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กณัฑท์ี่ ๓๙๖ 

คิดถงึธรรมะอยู่เรื่อยๆ 
๒๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๒ 

การปฏบิตัธิรรมน้ีไมย่ากหรอก อยู่ทีเ่ราจะปฏบิตัหิรือไมเ่ท่านัน้เอง เพราะไมไ่ดแ้บกของ

หนกัๆเลย เพยีงแต่ใหค้ดิถงึธรรมะอยู่เรื่อยๆเท่านัน้เอง พอไมไ่ดค้ดิก็จะลมืจะหลง พอ

คดิก็รูท้นั ก็ตดัได ้เหตทุีเ่ราไมไ่ดค้ดิถงึธรรมะกนับ่อยๆ ก็เพราะเราไมม่กีาํลงั ทีจ่ะดงึใจ

ใหม้าคดิทางธรรมะ ถูกกาํลงัของกเิลส ความหลง ความโลภ ความอยาก ดงึใหไ้ปคดิ

ตาม ก็เลยตอ้งแบกกองทกุขไ์ป ถา้ดงึมาคดิในทางธรรมะ ก็จะปลอ่ย อะไรทีเ่คยแบกไว ้

ก็จะปลอ่ยไป ใจก็เบา เบาอกเบาใจ ทีห่นกัอกหนกัใจก็เพราะไปแบกเอาไว ้ เวลาเรา

หนกัใจกบัเรื่องอะไร แสดงวา่เรากาํลงัแบกเรื่องนัน้อยู่ ปลอ่ยไมไ่ด ้ วางไมไ่ด ้ ตดัไมไ่ด ้

กเิลสมนัปิดกัน้ไมใ่หเ้ราเหน็ วา่เรากาํลงัหนกัอกหนกัใจ บางทเีรารูว้า่เรากาํลงัหนกัอก

หนกัใจ แต่ไมรู่ว้า่จะทาํอย่างไรใหม้นัหายหนกัอกหนกัใจ เพราะเราอยากจะทาํหรือ

อยากจะไดส้ิง่ทีท่าํใหเ้ราหนกัอกหนกัใจ ก็เลยปลอ่ยไมไ่ด ้ พออยากจะไดอ้ะไร อยากจะ

เป็นอะไร ก็พยายามทกุวถิทีาง ทีจ่ะใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ พอไมเ่ป็นไปตามที่

ตอ้งการ เราก็เสยีใจ เรากท็กุข ์ถา้ยอมรบัความจริง ก็จะไมเ่ป็นปญัหาอย่างไร แต่ความ

อยากของเรามกัจะสวนทางกบัความจริง ทาํใหเ้กดิความทกุขห์นกัอกหนกัใจขึ้นมา ถา้

ความอยากเป็นไปตามความจริง เราก็จะสบายใจ เช่นเวลามนัรอ้น ถา้เราอยากใหม้นั

รอ้นเราก็สบายใจ เวลามนัหนาว ถา้เราอยากใหม้นัหนาวเราก็สบายใจ เวลาฝนตก ถา้เรา

อยากใหฝ้นตกเราก็สบายใจ ถา้ฝนตกแต่เราอยากใหม้นัหยุด เราก็จะไมส่บายใจ ถา้ไม่

อยากใหฝ้นตก พอฝนตกเราก็ไมส่บายใจ ปญัหาอยู่ทีใ่จ เราไมค่่อยดูความจริงกนั ไม่

ศึกษาความจริง พอเกดิมาก็อยากมาตลอด อยากไดโ้น่นอยากไดน่ี้ อยากมนีัน่อยากมน่ีี 

อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ท ัง้ๆทีเ่หน็อยู่วา่มนัเป็นไปไมไ่ด ้ ก็ยงัอยากอยู่ เช่น

อยากไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย ไมพ่ลดัพรากจากกนั แต่มนัก็เกดิขึ้นอยู่เรื่อยๆ ไม่เกดิกบั

คนนัน้ ก็เกดิกบัคนน้ี เกดิกบัสิง่นัน้สิง่น้ี มนัเกดิขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ชา้ก็เร็วมนัก็ตอ้ง
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เกดิกบัเรา กบัคนใกลต้วัเรา ถา้เรายงัอยากไมใ่หเ้ขาจากเราไป เราก็ตอ้งวุน่วายใจ ทกุข ์

ใจ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เราอยากใหเ้ขาไป พอเขาไปเราก็ดใีจ มบีางคนทีเ่ราไมอ่ยากจะ

ใหเ้ขาอยู่ พอเขาไปเราก็สบายใจ อยู่ทีค่วามอยากวา่มนัตรงกบัความจรงิหรือไม ่ ถา้ตรง

กบัความจริงก็สบาย เวลาอยากใหล้มพดัถา้มนัพดัก็สบายใจ เวลาอยากใหล้มหยุดพดั 

แต่มนัไมห่ยุดเราก็วุน่วายใจ  

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้วกเราดูความจรงิกนั ใหดู้ความจริงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัใจเรา สิง่ที่

ใกลใ้จเราทีสุ่ดก็คอืร่างกาย แลว้ก็อารมณ์ต่างๆทีม่อียู่ในใจ เช่นเวทนาความรูส้กึ ทีใ่จ

สมัผสัอยู่ตลอดเวลา เวทนาก็มอียู่ ๓ อย่างคอื สุข ทกุข ์ ไมสุ่ขไมท่กุข ์ ทีเ่ปลีย่นไป

เปลีย่นมา ไมอ่ยู่น่ิง ไมสุ่ขไปตลอด ไมท่กุขไ์ปตลอด ไมสุ่ขไมท่กุขไ์ปตลอด เปลีย่นไป

เรื่อยๆ เหมอืนกบัวนัเวลา กลางวนัก็ไมเ่ป็นกลางวนัตลอด กลางคนืก็ไมเ่ป็นกลางคนื

ตลอด เขาเปลีย่นไปตามเรื่องของเขา เราไมท่กุขก์บัวนัเวลา เพราะเราไมไ่ปขดัความจริง 

เรายอมรบัการเปลีย่นแปลงของวนัเวลา แต่เราไมย่อมรบัการเปลีย่นแปลงของเวทนา 

เวลาสุขก็อยากจะใหม้นัสุขไปเรื่อยๆ เวลาทกุขก์็อยากจะใหม้นัหมดไปเร็วๆ พอไมเ่ป็น

ตามทีใ่จปรารถนาก็ทกุขข์ึ้นมา ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ราศึกษา ก็ศึกษาเรื่องเหลา่น้ี 

เรื่องใกลใ้จ ก็คอืขนัธ ์ ๕ รูป(ร่างกาย) เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ตวัทีม่บีทบาท

เด่นมากก็คอืเวทนาความรูส้กึ ทางกายก็ด ี ทางใจก็ด ี ส่วนสญัญาสงัขารวญิญาณทาํ

หนา้ทีผ่ลติความรูส้กึต่างๆออกมา เรารูส้กึสบายใจก็เพราะเราคดิไปในเรื่องทีท่าํใหเ้รา

สบายใจ ถา้คดิไปในเรื่องทีท่าํใหเ้ราไมส่บายใจ ก็เกดิทกุขเวทนาขึ้นมา ตวัทีแ่สดงผลก็

คอืเวทนาน้ี การกระทาํต่างๆของเราทกุวนัน้ี ก็ทาํเพือ่สุขเวทนากนั แต่ไมค่ดิเลยวา่มนั

เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะใหม้นัสุขไปตลอด ถา้ใจยงัเกี่ยวขอ้งกบัสิง่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ เช่น

ขนัธ ์ ๕ น้ีเป็นสิง่ทีไ่มถ่าวรไมน่ิ่ง เปลีย่นแปลงตลอดเวลา รูป(ร่างกาย) เวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ เปลีย่นแปลงตลอดเวลา จาํเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี รบัรูเ้รื่องนัน้อยู่

ตลอดเวลา มเีรื่องต่างๆเขา้มาตลอดเวลา เขา้มาทางวญิญาณ เขา้มาทางสญัญา สงัขารก็

นาํเอาไปคดิเอาไปปรุง ทาํใหเ้กดิความอยากไดบ้า้ง ไมอ่ยากไดบ้า้ง รกับา้งกลวับา้งชงั

บา้ง ทาํใหใ้จกระเพือ่มอยู่ตลอดเวลา  
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พวกเราไมรู่ก้นัวา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ไมไ่ดอ้ยู่ในขนัธ ์ ๕ ไมไ่ดอ้ยู่ในรูป(ร่างกาย)เวทนา

สญัญาสงัขารวญิญาณ แต่อยู่ในใจ ใจทีน่ิ่ง ทีเ่ป็นอเุบกขา น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง 

ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่อืน่ใด เป็นสุขทีเ่ราตอ้งทาํใหม้อียู่ตลอดเวลาใหไ้ด ้ พระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายทาํไดแ้ลว้ ท่านรกัษาใจอย่างเดยีว รกัษาความน่ิงสงบของใจ 

ใจจะน่ิงจะสงบได ้ ก็ตอ้งรูท้นัสิง่ทีใ่จไปเกี่ยวขอ้งแลว้ปลอ่ยวาง ไมม่คีวามอยากใหส้ิง่นัน้

สิง่น้ีเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความเป็นจริง ทีเ่รียกวา่สนัโดษ ยนิดี

ตามมตีามเกดิ จะมอีะไรจะเป็นอะไรก็ยนิดพีอใจ สรรเสริญก็พอใจ นินทากพ็อใจ เจรญิ

ลาภยศสรรเสริญสุขก็พอใจ เสือ่มลาภยศสรรเสริญสุขก็พอใจ น่ีคอืวธิีทีจ่ะทาํใหใ้จมี

ความสุขอย่างแทจ้ริง เป็นอเุบกขา ปลอ่ยวาง น่ิง ไมก่ระเพือ่ม เราจงึตอ้งศึกษาเรื่อง

ต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัใจ ใกลต้วัก็ขนัธ ์๕ รูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ไกลตวัออกไป

ก็บคุคลอืน่สิง่อืน่ เหตกุารณ์ต่างๆ สมบตัขิา้วของต่างๆ ทีท่าํใหใ้จกระเพือ่มได ้เศรษฐกจิ

ขึ้นเศรษฐกจิลงใจก็กระเพือ่ม รายไดล้ดรายไดเ้พิม่ขึ้นใจก็กระเพือ่ม เราตอ้งศึกษาทาํ

ความเขา้ใจ สอนใจอยู่ตลอดเวลาวา่ ไม่มอีะไรแน่นอน เวลาไดม้าก็อย่าไปดใีจ เวลา

ไดม้าก็สะกดิใจหน่อยวา่มนัมาเพือ่ไป ไม่ไดอ้ยู่กบัเราไปตลอด เราก็ไมไ่ดอ้ยู่ไปตลอด 

เรามาอยู่ช ัว่คราว เดีย๋วเราก็ไป จงึไมค่วรสะสมมากเกนิความจาํเป็น เอาเท่าทีจ่าํเป็น มี

มากก็หนกัไปเปลา่ๆ เหมอืนรถยนตท์ีเ่ตมินํา้มนัแค่เต็มถงัก็พอ ไมต่อ้งเอาใส่ถงัถงึ ๑๐ 

ถงั ไปขา้งหนา้ก็มทีีเ่ตมิอกี  

สาํหรบัร่างกายน้ีเอาเท่าทีจ่าํเป็นก็พอ อาจจะอดอยากขาดแคลนบา้ง ก็ถอืเป็นคตธิรรมดา 

มมีากมนีอ้ยถงึเวลาทีร่่างกายจะหยุดทาํงานมนัก็หยุด มอีาหารมปีจัจยั ๔ พรอ้มบริบูรณ์

ก็ตายได ้อดอยากขาดแคลนก็ตายเหมอืนกนั จงึไมต่อ้งวติกกงัวลกบัเรื่องปจัจยั ๔ มาก

เกนิกวา่เหต ุ สะสมไวพ้อประมาณ พอหมดก็หาใหม ่ หาไดก้็ด ี หาไมไ่ดก้็อดไป ถา้ตอ้ง

อดตายก็ยอมรบัวา่ตอ้งตายกนัทกุคน คดิอย่างน้ีจะไดไ้มว่ติกกงัวล ใจจะไมก่ระเพือ่ม 

จะมคีวามสุขตลอดเวลา เป็นความสุขทีเ่หนือความสุขความทกุขอ์ืน่ๆ ความสุขใจกลบได ้

หมด กายจะทกุขอ์ย่างไร จะไมก่ระทบกระเทอืนความสุขใจเลย พระพทุธเจา้พระ

อรหนัตน้ี์ เวลาท่านตาย ทา่นเจ็บไขไ้ดป่้วยน้ี ท่านไมไ่ดเ้ดอืดรอ้นเลย ใจของท่านมี

ความสุขอยู่ตลอดเวลา ปรมงัสุขงัอยู่ตลอดเวลา ถา้ใจไมด่เีสยีอย่างแลว้ ใจทกุขเ์สยี
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อย่างแลว้ ต่อใหม้คีวามสุขอย่างอืน่มากนอ้ยเพยีงไร ก็จะถูกความทกุขใ์จกลบหมด เวลา

ร่างกายเป็นปกต ิ ไมเ่ป็นอะไรเลย ถา้ใจไมส่บายน่ี ก็ทกุขน์ะ อยู่ตรงน้ี ใจจงึเป็นตวัที่

สาํคญัทีสุ่ด ความสุขความทกุขข์องใจน้ี มอีทิธิพลมากกวา่ ความสุขความทกุขข์องสิง่

อืน่ๆ ถา้ทาํใจใหเ้ป็นสุขไดแ้ลว้ ความสุขอย่างอืน่จะไมม่คีวามสาํคญัเลย ถา้เป็นธนบตัรก็

เป็นใบละ ๑๐๐๐ พวกใบละ ๑๐๐ ใบละ ๑๐ จะไมม่คีวามหมายเลย ความสุขความทกุข ์

ของใจก็เป็นอย่างนัน้ มคีวามรุนแรงมากกวา่ความสุขความทกุขข์องสิง่อืน่ๆ  

สิง่ทีท่าํใหใ้จสุขหรือทกุขก์็คอืกเิลสกบัธรรมน้ีเอง ถา้มธีรรมก็จะทาํใหใ้จสุข ถา้มกีเิลสก็

จะทาํใหใ้จทกุข ์ กเิลสก็คอืความหลง ทีห่ลงไปหาความสุขภายนอกใจ ความสุขจากลาภ

ยศสรรเสริญ จากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ จากขนัธ ์ ๕ จากรูปเวทนาสญัญาสงัขาร

วญิญาณ ทีท่าํใหใ้จทกุข ์ เพราะตอ้งคอยรกัษาสถานภาพทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ ทกุสิง่

ทกุอย่างในโลกน้ีมนัเปลีย่นไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดก็จะไมส่ามารถรกัษามนัได ้ เช่นร่างกาย

น้ีเราก็พยายามรกัษาใหม้นัหนุ่มใหม้นัสาว ใหม้กีาํลงัวงัชาแขง็แรงไปตลอด แต่มนัเป็นไป

ไมไ่ด ้สกัวนัหน่ึงมนัก็ตอ้งแพเ้วลา ทีจ่ะกดักนิทกุสิง่ทกุอย่าง สรรพสิง่ท ัง้หลายไมว่า่สตัว ์

หรือบคุคลหรือวตัถ ุ จะตอ้งถูกเวลาทาํลายไปหมด เปลีย่นไปหมด การหลงไปกบัสิง่

ต่างๆภายนอกใจ เพือ่บาํรุงบาํเรอใหค้วามสุขกบัใจ จงึเป็นทางทีผ่ดิ เป็นความหลง เหน็

ผดิเป็นชอบ มจิฉาทฐิ ิเป็นกเิลสโมหะอวชิชา ส่วนพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้หรอื

ธรรมะน้ีเป็นความจรงิ สอนใหม้องเหน็ความจริง วา่ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นไตรลกัษณ์ มอียู่ 

๓ ลกัษณะ คอื ๑. ทกุสิง่ทกุอย่างเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา เรียกวา่อนิจจา ๒. ทกุสิง่

ทกุอย่างไมม่ตีวัตน ไมเ่ป็นสมบตัขิองใครท ัง้นัน้ เพราะทกุสิง่ทกุอย่างออกมาจากดนินํา้

ลมไฟ แลว้ก็ตอ้งกลบัไปสู่ดนินํา้ลมไฟ ๓. ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นทกุข ์ ความจริงทกุสิง่ทกุ

อย่างมนัไมไ่ดเ้ป็นทกุขห์รอก มนัเป็นแค่อนิจจากบัอนตัตา ตวัทีท่กุขค์อืใจต่างหาก ทีไ่ป

หลงกบัสิง่ต่างๆ เพราะไมเ่หน็อนิจจาไมเ่หน็อนตัตาน้ีเอง พอไมเ่หน็อนิจจาไมเ่หน็อนตัตา 

ก็ควา้มบัเลย คดิวา่เป็นขนมหวาน แต่ทีไ่หนไดก้ลบัเป็นยาขมเคลอืบนํา้ตาล หวาน

เดีย๋วเดยีว ไดอ้ะไรมาก็ดอีกดใีจ เสร็จแลว้ก็ตอ้งมาทกุขด์ว้ยวธิีต่างๆ ตอ้งคอยดูแล

รกัษา ตอ้งหวงตอ้งห่วง ตอ้งเสยีใจเมือ่มนัจากไปหรือเปลีย่นสภาพจากดเีป็นไมด่ไีป  



7 
 

สิง่ทีเ่ราตอ้งศึกษาก็คอือนิจจาการเปลีย่นแปลง อนตัตาไมม่ตีวัตน ไมใ่ช่สมบตัขิองใคร

ท ัง้นัน้ เป็นของธรรมชาต ิ เหมอืนกบัฝนฟ้าอากาศ ไมไ่ดเ้ป็นสมบตัขิองใคร เป็นไปตาม

เหตตุามปจัจยั เปลีย่นไปตามเหตตุามปจัจยั ร่างกายของเราก็เปลีย่นไปตามเหตตุาม

ปจัจยั ขา้วของเงนิทองก็เปลีย่นไปตามเหตตุามปจัจยั ถา้ศึกษาแลว้จะเขา้ใจ จะไมห่ลง

ยดึตดิ จะไมพ่ึง่สิง่เหลา่น้ีเพือ่ใหค้วามสุขกบัเรา จะไมเ่สยีเวลาแสวงหา ไม่เสยีเวลาดูแล

รกัษา จะรกัษาอย่างเดยีวเท่านัน้ก็คอืใจของเรา จะแสวงหาอย่างเดยีวคอืความสงบของ

ใจ ใจจะสงบไดก้็ตอ้งปลอ่ย ตอ้งตดัทกุสิง่ทกุอย่าง ทีใ่จไปหลงยดึตดิวา่เป็นความสุข ก็

คอืลาภยศสรรเสริญสุข และขนัธ ์๕ รูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ถา้ปลอ่ยแลว้จะไม่

ทกุข ์จะเป็นอย่างไรกร็บัได ้แก่ก็รบัได ้ เจ็บไขไ้ดป่้วยก็รบัได ้ตายก็รบัได ้ เวทนาจะทกุข ์

ก็รบัได ้ นัง่แลว้เจ็บปวดก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป ใจไมไ่ปแบกไมไ่ปอยากกบัเวทนา ไมไ่ปอยาก

ใหเ้วทนาหาย จะเจ็บจะปวดอย่างไรก็ทาํไมรู่ไ้มช่ี้ เอาใจไปคดิเรื่องอืน่ คดิพทุโธๆไปก็ได ้

เพือ่ใหใ้จลมืเรื่องเวทนาน้ีไป คดิแต่พทุโธๆไป เดีย๋วก็ลมืเรื่องเจ็บปวดของร่างกาย เพราะ

ใจจะไมม่โีอกาสไปอยากใหค้วามเจ็บปวดหายไป เหมอืนเวลานัง่ทาํอะไรเพลนิน่ี จะไม่

เจ็บเท่าไหร่ เพราะใจไมไ่ดอ้ยู่กบัความเจ็บ แต่อยู่กบัเรื่องทีก่าํลงัทาํ ถา้นัง่เฉยๆไมม่อีะไร

ทาํน่ี นัง่เพยีง ๕ นาทกี็จะอยากลกุแลว้ เช่นนัง่สมาธิใหม่ๆ น้ี ยงันัง่ไมเ่ป็น นัง่เพยีง ๕ 

นาทกี็เจ็บแลว้ ใจเจ็บแทนร่างกาย เพราะใจดิ้นรนอยู่ตลอดเวลา พอไม่ไดท้าํตามใจก็

เกดิความทกุขข์ึ้นมา  

ทกุสิง่ทกุอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนน้ี ก็เพือ่ใหเ้ราไดเ้ขา้สู่จดุน้ี จดุทีท่าํใหเ้กดิ

สตปิญัญา ดว้ยการดงึใจมาคดิเรื่องอนิจจากบัอนตัตาน้ีเอง แลว้ก็เรื่องทกุขงั ทีเ่กดิขึ้น

เพราะไมเ่หน็อนิจจาไมเ่หน็อนตัตา พอไมเ่หน็อนิจจาไมเ่หน็อนตัตา ก็เกดิความหลงยดึ

ตดิทนัท ีวา่เป็นนิจจาเป็นตวัตน เช่นร่างกายน้ีจะอยู่ไปนานๆ เป็นตวัเราของเรา คดิอย่าง

น้ีแสดงวา่หลงแลว้ ทกุขงัก็เกดิขึ้นมาทนัท ีพอร่างกายเริ่มแก่ก็ไมส่บายใจ เจ็บไขไ้ดป่้วย

ก็ไมส่บายใจ พอเหน็คนอืน่ตายไปก็ไมส่บายใจ ทกุขงัเกดิขึ้นมา ถา้มอีนิจจามอีนตัตาอยู่

ในใจอยู่เสมอ รูว้า่ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา รูว้า่ร่างกายเปลีย่นไปเรื่อยๆ สกัวนัหน่ึงก็

ตอ้งกลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป กลายเป็นดนิไป ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น ถงึเวลาก็ใหม้นัเป็นไป ใจ

ก็ต ัง้อยู่ในความสงบ ปลอ่ยวางต ัง้แต่ยงัไมต่าย พอถงึเวลาตายก็ไมม่ปีญัหา สงัเกตดูสิง่
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ใดทีเ่ราไมไ่ดส้นใจแลว้ มนัจะเป็นอะไร จะเป็นจะตายอย่างไร เราไมเ่ดอืดรอ้น แต่สิง่ใด

ทีเ่รายงัใหค้วามสาํคญั ยงัใหค้วามสนใจอยู่ เราจะทกุขก์งัวล กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั 

กระสบักระส่าย อยู่ทีเ่ราใหค้วามสาํคญัใหค้วามสนใจกบัมนัหรือไม ่ ถา้ใหค้วามสนใจ

ความสาํคญัก็จะเป็นความทกุขข์ึ้นมา ถา้ไมใ่หค้วามสาํคญัความสนใจกบัมนั ปลอ่ยมนั

ไปตามเรื่อง ก็จะไมท่กุข ์จะทาํอย่างไรเพือ่จะไดไ้มใ่หค้วามสาํคญัความสนใจ เรื่องน้ีมนั

ยาก เพราะนิสยัเราชอบใหค้วามสาํคญัความสนใจกบัสิง่นัน้สิง่น้ี พอเหน็ปับ๊อารมณ์

อยากไดห้รืออยากหนีก็เกดิขึ้นทนัท ี เหน็อะไรทีต่อ้งใจก็อยากไดท้นัท ี เหน็อะไรทีไ่ม่

พอใจก็อยากจะหนีทนัท ี ทีม่นัยาก เพราะมนัฝงัลกึเป็นนิสยั ไดย้นิไดฟ้งัธรรมน้ีแลว้ ก็

ยงัไมส่ามารถเอาความรูน้ี้ไปหยุดมนัได ้เพราะความรูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัน้ียงัไมม่กีาํลงัมากพอ  

ความรูท้ีจ่ะหยุดมนัไดน้ี้ ตอ้งอยู่ในระดบัทีม่สีมาธิกาํกบั คอืภาวนามยปญัญา เป็น

ความรูท้ีต่ ัง้อยู่บนฐานของจติทีส่งบ จติทีน่ิ่ง จติทีห่ยุดแลว้ แต่ยงักระเพือ่มไปตามสิง่ที่

ใจสมัผสัรบัรู ้ ส่วนใจทีก่าํลงัไดย้นิไดฟ้งัอยู่น้ีถา้ยงัไมน่ิ่ง ถงึแมจ้ะรูว้า่ไมค่วรใหค้วาม

สนใจ ไมค่วรใหค้วามสาํคญักบัสิง่ต่างๆ ก็ยงัไมส่ามารถทาํได ้เพราะตวัทีใ่หค้วามสาํคญั

น้ีมนัไมน่ิ่ง มนัไมไ่ดถู้กฉีดยาสลบ มนัจะทาํหนา้ทีท่นัท ี พอเหน็อะไรปับ๊ จะมปีฏกิริยิา

ทนัท ีถา้ชอบก็วิง่เขา้หา ถา้ไมช่อบก็วิง่หนี ถา้ทาํจติใหส้งบเป็นสมาธิได ้ตวัชอบกบัตวัชงั

น้ีจะถูกฉีดยาสลบ เวลาทีอ่ยู่ในสมาธิมนัจะไมแ่สดงตวัเลย เหมอืนหายไปเลย พอออก

จากสมาธิมนัก็จะออกมาแสดงตวั แต่เรามกีาํลงัของสมาธิทีจ่ะหยุดมนัได ้พอมนัจะไปรกั

ไปชงั เราดงึกลบัมาทีส่มาธิได ้ กลบัมาทีอ่เุบกขาได ้ ท ัง้ๆทีไ่มไ่ดน้ ัง่อยู่ในสมาธิก็ดงึ

กลบัมาได ้ ถา้เราชาํนาญในสมาธิน้ีแลว้ เราสามารถกลบัมาไดเ้สมอ ตอ้งการใหส้งบ

เมือ่ไหร่ก็สงบได ้ อย่างน้ีถงึจะเรียกวา่เป็นสมาธิจริง สมาธิทีไ่มเ่สือ่ม แต่สมาธิทีไ่ดแ้ลว้ 

พอจะใหส้งบอกีกลบัไมส่งบ อย่างน้ียงัไมใ่ช่เป็นสมาธิทีแ่ทจ้รงิ ถา้เป็นสมาธิทีแ่ทจ้รงิแลว้ 

ตอ้งหยุดไดต้ลอดเวลา ตอ้งการจะใหม้นัหยุดเมือ่ไหร่ก็หยุดมนัได ้ ส่วนปญัญาเป็นตวั

คอยกาํราบจติ เวลาออกจากสมาธิ เพราะยงัตดินิสยัเดมิอยู่ ยงัชอบยงัชงัอยู่ เวลาชอบ

หรือชงัก็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ ถา้เหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ ต่อไปจะไมช่อบ

ไมช่งั จะเฉยๆ เพราะเหตทุีท่าํใหช้อบหรอืชงัก็คอืความหลง ไมรู่ค้วามจริงวา่เป็นไตร

ลกัษณ์นัน่เอง 
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พอมปีญัญาเหน็ความจริงวา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมค่วรไปยุง่ไป

เกี่ยวขอ้งไปใหค้วามสาํคญั พอรูแ้ลว้จะเหน็กี่คร ัง้ก็จะไมม่อีารมณ์กบัสิง่นัน้อกีต่อไป ไม่

ยนิดไีมย่นิรา้ย ไมร่กัไมช่งั ไมก่ลา้ไมก่ลวั ถา้มปีญัญาอย่างต่อเน่ืองอยู่คู่กบัใจ 

เหมอืนกบัอาวุธคู่มอื อย่างเวลาทีต่าํรวจหรอืทหารไปปฏบิตัหินา้ที ่ตอ้งเอาอาวุธตดิตวัอยู่

ตลอดเวลา เพราะไมรู่ว้า่จะตอ้งใชเ้มือ่ไหร่ ถา้เอาไวท้ีบ่า้น พอถงึเวลาจะใชก้็ไมท่นักาล 

จะวิง่กลบัไปเอาทีบ่า้นก็ไปไมท่นัแลว้ ฉนัใดปญัญาอย่างทีพ่วกเราไดย้นิกนัในขณะน้ี ก็

เป็นเหมอืนปญัญาทีเ่ก็บไวท้ีบ่า้น หรือเก็บไวท้ีศ่าลาน้ี พอฟงัเสร็จก็เอาไวท้ีน่ี่ ออกไปก็ไม่

เอาตดิตวัไปดว้ย พอออกไปจากศาลาน้ี เหน็อะไรก็มรีกัชงัตามมาแลว้ เพราะไมม่สีมาธิ

ดงึเอาปญัญาน้ีตดิตวัไปดว้ย ถงึแมอ้ยากจะเอาไปก็เอาไปไมไ่ด ้ เคยสอนใหค้ดิแต่คาํวา่ 

พทุโธอย่างเดยีว ๗ วนั ๗ คนื หรือใหค้ดิอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ๗ วนั ๗ คนืน้ี ก็คดิ

ไมไ่ดก้นั อย่าวา่แต่ ๗ วนั ๗ คนืเลย ๗ นาทจีะไดห้รือเปลา่ ใหม้นัต่อเน่ืองสกั ๗ นาท ี

อย่างนอ้ยจะไดส้มาธิ ถา้บริกรรมพทุโธๆอย่างต่อเน่ืองเพยีง ๕ นาท ี จติก็จะรวมลงได ้

ถา้จติไมแ่วบไปคดิถงึเรื่องอืน่เลย มแีต่พทุโธอย่างเดยีวอยู่ภายในใจ แต่ทาํไมไ่ด ้ เพราะ

อะไร เพราะไมม่สีต ิสตเิป็นเหมอืนเชอืกที่จะดงึใจไว ้ เหมอืนจบัลงิไดแ้ต่ไมม่เีชอืกมดัไว ้

กบัเสา พอปลอ่ยมอืปับ๊มนัก็ดิ้นหนีไป ตอ้งมเีชอืกผูกมนัไว ้ เชอืกก็คือสตน่ีิเอง สตติอ้ง

ดงึใจไวอ้ยู่เรื่อยๆ อย่าปลอ่ยใหใ้จเหมอ่ลอยคดิเรื่อยเป่ือย ดงึมนัไว ้ เหมอืนกบัสมอเรือ 

ทีด่งึเรือไวไ้มใ่หล้อยไปตามกระแสนํา้ สตเิป็นเหมอืนสมอเรือของใจ ไมใ่หไ้หลไปตาม

อารมณ์ต่างๆ เวลานัง่อยู่เฉยๆคนเดยีวน้ีมนัไหลไปแลว้ คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี เรื่องคน

นัน้เรื่องคนน้ี คดิไปไดเ้รื่อยเป่ือย เป็นช ัว่โมงๆก็คดิได ้แต่ใหค้ดิอยู่กบัพทุโธคาํเดยีวคดิ

ไมไ่ด ้ ถา้คดิอยู่กบัพทุโธคาํเดยีวไดม้นัจะไมไ่หลไป มนัจะอยู่กบัที ่ พออยู่กบัทีน่านๆ ก็

จะดิง่ลงสู่ความสงบ จะรวมลง พอทาํไปเรื่อยๆจนชาํนาญแลว้ ต่อไปไมต่อ้งใชพ้ทุโธ 

เพราะสตมิกีาํลงัมากพอ เพยีงกาํหนดใหห้ยุดคดิหยุดปรุงแต่ง มนัก็หยุดน่ิงได ้ 

ในทางปฏบิตัจิดุเริ่มตน้ตอ้งอยู่ทีส่ต ิ จากสตกิ็ไปสู่สมาธิและปญัญาตามลาํดบั สตกิ็มี

หลายแนวดว้ยกนั กรรมฐาน ๔๐ น้ีก็เป็นเรื่องของสตทิ ัง้นัน้ พทุธานุสต ิ ธรรมานุสต ิ

สงัฆานุสต ิ อานาปานสต ิ ฯลฯ เหน็ไหมมแีต่คาํวา่สตทิ ัง้นัน้ ในกรรมฐาน ๔๐ น้ี เช่น

กายคตาสต ิ ก็คอืการพจิารณาอาการ ๓๒ ของร่างกายตลอดเวลา มสีตรูิอ้ยู่กบัอาการ 
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๓๒ ของร่างกาย ถา้ดูลมหายใจอยู่ตลอดเวลา ก็มสีตอิยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ถา้

พจิารณาความตายอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออก ก็เรียกวา่มรณานุสต ิถา้กาํลงัทาํอะไรอยู่กใ็ห ้

อยู่กบัการกระทาํนัน้ กาํลงัเดนิก็ใหอ้ยู่กบัการเดนิ กาํลงัยนืก็ใหอ้ยู่กบัการยนื นัง่นอนก็

ใหอ้ยู่กบัอริิยาบถนัน้ๆ กาํลงัเขยีนหนงัสอือ่านหนงัสอื รบัประทานอาหาร อาบนํา้อาบท่า 

ก็ใหม้สีตอิยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ ต่อไปจะมสีต ิ จะสามารถควบคุมใจได ้ ไมใ่หใ้จเหมอ่

ลอย ไมใ่หค้ดิเรื่อยเป่ือยอย่างทีเ่คยเป็น พอไมค่ดิเรื่อยเป่ือยแลว้ จะใหค้ดิเรื่องใดเรื่อง

หน่ึง ก็จะคดิไดอ้ย่างต่อเน่ือง จนเหน็ชดัเจนวา่เป็นอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน เช่นดูวา่

ร่างกายน้ีเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ก็ดูต ัง้แต่จดุเริ่มตน้ของร่างกายวา่มาจากอะไร จะเหน็วา่

มนัมาจากอาหาร ถา้ไมม่อีาหารร่างกายจะเจริญเตบิโตขึ้นมาไดห้รือไม ่อาหารมาจากไหน 

อาหารก็ตอ้งมาจากดนินํา้ลมไฟ ขา้วก็ตอ้งมดีนิมนีํา้มลีมมไีฟมแีสงแดด สตัวก์็ตอ้งกนิ

ผกั ผกัก็มาจากดนินํา้ลมไฟ มาเป็นทอดๆ พอเขา้มาในร่างกาย ก็เปลีย่นเป็นผมเป็นขน

เป็นเลบ็เป็นฟนัเป็นหนงั เป็นอาการ ๓๒ พอตายไปก็แยกออกจากกนัไป คนตายแลว้นํา้

ในร่างกายก็จะไหลออกมา ความรอ้นก็ระเหยออกไป ลมก็ระเหยออกไป ทิ้งไวน้านๆเขา้

มนัก็เหลอืแต่กระดูก หนงัทีแ่ขง็กรอบ เน้ือทีแ่หง้กรอบ ทิ้งไวน้านๆก็กลายเป็นฝุ่ น

กลายเป็นดนิไป ตอ้งพจิารณาอยู่เรื่อยๆ จนรูว้า่ร่างกายน้ีไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ใจ  

ทน้ีีถา้อยากจะรูว้า่รูจ้รงิหรือไม ่ก็ตอ้งไปเขา้หอ้งสอบ หาทีพ่สูิจนดู์ หาทีป่ลงร่างกายน้ี หา

ที่ๆ ทา้ทายต่อความเป็นความตาย ทีไ่หนทีเ่รากลวัตายไปทีต่รงนัน้ ป่าชา้ก็ได ้ ถา้กลวัผกี็

ไปทีป่่าชา้ อย่างมากกแ็ค่ตาย ผจีะทาํรา้ยไดแ้ค่ร่างกาย ใจไมม่อีะไรทาํลายได ้ ระเบดิ

นิวเคลยีรก์็ไมส่ามารถทาํลายใจได ้ เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นรูปธรรม ไมไ่ดเ้ป็นวตัถ ุ เหมอืน

แสงแดด ระเบดินิวเคลยีรก์็ทาํลายไมไ่ด ้ อากาศก็ทาํลายไมไ่ด ้ ฉนัใดใจก็เป็นอย่างนัน้ 

ไมไ่ดเ้ป็นวตัถ ุส่วนร่างกายก็ตอ้งแยกสลายไปตามธรรมชาต ิมนัทาํลายตวัมนัเอง เพราะ

มนัมสีญัญาวา่จะอยู่เพยีงแค่น้ีๆ พอถงึเวลาดนินํา้ลมไฟก็แยกทางกนัไป เหมอืนทาํ

สญัญากนัไวว้า่ เรามาอยู่ทีบ่า้นจนถงึเวลาน้ีนะ พอถงึเวลาแลว้เราก็ไปคนละทางนะ พอ

ถงึเวลาเขาก็แยกกนัไป ถา้รูว้า่จะตอ้งเป็นอย่างน้ีแลว้ จะไปสงวนไปเสยีดายไปหวงมนัไว ้

ทาํไม เพราะเวลาหวงน้ีจะเกดิความทกุขใ์จหวาดกลวัทรมานใจขึ้นมาทนัท ี ถา้ยอมให ้

เป็นไปตามความจริง ใจจะน่ิงสบาย ดูมนัไป ถงึเวลาไปก็ใหม้นัไป จะทาํไดก้็ตอ้งเริ่มที่
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สต ิแลว้ก็ตามดว้ยสมาธิ แลว้ก็มาทีป่ญัญา พอมสีมาธิแลว้จะคดิไดอ้ย่างต่อเน่ือง ๗ วนั 

๗ คนืก็พจิารณาได ้ จะไมค่ดิอย่างอืน่เลย พอนัง่สมาธิแลว้ ก็จะเป็นไปตามที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงพยากรณ์ไว ้ถา้เจริญสตปิฏัฐาน ๔ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ภายใน ๗ วนัก็

จะไดผ้ลอย่างแน่นอน อย่างชา้ก็ ๗ ปีจะตอ้งสาํเร็จ ไมต่อ้งกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีเป็น

อย่างนอ้ย จะตอ้งไดข้ ัน้อนาคามขีึ้นไป  

มนัไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่ครนะ อยู่ทีต่วัเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระพทุธเจา้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่รูบาอาจารย ์ ไมม่ี

ใครทาํแทนเราได ้ คนอืน่กนิขา้วแทนเราไมไ่ด ้ คนอืน่ปฏบิตัธิรรมแทนเราไมไ่ด ้ เรากนิ

ขา้วได ้ ทาํไมเราปฏบิตัธิรรมไมไ่ด ้ คนอืน่เขากนิขา้วได ้ เขาปฏบิตัธิรรมได ้ เราก็ตอ้งกนิ

ขา้วไดป้ฏบิตัธิรรมได ้ อยู่ทีว่า่เราจะกาํหนดเป้าหมายของชวีติของเราหรือไม ่ ต ัง้เขม็ทศิ

หรือไม ่หรือจะปลอ่ยใหเ้ป็นแบบเดมิๆ เพราะยงัห่วงยงัหวงยงัเสยีดายสิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ ยงั

รกัยงัชอบสิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ ยงัสุขกบัสิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ ก็จะไมม่ทีางไปตามทางทีพ่ระพทุธเจา้ไป

ได ้ ตอ้งดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง ท่านก็เคยมคีวามสุขเหมอืนกบัพวกเรา มมีากกวา่

พวกเราเสยีดว้ยซํา้ไป ท่านเป็นถงึราชโอรส ความสุขทางดา้นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ี

มพีรอ้มบริบูรณ์ มปีราสาท ๓ ฤดู มทีกุสิง่ทกุอย่างทีค่นรวยหรือคนมฐีานะสูงๆจะมไีด ้

พวกเรามไีมเ่ท่าท่าน เรากลบัหวงมากกวา่ท่านอกี ท่านมมีากขนาดนัน้ แต่ท่านไมห่วง 

ท่านไมห่่วง ท่านไมเ่สยีดาย เพราะท่านพจิารณาดว้ยปญัญาวา่มนัเป็นความสุขช ัว่คราว

เท่านัน้เอง แลว้ในบ ัน้ปลายของชวีติมนัจะทกุขท์รมานใจ เพราะจะไมส่ามารถหาความสุข

แบบนัน้ไดอ้กี พอร่างกายชราภาพไปแลว้ หูตาก็ไมด่ ี จะหาความสุขจากรูปเสยีงเหมอืน

เมือ่ก่อนก็ไม่ไดแ้ลว้ ร่างกายก็เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี จะรอ้งราํทาํเพลงเหมอืนเมือ่ก่อนก็

ทาํไมไ่ดแ้ลว้ จะไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆกท็าํไมไ่ดแ้ลว้ ตอ้งอยู่แต่ในบา้น ก็มแีต่ความ

เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา พระพทุธเจา้ทรงเหน็จดุหมายปลายทางของชวีติวา่จะตอ้งเป็น

อย่างน้ี จงึยอมทนทกุขท์รมานออกปฏบิตัธิรรม เพือ่จะไดไ้มต่อ้งมาทกุขต์อนปลายของ

ชวีติ ถา้เอาชนะกเิลสได ้ ถา้ปราบความอยากในความสุขต่างๆในโลกน้ีได ้ พบความสุขที่

แทจ้รงิทีม่อียู่ในใจไดแ้ลว้ก็จะสบาย ท่านกส็บายตัง้แต่อายุ ๓๕ ปีไป มคีวามสุขในใจ

ตลอดเวลา แต่ความสุขภายนอกไมม่เีลย เพราะไมไ่ดห้า ไมต่อ้งการ เพราะไมไ่ดเ้ป็น

ความสุขทีแ่ทจ้ริง มนัสุขนอ้ยแต่ทกุขม์าก สุขเพยีง ๑ ส่วนแต่ทกุขถ์งึ ๙๙ ส่วน ก็เลยไม่
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สนใจกบัความสุขภายนอก เอาความสุขภายใน เวลาร่างกายเป็นอะไรไป จะแก่จะเจ็บจะ

ตาย ก็ไมไ่ดม้าลบลา้งความสุขภายในใจ ที่เด่นอยู่ตลอดเวลา สุขอยู่ตลอดเวลา อยู่ที่ตวั

พวกเราเอง อตัตาห ิ อตัตโน นาโถ ครูบาอาจารยท์า่นก็ทาํหนา้ทีข่องท่านแลว้ ทาํตาม

สญัญาแลว้ คือส ัง่สอนแลว้ พวกเราก็ตอ้งทาํส่วนของเรา ตอ้งปฏบิตั ิ สุปะฏปินัโน อชุุ

ปะฏปินัโน ญายะปะฏปินัโน สามจีปิะฏปินัโน อย่าสกัแต่วา่ฟงั ฟงัเขา้หูซา้ยออกหูขวา 

ลมืไปหมดวา่จะตอ้งทาํอะไรบา้ง คนสอนก็เบือ่ก็เหน่ือย พูดซํา้ๆซากๆ กลบัมาทไีรก็

เหมอืนเดมิ ไมม่ขีา่วดมีาเลา่ใหฟ้งัเลย  

ถาม ท่านทราบไดอ้ย่างไร 

ตอบ ถา้มอีะไรดีๆ  มนัปิดไมอ่ยู่หรอก หนา้ตาท่าทางจะเปลีย่นไป ไมแ่น่กลบัมาคราว

หนา้อาจจะปลงผมไปแลว้ก็ได ้ ใส่ชดุขาวมาแลว้ก็ได ้ อย่างน้ีก็รูแ้ลว้ ใช่แลว้ น่ี

กลบัมาก็ยงัชดุเดมิ ผมก็ยงัทรงเดมิอยู่ เคยแต่งหนา้ทาปากก็ยงัแต่งหนา้ทาปาก

อยู่ ถา้ไดผ้ลแลว้ เรื่องภายนอกจะเปลีย่นไป จะไมส่นใจกบัความสวยงามทาง

ร่างกาย จะไมเ่หน็ความสาํคญั ผมก็จะส ัน้ลงไปเรื่อยๆ ดูแลรกัษางา่ยกวา่สบาย

กวา่ ผมยาวเวลาจะสระก็ลาํบากลาํบน แต่ยงัยดึตดิในผมอยู่ ยงัหวงยงัเสยีดาย  

ถาม เมือ่ ๒ อาทติยก่์อนทีผ่่านมา มเีรื่องวุน่วายในชวีติ มญีาตผูิใ้หญ่เสยีชีวติ แลว้ก็

พีช่ายถูกรถชนเขา้ไอซยูี ตอ้งวิง่ไปวดัไปโรงพยาบาลไปสถานีตาํรวจ แต่เวลาไป

วดัไปเหน็โลงศพน่ี ทกุครัง้จะตอ้งคดิขึ้นมาก่อนวา่ สุดทา้ยก็คอืความตาย ชวีติ

เราก็จะตอ้งเป็นแบบน้ี แต่ตอนน้ีมนัเปลีย่นไป มนัขึ้นมาเอง ไมต่อ้งพยายามคดิ 

เหน็พีช่ายในหอ้งไอซยูี ก็นึกขึ้นมาเองเลยวา่ กรรมมนัจาํแนกชวีติคนจริงๆนะ 

ถงึแมจ้ะผูกพนักนัถงึแมจ้ะหาเงนิมาไดม้าก เราก็ไมส่ามารถช่วยชวีติเขาเอาไวไ้ด ้

วนัหน่ึงเราก็จะตอ้งเป็นอย่างน้ีเหมอืนกนั มนัผุดขึ้นมาเอง แลว้มนัก็น่ิง ไมรู่ส้กึ

ดิ้นรนอย่างไร ในระหวา่งทีวุ่น่วายอยู่กบั ๓ แห่งน้ี มคีวามรูส้กึวา่ ถา้เรามสีตรูิ ้

ปจัจบุนั ตามดูกายดูใจในปจัจบุนั มนัเบามนัเยน็ มนัไมร่อ้นรน แต่ถา้เมือ่ไหร่

เผลอจะเริ่มปรุงทนัท ี แลว้ก็จะทกุข ์ เหน็เลยวา่ถา้มสีตเิมือ่ไหร่ หยุดมนัไดเ้ลย 

แต่มนัยงัเขา้ๆออกๆอยู่ แต่เหน็การทาํงานของสตชิดัเจนขึ้น ไมค่่อยไดภ้าวนา
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ช่วงทีช่วีติวุน่วาย มวีนัหน่ึงรูส้กึวา่เหน่ือยมาก ก็เลยบอกตวัเองวา่ตอ้งนัง่ใหไ้ด ้ก็

นัง่ใชอ้านาปานสต ิ ช่วงแรกสงบด ี แต่พอสกัระยะหน่ึง มนัเหมอืนมตีวัรูข้ ึ้นมา 

เหน็จติวิง่ออกจากตวัเอง ไปคดิเรื่องอบุตัเิหต ุ ตวัรูม้นัเหน็ๆชดัเลยวา่ จติมนั

ทาํงานของมนัเอง ในขณะทีเ่ราบอกใหก้ายนัง่อยู่ตรงน้ี นัง่ดูลมหายใจ มนั

เหมอืนมตีวัรูต้วัหน่ึง เหน็กายนัง่อยู่แลว้ จติก็ออกไปคดิ แลว้ตวัรูม้นัก็ขึ้นมาใน

ใจ วา่น่ีไงเราบงัคบัอะไรไมไ่ดเ้ลย ต่างคนต่างทาํหนา้ที ่ก็รูข้ ึ้นมาต่อวา่ ถา้มสีตจิะ

สามารถควบคุมใจใหท้าํตามทีเ่ราตอ้งการได ้ มนัรูส้กึอย่างน้ีขึ้นมาเอง มนัตอ้ง

เป็นอย่างน้ีใช่ไหมคะ อย่างน้ีถูกตอ้งไหมคะ 

ตอบ ถูกแลว้ เพราะเรากาํลงัดูใจของเรา เราเหน็ใจเรา เหน็การทาํงานของใจวา่ม ี ๒ 

ฝ่าย ฝ่ายธรรมกบัฝ่ายกเิลส ถา้ฝ่ายกเิลสทาํงาน ก็ทาํใหเ้กดิความทกุขค์วาม

วุน่วายใจ พอฝ่ายธรรมทาํงาน มนัก็จะสงบ ต่อไปเราก็จะสนบัสนุนใหท้าํงาน

ในทางธรรมะมากขึ้น ใหพ้จิารณามากๆ พจิารณาความแก่ความเจ็บความตาย 

พจิารณาไตรลกัษณ์ใหม้ากขึ้น ใหถ้ีข่ ึ้น ใหแ้ผ่ไปกบัทกุสิง่ทกุอย่างทกุคน เหน็

อะไรก็เอาไตรลกัษณ์น้ีไปตตีราเอาไวเ้ลย เหมอืนกบัววัควายทีจ่ะเอาเขา้โรงเชอืด 

จะตตีราไว ้ตวัน้ีลาํดบัน้ีๆ เราเจอใครเหน็ใครทีไ่หน ก็ตตีราไวห้มดเลย พอตตีรา

แลว้ก็จะไมก่งัวลไมย่ดึตดิไมยุ่่งดว้ย แต่พอเผลอปุ๊ บก็จะคดิตรงกนัขา้ม จะอยาก

ใหค้นทีเ่รารกัเราเคารพอยู่ไปนานๆ จะคดิอย่างน้ีขึ้นมาทนัท ี ก็เกดิความทกุข ์

ขึ้นมาทนัท ี 

ถาม เวลาเผลอไปคดิปับ๊ เราเหน็วา่มนัปรุง พอดงึกลบัมามนัก็จะสงบ 

ตอบ ใช่ ต่อไปจะสามารถควบคุมความคดิไดท้กุขณะเลย ใหค้ดิแต่ธรรมะอย่างเดยีว 

หรือไมใ่หค้ดิเลย ใหอ้ยู่น่ิงอยู่เฉยๆ ใหส้กัแต่รูไ้ด ้ถา้คดิก็ใหค้ดิทางธรรมะ ถา้จะ

ไปทางกเิลสก็ดงึกลบัมาทางไตรลกัษณ์ทนัท ี ต่อไปจะไมไ่ปทางกเิลส จะเหน็วา่

เรื่องท ัง้หมดไมไ่ดอ้ยู่ทีภ่ายนอก แต่อยู่ภายในใจ ทีต่อ้งพจิารณาภายนอกใน

เบื้องตน้ก็เพราะใจออกไปยุ่งเอง พอใจถอยเขา้มาภายในแลว้ จะรูว้า่ปญัหาอยู่ที่

ใจ ทีไ่ปคดิถงึเรื่องโนน้เรื่องน้ีเอง พอรูแ้ลว้หยุดตวัน้ีไดแ้ลว้ ก็จะไมก่งัวลกบัเรื่อง
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ภายนอก จะไมอ่อกไปแลว้ รูแ้ลว้วา่ปญัหาอยู่ทีใ่จเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่นนัน้คนน้ี คน

นัน้คนน้ีเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนัน้ เขาดเีขาช ัว่เขาก็เป็นอยู่อย่างนัน้ เขาแก่เขา

เจ็บเขาตายเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนัน้ แต่เราไปยุ่งกบัเขาเอง เพราะไมส่ามารถ

ควบคุมใจใหอ้ยู่ขา้งในได ้ พอมสีตมิสีมาธิมากขึ้น ก็จะดงึใหอ้ยู่ขา้งในไดม้ากขึ้น 

ต่อไปก็จะเฉยๆกบัเรื่องภายนอก ใครจะทาํอะไรก็ไดท้ ัง้นัน้ ใครจะทาํอะไรก็เรื่อง

ของเขา ร่างกายของเขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขา ดูแลไดก้็ดูแลไป ซ่อมไดก้็

ซ่อมไป รกัษาไดก้็รกัษาไป รกัษาไมไ่ด ้มนัจะเป็นอะไรก็ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไป แต่

ใจน้ีจะน่ิงสบาย ตอ้งทาํต่อไป ใหดู้ทีข่า้งใน เรารูแ้ลว้วา่ปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ขา้งนอก 

อยู่ขา้งใน  

ใจเป็นประธาน ใจเป็นใหญ่ ปญัหาต่างๆเกดิทีใ่จ อริยสจั ๔ ก็อยู่ในใจน้ีแหละ 

ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค ถา้มมีรรคมนัก็เขา้ขา้งใน ถา้มสีมทุยัมนัก็

ออกไปขา้งนอก อย่างทีห่ลวงปู่ดุลยท์่านเทศน ์ถา้จติส่งออกนอกก็เป็นสมทุยั ถา้

จติเขา้ขา้งในก็เป็นมรรค จติจะเขา้ขา้งในได ้ก็ตอ้งมไีตรลกัษณ์ มสีตดิงึเขา้มา มี

กรรมฐานดงึเขา้มา พทุโธก็ได ้ อานาปานสตกิ็ได ้ มรณานุสตกิ็ได ้ เป็นมรรค

ท ัง้นัน้ กรรมฐานน้ีเป็นมรรค ดงึจติเขา้มาขา้งใน ถา้เผลอไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี

ก็เป็นสมทุยัไป ทน้ีีจะจบัประเดน็ไดแ้ลว้วา่ จดุทีจ่ะตอ้งปฏบิตัอิยู่ตรงไหน เวลา

สมัผสัอะไรรบัรูอ้ะไร เราจะดูทีต่วัใจน้ีเป็นหลกั วา่มปีฏกิริิยาอย่างไร เหน็แลว้ดี

ใจเสยีใจ ทกุขก์งัวลใจหรือเปลา่ หรือเฉยๆ สกัแต่วา่รู ้ถา้ดใีจก็ไมด่ ีดใีจก็แสดง

วา่ยงัรกัยงัชอบอยู่ ถา้เสยีใจก็ไมด่ ี ถา้เฉยๆสกัแต่วา่รูถ้งึจะด ี ด่าก็ไมเ่สยีใจ 

สรรเสริญก็ไมด่ใีจ กลา้ก็ไมก่ลา้กลวัก็ไม่กลวั ถา้กลา้ก็ยงับา้อยู่ ถา้กลวัก็ยงับา้

อยู่ แต่ก่อนจะหายกลวัน้ีตอ้งกลา้ก่อน เช่นกลวัอะไรก็บกุไปเลย กลวัป่าชา้ก็ไป

ป่าชา้ กลวัเสอืก็ไปหาเสอื วิง่เขา้หาเสอื ตอ้งบา้อย่างนัน้ก่อน พอหายกลวัแลว้ก็

จะหายบา้ ไมต่อ้งไปหาป่าชา้ไปหาเสอือกี เพราะไมม่ปีญัหาแลว้ ไมก่ลวัแลว้ 

ความกลา้เป็นเหมอืนยาแกค้วามกลวั พอหายกลวัแลว้ก็ไมต่อ้งแกแ้ลว้ ก็อยู่

อย่างธรรมดา การทรมานต่างๆเป็นวธิีแกก้เิลสเท่านัน้เอง พอกเิลสหมดไปแลว้ก็

ไมต่อ้งทรมาน เมือ่ก่อนตอ้งอดอาหารทลีะ ๓ วนั ๕ วนั เดนิจงกรมเป็น
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เวลานาน นัง่เป็นเวลานานใหม้นัเจ็บมนัปวด แต่พอไมม่กีเิลสแลว้ ก็ไม่

จาํเป็นตอ้งทรมานกายอกีต่อไป ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไรกบัใจ เหมอืนกบัยารกัษา

โรค พอโรคหายแลว้จะกนิยาต่อไปทาํไม ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร  

การภาวนาของพระขณีาสพ ของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัตน้ี์ ไมไ่ดภ้าวนาเพือ่

กาํจดักเิลส แต่เป็นการอยู่อย่างสบายของกายและจติ เป็นการพกัผ่อนของพระ

อริยเจา้ ท่านพกัผ่อนดว้ยการภาวนา ดว้ยการเดนิจงกรมนัง่สมาธ ิ ไมไ่ดท้าํเพือ่

กาํจดักเิลส เพราะไมม่กีเิลสใหก้าํจดัแลว้ ถา้ร่างกายมแีต่นัง่แต่นอนอย่างเดยีวก็

จะไมไ่หว จะอ่อนแอ ตอ้งเดนิออกกาํลงักายบา้ง เดนิจงกรมมากๆมอีานิสงสท์าํ

ใหร่้างกายแขง็แรง ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย มอีายุยนืยาวนาน ในการปฏบิตัเิราจงึตอ้ง

เปลีย่นอริิยาบถ แต่ในเบื้องตน้จะใชก้ารนัง่เป็นหลกัเสยีส่วนใหญ่ เพราะตอ้งการ

หยุดจติใหม้นัสงบ ท่านัง่เป็นท่าทีเ่หมาะทีสุ่ดกบัความสงบ พอไดค้วามสงบแลว้ 

ต่อไปจะตอ้งเดนิสลบักบันัง่ เพราะร่างกายเวลานัง่ไปนานๆจะเจ็บจะเมือ่ยได ้

ตอ้งเปลีย่นอริิยาบถ เดนิบา้ง เวลาเจริญปญัญาไมต่อ้งนัง่ก็ได ้ เดนิก็พจิารณา

อาการ ๓๒ พจิารณาเกดิแก่เจ็บตายไดใ้นทกุอริิยาบถเลย ไมว่า่จะทาํอะไร ก็จะ

พจิารณาความแก่ความเจ็บความตาย ความไมเ่ทีย่งของสิง่ต่างๆ ทีเ่ราเหน็ทีเ่รา

สมัผสัไดต้ลอดเวลา จนตดิเป็นนิสยั เหน็อะไรสมัผสัอะไร ก็จะเหน็อนิจจงัทกุขงั

อนตัตา จะไมย่นิดไีมอ่ยากได ้จะไมก่ลวัอะไร 

ถาม เวลาเดนิจงกรมเราทาํสมาธิไปดว้ย ไดไ้หมเจา้คะ 

ตอบ ได ้ถา้ไมเ่จริญปญัญา ก็พทุโธอย่างเดยีวก็ได ้หรือดูเทา้ก็ได ้ซา้ยขวาซา้ยขวาไป 

ถาม ใชค้วามรูส้กึทีเ่ทา้สมัผสักบัดนิ 

ตอบ ได ้ 



16 
 

ถาม พอเดนิไปสกัพกั ช่วงแรกจติจะวุน่มาก เพราะไมไ่ดน้ ัง่หลบัตา มนัเหน็นัน่เหน็น่ี 

ไดย้นิเสยีงรถเสยีงสุนขั แต่พอสกัพกัหน่ึงรูส้กึวา่พวกนัน้ไมเ่ขา้มาในใจเรา 

เหมอืนใจไมร่บั สกัแต่วา่ไดย้นิ รูส้กึวา่มนัโลง่มนัวา่ง  

ตอบ เพราะจติอยู่กบัการเคลือ่นไหวของเทา้ 

ถาม น่ีคอืการทาํสมาธ ิ

ตอบ ทาํจติใหน่ิ้ง แต่ไมน่ิ่งแบบร่างกายหายไป น่ิงเป็นอเุบกขา แต่ยงัรบัรูเ้รื่องต่างๆ 

แต่ไมส่นใจหรือใหค้วามสาํคญั  

ถาม ไดย้นิแต่วา่ไมไ่ดเ้ขา้มาในใจ 

ตอบ ใช่ เป็นสมาธิแบบหน่ึง 

ถาม ควรทาํแบบน้ีไปเรื่อยๆ หรือควรทาํวปิสัสนาต่อ หรือวา่แลว้แต่มนัจะออกไปเอง 

ตอบ ตอ้งสลบักนั ถา้ทาํสมาธิอย่างเดยีวจะไมไ่ดป้ญัญา ถา้ทาํปญัญาอย่างเดยีวจะ

ฟุ้ งซ่านได ้ถา้ทาํมากเกนิไป  

ถาม มคีรัง้หน่ึงเดนิไปเหน็ปลายเทา้ตวัเอง เป็นกระดูกขาวโพลนขึ้นมา แลว้ก็ตกใจ ก็

เลยกลบัมาไดย้นิเสยีงสุนขัเสยีงรถใหม ่ 

ตอบ ไปตกใจทาํไม เป็นของจริงไมใ่ช่หรือ ใตผ้วิหนงัมกีระดูกไมใ่ช่เหรอ ใตผ้วิหนงัใต ้

เน้ือมอีะไร ก็มกีระดูกทีถู่กหุม้ห่อดว้ยเน้ือดว้ยหนงั ควรจะใหม้นัเหน็นานขึ้น 

ควรจะกาํหนดขึ้นมาบ่อยๆ ใหเ้หน็ท ัง้ร่างเลย ต ัง้แต่ศีรษะลงไปถงึเทา้ กาํหนดดู

ท ัง้ของเราท ัง้ของคนอืน่ จนเหมอืนกบัพระรูปหน่ึงทีเ่จริญโครงกระดูกเป็น

อารมณ์ จนไมเ่หน็ใครเลย เหน็แต่โครงกระดูก มคีนมาถามวา่เหน็คนนัน้เดนิมา

ทางน้ีไหม ก็บอกไมเ่หน็ เหน็แต่โครงกระดูก ไมรู่ว้า่เป็นใครไมส่นใจวา่เป็นใคร 

เหน็ทไีรก็เหน็แต่โครงกระดูก ดูความไมส่วยงามเพือ่ตดักามราคะหรือกามตณัหา  
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ถาม ไมไ่ดต้ ัง้ใจ 

