
 

 

 

 

 

 

โดย พระจลุนายก (สุชาต ิอภชิาโต) 

วดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร 

  ในพระบรมราชูปถมัภ ์

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 

พมิพแ์จกเป็นธรรมทาน 

www.kammatthana.com 

กาํลงัใจ ๑๖ 

 

 

กาํลงัใจ ๕๐ 
(จุลธรรมนําใจ ๒๒) 

 

http://www.kammatthana.com/


1 
 

 

 

 

 

ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะพมิพห์นงัสอืเลม่นี้แจกเป็นธรรมทาน 

ทา่นสามารถพมิพไ์ดโ้ดยไมต่อ้งขออนุญาตแต่อย่างใด 

โดยใหถ้อืตามหลกัธรรมทีแ่สดงไวว้า่ การใหธ้รรมะ ชนะการใหท้ ัง้ปวง 



2 
 

สารบญั 

กณัฑท์ี ่ หนา้ 

 ๔๑๓  การบูชาทีแ่ทจ้รงิ 3 

 ๔๑๔  ทาํใจใหเ้ฉย 27 

 ๔๑๕  ปรมตัถสจัจะ 48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 
 

กณัฑท์ี่ ๔๑๓ 

การบูชาที่แทจ้รงิ 
๒๗ มิถนุายน ๒๕๕๓ 

การไปหรือไมไ่ปงานศพของครูบาอาจารยน้ี์ ความจริงก็ทาํไดท้ ัง้ ๒ อย่าง ไปก็ได ้ไมไ่ปก็

ได ้ ถา้เขา้ใจวา่ไม่ไปเพราะอะไร จะไมไ่ปกไ็ด ้ เพราะสามารถบูชาท่านไดท้ีน่ี่ ไมต่อ้งไปที่

หนา้ศพของท่าน การบูชาน้ีทา่นก็ไดส้อนอยู่แลว้วา่ การปฏบิตับูิชาเป็นการบูชาที่แทจ้ริง 

ถา้เราปฏบิตัติามทีท่่านสอนใหเ้ราปฏบิตั ิ คอืทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ภาวนา ก็ถอืวา่ได ้

บูชาพระพทุธเจา้พระธรรมพระสงฆแ์ลว้ เป็นการบูชาทีแ่ทจ้รงิ คอืปฏบิตับูิชา จะบูชาต่อ

หนา้ท่านก็ได ้ บูชาขา้งหลงัก็ได ้ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ถงึแมจ้ะไดเ้กาะชาย

ผา้เหลอืง ถา้ไมไ่ดป้ฏบิตั ิก็ยงัอยู่ห่างไกลจากพระพทุธเจา้เป็นโยชน ์ถงึแมจ้ะอยู่ห่างไกล

จากพระพทุธเจา้เป็นโยชน ์ ถา้ไดป้ฏบิตั ิ ก็ถอืวา่ไดเ้กาะชายผา้เหลอืง ไดอ้ยู่ใกล ้

พระพทุธเจา้แลว้ เพราะผูป้ฏบิตัจิะเป็นผูเ้หน็ธรรม ผูบ้รรลธุรรม ถา้ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ 

ผลก็คอืดวงตาเหน็ธรรมก็จะปรากฏขึ้นมา เมือ่เหน็ธรรมก็จะเหน็ตถาคต ผูใ้ดเหน็ธรรม

ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูใ้ดเหน็ตถาคตผูน้ั้นเหน็ธรรม ก็คอืผูท้ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เป็นผู ้

ทีบู่ชาทีแ่ทจ้รงิ ขอ้สาํคญัอยู่ตรงน้ี อยู่ทีก่ารปฏบิตับูิชา พอเราไดศึ้กษาไดย้นิไดฟ้งัพระ

ธรรมคาํสอน ไมว่า่จะจากพระพทุธเจา้เอง หรือจากพระอริยสงฆส์าวก แลว้นาํมาปฏบิตั ิ

เราก็ไดบู้ชาอย่างแทจ้ริง พระพทุธเจา้ก็ด ี พระอริยสงฆก์็ด ี ท่านสละเวลาอบรมส ัง่สอน

พวกเรา ก็เพือ่ใหพ้วกเราไดม้ดีวงตาเหน็ธรรม ไดบ้รรลธุรรม ไดห้ลดุพน้จากความทกุข ์

กนั เป็นเป้าหมายของการส ัง่สอนของครูบาอาจารย ์ ต ัง้แต่พระพทุธเจา้ลงมาจนถงึครูบา

อาจารยใ์นสมยัปจัจบุนัน้ี ทา่นไมป่รารถนาอะไรจากเรา ยิง่กวา่การทีจ่ะเหน็พวกเราได ้

บรรลธุรรม ไดห้ลดุพน้จากความทกุขก์นั เพราะเป็นเรื่องสาํคญัทีสุ่ดของชวีติเราของใจ

เรา  
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ใจของพวกเราน้ี ไดอ้ยู่ภายใตอ้าํนาจของความทกุขม์า เป็นเวลาอนัยาวนานนบัไมถ่ว้น 

จะมโีอกาสไดห้ลดุพน้จากความทกุข ์ ก็ตอนทีไ่ดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา ไดพ้บพระ

ธรรมคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้น้ีเท่านัน้ ถา้ไดพ้บแลว้แต่ไมน่าํเอาไปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์

ก็เป็นการเสยีเวลาเสยีชาตเิกดิ เหมอืนกบัไก่ไดพ้ลอย ทีไ่มม่ปีญัญาพอทีจ่ะนาํเอาพลอย

น้ีไปทาํใหเ้กดิประโยชนก์บัตนได ้ จงึไดแ้ต่กนิตวัหนอนตวัไสเ้ดอืนเป็นอาหาร พวกเราที่

ไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ไดพ้บกบัพระพทุธศาสนาน้ี เหมอืนกบัไดพ้บเพชรพลอย ดงัทีเ่ราเรยีก

พระพทุธพระธรรมพระสงฆว์า่รตันะ รตันะก็คอืเพชรนิลจนิดา ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่ต่อ

จติใจของพวกเรา เพราะมพีระพทุธพระธรรมพระสงฆน้ี์เท่านัน้แล ทีจ่ะสามารถนาํพา

พวกเราใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์ ใหไ้ดบ้รรลธุรรม ไดเ้ป็นพระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆกนั 

ถา้ไมม่พีระพทุธศาสนามาปรากฏใหโ้ลกไดก้ราบไหวบู้ชา ไดย้ดึเป็นสรณะ สตัวโ์ลกก็

จะตอ้งจมอยู่ในกองทกุขไ์ปอย่างไมม่วีนัสิ้นสุด จนกวา่จะไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา เจอ

พระพทุธเจา้องคต่์อไป จะเจอองคไ์หนก็ตาม ก็จะมคุีณค่าเท่ากนั เพราะพระพทุธเจา้

ทกุๆพระองคก์็ทรงส ัง่สอนพระธรรม เพือ่ใหพ้วกเราไดห้ลดุพน้จากความทกุข ์ ไดบ้รรลุ

ธรรมกนัทกุๆพระองค ์ ไมม่คีาํสอนของพระพทุธเจา้องคใ์ดทีแ่ตกต่างกนัเลย คอืทรง

สอนใหท้าํความดีท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ละบาปทัง้ปวง ทาํจติใจใหส้ะอาดบริสทุธ์ิ น่ีเป็น

คาํสอนของพระพทุธเจา้ทกุๆพระองค ์ ไมว่า่จะเป็นองคท์ีไ่ดป้รากฏขึ้นมาแลว้ในอดตีก็ด ี

หรือทีจ่ะมาปรากฏในอนาคตก็ด ี ก็จะสอนแบบเดยีวกนัท ัง้นัน้ คอืสอนใหป้ฏบิตับูิชา ถา้

ไดม้าเจอพระพทุธศาสนาแลว้ จงึไมค่วรปลอ่ยใหส้ิง่ทีม่คุีณค่าต่อจติใจน้ีหลดุจากมอืไป 

โดยไมไ่ดต้กัตวงประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนา  

หนา้ทีข่องพวกเราจงึมอียู่ ๒ ประการคอื ๑. คนัถธุระ ๒. วิปสัสนาธุระ คนัถธุระคอื

การศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ วปิสัสนาธุระคอืการทาํใหรู้แ้จง้เหน็จริงใน

พระธรรมคาํสอน ในมรรคผลนิพพาน ในธรรมข ัน้ต่างๆ การบรรลธุรรมน้ีแหละเป็น

วปิสัสนาธุระ ธรรมทีบ่รรลกุ็มอียู่ ๙ ข ัน้ดว้ยกนั คอืมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มรรค

กบัผลน้ีเป็นธรรมคู่กนั ก่อนจะบรรลผุลก็ตอ้งเจริญมรรคก่อน มรรคเป็นเหมอืนบนัได 

ทีจ่ะพาใหข้ึ้นสู่ช ัน้ต่างๆของตวัอาคาร แต่ละช ัน้ก็จะมบีนัไดทีจ่ะตอ้งเดนิขึ้นไป บนัไดก็

คอืมรรคทีต่อ้งเจริญกนัใหม้ากน่ีเอง คอืทานศีลภาวนา ทานก็ทาํกนัไปตามกาํลงั จาก
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นอ้ยไปหามาก ศีลก็รกัษาไป จากนอ้ยไปหามาก ภาวนาก็เช่นเดยีวกนั ทาํไปจนถงึข ัน้

อริยมรรค ก็จะกา้วเขา้สู่มรรคผลนิพพานไปตามลาํดบั ต ัง้แต่ข ัน้ที ่ ๑ คอืโสดาปตัติ

มรรคและโสดาปตัตผิล ข ัน้ที ่ ๒ คอืสกิทาคามมิรรคและสกทิาคามผิล ข ัน้ที ่ ๓ คอื

อนาคามมิรรคและอนาคามผิล ขึ้นที ่๔ คอือรหตัตมรรคและอรหตัตผล แลว้ก็จะถงึพระ

นิพพาน ข ัน้อรหตัตผลกบัพระนิพพานจะอยู่ตดิกนั พอไดอ้รหตัตผลแลว้ก็จะไดพ้ระ

นิพพาน จติกจ็ะสะอาดบริสุทธิ์เต็ม ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ข ัน้ที ่ ๑ ก็จะสะอาด ๒๕ 

เปอรเ์ซน็ต ์ข ัน้ที ่๒ ก็จะสะอาด ๕๐ เปอรเ์ซน็ต ์ข ัน้ที ่๓ ก็จะสะอาด ๗๕ เปอรเ์ซน็ต ์ข ัน้

ที ่๔ ก็จะสะอาด ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์เป็นบริสุทธิ์พทุโธ เป็นจติบริสุทธิ์ ส่วนข ัน้ที ่๑ ข ัน้ที ่

๒ ข ัน้ที ่๓ ยงัไมเ่รียกพระนิพพาน เพราะจติยงัไมส่ะอาดบริสุทธิ์เต็มที ่ถา้เป็นพระจนัทร์

ก็ยงัไมเ่ต็มดวง ยงัไมเ่รียกวา่จนัทรเ์พญ็ จะเป็นจนัทรเ์พญ็ก็ตอ้งขึ้น ๑๕ คํา่แลว้ น่ีก็เป็น

เพยีงชื่อของธรรมข ัน้ต่างๆ  

เวลาปฏบิตัจิะไมม่ป้ีายบอก วา่ตอนน้ีถงึข ัน้โสดาบนัแลว้ ถงึข ัน้สกทิาคามแีลว้ ถงึข ัน้

อนาคามแีลว้ ถงึข ัน้พระอรหนัตแ์ลว้ แต่จะรูจ้ากการดบัของสงัโยชน ์ คอืสิง่ทีผู่กมดัใจ 

ใหห้ลงตดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิ จะดบัไปตามลาํดบั เช่นข ัน้พระโสดาบนั ก็จะไมม่ี

ความสงสยัในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์เพราะมดีวงตาเหน็ธรรม พอปฏบิตัไิปจนเกดิ

ปญัญาขึ้นมา มดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา ก็จะไมส่งสยัในพระพทุธในพระธรรมในพระสงฆ ์

เพราะผูท้ีเ่หน็ธรรมก็คอืพระสงฆน์ัน่เอง ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ พอเหน็ธรรมก็จะรูว้า่

พระพทุธเจา้เป็นอย่างไร ออ๋พระพทุธเจา้เป็นอย่างน้ีเอง เดีย๋วน้ีเราก็ไดเ้ป็นอย่าง

พระพทุธเจา้ คอืใจของเราไดห้ย ัง่เขา้สู่กระแสพระนิพพานแลว้ ไดรู้แ้ลว้วา่ความหลงทีท่าํ

ใหเ้ราตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิน้ี เราไดต้ดัใหเ้บาบางลงไปแลว้ คอืไดล้ะสกักายทฐิ ิการเหน็

ขนัธ ์ ๕ เป็นตวัเราของเรา ตอนน้ีไดพ้จิารณาเหน็แลว้วา่ เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป จะรูอ้ยู่ตรงน้ี ถา้เปิดตาํราดูสงัโยชน ์ ๑๐ 

ประการทีจ่ะตอ้งตดั ก็จะเขา้ใจวา่ข ัน้ของพระโสดาบนัเป็นอย่างน้ี พอมดีวงตาเหน็ธรรมก็

จะเหน็พระพทุธ ผูท้ีเ่หน็พระพทุธ เหน็พระธรรมก็คอืพระอริยสงฆ ์ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ 

ผูบ้รรลธุรรมข ัน้น้ี ก็จะไมส่งสยัวา่ พระพทุธเจา้มจีริงหรือไม ่ พระธรรมมจีริงหรือไม่ 

พระอริยสงฆม์จีริงหรือไม ่ จะไมส่งสยั ถา้ละสงัโยชนไ์ด ้ ๓ ประการคอื ๑. สกักายทฐิ ิ
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๒. วจิกิจิฉา ความสงสยัในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ๓. สลีพัพตปรามาส พอเหน็

ธรรมคอืเหน็พระอริยสจั ๔ ก็จะเหน็วา่ทกุขเ์กดิจากความอยาก เหน็วา่ทกุขด์บัดว้ยการ

ดบัความอยากดว้ยมรรค ดว้ยสตดิว้ยปญัญา ก็จะรูว้า่ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํ

พธิีกรรมต่างๆ เพือ่ลบลา้งบาป ลบลา้งความทกุข ์ เช่นเวลาสูญเสยีลาภยศสรรเสริญสุข 

ก็จะไมแ่กไ้ขดว้ยการสะเดาะเคราะห ์ ดว้ยพธิีกรรมต่างๆ เปลีย่นชื่อเปลีย่นนามสกลุ 

เปลีย่นทรงผม เปลีย่นบา้น ซึง่ไมส่ามารถจะสะเดาะเคราะห ์คอืความทกุขท์ีม่อียู่ในใจได ้ 

การทีจ่ะดบัความทกุขภ์ายในใจได ้ ตอ้งยอมรบัความจริง วา่เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นกบัเราน้ี 

เป็นวบิากของเรา ไมว่า่จะดหีรือจะช ัว่ เป็นเรื่องของบาปของบญุทีเ่ราไดท้าํมา ทีเ่ราตอ้ง

รบั ถา้รบัไดใ้จก็จะไมท่กุข ์ เพราะไมไ่ดอ้ยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ จะอยู่ไดอ้ย่างปกต ิ ไมว่า่

ชวีติจะขึ้นหรือลง ขึ้นก็อยูไ่ด ้ ลงก็อยู่ได ้ เพราะไมไ่ดย้ดึตดิ ยอมรบัความจริงของ

สถานภาพของชวีติ ถา้สูญเสยีเงนิทองไป ก็อยู่กบัมนัได ้ถา้พกิลพกิารแขนขาดขาขาด ก็

อยู่กบัมนัได ้ เพราะยอมรบัความจริง ไมม่คีวามอยากทีจ่ะกลบัไปอยู่ในสถานภาพเดมิ 

ถา้ไมม่คีวามอยากเกดิขึ้นภายในใจ ก็จะไมม่คีวามทกุขวุ์น่วายใจ จะอยู่กบัเหตกุารณ์

ต่างๆได ้ ไมต่อ้งไปสะเดาะเคราะหใ์หเ้สยีเวลา เพราะการสะเดาะเคราะหเ์ปลีย่นแปลง

ความจริงไมไ่ด ้ เช่นเมือ่วานน้ี มคีนบอกว่าจะเปลีย่นนามสกลุ เพราะชวีติตอนน้ีตกตํา่ 

เปลีย่นไปก็เท่านัน้แหละ ไมเ่ปลีย่นก็เท่ากนั ไมไ่ดอ้ยู่ทีน่ามสกลุ แต่อยู่ทีบ่ญุกรรมทีไ่ด ้

ทาํมา หนา้ทีข่องเราก็อยูต่รงทีก่ารยอมรบัความจริง ชวีติเป็นอย่างไร ก็อยู่กบัมนัไป วธิีที่

จะทาํใหส้บายใจขึ้น ก็ใหค้ดิถงึคนทีต่กทกุขไ์ดย้ากมากกวา่เรา เรายงัไมไ่ดสู้ญเสยี

อวยัวะ ไมไ่ดเ้สยีตาเสยีแขนเสยีขา ไมม่โีรคภยัเจ็บไขไ้ดป่้วย เพยีงแต่ไมเ่จริญกา้วหนา้

เท่านัน้เอง ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ ก็จะรบัความจริงได ้น่ีเป็นการเจริญมรรค คอืใชส้ตปิญัญา

สอนใจเรา ใหย้อมรบัความจริงของชวีติ ตอนน้ีเราเป็นอย่างไร ก็ยอมรบั ถูกกล ัน่แกลง้

เบยีดเบยีน ขดัขวางไมใ่หไ้ดเ้จริญกา้วหนา้ ก็ยอมรบั ก็จะอยู่ไดอ้ย่างปกต ิ จะไม่

เดอืดรอ้น จะไมท่กุข ์ ไมต่อ้งสรา้งเวรสรา้งกรรม ไมต่อ้งสะเดาะเคราะห ์ เพราะปญัหา

ไมไ่ดอ้ยู่ทีข่า้งนอก แต่อยู่ขา้งในใจ 
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เวลาเราไมส่บายใจไมสุ่ขใจ ก็เพราะความอยากของเรา เราอยากจะใหเ้ป็นอย่างอืน่ ไม่

อยากใหเ้ป็นอย่างน้ี ถา้ยอมรบัมนั เราก็จะอยู่กบัมนัได ้ ความไมส่บายใจความทกุข ์

ทรมานใจก็จะหายไป ไมต่อ้งไปทาํอะไรใหเ้หน่ือยยาก ถา้อยากจะทาํก็ใหท้าํบญุจะดกีวา่ 

ทาํบญุเพือ่สรา้งเหตทุีด่ ี สาํหรบัสิง่ทีด่ทีีจ่ะเกดิขึ้นในภายภาคหนา้ เพราะวบิากกรรมทีเ่รา

กาํลงัรบัอยู่น้ีมนัก็ไมเ่ทีย่ง เดีย๋วมนัก็หมด เมือ่มนัหมดแลว้ ถา้เราสรา้งเหตทุีด่ไีวร้อรบั 

ผลของเหตทุีด่ทีีเ่ราสรา้งไวก้็จะรอเราอยู่ ถา้ไมส่รา้งไวก้็จะไมม่อีะไรรอเราอยู่ เรากจ็ะ

เป็นเหมอืนเดมิ เราเป็นอย่างไร ก็จะเป็นอย่างนัน้ต่อไป น่ีคอืการเหน็ธรรม ตอ้งเหน็ใน

ใจเราน้ี เหน็อริยสจั ๔ เหน็ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค วา่อยู่ภายในใจของเรา ถา้เหน็อย่างน้ี

แลว้ จะไมต่อ้งไปทาํพธิีกรรมต่างๆใหเ้สยีเวลา ทาํใจเท่านัน้เอง ถา้รูจ้กัทาํใจแลว้กจ็ะ

หมดปญัหา ต่อใหเ้กดิปญัหามากนอ้ยเพยีงไร จะทาํใจไดเ้สมอ จะคดิวา่ดแีลว้ทีไ่มเ่ลว

กวา่น้ี ถา้เขาไมช่อบเรา ก็คดิวา่เขายงัไมด่่าเรา ถา้เขาด่าเรา ก็คดิวา่เขายงัไมต่เีรา ถา้เขาตี

เรา ก็คดิวา่เขายงัไมฆ่่าเรา คดิอย่างน้ีแลว้ก็จะสบายใจ จะดบัทกุขภ์ายในใจได ้ไมต่อ้งไป

ทาํพธิีสะเดาะเคราะหก์รรมต่างๆ น่ีคอืการมดีวงตาเหน็ธรรม จะเหน็อย่างน้ี เมือ่เหน็แลว้

ก็จะไมส่งสยัในเรื่องของกฎแห่งกรรม จะต ัง้ม ัน่อยู่ในการทาํแต่ความดอีย่างเดยีว ถงึแม ้

จะตกทกุขไ์ดย้ากขนาดไหน ก็จะไมท่าํผดิศีลผดิธรรม เพือ่จะยกฐานะของตนใหด้ขีึ้น ถา้

มคีนมาเสนอใหเ้ราไดเ้งนิเพิม่มากขึ้น แต่ทาํผดิศีล เราก็จะไมท่าํ เพราะรูว้า่ไมไ่ดเ้ป็นการ

พฒันา ไมไ่ดเ้ป็นการสรา้งเหตทุีด่ ี สรา้งความสุข แต่เป็นการสรา้งเหตทุีไ่มด่ ี สรา้งความ

ทกุขจ์ะตอ้งตามมาต่อไป  

ดงันัน้ผูท้ีม่ดีวงตาเหน็ธรรม ผูท้ีล่ะสงัโยชนท์ ัง้ ๓ น้ีไดแ้ลว้ จะรกัษาศีล ๕ อย่างม ัน่คง 

จะรกัษาศีล ๕ ยิง่กวา่ชวีติ ถา้จะตอ้งอดขา้วตายก็ยอมตาย ดกีวา่ไปทาํบาปทาํกรรม เพือ่

รกัษาชวีติของตนไว ้อานิสงสข์องผูท้ีม่ดีวงตาเหน็ธรรมน้ี ไมต่อ้งไปเกดิในอบายอกีต่อไป 

เพราะจติมคีวามแน่วแน่ต่อการรกัษาศีล จะไมล่ะเมดิศีล ๕ โดยเดด็ขาด ไมว่า่จะเป็น

กรณีใดก็ตาม ภพชาตเิหลอืไมเ่กนิ ๗ ชาติเป็นอย่างมาก เพราะรูแ้ลว้วา่ งานทีจ่ะตอ้งทาํ

อยู่ทีอ่ริยสจั ๔ น่ีเอง อยู่ในใจ ใจทีย่งัมสีมทุยัทีย่งัละไมไ่ดอ้ยู่ สมทุยัน้ีม ี ๓ คอื

กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ตอนน้ียงัละไมไ่ดห้มด จะพยายามละตณัหาท ัง้ ๓ น้ี

ใหน้อ้ยลงไป กามตณัหาก็จะตดัใหน้อ้ยลงไป ดว้ยการเจริญอสุภกรรมฐาน พจิารณา
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ความไมส่วยงามของร่างกาย อย่าดูแต่ส่วนทีส่วยงามเพยีงอย่างเดยีว เพราะเวลาเหน็

ส่วนทีส่วยงามแลว้ก็จะเกดิกามราคะขึ้นมา เกดิความกาํหนดัยนิด ีอยากจะเสพความสุข

กบัรูปทีส่วยงาม ถา้พจิารณาความไมส่วยงามของรูปนัน้ เช่นเวลาแก่เป็นอย่างไร เวลา

หนงัเหีย่วย่นเป็นอย่างไร ผมเผา้กลายเป็นสขีาว หรือพจิารณาดูอวยัวะต่างๆ ทีถู่กซ่อน

ไวอ้ยู่ภายใตผ้วิหนงั เช่นโครงกระดูกตบัไตไสพ้งุ หรือสิง่ปฏกูิลต่างๆทีม่อียู่ภายใน

ร่างกาย กจ็ะลดความกาํหนดัยนิดน้ีีลดลงได ้ ถา้พจิารณาไดต้ลอดเวลา ก็จะตดัไดห้มด 

ถา้ยงัพจิารณาไมไ่ดต้ลอดเวลา ก็จะมกีารเผลอบา้ง เวลาเผลอก็จะเหน็วา่สวยก็จะเกดิ

อารมณ์ขึ้นมา เวลาใชป้ญัญาเหน็เป็นอสุภะก็จะดบักามารมณ์ได ้ แบบน้ีเป็นข ัน้ของพระ

สกทิาคาม ี คอืสามารถทาํใหก้ามราคะเบาบางลงไป จาก ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ตก์็เหลอื ๕๐ 

เปอรเ์ซน็ต ์ เวลาเผลอก็จะเกดิอารมณ์ขึ้นมา ถา้ไมเ่ผลอมอีสุภะคอยสอนใจก็จะไมเ่กดิ

อารมณ์ เป็นข ัน้ที ่ ๒ คอืข ัน้พระสกทิาคาม ี ข ัน้น้ีตอ้งเจริญอสุภกรรมฐานไปเรื่อยๆ

จนกวา่จะหมดกามราคะ  

ตอ้งพจิารณาอย่างต่อเน่ืองทกุลมหายใจเขา้ออก จนรูท้นัสมทุยัคอืกามราคะ เวลาเหน็

ภาพแลว้ปรุงแต่งวา่สวยงามปับ๊ ก็จะมอีสุภะขึ้นมาต่อตา้นทนัท ี ขึ้นมาต่อสูท้นัท ี ต่อไป

ความคดิปรุงแต่งวา่สวยวา่งาม ก็จะหมดกาํลงัไป เพราะจะถูกความคดิปรุงแต่ง ทีว่า่ไม่

สวยไมง่ามมาคดัคา้นอยู่ทกุครัง้ไป ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ต่อไปกามราคะก็จะหมดไปจาก

ใจ ก็จะไดบ้รรลเุป็นพระอนาคาม ี ข ัน้พระสกทิาคามกีบัข ัน้พระอนาคามน้ีีเกี่ยวเน่ืองกนั 

เจริญมรรคเดยีวกนั คอือสุภกรรมฐานความไมส่วยไมง่าม พจิารณาอสุภะ พจิารณา

ปฏกูิล ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนกัปฏบิตัถิอืศีล ๘ หรือนกับวชกนั มากกวา่ฆราวาสผูค้รอง

เรือน ฆราวาสผูค้รองเรือนน้ี ยงัไมม่สีตปิญัญากาํลงัมากพอ ทีจ่ะเจริญอสุภกรรมฐานได ้

เพราะอาํนาจของกามราคะยงัมกีาํลงัมากกวา่ แมจ้ะเป็นพระโสดาบนั ถา้ไมส่นใจทีจ่ะ

เจริญอสุภกรรมฐาน ก็ยงัจะตดิอยู่กบักามราคะ พระโสดาบนัจงึยงัเป็นผูค้รองเรือนอยู่ 

มคีรอบครวัมสีามมีภีรรยา แต่พอจติไดพ้ฒันามากขึ้นไปเรื่อยๆแลว้ ก็จะเหน็วา่กาม

ราคะน้ีเป็นปญัหา ถงึแมจ้ะใหค้วามสุข แต่ในขณะเดยีวกนัก็ใหค้วามทกุขด์ว้ย เวลา

อยากเสพแลว้ไมไ่ดเ้สพ ก็จะเกดิความทุกขข์ึ้นมา ถา้เหน็อย่างน้ีก็จะเบือ่หน่ายในกาม

ราคะ จะเริ่มเจริญอสุภกรรมฐาน พอเจรญิไดแ้ลว้ก็จะทาํใหก้ามราคะเบาบางลงไป และ
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จะทาํใหป้ฏฆิะ คอืความหงดุหงดิราํคาญใจ เบาบางลงไปดว้ย เพราะกามราคะและปฏฆิะ

เป็นธรรมคู่กนั ถา้มกีามราคะ กจ็ะมปีฏฆิะความหงดุหงดิใจ เวลาอยากจะเสพแลว้ไมไ่ด ้

เสพ ก็เกดิอารมณ์หงดุหงดิขึ้นมา ถา้ไมอ่ยากเสพ อารมณ์หงดุหงดิก็จะไมม่ตีามมา พระ

อนาคามจีงึตดักามราคะกบัปฏฆิะไดห้มด จะไมห่งดุหงดิกบัเรื่องเพศสมัพนัธ ์เพราะไมม่ี

ความอยากเสพกาม ถา้เป็นนกับวชก็อยู่สบาย ผา้เหลอืงไมร่อ้น  

เวลาบวชพระอปุชัฌายถ์งึตอ้งสอนกรรมฐาน ๕ คอืเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ เป็น

อาการ ๕ ส่วนของร่างกายทีเ่หน็ดว้ยตา คอือยู่ภายนอก เป็นจดุเริ่มตน้ของการเจริญ

อสุภกรรมฐาน บวชแลว้ใหพ้จิารณาใหม้ากๆ อาการ ๓๒ ของร่างกาย เริ่มตน้ดว้ย

กรรมฐาน ๕ คอืผมขนเลบ็ฟนัหนงั ต่อจากนัน้ก็ใหพ้จิารณาส่วนทีอ่ยู่ใตผ้วิหนงั คอืเน้ือ 

เอน็ กระดูก มา้ม หวัใจ ตบั พงัพดื ไต ปอด ไสใ้หญ่ ไสน้อ้ย อาหารใหมอ่าหารเก่า เยือ่

ในสมองศีรษะ นํา้ด ีนํา้เสลด นํา้เหลอืง นํา้เลอืด นํา้เหงือ่ นํา้มนัขน้ นํา้ตา นํา้มนัเหลว 

นํา้ลาย นํา้มกู นํา้ไขขอ้ นํา้มตูร ทีเ่ป็นอสุภะ ไมส่วยงาม เป็นปฏกูิล สกปรก ทีม่อียู่

ภายในร่างกาย ใหพ้จิารณาโดยอนุโลม คอืพจิารณาเขา้ไป แลว้ก็พจิารณาโดยปฏโิลม 

พจิารณาถอยออกมา พจิารณาท ัง้อนุโลมและปฏโิลม พจิารณากลบัไปกลบัมา จนมอียู่

ในใจตลอดเวลา พอมอีสุภกรรมฐานอยู่ในใจตลอดเวลา ความใคร่กาํหนดัยนิด ี ราคะ

ตณัหาน้ี ก็จะไมม่กีาํลงั ทีจ่ะโผลข่ึ้นมา เพราะถูกอาํนาจของอสุภกรรมฐานครอบเอาไว ้

แต่มนัยงัไมต่าย ท่านก็สอนใหท้ดสอบดู ดว้ยการนึกถงึภาพสวยงาม แลว้ดูวา่อสุภ

กรรมฐานจะดบัมนัไดห้รือไม ่ น่ีเป็นการทดสอบ เวลาพจิารณาวา่สวยวา่งาม พอเกดิ

อารมณ์ขึ้นมา จะเอากรรมฐานมาดบัมนัไดไ้หม ถา้ดบัได ้ก็จะไมเ่ป็นปญัหาอกีต่อไป ใน

เรื่องของกามราคะหรือปฏฆิะ ก็จะไดบ้รรลธุรรมข ัน้อนาคาม ี ถา้เป็นพระสกทิาคาม ี ภพ

ชาตกิ็จะเหลอืเพยีงชาตเิดยีวเป็นอย่างมาก ถา้ยงัไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระอนาคามแีลว้ตายไป

