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กณัฑท์ี่ ๔๐๗ 

แยกใจออกจากรา่งกาย 
๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๒ 

เทศนเ์รื่องเกดิแก่เจ็บตายอยู่เป็นประจาํ ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา ถา้จบัประเดน็น้ีไดก้็

จะไมท่กุข ์ ผูท้ีวุ่น่วายไมใ่ช่ร่างกาย ผูท้ีวุ่น่วายคอืใจ แต่ใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกาย 

เป็นคนละส่วนกนั อย่างนํา้กบัแกว้นํา้ นํา้เป็นอย่างหน่ึง แกว้นํา้เป็นอกีอย่างหน่ึง 

เพยีงแต่มาอยู่ในทีเ่ดยีวกนั ใจก็เป็นเหมอืนนํา้ ร่างกายเป็นเหมอืนแกว้นํา้ แกว้นํา้มี

อายุขยั ตอ้งเสือ่มหมดสภาพไป แต่นํา้ไมไ่ดเ้สือ่มหมดไปกบัแกว้นํา้แต่อย่างใด นํา้ก็หา

แกว้ใหมม่าใส่แทนได ้ ควรพจิารณาอยู่เรื่อยๆ แยกใจออกจากร่างกาย ใหใ้จคดิวา่

ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา ใจเพยีงแต่มาอาศยัร่างกายอยู่ เหมอืนร่างกายอาศยัเสื้อผา้ไว ้

สวมใส่ เสื้อผา้ใส่ไปแลว้ก็จะตอ้งขาดตอ้งชาํรุด ก็ตอ้งเปลีย่นเสื้อผา้ชดุใหม ่ ร่างกาย

ไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัเสื้อผา้ ถา้ไมม่ปีญัญาคอยเตอืนคอยสอนใจ ความหลงก็จะหลอกให ้

คดิวา่ร่างกายคอืตวัเราของเรา ร่างกายของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัเราก็เป็นตวัเขา เวลาร่างกาย

เขาเป็นอะไรไป ก็คดิวา่เขาเป็นไปดว้ย แต่ความจริงเขาไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกาย 

ร่างกายกบัใจของแต่ละคนเป็นเหมอืนกนัหมด ใจของทกุคนไมต่าย ร่างกายของทกุคน

ตอ้งตาย ทาํอย่างไรก็ไมพ่น้ จะทกุขจ์ะวุน่วายใจอย่างไร ก็ยบัย ัง้ความตายไมไ่ดย้บัย ัง้

ความแก่ไมไ่ด ้ ถา้มดีวงตาเหน็ธรรมก็จะเหน็วา่ มกีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมกีารดบั

ไปเป็นธรรมดา ผูท้ีรู่ไ้มไ่ดเ้กดิไมไ่ดด้บัไปกบัสิง่ทีร่บัรู ้ มผูีรู้น้ี้เท่านัน้ ในจกัรวาลในไตร

ภพ ทีไ่มเ่กดิไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย แต่ถูกอวชิชาความหลงครอบงาํ ทาํใหห้ลงผูกตดิอยูก่บั

สิง่ทีไ่มจ่รีงัถาวร แลว้ก็คดิวา่เป็นสิง่นัน้ไป เป็นร่างกายไป พอร่างกายเป็นอะไรไปก็ตกใจ 

คดิวา่ตนเองจะเป็นไปกบัร่างกายดว้ย วธิีทีจ่ะทาํใหไ้มท่กุขก์็ตอ้งพจิารณาอยู่เรื่อยๆ  

พจิารณาวา่ เกดิมาแลว้ย่อมมคีวามแก่ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย ความตายเป็นธรรมดา ย่อม

มกีารพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั จากคนทีร่กัไปเป็นธรรมดา เป็นการภาวนา ท่องไปเรื่อยๆ 
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คดิไปเรื่อยๆ พอเหน็ใครก็ตอ้งคดิวา่ตอ้งจากกนันะ จากกนั ๒ แบบ ใจไปทาง ร่างกาย

ไปทาง ร่างกายมาจากดนินํา้ลมไฟ ก็กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟ ใจมากบับญุกบักรรม กไ็ป

กบับญุกบักรรม จนกวา่จะหมดบญุหมดกรรมก็จะไมต่อ้งไปต่อ ผูท้ีล่ะบญุละบาปได ้ ก็

จะหลดุพน้จากการไปเกดิอกี เช่นพระพทุธเจา้พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีไ่ดพ้ยายาม

ตะเกยีกตะกาย ประพฤตปิฏบิตัธิรรม ลดละตดัความโลภความโกรธความหลง ตดั

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ตดัทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่จนหมดไป พอตดัไดแ้ลว้ใจก็จะ

หลดุพน้ อย่าไปฝืนธรรมชาต ิ อย่าไปอยากในสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ เช่นอยากใหพ้ระอาทติย์

หยุดอยู่กบัที ่ เขาหยุดไมไ่ด ้เขาตอ้งหมนุเวยีนไป ใจก็เช่นเดยีวกนั ตอ้งหมนุเวยีนไปกบั

บญุกบักรรม หมนุไปในวฏัจกัรของการเวยีนวา่ยตายเกดิ ตราบใดยงัไมไ่ดห้ยุดผูท้ี่

ผลกัดนัใจ ใหไ้ปเวยีนวา่ยตายเกดิ คอืตณัหาท ัง้ ๓ ไดแ้ก่ ๑. กามตณัหา ความอยากใน

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ๒. ภวตณัหา ความอยากอยู่ไปนานๆ อยากมอียากเป็นอยาก

รํา่อยากรวย อยากมแีต่ความสุข ๓. วิภวตณัหา ความอยากไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่ายไมท่กุข ์

ความอยากเหลา่น้ีฝืนธรรมชาต ิเพราะเราอยู่ในโลกทีม่ที ัง้สุขมที ัง้ทกุข ์ไมใ่ช่มแีต่สุขอย่าง

เดยีว สุขก็มทีกุขก์็ม ีจงึไมค่วรยนิดยีนิรา้ยกบัความสุขและความทกุข ์ความสุขก็ไมย่นิด ี

ความทกุขก์็ไมย่นิรา้ยไมร่งัเกยีจ ใหใ้จเพยีงแต่รบัรู ้ สมัผสัแลว้ก็ปลอ่ยวาง ใจจะไดไ้ม่

ทกุข ์ รบัไดก้บัทกุเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้น ทีร่บัไมไ่ดก้็เพราะ ๑. ไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งั ไมไ่ด ้

ศึกษาความจริงของสิง่ต่างๆทีใ่จสมัผสัรบัรู ้ ๒. ไมไ่ดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามความจรงินัน้ๆ 

เมือ่รูว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างยดึไวไ้มไ่ด ้ ไมไ่ดอ้ยู่กบัใจไปตลอด ก็ตอ้งไมย่ดึไมต่ดิ เหมอืนกบั

เวลาทีย่มืขา้วของๆคนอืน่มาใช ้ เราก็รูว้า่ไม่ใช่ของเรา เราก็ไมย่ดึ พอใชเ้สร็จก็เอาไปคืน

เขา พอคนืแลว้ก็สบายใจหมดภาระไป เก็บไวก้็จะเป็นภาระ ตอ้งคอยดูแลรกัษา  

ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่น้ี รวมท ัง้ร่างกายน้ีดว้ย เป็นของยมืมาท ัง้นัน้ ร่างกายก็ยมืมา

จากดนินํา้ลมไฟ พอคลอดออกมาก็ไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี ไดค้นนัน้คนน้ีมาเป็นสมบตั ิ ไดพ้่อได ้

แมไ่ดพ้ีไ่ดน้อ้ง ไดเ้พือ่นไดส้ามไีดภ้รรยาไดบ้ตุรไดธ้ิดา ไดส้มบตัขิา้วของเงนิทอง ได ้

ตาํแหน่ง ไดก้ารยกย่องสรรเสริญ ไดค้วามสุขทีส่มัผสัดว้ยตาหูจมกูลิ้นกาย แต่เป็น

เพยีงช ัว่คราว ทกุอย่างในทีสุ่ดก็มวีนัจบสิ้นไป งานเลี้ยงย่อมมวีนัสิ้นสุด แต่ใจไมม่วีนั

สิ้นสุด ถา้ยงัมคีวามอยาก ยงัชอบงานเลี้ยงอยู่ก็ไปหางานเลี้ยงทีใ่หม ่ ไปหาร่างใหม ่ ไป
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เกดิใหม ่ ยงัตอ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้ไปดว้ยบญุก็ไปด ี ไปรบัความสุขมากกวา่ความ

ทกุข ์ไปเกดิเป็นเทพบา้งเป็นพรหมบา้ง เป็นพระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆบา้ง เรียกวา่ไปด ีแต่

ก็ยงัมคีวามทกุขอ์ยู่ เพราะยงัตอ้งแก่เจ็บตาย ตอ้งเสือ่มหมดไป เป็นเทพก็ตอ้งเสือ่มจาก

สภาพเป็นเทพไป เป็นพรหมก็ตอ้งเสือ่มจากสภาพเป็นพรหมไป เป็นมนุษยถ์า้ยงัไมเ่ป็น

พระอรหนัต ์ ตายไปแลว้ก็ยงัตอ้งไปเกดิใหม ่ เช่นเป็นพระอริยบคุคลข ัน้อืน่ๆ ทีไ่มใ่ช่ข ัน้

พระอรหนัต ์เกดิมาแลว้ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้งทกุขท์รมานใจ เวลาทีร่่างกายเจ็บ

ไขไ้ดป่้วย เวลาทีร่่างกายตายไป แต่จะไมท่กุขม์ากเหมอืนกบัปถุชุนธรรมดา ทีไ่มม่ี

ธรรมะไมม่ปีญัญา ทีจ่ะคอยตดัความยดึตดิต่างๆ เวลามเีหตกุารณ์เกดิขึ้นกบัตวัเราเอง 

หรือเกดิขึ้นกบัคนใกลช้ดิ ถา้ทกุขก์็แสดงว่ายงัยดึตดิอยู่ ท ัง้ๆทีไ่ดศึ้กษาไดฟ้งัเทศนฟ์งั

ธรรมมาตลอด แต่ฟงัไมเ่ขา้ใจ ใจไมไ่ดจ้ดจ่อ ถา้จดจ่อและพจิารณาตามทกุคาํพูดก็จะจาํ

ฝงัอยู่ในใจ จะยดึเป็นแนวทางปฏบิตั ิเวลามองเหน็อะไร สมัผสักบัอะไร จะคอยเตอืนใจ

อยู่เสมอวา่ ไมเ่ทีย่ง เป็นของช ัว่คราว เป็นความทกุขม์ากกวา่ความสุข เป็นความสุข

ขณะทีไ่ดส้มัผสัทีไ่ดม้า แต่จะเป็นความทกุขม์หนัตเ์วลาทีต่อ้งสูญเสยีไป ไม่ใช่ของเรา 

ไมใ่ช่ตวัเรา  

น่ีเป็นสิง่ทีต่อ้งสอนใจทกุลมหายใจเขา้ออก ถงึจะทนักบัความหลง เพราะความหลง

ทาํงานอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออก พอไมค่ดิปับ๊ก็จะคดิวา่เป็นตวัเราของเราทนัท ีคดิวา่จะให ้

ความสุขกบัเรา น่ีคอืการปฏบิตั ิ ถา้อยากไมใ่หค้วามทกุขเ์ขา้มาเหยยีบยํา่ได ้ ตอ้ง

พจิารณาทกุลมหายใจเขา้ออก วา่ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นของช ัว่คราว เป็นของยมืมา เจา้ของ

จะมาเอาคนืเมือ่ไหร่ก็ไมม่ใีครรู ้ วธิีทีไ่มป่ระมาทก็คอื ตอ้งเตรียมพรอ้มใหเ้ขาเอาไปได ้

ทกุเวลา คดิอย่างน้ีแลว้พอมอีะไรเกดิขึ้นกบัใครก็ตาม เกดิขึ้นกบัสิง่ใดก็ตาม ก็จะไม่

วุน่วายใจ ตอ้งคดิอยู่ตลอดเวลา จนปลอ่ยได ้พอปลอ่ยไดแ้ลว้ไมต่อ้งคดิก็ได ้พอฝงัอยู่

ในใจแลว้ ไมย่ดึไมต่ดิแลว้ เฉยๆกบัทกุสิ่งทกุอย่างแลว้ ไมต่อ้งคดิก็ได ้ ตอ้งพสูิจนดู์ 

ตอ้งตดัสิง่ทีเ่รารกัเราหวงไปใหไ้ด ้ ยกใหค้นอืน่ไป ของอะไรทีไ่มจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี 

แต่ยงัรกัยงัหวงอยู่ ก็ใหค้นอืน่ไป ถา้ทาํไดก้็แสดงวา่ตดัได ้ ตอ้งทดสอบตวัเองหลาย

อย่าง ถา้ยงัไมแ่น่ใจวา่ปลอ่ยวางร่างกายไดห้รือไม ่ ก็ตอ้งไปทดสอบดู ไปอยู่ทีม่คีวาม

เสีย่งต่อความเป็นความตายดู ไปตามสถานทีท่ีเ่รากลวั ไปดูวา่ดบัความกลวัไดห้รือไม ่
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ความกลวัเกดิจากความยดึตดิความหวงแหนในร่างกาย ถา้ยอมตายยอมรบัความจรงิวา่ 

ร่างกายตอ้งตายแน่ๆ เพยีงแต่วา่จะตายเมือ่ไหร่เท่านัน้เอง แต่ตอนน้ีเราอยากจะพสูิจนดู์

วา่ จะปลอ่ยไดห้รือไม ่ก็ตอ้งไปอยู่ในสถานทีท่ีเ่รากลวั ไปอยู่ในป่าชา้ไปอยู่ในป่า ยามคํา่

คนืก็ลองออกมาเดนิเทีย่วในป่าดูคนเดยีว ฉายไฟก็ไดไ้มฉ่ายก็ได ้ ถา้ไมฉ่ายแลว้เดนิไป

เหยยีบงูโดนงูกดั ก็ปลอ่ยใหก้ดัไป ใหร้ีดความกลวัออกมาใหไ้ด ้เหมอืนกบัรีดหนอง  

พอรีดความกลวัออกมาไดแ้ลว้ จะอยู่ทีไ่หนก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร ถา้ใจปลอ่ยร่างกายได ้

แลว้ก็จะหายกลวั ถา้ใจยอมใหร่้างกายตายได ้ ก็หมดปญัหา แต่การกระทาํอย่างน้ีไมไ่ด ้

เป็นการฆ่าตวัตายนะ เพยีงแต่ไปอยู่ในสถานทีท่ีเ่สีย่งต่อความเป็นความตาย ใหเ้กดิ

ความกลวัขึ้นมา แลว้เอาธรรมะเขา้มาดบั ดว้ยการพจิารณาวา่ร่างกายน้ีไมเ่ทีย่ง มเีกดิขึ้น

แลว้ก็ตอ้งมดีบัไปเป็นธรรมดา ตอ้งปลอ่ยเขาไป ถา้ปลอ่ยไดค้วามกลวัก็จะหายไป ถา้

ปลอ่ยร่างกายของเราไดแ้ลว้ ก็จะปลอ่ยร่างกายของคนอืน่ได ้เพราะเรารกัร่างกายของเรา

มากกวา่รกัร่างกายของคนอืน่ ถา้ปลอ่ยร่างกายของเราไดแ้ลว้ ร่างกายของคนอืน่จะเป็น

จะตายอย่างไร ก็จะไมเ่ป็นปญัหา ตอ้งปฏบิตั ิ เบื้องตน้กต็อ้งทาํการบา้นก่อน คอื

พจิารณาอยู่เนืองๆ พจิารณาอยู่เรื่อยๆ วนัๆหน่ึงอย่าปลอ่ยใหเ้วลาผ่านไป โดยไม่ได ้

พจิารณาความตาย อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนท ์ ใหพ้จิารณาความตายทกุ

ลมหายใจเขา้ออก พจิารณาจนตดิเป็นนิสยั แลว้จะมธีรรมเตอืนใจไมใ่หย้ดึตดิ เพราะ

ความยดึตดิเป็นตน้เหตขุองความทกุขท์รมานใจ ความตายไมไ่ดเ้ป็นเหตใุหท้กุขท์รมาน

ใจ แต่ความยดึตดิกบัร่างกายเป็นเหตใุหท้กุขท์รมานใจ ถา้ปลอ่ยวางได ้ ความทกุข ์

ทรมานใจก็จะหมดไป ร่างกายจะอยู่หรือจะตายก็ไมเ่ป็นปญัหา ใจกบัร่างกายอยู่ดว้ยกนั

อย่างสงบ ไมเ่ป็นภาระต่อกนั ต่างฝ่ายต่างทาํหนา้ทีข่องตน ใจมหีนา้ทีดู่แลรกัษาร่างกาย

ก็ดูแลไป ร่างกายมหีนา้ทีร่บัใชใ้จ ใหไ้ปทาํประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้ืน่ก็ทาํไป อย่างใจและกาย

ของพระพทุธเจา้ของครูบาอาจารยท์ ัง้หลาย ก็ทาํอย่างน้ี ใจเป็นผูส้ ัง่ใหร่้างกายไปโปรด

ญาตโิยม ไปส ัง่สอนธรรมะ เป็นผูดู้แลรกัษาร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชก้ารได ้ แต่ก็ไมม่ี

ร่างกายของใครทีจ่ะอยู่ไปไดต้ลอด แมแ้ต่ของพระพทุธเจา้เองก็เพยีง ๘๐ ปีเท่านัน้เอง 

เรื่องของร่างกายเป็นอย่างน้ี ไมว่า่จะเป็นของใครก็ตาม ของคนทีม่กีเิลสก็เป็นแบบน้ี ของ

คนทีม่ธีรรมะก็เป็นแบบน้ี ธรรมะอยู่ในใจ กเิลสก็อยู่ในใจ ถา้มธีรรมะมากกวา่กเิลส ก็มี
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ความสุขมากกวา่ความทกุข ์ ถา้มกีเิลสมากกวา่ธรรมะ ก็มคีวามทกุขม์ากกวา่ความสุข 

เพราะกเิลสจะเป็นตวัสรา้งความทกุข ์พอเกดิความอยากแลว้ใจก็จะไมส่งบ พอใจไมส่งบ

ใจก็เริ่มทกุขแ์ลว้  

จงึตอ้งดูแลใจ เพราะปญัหาอยู่ทีใ่จ อยู่ทีไ่มส่งบ อยู่ทีไ่มรู่ว้า่ ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีใ่จควร

ไปยดึไปตดิ ควรพึง่พาอาศยัใหค้วามสุขกบัใจ เพราะทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นเหมอืน

ยาเสพตดิ ถา้ตดิแลว้ก็จะอยู่โดยปราศจากยาเสพตดิไมไ่ด ้ ตอ้งมไีวเ้สพเสมอ เวลาไมม่ี

จะทกุขท์รมานใจ พวกเรายงัตดิยาเสพตดิกนัอยู่ ยาเสพตดิของพวกเราก็คอืรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ ยงัตอ้งดูตอ้งฟงัตอ้งดมกลิน่ตอ้งลิ้มรส ตอ้งสมัผสักบัสิง่ต่างๆทีม่า

สมัผสักบักาย ทีช่อบอกชอบใจ ถา้ไมถู่กอกถูกใจก็จะทกุข ์ ถา้ไมต่ดิเลย ไมห่าความสุข

ทางตาหูจมกูลิ้นกายเลย ก็จะไมท่กุขก์บัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีม่าสมัผสักบัตาหู

จมกูลิ้นกาย ถา้ไมไ่ดไ้ปสมัผสัก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เพราะไมม่คีวามอยากทีจ่ะสมัผสั กาม

ฉนัทะคอืยาเสพตดิของปถุชุนและพระอริยะทีย่งัไมส่ามารถละได ้ ผูท้ีจ่ะละกามฉนัทะได ้

ตอ้งเป็นพระอริยะข ัน้ที ่ ๓ ขึ้นไป คอืข ัน้พระอนาคามขีึ้นไป พระสกทิาคามพีระโสดาบนั

ยงัมกีามฉนัทะอยู่ ยงัมกีามราคะอยู่ ยงัมคีวามยนิดใีนรสของกามอยู่ แต่จะไมแ่สวงหา

กามรสดว้ยวธิีทีผ่ดิศีลผดิธรรม จะไมป่ระพฤตผิดิประเวณี จะหาความสุขกบัสามภีรรยา

ของตน กบัคู่ครองของตนเท่านัน้ จะไมท่าํผดิศีลโดยเดด็ขาด ถา้ไดเ้จริญอสุภกรรมฐาน 

ไดส้าํรวมอนิทรีย ์ คอืสาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ไมใ่หไ้ปสมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ทีท่าํใหเ้กดิกามารมณ์ขึ้นมา ก็จะตดักามราคะได ้ การถอืศีล ๘ น้ีเป็นการ

สาํรวมอนิทรีย ์ เนกขมัมะแปลวา่การออกจากกามสุข ไมแ่สวงหาความสุขทางตาหูจมกู

ลิ้นกาย แต่หาความสุขจากความสงบของใจ เพราะเป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นของเรา ไม่

ตอ้งพึง่พาอาศยัผูอ้ืน่มาใหค้วามสุข ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายตอ้งอาศยัตาหูจมกูลิ้น

กาย อาศยัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีถู่กอกถูกใจ ถา้สมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะทีไ่มถู่กอกถูกใจ ก็จะกลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา ตอ้งเป็นรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะทีถู่กอกถูกใจ ถงึจะมคีวามสุข ถา้ทาํใจใหส้งบไดด้ว้ยอบุายแหง่สมาธิ ไมว่า่จะ

เป็นการบริกรรมพทุโธ หรืออานาปานสตดูิลมหายใจเขา้ออก หรือสวดมนต ์ หรือฟงั

เทศนฟ์งัธรรม ก็จะไดร้บัความสงบสุขในระดบัต่างๆกนั จะพฒันาขึ้นไปเรื่อยๆ พอเหน็
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แลว้วา่น่ีคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง ทีเ่ราสามารถมไีดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน ร่างกายจะ

อยู่ในสภาพใด จะเจ็บไขไ้ดป่้วย จะเป็นจะตาย ก็ยงัมคีวามสุขทางใจได ้ ถา้รูจ้กัทาํใจให ้

สงบ ถา้ไมอ่ยากมคีวามทกุขค์วามวุน่วายใจ กบัเรื่องของร่างกาย ก็ตอ้งสาํรวมอนิทรีย ์

รกัษาศีล ๘ แลว้ก็ภาวนาทาํใจใหส้งบมากๆ  

ธรรมทีจ่ะทาํใหจ้ติสงบก็คอืสต ิ คอืการดงึจติไวใ้หอ้ยู่ในปจัจบุนั ไมใ่หจ้ติลอยไปลอยมา 

ถา้จติเป็นเรือก็ตอ้งมสีมอไวท้อด มเีชอืกไวผู้กกบัท่าเรือ ถา้ไมม่เีชอืกผูกไวก้บัท่าเรือ พอ

นํา้ไหลมาแรงๆ เรือก็จะลอยไปตามกระแสนํา้ จะไมจ่อดทีท่่าเพือ่ขนถ่ายสนิคา้หรือใหค้น

ขึ้นลงได ้ ตอ้งมเีชอืกผูกเอาไวก้บัท่าเรือ หรือตอ้งทอดสมอเรือไว ้ เชอืกหรือสมอเรือน้ีก็

คอืสตน้ีิเอง สตคิอืเชอืก ส่วนกรรมฐานคอืเสาหรือตวัสมอ ตอ้งมที ัง้ ๒ อย่าง ถา้เชอืกไม่

แขง็แรง เป็นเชอืกเสน้เลก็ๆก็จะขาดได ้ เวลาเริ่มเจริญสตใิหม่ๆ จะเป็นเชอืกเสน้เลก็ๆ 

พอกระแสนํา้ไหลมาก็จะขาด ถา้หม ัน่เจรญิสตอิยู่เรื่อยๆ สตกิ็จะแก่กลา้ขึ้น จะมกีาํลงั

มากขึ้น จะสามารถดงึใจใหอ้ยู่ในปจัจบุนัได ้ ถา้จะใหใ้จอยู่กบัพทุโธก็จะอยู่กบัพทุโธ ถา้

ใหอ้ยู่กบัอานาปานสตอิยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ก็จะอยู่กบัลมหายใจเขา้ออก พออยู่กบั

ลมหายใจหรืออยู่กบัพทุโธ โดยไมไ่ปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีไดอ้ย่างต่อเน่ือง ใจก็จะดิง่เขา้สู่

ความสงบ เวลารวมลงจะวูบลงไป ถา้มสีตดินี ัง่ไมน่าน ๕ นาท ี ๑๐ นาทกี็จะรวมลง 

ปญัหาทีน่ ัง่กนัเป็นช ัว่โมงแลว้ไมส่ามารถทาํใจใหส้งบได ้ก็เพราะไมม่สีตน่ีิเอง ไมส่ามารถ

บงัคบัใจใหอ้ยู่กบักรรมฐานไดอ้ย่างต่อเน่ือง อยู่ไดเ้พยีงไมก่ี่วนิาทกี็แวบไปแลว้ เรื่องนัน้

เรื่องน้ีสอดเขา้มาแลว้ แทรกเขา้มาแลว้ ไปสนทนากบัเรื่องนัน้เรื่องน้ีแลว้ นัง่ไปก็มแีต่

อาการของการนัง่ แต่อาการของการปฏบิตัไิมม่ ีจงึไมไ่ดผ้ล ไมม่เีหต ุผลก็ไมเ่กดิ เหตกุ็

คอืสตอิยู่กบักรรมฐาน เช่นอานาปานสต ิอานาปานะแปลวา่ลมเขา้ลมออก เป็นกรรมฐาน 

สตเิป็นเชอืกทีจ่ะผูกจติใหอ้ยู่กบักรรมฐาน จงึตอ้งฝึกต ัง้สตติลอดเวลา ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน 

ทาํกจิกรรมอะไร เราเจริญสตไิดต้ลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาเลย พอลกุขึ้นมาก็ตอ้งมสีติ

ใหรู้อ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย ไมป่ลอ่ยใหร่้างกายเดนิไปเขา้หอ้งนํา้ ไปลา้งหนา้

ลา้งตาแปรงฟนั แต่ใจไปทีท่าํงานแลว้ ไปเรื่องทีเ่กดิขึ้นเมือ่วานน้ี อย่างน้ีเรียกวา่ไมม่สีต ิ 
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ถา้มสีตใิจกบักายตอ้งไปคู่กนั เป็นเหมอืนคู่รกั สามภีรรยา กายอยู่ทีไ่หนใจก็อยู่ทีน่ ัน่ 

อย่างน้ีถงึจะมสีต ิ พอมสีตแิลว้จะบอกใหใ้จอยู่กบัพทุโธ ก็จะอยู่กบัพทุโธ อยู่กบัลม

หายใจก็จะอยู่กบัลมหายใจ ใจก็จะเขา้สู่ความสงบได ้ จะพบกบัความสุข จะไมห่วิกบัรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมอ่ยากออกไปหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ จะชอบอยู่บา้น

หรืออยู่วดั อยู่ทีม่คีวามสงบ หาความสุขทางใจทางธรรมะดกีวา่ แต่ความสุขทีไ่ดจ้าก

ความสงบน้ียงัไมถ่าวรไมต่่อเน่ือง สงบเฉพาะเวลาทีจ่ติรวมลง พอถอนออกมาจากความ

สงบกเิลสก็จะออกมาดว้ย กเิลสจะเริ่มปรุงแต่ง สรา้งความอยากสรา้งความโลภสรา้ง

ความโกรธ ก็ตอ้งใชธ้รรมะอกีข ัน้หน่ึง คอืปญัญาหรือวปิสัสนา เขา้มาระงบัความโลภ

ความโกรธ เพราะความโลภความโกรธเกดิจากความหลง คอืไมเ่หน็ไตรลกัษณ์ ไม่เหน็

วา่ทกุสิง่ทกุอย่างไมเ่ทีย่ง ไมว่เิศษ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีลว้นมาจากการผสมปรุงแต่ง

ของธาตทุ ัง้ ๔ ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นธาตหุมด จงึเรียกโลกน้ีวา่โลกธาต ุโลกของธาต ุ๔ ดนิ

นํา้ลมไฟ ศาลาหลงัน้ีก็เป็นธาต ุ ร่างกายของพวกเราก็เป็นธาต ุ ขา้วของต่างๆทีเ่ราใชก้นัก็

เป็นธาต ุ๔ ท ัง้นัน้ เพยีงแต่วา่จะมธีาตสุ่วนไหนมากนอ้ยกวา่กนั บางอย่างก็มธีาตนุํา้มาก 

บางอย่างก็มธีาตดุนิมาก บางอย่างก็มธีาตไุฟมาก บางอย่างก็มธีาตลุมมาก เช่นนํา้อดัลม

น้ีก็มที ัง้ธาตนุํา้มที ัง้ธาตลุม ส่วนขวดก็เป็นธาตดุนิ ธาตไุฟมนีอ้ย เพราะนํา้แขง็ขบัไลธ่าตุ

ไฟออกไป ถา้พจิารณาก็จะเหน็วา่เป็นเพยีงธาต ุ ร่างกายเราเป็นเหมอืนไอศกรีม ถา้เอา

ออกมาจากตูเ้ยน็วางไวส้กัพกัหน่ึงก็จะละลายไปหมด ร่างกายของพวกเราก็ถูกเวลา

ละลายไปเรื่อยๆ ทลีะเลก็ทลีะนอ้ย เดีย๋วก็กลายเป็นดนิ กลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป ร่างกาย

ของทกุคนเป็นอย่างน้ี  

น่ีคอืสิง่ทีเ่ราควรจะพจิารณาอยู่เรื่อยๆ ต่อไปจะไมอ่ยากไดอ้ะไร เพชรก็ไมอ่ยากได ้ทอง

ก็ไมอ่ยากได ้ ไมรู่จ้ะเอามาทาํอะไร ไดม้าแลว้ดบัความทกุขใ์นใจไดห้รือเปลา่ หรือกลบั

สรา้งความทกุขใ์หม้ากขึ้น ตอ้งคอยดูแลรกัษา ตอ้งหวงตอ้งห่วง ตอ้งเสยีอกเสยีใจ เมือ่

เชา้น้ีมโียมใส่บาตรคนหน่ึงบ่นวา่ เมือ่วานน้ีลูกชายไปธนาคาร พอออกมาก็มคีนกระตกุ

สรอ้ยทองไป เหตกุารณ์เกดิขึ้นต ัง้แต่เมือ่วาน วนัน้ีก็ยงัคา้งอยู่ในใจ เป็นเพยีงสรอ้ยทอง

เท่านัน้ ไมไ่ดท้าํประโยชนอ์ะไรใหก้บัเรา นอกจากเวลาทีไ่มม่ขีา้วกนิ ก็ใชท้องเสน้น้ีไป

แลกอาหารมา เอาธาตไุปแลกกบัธาต ุ ถา้มปีญัญาหากนิไดท้กุวนั ไมต่อ้งมทีองก็ได ้



10 
 

อย่างพระไมก่ลวัอดตาย เพราะมปีญัญาหาขา้วกนิไดท้กุวนั ไมต่อ้งมทีองมเีพชรเก็บไว ้

สาํรอง มบีาตรใบเดยีวก็พอ คนเรามคีวามจาํเป็นเพยีงเท่าน้ี อาหารวนัละมื้อเท่านัน้เอง 

เรื่องทีอ่ยู่อาศยัน้ี อยู่ทีไ่หนก็ได ้ ถา้ปลงไดแ้ลว้อยู่ทีไ่หนก็ได ้ อยู่ทีไ่หนก็ตาย อยู่ในวงัก็

ตาย อยู่ใตส้ะพานก็ตาย ถงึเวลาจะตายไมม่ใีครยบัย ัง้ความตายได ้ถา้ยอมรบัความตาย

ไดแ้ลว้ ก็จะไมม่คีวามทกุข ์ ตอ้งพจิารณาไตรลกัษณ์อย่างน้ี ใหเ้หน็วา่ไมม่อีะไรทีว่เิศษ

เลย 

มสีิง่เดยีวทีว่เิศษแต่กลบัไมดู่แลกนั ก็คอืใจของพวกเรา กลบัเอาเรื่องมาใหใ้จแบก ใหใ้จ

ทกุขก์งัวล ทาํไมตอ้งไปทกุขก์บัคนนัน้ ทาํไมตอ้งไปทกุขก์บัเรื่องน้ี ไมใ่ช่เรื่องของเรา 

ปลอ่ยไปตามเรื่องของเขา เราก็อยู่ส่วนของเรา ถา้มหีนา้ทีต่อ้งดูแลก็ทาํไป การปลอ่ยน้ี

ไมไ่ดห้มายความวา่ไมม่คีวามรบัผดิชอบ มหีนา้ทีอ่ะไรมคีวามรบัผดิชอบอะไรก็ทาํไป แต่

ใจไมแ่บกเท่านัน้เอง ทาํไปตามหนา้ที ่ ทาํไดเ้ท่าไหร่ก็เท่านัน้ ทาํไมไ่ดก้็ช่วยไมไ่ด ้ อย่าไป

อยากใหส้ิง่ทีท่าํเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี คอือยากใหม้นัด ีใหส้าํเร็จ ใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสุด 

ถา้ทาํเต็มความสามารถแลว้ จะไดห้รือไมไ่ดก้็ไมอ่ยู่ในวสิยัของเราแลว้ ไมต่อ้งไปทกุขไ์ป

กงัวลกบัผล กงัวลก็ไมไ่ดไ้ปเปลีย่นแปลงอะไร ไมไ่ดท้าํอะไรใหด้ขีึ้น มแีต่จะสรา้งความ

โกรธใหเ้กดิขึ้น ไปโทษคนนัน้คนน้ีวา่เป็นอุปสรรค ความโลภความโกรธมาจากความหลง 

ถา้รูว้า่โลกน้ีไมม่สีาระแก่นสารอะไร เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ไมม่ใีครเอาตดิตวัไปไดแ้มแ้ต่

ชิ้นเดยีว ก็จะเฉยๆ ไม่เหน็วา่วเิศษอย่างไร ก็จะไมเ่กดิความโลภอยากได ้ ไมเ่กดิความ

อยากไปเสพสมัผสัลิ้มรส เวลาเหน็อะไรทีค่ดิวา่วเิศษ พอเหน็ปับ๊ก็ผ่านไป ฟงัเสยีงอะไรก็

ผ่านไป รบัประทานอาหารทีเ่อร็ดอร่อยขนาดไหนก็ผ่านไป ผ่านไปหมด เหลอืแต่ผูรู้ ้จะรู ้

แบบหลงหรือรูแ้บบรูเ้ทา่นัน้เอง ถา้รูแ้บบรูก้็จะไมอ่ยาก ไมย่ดึไมต่ดิ ไมต่อ้งการอะไร ถา้

