว้ 
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พอออกมาจากความสงบ กเิลสยงังวัเงยีอยู่ ยงัไมม่แีรง ตอนนัน้จติจะมเีหตมุผีล 

ไมม่อีารมณ์ พจิารณาความตายก็ยอมรบัวา่ตอ้งตายจริงๆ 

ถาม พอลงถงึฐานไดแ้ลว้ แต่เรายงัอยู่ในทางโลก เวลาไมม่ากพอ เราควรใชเ้วลา

พจิารณามากเพยีงไร 

ตอบ เวลาขึ้นเวทชีกมวย เราตอ้งชกตลอดเวลาเลย ใช่ไหม เพราะคู่ต่อสูช้กเรา

ตลอดเวลา กเิลสเขาทาํงานตลอดเวลา เราจะพจิารณามากนอ้ยเพยีงไรดลีะ่ ถา้

เป็นมวยสมคัรเลน่ก็อย่าไปหวงัชงิเหรียญทอง ตอ้งออกบวช ปฏบิตัลิว้นๆ ตอ้ง

ลาออกจากงาน ถงึจะมเีวลาพอ 

ถาม ถา้อย่างนัน้จติรวมจงึยากมากสคิะ 

ตอบ จะวา่ยากก็ยาก จะวา่งา่ยก็งา่ย อยู่ทีบ่ารมทีีไ่ดบ้าํเพญ็มา  

ถาม อยู่ทีเ่ทคนิคหรือไมค่ะ 

ตอบ อยู่ทีส่ต ิ ถา้ไดบ้าํเพญ็สตมิามากก็งา่ย นัง่ปับ๊ก็ไดเ้ลย คุณแมแ่กว้นัง่เพยีง ๕ 

นาทกี็ไดแ้ลว้ พอเหน็ผลแลว้ จะรูเ้ลยวา่น่ีคอืงานของเรา งานอย่างอืน่ไมใ่ช่แลว้ 

ตดิงานอะไรอยู่ ก็หาวธิตีดัใหไ้ด ้เพือ่จะไดท้าํงานน้ีอย่างเต็มที ่ 

ถาม ท่านอาจารยจ์ติรวมครัง้แรกแลว้ ครัง้ต่อไปท่านทาํแบบไหนเพือ่ใหจ้ติรวมอกี 

ตอบ ส่วนใหญ่จะไปทางปญัญา ไมค่่อยจะเขา้สมาธิ คอยดงึใจทีช่อบอยากโน่นอยากน่ี

ไว ้ พยายามฝืนความอยาก อยากจะไปทีโ่น่น ก็ไมไ่ป ฝืนจนหายอยากไปเอง 

ตอนทีอ่ยากก็ทรุนทรุาย ทรมานจติทรมานใจมาก พอหยุดปับ๊ก็โลง่ใจเบาใจ จะ

ใชว้ธิีน้ีเป็นหลกั ใจชอบเพ่นพ่าน ไปโน่นมาน่ี ไมม่เีหตมุผีล พออยากจะไป ไมไ่ด ้

ไปก็จะหงดุหงดิ ทกุขท์รมานใจ เราก็ใชส้ตดูิมนัไป ไมไ่ปตามความอยาก พอรูว้า่

ไปไมไ่ดม้นัก็หยุดอยากหายอยากไปเอง หายขาดไปเลย แลว้ก็สงบลงไป จะทาํ

อย่างน้ีไปเรื่อยๆ จนวนัหน่ึงเกดิความคดิวา่ วนัๆหน่ึงเราไมเ่คยนัง่อยู่กบัทีเ่ลย 
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ทาํไมวนัน้ีเราไมน่ ัง่อยู่กบัทีดู่บา้ง หาเกา้อี้สบายๆมานัง่สกัตวัหน่ึง เอานํา้มาวางไว ้

ไมต่อ้งทาํอะไร ไมต่อ้งดูไมต่อ้งฟงัอะไร จะนัง่สมาธิก็ได ้ จะพจิารณาธรรมก็ได ้

ถา้เมือ่ยจะลกุขึ้นยนืก็ได ้จะเขา้หอ้งนํา้ก็ได ้นอกจากนัน้จะไมใ่หไ้ปจากเกา้อี้ เริ่ม

นัง่ต ัง้แต่ตอนสายๆ หลงัจากรบัประทานอาหารแลว้ จะนัง่จนมดื จนตอ้งเปิดไฟ 

ถงึจะลกุไปจากทีน่ ัง่ ต่อสูก้บัความอยาก ทีอ่ยากจะไปทาํโน่นทาํน่ี สูก้บัความ

อยากไป ดว้ยสมาธิดว้ยพทุโธบา้ง ดว้ยการพจิารณาธรรมบา้ง แต่ไมอ่่านหนงัสอื 

ไมฟ่งัอะไรท ัง้นัน้ สูก้บัความอยาก ส่วนใหญ่เราจะปฏบิตัอิย่างนัน้ ไมเ่ช่นนัน้ก็จะ

นัง่ดูลมหายใจบา้ง พจิารณาร่างกายบา้ง พจิารณาอาการ ๓๒ พจิารณาซากศพ 

พจิารณารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ วา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นทกุข ์ ทาํอยู่อย่างน้ี 

พจิารณาแลว้ปฏบิตัติาม พอรูว้า่เป็นทกุขก์ไ็มไ่ปแสวงหา ไมไ่ปดูไมไ่ปฟงั ไมไ่ป

เสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหเ้สพแต่สิง่ทีจ่าํเป็นกบัร่างกาย รบัประทานก็

รบัประทานเพือ่ร่างกาย มอีะไรก็รบัประทานไป เครื่องดืม่ต่างๆก็ไมด่ืม่ ดื่มแต่

นํา้เปลา่  

ถาม เวลาลงครัง้หน่ึงแลว้อยากจะลงอกี  

ตอบ อย่าไปอยาก ถา้อยากจะไมล่ง ภาวนาไป บริกรรมไปเรื่อยๆ เหมอืนกบัไมเ่คย

รวมลงเลย อย่าไปอยากใหร้วมลง ไม่รวมก็ไมเ่ป็นไร ถา้จะลงก็ตอ้งนัง่จน

เจ็บปวดแลว้บริกรรมไปอย่างเดยีว ไมค่ดิเรื่องอืน่ ถงึจะลงได ้ หรือไปอยู่ทีน่่า

กลวัๆมากๆ แลว้ก็บริกรรมอย่างเดยีว ไมส่่งจติไปหาความกลวั ถงึจะลงได ้ส่วน

ใหญ่จะลงครัง้แรกครัง้เดยีว ถา้อยากจะลงอกีตอ้งเปลีย่นเหตกุารณ์ หรือ

บริกรรมแบบมสีตอิย่างต่อเน่ืองเต็มที ่ เช่นคุณแมแ่กว้ทีล่งไดท้กุครัง้ ถา้ชาํนาญ

แลว้จะลงไดท้กุครัง้ ใหเ้กาะตดิอยู่กบัการบริกรรม อย่าไปคาดถงึผล หรือคดิถงึ

ผลทีไ่ดร้บัมาแลว้ ถา้ไปคดิอย่างนัน้ปับ๊ กจ็ะไมไ่ดบ้ริกรรมแลว้ ตอ้งบริกรรมไป

เรื่อยๆ ถงึแมจ้ะไมร่วม ก็จะมคีวามสบายใจ เพลดิเพลนิกบัการบริกรรม เป็น

อเุบกขาอกีแบบหน่ึง ไมส่นใจกบัเรื่องราวต่างๆ จะอยู่กบัการบริกรรมอย่างเดยีว 

จงึควรบริกรรมในขณะทีก่าํลงัทาํงาน ทาํงานไปก็บริกรรมไป ไมว่พิากษว์จิารณ์
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คนนัน้คนน้ี ไมบ่่นเรื่องนัน้บ่นเรื่องน้ี บริกรรมไป มหีนา้ทีอ่ะไรก็ทาํไป จติจะสงบ

ตลอดเวลา จะไมยุ่่งกบัใคร จะอยู่กบังานอย่างเดยีว  

ถาม จาํเป็นหรือไมท่ีต่อ้งผ่านด่านน้ี จติตอ้งรวม ถงึจะไปต่อได ้ 

ตอบ จาํเป็น รวมแลว้จะเกดิกาํลงัใจ เกดิฉนัทะวริิยะ เหมอืนกบัทาํงานแลว้ไมไ่ด ้

เงนิเดอืน ก็ไมรู่ว้า่จะทาํไปทาํไม ทาํไปเพือ่อะไร แต่พอไดเ้งนิเดอืนแลว้ก็ไมต่อ้ง

บงัคบั จะยนิดทีาํอย่างยิง่เลย  

ถาม การมสีตใินชวีติประจาํวนั บางทอียู่ทีก่าย บางทอียู่ทีใ่จ   

ตอบ ได ้  

ถาม ทกุวนัน้ีส่วนใหญ่จะอยู่กบับา้น ใชว้ธิีตามรูก้ายรูใ้จ แลว้แต่วา่อะไรจะเด่น บางที

มสีภาวธรรมเขา้มา เอาไมอ่ยู่ ก็พยายามปลงลงทีไ่ตรลกัษณ์ ก็จะหยุดน่ิง จะใช ้

ลมหายใจ ไมไ่ดน้ ัง่ภาวนานานๆหรือเดนิจงกรมเป็นชัว่โมงๆ แต่พยายามดงึ

กลบัมาตลอดท ัง้วนั อย่างน้ีก็ไดใ้ช่ไหมเจา้คะ ไมต่อ้งนัง่ภาวนานานๆ 

ตอบ ทีน่ ัง่นานๆก็เพือ่ใหม้นัเจ็บ จะไดผ้่านความเจ็บได ้ ผ่านเวทนาไดป้ลอ่ยวางเวทนา

ได ้  

ถาม ถา้ทกุวนัน้ี เรารูส้กึสงบด ีมคีวามสุขด ีความอยากไดอ้ยากมอียากเป็นนอ้ยลงไป

เรื่อยๆ เราก็ทาํตามน้ีต่อไป หรือควรจะเพิม่  

ตอบ อยากจะใหต้ดัไปใหม้ากๆ ตดัไปเรื่อยๆ ไมใ่หห้าความสุขจากสิง่ภายนอกเลย ให ้

หาความสุขจากในตวัเรา เหมอืนทีใ่หน้ ัง่อยู่กบัเกา้อี้สกั ๗-๘ ชัว่โมงไมต่อ้งไปทาํ

อะไร  

ถาม การนัง่ภาวนาน่ีจาํเป็นไหม  
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ตอบ การภาวนาไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารนัง่ อยู่ทีส่ตกิบัปญัญา ส่วนอริิยาบถท ัง้ ๔ น่ี ก็

สบัเปลีย่นกนัไป เพราะอริิยาบถเป็นเรื่องของร่างกาย การภาวนาเป็นเรื่องของจติ 

จติภาวนาไดท้ ัง้ ๔ อริิยาบถ เพยีงแต่อริยิาบถนอนจะไมไ่ดผ้ลเท่าไหร่ เพราะ

สบาย จะเผลอสต ิ จะหลบัไปเสยีส่วนใหญ่ ท่านถงึนิยมใช ้๓ อริิยาบถ คอืเดนิ

ยนืนัง่  ร่างกายตอ้งเปลีย่นอริิยาบถ ไมเ่ช่นนัน้จะพกิลพกิารได ้ ถา้นัง่นานๆแลว้ 

ก็ควรจะยนืบา้ง ควรจะเดนิบา้ง เดนินานๆก็กลบัมานัง่บา้ง ในอริิยาบถท ัง้ ๓ น้ี 

ใหม้สีตคิวบคุมจติอยู่เสมอ ไมใ่หจ้ติออกไปสู่รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไปสู่

เรื่องต่างๆ ใหอ้ยู่กบัไตรลกัษณ์ อยู่กบัสตปิฏัฐาน ๔ อยู่ทีก่ายก็พจิารณากาย อยู่

ทีเ่วทนาก็พจิารณาเวทนา เวทนาเป็นอย่างไรก็ใหรู้ว้า่เป็นอย่างนัน้ เขาเปลีย่นไป

เปลีย่นมาก็รูต้ามความจริง ไมต่อ้งปรบัเวทนา เช่นรอ้นก็ไปตดิเครื่องปรบัอากาศ 

ไมต่อ้งไปปรบั ปลอ่ยใหร้อ้นไป เราปรบัใจ หนาวก็ปรบัใจ สาํหรบัร่างกายก็ใชผ้า้

ห่มกนัหนาว เพราะอาจจะเจบ็ไขไ้ดป่้วยได ้ปรบัอย่างน้ีไมไ่ดป้รบักเิลส ปรบัเพือ่

ร่างกายปรบัได ้ เพราะจาํเป็น ถา้จะปรบัเพือ่กเิลสก็อย่าไปปรบั เช่นรอ้นก็ทนไป 

นัง่แลว้เจ็บปวดก็ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆไป  

หรือพจิารณาดูความเจ็บปวด วา่มนัเจ็บจรงิๆหรือเปลา่ หรือเราไปอปุาทานวา่มนั

เจ็บเอง มกีเิลสไปรงัเกยีจมนั อยากใหม้นัหาย ถา้ไมอ่ยากแลว้ จะไมท่กุขใ์จ ซึง่

รุนแรงกวา่ความเจ็บของร่างกายหลายรอ้ยเท่า ถา้ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาได ้ยอมรบั

ความเจ็บของร่างกายได ้ ความเจ็บทางใจ คอืความทกุขใ์นอริยสจัจะไมเ่กดิ พอ

ไมเ่กดิใจก็ไมเ่ดอืดรอ้น ไมต่อ้งกนิยาแกป้วด ต่อไปไมต่อ้งกนิยาแกป้วด อยู่ที่

ร่างกายน้ี มนัไมไ่ดป้วดทีใ่จ ส่วนใหญ่ทีก่ินยาแกป้วดน้ีมนัเป็นจติวทิยา พอได ้

กนิยาแลว้รูส้กึวา่มนัเบาขึ้นก็สบายใจขึ้นมา เพราะไมเ่คยฝึกใจใหร้บักบัความ

เจ็บปวดของร่างกาย พอร่างกายเจ็บปวดขึ้นมาก็มปีฏกิริิยาซอ้นขึ้นมา ความทกุข ์

ซอ้นขึ้นมา ถา้เราฝึกดบัปฏกิริิยาทางใจไดแ้ลว้ ความเจ็บปวดทางกายก็จะไม่

รุนแรง จะกนิก็ไดไ้มก่นิก็ได ้มนัไมไ่ปกระทบกบัใจ ทีท่นไมไ่ดก้็เพราะความทกุข ์

ทางใจทีท่นไมไ่ด ้ พระพทุธเจา้และพระอรหนัต ์ ไมเ่ดอืดรอ้นกบัความเจ็บไขไ้ด ้

ป่วย กบัความตาย เพราะใจไมม่ปีฏกิริิยา กบัความเจ็บไขไ้ดป่้วย กบัความตาย 



63 
 

ใจเป็นอเุบกขา เพราะมที ัง้สต ิ มที ัง้สมาธิ มที ัง้ปญัญา เป็นเครื่องมอืรกัษาใจให ้

เป็นอเุบกขา ใหป้ลอ่ยวางได ้จงึตอ้งภาวนา เจริญสมาธิกบัปญัญาสลบักนัไป สติ

ก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ เขม้ขน้ขึ้นไปเรื่อยๆ จนไมอ่ยากจะมอีะไร ไมอ่ยากเป็นอะไร 

ไมต่อ้งการอะไรเลย อยากจะอยู่คนเดยีว 

ถาม ในชวีติประจาํวนัถา้เราเหน็อารมณ์ เหน็จติออกไปขา้งนอกมากขึ้น แสดงวา่เรามี

สตมิากขึ้นหรือไม ่

ตอบ ม ี ถา้ไมม่จีะไมเ่หน็ เพยีงแต่เหน็อย่างน้ียงัไมพ่อ เป็นเพยีงข ัน้เริ่มตน้ เหน็แลว้

ตอ้งกาํจดัอารมณ์ใหไ้ด ้จนเหน็อะไร ไดย้นิอะไร ก็ไมเ่กดิอารมณ์  

ถาม ถา้จะใหเ้หน็แลว้เฉย ตอ้งลงไปทีไ่ตรลกัษณ์  

ตอบ ใช่  

ถาม เมือ่ก่อนโกรธจนจบไปแลว้ถงึรูต้วั แต่เดีย๋วน้ีพอโกรธปับ๊จะรู ้มนัเหมอืนไวขึ้นๆ 

ตอบ ตอ้งลงไปทีอ่นตัตา มองอะไรเหน็อะไร ตอ้งพจิารณาวา่ไมม่ตีวัตน ไมม่สีตัวไ์มม่ี

บคุคล เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เวลาลมพดัเสยีงดงั โกรธลมหรือเปลา่ เวลาเปียก

ฝนโกรธฝนหรือเปลา่ แต่เวลาโดนคนสาดนํา้กลบัโกรธ มนัก็นํา้เหมอืนกนั คน

สาดก็เป็นดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนั ตอ้งเหน็ถงึข ัน้นัน้ ถงึจะวา่ง ถงึจะเฉย 

ถาม เป็นอตัโนมตัไิปแลว้ 

ตอบ ตอ้งถูกเคี่ยวเขญ็ ตอ้งถูกครูบาอาจารยด่์า  

ถาม ตอ้งละสกักายทฐิ ิละตวัตน 

ตอบ ละอตัตาตวัตน ท ัง้ภายนอกและภายใน ใหว้า่งจากตวัตน จติก็ไมใ่ช่ตวัตน ผูรู้ก้็

ไมใ่ช่ตวัตน สงัขารความคดิปรุงแต่งก็ไมใ่ช่ตวัตน เวทนาก็ไมใ่ช่ตวัตน เป็น

สภาวธรรมหมด เหมอืนกบัดนินํา้ลมไฟ ภายนอกเป็นดนินํา้ลมไฟ ภายในเป็น
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สภาวธรรม ทีเ่กดิดบั เกดิดบั เหมอืนกบัแสงหิง่หอ้ย เวทนาก็เหมอืนแสงหิง่หอ้ย 

สญัญาก็เหมอืนแสงหิง่หอ้ย สงัขารก็เหมอืนแสงหิง่หอ้ย วญิญาณก็เหมอืนแสง

หิง่หอ้ย  

ถาม ลูกไดอ่้านมาวา่ พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ มชัฌมิาปฏปิทาก็เป็นสมมตุ ิ เมือ่ถงึ

วมิตุตแิลว้  มนัเหนือทกุอย่าง 

ตอบ วมิตุตไิมม่ภีาษา มนัวา่งหมด วา่งจากสตัวจ์ากบคุคล จากสมมตุบิญัญตัทิ ัง้หมด 

สกัแต่วา่รู ้ ถา้จติวา่งจะรูเ้ฉยๆ สมมตุกิ็รู ้ แต่ไมห่ลงสมมตุ ิ ไมต่ดิสมมตุ ิ รูว้า่คน

นัน้เป็นนายกฯ คนน้ีเป็นอาจารย ์แต่ก็รูว้มิตุตดิว้ยวา่ เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ตอ้ง

ปฏบิตัใิหเ้หมาะกบัสมมตุ ิผูใ้หญ่ก็กราบ ผูน้อ้ยก็รบัไหว ้แต่เหมอืนกนัทางวมิตุต ิ

เป็นดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนัหมด มาจากดนินํา้ลมไฟดว้ยกนัท ัง้นัน้ เป็นซากศพ