ก่อน ก็จะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีชาตเิดยีวเท่านัน้  

เพราะจติไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ธรรมะทีม่อียู่ในจติก็จะตดิไปกบัจติเพือ่ทีจ่ะตดัภพชาติ

ตดัวฏัจกัร ตดัตณัหาทีย่งัมอียู่ในใจ เพราะงานน้ีเมือ่เริ่มแลว้ จะเป็นเหมอืนไฟทีเ่ริ่มไหม ้

แลว้ จะไมห่ยุดไหมจ้นกวา่เชื้อไฟถูกไหมไ้ปจนหมดสิ้น ธรรมะจะเผากเิลสตณัหาไป
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เรื่อยๆ จนกวา่กเิลสตณัหาจะถูกเผาหมดไป ไมว่า่จะอยู่ในภพใดก็ตาม ธรรมะจะทาํงาน

ต่อไป ถา้เป็นโสดาบนัตายไปก็กลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ ก็จะเจริญปญัญาต่อไป จะเจรญิ

มรรคต่อไป โดยทีไ่มต่อ้งมใีครสอน จะรูเ้องวา่ปญัหาในใจน้ีมคีวามอยากเป็นเหต ุความ

อยากต่างๆทาํใหใ้จ กระสบักระส่าย กระวนกระวาย วุน่วาย กงัวล วติก ทรมาน น้ีมนั

อยู่ในใจ จะไมไ่ปแกข้า้งนอก จะแกข้า้งใน ดว้ยการตดัความอยากต่างๆ ถา้อยากในกาม

ก็ตอ้งตดั รูว้า่ความอยากในกามเป็นโทษ ถา้อยากมอียากเป็นก็ตอ้งตดั ไมอ่ยากมไีม่

อยากเป็น อยู่ตามมตีามเกดิ จะเป็นอะไรก็ได ้ เป็นหวัก็ได ้ เป็นหางก็ได ้ เป็นใหญ่ก็ได ้

เป็นเลก็ก็ได ้ ไม่สาํคญั ขอ้สาํคญัอย่าอยากก็แลว้กนั ธรรมะจะทาํหนา้ทีไ่ป โดยไมต่อ้งมี

ใครมาสอน เพราะรูแ้ลว้วา่ปญัหาอยู่ภายในใจ  

ถา้มคีรูมอีาจารยท์ีเ่ก่งกวา่ทีเ่คยผ่านมาแลว้ ไดคุ้ยกนัก็จะรูว้า่ ท่านจะช่วยเราได ้ เพราะ

ท่านผ่านมาแลว้ ถา้เจอคนทีรู่ก้็จะอาศยัท่านช่วยสอน ถา้เจอคนทีไ่มรู่ก้็จะไมอ่าศยั คุย

กนัก็จะรูว้า่รูห้รือไมรู่ ้ เรื่องอริยสจั ๔ ทีม่อียู่ภายในใจน้ี คนทีรู่น้ี้พอคุยกนัคาํ ๒ คาํก็รู ้

แลว้จะรูว้า่เขารูม้ากกวา่เราหรือรูน้อ้ยกวา่เราหรือรูเ้ท่าเรา ถา้รูม้ากกวา่เราๆ กจ็ะไดย้ดึ

ท่านไวเ้ป็นทีพ่ึง่ เป็นครูเป็นอาจารยต่์อไป เพราะการมคีรูมอีาจารยน้ี์ จะช่วยทาํใหก้าร

ปฏบิตักิา้วหนา้ขึ้นไปไดอ้ย่างรวดเร็ว พอตดิตรงไหนก็ไปถามท่าน ทา่นก็จะบอกเราได ้

ทนัทเีลยวา่จะตอ้งทาํอย่างไรบา้ง ถา้ไมม่กีต็อ้งคลาํทางไปเอง ถา้เป็นพระโสดาบนัแลว้ไม่

ตอ้งอาศยัใครก็ได ้ จะสามารถปฏบิตัไิปตามลาํพงัจนบรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ด ้ เช่นพระ

อานนท ์ หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้ พระอานนทก์ป็ฏบิตัิ

ไปตามลาํพงัอยู่ ๓ เดอืนดว้ยกนั แต่มพีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ฝงัอยูใ่นใจแลว้ 

เพยีงแต่วา่ยงัไมไ่ดเ้อามาปฏบิตัเิท่านัน้เอง ยงัเป็นสญัญาความจาํอยู่ ยงัไมไ่ดเ้ป็นความ

จริง พอเอามาปฏบิตัภิายใน ๓ เดอืน ก็ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ น่ีคอืผลทีจ่ะไดร้บัจาก

การปฏบิตับูิชา จะไดม้รรค ๔ ผล ๔ และนิพพานเป็นรางวลั ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบ

ใหแ้ก่พวกเรา  

ไมว่า่เราจะทาํอะไร ขอใหม้องไปทีป่ฏบิตับูิชา ถา้อยากจะบูชาท่านแต่ไมส่ามารถไปบูชา

ท่านถงึทีไ่ด ้ ก็บูชาตรงทีเ่ราอยู่ก็ได ้ เช่นเราอาจจะไมส่บาย หรือมอีปุสรรคไมส่ามารถ
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เดนิทางไปทาํบญุได ้ เราก็ทาํทีบ่า้นก็ได ้ ฝากเงนิไปทาํบญุก็ได ้ รกัษาศีลทีบ่า้นก็ได ้

ภาวนาทีบ่า้นกไ็ด ้ เพยีงแต่พจิารณาเกดิแก่เจ็บตายน้ี ก็ถอืวา่ไดบู้ชาแลว้ เพราะกาํลงั

เจริญมรรค ทกุครัง้ทีเ่ราพจิารณาวา่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเป็นธรรมดา 

ตอ้งพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา สิง่ทีต่ายก็ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ 

ถา้พจิารณาอย่างน้ี ก็ไดเ้จริญมรรคแลว้ ความทกุขค์วามวุน่วายใจ ทีเ่กดิจากการสูญเสยี 

ก็จะเบาบางลงไป หรือจะไมรู่ส้กึทกุขเ์ศรา้โศกเสยีใจเลย เพราะรูว้า่สิง่ทีเ่สยีไปไมไ่ดเ้ป็น

อะไรเลย เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ คนทีจ่ากไปไมไ่ดไ้ปกบัดนินํา้ลมไฟ เขายงัอยู่ตาม

สถานภาพของบญุของบาป ถา้จติถงึพระนิพพานก็อยู่ทีพ่ระนิพพาน ถา้อยู่ข ัน้พระ

อนาคามกี็อยู่ข ัน้พระอนาคาม ี อยู่ตามสถานภาพของบญุกศุลทีไ่ดท้าํมา ถา้ทาํบาปก็

จะตอ้งไปนรก เป็นสถานภาพของจติ ทีไ่มม่ใีครจะหา้มหรือเปลีย่นแปลงได ้ เพราะเป็น

กฎแห่งกรรม เป็นความจริงทีต่ายตวั ไมว่า่จะมพีระพทุธเจา้มาตรสัรูม้าส ัง่สอนหรือไมก่็

ตาม กฎแห่งกรรมก็ยงัเป็นกฎแหง่กรรมอยู ่พระพทุธเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงกฎแห่งกรรม 

เพยีงแต่มาสอนใหรู้ว้า่มทีางเลอืก คอืกรรมม ี ๒ ทางดว้ยกนั ทางบญุกศุลกบัทางบาป 

ถา้ไปทางบญุกศุลก็จะไปสู่ความสุขความเจริญ สู่ความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย 

ถา้ไปทางบาปก็จะไปสู่ความทกุขค์วามทรมานใจ  

น่ีคอืคาํสอนของพระพทุธเจา้ คาํสอนของพระอริยสงฆท์ ัง้หลาย พวกเรามโีชคมบีญุมี

วาสนา ทีไ่ดม้าพบกบัคาํสอนอนัประเสริฐน้ี ถา้มศีรทัธาทีแ่น่วแน่ม ัน่คง ไมห่ว ัน่ไหวต่อ

เหตกุารณ์ต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้น คอืบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศาสนา ย่อมมกีารเปลีย่นไปเป็น

ธรรมดา มมีาปรากฏใหเ้รากราบไหวบู้ชา แลว้ก็เสือ่มจากเราไป แต่ศรทัธาของเรานัน้ จะ

ไมเ่สือ่มจากพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เพราะพระพทุธพระธรรมพระสงฆน้ี์ อยู่ในใจ

ของเรา ถา้เอาธรรมะทีไ่ดย้นิไดฟ้งัจากภายนอก เขา้มาเจริญ เขา้มาปฏบิตั ิ ต่อไปพระ

ธรรมคาํสอนน้ี ก็จะอยู่ในใจของเรา เป็นทีพ่ึง่ของเรา ถา้ไดพ้ระพทุธพระธรรมพระสงฆ์

ในใจแลว้ พระพทุธพระธรรมพระสงฆภ์ายนอกจะเป็นอย่างไร ก็จะไมท่าํใหจ้ติใจของเรา

หว ัน่ไหว เช่นบางคนเหน็ศาสนาเสือ่มลงก็เกดิความตกใจ ไปประเทศอนิเดยี เหน็สภาพ

ปรกัหกัพงัของพระพทุธศาสนา ทีเ่คยเจริญรุ่งเรือง ก็อาจจะเกดิความวติกวา่ ต่อไป

พระพทุธศาสนาในประเทศไทยก็จะเสือ่มลงไป ถา้มศีรทัธาทีแ่น่วแน่ มพีระพทุธพระ
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ธรรมพระสงฆอ์ยู่ภายในใจแลว้ จะไมห่ว ัน่ไหวกบัความเสือ่ม ของพระพทุธศาสนา

ภายนอก เพราะไดพ้ระพทุธศาสนาเขา้มาไวใ้นใจของเราแลว้ ทีม่แีต่จะเจริญขึ้นไปโดย

ถ่ายเดยีว จะไมม่ทีางเสือ่มอกีต่อไป ผูท้ีม่ดีวงตาเหน็ธรรม ก็คอืเป็นผูท้ีม่ศีาสนาอยู่ในใจ

แลว้ ไมเ่กนิ ๗ ชาตกิ็จะสามารถทาํใหศ้าสนาทีม่อียู่ภายในใจน้ี เจริญรุ่งเรืองไดอ้ย่าง

เต็มที ่ 

อยู่ทีก่ารปฏบิตัดิว้ยวริิยะอตุสาหะพากเพยีร ไมท่อ้แทไ้มห่ว ัน่ไหว ต่อสภาพต่างๆ ต่อ

อปุสรรคต่างๆทีข่วางก ัน้ เพราะรูว้า่ธรรมยอ่มชนะอธรรม พระพทุธเจา้ชนะมาแลว้ ชนะ

มารมาแลว้ พระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลายก็ชนะมารมาแลว้ เราก็จะชนะมารไดเ้ช่นเดยีวกนั 

เพราะเป็นธรรมอนัเดยีวกนั เป็นอกาลโิก ไมม่วีนัเสื่อมตามวนัเวลา มอีาํนาจมฤีทธิ์เดช

อย่างไรในสมยัพระพทุธกาล ในสมยัปจัจบุนัน้ีก็มฤีทธิ์มเีดชเช่นเดยีวกนั อยู่ทีต่วัเราวา่

จะใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ดห้รือไม ่ ถา้มคีวามขยนัอดทนทีจ่ะบาํเพญ็ต่อไปไมห่ยดุย ัง้ 

จนกวา่จะหมดลมหายใจ รบัรองไดว้า่สกัวนัหน่ึง ก็จะไดพ้บกบัความเจริญข ัน้สูงสุดอย่าง

แน่นอน ขอใหย้ดึตดิกบัการปฏบิตับูิชาน้ีไปตลอด จะไดม้แีต่ความเจริญโดยถ่ายเดยีว  

สมยัอยู่กบัหลวงตาท่านก็พูดอยู่เรื่อยๆ วา่ครูบาอาจารยก์็ร่วงโรยไปเรื่อยๆ ทลีะองค ์ ๒ 

องค ์ ตอนทีอ่ยู่กบัท่านนัน้ หลวงปู่ขาวก็ยงัอยู่ หลวงปู่เทสกก์็ยงัอยู่ หลวงปู่ฝัน้ก็ยงัอยู่ 

เวลาแต่ละองคเ์สยีไป ท่านก็จะพูดวา่เป็นเหมอืนใบไมค่้อยๆร่วงไปเรื่อยๆ พวกเราจงึไม่

ควรทีจ่ะประมาทนอนใจ เราก็ไมรู่ว้า่จะร่วงไปเมือ่ไหร่ ชวีติของเราก็แก่ลงไปเรื่อยๆ 

กาํลงัวงัชาทีจ่ะปฏบิตักิจ็ะมนีอ้ยลงไปเรื่อยๆ ควรรีบขวนขวายตดัในสิง่ทีไ่มเ่ป็นสาระ ที่

ไมเ่ป็นประโยชนก์บัจติใจ ทาํสิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์ถา้ยงัตอ้งทาํงานก็ทาํไป อย่าทาํเพือ่ลาภ

ยศสรรเสริญสุข แต่ทาํเพือ่เลี้ยงดูร่างกาย จะไดเ้อาร่างกายมาปฏบิตัธิรรม ถา้มเีงนิเหลอื

ก็เอามาทาํบญุใหท้าน ถา้ไมม่กี็ไมต่อ้งกงัวล ถา้จาํเป็นจะตอ้งเก็บไว ้ เพือ่สนบัสนุนการ

ปฏบิตัธิรรม ก็เก็บเอาไว ้ เพราะบางท่านอาจจะไมส่ามารถบวชได ้ก็ตอ้งมเีงนิทองไวดู้แล

รกัษาชวีติร่างกาย ถา้บวชไดก้็สละไปหมด ไมต่อ้งมอีะไรตดิตวัไป ไมต่อ้งเก็บไวใ้หเ้ป็น

ภาระกงัวล เป็นตวัถ่วง เหมอืนเรือตดิเครื่องจะวิง่แลว้ แต่ไมถ่อนสมอ ก็ตอ้งลากสมอไป

ดว้ย จะไปชา้ แต่ถา้ไดถ้อนสมอ ก็จะไมม่ภีาระผูกพนักบัสิง่ต่างๆ ลาภยศสรรเสริญสุข
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สละไปใหห้มด เอาเพยีงบริขาร ๘ อฐับริขาร เวลาบวชเอาแค่อฐับริขารก็พอแลว้ เป็น

ปจัจยั ๔ ของนกับวช ถา้ไมส่ามารถบวชได ้ก็ตอ้งมปีจัจยัเงนิทองไว ้สาํหรบัจ่ายค่านํา้ค่า

ไฟ ค่าอาหาร ค่าทีพ่กั ก็ตอ้งมไีวบ้า้ง แต่มไีวเ้ท่าทีจ่าํเป็น  

ถา้ตอ้งการจะไปทางน้ีแลว้ ไปไดท้กุคน อยู่ทีว่า่จะมคีวามกลา้หาญ ทีจ่ะฟนัฝ่าอปุสรรค

ต่างๆไดห้รือไม ่ ไมอ่ย่างนัน้จะมพีระอรหนัตท์ีเ่ป็นสุภาพสตรีไดอ้ย่างไร เพศไมใ่ช่ปจัจยั

สาํคญั เพราะจติน้ีไมว่า่จะเป็นของชายหรอืหญงิ ก็มตีณัหาเหมอืนกนั มกีามตณัหา 

ภวตณัหา วภิวตณัหาเหมอืนกนั มธีรรมะเหมอืนกนั มสีต ิมปีญัญา มศีรทัธา มสีมาธิ มี

วริิยะเหมอืนกนั การปฏบิตัน้ีิอย่าไปคดิวา่เพศเป็นอปุสรรค จะทาํใหเ้กดิความทอ้แท ้

เป็นอปุสรรคขึ้นมาโดยไมจ่าํเป็น คอืเราไปสรา้งอปุสรรคขึ้นมาเอง โดยคดิวา่เป็นเพศน้ี

แลว้ ไมส่ามารถทีจ่ะปฏบิตัไิด ้ ตอ้งดูคนทีเ่ป็นเพศเดยีวกบัเรา ทาํไมเขาปฏบิตัไิด ้ ทาํไม

เขาบรรลไุด ้ทาํไมเขาบวชได ้ตอ้งมองอยา่งนัน้ ทกุคนมสีทิธิ์ ทกุคนมจีติมใีจเหมอืนกนั 

จติใจของพระพทุธเจา้กบัจติใจของพวกเราก็เหมอืนกนั ต่างกนัตรงทีว่า่ จติของ

พระพทุธเจา้ไดร้บัการชาํระจนบริสุทธิ์แลว้ จติของพวกเรายงัไมไ่ดร้บัการชาํระ เป็น

เหมอืนนํา้ นํา้ทีไ่ดร้บัการชาํระก็จะใสสะอาด นํา้ทีไ่ดก้ล ัน่กรองแลว้ก็จะใสสะอาด ทีย่งั

ไมไ่ดก้ล ัน่ไมก่รองก็จะไมส่ะอาด ต่อใหส้กปรกขนาดไหน เราก็สามารถกล ัน่กรองใหม้นั

สะอาดได ้ จะสกปรกนอ้ยจะสกปรกมาก ก็สามารถกล ัน่ใหส้ะอาดบริสุทธิ์ไดเ้หมอืนกนั 

ต่างกนัทีว่า่ชา้หรือเร็วเท่านัน้ ถา้สกปรกนอ้ยก็จะใชเ้วลานอ้ยกวา่ ถา้สกปรกมากก็ตอ้งใช ้

เวลามากกวา่ เป็นเหมอืนบวั ๔ เหลา่ บวัเหลา่ที ่ ๔ ทีเ่ป็นอาหารของปูของปลาน่ี เป็น

พวกทีก่ล ัน่ไมไ่ด ้ เป็นพวกทีไ่มม่ศีรทัธา ความเชื่อในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

พวกน้ีก็ตอ้งตดัออกไป เหลอื ๓ พวก เป็นพวกทีม่ศีรทัธา แต่มกีเิลสตณัหาหนาบาง

ต่างกนั พวกที ่๓ น้ีตณัหามากหน่อย ก็ตอ้งใชเ้วลามากหน่อย พวกที ่๒ น้ีนอ้ยหน่อย ก็

ใชเ้วลานอ้ยหน่อย พวกแรกน้ีก็จะใชเ้วลาไมม่าก ฟงัธรรมเพยีงครัง้ ๒ ครัง้ก็จะสะอาด

บริสุทธิ์ จะอยู่ข ัน้ไหนก็ไมส่าํคญั ขอใหอ้ยู่ใน ๓ กลุม่น้ีก็แลว้กนั ถา้มศีรทัธาในพระ

ธรรมคาํสอน มศีรทัธาในการปฏบิตั ิก็ถอืวา่ไมไ่ดอ้ยู่ในกลุม่ที ่๔  
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พวกเรามโีอกาส จะชา้หรือจะเร็วเท่านัน้เอง ขอใหท้าํไปเถดิ ไมต่อ้งกลวัวา่จะไมบ่รรล ุ

ตอ้งบรรลแุน่ๆ เพราะการบรรลอุยู่ทีก่ารปฏบิตั ิ ไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่คร ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระพทุธเจา้ 

ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่รูบาอาจารย ์ อยู่กบัท่านไมป่ฏบิตักิ็ไมบ่รรล ุ อาจจะสกึไปก็ได ้ ไมแ่น่ มพีระ

บางรูปทีอ่ยู่กบัครูบาอาจารย ์ พอท่านมรณภาพไปก็ลาสกิขาไป เวลาอยู่ก็อยู่ใกลช้ดิกบั

ท่าน เป็นพระเลขาเป็นพระอปุฏัฐาก แต่ไมไ่ดป้ฏบิตั ิไมภ่าวนา ไดแ้ต่อปุฏัฐากดูแลรบัใช ้

ท่าน พอท่านจากไปก็ไมม่ทีีย่ดึเหน่ียว ก็แพอ้าํนาจของกเิลสทีย่งัไมไ่ดร้บัการขดัเกลา ก็

ลาสกิขาไป ก็มหีลายรูปดว้ยกนั ถา้เราตอ้งการเจริญกา้วหนา้ เป้าหมายของเราก็คอืการ

ชาํระใจของเรา กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง กาํจดักามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหา ใหเ้บาบางลงไปตามลาํดบั และหมดไปในทีสุ่ด น่ีคอืการเจริญกา้วหนา้ของ

เรา อยู่ตรงน้ี ถา้วนัน้ีกเิลสนอ้ยลงไปสกันิดหน่ึง ก็กา้วหนา้แลว้ วนัน้ีถา้โลภอยากจะได ้

อะไรทีไ่มจ่าํเป็น แต่เปลีย่นใจไมเ่อา เอาเงนิมาทาํบญุแทน อย่างน้ีก็กา้วหนา้ วนัน้ีถา้ถอื

ศีล ๘ ก็กา้วหนา้ ธรรมดาถอืศีล ๕ แต่วนัน้ีจะถอืศีล ๘ ก็กา้วหนา้ วนัน้ีจะอดอาหารก็

ยิง่กา้วหนา้ใหญ่ น้ีเป็นการตดักเิลสท ัง้นัน้  

เพราะเวลาทีเ่รารบัประทานอาหารน้ี กเิลสมนัก็เขา้มาแทรกดว้ย ถา้อยากจะรบัประทาน

ใหอ้ร่อยถูกปากถูกคอ น่ีก็เป็นกเิลส ตอ้งดดัมนั ไมร่บัประทานเลย จะไดห้มดเรื่อง 

ต่อไปน้ีจะรบัประทานแบบตามมตีามเกดิ เอาอาหารมารวมในชามใบเดยีวกนั แลว้ก็คลกุ

มนัเลย ของคาวของหวาน ถา้จะรบัประทานเพือ่ตดัความโลภตดักเิลส ก็ตอ้งรบัประทาน

แบบน้ี เอาชามใบใหญ่ๆมาใบหน่ึง แลว้ก็เอาของคาวของหวานใส่ลงไป คลกุมนัเขา้ไป 

เดีย๋วก็ตอ้งไปรวมกนัในทอ้ง จะไปไหน เวลาอยู่ในทอ้งยิง่ไมน่่าดู เวลาอยู่ในชามทาํไมจะ

รบัไมไ่ด ้ เวลาอยู่ในทอ้งเรารบัมนัได ้ ทาํไมเวลาอยู่ในชามจะรบัมนัไมไ่ด ้ ถา้จะ

รบัประทานเพือ่ตดักเิลส ตอ้งรบัประทานแบบน้ี ถา้รบัประทานแบบน้ีไดแ้ลว้ เป็นการ

เจริญกา้วหนา้อย่างแทจ้ริง ทาํได ้ไมต่อ้งบวชก็ทาํได ้ทาํตอนน้ีเลย หาชามใบใหญ่ๆมาใบ

หน่ึง ลองรบัประทานดู จะไดไ้มวุ่น่วายกบัการรบัประทานอาหาร ถา้ชอบบ่นวา่ ไอน้ ัน่ก็

ไมอ่ร่อย ไอน่ี้ก็เบือ่ ไมอ่ยากรบัประทาน ถา้เป็นแบบน้ี จูจ้ี้จกุจกิ ก็อย่ารบัประทานสกัวนั

หน่ึง พออดไปไดว้นัเดยีวน้ี แมแ้ต่ขา้วเปลา่ก็อร่อย เวลาหวิมากๆน้ี เหน็ขา้วเปลา่ก็อร่อย 

น่ีคอืวธิีฆ่ากเิลสตอ้งฆ่าแบบน้ี อย่าไปกลวัความทกุขย์ากลาํบาก ร่างกายรบัได ้ สูไ้ด ้
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พระพทุธเจา้ทรงอดพระกระยาหารถงึ ๔๙ วนั ครูบาอาจารยท์่านอดกนั ๕ วนับา้ง ๑๐ 

วนับา้ง ท่านอดของท่านมาเป็นประจาํ ท่านอยู่ได ้ แต่กเิลสมนัตาย ท่านอยู่อย่างสบาย 

ไมม่อีะไรมารบกวนใจ ดกีวา่อยู่แบบอิม่หนาํสาํราญ อิม่หมพีมีนั แต่มกีเิลสคอยรบกวน 

อยากจะกนินัน่กนิน่ี แต่กนิไมไ่ด ้ กลวัเดีย๋วจะอว้นเกนิไป หมอหา้ม ก็ทกุขท์รมานใจ 

พวกทีอ่ยู่ดกีนิด ีแทนทีจ่ะมคีวามสุข กลบัทกุขก์วา่พวกทีอ่ยู่แบบอดอยากขาดแคลน  

ถาม วนัน้ีท่านอาจารยเ์มตตาอธิบายเรื่องเรียงลาํดบัอริยภูม ิ แต่สงสยัวา่ทาํมาถงึข ัน้

โสดาฯแลว้ตายไป เวลากลบัมาเกดิใหม ่จะตอ้งเริ่มตน้ใหม ่ใช่ไหมคะ 

ตอบ ไมต่อ้งเริ่มใหม ่ ทาํต่อเลย จติไมไ่ดต้าย ธรรมะทีม่อียู่ในใจก็ไมไ่ดเ้สือ่มหายไป

ไหน เป็นเหมอืนเปลีย่นเสื้อผา้ 

ถาม พอเริ่มปฏบิตักิ็จะไปถงึ 

ตอบ ทาํต่อไปเลย เหมอืนไฟทีก่าํลงัไหม ้จะไหมต่้อไป มสีตปิญัญาอยู่ในใจตลอดเวลา 

พอไปสมัผสักบักเิลส ก็จะรูท้นัทวีา่น่ีคอืกเิลส น่ีคอืตวัทีต่อ้งกาํจดั ใจไมไ่ดต้าย

ไปกบัร่างกาย เพยีงเปลีย่นร่างกายใหมเ่ท่านัน้เอง 

ถาม ถา้เกดิมาเป็นมนุษยช่์วงทีเ่ป็นเดก็ ยงัดูแลตวัเองไมไ่ด ้ ตอนนัน้จติอยู่ในช่วงทีไ่ม่

สามารถทาํอะไรได ้

ตอบ จะเป็นเดก็ทีไ่มก่ระจองอแง ไมจู่จ้ี้จกุจกิ วา่นอนสอนงา่ย เพราะเป็นธรรมชาติ

ของเขา สงัเกตดูเดก็แต่ละคนจะมนิีสยัไมเ่หมอืนกนั เพราะจติไมเ่หมอืนกนั บาง

คนจะกลวัโน่นกลวัน่ี บางคนจะกลา้หาญ ไมจู่จ้ี้จกุจกิ ไมต่อ้งใหพ้่อใหแ้มม่าคอย

กอด บางคนอะไรนิดอะไรหน่อยก็หวาดผวา กลวัไปหมด เพราะจติของเขาเป็น

อย่างนัน้ จติของพระอริยะตอนเป็นเดก็ก็ตอ้งทาํตามผูใ้หญ่ พอโตแลว้ก็จะทาํต่อ

ในสิง่ทีเ่คยทาํมา อย่างสมยัทีเ่ราเป็นเดก็ ตอนนัน้อายุสกั ๑๐ หรือ ๑๑ ขวบ ไป

งานศพของเพือ่น ก็ไมไ่ดต้กใจกลวั กลบัพจิารณาวา่เราก็ตอ้งเป็นเหมอืนเขา พ่อ

แมพ่ีน่อ้งทีเ่รารกั ก็จะตอ้งเป็นอย่างน้ี เป็นเหมอืนกนัหมด คดิอย่างนัน้ ไมม่ใีคร
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สอน ดูแลว้ก็โอปนยโิก นอ้มเขา้มาสอนใจ บางคนเวลาเหน็แลว้นอนไมห่ลบั 

กลวัวา่ตวัเองจะตาย จติของแต่ละคนไดพ้ฒันามาไมเ่หมอืนกนั จะมปีฏกิริิยาต่อ

สิง่ทีเ่หน็ไมเ่หมอืนกนั ถา้เคยฝึกมาใหม้ปีฏกิริิยาแบบน้ี พอไปเจอก็จะมปีฏกิริิยา

แบบน้ี บางคนรอ้งไหฟู้มฟาย บางคนตกใจกลวั บางคนน่ิงเฉย เพราะสตปิญัญา

ของแต่ละคน ไดร้บัการพฒันามาไมเ่หมอืนกนั ไมม่อีะไรเปลีย่นแปลงเลยภายใน

จติ เวลาทีร่่างกายตายไป พอมาเกดิเป็นเดก็ใหม ่ ยงัไมส่ามารถใชร่้างกายได ้

เต็มที ่ อย่างพระพทุธเจา้น้ี พอประสูตอิอกมาแลว้เดนิได ้ ๗ กา้ว เป็นไปได ้

เพราะจติของพระพทุธเจา้มพีลงัมาก แลว้การเดนิ ๗ กา้วน่ี ไมย่ากเยน็เลย หรือ

ตอนทีท่รงเปลง่วาจาวา่ ในโลกน้ี เราเป็นยอด เป็นผูเ้จริญทีสุ่ด เป็นผูป้ระเสริฐ

ทีสุ่ด การเกดิของเราน้ีเป็นครัง้สุดทา้ย ภพใหมต่่อไปไมม่ ี 

การทาํบญุปฏบิตัธิรรมจงึไมข่าดทนุ ไมสู่ญหาย ถา้เก็บเงนิเก็บทองไว ้ เวลาตาย

ไปก็จะสูญไปหมดเลย กลบัมาเกดิใหมก่็ตอ้งหาใหม ่ถา้ทาํบญุก็จะมทีรพัยร์ออยู่

ขา้งหนา้ เป็นเหมอืนการออมทรพัย ์ ไดเ้กดิเป็นลูกเศรษฐ ี ถา้ไม่ไดเ้ป็นลูกเศรษฐ ี

เวลาทาํมาหากนิก็จะรํา่รวยงา่ย ไมต่อ้งดิ้นรน ทาํอะไรก็เจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้ เงนิ

ทองไหลมาเทมา เป็นอานุภาพของทานบารมทีีไ่ดท้าํเอาไว ้รกัษาศีลไดม้ากก็จะได ้

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยเ์ร็วขึ้น เพราะไมต่อ้งไปใชก้รรมมาก ถา้ทาํบาปนอ้ยก็ไปใช ้

กรรมเดีย๋วเดยีว ถา้ทาํบาปมากก็ตอ้งไปใชก้รรมนาน ถา้ไมท่าํบาปเลยก็ไมต่อ้ง

ไปใชก้รรมเลย พอตายจากมนุษยก์็กลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หมเ่ลย หรือไปเป็น