รูแ้บบหลงก็จะอยากไดเ้พิม่ขึ้น ไปเทีย่วมาคราวน้ีสนุกมาก คราวหนา้ตอ้งไปอกี 

รบัประทานอาหารรา้นน้ีอร่อยมาก ตอ้งกลบัไปรบัประทานอกี อย่างน้ีเรียกวา่รูแ้บบหลง 

ถา้รูแ้บบรู ้ ทกุสิง่ทกุอย่างก็เท่านัน้ๆแหละ จะรูแ้บบรูไ้ดก้็ตอ้งมธีรรมะ มคีวามสงบใจ 

เพราะจะเปรียบเทยีบรสชาตทิ ัง้ ๒ ชนิดไดอ้ย่างชดัเจนเลย จะเหน็วา่รสชาตอิย่างอืน่น้ีไม่

มคีวามหมายเลย เมือ่เปรียบกบัความสงบสุขของใจ ทีดู่ดดืม่จริงๆ สุขจริงๆ มอีทิธิพล
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ต่อใจจริงๆ ทาํใหใ้จมคีวามหนกัแน่นม ัน่คง ไมห่ว ัน่ไหว ไมว่า้วุน่ขุน่มวั กบัเรื่องราว

ต่างๆ  

ถาม มทีกุขเวทนาทางร่างกาย เจ็บหลงัจนลกุไมข่ึ้น ไมส่ามารถเดนิได ้ เป็นมา ๒ วนั

แลว้ ไดป้ฏบิตัติามทีท่า่นพระอาจารยส์อน พอทาํได ้ แต่พอปวดหลงัจริงๆ กลบั

ทาํไมไ่ดเ้ลย 

ตอบ เขา้หอ้งสอบแลว้ไมผ่่าน สอบตก เพราะทาํการบา้นไมพ่อ ตอ้งนัง่นานๆใหเ้จ็บ 

แลว้ก็ฝึกทาํใจใหเ้ฉยใหน่ิ้ง แยกความเจ็บปวดออกจากผูรู้ ้ ผูรู้ไ้มไ่ดเ้จ็บ เหมอืน

ดูภาพยนตร ์ใหดู้เฉยๆ อย่าไปดใีจเสยีใจกบัภาพทีดู่ ดูดว้ยสต ิวา่เป็นเพยีงภาพ 

ไมเ่กี่ยวกบัเรา เราเพยีงแต่ดูเขาเลน่ละคร เราไมไ่ดเ้ป็นตวัละคร  

ตอ้งปลอ่ยวางหมดเลย ร่างกายก็ตอ้งปลอ่ยวาง เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณก็ตอ้ง

ปลอ่ยวาง เป็นเหมอืนแสงหิง่หอ้ย เวลาพจิารณาดูในจติมนัจะแวบๆ เกดิดบัเกดิดบั เกดิ

ปับ๊ก็หายไป สญัญาจาํไดป้ับ๊กห็ายไป วญิญาณสมัผสัรบัรูแ้ลว้ก็หายไป แลว้ก็มใีหมเ่ขา้

มา ใหเ้พยีงแต่รบัรู ้ อย่าไปยนิดยีนิรา้ย ถา้ไมช่อบก็ตอ้งหดัชอบ ถา้ชอบก็หดัไมช่อบ 

เพราะความชอบหรือไมช่อบเป็นตวัทาํใหใ้จแกวง่ ใจไมน่ิ่ง ไมอ่ยู่ตรงกลาง เวลาชอบใจ

จะเอื้อมไปหา เวลาไมช่อบก็จะถอยออก ใหเ้ขา้หาสิง่ทีเ่ราไมช่อบ สิง่ทีเ่ราชอบก็ใหถ้อย

ออก เพือ่ปรบัความสมดุลของใจ ใหก้ลบัเขา้สู่ความเป็นกลางเป็นอุเบกขา อย่างพระน้ี 

ท่านสอนใหย้นิดตีามมตีามเกดิ เพือ่ตดัความไมช่อบ พระทีว่ดัป่าบา้นตาดไมม่สีทิธิเลอืก

อาหาร ทกุองคท์าํหนา้ทีต่กัแจกอาหารใส่บาตรใหแ้ก่กนั ไมไ่ดน้ ัง่เลอืกอาหารเอง เปิด

บาตรไว ้ พระแต่ละองคพ์อรบัอาหารจากหลวงตามา ก็เอาไปตกัแจกใส่บาตรใหพ้ระทกุ

รูป ตอนบวชใหม่ๆ  ใชว้ธิีตดัปญัหาเรื่องชอบหรือไมช่อบอาหาร ดว้ยการใส่อาหารท ัง้คาว

ท ัง้หวานท ัง้ผลไมร้วมลงไปในบาตร แลว้ก็คลกุรวมกนั เพราะเดีย๋วก็ตอ้งไปรวมกนัใน

ทอ้งอยู่ด ี ไมม่ปีญัหาอะไรเลย ร่างกายเป็นผูก้นิ เขาไมเ่ดอืดรอ้นอะไรเลย ใจไมไ่ดก้นิ

กลบัวุน่วาย เป็นตวัจูจ้ี้จกุจกิ ใจไมไ่ดก้นิ ร่างกายเป็นผูก้นิ ใจเป็นเหมอืนแม ่ ร่างกาย

เป็นเหมอืนลูก แมจู่จ้ี้จกุจกิเลอืกอาหารใหลู้กกนิ แมช่อบอาหารอะไรก็บงัคบัใหลู้กกนิ
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อาหารชนิดนัน้ แต่ลูกไมส่นใจ ใหก้นิอะไรก็กนิไดท้ ัง้นัน้ ใหร่้างกายกนิอะไรเขาก็กนิได ้

ท ัง้นัน้ ควรฝึกอย่างน้ี ถา้อยากจะกา้วหนา้  

ตอ้งฝึกมกันอ้ยสนัโดษ มกันอ้ยก็คือใชน้อ้ยๆกนินอ้ยๆ สนัโดษก็คือยนิดตีามมตีามเกดิ 

มอีาหารอะไรกร็บัประทานไป ถา้รบัประทานไมล่งก็จะไดอ้ดอาหาร ไดด้ดัสนัดานกเิลส 

พอไมไ่ดก้นิมื้อน้ี เดีย๋วมื้อต่อไปก็จะกนิอะไรก็ไดเ้พราะหวิ อาหารทีไ่มเ่คยกนิไมช่อบกนิ

ก็จะกนิได ้ เพราะหวิ แมแ้ต่ขา้วคลกุนํา้ปลาก็อร่อย ถา้ไมใ่ชม้าตรการอย่างน้ีจะไม่

กา้วหนา้ ถา้ใชช้วีติแบบเดมิๆ เคยอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนัน้ การปฏบิตัจิะไมก่า้วหนา้ 

ตอ้งทรมานใจดว้ยอบุายต่างๆ พระพทุธเจา้ทรงบญัญตัธุิดงควตัร ๑๓ ขอ้ ใหพ้ระภกิษุ

ปฏบิตั ิ เพือ่เป็นการทรมานกเิลส เช่นฉนัในบาตรเป็นวตัร บณิฑบาตเป็นวตัร เป็นการ

ทรมานกเิลส กเิลสชอบกนิแต่ไมช่อบบณิฑบาต ฉนัมื้อเดยีวเป็นวตัร เพือ่ทรมานกเิลสที่

ชอบกนิท ัง้วนั ธุดงควตัรเป็นอบุายทรมานกเิลส เพือ่พฒันาใจใหเ้จริญกา้วหนา้ เป็นการ

รีดกเิลส เหมอืนรีดหนอง ถา้ปลอ่ยไวเ้ฉยๆหนองจะไมไ่หลออกมาเอง ตอ้งรีดมนัออกมา

จะไดห้ายเร็ว จงึควรใชม้าตรการเหลา่น้ี อย่างนอ้ยก็ถอืศีล ๘ บา้ง เริ่มอาทติยล์ะครัง้ 

แลว้ก็เพิม่ใหม้ากขึ้น ควรพฒันาไปเรื่อยๆ ถา้ตอ้งการเจริญทางจติใจ ตอ้งกลา้จะใช ้

มาตรการแบบน้ี  

ตอนทีย่งัไมไ่ดบ้วช รบัประทานอาหารวนัละมื้อก็คดิวา่เก่งแลว้ แต่พอไปอยู่ทีว่ดัป่าเหน็

พระอดกนัทลีะ ๓ วนั ๕ วนั ก็รูว้า่เรายงัไมเ่ก่ง พอลองทาํตามก็ทาํได ้ ทาํใหก้า้วหนา้

ทางดา้นจติใจ เวลาไมไ่ดร้บัประทานอาหารจะมคีวามทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา ทกุขท์ ัง้ ๒ ส่วน 

ทกุขท์างร่างกายทีข่าดอาหาร และทกุขท์างใจทีอ่ยากจะรบัประทานอาหาร ถา้ทาํใจให ้

สงบได ้ ก็จะใชว้ธิีระงบัความทกุขท์างใจดว้ยการเขา้ไปในสมาธิ พอเขา้ไปในสมาธิพอจติ

สงบแลว้ ความทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากรบัประทานอาหาร ก็จะหายไป เป็นความทกุข ์

ส่วนใหญ่ พอความทกุขท์ีอ่ยากรบัประทานอาหารหายไปแลว้ ความทกุขท์างร่างกายจะ

ไมรุ่นแรงเลย จะรูส้กึอ่อนเพลยีรูส้กึวา่ทอ้งวา่งๆหววิๆเท่านัน้เอง แต่ไมท่รมาน 

เหมอืนกบัเวลาทีจ่ติไมส่งบแลว้คดิถงึอาหารชนิดต่างๆ นํา้ลายไหลแต่ไมไ่ดก้นิ ก็เลย

ตอ้งบงัคบัเขา้สมาธิอยู่เรื่อยๆ พอเขา้สมาธิก็หายทกุข ์ ตอนออกมาใหม่ๆ ก็ไมท่กุข ์ พอ
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เผลอก็คดิปรุงอกี ก็ตอ้งกลบัเขา้ไปในสมาธิใหม ่ ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ทาํให ้

ขยนัหม ัน่เพยีรภาวนา ทาํใหฐ้านของสมาธิแน่น เพราะทาํอยู่แทบทกุช ัว่โมง เขา้ไปช ัว่โมง 

พอออกมาสกัครึ่งช ัว่โมง ก็ตอ้งกลบัเขา้ไปใหม ่ เพราะเริ่มคดิถงึอาหารอกีแลว้ พอกลบั

เขา้ไปใหมก่็สบาย ต่อไปก็จะชาํนาญ จะเขา้เมือ่ไหร่ก็ได ้ อยากจะเขา้เมือ่ไหร่ก็เขา้ได ้

เวลาทาํอะไรบ่อยๆก็จะเกดิความชาํนาญ น่ีเป็นข ัน้สมาธิ  

ถา้เป็นข ัน้ปญัญาก็พจิารณาธรรมไป ก็จะไมม่เีวลามาคดิเรื่องอาหาร ก็จะไมห่วิ เดนิ

จงกรมไดเ้ป็นช ัว่โมงๆ ท ัง้ๆทีไ่มไ่ดร้บัประทานอาหาร เพราะใจไมไ่ดค้ดิถงึเรื่องอาหาร จะ

พจิารณาแต่เรื่องธรรมะทีก่าํลงัตดิอยู่ ไมว่า่จะอยู่ในข ัน้ร่างกาย หรืออยู่ในข ัน้นามขนัธ ์ก็

พจิารณาไป ก็จะเพลดิเพลนิ เหมอืนมอีาหาร มธีรรมะเป็นอาหารหลอ่เลี้ยงจติใจ จะมี

ความสุขกบัการปฏบิตั ิ ตอนนัน้จะไมค่่อยยุ่งเกี่ยวกบังานภายนอก จะเอาแต่งานภายใน 

อดอาหาร ๓ วนั ๕ วนัไมรู่ส้กึอะไรเลย ตอนบ่ายก็อาศยันํา้ปานะนํา้ผึ้งนํา้ตาล พอให ้

ร่างกายมกีาํลงั น่ีเป็นมาตรการทีเ่ราตอ้งใชก้นั เหมอืนเวลาเปลีย่นยางรถยนต ์ถา้ไมม่แีม่

แรงจะเปลีย่นยาก จะเอากาํลงัทีไ่หนมายกลอ้ขึ้น ถา้มแีมแ่รงก็จะเปลีย่นยางไดง้า่ย น่ีก็

เหมอืนกนัการจะยกจติใหสู้งขึ้นอกีระดบัหน่ึง ก็ตอ้งมแีมแ่รง คอือบุายต่างๆทีถู่กกบั

จริต บางท่านกใ็ชอ้ดอาหาร บางท่านก็ใชเ้นสชัชกิ อยู่ใน ๓ อริิยาบถ บางท่านก็ไปอยู่ใน

ทีน่่ากลวั ไปอยู่ตามป่าชา้ ตามป่าตามเขา บางท่านก็ออกเดนิกลางคนืโดยไมฉ่ายไฟ ทาํ

อย่างน้ีถงึจะไดธ้รรมะ ถา้อยู่ในหอ้งปรบัอากาศ อยู่ใกลตู้เ้ยน็ อยู่ใกลโ้ทรทศันจ์ะไมไ่ด ้

อะไร ตอ้งถามตวัเองวา่อยากจะไดอ้ะไร จะเอาท ัง้ ๒ อย่างไมไ่ด ้โลกกบัธรรม ธรรมไป

ทางทศิเหนือ โลกไปทางทศิใต ้ไปคนละทางกนั 

เมือ่วนัก่อนมญีาตโิยมบอกวา่ ขอใหห้ลวงตาอยู่ถงึ ๑๒๐ ปี แต่ท่านไมร่บัปาก เป็นอบุาย

ของหลวงตาสอนพวกเราไมใ่หป้ระมาท ถา้ท่านรบัปาก พวกเราก็จะไมร่ีบปฏบิตักินั ทา่น

สรา้งเมรุไวไ้มรู่ก้ี่ปีมาแลว้ นัน่เป็นอบุายสอนใหพ้วกเราระลกึถงึความตาย ถงึความไม่

เทีย่งแทแ้น่นอน จะไดไ้มป่ระมาทนอนใจ ศาสนาพทุธเป็นเหมอืนรถเมล ์ อาจจะเป็น

เทีย่วสุดทา้ยก็ไดน้ะ ถา้ไมข่ึ้นจะตอ้งเดนิไปนะ ตายไปแลว้กลบัมาเกดิใหมอ่าจจะไมไ่ด ้

พบกบัพระพทุธศาสนาอกี ชาตน้ีิอาจจะเป็นเทีย่วสุดทา้ยของพระพทุธศาสนาสาํหรบัพวก
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เรา เพราะไมรู่ว้า่จะไปรบับญุรบักรรมทีไ่หนต่อ หลงัจากทีต่ายไปแลว้ กลบัมาแลว้ไม่

ทราบวา่จะมพีระพทุธศาสนาหลงเหลอือยู่หรือไม ่ จงึควรปลูกฝงันิสยัใฝ่ธรรมยนิดใีน

ธรรม เพือ่จะไดป้ฏบิตัธิรรมตลอดเวลา จะไดไ้มต่อ้งอาศยัพระศาสนา พอเรามพีลงัมี

เครื่องยนตใ์นใจเราแลว้ กไ็มต่อ้งอาศยัเครื่องยนตภ์ายนอก ศาสนาเป็นเหมอืนเรือที่

คอยลากจูงเรือทีไ่มม่เีครื่อง พอเรามเีครื่องยนตใ์นเรือแลว้ เราก็ไมต่อ้งอาศยัศาสนาลาก

จูง ต ัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไปน้ี ท่านมเีครื่องยนตต์ดิอยู่ในใจของท่านแลว้  

ไปเกดิภพไหนชาตไิหน ไมเ่จอพทุธศาสนาก็ไมเ่ป็นปญัหา ท่านมพีระพทุธศาสนาตดิไว ้

ในใจของท่านแลว้ อาจจะไปถงึชา้หน่อย เพราะไมม่ผูีท้ีไ่ปถงึแลว้มาคอยแนะแนวทางให ้

แต่จะไมห่ลงทาง ท่านรูแ้ลว้แนวทางของการปฏบิตักิ็คอืพระอริยสจั ๔ พอเหน็อริยสจั ๔ 

ในใจแลว้ จะรูว้า่ปญัหาท ัง้หมดอยู่ทีใ่จ อยู่ทีค่วามอยาก ก็จะลดละตดัความอยากต่างๆ

ทีม่อียู่ในใจใหน้อ้ยลงไป อย่างพระโสดาบนัก็ยงัตดิอยู่ทีร่่างกาย ตดิอยู่กบักามราคะ รูว้า่

ตอ้งแกต้รงน้ี จะศึกษาดูวา่จะแกอ้ย่างไร เหน็ส่วนทีส่วยทีง่ามของร่างกาย ส่วนทีไ่มส่วย

ไมง่ามยงัไมเ่หน็ ก็ตอ้งดูใหเ้หน็ พอดูบ่อยๆจนจาํไดแ้ลว้ ก็จะตดักามราคะได ้พอไดเ้หน็

อริยสจั ๔ ภายในใจแลว้ ไมม่คีรูอาจารยส์อนก็ไมเ่ป็นไร เพราะมอีาจารยภ์ายใน ท่านถงึ

รบัรองวา่ไมเ่กนิ ๗ ชาต ิ จะมพีระพทุธศาสนามพีระพทุธเจา้มาสอนหรือไมก่็ไมจ่าํเป็น 

เพราะมธีรรมแลว้ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ ัน้เหน็เราตถาคต มพีระพทุธพระธรรมพระสงฆ์

คอยสอนอยู่ในใจแลว้ น่ีคอืสถานภาพของพระอริยบคุคล ต ัง้แต่ข ัน้แรกขึ้นไป ท่านมี

พระพทุธพระธรรมพระสงฆอ์ยู่ในใจแลว้ เพยีงแต่วา่ยงัไมไ่ดก้าํจดักเิลสใหห้มดสิ้นไป 

กาํลงักา้วขึ้นไปตามลาํดบั ถา้เป็นคนไขก้็ไดย้าจากหมอแลว้ ไมต่อ้งไปหาหมอแลว้ หมอ

ใหย้ามาครบแลว้ ใหก้นิยาทีห่มอใหม้าใหห้มดก็แลว้กนั พอกนิหมดแลว้ก็จะหายจากโรค

อย่างแน่นอน 

ชาตน้ีิพยายามเอาธรรมจกัษุใหไ้ดก้็แลว้กนั พจิารณาความตายความเจ็บไขไ้ดป่้วยอยู่

เรื่อยๆ เวลาเจ็บก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป เป็นธรรมดาของร่างกาย นัง่แลว้เจ็บปวดก็ปลอ่ยให ้

เจ็บปวดไป จะตายกป็ลอ่ยใหต้ายไป จะดบัตณัหาได ้พอดบัปับ๊กจ็ะเหน็ธรรมทนัทวีา่ ที่

ทกุขท์รมานใจไมใ่ช่เพราะความเจ็บปวดของร่างกาย แต่เพราะกลวัความเจ็บ อยากให ้
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ความเจ็บหายไปต่างหาก น่ีคอืเหน็อริยสจั จะเหน็อย่างน้ี จะไมอ่ยากใหห้าย จะเป็น

อย่างไรก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป หายก็หาย ตอ้งหายแน่ แต่จะหายแบบไหน หายแบบทีย่งัมลีม

หายใจอยู่ หรือแบบไมม่ลีมหายใจ ตอ้งหายแน่ๆ แต่ใจไมห่าย ใจสบาย ใจสงบ ใจมี

ความสุข เอาตรงน้ี ตวัน้ีสาํคญัทีสุ่ดคอืใจ พยายามรีดสมทุยัคอืตณัหาท ัง้ ๓ ออกไปจาก

ใจใหห้มดใหไ้ด ้ พอหมดแลว้จะไมม่ตีวัสรา้งความทกุขท์รมานใจอกีต่อไป เอาธรรม

โอสถเขา้มาทาํลายเชื้อโรคของใจ คอืกามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหา พอเหน็อริยสจัแลว้

จะไมห่ลงอกีแลว้ มแีต่จะทาํใหห้มดไป จะมุง่มาตรงจดุน้ีจดุเดยีว จะไมส่นใจกบัเรื่อง

ภายนอก ขา้งนอกไมใ่ช่สรณะ ไมใ่ช่ทีพ่ึง่ ไมม่อีะไรเป็นทีพ่ึง่ได ้ มแีต่การปฏบิตัธิรรม 

ตามหลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้เท่านัน้ ทีจ่ะเป็นสรณะ เป็นทีพ่ึง่ของเราได ้ ใหย้ดึ

แนวทาง ทานศีลภาวนาไว ้ มโีอกาสทาํบญุใหท้านไดม้ากนอ้ย ก็พยายามทาํไป ทาํให ้

หมดเลย เก็บไวท้าํไม นอกจากตอ้งเก็บไวส้าํหรบัวนัขา้งหนา้ อย่าไปหามาเพิม่ พอแลว้ 

เอาเวลามาปฏบิตัธิรรมดกีวา่ มพีอมพีอกนิพอเก็บแลว้ ก็เอาเวลามาหาธรรมะ อย่าหาเงนิ

หาทอง อย่าหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ไมอ่ย่างนัน้จะขาดทนุนะ ไมไ่ดก้าํไร ไม่ได ้

ธรรมะ ไมไ่ดบ้ญุไป ไดแ้ต่กเิลสไป  

ถาม ท่านอาจารยส์อนไมใ่หย้ดึตดิกบัร่างกาย คราวทีแ่ลว้ลูกไปปฏบิตัธิรรม กลา้มเน้ือ

หลงัมนัอกัเสบเจ็บหลงั นัง่สมาธิก็นัง่ไมค่่อยได ้ ใจหน่ึงก็คดิวา่น่าจะอดทน แต่

อกีใจหน่ึงก็คดิวา่ รกัษาร่างกายไว ้ไมด่กีวา่หรือ ถา้ยิง่ไปฝืนก็จะยิง่เจ็บมากขึ้น ก็

เลย ๒ จติ ๒ ใจ วา่ ระหวา่งการฝึกจติกบัการถนอมร่างกายน้ี จดุสมดุลอยู่

ตรงไหน 

ตอบ ตอ้งแยกเป็น ๒ กรณี กรณีทีม่คีวามตอ้งการธรรมะมากกวา่อย่างอืน่ ก็พรอ้มที่

จะปฏบิตัไิดท้กุเมือ่ ถอืเอาความเจ็บปวดเป็นเหตใุหป้ฏบิตั ิ เพราะอยู่ใน

เหตกุารณ์จรงิ ไมต่อ้งกงัวลกบัสงัขารร่างกาย ถา้จะตายก็ไมต่อ้งไปเสยีดาย 

เพราะจะไดส้ิง่ทีม่คุีณค่ามากกวา่ อย่างทีพ่ระทา่นบรรลใุนปากเสอื ถา้ท่านคดิ

รกัษาร่างกาย ท่านก็คงไมไ่ปหาเสอื น่ีเป็นลกัษณะของผูท้ีม่คีวามมุง่ม ัน่อย่างยิง่

ต่อการหลดุพน้ พรอ้มทีจ่ะสละไดท้กุอย่าง แต่ถา้ยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะหลดุพน้ ก็ตอ้ง



16 
 

พกัรกัษาร่างกายใหห้ายดก่ีอน แลว้ค่อยปฏบิตั ิ แต่มนัจะชา้และอาจจะไมไ่ดผ้ล

ดงัทีป่รารถนา ขึ้นอยู่กบัความปรารถนา คนเรา ถา้มคีวามปรารถนามาก ก็ยอม

เสยีไดท้กุอย่าง ไมว่า่จะในทางโลกหรือในทางธรรม อยู่ทีใ่จเป็นหลกั วา่ตอ้งการ

อะไร ถา้ยงั ๒ จติ ๒ ใจ แสดงวา่ยงัไมไ่ดป้รารถนาธรรมถงึข ัน้นัน้ ถา้ปรารถนา

ธรรมถงึข ัน้นัน้แลว้ปญัหาน้ีจะไมเ่กดิขึ้น เพราะจะรูว้า่จะเลอืกเอาอะไร จะเลอืก

สิง่ทีถ่าวรหรือสิง่ทีไ่มถ่าวร ใจน้ีถาวรแต่ร่างกายไมถ่าวร ความทกุขใ์จจะอยู่ไปกบั

ใจเป็นเวลายาวนาน แต่ความทกุขก์ายไมน่าน ถา้จะตอ้งเสยีร่างกายไปเพือ่ใหไ้ด ้

ธรรมะมาน้ีก็คุม้ค่า เพราะอย่างไรกต็อ้งเสยีอยู่ด ี ต่อใหร้กัษาร่างกายใหด้ขีนาด

ไหน ก็ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยเหมอืนกนั จะกลายเป็นขอ้อา้งของกเิลส รกัษาร่างกาย

ไปก่อน พอจะเจ็บพอจะเป็นอะไรก็ตอ้งหยดุก่อน ตอ้งรกัษาร่างกายก่อน ก็จะไม่

ไดผ้ลจากการปฏบิตั ิ 

เคยอ่านประวตัหิลวงปู่ม ัน่กนัไมใ่ช่หรือ คราวทีท่่านมอีาการเจ็บทอ้ง ท่านก็พยายามหายา

มารบัประทาน รบัประทานเท่าไหร่ก็ไมห่าย กลบัจะเจ็บมากขึ้นไป ท่านก็เลยปลง กนิยา

มามากแลว้ มนัก็ไมห่าย ทน้ีีเอาแบบไมก่นิยาดูบา้ง จะเป็นอย่างไร ใชธ้รรมโอสถนัง่

ภาวนาพจิารณาทกุขเวทนา แยกเวทนาออกจากใจออกจากร่างกาย ใหต่้างฝ่ายต่างเป็น

ความจริงของเขา ร่างกายก็เป็นความจริง เวทนาก็เป็นความจริง ใจผูรู้ก้็เป็นความจริง 

ใหต่้างฝ่ายต่างทาํหนา้ทีข่องตน ร่างกายเป็นธาตกุ็ปลอ่ยใหเ้ป็นธาตไุป ธาตไุมรู่เ้รื่องอะไร 

เหมอืนกบัศาลาหลงัน้ี เขาเป็นธาต ุเขาไมรู่เ้รื่องอะไร แดดจะส่องรอ้นขนาดไหนเขาก็ไมรู่ ้

ใจคอืผูท้ีอ่ยู่ในร่างกายไมต่อ้งไปรอ้นแทนร่างกาย รอ้นก็รูว้า่รอ้น ความรอ้นเป็นเหมอืน

เวทนาทีเ่กดิขึ้นในร่างกาย เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป เวทนามหีนา้ทีแ่สดง

ความเจ็บก็ปลอ่ยใหแ้สดงไป ร่างกายมหีนา้ทีน่ ัง่อยู่ตรงนัน้ก็นัง่ไป ใจมหีนา้ทีร่บัรูก้็รูไ้ป 

พอต่างฝ่ายต่างทาํหนา้ทีข่องตนแลว้ ก็จะอยู่ในสภาพปกต ิ พอจติสงบปับ๊ความทกุข ์

ทรมานใจก็จะหายไป ความเจ็บปวดของร่างกายก็ไมรุ่นแรง หรืออาจจะหายไปเลย ถา้

อาการปวดทอ้งเป็นผลจากความไมป่กตขิองใจ ความไมป่กตขิองใจสามารถทาํให ้

ร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วยได ้ พอท่านไดพ้จิารณาแยกแยะจนจติรวมลงสู่ความสงบ จติก็ไม่

รบัรูเ้รื่องของร่างกายของเวทนา พอถอนออกมาอาการเจ็บทอ้งก็หายไปหมด เป็นไปได ้
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ถา้เป็นโรคทีไ่มไ่ดเ้กดิจากเชื้อโรค หรือเกดิจากเชื้อโรคก็ได ้ ถา้นัง่ทาํสมาธิจะทาํให ้

ร่างกายสรา้งภูมต่ิอตา้นเชื้อโรค เพราะเวลานัง่ไปนานๆร่างกายจะรอ้นจนเหงือ่แตก ยิง่

ร่างกายมอีณุหภูมริอ้นขึ้นเท่าไหร่ จะมภูีมต่ิอสูก้บัเชื้อโรคมากขึ้น อย่างเวลาเป็นไข ้ใหน้ ัง่

สมาธิจนเหงือ่แตกพล ัก่ หรือนอนคลมุหวัใหเ้หงือ่แตกพล ัก่เลย แลว้ไขจ้ะลดหรือหายไป

เลย  

น่ีคอืการรกัษาโรคของพระปฏบิตั ิ ไดท้ ัง้ธรรมและไดท้ ัง้การรกัษาร่างกายไปในเวลา

เดยีวกนั ยงิกระสุนนดัเดยีวไดน้ก ๒ ตวั พระปฏบิตัพิระป่าส่วนใหญ่จะไมก่งัวลกบัเรื่อง

หยูกยาเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะรบัประทานยาสมนุไพร จะไมค่่อยไปหาหมอไปโรงพยาบาล 

นอกจากเป็นโรคทีร่กัษาไดผ้ลจรงิๆ ถา้เป็นไขป่้าก็ใชธ้รรมโอสถ เราเป็นหวดัมาต ัง้แต่วนั

ศุกร ์ เริ่มมอีาการแสบคอ คนืแรกไขย้งัไมค่่อยแรงเท่าไหร่ พอคนืที ่ ๒ น้ีมนัปวดระบม

ไปท ัง้ตวั ก็ปลอ่ยมนัปวดไป เราก็ภาวนาของเราไป ใจไมไ่ดไ้ปวุน่วายกบัมนั พอวนัที ่๓ 

ไขก้็ลดลง แต่จะมนีํา้มกูเสมหะเพิม่มากขึ้น แลว้ก็ค่อยๆลดลงไป ตอนน้ีเหลอือยู่นิด

หน่อย มแีต่นํา้มกู ไมม่ไีข ้ไมเ่จ็บปวด เป็นอย่างน้ีมาหลายครัง้แลว้ ไมเ่คยฉนัยา ต ัง้แต่

บวชน้ีไมเ่คยฉนัยาแกป้วดเลย มนัไมรู่ส้กึปวด ร่างกายมนัปวด แต่ใจไมรู่ส้กึปวด ใจ

แยกออกจากร่างกายได ้ ถา้อดขา้วทลีะ ๕ วนั ๗ วนัไดน้ี้ความเจ็บปวดอย่างอืน่จะไม่

ทรมานเท่าไหร่ จงึอย่าเสยีดายร่างกายเลย ใหพ้จิารณาความตายอยู่เรื่อยๆ จะไดรู้ว้า่

รกัษาอย่างไรก็ตอ้งตาย เสยีเวลาไปเปลา่ๆ สูร้กัษาใจดกีวา่ จะสบายไปตลอด ร่างกายจะ

เป็นอย่างไรจะไมเ่ดอืดรอ้น จะรวยจะจนก็ไมเ่ดอืดรอ้น ถา้ไมร่กัษาใจแลว้ กเิลสจะ

หลอกใหอ้ยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี อยากใหร้ํา่ใหร้วยไปตลอด อยากใหสุ้ขไปตลอด พอมี

ปญัหาทางเศรษฐกจิ ทางการเงนิการทอง ก็จะวุน่วายใจ อย่าไปใหค้วามสาํคญักบั

ร่างกายมากเกนิไป เรามร่ีางกายมาหลายร่างแลว้ เหมอืนมเีสื้อผา้มาหลายชดุแลว้ มาให ้

ความสาํคญักบัใจดกีวา่  

ดว้ยการยนิดใีนธรรมใหม้าก เพราะการยนิดใีนธรรมชนะการยนิดที ัง้ปวง ยนิดใีนธรรม

ไดก้าํไรไดป้ระโยชน ์ ยนิดอีย่างอืน่มแีต่ขาดทนุ เพราะจะไดค้วามทกุขม์าดว้ย ไดอ้ะไร

มาแลว้ก็ตอ้งคอยดูแลรกัษาคอยกงัวล อย่างเวลาอยู่คนเดยีวกบัมคู่ีครองน้ีมนัต่างกนันะ 
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อยู่คนเดยีวไมต่อ้งกงัวลกบัคู่ครอง พอมคู่ีครองแลว้ก็ตอ้งกงัวลกบัเขา ตอ้งทะเลาะกนั 

สรา้งความทกุขใ์หแ้ก่กนั ตอนตน้ก็คดิวา่จะมาใหค้วามสุขแก่กนั แต่พออยู่ดว้ยกนัแลว้

กลบัไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ ไมไ่ดท้าํตามสญัญา เพราะต่างฝ่ายต่างคดิวา่จะมแีต่ความสุข แต่

ไมม่องถงึสภาพความเป็นจริงวา่ ใจของแต่ละคนจะมคีวามอยากความตอ้งการไมต่รงกนั 

พอไมต่รงกนัก็จะมปีญัหา ถา้ตรงกนัก็ไมเ่ป็นปญัหา เช่นคนหน่ึงอยากไปเทีย่ว อกีคน

หน่ึงก็อยากไปเทีย่วดว้ย ก็ไมเ่ป็นปญัหา แต่ถา้คนหน่ึงอยากจะอยู่บา้น อกีคนหน่ึง

อยากจะไปเทีย่ว ก็เป็นปญัหา คนอยู่บา้นก็ไมย่อมใหค้นอยากไปเทีย่วไปคนเดยีว ถา้อยู่

คนเดยีวจะสบาย อยากอะไรก็ได ้ อยากอยู่บา้นก็อยู่บา้น อยากจะไปขา้งนอกก็ไปขา้ง

นอก ไมเ่ป็นปญัหา แต่ใจอยู่คนเดยีวไมไ่ด ้มนัเหงา ไมม่อีะไรใหใ้จทาํ มนัคนั หาคนนัน้

มาเกา หาเครื่องบนัเทงิมาเกา ใหเ้พลดิเพลนิไป อยู่เฉยๆรูส้กึอดึอดัใจ ถา้ทาํใจใหส้งบ

แลว้ จะไมม่คีวามรูส้กึเหลา่น้ี จะชอบกบัการอยู่เฉยๆ อยู่กบัความวา่ง อยู่กบัความสงบ 

เป็นความสุขอย่างยิง่ อยู่ตรงน้ี ใหป้ลอ่ยขา้งนอก แลว้เขา้มาขา้งใน อย่าไปแสวงหา

ความสุขจากภายนอกเลย เป็นความสุขนิดเดยีว เป็นความทกุขม์ากกวา่หลายเท่า  

เขา้หาความสุขภายในจะดกีวา่ ทกุขต์อนเริ่มตน้ ตอนทีพ่ยายามดงึใจเขา้มา เพราะมนั

ยาก มนัทวนกระแส อารมณ์ของใจอยากจะออกขา้งนอก เวลาดงึเขา้มาก็เหมอืนวา่ยนํา้

ทวนกระแส จะรูส้กึยาก รูส้กึเหน่ือย พอมกีาํลงัมากพอทีจ่ะวา่ยทวนกระแสไดแ้ลว้ 

ต่อไปก็เขา้ขา้งในได ้ กระแสทีจ่ะออกภายนอกก็จะเบาลง จนไมม่เีหลอือยู่เลย จนไม่

อยากจะออกไปไหน ไมอ่อกไปก็จะสบาย ไมต่อ้งวุน่วายกบัใคร ไมต่อ้งเหน่ือย มขีา้วกนิ

วนัละมื้อ มนีํา้เปลา่ๆนํา้สะอาดดืม่ มทีีห่ลบแดดหลบฝน แค่น้ีก็พอแลว้ มเีสื้อผา้ใส่สกั 