ดว้ยกนัท ัง้นัน้ มใีครไมต่ายบา้ง ถา้เหน็อย่างนัน้แลว้ก็หายหลง เรื่องตาํแหน่ง

ยศถาบรรดาศกัดิ์ เรื่องความสูงความตํา่น้ีมนัไมม่ ี มนัเป็นสมมตุ ิ เป็นบทละคร 

ทีโ่ลกเขามกีนั เขาถอืกนั เราอยู่กบัโลกก็ตอ้งเคารพสมมตุ ิไมใ่ช่ไมเ่คารพ มพีระ

บางรูปมทีฐิไิมย่อมไหวพ้ระผูใ้หญ่ เพราะวา่ไมม่คุีณธรรม ท่านวา่พรรษาไม่

สาํคญั สาํคญัทีคุ่ณธรรม 

ถาม คุณธรรมวดักนัตรงไหน มนัวดัลาํบาก  

ตอบ คุณธรรมก็วดักนัได ้ คุยกนัก็รู ้ แต่ก็ตอ้งเคารพสมมตุ ิ มพีรรษามากกวา่ก็ตอ้ง

กราบ ถา้ไมอ่ยากกราบก็อย่าไปเจอท่าน ท่านมาทางน้ีเราก็เดนิไปอกีทางหน่ึง 

เพือ่ไมใ่หเ้สยีมารยาท ถา้ตอ้งแสดงคารวะก็ตอ้งแสดงกนัไป แต่ใจไมไ่ดค้ารวะ

ดว้ย คารวะตามกฎของสมมตุ ิ เหมอืนกบัเลน่ฟตุบอล มกีตกิาทีต่อ้งเคารพ 

ทาํงานในบริษทัก็ตอ้งเคารพกตกิา เขาเป็นเจา้นาย แต่คุณธรรมอาจจะตํา่กวา่เรา

ก็ได ้ เขาไมร่กัษาศีล ๕ เรารกัษาศีล ๕ แต่ก็ตอ้งไหวเ้ขา เพราะเขาเป็นคนจ่าย

เงนิเดอืนใหเ้รา ก็ทาํไป เป็นบทละคร 

ถาม เหมอืนกบัคาํพูดทีว่า่ ใชส้มมตุเิดนิเขา้ไปสู่วมิตุต ิ
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ตอบ ใชธ้รรมะเพือ่ปลอ่ยวางสมมตุ ิสมมตุกิ็มที ัง้ฝ่ายดแีละฝ่ายไมด่ ี ฝ่ายดกี็เป็นธรรม 

ฝ่ายไมด่กี็เป็นกเิลส กเิลสจะยดึตดิในอตัตาตวัตน ธรรมะก็สอนวา่ไมม่ตีวัตน 

มาแกก้นั อนิจจงัทกุขงัอนตัตาเป็นสมมตุฝ่ิายด ี พอหลดุแลว้ ท ัง้อนิจจงัทกุขงั

อนตัตา ท ัง้กเิลสก็หมดปญัหาไป ไมต่อ้งพจิารณาไตรลกัษณ์อกีต่อไป ไมต่อ้งกนิ

ยาอกีต่อไป หายจากโรคภยัแลว้ เมือ่จติสกัแต่วา่รูแ้ลว้ เหน็อะไรก็สกัแต่วา่ ก็

หมดปญัหาไป ไมต่อ้งพจิารณาอกีแลว้  

ถาม พอจติเคยสงบแลว้ ก็พยายามปฏบิตัแิบบทีเ่คยทาํใหส้งบอกี แต่ไปไดแ้ค่ครึ่งทาง 

จะไมสุ่ดเหมอืนกบัทีเ่คยเป็น อาจจะเป็นเพราะไปคาดหวงั หรือจติไปจดจ่อกบัวา่

จะตอ้งใหไ้ดผ้ลอย่างนัน้อกี ครัง้แรกไมไ่ดค้ดิวา่จะเจอ เพยีงแต่วา่นึกถงึคาํทีท่่าน

อาจารยส์อนวา่ การเกดิดบัของจติมนัเร็วมาก ป้ืดเดยีวก็วบืลงไปเลย บอกไมถู่ก 

มนัไปไดเ้องและเร็วมาก ท่านอาจารยบ์อกใหท้าํการบา้นก็ทาํ ทกุทกี็ทาํแต่ก็ทาํไป

เรื่อยๆ วนันัน้ก็คดิวา่ ไหนลองดูซวิา่ทาํไดไ้หม ก็เลยทาํไปเรื่อยๆ ท่านบอกวา่วถิี

จติน้ีมนัเร็วมาก ถา้ไมคุ่มอยู่ตรงนัน้ก็ไมส่ามารถทีจ่ะน่ิงได ้ ก็เลยบริกรรม

เร็วๆๆๆ จนแบบไมรู่ว้า่เร็วไดข้นาดนัน้ แลว้ก็พรึบหายไปเลย หายไปแป๊บเดยีว 

ก็รูว้า่เวทนาหายไป พอจะมาทาํอกีครัง้หน่ึง มนัเหมอืนกบัวา่เราเร่งไปไดค้รึ่งทาง

แลว้ก็หมดแรง จบอยู่แค่นัน้ ไมป้ึ่ดไปเหมอืนหนแรกทีไ่ปแลว้ไปไดต้ลอด 

อยากจะทาํใหเ้ป็นอกี 

ตอบ ทาํใหม ่แต่อย่าใหม้คีวามอยาก  

ถาม เป็นเพราะเราไปคาดคดิ แต่ครัง้แรกเราไมไ่ดค้าดคดิวา่มนัจะเป็นอย่างไร มนัก็

เลยไปได ้

ตอบ ใช่ อย่าไปคาด ทาํไปเรื่อยๆ พทุโธๆไป ทน้ีีตอ้งนัง่ไปยาว ถา้สตดิกี็จะสงบเร็ว 

แต่จะไมเ่จอความเจ็บปวด ถา้สตไิมค่่อยดนีัง่ไปจะเจอความเจ็บปวด ตอนนัน้ก็

ตอ้งใชก้ารบริกรรม เพือ่ใหผ้่านความเจ็บปวดไปใหไ้ด ้
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ถาม แต่ของลูกทีท่าํ มนัหายไปน่ี มนัไมเ่จ็บนะคะ แวบหน่ึง แลว้สกัพกัหน่ึงก็กลบัมา

อยู่ในสภาพปกต ิคอืเวทนาก็เริ่มเกดิแต่ยงัทนได ้พออกีสกัพกัก็กลบัมาใหม ่ทน้ีี

เริ่มปวดเหมอืนเดมิแลว้ ทน้ีีลูกรูแ้ลว้วา่ ตอ้งเจ็บอกีแน่ๆ ก็เลยพยายามภาวนา

บริกรรมไป ถา้จติเกาะอยู่กบัคาํบริกรรมโดยใชค้วามเร็วพอสมควร เพกิเฉยต่อ

ทกุอย่าง ก็จะหายไปช่วงหน่ึง แต่จติของลูกตามไปไมไ่ดต้ลอดรอดฝัง่ ปุ๊ บหน่ึง

มนัก็กลบัมาใหม ่ไปไดค้รึ่งหน่ึง เริ่มแลว้แต่ไปไมไ่ดต้ลอด  

ตอบ ตอ้งพยายามทาํต่อไป เราไปหมดแรงก่อน 

ถาม ใช่ค่ะ ทาํไมมนัหมดแรงงา่ยอย่างนัน้ 

ตอบ เพราะมเีท่านัน้ ตอ้งพยายามฝืนทาํไป 

ถาม ตอนทีเ่ริ่มเร่งขึ้นมา รูว้า่กาํลงัลุน้ วา่มสีทิธิ์ไปไดอ้ย่างทีเ่จอหนแรก แต่พอไปได ้

แค่ครึ่งเดยีว มนัก็เฉย จบ เหมอืนวิง่ๆไปแลว้ก็หยุดกกึ บอกไมถู่ก ทาํไมใหม้นั

ค่อยๆไป ไมต่อ้งออกแรงมาก แต่ไปใหถ้งึจดุหมายอย่างน้ีไมไ่ดห้รือ 

ตอบ ได ้ แต่เราไปรีบรอ้นเอง รีบรอ้นแลว้ไมม่แีรงพอ ตอ้งทาํไปตามกาํลงัของเรา ใจ

เยน็ๆ มเีวลาทาํอกีเยอะ อย่ามกังา่ย อย่าอยากทาํใหเ้สร็จเร็วๆ ควรทาํไปเรื่อยๆ 

ทาํอย่างต่อเน่ือง 

ถาม ตอนทีม่นัเกดิหนแรกมนัเกดิเพราะความเร็ว ก็เลยคดิวา่ตอ้งใชค้วามเร็ว 

ตอบ เวลาเจอความเจ็บอย่าไปถอยเท่านัน้เอง ทาํต่อไป ทาํเหมอืนทีเ่คยทาํ อย่าไป

อยากใหค้วามเจ็บหาย เหมอืนคราวก่อน อย่าไปคดิถงึมนั อยู่กบัคาํบริกรรมไป

เรื่อยๆ  

ถาม เคยใชว้ธิีน้ีแลว้มนัไดผ้ล พอจะใชใ้หมอ่กีมนัไมไ่ดแ้ลว้ 

ตอบ ตอ้งเริ่มตน้ใหม ่ 
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ถาม อยู่บา้นแลว้อยากมาฟงัเทศนท์่านพระอาจารย ์เป็นกเิลสไหม 

ตอบ เป็นกเิลสก็ได ้ เป็นธรรมก็ได ้ถา้ยงัตอ้งอาศยัการฟงัอยู่ ก็เป็นธรรม ถา้ปฏบิตัไิด ้

แลว้แต่อยากจะไป ก็จะเป็นกเิลสได ้เพราะอยากจะหนีจากการปฏบิตั ิ 

ถาม แลว้คนทีช่อบหนีมาบ่อยๆ ก็ถอืวา่เป็นกเิลส 

ตอบ แลว้แต่สภาวะจติ ถา้จบ ป.๓ แลว้ แทนทีจ่ะขึ้น ป.๔ แต่อยากจะลงมาเรียน ป.

๒ ก็เป็นกเิลส เพราะถอยหลงั ไมก่า้วหนา้ 

ถาม เหมอืนใชเ้ป็นขอ้อา้งทีจ่ะไมป่ฏบิตั ิใช่ไหมคะ 

ตอบ จะไดน้ัง่รถเทีย่ว ดูนัน่ดูน่ี ไมต่อ้งภาวนา ความจริงถา้อยากจะฟงัธรรม เทปก็มี

ใหฟ้งั หนงัสอืก็มใีหอ่้าน มเียอะแยะ 

ถาม ทาํไมไมม่อีงคท์ีบ่รรลแุลว้ เขยีนเป็นข ัน้ๆไว ้เป็น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

ตอบ เขยีนไวแ้ลว้ พระพทุธเจา้ทรงแสดงมรรค ๘ ไวเ้ป็นข ัน้ๆแลว้ 

ถาม ยงักวา้งมาก 

ตอบ จะเอาละเอยีดถงึขนาดไหน ข ัน้แรกก็สต ิตื่นขึ้นมาก็ใหต้ ัง้สตก่ิอนเลย ก่อนจะลกุ

ก็ตอ้งรูว้า่กาํลงัคดิวา่จะลกุแลว้ แลว้ก็เฝ้าดูความคดิกบัการกระทาํของเรา กาํลงั

ลกุแลว้นะ กาํลงัยนืแลว้นะ กาํลงัเดนิแลว้นะ น่ีข ัน้แรกก็สอนแลว้ ไมท่าํกนัเอง  

ถาม แนวทางถงึโน่นเลยค่ะ 

ตอบ สอนหมดแลว้ สตไิปสู่สมาธ ิ สมาธิไปสู่ปญัญา ปญัญาไปสู่การหลดุพน้ ชดัแจง้

แดงแจอ๋ย่างน้ีแลว้ จะใหล้ะเอยีดถงึขนาดไหน ข ัน้ที ่ ๑ ก็คอืสต ิ ข ัน้ที ่ ๒ ก็คอื

สมาธิ ข ัน้ที ่๓ ก็คอืปญัญา บอกอย่างชดัเจนอยู่แลว้ เราไมท่าํกนั ตลอดเวลา ๓ 

ปีน้ีก็พูดแต่เรื่องน้ี หลวงตาเคยเทศนใ์หฟ้งัวา่ สมยัทีฟ่งัเทศนข์องหลวงปู่ม ัน่น่ี 
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เหมอืนท่านเปิดตูพ้ระไตรปิฎกใหดู้ ดูมรรคผลนิพพาน พอท่านเทศนเ์สร็จ

เหมอืนท่านปิดตู ้พอปิดตูป้ับ๊มนัหายไปหมดเลย ตอนฟงัก็เขา้ใจ พอออกจากทีน่ี่

ไปแลว้ หายไปหมดเลย ไปคุยเรื่องอืน่กนั มากลบหมดเลย ไมไ่ดเ้อาไปทาํ พอ

ไมไ่ดไ้ปทาํก็เป็นสญัญา จะลมืงา่ย ถา้เอาไปทาํ เอาไปปฏบิตัจิะเป็นความจรงิ จะ

ไมล่มื มคีนถามพระอรหนัตว์า่พระอรหนัตล์มืไดไ้หม ท่านตอบวา่ลมืได ้ สญัญา

อนิจจา มอีะไรทีท่่านไมล่มืบา้ง ท่านตอบวา่ม ีคอืพระอริยสจั ๔ เป็นความจริง  

ถาม ลูกไมเ่ขา้ใจจนเหน็ตอนทีห่ลวงตาแก่ เวลาเทศนไ์มล่มืเลย เรื่องอืน่ท่านถามซํา้

ถามซํา้อยู่ตลอด 

ตอบ ชื่ออะไร เรื่องอะไร พรุ่งน้ีจะไปทาํอะไร เมือ่วานน้ีทาํอะไรไปแลว้ก็ลมืได ้บางทมีี

นดักบัใครไวก้็ลมืได ้ พอไมไ่ปคดิถงึก็ลมื เหมอืนพวกเราน้ีพอไมค่ดิถงึธรรมะ

เดีย๋วก็ลมื เพราะธรรมะทีฟ่งัน้ียงัเป็นความจาํอยู่ ยงัเป็นสญัญาอยู่ ยงัไมเ่ป็น

ความจริง พอปรากฏขึ้นในจติแลว้ จะไมล่มื 

ถาม อนัน้ีก็พสูิจนไ์ดว้า่ จติกบัสมองเป็นคนละส่วนกนั 

ตอบ คนละส่วนกนั สมองเป็นวตัถ ุ ทาํหนา้ทีใ่นส่วนของร่างกาย เป็นเหมอืน

ส่วนประกอบของรถยนต ์แต่คนขบักบัรถยนตเ์ป็นคนละส่วนกนั คนขบัส ัง่ใหร้ถ

เลี้ยวซา้ยเลี้ยวขวา ใหว้ิง่เร็ววิง่ชา้ จติก็เป็นตวัส ัง่ใหร่้างกายทาํอะไรต่างๆ ร่างกาย

มสีมองเป็นตวัประสานกบัการเคลือ่นไหวของอวยัวะต่างๆ  

ถาม สมยัทีลู่กไมไ่ดร้กัษาศีล ๕ จะเถยีงวา่จติไมม่ ีท ัง้หมดมสีมองเป็นตวัส ัง่การ 

ตอบ เอาแต่ความรูส้กึนึกคดิมาเถยีง พอไดป้ฏบิตัเิรียนรู ้ ก็ทราบทนัท ี วา่แยกจากกนั 

จติสงบมากเท่าไหร่ ก็ยิง่เหน็ชดัเลยวา่ ไมใ่ช่ส่วนหน่ึงของร่างกาย 

ถาม ถา้อย่างนัน้ จติของพวกเปรตผทีีไ่มม่ร่ีางกาย จงึไมม่เีครื่องมอืทีจ่ะทาํความด ี

หรือทาํไดค้ะ 
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ตอบ เวลาตายไปแลว้ถา้ดวงจติ มคีวามโลภเป็นตวัเด่นตวันาํ ก็เป็นเปรตไป ไม่

สามารถทาํความดไีด ้ ตอนนัน้มแีต่ความหวิ อยากจะไดอ้ยากจะกนิอย่างเดยีว 

ถา้จติมคีวามสงบสุขก็เป็นเทพไป มรูีปทพิยเ์สยีงทพิยใ์หส้มัผสั เหมอืนตอนที่

นอนหลบัฝนัด ี ตอนนัน้จติก็เป็นเทพ เวลานอนหลบัฝนัรา้ยจติก็เป็นเปรตเป็น

นรก ตอนนัน้ไมไ่ดใ้ชร่้างกาย ไมม่ร่ีางกายจติก็ยงัทาํงานได ้ ร่างกายเป็นเพยีง

เครื่องมอื ไวเ้สพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะชนิดหยาบ ซึง่มอียู่ ๒ ภพคอืมนุษย์

และเดรจัฉาน ส่วนภพอืน่จะเสพของทพิยท์ีด่แีละไมด่ ี พวกเปรตเสพของทพิยท์ี่

ไมด่ ี คอืความหวิความกระหาย พวกนรกเสพความรอ้น ความเกลยีด ความชงั 

ความอาฆาตพยาบาท พวกอสุรกายก็เสพความหวาดกลวั พวกเทพเสพรูปทพิย์

เสยีงทพิย ์ พวกพรหมเสพความสงบ ถา้ไดฌ้านจติจะเป็นพรหม ส่วนพระอริย

เจา้มปีญัญามวีปิสัสนามไีตรลกัษณ์ จะเสพความสงบแบบปญัญาอบรมสมาธ ิ

ตดักเิลสทาํจติใหส้งบไดด้ว้ยปญัญา ละสกักายทฐิไิด ้ละความสงสยัวจิกิจิฉา ละ

สลีพัพตปรามาส ความหลงตดิในพธิีกรรมต่างๆ ทีค่ดิวา่ทาํใหพ้น้จากเคราะห์

กรรมหรือเจริญกา้วหนา้ได ้ เช่นพธิีบวงสรวงเทพเจา้ บูชาราหู เป็นสลีพัพตปรา

มาส ไมรู่ว้า่ความเจริญความเสือ่มอยู่ทีก่รรม คอืการกระทาํ ทาํดกี็เจริญ ทาํช ัว่ก็

เสือ่ม ส่วนทีก่าํลงัเสือ่มหรือเจริญอยู่ในขณะน้ี เป็นวบิากกรรม คอืผลของการ

กระทาํความดคีวามชัว่ ทีไ่ดท้าํมาในอดตี จงึไมต่อ้งไปบวงสรวง ไมต่อ้งไปหา

หมอดู ไมต่อ้งไปเปลีย่นชื่อ เปลีย่นทรงผม เปลีย่นนามสกลุ ใหเ้สยีเวลาไป

เปลา่ๆ 
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กณัฑท์ี่ ๓๙๔ 

บวชชี 
๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

การบวชพระหรือบวชชีน้ี เป็นการกา้วเขา้สู่ร่มผา้กาสาวพสัตร ์ สู่ร่มโพธิ์ร่มไทร สู่มรรค

ผลนิพพาน ทีพ่ระบรมศาสดาไดท้รงดาํเนิน และเผยแผ่ใหแ้ก่สตัวโ์ลก ผูไ้ดส้ะสมบญุ

บารมมีาพอเพยีง ถา้ไมไ่ดส้ะสมมาพอเพยีง ถงึแมอ้ยากจะบวชก็จะไมส่ามารถบวชได ้ผู ้

บวชไดจ้งึถอืวา่มบีญุมวีาสนามบีารมมีาก จงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการบวช ต่อการ

ปฏบิตัหินา้ทีข่องนกับวช ตอนทีเ่ป็นฆราวาสหนา้ทีห่ลกัก็คอื การใหท้านกบัการรกัษาศีล 

๕ พอบวชแลว้หนา้ทีห่ลกัก็คอืศีล ๘ และภาวนา ทานก็ใหห้มดแลว้ ในบรรดาวตัถขุา้ว

ของเงนิทองบคุคลต่างๆ จงึไมค่วรกงัวลกบัการใหท้าน นอกจากวา่มเีหลอืกนิเหลอืใช ้ไม่

มคีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพีก็ใหไ้ด ้แต่หนา้ทีห่ลกัของนกับวชอยู่ทีก่ารรกัษาศีล ๘ และ

การภาวนา ทาํจติใจใหส้งบและเจริญปญัญา ใหรู้แ้จง้เหน็จรงิในสภาวธรรมท ัง้หลาย วา่

ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เป็นทกุข ์ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา น่ีคอืหนา้ทีห่ลกัของนกับวช อยู่ตรงน้ี 

งานของนกับวชทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบให ้ เรียกวา่กรรมฐาน เวลาบวชพระอปุชัฌายต์อ้ง

สอนกรรมฐาน ๕ คอือาการ ๕ ส่วนของร่างกายทีเ่หน็ดว้ยตา ไดแ้ก่ผมขนเลบ็ฟนัหนงั 

ทีม่อียู่ในร่างกายของทกุคน แต่ไมไ่ดท้รงใหพ้จิารณาเพยีง ๕ อาการน้ีเท่านัน้ แต่ทรงให ้

พจิารณาท ัง้ ๓๒ อาการเลย เพยีงแต่วา่ในเบื้องตน้ทรงใหส้อนแบบส ัน้ๆไปก่อน เริ่มตน้

ทีผ่มขนเลบ็ฟนัหนงั ต่อไปก็ใหพ้จิารณาเขา้ไปขา้งในใตผ้วิหนงั เช่นเน้ือ เอน็ กระดูก ตบั 

ไต ปอด หวัใจ  ลาํไส ้อาหารใหม ่อาหารเก่า และพวกนํา้ต่างๆ เช่นนํา้เลอืดนํา้หนองเป็น

