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กณัฑท์ี่ ๔๐๐ 

ตายแลว้ไปเกดิใหม่ 
๑๔ มิถนุายน ๒๕๕๒ 

เวลาทีค่นตายแลว้ไปเกดิใหม่ ก็เพราะใจยงัไมห่ยุด ร่างกายหยุดแต่ใจไมห่ยุด ใจยงั

อยากอยู่ ยงัอยากในกาม คอืกามตณัหา อยากมอียากเป็น คอืภวตณัหา อยากไมม่ี

อยากไมเ่ป็น คอืวิภวตณัหาอยู่ ถา้ดบัตณัหาท ัง้ ๓ น้ีไดแ้ลว้ พอกายหยุดใจก็หยุด พอ

ไมม่ตีณัหาความอยากแลว้ ถงึแมร่้างกายยงัไมต่าย ใจก็จะขี้เกยีจไปไหนมาไหน ไปดูไป

ฟงั ไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เพราะไมม่ตีณัหาตวัทีค่อยผลกัดนัใหไ้ป ที่

เหมอืนกบัพยาบาลทีเ่ขน็รถคนไข ้ถา้ไมม่พียาบาลช่วยเขน็ คนไขท้ีน่ ัง่อยู่บนรถเขน็ ก็จะ

ไปไหนมาไหนไมไ่ด ้ ถา้คนเขน็ไม่อยากจะเขน็แลว้ คนไขก้็ไปไหนไม่ได ้ ถา้ใจไมเ่ขน็แลว้ 

คอืใจไมม่ตีณัหาแลว้ ร่างกายก็จะไมไ่ปไหน จะอยู่กบัทีเ่หมอืนรถทีเ่ขา้เกยีรว์า่ง จะอยู่

อย่างนัน้ ถา้จะไปก็เพราะมเีหตกุารณ์มเีหตผุลใหไ้ป อย่างตอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้

ใหม่ๆ  ใจของท่านอยู่ในเกยีรว์า่ง ไมอ่ยากจะส ัง่สอนใคร ไมเ่หมอืนคนสมยัน้ี เรียนได ้

ไมก่ี่เดอืนก็อยากจะสอนแลว้ อยากจะเป็นอาจารยก์นัแลว้ แต่คนทีป่ฏบิตัผิ่านมาแลว้ 

เหน็ความยากลาํบากในการปราบกเิลสตณัหา ก็จะไมอ่ยากจะสอนใคร เพราะสอน

ตนเองก็เต็มกลนืแลว้ ถา้ไปสอนคนอืน่ไมรู่ว้า่จะรบัไดห้รือไม ่ ใจก็ไมไ่ดอ้ยากเป็นครูเป็น

อาจารย ์ ไมไ่ดอ้ยากใหเ้ขารูอ้ย่างทีต่นรูเ้ลย จงึมคีวามรูส้กึทอ้แท ้ ไมอ่ยากจะสอนใคร 

อยู่เฉยๆก็สบายอยู่แลว้ ไมไ่ดอ้ยากเด่นอยากดงั อยากมชีื่อมเีสยีง อยากมลูีกศิษยม์ลูีก

หามบีริษทับริวาร เพราะหลงัจากปฏบิตัจินตวัทีผ่ลกัดนัจติ คอืตณัหาความอยากต่างๆ

ไดห้มดไปแลว้ อยู่ตรงไหนก็มคีวามสุข มคีวามอิม่มคีวามพออยู่ตลอดเวลา  

เวลาร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย ไปไหนมาไหนไมไ่ด ้ แต่ถา้ใจยงัอยากจะไปอยู่ ก็จะพยายาม

ตะเกยีกตะกายไปจนได ้ เพราะตณัหาความอยากจะพาไป ความอยากก็มที ัง้ฝ่ายดแีละ

ฝ่ายไมด่ ี ฝ่ายดกี็คอืความอยากในธรรม เช่นอยากไปทาํบญุ อยากไปฟงัเทศนฟ์งัธรรม 
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เป็นความอยากเหมอืนกนั แต่เรียกวา่ฉนัทะคอืความยนิดใีนธรรม เป็นฝ่ายด ีสาํหรบัผูท้ี่

ไดต้ดัความอยากท ัง้หมดแลว้ ความอยากในการทาํกรรมดกี็ไมม่ ี ดงัทีเ่คยไดย้นิวา่ ผูท้ี่

บรรลแุลว้ละไดท้ ัง้บญุท ัง้บาป ใจของทา่นไมไ่ดค้ดิอยากจะทาํบญุ ส่วนเรื่องทาํบาปน้ีก็

รูอ้ยู่แลว้วา่ไมอ่ยากจะทาํอย่างแน่นอน แต่เรื่องทาํบญุเราอาจจะคดิวา่ท่านยงัอยากจะทาํ

อยู่ ถา้ทาํก็ไมไ่ดท้าํดว้ยความอยากทาํ แต่ทาํเพือ่เป็นอบุายใหผู้อ้ืน่ไดท้าํบญุ เช่นหลวงตา

จดังานทาํบญุเปิดโลกธาต ุ ทา่นไมไ่ดท้าํเพือ่ตวัท่านเอง ไมไ่ดท้าํดว้ยความอยากไดบุ้ญ 

แต่อาศยัวนัมรณภาพของมารดาของทา่นเป็นเหต ุ ใหไ้ดช้กัจูงผูท้ีย่งัตอ้งทาํบญุอยู่ ทีย่งั

ตอ้งอาศยับญุซึง่เปรียบเหมอืนกบันํา้มนัรถ ทีจ่ะพาจติใหไ้ปสู่จดุหมายปลายทาง จะได ้

ทาํบญุกนั ถา้ไมม่เีหตกุ็มกัจะไมท่าํกนั คนทีย่งัไมไ่ดท้าํบญุจนตดิเป็นนิสยั เป็นเหมอืน

เรือทีไ่มม่เีครื่องยนต ์ จะไปไหนมาไหน ตอ้งใหเ้รือทีม่เีครื่องลากไป ถงึจะไปได ้ ลากให ้

ไปทาํบญุทีน่ ัน่ทาํบญุทีน่ี่ ในโอกาสนัน้โอกาสน้ี ท่านไมไ่ดท้าํเพือ่ตวัท่านเอง เพราะท่านได ้

บญุเต็มแกว้แลว้ บาปก็ละไดห้มดแลว้ ท่านละไดท้ ัง้บญุและบาปแลว้ ไมไ่ดท้าํบญุดว้ย

ความอยากทาํ ไมไ่ดต้ดิบญุแต่อย่างใด แต่พวกทีท่าํบญุจนตดิเป็นนิสยัก็จะตดิบญุ 

อยากจะทาํบญุ ถา้ทาํไปจนถงึจดุอิม่ตวัแลว้ ความอยากทาํก็จะหายไปเอง เหมอืนกบั

อยากรบัประทานอาหาร พอรบัประทานจนอิม่เต็มทีแ่ลว้ ก็จะไมอ่ยากรบัประทานต่อ 

เพราะอิม่เต็มทีแ่ลว้ เรื่องของจติเป็นอย่างน้ี 

จติของปถุชุนยงัเต็มไปดว้ยความอยากต่างๆ ความอยากทีเ่ป็นสมทุยัก็ม ี ความอยากที่

เป็นมรรคก็ม ี ความอยากทีเ่ป็นสมทุยัก็จะสรา้งความทกุข ์ ความกระสบักระส่ายกระวน

กระวาย ไมส่บายอกไมส่บายใจ อดึอดัใจเบือ่หน่ายขึ้นมา เกดิจากความอยากทีเ่ป็น

สมทุยั ความจริงเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยไมต่อ้งไปไหน อยู่บา้นเฉยๆแสนจะสบาย มคีนดูแล

ใหท้กุอย่าง ถงึเวลารบัประทานก็มอีาหารรบัประทาน ตอ้งการดืม่นํา้ก็มนีํา้ใหด้ืม่ 

ตอ้งการเขา้หอ้งนํา้ก็มคีนคอยช่วยทาํใหท้กุอย่าง น่าจะมคีวามสุข แต่ใจถา้ยงัมคีวาม

อยากผลกัดนัอยู่ ก็จะรูส้กึวา่อยู่บา้นเฉยๆน้ีน่าเบือ่ เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา อยากจะ

ออกไปขา้งนอก ถา้ตดินิสยัทาํบญุ ก็อยากจะออกไปทาํบญุ แต่ก็ยงัเป็นความอยากอยู่ 

เพราะถา้จะทาํบญุจรงิๆไมต่อ้งไปก็ได ้ ฝากเงนิไปก็ได ้ ถา้จะฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็เปิดเทป

ฟงัก็ได ้ก็ไดบ้ญุเหมอืนกนั ถา้ยงัอยากไปอยู่ก็จะรูส้กึวา่ไมพ่อ ตอ้งไปเองถงึจะพอใจ แต่
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เป็นความพอใจทีเ่กดิจากการดิ้นรนของตณัหาความอยาก เพราะอยู่เฉยๆแลว้อดึอดั

ทรมานใจ เศรา้สรอ้ยหงอยเหงาวา้เหว ่ เกดิจากความอยากทีเ่ป็นสมทุยั เป็นตน้เหตขุอง

ความทกุข ์ ถา้เป็นความอยากทีเ่ป็นมรรค จะไมอ่ดึอดัใจ เช่นอยากนัง่สมาธิ หรือ

พจิารณาวปิสัสนา พจิารณาไตรลกัษณ์ก็ทาํไดเ้ลย ไมต่อ้งออกไปไหน เวลาอยู่ในหอ้งคน

เดยีวก็เหมอืนไดป้ลกีวเิวกแลว้ สามารถเจริญมรรคไดเ้ลย พจิารณาเกดิแก่เจ็บตายเป็น

เรื่องธรรมดาไปเรื่อยๆ จนจติยอมรบัความจริงของร่างกาย ตอนน้ีเจ็บไขไ้ดป่้วย ไปไหน

ไมไ่ดก้็อยู่มนัอย่างน้ี ไม่ดิ้นรนไมอ่ยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ ไมไ่ดอ้ยากใหม้นัหาย มนัเป็น

อย่างน้ีก็ปลอ่ยใหเ้ป็นอย่างน้ีไป มหีนา้ทีร่กัษาก็รกัษาไป หายก็หาย ไมห่ายก็ไมห่าย ใจก็

จะอยู่ในเกยีรว์า่ง ไมอ่ดึอดัใจ ไมเ่บือ่หน่าย รูส้กึเฉยๆสบายๆ มคีวามสุข  

ความสุขของใจไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัความเป็นไปของร่างกาย ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัสิง่ภายนอก แต่

ขึ้นอยู่กบัมรรคหรือสมทุยัเป็นหลกั ถา้มสีมทุยัก็จะไมม่คีวามสุข จะมแีต่ความทกุข ์ถา้มี

กามตณัหา มภีวตณัหา มวีภิวตณัหา จะมคีวามรูส้กึไมส่บายใจ ตอ้งทาํตามคาํบงการ

ของตณัหา ถา้ไมท่าํก็จะยิง่ทกุขท์รมานใจ ถา้ทาํก็ทกุขไ์ปอกีแบบหน่ึง ตอ้งถ่อสงัขาร

ร่างกายไปทาํตามคาํส ัง่ของตณัหา ถา้ร่างกายไมอ่ยู่ในสภาพทีพ่รอ้ม เช่นเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็

จะไปดว้ยความยากลาํบาก ก็ทกุขอ์กีแบบหน่ึง ถา้เป็นความอยากทางธรรมทีเ่ป็นมรรค 

ก็จะไมท่กุข ์ จะมแีต่สุข เช่นอยากทาํสมาธิก็นัง่ทาํสมาธิไป อยากเจริญวปิสัสนาก็

พจิารณาเรื่องเกดิแก่เจ็บตายไป เรื่องอสุภะ เรื่องไตรลกัษณ์ เรื่องอนตัตา ร่างกายไมใ่ช่

ตวัของเรา เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ พจิารณาไปเรื่อยๆซํา้ๆซากๆ กาํหนดดูร่างกายในสภาพ

ต่างๆ ทีจ่ะตอ้งเป็นไปและทีเ่คยเป็นมาดว้ย เช่นกาํหนดตัง้แต่อยู่ในทอ้ง ตอนทีเ่ชื้อของ

พ่อและของแมม่าผสมกนั พ่อแมเ่ขาพบกนัแลว้ ใจเราก็มาพบกบัร่างกายในทอ้งแม ่

อาศยัเชื้อของพ่อเชื้อของแมม่าผสมกนั เหมอืนแต่งงานกนัอกีครัง้หน่ึง แต่งงานกนัใน

ทอ้งเพือ่ใหใ้จไดร่้างกายน้ีมา พอร่างกายเจริญเตบิโตเต็มทีแ่ลว้ ก็จะถูกขบัออกมา เป็น

ทารกเป็นเดก็แรกเกดิ แลว้ก็รบัอาหารรบัอากาศรบันํา้ ก็คอืดนินํา้ลมไฟเขา้ไปในร่างกาย 

แลว้ก็แปลงเป็นอาการ ๓๒ แปลงเป็นผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดูกฯลฯ ร่างกายก็

ค่อยๆเจริญเตบิโตขึ้นมาตามลาํดบั จากทารกก็เป็นเดก็ จากเดก็ก็เป็นผูใ้หญ่ จากผูใ้หญ่

ก็เป็นผูช้รา จากผูช้ราก็เป็นผูเ้จ็บไขไ้ดป่้วย จากผูเ้จ็บไขไ้ดป่้วยก็จะเป็นผูต้าย อาบนํา้
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ชาํระร่างกายใหเ้ป็นครัง้สุดทา้ย แต่งกายใส่เสื้อผา้ให ้ แลว้ก็เอาเขา้โลงเอาเขา้เตาเผา เผา

จนกลายเป็นขี้เถา้กบัเศษกระดูกไป อย่างน้ีเรียกวา่วปิสัสนา  

ใหพ้จิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ เพือ่จติจะไดรู้ค้วามจริงของร่างกาย จะไดเ้ตรียมตวัเตรียม

ใจรบักบัความจริงของร่างกาย พอจติรบัความจริงไดแ้ลว้ พออะไรจะเกดิขึ้นกบัร่างกายก็

จะรูท้นั เหมอืนกบัไดดู้หนงัเรื่องน้ีมาหลายครัง้แลว้ รูแ้ลว้วา่ตอนตน้ตอนจบเป็นอย่างไร 

เรื่องของร่างกายจงึไมส่งสยั ไมต่ื่นเตน้หวาดกลวั รูว้า่จะตอ้งจบอย่างไร จะเชยีรอ์ย่างไร

ก็ตอ้งตายเหมอืนกนั เชยีรอ์ย่างไรพระเอกในทีสุ่ดก็ตอ้งแพอ้ยู่ด ี แต่คนดูไมแ่พ ้ คนดู

เพยีงแต่ดูเฉยๆ ถา้ไมรู่ล้ว่งหนา้มาก่อน พอพระเอกตายในตอนจบคนดูจะเสยีใจ จะ

ทกุขเ์ศรา้โศก ถา้รูล้ว่งหนา้มาก่อนแลว้ เคยดูมาแลว้หนงัเรื่องน้ี พอดูครัง้ที ่ ๒ จะมี

อารมณ์ไมเ่หมอืนครัง้แรก ครัง้แรกจะคอยเชยีรพ์ระเอกนางเอก ใหช้นะใหอ้ยู่ไปนานๆ 

แต่พอรูแ้ลว้วา่พระเอกนางเอกในตอนจบตอ้งตาย ก็จะไมรู่ส้กึอะไร เพราะรูแ้ลว้วา่อะไร

จะเกดิขึ้น ร่างกายของเราก็เป็นอย่างน้ี น่ีคอืวปิสัสนา พจิารณาอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ สลบักบั

การทาํจติใหส้งบ เพราะถา้พจิารณามากๆแลว้ กเิลสทีไ่ดร้บัการขม่ใหส้งบตวัลงดว้ย

กาํลงัของสมาธิ ก็จะค่อยๆมกีาํลงัมากขึ้น เพราะกาํลงัของสมาธจิะอ่อนตวัลง กเิลสก็จะ

มกีาํลงัมากขึ้น การพจิารณาแทนทีจ่ะทาํใหจ้ติสงบลง ก็จะกลบัฟุ้ งซ่านขึ้นมาได ้ เพราะ

กเิลสจะแทรกเขา้มา จะมอีารมณ์เขา้มา มปีฏกิริิยาต่อตา้น มคีวามรูส้กึเบือ่หน่าย

หวาดกลวั จติไมน่ิ่ง ควรหยุดพจิารณา เพราะจะเกดิวภิวตณัหาขึ้น พจิารณามากๆแลว้ก็

จะคดิวา่อยู่ไปทาํไม อยู่ไปก็ไมไ่ดอ้ะไร ตายดกีวา่ ก็เลยเกดิความเบือ่หน่าย ไมอ่ยากจะ

อยู่ ก็จะเป็นวภิวตณัหา  

การพจิารณาไมไ่ดพ้จิารณาเพือ่ใหอ้ยากตายหรืออยากอยู่ พจิารณาเพือ่ใหป้ลอ่ยวาง

ร่างกาย ใหย้อมรบัความจรงิของร่างกาย เวลาอยูก่็อยู่ไป เวลาจะตายก็ใหต้ายไป ไมม่ี

ความอยากจะอยู่หรือกลวัตาย ใหเ้ฉยๆกบัความเป็นไปของร่างกาย อยู่ก็ได ้ ตายกไ็ด ้

เท่ากนั ถา้พจิารณาแลว้เกดิความเบือ่ไมอ่ยากจะอยู่ ก็จะเป็นวภิวตณัหา แสดงวา่กเิลส

เขา้มาแทรกในขณะทีเ่จริญปญัญา ก็ตอ้งหยุดพจิารณา กลบัมาทาํสมาธิ ดว้ยอบุายที่

ถนดั ถา้ถนดัพทุโธก็พทุโธๆไปจนจติสงบน่ิง กเิลสก็จะสงบตาม อารมณ์เบือ่หน่ายก็จะ
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หายไป พอถอนออกจากสมาธิแลว้ก็จะรูส้กึสดชื่นเบกิบาน มกีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะ

พจิารณาเรื่องของร่างกายต่อไป จนกวา่จะปลอ่ยวางร่างกายไดห้มด ไมว่า่จะเป็นเรื่องเกดิ

แก่เจ็บตาย หรืออสุภะ หรืออนตัตาไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ น่ีเป็นเรื่อง

ทีต่อ้งพจิารณาอยู่เรื่อยๆ ถา้พจิารณาอย่างน้ีก็จะเป็นมรรค ไมเ่ป็นสมทุยั จติจะมพีลงัมี

ความรูค้วามฉลาด รูท้นัความหลง ทีค่อยหลอกใหห้ลงยดึตดิกบัร่างกาย แลว้ก็อยากให ้

ร่างกายเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ทีต่รงขา้มกบัความเป็นจริง เช่นอยากใหร่้างกายไมแ่ก่ไม่

เจ็บไมต่าย อย่างน้ีก็เป็นกเิลสเป็นตณัหา น่ีคอืพูดถงึความอยาก ๒ แบบ ความอยากที่

เป็นมรรคกบัความอยากทีเ่ป็นสมทุยั  

ความอยากทีเ่ป็นสมทุยัก็ม ี ๓ อย่าง คอืกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ส่วนความ

อยากหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ อยากใหจ้ติมคีวามสงบ มคีวามสุขใจ อย่างน้ีก็

เป็นมรรค เกดิจากการบาํเพญ็จติตภาวนา เจริญสตทิาํจติใหส้งบดว้ยอบุายของสมาธิ 

สลบักบัการพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาในขนัธ ์ ๕ ในร่างกายในเวทนาสญัญาสงัขาร

วญิญาณ และในจติ ขนัธ ์๕ กบัจติน่ีเป็นคนละส่วนกนั รูปขนัธน่ี์ก็เขา้ใจกนัดคีอืร่างกาย 

ธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ นามขนัธค์อืเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ เป็นอาการของจติแต่

ไมใ่ช่ตวัจติ ถา้เปรียบเทยีบจติเป็นนํา้ ฟองนํา้หรือคลืน่ในนํา้น้ีก็เป็นอาการของนํา้ ฉนัใด

เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณก็เป็นอาการของจติ แต่ไมใ่ช่ตวัจติ ตวัจติเป็นตวัรูท้ีย่งัมี

อารมณ์ดมีอีารมณ์ไมด่ ี มสุีขมทีกุขท์ีล่ะเอยีด ทีต่อ้งพจิารณาใหรู้เ้ท่าทนั เหมอืนกบัการ

พจิารณาเวทนาทีม่ที ัง้สุขมที ัง้ทกุขม์ที ัง้ไมสุ่ขไมท่กุข ์ แต่เวทนาในจติจะละเอยีดกวา่ 

พจิารณาไปกจ็ะเหน็ ขึ้นอยู่กบักาํลงัของสตปิญัญา ถา้สตปิญัญาเร็วในระดบัมหาสตมิหา

ปญัญา ก็จะทนักบัความละเอยีดของสภาวธรรมทีม่อียู่ภายในจติ พจิารณาจนเหน็วา่เป็น

ไตรลกัษณ์ท ัง้หมด ไมเ่ทีย่ง ไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้รงิ ถา้ไปยดึตดิเวลาทีเ่ปลีย่นไป ก็จะ

เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เป็นสมทุยัเป็นความทกุขใ์จขึ้นมา เพราะอยากอยู่กบัความสุขที่

ละเอยีดน้ี เป็นสงัโยชนเ์บื้องบน คอืรูปราคะกบัอรูปราคะ ความยนิดใีนรูปฌานและอรูป

ฌาน เป็นความสุขทีล่ะเอยีด ตอนนัน้จติสงบน่ิงอยู่ในฌาน เสพความสุขของรูปฌาน

และอรูปฌาน ถา้มกีเิลสมตีณัหาก็จะตดิอยูก่บัความสุขน้ี เป็นสงัโยชนข์องพระอนาคาม ี
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ส่วนสงัโยชนเ์บื้องลา่ง ๓ ขอ้แรกทีพ่ระโสดาบนัละไดก้็คอื ๑. สกักายทิฐคิวามเหน็ว่ามี

ตวัตนในขนัธ ์ ๕ ๒. วิจกิจิฉา ความลงัเลสงสยัในพระพทุธพระธรรมพระสงฆว์า่มจีริง

หรือไม ่ พอมดีวงตาเหน็ธรรมกจ็ะเหน็พทุธะ ผูม้ดีวงตาเหน็ธรรมก็คอืสงัฆะ คอืพระ

โสดาบนั ผูเ้ป็นอริยบคุคล เป็นอริยสงฆ ์ผูล้ะสงัโยชนเ์บื้องลา่งได ้๓ ขอ้ แต่อกี ๒ ขอ้ยงั

ละไมไ่ด ้ คอื กามราคะกบัปฏิฆะ กามราคะคอืความยนิดใีนรูปเสยีงกลิน่รส พระ

โสดาบนัยงัรกัทีจ่ะมคีรอบครวั มสีามมีภีรรยาอยู่ ยงัตดิในกามรสอยู่ พอตดิในกามรส 

เวลาอยากจะเสพกามรส แลว้ไมไ่ดเ้สพก็เกิดปฏฆิะ ความหงดุหงดิราํคาญใจขึ้นมา เช่น

อยากจะไปเทีย่วแต่ไมไ่ดไ้ป แต่ถา้ไดพ้จิารณาอสุภะ พจิารณารูปเสยีงกลิน่รส วา่เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตาจนปลอ่ยวางได ้ ไมย่ดึตดิกบักามรสแลว้ สงัโยชนท์ ัง้ ๒ ขอ้น้ีก็จะ

หมดไป ก่อนหนา้น้ีไดพู้ดถงึสงัโยชนอ์ยู่ ๒ ขอ้ ยงัมอีกีขอ้หน่ึงทีพ่ระโสดาบนัละได ้ก็คอื 

๓. สลีพัพตปรามาส ความยดึตดิในพธิีกรรมต่างๆ พระโสดาบนัเหน็แลว้วา่ พธิีกรรม

ไมใ่ช่เหตทุีท่าํจติใหเ้จริญหรือเสือ่ม ใหสุ้ขหรือทกุข ์ เหตทุีจ่ะทาํใหเ้จริญหรือเสือ่ม ใหสุ้ข

หรือทกุข ์คอืกรรมการกระทาํทางกายวาจาใจ เช่นการรกัษาศีล ๕ เป็นเหตปุ้องกนัไมใ่ห ้

จติเสือ่ม พระโสดาบนัจงึไมล่ะเมดิศีล ๕ โดยเดด็ขาด เพราะเหน็กฎแห่งกรรมแลว้วา่ ทาํ

ดไีดด้ทีาํช ัว่ไดช้ ัว่ ท่านจงึไมล่ะเมดิศีล ๕ ถา้มคีรอบครวัศีลขอ้ ๓ ก็จะบริสุทธิ์

ตลอดเวลา จะไมน่อกใจภรรยา ไมน่อกใจสามโีดยเดด็ขาด จะไมท่าํพธิีสะเดาะเคราะห์

ต่างๆ บูชาราหู ฆ่าแกะฆ่าแพะ เปลีย่นทรงผม เปลีย่นชื่อ นอนในโลงศพ ทีไ่มใ่ช่เหตขุอง

ความเจริญหรือเสือ่ม  

ความเจริญหรือเสือ่ม อยู่ทีก่รรมคอืการกระทาํ ดหีรือช ัว่ ดกี็เจริญ เหตทุีท่าํดแีลว้ยงัไม่

เจริญ เพราะกาํลงัรบัผลของบาปกรรมเก่าทีท่าํมาในอดตี ทีม่าส่งผลในตอนน้ี ส่วนกรรม

ดทีีท่าํในวนัน้ียงัไมอ่อกดอกออกผล ก็เลยคดิวา่ทาํดไีมไ่ดด้ ี เหน็คนทาํช ัว่แลว้ไดด้กี็เลย

สบัสน ถา้เป็นพระโสดาบนัจะไมส่งสยัหลกักรรม ทาํดไีดด้ ี เพยีงแต่วา่ผลจะปรากฏ

เมือ่ไหร่เท่านัน้เอง ทาํดทีาํช ัว่วนัน้ีผลยงัไม่ปรากฏ ผลทีป่รากฏในวนัน้ีเป็นผลของกรรม

ในอดตี ก็เลยคดิวา่ทาํช ัว่แลว้ไดด้ ี ทาํดแีลว้ไดช้ ัว่ ก็เลยคดิวา่ทาํดไีปทาํไมใหเ้หน่ือย

เปลา่ๆ น่ีเป็นเพราะยงัไมเ่ขา้ใจกฎแห่งกรรมอย่างแทจ้ริง แต่พระโสดาบนัเขา้ใจแลว้ จะ

ไมไ่ปสะเดาะเคราะหด์ว้ยพธิีกรรมต่างๆ ถา้ตอนน้ีตกระกาํลาํบากก็รบัมนัไป เดีย๋วก็หมด
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ไปเอง แต่จะรกัษาความดไีวต่้อไป เวลาตกทกุขไ์ดย้ากขาดเงนิขาดทอง ก็จะไมไ่ปฉอ้โกง 

ไมไ่ปลกัขโมย ไมไ่ปทาํผดิศีล เพือ่จะไดเ้งนิทองมา อดอยากขาดแคลนไมม่อีาหาร

รบัประทาน ก็จะไมไ่ปยงินกตกปลามาเป็นอาหาร เก็บผกักนิไป มอีะไรกนิไดก้็กนิไป กนิ

ไมไ่ดก้็อดไป น่ีคอืเรื่องสลีพัพตปรามาส ยงัยดึตดิอยู่กบัพธิีกรรมสะเดาะเคราะหต่์างๆ 

ทีจ่ะแกค้วามตกตํา่ได ้แกไ้มไ่ด ้มแีต่จะทาํบาปมากขึ้น เช่นเอาแกะเอาแพะมาฆ่า  

ส่วนความสุขละเอยีดทีอ่ยู่ในจติ เป็นความสุขทีเ่กดิขึ้นในขณะทีจ่ติสงบ เป็นความสุข

ของรูปฌานหรืออรูปฌาน แต่ก็เป็นความสุขทีไ่มเ่ทีย่งเช่นเดยีวกนั เพราะสมาธิยงัเสือ่ม

ได ้ ถา้ตดิความสุขทีล่ะเอยีดน้ี ก็จะอยากใหสุ้ขไปเรื่อยๆ แลว้ก็จะเกดิความทกุขท์ี่

ละเอยีดขึ้นมาในจติ ก็ตอ้งเขา้ใจวา่มนัเปลีย่นได ้ อย่าไปยดึไปตดิ ถา้สุขก็ใหรู้ว้า่สุข ไม่

สุขก็ใหรู้ว้า่ไมสุ่ข อย่าไปรกัษาความสุขทีล่ะเอยีดน้ี เพราะยิง่พยายามรกัษากจ็ะยิง่ทกุข ์

ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ พอปลอ่ยแลว้ก็จะหายไปเอง เหลอืความสุขทีไ่ม่

เปลีย่นแปลง ทีถู่กความสุขทีล่ะเอยีดปิดบงั พอปลอ่ยความสุขน้ีไป ก็จะเหลอืแต่

ความสุขทีเ่ป็นปรมงัสุขงั เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง ทีไ่มม่วีนัเสือ่ม ความสุขของจติน้ีไม่

ขึ้นกบักาลและสถานที ่ สามารถสรา้งความสุขน้ีไดท้กุแห่งทกุหน ถา้จติมกีาํลงัพอทีจ่ะ

แหวกวา่ยฟนัฝ่านิวรณ์ต่างๆ ทีข่วางก ัน้ความสงบของจติ เช่นกามฉนัทะ ความอยากใน

กามรส ถา้อยากไปเทีย่วจะนัง่สมาธิไมไ่ด ้ อยากจะดูหนงัฟงัเพลง อยากจะกนินัน่กนิน่ี 

อย่าไปคดิถงึเรื่องนัง่สมาธิใหเ้สยีเวลา ทาํไมไ่ด ้ตอ้งตดักามฉนัทะก่อน ถา้จติมพีลงัมาก

แลว้ พอผลกัเบาๆเท่านัน้ นิวรณ์ต่างๆก็จะลม้ระเนระนาดไปหมดเลย แต่ถา้จติยงัไมม่ี

กาํลงั ผลกัอย่างไรก็ไมล่ม้ มแีต่จะผลกักลบัหรือลากเราไป ผูท้ีต่อ้งการพบกบัความสุข

ภายในจติจะตอ้งขา้มนิวรณ์ท ัง้ ๕ ไปใหไ้ด ้ ถา้เป็นวจิกิจิฉา ความลงัเลสงสยั ใน

ความสามารถของตนวา่จะปฏบิตัไิดห้รือไม ่ ตอ้งสรา้งความเชื่อม ัน่ใหเ้กดิขึ้น ตอ้ง

เปรียบเทยีบตวัเรากบัพระพทุธเจา้และพระสาวก ท่านก็เป็นคนธรรมดามอีาการ ๓๒ 

เหมอืนเรา ท่านทาํไดเ้ราก็ตอ้งทาํได ้ ท่านมใีจเราก็มใีจ ท่านมกีายเราก็มกีาย ตอ้งหา

อบุายคดิขึ้นมา เราสบายกวา่ท่านเสยีอกี เพราะท่านไมม่ใีครสอน พระพทุธเจา้ตอ้ง

หาทางเอง เรามคีนคอยบอกคอยสอนคอยลากคอยจูง เราเพยีงทาํตามเท่านัน้เอง ความ

ลงัเลสงสยัก็จะหายไป ถา้เป็นกามฉนัทะ ก็ตอ้งสาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย อย่าไปดูอย่าไป
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ฟงัในสิง่ทีอ่ยากดูอยากฟงั เหมอืนกบัคนทีจ่ะอดเหลา้อดบหุรี่ อย่าไปอยู่ใกลเ้หลา้ใกล ้

บหุรี่ อยากจะอดบหุรี่ก็ไปอยู่ในป่า ไปอยู่วดัทีไ่มม่บีหุรี่ เวลาอยากสูบก็ขม่ใจเอาไว ้ไม่ได ้

สูบบหุรี่ไมต่ายหรอก ไมห่ายใจต่างหากทีท่าํใหต้าย คนอืน่เขาอยู่ไดท้าํไมเราจะอยู่ไมไ่ด ้

ไปอยู่กบักลุม่ทีไ่มสู่บบหุรี่ ไมม่บีหุรี่ใหสู้บเดีย๋วก็เลกิได ้ ตอ้งไปปลกีวเิวก อยู่ห่างไกล

จากรูปเสยีงกลิน่รส ทีย่ ัว่ยวนกวนใจ ทีต่อ้งไปอยู่ทีว่ดักนั เพราะอยู่บา้นปฏบิตัไิมไ่ด ้

เพราะใจไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะฝืนความย ัว่ยวน ของรูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ แต่ถา้มกีาํลงัพอไม่

ตอ้งไปวดัก็ได ้ไมก่นิไมฟ่งัไมดู่เสยีอย่าง ก็หมดปญัหาไปเอง  

ถา้เป็นถนีมทิธะ งว่งเหงาหาวนอน ก็อย่ากินมาก กนิพอประมาณ ถา้ยงังว่งอยู่ก็ไปอยู่ที่

น่ากลวัๆ อยู่ในป่าชา้ อยู่ในป่าเปลีย่ว ถา้เป็นอทุธจัจกกุกจุจะ ความฟุ้ งซ่าน ก็ตอ้งใช ้

ปญัญาระงบั พจิารณาความตาย ความพลดัพรากจากกนัวา่เป็นธรรมดา ไมม่อีะไรอยูก่บั

เราไปตลอด ไมเ่สยีวนัน้ีก็ตอ้งเสยีวนัหนา้ ถา้ไมส่ามารถรกัษามนัได ้มนัก็ตอ้งจากเราไป 

อะไรทีจ่ะอยู่กบัเรามนัก็จะอยู่ อะไรทีจ่ะไมอ่ยู่มนัก็จะไมอ่ยู่ คดิอย่างน้ีความฟุ้ งซ่านก็จะ

หายไป ถา้อยากไดน้ัน่ไดน่ี้ก็ทาํใหด้ทีีสุ่ด ไดก้็ได ้ ไมไ่ดก้็ไม่ได ้ ยอมรบัความจริง ความ

ฟุ้ งซ่านก็จะหายไป ถา้เป็นพยาบาท ไมพ่อใจ เวลาเหน็คนทาํนัน่ทาํน่ี เช่นจะนัง่สมาธิคน

อืน่เปิดโทรทศันเ์ปิดวทิยเุสยีงล ัน่ ก็อย่าไปโกรธ อย่าไปถอืสา เป็นปกตขิองเขา ไปบงัคบั

ไปหา้มเขาไมไ่ด ้ใหค้ดิอย่างน้ี พยายามทาํตวัเป็นแจว๋ไว ้ถา้เป็นแจว๋แลว้อยู่ทีไ่หนก็จะไม่

มปีญัหา ถา้ทาํตวัใหญ่ พอใครทาํอะไรไมถ่กูใจก็จะเกดิอารมณ์ขึ้นมาได ้ตอ้งยอมรบักบั

สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึ้น ฝนจะตกแดดจะออกก็อย่าไปโกรธ ใครจะเปิดวทิยุ ใครจะส่ง

เสยีงดงั ก็อย่าไปโกรธ ถา้นัง่ตรงน้ีไมไ่ดก้็ไปนัง่ทีอ่ืน่ก็ได ้ถา้ผ่านนิวรณ์ท ัง้ ๕ น้ีได ้จติก็

จะเขา้สู่ความสงบได ้ ตอ้งมสีตคิอยดงึจติไวด้ว้ย ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องต่างๆ นิวรณ์เกดิจาก

การไมม่สีต ิ ทาํใหค้ดิเรื่องกามฉนัทะ ทาํใหค้ดิลงัเลสงสยัในความสามารถของตน ให ้

โกรธคนนัน้โกรธคนน้ี เกดิจากการขาดสตเิป็นหลกั ถา้มสีตดิีๆ แลว้ก็จะดงึอยู่ บริกรรม

พทุโธๆๆอย่างเดยีวทกุอย่างก็จบ ถา้เกาะอยู่กบักรรมฐานได ้อยู่ทีไ่หนก็ภาวนาได ้อยู่ใน

โรงหนงัในโรงละครในผบัก็ภาวนาได ้ 
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น่ีคอืเรื่องของการเขา้สู่ความสงบของใจ เขา้สู่ความสุขทีไ่มไ่ดเ้กดิจากตณัหาความอยาก

ต่างๆ ความสุขทางตณัหามเีงือ่นไขมาก ไหนจะตอ้งมร่ีางกายทีส่มบรูณ์ สิง่ต่างๆที่

ตอ้งการ ก็ตอ้งไดด้งัใจ ถา้ตาบอดก็จะดูอะไรไมไ่ด ้ อยากจะดูหนงัก็ดูไมไ่ด ้ ส่วน

ความสุขใจน้ี ตาบอดก็ยงัมไีด ้ หูหนวกก็ยงัมไีด ้ ไมม่ร่ีางกายก็ยงัมไีด ้ นิพพานงั ปรมงั 

สุญญงั นิพพานงั ปรมงั สุขงั พระพทุธเจา้เวลาปรินิพพานไปแลว้ ไมม่ร่ีางกาย แต่จติ

ของท่านก็ยงัเป็นปรมงัสุขงัอยู่ จติไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย จติไมต่อ้งอาศยัร่างกายเป็น

เครื่องมอื จติมคีวามสุขอยู่ในตวั ดว้ยการแหวกวา่ยนิวรณ์ ๕ ดว้ยการดบัตณัหาดบั

กเิลสต่างๆ ถา้ร่างกายเป็นอะไรไปก็ขอใหค้ดิถงึเทศนก์ณัฑน้ี์ อย่าไปกระเสอืกกระสนหา

กามสุข รีบภาวนา รีบทาํจติใหส้งบ ไมต่อ้งออกไปขา้งนอก ใครจะไปไหนมาไหนก็เรื่อง

ของเขา ถา้ฉลาดจะรูว้า่อยู่บา้นดกีวา่ออกไป ออกไปแลว้เหน่ือย ตอ้งอาบนํา้อาบท่าแต่ง

เน้ือแต่งตวั ตอ้งเดนิทางไป ไมเ่หมอืนกบัความสุขทีไ่ดจ้ากการทาํจติใหส้งบ ไมต่อ้ง

อาบนํา้อาบท่า ไมม่เีงนิ ไมม่รีถ เจ็บไขไ้ดป่้วยก็ทาํได ้ ถา้หาความสุขทางโลก ก็ตอ้งมี

หลายปจัจยัดว้ยกนั เงนิทองตอ้งพรอ้ม ร่างกายตอ้งพรอ้ม รถตอ้งพรอ้ม สิง่ทีต่อ้งการก็

ตอ้งพรอ้ม ตอ้งมหีนงัดีๆ ใหดู้ มลีะครเดด็ๆใหดู้ ถงึจะมคีวามสุข มอีาหารรสอร่อยให ้

รบัประทาน แสนจะเหน่ือยยาก สูต่้อสูก้บักเิลสตณัหาทีม่อียู่ภายในใจดกีวา่ พอชนะมนั

แลว้มนัก็จะแพเ้ราไปตลอด อย่าไปยดึตดิกบัร่างกาย อย่าไปอาศยัร่างกายหาความสุข 

อย่าไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหห้าความสุขจาก

การทาํจติใหส้งบ ดว้ยการขดัเกลากเิลสใหห้มดไปจากใจ จะไดค้วามสุขทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐ 

ทีท่รงตรสัไวว้า่ นัตถ ิสนัติ ปรงั สขุงั สุขทีเ่หนือกวา่ความสงบของจติน้ีไมม่ ี 

ถาม ท่านอาจารยพ์ูดถงึขนัธ ์ ๕ ตวัรูปน่ีไมม่ปีญัหาอะไร ส่วนเวทนาสญัญาสงัขาร

วญิญาณ ๔ อย่างน้ี เป็นอาการของจติ ประเดน็มอียู่วา่ท ัง้ ๔ อย่างน้ียงัทาํงานอยู่

หรือไม ่ถา้ร่างกายดบัไป  

ตอบ ถา้เป็นเวทนาทีม่ร่ีางกายเป็นทีต่ ัง้ ก็จะไมม่ถีา้ไมม่ร่ีางกาย สมมตุวิา่ร่างกายเจ็บ 

เวทนาก็จะแสดงขึ้นมา เป็นทกุขเวทนา ถา้เป็นทกุขใ์นอริยสจั จะไมเ่กี่ยวกบั

ร่างกาย ร่างกายไมเ่จ็บแต่ทกุขใ์นอริยสจั ก็ยงัเกดิขึ้นได ้ เช่นเวลาโกรธใครขึ้นมา
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น้ี เป็นความทกุขใ์จ ร่างกายเป็นปกตไิมเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย อยู่ในหอ้งปรบัอากาศเยน็

สบายแต่ใจรุ่มรอ้น อย่างน้ีเป็นทกุขท์ีเ่กดิจากตณัหาความอยาก เป็นสมทุยั เช่น

อยากจะออกจากบา้น แลว้ไมไ่ดอ้อก ก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา อนัน้ีไมใ่ช่เป็น

ทกุขเวทนา เป็นทกุขใ์นอริยสจั สุขทกุขท์ีเ่กดิจากการสมัผสัทางตาหูจมกูลิ้นกาย

เป็นเวทนา เวลาสมัผสักบัความรอ้น ก็เกดิทกุขเวทนาขึ้นมา สมัผสักบัความเยน็

ก็เกดิสุขเวทนาขึ้นมา เป็นเวทนาทีม่าจากตาหูจมกูลิ้นกาย ทกุขใ์นอริยสจัเกดิจาก

ความชอบหรือไมช่อบ  

ถาม ทีอ่ยู่ในจติ 

ตอบ เช่นเหน็ภาพทีไ่มช่อบก็จะทกุข ์ถา้ชอบก็จะไมท่กุข ์ 

ถาม สมัผสัธรรมารมณ์แลว้เกดิทกุขสุ์ขอย่างนัน้หรือเปลา่ 

ตอบ ถา้ชอบก็จะไมท่กุข ์ เช่นอาหารชนิดเดยีวกนั คนหน่ึงกนิไดอ้กีคนกนิไมไ่ด ้ คนที่

กนิไดเ้พราะเขาชอบ คนทีก่นิไมไ่ดเ้พราะเขาไมช่อบ เวลาชอบหรือไมช่อบก็จะ

เกดิตณัหา เกดิความทกุขใ์นอริยสจั คนทีไ่มช่อบก็จะทกุขถ์า้ตอ้งกนิ คนทีช่อบก็

จะทกุขถ์า้ไมไ่ดก้นิ 

ถาม สงสยัวา่ถา้ร่างกายตายไป เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณจะดบัตามร่างกายหรือไม ่ 

ตอบ เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณเป็นส่วนของจติ ไมไ่ดเ้ป็นส่วนของร่างกาย เวลา

ร่างกายดบัไป ส่วนน้ีไมไ่ดห้ายไปกบัร่างกาย พอเกดิใหมไ่ดร่้างกายใหมก่็จะทาํ

หนา้ทีต่่อ ไมม่ร่ีางกายก็ยงัทาํหนา้ทีไ่ดอ้ยู ่ เช่นวญิญาณรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสที่

ละเอยีด ทีไ่มไ่ดม้าจากทางร่างกาย ทีเ่รียกวา่รูปทพิยเ์สยีงทพิย ์ เช่นเวลานอน

หลบัไป ไมไ่ดใ้ชร่้างกาย แต่ใจก็ฝนัถงึรูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ มคีวามสุขความ

ทกุขก์บัรูปเสยีงกลิน่รส ทีเ่ป็นส่วนละเอยีดน้ีได ้เพราะไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย ร่างกาย

จะเกี่ยวกบัรูปเสยีงกลิน่รสทีห่ยาบ ส่วนรูปเสยีงกลิน่รสทีล่ะเอยีดจะผ่านมาทาง

จติ ไมผ่่านทางร่างกาย 
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ถาม ส่วนละเอยีดทีด่แีละเลว ทีป่นกนัอยู่ในจติ ใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่ เวลาฝนัรา้ยก็เป็นส่วนทีไ่มด่ ี ฝนัดกี็สุข ฝนัรา้ยก็ทกุข ์ ตื่นขึ้นมาเหงือ่แตก

ท ัง้ตวั น่ีไมไ่ดเ้กี่ยวกบัร่างกาย แต่เกี่ยวกบัจติ อาจจะเป็นเรื่องทีม่อียู่ภายในจติ

