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กณัฑท์ี่ ๔๐๔ 

นิสยั สนัดาน 
๒๐ กนัยายน ๒๕๕๒ 

อะไรทีเ่ราทาํมา จะตดิเป็นนิสยัมา ท ัง้ส่วนทีด่แีละไมด่ ี ถา้เคยทาํดว้ยความโลภโมโทสนั

มา ก็จะมนิีสยัโลภโมโทสนัตดิมา ถา้เคยทาํดว้ยเหตดุว้ยผล ก็จะมเีหตมุผีลเป็นนิสยัตดิ

มา จะพจิารณาวา่ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้ จะเกดิผลอะไรตามมา ก็จะเป็นปญัญาบารมี ถา้

ปลูกฝงัความโลภโมโทสนั ก็จะเป็นนิสยัไมด่ ี หรือสนัดานไมด่ ี ถา้ทาํดว้ยเหตดุว้ยผล 

ใคร่ครวญดว้ยสตดิว้ยปญัญา ก็จะเป็นปญัญาบารม ี ถา้ทาํทานอยู่เรื่อยๆ มอีะไรก็ไม่

หวงเก็บเอาไว ้ มอีะไรทีเ่กนิความจาํเป็น มมีากกวา่ทีจ่ะใชไ้ด ้ ก็แบ่งใหผู้อ้ืน่ไป ก็จะเป็น

ทานบารมีตดิเป็นนิสยัมา ถา้ใหท้านดว้ยความปรารถนาดต่ีอผูอ้ืน่ ก็จะทาํใหเ้กดิเมตตา

บารมีตามมา ถา้ไมค่ดิรา้ยต่อผูอ้ืน่ ก็จะไดศี้ลบารมีตามมาอกี แลว้ก็จะเกดิเนกขมัม

บารมีตามมา เพราะเวลามศีีลแลว้ใจจะสงบกวา่ตอนทีไ่มม่ศีีล ถา้ไมร่กัษาศีลจติใจจะ

วุน่วาย กบัการกระทาํทีไ่มถู่กไมค่วร เกดิความวติกกงัวล ถา้มศีีลก็จะไมเ่บยีดเบยีนไม่

ทาํใหผู้อ้ืน่เดอืดรอ้น ก็จะไมว่ติกกงัวลหวาดกลวั จติใจจะสงบกวา่ตอนทีไ่มม่ศีีล เหตทุี่

ไมม่ศีีลหรือรกัษาศีลไมไ่ด ้ เพราะไมแ่บ่งปนั ไมท่าํทาน คดิแต่ประโยชนข์องตนมากกวา่

ประโยชนข์องผูอ้ืน่ ก็จะขาดความเมตตา บารมเีหลา่น้ีจงึเกี่ยวขอ้งกนั ทานบารม ีเมตตา

บารม ี ศีลบารม ี แลว้ก็จะโยงไปหาเนกขมัมบารม ี เพราะเมือ่จติใจมคีวามสงบจากทาน

บารม ี จากเมตตาบารม ี จากศีลบารมแีลว้ ก็อยากจะเพิม่ความสงบใหม้ากขึ้น ถา้ไดร้บั

การชี้แนะจากผูรู้ ้ ก็จะรูว้า่ตอ้งเจริญเนกขมัมบารม ี ตอ้งสละความสุขทางตาหูจมกูลิ้น

กาย ทางกามสุข แลว้หนัมาพฒันาความสุขทีเ่กดิจากความสงบ  

ศีลเนกขมัมะก็คอืศีล ๘ มาจากศีล ๕ อยู่ ๔ ขอ้ ส่วนศีลขอ้ที ่๓ คอืกาเมสุมจิฉาจารา

เวรมณี ก็จะเปลีย่นเป็นอพรหมจริยาฯ ตอนทีถ่อืศีล ๕ ก็ยงัหาความสุขจากคู่ครองไดอ้ยู่ 

พอตอ้งการเอาความสุขทีด่กีวา่ ทีเ่กดิจากความสงบของจติ ก็ตอ้งตดัศีลขอ้กาเมฯไป มา
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ถอือพรหมจริยาฯแทน คอืศีลพรหมจรรย ์ พรหมจรรยห์มายถงึไมเ่สพกามหลบันอนกบั

คู่ครองของตน แลว้ก็เพิม่ศีลอกี ๓ ขอ้ ขอ้ที ่ ๖ ตดัความสุขจากการรบัประทานอาหาร 

ใหร้บัประทานเพือ่การยงัชพี ไมไ่ดเ้พือ่ความสุขของกเิลส เพือ่รสชาตทิีถู่กปากถูกใจ 

รบัประทานอย่างไมม่ขีอบเขต เวลาไหนก็ได ้ ถา้ไมถ่อืศีลขอ้ ๖ น้ี จะรบัประทานตัง้แต่

ตื่นจนหลบัเลยก็ได ้ เป็นความสุขของหม ู จะอิม่หมพีมีนั แต่หมดูกีวา่คนตรงทีเ่วลาตาย

ไป เน้ือของเขายงัขายได ้แต่คนตายไปแลว้เน้ือขายไมไ่ด ้คบัโลงศพ ตอ้งสรา้งโลงพเิศษ

ไวบ้รรจ ุ เสยีเงนิเพิม่ขึ้นไปอกี สรา้งภาระใหแ้ก่ผูอ้ืน่ น่ีคอืศีลขอ้ที ่ ๖ ไมร่บัประทาน

อาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ ตดัความสุขจากการรบัประทานอาหารไป ปิดประตูน้ี 

กเิลสออกช่องน้ีไมไ่ด ้ หาความสุขจากการรบัประทานไมไ่ดแ้ลว้ ใหร้บัประทานถงึเทีย่ง

วนัเป็นอย่างมาก ถา้อยากจะใหเ้ขม้ขน้กวา่น้ี ก็รบัประทานมื้อเดยีว ถา้จะใหเ้ขม้กวา่น้ีก็

ไมร่บัประทานเลย จะทาํใหม้สีตดิ ี เวลานัง่สมาธิไมง่ว่งเหงาหาวนอน ถา้รบัประทาน

อาหารเสร็จใหม่ๆ  จะนัง่สมาธิไมไ่ด ้ จะสปัหงก เดนิจงกรมก็เดนิไมไ่หว ขี้เกยีจ เพราะ

ทอ้งหนกั ไมม่กีาํลงั จะหาแต่หมอนอย่างเดยีว ก็จะเสยีเวลากบัการหลบันอน น่ีคอืวธิี

สละความสุขจากการรบัประทานอาหาร  

ศีลขอ้ที ่ ๗ ก็เกี่ยวกบัการหาความสุข จากการรอ้งราํทาํเพลง ดูภาพยนตร ์ การบนัเทงิ

ต่างๆ ทีใ่หค้วามสุขเพลดิเพลนิในขณะทีไ่ดส้มัผสั พอผ่านไปแลว้ก็เหลอืแต่ความวา้เหว่

อา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว อยู่ตามลาํพงัไมไ่ด ้ ตอ้งไปอยู่ตามสถานทีท่ีม่แีสงสเีสยีง ไมก่ลา้ไป

ภาวนาตามสถานทีส่งบสงดัวเิวก เพราะกลวัความเหงาความวา้เหว่ ถา้ถอืศีลขอ้น้ีก็ตอ้ง

ละการหาความสุขจากความบนัเทงิต่างๆ ไมห่าความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ไมใ่ช ้

เครื่องสาํอางหรือนํา้หอม ทีเ่ป็นความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รส อาบนํา้ชาํระร่างกายดว้ยนํา้

ทีส่ะอาดฟอกดว้ยสบู่ ชาํระสิง่สกปรกทีถู่กขบัออกมา และฝุ่ นต่างๆทีม่าเกาะ ก็ใชไ้ดแ้ลว้ 

ถา้ไมม่สีบู่อาบนํา้เฉยๆก็ได ้ ก็พอทีจ่ะกาํจดัสิง่สกปรกต่างๆคราบต่างๆทีต่ดิอยู่กบั

ร่างกายได ้เท่าน้ีก็พอแลว้สาํหรบัการรกัษาความสะอาดของร่างกาย ไมต่อ้งใชน้ํา้ยาต่างๆ

มาเคลอืบบาํรุงผวิบาํรุงผม น่ีคอืการตดัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ประการสุดทา้ยก็

คอืการตดัความสุขจากการหลบันอน ไมห่ลบันอนมากจนเกนิไป ถา้นอนบนฟูกหนาๆจะ

นอนไดน้าน ถา้นอนบนพื้นแขง็ๆปูดว้ยเสื่อหรือผา้ ก็จะหลบัไมน่าน หลบัเท่าทีร่่างกาย
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ตอ้งการ พอร่างกายไดพ้กัผ่อนเท่าทีจ่าํเป็นแลว้ก็จะตื่นขึ้นมา พอตื่นแลว้ก็จะไมอ่ยากจะ

นอนต่อ เพราะพื้นมนัแขง็ ถา้เป็นฟูกหนาๆก็จะตดิกบัสมัผสัทีน่ิ่มนวลของฟูกหนาๆ ก็จะ

หลบัต่อไปอกีรอบหน่ึง จะเสยีเวลาปฏบิตัไิป เพราะเวลาไมห่ยุดเวลาหลบันอน เวลาจะ

เคลือ่นไปเรื่อยๆ  

นกัปฏบิตัจิงึไมค่วรหลบันอนเกนิวนัละ ๔ ช ัว่โมง ตามหลกัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงดาํเนิน

มา จะทรงกาํหนดเวลาของการปฏบิตัไิวด้งัน้ี ตอนคํา่ต ัง้แต่ ๖ โมงถงึ ๔ ทุ่ม ใหน้ ัง่สมาธิ

เดนิจงกรม ๔ ทุ่มถงึต ี ๒ ใหพ้กัผ่อนหลบันอน ต ี ๒ ใหต้ื่นขึ้นมาบาํเพญ็ภาวนาต่อ 

จนถงึ ๖ โมงเชา้ แลว้ก็ออกบณิฑบาต ทรงสอนใหพ้วกนกับวชพระภกิษุปฏบิตัอิย่างน้ี 

พวกทีเ่ป็นนกัปฏบิตันิกัภาวนา ก็ตอ้งถอืวา่ตนเป็นนกับวชเหมอืนกนั ถงึแมไ้มไ่ดบ้วช

ทางร่างกาย คอืไมไ่ดโ้กนศีรษะ ไมไ่ดนุ่้งขาวห่มขาว หรือนุ่งเหลอืงห่มเหลอืง แต่ใจเป็น

นกัปฏบิตั ิก็ควรใชห้ลกัการน้ี ควรปฏบิตัติลอดเวลาต ัง้แต่ตื่นจนหลบั หลงัจากฉนัจงัหนั

แลว้ กลบัไปทีพ่กัก็ไมค่วรนัง่สมาธิ เพราะจะงว่งนอน ควรเดนิจงกรมไปถงึประมาณ

เทีย่งวนั แลว้ก็พกัสกัช ัว่โมงหน่ึง จะนัง่สมาธิหรือจะนอนก็ได ้ พอลกุขึ้นมาแลว้ ก็นัง่

สมาธิหรือเดนิจงกรมต่อ จนถงึเวลาปดักวาดฉนันํา้ปานะ เสร็จแลว้ก็ไปสรงนํา้ พอ ๖ 

โมงเยน็ก็บาํเพญ็ต่อ เดนิจงกรมนัง่สมาธิไปจนถงึ ๔ ทุ่มก็พกัหลบันอน ๔ ช ัว่โมง พอตืน่

ขึ้นมาบาํเพญ็ต่อ จะเป็นอย่างน้ีไปทกุวนั นกัปฏบิตัจิะไมม่เีวลาวา่งจากการปฏบิตั ิถงึแม ้

จะบณิฑบาตหรือทาํกจิอะไรต่างๆ ก็จะมสีตคิอยกาํกบัจติ ไมใ่หไ้ปเถลไถลไปคดิเรื่องอืน่ 

ใหอ้ยู่กบักจิทีก่าํลงัทาํอยู่ เหมอืนพ่อแมส่่งลูกไปโรงเรียน ตอ้งคอยกาํกบัดูวา่ไปโรงเรยีน

จริงหรือไม ่ไมใ่ช่ออกจากบา้นแลว้ก็แวบไปตามสถานบนัเทงิ ไปตามศูนยก์ารคา้ต่างๆ  

นกัปฏบิตักิ็เช่นเดยีวกนั ตอ้งมสีตคิอยควบคุมใจ ใหอ้ยู่กบัภารกจิทีก่าํลงัทาํอยู่ใน

ปจัจบุนั กาํลงัเดนิกาํลงัยนืกาํลงันัง่ก็ใหม้สีตเิฝ้าอยู่ ใหอ้ยู่กบัการเดนิการยนืการนัง่ 

กาํลงับณิฑบาตก็ใหอ้ยู่กบัการบณิฑบาต พอกลบัมาทีว่ดัมาเตรียมอาหารเพือ่ฉนั ก็ใหม้ี

สตอิยู่กบัการเตรียมอาหาร ทกุขณะเวลาใหอ้ยู่กบัภารกจิการงานทีก่าํลงัทาํอยู่ ไมป่ลอ่ย

ใหไ้ปคดิเรื่องโนน้เรื่องน้ี คนนัน้คนน้ี เรื่องดชี ัว่ต่างๆ ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ถา้จติยงัเลด็

ลอดออกไปคดิไดอ้ยู่ ก็จะใชค้าํบริกรรมกาํกบัไวอ้กีช ัน้หน่ึงก็ได ้ คอืมสีตอิยู่กบัภารกจิที่
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กาํลงัทาํอยู่ แลว้ก็บริกรรมพทุโธไปดว้ย จะไดไ้มม่ช่ีองวา่งใหเ้ลด็ลอดออกไปคดิได ้ ถา้

สตไิมม่กีาํลงัพอ จติก็ยงัสามารถเลด็ลอดออกไปคดิเรื่องอืน่ได ้ ตอ้งเอาพทุโธมาปิด

ช่องวา่งน้ี บริกรรมพทุโธๆไป ถา้ทาํอย่างน้ีไดอ้ย่างต่อเน่ืองแลว้ จะมสีตทิีแ่ก่กลา้มกีาํลงั

มาก พอส ัง่ใหจ้ติอยู่กบัเรื่องใดเรื่องหน่ึง เช่นอยู่กบัอานาปานสต ิ อยู่กบัลมหายใจเขา้

ออก จติก็จะไมไ่ปทีอ่ืน่จะไมเ่ถลไถล เพราะมสีตคุิมอยู่อย่างใกลช้ดิ ไมม่ช่ีองวา่งใหไ้ป

คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีได ้ ถา้มสีตขินาดน้ีแลว้นัง่ไมน่านจติก็จะสงบ เพยีง ๕ นาท ี ๑๐ นาที

จติก็จะสงบได ้

ถา้นัง่สมาธิมาเป็นปีๆแลว้ยงัไมเ่คยสงบเลย ก็ควรพจิารณาเรื่องสต ิ วา่มสีตคิวบคุม

บงัคบั ใหจ้ติอยู่กบังานทีก่าํหนดใหท้าํหรือไม ่ ถา้ดูลมแลว้ยงัคดิเรื่องอืน่อยู่ ก็แสดงวา่

สตมิกีาํลงัไมม่ากพอ ถา้บริกรรมพทุโธแลว้ยงัไปคดิเรื่องอืน่ ก็ตอ้งสวดมนตไ์ปก่อน 

หรือฟงัเทศนฟ์งัธรรมไปก่อน เพือ่สรา้งสตขิึ้นมา เพราะกเิลสไมช่อบอยู่กบัสิง่ทีจ่าํเจ จะ

เบือ่เร็ว ถา้มอีะไรใหไ้ดพ้จิารณาตาม เช่นการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ฟงัแลว้ก็เกดิความสนใจ

ขึ้นมา ก็จะเกาะตดิอยู่กบัการฟงั จะสรา้งสตขิึ้นมา เป็นการฝึกภาวนาแบบงา่ยๆ เวลา

เริ่มตน้ภาวนาจติจะหยาบ จะฟุ้ งซ่าน จะใหอ้ยู่กบัลม หรืออยู่กบัพทุโธ จะอยู่ไมไ่ด ้ก็ให ้

ฟงัเทศนฟ์งัธรรมไปก่อน ฟงัไปจนรูส้กึเยน็สบายก็หยุดฟงั แลว้กลบัมาดูลม หรือ

บริกรรมพทุโธๆ ดูวา่จะแวบไปทีอ่ืน่หรือไม ่ ถา้สงบตวัลงแลว้จะไมไ่ป จะอยู่กบัพทุโธ 

อยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ในทีสุ่ดก็จะสงบได ้ ถา้ไมฟ่งัเทศนฟ์งัธรรมจะสวดมนตไ์ปกไ็ด ้

สวดพระสูตรทีเ่ราจาํได ้จะเป็นคาํแปลก็ได ้จะเป็นคาํบาลกี็ได ้จะเป็นคาํองักฤษก็ได ้ได ้

ท ัง้นัน้ จะเป็นการกลอ่มจติใหห้ายฟุ้ งซา่น ใหล้ะเอยีดลง ใหส้งบตวัลง ถงึแมจ้ะไมส่งบ

น่ิง แต่จะทาํใหก้ารแกวง่หรือการหมนุของจติชา้ลงเบาลงไป ก็จะอยู่กบัลมได ้ ไมน่านก็

จะน่ิงจะสงบ  

ท ัง้หมดน้ีเริ่มตน้ทีส่ตเิป็นหลกั สตเิป็น ก.ไก่ ข.ไข ่ ของการภาวนา ของการปฏบิตั ิ ขา้ม

ข ัน้ไมไ่ด ้ จะขา้มสตไิปไมไ่ด ้ ยกเวน้วา่มสีตแิลว้ พอนัง่ ๕ นาทกีร็วมลง นกัปฏบิตับิาง

ท่านเป็นอย่างนัน้ บางท่านพทุโธๆไปไมน่านจติก็รวมลง อย่างครูบาอาจารยบ์างท่าน พอ

เริ่มนัง่ก็รวมลงได ้ เพราะมสีต ิ ไดพ้ฒันาสตมิาอย่างต่อเน่ือง พอเอามาใชก้บังานภาวนา
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ทาํจติใจใหส้งบ จติก็สงบลงทนัท ี อย่างพระพทุธเจา้เคยทรงบาํเพญ็ความสงบมาหลาย

ภพหลายชาตแิลว้ พอมโีอกาสอยู่ตามลาํพงัพระองค ์ ไมต่อ้งกาํหนดอะไร จติกร็วมลง 

เขา้สู่ความสงบได ้ ถา้อยู่กบัผูค้นจติจะตอ้งคดิปรุงอยู่ตลอดเวลา พอไมม่คีนไมม่กีจิมา

เกี่ยวขอ้ง อยู่เฉยๆตามลาํพงั อยู่ในความวเิวก พอกายวเิวกจติก็จะวเิวกขึ้นมาทนัท ี ถา้

จติมคีวามวเิวกอยู่เดมิแลว้ก็จะปรากฏขึ้นมาเอง โดยไมต่อ้งบริกรรมพทุโธๆ หรือ

กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก เป็นเนกขมัมบารมทีีเ่คยสรา้งมาในอดตี ตดิมากบัใจ การ

เจริญเนกขมัมบารมกี็เพือ่เจริญความสงบน้ีเอง ถา้ตดัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะไดแ้ลว้ 

พอภาวนาจติก็จะสงบ ความสงบน้ีก็จะตดิไปกบัใจ เกดิภพไหนชาตไิหน ก็จะมนิีสยัรกั

ความวเิวก รกัความสงบ เบือ่กบัพวกแสงสเีสยีงต่างๆ  

น่ีคอืเรื่องของบารมทีีไ่ดบ้าํเพญ็กนัมา พวกเราจงึมคีวามแตกต่างกนัตรงน้ี เป็นบวัต่าง

เหลา่กนั เพราะบาํเพญ็บารมมีาต่างกนั พวกทีบ่าํเพญ็บารมมีามากก็เป็นบวัเหนือนํา้ รอ

แสงอาทติยส่์องแสงใหบ้วับาน เป็นพวกทีร่อพระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ แลว้มาแสดงธรรม

โปรด ซึง่ในระยะ ๗ เดอืนแรกของการเผยแผ่ ปรากฏมพีระอรหนัตอ์ย่างนอ้ย ๑๒๕๐ 

รูป พวกน้ีเป็นพวกบวัเหนือนํา้ ทีร่อแสงอาทติย ์ พอแสงอาทติยค์อืพระพทุธเจา้ได ้

ปรากฏขึ้นมาในโลกน้ีแลว้ และไดท้รงประกาศพระธรรมคาํสอน ซึง่เป็นแสงสวา่งแห่ง

ธรรมแลว้ เป็นเหมอืนแสงอาทติย ์ พอส่องไปทีจ่ติของบวัเหลา่น้ี ก็จะบานขึ้นมาทนัท ี

อย่างงา่ยดาย เราไปเปรียบเทยีบกบัพวกน้ีไมไ่ด ้ เพราะไมม่บีารมรีะดบันัน้ เราฟงัเทศน์

ฟงัธรรมกนัไมรู่ก้ี่ ๑๐ กี่ ๑๐๐ ครัง้แลว้ มนับานหรือยงั จะบานไดอ้ย่างไร เพราะยงัอยู่

ใตน้ํา้ แสงอาทติยไ์มส่ามารถทะลทุะลวงลงไปได ้ ถา้เป็นบวัเหนือนํา้ ก็คงไมไ่ดม้าฟงั

เทศนฟ์งัธรรมกนัแลว้ คงไปส ัง่สอนผูอ้ืน่ต่อแลว้ เป็นครูเป็นอาจารยไ์ปแลว้ น่ีคอืความ

แตกต่างของบญุบารมขีองแต่ละบคุคล จงึอย่าไปกงัวลกบัผูอ้ืน่ ถา้เขาเร็วกวา่หรือชา้กวา่ 

เราไปทาํอะไรใหเ้ขาไมไ่ด ้ นอกจากจะใหก้าํลงัใจเขา หรือหาธรรมะใหเ้ขา เป็นเหมอืนปุ๋ย

บาํรุงบารมใีหเ้จริญเตบิโต  

ถา้ยงัไมม่บีารมกี็ควรสรา้งใหม้ขีึ้นมา สรา้งทานบารม ี เมตตาบารม ี ศีลบารม ี เนกขมัม

บารม ี ส่วนปญัญาบารมีน้ี ในเบื้องตน้ตอ้งอาศยัการศึกษา การไดย้นิไดฟ้งัจากผูรู้ ้
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ท ัง้หลาย จะไดรู้ว้า่จะตอ้งปฏบิตัอิย่างไร จะรูว้า่ตอ้งบาํเพญ็ทานบารม ี บาํเพญ็เมตตา

บารม ี บาํเพญ็ศีลบารม ี บาํเพญ็เนกขมัมบารม ี จะรูว้า่การทีจ่ะบาํเพญ็บารมเีหลา่น้ีได ้

จะตอ้งมอีธิษฐานบารมีเป็นผูน้าํ อธิษฐานแปลวา่ความตัง้ใจ หรือการต ัง้เป้าหมายของ

ชวีติ วา่จะทาํอะไรต่อไปน้ี ถา้ต ัง้จติอธิษฐานวา่ ต่อไปน้ีจะทุ่มเทชวีติจติใจต่อการบาํเพญ็

บารมต่ีางๆ การกระทาํต่างๆของเรา ก็จะมุง่มาทางน้ีทนัท ีถา้เราไมไ่ดต้ ัง้จติอธิษฐานวา่จะ

ทาํอย่างน้ี ก็จะไมไ่ดท้าํ อย่างพวกเราทีม่าทีน่ี่กนัอย่างต่อเน่ืองทกุเดอืนเป็นเวลา ๔ ปีกวา่

แลว้ ก็เพราะมอีธิษฐานบารมกีนั มคีวามตัง้ใจวา่จะมาทีน่ี่เดอืนละ ๑ ครัง้ ถา้ไมไ่ดต้ ัง้จติ

อธิษฐานไว ้พอถงึเวลาทีจ่ะมา ก็จะไมไ่ดม้า เพราะตดิธุระตดิภารกจิอืน่ หรือขี้เกยีจ ไม่

อยากจะมา อยู่บา้นดูโทรทศันไ์ป เพราะไมไ่ดต้ ัง้ใจไว ้ แต่ถา้ต ัง้ใจไวแ้ลว้ก็จะมาได ้ การ

ต ัง้ใจอย่างเดยีวก็ยงัไมแ่น่วา่จะมาหรือไม ่ เพราะอาจจะมเีหตจุาํเป็นทีท่าํใหม้าไมไ่ดก้็ได ้

เช่นมธุีระอืน่มาดงึเราไป เราจงึตอ้งสรา้งสจัจบารมีมาคอยกาํกบั สจัจะคอืความจริงใจต่อ

ความตัง้ใจ ถา้ไดต้ ัง้ใจอะไรไวแ้ลว้ จะไมเ่ลกิความตัง้ใจนัน้ ถงึจะเรียกวา่มสีจัจะ ถา้เลกิ

ดว้ยการอา้งวา่มเีหตจุาํเป็นอย่างอืน่ อย่างน้ีก็จะขาดสจัจบารม ี การต ัง้จติอธิษฐานตัง้เป้า 

ก็จะไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดต้ ัง้ไว ้ 

แต่ถา้มสีจัจะดว้ยมอีธิษฐานดว้ยแลว้ ก็เหมอืนกบัใส่กญุแจลอ็กไวเ้ลย ไมม่ทีางทีจ่ะเป็น

อืน่ไปได ้ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงต ัง้สจัจาธิษฐานไว ้ ตอนทีท่รงนัง่ประทบัอยู่ใตต้น้โพธิ์ 

ทรงต ัง้สจัจาธิษฐานวา่ จะนัง่ภาวนาอยู่ทีใ่ตต้น้โพธิ์น้ีไปจนกวา่จะตรสัรู ้ถา้ไมต่รสัรูก้็ยอม

ตาย ยอมใหร่้างกายน้ีตายไป ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นกบัร่างกาย ถา้ยงัไมต่รสัรูก้็จะไมล่กุ

จากทีน่ ัง่น้ีไป น่ีคอืเรื่องของอธิษฐานบารมแีละสจัจบารม ี เป็นบารมทีีส่าํคญัต่อการไปสู่

เป้าหมาย ถา้ไมม่อีธิษฐานบารม ีก็เหมอืนเวลาขบัรถแลว้ไมรู่จ้ะไปไหน ออกจากบา้นถาม

ตวัเองวา่วนัน้ีจะไปไหนด ี แสดงวา่ไมม่เีป้าหมาย แต่ไมอ่ยากจะอยู่บา้น เบือ่อยู่ทีบ่า้นก็

เลยขบัรถออกจากบา้น ขบัไปแลว้ก็ยงัคดิอยู่วา่วนัน้ีจะไปไหนด ี ไปเหนือดหีรือไปใตด้ ี

ไปหาคนนัน้ดหีรือไปหาคนน้ีด ี แสดงวา่ไมม่อีธิษฐานบารม ี ไมม่สีจัจบารม ี ถา้

ต ัง้เป้าหมายไวว้า่วนัน้ีจะมาทีน่ี่ ถงึเวลาก็เดนิทางมาทีน่ี่ ไมว่า่จะมอีะไรเกดิขึ้นก็ตาม ไม่

วา่จะมใีครมาชวนใหไ้ปทาํอะไรอย่างอืน่ก็ไมไ่ป ยกเวน้มนัสุดวสิยัจริงๆ นํา้ท่วมขบัรถมา

ไมไ่ด ้ เจ็บไขไ้ดป่้วยตอ้งเขา้โรงพยาบาลหรือนอนอยู่ทีบ่า้น ถา้อย่างน้ีก็ไมถ่อืวา่เป็นการ
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เสยีสจัจะ แต่ถา้ต ัง้ใจจะมาทีน่ี่แต่พอถงึเวลาแลว้ไปทีอ่ืน่ อย่างน้ีเรียกวา่ไมม่สีจัจะ แต่ถา้

มอีธิษฐานบารมมีสีจัจบารมแีลว้ ก็ตอ้งมวิีริยบารมี ทีจ่ะสนบัสนุนใหท้าํตามทีไ่ดต้ ัง้ใจไว ้

พอถงึเวลาก็เตรียมเน้ือเตรียมตวัออกจากบา้น เดนิทางมาสู่จดุหมายปลายทาง จะยากจะ

ลาํบากอย่างไร รถจะตดิยางจะแตกหรือมอีปุสรรคอะไรต่างๆ ก็ตอ้งแกไ้ขฟนัฝ่าอปุสรรค

ไปใหไ้ด ้ ก็ตอ้งมขีนัติบารมีเป็นผูส้นบัสนุน บารมทีีค่อยสนบัสนุนคอื  อธิษฐานบารม ี

สจัจบารม ี วริิยบารม ี ขนัตบิารม ี ไมว่า่จะสรา้งทานบารม ี ศีลบารม ี เนกขมัมบารม ี

เมตตาบารม ีปญัญาบารม ีหรืออเุบกขาบารมี ก็ตอ้งมบีารมเีหลา่น้ีคอยสนบัสนุน 

อเุบกขาบารมกี็คอืการทาํจติใหส้งบ ใหน่ิ้ง เป็นอเุบกขา เป็นเอกคัคตารมณ์ ตอ้งมคีวาม

ตัง้ใจทีจ่ะอยู่ทีส่งบสงดัวเิวก ตอ้งเจริญสตอิย่างต่อเน่ือง ตอ้งตดักามฉนัทะความยนิดใีน

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ตอ้งตดัการคลกุคลกีนั ไม่สมาคมนัง่คุยกนัใหเ้สยีเวลาไป

เปลา่ๆ ใหป้ลกีวเิวกอยู่ตามลาํพงัอย่างต่อเน่ือง เจริญสตอิย่างต่อเน่ือง ไมน่านก็จะได ้

อเุบกขาบารม ีก็จะไดค้รบทกุบารม ี เมตตาบารมกี็พูดแลว้ ทีโ่ยงกบัทานบารม ี ศีลบารม ี

เนกขมัมบารม ี ปญัญาบารมกี็เกดิจากการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ศึกษาเลา่เรียนจากผูรู้ ้ แลว้

นาํเอามาใคร่ครวญอย่างต่อเน่ือง เอามาพจิารณาอย่างต่อเน่ือง เช่นพระพทุธเจา้ทรงสอน

ใหพ้จิารณาวา่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเป็นธรรมดา ตอ้งพลดัพรากจากกนั

เป็นธรรมดา ลว่งพน้ความแก่ความเจ็บความตาย ลว่งพน้การพลดัพรากจากกนัไมไ่ด ้

ใหค้ดิอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ ไมใ่ช่ไดย้นิไดฟ้งัเท่านัน้ ควรจะคดิอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออกเลย 

เพราะเป็นการเจริญปญัญา ถา้คดิอย่างน้ีทกุลมหายใจเขา้ออก ก็จะเป็นภาวนามยปญัญา 

ก็จะตดัอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในร่างกายได ้ จะไมก่ลวัความแก่ความเจ็บความตาย 

ไมก่ลวัความพลดัพรากจากสิง่ต่างๆจากบคุคลต่างๆ ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจอาลยัอาวรณ์รอ้ง

ห่มรอ้งไห ้ เมือ่เกดิเหตกุารณ์เหลา่น้ีขึ้นมา เพราะใจเตรียมรบัอยูท่กุขณะ ทกุลมหายใจ

เขา้ออก ทีจ่ะเกดิขึ้นไดเ้สมอ ไมม่ใีครกาํหนดเวลาได ้จะตายเมือ่ไหร่ไมม่ใีครรู ้ถงึเวลาก็

เกดิขึ้นมา แมแ้ต่ตวัเราเองจะตายเมือ่ไหร่ก็ไมม่ใีครรู ้เรากไ็มรู่ ้แต่ถา้มปีญัญาคอยรกัษา

ใจอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออกแลว้ เวลาเกดิขึ้นมาใจจะเป็นเหมอืนปกต ิ ไมต่ื่นเตน้ 

เหมอืนกบัลมพดัอย่างน้ี ก่อนหนา้น้ีลมไม่ไดพ้ดัตอนน้ีลมพดัแลว้ เราก็ไมไ่ดไ้ปตื่นเตน้