ตอบ การพจิารณาอสุภะความไมส่วยงามน้ี เพือ่ตดัความหลงในความสวยงามของ

ร่างกาย ใหเ้หน็วา่ไมส่วยงามอย่างทีค่ดิกนั มโีครงกระดูก มอีวยัวะต่างๆ มลีาํไส ้

อย่างน้ี ถา้ผวิหนงัเป็นเหมอืนพลาสตกิคงไมห่ลงกนัเท่าไหร่ เหน็ตบัไตไสพ้งุกนั 

เหน็กะโหลกศีรษะอยู่ภายใตใ้บหนา้ ก็จะไมห่ลง แต่ไมเ่หน็กนั ตอ้งเหน็ดว้ย

ปญัญา เพราะปญัญามองทะลหุนงัเน้ือได ้ แต่ตาเน้ือมองไมท่ะล ุ ปญัญาน้ี

เบื้องตน้ตอ้งนึกขึ้นมาก่อน ดูของจริงของคนอืน่ก่อน เช่นรูปภาพของคนตาย 

รูปภาพของโครงกระดูก แลว้ก็เอามานึกอยู่ในใจ เดนิจงกรมนัง่สมาธิก็นึกอยู่ใน

ใจไป จนตดิตาตดิใจ เวลามองใครก็เอาภาพน้ีไปประกบ จนเหน็ชดัเจน

ตลอดเวลา จนไมรู่ส้กึกาํหนดัยนิด ีต่อใหเ้ป็นดาราภาพยนตร ์ไมว่า่หญงิหรือชาย

ก็เหมอืนกนั กรรมฐานหรือธรรมะน้ี เป็นยาแกก้เิลสต่างๆ กเิลสมหีลายชนิด 

ธรรมะกต็อ้งมหีลายชนิด อสุภะก็แกพ้วกกามราคะกามตณัหา ส่วนภวตณัหา

หรือวภิวตณัหา ก็ตอ้งพจิารณาความไมเ่ทีย่ง อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นไดไ้ม่

นาน เป็นขา้ราชการอายุ ๖๐ ก็เกษยีณแลว้ เป็นนายกฯก็ไดแ้ค่ ๔ ปี อาจจะไมถ่งึ 

เป็นอะไรก็มจีดุจบท ัง้นัน้ ถา้เป็นโดยถูกภาวะบงัคบัก็ไมเ่ป็นไร ถา้เราไมไ่ดอ้ยาก

เป็น เป็นพระบวชไปนานๆก็เป็นหลวงพ่อหลวงตาไป ไมอ่ยากเป็น เป็นไปเอง 

อย่างน้ีไมเ่ป็นกเิลส ตอนบวชใหม่ๆ ก็เป็นพระบวชใหม ่ ก็นัง่ปลายแถวไปก่อน 

พอบวชไปนานๆก็ขยบัขึ้นไปตามลาํดบั จนมานัง่หวัแถว เดีย๋วก็ตอ้งขยบัใหพ้ระ

ทีน่ ัง่ปลายแถวขึ้นมา ตอ้งเขา้โลงไป เป็นไปตามภาวะ ถา้ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตาม

ภาวะ ไมม่คีวามอยากเป็น ก็ไม่เป็นปญัหาอะไร จะใหเ้ป็นสงัฆราชก็ไมเ่ป็นปญัหา

อะไร ถา้ไมไ่ดอ้ยากเป็นเสยีอย่าง ใหเ้ป็นก็เป็นไป พอถูกปลดก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร 

เพราะไมไ่ดอ้ยากเป็น 

ถาม เมือ่ครู่น้ีทีพ่ระอาจารยพ์ูดถงึบรรลภุายใน ๗ ปี ในส่วนของฆราวาสน่ีตอ้งปฏบิตัิ

อย่างไร  
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ตอบ ตอ้งปฏบิตัอิย่างเดยีว ไมท่าํงานอืน่ พระสูตรน้ีทรงแสดงใหก้บัพระภกิษุ ทีเ่ป็น

นกัปฏบิตัแิลว้ เป็นฆราวาสก็ปฏบิตัไิด ้ถา้ไมท่าํงานอืน่ อยู่บา้นก็ปฏบิตัไิด ้ต ัง้แต่

ตื่นขึ้นมาจนหลบั เดนิจงกรมนัง่สมาธิ ทาํ ๒ อย่างน้ี อย่างต่อเน่ืองสลบักนั 

ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่พศ ไมไ่ดอ้ยู่ทีว่ยั ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่ถานที ่ อยู่ทีก่ารปฏบิตัเิท่านัน้ ผูห้ญงิก็

ปฏบิตัไิด ้ ฆราวาสก็ปฏบิตัไิด ้ นกับวชก็ปฏบิตัไิด ้ เพยีงแต่วา่นกับวชมโีอกาสได ้

ปฏบิตัมิากกวา่ เพราะไมม่ภีาระอย่างอืน่ ถา้เป็นฆราวาสก็มกัจะมภีาระอืน่ผูกพนั

อยู่ ยกเวน้ฆราวาสทีม่บีญุมาก มบีารมมีเีงนิมทีอง สามารถตดัภาระต่างๆได ้อยู่

อย่างนกับวช เพยีงแต่วา่ไมไ่ดอ้ยู่ทีว่ดัไมไ่ดบ้วช แต่ใจบวชแลว้ ตดัความสุขทาง

โลกไดแ้ลว้ ไมห่าความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมม่คู่ีครอง อยู่คน

เดยีว ไมยุ่่งเกี่ยวกบัใคร อยู่คนเดยีว ภาวนาตลอดเวลา ยกเวน้ขณะทีห่ลบั ถา้

ทาํอย่างน้ี ๗ วนัหรือ ๗ ปีก็บรรลไุด ้พระพทุธเจา้ทรงไปโปรดพระราชบดิาตอน

ใกลจ้ะสวรรคต ท่านก็บรรลไุด ้๗ วนัก่อนจะสวรรคต บรรลเุป็นพระอรหนัต ์ 

ถาม ถา้ฆราวาสทาํอย่างทีพ่ระอาจารยพ์ูดน่ี ยงัตอ้งมอีาจารยค์อยช่วยอยู่ดว้ยหรือไม่

คะ 

ตอบ อาจารยก์็มหีลายรูปแบบ อาจารยท์ีป่ฏบิตัผิ่านมาแลว้ มคีวามรูม้ปีระสบการณ์ 

หรือหนงัสอืธรรมะดีๆ ของครูบาอาจารย ์ หรือคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็เป็น

อาจารยไ์ด ้ ขึ้นอยู่วา่จะมแีบบไหน ถา้ไมม่กี็ยาก เพราะทางน้ีต่อใหเ้ก่งขนาดไหน

ก็หลงได ้ ถา้มคีรูบาอาจารยก์็จะสะดวกรวดเร็ว มคีนคอยบอกทาง พอมาถงึทาง

แยกก็เหมอืนมป้ีายบอกไวเ้ลย เลี้ยวซา้ยนะ เลี้ยวขวานะ ตรงไปนะ ไมต่อ้ง

เสยีเวลา ถา้ไมม่ป้ีายก็ตอ้งลองไปทางซา้ยก่อน ไปสกัพกัถา้ ไมใ่ช่ก็ถอยกลบัมา 

ไปทางขวาดู ถา้ไมใ่ช่ก็ตอ้งตรงไป ก็จะเสยีเวลา หรือไมเ่ช่นนัน้ก็หลงทางได ้ คดิ

วา่ไปทางน้ีถูกแลว้ ก็ไปเรื่อยๆ การปฏบิตัติอ้งมคีรูบาอาจารยใ์นรูปแบบใด

รูปแบบหน่ึง ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นคนนัน้คนน้ีเสมอไป หนงัสอืธรรมะดีๆ ก็ได ้ ถา้มี

สตปิญัญาแกะความหมายของคาํสอนได ้ถา้มอีาจารยท์ีเ่ป็นคนมปีระสบการณ์ ก็

จะวอ่งไวกวา่ มปีญัหาตดิขดัอะไร ไปเลา่ใหท้่านฟงั ทา่นใหค้าํตอบไดท้นัท ี ถา้
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ท่านผ่านมาแลว้ ถา้ยงัไมผ่่านก็ช่วยเราไมไ่ด ้ เพราะท่านก็ยงัไปไมถ่งึ ถา้ท่านผ่าน

ไปแลว้ พอพูดออกมาปับ๊ ท่านก็รูแ้ลว้จะตอ้งแกอ้ย่างไร สรุปแลว้ตอ้งมอีาจารย ์

พระพทุธเจา้ทรงสอนไว ้๓ ข ัน้ตอนดว้ยกนัคอื ๑. ปริยตั ิ๒. ปฏบิตั ิ๓. ปฏเิวธ 

ข ัน้แรกก็คอืปริยตั ิ ตอ้งศึกษาก่อน ศึกษาแนวทางวา่จะตอ้งทาํอะไรบา้ง ตอ้งมี

คนสอน อย่างวนัน้ีเรามาฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็เป็นปริยตัแิลว้ กาํลงัฟงัแนวทาง ฟงั

วา่จะตอ้งปฏบิตัติอ้งทาํอะไรอย่างไร พอฟงัแลว้ข ัน้ต่อไปก็เอาไปปฏบิตั ิทีส่อนให ้

เจริญสตอิยู่ตลอดเวลา ก็เอาไปทาํดู ใหอ้ยู่กบัพทุโธ ใหอ้ยู่กบัเกดิแก่เจ็บตาย

ตลอดเวลา จนกวา่จติจะสงบน่ิง สามารถใหน่ิ้งไดท้กุเวลาทีต่อ้งการ จากนัน้ก็มา

พจิารณาดูอนิจจงัทกุขงัอนตัตาในขนัธ ์ ๕ ในสิง่ต่างๆทีใ่จไปเกี่ยวขอ้งดว้ย เพือ่

ปลอ่ยวาง เพือ่ตดั เพือ่ละ มสีมบตัเิหลอืกนิเหลอืใชก้็ยกใหค้นอืน่ไป จะใหใ้ครก็

ไดใ้หลู้กใหส้าม ี หรือจะเอาไปทาํบญุ ใหเ้ป็นสาธารณะประโยชนท์ีไ่หนก็ได ้

แลว้แต่ศรทัธา ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นจะเกบ็ไวท้าํไม ไมต่อ้งพึง่มนัแลว้ ไมห่า

ความสุขจากมนัแลว้ เพราะมคีวามสุขทีด่กีวา่แลว้ ถา้จติสงบจริงๆแลว้ จะเหน็วา่

ไมม่อีะไรมคุีณค่ายิง่กวา่ความสงบน้ี ไมต่อ้งอาศยัเงนิทอง อาศยัสิง่ต่างๆให ้

ความสุขเหมอืนเมือ่ก่อนน้ี เราก็จะใหไ้ด ้มอีะไรก็อยากจะให ้เพราะมไีวก้็หนกัอก

หนกัใจเปลา่ๆ เป็นภาระทางจติใจ ตอ้งคอยดูแลรกัษา  

น้ีคอืการปฏบิตั ิพอเจริญกา้วหนา้จะตดัไปเรื่อยๆ จะปลอ่ยวางไปเรื่อยๆ จนไมม่ี

อะไรเหลอื นอกจากสมบตัไิมก่ี่ชิ้นทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี อย่างพระก็มแีค่ ๘ 

ชิ้นเท่านัน้เอง เรียกวา่อฐับริขาร มบีาตร ๑ ใบ จวีร ๓ ผนื ประคดเอว มดีโกน 

ทีก่รองนํา้ เขม็กบัดา้ยไวป้ะชนุจวีร มแีค่น้ีก็พอแลว้สมบตัขิองนกับวชนกัปฏบิตั ิ

มแีค่น้ีก็อยู่ไดแ้ลว้ มบีาตรไวห้าอาหาร ทกุเชา้เดนิเขา้ไปในหมูบ่า้นก็มคีนใส่บาตร 

ทีอ่ยู่อาศยัก็ตามมตีามเกดิ ถา้ไมม่กีฏุกิ็อยู่ตามโคนไมต้ามถํา้ ถา้ใจมสีิง่ทีด่อียู่ใน

ใจแลว้ จะไมก่งัวลกบัเรื่องของร่างกาย จงึอย่าไปเสยีดายสิง่ต่างๆทีเ่รายงัรกัยงั

สงวนอยู่เลย พยายามพจิารณาอนิจจงัความตายอยู่เรื่อยๆวา่ สกัวนัหน่ึงก็ตอ้ง

ทิ้งเขาไปหรือเขาตอ้งทิ้งเราไป ถา้จะอยู่ดว้ยกนัควรอยู่แบบไมห่วงไมก่งัวลไมย่ดึ
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ไมต่ดิ ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไปตามความจรงิ จะเป็นอย่างไรก็ใหเ้ป็นไป อย่าไปหวงั

พึง่เขาใหค้วามสุขกบัเรา ใหพ้ยายามสรา้งความสุขทีม่อียู่ในตวัเราใหไ้ด ้ ถา้มี

ความสุขน้ีแลว้ จะปลอ่ยทกุอย่างได ้ ถา้ยงัไมม่คีวามสุขทางสมาธิ ก็จะอยากหา

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย 

มนัอยู่ตรงน้ี อยู่ทีเ่ราจะสรา้งความสุขน้ีใหเ้กดิขึ้นไดห้รือไม ่ถา้ยงัสรา้งไมไ่ด ้ก็ยงั

ตอ้งต่อสูก้นั ระหวา่งความหลงทีจ่ะคอยฉุดลากใหไ้ปหาความสุขภายนอก กบั

การปฏบิตัธิรรมเพือ่ความสุขภายในใจ จนกวา่จะไดพ้บกบัความสุขภายในใจ พอ

ไดพ้บแลว้ก็จะไปเร็ว จะมุง่ไปทางน้ีอย่างเดยีว ถา้ยงัไมพ่บก็ยงัไปไมไ่ด ้ ถงึแม ้

อยากจะไปก็ไปไมไ่ด ้ บางคนบวชแลว้ไมม่คีวามสุข ในทีสุ่ดก็ตอ้งสกึออกมา 

ความอยากถงึแมจ้ะเป็นความอยากทีด่ ี เช่นอยากจะบวช อยากจะปฏบิตัธิรรม 

ถา้ไมม่อีาหารหลอ่เลี้ยงจติใจใหอ้ยู่ในเพศของนกับวชได ้ ก็อยู่ไมไ่ด ้ เพราะใจยงั

หวิอาหารของฆราวาสอยู่ อยู่ไปก็ทรมานจนทนไมไ่หว ก็ตอ้งสกิขาลาเพศไป ถา้

ไดพ้บกบัความสุขภายในใจแลว้ ถา้เป็นนกับวชก็จะอยู่ต่อไป ถา้เป็นฆราวาสก็จะ

ออกบวช จะบวชแบบไหนเท่านัน้เอง จะบวชแบบทีเ่ขาบวชกนั คอืโกนศีรษะห่ม

ผา้เหลอืงหรือห่มผา้ขาวก็ได ้ หรือบวชแบบฆราวาสอยู่บา้น แต่อยู่แบบนกับวชก็

ได ้ไมต่่างกนั ถา้ทาํงานภายใน ทาํใหม้คีวามสงบมากยิง่ขึ้นไปและต่อเน่ือง จนมี

ตลอดเวลา น้ีแหละเป็นหนา้ทีข่องสตสิมาธแิละปญัญา ทีจ่ะช่วยกนัทาํใหใ้จมแีต่

ความสงบสุขภายในใจตลอดเวลา ถา้มแีต่สตสิมาธิก็จะสุขสบายในขณะทีจ่ติสงบ

อยู่ในสมาธิ พอออกจากสมาธิมาเหน็อะไรไดย้นิอะไร มนัก็จะกระเพือ่มขึ้นมาได ้

เพราะกเิลสยงัไมไ่ดถู้กทาํลายไป กเิลสเกดิจากความหลง ทีย่งัไมเ่หน็วา่สิง่ต่างๆ

ทีใ่จไปโลภไปโกรธดว้ยนัน้ ไมม่คุีณไมม่ปีระโยชน ์ ไมเ่ป็นความสุข ไมเ่ทีย่ง ไม่

สามารถบงัคบัควบคุมใหเ้ป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการไดต้ลอด พอเหน็อย่างน้ีแลว้ก็

จะไมย่นิดไีมย่นิรา้ย จะเฉยๆกบัทกุสิง่ทกุอย่าง จะไมก่ระเพือ่ม จะสกัแต่วา่รู ้

เฉยๆ  
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การจะปฏบิตัใิหไ้ดผ้ลด ี ไมม่อีะไรมาเป็นอปุสรรค ก็ตอ้งอยู่คนเดยีว อยู่ทีส่งบ

สงดั ถา้อยู่ในที่ๆ มรูีปเสยีงกลิน่รสมาคอยรบกวนใจ ตบะจะแตก เวลาคนอืน่เปิด

วทิยุฟงัเปิดโทรทศันดู์ เราก็อดอยากจะดูไมไ่ด ้ การปฏบิตัทิีบ่า้นในเพศของ

ฆราวาสจงึยากมาก ยากกวา่การปฏบิตัขิองนกับวช นอกจากเป็นฆราวาสทีม่ ี

บารม ีสามารถสรา้งวดัไวใ้นบา้นของตน ทาํบา้นของตนเป็นวดัได ้อยู่คนเดยีวใน

บา้นไมม่ใีครมายุ่ง อย่างน้ีก็พอจะทาํได ้ ถา้อยู่ในบา้นทีม่คีนมาก มลูีกมหีลาน

เต็มไปหมด ปฏบิตัไิมไ่ดห้รอก ตอ้งออกไปหาทีส่งบสงดัวเิวก ออกมาแลว้ก็ยงั

ตอ้งคอยสาํรวมตาหูจมกูลิ้นกายอยู่ ไมดู่ไมฟ่งัอะไร ไปอยู่ป่าพอไดย้นิเสยีงนก 

ชอบเสยีงนกก็นัง่ฟงัเสยีงนก ไมภ่าวนา หรือเดนิเทีย่วชมป่าไป อย่างน้ีก็ไมไ่ด ้

ตอ้งสาํรวม ใหเ้ขา้แต่ทางจงกรม ใหน้ัง่แต่สมาธิ ถา้จาํเป็นตอ้งทาํกจิอืน่ ไปเหน็

สิง่นัน้สิง่น้ี เหน็แลว้รีบดงึใจกลบัมา เหน็คนนัน้เหน็คนน้ีแลว้ก็รีบดงึใจกลบัเขา้

มา อย่างพระทกุเชา้ตอ้งออกไปบณิฑบาตน้ีก็ตอ้งสาํรวม ไมดู่บา้นนัน้บา้นน้ี คน

นัน้คนน้ี ใหเ้ดนิสาํรวม เพราะพอไปเหน็อะไรเขา้แลว้จะจาํได ้กลบัมาถงึวดัยงัไม่

ลมื มานัง่คดิอยู่ท ัง้วนั ยิง่คดิก็ยิง่ทาํใหอ้ยู่เฉยๆเบือ่ ภาวนาไม่ได ้ 

ถาม ท่านบอกวา่เป็นผูช้ายไดบ้วชในพระพทุธศาสนาน้ีดทีีสุ่ด แลว้ผูห้ญงิละคะ บวช

แลว้จะหาทีป่ลกีวเิวกอย่างน้ีไดท้ีไ่หน  

ตอบ คุณแมแ่กว้ท่านก็หาได ้ทาํไมเราจะหาไมไ่ด ้เป็นเพราะเรายงัไมอ่ยากจะหาเอง ไป

ถงึเมอืงนอกเมอืงนายงัไปไดเ้ลย หาวดัปฏบิตัไิมไ่ดใ้หม้นัรูไ้ป วดัของครูบา

อาจารยท์ีเ่รารูจ้กัเคารพก็มหีลายวดัดว้ยกนั วดัของพระอาจารยอ์งคไ์หนก็ไปได ้

ท ัง้นัน้ อาจจะตอ้งใชเ้วลาทาํความรูจ้กักบัท่าน ใหท้่านทาํความรูจ้กักบัเราก่อน 

พอท่านรูว้า่เรามุง่ม ัน่เราต ัง้ใจจริงๆ ท่านก็จะส่งเสริมเราเอง ท่านจะสนบัสนุน

ช่วยเหลอืเรา แต่ใหม่ๆ ตอ้งไปทาํความรูจ้กัก่อน ไปบ่อยๆ ใหท้่านทดสอบจติใจ 

วา่นอนสอนงา่ยหรือดื้อร ัน้ ถา้ดื้อร ัน้ก็ยาก ถา้วา่นอนสอนงา่ยก็งา่ย เคลด็ลบัอยู่

ตรงน้ี อยากจะไปอยู่สาํนกัไหน ขอใหเ้ป็นคนวา่นอนสอนงา่ย เขา้กบัคนอืน่ได ้

ไมม่ปีญัหากบัใคร ยอมรบัสภาพ จะใหอ้ยูต่รงไหนใหท้าํอะไร ก็รบัไปก่อนทาํไป
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ก่อน อย่าบ่นจูจ้ี้จกุจกิ ขอโน่นขอน่ี อย่าสรา้งปญัหา ถา้ไปแบบมกันอ้ยสนัโดษ 

ยนิดตีามมตีามเกดิ ใหอ้ยู่ตรงไหน มหีนา้ทีท่าํอะไร ถา้ไมเ่หลอืบ่ากวา่แรงไปก็ทาํ

ไปอยู่ไป ต่อไปจะไดข้องดเีอง ตอนตน้จะโยนของไมด่ใีหก่้อน พอรูว้า่เราดแีลว้ก็

จะมแีต่ของดปีระเคนใหเ้รา 

ถา้เราพรอ้มแลว้เราก็จะออกหาเอง ถา้ยงัไมม่อีนิทรียท์ีแ่ก่กลา้พอ ศรทัธาสติ

สมาธิวริิยะปญัญายงัไมแ่ก่กลา้พอ ก็ยงัออกบวชไมไ่ด ้ ถา้แก่กลา้พอแลว้จะผลกั

ใหอ้อกไปเอง ตอนน้ีพยายามเจริญใหม้ากขึ้น ใหม้ศีรทัธาความพากเพยีรสติ

สมาธิปญัญามากขึ้น พออนิทรีย ์ ๕ ไดก้ลายเป็นพละ ๕ แลว้ ก็จะเป็นเหมอืน

รถยนตท์ีส่ตารท์เครื่องตดิแลว้ จะวิง่ไปเอง แต่ตอนน้ีสตารท์ทไีรเครื่องยงัไมต่ดิ 

สตารท์แลว้ก็ดบั เพราะเราไมใ่หเ้วลากบัการปฏบิตัเิท่าทีค่วร ใหเ้วลากบัเรื่องอืน่

มากกวา่ ถา้จะใหส้ตารท์แลว้ตดิ เครื่องไมด่บัเลย ก็ตอ้งทิ้งงานอืน่ใหห้มดเลย มี

เงนิพอก็ลาออกจากงานเลย ใชเ้งนิกอ้นน้ีสนบัสนุนการปฏบิตั ิอยู่ตรงน้ี อยู่ทีก่าร

สรา้งอนิทรียใ์หแ้ก่กลา้ ทาํอนิทรีย ์๕ ใหเ้ป็นพละ ๕ ถา้เป็นอนิทรีย ์๕ ยงัอ่อนแอ 

พอเป็นพละ ๕ แลว้จะแขง็แกร่ง จะปฏบิตัไิด ้ เป็นเครื่องยนตท์ีต่ดิแลว้ ไมด่บั

แลว้ ตอ้งศึกษาฟงัเทศนฟ์งัธรรมใหม้ากแลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตั ิเจริญสตใิหม้าก  

เรื่องทานก็ทาํไปตามฐานะของเรา อย่าไปทาํตามคนอืน่ เขามมีากก็ทาํมาก เรามี

นอ้ยก็ทาํนอ้ย ถา้ไมม่เีลยก็ไมต่อ้งทาํก็ได ้ ถา้ยงัมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเก็บเงนิไว ้

สนบัสนุนในการปฏบิตั ิ ก็เก็บไวเ้ถดิ ไมต่อ้งใหท้านหรอก ตอนสมยัเป็นฆราวาส 

เราไมเ่คยใส่บาตรพระเลย ไมเ่คยเขา้วดัเลย ตอนนัน้ไมรู่จ้กัวดั รูจ้กัแต่ธรรมะ

จากหนงัสอื ก็เลยไมไ่ดท้าํทาน เพราะไมม่จีะทาํ มสีาํหรบัเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งเทา่

นัน้เอง ไมไ่ดว้ติกทีไ่มไ่ดท้าํทาน เพราะเคยทาํมาตลอด เหน็ใครเดอืดรอ้นเราก็

ยนิดช่ีวยเหลอื ใครตอ้งการอะไร พอจะใหก้นัไดก้็ให ้ ไมเ่คยหวง เรารูว้า่มทีาน

อยู่ในใจอยู่แลว้ ไมห่วงไมย่ดึไมต่ดิไมม่สีมบตัมิาก มเีสื้อผา้ไมก่ี่ชดุทีเ่ป็นสมบตัิ

ของเราในตอนนัน้ จงึไมก่งัวลกบัการใหท้าน ศีลก็มอียู่ในใจ ไมก่ลา้ทาํบาป ไม่

กลา้ลกัขโมย ไมก่ลา้ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ พูดปดมดเทจ็ เราไมก่ลา้ทาํ เวลาทาํแลว้ไม่
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สบายใจ ทาํอยู่อย่างเดยีวก็คอืภาวนา เจริญสต ิพยายามทาํจติใหส้งบ พยายาม

พจิารณาใหรู้ไ้ตรลกัษณ์ใหม้าก พอรูม้ากเขา้ก็รูว้า่ทกุอย่างไมม่คีวามหมายเลย 

สิง่ทีเ่ราไปชอบไปยนิดมีนัเหมอืนยาเสพตดิ ตอ้งมไีวเ้สพ พอมแีลว้ ก็ไมไ่ดท้าํให ้

เราดกีวา่เดมิ สูค้นทีไ่มต่ดิยาไมไ่ด ้ เวลาไมม่เีสพก็ไมเ่ดอืดรอ้น ถา้ตดิแลว้ไม่ได ้

เสพจะเดอืดรอ้นจะทกุข ์ ก็เลยตดัไปหมดรูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ ไมไ่ปเทีย่วหา

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย บางวนัอยากจะออกก็ขม่ใจไว ้ นัง่สมาธิเดนิจงกรม

ไป ในทีสุ่ดก็ฟนัฝ่ามาได ้ เหมอืนคนทีไ่มต่ิดยาแลว้ แสนจะสบาย คนทีต่ดิเหลา้

ตดิบหุรี่น้ีลาํบาก ตอ้งดืม่อยู่เรื่อย ตอ้งสูบอยู่เรื่อย คนทีไ่มต่ดิแลว้สบาย สุขภาพ

ก็ด ี ไมต่อ้งเสยีเวลาเสยีเงนิเสยีทอง ทีพู่ดเรื่องทานน้ีก็หมายความวา่ ตอ้งเก็บสิง่

ทีจ่าํเป็นไว ้ ถา้มเีหลอืเกนิความจาํเป็นก็เอาไปทาํทานเสยี แต่อย่าทาํเพือ่สวรรค ์

ทาํเพือ่ปลดเปลื้องความผูกพนั ในวตัถขุา้วของเงนิทอง ไมพ่ึง่พาอาศยัเงนิทองให ้

ความสุขกบัเรา มไีวส้าํหรบัดูแลอตัภาพร่างกายเพือ่ปฏบิตัธิรรม  

หนา้ทีห่ลกัของเราก็คอืการปฏบิตัธิรรม เจริญสต ิ ตื่นขึ้นมาก็ใหเ้จริญสตจินถงึ

เวลาหลบั คอยดงึใจไว ้ ผูกใจไวใ้หอ้ยู่กบักรรมฐาน อยู่กบักายก็ได ้ อยู่กบัอานา

ปานสตกิ็ได ้ อยู่กบัพทุโธก็ได ้ อยู่กบัอาการ ๓๒ ก็ได ้ อยู่กบัไตรลกัษณ์ก็ได ้

แลว้แต่จะถนดั ทาํจติใหน่ิ้งใหส้งบใหเ้ป็นสมาธิ พอน่ิงสงบแลว้จะมคีวามสุขใจ

สบายใจ พอออกจากสมาธิก็อย่าปลอ่ยใหจ้ติคดิเรื่อยเป่ือย เพราะจะเกดิความ

ทกุขข์ึ้นมา ดงึจติเขา้มาเจริญปญัญา เจริญอนิจจงัทกุขงัอนตัตาพจิารณาเกดิแก่

เจ็บตาย สลบักบัการนัง่สมาธิ จะกา้วหนา้ไปเรื่อยๆ จนผ่านร่างกายไปได ้ พอ

ปลอ่ยร่างกายแลว้ก็เขา้ไปสู่ธรรมทีล่ะเอยีดขึ้นไปอกี คอืพวกนามขนัธ ์ เวทนา

สญัญาสงัขารวญิญาณ พอผ่านเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณไปแลว้ ก็ไปเขา้สู่จติ 

ไปเจออวชิชา พอผ่านอวชิชาไปได ้ก็จบ น่ีคอืแผนที ่ ทางเดนิของการปฏบิตั ิ จะ

เขา้ไปขา้งใน ลกึเขา้ไปเรื่อยๆ จากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ จากทรพัยส์มบตัิ

ขา้วของเงนิทอง จากลาภยศสรรเสริญสุข ก็เขา้มาทีก่าย จากกายก็เขา้ไปทีเ่วทนา

สญัญาสงัขารวญิญาณ จากนัน้ก็เขา้ไปทีจ่ติ กเิลสจะถูกตอ้นเขา้ไปเรื่อยๆ ถูกขบั

ไลเ่ขา้ไปเรื่อยๆ ถา้กเิลสมแีรงมากกวา่ก็จะผลกัใจใหอ้อกมา ออกมาทีน่ามขนัธ ์
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ออกมาทีก่าย ออกมาทีรู่ปเสยีงกลิน่รส ออกมาทีล่าภยศสรรเสริญสุข ถา้ธรรมะ

มกีาํลงัมากกวา่ก็จะผลกักเิลสเขา้ไป น่ีคอืการต่อสูข้อง ๒ ฝ่าย ระหวา่งธรรมกบั

กเิลส ถา้ธรรมมกีาํลงัมากกวา่ก็จะเขา้ขา้งใน ถา้กเิลสมกีาํลงัมากกวา่ก็จะออกมา

ขา้งนอก เวลาหลวงตาเดนิตรวจวดัน่ี ถา้เหน็พระออกมาทาํโน่นทาํน่ี ท่านรูแ้ลว้วา่

กเิลสออกมาแลว้ ท่านก็จะขนาบไลใ่หเ้ขา้ทางจงกรมใหไ้ปนัง่สมาธิ พระเณรเวลา

เหน็หลวงตาน่ีตอ้งรบีกระโจนหลบ ไปอยู่วดัไปนัง่คุยกนั แสดงวา่กเิลสออก

มาแลว้ มาทางปาก ถา้ธรรมะก็ตอ้งปลกีวเิวก ไปอยู่แถวทางเดนิจงกรม หรือไป

นัง่สมาธิทีม่มุสงบ ธรรมะเป็นอย่างนัน้ คนทีผ่่านมาแลว้จะรูว้า่คนน้ีกาํลงัปฏบิตัิ

หรือไมป่ฏบิตั ิ กริิยาอาการสถานที่ๆ อยู่น ัน้ มนับอกอยู่แลว้วา่เป็นธรรมหรือเป็น

กเิลส  

ถา้มคีรูบาอาจารยอ์ย่างหลวงตาน้ีจะช่วยไดม้าก แต่ตอ้งเคารพทา่น ตอ้งเชื่อฟงั

ท่าน ตอ้งเกรงกลวัท่าน ท่านจะช่วยเราไดม้าก แต่อย่ากลวัจนไมม่สีตสิตงั พอ

เหน็ท่านก็ส ัน่ไปท ัง้ตวั ใหเ้ชื่อท่าน ท่านด่าเราท่านวา่เราน้ี ท่านกาํลงัช่วยเรา เราไม่

ชอบด่าตวัเราเองเราไมช่อบหา้มตวัเราเอง เราตอ้งใหท้่านช่วยหา้มช่วยด่าเรา คน

อืน่ด่าเราไมไ่ด ้ มคีนเดยีวทีด่่าเราไดก้็คอืครูบาอาจารย ์ ถา้ไมม่คีวามยาํเกรงแลว้ 

ท่านจะไมม่ปีระโยชนก์บัเรา ท่านวา่เราท่านหา้มเรา เราก็ไมฟ่งัท่าน อยู่กบัท่านก็

อยู่แบบทพัพใีนหมอ้แกง ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เหมอืนกบันายฉนันะ ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สงฆไ์วว้า่ คนน้ีไมต่อ้งสอน ปลอ่ยเขาไปตามเรื่อง คนน้ีมนัดื้อ 

ขนาดเรายงัไมค่่อยฟงัเลย คนอืน่รบัรองไดเ้ขาไมฟ่งัแน่นอน เหมอืนกบัตดัหาง

ปลอ่ยวดั ปลอ่ยใหไ้ปตามยถากรรม นายฉนันะพอไดย้นิก็รอ้งไหเ้ลย ทาํใจไมไ่ด ้

มทีฐิมิาก จงึควรเป็นคนอ่อนนอ้มถ่อมตน วา่นอนสอนงา่ย มสีมัมาคารวะ เป็น

คุณธรรมพื้นฐานของนกัเรียนนกัศึกษา ไมอ่วดเก่ง เชื่อฟงัครูบาอาจารย ์ 

ถงึแมจ้ะไมเ่ขา้ใจ ก็ฟงัไวก่้อน ทาํตามไปก่อน อย่าไปสวนกบัคาํสอนของท่าน ถา้

ท่านไมด่จีริง ไมรู่จ้ริงเหน็จริง ท่านไมม่าเป็นครูบาอาจารยเ์ราหรอก ถา้เรารูจ้ริง

เหน็จริงเราก็ไมต่อ้งมคีรูบาอาจารย ์ ถา้เราเก่งจริงกต็อ้งอยู่คนเดยีวได ้ อย่าง
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พระพทุธเจา้ ไมม่คีรูไมม่อีาจารย ์ แต่ก็อย่าไปเก่งแบบนัน้ เพราะส่วนใหญ่เก่ง

แบบหลงกนั บวชไมก่ี่วนัก็ไปต ัง้สาํนกัเป็นเจา้อาวาสแลว้ แลว้ก็ไปทาํอะไร

แปลกๆ บวชแลว้ไมศึ่กษากบัครูบาอาจารย ์ คดิวา่เก่งกวา่ครูบาอาจารย ์ ไม่

สามารถรบัคาํสอนของท่านได ้ จงึปลกีไปอยู่ตามลาํพงั ไมน่านก็กลายเป็นเจา้

อาวาสเป็นเจา้สาํนกัขึ้นมา มชีื่อเสยีงโด่งดงั จากนัน้ก็ไปทาํวบิตั ิ อาจจะมคีวามรู ้

ความสามารถในระดบัหน่ึง แต่ไมร่อบคอบ ไมฉ่ลาดพอ ไมท่นักเิลส พอมคีน

กราบไหวบู้ชามากก็หลงตวัเอง คดิวา่ทาํอะไรก็ได ้ อยู่เหนือธรรมวนิยัได ้ เป็น

ผูว้เิศษแลว้ จนปรากฏเป็นเรื่องเป็นขา่วดงั ส่วนพวกทีศึ่กษาปฏบิตักิบัครูบา

อาจารย ์ ตามรอยครูบาอาจารย ์ ไมแ่ซงหนา้ครูบาอาจารยน้ี์ ส่วนใหญ่จะไปดี

ตลอด หลวงปู่ม ัน่ท่านเคยเลา่นิมติทีเ่หน็วา่ มพีระเณรเดนิแซงหนา้แซงตาท่านไป 

ท่านพูดเพือ่เตอืนพระเณรวา่ อย่าไปแซงหนา้แซงตาครูบาอาจารย ์ ใหเ้ดนิตาม

ตามลาํดบัพรรษา ครูบาอาจารยส์ายน้ีจะไมแ่ซงหนา้แซงตากนั  

ถาม พออนิจจงัไปเรื่อยๆ จนไมส่ามารถกาํหนดอนิจจงัไดแ้ลว้ ควรจะทาํอย่างไร  

ตอบ ถา้น่ิงแลว้ก็ปลอ่ยใหน่ิ้งไป ถา้คดิปรุงแต่งค่อยอนิจจงัใหม ่ อย่าปลอ่ยใหค้ดิเรื่อย

เป่ือย ใชต้วัอนิจจงัคอยดงึมนัไว ้ถา้อยากจะใหเ้กดิปญัญา ก็พจิารณาขยายความ

วา่ อะไรบา้งทีเ่ป็นอนิจจงั ร่างกายของเรา ร่างกายคนนัน้ ร่างกายคนน้ี สิง่นัน้สิง่

น้ี งานทีเ่ราทาํ ทกุอย่างเป็นอนิจจงัหมด 

ถาม การฝนัถงึหรือไมฝ่นัถงึคนใกลช้ดิทีต่ายไป มนัหมายความวา่อะไร 

ตอบ ถา้ฝนัถงึก็เป็นเพราะวา่ เรามคีวามผูกพนักบัเขามาก ถา้ไมฝ่นัถงึก็เพราะเรา

ปลอ่ยวาง หรืออกีนยัหน่ึงถา้ฝนัถงึ เพราะเขามาหาเรา อย่างทีห่ลวงปู่ม ัน่เขา้ไปใน

สมาธิของคุณแมแ่กว้ ตอนทีห่ลวงปู่ม ัน่เพิง่มรณภาพไปใหม่ๆ  ก็เป็นได ้๒ อย่าง 

เราคดิถงึเขา เราก็เลยปรุงแต่งขึ้นมาเอง หรือเขาคดิถงึเรา วญิญาณเขามาหาเรา 

เป็นอนิจจงัเหมอืนกนั มาแลว้ก็ไป ต่างคนต่างอยู่ในสภาพทีต่่างกนั จะอยู่

ร่วมกนัเหมอืนเมือ่ก่อนไมไ่ดแ้ลว้ ตอ้งยอมรบัความจริงน้ี ใหถ้อืความจริงใน
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ปจัจบุนัเป็นหลกั ตอนน้ีเราเป็นอะไรมอีะไร เราก็อยู่ไปตามอตัภาพ อย่าไปอยาก

ใหเ้ป็นเหมอืนในอดตี อย่าไปกงัวลเรื่องอนาคต  

ถาม ช่วยอธิบายเกี่ยวกบัเรื่องภพภูมเิจา้คะ เคยฟงัท่านอาจารยพ์ูดสอนวา่ มภีพของ

เดรจัฉานกบัมนุษยท์ีม่รูีปกายหยาบ นอกนัน้เป็นกายทพิยห์มด เช่นเปรต

อสุรกายเทวดา แลว้ทีห่ลวงตาเทศนเ์รื่องการเปิด ๓ แดนโลกธาต ุ ท่านบอกวา่ 

ถา้มโีอกาสอยากใหพ้วกเราเหน็วา่ ลงไปในนรกมนัรอ้น เหมอืนตกลงกระทะ

ทองแดง เป็นการเปรียบเทยีบของการรบักรรมใช่ไหม 

ตอบ ความรอ้นใจน่ีแหละเป็นนรก ความเยน็ใจเป็นสวรรค ์ ใจน้ีแหละเป็นนรก เป็น

สวรรค ์เป็นเปรต เป็นมนุษย ์เป็นเทวดา เป็นอริยเจา้ เป็นนิพพาน ใจท ัง้นัน้ เป็น

สภาพของใจ 

ถาม ทีว่า่ปีนตน้งิ้ว เป็นการเปรียบเทยีบเท่านัน้ 

ตอบ ใช่ ใหเ้หน็ภาพของความเจ็บปวดทรมานใจ วา่มนัเป็นอย่างไร  

ถาม แต่จรงิๆแลว้ไมม่กีายหยาบ 

ตอบ เป็นความรูส้กึในใจ วนัไหนทีเ่ราทกุขท์รมาน กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั วนันัน้เรา

กาํลงัอยู่ในนรก ใจของเรากาํลงัเป็นนรก ถา้ยงัมร่ีางกายของมนุษยม์าอยู่ ก็สลบั

ไปสลบัมา พอมเีหตกุารณ์ทางมนุษยม์ากระทบ มเีรื่องนัน้เรื่องน้ีเขา้มา เราก็ลมื

เรื่องทีท่าํใหก้นิไมไ่ดน้อนไมห่ลบัไป มเีรื่องทีด่เีขา้มา เช่นมาทาํบญุมาฟงัธรรม

แลว้ จติสงบจติสบาย ก็พลกิไปเป็นสวรรค ์ แต่ไมถ่าวร จนกวา่ร่างกายจะตาย

จากไปแลว้ บญุกรรมทีท่าํไวแ้ลว้ก็จะปรากฏผลขึ้นมา ทาํใหใ้จเป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ีไป เป็นในขณะนัน้เลย เป็นเทพเป็นเปรตเป็นเดรจัฉานเป็นนรก  

ถาม คาํวา่สมัภเวสน้ีีหมายถงึอะไร 

ตอบ พวกเปรต 
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ถาม อย่างน้ีความเขา้ใจทีว่า่สมัภเวส ียงัไมไ่ดข้ึ้นหรือลงก็ไมถู่ก 

ตอบ ไมถู่ก สมัภเวสเีป็นภพหน่ึงแลว้ เป็นเปรต เป็นจติทีอ่ยู่ในสภาพนัน้ สมมตุวิา่จติ

เป็นเหมอืนลูกแกว้ ภพต่างๆเป็นสต่ีางๆ พอจติเป็นสแีดงก็เป็นนรก พอเป็นสี

เขยีวก็เป็นสวรรค ์จติจะแดงหรือเขยีว อยู่ทีส่งัขารความคดิปรุงแต่ง ปรุงแต่งไป

ทางความทกุข ์ก็จะแดงขึ้นมา ปรุงแต่งไปในทางธรรมะ ปลอ่ยวาง ใหท้าน รกัษา

ศีล ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ก็เขยีวขึ้นมา เป็นสุคตขิึ้นมา อยู่ทีจ่ติ นรกสวรรคห์รือ

ภพภูมต่ิางๆน้ีไมเ่ป็นสถานที ่ ยกเวน้ภพของมนุษยก์บัเดรจัฉาน ทีต่อ้งมกีาย

หยาบ จงึเกี่ยวขอ้งกบัสถานที ่ เหมอืนกบัตอนทีเ่รานอนหลบั ร่างกายก็อยู่เฉยๆ 

แต่ใจไมเ่ฉย ถา้ฝนัดกี็เป็นสวรรค ์ ถา้ฝนัรา้ยก็เป็นอบาย เป็นนรกเป็นเปรตเป็น

เดรจัฉาน พอตื่นขึ้นมาก็กลบัมาเป็นมนุษย ์ ตอนทีห่ลบัไปน้ีเราควบคุมความคดิ

ปรุงแต่งไมไ่ด ้ เป็นไปตามบญุตามกรรม พอตื่นขึ้นมาก็มสีตพิอควบคุม อยู่ใน

สภาพของมนุษยไ์ด ้ แต่บางครัง้ก็ไมไ่ดเ้หมอืนกนั เวลาทีม่เีรื่องราวทีห่นกัหนา

สาหสั ก็ทาํใหจ้ติทรุดลงไป รอ้นเป็นนรกได ้ถา้ไดท้าํบญุปฏบิตัธิรรม ก็ทาํใจใหม้ี

ความสุข เป็นสวรรคข์ึ้นมา ความคดิปรุงแต่งเหลา่น้ีจะสะสมอยู่ในใจ จนเป็น

นิสยัไป พอถงึเวลาทีใ่จออกจากร่าง ตอนนัน้จะถูกอาํนาจของบญุกรรมพาไป ตวั

ไหนมนัมกีาํลงัมากกวา่ ตวันัน้ก็จะบงัคบัใหจ้ติเป็นไป ถา้บญุมแีรงมากกวา่ก็จะ

พาไปสุคต ิถา้บาปกรรมมแีรงมากกวา่ ก็จะพาใหไ้ปทคุต ิไปอบาย จะผลดักนัทาํ

หนา้ที ่จนกวา่จะสามารถทาํจติใหเ้ป็นนิพพาน  

ถาม ทีม่กีารแบง่ช ัน้เทวดาเป็นช ัน้ต่างๆ ในระดบัช ัน้นัน้มกีารฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ตอบ เทวดาทีใ่ฝ่ธรรมก็ม ีไมใ่ฝ่ธรรมก็ม ี 

ถาม มสีถานทีใ่หเ้ทวดาไปฟงัธรรมหรือไม ่

ตอบ ถา้มพีระอริยะทีม่พีลงัจติทีจ่ะตดิต่อกนัได ้ก็ไปฟงัได ้เช่นหลวงปู่ม ัน่น้ี ก็มเีทวดา

มาฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ พระอริยะบางรูปมอีภญิญาตดิต่อกบักายทพิยไ์ด ้

บางรูปไมม่อีภญิญาเลย ก็สอนเทวดาไมไ่ด ้ตดิต่อกนัไมไ่ด ้ 
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ถาม เทวดาทีฟ่งัธรรมะแลว้ จะสามารถพฒันาจติใหสู้งขึ้นไดไ้หมคะ 

ตอบ ได ้ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงโปรดพระพทุธมารดา จากปถุชุนใหบ้รรลเุป็นพระ

โสดาบนั แต่จะไดแ้ค่ข ัน้โสดาบนัเท่านัน้เองสาํหรบัเทวดา ถา้จะขึ้นไปสูงกวา่นัน้

จะตอ้งเปลีย่นสภาพจากเทวดาไปเป็นพรหม ซึง่คงจะไมม่กีาํลงั เพราะสภาพของ

เทวดา จะไมเ่อื้อต่อการปฏบิตัธิรรมข ัน้สูงขึ้นไป  

ถาม จะเปลีย่นเป็นพรหมได ้ก็ตอ้งตกลงมาก่อน 

ตอบ กลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ มาบวชชถีอืศีล ๘ นัง่สมาธิเจริญปญัญา พจิารณาอสุภะ 

จนตดักามราคะได ้จติกจ็ะเลือ่นขึ้นไปเป็นอนาคาม ีเป็นช ัน้พรหม 

ถาม ไมไ่ดห้มายความวา่ เทวดาจะตกมาเป็นมนุษยเ์สมอไป อาจจะลงตํา่กวา่นัน้ก็ได ้

แลว้แต่กรรมจะพาไป 

ตอบ ใช่ 

ถาม เทวดาไมด่กี็ม ี

ตอบ เทวดาก็เป็นอย่างพวกเรา ทาํท ัง้บญุทาํท ัง้บาป พอถงึวาระของบญุส่งผลก็ไป

สวรรค ์ เหมอืนกบัเงนิฝากไวใ้นธนาคาร ถงึวาระทีจ่ะออกดอกออกผล เราก็ได ้

ดอกผล ถา้เป็นหน้ีถงึวาระก็ตอ้งใชห้น้ีแลว้แต่วา่วาระไหนจะมาก่อน ถา้เป็นวาระ

ของเงนิฝากมาก่อนก็ไดด้อกเบี้ย ถา้ถงึวาระของเงนิกูก้็ตอ้งส่งดอก บญุกรรมก็

เป็นอย่างน้ีแล ถา้ถงึวาระของบญุเราก็ไดเ้สวยผลบญุ ไปเป็นเทพชัน้ต่างๆ พอ

หมดบญุแลว้ก็กลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ หรือวา่ถา้เป็นวาระของกรรมเราก็ไปใช ้

กรรมในทคุต ิไปนรกบา้ง ไปเป็นเปรตบา้ง ไปเป็นเดรจัฉานบา้ง พอหมดกรรมก็

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ ภพมนุษยน้ี์เป็นภพทีก่ลบัมาจากการใชบ้ญุใชก้รรม 

เพือ่มาสรา้งบญุสรา้งกรรมใหม ่ ภพมนุษยเ์ท่านัน้ทีจ่ะสรา้งบญุสรา้งกรรมได ้ ภพ

อืน่เป็นทีร่บัผล ยกเวน้พวกเทพบางพวกทีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมะ แลว้มอีนิทรียแ์ก่
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กลา้พอทีส่ามารถทาํจติ ใหเ้ป็นพระอริยะขึ้นมาได ้ เช่นพระพทุธมารดาน้ี พอมี

พระพทุธเจา้ไปแสดงธรรม ท่านก็บรรลเุป็นพระโสดาบนัขึ้นมา  

ถาม ลูกอ่านในหนงัสอืท่านบอกวา่ มเีปรตประเภทเดยีวเท่านัน้ ทีส่ามารถรบัการอทุศิ

บญุกศุลได ้ 

ตอบ ใช่ บญุทีเ่ราทาํน่ี เขารบัไมไ่ดห้มด รบัไดเ้พยีงเสี้ยวเดยีว เพราะเขามภีาชนะทีจ่ะ

รบัไดเ้พยีงเท่านัน้ สมมตุเิรามขีองใหเ้ขา ๑ รถปิกอพัแต่เขามกีระแป๋งอยู่ใบเดยีว 

ใหท้ ัง้หมดปิกอพัเขาก็เอาไปไมไ่ด ้ เอาไปไดเ้พยีงกระแป๋งเดยีว แต่ก็พอกบัความ

ตอ้งการของเขา ส่วนใหญ่ตอ้งมเีหตใุหเ้รารู ้ เช่นมาเขา้ฝนั หรือมาทาํอะไรสกั

อย่าง ถา้เราอยากจะทาํเผือ่เขาไป ถา้เขารอรบัอยู่ก็ไดร้บั อาจจะรบัก็ไดไ้มร่บัก็ได ้

เพราะอาจจะไมไ่ดเ้ป็นเปรตก็ได ้ อาจจะเป็นเทพเป็นมนุษยอ์ยู่ก็ได ้ หรือยงัอยู่ใน

นรกก็ได ้ แลว้แต่บญุแต่กรรมของเขา เราก็ทาํเผือ่ไว ้ เป็นธรรมเนียมเวลาเรา

ทาํบญุเสร็จแลว้ เราก็กรวดนํา้กนั ทาํเผือ่ไปอย่างนัน้เอง เผือ่ผูท้ีล่ว่งลบัไปแลว้

รอรบัอยู่ ก็จะไดร้บัไป  

ถาม เหมอืนในคาํอทุศิบญุกศุลทีพ่มิพแ์จกกนั ก็อทุศิใหก้บัเทวดาอนิทรพ์รหม ยม

ยกัษ ์เปรตสมัภเวส ีเจา้ทีเ่จา้ทาง ก็เพือ่ความสบายใจ 

ตอบ เขยีนไปตามเรื่อง อทุศิไดพ้วกเดยีว ก็คอืพวกเปรตเท่านัน้เอง เทวดามบีญุ

มากกวา่ เหมอืนกบัเอาเงนิ ๑๐๐ บาทใหม้หาเศรษฐ ี เขาไมรู่จ้ะเอาไปทาํอะไร 

อย่างมากเขาก็ขอบใจอนุโมทนา ถา้ส่งไปในคุกก็โดนเจา้หนา้ทีเ่รือนจาํเก็บไว ้ ไม่

ส่งใหน้กัโทษ พวกเปรตน้ีเป็นเหมอืนพวกทีถู่กปลอ่ยออกมาจากคุก ไมม่เีงนิตดิ

ตวั ไมรู่จ้ะไปไหน ก็ไปหาเพือ่นเก่า ขออาศยันอนสกัคนื ขอค่ารถเพือ่เดนิทาง

กลบับา้น หรือไปสู่จดุหมายปลายทางทีเ่ขาจะไป  

ถาม พระอนาคามน่ีีตอ้งถอืศีล ๘ เท่านัน้ใช่ไหมคะ 
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ตอบ ธรรมชาตขิองพระอนาคาม ีไมม่คีวามยนิดกีบัความสุขทางเพศ เหมอืนพวกทีถ่อื

ศีล ๘ ศีลขอ้ ๓ อพรหมจริยาฯ ท่านเบือ่หน่ายไมอ่ยากหลบันอนกบัซากศพทีย่งั

หายใจได ้อย่างพวกเราน่ีเป็นซากศพทีย่งัหายใจไดก้นั แต่เรามองไมเ่หน็กนั มอง

ไมเ่หน็กะโหลกศีรษะไมเ่หน็โครงกระดูกของเรา แต่ผูท้ีเ่จริญอสุภะกรรมฐานน้ี 

จะเหน็อยู่ตลอดเวลา ต่างกนัตรงนัน้ จะวา่ท่านตอ้งถอืศีล ๘ เท่านัน้ไมไ่ดห้รอก 

ท่านไมไ่ดถ้อื แต่เป็นไปโดยธรรมชาต ิ ไมห่าความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสแลว้ 

นอนกบัพื้นได ้ ไมต่อ้งนอนบนฟูกหนาๆ ไมห่าความสุขจากการหลบันอน จาก

การรบัประทานอาหาร กนิเพือ่อยู่ ไมไ่ดอ้ยู่เพือ่กนิ จงึมศีีล ๘ โดยอตัโนมตั ิ ไม่

ตอ้งไปสมาทานกบัพระ ไมต่อ้งใหพ้ระมาใหศี้ล ๘ เพราะใจของท่านมศีีล ๘ โดย

ธรรมชาต ิ ศีลท ัง้หลายน่ีออกมาจากใจของผูท้ีม่ศีีลแลว้ เช่นพระพทุธเจา้ แต่ใจ

พวกเราไมม่ศีีล ก็เลยเป็นของแปลกไป แต่คนทีม่ศีีลอยู่ในใจเป็นปกตแิลว้ ไม่

ตอ้งสมาทานศีล ๕ ศีล ๘ เพราะรูอ้ยู่แก่ใจวา่ไมล่ะเมดิศีลแลว้  

ถาม ครูบาอาจารยบ์างท่านบอกวา่ ถา้เป็นฆราวาสตอ้งบวชเท่านัน้ถงึจะอยู่ได ้ ถา้ได ้

นิพพานแลว้ ไมอ่ย่างนัน้ตอ้งตายภายใน ๗ วนั 

ตอบ เรื่องตาย ๗ วนัน้ีไมเ่คยเหน็มใีนพระไตรปิฎก อาจจะเป็นการสรุปจากการทีไ่ด ้

ยนิจากเรื่องของคนทีไ่ดบ้รรลวุา่ ถา้เป็นฆราวาสบรรลไุมเ่กนิ ๗ วนัก็ตาย เช่น

พระเจา้สุทโธทนะก็ตายหลงัจากทีบ่รรลเุป็นพระอรหนัตไ์ด ้ ๗ วนั ชายทีถู่กววั

ขวดิตายก็บรรลไุมท่นัขา้มวนัขา้มคนื ก็เลยประมาณกนัวา่ ถา้บรรลธุรรมยงัเป็น

ฆราวาสอยู่ ไมไ่ดบ้วชจะตอ้งตายภายใน ๗ วนั แต่ความจรงิบวชไมบ่วชกบัตาย

ไมต่ายไมเ่กี่ยวกนั ถา้เป็นอย่างน้ีก็ด ี ถา้ไมอ่ยากตายใน ๗ วนัก็บวชกนั ความ

จริงตอนทีบ่รรลเุป็นพระอรหนัตก์็บวชโดยธรรมชาตแิลว้ ไมไ่ดบ้วชทีก่าย ตวัที่

บวชจริงๆก็คอืใจ ใจบวชแลว้ ดกีวา่พวกทีบ่วชทีก่ายแต่ใจยงัดิ้นเหมอืนลงิอยู่ 

การโกนหวันุ่งเหลอืงห่มเหลอืง จะไปหา้มความตายไดอ้ย่างไร เป็นพระอรหนัต์

ในเพศของฆราวาสแลว้ตอ้งตายใน ๗ ไดอ้ย่างไร อย่างคุณแมแ่กว้ก็ไมไ่ดบ้วช

เป็นพระภกิษุณี แต่เป็นอบุาสกิา เป็นแมช่ ี ความจริงตอ้งเป็นภกิษุณีถงึจะถอืวา่
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บวชจริง ท่านก็อยู่มาไดห้ลายปี ท่านก็ถอืศีล ๘ ไป แต่ความจริงท่านมศีีลโดย

ธรรมชาต ิ มากกวา่พระทีถ่อืศีล ๒๒๗ ขอ้เสยีอกี ท่านมศีีลขอ้เดยีว คือศีลทีใ่จ 

ใจน่ีแหละเป็นผูท้ีจ่ะละเมดิหรือไมล่ะเมดิศีล ถา้รกัษาใจไดแ้ลว้ จะรกัษาศีลกี ่

๑๐๐๐ ขอ้ก็ได ้ ถา้พระพทุธเจา้อยู่ถงึวนัน้ี อาจจะมศีีลมากกวา่ ๒๒๗ ขอ้ก็ได ้

แต่ใจทีส่งบระงบัแลว้ ต่อใหม้กีี่ ๑๐๐๐ ขอ้ก็จะไมล่ะเมดิ เพราะไมม่คีวามอยาก 

พวกทีล่ะเมดิเป็นพวกทีใ่จไมน่ิ่ง ควบคุมใจไมอ่ยู่ พอหา้มขอ้น้ีก็ไปออกขอ้นัน้ หา

ช่องอืน่ออกไปเรื่อยๆ  

ตอนแรกๆไมม่พีระวนิยัเลย ตอนทีม่พีระอรหนัต ์ ๑๒๕๐ รูปไปเฝ้าพระพทุธเจา้

ยงัไมม่พีระวนิยั เพราะมแีต่นกับวชทีม่ศีีลสาํรวมระงบัอยู่แลว้ พอไดย้นิไดฟ้งั

ธรรมก็บรรลเุป็นพระอรหนัตก์นั ก็บวชกนั พระพทุธเจา้ทรงเหน็วา่ไมม่เีหตทุีต่อ้ง

บญัญตัศีิลขึ้นมา เพราะมแีต่พระอรหนัต ์ ต่อมามพีวกชาวบา้นมาบวชกนั 

ประพฤตไิมเ่หมาะกบัสมณเพศ พระพทุธจงึทรงบญัญตัขิอ้หา้มต่างๆขึ้นมา 

ปาราชกิขอ้ ๑ น้ีบญัญตัขิึ้นเพราะมชีายคนหน่ึงมาบวช พ่อแมม่สีมบตัมิาก 

อยากจะไดห้ลานเพือ่สบืทอดสมบตั ิ ก็เลยพาภรรยาของพระมาหลบันอนดว้ย 

เพือ่จะไดผ้ลติหลานให ้ตอนนัน้ไมม่ขีอ้หา้ม ไมม่ปีาราชกิขอ้ที ่๑ ไมใ่หเ้สพเมถนุ 

ท่านก็คดิวา่ไมผ่ดิ เพยีงนอนคนืเดยีว ท่านไมไ่ดท้าํเพือ่ความสุข ท่านก็นอนดว้ย 

พอทาํไปแลว้ก็ไมส่บายใจ เลยไปกราบทูลพระพทุธเจา้ พอพระพทุธเจา้ทราบก็

ทรงตรสัวา่ เป็นนกับวชแลว้ ทาํอย่างน้ีไมไ่ด ้ แต่ตอนน้ียงัไมม่ขีอ้หา้ม จะไมเ่อา

โทษ หลงัจากน้ีไปใครทาํอย่างน้ีอกี จะตอ้งถูกปรบัปาราชกิ ใหพ้น้จากการเป็น

พระไป จากนัน้ก็ปรากฏมพีระวนิยัขึ้นมาทลีะขอ้จนถงึ ๒๒๗ ตอนทีพ่ระพทุธเจา้

เสดจ็ปรินิพพาน ถา้ทรงอยู่ถงึวนัน้ีคงจะมมีากกวา่ ๑๐๐๐ ขอ้ จงึไมค่วรกงัวลถา้

เป็นฆราวาสไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตแ์ลว้ จะตอ้งตายภายใน ๗ วนั รบัรองไม่

ตาย ถา้ไมม่โีรคภยัไขเ้จ็บ ถา้ไมม่วีบิากกรรม ถา้ยงัไมถ่งึวาระ จะไมต่ายเพราะ

เป็นพระอรหนัต ์ความจริงถา้บรรลแุลว้ ไมรู่จ้ะอยู่เป็นฆราวาสไปทาํไม ก็จะบวช

อยู่ด ี เหมอืนชายคนทีบ่รรลแุลว้จะไปเตรยีมตวับวช แต่ยงัไมท่นับวชก็ตายไป

ก่อน เพราะหมดบญุ ดกีวา่อยู่อย่างปถุชุนใจมดืบอด มแีต่ความโลภความโกรธ
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ความหลงไปอกี ๑๐๐ ปี อยู่อย่างนัน้อยู่ไปทาํไม สูเ้ป็นพระอรหนัตต์อนเชา้แลว้