เอง หรือเรื่องทีจ่ติไปสมัผสัรบัรู ้ จากกระแสจติของผูอ้ืน่ เป็นนิมตินอกนิมติใน 

นิมติในก็เป็นเรื่องทีฝ่งัอยู่ในจติ นิมตินอกก็เป็นเรื่องทีม่าจากภายนอก เช่นบาง

ท่านนัง่สมาธิแลว้ ก็สามารถตดิต่อกบัดวงวญิญาณของผูน้ ัน้ของผูน้ี้ได ้ เป็นนิมติ

นอก เวลานอนหลบัแลว้มนิีมติทีเ่กี่ยวกบัเหตกุารณ์ในอดตีมาปรากฏ จติก็เอา

เหตกุารณ์นัน้มาปรุงแต่ง ทาํใหเ้กดิอารมณ์ต่างๆในขณะทีน่อนหลบัฝนัไป 

ถาม ซึง่อาจจะเป็นจรงิหรือเป็นสิง่ทีป่รุงแต่งขึ้นมาก็ได ้ 

ตอบ ใช่ เวลาเหน็อะไรไดย้นิอะไร ทีห่ยาบหรือละเอยีดก็ตาม ท่านก็สอนใหพ้จิารณา

ใหเ้หน็เป็นไตรลกัษณ์ไวก่้อน คอืไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ถา้ไปยดึไปตดิก็จะทกุข ์ให ้

รูไ้ว ้ แต่อย่าไปแบกหาม รูไ้วใ้ช่วา่ ใส่บ่าแบกหาม ถา้เป็นการทาํนายเหตกุารณ์ที่

จะเกดิขึ้นในอนาคตก็รอดูไปก่อน วา่จะตรงกนัหรือไม ่ถา้ตรงกนัก็จะไดรู้ว้า่ เรารู ้

เหตกุารณ์ในอนาคตได ้ถา้ไมต่รงกนัก็แลว้ไป หรือยงัไมเ่กดิขึ้น ก็อย่าไปยดึตดิก็

แลว้กนั ใหส้กัแต่รูไ้วแ้ลว้ปลอ่ยวาง อย่าไปยดึตดิ เพราะไมใ่ช่สาระสาํคญั 

สาระสาํคญัอยู่ทีส่มทุยักบัมรรค ถา้จติไปทางสมทุยัก็ตอ้งหยุดใหไ้ด ้ ใหม้าทาง

มรรค พจิารณาไตรลกัษณ์เพือ่ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างใหไ้ด ้ 

เมือ่สกัครู่น้ีไดพู้ดเรื่องเวทนา ทีส่มัผสักบัร่างกาย ถา้เหมาะกบัเราก็จะเป็นสุข

เวทนา ถา้ไมเ่หมาะก็จะเป็นทกุขเวทนา แต่ความเหมาะของแต่ละคนไม่

เหมอืนกนั ฝรัง่สมัผสักบัอากาศหนาวแลว้รูส้กึไมห่นาว พวกเราเวลาสมัผสั

อากาศรอ้นก็วา่ไมร่อ้น แต่ฝรัง่กลบัวา่รอ้นมาก พวกเราจะไมท่กุขท์รมานใจ แต่

เขาจะทกุขท์รมานใจ อย่างน้ีเป็นปฏกิริิยาของจติ ทีเ่ป็นสมทุยัหรือเป็นมรรค ถา้

สมัผสัความรอ้นทีร่บัไมไ่ด ้แต่เราปรบัใจใหร้บัได ้ยอมรบัวา่เป็นอย่างน้ี สมทุยัก็

จะดบัไป รอ้นก็ยอมรบัวา่รอ้น รูว้า่เป็นทกุขเวทนา แต่ไมท่กุขก์บัทกุขเวทนา  
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ถาม ยอมรบัสจัจธรรมความเป็นจริง  

ตอบ ถา้รบัความจรงิทกุขใ์นอริยสจัก็จะไมเ่กดิ ถา้ไมย่อมรบั มสีมทุยั ก็จะเกดิทกุขใ์น

อริยสจั ส่วนทกุขเวทนาเป็นดว้ยกนัทกุคน รอ้นก็รอ้นเหมอืนกนั เยน็ก็เยน็

เหมอืนกนั แต่จะทกุขห์รือไมท่กุขน้ี์ อยู่ทีว่า่จะปรบัใจไดห้รือไม ่ 

ถาม ขอสรุปความเขา้ใจนิดนะคะ ทีท่่านพูดเมือ่สกัครู่วา่ รูปขนัธก์บันามขนัธเ์ป็นคน

ละส่วนกนั พอร่างกายแตกดบัรูปขนัธไ์มม่ ี แต่นามขนัธย์งัมอียู่ ถูกไหมเจา้คะ 

ส่วนทกุขใ์นอริยสจัก็ยงัคงมอียู่ ไมว่า่จะมร่ีางกายทีห่ยาบหรือละเอยีด ถูกไหม

เจา้คะ 

ตอบ ทกุขใ์นอริยสจัขึ้นอยู่กบัตณัหาเป็นหลกั คอืสมทุยั ถา้ไมม่สีมทุยัก็จะไมม่ทีกุขใ์น

อริยสจั ไมม่ตีณัหาแลว้ก็ยงัมนีามขนัธอ์ยู่ เพราะขนัธเ์ป็นอาการของจติ ดงัทีไ่ด ้

เปรียบเทยีบไวว้า่ ฟองนํา้กบัคลืน่ในนํา้เป็นอาการของนํา้ ตราบใดยงัมนีํา้อยู่ ก็

ยงัมฟีองนํา้อยู่ นอกจากวา่ถา้นํา้น่ิงจริงๆ ฟองนํา้ก็ไมม่คีลืน่ก็ไมม่ ีจติถา้น่ิงจริงๆ

นามขนัธก์็จะไมท่าํงาน เพราะนามขนัธอ์อกมาจากการกระเพือ่มของจติ พอจติ

กระเพือ่มสญัญาสงัขารก็จะทาํงาน กจ็ะเกดิเวทนาตามมา ถา้วญิญาณไปรบัรูป

เสยีงกลิน่รสมาจากทางใดทางหน่ึง ทางหยาบหรือทางละเอยีด ก็จะทาํใหเ้กดิ

สญัญาสงัขารเวทนาตามมา พอเหน็รูปปับ๊สญัญาก็จะทาํงานแลว้ รูปอะไร ดี

หรือไมด่ ีถา้ดกี็สุขเวทนา ถา้ไมด่กี็ทกุขเวทนา สงัขารก็จะปรุงแต่ง ถา้ไมด่กี็ตอ้ง

หนี อยู่ใกลไ้มไ่ด ้ ถา้ดกี็วิง่เขา้หา ถงึแมไ้มม่ร่ีางกายก็ยงัรบัรูปเสยีงกลิน่รสที่

ละเอยีดได ้พวกรูปทพิยเ์สยีงทพิย ์รบัดว้ยจติโดยตรง ไมผ่่านทางร่างกาย พวก

ทีต่กนรกน้ีไมม่ร่ีางกาย แต่ยงัรบัรูปเสยีงกลิน่รส ทีน่่ากลวัน่าเกลยีดน่าชงั น่า

อาฆาตพยาบาท น่าเคยีดแคน้อยู่ ทีฝ่งัอยู่ในจติ สญัญายงัทาํงานอยู่ คดิถงึคนที่

เราโกรธเราเกลยีดเราอาฆาตพยาบาท กจ็ะทาํใหม้แีต่ความรุ่มรอ้นภายในจติใจ 

เผาผลาญใจใหท้กุขท์รมาน เป็นทกุขใ์นอรยิสจั  
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เรื่องนามขนัธน้ี์ไมค่่อยสาํคญั สาํคญัทีม่รรคหรือสมทุยัมากกวา่ ใหดู้ ๒ ส่วนน้ี 

วา่จติกาํลงัไปในทางสมทุยัหรือมรรค ในทางปฏบิตัคิวรอยู่ตรงน้ี ส่วนเวทนา

สญัญาสงัขารวญิญาณก็รูว้า่มนัเกดิดบัเกดิดบั ใหรู้ท้นัแลว้ก็ปลอ่ยวาง เพราะ

สมทุยักบัมรรคก็อาศยันามขนัธน้ี์เป็นเครื่องมอื สมทุยักบัมรรคตอ้งอาศยัสงัขาร

ความคดิปรุงแต่ง อาศยัสญัญา คิดถงึอาหารนํา้ลายก็ไหล เกดิความอยากขึ้นมา 

สงัขารก็ปรุงแต่งวา่ตอ้งไปหาอาหารมารบัประทาน ใหดู้ตรงน้ีวา่จะไปทางไหน ถา้

ไปทางมรรคก็ด ี เช่นกาํหนดการรบัประทานอาหารใหเ้ป็นเวลา นอกเวลาจะไม่

รบัประทาน นอกจากดืม่นํา้อย่างเดยีว นํา้ก็ตอ้งเป็นนํา้เปลา่ๆ ไมม่รีสชาตไิมม่ี

กลิน่ไมม่สี ี เพราะดืม่เพือ่ร่างกาย ไมไ่ดด้ืม่เพือ่จติใจ รบัประทานอาหารเพือ่

ร่างกาย ไมไ่ดร้บัประทานเพือ่จติใจ รบัประทานตามเวลา ถา้ยงัไมถ่งึเวลาก็จะไม่

รบัประทาน ถา้รบัประทานก็รบัประทานใหก้เิลส ตณัหาความอยาก ถา้จะดืม่

พวกนํา้อดัลมก็ดืม่ได ้ แต่ตอ้งดืม่พรอ้มกบัอาหารเลย อย่าดืม่เพราะอยากดืม่ 

ดืม่เพราะคนอืน่ใหม้า ถา้ดืม่อย่างน้ีไมเ่ป็นตณัหา ตอ้งไมต่ดิดว้ย ไมค่อยรอให ้

เขาเอามาให ้ 

ถาม มคีนอยากใหเ้ราช่วย พอช่วยไปแลว้ไมถู่กใจ ก็เลยไมรู่ว้า่จะช่วยดหีรือไมช่่วยด ี

ถา้มาขอใหช่้วยอกี ยงัคดิไมต่ก 

ตอบ ถา้ช่วยแลว้เขาไดป้ระโยชนก์็ช่วยไป ขอ้สาํคญัขออย่าไปหวงัอะไรจากเขา จะ

สาํนึกในบญุคุณหรือไม ่ พอใจหรือไม ่ เป็นเรื่องของเขา อย่าเอามาเป็นประมาณ 

ถา้ช่วยทาํใหช้วีติเขาดขีึ้น ใหเ้ขาทกุขน์อ้ยลง ก็ช่วยเหลอืไป ถา้เขาไมพ่อใจก็เป็น

เรื่องของเขา ครัง้ต่อไปจะช่วยหรือไมช่่วยก็อยู่ทีค่วามเมตตาของเราก็แลว้กนั ถา้

มคีวามเมตตาก็จะไมถ่อืสา ถงึแมใ้นคราวทีแ่ลว้เขาทาํใหเ้ราไมส่บายใจ เป็น

ความผดิของเราทีไ่มส่บายใจ ถา้ไมย่ดึตดิกบัการกระทาํของเรา กจ็ะรูส้กึเฉยๆ 

ควรจะดูทีผ่ลทีเ่กดิจากการช่วยเหลอืมากกวา่ วา่ทาํแลว้ไดผ้ลดหีรือไม ่ ถา้

ไดผ้ลดกี็ทาํไปเถดิ ถา้ไมไ่ดผ้ลดกี็อย่าไปทาํ อย่าไปช่วยใหเ้สยีเวลา ควรเลง็ดู

ผลประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึ้น อย่าเอาความรูส้กึของเขามาเป็นประมาณ 
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ถาม ถา้เราคดิวา่มนัดสีาํหรบัเขา แต่เขาไมค่ดิวา่มนัด ี คอืคุณแมป่่วยเป็นโรคสมอง

เสือ่ม ทน้ีีเราอยากใหใ้ชเ้วลาทีถู่กตอ้ง คุณแมก่็ไปเร่งนาฬกิา อยากจะทาํอะไรให ้

เร็วขึ้นใหท้นัใจ เราก็เถยีงกนัเรื่องเลือ่นนาฬกิาไปกลบั ถา้ใหผ้ดิเวลามนัก็ไมถู่ก

สาํหรบัร่างกาย ทาํอย่างน้ีก็ทาํใหแ้มเ่ครียด เราก็เครียด ไมรู่ว้า่สายกลางอยู่

ตรงไหน 

ตอบ ตอ้งเลอืกเอา เราตอ้งการใหแ้มเ่ครียดหรือไมเ่ครียด  

ถาม เวลามนัผดิ ทานยาก็ผดิเวลา ทานขา้วก็ผดิเวลา อย่างน้ีไมน่่าจะด ี แต่ก็ไมรู่ว้า่ที่

เครียดน้ี มนัหนกักวา่ทานขา้วผดิเวลาหรือเปลา่ 

ตอบ ถา้ผ่อนผนัไมไ่ด ้ ก็ไมต่อ้งผ่อนผนั ถา้ผ่อนผนัแลว้เกดิโทษกบัเขา เช่นกนิยาผดิ

เวลา ทาํใหก้ารรกัษาไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ อย่างน้ีก็ผ่อนผนัไมไ่ด ้ ก็ตอ้ง

บอกวา่หมอส ัง่อย่างน้ี ตอ้งทาํอย่างน้ี ถา้เขาดื้อ ก็ตอ้งปลอ่ยเขาไป เป็นชวีติของ

เขา เขาพอใจทีจ่ะกนิอย่างน้ีก็ปลอ่ยเขาไป อย่างน้ีเราจะไดไ้มเ่ครียด เขาก็ไม่

เครียด ตอ้งบอกเขาก่อนวา่ทาํอย่างน้ีไมถู่ก จะไมห่าย จะเป็นโทษกบัร่างกาย 

เพราะไมท่าํตามทีห่มอส ัง่ ถา้เขายนืยนัจะทาํ ก็ทาํไป 

ถาม แมเ่ป็นโรคสมอง ใชเ้หตผุลไมไ่ด ้

ตอบ ตอ้งหาอบุายใหเ้ขาทาํตามใหไ้ด ้ เขาต ัง้นาฬกิาใหเ้ร็วขึ้น เราแอบตัง้ใหม ่ หรือซื้อ

อกีเรือนทีเ่หมอืนกนั พอเขาเผลอก็สลบัเปลีย่นนาฬกิากนั ตอ้งใชอ้บุายใชป้ญัญา

ใหท้นักนั ขอ้สาํคญัอย่าไปเครียด อย่าไปโกรธ ตอ้งเขา้ใจสถานภาพของท่าน 

ตอ้งปรบัใจใหร้บักบัสภาพเหตกุารณ์ใหไ้ด ้ ถา้ใหก้นิตามเวลาไมไ่ด ้ อยากจะกนิ

ก่อนเวลาก็กนิไป เท่านัน้ก็จบ แต่ตอ้งดูใจเราเป็นหลกั อย่าเป็นทกุขก์บั

เหตกุารณ์ต่างๆ ใชส้ตปิญัญาเพือ่ปรบัรบักบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้น ปรบัไดเ้ท่าไหร่ก็

เท่านัน้ ตอ้งมองภาพรวมดว้ยวา่ ทาํอย่างไรในทีสุ่ดท่านก็ตอ้งตายอยู่ด ีมาเครียด

กนัทาํไม เราก็เพยีงแต่ประวงิเวลาหรือยดืเวลาออกไปเท่านัน้เอง ในทีสุ่ดก็ตาย

เหมอืนกนั ตายชา้ตายเร็ว ถา้มองภาพรวมแลว้ก็จะปลอ่ยวางได ้ทาํไดก้็ทาํไป ทาํ
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ไมไ่ดก้็ถอืวา่เป็นเหตสุุดวสิยัไป จะไมเ่ครียด จะสบายใจอยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่

เราจะหลงไปกบัร่างกาย ทุ่มทกุสิง่ทกุอย่างไวก้บัร่างกาย ปลอ่ยใหใ้จเครียดทกุข ์

ทรมานใจกบัเรื่องของร่างกาย ถา้มธีรรมะคอยสอนใจวา่ร่างกายน้ีไมใ่ช่สาระที่

สาํคญั สาระสาํคญัคอืใจ ตอ้งรกัษาใจมากกวา่รกัษาร่างกาย ใจรกัษาได ้ แต่

ร่างกายรกัษาไมไ่ด ้รกัษาไดเ้พยีงช ัว่คราว ในทีสุ่ดก็รกัษาไมไ่ด ้ 

แต่ใจน้ีเรารกัษาใหเ้ป็นปกตใิหอ้ยู่อย่างสุขสบายไดต้ลอดเวลา แต่เราไมร่กัษากนั 

เรากลบัสรา้งความทกุขส์รา้งความเครียดใหก้บัใจอยู่ตลอดเวลา เพราะหลงไปให ้

ความสาํคญักบัสิง่ทีไ่มส่ามารถจะรกัษาได ้ ไมใ่ช่แต่เฉพาะร่างกายของเรา 

ร่างกายของคนอืน่ก็รกัษาไมไ่ด ้ สมบตัขิา้วของเงนิทองสถานภาพต่างๆ เราก็

รกัษาไมไ่ด ้ไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมบงัคบัของเราเสมอไป มนัเปลีย่นแปลงเลือ่น

ไหลไปอยู่เรื่อยๆ เหมอืนปลาไหลจบัแลว้ก็ลืน่หลดุมอืไป ไดล้าภยศสรรเสริญสุข

มาแลว้ก็ลืน่หลดุไป ตอ้งไปจบัตวัใหม ่ พอจบัมาแลว้ก็ลืน่หลดุมอืไปอกี ก็ไปจบั

ใหมอ่กี เกา้อี้นายกฯก็วิง่จบักนั ไดน้ ัง่แลว้เดีย๋วก็ลืน่ตกลงมา ตาํแหน่งนัน้

ตาํแหน่งน้ีก็เช่นเดยีวกนั ไมม่อีะไรทีเ่ทีย่งแทแ้น่นอน อย่าไปรกัษาพวกน้ีเลย 

ไดม้าก็ดูแลไปตามอตัภาพ จะอยู่ก็อยู่ ไมอ่ยู่ก็ไป ตอ้งรกัษาใจใหส้บาย ใหร้บักบั

ทกุสภาพใหไ้ด ้จะรบัไดก้็ตอ้งรูท้นั รูว้า่จะตอ้งจากไป จะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไว ้

ก่อน พอเตรียมตวัเตรียมใจแลว้ เวลาจากไปก็ไมเ่ดอืดรอ้น พอมนัทาํท่าจะไปก็

ไมเ่ดอืดรอ้น ตอ้งรูว้ธิีทีจ่ะรกัษาใจใหสุ้ขใหส้บาย ตอ้งรูท้นักบัสิง่ต่างๆทีใ่จไป

เกี่ยวขอ้งดว้ย อย่าไปยดึอย่าไปตดิ ตอ้งรูว้า่ตอ้งจากเราไปไมช่า้ก็เร็ว ถา้รูอ้ย่างน้ี

แลว้จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ท่ามกลางการเปลีย่นแปลง การไปการมาของทกุ

สิง่ทกุอย่าง 

ถาม ในการทาํงานเราถูกตาํหนิตติงิเรื่องตวัสะกดเลก็นอ้ย เรารูส้กึวา่เขาไมค่วรจะมา

ยุ่งกบัเรื่องน้ี ก็เลยกะวา่จะส่งเรื่องกลบั แต่มาคดิอกีทหีน่ึง วา่การกระทาํแบบน้ี

สรา้งเวรกรรมหรือเปลา่ ถา้ไมท่าํน่ีเขาก็จะคดิวา่เราไมม่ปีากมเีสยีง ก็จะถูกรงัแก 

แต่ถา้ปากจดัเขาจะไมก่ลา้ ก็เลยตอ้งแสดงใหเ้ขาเหน็ ส่งเรื่องคนื 



18 
 

ตอบ จะทาํอะไรใหใ้ชเ้หตผุล อย่าใชอ้ารมณ์ ถา้การตาํหนิของเขามนัถูกตอ้ง ถงึแมเ้รา

จะไมช่อบก็ควรจะยอมรบั ดกีวา่ไปมปีฏกิริิยาไมพ่อใจเขา ถา้การตาํหนิเป็นเรื่อง

ไรส้าระ ก็น่ิงเฉยไปเสยีก็หมดเรื่อง ไมต่อ้งส่งคนืก็ได ้ 

ถาม บนัทกึจะตอ้งส่งต่อ เขาบอกวา่เขยีนอย่างน้ีไมถู่ก ตอ้งอย่างน้ีอย่างนัน้ รูส้กึวา่

กา้วก่ายมากไป ตอ้งแสดงใหเ้ขาเหน็วา่ไมใ่ช่หนา้ทีข่องเขา  

ตอบ อาจจะเป็นการสรา้งเวรสรา้งกรรมได ้ เพราะเขาคงจะไมพ่อใจ เมือ่เขาไมพ่อใจ 

จะเป็นเพือ่นรกักนัก็คงเป็นไปไมไ่ด ้เพราะมเีรื่องคาใจอยู่ ถา้เราวางเฉย เขาจะวา่

อะไรก็ทาํเป็นหูทวนลมไป ไมท่าํตามทีเ่ขาส ัง่ ไมใ่หค้วามสาํคญักบัสิง่ทีเ่ขาพูด ถา้

ทาํอย่างน้ีไดก้็ทาํไป จะน่ิมนวลกวา่การตอบโตส้รา้งเวรกรรม แต่เราไมต่อ้งทาํ

ตาม ถา้สิง่ทีเ่ราทาํมนัถูกตอ้ง ถา้ผดิเรากค็วรแก ้ เราอย่าถอืทฐิ ิ วา่เขาตาํหนิเรา

ไมไ่ด ้จะเป็นโทษกบัเรา ใหเ้รารบัไดท้ ัง้การสรรเสริญชื่นชมยนิด ีและการตาํหนิติ

เตยีนดุด่าวา่กลา่วนินทาครหา ใหท้าํใจรบัท ัง้ ๒ ส่วนน้ี ใหถ้อืหลกัความจริง 

เวลาใครตาํหนิใหดู้วา่จริงหรือไม ่ เพราะการตาํหนิน้ี เหมอืนเอากระจกมาส่อง

หนา้ เราไมส่ามารถมองเหน็หนา้ของเราเองได ้ เวลาเราจะแต่งหนา้ทาปาก หวเีผา้

หวผีม เราตอ้งมกีระจก ถงึจะรูว้า่เราทาํถกูหรือไม ่ คนทีช่ี้ความผดิของเราเป็น

เหมอืนกระจก เป็นเหมอืนคนชี้ขมุทรพัยใ์หก้บัเรา เราควรพจิารณาดู วา่เป็น

อย่างทีเ่ขาพูดหรือไม ่ ถา้ผดิอย่างทีเ่ขาพูดเราก็ควรแกไ้ข ควรยกมอืไหวเ้ขา ทีม่ ี

เมตตาชี้ความผดิ ถา้ไมม่คีนบอกเราแลว้ เราจะทาํผดิอยู่เรื่อยๆ  

การไปอยู่กบัครูบาอาจารย ์ ก็เพือ่ใหท้า่นไดช้ี้ความผดิของเรา เพราะเรามี

ความผดิมากกวา่ความถูก ท่านมคีวามถูกมากกวา่ความผดิ ก็เลยตอ้งอาศยั

ความถูกของท่านเป็นมาตรฐาน ไมว่า่ใครจะสรรเสริญหรือนินทาตาํหนิตเิตยีน 

อย่าไปถอืคาํพูด ใหถ้อืความจริง ถา้จริงตามทีเ่ขาสรรเสริญ ก็แสดงวา่เขาไม่

ตอแหล ไมไ่ดย้กยอเพือ่เอาอกเอาใจเรา พูดความจริง ถา้ไมจ่รงิ เราก็รูว้า่เขา

ตอแหล การตาํหนิก็เช่นเดยีวกนั ถา้ไมจ่ริงก็แสดงวา่เขาเกลยีดเรา ไมพ่อใจเรา

โกรธเรา เขาพูดดว้ยอารมณ์ เราก็อย่าไปถอืสา เพราะเวลาเขาโกรธเขาเกลยีดน้ี
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เหมอืนมไีฟเผาใจเขา เราควรจะสงสารเขาเสยีมากกวา่ ปลอ่ยใหเ้ขาพูดไป ถา้พูด

แลว้เขาสบายใจ คดิวา่เป็นการทาํบญุใหท้าน ยกโทษใหเ้ขาไป ใหอ้ภยัเขาไป เป็น

อภยัทาน ใหดู้ตรงน้ีเป็นหลกั อย่าไปดูอารมณ์ของเรา เพราะอารมณ์จะไม่

ยอมรบัการตาํหนิ พระพทุธเจา้จงึตอ้งกาํหนดวนัปวารณาขึ้นมา ใหพ้ระสงฆท์กุ

รูปเปิดโอกาสใหพ้ระรูปอืน่ตาํหนิตนได ้ โดยปกตทิกุกึ่งเดอืนจะลงประชมุเพือ่ฟงั

พระปาฏโิมกข ์แต่ในวนัสุดทา้ยของพรรษา ใหเ้ป็นวนัปวารณาแทน อยู่กนัมา ๓ 

เดอืนแลว้ เหน็ธาตแุทข้องกนัแลว้ ถา้จะเมตตาชี้บอกวา่ทาํอะไรผดิพลาดจะได ้

เอาไปแกไ้ข แมแ้ต่พระพทุธองคก์็ไมท่รงยกเวน้พระองคเ์อง ทรงเปิดโอกาสให ้

พระเณรทกุรูปตาํหนิพระองคไ์ด ้ น่ีคอืทีม่าของวนัปวารณา ใหย้อมรบัการตาํหนิ

ของผูอ้ืน่ จะถูกหรือจะผดิ เราวเิคราะหดู์อกีท ีการปวารณาน้ีท่านใหก้ลา่ววา่ การ

กระทาํของเรา ทีท่่านเหน็ก็ด ี ไดย้นิก็ด ี สงสยัก็ด ี วา่ไม่เหมาะไมค่วร ขอใหท้่าน

วา่กลา่วตกัเตอืนขา้พเจา้ดว้ยเถดิ แต่ในสมยัปจัจบุนัน้ีก็จะไมไ่ดป้วารณากนัแบบ

จริงๆจงั ปวารณากนัเป็นพธิี ต่างคนก็ต่างกลา่วคาํบาลไีป เสร็จแลว้ก็สาธุกนัไป 

ถาม สมยัทีท่่านอยู่บา้นตาด หลวงตาท่านร่วมปวารณาดว้ยหรือไม ่

ตอบ ท่านปวารณาดว้ย เริ่มจากพระอาวุโสก่อน  

ถาม ท่านมตีาํหนิตเิตยีนลูกวดัไหมครบั  

ตอบ ตาํหนิตเิตยีนเสมอ หลกัของพระปฏบิตัถิอืวา่เมือ่เขา้อยู่ในหมูค่ณะแลว้ ตอ้ง

ปวารณาตวัตลอดเวลา แต่ทีท่าํน้ีเป็นเพยีงพธิีกรรม ความจรงิตอ้งปวารณาตัง้แต่

วนับวชเลย ตอ้งพรอ้มทีจ่ะรบัการวา่กลา่วตาํหนิตเิตยีน บวชเรียนเพือ่พฒันาตน 

จะพฒันาไดก้็ตอ้งรูว้า่ตนไดท้าํผดิอย่างไร จะไดแ้กไ้ข จงึตอ้งมกีารวา่กลา่ว

ตกัเตอืนกนั ถา้สงัคมมกีารปวารณากนั โลกน้ีจะไมม่ปีญัหาอะไร ผูว้า่กลา่ว

ตกัเตอืนก็ตอ้งคดิใหด้ก่ีอน วา่สิง่ทีพู่ดนัน้จริงหรือไม ่ ออกมาจากจติทีเ่ป็นกศุล

หรืออกศุล ถา้กาํลงัโกรธกาํลงัเกลยีดก็อย่าพึง่ไปวา่กลา่วตกัเตอืน รอใหใ้จสบาย

ก่อน แลว้ค่อยวา่กลา่วตกัเตอืนกนั แต่ในเชงิปฏบิตัน้ีิจะมคีนเดยีวทีว่า่กลา่ว
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ตกัเตอืนกนัได ้ก็คอืครูบาอาจารย ์หรือพระเถระทีน่่าเคารพศรทัธาเลือ่มใส ถา้ไม่

น่าเคารพศรทัธาเลือ่มใสไปวา่กลา่วตาํหนิตเิตยีน จะรบัไมไ่ด ้ ผูว้า่กลา่วตาํหนิติ

เตยีนผูอ้ืน่ ตอ้งดูสถานภาพของตนก่อน ไมเ่ช่นนัน้จะเป็นโทษได ้ เป็นเวรเป็น

กรรมได ้ 

ถาม แต่ในสงัคมฆราวาสจะไมม่กีารปวารณากนั เพือ่นฝูงไมก่ลา้ทีจ่ะตเิตยีนกนั กลวั

จะขุน่ขอ้งหมองใจกนั  

ตอบ ในสงัคมพระทกุวนัน้ี ก็ไมก่ลา้วา่กลา่วตกัเตอืนกนั ปวารณากนัไปพอเป็นพธิ ีใน

วงพระปฏบิตัเิท่านัน้ ทีจ่ะวา่กลา่วตกัเตอืนกนัได ้

ถาม วนัหน่ึงๆเราควรจะภาวนาสกักี่ช ัว่โมง 

ตอบ ถา้เป็นนกัภาวนามอือาชพี ก็ต ัง้แต่ตื่นจนหลบัเลย แต่ก็ทาํงานอย่างอืน่ควบคู่ไป

ดว้ย อย่างพระน้ีก็บณิฑบาตได ้ ปดักวาดลานวดัได ้ ทาํอะไรก็ได ้ แต่ทาํในเชงิ

ปฏบิตั ิ คอืมสีตอิยู่กบังานในปจัจบุนั ไมค่ดิถงึเรื่องอดตีเรื่องอนาคต จติรูอ้ยู่กบั

งานทีก่าํลงัทาํอยู่ในปจัจบุนั ทาํเท่าทีจ่าํเป็น พอไมม่งีานจาํเป็นตอ้งคดิตอ้งทาํ ก็

จะเจริญวปิสัสนา เจริญมรณานุสต ิ เจริญอสุภะ สลบักนัไปเรื่อยๆ แลว้แต่วา่

กาํลงัตดิอยู่กบัธรรมข ัน้ไหน ก็จะทุ่มเวลาใหก้บัธรรมข ัน้นัน้ พอผ่านไปแลว้ก็ไม่

ตอ้งพจิารณา เพราะอยู่ในใจแลว้ ตอ้งการจะใชก้็จะมาทนัท ีถา้เป็นอย่างนัน้ก็ไม่

ตอ้งเจริญแลว้ ถา้ไมม่กีเิลสทีจ่ะตอ้งทาํลายก็ไมต่อ้งเจริญ ปญัญาเป็นเหมอืนยา

รกัษาโรค ยาฆ่าเชื้อโรค ถา้ไมม่เีชื้อโรคแลว้ก็ไมต่อ้งกนิยา ยามไีวเ้พือ่ทาํลายเชื้อ

โรค ปญัญามไีวเ้พือ่ทาํลายกเิลส เมือ่กเิลสคอืกามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหา

หมดไปแลว้ ก็ไมต่อ้งเจริญปญัญาอกีต่อไป ไมต่อ้งพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

เพราะไมม่อีะไรมาก่อกวนจติใจ ไมม่อีะไรมาหลอกลอ่ใหเ้กดิตณัหาต่างๆ ถา้คดิ

วา่หมดแลว้ แต่กลบัโผลข่ึ้นมา ก็ตอ้งจดัการ แสดงวา่ยงัไมห่มด เราคดิวา่มนั

หมด แต่มนัยงัไมห่มด มนัยงัชอบเป๊บซี ่ยงัอยากทาํนัน้ทาํน่ีอยู่ ก็รูว้า่มนัไมห่มด 

ตอ้งลองหยุดมนัดู หยุดแลว้เดอืดรอ้นไหม ถา้ไมเ่ดอืดรอ้นก็ใชไ้ด ้
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อย่างครูบาอาจารยท์ีถู่กตาํหนิวา่ ทาํไมยงัเคี้ยวหมากยงัสูบบหุรี่อยู่ เป็นตณัหา

ไมใ่ช่หรือ เป็นตณัหากบัพวกเราแต่ไมไ่ดเ้ป็นกบัท่าน ท่านเคี้ยวไปตามสภาพ มี

ใหเ้คี้ยวก็เคี้ยว มใีหสู้บก็สูบ ไมไ่ดสู้บไมไ่ดเ้คี้ยวอย่างไมม่ขีอบเขต อย่างหลวงปู่

ม ัน่น่ี ไดย้นิไดฟ้งัมาวา่ท่านสูบวนัละ ๓ ถงึ ๔ มวน ตอนเชา้ฉนัจงัหนัเสร็จแลว้

ท่านก็จะสูบสกัมวนหน่ึง ตอนบา่ยฉนันํา้ชาก็จะสูบอกีมวนหน่ึง ตอนคํา่ก็จะสูบ

อกีมวนหน่ึง เป็นบหุรี่ทีเ่ขาถวายไวใ้หท้่านสูบ ท่านไมเ่คยไปส ัง่ไปบอกใหใ้ครไป

ซื้อบหุรี่มา ถา้ไมม่กี็ไมสู่บ ถา้ถามวา่สูบไปทาํไม ก็สูบไปอย่างนัน้แหละ ไม่

เดอืดรอ้นอะไร คนอืน่ไปเดอืดรอ้นแทนท่านทาํไม ตอนทีห่ลวงตาไปต่างประเทศ 

ไปกรุงลอนดอน ตอนทีท่่านจะขึ้นเครื่องน้ี ญาตโิยมขนหมากมาใหม้ากมาย กลวั

ท่านจะไมม่หีมากฉนั แต่ท่านบอกวา่พอขึ้นเครื่องแลว้ท่านจะหยุดทนัท ี ท่านไม่

เอาไปเลย ไปลอนดอนประมาณสกั ๒ อาทติย ์ท่านไมไ่ดฉ้นัหมากเลยแมแ้ต่วนั

เดยีว ถา้ตดิก็จะตอ้งทกุขท์รมานใจ สาํหรบัทา่นจะหยุดเมือ่ไหร่ก็หยุดไดท้นัท ี

ไมม่ปีญัหา ไดย้นิวา่เคี้ยวหมากเพือ่รกัษาฟนั หมากช่วยรกัษาฟนัได ้ คนทีส่งสยั

น้ีพูดไปจากความรูส้กึของตน เพราะยงัตดิอยู่ ยงัอยากอยู่ พอคนอืน่ทาํเหมอืน

ตน ก็คดิวา่อยากเหมอืนตน ตดิเหมอืนตน แต่สาํหรบัท่านมนัเป็นเพยีงกริิยา 

การรบัประทานของท่านก็ไมเ่หมอืนการรบัประทานของเรา เรารบัประทานดว้ย

ความเอร็ดอร่อยกบัรสกบัชาต ิ กบัอาหารชนิดนัน้ชนิดน้ี แต่ท่านรบัประทาน

เหมอืนกบัรบัประทานยา รบัประทานเพือ่ร่างกาย ไมเ่หมอืนกนั แต่เราไมรู่ ้ จติ

ของท่านกบัจติของเราไมเ่หมอืนกนั จติของท่านไมม่คีวามอยาก ไมม่กีามตณัหา 

จงึไมไ่ดฉ้นัดว้ยความเอร็ดอร่อย ฉนัไปตามสภาพทีม่ ีมอีะไรก็หยบิฉนัได ้ เลอืก

ได ้ แต่ไมไ่ปส ัง่ใหห้าอาหารชนิดนัน้ชนิดน้ีมา ถา้มหีลายอย่าง ฉนัไมไ่ดท้กุอย่าง 

ก็เอาอย่างน้ีบา้ง เอาอย่างนัน้บา้ง อย่างอืน่ทีไ่มไ่ดเ้อาก็มบีา้ง ไมเ่สยีหายอย่างไร 

ถา้เพือ่ฉลองศรทัธาท่านกห็ยบิใส่ไปในบาตรใหท้กุคน จะฉนัหรือไมก่็เรื่องของ

ท่าน  

บางคนถวายอาหารใหพ้ระเพือ่คนตาย เขาก็ทาํอาหารทีค่นตายชอบ ไมไ่ดถ้วาย

อาหารทีพ่ระชอบ คนทีก่ลวัวา่ตายแลว้ชาตหินา้จะไมไ่ดก้นิอาหารชนิดน้ี ก็ถวาย
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ชนิดน้ีไป เป็นการทาํบญุทีไ่มถู่กหลกัธรรม ทาํบญุดว้ยความโลภ ทาํบญุจริงๆ

แลว้จะตอ้งไมป่รารถนาผลตอบแทน ถงึแมจ้ะมผีลตอบแทนก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป

ตามธรรมชาต ิคอืการใหท้านน้ีมอีานิสงส ์มสีิง่นัน้สิง่น้ีรอเราอยู่ขา้งหนา้ แต่เราไม่

ควรใหเ้พราะเหตนุัน้ ควรใหเ้พือ่ปลดเปลื้องภาระทีต่อ้งรกัษาสมบตักิอ้นนัน้ ถา้

ไมม่คีวามจาํเป็นกบัเงนิทองกอ้นน้ีแลว้ ก็อย่าไปเก็บไวใ้หเ้ป็นภาระ ควรปลด

เปลื้องใหผู้อ้ืน่ไปเป็นการตดัอปุาทาน เป็นการปลอ่ยวาง เพราะในทีสุ่ดเราก็ตอ้ง

ตดัทกุสิง่ทกุอย่าง แมก้ระท ัง่ร่างกายน้ีเราก็ตอ้งตดั ก็ตอ้งตดัของทีง่า่ยกวา่

ร่างกายไปก่อน ของทีเ่รายงัยดึตดิแต่ตดังา่ย อย่างเงนิทองบางส่วนน้ี เงนิกอ้น

เดยีวกนัน้ี ถา้ต ัง้ใจจะทาํบญุใหท้านไป เวลาใหไ้ปแลว้จะสุขใจ ถา้ไมไ่ดค้ดิจะให ้

แลว้หายไปน้ี จะเดอืดรอ้นจะวุน่วายใจขึ้นมาทนัท ีเพราะยงัมคีวามผูกพนั ยงัยดึ

ตดิกบัเงนิกอ้นนัน้อยู่ การใหท้ีแ่ทจ้ริงตอ้งใหเ้พือ่ตดัอปุาทานความยดึตดิในสิง่

ต่างๆ ถา้ใหส้ิง่ทีร่กัมากก็จะไดค้วามสุขมาก เพราะจะไดห้มดภาระหมดความ

กงัวลกบัสมบตัชิิ้นนัน้ไป ถา้อยากจะไดบ้ญุมากๆ มคีวามสุขมากๆ ก็ตอ้งใหข้อง

ทีร่กัมากทีสุ่ดไป ไมม่อีะไรทีเ่รารกัมากเท่าร่างกาย ถา้ยอมใหร่้างกายน้ีตายได ้จะ

มคีวามสุขใจมาก จะไมวุ่น่วายไม่เดอืดรอ้นกบัอะไรอกีต่อไป ถา้ใหส้ามหีรือ

ภรรยาทีร่กัมากได ้ ใหใ้นใจไมต่อ้งไปบอกเขา จะไปอยู่กบัใครทีไ่หนเมือ่ไหร่ก็

ยนิดเีสมอ จะมคีวามสุขมาก เป็นความสุขทีด่กีวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากสามหีรือ

ภรรยา ความสุขทีไ่ดจ้ากสามหีรือภรรยา เป็นความสุขทีไ่ม่เทีย่งแทแ้น่นอน มี

ความทกุขค์อยรออยู่เสมอ ไมรู่เ้ขาจะจากเราไปเมือ่ไหร่ แต่ความสุขทีย่นิดใีหเ้ขา

ไปต ัง้แต่บดัน้ี จะทาํใหใ้จเราสุขสบาย ไมต่อ้งทกุขก์บัเขาอกีต่อไป แต่ก็ยงัอยู่

ดว้ยกนัยงัมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอกนัเหมอืนเดมิ เพยีงแต่ไมม่อีปุาทานเท่านัน้เอง ที่

จะคอยสรา้งความห่วงกงัวล ความหวงความเสยีใจ พอตดัไดแ้ลว้ จะไมท่ะเลาะ

เบาะแวง้กนั ตอ้งการจะทาํอะไรก็ทาํไปเลย ถา้ยงัมอีปุาทานอยู่ก็จะคอยวา่เขาอยู่

เรื่อยๆ ทาํไมทาํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ี ทาํไมกลบับา้นชา้ เป็นปญัหาระหองระแหงกนั

ไป ถา้ตดัอปุาทานไดแ้ลว้ จะอยู่ดว้ยกนัอย่างมคีวามสุข  



23 
 

น่ีคอืเรื่องของการให ้ ใหโ้ดยไมต่อ้งการผลตอบแทนจากผูร้บั หรืออานิสงสจ์าก

การให ้ ใหเ้พือ่ตดัอปุาทานความยดึตดิ กบัวตัถขุา้วของเงนิทองบคุคลต่างๆ 

เพราะไมช่า้ก็เร็วสกัวนัหน่ึง ก็ตอ้งจากสิง่เหลา่น้ีไป ถา้ตดัไดแ้ลว้จะไปอย่างสบาย

หายห่วง ถา้ยงัตดัไมไ่ดก้็จะไปเหมอืนตดิอยู่กบักาว ตอ้งใชก้าํลงัฉุดลากแยกกนั

ออกไป ตอนนัน้จะทกุขท์รมานใจมาก ในขณะทีพ่ลดัพรากจากสิง่ทีย่งัปลอ่ย

ไมไ่ด ้ ยงัยดึตดิอยู่ ทีท่กุขก์นัก็เพราะเสยีดาย ถา้อยากจะแยกกนัอยู่แลว้ พอได ้

แยกกนัก็ดใีจ ถา้ตอ้งอยู่กบัคนทีเ่ราเกลยีดขี้หนา้ พอเขาจากไปจะรูส้กึโลง่เลย 

เพราะไมม่อีปุาทานในตวัเขา ถา้มอีปุาทานเวลาทีจ่ากกนัน้ี จะทกุขท์รมานใจอย่าง

ยิง่ จงึควรเหน็โทษของอปุาทาน การตดัอปุาทานน้ีไมไ่ดต้ดัความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอ

กนั ยงัมคีวามเมตตากรุณาต่อกนั มคีวามปรารถนาดต่ีอกนั ยงัรกักนัเหมอืนเดมิ 

อยู่กบัอะไรอยู่กบัใคร กอ็ย่าไปมอีปุาทาน พรอ้มทีจ่ะจากกนัเสมอ อย่างพวกเรา

มาทีน่ี่ก็ไมม่อีปุาทาน พอถงึเวลาเราก็พรอ้มทีจ่ะจากกนั 

ถาม มคีรัง้หน่ึงลูกมปีญัหากบับคุคล จติใจยดึตดิกบัปญัหา กงัวลหงดุหงดิหนกัใจ

มาก มช่ีวงหน่ึงรูส้กึปลอ่ยทกุอย่างได ้ รวมท ัง้ความยดึตดินัน้ดว้ย เป็นช ัว่ขณะ

จติเดยีว รูส้กึวา่มนัเบามากจนจาํความรูส้กึนัน้ได ้ น่ีคอืสมถะใช่ไหมคะ ไมใ่ช่วา่

เราเขา้ใจอะไร เพยีงแต่เราดงึจติหลดุออกมา 

ตอบ เป็นเพราะทนไมไ่หว ก็เลยปลอ่ยไป ปลอ่ยแบบจาํยอม ไมไ่ดป้ลอ่ยดว้ยปญัญาที่

เหน็วา่มนัเป็นทกุข ์เป็นอนิจจงั เป็นอปุาทาน ถา้เหน็วา่เป็นทกุข ์เป็นอนิจจงั เป็น

อปุาทาน ก็จะไมก่ลบัมาเป็นอกี ถา้ปลอ่ยเพราะทนไมไ่ดก้็จะกลบัมาเป็นอกี ถา้

พจิารณาดว้ยเหตดุว้ยผลดว้ยปญัญา เหน็ไตรลกัษณ์ วา่เป็นทกุข ์ เป็นสิง่ทีไ่ป

ควบคุมบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการไมไ่ด ้ ปลอ่ยดกีวา่ ก็จะไมเ่ป็นปญัหา

อกี จงึควรเจริญไตรลกัษณ์อยู่เรื่อยๆ เวลาเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องต่างๆ ตอ้งตดิป้าย

ไวว้า่น่ีเป็นไตรลกัษณ์ อย่าไปยดึตดิ รบังานน้ีมาแลว้ก็ทาํไป ไดผ้ลอย่างไรก็

ยอมรบั ก็จะไมท่กุข ์ ไมเ่ป็นปญัหา ไมต่อ้งไปทะเลาะกบัผูร่้วมงาน เขาจะเอา

อย่างนัน้ เราจะเอาอย่างน้ี พูดกนัดว้ยเหตดุว้ยผล แลว้ก็สรุปกนัเลยวา่จะเอา
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อย่างไร ถา้เสยีงขา้งมากจะเอาอย่างนัน้ก็ยอมรบั เราคดิวา่ทางน้ีดกีวา่ แต่เขาไม่