ตน้ เพราะอาการ ๓๒ เป็นความจริงของร่างกาย ไมส่วยไมง่าม ทีส่ตัวโ์ลกมกัจะมองไม่

เหน็กนั ทีท่าํใหต้ดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิในกามภพ ก็คอืความหลงตดิอยู่ในรูป

ของร่างกายน้ีเอง วา่สวยวา่งาม  
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นกับวชผูป้รารถนาการหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ จงึตอ้งพจิารณาร่างกายใหเ้หน็

วา่เป็นปฏิกูล มสีิง่สกปรกต่างๆ ทีถู่กขบัถ่ายออกมาตามทวารต่างๆ เป็นอสภุะ ไม่

สวยงาม น่าขยะแขยง มผีวิหนงัปกปิดหุม้ห่อไว ้จงึทาํใหม้องไมเ่หน็ สตัวโ์ลกจงึมองเหน็

วา่สวยงามน่ารกัน่ายนิด ี จงึเกดิความกาํหนดัยนิด ี เกดิราคะเกดิตณัหาขึ้นมา ทาํใหต้อ้ง

ดิ้นรนแสวงหาร่างกายมาเสพ มาไมรู่ก้ี่ภพกี่ชาตแิลว้ ถา้ไมไ่ดเ้จริญกรรมฐานพจิารณา

อาการ ๓๒ น้ี ก็จะหลงตดิไปเรื่อยๆไมม่ทีีส่ิ้นสุด หนา้ทีห่ลกัของนกับวช คอืการ

พจิารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย ใหเ้หน็วา่ไมส่วยงามสกปรก มสีิง่ปฏกูิลขบัออกมาตาม

ทวารต่างๆตลอดเวลา น่ีคอืงานหลกั เป็นปญัญา เป็นวปิสัสนา เพือ่ความรูแ้จง้เหน็จริง 

ก่อนทีจ่ะพจิารณาก็ใหท้าํจติใจใหส้งบก่อน ดว้ยหลกัของสมถภาวนา จะใชก้ารสวดมนต์

ไปก็ได ้ จะนัง่หลบัตาบริกรรมพทุโธๆไปก็ได ้ หรือจะพจิารณาอาการ ๓๒ ไปก็ได ้

เบื้องตน้ก็กาํหนดชื่อไปก่อน ท่องไปในใจ ผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดูกปอดหวัใจ

ตบัลาํไสฯ้ลฯ ใชเ้ป็นอารมณ์ของสมถะคอืความสงบได ้ ไมว่า่จะอยู่ในอริิยาบถใด ทาํ

อะไร เราสามารถเจริญกรรมฐาน ๓๒ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง อย่าส่งจติไปคดิเรื่องอืน่ ใหอ้ยู่

กบักรรมฐาน ๓๒ น้ี อยู่กบัพทุโธๆก็ได ้ อยู่กบัไตรลกัษณ์ คอือนิจจงัทกุขงัอนตัตาก็ได ้

หรืออยู่กบัดนินํา้ลมไฟก็ได ้เพราะร่างกายกม็าจากดนินํา้ลมไฟ  ในทีสุ่ดก็จะตอ้งกลบัคนื

สู่ดนินํา้ลมไฟ ถา้คดิพจิารณาอย่างน้ีจะสงบเยน็สบาย จะเกดิปญัญา จะปลงจะปลอ่ย

วาง จะดบักเิลสดบัตณัหาได ้น่ีคอืเหตทุีพ่ระบรมศาสดา ไดท้รงมอบใหพ้ระอปุชัฌายท์กุ

รูปส ัง่สอนกรรมฐาน ๕ ใหแ้ก่กลุบตุรผูอ้อกบวช ผูป้รารถนาการหลดุพน้จากความทกุข ์

ใหถ้อืเป็นงานหลกัของนกับวช คอืการภาวนาและรกัษาศีล 

ศีล ๘ มไีวเ้พือ่สนบัสนุนการภาวนา ถา้มศีีล ๘ แลว้ใจจะสงบในระดบัหน่ึง ไมว่า้วุน่ขุ่น

มวักบัการแสวงหา รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะชนิดต่างๆ เช่นศีลขอ้ที ่ ๓ อพรหมจริยาฯ 

ต่างจากของฆราวาสผูค้รองเรือน ทีถ่อืกาเมสุมจิฉาจาราฯแทน คอืละเวน้จากการเสพ

กามกบัผูท้ีไ่มใ่ช่คู่ครองของตน แต่อพรหมจริยาฯน้ี ละเวน้จากการเสพกามเลย ไมน่อน

กบัใครอกีต่อไป และไมห่าความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เช่นรบัประทานอาหารกร็บั

เพยีงแต่เพือ่ใหร่้างกายไดอ้าหาร เหมอืนกบัรบัประทานยา ไมไ่ดร้บัประทานเพราะรสชาต ิ

เพราะความสวยงามของอาหาร รบัประทานเพือ่เยยีวยารกัษาร่างกายใหอ้ยู่ได ้
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รบัประทานพอประมาณ ไมม่ากจนเกนิไป ไมน่อ้ยจนเกนิไป รบัประทาน ๒ มื้อก็ได ้แต่

ไมเ่กนิเทีย่งวนัไปแลว้ ถา้จะปฏบิตัใิหเ้ขม้ขน้ขึ้นไป ก็จะรบัประทานมื้อเดยีว หรือในบาง

เวลาอาจจะงดอาหารสกั ๒ หรือ ๓ วนัก็ได ้เพือ่เร่งความเพยีร ถา้ร่างกายไมร่บัประทาน

อาหารมาก จติจะมสีตดิกีวา่ จะไมง่ว่งเหงาหาวนอน ไมเ่กยีจครา้น มคีวามขยนั ทีจ่ะ

เดนิจงกรม นัง่สมาธิ เจริญสตอิยู่ตลอดเวลา ศีลขอ้ที ่ ๗ ใหล้ะเวน้จากการหาความสุข

จากเสื้อผา้อาภรณ์ เครื่องสาํอางต่างๆ นํา้หอมต่างๆ เพราะไมไ่ดเ้ป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง 

เป็นความสุขทีฉ่าบฉวย เป็นความสุขทีไ่ม่จรีงัถาวร ใหห้าความสุขจากการทาํจติใจให ้

สงบ ดบักเิลสดบัตณัหา และใหล้ะเวน้จากการหาความสุขจากทางรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ เช่นดูหนงัฟงัเพลง หรือออกไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ถา้จะออกไปนอกทีอ่ยู่

อาศยัก็ควรจะไปเฉพาะกรณีทีจ่าํเป็น ถา้จะไปเพือ่ไปดูไปฟงัไปเทีย่วเพือ่ใหค้ลายความ

หงดุหงดิราํคาญใจ อย่างนัน้ไมใ่ช่เป็นวธิีคลายความหงดุหงดิราํคาญใจ เพราะจะคลาย

ไดเ้พยีงช ัว่คราว เวลาออกไปก็ดอีกดใีจ ไปเหมือนไกบ่ิน พอกลบัมาเหมือนถูกหา่กนิ 

กลบัมาแลว้หนา้ตาซมึเศรา้ เหมอืนถูกจบัขงัไวใ้นกรง  

วธิีทีจ่ะดบัความหงดุหงดิราํคาญวา้เหวใ่หถู้กตอ้ง ตอ้งเจริญกรรมฐาน ๕ หรือเจริญสมถ

ภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ พอจติสงบแลว้อารมณ์ต่างๆเหลา่น้ีจะหายไป จะมคีวามสุขพอใจ

กบัการอยู่เฉยๆ อยู่เป็นสุขดว้ยธรรมะ ดว้ยสมถภาวนา เวลาจติสงบก็ปลอ่ยใหส้งบไป 

จนกวา่จะถอนออกมาเอง ไมต่อ้งไปทาํอะไร อย่าไปดงึจติออกมาในขณะทีจ่ติสงบ ปลอ่ย

ใหส้งบไป พออิม่ตวัแลว้จะถอนออกมาเอง พอเริ่มคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ใหด้งึมาคดิทาง

กรรมฐาน ทางไตรลกัษณ์ ทางดนินํา้ลมไฟ ธาต ุ๔ สลบักบัการทาํจติใหส้งบ พจิารณาไป

สกัระยะหน่ึงแลว้รูส้กึเมือ่ยลา้อยากจะหยุด หรือไมเ่หน็ชดั เพราะมอีารมณ์คอยขดัขวาง 

ก็ใหห้ยุดการพจิารณา แลว้กลบัมาทาํจติใหส้งบ ดว้ยพทุโธๆก็ได ้ดว้ยการสวดมนตก์็ได ้

ดว้ยการบริกรรมผมขนเลบ็ฟนัหนงัก็ได ้ ถา้ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ รบัรองไดว้า่จติจะ

เจริญกา้วหนา้ขึ้นไปตามลาํดบั จนถงึจดุสูงสุด ก่อนทีจ่ะยุตกิารใหก้รรมฐานน้ี ขอฝาก

ธรรมะ ๓ ประการไวเ้ป็นเครื่องเตอืนใจ  
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ธรรมะประการแรกเรียกวา่ ลกัษณะตดัสนิธรรมวินัย ๘ อย่างคอื ธรรมเหลา่ใดเป็นไป

เพือ่ความกาํหนดัยอ้มใจ ๑ เป็นไปเพือ่ความประกอบทกุข ์ ๑ เป็นไปเพือ่ความสะสม

กองกเิลส ๑  เป็นไปเพือ่ความอยากใหญ่ ๑  เป็นไปเพือ่ความไมส่นัโดษ ยนิดดีว้ยของ

มอียู่ คอืมน่ีีแลว้อยากไดน้ัน่ ๑  เป็นไปเพือ่ความคลกุคลดีว้ยหมูค่ณะ ๑  เป็นไปเพือ่

ความเกยีจครา้น ๑  เป็นไปเพือ่ความเลี้ยงยาก ๑  ธรรมเหลา่น้ีพงึรูไ้วว้า่ ไมใ่ช่ธรรม 

ไมใ่ช่วนิยั ไม่ใช่คาํส ัง่สอนของพระศาสดา ธรรมเหลา่ใดเป็นไปเพือ่ความคลายกาํหนดั 

๑  เป็นไปเพือ่ความปราศจากทกุข ์ ๑  เป็นไปเพือ่ความไมส่ะสมกองกเิลส ๑  เป็นไป

เพือ่ความอยากอนันอ้ย ๑  เป็นไปเพือ่ความสนัโดษ ยนิดดีว้ยของมอียู่ ๑   เป็นไปเพือ่

ความสงบสงดัจากหมู ่ ๑  เป็นไปเพือ่ความเพยีร ๑   เป็นไปเพือ่ความเลี้ยงงา่ย 

๑  ธรรมเหลา่น้ีพงึรูว้า่ เป็นธรรม เป็นวนิยั เป็นคาํส ัง่สอนของพระศาสดา  

ธรรมะประการที ่๒ เรียกวา่ กถาวตัถ ุถอ้ยคาํทีค่วรพูด ๑๐ อย่าง คอื ๑. อปัปิจฉกถา 

ถอ้ยคาํทีช่กันาํใหม้คีวามปรารถนานอ้ย ๒. สนัตฏุฐกิถา ถอ้ยคาํทีช่กันาํใหส้นัโดษยนิดี

ดว้ยปจัจยัตามมตีามได ้ ๓. ปวเิวกกถา ถอ้ยคาํทีช่กันาํใหส้งดักายสงดัใจ ๔. อสงัสคัค

กถา ถอ้ยคาํทีช่กันาํไมใ่หค้ลกุคลดีว้ยหมู่คณะ ๕. วริิยารมัภกถา ถอ้ยคาํทีช่กันาํให ้

ปรารภความเพยีร ๖. สลีกถา ถอ้ยคาํทีช่กันาํใหต้ ัง้อยู่ในศีล ๗. สมาธิกถา ถอ้ยคาํทีช่กั

นาํใหท้าํใจใหส้งบ ๘. ปญัญากถา ถอ้ยคาํทีช่กันาํใหเ้กดิปญัญา ๙. วมิตุตกิถา ถอ้ยคาํที่

ชกันาํใหท้าํใจใหพ้น้จากกเิลส ๑๐. วมิตุตญิาณทสัสนกถา ถอ้ยคาํทีช่กันาํใหเ้กดิความรู ้

ความเหน็ ในความทีใ่จพน้จากกเิลส น่ีคอืกถาวตัถ ุถอ้ยคาํทีค่วรพูด ๑๐ อย่าง 

ธรรมะประการที ่๓ ทีจ่ะขอฝากไวใ้นวนัน้ีก็คอื ธรรมะที่นักบวชควรพิจารณาเนืองๆ ๑๐ 

อย่างคอื ๑. บดัน้ีเรามเีพศต่างจากคฤหสัถแ์ลว้ อาการกริิยาใดๆของสมณะนกับวช เรา

ตอ้งทาํอาการกริิยานัน้ๆ ๒. ความเลี้ยงชพีของเราเน่ืองดว้ยผูอ้ืน่ เราควรทาํตวัใหเ้ขา

เลี้ยงงา่ย ๓. อาการกายวาจาอย่างอืน่ ทีเ่ราจะตอ้งทาํใหด้ขีึ้นไปกวา่น้ี ยงัมอียู่อกีไมใ่ช่

เพยีงเท่าน้ี ๔. ตวัของเราเองตเิตยีนตวัเราเองโดยศีลไดห้รือไม ่ ๕. ผูรู้ใ้คร่ครวญแลว้ ติ

เตยีนเราโดยศีลไดห้รือไม ่๖. เราจะตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบใจท ัง้ปวง ๗. เรา

มกีรรมเป็นของตวัเรา ทาํดจีะไดด้ ี ทาํช ัว่จะไดช้ ัว่ ๘. วนัคนืลว่งไปลว่งไป บดัน้ีเราทาํ
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อะไรอยู่ ๙. เรายนิดใีนทีส่งดัหรือไม ่๑๐. คุณวเิศษของเรามอียู่หรือไม ่ทีจ่ะใหเ้ราเป็นผู ้

ไมเ่กอ้เขนิ ในเวลาทีผู่อ้ืน่ถามในกาลภายหลงั  

น่ีคอืคุณธรรม ๓ ประการทีน่กับวชควรพจิารณาอยู่เนืองๆ เพือ่จะไดเ้ป็นเครื่องเตอืนใจ 

ใหป้ระพฤตตินอยู่ในแนวทางทีพ่ระบรมศาสดาทรงสอนใหป้ระพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่ความ

เจริญกา้วหนา้ในธรรม จงึขอฝากเรื่องกรรมฐานและธรรมะเหลา่น้ี ใหผู้ท้ีบ่วชในวนัน้ี 

และผูท้ีป่รารถนาจะบวชต่อไปในวนัหนา้ ไดน้าํเอาไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตัต่ิอไป การ

แสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๙๕ 

สงสารตวัเองเถดิ 
๒๔ มกราคม ๒๕๕๒ 

สงสารตวัเองเถดิ อย่ามวัแต่สงสารคนอืน่ จนลมืสงสารตวัเอง เพราะเราแต่ละคนก็ตอ้ง

ไปดว้ยกนัท ัง้นัน้ ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยดว้ยกนัท ัง้นัน้ สงสารเขาก็ไมไ่ดท้าํใหเ้ราดขีึ้น สู ้

สงสารตวัเราดกีวา่ เพือ่เราจะไดร้ีบหาทีพ่ึง่ พอมทีีพ่ึง่แลว้จะไมเ่ดอืดรอ้น แยกใจออก

จากกายไดแ้ลว้จะสบาย ทกุวนัน้ีมนัตดิกนัเป็นเหมอืนปาท่องโก ๋ กายเป็นอย่างไรใจก็

เป็นไปดว้ย เป็นหนกักวา่กายเสยีอกี ถา้พจิารณาอยู่เนืองๆอย่างทีไ่ดท้รงตรสัสอน วา่เรา

เกดิมาแลว้ ย่อมมคีวามแก่เป็นธรรมดา มคีวามเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา มคีวามตาย

เป็นธรรมดา มกีารพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ลว่งพน้จากความแก่ความเจ็บความ

ตาย จากการพลดัพรากจากกนัไมไ่ดแ้ลว้ ใจจะสงบ จะไมด่ิ้นไมฝื่น การฝืนน้ีมนัผดิ

ธรรมชาตขิองความจริงและของใจ ถา้ฝืนธรรมชาตแิลว้ ใจจะรบัเคราะหก์รรม จะทกุข ์

ขึ้นมา ถา้ใจรบัความจริงได ้ ใจจะไมต่่อตา้น ไมต่่อสู ้ ใจจะสงบ สงบแลว้ก็มคีวามสุข น่ี

คอืเหตทุีเ่ราจะตอ้งพจิารณาสจัจธรรม คอืพระอริยสจัขอ้ที ่ ๑ ทกุขสจั การเกดิแก่เจ็บ

ตาย สอนใจใหรู้ว้า่เป็นความจริงทีฝื่นไมไ่ด ้ ต่อตา้นไมไ่ด ้ มคีวามจริงหลายอย่างทีพ่วก

เรายอมรบักนัได ้ในชวีติประจาํวนัของเรา เราจงึไมค่่อยทกุขม์ากนกั ถา้เราต่อตา้นกบัทกุ

อย่างในโลกน้ีแลว้ เราจะทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา เช่นเรายอมรบัการเปลีย่นแปลงของวนัเวลา 

พระอาทติยข์ึ้นพระอาทติยต์ก เรายอมรบั เราไมต่่อตา้น การเปลีย่นแปลงของฤดู หนาว

เป็นรอ้น รอ้นเป็นฝน ฝนเป็นหนาว เราไมต่่อตา้นแต่อย่างใด ยอมรบัการเปลีย่นแปลง

ของฤดูกาล เราจงึไมท่กุขก์นั  

ถา้เราต่อตา้น อยากจะใหห้นาวไปตลอด เราจะเดอืดรอ้นทนัท ีคนมสีตางคจ์งึตอ้งบนิไป

หาทีเ่ยน็อยู่เรื่อยๆ อยู่ทีร่อ้นไมไ่ด ้ คนมสีตางคจ์ะทาํอย่างน้ีกนั เวลาหนาวมากๆก็บนิไป

ทีไ่มห่นาวมาก พอรอ้นมากๆก็บนิไปทีไ่มร่อ้นมาก ไมย่อมรบัความจริง เหน็คนรวยแลว้
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พวกเราอาจจะอจิฉา คดิวา่เขามคีวามสุข บนิไปโน่นบนิมาน่ี หนีความรอ้นได ้ หนีความ

หนาวได ้ ถา้มองตามหลกัธรรมะแลว้ เขากาํลงัทกุขก์าํลงัวุน่วาย อยู่ไมเ่ป็นสุข รบัความ

จริงไมไ่ด ้ส่วนคนจนน่ีแหละกลบัสบายกวา่คนรวยในเรื่องอย่างน้ี เพราะคนจนรูจ้กัทาํใจ 

รอ้นก็ปลอ่ยใหร้อ้นไป ไมม่เีงนิซื้อเครื่องปรบัอากาศมาตดิ หนาวก็ผงิไฟไปหรือห่มผา้ไป

ตามมตีามเกดิ ไมม่เีงนิทีจ่ะบนิไปทีไ่มห่นาว การเดนิทางแต่ละครัง้มนัสนุกทีไ่หน 

จะตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจเตรียมสิง่ต่างๆ ทาํหนงัสอืเดนิทาง ทาํหนงัสอืขออนุญาตเขา้

เมอืง ฉีดยาวคัซนี เวลาขึ้นเครื่องบนิไปก็ไมรู่ว้า่จะลงมาในรูปแบบไหน เป็นความทกุข ์

ท ัง้นัน้ แต่มองไมเ่หน็กนั เพราะถูกอาํนาจของความอยาก ของอวชิชาของความหลง ที่

ต่อสูต่้อตา้นกบัการเปลีย่นแปลงของสิง่ต่างๆ ชวีติจงึกลิ้งไปกลิ้งมา ไมม่โีอกาสพบกบั

ความสงบสุขของใจ เพราะใจไมม่โีอกาสทีจ่ะสงบตวัลง ถูกความอยากคอยปัน่หวัอยู่

ตลอดเวลา เหมอืนจิ้งหรีดทีถู่กปัน่ใหส่้งเสยีงรอ้งอยู่ตลอดเวลา  

พระพทุธเจา้จงึตอ้งสอน ใหเ้รากาํหนดรูส้จัจธรรมความจริงของชวีติ ก็คอืทกุขสจัน้ีเอง 

เป็นความจริงตายตวั เป็นความจริงทีต่อ้งเป็นกบัทกุๆคนทีม่าเกดิ เกดิแลว้ตอ้งแก่ตอ้ง

เจ็บตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั ทรงสอนวา่พจิารณาแลว้จะทาํใหใ้จสงบ จะทาํใหใ้จ

