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กณัฑท์ี่ ๔๑๐ 

ธรรมที่ไม่เสือ่ม 
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓ 

เป็นงา่ยแต่หายยาก เรื่องของการเจ็บป่วยของร่างกาย เหมอืนปลูกตน้ไม ้ กวา่จะปลูกได ้

สกัตน้หน่ึงตอ้งใชเ้วลานาน เวลาตดัใชเ้วลาแป๊บเดยีว การทาํลายงา่ยกวา่การสรา้ง มี

อย่างหน่ึงทีส่รา้งยากและใชเ้วลานาน แต่พอสรา้งเสร็จแลว้จะทาํลายไมไ่ด ้ คอืมรรคผล

นิพพาน พอไดแ้ลว้ไมม่ใีครจะทาํลายได ้ ส่วนร่างกายน้ีต่อใหดู้แลรกัษาดขีนาดไหนก็

ตาม พออะไรจะเกดิขึ้น ก็เกดิปุ๊ บปับ๊เลย รกัษาดูแลมาเป็นเวลายาวนาน พอถงึเวลาจะไป

ก็ไปเลย ความสมัพนัธไมตรีก็เหมอืนกนั รกักนัดมีานาน พอมเีรื่องเกดิขึ้น ก็พงัไปเลย 

เลกิกนัไปเลย บางทคีาํพูดเพยีงคาํเดยีว ก็สามารถทาํลายสมัพนัธไมตรี ทีส่รา้งมา

ยาวนาน ใหข้าดไปไดเ้ลย ทางโลกจะเป็นอย่างน้ี แต่ทางธรรมพอสรา้งไดแ้ลว้ก็จะอยูก่บั

เราไปตลอด จะไมเ่สือ่มหมดไป ทางธรรมจงึดกีวา่ทางโลก พอไดม้าแลว้จะเก็บไวไ้ด ้

ตลอด ไมม่วีนัเสือ่ม เช่นไดโ้สดาบนัแลว้ก็จะไมเ่สือ่มหมดไป จะไมก่ลบัมาเป็นปถุชุน 

อะไรจะเกดิขึ้นก็ตาม มสีงครามนิวเคลยีรเ์กดิขึ้น ก็จะไมท่าํใหพ้ระโสดาบนักลบัมาเป็น

ปถุชุน พอเป็นพระสกทิาคาม ี ก็จะไมก่ลบัมาเป็นพระโสดาบนั พอเป็นพระอนาคามกีจ็ะ

ไมก่ลบัมาเป็นพระสกทิาคาม ี พอเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ก็จะไมก่ลบัมาเป็นพระอนาคาม ี มี

แต่ขึ้นไปอย่างเดยีว ไมต่กลงมา ถา้เป็นสวรรคห์รือพรหมโลก ก็ยงัมกีารขึ้นลง ถา้ทาํบญุ

ใหท้านรกัษาศีลก็จะไดไ้ปสวรรค ์ แต่จะหมดได ้ บญุทีท่าํและศีลเป็นเหมอืนนํา้มนัรถ ใช ้

ไปเรื่อยๆก็จะหมด พอหมดบญุของทานของศีล จติก็จะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ตอ้ง

มาสรา้งบญุใหม ่ตอ้งทาํบญุรกัษาศีลใหม ่ 

ภพของมนุษยเ์ป็นทีส่รา้งบญุ เป็นทีเ่ตมินํา้มนัชนิดต่างๆ ถา้เตมินํา้มนัดกี็ไปด ี ถา้เตมิ

นํา้มนัไมด่กี็ไปไมด่ ีถา้กลบัมาทาํบญุรกัษาศีลใหม ่พอตายไปก็กลบัขึ้นไปสวรรคใ์หม ่ถา้

นัง่สมาธิดว้ยก็ขึ้นไปชัน้พรหม พอหมดกาํลงัของสมาธิก็จะเคลือ่นลงมาช ัน้เทพ หมด
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กาํลงัของทานของศีล ก็จะกลบัลงมาเป็นมนุษยใ์หม ่เช่นพระอาจารยข์องพระพทุธเจา้ ๒ 

รูป ท่านไดฌ้าน ท่านรกัษาศีล ท่านใหท้าน ท่านออกบวช ท่านมทีรพัยส์มบตัมิากนอ้ย 

ท่านก็สละไปหมด แลว้ก็รกัษาศีล บาํเพญ็สมาธิภาวนา สมถภาวนา เพราะท่านรูเ้ท่านัน้ 

สมยัก่อนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้ ไมม่ใีครรูว้ปิสัสนาภาวนา รูเ้พยีงสมถภาวนา จงึทาํได ้

เพยีงเท่านัน้ ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ ก็จะไดเ้พยีงสมถภาวนา แต่เน่ืองจาก

พระพทุธเจา้ทรงมพีระปญัญาทีแ่ก่กลา้ พอไมม่พีระอาจารยท์ีจ่ะสอนวปิสัสนาให ้ ก็ทรง

ศึกษาเองจนไดบ้รรลมุรรคผลนิพพาน จงึไมต่อ้งกลบัลงมาเกดิใหม ่ ไมต่อ้งลงมาจาก

สวรรคช์ ัน้พรหมชัน้เทพมาชัน้มนุษย ์ ถา้เขา้ถงึพระนิพพานแลว้ไมต่อ้งกลบัมาเกดิ ไม่

ตอ้งกลบัมาเตมินํา้มนัอกี เหมอืนจรวดทีส่่งออกไปในอวกาศ พอพน้จากแรงดงึดูดของ

โลกแลว้ ก็ไมก่ลบัมาอกี น่ีคอืเรื่องของการปฏบิตัภิารกจิทางศาสนา กบัผลต่างๆทีจ่ะ

ไดร้บักนั  

ถา้ยงัไมไ่ดม้รรคผลนิพพาน ก็จะตอ้งกลบัมาบาํเพญ็ใหม ่ กลบัมาเกดิใหม ่ มาทาํบญุให ้

ทานใหม ่ รกัษาศีลใหม ่ นัง่สมาธิใหม ่ ถา้ทาํไดเ้พยีง ๓ อย่าง ก็จะกลบัไปกลบัมาไป

ตลอด ไมม่วีนัสิ้นสุด ถา้ไดอ้ริยมรรคอริยผล คอืโสดาปตัตมิรรคโสดาปตัตผิล ก็จะ

เหลอืเพยีง ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก กลบัมาเตมินํา้มนัเพือ่ไปใหถ้งึจดุหมายปลายทาง ถา้ได ้

ข ัน้พระสกทิาคาม ี กจ็ะเหลอืเพยีงชาตเิดยีวทีจ่ะกลบัมาเตมินํา้มนั ถา้ไดข้ ัน้พระอนาคาม ี

ก็ไมต่อ้งกลบัมาเตมินํา้มนั มนีํา้มนัพอทีจ่ะบรรลไุดใ้นพรหมโลก จติของพระอนาคามอียู่

ในข ัน้ของพรหมโลก แต่ต่างกบัพรหมโลกของผูท้ีไ่ดส้มาธิ พรหมโลกทีไ่ดจ้ากสมาธไิม่

ถาวร แต่พรหมโลกของพระอนาคามจีะไมเ่สือ่ม เพราะไดด้ว้ยปญัญา ต่างกนัตรงน้ี แลว้

พอบรรลพุระอรหนัตพ์ระนิพพาน ก็จะถงึจดุหมายปลายทาง น่ีคอืผลทีจ่ะไดร้บัจากการ

ปฏบิตัภิารกจิของศาสนา ทีพ่วกเรากาํลงัปฏบิตักินัอยู่ อยู่ทีว่า่จะปฏบิตักินัมากนอ้ย

เพยีงไร ถา้ปฏบิตัมิากก็จะไดผ้ลมาก ถา้ปฏบิตันิอ้ยก็จะไดผ้ลนอ้ย ไมม่ใีครใหค้ะแนน

เราได ้ เราใหค้ะแนนเราเอง ไมเ่หมอืนเวลาเรียนหนงัสอื ถงึแมท้าํขอ้สอบไมด่กี็อาจจะได ้

คะแนนสงสารจากอาจารย ์ ทีเ่หน็วา่เราเป็นคนด ี ขยนัแต่ปญัญาทบึ จงึใหค้ะแนนเพิม่

เพือ่เป็นการใหก้าํลงัใจ แต่การปฏบิตัไิมม่คีะแนนแบบน้ี ทาํเท่าไหร่ก็ไดเ้ท่านัน้ เหมอืน

รบัประทานอาหาร รบัประทานเท่าไหร่ก็ไดเ้ท่านัน้ รบัประทานมากก็ไดม้าก รบัประทาน
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นอ้ยก็ไดน้อ้ย ดงันัน้เราจงึตอ้งทาํใหม้าก จะทาํใหม้ากได ้ ก็ตอ้งสรา้งคุณธรรมทีส่าํคญั 

๔ ประการ คอือทิธิบาท ๔  

อทิธิบาท ๔ เป็นคุณธรรมทีจ่ะผลกัดนั ใหเ้ราไปถงึเป้าหมายไดอ้ย่างรวดเร็ว ขอ้ที ่ ๑ 

ฉนัทะ ความยนิดคีวามพอใจ ขอ้ที ่ ๒ วิริยะ ความอตุสาหะพากเพยีร ขอ้ที ่ ๓ จติตะ 

ความจดจ่อ ขอ้ที ่๔ วิมงัสา การใคร่ครวญ คดิถงึเรื่องทีเ่รากาํลงัทาํอยู่ เรื่องทีต่อ้งทาํ ถา้

มคุีณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ ก็เหมอืนกบัเรือใบทีม่ลีมพดั จะพดัใหเ้รือวิง่ไปไมห่ยุด 

ถา้ไมม่คุีณธรรมน้ีก็เหมอืนกบัไมม่ลีมพดัเรือใบ ตอ้งใชพ้ายแจวเอา ก็จะไปไมถ่งึไหน จงึ

ตอ้งพยายามสรา้งคุณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ี ขอ้ที ่๑ สาํคญัทีสุ่ดก็คือฉนัทะ ความยนิดี

ความพอใจ ทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิทีต่อ้งปฏบิตั ิ ตอ้งดูโฆษณา เหมอืนกบัเวลาทีดู่โฆษณา

ของสนิคา้ ถา้ไมเ่คยเหน็โฆษณา จะไมรู่คุ้ณภาพของสนิคา้ พอไดเ้หน็โฆษณาแลว้ก็จะ

เกดิความชอบขึ้นมา อยากจะไดข้ึ้นมา พออยากไดแ้ลว้วริิยะก็จะตามมา ถา้มโีทรศพัทก์็

จะโทรไปจองสนิคา้เลย ใจจะจดจ่อกบัสนิคา้ คดิถงึสนิคา้ คอืวมิงัสา จนกวา่จะไดส้นิคา้

มา สงัเกตดู พอมฉีนัทะกบัเรื่องอะไรแลว้ จะมวีริิยะมจีติตะมวีมิงัสาตามมาเสมอ พอ

เหน็โฆษณาไปเทีย่วต่างประเทศ เทีย่วประเทศนัน้เทีย่วประเทศน้ี พอเหน็แลว้ถูกอก

ถูกใจ ก็เกดิฉนัทะขึ้นมา ก็จะโทรจองที ่เตรียมทกุสิง่ทกุอย่างใหพ้รอ้ม รอเวลาขึ้นเครื่อง

เท่านัน้ ถา้ไมม่อีทิธิบาท ๔ กจ็ะไมไ่ดไ้ป ถา้เหน็โฆษณาแลว้รูส้กึเฉยๆไมย่นิดไีมย่นิรา้ย 

ก็จะไมอ่ยากไป อยู่ทีโ่ฆษณา ถา้โฆษณาไมน่่าชื่นชมไมน่่าไป ก็จะไมอ่ยากไป การทาํ

โฆษณาจงึเป็นเรื่องสาํคญั บริษทัโฆษณาจงึมคีวามสาํคญักบัผูผ้ลติสนิคา้มาก ถา้ไมม่ี

การโฆษณาไมม่กีารตลาดทีด่ ี สนิคา้ดขีนาดไหนก็จะขายไมอ่อก เพราะไมม่ใีครรูคุ้ณค่า

ของสนิคา้ ถา้บริษทัโฆษณาเก่งๆ รูจ้กัวธิีลอ่ใจคนดู พอทาํโฆษณาปับ๊สนิคา้ก็จะขายดบิ

ขายด ีแบบเทนํา้เทท่าเลย  

ทางธรรมะกต็อ้งมกีารโฆษณาเหมอืนกนั มบีริษทัโฆษณาหรือคนโฆษณาทีเ่ก่ง ทีรู่คุ้ณค่า

ของธรรมะจรงิๆ ไดส้มัผสักบัธรรมะมาแลว้ เช่นมรรคผลนิพพาน ผูท้ีจ่ะโฆษณาไดด้ ี

ตอ้งบรรลมุรรคผลนิพพานแลว้ น่ีเป็นประการแรก ประการที ่๒ อยู่ทีค่วามสามารถของ

ผูท้ีจ่ะเอาธรรมะมาโฆษณา ถา้พูดเก่งฉลาดสามารถหวา่นลอ้มดว้ยอบุายวธิีต่างๆ ก็จะทาํ
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ใหค้นดูคนฟงั เกดิความเลือ่มใสศรทัธา อยากจะไดม้รรคผลนิพพาน บางท่านถงึแมไ้ด ้

บรรลมุรรคผลนิพพานแลว้ แต่ไมม่คีวามสามารถในการโฆษณา ในการพูดหวา่นลอ้ม

จติใจ ก็จะไมส่ามารถทาํใหค้นฟงัเกดิอทิธบิาท ๔ เกดิฉนัทะเกดิวริิยะจติตะวมิงัสาได ้

เช่นครูบาอาจารยบ์างรูปบางท่านทีไ่มค่่อยพดู ไมท่าํใหเ้กดิอทิธิบาท ๔ ขึ้นมา บางรูปทีย่งั

ไมไ่ดบ้รรล ุ แต่พูดเก่ง ก็สามารถทาํใหเ้กดิอทิธิบาท ๔ ขึ้นมาได ้ แต่จะพูดไมต่รงกบั

ความจริง ทาํใหเ้สยีหายได ้พาใหค้นไปหลงทางได ้ไมรู่จ้รงิเหน็จรงิแต่พูดเก่งโฆษณาเก่ง 

คนฟงัตดิอกตดิใจ พอปฏบิตัติามก็ปฏบิตัแิบบผดิๆถูกๆ ก็จะเกดิความเสยีหายตามมา 

ถา้รูจ้รงิเหน็จรงิบรรลแุลว้ แต่พูดไมค่่อยเก่งก็ยงัไมเ่สยีหาย พูดส ัน้ๆ อย่างพระอาจารย์

เสารท์ีเ่ป็นพระอาจารยข์องพระอาจารยม์ ัน่ ตามประวตัทิ่านพูดไมเ่ก่ง พูดส ัน้ๆ ศีลสมาธิ

ปญัญา ทานศีลภาวนา ทาํไปเถดิแลว้ก็จะถงึเอง ท่านพูดเท่านัน้ คนฟงัถา้ไมส่ามารถ

วเิคราะห ์ก็จะไมส่ามารถปฏบิตัติามได ้ 

เหมอืนกบัแมท่ีใ่หอ้าหารลูก ถา้เอาเน้ือมาใหลู้กกนิท ัง้ชิ้น ลูกยงัไมม่ฟีนัเคี้ยวไมไ่ด ้ ก็จะ

กนิไมไ่ด ้ถา้เอามาสบัมาบดใหล้ะเอยีด ลูกก็จะรบัประทานได ้ครูบาอาจารยท์ีฉ่ลาดทีเ่ก่ง 

จะมวีธิีทาํอาหารใหแ้ก่ลูกของทา่น ถา้เป็นเดก็เลก็ไม่มฟีนัท่านก็จะบดอาหารใหล้ะเอยีด 

ถา้เป็นเดก็โตมฟีนัแลว้ท่านก็ใหร้บัประทานท ัง้ชิ้นได ้ อย่างพระพทุธเจา้ทีท่รงสอนบคุคล

ต่างๆ มคีวามแตกต่างกนั แต่เป็นธรรมะอนัเดยีวกนั อยู่ทีก่ารสอน บางครัง้พระองคท์รง

ตรสัเพยีงส ัน้ๆคาํ ๒ คาํ ก็บรรลไุด ้ บางครัง้ก็ทรงตรสัยาวขยายความ เพราะคนฟงัมี

สตปิญัญาต่างกนั ระดบัเดก็อ่อนก็มรีะดบัผูใ้หญ่ก็ม ี การแสดงธรรมใหผู้ฟ้งัแต่ละกลุม่

แต่ละระดบัจงึไมเ่หมอืนกนั อยู่ทีค่วามสามารถของผูแ้สดง ตอ้งรูว้า่คนฟงัอยู่ในระดบั

ไหน ถา้ใหผ้ดิระดบักจ็ะไมเ่กดิประโยชน ์ ถา้ใหเ้น้ือท ัง้ชิ้นกบัเดก็อ่อน ก็จะรบัประทาน

ไมไ่ด ้ถา้บดละเอยีดใหผู้ใ้หญ่รบัประทานกจ็ะไมอ่ร่อย จะไมอ่ยากรบัประทาน  

บคุคลสาํคญัทีสุ่ด ทีจ่ะทาํใหเ้กดิฉนัทะ กค็อืผูแ้สดงธรรมน้ีเอง ถา้ไดผู้แ้สดงธรรมทีเ่ก่ง

ทีฉ่ลาด ทีรู่ร้ะดบัสตปิญัญาของผูฟ้งั กจ็ะแสดงใหถู้กกบัภูมจิติภูมธิรรม ก็จะไดร้บั

ประโยชน ์ จะทาํใหเ้กดิฉนัทะความยนิดขีึ้นมาทนัท ี ความอตุสาหะพากเพยีรกจ็ะเกดิ

ตามมา จติตะคอืใจจดจ่อ ก็จะจดจ่อกบัการปฏบิตัทินัท ี วมิงัสาใจก็จะคดิแต่การปฏบิตั ิ
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คาํวา่จดจ่อน้ีคอืจะไมย่อมไปทาํงานอืน่ เคยทาํอะไรอยู่ก็จะทิ้งหมด จะจดจ่ออยู่กบัการ

ปฏบิตั ิ เมือ่ก่อนเคยคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีก็จะหยุดคดิ จะคดิอยู่กบัการปฏบิตัอิย่างเดยีว 

เรียกวา่วมิงัสา คดิแต่เรื่องทานศีลภาวนา จะทาํแต่เรื่องทานศีลภาวนา ถา้คดิเรื่องเทีย่ว

เรื่องกนิเรื่องดืม่ ก็จะไปเทีย่วไปกนิไปดืม่ ถา้มฉีนัทะต่อมรรคผลนิพพานแลว้ จะไม่

คดิถงึเรื่องกนิเรื่องเทีย่วเรื่องดืม่ จะคดิแต่เรื่องปฏบิตัทิานศีลภาวนา น่ีคอืปจัจยัสาํคญั 

๔ ประการดว้ยกนัคอื ฉนัทะ วริิยะ จติตะ วมิงัสา ถา้มคุีณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ ก็

จะสามารถไปถงึจดุหมายปลายทางทีต่อ้งการได ้ ไมว่า่จะเป็นอะไร เป็นมรรคผลนิพพาน 

ไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ หรือสรา้งครอบครวั สรา้งสามสีรา้งภรรยา ก็เกดิจากการมี

อทิธิบาท ๔ น้ีท ัง้นัน้ หรือแมก้ารไปนรกไปอบาย ก็เกดิจากอทิธิบาท ๔ เช่นเดยีวกนั 

คนทีไ่ปนรกไปอบาย ก็ตอ้งชอบอบายมขุ ชอบดืม่สุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่ว

กลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร ชอบความเกยีจครา้น ก็จะมฉีนัทะไปในทางน้ี ความ

พากเพยีรก็จะไปในทางน้ี พากเพยีรไปบ่อน ไปบาร ์ ไปหาความสุข จติใจก็จดจ่ออยูก่บั

การดืม่สุรา เลน่การพนนั การเทีย่วกลางคนื ใจก็คดิถงึการดืม่สุรา การเทีย่วกลางคนื 

การเลน่การพนนั พอยุ่งเกี่ยวกบัอบายมขุแลว้ ก็ตอ้งไปทาํบาปทาํกรรมต่อไป เพราะ

จะตอ้งหาเงนิมาสนบัสนุน ถา้ไปเทีย่วไปดืม่สุรา ก็จะไมม่เีวลาไปทาํงานสมัมาชพี ก็ตอ้ง

หามาโดยวธิีทีไ่มถู่กตอ้ง ผดิศีลผดิธรรม เป็นมจิฉาชพี ทาํผดิศีล ลกัทรพัย ์ ประพฤติ

ผดิประเวณี ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ โกหกหลอกลวง เป็นการสรา้งอบายขึ้นมา สรา้งภูมขิอง

เดรจัฉาน ของเปรต ของนรกขึ้นมา เกิดจากฉนัทะวริิยะน่ีเอง สมยัน้ีการโฆษณาก็ชวน

ใหไ้ปนรกกนัท ัง้นัน้ โฆษณาสุรายาเมา โฆษณาใหไ้ปเทีย่วหาความสุข ตามแหลง่บนัเทงิ

ต่างๆ ถา้ไมโ่ฆษณาก็จะมคีนชวนไป คนที่ชอบไปทางอบายมขุ มมีากกวา่คนทีช่อบไปวดั 

ชวนกนัไปวดัน้ีมนีอ้ย เป็นเหมอืนเขาววั มเีพยีง ๒ เขา คนทีจ่ะชวนไปอบายมขุ เป็น

เหมอืนขนววั มเีต็มไปหมด ไปไหนก็มแีต่คนชวนใหไ้ปกนิเหลา้ ใหไ้ปเทีย่ว ใหไ้ปเล่น

การพนนั ใหไ้ปทาํบาปทาํกรรม  

คนทีจ่ติใจอ่อนไหวเชื่องา่ยก็จะถูกฉุดลากไปงา่ย แต่คนทีม่หีลกัมเีกณฑรู์ผ้ดิรูถู้กรูด้รูีช้ ัว่

ก็จะถูกชวนไปยาก คนทีไ่ดส้รา้งหลกัสรา้งเกณฑม์าหลายภพหลายชาตแิลว้ จะไมไ่ปทาง



8 
 

ชัว่ไดง้า่ย แต่คนทีไ่มม่หีลกัมเีกณฑใ์นความผดิถูกดชี ัว่ก็จะไปไดง้า่ย จงึตอ้งสรา้งหลกั

สรา้งเกณฑท์ีด่ ีคอืใหม้คุีณธรรมทีด่ภีายในใจ มทีานมศีีลเป็นหลกั มคีวามซือ่สตัยสุ์จริต 

มคีวามเสยีสละ มกีารให ้ไมห่วง มอีะไรพอทีจ่ะแบง่ปนัใหผู้อ้ืน่ได ้พอจะช่วยเหลอืผูอ้ืน่

ไดก้็ใหไ้ป จะทาํใหม้คีวามเมตตากรุณา ไมช่อบเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ จะทาํใหม้ศีีล ถา้มี

คุณธรรม ๒ ประการน้ี จะปลอดภยัจากอบาย ก็จะเกดิเป็นมนุษยเ์ป็นเทพสลบักนัไป 

จนกวา่จะไดเ้จริญวปิสัสนา ไดบ้รรลมุรรคผลนิพพานตามลาํดบัอย่างแน่นอน เพราะมี

คนบรรลกุนัมากในสมยัพทุธกาล คนนัน้กบ็รรลเุป็นพระโสดาบนั คนน้ีก็บรรลเุป็นพระ

สกทิาคาม ี คนนัน้ก็เป็นพระอนาคาม ี คนนัน้ก็เป็นพระอรหนัต ์ ทาํไมเป็นกนังา่ย

เหลอืเกนิ เพราะไดส้ือ่โฆษณาทีด่นี ัน่เอง ไดฟ้งัธรรมจากพระพทุธเจา้ ไดฟ้งัธรรมจาก

พระอริยสงฆส์าวก จงึปรากฏมผูีบ้รรลมุรรคผลนิพพานกนัเป็นจาํนวนมาก  

สมยัน้ีมผูีโ้ฆษณามรรคผลนิพพานนอ้ย แต่ก็ยงัพอมอียู่ คนฉลาดก็จะหาเจอ คนไม่

ฉลาดก็จะหาไมเ่จอ คนทีห่าเจอแลว้บรรลมุรรคผลนิพพานก็มอียู่ บางท่านทีน่ ัง่อยู่ทีน่ี่ก็

อาจจะไดบ้รรลธุรรมแลว้ก็ได ้ เพยีงแต่ไมป่ระกาศใหผู้อ้ืน่รูเ้ท่านัน้เอง เพราะเป็นเรื่อง

ภายในจติภายในใจ พูดไปก็เป็นดาบ ๒ คม คนฟงัทีไ่มช่อบขี้หนา้ก็จะหาวา่อตุริโออ้วดก็

ได ้ พูดไปเป็นภยัอนัตราย การทีจ่ะพูดถงึคุณวเิศษของตนตอ้งระมดัระวงั ตอ้งดูวา่คน

ฟงัเป็นใคร ถา้ไมแ่น่ใจหรือไมม่เีหตผุลทีจ่ะพูด ก็ไมค่วรพูด ถา้พูดก็พูดเป็นเชงิ

วทิยาการ พูดตามเหตตุามผลของธรรม เช่นการบรรลเุป็นพระโสดาบนัจะตอ้งตดั

อะไรบา้ง แลว้แต่คนฟงัจะคดิ อาจจะคดิวา่เราบรรลกุ็ได ้ ไมบ่รรลกุ็ได ้ความคดิของเขา

ไมส่าํคญั สาํคญัทีว่า่เราบรรลหุรือไมบ่รรล ุ ถา้เราบรรลแุต่เขาไมค่ดิวา่เราบรรล ุ ก็ไมท่าํ

ใหก้ารบรรลขุองเราหายไป ถา้คดิวา่เราบรรลแุต่เราไมไ่ดบ้รรล ุ ก็ไมไ่ดท้าํใหเ้ราบรรล ุ

การจะไปบอกคนอืน่วา่เราบรรลหุรือไมบ่รรลจุงึไมจ่าํเป็น ไมส่าํคญั นอกจากมเีหตผุลที่

เหมาะสมก็อาจจะพูด  

อย่างครูบาอาจารยข์องพวกเรา ท่านก็ไมไ่ดม้าพูดแบบไมม่เีหตผุล ท่านมกัจะพูดในกลุม่

เลก็ๆทีส่นใจต่อการปฏบิตั ิ ไมไ่ดพู้ดวา่เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ท่านจะแสดงเหตุ

แสดงผล เหตกุ็คอืการปฏบิตัขิองทา่น ท่านปฏบิตัอิย่างน้ี ผลเกดิขึ้นมาอย่างน้ี แต่ไมไ่ด ้
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พูดวา่เป็นข ัน้นัน้ข ัน้น้ี ท่านจะพูดวา่ปฏบิตัอิย่างน้ีแลว้จะไดผ้ลอย่างน้ี เช่นพจิารณาเกดิ

แก่เจ็บตาย จนปลอ่ยวางความยดึตดิ ในความเป็นความตายของร่างกายได ้ ก็จะหาย

จากความกลวัตายได ้หรือพจิารณาอสุภะจนเหน็วา่ร่างกาย ไมส่วยไมง่าม เป็นปฏกูิล มี

สิง่สกปรกเต็มไปหมด เป็นอสุภะ น่าขยะแขยง ซ่อนอยู่ภายใตผ้วิหนงั จนไมม่อีารมณ์

เหลอือยู่กบัการเสพกาม ถา้เจริญอสุภะไดเ้ต็มทีก่็จะตอ้งเป็นอย่างน้ี กามราคะเกดิขึ้น

ไมไ่ด ้ ถา้เกดิขึ้นมาก็ทาํอะไรเราไมไ่ด ้ เหมอืนไฟถา้มทีีด่บัไฟอยู่กบัมอื ไฟจะลกุตรงไหน

เมือ่ไหร่ พอฉีดปับ๊ก็ดบัไปทนัท ีกามราคะกเ็ป็นเหมอืนไฟในใจ ส่วนอสุภกรรมฐานก็เป็น

เหมอืนทีด่บัไฟทีถ่อือยู่ในมอื พอไฟลกุตรงไหนก็ฉีดลงไปเลย ไฟก็จะไมล่กุลาม ถา้

ปฏบิตัจิะเหน็ภายในใจ เหน็ชดัๆเลย เรื่องของกายก็มเีท่าน้ี พจิารณาใหเ้หน็วา่ตอ้งตาย

แน่ๆ เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา แลว้ก็ไปทดสอบดู ไปอยู่ทีน่่ากลวั เวลา

เกดิความกลวัขึ้นมาจะไดป้ลง กลวัตายก็ตอ้งตาย อยู่ทีไ่หนก็ตอ้งตาย พอยอมตายแลว้

ความกลวัตายก็จะหายไป ก็จะรูว้า่ไมก่ลวัแลว้ แต่ยงัไมต่าย พอถงึเวลาจะตายจะไมก่ลวั 

เวลาอยู่ก็อยู่อย่างสุขสบาย ไม่มคีวามกลวัอยู่ในจติในใจ 

ไมม่คีวามอยากทีจ่ะอยู่ไปนานๆ เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งตายก็ยอมตาย ถา้ยงัไมถ่งึเวลาจะ

ตายก็อยู่ต่อไป อยู่ตามความเป็นจริง ไมไ่ดอ้ยู่ตามความอยาก บางคนอยากจะตาย

เพราะทนทกุขไ์มไ่ด ้ก็ตอ้งฆ่าตวัตาย อย่างน้ีก็ไมใ่ช่ คนทีฆ่่าตวัตายไมไ่ดบ้รรลนุะ ไมใ่ช่

เป็นคนทีไ่มก่ลวัตาย คนทีฆ่่าตวัตายเพราะกลวัความทกุขท์รมานใจ ไมไ่ดบ้รรลนุะคนที่

ฆ่าตวัตาย ยงักลวัตายอยู่ แต่กลวัความทกุขท์รมานมากกวา่ เช่นเป็นโรคทีร่กัษาไมห่าย 

ตอ้งอยู่อย่างทกุขท์รมาน ก็ไมอ่ยากจะอยู่ อย่างน้ีไมไ่ดแ้สดงวา่เขาไมก่ลวัตาย เขากลวั

ตาย เขาอยากจะอยู่ แต่อยู่อย่างทกุขท์รมาน ก็เลยคดิหนีความทกุขท์รมานดว้ยการฆ่า

ตวัตาย ไมใ่ช่ไมก่ลวัตาย ถา้ไมม่โีรคภยัแบบน้ี จะฆ่าตวัตายไหม เขาจะไมฆ่่าอยา่ง

แน่นอน ถา้มสุีขภาพสมบูรณ์แขง็แรงอยู่ไดถ้งึ ๒๐๐ ปีก็จะอยู่อย่างแน่นอน ถา้อายุ๓๐ 

ปีแลว้มโีรคภยัทีต่อ้งทกุขท์รมานอยู่ทกุวนั ไมม่โีอกาสทีจ่ะหาย ก็จะไมอ่ยากอยู่ เป็น

กเิลส เป็นวภิวตณัหา ถา้พรอ้มทีจ่ะตายเมือ่ถงึเวลาจะตาย คนนัน้แหละเป็นคนทีบ่รรลุ

แลว้ ถา้ยงัไมถ่งึเวลาจะตายก็อยู่ไป ร่างกายอยู่ไดก้็ใหอ้ยู่ไป อยู่ไมไ่ดก้็ใหต้ายไป ไมม่ี

ปญัหากบัการอยู่การตาย 
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ถา้ผ่านความเจ็บปวดของร่างกายได ้ ร่างกายจะเจบ็ขนาดไหนก็ตาม ใจจะไมถู่ก

กระทบกระเทอืน ถงึแมจ้ะมโีรคทีท่าํใหท้กุขท์รมาน ก็จะเป็นการทกุขท์รมานของร่างกาย

เท่านัน้ แต่ใจจะสงบน่ิง น่ีเป็นผลทีเ่กดิจากการผ่านทกุขเวทนาไปได ้เวลานัง่แลว้ร่างกาย

เจ็บปวด ก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไปจนหายไปเอง ถา้ใจปลอ่ยไดจ้ะอยู่กบัมนัได ้ เหมอืนตอนน้ี 

เสยีงทีด่งัอยู่น้ีเราอยู่กบัมนัได ้ เพราะเราปลอ่ยวางเสยีง ไมไ่ดร้งัเกยีจราํคาญ ถา้ชอบ

ความเงยีบพอมเีสยีงนิดหน่อยก็รบัไมไ่ด ้ ก็จะทนกบัเสยีงนัน้ไมไ่ด ้ ถา้ทาํใจใหเ้ป็นกลาง 

เป็นอเุบกขาวางเฉยต่อสิง่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นเสยีง ไมว่า่จะเป็นความเจ็บของร่างกาย 

ร่างกายเจ็บกป็ลอ่ยใหเ้จ็บไป ใจก็รบัรูไ้ปตามความจริง เขาก็อยู่ของเขา เราก็อยู่ของเรา 

ก็จะไมเ่ป็นปญัหา ปญัหาของพวกเราก็คอืยงัปลอ่ยวางความเจ็บไมไ่ด ้ พอความเจ็บ

เกดิขึ้นตอ้งจดัการทนัท ี ไมป่ลอ่ยใหอ้อกมาเพ่นพ่าน ตอ้งไลไ่ปทนัท ี ดว้ยการเปลีย่น

อริิยาบถ ดว้ยการหายาแกป้วดมารบัประทาน ดว้ยการหาหมอหายา แทนทีจ่ะอยู่กบัมนั

ไป ปลอ่ยใหเ้จ็บไป ทาํใจใหส้งบปลอ่ยวาง ก็จะไมเ่ป็นปญัหา น่ีก็เป็นธรรมอกีข ัน้หน่ึง ที่

จะตอ้งผ่านใหไ้ด ้ 

ทางร่างกายก็ตอ้งผ่านความแก่ความเจ็บความตาย ผ่านราคะตณัหา ถา้ผ่านไปไดแ้ลว้ก็

หมดปญัหาของร่างกาย ไมว่า่จะเป็นร่างกายของใครก็ตาม ของเราก็ด ี ของผูอ้ืน่ก็ด ี จะ

เจ็บจะตายจะเป็นโรคภยักเ็ป็นเรื่องของเขา ร่างกายของเราจะเจ็บจะเป็นโรค ก็เป็นเรื่อง

ของร่างกาย ใจไมไ่ดเ้ป็น ทาํไมตอ้งวุน่วาย น่ีคอืเรื่องของการปฏบิตั ิตอ้งไมถ่อยไมก่ลวั 

กลา้เผชญิกบัความจริง เผชญิกบัความตาย ความเจ็บปวด ความไมส่วยไมง่าม ความ

เป็นปฏกูิลสกปรกของร่างกาย อย่าไปปฏเิสธ ตอ้งศึกษา เพราะเป็นอริยสจั เป็นทกุขสจั 

ทกุขใ์นความแก่ความเจ็บความตาย ในอสุภะในปฏกูิลของร่างกาย ทีพ่วกเราไมย่อมมอง

กนั เรากลวัมนั พอมนัโผลข่ึ้นมาก็เหมอืนเจอเสอื ใจส ัน่ไปหมด ถา้ฝึกทาํใจดสูีเ้สอืไว ้

ต่อไปเสอืจะไมก่ดั ถา้วิง่หนีเสอืจะวิง่ตามตะปบ ถา้เราสูม้นัจะไมต่ะปบเรา ถา้เผชญิกบั

ความแก่ความเจ็บความตาย เผชญิกบัอสุภะกบัปฏกูิลได ้ มนัจะทาํอะไรเราไมไ่ด ้ กาม

ราคะจะเหยยีบยํา่จติใจไมไ่ดเ้ลย จะอยู่อย่างสบายอยู่คนเดยีวก็จะไมรู่ส้กึเหงาวา้เหว ่ ไม่

อยากจะมคู่ีครอง อยู่กบัซากศพทาํไม เราก็มซีากศพของเราอยู่ซากหน่ึงแลว้ ไปหา

ซากศพมาอยู่ดว้ยทาํไม แต่มองไมเ่หน็กนั เหน็เป็นนางฟ้าเหน็เป็นเทวดากนั เหน็เป็น
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นางแบบนายแบบ เพราะไมเ่หน็อสุภะ ไม่เหน็ปฏกูิล น่ีคอืธรรมะทีพ่วกเราควรมฉีนัทะ

ความยนิดกีนั ยนิดทีีจ่ะเจอกบัความตายความเจ็บของร่างกาย เจออสุภะเจอปฏกูิล ถา้มี

ฉนัทะแลว้จะเพ่งแต่อสุภกรรมฐาน ดูอาการ ๓๒ พจิารณาอยู่เรื่อยๆ คราวทีแ่ลว้ให ้

การบา้นไป มใีครทาํบา้ง แผ่นอสุภะน่ีดูกนัหรือยงั ดูกนักี่คร ัง้ หรือดูพอเป็นพธิี เวลา