มาทางน้ี ก็ไมเ่ป็นไร ถา้ไมย่อมรบัก็จะไมส่บายใจ บางทกี็ลาออกจากงานน้ีไปเลย 

เพราะรบัไมไ่ด ้ ก็ทาํไดถ้า้คดิวา่ ไปทางนัน้แลว้จะเสยีหาย ไมอ่ยากมส่ีวนร่วม

สรา้งความเสยีหายนัน้ เราก็ถอนตวัออกมา ถา้ทาํดว้ยเหตดุว้ยผลก็จะไมท่กุข ์ถา้

ทาํดว้ยอารมณ์เอาแพเ้อาชนะกนัก็จะทกุข ์ ตอ้งยอมรบัเหตผุล ยอมรบัความจริง 

ถา้เหตผุลของเขามนีํา้หนกัมากกวา่ ก็ตอ้งยอมรบัเหตผุลของเขา ถา้เหตผุลของ

เรามนีํา้หนกัมากกวา่ แต่เสยีงเขามากกวา่ ก็ตอ้งยอมรบั เรื่องจะไดจ้บ ควร

พจิารณาไตรลกัษณ์อยู่เรื่อยๆ จะปลอ่ยวางไดเ้รื่อยๆ จนตดิเป็นนิสยั ต่อไปเวลา

เหน็อะไร จะเหน็ไตรลกัษณ์ก่อนเลย จะไมม่ปีญัหาเลย แต่ตอนน้ีไตรลกัษณ์ของ

เรายงัไมต่่อเน่ือง บางเรื่องบางเวลาก็ม ี บางเวลาก็ไมม่ ี เวลาทีม่กี็สบายใจ ทาํ

อะไรก็ทาํไดอ้ย่างเบาใจสบายใจ เวลาเผลอปับ๊อปุาทานกเ็ขา้มา ก็จะหนกัอก

หนกัใจ ตอ้งดูทีใ่จวา่ปลอ่ยหรือยดึตดิ คาํวา่ปลอ่ยก็ไมไ่ดห้มายความวา่ไมท่าํ

อะไรเลย หมายความวา่ปลอ่ยอปุาทาน ปลอ่ยความยดึม ัน่ถอืม ัน่ แต่ยงัทาํงานที่

ตอ้งทาํอยู่ ทาํหนา้ทีข่องเราใหด้ทีีสุ่ด ไดเ้ท่าไหร่ก็เท่านัน้ 

ถาม ปฏบิตัคิราวก่อนมอีสุภะปรากฏขึ้นมาเอง ตอนน้ีมนัหายไป มแีต่จติทีค่อยดูเขา 

วา่ทาํไมอสุภะหายไป ควรจะดูจติไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ หรือตอ้งปรบัการปฏบิตั ิ

ตอบ เราเจริญอสุภะเพือ่ตดักามตณัหา ความยนิดอียากในกาม การอยากเสพกาม 

อยากมคู่ีครอง ถา้ยงัอยากอยู่ ก็ตอ้งเจริญอสุภะต่อไป 

ถาม เวลามองใครจะมองเป็นอสุภะ จงึไมเ่คยมปีญัหากบัเรื่องพวกน้ี  

ตอบ อยู่คนเดยีวได ้ไมรู่ส้กึวา้เหว่ ไมไ่ดอ้ยากจะมคู่ีครองคู่นอน  

ถาม ไม ่มองอะไรชอบมองเป็นอสุภะ แต่พอถงึตรงน้ี ไมไ่ดม้องตรงนัน้แลว้ ไปมองที่

จติเรา 
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ตอบ ถา้ไมเ่ป็นปญัหาก็ไมต่อ้งใชอ้สุภะ ยาไดร้กัษาโรคจนหายแลว้ ก็ไมต่อ้งกนิยาอกี

ต่อไป 

ถาม ไมแ่น่ใจ 

ตอบ ไมเ่ป็นไร ตอนน้ีพกัไวก่้อน ดูวา่จะมกีามารมณ์เกดิขึ้นมาอกีหรือไม ่ ถา้มกี็แสดง

วา่เจริญอสุภะยงัไมพ่อ ก็กลบัมาเจริญอสุภะต่อ ตอนน้ีถา้มปีญัหากบัเรื่องอืน่ก็

แกเ้รื่องอืน่ไปก่อน มเีรื่องอะไรทีเ่กดิขึ้นในจติทีเ่ป็นปญัหากต็อ้งแกม้นั แกป้ญัหา

ทีก่าํลงัเกดิขึ้นในปจัจบุนัส่วนหน่ึง แลว้ก็เตรียมแกป้ญัหาทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต

อกีส่วนหน่ึง เช่นความเจ็บไขไ้ดป่้วยความตาย เตรียมตวัเขา้หอ้งสอบ ตอ้งทาํ

การบา้นไวก่้อน  

ถาม ตอนน้ีหนูพยายามดูอนิจจงัทกุขงัอนตัตาของจติ ทีเ่กดิขึ้นแลว้ก็หายไป แต่บางที

ก็ไมท่นั ไมท่ราบเป็นเพราะวา่ ไมไ่ดเ้จริญอสุภะหรือเปลา่ สตเิรารูส้กึค่อนขา้งจะ

อ่อน  

ตอบ สตปิญัญายงัไมเ่ร็วเท่ากบักเิลสทีอ่ยู่ในจติ เราอาจจะปฏบิตัขิา้มข ัน้ไปก็ได ้ ควร

อยู่ในข ัน้กายก่อน ข ัน้จติน้ีละเอยีดกวา่ข ัน้กาย คอืความเจ็บความแก่ความตาย 

การพลดัพรากจากสิง่ต่างๆ การตดัรูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ เป็นข ัน้ทีต่อ้งผ่านใหไ้ด ้

ก่อน ถงึจะเขา้สู่ข ัน้จติได ้ตอนน้ีเราตดัรูปเสยีงกลิน่รสไดไ้หม หรือยงัหาความสุข

จากรูปเสยีงกลิน่รส ยงัดูหนงัฟงัเพลง ยงัเลอืกอาหารชนิดนัน้ชนิดน้ีรบัประทาน

อยู่หรือเปลา่ ถา้ใช่ก็ตอ้งมาแกพ้วกน้ีก่อน พวกน้ีเป็นส่วนหยาบ ทีส่ตปิญัญาส่วน

หยาบแกไ้ด ้ 

ถาม อย่างวนัพระเราทานอาหารมื้อเดยีวได ้ แต่พอวนัทีไ่มใ่ช่วนัพระกเิลสเขา้มาเต็มที่

เลย  

ตอบ ลองทาํดู ลองเพิม่วนัพระดู อาทติยล์ะ ๒ วนั ๓ วนั ตอ้งทาํไปเรื่อยๆ ถา้

ตอ้งการความกา้วหนา้ ทาํไปจนสามารถรบัประทานมื้อเดยีวไดท้กุวนั แลว้ก็ตดั
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การรบัประทานระหวา่งมื้อไปใหห้มดเลย รบัประทานมื้อเดยีวแลว้ก็จบ นอกนัน้

ก็ดืม่นํา้เปลา่ท ัง้วนั ตอนน้ีอย่าไปตามรูจ้ติ มนัละเอยีดกวา่ ยากกวา่น้ีมาก ทาํใน

สิง่ทีท่าํไดไ้ปก่อน แลว้จติก็จะสงบลงตามลาํดบั สตปิญัญาก็จะเร็วขึ้น จติสงบลง

ไป สตปิญัญาก็จะเร็วขึ้นตาม เอาส่วนหยาบก่อน รูปเสยีงกลิน่รส สมบตัขิา้วของ

เงนิทองวตัถเุสื้อผา้อะไรต่างๆเหลา่น้ี เรามเีสื้อผา้มากเกนิความจาํเป็นหรือเปลา่ 

ซื้อเสื้อผา้มาใส่เพราะความสวยงาม หรือใส่เพราะความจาํเป็น ตอ้งใชเ้หตใุชผ้ล 

ถา้ยงัอยากไดเ้สื้อผา้สวยงามอกี ท ัง้ๆทีม่อียู่เต็มตูแ้ลว้ ยงัซื้อมาอกี แสดงวา่แพ ้

กเิลสแลว้ ไมใ่ชเ้หตผุล ถา้ใชเ้หตผุลก็ตอ้งมเีสื้อผา้ไวเ้พือ่ปกปิดร่างกาย เพือ่ใส่

ไปทาํงานตามความจาํเป็นเท่านัน้ ถา้มพีอแลว้ก็ไมต่อ้งซื้อใหม ่ ตดัพวกน้ีไปก่อน 

ตดัส่วนหยาบไปก่อน  

ถาม ตดิเรื่องอาหารอย่างเดยีว  

ตอบ กนิตามมตีามเกดิ อย่าไปจูจ้ี้จกุจกิ เจอรา้นอาหารก็เขา้ไปกนิเลย ไมต่อ้งไปรา้น

นัน้รา้นน้ี นอกจากมคีนชวนไปพาไป เราก็ตามเขาไป แต่อย่าออกจากสงัขาร

ความคดิปรุงแต่งของเรา อย่าออกอบุายใหค้นอืน่พาไป อยากจะกนิรา้นน้ีก็พูดวา่

เธอเคยกนิรา้นน้ีมาหรือยงั อร่อยนะ เอาส่วนหยาบก่อน ส่วนในจติก็ดูได ้ แต่

อย่าไปหวงัมาก บางทกีท็นั บางทกี็ไมท่นั ยงัไมม่ทีางทีจ่ะทนัมนัไดต้ลอดเวลา 

เพราะส่วนหยาบยงัไมท่นัเลย เรื่องอาหารเรื่องรูปเสยีงกลิน่รสน้ียงัไมท่นัมนั จะ

ไปทนัความละเอยีดภายใน เรื่องอารมณ์ต่างๆภายในใจไดอ้ย่างไร เป็นไปไมไ่ด ้

ทนับางเวลา ตอนตน้ตอ้งเอาส่วนหยาบก่อน ส่วนภายนอก รูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ขา้วของเงนิทองต่างๆ ตดัพวกน้ีไปก่อน ถอืศีล ๘ ใหไ้ดก่้อน เพือ่ตดั

กามารมณ์ ความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รส กนิอาหารก็กนิเพือ่ร่างกาย ไมไ่ดก้นิเพือ่

กเิลส นอนก็ไมไ่ดน้อนเพือ่กิเลส นอนบนพื้นไม ้ ปูเสือ่ปูผา้นอน ไมต่อ้งนอนบน

ฟูกหนาๆ แต่งเน้ือแต่งตวัก็ธรรมดา ไมต่อ้งแต่งหนา้ทาปาก ลา้งหนา้ลา้งตาให ้

สะอาดก็พอ หวผีมใหเ้รียบรอ้ยกพ็อ ถา้ตอ้งการกา้วหนา้ก็ตอ้งตดัเรื่องเหลา่น้ีไป

ก่อน จะไดข้องทีด่กีวา่ ของพวกน้ีไมม่คุีณค่าอะไร ตอนทีเ่ราเริ่มปฏบิตัใิหม่ๆ  ก็
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ไมค่ดิวา่จะตอ้งโกนหวั ตอนนัน้เราก็ไวผ้มยาว แต่พอไดค้วามสงบน้ีแลว้ ไม่

เสยีดายอะไรเลย เป็นภาระเปลา่ๆ ตอ้งคอยสระคอยหว ีเหมน็ดว้ย ไมไ่ดส้ระสกั 

๒ ถงึ ๓ วนั แลว้ก็เหนียวเหนอะหนะ โกนหวัแลว้แสนจะสบาย  

ถาม ลูกทานมื้อเดยีวมาหลายวนัแลว้ บางครัง้จะมภีาระ ทางครอบครวัหรือทีท่าํงาน

ใหเ้ราตอ้งทาน ๒ มื้อ ทาํใหไ้มส่บายใจ  

ตอบ คดิวา่เป็นอปุสรรคของชวีติก็แลว้กนั เหมอืนกบัขบัรถบนถนนทีม่สีีแ่ยกไฟแดง 

มรีถทีว่ ิง่ชา้กวา่อยู่ขา้งหนา้ เป็นความจริงทีเ่ราตอ้งยอมรบั จนกวา่ถนนจะวา่ง ก็

จะไปไดเ้ต็มที ่ ตอนน้ีก็ทาํเท่าทีท่าํไดไ้ปก่อน ถา้ไปรูส้กึไมส่บายใจก็จะเป็นสมทุยั

ขึ้นมาโดยใช่เหต ุใหรู้ว้า่เรายกเวน้เพราะกเิลสหรือเพราะเหตกุารณ์ 

ถาม บางทกี็อยากทาน บางวนัสอนตัง้แต่ ๑๐ โมงถงึเกอืบบ่าย ๔ โมง สอนเสร็จแทบ

จะเป็นลม เลอืดจาง 

ตอบ ถา้ร่างกายขาดอาหารก็ตอ้งใหอ้าหารใหพ้อเพยีง ตอ้งยอมรบัวา่อยู่ในสภาพทีไ่ม่

สามารถปฏบิตัธิรรมไดเ้ต็มที ่ถา้เป็นรถก็ไมส่ามารถเหยยีบเต็มคนัเร่ง เหยยีบได ้

แค่ครึ่งเดยีว ก็ดกีวา่ไมไ่ดเ้หยยีบเลย ทาํเท่าทีเ่ป็นมชัฌมิากบัเราก็แลว้กนั ที่

เหมาะกบัเรา เหมาะกบัสภาพแวดลอ้มของเรา ก็ทาํไดเ้ท่านัน้ ก็ทาํไปก่อน 

จนกวา่จะเปลีย่นสถานภาพ ทีส่ามารถปฏบิตัไิดเ้ขม้กวา่น้ี ค่อยเพิม่ขึ้นไป 

เหมอืนกบัขบัรถบนถนนทีม่รีถมาก ไปเร็วไมไ่ด ้ ถา้เป็นถนนทีว่า่งไมม่รีถเลย ก็

จะไปไดเ้ร็ว ฆราวาสเวลาปฏบิตัถิงึจดุหน่ึงแลว้จะเหน็วา่ ชวีติฆราวาสน้ีมนั

วุน่วายหนอ จงึอยากจะออกบวชกนั ในพระไตรปิฎกเวลาทีม่ฆีราวาสออกบวช 

เขาจะเปลง่วาจาวา่ ชวีติของฆราวาสน้ีมนัวุน่วายหนอ ตอ้งออกบวชถงึจะไดไ้มม่ี

อปุสรรคมาเหน่ียวรัง้ จะไดป้ฏบิตัอิย่างเขม้ขน้ เป็นเหตทุีอ่อกบวชกนั เพราะ

อยากจะเจริญกา้วหนา้ในธรรม จะไมส่ามารถเจริญกา้วหนา้ได ้ ถา้อยู่ในเพศของ

ฆราวาส ไมม่ใีครอยากจะออกบวชหรอก เพราะกเิลสมนัครอบคลมุหวัใจของเรา

อยู่ทกุคน แต่พอไดธ้รรมะมากขึ้นแลว้ จะมฉีนัทะวริิยะมากขึ้น จะทาํใหอ้ยากจะ
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ออกบวช เพราะรูว้า่อยู่ในสภาพน้ีก็จะไดเ้ท่าน้ี เหมอืนขบัรถบนถนนธรรมดากบั

ขบัรถบนทางด่วน ถา้ขึ้นทางด่วนจะไปเร็วกวา่ เพราะไมม่สีีแ่ยกไฟแดง ไมม่ี

อปุสรรคทาํใหเ้สยีเวลา ถา้ขบับนถนนธรรมดา ก็จะเจอสีแ่ยก เจอรถเลี้ยวซา้ย

เลี้ยวขวา ก็จะไปเร็วไมไ่ด ้ ชวีติฆราวาสก็เหมอืนขบัรถบนถนนธรรมดา ชวีติของ

นกับวชก็เหมอืนขบัรถบนทางด่วน ไปไดเ้ร็วกวา่และไกลกวา่ พยายามขึ้นทาง

ด่วนกนันะ อย่าไปเสยีดายทางธรรมดาเลย  
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กณัฑท์ี่ ๔๐๑ 

อรยิสจั 
๒๓ มิถนุายน ๒๕๕๒ 

สจัจธรรมก็เป็นอย่างน้ีแหละ เป็นอริยสจั เกดิแก่เจ็บตาย ตอ้งคดิถงึเรื่องน้ีอยู่เรื่อยๆ จะ

ทาํใหม้ภูีมคุิม้กนั เวลาเกดิอะไรขึ้นกบัร่างกาย จะไดไ้มต่กใจ เพราะรูว้า่ตอ้งเกดิ รูว้า่

ร่างกายไมใ่ช่ตวัเรา ใจผูพ้จิารณาไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกาย พอเขา้ใจแลว้ ใจจะรูส้กึ

เฉยๆ ถา้ยงัไมเ่ฉยๆก็แสดงวา่ยงัหลงคดิว่าร่างกายเป็นใจ พอร่างกายเป็นอะไร หรอื

เพยีงแต่คดิถงึความแก่ความเจ็บความตาย ก็จะไมส่บายใจ เพราะหลงคดิวา่ร่างกายเป็น

ใจ จงึตอ้งวเิคราะหดู์การเกดิขึ้นมาของร่างกายกบัใจ วา่มาเกี่ยวขอ้งกนัตอนไหน ก็เริ่ม

เกี่ยวขอ้งกนัตอนทีม่กีารผสมเชื้อของพ่อของแมใ่นครรภ ์ พอเชื้อของพ่อของแมม่าผสม

กนั ใจทีเ่ป็นดวงวญิญาณก็มาร่วมดว้ย จงึเกดิการต ัง้ครรภข์ึ้นมา ถา้ไมม่ใีจมา

ครอบครองการต ัง้ครรภก์็ไมเ่กดิ ใจทีเ่ขา้ควิรอเกดิเป็นมนุษยม์เีป็นจาํนวนมาก พอที่

ไหนมกีารผสมพนัธุก์นั ก็จะมกีารต ัง้ครรภข์ึ้นมาทนัท ี น่ีคอืทีม่าของร่างกายกบัใจ 

ร่างกายมาจากพ่อกบัแม ่ใจมาจากดวงวญิญาณของผูท้ีต่ายไปแลว้ ทีม่บีญุมปีจัจยัพอ ที่

จะครอบครองร่างกายเป็นสมบตัไิด ้ แต่มาดว้ยความหลง มาดว้ยอวชิชา มาดว้ยความ

มดืบอด พอร่างกายคลอดออกมา พอเริ่มมสีตริบัรู ้ ก็คดิวา่เป็นตวัเราของเรา อย่างที่

พวกเราคดิกนั แลว้ก็มคีวามผูกพนักบัร่างกายมาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัไมม่ใีคร

บอกเลยแมแ้ต่คนเดยีววา่ ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา มแีต่บอกวา่เป็นตวัเราของเรา จงึ

เกดิความผูกพนัเกดิความยดึตดิ จนกลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั เหน็วา่ร่างกายกบัใจ

เป็นอนัเดยีวกนั  

ใจเป็นผูค้ดิวา่ร่างกายเป็นใจ ร่างกายคดิไมเ่ป็น ร่างกายไมรู่เ้รื่อง ร่างกายเป็นเหมอืน

วตัถ ุ เป็นเหมอืนตน้ไม ้ แต่ใจน่ีแหละเป็นผูรู้ผู้ค้ดิ แต่รูไ้มจ่ริง คดิไมถู่ก รูด้ว้ย อวิชชา 

ปจัจยา สงัขารา อวชิชาหลอกใหป้รุงแต่งคดิวา่ร่างกายเป็นใจ จงึเกดิความผูกพนั เกดิ
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อปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ เกดิการหวงแหน เกดิตณัหาความอยาก อยากใหร่้างกายอยู่

อย่างปลอดภยั ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ถา้ไมแ่ก่ไดก้็ด ี ถา้ไมต่ายไดก้็ยิง่ดใีหญ่ ถงึแมจ้ะรูว้า่

จะตอ้งแก่จะตอ้งตาย แต่ก็ไมย่อมรบัความจริงน้ี พยายามทีจ่ะไมค่ดิถงึมนั ปญัหาหลกั

ของพวกเราอยู่ตรงน้ี ทีพ่ยายามไมค่ดิถงึมนั เรากลวัมนัมาก เรื่องความแก่ความตาย

ความเจ็บไขไ้ดป่้วย ยิง่ไมค่ิดก็ยิง่หลงใหญ่ ยิง่ไมม่ภูีมคุิม้กนั ไมม่ปีญัญาแยกแยะให ้

เหน็วา่อะไรเป็นอะไร จงึตอ้งอยู่กบัความหลง อยู่กบัอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ อยู่กบั

ตณัหาความอยาก พอมตีณัหาก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา เพราะตณัหาเป็นสมทุยั ไดแ้ก่

กามตณัหาความอยากในกาม ภวตณัหาอยากมอียากเป็น วิภวตณัหาอยากไมม่อียากไม่

เป็น อยากไมแ่ก่อยากไม่เจ็บอยากไมต่าย ถา้เป็นภวตณัหาก็อยากจะอยู่อย่างมคีวามสุข 

อยากจะอยู่ไปนานๆ ก็เลยสรา้งความกระวนกระวาย ความทกุขค์วามกงัวลต่างๆ ใหแ้ก่

ใจของผูท้ีไ่มส่ามารถเจริญปญัญา เพือ่ดบัความหลงความยดึตดิความอยากได ้ 

ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้จงึมหีนา้ทีส่อนใจ ใหไ้ดเ้หน็ความจริง วา่ใจไมใ่ช่ร่างกาย 

ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เป็นอนิจจงัเกดิแก่เจ็บตาย เป็นทกุข ์ถา้อยากใหเ้ป็นอย่าง

นัน้อย่างน้ี เพราะไมไ่ดเ้ป็นตามความอยาก ถา้จะไมใ่หท้กุข ์ก็ตอ้งอยากใหเ้ป็นตามความ

จริง เช่นอยากแก่อยากเจ็บอยากตายอย่างน้ี แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ใหไ้ปทาํตวัเองเจ็บ 

หรือทาํตวัเองตาย หมายถงึวา่พรอ้มทีจ่ะแก่พรอ้มทีจ่ะเจบ็พรอ้มทีจ่ะตาย ถา้ยงัไมแ่ก่ยงั

ไมเ่จ็บยงัไมต่าย ก็ปลอ่ยไปตามความจริง ตอนน้ียงัสาวยงัหนุ่มก็ปลอ่ยใหส้าวใหห้นุ่มไป 

แต่ตอ้งรูว้า่สกัวนัหน่ึงกต็อ้งแก่ลงไป ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้งตายไป น่ีคอือริยสจัขอ้ที ่๑ 

คอืทกุขสจั ความจริงของร่างกายกบัจติใจ พระพทุธเจา้ทรงสอนใหศึ้กษาขอ้ที ่๑ น้ี ทกุข ์

ตอ้งกาํหนดรู ้ตอ้งกาํหนดรูเ้รื่องของกายกบัใจ ทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของกองทกุข ์ใจก็ทกุขไ์ปอย่าง 

กายก็ทกุขไ์ปอย่าง กายก็ทกุขเ์พราะความแก่ความเจ็บความตาย ใจก็ทกุขเ์พราะตณัหา 

ความไมอ่ยากแก่ไมอ่ยากเจ็บไมอ่ยากตาย ถา้ศึกษาวเิคราะหแ์ลว้ก็จะมปีญัญา ทีจ่ะพลกิ

ความอยากใหเ้ป็นตรงกนัขา้ม เวลามคีวามหลงก็อยากไมแ่ก่อยากไมเ่จ็บอยากไมต่าย 

พอมปีญัญาแลว้ก็ปลอ่ยใหแ้ก่ปลอ่ยใหเ้จ็บปลอ่ยใหต้าย ยอมรบัความแก่ความเจ็บ

ความตาย พอรบัไดแ้ลว้ตณัหาทีเ่ป็นสมทุยัก็จะดบัไป พอตณัหาดบัไป นิโรธคอืการดบั
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ของความทกุขก์็เป็นผลตามมา ดบัเพราะมรรค มรรคก็คอืปญัญาทีพ่จิารณาอริยสจัขอ้ที ่

๑ น้ีเอง  

อริยสจัท ัง้ ๔ ขอ้น้ีเกี่ยวเน่ืองกนัอย่างน้ี ขอ้ที ่๑ ตอ้งศึกษา การจะศึกษาก็ตอ้งใชข้อ้ที ่๔ 

คอืการเจริญมรรค เช่นนัง่สมาธิ เจริญปญัญา พจิารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่

เรื่อยๆ เป็นการเจริญมรรค เป็นการกาํหนดรูท้กุข ์ กาํหนดรูค้วามจริงของร่างกายและ

จติใจ เมือ่รูค้วามจริงแลว้ความหลงก็หายไป ความอยากทีเ่กดิจากความหลงก็หายไป 

เพราะเหน็แลว้วา่ถา้เป็นความอยากทีฝื่นความจริง กจ็ะไมไ่ดด้งัใจ จะทกุขท์รมานใจ จติ

ก็วางเฉยกบัเรื่องของร่างกาย มหีนา้ทีดู่แลก็ดูไป อาบนํา้อาบท่า รบัประทานอาหาร แต่ง

เน้ือแต่งตวั เจ็บไขไ้ดป่้วยก็หาหมอหายารกัษากนัไป แต่ใจจะสดชื่นเบกิบานแจ่มใส

ตลอดเวลา ใจไมห่ลงไมย่ดึตดิกบัร่างกาย ไมค่ดิวา่เป็นตวัเราของเรา ไมอ่ยากใหไ้มเ่จ็บ

ไขไ้ดป่้วยไมต่าย เมือ่ไมม่คีวามคดิเหลา่น้ีอยู่ในใจแลว้ ใจก็สบาย น่ีคอืการทาํหนา้ทีห่รือ

ทาํกจิในอริยสจั ๔ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ทกุขสจัทีต่อ้งกาํหนดรูท้ีต่อ้งศึกษา 

พระองคไ์ดท้รงกาํหนดรูไ้ดศึ้กษาแลว้ ไดท้าํกจิขอ้ที ่๑ แลว้ สมทุยัทีต่อ้งละก็ทรงละแลว้ 

นิโรธทีต่อ้งทาํใหแ้จง้ก็ทรงทาํใหแ้จง้แลว้ มรรคทีต่อ้งเจริญใหส้มบูรณ์ ก็เจริญอย่าง

สมบูรณ์แลว้ มสีตปิญัญาเต็มที ่ ทีส่ามารถนาํไปละสมทุยัไดแ้ลว้ ทกุขท์ีม่อียู่ในใจก็ดบั

โดยสิ้นเชงิ เป็นนิโรธขึ้นมาในใจ หวัใจของพระพทุธศาสนาอยู่ตรงน้ี อยู่ทีก่จิในพระ

อริยสจั ๔  

แต่สาํหรบัผูท้ีย่งัไมส่ามารถเขา้ถงึหวัใจ หรือรากของพระศาสนาได ้ ก็ตอ้งเขา้มาทางกิ่ง

ทางตน้ก่อน หวัใจของพระพทุธศาสนาก็คอืการพจิารณาอริยสจั ๔ ใหเ้กดิสตปิญัญา ถา้

ยงัไมม่สีมาธิก็ตอ้งเจริญสมาธิก่อน ถงึจะเขา้สู่สตปิญัญาข ัน้น้ีได ้ ถา้ไมม่สีมาธิก็ตอ้ง

รกัษาศีลไปก่อน ถา้ไมม่ศีีลก็ตอ้งใหท้านไปก่อน เพราะจะสนบัสนุนกนัเป็นเหมอืน

ข ัน้บนัได ทานจะสนบัสนุนใหก้ารรกัษาศีลเป็นไปไดง้า่ยดาย ศีลจะทาํใหก้ารทาํสมาธิ

เป็นไปไดง้า่ยดาย สมาธิจะทาํใหก้ารเจริญสตปิญัญาเป็นไปไดง้า่ยดาย สตปิญัญาก็จะทาํ

ใหจ้ติหลดุพน้จากความทกุขไ์ดอ้ย่างงา่ยดาย เป็นข ัน้ต่อเน่ืองกนั เรื่องพระอริยสจั ๔ 

เป็นข ัน้สุดทา้ย ข ัน้สตปิญัญา ถา้สามารถเจริญสตปิญัญาไดใ้นขณะทีฟ่งั ก็สามารถตดั
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ตณัหาทีม่อียู่ในใจไดเ้ลย อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงพระอริยสจั ๔ ครัง้แรกใหแ้ก่

พระปญัจวคัคยี ์ พระอญัญาโกณฑญัญะก็ปรากฏมดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา สิ่งใดมีการ

เกดิข้ึนเป็นธรรมดา ย่อมมีการดบัไปเป็นธรรมดา ร่างกายน้ีมกีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา 

ย่อมมกีารดบัไปเป็นธรรมดา พอจติเขา้ใจหลกัน้ีแลว้ ก็จะตดัความกลวัตายได ้ รูอ้ยู่ใน

ใจวา่ไมก่ลวัตายแลว้ ร่างกายของใครจะตาย จะไมรู่ส้กึอะไร ร่างกายของคนทีเ่รารกั

เคารพบูชาเช่นของครูบาอาจารย ์ ก็รูว้า่เป็นเพยีงส่วนประกอบของท่านเท่านัน้ ไมใ่ช่ตวั

ท่าน ตวัท่านคอืใจของท่าน ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย รูว้า่ร่างกายของท่านและของเรา ไม่

อยู่เหนือกฎของอนิจจงั 

อนิจจงัก็คอืการเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป ใจทีจ่ะรบัความจริงน้ีไดต้อ้งเป็นใจทีม่สีมาธิ 

ต ัง้อยู่ในอเุบกขาธรรมแลว้ พอไดย้นิไดฟ้งัแลว้ก็ไมเ่กดิความสะทกสะทา้นต่อความตาย

แต่อย่างใด จะรูส้กึเฉยๆ เป็นกบัตายเท่ากนั เพราะใจปลอ่ยวางร่างกายได ้ ใจไมไ่ดเ้ป็น

ร่างกาย รูว้า่ร่างกายมาจากธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ น่ีคอือานิสงสข์องการไดเ้ขา้หา

พระพทุธศาสนา ไดต้รงน้ี ไดท้ีใ่จ ไมไ่ดล้าภยศสรรเสริญสุข พวกเราไมต่อ้งการลาภยศ

สรรเสริญสุข เพราะเป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง ไดอ้ะไรมาเดีย๋วก็ตอ้งจากไปหมด แต่สิง่ทีเ่รา

ตอ้งการคอืการหลดุพน้จากความทกุขน้ี์ จะไมห่มดไปจากใจ เมือ่หลดุแลว้หลดุเลย ไม่

กลบัไปหาความทกุขอ์กี ไมเ่หมอืนการเจ็บไขไ้ดป่้วยทางร่างกาย ทีร่กัษาหายแลว้ ก็ยงั

กลบัไปเจ็บไขไ้ดป่้วยไดอ้กี วนัน้ีหายจากโรคน้ี พรุ่งน้ีก็มโีรคใหมใ่หร้กัษาอกี แต่ถา้ใจ

หายจากทกุขด์ว้ยปญัญา ดว้ยการเหน็สจัจธรรมความจริง เหน็อริยสจั ๔ เหน็ไตร

ลกัษณ์แลว้ จะไมก่ลบัไปทกุขก์บัอะไรอกีต่อไป เพราะความทกุขข์องใจเกดิจากความ

หลง ไมเ่หน็อริยสจั ๔ ไมเ่หน็ไตรลกัษณ์นัน่เอง เหมอืนกบัคนทีถู่กเอาผา้ปิดตาแลว้

ปลอ่ยใหเ้ดนิไป ก็จะเดนิไปชนนัน่ชนน่ี เหยยีบนัน่เหยยีบน่ี พอเอาผา้ทีปิ่ดตาออกแลว้ 

ก็จะไมไ่ปชนไมไ่ปเหยยีบอะไรอกีแลว้ เพราะเหน็สิง่ทีอ่ยู่ขา้งหนา้อยู่ขา้งหลงัอยู่รอบตวั

แลว้ ดวงตาเหน็ธรรมก็เป็นแบบน้ี เหน็ไตรลกัษณ์ เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เมือ่เหน็

แลว้ก็จะไมเ่ขา้ใกล ้ 
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สิง่ทีเ่ป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาจะไมย่นิด ี ลาภยศสรรเสริญสุขเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

จะไมย่นิด ี พระขณีาสพผูห้ลดุพน้จากความทกุขแ์ลว้ จะไมก่ลบัไปหาลาภยศสรรเสรญิ

สุขอกีเลย พระพทุธเจา้ไมไ่ดก้ลบัไปอยู่ในวงั คนทีอ่อกบวชแลว้ ครูบาอาจารยพ์ระอริย

สงฆท์ีอ่อกบวชแลว้บรรลแุลว้ ท่านไมก่ลบัไปครองเรือนอกีเลย เพราะเหน็ชวีติของผู ้

ครองเรือน เป็นชวีติทีเ่ต็มไปดว้ยความทกุขน์ ัน่เอง เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาในการครอง

เรือน ถา้กลบัไปก็จะกลบัไปในรูปแบบใหม ่ ไมเ่หมอืนเมือ่ก่อน ถา้ตอ้งไปเกี่ยวขอ้งกบั

ทางบา้น เช่นทางบา้นนิมนตไ์ป ทา่นก็ไปอย่างแขกอย่างอาคนัตกุะ ไมไ่ดค้ดิวา่เป็นบา้น

ของท่าน เป็นสมบตัขิองท่านแต่อย่างใด ถงึแมเ้ขาจะมอบให ้ก็ไมไ่ดม้คีวามยนิด ีอาจจะ

รบัไวเ้พือ่นาํเอาไปทาํประโยชนต่์อไป เอาไปสงเคราะหโ์ลกต่อไป ถา้พ่อแมแ่บ่งมรดกใหก้็

รบัไวเ้พือ่ใหเ้ขาสบายใจ เขาจะไดท้าํบญุ ผูร้บัก็จะไดเ้อาไปทาํประโยชนต่์อไป แต่ไมไ่ด ้

ทาํเพือ่บญุแต่อย่างใด เพราะมบีญุอยู่เต็มหวัใจแลว้ บญุทีเ่กดิจากการใหท้านเป็นบญุ

ส่วนย่อยเมือ่เปรียบกบับญุทีไ่ดจ้ากสตปิญัญา จากการหลดุพน้จากความทกุข ์ ต่างกนั

เหมอืนฟ้ากบัดนิ ต่อใหไ้ดเ้งนิทองกองเท่าภูเขามา ก็จะไมม่คีวามหมายอะไรกบัใจ กลบั

จะเป็นภาระเสยีมากกวา่ เพราะตอ้งเอาไปจาํหน่ายจ่ายแจกใหเ้หมาะสม ตอ้งเจอปญัหา

ต่างๆจากคนทีม่คีวามอยาก เมือ่รูว้า่เราแจกขา้วแจกของแจกเงนิ ก็จะมารุมลอ้ม มาแบบ

ไมม่เีหตไุมม่ผีล พอปฏเิสธไปก็เสยีใจหรือโกรธ แต่ก็ช่วยไมไ่ด ้ อยู่ในโลกของกเิลส

ตณัหาก็ตอ้งเป็นอย่างน้ี แต่ใจไมส่ะทกสะทา้น  

ใหดู้พระอริยสจั ๔ เป็นหลกัเสมอ ถา้เหน็พระอริยสจั ๔ ในใจแลว้ จะมภูีมคุิม้กนัความ

ทกุข ์ ดูอะไรก็ใหย้อ้นกลบัมาดูทีใ่จ วา่กาํลงัอยู่ทางฝ่ายมรรคหรือฝ่ายสมทุยั เพราะทกุ

ครัง้ทีเ่หน็รูปไดย้นิเสยีง ใจจะมปีฏกิริิยาเกดิขึ้นทนัท ีถา้เกดิความรกัความชงัน้ี ก็ไปทาง

สมทุยั ไปตามความหลง ถา้เหน็แลว้ปลอ่ยวาง สกัแต่วา่เหน็ สกัแต่วา่ไดย้นิ ก็ไปทาง

มรรค ถา้จะตอ้งตอบโตห้รือปฏบิตัต่ิอสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไดเ้หน็ ก็ใชส้ตปิญัญาเป็นตวันาํ 

วา่ควรจะพูดอย่างไร ควรจะทาํอย่างไรในแต่ละกรณี แต่จะไมต่อบโตด้ว้ยอารมณ์ รกั

หรือชงั ดูขา้งนอกแลว้ตอ้งรบีหนักลบัเขา้มาดูขา้งในทนัท ี เพราะใจทาํงานอยู่ตลอดเวลา 

ตอ้งดูวา่ทาํไปทางดา้นไหน ถา้ไปทางสมทุยัก็ตอ้งใชส้ตปิญัญาใชไ้ตรลกัษณ์เขา้มาตดั

ทนัท ี พอยนิดกี็ตอ้งใชไ้ตรลกัษณ์เขา้มาตดั วา่ไมเ่ทีย่งเป็นทกุข ์ อย่าไปอยากได ้ เหน็
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อะไรสวยๆงามๆชอบอกชอบใจ อยากไดก้็ตอ้งใชไ้ตรลกัษณ์เขา้มาตดั ถา้ร่างกายเจ็บก็รู ้

วา่เป็นธรรมดา ใหเ้จ็บทีก่าย อย่าใหล้ามเขา้มาทีใ่จ ถา้ใจไมอ่ยากใหห้ายหรืออยากใหเ้ป็น

อย่างอืน่แลว้ ใจจะไมเ่จ็บ ปลอ่ยใหเ้จ็บไป เจ็บไดเ้ดีย๋วก็หายได ้ เวทนาก็เป็นอนิจจา

เหมอืนกนั เกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ก็ดบัไปเหมอืนกนั การเจ็บไขไ้ดป่้วยถา้มนัยงัไมไ่ดเ้ป็นโรค

ชนิดที ่ ๓ ทีเ่ป็นแลว้ไมห่าย ตายอย่างเดยีว ก็จะตอ้งหาย ชา้หรือเร็วก็ตอ้งหาย ถา้เป็น

โรคชนิดที ่๓ ก็ตอ้งปลอ่ยใหต้ายไป  

ถาม เวลามอีารมณ์อยากไปกราบครูบาอาจารยแ์ต่ไปไมไ่ด ้จะรูส้กึเศรา้หมอง พอรูท้นั

มนัก็จะวางลงได ้ จะยอมรบัมนัได ้ ไมท่ราบวา่ยอมรบัเพราะความจาํยอมหรือ

เปลา่ 

ตอบ รบัแบบไมถ่าวร ขณะใดทีม่สีตมิปีญัญาทนัก็รบัได ้ แต่สตปิญัญาของเรายงัไม่

ต่อเน่ือง พอเผลอก็จะไมย่อมรบั ตอ้งพยายามทาํใหม้สีตปิญัญาอย่างต่อเน่ือง  

ถาม ไดพ้ยายามจดุไฟเผาร่างกายอย่างทีท่่านอาจารยส์อน แต่ในขณะเดยีวกนัมนัจะ

ถามวา่ถา้เผาหมดแลว้จะไดอ้ะไร 

ตอบ จะไดพ้ระในใจ ไปหาพระก็เพือ่ไปหาพระในใจ พระภายนอกไมไ่ดเ้ป็นของเรา 

พระของเราอยู่ในใจเรา ถา้เผาร่างกายจนปลอ่ยวางร่างกายไดแ้ลว้ จะปรากฏพระ

ในใจขึ้นมา ทีไ่ปหาพระอาจารยต่์างๆน้ี ก็เพือ่ใหท้่านสอนใหเ้ราเขา้หาพระภายใน 

พอเจอพระภายในแลว้ จะไปหาพระภายนอกใหเ้สยีเวลาทาํไม พระภายนอกเป็น

เหมอืนแผนที ่ แต่พระภายในเป็นจดุหมายปลายทางทีเ่ราตอ้งการจะไป เมือ่ถงึ

จดุหมายปลายทางแลว้ จะไปหาแผนทีใ่หเ้สยีเวลาทาํไม เรารูท้างแลว้ ตราบใดที่

ยงัอยากจะไปหาท่านอยู่ แสดงวา่ยงัไมรู่ท้าง ยงัไมไ่ดพ้ระภายใน ถา้ไดพ้ระ

ภายในแลว้จะไมอ่ยากไปไหน ใหค้ดิวา่ตอนน้ีเป็นโอกาสดขีองเรา ทีจ่ะไดป้ฏบิตัิ

ธรรมใหเ้ขม้ขน้ขึ้นกวา่เดมิ จะไดเ้หน็ธรรมมากขึ้น คนเราตอ้งอยู่ในสภาพจาํยอม

ถงึจะเหน็ธรรม ถา้ยงัดิ้นไดก้เิลสจะดิ้นอยู่เรื่อยๆ ถา้ไมจ่นมมุจะไมสู่ ้ พอจน

ตรอกจนมมุแลว้ หลงัชดิฝาแลว้ถอยไมไ่ดแ้ลว้ ก็ตอ้งสู ้ถา้ไมสู่จ้ะทกุขท์รมานใจ
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มาก เช่นตอนน้ีร่างกายเจ็บป่วย ไปไหนไม่ได ้ถา้อยากจะไปไหน จะทกุขท์รมาน

ใจทนัท ีถา้มปีญัญาพจิารณาวา่ ความทกุขท์รมานใจน้ี เป็นเพราะความอยาก เรา

ก็ดบัความอยากไปเสยี เปลีย่นใจไม่อยากไปไหน อยู่เฉยๆ อยู่บา้นไป ความ

ทกุขท์รมานใจก็จะหายไป ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ก็จะเหน็อย่างถาวร เพราะเหน็

อริยสจั เหน็สมทุยั เหน็เหตขุองความทกุขม์าจากใจ มาจากความอยากของเรา 

ถา้ตดัความอยากได ้ ก็จะหายทกุขท์รมานใจ ต่อไปจะเขด็กบัความอยากไปไหน

มาไหน  

ถาม ทีอ่ยากจะไปนัน้ อยากจะไปทาํความดใีหม้ากขึ้น 

ตอบ ความดอีย่างนัน้ไมด่เีท่ากบัความด ี ทีเ่รากาํลงัทาํในปจัจบุนั ทีเ่ป็นสุดยอดของ

ความด ี ความดส่ีวนอืน่เหมอืนกิ่งกบัลาํตน้ ไมใ่ช่รากไมใ่ช่หวัใจของความด ี คือ

การปฏบิตักิจิในอริยสจัท ัง้ ๔ ประการ น่ีคอืหวัใจของความด ี การไปทาํบญุให ้

ทานไปเป็นส่วนย่อยของการทาํความด ีเหมอืนกบัตดักิ่งไมต้ดัลาํตน้ แต่ไมไ่ดข้ดุ

รากถอนโคนตน้ไมอ้อกมา ตดักิ่งไป ตดัตน้ไป ทิ้งไวไ้มน่าน ก็งอกกลบัมาอกี 

ทาํบญุใหท้านรกัษาศีลนัง่สมาธิไป กเิลสก็ดบัไปชัว่คราว แลว้ก็งอกกลบัมาใหม ่

ถา้เจริญวปิสัสนาภาวนา ทาํกจิในอริยสจั ๔ ไดแ้ลว้ กเิลสจะไมง่อกกลบัขึ้นมา

อกี เพราะถอนรากถอนโคนเลย การเจ็บไขไ้ดป่้วยจงึเป็นโอกาสทีด่ขีองเรา 

คนเราถา้ไมถู่กบงัคบัจะไมอ่ยู่กบัที ่ จะไปอยู่เรื่อยๆ กเิลสจะหลอกใหไ้ปทาํความ

ดทีีไ่มส่ะเทอืนมนั ทาํบญุใหท้านรกัษาศีลไปนัง่สมาธิน้ี ยงัไมส่ะเทอืนเท่าไหร่ ไม่

เหมอืนกบัการเจริญวปิสัสนา ทีถ่อนรากถอนโคนมนัเลย ฆ่ามนัตายเลย การนัง่

สมาธิรกัษาศีลทาํบญุใหท้านน้ี เป็นเพยีงฉีดยาสลบ พอฤทธิ์ของยาสลบหมดไป 

ก็ฟ้ืนกลบัขึ้นมาอกี กเิลสไมก่ลวัอะไรเท่ากบัวปิสัสนา ไมม่วีปิสัสนาในศาสนาอื่น 

มแีต่ของพระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีว ศาสนาอืน่สอนไดถ้งึข ัน้สมาธิเท่านัน้ 

ไมส่ามารถสอนเรื่องวปิสัสนาได ้ ไมม่ใีครรูอ้ริยสจั ๔ ไมม่ใีครรูไ้ตรลกัษณ์ มี

พระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีวเท่านัน้ทีรู่ ้ 
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ถาม พยายามอยู่ค่ะ แต่ลูกยงัเป็นคนกเิลสหนา เวลาทีไ่ดม้ากราบฟงัธรรมจากปาก

ท่านอาจารยแ์ลว้ มคีวามปีตอิย่างสูงสุดเลย  

ตอบ ปีตยิงัไมพ่อ ตอ้งนิโรธถงึจะพอ ตอ้งนิโรธใหไ้ด ้ ตอ้งตดัตณัหาท ัง้ ๓ ใหไ้ด ้

กามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหา เพราะการออกไปแสวงบญุจะเป็นเครื่องมอืของ