ไมท่กุข ์ ถา้ไมพ่จิารณาจะถูกความหลงหลอกใหต่้อตา้น ใหห้ลบหลกี ใหห้นี แต่หนี

อย่างไรก็หนีไมพ่น้ เพราะมนัเป็นเงาตามตวั จะหนีไปอยู่ทีไ่หนในโลกน้ี ความแก่ความ

เจ็บความตายก็จะตามไป ทาํใหต้นเองรวยขนาดไหน มอีาํนาจวาสนายิง่ใหญ่ขนาดไหน 

ก็ไมส่ามารถหนีจากความแก่ความเจ็บความตายไปได ้ จะตอ้งทกุขต์ลอดเวลา ผูท้ี่

พจิารณาอริยสจัขอ้ที ่ ๑ น้ีอย่างสมํา่เสมออย่างต่อเน่ือง จนใจยอมรบักบัความจริงน้ีได ้

แลว้ จะไมท่กุขก์บัความแก่ความเจ็บความตาย จะไมท่กุขก์บัการพลดัพรากจากสิง่ต่างๆ

เลย น่ีคอือานิสงสข์องการศึกษาหรือการส ัง่สอนใจ ใหรู้ถ้งึความจรงิทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัใจ 

คอืร่างกายทีใ่จไดม้าครอบครอง มาหลงมายดึมาตดิ วา่เป็นตวัตน เป็นตวัเรา เป็นของ

เรา ใหรู้ว้า่มนัไมใ่ช่ตวัเราของเรา มนัไมเ่ทีย่ง มกีารเปลีย่นแปลง มแีก่มเีจ็บมตีาย เมือ่รู ้

วา่เป็นอย่างน้ีและยอมรบัมนัได ้ ใจก็จะสงบ ความอยากใหม้นัอยู่ไปนานๆ ไมใ่หเ้จ็บไข ้

ไดป่้วย ไมใ่หต้าย ก็จะไมส่ามารถทาํงานได ้ ความทกุขใ์จก็จะไมเ่กดิตามมา น่ีคอืการ
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ทาํงานของมรรค การศึกษาการส ัง่สอนใจ ในเรื่องของความเกดิแก่เจ็บตายน้ี เรียกวา่

มรรค  

คอืใหส้รา้งสมัมาทฐิ ิ ความเหน็ทีถู่กตอ้ง ใหเ้หน็วา่ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกต ิ

เป็นเรื่องธรรมดา เหมอืนการเปลีย่นแปลงของฤดูกาลของวนัเวลา เรายอมรบัการ

เปลีย่นแปลงของฤดูกาลของวนัเวลาได ้ ทาํไมเราจะรบักบัการเปลีย่นแปลงของร่างกาย

ไมไ่ด ้ มคีนทีร่บัไดท้าํไดม้าแลว้ เช่นพระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลาย ท่านรบัความ

จริงน้ีได ้ เมือ่ท่านรบัไดท้่านก็สบาย เหมอืนกบัพวกเรา ทีส่บายกบัการยอมรบัการ

เปลีย่นแปลงของฤดูกาล เราไมต่อ้งดิ้นรนหนีจากมนั ไมต่อ้งเดนิทางเวลาทีอ่ากาศไม่

ถูกใจเรา เราไมต่อ้งไปไหน เราก็อยู่ตรงน้ีแหละ เราเพยีงปรบัใจปรบักายใหร้บักบัมนัไป 

แลว้เราจะมคีวามสุข เพราะความสุขนัน้เกิดจากความสงบของใจ ใจจะสุขจะสงบได ้ ก็

ต่อเมือ่ตณัหาความอยากต่างๆถูกระงบัไป ดว้ยการยอมรบัความจริง หลงัจากทีไ่ดศึ้กษา

ความจริงแลว้ วา่เป็นความจริงทีต่ายตวั เปลีย่นไมไ่ด ้ สิง่ทีเ่ปลีย่นไดก้็คือความอยาก 

อย่าไปอยากมนัเสยีอย่างเดยีว ปญัหาก็จบ จะไมท่กุข ์น่ีคอืการทาํงานของอริยสจั ๔ ทีม่ี

อยู่ในใจของเรา และทาํงานอยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่จะทาํไปในทางทีส่รา้งความทกุข ์

ใหก้บัเรา ทกุครัง้ทีเ่ราคดิถงึความแก่ความเจ็บความตาย ถา้เราไมม่สีมัมาทฐิ ิไมไ่ดเ้จรญิ

ปญัญา ไมไ่ดส้อนใจวา่เป็นเรื่องธรรมดา จะเกดิความอยากขึ้นมาทนัท ี คอือยากไมแ่ก่

อยากไมเ่จ็บอยากไมต่าย อยากไมพ่ลดัพรากจากสิง่ต่างๆ พอเกดิความอยากน้ีขึ้นมาก็

เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เกดิความวติกกงัวลวา้วุน่ขุน่มวัขึ้นมา แลว้ก็นาํพาไปสู่การ

แกป้ญัหาทีผ่ดิ คอืจะตอ้งรบีไปหาวธิป้ีองกนัร่างกายดว้ยวธิีต่างๆ ใชย้าบา้ง ใช ้

ศลัยกรรมบา้ง ถา้อยากจะใหส้าวใหห้นุ่มไปเรื่อยๆ ถา้ผมหงอกก็ตอ้งยอ้มอยู่เรื่อยๆ 

เพือ่ใหด้าํเขม้เหมอืนคนหนุ่มคนสาว ถา้หนงัยานก็ดงึใหต้งึ แต่กท็าํไดช้ ัว่ระยะเวลาหน่ึง 

ไมก่ีปี่ก็จะกลบัมาเป็นเหมอืนเดมิ จนในที่สุดก็จะไมส่ามารถไปทาํอะไรมนัได ้ จะทกุข ์

กงัวลอยู่ตลอดเวลา  

ถา้ยอมรบัความจริงไดแ้ลว้ จะไมท่กุขเ์ลย จะสบายอกสบายใจ แก่ก็แก่ เจ็บก็เจ็บ ตายก็

ตาย ไมวุ่น่วายไปกบัมนั พวกเราจงึควรพจิารณาอยู่เรื่อยๆ เป็นการเจริญมรรค ทีต่อ้ง
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เจริญใหม้ากใหส้มบูรณ์ใหเ้ต็มที ่ดว้ยการกาํหนดรูท้กุข ์คอืศึกษาทกุขสจั ศึกษาเรื่องเกดิ

แก่เจ็บตายพลดัพรากจากกนั วา่เป็นเรื่องธรรมดา ดงัทีท่รงสอนพระอานนทใ์หพ้จิารณา

ความตายทกุลมหายใจเขา้ออก น่ีแหละคอืการเจริญมรรคดว้ยการกาํหนดรูท้กุขสจั วา่

เกดิมาแลว้ตอ้งตาย หายใจออกก็วา่ ถา้ไมห่ายใจเขา้ก็ตาย หายใจเขา้ก็วา่ ไมห่ายใจออก

ก็ตาย ถา้รูอ้ย่างน้ีแลว้ใจจะนอ้มรบัความจริง จะเกดิความสงบสุข ดบัความกงัวลความ

วุน่วายกระสบักระส่าย กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบัได ้ พอเหน็ผลแลว้จะตดิใจ จะพจิารณา

ตลอดเวลา จนไมม่คีวามอยากทีจ่ะอยู่ไปนานกวา่ความจริง จะเป็นอย่างไรก็ปลอ่ยให ้

เป็นไปตามความจริง มนัแก่ก็ใหม้นัแก่ไป มนัเจ็บก็ใหม้นัเจ็บไป มนัตายก็ใหม้นัตายไป 

ผูพ้จิารณาไมไ่ดแ้ก่ไมไ่ดเ้จ็บไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกายเสยีอย่าง จะไปเดอืดรอ้นทาํไม เมือ่

พจิารณาไปเรื่อยๆแลว้ ผูพ้จิารณากบัสิง่ทีถู่กพจิารณาจะแยกออกจากกนั จะเหน็ไดช้ดั

วา่สิง่ทีก่าํลงัถูกพจิารณากบัผูพ้จิารณาน้ี เป็นคนละคนกนั ผูพ้จิารณาเป็นเหมอืนคนดู

หนงั ส่วนสิง่ทีถู่กพจิารณาเป็นเหมอืนตวัแสดง คนดูก็ดูไป อย่าไปไดไ้ปเสยีกบัคนแสดง

เสยีอย่าง ก็จะไมเ่ป็นปญัหาอย่างไร  

ถา้ดูภาพยนตรแ์บบไมเ่ขา้ขา้งใคร เราจะไมเ่ดอืดรอ้นกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นในภาพยนตร ์

แต่ส่วนใหญ่เวลาดูภาพยนตร ์ เรามกัจะเขา้ขา้งพระเอกนางเอก มกัจะคดิวา่เราเป็น

พระเอกนางเอกกนั พอมอีะไรเกดิขึ้นกบัพระเอกนางเอก ก็อดทีจ่ะตื่นเตน้หวาดกลวั

หวาดเสยีวขึ้นมาไม่ได ้ เพราะใจไปผูกตดิกบัพระเอกนางเอก ร่างกายก็เหมอืนกนั เป็น

เหมอืนตวัแสดง ใจเป็นเหมอืนคนดู พอใจไปผูกตดิกบัร่างกายวา่เป็นตวัเรา พอร่างกาย

เป็นอะไร ก็เกดิความหวาดกลวั วติกกงัวลขึ้นมาทนัท ี ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆแลว้จะรูว้า่ 

เราไปหลงมนัเอง ร่างกายเขาไมรู่เ้รื่องหรอก เขาก็แสดงไปตามบททีธ่รรมชาตใิหเ้ขาแสดง 

เขาเป็นเหมอืนตน้ไมต้น้หน่ึง มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ก็ดบัไป มาจากดนินํา้ลมไฟ

เหมอืนกนั ร่างกายก็มาจากดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนั ต่างกนัตรงทีร่่างกายมใีจคอย

ควบคุมดูแลส ัง่การ ใหร่้างกายทาํอะไรต่างๆ ส่วนตน้ไมไ้มม่ใีจนอกจากคนไปเอามาเป็น

สมบตั ิ ปลูกตน้ไมแ้ลว้ยดึตดิวา่เป็นของตน เวลาปลูกบา้นมกัจะปลูกตน้ไมด้ว้ย แลว้ก็

จะมคีวามผูกพนักบัตน้ไม ้ เวลาตน้ไมเ้ป็นอะไรไป ใจก็วุน่วายไปดว้ย เพราะธรรมชาติ

ของใจเป็นอย่างน้ี ใจทีม่คีวามหลงครอบงาํอยู่น้ี เวลามอีะไรแลว้จะยดึตดิ จะอยากใหด้ี
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อยู่เสมอ อยากใหอ้ยู่ไปนานๆ ใหม้แีต่ความเจริญ ไมอ่ยากใหเ้สื่อม ไม่อยากใหต้ายไป 

เป็นความอยากทีต่ ัง้อยู่บนพื้นฐานของความโง ่ ไมไ่ดศึ้กษาความจริงของธรรมชาต ิ ของ

สิง่ต่างๆวา่เป็นอย่างไร  ถา้พจิารณาดูจะเหน็วา่ ทกุอย่างมจีดุเกดิและมจีดุดบัท ัง้นัน้ ไมม่ี

อะไรทีเ่กดิมาแลว้จะไมด่บัไป จะชา้หรือจะเร็วเท่านัน้เอง บางอย่างก็เกดิปับ๊แลว้ก็ดบัไป 

เช่นเสยีงทีเ่ราไดย้นิแต่ละครัง้น้ี ปรากฏขึ้นมาปับ๊แลว้ก็หายไป มนัเร็วมาก แต่ถา้เป็น

วตัถน้ีุจะชา้ บางอย่างก็เร็วบางอย่างก็ชา้ มคีวามแตกต่างกนั แต่สิง่ทีเ่หมอืนกนัก็คอืมี

เกดิมดีบั  

เราจงึตอ้งศึกษาความจริงเพือ่ใหรู้ท้นั จะไดป้ลอ่ยวาง ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความจริง 

ส่วนเราก็อยู่กบัความจริงของเรา เราคอืใคร เราก็คอืคนดูน่ีแหละ ดูเฉยๆ อย่าไปไดไ้ป

เสยีกบัสิง่ทีเ่ราดู ถา้ไมไ่ดไ้มเ่สยีกบัสิง่ทีดู่แลว้ เวลาเสยีก็ไมเ่สยีใจ เวลาไดก้็ไมด่ใีจ จะ

รูส้กึเฉยๆ เพราะไมต่อ้งมเีขาเพือ่ใหเ้รามคีวามสุข เพราะความสุขของเราเกดิจากการ

ปลอ่ยวาง เกดิจากความสงบของใจ ทีป่ลอ่ยวางสิง่ต่างๆน้ีเอง ถา้ไมม่คีวามอยากแลว้ใจ

จะน่ิงสงบอยู่ตลอดเวลา จะมคีวามสุขตลอดเวลาเป็น ปรมงั สขุงั ตวัทีม่าทาํใหใ้จไมม่ ี

ปรมงั สุขงั ก็คอืความอยากต่างๆน้ีเอง การเจริญมรรค ดว้ยการพจิารณาดว้ยการศึกษา

ทกุขสจัน้ี จะทาํใหล้ะสมทุยัคอืตณัหาท ัง้ ๓ เหตทุีท่าํใหใ้จทกุขไ์ด ้ทาํใหเ้กดินิโรธ คอืการ

ดบัของทกุขท์ ัง้หลายในใจได ้ น่ีคอืการทาํงานของอริยสจั ทีพ่ระสาวกทีพ่ระพทุธเจา้ทาํ

กนั แต่ปถุชุนจะทาํตรงกนัขา้ม แทนทีจ่ะพจิารณาทกุขสจั กลบัไมพ่จิารณา ไมส่อน

ตนเองเลย วา่เกิดมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย พอไมส่อนปับ๊ความหลงก็เขา้มา

ครอบงาํ ทาํใหเ้กดิความอยากอยู่ไปนานๆ อยากไมเ่จ็บไมแ่ก่ไมต่าย ไมพ่ลดัพรากจาก

สิง่ต่างๆไป แลว้ก็จะเกดิความอยากอย่างอืน่ตามมา อยากจะอยู่นานๆก็เพราะอยากจะมี

ความสุขกบัการเสพกามนัน่เอง เสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ โดยอาศยัอายตนะของ

ร่างกาย คอืตาหูจมกูลิ้นกายเป็นเครื่องมอื ก็เกดิกามตณัหาขึ้นมา อยากหาความสุขจาก

รูปเสยีงกลิน่รส แต่หารูไ้มว่า่เป็นการหาความทกุขม์าใส่ตวัเอง เพราะเป็นเหมอืนยาเสพ

ตดิ  
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ยาเสพตดิน้ีเราก็รูว้า่เมือ่เสพแลว้เป็นอย่างไร ยาเสพตดิก็เป็นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

เวลาเสพยาตอ้งใชอ้ะไรเสพละ่ ตอ้งใชป้ากใชล้ิ้นลิ้มรส พอเขา้ไปในร่างกายมนัก็ทาํให ้

ร่างกายมคีวามสุขขึ้นมา แลว้ก็ตดิกบัความสุขนัน้ เวลาขาดความสุขนัน้ ก็เกดิอาการลง

แดง ตอ้งหามาเสพอยู่เรื่อยๆ การเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะชนิดอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช่ยาเสพ

ตดิก็เป็นแบบเดยีวกนั ต่างกนัตรงทีค่วามรุนแรง อย่างอืน่พอจะทนไดถ้า้ไมไ่ดเ้สพ แต่

ยาเสพตดิน้ีมนัทรมานมากกวา่เวลาทีจ่ะเลกิมนั แต่มนัก็อยู่ในรูปแบบเดยีวกนั ต่างกนั

ตรงทีน่ํา้หนกัของความทรมาน ถา้ยาเสพตดิน้ีจะทรมานมาก ตดิแลว้เลกิยาก รองลงมา

ก็พวกสุรายาเมาบหุรี่ รองลงมาก็พวกกาแฟ พวกเครื่องดืม่ชูกาํลงัท ัง้หลาย รองลงมาก็

คอืการดูหนงัฟงัเพลง การไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ อยู่ไมต่ดิบา้น อยู่ไมไ่ด ้ อยู่แลว้อก

จะระเบดิ ตอ้งออกไประบาย ก็ระบายไดช้ ัว่ขณะทีอ่อกไป พอกลบัมาก็อดึอดัเหมอืนเดมิ 

กลบัมาบา้นเพือ่พกัผ่อนหลบันอน พอไดก้าํลงัแลว้ ก็ไปเสริมกาํลงัของลูกระเบดิทีอ่ยู่

ภายในใจ ใหม้แีรงดนัออกมาอกี ก็ตอ้งออกไปอกี ออกไปอยู่เรื่อยๆ พอเหน่ือยพอหมด

แรงก็กลบัมา เป็นเรื่องของความหลงพาไป พาไปหาความทกุข ์ ความอยากต่างๆพาไปสู่

ความทกุข ์ ไมเ่คยรูจ้กัคาํวา่พอ ทาํตามความอยากแลว้ ไมไ่ดท้าํใหค้วามอยากหายไป

หรือหมดไป แต่กลบัทาํใหม้คีวามอยากเพิม่ขึ้นไปอกี เป็นเหมอืนลูกโซ่ พออยากลูกน้ี

แลว้ก็มอียากอกีลูกหน่ึงเกี่ยวตดิมา ไมม่ทีี่สิ้นสุด  

สิง่ทีจ่ะหยุดความอยากน้ีไดก้็คอืปญัญา ตอ้งเหน็วา่ความอยากไมไ่ดส้รา้งความสุขอย่าง

ทีค่ดิกนั ใหค้วามสุขนอ้ยกวา่ใหค้วามทกุข ์ เหมอืนกบัยาเสพตดิ คนทีไ่มเ่สพไมต่ดิยา

เสพตดิจะเหน็ชดัเลยวา่ ยาเสพตดิใหท้กุขม์ากกวา่สุข ไปเสพทาํไม เพราะเวลาเสพแลว้ก็

ตดิ มคีวามสุขเพยีงในขณะทีเ่สพ แต่ทกุขม์ากเวลาอยากแลว้ไมไ่ดเ้สพ คนทีไ่มม่คีวาม

อยากในกามจะไมเ่ดอืดรอ้นเลย อยู่ตดิบา้นได ้ อยู่บา้นอย่างมคีวามสุข บา้นเป็นที่

ปลอดภยั เป็นสถานทีอ่าํนวยความสุขความสบายไดอ้ย่างเต็มที ่แต่กลบัอยู่ไมไ่ด ้ เพราะ

ไมม่รูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะชนิดต่างๆ มาบาํรุงบาํเรอความอยากของกามตณัหาน้ีเอง 

ถา้ไมม่กีามตณัหาแลว้ จะไมอ่ยากออกจากบา้นเลย ไมรู่จ้ะออกไปทาํไม ไปทีไ่หนก็มรูีป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะเหมอืนกนั ทีบ่า้นก็มรูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะเหมอืนกนั พอไม่

ตดิกบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะแลว้ ก็ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปทีไ่หน อยู่บา้นอยา่ง
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มคีวามสุข เช่นเดยีวกบัความอยากมอียากเป็น ก็เป็นลกัษณะเดยีวกนักบักามตณัหา 

เพยีงแต่วตัถตุ่างกนั แทนทีจ่ะเป็นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็เป็นสถานภาพ เช่นอยาก

รวยอยากมอีาํนาจวาสนา มตีาํแหน่งสูงๆ อยากจะใหค้นยกย่องสรรเสริญ นบัถอืกราบ

ไหวบู้ชา ก็เป็นตณัหาอกีแบบหน่ึง พอไดเ้ป็นแลว้ก็ไมพ่อ อยากจะใหญ่โตขึ้นไปอกี ถา้ไม่

ใหญ่โตอย่างนอ้ยก็ใหเ้ป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ซึง่ก็เป็นไปไมไ่ด ้ ศึกษาทางประวตัศิาสตรดู์ 