เทพก่อน อย่างพระพทุธเจา้ตอนเป็นพระเวสสนัดรน่ี พอตายไปก็ไปเป็นเทพ 

แลว้ก็ลงมาเกดิเป็นเจา้ชายสทิธตัถะ ไมต่อ้งไปใชก้รรมในอบาย เรื่องเหลา่น้ีเป็น

ความจริงนะ สวากขาโต ภควตา ธมัโม เป็นธรรมทีถู่กตอ้งตามหลกัความจรงิ 

แต่พวกเรายงัมองไมเ่หน็กนั เพราะไมม่ดีวงตาเหน็ธรรม มองไมเ่หน็ใจ ไมรู่ว้า่ใจ

เป็นอย่างไร เหน็แต่ร่างกาย แลว้ก็หลงตดิอยู่กบัร่างกาย คดิวา่ร่างกายเป็นตวัเรา

ของเรา แต่เวลาภาวนาน้ี เวลาจติสงบน้ี จติจะแยกออกจากกาย จติจะปลอ่ยวาง

ร่างกายชัว่คราว ร่างกายจะหายไปจากความรูส้กึ เหลอืแต่จติ ไมม่ร่ีางกายอยู่ใน
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ความรูส้กึ จะรูว้า่จติกบัร่างกายเป็นคนละส่วนกนั ร่างกายเป็นอย่างหน่ึง จติเป็น

อกีอย่างหน่ึง ถา้ร่างกายจะเจ็บจะปวด จะไมก่ระทบกระเทอืนจติ  

การภาวนาน้ีเท่านัน้ ทีจ่ะทาํใหเ้หน็จติได ้ การไดย้นิไดฟ้งัเป็นเพยีงสญัญา เป็น

จนิตนาการ เหมอืนกบัสถานทีท่ีเ่ราไมเ่คยไป พอมคีนทีเ่คยไปมาแลว้มาเลา่ใหฟ้งั 

วา่เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เราก็ไดแ้ต่วาดภาพไป พอไปเหน็ของจริง อาจจะไมไ่ด ้

เป็นอย่างทีว่าดภาพไวก้็ได ้ เพราะเรามกัจะวาดภาพไปตามกเิลสของเรา จงึตอ้ง

ไปดูดว้ยตาของเราเอง การทีจ่ะเหน็ธรรมของพระพทุธเจา้ได ้ ก็ตอ้งภาวนา สมถ

ภาวนาและวปิสัสนาภาวนา โดยมทีานมศีีลเป็นเครื่องสนบัสนุน เพราะถา้ไมท่าํ

ทานไมร่กัษาศีล จะภาวนาไมไ่ด ้ จะตดิอยู่กบัทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง จะ

วุน่วายกบัการหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย อาจจะตอ้งทาํบาปทาํกรรม จะทาํ

ใหจ้ติฟุ้ งซ่านกระวนกระวายกระสบักระส่าย เวลานัง่สมาธิจะนัง่ไมไ่ด ้ เพราะไมม่ี

ความสงบของทานของศีลเป็นพื้นฐาน ถา้ทาํบญุใหท้านรกัษาศีลได ้ จะมคีวาม

สงบอยู่ในระดบัหน่ึง ทาํใหเ้วลาภาวนาน้ีงา่ยกวา่ เวลาทีไ่มไ่ดท้าํบญุใหท้านรกัษา

ศีล แต่ตอ้งมสีตเิป็นหลกั  

การภาวนาน้ีสตเิป็นตวัสาํคญัทีสุ่ด สตน้ีิแหละทีจ่ะทาํใหบ้รรลไุดภ้ายใน ๗ วนั 

หรือ ๗ เดอืน หรือ ๗ ปี อยู่ทีส่ตน้ีิ ในสตปิฏัฐาน ๔ พระพทุธเจา้ทรงพยากรณ์

ไวเ้ลยวา่ ถา้เจริญสตไิดอ้ย่างต่อเน่ือง ทุกลมหายใจเขา้ออก ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั 

จะสามารถบรรลธุรรมไดภ้ายใน ๗ วนั หรอื ๗ เดอืน หรือ ๗ ปี ถา้มสีตกิ็จะดงึ

จติใหเ้ขา้สู่สมาธิได ้พอออกจากสมาธิก็สามารถควบคุมจติใหเ้จรญิปญัญาได ้ ให ้

พจิารณาไตรลกัษณ์ พจิารณาร่างกายวา่เป็นดนินํา้ลมไฟ ไมเ่ทีย่ง เกดิแก่เจ็บตาย 

เป็นทกุข ์ ไมค่วรทีจ่ะยดึตดิ ควรจะปลอ่ยวาง เพราะไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็น

เพยีงดนินํา้ลมไฟ พจิารณาอย่างน้ี ก็จะทาํใหป้ลอ่ยวางได ้ อยากไมแ่ก่ อยากไม่

เจ็บ อยากไมต่ายได ้ พอดบัความอยากเหลา่น้ีได ้ นิโรธคอืความกระวนกระวาย

ความทกุขก์บัเรื่องของร่างกายกจ็ะหมดไป อยู่ตรงน้ี อยู่ทีส่ต ิ สตกิ็คอืการรูอ้ยู่

กบัปจัจบุนั อยู่กบัเหตกุารณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้น เช่นตอนน้ีกาํลงัฟงัธรรม ก็ใหอ้ยู่กบั
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การฟงัธรรม อย่าใหใ้จไปรูเ้รื่องอืน่ เวลาทาํอะไรก็ใหรู้อ้ยู่กบังานทีก่าํลงัทาํ กาํลงั

รบัประทานอาหารก็ใหรู้อ้ยู่กบัการรบัประทานอาหาร กาํลงัเดนิก็ใหรู้อ้ยู่กบัการ

เดนิ น่ีคอืการมสีต ิ 

ใหม้สีตอิย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ใหอ้ยู่กบัเหตกุารณ์ในปจัจบุนั อย่าใหไ้ปทีน่ ัน่

ทีน่ี่ ถา้ตอ้งคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็หยุดทาํอย่างอืน่ก่อน ใหม้สีตอิยู่กบัความคดิ เช่น

คดิวางแผนวา่ วนัน้ีจะทาํอะไร มธุีระอะไร ตอ้งทาํอย่างไร ก็คดิดว้ยสตจินเสร็จ

แลว้ก็หยุดคดิ แลว้ก็กลบัมาอยู่กบัปจัจบุนัต่อ ถา้ไมต่อ้งทาํอะไร ก็นัง่ขดัสมาธิ

หลบัตาต ัง้ตวัใหต้รง มสีตอิยู่กบัลมหายใจเขา้ออก รูอ้ยู่กบัลมอย่างเดยีว ไมต่อ้ง

ไปรูเ้รื่องอืน่ รูอ้ยู่ทีป่ลายจมกู ลมเขา้ก็ไมต่อ้งตามเขา้ไป ลมออกก็ไมต่อ้งตาม

ออกมา ใหรู้ว้า่กาํลงัหายใจเขา้ กาํลงัหายใจออก ลมหายใจหยาบก็รูว้า่หยาบ ลม

หายใจละเอยีดก็รูว้า่ละเอยีด ลมหายใจส ัน้ก็รูว้า่หายใจส ัน้ ลมหายใจยาวก็รูว้า่

หายใจยาว แต่ไมต่อ้งไปบงัคบัลม อย่าไปบงัคบัใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี 

ปลอ่ยไปตามธรรมชาตขิองเขา เราเพยีงแต่รูเ้ฉยๆ อาศยัความรูล้มเป็นเครื่องดงึ

จติเอาไว ้ ไมใ่หล้อยไปทีอ่ืน่ จติจะไดน่ิ้ง ไมต่อ้งตามลมเขา้ ไมต่อ้งตามลมออก 

ลมจะละเอยีดลงไปเรื่อยๆ จนลมหายไป ก็ใหรู้ว้า่ลมหายไป ถา้ลมหายไปก็ใหอ้ยู่

กบัรูอ้ยูก่บัตวัรู ้ อยู่กบัสกัแต่วา่รูไ้ป สกัแต่วา่รู ้ วา่ตอนน้ีไมม่ลีมแลว้ อย่าไปปรุง

แต่ง อย่าไปวติกวจิารณ์วา่ ลมหายไปแลว้ จะตายหรือเปลา่ ไมต่อ้งไปคดิ ไม่

ตอ้งไปปรุงแต่ง ใหรู้เ้ฉยๆ รูว้า่ละเอยีดจนไมส่ามารถรบัรูไ้ด ้ ก็ใหรู้ว้า่เป็นอย่าง

นัน้ ไมน่านจติก็จะรวมลง เขา้สู่ความเป็นหน่ึง  

ตอนนัน้ร่างกายอาจจะหายไป หรือไมห่ายไปก็ได ้ ถา้ไมห่ายร่างกายจะไม่

กระเทอืนจติเลย อาการเจ็บปวดของร่างกาย จะไมร่บกวนจติเลย จติจะอยู่ใน

ความสงบ ตอนนัน้จะมแีต่ความสุขเบาอกเบาใจ บางทร่ีางกายหายไปเลยก็ได ้

วูบลงไปแลว้ก็น่ิงเหมอืนลอยอยู่ในอวกาศ จะอยูไ่ดน้านหรือไมก่็อยู่ทีก่าํลงัของ

สต ิ ใหม่ๆ จะอยู่ไดไ้มน่าน แลว้ก็ถอยออกมา ถา้อยากจะกลบัเขา้ไปใหมก่็ดูลม

ต่อ ถา้อยากจะลกุขึ้นมาเดนิจงกรม ก็ใหเ้จริญปญัญาต่อ พจิารณาวา่ร่างกายน้ี
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เกดิมาแลว้ ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ไมว่า่จะเป็นของใครก็ตาม ของเราก็เป็น

อย่างน้ี ของคนอืน่ก็เป็นอย่างน้ี ของคนทีเ่รารกัก็เป็นอย่างน้ี ของคนทีเ่ราเกลยีด

ก็เป็นอย่างน้ี ของมนุษยก์็เป็นอย่างน้ี ของสตัวก์็เป็นอย่างน้ี พจิารณาไปเรื่อยๆ

จนกวา่จะยอมรบัความตายได ้ ถา้อยากจะหยุดพจิารณา ก็กลบัไปนัง่สมาธต่ิอ 

ถา้ตอ้งทาํภารกจิอืน่ก็ใหม้สีตอิยู่กบัภารกจินัน้ๆ ถา้ไมอ่ยู่ จะออกไปหาเรื่องอืน่ ก็

ดงึไวด้ว้ยพทุโธก็ได ้ เช่นกาํลงัทาํภารกจิอะไรอยู่ พอจติจะไปคดิเรื่องอืน่ ก็ให ้

บริกรรมพทุโธๆไป เพือ่ดงึจติใหอ้ยู่กบัเหตกุารณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้น 

ถา้ไมเ่จริญสตกิ็ตอ้งนัง่สมาธิ ถา้ไมน่ ัง่สมาธิก็ตอ้งเจริญปญัญา ตอ้งทาํอย่างใด

อย่างหน่ึง ถา้ทาํอย่างน้ีอย่างต่อเน่ืองแลว้ ผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาํดบั ปญัญา

จะเหน็ชดัขึ้นเร็วขึ้น พอกเิลสเกดิ ปญัญาก็จะดบักเิลสไดเ้ลย พอคดิถงึความ

ตาย ตอนแรกก็จะกลวั แต่พอปญัญามาทนัปับ๊ ก็จะหายกลวั จะบอกวา่ไมใ่ช่ตวั

เราของเราทีต่าย เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เป็นธรรมดา เป็นดว้ยกนัทกุคน ไมม่ใีคร

หลกีเลีย่งได ้ ก็จะยอมรบัได ้ พอยอมรบัไดก้็จะหายกลวั ถา้จติยงัไมไ่ดส้มาธิ 

เวลาคดิถงึความแก่ความเจ็บความตาย จติจะกลวั จะไมก่ลา้คดิไมก่ลา้พจิารณา 

ถา้ไดส้มาธิแลว้ ก็เหมอืนกบัไดฉี้ดยาสลบใหก้บักเิลส พอออกจากสมาธิใหม่ๆ  

กเิลสยงัไมม่แีรงมาก ถา้พจิารณาความแก่ความเจ็บความตาย กเิลสจะไมต่่อตา้น 

ไมท่าํใหรู้ส้กึหวาดกลวั ก็จะสามารถพจิารณาสอนใจไปไดเ้รื่อยๆ จนกวา่กเิลสมี

กาํลงัมาก ก็จะทาํใหไ้มอ่ยากพจิารณา ก็ตอ้งหยุดก่อน กลบัเขา้ไปใหย้าสลบ

กเิลสก่อน ดว้ยการนัง่ในสมาธิ ทาํสลบักนัอย่างน้ี นัง่สมาธิกบัเดนิจงกรม เวลา

นัง่ก็ทาํจติใหส้งบน่ิง เวลาเดนิจงกรมก็พจิารณาร่างกาย วา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เป็นอสุภะ เป็นปฏกูิล เป็นการสรา้งอาวุธเพือ่เอาไวท้าํลาย

กเิลส คอืกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ทีต่ดิอยู่กบัร่างกาย ใหเ้บาบางลงไป

และหมดไปในทีสุ่ด จนไมม่คีวามวติกกงัวล ไมม่ปีญัหากบัร่างกายหลงเหลอือยู่

เลย 
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พอหมดปญัหาของร่างกายแลว้ ก็ตอ้งพจิารณานามขนัธต่์อไป พจิารณาเวทนา

สญัญาสงัขารวญิญาณ วา่เป็นไตรลกัษณ์เหมอืนกนั ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็น

สภาวธรรมทีเ่กดิขึ้นแลว้ดบัไป ใหรู้ท้นั อย่าไปหลงตามความคดิของเรา ทกุวนัน้ี

เรายงัหลงตามความคดิอยู่ เหน็อะไรปับ๊พอวา่ดกี็ควา้มาเลย ยงัไมไ่ดท้นั

ใคร่ครวญเลยวา่ดจีริงหรือเปลา่ ยงัไมไ่ดค้ดิวา่เป็นไตรลกัษณ์เลย ถา้เป็นไตร

ลกัษณ์ก็จะไมค่วา้มา เอามาทาํไม เอามาเกะกะเปลา่ๆ ไดม้าแลว้ก็จะกลายเป็น

ภาระตอ้งมาคอยดูแล ถา้จะเอาก็ตอ้งจาํเป็นจริงๆ เช่นปจัจยั ๔ เมือ่ถงึเวลาตอ้ง

รบัประทานขา้วก็ตอ้งรบัประทาน ถา้อะไรทีไ่มจ่าํเป็น ถา้ปญัญารูท้นัปับ๊ก็จะไม่

เอา ก็จะอยู่แบบพระได ้อยู่แบบมกันอ้ยสนัโดษได ้ทีอ่ยู่มกันอ้ยสนัโดษไมไ่ด ้ก็

เพราะปญัญาไมท่นักเิลสทีเ่ร็วกวา่ ไอน้ ัน่ก็ด ี ไอน่ี้ก็ด ี ไอน้ ัน่ก็น่ารกั ก็ควา้มาอยู่

กบัเราแลว้ ถา้ไมไ่ดก้็โกรธเสยีใจ มปีญัหากบัคนอืน่แลว้ มเีรื่องมรีาวกบัคนอืน่ 

กเิลสจะพาเราไปสู่ความวุน่วายใจ สู่ปญัหาต่างๆ ถา้มปีญัญารูท้นัก็ตดัๆๆๆ เอา

เท่าทีจ่าํเป็น เอามาดว้ยวธิีทีถู่กตอ้ง ไมไ่ปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมไ่ปมปีญัหากบัใคร 

ถา้ตอ้งไปแก่งแย่งชงิดกีบัใครก็ไมเ่อา เขาอยากจะไดก้็ใหเ้ขาไป เราไปหาทีอ่ืน่ก็

ได ้ 

ถาม เวลาพจิารณานามขนัธ ์ ไมต่อ้งแยกเป็น ๔ ส่วนใช่ไหม จะพจิารณาโดยอตัโนมตัิ

เลย 

ตอบ มนัมคีวามเกี่ยวเน่ืองกนัหมด พอเหน็วา่สวยก็เกดิสุขเวทนาขึ้นมา แลว้ก็เกดิ

สงัขารปรุงแต่งอยากจะไดท้นัท ี 

ถาม เราก็เอาไตรลกัษณ์เขา้ไปประกบ วา่มนัเกดิดบัอยู่เรื่อยๆ  

ตอบ พจิารณาวา่เอามาทาํไม เป็นสุขหรือเป็นทกุขก์นัแน่ สุขเดีย๋วเดยีว สุขแบบควนัไฟ 

แลว้ก็กลายเป็นกองทกุข ์ ตอ้งคอยเลี้ยงดู เช่นไดลู้กมาสกัคนหน่ึง ก็ดใีจตอนที่

คลอดออกมา หลงัจากนัน้ก็ตอ้งเลี้ยงดูไปอกีหลายปี ตอ้งทกุขท์รมานกบัลูกไป

อกีหลายปี ถา้คดิเสยีหน่อยก็จะคดิวา่ไมม่จีะดกีวา่  
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ถาม พจิารณาไปจนรูส้กึวา่ จรงิๆแลว้จติใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื  

ตอบ เป็นธรรมชาตขิองกเิลส พอสมัผสัรูปเสยีงกลิน่รสแลว้ ก็จะวา่ทนัทเีลยวา่ ดี

หรือไมด่ ี ดกี็อยากได ้ ไมด่กี็อยากจะใหม้นัหายไป เวลาไมห่ายไปก็วุน่วายใจ 

เวลาอยากไดแ้ลว้ไมไ่ดก้็วุน่วายใจ  

ถาม พอมสีภาวธรรมเกดิขึ้น เราก็เริ่มวงจรน้ี กลบัไปกลบัมา 

ตอบ ใหเ้หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ เพือ่จะไดป้ลอ่ยวาง  

ถาม ปลอ่ยวางสภาวธรรมทีเ่กดิขึ้นไปเรื่อยๆ ใช่ไหม 

ตอบ จะปรุงแต่งนอ้ยลงไป มปีฏกิริิยากบัรูปเสยีงกลิน่รสต่างๆนอ้ยลงไปเรื่อยๆ จะ

ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ ปฏกิริิยาของเรามกัจะไปทางกเิลสคอื ภวตณัหา 

วภิวตณัหา ถา้ชอบก็เป็นภวตณัหาอยากจะได ้ถา้ไมช่อบก็เป็นวภิวตณัหา ถา้เหน็

เป็นไตรลกัษณ์ก็จะเฉยๆ เป็นอเุบกขา 

ถาม พจิารณาซํา้ไปอย่างน้ี 

ตอบ พจิารณาจนไมม่ตีณัหาเหลอือยู่ในใจ ถา้ไมม่ตีณัหาก็จะไมท่กุขก์งัวลใจ

กระสบักระส่าย เป็นนิโรธ การปฏบิตัมินัจะวดัผลดว้ยอริยสจั ๔ วดัทีท่กุขก์บั

นิโรธ ถา้ยงัมทีกุขอ์ยู่ ตณัหาก็ยงัไมห่มด ถา้มนิีโรธไมม่ทีกุข ์ก็แสดงวา่หมดแลว้  

ถาม ก็เป็นนิโรธเลก็ๆเกดิขึ้นอยู่เรื่อยๆ 

ตอบ เกดิขึ้นทลีะเลก็ละนอ้ยไปเรื่อยๆ ถา้ปญัญาทนัก็เป็นนิโรธ ถา้ปญัญาไมท่นัก็เป็น

ทกุข ์ 

ถาม ตอนแรกเขา้ใจวา่ ถา้เป็นนิโรธปับ๊ ทกุอย่างดบัหมด  



22 
 

ตอบ ดบัเป็นรอบๆ ถา้สงัขารปรุงแต่งไปทางมรรคก็เป็นนิโรธ ถา้คดิไปทางสมทุยัก็เป็น

ทกุข ์ เราจงึตอ้งทาํใหส้งัขารคดิไปในทางมรรคตลอดเวลา จะไดเ้ป็นนิโรธไป

ตลอด ตอ้งคดิไปในทางไตรลกัษณ์ตลอด ถงึจะเป็นนิโรธไดต้ลอด ถา้ปฏบิตัจิน

จติเขา้ขา้งในแลว้ จะดูการต่อสูข้องมรรคกบัสมทุยัเท่านัน้ มนัอยู่ในใจ ขา้งนอก

เป็นเพยีงส่วนประกอบ แต่ตวัทีต่่อสูก้นัจรงิๆน้ีอยู่ในใจ สงัเวยีนระหวา่งธรรมกบั

กเิลสน้ีมนัอยู่ในใจ โดยอาศยัรูปเสยีงกลิน่รสสมัผสัเป็นตวัจดุชนวน  

ปญัหาส่วนใหญ่ของพวกเราน้ี อยู่ทีม่ธีรรมนอ้ยกวา่กเิลส พอเหน็อะไรปับ๊กเิลสก็

ลากไปก่อนแลว้ ธรรมตามไมท่นั ถา้ธรรมตามทนัก็จะไมไ่ป จะไมอ่ยากไดอ้ะไร 

ความอยากก็จะหายไป นิโรธก็จะเกดิขึ้นมา ตอ้งเริ่มตน้ทีส่ต ิ ตอ้งมสีตก่ิอน ถา้

ไมม่สีตกิ็ไมส่ามารถดงึจติใหอ้ยู่ในปจัจบุนัได ้ ถา้จติไปอยู่ทีอ่ืน่ ก็จะไมเ่หน็ทกุข ์

สมทุยันิโรธมรรคทีเ่กดิขึ้นในปจัจบุนั ทกุขอ์ยู่ตรงน้ี แต่กาํลงัไปคดิถงึเรื่องทีท่าํ

ใหเ้ราทกุข ์ เมือ่เชา้น้ีใครด่าเรา น่าโมโหเหลอืเกนิ จติไปดูอดตี ไมดู่ปจัจบุนั วา่

ตอนน้ีกาํลงัทกุขเ์พราะไปคดิถงึเขา ถา้ไมไ่ปคดิถงึเขาทกุขก์็จะดบั เพราะไมม่สีต ิ

สตจิงึสาํคญัมาก ธรรมท ัง้หมดน้ี สตน้ีิเป็นธรรมทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดสาํคญัทีสุ่ด ท่าน

ทรงเปรียบเหมอืนรอยเทา้ชา้ง สามารถครอบรอยเทา้ของสตัวท์กุชนิดไดห้มด ไม่

มสีตกิ็ไมม่สีมาธิ ไมม่ปีญัญา เกดิไมไ่ด ้ สตเิป็นบดิามารดาของสมาธิของปญัญา 

ของวมิตุตหิลดุพน้ สตจิงึเป็นพระสูตรทีส่าํคญัมาก ในประเทศศรีลงักาน้ี เขาถอื

พระมหาสตปิฏัฐานสูตร เป็นพระสูตรทีส่าํคญัทีสุ่ดของพระไตรปิฎก ทกุคนจะ

ท่องจาํกนัไดห้มด เพราะจะบอกรายละเอยีดของการเจริญสตทิกุข ัน้ตอน ต ัง้แต่

ข ัน้ร่างกาย ไปสู่ข ัน้เวทนา จติ ธรรม ละเอยีดเขา้ไปเรื่อยๆ  

ตอนตน้ก็ใหม้สีตอิยู่ทีร่่างกายก่อน เพราะเป็นส่วนหยาบ พอผ่านร่างกายไปแลว้

ก็เขา้ไปสู่เวทนา เวทนาก็เกี่ยวกบัสญัญาสงัขารวญิญาณดว้ย แลว้จงึเขา้ไปในจติ 

พอเขา้ไปในจติก็จะถงึธรรม คอือริยสจั ๔ จะเหน็การต่อสูข้องการทาํงานของ

อริยสจั ๔ การต่อสูร้ะหวา่งมรรคกบัสมทุยั อยู่ในสตปิฏัฐานสูตรน้ีหมดเลย ท่าน

ถงึพยากรณ์ไดอ้ย่างเต็มปากเลยวา่ ภายใน ๗ วนั หรือ ๗ เดอืน หรือ ๗ ปี 



23 
 

จะตอ้งไดข้ ัน้ใดข ัน้หน่ึง ถา้ไมไ่ดเ้ป็นพระอรหนัตก์็ตอ้งเป็นพระอนาคามอีย่าง

แน่นอน ขอใหป้ฏบิตัติามทีท่่านสอนไวเ้ท่านัน้ ใหม้สีตทิกุลมหายใจเขา้ออก 

ต ัง้แต่ตื่นจนถงึเวลาหลบั ใหค้วบคุมจติใหอ้ยู่ในปจัจบุนัตลอดเวลา ถา้ไมต่อ้งทาํ

อะไร ก็ตอ้งนัง่ทาํสมาธิ พอออกจากสมาธิ ก็พจิารณาไตรลกัษณ์ พจิารณา

ร่างกายก่อน แลว้ค่อยไปทีเ่วทนา แลว้ค่อยไปทีจ่ติ แลว้ก็ไปทีธ่รรม  

ถาม ถา้พจิารณาคดิทบทวนบ่อยๆเกี่ยวกบัการไมฆ่่าสตัวน้ี์ จะทาํใหเ้ราต ัง้ม ัน่ในการไม่

ฆ่าสตัวใ์ช่ไหม 

ตอบ ตอ้งไปทดสอบในเหตกุารณ์จริงๆ วา่จะฆ่าหรือไม ่ การพจิารณาเป็นเหมอืนทาํ

การบา้น ยงัไมไ่ดเ้ขา้หอ้งสอบ ยงัไมไ่ดอ้ยู่ในเหตกุารณ์จริง ถา้ตอ้งเลอืกระหวา่ง

ชวีติเรากบัชวีติเขาอย่างน้ี ถา้ตอ้งการจะรกัษาศีลจริงๆ เราก็จะไมฆ่่าเขา ยอมให ้

เขาฆ่าเรา เราจะไมรู่จ้นกวา่จะอยู่ในเหตกุารณ์จรงิ ถงึจะรู ้ การพจิารณาไว ้

ลว่งหนา้น้ีเป็นการเตรียมตวัไวก่้อน พอถงึเกดิเหตกุารณ์จรงิจะไดท้าํได ้ถา้ไมค่ดิ

ไวก่้อน สญัชาตญาณของเราจะไมใ่หเ้ราทาํ ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆ ถงึผลได ้

ผลเสยีจากการรกัษาศีลแลว้ ก็จะตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกทาง ตอ้งเกดิปญัญาทีเ่หน็

วา่ไมคุ่ม้ค่าต่อการทาํผดิศีล ตอ้งเหน็อริยสจั ๔ ภายในใจ ทีเ่ราฆ่าก็เพราะวา่ยงัมี

ตณัหา เวลามคีวามไมพ่อใจ ตอ้งการกาํจดัความไมพ่อใจน้ี ดว้ยการไปฆ่าผูอ้ืน่ 

ซึง่ไมใ่ช่เป็นการกาํจดัปญัหาทีถู่กทาง การกาํจดัปญัหาทีถู่กทาง ตอ้งดบัความ

อยากทีจ่ะไปฆ่าเขา เพราะความอยากน้ี เป็นตวัทีท่าํใหเ้กดิความทกุข ์ ความไม่

สบายใจขึ้นมา อยู่ตรงน้ีมากกวา่ อยู่ทีอ่ริยสจั ๔ ทีอ่ยู่ในใจ  

ถาม อย่างน้ีการพจิารณากายเป็นเนืองนิตยน้ี์ ทาํใหเ้กดิความคดิทีห่นกัแน่นกบัการถอื

ศีลไมฆ่่าสตัว ์

ตอบ ใช่ เพือ่ใหย้อมรบัความจริงวา่ ในทีสุ่ดชีวติของเราก็ตอ้งตายไป เป็นธรรมดา 

แลว้เรื่องอะไรทีเ่ราจะตอ้งไปทาํผดิศีลผดิธรรม เพือ่ใหม้นัอยู่ต่อไปอกี ไมคุ่ม้ค่า 

ควรปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ ไมต่อ้งไปทาํผดิศีล ไมต่อ้งไปรบัวบิากของ
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การทาํผดิศีล จะเหน็อยู่ภายในใจ ก็ลองรกัษาศีลไปเรื่อยๆดู ตอนตน้ก็รกัษาไป

แบบบงัคบั ต่อไปถา้พอเหน็ดว้ยปญัญาแลว้ จะเหน็วา่เวลาไมท่าํบาปจะทาํใหใ้จ

สงบ ไมท่กุขวุ์น่วายใจ ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ก็จะไมท่าํบาปอกีต่อไป พอทาํบาปแลว้

จะกระวนกระวาย วติกกงัวล ผวาหวาดกลวั จะไมก่ลา้ทาํบาป 

ถาม ในการพจิารณากายน้ี ตอ้งพจิารณาบ่อยๆเป็นเนืองนิตย ์ จนเป็นความคิดทีเ่ป็น

ธรรมชาต ิเช่นเดยีวกบัการถอืศีล  

ตอบ คดิเพือ่ใหป้ลงได ้ ใหย้อมรบัความแก่ความเจ็บความตายวา่เป็นธรรมดา ไมฝื่น

ธรรมชาตดิว้ยการทาํผดิศีลผดิธรรม เช่นเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยไมม่เีงนิรกัษา ถา้

จะตอ้งไปทาํผดิศีลผดิธรรม เพือ่ใหไ้ดเ้งนิมารกัษาร่างกาย ก็จะไมท่าํ ยอมรบั

ความจริงวา่เป็นวบิากของเรา เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ถา้ไมม่ปีญัญา

ทีจ่ะรกัษา ก็รกัษาตามธรรมชาต ิ ถา้จะหายก็หาย ถา้ไมห่ายก็ถอืวา่หมดบญุก็

แลว้กนั จะไดไ้มต่อ้งทาํบาป ไมต่อ้งโกง หาเงนิโดยวธิีทีไ่มช่อบ เพือ่เอาเงนิมา

รกัษาร่างกาย ถา้ไมค่ดิถงึความแก่ความเจ็บความตายวา่เป็นธรรมดา ก็จะ

พยายามต่อสูท้กุวถิทีาง เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ตอ้งหาเงนิหาทอง หาหมอหายา หา

ไดแ้บบไหนก็เอาท ัง้นัน้ จะผดิศีลหรือไมผ่ดิศีลก็เอาท ัง้นัน้ ขอใหไ้ดร้กัษาชวีติให ้