กามตณัหาไปในตวั ญาตโิยมแถวน้ีเวลาออกพรรษาแลว้ จะชอบไปทอดกฐนิที่

ต่างจงัหวดักนั จะไดไ้ปเทีย่วดว้ย ไปเชยีงใหมจ่ะไดไ้ปเทีย่วไปซื้อของดว้ย กเิลส

แฝงไปดว้ย แต่ก็ยงัดกีวา่ทีไ่ปเทีย่วอย่างเดยีว คนบางคนไมไ่ปทอดผา้ป่าไมไ่ป

ทอดกฐนิเลย ไปทวัรอ์ย่างเดยีว ถา้ดืม่เหลา้ก็แบบไมผ่สมโซดา ดืม่เพยีวๆเลย 

ถา้ทาํบญุแลว้ไปเทีย่วดว้ย ยงัผสมโซดาหน่อย ดืม่แลว้ไมค่่อยเมา เหมอืนไปทวัร์

ลว้นๆเลย ไปกนิไปเทีย่วไปอยู่โรงแรม ๕ ดาว เทีย่วระดบั ๕ ดาวอย่างเดยีว ไม่

คดิถงึเรื่องการไปทาํบญุใหท้านเลย ขอเทีย่วอย่างเดยีว น่ีถา้พวกเราไปเทีย่ว

อเมริกาก็ควรแวะไปตามวดัไทยทาํบญุบา้ง จะไดท้าํใหจ้างๆหน่อย ไมเ่มามาก

จนเกนิไป ไปอนิเดยีก็ไปทาํบญุทีโ่รงพยาบาลนะ หลวงตาท่านไมพ่าพระเณรไป

ทาํวตัรครูบาอาจารยเ์ลย ท่านไปองคเ์ดยีว ท่านรูท้นั ถา้พาพระเณรไป ก็จะกระดี ๊

กระดา๊ดอีกดใีจ ไดอ้อกไปดูนัน่ดูน่ี  

ถาม เหน็พระเดนิธุดงคแ์ถวเขาใหญ่ พอรถใกลเ้ขา้มาท่านก็ทาํทขีอนํา้ ทาํอย่างนัน้

ไมไ่ดใ้ช่ไหมคะ 

ตอบ ท่านไมรู่ธ้รรมวนิยั ทาํไมไ่ด ้ถา้ใครสงสารเขาก็หยุดถามเอง  

ถาม เราไปตาํหนิไดไ้หมครบั 

ตอบ อย่าไปตาํหนิ วางเฉย เป็นเรื่องของท่าน เราก็อยู่ส่วนของเรา 

ถาม ไมก่ลวัศาสนาจะเสือ่มหรือครบั คนอืน่เหน็แลว้มนัไมด่ ีเราน่าจะเตอืนท่านบา้ง 

ตอบ ก็ลองดู ดูวา่ท่านจะฟงัเราหรือเปลา่ 
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ถาม เหมอืนกบัวา่ปลอ่ยใหศ้าสนาเสือ่ม ไมค่ดิจะป้องกนั 

ตอบ ถา้อยากจะทาํกท็าํไป ทาํได ้ผลจะเป็นอย่างไรก็อกีเรื่องหน่ึง ก็ลองทาํดู ถา้คดิวา่

ทาํแลว้ทาํใหศ้าสนาดขีึ้น  

ถาม ผมก็เคยเตอืนพระทีไ่ปบา้นหมอ้ไปซื้อซดี ีผมเหน็วา่ไมส่มควร 

ตอบ ก็ด ีแลว้ผลเป็นอย่างไร พระไปนอ้ยลงไปหรือเปลา่  

ถาม ถา้เราไมท่าํบา้ง คนจะเสือ่มศรทัธา แทนทีจ่ะนบัถอื 

ตอบ ผูใ้หญ่ทกุระดบัเขาก็พยายามกนัทกุคน พระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่๔ ท่านก็พยายาม 

ถงึกบัแยกออกมาเป็นอกีนิกายหน่ึง แต่สูก้าํลงัของกเิลสไมไ่หว เหมอืนกบัเรา

เป็นกองรอ้ย แต่กเิลสเป็นกองพล เสยีเวลาเปลา่ๆ มาสูก้เิลสของเราดกีวา่ หนา้ที่

ของเราจริงๆแลว้ อยู่ทีก่ารต่อสูก้เิลสของเรา เมือ่ชนะกเิลสแลว้ ค่อยไปช่วยคนที่

อยากจะต่อสูก้บักเิลสของเขา แต่พวกทีไ่มอ่ยากจะต่อสู ้เราอย่าไปต่อสูใ้หเ้ขาเลย 

จะเหน่ือยเปลา่ๆ เขาจะไมร่บั จะไมฟ่งั จะมคีวามรูส้กึทีไ่มด่กีบัเรา อาจจะเป็น

ภยักบัเรา ช่วยคนทีอ่ยากจะต่อสูก้บักเิลสดกีวา่ เวลารบในสงคราม หมอตอ้ง

แยกคนไขไ้วร้กัษา คนทีร่กัษาไมไ่ดก้็ปลอ่ยใหเ้ขาตายไป รกัษาคนทีย่งัรกัษาได ้

มโีอกาสหาย คนทีไ่มม่โีอกาสหายอย่าไปเสยีเวลารกัษาเลย เสยียาเสยีเวลา ใน

ทีสุ่ดศาสนาก็ตอ้งเสือ่มไปตามสภาพ พระพทุธเจา้ทรงทาํนายไวแ้ลว้วา่ไมเ่กนิ 

๕๐๐๐ ปี ศาสนาของพระพทุธเจา้ทกุยุคทกุสมยั ก็หมดไปตามกาลตามเวลา 

ระยะเวลาของศาสนากบัระยะเวลาทีว่า่งจากศาสนาน้ีมนัต่างกนัมากจน การรกัษา

ศาสนาใหอ้ยู่ต่อไปอกี ๑๐๐ ปีน้ีไมม่คีวามหมายอะไรเลย เช่นศาสนาของเราน้ี

ยาวแค่ ๕๐๐๐ ปี แต่ช่วงวา่งจากศาสนาน่ียาวเป็นกปั กปัน่ีก็ยาวกวา่ลา้นๆๆปี 

รกัษาไปอกี ๕๐๐ ปีก็เท่านัน้  

ถาม จะใส่บาตรทกุวนัจนัทรถ์งึศุกร ์ นิมนตพ์ระมารบับาตร แต่บางครัง้พระทีม่ารบั

บาตรไมส่าํรวม แต่กต็อ้งใส่ทกุวนั เพราะความรบัผดิชอบทีนิ่มนตท์่านมา  
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ตอบ ถา้จะทาํบญุเพือ่ตวัเรา อยากจะใส่บาตรทกุวนั ถา้ไมส่ามารถหาพระทีท่าํใหเ้รา

สบายใจได ้ก็เอาเงนิทีจ่ะซื้อกบัขา้วน้ีใส่ไปในกระปกุก่อนก็ได ้เวลาไปหาพระทีเ่รา

มคีวามม ัน่ใจ ก็ถวายท่านไป ตราบใดทีเ่ราไมถ่อืวา่เงนิทีใ่ส่กระปกุนัน้เป็นของเรา 

ถอืวา่เป็นของพระ เพยีงแต่รอเวลาเอาไปถวายท่าน 

ถาม ทีไ่มส่บายใจเพราะไปนิมนตท์่านไว ้ 

ตอบ ถา้นิมนตม์นัก็เป็นกรรมของเรา  

ถาม ตอนแรกมเีพือ่นบา้นหลายคนมาใส่ พอทา่นเสยีไปก็เลยไมม่พีระมารบั เพือ่น

บา้นก็รอใส่บาตรกนั ลูกก็เลยโทรไปนิมนต ์ท่านก็มา 

ตอบ คดิวา่เป็นการใหท้านก็ได ้ ใหข้อทาน เรากย็งัไดบ้ญุจากการใหอ้ยู่ด ี อย่าไปหวงั

อะไรจากท่านทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ท่านเป็นอย่างน้ี เราก็ตอ้งปรบัความเขา้ใจวา่ ท่านยงั

ไมไ่ดเ้ป็นพระในระดบัทีเ่ราคดิวา่ควรจะเป็น แต่ท่านก็เป็นคน ทีต่อ้งกนิขา้ว ถา้

เรามคีวามสงสาร ก็ใหข้า้วท่านไป เราก็จะไดท้านบารม ีการใหน้ี้เป็นการตดัความ

ยดึตดิในเงนิทองของเรา ถา้ใหไ้ดจ้ะยดึตดินอ้ยลง ทาํใหเ้รามคีวามสบายใจเบา

ใจสุขใจ ใหสุ้นขัก็ยงัมคีวามสุขใจได ้ 

ถาม ถา้ไมใ่หก้็ไมผ่ดิ 

ตอบ ไมไ่ดบ้ญุเท่านัน้เอง ไม่ไดท้านบารม ี ไมไ่ดใ้หอ้าหารกบัใจ การทาํบญุใหท้านเป็น

การใหอ้าหารกบัใจ ใหแ้ลว้จะอิม่เอบิใจสุขใจพอใจ ก็ดอีย่าง จะไดส้อนใหเ้รารูจ้กั

ใหโ้ดยไมเ่ลอืกคน การใหแ้บบเลอืกคนน้ียงัไมเ่ป็นสพัเพสตัตา ถา้เป็นสพัเพสตั

ตาแลว้ ไมส่นใจวา่จะเป็นคนหรือเป็นเดรจัฉานก็ใหไ้ด ้ ถา้มคีวามจาํเป็นจะตอ้ง

ใหก้็ใหไ้ด ้ แมแ้ต่ศตัรูทีแ่ย่งสามภีรรยาเราไปน้ี ก็ใหเ้ขาได ้ ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วยไมม่ี

อาหารรบัประทาน ก็ใหเ้ขาได ้อย่างน้ีถงึจะเป็นสพัเพสตัตา 

ถาม จะรูส้กึมคีวามสุขทีค่นใส่บาตร 
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ตอบ ถอืวา่เป็นอบุายใหค้นไดท้าํบญุใส่บาตร ส่วนพระจะดหีรือไมด่กี็เรื่องของท่าน 

ท่านก็ยงัเป็นพระอยู่ เพราะไปเหน็พระทีเ่ป็นเพชรแลว้ พอเหน็พระทีเ่ป็นพลอยก็

เลยดูไมด่ไีป ถา้ไมเ่คยเหน็ก็จะไมรู่ส้กึอะไร อย่าไปคดิอะไรมาก คดิวา่เป็นการ

ใหท้านก็แลว้กนั  

ถาม โยมทีไ่มส่บายใหก้ราบเรียนท่านวา่เขาพยายามปฏบิตั ิถา้ไมป่่วยครัง้น้ีก็จะไมเ่หน็

โลงศพ ไมห่ล ัง่นํา้ตา  

ตอบ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นโอกาสทีจ่ะไดเ้หน็อริยสจั พระราชบดิาของพระพทุธเจา้ก็

บรรลเุป็นพระอรหนัต ์ ๗ วนัก่อนสวรรคต ไมม่ทีางดิ้นแลว้ก็เลยตอ้งสูอ้ย่าง

เดยีว ถา้มโีคช้คอยบอกคอยสอน อย่างพระพทุธเจา้คอยสอนคอยแนะใหค้ดิ 

พอคดิตามก็บรรลไุดเ้ลย 

ถาม เวลาป่วยเป็นแบบทดสอบทีส่าํคญัยิง่ เพราะสตมิกัจะเผลอทกุครัง้ทีเ่กดิ

ทกุขเวทนา 

ตอบ เป็นเวลาทีต่อ้งเขา้หอ้งสอบ ไปเทีย่วไมไ่ดแ้ลว้ ตอ้งรีบดูหนงัสอืแลว้ ก่อนหนา้น้ี

ยงัมเีวลาก็ผดัไปก่อน ทาํนัน้ทาํน่ีไปก่อน แต่น่ีใกลแ้ลว้ พรุ่งน้ีจะสอบแลว้ คนืน้ี

ตอ้งดูหนงัสอืท ัง้คนืเลย น่ีก็เหมอืนกนัพอเจ็บไขไ้ดป่้วยแลว้ ก็รูว้า่ไปไหนไมไ่ด ้

แลว้  

ถาม ตอนหดัใหม่ๆ  ไดเ้หน็วา่ยงัตดิท่าอยู่เยอะ  

ตอบ ทาํสมาธิไมไ่ดท้าํทีร่่างกาย ทาํทีจ่ติ ร่างกายอยู่ในอริิยาบถไหนก็สามารถทาํได ้แต่

ผลทีไ่ดจ้ะต่างกนั เช่นท่านอนจะเผลอสตไิดง้า่ยจะหลบัไดง้า่ยกวา่ ท่านัง่จะเผลอ

สตไิดย้ากกวา่ แต่ถา้มสีตแิลว้อยู่ในอริิยาบถไหนก็ทาํได ้ พระพทุธองคก์็ทรง

เขา้ฌานตอนทีจ่ะเสดจ็ปรินิพพาน ทรงประทบัในทา่สหีไสยาสน ์ แต่พระจติมี

สตปิญัญาครบถว้นบริบูรณ์ อยู่ในท่าไหนก็ไมห่ลบั สามารถทาํสมาธิไดท้กุทา่ 

พวกเราจะทาํในทา่ไหนก็ได ้ แต่ผลจะต่างกนั อย่าไปฝืนร่างกาย ตอ้งใหเ้ป็นไป
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ตามธรรมชาต ิ ฝืนแลว้ก็เป็นโทษกบัร่างกาย การภาวนาไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย อยู่ที่

ใจ อยู่ทีจ่ติ อยู่ทีส่ตเิป็นหลกั จะไดผ้ลมากนอ้ยอยู่ทีส่ต ิ ควรพยายามเจริญสติ

อยูเ่รื่อยๆ ถา้ไม่อยากจะพจิารณาธรรมก็ใหบ้ริกรรมพทุโธๆไป ฝึกไปภายในใจ 

หรือดูลมหายใจเขา้ออก ไมค่วรปลอ่ยใหค้ิดฟุ้ งซ่าน ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ใหอ้ยู่

กบัธรรม ถา้ไมอ่ยู่กบัวปิสัสนาก็ใหอ้ยู่กบัสมถะ อยู่กบัพทุโธ อยู่กบับทสวดมนต ์

หรือฟงัเทศนไ์ป ทาํสลบักนัไป อยู่คนเดยีวในบา้นอยู่ได ้ ถา้มธีรรมจะไมรู่ส้กึ

เดอืดรอ้น ถา้ไม่มจีะฟุ้ งซ่านจะไมส่บายใจ จะกระทบกบัการฟ้ืนฟูของร่างกาย ทาํ

ใหห้ายชา้  

ถาม เวลานัง่สมาธิกระดูกตรงส่วนทีห่กัจะปรากฏใหเ้หน็ ตอนทีห่กัแลว้ทิม่ออกมา 

ตรงน้ีจะขึ้นตลอดเลย เหน็เลยวา่มนัหอ้ยอยู่ ก็พยายามทาํอย่างทีท่่านอาจารย์

สอน เอาไฟเผาส่วนทีห่กั รูส้กึวา่ปวดมาก 

ตอบ ใหเ้ผามนัไปเรื่อยๆ เอาความปวดนัน้เป็นเหมอืนความรูส้กึทีเ่กดิจากการถูกไฟ

เผา เผาจนกลายเป็นขี้เถา้ไป พอไฟดบัไปแลว้ความปวดก็จะหายไป ถา้เผาจนจติ

ปลอ่ยวางแยกออกจากร่างกาย ตอนนัน้ความเจ็บปวดของร่างกายจะหายไป แต่

บงัคบัไมไ่ดน้ะ ตอ้งเป็นไปตามธรรมชาต ิ 

ถาม ก่อนทีข่าหกัน่ี อวยัวะส่วนต่างๆจะปรากฏใหเ้หน็ แต่ต ัง้แต่ขาหกัมาน่ี จะเกดิส่วน

น้ีส่วนเดยีว เพราะเราไปฝงัอยู่กบัอนัน้ีหรือเปลา่  

ตอบ กาํหนดดูส่วนอืน่ไปก็ได ้ เราดูอาการ ๓๒ ไดต้ลอดเวลา ผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือ

เอน็กระดูกฯลฯ หรือดูสภาพทีเ่สือ่มสลายไป ตายไป ๓ วนั ตายไป ๕ วนั ถูก

แรง้กากดั อวยัวะส่วนต่างๆกระจดักระจายไปคนละทศิละทาง เป็นการดูหนงั

ตวัอย่าง ซอ้มไวก่้อน พอเกดิขึ้นใจจะไดไ้ม่ผวา ใจรูแ้ลว้วา่จะตอ้งเป็นอย่างน้ี ไม่

ตอ้งพจิารณาทกุส่วนก็ได ้ ส่วนใดส่วนหน่ึงก็ได ้ พจิารณาจนปลงไดก้็ใชไ้ดแ้ลว้ 

ทาํใหค้ดิไดว้า่อย่างไรๆในทีสุ่ดเราก็ตอ้งตวัคนเดยีว คนอืน่ก็ช่วยอะไรเราไมไ่ด ้
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เมือ่ถงึเวลานัน้ ถงึเวลาทีร่่างกายกลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป ตอ้งไปตามบญุตาม

กรรมของเรา 

ถาม ค่อนขา้งยากระหวา่งความเป็นอเุบกขากบัความมนีํา้ใจ 

ตอบ มอีเุบกขาก็มนีํา้ใจได ้ อเุบกขาทีไ่มม่นีํา้ใจน่ีจะไมใ่ช่อเุบกขา เป็นความขี้เกยีจเหน็

แก่ตวัตระหน่ี หรือเป็นความเกลยีดลกึๆก็ได ้ไมไ่ดเ้ป็นอเุบกขาถา้ไมม่นีํา้ใจ ตอ้ง

เป็นเองในใจถงึจะรู ้ ความรูส้กึของพวกเราเวลาเราเฉยน่ี มนัเฉยเมยเสยีมากกวา่ 

แต่เฉยแบบอเุบกขาน่ีไมไ่ดเ้ฉยแบบนัน้ มสีตปิญัญาสมบูรณ์ รบัรูว้เิคราะหท์กุสิง่

ทกุอย่าง ดูวา่ควรจะทาํควรจะพูดอย่างไร  

ถาม ในความเฉยมคีวามสงสารอยู ่

ตอบ มเีมตตากรุณาอยู่ตลอดเวลา เพยีงแต่วา่ตวัไหนจะออกมาเป็นตวันาํเท่านัน้เอง 

ถา้ไมม่เีหตทุีจ่ะเอาตวัสงสารออกมาตวัสงสารก็อยู่ขา้งใน บางทกี็ใชเ้มตตาเป็น

ตวันาํ เช่นเวลาเจอกนัก็ทกัทายกนัยิ้มแยม้แจ่มใส ส่งความสุขใหก้นัไป เรียกวา่

เมตตา ถา้เดอืดรอ้นเจ็บไขไ้ดป่้วยไมม่ใีครดูแลเราก็รบัเขามาดูแล อย่างน้ีสงสาร

ก็เป็นตวันาํ ถา้เขาไดด้บิไดด้มีคีวามสุขเราก็ยนิดดีว้ย เช่นใครจะไปเทีย่วไหนก็

ยนิด ี มคีวามสุขไปกบัเขา ไมใ่ช่อจิฉาเพราะไมไ่ดไ้ปกบัเขา ถา้มนัไมม่คีวาม

จาํเป็นตอ้งเมตตากรุณาหรือมทุติา ก็เฉยๆ อเุบกขาก็เป็นตวันาํ  

จติทีไ่มม่กีเิลสหรือเวลาทีจ่ติสงบ จะมพีรหมวหิาร ๔ ปรากฏขึ้นมา เป็น

ธรรมชาตขิองจติทีส่งบ พอไดส้มาธิก็มพีรหมวหิาร ๔ แลว้ แต่มใีนขณะทีอ่ยู่ใน

สมาธิเท่านัน้ พอออกจากสมาธิแลว้ ถา้จติไปเหน็อะไรทีไ่มช่อบก็จะหายไปได ้

แทนทีจ่ะเมตตาก็โกรธได ้ เช่นไปเหน็คู่อริคู่แคน้อย่างน้ี เวลานัง่ในสมาธิก็สบาย 

พอออกจากสมาธิมาเหน็คู่อริ ก็เกดิความรูส้กึเกลยีดชงัขึ้นมา เพราะไมม่ปีญัญา 

ไมเ่หมอืนสงบดว้ยปญัญา เวลาเหน็ใครจะไมม่อีารมณ์ เพราะมสีตปิญัญาคอย

คุมอยู่ พอมอีารมณ์ก็จะรูว้า่เป็นกเิลส ตอ้งกาํจดักบัมนัทนัท ีจะวา่พรหมวหิาร ๔ 

น่ีเป็นส่วนทีเ่ป็นธรรมชาตขิองจติทีส่งบก็วา่ได ้ ถา้จติสงบแลว้จะมพีรหมวหิาร ๔ 
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ถา้สงบดว้ยปญัญาอย่างของพระอริยะน้ี จะมตีลอดเวลา ไมว่า่จะนัง่สมาธิหรือไม่

ก็ตาม เวลาสมัผสัรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ก็มพีรหมวหิาร ๔ อยู่ตลอดเวลา มอียู่ตาม

ข ัน้ 

ข ัน้แรกจะมไีมค่รบบริบูรณ์ ไมเ่หมอืนกบัข ัน้สุดทา้ยทีม่คีรบบรบูิรณ์ เพราะข ัน้

แรกยงัมกีเิลสทีอ่อกมาทาํลายพรหมวหิารได ้เช่นยงัมรีาคะมปีฏฆิะ พระโสดาบนั

น่ี ท่านยงัโกรธไดถ้า้ใครไปแตะตอ้งสิง่ทีท่่านรกั แต่ท่านจะไมท่าํรา้ยผูอ้ืน่ ท่านมี

ศีลพอทีจ่ะระงบัการกระทาํทีไ่มถู่กตอ้งได ้ แต่ภายในใจของท่านก็คงยงัขุน่มวัอยู ่

เวลาใครไปคุยกบัแฟนของท่าน ถา้ถงึข ัน้อนาคามแีลว้ ท่านก็จะไมส่นใจเรื่อง

แฟนเรื่องร่างกาย ใครอยากจะเอาซากศพไปก็เอาไป ท่านเหน็ซากศพอยู่

ตลอดเวลา เวลาเหน็นางงามจกัรวาลน้ีท่านไมไ่ดเ้หน็อย่างทีพ่วกเราเหน็ ท่านเหน็

ซากศพเดนิได ้แต่ท่านก็ยงัมคีวามหงดุหงดิใจในเรื่องอืน่ เป็นเรื่องภายในจติ จติ

ของท่านก็ยงัมกีเิลสทีล่ะเอยีด ท่านก็ยงัไมม่พีรหมวหิารครบ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์

เวลาความสุขในจติหายไปก็จะหงดุหงดิใจขึ้นมา เป็นความสุขของความสงบที่

ละเอยีด แต่ยงัเป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง พอผ่านข ัน้น้ีไปแลว้ก็จะไมม่กีเิลสหลงเหลอื

อยู่เลย ทน้ีีก็จะเป็นพรหมวหิาร ๔ ตลอดเวลา ใครจะด่าใครจะวา่อย่างไรก็เฉยๆ 

กลบัสงสารเขาเสยีอกี ทีเ่ขากาํลงัสรา้งนรกใหก้บัตวัเขาเอง เพราะกรรมอยู่ที่

ผูก้ระทาํ ทาํกรรมอนัใดไวก้็ตอ้งรบัผลของกรรมนัน้ ผูท้ีถู่กกระทาํไมต่อ้งรบัผล

กรรม แต่เป็นการรบัผลของกรรม ทีม่าเกดิอยู่ในโลกของสรรเสริญนินทา แต่ใจ

หลดุจากการสรรเสริญนินทาแลว้ ไมเ่ป็นปญัหาอะไร อย่างทีลู่กศิษยลู์กหาบาง

ท่านอาจจะโกรธแคน้โกรธเคอืง เวลาใครไปวา่ครูบาอาจารย ์ แต่ตวัท่านเองทา่น

ไมไ่ดเ้ดอืดรอ้นอะไร ใครจะวา่ก็วา่ไป ปากของเขา แต่พวกลูกศิษยย์งัเดอืดรอ้น

แทนท่านอยู่ เพราะยงัไมไ่ดป้ลอ่ยวาง 

ถาม ถา้ไดย้นิแลว้เราไมแ่ก ้เหมอืนเราไมเ่คารพครูบาอาจารยห์รือเปลา่คะ หมายความ

วา่ไดย้นิเขาวา่อย่างน้ี ถา้ไมจ่ริงเราก็ตอ้งปกป้องครูบาอาจารยข์องเรา 
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ตอบ ถา้จะพูดดว้ยเหตดุว้ยผล ก็พูดได ้ กลวัจะไปทะเลาะกนัไปตกีนั ฟงัแลว้ก็พูดกบั

เขาดู ทาํความเขา้ใจกนั วา่สิง่ทีพู่ดมาน้ี เป็นขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง ถา้เขายนืยนัจะ

เชื่อในสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา ก็ตอ้งเคารพในสทิธิของเขา เราไมม่สีทิธิไปโกรธเขา 

ความโกรธเป็นความรา้ยกาจของเรา เพราะสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ไมไ่ดส้รา้ง

ความทกุขใ์หก้บัเขาหรอกเวลาเราโกรธ เหมอืนกบัทบุศีรษะเรา คนอืน่เขาเจ็บไหม 

มโีอกาสชี้แจงก็ชี้แจงไป ถา้เขาไมส่นใจรบัการชี้แจงจะทาํอย่างไรได ้ ก็ตอ้ง

อเุบกขา เพชรย่อมเป็นเพชรอยู่ด ี ทองย่อมเป็นทองอยู่ด ี แลว้ก็ไม่เกี่ยวกบัเรา

เลย ฐานะลูกศิษยก์บัอาจารยก์็เรื่องหน่ึง แต่เรื่องคนไปด่าท่านไปวา่ท่าน ก็อกี

เรื่องหน่ึง คนละเรื่องกนั เรื่องของลูกศิษยก์บัอาจารยก์็คอื ลูกศิษยต์อ้งเชื่อฟงั

อาจารย ์ อาจารยต์อ้งส ัง่สอนลูกศิษย ์ น่ีคอืความสมัพนัธ ์ แต่เรามกัจะมอีปุาทาน

ไปยดึวา่ท่านเป็นตวัเราของเรา ใครมาแตะตอ้งไมไ่ด ้ อย่างน้ีเป็นกเิลสแลว้รูห้รือ

เปลา่ เหมอืนกบัศาสนาน่ี พวกคุณก็บอกว่าศาสนาเป็นของเรา ตอ้งรกัษา ใครมา

เป็นหนอนเป็นแมลงมากดัมาแทะ ก็ตอ้งกาํจดั เราไมม่หีนา้ทีป่กป้องศาสนาแบบ

นัน้ การปกป้องศาสนาก็คอื การศึกษาใหรู้อ้ย่างถ่องแท ้แลว้นาํเอาความจริงของ

ศาสนา ไปทาํความเขา้ใจกบัผูท้ีเ่หน็ผดิ ไมไ่ดใ้หไ้ปทาํรา้ยผูท้ีม่าทาํลายศาสนา 

การไปทาํรา้ยผูอ้ืน่ไมใ่ช่เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ การไมเ่บยีดเบยีนกนั การไม่

ทาํรา้ยกนั เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทรงสอนใหส้ละชวีติเพือ่รกัษาธรรม 

ไมใ่หไ้ปฆ่าเพือ่รกัษาชวีติเราหรือรกัษาศาสนาเรา เพราะการฆ่าน้ีเป็นความผดิ ไม่

วา่จะฆ่าดว้ยเหตผุลกลไกใด ผดิท ัง้นัน้ มผีลเสยีต่อผูก้ระทาํ การพูดก็

เช่นเดยีวกนั ไปด่าไปตอบโตด้ว้ยวาจาหยาบคาย ก็พอกนั  

ถาม โยมทีไ่มส่บายก็พยายามดูอย่างทีท่่านอาจารยส์อนใหดู้ทกุข ์ พอดูทกุขม์นัก็จะ

ทกุขไ์ปหมดทกุเวลา 

ตอบ ดูไมเ่ป็น เพราะไปดูทกุขท์ีร่่างกาย ไมดู่ทกุขท์ีใ่จ ทกุขท์ีร่่างกายเราดบัไมไ่ด ้ตอ้ง

เป็นไปตามเหตปุจัจยั ถา้ดูทกุขท์ีร่่างกายแลว้อยากจะใหม้นัหาย ก็จะไปสรา้ง

ทกุขท์ีใ่จ ถา้เหน็วา่ทกุขท์ีใ่จเกดิจากความอยากใหท้กุขท์ีก่ายหายไป ก็จะดบัทกุข ์
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ทีใ่จได ้ ทกุขท์ีก่ายเป็นอย่างไรก็ตอ้งยอมรบั เหมอืนกบัถูกลงโทษ ทาํผดิแลว้ก็

ตอ้งถูกหวดถูกต ี การเจบ็ไขท้างดา้นร่างกายเป็นเหมอืนกบัการรบัโทษ ถูกโบย

อย่างน้ี เมือ่ทาํผดิแลว้ก็ตอ้งยอมรบัผดิ เราดาํเนินชวีติของเรามาแบบน้ี ก็ส่งผล

มาใหเ้ป็นอย่างน้ี ก็ตอ้งรบัผลไป ถา้ยอมรบัความจริงของร่างกาย ทางจติใจก็จะ

ไมต่อ้งรบัโทษอกีช ัน้หน่ึง ไมต่อ้งทกุขท์รมานไปกบัร่างกาย  

ถาม แต่เจ็บมากๆจติใจก็ไมไ่หวเหมอืนกนั  

ตอบ ใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรเลย เหมอืนเป็นความเจ็บของคนอืน่ รูว้า่เขาเจ็บแต่คนทีรู่ไ้มไ่ด ้

เจ็บไปกบัเขา 

ถาม ถา้รกัษาใจ ปลอ่ยวางร่างกาย อายุจะยนืขึ้นหรือไม ่

ตอบ ผลพลอยไดม้กัจะเป็นอย่างนัน้ คนทีร่กัษาใจไดด้อีายุจะยนื หลวงตาตอนน้ีก ็

๙๖ ปีแลว้ เพราะใจของท่านไมไ่ปกระทบกระเทอืนกบัการทาํงานของร่างกาย  
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กณัฑท์ี่ ๔๐๒ 

ใจไม่มีอายขุยั 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

เรื่องของสงัขารร่างกายก็เป็นอย่างน้ีแหละ เป็นธรรมดา เป็นไปตามเวลาของเขา แต่ใจ

ไมไ่ดเ้ป็นเหมอืนร่างกาย ใจไมไ่ดแ้ก่ ไมไ่ดเ้จ็บ ไมไ่ดต้ายตามร่างกาย ใจยงัเป็นใจอยู่

เหมอืนเดมิ ใจจะเปลีย่นเฉพาะคุณสมบตัทิีม่อียู่ในใจ จากการมกีเิลสไปสู่การไมม่กีเิลส 

จากการมกีเิลสนอ้ยไปสู่การมกีเิลสมาก จากการมกีเิลสมากไปสู่การมกีเิลสนอ้ย การ

เปลีย่นแปลงของใจอยู่ในลกัษณะน้ี แต่ใจไม่มีอายขุยั ไมม่วีนัแก่ ไมม่วีนัตาย แต่ยงัมี

วนัทกุขม์วีนัเจ็บอยู่ ตราบใดทีย่งัมกีเิลสอยู่ในใจ ก็ยงัมคีวามทกุขท์รมานใจอยู่ ถา้ไมม่ี

กเิลสหลงเหลอือยู่ในใจแลว้ ก็จะไมม่คีวามทกุขท์รมานใจ จะมแีต่ความสุขอย่างเดยีว 

จงึควรใหค้วามสาํคญัแก่ใจมากกวา่ร่างกาย เพราะทาํอะไรร่างกายไมไ่ด ้ เขาตอ้งเป็นไป

ตามเรื่องของเขา ส่วนทีท่าํไดเ้ป็นเพยีงส่วนปลกีย่อย เช่นใหอ้าหาร ใหน้ํา้ใหย้า เวลาทีเ่ขา

ตอ้งการ ก็พอพยงุใหอ้ยู่ไดไ้ปตามข ัน้ตอนของเขา ถา้ขาดสิง่ทีค่วรจะได ้ ก็จะไปเร็ว จะ

เจ็บไขไ้ดป่้วยเร็วขึ้น แลว้ก็ตายเร็วขึ้น ไม่วา่จะดูแลรกัษาเขาอย่างไร ความจริงของเขาก็

ยงัเป็นเช่นเดมิ เขายงัตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายไปในทีสุ่ด แต่ใจทีม่าเป็นเจา้ของร่างกาย

น้ี ไมไ่ดแ้ก่ ไมไ่ดเ้จ็บ ไมไ่ดต้ายตามร่างกาย แต่จะทกุขต์ามร่างกายถา้ไมไ่ดร้บัการอบรม

ส ัง่สอน ใหเ้กดิปญัญา ใหป้ลอ่ยวาง ใหเ้หน็วา่ร่างกายไมไ่ดเ้ป็นใจ จงึตอ้งศึกษา

ความสมัพนัธข์องใจและกาย ดูต ัง้แต่จดุเริ่มตน้ทีใ่จและกายมาพบกนั ก็ตอนทีอ่ยู่ใน

ครรภ ์ ตอนทีม่กีารปฏสินธิ ตอนทีม่เีชื้อของพ่อของแมม่าผสมกนั แลว้ก็มปีฏสินธิ

วญิญาณคอืใจ มาจบัจองเป็นเจา้ของ อยูคู่่กนัมาจนถงึเวลาคลอด แลว้ก็เจริญเตบิโต

ขึ้นมา เป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ เป็นผูช้รา เจ็บไขไ้ดป่้วยดว้ยโรคภยัต่างๆ แลว้ในทีสุ่ดร่างกายก็

หยุดทาํงาน ใจทีไ่ดม้าพบปะไดอ้ยู่คู่กบัร่างกายก็จากไป ใจก็ไปต่อ  
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กายก็ไปส่วนของกาย ไปสู่ดนินํา้ลมไฟ ใจก็ไปตามอาํนาจของบญุของบาป ไปตามอาํนาจ

ของธรรม ถา้ใจมธีรรมอยู่เต็มดวง มธีรรมเต็ม ๑๐๐ ก็ไปสู่พระนิพพาน ไปสู่การสิ้นสุด

แห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้ใจไปตามอาํนาจของบญุก็ไปสู่สุคต ิ ไปเป็นเทพ เป็นพรหม 

เป็นพระอริยบคุคลตามลาํดบั หรือกลบัมาเกดิเป็นมนุษยม์าสรา้งบญุสรา้งบาปใหม ่ ถา้

ไปตามอาํนาจของกรรมก็ไปสู่อบาย ไปสู่นรกเปรตเดรจัฉานอสุรกาย น่ีคอืเรื่องของใจ

และกาย เมือ่มองอย่างน้ีแลว้ ร่างกายก็เป็นเหมอืนเสื้อผา้อาภรณ์ชดุหน่ึงของใจเท่านัน้

เอง จงึไมค่วรใหค้วามสาํคญัต่อร่างกายมากจนเกนิไป เหมอืนกบัทีไ่มไ่ดใ้หค้วามสาํคญั

กบัเสื้อผา้อาภรณ์ของร่างกาย เท่ากบัทีใ่หค้วามสาํคญัต่อร่างกาย เราซื้อเสื้อผา้อาภรณ์มา

สวมใส่ เวลาขาดก็โยนทิ้งไป แลว้ก็ซื้อชดุใหมม่าใส่ ตราบใดทีร่่างกายยงัหายใจอยู่ ก็ยงั

ตอ้งมเีสื้อผา้อาภรณ์ไวส้วมใส่ เราจงึดูแลรกัษาร่างกายมากกวา่ดูแลรกัษาเสื้อผา้อาภรณ์ 

เพราะร่างกายมคีวามสาํคญักวา่เสื้อผา้อาภรณ์ เช่นเดยีวกบักายกบัใจ ก็เป็นอย่างนัน้ 

กายเป็นเหมอืนเสื้อผา้อาภรณ์ของใจ แต่ใจมคีวามสาํคญักวา่เสื้อผา้อาภรณ์ของใจ คอื

ร่างกาย ปญัหาของพวกเราส่วนใหญ่ เน่ืองจากมคีวามเหน็ผดิเป็นชอบ ขาดสมัมาทฐิิ

ความเหน็ทีถู่กตอ้ง จงึไปใหค้วามสาํคญัต่อร่างกาย คอืเสื้อผา้อาภรณ์ของใจ มากกวา่ให ้

ความสาํคญัต่อใจ ใจจงึขาดการดูแลรกัษา ใจจงึตอ้งทกุขท์รมานไปกบัความเป็นไปของ

ร่างกาย เวลาคดิถงึความแก่ก็ไมส่บายใจ คดิถงึความเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ไมส่บายใจ คดิถงึ

ความตายก็ไมส่บายใจ ถา้เป็นอย่างน้ีก็แสดงวา่ใจขาดการดูแลรกัษาใหม้สีมัมาทฐิ ิ ให ้

เหน็วา่กายไมใ่ช่ใจ ใหเ้หน็วา่กายตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเป็นธรรมดา ไมม่ใีครยบัย ัง้ได ้

นอกจากการไมม่กีายเท่านัน้ ถา้ใจไมไ่ปไขวค่วา้เอาร่างกายมาครอบครอง ใจก็ไมต่อ้งมา

ทกุขท์รมานกบัร่างกาย  

ใจน้ีอยู่ไดอ้ย่างมคีวามสุขโดยไมต่อ้งมร่ีางกาย เช่นใจของพระพทุธเจา้ใจของพระอรหนัต ์

หลงัจากทีร่่างกายของท่านดบัไปแลว้ ไดป้รินิพพานแลว้ ใจของท่านไมไ่ดต้ายไปกบั

ร่างกาย ไมไ่ดห้ายไปไหน ใจของท่านก็ยงัเป็นใจอยู่ แต่เป็นใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ เป็นใจที่

ปราศจากความโลภความโกรธความหลง เมือ่ไมม่คีวามโลภโกรธหลง ใจของท่านก็ไมม่ี

ความอยากจะมร่ีางกาย อยากจะมภีพมชีาต ิท่านจงึไมไ่ดไ้ปไขวค่วา้ไปจบัจองเอาร่างกาย

มาเป็นสมบตั ิใจของท่านอยู่อย่างสุขสบาย ไมม่คีวามทกุขเ์ขา้มาเกี่ยวขอ้งเลย ถา้ไดดู้แล
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รกัษาใจ อบรมส ัง่สอนใจ ใหเ้หน็โทษ ของการมร่ีางกาย มภีพมชีาตแิลว้ แต่ถา้ยงัมกีาร

เกดิอยู่ ย่อมมกีารแก่ มกีารเจ็บ มกีารตายเป็นธรรมดา เหตทุีท่าํใหไ้ปเกดิก็คอืความ

อยาก อยากไดรู้ปเสยีงกลิน่รส อยากมอียากเป็น อยากไมม่อียากไมเ่ป็น ท่านจงึปฏบิตัิ

เพือ่ตดัความอยากท ัง้ ๓ ประการน้ี คอืกามตณัหาความอยากในกาม ภวตณัหาความ

อยากมอียากเป็น วิภวตณัหาความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น เมือ่ไดต้ดัความอยากท ัง้ ๓ 

ประการน้ีแลว้ ใจก็ไมม่อีะไรผลกัดนัใหไ้ปจบัจองร่างกาย จบัจองภพชาตอิกีต่อไป ใจจงึ

ไมม่คีวามทกุขท์รมานเกี่ยวกบัร่างกาย น่ีคอืวธิีรกัษาใจใหอ้ยู่เหนือความทกุข ์ตอ้งรูว้า่ใจ

อยู่ตามลาํพงัได ้ การไมม่อีะไรเลยน้ีดทีีสุ่ด เพราะวา่ไดอ้ะไรมาก็เท่ากบัไดค้วามทกุขม์า 

มอีะไรก็เท่ากบัมคีวามทกุข ์ เพราะทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่เป็นอยู่ ทีใ่จไดม้าครอบครองนัน้ 

ลว้นเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้นัน้ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนัตตา ทกุขงัก็แปลวา่เป็นกองทกุข ์ เวลา

ไดอ้ะไรมาก็เท่ากบัไดค้วามทกุขม์า ในทางตรงกนัขา้มเวลาเสยีอะไรไปก็เท่ากบัเสยีความ

ทกุขไ์ป ผูม้ปีญัญามสีมัมาทฐิจิะเหน็อย่างน้ี จะไมอ่ยากไดอ้ะไรเพราะไดอ้ะไรมาก็เท่ากบั

ไดค้วามทกุขม์า จะไมเ่สยีดายเวลาทีเ่สยีไปเพราะเท่ากบัเสยีความทกุขไ์ป น่ีคอืความจริง

ทีพ่วกเรามองไมเ่หน็กนั  

เน่ืองจากเราถูกความหลงครอบงาํใจ ทาํใหเ้หน็ตรงกนัขา้ม เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัร

เป็นดอกบวั เหน็วา่ไดอ้ะไรมาเท่ากบัไดค้วามสุขมา เหน็วา่เวลาเสยีอะไรไปเท่ากบัเสยี

ความสุขไป เวลาไดอ้ะไรมาจงึดอีกดใีจ เวลาไดลู้กมาดอีกดใีจกนัใหญ่ พอเวลาเสยีลูก

ไปหรือเสยีคนนัน้คนน้ีไปก็รอ้งห่มรอ้งไหก้นั แทนทีค่วรเป็นตรงกนัขา้ม คอืเวลาไดลู้กมา

ตอ้งรอ้งไห ้ เพราะไดบ้่วงมา เป็นนกัปราชญต์อ้งรอ้งอย่างนัน้ เพราะไดก้องทกุขม์า บ่วง

เป็นเครื่องพนัธนาการ ทีจ่ะผูกจติใหต้กอยูใ่นกองทกุข ์ พอรูว้า่ไดลู้กปับ๊ก็รอ้งเลยวา่บ่วง 

ตอ้งหนีแลว้ ไมเ่อาแลว้ ไม่เสยีดายเลยเวลาหนีไป เพราะมปีญัญามสีมัมาทฐิ ิเหน็วา่เป็น

กองทกุข ์หนีจากกองทกุขไ์ป แต่คนทีไ่มม่ปีญัญาจะเหน็ตรงกนัขา้ม เวลาไดลู้กมาก็ดอีก

ดใีจคดิวา่ไดค้วามสุขมา พอสูญเสยีลูกไปก็เสยีอกเสยีใจ คดิวา่เสยีความสุขไป แต่ความ

จริงเป็นการเสยีความทกุขไ์ปมากกวา่ เพราะไมต่อ้งทกุขก์บัลูกอกีต่อไป ตราบใดทีย่งัมี

ลูกอยู่ ก็ยงัตอ้งทกุขก์บัลูกต่อไป ถงึแมจ้ะเจริญเตบิโตเป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่มคีรอบครวัแลว้

ก็ตาม ใจก็ยงัอดทีจ่ะทกุขไ์ปกบัเขาไมไ่ด ้เพราะความหลง เพราะอปุาทานความยดึตดิใน



48 
 

ตวัเขา วา่เป็นของเราเป็นลูกเรา เมือ่เป็นเราเป็นของเราก็จะมตีณัหาความอยาก อยากให ้

สิง่ทีเ่ป็นเราเป็นของเราน้ีดไีปตลอด ไมอ่ยากใหส้ิง่ทีไ่มด่เีกดิขึ้น แต่ธรรมชาตขิองทกุสิง่

ทกุอย่างในโลกน้ี ไมไ่ดเ้ป็นอย่างทีใ่จอยากใหเ้ป็นกนั สิง่ต่างๆในโลกน้ีมขีึ้นมลีงเป็น

ธรรมดา มเีจริญมเีสือ่มเป็นธรรมดา มดีมีไีมด่เีป็นธรรมดา เป็นของคู่กนัเสมอ ผูม้คีวาม

มดืบอดดว้ยโมหะความหลง จะไมย่อมมองหรือมองไมเ่หน็กนั จะเหน็แต่ส่วนทีด่แีลว้ก็

อยากจะใหด้ไีปตลอด จะไมย่อมมองในส่วนทีไ่มด่ ี เช่นเวลาพูดเรื่องความตายน้ีทกุคน

จะต่อตา้น วา่เป็นความคดิทีอ่ปัมงคล ไม่ควรคดิ เป็นผลงานของความมดืบอด ของ

ความหลง ของอวชิชา ทีไ่มย่อมมองความจริงทีไ่มช่อบมอง ชอบมองความจรงิในส่วนที่

ดทีีเ่จริญ ไมช่อบมองความจริงในส่วนทีเ่สือ่มในส่วนทีด่บั จงึเหมอืนกบัวา่ส่วนทีไ่ม่

เจริญส่วนทีเ่สือ่มส่วนทีด่บัน้ีไมม่ ี พอมเีกดิขึ้นมาก็ตกอกตกใจ เสยีอกเสยีใจ เศรา้โศก 

กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั น่ีเป็นเพราะใจไมไ่ดร้บัการอบรมส ัง่สอน ใหรู้ถ้งึสภาพความเป็น