จะใหญ่โตขนาดไหน ถงึเวลาก็หมดไป เวลาหมดนัน้แหละจะทกุขท์รมานใจ เวลายงั

เป็นอยู่ก็ทกุขท์รมานใจอกีแบบหน่ึง เพราะกลวัจะหมด กลวัจะถูกผูอ้ืน่มาแย่งไป เป็น

ความทกุขต์ลอดเวลา ความทกุขช์นิดที่ ๓ ก็คอืความไมอ่ยากแก่ไม่อยากเจ็บไมอ่ยาก

ตาย ไมอ่ยากพลดัพรากจากสิง่ต่างๆไป  

ความอยากน้ีเป็นเชื้อโรคของใจ ถา้มเีชื้อโรค ๓ ตวัน้ีอยู่ในใจแลว้ ก็จะมโีรคใจคอืความ

ทกุขใ์จ ยาทีจ่ะรกัษาโรคใจก็คอืมรรคน้ีเอง มรรคเป็นธรรมโอสถ มสีมัมาทฐิ ิ สมัมาสงั

กปัโปเป็นตน้ คอืสตปิญัญาสมาธิศีล เป็นตวักาํจดัเชื้อโรคคอืความอยากท ัง้ ๓ เมือ่ไมม่ี

ความอยากท ัง้ ๓ น้ีแลว้โรคใจก็หาย คือทกุขก์็หายไปจากใจ ใจอยู่อย่างปกตสุิขไป

ตลอด พวกเราจงึควรกนิยาน้ีบ่อยๆ หมอส ัง่ใหก้นิทกุเวลาเลย พระพทุธเจา้ทรงตรสัส ัง่

สอน ใหพ้จิารณาทกุลมหายใจเขา้ออก ไม่ใช่วนัละ ๓ หรือ ๔ เวลาอย่างทีพ่ระอานนท์

กราบทูลพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ทรงถามวา่ อานนทว์นัหน่ึงเธอพจิารณาความตายสกักี่

คร ัง้ พระอานนทก์ราบทูลวา่ ๔ ครัง้ เชา้กลางวนัเยน็และก่อนนอน พระพทุธเจา้ทรงตรสั

กลบัไปวา่ อานนทเ์ธอยงัประมาทอยู่ พจิารณาเท่าน้ียงัไมพ่อ ยงัไมส่ามารถกาํจดัความ

อยาก ทีเ่ป็นเหตสุรา้งความทกุขไ์ด ้ เพราะความอยากทาํงานอยู่ตลอดเวลา พอเหน็อะไร

ปับ๊จะอยากขึ้นมาทนัท ี ไมอ่ยากไดก้็อยากหนี นอ้ยนกัทีจ่ะเฉยๆ ทีจ่ะพอใจ เหน็อะไรก็

สกัแต่วา่พอใจ ดชี ัว่ก็พอใจ ไมใ่ช่เรื่องของเรา เราเป็นคนดูหนงัก็ดูไปเท่านัน้เอง หนงัดกี็

เรื่องของหนงั หนงัไมด่กี็เรื่องของหนงั คนดูไมต่อ้งไปเตน้แรง้เตน้กาไปกบัหนงัทีดู่ ใจที่

มปีญัญาจะเป็นอย่างน้ี จะสกัแต่วา่ดู สกัแต่วา่รู ้แก่ก็รูว้า่แก่ เจ็บก็รูว้า่เจ็บ ตายกรู็ว้า่ตาย 

ก็เท่านัน้เอง ถา้ยงัทาํไมไ่ดก้็ตอ้งทาํการบา้น สอนใจวา่ตวัเองแก่ลงไปเรื่อยๆ ถา้มเีครื่อง

คอมฯก็เอารูปของเราไปแต่งหนา้ ใหม้นัแก่ลงดู ทาผมดว้ยสขีาวดู เครื่องคอมฯน้ีก็มี

ประโยชนท์างธรรมถา้รูจ้กัใชม้นั แปลงร่างกายเราใหเ้ป็นคนแก่ เป็นคนเจ็บ เอาสายโยง
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สายยางเสยีบเขา้ไป เอาโรงศพมาวางไวข้า้งๆ จบัมนัเขา้ไปในโลงศพ จบัเขา้ไปในเมรุ จดุ

ไฟเผา ดูอย่างน้ีไปเรื่อยๆ รบัรองไดว้า่จะทาํใหใ้จยอมรบัความจริงน้ีอย่างแน่นอน  ถา้

สอนมนัอยู่เรื่อยๆ จะไมล่มื  

ส่วนใหญ่มกัจะลมืกนั เพราะใจทาํงานไดท้ลีะอย่าง ถา้ทาํเรื่องน้ีก็จะทาํเรื่องนัน้ไมไ่ด ้

ส่วนใหญ่เราจะเอาใจไปทาํเรื่องอืน่ เรื่องทาํมาหากนิ เรื่องของคนนัน้เรื่องคนน้ี เรื่อง

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย จงึลมืสอนใจเรื่องความจริงของกาย พอไดข้า่ววา่คนนัน้

เจ็บคนนัน้ตายก็ตื่นเตน้กนั เหมอืนเป็นเหตกุารณ์ผดิปกต ิ เหมอืนมมีนุษยต่์างดาวมา 

ท ัง้ๆทีแ่ก่เจ็บตายดว้ยกนัทกุคน มอียู่ตลอดเวลา ทกุขณะทกุเวลา ถา้ไม่เชื่อลองไปวดัทีม่ ี

เมรุดู ไปโรงพยาบาลดู มคีนแก่คนเจ็บคนตายอยู่ตลอดเวลา ไมเ่หน็จะน่าตื่นเตน้

ตรงไหนเลย เพราะอะไร เพราะเราไมศึ่กษาไมส่อนใจนัน่เอง ความจริงน้ีก็เลยกลายเป็น

ของประหลาดไป เป็นเหมอืนมนุษยต่์างดาว พอใครตายสกัคนหน่ึงน่ีตื่นเตน้กนัใหญ่ 

วพิากษว์จิารณ์กนัใหญ่ หวาดวติกกนัใหญ่ พอสกัพกัก็ลมืไป เพยีงไมก่ี่นาท ีพอคุยเรื่อง

อืน่คดิเรื่องอืน่ปับ๊ ก็หายไปเลย พอมเีรื่องตายใหค้ดิอกีก็ตกใจกนั ลองไปคดิทกุวนัทกุ

เวลาดู ภายใน ๗ วนัรบัรองไดว้า่จะตอ้งเหน็อะไรสกัอย่างหน่ึง จะรูว้า่กลวัหรือไมก่ลวั 

จะแพห้รือไมแ่พ ้ ใครจะแพห้รือใครจะชนะ ลองพจิารณาความตายดูสกั ๗ วนั ต ัง้แต่

ตื่นมาจนหลบั พจิารณาไปเถดิ รบัรองไดว้า่ตอ้งมอีะไรเปลีย่นแปลงแน่นอน เพราะเป็น

การเจริญมรรค ถา้เจริญอย่างน้ี ๗ วนั ๗ คนื รบัรองจะตอ้งไดผ้ลอย่างแน่นอน อย่างที่

พระอญัญาโกณฑญัญะไดเ้ปลง่วาจาวา่ สิ่งใดที่มีการเกดิข้ึนเป็นธรรมดา ย่อมมีการดบั

ไปเป็นธรรมดา จะรอ้งออ๋ เขา้ใจแลว้ เมือ่ก่อนมนัเกดิภายนอก ไมไ่ดเ้กดิในใจ ใจห่าง

เหนิจากความจริงอนัน้ี ตอนน้ีเราเอาเขา้มาสู่ในใจ มาประกบกบัความคดิ จนไมก่ลา้

อยาก ไมรู่จ้ะอยากไปทาํไม อยากแลว้ก็ไมไ่ดเ้ป็นไปตามความอยาก  

อยากไมแ่ก่อยากไมเ่จ็บอยากไมต่าย ก็ไมเ่ป็นไปตามความอยาก มแีต่จะสรา้งความทกุข ์

ใหก้บัตนเองโดยเปลา่ประโยชน ์ น่ีแหละคอืเรื่องของอริยสจั ๔ ทีม่ ี๒ ฝ่าย ฝ่ายผูกกบั

ฝ่ายแก ้ฝ่ายผูกก็คอืสมทุยั สมทุยัจะผูกแลว้สรา้งความทกุขข์ึ้นมาในใจ ดว้ยความอยาก

ต่างๆ ฝ่ายแกก้็คอืมรรคทีจ่ะสอนใจใหย้อมรบัความจริง จะไดไ้มต่อ้งไปอยากกบัอะไร 
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พอไมอ่ยากแลว้ก็จะไมม่คีวามทกุขใ์จ สจัจธรรม ๒ ขอ้แรกเป็นฝ่ายผูก คอืทกุขก์บั

สมทุยั สจัจธรรม ๒ ขอ้หลงั คอืมรรคกบันิโรธเป็นฝ่ายแก ้ เป็นการต่อสูเ้ป็นการชกัเย่อ

ของ ๒ ฝ่าย ฝ่ายทีม่กีาํลงัมากกวา่ก็จะชนะ ถา้สมทุยัมกีาํลงัมากกวา่ ทกุขก์็เกดิขึ้นมา 

ถา้ฝ่ายมรรคมกีาํลงัมากกวา่ นิโรธก็ปรากฏขึ้นมา ทกุขก์็ดบัไป ใจทาํงานอยู่ตลอดเวลา 

อยู่ทีว่า่จะทาํใหฝ่้ายไหน ถา้อยากแลว้ทกุขก์็ปรากฏขึ้นมาทนัท ี ถา้ปลงไดนิ้โรธก็ปรากฏ

ขึ้นมาทนัท ี เวลาใครเป็นอะไรก็ใหส้กัแต่วา่รู ้ ทาํอะไรไดก้็ทาํไป ช่วยไดก้็ช่วยไป ถา้ช่วย

ไมไ่ดก้็ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความจริง จะไปตโีพยตพีาย ไปรอ้งห่มรอ้งไห ้ ก็ไมไ่ดท้าํ

อะไรใหด้ขีึ้น มแีต่จะทาํใหใ้จเศรา้หมอง น่ีคอืงานของพวกเรานะ ขอใหพ้ยายามทาํกนั 

พยายามพจิารณาอยู่เรื่อยๆ ลองทาํดูสกั ๗ วนัไมไ่ดห้รือ พจิารณาความตายตัง้แต่ตื่น

ถงึหลบัเลย ลองทาํดู ใครมคีวามสามารถทีจ่ะทาํไดล้องทาํดู 

ตัง้แต่สอนมาน่ีก็ไดผ้ลอยู่คนหน่ึง มาฟงัเทศนฟ์งัธรรมจนเดีย๋วน้ีไดบ้วชชไีปแลว้ มา

ศึกษาปีกวา่ๆเท่านัน้เอง เมือ่ก่อนไมเ่คยเขา้วดัเลย ครัง้แรกๆมาวดัเพือ่ปลอ่ยปลาอย่าง

เดยีว ต่อมามคีนแนะนาํใหม้าฟงัเทศนดู์บา้ง ก็เลยมาฟงัเทศนอ์าทติยล์ะครัง้ หลงัจาก

นัน้ก็ฟงัท ัง้เสารอ์าทติย ์จากนัน้ก็ฟงัท ัง้เสารอ์าทติยก์บัวนัพระ เริ่มตดัไปเรื่อยๆ มสีมบตัิ

ขา้วของเงนิทองทีไ่มจ่าํเป็น ก็แจกจ่ายใหค้นอืน่ไป จนในทีสุ่ดก็ไมรู่จ้ะอยู่ไปทาํไม ก็เลย

บวชช ี โกนศีรษะ แต่ไมไ่ดอ้ยู่วดั มบีา้นอยู่ในหมูบ่า้นจดัสรรทีส่งบพอสมควร ดกีวา่อยู่

วดัทีม่คีนมากไมส่งบ ในเบื้องตน้ของการปฏบิตัน้ีิ ขอใหม้ทีีส่งบพอสมควร จะเป็นวดั

หรือเป็นบา้นก็ได ้ถา้เป็นวดัแต่ไมส่งบ มคีนพลกุพลา่นมาก สูอ้ยู่บา้นคนเดยีวไมไ่ด ้ อยู่

บา้นปฏบิตัไิปก่อนก็ได ้ทาํการบา้นไปก่อน เมือ่พรอ้มทีจ่ะเขา้หอ้งสอบแลว้ค่อยไปหาหอ้ง

สอบ ไปอยู่วดัทีเ่ปลีย่วทีน่่ากลวัดู ถา้พรอ้มทีจ่ะเขา้หอ้งสอบ เบื้องตน้ตอ้งทาํการบา้นให ้

พรอ้มก่อน การพจิารณาเกดิแก่เจ็บตายน้ี เป็นเหมอืนการทาํการบา้น ทาํจนคดิวา่พรอ้ม

แลว้ พรอ้มทีจ่ะตายแลว้ ก็อยากจะรูว้า่จรงิหรือไม ่ ปลงไดห้รือไม ่ ก็ไปหาทีน่่ากลวัๆอยู่ 

ดูวา่ยงักลวัอยู่หรือเปลา่ ถา้ปลงไดแ้ลว้ตดัไดแ้ลว้จะไมก่ลวั ถา้ยงักลวัอยู่ก็แสดงวา่ยงัทาํ

ไมส่าํเร็จ ยงัไมผ่่าน ก็ตอ้งกลบัมาทาํการบา้นใหม ่หรืออยู่ในหอ้งสอบไปเรื่อยๆจนกวา่จะ

ผ่าน ในเบื้องตน้น้ีอยู่ทีบ่า้นก็ปฏบิตัไิด ้ใหป้ฏบิตัอิย่างเขม้ขน้ ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนหลบัเลย 

ใหม้แีต่การเจริญมรรค เจริญสต ิเจริญสมาธิ เจริญปญัญาไปตลอดเวลาทีต่ื่น รบัรองได ้
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วา่จะตอ้งกา้วหนา้อย่างแน่นอน จะตอ้งไปได ้ จะชา้หรือจะเร็วก็ขึ้นอยู่กบัอนิทรียท์ีม่อียู่

ในตวัเรา คอืศรทัธาสตสิมาธิปญัญาวริิยะ ถา้มมีากก็ไปเร็ว ถา้ขาดปญัญาก็ตอ้งหา

ปญัญาจากผูอ้ืน่ ไปหาผูรู้ ้ ไปศึกษาจากผูรู้ ้ จากครูบาอาจารยท์ีผ่่านมาแลว้ ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมของทา่นอยู่เรื่อยๆ จะทาํใหรุ้ดหนา้ไปได ้เพราะปญัญาเป็นตวัสาํคญัทีสุ่ดในอนิทรีย ์

ท ัง้ ๕ เพราะตอ้งหลดุพน้ดว้ยปญัญา  

สมาธิสนบัสนุนใหเ้กดิปญัญา ศีลสนบัสนุนใหเ้กดิสมาธิ สตติอ้งมอียู่ทกุขณะ ในขณะที่

รกัษาศีลก็ตอ้งมสีต ิ ถงึจะรูว้า่รกัษาอยูห่รอืไม ่ สตน้ีิจาํเป็นต่อธรรมทกุข ัน้ ตอ้งมสีติ

เกี่ยวขอ้งอยู่ทกุข ัน้ ไม่วา่จะเป็นข ัน้ทาน ข ัน้ศีล ข ัน้สมาธิ หรือข ัน้ปญัญา ตอ้งมสีตคิวบคู่

ไปกบัธรรมทกุข ัน้ ปญัญาเป็นตวัทีจ่ะตดักเิลสได ้ ถา้มเีพยีงศีลกบัสมาธิ จะยงัตดักเิลส

ไมไ่ด ้เช่นพระปญัจวคัคยี ์ตอนทีพ่ระพทุธเจา้ยงัไมไ่ดต้รสัรู ้ก็หลดุพน้ไมไ่ด ้ไดแ้ค่สมาธิ

ไดแ้ค่ฌานเท่านัน้ พอพระพทุธเจา้ตรสัรูแ้ลว้ มาส ัง่สอนเพยีงครัง้เดยีว ปญัญาก็ปรากฏ

ขึ้นมา ทาํใหห้ลดุพน้ได ้ บรรลธุรรมข ัน้แรกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จงึตอ้งมผูีส้อน มคีรูบา

อาจารย ์ ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยท์ีย่งัมชีวีติอยู่ ก็อาศยัหนงัสอืของท่าน หรือหนงัสอืที่

พระพทุธเจา้ไดต้รสัสอนไว ้มาเป็นอาจารยไ์ปก่อนก็ได ้เพราะโดยลาํพงัแลว้ พวกเราไมม่ี

ปญัญาพอทีจ่ะสอนใหห้ลดุพน้เองได ้พวกเราเป็นพวกสาวกภูม ิไมใ่ช่พวกพทุธภูม ิพวก

สาวกภูมติอ้งมคีรูมอีาจารย ์ ไมเ่ช่นนัน้จะหลงทางได ้ จะเป็นวปิสัสนูได ้ เพราะทางน้ี

ค่อนขา้งลกึลบัสลบัซบัซอ้น จะตดิไดท้กุข ัน้ของการปฏบิตั ิ อยู่ในข ัน้ไหนมกัจะตดิอยู่ใน

ข ัน้นัน้ ถา้ไมม่คีรูอาจารยค์อยชี้บอกวา่กาํลงัตดิอยู่ ก็จะหลงตดิไปนาน ถา้มคีรูอาจารย์

จะรูเ้ลยวา่ เมือ่ไดข้ ัน้น้ีแลว้ก็ตอ้งกา้วขึ้นไปอกีข ัน้หน่ึง พอใหท้านจนหมดแลว้ ก็ขยบัขึ้น

สู่ข ัน้ศีล พอรกัษาศีลไดแ้ลว้ ก็ตอ้งเจริญสมาธิ พอไดส้มาธิแลว้ก็ตอ้งเจริญปญัญา จะไม่

ตดิอยู่ในข ัน้ใดข ัน้หน่ึง ถา้ไมม่คีรูบาอาจารย ์ถา้อยู่ในข ัน้ทานก็อยากจะทาํทานอย่างเดยีว 

ไมอ่ยากจะรกัษาศีล ไมอ่ยากจะภาวนา ถา้ตดิอยู่กบัการทาํบญุทาํทาน ก็จะมวัแต่หาเงนิ

หาทองมาทาํบญุทาํทาน จะวนอยู่ในอ่าง ใหท้านเพือ่ปลดเปลื้องการยดึตดิกบัเงนิทองขา้ว

ของ ทีเ่หลอืกนิเหลอืใช ้ทาํใหร้กัษาศีลไดง้า่ย  
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คนทีใ่หท้านจะรกัษาศีลไดง้า่ยกวา่คนทีไ่มใ่หท้าน เพราะคนทีไ่มใ่หท้านยงัมคีวามตระหน่ี 

มคีวามโลภ อยากจะไดม้ากขึ้น อยากจะมมีากขึ้น ก็จะแสวงหาทกุวถิทีางเพือ่ใหไ้ดม้าก

ขึ้น ถา้ตอ้งผดิศีลก็เอา ขอใหไ้ดก้็แลว้กนั แต่คนทีใ่หท้านอยู่เรื่อยๆแลว้ จะไมโ่ลภกบั

สมบตัขิา้วของเงนิทอง มแีต่อยากจะใหม้นีอ้ยลงไปเรื่อยๆ เหลอืไวเ้ท่าทีจ่าํเป็นเท่านัน้ ก็

จะรกัษาศีลไดง้า่ย เพราะมคีวามเมตตาคดิถงึผูอ้ืน่ เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ดูแลผูอ้ืน่ ไมว่า่จะทาํ

อะไร จะคาํนึงถงึความเดอืดรอ้นของผูอ้ืน่ก่อนเสมอ ก็จะรกัษาศีลได ้ มศีีลขึ้นมาโดย

อตัโนมตั ิ เป็นผลต่อเน่ืองจากการใหท้าน ส่วนผลต่อเน่ืองของศีลก็คอื จติทีม่ศีีลจะสงบ

กวา่จติทีไ่มม่ศีีล จติทีม่ศีีลไมต่อ้งกงัวลกบัการกระทาํทีเ่สยีหาย เพราะไมไ่ดท้าํ จติทีไ่มม่ี

ศีลจะกระวนกระวายกระสบักระส่าย เป็นเหมอืนววัสนัหลงัหวะ จติใจไมส่งบ ก็จะไม่

เหน็คุณค่าของความสงบ คนทีม่ศีีลจะเหน็วา่จติสงบสบาย ก็อยากจะใหส้งบมากขึ้น 

อยากจะทาํจติใหเ้ป็นสมาธิ เพราะเวลามสีมาธิแลว้ จะยิง่สงบและมคีวามสุขมากขึ้น แต่

พอออกจากสมาธิแลว้ จติก็กระสบักระส่ายได ้ วุน่วายได ้ เวลาไปเหน็ไปสมัผสัไปไดย้นิ

อะไร ก็เกดิอารมณ์ขึ้นมาได ้ ก็จะรูว้า่สมาธิยงัไมพ่อ ตอ้งมปีญัญาดว้ย เพราะปญัญาจะ

รกัษาใจ เวลาไดย้นิไดฟ้งัอะไร ไมใ่หก้ระสบักระส่าย ไมใ่หก้ระวนกระวาย ไมใ่หด้ใีจ

เสยีใจ เพราะจะสอนใจใหรู้ว้า่ สิง่ต่างๆในโลกน้ี เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนัน้ ถา้ไมอ่ยาก