อยู่ต่อไป มนัไมคุ่ม้ค่า เพราะหายวนัน้ีแลว้ เดีย๋วก็ตอ้งเป็นอกี ในทีสุ่ดก็ตอ้งตาย

อยู่ด ีเพราะร่างกายน้ีก็มอียู่ ๓ โรคดว้ยกนั ทีจ่ะตอ้งพบดว้ยกนัทกุคน ไมว่า่รวย

หรือจน  

โรคชนิดที ่๑ ก็คอื เป็นแลว้หายเอง ไมต่อ้งรกัษา ชนิดที ่๒ เป็นแลว้ตอ้งรกัษา

ถงึจะหาย ชนิดที ่๓ เป็นแลว้รกัษาก็ไมห่าย ไมร่กัษาก็ไมห่าย ตอ้งเจอ ๓ โรคน้ี

ทกุคน ถา้ยอมรบัความจริงน้ีได ้ ก็จะไมวุ่น่วายใจกบัการเจ็บไขไ้ดป่้วย ทาํใจได ้

แยกใจออกจากร่างกาย พจิารณาไตรลกัษณ์ใหเ้หน็วา่ ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลม

ไฟ เป็นเพยีงรถยนตค์นัหน่ึง เราเป็นคนขบั ไมต่อ้งเดอืดรอ้นกบัร่างกาย ซ่อมได ้

ก็ซ่อมไป ซ่อมไมไ่ดก้็ปลอ่ยใหต้ายไป เท่าน้ีก็จบ สบาย พจิารณาเพือ่ใหป้ลง ให ้

ยอมรบัความจริง เพือ่จะไดไ้มต่อ้งไปทาํบาปทาํกรรม ไมต่อ้งวุน่วายใหเ้หน่ือย
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ยากไปเปลา่ๆ เช่นพระอรหนัตท์ีถู่กปองรา้ย ท่านก็มฤีทธิ์มเีดช แต่ท่านไมใ่ช ้

ท่านบอกวา่ใชฤ้ทธิ์หนีไปไดว้นัน้ี พรุ่งน้ีเขาก็ตามมาใหม ่ เรื่องของวบิากน่ีหนีไม่

พน้ ท่านจงึปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามวบิากกรรม แต่ใจของท่านไมไ่ดเ้ป็นอะไร ท่านมี

ปญัญาท่านแยกใจออกจากร่างกายได ้ ท่านเหน็วา่ร่างกายของท่านเป็นเหมอืน

ร่างกายของคนอืน่ ไมต่อ้งดูแลรกัษาแบบผดิศีลผดิธรรม น่ีคอืปญัญาเป็นอย่างน้ี  

ถา้มปีญัญาก็จะรกัษาศีลได ้ ถา้ยงัไมม่ปีญัญาก็ตอ้งรกัษาศีลแบบบงัคบัไปก่อน 

ถา้กเิลสมกีาํลงัมากกวา่ก็จะรกัษาไมไ่ด ้ เวลาอยู่ในสภาพปลอดภยัก็รกัษาศีลได ้

พอถงึเวลาทีจ่ะตอ้งเอาตวัรอดก็จะรกัษาไมไ่ด ้ อยู่ทีก่าํลงัของสตปิญัญาและกาํลงั

ของกเิลส คนทีม่สีตปิญัญามากมกีเิลสนอ้ย ก็จะรกัษาศีลไดง้า่ยกวา่ คนทีม่ ี

กเิลสมากมสีตปิญัญานอ้ย คนมกีิเลสมากจะเอาความเหน็แก่ตวัเป็นใหญ่ เอาตวั

รอดก่อน ใครจะเป็นอย่างไรไมส่นใจ อยู่ทีก่ารฝึกฝนอบรมใหม้ธีรรมะฝงัไวใ้นใจ 

ไวเ้ป็นเครื่องต่อสูก้บักเิลสตณัหาต่างๆ ถา้มธีรรมะก็จะปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ไมใ่หเ้กดิความเสยีหายกบัจติใจ ดว้ยจาคะการเสยีสละ ดว้ยศีล ดว้ยขนัตคิวาม

อดทนอดกล ัน้ เป็นคุณธรรมทีค่วรปลูกฝงัไวใ้นใจ ถา้อยากจะใหธ้รรมะเป็นผูน้าํ

ทาง ก็ตอ้งมจีาคะมกีารเสยีสละ มศีีลไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ มขีนัตมิคีวามอดทนอด

กล ัน้  

ถาม เวลาออกจากสมาธิภาวนาแลว้ลมืตาแต่กายไมย่อมขยบั คอืร่างกายอยากนัง่

ภาวนาต่อ จะแกป้ญัหาอย่างไรด ี

ตอบ นัง่ต่อไป นัง่ท ัง้คนืเลยก็ได ้บางท่านนัง่ถงึ ๘ ช ัว่โมง ไม่ลกุเลย เวลาเจ็บก็ไมล่กุ 

ปลอ่ยวางความเจ็บ จะเจ็บก็เจ็บไป ใจไมยุ่่งเกี่ยวดว้ย อย่าไปอยากใหห้าย อย่า

ไปกลวั เจ็บก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป ถา้ดบัก็ปลอ่ยใหด้บัไป ถา้ยงัอยากจะนัง่ต่อไปก็นัง่

ไป อย่าไปกลวัวา่เป็นการตดิสมาธิ เพราะการตดิสมาธิหมายถงึทาํแต่สมาธิอย่าง

เดยีว ไมส่ลบักบัการทาํปญัญา ในช่วงทีท่าํสมาธิ ถา้อยากจะทาํตลอดเวลาก็ทาํ

ได ้ ถา้ไมไ่ดท้าํสมาธิแลว้ เวลาออกจากสมาธิมาเดนิจงกรม ก็ควรเจริญปญัญา

สลบักนัไป ไมเ่ดนิจงกรมสกัแต่วา่รูเ้ฉยๆ คอืเจริญสตอิย่างเดยีว เช่นรูว้า่กาํลงั
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เดนิกา้วเทา้ซา้ยกา้วเทา้ขวา อย่างน้ีเป็นการเจริญสต ิ ถา้เดนิจงกรมก็ใหพ้จิารณา

ไตรลกัษณ์ พจิารณาเกดิแก่เจ็บตาย อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ดนินํา้ลมไฟ สลบักบั

การทาํสมาธิ เวลาไมท่าํสมาธิก็ใหเ้จริญปญัญา ถา้ไมพ่จิารณาปญัญาก็ใหเ้จริญ

สต ิทาํท ัง้ ๓ ส่วนน้ี ถา้ไมเ่จริญสตกิ็ใหเ้จริญปญัญา ถา้ไมเ่จริญปญัญาก็ใหเ้จริญ

สมาธิ อย่างน้ีแลว้การปฏบิตักิ็จะกา้วหนา้ ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์

มาสอน เวลาทาํสมาธิก็จะทาํสมาธิอย่างเดยีว พอออกจากสมาธิก็ไมท่าํอะไรเลย 

ไมเ่จริญสต ิไมเ่จริญปญัญา พอถงึเวลาอยากจะนัง่สมาธิก็กลบัมานัง่ใหม ่อย่างน้ี

เรียกวา่ตดิสมาธิ ทาํแต่สมาธิอย่างเดยีว  

ทางทีถู่กพอออกจากสมาธิแลว้ควรเจริญปญัญา เวลาเจริญปญัญาก็จะเจริญสติ

ไปดว้ย เพราะถา้ไมม่สีตกิ็เจริญปญัญาไมไ่ด ้ สตติอ้งมอียู่กบัการเจริญปญัญา

เสมอ พจิารณาความแก่ความเจ็บความตายอย่างต่อเน่ือง เป็นการเจริญปญัญา 

เพือ่สอนใจใหย้อมรบัความจริงของร่างกาย ต่อไปจะไมฝื่นความจรงิ พอถงึเวลา

แก่ก็จะยอมรบั เพราะรูว้า่ถา้ไมย่อมรบักจ็ะทกุข ์ ถา้ยอมรบัความจรงิทกุขก์็จะ

หายไป ถา้อยากจะพสูิจนว์า่ยอมรบัจรงิหรือไม ่ ก็ไปอยู่ทีน่่ากลวัดู ดูวา่จะดบั

ความกลวัไดห้รือไม ่ ถา้ยอมตายความกลวัก็จะดบัไป ความตายมนัไมท่กุข ์

ความทกุขอ์ยู่ทีค่วามกลวั จะเหน็วา่ความตายไมเ่ป็นปญัหา ไมเ่ป็นโทษ แต่ความ

กลวัตายน้ีเป็นโทษเป็นทกุข ์ความกลวัเป็นสมทุยั เป็นวภิวตณัหา ความอยากไม่

ตายทาํใหเ้กดิความกลวัขึ้นมา เกดิความทกุขข์ึ้นมา ถา้เหน็ไตรลกัษณ์ก็จะ

ยอมรบัความจริง เพราะความจริงน้ีไมม่ใีครฝืนได ้ แมแ้ต่พระพทุธเจา้กต็อ้งตาย 

แลว้เราทาํไมจะไมต่าย พอยอมรบัแลว้ก็จะไมท่กุข ์ จะไมก่ลวั จะอยู่อย่างสบาย

ไปจนวนัตาย ไมม่คีวามหวาดกลวักบัภยัต่างๆ อย่างมากก็แค่ตาย  
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กณัฑท์ี่ ๔๑๔ 

ทาํใจใหเ้ฉย 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

ถา้เรารูจ้กัทาํใจใหเ้ฉย เราจะไมเ่หน่ือยอกเหน่ือยใจกนั ทีเ่หน่ือยกนัก็เพราะไมท่าํใจให ้

เฉย ชอบไปวุน่กบัเหตกุารณ์ต่างๆ ก็เลยเหน่ือย แต่ถา้ทาํใจใหเ้ฉย เหมอืนดูละคร กจ็ะ

ไมเ่หน่ือย ถา้ดูละครแต่ไมท่าํใจใหเ้ฉยก็เหน่ือยไดเ้หมอืนกนั ปญัหาของพวกเราอยู่ทีใ่จ

ไมน่ิ่งกนั ใจอ่อนไหวไปกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีใ่จไปสมัผสัรบัรูท้างตาหูจมกูลิ้นกาย ใจไม่

น่ิงเพราะไมม่กีาํลงัทาํใหใ้จน่ิง เหมอืนมา้ไมม่บีงัเหยีน เราจงึตอ้งสรา้งกาํลงัใจกนั 

คุณธรรมทีท่าํใหใ้จมกีาํลงัก็คอือนิทรีย ์๕ ถา้ไดร้บัการพฒันาก็จะเป็นพละ ๕ พวกเรามี

อนิทรีย ์๕ ทีม่กีาํลงัพอสาํหรบัการดาํเนินชวีติประจาํวนั แต่ไมม่กีาํลงัทีจ่ะหยุดจติ ไมใ่ห ้

วา้วุน่ขุน่มวัไปกบัเหตกุารณ์ต่างๆ เราจงึตอ้งพฒันาอนิทรีย ์๕ ใหเ้ป็นพละ ๕ ตอ้งพฒันา

ศรทัธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญัญา ใหม้พีลงัไวค้วบคุมใจใหส้กัแต่วา่รู ้ ไมใ่หไ้ปมอีารมณ์

กบัเหตกุารณ์ต่างๆ ใหป้ลอ่ยวาง รูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง ไมไ่ปจุน้จา้นกบัเขา เขาจะดจีะช ัว่จะ

สุขจะทกุข ์ก็เป็นเรื่องของเขา ไมใ่ช่เรื่องของเรา เรื่องของเราก็คอืใหส้กัแต่วา่รูเ้ท่านัน้ ถา้

มพีละ ๕ ก็จะทาํใจได ้พละ ๕ ทีส่าํคญัก็คอื สติ สมาธิ ปญัญา ทีม่ศีรทัธาและวริิยะเป็น

ผูส้นบัสนุนใหเ้จริญเตบิโตขึ้นมา  

ในเบื้องตน้ตอ้งมศีรทัธา ความเชื่อในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ วา่เป็นผูท้ีไ่ดพ้สูิจน์

แลว้วา่ พละ ๕ น้ีเป็นเครื่องมอืทีจ่ะเสริมสรา้งกาํลงัใหแ้ก่ใจ ใหใ้จสามารถรบัรูก้บั

เหตกุารณ์ต่างๆไดอ้ย่างไมส่ะทกสะทา้น ถา้มศีรทัธาในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์กจ็ะ

มวิีริยะความอตุสาหะพากเพยีร ทีจ่ะศึกษาพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ วา่ท่านสอนให ้

ปฏบิตัอิย่างไร เพือ่ทาํใหใ้จมพีลงัทีจ่ะรบักบัเหตกุารณ์ต่างๆไดอ้ย่างไมส่ะทกสะทา้น ไม่

หว ัน่ไหว ไมท่กุขท์รมานใจ เราจงึศึกษาดว้ยการเขา้หาผูรู้ ้ หาครูบาอาจารย ์ ศึกษาจาก

หนงัสอืธรรมะทีค่ดัมาจากพระไตรปิฎก จากหนงัสอืของครูบาอาจารย ์ ของพระสุปฏปินั
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โน ทีไ่ดป้ฏบิตัผิ่านมาแลว้ ผูรู้ว้ธิีพฒันาอนิทรียท์ ัง้ ๕ ใหเ้ป็นพละ ๕ ขึ้นมา พอไดศึ้กษา

แลว้ก็จะรูว้า่ตอ้งพฒันาสตสิมาธแิละปญัญา  

สตเิป็นปจัจยัหลกัของการปฏบิตั ิ ตอ้งเจรญิสตก่ิอน สตเิป็นเหมอืนเชอืก ทีจ่ะผูกใจดงึ

ใจเอาไว ้ ใหอ้ยู่น่ิง ไมใ่หไ้ปเพ่นพ่านตามทีต่่างๆ ใจเป็นเหมอืนลงิ ถา้ไมม่เีชอืกผูกคอไว ้

แลว้โยงไวก้บัเสา ลงิจะไมอ่ยู่เฉยๆ จะตอ้งไปเพ่นพ่านท ัว่ไปหมด เวลาจะจบัลงิเขา้กรง 

ก็จะไมส่ามารถจบัได ้ แต่ถา้เราผูกมนัไวก้บัเสา พอถงึเวลาจบัเขา้กรง ก็จะลากมนัเขา้ไป

ในกรงไดอ้ย่างงา่ยดาย น่ีคอืสต ิ ทีเ่ป็นเหมอืนเชอืกทีจ่ะดงึจติ ไมใ่หไ้ปเพ่นพ่านตามที่

ต่างๆ เวลาจะจบัจติเขา้กรงเขา้สมาธิ ใหจ้ติรวมลงเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ ถา้มี

เชอืกคอืสตดิงึจติเขา้ไปในกรง ก็จะไมย่ากเยน็ ถา้ไมม่เีชือกก็จะไมม่ทีางทีจ่ะจบัจติเขา้

กรงได ้ เหมอืนใชม้อืเปลา่จบัลงิ ลงิมนัเร็วกวา่เราหลายรอ้ยเท่า จติมนัเร็วกวา่เราหลาย

รอ้ยเท่า มสีตเิท่านัน้ทีจ่ะปราบมนัได ้ ถา้อยากจะมสีมาธิมปีญัญาก็ตอ้งมสีตก่ิอน การ

เจริญสตจิงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ ต่อการเจริญสมาธิปญัญา และวมิตุตกิารหลดุพน้

จากความทกุขท์ ัง้ปวง  

น่ีคอืทางทีถู่กตอ้ง คอืการเจริญสตดิว้ยวริิยะความอตุสาหะพากเพยีร ทีจ่ะเจริญสตอิยู่

เสมอ ถงึแมจ้ะยากลาํบาก เพราะไมเ่คยทาํ ไมถ่นดั เหมอืนกบัการใชม้อืทีไ่มถ่นดั ถา้

ถนดัมอืขวาแต่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชม้อืซา้ย ตอนทีเ่ริ่มใชใ้หม่ๆ  จะรูส้กึไมถ่นดั รูส้กึ

ลาํบาก ไมค่ลอ่งแคลว่วอ่งไว เหมอืนกบัใชม้อืทีถ่นดั ถา้มอืขวาขาดไปก็ตอ้งหดัใชม้อื

ซา้ย พอใชไ้ปเรื่อยๆก็จะถนดั ความถนดัในมอืซา้ยมอืขวาน้ีอยู่ทีจ่ติ ถา้จติเคยใชม้อืซา้ย

มาหลายภพหลายชาตกิ็จะถนดัมอืซา้ย จนกวา่จะถูกบงัคบัใหใ้ชม้อืขวา เช่นพ่อแมส่อน

ใหใ้ชม้อืขวาต ัง้แต่เดก็ พอใชไ้ปเรื่อยๆก็จะถนดัท ัง้ ๒ มอื การฝึกใหม้สีตใินเบื้องตน้ จงึ

เป็นเหมอืนกบัการใชม้อืทีไ่มถ่นดั เพราะเราถนดัในการไมม่สีตนิ ัน่เอง เราชอบเผลอ 

ชอบปลอ่ยใหใ้จลอยไปลอยมา ใหค้ดิเรื่อยเป่ือย ไมอ่ยู่กบัเน้ือกบัตวั วนัๆหน่ึงน้ี ใจเรา

อยู่กบัตวัหรืออยู่กบัเรื่องต่างๆ ลองสงัเกตดู  

ถา้ไมม่สีต ิ เวลาบงัคบัใหใ้จน่ิง ใหเ้ขา้สู่สมาธิ ใจก็จะไมย่อมเขา้ บริกรรมพทุโธๆไดเ้พยีง 

๒ – ๓ วนิาท ีก็จะลอยไปคดิเรื่องอืน่ ดูลมหายใจก็เช่นเดยีวกนั เราจงึตอ้งเจริญสตใิห ้



29 
 

เป็นนิสยั ใหใ้จอยู่กบัร่างกาย ไมว่า่ร่างกายกาํลงัทาํอะไร กาํลงัเดนิก็ใหอ้ยู่กบัการเดนิ 

กาํลงัยนืก็ใหอ้ยู่กบัการยนื กาํลงันัง่ก็ใหอ้ยู่กบัการนัง่ กาํลงันอนก็ใหอ้ยู่กบัการนอน 

กาํลงัรบัประทานอาหาร อาบนํา้แต่งตวั ลา้งถว้ยลา้งชาม ซกัเสื้อผา้ ทาํงานต่างๆ ก็ใหอ้ยู่

กบังานนัน้ๆ หรือจะบริกรรมพทุโธไปกบัการเคลือ่นไหวของร่างกายก็ได ้ ไมใ่หใ้จไปคดิ

เรื่องอืน่ ใหบ้ริกรรมพทุโธๆไป พระบางรูปท่านจะใชก้ารบริกรรมพทุโธเป็นเชอืกไวด้งึใจ 

ตื่นขึ้นมาก่อนทีจ่ะลกุก็บริกรรมพทุโธๆไปภายในใจ กาํลงัลกุขึ้นมายนืก็พทุโธๆ เขา้

หอ้งนํา้ไปทาํกจิกพ็ทุโธๆตลอดเวลา ใหจ้ติวา่งจากเรื่องราวต่างๆ แลว้จะมคีวามสงบใน

ระดบัหน่ึง แต่ยงัไมส่งบเต็มที ่ คอืไมฟุ่้ งซ่าน จะวา่งจากอารมณ์ต่างๆ พอถงึเวลานัง่

สมาธิ ก็จะรวมเขา้สู่ความสงบไดอ้ย่างรวดเร็ว 

การเขา้สู่สมาธิเขา้สู่ความสงบน้ี อาจจะมปีระสบการณ์ต่างกนั อาจจะมแีสงมภีาพใหเ้หน็ 

หรือไมม่อีะไรใหเ้หน็เลย ถา้ไมม่อีะไรเลยจะดทีีสุ่ด ถา้รวมลงแลว้สงบน่ิงเป็นเอกคัคตา

รมณ์ สกัแต่วา่รู ้ไมม่คีวามคดิปรุงแต่ง ไมส่นใจกบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีย่งัไดร้บั

สมัผสัรบัรู ้ จะสกัแต่วา่รู ้ ไมม่อีารมณ์กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ในบางกรณีก็จะลง

ไปแบบไมม่อีะไรเหลอือยู่เลย รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ตาหูจมกูลิ้นกาย หายไปจาก

ความรบัรูข้องจติ แลว้ก็น่ิงสงบ เป็นสมัมาสมาธิ คอืสงบแลว้ไมเ่คลือ่นไหว ถา้สงบแลว้

เคลือ่นไหว คอืออกไปรบัรูนิ้มติต่างๆ อย่างน้ีเป็นมจิฉาสมาธิ เพราะไมเ่ป็นฐานใหป้ญัญา 

ไมม่กีาํลงัทีจ่ะตดักเิลส จติทีอ่อกไปรบัรูนิ้มติต่างๆน้ี เป็นเหมอืนนอนหลบัแลว้ฝนัไป 

เวลาออกจากสมาธิจะไมม่พีลงั ทีจ่ะขม่จติขม่ใจ เวลาสมัผสัรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ แลว้เกดิอารมณ์โลภโกรธรกัชงั ก็จะไมส่ามารถดบัได ้ ไมเ่หมอืนกบัสมาธิที่

น่ิงสงบสกัแต่วา่รู ้ พอถอนออกมาจะอิม่เยน็สบาย พรอ้มทีจ่ะเจริญปญัญาต่อไป คอื

พจิารณาอาการ ๓๒ ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูกฯลฯ พจิารณาเกดิแก่เจ็บ

ตาย ดนินํา้ลมไฟ ถา้ไมอ่ยากจะนัง่จะลกุขึ้นมาเดนิจงกรมพจิารณาก็ได ้ ตอนนัน้จะไมม่ี

อารมณ์อืน่มารบกวน มาฉุดลากใหจ้ติไปคดิเรื่องอืน่ เพราะกเิลสยงังวัเงยีอยู่ ถูกอาํนาจ

ของสมาธิกดไว ้ ยงัไมม่กีาํลงั เหมอืนคนเพิง่ตื่นใหม่ๆ  ตอนนัน้จะพจิารณาธรรม ก็จะ

เหน็ตามความจริง ถา้พจิารณาอนิจจงัก็จะเหน็วา่เป็นอนิจจงัเกดิแก่เจ็บตาย ถา้พจิารณา

วา่เป็นดนินํา้ลมไฟก็จะเหน็วา่เป็นดนินํา้ลมไฟ ถา้พจิารณาวา่เป็นทกุขก์็จะเหน็วา่เป็นทกุข ์
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พอพจิารณาไปสกัระยะหน่ึงแลว้ กเิลสเริ่มหายงวัเงยี เริ่มมกีาํลงัขึ้นมา ก็จะมาป่วนกบั

การพจิารณา ทาํใหเ้หน็ไมช่ดั ก็ตอ้งหยุดแลว้ก็กลบัไปทาํสมาธิใหม ่แสดงวา่กเิลสมกีาํลงั

ตา้นมากขึ้น ถงึเวลาทีต่อ้งใหย้าสลบกบักเิลสใหม ่ ดว้ยการกลบัเขา้สู่สมาธิ ใหจ้ติสงบ

รวมลง สกัแต่วา่รู ้แลว้ก็พกัตามความตอ้งการของจติ หลงัจากนัน้กจ็ะถอนออกมา แลว้

ค่อยพจิารณาใหม ่ 

ในขณะทีอ่ยู่ในสมาธิ ขณะทีจ่ติพกั สกัแต่วา่รูอ้ยู่ ไมต่อ้งไปทาํอะไร อย่าไปพจิารณาตอน

นัน้ เพราะจะเป็นการรบกวนจติ จติจะไมไ่ดพ้กัผ่อน แลว้ก็จะพจิารณาไมไ่ดผ้ล รอให ้

จติพกัใหเ้ต็มทีแ่ลว้ถอนออกมา มารบัรูก้บัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ กลบัมาอยู่ในระดบั

จติปกต ิ แลว้ค่อยพจิารณา พจิารณาซํา้ๆซากๆ จนเป็นความรูท้ีต่ดิอยู่กบัจติตลอดเวลา 

เวลาเหน็ร่างกายของใครก็ตาม จะเหน็พรบึเลย เหน็เกดิแก่เจ็บตาย เหน็ดนินํา้ลมไฟ 

เหน็อาการ ๓๒ เหน็อสุภะ เหน็ปฏกูิล เหมอืนกบัอ่านหนงัสอื พอเหน็ตวัหนงัสอืปับ๊ ก็จะ

รูค้วามหมายของตวัหนงัสอืนัน้เลย จะไมเ่หน็เพยีงแต่สมมตุ ิ เช่นเหน็พ่อเหน็แมเ่หน็พี่

เหน็นอ้งเหน็เพือ่น ชื่อนัน้ชื่อน้ี ทาํงานทีไ่หน ตาํแหน่งอะไร ทีเ่ป็นความรูท้างโลก ทีจ่ะผูก

จติใหต้ดิอยู่กบัความทกุข ์ ตอ้งมคีวามรูท้ีจ่ะปลดจติใหห้ลดุจากความทกุข ์ คอืเหน็พ่อ

เหน็แมแ่ลว้ก็ตอ้งเหน็ดนินํา้ลมไฟ เหน็เกิดแก่เจ็บตาย ถา้เหน็ภาพทีส่วยงามแลว้เกดิ

อารมณ์ใคร่ ก็ตอ้งเหน็อสุภะ เหน็อาการ ๓๒ เหน็อสุภะไมส่วยไมง่าม ปฏกูิลไมส่ะอาด 

ทีถู่กขบัออกมาตามทวารต่างๆของร่างกาย ถา้เหน็อย่างน้ีก็จะดบัความกาํหนดัยนิด ี

ความยดึตดิวา่เป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นพีเ่ป็นนอ้ง เพราะเหน็วา่เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ทีจ่ะตอ้ง

แยกออกจากกนัในภายภาคหนา้ ไมว่า่จะเป็นของใครก็ตาม ตอ้งเหน็อย่างน้ี พอดูปับ๊ก็

จะเหน็เลย ไมเ่พยีงเหน็วา่เป็นใคร มตีาํแหน่งอะไรเท่านัน้  

การพจิารณาร่างกายน้ี เป็นการเพิม่ขอ้มลูใหมท่ีเ่กี่ยวกบัร่างกายใหก้บัใจ ขอ้มลูทีใ่จขาด 

ทาํใหใ้จหลงยดึตดิ วา่เป็นมนุษยเ์ป็นคน เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี มฐีานะอย่างนัน้อย่างน้ี 

มคีวามสมัพนัธอ์ย่างนัน้อย่างน้ี ซึง่เป็นขอ้มลูทีจ่ะผูกจติใหต้ดิอยู่กบัความทกุข ์ ตอ้งมี

ขอ้มลูของพระพทุธเจา้ ทีท่รงศึกษาดว้ยพระองคเ์อง จนทาํใหพ้ระทยัของพระพทุธเจา้

หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย แลว้ทรงนาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนใหแ้ก่พวกเรา พวกเรา
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ตอ้งเอาขอ้มลูเอาความรูน้ี้เขา้มาไวใ้นใจ ตอนน้ีขอ้มลูน้ีอยู่ในแผ่นซดีอียู่ในหนงัสอื อยู่ใน

ตวัครูบาอาจารย ์ยงัไมไ่ดอ้ยู่ในใจของเรา เวลาเปิดซดีเีราก็ไดย้นิไดฟ้งั เวลาอ่านหนงัสอื

เราก็เหน็ เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมเราก็ไดย้นิ แต่พอไมไ่ดอ่้านไมไ่ดดู้ไมไ่ดฟ้งั มนัก็หายไป

เลย เพราะการไดย้นิไดฟ้งัอย่างเดยีวยงัไมพ่อ ตอ้งเอามาพจิารณาต่อ สลบักบัการทาํ

สมาธิและการเจริญสต ิการเจริญสตเิป็นงานหลกั ตอ้งมสีตติลอดเวลา เวลานัง่สมาธิก็มี

สตคิวบคุมจติใหอ้ยู่กบักรรมฐาน เช่นอานาปานสต ิหรือพทุธานุสตคิอืการบริกรรมพทุโธ 

ถา้จติอยู่กบักรรมฐานจติก็จะรวมเขา้สู่ความสงบ พอออกจากความสงบก็ตอ้งเจริญ

ปญัญาต่อ ถา้มคีวามจาํเป็นตอ้งทาํภารกจิ ไมส่ามารถพจิารณาได ้ ก็ใหเ้จริญสตแิทน 

เวลาทาํงานตอ้งคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ใหม้สีตอิยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู่ ตอนนัน้จะเจริญ

ปญัญาไมค่่อยได ้ เพราะจติตอ้งคดิเรื่องงาน ก็ใหค้ดิอยู่กบัเรื่องงานนัน้อย่างเดยีว อย่า

ไปคดิเรื่องอืน่ เรื่องในอดตีหรืออนาคต ใหอ้ยู่ในเรื่องปจัจบุนั ถา้ไมต่อ้งคดิเรื่องงาน ก็

ใหค้ดิทางปญัญา พจิารณาร่างกายเป็นหลกั 

พจิารณาวา่ร่างกายมอีาการ ๓๒ มาจากดนินํา้ลมไฟ แลว้ก็จะตอ้งกลบัไปสู่ดนินํา้ลมไฟ

ต่อไป ก่อนจะไปก็ตอ้งแก่ก่อน ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยก่อน ใหพ้จิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ 

ซอ้มไปเรื่อยๆ ใหพ้รอ้มทีจ่ะรบักบัเหตกุารณ์จริงทีจ่ะเกดิขึ้น ถา้อยากจะพสูิจนว์า่พรอ้ม

หรือยงั เช่นกบัความเจ็บของร่างกาย ก็ใหน้ ัง่สมาธิ พอเกดิอาการเจ็บปวด ก็ไมต่อ้งขยบั 

ไมเ่ปลีย่นอริิยาบถเพือ่ใหค้วามเจ็บหายไป ปลอ่ยใหห้ายไปเอง เหมอืนกบัเวลาเจ็บไขไ้ด ้

ป่วย พอโรคหายความเจ็บปวดก็หายไปเอง เช่นเวลาเป็นไขแ้ลว้ปวดไปท ัง้ตวั ก็อย่าไป

กนิยาแกป้วด นัง่สมาธิแทนใชธ้รรมะโอสถ ทาํใจใหส้งบ ปลอ่ยวางความเจ็บปวดของ

ร่างกาย ร่างกายจะเจบ็ก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป ถา้ทาํจติใหส้งบได ้ จะระงบัความเจ็บของใจได ้

ซึง่มนีํา้หนกัมากกวา่ความเจ็บของร่างกายหลายรอ้ยเท่า พอความเจ็บของใจหายไป 

ความเจ็บของร่างกายจะรูส้กึเป็นเรื่องธรรมดา พอรบัได ้พอทนได ้ไม่เดอืดรอ้น แต่ถา้มี

ความเจ็บทางใจแลว้ ถงึแมค้วามเจ็บทางร่างกายจะไมรุ่นแรง ก็จะรบัไมไ่ด ้เพราะทรมาน

ทีใ่จ ไมไ่ดท้รมานทีร่่างกาย น่ีก็เป็นการพสูิจนไ์วก่้อนวา่ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย หรือช่วงใกล ้