ถามจะไดต้อบได ้ ตอ้งดูทกุวนั ดูใหต้ดิตาตดิใจ จนเบือ่หน่ายร่างกาย เหมอืนกนิยา 

หมอใหย้าไปถงุหน่ึง กนิเพยีงเมด็เดยีว แลว้โรคจะหายไดอ้ย่างไร ตอ้งกนิจนโรคหาย น่ี

ก็ใหย้าไป ก็ควรกนิใหห้าย ดูจนหายอยาก ปญัหาของพวกเราคอืไมค่่อยทาํกนั มฉีนัทะ

นอ้ย วริิยะนอ้ย จติตะนอ้ย วมิงัสานอ้ย ไปมฉีนัทะในเรื่องอืน่มากกวา่ มฉีนัทะดูละคร

ฉนัทะกนิขนมมากกวา่ ไมม่เีวลามฉีนัทะในทางธรรมะ  

เราน่ีพอไดอ่้านหนงัสอืธรรมะเลม่เดยีว ก็ติดเลย เหมอืนปลาตดิเบด็ ไปทางธรรมะเลย 

ไมเ่อาอย่างอืน่ พอไดอ่้านหนงัสอืเลม่หน่ึงแลว้ ก็เขยีนจดหมายไปขอมาอกีหลายเลม่ พอ

อ่านแลว้ก็รูว้ธิีปฏบิตั ิ ก็เริ่มปฏบิตัเิลย ลาออกจากงาน ไมไ่ปเทีย่วเลย ขงัตวัเองไวอ้ยู่ใน

บา้น เอาแต่เดนิจงกรมนัง่สมาธิอ่านหนงัสอืธรรมะ ถอืศีล ๘ ไมดู่หนงัไมฟ่งัเพลง ไม่

ออกไปเทีย่วหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เอาแต่นัง่สมาธิกบัเดนิจงกรม กบัอ่าน

หนงัสอืธรรมะไป แลว้ก็ออกบวชหาวดัปฏบิตัเิลย อยู่วดัในกรุงเทพฯไดป้ระมาณเดอืน

ครึ่ง บวช ๑๙ กมุภาพนัธ ์๒๕๑๘ พอตน้เดอืนเมษาฯก็ไปอยู่ทีอ่ดุรฯ อยู่ทีน่ ัน่ ๘ ปี ๘ 

เดอืน อยู่ได ้๙ พรรษา ไมไ่ดอ้อกจากวดัเลย ลามาเยีย่มบา้นเพยีง ๒ ครัง้ คร ัง้แรกก็ ๕ 

ปีไปแลว้ ครัง้ที ่๒ ก็ ๘ ปีไปแลว้ ครัง้ที ่๓ ออกมาแลว้ก็ไมไ่ดก้ลบัไปเลย มาอยู่ก็ไมไ่ด ้

ไปไหนเลย อยู่แต่ในวดั ทางวดัก็ส่งเสริมการเดนิจงกรมนัง่สมาธ ิฟงัเทศนฟ์งัธรรม ทกุ 

๔ – ๕ วนัก็เรียกประชมุอบรมพระ สอนเรื่องการปฏบิตั ิ ชวีติบวชก็อยู่กบัธรรมะต ัง้แต่

วนัเริ่มตน้เลย ต ัง้แต่วนัทีเ่กดิฉนัทะ ไดอ่้านหนงัสอืธรรมะเลม่แรกแลว้ ก็เกดิความพอใจ

ทีจ่ะปฏบิตัธิรรม จงึมุง่แต่ปฏบิตั ิ คดิแต่เรื่องปฏบิตั ิ จดจ่อกบัการปฏบิตั ิ ไมยุ่่งเกี่ยวกบั

อะไรเลย ถา้ทาํอย่างน้ีผลจะเกดิขึ้นไดอ้ย่างรวดเร็ว ไมเ่กนิ ๗ ปี ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

ทรงพยากรณ์ไว ้๗ ปีน้ีจะนานเกนิไปเสยีดว้ยซํา้ แต่เวลาอ่านพยากรณ์น้ีก็ไมไ่ดค้ดิอะไร 

ไมไ่ดค้ดิวา่เป็นไปไดห้รือเป็นไปไมไ่ด ้ ตอนนัน้ไมส่นใจ สนใจอยู่ทีก่ารปฏบิตัเิท่านัน้ 
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ขอใหไ้ดป้ฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ไมส่ะดุดไมล่ม้พบัไมถ่อย กลวัอย่างเดยีว คอืกลวัจะไปไม่

ตลอดรอดฝัง่ จะเสร็จเมือ่ไหร่ไมส่าํคญั  

ถา้ทาํอย่างไมห่ยุดตอ้งถงึแน่ๆ เหมอืนกบัรบัประทานอาหาร ถา้รบัประทานไมห่ยุดก็ตอ้ง

อิม่แน่ๆ พวกเราไมช่อบรบัประทานอาหารกนั ชอบรบัประทานยาพษิกนั ไมห่ยุดไม่

หย่อน ใจจงึมแีต่สิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยัอยู่ตลอดเวลา คอืโลภโกรธหลง เราชอบใหย้าพษิ

กบัใจ ใหค้วามโลภความโกรธความหลง เราจงึโลภโกรธหลงอยู่ตลอดเวลา ถา้ใหท้านศีล

ภาวนา โลภโกรธหลงก็จะนอ้ยลงไป แลว้ก็จะหมดไปในทีสุ่ด ตอนน้ีตอ้งพยายามสรา้ง

ฉนัทะใหเ้กดิขึ้น เอาเทศนข์องครูบาอาจารยม์าเปิดฟงั ของเก่าทีท่่านแสดงไวก้็มี

ประโยชน ์ เพราะสมยันัน้ท่านทุ่มเทจริงๆกบัการส ัง่สอนพระปฏบิตั ิ สมยัน้ีท่านจะสอน

ศรทัธาญาตโิยม จะไมห่นกัไมแ่รง ไมพ่อทีจ่ะกระตุน้ฉนัทะทีจ่ะปฏบิตัใิหเ้กดิ เอามาอ่าน

เอามาฟงั พยายามสรา้งฉนัทะใหเ้กดิขึ้น ฟงัธรรมบ่อยๆ ฟงัทกุวนัก็ได ้ ควรจะถอืเป็น

หลกัวา่ วนัหน่ึงควรจะฟงัสกัครัง้หน่ึง ธรรมะของครูบาอาจารยฟ์งัไปเถดิ สลบัเปลีย่นไป 

วนัละกณัฑก์็ยงัด ี ตอนเชา้ตื่นขึ้นมาก่อนจะไปทาํงาน ตื่นเชา้ๆหน่อย ขึ้นมานัง่ภาวนา

แลว้ก็ฟงัธรรม หรือฟงัธรรมแลว้ก็ภาวนาก็ได ้จะไดน้ํา้มนัไดก้าํลงัใจ ใหเ้กดิฉนัทะวริิยะ

ทีจ่ะปฏบิตัธิรรม  

อย่ามองขา้มธรรมะไป ใหถ้อืเป็นสิง่สาํคญัทีสุ่ดเลย การฟงัเทศนฟ์งัธรรมน้ี อย่าไปคดิวา่

ฟงัมามากพอแลว้ ฟงัไปเถดิ พยายามตื่นขึ้นมาก่อนเวลาทีเ่คยตื่นสกัช ัว่โมง มาฟงัธรรม

นัง่สมาธิ แลว้ค่อยออกไปทาํภารกจิประจาํวนั ทาํใหต้ดิเป็นนิสยั จะมธีรรมะหลอ่เลี้ยง

จติใจในขณะทีอ่อกไปทาํงาน มธีรรมะคอยเตอืนใจ มปีระโยชน ์ ฟงัไปเถดิ ฟงัทกุวนั 

ธรรมดาก่อนจะออกจากบา้นก็ตอ้งรบัประทานอาหาร ใจก็ตอ้งรบัประทานอาหาร

เหมอืนกนั ส่วนใหญ่จะใหแ้ต่อาหารกาย ไมไ่ดใ้หอ้าหารใจกนั ใจจงึซมึเศรา้หงดุหงดิ 

ราํคาญใจทอ้แทเ้บือ่หน่าย ไมม่กีาํลงัใจ เปิดธรรมะฟงัทกุวนั ตื่นขึ้นมาก่อนจะทาํอะไร 

ลา้งหนา้ลา้งตาเสร็จก็นัง่ขดัสมาธิเปิดธรรมะฟงัไป พอจบแลว้ก็ภาวนาต่อ จนกวา่จะถงึ

เวลาไปทาํภารกจิ เป็นสิง่จาํเป็นทีต่อ้งทาํ อย่างนอ้ยวนัละครัง้ก็ยงัด ีถา้ทาํไดม้ากกวา่นัน้

ก็ยิง่ด ี เอาตดิตวัไปทีท่าํงานก็ได ้ พอถงึเวลาพกักลางวนัก็ทาํอกีช่วงหน่ึง จะยิง่มกีาํลงัใจ
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รกัษาใจไมใ่หว้า้วุน่ขุน่มวั พรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัปญัหาต่างๆ มปีญัญาแกป้ญัหาไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง สาํคญัมากธรรมะ การไดย้นิไดฟ้งัธรรมเป็นมงคลอย่างยิง่ กาเลน ธมัมสัสวนัง 

เอตมัมงัคลมตุตมงั การไดย้นิไดฟ้งัธรรมตามกาลตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิง่แก่ชวีติ  

พวกเราฟงัธรรมกนัมากนอ้ยเพยีงไร หรอืรบัประทานอาหารมากกวา่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ควรจะทาํเท่าๆกนั ใหอ้าหารกายแลว้ก็ตอ้งใหอ้าหารใจดว้ย น่ีมแีต่ใหอ้าหารกายกบัให ้

อาหารกเิลส เดีย๋วก็เคี้ยวไอน้ ัน่ เดีย๋วก็ดืม่ไอน่ี้ ใหอ้าหารกเิลสน้ีไมม่เีวลา อยากเมือ่ไหร่

ก็ใหเ้มือ่นัน้เลย กเิลสจงึมกีาํลงัมาก ธรรมะจงึมกีาํลงันอ้ย เพราะไมใ่หธ้รรมะกบัใจ พวก

เราตอ้งปฏวิตักิารดาํเนินชวีติ ตอ้งเอาธรรมะเขา้สู่ใจใหม้ากขึ้น ใหอ้าหารกเิลสใหน้อ้ยลง 

ของดืม่ของรบัประทานทีไ่มจ่าํเป็นก็อย่าไปดืม่ ถา้หวินํา้ก็ดืม่แต่นํา้เปลา่ อย่าดืม่นํา้ทีม่สีมี ี

รสมกีลิน่ ถา้อยากจะรบัประทานอะไร ก็รอใหถ้งึเวลารบัประทานอาหารค่อยรบัประทาน 

จะไดต้ดัการเลี้ยงกเิลสไปไดใ้นระดบัหน่ึง ต่อไปน้ีใหเ้อาขนมขบเคี้ยวในกระเป๋าในถงุใน

ลิ้นชกั ไปรบัประทานพรอ้มๆกบัอาหารทเีดยีวเลย  

ถาม เรียนแพทยต์อ้งมกีารผ่าศพผ่าสตัว ์ ไดคุ้ยกบัหมอคนหน่ึงเขาทาํไมไ่ด ้ เขาก็เลย

ยอมตก  

ตอบ ถา้มศีีลธรรมมากก็จะทาํไมล่ง หรือมนัอาจจะเป็นความรงัเกยีจหรือความ

ขยะแขยง ถา้ผ่ากบตายน่ีเป็นการฆ่าหรือเปลา่ ก็เป็นการฆ่าแน่นอน  

ถาม แต่ไมม่เีจตนา ถูกบงัคบัใหท้าํ 

ตอบ บงัคบัหรือไมบ่งัคบั ก็ยงับาปอยู่ด ี

ถาม แต่ผลบาปไมเ่ท่ากนัใช่ไหม  

ตอบ ทาํดว้ยความยนิด ีกบัทาํดว้ยความจาํใจ ผลไมเ่ท่ากนั 

พวกเราไมช่อบทาํการบา้นกนั เขา้หอ้งเรยีน แต่ไมช่อบทาํการบา้น ก็ยงัดทีีย่งัเขา้

หอ้งเรียนกนั พวกทีห่นีเรียนก็แย่กวา่พวกทีเ่ขา้หอ้งเรียน แต่พวกทีเ่ขา้หอ้งเรียนอย่าง
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เดยีวก็แย่กวา่พวกทีท่าํการบา้นดว้ย พวกทีท่าํการบา้นดว้ยก็แย่กวา่พวกทีไ่ปสอบดว้ย 

เขา้หอ้งเรียนแลว้ตอ้งทาํการบา้น ทาํการบา้นแลว้ตอ้งไปสอบ ไปอยู่วดัทีเ่ปลีย่วที่

ทรุกนัดารทีล่าํบาก ไปเก็บตวัสกั ๓ เดอืนหรือปีหน่ึงเลย ไปเขา้หอ้งสอบ ถา้ยงัไมผ่่าน ก็

อย่าออกมาจากหอ้งสอบ การทาํการบา้นกค็อืวนัน้ีไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ก็กลบัไปทาํทีบ่า้นต่อ 

ตอนเชา้ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ก่อนไปทาํงาน ฟงัทกุวนั เป็นการทาํการบา้น คราวทีแ่ลว้ให ้

แผ่นอสุภะไปดู ก็ควรเปิดดูเรื่อยๆ 

ถาม ช่วงน้ีเครียดเรื่องการเมอืง 

ตอบ ไปดูก็เครียด ไมดู่ก็จะไมเ่ครียด ดูแลว้ไดอ้ะไร ไดแ้ต่ความเครียด ไมไ่ด ้

เปลีย่นแปลงอะไร 

ถาม มเีครื่องขยายเสยีงส่องมาทางบา้น ทาํใหภ้าวนาไมไ่ด ้ 

ตอบ หาอะไรมาอดุหู 

ถาม วนันัน้โกรธมาก เพราะมาวา่พระอาจารยอ์งคท์ีเ่ราเคารพ  

ตอบ อยู่ในโลกย่อมมนิีนทาสรรเสริญเป็นธรรมดา พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ เวลาใคร

นินทาใครตาํหนิพระพทุธเจา้ ก็อย่าไปโกรธแคน้โกรธเคอืงแทนท่าน ท่านไมไ่ด ้

โกรธ ไมไ่ดห้ว ัน่ไหว เราเสยีหายถา้ไปโกรธเขา ตอ้งปลอ่ยวาง  

ถาม วูบแรกโมโห ท่านแสนจะด ีไมเ่คยวา่ใครเลย ยงัวา่ท่านได ้ 

ตอบ วา่ไดท้กุคน สาํคญัอยู่ทีว่า่จริงหรือไมจ่รงิ ถา้จริงก็ควรขอบคุณเขา เพือ่เราจะได ้

แกไ้ข บางทเีรามองไมเ่หน็ส่วนทีบ่กพร่องของเรา เขาเป็นเหมอืนกระจกเงาใหเ้รา

ดูหนา้ตาเรา ก่อนจะออกจากบา้นเราตอ้งดูกระจกก่อน วา่เรียบรอ้ยหรือไม ่

สะอาดหรือไม ่ถา้ไมม่กีระจกดูจะไมรู่ว้า่ยงัมขีี้ตาขี้มกูตดิอยู่หรือเปลา่ ถา้เขาบอก

วา่มขีี้มกูขี้ตาตดิอยู่ ไปโกรธเขาทาํไม ถา้เป็นความจริง ตอ้งขอบใจเขา ถา้ไมเ่ป็น

ความจริงก็แสดงวา่เขาหูหนวกตาบอด พูดไมต่รงกบัความจริง ปลอ่ยเขาพูดไป 
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หา้มเขาไมไ่ด ้ เราอยู่ในโลกของนินทาสรรเสริญ มนิีนทามสีรรเสริญเป็นธรรมดา 

มเีจริญลาภเสือ่มลาภเป็นธรรมดา มเีจริญยศเสือ่มยศเป็นธรรมดา มสุีขมทีกุข ์

เป็นธรรมดา คอืโลกธรรม ๘ เราตอ้งรูท้นัโลกธรรม ๘ ถา้รูท้นัก็จะปลอ่ยวาง 

เวลาชมก็ไมด่ใีจ เวลาตาํหนิก็ไมเ่สยีใจ เวลาไดก้็ไมด่ใีจเวลาเสยีก็ไม่เสยีใจ เวลา

สุขก็ไมด่ใีจ เวลาทกุขก์็ไมเ่สยีใจ เพราะเป็นเรื่องปกต ิ เหมอืนกบัเวลารอ้นก็ไม่

เดอืดรอ้น เวลาหนาวก็ไมเ่ดอืดรอ้น อยู่กบัมนัไป ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นธรรมดา ถา้

ไมรู่ท้นัก็จะหลง ถา้ชอบก็จะดใีจ ไมช่อบก็จะเสยีใจ เราไปบงัคบัลมพดั บงัคบั

เสยีงจกัจ ัน่ไดห้รือไม ่ เขาเป็นไปตามเหตตุามปจัจยั คนทีด่่าเราก็มเีหตมุปีจัจยัทาํ

ใหเ้ขาด่า คนทีช่มก็มเีหตมุปีจัจยัทาํใหเ้ขาชม ก็เท่านัน้ ชมแลว้ก็ผ่านไป ด่าแลว้ก็

ผ่านไป เป็นเพยีงเสยีง ไมเ่ป็นปญัหาถา้ฟงัดว้ยธรรม ฟงัดว้ยเหตดุว้ยผล ฟงั

ดว้ยปญัญา เป็นไตรลกัษณ์หมด มเีกดิมดีบั อนตัตาไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุม

ของเรา  

มสีิง่เดยีวทีค่วบคุมไดเ้รากลบัไมค่วบคุม ก็คอืใจของเราอารมณ์ของเรา เรา

ควบคุมไดร้ะงบัได ้ ระงบัความโกรธได ้ ระงบัความโลภได ้ ระงบัความหลงได ้

ดว้ยทานดว้ยศีลดว้ยภาวนา จะรกัษาใจใหเ้ป็นปกตไิดต้ลอดเวลา ไม่วา่จะเกดิ

อะไรขึ้นก็ตาม ใจจะเป็นอเุบกขา จะสบายตลอดเวลา จะช่างมนัไดต้ลอดเวลา 

ช่างมนัๆ อะไรจะเกดิก็เกดิ ช่างมนัๆ เราไมไ่ดเ้ดอืดรอ้น น่ีคอืการปฏบิตัเิพือ่

ควบคุมใจ ไมใ่หไ้ปควบคุมสิง่อืน่ สิง่อืน่เราควบคุมไมไ่ด ้ มเีกดิมดีบัตามเหตุ

ปจัจยั เวลาไมอ่ยากใหเ้ขาเกดิ เขาเกดิขึ้นมาเราก็เดอืดรอ้น เวลาไมอ่ยากใหเ้ขา

ดบั เขาดบัเราก็เดอืดรอ้น ถา้ปลอ่ยใหเ้ขาเกดิใหเ้ขาดบัเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น ที่

ปฏบิตัทิ ัง้หมดน้ีก็เพือ่ควบคุมใจ รกัษาใจใหเ้ป็นปกต ิ ไมใ่หข้ึ้นไมใ่หล้ง ไมใ่ห ้

แกวง่เหมอืนลูกตุม้นาฬกิา แกวง่ไปทางโลภแลว้ก็แกวง่มาทางโกรธ ถา้มนัรกั

มากก็จะโกรธมาก ถา้รกันอ้ยก็จะโกรธนอ้ย สงัเกตดูคนทีอ่ยู่ใกลต้วัเราจะโกรธ

มากทีสุ่ด คนทีเ่รารกัมากจะโกรธมาก คนทีเ่ราไมร่กัจะไมโ่กรธ เขาจะเป็นอะไร

จะทาํอะไร เราจะไมรู่ส้กึอะไร เหมอืนลูกตุม้นาฬกิา ถา้แกวง่ไปทางหน่ึงมาก มนั

ก็จะแกวง่กลบัมาอกีทางมาก ถา้อยู่ตรงกลางจะไมแ่กวง่ จะเฉยๆ ถา้ไมโ่ลภไม่
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โกรธก็จะเฉยๆ ตอนน้ีเสยีงก็หยุดแลว้ เราไมต่อ้งไปทาํอะไรถงึเวลาเขาก็หยุดเอง 

เวทนาก็แบบเดยีวกนั จะเจ็บอย่างไร ถงึเวลาก็จะหยุดเอง สาํคญัทีท่าํใจใหน่ิ้ง 

อย่าไปอยากใหเ้ขาหยุด ถา้เขาอยู่ก็ใหเ้ขาอยู่ไป เวลาเขาไปก็อย่าไปเสยีดาย จะ

เสยีใจ น่ีก็มเีสยีงใหมม่าแทนทีแ่ลว้ แต่เราไมไ่ดเ้ดอืดรอ้น มาก็มา ไปก็ไป  

พยายามทาํอย่างน้ีเถดิแลว้จะมคีวามสุข ไมส่าํคญัวา่จะมมีากมนีอ้ย ใจไมม่อีะไร

ก็มคีวามสุขได ้สิง่ทีต่อ้งมกี็เพือ่ร่างกาย หรอืเพือ่กเิลส ถา้มเีพือ่กเิลสก็จะมคีวาม

ทกุขม์ากขึ้น ถา้มเีพือ่ร่างกายก็จะทาํใหร่้างกายสบาย แต่อย่าไปมเีพือ่กเิลส เวลา

อยากไดอ้ะไรทีไ่มจ่าํเป็นจะเป็นกเิลส มเีสื้อผา้มรีองเทา้อยู่เต็มตูแ้ลว้ยงัอยากจะ

ไดใ้หม ่ อย่างน้ีเป็นการส่งเสริมกเิลส ใหม้าเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจใหท้กุขใ์ห ้

วุน่วาย เราตอ้งแกไ้ข ไมใ่ช่ไปแกเ้รื่องของคนอืน่ แกไ้ขเรื่องของเราดกีวา่ ได ้

ประโยชน ์ไปแกค้นอืน่ทาํไม ไมไ่ดอ้ะไร นอกจากเขามาขอรอ้งใหเ้ราช่วยแก ้เช่น

ลูกศิษยลู์กหาไปหาครูบาอาจารยใ์หช่้วยแกป้ญัหาให ้ ครูบาอาจารยก์็แนะ

แนวทางให ้ เป็นการทาํบญุใหท้าน ใหว้ทิยาทาน ใหธ้รรมทาน ถา้เขาไมข่อรอ้งก็

อย่าไปยุ่งกบัเขา อย่าไปเสนอตวั แกป้ญัหาของเราดกีวา่ ยงัมอียู่อกีมากมาย แก ้

ไดแ้ลว้เราไดป้ระโยชน ์ แกไ้ดเ้ท่าไหร่ก็เป็นของเราท ัง้หมด แกใ้หค้นอืน่เราไมไ่ด ้

อะไร ไดอ้ย่างมากก็คอืความพอใจความสุขใจทีไ่ดช่้วยเหลอืเขา เพราะฉะนัน้

พยายามปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง แลว้มารกัษาใจมาแกใ้จ มาควบคุมใจ บงัคบั

ใจใหอ้ยู่อย่างสงบ เป็นอเุบกขา ใหป้ลอ่ยทกุสิง่ทกุอย่าง น่ีคอืเป้าหมายของการ

ปฏบิตั ิ อยู่ตรงน้ี อยู่ทีก่ารระงบัความโลภความโกรธความหลง เพราะความโลภ

ความโกรธความหลงความอยากต่างๆ เป็นเหตทุีท่าํใหใ้จไมส่งบ พอใจไมส่งบก็

ยิง่โลภยิง่อยากมากขึ้น พอใจสงบความโลภความอยากก็จะหายไป ปญัหาของ

พวกเราอยู่ทีใ่จไมส่งบ ทีเ่กดิจากความโลภความอยากความโกรธความหลง ตอ้ง

ใชธ้รรมะคอืทานศีลภาวนาเป็นเครื่องมอื ศตัรูของเราก็คอืกเิลสตณัหาน้ีเอง คอื

ความโลภความอยากความโกรธความหลง อาวุธหรือเครื่องมอืของพวกเราก็คอื

ทานศีลภาวนา ฉนัทะวริิยะจติตะวมิงัสากเ็ป็นเครื่องมอื ศรทัธาวริิยะสตสิมาธิ
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ปญัญาก็เป็นเครื่องมอื มรรค ๘ ก็เป็นเครื่องมอื เพือ่รกัษาใจใหอ้ยู่อย่างปกตสุิข 

ปลอ่ยวางทกุอย่างได ้ไมอ่ยากไดอ้ะไร ไมอ่ยากมอีะไร ไมอ่ยากเป็นอะไร 

ถาม ลูกสาวถามวา่ เกดิเป็นมนุษยแ์ต่ยากจนลาํบาก กบัเกดิเป็นสตัวเ์ลี้ยงของเศรษฐี

รวยๆ นัง่กนินอนกนิสบาย อย่างไหนจะดกีวา่  

ตอบ แลว้แต่เขาจะชอบอย่างไหน 

ถาม ลูกบอกวา่เกดิเป็นมนุษยต์อ้งดกีวา่ เขาวา่มนัลาํบาก ยากจนแลว้ยงัโดนขม่ขนื 

ถา้เป็นสตัวเ์ลี้ยงมคีนเลี้ยงดีๆ จะสบายกวา่  

ตอบ ทาํไมไมเ่ลอืกมาเกดิเป็นลูกพระเจา้แผ่นดนิ 

ถาม ไมท่ราบ เขาใหเ้ลอืก ๒ อย่าง 

ตอบ ไมด่ที ัง้ ๒ อย่าง เกดิเป็นลูกแมด่กีวา่ ไดท้าํบญุฟงัเทศนฟ์งัธรรมปฏบิตัธิรรม ให ้

ลูกหม ัน่ทาํบญุทาํทานรกัษาศีล มคีวามกตญั�ู ลูกจะไดก้ลบัมาเกดิอย่างน้ีไป

เรื่อยๆ ไปเลอืกของไมด่ทีาํไม เราเลอืกได ้ อนาคตเราเลอืกได ้ ภพชาตหินา้เรา

เลอืกได ้ อยูท่ีก่ารกระทาํในปจัจบุนั อยู่ในกาํมอืเรา ชาตน้ีิเราเลอืกไมไ่ด ้ เพราะ

เกดิจากการกระทาํในอดตี แต่ชาตหินา้เราเลอืกได ้ จะเป็นพระอรหนัตก์็ได ้ เป็น

พระโสดาฯก็ได ้เป็นขอทานก็ได ้เป็นสุนขัก็ได ้ 

ถาม ตอ้งสรา้งเหตปุจัจยัของภพทีเ่ราตอ้งการขึ้นมา 

ตอบ กรรมเป็นเครื่องจาํแนกแยกสตัว ์ คอืการกระทาํในชาตน้ีิ ทีจ่ะทาํใหเ้ราเป็นอะไร

ในชาตหินา้ ถา้มทีานมศีีลเป็นหลกัจะไดเ้ป็นเทพเป็นมนุษย ์ถา้ฆ่าสตัวต์ดัชวีติยุ่ง

เกี่ยวกบัอบายมขุก็จะไปอบาย  

ถาม ประเทศไทยกาํลงัวุน่วาย 
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ตอบ เป็นปกตขิองโลก ไมว่า่ประเทศไหนก็เป็นอย่างน้ีท ัง้นัน้ มมีนุษยอ์ยู่ทีไ่หนก็จะ

เป็นอย่างน้ี 

ถาม ท่านอาจารยเ์คยเทศนว์า่ ทีเ่กดิเป็นสุนขัในบา้นเศรษฐ ี เพราะทาํทานมากแต่ผดิ

ศีล ทาํผดิศีลจงึตอ้งเกดิเป็นสตัว ์ แต่ดว้ยผลทานก็ทาํใหเ้กดิเป็นสตัวเ์ลี้ยงของ

เศรษฐ ี

ตอบ ใช่ 

ถาม ใหท้านมากจะมโีภคทรพัยม์าก คอือยู่กนิสบาย ผดิศีลก็ตอ้งไปเกดิเป็นสตัว ์ 

ตอบ ถา้ไมร่กัษาศีลก็ตอ้งไปเกดิเป็นสตัว ์ ถา้ทาํบญุทาํทานมามากก็จะเป็นสตัวเ์ลี้ยง

ของเศรษฐ ี อาํนาจของทานจะทาํใหม้รูีปร่างหนา้ตาสวยงามผวิพรรณผ่องใส ศีล

จะเป็นผูช้ี้วา่จะไปเป็นมนุษยห์รือเป็นเดรจัฉาน 

ถาม ถา้เกดิเป็นมนุษยแ์ต่ยากไร ้เป็นเพราะเหตใุด 

ตอบ ชาตก่ิอนไมท่าํทาน ถา้ทาํบาปดว้ย ก็ตอ้งไปใชก้รรมในอบาย พอหมดกรรมก็จะ

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยท์ีย่ากไร ้ มรูีปร่างหนา้ตาไมส่วยงาม มอีาการไมค่รบ ๓๒ 

เพราะเป็นเชื้อของบาปกรรมทีย่งัหลงตดิมา ส่วนพวกทีท่าํบญุใหท้านรกัษาศีล

ตายไปแลว้ไปเป็นเทพ พอกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ ก็จะเป็นมนุษยท์ีม่รูีปร่าง

หนา้ตาสวยงาม มฐีานะการเงนิการทองทีด่ ีใจบญุสุนทาน  

จะม ี๒ พวก พวกทีว่นอยู่รอบบน กบัพวกทีว่นอยู่รอบลา่ง พวกวนอยู่รอบลา่ง

ชอบฆ่าสตัวต์ดัชวีติผดิศีลไมช่อบทาํบญุ ตายไปก็จะไปเกดิในอบาย พอใชก้รรม

หมดแลว้ ก็กลบัมาเกดิเป็นมนุษยท์ีต่ ํา่ตอ้ย พวกทีช่อบทาํบญุใหท้านรกัษาศีล 

ตายไปก็ไปสวรรค ์ พอกลบัมาจากสวรรคก์เ็กดิเป็นมนุษยท์ีสู่งส่ง มฐีานะการเงนิ

การทองด ี มรูีปร่างหนา้ตาทีส่วยงาม เราเลอืกจะวนในรอบบนก็ไดร้อบลา่งก็ได ้

ถา้ชอบรอบลา่งก็ไปฆ่าสตัวต์ดัชวีติกนิเหลา้เมายาเทีย่วกลางคนื เกี่ยวขอ้งกบั
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อบายมขุต่างๆ ก็จะวนอยู่ในรอบลา่ง แต่บางทกี็สลบักนัได ้ เวลากลบัมาเกดิเป็น

มนุษยไ์ดด้บิไดด้ ี แต่ไมเ่ชื่อบญุเชื่อกรรม ก็ไปเกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุไปทาํผดิศีล 

ก็จะไปวนรอบลา่ง ส่วนพวกทีว่นอยู่รอบลา่งพอกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ ไดย้นิได ้

ฟงัธรรมแลว้เกดิศรทัธา เชื่อวา่กรรมมจีริงบาปมจีรงิบญุมจีริง ก็เลกิเกี่ยวขอ้งกบั

อบายมขุเลกิทาํผดิศีลผดิธรรม ทาํบญุใหท้านรกัษาศีลก็จะวนอยู่รอบสูง ถา้มี

จติใจแน่วแน่ต่อบญุกศุลก็จะวนอยู่แต่รอบบนจนถงึพระนิพพาน อย่าง

พระพทุธเจา้พระโพธิสตัวท์ ัง้หลาย ก็จะวนอยู่รอบบน ท่านเชื่อบญุเชื่อกรรม จะ

วนไปสู่มรรคผลนิพพาน พวกทีเ่ชื่อบา้งไมเ่ชื่อบา้ง ถา้พบคนสอนใหท้าํบาปก็จะ

ทาํบาป ถา้พบคนสอนใหท้าํบญุก็จะทาํบญุ จะกลบัไปกลบัมา ขึ้นๆลงๆ 

ถาม อย่างพวกนกัศึกษาแพทยน์กัวทิยาศาสตร ์ ทีต่อ้งฆ่าสตัวเ์พือ่การศึกษา เขาไม่

เกดิในอบายกนัหมดหรือคะ 

ตอบ ไปแน่  

ถาม คุยกบัหมอคนหน่ึง เขาบอกวา่ตอนทีเ่รียนไมอ่ยากฆ่า แต่ก็ตอ้งทาํ หลงัจากนัน้ก็

พยายามทาํบญุมาตลอด อทุศิส่วนกศุลใหพ้วกนัน้ไป พอจะลดผ่อนผนัได ้

หรือไม ่

ตอบ คนละเรื่องกนั ทาํบาปก็เรื่องของบาป ทาํบญุก็เรื่องของบญุ ทาํบาปก็มผีลของ

บาป ทาํบญุก็มผีลของบญุ ไมล่บลา้งกนั ถา้ทาํบญุและทาํบาปดว้ย ก็จะเกดิเป็น

สุนขัมรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม มคีนเอาไปเลี้ยงดูอย่างด ี ถา้ทาํบาปแต่ไมท่าํบญุ ก็

จะเกดิเป็นสุนขัขี้เรื้อนอาศยัอยู่ตามวดั ไม่มใีครเอาไปเลี้ยงดู อยู่ทีว่า่ทาํมากทาํ

นอ้ยดว้ย ทาํมากโอกาสทีจ่ะเกดิเป็นเดรจัฉานก็มาก ถา้ทาํนอ้ยโอกาสทีจ่ะเกดิก็

นอ้ย เวลาตายเหมอืนกบัไปจบัฉลากในกลอ่ง ในกลอ่งน้ีจะมฉีลากบญุฉลากบาป

ทีเ่ราทาํไว ้ทกุครัง้ทีเ่ราทาํบาป เราก็ใส่ฉลากบาปลงไปใบหน่ึง ทกุครัง้ทีเ่ราทาํบญุ 

เราก็ใส่ฉลากบญุลงไปใบหน่ึง เวลาตายเราก็จบัฉลากมาใบหน่ึง ถา้มฉีลากบาป

เพยีงใบเดยีวในกลอ่ง นอกนัน้เป็นฉลากบุญท ัง้หมด โอกาสทีจ่ะไดใ้บบาปแทบ
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จะไมม่เีลย ถา้ทาํบาปเพยีงครัง้เดยีวแต่ทาํบญุ ๑๐๐ ครัง้ โอกาสทีจ่ะไปใชก้รรม

ของบาปน้ี นอ้ยกวา่ทีจ่ะไปรบัผลของบญุ ถา้ทาํบาป ๑๐ ครัง้ ทาํบญุ ๑๐๐ ครัง้ 

อย่างน้ีก็ ๑ ต่อ ๑๐ โอกาสทีจ่ะจบัใบบญุจะมากกวา่จบัใบบาป แต่ก็ไมแ่น่ ถา้มนั

เป็นคราวซวยก็จบัใบบาปทีม่อียู่ใบเดยีว ก็ไมเ่ป็นไร พอใชก้รรมหมดแลว้ ต่อไป

ก็มแีต่ใบบญุอย่างเดยีว  

ถาม พยายามเพิม่ใบบญุใหม้ากๆ เพิม่โอกาสของบญุ 

ตอบ อย่างพระองคุลมิาล ฆ่าคนมาถงึ ๙๙๙ ศพ แต่สามารถสรา้งใบบญุมาก จน

สามารถกดีก ัน้ใบบาป ไมต่อ้งไปเกดิได ้ เพราะท่านไดใ้บนิพพาน ใบนิพพานน้ี

ใหญ่ทีสุ่ด จบัทไีรกจ็ะไดแ้ต่ใบนิพพานอย่างเดยีว พระโสดาบนัก็เหมอืนกนั ไม่

ตอ้งไปเกดิในอบายแลว้ หยบิทไีรก็จะไดแ้ต่ใบของมนุษย ์ เพราะใบของอบายจะ

ถูกแยกไวอ้กีมมุหน่ึง หยบิไมถ่งึ ถา้รูว้า่จะตอ้งฆ่าเพราะเรียนวชิานัน้ ก็อย่าไป

เรียนมนั เปลีย่นวชิาใหม ่ถา้อยากจะเรียนก็ตอ้งเสีย่งเอา เหมอืนจบัใบดาํใบแดง 

เรื่องบาปเรื่องบญุก็เป็นอย่างน้ี เราไมไ่ดท้าํแต่บาปไมไ่ดท้าํแต่บญุอย่างเดยีว 

วนัๆหน่ึงน้ีทาํหลายอย่างสลบักนัไป วนัน้ีพดูปดก็ใส่ไปใบหน่ึง ดืม่สุราก็ใส่ไปใบ

หน่ึง ทาํบญุก็ใส่ไปใบหน่ึง ใส่ไปเรื่อยๆ พอถงึเวลาตายก็ตอ้งจบัฉลาก 
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กณัฑท์ี่ ๔๑๑ 