๒ – ๓ ชดุ มยีารกัษาโรคไปตามอตัภาพ หรือปลอ่ยใหร่้างกายรกัษาเองก็ได ้ ร่างกายมี

ภูมริกัษาโรคภยัไขเ้จ็บเองได ้ ถา้รกัษาไมไ่ดก้็ตอ้งตายไปเท่านัน้เอง ถอืวา่เป็นเวลาอนั

สมควร แต่ใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกาย ใจยงัเป็นเหมอืนเดมิ จะมร่ีางกายหรือไมม่ี

ร่างกาย ใจก็ยงัเป็นใจอยู่อย่างนัน้ ถา้ใจสุขตลอดก็จะสุขไปตลอด ถา้ใจทกุขต์ลอดก็จะ

ทกุขไ์ปตลอด มมีากมนีอ้ยไมเ่กี่ยวกนั จงึอย่าไปกงัวลกบัการมมีากมนีอ้ยเลย ใหม้เีท่าที่

จาํเป็นก็พอแลว้ หนัมารกัษาใจใหสุ้ขไปตลอดจะดกีวา่ รกัษาใหส้งบไปตลอด ดว้ยสติ

สมาธิปญัญา น่ีคอืเครื่องมอืทีจ่ะรกัษาใจใหส้งบระงบั จากความโลภความโกรธความ
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หลงต่างๆ ถา้ไมม่ธีรรมท ัง้ ๓ น้ีแลว้ จะไมส่ามารถทาํได ้อย่าไปฟงัคนทีส่อนวา่ไมต่อ้งทาํ

สมาธิก็ได ้ เจริญปญัญาเลย มนัเป็นไปไมไ่ด ้ มนัขาดปจัจยั เหมอืนกบัซกัเสื้อผา้โดยไม่

ตอ้งใชน้ํา้ ใส่ผงซกัฟอกเขา้ไปในกะละมงั ไมต่อ้งใส่นํา้ ซกัไดเ้ลย มนัเป็นไปไมไ่ด ้ตอ้งมี

นํา้ดว้ย ตอ้งมปีจัจยัครบบริบูรณ์  

มรรค ๘ ก็มสีมัมาสมาธิ ไตรสกิขาก็มศีีลสมาธิปญัญา ตอ้งมใีหค้รบ จะมสีมาธิอย่าง

เดยีวก็ไมไ่ดเ้หมอืนกนั ถา้คดิวา่มสีมาธิแลว้ปญัญาจะเกดิเองก็ไมใ่ช่อกี สมาธิก็เป็น

สมาธิ สมาธิเป็นความสงบ ความสงบจะไมก่ลายเป็นปญัญาความฉลาดขึ้นมาเองได ้

ความฉลาดเกดิจากการพจิารณาวเิคราะห ์ เหมอืนทีเ่ราวเิคราะหส์ถานการณ์ของตลาด 

ของลูกคา้ ของราคาต่างๆ จะไดว้างแผนใหบ้รรลเุป้าหมายทีต่อ้งการ คอืไดผ้ลกาํไร ตอ้ง

วเิคราะห ์ ไมอ่ยู่เฉยๆ เคยทาํอะไรก็ทาํอย่างนัน้ แลว้มนัจะปรบัตวัเองโดยอตัโนมตั ิ มนั

ไมป่รบัหรอก เช่นค่าใชจ่้ายบริษทัมนัมากกวา่รายได ้ อยู่ๆจะใหม้นักลบัเป็นตรงกนัขา้ม

ไมไ่ด ้ ตอ้งหาวธิีตดัรายจ่ายลง หาวธิีเพิม่รายรบัใหม้ากขึ้น ถงึจะไดก้าํไร ปญัญาก็

เช่นเดยีวกนั ตอ้งสอนใจใหฉ้ลาด ใหรู้ว้า่อะไรเป็นอะไร อย่างร่างกายน้ี ท ัง้ๆทีอ่ยู่กบัใจ

มาตลอด ใจยงัไมเ่หน็วา่จะตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายอย่างจรงิจงัเลย รูแ้บบหลงๆลมืๆ 

พอลมืก็เหมอืนกบัไมรู่ ้ พอไมค่ดิก็เหมอืนกบัไมรู่ ้ เพราะทาํตวัเหมอืนกบัไมรู่ ้ ไมรู่ว้า่

จะตอ้งตาย ถา้รูว้า่จะตอ้งตายจะไมท่าํตวัอย่างน้ี พอหมอบอกวา่มเีวลาอยู่เพยีง ๖ เดอืน 

ก็จะเปลีย่นวถิชีวีติเลย ทาํดกีนัเป็นบา้ไปเลย เขา้วดักนัเป็นบา้ไปเลย รูว้า่ตอ้งตายแน่ๆ

แลว้ แต่ตอนน้ียงัไมรู่จ้รงิ รูว้า่ตอ้งตาย แต่รูส้กึวา่มนัยงัไกลอยู่ จงึไมก่ระตอืรือรน้ ตอ้ง

พจิารณาอยู่เรื่อยๆ แลว้จะเกดิปญัญา จะเตรียมตวัเตรียมใจได ้ 

จะพจิารณาไดอ้ย่างต่อเน่ือง ตอ้งมใีจทีส่งบ ใจทีไ่มส่งบน้ีกเิลสยงัทาํงานอยู่ กเิลสจะลาก

ไปคดิเรื่องอืน่ คดิเรื่องงานเรื่องคนนัน้คนน้ี เรื่องหาความสุขกบัสิง่นัน้สิง่น้ี ก็จะไมไ่ด ้

พจิารณาความตาย ก็จะลมืความตายไป ถา้มสีมาธิแลว้จะไมม่กีเิลสมาคอยหลอกลอ่ ให ้

ไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้ไมค่ดิก็จะน่ิงอยู่เฉยๆ พอคดิก็จะคดิตามทีเ่ราส ัง่ใหม้นัคดิ ถา้ให ้

คดิเรื่องเกดิแก่เจ็บตาย ก็จะคดิเรื่องเกดิแก่เจ็บตาย พอเหน็ใครก็จะคดิวา่เกดิแก่เจ็บ

ตายนะ คนน้ีก็เกดิแก่เจ็บตาย คนนัน้ก็เกดิแก่เจ็บตาย คนน้ีก็เป็นดนินํา้ลมไฟ จะ
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พจิารณาไปเรื่อยๆ จนเหน็อยู่ในใจตลอดเวลา วา่เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟเท่านัน้เอง เป็น

ผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดูกฯเป็นอาการ ๓๒ ไมม่นีาย ก. นาย ข. เราไปใหช้ื่อเขา

เอง เหมอืนกบัเอายีห่อ้มาตดิทีเ่สื้อผา้ วา่เป็นยีห่อ้นัน้ยีห่อ้น้ี ความจริงก็เป็นแค่เสื้อผา้เท่า

นัน้เอง พวกเราก็เป็นตวัละคร เลน่ตามบททีบ่ญุกรรมเป็นผูก้าํกบั แต่ละคนก็มบีทไม่

เหมอืนกนั ก็เลน่ไป แต่อย่าไปยดึอย่าไปตดิกบับท ใหรู้ว้า่เราเป็นเพยีงตวัละคร เราเลอืก

บททีจ่ะเลน่ไดถ้า้จะเลอืก เล่นเป็นพระก็ได ้ เป็นแมช่เีป็นภกิษุณีก็ได ้ ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็น

แมบ่า้นพ่อบา้นเสมอไป แต่เรามกัจะปลอ่ยใหบ้ญุกรรมเป็นผูก้าํกบับท แต่คนฉลาดทีไ่ด ้

ศึกษาธรรมแลว้จะเขยีนบทของตนเอง พระพทุธเจา้ก็ไดบ้ทเป็นพระราชโอรส แต่ทรงฉีก

บทนัน้ทิ้ง แลว้เขยีนบทขึ้นมาใหม ่ เป็นสมณโคดมไป ออกบวชบาํเพญ็เพยีร ๖ ปี จน

บรรลเุป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นศาสดาของโลก ทรงเขยีนบทเอง ไมป่ลอ่ย

ใหบ้ญุกรรมพาไป พวกเราก็ตอ้งตามรอยพระบรมศาสดา ตามรอยครูบาอาจารย ์ อย่า

ปลอ่ยใหไ้หลไปตามกระแสอารมณ์ อยากจะไปไหนก็ไป อยากจะเทีย่วก็เทีย่ว ใครมา

ชวนใหไ้ปเทีย่วก็ไปดว้ย ตอ้งรูจ้กัคาํวา่ไมไ่ปบา้ง 

ดูครูบาอาจารยเ์ป็นตวัอย่าง ดูพระพทุธเจา้ดูพระสงฆส์าวกท ัง้หลายเป็นตวัอย่าง ท่าน

ยนิดกีบัอะไร ยนิดกีบัรูปเสยีงกลิน่รส ยนิดกีบัลาภยศสรรเสริญ หรือยนิดกีบัธรรม 

ยนิดกีบัความสงบ ยนิดกีบัความมกันอ้ยสนัโดษ ยนิดกีบัสถานทีส่งบสงดั ทีป่ลกีวเิวก 

ยนิดกีบัศีล ยนิดกีบัสมาธิยนิดกีบัปญัญา ยนิดกีบัวมิตุตหิลดุพน้ น่ีแหละคอืสิง่ทีเ่ราควร

จะยนิดกีนั อย่าไปยนิดกีบักระเป๋าสวยๆ เสื้อผา้สวยๆ รองเทา้สวยๆ มนัไมไ่ดเ้ป็นสรณะ

เป็นทีพ่ึง่ของใจ ใหย้นิดกีบัสิง่ทีจ่ะมาช่วยใจ ใหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ตอ้ง

ยนิดตีามพระพทุธเจา้ ยนิดตีามครูบาอาจารยท์ ัง้หลาย  

ถาม ผมมขีอ้สงสยัถามเรื่องกระเทอืนธาตขุนัธ ์อย่างครูบาอาจารยท์ีเ่ราคดิวา่ท่านก็พน้

แลว้ แต่ยงัมนีํา้ตาใหเ้ราเหน็น้ี เพราะเหตไุรจงึกระเทอืนธาตขุนัธ ์ใหม้นีํา้ตาได ้

ตอบ เคยไดย้นิวา่ธรรมสงัเวชก็ทาํใหน้ํา้ตาหล ัง่ได ้ ไมไ่ดห้ล ัง่เพราะความทกุข ์ เพราะ

กเิลส แต่เป็นธรรมสงัเวช ความซาบซึ้งกบัความจริงทีไ่มรู่ม้าก่อน พอไดส้มัผสั

กบัความจริง ไดส้มัผสักบัความสุขทีย่ิง่ใหญ่ ก็ทาํใหเ้กดิธรรมสงัเวชขึ้นมา แต่ใจ
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ไมไ่ดห้ล ัง่นํา้ตาเพราะกเิลส เพราะความทกุข ์ความโทมนสั ความเศรา้โศกเสยีใจ 

อาลยัอาวรณ์ เหมอืนทีป่ถุชุนรอ้งห่มรอ้งไหก้นั เวลาสูญเสยีสิง่ทีร่กัไป ท่านไมม่ี

อะไรทีจ่ะสูญเสยี ท่านไมม่อีะไรทีท่่านรกัแลว้ ธรรมสงัเวชมนีํา้หนกัมากกบัจติใจ 

จะคุมนํา้ตาไวก้็ได ้ หรือจะปลอ่ยใหห้ล ัง่ออกมาก็ได ้ ไมเ่ป็นปญัหาอย่างไร อย่าง

เวลาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน มพีระบางรูปหล ัง่นํา้ตา แต่ไมไ่ด ้

หล ัง่ดว้ยความเสยีอกเสยีใจอาลยัอาวรณ์ หล ัง่เพราะเหน็สจัจธรรมความจรงิที่

กาํลงัปรากฏ เป็นธรรมสงัเวช  



22 
 

กณัฑท์ี่ ๔๐๘ 

ความจาํ ความจรงิ 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ 

ส่วนใหญ่หนงัสอืพระพทุธศาสนาภาษาองักฤษ จะเกี่ยวกบัปริยตัมิากกวา่การปฏบิตั ิ จะ

เกี่ยวกบัชื่อของกเิลส ชื่อของธรรม ไมเ่กี่ยวกบัอาการของกเิลสของธรรม วา่เป็นอย่างไร 

หลวงตาท่านถงึบอกวา่ความรูท้ีไ่ดจ้ากการอ่านเป็นความจาํ ไมไ่ดเ้ป็นความจริง เราอ่าน

แลว้เราก็จาํสิง่ทีเ่ราอ่าน แลว้ก็คาดคะเนไป เพราะยงัไมไ่ดเ้หน็ของจรงิ ก็ตอ้งวาดภาพไป

ภายในใจก่อน ใจของเราเป็นเหมอืนแวน่ตาทีไ่มใ่สสะอาด หรือแวน่ตาทีไ่มไ่ดข้นาดกบั

สายตา พอมองไปก็จะมองไปตามแวน่ตา แวน่ตาบอกเป็นสแีดง เราก็วา่เป็นสแีดง แต่

ความจริงเป็นสมีว่ง แต่เน่ืองจากแวน่ตามสีเีคลอืบไว ้ ก็เลยทาํใหเ้ราเหน็เพี้ยนจากความ

จริงไป เหน็ไปตามแวน่ตา ใจกเ็หน็ไปตามการคาดเดาของเรา ความรูท้ีไ่ดจ้ากการศึกษา

อย่างเดยีวจงึยงัไมพ่อ ตอ้งปฏบิตั ิ เทยีบกบัความจริงทีใ่จเป็นผูส้มัผสัรบัรู ้ ถา้เอามา

เทยีบมาสมัผสัแลว้ก็จะรูท้นัทวีา่เป็นอย่างไร แต่การทีใ่จจะสมัผสัรบัรูไ้ด ้ ใจตอ้งสะอาด

ก่อน ถงึแมจ้ะไมส่ะอาดถาวร กต็อ้งสะอาดชัว่คราว พอใหเ้หน็ความจริงไดส้กัแวบหน่ึง 

เหมอืนกบัแวน่ตาทีเ่ช็ดแลว้ ก็จะสะอาดอยู่ระยะหน่ึง พอใหเ้หน็ภาพจริงได ้ถา้จะใหเ้หน็

ตามความเป็นจริง จติตอ้งมสีมาธิก่อน ตอ้งรวมลง ตอ้งหลดุจากความครอบงาํของกเิลส 

ความคดิของเราอยู่ภายใตอ้าํนาจของอวชิชาของกเิลส อวิชชาปจัจยาสงัขารา ก็เลยคดิไป

ในทางอวชิชาคอืความหลง เหมอืนแวน่ตาทีไ่มส่ะอาด จงึตอ้งเช็ดแวน่ตาใหส้ะอาดก่อน 

แลว้จะเหน็ตามความเป็นจริง สเีขยีวก็เป็นสเีขยีว สแีดงก็เป็นสแีดง จะไมเ่ป็นสอีืน่  

น่ีก็พูดถงึการปฏบิตั ิ พูดถงึความจริงกบัความจาํ พอมสีมาธิแลว้ เวลาฟงัธรรมจะเป็น

ความจริง จะบรรลธุรรมได ้ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงโปรดแสดงพระปฐมเทศนาใหแ้ก่

พระปญัจวคัคยี ์ ทีม่สีมาธิกนัแลว้ ไดฌ้านกนัแลว้ มศีีลอยู่แลว้ ทานก็สละใหห้มดแลว้ 

ถา้เป็นนกัเรียนก็อยู่ในระดบัปริญญาโทหรอืปริญญาเอกแลว้ พอฟงัธรรมก็บรรลไุดเ้ลย 
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แต่สาํหรบับคุคลทีย่งัไมม่สีมาธิ ศีลยงัไมบ่ริสุทธิ์ ยงัไมไ่ดท้าํทานเท่าทีค่วร ฟงัแลว้จะไม่

บรรลกุนั เพราะยงัไมม่ศีีลและทานทีจ่ะสนบัสนุนใหจ้ติใจสงบลงไดอ้ย่างเต็มที ่ ลงถงึ

ฐานเลย ถา้มสีมาธิแลว้พอฟงัธรรมไป ก็พจิารณาตามความจริง ตามเหตตุามผลทีแ่สดง

ไว ้ ก็จะเป็นการปฏบิตัใินขณะทีฟ่งัธรรม เป็นการศึกษาไปดว้ย ตอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

แสดงพระอริยสจั ๔ ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค พระปญัจวคัคยีก์็พจิารณาตาม ก็ปรากฏมี

หน่ึงในพระปญัจวคัคยีม์ดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา เหน็วา่ความทกุขเ์กิดจากความไปยดึไป

ตดิกบัสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง ไปอยากกบัสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง ทกุขก์็คอืความแก่ความเจ็บความตาย เหตุ

ทีท่าํใหท้กุขก์็คอืตณัหา อยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บ อยากไมต่าย เพราะยงัอยากเสพสมัผสั

กามรสอยู่ อยากดู อยากฟงั อยากดมกลิน่ อยากลิ้มรส อยากสมัผสัสิง่ต่างๆทางร่างกาย

อยู่ ก็จะยดึตดิกบัร่างกาย ก็จะเกดิภวตณัหาวภิวตณัหาขึ้นมา อยากจะใหร่้างกายอยูไ่ป

นานๆ ไมอ่ยากใหร่้างกายแก่เจ็บตาย พอพระพทุธเจา้ทรงแสดงพระอริยสจั ๔ ทรง

แสดงทกุข ์ แสดงสมทุยั แสดงมรรคคอืสตปิญัญา ศีลสมาธิปญัญา พอฟงัแลว้ก็เกดิ

ความเขา้ใจขึ้นมา ก็ละสมทุยัได ้ก็เกดินิโรธขึ้นมาในขณะนัน้  

การมดีวงตาเหน็ธรรมก็คอืการเหน็พระอริยสจั ๔ น่ีเอง เหน็ครบถว้นท ัง้ ๔ ประการ 

และทาํกจิท ัง้ ๔ ประการไดใ้นขณะนัน้ คอืทกุขไ์ดก้าํหนดรู ้ ไดศึ้กษาวา่ทกุขค์อือะไร 

ทกุขก็์คอืความแก่ความเจ็บความตาย เหตขุองความทกุขห์รือสมทุยั ก็คอืตณัหาความ

อยากท ัง้ ๓ กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา มรรคก็คอืสตปิญัญา พจิารณาวา่ทกุขค์อื

อะไร ทกุขก์็คอืเกดิแก่เจ็บตาย อะไรทาํใหท้กุขก์็คอืสมทุยั พอรูก้็ตดัสมทุยั ยอมรบั

ความจริง ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตาย ความทกุขก์็จะหายไป ความกลวัตายก็จะหายไป 

ความกลวัความเจ็บ กลวัความตายก็หายไป เป็นนิโรธความดบัทกุขข์ึ้นมา จติก็เบาโลง่

สบาย เหมอืนกบัขึ้นสวรรคใ์นขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ เป็นความสุขอย่างมาก มากกวา่สุขที่ได ้

จากสมาธิ เป็นความสุขทีไ่มถ่าวร แต่ปญัญาเป็นความสุขทีถ่าวร สุขน้ีจะไมม่ทีางเสือ่มไป 

แต่สุขของสมาธิยงัเสือ่มได ้ ถา้ไมป่ฏบิตัสิมาธิอย่างต่อเน่ือง ทิ้งไวส้กัระยะหน่ึงกจ็ะ

หายไปหมด เหมอืนกบัเอานํา้ทีแ่ช่เยน็ออกจากตูเ้ยน็ ไมเ่อากลบัไปแช่ในตูเ้ยน็ ไมน่าน

นํา้ก็จะหายเยน็ ถา้เอานํา้เยน็ออกมาเทใส่แกว้ดืม่ แลว้เราเอากลบัเขา้ตูเ้ยน็ นํา้ก็ยงัจะ

เยน็อยู่เรื่อยๆ เวลาจะดืม่ก็จะมนีํา้เยน็ใหด้ืม่ ถา้เขา้สมาธิอยู่เป็นประจาํ กจ็ะมคีวามสุข
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อยู่เรื่อยๆ ในวนัหน่ึงตอ้งเขา้หลายๆครัง้ พอออกจากสมาธิก็ตอ้งเดนิจงกรมต่อ พอ

เหน่ือยพอเมือ่ยแลว้ก็กลบัไปนัง่สมาธิใหม ่ ถา้ทาํอย่างน้ีก็จะสามารถรกัษาฐานของสมาธ ิ

รกัษาฐานของความสงบไวไ้ด ้ ถา้ไมร่กัษาก็จะหายไปหมด หลวงตาท่านเคยเลา่วา่จติ

เสือ่มสมาธิเสื่อม เพราะท่านไปทาํกลดอยู่อนัหน่ึง ก็เลยไมไ่ดน้ ัง่สมาธิ ไมไ่ดเ้ดนิจงกรม 

จติอยู่กบัการทาํกลด พอไมไ่ดน้ ัง่สมาธิอย่างต่อเน่ืองก็เลยเสือ่มไปหมด พอเสือ่มแลว้ก็

วุน่วายใจอย่างมาก เป็นเหมอืนเศรษฐตีกยาก ท่านวา่มนัทรมานยิง่กวา่คนทีย่ากจน ทีไ่ม่

เคยเป็นเศรษฐ ี เคยอยู่อย่างไรก็อยู่ได ้ แต่คนทีเ่ป็นเศรษฐแีลว้ตอ้งอยู่อย่างคนจนน้ีมนั

แสนจะทรมานใจ เพราะมตีณัหาความอยากจะรํา่รวยเหมอืนเดมิ แต่คนจนน้ีไมม่ ี ก็อยู่

ตามประสาของเขาไป จงึไมม่คีวามทกุขท์รมานใจ  

น่ีก็พูดถงึเรื่องความจริงกบัความจาํ ความรูท้ีเ่ราไดศึ้กษาจากพระไตรปิฎก หรือไดย้นิได ้

ฟงัจากครูบาอาจารย ์ จะเป็นความจรงิไดก้็ต่อเมือ่เรามสีมาธิก่อน ทีเ่รียกวา่ภาวนามย

ปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการภาวนา ก็หมายถงึปญัญาทีเ่กดิจากจติทีส่งบแลว้ การ

ภาวนาก็เพือ่ใหจ้ติสงบ สมถภาวนา สมถะกบัวปิสัสนาจงึเป็นเหมอืนเทา้ซา้ยกบัเทา้ขวา 

จะขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไปไมไ่ด ้ เปรียบเหมอืนคนทีม่ ี ๒ เทา้ กบัมเีทา้เดยีว คนทีม่ ี ๒ 

เทา้จะเดนิไดอ้ย่างปกต ิ แต่คนทีม่เีทา้เดยีวจะเดนิไดอ้ย่างไร สมาธิถงึแมจ้ะไมไ่ดว้เิศษ

เหมอืนปญัญา ถา้ปญัญาไมม่สีมาธิก็ไมม่ปีระโยชนอ์ะไร ตอนน้ีพวกเราก็มปีญัญากนั 

แต่ไมใ่ช่ภาวนามยปญัญา เป็นสตุมยปญัญา คอืปญัญาทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั กบัจนิ

ตามยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากความคดิพจิารณา ไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะหยุดกเิลสได ้ เพราะ

ไมม่เีบรก ไมม่สีมาธิ สมาธิน้ีเป็นตวัเบรก เบรกทกุอย่างภายในจติใหห้ยุดหมด เบรก

เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณใหห้ยุดทาํงานชัว่คราว กเิลสอาศยัเวทนาสญัญาสงัขาร

วญิญาณเป็นเครื่องมอื ออกมาจากอวชิชา อวชิชาเป็นหวัหนา้ของกเิลส เป็นผูส้ ัง่การให ้

กเิลสทาํกรรมต่างๆผ่านทางสงัขาร อวชิชาปจัจยาสงัขารา ไปสู่วญิญาณ ไปสู่อายตนะ 

ไปสู่เวทนา ไปสู่ตณัหา ไปสู่อปุาทาน ไปสู่ภพ ไปสู่การเกดิแก่เจ็บตาย  

ขนัธ ์ ๕ ของพวกเราเป็นเครื่องมอืของกเิลส ไมว่า่เราจะทาํอะไรดว้ยขนัธ ์ ๕ ก็จะไปทาง

กเิลสหมด เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรม เรากพ็จิารณาไปตามอาํนาจของกเิลส เขา้ขา้งตวัเอง 
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นัง่เจ็บหน่อยก็หาวา่ทรมานตนแลว้ อดอาหารถอืศีล ๘ ก็ถอืวา่ทรมานมากเกนิไปแลว้ 

พระพทุธเจา้ทรงอดถงึ ๔๙ วนั อย่างนัน้ถงึจะเรียกวา่เกนิไป พระพทุธเจา้กท็รงรูว้า่

เกนิไป ถงึไดย้อ้นกลบัมาเสวยพระกระยาหาร พวกเราอดอาหารเพยีงมื้อเดยีว ๒ มื้อก็

วา่ทรมานตนเกนิไปแลว้ อย่างน้ีแสดงวา่เป็นความคดิของกเิลส คนถงึไมเ่ขา้ใจกนั วา่

ทาํไมตอ้งปฏบิตัอิย่างยากลาํบาก ทาํไมไมป่ฏบิตัแิบบงา่ยๆ พอมใีครมาสอนเรื่องวธิี

ปฏบิตัแิบบงา่ยๆ ก็ตามกนัเป็นฝูงเลย ชอบ งา่ยๆ แลว้ไดอ้ะไรหรือเปลา่ ไดแ้ต่ความ

คาดคะเน ความดน้เดา ไดแ้ต่ความจาํ ไมไ่ดเ้ป็นความจริง ความจริงตอ้งเลอืดตาแทบ

กระเดน็ อย่างทีห่ลวงปู่ขาวทา่นบอกวา่ นิพพานอยู่ฟากตาย ตอ้งยอมตายถงึจะชนะ

กเิลสได ้กเิลสมนักลวัความตายอย่างเดยีว พอเอาความตายเป็นเดมิพนั มนัถอยเลย ถา้

ไมเ่อาความตายเป็นเดมิพนั มนัสูเ้ราเต็มทีเ่ลย น่ีก็พูดถงึเรื่องธรรมะทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ

กบัธรรมะทีเ่กดิจากการศึกษา มนัไมเ่หมอืนกนั ถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรมะของผูรู้จ้รงิเหน็จริง

แลว้ปฏบิตัดิว้ย ก็ไดค้รบท ัง้ ๒ ส่วน คาํสอนก็เป็นความจริง ออกมาจากใจทีรู่จ้ริงเหน็

จริง ผูป้ฏบิตักิ็เป็นใจทีจ่ริง เป็นใจทีส่งบ ทีพ่รอ้มทีจ่ะรบัความจรงิ พอความจริงวา่

อย่างไรก็รบัไดเ้ต็มที ่ จะเหน็อย่างทีค่นสอนเหน็ พระพทุธเจา้ถงึไดต้รสัวา่ อญัญาโกณ

ฑญัญะ เธอรูแ้ลว้หนอ เธอรูแ้ลว้หนอ รูต้ามทีเ่รารู ้ เรารูอ้ย่างน้ีเราพูดอย่างน้ี เธอก็รู ้

อย่างทีเ่รารู ้ ท่านก็เลยไดช้ื่อวา่รูแ้ลว้หนอ แปลมาจากคาํวา่อญัญาโกณฑญัญะ ดงันัน้

การศึกษาหรือการไดย้นิไดฟ้งัจงึเป็นได ้๒ วธิี เป็นเชงิปฏบิตักิ็ได ้เป็นเชงิปริยตักิ็ได ้ 

ถา้จติสงบแลว้เวลาอ่านหนงัสอืหรือฟงัธรรม จะเป็นปฏบิตัไิปในตวั จะคดิพจิารณาไป 

แลว้ก็จะเหน็จริงกบัสิง่ทีผู่ส้อน ถา้ยงัอยู่ในเชงิทาํการบา้นอยู่ ก็จะเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไป

พสูิจน ์ การปฏบิตับิางครัง้ก็ยงัอยู่ในข ัน้ทาํการบา้นอยู่ ยงัไมไ่ดเ้อาชวีติเป็นเดมิพนั ยงั

ปฏบิตัใินทีป่ลอดภยั อย่างน้ีเป็นการทาํการบา้น ยงัไมไ่ดข้ึ้นเวท ี ยงัไมไ่ดเ้ขา้สนามสอบ 

ถา้จะเขา้สนามสอบก็ตอ้งไปอยู่ในที่ๆ ตอ้งเอาชวีติเป็นเดมิพนั ตอนนัน้จะเป็นจริงขึ้นมา 

ผูป้ฏบิตัจิะรูเ้องวา่ตอนน้ีอยู่ในเชงิทฤษฎหีรอืในเชงิปฏบิตั ิ รูว้า่กาํลงัทาํการบา้นหรือกาํลงั

เขา้หอ้งสอบ ถา้ปฏบิตัไิปแบบสบายๆไมต่อ้งเอาอะไรเป็นเดมิพนั ไมเ่อาชวีติไม่เอาความ

เจ็บปวดรวดรา้วมาเป็นเดมิพนั อย่างน้ีก็ยงัเป็นการทาํการบา้นอยู่ ถา้จะเอาของจรงิก็ตอ้ง

ทาํอย่างจริงจงั อย่างทานก็ตอ้งสละหมดถงึจะเรียกวา่ใหจ้รงิ พระพทุธเจา้ก็ทรงสละหมด 
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ไมม่อีะไรตดิตวัไปแมแ้ต่ชิ้นเดยีว นอกจากเสื้อผา้ทีส่วมใส่ไปเท่านัน้เอง ครูบาอาจารย์

พระทกุรูปทีบ่วชก็ไมม่ใีครเอาอะไรตดิตวัไป นัน่แหละเรียกวา่เขา้หอ้งสอบเขา้สนามสอบ 

คนทีบ่อกวา่ปฏบิตัเิก่งแต่ยงัเป็นฆราวาสอยูน้ี่ ยงัไมไ่ดเ้ขา้หอ้งสอบหรอก ยงัทาํการบา้น

อยู่ คนทีไ่มต่อ้งบวชทีป่ฏบิตัจินไดบ้รรล ุกม็บีา้งแต่เป็นกรณีพเิศษ ตดัไดภ้ายในใจ แต่

ยงัมคีวามจาํเป็นไมส่ามารถออกบวชได ้ แต่ใจไมไ่ดย้ดึไมไ่ดต้ดิกบัสมบตัขิา้วของเงนิ

ทอง หรือบคุคลต่างๆเลยแมแ้ต่นิดเดยีว สมบตัขิา้วของเงนิทองจะสูญหายไปอย่างไร จะ

ไมท่าํความเดอืดรอ้นใหก้บัเขา คนทีเ่ขาเกี่ยวขอ้งดว้ย เช่นสามภีรรยาลูกพ่อแม ่ ตายไป

หรือเป็นอะไรไป จะไมก่ระทบกระเทอืนใจเขาเลย ถา้อย่างนัน้ก็แสดงวา่ตดัได ้ ถา้ยงั

กงัวลกบัเรื่องสมบตัอิยู่ กงัวลกบัเรื่องคนนัน้คนน้ีอยู่ แลว้คิดวา่เราตดัไดแ้ลว้ จะเป็นการ

หลอกตวัเอง  

การปฏบิตัจิงึมอียู่ ๒ ลกัษณะ แบบทาํการบา้นและแบบเขา้หอ้งสอบ ส่วนการเรียนก็มี

อยู่ ๒ ลกัษณะ เรียนแลว้ไดค้วามจาํกบัเรียนแลว้ไดค้วามจริง ถา้เรียนแลว้ไดค้วามจริง 

จติตอ้งมคีวามสงบ พอจติสงบแลว้แวน่ตาก็จะใส เวลาเรียนความจริงก็จะเหน็ความจริง 

จะไมเ่หน็ไปตามจนิตนาการ ถา้ใจไมส่งบเรียนแลว้หรือฟงัแลว้ จะจนิตนาการไปตาม

ความรูส้กึนึกคดิของกเิลส ทีย่งัครอบงาํสงัขารความคดิปรุงแต่งอยู่ วนัน้ีจงึไดอ้ธบิาย

เรื่องปริยตัปิฏบิตัปิฏเิวธใหรู้ว้า่เป็นอย่างไร บางคนคดิวา่อ่านแลว้ไดย้นิไดฟ้งัเขา้ใจแลว้ก็

คดิวา่บรรลแุลว้ก็ม ี บางคนบรรลจุริงๆก็ม ี ถา้จติสงบมฐีานของสมาธิอยู่แลว้ ก็จะบรรลุ

จริง ถา้บรรลจุริงแลว้ จะตอ้งเปลีย่นวถิชีวีติอย่างแน่นอน ถา้บรรลแุลว้ยงัทาํเหมอืนเดมิ

อยู่ ยงัดูหนงัฟงัเพลงยงัชอบกนิโนน้กนิน่ีอยู่ ยงัชอบดืม่อยู่ อย่างน้ีก็ไมรู่ว้า่บรรลุ

ตรงไหน ถา้บรรลจุรงิจะออกบวชกนั พวกทีฟ่งัเทศนฟ์งัธรรมจากพระพทุธเจา้ พอบรรลุ

ปับ๊ก็ขอบวชกนั ไมว่า่จะเป็นฆราวาสหรือนกับวชในลทัธิอืน่ ไมรู่จ้ะอยู่ไปทาํไมในเพศ

ฆราวาสเพราะเป็นกองทกุขแ์ท ้ๆ  พอไดอ้อกจากกองทกุขอ์อกจากกองไฟแลว้ จะกลบัเขา้

ไปอยู่ในกองไฟทาํไม ตอ้งออกมากนัท ัง้นัน้ พวกฆราวาสทีค่ดิวา่บรรลแุลว้ ไมรู่ว้า่บรรลุ

จริงหรือเปลา่ มปีระเดน็ทีท่าํใหส้งสยัได ้มฆีราวาสบางทา่นทีค่ดิวา่บรรลแุลว้ สามารถส ัง่

สอนผูอ้ืน่ไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ไมส่ามารถทีจ่ะสอนไดอ้ย่างกวา้งขวาง ก็เลยคดิวา่ตอ้งบวช