จริงของสิง่ต่างๆ ทีใ่จไดม้าสมัผสัไดม้าครอบครอง  

การฟงัเทศนฟ์งัธรรมเป็นการจดุประกายแห่งสมัมาทฐิ ิ คอืความเหน็ทีถู่กตอ้ง เวลาฟงั

เทศนฟ์งัธรรมจะไดย้นิเรื่องของอนิจจงัทกุขงัอนตัตาเสมอ เพราะเป็นความจรงิ ทีจ่ะทาํ

ใหจ้ติมภูีมคุิม้กนั เพราะเมือ่จติรูแ้ลว้วา่อะไรจะเกดิขึ้น จติก็จะปรบัตวัใหร้บักบัสิง่ทีจ่ะ

เกดิขึ้นได ้ โดยไมม่คีวามสะทกสะทา้นหวาดกลวัแต่อย่างใด แต่ถา้จติไมไ่ดร้บัการอบรม

ส ัง่สอนใหรู้ถ้งึสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้น ความจริงทีจ่ะตอ้งพบจะตอ้งประสบ พอพบแลว้ก็จะไม่

รูจ้กัวธิีปฏบิตั ิจะเกดิการต่อตา้นขึ้นมา ไมย่อมรบัความจริงทีไ่ดเ้ปลีย่นไป จากการมชีวีติ

อยู่สู่ความตาย ถา้ไมไ่ดร้บัการอบรมใหร้บัรูไ้วล้ว่งหนา้ วา่จะตอ้งเป็นอย่างน้ี ก็จะไมไ่ด ้

เตรียมตวัเตรียมใจ พอถงึเวลาทีจ่ะกา้วสู่ความตาย ก็จะทกุขท์รมานใจ ไมรู่ว้า่จะทาํ

อย่างไรด ี เพราะเคยอยู่กบัการมชีวีติจนตดิเป็นนิสยั จนคดิวา่จะมชีวีติไปตลอด พอ

จะตอ้งพบกบัความตาย ตอ้งสูญเสยีชวีติไป จะไมรู่ว้า่จะตอ้งทาํตวัอย่างไร เหมอืนกบั

เวลาทีม่นีํา้ท่วม ถา้รูล้ว่งหนา้ ก็จะเตรียมตวัรบักบัเหตกุารณ์ได ้ ขา้วของต่างๆทีจ่ะถูกนํา้

ท่วม ก็ขนยา้ยไปเก็บไวใ้นทีสู่งทีป่ลอดภยั ถา้จาํเป็นตอ้งออกไปนอกบา้น ไปไหนมาไหน 

ก็เตรียมเรือพายไว ้อาหารการกนิต่างๆก็เตรียมไว ้พอนํา้ท่วมก็อยู่ได ้เพราะไดเ้ตรียมรบั

เหตกุารณ์ไวแ้ลว้ ไมเ่ดอืดรอ้น เช่นเดยีวกบัเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของ
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ร่างกาย การพลดัพรากจากสิง่ต่างๆหรือบคุคลต่างๆ การประสบกบัสิง่ต่างๆทีไ่มพ่งึ

ปรารถนา ถา้ไมไ่ดรู้ไ้วล้ว่งหนา้ก่อนวา่จะเกดิขึ้น ก็จะไมไ่ดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไว ้ พอถงึ

เวลาก็จะไมรู่จ้ะทาํอย่างไร จะเกดิความทกุขท์รมานใจขึ้นมา ถา้รูล้ว่งหนา้แลว้ ก็จะ

เตรียมตวัเตรียมใจไวก่้อน จะรูจ้กัวธิีรบักบัเหตกุารณ์ต่างๆ  

เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นแลว้ก็ผ่านไป แต่ใจยงัคงอยู่

เหมอืนเดมิ แต่จะอยู่ในสภาพไหน อยู่ในสภาพนบั ๑๐ ยนือยู่บนลาํแขง้ลาํขาของตนได ้

เหมอืนกบันกัต่อสูบ้นสงัเวยีน ทีไ่ม่วา่จะโดนหมดัมากมายขนาดไหน ก็จะไมล่ม้ จะไม่

ถูกนบั ๑๐ เพราะมคีวามแกร่งพอทีจ่ะรบักบัหมดัทกุชนิดได ้จะหนกัจะเบาอย่างไรจะไม่

เป็นปญัหา จะไมล่ม้ลงนอนกบัพื้นใหน้บั ๑๐ เพราะไมม่อีะไรทาํลายใจได ้ ความแก่

ความเจ็บความตายของร่างกายทาํลายใจไมไ่ด ้ลูกระเบดินิวเคลยีรก์็ทาํลายใจไมไ่ด ้สิง่ที่

จะทาํลายใจไดก้็คอืความมดืบอด ความโงเ่ขลาเบาปญัญา พอไมม่ปีญัญาก็จะไมรู่ว้ธิีที่

จะทาํใจ ไมใ่หห้ว ัน่ไหว ไมใ่หท้กุขท์รมานไปกบัเหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กดิขึ้น การรกัษาใจจงึ

ตอ้งเป็นการอบรมส ัง่สอนใจ ใหรู้ว้า่อะไรจะเกดิขึ้น เพราะตอนน้ีใจไมไ่ดอ้ยู่ลาํพงั ถา้ใจ

อยู่ลาํพงัใจ ไมไ่ดเ้กี่ยวขอ้งกบัอะไร ก็ไมต่อ้งรูอ้ะไรก็ได ้ แต่ตอนน้ีใจมาเกี่ยวขอ้งกบั

หลายเรื่องหลายสิง่ดว้ยกนั มาเกี่ยวขอ้งกบัร่างกายในเบื้องตน้ พอคลอดออกมาก็มา

เกี่ยวขอ้งกบับดิามารดาปู่ย่าตายายญาตพิีน่อ้ง เพือ่นสนิทมติรสหาย มาเกี่ยวขอ้งกบัสามี

ภรรยาบตุรธิดาหลานเหลน มาเกี่ยวขอ้งกบัสมบตัต่ิางๆ มาเกี่ยวขอ้งกบับคุคลต่างๆ มา

เกี่ยวขอ้งกบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะชนิดต่างๆ แต่ไมรู่ว้า่สิง่เหลา่น้ีเป็นอย่างไร 

อนาคตของเขาจะเป็นอย่างไร ไมเ่คยคดิไม่เคยรู ้คดิวา่จะเป็นอย่างน้ีไปตลอด ถา้รูว้า่จะ

ไมเ่ป็นอย่างน้ีก็ไมย่อมคดิ แต่กลบัภาวนาขอใหไ้มใ่หเ้ปลีย่นไป ขอใหเ้ป็นอย่างน้ีไป

เรื่อยๆ ใหด้กีวา่น้ี ไมใ่หเ้ลวกวา่น้ี แต่ไม่ไดเ้ป็นไปตามความปรารถนาของใจ สิง่ต่างๆ

ตอ้งเป็นไปตามเหตตุามปจัจยัตามเวลาของเขา  

จงึตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรมเพือ่ใหรู้ว้า่อะไรจะเกดิขึ้น ฟงัแลว้ก็ตอ้งนาํเอาไปส ัง่สอนใจต่อ 

เพราะการไดย้นิไดฟ้งัเพยีงระยะเวลาส ัน้ๆน้ี ถา้ไมน่าํเอาไปขยายผลงานต่อ ไมเ่อาไป

พจิารณาต่อ เดีย๋วก็จะลมื เพราะใจตอ้งคดิหลายเรื่องดว้ยกนั พอคดิเรื่องอืน่แลว้ เรื่องที่



50 
 

ไดย้นิไดฟ้งัมาน้ีก็จะค่อยๆถูกกลบไปหายไป แลว้ก็จะลมืไป เหมอืนกบัไมเ่คยไดย้นิได ้

ฟงัมาก่อน ถา้อยากจะใหเ้ป็นปญัญาทีส่ามารถดูแลรกัษาใจได ้ ก็ตอ้งเอาไปบาํเพญ็ต่อ 

เอาไปเจริญต่อ ม ี๓ เรื่องน้ีทีค่วรจะจาํไวค้อื ๑. อนิจจงัไมเ่ทีย่ง ๒. เป็นทกุข ์๓. ไม่ใช่

ตวัเราไมใ่ช่ของเรา ท่องจาํไปทกุวนัทกุเวลา ไมต่อ้งไปคดิเรื่องอืน่ถา้ไมจ่าํเป็น ถา้จาํเป็นก็

คดิไป พอคดิเสร็จก็กลบัมาคดิเรื่องไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ ไมใ่ช่เราไมใ่ช่ตวัเราไมใ่ช่ของเรา

ต่อ ถา้คดิอย่างน้ีแลว้จะปลอ่ยวางได ้ จะมคีวามสุขมคีวามสบายใจมากขึ้น จะเหน็วา่ได ้

แบกกองทกุขม์าดว้ยความหลง เพราะไมเ่หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาน่ีเอง พอเหน็แลว้ก็รูว้า่

ฝืนความจริงไมไ่ด ้ยงัไงๆก็ตอ้งไมเ่ทีย่งตอ้งหมดไปตอ้งเปลีย่นไป ถา้ไปยดึไปตดิไปหวง

ไปห่วงก็จะตอ้งทกุขท์รมานใจ เพราะไมใ่ช่ของเราไมใ่ช่ตวัเรา ตวัเราเป็นสิง่ทีเ่รามองไม่

เหน็กนั ตวัเราทีพู่ดอยู่น้ีก็คอืใจ แต่พอพจิารณาไปปฏบิตัลิกึเขา้ไปแลว้ แมแ้ต่ตวัเราก็รู ้

วา่ไมใ่ช่เป็นตวัเรา เป็นเพยีงสมมตุทิีใ่จสมมตุขิึ้นมาเอง สมมตุวิา่เราคดิเรารู ้ แต่ความ

จริงไมม่เีรา มแีต่ความรูห้รือผูรู้ ้ ไมม่เีราคดิ มแีต่ความคดิ เป็นสภาวธรรม เหมอืนกบัมี

เสยีง แต่ไมม่เีสยีงของคนนัน้คนน้ี เป็นเหมอืนเสยีงลมทีพ่ดัใบไมก้ิ่งไมแ้ลว้ปรากฏเป็น

เสยีงขึ้นมา ไมม่ตีวัตนทีท่าํใหเ้กดิเสยีงนัน้ เป็นเรื่องของธรรมชาต ิ ตวัทีท่าํงานในจติคอื

ความคดิ ความรูส้กึ ความจาํไดห้มายรู ้ความรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีม่าสมัผสั

กบัตาหูจมกูลิ้นกาย เป็นสภาวธรรมท ัง้นัน้ เป็นธรรมชาต ิไมม่ตีวัเรา มแีต่ความรูห้รือผูรู้ ้

ตวัเราเกดิจากความหลงของใจ ทีส่มมตุวิา่มเีรามตีวัเรา แต่ความจริงเป็นเพยีงสมมตุ ิ

ถา้ปฏบิตัจินเหน็ไตรลกัษณ์ในส่วนภายนอกแลว้ เหน็ไตรลกัษณ์ในรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ในสิง่ของต่างๆ ในบคุคลต่างๆ ในร่างกายแลว้ ก็จะปลอ่ยสิง่เหลา่นัน้ไปหมด 

เมือ่ปลอ่ยแลว้ใจก็จะเขา้มาขา้งใน จะไมส่นใจกบัเรื่องภายนอก จะสนใจเรื่องภายใน ที่

ยงัสรา้งปญัหาสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจอยู่ ดว้ยเรื่องตวัเราของเรา ยงัรูส้กึวา่มตีวัเราของ

เราอยู่ในใจ ก็ตอ้งเขา้ไปแยกแยะตวัเราของเราใหอ้อกจากใจ ใหใ้จวา่งจากตวัเราของเรา 

อะไรทีเ่ป็นตวัเราของเรา ก็ตอ้งเอาอนตัตาเขา้ไปแก ้ เพราะไมม่อีะไรเป็นตวัเราของเรา 

ขา้งนอกไมม่ตีวัเราของเราแลว้ ขา้งในก็ไมม่ตีวัเราของเราเช่นกนั แต่ในเบื้องตน้ถา้ยงั

เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องขา้งนอกอยู่ ก็ยงัตอ้งใชส้มมตุคิอืตวัเรา วา่ใจเป็นเราไปก่อน เพือ่การ

แยกแยะเปรียบเทยีบ วา่ใจเป็นเรา ส่วนร่างกายไมใ่ช่เราอย่างน้ีเป็นตน้ พอเขา้ไปถงึในใจ
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แลว้ ใจก็ไมใ่ช่เราอกีเหมอืนกนั ไมม่เีรา เราเป็นความเพอ้ฝนั เกดิจากการปรุงแต่งของ

อวชิชาของโมหะความหลง ถา้ยงัมตีวัเราของเรา ความสุขทีม่อียู่ภายในใจก็จะวา่เป็น

ความสุขของเรา ความทกุขก์็จะเป็นความทกุขข์องเรา ก็จะเกดิตณัหา อยากจะใหสุ้ข

อย่างเดยีว อยากไมใ่หท้กุข ์ เป็นภวตณัหาและวภิวตณัหา ถา้ไมม่ตีวัเราของเราแลว้ 

พจิารณาวา่สุขทกุขเ์ป็นสภาวธรรม เป็นของคู่กนั มเีกดิมดีบัเป็นธรรมดา สุขเกดิขึ้นได ้

สุขก็ดบัได ้ ทกุขเ์กดิขึ้นไดท้กุขก์็ดบัได ้ ถา้ไมม่ตีวัตนแลว้ก็จะไมม่ตีวัไปรบัความสุขหรือ

ความทกุข ์ ก็จะปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ เมือ่ปลอ่ยแลว้มนัก็จะหายไป เพราะเกดิ

จากตวัหลงทีไ่ปสรา้งมนัขึ้นมา เมือ่ตวัสุขตวัทกุขท์ีม่ใีนใจหายไปหมดแลว้ ก็จะเหลอือยู่

แต่ความวา่งของใจ เหลอืแต่ความบริสุทธิ์ของใจ ซึง่เป็นความสุขอกีแบบหน่ึง เป็น

ความสุขทีไ่มม่เีกดิไมม่ดีบั ไมม่เีสื่อม ทีเ่รียกวา่ปรมงัสขุงั เพราะเป็นปรมงัสญุญงั วา่ง

จากทกุสิง่ทกุอย่าง วา่งจากไตรลกัษณ์ วา่งจากอนิจจงัทกุขงัอนตัตา วา่งจากอตัตาตวัตน 

วา่งจากทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ป็นสมมตุ ิ 

ตวัตนน้ีเป็นสมมตุ ิ อนตัตาก็เป็นสมมตุ ิ ทีล่บลา้งตวัตนทีเ่ป็นสมมตุเิช่นเดยีวกนั เมือ่

ตวัตนถูกทาํลายดว้ยอนตัตาแลว้ ก็หายไปดว้ยกนัท ัง้คู่ เหมอืนยากบัเชื้อโรค เมือ่เชื้อโรค

ถูกทาํลายไปแลว้ ก็ไมต่อ้งรบัประทานยาอกีต่อไป เมือ่ตวัตนในใจหายไปแลว้ ก็ไมต่อ้ง

เจริญสพัเพธมัมาอนตัตาอกีต่อไป เพราะอนิจจงัทกุขงัอนตัตาเป็นเพยีงเครื่องมอืหรอื

อาวุธ ทีใ่ชท้าํลายความหลงเท่านัน้เอง ความหลงทีไ่มเ่หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เมือ่ได ้

ทาํลายไปหมดแลว้ อาวุธอนัเลศิอนัประเสริฐน้ีก็ไมต่อ้งใชอ้กีต่อไป เหมอืนกบัยาทีไ่ด ้

ทาํลายเชื้อโรคจนหมดไปแลว้ ไมม่โีรคภยัไขเ้จ็บหลงเหลอือยู่ในร่างกายแลว้ ก็ไมต่อ้ง

รบัประทานยาอกีต่อไป ฉนัใดเมือ่ปญัญาคอืไตรลกัษณ์น้ี ไดท้าํลายความหลงทกุชนิดที่

มอียู่ในใจจนหมดไปแลว้ เป็นความวา่งเป็นความสุขลว้นๆแลว้ ก็ไมม่คีวามจาํเป็นที่

จะตอ้งพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาอกีต่อไป ปญัหาต่างๆทีเ่คยสรา้งความทกุขท์รมาน

ใหแ้ก่ใจก็หายไปหมด ทน้ีีมองอะไรก็จะสกัแต่วา่มอง เหน็อะไรก็สกัแต่วา่เหน็ ไดย้นิ

อะไรก็สกัแต่วา่ไดย้นิ สมัผสัอะไรก็สกัแต่วา่สมัผสั แต่จะไมม่ตีณัหาความอยากกบัสิง่

ต่างๆทีไ่ดส้มัผสัรบัรู ้ รูต้ามความเป็นจริงของเขา แต่ถา้ตอ้งมกีารตอบโตห้รือปฏบิตัต่ิอ

สิง่ต่างๆ ก็จะปฏบิตัไิปตามเหตตุามผล ไปตามความจาํเป็น แต่จะไมม่คีวามวติกกงัวล 
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มคีวามอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ถา้ทาํอะไรไดก้็ทาํไป เหน็เขาเดอืดรอ้นช่วยเหลอื

เขาไดก้็ช่วยเหลอืเขาไป แต่จะไมม่าวติกกงัวลเวลาช่วยเขาไมไ่ดแ้ลว้จะทาํอย่างไร ช่วย

ไมไ่ดก้็ช่วยไม่ได ้ เขาจะตายก็ตายไป แต่จะไมม่าวติกกงัวลหรือเสยีอกเสยีใจ เพราะใจก็

รูอ้ยู่แลว้วา่ในทีสุ่ดก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ ไมว่า่ใครก็ตาม ต่อใหช่้วยกนักี่คร ัง้กี่รอบในทีสุ่ดก็

ตอ้งมรีอบสุดทา้ย หนงัยงัมรีอบสุดทา้ยเลย แลว้ชวีติของเราทาํไมจะไมม่รีอบสุดทา้ย

บา้ง ก็ตอ้งมรีอบสุดทา้ยเช่นเดยีวกนั งานเลี้ยงย่อมมกีารสิ้นสุด ไมม่งีานเลี้ยงไหนทีจ่ะ

เลี้ยงกนัไปตลอด นัน่แหละคอืชวีติของพวกเรา เป็นอย่างนัน้ ชวีติของพวกเราเป็น

เหมอืนงานเลี้ยง เลี้ยงกนัไปเรื่อยๆ เลี้ยงวนัน้ีแลว้ พรุ่งน้ีก็เลี้ยงต่อ มะรืนน้ีก็เลี้ยงต่อ 

สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งไปถงึวนัสุดทา้ยของงานเลี้ยง นัน่แหละคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งศึกษา สรุปแลว้

สิง่ทีเ่ราตอ้งจาํใหแ้มน่อยู่ตลอดเวลาก็คอื อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ขอใหจ้าํ ๓ คาํน้ีไว ้

แลว้นาํเอาไปปฏบิตัเิถดิ จะอยู่อย่างปลอดภยัจากความทกุขท์ ัง้หลาย  

เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยจนไปไหนไมไ่ด ้ ความจริงน่าจะไดป้ระโยชน ์ ถา้เป็นนกัภาวนาแลว้จะ

ไดป้ระโยชนม์าก เพราะบงัคบัเราในตวัใหภ้าวนาเพราะไปไหนไมไ่ด ้ เมือ่ก่อนกิเลสมี

ขอ้อา้งอยู่เรื่อย ไปงานครูบาอาจารยบ์า้ง ไปงานคนนัน้คนน้ีบา้ง ไปไดห้มด ตอนน้ีไป

ไมไ่ดแ้ลว้ ถา้เป็นนกัภาวนาก็จะฉวยโอกาสภาวนาอย่างเต็มทีเ่ลย เพราะการภาวนาอยู่ที่

ใจ แต่อาศยัร่างกายเป็นเครื่องมอื ถา้ร่างกายขยบัเขยื้อนไมไ่ดก้็ยงัภาวนาไดอ้ยู่ สตอิยู่ที่

ใจ กเิลสอยู่ทีใ่จ ปญัญาอยู่ทีใ่จ สรา้งสตสิรา้งปญัญาขึ้นมาเพือ่ทาํลายกเิลสทีม่อียู่ภายใน

ใจ ร่างกายจะอยู่ในอริิยาบถใดก็ไมเ่ป็นปญัหาแต่อย่างใด สาํหรบัคนทีย่งัหยุดไปไหนมา

ไหนไมไ่ดน้ี้ การเจ็บไขไ้ดป่้วยก็จะเป็นอบุายช่วยบงัคบัใหภ้าวนาไปในตวั เหมอืนกบัคน

จนตรอกไปทางไหนไมไ่ด ้ ก็ตอ้งสูอ้ย่างเดยีว ถา้ไมสู่ก้็โดนเขาต่อยอย่างเดยีว ถา้ไม่

ภาวนาแลว้อยากไปโน่นมาน่ีก็จะทกุขท์รมานใจ เพราะไปไมไ่ด ้พอภาวนาแลว้ก็ตดัความ

อยากได ้ พอความอยากดบัปับ๊ก็จะอยู่อยา่งสุขสบาย ยิง่กวา่ไดอ้อกไปตามความอยาก 

บางทกีต็อ้งอาศยัเหตกุารณ์อย่างน้ีเป็นอบุาย เป็นเครื่องสนบัสนุนใหเ้ราตอ้งสู ้ ถา้ไมม่ี

เหตกุารณ์ก็จะถูกกเิลสหลอกลอ่อยู่เรื่อยๆ ใหผ้ดัวนัประกนัพรุ่ง ทาํพรุ่งน้ีก็ได ้ตอนน้ีทาํ

เรื่องน้ีก่อน แต่พอทาํอย่างอืน่ไมไ่ดแ้ลว้ก็ตอ้งทาํเรื่องภาวนาเรื่องเดยีว พอเริ่มเหน็ผล

แลว้ต่อไปไมต่อ้งบงัคบัแลว้ รูแ้ลว้วา่การภาวนาเพือ่กาํจดักเิลสภายในใจ เป็นงานทีว่เิศษ
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ทีสุ่ด เป็นรางวลัทีด่ทีีสุ่ด เป็นรางวลัที ่๑ ส่วนการไปทาํอะไรภายนอกเกี่ยวกบัคนนัน้คน

น้ี ถงึแมจ้ะเป็นทานเป็นบญุก็ตาม ก็ไมไ่ดเ้ท่ากบัการฆ่ากเิลสภายในใจ ความเบาอกเบา

ใจจะมมีากขึ้น การไปทาํบญุใหท้านยงัไมไ่ดต้ดักเิลส เป็นเพยีงฉีดยาสลบหรือตหีวัมนัท ี

๒ ท ี ไมใ่หม้นักลา้หาญมากจนเกนิไป แต่มนัไมต่าย แลว้ก็มกีเิลสตวัอืน่ทีอ่าศยัการ

ทาํบญุน้ี เป็นช่องใหม้นัเจริญเตบิโต คอืกเิลสทีเ่รียกวา่กามฉนัทะ เพราะเวลาไดอ้อกไป

ขา้งนอกก็จะไดเ้หน็รูปไดย้นิเสยีงไดส้มัผสัรบัรูอ้ะไรต่างๆ ไดส้มัผสัรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ทาํใหก้ามฉนัทะเจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้ มแีต่กเิลสคอืความตระหน่ีความเหน็

แก่ตวัทีจ่ะลดนอ้ยลงไปบา้ง เพราะทาํบญุใหท้านเพือ่เสยีสละ เพือ่ตดัความยดึตดิใน

สมบตัขิา้วของเงนิทอง ไดต้ดัส่วนน้ีไป แต่กเิลสคอืกามฉนัทะเหมอืนกบัไดน้ํา้ จะเจริญ

งอกงามตามไปดว้ย  

นกัภาวนาจงึตอ้งมคีวามเขม้งวดกวดขนัมากกวา่นกัแสวงบญุ นกัแสวงบญุยงัตอ้งไปที่

ต่างๆ ไปอนิเดยี ไปวดันัน้ไปวดัน้ี นกัภาวนาตอ้งตดัแลว้ ไมต่อ้งไปไหนแลว้ ตอ้งปิด

ประตูเขา้ออกของกเิลส คอืทวารท ัง้ ๕ ตาหูจมกูลิ้นกาย ทีเ่ป็นทางเขา้ออกของกเิลสคอื

กามฉนัทะ ถา้กเิลสยงัเขา้ออกไดอ้ยู่ก็จะเจรญิงอกงาม จะปราบมนัยาก ถา้ปิดทวารท ัง้ ๕ 

มนัก็ออกไมไ่ด ้ ก็จะวิง่อยู่ภายในใจ จะสรา้งความทกุขท์รมานใจ ก็ตอ้งใชส้มถภาวนาใช ้

วปิสัสนาภาวนาปราบทาํลายมนั เหมอืนเวลาจะจบัววัมาฆ่า ถา้ไมม่คีอกลอ้มมนัไว ้

ปลอ่ยใหม้นัวิง่ไปในป่าในทุ่ง จะตามจบัมาฆ่าก็จะยาก ถา้จบัขงัไวใ้นคอกเวลาจะจบัมนั

มาฆ่า ก็จะไมย่าก ถา้คอกยิง่เลก็ยิง่แคบกย็ิง่จบังา่ย ถา้คอกกวา้งก็จบัยากหน่อย แต่ก็

ยงัดกีวา่ไมม่คีอกเลย คอกทีจ่ะกกักเิลสไวก้็คอือนิทรียสงัวรน้ีเอง การสาํรวมอนิทรีย ์

สาํรวมตาหูจมกูลิ้นกายน้ีเป็นคอก ถา้เป็นคอกใหญ่ก็ศีลสงัวร ถา้เป็นคอกทีแ่คบเขา้มาก็

เป็นอนิทรียสงัวร อยู่ในป่าในเขา ไมต่อ้งไปรบัรูเ้รื่องต่างๆของทางโลกเขา กเิลสก็ไปไหน

ไมไ่ด ้ ก็จะเพ่นพ่านอยู่ในใจ ถา้มสีตกิ็จะเหน็ทนัทเีวลามนัออกมาเพ่นพ่าน ก็ตอ้งกาํจดั

มนัทนัท ีถา้ฟุ้ งซ่านก็ตอ้งภาวนาทาํจติใจใหส้งบ ถา้สงบดว้ยอบุายแห่งสมาธิไมไ่ด ้ก็ตอ้ง

สงบดว้ยอบุายแห่งปญัญา วเิคราะหเ์ขา้ไป ถามดูวา่กาํลงัฟุ้ งซ่านกบัเรื่องอะไร เอาปญัญา

เอาไตรลกัษณ์เขา้ไปสกดั เรื่องต่างๆไมอ่ยู่เหนือกรอบของไตรลกัษณ์ เรื่องต่างๆตอ้งจบ

ของมนัเอง จะไปแกห้รือไมไ่ปแก ้จะไปทาํไมไ่ปทาํ ในทีสุ่ดก็จะตอ้งจบลงไปเอง เช่นห่วง
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พ่อห่วงแม ่ สมมตุเิราเป็นนกับวชไปอยู่ในป่า เกดิวติกกงัวลเรื่องพ่อเรื่องแม ่ ก็พจิารณา

ไปวา่ กลบัไปช่วย ก็ช่วยไดช้ ัว่คราว ในทีสุ่ดเขาก็ตอ้งตายอยู่ด ี ถา้เราไมไ่ปเขาจะไดม้ี

โอกาสพึง่ตวัเขาเอง ต่อสูก้บัสิง่ต่างๆดว้ยตวัเขาเอง ถา้ไปก็ควรไปเพือ่สอนใหเ้ขารูจ้กัวธิี

ต่อสูท้ีถู่กตอ้ง แต่ตอนน้ีเรายงัไมม่คีวามรูน้ ัน้เราก็อย่าเพิง่ไป ตอนน้ีเรารีบมาสรา้งความรู ้

น้ีดกีวา่  

เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงขงัพระองคไ์วถ้งึ ๖ ปีดว้ยกนั ขงัอยู่ในป่า ๖ ปี ไมเ่คย

กลบัไปในวงั ไมท่รงห่วงพระราชบดิาหรือพระมเหสหีรือพระราชโอรส เวลาห่วงก็ทรงใช ้

ไตรลกัษณ์เขา้มาสกดั แต่หลงัจากทีไ่ดต้รสัรูแ้ลว้พระองคก์ท็รงกลบัไปโปรด เพราะมสีิง่

ทีด่ไีปโปรดแลว้ สิง่ทีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ แต่ตอนภาวนาน้ีถา้ฟุ้ งซ่านกงัวล

กบัเรื่องใดเรื่องหน่ึง ก็ตอ้งใชส้มถะหรือวปิสัสนาทาํใหส้งบใหไ้ด ้ ถา้ทาํใหส้งบไมไ่ดก้็

จะตอ้งแหกคอกไปจนได ้ เพราะทนอยู่ไมไ่ด ้ เวลาเป็นห่วงใครมากๆก็ตอ้งไปดูแลเขาจน

ได ้ ถา้ใชไ้ตรลกัษณ์สกดัก็ไมต่อ้งไป สมมตุวิา่เราตายไปแลว้เขาอยู่ไดไ้หม ถา้อยู่ไมไ่ด ้

เขาก็ตอ้งตายอยู่ด ี ถงึแมจ้ะอยู่ได ้ ต่อไปก็ตอ้งตายเหมอืนกนั เพราะไมม่ใีครหนีความ

ตายไปได ้ พอใชไ้ตรลกัษณ์ใชป้ญัญาเขา้มาสกดั ก็จะสงบตวัลงได ้ พอสงบแลว้ก็สบาย 

พอออกมาจากความสงบก็เริ่มห่วงอกีแลว้ กเิลสไมย่อมหยุด เหมอืนกบัสงครามทีข่า้ศึก

ศตัรูบกุมาเป็นระลอกๆ ส่งชดุที ่ ๑ มาพอถูกฆ่าตายหมด ก็จะส่งชดุที ่ ๒ มา จะส่งมา

เรื่อยๆจนกวา่จะหมดกาํลงั เราก็ตอ้งสูท้กุระลอก หยุดไมไ่ด ้แต่เราจะไมก่ลวั เพราะรูว้ธิี

ฆ่ามนัแลว้ รูว้ธิีต่อสูก้บัมนัแลว้ เรามอีาวุธทีป่ระเสริฐทีไ่มม่มีาก่อน ถา้ไม่มี

พระพทุธศาสนาน้ีเราจะสูม้นัไมไ่ด ้ ไมม่ใีครสูก้เิลสได ้ ก่อนทีพ่ระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ ไมม่ี

ใครฆ่ากเิลสใหต้ายหมดได ้ ไดแ้ต่ฉีดยาสลบหรือทบุใหม้นัสลบไปเท่านัน้เอง เดีย๋วมนัก็

ฟ้ืนขึ้นมาใหม ่ สมยัก่อนทีพ่ระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ ไมม่ใีครบรรลถุงึพระนิพพานได ้ ตอนที่

พระพทุธเจา้ทรงแสวงหาพระนิพพาน ก็ไมม่ใีครสอนได ้ เพราะไมม่ใีครรู ้ แต่พอ

พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูแ้ลว้ ไดพ้บกบัอาวุธวเิศษแลว้ ก็ทรงมอบใหก้บัพวกเรา จงึเป็น

โชคเป็นวาสนาของพวกเราทีไ่ดร้บัอาวุธทีเ่ลศิน้ีมา ทน้ีีเราสูม้นัไดแ้ลว้ จะมากี่ ๑๐๐ 

ระลอก มากี่ ๑๐๐๐ ครัง้ ก็ไมก่ลวัมนั เราฆ่ามนัไดห้มด  
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กเิลสสูไ้ตรลกัษณ์ไม่ได ้ กเิลสทกุตวัไมว่า่จะหยาบหรือละเอยีด แพไ้ตรลกัษณ์หมด จงึ

ไมต่อ้งกลวักเิลส เรามอีาวุธทีย่อดเยีย่มแลว้ อย่าไปเสยีดายกเิลส เรื่องกลวัก็ไมก่ลวั แต่

เสยีดาย จะขาดเพือ่นอย่างน้ี ก็เป็นกเิลสอกีแบบหน่ึง ไปอยู่คนเดยีวก็คดิวา่เราน้ีเหน็แก่

ตวัหรือเปลา่ ทิ้งเพือ่นฝูงไปหรือเปลา่ เป็นเรื่องของกเิลสท ัง้นัน้ อยู่กบัเพือ่นแลว้เป็น

อย่างไร จมไปดว้ยกนั จมไปในกองทกุข ์พอหนีออกมาแลว้ไดห้ลดุพน้ คนทีจ่ะหลดุพน้

ได ้ ส่วนใหญ่หลดุพน้ดว้ยการอยู่คนเดยีว อยู่ตามลาํพงั ไมไ่ดห้ลดุพน้ดว้ยการอยู่

ร่วมกนั ตอ้งปลกีวเิวก ตอ้งอยู่ตามลาํพงั จงึอย่าไปกลวักบัการปลกีวเิวกอยู่ตามลาํพงั 

เป็นการอยู่ทีด่ทีีสุ่ดของนกัปฏบิตั ิ จะมคีวามรื่นเริงบนัเทงิใจกบัความสงบความวเิวก จติ

สงบแลว้จะไมค่ดิถงึใคร จะไมรู่ส้กึวา้เหวเ่ศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ความเศรา้สรอ้ยหงอย

เหงาเป็นผลงานของกเิลส ทีส่รา้งอารมณ์เหลา่น้ีใหเ้กดิขึ้นมา ดว้ยการคดิถงึอดตีที่

หวานๆ กบัคนนัน้คนน้ี กบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ตอนน้ีไมม่แีลว้จงึรูส้กึวา้เหวอ่า้งวา้งเปลา่

เปลีย่วใจ เป็นความคิดปรุงแต่งสญัญาอารมณ์ทีก่เิลสปลกุขึ้นมา ไมใ่ช่ความจริง แต่ทาํ

ใหท้กุขท์รมานใจ เพราะขาดสต ิ เรากาํลงัดูหนงัในใจ แลว้ก็เคลิ้มไปกบัหนงั พอไดส้ติก็

จะปลกุใหต้ื่นขึ้นมา วา่เป็นความฝนั ไมเ่ป็นความจริง ไปคดิบา้บอคอแตกอย่างนัน้ทาํไม 

ทาํไมไมค่ดิพทุโธๆไป ทาํไมไมพ่จิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาไป นกัปฏบิตัจิะมปีญัหาตรง

น้ีเวลาอยู่คนเดยีว บางครัง้เวลาเผลอน่ีมนัไหลไปเลย ไหลไปตามอารมณ์ คดิถงึอดตีอนั

แสนหวานแสนสวยงาม พอดูปจัจบุนัรูส้กึแสนวา้เหว ่ไมว่า่ใครก็ตาม พอออกไปอยู่วเิวก

แลว้ จะเจอเรื่องอย่างน้ีกนัท ัง้นัน้  

จงึควรเตรียมตวัรบักบัมนัไว ้ ใหรู้ท้นั คดิวา่ความสุขเหลา่นัน้เป็นความสุขในบา้นทีไ่ฟ

กาํลงัไหม ้ ความสุขของทางโลกตัง้อยู่บนพื้นฐานของความไมเ่ทีย่ง ของความแก่ของ

ความเจ็บของความตาย เหมอืนกบัอยู่ในบา้นทีไ่ฟกาํลงัไหม ้ ไปจดัปารต์ี้ทาํไมในบา้นที่

ไฟกาํลงัไหม ้ เดีย๋วก็ถูกไฟเผาหรอก เวลาออกมาปลกีวเิวก ก็เท่ากบัออกจากบา้นทีไ่ฟ

กาํลงัไหม ้ตอ้งตดัใจ อย่ากลบัเขา้ไปในบา้นทีไ่ฟกาํลงัไหมอ้ยู่ เพราะจะถูกไฟเผา ใหค้ดิ

อย่างน้ี จะมกีาํลงัใจ จะภาวนาพทุโธๆเดนิจงกรมต่อได ้พอจติสงบแลว้ก็จะรูว้า่ ใจไปคดิ

เอง ใจไปปรุงแต่งขึ้นมาเอง ต่อไปก็จะไมค่ดิแลว้ จะพยายามทาํจติใหส้งบอยู่เรื่อยๆ จน

มคีวามสงบเป็นฐานไปเลย ไม่วา่จะอยู่ในอริิยาบถใดก็จะสงบ จะไมส่งบเป็นช่วงๆเหมอืน
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ตอนตน้ เวลากเิลสปะทขุึ้นมาจะเป็นเหมอืนภูเขาไฟระเบดิ เวลาสมัผสักบัสิง่ใดสิง่หน่ึง

เรื่องใดเรื่องหน่ึง ก็จะปะทขุึ้นมา ถา้ไมไ่ดส้มัผสัก็จะสงบไปเรื่อยๆ อย่างน้ีแสดงวา่มี

สมาธิแลว้ แต่กเิลสทีส่รา้งปญัหายงัไมต่าย แต่ไมอ่อกมาเพ่นพ่านเหมอืนเมือ่ก่อน 

เมือ่ก่อนน้ีจะอยู่เต็มไปหมดทกุแห่งทกุหน แต่พอมสีมาธิแลว้กเิลสจะหลบซ่อนตวั จะ

หลบในมมุนัน้มมุน้ีซอกนัน้ซอกน้ี นานๆจะโผลข่ึ้นมา เวลาไปเหน็รูปไดย้นิเสยีงที่

สะเทอืนใจก็จะปรากฏขึ้นมา ก็ตอ้งใชป้ญัญาเขา้ไปแกเ้ขา้ไปตดั ตอ้งละตวัตน ทีท่าํให ้

กเิลสสรา้งความทกุข ์ เช่นคดิวา่ทาํไมเขาไมป่ฏบิตักิบัเราอย่างนัน้อย่างน้ี ไมม่เีราไมใ่ช่

หรือ ทาํไมจะตอ้งปฏบิตักิบัเราอย่างนัน้อย่างน้ีดว้ย ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ จะ

ปฏบิตักิบัดนินํา้ลมไฟอย่างไร ก็เรื่องของเขา ร่างกายไมใ่ช่ตวัเรา จะยกมอืไหวร่้างกาย

หรือไม ่ก็เรื่องของเขา จะยิ้มใหก้บัร่างกายหรือไม ่ก็เรื่องของเขา ไมเ่ป็นปญัหาอะไร ตอ้ง

มองอย่างน้ี อย่าไปมองวา่มตีวัมตีน ในร่างกายหรือในใจก็ด ี ใจเป็นเพยีงผูร้บัรู ้ กรู็ไ้ป รู ้

วา่เขาไมย่ิ้ม รูว้า่เขาไมไ่หว ้ตอ้งใชป้ญัญาเขา้ไปสกดั  

เวลาเกดิอารมณ์ไม่สบายใจขึ้นมา แสดงวา่กเิลสยงัทาํงานอยู่ แต่จะเหน็เรื่องของกเิลสได ้

ชดัเวลาทีม่สีมาธิแลว้เท่านัน้ เวลาไม่มสีมาธิมกีเิลสเต็มไปหมดเลย จงึไมรู่อ้ะไรเป็นกเิลส 

อะไรไมเ่ป็นกเิลส เพราะส่วนใหญ่เป็นกเิลสไปท ัง้หมด แต่พอเวลาสงบแลว้ถงึจะรูว้า่ 

เวลาสงบน่ิงเฉยๆน้ีเป็นธรรม พอเกดิอารมณ์ขึ้นมาปับ๊รูเ้ลยวา่เป็นกเิลส จงึตอ้งคอย

กาํจดัอารมณ์ต่างๆทีเ่กดิขึ้น ถา้ไมเ่กดิขึ้นก็ตอ้งไปแหย่ใหเ้กดิ ไปแหยร่งัแตน ถา้ไม่

ออกมาก็ตอ้งแหย่มนั ไมอ่ย่างนัน้จะไมอ่อกมา ก็จะฆ่ามนัไมไ่ด ้ตอ้งไปแหย่มนั เช่นกลวั

อะไรก็ตอ้งไปหามนั กลวัเสอืก็ตอ้งไปหาเสอื กลวัผกี็ตอ้งไปหาผ ี ไปแหยร่งัแตน ให ้

ความกลวัออกมา พอออกมาแลว้จะไดใ้ชป้ญัญาเขา้ไปสกดั เช่นกลวัความตาย กลวักบั

การทีจ่ะตอ้งพบเหน็สิง่ทีไ่มอ่ยากจะพบเหน็ ตอ้งใชป้ญัญาเขา้ไปดบัมนั ใหค้ดิวา่ถา้มนัจะ

เกดิเราไปหา้มมนัไดท้ีไ่หน ถา้เหน็ก็ใหส้กัแต่วา่เหน็ จะน่าเกลยีดน่ากลวัขยะแขยง

อย่างไร ก็ใหส้กัแต่วา่เหน็ หา้มมนัไดท้ีไ่หน สิง่ทีจ่ะใหเ้ราเหน็ ถา้ทาํใจกลา้ไมก่ลวัในสิง่ที่

จะเหน็แลว้ ก็จะไมม่ปีญัหาอะไร อะไรจะเกดิขึ้นกบัร่างกาย ก็รูอ้ยู่แลว้วา่ตอ้งเกดิขึ้นอยู่

ด ี ก็ใหม้นัเกดิไป เราก็สกัแต่วา่รูต้ามความจริงเท่านัน้เอง มสีมาธิรกัษาใจใหส้งบ มี

ปญัญาคอยสอนใจไมใ่หผ้วาไมใ่หต้ื่นเตน้ ก็จะไมม่ปีญัหาอะไร ถา้ไมม่สีมาธิจะทาํไมไ่ด ้
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ใจจะกระโดดโลดเตน้ จะไมน่ิ่ง พอไมน่ิ่งจะใชป้ญัญาไมไ่ด ้อารมณ์จะเขา้มาก่อน พอได ้

ยนิเสยีงเสอืก็จะวิง่แลว้ พอคดิวา่มผีมีาก็จะเผ่นหนีแลว้ ไมม่สีตปิญัญามาคดิเลยวา่ เหน็

ก็เหน็สวิะ ตายก็ตาย ถา้ไมม่สีมาธิจะทาํไมไ่ด ้ถา้มสีมาธิแลว้จะทาํได ้ถา้ปฏบิตัไิดส้มาธิ

แลว้ แต่ไมม่อีะไรผุดโผลข่ึ้นมาก็อย่าตายใจ ตอ้งไปพสูิจน ์ตอ้งไปหารงัแตนแหย่ อะไรที่

เรากลวัก็ตอ้งไปหามนั อะไรทีเ่ราชอบก็ตอ้งตดัมนั แลว้ดูวา่แตนจะออกมาหรือเปลา่ ถา้

ออกมาจะไดใ้ชไ้ตรลกัษณ์ยงิใหต้ายไปหมดเลย คนทีต่ดิสมาธิก็จะคดิวา่หมดปญัหาแลว้ 

ไมม่อีะไรแลว้ แต่เวลามกี็ไมรู่ส้กึตวั ไม่ไดส้งัเกต ไมไ่ดดู้ เวลามคีวามทกุขม์คีวาม

วุน่วายใจ ก็ไมรู่ว้า่กาํลงัทกุขก์าํลงัวุน่วายใจ เพราะไปคดิวา่จติเราสงบเราสบายแลว้ ส่วน

เรื่องอารมณ์ทีเ่กดิขึ้นน้ีเป็นเรื่องปกต ิ ความจริงไมใ่ช่เรื่องปกตหิรอก ตอ้งไมม่อีารมณ์ถงึ

จะเป็นเรื่องปกต ิ 

ถาม อตัตากบัมานะ คอืตวัเดยีวกนัใช่ไหม 

ตอบ ตวัเดยีวกนั 

ถาม การทีเ่รายงัมอีตัตาน้ีเกี่ยวเน่ืองกบัการตอ้งพจิารณากายดว้ยไหม 

ตอบ ถา้มคีวามรูส้กึวา่มตีวัตนฝงัลกึอยู่ในใจ เป็นอวชิชา ตวัทีท่าํใหรู้ส้กึวา่มเีรา พอมี

อะไรก็จะเป็นของเราขึ้นมา จติเป็นของละเอยีดมองไมเ่หน็ไดด้ว้ยตาเปลา่ พอจติ

ไดร่้างกายก็เลยคดิวา่ร่างกายเป็นตวัเรา เพราะจติเขา้ไปอยู่ในร่างกาย ใชร่้างกาย

เป็นตวัแทนจติ 

ถาม แต่ถา้เราพจิารณากาย จนเหน็วา่เป็นเพยีงธาต ุ ๔ ทีร่วมกนัมาเป็นร่างกาย ก็จะ

ไมม่ตีวัเราในร่างกาย  

ตอบ แต่ความรูส้กึวา่มตีวัเรายงัมอียู่ในใจ  

ถาม การพจิารณากายจะช่วยแยกใหเ้หน็ชดัขึ้น 
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ตอบ ถา้มตีวัเราหลบซ่อนอยู่ในร่างกายกต็อ้งตดัตวัน้ีไปก่อน พอซ่อนในร่างกายไมไ่ด ้