ธาต ุ๖ 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ 

สอนอยู่เสมอวา่ เกดิมาแลว้ตอ้งตายเป็นธรรมดา แต่ใจไมต่าย ไปกลวัทาํไม ใจไมเ่คย

ตาย กลบัไปกลวัตายเสยีเอง สิง่ทีต่ายกลบัไมก่ลวัก็คอืร่างกาย หนงัเน้ือเอน็กระดูกไม่

กลวั ผูท้ีก่ลวัไมต่าย ใหค้น้ความจริงน้ีใหพ้บเถดิ แลว้จะอยู่อย่างสบาย ใหพ้บผูท้ีไ่มต่าย 

ก็คอืเราน่ีเอง แต่ทาํไมเรามองไมเ่หน็ตวัเรา เพราะไมม่กีระจกเงาดู กระจกเงาทีจ่ะดูใจได ้

ก็คอืธรรมะ การภาวนาเป็นการสรา้งกระจกเงาดูใจ ถา้สรา้งสาํเร็จแลว้ ก็จะมดีวงตาเหน็

ธรรม เหน็ความจริง เหน็วา่ใจกบักายเป็นคนละส่วนกนั กายเป็นดนินํา้ลมไฟ ใจเป็นธาตุ

รู ้ มาอยู่ร่วมกนั ตามอาํนาจของตณัหาความอยาก ของบญุและบาป ถา้เป็นอาํนาจบญุก็

ไดร่้างมนุษย ์ถา้เป็นอาํนาจบาปก็ไดร่้างเดรจัฉาน อยู่ไประยะหน่ึงแลว้ก็แยกออกจากกนั 

แลว้ก็กลบัมารวมกนัใหม ่กลบัมาไดร่้างใหม ่กลบัไปกลบัมาอยู่อย่างน้ีมานบัไมถ่ว้นแลว้ 

แต่ผูท้ีไ่ดร่้างน้ีไมเ่คยศึกษาความจริงน้ี ทกุครัง้ทีไ่ดร่้างกายก็คดิวา่ร่างกายเป็นตวัเรา พอ

ร่างกายเป็นอะไรไป ก็เกดิความหวาดกลวัเกดิความทกุขข์ึ้นมา ถา้มกีระจกเงาไวดู้ใจ

เหมอืนมกีระจกเงาดูหนา้ตา ก็จะรูว้า่เราไมใ่ช่ร่างกาย ร่างกายไมใ่ช่เรา ท่านถงึไดแ้สดงไว ้

วา่ร่างกายเป็นอนตัตา ไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่ของเรา เป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง เกดิแก่เจ็บตาย 

เป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิไปหลงคดิวา่เป็นตวัเราของเรา น่ีคอือนิจจงัทกุขงัอนตัตา  

ถา้เหน็ธรรมน้ี ก็จะมกีระจกเงาเหน็ตนเอง จะไมก่ลวัความตาย เช่นพระอญัญาโกณ

ฑญัญะ ท่านก็เปลง่วาจาวา่ สิง่ใดทีม่กีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา สิง่นัน้ย่อมมกีารดบัไปเป็น

ธรรมดา ทา่นเหน็อย่างชดัเจนวา่ ผูเ้หน็กบัสิง่ทีถู่กเหน็เป็นคนละส่วนกนั สิง่ทีถู่กเหน็ก็

คอืร่างกาย ทีป่ระกอบจากดินน้ําลมไฟ คอืธาต ุ ๔ ไมไ่ดเ้ป็นผูเ้หน็ ผูเ้หน็เพยีงมา

ครอบครองเป็นสมบตัชิ ัว่คราว เมือ่ถงึเวลาสมบตัน้ีิก็จะตอ้งเสือ่มหมดสภาพไป ก็จะแยก

กลบัคนืสู่สภาพเดมิ กลบัไปสู่นํา้ กลบัไปสู่ดนิ กลบัไปสู่ลม กลบัไปสู่ไฟ เวลาคนตายไฟ
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ก็จะออกจากร่างไป ร่างกายก็จะเยน็ นํา้ก็จะไหลออกไป ลมก็จะระเหยออกไป ในทีสุ่ดก็

จะเหลอืแต่ส่วนทีเ่ป็นดนิ เหน็กนัชดัๆ ตวัเราอยู่ตรงไหน ตวัเขาอยู่ตรงไหน ไมม่หีรอก 

ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของร่างกายก็ไปแลว้ ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย เป็นเหมอืนกนัทกุคน ใจของทกุ

คนเป็นธรรมชาตเิดยีวกนั เป็นธาตรูุเ้หมอืนกนั ต่างกนัทีรู่ไ้มจ่ริงกบัรูจ้ริงเท่านัน้เอง ถา้รู ้

จริงก็ไมท่กุข ์ ปลอ่ยวางไมย่ดึไมต่ดิ ไมอ่ยากจะไดร่้างกายใหม ่ เพราะไดม้าทไีรกต็อ้ง

เป็นภาระ เป็นภารหเว ปญัจขนัธา ขนัธ ์ ๕ เป็นภาระทีต่อ้งแบก เช่นพระพทุธเจา้พระ

อรหนัตสาวก หลงัจากทีต่รสัรูบ้รรลธุรรมแลว้ ก็ยงัตอ้งแบกภาระของร่างกายอยู่ ยงัตอ้ง

ดูแลรกัษา ใหอ้าหารอาบนํา้อาบท่า เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ตอ้งใหย้า เป็นภาระอย่างหน่ึง ถา้

ไมม่ร่ีางกายก็จะไมม่ภีาระ ถา้ไมม่ลูีกก็จะไมม่ภีาระทีต่อ้งเลี้ยงดูลูก ถา้มลูีกก็จะมภีาระ

ตอ้งเลี้ยงดูลูก ต ัง้แต่ออกมาจากทอ้ง จนกวา่จะเจริญเตบิโต จนเลี้ยงตวัเองได ้ ถงึจะ

หมดภาระ น่ีคอืกระจกส่องใจ แวน่ดวงใจ แวน่ส่องใจ คอืปญัญา หรือแสงสวา่งแห่ง

ธรรม ทีจ่ะทาํใหเ้หน็ความจริงน้ี  

มพีระพทุธเจา้เพยีงองคเ์ดยีว ทีท่รงเหน็ใจไดด้ว้ยพระองคเ์อง ทีท่รงตรสัรูก้็ตรสัรูเ้รื่อง

ของใจน่ีเอง ตรสัรูว้า่ใจทกุขเ์พราะอะไร ใจสุขเพราะอะไร ใจทกุขเ์พราะหลง ไปยดึไปตดิ

ขนัธ ์๕ วา่เป็นตวัเราของเรา ทรงแสดงไวใ้นทกุขสจั อปุาทานในขนัธ ์๕ เป็นทกุข ์ถา้ไมม่ี

อปุาทานก็จะไมม่คีวามทกุข ์ ถงึแมจ้ะมขีนัธ ์ ๕ แต่ถา้ไมม่อีปุาทานก็จะไมท่กุข ์ เช่น

พระพทุธเจา้พระอรหนัตไ์มท่กุขก์บัร่างกาย จะเป็นจะตายอย่างไรไมเ่ดอืดรอ้น ตายใน

อริิยาบถใดทีไ่หนเวลาใดไดอ้ย่างสบาย เพราะไมม่อีปุาทานในขนัธ ์ ๕ในร่างกาย วา่เป็น

ตวัเราของเรา เหน็ชดัอยู่ตลอดเวลาวา่เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ พระอริยสจั ๔ ก็คอืทกุข์

สมทุยันิโรธมรรค ทกุขไ์ดแ้ก่การเกดิแก่เจบ็ตาย การพลดัพรากจากสิง่ทีร่กัทีช่อบ การ

ประสบกบัสิง่ทีไ่มร่กัไมช่อบ โดยสรุปก็คอือปุาทานในขนัธ ์ ๕ ท ัง้ของเราและของผูอ้ืน่ 

อปุาทานในขนัธ ์ ๕ ของเราก็คอืร่างกายเรา ของผูอ้ืน่ก็คอืของสามขีองภรรยาของบตุร

ของธิดาของพ่อของแมข่องเพือ่น พอมอีปุาทานวา่เป็นเพือ่นเราเป็นญาตเิรา ก็เกดิความ

อยากใหเ้ขาอยู่อย่างปลอดภยั อยู่ไปนานๆ พอมเีหตกุารณ์มากระทบกบัความปลอดภยั 

ก็สรา้งความหว ัน่ไหว สรา้งความทกุขค์วามเดอืดรอ้นใจขึ้นมา ท ัง้หมดน้ีก็เกดิจาก 
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อวิชชาปจัจยาสงัขารา ความเหน็ผดิเป็นชอบ ไมเ่หน็วา่ไม่มอีะไรเป็นตวัเราของเรา สพั

เพธมัมาอนตัตา สรรพสิง่ท ัง้หลายในโลกน้ีเป็นเพยีงธาต ุ

ธาตทุีเ่หน็กนัก็คอืธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ ธาตทุีไ่มเ่หน็มอียู่ ๒ คอือากาศธาต ุและธาตรูุค้อื

ใจ สรรพสตัวท์ ัง้หลายมธีาต ุ๖ มาผสมกนั สิง่อืน่ๆมเีพยีง ๕ ธาต ุมนุษยก์บัเดรจัฉานม ี

๖ ธาต ุ คอืธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ธาตรูุค้อืใจ แลว้ก็มอีากาศธาตคุอืความวา่ง ทีอ่ยู่รอบ

ร่างกาย และอยู่ขา้งในร่างกายดว้ย ตรงไหนเป็นช่องวา่ง ตรงนัน้ก็เป็นอากาศธาต ุเช่นทีรู่

จมกู ส่วนทีว่า่งในร่างกาย ก็จะเป็นอากาศธาต ุ ส่วนทีอ่ยู่รอบร่างกายก็เป็นอากาศธาต ุ

ส่วนธาตรูุก้็คอืใจ ทีเ่ป็นเจา้นายของร่างกาย ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ธาตรูุเ้ป็นผูส้ ัง่ให ้

ร่างกายทาํงาน ใหไ้ปนัน่มาน่ี ใหพู้ดอย่างนัน้พูดอย่างน้ี ธาตรูุเ้ป็นท ัง้ผูส้ ัง่และผูร้บัรู ้ สิง่

ต่างๆทีเ่ขา้มาทางทวารท ัง้ ๕ คอืตาหูจมกูลิ้นกาย ส่วนอวชิชาปจัจยาสงัขาราก็คอื ไมรู่ว้า่

ร่างกายเป็นเพยีงธาต ุกลบัไปคดิวา่เป็นตวัเราของเรา เวลาร่างกายสุขก็ดใีจ เวลาร่างกาย

เจ็บก็ทกุขใ์จ จงึเกดิตณัหาขึ้นมา เกดิกามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหาขึ้นมา ตณัหาเป็น

สมทุยั เหตทุีท่าํใหเ้กดิความทกุข ์ เพราะอวชิชาจงึเกดิอปุาทานตณัหาเกดิความทกุข ์

ตามมา ทีพ่วกเราทกุขก์นัอยู่ทกุวนัน้ี ก็ทกุขท์างใจ เพราะตณัหาท ัง้ ๓ น้ี อากาศรอ้นก็

ทกุข ์ เพราะไมช่อบเวทนาทีร่อ้น อยากจะใหเ้ยน็ก็ทกุข ์ ถา้ยอมรบัความรอ้นได ้ รอ้นก็

รอ้นไป ก็จะไมท่กุข ์ ไมต่อ้งใชเ้ครื่องปรบัอากาศ ไมต่อ้งหาวธิีต่างๆมาดบัความรอ้น อยู่

ไดก้็อยู่ไป อยู่ไม่ไดก้็ตาย ก็จะไมท่กุข ์ เพราะไมม่อีปุาทาน ไมไ่ดค้ดิวา่ตวัเรารอ้น ไม่ได ้

คดิวา่ร่างกายเป็นตวัเรา ตวัเราไมร่อ้น ตวัเราเพยีงแต่รูว้า่ร่างกายรอ้น ตวัเราคอืผูรู้ไ้มไ่ด ้

รอ้นไปกบัร่างกาย เราเยน็ดว้ยความสงบ ดว้ยการปลอ่ยวาง เป็นอเุบกขา ไมม่ตีณัหาท ัง้ 

๓ กามตณัหาก็ไมม่ ี ภวตณัหาก็ไมม่ ี วภิวตณัหาก็ไมม่ ี ยนิดตีามมตีามเกดิ น่ีคือ

เป้าหมายของการปฏบิตั ิ 

เพือ่สอนใจใหป้ลอ่ยวาง ไมใ่หย้ดึไมใ่หต้ดิในสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นเพยีงธาต ุ ๖ ธาตดุนินํา้ลม

ไฟ ธาตอุากาศและธาตรูุ ้ถา้เหน็ไดอ้ย่างชดัเจนในทกุสิง่ทกุอย่าง ก็จะปลอ่ยวางได ้จะไม่

ทกุขก์บัอะไร เพราะทกุสิง่ทกุอย่างมาจากธาต ุ ๖ น้ีเอง ร่างกายและใจของเราก็มาจาก

ธาต ุ๖ ของคนอืน่ก็ธาต ุ๖ บา้นก็เป็นธาต ุสมบตัต่ิางๆก็เป็นธาต ุเพชรกอ้นโตเท่ากาํมอืก็
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เป็นธาต ุ เป็นกอ้นหนิกอ้นหน่ึงทีเ่ราสมมตุวิา่มรีาคา แลว้ก็หลงตามสมมตุ ิ แต่ความจริง

ไมม่รีาคาอะไร เป็นเพยีงกอ้นหนิกอ้นหน่ึง กระดาษทีพ่มิพต์วัเลข ๑๐๐๐ เลข ๕๐๐ เลข 

๑๐๐ ก็เป็นเพยีงกระดาษ ถูกสมมตุใิหม้รีาคาเท่านัน้เท่าน้ี สมยัเป็นเดก็ๆเคยเลน่ไพ่ใช ้

เงนิปลอม ไมม่ใีครเชื่อกนัวา่เป็นเงนิจริง แต่เงนิปลอมของผูใ้หญ่กลบัเชื่อกนั เงนิปลอม

ของเดก็ไมเ่ชื่อ เป็นเงนิปลอมเหมอืนกนั เป็นกระดาษเหมอืนกนั พอมคีนเชื่อก็เลยมค่ีา

ขึ้นมา เอากระดาษน้ีไปแลกขา้วปลาอาหารได ้ เพราะเชื่อกนั เงนิของฝรัง่พมิพค์าํวา่เรา

เชื่อในพระเจา้ไว ้ จงึมคุีณค่า ความจริงเป็นเพยีงกระดาษ แต่ทกุคนเชื่อกนัหลงกนัวา่มี

ราคา จงึเป็นของมรีาคาขึ้นมา แต่ความจรงิไมม่รีาคาอะไร ถา้หลงอยู่ในป่า ไปเจอเพชร

กองเท่าภูเขา ก็จะไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไร ไปเจอกลว้ยสกัหวหีน่ึงจะดกีวา่ แต่เราไมใ่ช ้

ปญัญาแยกแยะกนั เกดิมาถูกสอนใหเ้ชื่อก็เชื่อตามกนัมา สอนวา่ร่างกายคนน้ีเป็นพ่อ 

ร่างกายคนน้ีเป็นแม ่ก็เชื่อกนัมา คนน้ีเป็นพี ่คนน้ีเป็นนอ้ง คนน้ีเป็นเจา้ คนน้ีเป็นบ่าว ก็

คนเหมอืนกนั หนา้ตาเจา้กบัหนา้ตาบ่าวต่างกนัตรงไหน ถา้เจา้มเีขาก็น่าจะวเิศษกวา่บ่าว 

เจา้ก็ไมม่เีขา บ่าวก็ไมม่เีขา มแีขนมขีาเหมอืนกนั มอีาการ ๓๒ เหมอืนกนั จะไปตื่นเตน้

กบัอะไร เพราะไมใ่ชป้ญัญา หลงตามสมมตุกินั สมมตุวิา่คนนัน้มรีาคา คนน้ีไมม่รีาคา 

แต่ความจริงก็เป็นร่างกายเหมอืนกนั เป็นธาต ุ๔ เหมอืนกนั เป็นดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนั 

น้ีเรียกวา่ปญัญา  

จะรูท้นักเิลสก็ตอ้งรูแ้บบน้ี ตอ้งพจิารณาแบบน้ี ตอ้งมองอย่างน้ี จะไดห้ลดุพน้จาก

สมมตุ ิ เราตดิอยู่กบัสมมตุ ิ จงึตอ้งศึกษาอยู่เรื่อยๆ พจิารณาอยู่เรื่อยๆ เป็นการบา้น

สาํหรบัวนัน้ี ไปพจิารณาดู เหน็อะไรกพ็จิารณาวา่เป็นธาต ุ แยกแยะดูวา่เป็นธาตหุรือไม ่

มอีะไรบา้งทีไ่มเ่ป็นธาต ุดนินํา้ลมไฟ ธาตดุนิก็เป็นส่วนแขง็ ธาตนุํา้เป็นส่วนเหลว บางสิง่

ก็มที ัง้ธาตดุนิธาตนุํา้ผสมกนั ก็ขน้หน่อย ถา้ใสก็จะไมม่ธีาตดุนิเลย หรือมนีอ้ยมาก เช่น

นํา้แร่ มธีาตดุนิอยู่ดว้ย แต่มจีาํนวนนอ้ยมาก ไมอ่ย่างนัน้จะเรียกวา่นํา้แร่ไดอ้ย่างไร 

ตอ้งเรียกวา่นํา้กล ัน่ เพราะนํา้กล ัน่แทบจะไมม่ธีาตดุนิผสมอยู่เลย เพราะกล ัน่เอาแต่นํา้

ออกมา ทกุสิง่ทกุอย่างมส่ีวนผสมของธาต ุ๔ รวมกนัท ัง้นัน้ ไมเ่ทีย่ง รวมตวัแลว้ก็แยก

ออกจากกนั ธรรมชาตขิองธาตจุะกลบัคนืสู่ธาตเุดมิเสมอ นํา้จะกลบัไปรวมกบันํา้ ดนิจะ

กลบัไปรวมกบัดนิ แต่ถูกปจัจยัอืน่บงัคบัใหม้ารวมกนั พอรวมกนัแลว้ก็จะแยกกนั เช่น
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ตน้ไมท้ีโ่ผลข่ึ้นมาจากดนิ เพราะมเีมลด็อยู่ในดนิ พอมนีํา้มาผสม ตน้ก็เลยงอกออกมา 

ถา้ไมม่นีํา้ตน้ไมก้็ตอ้งแหง้ตายไป ถา้ไมม่อีากาศตน้ไมก้็ตอ้งตาย ไมม่คีวามรอ้นตน้ไมก้็

ตอ้งตาย ตอ้งมธีาตทุ ัง้ ๔ ถงึจะเจริญเตบิโตและอยู่ได ้ ถา้ธาตสุ่วนใดส่วนหน่ึงหมดไปก็

จะอยู่ไมไ่ด ้ ถา้พลงัแยกทีจ่ะทาํใหแ้ยกออกจากกนั มกีาํลงัมากกวา่ ก็จะตอ้งตายไป 

ร่างกายของเราตายเพราะธาต ุ ๔ ไมย่อมอยู่ร่วมกนั จะแยกทางกนั ตอนตน้พลงัทีด่งึไว ้

ใหอ้ยู่ร่วมกนัมกีาํลงัมากกวา่ ทาํใหร่้างกายเจริญเตบิโต พออ่อนกาํลงัลง สูป้จัจยัทีจ่ะ

แยกใหอ้อกจากกนัไมไ่ด ้ ร่างกายก็จะค่อยๆเสือ่มลงไป เริ่มแก่ลงไป แลว้ในทีสุ่ดก็แยก

จากกนัไปคนละทศิคนละทาง นํา้ก็ไปทางหน่ึง ไฟก็ไปทางหน่ึง ลมก็ไปทางหน่ึง ดนิก็ไป

ทางหน่ึง ไมม่ตีวัตน ไมใ่ช่ตวัเรา ไม่ใช่ของเรา ใหพ้จิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จะปลอ่ยวาง

ได ้ พอพรอ้มทีจ่ะปลอ่ยก็เอาไปปลอ่ยดู ไปทดสอบดูวา่ปลอ่ยไดจ้ริงหรือไม ่ ทีไ่หนทีน่่า

กลวัๆ ทีน่่าจะมอีนัตรายต่อร่างกาย ก็ลองไปดู  

นกัปฏบิตัติ ัง้แต่สมยัพทุธกาลจนถงึปจัจบุนัน้ี ตอ้งทดสอบกนัท ัง้นัน้ ตอ้งอยู่ป่าอยู่เขากนั

ท ัง้นัน้ ตอ้งอยู่ตามลาํพงั ถงึจะเกดิความกลวัสุดขดี พอเกดิความกลวัสุดขดี ถา้มปีญัญา

ก็จะดบัความกลวัได ้ดบัดว้ยการเหน็วา่ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นธาต ุ๔ เชื่ออย่าง

เต็มทีว่า่เป็นอย่างนัน้จริงๆ ถงึเวลาก็ยอมใหไ้ปเลย เวลากลวัสุดขดีก็ยอมปลอ่ยใหไ้ป 

ตายเป็นตาย พอปลอ่ยไดป้ับ๊จติจะหยดุกลวั จะแยกออกจากร่างกายใหเ้หน็เลย จะ

รวมเขา้สู่สมาธิ เป็นเอกคัคตารมณ์ ร่างกายอยู่ส่วนหน่ึง จติอยู่ส่วนหน่ึง หลงัจากนัน้จะ

ไมม่คีวามกลวัอกีต่อไป เพราะรูว้า่ใจไมเ่ป็นอะไร ร่างกายเป็น แต่ใจกลบัสบาย จะไป

กลวัตายทาํไม พอสลดัร่างกายทิ้งไปไดแ้ลว้จะสบายใจมาก แลกกนัระหวา่งร่างกายกบั

จติทีร่วมลงเป็นหน่ึงเป็นเอกคัคตารมณ์ เราจะเอาอะไร ท่านถงึสอนวา่นิพพานอยู่ฟาก

ตาย ถา้ไมย่อมตายจติจะไมด่ิง่ลงสู่พระนิพพาน ไมด่ิง่ลงสู่ความสงบ แต่ก่อนทีจ่ะไปถงึ

ข ัน้นัน้ได ้ ตอ้งทาํการบา้นก่อน ตอ้งเตรียมตอ้งซอ้มไวก่้อน ถา้ไมท่าํจะไมม่กีาํลงั พอไป

แลว้จะทาํไมไ่ด ้ จะสตแิตก แทนทีจ่ะดิง่ลงสู่ความสงบ จะดิง่สู่ความเป็นบา้ เพราะ

ควบคุมกเิลสไม่ได ้ กเิลสจะทาํใหส้ตแิตก จะทาํใหเ้ป็นบา้ไปเลย ผูท้ีป่ฏบิตัแิลว้เป็นบา้

กนั เพราะไมรู่ก้าํลงัของตนเอง ท่านถงึบงัคบัใหผู้ท้ีบ่วชใหมอ่ยู่กบัพระอาจารยอ์ย่างนอ้ย 
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๕ พรรษาก่อน ใหศึ้กษาวทิยายุทธ ์ ใหม้อีาวุธคุม้ครองจติใจก่อน แลว้ค่อยออกไปต่อสู ้

กบักเิลสในสนามรบ  

ตอนตน้ก็ซอ้มกบัอาจารยไ์ปก่อน ใหอ้าจารยย์ุแหย่ใหเ้กดิกเิลสขึ้นมา ทาํใหเ้รากลวั แลว้

ดูซวิา่จะปลงไดห้รือไม ่ ถา้ปลงไดไ้มก่ลวัท่าน ก็ออกวเิวกได ้ ถา้ยงักลวัท่านอยู่ท่านก็จะ

ไมใ่หไ้ป ถา้บวชใหมไ่ปอยู่วเิวกส่วนใหญ่มกัจะเสยีหาย ไมค่่อยไดป้ระโยชน ์ นอกจาก

เก่งจริงๆ เช่นพระพทุธเจา้เป็นตน้ จะวา่ไมม่อีาจารยก์็ไมเ่ชงิ ท่านก็ทรงศึกษากบัพระ

อาจารย ์ไมไ่ดไ้ปอยู่ตามลาํพงั ทรงศึกษาตามสาํนกัต่างๆ การอยู่ศึกษากบัอาจารยจ์งึเป็น

เรื่องสาํคญั ไมเ่ช่นนัน้พระพทุธเจา้คงไมท่รงบงัคบัใหอ้ยู่กบัอาจารยถ์งึ ๕ พรรษา พระที่

บวชใหมจ่ะตอ้งไมอ่ยู่ปราศจากอาจารย ์ ตอ้งถอืนิสยัในอาจารยห์รือพระอปุชัฌาย ์ ถา้

พระอปุชัฌายไ์มส่ามารถทีจ่ะสอนได ้ ท่านก็จะฝากใหไ้ปศึกษากบัพระอาจารยรู์ปทีส่อน

ได ้ก็ตอ้งไปถอืนิสยักบัพระอาจารยรู์ปนัน้ จะไปไหนมาไหนตอ้งขออนุญาตท่านก่อน ถา้

ท่านใหไ้ปถงึจะไปได ้ ถา้ท่านไมใ่หไ้ปก็ไปไมไ่ด ้ ถา้ดื้อท่านก็จะไมร่บักลบัมา ไปแลว้ก็ไป

เลย ไมต่อ้งกลบัมา ถอืวา่ขาดจากการเป็นอาจารยเ์ป็นลูกศิษยแ์ลว้ ถา้อาจารยส์อนแลว้

ลูกศิษยไ์มเ่ชื่อฟงั ก็จะไมม่ปีระโยชน ์ สอนไปก็เสยีเวลา การศึกษาเป็นเรื่องสาํคญัอย่าง

มากสาํหรบัผูบ้วชใหม ่ ผูเ้ริ่มปฏบิตั ิ พระพทุธเจา้ทรงกาํหนดไวเ้ลยวา่ตอ้งศึกษาก่อน 

ปริยตัคิอืการศึกษาคาํสอนของผูรู้ ้ ถา้ยงัไมรู่ก้็ตอ้งหาผูรู้ใ้หส้ ัง่สอน ท่านสอนใหท้าํอะไรก็

ปฏิบตัติาม จนกวา่จะบรรลผุลขึ้นมา เป็นปฏิเวธ ปริยตันิาํไปสู่การปฏบิตั ิปฏบิตันิาํไปสู่

ปฏเิวธ พอบรรลธุรรมแลว้ค่อยเผยแผ่ส ัง่สอนผูอ้ืน่ต่อไป จะสอนก็ได ้ ไม่สอนก็ได ้ ไมม่ี

กฎบงัคบัตายตวั ขึ้นอยู่กบัปจัจยัของแต่ละท่าน บางท่านไมม่คีวามสามารถทีจ่ะส ัง่สอน

ไดอ้ย่างกวา้งขวาง ก็อาจจะไมส่อน หรืออาจจะไมม่ผูีศ้รทัธามาศึกษากบัท่าน บางทา่นมี

ความสามารถและมผูีส้นใจศึกษากบัท่านมาก ท่านก็สอนไป  

สิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดของผูป้ฏบิตั ิ ก็คอืปฏเิวธ การบรรลผุลทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ จะเกดิไดก้็

ตอ้งมกีารปฏบิตัทิีถู่กตอ้งคอื สปุฏิปนัโน อชุุ ญาย สามีจ ิ ปฏิปนัโน จะปฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบได ้ ก็ตอ้งมปีริยตัทิีถู่กตอ้ง มคีาํส ัง่สอนทีถู่กตอ้งคอื สวากขาโต ภควตาธมัโม จะ

ศึกษากบัใครถงึจะได ้สวากขาโต ภควตาธมัโม ก็ตอ้งศึกษาจากพระไตรปิฎก เชื่อกนัวา่
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เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมา ทกุยุคทกุสมยัจนถงึปจัจบุนั หรือ

ไมเ่ช่นนัน้ก็ตอ้งศึกษาจากพระอริยสงฆ ์ ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ครูบาอาจารยผู์บ้รรลุ

มรรคผลนิพพานแลว้ ถงึจะได ้สวากขาโต ภควตาธมัโม ธรรมทีต่ถาคตตรสัไวช้อบแลว้ 

น่ีคอืข ัน้ตอนของการบาํเพญ็ของพทุธศาสนิกชน ไมว่า่จะเป็นคฤหสัถห์รือบรรพชติ 

เหมอืนกนั ไมต่่างกนั ต่างกนัตรงทีเ่วลาทีจ่ะมใีหต่้อการบาํเพญ็กจิของพระศาสนา ถา้

เป็นบรรพชติกจ็ะมเีวลาเต็มที ่ตัง้แต่ตื่นจนหลบัเลย ไมม่ภีารกจิอย่างอืน่มาดงึไป แต่ถา้

เป็นฆราวาสผูค้รองเรือน จะมเีวลานอ้ยมากต่อการปฏบิตักิจิของพระศาสนา วนัหน่ึง

แทบจะไมม่เีวลาเลย ถา้ไมต่ ัง้ใจจริงๆ ถา้ไมก่าํหนดตารางไวจ้ริงๆ แทบจะไมม่เีวลา

บาํเพญ็กนัเลย ตื่นเชา้ขึ้นมาก็ตาลตีาลานรีบไปทาํงาน ทาํมาหากนิกนั พอเยน็ก็รีบตาลี

ตาลานกลบับา้น เพือ่จะไดก้นิขา้วพกัผ่อนหลบันอน หาความสุขเลก็ๆนอ้ยๆจากการดู

หนงัฟงัเพลง พกัผ่อนหย่อนใจ เพือ่จะไดม้กีาํลงัออกไปทาํงานในวนัรุ่งขึ้น ฆราวาสจงึไม่

ค่อยมเีวลาทีจ่ะปฏบิตักิจิของพระศาสนา  

ถามวา่ฆราวาสกบับรรพชติน้ีต่างกนัไหม ไมต่่างกนั มขีนัธ ์ ๕ เหมอืนกนั มกีายมใีจ

เหมอืนกนั ต่างกนัตรงทีม่คีวามใฝ่ธรรมมากนอ้ยต่างกนั ถา้ใฝ่ธรรมมากกจ็ะมกีาํลงัมาก

พอทีจ่ะสละเพศของฆราวาสได ้ ออกไปปฏบิตัไิด ้ ออกไปบวชเป็นบรรพชติ เป็นนกับวช 

เพือ่ปฏบิตัอิย่างเต็มที ่ แต่ถา้บวชแลว้ไมไ่ดป้ฏบิตั ิ กลบัมาทาํกจิของฆราวาสก็ไมต่่างกนั 

เช่นบวชแลว้ไมเ่คยนัง่สมาธิไมเ่คยเดนิจงกรมเลย ทาํแต่บญุบงัสงัสวด บญุก็คอืงานบญุ 

เช่นญาตโิยมนิมนตไ์ปทาํบญุทีบ่า้น ถอืตาลปตัรไปนัง่สวดใหญ้าตโิยมฟงั เสร็จแลว้ก็ฉนั 

ฉนัเสร็จแลว้ก็รบัจตปุจัจยัไทยทาน แลว้ก็กลบัวดัมาพกัผ่อน บ่ายๆก็ดืม่นํา้ชากาแฟ 

ตอนกลางคนืก็เขา้นอน เชา้ก็ไปรบักจินิมนตใ์หม ่ รบัสงัฆทานบา้ง งานบญุบา้ง บงัสุกลุ

บา้ง เวลาคนตายก็ไปบงัสุกลุ ถา้มพีธิีสวดก็สวดกนั ถา้ทาํกจิอย่างน้ีก็ไมต่่างกบัฆราวาส 

เพราะน่ีไมใ่ช่กจิของพระศาสนา ไมใ่ช่กจิทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตั ิ ในอดตีนัน้

ท่านไมไ่ดถ้อืกจิเหลา่น้ีเป็นกจิสาํคญั การสวดการท่องน้ีทาํเพือ่สบืทอดพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ เป็นอบุาย ๓ ประการดว้ยกนัคอื ๑. เป็นการสอนผูส้วดเอง ใหรู้พ้ระ

ธรรมคาํส ัง่สอน ใหเ้กดิปญัญา ๒. ใหม้สีมาธิ เวลาสวดพระธรรมคาํส ัง่สอนของ
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พระพทุธเจา้ หรือท่องไปในใจ เป็นการทาํสมาธิภาวนา ๓. เป็นการอนุรกัษค์าํสอนของ

พระพทุธเจา้ไว ้ 

ธรรมทีอ่อกมาจากใจกบัธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนน้ี จะตรงกนั จะไมม่ปีญัหาไม่

สงสยั ถา้ศึกษาอย่างเดยีว ไมไ่ดป้ฏบิตั ิ ไม่มปีฏเิวธ จะสงสยั ไมแ่น่ใจวา่ธรรมทีไ่ดย้นิน้ี

ถูกตอ้งหรือไม ่ เป็นอย่างนัน้จรงิหรือไม ่ ถา้จะอนุรกัษพ์ระศาสนาดว้ยการท่องสวดอย่าง

เดยีวจะไมพ่อ พระศาสนาจะตอ้งหมดไปอย่างแน่นอน ถา้ไมม่กีารปฏบิตัพิระศาสนากจ็ะ

หมดไป ต่อใหม้กีารจารึกพระไตรปิฎกไวใ้นระบบขอ้มลูสือ่สารต่างๆ ก็จะเป็นเพยีง

ตวัหนงัสอืเท่านัน้เอง อ่านแลว้จะไมเ่ขา้ใจจะลงัเลสงสยั เช่นเรื่องธาต ุ ๖ น้ี ถา้ไมเ่คยได ้

ยนิไมเ่คยศึกษามาก่อน ฟงัครัง้แรกก็จะตอ้งงงทนัทเีลย ถา้ไมป่ฏบิตัจิะไมรู่ ้ ถา้ปฏบิตัิ

แลว้จะเขา้ใจทนัท ีพออ่านปับ๊จะรูท้นัทเีลยวา่พูดถงึเรื่องอะไร เพราะมอียู่ในตวัเรา ไมไ่ด ้

อยู่ทีไ่หน ธาต ุ ๖ น้ีอยู่ในตวัเรา ทกุสิง่ทกุอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนน้ี มุง่มาทีก่าย

และใจของเราเท่านัน้ อริยสจั ๔ ก็อยู่ทีใ่จของเรา อยู่ทีร่่างกายของเรา ทกุขสจัคอืการ

เกดิแก่เจ็บตาย อะไรละ่ทีเ่กดิแก่เจ็บตาย ก็ร่างกายน้ี อะไรทีท่กุข ์ก็ใจน้ีทีท่กุข ์เพราะไป

ยดึไปตดิกบัร่างกาย วา่เป็นตวัเราของเรา น่ีคอืการอนุรกัษพ์ระศาสนาใหม้อีายุยนื

ยาวนาน ตอ้งอนุรกัษด์ว้ยปริยตัปิฏบิตัปิฏเิวธ ในสมยัโบราณท่านสวดกนัเพือ่เหตน้ีุ แต่

ในสมยัปจัจบุนั ไมไ่ดส้วดเพือ่เหตน้ีุ สวดเพือ่กระดาษทีพ่มิพต์วัเลข เป็นพธิีกรรม ได ้

อย่างมากก็ทาน ถา้เอาเงนิทีไ่ดม้าไปทาํทาน แต่การทาํทานไมใ่ช่หนา้ทีข่องนกับวช ทีไ่ด ้

สละหมดแลว้ ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ถา้บวชเพือ่มาหาเงนิ ก็แสดงวา่ไมไ่ดม้าบวช

จริง 

ผูท้ีบ่วชจรงิๆไดส้ละหมดแลว้ ไมไ่ดม้าบวชเพือ่สะสมทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง บวช

เพือ่ปฏบิตัธิรรม ไมยุ่่งกบัเรื่องเงนิทอง นอกจากวา่มนัมายุ่งกบัท่านเอง อย่างน้ีก็ช่วย

ไมไ่ด ้ เช่นครูบาอาจารยท์ีม่ศีรทัธาถวายเงนิทองใหก้บัท่าน แต่จติใจท่านไมไ่ดมุ้ง่หาเงนิ

หาทอง มนัมาเอง ท่านก็ใชใ้หเ้กดิประโยชนแ์ก่โลก ถา้ท่านยงัไมบ่รรลกุ็จะเป็นปญัหาได ้

เพราะจะมกีเิลสทีท่าํใหเ้กดิความโลภ เกิดความอยาก เกดิความหวงขึ้นมาได ้ ถา้ไป

เกี่ยวขอ้งกบัเงนิทองก็จะเสยีได ้ แต่ถา้บรรลธุรรมแลว้เสร็จกจิของท่านแลว้ วุสติงั
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พรหมจริยงัแลว้ กจิในพรหมจรรยไ์ดส้ิ้นสุดลงแลว้ ต่อใหเ้กี่ยวขอ้งกบัเงนิทองกองเท่า

ภูเขาก็จะไมเ่ป็นปญัหาอย่างไร เพราะท่านรูว้า่มนัเป็นเพยีงธาต ุ เป็นกระดาษเท่านัน้เอง 