ตกใจแต่อย่างใด เพราะถอืวา่เป็นเรื่องธรรมดา ความแก่ความเจ็บความตาย ก็เป็น
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เหมอืนลมพดั เป็นเรื่องธรรมดา ถา้สอนใจอยู่เรื่อยๆแลว้ จะไมต่กอกตกใจ จะไม่

หวาดกลวั จะเป็นปญัญาอย่างแทจ้ริง  

ปญัญาทีต่ดักเิลสไดด้บัทกุขไ์ด ้ตอ้งเป็นภาวนามยปญัญา ตอ้งพจิารณาอย่างต่อเน่ืองทกุ

ลมหายใจเขา้ออก ยกเวน้ในขณะทีพ่กัจติในสมาธิ ทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งพกัตามเวลา 

เพราะพจิารณามากๆแลว้จติจะหลง จะฟุ้ ง ไมแ่หลมคม เหมอืนกบัมดีถา้ใชม้ากๆแลว้จะ

ทือ่ ไมค่ม ตอ้งเอามดีไปลบัก่อน จติก็เป็นเหมอืนเครื่องมอืของปญัญา เป็นมดี พอใชไ้ป

มากๆแลว้ก็จะทือ่ ตอ้งเอาจติไปลบัในสมาธิ ไปพกัในสมาธิ ตอนนัน้ก็ไมต่อ้งกาํหนด

เรื่องการเกดิแก่เจ็บตาย ตอนนัน้ตอ้งการใหน่ิ้งอย่างเดยีว ไมใ่หค้ดิปรุงแต่งอะไรเลย วธิี

ไหนทีถ่นดัทาํจติใหส้งบก็ใชว้ธิีน ัน้ ถา้ถนดักบัพทุโธก็ใชพ้ทุโธ ถา้ถนดักบัอานาปานสตกิ็

ใชอ้านาปานสต ิ ใหจ้ติไดพ้กั พอจติสงบกป็ลอ่ยใหพ้กัไปตามทีจ่ติตอ้งการ พออิม่แลว้ก็

จะถอนออกมาจากสมาธิเอง พอถอนออกมาก็นาํเอามาพจิารณา เรื่องความแก่ความเจ็บ

ความตายต่อ ทาํไปจนกวา่ปญัหาความแก่ความเจ็บความตายจะหมดไปจากใจ ไมเ่ป็น

ปญัหาอกีต่อไป ไมว่ติกกงัวลหวาดกลวัเศรา้โศกเสยีใจอกีต่อไป ถา้อยากจะรูว้า่หมดจริง

หรือไม ่ ก็ตอ้งไปหาสนามสอบดู สนามทีท่า้ทายต่อความเป็นความตายดู ดูวา่จะน่ิงเฉย 

ไมห่ว ัน่ไหวไมห่วาดกลวัหรือไม ่ เพราะเวลาทีบ่าํเพญ็อยู่น้ี อยู่ในสนามทีไ่มท่า้ทายต่อ

ความเป็นความตายเท่าทีค่วร ก็ยงัไมรู่ว้า่จะตดัไดห้รือไม ่ ถา้อยู่ในสภาพทีท่า้ทายต่อ

ความเป็นความตาย ทาํการบา้นกบัเขา้หอ้งสอบไมเ่หมอืนกนั ตอนน้ีเราพจิารณาความแก่

ความเจ็บความตาย อย่างต่อเน่ืองทกุลมหายใจเขา้ออก ก็เป็นเหมอืนกบัการทาํการบา้น 

เพราะยงัไมไ่ดเ้จอความตายใกลต้วัจริงๆ แต่ถา้ไปอยู่ในสถานที ่ ทีม่ภียัทีจ่ะคุกคามต่อ

ชวีติได ้ตอนนัน้จะไดรู้ว้า่ปลอ่ยวางไดห้รือไม ่ 

ปญัญาบารมตีอ้งเป็นภาวนามยปญัญา การไดย้นิไดฟ้งัเป็นสุตตมยปญัญา การ

ใคร่ครวญบางครัง้บางคราวบางเวลาเป็นจนิตามยปญัญา เช่นพอนึกถงึก็เอามาพจิารณา 

แลว้ก็ไปทาํภารกจิอืน่ ก็ไมไ่ดพ้จิารณา พอวา่งเราก็กลบัมาพจิารณาอกี อย่างน้ียงัไมเ่ป็น

ภาวนามยปญัญา เป็นเพยีงจนิตามยปญัญา แต่ถา้พจิารณาอยู่อย่างต่อเน่ืองทกุลม

หายใจเขา้ออก ถงึจะเป็นภาวนามยปญัญา พอมภีาวนามยปญัญาแลว้ก็ไปเขา้หอ้งสอบดู 
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ดูวา่ปลอ่ยไดจ้ริงหรือไม ่ ดบัทกุขไ์ดจ้ริงหรอืไม ่ พอปลอ่ยไดด้บัไดแ้ลว้ งานชิ้นน้ีก็หมด

ไป ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํอกีต่อไป ปญัหาน้ีไมเ่ป็นปญัหาแลว้ เรื่องของร่างกายทีเ่กี่ยวกบั

ความแก่ความเจ็บความตาย ก็หมดปญัหาไป ท ัง้ของเราเองและของผูอ้ืน่ ส่วนเรื่องของ

ร่างกายทีย่งัตอ้งวเิคราะหต่์อ ก็คอืเรื่องอสุภะความไมส่วยไมง่าม ทีจ่ะดบัราคะตณัหา

หรือกามตณัหา การพจิารณาความแก่ความเจ็บความตาย ไมไ่ดด้บัราคะตณัหา ยงัมี

ความอยากในเรื่องของเพศสมัพนัธอ์ยู่ ถา้พจิารณาอสุภะจนเหน็อย่างต่อเน่ือง ทกุลม

หายใจเขา้ออก วา่ไมส่วยไมง่าม มสีิง่ปฏกูิลต่างๆ มสีิง่ไมส่วยงามต่างๆ มอีวยัวะต่างๆ 

เช่นตบัไตไสพ้งุต่างๆอยู่ในร่างกาย มโีครงกระดูกซ่อนอยู่ใตผ้วิหนงั ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ 

ก็จะตดักามตณัหาหรือราคะตณัหาได ้ ถา้ตดัไดแ้ลว้เรื่องของราคะตณัหากจ็ะหมดไป 

ตอ้งพจิารณาธาต ุ๔ ใหเ้หน็วา่เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เรื่องของร่างกาย

ก็มอียู่แค่น้ี ขอ้สอบของร่างกายก็ม ี ความแก่ความเจ็บความตาย การพลดัพรากจากกนั 

อสุภะกบัปฏกูิล ดนินํา้ลมไฟ เป็นอนตัตา ไมใ่ช่ตวัเราของเรา พอผ่านร่างกายไปไดแ้ลว้ 

ก็ไมต่อ้งพจิารณาร่างกายอกีต่อไป เพราะไดเ้รียนจบวชิาน้ีแลว้ ไดส้อบผ่านแลว้  

วชิาทีต่อ้งเรียนต่อก็คอืวชิาจติ เพราะชวีติม ี๒ ส่วน มกีายมจีติ ปญัหาทีเ่กดิจากกายน้ีก็

หมดไปแลว้ เหลอืแต่ปญัหาทีเ่กดิจากจติ ก็มเีวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณและจติเอง น่ี

คอืงานทีต่อ้งทาํต่อดว้ยการเจริญปญัญา พอผ่านจติไปไดแ้ลว้ งานท ัง้หมดก็จะสิ้นสุดลง 

ปญัหาต่างๆทีเ่กี่ยวกบักายกบัจติก็จะหมดไป การบาํเพญ็บารมที ัง้ ๑๐ ประการกจ็ะ

สิ้นสุดลง ไดส้มัฤทธิ์ผลแลว้ คอืการสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ สิ้นสุดแห่งความ

ทกุขท์ ัง้หลาย อยู่ทีก่ารบาํเพญ็บารมที ัง้ ๑๐ น้ี ถา้ยงัไมไ่ดไ้ปถงึจดุหมายปลายทางที่

ตอ้งการ บารมที ัง้ ๑๐ ทีไ่ดบ้าํเพญ็มาก็ไมไ่ดสู้ญหายไปไหน เพราะตดิอยู่กบัใจ ไมไ่ดอ้ยู่

กบักาย เวลากายตายไป บารมไีมไ่ดห้ายไปกบัร่างกาย เพราะบารมอียู่กบัจติ จติไมไ่ด ้

ตายไปกบัร่างกาย บารมไีมสู่ญหายไปไหน พอจติไดร่้างกายใหม ่ก็สามารถบาํเพญ็ต่อ น่ี

แหละทีท่าํใหพ้วกเรามบีารม ี มคีวามสามารถแตกต่างกนั เพราะบารมทีีไ่ดบ้าํเพญ็มาใน

อดตีแตกต่างกนั ถงึแมจ้ะมาเกดิพรอ้มกนัเป็นพีน่อ้งฝาแฝดก็ตาม จติแต่ละดวงก็มี

บารมมีาไมเ่หมอืนกนั ยกเวน้เป็นความบงัเอญิทีจ่ติทีไ่ดร่้างแฝดมบีารมเีท่ากนั เช่นพระ

สารีบตุรกบัพระโมคคลัลานะ แต่ท่านไมไ่ดเ้ป็นฝาแฝดแต่เป็นเพือ่นสนิทกนั ไดบ้าํเพญ็



12 
 

บารมมีาพอๆกนั พรอ้มทีจ่ะบรรลไุดพ้รอ้มๆกนั พวกเราจงึอย่าทอ้แท ้ อย่าเสยีดายกบั

สิง่ต่างๆทีต่อ้งสละ เพือ่บาํเพญ็บารม ีเพราะบารมไีมสู่ญหายไป แต่สิง่ต่างๆทีเ่ราเสยีดาย

นัน้ สกัวนัหน่ึงเราก็ตอ้งจากเขาไปอยู่ด ี สูญเสยีไปอยู่ด ี จะไมต่ดิไปกบัใจ ควรเอาสิง่

ต่างๆทีเ่ราเหน็วา่มค่ีาน้ี มาแปลงใหเ้ป็นบารมจีะดกีวา่ จะไดต้ดิไปกบัใจ  

ถาม ถา้เป็นนิสยัดเีรียกวา่บารม ีถา้นิสยัไมด่เีรียกวา่สนัดาน 

ตอบ การกระทาํต่างๆทีเ่ราไดท้าํมา ถา้ฝงัไมล่กึก็เป็นนิสยั ถา้ฝงัลกึก็เป็นสนัดาน แก ้

สนัดานยากกวา่แกนิ้สยั นิสยัแกง้า่ยกวา่ เหมอืนกบัปกัเสาลงไปในดนิ ถา้ไมล่กึก็

ถอนงา่ยกวา่ ถา้ลกึมากก็ถอนยากกวา่ แต่ไมม่อีะไรทีจ่ะถอนไมไ่ด ้ 

ถาม เรื่องอธิษฐานบารมกีบัสจัจบารม ี ฟงัดูใกลเ้คยีงกนั สจัจะเป็นเครื่องมอืของ

อธิษฐานหรือเปลา่ 

ตอบ สจัจะคอืความจริงใจ ส่วนอธิษฐานเป็นการต ัง้ใจ เช่นต ัง้เป้าวา่ปีน้ีจะเกษยีณ ถา้มี

สจัจะ จะลอ่ใหท้าํงานต่อ ก็จะไมท่าํ ถา้ไมม่สีจัจะก็เปลีย่นใจได ้ถา้ขอใหท้าํต่อ ก็

อา้งวา่เมตตาสงสาร กจ็ะทาํต่อ อย่างน้ีแสดงวา่ไมม่สีจัจะ คนบางคนชอบตัง้ใจ

อยู่เรื่อย พรุ่งน้ีจะทาํนัน่พรุ่งน้ีจะทาํน่ี พอถงึเวลากลบัไมท่าํ แสดงวา่ไมม่สีจัจะ มี

แต่อธิษฐาน ถา้ทาํตามทีไ่ดต้ ัง้ใจไว ้ แสดงวา่มสีจัจะมอีธิษฐาน สจัจะน้ีไมไ่ด ้

หมายถงึกบัตวัเราเท่านัน้ กบัผูอ้ืน่ก็ตอ้งมสีจัจะ รบัปากรบัคาํกบัใครไวแ้ลว้ ก็

ตอ้งรกัษาสจัจะ เช่นเวลาแต่งงาน ก็ใหค้าํสญัญากบัคู่ครองวา่ จะอยู่กนัไปจนวนั

ตาย ถา้หย่ากนัเลกิกนัก่อนก็แสดงวา่ไมม่สีจัจะ  

จงึมคีตเิตอืนใจวา่ ก่อนจะพูดอะไรคดิใหด้เีสยีก่อน เพราะก่อนจะพูดเราเป็นนาย

ของคาํพูด พอพูดแลว้ คาํพูดจะเป็นนายของเรา เช่นเดยีวกบัความคดิต ัง้ใจก็

แบบเดยีวกนั ก่อนทีจ่ะต ัง้ใจทาํอะไรก็คดิใหด้ก่ีอน วา่จะทาํไดห้รือไม ่ถา้ทาํไมไ่ด ้

ก็อย่าไปต ัง้ เช่นหลวงตาท่านต ัง้ใจจะนัง่ต ัง้แต่หวัคํา่จนถงึสวา่ง น่ีก็เป็นการต ัง้

อธิษฐานแลว้ ถา้ไมม่สีจัจะ พอเจ็บปวดทนไมไ่หวก็จะเลกินัง่ ถา้มสีจัจะ จะปวด

หรือจะตาย ก็จะไมล่กุ จนกวา่จะถงึเวลาทีไ่ดก้าํหนดไว ้ อย่างน้ีถงึจะมสีจัจะ 
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อย่างเวลาเริ่มปฏบิตักินัใหม่ๆ  ก็ต ัง้นาฬกิากนัไว ้๑ ช ัว่โมง ๒ ช ัว่โมง ถา้นาฬกิา

ยงัไมด่งั ก็จะไมล่กุ ถา้ลกุก่อนทีม่นัดงั ก็แสดงวา่ไมม่สีจัจะ มคีวามตัง้ใจแต่ไมม่ี

สจัจะ ก็เลยลม้เหลว ไปไมถ่งึจดุหมายปลายทางทีไ่ดต้ ัง้ไว ้สาํคญัมากนะเวลาจะ

ทาํอะไร ถา้ไมปิ่ดประตูตแีมวตหีมา มนักจ็ะหาช่องออกไปเรื่อยๆ ตอ้งปิดช่อง

ออก ก็ตอ้งต ัง้สจัจาธิษฐาน จะต ัง้สูงต ัง้ตํา่อย่างไรก็ตอ้งดูกาํลงัของเรา อย่าไปต ัง้

ทีสู่งกวา่ทีจ่ะทาํได ้ จะทอ้แท ้ ต ัง้ทไีรกท็าํไมไ่ดท้กุท ี ไมรู่จ้ะต ัง้ไปทาํไม ก็จะไมม่ี

ความตัง้ใจต่อไป ถา้ต ัง้ใจแลว้ทาํได ้ ก็จะเกดิกาํลงัใจ ข ัน้ต่อไปก็ต ัง้ใหม้ากขึ้น 

ตอนตน้ก็ต ัง้ช ัว่โมงหน่ึง ต่อไปก ็๒ ชัว่โมง ๓ ช ัว่โมง ต ัง้ใหม้ากขึ้นไปตามลาํดบั 

ตามกาํลงัความสามารถ  

อย่าปฏบิตัอิยู่กบัที ่ ปฏบิตัมิากี่ปีก็เหมอืนเดมิ เคยทาํเท่าไหร่ก็ทาํเท่านัน้ อย่างน้ี

จะไมก่า้วหนา้ ตอ้งพฒันา ตอ้งเพิม่การปฏบิตัใิหม้ากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่การ

เจริญสต ิ เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีสุ่ด จะปฏบิตักิา้วหนา้หรือไม ่ ก็อยู่ทีส่ตน้ีิ

เป็นหลกั ถา้ไมม่สีตแิลว้ถงึแมจ้ะนัง่เป็นช ัว่โมงๆ ก็นัง่หลบัหรือนัง่ฟุ้ งซ่าน เพราะ

ไมม่สีตกิาํกบัจติใหอ้ยู่กบังานทีท่าํ พอสตเิผลอปับ๊ก็เริ่มสปัหงกหลบัไป นัง่เพือ่ให ้

ไดเ้วลา พอนาฬกิาปลกุก็ตื่นขึ้นมา อย่างน้ีนัง่เพือ่เอาเวลา นัง่อย่างไมม่สีต ิ ถา้มี

สตแิลว้จะไดค้วามสงบ พอสงบแลว้ถงึแมจ้ะไดเ้วลาแลว้ ก็จะไมล่กุ เพราะมนั

สบาย เวลาจติสงบแลว้มนัเพลนิ ไมรู่ส้กึความเจ็บปวด นัง่ไปไดเ้รื่อยๆ สตจิงึ

เป็นธรรมทีส่าํคญัอย่างยิง่ ไมว่า่จะทาํอะไร ตอ้งใชส้ตถิงึจะทาํไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทาํ

ไดผ้ล สตจิงึมคีวามจาํเป็นในทกุกรณี 

ทีป่ระเทศศรีลงักา จะถอืมหาสตปิฏัฐานสูตรเป็นสูตรทีส่าํคญัมาก จะท่องกนัได ้

มาก ใหค้วามสาํคญัมากกวา่ พระธมัมจกักปัปวตัตนสูตร เพราะถา้ยงัไมม่สีต ิ

พอฟงัพระธมัมจกัฯก็ทาํอะไรไมไ่ด ้ เป็น ก.ไก่ ข.ไขข่องการปฏบิตัจิรงิๆก็คอืสต ิ

ครูบาอาจารยเ์นน้เรื่องสตก่ิอนเลย เวลาทีท่่านวา่กลา่วตกัเตอืนพระเณร ก็เป็น

การใหส้ต ิพอทาํอะไรผดิพลาดท่านจะใส่อย่างแรงเลย ถา้มสีตจิะไมผ่ดิพลาด ถา้

ผดิพลาดแสดงวา่เผลอสต ิ ใจกาํลงัไปคดิเรื่องอืน่ ไมอ่ยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู่ จงึ
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ทาํผดิๆถูกๆ ถา้มสีตแิลว้จะรูอ้ยู่ทกุขณะวา่กาํลงัทาํอะไรอยู่ ทาํถูกหรือไม ่จงึอย่า

ไปเหน็อะไรสาํคญักวา่สต ิ ถา้เขา้สู่การปฏบิตัแิลว้ตอ้งเจริญสตก่ิอน พอไดส้ติ

แลว้ สมาธิจะตามมา ปญัญาจะตามมา วมิตุตจิะตามมา ถา้ไมม่สีตแิลว้ ไมม่ทีาง

ทีจ่ะไดส้มาธิ ไดป้ญัญา ไดว้มิตุต ิอย่าปลอ่ยใจออกไปหาสิง่ต่างๆ ดงึใจไวใ้หอ้ยู่

กบัร่างกาย ไมว่า่จะอยู่กบัใคร ถา้ไมส่่งใจออกไปก็เหมอืนอยู่คนเดยีว อยู่กบั

ร่างกาย อยู่กบัความคดิ ปลอ่ยใหค้นอืน่พูดไปเรากาํกบัจติใจ ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั 

ใหอ้ยู่กบัพทุโธ ถา้ฟงัเสยีงพูด ก็พจิารณาวา่เกดิแลว้ดบัไป พูดปับ๊ก็หายไป ไม่

ตอ้งเอามาคดิมาใคร่ครวญมาปรุงแต่ง พูดปับ๊ก็หายไป ถา้มสีตอิยู่ในปจัจบุนั ทกุ

สิง่ทกุอย่างทีเ่กดิขึ้น จะช ัว่ขณะเดยีว แลว้ก็หายไป อย่างทีพู่ดอยู่น้ี พอพูดเสร็จก็

หายไปแลว้ ถา้ไมเ่อามาคดิเอามาปรุงต่อ ก็ผ่านไปแลว้ ถา้เอามาคดิมาปรุงก็จะ

เกดิอารมณ์ขึ้นมา  

ถา้คดิปรุงแต่งไปทางกเิลส เช่นพูดไมด่ ี ก็เกดิอารมณ์ไมด่ตีามมา ถา้พูดดกี็ดอีก

ดใีจ อยากจะใหพู้ดอกี ก็เป็นกเิลสขึ้นมา ตอ้งสกัแต่วา่ฟงั คอืฟงัดว้ยสต ิฟงัดว้ย

อเุบกขา ไดย้นิแลว้ก็ผ่านไป ไมเ่อามาใส่ใจ ถา้ไมใ่ช่เป็นเรื่องทีต่อ้งรบัรู ้ ถา้ไมไ่ด ้

พูดกบัเรา พูดกบัคนอืน่ ก็ไมต่อ้งเอามาใส่ใจ ไมต่อ้งไปสนใจ ดงึใจไวใ้หอ้ยู่ใน

ปจัจบุนั ต่อไปก็จะมสีต ิ พอมสีตแิลว้ใหอ้ยู่กบัพทุโธก็จะอยู่กบัพทุโธ ใหอ้ยู่กบั

ลมก็อยู่กบัลม บางคนชอบใชล้มกบัพทุโธควบคู่กนัไป ก็ทาํได ้ เช่นหายใจเขา้วา่

พทุ หายใจออกวา่โธก็ได ้ แต่บางคนรูส้กึวา่สบัสน ก็ไมต่อ้งใชท้ ัง้ ๒ อย่าง เอา

อย่างใดอย่างหน่ึงก็ได ้ จะเอาพทุโธอย่างเดยีว ไมต่อ้งไปยุ่งกบัลมเลยก็ได ้ ก็ให ้

อยู่กบัพทุโธๆไป หรือจะไมเ่อาพทุโธ จะเอาลมอย่างเดยีวก็ได ้ อยู่ทีจ่ริตของเรา 

อยู่ทีค่วามละเอยีดของจติดว้ย จติหยาบตอ้งใชล้มควบไปกบัพทุโธ ถา้จติ

ละเอยีดแลว้ไมต่อ้งการพทุโธ ตอ้งการลมอย่างเดยีว หรือตอ้งการพทุโธอย่าง

เดยีว ตอ้งสงัเกตดูวา่จติหยาบหรือละเอยีด วธิีไหนไดผ้ลก็เอาวธิีน ัน้ ถา้มสีตแิลว้ 

แต่ใชว้ธิีน้ีแลว้ไมไ่ดผ้ล ไมถู่กจริต ก็ตอ้งใชว้ธิีอืน่ ถา้ไมม่สีต ิไมว่า่จะใชว้ธิีไหนก็

จะไมไ่ดผ้ลท ัง้นัน้ ตอ้งแยกแยะวา่ปญัหาอยู่ตรงไหน อยู่ทีก่รรมฐาน หรืออยู่ทีม่ ี

สตหิรือไมม่สีต ิม ี๒ ส่วนดว้ยกนัทีต่อ้งพจิารณาดู  
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ถาม มาภาวนาแลว้ค่ะ มาอยู่ร่วมกนั ๒ คน 

ตอบ มาแลว้อย่าคุยกนั พอมเีพือ่นคุยจะไมไ่ดภ้าวนา อยู่ดว้ยกนัตอ้งอยู่เหมอืนกบั

ทะเลาะกนัเกลยีดกนั เหมอืนกบัเวลาไปวดัป่าเหน็พระไมคุ่ยกนัเลย ทาํอะไรก็

ต่างคนต่างทาํ ไมพู่ดไมคุ่ยกนั ก็จะคดิวา่พระทะเลาะกนัหรือเปลา่  

ถาม ไมม่มีนุษยสมัพนัธ ์

ตอบ นกัภาวนาไมใ่ช่นกัสงัคมสงเคราะห ์จติตอ้งเขา้ขา้งใน จติเขา้ขา้งในเป็นมรรค จติ

ออกขา้งนอกเป็นสมทุยั พอออกไปก็จะฟุ้ ง จะคุยเรื่องนัน้เรื่องน้ี ตอนตน้ก็คุย

ธรรมะไปก่อน แลว้ก็กลายเป็นธรรมเมาไป  

ถาม การจะไดค้รูบาอาจารยด์ ีมนัเกี่ยวกบัวาสนาหรือเปลา่ เคยทาํมาดว้ยกนัใช่ไหม  

ตอบ มส่ีวน นํา้จะรวมตวักบันํา้ นํา้มนัจะรวมตวักบันํา้มนั ลองเอานํา้กบันํา้มนัใส่ลงไป

ในขวดเดยีวกนัดู จะเขย่าอย่างไรก็ตาม จะไมป่นกนั พอหยุดเขย่า นํา้มนัก็จะ

รวมตวักบันํา้มนั นํา้ก็จะรวมกบันํา้ คนทีช่อบอย่างเดยีวกนัก็จะเกาะตดิกนั ชอบ

อทิธิฤทธิ์ปาฏหิาริยก์จ็ะไปทางอทิธิฤทธิ์ปาฏหิาริย ์ ชอบเลขชอบเบอรก์็จะไปทาง

เลขทางเบอร ์ไปตามความชอบ ชอบธรรมก็จะไปหาธรรม  

ถาม ถา้ผมชอบนํา้ ผมก็จะไดแ้ต่นํา้ ใช่ไหมครบั 

ตอบ ชอบนํา้ก็จะไปหานํา้ ชอบสแีดงเวลาซื้อเสื้อผา้ก็จะเลอืกเอาแต่สแีดง ชอบเขา้บ่อน

ก็จะไปหาบอ่น ชอบสุราก็จะไปหาสุรา ชอบเทีย่วก็จะไปเทีย่วอยู่เรื่อยๆ ตดิมา

เป็นนิสยัเป็นสนัดาน ชอบอะไรก็จะไปหาอย่างนัน้ เมือ่ก่อนเราไมเ่คยคิดหาครูบา

อาจารย ์ ตอนเรียนหนงัสอืก็เรียนอกีศาสนาหน่ึง ไปเรียนต่อก็ไปอยู่อกีซกีโลก 

แต่ทาํไมยงัมาทางน้ีได ้ เพราะทีไ่ปมานัน้ไมถู่กใจ ไปเพราะหนา้ที ่ ตอ้งไปเรียน

หนงัสอื พอหมดหนา้ทีแ่ลว้ ก็มสีทิธิ์ทีจ่ะเลอืกเองได ้พอไดห้นงัสอืธรรมะมาเลม่

เดยีวก็ตดิใจเลย ก็เขยีนไปขอมาอกีหลายเลม่ พอไดอ่้านก็รูว้า่ตอ้งปฏบิตั ิ พอ
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ปฏบิตัไิดผ้ลปับ๊ ก็รูว้า่ตอ้งหาทีป่ฏบิตั ิ เพราะชอบความสงบ เวลาจะบวชก็

กาํหนดไวเ้ลยวา่ ตอ้งบวชวดัทีส่งบ ไมม่กีจิกรรมต่างๆ ไมม่งีานบญุบงัสงัสวด  

โชคดไีดห้นงัสอืทีช่าวต่างประเทศ ไปสาํรวจวดัปฏบิตัต่ิางๆในประเทศไทย วา่วดั

น้ีมอีาจารยช์ื่อน้ี มพีระกี่รูป ปฏบิตัอิะไรเป็นหลกั สถานทีเ่ป็นอย่างไร สงบไหม 

อาหารการกนิเป็นอย่างไร ทีอ่ยู่เป็นอย่างไร ก็พอจะรูค้ร่าวๆวา่มวีดัทีไ่หนบา้ง แต่

ยงัไมไ่ดต้ดัสนิใจวา่จะไปวดัไหน พอไปบวชทีว่ดับวรฯ ก็ไดพ้บกบัพระชาว

ต่างประเทศทีไ่ดไ้ปวดัป่าบา้นตาดมา ทา่นก็บอกวา่วดัน้ีสงบด ี ก็เลยเขยีน

จดหมายขออนุญาตไป มนัก็ไปของมนัเอง ก่อนหนา้นัน้ก็ไมเ่คยไดย้นิวดัป่าบา้น

ตาดมาก่อน ตอนทีป่ฏบิตัติามลาํพงัก็ไมรู่จ้กัวดัต่างๆ ไมรู่จ้กัครูบาอาจารยต่์างๆ 

พอถงึเวลาทีจ่ะบวชก็รูว้า่จะตอ้งหาวดัทีส่งบ วดัทีไ่มม่กีจิกรรมภายนอก เช่นการ

ก่อสรา้งหรืองานบญุต่างๆ ก็ตอ้งถามคนนัน้ถามคนน้ี จนรูว้า่มวีดัป่าสายหลวงปู่

ม ัน่ ทีเ่ป็นวดัปฏบิตัจิริงๆ มหีลายวดัหลายอาจารย ์ ทีต่ดัสนิใจเลอืกวดัป่าบา้น

ตาด เพราะมพีระชาวต่างประเทศแนะนาํ ถา้อยากจะไปก็ใหเ้ขยีนจดหมายไปขอ

อนุญาต ก็ไมไ่ดต้ ัง้ใจจะไปอยู่ จะไปดูวา่เป็นอย่างไร ถา้ไมถู่กใจก็ไมอ่ยู่ ถา้ถูกใจ

ก็อยู่ ถา้ใหอ้ยู่ ถา้ถูกใจแต่ไมใ่หอ้ยู่ก็อยู่ไมไ่ด ้ ไมไ่ดย้ดึตดิอะไรมากจนเกนิไป 

เพยีงแต่ตอ้งการสถานทีส่งบ ใหไ้ดม้เีวลาปฏบิตัอิย่างเต็มทีเ่ท่านัน้ เป็นเป้าหมาย

ทีไ่ป ไมไ่ดค้ดิพึง่พาครูบาอาจารยเ์ป็นหลกั เพราะมหีนงัสอืธรรมะพอเป็น

แนวทางได ้ 

แต่ก็สูค้รูบาอาจารยไ์มไ่ด ้เพราะท่านเป็นเหมอืนหมอ แต่หนงัสอืเป็นเหมอืนตาํรา

รกัษาโรค ไมเ่หมอืนกนั ถา้บอกหมอบอกวา่เป็นอะไร หมอจะบอกวธิีรกัษา บอก

ยาใหร้บัประทานเลย ถา้เป็นตาํราก็ตอ้งไปคน้หาดู กวา่จะพบวา่โรคน้ี ควรจะใช ้

ยาชนิดไหนจะรกัษาแบบไหน ก็จะนาน หรอืรกัษาผดิๆถูกๆก็ได ้ถา้มหีมอจะงา่ย

กวา่ ครูบาอาจารยก์็เป็นเหมอืนหมอ ส่วนหนงัสอืธรรมะเป็นเหมอืนตาํราทีห่มอ

เขยีนไว ้แต่เขยีนไวห้ลายโรคดว้ยกนั เวลาเรากวา่จะไปเปิดหาเจอ วา่โรคน้ีรกัษา

ดว้ยวธิีไหน ก็ตอ้งเสยีเวลาไปพอสมควร แต่โดยเจตนารมณ์เดมิทีไ่ปนัน้ไมไ่ดไ้ป
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หาครูบาอาจารย ์ น่ีไมไ่ดป้ระมาทนะ เพยีงแต่เลา่ใหฟ้งัตามความเป็นจริง 