ตายตอนเยน็จะดกีวา่ ตายอย่างไมท่กุขไ์มวุ่น่วาย ตายอย่างสบาย ดกีวา่อยู่แบบ

ทกุขวุ์น่วายตลอดเวลา  

ถาม มคีนเลา่ใหลู้กฟงั ทีท่่านอาจารยอ์บรมพระรูปหน่ึง ลูกจบัใจมากเลย เขาบอกวา่

ไมเ่คยไดย้นิพระองคไ์หนพูดแบบน้ีเลย 

ตอบ พูดไปตามความจริง พูดไปตามฐานะของทา่น การทาํงานใหก้บัพระศาสนาก็ดอียู ่

แต่ไมด่เีท่ากบัทาํงานใหต้วัเองก่อน งานของตวัเองตอ้งมาก่อน งานของพระ

ศาสนามาทหีลงั ตอ้งหลดุพน้ก่อน ตอ้งเสร็จงานของเราก่อน พระพทุธเจา้ทรง

ตรสัรูก่้อนถงึค่อยสอนผูอ้ืน่ ถา้ยงัไมเ่สร็จงานของเรา มวัแต่ไปทาํงานใหค้นอืน่ 

ทาํเท่าไหร่ก็ไมจ่บ จะมงีานมาใหท้าํอยูเ่รื่อยๆ งานของเราก็ไมไ่ดท้าํเสยีท ี อย่าง

พระอานนทต์อ้งอปุฏัฐากพระพทุธเจา้ถงึ ๒๕ ปี ก็ยงัดทีีไ่ดท้าํกบัพระพทุธเจา้ 

เพราะไดย้นิไดฟ้งัธรรมอยู่เรื่อยๆ ไดส้ะสมบารมไีปเรื่อยๆ พอสิ้นพระพทุธเจา้

แลว้ ๓ เดอืน ท่านก็เสร็จงานของท่าน ทา่นควรจะเสร็จต ัง้นานแลว้ แต่ท่านไม่

เสร็จ องคอ์ืน่ทีบ่วชพรอ้มๆกบัท่านเสร็จกนัไปหมดแลว้ แต่ท่านไมเ่สร็จ เพราะ

ตดิภาระอปุฏัฐากพระพทุธเจา้ แต่กจ็าํเป็น ตอ้งมผูีท้าํงานหนา้ทีน้ี่ พอดสีงฆม์มีติ

ใหพ้ระอานนทท์าํ พระอานนทก์็ตอ้งรบัไป อาจจะเป็นวบิากของท่านก็ได ้ ทีต่อ้ง

รบัใชพ้ระพทุธเจา้ ถา้ไมม่คีวามจาํเป็น ไมม่วีบิากตอ้งไปเกี่ยวขอ้งกบังานอืน่ ก็

อย่าเสนอตวั ทาํงานของเราใหเ้สร็จก่อน แลว้ค่อยไปทาํงานอืน่ 
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กณัฑท์ี่ ๓๙๗ 

สาวก 
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒ 

การฟงัน้ีสาํคญั คาํวา่สาวกแปลวา่ผูฟ้งั มาจากคาํบาล ี ฟงัจากผูรู้ ้ ผูรู้ม้คีนเดยีวใน

ตอนตน้ คอืพระพทุธเจา้ ผูต้รสัรูเ้องโดยชอบ เมือ่ทรงรูแ้ลว้ก็ทรงนาํเอามาส ัง่สอนใหแ้ก่

ผูอ้ืน่ ผูฟ้งัจงึเป็นสาวก เมือ่ฟงัแลว้ก็สามารถรูใ้นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ได ้ ดว้ย

การนาํเอาไปปฏบิตั ิ จนปรากฏเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจ บรรลเุป็นพระอรหนัตข์ึ้นมา 

พระพทุธเจา้ทรงบรรลเุป็นพระอรหนัตด์ว้ยพระองคเ์อง มพีระฉายาวา่ พระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ ส่วนผูฟ้งัทีป่ฏบิตัติามจนบรรลเุป็นพระอรหนัต ์มฉีายาวา่พระอรหนัต

สาวก ต่างกนัทีฉ่ายาแต่ความบริสุทธิ์ของใจ ของพระสาวกและของพระพทุธเจา้บริสุทธิ์

เท่ากนั เหมอืนเสื้อผา้ทีน่าํเอาไปซกัดว้ยนํา้ดว้ยผงซกัฟอก พอซกัเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ก็

สะอาดหมดจดเหมอืนกนั ของพระพทุธเจา้ก็สะอาดบริสุทธิ์ ของพระอรหนัตสาวกก็

สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากกเิลสเครื่องเศรา้หมอง ปราศจากความโลภความโกรธความ

หลงเหมอืนกนั ความบริสุทธิ์ของพระพทุธเจา้กบัของพระสาวกน้ีไมแ่ตกต่างกนั สะอาด

เท่ากนั มพีระนิพพานเป็นทีส่ถติของใจเหมอืนกนั มปีรมงัสุขงัเหมอืนกนั มปีรมงัสุญญงั

เหมอืนกนั คอืวา่งจากกเิลสเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย ไมม่คีวามโลภความโกรธความ

หลง แต่บารมทีีไ่ดส้รา้งมานัน้มแีตกต่างกนัไป แต่ละองคจ์ะมวีาสนาบารมทีีไ่ดส้ะสมมา

ไมเ่ท่ากนั บางองคม์วีาสนาไปทางอทิธิฤทธิ์ เช่นพระโมคคลัลานะ ก็ทรงยกย่องใหเ้ป็น

พระอคัรสาวกดา้นซา้ย เก่งทางดา้นอทิธฤิทธิ์ รองลงจากพระพทุธเจา้เพยีงองคเ์ดยีว 

ส่วนพระสารีบตุรก็มวีาสนาไปทางปญัญา ไปทางการแสดงธรรม ก็ทรงยกย่องใหเ้ป็น

พระอคัรสาวกดา้นขวา เพราะปญัญามคีวามสาํคญักวา่อทิธิฤทธิ์ ทีไ่มส่ามารถปราบกเิลส

ได ้ ปญัญาเท่านัน้ทีจ่ะปราบกเิลสได ้ ทีจ่ะฟอกใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ได ้ อทิธิฤทธิ์มมีา

ก่อนทีพ่ระพทุธเจา้จะมาตรสัรู ้ พวกฤๅษชีไีพรต่างๆ ทีไ่ดบ้าํเพญ็ฌานสมาบตั ิ ก็จะมี

อทิธิฤทธิ์ตดิมาดว้ย เพราะอทิธิฤทธิ์เกดิจากฌานสมาบตัน่ีิเอง แต่การหลดุพน้จากกเิลส
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อาสวะท ัง้หลายนัน้ หลดุพน้ดว้ยปญัญา ดว้ยวปิสัสนา ความรูแ้จง้เหน็จรงิในสภาวธรรม

ท ัง้ปวง วา่ไมม่ตีวัตน ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ 

ส่วนทีส่ตัวโ์ลกท ัว่ไปพอจะเหน็กนัไดก้็คอื ความไม่เทีย่ง เป็นทกุขข์องสภาวธรรม

ท ัง้หลาย แต่ไมส่ามารถเหน็ความไมม่ตีวัตนในสภาวธรรมท ัง้หลายได ้ มพีระพทุธเจา้

หรือพระโพธิสตัว ์ ทีไ่ดบ้าํเพญ็เพยีรเพือ่มาตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้น้ี เพยีงพระองคเ์ดยีว

เท่านัน้ ทีม่ปีญัญาสามารถพจิารณาจนเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนวา่ สพัเพ ธมัมา อนัตตา 

ธรรมท ัง้ปวงปราศจากตวัตน น่ีคอืความรูค้วามเหน็ของพระพทุธเจา้ ทีแ่ตกต่างจาก

ปถุชุนธรรมดาอย่างพวกเราท ัง้หลาย ทีย่งัเหน็วา่มตีวัมตีนอยู่ในขนัธ ์๕ ในรูปคอืร่างกาย

ของพวกเราน้ี ยงัเหน็วา่เป็นตวัเราของเราอยู่ เราเหน็วา่มนัไมเ่ทีย่ง เหน็วา่มนัเป็นทกุข ์

แต่ไมเ่หน็วา่มนัไมใ่ช่ตวัเราของเรา ถา้เราเหน็วา่มนัไมใ่ช่ตวัเราของเรา เราก็จะไมท่กุขก์บั

มนั เพราะจะไมย่ดึตดิกบัของทีไ่มใ่ช่ของเรานัน่เอง ของคนอืน่จะเป็นอย่างไร ร่างกาย

ของคนอืน่จะเป็นอย่างไร เราไมท่กุขก์บัเขา เขาจะแก่จะเจ็บจะตาย เขาจะเป็นอะไรไปเรา

ไมเ่ดอืดรอ้น แต่พอร่างกายของเราเป็นอะไรไป เราเดอืดรอ้นขึ้นมาทนัท ี เพราะยงัหลง

ยดึตดิอยู่กบัร่างกายน้ีวา่ เป็นตวัเราของเรานัน่เอง ฉะนัน้การฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพือ่หลดุ

พน้จากกเิลสอาสวะท ัง้หลาย ก็ตอ้งหลดุดว้ยหลกัธรรม สพัเพ ธมัมา อนตัตาน้ี ตอ้งเหน็

วา่ไมม่ตีวัตนในสภาวธรรมท ัง้ปวง ไมว่า่จะเป็นสภาวธรรมภายนอกใจ เช่นรูปเสยีงกลิน่

รสโผฏฐพัพะ ลาภยศสรรเสริญสุข ตาหูจมกูลิ้นกาย หรือสภาวธรรมทีใ่กลใ้จเขา้มา กค็อื

ขนัธ ์๕ รูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ทีเ่ป็นสภาวธรรมท ัง้นัน้ เหมอืนแดดเหมอืนลม

เหมอืนฝน เหมอืนฟ้าเหมอืนเมฆ ลอยไปลอยมา ผ่านไปผ่านมา ไมอ่ยู่กบัที ่ ไมอ่ยู่

ภายใตค้วามควบคุมบงัคบัของผูใ้ด เป็นไปตามเหตตุามปจัจยั ผูใ้ดไปปรารถนาใหเ้ป็น

อย่างอืน่ไป จะตอ้งทกุขท์รมานใจ เพราะจะไมไ่ดด้งัใจนัน่เอง  

อยากใหร่้างกายอยู่ไปตลอด ก็เป็นไปไมไ่ด ้ อยากไมใ่หเ้จ็บไขไ้ดป่้วย ก็เป็นไปไม่ได ้

อยากไมใ่หแ้ก่ ก็เป็นไปไมไ่ด ้ เขาตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา อยากจะใหเ้วทนาสุขไป

ตลอด ก็เป็นไปไมไ่ด ้ เวทนาก็เปลีย่นไปเรื่อยๆ เดีย๋วสุข เดีย๋วทกุข ์ เดีย๋วไมสุ่ขไมท่กุข ์

เปลีย่นไปเรื่อยๆ อยากจะใหส้งัขารความคดิปรุงแต่งคดิแต่เรื่องดีๆ  ก็ไมส่ามารถควบคุม
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ใหค้ดิแต่เรื่องดีๆ ได ้ ตอ้งคดิไปตามอาํนาจของบญุกรรมทีไ่ดส้ะสมมา คดิเรื่องดกี็สบาย

อกสบายใจ คดิเรื่องไมด่กี็ทกุขใ์จรอ้นใจ แต่ถา้ไดบ้าํเพญ็ไดศึ้กษาไดป้ฏบิตั ิต่อไปจะคดิ

ดขีึ้นไปเรื่อยๆ จะคดิไปในทาํนองคลองธรรม คดิตามความเป็นจริง คดิตามหลกัของ

สมัมาทฐิ ิคดิวา่ทกุสิง่ทกุอย่างลว้นเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาท ัง้นัน้ ก่อนทีจ่ะคดิอย่างน้ีได ้

ในเบื้องตน้ตอ้งอาศยัการไดย้นิไดฟ้งัจากผูรู้ก่้อน จากพระพทุธเจา้ผูรู้อ้งคแ์รก เมือ่

พระองคท์รงรูแ้ลว้ก็ทรงนาํเอาความรูน้ี้เอาสมัมาทฐิน้ีิ มาเผยแผ่กบัผูท้ีส่ามารถรบัไป

ปฏบิตัไิด ้ ตอนตน้ก็เป็นพวกนกับวชท ัง้หลาย ผูท้ีไ่ดบ้าํเพญ็บญุบารมมีามากพอ ทีจ่ะ

นอ้มเอาสมัมาทฐิทิีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็น้ีมาสอนใจ จนหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้

อย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาเพยีง ๗ เดอืนแรกของการประกาศพระศาสนา ต ัง้แต่วนัเพญ็

เดอืน ๘ ทีเ่รียกวา่วนัอาสาฬหบูชา ทีท่รงแสดงธรรมครัง้แรกใหแ้ก่พระปญัจวคัคยี ์และ

ทรงแสดงไปเรื่อยๆ พอถงึวนัขึ้น ๑๕ คํา่เดอืน ๓ ทีเ่รียกวา่วนัมาฆบูชา ก็ปรากฏมพีระ

อรหนัตสาวก ๑๒๕๐ รูป เดนิทางมาเฝ้าพระพทุธเจา้ จากทศิต่างๆโดยไมไ่ดน้ดัหมายกนั 

น่ีเพยีงระยะ ๗ เดอืนของการส ัง่สอนเท่านัน้ ก็ปรากฏมพีระสาวกขึ้นมาเป็นจาํนวนมาก 

อย่างนอ้ยก็ ๑๒๕๐ รูปทีป่รากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ส่วนทีไ่มไ่ดม้ากราบก็คงจะมอีกี

หลายรูปดว้ยกนั ท ัง้หมดน้ีขึ้นอยู่ทีก่ารฟงัเป็นหลกั ฟงัจากผูรู้ ้ ฟงัจากพระพทุธเจา้ พอ

พระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้ ก็ฟงัจากพระสาวกตามลาํดบั ฟงัจากพระ

อริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย พระสุปฏปินัโนท ัง้หลาย ครูบาอาจารยท์ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ที่

เรากราบไหวบู้ชา ทา่นก็ฟงัมาก่อนพวกเรา ฟงัแลว้ก็นอ้มนาํเอาไปปฏบิตั ิ 

ทกุคนทีเ่กดิมาในโลกน้ีเป็นเหมอืนกนัหมด คอืเกดิมาในฐานะของปถุชุน แลว้ก็อาศยั

การไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จากผูท้ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ หรือจาก

การอ่านหนงัสอืธรรมะ เวลาเราอ่านก็เท่ากบัไดย้นิไดฟ้งั เพยีงแต่วา่แทนทีจ่ะเขา้มาทางหู 

ก็เขา้มาทางตา พอเขา้ไปในใจแลว้ก็ปรากฏเป็นสมัมาทฐิเิช่นเดยีวกนั จะมาทางตาก็ไดม้า

ทางหูก็ได ้ อ่านหนงัสอืก็ได ้ฟงัธรรมะก็ได ้ ไดป้ระโยชนเ์ท่ากนั อยู่ทีค่วามสนัทดัของแต่

ละคน บางคนฟงัแลว้จติใจสงบสบาย เกดิความรูแ้จง้เหน็จรงิขึ้นมา บางคนอ่านแลว้ก็

เกดิความเขา้อกเขา้ใจดขีึ้น ก็ไดท้ ัง้ ๒ แบบ เป็นสือ่ทีจ่ะนาํธรรมะ คอืปญัญาหรือ

ความเหน็ทีถู่กตอ้งเขา้สู่ใจ พอมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้งแลว้ ความคดิทีถู่กตอ้งก็ตามมา 
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เวลามคีวามเหน็ทีไ่มถู่กตอ้งมมีจิฉาทฐิ ิ ก็จะมคีวามคดิทีไ่มถู่กตอ้ง ก็จะโลภจะโกรธจะ

หลง เป็นความคดิทีไ่มถู่กตอ้ง ออกมาจากความเหน็ทีไ่มถู่กตอ้ง เหน็วา่สิง่ต่างๆในโลกน้ี

เป็นสุข ควรจะอยู่กบัเราไปตลอด เป็นตวัเราเป็นของเรา น่ีเป็นความเหน็ผดิ พอเกดิ

ความเหน็ผดิแลว้ ก็จะคดิไปในทางทีผ่ดิ แลว้ก็จะทาํไปในทางทีผ่ดิ เพือ่แสวงหาทกุสิง่

ทกุอย่างมาบาํรุงบาํเรอตวัเรา พอไดม้าแลว้ก็ถอืวา่เป็นของเรา เวลาพลดัพรากจากเราไป 

ก็เกดิความโกรธขึ้นมา เกดิการกระทาํทีไ่มด่กีารพูดทีไ่มด่ตีามมา เป็นเวรเป็นกรรมเป็น

บาปตามมา เป็นเหตใุหไ้ปใชบ้าปใชก้รรมในภพชาตต่ิางๆ ถา้เกดิความโลภขึ้นมา เหน็

อะไรก็ชอบ เหน็อะไรก็อยากได ้ ก็จะตอ้งหามาอยู่เรื่อยๆ ไดม้าเท่าไรก็ไมรู่จ้กัอิม่ไมรู่จ้กั

พอ ไดค้บืก็อยากจะไดศ้อก ไดศ้อกก็อยากจะไดว้า ไดต้าํแหน่งน้ีแลว้ ก็อยากจะได ้

ตาํแหน่งทีสู่งกวา่น้ี ไดเ้งนิกองเท่าน้ีแลว้ก็อยากจะไดก้องเท่านัน้ ไดอ้าํนาจขนาดน้ีแลว้ก็

อยากจะไดอ้าํนาจมากขึ้นไป จะอยากไปเรื่อยๆ แมใ้นเวลาร่างกายจะตายไป ใจไมไ่ด ้

ตายไปกบัร่างกาย ความอยากทีฝ่งัอยู่ในใจก็ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ความอยากน้ีจงึ

เป็นตวัผลกัดนัใหใ้จไปหาร่างใหม ่ ไปแสวงหาสิง่ต่างๆใหมอ่กีรอบหน่ึง เป็นอย่างน้ีมา

เป็นเวลาอนัยาวนาน กวา่จะไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แต่ละพระองค ์

ทีไ่ดม้าตรสัรูแ้ลว้ประกาศพระธรรมคาํสอนใหแ้ก่สตัวโ์ลก  

ถา้ไดเ้กดิเป็นมนุษยใ์นช่วงทีม่พีระศาสนา มคีาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่ ก็จะมโีอกาสได ้

ยนิไดฟ้งั ไดต้กัตวงผลประโยชนค์อืสมัมาทฐิน้ีิ เพือ่จะไดเ้ปลีย่นความคดิทีไ่มด่ใีหเ้ป็น

ความคดิทีด่ ี เปลีย่นการกระทาํเปลีย่นการพูดทีไ่มด่ ี ใหเ้ป็นการพูดทีด่ ี เป็นการกระทาํที่

ด ี พอไดท้าํอย่างน้ีแลว้ก็จะตดัภพตดัชาต ิ ตดัความโลภตดัความโกรธตดัความหลง ให ้

หมดไปจากจติจากใจได ้เมือ่ใจสะอาดบริสุทธิ์แลว้ ก็ไมม่ตีวัทีจ่ะผลกัดนัใหใ้จไปไขวค่วา้

หาภพชาตใิหมอ่กีต่อไป พระนิพพานก็เกดิขึ้นภายในใจนัน้แหละ ไมไ่ดเ้กดิทีไ่หน ใจเป็น

ทีส่ถติของพระนิพพาน ใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ทีไ่ดร้บัการชาํระ ดว้ยทานศีลภาวนา ดว้ย

การปฏบิตั ิ ไมไ่ดเ้กดิจากใครท ัง้นัน้ ผูอ้ืน่ใหไ้ดเ้พยีงความรูท้ีถู่กตอ้งเท่านัน้ ส่วนผูท้ีจ่ะ

ทาํใหใ้จสะอาดบริสุทธิ์ตอ้งเป็นใจเอง ผูอ้ืน่ทาํแทนไมไ่ด ้ ถา้ทาํไดพ้วกเราก็สบายไปกนั

หมดแลว้ ใหพ้ระพทุธเจา้ใหค้รูบาอาจารยม์าซกัฟอกใจของพวกเรา พวกเรานัง่ประนม

มอืเฉยๆ เดีย๋วเดยีวก็สะอาดบริสุทธิ์แลว้ แต่มนัไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ ท่านใหไ้ดเ้พยีง



37 
 

ความรูท้ีเ่ราตอ้งนาํเอาไปใชซ้กัฟอกใจของเราเอง ซึง่เรารูแ้ลว้วา่อะไรเป็นอะไร เราก็ตอ้ง

สอนใจของเราอยู่อย่างต่อเน่ือง เพราะพอไมส่อนใหค้ดิใหรู้ใ้นสิง่ทีถู่กตอ้ง ความเหน็ผดิ

ก็จะทาํหนา้ทีแ่ทนทนัท ีเราจงึตอ้งเจริญสมัมาทฐิอิยู่ตลอดเวลา เช่นพระพทุธเจา้ทรงสอน

พระอานนท ์ ใหพ้จิารณาความตายอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออก เพราะเวลาใดทีไ่มค่ดิปับ๊ ก็

จะคดิอยู่ไปนานๆทนัท ี จะอยากอยู่ไปนานๆทนัท ี ไมส่นใจกบัความจริงวา่ร่างกายน้ีจะ

อยู่ไดห้รือไมไ่ด ้ความอยากน้ีจะออกมาทนัท ีพอมคีวามอยากจะอยู่ไปนานๆ ก็เกดิกลวั

ความตายขึ้นมาทนัท ี เพราะสวนกบัความอยากความตอ้งการนัน่เอง แต่ถา้สอนใจอยู่

เรื่อยๆวา่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ไมใ่หม้ช่ีองวา่งไปคดิอย่างอืน่ ความคดิ

อืน่ก็จะเขา้มาไมไ่ด ้ พอพจิารณาไปจนชาํนาญแลว้ ก็จะไมม่โีอกาสแทรกเขา้มาได ้ ถงึ

ตอนนัน้ก็ไมต่อ้งพจิารณา เพราะไดปิ้ดกัน้ช่องทางของความเหน็ผดิ ไมใ่หป้รากฏขึ้นมา

ในใจไดต้ลอดเวลา เมือ่ไมป่รากฏขึ้นมาก็ไมต่อ้งพจิารณาอกีต่อไป ไมต่อ้งพจิารณาความ

ตายอกีต่อไป เพราะความกลวัตายไมม่แีลว้ เพราะรูว้า่ความตายเป็นเรื่องธรรมดา 

หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ไมค่ดิอยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ ผลของการปฏบิตัจิะเป็นอย่างน้ี ไมไ่ด ้

ปฏบิตัไิปจนวนัตาย ปฏบิตัไิปจนวนัตายของกเิลสเท่านัน้ ของความหลงเท่านัน้ พอความ

หลงตายแลว้ ยอมรบัความจริงแลว้ ก็ไมต่อ้งปฏบิตัอิกีต่อไป งานก็เสร็จ ทน้ีีก็อยู่อย่าง

สุขอย่างสบาย จนสิ้นอายุขยัของร่างกาย ร่างกายจะเป็นอะไรก็รูอ้ยู่ลว่งหนา้แลว้ 

เตรียมพรอ้มกบัความเป็นไปของร่างกายแลว้ ใจไม่เดอืดรอ้น เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรไป

กบัร่างกาย ใจเป็นเพยีงผูรู้ ้รูเ้รื่องความเป็นไปของร่างกาย  

เมือ่ก่อนน้ีถูกสอนใหห้ลงคดิวา่ร่างกายน้ีควรอยู่ไปนานๆ ควรใหค้วามสุขไปนานๆ 

เพราะเป็นตวัเราของเรา แต่พอไดฟ้งัคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ ก็รูว้า่ไมไ่ดเ้ป็นอย่าง

นัน้ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ไมไ่ดใ้หค้วามสุขกบัเรา แต่ใหค้วามทกุขม์ากกวา่ เพราะตอ้งดูแล

รกัษาอยู่ตลอดเวลา ตอ้งใหอ้าหารใหน้ํา้ ตอ้งอาบนํา้อาบท่าทาํความสะอาด ตอ้งหาหยูก 

หายาหาหมอมาดูแลเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย เป็นภาระท ัง้นัน้ ถา้ไมม่ร่ีางกายใจกลบัจะสบาย

กวา่ ไมต่อ้งดูแลไมต่อ้งมาทกุขก์บัร่างกาย พอรูอ้ย่างน้ีแลว้ก็ไมห่วง ไมอ่ยากใหอ้ยูไ่ป

ตลอด ไมพ่ึง่ร่างกายอกีต่อไป เมือ่ก่อนน้ีตอ้งพึง่ร่างกาย เพราะอยากดูรูปอยากฟงัเสยีง

อยากดมกลิน่ อยากลิ้มรสอยากสมัผสัสิง่ต่างๆ แต่เดีย๋วน้ีรูแ้ลว้วา่ มนัเป็นโทษมากกวา่
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เป็นคุณ และมสีิง่ทีด่กีวา่ทีเ่หนือกวา่รออยู่ในใจ คอืความสงบสุขของใจนัน่เอง ความสุข

ทีเ่กดิจากการตดัการปลอ่ยวางความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ความสุขทีไ่ดจ้ากร่างกาย 

พอรูอ้ย่างน้ีแลว้ก็ปลอ่ยวางร่างกายได ้ ใจหาความสุขภายในใจ เพยีงไมโ่ลภไม่อยากไม่

หลงก็มคีวามสุขแลว้ ไมต่อ้งทาํอะไร ไมต่อ้งคดิปรุงแต่ง ใหอ้ยากเป็นนัน่เป็นน่ี อยากมี

นัน่อยากมน่ีี อยากสมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รสชนิดต่างๆ ใจก็มคีวามสุขอยู่ภายในใจ ไม่

ตอ้งไปหาความสุขจากสิง่ภายนอกอกีต่อไป เป็นปรมงัสุขงั ความสุขทีไ่มม่คีวามทกุขเ์จอื

ปน ไมม่หีมดสิ้น ต่างกบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทีม่เีพยีงขณะทีไ่ดเ้สพไดส้มัผสั

เท่านัน้ พอไมไ่ดเ้สพไมไ่ดส้มัผสัก็เกดิความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว เกดิความหวิกระหาย

ความอยากทีจ่ะเสพสมัผสั พอไมไ่ดเ้สพไม่ไดส้มัผสัก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา ต่างกนัตรงน้ี 

สุขภายนอกกบัสุขภายใน สุขภายในน้ีสุขไปตลอด ไมต่อ้งกงัวลกบัการแสวงหาสิง่ต่างๆ

มาบาํรุงบาํเรอ ไมเ่หมอืนกบัสุขภายนอกทีต่อ้งแสวงหาปจัจยัต่างๆมาบาํรุงบาํเรอ ตอ้งหา

เงนิหาทองเพือ่จะไดไ้ปซื้อ รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะชนิดต่างๆมาบาํรุงบาํเรอ พอไมม่ี

เงนิมทีอง เงนิทองขาดมอืขึ้นมาก็วุน่วายกนั เดอืดรอ้นกนั อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ เพราะตดินิสยั 

ตดิความโลภตดิความอยาก ก็จะคดิแต่โลภอยากหาความสุข ทางตาหูจมกูลิ้นกายอยู่

ตลอดเวลา น่ีคือความทกุขข์องความสุขภายนอก  

ส่วนความสุขภายในใจก็จะทกุขใ์นตอนตน้ ตอนทีต่อ้งต่อสูก้บักเิลส ทีจ่ะหลอกใหไ้ปหา

ความสุขภายนอก ตอ้งพยายามเอาชนะกเิลสใหไ้ด ้ ตอนทีต่่อสูก้บักเิลสก็จะเป็นความ

ทกุข ์ เพราะจะตอ้งอดทนอดกล ัน้ จะตอ้งละจะตอ้งตดัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย 

อยากจะดืม่นํา้ทีม่รีสชาตกิจ็ะตอ้งตดั อยากจะรบัประทานอาหารขนมนมเนยตามความ

อยากของกเิลสก็ตอ้งตดั ใหร้บัประทานใหด้ืม่ตามความตอ้งการของร่างกาย เช่นให ้

รบัประทานไมเ่กนิเทีย่งวนัไปแลว้ ถา้จะใหเ้ขม้ขน้ยิง่ขึ้นก็ใหร้บัประทานวนัละ ๑ ครัง้ ถา้

จะใหเ้ขม้ขน้กวา่นัน้ก็ ๓ วนัค่อยรบัประทานสกั ๑ ครัง้ ร่างกายก็อยู่ได ้แต่กเิลสจะตาย 

ก็ดเีพราะเป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งการ เราตอ้งการฆ่ากเิลส ต่อไปกเิลสจะไมส่ามารถบงัคบัเราส ัง่

เราใหท้าํตามความอยากของมนัได ้ พอกเิลสไมท่าํงานแลว้ก็จะสบาย ไมม่ใีครมาคอยส ัง่

ใหไ้ปดืม่เครื่องดืม่ชนิดน้ี ไปรบัประทานขนมชนิดนัน้ ไปหาอาหารชนิดนัน้มารบัประทาน

อยู่เรื่อยๆ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น วนัหน่ึงรบัประทาน ๓ ถงึ ๔ เวลา จะไมเ่กดิขึ้นอกีต่อไปถา้
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กเิลสตายไปแลว้ รบัประทานวนัละ ๑ ครัง้ก็พอเพยีงต่อความตอ้งการของร่างกาย ไมม่ี

กเิลสทีจ่ะมาส ัง่ใหไ้ปดูสิง่ต่างๆ ฟงัสิง่ต่างๆ ไปตามสถานทีต่่างๆไดอ้กีต่อไป แต่ตอนตน้

น้ีตอ้งทกุขท์รมานหน่อย เพราะเป็นการฝืนใจ ฝืนนิสยัเดมิ ทีช่อบหาความสุขจากสิง่

ต่างๆ เหมอืนกบัตดิยาเสพตดิ เวลาจะเลกิตอ้งทกุขท์รมานไปก่อน เวลาอยากแลว้ไม่

ตอบสนองความอยาก แต่ทกุครัง้ทีส่ามารถเอาชนะความอยากได ้ ความอยากจะอ่อน

แรงลงไปเรื่อยๆ จะสูก้บัความอยากไดง้า่ยขึ้นไปเรื่อยๆจนหายไปหมด  

เราไมต่อ้งต่อสูก้บัความอยาก ดว้ยความอดทนอดกล ัน้เพยีงอย่างเดยีว เพราะ

พระพทุธเจา้ทรงมอีบุาย มอีาวุธใหพ้วกเราไวต่้อสูก้บักเิลส ก็คอืสตสิมาธิและปญัญา

น่ีเอง ทรงสอนใหเ้จริญสตอิยู่เรื่อยๆ เพือ่จะไดค้วบคุมกเิลสได ้กเิลสเป็นเหมอืนลงิ สติ

เป็นเหมอืนเชือก ถา้เอาเชอืกไปคลอ้งคอลงิแลว้ผูกไวก้บัเสาหรือตน้ไม ้ ลงิก็จะไปไหน

ไมไ่ด ้ ถา้เชอืกมกีาํลงัมากกวา่ ถา้สตมิกีาํลงันอ้ยกวา่สตกิ็ขาดได ้ กเิลสกระตกุทเีดยีวก็

ขาด กาํหนดพทุโธได ้ ๒ คาํก็หายไปแลว้ ไปหารูปไปหาเสยีงหากลิน่หารสแลว้ ไปเปิด

ตูเ้ยน็ เปิดโทรทศัน ์ เปิดวทิยุ เปิดหนงัสอืดูรูปภาพต่างๆ อ่านนิยายต่างๆ แสดงวา่ไมม่ี

สตพิอทีจ่ะดงึกเิลสไว ้ ถา้มสีตพิอก็จะอยู่กบัปจัจบุนั อยูก่บัลม อยู่กบัพทุโธ อยู่กบั

ภารกจิทีก่าํลงัทาํอยู่ กาํลงัทาํอะไรอยู่ก็ใหอ้ยู่กบัภารกจินัน้ๆ ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องอืน่ ถา้ฝึก

อย่างน้ีไปเรื่อยๆ ต่อไปสตจิะมกีาํลงัมากขึ้น จนสามารถส ัง่ใหก้เิลสหยุดได ้ พอหยุดได ้

แลว้ก็จะพบกบัสิง่มหศัจรรย ์ คอืความสงบของจติ พอรูแ้ลว้วา่น่ีแหละคอืความสุขที่

แทจ้รงิ ต่อไปก็จะพยายามรกัษาความสงบน้ี พยายามทาํใหม้มีากยิง่ขึ้นไปเรื่อยๆ พอ

ออกจากความสงบแลว้ ถา้กเิลสจะไปหาสิง่นัน้สิง่น้ี ก็ตอ้งใชป้ญัญาหรือวปิสัสนาสกดั

ทนัท ีตอ้งบอกเลยวา่มนัไมสุ่ขนะ มนัทกุขน์ะ เป็นเหมอืนยาเสพตดิ ถงึแมจ้ะสุขในตอน

ทีเ่สพ แต่ตอ้งจาํไวว้า่พอเวลาอยากแลว้ไมไ่ดเ้สพน้ีมนัทกุขท์รมานมาก พอตดิแลว้มนั

ทรมานถา้ไมไ่ดเ้สพ สุรายาเมาบหุรี่เครื่องดืม่ทีเ่ราชอบเราโปรด ก็เป็นแบบเดยีวกนั เรา

ตดิในรสชาต ิ ความจริงร่างกายตอ้งการเพยีงนํา้สะอาดทีไ่มม่รีสไมม่ชีาต ิ แต่กเิลสชอบ

รสชาตทิีผ่สมกบันํา้ แลว้ก็อา้งวา่หวินํา้ ความจริงเป็นขอ้อา้งของกเิลส ถา้หวินํา้ก็ดืม่

นํา้เปลา่ส ิ ร่างกายตอ้งการนํา้เปลา่ มปีระโยชนไ์มม่โีทษกบัร่างกาย แต่ถา้ดืม่นํา้ทีม่ ี

รสชาตมิกีลิน่มสีผีสมดว้ย กลบัเป็นโทษกบัร่างกาย ทาํใหต้ายก่อนวยัได ้เช่นสุรายาเมามี
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สิง่อืน่ผสมเขา้ไปในนํา้ดว้ย ดืม่สุราไปมากๆร่างกายก็จะตายเร็วขึ้น ตบัไตไสพ้งุจะถูกพษิ

สุรากดัตายได ้ แต่เราไมเ่หน็กนั เพราะไมใ่ชป้ญัญากนั ดงันัน้ต่อไปน้ีเวลาอยากไดอ้ะไร

ภายนอกน้ี เราตอ้งหยุด ตอ้งบอกวา่เป็นทกุขน์ะ เป็นโทษนะ เป็นอนัตรายนะ เป็น

เหมอืนยาพษินะ อย่าไปเอามนั กลบัเขา้มาหาความสุขภายในใจดกีวา่ พออยากจะไปดู

อะไรก็บริกรรมพทุโธๆไปเลย ภาวนาไปเลย นัง่ขดัสมาธิหลบัตาภาวนาไปเลย ถนดักบั

กรรมฐานไหนก็ใชก้รรมฐานนัน้ไป พทุโธกไ็ด ้ อานาปานสตกิ็ได ้ พจิารณาอาการ ๓๒ 

ของร่างกายไปก็ได ้ มหีลายวธิีดว้ยกนั หรือจะพจิารณาดว้ยปญัญาจนเหน็อย่างถ่องแท ้

วา่มนัเป็นโทษ เป็นเหมอืนอสรพษิก็ได ้ ถา้เหน็วา่เป็นอสรพษิแลว้ จะไมก่ลา้ไปหามนั

อย่างแน่นอน น่ีคอืวธิีทีจ่ะสามารถเอาชนะความทกุขท์ีเ่กดิจากการปฏบิตัไิด ้ แลว้เราจะ

ไดค้วามสุขภายในใจ 

เรามทีางเลอืก ถา้เอาความสุขภายนอกก็ตอ้งมคีวามทกุขต์ามมาทหีลงั ถา้เอาความสุข

ภายในก็ตอ้งมคีวามทกุขม์าก่อน ไมม่ใีครไดค้วามสุขภายในใจโดยไมต่อ้งทกุข ์นอกจาก

ผูท้ีไ่ดบ้าํเพญ็มามากพอแลว้ ไดท้กุขม์ามากพอแลว้ในอดตี มาถงึข ัน้สุดทา้ยเพยีงแต่ได ้

ยนิไดฟ้งัก็เขา้อกเขา้ใจ อย่างพระปญัจวคัคยี ์ ฟงัพระธรรมเทศนาของพระพทุธเจา้เพยีง 

๒ ถงึ ๓ ครัง้ ก็บรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ด ้แต่ก่อนทีจ่ะถงึข ัน้นัน้ไดก้็ตอ้งตะเกยีกตะกาย

ทรมานตน ตดัรูปเสยีงกลิน่รสออกบวชเป็นฤๅษชีไีพร ควบคุมจติใจใหอ้ยู่ภายใตก้าร

ดูแลของสต ิ จนสามารถทาํใหจ้ติสงบน่ิงได ้ แต่ไมม่ปีญัญาหรือสมัมาทฐิทิีจ่ะดบัความ

อยากความโลภไดเ้ท่านัน้เอง ตอ้งอาศยัคาํสอนของพระพทุธเจา้ พอมพีระพทุธเจา้มา

ปรากฏ ก็เหมอืนกบัตน้ไมท้ีร่อนํา้ พอฝนตกปับ๊ก็ออกดอกออกผลไดเ้ลย น่ีแหละคอื

ความสุขทีม่อียู่ในโลกน้ี ทีใ่จสามารถสมัผสัได ้ มอียู่ ๒ รูปแบบดว้ยกนั คอืความสุข

ภายนอกกบัความสุขภายใน ถา้เอาความสุขภายนอกก็ตอ้งทกุขไ์ปตลอด เวยีนวา่ยตาย

เกดิไปตลอด ถา้เอาความสุขภายใน ก็ทกุขต์อนตน้ ตอนทีต่่อสูก้บักเิลส พอกเิลสตาย

หมดแลว้ก็จะไมม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่เลย จะมคีวามสุขไปตลอด ไมต่อ้งเวยีนวา่ย

ตายเกดิอกีต่อไป เพราะไมม่กีเิลสชกัจูงไป ท ัง้หมดน้ีเริ่มจากการฟงั ถา้มรีะบบเสยีงทีด่ ี

ฟงัไดอ้ย่างชดัเจน ก็เป็นคุณเป็นประโยชน ์ฟงัแลว้จะไดน้าํเอาไปพนิิจพจิารณา นาํเอาไป

ปฏบิตั ิเพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป 
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ปีน้ีเป็นปีที ่ ๔ แลว้นะ เกอืบจะจบปริญญาตรีแลว้ เตรียมตวัสอบไดแ้ลว้นะ เตรียมหา

หอ้งสอบไดแ้ลว้ ไมอ่ย่างนัน้ก็เรียนกนัไมจ่บสกัท ี อ่านในพระไตรปิฎกมแีต่บรรลตุรงนัน้

บรรลตุรงน้ีกนั พวกเราไมค่ดิเลยหรือวา่เขาบรรลกุนัไดอ้ย่างไร พวกเราทาํไมจงึยงัไม่

บรรลกุนั เพราะเราไมป่ฏบิตัติามทีไ่ดย้นิไดฟ้งั ฟงัแลว้ก็หายไป เขา้หูซา้ยออกหูขวา ฟงั

แบบทพัพใีนหมอ้แกง ทาํแต่ทานอย่างเดยีว ศีลก็ยงัขาดอยู่ ภาวนาน้ีแทบจะไมไ่ดภ้าวนา

เลย สตไิมค่่อยไดเ้จริญกนั แลว้จะไปถงึไหนกนั อย่าไปโทษใครเวลาเราทกุข ์ เวลาเรา

เดอืดรอ้น ตอ้งโทษตวัเราเอง ทีไ่มห่าทีพ่ึง่ ทีไ่มร่ีบสรา้งทีพ่ึง่ พอมเีรื่องอะไรมากระทบก็

ทกุขวุ์น่วายกนั ถา้ไดส้รา้งสตสิรา้งสมาธิสรา้งปญัญาแลว้ ไมว่า่อะไรจะมากระทบกบัใจ 

จะไมเ่ป็นปญัหาเลย ขนัธ ์ ๕ จะเป็นอย่างไรก็ไมเ่ป็นปญัหา ร่างกายจะแก่จะเจบ็จะตาย

อย่างไรก็ไมเ่ป็นปญัหา เวทนาจะเป็นชนิดไหนก็ไมเ่ป็นปญัหา เรื่องราวต่างๆของคนนัน้

คนน้ีก็จะไมเ่ป็นปญัหา ตอ้งตดัลาภยศสรรเสริญสุขใหไ้ด ้ อย่าไปอยากรวยอยากมี

ตาํแหน่งสูงๆ อยากใหผู้อ้ืน่สรรเสริญยกย่องเยนิยอ อย่าหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย 

แต่ใหอ้ยากทาํบญุใหท้านอยากรกัษาศีล อยากหาทีส่งบสงดัวเิวกอยู่คนเดยีว ใหย้นิดใีน

สิง่ทีค่วรยนิด ีคอืยนิดใีนธรรม ไมม่อีะไรน่ายนิดยีิง่กวา่รสแห่งธรรม ไมม่อีะไรจะชนะรส

แห่งธรรม การยนิดใีนรสแห่งธรรมน้ีเป็นการยนิดทีีเ่ลศิทีสุ่ด อย่าไปยนิดกีบัรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหย้นิดกีบัความสงบของใจ ถา้ต ัง้ใจทาํจริงๆไมย่ากหรอก เพยีงไมก่ี่

วนัก็น่าจะไดผ้ล 

ถาม เวลาภาวนามากๆเขา้ จะเหน็ความทกุขม์ากขึ้น จะเหน็ความไมพ่อ ความอยากได ้

ความโลภ ความโกรธ ความหลงในแต่ละวนั จะเหน็ชดัขึ้นไปเรื่อยๆ 

ตอบ การภาวนาเป็นการดูใจเรา ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของความโลภความโกรธความหลง ถา้ดูใจ

อยู่เรื่อยๆจะเหน็การทาํงานของความโลภความโกรธความหลง ถา้เผลอไปมอง

ขา้งนอกก็จะไมเ่หน็ เวลาเหน็อะไรภายนอก เกดิความยนิด ี เกดิความโลภขึ้นมา 

จะไมรู่ ้ จะรีบไปเอาสิง่ทีอ่ยากไดท้นัท ี ถา้โกรธไมพ่อใจอะไร จะไปปฏบิตักิบัสิง่ที่

โกรธทนัท ี ไมเ่หน็ความโลภความโกรธทีอ่ยู่ในใจ ถา้ดูใจอยู่พอโลภปับ๊ จะรูป้ ับ๊

ความโลภก็ดบั เพราะความโลภน้ีเป็นแบบเดยีวกบัเสยีงรถ เกดิปับ๊แลว้ก็หายไป 
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ถา้ไมเ่ฝ้าดูทีใ่จพอเกดิปับ๊ก็ทาํตามทนัท ี พอโลภปับ๊ก็ไปเลย ส ัง่ใหไ้ปเอามา ก็ไป

เลย 

ถาม เมือ่ก่อนเราเป็นผูเ้ลน่เต็มตวั แต่ตอนน้ีเราเป็นผูดู้บา้ง 

ตอบ เราเปลีย่นบทจากผูเ้ลน่มาเป็นผูดู้ ดูแลว้ก็ไมท่าํตาม ถา้จะทาํก็ตอ้งใชเ้หตผุลเป็น

ตวัตดัสนิ เช่นยงัตอ้งทาํสิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ ยงัตอ้งไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีมาอยู่ ก็ทาํไปได ้ ถงึ

เวลารบัประทานอาหารกต็อ้งรบัประทานอาหาร ถงึเวลาทีเ่สื้อผา้เก่าขาดใส่ไมไ่ด ้

แลว้ ปะไมไ่ดแ้ลว้ ก็ไปซื้อชดุใหมม่าใส่ อย่างน้ีไมเ่ป็นความโลภ  

ถาม ความสงบทีเ่กดิจากการนัง่สมาธิในแต่ละครัง้จะไมเ่หมอืนกนั  

ตอบ เหมอืนกบัยงิปืน บางทกี็เขา้ตรงกลางเป้าก็ได ้๑๐ คะแนน บางทไีมเ่ขา้ตรงกลาง

เป้า ได ้๕ คะแนนบา้ง ได ้๓ คะแนนบา้ง ได ้๑ คะแนนบา้ง ภาวนาแต่ละครัง้ 

บางทกี็สงบนอ้ย บางทกี็สงบมาก ขึ้นอยู่กบัสตวิา่มคีวามต่อเน่ืองมากนอ้ย

เพยีงไร ถา้ต่อเน่ืองมากก็จะสงบมาก เหมอืนกบัเดนิเขา้ไปในถํา้ ถา้เขา้ไปลกึมาก

ก็จะห่างไกลจากเสยีงภายนอกมาก เขา้ไปสุดถํา้เลยก็จะไมไ่ดย้นิเสยีงภายนอก

เลย ถา้อยู่แถวปากถํา้ก็จะไดย้นิเสยีงนัน้เสยีงน้ีอยู่ ถา้สตยิงัไมแ่น่นอนยงัไม่

ชาํนาญ ความสงบก็จะเป็นแบบน้ี 

ถาม บางวนัถา้ภาวนาด ี ลมหายใจก็จะส ัน้ลง แลว้ก็ละเอยีดขึ้นไปเรื่อยๆจนหายเงยีบ

ไปเลย แต่บางวนัก็จะมทีกุขเวทนา ก็จะพจิารณาดว้ยอบุายของท่านอาจารย ์

ทกุขเวทนาก็หายไปเป็นพกัๆ แลว้ก็กลบัมาดูลมหายใจใหม ่ ทาํเป็นรอบๆไป 

สุดทา้ยก็แพม้นัทกุท ี แต่วา่ระยะเวลาทีน่ ัง่จะไดน้านขึ้นเรื่อยๆ เราควรจะต ัง้เป้าที่

จะเอาชนะมนัใหไ้ด ้หรือทาํไปใหด้ทีีสุ่ด 

ตอบ ทาํใหด้ทีีสุ่ดจนไดช้ยัชนะ ถา้ไมย่กน้ีก็ตอ้งยกต่อไป เหมอืนนกัมวยทีช่กไป

เรื่อยๆจนกวา่จะชนะ ถา้ยงัไมช่นะก็จะไมห่ยุดชก เราก็ตอ้งภาวนาไปเรื่อยๆ 

เจริญสตไิปเรื่อยๆ พจิารณาธรรมไปเรื่อยๆ จนกวา่เราจะชนะ  
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ถาม เวลาทกุขเวทนามา เราจดัการมนัไดเ้ป็นพกัๆ แลว้กลบัมาทีล่มหายใจใหม ่ หรือ

ควรพจิารณายาวไปเลย คอืพอเวทนาเริ่มจางลงหรือเริ่มหายไปน่ี ก็จะกลบัมาที่

ลมหายใจใหม ่สกัระยะหน่ึงเวทนาก็กลบัมาใหม ่ 

ตอบ พจิารณาใหม ่

ถาม พอหายไปแลว้ก็กลบัมาทีล่มหายใจใหม ่

ตอบ ได ้

ถาม หรือควรจะพจิารณากายต่อเน่ืองยาวไปเลย จนเงยีบหายไปเลย 

ตอบ ลองทาํดู 

ถาม ส่วนใหญ่จะกลบัมาทีล่มหายใจ ทกุขเวทนาทีม่าจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ  

ตอบ ถา้อยู่ทีล่มหายใจมนัจะไมไ่ดป้ญัญาทีก่วา้งขวาง จะรูแ้ต่เกดิดบั เกดิดบั รู ้

ระหวา่งตายกบัเป็นเท่านัน้ ถา้พจิารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย แยกกาย แยก

ธาต ุ จะไดค้วามรูท้ีล่กึละเอยีด รูว้า่ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เป็นปฏกูิล 

สกปรก เป็นอสุภะ ไมส่วยงามน่ารงัเกยีจ มปีระโยชนม์ากกวา่ดูลมหายใจ อยู่

ทีว่า่จะทาํไดห้รือไม ่ เรื่องของร่างกายทีต่อ้งรูก้็คอื เรื่องเกดิแก่เจ็บตาย ปฏกูิล 

อาการ ๓๒ อสุภะไมส่วยไมง่าม เรื่องดนินํา้ลมไฟ  

ถาม เวลามปีญัหาในใจ จะเอาธรรมะเขา้มาพจิารณา สุดทา้ยจะลงมาทีค่วามตาย ที่

ร่างกายเป็นแค่ธาต ุ๔ มารวมกนั แลว้ก็เงยีบไป แต่ไมไ่ดท้าํตอนทีน่ ัง่สมาธ ิ

ตอบ ทาํไดต้ลอดเวลา แต่ในขณะทีส่งบในสมาธิไมต่อ้งทาํ เพราะตอ้งการพกัจติ 

เหมอืนตอนนอนหลบั ไมท่าํงานทาํการ ตอ้งการพกัผ่อน จติก็เช่นเดยีวกนั จะ

พจิารณาไปตลอดไมไ่ด ้ จติก็ตอ้งพกัเหมอืนกนั เวลาทาํสมาธิก็ไมพ่จิารณา ทาํ

เพือ่ใหส้งบน่ิง นอกจากพจิารณาแบบปญัญาอบรมสมาธิ เพือ่ใหจ้ติปลอ่ยวาง
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เรื่องต่างๆ แลว้สงบตวัลง พอน่ิงอยู่เฉยๆไมค่ดิไมป่รุง ก็ไมต่อ้งทาํอะไร ปลอ่ย

ใหน่ิ้งสงบจนกวา่จะถอนออกมาเอง พอเริ่มคดิเริ่มปรุง เราก็เอามาคดิปรุง

ทางดา้น อนิจจงัทกุขงัอนัตตา พจิารณาร่างกาย ของเราก็ไดข้องคนอืน่ก็ได ้ ใช ้

ปญัญาเอก็ซเรยเ์ขา้ไปใตผ้วิหนงัเลย ดูโครงกระดูกทีก่าํลงัเดนิอยู่ ดูลาํไส ้ ดู

หวัใจ ดูตบั ดูปอดทีก่าํลงัทาํงานอยู่ หรือจะดูอนาคตก็ได ้ เดีย๋วก็ตอ้งแก่ ผมก็

ขาวหนงัก็เหีย่ว หลงัก็งอ นอนอยู่ในหอ้งไอซยูี นอนอยู่ในโลง กลายเป็นขี้เถา้ 

เหลอืแต่เศษกระดูก ดูอย่างน้ีไดต้ลอดเวลา ดูท ัง้ของเราและของคนอืน่ อย่าดูแต่

ของเราหรือดูแต่ของคนอืน่ จะไมเ่สมอภาค ตอ้งดูท ัง้ของคนอืน่และของเรา

สลบักนัไป หรือดูพรอ้มๆกนัไป วา่คนอืน่ก็เป็นอย่างน้ี เราก็เป็นอย่างน้ี ต่อไปก็

จะเหน็แต่กายวา่เป็นอย่างน้ี จะไมเ่หน็นาย ก. นาย ข. อยู่ในร่างกายน้ี จะเหน็แต่

ดนินํา้ลมไฟ เหน็อาการ ๓๒ เรียกวา่ดูกายในกาย  

ใหดู้กายในกายน้ี ไมใ่หดู้นาย ก. นาย ข. ในกายน้ี พวกเรามกัจะดูนาย ก. นาย 

ข. ในกายน้ี เหน็ร่างกายน้ีก็คดิถงึชื่อคนนัน้คนน้ีขึ้นมาทนัท ี คุณแดง คุณเขยีว 

นายกฯ ผอ. ไมเ่หน็กายเลย เหน็แต่สมมตุทิีอ่ยู่ในกาย เราตอ้งเปลีย่นการมอง

ของเราใหม ่ใหม้องเหน็แต่กายจริงๆ ใหเ้หน็ความจริงของกาย อย่าไปเหน็สมมตุิ

ของกาย พอเหน็สมมตุแิลว้ก็จะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา จะนึกถงึอดตีขึ้นมา คนน้ี

เคยด่าเราเคยทาํรา้ยเรา ก็จะเกดิความเกลยีดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมา แต่ถา้

เหน็แต่กาย เหน็อาการ ๓๒ เหน็วา่ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ใจก็จะเป็นอเุบกขา 

ไมโ่กรธเกลยีด ไมรู่ว้า่ไปเกลยีดทาํไมกบัอาการ ๓๒ ไปเกลยีดผมทาํไม ไป

เกลยีดขนทาํไม ไปเกลยีดเลบ็ทาํไม ไปเกลยีดฟนัทาํไม ไปเกลยีดหนงัทาํไม ไป

เกลยีดกระดูกทาํไม ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ตอ้งพจิารณาอยู่เรื่อยๆสลบักบัการทาํ

สมาธิ พอพจิารณาไปจนรูส้กึวา่เริ่มฟุ้ งซ่านแลว้ก็หยุด กลบัมาทาํสมาธิใหม ่ ทาํ

จติใหส้งบ พอจติสงบแลว้พกัไดน้านเท่าไหร่ก็ปลอ่ยใหพ้กัไป พออิม่ตวัแลว้ก็จะ

ถอนออกมา เราก็มาพจิารณาต่อ จนเป็นสญัชาตญาณไป พอเหน็ใครแลว้ไม่

เพยีงเหน็นาย ก. นาย ข. แต่เหน็อย่างอืน่ดว้ย เหน็อาการ ๓๒ ดว้ย เหน็แก่เจ็บ

ตายดว้ย เหน็ซากศพดว้ย  
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ถาม เหน็เป็นหุ่นยนต ์ทีม่จีติเป็นตวัเขา้ไปควบคุมเขาอยู่ 

ตอบ ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งพสูิจนดู์วา่เหน็จริงหรือเปลา่ ไปอยู่ใกล ้ๆ เสอืดู วา่เป็นหุ่นยนตจ์ริง

หรือไม ่ ไปอยู่ป่าชา้ดู ไปอยู่ในป่าดู เพือ่จะไดรู้ว้า่ความเหน็ของเราน้ีเป็นทฤษฎี

หรือเป็นปฏบิตั ิ ถา้เป็นปฏบิตักิต็อ้งวางเฉยได ้ ตอนตน้ทาํการบา้นไปก่อน ซอ้ม

ไปก่อน เหมอืนทหารทีซ่อ้มรบไปก่อน ซอ้มวธิีรบกบัขา้ศึกศตัรู ซอ้มใชอ้าวุธชนิด

ต่างๆ พอพรอ้มแลว้ก็ออกศึกได ้ ออกไปหาที่ๆ ทา้ทายต่อความเป็นความตาย ดู

วา่ปลอ่ยไดต้ามทฤษฎหีรือไม ่ วา่ร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีงดนินํา้ลม

ไฟ ตอ้งตายอย่างแน่นอน เราพรอ้มทีจ่ะใหเ้ป็นไปตามความจริงหรือไม ่ถา้พรอ้ม

แลว้จะไมห่ว ัน่ไหว จะไมก่ลวั จะรูส้กึเฉยๆ จะรูว้า่เราผ่านแลว้ ถา้ไปแลว้ยงัตวั

ส ัน่กลบัมาเหมอืนผเีขา้ ก็รูว้า่ยงัไมผ่่าน  

ถาม เวลาทีช่วีติเราราบเรียบ หรือเวลาทีภ่าวนาราบเรียบด ี รูส้กึวา่กเิลสราบเรียบๆไป

ดว้ย ไมค่่อยมกีาํลงัเท่าไหร่ แต่พอเกดิภาวะคบัขนัน่ีไมรู่ว้า่กเิลสเอากาํลงัมาจาก

ไหน มนัเหนือกวา่เรามากเหลอืเกนิ ไมท่นัมนัเลย พสูิจนใ์หเ้หน็วา่เรายงัไมไ่ด ้

อะไรเลย  

ตอบ กเิลสเหมอืนภูเขาไฟ เวลาไมป่ะทกุ็น่ารกัด ีมคีวนัออกมานิดๆหน่อยๆ  

ถาม แต่พอปะทขุึ้นมาเมือ่ไหร่ ไมรู่ว้า่กาํลงัมนัมาจากไหน กลายเป็นวา่กาํลงัเราอ่อนไป

ทนัท ี

ตอบ เหมอืนนํา้เดอืด เวลาไม่เดอืดน่ีไมม่ปีญัหาอะไร พอเดอืดขึ้นมาน่ีกานํา้แทบจะ

ระเบดิ  

ถาม พูดถงึปญัญาอบรมสมาธิน่ี เวลาพจิารณาไปแลว้จนเขา้ถงึสมาธิน่ี จติจะรวมลง

เลย ใช่ไหมครบั ไมก่ลบัไปทีพ่ทุโธก่อน  
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ตอบ ถา้พจิารณาดว้ยปญัญาก็ไมต่อ้งใชพ้ทุโธ ถา้ทาํสมาธิจนชาํนาญแลว้ เวลาตอ้งการ

จะพกัจติไมต่อ้งใชป้ญัญาหรือพทุโธ เพยีงใชส้ตกิาํหนดปับ๊ จติกจ็ะน่ิง ถา้ไมน่ิ่งก็

ใชค้าํบริกรรมกาํกบัไป หรือใชป้ญัญาขม่จติก็ได ้ แลว้แต่จะถนดั เป็นเหมอืน

สวทิชไ์ฟ ปญัญาก็ด ี พทุโธก็ด ี เวลาตอ้งการดบัไฟเราก็ตอ้งปิดสวทิชก่์อน เวลา

จะใหจ้ติน่ิงสงบ เรากต็อ้งใชป้ญัญา ใชพ้ทุโธ ใชอ้านาปานสต ิ หรือใชส้ตกิาํหนด 

ถา้สตมิกีาํลงัมากก็ไมต่อ้งใชอ้ย่างอืน่ เพยีงแต่บอกวา่หยุดคดิไดแ้ลว้ มนัก็หยุด 

เพราะสตมิกีาํลงัมากพอทีจ่ะคุมไมใ่หค้ดิไดข้ึ้นอยู่กบัสตน้ีิ วา่จะมกีาํลงัมากนอ้ย

เพยีงไร ถา้ไมพ่อก็ตอ้งใชก้ารบริกรรม หรือใชป้ญัญาขม่ใจ แต่ปญัญาน้ีเป็น

ปญัญาเฉพาะกจิ ใชเ้วลาขม่ใจใหส้งบ แต่ปญัญาทีใ่ชเ้พือ่ดบักเิลส ตอ้งพจิารณา

อย่างต่อเน่ืองทกุลมหายใจเขา้ออก จนกวา่จะชนะกเิลสตวันัน้ได ้ พอชนะแลว้

ปญัญาตวันัน้ก็ไมต่อ้งทาํงานอกีต่อไป เช่นพจิารณาความตายไปจนไมก่ลวัตาย

แลว้ ก็ไมต่อ้งพจิารณาอกีต่อไป พจิารณาอสุภะจนไมม่กีามราคะแลว้ ก็ไมต่อ้ง

พจิารณาอสุภะอกีต่อไป เป็นปญัญาทีต่่างกนั เวลาพจิารณาเพือ่ทาํจติใหส้งบ เรา

ก็ถามวา่ตอนน้ีกาํลงัฟุ้ งกบัเรื่องอะไร เราก็เอาปญัญาไปสกดั เพือ่ใหต้ดัเรื่องนัน้

ใหไ้ด ้ เพือ่จะไดส้งบตวัลง เช่นหว่งลูกห่วงภรรยาห่วงงาน ก็ตดัดว้ยปญัญา วา่

ของพวกน้ีไมเ่ทีย่ง ควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ พอเขา้ใจปับ๊ก็ปลอ่ย พอปลอ่ยใจก็สงบ 

เป็นปญัญาอบรมสมาธิ  

ถาม ปญัญาม ี ๒ แบบ คอืปญัญาเฉพาะกจิทีค่วบคุมจติใหส้งบ กบัปญัญาพจิารณา

ตดักเิลสเพือ่หลดุพน้ พื้นฐานใหเ้กดิสตกิ็คอืสมาธิ 

ตอบ ไมใ่ช่ สตเิป็นพื้นฐานใหเ้กดิสมาธิ สตติอ้งมอียู่ตลอดเวลา ตอ้งดงึจติใหอ้ยู่ใน

ปจัจบุนั ไมใ่หไ้ปในอดตี ไมใ่หไ้ปในอนาคต ทาํอะไรก็ใหอ้ยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู ่

ใหอ้ยู่กบัร่างกายน้ี ร่างกายกาํลงัทาํอะไรอยู่ก็ใหอ้ยู่กบัร่างกาย หรือใจกาํลงัคดิ

อะไรอยู่ก็ใหอ้ยู่กบัความคดินัน้ ดูกายก็ได ้ ดูใจก็ได ้ แต่ใจน้ีดูยากกวา่ดูกาย 

ตอนเริ่มตน้น้ีดูใจไมอ่อก ไมรู่ว้า่ใจอยู่ตรงไหน แต่กายน้ีมนัชดักวา่เหน็ดว้ยตา ก็

เลยเอากายน้ีเป็นทีต่ ัง้ของสต ิท่านแสดงไวว้า่ ทีต่ ัง้ของสตมิอียู่ ๔ จดุดว้ยกนัคือ 
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กาย เวทนา จติ ธรรม ในเบื้องตน้ใหต้ ัง้ไวท้ีก่ายก่อน ส่วนเวทนาจติธรรมจะ