แต่เป็นประโยชนก์บัผูท้ีเ่ดอืดรอ้น ไมม่ขีา้วกนิ ไมม่บีา้นอยู่ ไมม่เีสื้อผา้ใส่ ก็จะเป็น

ประโยชน ์แต่กบัตวัท่านมนัไมม่ปีระโยชนอ์ะไร ท ัง้กายและใจ กายท่านก็ปลอ่ย ใจท่านก็

ไมท่กุขก์บัอะไร ไมม่คีวามอยาก ต่อใหไ้ดเ้งนิทองกองเท่าภูเขา ก็จะไมม่ปีระโยชนอ์ะไร

กบัท่าน กลบัเป็นภาระ ทีจ่ะตอ้งจดัการดูแลแจกจ่าย ใหเ้กดิประโยชนอ์ย่างสูงสุด ถา้ผู ้

บวชใหมเ่หน็ครูบาอาจารยม์เีงนิมทีองมาก ก็อยากจะมเีหมอืนกบัท่าน ก็แสดงวา่หลงทาง

แลว้ เพราะไมไ่ดบ้วชเพือ่มาหาเงนิหาทอง บวชเพือ่หาธรรม หาการหลดุพน้จากความ

ทกุข ์เป็นงานของนกับวช งานของพทุธศาสนิกชน  

เป้าหมายของพวกเราทกุคน อยู่ทีก่ารดบัทกุขภ์ายในใจ ถา้ปฏบิตัมิากละไดม้ากก็จะดบั

ไดม้าก เพราะทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่น้ี เป็นเหมอืนไฟ เงนิทองน้ีเป็นเหมอืนไฟ จะคอย

เผาใจเราอยู่เรื่อยๆ ความสุขทีม่นัใหก้บัเราน้ีมเีพยีงเลก็นอ้ย แต่ความทกุขท์ีเ่ผาใจเราน้ี 

มมีากกวา่หลายเท่า แต่เราไมรู่ก้นั พอเหน็เงนิเหน็ทองก็ตาลกุวาว คดิวา่จะใหค้วามสุข

กบัเรา แต่หารูไ้มว่า่ถา้ไปยดึตดิกบัเงนิไปพึง่เงนิแลว้ เวลาไมม่เีงนิจะทาํอย่างไร จะอยู่

เฉยๆไดไ้หม ถา้ไมย่ดึไมต่ดิกบัเงนิทอง จะอยู่ตามมตีามเกดิได ้ คนรวยถงึทกุขม์ากกวา่

คนจน ทกุขเ์พราะกลวัจะจน แต่คนจนไมก่ลวัความจน เพราะอยู่กบัความจนตลอดเวลา 

คนจนทกุขต์รงทีอ่ยากจะรวย แต่คนรวยกลบัทกุขเ์พราะไมอ่ยากจะจน แลว้ก็ทกุขเ์พราะ

อยากจะรวยกวา่เก่าอกี ทกุขท์ ัง้ ๒ ดา้นเลย ทกุขท์ ัง้ขึ้นทกุขท์ ัง้ลง รวยแลว้ยงัอยากจะ

รวยกวา่น้ีอกี แลว้ก็กลวัจะจนอกี จงึอย่าไปอยากรวย อย่าไปกลวัจน พอมพีอกนิไปวนัๆ

หน่ึงก็พอแลว้ อย่าไปเสยีเวลากบัการหาเงนิหาทอง หรือรกัษาเงนิทองมากจนเกนิเหต ุให ้

มารกัษาใจจะดกีวา่ ดว้ยการศึกษา ดว้ยการปฏบิตั ิ ดว้ยปฏเิวธ พอไดป้ฏเิวธแลว้ใจจะ

ปลอดภยัจากทกุขท์ ัง้ปวง ทกุขภ์ยัต่างๆทีเ่กดิจากกเิลสตณัหาจะไมม่ ี เพราะไมม่กีเิลส

ตณัหาหลงเหลอือยู่ในใจ ความสาํคญัอยู่ตรงน้ี อยู่ทีใ่จทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ทีไ่ดช้าํระความ

โลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไป ภารกจิอืน่ไมส่าํคญั เพราะไมส่ามารถชาํระจติใจ

ใหส้ะอาดบริสุทธิ์ได ้ ตอ้งปฏบิตักิจิของพระศาสนา คอืปริยตัปิฏบิตัปิฏเิวธเท่านัน้ ทีจ่ะ

ทาํได ้ 
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ถา้พอมพีอกนิแลว้ ก็ควรหนัมาปฏบิตักิจิของพระศาสนาใหม้ากขึ้นจะดกีวา่ จะไดไ้มเ่สยี

ชาตเิกดิ เพราะมนุษยน้ี์เป็นชาตเิดยีวเท่านัน้ทีจ่ะปฏบิตักิจิของพระศาสนาได ้ แลว้ก็ตอ้ง

เป็นในขณะทีม่คีาํสอนของพระพทุธเจา้อยูด่ว้ย ตอ้งมสีวากขาโต ภควตาธมัโม เป็น

ปริยตัธิรรมนาํทาง ถา้ไมม่กี็จะปฏบิตัแิบบผดิๆถูกๆ จะไมส่ามารถบรรลผุลทีถู่กตอ้งได ้

พวกเราถอืวา่โชคดมีบีญุวาสนา ทีไ่ดเ้กดิเป็นมนุษยใ์นขณะทีย่งัม ีสวากขาโต ภควตาธมั

โมอยู่ ถา้ไมร่ีบตกัตวงก็จะเสยีโอกาสทีด่น้ีีไป ตอ้งพจิารณาและตดัสนิใจเอง โอกาสอย่าง

น้ีมไีมบ่่อย การจะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี แลว้มาเจอพระพทุธศาสนาพรอ้มๆกนัน้ี 

เป็นสิง่ทีย่ากมาก ดงัทีท่รงแสดงไวว้า่ มสีิง่ทีย่ากอยู่ ๔ ประการดว้ยกนัคอื ๑. การ

ปรากฏของพระพทุธเจา้ ๒. การไดเ้กดิเป็นมนุษย ์๓. การไดศึ้กษาปฏบิตัธิรรม ๔. การ

ดาํรงชวีติ ตอนน้ีพวกเรามคีรบท ัง้ ๔ ส่วนแลว้ เป็นมนุษย ์ ไดพ้บพระธรรมคาํสอน ได ้

ศึกษาไดป้ฏบิตั ิ ยงัมชีวีติอยู่ สิง่ทีข่าดตอนน้ีก็คอืการปฏบิตั ิ ตอ้งปฏบิตัใิหม้ากขึ้นศึกษา

ใหม้ากขึ้น ตอนน้ีศึกษาปฏบิตัเิดอืนละครัง้ รูส้กึวา่นอ้ยมาก ถา้กนิขา้วเดอืนละครัง้จะ

เป็นอย่างไร ทาํไมไมศึ่กษาปฏบิตัเิหมอืนกบักนิขา้ว กนิขา้ววนัละ ๓ มื้อ น่าจะศึกษา

ปฏบิตัวินัละ ๓ รอบ รอบเชา้ รอบกลางวนั รอบเยน็ รอบละชัว่โมง ๒ ช ัว่โมง ร่างกาย

อยู่ไดเ้พราะเราเลี้ยงดูอย่างด ี แต่ใจเราไมส่ะอาดเพราะเราไมช่าํระเหมอืนกบัเลี้ยงดู

ร่างกาย ถา้ชาํระใจเหมอืนเลี้ยงดูร่างกาย จะสะอาดมากกวา่น้ี จะมคีวามสุขมากกวา่น้ี 

ขอใหเ้อาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัน้ี ไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิตามแต่จะเหน็สมควร 

ถาม เผอญิอยู่ในเหตกุารณ์รถไฟฟ้าบทีเีอส จอดทีส่ถานีศาลาแดงสลีม ถูกยงิดว้ยลูก

ระเบดิ  

ตอบ ถอืเป็นการสะเดาะเคราะหไ์ปกแ็ลว้กนั หรือเป็นการทดสอบจติใจก็ได ้สตปิญัญา

ตอนนัน้เป็นอย่างไร 

ถาม ตอนหมอบก็พทุโธ ก็คดิวา่เอะ๊จะตายแลว้เหรอ  

ตอบ ไมป่ลงวา่ตายเป็นตาย เพยีงแต่พทุโธ ยงัอยู่แค่ข ัน้สมาธิเท่านัน้ 

ถาม พอพน้ออกมาได ้เสยีงยงัส ัน่อยู่เลย 
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ตอบ เจอของจริงก็จะเป็นอย่างน้ี ตอนทีเ่ราฟงัธรรม ตอนทีเ่ราพจิารณาธรรม เป็นการ

ทาํการบา้น เวลาไปเจอของจริง ถงึจะรูว้า่ใจเป็นอย่างไร ผ่านหรือไมผ่่าน ถา้ผ่าน

ตอ้งเป็นเหมอืนนํา้น่ิง ไมก่ระเพือ่มเลย  

ถาม พระอาจารยบ์อกวา่ไดแ้ค่สมาธิ ควรจะปฏบิตัอิย่างไรคะ 

ตอบ ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆวา่ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีงธาต ุ ๔ ก็จะปลงไปเลยวา่ 

จะพงักพ็งัไป จะตายกต็ายไป 

ถาม โดยปกตถิา้เจอวกิฤตแบบน้ี จะพทุโธตลอด 

ตอบ ถา้พทุโธก็เป็นเพยีงสมาธิ ขม่ใจไมใ่หค้ดิกลวั ไมใ่ช่ปญัญา ถา้เป็นปญัญาจะคดิ

วา่ร่างกายไมใ่ช่เป็นตวัเราของเรา ตายเป็นตาย ตอ้งตายแน่ๆสกัวนัหน่ึง ถงึเวลา

แลว้หรือ จะไปก็ไป ถา้ไมเ่ตรียมไวก่้อนจะไมค่ดิอย่างน้ี  

ถาม ถา้คดิวา่ตายเป็นตาย แต่วิง่หนีสุดชวีติ 

ตอบ ความคดิกบัความจริงมนัคา้นกนั 

ถาม ถา้จะวา่รูห้ลบเป็นปีกรูห้ลกีเป็นหางละเจา้คะ 

ตอบ อยู่ทีใ่จเป็นหลกั ถา้ใจไมเ่ดอืดรอ้น การหลบเพือ่เป็นการรกัษาชวีติไว ้ แต่ไมไ่ด ้

รกัษาเพราะกลวั หรืออยากจะอยู่ต่อไป ก็ใชไ้ด ้ ถา้หลบเพราะกลวั ก็แสดงวา่ยงั

ใชไ้มไ่ด ้

ถาม ถา้หลบเพือ่รกัษาชวีติไวภ้าวนา 

ตอบ แสดงวา่ยงัไมป่ลง การภาวนาก็เพือ่ใหก้า้วมาถงึจดุน้ี เมือ่มาถงึจดุน้ีแลว้จะหนี

ทาํไม จะเขา้หอ้งสอบอยู่แลว้ ถา้หนีก็แสดงวา่ยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะเขา้หอ้งสอบ จงึ

ตอ้งอา้งรูห้ลบเป็นปีกรูห้ลกีเป็นหาง ขอผลดัไวก่้อน ขอเลือ่นไปก่อน ขอเขา้หอ้ง

สอบวนัหลงั ถา้พรอ้มจะเขา้หอ้งสอบก็ตอ้งไมห่นี  
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ถาม ถา้คดิวา่รอดก็รอด ไมร่อดก็ไมเ่ป็นไรละเจา้คะ 

ตอบ ถา้ปลอ่ยไดแ้ลว้จะทาํอย่างไรก็ได ้จะรกัษาก็ได ้ไมร่กัษาก็ได ้ถา้ยงัไมป่ลอ่ย ก็จะ

รกัษาอย่างเดยีว ไมม่ทีางเลอืก ตอ้งหลบอย่างเดยีว ถา้ปลอ่ยไดแ้ลว้ก็จะเลอืกได ้

จะรกัษาก็ได ้ไมร่กัษาก็ได ้แลว้แต่เหตกุารณ์ อย่างครูบาอาจารย ์จะหาหมอก็ได ้

ไมห่าหมอก็ได ้ ท่านไมม่อีะไรกบัร่างกายแลว้ แต่ถา้ยงัมอียู่ก็จะตอ้งรกัษา อยู่

ทีว่า่เราผ่านหรือยงั ถา้ยงัไมผ่่าน ก็จะมขีอ้แม ้ ตอ้งดูแลรกัษา ถา้ผ่านแลว้จะ

รกัษาก็ได ้ ไมร่กัษาก็ได ้ ไมต่อ้งอธิบายใหค้นอืน่ฟงั คนอืน่จะวา่เราอย่างไรจะไม่

สนใจ เรารูว้า่เรารกัษาหรือไมร่กัษาเพือ่อะไร คนอืน่จะวา่ยงัยดึยงัตดิอยู่ก็ปลอ่ย

ใหเ้ขาวา่ไป แต่เรารูอ้ยู่แก่ใจ ไมต่อ้งอธิบาย วา่ทาํเพราะเหตนุัน้เพราะเหตน้ีุ เรา

จะทาํอะไรกบัร่างกายเป็นเรื่องของเรา ขอ้สาํคญัขอใหป้ลอ่ยใหไ้ดก่้อน พอปลอ่ย

ไดแ้ลว้ จะไมเ่ป็นปญัหา ถา้ยงัปลอ่ยไมไ่ด ้ เวลาเกดิเหตกุารณ์ปญัญาจะไมท่นั 

เป็นเหมอืนนกัวิง่ ๒ คนวิง่แขง่กนั กเิลสกบัธรรมวิง่แขง่กนั ใครจะเร็วกวา่กนั ถา้

ธรรมเร็วกวา่ใจจะน่ิง ถา้กเิลสเร็วกวา่ใจจะส ัน่ ตอ้งฝึกปญัญาใหเ้ร็วขึ้น เวลาอยู่

กบัครูบาอาจารย ์ ทา่นคอยจี้คอยเร่งอยู่เรื่อยๆ ใหป้ญัญาหมนุติ้วเลย ใหเ้ร็วขึ้น 

ปญัญาจะเฉ่ือยชามากตอนเริ่มปฏบิตั ิตอ้งอาศยัการกระตุน้ของครูบาอาจารย ์ถา้

ท่านเก่งทางปญัญา ท่านจะกระตุน้ลูกศิษย ์ คอยขม่คอยขูค่อยจี้ตลอดเวลา 

ใหม่ๆ อยู่กบัท่านก็ใจส ัน่ไปหมดเลย พอปญัญาเริ่มเร็วขึ้นก็จะส ัน่นอ้ยลงไป จน

น่ิงเลยก็ได ้คนทีป่ระสาทอ่อนจะอยู่ไมไ่ด ้ทนไมไ่หว รบัไมไ่ด ้ 

ถาม ถา้กเิลสมนัดื้อจะทาํอย่างไรด ี

ตอบ ตอ้งสูก้บัมนั ตอ้งทรมานมนั ตอ้งอดขา้ว พระพทุธเจา้ทรงอดถงึ ๔๙ วนั มนัถงึ

ไมด่ื้อ การอดขา้วทาํใหก้เิลสอ่อนแรงลงไปมาก กามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหา

จะอ่อนลงไปมาก จะไมแ่ขง็กรา้วเหมอืนกบัเวลาทีก่นิขา้ว เวลากนิขา้วอิม่ๆมนัจะ

ดื้อ ไมย่อมเขา้ทางจงกรมน้ี ขอนอนก่อน  

ถาม ดืม่นํา้อย่างเดยีวใช่ไหมคะ 
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ตอบ อยู่ทีร่ะดบัของการอด อยู่ทีส่ถานทีด่ว้ย ถา้ธุดงคใ์นป่าคนเดยีว ก็จะมแีต่นํา้ดืม่

อย่างเดยีว ถา้อยู่ในวดัก็อาจจะมนีมดืม่บา้ง ตอนบ่ายก็จะมนีํา้ชากาแฟนํา้ตาล

นํา้ออ้ย ขึ้นอยู่กบัผูอ้ด จะมคีวามเขม้งวดมากนอ้ยเพยีงไร  

การอดหมายถงึไมฉ่นัอาหาร ไมอ่อกบณิฑบาต ถา้สหธรรมมกิสงสารเอาของมาฝาก เช่น

นมกลอ่ง จะฉนัก็ได ้ตอนบ่ายถา้มนีํา้ผึ้งนํา้ผลไมด้ืม่ จะดืม่ก็ได ้ ไมด่ื่มก็ได ้ขึ้นอยู่วา่จะ

อดหนกัขนาดไหน การอดอาหารช่วยทาํใหก้ารภาวนางา่ยขึ้น เดนิจงกรมงา่ยขึ้น นัง่สมาธิ

ไมง่ว่งเหงาหาวนอน ความเพยีรมมีากขึ้น ความเกยีจครา้นมนีอ้ยลง ความเหน็ภยัมมีาก

ขึ้น สตดิขีึ้น เพราะตอ้งคอยควบคุมใจ เวลาอดอาหารใจจะปรุงแต่งเรื่องอาหารอยู่เรื่อย 

ตอ้งคอยดงึใหอ้ยู่กบัพทุโธ ถา้ยงัพจิารณาไมเ่ป็น ถา้พจิารณาเป็น กจ็ะพจิารณาอาหาเร

ปฏกูิลสญัญา พจิารณาอาหารทีอ่ยู่ในปากอยู่ในทอ้ง ก็จะหายอยาก ถา้ไมม่ปีญัญาไมม่ี

สตไิมม่สีมาธิก็จะอดไมไ่ด ้ เพราะจะเหน็อาหารลอยอยู่ในใจตลอดเวลา ถา้มสีตคิวบคุม

ใจได ้ ก็จะบงัคบัใหภ้าวนา ถา้ไมพ่ทุโธก็ตอ้งพจิารณาอาหาเรปฏกูิลสญัญา ถา้พจิารณา

ไดแ้ลว้จะไมม่ปีญัหาเรื่องอยากอาหารอกีต่อไป จะกนิตามความจาํเป็นของร่างกาย จะใช ้

การอดอาหารเป็นแนวทางของการปฏบิตั ิจะไมฉ่นัตามปกต ิ เพราะเวลาฉนัจะขี้เกยีจ จะ

เหน็ความแตกต่างกนั ถา้อยู่ในวดัการอดอาหารก็จะไดป้ลกีวเิวก ไมต่อ้งทาํกจิร่วมกบั

หมูค่ณะ ทีต่อ้งออกไปบณิฑบาตทาํกจิทีศ่าลา กวา่จะเสร็จก็หมดไป ๓ - ๔ ชัว่โมง ตอน

นัน้ก็สามารถเดนิจงกรมนัง่สมาธิ อยู่ตามลาํพงัในทีพ่กั  

การอดอาหารน้ีถา้ถูกจริต กจ็ะเป็นเครื่องมอืทีด่ ี เป็นอาวุธคู่ใจ ใชไ้ปจนกวา่ไมม่คีวาม

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชอ้กีต่อไป ถา้ไมถู่กจริตกจ็ะอดไมไ่ด ้อดแลว้เครียดฟุ้ งซ่าน คดิปรุงแต่ง

แต่เรื่องอาหารตลอดเวลา ไมภ่าวนา เวลาอดอาหารแลว้ไมภ่าวนา พอจติเผลอก็จะคดิแต่

เรื่องอาหาร ก็จะหวิจะทกุข ์ ตอ้งขยนัภาวนา พอออกจากสมาธิก็จะเดนิจงกรมต่อ คอย

ควบคุมจติไมใ่หค้ดิถงึเรื่องอาหาร จะใชบ้ริกรรมพทุโธก็ได ้ จะใชส้ตใิหอ้ยู่กบัการเดนิก็

ได ้หรือจะพจิารณาธรรมก็ได ้พจิารณาธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ เกดิแก่เจ็บตาย อนิจจงัทกุ

ขงัอนตัตา พจิารณาอาหาเรปฏกูิลสญัญา เปลีย่นไปตามอธัยาศยั ถา้ใจอยู่กบัธรรมกจ็ะ

เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ พอพจิารณาจนจติเริ่มไมส่งบแลว้ ก็หยุด กลบัไปนัง่สมาธิใหม ่ พทุ
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โธๆไปหรือดูลมหายใจไป พกัจติ พอจติสงบความหวิความเหน่ือยทางร่างกายก็หายไป 

พอจติออกมาจากสมาธิก็จะกระปรี้กระเปร่า มกีาํลงัวงัชา ออกเดนิจงกรมต่อ ก็จะได ้

ปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ไมต่อ้งไปทาํกจิอย่างอืน่ กจิอย่างทีต่อ้งทาํคอืปดักวาด ปดักวาดไป

ก็ภาวนาไป เหมอืนเดนิจงกรมไป พทุโธๆไปหรือพจิารณาธรรมไป ถา้ไปคลกุคลกีบัหมู่

คณะจะคุยกนั พูดเรื่องนัน้พูดเรื่องน้ี จติจะฟุ้ ง พอกลบัมาอยู่คนเดยีว จติยงัฟุ้ งอยู่ 

ภาวนาไมล่ง ถา้เผลอสตทินไมไ่หว ก็จะไปหาของกนิอกี ถา้มสีตคุิมจติอยู่ตลอดเวลา ก็

จะภาวนาตลอดเวลา จะลมืเรื่องกนิไป  

พอใจไดอ้าหารแลว้ใจจะอิม่ ความหวิของร่างกายจะไมก่ระทบกบัความอิม่ของใจ ถา้ใจ

หวิถงึแมร่้างกายจะอิม่ ก็ยงัอยากจะกนิอกี ท ัง้ๆทีร่่างกายพึง่กนิเสร็จไปใหม่ๆ  ก็ยงั

อยากจะดืม่นัน้ดืม่น่ีต่อ เพราะใจไมอ่ิม่ ไมไ่ดร้บัอาหารคอืธรรมะ จงึไมเ่ป็นเรื่องแปลก

สาํหรบัผูป้ฏบิตั ิ ทีจ่ะอดอาหารครัง้ละหลายๆวนั ถา้ไม่เคยอดจะคดิวา่อยู่ไดอ้ย่างไร ถา้

อดไปหลายวนัก็อาจจะมขีองบางอย่างดืม่บา้ง เช่นนํา้ปานะนํา้ตาล เพือ่ใหม้กีาํลงับา้ง ครู

บาอาจารยท์ีไ่ปอยู่ในป่า ไปธุดงคป์ลกีวเิวกไปอยู่องคเ์ดยีว เวลาท่านอดอาหารหลายวนั 

ชาวบา้นคดิวา่ท่านตาย ไมไ่ดไ้ปบณิฑบาต ตอ้งมาทีพ่กัดูวา่เป็นอย่างไร ท่านก็ไมม่อีะไร

ตดิตวัไป ท่านก็ดืม่แต่นํา้อย่างเดยีว ตอนนัน้จติของท่านไมไ่ดส้นใจกบัเรื่องอาหาร จติ

ของท่านอยู่กบัธรรมตลอดเวลา เดนิจงกรมนัง่สมาธิ ถา้ไมพ่จิารณาก็เขา้สู่ความสงบ จติ

ก็จะเจริญกา้วหนา้อย่างต่อเน่ือง  

การปลกีวเิวกจงึเป็นเรื่องสาํคญัมาก สาํหรบัผูป้ฏบิตัเิพือ่การหลดุพน้ ถา้ไปคลกุคลจีะ

เสยีเวลา เพราะจติจะคดิทางดา้นอืน่ จะคุยเรื่องโลกเรื่องรูปเสยีงกลิน่รสกนั จติก็จะฟุ้ ง 

จะสงบยาก ถา้อยู่คนเดยีวจะไมม่เีรื่องอืน่มาดงึไป จะอยู่กบัธรรมอย่างต่อเน่ือง จะเหน็

ธรรมชดัขึ้นไปเรื่อยๆ ดนินํา้ลมไฟก็จะเหน็ชดัขึ้น อสุภะก็จะเหน็ชดัขึ้น คอืเหน็อย่าง

ต่อเน่ือง เหน็อยู่เรื่อยๆ เวลามองร่างกายกจ็ะเหน็อสุภะ จนตดิตาตดิใจ พอจติจะเหน็วา่

สวยวา่งาม ก็จะถูกธรรมทีเ่หน็ชดัอยู่น้ีลบออกไปทนัท ี กามราคะจงึอยู่ในใจไมไ่ด ้ ทีอ่ยู่

ไดเ้พราะเราเลี้ยงมนั ชอบคดิแต่ความสวยความงาม ถา้คดิวา่ร่างกายเป็นตวัเราของเรา 

ก็เท่ากบัเรากาํลงัเลี้ยงโมหะอวชิชา เลี้ยงความมดืบอด เลี้ยงความหลง ถา้คดิวา่เป็น
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อนตัตา ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ เป็นความจริงทีจ่ะทาํลายความหลง 

ความมดืบอดทีอ่ยู่ในใจใหห้มดไป ไมม่ทีางอืน่ มทีางน้ีทางเดยีวเท่านัน้ คอืวปิสัสนาหรือ

ปญัญา แต่ตอ้งมสีมาธิดว้ยถงึจะสามารถทาํไดอ้ย่างต่อเน่ือง ตอ้งมสีตก่ิอน ถา้ไมม่สีตกิ็

จะไมส่งบ ถา้ไมส่งบกเิลสจะมกีาํลงัมากกวา่ จะฉุดใหไ้ปคดิเรื่องโลก คดิถงึลูก คดิถงึ

สาม ีคดิถงึภรรยา คดิถงึสมบตัขิา้วของเงนิทอง ก็จะตดิอยู่กบัเรื่องเหลา่น้ี เป็นการเลี้ยง

กเิลสโมหะความหลง ใหม้อีายุยนืยาวนานขึ้น เพือ่ครอบครองจติใจของเราต่อไป  

ถา้คดิในทางปญัญา ก็จะตดัอายุของกเิลสโมหะความหลง ใหส้ ัน้ลงไปเรื่อยๆ จนหมดไป

ในทีสุ่ด สตปิญัญาสมาธิเป็นธรรมทีเ่กี่ยวเน่ืองกนั มศีรทัธากบัวริิยะสนบัสนุน ตอ้งมี

ศรทัธาในคาํสอนของพระพทุธเจา้ ศึกษาแลว้ก็ปฏบิตัติาม ดว้ยวริิยะอตุสาหะความ

พากเพยีร ปฏบิตัอิะไร ก็ปฏบิตัสิตสิมาธิและปญัญา ถา้มธีรรมท ัง้ ๓ น้ีกจ็ะมวีมิตุตกิาร

หลดุพน้ตามมา เป็นสูตรตายตวัต ัง้แต่สมยัพทุธกาล ใครปฏบิตัติามสูตรน้ีไดก้็จะไดผ้ล

อย่างน้ีอย่างแน่นอน ไมอ่ย่างนัน้จะไมป่รากฏมพีระอริยสงฆส์าวกมาอย่างต่อเน่ือง ทกุ

ยุคทกุสมยั จนถงึยุคปจัจบุนัน้ี เพราะธรรมะเป็นอกาลโิก ไม่เสือ่มไปตามกาลตามเวลา 

สมยัพทุธกาลปฏบิตักินัอย่างไร สมยัน้ีถา้ปฏบิตัอิย่างนัน้ กจ็ะไดผ้ลเหมอืนกนั ไม่

แตกต่างกนั อยู่ทีไ่มป่ฏบิตักินั หรือปฏบิตัเิพยีงเดอืนละครัง้ แลว้ก็มาบ่นวา่ปฏบิตัไิม่

กา้วหนา้เลย ปฏบิตัมิาต ัง้นานแลว้ ปฏบิตัเิดอืนละครัง้มาต ัง้ ๕ ปีแลว้ ต่อใหป้ฏบิตัอิย่าง

น้ีอกี ๑๐๐ ปีก็จะไมก่า้วหนา้ 

ถาม อยากจะทาํอยากปฏบิตัติามอย่างทีท่า่นอาจารยส์อน และก็อยากเป็นอย่างทีท่่าน

อาจารยเ์ป็น แต่ก็ทาํไมไ่ดส้กัท ีไมท่ราบวา่ท่านอาจารยม์แีรงบนัดาลใจอะไร  

ตอบ ไมม่ ี มแีต่ความขยนั ตอ้งกาํหนดตาราง บงัคบัตวัเราใหท้าํตามตาราง กาํหนด

จากนอ้ยไปหามาก เชา้เยน็เอาวนัละช ัว่โมงก่อน ต่อมาก็เพิม่เป็น ๒ ช ัว่โมง เพิม่

จาก ๒ รอบเป็น ๓ รอบ ถา้ปลอ่ยวางไดม้าก ก็จะเพิม่ไดม้าก ตอ้งลดภารกจิอืน่ 

อย่ารกัพีเ่สยีดายนอ้ง ตอ้งเอาธรรม อย่าเอาโลก 

ถาม ลูกหมายความวา่ท่านอาจารยม์แีรงบนัดาลใจอะไร  
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ตอบ ความเชื่อและความขยนั ถา้ปฏบิตัมิากก็ไดผ้ลมาก ถา้ปฏบิตันิอ้ยก็ไดผ้ลนอ้ย 

เชื่อวา่สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนมจีรงิ อยู่ในความสามารถของพวกเราของทกุ

คน ไมเ่ช่นนัน้พระพทุธเจา้จะไมท่รงเสยีเวลามาสอนพวกเรา แต่พวกเราไมม่ี

ความเชื่อม ัน่ในคาํสอน ไมม่คีวามเชื่อม ัน่ในตวัเรา เราประมาทตวัเรา เราประมาท

คาํสอนของพระพทุธเจา้ จงึไมอ่ตุสาหะพากเพยีรทีจ่ะปฏบิตัติาม ยงัถูกกเิลส

หลอกวา่ ไมม่ปีญัญา ไมม่บีารม ีหลอกเราไปเรื่อยๆ ถา้ยงัคดิอย่างน้ีอยู่ อกี ๑๐ 

ชาตกิ็จะเป็นอย่างน้ี ถา้คดิวา่พระพทุธเจา้ทรงสอนความจริง เราสามารถปฏบิตัิ

ตามได ้ขอใหท้าํจริงๆเถดิ 

ถาม เวลาทาํสมาธิจนรูส้กึวา่น่ิง ก็จะพจิารณาอาการ ๓๒ ของร่างกาย หรือธาต ุ๔ พอ

พจิารณาแลว้จะรูส้กึสลดสงัเวช แลว้ก็รอ้งไหเ้กอืบทกุครัง้ แบบน้ีจติเศรา้หมอง

หรือเปลา่  

ตอบ ไมเ่ศรา้หมอง เป็นธรรมสงัเวช ผลทีต่อ้งการคอืการปลอ่ยวางร่างกาย เวลารูส้กึ

สลดสงัเวชแลว้ ตอ้งปลอ่ยวางร่างกาย พจิารณาเพือ่ใหจ้ติปลอ่ยวาง ไมใ่หย้ดึตดิ

กบัร่างกาย  

ถาม ตอ้งทาํอย่างไรต่อไป 

ตอบ พจิารณาไปเรื่อยๆ พอพรอ้มแลว้ก็ไปหาทีพ่สูิจนดู์ วา่ยงัยดึตดิอยู่หรือเปลา่ 

ปลอ่ยไดห้รือเปลา่ ตอนน้ีเป็นเพยีงทาํการบา้นเป็นการซอ้มอยู่ ยงัไมไ่ดข้ึ้นเวที

จริง ถา้คดิวา่พรอ้มแลว้ เหมอืนนกัมวยที่ซอ้มมาอย่างเต็มทีแ่ลว้ พรอ้มทีจ่ะขึ้น

ไปชงิเขม็ขดัแลว้ ก็ขึ้นไปบนเวทไีปหาคู่ต่อสู ้ คู่ต่อสูก้็คอืความกลวัตาย ไปหา

สถานที่ๆ จะทาํใหเ้กดิความกลวัตายขึ้นมา สูก้บัมนัดู ดูวา่มนัจะดบัหรือเราจะดบั  

ถาม ถา้เราดบัก็คอืเราสตแิตก 

ตอบ อาจจะไมส่ตแิตก แต่อาจจะใจส ัน่ขวญัหาย แสดงวา่ยงัดบัเขาไมไ่ด ้ถา้ดบัไดแ้ลว้ 

จะเฉยจะยิ้มจะมคีวามสุข  
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ถาม เวลาจติน่ิง จะมแีบบอารมณ์เศรา้หมองเขา้มา ก็เหน็วา่อารมณ์กบัจติไมไ่ดเ้ป็นสิง่

เดยีวกนั เหน็วา่มนัเกิดดบั ถา้สมมตุเิราตายตอนทีเ่ราดูความเศรา้หมองน่ี จติจะ

ไปไหนคะ  

ตอบ ตอนนัน้จติยงัไมส่งบ ยงัไมไ่ดเ้ป็นสมาธิ ไมส่งบเต็มที ่ ถา้ยงัมอีารมณ์อยู่ ยงัไม่

เป็นสมาธิ จติยงัไมส่งบ ถา้เศรา้หมองก็ไปแบบเศรา้หมอง ถา้ผ่องใสก็ไปแบบ

ผ่องใสอารมณ์จะเป็นตวัพาไป จะไปดหีรือไมด่กี็อยู่ทีอ่ารมณ์น้ี  

ถาม ถา้จะดูเกดิดบั เราตอ้งตามดูใช่ไหม 

ตอบ เวลาทาํสมาธิไมต่อ้งการตามดูอารมณ์ ควรบริกรรมพทุโธหรือดูลมหายใจเขา้

ออก อย่าไปดูอะไร ถา้ดูจะไมไ่ดส้มาธิ เวลาไมไ่ดท้าํสมาธิแลว้มอีารมณ์ไมส่บาย

ใจขึ้นมา ถา้มสีตปิญัญาก็ควรพจิารณาเพือ่ใหม้นัดบัไป เช่นพจิารณาวา่ ทาํไม

ตอ้งมอีารมณ์กบัสิง่ทีเ่ราเหน็ พจิารณาหาตน้เหต ุ คอืการไมเ่หน็ไตรลกัษณ์ จงึมี

ความรกัความหวงความห่วง พอเหน็ก็อดทีจ่ะหวงไมไ่ด ้ เกดิอารมณ์เศรา้หมอง

ขึ้นมา ถา้มปีญัญารูท้นัก็จะไมห่วงไมห่่วง เพราะเดีย๋วก็จะตอ้งตายจากกนั ก็จะ

หายเศรา้หมอง ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ ไมเ่ทีย่ง ไมใ่ช่ตวัเราของ

เรา เป็นสภาวธรรม เกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป ถา้ไปยดึไปตดิก็จะเกดิความเศรา้

หมอง เกดิความดใีจเสยีใจ ตอ้งปลอ่ยวาง อารมณ์เป็นผล เราตอ้งพจิารณาเหต ุ

อะไรทาํใหเ้กดิอารมณ์ ถา้ดบัเหตไุดอ้ารมณ์จะไมเ่กดิ ความไมส่บายใจจะไมเ่กดิ 

เช่นเราไมส่บายใจเพราะไปคดิวา่เขาเป็นสามเีป็นภรรยาเป็นลูกเรา ถา้พจิารณา

ดว้ยปญัญาก็จะเหน็วา่เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ตอ้งแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ทีเ่ป็น

ลูกเป็นสามเีป็นภรรยาน้ี เป็นเพยีงสมมตุ ิไมไ่ดเ้ป็นความจริง ความจริงเป็นเพยีง

ธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ ทีจ่ะตอ้งแยกสลายดบัไป  

ตอ้งเหน็ความจริงทีเ่หนือสมมตุ ิเราเหน็แต่ความจรงิของสมมตุ ิไมเ่หน็ความจริง

ของวมิตุต ิ ตอ้งเหน็ความจริงของวมิตุต ิ จติถงึจะวมิตุตหิลดุพน้ได ้ ความจรงิ

ของวมิตุตกิ็คอื เหน็วา่เป็นเพยีงธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ เป็นความจริงทีเ่หนือสมมตุ ิ
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แต่เราเหน็ความจริงของสมมตุ ิ เหน็เป็นพีเ่ป็นนอ้งเป็นพ่อเป็นแม ่ เป็นลูกศิษย์

เป็นอาจารย ์ เป็นลูกเป็นสามเีป็นภรรยา ไมเ่หน็เป็นดนินํา้ลมไฟ ไม่เหน็เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา พอคดิถงึเขาหรือเหน็เขา ก็จะเกดิอารมณ์ขึ้นมาทนัท ีไมร่กั

ก็ชงั ไมด่ใีจก็เสยีใจ บางทกี็เฉยๆ แต่ไมไ่ดเ้ฉยๆเพราะอเุบกขา เพราะไมไ่ดร้กั

ไมไ่ดช้งัก็เลยรูส้กึเฉยๆ อย่างน้ีไมใ่ช่อเุบกขา ไมไ่ดป้ลอ่ยวาง ถา้อเุบกขาปลอ่ย

วาง ตอ้งเหน็เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เกดิแก่เจ็บตาย อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ใจก็จะ