ตาย ร่างกายจะมอีาการเจ็บปวดมาก ใจจะน่ิงหรือจะทรุนทรุาย ตอ้งควบคุมใจใหน่ิ้ง 

ดว้ยการบริกรรมพทุโธ หรือจะใชอ้บุายของปญัญา พจิารณาใหเ้หน็วา่ร่างกายน้ี มนัรู ้
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หรือไมเ่วลามนัเจ็บ กระดูกมนัรูห้รือไมว่า่มนัเจ็บ เวลาเอากระดูกไก่กระดูกหมไูปตม้ใน

นํา้รอ้น มนัรูว้า่มนัเจ็บหรือไม ่ หรือมนัก็เป็นเหมอืนกบัวตัถชุิ้นหน่ึง ทีไ่มรู่เ้รื่องอะไร 

ร่างกายของคนทีต่ายไปแลว้ เวลาเอาไปเผาไฟรูห้รือไม ่วา่เจ็บหรือไม ่เขาไมรู่ห้รอก ผูรู้ก้็

คอืใจ ทีไ่มไ่ดถู้กเผา ใจไปทกุขท์รมานแทนร่างกายทาํไม เช่นเดยีวกบัความเจ็บของ

ร่างกายทีก่าํลงัเกดิขึ้นอยู่น้ี ใจไมไ่ดเ้ป็นผูเ้จ็บเสยีหน่อย แต่ใจไปทกุขท์รมานกบัความ

เจ็บของร่างกายทาํไม ทาํไมไมป่ลอ่ยใหเ้ขาเจ็บไปตามเรื่องของเขา เพราะนิสยัเราถูก

ปลูกฝงัมา ใหร้งัเกยีจใหป้ฏเิสธความเจ็บของร่างกาย พอเกดิความเจ็บของร่างกาย ตอ้ง

ทาํใหห้ายไป ไมป่ลอ่ยใหม้นัหายเอง ถา้มนัเจ็บขยบัไดก้็จะขยบั หรือรบัประทานยาแก ้

ปวด น่ีไมใ่ช่เป็นการดบัความทกุขท์ีเ่กดิจากสมทุยั คอืความชอบหรือความชงั ทกุขแ์บบ

น้ีตอ้งละความชอบความชงั เช่นสุขเวทนาก็อย่าไปชอบ ทกุขเวทนาก็อย่าไปชงั ตอ้งทาํใจ

ใหเ้ป็นกลางเฉยๆ สุขก็ไมย่นิด ี ทกุขก์็ไมย่นิรา้ย ปลอ่ยไปตามเรื่องของเขา ทาํใจใหส้กั

แต่วา่รู ้เหมอืนกบัอยู่ในสมาธิ ถงึแมจ้ะรบัรูก้็รบัรูเ้ฉยๆ ไมม่อีารมณ์  

ถา้ไมร่กัไมช่งัก็จะไมม่สีมทุยั ไมม่ภีวตณัหาหรือวภิวตณัหา ภวตณัหาก็คอือยากจะให ้

เป็นอย่างน้ี เวลามสุีขเวทนาก็จะเกดิภวตณัหาอยากจะใหสุ้ขไปเรื่อยๆ ถา้เป็นทกุขเวทนา

ก็จะเกดิวภิวตณัหา อยากจะใหม้นัหายไป น่ีก็เป็นการสรา้งสมทุยัขึ้นมา สมทุยัคอื

ตน้เหตขุองทกุขใ์นอริยสจั ๔ คอืทกุขสจั สมทุยัเป็นสมทุยัสจัในอริยสจั ๔ จะหลดุพน้

จากความทกุขไ์ด ้ ก็ตอ้งเหน็อริยสจั ๔ ในใจ นอกจากเหน็ความเจ็บปวดของร่างกาย 

เหน็อสุภะ เหน็ปฏกูิล เหน็ความตาย ทีเ่ป็นเครื่องมอืใหล้ะสมทุยัทีเ่กดิขึ้น เพราะเวลา

เหน็ความตายก็จะเกดิความกลวัตายขึ้นมา ความกลวัตายน้ีแหละคอืทกุข ์ เกดิจาก

วภิวตณัหาไมอ่ยากจะตาย ตอ้งใชป้ญัญาเขา้มาละวภิวตณัหาละสมทุยั วา่ร่างกายตอ้ง

ตายเป็นธรรมดา พอจติยอมรบัความตายของร่างกายได ้ ความกลวัตายก็จะหายไป แต่

ไมไ่ดไ้ปเปลีย่นแปลงความตายของร่างกาย ร่างกายก็ยงัตอ้งตายเหมอืนเดมิ ร่างกายของ

พระพทุธเจา้ ของพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ก็ตอ้งตายเหมอืนเดมิ ร่างกายของเราก็ตอ้งตาย

เหมอืนเดมิ แต่ความกลวัในใจของพระพทุธเจา้ของพระอรหนัตไ์มม่ ีแต่ปถุชุนอย่างพวก

เรายงัมคีวามกลวักนัอยู่ เพราะไมม่ปีญัญา ไมม่สีต ิ ไมม่สีมาธิ ทีจ่ะทาํใหใ้จน่ิงเฉย รูว้า่

ความตายเป็นเรื่องของร่างกาย ผูรู้ค้อืใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ทาํไมจะตอ้งวุน่วายไป
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กบัร่างกาย การจะผา่นความกลวัความเจ็บปวดความกลวัตายได ้ ตอ้งเหน็อริยสจั ๔ 

เหน็ทกุขท์ีเ่กดิจากความกลวัความเจ็บปวดกลวัความตาย เหน็นิโรธการดบัทกุขภ์ายใน

ใจ ทีเ่กดิจากการมปีญัญา เหน็วา่ความตายเป็นธรรมดา ถา้เหน็อสุภะเหน็ปฏกูิลใน

ร่างกาย กจ็ะดบักามตณัหากามราคะได ้ ไมต่อ้งมคู่ีรกัคู่ครอง เพราะไมม่อีารมณ์ความ

ใคร่ทีอ่ยากจะหลบันอนกบัผูอ้ืน่ อยู่เป็นโสดมคีวามสุขมากกวา่ 

การปฏบิตัน้ีิก็เพือ่ใหเ้หน็อริยสจั ๔ ทีน่ ัง่จนร่างกายเจ็บปวดก็เพือ่จะไดเ้หน็ความกลวั

ความเจ็บปวด เหน็ความทกุขท์ีเ่กดิจากความกลวัความเจ็บปวด แลว้ก็เหน็วธิีแกค้อื

ปญัญา ทีจ่ะแยกใจออกจากกาย สอนใจใหร้บัความเจ็บปวดของร่างกาย วา่เป็นเรื่อง

ธรรมดา เหมอืนฝนตกแดดออกเป็นเรื่องธรรมดา ถา้ไมไ่ปวุน่วายกบัเขาก็จะไม่

เดอืดรอ้น แต่ถา้ไปเจา้กี้เจา้การก็จะเดอืดรอ้น ตอ้งปลอ่ยเขาไปตามเรื่อง ความกลวั

ความเจ็บปวดก็จะดบัไป ความกลวัตายกจ็ะหายไป ลองไปอยู่ในทีน่่ากลวัจนเกดิความ

กลวัมากๆ คดิวา่จะตายจรงิๆแลว้ก็ยอมตายเลย พอยอมปับ๊ความกลวัตายก็จะหายไป 

จติก็จะโลง่เบาสบาย ร่างกายจะตายหรือไมต่ายก็ไมส่าํคญั แต่ความกลวัตายมนัตายไป

แลว้ ตวัน้ีสาํคญักวา่ ทีป่ฏบิตัทิ ัง้หมดน้ีก็เพือ่จะดบัไอต้วัน้ี ใหม้นัตายไป คอืความทกุข ์

ใจน่ีเอง ทกุขท์ีเ่กดิจากความกลวัความเจ็บปวด ทกุขท์ีเ่กดิจากความกลวัความตาย กลวั

ความสูญเสยีสิง่ต่างๆทีร่กัทีช่อบไป จงึตอ้งสอนใจใหป้ลอ่ยวาง อย่าไปยดึอย่าไปตดิ 

เพราะจะทาํใหท้กุขท์รมานใจ ถา้มปีญัญาจะไมท่กุข ์ปญัญาจะช่วยเราทกุครัง้ทีเ่กดิความ

ทกุขใ์จ ถา้ฝึกสอนใหค้ดิไปในทางปญัญา เราจะไมไ่ปหาสิง่อืน่มาดบัทกุข ์ เพราะสิง่อืน่

ดบัทกุขไ์มไ่ด ้ เพยีงแต่กดไวไ้ดช้ ัว่คราว เช่นไมส่บายใจกไ็ปดืม่สุราหรือไปเทีย่ว ไปหา

เพือ่น ไปคุยไปปรบัทกุข ์ เป็นการกลบความทกุขท์ีม่อียู่ภายในใจไวช้ ัว่คราว ไมน่านทุกข ์

ก็จะกลบัมาใหม ่ จนกวา่เราจะยอมรบัความจริง ถา้ยอมรบัความสูญเสยีได ้ จะเสยีอะไร

ก็เสยีไป ความทกุขก์็จะหายไป ไมต่อ้งไปปรบัทกุขก์บัใคร จะไดห้รือไมไ่ดก้็ไมเ่ป็นไร 

อย่างน้ีความทกุขก์็ไมม่ ี แต่ถา้คดิวา่จะตอ้งไดอ้ย่างเดยีว พอไม่ไดก้็จะเกดิความทกุขใ์จ

ขึ้นมา  
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เราจงึตอ้งมขีอ้มลูต่างๆเพือ่ละความอยากของเรา ละกามตณัหา ละภวตณัหา ละ

วภิวตณัหา ทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิความทกุขท์รมานใจขึ้นมา ละความกลวัตาย ละความกลวั

ความเจ็บปวด ละความกลวัความสูญเสยีสิง่ต่างๆ เช่นกลวัจะตกงาน กลวัจะเสยีสิง่นัน้

สิง่น้ี เสยีคนนัน้เสยีคนน้ีไป ไมต่อ้งกลวั จะไปก็ไป ถา้ไมไ่ปก็อยู่ ไมม่ใีครอยู่ดว้ยกนัไป

ตลอด พวกเราทกุคนน่ีอกี ๕๐ ปี จะเหลอืสกักี่คน คดิอย่างน้ีบา้งส ิ จะกลวัอะไร ตอ้ง

เกดิแน่ๆ คิดอย่างน้ีเป็นปญัญาเป็นมงคล แต่ทางโลกไมก่ลา้คดิกนั คดิวา่เป็นอปัมงคล 

เป็นเหมอืนแช่งกนั ก็เลยทกุขท์รมานใจตลอดเวลา ไดป้ระโยชนอ์ะไรอยู่กบัความทกุข ์สู ้

อยู่กบัความไมท่กุข ์ แลว้ก็ตายกบัความไม่ทกุขไ์มด่กีวา่หรือ ตอ้งกลา้สูก้บัความจริง วา่

สกัวนัเราตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้งตาย ตอ้งสูญเสยีทกุสิง่ทกุอย่างไปหมด น่ีคอื

การสรา้งพละสรา้งกาํลงัใหก้บัใจ ถา้มปีญัญาทีแ่ทจ้ริงคอืภาวนามยปญัญา ก็จะมกีาํลงัที่

จะเผชญิหรือรบัรูก้บัทกุสิง่ทกุอย่างทีจ่ะเกดิขึ้น ทีใ่จจะตอ้งสมัผสัรบัรู ้ ไมว่า่จะเป็นความ

ตายของเราก็ด ี หรือของผูอ้ืน่ก็ด ี ไมว่า่จะเป็นความเจ็บปวดของเราก็ด ี หรือของผูอ้ืน่ก็ด ี

จะกลา้รบัรู ้ จะไมห่ว ัน่ไหว ไมส่ะทกสะทา้น เพราะเราเป็นเหมอืนคนดูหนงั เหตกุารณ์

ต่างๆทีเ่กดิขึ้นกบัร่างกายของเรา กบัชวีติของเราน้ี ก็เป็นเหมอืนหนงัเท่านัน้เอง ใจเป็นผู ้

น ัง่ดู แต่ใจไมดู่เฉยๆ ดูแลว้ไปมส่ีวนไดส่้วนเสยีกบัเขาดว้ย ไปมส่ีวนไดเ้สยีกบัร่างกาย 

เวลาไดอ้ะไรมาก็ดใีจไปกบัร่างกาย พอร่างกายเสยีอะไรไปก็เสยีใจไปกบัร่างกาย  

การปฏบิตัเิพือ่ทีจ่ะทาํใหม้กีาํลงัใจ ก็ตอ้งเจริญอนิทรีย ์ ๕ ใหเ้ป็นพละ ๕ ขึ้นมา ใน

เบื้องตน้ตอ้งมศีรทัธาความเชื่อม ัน่ ในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ไมว่า่อะไรจะเกดิ

ขึ้นกบัพระศาสนา ตอ้งรูจ้กัแยกแยะ สิง่ต่างๆออกจากพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ เช่น

วดัวาอารามเกดิไฟไหม ้ มศีตัรูมาทาํลาย อนัน้ีเป็นองคป์ระกอบของศาสนา ไมใ่ช่ส่วน

สาํคญัทีแ่ทจ้รงิ คอืพระพทุธพระธรรมพระสงฆท์ีอ่ยู่ภายในใจของพระอริยะ เช่น

พระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย ทีไ่มม่ใีครสามารถทาํลายได ้ทีเ่ราสามารถมี

ไวค้รอบครองได ้ ดว้ยการปฏบิตัสุิปฏปินัโนน้ีเอง ไมว่า่อะไรจะเกดิกบัพระศาสนา กจ็ะ

ไมเ่ป็นปญัหาแต่อย่างใด เช่นเกดิขึ้นกบัพระบางองคท์ีป่ฏบิตัไิมด่ ี ก็เป็นเรื่องของแต่ละ

องค ์ เราไมค่วรเสือ่มศรทัธาทีจ่ะปฏบิตัติามพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์คอืใหท้านรกัษา

ศีลภาวนา อนัน้ีไมม่อีะไรมาเปลีย่นได ้ เป็นอกาลโิก การปฏบิตัติามคาํสอนของ
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พระพทุธเจา้ทีเ่ป็นอกาลโิกน้ี เป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง ไมต่อ้งกลวั ไมต่อ้งหว ัน่ไหวไปกบั

เหตกุารณ์ต่างๆ คนอืน่ไมป่ฏบิตั ิ ก็ไมต่อ้งไปตามเขา เราปฏบิตัขิองเราไป คนอืน่เบือ่ไม่

อยากจะมาวดั ไมอ่ยากจะมาฟงัเทศนฟ์งัธรรม ก็เรื่องของเขา ถงึเวลาเราก็มาของเรา ถา้

อยู่บา้นก็เปิดเครื่องเสยีงฟงัธรรม เปิดหนงัสอือ่าน แลว้ก็ปฏบิตัติาม เพราะยงัตอ้งฟงั

ตอ้งอ่านอยู่เรื่อยๆ เพราะยงัไมม่ธีรรมะอยูภ่ายในใจ ใจยงัไมห่มนุไปทางปญัญา แต่ถา้

ใจหมนุไปทางปญัญาแลว้ พจิารณาไตรลกัษณ์อยู่อย่างสมํา่เสมอ ก็ไมต่อ้งอ่านไมต่อ้งฟงั

ก็ได ้ทีฟ่งัทีอ่่านน้ีก็เพือ่กระตุน้เตอืนสตใิหค้ดิไปในทางธรรมนัน่เอง 

ถา้ยงัคดิไปในทางนิจจงัสุขขงัอตัตาอยู่ ก็ตอ้งพจิารณาในทางอนิจจงัทกุขงัอนตัตาใหม้าก 

ถา้ยงัคดิเรื่องตวัตน เรื่องหาความสุขจากสิง่ต่างๆในโลกน้ี แสดงวา่ใจยงัไมห่มนุไป

ในทางธรรม ยงัหมนุไปในทางกเิลสอยู่ จงึตอ้งหม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ เพือ่เป็น

การเตอืนสต ิ จนกวา่จะคดิไปในทางอนิจจงัทกุขงัอนตัตา พอคดิแลว้ก็ไมต่อ้งอ่าน

หนงัสอืธรรมะก็ได ้ เพราะอ่านใจดกีวา่ อ่านธรรมะในใจดกีวา่ งา่ยกวา่ ไดผ้ลคุม้ค่ากวา่ 

เพราะเวลาพจิารณาไตรลกัษณ์ ใจจะเยน็จะสบายจรงิๆ เวลาวติกกงัวลกบัเรื่องอะไร พอ

คดิถงึไตรลกัษณ์ปับ๊ใจจะเยน็ลงทนัท ีเหมอืนเอาใจไวใ้นตูเ้ยน็ แต่ถา้ยงัไมม่ตูีเ้ยน็ภายใน

ใจ ก็ตอ้งอาศยัตูเ้ยน็ขา้งนอก ตอ้งอาศยัการฟงัเทศนฟ์งัธรรม การไปหาครูบาอาจารย ์

เพราะครูบาอาจารยจ์ะพูดแต่เรื่องธรรมะ ไมพู่ดเรื่องโลก น่ีคอืการเสริมสรา้งศรทัธา พอ

มศีรทัธาก็จะมวีริิยะความอตุสาหะพากเพยีร ทีจ่ะฟงัใหม้ากขึ้นปฏบิตัใิหม้ากขึ้น เจรญิ

สตเิจริญสมาธิเจริญปญัญาใหม้ากขึ้น จนกลายเป็นสตปิญัญาอตัโนมตั ิ หมนุไปทาง

ธรรมะตลอดเวลา พจิารณาแต่เรื่องเกดิแก่เจ็บตาย เรื่องอสุภะ เรื่องดนินํา้ลมไฟ เรื่อง

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้ก็ไมต่อ้งเปิดหนงัสอืดู ไมต่อ้งเปิดเครื่องเสยีงฟงั 

เพราะมหีนงัสอืมเีครื่องเสยีงอยู่ภายในใจแลว้ เหมอืนกบัทีม่คีนถามหลวงปู่ม ัน่วา่ เวลาที่

ท่านอยู่ในป่าในเขาตามลาํพงั ท่านไปฟงัเทศนฟ์งัธรรมกบัใคร เวลามปีญัหาท่านไปหา

ใครช่วยแกป้ญัหาให ้ ท่านบอกวา่ท่านฟงัเทศนฟ์งัธรรมตลอดเวลา เพราะใจท่านหมนุไป

ทางธรรมะนัน้เอง พจิารณาธรรมะอยู่ตลอดเวลา เป็นปญัญาตลอดเวลา เป็นมรรค

ตลอดเวลา ไมไ่ดเ้ป็นสมทุยัเหมอืนพวกเรา ทีค่ดิแต่เรื่องหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย 

คดิอยากจะเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี อยากไมเ่ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี จะคดิแต่อย่างน้ี 
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คดิแต่เรื่องสมทุยั ใจจงึมแีต่ความรุ่มรอ้น มแีต่ความทกุขท์รมานอยู่ตลอดเวลา ถา้ใจ

เป็นอย่างน้ีก็ตอ้งไปอยู่ใกล ้ๆ ครูบาอาจารย ์ ตอ้งเปิดธรรมะฟงั อ่านหนงัสอืธรรมะอยู่

เรื่อยๆ ไมดู่หนงัฟงัเพลงดูละคร ทีไ่มเ่กดิประโยชนอ์ะไร มแีต่เรื่องของสมทุยัท ัง้นัน้ 

เรื่องของความทกุขท์ ัง้นัน้ น่ีคอืการเสริมสรา้งอนิทรีย ์ ๕ ใหเ้ป็นพละ ๕ ทีจ่ะใหท้า่น

ท ัง้หลายไดน้าํเอาไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตักินั  

วนัน้ีสมาชกิหายไปหลายท่าน เพราะจะไปปฏบิตัธิรรมกนั มวีนัหยุด ๔ วนัตดิต่อกนั 

ความจริงถา้ทาํทีบ่า้นใหเ้ป็นวดัได ้ก็ไมต่อ้งไปวดัก็ได ้ถา้ปฏบิตัทิีบ่า้นได ้เช่นรกัษาศีล ๘ 

ได ้ เจริญสตเิจริญสมาธิเจริญปญัญาได ้ ก็ปฏบิตัอิยู่ทีบ่า้นก็ได ้ แต่ถา้บา้นไมอ่าํนวย

ไมส่ปัปายะ ก็ตอ้งไปหาสถานทีส่ปัปายะ อยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิ ห่างไกลจากรูปเสยีง

กลิน่รสต่างๆ ทีย่ ัว่ยุใหเ้กดิกามตณัหา เกดิกามฉนัทะ ถงึแมจ้ะไมม่รูีปเสยีงกลิน่รสมาย ัว่

ยุ กเิลสก็ยงัย ัว่ยุได ้ ถงึแมจ้ะอยู่ในป่าก็ยงัปรุงแต่งเรื่องของทางโลกได ้ ถา้ไมม่สีต ิ ไม่

ควบคุมจติ ก็จะเผลอคดิไปได ้ ถา้ไมม่ธีรรมะหลอ่เลี้ยงจติใจก็จะคดิได ้ ถา้หม ัน่คดิทาง

ธรรมะอยู่เรื่อยๆ เช่นพจิารณาอาการ ๓๒ อยู่เรื่อยๆ ก็จะมธีรรมะคอยหลอ่เลี้ยงจติใจ 

อยู่ห่างไกลจากรูปเสยีงกลิน่รสแลว้ ก็ยงัตอ้งควบคุมใจ แต่ก็ช่วยปิดช่องทางทีก่เิลสจะ

ออกมาหลายช่อง คอืปิดตาหูจมกูลิ้นกาย เหลอืแต่ใจช่องเดยีว ทีต่อ้งควบคุมเฝ้าดูไมใ่ห ้

ใจไปคดิเรื่องสวยเรื่องงาม เรื่องทีจ่ะทาํใหเ้กดิกามอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ใหใ้จคดิในทาง

ปญัญา ก็จะไมเ่กดิอารมณ์ต่างๆขึ้นมา จะมคีวามสงบเยน็สบาย มคีวามฉลาด พอ

พจิารณาบ่อยๆแลว้ ก็จะเป็นอตัโนมตั ิเป็นเหมอืนเงาตามตวั พอเหน็อะไร จะเหน็วา่เป็น

เพยีงดนินํา้ลมไฟ เป็นอสุภะเป็นปฏกูิล เป็นอาการ ๓๒ จะไมค่ดิวา่เป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นพี่

เป็นนอ้ง รูว้า่การเป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นพีเ่ป็นนอ้งน้ีเป็นสมมตุ ิ ความจริงเป็นเพยีงดนินํา้ลม

ไฟ ทีส่กัวนัหน่ึงจะตอ้งแยกจากกนัไป 

อยู่ทีไ่หนทีเ่ราสามารถเจริญสตสิมาธปิญัญาได ้ ทีน่ ัน่คอืวดัของเรา ทีเ่ราเจริญมรรคได ้

ถา้ไปอยู่วดัแลว้ไมไ่ดเ้จริญมรรค ก็เหมอืนกบัไมไ่ดอ้ยู่วดั ถา้ไปอยู่ในป่าทีส่งบวเิวก แต่

คดิแต่เรื่องบา้นเรื่องลูกเรื่องสามเีรื่องภรรยา อย่างน้ีก็เหมอืนไมไ่ดอ้ยู่ทีส่งบ ไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร เพราะขาดสต ิ ไมม่สีตคิอยผูกใจไวไ้มใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ตอ้งมี
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สตคิอืเชอืกผูกจติไวก้บัพทุโธหรือร่างกาย ร่างกายกาํลงัทาํอะไรกผู็กใจไวก้บัร่างกาย ให ้

รูแ้ต่เรื่องของร่างกาย เวลาดูร่างกายก็นึกถงึผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดูกไปเรื่อยๆ 

พจิารณาไปเรื่อยๆ ใหเ้กดิความเคยชนิความชาํนาญขึ้นมา ต่อไปจติจะเฉยกบัเรื่องของ

ร่างกาย ของเราก็ดหีรือของผูอ้ืน่ก็ด ีจะไมม่อีารมณ์รกั ไมม่อีารมณ์ชงั จะเฉยๆ จะรกัจะ

ชงักบัดนินํา้ลมไฟไปทาํไม เวลาเปียกฝนทาํไมไมโ่กรธ แต่เวลาถูกสาดนํา้เราทาํไมถงึ

โกรธ เพราะไมเ่หน็วา่เขาเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ กลบัไปเหน็วา่เขาเป็นคน แต่ถา้เหน็วา่เขา

เป็นดนินํา้ลมไฟ นํา้ทีส่าดใส่ก็เป็นนํา้ เหมอืนกบันํา้ฝน เช่นเวลาเปียกฝนเราไมโ่กรธฝน 

แต่ถา้มคีนสาดนํา้ใส่ เราจะโกรธขึ้นมาทนัท ีถา้ใครขบัรถมาชนรถเราน้ีเราจะโกรธ แต่ถา้

รถไหลมาชนเอง ไมม่คีนขบั เราจะไมโ่กรธ เพราะเหน็วา่เป็นคนหรือไมเ่ป็นคน ถา้ไมเ่ป็น

คนก็ไมรู่จ้ะไปโกรธใคร ถา้เป็นคนก็มเีป้าใหโ้กรธได ้ เราตอ้งเหน็ตามความจริงวา่ไมไ่ด ้

เป็นคน เป็นเพยีงธาต ุ ดนินํา้ลมไฟคอืร่างกาย แลว้ก็มใีจคอืธาตรูุเ้ป็นผูค้วบคุมส ัง่การ 

ลว้นเป็นธาตทุ ัง้นัน้ มองใหเ้หน็วา่ทกุอย่างเป็นธรรมชาต ิไมม่ตีวัไมม่ตีน ไมม่ขีองเราของ

เขา ธาตขุองเขากบัธาตขุองเรากเ็หมอืนกนั เขาก็ดนินํา้ลมไฟ เราก็ดนินํา้ลมไฟ เขาก็ธาตุ

รู ้ เราก็ธาตรูุ ้ เหมอืนกนั เขาก็เกิดแก่เจ็บตาย เราก็เกดิแก่เจ็บตาย หดัคดิอย่างน้ีไป

เรื่อยๆ แลว้ใจจะน่ิงเฉยได ้ปลอ่ยวางได ้ 

ทาํไมคดิกนัไมไ่ด ้พอออกจากทีน่ี่ปับ๊ก็คุยเรื่องอืน่กนัแลว้ ตอ้งปลกีวเิวกตอ้งอยู่คนเดยีว 

จงึจะสามารถควบคุมความคดิใหไ้ปในทางมรรคได ้ พออยู่ดว้ยกนัหลายคนก็จะถูกชวน

กนัไปทางอืน่ นอกจากอยู่กบัพระอริยะเท่านัน้ ท่านจะไมช่วนไปทางอืน่ ท่านจะคุยแต่

เรื่องธรรมะ ดงัสุภาษติทีว่า่ อเสวนา จ พาลานัง ปณฺฑติานัญจ เสวนา ใหค้บบณัฑติ 

อย่าคบคนพาล บณัฑติก็คอืพระอริยสงฆ ์ คนพาลก็คอืปถุชุนอย่างพวกเรา คนพาล

แปลวา่คนโงเ่ขา้ใจไหม ตรงขา้มกบัคาํวา่บณัฑติ บณัฑติเป็นคนฉลาดพาลแปลวา่คนโง่

คนหลง มโีมหะครอบงาํจติใจ จะคดิไปในทางโลก ถา้บณัฑติก็จะมธีรรมมมีรรค ก็จะคดิ

ไปทางมรรคทางธรรม ท่านถงึสอนใหค้บบณัฑติอย่าไปคบคนพาล ใหเ้ขา้หาพระอริยเจา้ 

ใหเ้ขา้หาพระสุปฏปินัโน ท่านจะพูดแต่ธรรมะ จะไมม่เีรื่องของโลกเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ใจ

ของเราก็จะไดห้มนุตาม แต่ถา้ไปคบคนพาลหรืออยู่กบัคนพาล ก็จะคดิวา่จะไปเทีย่วที่

ไหนด ี รา้นอาหารไหนมอีาหารอร่อย ก็จะไปทางโลก เรื่องทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาเกอืบ ๒ 
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ชัว่โมงน้ีก็จะหายไป แต่ถา้เป็นนกัปฏบิตัธิรรม พอออกจากทีน่ี่กลบัไปทีพ่กัก็จะเดนิ

จงกรมภาวนาต่อ ปลกีวเิวก เอาธรรมะทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไปพจิารณาต่อ จติกจ็ะมกีาํลงัมาก

ขึ้นไปเรื่อยๆ จะสามารถต่อสูก้บัอารมณ์ต่างๆเหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กดิขึ้นได ้ จติจะขยบั

กา้วหนา้ไปเรื่อยๆ จงึอย่าไปโทษคนเทศน ์ วา่ฟงัเทศนม์าต ัง้หลายปีแลว้ยงัไปไมถ่งึไหน 

ตอ้งโทษคนฟงั วา่ฟงัเหมอืนทพัพใีนหมอ้แกง ฟงัเขา้หูซา้ยออกหูขวา ไมเ่ขา้ไปในใจเลย 

ในใจยงัเต็มไปดว้ยสมทุยั คอืกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา  

สจัธรรมความจริงก็มเีท่าน้ีแหละ อยู่ทีว่า่เราจะสามารถทาํใหจ้ริงขึ้นมาในใจไดห้รือไม ่ทาํ

ใจใหเ้ป็นมรรคไดห้รือไม ่ เพราะใจตอนน้ีเป็นสมทุยั เต็มไปดว้ยกามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหา เราจะทาํอย่างไรใหก้ลายเป็นมรรค เป็นสตเิป็นสมาธิเป็นปญัญา ถา้ทาํใหใ้จ

กลายเป็นสตสิมาธิปญัญาได ้สมทุยัทีม่อียู่ในใจก็จะถูกขบัออกไปหมด ไมม่หีลงเหลอือยู่

ในใจเลย พอไมม่สีมทุยัอยู่ในใจก็จะมแีต่นิโรธ มนิีพพาน เป็นหลกัตายตวั ไมว่า่

พระพทุธเจา้กี่พระองคจ์ะมาตรสัรูแ้ละมาสอนธรรมะ ก็จะสอนเรื่องอริยสจั ๔ ทีม่อียูใ่น

ใจของสตัวโ์ลกท ัง้นัน้ ใจของสตัวโ์ลกมสีมทุยักบัทกุขเ์ป็นส่วนใหญ่ ส่วนมรรคกบันิโรธมี

นอ้ยมากหรือแทบจะไมม่เีลย จงึตอ้งสรา้งมรรคสรา้งนิโรธใหเ้กดิขึ้นภายในใจ ใหม้มีาก

จนสามารถกาํจดัทกุขก์บัสมทุยัใหห้มดสิ้นไปจากใจ เหมอืนกบัขนขา้วของเก่าออกจาก

บา้น แลว้ขนเอาขา้วของใหมเ่ขา้มา ของเก่าของพวกเราก็คอืสมทุยั กามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหา ขนมนัออกไป แลว้ก็ขนมรรคเขา้มา ขนสตสิมาธิปญัญาเขา้มา พอมสีตสิมาธิ