กระสบักระส่าย ก็อย่าไปไดเ้สยีกบัเขา ถา้มปีญัญาประกบตลอดเวลา จติจะสงบ

ตลอดเวลา ไมต่อ้งนัง่สมาธิก็ได ้ จะสงบอย่างถาวร พอเขา้ใจแลว้จติจะถอยเขา้มาขา้งใน 

จะปลอ่ยวางขา้งนอกหมด ปลอ่ยใหท้กุสิง่ทกุอย่างทกุคนเป็นไปตามเรื่องของเขา ไมว่า่

จะเป็นลูก เป็นพ่อเป็นแม ่ เป็นพีเ่ป็นนอ้ง เป็นเพือ่น เป็นใครก็ตาม ตอ้งเป็นไปตามบญุ

ตามกรรมของเขา เราไปทาํอะไรใหเ้ขาไมไ่ดห้รอก สิง่ทีเ่ราทาํไดก้็เพยีงเลก็ๆนอ้ยๆ 

สนบัสนุนส่งเสริมใหเ้ขาไดแ้กป้ญัหาของเขาเองเท่านัน้ แต่ปญัหาของเขา บญุกรรมของ

เขาน้ี ไมม่ใีครไปแกไ้ด ้นอกจากตวัเขาเอง ดว้ยการละทาํกรรมชัว่ ทาํแต่กรรมด ีต่อไปก็

จะมแีต่ผลของกรรมดปีรากฏ ก็จะหลดุพน้ได ้ปญัญาจงึเป็นเรื่องสาํคญัมาก  

พระอริยสจั ๔ น้ีแหละคอืหนิลบัปญัญา ทาํใหป้ญัญาของสตัวโ์ลกแหลมคม จนสามารถ

ตดัภพตดัชาต ิ ตดักเิลสตดัความอยากใหห้มดไปจากจติจากใจได ้ ธรรมอืน่ตดัไมไ่ด ้

สมาธิตดัไมไ่ด ้ศีลตดัไมไ่ด ้ทานตดัไมไ่ด ้สตติดัไมไ่ด ้ตอ้งปญัญาในอริยสจั ๔ ปญัญา
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ในไตรลกัษณ์เท่านัน้ ไมม่ใีครรูป้ญัญาน้ีนอกจากพระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีว ถา้มา

เกดิในยุคทีไ่มม่พีระพทุธศาสนา จะไมม่ทีางหลดุพน้ไดเ้ลย ยกเวน้พระโพธิสตัว ์ ผูไ้ด ้

บาํเพญ็บญุบารมมีามาก จนสามารถสอนตวัเองได ้ เช่นพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนพระองค์

เอง ซึง่เป็นหน่ึงในไมรู่ก้ี่แสนลา้นคนทีจ่ะทาํอย่างน้ีได ้ พวกเราเป็นคนธรรมดาสามญัชน 

ตอ้งอาศยัคนฉลาดเอกบรุุษ อย่างพระพทุธเจา้เป็นครูเป็นอาจารย ์ ชาตน้ีิไดม้าเจอคาํ

สอนของเอกบรุุษแลว้ ถา้ไมต่กัตวงก็ช่วยไมไ่ด ้ ไมรู่ว้า่จะไดม้าเจออกีเมือ่ไหร่ ยากมาก 

ศาสนาน้ีคาํสอนน้ี มอีายุไม่เกนิ ๕๐๐๐ ปี ดงัทีไ่ดท้รงทาํนายไว ้หลงัจากนัน้แลว้ก็จะเป็น

ช่วงทีป่ราศจากคาํสอน ทีเ่รียกวา่พทุธนัดร ก็ไมรู่ก้ี่กปั จะตอ้งกลบัมาเกดิมาตาย ไมรู่อ้กี

กี่ลา้นชาตกิี่ลา้นภพ กวา่จะไดพ้บคาํสอนของพระพทุธเจา้อกี อาจจะไมไ่ดพ้บกบัองค์

หนา้ก็ได ้ คอืพระศรีอารย ์ อาจจะไมไ่ดเ้กดิเป็นมนุษยใ์นช่วงนัน้ก็ได ้ อาจจะกลบัมาเกดิ

เป็นมนุษยใ์นช่วงคาํสอนของท่านหายไปแลว้ก็ได ้ ก็จะไมไ่ดเ้จอพระศรีอารย ์ พระศรี

อารยก์็จะเป็นเหมอืนกบัพระพทุธเจา้ในอดตี ทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัจากพระพทุธเจา้ในปจัจบุนั 

วา่ก่อนหนา้น้ีม ี ๓ พระองค ์ ทีม่าตรสัรูม้าส ัง่สอนสตัวโ์ลก หลงัจากน้ีก็จะมอีกีพระองค์

หน่ึงชื่อพระศรีอารย ์เราอาจจะพลาดท ัง้หมดเลย  

พวกเราโชคดทีีไ่ดเ้จอพระพทุธเจา้พระองคน้ี์ ถา้ไมศ่รทัธาไมป่ฏบิตักิ็ช่วยไมไ่ด ้ มนัไม่

ยากนะ แค่ ๗ วนั ๗ คนืเท่านัน้เอง เราทนนัง่เครื่องบนิหลายชัว่โมงไปรอบโลกได ้แค่นัง่

พจิารณาความตาย ๗ วนั ๗ คนืไมไ่ดใ้หม้นัรูไ้ป น่ีคอืการบา้น แลว้คราวหนา้มาเลา่ให ้

ฟงั วนัเวลามนัผ่านไปเร็วนะ น่ีปีใหมก่็หมดเขา้ไปเกอืบเดอืนแลว้ ชวีติก็นอ้ยลงไปเรื่อยๆ 

ชวีติเราเป็นเหมอืนเทยีน พอจดุแลว้ก็มแีต่จะส ัน้ลงๆไปเรื่อยๆ อายุยาวขึ้นแต่ชวีติมนัส ัน้

ลง ตวัเลขมนัยาวขึ้น ตอนน้ี ๔๐ นะ ๕๐ นะ มนัยาวขึ้น แต่ชวีติมนัส ัน้ลง คอืส่วนที่

เหลอือยู่น้ีจะนอ้ยลงส ัน้ลงไปเรื่อยๆ เวลาทีจ่ะไดบ้าํเพญ็ไดเ้จริญมรรคน้ี จะนอ้ยลงไป

เรื่อยๆ อย่าไปผดัวนัประกนัพรุ่ง ควรรบีหนัเขา้มาทางน้ี มภีารกจิการงานอะไรทีป่ลด

เปลื้องได ้ ตดัได ้ ก็ปลดเปลื้องมนัไปเถดิ ตดัมนัไปเถดิ ทาํงานน้ีดกีวา่ งานน้ีเป็นงานที่

แทจ้รงิ งานอืน่ทาํไปก็เทา่นัน้แหละ งานหลกัของเราก็คอื คนัถธุระกบัวิปสัสนาธุระ งาน

ในศาสนาม ี๒ งานม ี๒ ธุระน้ี คนัถะก็คอืการศึกษาพระธรรมคาํสอน ฟงัเทศนฟ์งัธรรม

อยู่เรื่อยๆ แลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตั ิ พจิารณาเกดิแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ ทาํบญุใหท้านให ้
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หมด เก็บไวเ้ท่าทีจ่าํเป็น อย่าไปหวง ศีลก็รกัษาใหด้ ีสมาธิก็ทาํใหม้าก ปญัญาก็พจิารณา

สลบักบัสมาธิ ถา้อยู่ในสมาธิก็อย่าไปพจิารณา ใหพ้กัจติ ใหจ้ติมคีวามสงบใหน้านทีสุ่ด 

ใหน่ิ้งใหน้านทีสุ่ด พอจติออกมาจากความสงบออกมาจากความน่ิงแลว้ ก็เอามาพจิารณา

ความตาย เกดิแก่เจ็บตาย ลกุขึ้นมาเดนิจงกรม ท่องไปก่อนก็ได ้ เกดิแก่เจ็บตายเป็น

ธรรมดา ลว่งพน้ความเกดิแก่เจ็บตายไปไมไ่ด ้เราก็ตอ้งเกดิแก่เจ็บตาย เขาก็ตอ้งเกดิแก่

เจ็บตาย คนนัน้ก็ตอ้งเกดิแก่เจ็บตาย คนน้ีก็ตอ้งเกดิแก่เจ็บตาย คดิไปอย่างน้ีใหต้ดิไป

กบัใจ พอเหน่ือยพอเมือ่ยก็หยุด กลบัเขา้มานัง่สมาธิ ทาํจติใหส้งบใหเ้ยน็ใหส้บาย พอมี

กาํลงัพอถอนออกมา ก็พจิารณาต่อ ไมว่า่จะทาํอะไร ในขณะทีไ่มอ่ยู่ในสมาธิ ใหม้เีกดิแก่

เจ็บตายอยู่ในใจตลอดเวลา  

เหน็อะไรก็ตอ้งเกดิแก่เจ็บตาย คนนัน้คนน้ีก็ตอ้งเกดิแก่เจ็บตาย พจิารณาอย่างน้ีไป

เรื่อยๆ ต่อไปจะตดิเป็นนิสยั ไมต่อ้งบงัคบั เบื้องตน้เป็นเหมอืนรถทีส่ตารท์ไมต่ดิ ตอ้ง

เขน็ก่อน เขน็ใหว้ิง่ พอวิง่แลว้ก็ใส่เกยีรเ์ครื่องก็ตดิ พอเครื่องตดิแลว้ก็ไมต่อ้งเขน็ จะวิง่

ไปเอง ปญัญาจะหมนุไป จนกลายเป็นปญัญาอตัโนมตั ิ เป็นมหาสตมิหาปญัญา จะ

พจิารณาตลอดเวลา จะไมค่ดิเรื่องอืน่ จะคดิเท่าทีจ่าํเป็น พอเขา้สู่งานน้ีแลว้ จะปล่อย

งานอืน่หมด งานทีจ่าํเป็นก็คอืงานเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เป็นพระก็ไปบณิฑบาต แลว้กฉ็นั 

ฉนัเสร็จก็เขา้ทางจงกรม เดนิจงกรมพจิารณา แลว้ก็นัง่สมาธิ สลบักบัการทาํกจิวตัร ปดั

กวาดตอนบ่าย สรงนํา้ตอนเยน็ แลว้ก็เดนิจงกรมนัง่สมาธิสลบักนัไป จนถงึเชา้ก็ออก

บณิฑบาต ในใจมแีต่พจิารณาเกดิแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆ แลว้ความหลงจะมาหลอกได ้

อย่างไร ความอยากไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย จะไมม่โีอกาสออกมาได ้อยู่ทีก่ารทาํงานน้ี ส่วน

ใหญ่พวกเราไมค่่อยเอางานน้ีกนั ถูกความหลงดงึใหไ้ปทาํงานอืน่แทน ห่วงคนนัน้ห่วงคน

น้ี ห่วงเรื่องนัน้ห่วงเรื่องน้ี แลว้ก็แกป้ญัหาของเขาไมไ่ดอ้ยู่ด ี เขาก็แก่ไปเจ็บไปตายไปอยู่

ด ี เราก็แก่ไปเจ็บไปตายไปอยู่ด ี แลว้ก็ทกุขไ์ปกบัการแก่การเจ็บการตาย ถา้ทาํงานน้ีเรา

จะไมท่กุข ์ แก่เจ็บตายก็ยงัมอียู่เหมอืนเดมิ แต่ความทกุขไ์มม่ใีนใจเรา น่ีคือประโยชนท์ี่

เกดิขึ้นจากการปฏบิตั ิ เกดิจากการทาํธุระท ัง้ ๒ น้ีคอื คนัถธุระกบัวปิสัสนาธุระ เราตอ้ง

ศึกษาตอ้งฟงัอยู่เรื่อยๆ ถา้ไมฟ่งัอยู่เรื่อยๆแลว้จะลมื พอออกจากทีน่ี่ไปปับ๊ ก็จะไปคดิ
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เรื่องอืน่กนั ไปทาํเรื่องอืน่กนั เรื่องทีไ่ดย้นิไดฟ้งัก็จางหายไป ลมืไปหมดเลย วา่วนัน้ี

ไดร้บัการบา้นอะไรไปบา้ง  

ถา้ฟงัอยู่เรื่อยๆ จะมธีรรมคอยเตอืนใจอยู่เรื่อยๆ วา่น่ีคอืการบา้นทีเ่ราตอ้งทาํ พอมอีะไร

เตอืนใจอยู่เรื่อยๆ ก็จะไดท้าํ ถา้ยงัไมท่าํ ก็ตอ้งถามตวัเราวา่ มอีะไรเป็นอปุสรรค ถา้แก ้

ไดก้็แกไ้ป ปลดเปลื้องได ้ก็ควรปลดเปลื้องไป เพราะไมม่งีานอะไรสาํคญัเท่ากบังานของ

จติใจ งานอืน่ไมส่าํคญัเลย ทาํเพือ่สนบัสนุนงานน้ีเท่านัน้เอง ถา้ไมส่นบัสนุนงานน้ีก็อย่า

ไปทาํเลย ทาํงานทีส่นบัสนุน ก็คอืงานเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ใหร่้างกายน้ีไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย มี

กาํลงัวงัชาเดนิจงกรมนัง่สมาธิ งานอืน่ไมส่าํคญั ทาํไปก็เท่านัน้ ถา้ไมม่คีนัถธุระวปิสัสนา

ธุระ ก็จะไมม่วีมิตุตหิลดุพน้ มรรคผลนิพพานก็จะเป็นแต่ชื่อ เป็นเหมอืนโฆษณาใน

จอโทรทศัน ์รถเบน็ซร์าคา ๑๐๐ ลา้น บา้นราคา ๑๐๐๐ ลา้น จะเป็นเพยีงโฆษณาทีเ่ราได ้

เหน็ไดย้นิ แต่ไมม่โีอกาสเป็นเจา้ของ เพราะไมม่เีงนิซื้อ ถา้ไมม่คีนัถธุระวปิสัสนาธุระ ก็

เหมอืนไมม่เีงนิซื้อมรรคผลนิพพาน ถา้อยากไดม้รรคผลนิพพาน ก็ตอ้งมคีนัถธุระ

วปิสัสนาธุระ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมสลบักบัการปฏบิตั ิ ฟงัหลายๆองคก์็ได ้ ครูบาอาจารยก์ม็ี

อบุายวธิีแตกต่างกนัไป องคไ์หนถูกจรติกบัเรา เป็นประโยชน ์ก็ฟงัองคน์ัน้ไปเป็นหลกั  

ถาม ปญัญาอบรมสมาธิกบัสมาธิอบรมปญัญาน้ี ทาํสลบักนัไดห้รือเปลา่  

ตอบ การทาํสมาธิน้ีทาํได ้ ๒ วธิี วธิีหน่ึงก็คอืการกลอ่มใจดว้ยการบริกรรม ดว้ยการ

กาํหนดใหใ้จอยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง ไมใ่หใ้จลอยไปสู่อารมณ์อืน่ ใหอ้ยู่กบั

เรื่องน้ีเรื่องเดยีว เช่นใหอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ก็เป็นอานาปานสต ิ ใหอ้ยู่กบั

การบริกรรมพทุโธๆ ก็เป็นพทุธานุสต ิทาํใหจ้ติเขา้สู่สมาธิรวมลงเป็นหน่ึงได ้เป็น

เอกคัคตารมณ์ อกีวธิีหน่ึงก็คอืการใชป้ญัญาขม่ใจสอนใจ ถา้ไมถู่กกบัการ

บริกรรมหรือดูลมหายใจ แต่ถูกกบัการพจิารณาความแก่ความเจ็บความตาย ก็

พจิารณาความแก่ความเจ็บความตายไป จนจติรวมลงเป็นหน่ึง 

ถาม ปกตเิวลานัง่สมาธิจะกาํหนดลมหายใจ ถา้น่ิงดกี็จะสงบไปเลย แต่บางวนัจติฟุ้ ง

มาก ก็จะดงึเอาศพคุณแมม่าดูบา้ง เอาศพคนอืน่มาดู แลว้ก็พจิารณาไปเรื่อยๆ 
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ใจก็จะสลดลง แลว้ก็เขา้สู่สมาธิ เป็นปญัญาอบรมสมาธิ คอืในคนๆเดยีวกนั 

สามารถเลอืกใชไ้ดใ้ช่หรือไม ่

ตอบ ใช่ เลอืกได ้วธิีไหนก็ไดใ้น ๒ วธิีน้ี ปญัญาอบรมสมาธิ ก็คอืการพจิารณาอริยสจั

ขอ้แรกคอืทกุขสจั พจิารณาเกดิแก่เจ็บตาย พจิารณาอสุภะ หรือพจิารณาเวทนา

ความเจ็บปวดในขณะทีน่ ัง่ก็ได ้ พจิารณาจนปลอ่ยวางเวทนาได ้ จติก็รวมลงสู่

ความสงบได ้ ไมม่ปีฏกิริิยาตอบโตเ้วทนาทีก่าํลงัเกดิขึ้น ไมไ่ดอ้ยากใหม้นัหาย 

หรือกลวัมนั ปลอ่ยมนัไปตามเรื่อง  

ถาม บางทกีาํหนดลมหายใจแลว้เอาไมอ่ยู่ ก็เลยดงึศพคุณแมม่าดู  

ตอบ เป็นการทาํสมาธิ พอไดส้มาธิแลว้ก็ตอ้งเจรญิปญัญา เพือ่ละอปุาทานความยดึตดิ

ในขนัธ ์ ๕ เช่นยดึตดิในร่างกาย ตอนทีท่าํปญัญาอบรมสมาธิน้ี เป็นปญัญา

เฉพาะกจิ ทาํเพือ่ใหจ้ติสงบ แต่มผีลพลอยไดต้ามมาดว้ย คอืไดป้ญัญาละ

อปุาทานในขนัธ ์ถา้พจิารณาร่างกายและเวทนา ยงิทเีดยีวไดน้กถงึ ๒ ตวั ไดท้ ัง้

สมาธิไดท้ ัง้ปญัญา ปลอ่ยวางเวทนาได ้ แต่ยงัมกีเิลสทีล่ะเอยีดกวา่ ทีต่อ้งใช ้

ปญัญาเขา้ไปขดุคุย้ หลวงตาท่านเทศนว์า่ ตอนตน้กเิลสจะออกมาเพ่นพ่าน พวก

น้ีจบังา่ย พอพวกทีอ่อกมาเพน่พ่านหมดไปแลว้ เหลอืพวกทีซ่่อนอยู่ ตอ้งขดุคุย้ 

เหมอืนไก่ขดุคุย้หาตวัไสเ้ดอืนตวัหนอนทีซ่่อนอยู่ในดนิ ตอ้งวเิคราะหดู์ความรูส้กึ

ในใจ ถา้เศรา้หมองแสดงวา่เป็นปญัหา ตอ้งแกด้ว้ยปญัญา 

ถาม ดูใจไปเรื่อยๆ 

ตอบ ตอ้งดูใจเป็นหลกั วา่เป็นกลางเป็นอเุบกขา หรือเป็นทกุข ์ ใจดใีจเสยีใจกบัอะไร 

ตอ้งกาํจดัความดใีจเสยีใจ ใหใ้จเป็นอเุบกขา  

ถาม ตอ้งคอยเตอืนตวัเองใหใ้จเป็นเพยีงผูดู้ มนัเกดิขึ้นเองตามธรรมชาตแิลว้ก็ดบัไป

เอง พยายามบอกตวัเองแบบน้ี  
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ตอบ ใหดู้จติเป็นหลกั ดูการเปลีย่นแปลง เศรา้หมองบา้ง สดชื่นเบกิบานบา้ง สงบบา้ง 

ฟุ้ งซ่านบา้ง แต่เป็นความฟุ้ งซา่นลกึๆในจติ ไมใ่ช่ฟุ้ งซ่านในนิวรณ์ ทีเ่ป็นความ

ฟุ้ งซ่านอย่างหยาบ ความฟุ้ งซ่านในจติลกึๆยงัมอียู่ เป็นความฟุ้ งซ่านทีล่ะเอยีด 

ตอ้งผ่านร่างกายไปแลว้ถงึจะเหน็ เป็นสงัโยชนเ์บื้องบน คอืรูปราคะ อรูปราคะ 

ตดิอยู่ในรูปฌานในอรูปฌาน ตดิในความสงบ พอออกจากรูปฌานหรืออรูปฌาน 

ก็จะเกดิความเศรา้หมองขึ้นมา เพราะตดิในความสงบ ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ รูป