เป็นพระ แต่ไมไ่ดบ้วชเพือ่ศึกษาปฏบิตัติามพระธรรมวนิยั บวชเพือ่เอาผา้เหลอืงเป็น
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เครื่องมอื ใหค้นเกดิศรทัธาจะไดเ้ชื่อฟงัเขา เพราะคดิวา่บรรลแุลว้ก็อยากจะเป็นครูเป็น

อาจารย ์ พอบวชปับ๊กต็ ัง้สาํนกัเป็นเจา้สาํนกัเลย แลว้ก็ส ัง่สอนผูอ้ืน่ทนัทเีลย ไมต่อ้ง

ศึกษาอยู่กบัครูบาอาจารย ์ ๕ พรรษาตามพระธรรมวนิยั จงึไมรู่จ้กักฎกตกิาการปฏบิตัิ

ของพระปฏบิตั ิถอืวา่ไมส่าํคญั บณิฑบาตก็ไมส่าํคญั ธุดงควตัรก็ไมส่าํคญั เพราะบรรลุ

แลว้ ถา้คดิอย่างน้ีก็ไมจ่าํเป็นตอ้งปฏบิตัแิลว้ บวชเพือ่ส ัง่สอนผูอ้ืน่เท่านัน้ ถา้บรรลจุริง

ไมต่อ้งบวชก็ได ้ ถา้สอนความจริงใหผู้อ้ืน่เอาไปปฏบิตัแิลว้ไดผ้ล ก็จะเกดิศรทัธาอยู่ด ี

ไมจ่าํเป็นตอ้งบวชก็ได ้ ถา้บรรลจุรงิก็ไมม่คีวามอยากไปสอนใคร พระพทุธเจา้ตรสัรูแ้ลว้

ก็ไมอ่ยากจะสอนใคร แต่คนทีอ่ยากจะสอนน่ีเป็นอะไรกนัแน่ ความอยากจะสอนก็เป็น

ตณัหาแลว้ ภวตณัหาอยากเป็นอาจารย ์อยากจะมลูีกศิษยลู์กหามบีริวาร กเิลสมนัแหลม

คมขนาดไหน ใครทีค่ดิต ัง้ตนเป็นอาจารยก์ค็วรคดิใหด้ ีก็มอียู่มากพวกฆราวาสญาตโิยม

ทีเ่ป็นครูเป็นอาจารย ์ หรือผูท้ีบ่วชปับ๊ก็เป็นอาจารยเ์ลย แลว้เป็นอย่างไร ก็เป็นปญัหา

ตามมา  

การปฏบิตัติอ้งรูจ้ริงเหน็จริงแลว้ก็ทาํกนัจรงิๆดว้ย ทานก็สละอย่างจริงๆ ศีลก็ตอ้ง

บริสุทธิ์อย่างจรงิๆ สมาธิก็ตอ้งสงบอย่างจริงๆ ปญัญาก็ตอ้งตดักเิลสไดอ้ย่างจริงๆ ถา้

เป็นเพยีงแต่ชื่อจะทาํไมไ่ด ้ ทานก็ยงัหวงสมบตั ิ ยงัโลภสมบตั ิ ยงัอยากไดอ้ย่างนัน้อย่าง

น้ี อย่างน้ียงัไมใ่ช่ผูท้ีส่ละเรื่องลาภเรื่องเงนิเรื่องทองเรื่องสมบตัต่ิางๆ ตอ้งดูใจเป็นหลกั 

ใจน่ีแหละเป็นสนามรบของธรรมของกเิลส ใจเป็นทีต่ ัง้ของความสุขและความทกุข ์ ถา้

ธรรมมกีาํลงัมากกวา่กเิลส ความสงบความสุขก็จะเกดิขึ้น ถา้กเิลสมอีาํนาจมากกวา่

ธรรม ความรุ่มรอ้นฟุ้ งซ่านกระวนกระวายใจก็จะเกดิขึ้น ในช่วงปฏบิตัน้ีิจะผลดักนัรบั

ผลดักนัรุก ถา้ธรรมมกีาํลงัมากกวา่ความสงบก็จะเกดิขึ้น ถา้กเิลสมกีาํลงัมากกวา่ความ

รุ่มรอ้นใจก็จะเกดิขึ้น จงึไมต่อ้งมองทีไ่หน ใหม้องทีใ่จ ถงึแมว้า่ส่วนอืน่จะเป็นชนวน ที่

จะทาํใหเ้กดิความรุ่มรอ้นใจขึ้นมา เวลาแกป้ญัหาตอ้งแกท้ีใ่จ อย่าไปแกภ้ายนอก เช่นคน

อืน่พูดไมด่ ีทาํใหเ้ราโกรธ อย่าไปแกท้ีเ่ขา อย่าไปขอรอ้งใหเ้ขาพูดดหีรือทาํด ีตอ้งปลอ่ย

วางเขา การปลอ่ยวางเขาก็คอืการแกท้ีใ่จ ถา้ใจเราไมย่อมปลอ่ย ก็อยากจะใหเ้ขาพูดดทีาํ

ดกีบัเรา พอมคีวามอยากก็ตอ้งไปขอรอ้งเขาใหเ้ขาทาํดพีูดดกีบัเรา ถา้เขาทาํเราก็ดใีจ

ช ัว่ขณะหน่ึง พอเขาไมด่อีกีเราก็จะเสยีใจอกี ถา้แกท้ีใ่จยอมรบัดกี็ไดช้ ัว่ก็ได ้ เป็นเรื่อง
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ของเขา เราไปบงัคบัควบคุมเขาไมไ่ด ้ แต่เราควบคุมใจของเราใหป้ลอ่ยวาง ใหย้อมรบั

ความจริงได ้วา่เป็นเรื่องธรรมดา อนิจจงัทกุขงัอนตัตาเปลีย่นแปลงได ้ดไีดเ้ดีย๋วก็ช ัว่ได ้

สุขไดเ้ดีย๋วก็ทกุขไ์ด ้ยอมรบัท ัง้ ๒ ส่วน พอยอมรบัท ัง้ ๒ ส่วน จะเกดิขึ้นอย่างไรก็รบัได ้

หมด สมหวงัก็ไดผ้ดิหวงัก็ได ้ ถา้ไมอ่ยากไดอ้ะไรเลย ก็จะไมด่ใีจหรือเสยีใจ ถา้อยาก

เวลาไดก้็จะดใีจ เวลาไมไ่ดก้็จะเสยีใจ จงึตอ้งมาแกท้ีใ่จ คอืแกค้วามอยาก อย่าไปอยาก 

ใหย้นิดตีามมตีามเกดิ มาอย่างไรก็ได ้ เป็นการแกป้ญัหาทีถู่กจดุ ใหแ้กภ้ายในใจ ทาํใจ

ใหอ้ิม่ใหพ้อ พอดว้ยความสงบ ดว้ยสมาธิ พอจติสงบแลว้จะไมห่วิไมอ่ยาก พอไมส่งบ

กเิลสอวชิชาก็จะปรุงแต่งขึ้นมา ใหเ้หน็วา่ไอน้ ัน่ก็ด ี ไอน่ี้ก็ด ี ไอน่ี้ก็สวย พอเหน็วา่ดวีา่

สวยก็อยากจะไดข้ึ้นมาทนัท ี ไมเ่คยคดิเลยวา่ ไดม้าแลว้ทาํใหค้วามทกุขห์ายไปตลอด

หรือเปลา่ ทาํใหค้วามสุขอยู่ไปตลอดหรือเปลา่ มนัก็เหมอืนเดมิ ไดม้าแลว้ก็เป็น

เหมอืนเดมิ เคยทกุขอ์ย่างไรก็ยงัทกุขอ์ย่างนัน้อยู่ เคยอยากไดอ้ะไรก็ยงัอยากไดอ้ยู่  

ถา้อยากจะไดอ้ะไร ใหอ้ยากในสิง่ทีท่าํใหเ้ราอิม่เราพอไปตลอด ใหค้วามทกุขห์ายไป

ตลอด ควรจะอยากไดส้ิง่น้ี ก็มธีรรมะเท่านัน้ทีจ่ะใหค้วามสุขไปตลอด ใหค้วามทกุข ์

หายไปตลอด พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ความยนิดใีนธรรมชนะการยนิดที ัง้ปวง ใหย้นิดี

กบัธรรมะ ยนิดกีบัการทาํใจใหส้งบ ดว้ยทานศีลภาวนา อย่าเอาแต่ภาวนา แต่ทานไม่

ยอมทาํ ยงัเสยีดายสมบตัขิา้วของเงนิทองอยู่ เพราะจะภาวนาไมไ่ดผ้ล ตอ้งผา่นข ัน้ทาน

ผ่านข ัน้ศีลก่อน ถงึจะสงบอย่างเต็มที ่ถา้ยงัหวงยงัห่วงสมบตัอิยู่ภาวนาอย่างไรก็ไมม่ทีาง

สงบลงได ้ ถา้ยงัทาํบาปทาํกรรมอยู่ ยงักระวนกระวายกระสบักระส่าย ก็จะไมม่ทีางสงบ

ลงได ้ ถา้ทานสละเต็มทีเ่ลยอย่างพระพทุธเจา้ ทรงรูว้า่อยู่ในวงัไมม่ทีางทีจ่ะสงบไดอ้ย่าง

เต็มที ่ ก็ตอ้งออกจากวงั ไปรกัษาศีลใหบ้รสุิทธิ์ ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมท่าํผดิศีล ต ัง้ใจ

ควบคุมจติใจดว้ยสต ิ ไมใ่หค้ดิปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆ ใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง 

เช่นอยู่กบัการบริกรรมพทุโธ อยู่กบัการพจิารณาธรรม เช่นอาการ ๓๒ ผมขนเลบ็ฟนั

หนงัเน้ือเอน็กระดูกฯลฯ เป็นกรรมฐานทีส่ามารถทาํใหจ้ติเขา้สู่ความสงบได ้ กรรมฐานก็

มอียู่ ๔๐ ชนิดดว้ยกนั ทีเ่ราสามารถใชเ้ป็นเครื่องยดึเหน่ียวจติใจ ไมใ่หค้ดิปรุงแต่ง แลว้

ก็ดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบได ้ 
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ในบรรดากรรมฐานท ัง้ ๔๐ น้ี มกีรรมฐานบางส่วนทีเ่ป็นท ัง้สมถะและเป็นวปิสัสนา เป็น

สมาธิและเป็นปญัญาดว้ย บางอย่างก็เป็นเพยีงสมาธิอย่างเดยีว เช่นการบริกรรมพทุโธ 

จะไดเ้พยีงอย่างเดยีวคอืสมาธิความสงบ จะไมเ่หน็ไตรลกัษณ์ จะไมเ่กดิปญัญา ถา้

พจิารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย จะเหน็อสุภะความไมส่วยไมง่าม เป็นปญัญาทีจ่ะตดั

ราคะตณัหาได ้ ถา้ใชก้รรมฐานชนิดน้ี ก็จะเหมอืนยงิกระสุนนดัเดยีวไดน้ก ๒ ตวั ถา้

ถนดัการเจริญมรณานุสต ิ หรือพจิารณาอสุภะ จะไดท้ ัง้ ๒ อย่างเลย ไดส้มถะแลว้ก็ได ้

วปิสัสนาดว้ย ถา้พจิารณาความตายอยู่เรื่อยๆ พจิารณาอสุภะความไมส่วยไมง่ามความ

เป็นปฏกูิลของร่างกายอย่างต่อเน่ือง จติจะสงบและดบัราคะตณัหาดว้ย เวลาราคะ

เกดิขึ้นอสุภกรรมฐานก็จะเขา้มาระงบัทนัท ี พอเหน็วา่สวยวา่หลอ่ปับ๊ ก็จะดูทะลเุขา้ไปใต ้

ผวิหนงัเลย ก็จะดบัไดท้นัท ี ถา้เหน็อสุภะอยู่ตลอดเวลา จะมรีาคะเกดิขึ้นมาไดอ้ย่างไร 

ถา้เหน็แต่ปฏกูิลความสกปรก เหน็สิง่ทีน่่าเกลยีดน่าขยะแขยงอยู่ตลอดเวลา จะเกดิ

ความใคร่ขึ้นมาไดอ้ย่างไร มนัเกดิไมไ่ด ้ เหมอืนกบัยา ถา้มยีาคุมเชื้อโรคไวไ้ด ้ โรคก็จะ

ไมก่าํเริบ เช่นโรคเอดสเ์ป็นตน้ เมือ่ก่อนไม่มยีาคุม ตอ้งตายภายใน ๗ วนั ๗ เดอืน แต่

เดีย๋วน้ีอยู่ไปไดต้ลอด ถา้มยีาคุม แต่รกัษาไมห่าย ปญัญาก็เป็นอย่างน้ี ปญัญาจะคุม

หรือตดักเิลสใหห้มดไป พอกเิลสหมดไปแลว้ก็ไมต่อ้งพจิารณาอกีต่อไป ถา้กเิลสเกดิ

ขึ้นมาเมือ่ไหร่ ปญัญาก็จะเกดิขึ้นมาทนัท ี 

ปญัญาเมือ่อยู่ในจติแลว้จะไมห่ายไปจากจติ เป็นความจริงแลว้ เมือ่ก่อนเป็นความหลง 

เหน็วา่สวยวา่งาม เพราะเหน็เพยีงครึ่งเดยีว เหน็ภายนอก แต่เดีย๋วน้ีเหน็ทะลปุรุโปร่งไป

หมด ท ัง้ขา้งในท ัง้ขา้งนอก ท ัง้ส่วนทีส่วยและส่วนทีไ่มส่วย ส่วนทีส่ะอาดและไมส่ะอาด 

เหน็ทกุเวลา ถา้ตอ้งการเรียกขึ้นมาดูเมือ่ไหร่ก็ได ้ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นก็จะไมค่ดิถงึปฏกูิล

ไมค่ดิถงึอสุภะ ดูแต่ไมม่อีารมณ์ ถา้ดูดว้ยกเิลสก็จะวา่สวยวา่งาม ก็จะเกดิอารมณ์ขึ้นมา 

ถา้มปีญัญามปีฏกูิลมอีสุภะก็จะดบัได ้ถา้ไมเ่คยพจิารณามาก่อน ก็จะไมม่เีครื่องมอื ไมม่ี

ยาทีจ่ะกาํจดัเชื้อโรค กาํจดัราคะตณัหาความใคร่ พอไมม่กี็จะปรุงแต่งใหญ่ จติจะคดิแต่

ภาพสวยๆงามๆ จนตอ้งไปแต่งงาน ไปแบกกองทกุขข์ึ้นมาอกีสองสามกอง ไดส้ามไีด ้

ภรรยาแลว้ก็ไดลู้กไดห้ลานแถมตามมาอกี ถา้มอีายุยนืยาวนานก็จะมเีหลนแถมมาเป็น

พวงเลย เกดิจากการไมเ่หน็อสุภะไมเ่หน็ปฏกูิลนัน่เอง ถา้เจริญแต่สมถะอย่างเดยีวก็ยงั
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อยากยงัใคร่ได ้ ถา้มสีมาธิอย่างเดยีว ก็ยงัอยากมคีรอบครวั ยงัอยากมสีามอียากมี

ภรรยา  

พระพทุธเจา้ทรงสอนพระภกิษุต ัง้แต่วนัแรกบวช ใหพ้จิารณากรรมฐาน ๕ คนทีม่าบวช

จะตอ้งท่อง เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ท ัง้อนุโลมและปฏโิลม ผมขนเลบ็ฟนัหนงั หนงั

ฟนัเลบ็ขนผม พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้จริญอยู่ตลอดเวลา ตอนตน้ใหพ้จิารณา ๕ 

อาการน้ีไปก่อน เพราะเวลาบวชน้ีไมม่เีวลาสอนท ัง้ ๓๒ อาการ สอนเป็นตวัอย่าง แต่

ความหมายก็คอืใหพ้จิารณาท ัง้ ๓๒ อาการ จากผมขนเลบ็ฟนัหนงั ก็พจิารณาเขา้ไปเน้ือ

เอน็กระดูกเยือ่ในกระดูก มา้มหวัใจตบัพงัผดืไตปอด ไสน้อ้ยไสใ้หญ่ อาหารใหมอ่าหาร

เก่า เยือ่ในสมองศีรษะ นํา้ดนีํา้เสลดนํา้เหลอืงนํา้เลอืดนํา้เหงือ่ นํา้มนัขน้นํา้ตานํา้มนัเหลว

นํา้ลาย นํา้มกูนํา้ไขขอ้นํา้มตูร แลว้ก็ใหย้อ้นกลบัมา พจิารณาเขา้ไปก็เป็นอนุโลม 

พจิารณาออกมาก็เป็นปฏโิลม ใหพ้จิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆจนเป็นภาพขึ้นมาในจติในใจ 

ถา้ไมเ่หน็ภาพก็ไปดูของจริง สมยัก่อนไปดูทีป่่าชา้ สมยัน้ีไปดูตามสถานทีส่อนนกัศึกษา

แพทย ์ ไปดูเขาผ่าศพ ส่วนใหญ่จะสอนเรื่องอสุภะใหก้บันกับวช เพราะนกับวชออกจาก

เพศครองเรือนแลว้ แต่พวกญาตโิยมจะไมค่่อยสอนเรื่องอสุภะน้ี นอกจากญาตโิยมที่

เป็นนกัปฏบิตันิกัภาวนา ก็ถอืวา่เป็นเหมอืนนกับวช เวลาหลวงตาสอนฆราวาสกบัสอน

พระจะสอนต่างกนั ฆราวาสจะไมค่่อยสอนเรื่องอสุภะ เรื่องความตายก็ไมค่่อยสอน

เท่าไหร่ เพราะจติของฆราวาสยงัเป็นเหมอืนเดก็อยู่ ใหดู้หนงัผหีนงัฆ่ากนัแลว้ใจจะสลด

หดหู่ ท่านจะสอนเรื่องการทาํบญุใหท้าน เรื่องรกัษาศีล เรื่องศรทัธา ถา้สอนพระจะสอน

อสุภะและความตาย จงึไมนิ่ยมทีจ่ะสอนรวมกนั จะแยกสอนฆราวาสกบัพระ 

พระพทุธเจา้ก็ทรงแยกสอน ตอนบา่ยก็สอนฆราวาสญาตโิยม ตอนคํา่ก็สอนพระ ตอน

ดกึก็สอนเทวดา เพราะระดบัจติของแต่ละกลุม่ไมเ่หมอืนกนั ความตอ้งการอาหารคอื

ธรรมไมเ่หมอืนกนั กลุม่ของฆราวาสตอ้งการนม ยงัเคี้ยวไมไ่ด ้ยงัไมม่ฟีนั ใหเ้น้ือใหผ้กั

ไปก็ยงักนิไมไ่ด ้ส่วนพระเหมอืนคนโตแลว้ เป็นผูใ้หญ่แลว้  

พวกฆราวาสญาตโิยมจะชอบไปงานบญุกนั ชอบไปทีม่คีนเยอะๆ ไมช่อบไปอยู่คนเดยีว

ไมช่อบทีว่เิวก นกัแสวงบญุชอบไปงานบญุ ถา้เป็นนกัภาวนาจะชอบหาทีว่เิวกทีส่งบสงดั 
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ไมม่คีนพลกุพลา่น เพราะการภาวนาตอ้งสาํรวมอนิทรีย ์สาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ตอ้งปิด

ทวารท ัง้ ๕ ไมต่อ้งการรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เพราะเวลารบัรูแ้ลว้จะเกดิอารมณ์ 

เกดิกามตณัหา เกดิความอยาก ทีจ่ะเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ พอเสพแลว้ก็ทาํให ้

จติใจไมส่งบ เวลาอยากจะเสพก็ไมส่งบ ตอ้งเสยีเวลาไปหาสิง่ทีต่อ้งการเสพ เสพเสร็จ

แลว้ก็สงบไมน่าน เดีย๋วก็หวิอกี อยากจะเสพอกี วนัท ัง้วนัจะมแีต่เสพรูปเสยีงกลิน่รส จงึ

ไมม่ทีางทีจ่ะทาํใหจ้ติสงบได ้ ถา้เป็นนํา้ก็มคีนคอยตกัอยู่เรื่อยๆ นํา้จงึไมม่โีอกาสทีจ่ะน่ิง

ได ้ จติถา้ยงัตอ้งเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอยู่ ก็จะวุน่วายอยู่กบัเรื่องเหลา่น้ี ชวีติ

ของฆราวาสก็วุน่อยู่กบัเรื่องรูปเสยีงกลิน่รสน้ีเอง ออกไปทาํมาหากนิ ก็เพือ่จะไดม้รีายได ้

มาซื้อรูปเสยีงกลิน่รสในรูปแบบต่างๆ ชวีติก็วนเวยีนกบัเรื่องการเสพกาม โอกาสทีจ่ะทาํ

จติใจใหส้งบจงึไมค่่อยม ีนอกจากคนทีเ่ริ่มเบือ่เรื่องรูปเสยีงกลิน่รสแลว้ ก็จะศึกษาหาสิง่

อืน่มาทดแทน ก็จะสนใจการภาวนา จะลดเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายลง 

จะมเีวลานัง่สมาธิมเีวลาภาวนา  

พอเหน็ผลจากการภาวนา วา่ดกีวา่ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็จะมกีาํลงัจติกาํลงัใจ 

มฉีนัทะ มวีริิยะ มคีวามขยนั ทีจ่ะปฏบิตัมิากขึ้น ก็จะคดิไปอยู่วดั ไปหาทีส่งบ ไปสาํนกั

ทีม่กีารปฏบิตั ิ พอสงบมากขึ้น ก็ยิง่อยากไปอยู่ทีส่งบมากขึ้น ตอนตน้ก็ไปกนัเป็นกลุม่ 

ไปสองสามคน ต่อไปก็ไปคนเดยีว ไปอยู่ตามวดัทีใ่หต่้างคนต่างภาวนากนัไป เวลา

ภาวนาใหม่ๆ ตอ้งไปเขา้หลกัสูตรก่อน มคีนคอยสอน ใหต้ื่นเวลานัน้ ใหเ้ดนิจงกรม ให ้

ไหวพ้ระสวดมนต ์ ใหเ้จริญสต ิ ทาํเป็นกลุม่ไปก่อน พอจติเริ่มสงบแลว้ ก็จะรูว้า่เวลาอยู่

ใกลค้น อยู่ใกลรู้ปเสยีงกลิน่รส ก็จะราํคาญใจ จะรบกวนใจ ทาํใหเ้กดินิวรณ์ขึ้นมา ก็จะ

ไปหาทีส่งบวเิวกอยู่คนเดยีว ถา้เป็นอย่างน้ีแสดงวา่การภาวนาเจริญกา้วหนา้ การปฏบิตัิ

ตอ้งมกีารวางแผน เหมอืนกบัทางโลก บริษทัต่างๆมกีารวางแผน วา่ปีน้ีจะกา้วไป

ตรงไหน เช่นปีน้ีตอ้งทาํยอดรายไดใ้หเ้พิม่ขึ้นจากยอดของปีทีแ่ลว้ ปีทีแ่ลว้ทาํได ้ ๑๐ 

ลา้น ปีน้ีจะตอ้งทาํใหไ้ด ้๑๕ ลา้น ตอ้งมแีผนการวา่จะทาํอย่างไร พวกนกัปฏบิตักิ็ตอ้งมี

การวางแผนเป็นข ัน้เป็นตอน ปีน้ีตอ้งไดอ้ยา่งน้ี ปีต่อไปตอ้งไดอ้ย่างนัน้ พวกเราเขา้สู่ปีที ่

๕ แลว้ ตอ้งประเมนิดูวา่กา้วไปถงึไหนแลว้ หรือยงัเหมอืนเดมิ ถา้เหมอืนเดมิก็เสยีเวลา

ไปเกอืบ ๕ ปี ไมไ่ดก้า้วไปไหนเลย ถา้ตดัภายนอกได ้ ตดัเรื่องเงนิเรื่องทองได ้ เงนิ
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หายไปก็ไมเ่สยีดายไมเ่สยีใจ สามภีรรยาตายไปก็ไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ ลูก

ตายไปก็ไมไ่ดเ้ดอืดรอ้น อย่างน้ีถงึจะถอืวา่ไดพ้ฒันากา้วหนา้ ตอ้งวางแผน จะไดเ้ดนิ

ไปสู่เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ 

ถา้ไมว่างแผนเลยก็จะทาํแบบสบายๆ เพราะเป็นนิสยัของเราอยู่แลว้ ทีช่อบทาํอะไรแบบ

สบายๆ ไมช่อบทรมานกเิลส ไมช่อบทรมานตน แต่เราตอ้งทรมาน ถา้ตอ้งการความ

เจริญกา้วหนา้ในทางธรรม อย่างปีน้ีจะถอืศีล ๘ สกักี่วนั ๕๒ วนัก็หมายถงึอาทติยล์ะ ๑ 

ครัง้ หรือ ๑๐๔ วนัก็หมายถงึอาทติยล์ะ ๒ ครัง้ เราตอ้งกาํหนดเหต ุ ผลจะไดป้รากฏ

ขึ้นมา ถา้จติใจเราเขม้แขง็ขึ้นก็จะอดขา้วเยน็ได ้ ไมรู่ส้กึทรมานใจ ถา้อดไมไ่ด ้ อดแลว้

รูส้กึทรมานใจ แสดงวา่ใจไมเ่ขม้แขง็ สูก้เิลสไมไ่ด ้ ความทรมานใจเกดิจากกเิลส เกดิ

จากตณัหา ความอยากกนิอาหารในยามคํา่คนื จงึตอ้งกาํหนดเป้าของการปฏบิตั ิ วา่จะ

เพิม่ขึ้นไปเท่าไหร่ จะทรมานกเิลสมากนอ้ยเพยีงไร ในแต่ละข ัน้ในแต่ละตอน ข ัน้ตน้ก็ถอื

ศีล ๕ ก่อน แลว้ก็ถอืศีล ๘ อาทติยล์ะครัง้ ต่อไปก็อาทติยล์ะ ๒ ครัง้ ๓ ครัง้ ต่อไปก็

ถอืศีล ๘ ไปตลอด การนัง่สมาธิเดนิจงกรมในแต่ละวนัก็จะเพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ จาก ๑ 

ช ัว่โมงเป็น ๒ ช ัว่โมง เป็น ๓ ช ัว่โมง การสาํรวมอนิทรียต์าหูจมกูลิ้นกายก็เพิม่มากขึ้นไป 

เคยดืม่เคยรบัประทานของอะไรจกุจกิทีไ่มจ่าํเป็น ก็จะไมร่บัประทานไมด่ืม่ ถา้จะ

รบัประทานกร็บัประทานพรอ้มกบัอาหาร ในระหวา่งมื้อจะไมร่บัประทานอะไรเลย ไมว่า่

จะเป็นเครื่องดืม่ทีม่รีสมกีลิน่มสี ีหรือขนมนมเนยต่างๆ ดืม่แต่นํา้นํา้เปลา่อย่างเดยีว 

ท ัง้หมดน้ีเป็นเหตทุีจ่ะนาํผลทีด่ ี ทีจ่ะทาํใหจ้ติมพีลงัมากขึ้น มกีาํลงัทีจ่ะดบักเิลสไดม้าก

ขึ้น เราตอ้งกาํหนด ถา้ไมก่าํหนดก็จะไมม่ทีางกา้วขึ้นไปได ้เหมอืนเดนิขึ้นบนัได วนัน้ีเรา

จะขึ้น ๒ ข ัน้ พรุ่งน้ีเราจะขึ้น ๓ ข ัน้ ขึ้น ๔ ข ัน้ ตัง้เป้าเอาไว ้จะไดป้ฏบิตัไิปตาม อย่าต ัง้

สูงมากจนไมส่ามารถทาํได ้ ต ัง้สูงเกนิไปก็จะทาํไมไ่ด ้ จะทอ้ จะเลกิทาํ จะพาลไมท่าํเลย 

ทาํเท่าทีท่าํได ้ เพิม่ทลีะข ัน้ ๒ ข ัน้ ทาํไมจะทาํไมไ่ด ้ เพิม่ขึ้นวนัละครึ่งช ัว่โมงทาํไมจะเพิม่

ไมไ่ด ้ลดละเครื่องดืม่ใหน้อ้ยลงไป ขนมใหน้อ้ยลงไป ทาํไมจะทาํไมไ่ด ้ค่อยๆทาํไป พอ

สาํรวมอนิทรียไ์ดม้ากขึ้น จติก็จะสงบงา่ยขึ้น สงบมากขึ้น จะมพีลงัลดละไดม้ากขึ้นไป 

จะสนบัสนุนกนั การเสริมสรา้งคุณธรรม กบัการลดละกเิลส ตอ้งทาํไปพรอ้มๆกนั ไมใ่ช่
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จะเสริมแต่ธรรม แต่ก็กเิลสไมย่อมลด ตอ้งเพิม่ทางธรรมและตอ้งลดทางกเิลสคอืทาง

กามตณัหา สาํรวมอนิทรียต์าหูจมกูลิ้นกาย ไมดู่ไมฟ่งัเรื่องทีไ่รส้าระไมม่คุีณไมม่ี

ประโยชน ์ จะฟงัธรรมะจะดูหนงัสอืธรรมะ ไมดู่หนงัสอืเกี่ยวกบัทางโลก นอกจากเป็น

หนา้ทีก่ารงาน เป็นวชิาการ ก็ดูไปถา้ดูเพือ่ความเพลดิเพลนิเพือ่ความสุขใจ ก็อย่าไปดู 

มนัไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง มนัเป็นเหมอืนยาเสพตดิ  

ถา้ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ รบัรองไดว้า่จะตอ้งเจริญกา้วหนา้อย่างรวดเร็ว ไมม่ใีครทาํใหเ้ราได ้

นะ เราตอ้งทาํเอง ไมม่ใีครคดิแทนเราได ้ เราตอ้งคดิเอง ไมม่ใีครวางแผนใหเ้ราได ้ เรา

ตอ้งวางแผนเอง เพราะแต่ละคนจะรูก้าํลงัของตน วา่ทาํไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ครูบา

อาจารยท์่านถงึไมบ่งัคบัพระเณรวา่ จะตอ้งนัง่สมาธิวนัละกี่ช ัว่โมง เดนิจงกรมวนัละกี่

ช ัว่โมง ท่านเพยีงแต่สอนเป็นกลางๆวา่ทาํใหม้าก เดนิจงกรมนัง่สมาธิใหม้าก เจริญสตใิห ้

มาก ลดละเรื่องภายนอกใหม้าก อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวกบัภาระกจิการงานทีไ่มไ่ดพ้ฒันา

จติใจ กจิต่างๆทีไ่มจ่าํเป็นท่านไมใ่หท้าํ สรา้งโบสถส์รา้งเจดยีท์่านบอกวา่เป็นงานหยาบ 

ไมใ่ช่งานของสมณะนกับวช นกับวชตอ้งสรา้งใจ สรา้งพระขึ้นมาในใจ ดว้ยการเดนิ

จงกรมนัง่สมาธิเจริญปญัญา น่ีเป็นงานของนกับวชของนกัปฏบิตั ิของผูมุ้ง่สู่การหลดุพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ สู่มรรคผลนิพพาน ตอ้งถอืงานน้ีเป็นหลกั คนัถธุระกบั

วปิสัสนาธุระ คนัถะก็คอืการศึกษาพระธรรมคาํสอน วปิสัสนาก็คอืการทาํใหรู้แ้จง้เหน็

จริง ในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ น่ีเป็นงานหลกัของพระ งานหลกัของนกับวช

นกัปฏบิตั ิ งานอืน่ๆปลอ่ยใหค้นอืน่ทาํไป ทาํไปจนวนัตายก็จะไมจ่บ แลว้ก็ไมไ่ดป้ลด

เปลื้องความทกุข ์ ไมไ่ดป้ลดเปลื้องกเิลสตณัหาภายในใจ ใหเ้บาบางลงไป แต่กลบัจะทาํ

ใหม้เีพิม่มากขึ้นไป พอทาํงานน้ีเสร็จก็อยากจะทาํงานนัน้ต่อ พอไดร้างวลัน้ีแลว้ ก็

อยากจะไดร้างวลัอืน่อกี เป็นเรื่องของกเิลส ความคดิแบบน้ีในสมยัน้ีจะไมค่่อยมกีนั 

ส่วนใหญ่จะไปทางโลกกนัหมด ไมว่า่นกับวชหรือฆราวาส จะไปทางสรา้งวตัถกุนั สรา้ง

วดัใหส้วยงามสรา้งเจดยี ์๑๐๐ ยอด สรา้งใหญ่ๆโตๆกนั แลว้ไดอ้ะไร ไดแ้ต่กเิลสภายใน

ใจ ทีใ่หญ่มากขึ้นไป พระพทุธเจา้ทรงสรา้งอะไรบา้ง ไมดู่บา้ง พระบรมศาสดา พทุธงั 

สรณงั คจัฉาม ิ ท่านสรา้งวดัหรือเปลา่ ไมเ่คยสรา้งเลย ท่านสรา้งอะไร ท่านสรา้งพระ
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อรหนัตเ์ป็นหมืน่เป็นแสน ทาํไมไมท่าํตาม เพราะจติมแีต่อวชิชาปจัจยาสงัขารา เชื่อ

ความคดิของตน ก็เท่ากบัเชื่อความคิดของกเิลสนัน่เอง 

ถาม เวลาจติสงบจะมปีีต ิ คอืจติมนัยิ้ม เกดิปีตนิํา้ตาไหล จะดูจติดูความสงบใน

ขณะนัน้ คอืดูเวทนาวา่พอใจ มคีวามสุข แต่ไมไ่ดพ้จิารณาอะไร ดูแค่น้ีจนจติ

ออกมารบัรูเ้สยีงต่างๆ แต่ไมร่าํคาญใจ ต่อจากนัน้ตอ้งทาํอะไร 

ตอบ ทีท่าํมาน้ีก็ถูกแลว้ ใหใ้จเป็นอเุบกขา ใหน่ิ้งใหส้งบใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะน่ิงได ้ เรา

เพยีงสกัแต่วา่รู ้ อยู่กบัความสุข อยู่กบัความสงบนัน้ จนกวา่จะออกมารบัรูเ้รื่อง

ต่างๆ ทางตาหูจมกูลิ้นกายและความคดิ พอเริ่มคดิแลว้ก็ตอ้งดงึความคดิมาทาง

ไตรลกัษณ์ เช่นมาดูอสุภะก็ได ้ ดูความไม่สวยงามของร่างกาย หรือดูความเกดิ

แก่เจ็บตายของร่างกาย ของเราและของผูอ้ืน่ ใชค้วามคิดไปในทางปญัญา ถา้ไม่

ดงึมากเิลสก็จะพาไปคดิเรื่องทาํงานทาํการ กวาดบา้นถูบา้น หรือเรื่องทีอ่ยากจะ

ทาํ ก็จะไมเ่กดิปญัญา 

ถาม ตอ้งดูความเกดิดบัของความสุขไหม  

ตอบ ไมต่อ้งดูหรอก ถา้มสีตกิ็เหน็อยู่แลว้ รูโ้ดยปริยายอยู่แลว้ รูว้า่เมือ่กี้ น้ีมคีวามสุข 