ตามมาทหีลงั เหมอืนกบัเรียนหนงัสอืตอ้ง ก.ไก่ ข.ไขก่่อน ก่อนทีจ่ะอ่านออก

เขยีนได ้ตอ้งท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ไปก่อน สตใินเบื้องตน้ก็ตอ้งอยู่ทีก่ายก่อน เช่นเวลา

ทาํสมาธิก็ใหม้สีตอิยู่กบัลมหายใจเขา้ออก เป็นส่วนหน่ึงของกาย ใหดู้ลมเขา้ลม

ออก ในมหาสตปิฏัฐานสูตรท่านแสดงไวอ้ย่างนัน้ ในเบื้องตน้ทาํจติใหส้งบ 

นัง่ขดัสมาธิต ัง้ตวัใหต้รง แลว้ก็กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก ไมต่อ้งบงัคบัลม 

เพยีงแต่เอาลมเป็นทีต่ ัง้ของสต ิ ใหส้ตดูิลมเขา้ลมออกน้ีอย่างต่อเน่ือง ไมใ่หไ้ปรู ้

เรื่องอืน่ เวลาลมเขา้ก็รูว้า่ลมเขา้ เวลาลมออกก็รูว้า่ลมออก ไมใ่ช่ลมเขา้แลว้ก็รูว้า่

คนนัน้กาํลงัทาํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ี อย่างน้ีไมใ่ช่ ตอ้งมแีต่เรื่องของลมเพยีงอย่าง

เดยีว ไมม่เีรื่องของผูอ้ืน่เขา้มาเกี่ยวขอ้งเลย ไมต่อ้งบงัคบัลมใหล้ะเอยีด ให ้

หยาบ ใหห้ายใจส ัน้ หายใจยาว ปลอ่ยไปตามธรรมชาต ิถา้จติละเอยีดเขา้ไปสงบ

เขา้ไปลมก็จะละเอยีดตาม ตอนตน้ลมก็จะหยาบ ต่อไปลมก็จะละเอยีด จนถงึ

จดุทีรู่ส้กึวา่ลมหายไป ก็ใหรู้ว้า่ลมหายไป อย่าไปตกใจกลวั เพราะพอตกใจกลวั

แลว้จะทาํใหจ้ติถอยออกมา ไมส่ามารถเขา้สู่ความสงบได ้ใหรู้ว้า่ตราบใดมสีตอิยู่

ไมต่าย เท่าน้ีก็พอ คนส่วนใหญ่เวลาลมหายไปน่ี จะตกใจ คดิวา่ไมม่ลีมหายใจ

แลว้เราตายแน่ๆ ก็เลยรีบถอยออกมาหาลม พอถอยออกมาหาลมทีห่ยาบ จติก็

หยาบตาม จติกาํลงัเขา้ดา้ยเขา้เขม็ เกอืบจะสงบแลว้ พอถงึจดุนัน้ก็กลวั ก็ถอย

ออกมา ถา้ปลอ่ยใหรู้ต้ามความจริงจติก็จะวูบลงไป จะน่ิงสงบเยน็สบาย เหมอืน

ขาดใจไป เวลารวมลงตอนนัน้เหมอืนขาดใจไป วูบลงไป แลว้ก็น่ิงสงบ สกัแต่วา่รู ้

อยู่เฉยๆ เยน็สบายมคีวามสุข ถา้ดูลมอย่าไปกลวั เวลาถงึจดุนัน้แลว้ ใหรู้ต้าม

ความจริงของลม ตอนน้ีไมม่ลีมก็รูว้า่ไมม่ลีม ใหม้สีตรูิอ้ยู่อย่างนัน้ จติจะเขา้ไปสู่

ความสงบเอง แต่อย่าไปอยากใหม้นัเขา้ พอนัง่ถงึตรงนัน้แลว้ ก็คดิวา่เมือ่ไหร่จะ

เขา้เสยีท ีเคยฟงัมาวา่จะเขา้ ทาํไมยงัไมเ่ขา้เสยีท ีอย่างน้ีมนัก็จะไมเ่ขา้  

ถาม ถา้มนัจะเขา้ก็ปลอ่ยใหม้นัวูบไปเอง 

ตอบ อย่าไปอยากนะ ใหดู้เฉยๆ  
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ถาม มนีอ้งถามวา่ เขาเพิง่ภาวนา พอภาวนาไปลมจะหายไปเลย เขากลวัก็เลยถอย เขา

ไมเ่คยมปีระสบการณ์อย่างน้ี ก็เลยไมรู่จ้ะทาํอย่างไร 

ตอบ ในหนงัสอืทีห่ลวงตาเขยีน ท่านวา่เวลาลมหายไปน่ีจะกลวักนั ภาวนาทไีรก็มาตดิ

ตรงน้ีกนั ใหส้กัแต่วา่รูก้็แลว้กนั ใหรู้ว้า่ตอนน้ีไมม่ลีม ไมม่ลีมก็ไม่เป็นไร เรารูเ้รา

ไมต่าย แต่อย่าไปคาดวา่ทาํไมยงัไมส่งบ อย่าไปคดิ ตอ้งรูเ้ฉยๆ  

ถาม ถงึจดุนัน้แลว้ จติน่ิงแลว้ ควรทีจ่ะพจิารณาไหม  

ตอบ ไม ่ตอนทีจ่ติน่ิงไมต่อ้งทาํอะไร ปลอ่ยใหน่ิ้งไปเรื่อยๆ กาํลงัสุขสบาย ไมอ่ยากจะ

ทาํอะไร อยากอยู่อย่างนัน้ไปนานๆ แต่พออิม่ตวัแลว้จะถอนออกมาเอง พอมนั

ถอนออกมาแลว้เริ่มคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ตอนนัน้ตอ้งพจิารณา จะพจิารณาร่างกาย

ก็ได ้ วา่ร่างกายน้ีเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย มอีาการ ๓๒ เช่นผมขน

เลบ็ฟนั ฯลฯ ไมใ่ช่ตวัตน เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ พจิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมว่า่

จะเป็นร่างกายของเราก็ด ี ของคนอืน่ก็ด ี เป็นอย่างน้ีเหมอืนกนัหมด กาํหนดดู

สภาพต่างๆ เวลาสาวเวลาหนุ่มเป็นอย่างไร เวลาแก่แลว้เป็นอย่างไร เวลาเจ็บไข ้

ไดป่้วยแลว้เป็นอย่างไร เวลาตายแลว้เป็นอย่างไร ก็ดูไปอย่างน้ี ดูตามความจริง 

ศึกษาความจริงของร่างกาย วา่เป็นอะไรกนัแน่ เป็นตวัเราของเราหรือ หรือเป็น

เพยีงการรวมตวัของธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ มาเป็นอาการต่างๆ เช่นผมขนเลบ็ฟนั

หนงัเน้ือเอน็กระดูก ฯลฯ พอถงึเวลาแยกออกจากกนั ก็กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟ 

พจิารณาจนรูส้กึวา่ ชกัจะโลเลชกัจะเผลอเลอ ไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็กลบัมาทาํ

สมาธิใหม ่ แสดงวา่สมาธิหมดกาํลงัทีจ่ะดงึจติใหอ้ยู่กบัธรรมะ กเิลสเริ่มออกมา

เพ่นพ่าน มาชวนคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีแลว้ เริ่มห่วงคนนัน้ห่วงคนน้ี ห่วงเรื่องนัน้ห่วง

เรื่องน้ี กลบัมาทาํสมาธิใหม ่ ทาํจติใหส้งบ พอออกจากความสงบแลว้ ส ัง่ใหค้ดิ

อะไรก็จะคดิตาม เพราะไมม่กีเิลส กเิลสถูกฉีดยาสลบไวช้ ัว่คราว แต่พอหมด

ฤทธิ์ของยาสลบแลว้ กเิลสก็เริ่มออกมา เริ่มห่วง เริ่มกงัวล เริ่มอยากไดส้ิง่นัน้สิง่

น้ี ถา้ไมส่กดัดว้ยปญัญา ก็ตอ้งกลบัมาทาํสมาธิ บริกรรมพทุโธๆไป จนกวา่จะน่ิง 

เวลาจติน่ิงกเิลสก็น่ิงตาม เหมอืนหมอทีจ่ะผ่าคนไข ้พอยาสลบจะหมดฤทธิ์ก็ตอ้ง
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เตมิยาสลบ ไมอ่ย่างนัน้คนไขส้ะดุง้ เวลาตดัตรงนัน้ผ่าตรงน้ี จะสะดุง้จะเจ็บ 

เพราะคนไขเ้ริ่มรูส้กึตวัแลว้ หมอวางยาจงึตอ้งคอยดูอยู่ตลอดเวลา วา่ยายงั

ทาํงานอยู่หรือไม ่ไมใ่ช่หมอผ่าไปครึ่งทางยาเกดิหมดฤทธิ์ขึ้นมาน่ีจะยุ่ง  

ปญัญากบัสมาธิทาํหนา้ทีส่ลบักนั ท่านเปรยีบเหมอืนเทา้ซา้ยกบัเทา้ขวา เวลาเดนิ

เราไมไ่ดก้า้ว ๒ เทา้พรอ้มกนั เทา้ซา้ยกา้วเทา้ขวาก็ยนัไว ้พอเทา้ขวากา้วเทา้ซา้ยก็

ยนั สลบักนัทาํหนา้ที ่ ถา้กา้วท ัง้ ๒ เทา้พรอ้มกนั ก็ตอ้งกระโดดไป ก็จะไม่

รวดเร็วเท่ากบัการกา้วสลบัเทา้กนั ซา้ยขวา ซา้ยขวาไป สมาธิกบัปญัญาก็จะทาํ

หนา้ทีส่ลบักนั จนกวา่จะถงึจดุหมายปลายทางของการปฏบิตั ิ โดยมสีตเิป็นตวั

กาํกบั สตเิป็นธรรมทีใ่หญ่กวา่สาํคญักวา่สมาธิและปญัญา เหมอืนรอยเทา้ชา้งที่

ใหญ่กวา่รอยเทา้ของสตัวอ์ืน่ท ัง้หมด ปญัญามคีวามสาํคญัทีสุ่ดในการดบักเิลส 

แต่ปญัญาจะไมเ่ป็นปญัญาถา้ไมม่สีต ิเหมอืนพวกเราถา้ไมม่พี่อไมม่แีมก่็ไมม่ทีาง

ทีจ่ะเกดิมาได ้ฉะนัน้พ่อแมต่อ้งใหญ่กวา่เราเสมอ เราอย่าไปใหญ่กวา่พ่อแม ่อย่า

ไปใหญ่กวา่ครูบาอาจารย ์ ท่านเป็นผูใ้หก้าํเนิดเรามา สตกิ็เป็นผูใ้หส้มาธิกบั

ปญัญา ในเบื้องตน้น้ีเราตอ้งเจริญสตใิหม้าก ทาํไดท้กุวนัทกุเวลา ไมว่า่อยู่ทีไ่หน 

สตอิยู่กบัใจ ใจก็อยู่กบัเราตลอดเวลา แต่พวกเราไมค่่อยชอบเจริญสตกินั ชอบ

ทาํตามนิสยัเดมิ ชอบทาํ ๒ อย่างควบคู่กนัไป ทาํเรื่องน้ีแลว้ก็คดิเรื่องนัน้ อย่างน้ี

เรียกวา่ไมม่สีต ิ ทาํเรื่องไหนก็ตอ้งคดิเรื่องนัน้ ใหอ้ยู่กบัเรื่องนัน้ ถงึจะเรียกวา่มี

สต ิพอมสีตแิลว้ต่อไปก็จะเหน็ใจ จะเหน็กเิลส เวลาโลภก็จะเหน็ เวลาโกรธก็จะ

เหน็ ถา้ไมม่สีตจิะไมเ่หน็ จะเหน็แต่สิง่ภายนอก เหน็วา่สิง่นัน้ด ี แต่ไมรู่ว้า่กเิลส

ออกมาแลว้ เหน็สิง่นัน้ไมด่ ีก็ไมรู่ว้า่กเิลสออกมาแลว้ แต่ถา้ดูทีใ่จจะรู ้เวลากเิลส

วา่อะไรดหีรือไมด่จีติจะกระเพือ่มขึ้นมา การกระเพือ่มของจติก็คอืความทกุข ์ จะ

ไมเ่หน็ ถา้จติไมส่งบ จติทีไ่มส่งบจะกระเพือ่มอยู่ตลอดเวลา จงึไมเ่หน็ความ

แตกต่าง พอจติสงบแลว้น่ีพอกระเพือ่มนิดเดยีวจะรูเ้ลยวา่จติกระเพือ่มแลว้ 

สมาธิจงึเป็นตวัสาํคญัมากในการดูจติ จติตอ้งน่ิงก่อน ถงึจะเหน็การเปลีย่นแปลง

ของจติได ้พอจติน่ิงแลว้ เวลากเิลสทาํงานปับ๊ ก็จะกระเพือ่มขึ้นมาทนัท ีจะรูเ้ลย

วา่น่ีเป็นผลงานของกเิลส แต่ถา้เป็นความคดิของธรรมจะไมก่ระเพือ่ม จติยงัเยน็



50 
 

สบายเหมอืนเดมิ คดิถงึไตรลกัษณ์อนิจจงัทกุขงัอนตัตา คดิถงึอสุภะน้ี จติจะไม่

กระเพือ่ม พอคดิไปถงึความสวยงามน่ารกัน่ายนิดปีับ๊น่ี จติจะกระเพือ่มขึ้นมา

ทนัท ี ถา้จติไมม่สีมาธิจะไมเ่หน็ จะไมเ่หน็ความกระเพือ่มของจติ ถา้จติไมส่งบ

เวลาดูจติดว้ยสต ิ จะไมรู่ว้า่กเิลสกาํลงัทาํงานอยู่ เพราะจติเป็นเหมอืนทะเลทีม่ ี

คลืน่ใหญ่ นอกจากกเิลสทีร่ะเบดิเหมอืนภูเขาไฟทีร่ะเบดิจากใตน้ํา้ขึ้นมา ถงึจะ

เหน็วา่เป็นกเิลส เหมอืนกบัทะเลทีส่งบน่ิง พอโยนกอ้นหนิกอ้นเลก็ๆลงไปก็จะ

เหน็นํา้กระเพือ่มทนัท ี มนัต่างกนั ผูท้ีเ่จรญิสตอิย่างเดยีวโดยไมม่สีมาธิ แลว้คดิ

วา่จะบรรลไุด ้คดิวา่คงจะยาก เพราะไมรู่ว้า่อะไรเป็นกเิลส อะไรไมเ่ป็นกเิลส จะ

รูแ้ต่เฉพาะกเิลสทีต่วัใหญ่ๆระดบัภูเขาไฟเทา่นัน้ แต่กเิลสทีล่ะเอยีดลงไปจะมอง

ไมเ่หน็ ก็จะตามรูแ้ลว้ก็ระงบัไดช้ ัว่คราว ความโลภความโกรธส่วนหยาบเท่า

นัน้เอง แต่กเิลสทีล่ะเอยีดทีท่าํใหห้งดุหงดิราํคาญใจ อยู่ๆก็ไมส่บายใจขึ้นมาน้ี 

จะดบัไมไ่ด ้เพราะมนัละเอยีดกวา่สตปิญัญาทีไ่มม่สีมาธิสนบัสนุน 

ถาม บางครัง้มอีารมณ์หยาบๆ เสยีใจนอ้ยใจโกรธเกลยีดกลวัประชดกงัวลยดึถอื เหน็

อยู่แต่ไมส่ามารถจดัการได ้ตอ้งทาํอย่างไรด ี

ตอบ เพราะขาดปญัญา ไมรู่ต้น้เหตทุีท่าํใหเ้กดิความรูส้กึอย่างน้ีขึ้นมา เพราะยงัหลง

ยดึตดิดชี ัว่อยู่ ไมรู่ว้า่ความจริงมนัไมด่ไีมช่ ัว่ มนัเป็นกลาง เป็นดนินํา้ลมไฟ เรา

เหน็ตอนทีด่นินํา้ลมไฟรวมตวัเป็นนัน่เป็นน่ีแลว้ เช่นร่างกายน้ี เราเหน็วา่เป็นนาย 

ก. นาย ข. น่ารกัสวยงาม น่าเกลยีดน่ากลวั แต่ไมรู่ว้า่มาจากดนินํา้ลมไฟ แลว้ก็

จะกลบัไปสู่ดนินํา้ลมไฟ ไมว่า่จะน่าเกลยีดน่ากลวัน่ารกัน่าชงัอย่างไร จะกลบั

กลายเป็นดนินํา้ลมไฟไปในทีสุ่ด ถา้รูว้า่เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ก็จะตดัความรกั

ความชงัได ้ แต่เราไมเ่หน็ หรือไมเ่หน็อาการทีต่รงกนัขา้มกนั เหน็ส่วนทีส่วยแต่

ไมเ่หน็ส่วนทีไ่มส่วยทีซ่อ้นอยู่ภายใตผ้วิหนงั เหน็ส่วนทีด่แีต่ไมเ่หน็ส่วนทีไ่มด่ทีี่

ซ่อนอยู่ เหน็วา่ดแีต่ไมรู่ว้า่จะไมด่ไีปตลอด ทกุอย่างตอ้งเสือ่มตอ้งหมดไป ถา้

เหน็ภาพรวมของสิง่ต่างๆแลว้ จะไมม่อีารมณ์ เราไมไ่ดศึ้กษาดูความจริงท ัง้หมด 

ต ัง้แต่ปรากฏขึ้นมาจนดบัไป ทกุสิง่มาจากการรวมตวักนัของดนินํา้ลมไฟ แลว้สกั
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วนัหน่ึงก็จะแยกจากกนัไป ศาลาหลงัน้ีก็เกดิจากการเอาวตัถตุ่างๆมารวมตวักนั 

มาสรา้งใหเ้ป็นอย่างน้ี ทิ้งไวส้กั ๑๐๐ ปีก็จะผุพงัไป  

ถาม เพราะฉะนัน้ถา้เหน็อารมณ์เหลา่น้ี ใหพ้จิารณาลงสู่ไตรลกัษณ์ท ัง้หมดใช่ไหมเจา้

คะ 

ตอบ ตอ้งพจิารณาก่อนทีอ่ารมณ์เหลา่น้ีจะเกดิขึ้น ตอ้งทาํการบา้นไวก่้อน ถา้ไมท่าํพอ

เกดิขึ้นมาจะไมท่นั ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์อยู่ตลอดเวลา พอเหน็

แลว้จะไมม่อีารมณ์กบัสิง่ต่างๆ จะไมย่นิดไีมย่นิรา้ย ไมเ่กลยีดเพราะรูว้า่เดีย๋วก็

ตายไปเอง ไมอ่ยู่ไปตลอด ไมร่กัเพราะรูว้า่เดีย๋วก็ตอ้งจากไป จะรูส้กึเฉยๆเป็น

กลาง สกัแต่วา่รู ้รบัไดห้มด น่าเกลยีดก็รบัได ้น่ารกัก็รบัได ้แต่จะไมอ่ยากใหอ้ยู่

หรือไป ถา้ยงัอยู่ก็อยู่ไป ถา้จะไปก็ใหไ้ป ปญัหาอยู่ทีใ่จทีไ่ปหลง ไปมปีฏกิริิยา 

เขาเป็นของเขาอยู่อย่างน้ี เราไมเ่ขา้ใจเขาเอง เราไปอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ี พอเขาไมเ่ป็นเราก็เกดิอารมณ์ขึ้นมา 

ถาม ถา้ในกรณีทีป่ญัญายงัไมท่นั พอเกดิอารมณ์ สตจิบัไดว้า่เกดิแลว้ ค่อยใชป้ญัญา

ประกบ  

ตอบ จะดบัอารมณ์ไดช้า้ถา้ไมซ่อ้มไวก่้อน ควรฝึกไปเรื่อยๆก่อน ต่อไปปญัญาจะเร็ว

มาก พอเกดิปับ๊ก็ดบัปับ๊เลย ต่อไปจะไมเ่กดิเลย เพราะถอนรากถอนโคนของ

ตน้เหตขุองอารมณ์เหลา่น้ี คอืความหลงไดแ้ลว้ 

ถาม ถา้ไมม่สีตไิมม่ปีญัญาก็หลงไปเลย  

ตอบ ถา้ไมม่สีตกิ็เป็นคนบา้ ถา้ไมม่ปีญัญาเป็นคนโง ่ ไมรู่จ้กัวธิีแกป้ญัหาต่างๆ ตอ้ง

อาศยัจติแพทย ์ใหย้ากลอ่มประสาท  

ถาม อย่างทีฟ่งัซดีขีองท่านอาจารย ์ทีโ่ยมใส่บาตรแลว้ทะเลาะกนั คอืตามไมท่นัแลว้ 
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ตอบ สตกิ็ไมม่ ี ปญัญาก็ไมม่ ี รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีเ่ราสมัผสัอยู่น้ี มนัเกดิดบั

เกดิดบั เปลีย่นไปตลอดเวลา แต่เราไมรู่ว้า่มนัเปลีย่น มนัไมไ่ดอ้ยู่ภายใตอ้าํนาจ

ของเรา ทีจ่ะไปกาํหนดใหเ้ป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการได ้ บางทเีราก็เหน็ภาพทีเ่รา

พอใจ บางทเีราก็เหน็ภาพทีเ่ราไมพ่อใจ ถา้พจิารณาจะรูว้า่ความพอใจกบัความไม่

พอใจมนัอยู่ทีเ่ราเอง เราไปพอใจไมพ่อใจเอง เขาเป็นของเขาอยู่อย่างน้ี ของ

บางอย่างตอนตน้เราก็ไมไ่ดไ้ปชอบไปอยากดว้ย แต่พอมคีนมาสอนบอกวา่ดี

อย่างนัน้ดอีย่างน้ี ก็เกดิความอยากขึ้นมา แต่เราไมรู่ว้า่มนัไมม่ปีระโยชนก์บัใจ

ของเราเลย ความจริงทกุอย่างเป็นโทษท ัง้นัน้ พอไดม้าแลว้ถงึแมจ้ะมค่ีามรีาคา

ตามสมมตุนิิยม เช่นเพชร ๑๐๐ กะรตั พอไดม้าก็จะตื่นเตน้ดใีจกนัใหญ่ แต่ไม่

คดิถงึวา่จะตอ้งดูแลรกัษา กลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา เอาไปไหนมาไหนดว้ยก็จะ

โดนจี้โดนฆ่า ไมค่ดิอย่างน้ีเลย ไม่เหน็โทษ เหน็แต่คุณ จริงๆแลว้ตอ้งเหน็ท ัง้ ๒ 

ส่วน ทกุอย่างมที ัง้คุณมที ัง้โทษ  

ถาม ทีท่่านอาจารยบ์อกวา่ ใหเ้อาสตติ ัง้ไวท้ีก่ายเวทนาจติธรรม เวลาต ัง้สตทิีเ่วทนาต ัง้

อย่างไร ช่วยขยายความ 

ตอบ ดูความรูส้กึ ตอนน้ีเราสุขหรือทกุข ์ หรือไม่สุขไมท่กุข ์ ตอ้งดูอยู่เรื่อยๆ วา่มนัสุข

มนัทกุขไ์ปตลอดหรือไม ่ หรือวา่เปลีย่นไปเปลีย่นมา ใหม้สีตรูิท้นัความรูส้กึ

เหลา่น้ี ตอนน้ีมคีวามรูส้กึอย่างน้ี สุข ทกุข ์ ไมสุ่ขไมท่กุข ์ ก็รูไ้ปตามความจริง 

อย่าไปอยากใหเ้ป็นอย่างน้ีไปตลอด อย่าไปอยากใหห้ายไป นัง่แลว้รูส้กึเจ็บตรง

นัน้ปวดตรงน้ีก็ใหรู้แ้ลว้ปลอ่ยวาง ปลอ่ยใหม้นัเจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ีไป ไมต่อ้ง

ไปทาํอะไร อย่างน้ีเรียกวา่ดูดว้ยสตดูิดว้ยปญัญา ถา้ไมม่สีตไิมม่ปีญัญา พอเจ็บ

ตรงนัน้ปับ๊ก็ขยบัเปลีย่นท่าทนัท ี แสดงวา่ไมไ่ดดู้เวทนาดว้ยสตดิว้ยปญัญา ดู

ดว้ยกเิลส พอมนัเจ็บจะเกดิตณัหา คอืวภิวตณัหาขึ้นมา ไมอ่ยากเจ็บขึ้นมา ก็เลย

เปลีย่นอริิยาบถ ทาํใหจ้ติไมส่ามารถตัง้อยูใ่นอเุบกขา ต ัง้อยู่ในความสงบได ้ จะ

กลิ้งไปกลิ้งมาเหมอืนลูกฟตุบอล พอเตะไปทางโนน้ ก็ถูกเตะกลบัมาทางน้ี พอนัง่

ไปแลว้เกดิทกุขเวทนาก็เปลีย่นทนัท ี พอเจอสุขเวทนาก็อยากใหอ้ยู่ไปนานๆ พอ



53 
 

หายไปก็เดอืดรอ้น เป็นความทกุขใ์จขึ้นมา ถา้ไมอ่ยากจะทกุขใ์จ อยากใหใ้จสงบ

น่ิงเป็นอเุบกขา ก็ตอ้งปลอ่ยเวทนาไปตามเรื่องของเขา สุขก็รูว้า่สุข แต่ก็รูว้า่สุขน้ี

ไมเ่ทีย่ง ทกุขก์็รูว้า่ทกุข ์ รูว้า่ทกุขน้ี์ไมเ่ทีย่งเหมอืนกนั ไมสุ่ขไมท่กุขก์็รูว้า่ไมสุ่ขไม่

ทกุข ์แลว้ก็รูว้า่ไมเ่ทีย่งเหมอืนกนั ปล่อยไปตามเรื่องของเขา เขาเป็นอนตัตา เรา

ไมส่ามารถไปบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเราได ้ ถา้ปลอ่ยวางไดด้ว้ย

สตปิญัญาก็จะไมท่กุข ์จะเป็นเพยีงอนิจจากบัอนตัตา แต่จะไมเ่ป็นทกุขก์บัเรา ถา้

ไมม่สีตปิญัญาก็จะเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาทนัท ี ทีป่ฏบิตัน้ีิก็เพือ่กาํจดัตวัทกุขท์ี่

อยู่ในไตรลกัษณ์น่ีเอง ทกุขใ์นไตรลกัษณ์น้ีเรากาํจดัได ้ เพราะทกุขใ์นไตรลกัษณ์

ก็คอืทกุขใ์นอริยสจั ๔ ในใจเราเอง ทีเ่กดิจากตณัหาความอยาก พอใจไมอ่ยาก

กบัเวทนาแลว้ คอืปลอ่ยใหเ้วทนาเป็นไปตามเรื่องของเขา เขาจะเป็นอย่างไรก็ได ้

อย่างน้ีก็จะไมเ่กดิความทกุขข์ึ้นมาในใจของเรา 

ถาม ตอ้งพยายามใหอ้ยู่ตรงกลางมากทีสุ่ด ไมซ่า้ยไมข่วา  

ตอบ อเุบกขา ไมอ่ยาก ไมม่ภีวตณัหาวภิวตณัหาหรือกามตณัหา ไมม่คีวามอยากกบั

เวทนา เวลาสุขก็ไมไ่ดอ้ยากใหสุ้ขไปนานๆ ทกุขก์็ไมไ่ดอ้ยากใหห้ายไปเร็วๆ ไม่

สุขไมท่กุขก์็ไมอ่ยากจะหนีจากหรืออยากจะเปลีย่นใหเ้ป็นอืน่ เวลาไมสุ่ขไมท่กุขก์็

ไมพ่อใจ อยากจะสุข มนัก็ทกุขแ์ลว้ เวลาทกุขแ์ลว้อยากจะใหม้นัหาย มนัก็ทกุข ์

แลว้ แต่ถา้มนัทกุขแ์ลว้เรารบัมนัได ้ มนัก็จะไมท่กุขใ์นใจ มนัสุขเราก็ไมไ่ดอ้ยาก

ใหม้นัอยู่ไปตลอด พอมนัหายไปเราก็ไมท่กุข ์ 

ถาม ถา้มาถงึตรงจดุน้ี จะไดว้ปิสัสนาทีจ่ะถอดถอนตณัหา 

ตอบ จะไดอ้ริยสจั ๔ จะเหน็อริยสจั จะมดีวงตาเหน็ธรรม การเหน็ธรรมก็คอืเหน็

อริยสจั ๔ สมาธิกบัปญัญาเป็นเพยีงเครื่องมอื ทีจ่ะทาํใหเ้หน็อริยสจั ๔ เหน็ทกุข ์

สมทุยั นิโรธ มรรคทีม่อียู่ในใจ วา่ตอนน้ีใจเรามสีมทุยัหรือมมีรรค ถา้มสีตมิี

ปญัญามมีรรคใจก็ไมท่กุข ์ ถา้มสีมทุยัมคีวามอยากใจก็จะทกุข ์ จะรูว้า่ปญัหา

ท ัง้หมดไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่คร แต่อยู่ทีอ่ริยสจั ๔ ในใจเราน่ีเอง ถา้ใจอยากปับ๊ก็จะทกุข ์
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ขึ้นมาทนัท ี แลว้ก็ไปโทษคนนัน้คนน้ี เช่นอยากใหส้ามซีือ่สตัยก์บัเรา แต่เขาชอบ

ไปหาของนอกบา้น อย่างน้ีเราก็จะทกุข ์ แลว้ก็จะไปโทษวา่เขาไมด่ ี ความจริงเรา

ต่างหากทีไ่มด่ ี เราไปทกุขก์บัเขาเอง ถา้เราปลอ่ยเขาไปตามเรื่อง จะซือ่สตัย์

หรือไมก่็เรื่องของเขา เราก็จะไมท่กุข ์ เรากจ็ะไมแ่กป้ญัหาผดิจดุ จะมาแกป้ญัหา

ทีใ่จ เพราะความทกุขเ์กดิจากความอยากของเราเอง ทีม่นัเกดิความอยากก็เพราะ

ไมม่ปีญัญาไมม่สีมัมาทฐิ ิ ไมรู่ว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราอยากน้ี มนัไมเ่ป็นไปตาม

ความอยากของเราเสมอไป อยากใหค้นนัน้คนน้ีเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอเขา

ไมเ่ป็นก็ทกุขข์ึ้นมาทนัท ี ปญัหาอยู่ทีเ่ราไปอยากเขาเอง ทีเ่ราไมส่บายใจ ไมใ่ช่

เพราะเขาหรอก แต่เรากลบัไปโทษเขา  

ถาม จะพจิารณาถงึตรงน้ีได ้สตติอ้งมกีาํลงัเขม้ขน้สุดเลย ใช่ไหมเจา้คะ  

ตอบ ถา้ทาํไดก้็แสดงวา่ม ีถา้ทาํไมไ่ดก้็ไมม่ ี จะเขม้ขน้หรือไมไ่มส่าํคญัเอาความจริงเอา

สนัทฏิฐโิกน่ีเป็นหลกั อย่าไปเอาทฤษฎมีาวา่ตอ้งมเีท่านัน้เท่าน้ี เอาความจริงวา่

ทกุขห์รือไม ่ ถา้ทกุขก์็แสดงวา่ยงัไมม่ ี ถา้ไมท่กุขก์็แสดงวา่มแีลว้ ถา้ยงัทกุขอ์ยู่ก็

แสดงวา่สตปิญัญาไมพ่อ  

ถาม ถา้ยงัไมม่กี็ฝึกใหม้นัเขม้ขน้เพือ่สูก้บัมนั 

ตอบ อยู่ทีก่ารปฏบิตั ิแต่ไมช่อบปฏบิตักินั 

ถาม ถา้พจิารณาเวทนาจนขา้มเวทนาไปไดแ้ลว้ ตอ้งดูอะไรต่อไป 

ตอบ สบายแลว้ก็อยู่เฉยๆไปเรื่อยๆ จนกวา่จะเจ็บปวดใหม ่ก็แกม้นัใหม ่ทาํไปจนกวา่

จะไมก่ลวัความเจ็บอกีต่อไป  

ถาม แต่ตอนนัน้มนัจะสุข 

ตอบ ถา้สุขก็อยู่เฉยๆ สกัแต่วา่รูไ้ป นัง่ต่อไป อย่างทีห่ลวงตาท่านเลา่วา่ตอ้งผ่านเวทนา 

๓ ตวัดว้ยกนั นัง่ตลอดคนืต ัง้แต่เยน็จนถงึเชา้มดื ประมาณ ๘ ช ัว่โมง ท่านบอก
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จะผ่านเวทนา ๓ ข ัน้ ข ัน้หนู ข ัน้เป็ดไก่ แลว้ก็ข ัน้ชา้ง พอผ่านข ัน้แรกไปก็จะสงบ

สกัระยะหน่ึง แลว้ก็เริ่มเจ็บปวดขึ้นมาใหม ่ จะรุนแรงกวา่ข ัน้แรก ก็ตอ้งพยายาม

ผ่านไปใหไ้ด ้ผ่านข ัน้น้ีไดแ้ลว้ก็ไปข ัน้ที ่๓ ข ัน้สุดทา้ย ถา้ผ่านข ัน้น้ีไดแ้ลว้ จะไม่

กลวัความเจ็บปวดทีเ่กดิจากความเจ็บไขไ้ดป่้วย ทีเ่กดิจากความตาย  

ถาม เพือ่นทีเ่ดนมารค์อ่านหนงัสอืท่านอาจารย ์ ปญัหาคาใจเลม่ ๕ แลว้เขาสงสยั คอื

เขาอยากใหท้่านขยายความตรงทีบ่อกวา่ เวลาเกดิเวทนาแลว้พจิารณาเรื่องอืน่ได ้

ไหม แลว้ท่านอาจารยบ์อกวา่เป็นการเบีย่งเบนจติ เขาเลยไมแ่น่ใจวา่ ใหพ้จิารณา

อย่างอืน่ไมไ่ดเ้ลยหรือคะ 

ตอบ ได ้ แต่ไมไ่ดแ้กป้ญัหาอย่างถาวร ถา้ไปคดิเรื่องอืน่ก็ทาํใหเ้ราลมืเรื่องเจ็บปวดได ้

เช่นเวลานัง่ดูหนงัเป็นช ัว่โมง ก็ไมรู่ส้กึเจ็บปวดแต่อย่างใด ท ัง้ๆทีม่นัก็เจ็บปวดอยู่ 

แต่เราไมส่นใจกบัความเจ็บปวด เพราะมเีรื่องอืน่มาดงึความสนใจ เวลานัง่เลน่ไพ่

ท ัง้คนืก็นัง่เลน่ได ้ แต่ใหน้ ัง่สมาธิน้ีนัง่ไมไ่ด ้ เพราะไมม่อีะไรใหจ้ติทาํ จะดูแต่

ความเจ็บ พอเกดิความเจ็บก็จะเกดิตณัหา อยากหนีความเจ็บทนัท ี ก็จะเกดิ

ความทกุขข์ึ้นมาในใจ จนทนทีจ่ะนัง่ต่อไปไมไ่ด ้ 

ถาม พอเจ็บแลว้ ควรจะทาํอย่างไร 

ตอบ ควรพจิารณาดูวา่ความเจ็บเป็นอย่างไร เจ็บจริงหรือไม ่ 

ถาม แบบทีท่า่นอาจารยอ์ธิบายเมือ่ครู่น้ี 

ตอบ เช่นมนัทกุข ์ มนัจะทกุขไ์ปตลอดหรือไม ่ มนัเทีย่งหรือไม ่ เราบงัคบัมนัไดห้รือไม ่

เราส ัง่ใหม้นัหายไปไดห้รือไม ่ ถา้มนัไมห่ายไปเราอยู่กบัมนัไดห้รือไม ่ คนอืน่เขา

อยู่ไดเ้ราก็ตอ้งอยูไ่ด ้ พระพทุธเจา้อยู่ได ้ ครูบาอาจารยอ์ยู่ได ้ เราก็ตอ้งอยู่ได ้ ถา้

เราไมไ่ปอยากกบัมนั ก็จะไมเ่ป็นปญัหากบัเรา จะไมเ่กดิความทกุขใ์จ ถา้อยากจะ

หนีมนัหรืออยากจะใหม้นัหายไป ก็จะทกุขข์ึ้นมาทนัทเีพราะมนัยงัอยู่ พจิารณา

เพือ่ปลอ่ยวาง เพือ่ยอมรบัความจริงของเขา เขาเป็นอย่างน้ีก็ใหเ้ขาเป็นไป อย่า
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อยากใหเ้ขาเป็นอย่างอืน่ เป็นกลว้ยก็อย่าไปอยากใหเ้ป็นสม้ พออยากใหเ้ป็นสม้

ขึ้นมาก็จะวุน่วายใจ  

ถาม เขาคดิวา่หา้มพจิารณาดนินํา้ลมไฟ 

ตอบ ไมไ่ดห้า้ม ทาํได ้ เป็นอบุายของสมาธิ เป็นการเบีย่งเบนจติไปเรื่องอืน่ ไมไ่ด ้

พจิารณาแกป้ญัหาทีร่าก คอืความหลง ไปหลงคดิวา่เราเจ็บ ถา้แยกแยะดูแลว้ 

จะเหน็วา่ไมม่เีราอยู่ในความเจ็บนัน้ มแีต่ความเจ็บกบัตวัรูเ้ท่านัน้เอง ตวัรูก้็ไมไ่ด ้

เจ็บ แต่กเิลสไปผูกตวัเราไวก้บัเวทนา วา่เราเจ็บ ตวัน้ีทีต่อ้งแกใ้หไ้ด ้คอืตวัหลงน้ี 

ไปหลงวา่เราเจ็บ ตอ้งถามวา่แลว้เราอยู่ตรงไหน ลองไลดู่ เราอยู่ตรงกระดูกหรือ

อยู่ทีข่นอยู่ทีเ่ลบ็อยู่ทีฟ่นั อยู่ตรงไหนกนัแน่ ไลดู่ไปท ัง้ ๓๒ อาการ แลว้ก็จะเหน็

วา่ไมม่เีรา ก็จะรูว้า่ตวัเราน้ีเกดิจากความหลง เมือ่ไมม่เีราก็จบ มแีต่ตวัรู ้ รูต้าม

ความจริงไป คนเรามจีริตไมเ่หมอืนกนั บางคนมปีญัญามาก รูจ้กัวเิคราะห์

พจิารณาแยกแยะ พวกน้ีพจิารณาไดเ้ร็ว บางคนคดิไมเ่ป็น แยกแยะไมเ่ป็น ก็

ตอ้งใชอ้บุายของสมาธิไปก่อน พทุโธไปเรื่อยๆก่อน เวลาเจ็บปวดขึ้นมาก็พทุ

โธๆไป ไมใ่หค้ดิถงึความเจ็บปวด พอจติไมม่ช่ีองทีจ่ะไปอยากใหค้วามเจ็บ

หายไป ก็จะไมท่กุขใ์จ สงบตวัลงได ้ แต่เป็นการแกด้ว้ยอบุายของสมาธิ ไมเ่หน็

อริยสจั ๔ ในใจ คอืทกุขเ์กดิจากสมทุยัความอยาก และทกุขท์ีด่บัดว้ยมรรคคอื

สตปิญัญา ยงัไมเ่หน็ ก็ยงัไมม่ดีวงตาเหน็ธรรม ก็ยงัอยู่ในข ัน้โลกยีะอยู่ สมาธิ

เป็นข ัน้โลกยีะ ถา้ไดข้ ัน้นัน้แลว้ก็สบายพอควร เวลาเจ็บปวดมากๆไมต่อ้งหายา

แกป้วดก็ได ้พทุโธๆไปอย่างเดยีว ร่างกายจะเจ็บก็เจ็บไป แต่ใจไมไ่ปเจ็บกบัมนัก็

แลว้กนั มนัก็จะไมเ่จ็บมาก ถา้พจิารณาจนเหน็อริยสจัในใจ วา่ทกุขน้ี์ม ี ๒ ช ัน้ 

ทกุขท์ีก่ายแลว้ก็ทกุขท์ีใ่จ ทกุขท์ีก่ายน้ีไปหา้มเขาไมไ่ด ้ดบัเขาไมไ่ด ้ แต่ทกุขท์ีใ่จ

น้ีเราดบัได ้ เพราะใจไปอยากมนั ถา้สอนใจไมใ่หไ้ปอยากใหค้วามทกุขท์ีก่ายดบั

ไป ทกุขท์ีใ่จก็ดบัทนัท ีจะเจ็บเพยีงครึ่งเดยีว คอืเจ็บทีก่ายแต่ไมเ่จ็บทีใ่จ ใจไมไ่ด ้

อยากใหค้วามเจ็บกายหายไป ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความจริง พอใจยอมก็จะสงบ

ลง ความทกุขภ์ายในใจหายไปหมด ความเจ็บปวดหายไป ๙๐ เปอรเ์ซน็ต ์เหลอื
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เพยีง ๑๐ เปอรเ์ซน็ตท์ีเ่ป็นส่วนของร่างกาย ความทกุขใ์จรุนแรงกวา่ความทกุข ์

ของกายหลายเท่าดว้ยกนั ทีพ่จิารณาน้ีเพือ่ดบัความทกุขใ์จ พอความทกุขใ์จไมม่ี

แลว้ ความทกุขข์องร่างกายน้ีนิดเดยีว เหมอืนกบัหมอฉีดยา ถา้ไมก่ลวัแลว้ฉีด

เขา้ไปเถดิ มนัเจ็บนิดเดยีว แต่ถา้กลวัน้ี ยงัไมท่นัฉีดเลยก็ทกุขแ์ลว้ น่ีคือการมี

ดวงตาเหน็ธรรม เหน็ทกุขใ์นใจ เหน็อริยสจั ๔ ในใจ 

ไมม่อีะไรมคุีณค่ายิง่กวา่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพราะไมม่อีะไรทีจ่ะ

ทาํใหเ้ราหลดุพน้ได ้ นอกจากพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ต่อใหม้อีะไร

วเิศษขนาดไหนก็ตาม เราก็ยงัตดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้ไมม่ี

พระพทุธเจา้มาประกาศพระธรรมคาํส ัง่สอน พวกเราจะไมม่ทีางโผลข่ึ้นมาจากนํา้

ไดเ้ลย ตอนน้ีเรามโีอกาสแลว้ เราจะโผลห่รือไมก่็อยู่ทีต่วัเรา ถา้ยงัอยากจะเป็น

อาหารของปูของปลา ถา้ยงัตดิความสุขเลก็ๆนอ้ยๆก็ตามใจ แต่อย่ามาบ่นทหีลงั

วา่เสยีใจ ตอ้งพยายามละ อยู่แบบเรียบงา่ย อย่าหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย

มากจนเกนิไป พยายามลดละไปเรื่อยๆ ตดัไปเรื่อยๆ หูตาก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆ 

ถา้ตาไมด่กี็ดูอะไรไมไ่ด ้ หูไมด่กี็ฟงัอะไรไมไ่ด ้ ตอนนัน้จะไมค่่อยมคีวามสุข ถา้

ไมม่คีวามสงบภายในใจ ถา้มถีงึแมร่้างกายจะพกิลพกิารไป หูตาจมกูจะเสือ่มไป

ก็ไมเ่ดอืดรอ้น ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้มปีระโยชนม์าก รกัษาไวใ้นใจน่ี

แหละดทีีสุ่ด ถา้อยู่ในใจแลว้จะไมม่วีนัเสือ่ม ไมว่า่จะไปเกดิในภพไหน ถา้ยงัตอ้ง

เกดิอยู่ ก็จะมธีรรมะหลอ่เลี้ยงจติใจ ผลกัดนัใหไ้ปในทางทีด่เีสมอ อย่างทีพ่วก

เรามาทาํบญุกนัน่ี ก็เป็นเพราะธรรมะทีไ่ดส้ะสมไวภ้ายในใจ ผลกัดนัใหม้าทาํกนั

ต่อ พวกทีไ่มไ่ดม้า พวกทีไ่มท่าํบญุใหท้าน ไมร่กัษาศีล ไมป่ฏบิตัธิรรม เป็นพวก

ทีไ่มม่ธีรรมะอยู่ในใจ ถงึแมธ้รรมะภายนอกจะสาํคญัมากเพยีงไร จะเก็บรกัษาไว ้

ดอีย่างไร ก็ไมด่เีท่ากบัการเก็บธรรมะไวภ้ายในใจ ธรรมะภายนอกเราก็เก็บไป 

ดูแลรกัษาไป แต่ไมส่าํคญัเท่ากบัธรรมะภายในใจ ถา้มธีรรมะภายนอกอยู่เต็ม

บา้น แต่ไมม่อียู่ในใจ ก็ไมเ่กิดประโยชนอ์ะไร อะไรมากระทบหน่อยก็จะวุน่วาย

ใจขึ้นมาทนัท ี จงึตอ้งสะสมธรรมะภายในใจไวเ้ป็นประการสาํคญั ส่วนธรรมะ

ภายนอกก็มไีวส้าํหรบัผูอ้ืน่ ผูท้ีย่งัไมม่ธีรรมะภายใน จะไดอ้าศยัธรรมะภายนอก
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ทาํใหเ้กดิธรรมะภายในเกดิขึ้นมา ธรรมะน้ีก็เป็นเหมอืนยา ถา้อยู่ขา้งนอกร่างกาย

ก็ยงัไมส่ามารถทาํประโยชนใ์หก้บัร่างกายได ้ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยถา้ไมร่บัประทาน

ยา ยาก็จะไมส่ามารถรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บใหห้ายได ้ ฉนัใดโรคภยัไขเ้จ็บของใจก็

ตอ้งอาศยัธรรมโอสถ เราจงึตอ้งนอ้มเอาธรรมโอสถเขา้สู่ใจ ดว้ยการศึกษาคอื

ปริยตั ิ แลว้ก็ปฏบิตั ิ ศึกษาแลว้ก็นาํเอามาปฏบิตั ิ จนปรากฏเป็นปฏเิวธ คอื

เกดิผลขึ้นมา หายจากทกุขต่์างๆทีม่อียู่ภายในใจ ตอ้งทาํท ัง้ ๒ อย่าง คอืปริยตัิ

การศึกษา ฟงัเทศนฟ์งัธรรม อ่านหนงัสอืธรรมะ แลว้ก็นาํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา

ปฏบิตั ิ 

วนัน้ีก็สอนอยู่หลายเรื่อง เรื่องสต ิ เรื่องปญัญา เรื่องสมาธิ ขอใหเ้อาไปปฏบิตั ิ

ปญัญาก็ใหพ้จิารณาไตรลกัษณ์ พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา พจิารณาอสุภะ 

พจิารณาปฏกูิล พจิารณาธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ พจิารณาไปเรื่อย จนม ัน่ใจแลว้ก็

เอาไปทดสอบดูวา่ปลอ่ยไดไ้หม ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความจริงไดไ้หม ปลอ่ยให ้

ร่างกายแก่เจบ็ตายไดไ้หม ปลอ่ยใหเ้วทนาเป็นไปตามเรื่องของเขาไดไ้หม เขาจะ

สุขก็ไมไ่ปอยากใหเ้ขาสุขไปตลอด เขาจะทกุขก์็ไมไ่ปอยากใหเ้ขาหายไปเร็วๆ 

ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไปตามเรื่องของเขา ถา้ทาํไดแ้ลว้ใจจะเป็นอเุบกขา จะสงบ จะสกั

แต่วา่รู ้ รูว้า่เป็นอย่างน้ี ไมม่คีวามอยาก จะเป็นอย่างไรก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป แลว้เรา

จะมแีต่ความสุขความสบายใจ ไมต่อ้งไปแสวงหาอะไร เพราะความสุขทีแ่ทจ้ริง

อยู่ในใจเราน่ีเอง ความสุขทีเ่กดิจากปริยตัแิละปฏบิตัจินปรากฏเป็นปฏเิวธขึ้นมา 

นัน่แหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง อยู่ในใจเรา ไมต่อ้งรวยก็ทาํได ้ ไมม่เีงนิใหท้านก็

ไมต่อ้งให ้ทานมไีวส้าํหรบัคนทีม่เีหลอืกนิเหลอืใช ้คนทีไ่มม่เีหลอืกนิเหลอืใชก้็ไม่

ตอ้งให ้ หมดหนา้ที ่ ทานมเีพือ่ปลดเปลื้องความยดึตดิกบัทรพัยส์มบตัขิา้วของ

ต่างๆ ถา้มมีากเกนิไปก็จะเป็นเครื่องมอืของกเิลสไป จะเอาเงนิทองไปซื้อ

ความสุขกนั ไปเทีย่วไปดืม่ไปรบัประทานกนั ถา้ไมม่กี็ตอ้งอยู่บา้น กนิขา้วกบัไข่

เจยีว ก็อยู่ได ้ก็อิม่เหมอืนกนั แต่มเีวลาปฏบิตัธิรรม จติก็จะสงบระงบัจากความ

ฟุ้ งซ่านต่างๆ จากความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ ก็จะไดพ้บกบัความสุข

ภายในใจ ไมต่อ้งไปดิ้นรนหาเงนิหาทองใหเ้สยีเวลา หาไดม้ามากเกนิไปก็ตอ้งเอา
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ไปใหท้านอยู่ด ีถา้ไมใ่หต้ายไปก็เป็นของคนอืน่ไป เอาไปไมไ่ด ้หามาทาํไม ไมค่ดิ

กนับา้ง หาสิง่ทีเ่ราเอาตดิตวัไปได ้ หาสิง่ทีเ่ป็นประโยชนก์บัใจส ิ ดว้ยการใหท้าน 

ถา้มเีงนิทองเหลอืเฟือ ดว้ยการรกัษาศีล ดว้ยการภาวนา เจริญสตสิมาธิปญัญา 

อยู่ตรงน้ีหนา้ทีข่องเรา เกดิมาถา้ไมไ่ดท้าํอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ก็เสยี

ชาตเิกดิ ขาดทนุ ไมม่ชีาตไิหนทีจ่ะดเีท่ากบัชาตน้ีิ ภพของมนุษยน้ี์เป็นภพเดยีว

เท่านัน้ทีจ่ะปฏบิตัธิรรมจนหลดุพน้ได ้ ตอ้งอยู่ในยุคทีม่พีระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ปรากฏอยู่ดว้ย ถา้เกดิเป็นมนุษยใ์นช่วงทีไ่มม่พีระธรรมคาํสอน ก็จะ

ไมส่ามารถปฏบิตัจินหลดุพน้ได ้ปฏบิตัไิดเ้ต็มทีก่็แค่สวรรคช์ ัน้พรหม ไดแ้ค่ฌาน

สมาบตัเิท่านัน้เอง  

ตอนน้ีเราเป็นมนุษยเ์ราปฏบิตัไิด ้ มแีสงสวา่งแหง่ธรรม คอืพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้นาํทาง ถา้ไมใ่ชโ้อกาสน้ีตกัตวงประโยชน ์ก็จะเสยีโอกาสทีม่ค่ีาอย่าง

ยิง่ไป ไมรู่ว้า่จะไดพ้บกบัโอกาสอย่างน้ีอกีเมือ่ไหร่ ทรงตรสัไวว้า่ ไมใ่ช่เป็นของ

งา่ยทีจ่ะไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ไมใ่ช่เป็นของงา่ยในการดาํรงชพีของมนุษย ์ ไมใ่ช่เป็น

ของงา่ยในการไดป้ฏบิตัธิรรม ไมใ่ช่เป็นของงา่ยในการปรากฏของพระธรรมคาํ

สอน เป็นของยากท ัง้นัน้ วนัน้ีเราไดพ้บกบัของยากน้ีแลว้ เป็นเหมอืนถูกรางวลัที่ 

๑ แลว้ ถา้ไมไ่ปขึ้นเงนิก็ไมรู่จ้ะวา่อย่างไร พวกเราถูกรางวลัที ่๑ กนัแลว้ ไดเ้ป็น

มนุษยแ์ลว้ ไดพ้บพระธรรมคาํสอนแลว้ ไดป้ฏบิตัธิรรมแลว้ ไดด้าํรงชวีติของ

มนุษยอ์ยู่ได ้ตอนน้ีเรามปีจัจยัครบถว้นบรบูิรณ์ ทีจ่ะเอื้อต่อการหลดุพน้จากการ

เวยีนวา่ยตายเกดิแลว้ ถา้ไมไ่ปขึ้นรางวลัก็ไมม่ใีครวา่ แต่อย่าไปโทษใครก็แลว้

กนั โทษความโงข่องเราเอง เหมอืนกบัไก่ไดพ้ลอย ไมรู่จ้ะเอาพลอยไปทาํอะไร 

ไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ไดม้าเจอพระพทุธศาสนา แต่ไมต่กัตวงประโยชน ์ กลบัไป

หาไสเ้ดอืนตวัหนอน ในรูปแบบของรูปเสยีงกลิน่รส ในรูปแบบของลาภยศ

สรรเสริญ แลว้ก็แบกความทกุขข์องสิง่เหลา่น้ีไปจนวนัตาย พยายามกา้วไป ทกุข ์

ยากลาํบากอย่างไร ก็ควรดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง ดูครูบาอาจารยท์ ัง้หลายเป็น

ตวัอย่าง ทีต่อ้งทกุขย์ากลาํบาก ออกจากบา้นจากเรือน ไปอยู่ในป่าในเขา 

ห่างไกลความสุขความสบาย แต่สิง่ทีท่่านไดม้าน้ีมนัวเิศษกวา่สิง่ทีท่่านจากไปตดั
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ไปทิ้งไป ทา่นไดส้ิง่ทีเ่ลศิกวา่หลาย ๑๐๐๐ เท่า ถา้ไมต่ดัก็จะไมส่ามารถไดส้ิง่ที่

วเิศษกวา่ ขอใหพ้ยายามต่อสู ้พยายามปฏบิตั ิพยายามทาํใหม้าก  

ถาม ปฏบิตัไิปมากเท่าไหร่ ถงึจะตอ้งเขา้หอ้งสอบ 

ตอบ เหมอืนเรียนหนงัสอื เรียนแลว้ก็ตอ้งไปเขา้หอ้งสอบ หรือรอใหห้อ้งสอบมาหาก็

ได ้ เช่นรอใหเ้กดิมปีญัหาขึ้นมาแลว้ฟนัฝ่ามนัไป สูญเสยีสิง่ทีร่กัไปแลว้ใจยงัเป็น

ปกตอิยู่หรือไม ่ หรือเป็นบา้เป็นบอไป เสยีสตไิป มเีหตกุารณ์ต่างๆเป็นขอ้สอบ 

ถา้ใจรอ้นก็ไปหาขอ้สอบเอง อย่างพระป่าท ัง้หลาย ท่านไปหาขอ้สอบเอง ไมร่อให ้

ขอ้สอบมาหา พวกเรารอใหค้วามแก่ความเจ็บความตายมาหากนั แต่ท่านไมร่อ 

ท่านไปหาความเจ็บความตาย ไปหาความทกุขค์วามลาํบากกนั เพือ่ทดสอบดูวา่

ใจของท่านอยู่เหนือสิง่เหลา่น้ีหรือไม ่ 

ถาม อย่างทีท่่านอาจารยใ์หไ้ปทดสอบในป่าชา้ 

ตอบ ถามตวัเราเองวา่เรากลวัไหม สิง่ใดทีเ่รากลวัก็ตอ้งไปหาสิง่นัน้  

ถาม ถา้เราคดิวา่เราไมก่ลวั เราก็ไมต่อ้งไปทดสอบ 

ตอบ เราโกหกตวัเองหรือเปลา่ โกหกตวัเองรา้ยแรงกวา่โกหกคนอืน่นะ เพราะเราเป็น

ผูร้บัโทษรบัผล ถา้เราวา่เราไมก่ลวั ก็ตอ้งไปพสูิจนดู์ วา่ไมก่ลวัจริงหรือเปลา่  

ถาม ลูกถงึกราบเรียนถามวา่ ถา้เราคดิวา่เราไมก่ลวั ก็ไมต่อ้งทดสอบ 

ตอบ จะไมรู่ว้า่ไมก่ลวัจริงหรือเปลา่ เพราะยงัไมเ่จอของจริง เรารกัสิง่ใดเราตดัไดห้รือ

เปลา่ ใหค้นอืน่ไปไดห้รือเปลา่ เรากลวัอะไรเราเขา้หาสิง่ทีเ่รากลวัไดห้รือเปลา่ 

กลวัความเหงาความวา้เหวอ่ยู่คนเดยีวไดห้รือเปลา่ อยากกนินัน่กนิน่ีเราตดัได ้

หรือเปลา่ สิง่ทีเ่ราอยากเราชอบก็ตอ้งละ สิง่ทีเ่ราไมอ่ยากไมช่อบก็ตอ้งรบัมนัให ้

ได ้ 
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ถาม เวลาภาวนามาถงึข ัน้กายเบาใจเบา จะมคีวามรูส้กึหดเขา้มา แลว้ก็คาอยู่ตรงนัน้ 

ไมห่ดปุ๊ บ 

ตอบ อย่าไปดูตรงนัน้ เราดูตรงกรรมฐานทีเ่ราใชเ้ป็นตวัพาเขา้ไป เราใชอ้ะไรอยู่ ใชพ้ทุ

โธหรือใชอ้ะไร 

ถาม ตอนแรกใชอ้านาปานสต ิ

ตอบ กลบัไปดูทีอ่านาปานสต ิ อย่าไปสนใจเรื่องอืน่ ถา้ดูตวันัน้มนัจะไมเ่ขา้ ใหดู้ทีล่ม

ไปเรื่อยๆ ดูทีอ่านาปานสตไิปเรื่อยๆ อย่าไปดูสิง่ทีก่าํลงัเกดิขึ้น ถา้ดูก็จะไมไ่ดดู้

กรรมฐานทีจ่ะทาํใหเ้กดิผลขึ้นมา จะไมก่า้วหนา้ จะตดิอยู่ตรงนัน้ ถา้อยู่กบัลม

อย่างเดยีวเดีย๋วก็เขา้ไป พอไมดู่ลมก็จะตดิอยู่ตรงนัน้  

ถาม ตอนนัน้หนูคดิวา่ ถา้หยุดจากลมแลว้มนัจะวาง  

ตอบ ดูทีล่มอย่างเดยีว อย่าไปดูอย่างอืน่  

ถาม ไมต่อ้งสนใจผล ทาํเหตใุหส้มบรูณ์ เมือ่เหตสุมบรูณ์แลว้ผลจะตามมาเอง 

ตอบ เหมอืนนัง่อยู่ในรถ ใหถ้งึทีก่่อนแลว้ค่อยลงจากรถ อย่าลงจากรถกลางทาง อย่า

หยุดรถกลางทาง ใหร้ถวิง่ไปถงึจดุหมายปลายทาง รถก็คอือานาปานสต ิ ใหอ้ยู่

กบัอานาปานสตไิปจนจติรวมลง แลว้อานาปานสตกิ็จะหมดหนา้ทีห่ายไปเอง 

ถาม ใหน่ิ้งเฉยอยู่ตรงนัน้ไป 

ตอบ ตอนนัน้จะไมอ่ยากไปไหนแลว้ อยากอยู่ตรงนัน้นานๆ เพราะมนัสุขเหลอืเกนิ  

ถาม สุขตรงนัน้ตอ้งนานขนาดไหนหรือแลว้แต่ 

ตอบ ใหม่ๆ ก็แค่นกกระจอกกนินํา้ เรียกวา่ขณิกสมาธิ เพยีงช ัว่ขณะเดยีว วูบแลว้ก็

ถอนออกมา ถา้อยู่นานก็เป็นอปัปนาสมาธิ  
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ถาม อปุจารสมาธิเป็นอย่างไร 

ตอบ อปุจารสมาธิเป็นอกีอย่างหน่ึง จติรวมแลว้ถอยออกมาหน่อย เขา้ไปก่อนแลว้

ถอยออกมาเหน็มารบัรูเ้รื่องราวต่างๆ เรื่องกายทพิย ์ ตาทพิย ์ หูทพิย ์ อทิธิฤทธิ์ 

จะอยู่ในข ัน้อปุจาระ 

ถาม ขณิกสมาธิกบัอปัปนาสมาธิ ต่างกนัทีร่ะยะเวลา  

ตอบ รวมเหมอืนกนั รวมแป๊บเดยีวก็ขณิกะ รวมนานก็อปัปนา ถา้รวมแป๊บเดยีวแลว้

ถอยออกมาหน่อย แลว้ไปรูเ้รื่องต่างๆก็อปุจาร  

ถาม ถา้ฝนัแลว้เป็นจริง 

ตอบ ใหใ้ชป้ญัญาวเิคราะหแ์ยกแยะ เพราะสิง่ทีเ่หน็เป็นขอ้มลูดบิ มที ัง้จริงและไมจ่รงิ 

มที ัง้คุณมที ัง้โทษ ถา้ไมม่ปีญัญาก็อย่าไปสนใจ รูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง อย่าไป

วเิคราะห ์ ถา้วเิคราะหต์ามกเิลสก็จะคดิวา่เราวเิศษ สิ้นกเิลส เป็นอริยะแลว้ ใหรู้ ้