ปญัญาแลว้ สมทุยัก็จะเขา้มาไมไ่ด ้ ถา้ไมม่สีตสิมาธิปญัญา สมทุยัก็จะเขา้มาได ้ ท่านถงึ

บอกวา่มรรคตอ้งเจริญใหม้าก เริ่มตน้ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ศึกษาธรรมะไปก่อน 

เรียกวา่ปริยตัธิรรม พอไดย้นิไดฟ้งัแลว้ก็เอาไปปฏบิตั ิไปเจริญสตสิมาธิปญัญาต่อ ทาํให ้

มาก ทาํทกุลมหายใจเขา้ออก ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั รบัรองไมเ่กนิ ๗ ปีตอ้งบรรลอุยา่ง

แน่นอน ไม่เช่นนัน้พระพทุธเจา้จะไมท่รงพยากรณ์ ไมว่า่จะเป็นพระหรือฆราวาส เป็น

หญงิหรือชาย เป็นเดก็หรือผูใ้หญ่ ไมส่าํคญั สาํคญัวา่จะเจริญมรรค เจริญสตสิมาธิ

ปญัญาไดห้รือไมเ่ท่านัน้เอง 
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ถา้เจริญไดท้กุลมหายใจเขา้ออก เดนิยนืนัง่นอน ในอริิยาบถ ๔ ไมว่า่จะทาํอะไร ตอ้ง

เจริญสกัอย่างหน่ึง ไมเ่จริญสตกิ็ตอ้งเจรญิสมาธิหรือเจริญปญัญา ยกเวน้เวลาหลบั

เท่านัน้ทีไ่มไ่ดเ้จริญ ไมเ่กิน ๗ ปีอย่างแน่นอน ๗ ปีเป็นอย่างชา้ อย่างเร็วก็เพยีง ๗ วนั

เท่านัน้เอง เป็นไปได ้ ไม่เช่นนัน้พระพทุธเจา้จะไมท่รงพยากรณ์ อยู่ทีว่า่จะทุ่มเทวริยิะ 

อยู่ทีว่า่มศีรทัธาต่อคาํสอนของพระพทุธเจา้มากนอ้ยเพยีงไร ถา้มศีรทัธา ๑๐๐ 

เปอรเ์ซน็ต ์ก็จะทิ้งทกุอย่าง ไมศ่รทัธาอย่างอืน่แลว้ ศรทัธาในคาํสอนเพยีงอย่างเดยีว ไม่

เอาอะไรเลย ออกบวชไดเ้ลย ภรรยาก็ไมเ่อา สามกี็ไมเ่อา ลูกก็ไม่เอา สมบตัขิา้วของเงนิ

ทอง ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายก็ไมเ่อา เอาแต่มรรคอย่างเดยีว ภาวนา เดนิจงกรมนัง่

สมาธิ ปลกีวเิวกหาทีส่งบ อย่างน้ีรบัรองไดไ้ม ่๗ วนัก็ ๗ ปี จะตอ้งเหน็ผลอย่างแน่นอน 

เป็นเรื่องของเหตขุองผล ไมไ่ดเ้ป็นเรื่องของบคุคล ผูห้ญงิก็ทาํไดผู้ช้ายกท็าํได ้ เดก็ก็ทาํ

ไดผู้ใ้หญ่ก็ทาํได ้ ไมเ่ช่นนัน้พระพทุธเจา้จะทรงบรรพชาพระราชโอรส ต ัง้แต่อายุหกเจด็

ขวบ แลว้ก็ใหอ้ยู่กบัพระอรหนัตอ์ยู่กบัพระพทุธเจา้ จนไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ เรื่อง

เพศหรือวยัไมเ่ป็นปญัหาหรอก ปญัหาอยู่ทีว่า่จะสามารถบงัคบัใจ ใหไ้ปในทางมรรคทาง

ผลไดห้รือไมเ่ท่านัน้เอง ถา้ไปทางกเิลสทางตณัหาก็จะไมม่ทีางบรรลมุรรคผลนิพพานได ้

ทางน้ีเป็นทางลดัทีสุ่ดแลว้ ไมม่ทีางไหนจะลดัมากกวา่น้ีแลว้ 

วนัก่อนไดดู้วดีโีอของหลวงตา เดอืนทีแ่ลว้วนัที ่ ๒๕ ทีห่ลวงตาไปเขาใหญ่ เหน็สมาชกิ

หลายคนไปกนั หลวงตาท่านก็ห่วงใยลูกศิษยลู์กหา ท่านก็พยายามเต็มที ่ สอนอย่างสุด

หวัใจแลว้ พวกเราไมสุ่ดหวัใจกบัท่านบา้งหรือ ควรถวายเป็นปฏบิตับูิชาเลย หวงอะไร

ห่วงอะไรอยู่หรือ มอีะไรน่าหวง มอีะไรน่าหว่ง มแีต่อนิจจงัทกุขงัอนตัตาท ัง้นัน้  

ถาม เวลาถอืศีล ๕ มนัเหมอืนมแีรงจูงใจใหผ้ดิศีลเยอะมาก ขอ้ ๔ น้ีตวัด ี เขาถาม

อะไรมา ถา้เราตอบความจริง เขาก็จะเสยีนํา้ใจ พยายามไมพู่ด เขาก็พยายามซกั

ใหต้อบอยู่นัน่แหละ ก็เลยตอ้งตอบไปครบั  

ตอบ เราไปคดิวา่เขาจะเสยีนํา้ใจเอง อย่าไปคดิอย่างนัน้ส ิเขาจะเสยีนํา้ใจก็เรื่องของเขา 

เราไมเ่สยีสตัยไ์มด่กีวา่หรือ เคยเป็นลูกเสอืหรือเปลา่ เสยีชพีอย่าเสยีสตัย ์ ใช่

ไหม เราอย่าไปเสยีดายคนอืน่ ถา้เราพูดความจริงแลว้เขาโกรธเกลยีด จะไดรู้ว้า่
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เป็นเพือ่นจริงหรือไม ่ ถา้เป็นเพือ่นจริงเวลาพูดความจริงจะโกรธกนัไดอ้ย่างไร 

ตอ้งคดิอย่างน้ี เราคดิผดิเอง คดิวา่ถา้รกัษาศีลแลว้คนจะเกลยีดโกรธเรา แสดง

วา่เขาไมใ่ช่เพือ่นแท ้ เป็นคนทีไ่มน่่าคบดว้ย ถา้คดิวา่พูดแลว้เสยีหาย ก็อย่าพูดก็

แลว้กนั ทีพู่ดเพราะไมม่สีต ิใจของเราเร็วมาก ใครถามอะไรปับ๊ ก็จะตอบกลบัไป

ทนัท ีตอ้งนบั ๑ ถงึ ๕ ก่อนทีจ่ะตอบ คดิดูก่อนวา่ควรจะตอบหรือไม ่ถา้จะตอบ

ก็ตอ้งเป็นความจริง ถา้ตอบไมไ่ด ้ก็ไมต่อ้งตอบ ก็จะรกัษาศีลได ้ 

พระพทุธเจา้ทรงสอนพระราหุลเกี่ยวกบัการพูดปดดงัน้ี ทรงตกันํา้ขึ้นมาเต็มขนั

แลว้ทรงตรสักบัพระราหุลวา่ เวลาทีพ่ระราหุลพูดปดครัง้หน่ึง พระพทุธเจา้กจ็ะ

เทนํา้ออกนิดหน่ึง ถา้พูดปดเรื่อยๆก็จะทรงเทนํา้ออกเรื่อยๆ จนไมม่นีํา้เหลอือยู่ 

ทรงเปรียบนํา้เหมอืนความดทีีม่อียู่ในตวัเรา ทกุครัง้ทีพู่ดปดก็เหมอืนกบัเทความ

ดอีอกจากตวัเราไป เราไมเ่สยีดายความดหีรือ กลบัไปเสยีดายความรูส้กึของคน

อืน่ ทาํไมไมร่กัษาความดขีองเราไว ้ ใหค้ดิอย่างน้ี คนอืน่ไมท่กุขเ์ดอืดรอ้นเวลาที่

เราทกุขเ์ราเดอืดรอ้น ถา้ไมม่คีวามดเีราจะลาํบาก ไมม่เีครดตินะ ถา้พูดปดกจ็ะ

เป็นเหมอืนเดก็เลี้ยงแกะ พูดอะไรไมม่ใีครเชื่อ ตอ้งคดิวา่การพูดปดทาํใหเ้ราเสยี

ความดไีป มนัคุม้ค่ากบัการรกัษานํา้ใจของผูอ้ืน่ไหม ถา้คดิอย่างน้ีแลว้การรกัษา

ศีลขอ้ ๔ จะงา่ยมาก ทีเ่ราคบคา้สมาคมกนัไดก้็เพราะเชื่อถอืกนั ถา้เชื่อถอืกนั

ไมไ่ด ้ ใครจะคบคา้สมาคมกบัเรา ไวใ้จกนัไมไ่ด ้พูดอย่างหน่ึงทาํอย่างหน่ึง ตอ้ง

เหน็คุณค่าของสจัจะความจริงวา่มคุีณค่ายิง่กวา่คน จะคบกบัเราหรือไมก่็เรื่อง

ของเขา ไมค่บกบัเราก็ไมเ่สยีหายอย่างไร แต่ถา้ไมม่สีตัยจ์ะเสยีหายมากกวา่ เสยี

ความดไีป เช่นเดยีวกบัศีลขอ้อืน่ เป็นความดที ัง้นัน้ การลกัทรพัยน้ี์ไมด่ใีช่ไหม 

ถา้ไมล่กัทรพัยด์ ี คนทีไ่มล่กัทรพัยเ์วลาอยู่กบัผูอ้ืน่ ผูอ้ืน่จะปลอดภยัสบายใจ 

ยนิดทีีจ่ะใหเ้ราอยู่ดว้ย เวลาเราไมม่ทีีอ่ยู่อาศยั ผูอ้ืน่ก็ยนิดเีปิดบา้นตอ้นรบัเรา 

เพราะรูว้า่เราไมล่กัทรพัย ์ แต่ถา้รูว้า่เราลกัทรพัย ์ ก็ตอ้งคดิหนกั บางทกี็ตอ้ง

ปฏเิสธ ถา้รูว้า่เคยฆ่าผูอ้ืน่ ยิง่ไมอ่ยากจะใหเ้ราอยู่ดว้ย  
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การรกัษาศีล ๕ จงึมคุีณประโยชนม์าก มค่ีามากกวา่ทรพัยส์มบตัเิงนิทอง ถา้มี

ศีลแลว้จะไดท้รพัยม์างา่ย เวลาไปสมคัรงานถา้เขารูว้า่เรามศีีลเขาจะรบัเรา ถา้ไม่

มศีีลเขาจะไมร่บัเรา ตน้เหตทุีม่าของทรพัยภ์ายนอกก็คอืทรพัยภ์ายใน ก็คอืศีล 

๕ ยิง่มศีีล ๒๒๗ ขอ้น้ียิง่งา่ยใหญ่ เหน็ไหมมคีนเอาเงนิมาใหพ้ระอยู่ตลอดเวลา 

ไมต่อ้งไปแสวงหา สเีลน โภคสมปฺทา ศีลเป็นเหตใุหเ้กดิโภคทรพัย ์ ถา้อยากจะ

รํา่รวยก็ตอ้งรกัษาศีลไวใ้หด้ ีรวยแน่นอน ไมร่วยเพราะโกง รวยแบบโกงน้ีไมร่วย

จริง เพราะอาจจะถูกยดึคนืไปหมด ถา้รวยแบบมศีีลน้ีไมม่ใีครยดึคนืไปได ้

พยายามมองใหเ้หน็คุณค่าของศีล วา่มคุีณค่ายิง่กวา่สิง่อืน่ใด ไมต่อ้งเสยีดายสิง่

อืน่ๆ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหส้ละแมแ้ต่ชวีติเพือ่รกัษาธรรม คอืศีลน้ีเอง 

ทรงสอนใหส้ละทรพัยเ์พือ่รกัษาอวยัวะ สละอวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ สละชวีติเพือ่

รกัษาธรรม พวกเราไมเ่หน็คุณค่าของศีลกนั ก็เลยเหยยีบศีลกนัป่นป้ีไปหมด จน

ตดิเป็นนิสยั จงึเหน็วา่การรกัษาศีลเป็นของยากไป เพราะไมเ่หน็คุณค่า ถา้เหน็วา่

ศีลเป็นเหมอืนเพชรนิลจนิดา ก็จะรกัษายิง่กวา่ชวีติ บางคนยอมตายกาํเพชรไวใ้น

มอื รกัเพชรยิง่กวา่รกัชวีติ เวลาโจรปลน้ไมย่อมใหเ้ขาไป จงึต่อสูเ้พือ่รกัษาเพชร 

แลว้ก็ถูกโจรฆ่าตาย เพราะรกัเพชรยิง่กวา่รกัชวีติ ขอใหพ้วกเรารกัศีลอย่างทีเ่รา

รกัเพชร จะรกัษาศีล ๕ ไดอ้ย่างสบายเลย  

ขอใหพ้วกเราใชช้วีติของมนุษยน้ี์ ใหเ้กดิประโยชนอ์ย่างเต็มที ่ เพราะไมรู่ว้า่จะได ้

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีเมือ่ไหร่ กลบัมาคราวหนา้ไมรู่ว้า่จะไดพ้บกบั

พระพทุธศาสนาหรือไม ่ จงึควรพยายามบรรจพุระพทุธศาสนาใหอ้ยู่ในใจใหไ้ด ้

ถา้มพีระพทุธศาสนาอยู่ในใจแลว้ กลบัมาคราวหนา้ไมพ่บพระพทุธศาสนา เราก็

ยงัสามารถปฏบิตัไิปตามลาํพงัได ้ เพราะมพีระพทุธศาสนาอยู่ในใจ มดีวงตาเหน็

ธรรมแลว้ ถา้มดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ จะมคีรูบาอาจารยม์พีระศาสนาสอนหรือไม ่

ก็ไมเ่ป็นปญัหา เพราะเรารูท้างแลว้ เหน็อริยสจั ๔ แลว้ เหน็วา่ปญัหาท ัง้หมดอยู่

ทีท่กุขก์บัสมทุยั และสิง่ทีจ่ะแกป้ญัหาไดก้ค็อืมรรคกบันิโรธ ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ 

เกดิมากี่ภพกี่ชาตกิ็จะรูจ้กัวธิแีกป้ญัหา คอืความทกุขท์างใจได ้ ทีม่ดีวงตาเหน็

ธรรมกนั ก็คอืเหน็พระอริยสจั ๔ ทีเ่กดิขึ้นในใจ เช่นเหน็ความทกุขท์รมานใจที่
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เกดิจากความกลวัตาย แลว้ก็ปลงดว้ยมรรควา่ เกดิมาแลว้ตอ้งตายเป็นธรรมดา 

ถา้ยอมตายปับ๊นิโรธก็เกดิขึ้นมา ความรูน้ี้จะอยู่ตดิกบัใจ จะเกดิอกีกี่ภพกี่ชาตกิ็

จะไมก่ลวัตาย เพราะรูจ้กัวธิีแกค้วามกลวัตาย ความเจ็บก็เหมอืนกนั ความรกั

ความชงัก็เหมอืนกนั เพราะเหน็วา่เป็นความทกุข ์ทกุขเ์พราะรกั ทกุขเ์พราะชงั ก็

จะเลกิรกัเลกิชงัทนัท ี 

น่ีคอืการมพีระพทุธศาสนาอยู่ในใจ จะสามารถปฏบิตักิา้วขึ้นไปตามลาํดบัได ้

เพราะน่ีเป็นเพยีงกา้วแรกของการเหน็ธรรม แต่ยงัมธีรรมทีล่ะเอยีดทีจ่ะตอ้ง

ปฏบิตัใิหเ้หน็ต่อไป เวลาทีเ่กดิความทกุขใ์จจะเขา้มาแกภ้ายในใจทนัท ี จะไมไ่ป

แกข้า้งนอก เช่นอากาศรอ้นก็ไปหาเครื่องปรบัอากาศมาตดิ อย่างน้ีจะไมท่าํ จะ

แกภ้ายในใจ รอ้นก็หดัอยู่กบัความรอ้นไป ความทกุขใ์จก็จะหายไป จะแกป้ญัหา

ทีใ่จเสมอ อย่างน้ีแสดงวา่รูท้างแลว้ ไมต่อ้งมคีนสอนก็ได ้ แต่อาจจะชา้หน่อย 

เพราะอาจจะหลงตดิอยู่ตรงจดุนัน้จดุน้ี เพราะยงัไมเ่คยผ่านทางน้ีมาก่อน แต่ถา้

มคีรูมอีาจารยก์็จะไปไดเ้ร็ว เพราะท่านจะคอยเตอืน ถงึจดุน้ีจะตอ้งตดิ จะตอ้ง

แกอ้ย่างไร มคีรูอาจารยค์อยสอนก็จะไมต่ดิ พอถงึปับ๊จะรูเ้ลยวา่ ตรงน้ีทา่น

เตอืนไวแ้ลว้ เหมอืนคนทีเ่คยขบัรถผ่านทางน้ีมาแลว้ จะบอกวา่ตรงน้ีถนนไมด่ ี

เป็นหลมุเป็นบ่อ ตรงน้ีทางโคง้อนัตราย พอมาถงึทีก่็จะรูท้นัท ี จะไดร้ะมดัระวงั 

จะผ่านไปไดอ้ย่างปลอดภยั  

ชาตน้ีิเรามโีอกาสกนัแลว้ ควรเอาพระศาสนาเอาพระอริยสจั ๔ ใหเ้ขา้มาอยู่ในใจ

ใหไ้ด ้ใหเ้หน็พระอริยสจั ๔ ภายในใจ เวลาไมส่บายใจจะรูท้นัทวีา่เกดิจากสมทุยั 

ไมไ่ดเ้กดิจากอะไร วธิีแกก้็ตอ้งแกด้ว้ยมรรค ตอ้งละสมทุยัคอืความอยาก อยาก

ใหส้ิง่นัน้เป็นอย่างน้ี อย่าไปอยากใหส้ิง่นัน้สิง่น้ีเป็นตามทีเ่ราอยาก ใหล้ะความ

อยาก จะเป็นอย่างไรก็ใหเ้ป็นไป ถา้ทาํอยา่งน้ีไดแ้ลว้ก็ถอืวา่ไมเ่สยีชาตเิกดิ ได ้

กาํไร ไดต้น้ทนุ ไดแ้ผนที ่ ทีจ่ะพาใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ โดยไมม่พีระ

ศาสนาทีอ่ยู่ภายนอก เกดิภพหนา้ชาตหินา้เป็นมนุษยแ์ต่ไมม่พีระศาสนา ก็ยงั

สามารถปฏบิตัต่ิอไปได ้ เพราะพระศาสนาจะมอีายุเพยีง ๕๐๐๐ ปี ตามทีไ่ดท้รง
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พยากรณ์ไว ้ถา้ตอ้งไปใชเ้วรใชก้รรมในนรก ไปรบับญุบนสวรรค ์เป็นเวลาหมืน่ปี

แสนปี พอกลบัมาใหมพ่ระพทุธศาสนากจ็ะไมม่หีลงเหลอือยู่ เพราะมอีายุ ๕๐๐๐ 

ปี กวา่พระพทุธศาสนาของพระศรีอาริยม์าปรากฏก็อกีหลายกปั ชวีติน้ีอาจจะ

เป็นเหมอืนรถเมลเ์ทีย่วสุดทา้ยก็ไดน้ะ ถา้ไมข่ึ้นรถก็จะตกรถ  

จงึควรรีบควา้อริยสจัเขา้มาสู่ใจ ตอ้งนัง่ใหเ้จ็บปวดแลว้ดบัไปเอง แยกทกุขก์าย

ออกจากทกุขใ์จ ใหเ้หน็ทกุขใ์จวา่เกดิจากความกลวัความเจ็บ ความอยากให ้

ความเจ็บหายไป แลว้ก็ดบัมนัดว้ยการละความกลวัความเจ็บ ไมก่ลวั มนัจะเจ็บ

ก็ใหม้นัเจ็บไป ปลอ่ยใหม้นัเจ็บไป ถา้กลวัตายก็ปลอ่ยใหม้นัตายไป ถงึเวลาตาย

ก็ใหม้นัตายไป ปลงมนัไป ถา้ปลงไดจ้ะเหน็ทกุขด์บัภายในใจเลย จติจะดิง่เขา้สู่

ความสงบความสบาย พอเหน็อย่างน้ีก็จะเหน็อริยสจั และจะใชอ้ริยสจัน้ี

แกป้ญัหาอืน่ๆได ้ เพราะยงัมปีญัหาอืน่ๆอกีมากทีย่งัตอ้งแก ้ เป็นปญัหาแบบ

เดยีวกนั จะเป็นเรื่องสมทุยักบัทกุข ์ วธิีแกก้็คอืมรรคกบันิโรธ การไดม้าเกดิเป็น

มนุษยไ์ดพ้บพระพทุธศาสนาน้ีเป็นบญุเป็นกศุลมาก จงึไมค่วรปลอ่ยใหโ้อกาส

อนัดน้ีีผ่านไป โดยไมไ่ดอ้ะไรตดิไมต้ดิมอืไป อย่าควา้นํา้เหลว อย่าเสยีชาตเิกดิ 

ตอ้งเอาดวงตาเหน็ธรรมมาใหไ้ด ้ เหน็อริยสจั ๔ ใหไ้ด ้ ตอ้งไมก่ลวัความเจ็บไม่

กลวัความตาย ตอ้งพจิารณาความตายอยู่เรื่อยๆ พจิารณาความเจ็บอยู่เรื่อยๆ วา่

เป็นธรรมดา จงึจะสามารถผ่านไปได ้ดว้ยสตดิว้ยสมาธิดว้ยปญัญา 

ถาม ทีท่่านอาจารยว์า่ดวงตาเหน็ธรรมน้ี เป็นระดบัโสดาบนัใช่ไหม 

ตอบ โสดาแปลวา่กระแส โสดาบนัแปลวา่ผูท้ีเ่ขา้สู่กระแส พอเขา้สู่กระแสแลว้ก็จะไม่

ไปทางอืน่ กระแสน้ีจะพาไปสู่พระนิพพาน ตอ้งเหน็อริยสจั ๔  

ถาม ลูกพจิารณาวา่คนเราทาํไมถงึไดก้ลวัตาย เหตผุลก็น่าจะเป็นเพราะวา่ไมท่ราบวา่

จะไปเกดิทีไ่หน แต่ถา้ม ัน่ใจวา่ตายไปแลว้เป็นเหมอืนการยา้ยบา้น ถา้บา้นใหมด่ี

กวา่เดมิใหญ่กวา่เดมิ ก็จะยนิดทีีจ่ะยา้ย ทีย่งักลวัตายอยู่เพราะไมแ่น่ใจวา่ตายไป
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แลว้ จะไดส้ิง่ทีด่กีวา่หรือไม ่ ถา้แน่ใจวา่ตายแลว้จะไดไ้ปสวรรคแ์น่ๆ ไดพ้บ

พระพทุธศาสนาอกีแน่ๆ ก็จะมกีาํลงัใจเร่งความเพยีรปฏบิตั ิ 

ตอบ เราไมเ่คยคดิอย่างนัน้ คดิแต่วา่ความกลวัตายน้ีเป็นทกุข ์

ถาม ทาํไมเราถงึกลวัตาย  

ตอบ เพราะรกัทีจ่ะอยู่ เราถงึกลวัตาย อยากจะอยู่จงึทาํใหไ้มอ่ยากตาย น่ีคอืปญัหา 

ยงัอยากจะอยู่ ก็เลยเกดิความทกุขข์ึ้นมา ตอ้งไมอ่ยากอยู่ ต ัง้แต่ศึกษาปฏบิตัมิา 

เราไมเ่คยคดิถงึภพหนา้ชาตหินา้ ไมไ่ดเ้ป็นประเดน็สาํคญั ประเดน็สาํคญัคอื

ความทกุขท์ีอ่ยู่ในใจเกดิจากอะไร จะทาํอยา่งไรใหห้ายไปได ้ ทาํไมวนัน้ีอารมณ์ด ี

พรุ่งน้ีอารมณ์ไมด่ ีทาํไมตอ้งเปลีย่นไปเปลีย่นมา เรื่องน้ีต่างหากทีเ่ป็นเหตทุีท่าํให ้

สนใจปฏบิตั ิ ตอ้งการแกป้ญัหาของใจ รูว้า่ใจเป็นโรค ไมเ่ป็นปกต ิ บางวนัก็สุข

บางวนัก็ทกุข ์ ทาํไมจะตอ้งเป็นอย่างน้ี ทาํไมจงึแกไ้มห่ายขาด แกแ้ลว้เดีย๋วก็

กลบัมาใหม ่ เพราะแกไ้มถู่กจดุหรือเปลา่ พอไดอ่้านไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ถงึเขา้ใจวา่เหตขุองความทกุขใ์จเกดิจากความอยาก เกดิจาก

กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ถา้จะดบัความทกุขก์็ตอ้งละความอยากเหลา่น้ี 

เช่นความอยากอยู่ก็ตอ้งละ อย่าไปอยากอยู่ อยู่เท่าทีอ่ยู่ได ้ อย่างทีม่คีนขอให ้

หลวงตาอยู่ไปนานๆ หลวงตากต็อบวา่จะอยู่ไปจนตาย ไมอ่ยู่เกนินัน้ ก็จะไมก่ลวั

ตาย อยู่แค่ตาย เรื่องภพเรื่องชาตน้ีิ เราไม่ไดถ้อืเป็นประเดน็สาํคญัในการปฏบิตัิ

ธรรมเลย ไมเ่คยคดิเลย ชาตหินา้จะมหีรอืไม ่ เราไมส่นใจ สนใจเพยีงแต่วา่ทาํ

อย่างไรไมใ่หท้กุขใ์จเท่านัน้เอง พอรูว้า่ทกุขเ์พราะความอยาก ก็ตอ้งละความ

อยาก อยากจะดืม่เหลา้ก็ทกุขแ์ลว้ อยากจะเทีย่วก็ทกุขแ์ลว้ ถา้ไมอ่ยากดืม่เหลา้

ก็จะไมท่กุขก์บัเรื่องดืม่เหลา้เลย ถา้ไมอ่ยากสูบบหุรี่กจ็ะไมท่กุขก์บัเรื่องสูบบหุรี่

เลย ปญัหาจงึอยู่ทีค่วามอยาก ทีก่ลวัตายกนัก็เพราะอยากจะอยู่ ก็อย่าไปอยาก

อยู่ส ิอยู่เท่าทีอ่ยู่ได ้เราคดิอย่างน้ี  
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ขอ้สาํคญัอยู่ทีใ่หรู้ว้า่ทกุขใ์นใจเกดิจากความอยากต่างๆ คอืกามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหา วธิีทีจ่ะดบัทกุขไ์ดก้็คอืศีลสมาธิปญัญา หรอืทานศีลภาวนา หรือ

ศรทัธาวริิยะสตสิมาธิปญัญา ธรรมเหลา่น้ีเป็นมรรคท ัง้นัน้ ทีจ่ะทาํใหม้กีาํลงั

ควบคุมใจ ใหร้บักบัความจริงได ้ไมใ่หอ้ยากในสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้เรื่องภพชาตนิัน้

ไมส่าํคญัต่อการปฏบิตั ิ เป็นความรูเ้สริมของชวีติ คอืจติไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย 

พอร่างกายตายไปจติก็ไปต่อ ไปไดร่้างใหม ่แต่จติไมไ่ดเ้ปลีย่น มอีะไรอยู่ในจติก็

ยงัอยู่เหมอืนเดมิ มมีรรคอยู่เท่าไหร่ก็ยงัมอียู่เท่านัน้ มสีมทุยัอยู่เท่าไหร่ก็ยงัมอียู่

เท่านัน้ ไมเ่ปลีย่น จะไปเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นนก เป็นเทพ ก็ยงัมอียู่เท่ากบัตอนที่

ตาย ถา้ยงัมมีรรคไมพ่อก็ตอ้งทาํต่อ ถา้มพีอแลว้ก็ไมต่อ้งทาํ เช่นจติของ

พระพทุธเจา้จติของพระอรหนัตสาวก ท่านทาํพอแลว้ ทาํเต็มทีแ่ลว้ ก็ไมต่อ้งทาํ

ต่อ จติท่านไมไ่ดห้ายไปไหน จติท่านถงึเมอืงพอแลว้ ท่านก็หยุด ไมต่อ้งไปหาร่าง

ใหม ่ไปเกดิใหม ่ 

ถาม ลูกพจิารณาต่อวา่ ถา้มวัแต่คดิถงึชาตหินา้ ก็เท่ากบัส่งจติไปในอนาคต ตอ้ง

กลบัมาอยู่กบัปจัจบุนั  

ตอบ ใช่แลว้ ตอ้งอยู่กบัปจัจบุนั ดูอริยสจั ๔ ภายในใจ ดูวา่กาํลงัทกุขห์รือไม ่ ทกุข ์

เรื่องอะไร ถา้ไมท่กุขก์็ลองกระตุน้ความทกุขใ์หเ้กดิขึ้นมาก็ได ้ เช่นไปอยู่ที่

ห่างไกลจากรูปเสยีงกลิน่รส ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมาถา้ยงัมกีามตณัหา จะไดรู้ ้

วา่พอไมไ่ดเ้สพรูปเสยีงกลิน่รส ก็เกดิความเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาขึ้นมา ก็ตอ้งละ

กามตณัหาใหไ้ด ้พอละไดค้วามเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาก็จะหายไป ตอ้งแกอ้ย่างน้ี  

ถาม สงสยัเรื่องการทาํบญุนะคะ ถา้จะไดบ้ญุจริงๆ จะตอ้งไมต่อ้งการผลตอบแทน

กลบัมาใช่ไหมคะ  

ตอบ ใช่ ตอ้งใหเ้พือ่เป็นการสละ ขา้วของเงนิทองต่างๆทีเ่รามอียู่น้ี เป็นเหมอืนสมัภาระ

ทีถ่่วงเรือ ถา้ตอ้งการใหเ้รือวิง่เร็ว ก็ตอ้งทาํใหเ้รือเบา ถา้มสีมัภาระมากๆก็จะ

หนกั จะวิง่ไดช้า้ ถา้มสีมบตัขิา้วของเงนิทองเกนิความจาํเป็น ก็จะทาํใหก้าร
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พฒันาจติใจไปไดย้าก เพราะจะถ่วง ตอ้งคอยดูแลรกัษา คอยวติกคอยกงัวล 