น่ิง เหน็อะไรก็จะเฉยๆ  

ถาม ถา้อย่างนัน้เราพจิารณาไดต้ลอดเวลา ในทุกเรื่องทีเ่ขา้มา แต่ตอนทีเ่รานัง่สมาธิ

เราพจิารณาเฉพาะเรื่องนัน้  

ตอบ เป็นการทาํการบา้น ซอ้มเอาไวก่้อน ถา้เขา้สนามสอบจริง เวลาใครด่าเรายิ้มได ้

หรือไม ่ พจิารณาไดห้รือไม ่ วา่เป็นสกัแต่วา่เสยีง เป็นสภาวธรรมทีเ่กดิแลว้ดบั 

เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา  

ปญัญามอียู่ ๓ ข ัน้คอื ๑. สตุตมยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการฟงั ตอนน้ีเรากาํลงัฟงั

ธรรมกนั ก็ไดป้ญัญาระดบัหน่ึง ๒. จนิตามยปญัญา เอาธรรมทีไ่ดย้นิไปทาํการบา้น เอา

ไปพจิารณาใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆ ซอ้มด่าเรา ด่าจนรูส้กึเฉยๆ ต่อไปเวลาใครด่าจะไมท่กุข ์

๓. ภาวนามยปญัญา ปญัญาทีใ่ชใ้นเหตกุารณ์จริง พอถูกด่าก็ยิ้มได ้ก็จะผ่านไปได ้ตอ้ง

ทนักบัเหตกุารณ์ พอเกดิปับ๊ก็รบัไดท้นัท ี กเิลสโผลม่าปับ๊ดบัไดท้นัท ี อย่างน้ีถงึเป็น

ภาวนามยปญัญา ถา้เป็นจนิตามยปญัญา พอเจอของจริงก็สตแิตก ใจก็กระเพือ่ม ลมื

หมดเลย อตุส่าหซ์อ้มมา เวลาโกรธ ก็โกรธอย่างเต็มทีเ่ลย เป็นการทดสอบปญัญาวา่อยู่

ข ัน้ไหน อยู่ข ัน้จนิตามยปญัญาหรืออยู่ข ัน้ภาวนามยปญัญา ถา้อยู่ข ัน้ภาวนามยปญัญาก็

จะรบัไดท้กุรูปแบบ จะรูว้า่เป็นไตรลกัษณ์ทนัท ี เป็นสิง่ทีต่อ้งปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ 

อบุายทีจ่ะทาํใหเ้หน็อย่างน้ี ตอ้งไปคดิคน้เอาเอง เช่นมองวา่เป็นเหมอืนเดก็ ไปถอืสา

ทาํไม จะทาํอะไรกป็ลอ่ยใหท้าํไป เวลาเด็กทาํอะไรเราไมเ่ดอืดรอ้น จะงอแงจะดื้อเราก็

เฉย แต่กบัแฟนเราสามเีราภรรยาเรา ทาํไมดูวา่เขาเป็นเดก็ไมไ่ด ้ ถา้ดูวา่เป็นเดก็ก็จะ

ปลอ่ยเขา อยากจะทาํอะไรก็ปลอ่ยใหท้าํไป ตอ้งหาอบุายเอง ของแต่ละคนไมเ่หมอืนกนั  
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อบุายของปญัญาน้ีมหีลากหลาย แต่สมาธิไมค่่อยหลากหลาย ใหม้สีตอิยู่กบัอารมณ์

กรรมฐาน เพือ่ดงึจติใหร้วมลงเป็นสมาธ ิ ปญัญามหีลายข ัน้ ข ัน้หยาบข ัน้กลางข ัน้

ละเอยีด ข ัน้หยาบก็เกี่ยวกบัภายนอก คอืรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ข ัน้กลางก็เกี่ยวกบั

ขนัธ ์๕ รูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ข ัน้ละเอยีดก็เกี่ยวกบัจติ ตอ้งตดัภายนอกก่อน

ถงึจะเขา้สู่ภายในได ้พวกนกับวชตดัภายนอกไดแ้ลว้ ตดัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ สละ

ขา้วของเงนิทองแลว้ ก็ตรงมาทีข่นัธ ์ ๕ พจิารณารูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ จน

ปลอ่ยไดแ้ลว้ก็จะถงึตวัจติ จะพบกบักเิลสทีล่ะเอยีดทีสุ่ด ถา้เพิง่เริ่มปฏบิตัแิลว้จะดูจติ

เลย จะชาํระกเิลสในจติไมไ่ด ้ ผูท้ีเ่ริ่มปฏบิตัยิงัตดิอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รส ดูจติจะไม่

ไดผ้ลอะไร จะโดนกเิลสหลอก หลอกใหซ้ื้อเป๊ปซีม่าดืม่ก็ทาํตาม หลอกใหไ้ปเทีย่วก็ไป

เทีย่ว ดูจติอย่างน้ีกเิลสชอบ กเิลสไมต่าย จติไมส่งบ  

ถา้ดูจติเพือ่พฒันาสต ิก็ใหม้สีตดูิวา่จติกาํลงัคดิอะไร คดิดหีรือคดิไมด่ ีถา้คดิไม่ดกี็ตอ้ง

ระงบั ถา้ไมบ่ริกรรมพทุโธ แสดงวา่เผลอสตแิลว้ ถา้ใชพ้ทุโธเป็นกรรมฐาน ถา้มสีตกิ็ตอ้ง

บริกรรมพทุโธต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ถา้ไมบ่รกิรรมพทุโธแสดงวา่เผลอสตแิลว้ ถา้ใชอ้าการ 

๓๒ เป็นกรรมฐาน ก็ตอ้งพจิารณาอาการ ๓๒ ผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดูกฯ

ตลอดเวลา ตอนเริ่มตน้ปฏบิตัคิวรต ัง้สตทิีก่าย เพราะงา่ยกวา่ต ัง้ทีจ่ติ เพราะกายหยาบ

กวา่จติ เหน็ไดด้ว้ยตาเปลา่ เอาจติผูกไวก้บักาย กายอยู่ตรงไหนจติก็อยู่ตรงนัน้ ไมใ่หไ้ป

ทีอ่ืน่ ไมใ่ช่กายอยู่ตรงน้ีแต่จติไปอยู่ทีก่รุงเทพฯ ใหจ้ติอยู่ทีก่ายตลอดเวลา กายกาํลงัเดนิ 

จติก็เดนิไปกบักาย กายกาํลงัรบัประทานอาหาร จติกร็บัประทานอาหารไปกบักาย กาย

กาํลงัอาบนํา้ จติก็อาบนํา้ไปกบักาย ใหจ้ติอยู่กบักายตลอดเวลา อย่างน้ีก็จะมสีต ิ เพราะ

จติไมไ่ปทีอ่ืน่ พอส ัง่ใหจ้ติดูลม หรือบริกรรมพทุโธ ก็จะอยู่กบัพทุโธอยู่กบัลม ถา้อยูไ่ด ้

อย่างต่อเน่ือง ๕ นาทหีรือ ๑๐ นาทจีติก็จะรวมลงสู่ความสงบ เป็นสมาธิ ถา้ไมอ่อกไป

รบัรูอ้ะไรก็จะด ี ถา้ออกไปรบัรูก้็ควรดงึจติกลบัเขา้มา ตอนน้ีไมค่วรไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ 

ควรทาํสมาธิเพือ่สรา้งฐานของความสงบใหแ้ก่จติ ถา้จติออกไปรบัรูจ้ะไมส่งบ พอออก

จากสมาธิจะเหมอืนไมไ่ดน้ ัง่สมาธิ จะไมม่กีาํลงัทีจ่ะตา้นกเิลส พอเหน็รูปเสยีงกลิน่รส 

กเิลสก็จะทาํงานทนัท ี ถา้จติสงบน่ิงไมไ่ปรบัรูอ้ะไร เวลาออกมาจะมกีาํลงัตา้นกเิลสได ้

เวลาเหน็อะไรกเิลสจะไมข่ึ้นมาทนัท ี จะมเีวลาเอาจติทีส่งบ ทีไ่มม่กีเิลสรบกวน มา
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พจิารณาธรรมได ้ มาเจริญวปิสัสนาได ้ พอเจริญไปไดส้กัระยะหน่ึง ความสงบก็จะอ่อน

กาํลงัลง กเิลสก็จะออกมารบกวน จะพจิารณาไมไ่ดผ้ล ก็ตอ้งกลบัเขา้ไปในสมาธิใหม ่ 

สมาธิกบัปญัญา จะสลบักนัทาํงาน จะสนบัสนุนกนั สมาธิเป็นทีพ่กัผ่อนหลบันอนของจติ 

ปญัญาเป็นทีท่าํงาน เช่นพวกเราเชา้ก็ออกจากบา้นไปทาํงาน เยน็ก็กลบัมาบา้นมาพกัผอ่น

กนิขา้วหลบันอน พอเชา้ตื่นขึ้นมาก็ออกไปทาํงานใหม ่ การปฏบิตัธิรรมก็เช่นเดยีวกนั 

เวลาออกจากสมาธิก็ไปทาํงาน พจิารณาไตรลกัษณ์ พจิารณาขนัธ ์ ๕ พอพจิารณาไม่

ไดผ้ลแลว้ ก็กลบัมาพกัในสมาธิ พอจติอิม่ตวัแลว้ถอนออกมาเอง ก็ไปพจิารณาใหม ่ทาํ

อย่างน้ีไปเรื่อยๆ ปญัญาจะไวขึ้นไปเรื่อยๆ จะทนักเิลสขึ้นไปเรื่อยๆ พอคดิอะไรไมต่รง

กบัความจริงจะเหน็ทนัท ี ถา้วา่สวยวา่งามกจ็ะเหน็ทนัท ี คดิอยากจะอยู่ไปนานๆก็จะเหน็

ทนัท ี อยากจะไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วยก็จะเหน็ทนัท ี จะตดัไดท้นัท ี จติจะปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุ

อย่าง  

ถาม ไปปฏบิตัธิรรมคราวหนา้ กลางคนืจะไปนัง่ขา้งนอกจะไดไ้หม 

ตอบ ตอ้งดูใจตวัเองวา่มกีาํลงัพอหรือไม ่ ไมต่อ้งรีบรอ้น ใจเยน็ๆ กา้วไปดว้ยความ

ม ัน่ใจ อย่ารีบรอ้น อาจจะผดิพลาดได ้ถา้ยงัไมม่ ัน่ใจก็อย่าเพิง่ออกมานัง่ขา้งนอก 

ถาม ตอนทีท่่านอาจารยไ์ปอยู่ทีว่ดัป่าบา้นตาด ไมไ่ดพู้ดคุยกบัใครโดยไมจ่าํเป็นและ

ไมไ่ดอ้อกไปไหนเลย ท่านมวีหิารธรรมขอ้ไหนเป็นเครื่องอยู่ 

ตอบ มคีวามสงบเป็นเครื่องอยู ่

ถาม ถา้ยงัไมม่แีลว้มนัดิ้นรน  

ตอบ ตอ้งสูก้บัมนั 

ถาม รูส้กึเหน่ือยมาก 

ตอบ เป็นเหมอืนปีนเขา พอถงึยอดเขาแลว้จะสบาย ตอ้งพยายาม 
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ถาม บางครัง้มกีเิลสเกดิขึ้นในขณะทีเ่ดนิจงกรม แต่ไมส่ามารถเอาชนะมนัได ้ไปเลา่ให ้

อาจารยฟ์งั ท่านพูดนิดเดยีวก็วางได ้ถา้ไมม่อีาจารยจ์ะทาํอย่างไร 

ตอบ หาอาจารย ์ 

ถาม ถา้ไปอยู่กลางป่ากลางเขาคนเดยีว จะสูอ้ย่างไร 

ตอบ ตอ้งพรอ้มก่อน ถา้ยงัไมพ่รอ้มตอ้งอยู่กบัอาจารยไ์ปก่อน  

ตอนตน้ตอ้งมอีาจารยค์อยสอนคอยใหก้าํลงัใจ ตอ้งมคีวามสงบเป็นฐานก่อน ถงึจะ

ออกไปอยูค่นเดยีวได ้เป็นการเขา้สนามสอบแลว้ ถา้มสุีตตมยปญัญา มจีนิตามยปญัญา

แลว้ อยากจะไปทดสอบกาํลงัของภาวนามยปญัญา ก็ตอ้งไปอยู่คนเดยีว ไปเขา้สนาม

สอบ เป็นการปฏบิตัขิ ัน้สูง ตอ้งมสีตมิสีมาธิมปีญัญาพอทีจ่ะรกัษาตนไดแ้ลว้ ท่านถงึจะ

ใหไ้ป ถา้ยงัไมม่อีย่าไปอยู่คนเดยีว ยงัเป็นเหมอืนเดก็ทารก ตอ้งมพี่อแมค่อยเลี้ยงดู

อบรมส ัง่สอน พอโตเป็นทีพ่ึง่ของตนไดแ้ลว้ค่อยไป ประโยชนข์องครูอาจารยเ์ป็นอย่างน้ี 

พอมปีญัหาไปเลา่ใหท้่านฟงัปับ๊ ท่านจะแกใ้หเ้ราทนัท ี ใจของเรายงัไมด่พีอ ไมม่ปีญัญา 

มแีต่กเิลสคอยเหยยีบยํา่ทาํลาย ทาํใหท้อ้แทเ้บือ่หน่าย หมดศรทัธา ไมอ่ยากปฏบิตั ิ ถา้

อยู่กบัครูบาอาจารย ์ท่านจะสอนอยู่เรื่อยๆ สมยัทีไ่ปอยู่กบัหลวงตา ไมค่่อยมคีนไป ท่าน

จะเรียกประชมุสงฆท์กุ ๔ – ๕ วนั อบรมธรรมะ พอฟงัแลว้ไดก้าํลงัใจ พอออกจากที่

ประชมุไปเดนิจงกรมไดห้ลายชัว่โมง วนัไหนไมไ่ดฟ้งัธรรม เดนิช ัว่โมงเดยีวก็เหน่ือยแลว้ 

ไมอ่ยากจะเดนิ มนัต่างกนั เวลาไดฟ้งัธรรมจะไดก้าํลงัใจ แต่จะจางหายไปหลงัจาก ๓ – 

๔ วนัผ่านไปแลว้ ท่านถงึตอ้งเรียกประชมุอยู่เรื่อยๆ พระพทุธเจา้จงึทรงกาํหนดวนัพระ

ใหญ้าตโิยมเขา้วดักนั เพือ่จะไดเ้ตมิธรรมะเตมิปญัญา เพือ่หลอ่เลี้ยงจติใจ ใหม้กีาํลงั

ต่อสูก้บัปญัหาต่างๆ วนัพระเป็นวนัธรรมสวนะ วนัฟงัธรรม กาเลน ธมัมสัสวนัง 

เอตมัมงัคลมตุตมงั การฟงัธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิง่  

คราวทีแ่ลว้บอกใหฟ้งัธรรมทกุวนั ตอนเชา้ตื่นขึ้นมาก่อนจะออกไปทาํงาน เคยตื่นตอนกี่

โมงก็ตื่นขึ้นมาก่อนสกัช ัว่โมงหน่ึง นอนหวัคํา่กวา่ปกตสิกัช ัว่โมงหน่ึง จะไดม้เีวลานัง่

สมาธิ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมสกัช ัว่โมงหน่ึง ก่อนจะไปทาํงาน จะไดม้ธีรรมเตอืนใจ จะต่างกนั
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มากเลยถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรมทกุวนั เวลาไปทาํงานจะมธีรรมคอยเตอืนใจเสมอ ถา้ไม่ฟงั

ธรรมก็จะฟงัแต่กเิลส เพราะในใจมแีต่กเิลส จะย ัว่ยุต่างๆนานา ทาํใหใ้จรุ่มรอ้นกระวน

กระวาย กระสบักระส่าย กนิไมไ่ดน้อนไม่หลบั ถา้มธีรรมก็จะปลงได ้ เป็นธรรมดาของ

โลก มเีกดิมดีบัเป็นธรรมดา มคีวามสงบมคีวามวุน่วายเป็นธรรมดา สลบักนัไป แต่ไม่

ตอ้งวุน่วายไปกบัเขา แยกใจออกจากสิง่ต่างๆ ดว้ยธรรมะ ดว้ยสตสิมาธิปญัญา 

ควรทาํทกุวนั คอืรกัษาใจใหเ้ป็นปกต ิทาํอะไรไดก้็ทาํไป ทาํบญุไดก้็ทาํไป ใหท้านไดก้็ให ้

ไป ช่วยเหลอืใครไดก้็ช่วยไป จะไมไ่ปทบุตไีมด่่าไมว่า่ใคร ใครจะรา้ยใครจะชัว่ ก็ปลอ่ย

เขาไป ไมต่อ้งไปวา่เขา ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร จะทาํใหเ้ราช ัว่และรา้ยเท่ากบัเขา ตอ้งวาง

เฉยเป็นอเุบกขา ตอ้งมเีมตตาเสมอ สพัเพสตัตา คาํวา่สพัเพหมายถงึสตัวท์ ัง้หลายท ัง้

ปวง ท ัง้ทีเ่ป็นพวกเราและไมใ่ช่พวกเรา ไมอ่ย่างนัน้จะเป็นสพัเพสตัตาไดอ้ย่างไร เสื้อ

แดงก็สพัเพสตัตา เสื้อเหลอืงก็สพัเพสตัตา เสื้อหลากสกี็สพัเพสตัตา เป็นพีเ่ป็นนอ้งกนั 

เป็นเพือ่นเกดิแก่เจ็บตาย ถา้มเีมตตาปญัหาต่างๆจะเบาลง ตบมอืขา้งเดยีวไมด่งัหรอก 

เอาหลกัธรรมไปใชเ้ถดิ จะลดปญัหาลดอณุหภูมคิวามรุนแรงไดอ้ย่างแน่นอน แต่ถา้ต่าง

ฝ่ายต่างพุ่งความเกลยีดชงัเขา้หากนั จะเพิม่อณุหภูมขิองความรุนแรง  

ถาม ขณะพจิารณาดูศพทีอ่ยู่ในโลง ก็กาํหนดใหต้วัเองนอนทบัศพนัน้ไปเลย ซึง่ปกติ

ไมค่่อยกลวัเท่าไหร่ แต่วนันัน้นึกกลวัขึ้นมาทนัท ี ก็เลยถอนออกมา ควรจะ

กลบัไปพจิารณาอกีไหม 

ตอบ ควรพจิารณาจนไมก่ลวั ร่างกายของเรากเ็ป็นเหมอืนร่างกายของเขา ดูจนรบั

ความตายได ้ข ัน้ต่อไปก็ไปพสูิจนดู์  

ถาม ไปพสูิจนดู์อย่างไรคะ 

ตอบ ตอ้งไปหาสถานทีห่รือเหตกุารณ์ ทีท่า้ทายต่อความเป็นความตายดู เพราะยงั

อาจจะหลอกตวัเองอยู่ ความคดิอาจจะหลอกวา่ไมก่ลวัแลว้ แต่ยงัไมไ่ดเ้จอ

เหตกุารณ์จรงิ เหมอืนทีไ่ปเจอลูกระเบดิ 
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ถาม ในฐานะทีเ่ราท ัง้หลายเป็นลูกศิษยห์ลวงตา ถา้ต่างคนต่างร่วมใจฝึกอบรมตน ให ้

มสีมาธิมากขึ้นๆทกุวนั มสีตปิญัญาทีด่ขี ึ้นเรื่อยๆเราสามารถนอ้มถวายใหธ้าตุ

ขนัธท์่านอยูไ่ปนานๆไดไ้หมคะ  

ตอบ ไมไ่ดห้รอก ธาตขุนัธข์องท่านตอ้งเป็นไปตามเหตปุจัจยั  

ถาม แต่มคีาํสอนทีว่า่ ไมม่อีาํนาจใดจะยิง่ใหญ่ไปกวา่อาํนาจของใจทีฝึ่กไวด้แีลว้ 

ตอบ ดสีาํหรบัผูฝึ้ก 

ถาม เพือ่นอ้มถวายบูชาท่าน  

ตอบ บูชาได ้แต่ไมม่ผีลตามความตอ้งการของเรา การบูชาเป็นการแสดงความเคารพ  

ถาม แต่ไมม่ผีลต่อองคท์่านเลยหรือคะ 

ตอบ ท่านไมต่อ้งการอะไรจากพวกเรา ท่านไมต่อ้งการอะไรท ัง้นัน้ ท่านพอของท่านอยู่

แลว้ ธาตขุนัธไ์มใ่ช่ตวัของท่าน ธาตขุนัธเ์ป็นเพยีงรถยนตค์นัหน่ึง ถา้มนัไมว่ิง่มนั

ก็ไมว่ิง่ เมือ่มนัหมดสภาพมนัก็ไปไมไ่ด ้ ร่างกายก็เหมอืนกบัรถยนต ์ เมือ่มนัจะ

หมดสภาพจะแตกสามคัคจีะแยกทางกนั ไมม่ใีครจะหยุดมนัได ้ ไมอ่ย่างนัน้

พระพทุธเจา้ก็ตอ้งอยู่ถงึวนัน้ี ถา้ทาํบญุยดืชวีติใหพ้ระพทุธเจา้ได ้ 

ถาม แต่มกีลา่วไวว้า่ ถา้พระอานนทอ์าราธนาจะอยู่ต่อได ้

ตอบ คนละเรื่องกนั ท่านหมายถงึวา่ ในกรณีทีธ่าตขุนัธข์องท่านยงัอยู่ได ้แต่ตอ้งมกีาร

บาํรุงเป็นพเิศษ ดูแลเป็นพเิศษ ก็จะอยู่ไดน้านขึ้น ถา้ไมดู่แลพเิศษก็จะไปเร็วขึ้น 

ผูท้ีจ่ะคอยดูแลก็คอืพระอานนท ์ พระพทุธเจา้จงึทรงตรสัใหพ้ระอานนทท์ราบ 

แต่พระอานนทไ์มเ่ขา้ใจ ก็เลยไม่ไดอ้าราธนา ไมไ่ดอ้าสาเป็นผูอ้ปุถมัภอ์ปุฏัฐาก

พระพทุธเจา้ ถา้ไมอ่าสาก็ไมท่รงรบัส ัง่ พระอานนทถ์งึถูกปรบัอาบตั ิ หลงัจากที่

พระพทุธเจา้นิพพานไปแลว้ ๓ เดอืน มกีารสงัคายนาพระธรรมคาํสอน 
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ท่ามกลางพระสงฆ ์ ๕๐๐ รูป ซึง่เป็นพระอรหนัตท์ ัง้หมด มกีารถามพระอานนท์

วา่ทาํไมไมอ่าราธนาใหพ้ระพทุธเจา้อยู่ต่อ พระอานนทบ์อกวา่ไมเ่ขา้ใจความหมาย 

พระสงฆท์่านก็เลยปรบัอาบตั ิคอืตาํหนิทีไ่มอ่าราธนาใหอ้ยู่ต่อ  

ถาม ทีท่รงอยูต่่อได ้เพราะทรงมอีทิธิบาท ๔ น้ีละเจา้คะ 

ตอบ อทิธิบาท ๔ ก็คอืพลงัจติพลงัธรรม จะสามารถประคบัประคองร่างกายใหอ้ยู่ได ้

นานกวา่จติทีไ่มม่พีลงั จติทีไ่มม่พีลงัไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจจะอยู่ต่อ ถงึแมร่้างกาย

ยงัดอียู่ก็อยู่ไมไ่ด ้เพราะจะไมดู่แล ไมก่นิขา้ว ไมห่ลบันอน ไมอ่อกกาํลงักาย ไม่

กนิยา ร่างกายเมือ่ไมไ่ดร้บัการดูแล ก็ตอ้งเสือ่มไปอย่างรวดเร็ว ต่างกบัร่างกายที่

ไดร้บัการดูแล ร่างกายทีไ่ดร้บัการดูแลเพราะมกีาํลงัใจ เพราะใจเป็นผูดู้แล

ร่างกาย พระพทุธเจา้ทรงมกีาํลงัใจทีจ่ะดูแลรกัษาร่างกาย แต่ตอ้งมคีนอืน่ช่วย

ดูแล ตอ้งมหีมอมคีนคอยจดัยาถวายท่าน คอยจดัอาหารถวายท่าน อะไรต่างๆ

เหลา่น้ี ถา้ไมม่ใีครช่วยร่างกายก็จะอยู่ต่อไปไมไ่ด ้ ผูดู้แลก็ตอ้งสละเวลาของตน 

พระอานนทต์อนนัน้ก็ยงัไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์พระพทุธเจา้ไมอ่ยากดงึพระ

อานนทไ์ว ้ ถา้พระอานนทจ์ะลาไปปฏบิตั ิ ก็จะทรงปลอ่ยใหไ้ป ถา้พระอานนทจ์ะ

อปุฏัฐากต่อ ก็ตอ้งเป็นไปตามความสมคัรใจ พอพระอานนทไ์มไ่ดอ้าราธนา ก็

แสดงวา่ไมอ่าสา เพราะพระอานนทไ์มฉ่ลาด ไมเ่ขา้ใจความหมาย ทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงตรสัไว ้ พอมาอาราธนาทหีลงั พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่สายเสยีแลว้ พอ

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ จะไปแลว้นะอานนทภ์ายใน ๓ เดอืนน้ี ก็ขออาราธนาให ้

อยู่ต่อ พระพทุธเจา้ทรงตอบวา่สายไปเสยีแลว้ เพราะเคยตรสัมาหลายครัง้แลว้ 

แต่ไมเ่คยอาราธนาเลย เวลาทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตดัสนิพระทยัลงไปแลว้ จะไม่

ทรงกลบัพระทยั 

ถาม ทีว่า่พระพทุธเจา้ทรงมอีทิธิบาท ๔ ในการรกัษาธาตขุนัธ ์ คอืฉนัทะความพอใจที่

จะดาํรงชวีติ 
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ตอบ จะอยู่ต่อไปเพือ่ทาํประโยชนใ์หก้บัโลก เพราะความสงสารความเมตตา ต่อผูท้ี่

ตอ้งการความช่วยเหลอื แมแ้ต่ขณะทีจ่ะเสดจ็ดบัขนัธใ์นคนืนัน้ ก็ยงัอตุส่าหโ์ปรด

คนทีม่าถามปญัหาคนสุดทา้ย ตอนนัน้พระอานนทไ์มย่อมใหเ้ขา้เฝ้า เพราะเหน็วา่

อาการหนกัเต็มทีแ่ลว้ พอพระพทุธเจา้ทรงทราบก็ทรงอนุญาตใหเ้ขา้เฝ้า เพราะ

ความเมตตาทีท่รงมต่ีอสตัวโ์ลกเสมอ  

พอถงึเวลาก็ทรงตดัสนิพระทยั พอตดัสนิแลว้ก็จะไมเ่ปลีย่นพระทยั ทรงเหน็วา่มี

พระอรหนัตสาวกไมน่อ้ยกวา่ ๕๐๐ รูป ทีจ่ะทาํหนา้ทีแ่ทนพระองคไ์ด ้ ทรงมี

ความม ัน่พระทยัวา่สตัวโ์ลกจะไมข่าดทีพ่ึง่ ทรงตรสัวา่พวกเธอจะไมป่ราศจาก

ศาสดา เพราะธรรมวนิยัทีต่ถาคตไดต้รสัไวช้อบแลว้น้ีแล จะเป็นศาสดาของพวก

เธอต่อไป ผูท้ีจ่ะสอนธรรมวนิยัก็คอืพระอรหนัตสาวก ซึง่มจีาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 

๕๐๐ รูป จงึอย่าถอืการจากไปของครูบาอาจารยเ์ป็นเรื่องใหญ่โต เพราะเป็นเรื่อง

ของเวลา เป็นคตธิรรมดาของโลก ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้น คาํสอนของท่านก็มกีารบนัทกึ

ไวแ้ลว้ มปีระโยชนเ์หมอืนกบัท่านมชีวีติอยู่ ถา้ศึกษาปฏบิตัติามคาํสอนก็จะ

ไดร้บัประโยชน ์ เหมอืนกบัตอนทีท่่านมชีวีติอยู่ เวลาไปหาท่านก็ไมไ่ดไ้ปหา

ร่างกายของทา่น แต่ไปหาธรรมะจากท่าน ไปฟงัธรรมของท่านทีย่งัอยู่ ทาํไมไม่

ฟงักนั  
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กณัฑท์ี่ ๔๑๒ 

ใจเป็นตวัวดัผล 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

ใจเป็นตวัวดัผลของการปฏบิตั ิจะไดผ้ลมากนอ้ย อยู่ทีใ่จน่ิงมากหรือน่ิงนอ้ย ถา้น่ิงมากก็

ไดผ้ลมาก ถา้น่ิงนอ้ยก็ไดผ้ลนอ้ย ความจริงไมม่อีะไรทีใ่จจะตอ้งตื่นเตน้ ใจไปหลงเอง 

สิง่ต่างๆไมม่คีวามหมาย แต่ใจไปใหค้วามหมายเอง วา่เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ดอีย่าง

นัน้ดอีย่างน้ี พอเปลีย่นแปลงไป หรือสูญหายไป ใจก็หว ัน่ไหววุน่วาย เพราะขาดธรรมะ 

แสงสวา่ง ทีจ่ะสอนใจใหรู้ท้นัความจริงท ัง้หลายวา่เป็นไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณ์น่ีแหละ

เป็นปญัญาทางพระพทุธศาสนา ไมต่อ้งศึกษากวา้งขวาง ศึกษาไตรลกัษณ์น้ีก็พอ เวลา

มองอะไรใหม้องวา่ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ ไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของเรา ถา้เหน็ไดอ้ย่าง

ปจัจบุนัทนัด่วน ใจก็จะไมโ่ลภไมโ่กรธไมห่ลง เพราะมปีญัญาคอยคุมไว ้จะสกัแต่วา่ ได ้

ยนิเสยีงก็สกัแต่วา่ไดย้นิ ไมเ่ป็นสรรเสริญเป็นนินทา เหน็รูปก็สกัแต่วา่รูป ไมเ่ป็นมนุษย์

เป็นเดรจัฉาน เป็นหญงิเป็นชาย แต่เป็นอาการ ๓๒ ผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดูกฯ 

เหน็วา่ไมเ่ทีย่ง เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย เป็นเพยีงธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ เป็น

อนัตตา การเหน็ธาต ุ ๔ เป็นการเหน็อนตัตา การเหน็ความแก่ความเจ็บความตายเป็น

การเหน็อนิจจงั การเหน็ความทกุขท์ีต่ามมากบัการไปหลงยดึตดิ กบัสิง่ทีเ่ป็นอนิจจงัและ

อนตัตา เป็นการเหน็ทกุขงั  

ถา้เหน็ธาตขุนัธค์อืร่างกายเป็นตวัเราของเรา ไมเ่หน็วา่เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ แสดงวา่ไม่

เหน็อนตัตา ถา้ไมเ่หน็วา่ร่างกายจะตอ้งแก่จะตอ้งเจ็บจะตอ้งตายเป็นธรรมดา ก็จะเกดิ

ความทกุขข์ึ้นมา เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา เวลาจะตายก็เกดิความทุกข ์

ขึ้นมา เพราะความหลงทีไ่ปยดึไปตดิวา่เป็นตวัเราของเรา และตณัหาความอยาก ทีอ่ยาก

ใหอ้ยู่ไปนานๆ ไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย เพราะไมเ่หน็อนิจจงั ไมเ่หน็อนตัตา น่ีคอืปญัญาทาง

พระพทุธศาสนา ตอ้งเจริญอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออก อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระ
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อานนท ์ ใหเ้จริญมรณานุสตทิกุลมหายใจเขา้ออก ถงึจะเป็นภาวนามยปญัญา เป็น

ปญัญาทีใ่ชป้ระโยชนไ์ด ้ คอืควบคุมจติใหน่ิ้งเป็นปกต ิ ไมห่ว ัน่ไหวไมห่วาดกลวั กบัการ

เปลีย่นแปลงของสิง่ต่างๆ เช่นร่างกายเป็นตน้ การพจิารณาอย่างต่อเน่ือง เป็นการเจริญ

ปญัญา ไมใ่ช่เพยีงแต่วา่รูแ้ลว้ก็พอ รูว้า่แก่รูว้า่ตอ้งเจ็บตอ้งตายแลว้ ก็บอกวา่พอแลว้ แต่

พอไปเจอของจริง เจอเหตกุารณ์ทีท่า้ทายกบัความตายใจก็หว ัน่ไหว อย่างน้ีแสดงวา่ไม่

พอ ถา้พอแลว้จะตอ้งเฉย จะไมรู่ส้กึอะไร  

ปญัญาทางศาสนาจงึต่างกบัปญัญาทางโลก ปญัญาทางโลกส่วนใหญ่จะต ัง้อยูบ่นความจาํ 

เวลาเรียนหนงัสอืก่อนทีจ่ะสอบ ก็ท่องจาํเอาไว ้ พอเขา้หอ้งสอบตอบคาํถามต่างๆไดก้็

ผ่าน พออกี ๖ เดอืนถามวา่เรียนรูอ้ะไรมาบา้ง บางทจีาํไมไ่ดเ้ลย เพราะเป็นเพยีง

ความจาํ ตอ้งเปิดตาํราดูก่อน อย่างแพทยน้ี์ เวลาเรียนจบมาใหม่ๆ ไปปฏบิตัไิปรกัษาโรค 

บางทตีอ้งเปิดหนงัสอืดู ถา้ไมม่หีมออาวุโสคอยใหค้าํแนะนาํ เพราะยงัขาดการปฏบิตัิ

อย่างต่อเน่ือง ถา้ไดท้าํอย่างต่อเน่ือง เช่นตรวจคนไขท้กุวนั พบโรคต่างๆอยู่ทกุวนั พอ

เหน็อาการก็รูว้า่เป็นโรคอะไร ตอ้งใชย้าอะไรรกัษา ถา้ไปเจอโรคทีน่านๆโผลม่าสกัครัง้

หน่ึง ก็ตอ้งไปเปิดตาํราดูวธิรีกัษา เคยไปหาหมอตอนเป็นงูสวดั หมอเพิง่จบมาใหม่ๆ  ไม่

รูว้ธิีเพาะเชื้อเพือ่เอาไปตรวจ ตอ้งเปิดตาํราดูก่อน ปญัญาทางโลกส่วนใหญ่เป็นความจาํ 

จะเป็นความจริงเมือ่นาํมาใชใ้นการปฏบิตั ิ จะไมเ่กี่ยวกบัการรกัษาใจใหส้งบ ใหอ้ยูเ่ป็น

ปกตสุิข เป็นเพยีงการปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลผุลภายนอกใจ เช่นรกัษาร่างกาย ไมไ่ด ้

เกี่ยวกบัใจ เพราะรกัษาแต่ร่างกาย  

ถา้ร่างกายของหมอเองไมส่บาย จะมผีลกระทบกบัใจของหมอ ใจจะมคีวามทกุขข์ึ้นมา 

ทกุขเ์พราะความเจ็บปวดของร่างกาย ทกุขเ์พราะอยากจะใหห้าย ทกุขเ์พราะความกลวั 

กลวัวา่จะรกัษาไมห่าย กลวัวา่จะตอ้งตาย เป็นผลกระทบทางจติใจ วชิาความรูท้างโลก

จะไมส่ามารถรกัษาความทกุขท์างใจได ้ เป็นหมอยงักลวัตาย กลวัความเจ็บไขไ้ดป่้วย 

กลวัจะรกัษาไมห่าย เพราะวชิาทางโลกไมไ่ดดู้แลรกัษาใจใหเ้ป็นปกตสุิข มวีชิาทางธรรม

เท่านัน้ ทีดู่แลรกัษาใจโดยตรง ถา้ไมไ่ดศึ้กษาปฏบิตัธิรรม ใจจะไมม่ ัน่คง จะอ่อนไหว

ตื่นเตน้หวาดกลวั ไปกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีใ่จไปสมัผสัรบัรู ้มญีาตโิยมทีใ่ส่บาตรคนหน่ึง
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ทาํใจไมไ่ด ้กบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้น เหน็คนถูกยงิตายหนา้ตาก็ซมึเศรา้ บ่นวา่ทาํไมตอ้งยงิ

กนัตอ้งฆ่ากนั เพราะไมม่ธีรรมะ ไมม่ปีญัญาทีเ่หน็วา่เป็นเรื่องปกตขิองโลก มคีวามเจริญ

มคีวามเสือ่ม มคีวามสงบมคีวามวุน่วายสลบักนัไป เป็นอย่างน้ีทกุยุคทกุสมยั ก่อนที่

พระพทุธเจา้ทรงมาตรสัรูส้อนธรรมก็มเีหตกุารณ์อย่างน้ีเกดิขึ้น สมยัพระพทุธกาลก็มี

เหตกุารณ์อย่างน้ีเกดิขึ้น สมยัพวกเราก็มเีหตกุารณ์อย่างน้ีเกดิขึ้น หลงัจากพวกเราจาก

โลกน้ีไปแลว้ ก็จะมเีหตกุารณ์อย่างน้ีเกดิขึ้น เป็นปกตขิองโลก ถา้มปีญัญาก็จะไมรู่ส้กึ

อะไร จะรูส้กึเฉยๆ สกัแต่วา่รู ้ ถา้ไมม่ปีญัญาก็จะวติกวุน่วายใจทกุขใ์จ เพราะใจมคีวาม