ไวเ้ฉยๆ ใหเ้วลาเป็นเครื่องพสูิจน ์ อย่าไปวเิคราะห ์ จนกวา่จะมขีอ้พสูิจนว์า่เป็น

อย่างน้ีจริง 

ถาม ถา้เรารูล้ว่งหนา้ เราจะแกไ้มใ่หเ้กดิขึ้นไดห้รือไม่ 

ตอบ ไมไ่ดห้รอก เพราะเป็นเรื่องของบญุของกรรม  

ถาม ถา้สมมตุวิา่ทาํได ้จะเป็นกรรมกบัเราหรือเปลา่คะ 

ตอบ ไมม่ใีครหา้มวบิากกรรมได ้ อย่างมากก็คอืแค่เลือ่นเวลาออกไป แต่เมือ่ถงึเวลา

กรรมก็จะใหผ้ลอยู่ด ี อย่างพระอรหนัตท์ีม่ฤีทธิ์มเีดช แต่ท่านไมใ่ชฤ้ทธิ์เดชเพือ่

ป้องกนัวบิากกรรม ท่านบอกวา่หนีไดว้นัน้ี เดีย๋วพรุ่งน้ีก็ตามมาใหมอ่ยู่ด ี เป็น

เหมอืนเงาตามตวั ใจของท่านไมย่ดึตดิกบัร่างกายแลว้ ไมก่ลวัความตายแลว้ 

พรอ้มใหม้นัไปเสมอ ก็เลยอยู่เฉยๆดกีวา่ สบายใจกวา่ ถา้คอยหนีก็ตอ้งวุน่วาย
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อยู่กบัการหนีอยู่เรื่อยๆ อย่าไปตดิอย่าไปชอบกบัสิง่ทีรู่ท้ีเ่หน็ เพราะไมใ่ช่ทาง 

ไมใ่ช่วปิสัสนา ไมใ่ช่มรรค ถา้ตดิแลว้จะเสยีเวลาไปเปลา่ๆ จะไมไ่ดเ้จริญ

วปิสัสนา ไมไ่ดพ้จิารณาไตรลกัษณ์ มวัเล่นกบัสิง่เหลา่น้ี พอเหน็อะไรก็จะไปเลน่

กบัมนั ไปแกม้นั ไปช่วยคนนัน้ช่วยคนน้ี ทาํโน่นทาํน่ี จนกลายเป็นหมอดูไปก็ได ้

ไมภ่าวนาแลว้ เป็นหมอดูดกีวา่ ใครมปีญัหาอะไรก็ดูใหเ้ขาแกใ้หเ้ขาไป กเิลสใน

ใจกลบัมมีากขึ้น เพราะเกดิความโลภ มรีายไดก้็อยากจะใหลู้กคา้มาบ่อยๆ  

ถาม พอเกดิเวทนาเราอยู่กบัพทุโธๆ อย่างน้ีเป็นสมถภาวนา ถา้พจิารณาไตรลกัษณ์ใน

เวทนา อย่างน้ีเป็นปญัญา 

ตอบ ใช่ 

ถาม ถา้พจิารณาไตรลกัษณ์ในเวทนา ก็ไมต่อ้งบริกรรมพทุโธๆ 

ตอบ ใหพ้จิารณาไตรลกัษณ์อย่างน้ี เวลาฝนตกเราหยุดมนัไดห้รือไม ่ถา้หยุดไมไ่ด ้แต่

อยากจะใหห้ยุด ก็จะทกุขท์รมานใจ ถา้ยอมรบัวา่จะตกกต็กไป ก็จะสบายใจ 

เวทนาก็เหมอืนกนั ยอมรบัมนัไดห้รือไม ่ ถา้ยอมรบัได ้ ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป ไม่

อยากใหม้นัหายไป ใจก็สงบไมวุ่น่วาย น่ิงเป็นอเุบกขา 

ถาม อเุบกขาทีว่า่น้ี คอืทนดูมนัไปเรื่อยๆ 

ตอบ ไมท่น สกัแต่วา่รู ้ มคีวามสบาย ถา้ทนแสดงวา่ยงัทกุขท์รมานอยู่ น่ีไมต่อ้ง ถา้

ปลอ่ยเขาไป อยากจะเป็นอย่างนัน้ก็เป็นไป ใจไมเ่ดอืดรอ้น 

ถาม ถา้ยงัตอ้งทนดูมนัอยู ่

ตอบ แสดงวา่ยงัไมไ่ดใ้ชป้ญัญา ถา้ใชป้ญัญาวเิคราะหแ์ลว้ จะดบัความทกุขท์รมานใจ

ได ้ 

ถาม ยงัไมไ่ดเ้ขา้มรรค 
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ตอบ ยงัไมไ่ดเ้จริญมรรค ยงัไมเ่หน็สมทุยั คอืความอยาก ทีอ่ยากจะใหม้นัหาย พอ

เหน็แลว้วา่ปญัหาอยู่ทีอ่ยากใหม้นัหาย ทีท่าํใหก้ระวนกระวายกระสบักระส่าย 

พอยอมรบัวา่จะเจ็บก็เจ็บไป ใจก็หายกระสบักระส่ายกระวนกระวาย น่ิงสบาย 

เป็นอเุบกขา จะเป็นได ้๒ ลกัษณะ แบบทีเ่วทนายงัมอียู่ แต่ใจไมท่กุข ์หรือแบบ

ทีเ่วทนาหายไปเลย ส่วนใจรวมลงสู่อปัปนา เหลอืสกัแต่วา่รูอ้ยู่อย่างเดยีว เป็นได ้

๒ ลกัษณะ จะเป็นอย่างไหนก็ได ้ จะเหน็อริยสจัขึ้นมาในใจ วา่อยู่ในใจเราน่ีเอง 

ต่อไปก็จะพยายามควบคุมความอยาก ไม่ใหไ้ปอยากกบัอะไร ยนิดตีามมตีาม

เกดิ ก็จะไมท่กุข ์ 

ถาม น่ีคอืการเจริญมรรค เพือ่เหน็ทกุขก์บัสมทุยั  

ตอบ เหน็ทกุขเ์หน็สมทุยั เหน็นิโรธเหน็มรรค จะเหน็หมดเลยท ัง้ ๔ สจัจะน้ี ทีท่าํงาน

พรอ้มกนั แต่เวลาแสดงก็ตอ้งแสดงทลีะสจัจะ ความจริงทาํงานพรอ้มกนัไปเลย 

ถาม ถา้ยงัตอ้งทนอยูก่็ตอ้งมอีบุายใหผ้่านตรงน้ีไปใหไ้ด ้ถา้ไมใ่ชป้ญัญาก็ไมใ่ช่มรรค  

ตอบ การทนก็คอืการบงัคบัใจ ไมใ่หห้นีจาก แต่ยงัไมไ่ดถ้อดรหสัคอื ความอยากให ้

หายไป ตอ้งถอดตวัน้ีใหไ้ด ้ ถา้ไม่มคีวามอดทนก็จะไมส่ามารถใชป้ญัญา

ถอดรหสัน้ีได ้ ตอ้งทนไปก่อน เจ็บก็ทนเจ็บไปก่อน ไมเ่ป็นไร ตอนทีห่าอบุายวธิี

แกค้วามเจ็บ จนกวา่ปญัญาจะเหน็วา่เวทนาเป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนตัตา บงัคบั

เขาไมไ่ด ้ 

ถาม ช่วยขยายความเป็นอนตัตา ไมใ่ช่ตวัตน ไม่ใช่เรา  

ตอบ ความจริงร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวัเราของเรา เหมอืนกบัร่างกายของอาตมาน้ี ไมใ่ช่

ร่างกายของโยม อย่างน้ีเหน็ไดช้ดั ใช่ไหม เหน็วา่ร่างกายน้ีไมไ่ดเ้ป็นของโยม แต่

โยมไมเ่หน็ร่างกายของโยม วา่ไมไ่ดเ้ป็นของโยม เพราะยงัแยกใจออกจากกาย

ไมไ่ด ้ถา้จติรวมลงก็จะเหน็วา่จติเป็นตวัหน่ึง กายเป็นตวัหน่ึง  
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ถาม ถา้พจิารณาไปวา่ มนัเจ็บทีข่า ไมไ่ดเ้จ็บทีใ่จ เป็นส่วนหน่ึงของการพจิารณา

อนตัตาไหมคะ 

ตอบ เป็นการพจิารณากายเวทนา ถา้เป็นอนตัตาก็เป็นเหมอืนฝนตกแดดออก เป็น

สภาวธรรมเป็นปรากฏการณ์ภายนอก เวทนาเป็นปรากฏการณ์ภายใน แต่ก็ไม่

ต่างกนั คอืบงัคบัเขาไมไ่ด ้ ไปส ัง่ใหห้ายไปไมไ่ด ้ ส ัง่ใหเ้กดิขึ้นมาไมไ่ด ้ ส ัง่ใหสุ้ข

เวทนาเกดิขึ้นมาไม่ได ้ ส ัง่ใหท้กุขเวทนาหายไปไมไ่ด ้ เหมอืนกบัส ัง่ฝนไมไ่ด ้ เมือ่

ส ัง่ไมไ่ดก้็อย่าไปส ัง่ ยอมความจริง ก็จะดบัความทกุขภ์ายในใจได ้อนตัตาคอืไม่

มใีครเป็นเจา้ของ ถา้เป็นของเราๆก็ตอ้งส ัง่ได ้ เช่นร่างกายน้ีส่วนใหญ่เราก็พอส ัง่

มนัได ้เช่นส ัง่ใหม้นัยกมอืมนัก็ยกมอื ส ัง่ใหเ้ลี้ยวซา้ยเลี้ยวขวามนัก็ทาํตาม แต่ส ัง่

ไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านัน้ เวลาเป็นอมัพาตจะส ัง่ใหข้ยบัมนัก็ไมท่าํตามส ัง่ ทน้ีีเรายงั

ไมเ่หน็ตอนนัน้เหน็แต่ตอนทีส่ ัง่ได ้ จงึคดิวา่เป็นตวัเราของเรา เรามองแต่ส่วนที่

โมหะความหลงชอบมอง มองแต่ส่วนทีค่ดิวา่เป็นตวัเราของเรา ทีส่ ัง่มนัได ้ ส ัง่ให ้

ความสุขกบัเรา จงึคดิวา่มชีวีติอยู่ดกีวา่ตาย ความจริงตายมนัดกีวา่ เพราะไม่

ตอ้งคอยดูแลรกัษา แต่ความหลงจะเหน็วา่มร่ีางกายน้ีด ี ไมเ่หน็ความทกุข ์ ไม่

เหน็อนิจจงั ไมเ่หน็อนตัตา ถา้เหน็แลว้จะไมอ่ยากมร่ีางกาย ถา้ยงัมร่ีางกายอยู ่

ถา้ยงัใชป้ระโยชนไ์ด ้ ก็ใชไ้ป ถงึแมม้นัจะเป็นทกุข ์ ถา้ไมท่กุขก์บัใจก็ไมเ่ป็น

ปญัหา ปลอ่ยใหอ้ยู่ไป ไมต่อ้งฆ่ามนั ผูท้ีบ่รรลธุรรมจริงไมฆ่่าตวัตาย ผูท้ีค่ดิวา่

บรรลจุะคดิฆ่าตวัตายได ้

ถาม เวลาพจิารณาน่ีจะดูกายกบัจติไปพรอ้มกนั เวลาทกุขก์็ดูทกุขใ์นจติและทกุขใ์น

กาย เคยแยกวา่กายกบัจติเป็นคนละส่วนกนั แยกอย่างน้ีอยู่บ่อยๆ ไม่ไดแ้ยก

อย่างเดยีว ดูไปดว้ย อย่างกายก็ดูวา่เป็นส่วนประกอบของธาต ุ บางทกี็ดูวา่ไม่

สวยไมง่าม แต่จดจาํจากในหนงัสอืมา จากการฟงัเทศนข์องครูบาอาจารย ์แลว้ก็

ดูวา่มนัเปลีย่นแปลงไปเรื่อยๆ สุดทา้ยก็ไมเ่หน็อะไร อยู่มาวนัหน่ึงไปลา้งป่าชา้ 

ไดไ้ปดูโครงกระดูกจริงๆ แลว้ก็ไปดูศพสดๆ ดูตอนทีห่นอนขึ้นแลว้ ตดัเป็นชิ้นๆ

แลว้ ดูนํา้เหลอืงแลว้ก็จบักระดูกขึ้นมาดู ตอนกลบัมาก็มคีวามกลวั แลว้ก็ดูวา่
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สุดทา้ยก็ไมเ่หลอือะไร เหลอืแค่กระดูก ทกุคนจะเป็นอย่างน้ีเหมอืนกนัหมด สกั

พกัหน่ึงก็จะหดเขา้มาขา้งใน เหน็วา่กายกบัจติเป็นคนละส่วนกนั สกัพกัหน่ึงก็จะ

ปลอ่ย แลว้ก็สบายไปหมดเลย  

ตอบ ไมม่อีารมณ์กบัสิง่ทีเ่ราดู  

ถาม ไมรู่ส้กึอะไร แต่เป็นอยู่ไมน่าน ถา้พจิารณาอย่างน้ีก็จะเป็นอย่างน้ีอยู่บ่อยๆ ไมรู่ ้

วา่เอาสญัญาขึ้นมาพจิารณาบ่อยๆไดไ้หมเจา้คะ 

ตอบ ตอ้งใชส้ญัญาไปก่อน เป็นเครื่องดบักเิลส เวลามปีญัหากบัใคร เราก็เอาความรูน้ี้

มาดบัได ้ ถา้ห่วงกงัวลกลวัเขาจะตายจากเรา ก็เอาน้ีมาใช ้ จะดบัความกงัวลได ้

ในทีสุ่ดเขาก็จะตอ้งเป็นอย่างน้ี ถา้ไปหลงรกัใคร ก็ดูความไมส่วยไมง่ามของ

ร่างกาย ก็จะคลายความหลงความรกัได ้ 

ถาม ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ถูกแลว้ใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ ทาํอย่างน้ีเป็นการทาํการบา้น พอกเิลสออกมาก็ตอ้งเอาความรูน้ี้มาดบักเิลสใหไ้ด ้

ถาม เดีย๋วน้ีความรูส้กึจะอยู่ตรงน้ี เวลามองไปก็จะคดิวา่ทกุอย่างออกมาจากจติ 

ร่างกายไมม่คีวามหมายอะไรเลย ทกุอย่างเราไปใหค้วามหมายเขาหมด พอคดิ

อย่างน้ีก็จะหดเขา้มาแลว้น่ิงสบาย อย่างน้ีถกูไหมเจา้คะ 

ตอบ ถูกตอ้ง ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมว่า่จะเหน็ร่างกายของใคร ในสภาพไหน ตอ้งมี

ปญัญามาแกใ้หไ้ด ้ไมใ่หไ้ปหลงรกัยนิดหีรอืเกลยีดชงั  

ถาม บางคนบอกตอ้งเหน็เหมอืนตาเน้ือเหน็ เหน็จริงๆในสมาธิ ตอ้งเหน็เป็นร่างขึ้นมา

จนสลายไป หนูไมเ่หน็อย่างนัน้ เพยีงแต่เขา้ใจ  

ตอบ เหน็แบบไหนก็ได ้ถา้ดบักเิลสได ้ก็ใชไ้ด ้
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ถาม ทกุครัง้ทีพ่จิารณา พอเขา้ใจปับ๊จติก็จะน่ิงสบาย ไมม่ร่ีางกาย เป็นอยู่แค่แป๊บ

เดยีว แลว้ก็ถอยออกมา ถูกไหมเจา้คะ 

ตอบ ถูกแลว้ ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จนม ัน่ใจวา่ไมม่อีารมณ์กบัร่างกายเหลอือยู่เลย ไม่

วา่ของเราหรือของคนอืน่ ไมว่า่จะแก่จะเจบ็หรือจะตาย ไมเ่หน็วา่สวยงามน่ารกั

น่ายนิด ีอย่างน้ีก็ใชไ้ด ้ 

ถาม ยงัมอีารมณ์ทีก่ระเพือ่มอยู่ในจติ ทีต่อ้งคอยดู 

ตอบ ยงัมกีเิลสชนิดอืน่อยู่ ทีไ่ม่เกี่ยวกบัร่างกาย ตอ้งถามวา่เรากระเพือ่มกบัเรื่องอะไร 

ตอ้งมเีหตทุาํใหก้ระเพือ่ม วเิคราะหดู์วา่อะไรทีท่าํใหจ้ติกระเพือ่ม แลว้ก็ใชไ้ตร

ลกัษณ์เขา้ไปดบั ตอ้งเหน็วา่ทกุอย่างเป็นไตรลกัษณ์เหมอืนกนัหมด ไปยุ่งกบัเขา

ไมไ่ด ้ เราไปยุ่งเอง ถา้จติกระเพือ่มแสดงวา่ยงัมไีดม้เีสยีกบัสิง่นัน้อยู่ ยงัมคีวาม

อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีอยู่ ตอ้งใชไ้ตรลกัษณ์เขา้ไปดบั วา่เขาตอ้งเป็นไป

ตามเรื่องของเขา เราไปอยากไมไ่ด ้ พออยากแลว้จะทาํใหใ้จกระเพือ่มขึ้นมา พอ

เขา้ใจแลว้ก็จะปลอ่ยวาง ก็จะหายกระเพือ่ม  
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กณัฑท์ี่ ๓๙๘ 

การลงทนุที่ดีที่สดุ 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ 

งานสาํคญัของพวกเราก็คอืงานดบัทกุข ์ เพราะการไดม้าเกดิเป็นมนุษยน้ี์เป็นโอกาสที่ดี

ทีสุ่ด ภพของมนุษยน้ี์เปรียบเหมอืนเพชรนิลจนิดา ทีม่คุีณค่ามาก เราจงึไมค่วรเอาเพชร

นิลจนิดาไปแลกกบักอ้นหนิกอ้นกรวด ควรจะเอาไปแลกกบัสิง่ทีม่คุีณค่าพอๆกนัหรือ

ดกีวา่ สิง่เดยีวทีด่กีวา่หรือพอๆกนั ก็คอืมรรคผลนิพพาน ส่วนลาภยศสรรเสริญสุขน้ี

เป็นเหมอืนกอ้นหนิกอ้นกรวด ทีไ่ม่มคุีณค่าทางจติใจ แต่กลบัจะทาํใหจ้ติใจมคีวามทกุข ์

มากขึ้น ไมไ่ดม้นีอ้ยลงไป ความสุขทีไ่ดไ้มคุ่ม้กบัความทกุขท์ีไ่ดม้า ถา้อยากเป็นนกั

ลงทนุทีฉ่ลาด ก็ตอ้งเลอืกหุน้ทีใ่หผ้ลตอบแทนด ี ใหเ้งนิปนัผลด ี มคุีณค่าเพิม่ขึ้นไป

เรื่อยๆ จงึจะเป็นการลงทนุทีก่าํไร ชวีติของเราก็เป็นอย่างนัน้ ถา้เราใหเ้วลากบัสิง่ทีม่ ี

คุณค่าทางจติใจ กจ็ะเป็นการลงทนุที่ดีที่สดุ ถา้ใหเ้วลากบัสิง่ทีใ่หค้วามทกุขใ์หโ้ทษกบั

จติใจ ทาํใหจ้ติใจเสือ่มลงตํา่ลง ทาํใหจ้ติใจเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในภพต่างๆ ก็จะเป็นการ

ลงทนุทีไ่มคุ่ม้ค่ากบัภพชาตขิองมนุษย ์ภพชาตขิองมนุษยน้ี์เหมาะกบัการประพฤตปิฏบิตัิ

ธรรม การบาํเพญ็เพือ่หลดุพน้จากความทกุข ์ เพือ่มรรคผลนิพพาน ถา้เราใชเ้วลาไปกบั

ภารกจิน้ี ก็ไมต่อ้งกงัวลกบัภารกจิอืน่ นอกจากจาํเป็นจรงิๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเราจรงิๆ เช่น

บคุคลทีม่พีระคุณกบัเรา ถา้เขาเป็นอะไรไป เราตอ้งไปงานของเขา อย่างน้ีก็ไปได ้ แต่ถา้

เป็นแบบสงัคม แบบรูจ้กักนั ถา้ตอ้งเสยีเวลาของการปฏบิตัเิพือ่ไปงานอย่างน้ี กจ็ะ

เสยีเวลาไปเปลา่ๆ น่ีพูดถงึนกัปฏบิตันิกับวช พวกน้ีควรจะใหค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตัิ

มากกวา่งานอืน่ 

ถา้บวชแลว้หรือเป็นนกัปฏบิตั ิ ทีไ่มไ่ดโ้กนหวัห่มผา้เหลอืงผา้ขาว ก็ควรเก็บเน้ือเก็บตวั

อยู่กบัการปฏบิตั ิ ใหม้ากกวา่การไปทาํภารกจิอย่างอืน่ ทีท่าํไปมากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมไ่ด ้

ทาํใหภ้าวะของจติใจดขีึ้น ไมไ่ดท้าํใหภ้พชาตคิวามทกุขน์อ้ยลงไป ตอ้งแน่วแน่ต่อการ
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ปฏบิตั ิ ใหเ้วลากบัการปฏบิตัใิหม้าก จนไดเ้ต็มทีเ่ลย ถา้ยงัมภีารกจิดา้นอืน่อยู่ ก็ควร

พยายามตดัใหน้อ้ยลงไปเรื่อยๆ ภารกจิทีไ่มจ่าํเป็น โดยเฉพาะการหาความสุขทางรูป

เสยีงกลิน่รสต่างๆ ควรจะตดัไปเลย เอาเวลาทีใ่ชก้บัสิง่เหลา่น้ีมาใชก้บัการปฏบิตัจิะ

ดกีวา่ ดูหนงัดูละคร ๒ ช ัว่โมงสูน้ ัง่สมาธิ ๒ ช ัว่โมงไมไ่ด ้ มคุีณค่าแตกต่างกนัมาก ถา้

มองถงึผลทีจ่ะไดท้างจติใจ แต่ถา้มองทางดา้นอารมณ์ทีจ่ะได ้ คอืความสุขทีไ่ดจ้ากการดู

หนงั ก็จะคดิวา่ดูหนงั ๒ ช ัว่โมงมคีวามสุขมคีวามเพลดิเพลนิด ีดกีวา่นัง่สมาธิ ๒ ช ัว่โมง 

ทีต่อ้งทกุขท์รมานท ัง้กายและใจ ใจก็ทกุขไ์มอ่ยากนัง่ เพราะอยากจะทาํอย่างอืน่ ร่างกาย

ก็เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี แต่ถา้นัง่แลว้ไดผ้ล จติสงบลง ปลอ่ยวางความเจ็บปวดของ

ร่างกายได ้ก็จะไดส้ิง่ทีด่กีวา่การดูหนงั เพราะตอ้งมวีนัเบือ่ หรือดูจนไมม่อีะไรจะใหดู้ ก็

จะหงดุหงดิไมม่คีวามสุข แต่ถา้นัง่สมาธจินตดิเป็นนิสยัแลว้ เวลานัง่แลว้สุขสงบเยน็

สบายอิม่เอบิใจ ก็จะนัง่ไปไดเ้รื่อยๆ ไมม่คีาํวา่เบือ่ ถา้นัง่จนตดิเป็นนิสยัแลว้ จะยนิดกีบั

การนัง่ อยากจะนัง่ใหม้าก ถา้นัง่แลว้เมือ่ยจริงๆก็ควรลกุขึ้นมาเดนิ ทาํสมาธิต่อเหมอืน

ตอนทีน่ ัง่ เพยีงแต่เปลีย่นอริิยาบถจากการนัง่มาเดนิแทน เวลาเดนิถา้กาํหนดดูลมหายใจ

ไมค่่อยจะถนดั ก็เปลีย่นกรรมฐานเครื่องควบคุมใจได ้เปลีย่นจากลมหายใจ มาเป็นการ

บริกรรมพทุโธๆไปก็ได ้หรือดูการเคลือ่นไหวของร่างกาย คอืเทา้ทีก่าํลงักา้วอยู่ เวลากา้ว

เทา้ซา้ยเทา้ขวา ก็กาํหนดซา้ยขวาซา้ยขวาไป  

เป้าหมายของการนัง่สมาธิ ก็เพือ่ควบคุมความคดิ ไมใ่หค้ดิเรื่อยเป่ือยไปตามกระแสของ

อารมณ์ทีม่อียู่ภายในใจ ทีค่อยผลกัดนัใหไ้ปคดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ีอยู่เรื่อยๆ ถา้ไม่เจริญ

สตไิมท่าํสมาธิ อารมณ์จะฉุดลากใจใหค้ดิท ัง้วนัท ัง้คนื จนเหน็ดเหน่ือยฟุ้ งซ่าน ไมส่บาย

อกไมส่บายใจ นานๆจะมคีวามสุขสกัครัง้ ถา้คดิไปในทางธรรมะ แต่ส่วนใหญ่ใจของ

พวกเรา ทีถู่กอาํนาจของกเิลสฉุดลากใหค้ิด จะคดิไปในทางโลภในทางโกรธ ในทาง

อยากไดอ้ยากมอียากเป็น ในทางหวาดกลวักบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึ้นก็ดหีรือกาํลงั

เกดิขึ้นก็ด ี ทาํใหใ้จหว ัน่ไหวสบัสนอลหม่านอยู่ตลอดเวลา ถา้ไดท้าํสมาธิไดเ้จริญสต ิ

ควบคุมใจใหอ้ยู่กบักรรมฐานบทใดบทหน่ึง ไมว่า่จะอยู่ในอริิยาบถใดก็ตาม เวลานัง่เวลา

เดนิเวลายนื ก็กาํหนดใหอ้ยู่กบักรรมฐาน ก็จะไมส่ามารถไปคดิเรื่องอืน่ได ้ เพราะการ

กาํหนดกรรมฐานเป็นการบงัคบัใจไมใ่หค้ดิเรื่อยเป่ือย ใหบ้ริกรรมพทุโธๆ หรือกาํหนดดู
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เทา้เวลาทีเ่ดนิจงกรม ซา้ยขวาซา้ยขวาไป ใจก็จะค่อยๆสงบลง เพราะการเจริญกรรมฐาน

ไมไ่ดส้รา้งอารมณ์ต่างๆใหเ้กดิขึ้นมา แต่จะทาํใหอ้ารมณ์ต่างๆสงบตวัลง ใจจะเยน็สบาย

ลงไปตามลาํดบั จะมคีวามสุขมากขึ้นไปตามลาํดบั แลว้ก็จะรูว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงน้ีไมไ่ด ้

อยู่ทีอ่ืน่ แต่อยู่ทีใ่จของเรา ความสุขทีด่ทีีสุ่ดอยู่ทีใ่จทีส่งบน่ีเอง น่ีคอืเป้าหมายของการทาํ

สมาธิ เพือ่ควบคุมไมใ่หใ้จคดิเรื่อยเป่ือย  

ใจก็เปรียบเหมอืนกบัสตัวช์นิดหน่ึงเช่นมา้ป่า ทีย่งัไมไ่ดร้บัการฝึกฝนอบรม ก่อนจะเอา

มาใชง้านได ้ ตอ้งฝึกทรมานจนอยู่ภายใตค้าํส ัง่ของผูข้ี ่ ถา้ส ัง่ใหไ้ปซา้ยกลบัไปขวา ส ัง่ให ้

เดนิหนา้กลบัถอยหลงั ก็ยงัใชง้านไมไ่ด ้ ตอ้งทรมานจนมา้ทาํตามคาํส ัง่ ถา้ไมท่าํก็ตอ้ง

ลงโทษ เฆี่ยนตบีา้ง ไมใ่หก้นิอาหารบา้ง มา้ก็จะรูว้า่ถา้ยงัดื้ออยู่ ยงัทาํอะไรตามอาํเภอใจ

อยู่ ก็จะถูกลงโทษ แต่ถา้ทาํตามคาํส ัง่กจ็ะไดร้างวลั ไดน้ํา้ไดอ้าหาร ก็จะรูว้า่การทาํตาม

คาํส ัง่เป็นประโยชน ์มา้ก็จะยอม พออยู่ภายใตค้าํส ัง่แลว้ ก็ไมต่อ้งทรมานมา้อกีต่อไป ใจ

ก็เช่นเดยีวกนั ถา้ฝึกจนหยุดคดิไดแ้ลว้ อยู่ภายใตค้าํส ัง่แลว้ จะเหน็วา่เป็นความสุขจริงๆ 

เป็นความสุขอย่างยิง่ เป็นความสุขทีด่กีวา่การดูหนงั หรือคุยกบัเพือ่นสนิทมติรสหาย จะ

เหน็ความแตกต่างกนั จะเหน็คุณค่าของการภาวนาทาํจติใจใหส้งบ ก็ไมต่อ้งบงัคบักนั

แลว้ ตอนทาํใหม่ๆ ตอ้งบงัคบัตอ้งมตีารางตอ้งมเีวลา เช่นวนัหน่ึงจะตอ้งทาํกี่คร ัง้ ทาํนาน

เท่าไหร่ แต่พอเหน็คุณค่าของความสงบทีป่รากฏขึ้นมาแลว้ ก็ไมต่อ้งกาํหนดตาราง มแีต่

จะอยากทาํใหม้าก เหมอืนกบัทาํงานแลว้ไดเ้งนิเดอืน ถา้ทาํแลว้ไมไ่ดร้บัเงนิเดอืน ก็จะ

รูส้กึทอ้แท ้ไมอ่ยากจะทาํ แต่พอไดร้บัเงนิเดอืนแลว้ก็อยากจะทาํมากขึ้น อยากจะทาํใหด้ี

ทีสุ่ด เพือ่จะไดเ้งนิเดอืนมากขึ้น  

ฉนัใดการทาํงานของใจก็เช่นเดยีวกนั ถา้ยงัไมเ่หน็ผล ใจยงัไมส่งบ นัง่แลว้รูส้กึอดึอดั 

เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี ทนนัง่ต่อไปไมไ่ด ้ ก็จะไมม่กีาํลงัใจ พอลกุขึ้นก็ไปเปิดโทรทศันดู์

ทนัท ี เปิดตูเ้ยน็หาอะไรมาดืม่มารบัประทานทนัท ี อย่างน้ีแทบจะไมต่อ้งบงัคบักนัเลย 

เพราะเหน็ผลแลว้วา่มคีวามสุข แต่ไมรู่ว้า่เป็นความสุขทีม่คีวามทกุขต์ามมา เพราะตอ้ง

หามนัอยู่เรื่อยๆ ตอ้งอาศยัมนัอยู่เรื่อยๆ เวลาไมไ่ดดู้โทรทศัน ์ ไมไ่ดร้บัประทานของใน

ตูเ้ยน็ ก็จะหงดุหงดิราํคาญใจ ตรงน้ีทีม่องไมเ่หน็กนั เพราะกลวัความหงดุหงดิน้ี จงึตอ้ง
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เตรียมของกนิของดืม่ไวใ้นตูเ้ยน็ไม่ใหข้าด ตอ้งหมดเวลากบัการไปหาเงนิหาทอง ไป

ทาํงานทาํการ ก็จะไมม่เีวลานัง่สมาธิทาํจติใจใหส้งบ ภพชาตมินุษยน้ี์ก็จะหมดไปกบัการ

หาเงนิหาทอง หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ไมม่โีอกาสทีจ่ะออกจากวงจรอบุาทวน้ี์ได ้

เลย นอกจากพวกทีม่บีญุเก่า มเีพือ่นฝูงชวนไปปฏบิตัธิรรม ไปอยู่ตามสถานทีท่ีเ่หมาะ

กบัการปฏบิตั ิมคีรูบาอาจารยค์อยสอน คอยแนะแนวทาง คอยใหก้าํลงัใจ ทีจ่ะมโีอกาส

หลดุออกจากวงจรอบุาทว ์ของการหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายได ้ส่วนหน่ึงก็อยู่ทีต่วั

เรา ทีต่อ้งพยายามผลกัดนัตวัเราเอง ถา้ไมม่ใีครชวน ไมม่ตีารางกาํหนดไปวดั อย่างที่

พวกเรากาํหนดกนัเดอืนละครัง้ ก็ตอ้งกาํหนดขึ้นมาเอง อย่ารอใหผู้อ้ืน่ดงึเราไป  

เมือ่เรารูแ้ลว้วา่ชวีติของเรา ไมค่วรหมดไปกบัการแสวงหากอ้นหนิกอ้นกรวด แต่ควรจะ

หมดไปกบัการแสวงหามรรคผลนิพพาน เราก็ตอ้งมุง่ไปในทางน้ี ไปสู่การศึกษาปฏบิตัิ

ธรรม มเีวลาวา่งก็ควรฟงัเทศนฟ์งัธรรม ในเบื้องตน้น้ีตอ้งศึกษาพระธรรมคาํสอนก่อน 

เพือ่จะไดรู้ท้ศิทางทีจ่ะตอ้งไป จะไดไ้มห่ลงทาง ถา้ไมศึ่กษาทศิทางก่อน ออกเดนิทางเลย 

จะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่จะไปทางไหน แต่ถา้ไดศึ้กษาดูแผนทีไ่วก่้อนแลว้ ก็จะรูว้า่จะตอ้งไปทาง

ไหน จะไดไ้มเ่สยีเวลา พอออกจากบา้นก็รูเ้ลยวา่จะตอ้งเลี้ยวซา้ยหรือเลี้ยวขวา พอไปถงึ

ทางแยกก็จะรูว้า่ตอ้งไปทางไหน ควรใชเ้วลาอย่างน้ี ในเบื้องตน้ก็ศึกษา ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมจากครูบาอาจารยโ์ดยตรงก็ได ้ ถา้มโีอกาสไดอ้ยู่ใกล ้ ถา้ไมม่โีอกาสก็มสีือ่ทีบ่นัทกึ

ไวใ้นรูปแบบต่างๆ สือ่ทางวทิยุทางโทรทศัน ์ เราก็เปิดฟงัเปิดดูได ้ หนงัสอืต่างๆก็อ่านได ้

แต่ตอ้งศึกษาเพือ่ไปสู่การปฏบิตั ิ ไมใ่ช่ศึกษาเพือ่ใหห้ลงคดิวา่รูแ้ลว้ แลว้ก็ไมอ่อกปฏบิตั ิ

แต่มาถกเถยีงกนั หรือไปสอนผูอ้ืน่เลย เพราะคดิวา่รูแ้ลว้ แต่ความรูจ้ากการศึกษาน้ี ยงั

ไมไ่ดเ้ป็นความรูท้ีแ่ทจ้ริง เหมอืนกบัการศึกษาวธิีทาํกบัขา้วกบัปลาอาหาร แต่ยงัไมเ่คย

ลงมอืทาํเลย ก็จะไมรู่ว้า่เมือ่ถงึเวลาทาํจะทาํไดห้รือไม ่ ทาํแลว้จะไดผ้ลตามทีไ่ดศึ้กษามา

หรือไม ่ตอ้งพสูิจนก่์อนวา่ความรูท้ีไ่ดศึ้กษามาน้ี เป็นจริงอย่างไร ถา้นาํเอาไปปฏบิตัแิลว้

จะรูว้า่เป็นอย่างไร วา่ความสุขทีด่ทีีสุ่ดน้ีอยู่ตรงไหน พอรูแ้ลว้ก็จะสามารถนาํเอาไปส ัง่

สอนผูอ้ืน่ได ้แต่ในเบื้องตน้น้ีตอ้งส ัง่สอนตวัเองก่อน ใหก้าํจดัปญัหาต่างๆ ทีม่อียู่ภายใน

ใจใหห้มดไปใหไ้ดก่้อน ความทกุขต่์างๆทีม่อียู่ภายในใจ ถอืวา่เป็นปญัหาท ัง้นัน้ ความไม่

สบายใจกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึงสิง่ใดสิง่หน่ึงน้ี ถอืวา่เป็นปญัหาท ัง้นัน้ ถา้มอียู่ภายในใจ 
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แสดงวา่ยงัเรียนไมจ่บ ยงัปฏบิตัไิมถ่งึจดุสูงสุด ตอ้งสามารถอยู่กบัทกุสิง่ทกุอย่าง สมัผสั

กบัทกุสิง่ทกุอย่างไดอ้ย่างไมม่ปีญัหา ถงึจะถอืวา่หลดุพน้จากความทกุขแ์ลว้ 

เราจงึควรใชเ้วลาไปกบัการศึกษาปฏบิตัธิรรม เพราะจะไดผ้ลตอบแทนอย่างคุม้ค่ากวา่

การแสวงหาลาภยศสรรเสริญ แสวงหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย พอถงึบ ัน้ปลายของ

ชวีติ จะรูส้กึวา่จติใจไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงเลย จากวนัทีเ่กดิมาในโลกน้ีถงึวนัทีจ่ะจากโลกน้ี

ไป ใจตอนทีม่าเป็นอย่างไรตอนทีไ่ปก็ยงัเป็นอย่างนัน้ หรือแย่กวา่เดมิเสยีดว้ยซํา้ไป 

อ่อนแอลงมากกวา่เขม้แขง็ขึ้น มคีวามทุกขม์ากกวา่มคีวามสุข ถา้ไปแบบนัน้ก็ถอืวา่

ขาดทนุ เหมอืนฝากเงนิไวใ้นธนาคารแต่ไมไ่ดด้อก แลว้ยงัตอ้งเสยีค่าฝากดว้ย เวลาถอน

เงนิตน้ก็เหลอืนอ้ยกวา่ตอนทีเ่อาไปฝาก อย่างน้ีเป็นการใชช้วีติอย่างขาดทนุ แต่ถา้ถงึ

เวลาตายแลว้รูส้กึวา่ ใจมคีวามม ัน่คงมคีวามสุขมากกวา่เดมิ มคีวามทกุขน์อ้ยกวา่เดมิ 

หรือไมม่เีลย อย่างน้ีถอืวา่ไดก้าํไร ไดใ้ชช้วีติอย่างคุม้ค่าทีสุ่ด ไดเ้อาเพชรนิลจนิดามา

ลงทนุ ใหเ้กดิผลตอบแทนมากกวา่ตน้ทนุ เอาเงนิกอ้นหน่ึงมาลงทนุเพือ่ก่อต ัง้ธนาคาร

ขึ้นมา จนไดธ้นาคารเป็นรอ้ยๆสาขา อย่างน้ีถงึจะเรียกวา่เป็นการลงทนุทีคุ่ม้ค่า คนทีเ่ริ่ม

ก่อต ัง้ธนาคารขึ้นมาก็มเีงนิอยู่เพยีงกอ้นหน่ึง พอกจิการเจริญรุ่งเรืองขึ้นมา ก็ขยายสาขา

ไปเรื่อยๆ มรีายไดเ้พิม่ขึ้นมาเรื่อยๆ จนมเีป็น ๑๐๐ เป็น ๑๐๐๐ สาขา อย่างน้ีถงึจะ

เรียกวา่เป็นการลงทนุทีคุ่ม้ค่า  

ใจของเราก็เหมอืนกนั ถา้ลงทนุไปกบัการศึกษาปฏบิตัธิรรม ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล 

ภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ เจริญปญัญา จนจติใจมแีต่ความสงบอยู่ตลอดเวลา ก็ถอืวา่ได ้

กาํไร ถา้จติใจยงัฟุ้ งซ่านสบัสนอลหมา่น มคีวามเศรา้หมอง มคีวามเครียด มคีวาม

วุน่วายอยู่ อย่างน้ีก็ถอืวา่ยงัไมไ่ดก้าํไร ไม่มอีะไรสาํคญัเท่ากบัจติใจ จติใจถา้ไมส่งบกจ็ะ

ไมม่คีวามสุข ถงึแมจ้ะมเีงนิทองกองเท่าภูเขา ก็ไมม่ปีระโยชนอ์ะไรกบัจติใจ ไมส่ามารถ

ทาํใหจ้ติใจมคีวามสงบสุขได ้ จงึอย่าเสยีเวลาไปกบัการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข ให ้

แสวงหามรรคผลนิพพานเถดิ เป็นเป้าหมายของเรา เมือ่เชา้น้ีก็บอกแลว้วา่ การใหท้าน

ตอ้งเพิม่ใหม้ากขึ้น มอีะไรทีท่าํใหไ้ดม้ากขึ้นก็ควรทาํไป จากการทาํบญุรอ้ยละสบิ ก็เพิม่

เป็นรอ้ยละยีส่บิ รอ้ยละสามสบิ เพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ ศีลก็รกัษาใหม้ากขึ้น เคยรกัษาไดก้ี่ขอ้
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กี่วนัก็รกัษาเพิม่ขึ้นไป เช่นวนัน้ีถอืศีล ๘ เพิม่จากศีล ๕ขึ้นมาก็ได ้วนัไหนมกีาํลงัใจด ีก็

รกัษาศีลเพิม่ขึ้นไป ศีล ๘ บา้ง ศีล ๕ บา้ง หรือเพิม่ศีล ๘ ใหม้ากกวา่ศีล ๕ จนสามารถ

รกัษาศีล ๘ ไดต้ลอดเวลา การนัง่สมาธิก็เพิม่เวลานัง่ใหม้ากขึ้น เคยนัง่วนัละ ๒ ครัง้ก็

เพิม่เป็น ๓ ครัง้ ๔ ครัง้ เคยนัง่คร ัง้ละครึ่งช ัว่โมง ก็เพิม่เป็นครัง้ละช ัว่โมง ตอ้งพยายาม

ขยบัเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ การฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็ฟงัใหม้ากขึ้น ส่วนทีต่อ้งลดก็คอืความสุข

ทางตาหูจมกูลิ้นกาย ดูโทรทศันดู์หนงัดูละคร ก็ตดัใหน้อ้ยลงไป เคยดืม่เคยรบัประทาน 

เคยหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็ตดัใหน้อ้ยลงไป จนไมต่อ้งหาความสุขจากสิง่

เหลา่น้ีเลย จะไดม้เีวลาหาความสงบสุขทางจติใจมากขึ้น น่ีเป็นเรื่องทีเ่ราตอ้งกาํหนด

ขึ้นมาเอง เพราะเป็นชวีติของเรา เราเป็นเหมอืนคนขบัรถ คนอืน่ขบัแทนเราไมไ่ด ้เราตอ้ง

รูท้ศิทางทีเ่ราจะตอ้งไปวา่อยู่ในทศิทางใด อย่าขบัวนอยู่ตรงวงเวยีน เพราะจะไปไมถ่งึ

ไหน ขบัไปท ัง้วนัก็จะวนเวยีนอยู่ตรงนัน้  

เราตอ้งกาํหนดทศิทางชวีติของเราใหไ้ปในทางน้ี ตอ้งทาํบญุใหม้ากขึ้น รกัษาศีลใหม้าก

ขึ้น ภาวนาใหม้ากขึ้น อย่าปลอ่ยใหว้นอยู่ในวงเวยีนของการหาความสุขกบัการหาเงนิ ได ้

เงนิแลว้ก็เอามาซื้อความสุข พอเงนิหมดก็ไปหาใหม ่ พอหาเงนิไดแ้ลว้ก็กลบัมาซื้อ

ความสุขอกี อย่างน้ีเรียกวา่ขบัรถรอบวงเวยีน ไมไ่ดไ้ปไหน กี่ภพกี่ชาตกิ็เป็นแบบน้ี 

เพยีงแต่วา่จะเป็นวงเวยีนแบบไหน วงเวยีนดกี็ม ี วงเวยีนไมด่กี็ม ี วงเวยีนดกี็วงเวยีน

ของเทพของมนุษย ์ วงเวยีนไม่ดกี็ของเดรจัฉานของเปรตของสตัวน์รก ถา้ใฝ่ตํา่กจ็ะหา

เงนิอย่างผดิศีลผดิธรรม เช่นลกัขโมยฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ประพฤตผิดิประเวณี โกหก

หลอกลวง เพือ่ใหไ้ดเ้งนิทองมาซื้อความสุข พวกน้ีจะวนอยู่ในวงเวยีนทีไ่มด่ ีวงเวยีนทีม่ ี

แต่ความรอ้น ส่วนวงเวยีนดกี็คอืวงเวยีนของเทพของมนุษย ์ แต่ก็ยงัเป็นวงเวยีนอยู่ สู ้

มรรคผลนิพพานไมไ่ด ้ อนัน้ีเป็นทางตรง ไปสู่จดุหมายปลายทางทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐ คอื

การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ สิ้นสุดของความทกุขท์ ัง้หลาย เพราะเมือ่ไมเ่กดิ

แลว้ทกุขก์็ย่อมไมม่ ี ทกุขย่์อมไม่มีต่อผูท้ี่ไม่เกดิ เพราะผูท้ีเ่กดิยงัตอ้งแก่เจ็บตาย พลดั

พรากจากกนั การเกดิเป็นมนุษยค์ร ัง้น้ีเป็นโอกาสทีด่มีากคอื ๑. ไดเ้ป็นมนุษย ์๒. ไดพ้บ

กบัพระพทุธศาสนา ๓. มเีวลาศึกษาปฏบิตั ิ จะใชโ้อกาสดน้ีีหรือไม ่ จะเพิม่เวลาศึกษา

ปฏบิตัใิหม้ากกวา่เดมิหรือไม ่ วนัหน่ึงเรามเีพยีง ๒๔ ช ัว่โมง ถา้จะเพิม่เวลาบาํเพญ็
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ปฏบิตั ิ ก็ตอ้งตดัเวลาทีใ่หก้บัสิง่อืน่ไป จะกลา้ทาํหรือไม ่ หรือยงัเสยีดายเรื่องต่างๆทีย่งั

ผูกพนัอยู่ ตอ้งใชว้จิารณญาณ ตอ้งดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง ดูพระสงฆส์าวก ดูครูบา

อาจารยพ์ระปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบเป็นตวัอย่าง วา่ท่านใชเ้วลาอย่างไร เรากบัท่านใชเ้วลา

เหมอืนกนัหรือไม ่ ถา้ไมเ่หมอืนกนั เราก็ควรปรบัใหเ้หมอืนท่าน ถา้เราไมป่รบักจ็ะไมไ่ด ้

อย่างทีท่่านได ้ต่อใหป้รารถนาต่อใหอ้ยากไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ต่อใหม้าทีน่ี่อกี ๑๐ ปี อกี 

๑๐๐ ปี แต่ไมไ่ดป้รบัวถิชีวีติใหเ้ขา้สู่กระแสธรรม ก็จะเป็นอย่างน้ีต่อไป ไมม่ใีครบงัคบั

ตวัเราไดน้อกจากตวัเราเอง ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน ตนตอ้งเป็นผูบ้งัคบัตนเอง เพราะตน

เป็นผูข้บัรถชวีติของตนเอง ผูอ้ืน่ขบัรถคนัน้ีใหเ้ราไมไ่ด ้ ขบัชวีติของเราไมไ่ด ้ การมาฟงั

ธรรมน้ี ก็เพือ่จะไดก้าํลงัใจไดค้วามรู ้ วา่ควรจะทาํอย่างไร เมือ่รูแ้ลว้ก็ควรเอาไปปฏบิตั ิ

พอปฏบิตัแิลว้ ปฏเิวธคอืผลทีด่ทีีเ่ลศิทีป่ระเสริฐ ก็จะเกดิขึ้นอย่างแน่นอน ไมม่สีิง่อื่นที่

จะทาํใหเ้กดิขึ้นได ้ไมม่อีะไรทีจ่ะหา้มไมใ่หเ้กดิขึ้นได ้นอกจากการไมป่ฏบิตัน้ีิเท่านัน้  

การปฏบิตัน้ีิไมม่รูีปแบบตายตวั อยู่ทีส่ตเิป็นหลกั ตอ้งมสีตติลอดเวลาถงึจะถอืวา่ปฏบิตั ิ

ถา้ไปอยู่วดัแต่ไมม่สีต ิ ก็ยงัไมถ่อืวา่เป็นการปฏบิตั ิ ถา้มสีตแิต่อยู่ทีท่าํงานก็ถอืวา่ปฏบิตั ิ

จงึควรใหม้สีตคิวบคุมใจไมใ่หค้ดิเรื่อยเป่ือย ใหอ้ยู่กบัพทุโธๆไปก็ได ้ หรืออยู่กบัธรรมะ 

เช่นอาการ ๓๒ น้ีก็เป็นธรรมะทีม่คุีณค่าอยา่งยิง่ ถา้เบือ่กบัการบริกรรมพทุโธๆ ก็ลองใช ้

อาการ ๓๒ ก็ได ้มสีสีนัมรีสชาต ิมหีลายลกัษณะ มผีม มขีน มเีลบ็ มฟีนั มหีนงั มเีน้ือ 

มเีอน็ มกีระดูก ฯลฯ ถา้จติจะไปเทีย่วก็ใหเ้ทีย่วในกายนคร เป็นทีน่่าท่องเทีย่วทีสุ่ด ไม่

วา่จะอยู่ทีไ่หนก็ตาม ถา้ท่องอาการ ๓๒ น้ีอยู่ ก็ถอืวา่ไดป้ฏบิตัแิลว้ ไมต่อ้งไปอยู่วดันุ่ง

ขาวห่มขาว ขอใหม้อีาการ ๓๒ อยู่ในใจไปเรื่อยๆ ถา้ไมจ่าํเป็นตอ้งใชค้วามคดิ ถา้ตอ้งใช ้

ความคดิจดัการเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็หยุดพทุโธๆไปก่อน หยุดท่องอาการ ๓๒ ไปก่อน พอ

คดิเสร็จแลว้ เริ่มกงัวลกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ห่วงคนนัน้คนน้ี ก็กลบัมาพทุโธๆต่อ กลบัมา

ท่องอาการ ๓๒ ต่อ ท ัง้ไปท ัง้กลบั อนุโลมและปฏโิลม แลว้จะรูว้า่วนัๆหน่ึงเรามสีติ

หรือไม ่ ถามตวัเองวา่วนัน้ีอยู่กบัอาการ ๓๒ บา้งหรือไม ่ อยู่กบัพทุโธบา้งหรือไม ่ เพราะ

การเจริญพทุโธก็ด ี หรือท่องดูอาการ ๓๒ ก็ด ี เป็นการสรา้งสต ิ ทาํใหเ้หน็ความคดิปรุง

แต่ง ส่วนใหญ่เราจะไมเ่หน็ความคดิปรุงแต่ง เพราะความคดิปรุงแต่งจะอยู่หลงัฉาก ที่

คอยผลกัดนัใจใหอ้อกไปดูภายนอก คิดถงึคนนัน้คดิถงึคนน้ี ใจคดิไปแลว้ ไปทีรู่ปคน



75 
 

นัน้รูปคนน้ี ไปทีว่ตัถชุิ้นนัน้ชิ้นน้ี ไปทีตู่เ้ยน็และของทีอ่ยู่ในตูเ้ยน็ แต่ไมเ่หน็ความคิดที่

ทาํใหไ้ป ถา้บริกรรมพทุโธๆ หรือท่องดูอาการ ๓๒ อยู่เรื่อยๆ ต่อไปจะเหน็ตวัปรุงแต่งวา่

อยู่ตรงน้ีเอง ทีห่ลอกเราส ัง่เราใหไ้ปเปิดตูเ้ยน็ ใหไ้ปกงัวลกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี พอเหน็อย่าง

น้ีแลว้แสดงวา่มสีตแิลว้  

จะเหน็วา่คดิไปได ้๓ ทาง ไปทางกเิลส ไปทางธรรม หรือตรงกลาง ไมใ่ช่ธรรมไมใ่ช่กเิลส 

ส่วนใหญ่จะไป ๒ ทาง คอืไปทางกเิลส หรือไมใ่ช่กเิลสไมใ่ช่ธรรม นอ้ยครัง้ทีจ่ะไปทาง

ธรรมกนั เพราะไมม่ธีรรมอยู่ในใจ แต่ถา้ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็จะไดธ้รรมเขา้

ไปปลูกไวใ้นใจ ต่อไปความคดิในทางธรรมก็จะงอกเงยขึ้นมา ก็จะคดิไป ๓ ทาง ไปทาง

กเิลสบา้ง ทางธรรมบา้ง ไมใ่ช่ธรรมไมใ่ช่กเิลสบา้ง จะเหน็ผลทีเ่กดิขึ้น วา่ เวลาคิดไป

ในทางกเิลสก็จะฟุ้ งซา่นวุน่วายใจ คดิไปในทางธรรมก็สุขสงบเยน็ คดิไปในทางทีไ่มใ่ช่

กเิลสหรือธรรมก็จะรูส้กึเฉยๆ ไมสุ่ขไม่ทกุข ์ ก็อยากจะคดิไปในทางธรรมเรื่อยๆ 

บริกรรมพทุโธๆไปเรื่อย ก็จะสุขสงบเยน็สบาย ต่อไปก็จะเหน็อริยสจั ทีอ่ยู่ทีส่งัขาร

ความคดิปรุงแต่งน่ีเอง สงัขารทีเ่ป็นไดท้ ัง้สมทุยัหรือมรรค ถา้คดิถงึอาการ ๓๒ บริกรรม

พทุโธ ก็เป็นมรรค ทาํใหจ้ติสงบ ถา้คดิถงึอตัตาตวัตน ตวัเราของเรา โลภอยากได ้ก็จะ

เป็นสมทุยั ก็จะทกุขรุ่์มรอ้นขึ้นมา ต่อไปจะไมดู่ขา้งนอกอย่างเดยีว แต่จะดูสงัขารทีอ่ยู่

หลงัฉากดว้ย ทีห่ลอกใหไ้ปหลงสิง่นัน้สิง่น้ี โลภอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี จะคอยกาํจดั

ความคดิเหลา่น้ีไป ดว้ยการเอาธรรมะของพระพทุธเจา้มาแก ้เพราะความหลงมาจากการ

ไมเ่หน็ไตรลกัษณ์ ไมเ่หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้ระลกึถงึอนิจจงัทกุขงัอนตัตาอยู่เรื่อยๆ 

จะทาํใหค้วามโลภความโกรธความหลงเบาบางลงไป  

เวลาโลภอยากไดอ้ะไร ก็จะพจิารณาวา่เทีย่งหรือไม ่ไดม้าแลว้จะสุขอย่างถาวรหรือไม ่มี

ความทกุขต์ามมาหรือไม ่ก็จะไดค้าํตอบวา่ไมเ่ทีย่ง มคีวามทกุขต์ามมา ไมใ่ช่เป็นของเรา

อย่างแทจ้ริง สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากเราไปหรอืเราจะตอ้งจากเขาไป ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ใจก็

จะเป็นธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นธรรมท ัง้แทง่ เพราะจะคดิแต่ธรรมตลอดเวลา 

พอมธีรรมแลว้ ความหลงก็จะไมส่ามารถหลอกเราได ้ คนทีม่ธีรรมแลว้มกัจะไมม่สีมบตัิ

อะไร พระพทุธเจา้ไมม่อีะไรเลย ครูบาอาจารยก์็ไมม่อีะไรเลย เงนิทองทีญ่าตโิยมถวาย
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ใหท้่าน ท่านก็ไมเ่ก็บเอาไวเ้ลย ท่านเอาไปทาํประโยชนใ์หก้บัโลกต่อ แต่ถา้ยงัมคีวามหลง

ก็จะเก็บไว ้ จะรูส้กึไมพ่อดว้ย ไดพ้นัลา้นก็อยากจะเพิม่เป็นหมืน่ลา้น ไดห้มืน่ลา้นก็

อยากจะเพิม่เป็นแสนลา้น เพราะไมเ่หน็ไตรลกัษณ์ ไมเ่หน็ทกุขใ์นเงนิทอง มนัเป็นภยันะ

มเีงนิมากๆ อย่าคดิวา่เป็นคุณ จะมคีนคอยจบัไปเรียกค่าไถ่ ไปไหนมาไหนก็ตอ้งมี

มอืปืนคุม้ครอง อยู่อย่างน้ีมคีวามสุขหรือไม ่ตอ้งอยู่แบบไมม่อีะไรเลย เช่นพระพทุธเจา้ 

ไปไหนมาไหนไมต่อ้งมใีครมาคอยคุม้กนั ไมม่สีมบตัอิะไร มเีพยีงอฐับริขาร ๘ ชิ้นเท่า

นัน้เอง ผา้ไตร ๓ ผนื บาตร ๑ รวมเป็น ๔ ประคดเอว ๑ เป็น ๕ ทีก่รองนํา้ ๑ เป็น ๖ 

เขม็กบัดา้ย ๑ เป็น ๗ ใบมดีโกน ๑ รวมเป็น ๘ เป็นสมบตัพิอเพยีงกบัสมณะแลว้ 

ครบถว้นบริบูรณ์แลว้  

ถาม ถา้ไมส่ามารถเอาธรรมะฝงัเขา้ไปในใจเราได ้ เวลาตายไปสิง่ทีเ่รียนรูท้ีเ่ป็นสญัญา

ความจาํ ก็จะหมดไปกบัร่างกาย ใช่ไหมครบั 

ตอบ เหมอืนฟงัเทศนว์นัน้ี เราจาํไดม้ากนอ้ยเพยีงไร จาํไมค่่อยได ้ฟงัแลว้ก็ผ่านไป ถา้

จาํอาการ ๓๒ ได ้ ก็ตอ้งอยู่ในใจตลอดเวลา แต่ไมอ่ยู่เลย ไมม่อีาการสกัอาการ

เดยีวอยู่ในใจเลย เหน็คนก็ไม่เหน็อาการ ๓๒ เหน็แต่นาย ก. นาย ข. มฐีานะ

อะไร มตีาํแหน่งอะไร เหน็แต่สมมตุ ิไมเ่หน็ความจริง ไมเ่หน็กายในกาย ถา้เหน็

กายในกายก็ตอ้งเหน็อาการ ๓๒ น่ีคอืกายในกาย แต่กลบัไปเหน็นาย ก. นาย ข.