เพยีงแต่อยากจะหาสถานทีป่ฏบิตั ิ โชคดทีีไ่ดท้ ัง้สถานทีไ่ดท้ ัง้ครูบาอาจารยด์ว้ย 

ยิง่ทาํใหก้ารปฏบิตัไิปไดอ้ย่างรวดเร็วอย่างไมน่่าเชื่อ อย่างงา่ยดาย เหมอืนไดพ้บ

ทางเดนิ เพยีงเดนิตาม ผลเป็นไปโดยไม่คาดฝนั อยู่ทีบ่ารม ีถา้สะสมมามาก จะ

ผลกัเราไปเอง 

ถาม ท่านอาจารยน์ัง่ทกุครัง้สงบทกุครัง้ไหม 

ตอบ ไมท่กุครัง้ แต่ไมย่ากเหมอืนปีนขึ้นเขา ถา้ไมส่งบก็หาอบุายอืน่แทน เช่นท่องมหา

สตปิฏัฐานสูตรไปก่อน ถงึแมจ้ะไมส่งบ แต่ไมฟุ่้ งซ่าน นัง่เฉยๆได ้ จะเหน็วา่

ความฟุ้ งซ่านเกดิจากความอยาก อยากอะไรก็ตอ้งฝืน ตอนทีอ่ยากถงึแมจ้ะแสน

ทรมานใจ ก็อย่าไปทาํตามความอยาก พอความอยากหยุดปับ๊จะสงบเอง ถา้รูว้า่

ความทกุขค์วามวุน่วายใจเกิดจากความอยาก อยากไดส้ิง่นัน้อยากไดส้ิง่น้ี อยาก

ใหส้ิง่นัน้เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ก็อย่าไปทาํตามความอยาก เช่นอยากดืม่กาแฟ

ก็ไมด่ืม่ อยากดืม่เป๊บซีก่็ไมด่ืม่ ยอมอดจนกวา่จะหายอยาก พอหายอยากก็จะ

สงบหายฟุ้ งซ่านทนัท ี อยากจะลกุก็ไมต่อ้งลกุ นัง่ไปเรื่อยๆ ถงึแมจ้ะนัง่ขดัสมาธิ

ไมไ่ดก้็น ัง่บนเกา้อี้ก็ได ้ จะขยบัเปลีย่นท่าก็ได ้ แต่ไมต่อ้งลกุ นัง่ไปจนกวา่ไม่

อยากจะลกุแลว้ค่อยลกุ แต่มนัจะทรมานใจ ใจกวดัแกวง่จะเป็นจะตายใหไ้ด ้แต่

พอรูว้า่ลกุไมไ่ด ้ทาํตามความอยากไมไ่ด ้ก็จะหายอยากไปเอง จติจะพลกิหนา้มอื

เป็นหลงัมอืเลย จากทีก่าํลงัฟุ้ งซา่นจะสงบตวัลง เหมอืนกบัเลน่ยูโด พอเราทุ่มคู่

ต่อสูล้งไดป้ับ๊ เขาก็หยุดสูเ้ลย  

จติก็เป็นอย่างน้ี เวลาอยากไดอ้ะไรจะแผลงฤทธิ์เต็มทีเ่ลย มลีวดลายมากนอ้ยก็จะแผลง

ออกมาหมดเลย สรา้งความทกุขท์รมานใจอย่างสุดๆเลย ถา้ไมย่อมเสยีอย่าง ปลอ่ยให ้

แผลงฤทธิ์ไป เดีย๋วหยุดเอง พอหมดแรงแลว้หยุดเอง อยู่ทีว่า่จะมขีนัตทินความทกุข ์

ทรมานใจไดห้รือไม ่ เป็นการดบัความอยากโดยไมไ่ดใ้ชอ้บุายของปญัญา สูด้ว้ยขนัติ ถา้

ใชป้ญัญาจะงา่ยกวา่ จะทรมานนอ้ยกวา่ คอืสอนจติดว้ยเหตดุว้ยผล ชี้ผดิชี้ถูก ชี้โทษ

ของสิง่ทีอ่ยาก ชี้โทษของความอยาก วา่ไม่มทีีส่ิ้นสุด อย่างน้ีจะไมท่กุขท์รมานใจมาก พอ
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ยอมรบัเหตผุล ก็จะสงบตวัลง ถา้ไมม่ปีญัญาก็ตอ้งอาศยัขนัต ิ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ตรสัไว ้ ขนัตี ปรมงั ตโป ต ี ติกขา ขนัตเิป็นตบะเครื่องแผดเผากเิลสอย่างยิง่ ถา้ไมม่ี

ขนัตจิะสูก้เิลสไมไ่ด ้ การปฏบิตัจิงึมอีบุายหลายอยา่ง บางทกี็ใชส้ต ิบางทกี็ใชส้มาธิ บาง

ทกี็ใชป้ญัญา อยู่ทีว่า่อะไรจะเหมาะสมในตอนนัน้ หรือคดิอะไรไดก่้อนก็ควา้มาใชก่้อน 

สตกิ็สูไ้ด ้สมาธิก็สูไ้ด ้ปญัญาก็สูไ้ด ้แต่ถา้ไดท้ ัง้ ๓ พรอ้มกนัยิง่มกีาํลงัมาก ถา้ไดท้ ัง้สติ

ท ัง้สมาธิท ัง้ปญัญา กเิลสจะตายอย่างราบคาบเลย ถา้ไมไ่ดท้ ัง้ ๓ ก็จะแพบ้า้ง ชนะบา้ง 

ถา้ใชส้ตกิบัขนัตขิม่จนความอยากหายไป ก็ชนะไปรอบหน่ึง ถา้ใชส้มาธิก็ชนะไปอกีรอบ

หน่ึง ถา้ใชป้ญัญาดว้ยก็จะหายขาดไปเลย จะเขด็ไปเลย จะไมอ่ยากดืม่กาแฟดืม่เป๊บซี่

อกีเลย เพราะรูว้า่เวลาไมม่ดีืม่จะทรมานใจ  

หลงัจากนัน้ถา้มคีนเอามาใหด้ืม่ก็ดืม่ได ้ ถา้ไมไ่ดด้ืม่จากความอยากจะไมต่ดิ เช่นบหุรี่ที่

ครูบาอาจารยท์่านสูบกนั ท่านไมไ่ดห้ามาดว้ยความอยาก มคีนเอามาถวาย ท่านก็สูบไป 

ถา้ไมม่ใีครถวาย ท่านก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะไมไ่ดอ้ยาก ทีสู่บเพราะมนัมาเอง อย่างน้ีไม่

เป็นปญัหา พอเลกิเป๊บซีเ่ลกิกาแฟไดแ้ลว้ ใครเอามาใหด้ืม่ก็ดืม่ได ้ไมเ่ป็นปญัหาแลว้ ถา้

ไมม่กี็จะไมก่ระวนกระวายกระสบักระส่าย คดิถงึกาแฟคดิถงึเป๊บซีแ่ต่อย่างใด ขอใหเ้ลกิ

ใหไ้ดก่้อน ความอยากเป็นอริยสจั ถา้เหน็ความอยากเป็นตน้เหตขุองปญัหาแลว้ จะเขา้

ใกลค้วามจริง เขา้ใกลก้บัการดบัทกุขไ์ด ้เพราะเป็นตวัทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัเรา อยู่ทีว่า่

จะใชอ้ะไรมาสูก้บัมนั ถา้ใชส้ตกิบัขนัตกิ็ไดเ้ป็นยกๆไป ไดเ้ป็นครัง้เป็นคราวไป สมาธิก็

เช่นเดยีวกนั ถา้ใชป้ญัญาก็จะไดอ้ย่างถาวร ตอ้งเหน็โทษ เหน็วา่เป็นทกุขม์ากกวา่เป็นสุข 

เหมอืนเหน็โทษของยาเสพตดิ พวกเราไมเ่สพยาเสพตดิกนั เพราะรูว้า่เป็นโทษมากกวา่

เป็นคุณ แต่คนทีเ่สพเขาจะเหน็วา่เป็นคุณมากกวา่เป็นโทษ เหมอืนกบัเหน็วา่เป๊บซีเ่ป็น

คุณมากกวา่เป็นโทษ เหน็วา่กาแฟเป็นคุณมากกวา่เป็นโทษ ก็จะดืม่กาแฟดืม่เป๊บซีก่นั ถา้

เหน็วา่เป็นโทษมากกวา่เป็นคุณ ก็จะเลกิดื่มทนัท ี เอาไปปฏบิตันิะ เป็นของใกลต้วั อย่า

ไปมองวา่ธรรมะอยู่ไกลตวั แต่อยู่ใกลต้วั อยู่ในชวีติประจาํวนัน้ีแหละ ฆ่าตวัเลก็ๆนอ้ยๆ

น้ีก่อน อย่าพึง่ไปฆ่าตวัใหญ่เลย  
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เวลาทาํอะไรถา้ถูกบงัคบัใหท้าํ จะสูท้าํดว้ยความสมคัรใจไมไ่ด ้ เพราะจะทาํดว้ยความ

พอใจ ความขยนั ความตัง้ใจ ถา้ถูกบงัคบัจะต่อตา้น จะรูส้กึอดึอดั จะไมค่่อยไดผ้ล 

พระพทุธศาสนาไมบ่งัคบัใหค้นเขา้หาศาสนา ไมเ่รียกใหค้นนัน้คนน้ีมาฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

พระภกิษุมหีนา้ทีธุ่ดงคจ์าริกไปตามทีต่่างๆ ถา้มคีนสนใจถามก็ตอบเขาไป ถา้อยากรูว้า่

มาทาํอะไร ก็ตอบไปวา่มาหาทีส่งบภาวนา หาความสงบภายในจติใจ ถา้ถามวา่ภาวนาเป็น

อย่างไร ก็อธิบายไป วา่ดกีวา่ความสุขอย่างอืน่ ถา้ไมส่นใจก็ไมเ่รียกไมช่วน น่ีคอืหลกั

ของการเผยแผ่ของพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาไมไ่ดต้อ้งการสาวก แต่ตอ้งการ

ช่วยเหลอืผูท้ีต่อ้งการความช่วยเหลอื เป็นเหมอืนหมอ ทีไ่มเ่รียกใหค้นไขม้ารกัษา มแีต่

คนไขจ้ะมาหาหมอเอง เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย คนทีม่คีวามทกุขใ์จก็จะเขา้หาพระหาศาสนา 

ถา้ยงัไมม่คีวามทกุข ์ ไปบอกใหเ้ขา้หาศาสนา ก็จะไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เหมอืนกบัคนที่

ร่างกายยงัปกตอิยู่ ไปหาหมอมาทาํไม ถา้เป็นโรคตอ้งรกัษา ก็วิง่หาหมอเอง ถา้ไมเ่ป็น

อะไรจะรกัษาอะไร จะใหค้นทีม่คีวามสุข เขา้หาพระหาศาสนาเพือ่อะไร ในเมือ่ไมม่คีวาม

ทกุข ์ถา้มคีวามทกุขค่์อยเขา้หาศาสนา ควรเขา้หาศาสนา เพราะศาสนาจะช่วยรกัษาความ

ทกุขไ์ด ้จงึไมต่อ้งลากคนทีย่งัไมส่นใจเขา้หาศาสนา จะเหน่ือยเปลา่ๆ เหมอืนลากววัลาก

ควาย ใหม้าเอง ไมต่อ้งลาก จะสบายกวา่ เราจงึไมค่่อยอยากไปเทศนท์ีอ่ืน่ เพราะเหมอืน

ไปลากววัลากควาย คนทีนิ่มนตเ์ราน้ีแหละเป็นคนลาก ลากพระไปเทศน ์ ลากคนมาฟงั 

จะไมไ่ดเ้รื่องท ัง้คู่ คนฟงัก็ไมไ่ดอ้ยากฟงั ฟงัเพราะถูกบงัคบั เพราะเจา้นายส ัง่ใหม้าฟงั 

องคก์รอยากใหพ้ฒันาทางดา้นจติใจ ก็เลยนิมนตพ์ระมาเทศน ์ แลว้ก็ส ัง่ใหลู้กนอ้งมาฟงั 

ก็ฟงัแบบจาํใจฟงั ฟงัไปคุยกนัไป เสยีเวลาเปลา่ๆ ฟงัไมรู่เ้รื่อง เสยีเวลา จงึไมร่บันิมนต์

ไปเทศนต์ามสถานทีต่่างๆ เพราะไมอ่ยากฟงัจรงิๆ ถา้อยากจริงๆจะไปหาฟงัเอง ถา้ไมรู่ก้็

ถามไดว้า่ทีไ่หนมธีรรมะ จะไปหาเอง ถา้ไปอย่างน้ีจะไปดว้ยความตัง้ใจ เวลาสอนก็งา่ย 

ถา้ถูกลากจูงมา จะเถยีงในใจ จะต่อตา้น  

ศาสนาถงึแมจ้ะดจีะวเิศษอย่างไร ก็เหมาะกบัผูท้ีเ่หน็คุณประโยชนข์องศาสนาเท่านัน้ ถา้

ไมเ่หน็คุณก็อย่าไปเสยีเวลายดัเยยีดใหเ้ขาเลย เหมอืนกบัเทนํา้ใส่หลงัสุนขั เทปับ๊ก็สลดั

ทิ้งหมด ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เป็นพ่อเป็นแมก่็ห่วงลูกเป็นธรรมดา อยากจะใหลู้กไดม้ี

อะไรดีๆ ไว ้สาํหรบัดูแลรกัษาจติใจ ในยามทีม่คีวามทกุขจ์ะไดม้ยีารกัษาใจ ก็อยากจะดงึ
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เขา้หาศาสนา เป็นความเมตตาของพ่อของแม ่อยู่ทีลู่กวา่จะมาไดห้รือไม ่ถา้ไมม่าพ่อแม่ก็

อย่าไปโกรธ อย่าไปเสยีใจ คดิวา่เขายงัไมพ่รอ้มก็แลว้กนั อย่างนอ้ยก็ไดบ้อกเขาแลว้ วา่

มยีารกัษาใจนะ ถา้สนใจก็มารบัไป เพราะยาน้ีไมใ่ช่ถงึเวลาจะใชไ้ดท้นัท ี ถา้ไมศึ่กษาไม่

ซอ้มการใชย้าน้ีก่อน พอถงึเวลาจะใชจ้ะไมท่นักาล ถา้ไดศึ้กษาไดซ้อ้มอยู่เรื่อยๆ ก็จะใช ้

รกัษาใจไดท้นัท ี เหมอืนกบัเจา้หนา้ทีด่บัไฟ ทีต่อ้งซอ้มการดบัไฟอยู่เสมอๆ พอไฟไหม ้

ขึ้นมาก็จะดบัไฟไดท้นัท ี ถา้ไมซ่อ้มเลยพอถงึเวลาดบัไฟก็จะหานํา้กนั นํา้อยู่ตรงไหน 

สายยางอยู่ตรงไหน รถสตารท์ไมต่ดิ พอไปถงึทีไ่ฟก็ไหมห้มดแลว้ ไมท่นักาลแลว้ ถา้รอ

ใหท้กุขก่์อนแลว้ค่อยหายามารกัษา จะไมท่นัการ จะฆ่าตวัตายไปก่อนก็ได ้ถา้มใีครชวน

ก็น่าจะไปลองดู ถา้จะช่วยรกัษาความทกุขใ์จได ้ ถา้ยงัไมเ่คยสมัผสักบัศาสนามาก่อน ก็

ไปลองดู ไปพสูิจนว์า่มปีระโยชนไ์หม ถา้ไมม่กี็ไมต่อ้งไปอกีก็ได ้ ถา้ไปแลว้ทาํใหม้คีวาม

สบายใจมากขึ้น มคีวามทกุขน์อ้ยลง ก็จะไดร้บัประโยชน ์ จะไดต้กัตวงประโยชนน้ี์ใหม้ี

มากขึ้นไปเรื่อยๆ  

เมือ่ก่อนน้ีเราก็ไมเ่คยสนใจศาสนา เป็นคนหวัทนัสมยั คดิวา่ศาสนาเป็นเรื่องของคน

ลา้สมยั กลวัจะหลงงมงาย เพราะเหน็คนเขา้หาศาสนาเป็นคนงมงาย เชื่อในสิง่ทีพ่สูิจน์

ไมไ่ด ้ซึง่ศาสนาบางศาสนาก็เป็นอย่างนัน้ แต่ศาสนาพทุธไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ สิง่ทีศ่าสนา

พทุธสอนน้ี เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถพสูิจนไ์ด ้ ศาสนาพทุธสอนวา่ ความทกุขเ์กดิจากความ

อยากต่างๆ ถา้อยากจะดบัความทกุขก์็ใหด้บัความอยาก พอนาํไปปฏบิตัดูิ พอดบัความ

อยากได ้ ความทกุขก์็หายไป จะรูเ้ลยวา่น้ีเป็นคาํสอนทีแ่ทจ้ริง ทีถู่กตอ้ง ทีช่่วยเราได ้

จริงๆ ช่วยดบัความทกุขภ์ายในใจของเราได ้เพราะเวลาศึกษาศาสนาน้ี ตอ้งดูทีใ่จเราเป็น

หลกั วา่คาํสอนมผีลอย่างไรต่อจติใจ ถา้ทาํใหใ้จทกุขน์อ้ยลงได ้ ก็ใชไ้ด ้ แต่จะใหห้าย

หมดเลยหรือไมน้ี่ ก็อยู่ทีค่วามสามารถของแต่ละศาสนา ศาสนาส่วนใหญ่จะช่วยทาํให ้

ความทกุขใ์จเบาบางลง แต่จะใหห้มดไปเลย มเีพยีงแต่ศาสนาพทุธน้ีเท่านัน้ ทีจ่ะทาํให ้

ความทกุขห์มดไปได ้ เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องละเอยีดอ่อน เวลาจะหยบิยืน่ใหก้บัใคร 

เราตอ้งดูวา่เขาพรอ้มหรือไม ่ ยนิดหีรือไม ่ เช่นหนงัสอืทีเ่อาไปแจก ก็ตอ้งดูวา่เขาสนใจ

หรือไม ่ ถา้ไมส่นใจ ก็จะเสยีหนงัสอืไป คนทีส่นใจจะไมไ่ดร้บั คนทีไ่มส่นใจกลบัไดร้บั

แลว้ก็เอาไปวางไวเ้ฉยๆ  
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ถาม ความศรทัธาน้ีตอ้งสรา้งใช่ไหม แลว้สรา้งอย่างไร 

ตอบ สรา้งจากการประพฤตขิองเรา ทาํเป็นตวัอย่าง ประพฤตติามคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ มศีีล มธีรรม มสีจัจะ มคีวามสงบ มสีต ิมคีวามเมตตากรุณา พอ

คนอืน่เหน็การกระทาํ ทีน่่าเลือ่มใสน่าศรทัธา ก็อยากจะปฏบิตัติาม อย่างพวกเรา

ไปกราบครูบาอาจารยท์ีต่ ัง้อยู่ในศีลในธรรม มปีญัญาความรูค้วามสามารถ ที่

ปลดเปลื้องความทกุขใ์นใจของเราได ้ก็จะทาํใหเ้ราเกดิศรทัธาขึ้นมา ถา้ไปพบกบั

ครูบาอาจารยท์ีไ่มม่ศีีลไมม่ธีรรม มแีต่กเิลสโลภโมโทสนั ไมไ่ดท้าํใหค้วามทกุข ์

ในใจนอ้ยลงไป ความสงสยัเบาบางลงไป กลบัสรา้งความสงสยัมากขึ้น ก็จะไม่

ศรทัธา ผูเ้ผยแผ่ศาสนา จงึตอ้งมคุีณสมบตัทิีเ่หมาะสม ทีเ่ป็นตวัอย่างได ้ เช่น

พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์พระรตันตรยัน้ี เป็นผูส้รา้งศรทัธาใหแ้ก่ผูไ้มม่ี

ศรทัธาได ้ จงึตอ้งมุง่ไปหาท่าน คาํวา่พระสงฆไ์มไ่ดห้มายถงึพระทีบ่วช บวชวนั

แรกก็เป็นพระสงฆแ์ลว้ ไมใ่ช่ หมายถงึพระภกิษุ ผูบ้วชในพระพทุธศาสนา โกน

ศีรษะนุ่งเหลอืงน้ี เราเรียกวา่พระภกิษุหรือพระภกิข ุแต่ไมไ่ดเ้ป็นพระสงฆใ์นพระ

รตันตรยั พระสงฆใ์นพระรตันตรยัหมายถงึพระอริยบคุคล ต ัง้แต่พระโสดาบนั

ขึ้นไป ถงึจะเป็นแบบฉบบัทีด่ไีด ้ เพราะพระโสดาบนัอย่างนอ้ยก็มศีีล ๕ อย่าง

ถาวร จะไมท่าํผดิศีล ๕ โดยเดด็ขาด แต่พระทีพ่ึง่มาบวชน้ี อย่างทีห่ลวงตาท่าน

เทศนว์า่ เวลาบวชมนับวชแต่ร่างกายนะ แต่กเิลสมนัไมไ่ดบ้วชดว้ย ไมใ่ช่พอนุ่ง

เหลอืงห่มเหลอืงแลว้กเิลสจะตายไปจากใจ กเิลสก็ยงัมอียู่ ยงัทาํผดิศีลผดิธรรม

ไดอ้ยู่ เพยีงแต่วา่มเีจตนารมณ์ทีจ่ะมาชาํระ มากาํจดัพวกกเิลสตณัหาต่างๆเท่า

นัน้เอง ตอ้งรอดูความประพฤตขิองท่านไปก่อน วา่ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบหรือไม ่ถา้

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบแลว้ สามารถส ัง่สอนธรรมะใหเ้ราเขา้อกเขา้ใจ ใหป้ลดเปลื้อง

ความทกุขภ์ายในใจของเราได ้ เราก็จะเกดิศรทัธาในตวัของท่านเอง ไมไ่ดข้ึ้นอยู่

กบัอายุพรรษาดว้ยซํา้ไป เพราะในสมยัพระพทุธกาล แมแ้ต่สามเณรก็บรรลเุป็น

พระอรหนัตไ์ด ้ อยู่ทีก่ารประพฤตปิฏบิตัแิละคาํสอนของท่าน วา่สอดคลอ้งกนั

หรือไม ่ หรือเป็นแบบแมปู่สอนลูกปู สอนใหลู้กอย่าสูบบหุรี่อย่าดืม่เหลา้ แต่ตวั

แมเ่องกลบัสูบบหุรี่กลบัดืม่เหลา้เอง พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ สิง่ใดทีพ่ระพทุธ



22 
 

องคท์รงสอน สิง่นัน้ไดท้รงปฏบิตัมิาแลว้ ไมท่รงสอนในสิง่ทีท่รงปฏบิตัไิมไ่ด ้จะ

เป็นครูก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ จะสอนใหค้นอืน่ภาวนาเราก็ตอ้งภาวนาใหไ้ดก่้อน 

สอนใหร้กัษาศีลก็ตอ้งรกัษาศีลใหไ้ดก่้อน ถงึจะเป็นครูทีแ่ทจ้ริง ถงึจะสรา้ง

ศรทัธาได ้ ถา้ครูสอนอย่างแลว้ทาํอกีอยา่ง จะไมม่ใีครมศีรทัธา ไมว่า่จะเป็นทาง

โลกหรือทางธรรม ก็เช่นเดยีวกนั พ่อแมส่อนลูกใหเ้ป็นคนด ี แต่พ่อแมก่นิเหลา้

เมายาอยู่ตลอดเวลา ลูกจะไมศ่รทัธา 

ถาม ทีท่่านอาจารยบ์อกวา่ปฏบิตังิา่ย มนังา่ยมาต ัง้แต่ทแีรกเลยหรือ 

ตอบ ไปไดเ้รื่อยๆ จะงา่ยแบบปอกกลว้ยเขา้ปากเลยก็ไมใ่ช่ ตอ้งบงัคบัตอ้งต่อสูก้นั 

แต่ไมถ่งึกบัทอ้แท ้เป็นเหมอืนกบัการทาํงานทีย่าก แต่ไดผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้ค่า ทาํ

ใหม้กีาํลงัใจทีอ่ยากจะทาํมากขึ้นไปตามลาํดบั แต่ไมง่า่ย ตอ้งทกุขท์รมานใจ 

เวลาขงัตวัเองอยู่ในบา้น ไม่ออกไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย จติจะพยศ

มาก แทบจะขาดใจ เพยีงแต่รูว้า่ออกไปแลว้ไมด่กีวา่เดมิ อยู่ทนสูก้บัมนัจะดกีวา่ 

พอชนะมนัแลว้จะสบาย มนัเชื่ออย่างน้ี ก็เลยยอมทกุขท์รมาน เพราะอนิทรียไ์ม่

แก่กลา้พอ มปีญัญาทีเ่กดิจากการอ่านหนงัสอืธรรมะ แต่ไมม่สีมาธิทีม่ ัน่คง จงึ

ตอ้งทกุขท์รมานใจ ถา้มสีมาธิทีม่ ัน่คงแลว้ พอฟงัเทศนฟ์งัธรรมกบ็รรลไุดเ้ลย ถา้

ยงัตดัความทกุขไ์มไ่ดห้มด ก็ยงัตอ้งทกุขท์รมานไปก่อน จนกวา่เหตทุีส่รา้งความ

ทกุข ์ คอืความอยากสงบตวัลง ความทกุขก์็จะหมดไป ตอ้งลม้ลกุคลกุคลานไป 

แต่ก็ไปไดเ้รื่อยๆ  
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กณัฑท์ี่ ๔๐๕ 

ดูใจเป็นหลกั 
๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๒ 

นกัภาวนาตอ้งดูใจเป็นหลกั ดูอย่างอืน่เป็นรอง ใหค้อยดูวา่ใจมปีฏกิริิยากบัสิง่ทีไ่ดร้บัรู ้

อย่างไร ใจน่ิงสงบหรือปัน่ป่วน บ่นโน่นบ่นน่ี คนนัน้เป็นอย่างน้ี คนน้ีเป็นอย่างนัน้ อย่าง

น้ีแสดงวา่ไมไ่ดม้องใจ มองแต่คนนัน้คนน้ี ถา้มองปับ๊แลว้กลบัมามองใจ ถา้ใจปัน่ป่วน

จะไดใ้ชธ้รรมะเขา้มาระงบั สอนใจวา่เขาเป็นอย่างนัน้แหละ พวกเรายงัตดิภายนอกอยู่

มาก พอเหน็อะไรภายนอกแลว้ ก็จะมผีลกระทบต่อภายใน มคีวามยนิดยีนิรา้ย ดใีจ

เสยีใจ ถา้ดูขา้งนอกนอ้ยกวา่ดูขา้งใน ความดใีจเสยีใจยนิดยีนิรา้ยจะนอ้ยลงไป และ

หมดไปได ้ ถา้มสีตมิปีญัญารูท้นัอารมณ์ แต่ส่วนใหญ่มกัจะถูกกเิลสตณัหาผลกัดนัให ้

ออกไปมองขา้งนอก กามตณัหาคอืความอยากในรูปเสยีงกลิน่รส กามคอืกามคุณท ัง้ ๕ 

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ตณัหาคอืความอยากความยนิด ี ใจจะถูกกามตณัหาน้ี

ผลกัดนัใหอ้อกไปหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แลว้ก็ปรุงแต่งทนัททีีไ่ดส้มัผสั ทาํใหเ้กดิ

สุขเวทนาทกุขเวทนาขึ้นมาภายในใจ เกิดความยนิดยีนิรา้ยขึ้นมา เพราะไมไ่ดม้องใจ 

มองแต่ภายนอก แลว้ก็จะไปกวา้นเอาสิง่ต่างๆ ทีต่ณัหาหลอกวา่ดอีย่างนัน้ดอีย่างน้ี มา

เป็นสมบตัขิองตน แลว้ก็ทกุขก์บัสิง่ทีไ่ดก้วา้นมา เพราะเขามคุีณสมบตัอิยู่ ๒ ประการ

คอื ๑. ไมเ่ทีย่ง ๒. ไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมบงัคบัของเรา ไมใ่ช่เป็นสมบตัขิองเราที่

แทจ้รงิ ตอ้งจากเราไป หรือเราตอ้งจากเขาไป ถา้ไมม่ปีญัญาดูใจ ก็จะเกดิความทกุข ์

ขึ้นมา  

ความจริงไตรลกัษณ์น่ี ๒ ส่วนอยู่ภายนอก อกีส่วนหน่ึงอยู่ภายใน ๒ ส่วนทีอ่ยู่ภายนอก

ก็คอื อนิจจงักบัอนัตตา เช่นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ีเป็นอนิจจงั เพราะเปลีย่นไปอยู่

เรื่อยๆ เป็นอนตัตาเพราะไมส่ามารถควบคุมบงัคบั ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการได ้ ส่วน

ทกุขไ์มไ่ดอ้ยู่ทีเ่ขา ทกุขอ์ยู่ทีใ่จเรา ทีไ่ปหลงอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ความ
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อยากเป็นเหตสุรา้งความทกุขใ์หเ้กดิขึ้นมาภายในใจ คอืทกุขใ์นอริยสจั ทกุข ์ สมทุยั 

นิโรธ มรรค ถา้มตีณัหาเป็นตวัผลกัดนัใจ ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เพราะไดรู้ป

มาแลว้ก็เอามาปรุงแต่งต่อ เหมอืนกบัไดก้ว๋ยเตีย๋วมาชามหน่ึง รบัประทานตามทีเ่ขาทาํมา

ใหไ้มไ่ด ้ ตอ้งปรุงแต่งก่อน ตอ้งใส่นํา้ปลาใส่นํา้ตาลใส่นํา้สม้ใส่พริก ใหถู้กกบัตณัหา

ความอยาก ถา้ชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวมาก ชอบหวานก็ใส่หวานมาก น่ีเป็นเรื่องของตณัหา

พาไป ถา้รบัประทานแลว้ไมอ่ร่อยก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ถา้อร่อยก็เกดิความถูกใจ ก็

จะตดิ อยากจะรบัประทานอกี ท ัง้ๆทีอ่ิม่แลว้ ก็ยงัรบัประทานต่อ ทอ้งก็เสยีตามมา น่ี

เป็นเรื่องของตณัหา ถา้เป็นเรื่องของมรรคของสตขิองปญัญา เขาทาํอะไรมาให ้

รบัประทาน กร็บัประทานไป รบัประทานเพือ่ร่างกาย ไมไ่ดร้บัประทานเพือ่ตณัหาความ

อยาก เพือ่รสชาต ิ 

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้ระภกิษุทกุรูป ก่อนจะฉนัจงัหนั ใหพ้จิารณาปฏสิงัขาโยนิโสฯ 

คอืใหพ้จิารณาถงึเหตผุลของการรบัประทานอาหาร วา่รบัประทานอาหารเพือ่ระงบัดบั

ความหวิ ป้องกนัความหวิไมใ่หเ้กดิขึ้น ไมร่บัประทานเพือ่รสชาต ิ เพือ่ความสนุกสนาน

อย่างน้ีเป็นตน้ คอืไมไ่ดร้บัประทานเพือ่กเิลสตณัหา รบัประทานเพือ่ร่างกาย ร่างกายน้ี

รบัประทานอะไรก็ได ้ เขาไมรู่ร้สชาตขิองอาหารทีส่มัผสั ลิ้นไมรู่ร้สชาต ิ ใจเป็นผูร้บัรู ้

รสชาต ิ ลิ้นเป็นเพยีงสือ่ เป็นตวัรบัรส แลว้ส่งไปทางวญิญาณ วญิญาณก็ส่งไปทีจ่ติ ให ้

จติรูว้า่เป็นรสอย่างน้ีเป็นรสอย่างนัน้ โดยอาศยัสญัญาใหค้วามหมาย วา่รสน้ีเปรี้ยว

เกนิไป หรือหวานเกนิไป หรือจดืเกนิไป หรือกาํลงัด ีถา้ไมด่สีงัขารก็จะปรุงแต่งขึ้นมาวา่ 

ตอ้งเตมิหวาน เตมิเปรี้ยวลงไป น่ีคอืการรบัประทานตามกเิลสตณัหา จะไปในรูปแบบน้ี 

ถา้รบัประทานตามมรรค ตามสตปิญัญา ก็รบัประทานเพือ่ใหร่้างกายอยู่ได ้ ไมส่นใจกบั

รสชาต ิรบัประทานเพือ่ใหอ้ิม่ทอ้ง เพือ่ดบัความหวิ และป้องกนัความหวิไมใ่หเ้กดิขึ้นเร็ว

เกนิไป อยู่ไดอ้ย่างนอ้ยก็ ๒๔ ชัว่โมง อย่างพระฉนัมื้อเดยีว ท่านก็อยู่ไดถ้งึ ๒๔ ช ัว่โมง 

รบัประทานเหมอืนกบัรบัประทานยา ยาจะมาในรูปแบบไหนก็รบัประทานไปตามทีไ่ดม้า 

ยานํา้ก็รบัประทานได ้ ยาเมด็ก็รบัประทานได ้ จะกลมหรือเหลีย่มหรือรหีรือรูปไขก่็

รบัประทานได ้จะมสีสีนัอย่างไรก็รบัประทานได ้ น่ีคอืการพจิารณาปฏสิงัขาโยนิโสฯ เพือ่