อยากใหเ้หตกุารณ์เป็นตามตอ้งการ พอไมเ่ป็นดงัทีใ่จตอ้งการก็วุน่วายใจ ความไมส่บาย

อกไมส่บายใจ ความทกุขใ์จ ความกงัวลใจ ความเดอืดรอ้นต่างๆของใจ เกดิจากการขาด

ปญัญาสมาธิและสต ิเพราะตอ้งมที ัง้ ๓ ส่วนน้ี  

ปญัญาจะมขีึ้นมาเองโดยลาํพงัไมไ่ด ้ ปญัญาตอ้งมสีมาธิสนบัสนุน สมาธิก็ตอ้งมสีติ

สนบัสนุน สตจิงึเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีสุ่ด เจริญสตเิพือ่ทาํจติใหส้งบน่ิง พอจติ

ออกมาจากความน่ิง ก็ตอ้งมปีญัญาคอยรกัษาความน่ิงต่อไป เพราะอยู่ในสมาธิท ัง้วนัท ัง้

คนืไมไ่ด ้เพราะชวีติบงัคบัใหอ้อกมาทาํมาหากนิ หาปจัจยั ๔ ดูแลรกัษาร่างกาย ในขณะ

ทีอ่อกมาก็ตอ้งรบัรูก้บัเหตกุารณ์ต่างๆ ทางตาหูจมกูลิ้นกาย จงึตอ้งมปีญัญาคอยประกบ

อยู่ตลอดเวลา ตอ้งมปีญัญาคอยสอนใจ วา่สิง่ทีเ่หน็เป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง เป็นอนตัตา

ไมใ่ช่ตวัตน เป็นการรวมตวัของธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ไมส่ามารถไปควบคุมบงัคบั ให ้

เป็นไปตามทีใ่จตอ้งการเสมอไป บางเวลาก็บงัคบัได ้ บางเวลาก็บงัคบัไมไ่ด ้ ตอ้งยอมรบั

ความจริง ถา้บงัคบัไดก้็บงัคบัไป ถา้บงัคบัไมไ่ดก้็ตอ้งปลอ่ยเขาไป เช่นร่างกายบางเวลา

เราก็บงัคบัได ้ ใหห้ายใจได ้ ไมใ่หเ้จ็บไขไ้ดป่้วยได ้ แต่บางเวลาก็บงัคบัไมไ่ด ้ บางเวลาก็

เจ็บไขไ้ดป่้วย บางเวลาก็หยุดหายใจ แต่ใจไมค่วรวุน่วายไปกบัเขา ถา้มปีญัญาจะรูว้า่เขา

ไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่ของเรา รูว้า่บงัคบัเขาไมไ่ด ้เขาจะเป็นอย่างไรก็ตอ้งยอมรบัความจริง  

ร่างกายน้ีไมใ่ช่ร่างกายแรกทีเ่ราไดม้าและจะสูญเสยีไป เราเคยไดร่้างกายมานบัไมถ่ว้น

แลว้ ถา้เป็นเงนิก็เป็นมหาเศรษฐแีลว้ เป็นรอ้ยลา้นพนัลา้น ทาํไมจะเสยีร่างกายน้ีไปไมไ่ด ้

ทาํไมตอ้งวุน่วายใจ เพราะไมเ่คยสอนใจใหป้ลอ่ยวาง ไมส่อนความจริงของร่างกาย วา่
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เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย เพือ่เตรียมรบักบัเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึ้น 

ถา้พรอ้มแลว้ก็จะไมเ่ป็นปญัหา จะเหน็ร่างกายเป็นเหมอืนร่างกายของคนอืน่ ร่างกาย

ของคนอืน่เป็นอย่างไร ร่างกายน้ีก็เป็นเหมอืนกนั มอีาการ ๓๒ เหมอืนกนั มคีวามแก่

ความเจ็บความตายเหมอืนกนั จะตอ้งกลบัไปสู่ดนินํา้ลมไฟเหมอืนกนั ถา้เหน็คนอืน่ตาย

ได ้ทาํไมจะเหน็ร่างกายเราตายไมไ่ด ้มนัก็เหมอืนกนั ถา้เหน็วา่เหมอืนกนัก็จะรูส้กึเฉยๆ 

ไมว่า่จะเป็นของใครก็ตาม ของคนอืน่หรือของเรามนัก็เหมอืนกนั เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ 

น่ีคอืปญัญาทีต่อ้งสอนใจเสมอเวลาทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในสมาธิ แต่ตอ้งเขา้สมาธิสลบักบัการ

ออกมา เพราะการเขา้ไปในสมาธิเป็นการพกัผ่อน เหมอืนกบัร่างกาย ตอ้งมเีวลาพกัผอ่น

หลบันอน พอตื่นขึ้นมามกีาํลงัวงัชาก็ไปทาํงานต่อ พอเมือ่ยลา้ก็กลบัมาพกัผ่อน กลบัมา

บา้น มารบัประทานอาหาร อาบนํา้อาบท่าหลบันอน เพือ่จะไดอ้อกไปทาํงานต่อใน

วนัรุ่งขึ้น จติก็ตอ้งเขา้ไปในสมาธิเพือ่พกัจติ เสริมกาํลงัใหก้บัจติ พอจติพกัเต็มทีม่กีาํลงั

แลว้ก็ออกมา ก็ตอ้งควบคุมจติใหค้ดิอยู่ในกรอบของไตรลกัษณ์เสมอ  

คดิเรื่องอะไรก็ตอ้งมไีตรลกัษณ์เขา้ไปเป็นส่วนผสมเสมอ เหมอืนกบัการปรุงอาหาร ไมว่า่

อาหารชนิดใดก็ตอ้งมเีกลอืมนีํา้ปลาเสมอ ถา้ไมอ่ย่างนัน้จะมรีสชาตทิีจ่ดืชดื ชวีติของเรา

ก็เหมอืนกนั ถา้ขาดปญัญาขาดไตรลกัษณ์ ก็จะไมเ่ป็นปกตสุิข จะมแีต่ความวุน่วาย มี

แต่ความเครียด มแีต่ความกงัวล มแีต่ความหวาดกลวัตลอดเวลา สิง่เหลา่น้ีเราสามารถ

กาํจดัได ้ ดว้ยเกลอืของไตรลกัษณ์น่ีเอง ใส่เกลอือนิจจงัเขา้ไปนิด ใส่ทกุขใ์ส่อนตัตาเขา้

ไปหน่อย ทาํอะไรก็คดิวา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา งานทีท่าํอยู่ทกุวนัน้ีเป็นอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา จะไมท่าํไปตลอด จะตอ้งหยุดทาํ จะหยุดชา้หรือหยุดเร็วเท่านัน้เอง 

ความสมัพนัธก์บัใครก็เหมอืนกนั ไม่เป็นความสมัพนัธท์ีถ่าวร ตอ้งมวีนัจบ คดิอย่างน้ี

อยู่เรื่อยๆ กบัสิง่ต่างๆทีใ่จไปสมัผสัรบัรู ้จะไดไ้มม่อีปุาทาน จะรบัรูเ้ฉยๆ แลว้ก็ปฏบิตัไิป

ตามเหตตุามผล ตอ้งปฏบิตัอิย่างไรก็ปฏบิตัไิป เช่นร่างกายตอ้งดูแลรกัษาก็ดูแลรกัษาไป 

แต่ไมเ่ดอืดรอ้นกบัการเปลีย่นแปลงของร่างกาย รูอ้ยู่ตลอดเวลาวา่จะตอ้งเป็นอย่างน้ี 

จะตอ้งจบอย่างน้ี แต่เราไมดู่ทีต่อนจบกนั เราไมช่อบ กเิลสไม่ชอบตอนจบ ก็เลยตอ้งมี

ความกงัวล มคีวามเครียดตลอดเวลา อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนทใ์หเ้จรญิ

มรณานุสต ิทรงสอนใหดู้ตอนจบของชวีติ วา่มวีนัสิ้นสุด จะไดเ้ตรียมใจรบักบัเหตกุารณ์
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ต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้น ถา้ไมดู่ตอนจบ ก็จะถูกอาํนาจของความหลง สรา้งความอยากใหอ้ยูไ่ป

นานๆ อยากใหด้ไีปเรื่อยๆ อยากจะใหเ้จริญอย่างเดยีว ไมอ่ยากใหเ้สือ่ม ท ัง้ๆทีเ่ป็นไป

ไมไ่ด ้มเีจริญก็ตอ้งมเีสือ่มเป็นธรรมดา ถา้เตรียมตวัรบักบัสภาพทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้น ก็จะไม่

หลงกบัการเจริญ จะเตรียมรบักบัความเสือ่ม ใจจะไดไ้มท่กุขก์บัการเสือ่มของสิง่ต่างๆ  

การพจิารณาไตรลกัษณ์น้ี ถา้จติไมส่งบจะพจิารณายาก เพราะจะมกีเิลสออกมาต่อตา้น 

กเิลสไมช่อบคดิถงึความเสือ่มความตาย พอคดิแลว้จะหดหู่ทอ้แท ้ ไมม่กีาํลงัใจจะทาํ

อะไร จะพจิารณาไตรลกัษณ์ได ้ ใจตอ้งสงบตัง้ม ัน่ก่อน คนบางคนไมไ่ดป้ฏบิตัธิรรมใน

ชาตน้ีิ แต่จติมคีวามตัง้ม ัน่มาต ัง้แต่ชาตก่ิอน พอไดอ่้านหนงัสอืธรรมะ ไดศึ้กษาเรื่อง

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ก็ยนิดทีีอ่ยากจะเอาความรูน้ี้มาสอนใจ ไมก่ลวัความตาย แสดงวา่

ใจมสีมาธิ มกีาํลงัพอทีจ่ะไมใ่หก้เิลส สรา้งความหวาดกลวัทอ้แทเ้ศรา้สรอ้ยหงอยเหงา 

ถา้ไมม่สีมาธิพอไดย้นิไดฟ้งัเรื่องความตาย เรื่องความสูญเสยีน้ี ใจจะหดหู่เศรา้หมอง 

เพราะไมม่สีมาธิป้องกนัไมใ่หอ้ารมณ์เหลา่น้ีเกดิขึ้นมาได ้ ถา้เป็นอย่างน้ีก็ยงัไมส่ามารถ

เจริญมรณานุสตไิด ้ ตอ้งเจริญสมาธิก่อน เจริญสตก่ิอน ตอ้งควบคุมใจ ไมใ่หค้ดิเรื่อย

เป่ือย ใหใ้จอยู่ภายใตค้าํส ัง่ของเรา ถา้ใจจะคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ตอ้งบงัคบัไมใ่หค้ดิ ให ้

คดิในเรื่องทีจ่ะทาํใหใ้จสงบ เช่นบริกรรมพทุโธๆไป หรือสวดมนตไ์ป สวดอรหงัสมัมา 

สวากขาโต สุปฏปินัโนไป ในขณะทีท่าํกจิต่างๆ ใหค้ดิเรื่องธรรมะหรือสวดมนตไ์ปภายใน

ใจ ดกีวา่กงัวลกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร มแีต่จะทาํใหก้เิลสมกีาํลงัมากขึ้น 

ตอ้งบงัคบัไมใ่หค้ดิเรื่องต่างๆ ทีจ่ะทาํใหจ้ติวา้วุน่ขุน่มวั ใหค้ดิในทางธรรมะ พทุโธกไ็ด ้

สวดมนตก์็ได ้อาการ ๓๒ ก็ได ้ท่องไปก่อน ร่างกายมอีะไรบา้ง มผีมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือ

เอน็กระดูกฯ ขึ้นอยู่กบักาํลงัของสมาธิ ถา้ยงัพจิารณาไมไ่ดก้็อย่าเพิง่พจิารณา บริกรรม

พทุโธไปก่อน หรือสวดมนตไ์ปภายในใจก่อน เหมอืนท่องสูตรคูณ ท่องไปเรื่อยๆ ถา้ใจ

ท่องบทสวดมนต ์ก็จะไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ ใจก็จะสงบตัง้ม ัน่และรวมลงเป็นหน่ึงได ้ 

เวลาไมไ่ดท้าํอะไรก็หามมุสงบ นัง่ขดัสมาธติ ัง้ตวัใหต้รงบริกรรมพทุโธๆไป หรือกาํหนดดู

ลมหายใจเขา้ออกไป ถา้มสีตกิ็จะอยู่กบัลมหายใจอยู่กบัพทุโธอย่างต่อเน่ือง แลว้ก็จะ

รวมลงเขา้สู่ความสงบ เป็นเอกคัคตารมณ์ สกัแต่วา่รู ้ การรวมน้ีรวมได ้ ๒ ลกัษณะคอื 
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รวมแบบฮวบฮาบเหมอืนตกหลมุตกบ่อ ร่างกายหายไปแลว้ก็น่ิงสบาย เบาอกเบาใจ ไม่

รบัรูก้บัเรื่องอะไรท ัง้นัน้ หรือจะเป็นแบบทีค่่อยๆสงบลงไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย เหมอืนรถที่

ค่อยๆชะลอตวัลงแลว้หยุดไปในทีสุ่ด สงบน่ิงแต่ร่างกายไมห่าย เสยีงอะไรต่างๆก็ยงัได ้

ยนิ แต่ใจไมส่นใจ ใจรบัรูแ้ต่ไมม่อีารมณ์กบัเสยีงทีไ่ดย้นิ หรือกบัอาการของร่างกาย จะ

เจ็บตรงนัน้หรือจะปวดตรงน้ี กรู็ว้า่เจ็บรูว้า่ปวด แต่ไมร่บกวนใจ อย่างน้ีก็เป็นการรวม

เหมอืนกนั เวลารวมก็ควรใหร้วมไปนานๆเท่าทีจ่ะรวมได ้ บางคนมจีริตทีผ่าดโผน พอ

สงบแลว้ไมน่ิ่งไมอ่ยู่กบัที ่ จะออกไปรบัรูเ้รื่องต่างๆ เหมอืนกบัฝนั ไปทีน่ ัน่ไปทีน่ี่ ไปเหน็

สิง่นัน้เหน็สิง่น้ี ตอนตน้น้ีอย่าปลอ่ยใหไ้ป ควรดงึกลบัมาทีฐ่านของความสงบ สกัแต่วา่รู ้

ถา้ออกไปรบัรูแ้ลว้จติจะไมไ่ดพ้กัผ่อน เหมอืนกบัไมไ่ดท้าํสมาธิ พอออกจากสมาธิกเิลส

จะออกมาทาํงานทนัท ี ไมส่ามารถเจริญปญัญาได ้ เพราะจะถูกกเิลสฉุดลากความคิดไป

ในทางกเิลส ไปคดิทางโลภทางโกรธทางหลง ทางลาภยศสรรเสริญสุข  

เพราะฉะนัน้เวลาทาํสมาธิตอ้งใหน่ิ้ง ถงึแมจ้ะเป็นธรรมชาตขิองจติทีจ่ะไปรบัรูเ้รื่องต่างๆ 

ก็ตอ้งระงบัไวก่้อนในระยะแรกน้ี ระยะทีเ่ริ่มปฏบิตัน้ีิตอ้งการพกัจติ ตอ้งการใหจ้ติน่ิง ให ้

มคีวามแน่นหนาม ัน่คง ไมห่ว ัน่ไหวไปตามอาํนาจของกเิลสตณัหา เพือ่จะไดน้าํจติทีม่ ี

ความหนกัแน่นน้ีมาพจิารณาไตรลกัษณ์ พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เพือ่จะไดป้ลอ่ย

วางเพือ่จะไดห้ลดุพน้ จากอาํนาจของความโลภความโกรธความหลง พอจติหลดุพน้จาก

เรื่องต่างๆของกเิลสตณัหาไดแ้ลว้ ถา้อยากออกไปเทีย่วตามธรรมชาตขิองจติก็ออกไปได ้

อยากจะไปสวรรค ์ อยากจะไปสมัผสัรบัรู ้ กบักายทพิยช์นิดต่างๆก็ไปได ้ เพราะทาํงาน

เสร็จแลว้ เรียนหนงัสอืจบแลว้ ไมต่อ้งทาํงานแลว้ จะไปเทีย่วท ัง้วนัท ัง้คนืก็ไมม่ใีครวา่

อะไร เพราะกจิทีต่อ้งทาํคอืการชาํระความโลภความโกรธความหลง ไดท้าํสาํเร็จลลุว่งไป

แลว้ จะทาํอะไรก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร เหมอืนนกัเรียนนกัศึกษาทีต่อ้งไปเรียนหนงัสอืก่อน 

ยงัหนีเทีย่วไมไ่ด ้ ถา้หนีเทีย่วแลว้จะเรียนไมจ่บ นกัภาวนาก็เช่นเดยีวกนั ถา้เขา้สมาธิ

แลว้หนีเทีย่ว ออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ก็เหมอืนหนีโรงเรียน จะไมม่ทีางทีจ่ะเจริญ

ปญัญาได ้ 
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ถา้ไมม่ปีญัญาก็จะไมส่ามารถตดักเิลสได ้ ไมส่ามารถทาํนิโรธใหแ้จง้ได ้ คอืการดบัทกุข ์

ตอ้งมปีญัญา เพราะปญัญาเป็นมรรค มรรคเจริญใหม้าก เจริญเพือ่อะไร เจริญเพือ่ละ

สมทุยั ทีเ่ป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ พอละสมทุยัไดด้ว้ยมรรคแลว้ นิโรธก็จะปรากฏ

ขึ้นมา ทกุขก์็จะดบัไป ทกุขก์บันิโรธน้ีเป็นเหมอืนเหรียญ ๒ ดา้น ถา้ทกุขอ์ยู่ดา้นบน

นิโรธก็อยู่ดา้นลา่ง ถา้ทกุขป์รากฏขึ้นนิโรธกป็รากฏไมไ่ด ้ถา้นิโรธปรากฏขึ้นทกุขก์็ปรากฏ

ไมไ่ด ้ เหมอืนหวักอ้ย ถา้เหรียญหงายดา้นหวัขึ้นมา ดา้นกอ้ยก็หงายขึ้นมาไมไ่ด ้ เพราะ

ตอ้งอยู่ดา้นลา่ง ทกุขก์บันิโรธเป็นเหมอืนหวักอ้ย เป็นคนละดา้นกนั ส่วนสมทุยักบัมรรค

ก็เช่นเดยีวกนั เป็นเหรียญคนละดา้น ถา้ไมม่มีรรคไมม่ไีตรลกัษณ์ ก็จะเกดิสมทุยัเกิด

ตณัหาต่างๆขึ้นมา เกดิความวติกเกดิความเครียดเกดิความกงัวลขึ้นมา เพราะความ

อยากต่างๆจะทาํใหเ้กดิความเครียดขึ้นมา เกดิความทกุขข์ึ้นมา อยากจะใหบ้า้นเมอืง

สงบ อยากจะใหบ้า้นเมอืงปลอดภยั พอไมส่งบไมป่ลอดภยัก็เกดิความเครียดขึ้นมา ถา้มี

มรรคมปีญัญาวา่เป็นไตรลกัษณ์ มคีวามสงบสลบักบัความไมส่งบ เจริญสลบักบัเสือ่ม 

ไมม่อีะไรไมเ่สือ่ม ถา้มกีารเจริญก็ตอ้งมกีารเสือ่ม ถา้ไมอ่ยากจะเสือ่มก็ไมต่อ้งเจริญ ถา้

ไมอ่ยากตายก็ไมต่อ้งเกดิ น่ีคอืการทาํงานของอริยสจั ๔ ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค อยู่ทีก่าร

เจริญปญัญาเจริญมรรค การเจริญปญัญาก็ตอ้งเจริญสมาธิก่อน ตอ้งเจริญสตก่ิอนถงึจะ

ไดส้มาธิ พอไดส้มาธิก็มาเจริญปญัญา พอเจริญปญัญาแลว้ก็ตอ้งกลบัเขา้มาพกัในสมาธิ 

เหมอืนเวลาใชม้ดี ถา้ใชไ้ปมากๆก็จะทือ่ ตอ้งหยุดลบัมดีก่อน คนทีใ่ชม้ดีก็ตอ้งพกั 

รบัประทานอาหาร ดืม่นํา้ หลบันอนก่อน พอมกีาํลงัแลว้ ลบัมดีใหค้มแลว้ ก็กลบัมาใช ้

มดีต่อ  

พอปญัญาใชไ้ปเรื่อยๆ พจิารณาไปเรื่อยๆ ก็จะเกดิอาการเมือ่ยลา้ขึ้นมาหรือทือ่ขึ้นมา จะ

ไมส่ามารถตดักเิลสได ้ จะไมส่ามารถปลงได ้ ก็ตอ้งหยุดพกัแลว้กลบัเขา้ไปพกัในสมาธ ิ

พอมกีาํลงัแลว้ก็ออกมาพจิารณาใหม ่ ปญัหาทีย่งัตดัไมไ่ดก้็จะตดัได ้ พอหมดปญัหาน้ี

แลว้ก็ไปแกป้ญัหาใหมต่่อ ปญัหาทีใ่จไปวุน่วายไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ตอ้งตามไปตดัใหห้มด 

ตอนตน้ก็จะตดัภายนอกก่อน ตดัปญัหาทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ บคุคลหรือวตัถุ

ต่างๆ เหตกุารณ์ต่างๆ พอตดัไดห้มดแลว้ก็เขา้มาตดัส่วนทีใ่กลใ้จ ก็คอืขนัธ ์๕ เริ่มตน้ที่

ร่างกาย พจิารณาความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย พจิารณาอสุภะความไมส่วย



53 
 

ไมง่าม พจิารณาปฏกูิลความสกปรกของร่างกาย เพือ่จะไดต้ดัอปุาทานความยดึม ัน่ถอื

ม ัน่ ตดักามราคะ พอตดัไดแ้ลว้ก็เขา้มาตดัเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ พจิารณาใหเ้หน็

วา่เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ เป็นเพยีงสภาวธรรมทีเ่กดิดบัเกดิดบัภายในใจ เช่น

ความคดิของเรา พอคดิปับ๊ก็หายไป เหมอืนกบัโยนหนิลงไปในนํา้ นํา้ก็กระเพือ่ม สกัครู่

ก็น่ิง พอโยนกอ้นใหมก่็กระเพือ่มขึ้นมาใหม ่ ความคดิของเราก็เป็นอย่างน้ี พอคดิขึ้นมา

จติก็กระเพือ่มขึ้นมา แลว้ก็หายไป เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณก็จะเป็นอย่างน้ี จะเกดิ

ดบัเกดิดบัเหมอืนแสงหิง่หอ้ย  

ถา้รูท้นัก็จะไมห่ลงตาม ก็จะไมเ่ป็นปญัหาอะไร รูว้า่เป็นเพยีงความคดิ เป็นเพยีง

สภาวธรรมทีเ่กดิดบัเกดิดบั รูว้า่เป็นไตรลกัษณ์ ไมม่สีาระความหมายอะไร เราไปให ้

ความหมายเอง แลว้ไปหลงตดิอยู่กบัความหมายนัน้ คดิวา่นัน่ดคีดิวา่น่ีดเีป็นตน้ คดิวา่

นัน่เป็นเราเป็นของเรา ท ัง้ๆทีไ่มไ่ดเ้ป็นตามทีเ่ราคดิ แต่เราไปหลงยดึตดิความคดิ เช่นคดิ

วา่ร่างกายเป็นเราเป็นของเรา เวทนาเป็นเราเป็นของเรา ความจริงเป็นเพยีงสภาวธรรมที่

เกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ก็ดบัไป ถา้ปลอ่ยวางไดก้็จะไมร่บกวนเรา จะมอีาการเจ็บอย่างไรกจ็ะ

ไมร่บกวนใจ เพราะใจไมไ่ดไ้ปเจ็บดว้ย ใจไมไ่ดไ้ปใหค้วามหมายวา่ดหีรือไมด่ ี ถา้ไมไ่ด ้

ใหค้วามหมายวา่ดหีรือไมด่ ีก็จะไมเ่กดิความอยากใหอ้ยู่หรือไป จะอยู่ก็อยู่ไป จะไปก็ไป 

ถา้ใหค้วามหมายวา่ด ี เวลาหายไปก็เสยีใจ พอสุขเวทนาหมดไปก็รูส้กึวา้เหว่เศรา้สรอ้ย

หงอยเหงา พอทกุขเวทนาเกดิขึ้น ก็เกดิความรงัเกยีจ เกดิความกลวัขึ้นมา เพราะไปให ้

ความหมายวา่ดหีรือไมด่ ีสุขหรือไมสุ่ข ทกุขห์รือไมท่กุข ์ความจริงมนัไมไ่ดว้า่มนัสุขหรือ

มนัทกุข ์มนัก็เป็นของมนัอย่างน้ี เหมอืนเสยีงทีเ่ราไดย้นิ มนัก็เป็นเสยีงอย่างน้ี ถา้ไมไ่ด ้

ไปใหค้วามหมายก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร ถา้ไปใหค้วามหมายวา่เป็นเสยีงสรรเสริญ ก็ยิ้ม

แยม้ดอีกดใีจ ถา้ไปใหค้วามหมายวา่นินทา ก็จะไมส่บายใจ  

จงึตอ้งดูใหเ้หน็วา่เป็นเพยีงสภาวธรรม ทีเ่กดิดบัเกดิดบัภายในใจ อย่าไปใหค้วามหมาย 

พจิารณาเพือ่ปลอ่ยวาง ขณะทีพ่จิารณาก็เป็นเหมอืนทาํการบา้น เวลาไปเจอของจริง เวลา

ไปเจอใครด่าเรา จะไดรู้ว้า่มปีญัญาทนัหรือไม ่ ถา้มปีญัญาทนัก็คดิวา่เป็นเพยีง

สภาวธรรม เกดิดบัเกดิดบั ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เวลาเกดิเวทนา อยู่ทีว่า่ไปใหส้ญัญา
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ความหมายอย่างไร ถา้ไปวา่ดกี็จะดใีจ ถา้ไปวา่ไมด่กี็จะเสยีใจ ถา้ไมไ่ปวา่ดหีรือไมด่กี็จะ

เฉยๆ เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งสอนใจ วา่เป็นไตรลกัษณ์ ไมม่คีวามหมายอะไร เราไปให ้

ความหมายเอง ตอ้งลบลา้งความหมายท ัง้หมดใหห้มดไป เพราะเป็นสมมตุ ิ สรรเสรญิ

นินทาเรามากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมไ่ดท้าํใหใ้จดขีึ้นหรือเลวลง เลก็ลงหรือใหญ่ขึ้นแต่อย่างใด 

ใจก็ยงัเท่าเดมิ ถา้ฉลาดจะรบัไดท้ ัง้ ๒ อย่าง จะไมก่ระทบใจ ใจจะเป็นปกต ิ เพราะมี

มรรคควบคุมไว ้ ไมใ่หเ้กดิสมทุยั ไมใ่หย้นิดยีนิรา้ย สมทุยัก็คอืความยนิดยีนิรา้ยน่ีเอง 

ภวตณัหา วภิวตณัหา ภวตณัหาคอืความยนิด ีวภิวตณัหาคอืความยนิรา้ย ตอ้งใชป้ญัญา

กาํจดัคอืความยนิดยีนิรา้ยต่างๆ อย่าไปเหน็วา่ดหีรือไมด่ ี ใหเ้หน็วา่สกัแต่วา่เท่านัน้ แลว้

ใจจะเป็นปกต ิ ไมวุ่น่วายไปกบัเรื่องราวต่างๆ น่ีคอืปญัญาทีเ่ราจะตอ้งเจริญ จากส่วน

หยาบเขา้มาสู่ส่วนละเอยีด  

ภายนอกเป็นส่วนหยาบ เช่นรูปเสยีงกลิน่รส รูปร่างหนา้ตาของคน ตอ้งตดัไปก่อน แลว้

ก็เขา้มาส่วนภายในทีล่ะเอยีด คือเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ แลว้ก็เขา้ไปภายในจิตซึง่

เป็นข ัน้ทีล่ะเอยีดทีสุ่ด เป็นเหมอืนกาํแพงทีจ่ะตอ้งเจาะทะลไุปทลีะกาํแพง ขา้มข ัน้ตอน

ไมไ่ด ้ม ี๓ กาํแพง กาํแพงนอกม ี๑ กาํแพงในม ี๒ คอืนามขนัธแ์ละจติ กาํแพงนอกคอื

รูปเสยีงกลิน่รสและร่างกาย กาํแพงในคอืนามขนัธแ์ละจติ จติยงัเป็นปญัหาอยู่ เพราะยงั

มสีมมตุ ิมคีวามสาํคญัม ัน่หมาย วา่สภาวะอย่างน้ีด ีสภาวะอย่างน้ีไมด่ ีน่ีคอืสุขน่ีคอืทุกข ์

ตอ้งพจิารณาวา่เป็นสภาวะทีเ่กดิขึ้นแลว้ดบัไป อย่าไปยดึไปตดิ อย่าไปอยาก อย่าไป

ยนิดยีนิรา้ย พอปลอ่ยวางแลว้ก็จะไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่ ถา้รูท้นัแลว้ก็จะไมส่รา้งสภาวะ

เหลา่น้ีขึ้นมา จะไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่ มแีต่ใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ท ัง้หมดน้ีตอ้งใชป้ญัญา

เป็นตวัจดัการ ส่วนสมาธิเป็นตวัสนบัสนุน สตเิป็นตวัผลกัดนั ทีจ่ะทาํใหเ้กดิสมาธิและ

เกดิปญัญา ดงันัน้ในชีวติประจาํวนัเราตอ้งเจริญสตอิยู่ตลอดเวลา ควบคุมใจอยู่

ตลอดเวลา ไมป่ล่อยใหใ้จคดิไปเรื่อยเป่ือย ตอ้งดงึใหต้ ัง้ม ัน่ ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั ไมใ่หค้ดิ

เรื่องทีจ่ะทาํใหเ้กดิอารมณ์ต่างๆ ใหค้ดิแต่เรื่องทีท่าํใหจ้ติสงบ คดิธรรมะ คดิพทุโธๆ คดิ

บทสวดมนต ์ ถา้มสีมาธิมากก็คดิเรื่องอนิจจงัทกุขงัอนตัตา แลว้ใจจะไมวุ่น่วายไมท่กุข ์

กบัเรื่องราวต่างๆ น่ีก็คอืหนา้ทีข่องเรา งานของเรา เป็นท ัง้การบา้นและเป็นท ัง้การเขา้หอ้ง
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สอบ เป็นการบา้นก็คอืเวลาทีเ่ราพจิารณาเตรียมรบัเหตกุารณ์ เป็นการเขา้หอ้งสอบเวลา

ไปเจอของจริง จะไดรู้ว้า่สอบผ่านหรือไมผ่่าน  

พยายามทาํไป อย่าหยุด อย่าทอ้แท ้อย่ายอมแพ ้ชา้บา้งเร็วบา้ง อยู่ทีค่วามขยนั ถา้ขยนั

มากก็เร็ว ขยนันอ้ยก็ชา้ ถา้ฉลาดก็งา่ย ถา้ไมฉ่ลาดก็ยาก ถา้ไมฉ่ลาดก็ตอ้งสรา้งความ

ฉลาดใหเ้กดิขึ้น ฟงัธรรมใหม้าก เขา้หาผูรู้ใ้หม้าก นาํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาสอนใจอยู่เรื่อยๆ 

เดีย๋วก็ฉลาด คนเราไมโ่งไ่ปตลอด ฉลาดได ้ ไมอ่ย่างนัน้จะไมม่พีระพทุธเจา้พระอรหนัต์

ปรากฏขึ้นมา เพราะทา่นก็ไมไ่ดฉ้ลาดมาต ัง้แต่เกดิ ท่านก็โงเ่หมอืนพวกเรา แต่ท่านใฝ่รู ้

ใฝ่ศึกษา สอนใจตลอดเวลา จงึเกดิความฉลาดขึ้นมา ไมสุ่ดวสิยัสาํหรบัพวกเรา ถา้ไม่

ปิดก ัน้ตวัเองดว้ยความเกยีจครา้น หรือดว้ยความคดิผดิ วา่ไมม่วีาสนา ไมม่ี

ความสามารถ ถา้คดิอย่างน้ีก็ปิดประตูก ัน้ตวัเอง ถา้คดิวา่พระพทุธเจา้กบัเราไมต่่างกนั 

ใจของเรากบัใจของพระพทุธเจา้ในสมยัทีท่า่นยงัไมเ่ป็นพระพทุธเจา้ก็เหมอืนกนั เป็นใจที่

พรอ้มจะเป็นพระอรหนัตเ์ป็นพระพทุธเจา้เหมอืนกนั เป็นเหมอืนเมลด็ขา้ว ทกุเมลด็

เหมอืนกนัหมด อยู่ทีว่า่จะเอาลงไปปลูกในดนิหรือไมเ่ท่านัน้เอง ถา้ปลูกก็ตอ้งเจริญงอก

งามขึ้นมา พยายามทาํกนัต่อไป เพยีรใหม้ากขึ้น พอเพยีรมากๆแลว้ผลจะตามมาเอง 

ถาม พระทีอ่ยู่ดา้นลา่ง ท่านสนใจอ่านหนงัสอืธรรมะดา้นปฏบิตัไิหมคะ 

ตอบ ส่วนใหญ่ท่านบวชตามประเพณี มเีป้าหมายต่างกนั เป็นเรื่องนานาจติตงั เป็น

เรื่องของอนิทรีย ์ ถา้มอีนิทรียแ์ก่กลา้กจ็ะมุง่ไปทางสาํนกัปฏบิตั ิ ถา้อนิทรียย์งัไม่

แก่กลา้ ก็จะอยู่วดัในเมอืง เหมอืนรบัประทานอาหาร เราเลอืกรา้นกนั รา้นอาหาร

มหีลายระดบั ต ัง้แต่ริมถนนจนถงึระดบั ๕ ดาวในโรงแรม ๕ ดาว อยู่ทีก่าํลงั

ทรพัย ์ถา้มทีรพัยม์ากก็คงไมร่บัประทานอาหารริมถนน ถา้มทีรพัยน์อ้ยก็ตอ้งกนิ

อาหารขา้งถนน มทีรพัยม์ากก็ไปกนิรา้นอาหาร ๕ ดาว ถา้มอีนิทรียแ์ก่กลา้ก็จะ

ไปกนิอาหารของพระอรหนัต ์ เป็นเหมอืนบวั ๔ เหลา่ สะสมบญุบารมมีาไม่

เท่ากนั พฒันาจติใจมาไมเ่ท่ากนั ไมอ่ย่างนัน้คนทีเ่กดิในสมยัพระพทุธเจา้ ก็ตอ้ง

บรรลเุป็นพระอรหนัตก์นัหมด เพราะมพีระพทุธเจา้มพีระอรหนัตอ์บรมส ัง่สอน 
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พระทีบ่วชอยู่ในสมยันัน้ก็ไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตก์นัทกุรูป เพราะมอีนิทรียท์ี่

ไมเ่ท่ากนั  

เรื่องเหลา่น้ีไมค่วรไปสนใจมาก ควรสนใจอนิทรียข์องเราดกีวา่ อนิทรียเ์รามี

ขนาดไหน เพิม่ขึ้นไดห้รือเปลา่ ทาํใหม้ากกวา่น้ีไดห้รือเปลา่ มวัแต่ไปสนใจเรื่อง

ของคนอืน่ ลมืดูเรื่องของตวัเอง อย่าไปมองคนอืน่มากเกนิไป ถา้มองก็มองให ้

เป็นธรรม คอืมองเพือ่เปรียบเทยีบ วา่เขาเก่งกวา่เราหรือดอ้ยกวา่เรา ถา้เขาเก่ง

กวา่เราๆก็ตอ้งพยายามผลกัตวัเราใหเ้ก่งเทา่กบัเขาใหไ้ด ้ ถา้เขาดอ้ยกวา่เราก็อย่า

ลดตวัเราใหด้อ้ยเท่ากบัเขา ตอ้งระมดัระวงั เพราะยงัอยู่ในฐานะทีเ่จริญและเสือ่ม

ได ้ ยงัไมถ่งึจดุทีไ่มเ่สือ่ม ถา้ไมร่ะวงัถา้ประมาทก็จะเสือ่มลงได ้ ถา้ไปคบคา้

สมาคมกบัคนทีม่อีนิทรียท์ีต่ ํา่กวา่ จะถูกเขาชวนไปในทางของเขา ลงมนังา่ยกวา่

ขึ้น ขึ้นมนัยากกวา่ลง เวลาลงมนังา่ย ชวนไปเทีย่วมนังา่ย ชวนไปวดัไปปฏบิตัิ

ธรรมมนัยาก ตอ้งคบคนทีช่อบไปวดัปฏบิตัธิรรม เขาจะคอยชวนเราไปเรื่อยๆ 

อย่าไปคบกบัคนทีช่อบเทีย่ว เขาจะชวนเราไปเทีย่ว  

ท่านสอนวา่ อเสวนา จะ พาลานัง ปณัฑติานัญจะ เสวนา เอตมัมงัคลมตุตมงั 

การไมค่บคนพาล การคบบณัฑติ เป็นมงคลอย่างยิง่ คนพาลคอืคนทีม่อีนิทรีย ์

ตํา่กวา่เรา เรียกวา่คนพาลได ้ บณัฑติคอืคนทีม่อีนิทรียสู์งกวา่เรา อนิทรียค์อื

ศรทัธาวริิยะสตสิมาธิปญัญา ถา้มมีากกวา่เรา เขาจะชวนใหเ้ราไปเตมิใหม้ากขึ้น 

ถา้มนีอ้ยกวา่เขาจะชวนใหเ้ราลดนอ้ยลงไป จะไดอ้ยู่ในระดบัเดยีวกบัเขา เช่นเขา

นัง่สมาธิไดว้นัละช ัว่โมง เรานัง่ได ้ ๒ ช ัว่โมง เขาก็จะชวนใหเ้รานัง่วนัละช ัว่โมง 