ในกายน้ี เหน็ผูว้า่ฯ เหน็ผอ.ในกาย เหน็หวัหนา้ เหน็ลูกนอ้งในกาย เหน็แต่

สมมตุ ิ ถา้เหน็กายในกายก็จะเหมอืนกนัหมด ไมม่สูีงไมม่ตีํา่ ไมม่น่ีารกัน่า

รงัเกยีจ มผีมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดูก ฯลฯ เหมอืนกนั มเีกดิแก่เจ็บตาย

เหมอืนกนั เราฟงัแลว้ไมเ่อาไปพจิารณาต่อ ไมเ่อาไปปฏบิตัต่ิอ ลองทาํดูส ิ พทุ

โธๆไปท ัง้วนั หรือท่องอาการ ๓๒ ไปท ัง้วนั ถา้ทาํไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพยีงวนัเดยีว

ตอ้งเหน็อะไร ตอ้งไดอ้ะไรอย่างแน่นอน แต่ไมท่าํกนั พอไปจากทีน่ี่ก็ลมืกนั

หมดแลว้ เหมอืนควนัไฟ จางหายไปหมด เรื่องอืน่เขา้มาแทนที ่พอออกจากทีน่ี่ก็

คดิปรุงแต่งกนัวา่ จะไปไหนกนัต่อ มองไปขา้งหนา้แลว้ พรุ่งน้ีตอ้งไปทาํงาน มี

ธุระกบัคนนัน้คนน้ี คดิไปกบัเรื่องนัน้แลว้ ส่วนเรื่องทีไ่ดย้นิไดฟ้งั ทีท่าํใหเ้กดิ
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ปญัญารูท้นักเิลสก็หายไปหมด เป็นนิสยั ชอบคดิเรื่องต่างๆ ใหค้ดิเรื่องธรรมะจะ

ไมย่นิด ีไมช่อบ จะลมืไป เพราะยนิดคีดิเรื่องอืน่  

เราตอ้งฝืนตอ้งบงัคบั ไมม่ทีางอืน่ ตอ้งบงัคบั ตอ้งกาํหนดวา่วนัน้ีจะตอ้งภาวนา 

ทกุช ัว่โมงจะตอ้งพทุโธๆสกั ๕ นาท ี หรือท่องอาการ ๓๒ พอถงึตน้ช ัว่โมงก็พทุ

โธๆไป ๕ นาทแีลว้ หรือท่องอาการ ๓๒ ไป ๕ นาท ีจะไดด้งึใจไวไ้มใ่หค้ดิเรื่อย

เป่ือย เหมอืนกบัมเีครื่องกดีขวางบนถนน ทีบ่งัคบัใหร้ถชะลอหยุดก่อนทีจ่ะขา้ม

ไป ถา้วิง่เร็วรถจะพงัได ้ ถา้ภาวนาทกุช ัว่โมง จติจะไมห่า่งจากธรรมะ ทกุช ัว่โมง

จะมธีรรมะมาเตอืนสต ิลองทาํดู ทกุช ัว่โมงใหเ้วลากบัธรรมะ ๕ นาท ีลองดูสวิา่

จะทาํไดไ้หม ยกเวน้ขณะทีห่ลบั ทกุช ัว่โมงใหเ้จริญธรรมะสกั ๕ นาท ีปฏบิตัสิกั 

๕ นาท ีนัง่หลบัตาพทุโธๆไป จงกาํหนดลมหายใจเขา้ออกไป ท่องอาการ ๓๒ ไป 

หรือพจิารณาไตรลกัษณ์ไป ดูความไมเ่ทีย่งเป็นทกุขเ์ป็นอนตัตาของสิง่ต่างๆ 

พจิารณากรณีญาตธิรรมของพวกเราก็ได ้มใีครไปคาดฝนัวา่จะตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย

ขึ้นมาอย่างกะทนัหนั อนิจจา ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน อาจจะเกดิขึ้นกบัเราก็ได ้ คดิ

อย่างน้ีบา้ง จะไดม้คีวามกระตอืรือรน้ปฏบิตั ิ จะไดเ้หน็คุณค่าของเวลาโอกาสทีม่ ี

อยู่ ถา้เกดิเจ็บไขไ้ดป่้วยขึ้นมา หรือพกิลพกิารไป โอกาสทีจ่ะไปฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ไปทาํบญุ ไปปฏบิตัธิรรม ก็จะไมม่ ีหรือยากขึ้น ขณะทีม่แีละงา่ยยงัไมท่าํกนั ถา้

หากไมม่หีรือยากแลว้ จะทาํไดอ้ย่างไร 

วนัน้ีฝากการบา้นใหภ้าวนาช ัว่โมงละ ๕ นาท ี ยกเวน้เวลาหลบั ในรูปแบบไหนก็

ได ้ พทุโธๆไปก็ได ้ จะไดม้ธีรรมะคอยสะดุดใจ ไมอ่ย่างนัน้จะไหลตามกเิลสไป 

จนลมืธรรมะไปเป็นวนัๆเป็นเดอืนๆเลย เพราะเรื่องของกเิลสจะเกี่ยวพนั

ต่อเน่ืองกนั เสร็จจากเรื่องน้ีก็จะมเีรื่องนัน้มาต่อ มาเกี่ยวกนัไปดงึกนัไป แต่ถา้มี

ธรรมะคอยเหน่ียวรัง้ไวบ้า้ง เช่นทกุๆชัว่โมง ก็จะทาํใหไ้ดเ้จริญสตปิญัญาบา้ง จะ

ไดพ้จิารณาบา้งวา่ ควรไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ีหรือไม ่ถา้ไมใ่ช่เรื่องของเรา

แลว้อย่าไปยุ่งดกีวา่ แต่นิสยัของพวกเราชอบไปยุ่งกนั ไมไ่ดเ้ชญิก็ไป ตอ้งดงึใจ

เขา้หาธรรมะ ตอ้งหาอบุายวธิีดงึใจเขา้หาธรรมะ ใหอ้ยู่กบัธรรมะใหม้าก ใหอ้ยู่
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เรื่อยๆ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมปฏบิตัธิรรมอยู่เรื่อยๆ จะไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า จะไดไ้ม่

มาเสยีใจในภายหลงั ทีม่วัหมดเวลาไปกบัเรื่องไรส้าระต่างๆ ไมไ่ดอ้ะไรเลย ไมม่ี

ประโยชนก์บัจติใจ มเีงนิกองเท่าภูเขาแต่ใจยงัเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ทกุขก์งัวล

หวาดกลวัอยู่เหมอืนเดมิ สูไ้มม่อีะไรเลยจะดกีวา่ แต่มคีวามสงบสุขสบาย ไมห่วิ

ไมอ่ยากไมห่่วงไมห่วง ไมว่ติกไมก่งัวลไมก่ลวักบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีก่าํลงัเกดิขึ้น

ก็ดหีรือทีจ่ะเกดิขึ้นก็ด ี เหน็วา่เป็นเรื่องธรรมดา ใจไมไ่ดเ้ป็นไปอะไรกบัสิง่ต่างๆ 

ไมต่อ้งไปเดอืดรอ้น ทกุอย่างทีเ่กดิขึ้นไม่สามารถมาทาํลายใจได ้ ทาํลายไดแ้ต่

ร่างกาย ถา้ไมม่อีะไรมาทาํลาย มนัก็ทาํลายตวัมนัเอง เพราะเป็นวถิขีองมนั เกดิ

แลว้ก็ตอ้งแก่เจ็บตายไปเอง 

ถาม ทีท่่านอาจารยว์า่เหน็ผลน้ี เหน็ผลในรูปแบบไหน 

ตอบ เหน็ความสงบในจติ จติรวมลงเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงเหน็ตอนเป็นเดก็ ทรงประทบัอยู่ตามลาํพงัอยู่ใตโ้คนไม ้ แลว้จติก็รวมลง 

โดยไมไ่ดน้ ัง่สมาธิหรือกาํหนดอะไร เป็นเรื่องของบารมขีองบญุเก่า พอมปีจัจยั

คอืความสงบวเิวก ก็ทาํใหจ้ติรวมลงเอง เพราะเคยรวมมาแลว้ โดยไมต่อ้งนัง่

กาํหนดพทุโธๆ ถา้เคยรวมแลว้เพยีงบริกรรมพทุโธไป ๕ นาทจีติก็รวมลงแลว้ 

จะรูเ้ลยวา่รางวลัทีแ่ทจ้รงิของชวีติอยู่ตรงไหน ไมต่อ้งไปถามใคร ถา้ไดส้มัผสั

ความสงบน้ีแลว้จะคดิหาทางไปแลว้ เริ่มวางแผนแลว้วา่ จะตอ้งตดัภาระต่างๆให ้

หมดไปใหไ้ด ้ เพือ่จะไดไ้ปอย่างเรียบรอ้ย ถา้ไปแลว้ยงัตะขดิตะขวงใจ ก็จะเป็น

อปุสรรคต่อการบาํเพญ็ ถา้ทกุสิง่ทกุอย่างเรียบรอ้ย จะถูกใจหรือไมน่ ัน้อกีเรื่อง

หน่ึง เพราะการทาํใหค้นอืน่ถูกใจเสมอคงทาํไมไ่ด ้ ถา้ถูกตอ้งเป็นธรรม ก็ถอืวา่

ใชไ้ด ้ ไมค่วรเอาความพอใจของคนมาเป็นประมาณ ใหเ้อาธรรมเป็นประมาณ 

อย่างทีห่ลวงตาเคยพูดวา่ ท่านเกรงธรรม ไมเ่กรงใจคน ถา้เกรงใจคนแลว้ธรรมก็

แหลก ตอ้งเอาธรรมเป็นประมาณ เป็นหลกัของการตดัสนิ เช่นไปแลว้พ่อแมไ่ม่

สบายใจไมพ่อใจ แต่เขาก็อยู่ไดม้คีวามสุขเหมอืนเดมิ ไม่เดอืดรอ้นกบัการกนิ

การอยู่ เพยีงแต่ไมช่อบใหลู้กไปบวชเท่านัน้เอง บวชแลว้ไม่สบายใจ อย่างน้ีก็ไม่
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ตอ้งไปถอืเป็นประมาณ เหมอืนกบัพ่อของพระพทุธเจา้ไมอ่ยากใหลู้กบวช อยาก

ใหส้บืทอดราชสมบตั ิ อยากใหเ้ป็นมหาจกัรพรรด ิ ถา้เป็นอย่างน้ีก็ไมต่อ้งไปวติก

กงัวลกบัความรูส้กึของผูอ้ืน่ ควรวติกกงัวลกบัความรูส้กึของเรา ถา้อยู่แลว้จติใจ

วุน่วายฟุ้ งซ่าน ไมม่คีวามสุข อยู่ไปทาํไม ถา้ออกบวชแลว้มคีวามสงบสุข ไมม่ี

ความทกุข ์ทาํไมไมไ่ป ตอ้งเอาตรงน้ีเป็นตวัวดั 

ถา้ใฝ่ทางน้ีแลว้ ไมม่อีะไรมายบัย ัง้ได ้ สิง่ทีจ่ะยบัย ัง้ก็คอืความลงัเลสงสยั เป็น

นิวรณ์ เป็นอปุสรรคขวางก ัน้ความสงบของใจ สงสยัวา่จะทาํไดห้รือไม ่นิวรณ์อกี

อย่างหน่ึงก็คอืกามฉนัทะ ความยนิดกีบัความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รส ตวัน้ีก็ตดั

ยาก ตอ้งรบัประทานอาหารมื้อเดยีวจริงๆ แลว้ก็ไมร่บัประทานหรือดืม่อะไรอกี

เลย นอกจากดืม่นํา้เปลา่อย่างเดยีว ถงึจะกาํจดัความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสได ้

ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการรบัประทานการดืม่ ดืม่แต่นํา้เปลา่ๆ อย่าดืม่นํา้ทีม่รีสชาติ

หวานเปรี้ยว รบัประทานอาหารแบบรบัประทานยา ครัง้เดยีวก็พอ อาหารอะไรก็

ได ้ รบัประทานแลว้อิม่ทอ้งไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วยก็พอแลว้ ตอ้งตดักามฉนัทะ การ

บนัเทงิในรูปแบบต่างๆก็ตอ้งตดัใหห้มด ไมดู่หนงัไมฟ่งัเพลง ไมไ่ปเทีย่วตาม

สถานทีต่่างๆ ถา้ไปก็ไปหามมุสงบเงยีบ ไปนัง่สมาธิ ถา้ปฏบิตัอิยู่ในหอ้งในบา้น

นานๆรูส้กึอดึอดั อยากจะออกไปบา้ง ก็ออกไปได ้ไปหามมุสงบทีไ่มม่สีิง่ย ัว่ยวน

กวนใจ  

เราตอ้งลยุตอ้งบกุ อย่ารอใหก้เิลสบกุแลว้ค่อยสูม้นั ถา้มนับกุแลว้จะสูไ้มไ่ด ้ พอ

กเิลสออกฤทธิ์แลว้ เราจะอ่อนปวกเปียกไปหมดเลย จะดืม่ไอน้ ัน่จะกนิไอน่ี้ ก็

ตอ้งยอมมนั เราตอ้งบกุดว้ยการกาํหนดปริมาณและตารางเวลา วา่จะกนิจะดืม่

เท่าไหร่ เช่นกนิมื้อเดยีว อยากจะกนิอะไรก็กนิตอนนัน้ เสร็จแลว้ก็จบ ถา้

อยากจะดืม่อะไรก็ดืม่ตอนนัน้ เวลาอืน่ก็ดื่มนํา้เปลา่อย่างเดยีว ตอ้งกาํหนดอย่าง

น้ี โทรทศันก์็ไมดู่เลย ขายทิ้งไปเลย ทกุอย่างทีเ่กี่ยวกบัการบนัเทงิ อย่าใหอ้ยู่

ใกลต้วั บริจาคใหท้านไปเลย อย่างน้ีถงึเรียกวา่บกุ เรียกวา่ลยุ ถา้นัง่รอเดีย๋ว

กเิลสก็จะมาชวนเรา ใหดู้เรื่องนัน้เรื่องน้ี เดีย๋วก็เปรี้ยวปากอยากขบเคี้ยว พอเกดิ
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ความรูส้กึอย่างน้ีแลว้ มนัจะสูไ้มไ่ด ้ ถา้อยากแลว้แต่ไมม่อีะไรใหข้บเคี้ยว ไมม่ี

อะไรใหดู้ ก็จะไมเ่ป็นปญัหา พวกเรายงัไมเ่หน็คุณค่าของความสบายใจกนั 

เพราะไมค่่อยไดดู้ใจ มวัแต่ไปดูสิง่นัน้สิง่น้ี มคุีณค่าอย่างนัน้อย่างน้ี ปลอ่ยใหใ้จ

แหง้แลง้ อา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว หวิอยาก ไมดู่ทีใ่จกนั ดูผดิที ่ การบริกรรมพทุ

โธๆหรือกาํหนดกรรมฐานน้ี เป็นการดงึใจใหก้ลบัเขา้มาดูใจ วา่กาํลงัเป็นอย่างไร 

ควรไดร้บัการดูแลอย่างไร ตอ้งปฏบิตัใิหม้าก ถา้ไมป่ฏบิตัจิะไมเ่หน็  

ถาม เตรียมลาออกไปปฏบิตัธิรรม แรกเริ่มน้ีจะปฏบิตัอิยูท่ีบ่า้น ตอ้งกาํหนดเป็นเวลา

หรือไมค่ะ 

ตอบ พยายามปฏบิตัใิหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะปฏบิตัไิด ้ ควรเจริญสตติลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่น

จนหลบัเลย ใหม้สีตอิยู่กบัปจัจบุนั ใหอ้ยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู่ หรือพทุโธๆไปก็ได ้

ต ัง้แต่ตื่นเลย ก่อนจะลกุจากทีน่อนก็พทุโธๆไป พอลกุขึ้นก็พทุโธๆไป ใหพ้ทุ

โธๆพาไป 

ถาม เวลาเจริญสตไิปมากๆแลว้จะเหน็สภาวะทีล่ะเอยีด เขา้ใจการทาํงานของจติ แต่

ยงัไมป่ลอ่ยวาง รูส้กึวา่ปญัญายงัไมพ่อ 

ตอบ ยงัไมเ่หน็ทกุข ์ยงัไมเ่หน็อริยสจั ๔ ตอ้งเหน็อริยสจั ๔ ใหไ้ด ้เหน็วา่กาํลงัทกุขก์บั

สิง่นัน้สิง่น้ี เพราะความอยาก ถา้เหน็ความอยากทีท่าํใหท้กุข ์ ก็จะตดัได ้ จะหาย

ทกุข ์

ถาม จติคอือะไรครบั 

ตอบ จติคอืผูรู้ ้ผูค้ดิปรุงแต่ง แลว้ก็เกดิอารมณ์ต่างๆตามมา 

ถาม บางครัง้รูส้กึวา่ จติไมใ่ช่ตวัเรา 

ตอบ เป็นสภาวธรรม  
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ถาม ตวัเราคอือะไรครบั 

ตอบ ตวัเราคอืความหลง  

ถาม เราปรุงขึ้นมาเองหรือครบั 

ตอบ เราปรุงขึ้นมาเอง จนฝงัลกึอยู่ในความรูส้กึ ตวัเราก็คอืตวัรู ้

ถาม คอืใจ 

ตอบ ใจทีถู่กอวชิชาครอบงาํ ทาํใหค้ดิวา่กายกบัใจเป็นตวัเรา เราตอ้งแกใ้หเ้ป็นตวัรู ้ให ้

สกัแต่วา่รู ้ ไมใ่ช่เรารูเ้ราเหน็ เป็นเพยีงแต่ความรูค้วามเหน็ รูว้า่เป็นอย่างนัน้รูว้า่

เป็นอย่างน้ี แต่ไมม่ตีวัเราไปรูส้ิง่น ัน้สิง่น้ี สกัแต่วา่รู ้ไมไ่ดไ้มเ่สยีกบัสิง่ทีรู่ ้ไมด่ใีจ

ไมเ่สยีใจกบัสิง่ทีรู่ท้ีเ่หน็ ถา้ดใีจเสยีใจแสดงวา่หลงแลว้  

ถาม นอกจากดูมนัไปเรื่อยๆแลว้ ตอ้งทาํอะไรอกีหรือเปลา่ครบั 

ตอบ การดูเป็นการฝึกเบื้องตน้ วนัๆหน่ึงเราตอ้งเจอกบัอารมณ์ต่างๆทีต่อ้งกาํจดัใหไ้ด ้

เช่นความห่วงใย ความกงัวล ความหวาดกลวั ความหวิ ความอยาก ความ

ตอ้งการ  

ถาม ถา้ดูไปเรื่อยๆแลว้ เวลามอีารมณ์โกรธ จะเบาบางลงไปเรื่อยๆ 

ตอบ แต่ไมห่ายไปหมด เดีย๋วก็กลบัมาใหม ่ถา้ไมใ่ชป้ญัญาตดั เวลาปกตอิารมณ์ต่างๆ

จะอยู่ในระดบัหน่ึง แต่ถา้ไปพบกบัสภาพทีร่า้ยแรง อารมณ์ก็จะรา้ยแรงตาม เรา

ยงัไมรู่ว้า่จะหยุดมนัไดห้รือไม ่ จงึอย่าไปคดิวา่มสีตติามรูแ้ลว้จะพอ ยงัไมพ่อ 

ตอ้งฝึกทาํใจไมใ่หวุ้น่วายกบัการเกดิดบัของสิง่ต่างๆ อะไรจะเกดิก็เกดิไป อะไร

จะดบัก็ดบัไป ไมย่นิดยีนิรา้ยกบัการเกดิดบั 

ถาม ทาํอย่างไรถงึจะไดแ้บบนัน้ 
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ตอบ ตอ้งเฝ้าดูใจวา่ เวลาเกดิอะไรขึ้นมา จะน่ิงเฉยไดห้รือไม ่ถา้ไมไ่ด ้ก็ตอ้งใชป้ญัญา

วเิคราะหว์า่ ไมไ่ดเ้ป็นอย่างทีเ่ราคดิ ไมไ่ดเ้ป็นตวัตน ไมไ่ดเ้ป็นนาย ก. นาย ข. 

ไมม่คุีณค่า เป็นไตรลกัษณ์ เป็นดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ ไมไ่ดเ้หน็ความจริงของสิง่ที่

เหน็ แต่เหน็สมมตุขิองสิง่ทีเ่หน็ ยงัหลงตดิอยู่กบัสมมตุ ิ หลงคดิวา่เป็นพ่อเป็น

แมเ่รา ความจริงเขาเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ แต่เราไมเ่หน็ตรงน้ี ไมเ่หน็อาการ ๓๒ 

ร่างกายของทกุคนมาจากธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ เราไมเ่หน็กนั เหน็วา่เป็นพ่อเป็น

แมเ่รา เป็นพีเ่ป็นนอ้งเรา เป็นสามเีป็นภรรยาเรา ก็เลยเกดิอปุาทานความยดึม ัน่

ถอืม ัน่ เกดิอารมณ์ เวลาสิง่นัน้เกดิอะไรขึ้น ก็จะดใีจเสยีใจไปกบัการ

เปลีย่นแปลงของสิง่นัน้ น่ีคอืการพจิารณาเพือ่ใหใ้จปลอ่ยวางสิง่ต่างๆ เพราะเป็น

แค่ดนินํา้ลมไฟเท่านัน้เอง เราไปหลงเขาเอง น่ีคอืเป้าหมายของการปฏบิตั ิเพือ่ให ้

จติน่ิง ไมก่ระเพือ่ม ตอ้งเหน็ไตรลกัษณ์ เหน็อริยสจั ๔  

ถาม เหน็เองหรือตอ้งใชป้ญัญา 

ตอบ ตอ้งใชป้ญัญาแยกแยะวเิคราะห ์ เหมอืนของในกระเป๋าน้ี เรามองไมเ่หน็ขา้งใน 

ตอ้งเปิดดูวา่ในกระเป๋ามอีะไรบา้ง  

ถาม ตอ้งใชป้ญัญาจากการไดฌ้านก่อนหรือไม ่

ตอบ ไม ่ พจิารณาไดต้ลอดเวลา ถา้ไดฌ้านก่อนจะพจิารณาไดน้านและต่อเน่ือง จงึ

ควรมคีวามสงบก่อน ไมเ่ช่นนัน้จะมอีารมณ์อืน่มาฉุดลากไป พจิารณาได ้

เดีย๋วเดยีว กาํหนดอาการ ๓๒ ไดค้ร ัง้ ๒ ครัง้ก็ไปแลว้ พจิารณาอย่างน้ีไมพ่อ 

ตอ้งพจิารณาทกุลมหายใจเขา้ออก จะทาํอย่างน้ีได ้ จติจะตอ้งไดส้มาธิก่อน พอ

จติน่ิงแลว้ จะไมม่อีารมณ์มาคอยหลอกลอ่ มาฉุดลากใหไ้ปคดิเรื่องอืน่ ถา้จะให ้

เป็นภาวนามยปญัญา เป็นปญัญาทีก่าํจดักเิลสได ้ ตอ้งมสีมาธิก่อน แต่ไมไ่ด ้

หมายความวา่ ไมค่วรเจริญปญัญาเลย ควรฝึกเจริญไปก่อน ท่องอาการ ๓๒ ไป

ก่อน เพราะการท่องอาการ ๓๒ น้ี จะทาํใหจ้ติเป็นสมาธิ เป็นปญัญาอบรมสมาธ ิ

พอมสีมาธิแลว้ ก็จะพจิารณาไดอ้ย่างต่อเน่ืองมากขึ้น จนสามารถพจิารณาทกุลม
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หายใจเขา้ออกเลย เวลามองใครจะไมไ่ดเ้หน็เพยีงนาย ก. นาย ข. แต่จะเหน็

อาการ ๓๒ ดว้ย จะเหน็อวยัวะทีอ่ยู่ภายใตผ้วิหนงั จะไมห่ลงกบัความสวยงาม

ภายนอก ไมห่ลงยนิด ีไมอ่ยากไดม้าเป็นคู่ครอง 

ถาม หลงัจากทีไ่ดส้วดมนตไ์หวพ้ระแลว้นัง่สมาธ ิ รูส้กึวา่กายเบาจติเบา พยายามจบัดู

วา่จติอยู่ทีไ่หน ก็จบัไมไ่ด ้จาํเป็นตอ้งไลต่ามหรือไม ่

ตอบ ไมต่อ้งไลต่าม เหมอืนตะครุบเงา ถา้ไปตามตวัรูม้นัก็จะปรุงแต่ง ตอ้งหยุดความ

ปรุงแต่ง แลว้ตวัรูจ้ะปรากฏขึ้นมาเอง  

ถาม สงัเกตดูวา่ตอนนัน้ กายเบาใจเบาแลว้ 

ตอบ ตวัรูก้็อยู่ทีก่ายเบาใจเบา ใหรู้อ้ยู่ตรงนัน้ ไมต่อ้งไปตามหาตวัรู ้ ใหอ้ยู่กบั

กรรมฐาน เราใชอ้ะไรควบคุมใจ ก็ใหอ้ยู่กบัตวันัน้ ตวัรูจ้ะปรากฏขึ้นมาตรง

นัน้เอง อย่าไปตาม ถา้ไปตามก็เหมอืนกบัตะครุบเงา เงาจะขยบัไปขา้งหนา้เราอยู่

เรื่อยๆ ตวัรูจ้ะปรากฏต่อเมือ่ใจหยุดคดิ น่ิงสงบ สกัแต่วา่รู ้บงัคบัตวัรูใ้หป้รากฏ

ไมไ่ด ้ สิง่ทีท่าํไดก้็คอืพทุโธๆไปอย่างเดยีว หรือดูลมไปอย่างเดยีว แลว้ตวัรูจ้ะ

ปรากฏขึ้นมาเอง 

ถาม กลวัวา่จะขาดสต ิ

ตอบ ถา้ขาดสตกิ็แสดงวา่สตยิงัไมด่พีอ สปัหงกหลบัไปได ้ 

ถาม เสยีงก็ยงัไดย้นิอยู่เบาๆ แต่ไมรู่ค้วามหมายของเสยีงทีพู่ดมา 

ตอบ ถา้รูเ้สยีงก็แสดงวา่ยงัมสีตอิยู่ แต่ยงัไมส่งบเต็มที ่ ถา้สงบเต็มทีแ่ลว้เสยีงก็จะ

ไมไ่ดย้นิ ถา้ไดย้นิใจก็จะไมไ่ปเกาะกบัเสยีง จะอยู่กบัตวัรู ้ อยู่กบัความสงบ ต่าง

กบัเวลาทีใ่จไมส่งบ เวลาไดย้นิเสยีงใจจะปรุงแต่งกบัเสยีงนัน้ดว้ย แต่เวลาทีใ่จ

สงบแลว้ ถงึแมจ้ะไดย้นิเสยีง แต่ใจจะไมป่รุงแต่ง ไมส่นใจกบัเสยีง มนัต่างกนั  
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ถาม หลกัสาํคญัก็คอื เสยีงจะเป็นอย่างไรไมต่อ้งสนใจ  

ตอบ ถา้ยงับริกรรมอยู่ ก็บริกรรมไป ถา้อยู่กบัลมก็อยู่กบัลมไป อยู่ไปจนกวา่จะน่ิง 

พอน่ิงแลว้ลมก็จะหายไป การบริกรรมก็จะหายไป จะเหลอืแต่ความวา่ สกัแต่วา่

รู ้ น่ีคอืตวัจติ เป็นอย่างน้ี ไม่ไดเ้ป็นจดุเป็นอะไรนะ เป็นความวา่ง ความเบา 

ความสบาย ความสุข ส่วนใหญ่จะเป็นตอนทีวู่บลงไป เหมอืนตกหลมุตกบ่อ 

แลว้ก็น่ิงไป พอดูลมไปดูลมไป ลมจะวูบหายไปเหมอืนขาดใจตาย เหมอืนกบัลม

หายใจเฮอืกสุดทา้ย แลว้ก็จะน่ิงสงบ ถา้ดูลมจะเป็นอย่างน้ี ถา้บริกรรมก็จะวูบ

ตกลงไปในเหวในบ่อ แลว้ก็จะน่ิงไป คาํบรกิรรมก็หายไป  

ถาม ถา้เจอแลว้ตอ้งทาํอย่างไรต่อ 

ตอบ ปลอ่ยใหน่ิ้งอยู่อย่างนัน้ใหน้านทีสุ่ด อย่าไปยุ่งกบัมนั ถา้ถงึตรงนัน้แลว้ไมต่อ้ง

ถามใคร จะรูว้า่ นตัถ ิสนัติ ปรงั สขุงั เป็นอย่างไร สขุอืน่ที่เหนือกว่าความสงบน้ี

ไม่มี ตอนตน้จะเป็นช ัว่นกกระจอกกนินํา้ แค่ขณะเดยีวแลว้ก็ถอนออกมา 

เป็นขณิกสมาธิ แต่จะประทบัใจอย่างไมล่มืเลอืน จะคอยกระตุน้ฉุดลากใหท้าํให ้

มากขึ้น จะรูว้า่ทาํไมจะตอ้งเร่งความเพยีร ทาํไมจะตอ้งตดัความสุขอย่างอืน่ไป 

เพือ่เอาเวลามาสรา้งความสุขแบบน้ีใหม้มีากยิง่ขึ้นไป จะเริ่มปลกีวเิวกออกจาก

สงัคม ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องราวต่างๆ จะหาทีส่งบเพือ่ภาวนา เพือ่ใหม้คีวามสงบ

มากขึ้นบ่อยขึ้น พอถงึจดุนัน้แลว้ก็ควรสลบักบัการเจริญปญัญาไปดว้ย เวลา

ออกจากความสงบแลว้ก็ใหพ้จิารณาอาการ ๓๒ ไป พจิารณาเกดิแก่เจ็บตายไป 

ท ัง้ของตวัเราและของผูอ้ืน่ ดูอาการ ๓๒ ของเราและของผูอ้ืน่ ดูเวลาทีร่่างกาย

ตายเป็นซากศพไปแลว้เป็นอย่างไร ดูภาพทีถ่่ายใหดู้ก็ได ้ วา่ร่างกายของเราและ

ร่างกายของคนอืน่ ทีเ่ราหลงรกัแสนจะหวงแหนเป็นอย่างไร พอเหน็แลว้ก็จะไม่

อยากได ้ เพือ่คลายความกาํหนดัยนิด ี คลายความยดึตดิ เวลาเขาเป็นอะไรไป 

เราก็รูอ้ยู่แลว้วา่จะตอ้งเป็น เราจะไมว่ติกกงัวลหวาดกลวัเลย การปฏบิตัทิ ัง้หมด

น้ีก็เพือ่ดบัทกุขใ์นใจ ใหใ้จสบาย ไมวุ่น่วาย ไมเ่ดอืดรอ้นกบัสิง่ต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้น 

หรือกาํลงัเกดิขึ้น  
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ผลทีต่อ้งการก็คอืใจทีไ่มก่ระเพือ่ม เวลาสมัผสักบัสิง่ต่างๆ ไมว่า่จะดหีรือรา้ยก็

ตาม ใหรู้ส้กึเฉยๆ ไมไ่ดไ้มเ่สยีกบัเหตกุารณ์ต่างๆ เวลาดูอะไร ไมต่อ้งไปรกัไป

ชงั เพราะเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้นัน้ เป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง ไม่เป็นอย่างน้ีไปตลอด มี

การเปลีย่นแปลง เป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ ไมใ่ช่ตวัตน มาจากดนินํา้ลมไฟ ทกุสิง่

ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ี เพราะโลกน้ีเป็นโลกธาต ุ มาจากธาต ุ ๔ ผสมกนัใหม้ี

รูปร่างลกัษณะต่างๆ น่ีคอืไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ใหพ้จิารณาอย่างน้ีไป

เรื่อยๆ แลว้ใจจะเป็นกลาง จะไมร่กัไมช่งัไมย่นิดยีนิรา้ยกบัสิง่ต่างๆ น่ีต่างหากที่

เราตอ้งการ ผลก็คอืใจทีส่งบไมก่ระเพือ่มกบัสิง่ต่างๆทีไ่ดส้มัผสัรบัรู ้ ตอ้งคอย

สอนใจใหรู้ว้า่สิง่ต่างๆทีไ่ปสมัผสัรบัรูน้ี้ เป็นอะไรกนัแน่ ตอนน้ีใจไมรู่ ้ยงัหลงอยู่ 

ยงัคดิวา่เป็นพ่อเป็นแมเ่รา เป็นพีเ่ป็นนอ้งเป็นเพือ่นเรา เป็นของเรา แต่ความจริง

มนัไมใ่ช่ เป็นความหลงท ัง้นัน้ ตอ้งรูว้า่เป็นเพยีงอาการ ๓๒ เป็นดนินํา้ลมไฟ 

เกดิแก่เจ็บตาย รูอ้ย่างน้ีแลว้ต่อไปเวลาแก่เจ็บตาย ใจจะไมก่ระเพือ่ม 

ถาม วดัผลการปฏบิตัขิองเราดว้ยสิง่น้ี 

ตอบ ดูทีใ่จเรา ใจกระเพือ่มหรือไม ่

ถาม ตดัอะไรออกไปไดม้ากนอ้ยแค่ไหน วางเฉยไดแ้ค่ไหน ปลอ่ยวางไดแ้ค่ไหน เรา

ประเมนิไดเ้อง 

ตอบ ถา้ยงัมคีวามยนิดมีคีวามอยาก ก็จะตอ้งกงัวลกบัสิง่นัน้ เช่นอยากกาแฟน้ี ก็ตอ้ง

กงัวลวา่ถา้กาแฟหมดจะทาํอย่างไร ตอ้งคดิสตอ๊กกาแฟไวก่้อนแลว้  

ถาม ถา้มเีรื่องคา้งคาใจอยู่ เวลาออกจากสมาธิก็หยบิเรื่องนัน้มาพจิารณา ซํา้ไปซํา้มา 

ตอบ จนปลอ่ยวางได ้ไมเ่ป็นปญัหากบัใจ 

ถาม หยบิมาทลีะเรื่องแลว้ก็ค่อยๆปลอ่ยวางไป  
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ตอบ เรื่องทีเ่ป็นปญัหาคาใจ ก็ตอ้งใชป้ญัญาวเิคราะห ์ ใชไ้ตรลกัษณ์เขา้ไป ใหเ้หน็ไตร

ลกัษณ์ในเรื่องนัน้ ถา้เหน็อริยสจัคอืตณัหาความอยากวา่ เราไปอยากเขาเอง ถา้

ไมอ่ยากเขาก็ไมม่คีวามหมายอะไร พออยากเขาก็มคุีณค่าขึ้นมา ถา้อยากสูบ

กญัชา กญัชาก็มคุีณค่าขึ้นมา ถา้ไมอ่ยากสูบ กญัชาก็ไมม่คุีณค่า กลบัเหน็เป็น

โทษเสยีอกี ตอ้งพจิารณาอย่างน้ี เพือ่สอนใจใหใ้จฉลาดรูท้นั เพราะใจยงัหลงอยู่

กบัสิง่ต่างๆ วา่ดวีา่ช ัว่ วา่ละเอยีดวา่หยาบ มนัเป็นสมมตุทิ ัง้น ัน้ ความจริงแลว้มนั

ก็มาจากธาต ุ ๔ ท ัง้นัน้ ไมเ่ทีย่ง ไมไ่ดใ้หค้วามสุขอย่างแทจ้รงิ ใหค้วามทกุข ์

มากกวา่ใหค้วามสุข ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ก็จะปลอ่ยวางได ้อยู่แบบไมม่อีะไรได ้ไม่

ตอ้งมอีะไร อยู่อย่างน้ีแสนจะสบาย อยู่คนเดยีวไม่วา้เหว ่ ไมเ่ปลา่เปลีย่วใจ จติ

สงบแลว้จะไมป่รุงแต่ง ความวา้เหวค่วามเปลา่เปลีย่วใจน้ีเกดิจากความปรุงแต่ง

ของจติเอง สงัขารความคดิปรุงแต่งน้ีมนัละเอยีดมาก การปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆ

ใหเ้กดิขึ้นน้ี มนัละเอยีดมาก จนเราไมรู่เ้ลย บางวนัตื่นขึ้นมารูส้กึเศรา้สรอ้ย

หงอยเหงาขึ้นมาโดยไมรู่ส้าเหตเุลย บางวนัตื่นขึ้นมาก็สดชื่นแจ่มใส มนัมาจาก

ความคดิปรุงแต่งท ัง้นัน้ แต่มนัละเอยีดมาก 

ถาม จริงแลว้มนัมสีาเหตใุช่ไหมคะ 

ตอบ เป็นนิสยัทีช่อบคดิปรุงแต่ง 

ถาม ถา้วนัหน่ึงตื่นมาแลว้รูส้กึหงดุหงดิจงั ควรคน้หาวา่อะไรเป็นเหต ุ

ตอบ ถา้มปีญัญาคน้ไดก้็คน้ไปดู ถามตวัเองวา่ ร่างกายไมส่บายหรือเปลา่ ปวดทอ้ง

หรือเปลา่ ปวดหวัหรือเปลา่ หรือกาํลงัห่วงเรื่องอะไร กงัวลกบัเรื่องอะไร  

ถาม หาเหตทุีท่าํใหเ้กดิ 

ตอบ ถา้หาไมไ่ดก้็พทุโธๆไป ระงบัมนัก่อน หรือใชป้ญัญาวา่มนัก็เป็นอนิจจงัเหมอืนกนั 

อารมณ์ไมด่กี็รูว้า่ไมด่ ี ไมต่อ้งไปจดัการอะไรกบัมนัก็ได ้ ดูวา่อารมณ์น้ีก็เป็นไตร

ลกัษณ์เหมอืนกนั ไมเ่ป็นอย่างน้ีไปตลอด อารมณ์ดกี็ไมเ่ป็นอย่างน้ีไปตลอด วนั
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ไหนอารมณ์ดกี็อย่าไปอยากใหด้ไีปตลอด เพราะจะเกดิทกุขใ์นอริยสจัขึ้นมาในใจ 

เพราะมคีวามอยาก พอมนัจะหายไปก็จะวุน่วายใจขึ้นมา ก็ตอ้งรูว้า่ ดเีดีย๋วมนัก็

หมด ไมด่เีดีย๋วมนัก็หมด ใจมหีนา้ทีรู่ก้็รูไ้ป รูเ้ฉยๆไมป่รุงแต่ง ตอ้งปฏบิตัดูิถงึ

จะรู ้ 

อารมณ์น้ีมเีหตทุาํใหม้นัเกดิ มไีดห้ลายเหต ุ มาทางตาหูจมกูลิ้นกายก็ได ้ เหน็

อะไรสมัผสักบัอะไรก็เกดิอารมณ์ขึ้นมาได ้ อากาศรอ้นอากาศหนาวก็เกดิอารมณ์

ขึ้นมาได ้ ร่างกายหวิก็เกดิอารมณ์ขึ้นมาได ้ นอนไมพ่อก็เกดิอารมณ์ได ้ เคยดืม่

อะไรแลว้ไมไ่ดด้ืม่ก็เกดิอารมณ์ขึ้นมาได ้ มาหลายทาง อะไรทีเ่ราตดัไดก้็ตอ้งตดั 

เคยตดิอะไร เคยดืม่อะไร เคยอยากอะไร ก็ตอ้งตดัใหห้มด จะไดไ้มม่อีารมณ์

ตามมา แต่เรื่องทีเ่ราหา้มไมไ่ด ้ เช่นรูปเสยีงกลิน่รส ทีเ่ราตอ้งเหน็ตอ้งฟงัน้ีแลว้

เกดิอารมณ์ ก็ตอ้งใชป้ญัญาสอนวา่ มนัเป็นแค่ไตรลกัษณ์ เป็นแค่ดนินํา้ลมไฟ 

ถา้ยงัมอีารมณ์ทีห่าสาเหตไุมไ่ดก้็ดูมนัไป วา่มนัเป็นไตรลกัษณ์เหมอืนกนั 

อารมณ์ดกี็เป็นไตรลกัษณ์ อารมณ์ไมด่กี็เป็นไตรลกัษณ์ เดีย๋วก็หายไปเอง ไม่

ตอ้งไปจดัการกบัมนัก็ได ้ ไมต่อ้งไปใชป้ญัญาไปแยกแยะวา่มนัเกดิจากอะไรก็ได ้

ถา้มปีญัญาใชไ้ดก้็ด ี เพราะจะไดห้ายอย่างถาวร ถา้ไมอ่ย่างนัน้ก็ยงัจะกลบัมา

ใหมไ่ด ้ ถา้จะแกป้ญัหาเฉพาะหนา้ก็เพยีงแต่รูว้า่มนัเป็นไตรลกัษณ์ก็พอ รูว้า่มนั

เกดิแลว้ดบั แต่จะไมห่ายไปอย่างถาวร เพราะไมไ่ดไ้ปแกต้น้เหตขุองปญัหาคอื

ความหลง มคีวามหลงยดึตดิอยู่ ทีย่งัรูไ้มท่นั  

ถา้ไปหลงตดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี แลว้วเิคราะหดู์วา่เป็นเพยีงไตรลกัษณ์ เป็นดนินํา้ลม

ไฟแลว้ ต่อไปเรื่องนัน้อารมณ์เหลา่นัน้ก็จะไมม่าอกีต่อไป ส่วนใหญ่ก็หลงใน

อตัตาตวัตนน้ีแหละ หลงในตวัน้ี มมีานะถอืตวั ถอืวา่เราดกีวา่เขาสูงกวา่เขาเด่น

กวา่เขา ถา้เขาดกีวา่เราเด่นกวา่เราๆก็ไมพ่อใจ ตอ้งแกต้วัน้ีใหไ้ด ้แกก้ารถอือตัตา

ตวัตน วา่เราก็คอืธาตรูุเ้ทา่นัน้เอง ร่างกายเป็นธาต ุ๔ เหมอืนกนั เขาก็ธาต ุ๔ ใจ

เขาก็ธาตรูุ ้ใจเราก็ธาตรูุ ้ร่างกายเรากธ็าต ุ๔ เหมอืนกนั ไมม่อีะไรสูงกวา่กนั ไมม่ี

อะไรดกีวา่กนั อนิจจงัทกุขงัอนตัตาเหมอืนกนั เกดิแก่เจ็บตายเหมอืนกนั คดิ
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อย่างน้ีแลว้ต่อไปก็จะไมส่นใจ เขาจะเด่นก็เรื่องของเขา เด่นก็เป็นเด่นในทางดา้น

สมมตุ ิ เขาอาจจะมคีวามสามารถทาํตวัใหเ้ป็นนายกฯได ้ ก็เป็นไป บวชเป็นพระ

อรหนัตไ์ดก้็เป็นเรื่องของเขา ไมต่อ้งไปดใีจเสยีใจไปอจิฉา เราทาํตวัเราใหด้กี็แลว้

กนั เรื่องของคนอืน่ก็เรื่องของเขา ถา้ดกี็อนุโมทนามทุติาจติ อย่าไปอจิฉาริษยา 

ถา้ดอ้ยก็ใหม้คีวามสงสาร ช่วยเหลอืกนัไดก้็ช่วยเหลอืกนัไป เขาจะชื่นชมยนิดี

สาํนึกในบญุคุณหรือไมน้ี่ อย่าไปหวงัเป็นผลตอบแทน เพราะจะทาํใหเ้กดิอารมณ์

ขึ้นมา ทาํแลว้ก็ใหข้าดไปจากใจ ทาํเพือ่เขาเท่านัน้ ไมไ่ดท้าํเพือ่เรา ไมต่อ้งการ

อะไรจากเขา  

ถาม จะไปภาวนาครัง้แรก ขอคาํแนะนาํ 

ตอบ ใหม้สีตอิยู่เรื่อยๆ อย่าส่งไปอนาคตไปอดตี เราอยู่ตรงไหนใหจ้ติอยู่ตรงนัน้ อย่า

ไปปรุงแต่ง ถา้ปรุงแต่งแลว้รีบดงึกลบัมาหาพทุโธๆไป หยุดความคดิปรุงแต่ง 

อย่าไปคลกุคล ีอย่าคุยกนัมากจนเกนิไป พยายามปลกีวเิวก แยกกนัอยู่ 

ถาม มานะทีถ่อืตนวา่ดกีวา่เขาน้ีกบัอตัตาน้ี ความจริงมนัก็ตวัเดยีวกนั 

ตอบ ถา้มตีวัตนก็จะถอืวา่ดกีวา่เขาแย่กวา่เขา เหน็เขาเด่นกวา่เรา ก็ทาํใหเ้รารูส้กึดอ้ย 

ใจก็ไมส่บาย เพราะอยากจะเด่นกวา่เขา  
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กณัฑท์ี่ ๓๙๙ 

มีใจใฝ่ธรรม 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

เป็นสิง่ทีด่ทีีพ่วกเรามีใจใฝ่ธรรมยนิดใีนธรรมกนั พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่การยนิดใีน

ธรรมชนะการยนิดที ัง้ปวง เพราะไมม่อีะไรจะมคุีณค่ากวา่ธรรม ธรรมเป็นปจัจยัทีจ่ะ

แปลงใจของพวกเรา จากปถุชุนใหเ้ป็นอริยบคุคล ใหห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ

ได ้ ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาตรสัรูแ้ลว้มาส ัง่สอนธรรมใหแ้ก่สตัวโ์ลก โอกาสทีใ่จของพวก

เราจะเปลีย่นจากปถุชุนเป็นอริยบคุคลน้ี จะมนีอ้ยมากหรือไมม่เีลยก็วา่ได ้ พวกเราจงึ

ควรยนิดใีนธรรม ถา้มฉีนัทะความยนิดแีลว้ จะมวิีริยะความอตุสาหะพากเพยีร มจีติตะ

ใจจดจ่อ มวิีมงัสาคดิใคร่ครวญแต่เรื่องของธรรม เหมอืนกบัเวลาเราชอบใครสกัคนหน่ึง 

ใจของเราจะจดจ่อคดิถงึแต่คนนัน้อยู่ตลอดเวลา ยนิดทีีจ่ะทาํทกุอย่างเพือ่ใหไ้ดอ้ยู่

ใกลช้ดิกบัคนนัน้ เพราะฉะนัน้สิง่สาํคญัในเบื้องตน้ทีต่อ้งมกี็คอืฉนัทะความยนิด ี จะเกดิ

ความยนิดไีด ้ ก็ตอ้งรูคุ้ณค่าของธรรมะ เราจงึตอ้งเขา้หาผูท้ีม่ธีรรมะ เพราะเป็นผูท้ีรู่ ้

คุณค่าของธรรมะ เป็นผูย้กย่องเชดิชูโฆษณาคุณค่าของธรรมะ พอเราไดฟ้งัแลว้ก็จะเหน็

คุณค่าของธรรมะ ทาํใหเ้กดิความยนิดทีีอ่ยากจะไดธ้รรมะมาเป็นของเรา เหมอืนกบัตอน

ทีเ่ราเกดิมาใหม่ๆ น้ี เราจะไมรู่คุ้ณค่าของเพชร พอมผูีใ้หญ่บอกวา่ดอีย่างนัน้ดอีย่างน้ี เรา

ก็จะเกดิความยนิดอียากไดเ้พชรขึ้นมา เราจงึตอ้งเขา้หาผูท้ีม่ธีรรมะ เขา้หาพระสุปฏปินั

โน ถา้ไมส่ามารถหาพระสุปฏปินัโนได ้ก็อ่านหนงัสอืของพระสุปฏปินัโนไปก่อนก็ได ้หรือ

อ่านหนงัสอืทีค่ดัมาจากพระไตรปิฎกก็ได ้ 

วนัน้ีเป็นเรื่องแปลกตอนเชา้ก็เป็นตอนบ่ายก็เป็น เกี่ยวกบัเครื่องขยายเสยีง ก็มองวา่เป็น

สภาพไมเ่ทีย่งก็แลว้กนั ตอ้งปรบัตวัปรบัใจของเรา ถา้เป็นปญัหาก็ตอ้งแก ้ แกไ้ดก้็แกไ้ป 

ถา้แกไ้มไ่ดก้็ตอ้งยอมรบักบัสภาพความจริง ไมไ่ดเ้ป็นเรื่องใหญ่โตอะไร ชวีติของเราจะมี

อปุสรรคมปีญัหาใหเ้ราคอยแกอ้ยู่เรื่อยๆ แต่อปุสรรคปญัหาต่างๆทีม่เีขา้มาใหเ้ราแกน้ี้ 
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ไมไ่ดใ้หญ่เท่ากบัอปุสรรคปญัหาทีเ่กดิตามมาในใจเรา ปญัหามอียู่ ๒ ส่วน ส่วนหน่ึงอยู่

ภายนอก พอมปีญัหาภายนอกแลว้ก็เกดิปญัหาภายในใจตามมา ใจไปทกุขก์บัปญัหาที่

เกดิขึ้น ถา้ใจมสีตมิปีญัญารูท้นั ก็จะไมม่ปีญัหาภายในใจตามมา เช่นเราเคยทาํอะไรแลว้

ไมส่ามารถทาํได ้ ถา้ใจไมรู่จ้กัปรบั ไมรู่ว้า่ความจริงไดเ้ปลีย่นไปแลว้ แต่ยงัอยากจะทาํ

อยู่ ไอต้วัอยากน่ีแหละเป็นตวัปญัหา เช่นมฝีนตกจนออกไปขา้งนอกไมไ่ด ้ แต่ยงั

อยากจะออกไปอยู่ ก็จะกระวนกระวายกระสบักระส่าย อยากจะใหฝ้นหยุดเร็วๆ แต่ฝน

ไมส่นใจ ก็ตกไปเรื่อยๆ เราก็จะไมส่บายใจ ถา้เปลีย่นใจวา่ไมอ่อกไปก็ได ้ ยอมรบัความ

จริง ปญัหาภายในใจก็จะไมม่ ี 

การยอมรบัความจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัเราน้ี เป็นวธิีทีแ่กไ้ขปญัหาภายในใจไดเ้สมอ แต่บางที

เราไมม่สีตปิญัญาพอ ไมไ่ดม้องปญัหาของใจ มวัแต่ไปมองปญัหาภายนอก พยายามแก ้

ทกุวถิทีาง ถา้แกไ้ดก้็จะไมม่ปีญัหาภายใน ถา้แกไ้มไ่ดก้็จะเกดิปญัหาขึ้นมาในใจดว้ย 

เพราะใจอยากจะแกใ้หไ้ด ้ถา้แกแ้ลว้เหน็วา่สุดวสิยั ไมม่ทีางทีจ่ะแกไ้ด ้ยอมรบัความจริง 

ปญัหาภายในใจก็จะไมเ่กดิขึ้น เช่นเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย เราก็รกัษาอย่างเต็มที ่แต่ก็ไมห่าย 

ก็ตอ้งยอมรบักบัสภาพ ถา้ยอมรบัได ้ ปญัหาในใจก็จะไมม่ ี ใจจะน่ิงสงบเหมอืนกบัไมม่ี

อะไรเกดิขึ้น ถงึแมร่้างกายจะเป็นอะไรไป แต่ใจจะเป็นปกต ิ เหมอืนตอนทีร่่างกายเป็น

ปกต ิ น่ีคอืเรื่องของธรรมะ มคุีณประโยชนก์บัจติใจ เพราะจะรกัษาใจใหอ้ยู่เหนือความ

ทกุขไ์ด ้ เราจงึควรยนิดกีบัการศึกษาปฏบิตัธิรรม เพราะเป็นวธิทีีจ่ะนาํธรรมเขา้มาสู่ใจ 

มาดูแลรกัษาใจ ธรรมทีไ่ดย้นิไดฟ้งัน้ียงัไมเ่ป็นธรรมทีแ่ทจ้รงิสาํหรบัเรา ถงึแมจ้ะเป็น

ธรรมทีแ่ทจ้ริงสาํหรบัพระพทุธเจา้ก็ด ี สาํหรบัพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลายก็ด ี แต่สาํหรบั

พวกเราธรรมยงัไมไ่ดเ้ขา้มาในใจ หรือเขา้มาแลว้แต่ไมไ่ดอ้ยู่ตลอดเวลา อยู่สกัระยะหน่ึง

แลว้ก็จางหายไป เพราะเราเอาสิง่อืน่มากลบธรรมทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา พอไปคดิเรื่องอืน่ 

เวลาทาํงานทาํการตอ้งใชค้วามคดิ ธรรมทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาก็จะถูกความคดิอืน่กลบหายไป

หมด ไมม่เีหลอือยู่ในใจเลย พอเกดิปญัหาขึ้นมา ธรรมก็จะไมส่ามารถแกป้ญัหาในใจได ้

ไมส่ามารถคุม้ครองใจไมใ่หท้กุขวุ์น่วายได ้
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หนา้ทีข่องเราก็คอื ตอ้งทาํใหม้ธีรรมะอยู่ในใจตลอดเวลาจนเป็นนิสยั จะคดิอะไรก็คดิ

ดว้ยธรรมะ ตอนน้ีนิสยัของเราจะคดิดว้ยโมหะอวชิชา อวิชชา ปจัจยา สงัขารา คดิดว้ย

ความหลง แลว้ก็สรา้งความทกุขข์ึ้นมาใหก้บัเรา จะมคีวามอยากต่างๆซึง่มกัจะสวนทาง

กบัความจริง เช่นอยากจะอยู่ไปนานๆ อยากจะมสุีขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ไมเ่จ็บไขไ้ด ้

ป่วย ซึง่ไมต่รงกบัความจริง เพราะร่างกายมอีายุขยั ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา ถา้

เอาธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ มาคอยเตอืนใจอยู่เรื่อยๆจนฝงัอยู่ในใจแลว้ ก็จะดบั

ความหลงความอยากต่างๆได ้ เหมอืนกบัการท่องสูตรคูณ หรือท่อง ก.ไก่ ข.ไข ่ถา้ท่อง

ไดแ้ลว้ เวลาเหน็ตวัอกัษรจะรูท้นัทวีา่เป็นตวัอะไร ถา้จาํความหมายของตวัอกัษรได ้เวลา

เหน็ตวัอกัษรในหนงัสอื ก็จะเขา้ใจความหมายทนัทเีลย ไมต่อ้งมาสะกดมาคดิวา่มี

ความหมายอย่างไร เพราะถูกฝงัไวอ้ยู่ในใจแลว้ พอสมัผสัดว้ยตาปับ๊ก็จะรูข้ึ้นมาในใจ

ทนัท ีฉนัใดธรรมะกค็วรจะเป็นอย่างนัน้ แต่พวกเราไมค่่อยไดเ้อาธรรมะเขา้สู่ใจ เหมอืน

ทีเ่ราเอา ก.ไก่ ข.ไขห่รือสูตรคูณเขา้มาสู่ใจกนั พอเวลาทีต่อ้งใชธ้รรมะก็เลยไมม่ธีรรมะ

ใหใ้ช ้มแีต่โมหะอวชิชาทีส่รา้งความอยากต่างๆขึ้นมา แลว้ก็สรา้งความทกุขต์ามมา  

เราจงึควรเอาเวลาอนัมค่ีาของมนุษยน้ี์ มาเอาธรรมะเขา้สู่ใจ ถา้ทาํอย่างจริงจงัก็ไมต่่าง

จากการเรียน ก.ไก่ ข.ไข ่ จนอ่านออกเขยีนได ้ เพราะเราทุ่มเทเวลาใหก้บัการเรียนกนั 

ต ัง้แต่ ป.๑ ถงึ ม.๖ ก็ ๑๒ ปีเขา้ไปแลว้ ถา้เรียนต่อในมหาวทิยาลยัก็อกี ๔ ปี รวมเป็น 

๑๖ ปี ถา้นบัอนุบาลอกี ๓ ปี และก่อนอนุบาลอกี ๑ ถงึ ๒ ปี ก็ตอ้งใชเ้วลาไปกบัการ

เรียนทางโลกอย่างนอ้ยก็ ๒๐ ปี ถา้ทุ่มเทเวลาใหก้บัการเรียนธรรมะ ๒๐ ปี ก็จะหลดุพน้

ไดอ้ย่างแน่นอน พระพทุธเจา้ทรงรบัประกนัไวแ้ลว้ ไมเ่กนิ ๗ ปี พระพทุธเจา้ทรงเอา

พระราหุลไปบวชเณร ตอนทีเ่สดจ็กลบัไปโปรดพระราชวงศ ์แลว้พระนางยโสธราพมิพาก็

เอาพระราหุลมาขอมรดกจากพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็เลยส ัง่ใหพ้ระสารบีตุรเอาพระ

ราหุลไปบวชเณร ตอนนัน้อายุประมาณ ๗ ขวบ บวชแลว้ก็ไมส่กึ เพราะเรียนจบแลว้

บรรลแุลว้ก็ไมรู่จ้ะสกึไปหาอะไร ทีส่กึกนัเพราะยงัเรียนไมจ่บ ยงัไมบ่รรลกุนั พวกที่

เรียนจบแลว้จะไมส่กึกนั เพราะไมม่คีวามอยากเหลอือยู่ในใจ พวกทีส่กึยงัมคีวามอยาก

กบัเรื่องต่างๆทางโลกอยู่ เช่นยงัมกีามตณัหา ความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสอยู่ หรือ

ความอยากมอียากเป็น อยากเป็นสามอียากเป็นภรรยา อยากจะเป็นเจา้นาย อยากเป็น
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ใหญ่เป็นโต พวกน้ีจะไมส่ามารถอยู่ต่อไปได ้ ในอดตีทีไ่มน่านมาน้ีก็จะบวชประมาณ ๓ 

ถงึ ๔ เดอืนกนั เป็นธรรมเนียมของชายไทยอายุ ๒๐ ปีจะบวชกนั ๑ พรรษา พอออก

พรรษารบักฐนิแลว้ก็ลาสกิขาไป แต่สมยัน้ีพวกบวช ๓ ถงึ ๔ เดอืนน้ีจะมนีอ้ยลงไป

เรื่อยๆ พวกบวช ๑๕ วนั ๗ วนัจะมมีากขึ้นเรื่อยๆ บวชแลว้ยงัไมท่นัไดเ้รียนไดป้ฏบิตักิ็

สกึเสยีก่อนแลว้  

ทีพู่ดมาท ัง้หมดน้ีก็เพือ่เปรียบเทยีบใหเ้หน็วา่ การเรียนทางธรรมะกบัการเรียนทางโลกน้ี

ไมต่่างกนั ตอ้งมเีวลา ถา้เรียนธรรมะแบบเรียนทางโลก ตอ้งบรรลขุ ัน้ใดข ัน้หน่ึงอย่าง

แน่นอน แต่เสยีดายทีไ่มนิ่ยมทางธรรมกนั ครูบาอาจารยท์ีจ่ะส ัง่สอนก็มไีมม่าก ก็เลยไม่

มกีารบรรลธุรรมกนั จงึควรคดิดูใหด้วีา่ อะไรจะมคุีณค่ากวา่กนั การหลดุพน้จากความ

ทกุข ์ หรือการตดิอยู่กบัความทกุขบ์นกองสุขของลาภยศสรรเสริญ ของรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ทีเ่ป็นความสุขอย่างหน่ึง แต่เป็นความสุขทีค่ลกุเคลา้ไปดว้ยความทกุข ์

ความสุขทีม่คีวามทกุขต์ามมาทหีลงั หรือจะเอาความสุขทีท่กุขใ์นเบื้องตน้ ทีเ่กดิจากการ

ต่อสูก้บัความอยากต่างๆ จากการตดัความสุขต่างๆ เพือ่ความสุขทีด่กีวา่ ทีถ่าวร ทีไ่มม่ี

ความทกุขต์ามมา ก็มทีางเลอืกอยู่ ๒ ทางอย่างทีเ่หน็กนัอยู่ ทางโลกกบัทางธรรม ถา้ยงั

เสยีดายทางโลกอยู่ ใหเ้วลากบัทางธรรมไมม่ากเท่าทีค่วร ก็จะไมไ่ดผ้ลเท่าทีค่วร คอืผล

ทีจ่ะรบัประกนัไมใ่หจ้ติเสือ่มลงไปไดอ้กีเลย ก็คอือริยมรรคอริยผลนัน่เอง ถา้ยงัไมไ่ด ้

เขา้สู่ข ัน้มรรคผล ต ัง้แต่ข ัน้โสดาปฏมิรรคโสดาปฏผิลไปน้ี ถงึแมจ้ะไดบ้าํเพญ็บญุกศุลมา

มากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม บญุกศุลต่างๆก็จะเสือ่มหมดไปได ้ จติยงัจะขึ้นๆลงๆเวยีนวา่ย

ตายเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่ภพสูงภพตํา่อยู่ แต่ถา้ไดข้ ัน้โสดาปฏมิรรคโสดาปฏผิลแลว้ 

การทีจ่ะตอ้งไปเกดิในอบายก็ตดัออกไปไดเ้ลย ภพชาตทิีเ่วยีนวา่ยตายเกดิอย่างไม่มี

จาํนวนจาํกดั ก็จะถูกลดเหลอืเพยีง ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก กลบัมาเกดิในภพของมนุษย์

ไมเ่กนิ ๗ ชาตกิ็จะไดบ้รรลถุงึพระนิพพานอย่างแน่นอน ถา้ปฏบิตัถิงึข ัน้สกทิาคาม ีก็จะ

ตดัภพชาตลิงเหลอืเพยีงชาตเิดยีว จะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีเพยีงครัง้เดยีวก็จะบรรล ุ

ถา้ไดข้ ัน้พระอนาคาม ี ก็จะไมต่อ้งกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีต่อไป เพราะจติของพระ

อนาคามอียู่ในระดบัพรหมโลก จะสามารถปฏบิตัใิหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย 

ในขณะทีอ่ยู่ในสวรรคช์ ัน้พรหมโลกได ้จงึไมต่อ้งกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี เพราะจติของ
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พระอนาคามรูีท้นัเรื่องของร่างกายหมดแลว้ รูว้า่ร่างกายเป็นกบัดกัของความทกุข ์ จะไม่

อยากมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี เพราะไมย่นิดกีบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะชนิดต่างๆแลว้  

ถา้ยงัตดักามตณัหาไมไ่ดก้็ยงัตอ้งกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี เช่นพระโสดาบนักบัพระ

สกทิาคาม ี ยงัไมส่ามารถตดักามตณัหาหรือราคะตณัหาไดอ้ย่างสิ้นเชงิ เพราะยงัไมไ่ด ้

เจริญอสุภกรรมฐานไดอ้ย่างเต็มที ่ ยงัไมไ่ดพ้จิารณาความไมส่วยงามของร่างกายใน

รูปแบบต่างๆ ยงัไมไ่ดพ้จิารณาส่วนทีถู่กซอ่นไวใ้ตผ้วิหนงั ยงัไมไ่ดพ้จิารณาสภาพทีต่าย

ไปแลว้ ถา้เหน็สภาพของร่างกายวา่เป็นอสุภะ ไมส่วยงามน่าเกลยีดน่ากลวัแลว้ ก็จะไม่

ยนิดกีบัการเสพกามต่อไป ถา้ตดัไดอ้ย่างราบคาบแลว้ จติจะไมแ่สวงหาร่างกายมาเสพ

สุขอกีต่อไป ถา้ไมห่าความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็ไมต่อ้งมตีาหูจมกูลิ้นกาย 

ไมต่อ้งมร่ีางกาย น่ีคอืเรื่องของพระอนาคามทีีต่ดักามตณัหาไดแ้ลว้ แต่ยงัตดิอยูก่บั

ภวตณัหา ยงัอยากมอียากเป็น ยงัมอีตัตาตวัตน ยงัอยากเป็นใหญ่ ยงัอยากจะใหผู้อ้ืน่

ยกย่องเคารพสรรเสริญ ยงัตดิกบัความสุขทีล่ะเอยีดทีอ่ยู่ในใจ เป็นความสุขทีเ่ป็นไตร

ลกัษณ์ ทีย่งัเปลีย่นแปลงได ้ สุขแลว้ก็ยงัทกุขไ์ด ้ เป็นความสุขภายในใจ เวลาจติสงบน่ิง

ก็สุข พอจติคดิปรุงแต่งกจ็ะเกดิทกุขข์ึ้นมาได ้ถา้คดิปรุงแต่งไปในทางกเิลส ในทางอตัตา

ตวัตน แต่จะไมต่อ้งกงัวลกบัเรื่องของร่างกาย เพราะเขา้ใจหมดแลว้ ทกุสดัทกุส่วน ไม่

หลงอยากไดร่้างกายของใครมาเป็นคู่ครองอกีต่อไป ท่านจงึสามารถเจริญธรรม เพือ่

บรรลเุป็นพระอรหนัต ์ในสวรรคช์ ัน้พรหมโลกไดเ้ลย ไมต่อ้งกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี 