ตอนน้ีความสุขหายไปแลว้ ใหรู้ว้า่เวลาเปลีย่นสภาพไป ก็เหมอืนออกจากหอ้ง

แอร ์ก็ตอ้งรอ้นเป็นธรรมดา เวลาอยู่ในหอ้งแอรก์็รูว้า่เยน็ เวลาออกจากหอ้งแอร์

ก็รูว้า่รอ้น เป็นเรื่องธรรมดา เรื่องทีค่วรจะทาํก็คอืดงึความคดิมาทางไตรลกัษณ์ 

ทางอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ตอ้งพจิารณาร่างกาย วา่เกดิแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา 

พจิารณาจนเกดิความกลา้หาญ พรอ้มทีจ่ะรบักบัความแก่ความเจ็บความตาย 

พรอ้มทีจ่ะพสูิจนว์า่กลา้จรงิหรือเปลา่ 

ถาม ถา้ปวดขาและกลวัผดีว้ย จะทาํอย่างไร 

ตอบ ตอ้งปลอ่ยวางท ัง้ ๒ อย่าง ปลงอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ยอมตาย อย่างมากก็แค่

ตาย พอตายแลว้ความเจ็บก็หมดไป พอยอมตายความกลวัก็หายไป ถา้ยงัอยาก
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อยู่ต่อไป ก็ยงัจะกลวัอยู่ ถา้ยงัอยากจะใหค้วามเจ็บหายไป ก็จะทกุขท์รมานใจ 

ถา้เจ็บก็รูว้า่เจ็บ ตายกรู็ว้า่ตาย ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความจริง น่ีแสดงวา่ยงัไมไ่ด ้

พจิารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายมามากพอ ถา้พจิารณามามากพอแลว้ 

พอเกดิความเจ็บก็จะคดิเป็นเรื่องธรรมดา ความกลวัก็อย่างมากก็แค่ตาย คนเรา

ตอ้งตายอยู่แลว้ ถา้รบัความจริงได ้ ก็จะตดัความกลวัความทกุขท์รมานใจได ้

ความเจ็บของร่างกายถา้ยงัมอียู่ จะไมร่บกวนใจ น่ีแสดงวา่ยงัไมไ่ดพ้จิารณาทาง

ปญัญาเลย เอาแต่สมาธิอย่างเดยีว พอเจอปญัหาก็ยงัไมส่ามารถจะแกไ้ด ้ปญัหา

ก็คอืความกลวัตายน่ีแหละ ความกลวัต่างๆก็ออกมาจากความกลวัตาย ถา้ยอม

ตายแลว้จะตดัความกลวัไดห้มด อย่างมากก็แค่ตายแลว้ก็ตอ้งตายแน่ๆ คดิ

อย่างน้ีแลว้จะไมก่ลวั  

ถาม หนูไมก่ลา้นัง่สมาธิเพราะจะหลบั ก็เลยเดนิจงกรมท ัง้คนื เดนิแลว้ก็ปวด แต่

พจิารณาไมเ่ป็น 

ตอบ พอออกจากสมาธิแลว้ ตอ้งพจิารณาความเกดิแก่เจ็บตาย พจิารณาความเจ็บ

ความตายวา่ อย่างไรก็ตอ้งเจ็บตอ้งตาย เวลานัง่หรือเดนิแลว้เกดิความเจ็บ ก็

ปลอ่ยใหเ้จ็บไป ตอนทีพ่จิารณาวา่เกดิมาแลว้ตอ้งเจ็บน้ี ยงัเป็นเชงิทฤษฎอียู่ ยงั

ไมไ่ดเ้จอของจริง แต่ตอ้งเจอแน่ๆ พจิารณาเพือ่จะไดเ้ตรียมใจรบักบัความเจ็บ 

พอนัง่สมาธิหรือเดนิจงกรมแลว้เกดิอาการเจ็บปวดขึ้นมา จะตอ้งปลอ่ยวางใหไ้ด ้

ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่องของมนั เวลาร่างกายมโีรคภยัไขเ้จ็บก็ตอ้งเจ็บอย่างน้ี ถา้

ปลอ่ยไดใ้จจะไมเ่ดอืดรอ้น ถา้ปลอ่ยไมไ่ดใ้จจะทรมานยิง่กวา่ความเจ็บของ

ร่างกาย ตอนตน้ทีพ่จิารณาจะเป็นเชงิทฤษฎไีปก่อน เตรียมรบักบัเหตกุารณ์ วา่

ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย พจิารณาตลอดเวลาจนเป็นนิสยัแลว้เวลาเจอความตาย

เจอความเจ็บ จะมคีวามกลา้หาญยอมรบัวา่ ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย เป็น

ธรรมดา จะไมก่ลวั จะปลอ่ยวางได ้จติก็จะหลดุๆจากความทกุข ์ทีเ่กดิจากความ

กลวัความแก่ความเจ็บความตาย 
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ถาม เวลาปฏบิตัอิยู่คนเดยีวจะไดผ้ลด ี จติจะรวมตวัต ัง้ม ัน่ พออยูบ่า้นความเพยีรจะ

ลดลง  

ตอบ สถานทีท่ีเ่ราอยู่คนเดยีวจะเอื้ออาํนวยการภาวนา เป็นทีป่ราศจากรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ทีจ่ะมากระตุน้จติใจใหค้ดิปรุงแต่ง ถา้อยู่ทีบ่า้นจะเหน็สิง่ต่างๆ ก็จะ

อดคดิอดห่วงอดกงัวลไมไ่ด ้ ทาํใหก้ารภาวนายากลาํบาก ท่านจงึสอนใหไ้ปหาที่

สงบวเิวก เป็นการสาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ไมใ่หรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะชนิด

ต่างๆ เขา้มารบกวนจติใจ คาํวา่สปัปายะ แปลวา่สบาย นกัปฏบิตัติอ้งแสวงหา

ทีส่ปัปายะภาวนา จติจะสงบงา่ย สถานทีส่งบสงดัวเิวกปราศจากความพลกุพลา่น 

บคุคลต่างๆ เสยีงต่างๆ บคุคลทีอ่ยู่ดว้ยก็ตอ้งสปัปายะ ไมท่ะเลาะกนั ต่างคน

ต่างอยู่ ไมยุ่่งไมร่บกวนกนั อาหารกบัอากาศก็มผีลกระทบกบัการภาวนา ใหไ้ป

ไดอ้ย่างสะดวกหรือไปอย่างยากลาํบาก ถา้อาหารไมถู่กกบัร่างกาย ทาํใหเ้จ็บไข ้

ไดป่้วย อย่างน้ีก็ไมส่ปัปายะ ไมไ่ดห้มายถงึอาหารทีไ่มถู่กปากถูกคอ แต่หมายถงึ

อาหารทีเ่ป็นปญัหากบัร่างกาย อากาศก็มส่ีวน รอ้นเกนิไปหรือหนาวเกนิไปก็เป็น

ปญัหาได ้ สิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ด ทีข่าดไมไ่ดก้็คอืสต ิ ตอ้งมสีตคิอยควบคุมใจ

ตลอดเวลา ไมป่ลอ่ยใหใ้จเพ่นพ่าน เหมอืนกบัสุนขั ตอ้งผูกไวก้บัเสา ไมใ่หไ้ป

ไหน แต่ถา้ไมผู่กไวม้นัก็จะไปเทีย่วเพ่นพ่าน กวา่จะตามหาตวัไดก้็เหน่ือย จติถา้

คดิไปเรื่อยเป่ือย ไม่ควบคุมเอาไว ้ ก็จะคิดฟุ้ งซ่าน มอีารมณ์ต่างๆเกดิขึ้น ถา้มี

สตผูิกเอาไวก้บัพทุโธ หรือผูกไวก้บัสิง่ทีก่าํลงัทาํอยู่ ทาํอะไรก็ใหอ้ยู่กบัการกระทาํ

นัน้ กาํลงัเดนิก็ใหรู้ว้า่กาํลงัเดนิ กาํลงัรบัประทานอาหารก็ใหรู้อ้ยู่กบัการ

รบัประทานอาหาร ถา้ยงัคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ตอ้งบริกรรมพทุโธดว้ย อย่าปลอ่ย

ใหค้ดิเรื่องอืน่ ใหค้ดิแต่พทุโธอย่างเดยีว ถา้อย่างน้ีก็จะดงึจติใหอ้ยู่ใกลต้วั ใหอ้ยู่

ใกลก้บัความสงบ เวลานัง่สมาธิกาํหนดใหอ้ยู่กบัพทุโธหรืออยู่กบัลมหายใจ จติก็

จะไมไ่ปทีอ่ืน่ ไมน่านก็จะรวมลงได ้ 

มเีหตปุจัจยัหลายส่วนดว้ยกนั ท ัง้ภายนอกและภายใน ทีน่กัปฏบิตัติอ้งรู ้ ตอ้ง

รูจ้กัสรา้งเหตปุจัจยัทีเ่อื้อต่อการภาวนา ภายนอกก็ตอ้งสปัปายะ ภายในก็ตอ้งมี
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สต ิ ตอ้งสาํรวมอนิทรีย ์ ตอ้งปลกีวเิวก ตอ้งรูจ้กัประมาณในการรบัประทาน

อาหาร รบัประทานอาหารมากไปก็จะขี้เกยีจงว่งเหงาหาวนอน นัง่แลว้ก็จะหลบั 

ตอ้งถอืศีล ๘ ลดการรบัประทานอาหารลง ถา้ยงังว่งอยู่ก็ตอ้งรบัประทานมื้อ

เดยีว ตอนตน้ก็ถอืศีล ๘ ไมร่บัประทานหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ แต่ก็ยงังว่งอยู ่

ก็ตอ้งลดลงเหลอืมื้อเดยีว ถา้รบัประทานมื้อเดยีวยงังว่งอยู่ ก็บงัคบัให ้

รบัประทานเพยีง ๕ คาํ ๑๐ คาํแลว้ก็หยดุ ถา้ยงังว่งอยู่ก็อดไปเลย น่ีคอืปจัจยั

ต่างๆทีจ่ะสนบัสนุนการปฏบิตั ิ ก็มสีถานทีส่งบสงดัวเิวก มสีต ิ รูจ้กัประมาณใน

การรบัประทานอาหาร ไมค่ลกุคล ี ไมใ่ช่ไปอยู่ทีว่เิวก พอไปเจอคนอืน่ก็คุยกนั

เป็นช ัว่โมง อย่างน้ีก็ไมไ่ด ้อยู่ทีว่เิวกแลว้ก็ตอ้งไมไ่ปคลกุคลกีนั หาสถานทีส่ปัปา

ยะ สาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ถา้ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ การภาวนาก็จะกา้วหนา้อย่าง

แน่นอน 

ถาม การเจริญสตใินชวีติประจาํวนัน้ี เป็นวปิสัสนาดว้ยใช่ไหมคะ 

ตอบ ถา้มองอะไรเป็นไตรลกัษณ์ ไมเ่ทีย่งไมใ่ช่ของเราเป็นทกุข ์ ก็เป็นวปิสัสนาได ้ ถา้

ปลงไดว้างได ้ไมก่ลบัไปยดึไปตดิอกี กจ็ะเป็นวปิสัสนาอย่างสมบูรณ์  

ถาม คาํวา่ตดัแลว้ไมก่ลบัไปยดึไปตดิน้ีหมายถงึ 

ตอบ เช่นเลกิกนิของจกุจกิแลว้ก็ไมก่ลบัไปกนิอกี เลกิบหุรี่แลว้ก็ไมก่ลบัไปสูบอกี เลกิ

เทีย่วแลว้ก็ไมก่ลบัไปเทีย่วอกี  

ถาม แต่ไมไ่ดห้มายถงึความคดิปรุงแต่งใช่ไหม  

ตอบ จะไมค่ดิปรุงแต่งเกี่ยวกบัเรื่องเหลา่นัน้อกีเลย เพราะไมม่คีวามอยากในสิง่

เหลา่นัน้ แต่ความคดิปรุงแต่งยงัมอียู่ แต่ไมม่กีเิลสมาเกี่ยวขอ้ง พระพทุธเจา้ก็

ยงัคดิอยู่ ครูบาอาจารยก์็ยงัคดิอยู่ แต่ความคดิของท่านเป็นธรรมลว้นๆ ไมค่ดิ

ไปในทางกามตณัหาภวตณัหาหรือวภิวตณัหา ขนัธก์็ยงัเป็นขนัธอ์ยู่เหมอืนเดมิ 

เมือ่ก่อนน้ีเป็นสมบตัขิองโจร แต่เดีย๋วน้ีโจรถูกฆ่าไปหมดแลว้ กลายเป็นสมบตัิ
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ของธรรมไป ขนัธข์องพระพทุธเจา้ก็ยงัเป็นเหมอืนเดมิ กายเวทนาสญัญาสงัขารก็

ยงัเป็นเหมอืนเดมิ ต่างกนัทีเ่จา้ของ ของพวกเราน่ีมโีจรเป็นเจา้ของ มกีเิลสเป็น

เจา้ของ แต่ของพระพทุธเจา้ของพระอรหนัตม์ธีรรมเป็นเจา้ของ แทนทีจ่ะเป็น

อวชิชาปจัจยาสงัขารา ก็เป็นธรรมาปจัจยาสงัขารา เป็นปญัญาเป็นสมัมาทฐิปิจัจ

ยาสงัขารา ต่างกนัตรงน้ี 

ถาม ความคดิความปรุงแต่ง บางทกี็ไปในอดตี บางทกี็ไปในอนาคต กลบัไปกลบัมา 

เกดิดบัๆ 

ตอบ ถา้ไมม่ตีณัหาในความคดิเหลา่นัน้ก็ไม่เป็นปญัหาอะไร 

ถาม เหน็มนัเกดิดบัๆ จนเบือ่ไปเอง ก็หยุดคดิไปเอง แลว้ก็อยู่วา่งๆ 

ตอบ จะใชค้วามคดิอย่างไรก็ได ้ สาํคญัจะใชไ้ปในทางไหน ใชไ้ปในทางธรรมหรือทาง

กเิลส ถา้ใชไ้ปในทางกเิลสก็จะเป็นโทษกบัเรา จะสรา้งความทกุขท์รมานใจใหเ้กดิ

ขึ้นมา ถา้ใชไ้ปในทางธรรมก็จะทาํใหใ้จสงบปลอ่ยวาง พระพทุธเจา้พระอรหนัต์

ท ัง้หลายท่านก็ยงัคดิอยู่ แต่ท่านไมไ่ดค้ดิอย่างพวกเราคดิกนั พวกเราคดิโลภ

อยากไดโ้นน้อยากไดน่ี้ ท่านไม่ไดค้ดิอย่างน้ี ท่านคดิตามเหตตุามผล 

ถาม อยากจะเรียนถามเรื่องทกุขเวทนา คอืลูกมปีญัหาทีเ่ขา่ เป็นโรคไขขอ้อกัเสบ 

เวลานัง่สมาธมิปีญัหาเรื่องเวทนามาก ถา้บอกจติหรือบอกตวัเองวา่ ร่างกายเป็น

ดนินํา้ลมไฟ ไมใ่ช่ตวัเราไมใ่ช่ของเรา ถา้นัง่ก็ตอ้งเจ็บตอ้งปวด เราหา้มไดไ้หม 

ไมไ่ด ้ บงัคบัใหห้ายเจ็บไดไ้หม ไมไ่ด ้ ถา้สอนตวัเองในลกัษณะน้ี พอมคีวาม

เจ็บปวดจะรูอ้ยู่ตลอดเวลา จติจะน่ิง ไมอ่ยากจะขยบั เจ็บก็ยงัเจบ็อยู่ แลว้ท่าน

อาจารยส์อนบอกวา่ ใหถ้อืร่างกายเป็นเหมอืนซากศพ ใหจ้ดุไฟเผา ลูกก็ทาํอย่าง

นัน้บา้ง พอจดุไฟเผาปับ๊ไมรู่ส้กึเจ็บไมรู่ส้กึเสยีดาย แต่รูส้กึรอ้นขา้งใน รอ้นแบบ

สบาย แต่ร่างกายไมเ่คยไหมจ้นเป็นเถา้ถ่าน เหมอืนอย่างทีท่่านพระอาจารยบ์อก 

ก็ยงัไหมอ้ยูอ่ย่างนัน้ แต่จติไมไ่ดนึ้กอยากจะเปลีย่น แต่ไมไ่ดเ้ป็นอย่างน้ีทกุครัง้ 

ถา้ไมไ่ดเ้ตรียมตวัจะรูส้กึทรมาน อย่างเช่นวนัน้ีนัง่ฟงัท่านอาจารยพ์ูดไดป้ระมาณ
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ครึ่งช ัว่โมง รูส้กึเลยวา่จติมนัส ัง่มนัอยากจะออก หา้มอย่างไรกห็า้มไมไ่ด ้ ทาํไม

ถงึเป็นอย่างนัน้ละคะ 

ตอบ อยู่ทีก่าํลงัของสตปิญัญา ถา้มกีาํลงัมากกวา่กเิลสก็จะสงบ ถา้กเิลสมกีาํลงั

มากกวา่ก็จะวุน่วาย จะไมส่งบ ถา้สตปิญัญาอ่อนกาํลงัลง กเิลสก็จะสรา้งความ

กระสบักระส่ายกระวนกระวายใหก้บัใจได ้ 

ถาม ขอ้สาํคญัทีสุ่ดก็คอืตอ้งสรา้งสต ิ 

ตอบ สรา้งปญัญาดว้ย 

ถาม สรา้งสตแิละปญัญาดว้ย สรา้งปญัญาดว้ยการท่องเกดิแก่เจ็บตาย พยายามคดิ

พจิารณา แต่ก็ยงัเป็นความจาํอยู ่

ตอบ ก็ยงัใชไ้ดอ้ยู่ ถา้ท่องไปก็จะเป็นเชงิสมาธ ิ

ถาม ปญัญาก็ขึ้นมานะค่ะ บางครัง้เวลาเราทาํอะไรอยู่ มนัก็ขึ้นมาวา่ เออน่ีเราตอ้งแก่

นะ เราตอ้งเจ็บเราตอ้งตาย ตายแน่ๆ ไมม่ใีครไมต่าย ก็จะช่วยยบัย ัง้ได ้ แต่

บางครัง้ก็ฟุ้ งหลดุออกไป ก็พยายามทีจ่ะดงึกลบัเขา้มา มบีา้นอยู่ทีช่ะอาํ เมือ่ ๒ 

ปีทีแ่ลว้มคีนเมตตา มาขโมยของทีบ่า้นไป ขโมยดวีดีซีดีวีทิยุหมอ้ขา้วเตารีด 

เหลอืโทรทศันไ์วใ้หค่้ะท่าน เมือ่ปีทีแ่ลว้ก็มาขโมยโทรทศันไ์ปอกี ปีน้ีเลยสบายไม่

มอีะไรเลย ก็เป็นสปัปายะพอสมควร  

ตอบ ถา้สูญเสยีอะไรแลว้ใจไมรู่ส้กึเสยีดาย ก็แสดงวา่ปลอ่ยวางได ้ ขโมยมาช่วยใหเ้รา

ตดักเิลสได ้ อาจจะยงัเสยีดายอยู่ พอเอาไปแลว้ก็ด ี เป็นเหตทุาํใหต้ดัไดอ้ย่าง

ถาวรเลย บางทกี็ตอ้งอาศยัเหตกุารณ์มากระตุน้สตปิญัญา กระตุน้ใหเ้ขา้หอ้ง

สอบ ตอนทีค่ดิไวล้่วงหนา้น้ียงัไมไ่ดเ้ขา้หอ้งสอบ ถา้ไปหาหมอคราวหนา้ หมอ

บอกวา่เหลอือกี ๖ เดอืน ตอนนัน้จะกระตุน้ใหเ้ขา้หอ้งสอบจรงิๆ รูว้า่ทน้ีีตาย

แน่ๆแลว้ มหีมอรบัรองแลว้วา่ตอ้งตายแน่ๆ ทน้ีีก็จะดูใจวา่ปลอ่ยวางไดห้รือเปลา่ 
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ถา้ปลอ่ยวางไดก้็สบาย ตายอย่างสบาย อยู่อย่างสบาย ๖ เดอืนก่อนจะตายน้ี 

แทนทีจ่ะมคีวามทกุขก์ลบัมคีวามสุขยิง่กวา่ ๖๐ ปีทีเ่คยอยู่มาก่อน ถา้มธีรรมะ

เวลาเขา้ข ัน้วกิฤตแลว้ปลงได ้ จะมคีวามสุขยิง่กวา่ตอนทีม่กีเิลสครอบงาํจติใจ

ตลอดเวลา 

ถาม มคีนพกิารปฏบิตัธิรรม ดว้ยการเจริญสตดูิการเคลือ่นไหวของร่างกาย ทาํต ัง้แต่

เชา้จนเยน็ พยายามเจริญสตอิยู่ตลอดเวลา ขณะทีเ่จริญสตนิัน้เขาแยกกายแยก

ใจได ้ใจมองเหน็ร่างกายกาํลงัทาํอะไร อย่างน้ีไมใ่ช่สมาธิใช่ไหมคะ 

ตอบ เป็นจนิตนาการ เป็นความคดิปรุงแต่งแยกแยะ ไมไ่ดเ้ป็นความจริง ถา้จติรวมลง

นัน่แหละถงึจะเป็นความจริง เหมอืนกบันัง่ดูโทรทศัน ์ แลว้ก็แยกวา่ภาพกบัจอ

เป็นคนละส่วนกนั ถา้จะแยกจริงๆตอ้งปิดโทรทศัน ์ ภาพจะหายไป เหลอืแต่จอ

อย่างเดยีว ตอนนัน้จะแยกกนัอย่างชดัเจน ตอ้งนัง่สมาธิจนจติรวมลง ขนัธ ์ ๕ 

จะหายไปหมด เหลอืแต่สกัแต่วา่รู ้ เหลอืแต่ผูรู้ ้ อย่างน้ีถงึจะแยกกนัจริงๆ เหน็

กนัจริงๆ  

ถาม เขาวา่เป็นผูรู้ท้ีเ่หน็ แต่ไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย 

ตอบ เป็นจนิตนาการ ยงัดบักเิลสไมไ่ด ้ กเิลสไมห่ยุดทาํงาน เพราะความคดิปรุงแต่ง

ยงัไมห่ยุด ยงัถูกกเิลสใชเ้ป็นเครื่องมอือยู่  

ถาม การเจริญสตเิพือ่นัง่สมาธิใหไ้ดผ้ล  

ตอบ ใหจ้ติรวมลง 

ถาม พอมสีมาธิปญัญาจะพจิารณาไดน้านขึ้น คอืแทนทีจ่ะพจิารณา เกดิแก่เจ็บตาย

แวบเดยีว แลว้ไปทีอ่ืน่ พอมสีมาธิจะทาํใหก้ารพจิารณาทางปญัญายาวนานขึ้น  

ตอบ ใช่ จะตดิเป็นนิสยัไป จะคดิแต่แก่เจ็บตายไป มากกวา่อยากจะอยู่ไปนานๆ 

อยากจะไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย อยากจะไมต่าย ทีเ่ป็นความคดิของปถุชุน ไมม่ใีคร
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อยากแก่อยากเจ็บอยากตายกนั ปญัญาตอ้งทวนกระแสของกเิลส ตอ้งคดิวา่ตอ้ง

แก่แน่ๆ ตอ้งเจ็บแน่ๆ ตอ้งตายแน่ๆ คดิอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จนกระแสของกเิลสถูก

กระแสของปญัญาดนักลบัไป จะเหน็แต่แก่เจ็บตาย พอใครมาเลา่วา่คนนัน้แก่

คนนัน้เจ็บคนนัน้ตาย ก็จะไมต่ื่นเตน้อย่างไร ไมเ่หมอืนพวกเรา พอไดข้า่ววา่คน

นัน้ไมส่บายหน่อย ตื่นเตน้กนัใหญ่ พอคนน้ีตายเป็นเรื่องใหญ่โต เป็นขา่วใหญ่โต

ขึ้นมา  

ถาม เพราะไมไ่ดเ้ตรียมใจไว ้ไมไ่ดค้ดิอยู่ตลอดเวลา 

ตอบ ไมไ่ดค้ดิอยู่ตลอด วา่ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ถา้ไมม่สีมาธิจะถูกกเิลสดงึไปคดิ

เรื่องอืน่ คดิไดป้ับ๊เดยีวก็จะไมค่ดิแลว้ ไม่สนุก คดิเรื่องอืน่ดกีวา่สนุกกวา่ คดิไป

เทีย่วไหนด ี ไปหาใครด ี ไปซื้ออะไรด ี จะคดิไปทางนัน้ ถา้มสีมาธิเวลาส ัง่ใหค้ดิ

อะไร จะไมม่กีเิลสมาดงึไป จะคดิตามทีเ่ราส ัง่ พอคดิไปเรื่อยๆ ก็จะตดิเป็นนิสยั

เหมอืนท่องสูตรคูณ ตอนตน้ก็ตอ้งท่อง ๒ คูณ ๒ เป็น ๔ ๒ คูณ ๓ เป็น ๖ 

ท่องไปเรื่อยๆก่อน พอขึ้นใจแลว้กไ็มต่อ้งท่อง พอเหน็ ๒ คูณ ๓ ก็รูว้า่เป็น

เท่าไหร่ การพจิารณาก็เหมอืนกนั พอพจิารณาจนเป็นนิสยัแลว้ พอเหน็ใครก็รูว้า่

ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย แมแ้ต่เดก็แรกเกดิ ก็รูว้า่ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย จะ

คดิอย่างน้ี 

ถาม เป็นสภาวธรรมทีเ่กดิขึ้นโดยอตัโนมตัหิรือเปลา่ 

ตอบ ไม ่เกดิจากการฝึกซอ้ม เหมอืนกบัท่องสูตรคูณ ถา้ไมท่่องไวก่้อนก็จะไมส่ามารถ

รูผ้ลคูณได ้พอเหน็ ๒ คูณ ๓ ก็ตอ้งคดิก่อนวา่ ๒ กบั ๓ น้ีเท่าไหร่ เอา ๒ มา

บวก ๓ ครัง้ถงึจะได ้ ๖ ถา้ท่อง ๒ คูณ ๓ เป็น ๖ พอเหน็ปับ๊ก็จะขึ้นมาทนัท ี

เหมอืนการอ่านหนงัสอื ตอนตน้ก็ตอ้งท่อง ก.ไก่ ข.ไขไ่ปก่อน แลว้ก็มาหดัสะกด 

พอสะกดเป็นแลว้ พอเหน็ตวัอกัษรปับ๊ก็จะอ่านไดเ้ลย ไมต่อ้งสะกด ตอ้งมี

สญัญาความจาํเป็นตวัสนบัสนุนสงัขารความคดิปรุงแต่ง  

ถาม แต่มนัเป็นความจาํใช่ไหม ไมใ่ช่ปญัญาน่ีคะ ถา้ท่องไปอย่างน้ี 
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ตอบ ตอ้งไปเขา้สนามสอบ ตอนตน้ก็ทาํการบา้นไปก่อน ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งไปอยู่ทีต่อ้งเอา

ความแก่ความเจ็บความตายเป็นเดมิพนั ไปอยู่ทีเ่สีย่งต่อความตาย พออยู่ใกล ้

กบัความตายแลว้ ใจก็ตอ้งจริงแลว้ ยอมรบัความจริงไดห้รือไม ่ ยอมตายได ้

หรือไม ่ถา้หมอบอกวา่เป็นโรคมะเร็งอยู่ไดอ้กี ๖ เดอืน ทาํใจไดห้รือไม ่ตอนนัน้

แหละเขา้สนามสอบ แต่ตอนน้ียงัไมไ่ดเ้ขา้สนามสอบ ตอนน้ีเป็นการทาํการบา้น

ไปก่อน เป็นนกัมวยก็ชกกบักระสอบทรายไปก่อน ยงัไมไ่ดข้ึ้นเวท ีถงึบอกวา่การ

ปฏบิตัมิ ี๒ ลกัษณะ เบื้องตน้ก็อยู่ในลกัษณะการทาํการบา้น อยู่ทีป่ลอดภยั พอ

อกจากสมาธิก็พจิารณาความแก่ความเจ็บความตาย เป็นการทาํการบา้น อย่าง

โยมทีเ่ลา่ใหฟ้งัวา่ มคีนเมตตามายกทวีไีป อย่างนัน้เป็นการเขา้หอ้งสอบแลว้ เรา

ตอ้งมกีารพลดัพรากจากสิง่ทีร่กัทีช่อบเป็นธรรมดา มนัไปแลว้ เรารูส้กึอย่างไร

กบัเหตกุารณ์น้ี ถา้รูส้กึเฉยๆยิ้มหวัเราะไดก้็สอบผ่าน สามบีอกวา่จะไปแลว้นะ 

จะไปอยู่กบัอหีนูอกีคนก็ยิ้มได ้ ไปเลย นัน่แหละเวลาเขา้หอ้งสอบ ตอ้งคดิทกุแง่

ทกุมมุกบัทกุอย่างทีเ่รามวีา่ จะตอ้งจากเราไปอย่างแน่นอน พรอ้มทีจ่ะใหเ้ขาไป

หรือไม ่ ถา้พรอ้มก็จะไมเ่ป็นปญัหา สามบีอกจะไปแลว้ บอกใหเ้ขาไปเลย ดเีสยี

อกีจะไดเ้ป็นอสิระอยู่คนเดยีว คดิอย่างน้ี ถา้ไปโกรธเขาก็แสดงวา่สอบไมผ่่าน  

ถาม ถา้ไมม่โีอกาสไปอยู่ในป่าในเขาในป่าชา้ ใชว้ธิีอืน่ไดไ้หมคะ ทีจ่ะทดสอบตวัเอง 

ตอบ นัง่ใหม้นัเจ็บปวด แลว้ก็ปลอ่ยใหม้นัหายไปเอง เพราะคนเราเวลาใกลต้ายก็ตอ้ง

เจ็บปวดแบบน้ี ถา้ผ่านความเจ็บปวดแบบน้ีไดแ้ลว้ ก็จะไมก่ลวัตาย 

ถาม ไมย่อมแพก้เิลสทีบ่อกใหห้ยุดเถดิ เดีย๋วขาหกั 

ตอบ ปลอ่ยใหค้วามเจ็บปวดเกดิขึ้นแลว้ดบัไปเอง เหมอืนกบัฝนตก ตอนทีเ่วทนา

เกดิขึ้นก็คดิวา่ฝนกาํลงัตก เดีย๋วก็ตอ้งหยุด ไมช่า้ก็เร็ว เวทนาจะเจ็บปวดเพยีงไร

ก็ตอ้งดบัไป ครูบาอาจารยท์่านทาํมาแลว้ พสูิจนใ์หเ้หน็แลว้ เกดิขึ้นมาไดก้็ตอ้ง

ดบัไปได ้ ถา้ผ่านเวทนาข ัน้รุนแรงไปไดแ้ลว้ จะไมม่อีะไรทาํใหจ้ติใจหว ัน่ไหว ทาํ

ใหจ้ติใจทกุขไ์ด ้ จะไมก่ลวัตาย ถา้สูญเสยีทกุสิง่ทกุอย่างแลว้ยงัยิ้มไดก้็แสดงวา่
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สอบผ่าน เช่นสมมตุบิา้นไฟไหม ้ สามทีิ้งเรา เงนิถูกโกงไปหมด ก็ไปบวชเสยีก็

หมดเรื่อง ไมเ่หน็เดอืดรอ้นเลย ถา้มสีตมิปีญัญาก็จะไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ต่างๆ

เหลา่น้ี ดเีสยีอกีเป็นโชคเป็นวาสนาจะไดบ้วช อย่างพระอาจารยห์ลวงปู่ขาว พบ

ภรรยามชูีต้อนตน้ก็โกรธคดิจะฆ่าเขา พอสตปิญัญามาทนั ท่านก็คดิวา่ถา้ไปฆ่า

เขาก็เลวกวา่เขา ท่านก็เลยยกภรรยาใหเ้ขาไปเลย ประกาศบอกชาวบา้นวา่ ยกให ้

หมดเลย แลว้ท่านก็ไปบวช สูญเสยีทางโลกแต่กาํไรทางธรรม ถา้ไมไ่ดพ้จิารณา

ไวก่้อน จะไมค่ดิอย่างน้ี จะคดิวา่เป็นการอบัอายขายหนา้ เป็นความสูญเสยีอนั

ยิง่ใหญ่ จะตอ้งลา้งแคน้กนั  

ตอ้งทาํการบา้นไวก่้อน ถา้ไมท่าํการบา้นจะปลงไมต่ก จะคดิไปทางกเิลส จะคดิ

ลา้งแคน้ จะคดิหาวธิีกอบกูศ้กัดิ์ศรี กอบกูท้รพัยส์มบตัต่ิางๆกลบัมา จะคดิอย่าง

นัน้ ถา้ไดฟ้งัธรรมะไดเ้จริญปญัญาไดป้ฏบิตัธิรรมมสีมาธิ จะพจิารณาถงึการ

สูญเสยีอยู่เสมอ ตอ้งสูญเสยีแน่ๆ ชา้หรือเร็ว พอถงึเวลาสูญเสยีก็จะคดิวา่

สมควรแก่เวลา ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งจากเราไปแลว้ ก็จะไดข้ยบัขึ้นไปอกีข ัน้หน่ึง คิด

วา่เป็นจงัหวะด ีจะไดป้ฏบิตัธิรรมข ัน้สูงได ้ถา้ไมค่ดิลว่งหนา้ก่อนก็จะไปไมไ่ด ้ถา้

คดิไวม้ากๆก็จะไมต่อ้งรอใหเ้หตกุารณ์เกดิขึ้น ถา้เหน็วา่เงนิทองกองเท่าภูเขา

ไมไ่ดใ้หค้วามสุข กลบัใหค้วามทกุขเ์สยีมากกวา่ เป็นภาระทีต่อ้งคอยดูแลรกัษา 

คอยหวงคอยกงัวล ก็เลยทิ้งไปเลย ออกบวชดกีวา่ 

ถาม ท่านอาจารยช่์วยอบรมหลานหน่อยคะ เมือ่ก่อนตอ้งจา้งมา เดีย๋วน้ีมาเอง 

ตอบ ใชค้วามคดิใหด้นีะ คดิดว้ยเหตดุว้ยผล ทาํอะไรไปแลว้ผลตามมาจะเป็นอย่างไร 

คนอืน่ช่วยเราไมไ่ดเ้วลาผลเกดิขึ้นแลว้ ถา้ทาํไปแลว้ไมด่ตีอ้งระงบั อย่าไปทาํ ถา้

ดกี็ทาํไปเลย พ่อแมเ่พยีงแต่คอยบอกเรา แต่เราตอ้งคอยสอนเรา ส่วนใหญ่เรา

จะเผลอไปทาํตามความรูส้กึนึกคดิของเรา ชอบอะไรก็ทาํไป โดยไมค่ดิวา่จะมี

ผลเสยีหรือผลด ีอย่าไปราํคาญพ่อแม ่ท่านสอนเพือ่เตอืนสต ิเวลาพ่อแมส่ ัง่สอน

ก็เหมอืนพระส ัง่สอนเรา ฟงัแลว้พยายามเอาไปปฏบิตัใิหไ้ด ้
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ถาม เขาใจอ่อนจะถูกเพือ่นฉุดไป 