ดบักเิลสตณัหาความอยาก ในรูปเสยีงกลิน่รสของอาหาร แลว้ก็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่
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เป็นเพยีงธาต ุ ๔ เพือ่เยยีวยาดูแลรกัษาร่างกาย และพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นปฏกูิล ใหดู้

สภาพของอาหารทีอ่ยู่ในจาน แลว้ก็ใหดู้สภาพของอาหาร ทีอ่ยู่ในปากทีก่าํลงัขบเคี้ยวอยู่ 

ทีผ่สมกบันํา้ลาย แลว้ก็ดูสภาพอาหารทีอ่ยู่ในทอ้ง และออกมาจากทวาร ถา้พจิารณา

อย่างน้ีก็จะดบัตณัหาความอยากในอาหารได ้ ถา้รบัประทานอาหารเสร็จไปใหม่ๆ  จนอิม่

ทอ้งแน่นทอ้งแลว้ แต่ยงัอยากจะรบัประทานอกี ก็ตอ้งพจิารณาปฏกูิลของอาหารมาเป็น

เครื่องมอื ดบัความอยากรบัประทานอาหารมากเกนิไป รบัประทานใหพ้อดกีบัความ

ตอ้งการของร่างกาย น่ีก็คอืเรื่องของไตรลกัษณ์ เรื่องของอนิจจงัทกุขงัอนตัตาในรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ  

ถา้ไมไ่ดป้ฏบิตัจิะแปลคาํวา่ทกุขน้ี์ผดิไป เคยอ่านทกุขแ์ปลวา่ทนอยู่ไมไ่ด ้ ไมท่ราบวา่

อะไรทนอยู่ไมไ่ด ้ รูปทนอยู่ไมไ่ด ้ หรือจติทนอยู่ไมไ่ด ้ ความจริงคาํวา่ทกุขก์็ชดัเจนอยู่

แลว้ ใครจะทกุขล์ะ่ รูปทกุขไ์มเ่ป็น วตัถตุ่างๆทกุขไ์มเ่ป็น ตวัทีท่กุขก์็คอืจติ ทีม่อีริยสจั 

๔ อยู่ในตวั ทีเ่ป็นตวัทกุข ์ เป็นทกุขสจั พระพทุธเจา้ทรงสอนเรื่องทกุขใ์นพระอริยสจั ๔ 

ทรงตรสัรูพ้ระอริยสจั ๔ ทกุข ์สมทุยั นิโรธ มรรค แต่คนศึกษาธรรมะกลบัไมเ่หน็ทกุขน้ี์

กนั กลบัมาแปลทกุขว์า่ทนอยู่ไมไ่ด ้แสดงวา่ไมไ่ดป้ฏบิตั ิยงัไมไ่ดเ้หน็อริยสจั ๔ ไม่เหน็

ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค ยงัปฏบิตัไิมถ่งึไหน ไมไ่ดเ้ขา้ถงึจดุของปญัหา คอือริยสจั ๔ ทีอ่ยู่

ในจติ ทีม่กีารต่อสูข้องสจัจะ ๒ คู่ ทกุขสจัจะกบัสมทุยัสจัจะคู่หน่ึง แลว้ก็นิโรธสจัจะกบั

มรรคสจัจะอกีคู่หน่ึง ถา้มสีมทุยัเป็นเจา้อาํนาจอยู่ในใจ ทกุขก์็จะเป็นสจัจะปรากฏอยูใ่น

ใจ เช่นสตัวโ์ลกท ัว่ไปน้ี จะมสีมทุยัคอืมตีณัหาเป็นเจา้อาํนาจ บงการใหจ้ติใจไปอยากใน

สิง่ต่างๆ แลว้ก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ในจติของพระอริยะต ัง้แต่ข ัน้แรกขึ้นไปจนถงึข ัน้

สุดทา้ย จะมมีรรคเป็นผูบ้งการ นิโรธก็จะเป็นผลตามมา เวลาพจิารณาไตรลกัษณ์จงึตอ้ง

รูว้า่ ๒ ส่วนอยู่ภายนอก อกีส่วนหน่ึงอยู่ภายในใจ 

ถา้เหน็อนิจจงัเหน็อนตัตา ก็จะดบัสมทุยัดบัความอยากได ้ เช่นเหน็วา่ไดส้ิง่น้ีมาแลว้

จะตอ้งเสยีไป ก็ไมรู่จ้ะเอามาทาํไม อตุส่าหห์ามาแทบเป็นแทบตาย พอไดม้าวนัเดยีวแลว้

หมดไป จะหามาทาํไมใหเ้หน่ือยเปลา่ๆ แต่เราไมรู่ก้นั กลบัมองวา่ไดม้าแลว้จะอยู่กบัเรา

ไปตลอด จะอยู่กบัเราไปจนวนัตาย จะใหค้วามสุขกบัเราไปตลอด ก็เลยดบัตณัหาความ
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อยากในสิง่ทีเ่ป็นอนิจจงัเป็นอนตัตาไมไ่ด ้ แต่ถา้พจิารณาวา่สิง่ต่างๆทีอ่ยากไดอ้ยากมี

อยากเป็น หรืออยากไมม่อียากไมเ่ป็นนัน้ เป็นสิง่ทีค่วบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ ตอ้งเป็นไปตาม

เรื่องของเขา สิง่ทีเ่ราวา่ดกี็หมดไปได ้ สิง่ทีเ่ราวา่ไมด่กี็ปรากฏขึ้นมาได ้ สิง่ทีเ่ราวา่ดเีช่น

ลาภยศสรรเสริญสุขน้ี ก็อยากจะใหด้ไีปตลอด ดไีปนานๆ แต่เขาไมเ่ป็นอย่างนัน้ เขามี

เจริญมเีสือ่มเป็นธรรมดา ส่วนสิง่ทีไ่มด่ทีีไ่มอ่ยากใหเ้กดิกบัเรา เราก็บงัคบัไมใ่หเ้กดิ

ไมไ่ด ้ เช่นความแก่ความเจ็บความตาย เรายบัย ัง้เขาไมไ่ด ้ ตอ้งเป็นไปตามวาระของเขา 

เดีย๋วเขาก็แก่ เดีย๋วเขาก็เจ็บไขไ้ดป่้วย แลว้เดีย๋วเขาก็ตายไป ไมว่า่จะเป็นร่างกายของ

ใคร จะเป็นของปถุชุน หรือของพระอริยเจา้ของพระพทุธเจา้ ก็เป็นเช่นเดยีวกนั ถา้มี

ปญัญารูท้นัความจรงิน้ี ก็จะไมอ่ยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี  

พอไมม่คีวามอยาก หรือยอมใหเ้ป็นไปตามความจริง ก็จะรอรบักบัเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึ้น

ดว้ยใจทีส่งบ ดว้ยใจทีเ่ป็นอเุบกขา ใจก็จะไมท่กุขก์บัความแก่ความเจ็บความตายของ

ร่างกาย ไมว่า่จะเป็นของใครก็ตาม ของผูอ้ืน่ก็ด ี ของเราก็ด ี จะเป็นเรื่องปกตธิรรมดา 

เพราะมมีรรคเป็นผูบ้งการจติใจ ใหม้องตามความเป็นจริง เรียกวา่สมัมาทฐิ ิ ความ

เหน็ชอบความเหน็ทีถู่กตอ้ง เหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นอนิจจงัเป็นอนตัตา ไปยดึไปตดิไป

อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีไมไ่ด ้ ถา้มคีวามอยากแลว้จะทกุขข์ึ้นมาทนัท ี เพยีงแต่

ไดย้นิขา่ววา่บคุคลทีเ่รารกัจะตอ้งมอีนัเป็นไป ใจเราก็ทกุขข์ึ้นมาแลว้ ท ัง้ๆทีเ่หตกุารณ์

จริงยงัไมเ่กดิขึ้นเลย เพราะไมม่มีรรคอยู่ในใจ ไมค่อยสอนใจใหย้อมรบัความจริงน้ี 

พยายามปฏเิสธความจริงน้ี ไมก่ลา้ทีจ่ะคดิถงึความจริงน้ี กลวัวา่คดิไปแลว้จะทาํใหค้วาม

จริงน้ีปรากฏขึ้นมาทนัท ี ซึง่เป็นความเขา้ใจผดิ การคดิถงึความจรงิน้ีไมไ่ดเ้กี่ยวกบั

ปรากฏการณ์ของความจริง ทีจ่ะเกดิขึ้นเมือ่ไหร่ก็ได ้ เกดิขึ้นในขณะทีไ่มไ่ดค้ดิถงึก็ได ้

หรือเกดิขึ้นในขณะทีค่ดิถงึก็ได ้ไมไ่ดเ้ป็นเหตเุป็นผล ไมไ่ดเ้กี่ยวกนั เขาเกดิขึ้นเพราะถงึ

วาระของเขาทีจ่ะเกดิขึ้น เช่นความตายน้ี ต่อใหค้ดิทกุลมหายใจเขา้ออก ถา้ไมถ่งึเวลา

ตายก็จะไมต่าย ถา้ไมค่ดิเลยแต่ถงึเวลาตายก็ตายได ้ จงึไมค่วรกลวัการพจิารณาความ

ตาย อย่าไปคดิวา่เป็นอปัมงคล อย่างทีค่นในโลกจะคดิกนั พอพูดถงึความตายก็บอก

ไมใ่หพู้ด เรื่องความตายน้ีหา้มพูด ไมเ่ป็นมงคล แต่ทางศาสนากลบัสอนวา่เป็นมงคล
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อย่างยิง่ เป็นปญัญา เป็นกศุล เพราะเป็นความจริง เป็นสมัมาทฐิ ิ เป็นไตรลกัษณ์ เป็น

อนิจจงัเป็นอนตัตา  

ผูท้ีจ่ะหลดุพน้จากกองทกุขไ์ด ้ จะตอ้งรูท้นัอนิจจงั รูท้นัอนตัตาทกุลมหายใจเขา้ออก 

รูท้นัตลอดเวลา ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนท ์ ใหพ้จิารณาความตายทกุลม

หายใจเขา้ออก ถา้ไมค่ดิปับ๊กเิลสจะเขา้มาควบคุมความคดิทนัท ี จะใหค้ดิอยากอยู่ไป

นานๆ จะทาํใหเ้กดิความกลวัตายขึ้นมา เป็นความทกุขข์ึ้นมา ความกลวัน้ีเป็นความทุกข ์

เป็นความอยากทีส่รา้งความทกุขข์ึ้นมาในใจ ความอยากไมต่ายทาํใหเ้กดิความกลวัขึ้นมา 

เป็นความทกุขอ์ย่างใหญ่หลวงภายในจติในใจ ท ัง้ๆทีย่งัไมต่ายเลย เพยีงแต่คดิถงึความ

ตายก็กลวัแลว้ คนเราถา้จะกลวัก็ขอใหก้ลวัเพยีงครัง้เดยีว กลวัตอนทีจ่ะตายก็พอ กลวั

เดีย๋วเดยีว เวลาตายน้ีเพยีงเสี้ยววนิาทเีดยีวเท่านัน้เอง ระหวา่งความเป็นกบัความตายน้ี 

เพยีงเสี้ยววนิาทเีดยีว เหมอืนปิดไฟกบัเปิดไฟ พอปิดไฟปับ๊ เพยีงเสี้ยววนิาทเีดยีวไฟก็

ดบั พอหยุดหายใจ เพยีงเสี้ยววนิาทเีดยีวก็ตายแลว้ แต่ทาํไมตอ้งมากลวัเป็นปีเป็นเดอืน 

กลวัตลอดเวลาทาํไม ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร มแีต่จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจโดยเปลา่

ประโยชน ์ เพราะไมเ่จริญมรณานุสต ิ ไมเ่จริญอนิจจงัอนตัตาอย่างจริงจงั อย่างต่อเน่ือง 

ลองตรวจตราดู วา่วนัๆหน่ึงเราคดิถงึความตายสกัเท่าไร ต ัง้แต่เดอืนทีแ่ลว้จนถงึวนัน้ีคดิ

บา้งหรือเปลา่ หรือพึง่มาคดิตอนน้ี พอไดย้นิก็เลยไดค้ดิหน่อย ถา้อย่างน้ีก็แสดงวา่

ประมาทมาก เปิดช่องใหก้เิลสมาสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจ ยงัไมเ่หน็คุณค่า ของการ

พจิารณาไตรลกัษณ์อย่างจรงิจงั ก็เลยเป็นเป้าของกเิลสของความทกุขไ์ป  

เพราะฉะนัน้เวลามองอะไรภายนอก ใหม้องวา่เป็นอนิจจงัเป็นอนตัตา แลว้จะดบัตณัหา

คอืสมทุยัภายในใจได ้ นิโรธคอืความดบัทกุขก์็จะปรากฏขึ้นมา อยู่ทีต่รงน้ี อยู่ทีก่าร

เจริญปญัญา จะเป็นปญัญาไดต้อ้งมสีมาธเิป็นผูส้นบัสนุน ถา้จติไมส่งบ จติจะฟุ้ งซา่น 

จะคดิเรื่อยเป่ือยอยู่ตลอดเวลา จะดงึมาคดิทางปญัญาไดแ้ป๊บเดยีว แลว้ก็จะมเีรื่องอืน่

เขา้มาฉุดลากไป ถา้เป็นฆราวาสทีต่อ้งทาํมาหากนิ ตอ้งเกี่ยวขอ้งกบับคุคลต่างๆ เรื่องราว

ต่างๆ เวลาทีจ่ะคดิทางปญัญาจะไมม่เีลย จะถูกเรื่องราวต่างๆฉุดลากไปตลอดเวลา เป็น

เหมอืนรถวิง่ลงภูเขา ถา้ไมม่เีบรกก็หยุดไม่ได ้กลบับา้นมาแลว้ยงัอดคดิถงึเรื่องงานไมไ่ด ้
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จติจะคดิอยู่เรื่อยๆ เราจงึตอ้งหยุดความคดิดว้ยการทาํจติใหส้งบ พอจติสงบแลว้

เรื่องราวต่างๆจะหายไป พอจติออกจากความสงบแลว้ ก็จะสามารถดงึจติใหม้าพจิารณา

อนิจจงัอนตัตาได ้ แลว้ก็จะดบัความอยากได ้ ปญัหาทีเ่อามาจากทีท่าํงาน กจ็ะมองไปอกี

มมุหน่ึง เมือ่ก่อนมองแบบสมทุยั คอือยากจะแกป้ญัหาใหเ้ป็นไปตามทีเ่ราอยากใหเ้ป็น 

แต่พอจติสงบแลว้ เราจะมองในมมุของอนิจจงัของอนตัตา ก็จะปลอ่ยวาง แกไ้ดก้็แกไ้ป 

แกไ้มไ่ดก้็ปลอ่ยไป ใจก็จะไมท่กุขก์บัปญัหาต่างๆ น่ีคอืความสาํคญัของสมาธิ ไมม่สีมาธิ

แลว้ใจจะไมเ่ป็นกลาง ไมเ่ป็นอเุบกขา จะแกวง่ไปทางสมทุยัตลอดเวลา แกวง่ไปตาม

ความอยาก อยากไดอ้ะไรก็ตอ้งพยายามหามาใหไ้ด ้ 

อย่างเมือ่วานน้ีมเีดก็คนหน่ึงมาเลา่ปญัหาของเธอ เคยเรียนได ้ ๔.๐ มาตลอด แลว้ตอ้ง

ยา้ยโรงเรียนเพราะมเีพยีง ม. ๓ มอีคตต่ิอโรงเรียนใหม ่ คดิวา่ไมด่พีอ ก็เลยไมค่่อย

อยากจะเรียน พอสอบก็เลยได ้๓.๙ ก็เสยีใจใหญ่เคยได ้๔.๐ มาตลอด ทาํใจไมไ่ด ้เลา่

ไปก็รอ้งไหไ้ป เพราะเดก็คนน้ีเป็นเดก็อจัฉริยะ อยากจะเป็นเหมอืนไอนส์ไตนห์รือไอ

แซกนิวต ัน้ นกัวทิยาศาสตรท์ีย่ิง่ใหญ่ ถา้ไมส่ามารถทาํ ๔.๐ ไดจ้ะไมไ่ดเ้ป็นตามทีเ่ขา

ตอ้งการ ก็เลยวติกกงัวลอย่างยิง่ พ่อแมก่็เลยพามาคุย ก็บอกเขาไปวา่ การอยากเป็น

นกัวทิยาศาสตรท์ีย่ิง่ใหญ่ก็ดอียู่ แต่ตอ้งยอมรบัความจริงวา่ จะเป็นไดห้รือไมน่ ัน้เป็นอกี

เรื่องหน่ึง อยู่ทีค่วามสามารถ ทาํใหด้ทีีสุ่ดก็แลว้กนั ไดผ้ลอย่างไรก็ตอ้งยอมรบั ถา้รบั

ไมไ่ดก้็จะทกุขโ์ดยใช่เหต ุ ไมไ่ดท้าํใหย้ิง่ใหญ่แต่อย่างใด ตอนตน้คดิวา่ปญัหาอยู่ที่

โรงเรียน ถา้ไมไ่ดโ้รงเรียนดจีะไมไ่ดไ้ปถงึเป้าหมาย คดิวา่โรงเรียนเป็นเป้าหมาย จงึตอ้ง

เอาโรงเรียนทีด่ทีีสุ่ด ถา้ไดโ้รงเรียนไมด่จีะไมบ่รรลเุป้าหมาย เราก็บอกเขาวา่ ความจริง

โรงเรียนไมใ่ช่เป้าหมาย เป็นเพยีงทาง มทีางหลายทางทีพ่าไปสู่เป้าหมายได ้ ถา้เรียน

โรงเรียนในระดบั ๑ ถงึ ๑๐ ก็สามารถพาไปไดเ้หมอืนกนั เวลามคีวามอยากมากๆ แม ้

จะอยากในทางทีด่กี็เป็นปญัหาได ้ ตอ้งใชท้างสายกลาง อย่าตงึจนเกนิไป อย่าหยอ่น

จนเกนิไป อย่าไปอยากมากเกนิไป พอไมไ่ดต้ามทีต่อ้งการจะเสยีใจ ตอ้งรูจ้กัประมาณ 

ไดเ้ท่าไหร่ก็ควรจะพอใจ ทาํใหเ้ต็มทีก่็แลว้กนั 

ถาม นกัจติวทิยาสอนใหค้ดิในเชงิบวก คดิแบบน้ีจะละเลยอนิจจงัไปหรือเปลา่ 
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ตอบ ทางโลกจะไมม่องอนิจจงักบัอนตัตากนั จะคดิวา่จะดไีปเรื่อยๆ จะพฒันาไป

เรื่อยๆ ไมค่ดิถงึตอนเสื่อม เช่นร่างกายของคนเรา พอเจริญเต็มทีก่็จะตอ้งเสือ่ม

ลง ตอ้งตายไป ทางโลกจะไมค่ดิถงึเรื่องน้ีกนั ไมย่อมคดิถงึความตาย พอพูดถงึ

ความตาย ก็จะตะแบงไปวา่คดิอย่างน้ีก็ไมต่อ้งทาํอะไร จงึไมก่ลา้คดิถงึความตาย

กนั ถา้คดิถงึความตายแลว้ จะไมม่กีาํลงัใจทาํอะไร ไมพ่ฒันาตนเอง เพราะโมหะ

อวชิชาครอบงาํใจ ทาํใหท้กุข ์ ไมม่คีวามสุข ต่อใหไ้ดเ้ป็นนกัปราชญข์องโลกเช่น

ไอนส์ไตน ์ ก็จะไมม่คีวามสุข ความรูท้างโลกไมส่ามารถดบัความทกุขภ์ายในใจ

ได ้ ตอ้งความรูท้างธรรมเท่านัน้ทีจ่ะดบัได ้ ตอ้งเป็นความรูใ้นไตรลกัษณ์ รู ้

อนิจจงัอนตัตา ทีส่อนอยู่ตลอดเวลาก็สอนตรงน้ี สอนใหค้ดิถงึอนิจจงัอยู่เรื่อยๆ 

ถา้คดิถงึอนิจจงัอยู่เรื่อยๆจติจะกา้วหนา้ สงัเกตดูตวัเราน้ี ต ัง้แต่เหน็คนตายครัง้

แรกในชวีติ ตอนอายุสกั ๑๒ ขวบ ก็จะคดิถงึเรื่องความตายอยู่ตลอดเวลา แต่

ไมไ่ดห้ดหู่ใจแต่อย่างใด คดิดว้ยเหตผุล คดิตามความจริง เหมอืนกบั

นกัวทิยาศาสตรค์ดิวเิคราะหเ์รื่องเศรษฐกจิ ตอ้งมขีึ้นมลีง แต่ใจของเขาไมไ่ด ้

ซมึเศรา้ไปกบัการวเิคราะห ์เพราะวเิคราะหด์ว้ยใจทีเ่ป็นกลาง ทาํใหไ้มย่ดึตดิ ตดั

ตณัหาต่างๆใหเ้บาบางลงไป แต่ไมห่มดนะ เพราะไมไ่ดพ้จิารณาตลอดเวลา  

ถงึตอ้งกระเสอืกกระสนไปเรียนต่อ ไปทาํงานหาเงนิเก็บเงนิ พอมเีงนิพอแลว้ก็

ตดิต่อหาโรงเรียน ยงัอยากจะไปเมอืงนอกเมอืงนา ไปสมัผสักบัโลกทีไ่มเ่คยเหน็ 

แต่ไมไ่ดอ้ยากอย่างสุดๆ จะตอ้งไปใหไ้ด ้ ไปไดก้็ด ี ไปไมไ่ดก้็ไมเ่ป็นไร เวลาไป

เรียนก็ไมไ่ดค้ดิจะพึง่ทางบา้น คดิวา่มเีงนิกอ้นน้ีไปเริ่มตน้ ก็จะเรียนไปทาํงานไป 

ถา้จบก็ด ีถา้ไมจ่บก็ถอืวา่ไดก้าํไรแลว้ ดกีวา่ไมไ่ดไ้ป ถา้ไมไ่ดไ้ปก็จะไมไ่ดเ้รียนรู ้

อะไรเลย ถา้ไดไ้ปก็จะไดเ้รียนรูท้ ัง้ในหอ้งเรียน และเรียนรูจ้ากประสบการณ์ ที่

ไมม่โีอกาสไดส้มัผสัถา้ไมไ่ดไ้ป ถา้ไปก็จะไดพ้บกบัสิง่แปลกๆใหม่ๆ  ถงึแมจ้ะอยู่

ไดปี้ ๒ ปี ก็จะไมเ่สยีใจ ดกีวา่ไมไ่ดไ้ป ไม่อยากจะรบกวนทางบา้น สงสารพ่อแม ่

หาเงนิหาทองมาดว้ยความยากลาํบาก ก็เลยหาเงนิเอง หาโรงเรียนเอง ซื้อต ัว๋

เครื่องบนิเอง ใชเ้งนิของเราท ัง้หมด ถงึวนัจะไปก็บอกพ่อแมว่า่จะไปแลว้นะ จะ

ส่งเงนิไปใหห้รือไม ่ ก็ไมไ่ดถ้อืเป็นอารมณ์ แต่ก็ส่งไปใหท้กุเดอืน แต่จาํนวนที่
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ส่งไปให ้ ก็ประมาณครึ่งหน่ึงของค่าใชจ่้าย อกีครึ่งหน่ึงตอ้งหาเองดว้ยการทาํงาน 

ช่วงปิดเทอมบา้ง ช่วงเรียนบา้ง ก็พอถูไถไปจนเรียนจบได ้ พอจบกลบัมาก็ไมไ่ด ้

กระตอืรือรน้หางานทาํ อยากจะพกัผ่อน เหน่ือยจากการเรียนและการทาํงาน ทาํ

ใหค้ดิวา่ชวีติของเรามแีค่น้ีเองหรือ ตอ้งตะเกยีกตะกายอยู่ตลอดเวลา ตอนตน้ก็

ตะเกยีกตะกายทาํงานหาเงนิไปเรียน เวลาเรียนก็ตอ้งตะเกยีกตะกายเรียน แลว้ก็

ตอ้งทาํงานอกีดว้ย พอเรียนจบมาแลว้ก็ตอ้งตะเกยีกตะกายหางานใหมอ่กี ตอ้ง

ทาํไปอกี ๓๐ กวา่ปีถงึจะเกษยีณ แลว้ก็รอความตาย ชวีติของเรามนัช่างบดัซบ

เหลอืเกนิ ไมม่อีะไรทีด่กีวา่น้ีแลว้หรือ  

พอดช่ีวงนัน้มเีงนิอยู่กอ้นหน่ึง ก็เลยไมต่อ้งทาํงานอยู่เกอืบปี ไดอ้ยู่อย่างสบายๆ อาบนํา้

อาบแดดอ่านหนงัสอืต่างๆ ไดห้นงัสอืจากคนทีรู่จ้กักนั บางทกี็แลกหนงัสอืกบัพวก

นกัท่องเทีย่ว บางทกี็ไปอ่านตามรา้นหนงัสอื ขอเขาอ่านไมไ่ดซ้ื้อ ก็ไดค้วามรู ้เป็นนิยายที่

แทรกไปดว้ยปรชัญาของชวีติ ทาํใหรู้ว้า่ชวีติของคนเรามทีางเลอืก จะทาํตามคนส่วน

ใหญ่ทาํกนั คอืทาํงานหาเงนิหาทองมคีรอบครวั หรืออยู่แบบฤๅษชีไีพรหาความจริงของ

ชวีติก็ได ้ แต่ก็ยงัไมรู่จ้กัทางจนกระท ัง่ไดห้นงัสอืธรรมะมาเลม่หน่ึง หนงัสอืเลม่เลก็ๆ 

๒๐ กวา่หนา้ ทีเ่กี่ยวกบัเรื่องอนิจจงั คดัจากพระไตรปิฎก ทีเ่ป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

พออ่านแลว้หูตามนัสวา่งขึ้นมา นอกจากอนิจจงัแลว้ก็ทรงสอนมรรคดว้ย คอืวธิีทีจ่ะ

ปฏบิตักิบัความไมเ่ทีย่งต่างๆ ถงึรูว้า่ตอ้งภาวนา นัง่สมาธิทาํจติใจใหส้งบ เพือ่ใหจ้ติใจรบั

กบัความเปลีย่นแปลงได ้ถา้จติใจไมส่งบเวลาเกดิการเปลีย่นแปลงจะรบัไมไ่ด ้ถา้จติสงบ

แลว้จะรบัได ้ จะไดไ้มเ่ดอืดรอ้น ก็เลยเขยีนไปขอหนงัสอืมาเพิม่ ก็ไดห้นงัสอืมหาสตปิฏั

ฐานสูตรมาเป็นคมัภรีคู่์มอืปฏบิตั ิ 

ตอนตน้ก็ท่องไปก่อน เวลานัง่สมาธิถา้อยู่กบัลมหายใจไมไ่ด ้ ยงัฟุ้ งซ่านอยู่ ก็ท่องพระ

สูตรน้ีไปก่อน ใชเ้วลาประมาณสกั ๔๐ นาท ีนัง่ท่องไปจนเพลนิจนสงบสบาย เหมอืนกบั

ฟงัเทศน ์ เวลาฟงัเทศนจ์ะไมรู่ส้กึอดึอดั แต่เวลานัง่บริกรรมพทุโธหรือดูลมหายใจจะอดึ

อดั เพราะไมเ่ป็นเรื่องเป็นราว แต่เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมมนัเป็นเรื่องเป็นราว ฟงัไปแลว้ก็

เพลนิ เวลาท่องพระมหาสตปิฏัฐานสูตรก็เป็นเรื่องเป็นราว ทรงสอนใหเ้จริญสตใิน
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ร่างกาย ในเวทนา ในจติ ในธรรม ในร่างกายก็มหีลายรูปแบบ เช่นในอริิยาบถ ๔ ก็ใหม้ี

สตติามรูร่้างกาย วา่กาํลงัเดนิ กาํลงัยนื กาํลงันัง่ หรือกาํลงันอน หรือจะพจิารณาอาการ 

๓๒ ของร่างกายก็ได ้ หรือจะตามรูก้ารกระทาํต่างๆของร่างกายก็ได ้ ไมว่า่จะกาํลงัทาํ

อะไรอยู่ก็ใหต้ามรู ้ ใหรู้อ้ยู่กบักจิกรรมของร่างกาย กาํลงัเดนิบณิฑบาต กาํลงัฉนั กาํลงั

สรงนํา้ กาํลงัพูด กาํลงัหนัหนา้ไปทางซา้ย หนัหนา้ไปทางขวา ก็จะมสีตขิึ้นมา  

พอมสีตแิลว้ก็จะสามารถควบคุมความคดิได ้ ใหอ้ยู่กบัลมหายใจ ใหอ้ยู่กบัคาํบริกรรม

พทุโธๆได ้จะไมไ่ปไหน ถา้ไมม่สีตแิลว้อยู่ไดเ้พยีง ๒ หรือ ๓ วนิาทกี็ไปแลว้ ดูลมได ้๒ 

หรือ ๓ วนิาท ี ก็มเีรื่องอืน่สอดแทรกเขา้มา แลว้ก็เผลอคดิตามไป จนลมืลม ลมื

บริกรรมพทุโธไป ถา้มสีตแิลว้จะไมเ่ป็นอย่างนัน้ เวลาวา่งจากภารกจิอืน่หามมุสงบนัง่

บริกรรมพทุโธ หรือกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกก็จะอยู่ ทาํใหจ้ติค่อยๆสงบตวัลงไปทลีะ

เลก็ทลีะนอ้ย จนสงบเต็มที ่พอสงบแลว้ก็จะพบกบัความสุขทีม่หศัจรรยใ์จ เป็นความสุข

ทีไ่มเ่คยพบมาก่อน ก็จะสามารถละความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายได ้ละกามฉนัทะได ้จะ

เหน็วา่ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายเป็นเหมอืนยาเสพตดิ สุขเฉพาะเวลาทีไ่ดเ้สพได ้

สมัผสั พอเวลาไม่ไดเ้สพก็จะรูส้กึอา้งวา้งเปลา่เปลีย่วใจ ตอ้งหามาเสพอยู่เรื่อยๆ ตอ้งวิง่

ตะครุบเงาอยู่เรื่อยๆ วิง่หารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอยู่เรื่อยๆ ต ัง้แต่วนัเกดิมาจนถงึ

วนัน้ีก็ยงัวิง่หากนัอยู่ ถา้ตราบใดยงัไมไ่ดพ้บกบัความสงบของจติ พอไดพ้บแลว้ก็จะไม่

ไปหารูปเสยีงกลิน่รส จะหาแต่ความสงบ อะไรทีเ่ป็นอปุสรรคก็จะตดัไป เวลาทาํงานจติ

จะฟุ้ งซ่าน ตอ้งคดิตอ้งปรุงอยู่ตลอดเวลา ทาํจติใหส้งบยาก ก็เลยรูว้า่การทาํงานเป็น

อปุสรรค เป็นนิวรณ์ ทาํใหจ้ติฟุ้ งซ่าน ก็ตอ้งตดัไป ถา้ยงัตอ้งพึง่พาอาศยัการทาํงานอยู่ 

เพือ่มรีายไดม้าจนุเจอื ก็ตอ้งพยายามสะสมเก็บเงนิทองไว ้ ใหม้พีอกบัการใชจ่้าย พอมี

พอแลว้ก็จะออกจากงานได ้ตอนนัน้ทาํงาน ๖ เดอืน เก็บเงนิไดป้ระมาณสกั ๖๐๐๐ บาท 

ก็คดิวา่น่าจะมเีสบยีงอยู่ไดปี้หน่ึง ก็เลยลาออกจากงาน  

แลว้ก็ต ัง้เป้าไวว้า่ ในหน่ึงปีน้ีจะไมไ่ปทางกามฉนัทะ ไมห่าความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย 

จะภาวนาอย่างเดยีว จะเจริญสตติามแนวของสตปิฏัฐาน ๔ อย่างเดยีว ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมา

จนหลบั จะนัง่สมาธิเดนิจงกรมอ่านหนงัสอืธรรมะเป็นหลกั การอ่านหนงัสอืธรรมะก็เป็น
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การเจริญธมัมานุสต ิเวลามสีตอิยู่กบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย ก็เป็นกายคตาสต ิเวลา

นัง่แลว้เกดิอาการเจ็บขึ้นมา ก็ปลอ่ยวางความเจ็บปวด ใหร้บัรูค้วามจรงิของเขา จะรบัรู ้

ดว้ยวธิีของสมาธิก็ได ้ ถา้เจ็บมากๆจนรูส้กึทนไมไ่ด ้ ก็บริกรรมไป บริกรรมอย่างถีย่บิไป 

ไมน่านความเจ็บก็หายไป ความฟุ้ งซ่านความทกุขท์รมานใจก็หายไป ก็เลยรูว้า่ การ

ปฏบิตัมิหาสตปิฏัฐานสูตรน้ี เป็นวธิีทีจ่ะต่อสูก้บัความเจ็บปวดของร่างกายได ้ทาํใหจ้ติใจ

มคีวามอดทนเขม้แขง็ เพราะความจรงิแลว้จติไมไ่ดเ้ป็นอะไร เป็นทีร่่างกาย แต่จติมอีคติ

กบัความเจ็บของร่างกาย มสีมทุยัคอืความอยากใหม้นัหายไป ก็เลยสรา้งความทกุข ์

ขึ้นมาภายในใจ พอเอาจติมาบริกรรม ก็จะไมม่เีวลาไปมอีคต ิ พอไม่มอีคต ิ ทกุขใ์นใจก็

ดบัไป ความเจ็บปวดของร่างกายอาจจะดบัไปดว้ย ถา้ไมด่บัไปดว้ยก็จะไมรู่ส้กึรุนแรง 

บางทกี็ดบัไปพรอ้มกบัทกุขภ์ายในใจ บางทไีมด่บัแต่ไมท่กุขท์รมานใจจนทนไมไ่ด ้ ทีท่น

ไมไ่ดเ้ป็นเพราะตณัหาคอืสมทุยั ไมอ่ยากจะสมัผสัรบัรู ้ อยากจะใหม้นัหายไป พอบงัคบั

ไมใ่หล้กุขึ้นมาก็จะทกุขท์รมานใจ โดยปกตแิลว้พอเจ็บก็จะเปลีย่นอริิยาบถทนัท ี คอืแพ ้

อาํนาจของตณัหา ความมอีคตต่ิอความเจ็บของร่างกาย ถา้รูท้นัแลว้บริกรรมพทุโธๆไปถี่

ยบิเลย ไมใ่หม้โีอกาสไปคดิถงึความเจ็บเลย ก็จะดบัความทกุขก์ระวนกระวายทรมานใจ

ได ้ส่วนความเจ็บในร่างกาย จะมอียู่หรือไมม่อียู่ ก็จะไมเ่ป็นปญัหา มอียู่ก็อยู่ดว้ยกนัได ้

ถา้ดบัไปก็ยิง่สบาย ทาํใหเ้หน็ความอศัจรรยข์องการบริกรรม วา่สามารถทาํใหผ้า่น

ทกุขเวทนาทางกายไปได ้ 

ถา้จะใชอ้กีวธิีหน่ึงทีเ่รียกวา่ปญัญา ก็ตอ้งพจิารณาความเจ็บของร่างกาย วา่เจ็บจนทน

ไมไ่ดจ้ริงหรือเปลา่ หรือเป็นเพยีงสภาวธรรมทีใ่จรบัรู ้ แต่ไปมอีคตกิบัเขา เช่นเวลาเหน็

รูปทีไ่มช่อบก็เกดิอคตขิึ้นมา อยากใหรู้ปหายไป อยากจะหนีจากรูปนัน้ไป ก็จะสรา้ง

ความทกุขท์รมานใจขึ้นมา แต่ถา้ทาํใจวา่ตอ้งอยู่กบัเขา ไมม่อีคติ ยอมรบัความจริงของ

เขา เขามาปรากฏใหเ้หน็ก็เหน็ไป ถา้ทาํใจใหน่ิ้งไดก้็จะไมท่รมานใจ ยอมรบัความจริงของ

เขา ตอ้งใชป้ญัญาสอนใจ ใหร้บัความจริงของเวทนาทีเ่กดิขึ้นมา ไมว่า่จะเป็นสุขเวทนา 

ทกุขเวทนา หรือไมสุ่ขไมท่กุขเวทนา ก็เป็นอนิจจงัเป็นอนตัตาเหมอืนกนั เปลีย่นไป

เปลีย่นมา ถา้สุขเวทนา หรือไมสุ่ขไมท่กุขก์็เฉยๆได ้ แต่กบัทกุขเวทนาเฉยไมไ่ด ้ ชอบ

ไมไ่ด ้ทาํไมจะชอบไมไ่ด ้เป็นเวทนาเหมอืนกนั ถา้ชอบไดห้รือเฉยไดก้็จะไมท่กุขใ์จ น่ีคอื
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การใชป้ญัญาพจิารณา เพือ่ปลอ่ยวางเวทนาท ัง้ ๓ ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไป ปลอ่ยใหเ้ขา

เปลีย่นไป จะเปลีย่นเป็นสุขก็ได ้ จะเปลีย่นเป็นไมสุ่ขไมท่กุขก์็ได ้ จะเป็นอย่างไรก็รบัได ้

ท ัง้นัน้ ถา้ทาํไดก้็จะดบัความทกุขท์ีเ่กี่ยวกบัเวทนาไดอ้ย่างถาวร ไมต่อ้งใชก้ารบริกรรม 

ถา้ไมฉ่ลาดพอทีจ่ะแยกแยะ ทีจ่ะวเิคราะหไ์ด ้ก็ตอ้งอาศยัการบริกรรมไปก่อน เพราะงา่ย

กวา่ บริกรรมพทุโธๆไปใหถ้ีย่บิเลย อย่าใหม้ช่ีองวา่งไปคดิถงึความเจ็บเลย แลว้ดูวา่จะ

เป็นอย่างทีเ่ลา่น้ีหรือไม ่ ในสตปิฏัฐานสูตรทรงสอนใหพ้จิารณาทกุอย่างเป็นไตรลกัษณ์

หมด เพือ่จะไดป้ลอ่ยวาง เพราะจติไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีพ่จิารณา ไมไ่ดเ้ป็นไตรลกัษณ์ แต่ไป

พวัพนักบัไตรลกัษณ์ ไปหลงตดิอยู่กบัไตรลกัษณ์ เหมอืนไปยุ่งกบังู ถา้ไมยุ่่งกบังูก็จะไม่

ถูกงูกดั ไปเลน่กบังูเอง ทีพ่วกเราทกุขก์นั เพราะไปยุ่งกบัสิง่ทีเ่ป็นไตรลกัษณ์ ไปยุ่งกบั

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไปยุ่งกบัขนัธ ์ ๕ รูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ทีเ่ป็นไตร

ลกัษณ์ท ัง้นัน้ ตอ้งพจิารณาใหรู้ท้นั พอเหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ก็จะปลอ่ยวางได ้พอปลอ่ย

วางได ้ก็จะหลดุพน้จากความทกุข ์

น่ีคอืการปฏบิตัติามแนวของมหาสตปิฏัฐานสูตร ทีค่น้ควา้ศึกษามาเองโดยไมม่อีาจารย ์

ปีนัน้ท ัง้ปีปฏบิตัอิยู่คนเดยีว เอาหนงัสอืเลม่น้ีเป็นอาจารย ์ไมส่งสยัในพระพทุธพระธรรม

พระสงฆ ์วา่มหีรือไมม่ ีไมเ่คยสงสยั เวลาอ่านหนงัสอืธรรมะ จะรูส้กึวา่พระพทุธเจา้กาํลงั

ตรสัสอนเราโดยตรง คาํสอนของท่านแมจ้ะผ่านมากวา่ ๒๕๐๐ ปีมาแลว้ก็ตาม แต่เป็น

ความจริง จงึเหมอืนกบัไดฟ้งัจากพระโอษฐ ์ ก็เลยมคีวามม ัน่ใจ สิง่ทีข่าดอยู่ก็คอืความ

กลา้หาญความอดทนความขยนั ทีจ่ะทาํใหเ้สร็จภายในปีนัน้เลย บางเวลาก็ยงัแพก้เิลส

อยู่ บางทนีัง่แลว้เจ็บทนไมไ่หวก็เปลีย่นอริิยาบถก็ม ี แต่บางครัง้ก็ฮดึสู ้ บางเวลาก็ทรหด 

บางเวลาก็อ่อนแอ บางทอียากจะยอมแพ ้ เป็นเรื่องธรรมดาของการต่อสู ้ เวลาทาํอะไรที่

ยากลาํบากมากๆ ก็ทอ้แทเ้หมอืนกนั แต่รูอ้ยู่วา่ถอยไมไ่ด ้เลกิไมไ่ด ้มาทางน้ีแลว้ตอ้งไป

ต่อ ถา้ยงัไมต่ายก็ตอ้งไปเรื่อยๆ มนัก็ไปได ้เวลาทอ้แทก้็หยุดบา้ง ไปเทีย่วบา้ง แต่ไมไ่ด ้

ไปเทีย่วตามสถานบนัเทงิ ออกไปชายทะเล ไปดูอะไรใหเ้พลนิหูเพลนิตาบา้ง แลว้ก็

กลบัมาทาํต่อ จนครบปีก็ตอ้งตดัสนิใจวา่จะบวชหรือไม ่รูว้า่ตอ้งบวช ถา้ไมบ่วชจะปฏบิตัิ

ไมไ่ดเ้ต็มที ่เพราะตอ้งทาํงานหาเงนิมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ก็เลยตอ้งหาวดับวช  



34 
 

มพีระแนะนาํใหไ้ปบวชกบัสมเดจ็พระญาณสงัวรฯทีว่ดับวรฯ ท่านอนุญาตใหไ้ปศึกษากบั

ครูบาอาจารยส์ายหลวงปู่ม ัน่ ทีท่างภาคอสีาน บวชแลว้ก็ไดไ้ปอยู่ทีว่ดัป่าบา้นตาด อยู่ได ้

๙ พรรษา ต ัง้แต่ปี ๒๕๑๘ - ๒๕๒๖ ประมาณ ๘ ปี ๘ เดอืน เขา้ไปเมษาฯ ๒๕๑๘ ออก

ธนัวาฯ ๒๕๒๖ ก็ไม่ไดไ้ปไหนตลอด ๘ ปี ๘ เดอืน อยู่ทีน่ ัน่ตลอด ขอลากลบัมาเยี่ยม

บา้นอยู่ ๒ ครัง้ คร ัง้แรกก็ ๕ ปีผ่านไปแลว้ เหมอืนกบัตดิคุกนะ ตดิในกรงเสอื ทาํให ้

ตอ้งฟิตอยู่ตลอดเวลา ตอ้งมสีตอิยู่ตลอดเวลา ตอ้งใชป้ญัญาอยู่ตลอดเวลา เวลาไป

ใหม่ๆ เหน็พระตวัส ัน่เวลาอยู่ต่อหนา้หลวงตา ก็คดิวา่เราจะเป็นอย่างนัน้หรือเปลา่ 

ตอนตน้กไ็มส่ ัน่ รูส้กึเฉยๆ เพราะยงัไมถู่กตะปบ พอโดนตะปบสกั ๒ – ๓ ครัง้ พอเหน็

ท่านเดนิมาก็เดนิหนีแลว้ ท่านดที่านเก่งกวา่เราต ัง้หลาย ๑๐๐ เท่า ทาํใหเ้ราไปไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว ท่านใหท้ ัง้กาํลงัใจ ใหท้ ัง้ความรู ้ใหอ้บุายต่างๆ ทีเ่ราไมส่ามารถรูไ้ดเ้อง กวา่จะรู ้

ไดก้็จะตอ้งเสยีเวลาไปมาก ท่านคอยชี้บอกเป็นจดุๆเลยวา่ มาถงึตรงน้ีจะตอ้งเลี้ยวซา้ย

เลี้ยวขวา ไปตรงนัน้แลว้จะตอ้งทาํอย่างไร จงึไมต่อ้งลงัเลสงสยั ไปไดอ้ย่างราบรื่น  

ถาม ท่านถูกตะปบดว้ยเรื่องอะไร 

ตอบ ไมรู่ว้ธิีปฏบิตักิบัครูบาอาจารย ์ ไมรู่ว้า่ตามธรรมเนียมลูกศิษยย์อ้นถามอาจารย์

ไมไ่ด ้ ถา้ท่านไมเ่ปิดโอกาสใหถ้าม ท่านพูดอะไรก็ครบัอย่างเดยีว หรือเฉยอย่าง

เดยีว  

ถาม มนีอ้งอยู่ทีอ่เมริกาฝากเรียนถามวา่ นัง่สมาธิแลว้รูส้กึวา่ร่างกายของเขาเหลอืแต่

ท่อนบน ท่อนลา่งหายไป เป็นอย่างน้ี ๒ ครัง้ อกีครัง้หน่ึงเหลอืแค่ศีรษะ แต่ยงั

ไดย้นิเสยีงรอบขา้ง กเ็ลยรูส้กึกลวั เขาควรจะทาํอย่างไร 

ตอบ เวลานัง่แลว้มคีวามรูส้กึอย่างไร ก็ใหรู้ไ้วเ้ฉยๆ ไมต่อ้งมปีฏกิริิยาต่อสิง่ทีร่บัรู ้ ให ้

พจิารณาวา่เป็นอนิจจงัแลว้ปลอ่ยวาง ผลทีต่อ้งการ จากการนัง่คอืความสงบ ใจ

เป็นกลางเป็นอเุบกขา ผลอย่างอืน่เช่นนัง่แลว้ตวัพองขึ้น ตวัลอยขึ้น ซึง่แต่ละคน

มกัจะมไีมเ่หมอืนกนั ก็อย่าไปถอืวา่เป็นผลทีต่อ้งการ เป็นเพยีงผลพลอยได ้ ที่

อาจจะเกดิขึ้นก็ไดไ้มเ่กดิขึ้นก็ได ้ ถา้เกดิขึ้นก็ใหรู้ว้า่เป็นอย่างนัน้ แลว้ก็ปลอ่ยวาง
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ไป อย่าไปวติกกงัวล อย่าไปกลวั ใหรู้ท้นั เป็นเหมอืนกบัภาพยนตร ์ ดูแลว้ก็จบ 

จบแลว้ก็หายไป ขณะทีน่ ัง่จะเป็นอย่างไรก็รูไ้ว ้ ถา้เหน็อวยัวะต่างๆของร่างกาย 

เหน็อสุภะ เหน็ปฏกูิล ก็เอามาพจิารณาต่อ หลงัจากทีอ่อกจากสมาธิแลว้ เพราะ

จะตดัราคะตณัหาได ้ เป็นวปิสัสนา ถา้ทาํไดต่้อเน่ืองก็จะตดักเิลสได ้ ถา้ยงัทาํไม่

ต่อเน่ืองก็ตดัไดเ้ป็นช่วงๆ เวลานึกถงึภาพเหลา่นัน้ก็จะเกดิอาการเบือ่หน่าย พอ

เผลอก็เกดิอาการอยากขึ้นมา ถา้ตอ้งการตดัความอยากในกาม ก็ตอ้งพจิารณา

อย่างต่อเน่ือง อย่างนกับวช ถา้เผลอจะทาํใหจ้วีรรอ้นขึ้นมา จะอยู่ในสมณเพศ

ไมไ่ด ้ แต่เป็นฆราวาสยงัไมม่ศีีลบงัคบัถงึขนาดนัน้ จงึไมเ่หน็ความจาํเป็น ถา้จะ

ปฏบิตัเิพือ่ดบัทกุขใ์หห้มด ก็ตอ้งพจิารณาส่วนน้ีดว้ย ฆราวาสส่วนใหญ่ตอ้งการ

เพยีงสมาธิ ทาํจติใหส้งบ ใหส้บายใจ เพือ่จะไดม้กีาํลงัต่อสูก้บัปญัหาต่างๆ เพือ่

รบัใชก้เิลสตณัหาความอยากต่างๆ ยงัอยากไปเทีย่วไปดืม่ไปรบัประทาน ยงั

อยากดูอยากฟงัอยู่ ถา้มสีมาธิบา้งจะทาํใหค้วามอยากไมรุ่นแรงจนเกนิไป จนถงึ

กบัตอ้งไปทาํบาปทาํกรรม ถา้จะตดัความอยากใหห้มด ก็ตอ้งพจิารณาไตร

ลกัษณ์ ไมว่า่จะเป็นอะไร ก็ตอ้งพจิารณาวา่ไมใ่ช่ทีพ่ึง่ ไมไ่ดใ้หค้วามสุขอย่าง

แทจ้รงิ มคีวามสงบของจติ ความเป็นอเุบกขา ทีเ่ป็นทีพ่ึง่  

การปฏบิตัใินเบื้องตน้ตอ้งเจริญสตอิยู่เรื่อยๆ ในทกุอริิยาบถ พยายามดงึจติใหอ้ยูใ่น

ปจัจบุนั อยู่กบัร่างกายเป็นหลกั จะอยู่กบัจติบา้งก็ได ้แต่จติละเอยีดกวา่ร่างกายมาก เร็ว

กวา่สตมิาก จะไมท่นั จะไมไ่ดผ้ลเท่ากบัดูทีร่่างกาย ใหเ้กาะตดิทีร่่างกาย ไมใ่หล้อยไป

ตามอารมณ์ความคดิปรุงแต่งต่างๆ แลว้จติจะวา่งจะสงบไปตามลาํดบั ถา้ไมม่สีตอิยู่กบั

ร่างกายจะคดิเรื่อยเป่ือย จะเกดิอารมณ์ฟุ้ งซ่านขึ้นมา พอนัง่สมาธิก็นัง่ไมไ่ด ้ เพราะคดิ

อยู่ตลอดเวลา พอจะใหห้ยุดคดิก็หยุดไมไ่ด ้ ก็ตอ้งฟงัเทศนไ์ปก่อน ถา้มนัอยู่กบัลม

ไมไ่ด ้ อยู่กบัพทุโธไมไ่ด ้ ฟงัธรรมะไปก่อน หรือสวดมนตไ์ปก่อน สวดกลบัไปกลบัมา 

จนกวา่ความคดิปรุงแต่งจะเบาบางลงไป แลว้ค่อยมาดูลมต่อ มาบริกรรมต่อ แลว้ลม

หรือพทุโธน้ีก็จะพาเขา้สู่ความสงบ ขณะทีจ่ติสงบก็อย่าไปรบกวน อย่าไปกงัวลวา่จะตอ้ง

ไปทาํภารกจินัน้ภารกจิน้ี ปลอ่ยใหจ้ติสงบเต็มทีก่่อนแลว้ถอนออกมาเอง เหมอืนคนนอน

หลบัสนิท อย่าไปปลกุ พอปลกุขึ้นมาแลว้จะหงดุหงดิงวัเงยี จะไมม่กีาํลงั ปลอ่ยใหส้งบ



36 
 

ใหเ้ต็มที ่ ถา้นอนหลบัก็หลบัใหเ้ต็มที ่ ตื่นขึ้นมาแลว้จะสดชื่นเบกิบาน มกีาํลงัจติกาํลงัใจ

ไปทาํภารกจิต่างๆต่อไป  

ถา้จติสงบแลว้ออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ เช่นไปเหน็เทวดา เหน็กายทพิย ์เหน็เรื่องอดตีที่

ผ่านมา ใหด้งึกลบัมาก่อน อย่าปลอ่ยออกไป เพราะจะทาํใหจ้ติไมม่พีลงั ไมม่กีาํลงั ไมม่ี

ความสุข ไมม่คีวามสดชื่น จะเป็นเหมอืนเวลานอนหลบัแลว้ฝนัไป ตื่นขึ้นมาจะไมส่ดชื่น 

ไมไ่ดพ้กัผ่อน เหมอืนกบัเวลาหลบัสนิทไมฝ่นั สมาธิก็เหมอืนกนั สมัมาสมาธิตอ้งน่ิงอยู่

ในอเุบกขา สกัแต่วา่รูอ้ย่างเดยีว ไมอ่อกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ไมว่า่จะเป็นเรื่องภายใน

หรือเรื่องภายนอก ถงึแมจ้ะมวีาสนาในทางน้ี ในตอนทีเ่ริ่มพฒันาสมาธิน้ี ตอ้งบงัคบั

ไมใ่หอ้อกไป ต่อไปเมือ่ชาํนาญเรื่องสมาธิ มฐีานของสมาธิแลว้ ถา้อยากจะออกไปเทีย่วก็

ไมเ่ป็นปญัหาอย่างไร ในตอนตน้น้ีใหส้รา้งฐานของสมาธิใหม้ ัน่คงก่อน ใหส้ามารถเขา้

เมือ่ไหร่ก็ได ้ ใหอ้ยู่น่ิงใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนานได ้ ออกจากสมาธิแลว้ ก็มาทาํงาน

วปิสัสนาต่อ มาพจิารณาไตรลกัษณ์ในขนัธ ์๕ ในรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ในรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เพือ่ปลอ่ยวาง พอปลอ่ยวางไดแ้ลว้จะทาํอะไรต่อไปก็ไมเ่ป็น

ปญัหา งานหลกัเสร็จแลว้ จะไปทาํงานอดเิรกต่อก็ได ้ อยากจะไปเทีย่วสวรรค ์ ไปเทีย่ว

นรกก็ไปได ้ อยากจะไปคุยกบัเทวดาก็ไปได ้ อยากจะระลกึชาตกิ็ทาํได ้ ถา้มวีาสนามี

ความสามารถทีจ่ะทาํไดก้็ทาํไป ถา้ไปทาํตอนทีย่งัไมเ่สร็จภารกจิหลกั ภารกจิหลกัจะไม่

เสร็จ อย่างพระเทวทตั ท่านก็มอีภญิญามฤีทธิ์ แต่ไมเ่จริญวปิสัสนา จติจงึมตีณัหาความ

อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ จนพาใหท้่านตอ้งไปทาํบาปทาํกรรมถงึกบัพยายามปองรา้ย

พระพทุธเจา้ เพราะหลงตดิอยู่ในมจิฉาสมาธิ หลงตดิอยู่กบัอทิธิฤทธิ์กบัอภญิญา ไมใ่ช่

สมัมาสมาธิ จติสงบเป็นหน่ึง เป็นเอกกคัคตารมณ์ เป็นอเุบกขา ใหจ้ติน่ิงใหน้านทีสุ่ด 

เพราะจะทาํใหจ้ติมกีาํลงัมากทีสุ่ด พอออกมาแลว้ก็จะพุ่งไปสู่การพจิารณาไดอ้ย่างเต็มที ่

จะมกีาํลงัต่อสูก้บักเิลสตณัหา ตดักเิลสตดัตณัหาไดอ้ย่างเต็มที ่ 

สมาธิทาํหนา้ทีใ่หอ้าหารใหก้าํลงักบัจติใจ เพือ่สนบัสนุนปญัญา แต่สมาธิโดยลาํพงัจะไม่

กลายเป็นปญัญาขึ้นมาเอง มคีวามเขา้ใจอย่างน้ีในบางทา่น ทีค่ดิวา่พอมสีมาธิแลว้

ปญัญาจะเกดิขึ้นมาเอง หลวงตาท่านบอกวา่สมาธิก็เป็นสมาธิ ปญัญาก็เป็นปญัญา สมาธิ
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จะกลายเป็นปญัญาไมไ่ด ้ สมาธิเพยีงสนบัสนุนจติใหพ้จิารณาไดอ้ย่างต่อเน่ือง ใหเ้ป็น

ปญัญา ไมใ่หเ้ป็นสญัญา ถา้ไมม่สีมาธิแลว้จะไมพ่จิารณาอยู่กบัความจริง จะอยู่กบั

ความจาํความคาดคะเน วา่เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี แลว้ก็ไปคาดวา่เราเป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ี บรรลขุึ้นมาโดยไมม่เีหตไุมม่ผีล คดิวา่เหน็แลว้ความแก่ความเจ็บความตายเป็น

ธรรมดา เราหลดุพน้จากความแก่ความกลวัแลว้ แต่ใจยงัมคีวามกลวัอยู่โดยไมรู่ส้กึตวั 

เพราะยงัไมไ่ดไ้ปพสูิจนใ์นหอ้งสอบ ผูท้ีไ่ดพ้จิารณาแลว้ม ัน่ใจแลว้วา่ไมก่ลวั ก็ยงัไมน่อน

ใจ ยงัอยากเขา้หอ้งสอบ อยากเจอของจรงิ จงึตอ้งไปอยู่ทีน่่ากลวัตามสถานที ่ ทีม่สีิง่ที่

เป็นพษิเป็นภยัต่อชวีติ เพือ่จะทดสอบดูวา่ดบักเิลสคอืความกลวัน้ีไดแ้ลว้หรือยงั  

สมาธิจงึเป็นเพยีงสมาธิ มปีระโยชนม์าก แต่จะใหส้มาธผิลติปญัญาขึ้นมาเองย่อมเป็นไป

ไมไ่ด ้ ปญัญาตอ้งเกดิจากการพจิารณาไตรลกัษณ์ พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาในขนัธ ์

๕ ในรูปคอืร่างกายของเราแลว้ปลอ่ยวางรูป พจิารณาเวทนาแลว้ก็ปลอ่ยวางเวทนา 

พจิารณาสญัญาสงัขารวญิญาณแลว้ก็ปลอ่ยวาง ถงึจะดบัความทกุขด์บัอปุาทานในขนัธ ์

๕ ได ้ การปฏบิตัเิบื้องตน้จงึตอ้งเจริญสตก่ิอน เพือ่ใหไ้ดส้มาธิ เมือ่ไดส้มาธิแลว้ก็

นาํมาใชเ้จริญวปิสัสนาเจริญปญัญา พจิารณาไตรลกัษณ์อยู่ตลอดเวลา ในขณะทีไ่ม่ได ้

อยู่ในสมาธิ พอพจิารณาจนรูส้กึวา่จะฟุ้ งซ่านแลว้ก็หยุด กลบัมาพกัในสมาธิก่อน พกัจน

จติสงบเยน็สบาย เหมอืนกบัทาํงานเหน็ดเหน่ือยแลว้ ก็กลบัมาบา้น อาบนํา้อาบท่า 

รบัประทานอาหาร แลว้ก็หลบันอน พอตืน่เชา้ขึ้นมาสดชื่นมกีาํลงัวงัชา ก็อาบนํา้อาบท่า

แต่งเน้ือแต่งตวั แลว้ก็ออกไปทาํงานต่อ ถา้ทาํงานตลอด ๒๔ ช ัว่โมงก็จะไมไ่ดผ้ลงาน 

พอเมือ่ยพอเหน่ือยแลว้ก็จะไมอ่ยากทาํ ทาํแบบผดิๆถูกๆ เกดิความเสยีหายมากกวา่เกดิ

ผลด ี การปฏบิตัทิางสมาธิและทางปญัญาตอ้งมคีวามพอด ี มปีระมาณ ทาํสมาธิอย่าง

เดยีวก็จะไดแ้ต่ความสงบ กเิลสยงัไมต่ายจากใจ กเิลสสงบตวัลงขณะทีจ่ติสงบ พอออก

จากสมาธิก็ออกมาเพ่นพ่านเหมอืนเดมิ ถา้เจริญแต่ปญัญาอย่างเดยีวก็จะฟุ้ งซ่านได ้ จงึ

ตอ้งสลบักนั  

คงไมส่งสยัเรื่องมรรคแลว้ใช่ไหม วา่จะตอ้งทาํอะไรกนับา้ง นอกจากทานกบัศีลทีรู่ก้นัอยู่

แลว้ การภาวนาตอ้งมสีต ิ มสีมาธิ มปีญัญา แลว้ก็จะมวีมิตุตหิลดุพน้ มนิีโรธความดบั
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ทกุขต์ามมา ถา้ดบัทกุขไ์ดห้มดก็เป็นพระนิพพาน ถา้ยงัไมห่มดก็เป็นข ัน้อริยะต่างๆ ข ัน้

โสดาบนับา้ง ข ัน้สกทิาคามบีา้ง ข ัน้อนาคามบีา้ง พอดบัทกุขไ์ดห้มดก็เป็นข ัน้พระอรหนัต ์

เป็นพระนิพพาน พอถงึข ัน้นัน้แลว้ก็ไมม่งีานทาํอกีต่อไป ไมต่อ้งภาวนา ไมต่อ้งทาํบญุ 

ไมต่อ้งทอดกฐนิ ไมต่อ้งไปทอดผา้ป่า ไมต่อ้งสมาทานศีล เพราะมศีีลโดยธรรมชาต ิ จะ

ไมท่าํอะไรทีเ่สยีหายแก่ผูอ้ืน่ เพราะไมม่คีวามอยากกระตุน้ใหไ้ปทาํ ทีย่งัทาํบาปกนัอยู่

เพราะความอยาก พออยากจะไดอ้ะไรมากๆแลว้ ถา้ทาํดว้ยวธิีทีสุ่จริตไมไ่ด ้ ก็ตอ้งทาํ

ดว้ยวธิีทจุริต เพราะยงัอยากไดอ้ยู่ เวลาไม่ไดจ้ะทกุขท์รมานใจ 

ถา้อยากจะเลือ่นข ัน้ก็ตอ้งพยายามทาํข ัน้ต่อไป ถา้ไมท่าํก็ขึ้นไปไมไ่ด ้ จะรอใหข้ึ้นไปเอง

ไมไ่ด ้ ไมเ่หมอืนเรียนหนงัสอื พอเรียนจบ ป.๑ เขาก็ดนัใหข้ึ้น ป.๒ แต่การปฏบิตัธิรรม

ดนัไมไ่ด ้ตอ้งปีนขึ้นไปเอง พอทาํทานแลว้ก็ตอ้งปีนขึ้นไปข ัน้ศีล ตอ้งรกัษาศีล ๕ ศีล ๘ 

ใหค้รบบรบูิรณ์ ไมใ่ช่รกัษาเฉพาะตอนทีม่าถวายทาน พอออกจากศาลาไปก็ฝากไวท้ี่

ศาลา ไมเ่อากลบัไปดว้ย ตอ้งเอาตดิตวัไปดว้ย เหมอืนเสื้อผา้ทีส่วมใส่ ศีลน่ีแหละคอื

เสื้อผา้อาภรณ์ของใจ ถา้ไมม่ศีีลก็เป็นเหมอืนคนไมม่เีสื้อผา้ใส่ ใจทีไ่มม่ศีีลก็เป็นใจทีไ่ม่

สวยงาม ตอ้งกา้วขึ้นไปเอง ตอ้งปีนขึ้นไปเอง ทาํทานมานานแลว้ ตอ้งปีนขึ้นไปข ัน้ศีล

แลว้ ใหเ้ป็นนิจศีล คอืเป็นปกต ิเป็นศีลประจาํตวั เป็นเหมอืนเสื้อผา้ทีส่วมใส่ เราไมเ่คย

ออกจากบา้นโดยไมใ่ส่เสื้อผา้ใช่ไหม เวลาออกจากบา้นก็ควรมศีีลตดิตวัไปดว้ย พอมศีีล

แลว้ ก็จะปีนขึ้นไปข ัน้สมาธิไดง้า่ย ศีลจะคอยสนบัสนุนสมาธิ ถา้ไมม่ศีีลจะปีนขึ้นไป

ไมไ่ด ้ ตอ้งมศีีลเป็นบนัไดเชื่อม ทาํทานแลว้จะทาํใหใ้จมศีีล ไมช่อบเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ มี