ฌานกบัอรูปฌานไมเ่ทีย่ง มเีกดิมดีบั เวลามกี็รูว้า่ม ีเวลาไม่มกี็รูว้า่ไมม่ ีอย่าไปดี

ใจเสยีใจเวลามหีรือไมม่ ี สงัโยชนเ์บื้องบนมอียู่ ๕ ตวัดว้ยกนัคอื รูปราคะ อรูป

ราคะ อทุธจัจะ มานะ อวิชชา มานะคอืการถอืตน ถอืวา่เท่าเขาสูงกวา่เขาหรือตํา่

กวา่เขา พอมมีานะก็จะอยากใหผู้อ้ืน่ปฏบิตักิบัตนใหส้มกบัฐานะ ถา้ไมป่ฏบิตักิ็

จะเกดิอารมณ์ขึ้นมา เช่นเราคดิวา่เราสูงกว่า ญาตโิยมไมก่ราบเรา ใจเราก็เศรา้

หมอง ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ เราไปบงัคบัเขาไมไ่ด ้ ใครจะปฏบิตักิบัเราอย่างไรก็

เรื่องของเขา จะด่าหรือสรรเสริญก็เรื่องของเขา เราอย่าไปดใีจเสยีใจกบัคาํพูดกบั

การปฏบิตัขิองผูอ้ืน่กบัเรา วา่สมกบัฐานะหรือไม ่ เราตอ้งรูว้า่ฐานะน้ีเป็นเพยีง

สมมตุ ิ สูงกวา่ตํา่กวา่เท่ากนัน้ีเป็นเพยีงสมมตุ ิ จติเป็นตวัรูเ้ท่านัน้ เวลาไป

เกี่ยวขอ้งกบัผูอ้ืน่ ก็มสีมมตุเิขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ย ก็ตอ้งเคารพสมมตุน้ีิ ตอ้งรูท้นั

สมมตุ ิ อย่าไปยดึตดิสมมตุ ิ เจอครูบาอาจารยก์็ตอ้งกราบไหว ้ มพีระผูน้อ้ยมาก

ราบ ก็ตอ้งรบักราบ ในใจก็รูว้า่เป็นการเลน่ละครกนั ใจก็เลน่ไปตามสมมตุ ิ 

อย่างทีห่ลวงตาไดเ้ขยีนไวใ้นประวตัขิองหลวงปู่ม ัน่ ทีม่พีระอรหนัตห์รือ

พระพทุธเจา้มาแสดงธรรมใหก้บัหลวงปู่ม ัน่ แลว้ท่านก็ถามวา่ เวลาทีพ่ระอรหนัต์

มาประชมุกนัน้ี ท่านนัง่กนัอย่างไร ก็ทรงแสดงตอบไว ้๒ ลกัษณะ ถา้มสีมมตุมิา

เกี่ยวขอ้งก็วา่ไปตามสมมตุ ิ วา่ไปตามอายุพรรษา ผูม้พีรรษามากก็นัง่อยู่ขา้งหนา้ 

ผูม้พีรรษานอ้ยก็นัง่อยู่ขา้งหลงั ถา้ไมเ่กี่ยวกบัสมมตุ ิใครมาก่อนก็นัง่ขา้งหนา้ มา

หลงัก็นัง่ขา้งหลงั เรื่องมานะน้ีตอ้งรูท้นั ถา้ไมรู่ท้นั ก็จะเกดิอาการหงดุหงดิขึ้นมา 

ส่วนอทุธจัจะคอืความฟุ้ งซ่านทีล่ะเอยีด เกิดจากการพจิารณาธรรม ขดุคุย้เขีย่หา

กเิลสต่างๆ อย่างไมรู่จ้กัหยุดหย่อน อยากจะฆ่ามนัใหห้มด แต่ไมม่กีาํลงัเพราะ



91 
 

จติฟุ้ งซ่าน ตอ้งทาํสมาธิ พกัจติใหส้งบ ใหเ้ยน็สบายก่อน เมือ่สบายแลว้ถอน

ออกมา ทน้ีีก็จะมกีาํลงัพจิารณาดูวา่ อะไรเป็นปญัหาในจติ เกดิจากมานะ หรือ

รูปราคะ หรืออรูปราคะ หรืออวชิชา เป็นสงัโยชนท์ีจ่ะตอ้งแกใ้หไ้ด ้ 

ถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรมะของครูบาอาจารยอ์ยู่เรื่อยๆก็จะรู ้ เพราะท่านจะเขยีนป้าย

บอกไว ้ มาถงึตรงน้ีแลว้จะเจออะไรบา้ง จะตดิอยู่กบัอะไรบา้ง เช่นจะตดิกบัแสง

สวา่ง จะตดิกบัความวา่ง แต่ไมไ่ดว้า่งจริง แลว้ก็จะไปหลงยดึตดิ ไปคอยรกัษา

มนั มนัเป็นไตรลกัษณ์ ไปรกัษาไตรลกัษณ์ไมไ่ด ้ตอ้งปลอ่ยวาง ถงึจะผ่านไปได ้

น่ีบญุคุณของครูบาอาจารยก์็อยู่ตรงจดุน้ีแหละ เพราะส่วนใหญ่พอมาถงึจดุน้ี ก็

จะตอ้งตดิกนั เพราะคดิวา่ถงึแลว้ ในคมัภรีก์็แสดงไวว้า่ จติเดมิเป็นประภสัสร 

สวา่งไสว แต่เป็นความสวา่งไสวของอวชิชา ไมใ่ช่จติบริสุทธิ์ ไมใ่ช่ ปรมงั สญุญงั 

ถา้ไมม่ผูีป้ฏบิตัทิีผ่า่นมาแลว้คอยบอก ก็จะตดิกนัตรงน้ี จะคดิวา่จติประภสัสร

คอืนิพพาน นัน่แหละคอืตวัอวชิชา ก็จะไปปกป้องรกัษาจติประภสัสรน้ี ใช ้

สตปิญัญาคอยรกัษาใหป้ระภสัสรอยู่เรื่อยๆ คอยขดัใหส้วา่งไสวอยู่เรื่อยๆ พอ

มนัแสดงอาการอบัเฉาขึ้นมา ก็รีบใชส้ตปิญัญา ไปขดัใหม้นัใสสวา่งขึ้นมาใหม ่ ก็

ยงัตอ้งทาํงานอยู่ตลอดเวลา ถา้ยงัมงีานตอ้งทาํอยู่ จะเป็น วสุติงั พรหมจริยงั ได ้

อย่างไร วุสติงั พรหมจริยงั แปลวา่งานในพรหมจรรยน้ี์ไดเ้สร็จสิ้นแลว้ งานของ

มรรคไดเ้สร็จสิ้นแลว้ สตปิญัญาไมต่อ้งทาํงานแลว้ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงในจติ

แลว้ ไมม่สีวา่งไมม่เีศรา้หมอง ทะลไุปแลว้ ไมม่เีหลอือยู่แลว้ สวา่งก็ไมม่ ี เศรา้

หมองก็ไมม่ ี แลว้จะมอีะไรใหท้าํอกี ก็รูอ้ยู่แก่ใจวา่ วุสติงั พรหมจริยงั กจิใน

พรหมจรรยน้ี์เสร็จสิ้นลงแลว้ ไมม่กีจิอืน่ใดทีจ่ะตอ้งทาํอกีต่อไป  

การพจิารณาของปญัญาจะละเอยีดเขา้ไปๆ ในเบื้องตน้ก็พจิารณาร่างกายทีเ่ป็น

ส่วนหยาบก่อน เรื่องเกดิแก่เจ็บตาย เรื่องอสุภะ เรื่องปฏกูิล เรื่องธาต ุ๔ ดนินํา้

ลมไฟ ทีจ่ะตอ้งเหน็อย่างชดัเจน วา่เป็นอย่างน้ีจรงิๆ เกดิแก่เจ็บตาย ดนินํา้ลม

ไฟ ไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่เราไมใ่ช่ของเรา เป็นอสุภะไมส่วยงาม เป็นปฏกูิลสกปรก 

พอผ่านร่างกายไปไดแ้ลว้ ก็เขา้ไปสู่ตวัเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ก็จะเหน็วา่
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เป็นอาการ เป็นสภาวธรรม ทีเ่กดิดบัเกดิดบั สงัขารปรุงขึ้นมาแลว้ก็ดบัไป เวทนา

เกดิขึ้นตามความคดิปรุงแต่งแลว้ก็หายไป เหมอืนแสงหิง่หอ้ย พอเขา้ไปถงึตวัจติ

ก็จะเหน็อาการต่างๆทีเ่กดิดบัในจติ สวา่งไสวบา้ง อบัเฉาบา้ง ฟุ้ งซ่านบา้ง สงบ

บา้ง ปญัญาจะเจาะลกึลงไปเรื่อยๆ ละเอยีดลงไปเรื่อยๆ แหลมคมขึ้นไปเรื่อยๆ 

เหมอืนกบัเขม็อย่างน้ี กเิลสก็ละเอยีดลงไปเรื่อยๆ พอปฏบิตัมิาถงึข ัน้น้ีแลว้ จะ

ไมม่อีะไรมาหยุดสตปิญัญา ทีห่มนุไปโดยอตัโนมตัแิลว้ เมือ่ก่อนน้ีเวลาจะใช ้

สตปิญัญาพจิารณา เหมอืนกบัสตารท์รถ ตอ้งคอยเขน็กนั ถงึจะพจิารณา พอถงึ

ข ัน้น้ีแลว้ เป็นเหมอืนรถทีต่ดิเครื่องอยู่ตลอดเวลา มแีต่ตอ้งคอยเบรกมนัไว ้

เพราะจะพจิารณาอย่างไมห่ยุดไมย่ ัง้ จนเกดิความฟุ้ งซ่านขึ้นมาในจติ ตอ้งหยุด

แลว้เขา้มาพกัในสมาธิ พอไดก้าํลงัแลว้ก็ออกมาพจิารณาใหม ่ น่ีคอืงานของ

พทุธศาสนิกชน คนัถธุระและวปิสัสนาธุระ   

ถาม จติประภสัสร จติเดมิเป็นอย่างไร 

ตอบ จติเดมิหมายถงึจติทีส่งบอยู่ในฌาน แต่ยงัมกีเิลสอยู่ เพราะฌานไมไ่ดท้าํลาย

กเิลส ตอ้งทาํลายกเิลสดว้ยปญัญาในอริยสจั ๔ ดว้ยปญัญาในไตรลกัษณ์ จะทาํ

จติใหบ้ริสุทธิ์ได ้ ตอ้งมพีระพทุธเจา้เป็นผูส้ ัง่สอน ตอนทีพ่ระพทุธเจา้ยงัไมไ่ด ้

ตรสัรู ้ จติของพระพทุธเจา้ก็เป็นประภสัสรอยู่แลว้ แต่เป็นประภสัสรของสมาธ ิ

จติเวลาสงบก็เป็นเหมอืนนิพพาน แต่เป็นนิพพานชัว่คราว กเิลสยงัครอบงาํจติอยู่ 

ถา้เป็นตะเกยีงก็ยงัมโีป๊ะครอบอยู่ แต่เป็นโป๊ะทีไ่ดร้บัการชาํระขดัจนใสแจว๋ 

เหมอืนกบัไมม่โีป๊ะ เหมอืนกบักระจกแวน่ตาทีไ่ดร้บัการเช็ดจนใสสะอาด จน

เหมอืนกบัไมม่กีระจกแวน่ จติประภสัสรเป็นอย่างน้ี เป็นจติทีไ่ดร้บัการขดัชาํระ

ดว้ยศีลและสมาธ ิ

ถาม ไดย้นิวา่จติเดมิน้ีประภสัสร แต่มกีเิลสจรเขา้มา  

ตอบ เวลาออกจากสมาธิ กเิลสก็ออกมา เวลาอยู่ในสมาธิก็เป็นประภสัสร พอออกจาก

สมาธิกเิลสก็โผลอ่อกมา โคจรน้ีเป็นภาษา ความจริงไมไ่ดโ้คจรมาจากทีไ่หน มนั
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อยู่ในจติเรา สตัวโ์ลกทกุตวัมกีเิลสฝงัอยู่มาตลอด พระพทุธเจา้ทรงพยายาม

ยอ้นกลบัไปดูวา่มนัเริ่มตน้ทีต่รงไหน ก็ไมพ่บจดุเริ่มตน้ จติมกีเิลสฝงัอยู่ทกุดวง 

มพีระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตเ์ท่านัน้ ทีก่าํจดักเิลสใหห้มดไปจากจติจากใจได ้

หมด จนเป็นจติบริสุทธิ์ จติประภสัสรกบัจติบริสุทธิ์เป็นคนละอย่างกนั จติ

ประภสัสรคอืจติทีส่งบ ทีย่งัมกีเิลสสงบตวัอยู่ ไมท่าํงาน เช่นจติของพระอนาคาม ี

ทีพ่จิารณาเหน็วา่ดูเศรา้หมองบา้งสวา่งไสวบา้ง น่ีก็แบบเดยีวกนั กเิลสอนั

ละเอยีดคอือวชิชายงัไมห่มดไป พ่อของกเิลสก็คอือวชิชาน้ี ยงัไมไ่ดถู้กถอนไป 

ยงัอยู่ในจติ จติประภสัสรเป็นอย่างน้ี เป็นจติทีส่งบละเอยีด แต่ยงัมกีเิลสอยู่ จงึ

มกีเิลสโคจรเขา้มา เป็นประภสัสรแลว้ก็เฉาลง กเิลสทาํใหจ้ติเศรา้หมอง ถา้ไมม่ี

อาจารยค์อยสอนคอยเตอืน จะไมรู่ว้ธิีปฏบิตักิบัจติดวงน้ี อาจจะหลงคดิวา่เป็น

พระนิพพานแลว้ เป็นจติบริสุทธิ์แลว้ แต่ไมใ่ช่ ปญัญาทีจ่ะกาํจดักเิลสใหห้มด

สิ้นสุด ตอ้งปญัญาข ัน้สูงสุด ข ัน้ของพระอรหนัตเ์ท่านัน้ ถงึจะกาํจดักเิลสไดห้มด

สิ้น ข ัน้พระโสดาบนั สกทิาคาม ีอนาคามน้ีี กาํจดัไดบ้างส่วน แต่ไมห่มด  

ถาม ทีแ่บ่งคนเป็นปทปรมะ เป็นเนยยะน่ี พวกปทปรมะถา้สามารถพฒันาขึ้นมาเป็น

เนยยะได ้จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆไดไ้หม 

ตอบ คงจะยาก เพราะจะกลายเป็นอาหารของปูปลาไปก่อน  

ถาม ถา้พยายามสะสม ก็สามารถพฒันาขึ้นไปได ้

ตอบ ถา้พยายามก็ไมใ่ช่พวกปทปรมะ แต่เป็นพวกเนยยะ เพราะพวกปทปรมะจะไม่

พยายามเลย จะปฏเิสธเรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ เรื่องบญุกรรม ไมร่บัธรรมโอสถ 

เป็นพวกคนไขท้ีไ่มร่บัยา 

ถาม ถา้พยายามเอาเทปเอาซดีใีหฟ้งั 

ตอบ พยายามได ้ถา้รบัก็แสดงวา่ไมใ่ช่ ถา้ไมร่บัก็แสดงวา่ใช่ 
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ถาม อย่างพวกเรา อย่างนอ้ยก็เนยยะใช่ไหมคะ 

ตอบ พวกปทปรมะก็คอืพวกทีช่วนมาวดัก็ไมม่า 

ถาม ขอส่งการบา้น รูส้กึวา่ตวัเองน่ิงขึ้น แลว้เยน็เบา แต่ไมถ่งึข ัน้สวา่ง  

ตอบ ตอ้งปฏบิตัเิชงิรุก ตอ้งพจิารณา อย่าปลอ่ยใหใ้จคดิเรื่อยเป่ือย อย่าไปตามรู ้ เรา

ตอ้งรุก บกุมนัเลย คดิเรื่องเกดิแก่เจ็บตาย เรื่องไตรลกัษณ์ หรือบริกรรมพทุโธ

ตลอดเวลา มนัถงึจะเป็นเชงิรุก ถา้รอใหถ้งึเวลาแลว้ค่อยปฏบิตั ิยงัเป็นเชงิรบัอยู่ 

ปลอ่ยใหม้นัรุกเรา ๑๐ ช ัว่โมง แลว้เรารุกมนัแค่ ๒ ช ัว่โมง ก็จะไปไมถ่งึไหน เรา

ตอ้งลยุต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาเลย ตอ้งปฏบิตัเิชงิรุก อย่าปฏบิตัเิชงิรบั ถา้เชงิรบัก็เชา้นัง่

สมาธิช ัว่โมงหน่ึง เยน็ก็นัง่สมาธิช ัว่โมงหน่ึง ส่วนเวลาอืน่ก็ปลอ่ยใหม้นัรุกตลอด 

ถาม ตอนน้ีก็พยายามทาํในอริิยาบถต่างๆ  

ตอบ อยู่ในอริิยาบถไหนก็ใหค้ดิถงึไตรลกัษณ์ คดิถงึเกดิแก่เจ็บตายตลอดเวลา เรารุก

มนัแลว้ มนัตอ้งถอย ตอ้งแพเ้ราแน่ๆ  

ถาม เวลาเกดิความรูส้กึวา่เราขุน่ ควรพจิารณาวา่มนัเป็นอนิจจงั เกดิแลว้ดบั ใช่ไหม

เจา้คะ 

ตอบ ตอ้งถามวา่เราขุน่กบัอะไร ตอ้งมเีรื่องทีท่าํใหเ้ราขุน่ อาจจะเป็นเรื่องภายนอก สิง่

ทีเ่ราเหน็ หรือเป็นเรื่องภายใน คอือารมณ์บูด เป็นเรื่องของวบิากกรรม เคยทาํ

อะไรไว ้พอถงึเวลามนัก็โผลข่ึ้นมา เช่นบางวนัตื่นขึ้นมา อยู่ดีๆ ก็อารมณ์บูดขึ้นมา 

ท ัง้ๆทีย่งัไมไ่ดไ้ปเหน็ไปรบัรูอ้ะไรจากภายนอก แสดงวา่เป็นสิง่ทีเ่กดิจากภายใน 

เราก็พจิารณาดูวา่แกไ้ดไ้หม ถา้แกไ้มไ่ดก้็ยอมรบัมนัไป บูดก็บูดไป อย่าไป

ต่อตา้น บูดไปไมต่ลอดหรอก เดีย๋วมนัก็ตอ้งหยุดเอง ยอมรบัมนัเหมอืนกบัฝน

ตกอย่างน้ี ตื่นขึ้นมาเจอฝนตกก็ใหม้นัตกไป ออกไปทาํงานไมไ่ดก้็น ัง่รอไปก่อน 

รอจนกวา่มนัจะหยุดแลว้ค่อยไป บูดก็ใหบู้ดไป เรามหีนา้ทีอ่ะไรเราก็ทาํไป ถา้มี
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สตรูิท้นั มนัก็ดบั ถา้ไมด่บัก็ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป หรือจะเบีย่งเบนก็ได ้ อย่าไปดู

มนั พทุโธๆไป ขบัมนัออกไป ดว้ยพทุโธๆก็ได ้ 

ถาม ถา้เราไมค่ดิ มนัก็ไมม่ ีไม่อยู่กบัเรา  

ตอบ ถา้เราไมไ่ปสนใจมนั เราจะไมขุ่น่ 

ถาม ไมไ่ดม้วีธิีเดยีวเฉพาะใช่ไหมคะ 

ตอบ แลว้แต่อบุายของแต่ละคน จะบริกรรมพทุโธๆขบัไลม่นัไปก็ได ้ 

ถาม บางทกีพ็จิารณาวา่ มนัขุน่เพราะเรามตีวัตนหรือเปลา่ 

ตอบ ใช่ ตวัตนไปรบัมนั ไปยนิดยีนิรา้ย ถา้รบัรูเ้ฉยๆ ก็จะไมเ่ป็นปญัหาอะไร ทกุขใ์จ

จะไมเ่กดิ อารมณ์ทีเ่กดิขึ้นน้ี เป็นสภาวธรรมภายในจติ เป็นเหมอืนสภาวธรรม

ภายนอก เช่นรูปเสยีงกลิน่รส ส่วนอารมณ์บูด อารมณ์ด ี อารมณ์ไมด่น้ีี เป็น

สภาวธรรมภายใน ถา้ใจไมฉ่ลาดไมม่ปีญัญา ก็จะขุน่ตาม จะเกดิทกุขใ์นอริยสจั

ขึ้นมา เกดิสมทุยัขึ้นมา เหมอืนกบัทีเ่ราขุน่กบัเรื่องภายนอก ถา้รูท้นัดว้ยปญัญา 

วา่เราหา้มมนัไมไ่ด ้ จดัการมนัไมไ่ด ้ มนัเป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัเป็นอนตัตา 