ตอ้งสงัเกตคนทีเ่ราคบคา้สมาคมดว้ย เขามอีทิธิพลต่อการประพฤตขิองเรา อย่าง

เขา้หาครูบาอาจารยน้ี์ท่านจะคุยแต่เรื่องธรรมะตลอด คุยแต่เรื่องปฏบิตัติดักเิลส 

ท่านไมคุ่ยเรื่องอืน่ ถา้ไปคุยกบัคนอืน่ ก็จะคุยเรื่องทีเ่ทีย่ว เรื่องสถานที่

รบัประทาน ทีไ่หนอร่อย ทีไ่หนไมอ่ร่อย ถา้เรามอีนิทรียสู์งกวา่เขา ถา้เขาชวนไป

เทีย่ว เราจะไมย่นิดถีา้เราชอบไปวดั เราจะคบกบัคนทีช่อบไปวดั หรือไมต่อ้งคบ

กบัใครเลย นกัปฏบิตัจิรงิๆแลว้ไมต่อ้งคบกบัใครก็ได ้ นอกจากครูบาอาจารย ์ ที่
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เราตอ้งพึง่พาอาศยั ใหก้ารอบรมส ัง่สอน ใหค้วามรู ้พระพทุธเจา้ก็ทรงตรสัวา่ ถา้

ไมส่ามารถคบคนทีเ่ก่งกวา่เราหรือเท่าเราได ้ก็ใหอ้ยู่คนเดยีวดกีวา่ อย่าไปคบกบั

คนทีด่อ้ยกวา่เรา เพราะจะฉุดเราลงตํา่ การอยู่คนเดยีวไมเ่ป็นการเหน็แก่ตวั เป็น

การปลกีวเิวก เป็นปจัจยัสาํคญัต่อการปฏบิตั ิ ต่อการเจริญกา้วหนา้ในทางปฏบิตั ิ

ถา้มโีอกาสทีจ่ะปลกีวเิวกไดก้็ไปเลย อย่าคดิวา่เหน็แก่ตวั ถา้เราทาํภาระหนา้ที่

ของเราเรียบรอ้ยแลว้ มเีวลาวา่งทีจ่ะปลกีตวัไดก้็ปลกีไป เช่นเวลาอยู่ในวดัมี

ภารกจิตอ้งทาํร่วมกนั ก็ตอ้งทาํร่วมกนั ปดักวาดร่วมกนั บณิฑบาตก็ทาํร่วมกนั 

พอไมม่กีจิทีต่อ้งทาํร่วมกนั ก็ปลกีตวัไปอยู่ทีข่องตน ไปนัง่สมาธิ ไปเดนิจงกรม  

ถาม ขอคาํอธิบายเพิม่เตมิ ในการเจริญสต ิพจิารณารูปขนัธน์ามขนัธ ์ 

ตอบ สตกิ็คอืการทาํใหจ้ติต ัง้ม ัน่อยู่ในปจัจบุนั ไมใ่หค้ดิไปกบัเรื่องราวต่างๆ ร่างกาย

เราอยู่ตรงไหน ก็ใหจ้ติเราอยู่ตรงนัน้ กาํลงัทาํอะไรอยู่ ก็ใหรู้อ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ 

กาํลงัเขยีนหนงัสอืก็ใหอ้ยู่กบัการเขยีนหนงัสอื กาํลงัรบัประทานอาหารก็ใหอ้ยู่กบั

การรบัประทานอาหาร ไมใ่ช่รบัประทานอาหารแลว้ก็คุยกนั หรือคุยกบัตวัเอง ถา้

ไมไ่ดคุ้ยกบัคนอืน่ก็คุยกบัตวัเอง อย่างน้ีก็ไมม่สีต ิ ไมต่อ้งคุยกบัตวัเอง ใหรู้ว้า่

กาํลงัรบัประทานอาหาร กาํลงัตกัขา้ว กาํลงัเคี้ยว กาํลงักลนื ใหอ้ยู่กบัเหตกุารณ์

ทีก่าํลงัเกดิขึ้น อย่างน้ีคอืการมสีต ิ ถา้กาํลงัเดนิก็ใหรู้อ้ยู่กบัการกา้วเทา้ ซา้ยขวา 

ซา้ยขวา ใหรู้เ้ท่าน้ี อย่าคดิวา่จะไปทาํหรือพูดอะไรขา้งหนา้ อย่าไปคดิเรื่องต่างๆ 

ถา้ไมจ่าํเป็นจะตอ้งคดิ แต่ถา้จาํเป็นจะตอ้งคดิก็ใหห้ยุดเดนิก่อน แลว้คิดใหพ้อ 

กาํลงัทาํอะไรอยู่ก็ใหห้ยุดทาํ กาํลงัรบัประทานอาหารก็หยุดรบัประทานอาหาร

ก่อน แลว้ก็คดิเรื่องทีต่อ้งการจะคดิ คดิใหเ้สร็จ คดิเสร็จแลว้ก็ค่อยกลบัมาอยู่

กบัเรื่องทีก่าํลงัทาํต่อ อย่างน้ีก็จะมสีต ิเวลาคดิก็ใหม้สีตอิยู่กบัความคดิ  

พอหยุดคดิแลว้ก็ใหก้ลบัมาอยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู่ ถา้ใจไมย่อมอยู่ ก็ใหอ้ยู่กบั

ความคดิทีเ่ป็นธรรมก็ได ้ เช่นใหอ้ยู่กบัพทุโธ รบัประทานอาหารไปกพ็ทุโธไป 

อย่างน้ีก็ได ้ รบัประทานไปก็พทุโธๆๆไปภายในใจ อย่าใหไ้ปคดิเรื่องอืน่ หรือจะ

สวดมนตไ์ปภายในใจก็ได ้ อย่าปลอ่ยใหไ้ปคดิเรื่องต่างๆ ใหม้แีต่พทุโธอยู่ในใจ 
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ใหใ้จเป็นปจัจบุนั อยู่ตรงน้ี ร่างกายอยู่ตรงไหนใหใ้จอยู่ตรงนัน้ อย่างน้ีถงึจะมสีต ิ

แต่ส่วนใหญ่ใจกบัร่างกายมกัจะแยกกนั ร่างกายอยู่ตรงน้ีแต่ใจไปอยู่กรุงเทพฯ 

ไปอยู่กบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นเมือ่วานน้ี ไปอยู่กบัคาํพูดทีเ่พิง่พูดไปสกัครู่น้ี อย่างน้ี

แสดงวา่ไมม่สีต ิ เพราะคาํพูดไดผ้่านไปแลว้ เป็นอดตีไปแลว้ เราไปตดิอยู่กบั

อดตี ไมอ่ยู่ในปจัจบุนั ถา้อยู่ในปจัจบุนั พอพูดปับ๊ก็หายไปแลว้ ถา้ยงัคดิถงึ

คาํพูดแสดงวา่ไมอ่ยู่ในปจัจบุนั ไปในอดตีแลว้ ไมป่ลอ่ยวาง ไปยดึตดิกบัอดตี 

หรือไปคดิถงึเรื่องทีจ่ะเกดิขึ้นในวนัพรุ่งน้ี อย่างน้ีก็ไมไ่ดอ้ยู่ในปจัจบุนั ถา้ไมอ่ยู่

ในปจัจบุนัก็ไมถ่อืวา่มสีต ิถา้มสีตจิะตอ้งอยู่ในปจัจบุนั  

แต่เวลาพจิารณาปญัญา จะตอ้งพจิารณาท ัง้อดตีท ัง้ปจัจบุนัท ัง้อนาคต แต่จติเป็น

ปจัจบุนัอยู่กบัการพจิารณา เช่นพจิารณาร่างกาย วา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บ

ตอ้งตายไป ตอ้งสลายกลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟ เป็นการพจิารณาท ัง้อดตีท ัง้ปจัจบุนั

ท ัง้อนาคต แต่การพจิารณาเป็นปจัจบุนั มสีตอิยู่กบัการพจิารณา เวลาเจริญ

ปญัญาจะตอ้งพจิารณาท ัง้อดตีท ัง้ปจัจบุนัและอนาคต เพือ่จะไดเ้หน็ภาพของ

ความไมเ่ทีย่ง การเปลีย่นแปลง อนิจจงั แต่เวลาทาํสมาธิจะตอ้งอยู่ในปจัจบุนั

อย่างเดยีว เช่นอยู่กบัพทุโธอย่างเดยีวอยู่กบัลมหายใจอย่างเดยีว จติถงึจะน่ิง

เป็นสมาธิได ้ แต่เวลาเจริญปญัญาไมต่อ้งการความน่ิง ตอ้งการความรู ้ ตอ้งการ

เหน็ไตรลกัษณ์ เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ตอ้งขยายความหรือเปรียบเทยีบ เช่นดู

ร่างกายเราวนัน้ีกบัร่างกายเมือ่ ๑๐ ปีทีแ่ลว้วา่เป็นอย่างไร และร่างกายทีจ่ะเป็น

ต่อไปอกี ๑๐ ปีหรือ ๒๐ ปีขา้งหนา้ อย่างน้ีจะไดเ้หน็ภาพของความไมเ่ทีย่งของ

ร่างกาย ถา้จะเจริญปญัญา ไมต่อ้งสนใจกบัความน่ิง ตอ้งการความเขา้ใจ 

ตอ้งการเหน็ไตรลกัษณ์ ตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบทกุสดัทกุส่วน เช่นพจิารณา

ทกุขม์นัทกุขเ์พราะอะไร ร่างกายทกุขม์นักท็กุข ์๒ อย่าง ทกุขต์ามสภาพของขนัธ ์

ตอ้งเจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี เป็นทกุขท์างกาย ส่วนทกุขท์างใจ ก็เกดิจากใจทีไ่ม่

ชอบความทกุขท์างกาย ความทกุขท์างใจเราดบัได ้ถา้ยอมรบัทกุขท์างกาย เจ็บก็

เจ็บไป ปวดก็ปวดไป แก่ก็แก่ไป ตายก็ตายไป ถา้อย่างน้ีทกุขท์างใจจะไมเ่กดิ ถา้

ไมย่อมรบั กลวัความเจ็บทางร่างกาย ทกุขท์างใจก็จะเกดิขึ้นมา เช่นนัง่ไปแลว้
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เกดิความเจ็บตรงบางส่วนของร่างกาย ใจก็จะกระสบักระส่ายกระวนกระวาย 

อยากจะหนีจากความเจ็บไป อยากจะใหค้วามเจ็บหายไป อย่างน้ีเป็นการสรา้ง

ความทกุขท์างใจขึ้นมา ถา้ไมอ่ยากจะทกุขท์างใจก็ปลอ่ยมนั จะเจ็บก็เจ็บไป เรา

กาํลงัทาํอะไรอยู่ก็ทาํต่อไป นัง่บริกรรมพทุโธก็บริกรรมพทุโธต่อไป อย่าไปสนใจ

กบัความเจ็บ เหมอืนเสยีงจกัจ ัน่น้ีดงัจะตายไป แต่เราไมร่าํคาญ เพราะไมไ่ป

สนใจ จะส่งเสยีงดงัอย่างไรกป็ลอ่ยใหส่้งเสยีงไป เพราะเราไมไ่ดไ้ปยนิดยีนิรา้ย

กบัเขา ถา้อยากจะใหเ้ขาหายไปใหเ้ขาเงยีบไป ก็จะกระสบักระส่ายกระวน

กระวายใจ 

ทกุขม์ ี๒ ส่วน ทกุขน์อกใจกบัทกุขใ์นใจ ทกุขน์อกใจตอ้งปลอ่ยไปตามความจริง 

เสยีงจกัจ ัน่น้ีจะวา่เป็นทกุขก์็ได ้ ถา้ใจไมไ่ปรงัเกยีจเขา ใจก็ไมท่กุข ์ อย่างน้ีเป็น

ทกุขภ์ายนอก ถา้ยอมรบัทกุขภ์ายนอกทกุขภ์ายในก็จะไมเ่กดิ ถา้ไมย่อมรบัทกุข ์

ภายนอก ทกุขภ์ายในใจก็จะเกดิขึ้นมา เช่นไมย่อมรบัความรอ้น รอ้นเหลอืเกนิ

ทนไมไ่ด ้อย่างน้ีก็จะเกดิความทกุขภ์ายในใจขึ้นมา ถา้ยอมรบัความรอ้นได ้รอ้น

ก็รอ้นไป เหงือ่แตกก็แตกไป ใจก็จะไมร่อ้น น่ีคอืสิง่ทีเ่ราทาํได ้คอืดบัทกุขภ์ายใน

ใจได ้ เพราะทกุขภ์ายในใจเกดิจากความอยาก เกดิจากความยนิดยีนิรา้ยกบัสุข

ทกุขภ์ายนอก ถา้ไมไ่ปยนิดยีนิรา้ยกบัสุขทกุขภ์ายนอก ใจก็จะไมท่กุข ์ เป้าหมาย

ของการปฏบิตัอิยู่ทีก่ารดบัทกุขภ์ายในใจ ไมใ่ช่ดบัทกุขภ์ายนอกใจ ทกุขภ์ายนอก

ใจดบัไมไ่ด ้ เขามเีหตมุปีจัจยั เช่นเวลาเกดิเป็นไขห้วดัใหญ่ ร่างกายปวดระบมไป

ท ัง้ตวั ไปบงัคบัเขาไมไ่ด ้ ตอ้งใหเ้ขาแสดงอาการของเขาไปจนกวา่จะหมดฤทธิ์ 

พอหมดฤทธิ์แลว้ก็หยุดเอง ถา้กนิยาก็จะหายเร็วหน่อย ถา้ไมก่นิยาก็หายชา้

หน่อย แต่ใจจะทกุขไ์มท่กุข ์อยู่ทีว่า่มคีวามยนิดยีนิรา้ยหรือไม ่ถา้ไมย่นิดยีนิรา้ย

กบัทกุขภ์ายนอก เจ็บก็เจ็บไป ปวดก็ปวดไป รบัรูไ้ปตามสภาพความเป็นจริง ใจ

ก็เยน็สบาย การปฏบิตัติอ้งการความเยน็สบายภายในใจน้ีเท่านัน้ จะเยน็สบาย

ภายในใจได ้ ตอ้งไมย่นิดยีนิรา้ยกบัทกุสิง่ทกุอย่างภายนอกใจ ตอ้งปลอ่ยวางให ้

ได ้
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ถาม ไปภาวนางวดน้ีลูกไดแ้ผ่เมตตาจริงๆหน่ึงครัง้ คอืคราวน้ีลูกเอารูปอสุภะไปดว้ย 

แลว้ก็พยายามดู ตอนหลงัก็ไมอ่ยากเปิดดู พอปิดก็ไมอ่ยากเปิด ก็เปิดทิ้งไวเ้ลย 

พอเดนิผ่านก็ดู ตอนหลงัๆอยู่ดีๆ ก็คดิขึ้นมาวา่ น่ีไมใ่ช่รูปภาพ น่ีเป็นคน เคยเป็น

คนเหมอืนเรามาก่อน แลว้ก็รูส้กึสลดสงัเวช วา่เขาก็เคยเป็นเหมอืนกบัทีเ่ราเป็น 

ก็รูส้กึวา่ไมส่มควรทีเ่ราเดนิผ่านไปผ่านมา โดยทีไ่มไ่ดรู้ส้กึอะไร ก็ยนืไหว ้ เสร็จ

แลว้ก็คดิวา่ยงัไมส่มควร ก็นัง่ลงไหว ้ แลว้ก็แผ่เมตตาวา่ ขออทุศิบญุกศุลใหเ้ขา 

ทีเ่ขาเป็นครูบาอาจารยเ์รา เสร็จแลว้ก็กราบลง พอกราบลงก็เกดิขนลกุรูส้กึมี

ความสุขมาก ตอนทีเ่ดนิจงกรมคดิขึ้นมาไดว้า่ เราเป็นคนเจา้โทสะ ถา้ละโทสะไป

ไดจ้ะมคีวามสุขขนาดไหน ขณะนัน้รูส้กึแบบน้ี แต่หลงัจากนัน้ไมส่ามารถทาํให ้

เกดิขึ้นมาไดอ้กี เหมอืนตอ้งเกดิขึ้นมาเอง 

ตอบ พยายามพจิารณาไปเรื่อยๆ พจิารณาวา่ตวัเราและคนอืน่ จะตอ้งตายเหมอืนศพที่

เราเหน็ในภาพ ท ัง้เขาและเราตอ้งเป็นอย่างนัน้ จะมาโกรธมาเกลยีดกนัทาํไม ให ้

ฝงัอยู่ในจติในใจเราตลอดเวลา เพราะจะดบัความโกรธต่างๆได ้ 

ถาม มเีพือ่นสหธรรมกิมากราบท่านอาจารย ์ ไดเ้ลา่วา่หลวงตาไมฉ่นัเลย เขาเป็นทกุข ์

ท่านอาจารยก์บ็อกวา่อย่าเป็นทกุข ์ เพราะคนอายุปานน้ีแลว้โดยเฉพาะพระอริยะ

น้ี ท่านจะรูว้า่ฉนัแค่ไหนจะเหมาะสม ไมต่อ้งเป็นกงัวล ท่านต่างจากคนธรรมดา  

ตอบ จติทีบ่ริสุทธิ์ จติทีไ่มม่คีวามอยาก จะไมบ่งัคบัร่างกาย จะปลอ่ยใหร่้างกาย

เป็นไปตามความพอดขีองเขา เวลาร่างกายตอ้งการอะไรมนัจะแสดงอาการบอก 

ถา้ตอ้งการกจ็ะรบัประทานอาหารไดม้าก ถา้ไมต่อ้งการก็จะรบัไดน้อ้ย ท่านจะไม่

ฝืนไมบ่งัคบัเหมอืนคนทีม่กีเิลส ถงึแมจ้ะไมอ่ยากกนิก็ตอ้งกนิ เพือ่จะไดอ้ยู่

ต่อไป แต่ท่านไมม่คีวามวติกกงัวลอย่างน้ี ถา้มนัไมก่นิก็ไมบ่งัคบัมนั ธาต ุ๔ ใน

ร่างกายจะรวมกนัและแยกกนัตลอดเวลา ถา้ฝ่ายทีร่วมกนัมกีาํลงัมากกวา่

ร่างกายก็จะรบัธาต ุ ๔ จากภายนอกไดม้าก ถา้ฝ่ายแยกกนัมกีาํลงัมากกวา่ก็จะ

รบัไดน้อ้ย ธาต ุ๔ ในร่างกายของทกุคนเวลาเกดิมาใหม่ๆ จะรวมกนัมากกวา่แยก 

มนัถงึเจริญเตบิโตขึ้นมาได ้ มนัจะดูดเอาธาต ุ ๔ จากภายนอกเขา้มาตลอดเวลา 
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เดก็จะกนิไดม้าก ตอนนัน้ธาต ุ ๔ ภายในจะดงึธาต ุ ๔ ภายนอกเขา้มา แต่พอมี

อายุมากแลว้ธาต ุ ๔ ภายในจะแยกออกจากกนัมากกวา่จะรวมกนั ก็เลยเกดิการ

เสือ่มของร่างกายขึ้นมา ถา้ปลอ่ยไปตามธรรมชาตร่ิางกายจะเสือ่มลงไปเรื่อยๆ 

ธาต ุ๔ ทีร่วมกนัเป็นร่างกายน้ี สกัวนัหน่ึงจะตอ้งแยกจากกนั ไปคนละทศิคนละ

ทาง จะกลบัไปสู่ธาต ุ๔ เดมิ คนทีม่อีายุกลางคนขึ้นไป ความเสือ่มจะมมีากกวา่

ความเจริญ พลงัทีจ่ะดงึธาตไุวใ้หร้วมกนั จะอ่อนกวา่พลงัทีจ่ะแยกธาตอุอกไป 

ร่างกายจะเสือ่มลงไปเรื่อยๆ 

ถาม พระอริยสงฆไ์มก่งัวลกบัการแยกของธาต ุ๔ ท่านปลอ่ยใหเ้ป็นธรรมชาต ิ

ตอบ ท่านปลอ่ยไปตามธรรมชาต ิ ถา้ฉนัไดก้็ฉนั ถา้ฉนัไมไ่ดก้็ไม่ฉนั ไม่เป็นปญัหา 

เพราะจติไมเ่ดอืดรอ้นไปกบัร่างกาย จติของท่านไดแ้ยกออกจากร่างกายแลว้ 

ร่างกายเป็นเหมอืนรถยนต ์ ทีม่ถีงันํา้มนั ทีห่ดตวัลงไปเรื่อยๆ เมือ่ก่อนเตมิได ้

คร ัง้ละ ๕๐ ลติร เดีย๋วน้ีลดเหลอื ๔๐ บา้ง ๓๐ บา้ง ๒๐ บา้ง ถงันํา้มนัจะเลก็ลง

ไปเรื่อยๆ เป็นธรรมชาตขิองร่างกาย ทีจ่ะค่อยๆแยกออกจากกนั ธาต ุ๔ จะแยก

ออกจากกนั แต่พวกเราทีม่กีเิลสน้ี จะไมค่าํนึงถงึเหตถุงึผล มแีต่ความอยาก 

อยากจะอยู่ถงึ ๒๐๐ ปี ๓๐๐ ปี ร่างกายของปถุชุนกบัร่างกายของพระอรหนัตไ์ม่

ต่างกนั มจีติเท่านัน้ทีต่่างกนั จติของพระอรหนัตไ์มย่ดึตดิกบัร่างกาย จติของ

ปถุชุนยงัยดึตดิอยู่ ยงัหวงยงัห่วงยงัเสยีดายอยู่ ยงัตอ้งรกัษาเอาไวอ้ย่างเต็มที ่

แต่จติของพระอรหนัตจ์ะเฉยๆ เพราะท่านเหน็วา่เป็นการแบกภาระมากกวา่ 

ภารหเว ปญัจกัขนัธา เป็นภาระทีจ่ะตอ้งคอยดูแลรกัษา ถา้ไมม่ร่ีางกายจติก็ไม่

ตอ้งแบกภาระ เหมอืนคนทีม่ลูีกกบัคนทีไ่มม่ลูีก คนทีม่ลูีกก็ตอ้งมภีาระเลี้ยงดู

ลูก คนทีไ่มม่ลูีกก็ไมต่อ้งมภีาระเลี้ยงดูลูก ร่างกายเป็นเหมอืนลูกของจติ ทีจ่ติ

ตอ้งคอยดูแลรกัษา คอยแบกคอยหาม พอยิง่แก่มากเวลานอนแลว้ลกุขึ้นมาน้ี 

เหมอืนกบักอ้นหนิเลย เวลาดงึร่างกายขึ้นมาจากพื้น มนัหนกันะ มนัเป็นภาระ 

แต่ท่านยนิดแีบกภาระน้ี เพือ่ทาํประโยชนใ์หแ้ก่สตัวโ์ลก แต่จะไมท่าํเกนิ

ธรรมชาตขิองร่างกาย ถา้ร่างกายตอ้งการจะหยุด ก็ตอ้งหยุด 
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ถาม ถา้ไปฝืนมากก็ยิง่จะทาํใหเ้สือ่มงา่ยยิง่ขึ้น 

ตอบ อนัน้ีไมท่ราบวา่จะเสือ่มหรือไมเ่สือ่ม ไม่ไดว้เิคราะหดู์ เพยีงแต่พูดตามหลกั

ธรรมดา อาจจะอยู่ได ้แต่อยู่แบบนอนอยู่บนเตยีง มสีายใหอ้าหารใหย้า อยู่แบบ

น้ีไมไ่ดท้าํประโยชน ์เป็นการใชก้าํลงัเพือ่อดัธาตภุายนอกเขา้ไป  

ถาม เหมอืนแบตเตอรี่ทีเ่สือ่มแลว้ พยายามทีจ่ะอดัไฟเขา้ไป ซึง่มนัก็ไมเ่ก็บไฟแลว้ 

ตอบ เก็บไดบ้า้ง แต่ไมส่ามารถเอามาทาํประโยชน ์ มร่ีางกายใหค้นทีย่งัตดิอยู่กบั

ร่างกาย ไดเ้หน็ไดก้ราบไหวบู้ชา เหมอืนวดับางวดั อาจารยต์ายไปแลว้ ยงัไม่

ยอมเผา เอาใส่โลงแกว้ไว ้ จะไดเ้หน็ร่างของท่าน เหมอืนท่านไมไ่ดจ้ากไป แต่

ความจริงองคท์่านคอืจติของท่าน ไมไ่ดอ้ยู่กบัร่างกายแลว้ ร่างกายเป็นเหมอืน

โทรศพัทม์อืถอืทีเ่ราใชต้ดิต่อกนั คนทีม่โีทรศพัทม์อืถอืก็สามารถตดิต่อกนัได ้

คนทีไ่มม่มีอืถอืก็ไมส่ามารถตดิต่อกบัคนทีม่มีอืถอืได ้ จติทีม่ร่ีางกายก็สามารถ

ตดิต่อกบัจติทีม่ร่ีางกายได ้ จติทีไ่มม่ร่ีางกายก็ไมส่ามารถตดิต่อกบัจติทีม่ร่ีางกาย

ได ้ นอกจากจติทีม่พีลงัจติ ทีจ่ะตดิต่อโดยไมต่อ้งใชร่้างกายเป็นสือ่ เช่นเวลา

เขา้สมาธิแลว้ก็เหน็พระอรหนัตม์าเทศนม์าสนทนาธรรมได ้ อย่างหลวงปู่ม ัน่เวลา

ท่านเขา้สมาธิ จติของท่านมพีลงัพอทีจ่ะสามารถตดิต่อกบั พระอรหนัตก์บั

พระพทุธเจา้ได ้ จติของพระพทุธเจา้ไมไ่ดต้ายไมไ่ดสู้ญหายไปไหน แต่เราไมม่ี

เครื่องมอื ท่านไมม่เีครื่องมอืทีจ่ะตดิต่อกบัเรา เครื่องมอืของท่านพงัไปแลว้ 

โทรศพัทข์องท่านเสยีไปแลว้  

ถาม ถา้ร่างกายกาํลงัถูกปัม๊หวัใจ ในขณะนัน้จติออกไปหรือยงัคะ 

ตอบ ถา้ร่างกายยงัมชีวีติอยู่ จติยงัไมไ่ป  

ถาม ถงึจะปัม๊หวัใจอยู ่
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ตอบ ถา้ร่างกายยงัไมต่าย จติก็ยงัอยู่ ถา้ร่างกายยงัหายใจอยู่แต่พูดไมไ่ด ้ นอนอยู่ใน

โคมา่ จติก็ยงัอยู่ แต่จติไมส่ามารถใชม้อืถอืคอืร่างกายได ้ มอืถอืน้ีเสยี โทรออก

ไมไ่ด ้รบัสายไมไ่ด ้ 

ถาม จติยงัอยู่ แต่เราตดิต่อท่านไมไ่ด ้ สือ่สารกบัใครไมไ่ด ้ ตอ้งจติทีม่พีลงัถงึจะ

ตดิต่อกนัได ้

ตอบ เช่นจติของคุณแมแ่กว้กบัหลวงปู่ม ัน่ หลวงปู่ม ัน่มาแจง้ก่อนในคนืนัน้วา่ท่านได ้

เสยีแลว้ คุณแมแ่กว้รูก่้อนคนอืน่ในหมูบ่า้น คนในหมูบ่า้นมารูต้อนสาย มคีนมา

ส่งขา่วบอก แต่ท่านรูใ้นยามดกึแลว้ เพราะจติของทา่นมพีลงั ทีจ่ะตดิต่อจติกบั

จติโดยตรง ไมต่อ้งผ่านมอืถอื อย่างพวกเราตอ้งผา่นมอืถอื ตอ้งมร่ีางกายถงึคุย

กนัได ้ ถา้ร่างกายเป็นอะไรไป ก็ไมส่ามารถตดิต่อกนัได ้ นอกจากจะตดิต่อ

โดยตรงทางกระแสจติ จติไมต่าย จติน้ีแหละเป็นองคแ์ทข้องท่าน แต่ร่างกาย

ไมใ่ช่องคท์่าน ร่างกายเป็นเพยีงเครื่องมอืสือ่สาร เป็นเหมอืนโทรศพัทม์อืถอื แต่

เจา้ของโทรศพัทม์อืถอืไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัโทรศพัทม์อืถอืคอืร่างกาย เพยีงแต่

ไมส่ามารถตดิต่อกนัได ้ เวลาเราตายไป ก็เหมอืนเปลีย่นโทรศพัทม์อืถอืใหม ่ ได ้

เครื่องใหม ่จะไดรุ่้นดกีวา่เดมิหรือไม ่ขึ้นอยู่กบัฐานะการเงนิของเรา ถา้มเีงนิมาก

ก็ซื้อของดกีวา่เก่าได ้ ถา้มเีงนินอ้ยก็ซื้อของทีด่เีท่าของเก่าไมไ่ด ้ ก็คอืบญุน้ีเอง 

ฐานะการเงนิของเรา ถา้มบีญุมากกจ็ะกลบัมาเกดิไดร่้างกายดกีวา่เก่า มี

สตปิญัญาศรทัธาวริิยะมากกวา่เดมิ ปฏบิตัธิรรมไดสู้งกวา่เก่า บญุท ัง้หลายทีเ่รา

ทาํไวน้ี้ไมเ่สือ่ม จะเป็นเงนิทีจ่ะซื้อภพชาตทิีด่ ี เพือ่ปฏบิตัธิรรมใหสู้งขึ้นไปเรื่อยๆ 

ไมต่อ้งเสยีดายเงนิทอง ไมต่อ้งเสยีดายเวลา ไมต่อ้งเสยีดายความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ

จากรูปเสยีงกลิน่รส เวลาทีม่าทาํบญุใหท้านรกัษาศีล ปฏบิตัธิรรมนัง่สมาธิน้ี เรา

ไดก้าํไร ไมห่มดไปกบัร่างกาย ยิง่ทาํไดม้ากเท่าไหร่ ก็จะยิง่ใกลถ้งึจดุหมาย

ปลายทางมากขึ้นเท่านัน้ จงึไมต่อ้งกงัวลกบัความตาย เพราะความตายเป็นเพยีง

การเปลีย่นเครื่องโทรศพัทม์อืถอื เจา้ของโทรศพัทไ์มไ่ดต้ายไปกบัโทรศพัท ์

พระพทุธเจา้ไมไ่ดต้ายไปกบัพระสรีระของพระองค ์ ครูบาอาจารยท์ ัง้หลายไมไ่ด ้
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ตายไปกบัร่างกายของทา่น ท่านยงัอยู่ อยู่ทีว่า่จะมคีวามสามารถตดิต่อกบัท่านได ้

หรือไม ่ 

ถาม ตดิต่อทางจติ ถา้นึกถงึทา่นตลอด 

ตอบ ไมพ่อ 

ถาม ไมใ่ช่ค่ะ คอืเราไมส่ามารถ แต่ท่านรบัของเราไดใ้ช่ไหม 

ตอบ แลว้แต่วา่ท่านจะรอรบัเราหรือเปลา่ อย่างพระพทุธเจา้ท่านก็ส่งไปหาพระพทุธ

มารดา พระพทุธมารดาเป็นเทพ ท่านก็ส่งกระแสจติไปหา แลว้ก็เทศนส์อนอยู่ ๓ 

เดอืน หรือ ๑ พรรษา จนบรรลเุป็นพระโสดาบนั ตอ้งมคีวามผูกพนักนั ไมใ่ช่อยู่

ดีๆ นึกอยากจะส่งไปหาก็ส่งไป ไมใ่ช่นึกอยากจะโทรเบอรไ์หนก็โทรไป 

ถาม เวลาทีเ่จริญสตแิลว้มรูีปรสกลิน่เสยีงเขา้มา พระอาจารยใ์หม้สีตอิยู่ตรงนัน้ แลว้

พจิารณาดูเกดิดบัดว้ยหรือเปลา่คะ 

ตอบ ดูวา่มนัเกดิมนัดบั เพือ่ไม่ไปยดึไปตดิ ไมไ่ปอยาก ไมใ่ช่เกดิดบัแลว้ก็ยงัอยากได ้

มนัอยู่ อย่างน้ีแสดงวา่ไมเ่หน็การเกดิดบัจริงๆ ถา้เกดิดบัก็คอืมนัมาแลว้มนัก็ไป 

อย่าไปเอามาดกีวา่ เช่นเหน็เสื้อผา้สวยๆอยากจะไดข้ึ้นมา เอามาแลว้ใส่ไดค้ร ัง้ ๒ 

ครัง้ก็ไมใ่ส่อกีเลย เสยีเงนิเสยีทองไปเปลา่ๆ  

ถาม เวลาดูการเกดิดบัของร่างกาย เราก็มาดูทีใ่จเราวา่เรารูส้กึอย่างไร ถูกหรือเปลา่คะ  

ตอบ ตอ้งถามตวัเองวา่ เรารบักบัการดบัของมนัไดห้รือไม ่เช่นร่างกายน้ีตอ้งดบั เรารบั

มนัไดห้รือเปลา่ ดูเกดิดบัตอ้งดูอย่างน้ี ดูเพือ่ใหใ้จรบัความจรงิ เช่นเวลาไดอ้ะไร

มาพรอ้มทีจ่ะเสยีมนัไปหรือไม ่ไดส้ามหีรือภรรยามา พรอ้มทีจ่ะเสยีเขาไปหรือไม ่ 

ถาม เสยีไปแลว้ 
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ตอบ เสยีแลว้ไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจไดห้รือไม ่ตอ้งถามตวัเองอย่างน้ี ถา้

พรอ้มก็เอามาได ้อยากจะไดอ้ะไรก็เอามาได ้แต่ตอ้งพรอ้มใหเ้ขาจากไปเสมอ ไป

แบบมคีวามสุขใจ เวลาเขาไปแลว้เรามคีวามสุขใจ ก็ไมข่าดทนุ ถา้ไดม้าแลว้ตอ้ง

มาหวงมาห่วงมาทกุขม์ากงัวล อย่างน้ีแสดงวา่ไมเ่หน็การดบั  

ถาม เวลามรีสเขา้มาเราก็รูร้ส แลว้รสมนัก็หายไป ก็คอืเกดิดบั หรือลมเขา้มากระทบ

เราๆรูส้กึเยน็ แลว้มนัก็ดบัไป อย่างน้ีถอืวา่เป็นการดูเกดิดบัหรือเปลา่ 

ตอบ ดูอย่างน้ีไมเ่กดิประโยชน ์ ตอ้งดูเพือ่ใหใ้จเฉยกบัมนั รูว้า่มนัมาแลว้ก็ไป ไมไ่ป

ยนิดยีนิรา้ยกบัมนั ใหดู้อย่างน้ี เวลาความรอ้นมากระทบเฉยไดห้รือเปลา่ มนั

เกดิแลว้มนัก็หายไป มนัไมร่อ้นไปตลอด เดีย๋วมนัก็ตอ้งเยน็ มนัเยน็แลว้มนัก็

ตอ้งรอ้น รบักบัการเปลีย่นแปลงไดห้รือเปลา่ เรารูว้า่มนัเกดิดบัเกดิดบั เรารบัมนั

ไดห้รือเปลา่ เวลามนัเกดิ เวลามนัดบั เช่นเวลาความรอ้นเกดิขึ้นเรารบัมนัไดห้รือ

เปลา่ เวลาความเยน็ดบัไปเรารบัมนัไดห้รือเปลา่ 

ถาม ตอ้งนัง่สมาธิใหจ้ติต ัง้ม ัน่ก่อนแลว้ค่อยมาพจิารณา หรือสามารถพจิารณาไปได ้

เรื่อยๆคะ 

ตอบ ถา้พจิารณาไดก้็พจิารณาไป ตอ้งปลอ่ยวางใหไ้ดถ้งึจะไดผ้ล ถา้พจิารณาแลว้ยงั

เหมอืนเดมิ ยงัรกัยงัชงัอยู่ก็ไมไ่ดผ้ล  

ถาม แลว้ทีไ่มไ่ดผ้ลเพราะอะไรคะ 

ตอบ เพราะพจิารณาไมเ่ป็น ไมไ่ดป้ลอ่ยวาง พจิารณาวา่มนัเกดิดบัเกดิดบั แต่ยงัไปรกั

ไปชงัเหมอืนเดมิ ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร พจิารณาเพือ่ไมใ่หร้กัไมใ่หช้งั เพือ่ใหใ้จ