ความเมตตากรุณา ทาํใหร้กัษาศีลไดง้า่ย พอมศีีลแลว้จติใจจะไมว่า้วุน่ขุน่มวัจากการ

กระทาํบาปต่างๆ ถา้ทาํบาปจะไมส่บายใจ เช่นโกหกแม ่โกหกสาม ีหรือโกหกภรรยา จะ

รูส้กึไมส่บายใจ จติจะสงบไดย้าก ถา้ไมโ่กหกใจจะน่ิง ไมห่ว ัน่ไหว ไมก่ลวัใครจะมา

จบัผดิ เวลาทาํสมาธิก็จะงา่ย 

ท่านถงึสอนวา่เป็นบนัไดสนบัสนุนกนั ทานสนบัสนุนศีล ศีลสนบัสนุนสมาธิ สมาธิ

สนบัสนุนปญัญา ปญัญาสนบัสนุนวมิตุตคิวามหลดุพน้ จะขา้มข ัน้ไปไมไ่ด ้ ถา้คดิวา่ฟงั

ธรรมแลว้จะบรรลธุรรมไดเ้ลยเหมอืนในพทุธกาล ไมต่อ้งทาํอะไรเลย ฟงัธรรมอย่าง
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เดยีว บรรลไุมไ่ดห้รอก ถา้ไมม่ทีาน ไมม่ศีีล ไมม่สีมาธิมาก่อน ไมม่ทีางบรรลไุด ้คนที่

บรรลไุดเ้ขามหีมดแลว้ เช่นพระปญัจวคัคยี ์ทานท่านก็ใหห้มดแลว้ แลว้ก็ออกบวชรกัษา

ศีล สมาธิก็ไดข้ ัน้ฌานแลว้ ขาดเพยีงปญัญา พอไดป้ญัญาจากพระพทุธเจา้กห็ลดุพน้ได ้

เลย อย่าไปมองคนอืน่วา่เขาไมต่อ้งนัง่สมาธิ ฟงัธรรมก็บรรลไุดเ้ลย ถา้เราฟงัแลว้ยงัไม่

บรรลกุ็แสดงวา่ เรายงัไมม่สีมาธิ ไมม่ศีีล ไมม่ทีาน ครบท ัง้ ๓ ส่วน จงึตอ้งตรวจตราดู

ตวัเองวา่เป็นอย่างไร ยงัหวงแหน ยงัคดิเบยีดเบยีนผูอ้ืน่อยู่หรือเปลา่ หรือใจกวา้งยนิดี

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไม่สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ใจสงบน่ิงหรอื

วุน่วายอยู่ตลอดเวลา เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็ไมไ่ดฟ้งัอย่างต่อเน่ือง ฟงัไดค้าํ ๒ คาํก็ไป

คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีแลว้ อย่างน้ีจะบรรลไุดอ้ย่างไร เพราะฟงัแบบทพัพใีนหมอ้แกง ไมรู่ ้

รสชาตขิองแกงเลย ตอ้งฟงัแบบลิ้น เพยีงสมัผสัรสของแกงเพยีงหยดเดยีว ก็จะรูว้า่รส

เป็นอย่างไร ถา้จะฟงัแบบลิ้นตอ้งฟงัดว้ยสตดิว้ยสมาธิ ถงึจะบรรลไุด ้ 

ปญัหาอยู่ทีต่วัเรา ตอ้งแกท้ีต่วัเรา อย่าไปแกท้ีอ่ืน่ แกท้ีอ่ืน่แกเ้ท่าไหร่กจ็ะไมห่มด แกท้ี่

เราหมดแลว้จะหมดเลย เพราะตวัปญัหากค็อืตวัเรา ไมใ่ช่ใครหรอก ถา้เราไมม่ปีญัหา

แลว้ เราจะมองทกุอย่างวา่ไมม่ปีญัหา เพราะรูว้า่ปญัหาต่างๆในโลกน้ี เราแกไ้มไ่ดห้มด 

แกเ้ท่าไหร่ก็ไมห่มด เป็นปกตขิองโลกทีจ่ะเป็นอย่างน้ี ความจริงทกุอย่างดอียู่แลว้ ไม่

เป็นปญัหา แต่ตณัหาของเราไปอยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ ก็เลยเป็นปญัหาขึ้นมา อย่างตอนน้ี

ก็อยากจะใหฝ้นหยุด ถา้อยากใหห้ยุดก็เป็นปญัหา เมือ่ไหร่จะหยุดสกัท ี ถา้ปลอ่ยใหต้ก

ไป ก็จะไมเ่ป็นปญัหา แต่เราชอบสรา้งเงือ่นไขกนั ตอ้งเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอดบั

เงือ่นไขแลว้ก็ไม่เป็นปญัหาต่อไป จงึตอ้งดูใจเรา ทีเ่ป็นตวัสรา้งปญัหา สิง่ต่างๆทีเ่ราเหน็ที่

เราสมัผสัน้ีไมเ่ป็นปญัหา เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนัน้ ถา้เหน็วา่เขาเป็นอย่างนัน้ก็หมด

ปญัหาไป ถา้ตอ้งเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ก็ตอ้งแกก้นั เวลาไมส่บายก็ตอ้งหาหมอ วุน่

กนัไปหมด ถา้คดิวา่มนัเป็นอย่างนัน้ ไมส่บายก็ตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา ไมต่อ้งไปหา

หมอก็ได ้ ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไป หายก็หาย ไมห่ายก็ไมห่าย ใหเ้ป็นไปตามเรื่องของเขา 

เวลาป่วยไปหาหมอรกัษาก็หาย แลว้ก็กลบัมาเป็นใหมอ่กี มใีครไมป่่วยอกี มใีครรกัษา

โรคใหห้ายไปไดอ้ย่างถาวร ไมม่หีรอก หายวนัน้ีแลว้อกี ๒ วนัก็กลบัมาใหม ่จะกลบัมา

เรื่อยๆ จะหายไปหมดก็ต่อเมือ่ตายเท่านัน้ พอตายแลว้ก็จะหายอย่างถาวร ไมต่อ้งกลวั
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โรคภยัไขเ้จ็บ ตอ้งหายแน่ๆ ไมต่อ้งรกัษาก็ได ้ หายแน่ๆ ใหม้คีวามสุขกบัโรคภยัไขเ้จ็บ

ดกีวา่  

แต่โลกไมเ่ขา้ใจกนั ไมเ่ขา้ใจพระปฏบิตั ิ ทาํไมท่านปลอ่ยปละละเลย ท่านไมไ่ดป้ลอ่ย

ปละละเลย ท่านรกัษาใจท่านอย่างเต็มที ่ พวกเราต่างหากทีป่ลอ่ยปละละเลยใจของเรา 

ใหท้กุขท์รมานอยู่ตลอดเวลาโดยไมรู่ส้กึตวั กลบัไปวา่ท่านปลอ่ยปละละเลยร่างกาย ไป

ทาํสิง่ทีท่าํไมไ่ดท้าํไม สิง่ทีท่าํไดก้ลบัไมท่าํกนั ใจน้ีรกัษาได ้ กลบัไมร่กัษากนั ไปรกัษา

ร่างกายกนัทาํไม รกัษาอย่างไรก็ไมห่าย แต่ใจน่ีรกัษาหายแลว้จะหายเลย ไมก่ลบัมาเป็น

อกีเลย พอหายทกุขแ์ลว้ก็จะไมก่ลบัมาทกุขอ์กีเลย เราจงึตอ้งรกัษาใจกนั ถา้จติสงบแลว้

จะไมเ่ป็นปญัหาเลย กบัความเจ็บป่วยของร่างกาย กบัความเป็นความตายของร่างกาย 

จะไมก่ระทบกระเทอืนใจเลย เหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึ้น ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน อยู่

ตรงน้ี ใจเป็นผูท้ีม่คีวามสาํคญัทีสุ่ดในชวีติของเรา แต่เรากลบัใหค้วามสาํคญักบัใจน้ีนอ้ย

มาก ใหค้วามสาํคญักบัสิง่ทีไ่มม่คีวามสาํคญักบัชวีติเรามาก ใหค้วามสาํคญักบัสิง่ทีใ่ห ้

ความทกุขก์บัเรามาก ร่างกายน้ีเป็นกองทกุขแ์ท ้ๆ  ก็ยงัพยายามเหน่ียวรัง้ไว ้ ใหส้รา้ง

ความทกุขใ์หน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนานได ้แทนทีจ่ะปลอ่ยใหไ้ป เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะไป ถา้ไมฟ่งั

ธรรมะจะไมไ่ดย้นิเรื่องราวเหลา่น้ี จะทกุขวุ์น่วายกบัร่างกายไปจนวนัตาย เหมอืนคนทีไ่ม่

มธีรรมะวุน่วายกนั  

ถาม ถา้ใจฟุ้ งซ่าน ไมส่ามารถนัง่ทาํสมาธิได ้ควรพจิารณากายใช่ไหม 

ตอบ ถา้นัง่ทาํสมาธิไมไ่ด ้ก็ฟงัเทศนไ์ปก่อน หรือสวดมนตไ์ปก่อน จะพจิารณาก็ได ้ถา้

พจิารณาแลว้ไมฟุ่้ งซ่าน พจิารณาไตรลกัษณ์ไป ใชก้ารพจิารณาขม่ใจใหส้งบ การ

ฟงัธรรมก็เหมอืนการพจิารณา เพยีงแต่เราไมไ่ดพ้จิารณาเอง เราฟงัการพจิารณา

ของผูแ้สดงธรรมแทน เพราะเราพจิารณาไมเ่ป็น ทาํไดท้ ัง้ ๒ อย่าง ถา้พจิารณา

แลว้ใจสงบก็ทาํไป เป้าหมายคอืความสงบ  

ถาม เวลาฟงัธรรมน่ีเราควรจบัทีไ่หนคะ  
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ตอบ จบัทีเ่สยีง ไมต่อ้งพุง่ใจไปหาผูแ้สดง ไมต่อ้งดูหนา้ท่าน เหมอืนกบัคนรกัษาประตู

ฟตุบอล ใหย้นืเฝ้าอยู่ตรงหนา้ประตู ใหค้อยรบัลูกทีจ่ะเตะเขา้มา เราก็คอยรบั

เสยีงทีม่าสมัผสักบัหูแลว้รบัรูด้ว้ยใจ ใหรู้อ้ยู่ตรงเสยีงนัน้ ถา้ฟงัแลว้พจิารณา

ตาม ก็จะเกดิความเขา้ใจ เกดิปญัญา ถา้ฟงัแลว้ไมเ่ขา้ใจแต่ยงัฟงัต่อ ไมไ่ปคดิ

เรื่องอืน่ ใจยงัเกาะตดิอยู่กบัเสยีง ก็จะทาํใหใ้จสงบเป็นสมาธิได ้ ฟงัได ้ ๒ 

ลกัษณะ ถา้ฟงัเพือ่ความเขา้ใจก็ไมต่อ้งกงัวลเรื่องความสงบ พอเขา้ใจแลว้ก็จะ

สงบ ในขณะทีฟ่งัก็คดิตามพจิารณาตาม พอเขา้ใจแลว้ก็จะโลง่อกโลง่ใจ เบาอก

เบาใจ หายสงสยั หายทกุข ์ หายกงัวลได ้ อย่างน้ีเรียกวา่ฟงัเพือ่ปญัญา ถา้ฟงั

แลว้พจิารณาตามไมท่นัไมเ่ขา้ใจ เพราะเป็นธรรมทีล่กึซึ้งกวา่ทีจ่ะเขา้ใจ ก็จบัที่

เสยีงอย่างเดยีว ใหรู้อ้ยู่กบัเสยีงทีม่าสมัผสั เขา้ใจบา้ง ไมเ่ขา้ใจบา้งก็ไมเ่ป็นไร 

แต่ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ ใหอ้ยู่กบัเสยีง ก็จะทาํใหส้งบได ้ถา้ไมส่งบเต็มที ่อย่างนอ้ย

ก็จะหายฟุ้ งซ่าน พอหายฟุ้ งซา่นแลว้ ถา้อยากจะดูลมหายใจหรือบริกรรมพทุโธ ก็

ปิดเสยีงเทศน ์ แลว้ก็บริกรรมต่อไปหรือดูลมต่อไป ทาํไปเรื่อยๆ แลว้ก็จะเขา้สู่

ความสงบ ทีล่กึกวา่การฟงัเทศนฟ์งัธรรม ความสงบมเีป็นข ัน้ๆ ธรรมแต่ละชนิด

จะทาํใหจ้ติสงบตามข ัน้ของเขา การฟงัเทศนฟ์งัธรรมหรือการสวดก็จะทาํใหส้งบ

ในข ัน้หน่ึง การบริกรรมหรือดูลมหายใจกจ็ะทาํใหส้งบไดอ้ย่างเต็มที ่ บางคนไม่

เขา้ใจเวลาฟงัธรรมก็ยงัพทุโธๆไป ไมต่อ้งบริกรรม ใชบ้ริกรรมพทุโธเวลาอยู่คน

เดยีว  

ถาม ถา้ภาวนาพทุโธแลว้มเีสยีงอืน่แทรกขึ้นมา  

ตอบ อย่าไปสนใจ ใหอ้ยู่กบัพทุโธ ใหอ้ยู่กบัอารมณ์กรรมฐานอย่างเดยีว อะไรจะ

แทรกเขา้มาไมต่อ้งไปสนใจ เหมอืนฟงัวทิยแุลว้มคีลืน่อืน่แทรกเขา้ เราก็ตอ้งปรบั

คลืน่ใหอ้ยู่กบัสถานีทีเ่รากาํลงัฟงั เวลาภาวนาก็ใหอ้ยู่กบักรรมฐานทีเ่ราใชอ้ยู่ จะ

มอีะไรแทรกเขา้มาก็อย่าไปสนใจ เวลามคีนมาเคาะประตูหรือโทรศพัทด์งั หรือ

คนัตรงนัน้คนัตรงน้ี เจ็บตรงนัน้เจ็บตรงน้ี ก็อย่าไปสนใจ ใหเ้กาะตดิอยู่กบั
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กรรมฐานทีเ่ราใชเ้ป็นเครื่องผูกใจ ไมน่านเสยีงก็จะหายไป ใจไมใ่หค้วามสาํคญั 

ปลอ่ยวางได ้ก็จะไมร่บกวนการภาวนาของเรา 

ถาม เวลาบริกรรมพทุโธน่ี ตอ้งออกเสยีงหรือไม ่

ตอบ ไมอ่อกเสยีง ใหร้ะลกึอยู่ในใจ เป็นความคิด คดิพทุโธๆไป ถา้คดิไมไ่ด ้ ก็ออก

เสยีงเบาๆไปก่อนก็ได ้แลว้ค่อยพทุโธไปภายในใจ บางคนใชล้มกบัพทุโธ หายใจ

เขา้ก็วา่พทุ หายใจออกก็วา่โธ ถา้ถูกจริตกท็าํได ้ถา้ไมถู่กจริตก็ทาํไมไ่ด ้จะสบัสน

วุน่วาย บางคนชอบบริกรรมก็บริกรรมอยา่งเดยีว บางคนชอบดูลมก็ดูลมอย่าง

เดยีว ใหดู้วา่อย่างไหนเหมาะกบัเราและไดผ้ล ชอบอย่างไหนก็ใชอ้ย่างนัน้ ไม่

ตอ้งทาํตามคนอืน่ เขาชอบกนิขา้วผดั แต่เราชอบกนิกว๋ยเตีย๋วผดั ไมต่อ้งกนิ

เหมอืนกนั แต่ผลทีไ่ดร้บัเหมอืนกนั คอืความอิม่ การทาํจติใหส้งบก็เหมอืนกนั 

จะทาํดว้ยวธิีใด ผลก็คอืความสงบเหมอืนกนั 

ถาม ถา้บริกรรมพทุโธแลว้งว่งซมึ ควรจะทาํอย่างไร 

ตอบ ควรเปลีย่นอริิยาบถ ถา้นัง่ก็ควรลกุขึ้นมาเดนิแทน ถา้เดนิไปขา้งหนา้ยงังว่งอยู่ก็

ใหเ้ดนิถอยหลงั ในสมยัพทุธกาลเวลางว่งพระจะเดนิถอยหลงั เดนิลงไปในนํา้ 

ถา้ยงัไมห่าย ก็เอาหญา้จุ่มนํา้มาโพกไวบ้นศีรษะ การอดอาหารก็ช่วยแกค้วามงว่ง

ได ้ นัง่อยู่บนปากเหว นัง่ตามทีท่ีม่เีสอืผ่าน มงูีเลื้อยผ่านไปผ่านมา นัง่ในป่าชา้ก็

แกไ้ดเ้หมอืนกนั วธิีแกค้วามงว่งมหีลายวธิีดว้ยกนั ถา้มคีวามกลา้หาญก็จะใชว้ธิี

ทีไ่ดผ้ลเร็ว ถา้ไมก่ลา้หาญก็จะใชว้ธิีทีไ่ดผ้ลชา้หรือไมไ่ดผ้ลเลย จะปฏบิตัแิบบ

สบายๆไมต่อ้งลาํบากไมต่อ้งทกุขน่ี์ไมม่ทีาง เหมอืนคนสมยัน้ีคดิกนัวา่ปฏบิตัิ

แบบสบายๆ ไมต่อ้งทรมานตนใหเ้สยีเวลาก็บรรลไุด ้ บรรลแุบบกเิลสหวัเราะอยู่

ในใจ บรรลดุว้ยสญัญา วา่เราถงึข ัน้นัน้แลว้ ถงึข ัน้น้ีแลว้ แต่ยงัไมเ่คยเขา้หอ้ง

สอบดูเลย เหมอืนนกัมวยแค่ชกกบักระสอบทราย ก็วา่เป็นแชมป์แลว้ ไดเ้หรียญ

ทองแลว้ แต่ยงัไมเ่คยขึ้นเวทเีลย ปฏบิตัแิบบสบายๆจะเป็นอย่างนัน้ เป็นสญัญา 

ไมไ่ดเ้ป็นแบบความจรงิ 
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กณัฑท์ี่ ๔๐๖ 

เวลาไม่มีวนัหยดุ 
๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 

วนัเวลาผ่านไปเรื่อยๆ เวลาไม่มีวนัหยดุเหมอืนวนัทาํงาน ทีม่วีนัเสารม์วีนัอาทติย ์ แต่

เวลาไมม่วีนัเสารว์นัอาทติย ์ ทาํงานตลอดเวลา กาํลงักลนืเราเขา้ไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย ดงั

คาํพูดทีว่า่ เวลากลนืสรรพสิง่สรรพสตัวท์ ัง้หลาย เหมอืนงูทีค่่อยๆเขมอืบเหยือ่เขา้ไปใน

ทอ้ง ทลีะเลก็ทลีะนอ้ย ไมน่านก็จะหายเขา้ไปในทอ้งงูหมด ชวีติของพวกเราหรือสรรพ

สิง่หรือสรรพสตัวท์ ัง้หลาย เป็นเหมอืนเหยือ่ทีงู่กาํลงัเขมอืบเขา้ไป ร่างกายของพวกเราอกี

ไมน่านก็จะหายไป กลายเป็นประวตัศิาสตรไ์ป เหมอืนกบัร่างกายของบรรพบรุุษที่

ลว่งลบัหายไปหมดแลว้ ถูกเวลากลนืไปหมด ร่างกายหรือชวีติของพวกเราก็เช่นเดยีวกนั 

แมแ้ต่พระวรกายของพระบรมศาสดาก็เช่นเดยีวกนั เมือ่ถงึเวลาก็ตอ้งจากไป ก่อนที่

พระองคจ์ะจากไป ไดท้รงประทานพระปจัฉิมโอวาทไวว้า่ สงัขารท ัง้หลายเป็นของไม่

เที่ยง จงยงัประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ใหถ้งึพรอ้มดว้ยความไม่ประมาทเถดิ เป็น

คาํสอนทีส่าํคญัทีสุ่ด เป็นการเตอืนสตไิมใ่หพ้วกเราต ัง้อยู่ในความประมาท ใหร้ะลกึถงึ

ความไมเ่ทีย่งของสงัขารอยู่ตลอดเวลา จะไดร้ีบตกัตวงประโยชนข์องตน และประโยชน์

ของผูอ้ืน่ทีจ่ะตามมาต่อไป ดว้ยการต ัง้ใจศึกษาและปฏบิตัพิระธรรมคาํสอน ของ

พระพทุธเจา้อย่างเต็มที ่ ทกุเวลานาททีีว่า่งจากภารกจิจาํเป็น คอืการดูแลรกัษาร่างกาย 

ไมค่วรใหเ้วลาหมดไปโดยไม่ไดท้าํอะไร ดงัทีท่รงสอนใหค้ดิอยู่เสมอวา่ วนัเวลาลว่งไปๆ 

เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัทาํประโยชนใ์หแ้ก่ชวีติจติใจ หรือกาํลงัทาํประโยชนใ์หก้บักเิลส

ตณัหา ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ  

ถา้ใชเ้วลาไปกบัความโลภความอยาก ก็จะสรา้งพษิภยัใหก้บัใจ กดใหใ้จตกตํา่ ใหม้ี

ความทกุขเ์พิม่มากขึ้น แต่ถา้ทาํประโยชนต์ามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน คอืบาํเพญ็ทาน

ศีลภาวนา ก็จะสรา้งประโยชนสุ์ขใหแ้ก่ใจ กาํจดัพษิภยัต่างๆทีม่อียู่ภายในจติใจใหห้มด
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ไป พษิภยัน้ีเปรียบเหมอืนเชื้อโรคในร่างกาย ถา้มอียู่ในร่างกายก็ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย ถา้มี

ยากาํจดัเชื้อโรคใหห้มดไปได ้ ร่างกายกจ็ะหายจากโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ใจก็มเีชื้อโรคที่

สรา้งความทกุขท์รมานใหก้บัใจ คอืกเิลสตณัหาต่างๆ ความโลภความอยากไดส้ิง่ต่างๆ 

อยากไดรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ อยากมอียากเป็น อยากไมม่อียากไม่เป็น กเิลส

ตณัหาเหลา่น้ีเป็นเชื้อโรคของจติใจ ทาํใหจ้ติใจทกุขท์รมาน เป็นโรคของใจ ถา้อยากจะ

หาย ก็ตอ้งมยีารกัษาใจคอืธรรมโอสถ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงคดิคน้ขึ้นมา จากการศึกษา

และปฏบิตัติามหลกัความจริงของกเิลส หลกัความจริงของใจ ทรงรูว้า่กเิลสเป็นพษิภยั

แก่จติใจ ใจไมต่อ้งการกเิลส วธิีทีจ่ะกาํจดักเิลสก็ทรงรูว้า่ อยู่ทีก่ารบาํเพญ็ทานศีล

ภาวนา เป็นยารกัษาโรคทีไ่ดท้รงคดิคน้ขึ้นมา ไดท้รงใชร้กัษาพระทยัของพระองค ์ จน

หายจากโรคทกุขท์รมานใจ หลงัจากนัน้ก็ทรงนาํเอายาทีว่เิศษน้ีมาแจกจ่ายใหแ้ก่ผูอ้ืน่

ต่อไป ผูท้ีม่ศีรทัธาความเชื่อเมือ่ไดร้บัยามาแลว้ ถา้เอามารบัประทานเอามาปฏบิตั ิตามที่

พระองคท์รงสอนใหป้ฏบิตั ิบาํเพญ็ทานศีลภาวนาใหค้รบถว้นบริบูรณ์ ก็จะสามารถรกัษา

โรคความทกุขท์รมานใจ ใหห้ายขาดไปจากใจได ้ถา้ไดบ้าํเพญ็แลว้ก็ถอืวา่ไดท้าํประโยชน์

ใหแ้ก่ตนแลว้ เวลาของชวีติทีย่งัเหลอือยู่ ก็จะใชบ้าํเพญ็ประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้ืน่ต่อไป ดว้ย

การนาํเอายาทีว่เิศษคอืธรรมโอสถน้ี มาส ัง่สอนใหแ้ก่ผูอ้ืน่ต่อไป  

น่ีคอืการใชเ้วลาใหเ้กดิคุณเกดิประโยชนอ์ย่างเต็มที ่ ไมม่เีวลาของภพชาตใิดของสตัว ์

ชนิดใด ทีจ่ะมคุีณค่ายิง่กวา่ของมนุษย ์เพราะมนุษยเ์ท่านัน้ทีจ่ะสามารถศึกษาและปฏบิตั ิ

จนหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ถา้เป็นสตัวช์นิดอืน่ เช่นเดรจัฉาน เป็นนกเป็นแมวเป็นสุนขั 

ก็จะไมม่คีวามสามารถพอทีจ่ะศึกษาและปฏบิตั ิ พระธรรมคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ได ้

เวลาของเดรจัฉานจงึไมม่คุีณค่าเหมอืนกบัเวลาของมนุษย ์ แต่ถา้มนุษยไ์มใ่ชเ้วลาใหถู้ก

กบัฐานะของตน ไปใชเ้หมอืนกบัเดรจัฉานใช ้ ก็จะไมต่่างกบัเดรจัฉาน เดรจัฉานจะใชไ้ป

กบักเิลสตณัหา ความโลภความอยากต่างๆ ถา้มนุษยใ์ชเ้หมอืนกบัเดรจัฉาน คอืทาํตาม

ความโลภตามความอยากต่างๆ ชวีติของมนุษยท์ีม่คุีณค่าอย่างยิง่ ก็จะไมต่่างกบั

เดรจัฉาน คนทีไ่มเ่คยไดย้นิไดฟ้งั พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมไ่ดส้ะสมทานศีล

ภาวนาบารมมีา ก็จะใชเ้วลาเหมอืนกบัเดรจัฉาน หาความสุขตามความโลภความอยาก 

ตามกามตณัหา ไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ไปดืม่ไปรบัประทานอาหารตามรา้นอาหาร
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ต่างๆ เหมอืนเดรจัฉานทาํกนั ไมต่่างกนัตรงไหน การไดเ้กดิเป็นมนุษยจ์งึไมไ่ดร้บั

ประโยชนเ์ท่าทีค่วร เหมอืนกบัไดเ้ครื่องมอืทีม่ค่ีามา แต่ไมไ่ดใ้ชใ้หเ้กดิประโยชนอ์ย่าง

สูงสุด กลบัเอาไปสรา้งโทษกบัตน เช่นมดี ถา้เอามาใชห้ ัน่ผกัห ัน่เน้ือห ัน่ปลา ก็จะ

ทาํอาหารทีเ่อร็ดอร่อยได ้ ถา้เอามาฟนัตวัเองก็จะเป็นโทษ เอาเครื่องมอืทีม่คุีณค่ามาทาํ

โทษ แทนทีจ่ะเอามาทาํประโยชนก์บัตน  

ชวีติของมนุษยก์็เป็นเหมอืนเครื่องมอื ทีม่คุีณค่ามคีวามสาํคญัอย่างยิง่ ต่อจติใจ เพราะ

ทาํใหใ้จหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ถา้ไดพ้บ

พระพทุธศาสนาแลว้นาํเอาคาํสอน ของพระศาสนามาบาํเพญ็มาปฏบิตั ิก็จะไดส้รา้งเรอืน

ใจใหแ้ก่ใจ คอืมรรคผลนิพพาน ทีเ่ป็นทีอ่ยู่ของใจ ดว้ยการศึกษาและปฏบิตัติามพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ชวีติของมนุษยห์รือเครื่องมอืทีม่คุีณค่าอย่างน้ี ก็จะทาํ

ประโยชนใ์หแ้ก่ชวีติจติใจไดอ้ย่างสูงสุด ก็เหมอืนกบัการใชม้ดีทาํประโยชน ์ ห ัน่ผกัห ัน่

เน้ือ แต่ถา้เอามดีมาฟนัตวัเราเอง ก็เป็นการเอาเครื่องมอืทีม่คุีณค่ามาทาํรา้ยตวัเราเอง ถา้

ศึกษาปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะสรา้งประโยชนใ์หก้บัจติใจ ถา้

นาํเอาไปใชก้บัความโลภความอยากต่างๆ ก็จะทิม่แทงจติใจใหท้กุขท์รมานตลอดเวลา น่ี

คอืเรื่องของพวกเรา เคยคดิกนับา้งหรือไม ่ ถา้คดิก็จะเหน็ภาพอย่างน้ี นกัปราชญ์

ท ัง้หลาย เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัต ์ ใชช้วีติน้ีใหเ้กดิคุณประโยชนแ์ก่ชวีติจิตใจ

อย่างเต็มที ่ ดว้ยการบาํเพญ็ทานศีลภาวนาอย่างเต็มที ่ เคยอยู่ในฐานะฆราวาส มสีมบตัิ

ขา้วของเงนิทอง มฐีานะต่างๆ ก็สละกนัหมด เป็นราชโอรสก็สละราชสมบตั ิ เป็นเศรษฐี

เป็นขา้ราชการทีม่ตีาํแหน่งสูงๆ ก็ลาออกจากงานจากการ สละทรพัยส์มบตัเิงนิทองต่างๆ

ใหแ้ก่ผูอ้ืน่ แลว้ก็ออกบวช ออกไปถอืศีล อยู่ตามสถานทีส่งบสงดัวเิวก ตามป่าตามเขา 

บาํเพญ็ภาวนา  

เริ่มตน้ทีส่มถภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ เพราะถา้จติใจยงัไมส่งบ จะไมส่ามารถบาํเพญ็

ภาวนาข ัน้ที ่ ๒ คอืวปิสัสนาภาวนาได ้ พอจติสงบแลว้จะเหน็สิง่ต่างๆ ทีม่อียู่ในจติในใจ 

เหมอืนกบันํา้น่ิง จะใสจะเหน็สิง่ทีม่อียู่ในนํา้ จะเหน็ปลาเหน็กอ้นหนิเหน็พชืผกัต่างๆทีอ่ยู่

ใตน้ํา้ ถา้ไมน่ิ่งนํา้ก็จะขุน่มวั มองไมเ่หน็สิง่ทีอ่ยู่ในนํา้ ภายในจติของเรานัน้มส่ีวนทีด่แีละ
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ส่วนทีไ่มด่ ี ถา้จติไมส่งบจะไมส่ามารถแยกแยะไดว้า่ ส่วนไหนดส่ีวนไหนไมด่ ี ส่วนไหน

เป็นคุณ ส่วนไหนเป็นโทษ พอทาํจติใหส้งบแลว้จะเหน็วา่ สิง่น้ีเป็นคุณสิง่น้ีเป็นโทษ จะ

เหน็เวลาเกดิความโลภความอยากขึ้นมา จะเหมอืนภูเขาไฟปะทขุึ้นมา เหมอืนกบัสิง่

แหลมคมทิม่แทงจติใจ จะไมต่อ้งถามใครเลยวา่เป็นอะไร จะชื่ออะไรไมส่าํคญั จะเป็นชื่อ

อืน่ก็ได ้ ไมเ่รียกวา่กเิลสตณัหา แต่เรียกวา่เขยีวขาวดาํแดงก็ได ้ เพราะเป็นเพยีงสมมตุทิี่

เราใหก้บัอาการเหลา่น้ี ทีม่อียู่ในใจ พระพทุธเจา้ทรงใหช้ื่อของอาการเหลา่น้ีวา่กเิลส

ตณัหาความโลภความอยาก พอจติสงบแลว้เวลาเกิดความโลภเกดิความอยากขึ้นมาจะรู ้

เลย ไมต่อ้งแนะนาํตวัเอง วา่กระผมคอืกเิลสกระผมคอืตณัหา แต่จะแสดงความทกุข ์

ทรมานใจขึ้นมา  

ถา้จติไมส่งบจะไมเ่หน็จะไมรู่ ้ พอเกดิความโลภความอยากขึ้นมา ก็จะทาํตามคาํส ัง่ของ

ความโลภความอยากทนัท ีอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ถา้เกดิความโลภเกดิความอยากขึ้นมา ตอ้งรีบ

ไปทาํตามความโลภความอยากทนัท ี เพราะไมรู่ว้า่อะไรกาํลงัสรา้งความทกุขใ์หแ้ก่ใจ 

แลว้ก็ไปสรา้งความทกุขเ์พิม่ขึ้น จากการไปแสวงหาสิง่ต่างๆทีโ่ลภทีอ่ยาก จะไมม่ทีางรูไ้ด ้

เลย ถา้ไมไ่ดเ้จริญสมถภาวนาจนจติรวมลงเป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นสกัแต่วา่รู ้ เพราะ