มนัก็ไปอยู่ซ่อนในใจ ก็ตอ้งเขา้ไปดูในใจต่อ ความรูส้กึนึกคดิวา่ตวัเรายงัมซี่อน

อยู่ในใจ ยงัรูส้กึวา่เราเจ็บ เราทกุข ์เราสุขอยู่  

ถาม ทน้ีีเราก็ตามเขา้ไปดูขา้งใน 

ตอบ วา่มเีราหรือเปลา่ 

ถาม มนัก็ละเอยีดขึ้นไปอกี 

ตอบ ละเอยีดเขา้ไปอกีข ัน้หน่ึง ตอนตน้เรามองไมเ่หน็ใจ เพราะอตัตามาอยู่ทีร่่างกาย 

ตอ้งแยกทีร่่างกายก่อน พอตวัเราทีร่่างกายหมดไปแลว้ ก็จะหลบเขา้ไปอยู่ในใจ 

เรียกวา่กเิลสหดตวัเขา้ไปขา้งใน ก็พจิารณาตามเขา้ไป เขา้ไปแยกในนามขนัธ ์

เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ แลว้ก็เขา้ไปแยกในจติ ลกึเขา้ไปเรื่อยๆ จะขา้ม

ข ัน้ตอนไมไ่ด ้ เวลายงัอยู่ขา้งนอกจะเขา้ไปดูจติเลยไมไ่ด ้ เหมอืนที่เขาวา่ดูจติ

อย่างเดยีว แต่อตัตาอยู่ทีร่่างกาย ไปดูจติจะไมรู่เ้รื่อง ตอ้งพจิารณาร่างกายเพือ่

ถอนอปุาทานในร่างกายก่อน ใหจ้ติปลอ่ยวางกายก่อน เพือ่จะไดเ้ขา้มาขา้งในจติ 

ถา้ดูจติไมพ่จิารณาร่างกาย ก็จะปลอ่ยร่างกายไมไ่ด ้ถา้ดูจติก็จะเพยีงแต่รูว้า่ จติ

มคีวามสุข มคีวามทกุข ์ มคีวามวุน่วาย มคีวามสงบ แต่ไมรู่จ้ะทาํอย่างไรไมใ่ห ้

เป็นอย่างน้ี ดูไปจนวนัตายก็ทาํอะไรไมไ่ด ้ ถา้จติวุน่วายกบัร่างกาย ก็ตอ้งไปดูที่

ร่างกาย ไปแกป้ญัหาทีร่่างกาย พจิารณาวา่ไปวุน่วายกบัร่างกายทาํไม มนัไมใ่ช่

ตวัเราของเรา ตอ้งทาํย่างน้ี พอเขา้ใจก็จะหายวุน่วาย ทีดู่จติก็ใหรู้ว้า่เกดิปญัหา

ขึ้นมาแลว้ แต่ดูจติเฉยๆยงัไมพ่อ ดูจติแลว้ตอ้งรูว้า่จะตอ้งทาํอย่างไรใหป้ญัหา

หายไป ตอ้งใชไ้ตรลกัษณ์แก ้มปีญัหากบัอะไรก็ตอ้งไปแกต้รงนัน้ ถา้มปีญัหากบั

คนนัน้ก็ตอ้งไปแกค้นนัน้ เช่นคนนัน้เป็นคู่อริกบัเรา เหน็เขาทไีรแลว้ใจเราวุน่วาย 

ก็ตอ้งแกไ้มใ่หวุ้น่วายใหไ้ด ้ วา่ทาํอย่างไรใหส้กัแต่วา่เหน็ ตอ้งดูวา่เขาเป็นของเขา

อย่างนัน้ ไปหา้มเขาไมไ่ด ้ ปลอ่ยเขาไป ถา้ปลอ่ยแลว้เขาจะด่าจะชมจะทาํอะไรก็
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เรื่องของเขา เราอย่าไปใหค้วามสาํคญั ใหค้วามสาํคญักบัใจ ใหม้นัสงบ ใหม้นัน่ิง 

ใหม้นัสกัแต่วา่รู ้เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งทาํ  

ถาม บางทมีนัปลอ่ยของมนัไปเอง 

ตอบ จะปลอ่ยอย่างถาวรโดยไมเ่หน็ไตรลกัษณ์ไมไ่ด ้ 

ถาม พอเราเหน็คนทีเ่ราเหมน็ขี้หนา้ เราก็เอาไตรลกัษณ์มาตดั จนกวา่จะเหน็จรงิ

ตามนัน้  

ตอบ จนไมม่ปีญัหาต่อไป สกัแต่วา่เหน็ ถา้มเีรื่องอืน่ทีเ่ป็นปญัหาก็ตอ้งแกต่้อไป 

ปญัหาอยู่ทีจ่ติ จติไปยุง่กบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี คนนัน้คนน้ีเอง เราก็ตอ้งพจิารณา

เรื่องนัน้เรื่องน้ี คนนัน้คนน้ี วา่เป็นไตรลกัษณ์ พอเหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์จติก็จะ

ปลอ่ย ก็จะหมดปญัหาไป ถา้ยงัไมเ่หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ก็จะยุ่งอยู่อย่างนัน้ พอ

ปลอ่ยขา้งนอกแลว้ก็จะไมส่นใจเรื่องภายนอก สกัแต่วา่เหน็ ใครจะทาํอะไร ใคร

จะพูดอะไร ก็ปลอ่ยเขาไปตามเรื่อง 

ถาม พอเหน็ขา้งนอกปุ๊ บเราก็กลบัมาดูใจของเรา 

ตอบ ตอ้งดูวา่ใจเป็นอย่างไร สกัแต่วา่รูว้า่เหน็ หรือมปีฏกิริิยา 

ถาม แต่ก่อนจะวา่ทาํไมเขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เราส่งออกไปขา้งนอกไปตาํหนิคน

ขา้งนอก แต่จรงิๆเราควรจะกลบัมาดูใจ 

ตอบ ตอ้งดูท ัง้ ๒ ส่วน แต่ดูใจเป็นหลกั ดูวา่ใจเฉยหรือเปลา่ ถา้เฉยก็ไม่เป็นปญัหา

อะไร ถา้ไมเ่ฉยก็ตอ้งแก ้ ปญัหาอยู่ทีใ่จ แต่ส่งไปทีส่ิง่น ัน้คนนัน้ ก็ตอ้งพจิารณา

ใหเ้หน็วา่ สิง่นัน้คนนัน้เป็นไตรลกัษณ์ ทีส่่งออกไปเพราะหลง ไมเ่หน็วา่เป็นไตร

ลกัษณ์ พอเหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ปับ๊ มนัก็จะหดเขา้มา จะปลอ่ยสิง่นัน้คนนัน้ไป 

แต่ส่วนใหญ่เราไมดู่ทีใ่จกนั เราดูทีค่นนัน้ แลว้ก็ตอบโตท้นัท ีไปแกท้ีต่วัเขา คุณ

ทาํไมพูดอย่างน้ี คุณทาํไมทาํอย่างน้ี แลว้ก็มเีรื่องมรีาวกนั เป็นเวรเป็นกรรมกนั 
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เพราะไมดู่ทีใ่จ วา่ใจเกดิอารมณ์ขึ้นมาแลว้ ตอ้งแกท้ีใ่จ ตอ้งดบัไฟทีใ่จ นกั

ปฏบิตัจิะดูใจเป็นหลกั แต่ดูขา้งนอกดว้ย เพราะยงัตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัขา้งนอก ดู

แลว้ก็ตอ้งวา่ใจมปีฏกิริิยาอย่างไร ถา้เฉยเป็นอเุบกขาก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร ถา้ไม่

เฉยเริ่มมอีาการหงดุหงดิราํคาญใจ ไมพ่อใจหรือชอบอกชอบใจ ก็ไมไ่ด ้ ตอ้ง

สอนใจวา่ ถา้ชอบอกชอบใจแลว้ พอเขาเปลีย่นไปก็จะตอ้งเสยีใจ ตอ้งสอนอย่าง

น้ี พอสอนแลว้ก็จะเฉย พอเฉยแลว้ก็ใชไ้ด ้ น่ีคอืการดูใจดูจติ ไมใ่ช่ดูเฉยๆ ดู

เฉยๆไมพ่อ ดูวา่มนัเกดิมนัดบั ถา้มนัไม่ดบัละ่ มนัโกรธนานๆ จะทาํอย่างไร 

ตอ้งหาวธิีดบัความโกรธ ตอ้งใชไ้ตรลกัษณ์ ตอ้งใชว้ปิสัสนา ตอ้งใชส้มถะเป็น

เครื่องมอื ถา้พจิารณาไมไ่ด ้ ยงัขาดสตปิญัญา บางคนคดิไมเ่ป็น ก็ตอ้งอาศยั

อบุายของสมถภาวนาไปก่อน ดงึใจออกจากเรื่องนัน้ เขา้หาพทุโธ บริกรรมพทุ

โธๆไป หรือท่องคาถาอะไรก็ได ้ เกดิแก่เจ็บตาย ผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็

กระดูกฯลฯ ท่องไป อย่าไปคดิถงึเรื่องนัน้ พอลมืปับ๊อารมณ์ก็จะหายไป จติก็จะ

สงบตวัลง แต่พอเหน็ปับ๊กจ็ะกลบัขึ้นมาใหม ่ เพราะสมาธิยบัย ัง้ไดช้ ัว่คราว ไม่

หายไปอย่างถาวร ถา้พจิารณาทางปญัญาเป็น พจิารณาทางไตรลกัษณ์เป็น พอใช ้

ไตรลกัษณ์มนัจะหายไปอย่างถาวรเลย สมาธิจงึตดักเิลสไมไ่ด ้ ตอ้งใชป้ญัญา 

สมาธิจงึไมเ่ป็นอริยมรรค  

ตวัอริยมรรคทีแ่ทจ้รงิก็คอืปญัญา ปญัญาเป็นตวัทีจ่ะทาํใหจ้ติเขา้สู่อริยภูมไิด ้

อย่างพระพทุธเจา้ก่อนทีจ่ะทรงตรสัรูก้็มสีมาธิแลว้ พระปญัจวคัคยีก์็มสีมาธิแลว้ 

พระอาจารย ์ ๒ รูปทีพ่ระพทุธเจา้ไปทรงศึกษาดว้ยก็มสีมาธิข ัน้รูปฌานอรูปฌาน 

แต่ไมไ่ดเ้ป็นอรยิมรรคอริยผล เพราะยงัตดัภพตดัชาตไิมไ่ด ้ เพราะกเิลสไมไ่ด ้

ตายไปแมแ้ต่ตวัเดยีว เพยีงแต่ถูกฉีดยาสลบ ใหห้ยุดทาํงานชัว่คราวเท่านัน้เอง 

พอกาํลงัของสมาธิอ่อนลงปับ๊ กเิลสก็ฟุ้ งขึ้นมา จะฉุดลากใจใหไ้ปเวยีนวา่ยตาย

เกดิใหม ่เช่นไปเกดิช ัน้พรหมแลว้พออาํนาจของสมาธิช ัน้พรหมอ่อนลง ก็จะทาํให ้

เกดิกามฉนัทะขึ้นมา ก็จะฉุดลากใหล้งมาช ัน้เทพ พออาํนาจของกามฉนัทะแรง

ขึ้น จากการยนิดใีนรูปเสยีงกลิน่รสทีเ่ป็นระดบัทพิย ์ก็จะตอ้งการรูปเสยีงกลิน่รส

ระดบัหยาบ ทีต่อ้งใชต้าหูจมกูลิ้นกาย ก็จะเลือ่นลงมาเกดิเป็นมนุษย ์ เพือ่มาหา
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กามสุขในส่วนหยาบต่อไป กเิลสก็จะมอีาํนาจมากขึ้นมากขึ้น พอเกดิเป็นมนุษย์

แลว้ ไมค่วบคุมกามฉนัทะ ก็จะไปทาํผดิศีลธรรม ก็จะไปเป็นเดรจัฉานต่อไป 

อยากไดส้ามภีรรยาใคร อยากจะหลบันอนกบัใคร ก็ไมต่อ้งแต่งงานกนัใหถู้กตอ้ง

ตามประเพณี เหมอืนกบัสมยัน้ี เอาความพอใจเป็นทีต่ ัง้ ไมต่่างจากสุนขัเดอืน ๙ 

เคยเหน็สุนขัเดอืน ๙ ไหม เขาเดนิตามกนัเป็นฝูงเลย มตีวัเมยีอยู่ตวัหน่ึง มตีวัผู ้

๔ - ๕ ตวัเดนิตาม เห่ากดักนัไลก่นั เพราะปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามอารมณ์ ไมรู่ผ้ดิ

ถูกดชี ัว่ ไมรู่บ้าปบญุ พอศีลธรรมเสือ่มลงไปเรื่อยๆ ก็จะพาใหไ้ปสู่อบายทีต่ ํา่ลง

ไปเรื่อยๆ  

น่ีคอืเรื่องของสมาธิ ของการรกัษาศีล ของการทาํบญุใหท้าน เป็นโลกยิธรรม 

ไมใ่ช่โลกตุรธรรม ถา้จะเขา้สู่โลกตุรธรรม จะตอ้งเจริญไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงั

อนตัตา พอพระพทุธเจา้ทรงแสดงอริยสจัซึง่เป็นไตรลกัษณ์น้ี อริยสจัก็คอืทกุข

สจั ทีเ่ป็นหน่ึงในไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา แลว้ก็ทรงแสดงอนิจจงัดว้ย

เกดิแก่เจ็บตาย ในทกุขสจัก็มอีนิจจงั คอืเกดิแก่เจ็บตาย พอทรงแสดงปับ๊ 

พระอญัญาโกณฑญัญะผูม้สีมาธิ มจีติต ัง้ม ัน่ในความสงบอยู่แลว้ พอรบัฟงัคาํ

สอนแลว้พจิารณาตามไป ก็รูว้า่ปญัหาอยู่ทีจ่ติไมย่อมรบัความจริง ไมย่อมรบัวา่

เกดิมาแลว้ตอ้งตายเป็นธรรมดา ถงึเป็นทกุขข์ึ้นมา เกดิสมทุยัขึ้นมา เกดิ

ภวตณัหา เกดิวภิวตณัหาขึ้นมา พอเขา้ใจแลว้ก็ยอมรบัวา่เกดิมาแลว้ตอ้งตาย

เป็นธรรมดา จติก็เลยหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิในระดบัหน่ึง ไดโ้สดา

ปตัตผิลขึ้นมา ภพชาตเิหลอืเพยีง ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก ถา้ไมม่ปีญัญาของ

พระพทุธเจา้คอืไตรลกัษณ์แลว้ ไมม่ทีางทีจ่ะหลดุพน้จากวฏัจกัรได ้ต่อใหภ้าวนา

ไดถ้งึข ัน้มฤีทธิ์มเีดช ก็ไดเ้พยีงโลกยิธรรมเท่านัน้เอง โลกยิมรรคโลกยิผล แต่ไม่

เป็นโลกตุรมรรคโลกตุรผล อนัน้ีตอ้งมปีญัญาคอืไตรลกัษณ์  

จะมปีญัญาระดบัไตรลกัษณ์ได ้ ตอ้งมศีีลมสีมาธิก่อน บางคนสอนวา่ไมต่อ้งทาํ

สมาธิเจริญปญัญาไปเลย จะเอาอะไรมาเจริญ เอาจติทีเ่ต็มไปดว้ยกเิลส ทีว่า้วุน่

ขุน่มวักบัเรื่องของกเิลส มาพจิารณาเรื่องไตรลกัษณ์ไดอ้ย่างไร พจิารณาไมไ่ด ้
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พจิารณาไดป้ับ๊เดยีวก็ไปแลว้ บางทไีมอ่ยากจะพจิารณาดว้ยซํา้ไป กเิลสไมช่อบ

ความแก่ความเจ็บความตาย เวลาสอนใจเรื่องความแก่ความเจบ็ความตายน้ีแสน

ยากลาํบากเหลอืเกนิ ท ัง้ๆทีเ่ป็นความจริง ท ัง้ๆทีเ่หน็อยู่กบัตาทกุวีท่กุวนั เหน็คน

แก่อยู่ทกุวนั เหน็คนเจ็บไขไ้ดป่้วยอยู่ทกุวนั ไดย้นิเรื่องของคนตายอยู่ทกุวนั แต่

ยงัไมส่ามารถเอาเขา้มาสู่ใจได ้ เพราะกเิลสคอยสกดัไว ้ ใหเ้ป็นเพยีงสญัญาเท่า

นัน้เอง ใหเ้ป็นเพยีงความจาํ ความจาํกบัปญัญาต่างกนัตรงทีว่า่ ความจาํน้ีจาํแลว้

หายไป นานๆก็นึกขึ้นมาทหีน่ึง ถา้เป็นปญัญามนัจะต่อเน่ือง จะรูอ้ยูต่ลอดเวลา 

รูอ้ยู่ทกุลมหายใจเขา้ออก ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนทว์า่ เธอตอ้ง

กาํหนดพจิารณาความตายทกุลมหายใจเขา้ออก ถงึจะเป็นปญัญา ถงึตอ้งบอกวา่

ฟงัแลว้ตอ้งเอาไปทาํต่อ เอาไปขยายผล เอาไปทาํการบา้น แลว้ก็เอาไปเขา้หอ้ง

สอบ  

ถาม สมัมาสมาธิในมรรค ๘ เป็นสมาธิในอริยมรรคหรือเปลา่ 

ตอบ ถา้เป็นสมาธิเพือ่สงบน่ิง ไมอ่อกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ก็เป็นสมาธิทีจ่ะสนบัสนุน

ในการเจริญปญัญาต่อไป แต่ถา้เป็นสมาธทิีร่บัรูเ้รื่องราวต่างๆ มนิีมตินัน้นิมติน้ี 

ไปรูเ้รื่องนัน้รูเ้รื่องน้ี ไปเทีย่วทีน่ ัน่ไปเทีย่วทีน่ี่ สมาธิแบบน้ีไมเ่ป็นประโยชนต่์อ

การเจริญปญัญา เพราะออกมาแลว้จติจะไมส่งบไมเ่ยน็ไมน่ิ่ง เหมอืนกบัไมไ่ดท้าํ

สมาธิ ถา้หลบันอนก็หลบัไมส่นิท หลบัแลว้ฝนัไป ถา้ฝนัเรื่องไมด่ตีื่นขึ้นมาก็

เหน่ือย ไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะไปทาํงานต่อ แต่ถา้หลบัสนิทไมฝ่นั พอตื่น

ขึ้นมาจะมชีวีติชวีาสดชื่น มกีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะไปทาํอะไรต่อไปได ้ สมาธิก็

เช่นเดยีวกนั ถา้สงบน่ิงสกัแต่วา่รูเ้ป็นอเุบกขา เป็นเอกคัคตารมณ์ จติรวมลงแลว้

ปลอ่ยวางทกุอย่าง ปลอ่ยวางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ปลอ่ยวางร่างกาย ถงึแม ้

จะยงัไดย้นิหรือยงัรบัรูอ้ยู่ แต่ไมไ่ปเกี่ยวขอ้งดว้ย พกัอยู่ในความสงบนัน้ไป เป็น

สมัมาสมาธิ เพราะเวลาจะพจิารณาปญัญาจติจะไดไ้มว่อกแวก จะพจิารณาเรื่อง

อะไรก็จะอยู่เรื่องนัน้ ถา้ไมม่สีมาธิก็เหมอืนกบัเดก็ทีไ่มม่สีมาธิ เรียนหนงัสอืไมรู่ ้

เรื่อง อ่านหนงัสอืไมรู่เ้รื่อง เพราะใจจะคดิถงึเรื่องเลน่ เรื่องเทีย่ว เรื่องอะไรต่างๆ 
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อ่านหนงัสอืก็ไมเ่ขา้ใจ เช่นเดยีวกบัจติทีไ่มม่สีมาธิ พอพจิารณาอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา ก็จะแวบไปเรื่องนัน้เรื่องน้ี จะพจิารณาไมต่่อเน่ือง ไมเ่หน็ภาพทีช่ดัเจน 

เวลาเขา้สมาธิแลว้ควรใหส้งบน่ิง  

ถา้จติเป็นชนิดโลดโผนเหมอืนของคุณแมช่ีแกว้ เวลาจติสงบแลว้ไมอ่ยู่กบัที ่ จะ

ถอนออกมาแลว้ไปรบัรูเ้รื่องต่างๆ ตอนทีท่่านปฏบิตัใิหม่ๆ ท่านก็คดิวา่เป็นสมาธ ิ

เป็นวธิีทีป่ฏบิตัทิีถู่กตอ้ง แต่หลงัจากหลวงตาสอนวา่ไมใ่ช่ ตอ้งหยุด ไมใ่ห ้

ออกไปรบัรู ้ แต่มนัก็ยาก เพราะเป็นนิสยั พอน่ิงแลว้ก็ออกไปทนัท ี พอออกจาก

สมาธิแลว้ก็ไมม่กีาํลงัทีจ่ะไปเจริญปญัญาต่อ เจริญก็เจริญไมไ่ดเ้พราะมนัไมน่ิ่ง 

ท่านถงึสอนวา่อย่าออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ถงึกบัตอ้งขูว่า่ ตอ้งเลกิกนัเลยถา้ไม่

เชื่อฟงั ไมส่อนอกีต่อไป คุณแมช่แีกว้จงึยบัย ัง้จติไมใ่หอ้อกไปรบัรู ้ ใหน่ิ้งสงบ

เป็นอเุบกขา พอออกมาท่านก็สอนใหพ้จิารณาร่างกาย พจิารณาเกดิแก่เจ็บตาย 

พจิารณาอสุภะ พจิารณาปฏกูิล พจิารณาดนินํา้ลมไฟ จนในทีสุ่ดก็ปลอ่ยวาง

ร่างกายได ้ ถา้ไมพ่จิารณา ต่อใหม้สีมาธริะดบัไหนก็ตาม ข ัน้นิโรธสมาบตักิ็ทาํ

อะไรกเิลสไมไ่ด ้ รูปฌานอรูปฌานก็ทาํลายกเิลสไมไ่ด ้ ระงบักเิลสไวไ้ดช้ ัว่คราว 

พอออกมามนัก็ทาํงานต่อ พอออกจากสมาธิแลว้ ตอ้งพจิารณาต่อเลย ถา้เป็นนกั

ปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ไมใ่ช่พอออกจากสมาธิแลว้ก็เอาจติไปทาํงานอืน่ ไปทาํขนม 

ไปทาํกบัขา้ว ไปทาํเรื่องไรส้าระท ัง้หลาย ถา้เป็นพระก็เอาไปทาํเรื่องบาตรบา้ง 

เรื่องจวีรบา้ง เรื่องกลดบา้ง ถา้เอาไปทาํอย่างน้ีแลว้ จะเสยีเวลาไปเปลา่ๆ พอ

เสร็จจากงานก็กลบัเขา้มาทาํสมาธิใหม ่ ก็จะอยู่แต่ข ัน้สมาธิเท่านัน้ จะไมก่า้วเขา้สู่

ข ัน้ปญัญา  

เวลาออกจากสมาธิใหม่ๆ จติจะน่ิงจะสงบ ควรใชเ้วลานัน้มาเจริญปญัญา 

พจิารณาเกดิแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ จนไมน่ิ่งไมส่งบแลว้ค่อยหยุด กลบัเขา้ไปทาํ

สมาธิใหมใ่หน่ิ้งใหม ่พอน่ิงแลว้ออกมาก็พจิารณาต่อ การปฏบิตัพิอถงึข ัน้ปญัญา

แลว้ สมาธิกบัปญัญาจะสลบักนัทาํงาน แต่ในเบื้องตน้ตอ้งสรา้งสมาธิใหเ้กดิขึ้น

ใหไ้ดก่้อน ดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง วธิีของสมถะก็ได ้ บริกรรมพทุโธหรือดูลมหายใจ
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เขา้ออกก็ได ้ถา้ไมถู่กจริตก็ตอ้งใชป้ญัญาอบรมสมาธิ ใชป้ญัญาพจิารณาขม่ใจให ้

สงบลง พอออกจากสมาธิก็เอามาพจิารณาขนัธ ์ ๕ พจิารณารูปขนัธก่์อน 

พจิารณาร่างกายก่อน สลบักบัการกลบัพกัในสมาธิ จนร่างกายหมดปญัหาไป 

อปุาทานในร่างกายหมดไป จากนัน้ก็พจิารณานามขนัธต่์อไป เขา้ไปสู่กเิลสและ

ธรรมทีล่ะเอยีด จากนามขนัธก์็เขา้ไปสู่ตวัจติ ทีเ่ป็นศูนยบ์ญัชาการของกเิลส 

อวชิชาอยู่ในนัน้ จติตอวชิชาอยู่ในนัน้ ตวัอวชิชาไมค่่อยออกมาเพ่นพ่านภายนอก 

ทางรูปเสยีงกลิน่รสฯลฯ มนัส่งบริวารส่งลูกนอ้งออกมา ตวัมนับงการอยู่ขา้งใน 

การปฏบิตัจิงึปราศจากสมาธิไมไ่ด ้ แมแ้ต่ข ัน้เริ่มตน้ก็ตอ้งมสีมาธิใหไ้ดก่้อน พอ

ไดส้มาธิแลว้เวลาเจริญปญัญา ก็ตอ้งพกัในสมาธิสลบักบัการเจริญปญัญา เพราะ

สมาธิเป็นทีพ่กัเป็นทีใ่หอ้าหารใจ ทาํสลบักนัไปจนถงึข ัน้สุดทา้ย ถา้มใีครสอนวา่

ไมต่อ้งนัง่สมาธิ ไมต่อ้งนัง่หลบัตาน้ี ก็อย่าไปฟงัใหเ้สยีเวลา พระพทุธเจา้ทรง

สอนไตรสกิขาทาํไม ทรงสอนศีลสมาธิปญัญาทาํไม ทรงสอนสมัมาสมาธิทาํไม 

ตดัมนัออกไปก็ได ้ มรรค ๘ ก็เอาแค่มรรค ๗ ก็พอ ไตรสกิขาก็เอาแค่ศีลกบั

ปญัญาก็พอ ยกเวน้คนทีม่สีมาธิแลว้ก็ไมต่อ้งทาํสมาธิ อนัน้ียอมรบัอยู่ถา้มสีมาธิ

แลว้ เช่นพระปญัจวคัคยี ์ ท่านมสีมาธิอยู่แลว้ พระพทุธเจา้จงึไมไ่ดส้อนเรื่อง

สมาธิ ทรงสอนเรื่องปญัญาเลย ครัง้แรกทรงสอนเรื่องอริยสจั ทรงสอนเรื่อง

มรรค ๘ ในธมัมจกักปัปวตัตนสูตร ต่อมาก็ทรงสอนอนตัตลกัขณสูตร ทรงสอน

เรื่องขนัธ ์๕ เป็นอนตัตา เป็นปญัญาลว้นๆ เพราะมสีมาธิกนัอยูแ่ลว้  

สาํหรบัพวกทีย่งัไมม่สีมาธิก็ตอ้งสอนใหท้าํสมาธิไปก่อน สวดมนตก์็ด ี บริกรรม

พทุโธก็ด ี ก่อนหนา้นัน้ก็ตอ้งเจริญสตไิปก่อน ถา้นัง่สมาธิแลว้จติไมส่งบ ก็ตอ้ง

เจริญสตไิปก่อน ใหม้สีตอิยู่ในทกุอริิยาบถของการเคลือ่นไหวของร่างกาย ใหอ้ยู่

ในปจัจบุนั อย่าส่งจติไปทีน่ ัน่ทีน่ี่ พอมสีตดิงึจติใหอ้ยู่ในปจัจบุนัไดแ้ลว้ พอใหอ้ยู่

กบัพทุโธก็จะอยู่กบัพทุโธ พออยู่กบัพทุโธอย่างต่อเน่ือง ก็จะรวมลงสู่ความสงบ 

เรื่องของการปฏบิตัเิป็นข ัน้เป็นตอนอย่างน้ี คนสอนอาจจะไมไ่ดส้อนเป็นข ัน้เป็น

ตอน สอนข ัน้นัน้บา้งข ัน้น้ีบา้ง คนฟงัก็เลยสบัสน แปลความหมายผดิไป มรรค 

๘ ก็มศีีลมสีมาธิมปีญัญา สมัมาทฐิสิมัมาสงักปัโปเป็นปญัญา สมัมากมัมนัโต
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สมัมาวาจาสมัมาอาชโีวเป็นศีล สมัมาสมาธิเป็นสมาธิ สมัมาสตแิละสมัมาวายาโม

ความเพยีรชอบเป็นของทกุส่วน ตอ้งมสีตมิคีวามเพยีรในการรกัษาศีลในการทาํ

สมาธิในการเจริญปญัญา น้ีคอืองคป์ระกอบทีจ่ะนาํไปสู่การตรสัรู ้ สู่การบรรลุ

ธรรม มรรค ๘ ตอ้งมคีรบองค ์ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตอบปญัหาของปริพาชก ที่

เขา้เฝ้าเป็นคนสุดทา้ย ก่อนทีจ่ะทรงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ทีก่ราบทูลถามวา่ มี

ลทัธิมคีาํสอนอยู่มากมาย จะแยกแยะไดอ้ย่างไร วา่คาํสอนไหนเป็นคาํสอนที่

ถูกตอ้ง พระองคท์รงตอบวา่คาํสอนใดทีม่มีรรคเป็นองค ์ ๘ คาํสอนนัน้เป็นคาํ

สอนทีถู่กตอ้ง ถา้มแีค่ ๗ องคไ์มม่สีมัมาสมาธิก็ยงัไมถู่กตอ้ง คนทีไ่มช่อบนัง่

สมาธิ ควรเปลีย่นใจไดแ้ลว้ ชอบถามปญัหาน้ีกนัเหลอืเกนิ เวลานัง่ตอ้งหลบัตา

หรือเปลา่ ลมืตาไปทาํไม เวลานัง่สมาธิจะไปดูอะไร ตอ้งปิดทวารท ัง้ ๕ ตอ้ง

สาํรวมอนิทรีย ์ จะไปเปิดตาดูอะไรอกี ตอ้งขงักเิลสไวข้า้งใน เพือ่จะไดฆ่้ามนัได ้

ไมใ่ช่เปิดตาใหม้นัออกไปขา้งนอก 

ถาม ลาออกจากงานแลว้ กาํลงัเริ่มตน้ภาวนา ทน้ีีก็สูอ้ยู่กบัการอยู่คนเดยีว บางที

ฟุ้ งซ่านก็พยายามกลบัไปทาํสมาธ ิ

ตอบ ตอ้งรีบภาวนาทนัทเีวลาฟุ้ งซ่าน สวดมนตไ์ปนัง่สมาธิไป ฟงัเทศนฟ์งัธรรมไปก่อน

ก็ได ้ใหม้นัสงบ อะไรก็ไดท้ีจ่ะช่วยระงบัความฟุ้ งซ่าน 

ถาม การทาํสมาธิน้ีตอ้งทาํ ๓ เวลาหรือไมค่ะ 

ตอบ มากกวา่นัน้ไดย้ิง่ด ีสลบักบัการเดนิจงกรม ท ัง้วนัเลยก็ได ้พอไมน่ัง่ก็เดนิ พอไม่

เดนิก็นัง่  

ถาม เวลาเบือ่ก็แกโ้ดยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ตอบ ฟงัเทศนอ่์านหนงัสอืธรรมะบา้งก็ได ้ 

ถาม ขอพร 
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ตอบ อตัตาห ิอตัตาโน นาโถ 

ฟงัธรรมมา ๔ ปีแลว้คงจะเขา้ใจกนัแลว้ วา่ตอ้งปฏบิตัเิท่านัน้ ทีเ่ป็นอปุสรรค ความ

สงสยัในเรื่องต่างๆไมส่งสยัแลว้ รูห้มดแลว้วา่ตอ้งกลบัมาทีต่วัเรา เมือ่ก่อนก็คดิวา่ไปหา

ครูบาอาจารยท์ีว่เิศษแลว้ ท่านจะเสกจะเป่าใหเ้รา ท่านก็ชี้กลบัมาทีใ่จเรา ชี้กลบัมาทีต่วั

เรา ชี้กลบัมาทีก่ารปฏบิตัขิองเรา ชี้มาทีก่ารตดัการลดการละของเรา จงึอย่าไปเสยีดาย

กบัสิง่ต่างๆเลย เพราะสิง่ทีเ่ราเสยีไปก็เท่ากบัเสยีความทกุขไ์ปเท่านัน้เอง สิง่ทีเ่รามอียู่น้ี

ลว้นเป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ เป็นกองทกุขท์ีเ่ราแบกหามกนัอยู่ทกุวนั อย่าไปคดิอยากได ้

อะไรมา เพราะเป็นการไดก้องทกุขม์าเพิม่ ใหค้ดิถงึ ๓ คาํน้ี อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา มี

ทกุขอ์ยู่ดว้ย ใหค้ดิวา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีมนัทกุขท์ ัง้นัน้ เพยีงแต่เรามองไมเ่หน็ เรา

เหน็แต่สุข ทีเ่ป็นเหมอืนยาขมเคลอืบนํา้ตาล ความทกุขท์ีเ่รามกีนัน้ี มนัถูกความสุข

เคลอืบไวอ้ยู่ ความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ จากการไดท้าํอะไรตามความอยาก ก็เกดิความสุข

ขึ้นมา แลว้ก็เกดิความทกุขต์ามมา ทีจ่ะตอ้งหาความสุขใหม ่ ทีเ่กดิจากเวลาหาไมไ่ด ้ ที่

จะตอ้งคอยรกัษาความสุขน้ีไว ้ เป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ แต่เรามองไมเ่หน็กนั เราเหน็แต่

ความสุข พอไดอ้ะไรมาก็ดอีกดใีจ แต่ไมค่ดิถงึเวลาทีผ่ดิหวงั เวลาทีอ่ยากแลว้ไมไ่ดด้งั

ใจ จะเกดิอะไรขึ้นมา เวลาเสยีสิง่ทีไ่ดม้า จะรูส้กึอย่างไร ไมค่ดิกนั ถา้คดิวา่มนัเป็นความ

ทกุข ์ ก็จะไมอ่ยากจะได ้ ก็จะสบายใจ จะไมเ่สยีดายสิง่ทีเ่สยีไป เพราะรูว้า่เป็นทกุข ์

มากกวา่เป็นสุข  

จะรูไ้ดจ้ริงๆก็ตอ้งเกดิจากการภาวนา ทาํจติใหส้งบใหไ้ดก่้อน ถา้จติไมส่งบจะไมม่ี

ความสุขทีด่กีวา่ มาทดแทนความสุขทีเ่ป็นยาขมเคลอืบนํา้ตาล จะทกุขข์นาดไหนก็ยอม

ทกุข ์ เพือ่ความสุขเลก็ๆนอ้ยๆน้ี เหมอืนคนทีย่อมทกุขก์บัยาเสพตดิ ทกุขก์บัสุรายาเมา 

แต่ถา้ไดพ้บกบัความสุขทีเ่กดิจากการภาวนาแลว้ ความสุขอืน่ๆจะเป็นเหมอืนกองขยะไป 

ไมม่คุีณค่าเลย จะโยนทิ้งไปไดอ้ย่างงา่ยดาย ถา้ยงัตดิสุราก็เลกิได ้ยงัตดิการเทีย่วก็เลกิ

ได ้ตดิอะไรก็เลกิไดห้มด แลว้จะทุ่มเทเวลาใหก้บัการสรา้งความสุขแบบน้ี ตอนนัน้แหละ

ถงึจะเป็นการภาวนาจริงๆ ภาวนามยปญัญาจริงๆ ตอนน้ีเราก็รูอ้นิจจงัทกุขงัอนตัตา แต่

มนัตดักเิลสไมไ่ดเ้พราะขาดสมาธิ ขาดความสุขทดแทน ก่อนทีเ่ราจะเสยีความสุขเหลา่น้ี
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ไป ตอ้งมอีะไรมาทดแทนก่อน เหมอืนกบัมแีฟน เรายงัรกัแฟนเราอยู่ พอไดแ้ฟนใหม่

แลว้ แฟนเก่าจะไปก็ไมเ่สยีใจ เพราะมแีฟนใหมท่ดแทนแลว้ เขาจะไปก็ไปไดเ้ลย แต่ถา้

ไมม่แีฟนทดแทนน้ี ไปไมไ่ด ้ หวัเดด็ตีนขาดใครอย่ามาแย่งไปเป็นอนัขาด น่ีก็แบบ

เดยีวกนั เรายงัตดิความสุขทางโลกอยู่ เพราะยงัไมม่คีวามสุขทดแทน ยงัไมไ่ดค้วามสุข

ทางสมาธิ ถา้ไดแ้ลว้จะออกบวชไดเ้ลย ไปอยู่วเิวกได ้ ไปทีไ่หนก็ไปได ้ จงึควรพยายาม

สรา้งความสุขแบบน้ีใหเ้กดิขึ้นเถดิ พอไดค้วามสุขแบบน้ีแลว้ จะสบาย จะไมต่อ้งการ

อย่างอืน่ 

เราน้ีโชคดจีริงๆเกดิมาไมค่ดิวา่จะทาํได ้ อยู่ๆก็มาเอง นัง่ ๑๐ นาท ี ๑๕ นาทมีนัก็สงบ 

แลว้ก็ไมม่อีาจารยไ์มม่คีรู อ่านจากหนงัสอื แลว้ก็ลองทาํดู แต่ก่อนจะไดท้าํก็หลายเดอืน

อยู่นะ อ่านหนงัสอือยู่หลายเดอืน อยู่มาวนัหน่ึงก็เอะใจขึ้นมาวา่ น่ียงัไมเ่คยทาํสกัท ีอ่าน

เรื่องทาํสมาธิมาต ัง้หลายเดอืนแลว้ ยงัไมเ่คยนัง่สกัท ี เอามนัเดีย๋วน้ีเลย ก็เลยเอามนั

เดีย๋วนัน้เลย พอนัง่ไปสกั ๒ - ๓ ครัง้มนัก็สงบ ไมน่านเดีย๋วเดยีว พอนัง่แลว้มนัเจ็บมนั

ปวดขึ้นมา ก็บริกรรมไปเรื่อยๆ ปับ๊เดยีวความเจ็บความฟุ้ งซ่านก็หายไป พลกิหนา้มอื

เป็นหลงัมอืไป แลว้มนัก็น่ิง แต่ยงัรบัรูอ้ะไรไดท้กุอย่าง รูว้า่ใจขา้งในไมฟุ่้ งซ่าน ไม่

กระวนกระวายกระสบักระส่าย ความเจ็บก็หายไป ก็เลยเกดิความแปลกประหลาด

มหศัจรรยใ์จขึ้นมา วา่ใจของเราเป็นอย่างน้ีไดน้ะ มนัพลกิจากอย่างน้ีไปเป็นอย่างนัน้ได ้

ดว้ยการทาํอย่างน้ี พอนัง่คร ัง้ต่อไปก็ไมเ่ป็นอย่างน้ีอกี แต่จะค่อยๆสงบลงไปทลีะเลก็ที

ละนอ้ย ไมเ่ป็นแบบวูบลงไป ขาดผงึลงไป แต่นัง่ไดน้านขึ้น ตอนนัน้นัง่ได ้๑๐ นาท ี๑๕ 

นาทกี็เจ็บแลว้ แต่เราไมย่อมลกุ เราก็บริกรรมต่อ พอบริกรรมไปเดีย๋วเดยีว มนัก็ขาดไป

เลย หายไปเลยความเจ็บ 

ถาม ฟงัดูงา้ยงา่ย แต่ทาํยา๊กยาก 

ตอบ อยู่ทีส่ตติวัเดยีว สตอิยู่กบังานทีท่าํอยู่อย่างต่อเน่ือง ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ 

ถาม เกดิขึ้นก่อนทีท่่านจะบวช 



68 
 

ตอบ ไดห้นงัสอืธรรมะมาอ่านก่อน ประมาณสกั ๒ - ๓ เดอืน จงึลองนัง่ดู พอนัง่แลว้

ไดผ้ลก็ตดิใจ ก็ลาออกจากงานเลย พอดมีเีงนิอยู่กอ้นหน่ึง ก็เลยคดิวา่จะลอง

ปฏบิตัอิยู่สกัปีหน่ึงไมท่าํอะไร นัง่สมาธิ เดนิจงกรม อ่านหนงัสอืธรรมะเท่านัน้ 

ไมอ่อกไปเทีย่วดูหนงัฟงัเพลง แต่มบีา้งนานๆสูก้เิลสไมไ่ดก้็แวบออกไปบา้ง แต่

พอไปก็รูว้า่ไมไ่ดท้่า เสยีท่า ก็ทาํอยู่ไดปี้หน่ึง ก็รูว้า่บวชได ้ก็เลยหาวดับวช มนัไป

ของมนัเอง ไมม่คีรูไมม่อีาจารย ์เหมอืนกบัไฟเก่าไดเ้ชื้ออย่างนัน้นะ มนัรุกไปของ

มนัเอง มนัหาทางของมนัไปเอง พอไดห้นงัสอืธรรมะมาเลม่แรกเท่านัน้ก็ไปเลย 

ไปทางน้ีเลย ต ัง้แต่เดก็ก็เหน็คนตาย ตอนอายุสกั ๑๒ ขวบได ้มนัฝงัตาฝงัใจอยู่

ตลอดเวลา มนัพจิารณาอยู่ตลอดเวลา วา่เราก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้เหมอืนกนั คนที่

เรารกัเราเคารพ เช่นพ่อแมปู่่ย่าตายายก็ตอ้งเป็นอย่างน้ีเหมอืนกนั มนัคดิของมนั

เอง คดิอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่เศรา้สรอ้ยหงอยเหงาจากความคดิน้ี คดิดว้ยเหตุ

ดว้ยผล แต่มนัไมห่ยุดย ัง้ชวีติของเรานะ ยงัตอ้งเรียนหนงัสอืก็เรียนไป ยงัเทีย่ว

ยงัเลน่กบัเพือ่นอยู่ แต่มนัมกีรอบของมนั จะไมไ่ปทาํผดิศีล ไมช่อบฆ่าสตัวต์ดั

ชวีติ ใครจะชวนไปยงินกตกปลาจะไมเ่อา ไปลกัขโมยก็ไม่เอา มนัไมส่บายใจ 

เวลาโกหกหลอกลวงจะไมส่บายใจ มนัรูอ้ยู่ในใจของมนัอย่างนัน้ 

ถาม ต่างจากพีจ่ากนอ้งไหมคะ 

ตอบ ต่างกนั มนีอ้งสาวคนเดยีว เขาไมค่่อยรูเ้รื่องธรรมะ เขาไมเ่ขา้ใจ เพราะไมไ่ดม้า

จากพ่อจากแม ่ มาจากบญุจากกรรมทีไ่ดส้ะสมมาแต่ละคน ไมไ่ดเ้ป็นพีน่อ้งกนั

อย่างแทจ้ริงหรอก เพยีงแต่อาศยัครรภเ์ดยีวกนัมาเกดิ ออกมาจากทอ้งแมค่น

เดยีวกนั แต่ทีม่าน้ีมาจากคนละที ่

ถาม ทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัวา่ เรามกีรรมเป็นของตนเอง 

ตอบ ใช่ ตอนทีใ่จกบักายมาเจอกนั ใจไมไ่ดม้าจากพ่อจากแม ่ มนัมาจากภพก่อน มนั

ตายจากภพก่อน พอถงึเวลาทีจ่ะไดม้าเกดิเป็นมนุษยก์็หาครรภ ์พอไดค้รรภก์็เขา้

ไปอยู่ในครรภน์ัน้ ไมไ่ดม้คีวามเกี่ยวขอ้งกบัพ่อกบัแมเ่จา้ของครรภ ์หรือกบัพีก่บั
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นอ้งทีเ่กดิก่อนหรือเกดิหลงั ยกเวน้ถา้มอีะไรกนัในอดตีชาต ิ นัน้ก็อกีเรื่องหน่ึง 

อาจจะมาเกดิเป็นพีเ่ป็นนอ้งกนัก็ได ้อย่างน้ีก็มอียู่ อาจจะเคยเป็นญาตกินัมาก่อน

ก็ได ้ ไมใ่ช่วา่พอเป็นพีเ่ป็นนอ้งกนัแลว้ จะตอ้งเป็นเหมอืนกนั พ่อแมเ่ป็นอย่างน้ี

แลว้ลูกจะตอ้งเป็นอย่างน้ีดว้ย ก็ไมใ่ช่ แต่ก็เป็นไดใ้นบางกรณี พอดพี่อแมก่็เป็น

แบบน้ี จติของลูกก็เป็นแบบน้ีดว้ย แต่ไมไ่ดม้าจากพ่อจากแม ่มาจากบญุกรรมที่

ทาํไวใ้นอดตี และทีก่าํลงัทาํกนัอยู่ในปจัจบุนั ทีจ่ะตดิไปกบัเรา ถา้ใฝ่ธรรมไปเกดิ

ชาตหินา้ก็จะใฝ่ธรรมต่อ  

ถาม มคีาํแนะนาํใหค้นทีฟ่งัท่านอาจารย ์๔ ปีแลว้ แต่ยงัไปไมถ่งึไหน 

ตอบ แยกเป็นบวั ๔ เหลา่ ในหอ้งเรียนก็เหมอืนกนั มเีดก็เรียนเก่งกบัเดก็เรียนไมเ่ก่ง

ผสมกนัไป เดก็ทีไ่ม่เก่งชอบอยู่ทา้ยหอ้ง เดก็เรียนเก่งมกัชอบอยู่หนา้หอ้ง เพราะ

ไมก่ลวัอาจารยถ์าม จะตอบไดเ้สมอ จะเกเรไมไ่ด ้ถา้นัง่อยู่ขา้งทา้ยหอ้งน้ีเลน่กนั

ได ้ แต่เดก็ทีอ่ยู่หนา้หอ้งน้ีจะตอ้งมสีมาธิฟงัครูอย่างเดยีว จงึเรียนเก่งกนั เดก็ที่