เป็นอเุบกขา เป็นกลาง ไมย่นิดยีนิรา้ย รอ้นก็ไดห้นาวก็ได ้ไดเ้ป๊ปซีร่อ้นๆมาดืม่ก็

ดืม่ได ้ ไมบ่่นวา่ทาํไมไมแ่ช่เยน็ ถา้จะดืม่เพือ่ร่างกาย ก็ดืม่เพือ่ใหร่้างกายมนีํา้

หลอ่เลี้ยง จะรอ้นจะเยน็ไมส่าํคญั ถา้ดืม่เพือ่กเิลสก็ตอ้งเยน็เฉียบ 
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ถาม ขณะทีจ่ติยงัไมส่ามารถปลอ่ยวางไดน่ี้ ตอ้งทาํใจไปก่อนใช่ไหม หมายความวา่ยงั

ไมว่างอย่างอตัโนมตั ิตอ้งทาํใจใหว้าง 

ตอบ ตอ้งฝืนใจ หดัชอบในสิง่ทีไ่มช่อบ ไมช่อบในสิง่ทีช่อบ เพือ่ทาํใหใ้จอยู่ตรงกลาง 

ถา้ชอบเครื่องดืม่ชนิดน้ีก็อย่าไปดืม่ ถา้ไมช่อบก็ฝืนดืม่ไป  

ถาม เวลาพจิารณาอาการ ๓๒ ยงัไมถ่งึข ัน้ทีเ่หน็ภาพกระดูก เพยีงแต่จาํไดต้ดิตา  

ตอบ เป้าหมายของการพจิารณาอสุภะ ความไมส่วยงามของร่างกาย คอืตดักามราคะ 

การอยากมเีพศสมัพนัธ ์ ถา้ไมเ่หน็อาการทีส่กปรกหรือไมส่วยงาม จะเหน็วา่

สวยงาม จะอยากร่วมหลบันอนดว้ย ตอ้งดูในส่วนทีไ่มส่วยงามหรือสกปรก พอ

เหน็แลว้ก็จะไมอ่ยากร่วมหลบันอน ถา้คดิวา่ไมไ่ดอ้าบนํา้มา ๓ วนั ไมไ่ดห้วเีผา้

หวผีม ก็จะไมม่อีารมณ์อยากร่วมหลบันอน ตอ้งนึกถงึภาพเหลา่น้ีเพือ่จะไดต้ดั

ความอยากในกาม นึกถงึอาการทีไ่มช่อบก็ได ้ เช่นนึกถงึโครงกระดูก นึกวา่หลบั

นอนกบักระดูก หรือลาํไสก้็ได ้พจิารณาเพือ่คลายความกาํหนดัยนิดใีนกามราคะ 

น่ีคอืเป้าหมายของการพจิารณาอสุภะ จะไดอ้ยู่คนเดยีวได ้ไมรู่ส้กึเหงาวา้เหว ่คน

ทีต่อ้งมสีามมีภีรรยามคู่ีครอง ก็เพราะมคีวามรูส้กึเหงาวา้เหว ่ ตอ้งมเีพือ่นมี

คู่ครอง แต่ไมรู่ว้า่คู่ครองเป็นผดีบิ เป็นโครงกระดูก เป็นตบัไตไสพ้งุ แต่มองไม่

เหน็ ตอ้งการใหเ้หน็ส่วนน้ี หรือจะพจิารณาวา่ร่างกายสกัวนัหน่ึงจะตอ้งเป็น

ซากศพ จะไดส้ลดสงัเวชกบัการไปหลงไปยดึตดิ กบัความสวยงามของร่างกาย 

ตอ้งพถิพีถินักบัการแต่งเน้ือแต่งตวัแต่งหนา้ทาํผม แต่งตรงนัน้เสริมตรงน้ี ท ัง้ๆที่

เป็นเพยีงซากศพ ทีต่่อไปจะตอ้งเน่าเฟะ  

ถาม เวลาปฏบิตัจิะเหน็การเกดิดบั แต่ในชวีติประจาํวนัจะไมเ่หน็เกดิดบั กเิลสยงั

อยากอยู่เรื่อยๆ ตอ้งใชพ้ลงัมากๆทีจ่ะตดัมนั หนูควรจะใชพ้ลงัตดัมนั หรือหยุด

มนัก่อน ไปทาํสมถะก่อน 

ตอบ จะตดัอะไร 
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ถาม ตดักเิลส ตดัความคดิทีไ่มด่ ี

ตอบ กเิลสจะไมต่าย ถา้ไมเ่หน็การเกดิแลว้ดบัของสิง่ต่างๆ ทีก่เิลสไปยนิดยีนิรา้ยดว้ย 

ถา้เหน็แลว้จะรูส้กึเฉยๆกบัสิง่ทีส่มัผสัรบัรู ้ เวลาพจิารณาแต่ไมไ่ดอ้ยู่ใน

เหตกุารณ์เหมอืนทาํการบา้น เป็นเหมอืนนกัมวยซอ้มชกกระสอบทราย ยงัไมไ่ด ้

ขึ้นเวทต่ีอสูก้บัของจริง เวลาไปอยู่ในเหตกุารณ์จรงิ ถา้ไมส่ามารถปลอ่ยวางได ้ก็

แสดงวา่ยงัสอบไมผ่่าน ตอ้งกลบัมาทาํการบา้นต่อ ตอ้งพจิารณาการเกดิการดบั

ของสิง่ต่างๆใหม้ากขึ้น เรื่องเกดิไมส่าํคญัเท่ากบัเรื่องดบั ถา้เหน็วา่สิง่ต่างๆตอ้ง

ดบั ก็จะเกดิความเบือ่หน่าย ไมอ่ยากไดส้ิ่งต่างๆ ไดม้าแลว้ก็ตอ้งหมดไป ตอ้ง

เหน็อย่างน้ีถงึจะรูส้กึเฉยๆ ไมย่นิดยีนิรา้ย ไมม่คีวามอยากได ้หรืออยากหนีจาก

ไป แสดงวา่สอบผ่าน ตอ้งอยู่ในเหตกุารณ์จริงถงึจะรูว้า่ผ่านหรือไมผ่่าน เวลา

พจิารณาน้ียงัไมรู่จ้รงิ ตอ้งอยู่ในเหตกุารณ์จริงถงึจะรู ้ วา่ใจยงัหว ัน่ไหวหรือเฉยๆ 

ถา้คดิวา่อย่างมากร่างกายก็ตอ้งดบั ก็จะไมห่ว ัน่ไหว ถา้ไมค่ดิวา่ร่างกายจะตอ้ง

ดบั ก็จะหว ัน่ไหว 

การดูการเกดิดบัน้ี เพือ่ใหรู้ว้า่สิง่ต่างๆทีใ่จสมัผสัรบัรู ้ จะตอ้งหมดไป ไมค่วรไป

ยดึไปตดิกบัสิง่ต่างๆ เพราะจะทาํใหเ้กดิความวุน่วายใจขึ้นมา ถา้ไมย่ดึไมต่ดิไม่

ยนิดยีนิรา้ย เขาจะอยู่ก็อยู่ เขาจะไปก็ไป แสดงวา่เราปลอ่ยวางเขาได ้เรารูท้นัรูว้า่

เขาจะตอ้งเกดิดบั คอืเกดิมาแลว้ก็ตอ้งดบัไป อย่างทีพ่ระอญัญาโกณฑญัญะได ้

เปลง่วาจาไวว้า่ ธรรมใดที่มีการเกดิข้ึนเป็นธรรมดา ย่อมมีการดบัไปเป็น

ธรรมดา การดูเกดิดบัเฉยๆยงัไมพ่อ ดูเกิดดบัเพือ่สอนใจใหป้ลอ่ยวาง ไมใ่หไ้ป

ยดึไปตดิกบัสิง่ทีเ่กดิดบัเกดิดบั ถา้มอียู่ก็ตอ้งเตรียมตวัรบักบัการดบั เช่นลูกของ

เราอาจจะดบัไปก่อนเราดบั เราตอ้งเตรียมตวัรบักบัเหตกุารณ์น้ี มอีะไรก็ตอ้งจาก

เราไปหมด เราพรอ้มทีจ่ะรบักบัเหตกุารณ์น้ีหรือไม ่ ถา้ยงัไมพ่รอ้ม เวลาไปเจอ

ของจริงจะทาํไดอ้ย่างไร เพยีงแต่คดิก็ยงัรบัไมไ่ด ้ เช่นคดิวา่ลูกเราอาจจะตอ้ง

ตายจากเราไปก่อน ถา้คดิอย่างน้ีไมไ่ด ้ เวลาไปพบกบัเหตกุารณ์จริงจะเป็น
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อย่างไร ตอ้งซอ้มไวก่้อน ตอ้งคดิอย่างน้ีไวก่้อนวา่ ไมแ่น่นะ ลูกเราอาจจะไปก่อน

ก็ได ้ถา้กลา้คดิก็จะฝงัอยู่ในใจจนไมล่มื  

พอพบกบัเหตกุารณ์จรงิ จะไมต่ื่นเตน้หวาดกลวั เพราะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจรบั

กบัเหตกุารณ์น้ีแลว้ อาจจะมอีารมณ์บา้งเลก็ๆนอ้ยๆ แต่ไมถ่งึกบัเสยีหลกั บาง

คนเป็นบา้ไปเลยก็ม ี กนิไม่ไดน้อนไมห่ลบั เป็นเดอืนกวา่จะทาํใจได ้ ถา้พรอ้มที่

จะรบักบัเหตกุารณ์ เป็นเพยีงเดีย๋วเดยีว เพยีงนาท ี ๒ นาทหีลงัจากไดฟ้งัขา่ว 

แลว้ก็ผ่านไปจบไป มหีนา้ทีท่าํอะไรก็ทาํไป ทาํศพก็ทาํไป ถา้ไมม่กีาํลงัทีจ่ะคดิถงึ

เรื่องดบัได ้ แสดงวา่จติไมม่สีมาธิพอ เพราะมกีเิลสมาก มคีวามหลง มอีปุาทาน

ความยดึตดิ มคีวามอยาก อยากจะใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ จะไมก่ลา้คดิถงึเรื่อง

การจากไป ถา้จติมสีมาธิพอ ความโลภความโกรธความอยากความหลง อปุาทาน

ความยดึตดิจะถูกกดเอาไว ้ ยงัมอียู่ แต่ไมม่แีรงพอทีจ่ะทาํไมใ่หเ้ราคดิถงึความ

จริงได ้ วา่ไมเ่ขากบัเราก็ตอ้งจากกนัอย่างแน่นอน ใครจะไปก่อนใครเท่านัน้เอง 

จะคดิอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ เตรียมตวัเตรียมใจรบักบัเหตกุารณ์ พอเหตกุารณ์เกดิขึ้น

ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เหมอืนรูว้า่ตอนจบของหนงัเป็นอย่างไร จะหวาดเสยีวขนาด

ไหน เราก็รูว้า่ตอนจบจะเป็นอย่างไร ถา้เขาจะตอ้งตาย ต่อใหอ้ยู่อย่างปลอดภยั

ขนาดไหนก็ตาม เราก็รูว้า่ในตอนจบเขาก็ตอ้งจากเราไป เราจงึเตรียมรบักบัความ

ดบัของสิง่ต่างๆใหไ้ด ้ ไมเ่พยีงแต่รูเ้กดิดบัเกดิดบั เช่นไดย้นิเสยีงแลว้ก็ดบัไป 

อะไรมากระทบแลว้ก็ดบัไป ก็รูก้นัอยู่แลว้ รูแ้ลว้ตอ้งทาํใจ เวลาไดย้นิเสยีง

สรรเสริญทาํใจเฉยๆไดห้รือเปลา่ ไมด่ใีจกบัเสยีงสรรเสริญไดห้รือเปลา่ เวลาถูก

ด่าทาํใจเฉยไดห้รือเปลา่ น่ีคอืเรื่องทีเ่ราตอ้งทาํ คอืทาํใจ โดยการรูท้นัวา่สิง่ต่างๆ

เปลีย่นไปเปลีย่นมา มขีึ้นมลีง มเีกดิมดีบั 

ทีใ่หศึ้กษาเกดิดบัก็คอืใหศึ้กษาอนิจจงันัน่เอง ธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆในโลกน้ีไม่

ถาวรไมน่ิ่ง เปลีย่นไปเรื่อยๆ คนทีอ่ยู่ใกลต้วัเราวนัน้ีดพีรุ่งน้ีไมด่กี็ได ้ เพราะ

อารมณ์เขาเปลีย่นไปเรื่อยๆ เวลาอารมณ์ดเีขาก็พูดดทีาํด ี เวลาอารมณ์ไมด่เีขาก็

พูดไมด่ทีาํไมด่ ีเรารบัความดคีวามไมด่ขีองเขาไดห้รือเปลา่ อยู่ตรงน้ีต่างหาก อยู่
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ทีว่า่เราทาํใจรบักบัเหตกุารณ์ต่างๆไดห้รือเปลา่ ไมว่า่จะขึ้นหรือลง ไมว่า่จะเกดิ

หรือดบั ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาเหมอืนกบัไมม่อีะไรเกดิขึ้น สาํหรบัใจทีรู่ท้นัแลว้การ

เกดิกบัดบัน้ีเท่ากนั ไมด่ใีจ ไมเ่สยีใจ เวลาไดม้าก็ไมด่ใีจ เพราะรูว้า่ไดม้าเพือ่

จะตอ้งเสยีไป ถา้ไมไ่ดม้าก็ไมต่อ้งเสยีไป ถา้ไมม่กี็ไมต่อ้งเสยีไป เวลามจีงึไมค่วร

ดใีจ ถา้ดใีจก็แสดงวา่หลงแลว้ ถา้ดใีจเวลาเสยีไปก็ตอ้งเสยีใจ ถา้ไดม้าไมด่ใีจ 

เวลาเสยีไปก็จะไมเ่สยีใจ ตอ้งทาํใจ อย่าไปชอบไปชงั อย่ายนิดยีนิรา้ยกบัการเกดิ

ดบัของสิง่ต่างๆ น่ีคอืการดูการเกดิดบั ดูเพือ่สอนใจใหรู้ว้า่ ไมม่อีะไรคงเสน้คงวา 

มกีารเปลีย่นแปลง มกีารเกดิขึ้นแลว้ต ัง้อยูแ่ลว้ดบัไป ใจมหีนา้ทีร่บัรูก้็รบัรูไ้ป ทาํ

ใจใหเ้ป็นเหมอืนกระจก เวลายิ้มใส่กระจกมนัก็เฉย มนัไม่ดใีจ เวลาแยกเขี้ยวใส่

กระจกมนัก็ไมโ่กรธ ใหใ้จเป็นเหมอืนกระจก เพยีงแต่รบัรูอ้ย่างเดยีว ใจคอืผูรู้ ้

เป็นธาตรูุ ้ถา้มกีเิลสมาเกี่ยวขอ้งดว้ย ก็ทาํใหใ้จยนิดยีนิรา้ย เราตอ้งสอนใจใหยุ้ติ

ยนิดยีนิรา้ย รกัชงั โลภโกรธ ใหรู้เ้ฉยๆ ใจรบัรูไ้ดห้มด ไมม่อีะไรทาํลายใจได ้

ระเบดินิวเคลยีรก์็ทาํลายใจไมไ่ด ้ ทาํลายเพยีงร่างกาย ถา้ใจยนิดกีบัการระเบดิ

ของร่างกายแลว้ ใจจะไมเ่ดอืดรอ้น ทีใ่หศึ้กษาการเกดิดบัก็คอืใหศึ้กษาอนิจจงั  

ถา้ไมรู่ท้นัอนิจจงัก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา ถา้ไมรู่ว้า่เกดิมาแลว้ตอ้งดบัก็จะมี

อปุาทานความยดึตดิ อยากจะใหอ้ยู่กบัเราไปตลอด พอจะตอ้งดบัก็เกดิความ

ทกุขข์ึ้นมา รอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ถา้รูท้นัวา่เกดิ

มาแลว้ตอ้งดบั ก็จะไมว่ติกกงัวล ขณะอยู่ดว้ยกนัก็อยู่ไป เวลาไมอ่ยู่ก็ไมก่งัวล 

เวลาไมเ่หน็หนา้ก็ไมก่งัวล วา่อะไรจะเกดิขึ้น เพราะพรอ้มทีจ่ะใหเ้กดิ อะไรจะ

เกดิก็ตอ้งเกดิ น่ีคอืการศึกษาไตรลกัษณ์ การเกดิดบัคอือนิจจา ความทกุขค์อื

การไปยดึตดิในสิง่ทีเ่กดิดบั ถา้ไมย่ดึไมต่ดิก็จะไมเ่กดิความทกุขข์ึ้นมา อนตัตา

คอืไมใ่ช่ของเรา เป็นของช ัว่คราวเป็นของทีย่มืเขามา เราไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของที่

แทจ้รงิ สกัวนัหน่ึงเจา้ของทีแ่ทจ้ริงก็จะมาขอคนืไป ก็คอืธรรมชาตดินินํา้ลมไฟน้ี

เอง สกัวนัหน่ึงก็จะมาขอร่างกายน้ีกลบัไป นํา้ก็จะมาทวงเอาส่วนนํา้ไป ดนิก็จะ

มาเอาส่วนดนิไป ลมก็จะมาเอาส่วนลมไป ไฟก็จะเอาส่วนไฟไป ร่างกายก็จะไมม่ี

อะไรหลงเหลอือยู่ น่ีคอือนิจจงัทกุขงัอนตัตา เป็นปญัญาของพระพทุธศาสนา ขอ้
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สาํคญัตอ้งอยู่คู่กบัใจทกุเวลานาท ี รูเ้พยีงแค่น้ียงัไมพ่อ ตอนน้ีเรารูอ้นิจจงัทกุขงั

อนตัตา แต่ยงัไมฝ่งัอยู่ในใจตลอดเวลา พอไปเจอเหตกุารณ์จรงิก็ลมืไป เกดิ

ความวติกหวาดกลวั เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เราจงึตอ้งปลูกฝงัอนิจจงัทกุขงั

อนตัตาใหอ้ยู่ในใจทกุลมหายใจเขา้ออก มองอะไรตอ้งรูท้นัทวีา่มนัเกดิดบั มนั

ตอ้งดบั อย่าไปยดึอย่าไปตดิ ไมใ่ช่ของเรา ตอ้งท่องคาถาน้ีไว ้ ไมอ่ย่างนัน้จะลมื 

พอลมืแลว้ก็จะอยาก เหน็อะไรสวยๆงามๆก็อยากได ้แสดงวา่ไมเ่หน็เกดิดบั เหน็

แต่เกดิอย่างเดยีว จงึอยากได ้ 

ถาม เวลาทีจ่ติดบัแลว้ออกไปน้ี ตวัธาตรูุต้ามตดิไปกบัจติไหมคะ 

ตอบ จติไมด่บั จติกบัธาตรูุเ้ป็นตวัเดยีวกนั จติไมเ่คยดบั ธาตรูุไ้มเ่คยดบั แต่อารมณ์

ทีเ่กดิในจติน้ีเกดิดบัเกดิดบั เช่นความสุขความทกุขใ์นจติน้ีมนัเกดิดบัเกิดดบั 

ความกลวัก็เกดิดบัเกดิดบั ความรกัความชงัก็เกดิดบัเกดิดบั เป็นอาการของจติ 

ไมใ่ช่เป็นตวัจติ ตวัจติก็คอืตวัรูผู้รู้ ้ ตวัรูน้ี้รูอ้ยู่ตลอดเวลา เหมอืนนํา้ นํา้ก็เป็นนํา้

อยู่ตลอดเวลา แต่ลูกคลืน่อยู่ในนํา้น้ี มนัเกิดดบัเกดิดบั 

ถาม ธาตรูุข้องแต่ละคนน้ีทีไ่มต่ายใช่ไหมคะ 

ตอบ ตวัทีคุ่ยกนัอยู่น่ีก็ตวัธาตรูุ ้ ความคดิก็ออกมาจากธาตรูุ ้ คดิมาแลว้ก็ส ัง่มาทาง

ร่างกาย ใหร่้างกายพูด เป็นการกระทาํของตวัรูต้วัจติ ไมใ่ช่ร่างกายเป็นผูก้ระทาํ 

ร่างกายเป็นเพยีงผูร้บัคาํส ัง่ของจติ  

ถาม การเขา้นิพพานน้ี คอืตวัธาตรูุท้ีเ่ขา้ไป  

ตอบ ธาตรูุเ้ป็นนิพพานถา้ไมม่โีลภโกรธหลง นิพพานไมไ่ดเ้ป็นสถานที ่ เป็นสภาวะของ

จติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ธาตรูุต้วัเดมิ เหมอืนคนทีร่กัษาโรคภยัไขเ้จ็บจนหายไป

หมดแลว้ ก็ยงัเป็นคนเดมิอยู่ เพยีงแต่ไมม่โีรคอยู่ในร่างกาย เป็นร่างกายทีไ่มม่ี

เชื้อโรค แต่ไมไ่ดห้ายไปไหน จติของพระพทุธเจา้ของพระอรหนัตไ์มไ่ดสู้ญ

หายไปไหน ทีสู่ญก็คอืความโลภความโกรธความหลง เหลอืแต่ความบริสุทธิ์ ถา้
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ไมป่ฏบิตัจิะไมเ่ขา้ใจ จะคดิวา่นิพพานคอืสูญ ถา้อย่างนัน้ปฏบิตัไิปใหเ้หน่ือย

ทาํไม จติไมสู่ญ  

ถาม เวลาทีเ่รานัง่สมาธิอยู่น้ี รูส้กึวา่มกีารเกดิดบัของบางส่วน ตอนนัน้มอียู่จดุหน่ึงที่

มนัน่ิง แลว้ก็มตีวัทีว่ ิง่ไปวิง่มาเกดิดบัไปเรื่อย ตวัน่ิงตวันัน้คอืตวัเกดิดบัอกีตวั

หน่ึงหรือเปลา่คะ 

ตอบ สมาธิมหีลายระดบั ถา้ยงัไมน่ิ่งเต็มทีก่็ยงัมกีารเกดิดบัเกดิดบั  

ถาม พอมนัดบั มนัก็จะน่ิงๆ แลว้ก็จะเกดิขึ้นมาอกี เสร็จแลว้ก็ดบั 

ตอบ ใหรู้ว้า่มนัเป็นอย่างนัน้ รูว้า่จติยงัไมน่ิ่งเต็มที ่ ถา้น่ิงเต็มทีแ่ลว้ ตวัเกดิดบัเกดิดบั

ต่างๆจะหายไปหมด จะเหลอืแต่ตวัรูอ้ย่างเดยีว ทีเ่รียกวา่สกัแต่วา่รู ้ หรือน่ิง

แลว้แต่ยงัรูอ้ยู่กบัเรื่องเสยีงเรื่องกลิน่เรื่องรส แต่จติไมวุ่น่วายไปกบัมนั ก็เป็น

สมาธิเหมอืนกนั ไดข้นาดนัน้ก็พอใชไ้ด ้ ถา้จะน่ิงแบบทกุอย่างหายไป ก็ตอ้งเป็น

สญัญาเวทยตินิโรธสมาบตั ิ เป็นข ัน้ที ่ ๙ ของฌานสมาบตั ิ คอืรูปฌาน ๔ อรูป

ฌาน ๔ สญัญาเวทยตินิโรธ ๑ อนันัน้ดบัหมดเลย สญัญาก็ดบั เวทนาก็ดบั 

เหลอืแต่จติดวงเดยีว ละเอยีดทีสุ่ด แต่ไมไ่ดเ้ป็นการดบัของกเิลส กเิลสเพยีงแต่

ถูกระงบัการทาํงานไปชัว่คราว เพราะไมส่ามารถใชข้นัธค์อืสญัญาได ้

ถาม ถา้จติมเีกดิมดีบัมตีวัวิง่น้ี จะพจิารณาไดไ้หม หรือวา่จะตอ้งรอใหม้นัน่ิงจนไมม่ี

ตวัทีเ่กดิดบั  

ตอบ เวลาทาํสมาธิ เราตอ้งการใหม้นัน่ิงอย่างเดยีว ไมต่อ้งการพจิารณา รอใหอ้อกมา

จากสมาธิก่อนแลว้ค่อยพจิารณา สมาธิเป็นเวลาหลบันอนพกัผ่อน ตอ้งใหม้นัพกั

ใหเ้ต็มที ่ อย่าใชง้าน พอพกัผ่อนเต็มทีแ่ลว้ตื่นขึ้นมาค่อยเอาไปทาํงาน เอาไตร

ลกัษณ์ฝงัเขา้ไปในใจเรื่อยๆ คิดแต่เรื่องไตรลกัษณ์ไปเรื่อยๆ เพือ่จะไดไ้มย่ดึตดิ 

ไมอ่ยากได ้ ไมร่กัชงั น่ีคอืเป้าหมายของการพจิารณาทางปญัญา ถา้รูว้า่เกดิดบั

เกดิดบัแลว้ยงัชอบยงัอยากไดอ้ยู่ ยงัหวาดกลวัอยู่ ยงักลวัตายอยู่ ก็ไม่เกดิ
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ประโยชนอ์ะไร พจิารณาเพือ่อะไร พจิารณาเพือ่ดบัความกลวั เพราะมนัเป็น

ความทกุข ์ ปญัญามไีวเ้พือ่ดบัความทกุข ์ ตอ้งพจิารณาจนไมก่ลวั เอาความจริง

มายนืยนักบัจติวา่ ตอ้งตายแน่ๆร่างกายน้ี ไมม่ทีางอืน่ พอโดนยนืยนัอย่างน้ีมา

ตลอด ก็ตอ้งยอมแพ ้ กเิลสฝืนไมไ่ด ้ ความจริงมนีํา้หนกัมากกวา่ความอยาก 

ความอยากสูค้วามจริงไมไ่ด ้ ความอยากสูม้รรคไมไ่ด ้ สมทุยัสูม้รรคไมไ่ด ้ ถา้สู ้

ไดก้็ไมม่นิีโรธ การดบัทกุขก์็จะไมเ่กดิ พระพทุธเจา้ก็จะไมป่รากฏ แต่ปญัญา

ความจริงเหนือกวา่ความอยาก ความอยากอยู่สูค้วามจริงไมไ่ด ้ ถา้หมอบอกวา่

อยู่ไดอ้กี ๖ เดอืน จะเชื่อหรือไมเ่ชื่อละ่ ทน้ีีก็จะทาํบญุอย่างเต็มที ่ มอีะไรก็จะ

สละ ไมห่วงแลว้ ถา้เหน็วา่จะดบัจรงิๆจะปฏบิตัธิรรมอย่างจริงจงั จะปลอ่ยวาง 

ถา้ยงัไมเ่หน็วา่จะตาย ก็จะหวงจะห่วงจะเสยีดาย ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ตอ้งตาย

แน่ๆ จะไดไ้มอ่ยากไดอ้ะไร 

ถาม มเีพือ่นคนหน่ึง ตอนทีน่ ัง่สมาธิ เขารูส้กึวา่ปลอ่ยไปไดห้มด คดิวา่ไมม่พี่อไมม่แีม่

ไมม่คีนรกั พอออกมาจติรูส้กึเป็นอสิระโปร่งโลง่  

ตอบ เวลาจติสงบ ความคดิก็หยดุทาํงานไป จะโลง่จะวา่ง แต่พอออกมาไดไ้มน่าน ก็

จะกลบัคนืสู่สภาพเดมิ เริ่มคดิปรุงแต่ง สญัญาทีเ่ป็นสมมตุต่ิางๆก็จะกลบัมา จะ

มพี่อมแีมม่เีพือ่นมพีีม่นีอ้ง จะมอีปุาทานความยดึตดิ มคีวามทกุขค์วามกงัวล 

เพราะสมาธิน้ีไมส่ามารถดบัสิง่เหลา่น้ีได ้ เพยีงแต่กดไวช้ ัว่คราว เหมอืนหนิทบั

หญา้ เวลามหีนิทบัหญา้ไว ้ หญา้ก็ไมส่ามารถงอกขึ้นมาได ้ พอเอาหนิออกไปไม่

นาน หญา้ก็จะฟ้ืนขึ้นมาใหม ่ ขณะอยู่ในสมาธิเป็นเหมอืนนิพพานชัว่คราว ตอน

นัน้กเิลสจะหยุดทาํงาน พอออกจากสมาธแิลว้มนัก็กลบัมาทาํงานใหม ่ ตอ้งใช ้

ปญัญา เพราะปญัญาจะกาํจดักเิลสไดอ้ย่างถาวร ไมม่วีธิีอืน่ แต่ตอ้งอาศยัสมาธ ิ

เพือ่ลดกาํลงัของกเิลสใหอ่้อนลง พอกเิลสอ่อนลงแลว้ ก็จะงา่ยต่อการตดัดว้ย

ปญัญา ถา้กเิลสมกีาํลงัมาก จติทีไ่มม่สีมาธิจะใชป้ญัญาตดัมนัไมไ่ด ้ มนัจะดื้อ 

มนัจะสู ้ ถา้จติมสีมาธิมนัจะไมด่ื้อ จะไมม่กีาํลงัมาก ทาํใหป้ญัญาสามารถตดั

ทาํลายมนัได ้ 
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ถาม จติจะมสีมาธิได ้ตอ้งตดักามฉนัทะใหไ้ดก่้อนใช่ไหมคะ 

ตอบ กามฉนัทะเป็นอปุสรรค เป็นนิวรณ์ ถา้มกีามฉนัทะ จะนัง่สมาธิไดเ้ดีย๋วเดยีว จะ

รูส้กึเจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี จะไมอ่ยากนัง่ เพราะกามฉนัทะจะไมช่อบความเจ็บ 

จะกระวนกระวายกระสบักระส่าย ไมส่ามารถนัง่ต่อไปได ้ ถา้ตดักามฉนัทะได ้

เช่นอยู่กบัความยากลาํบากได ้รอ้นก็ปลอ่ยมนัรอ้นไป ไมต่อ้งไปตดิแอร ์เจ็บตรง

นัน้ปวดตรงน้ีก็ปลอ่ยมนัเจ็บมนัปวดไป ไมห่าความสุขจากความสบายของ

ร่างกาย พอไมม่กีามฉนัทะ คอืไมต่อ้งการความสุขทางร่างกาย เวลานัง่สมาธิถา้

เกดิมกีารเจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี ก็จะพอทนได ้ จะไมรู่ส้กึอดึอดัลาํบากใจ 

สามารถบริกรรมพทุโธต่อไปจนเขา้สู่ความสงบได ้ 

เวลาทาํสมาธิตอ้งตดักามฉนัทะ ตดัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เช่นดูหนงัฟงั

เพลง หาความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รส จะทาํใหก้ารนัง่สมาธงิา่ยขึ้น ถา้ยงัตดิ

ความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสอยู่ เดีย๋วก็หวิเครื่องดืม่ชนิดนัน้ชนิดน้ี เดีย๋วก็

อยากจะรบัประทานขนมแลว้ ตอ้งถอืศีล ๘ เพือ่ตดักามฉนัทะ รบัประทาน

อาหารพอกบัความตอ้งการของร่างกาย ไมร่บัประทานตามกามฉนัทะ ตามความ

อยาก ไมร่บัประทานหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ ความสุขทางตาหูก็ไมต่อ้งดูไมต่อ้ง

ฟงั ถา้จะดูก็ดูธรรมะฟงัธรรมะไป เวลานอนก็จะไมน่อนบนฟูกหนาๆ จะนอน

ยาว ร่างกายนอน ๔ ช ัว่โมงก็พอ แต่ถา้นอนบนฟูกจะนอน ๘ ช ัว่โมง จะเสยีเวลา

ไป แทนทีจ่ะเอา ๔ ช ัว่โมงมานัง่สมาธิ ก็ตอ้งมาเสยีเวลากบัการนอน นอนมากๆ

พอตื่นขึ้นมาก็อยากจะกนิอกี จะตดิอยู่กบัการหาความสุขทางกามฉนัทะ จะไม่

สามารถนัง่สมาธิได ้ถา้จะเจริญสมาธติอ้งตดักามฉนัทะ รบัประทานมื้อเดยีว บาง

ทกี็อดอาหาร จะช่วยตดักามฉนัทะไปไดม้าก เวลานัง่สมาธิจะมกีาํลงัต่อสู ้ กบั

ความเจ็บปวดของร่างกาย จะไมรู่ส้กึอดึอดัราํคาญใจ จะสามารถทาํจติใหเ้ป็น

สมาธิได ้ตอ้งตดันิวรณ์น้ีใหไ้ด ้มนัยากเพราะมนัฝืนกบันิสยัของเรา ทีถู่กปลูกฝงั

มาใหช้อบความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เวลาตอ้งระงบัก็เหมอืนคนตดิยาเสพตดิ

แลว้ไมไ่ดเ้สพ จะทกุขท์รมานใจ 
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ถา้มคีวามศรทัธามคีวามเชื่อวา่การตดันิวรณ์น้ี ถงึแมจ้ะทกุขม์ากแต่เป็นความ

ทกุขร์ะยะส ัน้ ทกุขต์อนตน้เพือ่ความสุขตอนปลาย ก็ควรยอมทนทกุขไ์ป ต่อไปก็

จะไมท่กุข ์ถา้ฝืนได ้๒ – ๓ ครัง้ ต่อไปจะงา่ย จะยากลาํบากตอนใหม่ๆ  ถา้เคย

สูบบหุรี่หรือดืม่สุรา เวลาหยุดดืม่หรือหยุดสูบบหุรี่ ใหม่ๆ จะรูส้กึยากมาก แต่พอ

ฝืนไดส้กัครัง้ ๒ ครัง้แลว้ ต่อไปจะงา่ยขึ้นไปเรื่อยๆ จะเลกิไดใ้นทีสุ่ด พอไมม่ี

กามฉนัทะแลว้ จติจะไมป่รุงแต่งไปหาความสุข จะไมฟุ่้ งซ่าน เวลาทาํสมาธิจะ

สงบงา่ย งา่ยกวา่จติทีค่ดิปรุงแต่งหารูปเสยีงกลิน่รสอยู่ตลอดเวลา ถา้ยอมทกุข ์

ตอนตน้จะสบายตอนปลาย ทกุขเ์ดีย๋วเดยีวเหมอืนกบัหมอผ่าตดั ผ่าแลว้หายไป

ตลอด ผ่าเอากเิลส ๓ ตวัออกไปจากใจแลว้ สบายไปตลอด ไมม่วีนัสิ้นสุด ถา้ไม่

เอา ๓ ตวัน้ีออก อยู่ไปอกี ๑๐๐ ชาต ิ๑๐๐๐ ชาตกิ็ยงัตอ้งทกุขอ์ยู่ ยอมเจ็บเถดิ 

ไมม่ใีครไมเ่จ็บ เวลาผ่าตดักเิลสไม่มยีาสลบ มแีต่ขนัต ิ ตายเป็นตาย อดเป็นอด 

ทกุขเ์ป็นทกุข ์ อย่าไปกลวัตาย อย่าไปกลวัทกุข ์ อย่าไปกลวัอดอยาก ตอ้งตาย

ดว้ยกนัทกุคน ใหต้ายแบบกาํไรดกีวา่อยูแ่บบขาดทนุ อยู่แบบกเิลสเจริญงอก

งาม จะอยู่แบบขาดทนุ ตายแบบกเิลสตายไปดว้ย จะตายแบบกาํไร เช่นองคท์ี่

บรรลใุนปากเสอื  

ถาม เวลาอยู่ใกลค้นรอบขา้ง บางทรีบัเขาไมไ่ด ้ เวลาเขาปวดหวัเป็นไข ้ ควรจะทาํ

อย่างไร ยิง่อยากใหเ้ขาหายก็ยิง่เป็น  

ตอบ เพราะจติเรายงัไมม่ปีญัญา ทีจ่ะพจิารณาเพือ่ปลอ่ยวางเขา วา่เป็นเรื่องธรรมดา

ของเขา เกดิแก่เจ็บตาย บางคนก็เจ็บมาก บางคนก็เจ็บนอ้ย ขึ้นอยู่กบับญุกรรม

ทีเ่ขาทาํมา ถา้มกีรรมมากกจ็ะมโีรคภยัไขเ้จ็บมาก มบีญุมากก็จะมโีรคภยัไขเ้จ็บ

นอ้ย ตอ้งปลอ่ยไปตามเรื่องของเขา ถา้ช่วยพาไปหาหมอไดก้็พาไป ทาํอะไรไดก้็

ทาํใหไ้ป แต่อย่าไปอยากใหเ้ขาเป็นอย่างอืน่ เขาตอ้งเป็นของเขาอย่างน้ี เป็นกรรม

เป็นบญุของเขา ใจถงึจะเป็นอเุบกขาได ้ 

ถาม เขาทกุขใ์จเขาไมส่บายใจ เราก็จะไมส่บายใจไปกบัเขาดว้ยค่ะ  
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ตอบ เพราะเรายงัไมป่ลอ่ยวางเขา 

ถาม ควรทาํใจน่ิงๆแลว้ดูไปเฉยๆใช่ไหมคะ 

ตอบ เขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขา เราดใีจก็ไมด่ ี เสยีใจก็ไม่ด ี เฉยๆดทีีสุ่ด จะเฉย

ไดก้็ตอ้งยอมรบัวา่เป็นบญุเป็นกรรมของเขา 
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