ขณะทีจ่ติรวมลงสกัแต่วา่รูน้ ัน้จะน่ิงสงบ ความโลภความอยากต่างๆ อารมณ์ต่างๆ 

ความคดิปรุงต่างๆ จะสงบระงบัลงไป พอถอนออกมาจงึจะค่อยๆปรากฏขึ้นมา ตอนที่

ปรากฏขึ้นมาจะเหน็ชดัเลย วา่เริ่มทกุขแ์ลว้เริ่มทรมานใจแลว้ พอเหน็อย่างน้ีแลว้ก็จะ

สามารถเจริญภาวนาข ัน้ต่อไปได ้ ก็คอืวปิสัสนาภาวนา เวลาโลภอยากไดอ้ะไรจะรูว้า่ทกุข ์

ก็จะหาวธิีกาํจดัความโลภความอยาก ตอ้งพจิารณาสิง่ทีโ่ลภทีอ่ยากใหเ้หน็วา่เป็นไตร

ลกัษณ์ ใหเ้ป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้เหน็วา่เป็นทกุขม์ากกวา่เป็นสุขก็จะไมเ่อา เช่น

อยากจะเสพยาเสพตดิ ถา้มปีญัญารูว้า่ยาเสพตดิเป็นโทษ ก็จะไมเ่สพ ถงึแมจ้ะมี

ความสุขในขณะทีเ่สพ แต่รูว้า่เสพแลว้จะตดิ จะทกุขท์รมานถา้ไมไ่ดเ้สพ จะตอ้งเสพไป

เรื่อยๆ จะถูกยาเสพตดิฆ่าตาย ถา้เหน็โทษอย่างน้ี เหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างเหมอืนยาเสพ

ตดิ ใหโ้ทษใหค้วามทกุขท์รมานแก่จติใจ ก็จะไมอ่ยากจะไมโ่ลภ เพราะเหน็วา่เป็นทกุข ์

เพราะ ๑. ไมเ่ทีย่ง ไมด่ไีปตลอด เวลาไดม้าใหม่ๆ ก็ด ี แต่พอไดม้าไมน่านก็เปลีย่นไป 

ของใหมก่็กลายเป็นของเก่าของชาํรุด กลายเป็นภาระทีจ่ะตอ้งดูแลรกัษา เมือ่ก่อนน้ีไมม่ี
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สิง่น้ีก็อยู่ไดม้คีวามสุข แต่เดีย๋วน้ีตอ้งมสีิง่น้ีถงึจะมคีวามสุข ถา้สิง่น้ีเป็นอะไรไป กต็อ้ง

มาแกใ้หด้เีหมอืนเดมิ ถา้ไมด่เีหมอืนเดมิก็ตอ้งหาสิง่อืน่มาทดแทน ก็เลยตอ้งหาความ

ทกุขม์าใหต้วัเองอยู่ตลอดเวลา ๒. เป็นอนตัตา ไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมบงัคบัของเรา 

ตอ้งเป็นไปตามธรรมชาตขิองเขา ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีมกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป มี

การเจริญแลว้ก็มกีารเสือ่มเป็นธรรมดา  

ถา้ไมใ่ชป้ญัญาจะไมเ่หน็ จะเหน็แต่ส่วนทีด่ ี ส่วนทีน่่ารกั ส่วนทีน่่าชื่นชม เหน็วา่ไดม้า

แลว้จะมคีวามสุข แต่ไมเ่คยคดิถงึความทกุขท์ีต่ามมาจะแสนสาหสัขนาดไหน ไมเ่คยคดิ

กนั จงึตดิกนั จงึตอ้งเจริญวปิสัสนา ก่อนจะเจริญวปิสัสนาได ้ ตอ้งมสีมถภาวนาก่อน 

ตอ้งมคีวามสงบจติรวมลงเป็นหน่ึงก่อน พอจติรวมลงแลว้จะรูว้า่อะไรเป็นคุณอะไรเป็น

โทษ จะรูว้า่ความอยากเป็นโทษ ความไม่อยากเป็นคุณ ก็จะไมอ่ยากไปเรื่อยๆ เพราะ

เวลาไมอ่ยากแลว้มนัเยน็สงบสุขสบาย เวลาอยากจะทกุขท์รมานใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั 

ก็จะสามารถตดัไปไดเ้รื่อยๆตามหลกัน้ี สิง่ทีต่ดัก็คอืวตัถตุ่างๆ เบื้องตน้ก็เป็นวตัถสุ่วน

หยาบ เช่นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ บคุคลต่างๆ สิง่ของต่างๆ แลว้ก็เขา้มาสู่ภายใน คอื

ร่างกายของตนเอง แลว้ก็เขา้มาสู่ความรูส้กึ ความสุขความทกุขท์ีม่อียูใ่นขนัธ ์ แลว้ก็

ความสุขความทกุขท์ีม่อียู่ในจติ จะขยบัเขา้มา จะปลอ่ยไปเรื่อยๆ จะไมอ่ยากไดค้วามสุข

เหลา่น้ี ถา้ไมอ่ยากสุขก็จะไมท่กุข ์ ถา้อยากสุขพอสุขหายไปก็จะทกุขข์ึ้นมา จงึไมอ่ยากมี

ความสุขเหมอืนคนในโลกอยากมกีนั พอสิ้นปีก็ตอ้งส่งความสุขใหแ้ก่กนั เราจงึไมส่่ง

ความสุขใหก้บัใคร เพราะรูว้า่ความสุขแบบน้ีเป็นทกุข ์ ไมเ่ทีย่ง สุขเดีย๋วเดยีวแลว้ก็

หายไป สุขตอนวนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม ่ พอวนัที ่ ๒ ตอ้งไปทาํงาน สุขเหลา่นัน้ก็

หายไป บางทตีื่นขึ้นมาวนัที ่ ๑ ก็ปวดหวัจากการเมาสุรา ดืม่สุรามากจนเกนิไป ฉลอง

มากเกนิไป นอนหลบัไมพ่อ พอตื่นขึ้นมา ความสุขทีไ่ดจ้ากการฉลองวนัส่งทา้ยปีเก่า

ตอ้นรบัปีใหมก่็หมดไป  

ถา้มคีวามสุขทีด่กีวา่ทีเ่หนือกวา่ คอืความสงบทีเ่กดิจากการบาํเพญ็สมถภาวนาแลว้ ก็จะ

ไมอ่ยากไดค้วามสุขอืน่ เพราะรูว้า่ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมเ่หมอืนกบัความสุขทีไ่ดจ้ากการ

บาํเพญ็สมถภาวนา เป็นความสุขทีเ่ทีย่งแทแ้น่นอน อยู่กบัใจไปตลอด ก็จะพยายาม
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บาํเพญ็ใจใหส้งบไปเรื่อยๆ ใจสงบเวลาใดความสุขทีแ่ทจ้ริงกจ็ะปรากฏขึ้นในเวลานัน้ พอ

กเิลสตณัหาปรากฏขึ้นมาในใจเวลาใด ความสงบก็จะหายไปทนัท ี จงึตอ้งกาํจดักเิลส

ตณัหาทกุครัง้ทีป่รากฏขึ้นมา ดว้ยการเจรญิวปิสัสนาภาวนา พจิารณาวตัถทุีก่เิลสตณัหา

ไปอยาก ถา้เป็นกามตณัหาก็พจิารณารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหเ้หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ 

รูปก็เป็นทกุข ์ เสยีงก็เป็นทกุขก์ลิน่ก็เป็นทกุข ์ อยากจะดืม่ของหวานๆ ของทีม่รีสมชีาตกิ็

ตอ้งตดัไป ถา้ดืม่เพือ่ร่างกายก็ดืม่นํา้เปลา่ ถา้ไมด่ืม่เพือ่ร่างกายก็ไมต่อ้งดืม่เลย สูด้ืม่

ความสงบดกีวา่ เพราะเวลาไมอ่ยากแลว้จติก็จะกลบัเขา้สู่ความสงบ ก็จะไดด้ืม่ดํา่

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบ ทีสุ่ขมากกวา่สุขทีไ่ดจ้ากการดืม่เครื่องดืม่ทีถู่กปากถูกคอ 

ทีสุ่ขเพยีงเดีย๋วเดยีว แลว้ก็จะอยากอกีแลว้ จงึตอ้งหามาดืม่อยู่เรื่อยๆ ซื้อขวดเดยีว

กระป๋องเดยีวไมไ่ด ้ ตอ้งซื้อเป็นโหลเก็บไวท้ีบ่า้น เตรียมเอาไวต้อ้นรบัความอยาก พอ

อยากปับ๊ก็เปิดขึ้นมาดืม่เลย ถา้มสีมถะมวีปิสัสนาแลว้ จะไมต่อ้งเก็บไวใ้หเ้กะกะรกบา้น 

เพราะมเีครื่องดืม่ทีด่กีวา่ภายในใจ ก็คอืความสงบทีด่ืม่ดํา่ ทีใ่หค้วามอิม่ความสุข

มากกวา่ ถา้มคีวามสงบแลว้จะเหน็โทษของกเิลสตณัหาทนัท ี เพราะเวลากเิลสตณัหาเกิด

ขึ้นมาจะทาํลายความสงบทนัท ีจงึตอ้งกาํจดัมนัทนัท ีกาํจดัดว้ยวปิสัสนาดว้ยไตรลกัษณ์

น่ีเอง ถา้พจิารณาไตรลกัษณ์แลว้ จะเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นเหมอืนยาเสพตดิ เพยีงแต่

ทางโลกยงัไมถ่อืวา่รุนแรง ก็เลยไมไ่ดอ้อกกฎหมายมาหา้มเหมอืนหา้มยาเสพตดิ แต่ก็

เป็นเหมอืนยาเสพตดิ เวลาไมไ่ดด้ืม่เป็นอย่างไร ใจวุน่วายตอ้งหามาดืม่ใหไ้ด ้ จงึตอ้ง

พยายามเก็บไวม้ากๆ เวลาเกดิความอยากแลว้จะไดม้ดีืม่ เพราะรูว้า่เวลาไมม่ดีืม่จะทกุข ์

ทรมานใจ  

เวลาจติไปโลภไปอยากกบัรูปเสยีงกลิน่รส ก็ตอ้งพจิารณารูปเสยีงกลิน่รส ใหเ้หน็วา่เป็น

ไตรลกัษณ์ ถา้ไปโลภไปอยากกบับคุคลนัน้บคุคลน้ี ก็ตอ้งพจิารณาวา่เป็นไตรลกัษณ์

เหมอืนกนั เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาเหมอืนกนั เกดิแก่เจ็บตายเหมอืนกนั สวยวนัน้ีหล่อ

วนัน้ี ต่อไปก็จะไมห่ลอ่ไมส่วย ไมน่านก็ตอ้งกลายเป็นซากศพ ตอ้งพจิารณาอย่างน้ี เพือ่

จะไดเ้หน็อนิจจงัความไมเ่ทีย่ง เหน็อนตัตา ไมม่ใีครสามารถควบคุมบงัคบั ใหเ้ป็นหนุ่ม

เป็นสาว ใหห้ลอ่ใหส้วยไปตลอด ตอ้งเปลีย่นไปตามกาลตามเวลา ถา้ไปยดึไปตดิก็จะ

ทกุขท์รมานใจ เวลาทีเ่ปลีย่นไป น่ีคอืเรื่องของร่างกาย ท ัง้ของผูอ้ืน่และของตวัเราเอง 
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ของตวัเราก็ตอ้งพจิารณาเช่นเดยีวกนั เราก็ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายเหมอืนกนั ตอ้ง

กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนั พจิารณาจนเหน็วา่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีงดนินํา้

ลมไฟ มาจากดนินํา้ลมไฟ ในรูปของอาหารเครื่องดืม่ชนิดต่างๆ มารวมตวักนัเป็นอาการ 

๓๒ ผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดูกเป็นตน้ แลว้ก็อยู่ไปจนไมส่ามารถอยู่รวมกนัไดก้็

แยกออกจากกนัไป นํา้ก็ไปทางนํา้ดนิก็ไปทางดนิ ลมก็ไปทางลม ไฟก็ไปทางไฟ ไปคน

ละทศิคนละทาง ไมม่อีะไรเหลอือยู่ ร่างกายทีเ่ป็นนาย ก. นาย ข. ก็กลายเป็น

ประวตัศิาสตรไ์ป อยู่ในความทรงจาํเท่านัน้ แต่ความจริงไมม่ ี เช่นร่างกายของ

พระพทุธเจา้ ร่างกายของครูบาอาจารยท์ีเ่ราเคารพนบัถอืก็เช่นเดยีวกนั ร่างกายของทา่น

ไดก้ลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟไปหมดแลว้ อยู่เพยีงแต่ความจาํวา่ พระพทุธเจา้ ครูบาอาจารย ์

เป็นอย่างน้ี แต่ความจริงไมม่แีลว้ หาไมเ่จอแลว้ เวลาไปประเทศอนิเดยีไปเจอหรือเปลา่ 

ไปเจอร่างกายของพระพทุธเจา้หรือเปลา่ ไมม่ ี หมดแลว้ เพราะเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ

เท่านัน้เอง น่ีคอืการพจิารณาไตรลกัษณ์ ใหพ้จิารณาอย่างน้ี จะไดป้ลอ่ยวางร่างกายของ

เราได ้ ร่างกายของคนอืน่ก็ปลอ่ยได ้ เวลาใครตายจะไมเ่ดอืดรอ้น เวลาเราตายก็ไม่

เดอืดรอ้น เพราะไมม่ตีณัหาความอยากใหอ้ยู่เกนิเวลาของเขา พอถงึเวลาทีเ่ขาจะไปก็ให ้

เขาไป ก็เท่านัน้เอง ใจก็จะหายจากโรคทกุขท์ีเ่กี่ยวกบัร่างกาย 

จากนัน้ก็ขยบัเขา้สู่วตัถทุีล่ะเอยีดกวา่ คอืความสุขภายในใจ ตอ้งเหน็วา่เป็นเช่นเดยีวกนั 

ไมเ่ทีย่งเหมอืนกนั เป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปอยาก อยากใหสุ้ขไปตลอด แต่เขาไมสุ่ข พอ

เปลีย่นไปก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา ตอ้งพจิารณาปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไป พอปลอ่ยไปแลว้ ก็

จะไมท่กุขอ์กีต่อไป จะไมม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่ในใจ มแีต่ความสงบ เพราะไมม่คีวาม

อยาก ไมม่คีวามโลภกบัสิง่ต่างๆ ท ัง้ภายนอกและภายใน เมือ่ไมม่ทีกุขแ์ลว้ก็หมดปญัหา

ไป ไมต่อ้งทาํอะไรอกีต่อไป เพราะชวีติของพวกเราทกุคนน้ีทีท่าํกนัอยู่น้ี ก็ทาํเพือ่หา

ความสุขกนัท ัง้นัน้ แต่ไมเ่คยเจอความสุขทีแ่ทจ้ริง เจอความสุขทีเ่กดิๆดบัๆ ก็เลยตอ้ง

หาอยู่เรื่อยๆ พอความสุขดบัไปก็ตอ้งหามาใหมอ่ยู่เรื่อยๆ พอไดเ้จอความสุขทีไ่ม่เกดิไม่

ดบัแลว้ ทีม่อียู่ในใจตลอด ก็ไมรู่จ้ะไปหาอะไรอกี พอมคีวามสุขตลอดเวลาแลว้ ก็ถอืวา่

จบ การแสวงหาความสุขทีแ่ทจ้รงิ เพราะไดพ้บแลว้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หนอยู่ในใจของเราน่ีเอง 

เมือ่ก่อนก็คดิวา่อยู่บนเขาลูกนัน้ อยู่ในป่านัน้ อยู่ทีว่ดันัน้ อยู่กบัครูบาอาจารยอ์งคน์ัน้
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องคน้ี์ ก็ตอ้งระเหเร่ร่อนไปหากนั หากนัแทบเป็นแทบตาย ก็ยงัหาไมเ่จอสกัท ี เพราะ

ไมไ่ดห้าทีอ่ยู่จริง ถา้เป็นบรุุษไปรษณียก์็ส่งจดหมายไมถ่งึคนรบัสกัท ีเพราะไมดู่ทีจ่่าหนา้

วา่อยู่ตรงไหน จ่ามาทีใ่จของเรา แต่เราไปทีโ่น่นทีน่ี่กนั ไปทีป่่านัน้ ไปทีเ่ขาลูกน้ี ไปหาครู

บาอาจารยอ์งคน์ัน้องคน้ี์กนั แต่เขาจ่าหนา้ใหห้าทีใ่จเราน้ี  

ใหห้าความสุขดว้ยสมถภาวนาวปิสัสนาภาวนา แต่ไมท่าํกนั ยงัไปวดัโนน้วดัน้ีกนัอยู่ แลว้

เมือ่ไหร่จะเจอสกัท ีใหห้นักลบัมาทีใ่จเรา หนักลบัมาทีท่านศีลภาวนา ทานศีลภาวนาน้ีทาํ

ทีไ่หนก็ได ้ อยู่ทีบ่า้นส่งเงนิไปก็ได ้ เราอยู่ภาวนาทีไ่หนก็ส่งเงนิไปแทนก็ได ้ ตวัเราไมต่อ้ง

ไป ศีลก็รกัษาทีใ่จน่ีแหละ ไมไ่ดร้กัษาทีว่ดัหรอก ศีลอยู่ทีใ่จ ศีลมขีอ้เดยีวก็คอืรกัษาใจน่ี

แหละ ใจทีส่งบระงบัก็จะมศีีลครบทกุขอ้ จะเป็นศีล ๓๑๐ ขอ้หรือ ๒๒๗ ขอ้หรือ ๑๐ 

ขอ้ ๘ ขอ้ ๕ ขอ้ ก็อยู่ทีใ่จขอ้เดยีวน่ีแหละ รกัษาใจไดข้อ้เดยีว ระงบัดบักเิลสตณัหาได ้

แลว้ ก็จะรกัษาศีลไดท้กุขอ้ ทีต่อ้งมศีีลมากมาย ก็เพราะกเิลสตณัหา พอเกดิกเิลสตณัหา

แลว้ก็อยากจะทาํนัน่อยากจะทาํน่ี ทาํดว้ยเลห่เ์หลีย่มดว้ยอบุายต่างๆ ก็ไปสรา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ แลว้ความเดอืดรอ้นน้ีก็ยอ้นกลบัมาหาตวัเราเอง พอไปสรา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ เขาก็ตอ้งมาลงโทษเรามากาํจดัเรา ถา้เราสงบระงบัไมม่กีเิลสตณัหา

แลว้ ก็ไมต่อ้งรกัษาอะไร รกัษาไดห้มดทกุขอ้ ไมต่อ้งรูด้ว้ยวา่ศีล ๒๒๗ มอีะไรบา้ง ไม่

จาํเป็นตอ้งรู ้ ถา้รูต้วัน้ีตวัเดยีว รบัรองไดว้า่จะไมม่กีารทาํผดิศีลโดยเดด็ขาด สมยัพระ

พทุธกาลสมยัแรกๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประกาศสอนพระธรรมคาํสอนน้ี ไมม่พีระวนิยัไม่

มศีีล ๒๒๗ ขอ้ ไมเ่คยส ัง่สอนพระ เพราะพระทกุรูปทีม่าบวช เป็นพระอรหนัตก์นัท ัง้นัน้ 

บรรลเุป็นพระอรหนัตก่์อน แลว้ค่อยขออนุญาตบวชเป็นพระภกิษุ เช่นพระอญัญาโกณ

ฑญัญะก็เป็นพระโสดาบนัก่อน พอพระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ก็ขอ

บวชพระกนั พอทรงไปโปรดนกับวชในสาํนกัอืน่ จนบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ก็ขอบวชเป็น

พระภกิษุกนั จงึไมต่อ้งมพีระวนิยั เพราะท่านมคีวามสงบระงบั ไมไ่ดท้าํอะไรทีเ่สยีหาย  

พอรุ่นพระอรหนัตห์มดไป พอพวกปถุชุนมาบวช ก็เริ่มมาสรา้งปญัหาต่างๆขึ้นมา เพราะ

พวกน้ียงัมกีเิลสตณัหาอยู่ พอมาบวชแลว้ก็ไปทาํบดัสบีดัซบต่างๆ มคีนไปฟ้อง

พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็เลยตอ้งกาํหนดขอ้หา้มต่างๆขึ้นมา หา้มทาํนัน่หา้มทาํน่ี จาก 



51 
 

๑ ขอ้เป็น ๒ ขอ้ ๓ ขอ้จนถงึ ๒๒๗ ขอ้ ถา้ทรงประทบัอยู่ถงึวนัน้ีคงมถีงึ ๒๒๗๐ ขอ้ มี

เรื่องใหม้าแกอ้ยู่เรื่อยๆ ทกุวนัน้ีไมม่พีระพทุธเจา้ พระสงฆจ์งึตอ้งช่วยกนั ช่วงน้ีก็มขี่าว

ขึ้นมาอกีแลว้ มพีระไปบวชภกิษุณี มเีรื่องใหแ้กอ้ยู่ตลอดเวลา เพราะใจของพระยงัไม่

หลดุพน้จากกเิลสตณัหา ทาํไมไมดู่ครูบาอาจารยบ์า้ง หลวงปู่ม ัน่ทา่นเคยบวชภกิษุณีหรือ

เปลา่ หลวงปู่ชาท่านเคยบวชภกิษุณีหรือเปลา่ เป็นลูกศิษยห์ลวงปู่ชาไปบวชภกิษุณีทาํไม 

ไปอวดเก่งกวา่ครูบาอาจารยท์าํไม จาํเป็นตอ้งบวชภกิษุณีดว้ยหรือ ถา้ไมบ่วชภกิษุณีแลว้

จะตายหรืออย่างไร จะบรรลมุรรคผลนิพพานไมไ่ดห้รืออย่างไร คุณแมช่แีกว้ไมเ่หน็ตอ้ง

บวชเป็นภกิษุณีเลย ทาํไมไม่ใชส้ตปิญัญา น่ีคอืปญัหาทีต่ามมา บวชแลว้ไมท่าํกจิของตน 

ไมท่าํจติใหส้งบ พอปฏบิตัไิปไดห้น่อย จติสงบนิดหน่ึงก็คดิวา่บรรลแุลว้ แลว้ก็ออกไป

ส ัง่สอนผูอ้ืน่ เป็นเจา้สาํนกัแลว้ เป็นอาจารยแ์ลว้ สามารถลม้ลา้งปฏปิทาอนัดงีามของครู

บาอาจารย ์ ทีท่า่นไดป้ฏบิตัมิาไดอ้ย่างไมรู่ส้กึตวัเลย อาํนาจของกเิลสตณัหาเป็นอย่างน้ี 

ถา้เป็นศิษยท์ีม่คีรู ก็ควรดูครูบาอาจารยเ์ป็นตวัอย่าง อย่าออกนอกลูน่อกทาง อย่าไปคดิ

วา่เก่งกวา่ครูบาอาจารย ์ จะไดป้ลอดภยั จะไดอ้ยู่ในกรอบของความถูกตอ้งดงีาม จะ

เจริญกา้วหนา้ในธรรมยิง่ๆขึ้นไป อย่าไปอยากบวชเป็นภกิษุณีกนันะ แลว้มาด่าพระวา่ไม่

เมตตา ไมย่อมบวชภกิษุณีให ้ชอบเกาไมถู่กทีก่นั ทีค่นัไมเ่กา ชอบเกาทีไ่มค่นักนั ทีค่นัก็

คอืใจของเรา ไมเ่กากนั ไปเกาเรื่องนัน้เกาเรื่องน้ีกนั 

ถาม แมช่ไีปบณิฑบาตไดห้รือคะ 

ตอบ เป็นเรื่องธรรมเนียม ถา้ชาวบา้นยนิดจีะใส่บาตรก็ไปได ้ เป็นโยมก็ไปได ้ ถา้เขา

ยนิดใีห ้เป็นขอทานดีๆ น่ีเอง นกับวชตอ้งขอทาน การบณิฑบาตของพระก็คอืการ

ขอทานโปรดสตัวน่ี์เอง เพยีงแต่ไมไ่ดเ้คาะประตูเรียกรอ้ง เดนิไปเรื่อยๆ ถา้

อยากจะใหก้็ให ้ ไมใ่หก้็ไมว่า่อะไร เป็นขอทานบรรดาศกัดิ์ มศีีลมจีริยาวตัรมี

ธรรม ถา้เป็นขอทานท ัว่ไปจะไมม่ศีีลไมม่จีริยาวตัร คนจงึไมค่่อยใหข้อทานกนั 

แต่ยนิดใีหพ้ระภกิษุ แต่ความจริงท่านก็เป็นขอทานเหมอืนกนั ต่างตรงทีว่า่ทา่นมี

ศีลมปีฏปิทาอนัดงีาม มกีารประพฤตปิฏบิตัทิีน่่าเลือ่มใส ถา้ทาํตวัเป็นทีน่่า

เลือ่มใสก็จะมคีนยนิดสีนบัสนุน ถงึแมไ้มไ่ดโ้กนศีรษะห่มเหลอืง เช่นในศาสนา
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อืน่ มนีกับวชไมไ่ดโ้กนศีรษะ แต่มลูีกศิษยลู์กหาสนบัสนุน อย่างพวกบาทหลวง

น้ีไมต่อ้งออกไปบณิฑบาต แต่มเีงนิเดอืนจากศรทัธาญาตโิยม ใหเ้ป็นค่าใชจ่้าย ก็

เหมอืนกนั ไมต่่างกนัตรงไหน ถา้ทาํตนเป็นคนดทีาํประโยชนใ์หแ้ก่โลก ไมโ่ลภ

ไมส่ะสมสมบตัขิา้วของเงนิทอง จะมคีนยนิดสีนบัสนุนเสมอ ถา้มมีากกวา่คนอืน่

ก็จะไมม่ใีครอยากจะสนบัสนุน ถา้สละหมดทกุอย่าง เขาก็รูว้า่ตอ้งอาศยัผูอ้ืน่ เขา

ก็ยนิดทีีจ่ะสนบัสนุน ถา้เขาเหน็วา่เราทาํประโยชนใ์หแ้ก่สงัคม ทาํประโยชนใ์หแ้ก่

โลก ทาํประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้ืน่ อย่างทีพ่วกเรายนิดทีาํบญุกบัพระกนั เพราะมี

ศรทัธา เหน็วา่ทา่นเป็นคนด ี เสยีสละทกุสิง่ทกุอย่าง ทีพ่วกเรายงัสละกนัไมไ่ด ้

จงึยนิดสีนบัสนุนท่าน จะไดอ้าศยัท่านพาพวกเราไปสู่ความสุขกนั 

ถาม มนุษยท์าํทานศีลภาวนาไดต้ลอด แลว้เทวดาทาํไดแ้ค่ไหน  

ตอบ ทาํไดไ้มม่ากเพราะไมม่คีนสอน 

ถาม เหน็วา่ฟงัธรรมหลวงปู่หลวงตาได ้

ตอบ นานๆจะมหีลวงปู่หลวงตาทีม่อีภญิญา ทีส่ามารถตดิต่อกนัได ้ พวกเทวดาก็ตอ้ง

เป็นพวกใฝ่บญุใฝ่กศุล ถา้ชอบหาความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสก็จะไมส่นใจ 

เทวดามหีลายพวก พวกทีช่อบทาํบญุใหท้านแต่ไมช่อบศึกษาธรรมะไมช่อบ

ภาวนา ก็จะไมส่นใจศึกษา ชอบทาํบญุใหท้าน ชอบเทีย่ว พวกทีส่นใจภาวนาจะ

ไมช่อบเทีย่ว ชอบสนทนาธรรม ชอบฟงัเทศนฟ์งัธรรม ชอบภาวนา พวกน้ีจะมา

ฟงัธรรมกบัพระพทุธเจา้พระอรหนัตก์นั แต่จะไมไ่ดภ้าวนา  

ถาม เทวดาไมไ่ดภ้าวนาต่อเน่ืองเหมอืนมนุษยห์รือคะ  

ตอบ มนุษยก์็ยงัไมภ่าวนาอย่างต่อเน่ือง พวกทีจ่ะภาวนาไดอ้ย่างต่อเน่ืองตอ้งข ัน้พระ

อนาคาม ีจติจะมสีตปิญัญาอตัโนมตั ิจะภาวนาอย่างเดยีว แต่พระสกทิาคามพีระ

โสดาบนั ยงัชอบไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายอยู่ เขา้วดั ๓ วนัไปเทีย่ว ๓ 

วนั ยงัไมต่่อเน่ือง พอตายไปก็ไปเป็นเทวดา แลว้แต่อารมณ์ อยากจะภาวนาก็
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ภาวนา อยากจะเทีย่วก็ไปเทีย่ว จะตดิเป็นนิสยัไป จะถูกอารมณ์ผลกัดนั อารมณ์

ของพระสกทิาคามกีบัพระโสดาบนั ยงัสลบักนัระหวา่งทางโลกกบัทางธรรมอยู ่

แต่อารมณ์ของพระอนาคามจีะไปทางธรรมอย่างเดยีว ตดัราคะตณัหาได ้

หมดแลว้ ไมส่นใจกามราคะ เพราะพจิารณาอสุภะอยู่ตลอดเวลา เหน็ร่างกาย

เป็นเหมอืนซากศพอยู่ตลอดเวลา จงึไมเ่กดิราคะตณัหาขึ้นมา อยากมคีวามสุขใน

จติมากขึ้น มคีวามสงบในจติมากขึ้น จะภาวนาตลอด จะไมไ่ปฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

จะรูว้า่งานอยู่ตรงน้ี อยู่ทีก่ารระงบัดบักเิลสตณัหา ทีท่าํลายความสงบสุขของใจ 

พระอนาคามไีมต่อ้งศึกษากบัใครก็ได ้ บรรลไุดเ้อง อาจจะชา้หน่อย ถา้ไมม่ี

อาจารยค์อยสอน ถา้มอีาจารยค์อยสอนก็เร็ว เพราะไมต่อ้งเสยีเวลาแกป้ญัหา จะ

ไปตดิอยู่กบัความสวา่งไสวทีอ่ยู่ภายในจติ ถา้มคีนคอยสอนคอยบอกไวล้ว่งหนา้ 

พอพบปับ๊จะรูเ้ลย ก็จะพจิารณาดว้ยไตรลกัษณ์เลย ถา้อยากจะภาวนาอย่าง

ต่อเน่ืองก็ตอ้งข ัน้พระอนาคาม ีตอ้งพจิารณาอสุภะ ตดัความอยากในราคะตณัหา 

ใหไ้ดอ้ย่างสิ้นเชงิ ตอนจติจะสงบเป็นส่วนใหญ่ จะมกีเิลสทีล่ะเอยีดโผลข่ึ้นมา

เป็นระยะๆ ทีจ่ะมาทาํลายความสงบสุขทีล่ะเอยีด ตอนนัน้ตอ้งใชส้ตปิญัญา

อตัโนมตัคิอยทาํลายอยู่ตลอดเวลา คอยเฝ้าดูจติอยู่ตลอดเวลา พอเกดิอาการ

ขึ้นมาก็รูเ้ลยวา่ ปญัหามาแลว้ ตอ้งหาวธิีกาํจดั จะพจิารณาไปเรื่อยๆ จนไมม่ี

กเิลสตณัหาหลงเหลอือยู่ในจติ จนจติเป็นนิพพานไป ถา้บรรลเุป็นพระอนาคามี

แลว้ ไปประสบอบุตัเิหตตุายไป ก็จะไมก่ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ จะเกดิเป็นพรหม

แลว้ก็จะภาวนาต่อ 

ถาม แต่ละข ัน้จะมขีบวนการของมนัใช่ไหม 

ตอบ ในแต่ละข ัน้จะมปีญัหาทีต่อ้งแก ้ มโีจทย ์ เหมอืนเวลาเรียนหนงัสอื เวลาสอบแต่

ละช ัน้จะมขีอ้สอบทีต่่างกนัไป ปี ๑ มขีอ้สอบอย่างหน่ึง ปี ๒ มขีอ้สอบอย่างหน่ึง 

ปี ๓ ปี ๔ ก็มขีอ้สอบทีต่่างกนัไป พอสอบปี ๑ ไดแ้ลว้ก็ไมต่อ้งกลบัไปสอบใหม ่

เพราะเป็นขอ้สอบเดมิ ตอ้งไปสอบปีที ่ ๒ ปีที ่ ๓ ปีที ่ ๔ ตามลาํดบัต่อไป วตัถุ

ของความอยากจะเป็นขอ้สอบ ตอนตน้จะตดิอยู่ภายนอกก่อน ตดิอยู่ทีรู่ปเสยีง
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กลิน่รส ตอ้งตดัใหไ้ดก่้อน แลว้ก็มาตดัทีร่่างกาย ตดัทีข่นัธ ์๕ ตดัรูปขนัธแ์ลว้ ก็