เรียนเก่งจะชอบนัง่อยู่ขา้งหนา้หอ้ง เพราะชอบฟงัคาํสอนของครูของอาจารย ์ เขา

ต ัง้ใจเรียน แต่เดก็ทีไ่มช่อบฟงั จะหลบไปนัง่อยู่ขา้งหลงัหอ้งกนั จะไดเ้ลน่กนัได ้

มพีราหมณ์ถามพระพทุธเจา้วา่ ตถาคตเป็นผูส้อนใหผู้ท้ีศึ่กษาปฏบิตั ิ ไดไ้ปถงึ

มรรคผลนิพพาน แต่ทาํไมสาวกของท่าน บางคนก็ไปถงึ บางคนก็ไปไมถ่งึ 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัตอบไปวา่ เราเป็นคนสอน เราไมไ่ดเ้ป็นคนปฏบิตั ิ เขาตอ้ง

ปฏบิตัดิว้ยตวัเขาเอง จะไปถงึไมถ่งึอยู่ทีก่ารปฏบิตัขิองเขา ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่นสอน 

คนสอนก็ไดท้าํหนา้ทีข่องตนอย่างเต็มทีแ่ลว้ อยู่ทีค่นฟงัจะนาํเอาไปขยายผลต่อ

ไดห้รือไม ่ อยู่ทีค่วามสามารถของเขา ทีเ่รียกวา่บญุบารม ี ถา้ไดส้ะสมปญัญา

บารมมีามาก พอฟงัปับ๊ก็จะเขา้ใจทนัท ี อย่างพระอญัญาโกณฑญัญะ ท่านมี

ปญัญาบารมมีากกวา่รูปอืน่ รูเ้ร็วกวา่ พอฟงัแลว้บรรลกุ่อนเลย อกี ๔ รูปยงัไม่

เขา้ใจ เรื่องของลูกศิษยลู์กหาจงึไมใ่ช่เป็นเรื่องของอาจารย ์ อาจารยอ์าจจะวติก

กงัวลบา้ง แต่กท็าํอะไรไมไ่ด ้ ตอ้งใหเ้วลามากหน่อย เพราะเป็นเดก็ปญัญาอ่อน 

คนบางคนพอบอกคาํเดยีวก็เขา้ใจ บางคนตอ้งขยายความ บางคนตอ้งวาดภาพ
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ใหเ้หน็ คนเรามปีญัญาระดบัต่างกนั จงึควรพยายามสรา้งปญัญาไวเ้รื่อยๆ 

ปญัญาเกดิไดด้ว้ยการไดย้นิไดฟ้งั เกดิไดด้ว้ยการนาํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไปใคร่

ควรพจิารณา จนสามารถพจิารณาไดอ้ย่างต่อเน่ืองทกุลมหายใจเขา้ออก แต่ตอ้ง

ทาํจติใหส้งบก่อนถงึจะทาํได ้ขอใหน้าํเอาไปปฏบิตักินั 
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กณัฑท์ี่ ๔๐๓ 

ทกุขเ์กดิจากความอยาก 
๓๐ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

ในสมยัพระพทุธกาลมผูีเ้รียนธรรม ไดบ้รรลธุรรมกนัเป็นจาํนวนมาก บางคนเรียนเพยีง

วนัเดยีว ฟงัครัง้เดยีวก็บรรลธุรรมได ้ ส่วนใหญ่พวกนกัเรียนรุ่นแรกๆของ

พระพทุธศาสนา จะเรียนอยู่ในระดบัปี ๓ ปี ๔ กนั ตดิอยู่ทีปี่ ๓ ปี ๔ มาหลายกปัหลาย

กลัป์ หลายภพหลายชาตแิลว้ ไดท้านแลว้ ไดศี้ลแลว้ ไดส้มาธิแลว้ แต่ยงัไมไ่ดป้ญัญา 

ไมไ่ดอ้ริยสจั ๔ ทีเ่ป็นความรูจ้าํเพาะของพระโพธิสตัว ์ทีจ่ะศึกษาจนทะลปุรุโปร่งไดด้ว้ย

ตนเอง จนหลดุพน้จากกองทกุขท์ ัง้หลายได ้ จบวชิาทางดา้นจติใจได ้ สมยัแรกๆที่

พระพทุธเจา้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ทรงมุง่ไปสอนพวกทีม่ทีานมศีีลมสีมาธิแลว้ เช่น

นกับวชในลทัธิต่างๆ กลุม่แรกก็คอืพระปญัจวคัคยี ์ ทานท่านไดส้ละหมดแลว้ สละ

ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง บตุรธิดาภรรยา แลว้ก็มาบาํเพญ็รกัษาศีล เจริญสมาธิจน

ไดฌ้านข ัน้ต่างๆ ข ัน้รูปฌานและอรูปฌาน แต่ไมม่คีวามรูท้างปญัญาทางวปิสัสนา ไมรู่ว้า่

ความหลงทีเ่ป็นตน้เหต ุ ทีท่าํใหเ้กดิความทกุขเ์ป็นอย่างไร จะแกค้วามหลงน้ีไดอ้ย่างไร 

รูอ้ยู่วา่ใจยงัมคีวามทกุขอ์ยู่ เวลาจติอยู่ในสมาธิ ไมม่คีวามทกุขเ์ลย แต่พอออกจากสมาธ ิ

ใจก็เริ่มกระสบักระส่ายกระวนกระวาย มอีารมณ์ไปกบัสิง่ต่างๆทีม่าสมัผสั จงึรูว้า่ยงัไม่

หลดุพน้ แต่ก็ไมรู่ว้า่จะทาํอย่างไร กบัอาการกระสบักระส่ายกระวนกระวาย อาการทกุข ์

ของใจ แมแ้ต่พระพทุธเจา้เอง ในเบื้องตน้ก็ไมท่รงทราบเหมอืนกนั วา่จะทาํอย่างไร 

หลงัจากออกจากสมาธิแลว้ พระทยัของพระองคก์็ยงัมคีวามทกุข ์มคีวามกระวนกระวาย 

มคีวามหวาดกลวักบัความเป็นไปของร่างกาย ร่างกายของคนอืน่ก็พอจะตดัได ้ ไดต้ดั

มาแลว้ ทรงตดัญาตพิีน่อ้งภรรยาลูกแลว้ แต่ยงัตดิพระวรกายของพระองค ์ ทีต่อ้งแก่

ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ยงัไมรู่จ้กัวธิทีาํใหใ้จปลอ่ยวางร่างกายได ้ 
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ในเบื้องตน้ทรงคดิวา่ ทกุขอ์ยู่ทีค่วามอยากรบัประทานอาหาร ทรงคดิวา่ถา้อดอาหารแลว้

จะปลอ่ยวางร่างกายได ้ หลงัจากไดท้รงอดพระกระยาหารถงึ ๔๙ วนัแลว้ แต่ก็ยงัไม่

สามารถปลอ่ยวางร่างกายได ้ ยงัมคีวามกงัวล มคีวามกลวั กบัความแก่ความเจ็บความ

ตายอยู่ ในทีสุ่ดก็ทรงเหน็วา่ การอดพระกระยาหารอย่างเดยีว ไมส่ามารถดบัความทกุข ์

ทีอ่ยู่ภายในใจได ้ ไมส่ามารถปลอ่ยวางร่างกายได ้ ทน้ีีจะทาํอย่างไรถงึจะปลอ่ยวาง

ร่างกายได ้ ก็ทรงใชก้ารบาํเพญ็จติตภาวนา เขา้ไปดูภายในใจวา่ ใจกระวนกระวาย

กระสบักระส่าย ทกุขก์บัร่างกายไดอ้ย่างไร ทรงพจิารณาเหน็วา่เกดิจากความอยากต่างๆ 

เช่นอยากไมใ่หร่้างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย ไมอ่ยากใหแ้ก่ ไมอ่ยากใหต้าย สาเหตทุีท่าํใหเ้กดิ

ความอยากต่างๆน้ี ก็เกดิจากการไมรู่ค้วามจริงของร่างกาย วา่ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย

เป็นธรรมดา เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ มาจากดนินํา้ลมไฟ แลว้ก็กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟ พอ

ทรงพจิารณาอย่างน้ีแลว้ ก็ทรงเหน็วา่ร่างกายไมเ่ทีย่ง ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเป็น

ธรรมดา ไมใ่ช่ตวัเราของเรา มาจากดนินํา้ลมไฟ พอทรงเหน็อย่างน้ีก็ดบัความหลง ทีค่ดิ

วา่ร่างกายเป็นตวัเราเป็นของเราได ้ ถา้คดิวา่เป็นตวัเราของเรา ก็อยากจะใหอ้ยู่กบัเราไป

นานๆ แต่มนัฝืนความจริง เป็นเหตสุรา้งความทกุขข์ึ้นมาในใจ ก็เลยเหน็อริยสจั ๔ เหน็

วา่ทกุขเ์กดิจากความอยาก อยากไมใ่หร่้างกายแก่ ไมใ่หร่้างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย ไมใ่ห ้

ร่างกายตาย แต่ร่างกายตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ถา้คดิวา่ไมใ่ช่ตวัเรา

ของเรา ก็จะไมส่นใจวา่ จะแก่จะเจ็บจะตายหรือไมอ่ย่างไร ก็จะไมเ่ป็นปญัหา พอเหน็

ร่างกายวา่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ก็ปลอ่ยวางได ้ ทกุขก์็ดบัไป นิโรธแปลวา่ความดบัของ

ความทกุข ์ พอพจิารณาเหน็วา่เป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง เป็นอนตัตาไมใ่ช่ตวัเราของเรา ก็รูว้า่

ตอ้งปลอ่ยวาง ถา้ปลอ่ยวางแลว้จะไมท่กุข ์ ทีท่กุขก์็เพราะไมป่ลอ่ย เพราะหลง เพราะ

อยาก พอหลงก็จะคดิวา่เป็นตวัเราของเรา ก็จะเกดิความอยาก เป็นสมทุยั ทีส่รา้งความ

ทกุขข์ึ้นมาในใจ ถา้จะดบัทกุขก์็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ ไมเ่ทีย่ง ไมใ่ช่ของเรา ไมใ่ช่ตวัเรา 

การพจิารณาน้ีก็คอืมรรค คอืปญัญา 

ปญัญาเป็นสุดยอดของมรรค เป็นเหมอืนหวัหอก หอกน้ีมส่ีวนประกอบหลายส่วน

ดว้ยกนั มที ัง้หวัหอก มที ัง้ดา้ม มที ัง้คนใชห้อก ส่วนประกอบสาํคญัทีสุ่ดก็คอื หวัหอกที่

ตอ้งแหลม เมือ่พุ่งหอกไปแลว้จะทะลทุาํลายเป้าได ้ เวลาเจริญมรรคไปเรื่อยๆแลว้ จะไป
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ถงึยอดถงึหวัหอกน้ีเอง ตอนตน้ก็เจริญส่วนอืน่ก่อน เช่นเจริญการกระทาํทางกายทาง

วาจาทีถู่กตอ้ง การมอีาชพีทีถู่กตอ้ง มคีวามเพยีรทีถู่กตอ้ง มสีมาธิมสีตทิีถู่กตอ้ง 

ส่วนประกอบทีส่นบัสนุนหวัหอก ทีส่าํคญัทีสุ่ดก็คอืสติ พอมศีีลมสีมาธิมสีตแิลว้ ปญัญา

ก็จะตามมาต่อไป พอไดใ้ชป้ญัญาพจิารณาความจริงของสิง่ทีใ่จไปทกุขด์ว้ยแลว้ ก็จะ

เหน็วา่มนัไมเ่ทีย่ง ไมใ่ช่ตวัเราของเรา พอเหน็อย่างชดัเจนแลว้ ก็จะตดัความอยากได ้

เพราะเมือ่ไมเ่ป็นของเราแลว้ เราก็ไมใ่หค้วามสนใจอกีต่อไป ถา้ยงัเป็นของเราอยู่ เช่น

เป็นสามขีองเรา ก็จะอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอหย่ากนัแลว้ ไปเป็นสามขีอง

คนอืน่แลว้ เราก็จะไมส่นใจเขา ไมไ่ดอ้ยากอะไรกบัเขาแลว้ เขาจะดจีะช ัว่จะทาํอะไร

อย่างไร เราก็ไมท่กุขก์บัเขาแลว้ เพราะไมม่คีวามอยาก เพราะรูว้า่ไมเ่ป็นสามขีองเราแลว้ 

พออะไรเป็นของเราขึ้นมา ก็จะเกดิความอยากทนัท ี อยากใหด้ ี อยากใหอ้ยู่กบัเราไป

นานๆ พอไม่เป็นของเราแลว้ก็จะไมส่นใจ เวลาซื้อรถมาใหม่ๆ  ก็จะห่วงจะหวง อยากจะ

ใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ อยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดด้ไีปเรื่อยๆ พอไม่เป็นดงัใจอยากก็จะทกุข ์

วุน่วายใจ ถา้กระจกรถถูกคอ้นทบุใจกป็วดรา้วขึ้นมา พอขายรถไปแลว้ใครจะทาํอะไร ใจ

ก็จะไมห่วาดผวา ถา้ยงัเป็นของเราอยู่ เวลาจอดรถทิ้งไวก้็จะเป็นห่วงรถ ตอนกลางคนื

ตื่นขึ้นมาตอ้งลงมาดูวา่ยงัอยู่หรือเปลา่ เพราะเป็นของเรา พอเป็นของเราปับ๊ ก็จะเกดิ

ความผูกพนั เกดิความอยากทนัท ี 

ความจริงแลว้ไมม่อีะไรเป็นของเรา สพัเพ ธมัมา อนัตตา เวลาเรามาเกดิ เราก็ไมไ่ดเ้อา

อะไรตดิตวัมาดว้ยเลย แลว้จะมอีะไรเป็นของเรา ก็มใีจเท่านัน้แหละทีเ่ป็นของเรา มี

กรรมทีต่ดิมากบัใจทีเ่ป็นของเรา บญุกรรมน้ีแลทีเ่ป็นของเราแท ้ๆ  กรรมทางภาษาพระ

เป็นคาํกลางๆไมไ่ดเ้ป็นบญุหรือเป็นบาป กรรมม ี ๓ ชนิดดว้ยกนัคอื กรรมทีเ่ป็นบญุ 

กรรมทีเ่ป็นบาป กรรมทีไ่มเ่ป็นบญุไมเ่ป็นบาป แต่ภาษาไทยเรามกัจะใชค้าํวา่กรรมแทน

คาํวา่บาป เวลาพูดถงึกรรมก็จะคดิวา่บาปกนั แต่คนพูดไมไ่ดห้มายถงึบาป แต่หมายถงึ

การกระทาํ ทีม่ที ัง้บญุ มที ัง้บาป มที ัง้ไมใ่ช่บญุไมใ่ช่บาป ฉะนัน้เวลาฟงัตอ้งฟงัใหเ้ขา้ใจ 

ตามรสนิยมทีใ่ชก้นัมา มกัจะใชก้รรมแทนบาปกนั แต่บางเวลาก็ใชก้รรมเป็นการกระทาํ 

กรรมน้ีแลเป็นของเราทีแ่ทจ้รงิ เรามีกรรมเป็นของๆตน จะทาํกรรมอนัใดไว ้ ดีหรือชัว่ 

จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น กรรมเป็นสิง่ทีเ่ราเอาตดิตวัมา พระพทุธเจา้ก็ทรงมี
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กรรมดตีดิตวัมา เรียกวา่บารม ี ๑๐ คอืทานบารม ี ศีลบารม ี เนกขมัมบารม ี อธิษฐาน

บารม ีสจัจบารม ีวริิยบารม ีขนัตบิารม ี เมตตาบารม ีปญัญาบารม ีอเุบกขาบารม ี น่ีคอื

สิง่ทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงบาํเพญ็ไดท้รงสะสมมาทกุภพทกุชาต ิ บารมที ัง้ ๑๐ ประการน้ี

จะเป็นผูส้นบัสนุน ผูผ้ลกัดนัใหไ้ปสู่การตรสัรูโ้ดยถ่ายเดยีว ไมไ่ปทางอืน่ ตอนที่

พระพทุธเจา้ทรงประสูต ิ ไดม้กีารพยากรณ์วา่จะเป็นได ้ ๒ อย่างดว้ยกนัคอื ถา้อยู่ทาง

โลกก็จะเป็นพระมหาจกัรพรรด ิถา้ออกบวชก็จะไดเ้ป็นศาสดาของโลก มโีหรอยู่รูปเดยีว

ทีท่าํนายวา่จะตอ้งเป็นพระศาสดาเพยีงอย่างเดยีว รูส้กึวา่จะเป็นอญัญาโกณฑญัญะ ที่

ต่อมาไดเ้ป็นพระอริยสงฆส์าวกรูปแรกของพระพทุธศาสนา น่ีคอืสมบตัขิองเราทีแ่ทจ้ริง 

อย่างอืน่ไมใ่ช่สมบตัขิองเรา เพราะฉะนัน้อย่าไปตู่วา่สิง่นัน้สิง่น้ีเป็นของเราเป็นตวัเรา อย่า

ไปตู่เอาร่างกายวา่เป็นตวัเราของเรา อย่าไปตู่วา่สามภีรรยาเป็นของเรา ลูกหลานเป็นของ

เรา เขาไมไ่ดเ้ป็นของเราหรอก เขาเพยีงแต่เกี่ยวขอ้งกบัเราทางดา้นสายพนัธุ ์ ทางดา้น

เหตกุารณ์เท่านัน้เอง เมือ่อยู่ดว้ยกนัอย่างสามภีรรยา ก็ถอืวสิาสะเป็นของกนัและกนั 

สามก็ีวา่เป็นภรรยาของฉนั ภรรยาก็วา่เป็นสามขีองฉนั แต่ความจริงเป็นเพยีงสมมตุเิท่า

นัน้เอง ไมไ่ดเ้ป็นของเราอย่างแทจ้ริง เพราะเวลาหย่าเลกิกนัไป ก็ไมไ่ดเ้ป็นสามภีรรยา

กนัแลว้ ตอ้งทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้งอย่างน้ี ตอ้งเหน็วา่ทกุอย่างเป็นสพัเพ ธมัมา 

อนตัตา สรรพสตัวส์รรพสิง่ท ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นวตัถหุรือบคุคลลว้นเป็นอนตัตาท ัง้นัน้ 

ไมเ่ป็นตวัเราของเรา  

น่ีแลเป็นความรูพ้เิศษของพระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีว ทีท่รงมพีระปญัญาบารมทีี่

แหลมคม ทีส่ามารถมองทะลเุหน็ความจริงน้ีได ้ดว้ยการพจิารณาดูทกุสิง่ทกุอย่าง วา่มา

จากดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ทีเ่ราเหน็ดว้ยตาน้ี มาจากดนินํา้ลมไฟ

ท ัง้นัน้ ผสมกนัแลว้ก็แปรรูปออกมาเป็นรูปลกัษณะต่างๆ ร่างกายของเราก็มาจากดนินํา้

ลมไฟ ตน้ไมต้น้หญา้ก็มาจากดนินํา้ลมไฟ ภูเขาทะเลก็มาจากดนินํา้ลมไฟ ภูเขาก็เป็น

ส่วนดนิ ทะเลมหาสมทุรก็เป็นส่วนนํา้ ความรอ้นต่างๆก็เป็นส่วนไฟ ลมทีเ่ราหายใจเขา้

ออกก็เป็นส่วนลม ก็มแีค่น้ีแหละ เมือ่มารวมกนัภายใตเ้หตปุจัจยัทีต่่างกนั ก็ทาํใหม้ี

รูปร่างลกัษณะทีต่่างกนัไป ตน้ไมม้นีานาชนิด แต่ก็มาจากดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนั คนมี

รูปร่างหนา้ตาแตกต่างกนั มผีวิขาวผวิดาํผวิเหลอืง ผมยาวผมส ัน้ผมหยกิผมงอก็มาจาก
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ดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนั แลว้ก็กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนั ไมว่า่จะเป็นอะไรจะตอ้ง

มาจากธาตทุ ัง้ ๔ น้ีท ัง้นัน้ เพยีงแต่วา่มส่ีวนไหนมากนอ้ยต่างกนั พวกวตัถตุ่างๆจะมส่ีวน

ของดนิมากกวา่ แต่ก็มส่ีวนของไฟผสมอยู่ดว้ย เช่นไมท้ีใ่ชป้ลูกศาลาหลงัน้ี ถา้จดุไฟเผา

ก็จะปลอ่ยธาตไุฟออกมา ส่วนนํา้ก็ระเหยออกมา ส่วนนํา้มอียู่นอ้ยมากจนมองไมเ่หน็ จงึ

เหน็วา่เป็นส่วนดนิ ทกุสิง่ทกุอย่างตอ้งมที ัง้ ๔ ส่วนถงึจะรวมตวักนัขึ้นมาได ้ ร่างกายก็มี

ท ัง้ ๔ ส่วน ส่วนใหญ่จะเป็นนํา้ นกัวทิยาศาสตรไ์ดศึ้กษาแลว้วา่ร่างกายม ี๓ ใน ๔ ส่วน

ทีเ่ป็นนํา้ ถา้ดูดส่วนนํา้ออกมาหมด ร่างกายก็จะแฟบลงไป เหมอืนกบัยางรถยนต ์ ส่วน

ใหญ่มแีต่ลมเป็นองคป์ระกอบ พอปลอ่ยลมออก ยางรถยนตก์็จะแฟบลงไป เหลอืแต่

ส่วนดนิคอืตวัยาง น่ีคอืเรื่องของส่วนต่างๆในโลกน้ี  

สรรพสิง่ท ัง้หลายไมว่า่จะมชีวีติหรือไมม่ชีวีติ ลว้นมธีาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟเป็น

ส่วนประกอบท ัง้นัน้ แลว้ดนินํา้ลมไฟมาเป็นตวัเราเป็นของเราต ัง้แต่เมือ่ไหร่ กต็ ัง้แต่ตอน

ทีเ่ราไปตู่เขาวา่เป็นตวัเราของเรา ตอนทีเ่ราไปไดร่้างกายในทอ้งแม ่ ใจน่ีแลทีไ่ปสถติอยู่

ในร่างกายทีแ่มพ่ึง่ต ัง้ครรภข์ึ้นมา พอคลอดออกมาก็อยู่ตดิกนัมา แลว้ก็ตู่มาตลอดวา่

เป็นตวัเราเป็นของเรา พอเป็นตวัเราเป็นของเราแลว้ก็อยากใหด้อียู่เรื่อยๆ อยากใหส้วย

อยากใหง้าม อยากใหแ้ขง็แรง อยากใหอ้ยูไ่ปนานๆ ไมอ่ยากใหต้าย ไมอ่ยากใหแ้ก่ ไม่

อยากใหเ้จ็บ แต่ความอยากเหลา่น้ีไมไ่ดไ้ปเปลีย่นแปลงความจริงของร่างกายแต่อย่างใด 

เขาตอ้งเป็นไปตามวาระของเขา แต่ไปกระทบกบัใจ ไปสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจ ความ

อยากเป็นตวัสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจ ความอยากมอียากเป็น เป็นตวัสรา้งความทกุข ์

เช่นเดยีวกบัความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีเ่รียกวา่ความอยากในกาม หรือ

ความอยากเป็นนัน่เป็นน่ี อยากรํา่อยากรวย อยากเป็นใหญ่เป็นโต ความอยากท ัง้ ๓ 

ประการน้ีเป็นสมทุยั เป็นตน้เหตขุองความทกุขข์องใจ น่ีคอืความจริงทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ตรสัรู ้ ในขณะทีท่รงนัง่ประทบัอยู่ทีโ่คนตน้โพธิ์ในวนัเพญ็เดอืน ๖ ทรงเจริญสมถะใน

เบื้องตน้ทาํจติใจใหส้งบ พอจติถอนออกจากความสงบแลว้ ก็จะมพีลงัมคีวามเยน็มี

ความสบาย ก็ทรงพจิารณาร่างกายจนเหน็วา่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา แลว้ก็พจิารณาส่วนที่

ละเอยีดเขา้ไปคอืนามขนัธ ์ เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณก็ไมใ่ช่ตวัเราของเรา และ

สภาวธรรมทีอ่ยู่ในจติก็ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ทรงพจิารณาจนปลอ่ยวางไดห้มด ก็ทรงได ้
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ตรสัรูพ้ระอนุตรสมัมาสมัโพธิญาณ ทรงเหน็วา่กายเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ และ

สภาวธรรมในจติน้ี ลว้นเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ปญัญาตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่มนัเป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถงึจะปลอ่ยวางได ้ จะไปอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีไมไ่ด ้ ถา้

อยากแลว้ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมาทนัท ี ถา้ไมอ่ยากถา้ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่อง ความ

ทกุขก์็จะไมเ่กดิ เมือ่ไมม่คีวามอยาก เขาจะเป็นอย่างไร ก็จะไมไ่ปกระทบกบัใจ  

ตวัทีก่ระทบกบัใจไมใ่ช่นามขนัธ ์ หรือสภาวธรรมทีม่อียู่ในจติ แต่ตวัความอยากความ

หลง ทีไ่ปคดิวา่เป็นตวัเราของเรา อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ตวัน้ีต่างหากทีเ่ป็นตวั

ไปกระทบกบัจติใจ ไปสรา้งความทกุขใ์หแ้ก่จติใจ พอตวัน้ีถูกระงบัดบัไป ความทกุขก์็

ระงบัดบัตามไปดว้ย จากนัน้อะไรจะเป็นอย่างไร ก็จะไมไ่ปกระทบกบัใจ ร่างกายจะแก่

จะเจ็บจะตาย ของเราก็ดขีองคนอืน่ก็ด ี จะไมไ่ปกระทบ เพราะใจไมไ่ดม้องวา่เป็นตวัเรา

ของเราแลว้ มองวา่เป็นของดนินํา้ลมไฟ เหมอืนกบัมองแดดลม ไมย่ดึ ไมว่า่แดดลมฝน

ฟ้าเป็นของเรา เขาจะตกไมต่กเราก็รูว้า่เราไปอยากไมไ่ด ้ อยากก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร 

ถงึแมจ้ะเป็นพษิเป็นภยัก็ไปหา้มเขาไมไ่ด ้ มแีต่ตอ้งเตรียมตวัรบัเท่านัน้เอง เขาทาํได ้

อย่างมากก็คอืทาํลายร่างกาย ในเมือ่ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา มนัก็ไม่ไดไ้ปทาํใหจ้ติใจ

กระทบกระเทอืนแต่อย่างใด น่ีคอืการตรสัรู ้ หรือการเรียนจบวชิาทางจติใจ จบตรงที่

อริยสจั ๔ จบตรงทีม่รรคมอีงค ์ ๘ ทีม่ปีญัญาเป็นหวัหอก ทีพ่จิารณาอย่างต่อเน่ืองไม่

หยุดย ัง้ จนเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างเป็น สพัเพ ธมัมา อนตัตา แลว้ก็ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุ

อย่างได ้ ต ัง้แต่ภายนอกคอืร่างกายของผูอ้ืน่ เขา้มาสู่ร่างกายของเรา เขา้มาสู่ความรูส้กึ

นึกคดิ เขา้มาสู่อารมณ์ทีม่อียู่ในจติ วา่ไม่ใช่ตวัเราไมใ่ช่ของเรา พอปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุ

อย่างไดห้มดแลว้ ใจก็หลดุพน้จากความทกุข ์ เพราะใจไมไ่ดอ้ยากใหส้ิง่ต่างๆ เป็นไป

ตามความอยากเหมอืนเมือ่ก่อน เดีย๋วน้ีปล่อยใหเ้ป็นไปตามเรื่องของเขา จะเป็นอย่างไรก็

รบัไดห้มด ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร  

น่ีคอืเรื่องของการปฏบิตั ิ ของการทาํใจของเราใหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย 

เป้าหมายของพระพทุธศาสนาก็มอียู่เพยีงเท่าน้ีแล คอืมาปลดเปลื้องดวงจติดวงใจของ

สตัวโ์ลกท ัง้หลาย เช่นพวกเราน้ี ใหไ้ดห้ลุดพน้จากความทกุขท์ีเ่กดิจากความหลง ทีไ่ม่
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เหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างไมใ่ช่ตวัเราของเรา แลว้ก็ไปอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี สอน

ใหน้าํเอาไปพนิิจพจิารณา พอเหน็ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเหน็แลว้ ก็จะปลอ่ยวางไดเ้อง 

แลว้พอปลอ่ยวางไดค้วามทกุขท์ ัง้หลายก็จะหมดไป น่ีคอืหนา้ทีห่รืองานของ

พทุธศาสนิกชน ผูป้รารถนาความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย จะตอ้งบาํเพญ็จะตอ้ง

ปฏบิตั ิ เริ่มตน้จากการทาํบญุใหท้านเสยีสละ ลดละสิง่ต่างๆ ทีไ่มม่คีวามจาํเป็นต่อการ

ดาํรงชพี เอาเก็บไวเ้พยีงเท่าทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี แลว้ก็ควบคุมการกระทาํทางกาย

ทางวาจา ไมใ่หไ้ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ผูอ้ืน่ แลว้จะส่งความเดอืดรอ้นกลบัมาทีใ่จ

ของตน ถา้ยงัไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ผูอ้ืน่ แลว้นาํเอาความเดอืดรอ้นนัน้กลบัมาสู่

ใจ เวลาจะทาํใจใหส้งบก็จะทาํไมไ่ด ้ในเบื้องตน้จงึตอ้งมศีีลก่อน ใจตอ้งไมวุ่น่วายกบัการ

กระทาํผดิต่างๆ พอไมม่คีวามวุน่วายต่อการกระทาํผดิแลว้ เวลาจะทาํจติใหส้งบกจ็ะงา่ย 

จะทาํใหส้งบไดก้็ตอ้งมสีต ิก็ตอ้งเจริญสตอิยู่ตลอดเวลา  

สตกิ็คอืการระลกึรู ้ ใหใ้จระลกึรูอ้ยู่กบัสิง่ใดสิง่หน่ึง เช่นร่างกาย หรือเวทนา หรอืจติ 

หรือธรรม มอียู่ ๔ สิง่ดว้ยกนั ทีส่ามารถเอาใจกบัสตไิปผูก สตน้ีิอยู่กบัใจ ถา้สตอิยู่

ตรงไหน ใจก็ตอ้งอยู่ตรงนัน้ ถา้บงัคบัใหอ้ยู่กบัร่างกาย ก็ตอ้งอยู่กบัร่างกาย ถา้มนัดื้อ

มนัไมย่อมอยู่ ก็จะไปอยู่กบัเรื่องอืน่ ส่วนใหญ่มนัชอบไปอยู่กบัเรื่องของกเิลส เรื่องของ

ตณัหา เรื่องของสวยๆงามๆ เรื่องทีช่อบทีช่งั เวลาชอบอะไรก็จะตดิอยู่กบัเรื่องนัน้ เวลา

ชงัก็จะตดิอยู่กบัเรื่องนัน้ ตอ้งต่อสูก้บัมนั ดงึมนัมาใหอ้ยู่กบัร่างกาย หรือเวทนา หรือจติ 

หรือธรรม ใหอ้ยู่ใน ๔ ส่วนน้ี ถา้สามารถแย่งมาจากกเิลสได ้ ต่อไปก็จะอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมบงัคบัของเรา พอเราตอ้งการใหอ้ยูก่บัอารมณ์เดยีว เช่นอยู่กบัพทุโธ มนัก็จะอยู่

กบัพทุโธ มนัจะไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ ถา้ไมค่ดิเรื่องอืน่ อยู่กบัพทุโธได ้ ไมน่านก็จะรวมลง 

เขา้สู่ความสงบ ทกุสิง่ทกุอย่างก็จะยุตชิ ัว่คราว ร่างกายไมเ่คลือ่นไหวไมเ่ดนิไมท่าํอะไร 

ความรูส้กึนึกคดิ เช่นเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ก็จะหยุดไป เหลอือยู่แต่ความสงบ ที่

เต็มไปดว้ยความสุข ทีแ่ปลกประหลาดมหศัจรรย ์ทีไ่มเ่คยพบเคยเหน็มาก่อน พอไดพ้บ

กบัความสุขแบบน้ีแลว้ จะทาํใหค้วามสุขอย่างอืน่ไรค้วามหมายไป ไรค่้าไป จะไมส่นใจ

กบัความสุขแบบอืน่อกีต่อไป เมือ่ก่อนยงัตดิอยู่กบัความสุขแบบนัน้แบบน้ีอยู่ พอไดพ้บ

กบัความสุขทีเ่กดิจากความสงบของใจแลว้ ก็จะไมส่นใจอกีแลว้ จะเอาเวลาท ัง้หมดมา



78 
 

สรา้งความสุขแบบน้ีใหเ้กดิขึ้นนานๆ เพราะตอนไดค้ร ัง้แรกนัน้ ไดเ้ดีย๋วเดยีว ช ัว่

นกกระจอกกนินํา้ ทีเ่รียกวา่ขณิกสมาธิ รวมลงปับ๊เดยีวก็ถอนออกมา แต่ตอนทีร่วมอยู่

นัน้ มนัแสนจะวเิศษแสนจะมหศัจรรยใ์จ ทาํใหอ้ยากจะไดพ้บกบัความสุขแบบน้ีมากๆ

ยิง่ๆขึ้นไป แลว้ก็รูว้า่เหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิขึ้นไดน้ี้คอือะไร  

ก็คอืการมสีตอิยู่กบักรรมฐานทีถู่กจริต ถา้ถูกจริตกบัพทุโธ ก็ใหม้สีตกิาํหนดควบคุมจติ 

ใหอ้ยู่กบัพทุโธไปเรื่อยๆ พอทาํไดค้ร ัง้หน่ึงแลว้ต่อไปก็จะงา่ย เพราะจบัเคลด็ไดแ้ลว้ รูว้ธิี

ทาํแลว้ สิง่ทีต่อ้งมกี็คอืเวลาปฏบิตั ิถา้ยงัมภีารกจิอย่างอืน่อยู่ ยงัทาํมาหากนิ ยงัแสวงหา

เงนิหาทอง หาตาํแหน่งอยู่ พอไดพ้บกบัจติรวมแลว้ ทน้ีีก็ไมอ่ยากไดอ้ย่างอืน่แลว้ เงนิ

ทองไมอ่ยากไดแ้ลว้ ตาํแหน่งหนา้ทีก่ารงานต่างๆไมอ่ยากไดแ้ลว้ ก็จะเตรียมตวัลาออก

จากงาน เพือ่จะไดม้เีวลามาทาํจติใหส้งบมากขึ้น เพราะการไปทาํงานน้ีมนัไปเขย่าจติ 

ไมไ่ดไ้ปกลอ่มจติใหส้งบ ทาํงานแลว้ก็จะเกดิความฟุ้ งซ่านต่างๆตามมา พอกลบัจาก

ทาํงานจะมาทาํจติใหส้งบก็ยาก เพราะมนัฟุ้ งอยู่ตลอดเวลา จงึเหน็วา่เงนิทองทีไ่ดม้า 

ตาํแหน่งทีไ่ดม้า ยศถาบรรดาศกัดิ์ทีไ่ดม้าน้ี ไมคุ่ม้ค่ากบัความสงบทีเ่สยีไป ถา้ไดพ้บกบั

ความสงบแลว้ รบัรองไดว้า่จะตอ้งทิ้งความสุขแบบอืน่ไปหมด แลว้ก็มุง่มาสู่ความสุข

แบบน้ี เพราะความสุขแบบน้ีดทีีสุ่ด เพยีงแต่วา่ยงัไมถ่าวรเท่านัน้เอง สุขตอนทีส่งบน่ิง 

แต่พอออกมาก็ยงักระสบักระส่ายกระวนกระวาย ก็ตอ้งใชห้ลกัการเดยีวกบัที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็มา ก็คอืตอ้งเจรญิปญัญา  

ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงัเป็นอนตัตา ถา้ไปยดึไปตดิก็จะเป็นทกุข ์พอเหน็วา่เป็น

อนิจจงัเป็นอนตัตา ก็จะไมย่ดึไมต่ดิไมอ่ยาก ก็จะไมเ่ป็นทกุข ์ ถา้ไมเ่หน็อนิจจงัไมเ่หน็

อนตัตาก็จะอยาก พออยากมนัก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา พอพจิารณาจนเหน็แลว้วา่เป็น

ธาต ุ๔ เป็นดนินํา้ลมไฟ ไม่ใช่ตวัเราไมใ่ช่ของเรา มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา มกีาร

รวมตวักนั แลว้ก็แยกกนัออกไปตลอดเวลา ก็ปลอ่ยวาง หย่าขาดจากกนั เมือ่ก่อนหลง

วา่เป็นของเรา เป็นสามเีรา เป็นภรรยาเรา เดีย๋วน้ีหย่ากนัแลว้ หย่ากนัทางใจ ถงึแมจ้ะอยู่

ดว้ยกนั ก็อยู่แบบไมม่คีวามทกุข ์ ไมม่คีวามผูกมดั ความผูกพนั แต่ดูแลกนั หนา้ทีท่ี่

จะตอ้งปฏบิตัต่ิอกนัก็ยงัมอียู่ แต่จะไมอ่ยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เขาจะเป็น
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อย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา เรารูแ้ลว้วา่เราไปอยากไมไ่ด ้ พออยากแลว้มนัจะทกุขข์ึ้นมา

ทนัท ี ปญัหาอยู่ตรงทีว่า่จะรูไ้ดอ้ย่างต่อเน่ืองหรือไม ่ ตอนทีฟ่งัอยู่น้ีก็รูอ้ยู่เขา้ใจอยู่ พอ

หยุดฟงัปับ๊ก็ลมืไปทนัท ี กลบัไปอยากใหมเ่หมอืนเดมิ ปญัหาอยู่ทีว่า่จะทาํอย่างไร ทีจ่ะ

สอนใจใหรู้อ้ยู่อย่างน้ีอยู่ตลอดเวลา ทกุลมหายใจเขา้ออก อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน

พระอานนทว์า่ ตอ้งพจิารณาความตายทกุลมหายใจเขา้ออก ก็หมายถงึการพจิารณา

ความไมเ่ทีย่ง ความเป็นอนตัตา ทกุลมหายใจเขา้ออก ถา้ทาํไดร้บัรองวนัน้ีก็บรรลไุด ้

ประเดน็อยู่ตรงน้ี อยู่ทีก่ารปฏบิตั ิ สอนใจใหเ้หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไดท้กุลมหายใจ

เขา้ออกหรือไม ่ถา้เหน็ได ้ก็หลดุไดห้ลดุพน้ไดอ้ย่างแน่นอน 

ตอนน้ีมคีวามตื่นเตน้กบัการสอนแนวใหม ่ หรือแนวเก่าแต่นาํมาเผยแผ่ใหม ่ มคีนดอีกดี

ใจวา่ปฏบิตังิา่ยเหลอืเกนิ คอืการสอนใหดู้จติตามรูจ้ติ ใหต้ามรูจ้ติอย่างเดยีว จะทาํอะไร

ก็ได ้ ไมต่อ้งอดนํา้อดขา้วอดอาหาร ไมต่อ้งควบคุมบงัคบัตวัเอง ใหอ้ยู่อย่างสบาย อยู่

อย่างปกต ิใหดู้จติ ตามดูจติไป แลว้ความทกุขต่์างๆก็จะหมดไปเอง จะหลดุพน้เอง คน

ทีไ่ดป้ฏบิตักิ็วา่ดกีวา่นัง่หลบัตาพทุโธทีแ่สนจะยาก ทาํไมไ่ด ้ แต่ใหต้ามดูจติน้ีสบายมาก 

เขาวา่เขาตามดูได ้ แต่เขาอาจจะไมเ่ขา้ใจวา่ ดูแลว้ไดอ้ะไรก็ได ้ อาจจะระงบัความรูส้กึที่

ไมด่ทีีเ่กดิขึ้นในบางเวลา พอเหน็วา่กาํลงัโกรธ ก็ทาํใหค้วามโกรธเบาลงไป หรือหยดุไป

ชัว่คราว แต่เดีย๋วก็กลบัมาโกรธใหม ่ไปโกรธเรื่องอืน่อกี เหมอืนกบัตดักิ่งไม ้สกัพกัหน่ึง

ก็งอกออกมาใหม ่ ไมไ่ดต้ดัทีต่น้ ไมไ่ดถ้อนรากถอนโคน การดูจติตามรูจ้ติก็เป็นหน่ึงใน

สตปิฏัฐาน ๔ ใหรู้ว้า่จติเป็นอะไรขณะน้ี จติหยาบจติละเอยีด จติฟุ้ งซ่านจติสงบ จติโลภ

จติโกรธ ถา้รูแ้ลว้มนัดบัก็ใชไ้ด ้ แต่จะไมด่บัถาวร ถา้จะใหด้บัอย่างถาวร จะตอ้งเขา้ไป

วเิคราะหเ์หต ุทีท่าํใหเ้กดิความโลภ เกดิความโกรธ สิง่ทีท่าํใหโ้ลภใหโ้กรธ วา่เป็นอนิจจงั

ทกุขงัอนตัตา ถงึจะดบัไดอ้ย่างถาวร ถา้ยงัไมไ่ดว้เิคราะหว์า่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ยงั

เป็นเราเป็นของเราอยู่ เดีย๋วก็มอีารมณ์กบัสิง่นัน้อกี เช่นรกัรถมาก พอคดิถงึรถก็เกดิมี

อารมณ์ขึ้นมา ใครมาแตะรถหน่อยก็เกดิมอีารมณ์ขึ้นมา พอดูจติก็ระงบัอารมณ์นัน้ได ้

แต่เดีย๋วก็เกดิขึ้นมาใหม่ พอมใีครมาทาํอะไรกบัรถ ก็เกดิอารมณ์ขึ้นมาอกี หรือคนทีเ่รา

รกัมาก พอคดิถงึเขาไมเ่หน็เขาก็เกดิอารมณ์ขึ้นมา ห่วงกงัวล ถา้มสีตกิ็หยุดไดช้ ัว่คราว 

พอไมเ่หน็หนา้อกี คดิถงึอกีก็เกดิอารมณ์ขึ้นมาอกี  
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ดูอยา่งน้ีอย่างเดยีวยงัไมพ่อ ดูแลว้ตอ้งวเิคราะหต่์อ วา่สิง่ทีไ่ปมอีารมณ์ดว้ย เป็นอะไร

กนัแน่ เป็นเราเป็นของเราหรือไม ่ อยู่ภายใตก้ารควบคุมบงัคบัของเราไดห้รือไม ่ ถา้

วเิคราะหอ์ย่างน้ีถงึจะเป็นปญัญา พอรูแ้ลว้ก็ไมใ่ช่วา่จะตดัไดเ้ลย ถา้ยงัไมม่กีาํลงัทีจ่ะตดั 

เช่นรูว้า่ร่างกายตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย แต่ยงัตดัความกลวัความแก่ความเจ็บความตาย

ไมไ่ด ้ ท ัง้ๆทีรู่อ้ยู่ แต่ไมม่กีาํลงัตดั ทกุครัง้ทีนึ่กถงึเวลาทีต่อ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย จติก็เกดิ

ความกลวัขึ้นมา ถา้มสีตดูิจติก็หยุดความกลวัได ้ เพราะความคดิเกี่ยวกบัเรื่องความเจ็บ

ไขไ้ดป่้วยไดห้ยุดไปแลว้ มสีตอิยู่ทีค่วามกลวั ความกลวัก็ดบัไป แต่พอไปคดิถงึความ

เจ็บไขไ้ดป่้วยขึ้นมาอกี ความกลวัก็กลบัขึ้นมาอกี ถา้วเิคราะหว์า่ตอ้งเป็นอย่างน้ี แต่ก็ยงั

รบัไมไ่ดอ้ยู่ด ีเพราะไมม่กีาํลงัทีจ่ะปลง สิง่ทีเ่ป็นกาํลงัของการปลงน้ี ก็คอืการรวมของจติ

น่ีเอง ถา้จติรวมลงแลว้จะปลอ่ยทกุอย่าง ขณะทีร่วมลงเป็นการปลอ่ยชัว่คราว ตอนทีจ่ติ

รวมลงเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์แลว้ ตอนนัน้จะปลอ่ยหมด ร่างกายเวทนาสญัญา

สงัขารวญิญาณ ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง สามภีรรยาบตุรธิดา อะไรต่างๆ ปลอ่ย

หมด จติอยู่เป็นเอกเทศตามลาํพงั ถา้ปลอ่ยแลว้ ต่อไปจะรูว้ธิีปลอ่ย รูจ้ดุทีจ่ะปลอ่ย 

เหมอืนกบัพวกคนเก็บขยะ ทีรู่ท้ี่ๆ จะเอาขยะไปทิ้ง พอเก็บขยะมาแลว้ก็เอาไปทิ้งกองขยะ

ไดเ้ลย ถา้ไมรู่ว้า่กองขยะอยู่ทีไ่หน ก็จะไมรู่ว้า่จะเอาขยะไปทิ้งทีไ่หน รูว้า่ร่างกายตอ้งแก่