เป็นภาระทางจติใจ พอสละสมบตัใิหแ้ก่ผูอ้ืน่ไดแ้ลว้ ก็จะหมดภาระ เป้าหมาย

ของการทาํบญุอยู่ตรงน้ี ทาํบญุเพือ่สละทรพัยส่์วนเกนิไป เก็บไวส่้วนทีจ่าํเป็น

เท่านัน้ ถา้ไมม่ทีรพัยแ์ลว้ ก็ไมต่อ้งกงัวลกบัการไปหาทรพัยม์าทาํบญุอกี เช่น

เวลาบวชน่ี จะตอ้งสละทรพัยไ์ปหมดเลย พระพทุธเจา้ไมไ่ดเ้อาพระราชทรพัยต์ดิ

ไปเลย ยกใหค้นอืน่หมดเลย นัน่แหละคอืการทาํบญุ ไมห่วงัผลตอบแทนจากคน

ทีร่บัสมบตั ิ ใหไ้ปแลว้กลบัจะขอบใจผูร้บัเสยีอกี เพราะจะไดไ้มต่อ้งมาคอยดูแล

รกัษา มคีนอืน่ดูแลใหแ้ทน  

ถาม สงสยัเรื่องไมห่วงัผลตอบแทน เท่าทีส่งัเกตเวลาผูใ้หญ่สอนใหเ้ดก็ทาํบญุ 

ส่วนมากจะบอกวา่ ทาํบญุแลว้จะเจริญรุ่งเรือง ถา้เดก็ทาํตามแลว้จะไดบ้ญุจรงิๆ

หรือ  

ตอบ บญุคอืความสุขใจ ทีเ่กดิจากการปลอ่ยวางสมบตัขิา้วของเงนิทอง แลว้มคีวามสุข

ทีไ่ดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ ทาํใหผู้อ้ืน่มคีวามสุข หรือช่วยบรรเทาความทกุขค์วาม

เดอืดรอ้นของผูอ้ืน่ ทกุครัง้ทีท่าํอย่างน้ีจะเกดิความสุขใจทีแ่ปลวา่บญุ ส่วนผล

พลอยไดเ้ช่นไดร้บัผลตอบแทนจากคนทีเ่ราไดช่้วยเหลอื อาจจะเกดิขึ้นก็ได ้

หรือไมเ่กดิขึ้นก็ได ้ วนัหน่ึงเขาอาจจะรํา่รวยขึ้นมา แลว้อยากจะช่วยเหลอืเราบา้ง 

อยู่ดีๆ ก็เขยีนเช็คมาใหล้า้นหน่ึง ผลอย่างน้ีเราไมค่วรเรียกรอ้งไมค่วรหวงั แต่

อาจจะเกดิขึ้นก็ได ้หรือไมเ่กดิขึ้นก็ได ้ 

ถาม เดก็ทีไ่ดร้บัการสอนวา่ ทาํบญุแลว้จะเจรญิรุ่งเรือง ก็จะไมท่ราบวา่จะ ไดบ้ญุ

จริงๆ ตอ้งไมห่วงัผลตอบแทน  

ตอบ เป็นการสอนของคนทีม่กีเิลส ความจริงตอ้งสอนวา่ การทาํบญุเป็นการเสยีสละ 

ทาํใหม้คีวามเมตตากรุณา ทาํใหจ้ติใจสูงขึ้นเจริญขึ้น ไมเ่หน็แก่ตวั มคีวามสุขใจ 

แต่สอนผดิ พอทาํบญุแลว้ก็อยากจะไดผ้ลตอบแทน เช่นทาํบญุแลว้จะรํา่รวยใน

ภพหนา้ชาตหินา้ ซึง่ก็เป็นผลทีเ่กดิขึ้นได ้ แต่ควรพูดถงึผลในปจัจบุนัจะดกีวา่ 



47 
 

คอืความสุขใจสบายใจ มจีติใจทีสู่งขึ้น เพราะมคีวามเมตตากรุณาเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ 

มคีวามเสยีสละ ไมเ่หน็แก่ตวั น่ีคอืผลทีจ่ะไดร้บัจากการทาํบญุ 

ทาํทานกบัสุนขัหรือทาํบญุกบัพระอรหนัตน้ี์ ก็ไดบ้ญุไดค้วามสุขใจเหมอืนกนั ถา้

ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ดว้ยความเมตตากรุณา แต่ผลทีไ่ดร้บัตอบแทนจากสุนขั

กบัพระอรหนัตน้ี์ต่างกนั เป็นบญุอกีชนิดหน่ึง ถา้ทาํบญุกบัพระอรหนัตก์็จะไดฟ้งั

ธรรมะ ไดส้มัมาทฐิคิวามฉลาด ไดศ้รทัธาทีจ่ะปฏบิตัจิติใจใหสู้งขึ้นใหส้ะอาดขึ้น 

ไดบ้รรลธุรรม ความทกุขจ์ะนอ้ยลงไปหรือหายไปหมด ทาํบญุกบัสุนขัก็จะไดฟ้งั

สุนขัเห่า ท่านถงึเปรียบเทยีบวา่ ถา้ทาํบญุกบัคนธรรมดาจะไดห้น่ึงส่วน ทาํบญุ

กบัคนมศีีลจะไดส้บิส่วน ทาํบญุกบัพระโสดาบนัจะไดร้อ้ยส่วน ทาํบญุกบัพระ

สกทิาคามจีะไดพ้นัส่วน พระอนาคามจีะไดห้มืน่ส่วน พระอรหนัตจ์ะไดแ้สนส่วน 

พระพทุธเจา้จะไดล้า้นส่วน เพราะความสามารถในการสอนธรรมของแต่ละทา่น

ไมเ่ท่ากนั พระโสดาบนัมคีวามรูน้อ้ยกวา่พระสกทิาคาม ี พระสกทิาคามมีคีวามรู ้

นอ้ยกวา่พระอนาคาม ี พระอนาคามมีคีวามรูน้อ้ยกวา่พระอรหนัต ์ พระอรหนัตม์ี

ความรูน้อ้ยกวา่พระพทุธเจา้ อานิสงสผ์ลบญุทีจ่ะไดร้บัจากบคุคลทีเ่ราทาํบญุ

ดว้ยจงึต่างกนั ถา้ท่านไมไ่ดส้อนธรรมะเราก็จะไมไ่ดธ้รรมะ ไมไ่ดบ้ญุทีเ่กดิจาก

การฟงัธรรม ไดแ้ต่ความสุขใจจากความเมตตากรุณา ทีจ่ะช่วยใหร้กัษาศีลไดง้า่ย

ขึ้น เพราะถา้ชอบช่วยเหลอืผูอ้ืน่ จะไมช่อบเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ถา้ไมช่อบช่วยเหลอื

ผูอ้ืน่ก็จะชอบเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ถา้ไมช่อบทาํบญุใหท้านจะรกัษาศีลไดย้าก เพราะ

เสยีดายสิง่นัน้สิง่น้ี ถา้ไมพู่ดปดจะไมไ่ดส้ิง่ทีอ่ยากได ้ เช่นอยากจะขายของใหไ้ด ้

มากๆก็ตอ้งโกหก ถา้ไมอ่ยากไดม้ากก็ไมต่อ้งพูดปด ขายไดก้็ด ี ขายไมไ่ดก้็ไม่

เดอืดรอ้น  
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กณัฑท์ี่ ๔๑๕ 

ปรมตัถสจัจะ 
๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๓ 

การไปงานศพน้ี ไปเพือ่พจิารณาร่างกายวา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง ทกุขงัเป็น

ทกุขถ์า้ไปยดึตดิ อนัตตาไมใ่ช่ตวัตน เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ มาจากดนินํา้ลมไฟ กลบัคนื

สู่ดนินํา้ลมไฟ ไมใ่ช่ของเรา เป็นของเราโดยสมมตุ ิสมมตุิสจัจะวา่เป็นของเรา แต่ปรมตัถ

สจัจะวา่เป็นของดนินํา้ลมไฟ เป็นของธรรมชาต ิ สพัเพ ธมัมา อนัตตา ธรรมชาติ

ท ัง้หลายเป็นอนตัตา เป็นดนินํา้ลมไฟ เราอยู่ในโลกธาต ุ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีมาจาก

ธาต ุ๔ คอืดนินํา้ลมไฟ ถา้เป็นสตัวเ์ป็นมนุษยก์็มธีาตรูุม้าครอบครองธาต ุ๔ ถา้ไมม่ธีาตุ

รู ้ ก็เป็นตน้ไมภู้เขาใบหญา้ เป็นวตัถตุ่างๆ ถา้เป็นสิง่ทีม่ชีวีติเคลือ่นไหวไดอ้ย่างมนุษยน้ี์ 

ก็มธีาตรูุเ้ป็นผูข้บัเคลือ่น เป็นผูท้าํใหร่้างกายไปไหนมาไหนได ้ พูดอะไรได ้ ทาํอะไรได ้

ธาตทุ ัง้ ๕ น้ีก็มอีากาศธาตเุป็นทีต่ ัง้ เป็นทีไ่ปไหนมาไหนได ้ อากาศธาตกุ็คอืพื้นทีน่ี่เอง 

พื้นทีส่ามมติ ิ สูงกวา้งลกึ ธาต ุ ๔ เช่นร่างกายตัง้อยู่ในอากาศธาต ุ เมือ่คนืน้ีพวกเราไปที่

จนัทบรุี วนัน้ีมาทีว่ดัญาณฯ เป็นการเคลือ่นไหวของธาต ุ๔ ในอากาศธาต ุเวลาธาตรูุก้บั

ธาต ุ ๔ แยกทางกนั ธาต ุ ๔ คอืร่างกายกก็ลายเป็นซากศพไป กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟไป 

ถา้ธาตรูุย้งัไมไ่ดธ้าต ุ ๔ ใหม ่ ไมไ่ดร่้างกายใหม ่ ก็จะเป็นกายทพิยช์นิดต่างๆ เป็นเทพ 

เป็นพรหม เป็นเปรต เป็นสตัวน์รก เป็นคุณสมบตัขิองธาตรูุท้ีบ่าปบญุเป็นผูผ้ลติขึ้นมา 

เป็นไปตามการกระทาํของธาตรูุ ้ ถา้ธาตรูุค้ดิไปในทางบญุกศุล ก็จะเป็นเทพ เป็นพรหม 

เป็นพระอริยเจา้ ถา้คดิไปในทางบาปทางอกศุล ก็จะเป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัว ์

นรก ถา้คดิดว้ยความอาฆาตพยาบาท ก็จะเป็นสตัวน์รก ถา้คดิดว้ยความอยากความ

โลภก็จะเป็นเปรต ถา้คดิดว้ยความเมตตากรุณาเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่เสยีสละก็จะเป็นเทพ ถา้

เป็นอเุบกขาเป็นสมาธิก็จะเป็นพรหม ถา้ละอปุาทานในขนัธ ์๕ และในจติได ้ก็จะเป็นพระ

อริยบคุคลข ัน้ต่างๆ ตามกาํลงัของธรรมคอืสตปิญัญา ถา้มสีตปิญัญามาก เหน็ไตร

ลกัษณ์มาก ก็จะปลอ่ยวางไดม้าก  
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น่ีคอืเรื่องของธาตรูุ ้ ทีเ่ป็นผูผู้กตนเองใหอ้ยู่กบักองทกุข ์ และเป็นผูท้ีจ่ะปลดเปลื้อง

ตนเองใหอ้อกจากกองทกุข ์ โดยหลกัของ อตัตาห ิ อตัตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน 

ธาตรูุต้อ้งเป็นผูแ้กป้ญัหาของตนเอง เพราะธาตรูุเ้ป็นผูส้รา้งปญัหาขึ้นมาเอง เมือ่สรา้งเอง

ก็ตอ้งแกเ้อง ผูอ้ืน่แกใ้หไ้มไ่ด ้ แต่สอนใหแ้กไ้ด ้ เช่นพระพทุธเจา้ หลงัจากทีพ่ระองคไ์ด ้

ทรงแกป้ญัหาทีพ่ระองคท์รงสรา้งขึ้นมาไดแ้ลว้ พระองคก์็นาํเอาวธิีน้ีมาเผยแผ่ใหแ้ก่ธาตุ

รูด้วงอืน่ๆ ธาตรูุด้วงใดทีม่ศีรทัธานอ้มเอาไปปฏบิตั ิ ก็จะสามารถแกป้ญัหาของตนได ้

ปญัหาของธาตรูุก้็คอืความทกุขน่ี์เอง ความทกุขท์ีเ่กดิจากอวชิชา ทีไ่มรู่ค้วามจริงของ

ปรมตัถสจัจะ ไมรู่ค้วามจริงของธาตทุ ัง้ ๖ วา่เป็นเพยีงธาตเุท่านัน้เอง ธาตรูุก้็เป็นธาต ุ

ธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟก็เป็นธาต ุ อากาศธาตกุ็เป็นธาต ุ ไมม่ตีวัไมม่ตีน ไม่เป็นของใคร

ท ัง้นัน้ เป็นของธรรมชาต ิ มพีระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีวเท่านัน้ ทีม่สีตปิญัญา

สามารถเหน็ธาตทุ ัง้ ๖ ไดด้ว้ยพระองคเ์อง ผูอ้ืน่ไมม่สีตปิญัญาบารมพีอทีจ่ะสอนตนเอง

ใหเ้หน็ได ้ จงึตอ้งรอใหม้พีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ แลว้ประกาศสอนพระธรรมคาํสอน สอน

เรื่องธาตทุ ัง้ ๖ สอนเรื่องสพัเพ ธมัมา อนัตตา ธรรมท ัง้หลายเป็นอนตัตา เป็นดนินํา้ลม

ไฟ เป็นธาตรูุ ้ เป็นอากาศธาต ุ ถา้รูธ้าตทุ ัง้ ๖ น้ีอย่างแจง้ชดั และรูอ้ย่างต่อเน่ือง

ตลอดเวลา ก็จะปลอ่ยวางได ้จะไมท่กุข ์จะไมย่ดึไมต่ดิ  

ถา้รูว้า่ไมใ่ช่เป็นของเรา เราจะไมท่กุข ์ ถา้หลงคดิวา่เป็นของเรา เราจะทกุขท์นัท ี ร่างกาย

ของเรากบัร่างกายของคนอืน่เป็นเหมอืนกนั เช่นร่างกายทีง่านศพ ก็เป็นร่างกาย

เหมอืนกบัร่างกายของเรา แต่เราไมท่กุขก์บัร่างกายนัน้ เหมอืนกบัทกุขก์บัร่างกายของเรา 

ท ัง้ๆทีร่่างกายของทกุคนเป็นเหมอืนกนัหมด คอืเป็นดนินํา้ลมไฟ เกดิแก่เจ็บตาย

เหมอืนกนัหมด ทาํไมเราจงึทกุขก์บัร่างกายทีเ่ราครอบครองอยู่น้ี ส่วนร่างกายของคนอืน่

เราไมไ่ดท้กุขด์ว้ย เพราะเราเหน็ตามสมมตุสิจัจะ เหน็วา่ร่างกายของคนอืน่ไมใ่ช่ของเรา 

เหน็ร่างกายทีเ่ราครอบครองอยู่น้ีวา่เป็นของเรา ความรูท้างสมมตุสิจัจะไมส่ามารถปลด

เปลื้องใจ ใหห้ลดุจากอปุาทาน หลดุจากความทกุขไ์ด ้ ตอ้งอาศยัความรูท้างปรมตัถ

สจัจะ คอืตอ้งเหน็วา่ร่างกายน้ีเป็นเพยีงธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ เป็นของธรรมชาต ิ เป็นของ

ดนินํา้ลมไฟ ถงึเวลาดนินํา้ลมไฟก็จะมาทวงคนืไป ส่วนทีเ่ป็นนํา้ นํา้ก็จะยดึคนืไป ส่วนที่

เป็นลม ลมก็จะยดึคนืไป ส่วนที่เป็นไฟ ไฟก็จะยดึคนืไป ส่วนทีเ่ป็นดนิ ดนิก็จะยดึคนื
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ไป ร่างกายทีม่อีาการ ๓๒ กจ็ะสลายหายไปหมด น่ีคอืปรมตัถสจัจะ ทีเ่ราตอ้งศึกษาให ้

เหน็อย่างแจ่มแจง้ตลอดเวลา  

การจะเหน็ไดอ้ย่างแจ่มแจง้ตลอดเวลาน้ี จิตตอ้งมกีาํลงั กาํลงัของจติก็คอืสมาธิ ถา้จติ

สงบแลว้จติจะมกีาํลงัตา้นความคดิปรุงแต่ง ทีค่ดิไปในทางหลง มกีาํลงัผลกัดนัใหค้ดิไป

ในทางมรรค ทางธรรมะ ทางปรมตัถสจัจะ ถา้ไมม่สีมาธิจติจะถูกอวชิชาผลกัดนัใหค้ดิไป

ในทางสมมตุสิจัจะ ทาํใหเ้กดิอปุาทาน เกดิตณัหา เกดิสมทุยั เกดิทกุขต์ามมา เพราะถา้

คดิวา่เป็นเราเป็นของเรา ก็จะยดึจะหวง จะอยากใหอ้ยู่ไปนานๆ ใหด้ไีปนานๆ ไมอ่ยาก

ใหจ้บ เวลาไมเ่ป็นไปตามความอยากน้ี ก็จะทาํใหใ้จวา้วุน่ขุน่มวั แต่ถา้มปีญัญามปีรมตัถ

สจัจะ ก็จะไมม่อีปุาทาน ไมม่คีวามอยากใหร่้างกายอยู่ไปตลอด เป็นของเราไปตลอด 

เพราะรูว้า่ไมไ่ดเ้ป็นของเรานัน่เอง เป็นเหมอืนของยมืมา ตอ้งเอาไปคนืเจา้ของเมือ่ถงึ

เวลา ถา้ยมืเงนิมาพอถงึเวลาก็ตอ้งใชค้นื เช่นเวลาซื้อของดว้ยเงนิผ่อน ก็เป็นเหมอืนกบั

ยมืเงนิจากธนาคารมา พอถงึเวลาก็ตอ้งเอาเงนิไปคนืธนาคารตามเวลาทีก่าํหนดไว ้ ถา้ไม่

คนืก็ตอ้งคนืของไป ร่างกายก็เป็นเหมอืนกบัของทีเ่รายมืมาจากธรรมชาต ิ ทีเ่ราตอ้งคนื

ธรรมชาตไิปเมือ่ถงึเวลา ร่างกายของทกุๆคนเป็นอย่างน้ีเหมอืนกนัหมด 

เวลาไปงานศพจงึควรพจิารณาใหเ้หน็ความจริง วา่ร่างกายไมเ่ป็นของใครท ัง้นัน้ ผูท้ี่

ครอบครองร่างกายน้ีไดจ้ากไปแลว้ ทิ้งร่างกายใหก้ลบัคนืสู่เจา้ของเดมิ กลบัคนืสู่ดนินํา้

ลมไฟ ไมม่ใีครยบัย ัง้เปลีย่นแปลงได ้ ถา้มปีญัญาเหน็อย่างน้ีอย่างต่อเน่ือง ก็จะไมท่กุข ์

ไมวุ่น่วายใจไปกบัการพลดัพรากจากสิง่ต่างๆ จะเหน็วา่เป็นเรื่องธรรมดา อย่างที่

พระพทุธเจา้ทรงตรสัสอนวา่ เกดิมาแลว้ย่อมมคีวามแก่เป็นธรรมดา ลว่งพน้ความแก่ไป

ไมไ่ด ้ เกดิมาแลว้ย่อมมคีวามเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความเจ็บไขไ้ดป่้วยไป

ไมไ่ด ้ เกดิมาแลว้ย่อมมคีวามตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความตายไปไมไ่ด ้ เกดิมาแลว้

ย่อมมกีารพลดัพรากจากของรกัของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวงเป็นธรรมดา ลว่งพน้ไป

ไมไ่ด ้ สิง่ทีเ่รารกัทีเ่ราหวงสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากเราไป หรือเราตอ้งจากเขาไป เพราะไมไ่ด ้

เป็นของเรานัน่เอง ถา้คดิอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ เราจะอยู่อย่างไมย่ดึไมต่ดิ พรอ้มทีจ่ะคนืทกุ

สิง่ทกุอย่างใหแ้ก่เจา้ของไป ปญัหาอยู่ทีเ่ราไมค่่อยสอนใจเรา พอออกจากทีน่ี่ไปก็ลมืเรื่อง
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ทีไ่ดย้นิไดฟ้งั แลว้ก็คดิเหมอืนเดมิๆ รถคนัน้ีก็เป็นของเรา ภรรยาคนน้ีก็เป็นของเรา 

สามกี็เป็นของเรา เป็นตวัเราเป็นของเราไปหมด พอเกดิเหตกุารณ์ขึ้นมาก็ทกุขใ์จ ทกุขไ์ป

ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เพราะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงความจริงทีเ่กดิขึ้นได ้ 

น่ีคอืธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้เท่านัน้ ถา้ไมม่ี

พระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ จะไมม่ใีครรูเ้รื่องอนตัตา ไมม่ตีวัตนไมใ่ช่ตวัเราของเรา ก็จะยดึ

ตดิกนัแลว้ก็จะทกุขก์นั ตายจากชาตน้ีิไปกไ็ปเกดิใหม ่ เพราะยงัยดึตดิอยู่กบัร่างกาย ยงั

อยากจะไดร่้างกายมาเป็นเครื่องมอืไวห้าความสุข เหมอืนกบัรถยนต ์ พอรถยนตค์นัน้ี

เสยี ก็ตอ้งซื้อคนัใหมม่าใชต่้อ จะตอ้งซื้อไปเรื่อยๆ เพราะตดินิสยัเดนิทางไปไหนมาไหน 

อยู่บา้นมคีวามอดึอดัใจเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ถา้ไดอ้อกไปขา้งนอกไดข้บัรถไปตาม

สถานทีต่่างๆจะสุขใจ แต่ในขณะเดยีวกนัก็มคีวามทกุขต่์างๆตามมา จากการทีต่อ้งมี

รถยนต ์ เพราะตอ้งคอยดูแลรกัษา ตอ้งเสีย่งกบัอบุตัเิหตภุยัต่างๆ เป็นความทกุขท์ีไ่ม่

จาํเป็น ถา้ไมม่รีถยนตก์็ไมต่อ้งทกุขก์บัรถยนต ์ ถา้ไมม่ร่ีางกายก็ไมต่อ้งทกุขก์บัความแก่ 

ความเจ็บ ความตาย ความพลดัพรากจากสิง่ต่างๆ  

ความทกุขเ์หลา่น้ีเราไมเ่หน็กนั เหน็แต่ความสุขทีเ่กดิจากการมร่ีางกาย มสีมบตัมิสีิง่

ต่างๆ แต่ไมเ่หน็ความทกุขท์ีอ่ยู่อกีดา้นหน่ึง ชวีติของพวกเราจงึคลกุเคลา้ไปดว้ย

ความสุขและความทกุข ์ ความสุขจะมนีอ้ยกวา่ความทกุข ์ สุขเป็นระยะๆเป็นช่วงๆ แวบ

เดยีวประเดีย๋วเดยีว แต่ความทกุขน้ี์จะมอียู่ตลอดเวลา ทกุขใ์นรูปแบบต่างๆ เช่นความ

วติกกงัวลห่วงใย ไมส่บายอกไมส่บายใจ เป็นความทกุขท์ีไ่มเ่หน็กนั เพราะมอียู่จนชนิชา 

แต่ก็พยายามหนีมนัอยู่เรื่อย ตอ้งหาความสุขกนั เพราะอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ถา้อยู่เฉยๆก็จะ

ราํคาญใจวา้เหวเ่ศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ตอ้งออกไปหาความสุขต่างๆ ไปเสีย่งกบัภยัต่างๆ 

แต่ถา้สามารถทาํใจใหส้งบน่ิงได ้ จะมคีวามสุข ไมต่อ้งไปไหน ไมต่อ้งมร่ีางกายก็ได ้ พอ

ร่างกายน้ีตายไปจะไมอ่ยากไดร่้างกายใหมม่าแบกใหเ้หน่ือยเปลา่ๆ เพราะความสุขทีไ่ด ้

จากร่างกาย สูค้วามสุขทีไ่ดจ้ากจติใจทีส่งบไมไ่ด ้ เป็นเหมอืนฟ้ากบัดนิ ความสุขทาง

จติใจชนะความสุขท ัง้ปวง นัตถ ิ สนัติ ปรงั สขุงั ไมม่สุีขใดทีจ่ะเหนือความสุขใจ เราจงึ

ตอ้งสรา้งความสุขใจใหเ้กดิขึ้นใหไ้ด ้ 
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ความสุขของใจมอียู่ ๒ ระดบัดว้ยกนัคอื ความสุขทีเ่กดิขึ้นจากการทาํสมาธ ิ ทาํจติให ้

สงบดว้ยการบริกรรม ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัการบริกรรม เพือ่ใหจ้ติรวมลงเป็นหน่ึง เป็น

เอกคัคตารมณ์ ไมค่ดิปรุงแต่ง มคีวามสุขความสบายชัว่คราว คอืสงบไดร้ะยะหน่ึง แลว้

ก็จะถอนออกมารบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ทางตาหูจมกูลิ้นกายและทางใจทีค่ดิปรุงแต่ง คดิ

เรื่องนัน้เรื่องน้ี เวลาเหน็หรือไดย้นิอะไร ก็จะมอีารมณ์ปรากฏขึ้นมา จะเหน็ไดช้ดัวา่

อารมณ์เหลา่น้ีทาํใหจ้ติกระเพือ่ม จติทีอ่อกจากสมาธิน้ีจะเป็นเหมอืนนํา้น่ิง ถงึแมน้ํา้จะ

ไหลแต่ไมม่คีลืน่ ต่างกบัจติทีไ่มม่สีมาธิ ทีก่ระเพือ่มอยู่ตลอดเวลา ความกระเพือ่มของ

จติเป็นความทกุข ์ แต่เราไมรู่ก้นั เวลาเราวติกกงัวลเรื่องนัน้เรื่องน้ี ห่วงใยเรื่องนัน้เรื่องน้ี 

ปวดหวักบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี จติของเรากาํลงักระเพือ่ม กาํลงัทกุข ์แต่เรามองไมเ่หน็ เพราะ

จติไมน่ิ่ง ไมเ่ป็นเอกคัคตารมณ์ แต่ถา้สามารถทาํใจใหส้งบรวมลงเป็นเอกคัคตารมณ์ได ้

แลว้ เวลาออกมาจากสมาธจิติก็ยงัจะสงบอยู่ถงึแมจ้ะคดิปรุงแต่ง จะกระเพือ่มเวลาเกดิ

อารมณ์ต่างๆ ทาํใหเ้หน็ความแตกต่างของความสงบและการกระเพือ่ม เวลากระเพือ่ม

เป็นเหมอืนภูเขาไฟระเบดิ จะรูว้า่น่ีคอืปญัหา ก็ตอ้งวเิคราะหว์า่ความกระเพือ่มน้ีเกดิจาก

อะไร จากรูปเสยีงหรือความคดิปรุงแต่ง ทาํไมตอ้งกระเพือ่มดว้ย เพราะไมเ่หน็ไตร

ลกัษณ์นัน่เอง ไม่เหน็ปรมตัถสจัจะ เหน็สมมตุสิจัจะ เช่นเหน็สิง่ทีเ่รารกัแลว้คดิวา่ สกัวนั

หน่ึงจะตอ้งจากเราไป หรือเราตอ้งจากเขาไป จติก็จะกระเพือ่มขึ้นมา ถา้คดิวา่เป็นของเรา 

ตอ้งใชป้ญัญาเขา้มาแก ้พจิารณาวา่ไมใ่ช่ของเรา เป็นของดนินํา้ลมไฟ พอเหน็วา่เป็นของ

ดนินํา้ลมไฟจติก็จะไมก่ระเพือ่ม เพราะเหน็ปรมตัถสจัจะนัน่เอง  

ดงันัน้การทีจ่ะปลอ่ยวางอปุาทานได ้ ก็ตอ้งเหน็ปรมตัถสจัจะ ตอ้งเหน็วา่ไมใ่ช่ของเรา 

ไมใ่ช่ตวัเรา เป็นของยมืมาจากธรรมชาต ิ ทกุสิง่ทกุอย่างมาจากดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ ไมว่า่

จะเป็นร่างกายของคนของสตัว ์หรือขา้วของต่างๆ ลว้นมาจากดนินํา้ลมไฟ แลว้ก็จะตอ้ง

กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟ ชา้หรือเร็ว บางอย่างก็แยกกนัออกชา้ บางอย่างก็แยกกนัออกเร็ว 

แต่ในทีสุ่ดก็ตอ้งแยกออกจากกนั เวลาดนินํา้ลมไฟมารวมกนัแลว้ ก็จะพยายามแยก

กลบัคนืสู่ทีเ่ดมิ นํา้ก็ตอ้งพยายามแยกกลบัไปหานํา้ ดนิลมไฟก็เช่นเดยีวกนั ต่างฝ่ายต่าง

พยายามแยกออกจากกนัตลอดเวลา ขา้วของต่างๆจงึเก่าลง เวลาซื้อมาใหม่ๆ ก็ดูสวยงาม

ด ีพอใชไ้ปสกัระยะหน่ึงก็จะดูเก่า แสดงวา่กาํลงัเสือ่ม ธาต ุ๔ ทีอ่ยู่ดว้ยกนั จะแยกออก
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จากกนัทลีะเลก็ทลีะนอ้ย ทกุอย่างจงึมกีารเสือ่มและสลายไปในทีสุ่ด น่ีคือการใชป้ญัญา 

ตอ้งสอนใจใหม้องในทางปรมตัถสจัจะอยู่เรื่อยๆ ใหเ้หน็วา่เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟทีแ่ยก

ออกจากกนั ไมม่อีะไรอยู่เหมอืนเดมิ จะแยกออกจากกนัอยู่เรื่อยๆ  

จะเหน็ไดก้็ตอ้งมสีมาธิก่อน จงึจะพจิารณาไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพราะเวลาทีจ่ติมสีมาธิน้ี 

กเิลสตณัหาจะถูกกดไวไ้มใ่หม้ารบกวนการพจิารณา ทาํใหเ้ราสามารถดงึสงัขารความคดิ

ปรุงแต่ง ใหม้าคดิในทางมรรค ใหค้ดิในทางปรมตัถสจัจะได ้แต่ถา้ไมม่สีมาธิเลย กเิลส

ตณัหาอวชิชาโมหะจะมกีาํลงัมาก จะดงึสงัขารไปคดิในทางสมมตุสิจัจะตลอดเวลา วา่

เป็นเราเป็นของเรา วา่ดอีย่างนัน้ดอีย่างน้ี จะใหค้วามสุขกบัเรา พอคดิอย่างน้ีก็จะ

ขวนขวายไปตามความคดิน้ี ไปทาํมาหากนิหาเงนิหาทอง ไดเ้งนิไดท้องมาก็ดอีกดใีจ เอา

ไปซื้อขา้วของต่างๆ ไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ไปดืม่ไปรบัประทาน แลว้เป็นยงัไง ความ

ทกุขน์อ้ยลงไปหรือเปลา่ หรือกลบัมมีากขึ้น พอไดใ้ชเ้งนิแลว้ก็จะตดิเป็นนิสยั เวลาไมม่ี