ตอบ อย่าไปคบเพือ่นทีพ่าไปในทางทีไ่มด่ ี เพือ่นทีช่วนไปเทีย่วไปเกเรก็อย่าไป ถา้

เพือ่นชวนไปอ่านหนงัสอื ไปเรียนพเิศษ ไปทาํกจิกรรมทางการศึกษา ก็ไปเลย 

ควรคบกบัเพือ่นแบบน้ี พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ลอืกคบคน คบบณัฑติ อย่าไป

คบคนโงค่นไมฉ่ลาด คบกบัคนโงก่็จะพาเราโงด่ว้ย ถา้คบกบัคนฉลาดก็จะพาเรา

ฉลาดดว้ย  

ภาพของครูบาอาจารยน้ี์แจก ใหเ้อาไปบูชา เป็นสงัฆานุสต ิ คดิถงึท่านวา่เมือ่ก่อนท่านก็

เป็นเหมอืนเรา แต่ท่านมศีรทัธาวริิยะสตมิสีมาธิปญัญา ท่านก็เลยไดเ้ป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่

ของเรา ตอนตน้ก็เป็นทีพ่ึง่ของท่านก่อน เมือ่ท่านพึง่ท่านไดแ้ลว้ ท่านก็มาเป็นทีพ่ึง่ของ

พวกเรา ท่านก็เป็นเหมอืนพวกเรา ตอนน้ีเรายงัเป็นทีพ่ึง่ของเราไมไ่ด ้ ก็ตอ้งพึง่ท่านไป

ก่อน พึง่พระพทุธเจา้พึง่พระธรรมพึง่พระสงฆ ์จนกวา่จะเป็นทีพ่ึง่ของเรา ต่อไปก็จะเป็น

ทีพ่ึง่ของผูอ้ืน่ ไมไ่ดจ้าํกดัอยู่ทีเ่พศอยู่ทีว่ยั หญงิก็เป็นได ้ ชายก็เป็นได ้ นกับวชกเ็ป็นได ้

ฆราวาสก็เป็นได ้อยู่ทีค่วามประพฤต ิ๔ ประการคอื สุปฏ ิอชุ ุญายะ สามจี ิถา้ปฏบิตัดิี

ปฏบิตัชิอบท ัง้ ๔ ประการน้ี ก็จะเป็นทีพ่ึง่ของตนและเป็นทีพ่ึง่ของผูอ้ืน่ รูปภาพของครู

บาอาจารยม์ไีวใ้หเ้ราระลกึอย่างน้ี เป็นการเจริญสงัฆานุสต ิทาํใหไ้มท่อ้แทต่้อการบาํเพญ็

ต่อการปฏบิตั ิ วา่เราก็เป็นเหมอืนท่านๆก็เป็นเหมอืนเรา สิง่ทีเ่รายงัไมเ่ป็นเหมอืนท่าน

ในตอนน้ี ก็ตรงทีเ่รายงัขาดคุณธรรม ทีจ่ะทาํใหเ้ราเป็นทีพ่ึง่ของเราและของผูอ้ืน่ คอื

ศรทัธาวริิยะสตสิมาธิและปญัญา เรามอียู่บา้งแต่มไีมม่ากพอ ทีจ่ะเป็นทีพ่ึง่ทีย่ดึเหนียว

ของจติใจ ถา้บาํเพญ็ไปเรื่อยๆ เจริญสตไิปเรื่อยๆ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็จะเกดิ

ศรทัธาเพิม่มากขึ้น อย่างวนัน้ีทีเ่รามาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั จะทาํใหเ้กดิศรทัธา ต่อพระ

พทุธพระธรรมพระสงฆม์ากขึ้น แลว้ก็จะมกีาํลงัใจ มคีวามขยนัหม ัน่เพยีรทีจ่ะปฏบิตัิ

ตาม จะเจริญสตใิหม้ากขึ้น จะนัง่สมาธิใหม้ากขึ้น จะเจริญปญัญาใหม้ากขึ้น เมือ่ทาํให ้

มากขึ้นจนพอกบัความตอ้งการแลว้ ก็จะกลายเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมา ไมม่อีะไรลกึลบั

เลยในทางพระพทุธศาสนา ทกุอย่างเป็นเหตเุป็นผล มตีวัอย่างทีเ่ป็นเหต ุ มตีวัอย่างที่
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เป็นผล ทกุอย่างเปิดเผยหมด ใจของพวกเราทีม่นัถูกความหลงปิดบงัเอาไว ้ ทาํใหเ้หน็

ทกุสิง่ทกุอย่างลกึลบัไปหมด มอีะไรกท็รงแสดงออกมาหมด ท ัง้เหตแุละผลทีป่ระเสริฐ  

พวกเราตอนน้ีขาดเหต ุคอืคุณธรรมท ัง้ ๕ ประการ ศรทัธาวริิยะสตสิมาธิและปญัญา ที่

จะทาํใหเ้ราทุ่มเทชวีติจติใจต่อธรรมะ ตอนน้ีเรายงัแทงกัก๊กนัอยู่ ยงัเสยีดายทางโลก ทาง

โลกก็อยากได ้ ทางธรรมก็อยากได ้ อย่างน้ีจะไปไมไ่ด ้ เขาเรียกวา่เหยยีบเรือ ๒ แคม 

อย่าไปรกัพีเ่สยีดายนอ้ง เอาคนใดคนหน่ึงไปเลย เวลาภรรยามสีาม ี๒ คนก็ทกุขน์ะ เอา

คนเดยีวดกีวา่ ทางโลกทางธรรมก็เหมอืนกนั เอาอย่างใดอย่างหน่ึง ถา้เอาทางโลกก็ยงัจะ

ทกุขท์รมานใจต่อไป ยงัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิต่อไป ถา้เอาทางธรรมก็จะหลดุพน้จาก

ความทกุข ์หลดุพน้จากเวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้เขา้หาผูรู้ ้ เขา้หาครูบาอาจารย ์พระสุปฏปินั

โน ท่านจะพูดโนม้นา้วใหเ้กดิศรทัธา ใหเ้หน็ความสามารถของเรา วา่เรามสีทิธิทีจ่ะ

ครอบครองสมบตัอินัประเสริฐ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลายไดค้รอบครองได ้

เพราะท่านกบัเราไมม่คีวามแตกต่างกนั ท่านมอีาการ ๓๒ เราก็มอีาการ ๓๒ ท่านเป็น

มนุษย ์เราก็เป็นมนุษย ์ท่านมกีเิลส เราก็มกีเิลส แตกต่างกนัก็ตรงทีเ่รายงัไมม่ศีรทัธา ที่

จะทุ่มเทชวีติจติใจใหก้บัการปฏบิตัธิรรมอยา่งเต็มที ่ถา้มศีรทัธามากขึ้นก็จะทุ่มเทมากขึ้น 

จะเจริญสต ิ เจริญสมาธ ิ เจริญปญัญาไดม้ากขึ้น พอเริ่มเหน็ผลแลว้ ก็จะเกดิศรทัธายิง่

กวา่การไดย้นิไดฟ้งัจากครูบาอาจารย ์ เพราะไมม่อีะไรจะโนม้นา้วศรทัธาของเรา ได ้

เท่ากบัผลทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ เหมอืนกบัทาํงานแลว้ไมไ่ดเ้งนิเดอืน ก็จะไมม่กีาํลงัใจที่

จะทาํ ถา้ทาํแลว้ไดร้บัเงนิเดอืน ก็จะมกีาํลงัใจทาํ น่ีก็เหมอืนกนั ถงึแมจ้ะมศีรทัธาแต่

ปฏบิตัยิงัไมเ่หน็ผล ก็จะไมม่ศีรทัธาทีจ่ะทุม่เทอย่างเต็มที ่ แต่พอไดพ้บกบัความสงบ ได ้

เหน็จติรวมเป็นครัง้แรก จะทุ่มเทหมดเลย จะตดัจะละไดห้มด ออกบวชออกปฏบิตัไิด ้

อย่างเต็มทีเ่ลย  

เป้าหมายแรกคอืการทาํจติใหร้วมลงใหไ้ด ้ เจริญสตนิัง่สมาธิใหม้าก นัง่แลว้เจ็บปวดก็

อย่าลกุ บริกรรมพทุโธไป ถา้ผ่านตรงน้ีได ้ จะเกดิศรทัธาอย่างมากเลย พอจติรวมลง

แลว้ ถงึแมเ้วทนาจะไมห่ายก็ตาม แต่จติจะสงบเยน็สบาย ไมวุ่น่วายกบัความเจ็บปวด

ของร่างกาย ทน้ีีจะมกีาํลงัใจมศีรทัธาจรงิๆ เป็นศรทัธาทีไ่มส่ ัน่คลอน ไมม่ใีครมาโนน้



46 
 

นา้วใหก้ลบัไปทาํแบบเดมิๆไดอ้กีแลว้ เพราะรูแ้ลว้วา่ทางน้ีเป็นทางเดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะพา

ไปสู่ความสุขทีแ่ทจ้ริง เพราะไดเ้หน็หนงัตวัอย่างแลว้ ไดพ้บกบัความสุขทีเ่กดิจากความ

สงบ แมจ้ะเป็นเพยีงช ัว่ขณะเดยีว ใหม่ๆ น้ีจะวูบไปเดีย๋วเดยีว แต่มอีาํนาจต่อจติใจมาก 

มอีทิธิพลต่อศรทัธามาก พอไดเ้หน็อย่างน้ีคร ัง้เดยีวแลว้ ก็รูว้า่สามารถทาํไดอ้กี กจ็ะ

ทุ่มเทเวลาใหก้บัความสงบ อะไรทีเ่ป็นอปุสรรค เช่นการงานต่างๆ ถา้ยงัจาํเป็นตอ้งทาํ ก็

ทาํใหน้อ้ยลงไป ทาํเท่าทีจ่าํเป็น ถา้ไมจ่าํเป็นก็ลาออกจากงานเลย จะไดอ้อกปฏบิตัไิด ้

อย่างเต็มที ่ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้ไมเ่กนิ ๗ ปี อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงพยากรณ์ไว ้ถา้จติ

รวมลงแลว้ปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง จะไมเ่กนิ ๗ ปีอย่างแน่นอน ถา้ไดอ้ยู่กบัครูบาอาจารยท์ี่

ไดผ้่านมาแลว้ จะสาํเร็จเร็วขึ้น ไมเ่สยีเวลาคลาํทาง ไมห่ลงทาง ถา้ไมม่คีรูบาอาจารย์

เวลาพบกบัดกั จะทาํใหห้ลงได ้แต่จะไมห่ลงออกนอกลูน่อกทาง เพยีงทาํใหช้า้ลงไป ถา้

มคีรูบาอาจารยค์อยชี้คอยบอกอยู่ทกุระยะ พอมาถงึตรงน้ีก็รูเ้ลยวา่ จะตอ้งเลี้ยวซา้ย

เลี้ยวขวาหรือตอ้งตรงไป ถา้ไมม่กี็ตอ้งทดลองเลี้ยวซา้ยไปก่อน ถา้ไมใ่ช่ทาง ก็ตอ้งเลี้ยว

ขวา ถา้ไมใ่ช่ก็ตอ้งตรงไป ก็จะเสยีเวลา ถา้มคีนคอยบอกทาง พอถงึสามแยก ก็จะบอก

ใหไ้ปทางไหน อย่างน้ีกจ็ะไมเ่สยีเวลา  

การทีม่คีรูบาอาจารยห์รือมกีารศึกษาอย่างต่อเน่ือง จะทาํใหไ้มห่ลงทาง ขณะทีป่ฏบิตักิ็

ยงัตอ้งศึกษาดว้ย เพือ่จะไดรู้ว้า่ตอนน้ีไปถงึไหนแลว้ ตอ้งทาํอะไรต่อ ทาํถูกหรือทาํไมถู่ก 

อยู่ศึกษากบัครูบาอาจารยแ์ลว้ ก็ขอลาไปปลกีวเิวกไปบาํเพญ็ แลว้ก็กลบัมาฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมต่อ มปีญัหาอะไรก็กลบัมาถาม เพือ่จะไดไ้มห่ลงทาง ไมเ่สยีเวลา ถา้มคีวามเชื่อม ัน่

ในครูบาอาจารยท์ีส่ ัง่สอนเรา วา่ท่านเป็นผูรู้จ้รงิเหน็จริง เวลามปีญัหาก็รีบกลบัมาถาม 

ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยก์ต็อ้งคลาํทางไปเอง อย่างหลวงตาช่วงทีห่ลวงปู่ม ัน่มรณภาพไปแลว้ 

ท่านก็ตอ้งคลาํทางไปเอง ตอนนัน้เป็นช่วงสุดทา้ยของการปฏบิตั ิ ท่านตอ้งเสยีเวลาไป ๓ 

เดอืน ตอนทีป่รากฏเป็นปริศนาธรรมขึ้นมาในจติของท่านวา่ ทีไ่หนมจีดุมต่ีอมทีน่ ัน้คอื

ภพชาต ิท่านก็ไมท่ราบคาํตอบ ทา่นบอกวา่ถา้หลวงปู่ม ัน่ยงัอยู่ตอนนัน้ ถา้ไปกราบถวาย

ท่านปับ๊ ทา่นจะบอกคาํตอบใหเ้ลยวา่อยู่ตรงน้ี ก็จะตดัภพชาตไิดใ้นเวลานัน้เลย แต่ท่าน

ตอ้งแบกกลดไปธุดงคอ์กี ๓ เดอืน แลว้ก็กลบัมาทีป่ริศนาธรรมเกดิ ก็ไดค้าํตอบวา่อยู่ที่

ตรงน้ี ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่ขาลูกนัน้เขาลูกน้ี ทีเ่ป็นจุดเป็นต่อมอยู่ในจติน่ีเอง น่ีคอืความแตกต่าง
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ระหวา่งการมคีรูบาอาจารยก์บัการไมม่คีรูบาอาจารย ์ ไมม่คีรูบาอาจารยก์็ยงัไปไดอ้ยู่ ถา้

ไดเ้ขา้สู่กระแสธรรมแลว้ ไดม้ดีวงตาเหน็ธรรม ไดบ้รรลธุรรมข ัน้แรกแลว้ จะไมม่ทีาง

หลง เหลอื ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก ถา้มคีรูบาอาจารย ์ก็จะบรรลไุดใ้นชาตน้ีิเลย ๗ วนัหรือ 

๗ ช ัว่โมงก็บรรลไุด ้ อย่างพระปญัจวคัคยีน้ี์ พระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมเพยีง ๒ - ๓ 

ครัง้ ภายในเวลา ๒ - ๓ วนั ก็บรรลเุป็นพระอรหนัตก์นัหมด ไมย่ากเลยถา้จติเขา้สู่

กระแสแลว้  

ถา้ลองจติไดเ้ขา้สู่ความสงบแลว้ จะจบัประเดน็ได ้ จะรูว้า่ตอ้งปฏบิตัอิย่างไร ผลของ

ปฏบิตัเิป็นอย่างไร ถา้ยงัไมไ่ดเ้ขา้สู่จดุน้ีก็ยงัจะวนไปวนมา จะสงสยัจะทอ้แทอ้ยู่เรื่อยๆ 

ไมก่ลา้ทุ่มเทชวีติจติใจอย่างเต็มที ่ พวกเราจงึควรเชื่อพระพทุธพระธรรมพระสงฆอ์ย่าง

เต็มที ่ ฝากเป็นฝากตายไวก้บัพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ อย่าไปยดึอย่างอืน่เป็นสรณะ

เป็นทีพ่ึง่ อย่าไปยดึรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะเป็นทีพ่ึง่ ตดัไปใหห้มด ไมต่อ้งดูไมต่อ้ง

ฟงั นัง่สมาธิดกีวา่ เจริญสตดิกีวา่ พจิารณาธรรมดกีวา่ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมดกีวา่ เป็นสิง่ที่

เราควรทาํอย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง ทาํใหม้ากทีสุ่ด เท่าทีจ่ะทาํได ้ รบัรองไดว้า่ผล

จะตอ้งตามมาอย่างแน่นอน ไมม่ทีางอืน่ มทีางน้ีทางเดยีวคอื มชัฌมิาปฏปิทา อตัตาห ิ

อตัตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน อย่าไปรอพระพทุธเจา้องคห์นา้ จะไดป้ฏบิตัอิยา่ง

สะดวก ฟงัธรรมหนเดยีวแลว้บรรลไุดเ้ลย ถา้เราสรา้งพื้นฐานสรา้งบญุบารมสีรา้งไวใ้น

ชาตน้ีิ เวลาไปพบพระพทุธเจา้องคห์นา้ ก็เหมอืนพบกบัพระพทุธเจา้องคน้ี์ จะไมม่ี

ภาชนะรองรบัธรรมทีท่่านจะมอบใหก้บัเรา เราตอ้งสรา้งภาชนะรองรบัธรรมไวก่้อน สรา้ง

สมาธิใหไ้ดก่้อน พอมสีมาธิแลว้ก็จะรองรบัวปิสัสนาไดอ้ย่างเต็มที ่ ตอ้งเนน้เรื่องการ

ปฏบิตัใิหม้าก ตอ้งเนน้การภาวนาใหม้าก เรื่องทานก็ทาํใหห้มดๆไปเลย อย่าไปตดิอยู่กบั

การใหท้าน ตอ้งไปงานบญุนัน้งานบญุน้ีอยู่ตลอดเวลา จะเสยีเวลาภาวนาไป อยู่บา้นก็

ภาวนาได ้ ทาํบญุดว้ยการส่งเช็คไปหรือฝากผูอ้ืน่ไปก็ได ้ ไมต่อ้งไปเอง อยู่บา้นรกัษาศีล

ภาวนาดกีวา่ หรือไปอยู่วดัทีส่งบไปภาวนา ไมต่อ้งไปงานบญุต่างๆ จะเดนิถอยหลงั 

ตอนน้ีเรียนอยู่ช ัน้มธัยมแลว้ อย่ากลบัไปเรียนชัน้ประถม ตอ้งกา้วขึ้นสู่ช ัน้อดุมศึกษา 

กา้วไปขา้งหนา้ดว้ยการภาวนา ทานเป็นช ัน้ประถม เราอยู่ในช ัน้ภาวนา อยู่ในช ัน้

อดุมศึกษาแลว้  
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ถาม ช่วงทีจ่ติเสือ่มน้ี ควรจะทาํทานหรือภาวนา หรือท ัง้ ๒ อย่าง 

ตอบ จติเสือ่มก็ตอ้งกลบัไปภาวนา ไปทาํทานยิง่เสือ่มใหญ่ ถา้ไมภ่าวนาจติก็จะเสือ่ม 

เหมอืนกบันํา้ ถา้เอาออกจากตูเ้ยน็ก็จะไมเ่ยน็ ตอ้งเอาไวใ้นตูเ้ยน็ ถา้เอาไปตม้ก็

จะยิง่รอ้นใหญ่ ถา้จติสงบแลว้ กลบัไปทาํบญุทาํทาน จะทาํใหจ้ติรอ้นขึ้น เวลา

ทาํบญุทาํทานช่วยงานกนั เดีย๋วก็จะทะเลาะกนั มคีวามเหน็ไมต่รงกนั ทาํใหจ้ติ

รุ่มรอ้นขึ้นมา พอจติเสือ่มแลว้ ตอ้งรีบปลกีวเิวก ตอ้งรีบเอาจติเขา้ตูเ้ยน็ เอานํา้

เขา้ตูเ้ยน็จะไดเ้ยน็ อย่าเอานํา้ไปต ัง้ไวบ้นเตาไฟ 

ถาม ช่วงน้ีจะนัง่ภาวนาไมไ่ดเ้ลย ควรจะนัง่หรือไมค่วรนัง่หรือควรบริกรรมพทุโธอย่าง

เดยีวเจา้คะ 

ตอบ ถา้นัง่ไมไ่ดก้็เดนิจงกรม เจริญสตไิปก่อน อย่างนอ้ยใหค้วบคุมจติใจไว ้ ไมใ่หไ้ป

คดิฟุ้ งซ่านกบัเรื่องโนน้เรื่องน้ี ใหอ้ยู่กบัพทุโธไปก็ได ้หรือจะพจิารณาอาการ ๓๒ 

ของร่างกายบา้งก็ได ้ สวดมนตไ์ปก็ได ้ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมไปก็ได ้ เพือ่กลอ่มใจให ้

อยู่กบัความสงบ อย่าไปเปิดโทรทศันดู์ 

ถาม ตอนนัน้ทวีกี็ไมอ่ยากดู ธรรมะก็ไมอ่ยากฟงั กลวัจะปรุงจะคดิไมด่ ีก็เลยไมท่ราบ

วา่จะทาํอย่างไร 

ตอบ บงัคบัใหค้ดิไปในทางทีด่ ี คดิพทุโธๆไป ถา้ไมรู่จ้ะทาํอย่างไรก็ใหบ้ริกรรมพทุโธ 

หรือสวดมนตไ์ปก็ได ้ 

ถาม ถา้ตื่นตอนกลางคนื 

ตอบ สวดมนตไ์ป บริกรรมพทุโธไป พจิารณาความแก่ความเจ็บความตาย พจิารณา

อาการ ๓๒ ของร่างกายก็ได ้ อย่าปลอ่ยใหค้ดิเพราะจะคดิในสิง่ทีเ่รากลวั คดิสิง่

ทีไ่มด่ ี จติเป็นเหมอืนรถยนต ์ ถา้ปลอ่ยใหว้ิง่เอง ก็จะแหกโคง้ตกเหวหรือฝ่าไฟ

แดง จติทีไ่มม่คีนขบัก็จะเป็นอย่างน้ี เราตอ้งขบัใจตอ้งควบคุมใจ ควบคุม
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ความคดิใหอ้ยู่บนถนนธรรมะ ใหอ้ยู่กบัพทุโธ อยู่กบัไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงั

อนตัตา ตอ้งควบคุมใจ ปลอ่ยไมไ่ด ้ สตเิป็นตวัควบคุม ถา้ควบคุมใหค้ดิไป

ตามทีเ่ราส ัง่ แสดงวา่กาํลงัเจริญสต ิ ถา้คดิอยู่กบัพทุโธก็เป็นพทุธานุสต ิ มสีติ

ควบคุมใจดว้ยพทุโธ ถา้ดูลมหายใจเขา้ออกก็เป็นอานาปานสต ิ ตอ้งมสีตอิยู่

ตลอดเวลา ไมว่า่จะทาํอะไร ตอ้งควบคุมใจตลอดเวลา ใหดู้ใจเป็นเหมอืนนกัโทษ 

เราเป็นยามเฝ้านกัโทษ ไมใ่หน้กัโทษไปทาํอะไรไมด่ ี ตอ้งควบคุมไวต้ลอดเวลา 

อย่าตามใจ อย่าปลอ่ยใหค้ดิไปตามอารมณ์ 
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กณัฑท์ี่ ๔๐๙ 

อาหาเรปฏกูิลสญัญา 
๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 

เวลาก่อนจะฉนัอาหาร พระจะตอ้งปฏสิงัขาโยนิโส คอืพจิารณาอาหาเรปฏิกูลสญัญา ดู

สภาพของอาหารทีจ่ะเปลีย่นไป จากทีอ่ยู่ในจานเขา้ไปสู่ในปาก เขา้ไปสู่ในทอ้ง เป็น

อาหารใหม ่ เป็นอาหารเก่า ถา้พจิารณาอย่างน้ีแลว้ ความอยากอาหารจะหายไป เวลาอด

อาหารตอ้งใชอ้าหาเรปฏกูิลสญัญา เพราะจติจะปรุงแต่งแต่เรื่องอาหาร ตอ้งนึกถงึภาพ

ของอาหารทีเ่ปลีย่นสภาพไป อย่าไปนึกถงึภาพทีอ่ยู่ในจาน นํา้ลายจะไหล ถา้นึกถงึภาพ

ทีอ่ยู่ในปากทีเ่คี้ยวแลว้ อยู่ในทอ้งในลาํไส ้ ก็จะไมอ่ยาก เพราะใจไปใหส้ญัญาความม ัน่

หมายกบัอาหารเอง อาหารก็ยงัเป็นอาหารอยู่เหมอืนเดมิ เพยีงแต่เปลีย่นสภาพไป ไมไ่ด ้

เพิม่ขึ้นหรือลดนอ้ยลงไป แต่เรามคีวามรูส้กึกบัอาหารต่างกนั เวลาอยู่ในจานก็มคีวาม

โลภมกีามตณัหา เวลาออกมาก็มวีภิวตณัหา มคีวามรงัเกยีจความกลวั ไม่ชอบ แต่เวลา

อยู่ในจานก็ชอบ เป็นกรรมฐานทีพ่ระมกัจะใชก้นั เพราะไมไ่ดร้บัประทานอาหาร เหมอืน

ญาตโิยมรบัประทานกนั ญาตโิยมไมม่ขีอบเขต อยากเมือ่ไหร่ก็รบัประทานได ้ นอนตื่น

ขึ้นมาดกึๆยงัหาอะไรรบัประทานได ้ แต่พระปฏบิตัจิะฉนัมื้อเดยีว ฉนัแลว้จะไม่ฉนั

อาหารอกี จนกวา่จะถงึเวลา คอือกี ๒๔ ช ัว่โมง วนัน้ีฉนั ๘ โมงเชา้ พรุ่งน้ี ๘ โมงเชา้ถงึ

จะไดฉ้นัอกี ตอนบวชใหม่ๆ ยงัไมช่นิ จติจะปรุงแต่งตามเวลา เคยรบัประทานตอนเชา้

ตอนกลางวนัตอนเยน็ พอถงึเวลาก็จะปรุงแต่งคดิถงึอาหาร จงึตอ้งใชก้ารพจิารณาสภาพ

ของอาหารทีเ่ป็นปฏกูิลน้ี มาดบัความคดิปรุงแต่ง เป็นสงัขารเหมอืนกนั  

สงัขารอย่างหน่ึงไปทางกามตณัหา สงัขารอกีอย่างหน่ึงไปทางมรรค ไปดบัตณัหา พอ

คดิถงึสภาพไมน่่าดูของอาหาร ทีอ่ยู่ในปากก็ด ีอยู่ในทอ้งอยู่ในลาํไสก้็ด ีทีอ่อกมาแลว้ก็ด ี

ก็จะไมอ่ยากจะรบัประทาน มกีรณีของแมช่อียู่คนหน่ึง ทีพ่จิารณาปฏกูิลของอาหาร 

จนถงึข ัน้รบัประทานอาหารไมล่ง มองอาหารทไีรกลายเป็นสิง่ทีอ่ยู่ในโถชกัโครก จนมี
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ปญัหาเพราะร่างกายไมไ่ดร้บัประทานอาหาร จงึไปกราบถามพระอาจารยท์า่นหน่ึง พระ

อาจารยช่์วยแกใ้หว้า่ ถา้พจิารณาอย่างน้ีก็เลยเถดิไปแลว้ เหมอืนกบัรบัประทานยามาก

เกนิไป ต่อใหย้ามคุีณมปีระโยชนม์ากเพยีงไรก็ตาม ถา้รบัประทานเกนิขนาด ก็จะเป็นภยั

ต่อร่างกายได ้ การพจิารณาปฏกูิลอาหารก็เช่นเดยีวกนั พจิารณาเพือ่ดบัความอยาก

อาหาร ดบักามตณัหา ถา้ไมม่คีวามอยากอาหารก็ไมค่วรพจิารณา ถา้พจิารณาจนตดิเป็น

นิสยั เวลาเหน็อาหารแลว้ก็จะเหน็อย่างนัน้ทนัท ี เหน็ปฏกูิลทนัท ี ท่านใหพ้จิารณาวา่

อาหารเป็นเพยีงธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ ร่างกายก็เป็นธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ ไมร่งัเกยีจอาหาร 

ไมร่งัเกยีจธาตทุีเ่ตมิเขา้ไปในร่างกาย รบักนัไดธ้าตกุบัธาต ุ เหมอืนกบัเตมินํา้มนัใหร้ถ 

รถก็เป็นวตัถ ุ นํา้มนัก็เป็นวตัถเุหมอืนกนั วตัถกุบัวตัถกุ็เขา้กนัได ้ ไมร่งัเกยีจกนั ให ้

พจิารณาเป็นการเตมิธาต ุ พอพจิารณาอย่างน้ีก็จะรบัประทานอาหารได ้ เพราะผูท้ี่

ขยะแขยงไมใ่ช่ร่างกาย เป็นใจ แต่ใจไมไ่ดร้บัประทานอาหารเลยแมแ้ต่นิดเดยีว เป็น

เหมอืนแมท่ีป้่อนอาหารใหลู้กรบัประทาน แมไ่มไ่ดร้บัประทานอาหาร แต่แมก่ลบั

ขยะแขยง ไมอ่ยากรบัประทานอาหาร เมือ่แมไ่มไ่ดร้บัประทานอาหาร จะไปขยะแขยง

แทนลูกทาํไม ลูกไมข่ยะแขยงเลย รบัอาหารไดท้กุชนิด อาหารทีแ่มไ่มช่อบก็รบัประทาน

ได ้ ทีช่อบก็รบัประทานได ้ ใจเป็นเหมอืนแม ่ ใจจะชอบหรือไมช่อบ ร่างกายรบัไดห้มด 

เพราะเป็นธาตเุหมอืนกนั พอพจิารณาวา่เป็นธาต ุก็จะรบัประทานอาหารไดป้กต ิ 

กรรมฐานแต่ละชนิดมไีวเ้พือ่แกป้ญัหา เป็นเหมอืนยาทีม่ไีวเ้พือ่รกัษาโรค เชื้อโรคของใจ

ก็คอืกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ตอ้งใชย้าธรรมะมาแก ้ เช่นอสุภกรรมฐานความ

ไมส่วยงามของร่างกาย ใชเ้พือ่แกก้ามตณัหาความอยากในกาม ทีเ่หน็วา่ร่างกายสวยงาม 

พอไมม่ปีญัหาแลว้ก็ไมต่อ้งแกอ้กีต่อไป ถา้ไมม่กีามตณัหาอยู่ในใจแลว้ ก็ไมต่อ้ง

พจิารณาอสุภะ ไมต่อ้งพจิารณาปฏกูิล เพราะไมม่คีวามอยากในร่างกาย เหน็แลว้ก็รูส้กึ

เฉยๆ ถา้มตีณัหาฟ้ืนขึ้นมาอกี ก็ตอ้งใชย้าน้ีอกี ถา้รูจ้กัใชย้าน้ีแลว้ ก็ไม่เป็นปญัหา ถา้

เกดิมอีารมณ์ขึ้นมาปับ๊ ก็นึกถงึอสุภะปับ๊ ก็จะดบัไปพรอ้มๆกนั ไมม่ทีางกาํเริบได ้เพราะ

ยาคอือสุภกรรมฐานน้ี จะคุมกามตณัหาราคะตณัหาไดต้ลอดเวลา พอไมม่รีาคะตณัหา

แลว้ ก็ไมต่อ้งเจริญอสุภกรรมฐานอกีต่อไป กรรมฐานใชเ้พือ่ดบักเิลสตณัหา การปฏบิตัิ

ธรรมทกุชนิด ไมว่า่จะเป็นการเจริญสต ิ การทาํจติใหส้งบเป็นสมาธิ การพจิารณาดว้ย
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ปญัญาน้ีเป็นเครื่องมอื ไมใ่ช่เป้าหมายของการปฏบิตั ิ เป้าหมายของการปฏบิตัคิอืการตดั

ตณัหาท ัง้ ๓ กามตณัหา วภิวตณัหา ภวตณัหา ซึง่เป็นสมทุยั เป็นตน้เหตขุองความทกุข ์

ใจ เป็นเหมอืนเชื้อโรคของร่างกาย ตอ้งรบัประทานยา ยาก็คอืสตทิานศีลสมาธปิญัญา 

ไมใ่ช่ผลทีเ่ราตอ้งการ เป็นเครื่องมอืไวช้าํระตณัหา คอืความอยากต่างๆ พอตณัหาชนิด

ต่างๆหมดไปจากใจแลว้ เครื่องมอืเหลา่น้ีก็ไมม่คีวามจาํเป็นอกีต่อไป พระพทุธเจา้พระ

อรหนัตสาวก ไมต่อ้งเจริญสตเิจริญสมาธิเจริญปญัญา หลงัจากทีจ่ติบริสุทธิ์แลว้ ไมต่อ้ง

รบัประทานยาแลว้ อยู่เฉยๆก็ได ้อยู่แบบไมม่สีต ิไมม่สีมาธิ ไมม่ปีญัญา ก็ไมเ่ป็นปญัหา

อะไร เหมอืนกบัคนทีไ่มเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ไมต่อ้งมยีา ถา้ไมม่โีรคภยัไขเ้จ็บแลว้มยีาไวท้าํไม 

เอาไปใหค้นทีย่งัเจ็บไขไ้ดป่้วยใชจ้ะดกีวา่ 

การเจริญสต ิการทาํบญุใหท้าน การรกัษาศีล การนัง่สมาธิ การเดนิจงกรม เจริญปญัญา 

ลว้นเป็นเครื่องมอืท ัง้นัน้ เป็นธรรมโอสถ เป็นยารกัษาโรคใจ ตอนน้ีพวกเราตอ้งกนิให ้

มากๆ เจริญใหม้ากๆ ปฏบิตัใิหม้ากๆ เพราะเชื้อโรคยงัมอียู่ในใจ ยงัมกีามตณัหา 

ภวตณัหา วภิวตณัหา พอปฏบิตัไิปเรื่อยๆ ตณัหาก็จะค่อยหมดไป จนไมม่หีลงเหลอือยู่ 

ก็ไมรู่จ้ะปฏบิตัไิปหาอะไร ไมรู่จ้ะกนิยาไปทาํไม กนิไปก็ไมไ่ดไ้ปกระทบกระเทอืนเชื้อโรค 

เพราะไมม่เีชื้อโรค เราจงึตอ้งทาํความเขา้ใจไวว้า่ การปฏบิตัขิองเราน้ีเพือ่ทาํลายกเิลส

ตณัหา ทาํลายความโลภความโกรธความหลง ทาํลายกามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหา 

พอกเิลสตณัหาไมม่หีลงเหลอือยู่ภายในใจแลว้ ก็ไมต่อ้งปฏบิตัอิกีต่อไป การปฏบิตัน้ีิ

เป็นข ัน้ๆ พอรกัษาโรคชนิดน้ีไดแ้ลว้ ก็ไม่ตอ้งรกัษาอกีต่อไป ตอ้งไปรกัษาโรคอืน่ทีย่งั