เจ็บตาย รูว้า่จติใจมคีวามหวาดกลวักบัความแก่ความเจ็บความตาย แต่ไมส่ามารถปลง

ได ้ไมส่ามารถปลอ่ยวางร่างกายได ้ถา้ยงัปลอ่ยไมไ่ดก้็ยงัมคีวามกลวัอยู่เรื่อยๆ  

จงึอย่าไปเขา้ใจวา่การดูจติอย่างเดยีวจะไปถงึพระนิพพานได ้ เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ 

เป็นเพยีงจดุเริ่มตน้ เป็น ก.ไก่ ข.ไขข่องการปฏบิตั ิ เป็นการสรา้งสต ิ ใหม้าบงัคบัจติให ้

เขา้สู่ความสงบ ใหเ้ขา้สมาธิใหไ้ดก่้อน ถา้เขา้สมาธิไดแ้ลว้ ต่อไปเวลาจะปลงอะไรกจ็ะ

ปลงในสมาธินัน้แหละ ทาํจติใหส้งบแลว้กป็ลอ่ยวางได ้ แต่ถา้ไมรู่จ้ดุของความสงบอยู่

ตรงไหน ก็ไมรู่จ้ะปลงอย่างไร ก็ยงัตอ้งแบกอยู่ แบกร่างกาย แบกความกลวัความแก่

ความเจ็บความตาย ทน้ีีคนทีป่ฏบิตัใิหม่ๆ กเ็ลา่วา่ งา่ยเหลอืเกนิ สบายเหลอืเกนิ ไมต่อ้ง

อดอาหาร ไมต่อ้งถอืศีล ๘ ไมต่อ้งบงัคบั ทาํอย่างสบาย จะไปไหนก็ไปได ้ ใหดู้จติอยู่

ตลอดเวลาก็แลว้กนั ไปเทีย่วก็ได ้ ไปทาํอะไรก็ได ้ ก็ทาํไดค้วบคุมไดใ้นเหตกุารณ์แบบ

นัน้ แต่ชวีติของเราไมไ่ดม้เีหตกุารณ์แบบนัน้อย่างเดยีว เหตกุารณ์อืน่ทีจ่ะเกดิขึ้นต่อไปก็
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มอียู่ เช่นเวลาสูญเสยีสิง่ทีร่กัไป ยงัทาํใจดูใจใหเ้ป็นปกตไิดห้รือเปลา่ ไมใ่หเ้ศรา้โศก

เสยีใจทอ้แทเ้บือ่หน่าย จะทาํไดห้รือเปลา่ ในชวีติประจาํวนัทีเ่ป็นสภาพปกตกิ็ทาํได ้ แต่

ถา้อยู่ในสภาพทีอ่ตัคดัแรน้แคน้เสีย่งต่อความเป็นความตาย ยงัรกัษาจติใหเ้ป็นปกตไิด ้

หรือเปลา่ สตติวัเดยีวไมพ่อหรอก นอกจากสตขิองพระอรหนัตเ์ท่านัน้ถงึจะพอ ของผูอ้ืน่

น้ียงัไมพ่อ ตอ้งมที ัง้สมาธิ มที ัง้ปญัญาควบคู่กนัไป ถงึจะทาํจติใหป้ลงได ้ ปลอ่ยไดว้าง

ได ้ การดูจติอย่างเดยีวไมพ่อ ก็อยากจะเลา่ใหฟ้งัเท่านัน้เอง เพราะเดีย๋วน้ีมคีนมาเลา่ให ้

ฟงัมาก วา่เป็นวธิีปฏบิตัทิีง่า่ยแสนงา่ย ถา้สนใจก็ลองไปศึกษาดูก็ได ้จะไดม้าเลา่ใหฟ้งัวา่

เป็นอย่างไร งา่ยอย่างทีเ่ขาพูดกนัหรือเปลา่  

ถาม ช่วงน้ีปฏบิตัไิมด่ ี หมกมุน่กบัเรื่องงานมากไป ไมอ่ยู่กบัพทุโธ ชอบอยู่กบัอนาคต 

พรุ่งน้ีจะทาํอะไร ไมอ่ยู่ในปจัจบุนั  

ตอบ ถา้จาํเป็นตอ้งคดิก็คดิไป แต่ควรมขีอบเขต มเีวลา ไมค่วรปลอ่ยใหค้ดิเลยเถดิ 

ถา้หมดความจาํเป็นแลว้ ก็ควรกลบัมาอยู่ทีป่จัจบุนั มาสรา้งความสงบใจใหไ้ด ้

ถา้ไมก่ลบัมาสรา้งความสงบ ทาํใหจ้ติรวมลงได ้ก็จะวนอยู่ในอ่างอย่างน้ี จะไปไม่

ถงึไหน พอร่างกายแก่ลงไปเรื่อยๆ ก็จะอ่อนกาํลงัลงไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะปฏบิตัิ

ไมไ่ด ้ถา้จาํเป็นตอ้งหมกมุน่กบัการงาน ก็ใหเ้ป็นช ัว่ระยะเวลาหน่ึงเท่านัน้ อย่าให ้

เลยเถดิ พอเสร็จแลว้ ก็ตอ้งดงึจติกลบัมาภาวนาอย่างจรงิจงั ไมเ่ช่นนัน้แลว้จะไม่

คบืหนา้ จะไมส่าํเร็จลลุว่งเพราะเถลไถล ไมเ่หน็ความสาํคญัของการปฏบิตัิ

เท่ากบังานอืน่ ถา้จาํเป็นจรงิๆ ก็ตอ้งทาํไปก่อน แต่ไมม่อีะไรทีจ่าํเป็นตลอดเวลา 

ถา้ตอ้งทาํงานเพือ่เก็บเงนิเก็บทองไวใ้ชก้บัการปฏบิตั ิ ก็ตอ้งทาํไปก่อน พอบรรลุ

เป้าหมายแลว้ ก็ควรจะหยุดหรือทาํใหน้อ้ยลงไป มาทาํงานทางจติใหม้ากขึ้น  

ถาม อยากทราบตรงทีว่า่ร่างกายเราเป็นเพยีงธาต ุ ๔ น้ี เวลาฟงัก็เขา้ใจ แต่ยงัไมรู่ส้กึ

วา่มนัไมใ่ช่เราน้ี มนัจะเกดิขึ้นตอนไหนคะ  

ตอบ ตอนทีเ่รานัง่สมาธิ แลว้เกดิอาการเจ็บปวดต่างๆตามร่างกาย ถา้เชื่อวา่ร่างกาย

ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ก็ควรปลอ่ยใหน้ัง่ไป ถา้เชื่อวา่เวทนาไมใ่ช่ตวัเราของเรา ความ
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เจ็บปวดไมใ่ช่ตวัเราของเรา ก็ปลอ่ยใหเ้จ็บปวดไป ใหส้มมตุวิา่ความเจ็บปวดเป็น

เหมอืนไฟทีก่าํลงัเผาร่างกาย เช่นเวลาเผาศพ ร่างกายคนเป็นกบัคนตายก็

เหมอืนกนั ต่างกนัตรงทีห่ายใจหรือไมห่ายใจ มส่ีวนประกอบต่างๆเหมอืนกนั 

ผมก็ยงัเป็นผมอยู่ ขนก็ยงัเป็นขนอยู่ ตอนทีเ่ป็นศพทาํไมปลอ่ยใหไ้ฟเผาได ้ ถา้

จติเชื่อวา่ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เชื่อวา่เวทนาเป็น

เหมอืนไฟทีก่าํลงัเผาร่างกายอยู่ จติก็ดูมนัไปส ิ เผามนัไป ดูเวทนาทีเ่ป็นเหมอืน

ไฟเผาร่างกาย จนเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป แลว้ก็จะเหน็เองวา่ ร่างกายเป็นดนินํา้ลมไฟ 

จติกบัร่างกายจะแยกออกจากกนั เพราะตอนนัน้จติจะปลอ่ย พอปลอ่ยแลว้ก็จะ

รูว้า่ ร่างกายเป็นส่วนเดยีวกนักบัพื้นทีก่าํลงันัง่อยู่ จะรวมเป็นอนัเดยีวกนั ส่วน

จติผูท้ีดู่อยู่น้ี ก็รวมลงเขา้สู่ความสงบ ไมม่ทีกุข ์ ไฟทีเ่ผาร่างกายก็มอดหายไป

หมด เวทนาก็ดบัไปหมด จะเหน็อย่างน้ี  

ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้จะไมส่งสยั แต่ตอนน้ียงัเป็นจนิตนาการอยู่ ยงัเป็นสญัญาอยู ่

แต่ตอ้งอาศยัสญัญาเป็นตวัสอนจติไปก่อน พอเขา้สู่เหตกุารณ์จริง เช่นในขณะที่

น ัง่แลว้เกดิอาการเจ็บปวดขึ้นมา ก็เอาความจริงทีไ่ดเ้รียนรูเ้กี่ยวกบัร่างกายและ

เวทนามาใช ้วา่ไมใ่ช่ตวัเราไมใ่ช่ของเรามา ร่างกายเป็นเหมอืนซากศพ เวทนาเป็น

เหมอืนไฟทีก่าํลงัเผาซากศพ จติก็เป็นผูดู้กดู็มนัไป เหมอืนกบัไปงานศพ งานศพ

ตามชนบทเมือ่ก่อนน้ี ไมม่เีมรุ เอาโลงศพตัง้ไวบ้นกองฟืน ใหน้ ัง่ดูได ้ เราก็นัง่ดู

ร่างกายของเรา ทีก่าํลงัถูกไฟของความเจ็บปวดเผา ดูไปเรื่อยๆเพราะกาํลงั

พยายามปลง พยายามทาํใจวา่ไมใ่ช่ตวัเราไมใ่ช่ของเรา ดูไปเรื่อยๆ แลว้มนัจะ

แยกออกจากกนัเอง พอไฟเผาร่างกายจนกลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านแลว้ ตอนนัน้

ร่างกายกบัจติจะแยกออกจากกนั ร่างกายก็จะไปรวมกบัพื้นทีก่าํลงันัง่อยู่ ส่วน

จติก็จะเขา้สู่ความสงบ ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้จะเหน็ชดัเจน จะไมส่งสยั จะปลอ่ยได ้

เพราะรูว้า่ปลอ่ยแลว้สบาย ถา้ไปยดึไปตดิจะทกุข ์ พอปลอ่ยแลว้จติจะสงบ ไม่

ทกุข ์ถา้ไปยดึไปตดิ จะกระวนกระวายกระสบักระส่าย จะเหน็อย่างน้ี  

ถาม ขอคาํแนะนาํวธิีการระงบัความโกรธความไมพ่อใจ 



83 
 

ตอบ ความโกรธเป็นผลทีเ่กดิจากความโลภ หรือความอยาก พอโลภหรืออยากไดอ้ะไร 

แลว้ไมไ่ดด้งัใจ ก็จะเกดิความโกรธขึ้นมา ส่วนความโลภก็ออกมาจากความหลง 

ทีไ่มรู่ว้า่ไมม่อีะไรในโลกน้ี ทีจ่ะใหค้วามสมอยากได ้ ถา้รูอ้ย่างน้ีก็จะไมอ่ยากไม่

โลภ  

ถาม เราไมไ่ดโ้ลภอย่างนัน้ เขามาวา่เรา 

ตอบ นัน่แหละกาํลงัโลภแลว้ เพราะอยากใหเ้ขาชมเรา ไมอ่ยากใหเ้ขาด่าเรา นัน่ก็อยาก

แลว้ 

ถาม เราไมไ่ดอ้ยากใหเ้ขาชม 

ตอบ เราไมอ่ยากใหเ้ขาด่าเรา ก็เป็นความอยากอย่างหน่ึง ตอ้งยอมใหเ้ขาด่าใหเ้ขาวา่ ก็

จะสมใจ เราจะไดไ้มโ่กรธ ความโกรธเกดิจากความอยาก แต่เราไมรู่ว้า่เรากาํลงั

อยาก เป็นความอยากในมมุกลบั ถา้อยากใหเ้ขาชม ก็จะไมอ่ยากใหเ้ขาด่า ถา้ไม่

อยากใหเ้ขาชมและใหเ้ขาด่า ก็ยงัเป็นความอยากอยู่ พอเขาชมหรือเขาด่าก็จะ

โกรธขึ้นมา ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นกลาง ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ปลอ่ยวางใหใ้ชป้ญัญา

สอนใจวา่ อยู่ในโลกน้ีมที ัง้สรรเสริญมที ัง้นินทาเป็นธรรมดา มกีารเกดิมกีารดบั

เป็นธรรมดา มกีารเจริญลาภเป็นธรรมดา มกีารเสือ่มลาภเป็นธรรมดา มกีาร

เจริญยศมกีารเสือ่มยศเป็นธรรมดา มสีรรเสริญย่อมมนิีนทาเป็นธรรมดา เป็น

ของคู่กนั มสุีขย่อมมทีกุขเ์ป็นธรรมดา ถา้ยนิดกีบัสิง่ใดสิง่หน่ึง พอสิง่นัน้หายไป

เปลีย่นไป ก็จะเกดิความทกุขเ์กดิความโกรธขึ้นมา 

ถาม แสดงวา่ตอ้งมขีนัตเิยอะใช่ไหมคะ 

ตอบ ตอ้งอย่าไปอยากกบัอะไร อย่าไปอยากไดอ้ะไร ใหย้นิดตีามมตีามเกดิ วนัน้ีเขา

ชมก็ได ้ พรุ่งน้ีเขาด่าก็ได ้ ใหร้บัไดท้กุอย่าง ใจของพวกเราอยากไดก้ารเจริญใน

ลาภยศสรรเสริญสุข พอเสือ่มปับ๊ก็จะโกรธขึ้นมาทนัท ี
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ถาม แสดงวา่ยงัปฏบิตัไิดไ้มด่ใีช่ไหมคะ 

ตอบ ยงัไมรู่เ้ป้าหมายของการปฏบิตั ิ เพยีงแต่รูก้ารบริกรรมพทุโธๆ เวลานัง่สมาธิไป

เท่านัน้ ส่วนใหญ่จะรูเ้ท่านัน้ แต่จะไมรู่เ้รื่องปญัญา วา่มคีวามจาํเป็นต่อการระงบั

ดบัความโลภความโกรธความหลง อนัน้ีเป็นข ัน้ละเอยีดมาก สอนเท่าไรพูดเท่าไร 

ก็ฟงัเขา้ใจบา้ง ไมเ่ขา้ใจบา้ง แลว้ก็ลมืไป แลว้ก็กลบัมาถามคาํถามเดมิๆอกี 

เพราะไมไ่ดใ้ส่ใจ ไมไ่ดค้ดิอย่างต่อเน่ือง ปญัหาท ัง้หมดน้ีเกดิจากความหลง ไมรู่ ้

วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ไมไ่ดเ้ป็นไปตามความอยากความตอ้งการ แต่ก็ยงัอด

ทีจ่ะอยากไมไ่ด ้ อยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอไมไ่ดส้มใจอยาก ก็เกดิ

ความโกรธเกดิความเสยีใจขึ้นมา ประเดน็อยู่ตรงน้ี แต่เราไมเ่กาะตดิกบัประเดน็

น้ี พอเหน็อะไรสวยๆงามๆก็อยากจะไดแ้ลว้ มคีวามรูส้กึฝงัลกึอยู่ในใจ ไมอ่ยาก

ใหค้นมาตาํหนิเรามาวา่เรา พอใครมาตาํหนิมาวา่เรา ก็เกดิความโกรธขึ้นมา  

ความโกรธเป็นเครื่องมอือย่างหน่ึง ทีค่รูบาอาจารยจ์ะใชส้อนลูกศิษยลู์กหา ท่าน

จะย ัว่ยุแหย่โทสะลูกศิษยอ์ยู่เรื่อย ลูกศิษยก์็รูว้า่โกรธครูบาอาจารยไ์มไ่ด ้ ก็โกรธ

อยู่ขา้งในนัน้แหละ แต่ในทีสุ่ดก็ดบัได ้เพราะท่านช่วยคุย้เขีย่ใหเ้รา บางคนพอได ้

สมาธิแลว้ ก็คดิวา่บรรลแุลว้ไมโ่กรธแลว้ บางคนฟงัเทศนฟ์งัธรรมจนซาบซึ้ง

จติใจแลว้ ก็คดิวา่ไมม่คีวามโกรธแลว้ เหมอืนนิทานเรื่องคุณหญงิคุณนาย ทีฟ่งั

เทศนฟ์งัธรรมกบัหลวงพ่อองคห์น่ึง ฟงัจนซาบซึ้งใจจนจติสงบ กเิลสสงบราบ 

ความโลภความโกรธไมม่เีหลอือยู่ในใจ ก็เลยดใีจไปเลา่ใหห้ลวงพ่อฟงัวา่ ต ัง้แต่

หนูไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมหลวงพ่อแลว้ เดีย๋วน้ีจติใจหนูเยน็สบาย ไมโ่กรธไมแ่คน้

เลย หลวงพ่อตอบไปวา่ อตีอแหล เท่านัน้ความโกรธก็โผลข่ึ้นมาเลย เหมอืนเวลา

ไปกราบหลวงปู่เจีย๊ะ ตอ้งทาํใจมากๆ พอไปถงึท่านจะถามวา่มาทาํไมวะ เมือ่ก่อน

เวลาใครไปกราบหลวงตา ท่านจะพูดวา่มายุง่ทาํไม มาไมไ่ดเ้รื่องไดร้าว ท่านจะไล่

ใหญ่เลย นัน่แหละอบุายของครูบาอาจารย ์ สอนเราต ัง้แต่กา้วแรกทีเ่ขา้ไปในวดั 

ท่านจะแยบ็ใส่เราก่อนเลย  
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ใหดู้ ๓ ตวัน้ี โลภโกรธหลง ตวัสาํคญัก็คอืตวัหลง เรายงัมคีวามหลงอยู่มาก 

ตอ้งพจิารณาไตรลกัษณ์อยู่เรื่อยๆ ใหส้อนใจวา่ไมม่อีะไรทีเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมม่ี

อะไรทีจ่ะสมใจอยาก พอรูอ้ย่างน้ีจะไดไ้มอ่ยาก จะปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามมตีามเกดิ 

แต่ก็ไมไ่ดป้ลอ่ยหมด ส่วนไหนทีท่าํไดก้็ทาํไป มงีานมกีารก็ทาํไป มหีนา้ทีอ่ะไรก็

ทาํใหด้ทีีสุ่ด จะอนุโมทนาหรือไม ่จะด่าหรอืไม ่ก็เป็นเรื่องของเขา เขาจะดกีบัเรา

หรือไม ่จะช ัว่กบัเราหรือไม ่ก็เรื่องของเขา เราไปบงัคบัเขาไมไ่ด ้ดูเขาเหมอืนเป็น

ลมเป็นฝนเป็นแดด ปลอ่ยเขาไปตามเรื่องของเขา ฝนจะตกกป็ลอ่ยใหต้กไป 

แดดจะออกก็ปลอ่ยใหอ้อกไป ถา้อย่างน้ีแลว้ก็จะไมวุ่น่วายใจ  

ถาม ถา้มปีญัหากบัหวัหนา้ทีท่าํงาน 

ตอบ เหมอืนกนั อย่าไปหวงัอะไรจากเขา  

ถาม ถา้ยา้ยไปทาํทีอ่ืน่จะดกีวา่ไหม 

ตอบ มอียู่ ๒ ประเดน็ ถา้ไปเพราะทนเขาไมไ่ด ้แสดงวา่เราแพท้างดา้นปฏบิตั ิตอ้งอยู่

ต่อถา้จะเอาชนะทางดา้นปฏบิตั ิ ตอ้งชนะใจเรา ใจเราตอ้งปลอ่ยวาง ใหเ้ขาทาํ

อะไรก็ได ้ อย่างทีพ่ระอานนทก์ราบทูลใหพ้ระพทุธเจา้ทรงยา้ยไปทีอ่ืน่ 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ปญัหาอยู่ทีน่ี่ กต็อ้งแกท้ีน่ี่ ถา้ไปทีอ่ืน่ก็เจอปญัหาเดมิอกี 

ปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่ขา ปญัหาอยู่ทีเ่รา ถา้แกป้ญัหาของเราไดแ้ลว้ ไปอยู่ทีไ่หนก็ไม่

เป็นปญัหา ถา้เป็นปญัหาใจกต็อ้งแกท้ีใ่จ อย่ายา้ยไปทีอ่ืน่ แต่ถา้เป็นปญัหา

เงนิเดอืนนอ้ยไป จะยา้ยไปทีอ่ืน่ทีม่รีายไดม้ากขึ้นก็ไป ได ้ อนันัน้เป็นคนละ

ประเดน็กนั ตอ้งแยกประเดน็ใหอ้อกวา่ไปเพราะอะไร เราไมไ่ดแ้พเ้ขา แต่แพ ้

กเิลสเรา ถา้เรายอมแพเ้ขา เราชนะกเิลสเรา ยอมใหเ้ขาทาํอะไรตามความตอ้งการ

ของเขา ใจของเราก็จะสงบจะสบาย ไมเ่ดอืดรอ้น เขาเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เป็น

เหมอืนแดดลมฝนฟ้า ตอ้งมองเขาอย่างนัน้ เวลาฝนตกแดดออกเราโมโหหรือไม่ 

หงดุหงดิใจหรือไม ่ เวลาเขาแสดงอาการอะไรออกมา เขาก็เป็นส่วนหน่ึงของดนิ
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นํา้ลมไฟเท่านัน้เอง เราไมม่องเขาเป็นดนินํา้ลมไฟ ไปมองวา่เขาเป็นคนเป็น

เจา้นาย อนันัน้เป็นสมมตุ ิความจริงเขาเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ดูจติตอ้งดูอย่างน้ี  

ถาม พยายามอย่างทีพ่ระอาจารยบ์อก ไมไ่ปสนใจ เขาก็จะถามวา่ทาํไมถงึเงยีบ เราก็

ไมไ่ปตอบ 

ตอบ บอกเขาไปวา่ คุณจะทาํอะไรก็ทาํไป ไมเ่ป็นปญัหาอะไรท ัง้นัน้ ปญัหาอยู่ทีใ่จเรา 

ใจมคีวามอยาก อยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ไมย่อมรบัเขา ไมย่อมรบั

ความจริง  

ถาม ก็คดิแบบน้ี แต่ก็ยงัเป็นอกี 

ตอบ ถา้ความหลงเร็วกวา่ปญัญา พออยู่ในเหตุการณ์ความหลงจะออกมาก่อน ความ

อยากออกมาก่อน ไมท่นัมนั เพราะไมไ่ดฝึ้กจติอยู่เรื่อยๆ สตปิญัญาไมเ่ร็วพอ 

ไมม่สีมาธิทีจ่ะหยุดจติ ไมม่แีรงตา้น น่ีก็เป็นการทดสอบจติใจ วา่ปฏบิตัไิปถงึ

ไหนแลว้ ตอ้งขึ้นเวท ีถา้เป็นนกัมวยก็ตอ้งขึ้นเวท ีถงึจะรูว้า่ไดแ้ชมป์หรือยงั เวลา

ต่อยกบักระสอบทรายมนังา่ย เพราะมนัไมต่อบโตเ้รา เราต่อยมนัอย่างไรก็ได ้

เวลาฝึกซอ้มพจิารณาเราก็ทาํใจได ้ แต่พอขึ้นเวทโีดนแยบ็ ก็งงเป็นไก่ตาแตกเลย 

ทีฝึ่กทีซ่อ้มมาหายไปหมดเลย  

ถาม ก็คดิเหมอืนกนัวา่ ถา้ไปก็แสดงวา่เราแพ ้

ตอบ ถา้อยู่ไมไ่ดจ้ริงๆ อยู่แลว้ถงึกบัจะเป็นบา้ ก็ตอ้งยอมถอยไปตัง้หลกัก่อน ถอย

เพือ่สูต่้อ ไมใ่ช่ถอยไปเรื่อยๆ พอเจอปญัหาอกีก็ถอยอกี อย่างน้ีไมค่วร ควรถอย

ไปตัง้หลกั ไปเสริมสรา้งพลงัจติ เพือ่จะรบักบัเหตกุารณ์ต่อไป เวลาปฏบิตักิ็ตอ้ง

ปลกีวเิวกก่อน เพือ่สรา้งกาํลงัจติ สรา้งสต ิ สรา้งสมาธิ สรา้งปญัญา ถา้อยู่ใน

เหตกุารณ์จะสรา้งไมไ่ด ้ เพราะตอ้งคอยรบักบัเหตกุารณ์ ตอ้งปลกีตวัไปหาทีส่งบ 

เพือ่ไปสรา้งพลงัขึ้นมา พอมพีลงัพอแลว้ก็กลบัมาทดสอบดู กลบัมาขึ้นเวทดูี วา่

เป็นอย่างไร จติน่ิงเฉยไดไ้หมกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ไมว่า่จะดหีรือจะช ัว่ อยู่เหนือ
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เหตกุารณ์นัน้ไดห้รือไม ่จะไดรู้ว้า่ผา่นหรือไม ่ดขีึ้นหรือเลวลง ในเบื้องตน้เวลาจะ

สรา้งปญัญา สรา้งสมาธิสรา้งสต ิ ตอ้งปลกีวเิวกไปอยู่ทีส่งบสงดั เหมอืนคนไข ้

ตอ้งไปอยู่โรงพยาบาล ทีเ่ป็นสถานทีเ่หมาะต่อการรกัษาร่างกาย สถานทีว่เิวก

ต่างๆก็เป็นสถานทีเ่หมาะต่อการรกัษาใจ พอใจมพีลงัมกีาํลงัแลว้ ก็ออกมาเผชญิ

กบัโลกต่อไปได ้ ไมห่ว ัน่ไหวกบัโลกธรรมท ัง้ ๘ พระพทุธเจา้ทรงปลกีวเิวกถงึ ๖ 

ปี ตอ้งออกจากวงัเพราะรูว้า่อยู่ในวงัไมม่ทีางทีจ่ะหลดุพน้ได ้ เพราะมเีรื่องต่างๆ

เขา้มากระทบอยู่ตลอดเวลา เพยีงแต่คอยรบัเรื่องก็เหน่ือยแลว้ ไมม่เีวลาปลูกฝงั

ใหม้สีตมิปีญัญามสีมาธิเพิม่มากขึ้น จงึตอ้งเสดจ็ออกจากพระราชวงัไป เพือ่ไป

เสริมสรา้งสตปิญัญา จนจติมกีาํลงัเต็มทีแ่ลว้ ทน้ีีใครนิมนตไ์ปไหนก็ไปได ้ไปได ้

ทกุหนทกุแหง่ พระราชบดิาส่งสารใหไ้ปโปรดทีพ่ระราชวงั ก็ทรงเสดจ็กลบัไป

โปรด ไมห่ว ัน่ไหวเลย ไมต่ดิดว้ย ถา้อยากจะเสริมสรา้งกาํลงัจรงิๆ ก็ออกจาก

งานไปปฏบิตัเิลย  

ถาม เวลาภาวนาพทุโธจะซมึ รูส้กึงว่ง บางทกีร็อ้น ไมท่ราบวา่ปฏบิตัผิดิอย่างไรเจา้คะ 

ตอบ ปฏบิตัยิงัไมไ่ดผ้ล สตไิมม่กีาํลงัพอ พอบรกิรรมไป ถา้สตอ่ิอนก็จะเขา้ภวงัคห์ลบั 

เกดิอาการเคลิ้มหลบัขึ้นมา จะไมไ่ดผ้ล ถา้จะใหไ้ดผ้ลก็ตอ้งไปอยู่ในที่ๆ น่ากลวั 

สตจิะด ีถา้ไมส่ามารถไปอยู่ทีน่่ากลวัได ้ก็ตอ้งผ่อนอาหาร เช่นรบัประทานอาหาร

มื้อเดยีว จะทาํใหร่้างกายเบาขึ้น ความงว่งเหงาหาวนอนนอ้ยลงไป ควรฝึกเจริญ

สตอิยู่ทกุเวลานาท ี ควรจะฝึกต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาเลย พอตื่นขึ้นมาก็ต ัง้สตเิฝ้าดูกาย

เป็นหลกั กายจะลกุขึ้นก็ใหเ้ฝ้าอยู่ทีก่าย อย่าไปทีอ่ืน่ กายยนืขึ้นมา เดนิไปทาํ

อะไร ก็ใหอ้ยู่กบัการกระทาํของกาย อย่าไปคดิเรื่องอืน่ ถา้มสีตอิยู่อย่างต่อเน่ือง

แลว้ เวลานัง่ภาวนาพทุโธเพยีง ๕ นาทกีร็วมลงได ้ เพราะจดจ่ออยู่กบัอารมณ์

เดยีว ไมไ่ปทีอ่ืน่ มอีารมณ์เดยีวอย่างต่อเน่ือง ๕ นาทกี็รวมลงได ้ถา้ไมม่อีารมณ์

เดยีว อยู่ไดเ้พยีง ๒ - ๓ วนิาท ีแลว้ก็แวบไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี แลว้ก็กลบัมาอกี 

๒ - ๓ วนิาท ี แลว้ก็ไปอกี ถา้เป็นอย่างน้ีนัง่ท ัง้วนัก็จะไมส่งบ จะเกดิอาการงว่ง

เหงาหาวนอน เกดิอาการรุ่มรอ้นขึ้นมาได ้ เป็นนิวรณ์ การปฏบิตัทิีจ่ะไดผ้ล ตอ้ง
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เจริญสตเิป็นงานประจาํ ต ัง้แต่ตื่นจนหลบัเลย ไมว่า่จะอยู่ในภารกจิการงานใด 

ใหอ้ยู่กบัภารกจิการงานนัน้ อย่าไปคดิเรื่องอืน่ ในขณะทีก่าํลงัทาํภารกจิต่างๆ ให ้

อยู่กบัภารกจินัน้ ใหใ้จจดจ่อเฝ้าดูอยู่กบัการกระทาํของร่างกาย ถา้อยู่อย่างน้ี

แสดงวา่มสีต ิ แต่ส่วนใหญ่เวลาเริ่มทาํจะทาํไมไ่ด ้ อยู่ไดเ้ดีย๋วเดยีวก็ออกไปคดิ

เรื่องอืน่ แปรงฟนัอยู่ตรงน้ี ก็ยงัออกไปคดิเรื่องงานเรื่องการ เรื่องคนนัน้เรื่องคน

น้ีได ้ แสดงวา่เผลอสตแิลว้ ถา้มสีตติอ้งอยู่กบัการแปรงฟนัทกุจงัหวะของการ

แปรงเลย ถงึจะมสีต ิ ถา้มสีตอิย่างต่อเน่ืองแลว้ การทาํจติใหส้งบน้ี ไมย่ากเยน็

เลย  

ปญัหาของพวกเราส่วนใหญ่ เกดิจากการไมม่สีต ิ ทีจ่ะดงึใจไวใ้หอ้ยู่กบัอารมณ์

เดยีว ใจชอบอยู่กบัหลายอารมณ์ ชอบอยู่กบัหลายเรื่อง ชอบคดิเรื่อยเป่ือย ทาํ

ใหจ้ติหมนุ พอหมนุแลว้จะสงบไดอ้ย่างไร ถา้อยู่กบัเรื่องเดยีวแลว้จติจะหยุด

หมนุ จะรวมลงเขา้สู่ความสงบ ในการปฏบิตัปิจัจยัสาํคญัทีสุ่ดก็คอืสต ิ ที่

พระพทุธเจา้ทรงพยากรณ์วา่ บรรลไุด ้๗ วนัหรือ ๗ ปีน้ี ก็อยู่ทีส่ตเิป็นหลกั ถา้

ไดส้ตแิลว้ ๗ วนัก็บรรลไุด ้ ถา้ไดส้ตแิลว้เวลาทาํอานาปานสตจิติจะสงบลงรวม

ลง ก็จะมพีลงั พอออกจากสมาธิมาพจิารณาไตรลกัษณ์ เดีย๋วเดยีวก็หลดุได ้สติ

จะควบคุมจติใหอ้ยู่กบังานทีต่อ้งทาํ เวลาทาํสมาธิก็จะอยู่กบัการทาํสมาธิ เวลา

เจริญปญัญาพจิารณาไตรลกัษณ์ ก็จะอยู่กบัการพจิารณาไตรลกัษณ์น้ี จะไมเ่ถล

ไถลไปคดิเรื่องคนนัน้เรื่องคนน้ี เรื่องนัน้เรื่องน้ี ไมอ่อกนอกลูน่อกทาง จะจดจ่อ

อยู่กบังาน ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้ไมน่านก็จะหลดุได ้ ๗ วนัก็หลดุได ้ ฟงัหนเดยีวก็

หลดุได ้ พระอญัญาโกณฑญัญะฟงัครัง้แรกก็หลดุได ้ เพราะจติจดจ่ออยู่กบัการ

ฟงั แลว้ก็พจิารณาตามความจริงทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไว ้ พอเหน็วา่ปญัหาอยู่

ทีค่วามอยาก ก็ตดัความอยากปับ๊ จติก็รวมลงเขา้สู่ความสงบ ปลอ่ยวางร่างกาย

ได ้ ร่างกายจะแก่จะเจบ็จะตายก็ถอืวา่เป็นธรรมดา เพราะท่านมสีตอิยู่แลว้มี

สมาธิอยู่แลว้ ขาดแต่ปญัญา  
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แต่พวกเราเป็นตรงกนัขา้มกบัท่าน เราขาดสต ิ มปีญัญามาก ฟงัเทศนฟ์งัธรรม

กนัไมรู่ก้ี่ ๑๐๐ กณัฑ ์แต่ไมเ่ป็นภาวนามยปญัญา เป็นสุตมยปญัญา ไมไ่ดเ้ขา้ไป

ในใจ ไมไ่ดพ้รํา่สอนอยู่ทกุเวลานาท ีใจไปคดิเรื่องอืน่ ไมย่อมคดิเรื่องธรรมะ คดิ

แต่เฉพาะเวลาฟงัเท่านัน้ พอออกจากทีฟ่งัเทศนแ์ลว้ ก็ไปคดิเรื่องอืน่ทนัท ี คดิ

เรื่องเพือ่นฝูง เรื่องเทีย่ว เรื่องทาํภารกจิการงานต่างๆ ไมค่ดิธรรมะเหมอืนกบั

ตอนทีฟ่งัเทศนฟ์งัธรรม ยงัไมเ่ป็นปญัญาทีแ่ทจ้ริง ทีต่อ้งพจิารณาอยู่ทกุลม

หายใจเขา้ออก มสีตคิอยควบคุมใหพ้จิารณาอยู่ตลอดเวลา ถงึจะไดผ้ล ธรรมะที่

ตอ้งเจริญใหม้ากทีสุ่ดในตอนน้ีก็คอืสต ิพอมสีตแิลว้จะพทุโธก็จะอยู่กบัพทุโธ จะ

พจิารณาร่างกายกจ็ะอยู่กบัการพจิารณา จะเขา้สู่ความสงบ สู่การปลอ่ยวาง อยู่ที่

การเจริญสต ิจงึอย่ามองขา้มการเจริญสตไิป พยายามฝึกไวใ้หม้าก สอนมาหลาย

ครัง้แลว้วา่ ตื่นขึ้นมาใหต้ ัง้สต ิใหม้สีตอิยู่กบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย 

ถาม การฝึกสตน้ีิ ควรฝึกใหท้าํอะไรชา้ๆหรือเปลา่คะ  

ตอบ ทาํภารกจิตามปกต ิ เดนิไปไหนมาไหนก็เดนิตามปกต ิ สตไิวกวา่ร่างกายหลาย 

๑๐๐ เท่า ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัร่างกาย ใหรู้ว้า่กาํลงัอยู่กบัร่างกายหรือเปลา่ หรือกาํลงั

คดิเรื่องอืน่แลว้ ถา้คดิเรื่องอืน่ก็ดงึกลบัมาทีร่่างกาย ดงึกลบัมาเรื่อยๆ ส่วนการ

ทาํงานของร่างกายก็ทาํอย่างปกต ิ ไมต่อ้งชา้ ไมเ่หมอืนกบัทีส่อนกนั ใหย้กหนอ 

กา้วหนอ วางหนอ ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํชา้ขนาดนัน้  

ถาม เวลาทาํงานมคีวามรูส้กึวา่ ทางโลกกบัทางธรรมจะสวนกนั ทางธรรมใหป้ลอ่ยวาง 

จะเสร็จหรือไมเ่สร็จไมเ่ป็นไร แต่ทางโลกใหม้คีวามรบัผดิชอบ ตอ้งทาํใหเ้สร็จ  

ตอบ ทาํดว้ยสต ิจะสาํเร็จอย่างรวดเร็ว ไมผ่ดิพลาด ทีผ่ดิพลาดเพราะไมไ่ดอ้ยู่กบังาน

ทีก่าํลงัทาํอยู่ มวัไปกงัวลกบัเป้าหมาย ก็เลยไมไ่ดอ้ยู่กบังาน ทาํแบบผดิๆถูกๆ 

ยิง่รีบก็ยิง่ผดิ ไมไ่ดอ้ยู่ในปจัจบุนั ไมข่ดักนัหรอกทางธรรมกบัทางโลก ตอ้งมสีติ

ท ัง้งานทางโลกและงานทางธรรม ถงึจะสาํเร็จลลุว่งได ้ ถา้ไมม่สีตกิ็จะผดิพลาด 

จะพล ัง้เผลอ ไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็เลยไมรู่ว้า่ทาํถูกหรือไม ่ ทางธรรมกบัทาง
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โลกถา้เกี่ยวกบัสตน้ีิ ไมข่ดักนั พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ สตมิคีวามจาํเป็นในทกุ

กรณี ไมว่า่จะเป็นการงานทางโลกหรือการงานทางธรรม ตอ้งมสีตเิสมอ ถงึจะทาํ

ไดอ้ย่างไมผ่ดิพลาด ถา้ไมม่สีตกิ็ทาํไมไ่ด ้ เวลาเมาเหลา้แลว้เยบ็ผา้ไดไ้หม เยบ็

ไมไ่ดห้รอก ตอ้งมสีต ิ 

ถาม เวลากลบับา้นมาเหน่ือยๆ ควรเดนิจงกรมหรือนัง่สมาธ ิ

ตอบ แลว้แต่จะพอใจ การเดนิหรือการนัง่ไมไ่ดเ้ป็นตวัปฏบิตั ิ ตวัทีป่ฏบิตักิ็คอืตวัจติ 

จติปฏบิตัไิดท้ ัง้เดนิหรือนัง่ ตวัทีจ่ะทาํใหป้ฏบิตัไิดก้็คอืสต ิ ถา้ทาํงานท ัง้วนัดว้ย

สต ิ พอกลบัมาบา้นจะพทุโธไดท้นัท ี จะสงบไดท้นัท ี เพราะงานอืน่จะหายไปจาก

จติ เพราะเป็นอดตีไปหมดแลว้ จติจะอยู่ในปจัจบุนัตลอดเวลา แต่ส่วนใหญ่จะ

ไมเ่ป็นอย่างนัน้ กลบัมาบา้นแลว้ยงัเอางานมาทีบ่า้นดว้ย เอาอดตีเขา้มาใน

ปจัจบุนั ก็เลยภาวนาพทุโธไมไ่ด ้ เพราะยงัคดิถงึงาน เพราะไมม่สีต ิ ถา้มสีติ

ร่างกายอยู่ตรงไหนจติก็อยู่ตรงนัน้ ถา้มสีตแิลว้จะมแีต่ปจัจบุนัอย่างเดยีว ไมว่า่

อะไรจะเกดิขึ้น เกดิปับ๊ก็ผ่านไปเลย สตจิะดงึจติใหอ้ยู่ในปจัจบุนั ไมใ่หไ้ปอดตี 

ไมใ่หไ้ปอนาคต เพราะปจัจบุนัเป็นทีเ่กดิของเหตแุละผล ผลไมเ่กดิในอดตี ไม่

เกดิในอนาคต เหตกุ็ไมเ่กดิในอดตี ไมเ่กิดในอนาคต เหตจุะตอ้งเกดิในปจัจบุนั 

ผลก็จะตอ้งเกดิในปจัจบุนั เหมอืนกบัทีพ่ระอานนทท์ีม่ปีญัหากบัเรื่องอดตีเรื่อง

อนาคต อดตีก็คอืคาํทาํนายของพระพทุธเจา้ทีท่รงตรสัวา่ อานนทเ์ธอจะบรรลุ

ภายใน ๓ เดอืน พระอานนทก์็คดิถงึคาํทาํนายอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็มากงัวลถงึเรื่อง

อนาคตวา่ น่ีใกลจ้ะครบ ๓ เดอืนแลว้ยงัไม่บรรลเุลย  

พยายามเร่งความเพยีรใหญ่ ก็ยงัไมส่าํเร็จ ใจก็เลยกลบัไปกลบัมาระหวา่งอดตี

กบัอนาคต ตอนตน้ก็เชื่อในคาํทาํนายของพระพทุธเจา้วา่แมน่ยาํ แต่พอใกลเ้วลา

แลว้ยงัไมบ่รรล ุ ก็เลยเกดิความลงัเลสงสยั จติไมไ่ดภ้าวนา ไมไ่ดอ้ยู่ในปจัจบุนั 

ไมท่าํจติใหส้งบเพือ่ปลอ่ยวาง มวัแต่กงัวลกบัอดตีกบัอนาคต พอใกลจ้ะสวา่งก็

เลยปลงวา่ ปฏบิตัอิย่างไรก็ไมม่ทีางบรรลแุลว้ ก็เลยหยุดปฏบิตันิอนดกีวา่ 

พอจะนอนตอนนัน้ก็หลดุเลย พอปลอ่ยอดตีปลอ่ยอนาคต กลบัมาอยู่ในปจัจบุนั 
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ก็ปลอ่ยหมด ก็หลดุได ้ สตจิะเป็นตวัดงึจติใหอ้ยู่ในปจัจบุนั เพราะปจัจบุนัเป็นที่

เกดิของท ัง้เหตแุละผล จะทาํอะไรกต็อ้งทาํในปจัจบุนัน้ีเท่านัน้ มรรคผลนิพพาน

ก็อยู่ในปจัจบุนัน้ี การปฏบิตัเิพือ่มรรคผลนิพพานก็อยู่ในปจัจบุนัน้ี อริยสจั ๔ ก็

อยู่ในปจัจบุนัน้ี ทกุขส์มทุยันิโรธมรรคก็อยู่ในปจัจบุนัน้ี ไมไ่ดอ้ยู่ในอดตี ไมไ่ด ้

อยู่ในอนาคต ทกุอย่างอยู่ในปจัจบุนัหมด แมก้ระท ัง่พวกเราก็อยู่ในปจัจบุนัน้ี 

ไมไ่ดอ้ยู่ทีอ่ืน่ ตอนน้ีเราไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน อดตีของเราก็ไมม่ ี อนาคตของเราก็ไมม่ ี

เราอยู่ตรงน้ี แต่เราส่งไปคดิถงึอดตี ส่งไปคดิถงึอนาคต  

ถาม มนัเร็วมากปจัจบุนัจติ พอปุ๊ บหน่ึงก็เป็นอดตีแลว้ 

ตอบ ปจัจบุนัไมเ่ร็ว ปจัจบุนัมนัน่ิง แต่เหตกุารณ์กบัเวลามนัเคลือ่นไปเร็วมาก พอจติ

ไมน่ิ่ง จติตามไปกบัเหตกุารณ์ ก็เลยเหมอืนกบัวา่ปจัจบุนัมนัเร็ว พอจติน่ิงแลว้ ก็

จะรูว้า่ปจัจบุนัมนัน่ิง เหตกุารณ์ต่างๆต่างหากทีไ่มน่ิ่ง มนัผ่านมาผ่านไป พอจติ

ไมน่ิ่งมนัก็วิง่ไปวิง่มา ระหวา่งปจัจบุนัอดตีอนาคต สบัสนไปหมด ก็เลยไมส่งบ ก็

เลยไมเ่หน็ภาพจริง ไมเ่หน็อนิจจงั ไมเ่ห็นอนตัตา แต่ถา้น่ิงแลว้ จะเหน็วา่ทกุ

อย่างเปลีย่นแปลงเคลือ่นไหวตลอดเวลา เราไปบงัคบัไปควบคุมเขาไมไ่ด ้ เขามา

เขาไป เหมอืนนัง่อยู่ทีร่ิมนํา้เหน็สิง่ต่างๆทีล่อยมากบักระแสนํา้ เรือก็ลอยมา ขยะ

ก็ลอยมา อะไรต่างๆก็ลอยมา เราก็ไดแ้ต่นัง่ดูเท่านัน้ เขาก็ลอยมาลอยไป ถา้ดู

เฉยๆแลว้ไม่ไปมอีะไรกบัเขา ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร แต่ถา้ดูแลว้ไปชอบเขา้ ก็จะ

เสยีดายทีม่าแลว้ก็ไป เกดิความอาลยัอาวรณ์ เกดิความโหยหวนอยากจะเหน็อกี 

ก็เป็นความทกุขใ์จขึ้นมา ถา้ใจอยู่น่ิงๆ ปลอ่ยใหท้กุอย่างมาแลว้ไป ก็จะไมเ่ป็น

ปญัหาอย่างไร ถา้จติเป็นสมาธิมนัจะปลอ่ยวาง ถา้กเิลสจะดงึจติใหไ้ปยดึตดิ ก็

ตอ้งใชป้ญัญาตดั  
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