น่ีคอืการปลูกฝงัธรรมะใหอ้ยู่กบัใจ จนกลายเป็นมรรคผลขึ้นมา ป้องกนัไมใ่หใ้จไหล

กลบัไปสู่กระแสของโลก เพราะคาํวา่โสดาบนัน้ีก็มาจากคาํวา่โสตะ ภาษาบาลแีปลวา่

กระแส ก็คอืกระแสสู่พระนิพพานนัน่เอง เหมอืนกบัขบัรถ พอขึ้นทางด่วนไดแ้ลว้ ก็จะ

ไปสู่จดุหมายปลายทางไดอ้ย่างรวดเร็วและแน่นอน เพราะไมม่ไีฟแดง ไมม่ทีางแยก ที่

จะหลอกใหห้ลงทางได ้ การปฏบิตัธิรรมจงึตอ้งทุ่มเทเวลาใหม้าก เหมอืนกบัการทุ่มเท

เวลาใหก้บัการศึกษาทางโลก ทางโลกเราทุม่เทใหไ้ดต้ ัง้ ๒๐ ปี ทางธรรมเพยีง ๗ ปี

เท่านัน้ ทาํไมจะทุ่มเทใหไ้มไ่ด ้เป็นการเรียนเหมอืนกนั ตอ้งหาโรงเรียนทีม่คีรูมอีาจารยท์ี่

รูเ้รื่องทางน้ีจรงิๆ สอนแต่เรื่องธรรมะอย่างเดยีว อย่างสมยัทีไ่ปอยู่วดัป่าบา้นตาด ก็
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เหมอืนกบัไดไ้ปโรงเรียนอย่างทีพู่ดน้ีเลย เพราะทีน่ ัน่จะทุ่มเททกุสิง่ทกุอย่างใหก้บั

การศึกษาและการปฏบิตัเิท่านัน้ จะไมม่ภีารกจิอย่างอืน่ใหท้าํ ไมม่กีารก่อสรา้ง ไมม่กีาร

เกี่ยวขอ้งกบัศรทัธาญาตโิยม ทีจ่ะมาทาํบญุบงัสงัสวดต่างๆ เช่นบงัสุกลุ สงัฆทาน ทาํบญุ

วนัเกดิ หรือสวดสะเดาะเคราะห ์ ภารกจิเหลา่น้ีจะไมม่ทีีว่ดัป่าบา้นตาด จะมแีต่งานของ

พระคอืบณิฑบาต ทาํความสะอาดปดักวาดบริเวณวดัใหส้ะอาดเรียบรอ้ย เสร็จแลว้ก็เขา้

ทางจงกรมหรือนัง่สมาธิ ปลกีวเิวกอยู่ในป่า ทกุ ๔ ถงึ ๕ วนัพระอาจารยจ์ะเรียกไป

อบรมสกั ๑ ครัง้ อบรมเรื่องธรรมะ วธิีของการปฏบิตัต่ิางๆ ปญัหาต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้น วธิี

ทีจ่ะแกป้ญัหาต่างๆ ท่านจะคอยสอนอยู่ตลอดเวลา เราก็สบายไปเลย ไมต่อ้งทาํอะไร 

เพยีงทาํตามทีท่่านสอน ไมน่านก็เรียนจบ  

สมยัหลวงปู่ม ัน่ก็เป็นแบบน้ี ลูกศิษยลู์กหาทีไ่ปศึกษากบัหลวงปู่ม ัน่ก็เรียนจบกนัเป็น

จาํนวนมาก ประวตัขิองท่านเราก็ไดย้นิไดฟ้งักนัแลว้ อฐัขิองท่านกลายเป็นพระธาต ุ เป็น

เครื่องยนืยนัวา่ไดเ้รียนจนสาํเร็จแลว้จากโรงเรียนของพระพทุธศาสนา เพราะปฏบิตักินั

จริงๆ เพยีงไมก่ี่ปีก็ไดข้ ัน้ใดข ัน้หน่ึงแลว้ ส่วนจะไดถ้งึข ัน้สุดทา้ยเมือ่ไหร่ จะชา้หรือจะเร็ว 

ก็อยู่ทีอ่นิทรียข์องท่านคอื ศรทัธาวริิยะสตสิมาธิปญัญา ถา้มมีากก็จะไปเร็ว ถา้มนีอ้ยก็

ไปชา้ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ๗ วนัก็ด ีหรือ ๗ เดอืนก็ด ีหรือ ๗ ปีก็ด ีตอ้ง

บรรลอุย่างแน่นอน เพราะความแตกต่างกนัในอนิทรียน้ี์เอง ศรทัธาอาจจะมมีากเท่าๆกนั 

แต่วริิยะความอตุสาหะพากเพยีรสตสิมาธิปญัญาจะไมเ่ท่ากนั ทาํใหก้ารสาํเร็จการศึกษา

ในทางพระพทุธศาสนาน้ี มคีวามแตกต่างกนั หรืออาจจะมปีจัจยัอย่างอืน่เขา้มา ทาํใหไ้ม่

สามารถเรียนไดอ้ย่างเต็มที ่ เช่นพระอานนทท์ีม่ภีาระอปุฏัฐากพระพทุธเจา้ จงึไมม่โีอกาส

ปลกีวเิวกไปบาํเพญ็ไดอ้ย่างเต็มที ่ ก็เลยเหมอืนตอ้งพกัเรียนไปชัว่คราว ตอ้งไปช่วยงาน

ทางบา้น ก็เลยตอ้งพกัเรียนไปก่อน ไปช่วยงานทางบา้น พอเสร็จแลว้ค่อยกลบัไปเรยีน

ต่อ พระอานนทน้ี์โชคดทีีภ่าระเป็นการอปุฏัฐากพระพทุธเจา้ เพราะจะไดศึ้กษา

ตลอดเวลา เพราะหน่ึงในเงือ่นไขทีร่บัภาระน้ีก็คอื ไมว่า่พระพทุธเจา้ไปทรงแสดงธรรมที่

ไหนก็ตาม ถา้พระอานนทไ์มไ่ดต้ามเสดจ็ไปดว้ย พระพทุธเจา้ตอ้งกลบัมาแสดงธรรม ให ้

พระอานนทไ์ดฟ้งัอกีครัง้หน่ึง เพราะท่านถอืวา่การทีไ่ดร้บัใชพ้ระพทุธเจา้น้ี ก็เพือ่การได ้

ยนิไดฟ้งัธรรมะนัน่เอง เพราะพระพทุธเจา้ไมว่า่จะตรสัอะไรก็เป็นธรรมะท ัง้นัน้ ลูกศิษย์
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ลูกหาพระเณรต่างๆ จงึแย่งกนัอปุฏัฐากครูบาอาจารย ์ เพือ่จะไดอ้ยู่ใกลช้ดิกบัท่าน จะ

ไดร้บัการอบรมอย่างใกลช้ดิ เวลาอยู่ใกลท้่าน ท่านจะดูกริิยาอาการตลอดเวลา ถา้เหน็

ออกไปนอกลูน่อกทาง ออกไปทางกเิลสเมือ่ไหร่ ท่านจะดงึกลบัมาทนัท ี จะมคีตธิรรม

สอนอยู่เรื่อยๆ ไมว่า่จะทาํอะไรจะเป็นคตธิรรมเป็นอบุาย ทีจ่ะปลูกฝงัใหเ้กดิสตปิญัญา

ขึ้นมา 

การไดร้บัใชอ้ปุถมัภอ์ปุฏัฐากครูบาอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิน้ี จงึเป็นเรื่องทีแ่ย่งกนัทาํ อยาก

ไดก้นัมาก แต่ไมอ่ยากแบบทางโลก คอือยากไดล้าภสกัการะทีค่รูบาอาจารยไ์ดร้บัจาก

ญาตโิยม น่ีก็เป็นอกีหน่ึงเงือ่นไขของพระอานนท ์ จะไมข่อรบัลาภสกัการะต่างๆ ที่

พระพทุธเจา้จะประทานใหแ้ก่พระอานนท ์ เพราะกลวัจะถูกกลา่วหาวา่รบัใชพ้ระพทุธเจา้

เพือ่ลาภสกัการะ พระอานนทข์อธรรมะอย่างเดยีว ถา้ไมไ่ดต้ามเสดจ็ไปดว้ยเวลาไป

แสดงธรรมทีไ่หน ก็ขอใหก้ลบัมาแสดงใหก้บัพระอานนทด์ว้ย ท่านแสดงความบริสุทธิ์ใจ 

วา่ทาํเพือ่ธรรมะอย่างเดยีว เพราะเรื่องลาภสกัการะน้ีท่านมมีามากแลว้ ท่านเป็นเจา้ชาย

เหมอืนพระพทุธเจา้ ท่านเบือ่สิง่เหลา่น้ีแลว้ เพราะเหน็แลว้วา่เป็นทกุขไ์มใ่ช่สุข เป็นกบั

ดกัทีจ่ะดกัใจของสตัวโ์ลก ใหเ้วยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในภพนอ้ยภพใหญ่ อย่างไมรู่จ้กัจบ

จกัสิ้น ท่านจงึตอ้งดิ้นออกจากกบัดกัน้ี เมือ่ออกมาแลว้จะกลบัไปหากบัดกันัน้อกีทาํไม 

ถา้พระเณรไปหอ้มลอ้มเพราะลาภสกัการะ ก็เป็นความหลงของพระเณร แต่สาํหรบัผูท้ี่

เขา้หาครูบาอาจารยเ์พือ่ธรรมะจริงๆจะไมเ่ป็นอย่างนัน้ พระเณรทีอ่ปุฏัฐากครูบาอาจารย์

เพือ่ลาภสกัการะน้ี หลงัจากทีท่่านจากไปแลว้ มกัจะลาสกิขากนัไป เพราะไมม่ธีรรมะอยู่

ในใจ ทีจ่ะดงึใจใหอ้ยู่ในสมณเพศได ้พอไมม่ลีาภสกัการะแลว้ ก็ไมม่กีะจติกะใจทีจ่ะอยู่

ต่อไป ก็เลยลาสกิขากนัไป  

จงึควรสาํรวจดูใจของเราวา่ยนิดกีบัอะไร ยนิดกีบัธรรมะหรือยนิดกีบัลาภยศสรรเสริญ

สุข ถา้ยนิดใีนลาภยศสรรเสริญสุข ก็ตอ้งพยายามตดัใหไ้ด ้เพราะเป็นยาพษิ ไมใ่ช่ธรรม

โอสถ ควรยนิดกีบัธรรมะ ไมว่า่จะเป็นธรรมศึกษาหรือธรรมปฏบิตั ิ ทกุครัง้ทีจ่ะฟงัอะไร 

ควรถามตนเองวา่กาํลงัจะฟงัอะไร ฟงัยาพษิหรือฟงัอาหารทีม่ปีระโยชนแ์ก่จติใจ พอมี

สตอิย่างน้ีแลว้ก็จะเปลีย่นใจได ้ เมือ่เชา้น้ีก็มคีนสารภาพวา่ ฟงัแต่ยาพษิ ดูแต่ยาพษิ 
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ไมไ่ดฟ้งัไดดู้ธรรมะเลย น่ีก็แย่มากทีก่ลา้สารภาพ ไมอ่ายเลย แทนทีจ่ะคดิวา่เราควรรีบ

กลบัตวักลบัใจ กลบัรบัหนา้ชื่นตาบานวา่ไมไ่ดฟ้งัธรรมเลย ไมไ่ดป้ฏบิตัธิรรมเลย ดูแต่

โทรทศัน ์ ฟงัแต่วทิยุ น่ีไมไ่ดว้า่กนันะ พอดพีูดเรื่องอปุสรรคของการปฏบิตั ิ ความหลง

มนัรา้ยกาจขนาดนัน้นะ มนัทาํใหเ้หน็วา่ไมเ่ป็นโทษเลย คดิวา่เป็นเรื่องปกต ิ ถา้มองจาก

มมุธรรมะแลว้ จะเหน็วา่เราน้ีแย่มาก ไมเ่หน็คุณค่าของเวลา ไมเ่หน็คุณค่าของธรรมะ 

ตอ้งเรียนไปอกีหลายชาตกิวา่จะจบ หรือไมจ่บเลย เพราะใจไมใ่ฝ่ธรรมไมย่นิดใีนธรรม 

ยนิดแีต่รูปเสยีงกลิน่รส ตดิอยู่ในรูปเสยีงกลิน่รส การไดย้นิไดฟ้งัธรรมเป็นประโยชน์

อย่างน้ี ไดส้ตเิตอืนใจ ไดข้อ้คดิไปเป็นการบา้น คราวทีแ่ลว้ฝากการบา้นไปทาํ ก็บ่นวา่

ยาก คราวน้ีจะใหอ้ย่างงา่ยหน่อย ใหค้ดิดูอยู่เรื่อยๆวา่เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัยนิดกีบั

อะไร กบัลาภยศสรรเสริญสุข หรือกบัธรรมะของพระพทุธเจา้ ถา้ยนิดกีบัลาภยศ

สรรเสริญสุข ก็ควรถอนตวัออกมา เพราะเป็นเหมอืนกบัดกัสตัว ์ สตัวฉ์ลาดทีรู่ท้นัจะไม่

เขา้ไปใกล ้แต่สตัวท์ีไ่มฉ่ลาดจะเขา้ไปกนิอาหารในกบัทนัท ีก็จะถูกจบัไปทนัท ี 

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ีเป็นตวัสาํคญัมาก ทีจ่ะผูกจะจบัสตัวโ์ลกใหเ้วยีนวา่ยตาย

เกดิอย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น คอืกามสุข กามตณัหาความอยากในกาม จงึตอ้งเหน็วา่เป็น

เหมอืนอสรพษิ อย่าไปคดิวา่เป็นเพือ่นด ี เวลามนัมาชวนเรา อย่าไปกบัมนั เพราะจะ

หลอกเราไปเชอืดอย่างไมรู่ส้กึตวั ใหย้นิดใีนธรรม พยายามคดิถงึธรรมะ คดิถงึการฟงั

เทศนฟ์งัธรรม คดิถงึการปฏบิตัธิรรมอยู่เรื่อยๆ น่ีเป็นการบา้นสาํหรบัอาทติยน้ี์ ไมไ่ดว้า่

กนันะ เพราะเป็นความจรงิของชวีติ เป็นเหตทุาํใหไ้ดย้กขึ้นมาเป็นเครื่องเตอืนสต ิ เวลา

บ่นวา่ทาํไมไมก่า้วหนา้เลย จะไดไ้มต่อ้งไปโทษใคร โทษความยนิดใีนรูปเสยีงกลิน่รส ไม่

ยนิดใีนธรรม จงึไมไ่ดใ้หเ้วลากบัธรรมเทา่ทีค่วร เอาเวลาไปใหก้บัรูปเสยีงกลิน่รสเสยี

หมด เวลาของพวกเรามจีาํกดั วนัหน่ึงมอียู่ ๒๔ ช ัว่โมง จะแบง่ไปทางไหนด ี ถา้ไปทาง

นัน้ก็จะไมไ่ดม้าทางน้ี ถา้มาทางน้ีก็จะไมไ่ปทางนัน้ จงึควรลดเวลาทีใ่หก้บัรูปเสยีงกลิน่

รสลง เอาเวลามาเพิม่กบัความยนิดใีนธรรมะ เวลาจะดูโทรทศันดู์หนงัก็เปิดเทปธรรมะ

ฟงัแทน หรือเปิดซดีธีรรมะดูก็ได ้ ดูสารคดทีางธรรมะก็ได ้ ดูอะไรก็ไดท้ีเ่กี่ยวกบัธรรมะ 

เพือ่จะไดม้ธีรรมะไวเ้หน่ียวรัง้จติใจ พอดูบอ่ยๆก็จะเหน็คุณค่าของธรรมะ จะทาํใหเ้กดิมี

ความยนิดมีากขึ้น ตอนตน้ก็ยนิดกีบัการดูการฟงั พอไดดู้ไดฟ้งัแลว้ก็จะยนิดกีบัการ
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ปฏบิตั ิ เพราะรูแ้ลว้วา่ดอีย่างน้ีดอีย่างนัน้ แต่ยงัไมไ่ดป้ฏบิตั ิ เหมอืนยงัไมไ่ดร้บัประทาน

อาหาร ดูสาธิตการทาํอาหาร ดูการรบัประทานอาหาร ดูการโฆษณาคุณค่าและรสชาตขิอง

อาหาร วา่ดอีย่างไร ดูแลว้ก็นํา้ลายไหล แสดงวา่เกดิความยนิดทีีจ่ะรบัประทานแลว้ ก็

ตอ้งไปหาอาหารมารบัประทาน  

พอไดย้นิไดฟ้งัเรื่องธรรมะ เรื่องของความสุข เรื่องของมรรคผลนิพพาน เรื่องของพระ

โสดาบนั พระสกทิาคาม ีพระอนาคาม ีพระอรหนัตแ์ลว้ ก็จะเกดิความยนิดจีะเป็นบา้ง ก็

จะไดอ้อกปฏบิตักินั ทาํบญุทาํทานใหม้ากขึ้น เงนิทองทีจ่ะเอาไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆก็

เอาไปทาํทานเสยี ศีลทีไ่มค่่อยมกี็รกัษาใหม้มีากขึ้น ใหบ้ริสุทธิ์มากขึ้น สมาธิทีไ่มม่กี็

พยายามนัง่ใหม้ากขึ้น ใหม้มีากขึ้น ปญัญาทีไ่มม่กี็พยายามทีจ่ะพจิารณาใหม้มีากขึ้น พอ

ไดป้ฏบิตัอิย่างน้ีแลว้จติก็จะเจริญกา้วหนา้ มรรคผลเกดิจากการปฏบิตั ิ ไมไ่ดเ้กดิจาก

อย่างอืน่ ต่อใหเ้กาะชายผา้เหลอืงของครูบาอาจารยห์รือของพระพทุธเจา้ไป ก็จะไมไ่ด ้

มรรคผลถา้ไมไ่ดป้ฏบิตั ิเวลาไปวดัก็ไปแย่งทีน่ ัง่ขา้งหนา้กนั ใหท้่านแผ่บารมใีห ้แต่ธรรม

ไมไ่ดเ้ขา้ไปสู่ใจ ก็จะไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เหมอืนกบัเกาะชายผา้เหลอืง ดงัที่

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ต่อใหไ้ดเ้กาะชายผา้เหลอืงของพระพทุธองค ์ แต่ถา้จติไมใ่ฝ่

ธรรม ไมเ่จริญสตไิมเ่จริญปญัญา ก็เหมอืนกบัไมไ่ดอ้ยู่ใกลพ้ระพทุธเจา้ ส่วนผูท้ีอ่ยู่

ห่างไกลเป็นโยชนจ์ากพระพทุธเจา้ แต่หม ัน่เจริญสตหิม ัน่เจริญปญัญาหม ัน่เจริญธรรม

อยู่เรื่อยๆ ผูน้ ัน้แลคอืผูท้ีอ่ยู่ใกลช้ดิพระพทุธเจา้ เพราะผูน้ ัน้จะเป็นผูม้ดีวงตาเหน็ธรรม 

จะเป็นผูเ้หน็ธรรม พอเหน็ธรรมแลว้ก็จะเหน็ตถาคต ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ ัน้แลคอืผูท้ีเ่หน็

ตถาคต ผูท้ีเ่หน็ตถาคตก็คอืผูท้ีเ่หน็ธรรม ส่วนสรีระร่างกายของตถาคตน้ีไมใ่ช่ตวั

ตถาคต ต่อใหน้ัง่ใกลช้ดิ ต่อใหจ้อ้งมองดูอยู่ทกุวนั ก็จะไมเ่หน็ตถาคต ตถาคตอยู่ที่

ธรรมะคาํสอน เวลาอยู่ใกลค้รูบาอาจารยก์็ตอ้งมสีตจิดจ่อกบัการฟงั อย่าไปนัง่คดิวา่

อยากจะใหค้รูบาอาจารยอ์ยู่กบัเราไปนานๆ อยากจะไดเ้ขา้มากราบท่านทกุวนั ความคดิ

อย่างน้ีดแีต่ไมพ่อ อยากจะอยู่ใกลช้ดิกบัทา่นก็ด ี อยากจะใหท้่านอยู่กบัเราไปนานๆก็ด ี

แต่ตอ้งมเีหตผุล อยู่เพือ่ใหท้่านแสดงธรรมใหแ้ก่พวกเรา จะไดเ้กดิฉนัทะวริิยะทีจ่ะ

ปฏบิตัธิรรมกนั  
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การฟงัธรรมตอ้งเป็นอย่างน้ี ฟงัเพือ่ใหเ้กดิฉนัทะวริิยะทีจ่ะปฏบิตั ิ เมือ่มฉีนัทะวริิยะแลว้

เวลาปฏบิตัไิมต่อ้งนัง่อยู่ใกลท้่านแลว้ ตอ้งไปปลกีวเิวก ไปหาทีส่งบสงดั พอธรรมะจะ

จางหายไปจากใจ ก็กลบัมาหาทา่นใหมก่ลบัมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมต่อ แลว้ก็กลบัไปปฏบิตัิ

ใหม ่ ครูบาอาจารยถ์งึตอ้งคอยอบรมพระเณรทีอ่ยู่กบัท่านอย่างสมํา่เสมอ ถา้ไมม่ภีารกจิ

ทางอืน่บางท ี๓ ถงึ ๔ วนัก็จะเรียกประชมุอบรม ถา้มภีารกจิมากก็ตอ้งห่างออกไป สมยั

แรกๆไปอยู่กบัท่านทกุ ๔ ถงึ ๕ วนั ก็จะอบรมครัง้หน่ึง ต่อมาก็ ๗ วนับา้ง ต่อมาก็ห่าง

มากขึ้น เพราะมภีารกจิมากขึ้น มปีญัหาทางดา้นสุขภาพบา้ง จนบางครัง้ก็ห่างเป็นเดอืน

เลยก็ม ี ส่วนหน่ึงเป็นเพราะเหน็วา่ ไดม้กีารบนัทกึเสยีงธรรมะของทา่นไวเ้ป็นจาํนวนมาก

แลว้ พระทกุองคส์ามารถหาฟงัได ้ จงึไมค่่อยวติกกงัวลกบัการอบรมส ัง่สอน เทคโนโลยี

หรือเครื่องใชไ้มส้อยสมยัใหมน้ี่ เอามาใชป้ระโยชนใ์นทางธรรมะได ้ เอามาเปิดฟงัธรรม

ได ้ เวลาทีอ่ยากจะฟงัก็เอามาเปิดฟงัได ้ ไมต่อ้งไปพบท่านเสมอไป เพราะธรรมะทีฟ่งัแต่

ละครัง้น้ี จะไดเ้พยีงไมก่ี่เปอรเ์ซน็ต ์ท่านพดู ๑๐๐ คาํอาจจะไดเ้พยีง ๑๐ คาํเท่านัน้เอง 

หรือเขา้ใจเพยีง ๑๐ คาํ เพราะจติของเราวนันัน้อยู่ในระดบันัน้ รบัไดเ้พยีงส่วนนัน้ แต่

ส่วนทีเ่หนือความสามารถของเราทีจ่ะเขา้ใจได ้ ก็จะไมเ่ขา้ใจ พอไดป้ฏบิตัธิรรมไดข้ยบั

ขึ้นไปอกีหน่อย พอกลบัมาฟงักณัฑเ์ดมิ ก็เหมอืนไดฟ้งักณัฑใ์หม ่ เหมอืนไมเ่คยไดฟ้งั

มาก่อน คราวทีแ่ลว้ก็ฟงัมาแลว้แต่ทาํไมไมเ่หมอืนกบัคราวน้ี ไดอ้ะไรใหมท่ีไ่มไ่ดใ้นคราว

ทีแ่ลว้  

จงึอย่าไปคดิวา่ธรรมะทีไ่ดฟ้งัแลว้น้ี จะซํา้ซากจาํเจหรือไมม่อีะไรใหม ่ มนัมแีต่เราไมรู่ ้

ควรฟงัธรรมสลบักบัการปฏบิตั ิ ใหย้ดึเป็นแนวทางของการดาํเนิน เวลาเขา้หาครูบา

อาจารยไ์มไ่ดเ้ขา้เพือ่เหน็หนา้เหน็ตาท่าน ไปเพือ่ฟงัธรรม ฟงัแลว้จะไดป้ระเดน็ไปปฏบิตัิ

ต่อ มกีารบา้นไปทาํ ธรรมทีท่า่นแสดงทีเ่รายงัทาํไมไ่ด ้ เป็นการบา้นของเรา ถา้ทาํไดแ้ลว้

ก็หมดปญัหาไป การเขา้หาครูบาอาจารยต์อ้งเขา้อย่างน้ี เวลาไปวดัถา้ไมไ่ดน้ ัง่ขา้งหนา้ ไม่

ตอ้งเดอืดรอ้นใจ ถา้มรีะบบเสยีงทีเ่ราสามารถไดย้นิไดฟ้งั เหมอืนกบันัง่ใกลช้ดิกบัท่านก็

ใชไ้ด ้ ไปเพือ่ธรรมะ เพราะท่านมธีรรมะ ไมต่อ้งการอย่างอืน่จากท่าน ไมต่อ้งการขนม 

ไมต่อ้งการใหท้่านยิ้มหรือทกัทายเรา ส่วนนัน้ถอืเป็นของแถมก็แลว้กนั เหมอืนกบัไปเตมิ

นํา้มนั ถา้แจกอะไรก็รบัไว ้ แจกผา้ขนหนูแจกปากกาแจกดนิสอแจกสมดุก็รบัไว ้ แต่เรา
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ไมไ่ดไ้ปปัม๊เพือ่สิง่เหลา่น้ี เราไปเตมินํา้มนัเพือ่จะไดข้บัรถไปสู่จดุหมายปลายทาง ไปหา

ครูบาอาจารยก์็ไปหาธรรมะ ซึง่เป็นเหมอืนนํา้มนั ทีจ่ะขบัจติใจของเราใหไ้ปสู่มรรคผล

นิพพาน 

มนัเป็นไปได ้แต่เราไมท่าํกนัเท่านัน้เอง จงึตอ้งเขา้หอ้งปฏบิตักินั ตอ้งทาํการบา้นกนั ไป

ทดสอบดูวา่ผ่านหรือไมผ่่าน เป็นหนา้ทีข่องเรา หนา้ทีข่องผูส้อนก็บอกทางแลว้ ถา้ไม่

ชดัเจนก็ถามได ้ ขอ้งใจตรงไหนตดิตรงไหนก็ถามได ้ ไมเ่คยหา้ม ถา้ทุ่มเทเวลาใหอ้ย่าง

เต็มที ่ ลาออกจากงานสกัปีหน่ึงถา้ลาได ้ ออกปฏบิตัจิรงิๆสกัปีหน่ึง ตอ้งไดอ้ะไรสกัอย่าง

หน่ึงอย่างแน่นอน เราก็ทดลองอยู่ปีหน่ึง ก็รูว้า่บวชได ้ ตอนตน้ก็ไมแ่น่ใจวา่จะบวชได ้

หรือไม ่ตอนนัน้ยงัรกัความสุขทางโลกอยู่ ยงัเสยีดายอยู่ ตอ้งลองอยู่อย่างพระสกั ๑ ปี 

ตดัความสุขทางโลกไปหมด ถอืศีล ๘ แต่ไมไ่ดนุ่้งขาวห่มขาว ไมม่ใีครรูว้า่เราถอืศีล ๘ 

แต่เรารู ้รูว้า่ศีล ๘ เป็นอย่างไร เราศึกษาอยู่ รูว้ธิีการปฏบิตัจิติตภาวนา ใชส้ตปิฏัฐาน ๔ 

เป็นคมัภรีห์ลกัของการปฏบิตั ิท ัง้สมถะและวปิสัสนา อยู่ตรงน้ี อยู่ทีส่ตปิฏัฐาน ๔ อานา

ปานสตก็ิอยู่ในน้ี เป็นบทแรกเลยของพระสูตร ใหไ้ปหาทีส่งบ นัง่อยู่โคนไมห้รืออยู่ใน

เรือนรา้ง หาสถานทีส่งบสงดัวเิวก ไมม่รูีปเสยีงกลิน่รสมารบกวนใจ ต ัง้สตอิยู่ทีล่ม

หายใจ ต ัง้ตวัใหต้รง นัง่ขดัสมาธิ ไมต่อ้งเกร็ง ต ัง้ตวัใหต้รง แต่ไมต่อ้งเกร็ง พอภาวนา

แลว้ก็ไมต่อ้งไปสนใจกบัอริิยาบถของร่างกาย จะรูส้กึวา่เอนไปทางซา้ยขวา ไปทางหนา้

หลงั ก็อย่าไปสนใจ หลงัไมต่รงก็ไมเ่ป็นไร ขอใหค้ดิวา่ไดต้ ัง้ไวต้รงแลว้ เพราะถา้มวั

พะวกัพะวนกบัอริิยาบถของร่างกาย ก็จะไมไ่ดภ้าวนา 

พอเริ่มภาวนาแลว้ ถา้ใชอ้านาปานสตกิ็ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัลมหายใจอย่างเดยีว หายใจเขา้ก็รู ้

วา่กาํลงัหายใจเขา้ หายใจออกก็รูว้า่กาํลงัหายใจออก หายใจยาวก็รูว้า่หายใจยาว หายใจ

ส ัน้ก็รูว้า่หายใจส ัน้ ลมหยาบก็รูว้า่ลมหยาบ ลมละเอยีดก็รูว้า่ลมละเอยีด ลมหายไปก็รูว้า่

ลมหายไป ใหรู้ค้วามจริงของลม ไมต่อ้งไปจดัการกบัลม ปลอ่ยใหล้มเป็นไปตามเรื่อง

ของเขา ถา้ลมหายไปก็อย่าตกใจ อย่าไปคดิวา่ลมหายไปแลว้จะตาย เพราะไมม่ลีม

หายใจ ความจริงขณะนัน้ลมละเอยีดมากจนไมส่ามารถจบัมนัได ้ ตราบใดยงัมตีวัรูอ้ยู่ 

ไมต่ายแน่นอน ขอใหเ้ขา้ใจอย่างน้ี ใหอ้ยู่กบัตวัรูน้ี้ ถา้ไมม่ลีมก็ใหอ้ยู่กบัตวัรูน้ี้ แลว้มนั
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จะรวมลงเขา้สู่ความสงบเอง ตอนนัน้ร่างกายก็จะหายไป ลมก็จะหายไป เหลอืแต่สกัแต่

วา่รูอ้ยู่ตามลาํพงั ขณะทีม่นัสงบก็อย่าไปยุ่งกบัมนั ปลอ่ยใหส้งบใหน่ิ้งไปใหน้านทีสุ่ด

เท่าทีจ่ะนานได ้ เพราะความสงบของจติน้ีจะเป็นฐานของวปิสัสนาของปญัญาต่อไป เป็น

อาหาร เวลาจติมคีวามสงบน้ีจะมคีวามอิม่ กเิลสจะไมม่กีาํลงัมาฉุดลากใหอ้ยากไดส้ิง่นัน้

อยากทาํสิง่น้ี เวลาออกจากสมาธิแลว้ จะไมค่่อยอยากเหมอืนกบัตอนทีไ่มม่คีวามสงบ 

แต่ยงัไมห่มดไป เพราะกเิลสความอยากไมไ่ดถู้กทาํลายดว้ยอาํนาจของสมาธิ เพยีงแต่

ถูกฉีดยาสลบ ทาํใหม้นัอ่อนกาํลงัลงไป  

พอออกจากสมาธิแลว้ก็ยงัมคีวามอยากอยู่ แต่ไมรุ่นแรงเหมอืนตอนทีไ่มม่คีวามสงบ 

ตอนนัน้เราก็จะสามารถเอาจติน้ีมาทาํงานทางดา้นวปิสัสนาได ้มาคดิทางธรรมะได ้ถา้จติ

มกีเิลสมคีวามหวิ มนัจะไมย่อมใหเ้ราคิดทางธรรมเลย มนัจะใหเ้ราคดิทางลาภยศ

สรรเสริญ ทางรูปเสยีงกลิน่รส จะคดิถงึโทรทศันว์ทิยุ คดิถงึเครื่องบนัเทงิต่างๆ น่ีแหละ

คอืกเิลส คอืความอยากทางกาม มนัจะใหเ้ราคดิแต่เรื่องเหลา่น้ี แต่ถา้ไดส้มาธิแลว้พอ

ถอนออกมา ความอยากเหลา่น้ีเหมอืนจะหายไป แต่พอไปเหน็หรือสมัผสัอะไรเขา้ ก็จะ

กระตุน้ใหก้เิลสตณัหาเกดิขึ้นมา เช่นเหน็คนนัน้คนน้ี ก็จะไปกระตุน้กเิลสทีย่งัมอียูใ่ห ้

ออกมา ถา้อยู่ในป่าในเขาในทีส่งบสงดัทีห่า่งไกลจากรูปเสยีงกลิน่รส ก็จะไมม่อีะไรมา

กระตุน้ใหเ้กดิกเิลสตณัหา เราก็สามารถเดนิจงกรมพจิารณาธรรมไปไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ 

จนกวา่กาํลงัของสมาธิจะหมด แลว้กเิลสเริ่มออกมารบกวน ตอนนัน้ก็ตอ้งกลบัเขา้ไปพกั

ในสมาธิใหม ่ ฉีดยาสลบใหก้เิลสใหม ่ทาํจติใหส้งบ ถา้เคยใชอ้านาปานสตกิ็กลบัไปทาํอา

นาปานสตต่ิอ ดูลมไปจนจติรวมลงสงบน่ิง พกัอยู่ในความสงบ พกัใหพ้อ พอแลว้ก็ถอน

ออกมา ก็ออกมาพจิารณาธรรมต่อ ธรรมน้ีตอ้งเป็นไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ใน

รูปก็ได ้ในเวทนา ในสญัญา ในสงัขาร ในวญิญาณก็ได ้เพราะใจยงัหลงยดึตดิอยู่ ยงัไม่

เหน็ไตรลกัษณ์ในรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ยงัเหน็วา่รูปน้ีเทีย่ง ยงัเหน็วา่รูปน้ีให ้

ความสุข ยงัเหน็วา่รูปน้ีเป็นตวัเราของเรา ก็ตอ้งพจิารณาแยกแยะวา่เป็นเพยีงสภาวธรรม 

เหมอืนกบัลมทีพ่ดัมาแลว้ก็พดัไป ไมม่ตีวัตน ไมอ่ยู่น่ิง เปลีย่นไปเรื่อยๆ พจิารณาไปจน

รูท้นัความหลง ก็จะไมค่ดิอยากใหเ้ป็นอยา่งน้ีไปตลอด ถา้ยงัคดิอยากจะใหเ้ป็นอย่างน้ี

ไปตลอดอยู่ ก็จะคดิไมอ่ยากใหร่้างกายแก่ ถา้เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไมอ่ยากจะใหแ้ก่ ถา้มี
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สุขภาพดกี็จะไมอ่ยากใหเ้จ็บไขไ้ดป่้วย ถา้มชีวีติอยู่ก็จะไมอ่ยากใหต้าย น่ีคอืความคดิ

ของกเิลส จะคดิไมอ่ยากแก่ไมอ่ยากเจ็บไม่อยากตาย  

ถา้พจิารณาธรรมอยู่เรื่อยๆ พจิารณาความจริงของร่างกายน้ีอยู่เรื่อยๆ ก็จะรูว้า่ตอ้งแก่ไป

เรื่อยๆ ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย เจ็บบา้งหายบา้ง แลว้ในทีสุ่ดก็จะตอ้งตายไป ไมใ่ช่ตวัเราของ

เรา เพราะจะกลายเป็นดนินํา้ลมไฟไป เอาไปเผาก็จะเหลอืแต่ขี้เถา้กบัเศษกระดูกไมก่ีช่ิ้น 

กระดูกก็เป็นวตัถ ุทิ้งไวห้รือเอาไปบดก็จะกลายเป็นดนิไป ตอ้งพจิารณาอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ 

เวทนาก็เช่นเดยีวกนั เปลีย่นไปเปลีย่นมา ไมสุ่ขไปตลอด ไมท่กุขไ์ปตลอด แต่จะ

สลบักนัไป เวลาเวทนาเป็นอย่างไรก็ไมต่อ้งไปยุ่งกบัมนั ยอมรบัความจรงิของมนั สุขก็

อย่าไปอยากใหสุ้ขไปตลอด ทกุขก์็อย่าไปอยากใหห้ายไปเร็วๆ ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่อง

ของมนั วธิีปลอ่ยวางเวทนาก็คอืนัง่ใหม้นัเจ็บ แลว้ก็ปลอ่ยใหม้นัเจ็บไป อย่าไปอยากให ้

มนัหาย อย่าไปอยากหนีจากมนัไป อยู่กบัมนัไป มนัเป็นเหมอืนเงาตามตวัเรา มนัจะเป็น

อย่างไรก็ใหม้นัเป็นไป มนัจะเปลีย่นเป็นสุขก็ใหม้นัเปลีย่นไป มนัจะเปลีย่นเป็นทกุขก์็ให ้

มนัเปลีย่นไป เราไปหา้มมนัไมไ่ด ้มนัเป็นอนิจจงั มนัเป็นอย่างนัน้ น่ีคอืการพจิารณาไตร

ลกัษณ์ในขนัธ ์ ๕ พจิารณาไปเรื่อยๆ ต่อไปจะปลอ่ยวางขนัธ ์ ๕ ได ้ ปลอ่ยเขาไปตาม

ธรรมชาตขิองเขา ร่างกายจะเป็นอะไรก็ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไป ถา้ไมส่ามารถดูแลรกัษาไดก้็

ตอ้งปลอ่ยไป ถา้ยงัดูแลรกัษาไดก้็รกัษาไป เวทนาก็เหมอืนกนัถา้ทาํอะไรไมไ่ด ้ ก็ตอ้ง

ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความจริงของเขา ถา้ไมไ่ปหลงไปอยากกบัเขาแลว้ก็ไมเ่ป็นปญัหา

อะไร สงัขารความคดิปรุงแต่งก็เหมอืนกนั คดิแลว้ก็ดบัไป ถา้ไมท่าํตามความคดิก็ไม่

เป็นปญัหา คดิโกรธเกลยีดแลว้ก็ดบัไป ถา้ไมไ่ปโกรธเกลยีดตามก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร จะ

โกรธใครก็รูว้า่โกรธ รูว้า่เป็นเพยีงความคดิ เราอย่าไปโกรธตามมนัก็แลว้กนั มนัคดิ

อยากไดโ้น่นไดน่ี้ เราอย่าไปอยากตาม ก็จะไมเ่ป็นปญัหาอะไร รูว้า่เป็นเพยีงความคดิ 

เหมอืนคนมากระซบิวา่ทาํอย่างนัน้สทิาํอย่างน้ีส ิ ถา้เราไมท่าํตามก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร น่ี

คอืการเจริญวปิสัสนา  

ตอ้งใชไ้ตรลกัษณ์ตลอดเวลาถงึจะเป็นปญัญา ถงึจะดบัความหลงได ้ ถงึจะดบัอวชิชาได ้

เพราะความหลงจะเหน็สวนทางกบัความจรงิ ความจริงก็คอืไตรลกัษณ์ เป็นความจริง
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ของสภาวธรรมท ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นขนัธ ์๕ ก็ด ีรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะก็ด ีตาหูจมกู

ลิ้นกายก็ด ีลาภยศสรรเสริญสุขก็ด ีเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้นัน้ ถา้เหน็ไตรลกัษณ์แลว้ ก็จะไม่

หลงยดึตดิ ไมอ่ยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เพราะใจไมต่อ้งไปพึง่พาอาศยัสิง่เหลา่น้ี 

เวลาปลอ่ยวางไดแ้ลว้ จะไดส้ิง่ทีด่กีวา่ทีม่อียู่ในใจ ทีถู่กสิง่เหลา่น้ีบดบงัไว ้ คอืความสงบ

น่ีเอง พอปลอ่ยวางไดแ้ลว้ใจจะสงบ จะโลง่ จะเบา จะเยน็ จะอิม่ ไมห่วิไมอ่ยากกบัอะไร 

พอมคีวามหลงปับ๊ ก็จะหวิขึ้นมาทนัท ีอยากขึ้นมาทนัท ีพอมปีญัญาก็จะดบัความหลงได ้

ความอิม่ก็เกดิขึ้นมาทนัท ี ตอ้งใชป้ญัญาถงึจะดบัทกุขไ์ดอ้ย่างถาวร ดบักเิลสไดอ้ย่าง

ถาวร ตอ้งใชป้ญัญา ใชว้ปิสัสนา ใชไ้ตรลกัษณ์ตลอดเวลา ในขณะทีใ่จไปเกี่ยวขอ้งกบั

อะไร ใชไ้ตรลกัษณ์คอยคุมตลอดเวลา เพือ่จะไดไ้มไ่ปคดิในทางตรงกนัขา้มกบัไตร

ลกัษณ์ ไม่คดิใหเ้ป็นนิจจงัเป็นสุขงัเป็นอตัตา ตอ้งคดิวา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถงึจะ

หลดุได ้ ถา้มสีตติามรูอ้ย่างเดยีว หรือมสีมาธิอย่างเดยีว จะไมพ่อ ดบัไดช้ ัว่คราว ถา้มี

สตเิวลากเิลสเกดิขึ้นมาก็รูท้นัมนั มนัก็หายไป พอเผลอก็กลบัมาใหม ่ เหมอืนลงิหลอก

เจา้ ถา้มสีมาธิก็เหมอืนถูกฉีดยาสลบ พอออกจากสมาธิเดีย๋วก็ตื่นขึ้นมาใหม ่ ไมต่าย

อย่างถาวร แต่ถา้มปีญัญาจะไมก่ลบัมาอกี ทกุครัง้ทีม่นัจะกลบัมาไตรลกัษณ์ก็จะตดั

ทนัท ี 

น่ีคอืเรื่องของการปฏบิตั ิ ตอ้งไปอยู่ทีส่งบสงดัวเิวก พอมปีญัหาไมเ่ขา้ใจอะไร ตดิอยู่

ตรงไหน ไมรู่ว้า่ไปถงึไหนแลว้ ก็ไปเลา่ใหผู้ท้ีม่ปีระสบการณ์ฟงั อย่างหลวงตาน่ีจะเขา้ไป

กราบเรียนหลวงปู่ม ัน่อยู่เรื่อยๆ ตอนทีท่่านไดส้มาธิท่านก็ไมอ่อกทางปญัญา หลวงปู่ม ัน่

ท่านก็บอกวา่สมาธิเป็นเหมอืนเศษเน้ือตดิฟนั พอหลวงปู่ม ัน่บอกใหอ้อกทางปญัญา ก็

พจิารณาจนไมห่ลบัไมน่อน หลวงปู่ม ัน่ก็บอกวา่ตดิสงัขาร พจิารณามากเกนิไป ถา้ไมม่ี

ครูบาอาจารยค์อยบอกก็จะไมรู่ ้ ท่านตดิสมาธิเป็นปีๆ จนคดิวา่บรรลแุลว้ เพราะสมาธิ

เป็นเหมอืนนิพพานชัว่คราว เวลาจติสงบน่ิงก็จะมคีวามสุข พอออกมาสมัผสักบัรูปเสยีง

กลิน่รสก็เกดิอารมณ์ขึ้นมา ถา้ไม่มสีตปิญัญาคอยเฝ้าดูใจ ก็จะไมรู่ว้า่เกดิอารมณ์ขึ้นมา 

ยงัคดิวา่หลดุพน้แลว้สบายแลว้ เพราะยงัไมไ่ดแ้กป้ญัหาคอืตวัความหลง ทีท่าํใหเ้กดิ

อารมณ์ต่างๆขึ้นมา ยงัไมไ่ดเ้จริญไตรลกัษณ์ ตอ้งพจิารณาไตรลกัษณ์ถงึจะตดัความ

หลงได ้ถา้มผูีท้ีม่ปีระสบการณ์คอยสอนก็จะช่วยไดม้าก หนงัสอืน้ีช่วยไมค่่อยได ้ เพราะ
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เป็นเหมอืนยาในตู ้ เราตอ้งการยาเมด็เดยีว แต่ไมรู่ว้า่เมด็ไหน มยีาเต็มตู ้ ถา้กนิยาผดิก็

จะไมไ่ดผ้ล แต่ถา้มหีมอหยบิยาให ้ก็จะไดผ้ลเร็ว ครูบาอาจารยก์็เป็นเหมอืนหมอ เวลา

มปีญัหาอะไรพอไปเลา่ใหค้รูบาอาจารยฟ์งั ท่านก็จะบอกวา่ตอ้งทาํอย่างไร ทีท่าํมาแลว้

ถูกหรือไมถู่ก ถา้ไมถู่กก็ตอ้งแก ้ ถา้ถูกแลว้ก็กา้วไปต่อ เพราะยงัไปไมถ่งึจดุหมาย

ปลายทาง ถา้ตดิอยู่ตรงนัน้ก็จะไมค่บืหนา้ 

การมคีรูบาอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์คอยสอน จงึมคุีณค่าอย่างยิง่ พระเณรจะแสวงหา

ครูบาอาจารยก์นั อยู่ใกลค้รูบาอาจารยแ์ลว้มคีวามสุขความสบาย แต่ตอ้งปลกีวเิวกบา้ง 

ถา้อยู่ทีว่ดัไปนานๆก็จะผูกพนักบัภารกจิทางวดั จนไมม่เีวลาปฏบิตั ิ จะเป็นเหมอืนพระ

อานนท ์อยู่พอสมควร ถงึเวลาก็ตอ้งออกไปหาทีส่งบสงดัอยู่ตามลาํพงั ไปภาวนา พอตดิ

อะไรหรือไมก่า้วหนา้ก็ค่อยกลบัมา ควรเขา้ๆออกๆไปเรื่อยๆ แต่มาอยู่ไมน่าน มาฟงั

เทศนฟ์งัธรรม ฟงัแลว้ก็กลบัไปปฏบิตัต่ิอ สมยัหลวงปู่ม ัน่มพีระเณรมาลงปาฏโิมกขก์บั

หลวงปู่ม ัน่ พระเณรทีป่ฏบิตัอิยู่รอบบรเิวณทีห่ลวงปู่ม ัน่พกัอยู่ ในรศัม ี๑๕ กโิลเมตร ที่

สามารถเดนิมาได ้ ก็จะเดนิมาในวนัปาฏโิมกข ์ เพราะหลงัจากฟงัพระปาฏโิมกขแ์ลว้ 

หลวงปู่ม ัน่จะเทศนใ์หฟ้งั พระเณรจะมาฟงัธรรมกนัทกุ ๑๕ วนั ฟงัแลว้ก็กลบัไปปฏบิตัิ

ไปตามสถานทีข่องตน แลว้ก็กลบัมาฟงัใหม ่ ส่วนพระเณรทีอ่ยู่ในวดักบัท่านก็ไดฟ้งับ่อย

หน่อย ไดฟ้งัถีห่น่อย ท่านอาจจะอบรมทกุคนื หรือ ๒ ถงึ ๓ คนืสกัครัง้หน่ึง ก็จะได ้

มากหน่อย แต่มทีีจ่าํกดั อยู่ไดไ้มก่ี่องค ์ถา้อยู่กนัมากๆก็จะไมว่เิวก ไมส่งบสงดั จงึตอ้ง

จาํกดัจาํนวนของพระเณรไว ้สมยัทีไ่ปอยู่บา้นตาดใหม่ๆ น่ี ท่านรบัพระเณรประมาณ ๑๗ 

รูปเท่านัน้ ใครเป็นลาํดบัที ่๑๘ ก็อยู่ไมไ่ด ้ตอ้งออกไป แต่ตอนหลงัทา่นก็เพิม่จาํนวนให ้

มากขึ้น เพราะมผูีส้นใจมาก ครูบาอาจารยท์ีใ่หก้ารอบรมส ัง่สอนไดก้็ชราภาพลงไปมาก 

มนีอ้ยลงไป ท่านก็เลยตอ้งรบัภาระเพิม่มากขึ้น คุณภาพก็ดอ้ยลงไปดว้ย พอมพีระเณร

มากขึ้นก็จะไมส่งบเหมอืนเมือ่ก่อน เพราะถา้มพีระเณรทีไ่มม่ธีรรมมาก ก็จะดงึไปในทาง

ทีไ่มใ่ช่ธรรม ถา้มจีาํนวนนอ้ยแต่มธีรรมกจ็ะไปในทางธรรมกนั เวลารบัพระรบัเณรทา่น

ถงึตอ้งดูคุณสมบตัวิา่ใฝ่ธรรมหรือไม ่ สนใจทีจ่ะปฏบิตัธิรรมจริงๆหรือไม ่ จะดูวา่มสีติ

หรือไม ่ ถา้มสีตแิสดงวา่ใฝ่ธรรมแลว้ ถา้ไมม่สีตน้ีิแสดงวา่ไมใ่ฝ่ธรรม ถงึแมจ้ะใฝ่ก็ไม่
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สามารถปฏบิตัไิด ้ถา้ทาํอะไรผดิๆถูกๆสะเปะสะปะ แสดงวา่ไมม่สีตอิยู่กบัตวั ดูก็รู ้ทา่น

จงึเลอืกพระเณรพอสมควร  

ถาม ญาตโิยมทีอ่ยู่ทีบ่า้นมาไมไ่ด ้ไมม่คีาํถาม เพยีงแต่คดิถงึท่านอาจารย ์

ตอบ ไมค่วรคดิถงึตวับคุคล ควรคดิถงึธรรมะจะดกีวา่ เพราะบคุคลตายได ้แต่ธรรมะ

ไมต่าย ธรรมะเป็นอกาลโิก ถา้จะตดิอะไรก็ใหต้ดิกบัธรรมะไว ้ จะไดไ้มเ่สยีใจ 

เพราะธรรมะจะอยู่กบัเราไปตลอด ตดิตวับคุคลไมด่ ี เวลาเขาตายไปหรือเป็น

อะไรไป เราก็จะเสยีใจ อย่าไปสนใจบรุุษไปรษณีย ์ ใหส้นใจจดหมายทีบ่รุุษ

ไปรษณียน์าํมาให ้ พอไดร้บัจดหมายแลว้รีบเปิดอ่านเลย รีบเอาธรรมะมาใส่ใจ 

เพราะไมม่อีะไรจะมคุีณค่ามปีระโยชนเ์ท่ากบัธรรมะ มธีรรมะเท่านัน้ทีคู่่ควรกบั

ใจอย่างยิง่ อย่างอืน่ลว้นเป็นพษิเป็นภยักบัจติใจท ัง้นัน้ ธรรมะเท่านัน้ทีจ่ะรกัษา

ปกป้องใจ ใหอ้ยู่เหนือความทกุขท์ ัง้หลาย ส่วนสิง่อืน่ๆนัน้มแีต่จะดงึใจใหเ้ขา้สู่

กองทกุข ์ เพราะพอเรามแีลว้เราก็จะตดิกบัสิง่เหลา่นัน้ พอสิง่เหลา่นัน้เปลีย่นไป

หรือหมดไปเราก็ตอ้งทกุขใ์จ เช่นร่างกาย เวลาไดร่้างกายมาก็ดใีจกนั แต่เราก็

ตอ้งมาทกุขก์บัร่างกาย ทกุขท์ ัง้ส่วนทีเ่รามองไมเ่หน็กนั คอืภาระทีต่อ้งอาบนํา้

อาบท่า ตอ้งหายใจ รบัประทานอาหาร รบัประทานยา เหลา่น้ีลว้นเป็นภาระท ัง้นัน้ 

เป็นความทกุขอ์ย่างหน่ึง ไมท่าํก็ไมไ่ด ้ ไมอ่าบนํา้ก็ไมไ่ด ้ ไมอ่าบนํา้ก็อยู่กบัคนอืน่

ไมไ่ด ้ ส่วนความทกุขท์ีเ่หน็กนั ก็คอืความแก่เจ็บตาย สูไ้มม่ร่ีางกายจะดกีวา่ แต่

เราไมรู่ก้นั ไมรู่ว้า่ใจสามารถอยู่ไดโ้ดยไมม่ร่ีางกาย ไมต่อ้งใชร่้างกายเป็น

เครื่องมอืหาความสุข ผูท้ีม่คีวามสงบแลว้จะไมใ่ชร่้างกายหาความสุข เวลา

รบัประทานอาหารก็ไมไ่ดร้บัประทานเหมอืนกบัคนทีไ่มม่คีวามสงบ ทีร่บัประทาน

เพือ่ความสุขจริงๆ จะตอ้งเลอืกอาหาร อาหารทีไ่มถู่กใจก็จะไมร่บัประทาน แต่

คนทีใ่จมคีวามสงบสุขแลว้ รบัประทานอะไรก็ได ้ รบัประทานตามมตีามเกดิ ได ้

อะไรมาหรือมอีะไรกร็บัประทานไปเพราะรบัประทานเพือ่ร่างกาย ไมไ่ด ้

รบัประทานเพือ่จติใจ เหมอืนกบัเวลาเตมินํา้มนัรถ จะเป็นตราไหนก็ได ้ ตราดาว

ตราหอยตราอะไรก็ได ้ 
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ถา้ใจมธีรรมะมคีวามสงบมคีวามสุขแลว้ จะไมพ่ึง่พาอาศยัร่างกาย ร่างกายจะ

เจ็บไขไ้ดป่้วย ก็ไม่เป็นปญัหาอะไร อยู่ไดอ้ย่างสุขอย่างสบาย อยู่กบัความสงบ

นัน้แหละ ไมไ่ดอ้ยู่กบัอะไร แต่ถา้ยงัตดิอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รสอยู่ ก็ตอ้งใช ้

ร่างกายเป็นเครื่องมอืหาความสุข ใหพ้าไปทีน่ ัน่ทีน่ี่ ใหไ้ปรบัประทานไปดืม่ พอ

ทาํไมไ่ดก้็เป็นความทกุขข์ึ้นมา ถา้ทาํใจไมไ่ด ้ถา้หกัหา้มความอยาก ทีจ่ะทาํสิง่นัน้

สิง่น้ี อยากจะไปทีน่ ัน่ทีน่ี่ แต่ไมส่ามารถไปได ้ อยู่บา้นก็จะมแีต่ความเศรา้สรอ้ย

หงอยเหงา อดิหนาระอาใจ เบือ่หน่าย แต่ถา้มคีวามสงบแลว้จะมแีต่ความสุข จะ

ไมอ่ยากไปไหน เวลาดืม่ก็ดืม่เพือ่ร่างกาย ดืม่นํา้เปลา่ๆก็ได ้ไมต่อ้งมรีสชาตอิะไร 

ถา้จะรบัประทานเพือ่ร่างกาย กร็บัประทานอย่างทีท่า่นเจา้คุณนรฯรบัประทาน 

เวลาท่านรบัประทาน ท่านใหเ้อาผกัเอาถ ัว่เอาอาหารมาตาํมาบดมาผสมกนัก่อน 

แลว้ค่อยรบัประทานเขา้ไป เพราะท่านไมไ่ดร้บัประทานเพือ่ความสุข ท่าน

รบัประทานเพือ่ร่างกายจริงๆ เหมอืนรบัประทานยา เพราะใจของท่านไมไ่ดห้วิกบั

ความสุขจากการรบัประทาน ถา้ยงัหวิท่านก็ทาํเพือ่กาํราบกาํจดั ถา้ทาํไปเรื่อยๆ

แลว้ ความอยากไดค้วามสุขจากการรบัประทานอาหาร ก็จะถูกตดัไปโดยปริยาย 

อย่างพระทีฉ่นัในบาตร อาหารคาวหวานต่างๆก็ใส่ลงไปในบาตรหมดเลย ถา้ยงั

ไมพ่อใจก็จะคลกุมนัดว้ย เพือ่ตดักเิลสทีม่อียู่ในใจ วา่อาหารชนิดนัน้อร่อย 

อาหารน้ีด ี ตอ้งกนิอย่างน้ีก่อน ตอ้งกนิอยา่งน้ีทหีลงั เพราะเดีย๋วก็ไปรวมกนัใน

ทอ้งอยู่ด ี ใหร้วมกนัในบาตรน้ีเลย น่ีคอืการกาํราบกาํจดักเิลส ทีเ่กี่ยวกบัการ

รบัประทานอาหาร ตอ้งทาํอย่างน้ี  

พวกเราควรลองทาํกนัดู ถา้มปีญัหากบัการรบัประทานอาหาร เอาอาหารดีๆ ชนิด

ต่างๆ มาใส่ชามหรือกะละมงัแลว้ก็คลกุมนัเลย ใหเ้ป็นเหมอืนกบัผดัขา้วผดั เป็น

อะไรไป เดีย๋วก็เขา้ไปรวมกนัในทอ้งอยู่ด ีท ัง้คาวท ัง้หวาน ท ัง้ผลไมท้ ัง้ผกั ลองทาํ

ดู แลว้จะรูว้า่หลงมานาน รสชาตกิ็ยงัเหมอืนเดมิ เปรี้ยวหวานมนัเค็มก็ยงัมอียู่

เหมอืนเดมิ ไมท่าํใหท้อ้งเสยีหรอก เพราะอาหารไมไ่ดบู้ด ยงัดเีหมอืนเดมิ การ

คลกุมนัไมไ่ดท้าํใหอ้าหารเสยีหรือบูดแต่อยา่งใด แต่ไปทาํลายอารมณ์ความสุข ที่

เกดิจากการรบัประทานเท่านัน้เอง อยู่ตรงน้ี ถา้ไมม่มีาตรการเหลา่น้ี ไมท่าํสิง่
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เหลา่น้ีแลว้ การปฏบิตัจิะไมก่า้วหนา้ จะตดักเิลสต่างๆทีค่อยเหน่ียวรัง้ไมใ่ห ้

เจริญกา้วหนา้ไปไมไ่ด ้ ตอ้งอาศยัมาตรการเหลา่น้ี ครูบาอาจารยท์่านทาํมากนั

แลว้ท ัง้นัน้ ท่านถงึเอามาสอนพวกเรา ทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัก็เพราะวา่ไดร้บัการรบัรอง

แลว้ วา่เป็นเครื่องมอืทีจ่ะตดักเิลสได ้ ทาํใหก้ารปฏบิตัคิบืหนา้ไปอย่างรวดเร็ว 

เช่นฉนัในบาตร ฉนัมื้อเดยีว เป็นธุดงควตัร เป็นเหมอืนนํา้มนัพเิศษ แทนทีจ่ะใช ้

๙๑ ก็ใช ้๙๕ รถก็จะวิง่เร็วขึ้น มพีลงัมากขึ้น ถา้ไมม่ธุีดงควตัรก็เหมอืนใชน้ํา้มนั

ธรรมดา ศีล ๒๒๗ เป็นเหมอืนนํา้มนั ๙๑ ถา้ถอืธุดงควตัรก็จะเป็นนํา้มนั ๙๕ 

จะมพีลงัมากขึ้น ทาํใหร้ถวิง่เร็วขึ้น ทาํใหก้ารปฏบิตัคิบืหนา้ไปอย่างรวดเร็ว  

ทีค่รูบาอาจารยท์่านปฏบิตัมิาเป็นประจาํ กค็อืฉนัในบาตร อาหารคาวหวานต่างใส่

รวมเขา้ไปในบาตร แลว้ก็ฉนัมื้อเดยีว พอต่อความตอ้งการของร่างกาย ถา้ฉนั

มากกวา่ ๑ มื้อก็แสดงวา่ฉนัเพือ่กเิลส ยงัตดิอยู่กบัรสชาตขิองอาหาร ถา้จูจ้ี้

จกุจกิเลอืกอาหารก็ตอ้งทรมานมนั ดว้ยการคลกุอาหาร ทาํไมน่านหรอก ไมต่อ้ง

ทาํไปตลอด ทาํไปจนกวา่จะหายจูจ้ี้จกุจกิ มอีะไรก็กนิได ้ขา้วคลกุนํา้ปลาก็กนิได ้

หรือจะอดอาหารบา้ง ฉนัมื้อเดยีวแลว้ยงัจูจ้ี้จกุจกิ อยู่ ก็อดอาหารสกั ๓ วนั ๕ 

วนั ความจูจ้ี้จกุจกิก็จะนอ้ยลงไป เวลาอดอาหารไป ๓ วนัน้ี ขา้วเปลา่คลกุ

นํา้ปลาก็อร่อย เครื่องดืม่ต่างๆก็อย่าไปดืม่ ดืม่แต่นํา้เปลา่ๆ หรือไมต่อ้งดืม่เลย 

ใหม้นัหวิกระหายเต็มทีก่่อน เหมอืนกบัจะตายแลว้ค่อยดืม่ ตอนนัน้ดืม่นํา้เปลา่ๆ

ก็อร่อย มาตรการแกก้เิลสตอ้งเป็นอย่างน้ี ทีท่่านทาํกนัมาก็คอื ฉนัมื้อเดยีว ฉนั

ในบาตร หรืออดอาหาร ลองเอาไปทาํดู เริ่มทีอ่าทติยล์ะวนัก่อนก็ได ้วนัพระก็มื้อ

เดยีว หรืออดอาหารเลยก็ได ้วนันัน้ ถอืศีลอดสกัวนั ไหนๆจะอดรูปเสยีงทางตา

หูแลว้ ก็อดทางลิ้นทางจมกูไปดว้ยเลย ไมต่อ้งไปสมัผสักบักลิน่รส ไมต่ายหรอก 

ร่างกาย ขาดอาหารวนัเดยีวไมต่าย มเีสบยีงสะสมไวใ้นร่างกายเพยีงพอ ไมข่าด

สารอาหารหรอก มอียู่มากแลว้ สาํหรบับางคนกลบัจะเป็นประโยชนเ์สยีดว้ยซํา้

ไป นํา้หนกัจะไดล้ดลง หุ่นจะไดด้ขีึ้น มโีคง้มเีวา้บา้ง ไมอ่ย่างนัน้จะเป็นตุ่ม

ตลอดเวลา  
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ถาม ขอส่งการบา้น ไดไ้ปภาวนาทีห่นองคาย ช่วงวนัแรกๆทีไ่ปก็นึกวา่จะสงบเหมอืนที่