เหลอือยู่ภายในใจ ตอนตน้ก็รกัษาความจูจ้ี้จกุจกิในอาหาร ก็ตอ้งเอาอาหารท ัง้หมดมา

รวมในภาชนะเดยีวกนั ไมว่า่จะเป็นของคาวของหวานผลไม ้ อะไรทีจ่ะเขา้ไปอยู่ในทอ้งก็

เอามาใส่ในภาชนะเดยีวกนั เพราะเดีย๋วก็ตอ้งไปรวมกนัอยู่ในทอ้ง แลว้ก็คลกุอาหาร

ท ัง้หมดใหเ้หมอืนกบัตอนทีอ่ยูใ่นทอ้ง แลว้ค่อยรบัประทาน ถา้เรารบัประทานอย่างน้ีกจ็ะ

ไมม่ปีญัหากบัอาหารชนิดต่างๆ จะรบัประทานเหมอืนกบัรบัประทานยา ไมว่า่จะเป็นชนิด

ไหน เรารบัประทานไดห้มด จะเป็นสทีีเ่ราชอบหรือไมช่อบ เป็นรูปลกัษณ์ทีเ่ราชอบ

หรือไมช่อบ จะเป็นนํา้หรือเป็นเมด็ ก็รบัประทานไดห้มด เพราะตอ้งอาศยัยาเพือ่รกัษา

โรค  
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เวลารบัประทานอาหาร จงึควรรบัประทานเหมอืนรบัประทานยา เพือ่รกัษาร่างกายใหอ้ยู่

ไดต่้อไป เพือ่ดบัความหวิทีเ่กดิจากการขาดอาหาร น่ีคอืการรบัประทานอาหารแบบ

ธรรมะ จติใจจะไมก่งัวลกบัเรื่องอาหาร จะรบัประทานตามมตีามเกดิ มอีะไรก็

รบัประทานไป เรื่องอาหารก็จะไมม่ปีญัหาอกีต่อไป ถา้ไมช่อบอาหารก็ไมต่อ้งรบัประทาน 

พอไมไ่ดร้บัประทานสกั ๒ - ๓ มื้อ ก็จะชอบหมด ขา้วเปลา่คลกุนํา้ปลาก็อร่อย เรื่องของ

กเิลสเป็นอย่างน้ี ถา้เอาใจกเิลสมากเท่าไหร่ ก็จะยิง่จูจ้ี้จกุจกิมากขึ้น พอตอ้งรบัประทาน

อาหารทีไ่มช่อบ ก็จะรบัประทานไมไ่ด ้ จะไมส่บายใจ เวลาทีต่อ้งรบัประทานอาหารทีไ่ม่

ชอบก็จะไมม่คีวามสุข ถา้ฝึกจติใหร้บัอาหารไดท้กุชนิด ดว้ยการคลกุอาหารในภาชนะ

เดยีว ต่อไปจะไมม่ปีญัหาเรื่องรบัประทานอาหาร อาหารชนิดไหนก็รบัประทานได ้ พอ

หมดปญัหาเรื่องอาหารน้ีแลว้ ก็กลบัมารบัประทานอย่างปกตไิด ้ รบัประทานในจานใน

ชามเหมอืนมนุษยท์ ัว่ไปได ้ แต่ในใจไมย่นิดยีนิรา้ยกบัอาหาร มอีะไรก็รบัประทานได ้

เพราะเดีย๋วก็เขา้ไปรวมกนัอยู่ในทอ้ง เวลาเขา้ไปในปากก็ตอ้งคลกุกบันํา้ลาย พอเคี้ยว

บดแลว้เป็นอย่างไร จะไมรู่ส้กึอะไร จะรูส้กึเฉยๆ รบัประทานเพือ่ใหร่้างกายอยู่ต่อไปได ้

พอหมดปญัหาน้ีแลว้ ก็จะไปแกป้ญัหาอืน่ต่อ 

ถา้เป็นราคะตณัหา ก็ตอ้งพจิารณาอสภุะความไมส่วยไมง่าม ปฏิกูลความสกปรกของ

ร่างกาย ทีม่สีิง่สกปรกขบัถ่ายออกมาตลอดเวลาตามทวารต่างๆ มแีต่ขี้ ออกมาทางตาก็

เรียกขี้ตา ออกมาทางจมกูก็เรียกขี้มกู ออกมาทางผวิหนงัก็เรียกขี้เหงือ่ มแีต่ขี้มแีต่

ปฏกูิล ตอ้งพจิารณาอย่างน้ี จะไดไ้มช่อบร่างกาย พจิารณาเพือ่ดบัความใคร่ พอความ

ใคร่หมดไปแลว้ก็ไมต่อ้งพจิารณา ถา้พจิารณาจะอยู่กบัร่างกายไมไ่ด ้จะพาลฆ่าร่างกายน้ี 

ทีส่กปรกเหมน็อยู่ตลอดเวลา จติจะวปิริต อยู่กบัคนอืน่ไมไ่ดย้งัไม่เท่าไหร่ อยู่กบั

ร่างกายของตวัเองไมไ่ด ้ตอ้งฆ่าร่างกาย อยา่งน้ีก็แสดงวา่เกนิไปแลว้ การพจิารณาปฏกูิล

หรืออสุภะน้ี เพือ่ตดัความใคร่ความยนิด ีพอไมม่แีลว้ก็ตอ้งหยุด อยู่อย่างปกต ิเพราะไม่

เป็นปญัหาแลว้ เหมอืนรบัประทานยา พอหายจากโรคแลว้ก็ตอ้งหยุดยา หายาอืน่มา

รกัษาโรคใหมต่่อ ถา้ยงัมโีรคอืน่อยู่ก็ยงัตอ้งรกัษาไปเรื่อยๆ จนไมม่โีรคหลงเหลอือยู่

ภายในจติใจแลว้ ก็ไมต่อ้งรกัษาอกีต่อไป  
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ถา้ยงัรกัตวักลวัตายอยู่ ก็ตอ้งพจิารณาความตายอยู่เรื่อยๆ ตอ้งเอาร่างกายไปไวใ้นที่ๆ

เสีย่งต่อความตาย แลว้ก็ปลง ปลอ่ยวาง ถา้มนัจะตายก็ใหม้นัตายไป น่ีก็เป็นยาอกีแบบ

หน่ึง ในการปฏบิตัจิะมปีญัหาทีต่อ้งแกอ้ยู่หลายข ัน้ดว้ยกนั เรื่องอาหาร เรื่องอสุภะ 

ความไมส่วยไมง่าม เพือ่ดบัราคะ เรื่องความตาย เพือ่ดบัความกลวัตาย เรื่องความ

เจ็บปวด ก็นัง่ใหม้นัเจ็บปวดแลว้ก็ปลอ่ยใหม้นัหายไปเอง แต่อย่านัง่เฉยๆ ตอ้งแยกแยะ

วา่ ความเจ็บปวดเป็นธรรมชาตอิย่างหน่ึง ร่างกายเป็นธรรมชาตอิย่างหน่ึง ใจผูรู้ก้็เป็น

ธรรมชาตอิย่างหน่ึง เป็นคนละส่วนกนั แต่ละส่วนก็เป็นของเขาอย่างนัน้ เหมอืนกบัศาลา

หลงัน้ี ก็เป็นธรรมชาตอิย่างหน่ึง แดดทีส่่องมาทีศ่าลาก็เป็นธรรมชาตอิย่างหน่ึง คนทีอ่ยู่

ในศาลาก็เป็นธรรมชาตอิย่างหน่ึง เป็นคนละส่วนกนั ต่างคนต่างอยู่กนัไป เวลานัง่ก็

ปลอ่ยใหร่้างกายนัง่ไป เวทนาเกดิขึ้นมาก็ปลอ่ยใหเ้กดิ ใจผูรู้ก้็รูไ้ป รูว้า่ตอนน้ีมเีวทนา

เกดิขึ้น รูว้า่ร่างกายกาํลงันัง่อยู่ ต่างฝ่ายต่างทาํหนา้ทีข่องตนไป ถา้แยกใหท้กุอย่าง

เป็นไปตามธรรมชาตขิองเขา โดยไมม่ใีครมาเกี่ยวขอ้งแลว้ ก็จะอยู่กนัอย่างสนัตสุิข ถา้มี

กเิลสมคีวามหลงมาหลอกใหป้รุงแต่งวา่ เวทนาน้ีเป็นเรา ร่างกายน้ีเป็นเรา ความเจ็บน้ีเรา

กาํลงัเจ็บ ร่างกายของเราเจ็บ ถา้คดิอย่างน้ีก็จะนัง่อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ 

ถา้พจิารณาวา่ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ร่างกายไมรู่ค้วามเจ็บ เหมอืนกบัศาลาหลงัน้ี 

อยู่กลางแดดกลางฝนไมม่ปีฏกิริิยากบัฝนกบัแดด ฝนตกก็รบัได ้ แดดออกก็รบัได ้

ร่างกายก็เหมอืนกนั จะเจ็บหรือไมเ่จ็บ กเ็ป็นร่างกายเช่นเดมิ เป็นหนงัเน้ือเอน็กระดูก

ฯลฯเช่นเดมิ ไมไ่ดเ้ป็นเวทนา ไมรู่เ้วทนาความเจ็บปวด ความเจ็บปวดก็ไมรู่ร่้างกาย ไมรู่ ้

วา่เขาเจ็บ มใีจเท่านัน้ทีรู่ ้ แต่ใจรูไ้มจ่ริง ไปวา่ร่างกายเป็นใจ พอมคีวามเจ็บเกดิขึ้นใน

ร่างกาย ใจก็เจ็บแทนร่างกาย จนทนไมไ่ด ้ ทีท่นไมไ่ด ้ ไมใ่ช่เพราะทนความเจ็บของ

ร่างกายไมไ่ด ้ แต่ทนความทกุขใ์จไมไ่ด ้ ความทกุขใ์จทีอ่ยากใหค้วามเจ็บของร่างกาย

หายไป หรืออยากจะหนีจากความเจ็บน้ีไป ตวัน้ีต่างหากทีท่นไมไ่ด ้ คอืทกุขท์ีเ่กดิจาก

ความอยากใหค้วามเจ็บหายไป หรือความอยากทีจ่ะหนีจากความเจ็บไป เช่นอยากจะ

ขยบัร่างกาย น่ีคอืปญัหาของใจ เวลานัง่แลว้ไมส่ามารถปลอ่ยวางร่างกาย ปลอ่ยวาง

เวทนาใหอ้ยู่ตามสภาพของเขา เพราะใจมอีปุาทานในร่างกายและในเวทนา ไมอ่ยากจะให ้

ร่างกายมทีกุขเวทนา มคีวามเจ็บปวด ไมช่อบความเจ็บปวด ไมช่อบทกุขเวทนา ชอบแต่
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สุขเวทนา พอเกิดทกุขเวทนาก็เกดิวภิวตณัหา อยากใหห้นีไปจากความเจ็บปวด หรือ

อยากใหค้วามเจ็บปวดหายไป ก็เลยสรา้งความทกุขข์ึ้นมาในใจ ทีเ่จ็บปวดยิง่กวา่ความ

เจ็บปวดของร่างกาย  

ถา้สามารถแยกแยะได ้ ก็จะทาํใจใหน่ิ้ง ดบัวภิวตณัหาความกลวัความเจ็บ หรือความ

อยากใหค้วามเจ็บหายไปได ้ เจ็บก็ใหเ้จ็บไป นัง่รบัรูไ้ป พอใจยอมรบัความจรงิของ

ร่างกาย ความจริงของเวทนา วา่เขาเป็นอย่างน้ี ก็จะนัง่ไปไดเ้รื่อยๆ ไมเ่ป็นปญัหา เวทนา

จะแสดงในรูปแบบไหน ก็ปลอ่ยเขาแสดงไป รบัไดท้กุรูปแบบ เป็นทกุขเวทนาก็ได ้ เป็น

สุขเวทนาก็ได ้ ไม่สุขไมท่กุขเวทนาก็ได ้ ส่วนใหญ่พวกเราจะรบัได ้๒ ส่วนเท่านัน้ คอืสุข

เวทนากบัไมสุ่ขไมท่กุขเวทนา บางทแีมแ้ต่ไมสุ่ขไมท่กุขเวทนาก็รบัไมไ่ด ้ เช่นอยู่เฉยๆ

ร่างกายไมเ่จ็บไมป่วด แต่รูส้กึหงดุหงดิราํคาญใจ ตอ้งสรา้งสุขเวทนาขึ้นมา เช่นไปดูหนงั

หรือไปหาเครื่องดืม่มาดืม่ เราจงึมตีณัหาชอบในสุขเวทนา ดว้ยการหาความสุขทางรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เป็นกามตณัหา ถา้ไมอ่ยากในสุขเวทนา ก็จะไมม่กีามตณัหาไม่

ตอ้งหาเครื่องดืม่ต่างๆมาดืม่ระหวา่งมื้อ จะรบัประทานก็รบัประทานหนเดยีว ดืม่อะไรก็

ดืม่หนเดยีว จะดืม่นํา้ชากาแฟ จะรบัประทานขนมนมเนยอะไรต่างๆ ก็รบัประทานและ

ดืม่ไปทเีดยีวพรอ้มกบัอาหาร พอเสร็จแลว้ก็ดืม่แต่นํา้เปลา่ เพราะร่างกายตอ้งการ

นํา้เปลา่เท่านัน้ จะไมรู่ส้กึเดอืดรอ้นแต่อย่างใด ไมเ่ปรี้ยวปาก ไมรู่ส้กึขาดอะไรไป 

เหมอืนทีพ่วกเราขาดกนั ตอ้งมขีองพวกน้ีอยู่ใกลม้อื อยู่ในตูเ้ยน็ อยู่ในตู ้ อยู่ในลิ้นชกั 

อยู่ในกระเป๋า ตอ้งมขีองขบเคี้ยวมเีครื่องดืม่ เป็นกามตณัหาความอยากในสุขเวทนา 

เพราะไมป่ลอ่ยเวทนาใหเ้ป็นไปตามเรื่องของเขา เขาสุขก็ปลอ่ยเขาสุขไป ไมต่อ้งไปยดึไป

ตดิ เวลาความสุขหายไปก็ไมต่อ้งไปไขวค่วา้หามนัมา เวลาสุขเวทนาหายไป เหลอืแต่ไม่

สุขไมท่กุข ์ ก็อยู่กบัไมสุ่ขไมท่กุขไ์ด ้ เวลาไมสุ่ขไมท่กุขเ์ปลีย่นเป็นทกุขเวทนา เช่นนัง่

นานๆแลว้เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี กป็ลอ่ยใหเ้จ็บใหป้วดไป เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็ตอ้งเจ็บ

เป็นธรรมดา ก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป รกัษาไดก้็รกัษาไป แต่ในขณะทีร่กัษาอยู่ ถา้เจ็บกป็ลอ่ย

ใหเ้จ็บไป ไมท่กุขท์รมานใจไปกบัมนั รบัเวทนาไดท้ ัง้ ๓ ส่วน สุขเวทนาก็รบัได ้

ทกุขเวทนาก็รบัได ้ ไมสุ่ขไมท่กุขเวทนาก็รบัได ้ น่ีก็เป็นการแกป้ญัหาอกีปญัหาหน่ึงทีม่ ี

ดว้ยกนัทกุคน  
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ตอ้งแกไ้ปเรื่อยๆ ตอ้งพจิารณาดูใจเรื่อยๆวา่ มตีณัหาชนิดไหนหลงเหลอือยู่ ก็ตอ้งแกไ้ป

เรื่อยๆ จนไมม่ตีณัหาความอยากเหลอือยู่เลย ตอนนัน้ปญัหาต่างๆก็จะหมดไป พอไมม่ี

ปญัหาแลว้ ไมม่ตีณัหาแลว้ ก็อยู่อย่างสบาย ไมต่อ้งแกป้ญัหาอกี ไมม่ปีญัหาใหแ้ก ้พอ

โรคภยัไขเ้จ็บไมม่แีลว้ ก็ไมต่อ้งรบัประทานยา ไมต่อ้งปฏบิตั ิไมต่อ้งรกัษาศีล ไมต่อ้งให ้

ทาน ไมต่อ้งนัง่สมาธิ ไมต่อ้งเจริญปญัญา ไมต่อ้งเจริญสต ิแต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่ไมม่ ี

มอียู่ แต่ไมไ่ดใ้ชเ้พือ่ดบักเิลสดบัตณัหา เพราะไมม่อีะไรใหด้บัแลว้ มไีวใ้ชง้านท ัว่ไป เช่น

เวลาส ัง่สอนผูอ้ืน่ ก็ตอ้งใชส้ตใิชป้ญัญาพจิารณาเหมอืนกนั เวลาทาํภารกจิดูแลร่างกายก็

ตอ้งมสีต ิ รบัประทานอาหารก็มสีตมิปีญัญา ยงัใชอ้ยู่เหมอืนกนั แต่ไมไ่ดใ้ชไ้ปในการดบั

กเิลส ไมไ่ดใ้ชไ้ปในการรกัษาโรคของใจ แต่ก็ยงัมอียู่ เช่นทานก็ยงัทาํอยู่ เหน็ใคร

เดอืดรอ้น มอีะไรพอจะสงเคราะหใ์ครไดก้็จะสงเคราะหไ์ป ศีลก็มอียู่ ไม่ไดไ้ป

เบยีดเบยีนใคร ไมอ่ยากไปเบยีดเบยีนใคร เพราะไมม่คีวามอยากทีจ่ะไดอ้ะไร เมือ่ไมม่ี

ความอยากทีจ่ะไดอ้ะไรมา ก็ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ มศีีลแต่ไม่

ตอ้งเจริญศีล ไมต่อ้งรกัษาศีล เพราะเหตทุีท่าํผดิศีลผดิธรรมก็คอืกเิลสตณัหาน้ีเอง เหตุ

ทีท่าํใหเ้รามคีวามตระหน่ีความหวงแหน ก็คอืกเิลสตณัหาน้ีเอง ทีใ่หท้าํทานก็เพือ่ตดั

กเิลสตวัหวงแหน ตวัยดึตดิในสมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ พอไมม่กีเิลสแลว้จะใหก้็ได ้

ไมใ่หก้็ได ้ ปลอ่ยไวเ้ฉยๆก็ได ้ มสีมบตัอิยู่มากนอ้ยเพยีงไรจะปลอ่ยไวเ้ฉยๆ หรือเอาไป

ทาํประโยชนก์็ได ้ ถา้ไมม่คีวามตระหน่ีแลว้ก็ไมรู่จ้ะเก็บไวท้าํไม ก็จะเอาไปสงเคราะหโ์ลก 

เอาไปทาํประโยชนใ์หก้บัผูท้ีต่กทกุขไ์ดย้ากต่อไป แต่ไมไ่ดท้าํเพือ่ตดักเิลส ไมไ่ดท้าํเพือ่

ตดัความตระหน่ี ไมไ่ดท้าํเพือ่ตดัอปุาทาน เพราะไมม่จีะใหต้ดั การนัง่สมาธิก็ไมไ่ดท้าํ

เพือ่ระงบัความฟุ้ งซ่าน การเจริญสตกิ็ไมไ่ดท้าํเพือ่การดบัความไมม่สีต ิ มสีติอยู่

ตลอดเวลาโดยธรรมชาต ิไมต่อ้งต ัง้ เพราะสตน้ีิไมห่ายไปไหน ไมเ่จริญแลว้เสือ่มเหมอืน

ของปถุชุน ถา้ไมต่ ัง้ พอเผลอปับ๊ ใจก็จะลอยไป ไมม่สีต ิแต่น่ีใจไมล่อยไปไหน อยู่กบัที่

ตลอดเวลา อยู่ในปจัจบุนัตลอดเวลา ถา้ไมส่ ัง่ใหไ้ปอดตีไปอนาคตก็จะไมไ่ป มนัอยู่ตรง

น้ี อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนัน้ น่ีคอืใจทีไ่มม่ปีญัหาแลว้  

การปฏบิตักิารเดนิจงกรมนัง่สมาธิ ของพระขณีาสพ ของพระพทุธเจา้ของพระอรหนัต

สาวกน้ี ท่านทาํเพือ่ความอยู่อย่างสบายของสงัขารร่างกาย นัง่มากๆเมือ่ยก็ลกุขึ้นมาเดนิ
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จงกรม เปลีย่นอริิยาบถ ทาํงานมากๆใชส้งัขารความคดิมากๆ ก็หยุดพกัในสมาธิ แต่

ไมไ่ดร้ะงบัความฟุ้ งซ่าน ถา้ไมน่ ัง่จะนอนก็ได ้ ถา้ทาํงานมากคดิมากก็หยุดคดิ นอนเลย 

เรื่องต่างๆก็หายไป น่ีก็คอืเรื่องของการปฏบิตั ิ ทีม่วีนัสิ้นสุด ไมต่อ้งทาํไปตลอดเหมอืน

งานทางโลก บางคนเกษยีณอายุแลว้ยงัหางานใหมท่าํต่อ เพราะกเิลสไมย่อมใหห้ยุด 

ตณัหาไมย่อมใหห้ยุด อยู่เฉยๆแลว้ราํคาญใจ เคยทาํอะไรอยู่เป็นประจาํ พอไมไ่ดท้าํแลว้ 

รูส้กึวา้เหวห่งดุหงดิราํคาญใจ ตอ้งหางานใหมม่าทาํ ทาํไปจนกวา่จะไมส่ามารถทาํไดถ้งึ

จะหยุด แต่งานทางธรรมน้ี เมือ่ไดร้กัษาใจใหห้ายจากโรคแลว้ ไดท้าํลายกเิลสตณัหาให ้

หมดไปจากใจแลว้ ก็ไมม่อีะไรตอ้งทาํอกี วา่งสบายตลอดเวลา ถา้ยงัมชีวีติอยู่ก็ดูแล

รกัษาร่างกายไป ถา้มโีอกาสอบรมส ัง่สอนก็อบรมส ัง่สอนไป แต่จะไมม่คีวามอยากสอน

ใคร มนัไมม่คีวามอยาก พอตดัความอยากหมดแลว้ ความอยากจะสอนก็ไมม่ ี

พระพทุธเจา้ตอนทีท่รงตรสัรูแ้ลว้ ก็ไมอ่ยากจะสอนใคร ถา้มเีหตใุหส้อนท่านก็สอน เช่น

มคีนสนใจศึกษา แต่จะไมไ่ปประกาศตนเป็นศาสดา ไปตดิโฆษณาไวต้ามสถานทีต่่างๆ 

วา่ใครอยากจะเรียนปฏบิตัธิรรม ก็มาหาเรานะ เราจะสอนให ้อย่างน้ีไมม่ ีถา้มาเองก็ดูวา่

มศีรทัธาจริงหรือไม ่ มคีวามสามารถทีจ่ะรบัคาํสอนไปปฏบิตัไิดห้รือไม ่ ถา้มกี็ยนิดทีีจ่ะ

สอน ถา้สอนไปแลว้เหมอืนกบัเทนํา้ใส่หลงัสุนขั ก็ไมส่อนใหเ้สยีเวลา เสยีดายนํา้ เพราะ

เทไปเท่าไหร่สุนขัก็สลดัทิ้งหมด สอนเท่าไหร่ก็ไมเ่ขา้ไปในใจ เขา้หูซา้ยออกหูขวา อย่างน้ี

สอนไปก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร สอนไปแลว้ก็กลบัมาถามปญัหาเดมิๆ แสดงวา่ไมไ่ดเ้อา

ไปปฏบิตักินั ถา้ถามปญัหาอืน่ ปญัหาทีถ่ามไปนัน้แกไ้ดแ้ลว้ อย่างน้ีก็แสดงวา่ไดผ้ลได ้

ประโยชน ์อย่างน้ีก็น่าสอนต่อ แต่กลบัมาทไีรก็ถามเรื่องเดมิ สวรรคอ์ยู่ทีไ่หน นรกอยู่ที่

ไหน ถามอยู่เรื่อย สวรรคม์จีริงหรือเปลา่ ตอ้งไปอนิเดยีหรือไม ่ ถา้ปฏบิตัแิลว้จะรูว้า่

อนิเดยีไมไ่ดอ้ยู่ตรงไหน อนิเดยีก็อยูต่รงน้ีแหละ อยู่ทีใ่จเราน่ีแหละ ไมต่อ้งไปหรอก ทกุ

อย่างอยู่ทีใ่จหมด พระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ไมไ่ดอ้ยู่ทีอ่ืน่ อยู่ทีใ่จของเรา  

ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ ัน้เหน็เราตถาคต ผูเ้หน็ตถาคตก็คอืผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ก็คอืพระสงฆ์

นัน้เอง จะมดีวงตาเหน็ธรรม ก็ตอ้งปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ตอ้งปฏบิตัทิีใ่จ ไมไ่ดป้ฏบิตัทิี่

อนิเดยี อยู่ทีไ่หนก็ปฏบิตัไิด ้ ถา้อยู่ทีอ่นิเดยีก็ปฏบิตัทิีอ่นิเดยี ถา้อยู่ทีน่ี่ก็ปฏบิตัทิีน่ี่ ถา้

ไมส่ปัปายะไมเ่อื้อต่อการปฏบิตั ิ ก็ตอ้งหาทีท่ีส่ปัปายะ ไมไ่ดห้าเพราะคดิวา่ตรงนัน้มี
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มรรคผลนิพพาน มพีระพทุธเจา้พระธรรมพระสงฆ ์ แต่หาที่ๆ จะเอื้อต่อการปฏบิตั ิ ใหม้ี

ดวงตาเหน็ธรรมขึ้นมาในใจ ตอ้งเป็นทีส่งบสงดัวเิวกตามป่าตามเขา หรือทีท่ีต่อ้งไป

พสูิจนธ์รรมะ เช่นไปพสูิจนค์วามกลวัความกลา้วา่มหีรือไม ่ ความกลวัตายยงัมอียู่หรือ

เปลา่ ตอ้งไปหาที่ๆ ทา้ทายต่อความตาย เพือ่จะไดพ้สูิจนว์า่ละความกลวัตายไดห้รือยงั 

สถานทีเ่ป็นเพยีงชนวนเป็นเหต ุ ทีจ่ะช่วยทาํใหป้ญัหาภายในใจหมดไป ธรรมท ัง้หมดน้ี

อยู่ในใจ ไมว่า่นรกหรือสวรรค ์มรรคผลนิพพาน อยู่ในใจ ใจเป็นผูส้รา้งขึ้นมา เรากาํลงั

สรา้งภพต่างๆดว้ยการกระทาํ ถา้ทาํบาปดว้ยความโลภก็สรา้งเปรตขึ้นมาในใจ ถา้ทาํบาป

ดว้ยความอาฆาตพยาบาทเราก็สรา้งนรกขึ้นมา ถา้ทาํบญุดว้ยความเมตตากรุณาก็สรา้ง

เทพขึ้นมา ถา้สรา้งความสงบใหก้บัใจก็สรา้งพรหมขึ้นมา ถา้สรา้งปญัญาพจิารณาไตร

ลกัษณ์ปลงอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ก็สรา้งพระอริยเจา้ขึ้นมาภายในใจ 

ใจของพวกเราน่ีแหละ ทีเ่ป็นทกุสิง่ทกุอย่างตามบญุกรรมทีท่าํมา วฏัสงสารหรือไตรภพน้ี

ใจเป็นผูส้รา้งขึ้นมา พวกเราแต่ละคนก็สรา้งไมเ่หมอืนกนั บางคนก็สรา้งกามภพ บางคน

ก็สรา้งรูปภพ บางคนก็สรา้งมรรคผลนิพพาน อยู่ทีก่ารกระทาํคอืกรรม ใจจะเป็นภพ

ชนิดไหนก็อยู่ทีก่รรมคอืการกระทาํของเรา จะเป็นสตัวช์นิดไหน ก็อยู่ทีก่ารกระทาํของ

เรา ดงัในพระบาลทีีแ่สดงไวว้า่ กรรมเป็นเครื่องจาํแนกแยกสตัว ์ ทาํกรรมอะไรไวก้จ็ะ

เป็นสตัวช์นิดนัน้ ทาํบาปเพราะความโลภก็จะเป็นเปรต ทาํบาปเพราะความอาฆาต

พยาบาทกจ็ะเป็นนรก ทาํบญุดว้ยความเมตตากรุณาก็จะเป็นเทพ ทาํจติใหส้งบดว้ย

สมาธิก็จะเป็นพรหม เจริญปญัญาพจิารณาไตรลกัษณ์ก็จะเป็นพระอริยเจา้ อยู่ทีก่รรม

คอืการกระทาํของพวกเรา ตอนน้ีพวกเรากาํลงัทาํด ีทานศีลก็จะทาํใหเ้ป็นเทพ นัง่สมาธิก็

จะเป็นพรหม เจริญปญัญาตดัตณัหาตดักเิลสได ้ก็จะเป็นพระอริยเจา้ เป็นมรรคเป็นผล

เป็นนิพพาน อยู่ทีก่ายวาจาใจเราน่ีเอง จะวา่อยู่ทีใ่จดวงเดยีวน้ีก็ได ้ เพราะกายวาจาเป็น

เครื่องมอืของใจ ถา้ไมม่ใีจแลว้กายวาจาก็ไมม่คีวามหมายอะไร เหมอืนคนตาย ไม่

สามารถพูดอะไรได ้ไมส่ามารถทาํอะไรได ้เพราะไมม่ใีจเป็นผูส้ ัง่การ ดงันัน้ผูท้ีท่าํกรรมที่

แทจ้รงิก็คอืใจน้ีเอง ใจเป็นผูก้ระทาํและเป็นผูร้บัผล ใจเป็นผูส้รา้งโลกต่างๆขึ้นมา สรา้ง

สวรรคส์รา้งนรก สรา้งภพสรา้งภูมต่ิางๆขึ้นมา  
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ถา้ใจไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ใจก็จะสรา้งภพชาตทิีด่ ี ถา้ไดร้บัขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง ก็จะสรา้ง

ภพชาตทิีไ่มด่ ี ถา้มคีวามหลงมากๆก็แสดงวา่ไดร้บัขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง ถา้คดิวา่ลาภยศ

สรรเสริญสุขเป็นสิง่ทีด่ ี ก็แสดงวา่หลงแลว้ พอหลงกบัลาภยศสรรเสริญสุข ก็จะตอ้งไป

ทาํบาปทาํกรรม เพราะไดม้าเท่าไหร่กจ็ะไมพ่อ อยากจะไดเ้พิม่ขึ้นไปอกี ถา้มวีธิีไหนทีท่าํ

ใหไ้ดเ้พิม่มาก็จะทาํ ถา้จะตอ้งทาํบาปเพือ่จะใหไ้ดม้าก็จะทาํ ก็เลยสรา้งภพทีไ่มด่ใีห ้ถา้มี

ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง คดิวา่ลาภยศสรรเสริญสุขเป็นทกุข ์ ไมเ่ป็นสุข ไมด่สีาํหรบัจติใจ สิง่ทีด่ี

สาํหรบัจติใจก็คอืทานศีลภาวนา ก็จะสรา้งทานศีลภาวนา สรา้งภพชาตทิีด่ ี สรา้งสวรรค์

มรรคผลนิพพานใหก้บัใจ การไดพ้บพระพทุธศาสนา เป็นการไดร้บัขอ้มลูทีด่ ี ขอ้มลูที่

ถูกตอ้ง ขอ้มลูทีจ่ะพฒันาจติใจใหเ้จริญถงึขดีสูงสุดได ้ถา้ไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ก็

จะมแีต่ขอ้มลูทีจ่ะพาใหจ้ติใจเสือ่มถงึขดีทีต่ ํา่สุดคอืนรก เช่นทาํบาปทาํกรรมฆ่าผูอ้ืน่ก็

ตอ้งไปตกนรก จงึถอืวา่พวกเรามบีญุมวีาสนา ทีไ่ดม้าพบขอ้มลูทีด่ ี ขอ้มูลทีถู่กตอ้ง จงึ

ควรเชื่อขอ้มูลเหลา่น้ี และควรทุ่มเทชวีติจติใจท ัง้หมด ปฏบิตัติามขอ้มลูทีถู่กตอ้งน้ี ก็คอื

เจริญมรรคใหม้ากน่ีเอง มรรคตอ้งเจริญใหม้าก เจริญทาน เจริญศีล เจริญภาวนา ทาํ

เพยีง ๓ ขอ้ ทาํไมจะทาํไมไ่ด ้ทาํไปเลย วนัน้ีกลบัไปบา้นไปเปิดบญัชดูีเลยวา่ มเีงนิทอง

เท่าไหร่ พอหรือยงั ถา้พอแลว้ก็ออกจากงาน มาปฏบิตัธิรรมดกีวา่ มารกัษาศีลมาภาวนา

ดกีวา่ จะไปหามาอกีทาํไม ไมไ่ดท้าํใหเ้ราเจริญขึ้น แต่จะฉุดใหเ้ราลงตํา่ ถา้ไปยดึตดิกบั

ลาภยศสรรเสริญสุขทางโลก  

เกษยีณแลว้ทาํอะไรอยู่ เมือ่ก่อนน้ีไมไ่ดส้รา้งบา้นใหมก่็อยู่ได ้ พอวา่งแลว้จงึมาสรา้ง 

ทาํไมไมส่รา้งเรือนใจ อยู่อกีไมก่ี่ปีก็ตายแลว้ แต่เรือนใจน้ียงัไมม่ ี ก็ยงัจะตอ้งท่องเทีย่ว

ไปในภพนอ้ยภพใหญ่ ถา้สรา้งเรือนใจแลว้ มทีีอ่ยู่แลว้ ก็สบาย ไมต่อ้งไปไหนอกีแลว้ 

ตอนน้ีขาดอะไร ขาดศรทัธาหรือ ศรทัธากม็แีลว้ ขาดวริิยะความเพยีรหรือ ก็ตอ้งปลกุ

ความเพยีรขึ้นมา วา่ชวีติส ัน้ลงส ัน้ลง เวลาเหลอืนอ้ยลงไปเรื่อยๆ เวลาทีจ่ะสรา้งเรือนใจ

น้ีนอ้ยลงไปเรื่อยๆ ตอ้งปลกุวริิยะความพากเพยีรใหเ้กดิขึ้น ดว้ยการศึกษาชวีประวตัิ

ของพระอริยสงฆท์ ัง้หลาย ถา้ไมค่ดิไปในทางน้ี ก็จะมเีรื่องต่างๆมาหลอกมาลอ่ ใหไ้ปตดิ

พนัอยู่ตลอดเวลา เหมอืนตอนที่เราเริ่มศึกษาใหม่ๆ  อ่านหนงัสอือยู่เกอืบ ๓ เดอืน อ่าน

เรื่องนัง่สมาธิแต่ยงัไมไ่ดน้ ัง่สกัครัง้ อยู่มาวนัหน่ึงก็ถามตวัเองวา่ทาํไมยงัไมน่ ัง่สกัท ี พอ
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ไดส้ตปิับ๊ก็นัง่เลย นัง่ตอนนัน้เลย ศึกษาเรื่องนัง่สมาธิมาก็นานแลว้ แต่ยงัไมเ่คยนัง่เลย 