เราจะไมท่กุข ์ถา้ไปยุง่กบัมนัก็จะทกุขข์ึ้นมาในใจ ถา้ปลอ่ยวาง เราจะไมท่กุข ์เช่น

ตื่นขึ้นมาวนัน้ีรูส้กึไมส่บาย ก็พจิารณาวา่ วนัน้ีอารมณ์ไมด่แีลว้นะ ใหรู้แ้ค่น้ีก็พอ 

ไมต่อ้งมปีฏกิริิยาวา่ ไมเ่อา ไมช่อบ ใหส้กัแต่วา่รู ้ กบัทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่กดิขึ้น ท ัง้

ภายนอกและภายใน ท ัง้ส่วนหยาบและส่วนละเอยีด ภายในน้ีละเอยีดกวา่

ภายนอกมาก ตอ้งเป็นสตปิญัญาข ัน้ละเอยีดถงึจะรูท้นั  

ถาม เวลาทีม่คีนถามคาํถามท่านอาจารย ์ จติเราจะนึกคาํตอบไปลว่งหนา้ แลว้ก็จะรอ

ฟงัท่านอาจารยต์อบ ถา้ตอบตรงกบัทีเ่ราคดิไวก่้อน ก็จะรูส้กึดใีจ เป็นอตัตาหรือ

เปลา่ 

ตอบ ไมห่รอก เป็นการยนืยนัความเขา้ใจของเราวา่ตรงกนั  
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ถาม ถา้ตอบคนละแนว เราก็จะวา่ เรายงัไมไ่ดเ้รื่อง 

ตอบ ตอ้งพจิารณาใหม ่ ในใจเรามที ัง้สมัมาทฐิแิละมจิฉาทฐิ ิ ความเหน็ทีถู่กตอ้งตาม

ความจริง กบัความเหน็ทีไ่มถู่กตอ้งตามความจริง ถา้เราพจิารณาดว้ยมจิฉาทฐิน้ีิ 

เวลาไปคุยกบัคนทีม่สีมัมาทฐิจิะไมต่รงกนั ถา้มจิฉาทฐิกิบัมจิฉาทฐิเิจอกนัก็จะ

ตรงกนั คนชอบดืม่เหลา้เจอกนั ก็จะวา่ดืม่เหลา้ด ีเราตอ้งมมีาตรฐานวดัความคดิ 

ตอ้งมสีมัมาทฐิ ิ ตอ้งมคีาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นมาตรฐาน ถา้สงสยัอะไร ตอ้ง

ศึกษาคาํสอนของพระพทุธเจา้ดูวา่ ท่านหา้มหรือไม ่เช่นท่านหา้มดืม่สุรา แลว้คน

อืน่บอกวา่ดืม่สุราไมผ่ดิไมเ่สยีหาย เราก็ตอ้งยดึคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็น

มาตรฐาน ความคดิทีข่ดักบัพระพทุธเจา้เป็นมจิฉาทฐิทิ ัง้น ัน้ เช่นพวกทีจ่ะใหเ้ปิด

บ่อนกาสโิน วา่จะนาํความเจริญมาสู่ประเทศชาต ิ พวกน้ีขดักบัคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เจริญทางวตัถ ุแต่เสือ่มทางจติใจ เป็นภยัมากกวา่การเสือ่มทางวตัถ ุ

เสือ่มทางวตัถไุมท่าํใหค้นเสือ่ม แต่เสือ่มทางจติใจจะอยู่กนัอย่างไมเ่ป็นสุข จะไม่

มศีีลไมม่ธีรรม จะฆ่าฟนักนั เอารดัเอาเปรียบกนั โกงกนั  

เวลาเลน่การพนนัแลว้สูญเสยีก็อยากจะไดค้นื ตอ้งไปลกัเลก็ขโมยนอ้ย ไป

ฉอ้โกง เพือ่เอาเงนิมาเลน่ต่อ ทาํใหจ้ติใจทาํใหส้งัคมเสือ่มลงไป แต่เขาไมเ่หน็

ส่วนน้ี เหน็แต่เงนิทีจ่ะไดจ้ากการสรา้งบ่อน คนจะไดม้งีานทาํ แต่ไมดู่ผลเสยีทาง

จติใจและสงัคม ผลกระทบกบัสงัคมส่วนรวมจะเป็นอย่างไร สงัคมจะอยู่อย่างไร ้

ศีลธรรม เขามองไมเ่หน็ เพราะมมีจิฉาทฐิ ิ เราจงึตอ้งมมีาตรฐานเป็นเครื่องวดั 

เหมอืนกบัเวลาจะวดัอะไร ตอ้งมเีครื่องวดั นํา้หนกัก็มกีโิลกรมัไวว้ดั ความ

กวา้งยาวก็มไีมเ้มตรไวว้ดั ฉนัใดสมัมาทฐิกิ็มคีาํสอนของพระพทุธเจา้เป็น

เครื่องวดั ถา้อยากจะรูว้า่เป็นสมัมาทฐิหิรือมจิฉาทฐิ ิ ใหดู้ทีค่าํสอนของ

พระพทุธเจา้เป็นหลกั ดูทีก่ารประพฤตขิองพระพทุธเจา้เป็นหลกั ดูทีค่วาม

ประพฤตขิองพระอริยสงฆส์าวกเป็นหลกั นัน่แหละเป็นมาตรฐานทีถู่กตอ้งของ

สมัมาทฐิ ิ ท่านแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข หรือท่านละลาภยศสรรเสริญสุข ให ้

ดูตรงนัน้ ท่านโลภโกรธหลง หรือวา่ท่านไมโ่ลภไมโ่กรธไมห่ลง ดูทีก่ารประพฤติ
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และคาํสอนของท่านเป็นหลกั นัน่แหละออกมาจากสมัมาทฐิทิ ัง้น ัน้ ท่านถงึเจริญ

ท่านถงึไดร้บับรมสุข ปรมงั สุขงั 

ส่วนพวกเราไดร้บัแต่การเวยีนวา่ยตายเกดิ ไดร้บัความทกุขจ์ากความแก่ความ

เจ็บความตาย จากการพลดัพรากจากกนั เป็นผลของมจิฉาทฐิทิ ัง้น ัน้ ถา้เรา

แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข เราก็จะตอ้งทกุขก์บัการสูญเสยีลาภยศสรรเสริญสุข 

ถา้ไมแ่สวงหา เราจะไมท่กุขก์บัการสูญเสยีของลาภยศสรรเสริญสุข เพราะไมไ่ด ้

อาศยัลาภยศสรรเสริญสุขใหค้วามสุขกบัเรา เราอาศยัความสงบใหค้วามสุขกบั

เรา น่ีคอืมาตรฐานของสมัมาทฐิ ิ อยู่ตรงน้ี เป้าหมายของสมัมาทฐิกิ็พุ่งมาทีจ่ติที่

สงบ ระงบัจากความอยากความโลภท ัง้หลาย จากความโกรธความหลงท ัง้หลาย 

ดว้ยการปฏบิตัทิานศีลภาวนา ทีจ่ะทาํใหเ้กดิผลขึ้นมา เวลาคุยกบัใคร เขาวา่ดี

อย่างไร เราอย่าพึง่ไปเชื่อเขา ตอ้งถามพระพทุธเจา้ก่อนวา่ ท่านสอนอย่างน้ีหรือ

เปลา่ สนบัสนุนหรือเปลา่ ถา้ไมส่นบัสนุนก็แสดงวา่ไมด่ ี อย่าเอาเสยีงส่วนมาก

เป็นหลกั เพราะพวกกเิลสมมีากกวา่พวกธรรมะ เหมอืนเขาววักบัขนววั ธรรมะมี

เพยีง ๒ กเิลสมนีบัไมถ่ว้น ววัตวัหน่ึงมเีขาเพยีง ๒ เขา แต่มขีนเต็มไปหมด เอา

ประชาธปิไตยมาตดัสนิลกัษณะคุณธรรมไมไ่ด ้ ตอ้งดูวา่เป็นไปเพือ่การระงบัดบั

กเิลส เพือ่ความสงบของจติใจหรือไม ่ ถา้ใช่ถงึจะเป็นธรรม เป็นสมัมาทฐิ ิ ถา้

เป็นไปเพือ่ความโลภความโกรธความหลง เพือ่ความวุน่วายความฟุ้ งซ่าน อย่างน้ี

ไมใ่ช่ธรรมของพระพทุธเจา้ ไมใ่ช่สมัมาทฐิ ิ 

ตอ้งศึกษามากๆ หรือศึกษาแลว้แต่เขา้หูซา้ยออกหูขวา ไมเ่ขา้ไปในใจ จงึไมเ่ขา้ใจ 

ถา้อยู่ในใจแลว้ ปญัหาจะไมค่่อยม ี เพราะรูห้มดแลว้ คาํสอนของพระพทุธเจา้ไม่

ลี้ลบั ไมป่กปิด ความจริงทีเ่ราควรรูน้ี้ ท่านสอนหมด แสดงหมด เปิดเผยหมด 

อยู่ทีเ่ราศึกษาแลว้ มนัเขา้ไปในใจหรือไม ่ เขา้ใจหรือไม ่ หรือศึกษาแลว้ก็ผ่านไป 

ศึกษาแลว้ตอ้งปฏบิตัดิว้ย ถงึจะเขา้ใจจริงๆ ถา้ยงัไมป่ฏบิตั ิ จะยงัเป็นสญัญาอยู่ 

เป็นจนิตนาการอยู่ ยงัไมแ่น่ใจวา่เป็นจริงอย่างทีค่ดิหรือไม ่ แต่ถา้ปฏบิตัแิลว้จะ

ยนืยนักนั วา่เป็นอย่างน้ีจริงๆ พยายามปฏบิตัใิหม้ากๆ พยายามปลกีวเิวก ปลกี
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วเิวกทีบ่า้นก็ได ้ ขงัตวัเองไวใ้นหอ้ง ไมต่อ้งออกมายุ่งกบัใคร ถา้ไมม่กีจิธุระอะไร 

ก็เขยีนป้ายไวท้ีห่นา้หอ้งวา่ หา้มรบกวน โรงแรมเขายงัมป้ีายแขวนไวเ้ลย หา้ม

รบกวน เราก็เขยีนตดิไวท้ีห่นา้หอ้ง หา้มรบกวน ตอนน้ีไปวดั วดัอยู่ทีใ่จทีว่เิวก

สงบ ไมยุ่่งกบัเรื่องภายนอก ถา้ใจอยู่กบัธรรมะ อยู่กบัสต ิ อยู่กบัปญัญา อยู่กบั

สมาธิ จะไดร้บัผลทีไ่มค่าดฝนั อยู่ตรงน้ี ไมไ่ดอ้ยู่ตรงไหน ครูบาอาจารยท์่านจะ

เก่งขนาดไหน ท่านก็เพยีงแต่ชี้ใหเ้รากลบัมาหาทีต่วัเรา ทา่นเป็นเหมอืนกระจก 

สะทอ้นใหเ้รากลบัมาทีใ่จ ไปหากี่องคท์่านกบ็อกใหเ้จริญสต ิใหท้าํสมาธิ ใหเ้จริญ

ปญัญา ใหม้คีวามพากเพยีร ใหป้ลกีวเิวก ใหส้าํรวมอนิทรีย ์ ตาหูจมกูลิ้นกาย 

แต่เราไมค่่อยปฏบิตัติามทีท่่านสอนกนั ชอบไปหาท่านเรื่อย ไปหาทไีรท่านก็บอก

ใหก้ลบัไปภาวนา เราก็กลบัไปหาท่านอกี ลองขงัตวัเองในหอ้งดูสกั ๕ ช ัง่โมง ๖ 

ช ัว่โมง หรือนานกวา่นัน้ไดย้ิง่ด ี ไมต่อ้งมอีะไรมาบาํรุงบาํเรอ ไมดู่ไมฟ่งัอะไร

ท ัง้นัน้ มแีต่สตสิมาธิและปญัญา เป็นเครื่องมอืต่อสูก้บักเิลส กบัความอยาก

ต่างๆทีอ่ยู่ในใจ  

พอมนัสงบตวัลงจะเบาอกเบาใจ มคีวามสุขแบบไมรู่จ้ะพูดอย่างไร เมือ่ก่อนน้ีเรา

แพม้นัมาตลอด มนัส ัง่ใหเ้ราไปโน่นมาน่ีไดเ้สมอ แต่วนัน้ีมนัส ัง่เราไมไ่ดแ้ลว้ เป็น

ความสุขใจอย่างยิง่ ใจทีไ่ดร้บัการปลดเปลื้อง จากความกดดนัของความอยาก

ต่างๆ ดว้ยกาํลงัของสตสิมาธิปญัญา วริิยะความพากเพยีร ขนัตคิวามอดทน อยู่

ตรงน้ี การปฏบิตัธิรรมไมไ่ดอ้ยู่ทีอ่ืน่ อยู่ทีต่วัเรา อยู่ทีก่ารขงัตวัเรา ใหอ้ยู่ในที่

สงบ แลว้ก็ต่อสูก้บัความอยากในใจ ใหยุ้ตลิงใหไ้ด ้ พอยุตแิลว้จะไมค่ดิอยาก

ออกจากหอ้ง อยู่ในหอ้งแสนจะสบาย ถา้ทกุขท์รมานก็แสดงวา่ความอยากยงัไม่

ยุต ิยงัทาํงานอยู่ ก็จะทาํใหท้กุขท์รมานใจ เคยไดย้นิประวตัขิองพระภกิษุรูปหน่ึง 

สมยัทีท่่านปฏบิตั ิทา่นไปปฏบิตัทิีก่าญจนบรุี วนัหน่ึงท่านไปนัง่ภาวนาในป่า แลว้

ใหห้มูเ่พือ่นเอาเชอืกมามดัตวัท่าน ทิ้งใหท้า่นอยู่ในป่า ๓ วนั ท่านจะต่อสูก้บั

ความอยาก เพราะถา้ไมผู่กไวเ้ดีย๋วจะตอ้งลกุขึ้นมา แลว้ท่านก็อยู่ได ้ น่ีคอือบุาย

ต่อสูก้เิลสของแต่ละคน ไมเ่หมอืนกนั แต่เดด็ๆท ัง้นัน้ ถงึจะไดผ้ล พระพทุธเจา้
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พระอริยสงฆเ์ป็นแบบฉบบัทีด่ ี ถา้อยากจะไดผ้ลอย่างทีท่่านได ้ ก็ตอ้งเอาท่านมา

เป็นแบบฉบบั ท่านปฏบิตัอิย่างไร เราก็ตอ้งปฏบิตัอิย่างนัน้  

ถาม ภาวนาอยู่ทีบ่า้น ใหม้สีตพิจิารณา แต่ความคดิมนัแวบไปเรื่อย มนัแวบถี่ๆ  ตอ้ง

อยู่กบัพทุโธ แต่ก็ยงัหลดุอยู่เรื่อย  

ตอบ บริกรรมพทุโธหรือพจิารณาเกดิแก่เจ็บตายไป ท่องไปก่อนก็ได ้ ท่องวา่เกดิแก่

เจ็บตาย อนิจจงัทกุขงัอนตัตา อย่าใหจ้ติคดิเรื่องอืน่ กเิลสกบัธรรมจะแยง่

ความคดิกนั แลว้แต่วา่ใครจะเอามาคดิ ถา้กเิลสเอามาคดิกจ็ะสรา้งความทกุข ์

ขึ้นมา ถา้เอาธรรมะมาคดิ ก็จะทาํใหจ้ติสงบ ถา้ท่องอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เกดิแก่

เจ็บตายไว ้ ความคดิอยากในกาม อยากมอียากเป็น ห่วงนัน่ห่วงน่ี ก็จะไมม่ี

โอกาสไดค้ดิ 

ถาม บางทคีวามคดิไหลมาอย่างไมป่ะตดิปะต่อกนั  

ตอบ ถา้เราไมแ่ย่งความคดิมาใชท้างธรรม มนัก็ไปคดิเรื่องอืน่ทนัท ี

ถาม เมือ่ก่อนไม่ไดดู้ตรงน้ี ไมรู่ว้า่วนัหน่ึงคดิกี่เรื่อง  

ตอบ ส่วนใหญ่จะถูกกเิลสเอาไปใชเ้สยีหมด เหมอืนมรีถอยู่คนัหน่ึง แต่มคีน ๒ คน

แย่งกนัขบั ส่วนใหญ่กเิลสจะแย่งไปขบั เพราะเราไมบ่กุ เราไมแ่ย่ง เขาอยากจะ

ไดก้็ใหเ้ขาไป ปลอ่ยเขาคดิไป เขาก็คดิไปทางความทกุข ์ ต่อไปน้ีไมไ่ดแ้ลว้ ตอ้ง

บงัคบัใหค้ดิในเรื่องธรรมะ คดิเรื่องเกดิแก่เจ็บตาย ตอนตน้ก็บริกรรมไปก่อนก็

ได ้ ถา้ไมม่กีาํลงัทีจ่ะแยกแยะ ก็ท่องไปก่อน เกดิแก่เจ็บตาย ดนินํา้ลมไฟ 

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา พอมกีาํลงัเราค่อยแยกแยะรายละเอยีด ขยายความออกไป 

คาํวา่อนิจจงัเป็นอย่างไร อนตัตาเป็นอย่างไร เกดิแก่เจ็บตายเป็นอย่างไร ใครบา้ง

ทีเ่กดิแก่เจ็บตาย พจิารณาอย่างน้ีไป ใหเ้ป็นเรื่องเป็นราว ในเบื้องตน้ก็เหมอืนกบั

ท่อง ก.ไก่ ข.ไขไ่ปก่อน ฝึกใหอ้ยู่กบัอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เกดิแก่เจ็บตาย ดนินํา้

ลมไฟ ผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดูกฯลฯ ท่องไป ต่อไปพอจติมกีาํลงั กเิลส
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อ่อนกาํลงัลง ไมฉุ่ดลากไปคดิเรื่องอืน่ เราก็จะไดว้เิคราะหไ์ดว้า่ ผมอยู่ตรงไหน 

ขนอยู่ตรงไหน เลบ็อยู่ตรงไหน มลีกัษณะอย่างไร ฟนัเป็นอย่างไร เน้ือหนงัเอน็

กระดูกเป็นอย่างไร วเิคราะหไ์ป ต่อไปจะตดิเป็นนิสยั จะพจิารณาวเิคราะหไ์ป

เรื่อยๆ เจอใครแทนทีจ่ะดูวา่เขาชื่ออะไร ก็ดูแต่ผมเขา หนงัเขา เน้ือเขา กระดูก

เขา ดูทางธรรมะดูอย่างน้ี ถา้ดูทางกเิลสกจ็ะดูวา่ เป็นคุณหญงิคุณนาย เป็นลูก

ใครพ่อใครแมใ่คร นามสกลุอะไร เรียนจบทีไ่หน มกีารศึกษาสูงหรือไม ่เป็นเรื่อง

ของกเิลสพาไปท ัง้นัน้ เพราะเป็นเรื่องของสมมตุ ิ ถา้เรื่องของธรรมะแลว้จะดู 

อาการ ๓๒ ดูผมขนเลบ็ฟนั ดูเกดิแก่เจ็บตาย ไมว่า่จะรวยขนาดไหน เดีย๋วก็ตอ้ง

แก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ไมไ่ดว้เิศษกวา่ใครเลย คดิอย่างน้ี เงนิทองเขามมีากขนาด

ไหน ก็หนีความแก่ความเจ็บความตายไมไ่ด ้

ถาม เพราะเรามธีรรมแลว้ใช่ไหมคะ 

ตอบ ถา้เราไมส่รา้งธรรมขึ้นมา กเิลสจะแย่งไปตลอดเวลา เราไมบ่กุมนั เราไมแ่ย่ง

ความคดิมาคดิในทางธรรมกนั เราปลอ่ยใหม้นัคดิไปตามเรื่องของมนัอยู่เรื่อย 

ถาม คดิสะเปะสะปะ  บางทไีมรู่ว้า่คดิอะไรดว้ย  

ตอบ ตอ้งเอามาคดิในทางธรรมะ ตอ้งบงัคบัตอ้งดงึตอ้งลากมนัมา 
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