เคยเป็น ต ัง้ใจวา่จะพยายามดาํรงสตใิหจ้ติสงบ ปรากฏวา่ทาํไมไ่ด ้ จติใจมนั

วอกแวกวุน่วายฟุ้ งซ่าน ก็เลยหงดุหงดิวา่เคยทาํได ้ ทาํไมตอนน้ีทาํไมไ่ด ้ เป็นอยู่

วนั ๒ วนั ก็เลยมานัง่ดูวา่ทีม่นัวุน่วายเกดิจากอะไร ปญัหาอยู่ทีไ่หน ทาํไมเรื่อง

บางเรื่องเมือ่วานน้ีเราพอใจ วนัน้ีเราไมพ่อใจ เป็นเพราะไมไ่ดด้งัใจ ท ัง้ๆที่

สิง่แวดลอ้มก็เรื่องเดมิเรื่องเดยีวกนั ก็มานัง่ค่อยๆคดิ ขบคดิปญัหาไปในทาง

ธรรมะวา่ไปยดึตดิอะไร ไปคดิวา่คนนูน้คนน้ีไมถู่กใจเพราะคดิวา่เราดกีวา่หรือ

เปลา่ ก็ค่อยๆคดิไป ก็คดิไดว้า่เพราะเรามอีตัตามตีวัตน ถา้ไมม่ตีวัตน เราก็จะไม่

คดิวา่เราดกีวา่หรือแย่กวา่คนอืน่ มนัก็ค่อยๆออกมาทลีะนิด หลงัจากนัน้ก็เริ่ม

สงบลงบา้งแต่ไมเ่หมอืนครัง้ก่อนๆทีเ่คยทาํ ก็คดิวา่จะเหมอืนไมไ่ด ้ ก็เลยค่อยๆ

ปฏบิตัต่ิอไป แบบวธิีคดิปญัหา สลบักบัการดาํรงสตใิหจ้ติสงบ สลบักนัไปเป็น

ระยะๆ ลูกสงัเกตวา่ ถา้เครียดเกนิไป หรือปกัใจวา่จะตอ้งอย่างนัน้อย่างน้ี ก็จะ

ไมค่่อยสาํเร็จอย่างทีค่าดคดิ 

ตอบ เป็นวธิีทีถู่กแลว้ ตอ้งดูปญัหาของเรา วา่เป็นอะไร ใจไปผูกพนัตดิกบัอะไร ถา้มี

สตปิญัญาดกี็ถามเลยวา่ เราอยู่กบัปจัจบุนัหรือเปลา่ อยู่กบักรรมฐานบทใดบท

หน่ึงหรือเปลา่ ทีไ่มส่งบก็เพราะไมอ่ยู่ในปจัจบุนั ไมอ่ยู่กบักรรมฐาน ถา้อยู่กบัพทุ 

โธอย่างเดยีว ไมค่ิดถงึเรื่องต่างๆ เดีย๋วเดยีวก็สงบ ใจชอบคดิ แต่ไมค่ดิแบบน้ี 

จะใหอ้ยู่กบัพทุโธก็ไมย่อมอยู่ ก็จะรูส้กึเครยีดได ้ เพราะยงัอยากจะคดิ ก็ตอ้งมา

คดิในทางปญัญา วเิคราะหด์ว้ยเหตดุว้ยผล ตอ้งเป็นสมทุยัตวัใดตวัหน่ึง อยาก

ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี หรือไมอ่ยากใหเ้ป็นอย่าง

นัน้ไมเ่ป็นอย่างน้ี ตอ้งมตีวัน้ีแน่นอน เพยีงแต่วา่จะหามนัเจอหรือไม ่ถา้หาเจอจะ

ไดป้รบัใจได ้วา่ไปอยากทาํไม ในเมือ่กาํลงัเป็นอย่างน้ี แลว้เราบงัคบัใหเ้ป็นอย่าง

อืน่ไมไ่ด ้ ก็ตอ้งปรบัตวัเรา ต ัง้ตวัเราไวสู้งไปหรือเปลา่ เขาไมย่อมรบัวา่เราสูงกวา่

ก็ได ้ ก็เลยต่อตา้นเรา ก็ตอ้งปรบัลงมาใหใ้นระดบัทีไ่มท่าํใหใ้จวุน่วาย ปรบัลงให ้

ตํา่กวา่เขา ยอมรบัเขา เขาจะเป็นอย่างไรก็ยอมรบั ปรบัจากเป็นเจา้นายมาเป็น

ลูกนอ้ง ถา้เป็นลูกนอ้งแลว้รบัไดท้กุอย่าง หวัหนา้จะวา่อย่างไรเราไมก่ลา้หอื เรา
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น่ิงเฉยได ้ ถา้ทาํตวัเป็นหวัหนา้ พอเขาไม่ทาํตามคาํส ัง่ เราก็จะเดอืดรอ้นขึ้นมา

ทนัท ีตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพความเป็นจริง เขาไมไ่ดเ้หน็วา่เราเป็นหวัหนา้ ไป

หวงัใหเ้ขาทาํตวัเป็นลูกนอ้ง แต่เขาไมท่าํ ก็จะวุน่วายใจ พอเราปรบัตวัใหม ่เราไม่

มอีาํนาจวาสนาส ัง่ใหเ้ขาทาํอย่างนัน้อย่างน้ีได ้ ก็ปลอ่ยเขาไปตามเรื่อง ใจก็เยน็ลง 

ตอ้งพจิารณาดู เวลาอากาศรอ้นมากๆ ถา้ไมพ่อใจก็เป็นปญัหาได ้ ตอ้งสอนใจวา่

เราบงัคบัอากาศไมไ่ด ้ มนัรอ้นก็ปลอ่ยใหม้นัรอ้นไป ยอมรบัความรอ้น ปญัหาก็

จะหายไป  

พอสงบแลว้ ก็ตอ้งกลบัมาทาํงานกรรมฐานทนัทเีลย เพราะยงัสงบไมล่กึพอ 

เพยีงแต่กลบัมาอยู่ในระดบัปกต ิ ไมฟุ่้ งซ่าน แต่ยงัไมเ่ขา้สู่ความสงบน่ิงของสมาธ ิ

ตอ้งภาวนาดว้ยกรรมฐานบทใดบทหน่ึง จะพทุโธไปก็ได ้ท่องอาการ ๓๒ ไปก็ได ้

ดูลมหายใจเขา้ออกไปก็ได ้ทาํจติใหน่ิ้งก่อน ถา้พจิารณาปญัญาในขณะทีจ่ติไมน่ิ่ง 

จะไมเ่ป็นปญัญา จะพจิารณาไมไ่ดน้าน จะถูกกเิลสลากไปคดิเรื่องอืน่โดยไม่

รูส้กึตวั ทีพู่ดเมือ่สกัครู่น้ีเป็นการใชป้ญัญาทาํจติใหก้ลบัเขา้สู่สภาพปกต ิ ใหห้าย

วุน่วายใจ ยงัไมเ่ป็นความสงบลกึของสมาธิ ถา้จะใหส้งบลกึลงตอ้งใชก้รรมฐาน

กลอ่มใจ ใชก้รรมฐานทีเ่ราชอบ เช่นอสุภะก็ได ้ ถา้ถูกจริตก็ใชไ้ด ้ จนกวา่จะรวม

ลงสงบลง ตอนนัน้ก็จะสุขสบายเบาใจอิม่ใจ พอออกจากความสงบแลว้ จะมี

กาํลงัพจิารณาไตรลกัษณ์ ควรพจิารณาร่างกายเป็นเป้าหมายแรก พจิารณาเกดิ

แก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆ เหมอืนกบัท่องสูตรคูณจนตดิอยู่ในใจ 

ต่อไปเวลาคดิกลวัความแก่ความเจ็บความตาย จะมธีรรมน้ีมาตดัทนัทเีลย กลวั

ก็ตอ้งแก่ กลวัก็ตอ้งเจ็บ กลวัก็ตอ้งตาย กลวัไปทาํไม กลวัแลว้ไดอ้ะไร ก็จะตดั

ได ้ความกลวัความแก่เจ็บตายก็จะหายไปหมด ถา้พจิารณาวา่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา 

เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ก็จะปลอ่ยไดเ้ช่นเดยีวกนั ถา้เหน็วา่กาํลงัแบกกอ้นดนินํา้

ลมไฟอยู่ สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งแยกทางกนัไป ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ตอ้งพจิารณาอย่าง

ต่อเน่ืองจนฝงัลกึอยู่ในใจ จนจาํไดต้ลอดเวลา พอจาํไดแ้ลว้ก็ไมต่อ้งมาพจิารณา 

เพราะเวลาจะคดิไปในทางกเิลสเมือ่ไหร่ ธรรมจะเขา้มาตดัทนัท ี พอคดิวา่เป็นตวั
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เรา ธรรมทีว่า่ไมใ่ช่ตวัเราก็จะมาตดัทนัท ีจนไมค่ดิวา่เป็นตวัเราอกีเลย จะไมก่ลวั

ความแก่ความเจ็บความตายอกีต่อไป  

ปญัหาทางร่างกายก็จะหมดไปส่วนหน่ึง เหลอืส่วนทีเ่รียกวา่สุภะ ยงัเหน็ร่างกาย

วา่สวยวา่งามอยู่ ก็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นอสุภะ เป็นซากศพเดนิไดท้ีย่งั

หายใจอยู่ พอหยุดหายใจแลว้ ก็จะเน่าพองเป่ือยยุบสลายไป พจิารณาอย่างน้ีไป

เรื่อยๆ จนไมเ่หน็ความสวยความงามของร่างกาย ก็จะไมอ่ยากเสพสุขกบัร่างกาย 

ปญัหาทางร่างกายก็จะหมดไป เหลอืแต่ปญัหาทางความรูส้กึนึกคดิ ยงัรูส้กึนึก

คดิไปทางอตัตาตวัตนอยู่ ยงัมมีานะอยู่ ยงัตดิอยู่กบัความสุขละเอยีดทีม่อียู่ใน

ใจ อยากจะใหสุ้ขไปตลอด แต่ความสุขแบบน้ียงัเป็นความสุขทีไ่มเ่ทีย่งทีเ่ปลีย่น

ได ้สุขแลว้เดีย๋วก็หายไปได ้ตอ้งปลอ่ยความสุขแบบน้ี จะสุขหรือไมสุ่ขก็ใหรู้ต้าม

ความเป็นจริง จนกวา่จะหายไปหมด จติก็จะวา่งไมม่อีะไรเหลอือยู่เลย เป็นปรมงั

สญุญงั เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง ซ่อนอยู่ขา้งใตข้องความสุขทีไ่มเ่ทีย่งแท ้ เป็น

ความสุขทีเ่กดิจากการปลอ่ยวางสิง่ต่างๆท ัง้หมด ท ัง้ภายนอกและภายใน 

ภายนอกก็คอืรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะและร่างกาย ภายในก็คอืเวทนาสญัญา

สงัขารวญิญาณกบัความสุขทีม่อียู่ภายในจติ พอไมย่ดึตดิกบัสิง่เหลา่น้ีแลว้ก็จะ

เหลอืแต่ความวา่ง ทีเ่ต็มไปดว้ยปรมงัสขุงั  

การปฏบิตัจิะขยบัจากขา้งนอกเขา้มาขา้งใน ปลอ่ยขา้งนอกก่อนถงึจะเขา้ขา้งในได ้

ตอนตน้ก็ตอ้งปลอ่ยรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ปลอ่ยลาภยศสรรเสริญสุขก่อน 

ออกจากงาน แลว้ก็ปลอ่ยร่างกาย ปลอ่ยเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ แลว้ก็มา

ปลอ่ยความสุขทีม่อียู่ภายในจติ ความสุขความสวา่งไสวของจติน่ียงัไมเ่ทีย่ง ยงั

เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา พอปลอ่ยความสุขน้ีแลว้ ก็จะแตกกระจายหายไปหมด 

ไมต่อ้งทาํอะไรอกีแลว้ จะวา่งอยู่อย่างนัน้ตลอดเวลา ไมเ่ปลีย่นแปลง ถงึตรงนัน้

ก็รูว้า่จบแลว้ อย่างทีท่รงตรสัวา่ วสุติงั พรหมจริยงั กจิในพรหมจรรยน้ี์ไดส้ิ้นสุด

ลงแลว้ กจิทีย่ิง่กวา่น้ีไมม่อีกีแลว้ เกดิจากการใฝ่ธรรมเป็นจดุเริ่มตน้ แลว้ก็ให ้

เวลากบัธรรมะใหม้ากขึ้นไปเรื่อยๆ เบื้องตน้ก็ฟงัใหม้ากศึกษาใหม้าก แลว้นาํไป
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ปฏบิตั ิเอาเวลาทีไ่ปใชก้บัสิง่อืน่ มาใชก้บัการฟงัธรรม ใชก้บัการปฏบิตัธิรรม จน

ไมม่เีวลาใหก้บัสิง่อืน่เลย มแีต่เวลาใหก้บัธรรมอย่างเดยีว ถงึจะไดม้รรคผล ถา้

ยงั ๒ จติ ๒ ใจ รกัพีเ่สยีดายนอ้ง ก็จะไมไ่ดท้ ัง้ ๒ อย่าง เวลาแก่ก็จะปฏบิตัิ

ธรรมไมไ่ด ้ เทีย่วก็เทีย่วไมไ่ด ้ ก็จะนํา้ตาตก อยู่กบัความทกุข ์ ความเศรา้สรอ้ย

หงอยเหงาวา้เหวเ่ปลา่เปลีย่วใจ คนทีเ่คยมคีวามสุขทางโลก พอแก่อยู่บา้นคน

เดยีว ซมึเศรา้ไมม่คีวามสุข แต่คนทีม่ธีรรมะนัน้ แก่ขนาดไหนก็มคีวามสุข 

หวัเราะไดย้ิ้มไดต้ลอดเวลา จะแก่แบบไหน  

ถาม ขอส่งการบา้น มปีญัหาตรงทีพ่ยายามจะแยกกาย เวลานัง่สมาธิเราไดก้าํลงั จติ

น่ิงแลว้ แลว้เดนิจงกรม ก็พยายามทีจ่ะแยกจติกบักาย มนัก็น่ิงสกัระยะหน่ึง 

แลว้ก็ถามตวัเองวา่ ลองพสูิจนดู์วา่ใช่ไมใ่ช่ ลองตดัขาสกัขา้งหน่ึง มนัก็ไมต่่าง 

จติก็ยงัอยู่ เพราะกายกบัจติมนัคนละตวักนั จนกระท ัง่ตดัขา ๒ ขา้งไป เหลอื

ครึ่งตวั จติก็ยงัอยู่ ตดัมอื ๒ ขา้งไป จติก็ยงัอยู่ ตดัคอมนัก็เสยีว จติก็ยงัอยู่ ก็

บอกตวัเองวา่กายกบัจติไมใ่ช่ตวัเดยีวกนัแน่นอน พอมาเลา่ใหเ้พือ่นทีเ่รียน

อภธิรรมฟงั เขาบอกวา่จะเป็นพวกทีไ่มม่ร่ีาง ก็เลยอยากจะถามวา่พจิารณาผดิ

หรือเปลา่ 

ตอบ ไมผ่ดิ เพราะการพจิารณาไมไ่ดท้าํใหไ้มม่ร่ีาง การมร่ีางก็ไมด่ ี จติของ

พระพทุธเจา้พระอรหนัตไ์มม่ร่ีาง ร่างกายของท่านเป็นร่างกายสุดทา้ย พอร่างกาย

ตายไปแลว้ ท่านไมไ่ปหาร่างใหมแ่ลว้ ฉะนัน้ไมต่อ้งกลวัเรื่องมร่ีางไมม่ร่ีาง ไม่

เป็นประเดน็สาํคญั  

ถาม เขาบอกวา่ถา้ฝึกไปอย่างนัน้ จะหาทีอ่ยู่ไมไ่ด ้ 

ตอบ พระอนาคามกี็ไมม่ร่ีาง ท่านไมต่อ้งการร่างกายแลว้ เพราะท่านเหน็ดว้ยปญัญาวา่

ร่างกายน้ีเป็นกบัดกัของกองทกุข ์ ทีเ่ป็นเหมอืนกองไฟ เอาร่างมาทาํไม เอามาทาํ

ใหจ้ติใจรุ่มรอ้นเปลา่ๆ รุ่มรอ้นไปกบัความแก่ความเจ็บความตาย รุ่มรอ้นกบัการ

เลี้ยงดู ไมม่ร่ีางกายน้ีสบายกวา่มาก สาํหรบัใจทีม่คีวามสงบแลว้ จงึไมต่อ้งอาศยั
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ร่างกาย แต่ใจทีย่งัไมม่คีวามสงบ จะถูกกเิลสหลอกวา่ร่างกายสาํคญัมาก ตาตอ้ง

ด ีหูตอ้งด ีจะไดดู้ จะไดฟ้งัได ้ร่างกายตอ้งแขง็แรง ตอ้งอยู่ไปนานๆ 

ถาม ถา้อย่างนัน้ก็ยงัพจิารณาอย่างน้ีไดอ้ยู ่

ตอบ ได ้ ถูกแลว้ ตอ้งตดัร่างกายใหม้นัหายไป หรือเอาไปเผาจนกลายเป็นขี้เถา้ไปเลย 

จะไดเ้หน็วา่จติกบัร่างกายเป็นคนละส่วนกนั เวลาพจิารณาร่างกายจนกลายเป็น

ขี้เถา้แลว้ ใจจะปลอ่ยร่างกาย เวลาเกดิเหตกุารณ์จรงิๆใจจะเฉย ถา้ถูกตดัแขน

ตดัขา เพราะเป็นเบาหวาน ตดัก็ตดัไป จติก็ยงัเหมอืนเดมิอยู่ จติไมไ่ดแ้หวง่ไป

กบัแขนกบัขา ความสุขของจติก็ยงัมอียู่เหมอืนเดมิ ทาํจติใหส้งบเมือ่ไหร่ก็สุขเมือ่

นัน้ เวลาหูหนวกตาบอดจติก็ยงัสงบไดย้งัสุขได ้ ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัร่างกาย ขึ้นอยู่

กบัอริยสจั ๔ ถา้มสีมทุยัก็ยงัจะมทีกุข ์ถา้มมีรรคก็จะมนิีโรธ มสุีข ทีเ่ราพจิารณา

น้ีเป็นการเจริญมรรค เป็นการเจริญพจิารณาอริยสจัขอ้ที ่ ๑ คอืเกดิแก่เจ็บตาย 

การตดัแขนตดัขาน้ี ก็เป็นเรื่องของแก่เจ็บตายน้ีเอง คนทีก่ลวัไมก่ลา้พจิารณาก็

เป็นอย่างน้ีแหละ เป็นคนทีม่ปีญัหา เวลาเกดิเหตกุารณ์จริงๆกบัร่างกายจะรบั

ไมไ่ด ้ สมทุยัจะเกดิขึ้น จะเกดิความกลวัคือวภิวตณัหา กลวัทีจ่ะถูกตดัแขนตดั

ขา กลวัจนอาจจะฆ่าตวัตายไปก่อน แต่คนทีพ่จิารณาอยู่เรื่อยๆ พอถงึเวลาก็จะ

ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาตขิองมนั อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน ใหส้ละ

อวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ ใหส้ละชวีติเพือ่รกัษาธรรม ธรรมก็คอืรกัษาจติน่ีเอง รกัษา

จติใหเ้ป็นปกต ิใหส้งบใหน่ิ้งใหเ้ยน็ใหส้บาย จงึตอ้งทาํการบา้นอยู่เรื่อยๆ ตอ้งฝึก

ไปเรื่อยๆ จนไมห่ว ัน่ไหวกบัอะไรเลย ร่างกายจะเป็นอะไรไป ไมเ่ป็นปญัหาแลว้ 

รูอ้ยู่แก่ใจวา่ปลอ่ยไดแ้ลว้ เรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย อยู่ทีไ่หนก็อยู่

ได ้ อยู่คนเดยีวทีไ่หนก็อยู่ได ้ ไมก่ลวัอะไร อย่างมากก็แค่ตาย พจิารณาอยู่

ตลอดเวลา  

ถาม ไมรู่ใ้ครสอนใหใ้จพจิารณาเรื่อยๆวา่ ร่างกายพอถงึเวลาจะแปรเปลีย่นไป ไม่

สามารถบงัคบัมนัได ้เป็นดนินํา้ลมไฟ ตอ้งเป็นไปตามเรื่องของมนั  
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ตอบ พอธรรมะเขา้ไปในใจแลว้ มนัจะสอนเรา พอพจิารณาไปเรื่อยๆแลว้ จะเป็น

เหมอืนเชื้อทีต่ดิไฟ จะทาํหนา้ทีข่องมนัไปเอง เพราะรูว้า่ถา้ปลอ่ยใหก้เิลสทาํ

หนา้ทีแ่ลว้ มนัจะเผาผลาญจติใจเรา ถา้พจิารณาธรรมะก็จะดบักเิลส 

ถาม คราวทีแ่ลว้หนูถามท่านอาจารยว์า่ ปฏบิตัธิรรมอย่างไร ตอนทีจ่ะไปปฏบิตัธิรรม

ครัง้แรก หนูจดไปดว้ย แลว้ทาํตามทีพ่ระอาจารยส์อนทกุอย่าง ไมส่่งจติออก

นอก รูส้กึวา่ดมีากๆค่ะ ขอรายงาน 

ตอบ จติเขา้ขา้งในเป็นมรรค จติออกขา้งนอกเป็นสมทุยั หลวงปู่ดุลยท์่านสอนอย่างนัน้  

ถาม การพจิารณาน้ีเป็นการซอ้มจนิตนาการ เรื่องเกดิแก่เจ็บตาย ใหค้ดิอยู่เรื่อยๆใช่

ไหมคะ ถงึแมจ้ะไมม่พีื้นฐานทางสมาธิก็ทาํได ้

ตอบ ใช่ แต่จะทาํไมไ่ดต่้อเน่ือง ทาํไมไ่ดม้ากพอ 

ถาม แต่ก็ตอ้งทาํไปเรื่อยๆ 

ตอบ ทาํไป แต่จะไมไ่ดผ้ลเป็นกอบเป็นกาํ เหมอืนกบัทีไ่ดส้มาธิแลว้ เพราะจะทาํได ้

อย่างต่อเน่ืองจนฝงัลกึอยู่ในใจ ถา้ยงัไมม่สีมาธิน่ีจะทาํไดแ้ป๊บเดยีว แลว้ก็ไปทาํ

อย่างอืน่ พอจะพจิารณาก็ไปดูทวีเีสยีก่อน แลว้ก็มาสารภาพ เพราะไมม่สีมาธิ ถา้

มสีมาธิจะไมไ่ปทางรูปเสยีงกลิน่รส ถา้มใีครวา่พจิารณาไดม้รรคผลโดยไมต่อ้งมี

สมาธิ แสดงวา่คนนัน้ยงัไมม่สีมาธิ ยงัไมเ่หน็คุณค่าของสมาธิ หลวงปู่ม ัน่เวลา

สอนหลวงตาครัง้แรก ตอนทีห่ลวงตาไปขออยู่กบัท่าน หลวงปู่ม ัน่ก็สอนวา่ 

ความรูต่้างๆทีท่่านมหาฯไดศึ้กษามาถงึระดบัมหาเปรียญน้ี ยงัไมม่ปีระโยชนก์บั

จติใจ ยงัตดักเิลสไมไ่ด ้ ยงัทาํใหจ้ติสงบไมไ่ด ้ ตอ้งพยายามทาํจติใหส้งบใหไ้ด ้

ก่อน เอาความรูท้ีเ่รียนมาวางไวบ้นหิ้งก่อน ไมไ่ดป้ระมาทความรูน้ี้ มปีระโยชน ์

แต่ยงัไมใ่ช่ตอนน้ี ถา้จติมคีวามสงบเมือ่ไหร่แลว้ ความรูน้ี้จะเขา้มาประสานเอง 

จะทาํหนา้ทีข่องมนัทนัท ี ถา้ไมม่คีวามรูน้ี้ มนัก็จะไมม่า เราจงึตอ้งเตรียมไวก่้อน 

แต่ตอนน้ียงัขาดความสงบอยู่ พอมคีวามสงบแลว้ ความรูท้ีเ่รียนมาจะไหลเขา้ไป
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ในใจทนัท ี เขา้ไปปราบกเิลส ปราบสมทุยัทีม่อียู่ในใจทนัท ีถา้ไมม่กี็จะไมไ่หลเขา้

ไป ตอนทีท่าํจติใหส้งบตอ้งลมืความรูท้ีไ่ดเ้รียนมา ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบักรรมฐาน จะ

เป็นอานาปานสต ิอสุภกรรมฐาน มรณานุสต ิหรืออาการ ๓๒ กายคตาสต ิก็ได ้

ท ัง้นัน้ แต่จะเป็นการทาํจติใหส้งบน่ิง ใหป้ลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างช ัว่คราว พอ

ออกมาจากความสงบแลว้ ควรคดิทางปญัญาเพือ่ดบักเิลส อย่าคดิเรื่องอืน่  

สมาธิจะเป็นบาทฐานของอริยสจั ๔ จะทาํใหเ้หน็อริยสจั ๔ ถา้จติสงบแลว้พอ

กเิลสเริ่มทาํงาน ทกุขจ์ะปรากฏขึ้นมาทนัท ี ความสงบทีม่อียู่จะหายไปทนัท ี จะรู ้

ในใจทนัทเีลย วา่อริยสจั ๔ ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน อยู่ทีใ่จของเราน่ีเอง แต่ตอนทีจ่ติไม่

สงบน้ีจะไมเ่หน็ เพราะมเีรื่องอืน่มากลบหมด เหมอืนกบัเสยีงนกน้ี ถา้เอาเครื่อง

ปัน่ไฟมาปัน่ เอาเครื่องขยายเสยีงมาเปิด เสยีงนกเหลา่น้ีจะหายไปหมด ความ

จริงมอียู่ แต่เราไมไ่ดย้นิ เพราะถูกเสยีงอืน่กลบไปหมด พอปิดเครื่องปัน่ไฟปิด

เครื่องขยายเสยีง ก็จะไดย้นิเสยีงนกทนัท ี จติก็เช่นกนั ทีไ่มเ่หน็อริยสจั ๔ ก็

เพราะรูปเสยีงกลิน่รสต่างๆมากลบมาบงัไวห้มด เรื่องราวต่างๆทีส่งัขารความคดิ

ปรุงแต่งแต่งขึ้นมา จะมาบดบงัไวห้มด จนไมเ่หน็อริยสจั ๔ พอจติสงบแลว้ ถา้มี

สตดูิทีจ่ติอยู่เรื่อยๆ จะเหน็อริยสจั ๔ ทีป่รากฏอยู่ เวลาเกิดความอยากขึ้นมา จะ

รูเ้ลยวา่ทกุขแ์ลว้ ทกุขเ์พราะความอยาก ก็จะตดัความอยากทนัท ี ถงึจะเป็น

ปญัญา ปญัญาทีต่ดักเิลสไดต้อ้งเป็นอย่างน้ี ตอ้งมสีมาธิเป็นพื้นฐานก่อน แต่การ

พจิารณาไวล้ว่งหนา้ก่อนก็ตอ้งทาํ เพือ่เตรียมรบักบัเหตกุารณ์จริงทีจ่ะเกดิขึ้น 

เหมอืนเวลาทาํงาน ตอ้งสอนเราก่อนวา่ ในกรณีถา้เกดิเหตกุารณ์อย่างน้ี จะตอ้ง

ทาํอย่างไร พอเกดิเหตกุารณ์จรงิจะไดท้าํไดท้นัท ี ก็เหมอืนกบัในกรณีทีเ่ราเจ็บไข ้

ไดป่้วย แลว้หมอรกัษาเราไมไ่ด ้ จะทาํอยา่งไร ตอ้งซอ้มไวก่้อน ซอ้มวธิีปฏบิตัิ

ทกุขเวทนา ความเจ็บปวดของร่างกาย ซอ้มทาํจติใหส้งบน่ิง จะเจ็บจะปวด

อย่างไรก็ปลอ่ยมนัไป อย่าไปสนใจ อย่าไปอยากใหม้นัหาย ถา้ไมอ่ยากใหห้าย

แลว้ ความทกุขใ์จจะไมเ่กดิขึ้น ใจจะสงบ จะรบัความเจ็บของร่างกายไดอ้ย่าง

สบาย แบบไมต่อ้งทน เพยีงแต่รบัรูเ้ท่านัน้เอง ความตายก็เช่นเดยีวกนั ซอ้มตดั

คอตดัแขนตดัขา เอาไปเผา  
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ถาม หลงัจากนัน้มนัจะเฉยๆ 

ตอบ ไมก่ลวัเหมอืนเมือ่ก่อน ข ัน้ต่อไปก็ไปหาทีท่า้ทายต่อความตาย ดูวา่ยงักลวัอยู่

หรือเปลา่ ถา้ใจน่ิงก็แสดงวา่หมดปญัหา ตอ้งหาทีท่ดสอบจติใจ ทดสอบปญัญา  

ถาม งูเขา้มาในกฏุใินวนัสุดทา้ย ยาว ๒ เมตร ตอนทีไ่มรู่ ้ รูส้กึไมก่ลวั แต่พอรูแ้ลว้ก็

กลวั 

ตอบ แสดงวา่ยงัไมป่ลอ่ยวาง ยงักลวัความตาย ยงักลวังูอยู่  

ถาม แต่พอพจิารณาวา่ตายก็ตาย ก็จะไมก่ลวั งูตวัอืน่ก็จะไมก่ลวั เพราะรูว้า่งูตอ้งมี

อยู่ท ัว่ไป ความกลวัก็หายไปเอง แต่กวา่จะหายก็ นานมาก หลายนาท ีทาํใหรู้ว้า่ 

ถา้ไมป่รุงแต่งมนัก็แค่นัน้เอง 

ตอบ คบืหนา้ไปมาก แสดงวา่ไดเ้อาไปปฏบิตัจิรงิ สมาธิน้ีสาํคญัมาก อย่ามองขา้ม

สมาธิ อย่าไปเชื่อคนทีบ่อกวา่สมาธิไมจ่าํเป็น ในมรรค ๘ จะมสีมัมาสมาธิไว ้

ทาํไม ในไตรสกิขาศีลสมาธิปญัญา จะมสีมาธิไวท้าํไม ในทานศีลภาวนา ก็มสีมถ

ภาวนาวปิสัสนาภาวนา จะไปลบลา้งคาํสอนของพระพทุธเจา้ทาํไม หลวงปู่ม ัน่ก็

สอนหลวงตามหาบวัใหท้าํจติใหส้งบก่อน ยนืยนักนัอยู่อย่างน้ี ไมรู่จ้ะหกัลา้งไป

ทาํไม อย่าไปสนใจ คนทีท่าํสมาธิไมไ่ด ้ กจ็ะบอกวา่ไมต่อ้งทาํ ใหท้าํวปิสัสนาไป

เลย ทีบ่างคนไมต่อ้งทาํสมาธิก่อนเพราะเขามแีลว้ เช่นพระปญัจวคัคยี ์ เวลา

พระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรม แสดงอริยสจั ๔ ก็เจริญวปิสัสนาตามไดเ้ลย เพราะ

มสีมาธิกนัทกุคนอยู่แลว้ สิง่ทีย่งัไมไ่ดก้็คอืปญัญา ไมไ่ดอ้ริยสจั ๔ จงึทรงสอน

อริยสจั ๔ เลย พอสอนเสร็จก็บรรลเุลย เพราะมศีีลมสีตมิสีมาธิแลว้ แต่ไมม่ี

ปญัญาทีจ่ะเหน็อริยสจั ๔ ทีม่อียู่ในใจ ความทกุขน้ี์อยู่ในใจ เกดิจากสมทุยั ดบั

ไดด้ว้ยมรรค เวลาทีไ่ดย้นิไดฟ้งัวา่คนนัน้คนน้ีบรรลธุรรมไดโ้ดยไมต่อ้งทาํสมาธิ

เลย ก็อย่าไปคดิวา่เขาไมม่สีมาธินะ เขามอียู่แลว้ เขาทาํมาแลว้ อย่างองคุลมีาลน้ี 

ฆ่าคนตัง้ ๙๙๙ คนยงับรรลไุดเ้ลย พวกเราลองไปฆ่าดูส ิจะบรรลไุดห้รือไม ่เอา
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คนอืน่เป็นตวัอย่างไดอ้ย่างไร ไมไ่ด ้ เป็นเรื่องเฉพาะตวั แต่ละคนมคีวามเป็นมา

ไมเ่หมอืนกนั ตอ้งดูตวัเราเป็นหลกั  

เราไมม่อีะไร ก็ตอ้งทาํใหม้ ี ศีลเราครบถว้นหรือยงั จาคะหรือทานเราทาํเต็มที่

หรือยงั หรือยงัหวงยงัเสยีดายสมบตัอิยู ่ ท ัง้ๆทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งมไีวเ้ลย เก็บไว ้

ทาํไม ส่วนทีจ่าํเป็นก็ตอ้งเก็บไว ้ส่วนทีไ่มจ่าํเป็นเก็บไวใ้หเ้กะกะทาํไม ตอ้งสาํรวจ

ตวัเรา อย่าใหก้เิลสหลอกวา่มทีานมศีีลมสีมาธิแลว้ วปิสัสนาเลย จะกลายเป็น

วปิสัสนูไป ไดข้ ัน้นัน้ไดข้ ัน้น้ีแลว้ เป็นอรหนัตน์กหวดีไป เกดิจากความคดิปรุง

แต่ง จนิตนาการไปเอง ไมใ่ช่ความจริงของจติ วธิีทีจ่ะวดัความจรงิของจติ ใหดู้

วา่จติน่ิงไหม กระเพือ่มไหม เวลาสมัผสัอะไร จติกระเพือ่มหรือเปลา่ ตกใจหรือ

เปลา่ หวาดกลวัหรือเปลา่ ยงัหวิยงัอยากหรือเปลา่ ตวัน้ีต่างหากเป็นตวัวดั ไมใ่ช่

ตวัจนิตนาการ ทีค่ดิวา่ศีลก็มแีลว้ สมาธิก็มแีลว้ ปญัญาก็มแีลว้ ไดโ้สดาฯแลว้ 

ไมส่งสยัแลว้ วา่ไปตามจนิตนาการ เป็นโสเดา หลวงปู่แหวนท่านวา่เป็นธรรมเมา 

ไมใ่ช่ธรรมะ เถยีงกนัปากเปียกปากฉีก หนา้ดาํครํา่เครียด เอาแพเ้อาชนะกนั 

ตอ้งเอานิโรธเป็นตวัวดั เอาความสงบน่ิงของจติเป็นตวัวดั นิโรธก็คอืความสงบ

น่ิงของจตินัน่เอง ไมท่กุข ์ ไมห่ว ัน่ไหว ไม่วติกวา้วุน่ขุน่มวั วา่งเหมอืนทอ้งฟ้าที่

ปราศจากเมฆหมอก ตอ้งวา่งอย่างนัน้  

ถาม มคีวามรูส้กึวา่ถา้ไปบวชอยู่วดัแลว้ ตอ้งทาํกจิกรรมต่างๆทีไ่มเ่กี่ยวกบัการปฏบิตัิ

เลย ถา้ไมไ่ดบ้วชกลบัไดป้ฏบิตัมิากกวา่ 

ตอบ ถา้ไดบ้วชก็จะตดัปญัหาเรื่องภาระเลี้ยงดู มคีนอืน่เลี้ยงดู การบวชทีแ่ทจ้ริงก็คอื

การปฏบิตั ิ ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หนก็ตาม ถา้เอื้อต่อการปฏบิตักิ็ด ี ถา้ไมเ่อื้อก็ควร

เปลีย่นสถานที ่ไมส่ปัปายะ เรื่องบวชไมบ่วชน้ีเป็นเรื่องเฉพาะตน บวชไดจ้ะดกีวา่ 

ถา้หาวดัดีๆ ไดก้็ดไีป วดัป่าบา้นตาดเมือ่ก่อนน้ีสุดยอดเลย ครูก็ด ี สถานทีก่็ด ี

ปจัจยั ๔ ก็พรอ้มทกุอย่าง เหลอือยู่ทีเ่ราวา่จะปฏบิตัมิากนอ้ย ถา้ขบัรถก็เหมอืน

อยู่บนทางด่วนแลว้ จะเหยยีบเท่าไหร่เท่านัน้เอง ไมม่อีปุสรรคอะไรแลว้ ผูห้ญงิ
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อาจจะลาํบากกวา่ หาสาํนกัไดย้ากกวา่ ถา้คุณแมแ่กว้ยงัอยู่ก็ไปบวชอยู่กบัท่าน

เลย ไมต่อ้งกงัวลเรื่องทาํมาหากนิ จะไดม้เีวลาปฏบิตัอิย่างเต็มที ่ 

ถาม กามราคะ กามตณัหา กามกเิลสเหมอืนกนัไหมเจา้คะ  

ตอบ เหมอืนกนั เป็นสรรพนาม ใชแ้ทนกนัได ้วตัถขุองความอยากจะต่างกนั ตดิเหลา้

ตดิบหุรี่ก็เป็นกามตณัหาแบบหน่ึง กามคอืรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ วตัถขุอง

กามจะต่างกนั อยากเหลา้ อยากบหุรี่ อยากผูห้ญงิ อยากผูช้าย เป็นกามตณัหา

ท ัง้นัน้ 

ถาม แลว้การตดิกาแฟตดินํา้ผลไม ้

ตอบ เป็นกามตณัหาเหมอืนกนั แต่มคีวามหนกัเบาต่างกนั ตดิกาแฟไมห่นกัเท่ากบัตดิ

เหลา้ ตดิเหลา้ตดิบหุรี่ไมห่นกัเท่ากบัตดิยาเสพตดิ แต่ก็ตดิเหมอืนกนั นกัปฏบิตัิ

ตอ้งไมต่ดิอะไรเลย  

ถาม ถา้ขอคาเฟอนีสกันิดหน่ึง จะไดไ้มง่ว่งเหงาหาวนอน 

ตอบ ไมไ่ด ้ ถา้จะงว่งเหงาหาวนอน ก็ใหอ้ดอาหารแทน หรือไปอยู่ทีน่่ากลวัๆ จะเป็น

การแกป้ญัหาทีถู่กจดุ ถา้ดืม่คาเฟอนีก็จะตดิคาเฟอนี วนัไหนไมไ่ดด้ืม่ก็จะปฏบิตัิ

ไมไ่ด ้ไมค่วรอาศยัสิง่ภายนอกมาแกป้ญัหา ตอ้งใชธ้รรมะ ถา้งว่งเหงาหาวนอนก็

อดอาหารถา้ถูกจรติ ถา้ไมถู่กจริตก็ไปอยู่ทีน่่ากลวัๆ หรือไปนัง่ทีป่ากเหว ถา้

สปัหงกหลบัไป หวัจะไดท้ิม่ลงเหวไปเลย อย่างน้ีจะไมง่ว่งแน่นอน ตอ้งแกอ้ย่าง

น้ี  

ถาม ถา้ตดิบคุคลตดิสตัวเ์ลี้ยง เช่นคนทีร่กัหมารกัแมวรกัสตัว ์

ตอบ รกัสตัวร์กัคนรกัตุก๊ตาก็เหมอืนกนั แมแ้ต่รกัทีน่ ัง่ เวลานัง่สมาธิตอ้งมเีบาะมทีีพ่งิ 

ในสตปิฏัฐานสูตรไมไ่ดบ้อกใหน้ัง่บนเบาะทาํอานาปานสต ิ แต่บอกใหน้ัง่ตามโคน

ไม ้ตามเรือนรา้ง 
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ถาม ถา้ไดส้ถานทีน่ ัง่ปฏบิตัแิบบนัน้แลว้กลวัแมลงมากดั เป็นนิวรณ์ใช่ไหมคะ 

ตอบ กลวัยุงกดัก็หามุง้มากาง นัง่ในมุง้ก็ได ้ ในเบื้องตน้จติจะไมแ่ขง็พอ ทีจ่ะทนกบั

การรบกวน ต่อไปพอจติแขง็แรงมสีมาธิแลว้ ถา้ตอ้งการปลอ่ยวางร่างกาย ก็

ปลอ่ยใหม้นักดัไป เป็นข ัน้วปิสัสนา ร่างกายเวลาตายไป ถา้ทิ้งในป่าชา้ก็ตอ้งถูก

แมลงสตัวต่์างๆมากดักนิ ตอนทีย่งัไมต่ายจงึตอ้งทดสอบดูวา่ทาํใจไดห้รือไม ่

เวลานัง่ภาวนามดมากดัก็ปลอ่ยใหก้ดัไป  

ถาม เวลาภาวนาถา้มสีญัญาความจาํมารบกวนมาก แลว้เราใชไ้ตรลกัษณ์พจิารณาวา่

สญัญาไมเ่ทีย่งเป็นทกุข ์

ตอบ ได ้ถา้ทาํใหจ้ติสงบไดก้็ใชไ้ด ้ถา้คดิถงึใครห่วงใครอย่างน้ี ก็คดิวา่สกัวนัเขาก็ตอ้ง

แก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ดูแลดขีนาดไหนถงึเวลาก็ตอ้งตาย ถา้ห่วงเขา เขาอยู่ตรงนัน้

เราอยู่ตรงน้ี ก็ช่วยเขาไมไ่ด ้ ถา้มอีะไรเกดิขึ้นกบัเขาตอนน้ี เราก็ช่วยเขาไมไ่ดอ้ยู่

ด ี ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามบญุตามกรรม จะทาํใหต้ดัสญัญาน้ีได ้ กลบัมาอยู่ใน

ปจัจบุนัได ้

ถาม ถา้เป็นสญัญาอารมณ์อกศุล ประเภทไมพ่อใจ โกรธ  

ตอบ ถา้โกรธท่านก็สอนใหใ้ชเ้มตตา ใหอ้ภยัไมจ่องเวร ใหค้ดิวา่เป็นการใชห้น้ีเก่า คดิ

วา่เหตกุารณ์เกดิขึ้นแลว้ แกว้แตกแลว้ ไปโกรธอย่างไรก็ไมท่าํใหแ้กว้กลบัมาเป็น

เหมอืนเดมิได ้ควรลมืมนัไป อย่าไปคดิถงึมนั จะใชอ้บุายบริกรรมพทุโธๆไปก็ได ้

ไมใ่หค้ดิถงึเรื่องทีท่าํใหเ้ราโกรธ ถา้จะใชป้ญัญา ก็ตอ้งคดิวา่การจองเวรจอง

กรรมไมใ่ช่เป็นการระงบัเวรกรรม แต่ทาํใหม้เีวรกรรมเพิม่มากขึ้น คดิอย่างน้ีก็จะ

ตดัได ้ หรือคดิวา่ตอนน้ีเขาเลวกวา่เราเพราะเขาทาํเรา ถา้เราไปทาํเขา เราก็เลว

พอๆกบัเขาหรือเลวกวา่เขา ถา้เราอยากจะดอียากจะสงบ ไมเ่ป็นยกัษเ์ป็นมาร ก็

ตอ้งใหอ้ภยัหรือลมืเรื่องนัน้ไป การแกป้ญัหาใจมธีรรมะใหใ้ชห้ลายชนิดดว้ยกนั 

ถา้มกีามราคะคดิถงึแฟน ก็ตอ้งพจิารณาดูอาการ ๓๒ ของเขา ดูเวลาทีเ่ขาเป็น
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ศพ ก็จะตดัได ้ ถา้สงสยัในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ก็ใหเ้จริญบทพระ

พทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ ตอ้งใชย้าใหถู้กกบัโรค 

ถาม ตอนเชา้สมาทานศีล ๘ ตอนบ่ายเผลอสตหิยบิอาหารใส่ปาก ทราบวา่เสยี

ประโยชน ์แต่จะเป็นโทษหรือเปลา่ 

ตอบ จะตดิเป็นนิสยั ถา้อยากจะแกก้ต็อ้งลงโทษตวัเอง ตอ้งรกัษาศีลชดใชไ้ปอกีวนั

หน่ึง จะไดเ้ขด็หลาบ ถา้ทาํผดิแลว้ไมม่โีทษตามมาก็จะทาํอกี อย่างหลวงตาท่าน

เคยเลา่ตอนทีท่่านบวชใหม่ๆ  ท่านฉนัเสร็จแลว้ลา้งบาตรเช็ดบาตรยงัไมท่นัแหง้ 

ก็อยากจะกนิอกีแลว้ ท่านก็เลยวา่ถา้หวิอย่างน้ีตอ้งอด ๓ วนั ทรมานมนัแลว้

ต่อไปจะไมก่ลา้หวิ ถา้มบีทลงโทษต่อไปจะไมก่ลา้ทาํผดิ ถา้ทาํผดิแลว้ไมม่โีทษมี

แต่นิรโทษกรรม ก็จะทาํใหม ่นิรโทษกรรมกนัอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็กลบัมาทาํใหม ่ไม่

มทีีส่ิ้นสุด มโีทษไวท้าํไม มไีวเ้พือ่กาํราบเพือ่ป้องกนัไมใ่หท้าํอกี ทาํผดิแลว้ควร

จะลงโทษตวัเอง ไมก่นิขา้วสกั ๓ วนั จะไดไ้มก่ลา้ทาํผดิอกี พยายามตดัรูปเสยีง

กลิน่รสต่างๆ พยายามทาํจติใหส้งบใหไ้ด ้ ตอ้งทาํท ัง้ ๒ ส่วนถงึจะกา้วหนา้ ถา้

เดนิขาเดยีวก็ตอ้งเดนิเขย่งไป ควรใชท้ ัง้เทา้ซา้ยเทา้ขวา สิง่ทีต่อ้งตดัก็ตอ้งตดั สิง่

ทีต่อ้งเจริญก็ตอ้งเจริญ จะไดส้นบัสนุนกนั การตดัจะทาํใหเ้จริญสมาธิไดง้า่ย มี

สมาธิก็ยิง่ทาํใหต้ดัไดง้า่ยขึ้น อย่าทาํอย่างเดยีว เช่นพอออกจากสมาธิก็เปิดตูเ้ยน็

หาของกนิ เปิดโทรทศันดู์ ก็จะไมไ่ปถงึไหน  

ถาม บางวนัเราคดิฟุ้ งไปเรื่อยๆ แลว้มพีทุโธแทรกเขา้มา แต่เขา้มาไดไ้มก่ี่คร ัง้แลว้ก็ฟุ้ ง

ใหม ่อย่างน้ีแสดงวา่สตยิงัอ่อนใช่ไหม 

ตอบ สตมิกีาํลงัไมม่ากพอ ทีจ่ะทาํใหม้พีทุโธอย่างต่อเน่ือง หรือมอีย่างอืน่เขา้มาแทรก

นอ้ย ถา้อยู่กบัพทุโธมากกวา่อยู่กบัความคดิอืน่ แสดงวา่มสีตมิากขึ้นแลว้ ถา้ยงั

มคีวามคดิอยู่กบัเรื่องอืน่มากกวา่มพีทุโธก็แสดงวา่สตยิงัมนีอ้ย ถา้มสีตมิากๆ

แลว้จะมพีทุโธอยู่กบัเราเป็นส่วนใหญ่ จะคดิเรื่องอืน่เฉพาะเวลาทีจ่าํเป็นตอ้งคดิ

เท่านัน้ หรือไมค่ดิอะไรเลย ปลอ่ยใหจ้ติวา่งๆได ้แสดงวา่มสีต ิไมต่อ้งใชพ้ทุโธก็
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ได ้ ถา้สตมิกีาํลงัมากพอทีจ่ะหยุดความคดิได ้ พอคดิอะไรปับ๊ก็หยุดได ้ อย่างน้ี

แสดงวา่สตดิ ี การมสีตน้ีิจติตอ้งอยู่ในปจัจบุนัตลอดเวลา ถา้จติไปอดตีไป

อนาคต แสดงวา่ไมม่สีต ิจติตอ้งอยู่ทีน่ี่เดีย๋วน้ี อยู่กบัสิง่ทีก่าํลงัทาํ กาํลงัคดิอะไร

ก็ใหอ้ยู่กบัความคดินัน้ คดิเท่าทีจ่าํเป็นตอ้งคดิ เช่นกาํลงัจ่ายเงนิก็ตอ้งคดิวา่

จะตอ้งจ่ายเท่าไหร่ ถา้อยู่กบัความคดิน้ีเรียกวา่มสีต ิ ไมใ่ช่คดิวา่ถา้เงนิหมดแลว้

จะทาํอย่างไร ใหค้นอืน่จ่ายแทนดไีหม คดิกงัวลกบัอนาคตคดิถงึอดตีทีผ่่านไป

แลว้ ตอ้งอยู่กบัเรื่องในปจัจบุนัเท่านัน้ ถา้จะคดิ ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นก็ไมต่อ้งคดิ

เลย ใหรู้เ้ฉยๆ รูว้า่กาํลงัเดนิกาํลงัยนืกาํลงันัง่ กาํลงัดืม่นํา้ กาํลงัรบัประทาน

อาหาร ใหรู้เ้ท่านัน้ อย่างน้ีเรียกวา่มสีต ิถา้รบัประทานอาหารแลว้ก็คดิถงึเรื่องนัน้

เรื่องน้ีคนนัน้คนน้ี แสดงวา่ไมม่สีตแิลว้ จิตไมน่ิ่ง วอกแวกไปทีน่ ัน่มาทีน่ี่ การ

เจริญสตกิ็เพือ่หยุดความคดิ เพือ่ใหจ้ติน่ิง เมือ่จติน่ิงแลว้ก็จะเป็นสมาธิต ัง้ม ัน่ 

จะสงบจะสบาย การเจริญสตจิงึเป็นเรื่องสาํคญัมาก เป็นงานทีต่อ้งทาํอยู่

ตลอดเวลาเลย ถา้เป็นนกัปฏบิตัจิริงๆ ตอ้งทาํต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนหลบัเลย ทกุ

อริิยาบถของการเคลือ่นไหว ตอ้งมสีตกิาํกบัอยู่ตลอดเวลา ถา้ทาํไปเรื่อยๆต่อไป

จะตดิเป็นนิสยั จติจะไมไ่ปไหน เวลาจะใหอ้ยู่กบัเรื่องอะไรก็จะอยู่ ใหน่ิ้งก็จะน่ิง 

ใหอ้ยู่กบัการพจิารณาธรรม ก็จะอยู่กบัการพจิารณาธรรม มรรคผลก็จะตามมา  

ถาม สตจิะช่วยใหร้กัษาศีลไดด้ ี

ตอบ แน่นอน เพราะศีลทีร่กัษาโดยไมม่สีตไิม่มปีญัญานัน้ เป็นการแกท้ีป่ลายเหต ุ

เพราะตวัทีจ่ะละเมดิศีลก็คอืตวัจติน้ี จติทีม่กีเิลสก็จะละเมดิศีลได ้ แต่จติทีม่สีติ

มธีรรมะคอยคุมอยู่ พอคดิจะทาํผดิศีลก็หยุดไดท้นัท ีการมศีีลหรือไมม่ศีีลไมไ่ด ้

อยู่ทีก่ารสมาทาน อยู่ทีม่สีตคิวบคุมจติไมใ่หล้ะเมดิไดห้รือไม ่ อยู่ตรงนัน้ พระ

อาจารยบ์างท่านถงึสอนใหร้กัษาศีลขอ้เดยีว คอืรกัษาจติน้ีเอง ถา้รกัษาขอ้น้ีได ้

แลว้ ก็จะรกัษาไดห้มดทกุขอ้  

ถาม ถา้ศีลเราละเอยีด ก็ทาํใหเ้ราละเอยีดขึ้นดว้ย อย่างเวลากา้วเดนิ ถา้เหน็มด

ขา้งหนา้ก่อนทีจ่ะเหยยีบ ก็จะกา้วขา้มไป ซึง่แต่ก่อนไมไ่ดส้นใจ  
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ตอบ ใช่ เป็นอธิศีล มศีีลธรรมดาแลว้ก็มอีธิศีล มจีติธรรมดาแลว้ก็มอีธิจติ จติของ

ปถุชุนศีลของปถุชุนเป็นแบบธรรมดา แบบลม้ลกุคลกุคลาน มบีา้งไมม่บีา้ง แต่

ศีลและจติของผูท้ีบ่รรลธุรรม จะเป็นอธิศีลเป็นอธิจติ จะมสีตคิอยควบคุมอยู่

ตลอดเวลา จะเป็นศีลแบบธรรมชาตไิป ถา้จะผดิก็เฉพาะในเวลาทีสุ่ดวสิยั ขบัรถ

ไปแลว้หมาวิง่มาตดัหนา้อย่างน้ี แลว้ชนมนัตายไป อย่างน้ีเป็นเรื่องของสุดวสิยั 

ไมม่เีจตนา ไมเ่ป็นการละเมดิศีล เพราะไมไ่ดท้าํดว้ยเจตนา จติตอ้งมคีวามตัง้ใจ

จะทาํ ถงึจะเป็นการละเมดิศีล  

ถาม ถา้ไมม่เีจตนาแต่ทาํเขาตาย เราแผ่เมตตาน้ี เขาจะไดร้บัไหม  

ตอบ ความตายของเขาเป็นเรื่องบญุเรื่องกรรมของเขา ถา้ส่งผลกลบัมาหาเรา ก็เป็น

เรื่องบญุเรื่องกรรมของเรา ถา้เราตายแบบเดยีวกบัทีเ่ราทาํเขาตาย ถงึแมเ้ขาไมม่ี

เจตนา ก็ยงัทาํใหเ้ราตายได ้ เป็นเรื่องของการอยู่ในโลกทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน 

อะไรก็เกดิได ้ถงึแมจ้ะไมม่เีจตนา มนัไมแ่น่นอน จะไมม่เีวรมกีรรมต่อกนั ถา้ไม่

มเีจตนา  

ถาม ทาํไปแลว้ก็ตอ้งรบักรรม 

ตอบ ขบัรถชนสุนขัทีว่ ิง่มาตดัหนา้รถ สุนขัจะไมโ่กรธเราหรอก เพราะเราไมไ่ดม้เีจตนา

ไปไลช่นมนั มนัก็รูว้า่ความผดิไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่รา ความผดิอยู่ทีม่นั เหมอืนกบัเราเดนิ

ไปแลว้ถูกรถชน เพราะเราเผลอสตมิองไมร่อบคอบ จะโกรธคนทีช่นเราก็ไมใ่ช่

เรื่อง เวรกรรมอยู่ทีเ่จตนาเป็นหลกั ถา้มเีจตนาก็จะเป็นเวรเป็นกรรมกนั ถา้ทาํ

รา้ยเขาดว้ยความตัง้ใจ เขาก็รูว้า่เราต ัง้ใจทาํรา้ยเขา เขาก็ตอ้งแกแ้คน้เรา ก็จะเป็น

เวรเป็นกรรมกนั 

ถาม อย่างศีลอทนินาฯ เวลาไปรา้นกาแฟจะมขีองใหห้ยบิเอง เช่นนํา้ตาล กระดาษทชิ

ชู หลอดดูด ถา้หยบิเกนิจาํนวนทีต่อ้งใช ้ไมเ่ป็นอทนินาฯใช่ไหม  
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ตอบ เป็นความโลภ ไมผ่ดิศีล เพราะเขาเปิดโอกาสใหห้ยบิไดเ้ต็มที ่ อย่างหนงัสอื

ธรรมะน้ีเราก็เปิดโอกาส อยากจะเอาไปกี่เลม่ก็เอาไปได ้ ถา้เปิดโอกาสแลว้ก็ไม่

ผดิศีล แต่จะผดิธรรม คอืไมม่กันอ้ยสนัโดษ ยงัโลภอยู่ รูว้า่ของฟรีเลยหยบิ

เอาไวม้ากๆก่อน  

ถาม ถา้หยบิมาใชง้านจริงก็ไมเ่ป็นไรใช่ไหม อาจจะมากหน่อย 

ตอบ ไมเ่ป็นไร ถา้เขาอนุญาต อทนินาฯคอืการเอาของทีเ่ขาไมอ่นุญาต ถา้อนุญาตแลว้

จะเอาไปหมดเลยก็ได ้ 

ถาม เวลาฟงัพระอาจารยเ์ทศน ์เราก็พจิารณาตามไปดว้ย  

ตอบ ถา้ฟงัแลว้พจิารณาตามไปดว้ย ก็เป็นการฟงัทีถู่กตอ้ง ฟงัเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ 

แต่จะไมส่ามารถพจิารณาตามไดท้กุเรื่อง พอท่านแสดงเรื่องน้ีเสร็จ ทา่นไปพูด

เรื่องอืน่ต่อ แต่เรายงัพจิารณาเรื่องเก่าอยู ่ เรื่องใหมท่ีท่่านพูดเราก็จะตามไมท่นั 

จะไมเ่ขา้ใจ อย่างทีไ่ดพู้ดไวต้อนตน้วา่ เวลาฟงัธรรมในแต่ละครัง้นัน้ เราจะฟงัได ้

เพยีงบางส่วนเท่านัน้ ใน ๑๐๐ ส่วน เราอาจจะฟงัไดเ้พยีง ๑๐ หรือ ๒๐ หรือ 

๓๐ ส่วนเท่านัน้ ขึ้นอยู่กบัสตปิญัญาของเราวา่จะเร็วหรือชา้และอยูใ่นระดบัไหน 

ถา้ธรรมทีแ่สดงอยู่ในระดบัทีสู่งกวา่ปญัญาของเรา ทีจ่ะพจิารณาตามได ้ เราก็จะ

ไมเ่ขา้ใจ อย่างน้ีก็ไมต่อ้งไปกงัวล เพราะการแสดงธรรมน้ี แสดงใหก้บัคนกลุม่

ใหญ่ซึง่มรีะดบัจติทีต่่างกนั ระดบัสตปิญัญาทีแ่ตกต่างกนั ท่านมกัจะแสดงจาก

ข ัน้ตํา่ขึ้นไปสู่ข ัน้สูง ข ัน้ทานข ัน้ศีลข ัน้ภาวนาไปตามลาํดบั เหมอืนรอรถอยู่ตาม

สถานีต่างๆ เราอยู่สถานีที ่๓ เราก็รอใหร้ถมาถงึสถานีที ่๓ เราก็กระโดดขึ้นไป ที

น้ีพอไปถงึสถานีที ่ ๔ ถา้ไมม่ตี ัว๋ก็จะถูกเชญิลง เพราะตตี ัว๋ไปสถานีเดยีว อยู่ที่

กาํลงัสตปิญัญาของเราวา่จะตามไปไดถ้งึข ัน้ไหน  

การฟงัธรรมแต่ละครัง้จงึมโีอกาสทีจ่ะขยบัสูงขึ้นไปไดอ้กี ฟงัครัง้หน่ึงก็อาจจะ

กา้วขึ้นไปไดอ้กีข ัน้หน่ึง กา้วขึ้นไปไดเ้รื่อยๆตามลาํดบั ถา้แสดงจากข ัน้ตํา่ไปถงึ

ข ัน้สูงสุดตามลาํดบั ถา้แสดงเพยีงข ัน้เดยีว ก็อาจจะไดห้รือไมไ่ดป้ระโยชน ์ ถา้
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ตรงหรือไมต่รงกบัระดบัของเรา ก็ตอ้งอาศยัการถามปญัหาแทน เพราะท่านไมไ่ด ้

พูดตรงจดุทีเ่รากาํลงัตดิอยู่ ทรงแสดงไวว้า่ การฟงัธรรมเป็นมงคลอย่างหน่ึง 

การสนทนาธรรมก็เป็นมงคลอกีอย่างหน่ึง การสนทนาธรรมก็คอืการถามตอบ

ปญัหาน่ีเอง ถา้เป็นครูบาอาจารยท์ีเ่ก่งในการแสดงธรรมน้ี ไมต่อ้งสนทนาก็ได ้

ฟงัอย่างเดยีวก็พอ เพราะท่านจะแสดงทกุข ัน้ทกุตอน ทกุรูปทกุแบบของปญัหา

ต่างๆ จนไมต่อ้งถามปญัหา ไมต่อ้งสนทนาเลย ถา้แสดงไมล่ะเอยีดพอ ก็ตอ้งหา

โอกาสไปกราบเรียนถามท่าน ถา้ฟงัแลว้ยงัไมข่จดัความสงสยั ก็ตอ้งถามท่าน ถา้

ตอบไดก้็ดไีป ถา้ตอบไมไ่ด ้ ก็ตอ้งไปหาผูท้ีต่อบได ้ ครูบาอาจารยบ์างท่านถงึแม ้

จะบรรลแุลว้ แต่ไมส่ามารถตอบปญัหาของเราก็ได ้ถา้ไมเ่กี่ยวกบัมรรคผล  


	สารบัญ
	คิดถึงธรรมะอยู่เรื่อยๆ
	สาวก
	การลงทุนที่ดีที่สุด
	มีใจใฝ่ธรรม