ก็เลยนัง่ตรงนัน้เลย พอคดิไดต้รงนัน้ก็ทาํเลย เป็นจดุเริ่มตน้ของการปฏบิตั ิ ถา้ไมเ่ริ่ม

ปฏบิตั ิ ก็จะไมไ่ดป้ฏบิตั ิ จะมเีรื่องนัน้เรื่องน้ีมาคอยหลอกลอ่อยู่ตลอดเวลา ก็จะผดัวนั

ไปเรื่อย อาทติยห์นา้ เดอืนหนา้ ใหเ้สร็จเรื่องน้ีก่อน  

พอบวชแลว้ก็ยงัมเีรื่องมาหลอกมาลอ่ใหไ้ปทาํ อย่างพระอานนทน่ี์ ถงึแมท้่านเป็นพระ

โสดาบนัแลว้ ท่านก็ยงัตดิอยู่ตรงนัน้ถงึ ๒๕ ปี เพราะมพีระพทุธเจา้ตอ้งคอยอปุฏัฐาก 

แต่พอสิ้นพระพทุธเจา้ไปเพยีง ๓ เดอืนก็ไดบ้รรลเุป็นอรหนัต ์ ไดเ้สร็จงาน งานเหลอื

เพยีง ๓ เดอืน แต่ปลอ่ยไวถ้งึ ๒๕ ปี น่ีมองในทางมรรคนะ ถา้มองในทางโลกก็ด ีทีท่า่น

เสยีสละคอยอปุฏัฐากพระพทุธเจา้ เป็นประโยชนแ์ก่โลกมาก เพราะทา่นมคีวามจาํทีด่ ี

พระธรรมเทศนาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไวน้ี้ พระอานนทจ์าํไวไ้ดห้มด แต่ไมด่กีบัตวั

ท่านเอง ไมด่กีบัใจของท่าน อาจจะเป็นกรรมของท่าน ทีท่่านตอ้งบาํเพญ็แบบน้ีไปก่อน 

ตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรมไป ๒๕ ปีก่อน แลว้ถงึค่อยออกปฏบิตั ิ พวกเราก็ยงัไปหาครูบา

อาจารยก์นัอยู่เรื่อยๆ ไปฟงัองคน์ัน้ไปฟงัองคน้ี์อยู่ ยงัไมไ่ดป้ฏบิตักินัอย่างจรงิจงั สาํคญั

ทีก่ารปฏบิตั ิ ปริยตัเิป็นเพยีงส่วนหน่ึง ส่วนทีส่าํคญัอยู่ทีก่ารปฏบิตั ิ ทีต่อ้งอาศยัปริยตั ิ

ปริยตักิบัปฏบิตัน้ีิไปพรอ้มกนัได ้ ไมใ่ช่เอาแต่ปริยตัอิย่างเดยีวแลว้ก็ไมป่ฏบิตั ิ ตอ้งไป

ดว้ยกนั ฟงัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ พอกลบัไปบา้นก็ไปนัง่เลย นัง่ใหม้นัเจ็บใหม้นัปวดไปเลย 

หรือเปิดแผ่นอสุภะน้ีดูเลย อย่าทิ้งไวเ้ป็นเดอืน ไมก่ลา้เปิด กลวัความจริง เพราะความ

จริงมนัเจ็บ  

ถาม ถา้ดูในแงว่ทิยาศาสตรก์็มหศัจรรย ์

ตอบ ดูวา่เป็นธาต ุ ดูร่างกายเป็นเหมอืนตุก๊ตาตวัหน่ึง ใจไดตุ้ก๊ตามาเลน่ แต่ใจไปหลง

คดิวา่ตุก๊ตาเป็นใจ พอตุก๊ตาเป็นอะไรไปกต็กใจ แต่ผูท้ีต่กใจไมไ่ดต้าย ใจไมไ่ด ้

ตาย เจา้ของตุก๊ตาไมไ่ดต้าย ตวัตุก๊ตาตาย ความจริงตุก๊ตาก็ไมต่าย หยุดทาํงาน

เท่านัน้เอง เหมอืนกบัรถทีเ่สยี ใชง้านไมไ่ดแ้ลว้ ร่างกายเวลาตายไปก็แสดงวา่มนั

เสยี ใชง้านไมไ่ด ้ ซ่อมไมไ่ด ้ ตอ้งปลอ่ยใหเ้น่าเป่ือยไป กลบัคนืสู่สภาพเดมิของ

เขา จะดูอย่างน้ีก็ได ้ดูร่างกายเป็นธาต ุ๔ เป็นตุก๊ตาตวัหน่ึง ไมว่า่จะเป็นร่างกาย
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ของใคร ก็เหมอืนกนัท ัง้นัน้ ส่วนสถานภาพน้ีเป็นสมมตุ ิ สมมตุวิา่เป็นพ่อเป็นแม ่

เป็นพีเ่ป็นนอ้งเป็นสามเีป็นภรรยา แต่ความจริงเป็นเพยีงตุก๊ตาตวัหน่ึง ทีต่อ้งแก่

ตอ้งเจ็บตอ้งตายไป ถา้มองอย่างน้ีแลว้ เวลาร่างกายแก่เจบ็ตาย จะไมรู่ส้กึอะไร 

ตอ้งมองอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ คดิอยู่เรื่อยๆ เตอืนใจอยู่เรื่อยๆ เวลาร่างกายตายไป

จะไมเ่สยีหลกั จะรูท้นั รูท้นัความหลง รูค้วามจริงวา่ตอ้งเป็นอย่างน้ี แต่ใจไมจ่รงิ

กบัความจริง ใจหลง ไมอ่ยากใหร่้างกายแก่เจ็บตาย ไมว่า่จะเป็นตุก๊ตาของเรา

หรือของคนอืน่ เราก็อยากจะใหอ้ยู่ไปนานๆ แต่มนัเป็นไปไมไ่ด ้ ตามหลกัความ

จริงมนัตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ถา้มองวา่เป็นเพยีงตุก๊ตาตวัหน่ึง ก็จะรูส้กึเฉยๆ 

เหมอืนแกว้ใบหน่ึง พอแกว้แตกแลว้ก็เก็บเอาไปทิ้งใส่ถงัขยะ  

หลงัจากเผาศพโยมแมข่องหลวงตาเสร็จแลว้ ท่านก็เอาเศษกระดูกเศษขี้เถา้ไป

โรยใตต้น้โพธิ์ เป็นดนิกลบัคนืสู่ดนิ เผาตอนบ่ายทีห่นา้ศาลาภายในวดั ไมไ่ดก่้อ

เมรุ เอาฟืนมากอง แลว้ก็เอาโลงศพไปตัง้ พอถงึเวลาก็จดุไฟเผา ตอนดกึพอไฟ

ไหมห้มดแลว้ ก็เก็บเศษขี้เถา้ไปโรยใตต้น้โพธิ์ในวดั ตอนเชา้ทีห่นา้ศาลาไมม่ี

อะไรเหลอือยู่เลย ไมม่ซีากเหลอือยู่เลย เก็บเรียบรอ้ยหมด ตอนตน้ท่านจะให ้

เผาวนัทีเ่สยีเลย เสยีตอนเชา้ท่านจะใหเ้ผาตอนบ่าย ญาตพิีน่อ้งขออนุญาตเก็บไว ้

คนืหน่ึง จะไดบ้อกญาตพิีน่อ้งทีอ่ยู่ทีไ่กลจะไดม้าร่วมงาน ก็เลยเก็บไวค้นืหน่ึง 

ไมม่กีารสวด ต ัง้ศพไวเ้ฉยๆ ใครอยากจะไหวก้็ไหวไ้ป แต่ไมม่พีระสวดกสุลาฯ 

เวลาก่อนจะเผาก็นิมนตค์รูบาอาจารย ์๑๐ รูปมาบงัสุกลุ ไมไ่ดส้วดกสุลาฯ กสุลา

แปลวา่ความฉลาด ก็คอืการพจิารณาวา่เป็นเพยีงตุก๊ตาตวัหน่ึง เป็นดนินํา้ลมไฟ 

ทีจ่ะตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้งกสุลาตอนทีย่งัไมต่าย ตายไปแลว้จะกสุลาหา

อะไร ตอ้งกสุลากบัคนทีย่งัมชีวีติอยู่ คนทีม่ชีวีติอยู่น้ีตอ้งกสุลาเอง ไปนิมนต์

พระมากสุลาทาํไม พระตอ้งกสุลาร่างกายของท่านเอง พวกเราก็ตอ้งกสุลา

ร่างกายของพวกเรา ตอ้งสรา้งความฉลาดใหแ้ก่ใจ ใหรู้ท้นัธรรมชาตขิองร่างกาย 

วา่เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ มอีายุขยั ตอ้งแก่เจ็บตาย  

ถาม การทาํบงัสุกลุ จริงๆจงึไมจ่าํเป็นใช่ไหม 
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ตอบ บงัสุกลุในสมยัพทุธกาล เป็นการไปเก็บผา้ทีท่ิ้งไวใ้นป่า เพราะสมยันัน้ยงัไมม่กีาร

ถวายผา้จวีรใหก้บัพระ พระตอ้งหาผา้มาเยบ็เป็นจวีร ไปหาผา้ทีท่ิ้งในป่าชา้ 

เรียกวา่บงัสุกลุ ก็เลยเอาธรรมเนียมน้ีมาใชก้บัคนตาย เวลาคนตายก็นิมนตพ์ระ

มาบงัสุกลุ ถวายผา้จวีรใหก้บัท่าน  

ถาม ซึง่จรงิๆไมไ่ดช่้วยคนตายเลย 

ตอบ เป็นเรื่องของพระ ใหพ้ระมผีา้จวีรไวนุ่้งห่ม ผูใ้หก้็ไดบ้ญุ เป็นวตัถทุาน แต่คน

ตายไมไ่ดอ้ะไรเลย นอกจากบญุทีเ่ราอทุศิใหเ้ท่านัน้เอง ถา้เป็นเปรตก็รบัไป ถา้

ไปเกดิบนสวรรคเ์ป็นเทพ บญุอทุศิไมม่คีวามหมาย เพราะเป็นเหมอืนค่ารถ ทีจ่ะ

พาใหไ้ปเกดิใหม ่

ถาม การอทุศิบญุน้ีไมจ่าํเป็นตอ้งทาํพธิีอะไร อยู่ทีก่ารต ัง้จติของเราส่งไปใหเ้ขาเท่านัน้ 

ใช่ไหม 

ตอบ พอทาํบญุใหท้านแลว้ ก็อทุศิไปในจติ อทุศิบญุส่วนน้ีใหแ้ก่ผูน้ ัน้ผูน้ี้ ทีไ่ดล้ว่งลบั

ไปแลว้ ถา้กาํลงัรอรบัส่วนบญุส่วนน้ีอยู่ ก็ขอใหม้ารบัไปไดเ้ลย ถา้ไมอ่ทุศิถงึแม ้

จะรอรบัอยู่ก็รบัไมไ่ด ้ 

การทีบ่รรพบรุุษของพวกเรามวีนัประเพณีสาํคญัๆต่างๆน้ี ก็เพือ่ดงึพวกเราใหห้ยุดสรา้ง

กเิลสกนัสกัวนัหน่ึง ใหส้รา้งบญุสรา้งกศุลกนับา้ง เช่นวนัมาฆบูชา วนัวสิาขะ วนั

อาสาฬหบูชา เป็นอบุายใหพ้วกเราไดม้โีอกาสทาํบญุกนั ถา้ไมม่เีหตกุ็จะไมท่าํกนั จะ

เทีย่วกนั จะหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายกนั พอตายก็ไปเป็นเปรต ตอ้งรอใหผู้อ้ืน่

อทุศิบญุให ้ เพราะขณะมชีวีติอยู่ประมาท ไมค่ดิเรื่องจติใจ คดิแต่เรื่องกเิลส คนส่วน

ใหญ่เกดิมาเพือ่กามกเิลส ไปเทีย่วก็เรื่องของกเิลส ไปดืม่ไปรบัประทานก็เป็นเรื่องของ

กเิลส มนีอ้ยมากทีเ่ขา้วดันัง่สมาธิ การทาํบญุทกุชนิดน้ี ไมไ่ดท้าํเพือ่ผูอ้ืน่ แต่อาศยัผูอ้ื่น

เป็นเหตใุหเ้ราไดท้าํ เช่นวนัตายของพ่อแมน้ี่ ก็ทาํใหพ้่อแม ่ แต่ความจรงิเราเป็นผูไ้ดบ้ญุ

เอง งานบวชของลูกเราก็จะไดเ้ขา้วดั ถา้ลูกไมบ่วชก็ไมเ่คยเขา้วดั คนบางคนไมเ่คยเขา้

วดัเลย แต่พอลูกบวชจะเขา้ทกุวนัเลย แต่พอลูกสกึไปก็หายไปเลย ความจริงตอ้งทาํทกุ
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วนัทกุเวลานาท ี ทาํทานไปตามเวลา เช่นมพีระเดนิผ่านบา้นก็ใส่บาตร ถา้ไมม่พีระก็เอา

เงนิทีจ่ะซื้ออาหารใส่ไปในกระปกุ เวลาไปวดัก็เอาไปถวายวดั ก็จะไดท้าํบญุทกุวนั ศีลก็

รกัษาไปตลอดเวลา จะไดก้ี่ขอ้ก็แลว้แต่ความสามารถ รกัษาไดม้ากก็ไดบ้ญุมาก ภาวนา

เวลาทีเ่ราวา่ง วา่งตอนไหนก็หามมุสงบนัง่ภาวนา ทีท่าํงานก็ได ้ บนเครื่องบนิก็ได ้ เวลา

วา่งจากงาน กห็ามมุสงบนัง่หลบัตาพทุโธๆไป ถา้ไมไ่ดน้ ัง่ก็ควรเจริญสต ิ ควบคุมจติให ้

อยู่กบังานทีก่าํลงัทาํ อย่าปลอ่ยใหจ้ติคดิปรุงแต่ง ถา้คดิปรุงแต่งก็ควรบริกรรมพทุ

โธๆไป ถา้ปฏบิตัเิป็นจะปฏบิตัไิดต้ลอดเวลา สรา้งบญุสรา้งกศุลไดต้ลอดเวลา ไมต่อ้งรอ

วนัสาํคญั เช่นวนัมาฆะ วนัวสิาขะแลว้ค่อยทาํบญุ ถา้เป็นตน้ไมก้็นานๆรดนํา้ใหส้กัครัง้

หน่ึง จะเจริญเตบิโตไดอ้ย่างไร ทีเ่ป็นปถุชุนกนัมานาน ก็เพราะทาํบญุกนัแบบน้ี ไมม่ทีาง

ทีจ่ะเป็นพระอริยะกนัไดเ้ลย ถา้อยากจะเป็นพระอริยะตอ้งทาํอย่างต่อเน่ือง ทาํทกุเวลา 

ไมว่า่จะอยู่ในหนา้ทีก่ารงาน หรืออยู่ตามลาํพงัก็ทาํไดเ้สมอ ตอ้งทาํอย่างน้ี ถงึจะไดเ้ป็น

พระอริยะ จะไดบ้รรลภุายใน ๗ วนั ๗ ปี ถา้รอวนัเกดิวนัตายแลว้ค่อยทาํ ก็จะไมไ่ด ้

บรรล ุ

วนัน้ีก็ไดพู้ดหลายเรื่อง เรื่องทาํบญุตลอดเวลา อย่ารอเวลา อย่างทีท่่านสอนใหถ้ามตวั

เราเองเรื่อยๆวา่ เวลาผ่านไปๆเรากาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัสรา้งบา้นหรือกาํลงัสรา้งเรือนใจ 

กาํลงัเจริญอสุภกรรมฐานอยู่หรือเปลา่ กาํลงัเจริญอาหาเรปฏกูิลสญัญาอยู่หรือเปลา่ 

กาํลงัพจิารณาความตายอยู่หรือเปลา่ น่ีคอืธรรมะทีค่วรเจริญอยู่เรื่อยๆ ธรรมะก็มหีลาย

ระดบั อย่าไปตดิอยู่ทีร่ะดบัทาน ทาํแต่ทานอย่างเดยีว ศีลไมส่นใจ สตไิมเ่จริญ ปญัญา

ไมเ่จริญ สมาธิไมน่ ัง่กนั ยงัอยู่ห่างไกลมากถา้ทาํแต่ทานอย่างเดยีว ยงัอยู่ช ัน้ประถมหรือ

อนุบาล ยงัไมไ่ดข้ยบัขึ้นช ัน้มธัยมชัน้อุดมศึกษากนั ควรจะขยบัไดแ้ลว้นะ เรียนมาต ัง้ ๕ 

ปีแลว้ เวลาพระไปอยู่ศึกษากบัหลวงตาน้ี พออยู่ไดร้ะยะหน่ึงท่านจะไลแ่ลว้ ท่านจะบอก

วา่เปิดโอกาสใหพ้ระอืน่เขา้มาเรียน หลวงปู่ม ัน่ท่านจะใหอ้ยู่ดว้ยเพยีงพรรษาเดยีว พอ

ออกพรรษาท่านก็หนีไปแลว้ ท่านไมอ่ยู่กบัที ่ พระทีจ่ะไปศึกษากบัทา่นสมยัทีท่่านอยู่ที่

เชยีงใหมน้ี่ จะไดอ้ยู่กบัท่านช่วงทีท่่านจาํพรรษา พอออกพรรษาแลว้ท่านจะปลกีวเิวก 

พอใครมาพบท่านปับ๊ท่านกจ็ะปลกีวเิวกทนัท ี แต่พอเขา้พรรษาปลกีไมไ่ด ้ ตอ้งอยู่ประจาํ

ที ่ถา้ใครไปพบท่านตอนก่อนเขา้พรรษาก็โชคด ีจะไดอ้ยู่จาํพรรษากบัท่าน ๓ เดอืน ช่วง
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ปลายชวีติของท่าน ท่านรบันิมนตก์ลบัมาโปรดลูกศิษยลู์กหาทางภาคอสีาน ทา่นถงึไดอ้ยู่

เป็นที ่พระเณรจงึอยู่กบัท่านไดน้านหน่อย  

อย่ายนือยู่กบัที ่ตอ้งมคีวามกา้วหนา้ น่าจะปลกีวเิวกไดแ้ลว้ น่าจะบวชไดแ้ลว้ หรือวา่คน

สอนไมม่คีวามสามารถพอทีจ่ะโนม้นา้ว ใหผู้ศึ้กษาเกดิศรทัธา ออกจากเพศฆราวาส เขา้

สู่เพศของนกับวช หรือวา่เป็นพวกบวัใตน้ํา้ ก็มอียู่ ๒ ประเดน็ คนสอนไมม่ี

ความสามารถ หรือนกัศึกษาเป็นพวกบวัเหลา่ที ่๔ พวกทีจ่ะออกบวชน้ีเปรียบเหมอืนเขา

ววั ตวัหน่ึงม ี ๒ เขา พวกทีไ่มไ่ดบ้วชเหมอืนขนววั ตวัหน่ึงมเีป็น ๑๐๐ ตอ้งพยายาม

ปฏบิตัใิหม้ากขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนทีต่อ้งตดัก็ตดัลงไปเรื่อยๆ ตดัใหเ้หลอืนอ้ยลงไปเรื่อยๆ 

กเิลสทีพ่อจะตดัไดก้็ตดัไป ธรรมทีจ่ะทาํเพิม่ขึ้นไดก้็ทาํไป ศีลรกัษาเพิม่ขึ้นไดก้็รกัษาไป 

ภาวนาไดม้ากขึ้นก็ภาวนาไป ตอ้งทาํเป็นข ัน้เป็นตอนไป ทาํได ้ถา้ต ัง้ใจทาํจริงๆ ถา้ยงัรกั

พีเ่สยีดายนอ้งอยู่ก็ลาํบาก ทางโลกก็ยงัรกัยงัเสยีดาย ทางธรรมก็อยากจะได ้ ก็จะไปไม่

ถงึไหน บางคนมโีอกาสมากกวา่คนอืน่ บางคนอยากจะไปแต่ไปไมไ่ด ้ เพราะมบี่วงหลาย

บ่วงดว้ยกนั บ่วงสามบี่วงลูก บ่วงภรรยา บ่วงพ่อบ่วงแม ่บางคนมบี่วงนอ้ย มโีอกาสไป

มากกวา่ ตอ้งตดัสนิใจ วา่จะตดัหรือไมต่ดั ถา้ไมต่ดัสนิใจก็จะไมไ่ดไ้ป ตอ้งใจกลา้ๆแลว้

ตดัไปเลย ดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง ดูครูบาอาจารยเ์ป็นตวัอย่าง ท่านก็เป็นเหมอืน

พวกเรามาก่อน ท่านก็มบี่วงชนิดต่างๆเหมอืนกนั พระพทุธเจา้ก็มบี่วงพ่อมบี่วงภรรยา 

พอจะมบี่วงที ่๓ ท่านก็ไปเลย 

เวลาพูดเรื่องตดักเิลสตดัตณัหาน้ี จะไมช่อบฟงักนั ชอบฟงัเรื่องสวรรค ์ เรื่องสมาธิ เรื่อง

ฌาน พอพูดเรื่องเฉือนเน้ือตวัเองจะไมช่อบ แต่น่ีแหละคอืการปฏบิตัทิีแ่ทจ้ริง คอืการ

เฉือนตวัเรา เฉือนเน้ือเรา การตดักเิลสก็คือการตดัเน้ือเรา มนัถงึยาก ชอบปฏบิตังิา่ยๆ 

ชอบปฏบิตัแิต่ชอบกเิลสดว้ย เช่นชอบนัง่สมาธิ และชอบไปเทีย่วดว้ย ถา้ใหน้ ัง่สมาธแิต่

หา้มไมใ่หไ้ปเทีย่วจะไมช่อบ การจะนัง่สมาธิใหไ้ดผ้ลดตีอ้งมอีนิทรียสงัวร ตอ้งตดักาม

ฉนัทะ ตดัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหจ้ติเขา้ขา้งใน ถา้จติออกขา้งนอกจะสงบได ้

อย่างไร จติตอ้งเขา้ขา้งในถงึจะสงบได ้ จะเขา้ขา้งในไดก้็ตอ้งตดัรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ตอ้งปิดทวารท ัง้ ๕ ปิดตาหูจมกูลิ้นกาย ถงึจะเขา้ขา้งในได ้ส่วนใหญ่นัง่สมาธิ
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จะไมไ่ดผ้ลกนั นัง่แลว้หลบักนั ถา้นัง่ไดผ้ลจะตอ้งไปไดไ้กลแลว้ ถา้นัง่มาหลายปีแต่ยงั

เหมอืนเดมิ แสดงวา่ไมไ่ดผ้ล ถา้นัง่แลว้จติรวมลงจะอศัจรรยใ์จ จะมฉีนัทะวริิยะทีจ่ะ

ปฏบิตัใิหม้ากขึ้น ตดักามฉนัทะไดม้ากขึ้น ถา้จติรวมลงแลว้จะออกบวชกนั เพราะได ้

สมัผสักบัความสุขทีเ่หนือกวา่ ความสุขทางกามรูป ทางกามรส พอไดส้ิง่ทีด่กีวา่ ก็จะทิ้ง

สิง่ทีม่อียู่เก่าได ้ เหมอืนไดร้ถทีด่กีวา่คนัเก่า จะขบัคนัเก่าไปทาํไม เคยขบัโตโยตา้แลว้ได ้

เบนซม์า ยงัจะขบัโตโยตา้อยู่หรือเปลา่ น่ีก็เหมอืนกนั พอจติรวมลงแลว้ จะไมเ่อา

ความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทางตาหูจมกูลิ้นกายแลว้ จะหาทีส่งบสงดัวเิวก

ภาวนา ทาํจติใหร้วมลงเรื่อยๆ  

ถาม รูจ้กัคนทีเ่ทีย่วบ่อยมากเลย เทีย่วต่างประเทศปีละหลายๆครัง้ แต่เขาก็ปฏบิตัิ

จริงอย่างน้ีขดักนัไหมคะ 

ตอบ ยงัปฏบิตัไิมไ่ดผ้ล เป็นกริิยามากกวา่ ไมไ่ดเ้น้ือไม่ไดห้นงั ไดแ้ต่ท่าของการ

ปฏบิตั ิ แต่ไมไ่ดผ้ลจริงๆ ถา้ไดผ้ลจรงิๆแลว้จะเบือ่ทางโลกเลย ท่านถงึแสดงไว ้

วา่รสแห่งธรรมชนะรสท ัง้ปวง ถา้ไดส้มัผสักบัรสแห่งธรรมแลว้ จะไมเ่อารสอย่าง

อืน่แลว้ เหมอืนกอ้นหนิกบัเพชร พอไดเ้พชรแลว้จะเอากอ้นหนิไหม ไปเทีย่วน้ี

เหน่ือยจะตาย สูน้ ัง่สมาธิจนจติรวมลงไมไ่ด ้ ไมเ่หน่ือย ไมต่อ้งไปทาํพาสปอรต์

ทาํวซี่า ไมต่อ้งไปตตี ัว๋ ไปรอทีส่นามบนิขึ้นเครื่อง ไปไดไ้มก่ี่วนัก็คดิถงึบา้นแลว้ 

อยู่ทีไ่หนจะสบายเท่าอยู่ทีบ่า้น แต่กเิลสจะหลอกเรา วาดภาพวา่สนุกสวยงาม 

ตอ้งไปใหไ้ด ้พอไปแลว้ก็อยากจะกลบับา้น 

ถา้มขีองดอียู่ในใจแลว้จะไมอ่ยากไปไหน อยู่ตรงไหนก็มคีวามสุข ทีย่งัตอ้งไปกนัอยู่ 

เพราะยงัไมม่คีวามสุขภายใน มแีต่ไฟแห่งราคะโมหะโทสะ ทีเ่ผาใจใหร้อ้น ทาํใหอ้ยู่ไม่

เป็นสุข ตอ้งหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะมาดบั เหมอืนเอานํา้มนัไปราดในกองไฟ เวลา

ราดลงไปใหม่ๆ  นํา้มนัยงัเยน็อยู่ก็เป็นเหมอืนนํา้ ไฟก็ทาํท่าจะดบัลง แต่พอนํา้มนัรอ้น

ขึ้นมา ไฟจะยิง่ลกุแรงขึ้นใหญ่ ถา้ตอ้งการความสุขทีแ่ทจ้รงิ ความสุขทีเ่ลศิทีว่เิศษ ที่

พระพทุธเจา้สอนใหม้กีนั ก็ตอ้งตดัความสุขภายนอก แลว้สรา้งความสุขภายในใหไ้ด ้

ปจัจยัสาํคญัทีสุ่ดก็คอืสต ิ ตอ้งเจริญสตอิยู่เรื่อยๆ ถา้เจริญสตอิย่างต่อเน่ืองแลว้ ในสติ
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ปฏัฐานสูตรก็แสดงไวแ้ลว้วา่ ภายใน ๗ วนัจะบรรลไุดแ้น่ๆ ถา้มสีตติ ัง้แต่ตื่นมาจนหลบั 

จติไมไ่ปไหนเลย อยู่ในปจัจบุนัเสมอ เวลานัง่ดูลมหายใจ จติก็จะไมไ่ปทีอ่ืน่ จะอยู่กบัลม

หายใจ ก็จะรวมลงจะเจอความสุข พอรวมไดค้ร ัง้หน่ึงแลว้ ต่อไปก็จะทาํไดเ้รื่อยๆ เพราะ

จบัเคลด็ไดแ้ลว้ รูว้ธิีแลว้ รบัรองไดว้า่ตอนนัน้จะไมอ่ยากจะอยู่กบัใคร มอีะไรกไ็ม่

อยากจะเก็บเอาไว ้ อยากจะมเีวลาเพือ่ปฏบิตัอิย่างเดยีว อยากจะมทีี่ๆ สงบไมวุ่น่วาย ไม่

ยุ่งกบัใคร จะนัง่สมาธิสลบักบัการเดนิจงกรมท ัง้วนัท ัง้คนื พอเดนิเมือ่ยก็กลบัมานัง่ใหม ่

จะพฒันาขึ้นไปเรื่อยๆ จากสมาธิก็จะเจรญิปญัญา อนิจจงัทกุขงัอนตัตา พจิารณารูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา พจิารณาขนัธ ์ ๕ รูปเวทนาสญัญา

สงัขารวญิญาณ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา พจิารณาจติเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ก็จะขยบั

ขึ้นไปเรื่อยๆ จนปลอ่ยวางไดห้มด ภายนอกคอืรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะก็ปลอ่ย ขนัธ ์

๕ ก็ปลอ่ย จติก็ปลอ่ย พอปลอ่ยหมดแลว้ ก็เหลอืแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดยีว  

อยู่ตรงไหนเวลาไหนก็จะอิม่จะสุขจะพอตลอดเวลา จติรวมอยู่ตลอดเวลา จติทีร่วมจาก

การนัง่สมาธิจะรวมไดเ้ดีย๋วเดยีว แลว้ก็ถอนออกมา เหมอืนเอานํา้แช่ในตูเ้ยน็ ๕ นาท ี

แลว้ก็เอาออกมา พอออกมาไมน่านก็รอ้น ถา้เป็นจติบริสุทธิ์ก็เหมอืนกบันํา้ทีอ่ยู่ในตูเ้ยน็

ตลอดเวลา จะสุขไปตลอดอนนัตกาล ไม่มวีนัสิ้นสุด จะมร่ีางกายหรือไมม่จีะไมก่ระทบ

กบัความเยน็ของจติทีบ่ริสุทธิ์ จะเยน็ไปตลอด จติจะไมอ่อกจากตูเ้ยน็ จะอยู่ในตูเ้ยน็ก็

คอืพระนิพพานไปตลอด ถงึแมจ้ะอยู่กบัขนัธ ์ ความรอ้นของขนัธจ์ะไมม่า

กระทบกระเทอืนกบัความเยน็ของจติทีบ่ริสุทธิ์ จะดูแลกนัไป เวลาร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย 

ปวดตรงนัน้ปวดตรงน้ี ก็รูว้า่ปวด แต่ใจไมป่วดตามร่างกาย อยู่กนัไปจนกวา่แยกจากกนั 

จะไมไ่ปหาร่างกายใหมม่าแบกมาเจ็บอกี ถงึเมอืงพอแลว้ พอทกุอย่าง ไมต่อ้งการอะไร

อกีแลว้ เหมอืนนํา้ทีเ่ต็มแกว้แลว้ จะเตมินํา้เขา้ไปอกีก็ไมไ่ดท้าํใหน้ํา้ในแกว้มมีากขึ้น จติ

ทีบ่ริสุทธิ์ก็เป็นอย่างนัน้ มคีวามสุขเต็มทีอ่ยู่ตลอดเวลา ไมพ่ร่องไมห่มด ไมต่อ้งเตมิ ไม่

ตอ้งทาํอะไรอกีแลว้  

น่ีเป็นรางวลัทีพ่วกเราจะไดร้บักนั ทกุคนมสีทิธิ์ ไมต่อ้งจบัฉลาก ตอ้งสุปฏปินัโน ตอ้ง

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ น่ีคอืเงือ่นไข ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ตราบใดทีย่งัมผูีป้ฏบิตัธิรรม
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สมควรแก่ธรรมอยู่ ตราบนัน้พระอรหนัตจ์ะไมส่ิ้นไปจากโลก พระอรหนัตก์็คอืจติที่

บริสุทธิ์น้ีเอง อยู่ทีต่รงน้ี อยู่ทีสุ่ปฏปินัโน อชุปุฏปินัโน ญายะปฏปินัโน สามจีปิฏปินัโน 

ปฏบิตัดิกี็คอืไมห่นีเรียน ถงึเวลาปฏบิตักิ็ตอ้งปฏบิตั ิ ไมอ่า้งโนน้อา้งน่ี อย่างน้ีเรียกวา่ไม่

ปฏบิตัดิ ี ถา้เรียนหนงัสอืก็ตอ้งไดเ้ต็ม ๑๐๐ ถงึเรียกวา่ปฏบิตัดิ ี ปฏบิตัติรงกป็ฏบิตัเิพือ่

มรรคผลนิพพาน เพือ่ตดักเิลส ถา้ปฏบิตัเิพือ่ใหร้ํา่ใหร้วย ทาํบญุทาํทานเพือ่อยากจะได ้

รวย ไดไ้ปเกดิเป็นเทพเป็นพรหม อย่างน้ีไมใ่ช่ปฏบิตัติรง ไมต่รงต่อมรรคผลนิพพาน 

ญายะก็ปฏบิตัเิพือ่การหลดุพน้จากความทกุขอ์ย่างเดยีว ไม่ไดป้ฏบิตัเิพือ่อย่างอืน่ 

ปฏบิตัเิพือ่ดบัความทกุขเ์ท่านัน้ สามจีกิ็ปฏบิตัชิอบ ปฏบิตัถิูกตอ้ง ไมผ่ดิจากหลกัธรรม

ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ก็มอียู่ ๔ ประการน้ี วธิีทีจ่ะปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ๔ ประการน้ี

ได ้ก็ตอ้งไปอยู่กบัครูบาอาจารย ์เป็นวธิีทีง่า่ยทีสุ่ด เพราะท่านผา่นมาแลว้ ท่านรูท้กุอยา่ง 

รูว้ธิีปฏบิตัทิีถู่กทีผ่ดิ วธิีทีผ่ดิขดักบัหลกัธรรม ท่านจะช่วยคดัทิ้งใหห้มดเลย อยู่กบัท่าน

แลว้ไมต่อ้งสงสยัหรือกงัวลวา่ถูกหรือไมถู่ก การปฏบิตัขิองท่านถูกตอ้งทกุประการเลย 

ถา้ปฏบิตัเิองน้ีจะหลงได ้ จะเพี้ยนหรือผดิไปได ้ ครูบาอาจารยม์คีวามสาํคญัตรงน้ี ทาํให ้

ปฏบิตัติรง ไมเ่สยีเวลา ถา้ปฏบิตัเิอง ก็จะปฏบิตัถิูกบา้งผดิบา้ง เสยีเวลา อาจจะหลงทาง

ไปเลยก็ได ้ ชาตน้ีิอาจจะเป็นชาตเิดยีวทีจ่ะไดพ้บกบัโอกาสอย่างน้ี ตายไปแลว้กลบัมา

เกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ ไมรู่ว้า่จะมโีอกาสอย่างน้ีอกีหรือเปลา่ จะไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา

อกีหรือเปลา่ โอกาสอย่างน้ียากยิง่กวา่ถูกลอตเตอรี่รางวลัที ่ ๑ จงึควรถอืโอกาสทีม่อียู่น้ี

เลศิทีสุ่ดแลว้ วเิศษทีสุ่ดแลว้ ถา้ปลอ่ยใหผ้่านไปโดยไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการปฏบิตัิ

เลย ก็ถอืวา่เสยีชาตเิกดิ พจิารณาดู 


	สารบัญ
	แยกใจออกจากร่างกาย
	ความจำ ความจริง
	อาหาเรปฏิกูลสัญญา