ตดันามขนัธ ์ แลว้ก็ตดัความสุขทีล่ะเอยีดทีม่อียู่ในจติ ขอ้สอบเป็นข ัน้ๆ ตอ้ง

ภาวนาตอ้งปฏบิตัแิลว้ถงึจะเหน็จริง ทีฟ่งัอยู่น้ีเป็นเพยีงสญัญา ฟงัแลว้เดีย๋วก็ลมื 

เดีย๋วก็ถามใหม ่ถา้ปฏบิตัจินเหน็แลว้จะไมถ่าม  

เราตดิอยู่ข ัน้ไหน เวลาฟงัธรรมจะรอใหท้่านแสดงถงึข ัน้ทีเ่ราตดิอยู่ เวลาท่านแสดงธรรม

จะแสดงตามข ัน้ ข ัน้ที ่ ๑ ข ัน้ที ่ ๒ ข ัน้ที ่ ๓ ไปตามลาํดบัเราอยู่ข ัน้ไหนก็รอฟงัท่าน พอ

มาถงึข ัน้น้ีตอ้งทาํอย่างน้ี เราก็จะเขา้ใจ เอาไปปฏบิตัต่ิอได ้หรือจะปฏบิตัใินขณะทีฟ่งัเลย

ก็ได ้ถา้ไมม่ ัน่ใจกบัการปฏบิตัขิองเรา พอท่านบอกใหท้าํอย่างน้ี เหมอืนกบัทีเ่ราทาํอยู่ ก็

จะรูว้า่ทาํถูกแลว้ นกัปฏบิตัจิะฟงัธรรมกนัแบบน้ี เวลาฟงัแต่ละครัง้ จะไดค้รูบาอาจารย์

มาเคลยีรป์ญัหาให ้ พอเขา้ใจปับ๊ก็ผา่นไปได ้ ก็จะขยบัขึ้นไปอกีข ัน้หน่ึง ถา้ไมม่คีรูบา

อาจารย ์ ปฏบิตัไิปก็จะไมม่ ัน่ใจ ไมแ่น่ใจ ยงัลงัเลสงสยั ก็ยงัไมผ่่าน ถา้มสีตปิญัญา

แหลมคมมาก ก็ไมต่อ้งอาศยัครูบาอาจารย ์ เช่นพระพทุธเจา้ ท่านไมต่อ้งใหใ้ครมาสอน

วา่ถูกหรือไมถู่ก ท่านจะรูเ้อง พออดพระกระยาหาร ๔๙ วนัก็รูว้า่ไมใ่ช่แลว้ ผดิทางแลว้

ท่านก็ยอ้นกลบัมาภาวนาทาํจติใหส้งบ แลว้ก็พจิารณาวปิสัสนา คนทีฉ่ลาดจะพจิารณา

ดว้ยเหตดุว้ยผลอยู่ตลอดเวลา มสีตคิอยดูใจตลอดเวลา จะเหน็จะรู ้ จะสอนตนเองได ้

ถา้ไมฉ่ลาดก็ตอ้งอาศยัผูอ้ืน่ ท่านถงึแยกนกัปฏบิตัอิอกเป็นพวกทีบ่รรลเุร็วและบรรลชุา้ 

อยู่ทีส่ตปิญัญา ถา้สตปิญัญาแหลมคมจะบรรลไุดเ้ร็วมาก ถา้สตปิญัญาทบึก็จะชา้ บรรลุ

เร็วหรือบรรลชุา้อยู่ทีส่ตปิญัญา ส่วนปฏบิตังิา่ยหรือปฏบิตัยิาก อยู่ทีก่เิลสหนาหรือบาง 

ถา้กเิลสหนาก็จะปฏบิตัยิาก กเิลสบางก็จะปฏบิตังิา่ย ไดก้าํจดัมามากแลว้ ไดขู้ดออกไป

มากแลว้ ถา้เป็นสนิมก็ไดขู้ดออกไปมากแลว้ พอมาขูดอกี ๒ – ๓ ครัง้กห็มด ถา้สนิม

หนา ขูดเท่าไหร่ก็ยงัไมเ่หน็เน้ือเหลก็ ก็จะรูส้กึจะยาก  

ท่านจงึแบ่งนกัปฏบิตัเิป็น ๔ จาํพวกคอื ๑. รูเ้ร็วปฏบิตังิา่ย พวกน้ีกเิลสก็นอ้ยปญัญาก็

แหลมคม ๒. รูช้า้ปฏบิตัยิาก พวกน้ีกเิลสหนาปญัญาทบึ ๓. รูช้า้ปฏบิตังิา่ย พวกน้ีกเิลส

บางแต่ปญัญาทบึ ๔. รูเ้ร็วปฏบิตัยิาก พวกน้ีกเิลสหนาแต่ปญัญาแหลมคม ตอ้งปฏบิตัิ

ดว้ยความยากลาํบาก ตอ้งทรมานตนอย่างสุดๆ บางองคต์อ้งเดนิจงกรมจนฝ่าเทา้แตก 
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ปฏบิตัยิาก กเิลสถงึจะตาย พวกปฏบิตังิา่ยๆสบายๆ ฟงัธรรมแลว้บรรลเุลย อย่าง

พระปญัจวคัคยีน้ี์มนีอ้ย พวกเราลองตรวจดูวา่อยู่ข ัน้ไหนกนั ถงึแมจ้ะอยู่ในข ัน้รูช้า้

ปฏบิตัยิาก ก็ยงัดกีวา่ไมต่ดิข ัน้ใดเลย เพราะยงัปฏบิตัอิยู่ ดกีวา่พวกทีไ่มต่ดิอนัดบัเลย 

เพราะไมไ่ดป้ฏบิตั ิ ถา้บรรลชุา้ก็ตอ้งหาครูบาอาจารยช่์วย จะทาํใหบ้รรลเุร็วได ้ ท่านจะ

ช่วยขดัเกลากิเลส จะคอยไลใ่หเ้ขา้ทางจงกรมใหภ้าวนาอยู่เรื่อยๆ จะไมป่ลอ่ยใหไ้ปวดั

โนน้วดัน้ี ถา้อยู่กบัท่านก็ตอ้งอยู่เลย ถา้ไปก็ไปเลย จะเขา้ๆออกๆน้ีท่านไมเ่อา แสดงวา่

ไมไ่ดไ้ปภาวนา เหมอืนคนไขไ้ปอยู่ทีโ่รงพยาบาล อยู่สกัวนั ๒ วนั แลว้ก็ขอออกไปเทีย่ว

สกัวนั ๒ วนั แลว้ค่อยกลบัมารกัษาตวัใหม ่ หมอบอกไมร่กัษาดกีวา่ รกัษาจนวนัตายก็

ไมห่าย พอมงีานวนัเกดิก็ขอลาหมอไป พอมงีานแต่งงานก็ขอลาไป แลว้ค่อยกลบัมา

รกัษาต่อ หมอทีไ่หนจะเอาคนไขอ้ย่างน้ี ควรหาครูบาอาจารยท์ีม่สีาํนกัปฏบิตัทิีเ่งยีบสงบ 

มที่านคอยทุ่มเทเวลาใหก้บัเรา เราจะกา้วไปไดอ้ย่างรวดเร็ว ท่านช่วยเราท ัง้ ๒ ดา้นเลย 

ช่วยใหบ้รรลเุร็ว และช่วยใหป้ฏบิตังิา่ย  

ทีป่ฏบิตัยิากเพราะอยากจะปฏบิตัแิบบสบายๆ พอนัง่เจ็บปวดหน่อยก็ไมเ่อาแลว้ มนัก็

เลยยาก ถา้เจ็บปวดแลว้ไมส่นใจมนั ไมใ่หค้วามเจ็บปวดมาเป็นปญัหา มนัก็งา่ย ไมน่าน

ก็ทะลไุปได ้ความเจ็บปวดเป็นเหมอืนพยบัแดด ไมไ่ดเ้ป็นของจริง เราไปกลวัมนัเอง ถา้

ไมก่ลวัมนัเสยีอย่าง มนัทาํลายใจไมไ่ดห้รอก มนัไมไ่ดเ้ป็นของจริง เป็นเหมอืนพยบัแดด 

แต่พอเราเหน็ปับ๊ก็กลวัมนัแลว้ เหน็วา่มนัเป็นเหมอืนเสอื ก็เลยกลวัตวัส ัน่ ถา้เขา้ไปหา

มนั พอถงึตวัมนัๆก็จะหายไป เพราะมนัเป็นเหมอืนพยบัแดด ความเจ็บปวดน้ีก็

เหมอืนกนั อย่าไปกลวัมนั ปลอ่ยมนัเจ็บไป เราก็ภาวนาของเราไป บริกรรมพทุโธๆไป 

หรือพจิารณาใหเ้หน็วา่ เป็นเพยีงสภาวธรรมทีป่รากฏขึ้นทีจ่ติรบัรูเ้ท่านัน้เอง เหมอืนกบั

เสยีงทีเ่ราไดย้นิขณะน้ี มนัก็เป็นสภาวธรรมทีจ่ติรบัรู ้ จติรบัรูไ้ดท้กุสภาวธรรม ไมว่า่จะ

เป็นเสยีงเป็นรูปเป็นกลิน่เป็นรสเป็นโผฏฐพัพะ จะเป็นในรูปแบบไหนกต็าม ทีช่อบ

หรือไมช่อบ ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร จติรบัรูไ้ดห้มด ปญัหาอยู่ทีช่อบหรือไมช่อบ ถา้ไมช่อบ

ก็เป็นปญัหาตอนทีส่มัผสัรบัรู ้ ถา้ชอบก็จะไมเ่ป็นปญัหาตอนทีส่มัผสัรบัรู ้ เช่นพริกน้ี ถา้

ชอบพริกก็จะไมเ่ป็นปญัหา ถา้ไมช่อบก็เป็นปญัหา รบัประทานไมไ่ด ้ เช่นเดยีวกบัเวทนา 

ถา้ชอบทกุขเวทนาชอบความเจ็บปวดก็จะไมเ่ป็นปญัหา ถา้ไมช่อบก็จะเป็นปญัหา 



56 
 

พระปฏบิตัจิงึไมก่ลวัความเจ็บปวดกนั ท่านฝึกใหช้อบความเจ็บปวด เดนิจงกรมเป็น

ชัว่โมงๆ เพือ่ฝึกใจใหช้นิกบัความเจ็บปวด พอชนิแลว้ก็จะไมเ่ป็นอปุสรรคแต่อย่างใด จะ

ผ่านไปได ้ เวลาอดอาหารก็เป็นการสรา้งความเจ็บปวดขึ้นมาภายในร่างกาย เวลาร่างกาย

ขาดอาหารก็เกดิความหวิ ก็เป็นความเจ็บปวด ก็ตอ้งหาวธิีต่อสูก้บัความเจ็บน้ี ก็คอืทาํ

จติใหส้งบ พอจติสงบแลว้ ความเจ็บความหวิของร่างกายก็จะไมเ่ป็นปญัหา ปญัหาอยูท่ี่

ไมช่อบความหวิ หรือความอยากรบัประทานทีเ่ป็นตวัปญัหา พอจติสงบแลว้ความอยาก

รบัประทานกห็ายไป ความทกุขท์รมานใจทีเ่กดิจากความอยากรบัประทาน หรือความไม่

ชอบความหวิ ก็จะหายไป ความหวิของร่างกาย ไมรุ่นแรงเท่ากบัความไมช่อบความหวิ 

หรือความอยากรบัประทาน ทีท่าํใหท้กุขท์รมานใจมากกวา่หลายเท่า พอจบัประเดน็น้ีได ้

แลว้ จะไมก่ลวัความเจ็บปวดของร่างกาย หรือความหวิของร่างกาย แต่กลวัความทกุข ์

ทรมานใจ ทีเ่กดิจากความกลวัความหวิกลวัความเจ็บของร่างกายมากกวา่ จงึตอ้งระงบั

ดบัความกลวัความเจ็บน้ี เวลาทีม่นัเกดิขึ้นมา ดว้ยการทาํใจใหส้งบ ดว้ยอบุายของสมถ

ภาวนา เช่นบริกรรมพทุโธๆไป หรือดว้ยการใชป้ญัญา พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นสภาวธรรม

อย่างหน่ึง เหมอืนกบัเสยีงทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในขณะน้ี มากระทบกบัหูแลว้ก็รบัรูท้ีใ่จ ความ

หวิก็กระทบกบัร่างกายแลว้ก็ไปรบัรูท้ีใ่จเหมอืนกนั พอไปถงึใจก็เป็นสภาวธรรม

เหมอืนกนั ไมว่า่จะเป็นเสยีงหรือความหวิของร่างกาย  

เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย ใจเป็นเพยีงผูร้บัรู ้ไมว่า่จะเป็นอะไร ไมไ่ดก้ระทบกระเทอืนใจ

เลย มแีต่กเิลสตณัหาทีก่ระทบกระเทอืนใจ ดว้ยอวชิชาความไมเ่ขา้ใจความหลง 

เหมอืนกบัดูหนงัแลว้ไปตื่นเตน้ดใีจเสยีใจกบัหนงัทีเ่ราดู เราไมไ่ดเ้ป็นอะไรกบัดาราที่

แสดงเลย ทาํไมไปเป็นอะไรไปกบัเขาดว้ย เพราะเราดูแบบเอาเขามาเป็นเรา เราเป็นเขา 

ถา้ดูวา่เขาเป็นเขา เราเป็นเรา เราเป็นคนดู เขาเป็นคนเลน่ ก็ปลอ่ยเขาเลน่ไป เราก็ดูไป ก็

จะไมเ่ป็นปญัหา ดูฟตุบอล เวลาแพก้็เสยีใจ เวลาชนะก็ดอีกดใีจ ฉลองกนัท ัว่ประเทศ 

เป็นคนเลน่ ไมไ่ดเ้ป็นคนดู ถา้ดูเฉยๆ เวลาแพก้็เขาแพ ้ เราไมไ่ดแ้พ ้ เวลาชนะก็เขาชนะ 

เราไมไ่ดช้นะไปกบัเขาดว้ย ถา้ดูเฉยๆ เวลาร่างกายเจ็บ ใจไมไ่ดเ้จ็บไปกบัร่างกาย 

ร่างกายหวิ ใจก็ไมไ่ดห้วิไปกบัร่างกาย ถา้ใจสงบน่ิงใจจะอิม่ตลอดเวลา จะเหน็วา่งานที่

แทจ้รงิไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน อยู่ทีใ่จน่ีแหละ อยูท่ีท่าํใจใหส้งบน่ิงใหไ้ดต้ลอดเวลา เวลากเิลส
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ตณัหาเกดิขึ้นมา ก็ตอ้งสยบมนัใหไ้ด ้ สยบมนัดว้ยสมถะถา้ยงัไมม่ปีญัญา ถา้รูจ้กัใช ้

ปญัญาก็ใชป้ญัญา ถา้ใชป้ญัญาจะสยบไดอ้ย่างถาวร จะไมฟ้ื่นขึ้นมาอกี ถา้สยบดว้ย

สมถะ จะสงบในขณะทีส่มถะทาํงาน เวลาจติสงบ กเิลสตณัหาจะสงบไปดว้ย พอจติออก

จากความสงบ กเิลสตณัหาก็จะออกมาทาํงานต่อ ถา้ถูกสยบดว้ยปญัญา ก็จะไมอ่อกมา

อกีเลย เพราะกเิลสตณัหาออกมาจากความหลง พอไดป้ญัญาไปดบัความหลง ก็จะไมม่ี

ตวัทีจ่ะสรา้งกเิลสตณัหา การปฏบิตัเิพือ่กาํจดักเิลสอย่างถาวร จงึตอ้งใชป้ญัญา ถา้ใช ้

สมถะใชส้มาธิ จะกาํจดัไดเ้ป็นครัง้เป็นคราว แต่จะไมถ่าวร เหมอืนกบัร่างกายเป็น

โรคภยัไขเ้จ็บอยู่เรื่อยๆ กนิยาก็หาย แลว้ก็เป็นใหมอ่กี ถา้จะหายอย่างถาวรก็ตอ้งเอาไป

เผา จะไมม่โีรคอกี เพราะร่างกายเป็นทีต่ ัง้เป็นทีเ่กดิของโรคภยัไขเ้จ็บ ถา้ไมม่ร่ีางกายก็

จะไมม่โีรคภยัไขเ้จ็บ พระพทุธเจา้จงึไมไ่ปเกดิใหม ่ เพราะไมอ่ยากมโีรคภยัไขเ้จ็บ พระ

อรหนัตจ์งึไมไ่ปเกดิใหม ่แต่พวกเรายงัอยากจะเกดิใหม ่ยงัอยากจะเป็นโรคกนั  

งานทางโลกทีท่าํไปน้ี ประโยชนจ์ะตกอยู่ทีร่่างกายกบัทีก่เิลส เพราะจะเอารายไดม้าหา

ความสุขทางโลกกนั ถา้มรีายไดพ้อจนุเจอือตัภาพร่างกายแลว้ มเีวลาทีจ่ะปฏบิตัธิรรมได ้

ก็ควรหยุดงานทางโลก เพือ่มาปฏบิตัธิรรมจะดกีวา่ ครูบาอาจารยท์กุรูปก็ทาํอย่างน้ีกนั 

งานทางโลกท่านก็สละหมดแลว้ ท่านถงึเป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ของเราได ้ เป็นทีพ่ึง่ของทา่น

ได ้ เพราะท่านสละงานทางโลกไป แลว้ก็ทุ่มเทกบังานทางธรรม ปฏบิตัธิรรมอย่างเดยีว 

ศึกษาปฏบิตัธิรรมจนสาํเร็จ ก็จะไมม่งีานทีจ่ะตอ้งทาํอกีต่อไป มแีต่งานอดเิรก คอืส ัง่

สอนผูอ้ืน่ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ งานน้ีจะทาํก็ได ้ไมท่าํก็ได ้แลว้แต่อธัยาศยั แลว้แต่ศรทัธา ถา้

จะสอนแต่ไมม่คีนศรทัธามาฟงั ก็ไมต่อ้งสอน ขึ้นอยู่กบัผูท้ีม่ศีรทัธาดว้ย ขึ้นอยู่กบั

ผูส้อนดว้ย ครูบาอาจารยบ์างรูปท่านก็ไมค่่อยส ัง่สอนใคร บางรูปก็มคีวามรู ้

ความสามารถมาก ส ัง่สอนญาตโิยมไดเ้ป็นจาํนวนมากมาย เป็นเรื่องอธัยาศยั ไมไ่ดเ้ป็น

ขอ้บงัคบั ถา้ทาํงานของเราเสร็จแลว้ งานทีจ่ะสงเคราะหผู์อ้ืน่ ถอืเป็นงานอดเิรก จะทาํก็

ได ้ไมท่าํก็ได ้ขึ้นอยู่กบัเหตปุจัจยั อยู่ทีค่วามรูค้วามสามารถของตนเองทีจ่ะส ัง่สอนผูอ้ืน่ 

แลว้ก็อยู่ทีศ่รทัธาของผูอ้ืน่จะสนใจฟงั จะสนใจศึกษาหรือไม ่อยู่ท ัง้ ๒ ส่วน  
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พระพทุธเจา้บางองคก์็ไมไ่ดส้ ัง่สอนใคร ก็ทรงเป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ไป ไมม่ใีครทราบ

วา่ท่านเป็นพระพทุธเจา้ อาจจะอยู่ในยุคทีไ่มม่ใีครสนใจกบัการศึกษาปฏบิตัธิรรมก็ได ้

หรืออาจจะเป็นจริตของท่าน ทีไ่มอ่ยากจะยุ่งกบัการอบรมส ัง่สอนผูอ้ืน่ แมแ้ต่

พระพทุธเจา้ของพวกเรา ในเบื้องตน้ก็ทรงมคีวามรูส้กึอย่างนัน้ ตอนทีท่รงตรสัรูใ้หม่ๆ  

ทรงมคีวามทอ้แทท้ีจ่ะเผยแผ่ส ัง่สอนผูอ้ืน่ เพราะทรงรูว้า่เป็นความรู ้ ทีข่ดักบัความรูส้กึ

ของคนในโลก เหมอืนกบัไปสอนคนทีต่ดิเหลา้ตดิบหุรี่ใหเ้ลกิเหลา้เลกิบหุรี่ หรือตดิยา

เสพตดิ เป็นงานทีย่ากลาํบาก ก็เลยไมอ่ยากจะขวนขวาย แต่เน่ืองจากมพีระเมตตากรุณา 

ทรงเหน็ประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึ้นกบัผูท้ีน่าํเอาไปปฏบิตั ิ ทรงพจิารณาเหน็วา่คนก็มหีลาย

จาํพวกดว้ยกนั พวกทีไ่มส่ามารถหรือไมส่นใจรบัไปปฏบิตักิ็ม ี พวกทีส่นใจและสามารถ

รบัไปปฏบิตัไิดก้็ม ี พระองคจ์งึทรงจาํแนกแยกสตัว ์ หรือผูท้ีจ่ะศึกษาปฏบิตัธิรรมน้ีไว ้ ๔ 

จาํพวก เหมอืนบวั ๔ เหลา่ ทรงมุง่ไปสอนพวกทีม่คีวามสนใจ จะรูเ้ร็วรูช้า้ก็อยู่ทีบ่ญุ

บารมทีีไ่ดส้รา้งมา เบื้องตน้ก็มุง่ไปพวกทีม่บีารมมีาก เพราะสอนงา่ย พูดเพยีงคาํ ๒ คาํก็

เขา้ใจ ก็ปฏบิตัติามได ้บรรลไุด ้พอหมดพวกแรกแลว้ค่อยไปพวกที ่๒ ที ่๓ ต่อไป 

น่ีคอืงานอดเิรกของผูท้ีเ่สร็จงานของตนแลว้ ขึ้นอยู่กบัสตปิญัญาของแต่ละท่าน เป็น

สตปิญัญาทีจ่ะนาํเอาธรรมทีรู่ม้าสอนผูอ้ืน่ มาพูดใหค้นอืน่ฟงัแลว้เกดิความเขา้ใจ ถา้มี

ศิลปะในการส ัง่การสอน ก็จะส ัง่สอนผูอ้ืน่ไดม้าก ถา้ไมม่ศิีลปะ สอนแบบเน้ือๆไมข่ยาย

ความ คนฟงัก็อาจจะไมเ่ขา้ใจ ถา้สามารถแสดงธรรมใหค้นเขา้ใจได ้จะเป็นประโยชนก์บั

โลกมาก เช่นพระสารีบตุร พระพทุธเจา้ทรงยกย่อง วา่เป็นรองจากพระพทุธเจา้เท่านัน้ใน

การแสดงธรรม ทรงถอืวา่เป็นอทิธิฤทธิ์ทีแ่ทจ้ริง คอืความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะ

ใหแ้ก่ผูอ้ืน่ ส่วนอทิธิฤทธิ์ทีม่ตีาทพิยหู์ทพิย ์ หรือเหาะเหนิเดนิอากาศไดน้ัน้ ไมท่รงถอื

เป็นอทิธิฤทธิ์ทีแ่ทจ้รงิ เพราะไมย่งัประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้ืน่ ใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์ หลดุ

พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ถา้เป็นอาหารก็เป็นชนิดทีไ่มต่อ้งเคี้ยวเลย เอาเขา้ปาก

กลนืไดเ้ลย ถา้เป็นแบบเน้ือท ัง้ดุน้ ไม่มฟีนัก็เคี้ยวไมไ่ด ้ ก็จะกลนืยาก น่ีคอืการ

เปรียบเทยีบ ระหวา่งคนทีม่คีวามสามารถแสดงธรรม กบัคนทีไ่มม่คีวามสามารถ มี

ความแตกต่างกนั ถา้ไดเ้จอคนทีม่คีวามสามารถ เอาสิง่ทีย่ากมาสอน ใหเ้หน็วา่เป็นสิง่ที่

งา่ย ใหเ้ขา้อกเขา้ใจไดง้า่ย ก็ถอืวา่เป็นบญุเป็นวาสนา ถา้ไปเจอคนทีพู่ดส ัน้ๆพูดสรุป ก็
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ตอ้งขวนขวายมาก แต่ก็ยงัดกีวา่ไมม่ใีครสอนเลย เป็นอปุนิสยัเป็นจริตของแต่ละทา่น 

บงัคบักนัไมไ่ด ้ บางท่านไมถ่นดักบัการแสดงธรรม ส ัง่สอนแบบธรรมดาไมพ่สิดาร บาง

ท่านถนดัในการชี้แจงขยายความ ก็ตอ้งเป็นไปตามจรติของท่าน พวกเราก็แลว้แต่บญุ

วาสนา ถา้ไดเ้จอผูท้ีม่คีวามสามารถในการส ัง่สอน ก็ถอืวา่เป็นบญุ ถา้เจอแลว้แต่ยงัไม่

เอาไปปฏบิตั ิก็ถอืวา่เป็นกรรม  

จะบงัคบัใหค้รูบาอาจารยแ์สดงธรรมไมไ่ด ้ ครูบาอาจารยบ์งัคบัลูกศิษยใ์หป้ฏบิตัไิมไ่ด ้

ต่างฝ่ายตอ้งเป็นไปตามบญุบารมขีองตน ถา้บาํเพญ็บญุบารมมีามากกจ็ะปฏบิตังิา่ยรูเ้ร็ว 

ถา้ไมม่กี็พยายามสรา้งไป อย่าทอ้แท ้ อย่าเหน็คนอืน่เขาเก่งกวา่เรา แลว้ทาํใหเ้ราทอ้แท ้

ไมอ่ยากจะสรา้งบญุบารมต่ีอ อย่าไปมองคนอืน่ ใหม้องทีต่วัเรา เรากาํลงัขาดอะไร ก็ตอ้ง

เตมิสิง่ทีข่าดใหม้นัเต็ม อย่าไปดูนํา้ในตุ่มของคนอืน่ ใหดู้นํา้ในตุ่มของเรา ตุ่มของคนอืน่

เขาเต็มแลว้ แต่ของเรายงัไมเ่ต็ม อย่าคดิวา่ของเขาเต็มแลว้ เราไมอ่ยากเตมิของเรา มนัก็

จะไมเ่ต็ม เราตอ้งคดิวา่ของเขาเต็มแลว้ของเรายงัไมเ่ต็ม ตอ้งรบีเตมิใหเ้ต็มเหมอืนของ

เขา เรามปีญัญาบารมนีอ้ยกวา่เขา ก็ตอ้งเสริมสรา้งบารมใีหม้มีากขึ้น เราปฏบิตันิอ้ยกวา่

เขา ก็ตอ้งพยายามปฏบิตัใิหม้ากกวา่เขา ความรูค้วามสามารถในตวัเราน้ี สามารถพฒันา

ใหม้เีท่ากบัเขาได ้ ตอนน้ีเราพฒันาถงึระดบัไหน เขาสูงกวา่เรา หรือเราสูงกวา่เขา ไม่

สาํคญั สาํคญัทีว่า่เราพฒันาไปถงึขดีสูงสุดของเราหรือยงั อยู่ทีต่รงน้ี ถา้ยงัก็ตอ้ง

พฒันาขึ้นไป ใหถ้งึขดีสูงสุดใหไ้ด ้ ไมม่ใีครพฒันาใหเ้ราได ้ เราตอ้งพฒันาดว้ยตวัเราเอง 

เป็นงานของเรา อตัตาห ิอตัตโน นาโถ ผูอ้ืน่เป็นเพยีงผูบ้อกทาง เราตอ้งเป็นผูเ้ดนิ รูท้าง

แลว้แต่ไมเ่ดนิ ก็จะไปไมถ่งึจดุหมายปลายทาง  

ถาม ไดฟ้งัเรื่องอริยสจั ๔ แลว้มคีวามรูส้กึขึ้นมาวา่ทกุข ์ มทีกุขซ์อ้นทกุขข์ึ้นในจติ 

ควรจะพจิารณาต่อใช่ไหมคะ  

ตอบ พจิารณาใหเ้หน็วา่ทกุขเ์กดิจากความอยาก เกดิจากสมทุยั ถา้ละความอยากได ้

ทกุขก์็จะดบั จะดบัความทกุขไ์ดก้็ตอ้งเหน็ไตรลกัษณ์ ตอ้งใชไ้ตรลกัษณ์พจิารณา

ละความอยาก พอตดัความอยากได ้ความทกุขก์็จะหายไป  
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ถาม มนัหายเป็นช่วงๆ มนัเกดิดบัๆ เป็นช่วงๆ  

ตอบ เพราะยงัตดัไมข่าด 

ถาม บางช่วงเหน็วา่ร่างกายไมใ่ช่ของเรา  

ตอบ ตอ้งไปพสูิจนดู์วา่เหน็จรงิหรือไม ่ เวลามอีะไรเกดิขึ้นกบัร่างกาย เราทกุขห์รือ

เปลา่ การพจิารณาน้ีเป็นเหมอืนกบัการวเิคราะห ์ยงัไมไ่ดเ้จอของจรงิ ตอ้งไปเจอ

ของจริงดู ก็จะรูว้า่ปลอ่ยวางไดห้รือไม ่ พจิารณาร่างกายใหเ้หน็วา่ไมใ่ช่ตวัเราของ

เรา เพือ่จะไดป้ลอ่ยวาง ใหเ้หน็วา่เป็นร่างกายของคนอืน่ ร่างกายคนอืน่เวลาหมอ

บอกวา่เจ็บไขไ้ดป่้วย เป็นโรคมะเร็ง จะตายใน ๖ เดอืน เราก็ไมไ่ดไ้ปทกุขวุ์น่วาย

ใจดว้ย ถา้หมอบอกวา่ร่างกายของเราจะตายภายใน ๖ เดอืน เราจะทกุขวุ์น่วาย

ใจหรือไม ่ ถา้ไมก่็แสดงวา่เหน็วา่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ถา้ยงัทกุขวุ์น่วายใจอยู่ ก็ยงั

ไมผ่่าน ตอนน้ีเป็นเพยีงการทาํการบา้น ตอ้งไปเขา้หอ้งสอบ 

ถาม อยู่ๆมนัก็ผุดขึ้นมาในจติ  

ตอบ เป็นธรรมทีเ่คยไดย้นิมา หรือเคยพจิารณามาก่อน  

ถาม เป็นความหลงหรือเปลา่ 

ตอบ ไมห่ลง เป็นธรรม อยู่ทีว่า่จะเอาธรรมมาใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ดห้รือไม ่ เอามาดบั

กเิลสไดห้รือไม ่อยู่ตรงนัน้  

ถาม มนัเกดิเป็นระยะๆ  

ตอบ ก็ด ี ใหรู้อ้ยู่เรื่อยๆ พอม ัน่ใจแลว้ก็ลองไปหาทีพ่สูิจนดู์ ทีไ่หนน่ากลวัๆ ก็ไปอยู่ที่

น ัน้ ดูวา่ร่างกายยงัเป็นของเราหรือไม ่ 

ถาม ก็เคยไปบา้ง ไปแค่วนั ๒ วนั ไม่ไดไ้ปนาน  
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ตอบ ไมไ่ดอ้ยู่ทีน่านหรือไมน่าน อยู่ทีป่ลอ่ยไดห้รือไม ่

ถาม ถา้ไปปฏบิตั ิ๒ หรือ ๓ สาํนกั ถอืเป็นการเทีย่วเร่ร่อนไปหรือเปลา่  

ตอบ ไมห่รอก ถา้ไปเพือ่ธรรมะ  

ถาม ไปเพราะวา่ท่านแนะนาํส ัง่สอนเราได ้ สถานทีก่็ถูกจริตดว้ย เลยไมแ่น่ใจวา่

ท่องเทีย่วเกนิไปหรือเปลา่  

ตอบ ไมห่รอก ไปเพือ่หาทีภ่าวนา หาครูบาอาจารยท์ีส่อนเราได ้ พอไดแ้ลว้ก็ไมค่วรไป

ทีอ่ืน่ ถา้จะไปอกีก็แสดงวา่อยากเทีย่วแลว้   
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