เงนิใชก็้จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา บางทมีเีงนิใชก้็ยงัเกดิความทกุขข์ึ้นมา เพราะไมถ่งึใจ 

เคยใชว้นัละหา้พนัก็อยากจะใชม้ากกวา่น้ี ถงึจะมคีวามสุขมากกวา่น้ี ก็จะตอ้งใชเ้งนิ

เพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ ก็ตอ้งหามาเพิม่อยู่เรื่อยๆ ตอ้งเหน่ือยยากกบัการทาํงานทาํการ ตอ้ง

ต่อสูแ้ขง่ขนักบัผูอ้ืน่ น่ีคอืใจทีไ่มม่สีมาธิ จะถูกฉุดลากไปในทางกเิลสตณัหา ถา้ใจมี

สมาธิก็จะต่อตา้น จะไมไ่ปตามกเิลสตณัหา ไปทาํไม อยู่เฉยๆนัง่สมาธิมคีวามสุขกวา่การ

ไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ไปดืม่ไปรบัประทาน ไปดูไปฟงั นัง่หลบัตาทาํจติใจใหส้งบแลว้ 

ใจจะสบาย ไมต่อ้งไปต่อสูก้บัใคร ไมต่อ้งไปมปีญัหาไปมเีรื่องกบัใคร น่ีคอืคุณค่าของ

สมาธิ ถา้มแีลว้จะมทีรพัยภ์ายใน ทีว่เิศษกวา่สิง่ต่างๆภายนอก ก็อยากจะมมีากขึ้น 

อยากใหม้ตีลอดเวลา ไม่เฉพาะในขณะทีน่ ัง่สมาธิเท่านัน้  

เวลาออกจากสมาธิถา้ไมใ่ชป้ญัญาก็จะทกุขไ์ด ้ พอเผลอกิเลสก็จะดงึสงัขารความคดิปรุง

แต่ง ใหค้ดิอยากไปทีน่ ัน่ทีน่ี่ ไปดูนัน่ดูน่ี ไปฟงันัน่ฟงัน่ี ก็จะทกุขท์รมานใจ จงึไมค่วร

ปลอ่ยใหส้งัขารคดิตามกเิลสตณัหา ควรคดิไปในทางมรรคทางธรรม ดว้ยการพจิารณา

ไตรลกัษณ์ พจิารณาสิง่ต่างๆวา่เป็นไตรลกัษณ์ ไมใ่ช่เป็นเรา เป็นของเรา ไมเ่ป็นความสุข 

กเิลสจะหลอกเราวา่ไปเทีย่วสนุกดมีคีวามสุข แต่ปญัญาจะบอกวา่ เคยไปเทีย่วมาต ัง้มาก
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แลว้ กลบัมาทไีรก็เศรา้สรอ้ยหงอยเหงาเหมอืนเดมิ เวลาไปเหมอืนไก่บนิ เวลากลบัเป็น

เหมอืนห่ากนิ อยากจะออกไปอกี อย่าไปดกีวา่ นัง่สมาธิดกีวา่ พอจติสงบปับ๊ ก็จะสบาย

ไปสกัพกัหน่ึง พอออกจากสมาธิกเิลสก็จะมาลากไปอกี ตอ้งใชป้ญัญาต่อสูม้นัไปเรื่อยๆ 

จนกวา่ปญัญาจะมกีาํลงัมากกวา่กเิลส ก็จะตดัความอยากไปได ้จากนัน้ก็ไมต่อ้งนัง่สมาธิ

ก็ได ้ ถา้ตดัไดด้ว้ยปญัญา วา่ไมไ่ปดกีวา่ อยู่ดกีวา่ไป ไปแลว้ไมด่ ี ไปแลว้ก็วนอยู่ในอ่าง 

วนอยู่ในวงจรอบุาทว ์ ไปวนัน้ีพรุ่งน้ีก็ตอ้งไปอกี ถา้ไมไ่ปวนัน้ีพรุ่งน้ีก็ไมอ่ยากจะไป กจ็ะ

ไมไ่ปตลอดได ้ไมต่อ้งไปหาความสุขจากขา้งนอก เพราะมคีวามสุขอยู่ขา้งในแลว้  

น่ีคอืประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการไปงานศพ ไปเพือ่พจิารณาไตรลกัษณ์ อนิจจงัไมเ่ทีย่ง เป็น

ทกุข ์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทกุข ์ ไมไ่ดเ้ป็นความสุข เป็นอนตัตา ร่างกายเป็น

เพยีงดนินํา้ลมไฟ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ถา้พจิาณาอย่างน้ี เวลาร่างกายเป็นอะไรไป จะไม่

ทกุข ์ ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความจริง จะเจบ็ก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป จะแก่กป็ลอ่ยใหแ้ก่ไป จะ

ตายก็ปลอ่ยใหต้ายไป เพราะหา้มไมไ่ด ้ หา้มความจริงไมไ่ด ้ แต่หา้มใจไดด้ว้ยปญัญา 

ไมใ่หอ้ยากเป็นอย่างอืน่ จะอยู่เหนือความทกุขข์องร่างกายและนามขนัธไ์ด ้ พอปลอ่ย

ร่างกายไดแ้ลว้ ก็พจิารณานามขนัธต่์อ คอืเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณและจติ ทีจ่ติยงั

ยดึตดิอยู่ วา่เป็นตวัเราเป็นของเราอยู่ ตอ้งทาํลายอปุาทานอวชิชาโมหะความหลงน้ี ดว้ย

ไตรลกัษณ์เช่นเดยีวกนั พจิารณานามธรรมวา่เป็นสภาวธรรมทีเ่กดิดบัเกดิดบั ไมเ่ป็น

ของใคร ไมม่ใีครควบคุมบงัคบัได ้ เกิดดบัอยู่ตลอดเวลา พอรูแ้ลว้ก็จะไมย่ดึตดิ ปลอ่ย

ใหเ้ป็นไปตามความจริง สุขก็รูว้า่สุข ทกุขก์รู็ว้า่ทกุข ์ ไมไ่ดอ้ยากใหสุ้ขตลอดเวลา เพราะ

สุขทกุขข์องเวทนาจะสบัเปลีย่นกนัอยู่เรื่อยๆ เช่นเดยีวกบัสุขทกุขข์องจติ จะสลบักนัไป

เรื่อยๆ ถา้รูท้นัดว้ยปญัญาก็จะปลอ่ยวางความสุขความทกุขข์องร่างกายและของจติ จะ

สกัแต่วา่รู ้ พอร่างกายแยกจากจติอย่างถาวรแลว้ ก็จะไมม่อีะไรมาสรา้งความทกุขอ์กี

ต่อไป ในขณะทีอ่ยู่ดว้ยกนัก็ไมท่กุขไ์ปกบัร่างกาย รูว้า่มสุีขมทีกุขเ์ป็นปกต ิ ร่างกายตอ้ง

เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ีเป็นธรรมดา  

น่ีคอืเรื่องของปญัญา ทีจ่ะเป็นผูท้าํลายความทกุขภ์ายในใจ ส่วนสมาธิน้ีทาํไดแ้ต่เพยีงกด

ความทกุขไ์วเ้ท่านัน้เอง ส่วนศีลกบัทานก็เป็นเพยีงกรอบกนัไมใ่หค้วามทกุขข์ยายตวั แต่
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ไมส่ามารถทาํลายความทกุขไ์ด ้ มปีญัญาเท่านัน้ทีจ่ะทาํลายความทกุขไ์ดอ้ย่างถาวร 

ปญัญาจะถอนรากถอนโคนของโมหะอวชิชา คอืความไมรู่จ้ริง คอืไมรู่ป้รมตัถสจัจะ ไมรู่ ้

ไตรลกัษณ์ ทีเ่รารูก้นัน้ียงัไมเ่รียกวา่รูจ้ริง เพราะรูอ้ย่างไมต่่อเน่ือง รูบ้างเวลา รูแ้บบ

สญัญา ถา้รูแ้บบปญัญาจะรูอ้ยู่ทกุลมหายใจเขา้ออก กเิลสทาํงานทกุลมหายใจเขา้ออก 

ถา้ปญัญาไมท่าํงานทกุลมหายใจเขา้ออกก็สูก้เิลสไมไ่ด ้ กเิลสขยนักวา่ปญัญา ทาํงานทกุ

เวลานาท ีทกุลมหายใจเขา้ออก ปญัญาจงึตอ้งทาํงานทกุลมหายใจเขา้ออก ตอ้งพจิารณา

อยู่เสมอเวลาออกจากสมาธิแลว้ ตอ้งพจิารณาไตรลกัษณ์อยู่เรื่อยๆ เหน็อะไรก็ตอ้ง

สะกดิใจวา่เป็นไตรลกัษณ์นะ ไมใ่ช่ของเรานะ ก็จะสูก้บักเิลสได ้ น่ีคอืการไปงานศพ ไป

เพือ่เหน็ของจริง เพราะเพยีงแต่นึกภาพยงัไมถ่งึใจ สบิปากเลา่ไมเ่ท่าหน่ึงตาเหน็ แต่น่า

เสยีดายทีส่มยัน้ีงานศพไมเ่ปิดใหดู้ศพ เห็นแต่โลง เหน็ภาพตอนทีย่งัมชีวีติอยู่ น่าจะ

ถ่ายรูปตอนทีต่ายแลว้มาตดิไวห้นา้โลง จะไดเ้หน็ของจริง น่ีเอาภาพหลอ่เหลามาตดิไว ้

หนา้โลงศพ ตดิไปทาํไม เพราะยดึตดิในสมมตุสิจัจะ ยดึตดิในความสวยงาม ก็เลยไม่

เหน็ความจริง ไปงานศพจงึไมไ่ดป้ญัญา ไมไ่ดป้ระโยชน ์ เป็นงานสงัคมไป ไปเคารพ

ผูต้าย ไมไ่ดเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของทางศาสนา ทีไ่ปงานศพเพือ่ใหป้ลง ใหพ้จิารณา

ไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ทีท่่านสอนใหไ้ปเยีย่มป่าชา้น้ี ก็เพือ่ใหเ้หน็อนิจจงัทกุขงั

อนตัตา  

ถาม งานก่อสรา้งภายในวดัจะทาํเฉพาะตอนออกพรรษาแลว้ 

ตอบ ในพรรษาจะไมใ่หท้าํอะไรเลย งานก่อสรา้งน้ีท่านบอกวา่เป็นอนัตรายต่อการ

ภาวนามาก ในช่วงเขา้พรรษาจะไมม่กีารก่อสรา้ง จะเนน้การภาวนา เดนิจงกรม

นัง่สมาธิ จะอบรมอย่างต่อเน่ือง อย่างนอ้ยอาทติยล์ะครัง้ สมยัทีท่่านมกีาํลงัวงัชา

น้ี ท่านจะอบรมอย่างถี ่บางท ี๕ วนั ๖ วนัก็เรียกประชมุครัง้หน่ึง แต่พอทา่นแก่

ลงมากขึ้น มโีรคประจาํตวั มภีาระกบัญาตโิยมมากขึ้น ก็จะห่าง ท่านเหน็

ความสาํคญัของการอบรมมาก เป็นประโยชนม์าก เวลาไมไ่ดฟ้งัธรรมใจจะคดิไป

ทางโลก พอไดฟ้งัธรรมใจจะหมนุไปทางธรรม ฟงัแลว้จะมกีาํลงัใจ เหมอืนตน้ไม ้

ไดน้ํา้ มคีวามกระตอืรือรน้ ออกจากประชมุไปเดนิจงกรมต่อไดห้ลายชัว่โมง ถา้
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ไมม่ปีระชมุก็จะขี้เกยีจภาวนา เดนิไดส้องสามกา้วก็เบือ่แลว้ เพราะใจไมห่มนุไป

ทางธรรมเหมอืนใจของท่าน ใจของทา่นเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลา แต่ใจของพวก

เรายงัไปทางโลก ยงัคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ พอคดิทางโลกก็จะไมม่กีาํลงัภาวนา 

พอไดฟ้งัธรรมแลว้ก็จะมกีาํลงั สมยัทีเ่ราไปใหม่ๆ ยงัไมม่เีทปใหฟ้งั ไดแ้ต่อ่าน

หนงัสอืของท่านวนัละช ัว่โมง ก็เหมอืนกบัไดฟ้งัท่านเทศน ์ เพราะท่านเขยีน

ออกมาจากใจ เป็นธรรมลว้นๆ อ่านแลว้จติก็สงบ ไมต่อ้งรอใหท้า่นเรียกประชมุ 

ท่านเรียกประชมุก็ด ี ไมเ่รียกประชมุก็ไดฟ้งัเทศนด์ว้ยการอ่านหนงัสอืของท่าน 

ทาํใหม้ธีรรมคอยเตอืนใจใหเ้ร่งปฏบิตั ิ การฟงัธรรมจงึสาํคญัมาก เพราะยงัไม่

รูจ้กัทาง ไมรู่ว้ธิีปฏบิตั ิ ไมรู่อ้บุายต่างๆ ปญัหาต่างๆ พอไดอ่้านแลว้ก็จะได ้

ความรูเ้พิม่เตมิ เป็นประโยชนต่์อการปฏบิตั ิ

ถาม มคีวามรูส้กึวา่เวลาเราอ่านเลม่เดมิเรื่องเดมิน่ี ความรูไ้มเ่หมอืนกนัครบั แต่ละ

ครัง้เกร็ดทีไ่ดม้ามคีวามแตกต่างกนั  

ตอบ ความรูข้องเราไดพ้ฒันาขึ้นไป เวลาอ่านเราจะพจิารณาไปตามระดบัความรูค้วาม

เขา้ใจของเรา แต่ความรูข้องท่านลกึมาก พอจติของเราละเอยีดขึ้นพฒันาสูงขึ้น 

ปญัญาลกึขึ้น ก็จะเขา้ใจความรูท้ีล่กึขึ้น อกีอย่างหน่ึงเวลาเราอ่านน้ี บางครัง้ใจ

ของเราไมม่สีตอิย่างต่อเน่ือง อ่านไปแลว้แต่ไมเ่ขา้ไปในใจ พอมาอ่านใหมใ่จมสีต ิ

ก็เลยไดค้วามรูใ้หม ่ การฟงัเทศนก์ารอ่านหนงัสอืแต่ละครัง้จงึไมเ่หมอืนกนั ทาง

โลกก็เป็นเหมอืนกนั ดูหนงัครัง้แรกกบัดูหนงัครัง้ทีส่องก็ไมเ่หมอืนกนั ดูครัง้ที ่

๒ จะเหน็อะไรบางอย่างทีไ่มไ่ดเ้หน็ในครัง้แรก ปริยตักิารศึกษาน่ีสาํคญัมาก แต่

ปริยตัแิบบปฏบิตันิะ ไมใ่ช่ท่องจาํเป็นนกแกว้นกขนุทอง แต่ไมน่าํเอามาปฏบิตั ิ

เรียนอย่างนัน้ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร รูจ้กัชื่อแต่ไมรู่จ้กัตวั ตอ้งเรียนเพือ่ใหเ้รา

เขา้ถงึตวัมนั พอรูจ้กัชื่อแลว้จะไดห้าตวัมนัใหเ้จอ ผูร้า้ยชื่อน้ีอยู่ตรงน้ี ไมใ่ช่รูจ้กั

ชื่อแต่ไมต่ามจบั เหมอืนตาํรวจทีรู่จ้กัชื่อของผูร้า้ยแต่ไมไ่ปตามจบัตวัผูร้า้ย ผูร้า้ย

ก็อยู่อย่างลอยนวล ถา้เป็นตาํรวจด ี พอรูจ้กัชื่อรูจ้กัหนา้ตาของผูร้า้ยแลว้ ก็ตอ้ง

ไปจบัผูร้า้ยเอามาเขา้กรงใหไ้ด ้ 
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ในทางปฏบิตัเิราจะศึกษาเพือ่เอาไปใชใ้นการปฏบิตั ิ ไมใ่ช่ศึกษาแลว้ก็ไปสอบ 

สอบผ่านแลว้ก็แลว้กนัไป ไดเ้ปรียญ ๙ แต่ไมเ่คยไปปฏบิตัเิลย อย่างทีห่ลวงปู่

ม ัน่บอกหลวงตา ตอนทีไ่ปกราบหลวงปู่ม ัน่ขออนุญาตอยู่ศึกษากบัท่าน ท่านก็

อนุญาตใหอ้ยู่แลว้ท่านก็พูดธรรมะใหฟ้งัวา่ ท่านเป็นถงึมหาฯ มคีวามรูม้าก

ทางดา้นปริยตั ิ แต่ยงัไมเ่ป็นประโยชน ์ เพราะใจของท่านไมส่ามารถเอามาใชไ้ด ้

ใจยงัขาดความสงบ ตอ้งเอาความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาต ัง้ไวบ้นหิ้งก่อน ทาํใจใหส้งบ

ก่อน เวลาภาวนาทาํใจใหส้งบ อย่าไปคดิถงึความรูต่้างๆทีไ่ดเ้รียนมา เพราะจะ

เป็นสญัญาอารมณ์ เป็นอดตี เช่นเรียนรูม้าวา่สมาธิเป็นอย่างไร อปุจาระเป็น

อย่างไร ขณิกะเป็นอย่างไร อปัปนาเป็นอย่างไร เวลาทาํจติใหส้งบอย่าไปสนใจ 

ใหส้นใจอยู่กบัเหตทุีจ่ะทาํใหจ้ติสงบ คอืใหม้สีตอิยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง 

เช่นอยู่กบัพทุโธ อยู่กบัอาการ ๓๒ อยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ใหใ้ชอ้ารมณ์ผูกใจ

เอาไว ้ ดงึใจเขา้สู่ความสงบ พอใจสงบแลว้ ความรูท้ีเ่รียนมาจากปรยิตักิ็จะบอก

เราเองวา่เป็นขณิกะฯ เป็นอปัปนาฯ เป็นอปุจาระฯ แต่ถา้ยงัไมเ่จอของจรงิก็จะ

คาดคะเนไปต่างๆนานา วา่เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เวลานัง่ผลยงัไมป่รากฏ ก็

วาดภาพขึ้นมาวา่ไดผ้ลแลว้ ถา้ข ัน้ปญัญาก็คาดวา่เป็นโสดาฯ เป็นนัน่เป็นน่ีแลว้ 

สิง่ทีจ่ะวดัความจรงิก็คอืความสงบ ความดบัทกุขภ์ายในใจ เป็นตวัวดัผลของการ

ภาวนา ไมต่อ้งไปสนใจวา่เป็นข ัน้ไหน ไม่สาํคญั เหมอืนกบักนิขา้ว จะอิม่ข ัน้ที ่๑ 

ข ัน้ที ่๒ ข ัน้พงุกาง ก็จะรูเ้อง แต่จะเรียนรูไ้วก่้อนก็ได ้ เพือ่จะไดรู้ว้า่ปฏบิตัไิปถงึ

ไหนแลว้ แต่ตอ้งเอาผลจากการปฏบิตัเิป็นตวัวดั เพราะเป็นความจริง อย่าเอา

ความรูท้างปริยตัมิาบบีใหเ้ขา้กบัผลของการปฏบิตั ิ วา่เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี 

บางทกีเิลสอาจจะหลอกก็ได ้กลายเป็นวปิสัสนูไป จะเป็นอะไรก็ไมส่าํคญั ใหดู้วา่

ทกุขห์รือไมท่กุข ์ใจกระเพือ่มหรือไมก่ระเพือ่ม สงบหรือไมส่งบก็แลว้กนั อยู่ตรง

นัน้ สาํคญัตรงนัน้  

ถาม เวลาออกจากสมาธิแลว้มาเดนิจงกรมต่อ จะคดิถงึการกระทาํทีไ่มด่ใีนอดตี ผ่าน

มา ๓๐ ปีแลว้ ก็จะไมส่บายใจ บางอย่างก็แกไ้ด ้ บางอย่างกแ็กไ้มไ่ด ้ ส่วนทีแ่ก ้

ไมไ่ดน้ี้จะทาํอย่างไร  
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ตอบ ก็ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา พจิารณาวา่สตัวท์ ัง้หลายมกีรรมเป็นของๆตน จะทาํ

กรรมอนัใดไวด้หีรือช ัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้ ตอ้งยอมรบัผลกรรม 

ความวติกกงัวลหรือกลวัน้ี เป็นการสรา้งความทกุขข์ึ้นมาโดยใช่เหต ุไมไ่ดล้บลา้ง

วบิากทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้น ถา้จติมอีเุบกขามปีญัญาก็จะรบัได ้ อะไรจะเกดิก็เกดิ จติ

จะไมรุ่่มรอ้น ไมท่กุข ์ ไมเ่ดอืดรอ้น จะปลอ่ยวางได ้ เพราะตอ้งเกดิอยู่ด ี ไม่มี

อะไรอยู่กบัเราไปตลอด ถา้ตอ้งเจ็บกต็อ้งเจ็บ เกดิมาแลว้ก็ตอ้งเจ็บเป็นธรรมดา 

จะเจ็บดว้ยโรคภยัไขเ้จ็บ เจ็บดว้ยวบิากกรรม ถูกทาํรา้ย หรืออบุตัเิหต ุ ก็เป็น

ความเจ็บ เจ็บทีร่่างกาย ไมไ่ดเ้จ็บทีใ่จ ใจเดอืดรอ้นทาํไม ใจไมไ่ดเ้จ็บ ถา้ใจน่ิงใจ

สงบ ก็จะมคีวามสุขท่ามกลางความเจ็บนัน่แหละ วบิากกรรมเราแกไ้มไ่ด ้ แต่

กรรมใหมน้ี่เราแกไ้ด ้ ดว้ยการไมท่าํกรรมใหม ่ ส่วนกรรมทีท่าํไปแลว้เราแกไ้มไ่ด ้

ตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจรบั เหมอืนเตรียมรบัพายุ ถา้มทีีห่ลบภยักจ็ะไมวุ่น่วายใจ 

ถา้มสีตมิสีมาธิมปีญัญาก็จะมสีรณะมทีีพ่ึง่ มทีีร่บัภยัไดท้กุชนิด ไมว่า่จะเป็น

ความแก่ความเจ็บความตาย ความพลดัพรากจากสิง่ต่างๆ  

ถา้ยงักงัวลกบักรรมเก่าแสดงวา่ ยงัขาดสตขิาดสมาธิและปญัญา ตอ้งเร่งความ

เพยีรใหม้ากขึ้น สรา้งสตสิมาธิและปญัญาขึ้นมาใหไ้ด ้ เพือ่จะไดต้ดัความกงัวล

ต่างๆ พรอ้มทีจ่ะรบักบัวบิากกรรม ถา้มปีญัญาก็จะเหน็วา่เป็นเพยีงธาต ุ เป็นดนิ

นํา้ลมไฟ ตอนทีก่งัวลแสดงวา่จติเผลอ ไมไ่ดพ้จิารณาทางปญัญา คดิไปตาม

อารมณ์ แต่ก็ดอียู่อย่างหน่ึง เพราะเป็นขอ้สอบ ใจสรา้งความทกุขข์ึ้นมา ใจก็ตอ้ง

หาวธิีดบั เพราะใจกาํลงัคดิไปในทางสมทุยั คอืความกลวั ความอยากไมเ่ป็น 

อยากไมม่ ี อยากไมใ่หเ้กดิขึ้น ตอ้งใชป้ญัญาพจิารณาวา่ อะไรจะเกดิก็ตอ้งเกดิ 

หา้มไมไ่ด ้เป็นธรรมชาต ิเป็นอนตัตา แต่หา้มใจได ้หา้มไมใ่หใ้จทกุขวุ์น่วายได ้น่ี

คอืงานของเรา คอืหา้มใจไมใ่หว้ติกกงัวล ดว้ยการพจิารณาปรมตัถสจัจะ ใหเ้หน็

วา่เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ แลว้ก็ปลอ่ยวาง ถา้ทาํอะไรไมไ่ดก้็ตอ้งปลอ่ย ถา้ยงัทาํ

ไดก้็ทาํไป ร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย รกัษาไดก้็รกัษาไป ถา้รกัษาไมไ่ด ้ ก็ตอ้งปลอ่ย

วาง 
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สตสิมาธิปญัญาเป็นทีพ่ึง่ของใจ ตอ้งมสีตสิมัปชญัญะตัง้แต่ตื่นจนหลบั จติก็จะ

ต ัง้ม ัน่เป็นสมาธิได ้ พอดงึจติมาพจิารณาไตรลกัษณ์พจิารณาปรมตัถสจัจะ ก็จะ

ลบลา้งสมมตุสิจัจะได ้ สมมตุสิจัจะเป็นตวัสรา้งสมทุยั เพราะจะมตีวัเราของเรา

เขา้มาเกี่ยวขอ้ง ถา้พจิารณาทางปรมตัถสจัจะก็จะไมม่ตีวัเราของเรา มเีพยีงธาต ุ

๔ ดนินํา้ลมไฟ มธีาตรูุ ้จะเหน็วา่เป็นธาต ุไมใ่ช่ตวัเราของเรา ใจก็จะไมท่กุข ์ตอ้ง

ปลกีวเิวกนะ ถา้ทาํงานทาํการเกี่ยวขอ้งกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ก็จะดงึสงัขารใหค้ดิ

แต่เรื่องสมมตุ ิ งานของเรา เงนิของเรา สมบตัขิองเรา เป็นสมมตุทิ ัง้น ัน้ ถา้ปลกี

วเิวกไปอยู่คนเดยีว อยู่กบัตน้ไมท้ีไ่มพู่ดวา่เป็นเราของเรา ก็จะไมม่เีรา จะเหน็วา่

เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ อยู่ลาํพงัคนเดยีวจะทาํใหเ้ราไดบ้รรยากาศของปรมตัถ

สจัจะ ถา้อยู่หลายคนก็จะเกดิตวัเราตวัเขาขึ้นมา อยู่คนเดยีวก็มแีต่ธาต ุ๔ ดนินํา้

ลมไฟ แลว้ก็ธาตรูุค้อืใจ แลว้คอยสอนใจว่าใจไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ตวัเรา ใจเป็นเพยีง

ธาตรูุ ้แต่ใจมสีงัขารทีค่ดิปรุงแต่งวา่เป็นเรา ก็ใหรู้ว้า่เป็นสมมตุ ิเหมอืนเลน่ละคร 

สมมตุวิา่ร่างกายน้ีเป็นพระเจา้แผ่นดนิ เป็นพระราชนีิ เป็นพระเอก เป็นผูร้า้ย 

เป็นสมมตุ ิออกมาจากสงัขารความคดิปรุงแต่ง เป็นนาย ก. นาย ข. มตีาํแหน่ง

นัน้ตาํแหน่งน้ี เป็นสมมตุทิ ัง้น ัน้ ความจริงแลว้ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ แต่

ไมม่องตรงน้ีกนั ไปมองตาํแหน่งกนั วา่เป็นอธิบด ีเป็นเจา้นาย เป็นลูกนอ้ง มอง

อย่างน้ี มองสมมตุ ิ ไมม่องวา่เป็นดนินํา้ลมไฟ เกดิแก่เจ็บตาย ไมม่อีะไรต่างกนั 

ไมม่ใีครวเิศษกวา่กนัในเรื่องของร่างกาย ต่างกนัทีส่ตปิญัญา ถา้มสีตปิญัญามาก

ก็มทีกุขน์อ้ยหรือไมม่ทีกุขเ์ลย เช่นครูบาอาจารยน้ี์ เวลาไปหาท่านเราไมไ่ดไ้ปหา

ร่างกายของทา่น เราไปหาสตปิญัญาของทา่น ไปฟงัเทศนฟ์งัธรรม ธรรมทีท่่าน

พูดออกมาเป็นความรูท้ีเ่รายงัไมรู่ ้ เราอาศยัความรูข้องท่านมาเป็นตน้ทนุ เป็น

เมลด็พนัธุพ์ชื ทีเ่รารบัมาปลูกไวใ้นใจของเรา ดว้ยการภาวนา ดว้ยการพจิารณา

ตามทีท่่านสอนอยู่เรื่อยๆ ต่อไปก็จะงอกงามเป็นสตปิญัญาของเราต่อไป  

ถาม ตอนทีท่่านเทศนเ์มือ่สกัครู่น้ี มคีวามรูส้กึวา่เราสามารถยกจติขา้มไปไดส้กัระยะ

หน่ึง แต่ทาํไมพอกลบัไปบา้นจะคดิวา่เราคอืเรา 
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ตอบ ถูกสมมตุดิงึกลบัไป ตอนทีฟ่งัธรรมน้ีธรรมะดงึเราออกจากสมมตุ ิ จงึตอ้งเอา

ธรรมะทีไ่ดย้นิน้ีไปพจิารณาต่อ แต่เราไมพ่จิารณากนั พอกลบัไปก็ลมืธรรมะ 

กลบัไปหาของเราต่อ หาลูกเรา หาสามเีรา หาเพือ่นเรา หาสมบตัขิองเรา ไม่

กลบัไปหาดนินํา้ลมไฟ ไมก่ลบัไปหาไตรลกัษณ์ ตอ้งกลบัไปหาดนินํา้ลมไฟ 

กลบัไปหาไตรลกัษณ์ ทาํไมจะพจิารณาต่อไมไ่ด ้ เพยีง ๓ เรื่อง ดนินํา้ลมไฟ 

ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ตอ้งพลดัพรากจากสิง่ต่างๆไปหมด เป็นทกุขท์ ัง้นัน้ พจิารณา

ไมไ่ดเ้พราะอวชิชามกีาํลงัมากกวา่ อวิชชา ปจัจยา สงัขาราน้ีทาํงานทกุลมหายใจ

เขา้ออก พอไปจากศาลาก็เริ่มคุยกนัแลว้ เหมอืนคนทีถ่นดัมอืขวา ตอนทีส่อนให ้

ใชม้อืซา้ย ก็ใชไ้ดอ้ยู่ พอไปจากศาลาก็กลบัไปใชม้อืขวาต่อ เพราะมนัถนดั มนั

เคยชนิ ตอ้งฝืน  

การภาวนาเป็นการฝืนใจเราน่ีเอง ฝืนใจใหค้ดิไปในทางธรรม คดิไปในทางมรรค 

ใหท้วนกระแสของกเิลสของอวชิชา ใหเ้ขา้สู่กระแสธรรม พอเขา้สู่กระแสธรรม

แลว้ จะไมต่อ้งบงัคบั จะไปทางธรรมเองพอไดเ้ขา้สู่โสตะแลว้ คาํวา่โสตะแปลวา่

กระแส โสตะปะนะแปลวา่ผูเ้ขา้สู่กระแสของพระนิพพาน เขา้สู่กระแสมรรค

กระแสธรรม จะคดิไปในทางไตรลกัษณ์ มองอะไรเหน็อะไรก็จะคดิไปในทางไตร

ลกัษณ์ แต่ยงัไมค่ดิต่อเน่ืองตลอดเวลา บางเวลาก็เผลอได ้ไมท่นักเิลสทีล่ะเอยีด

กวา่ เวลากเิลสโผลอ่อกมาจะทิม่แทงใจ จะรูว้า่คดิแบบน้ีไมไ่ด ้เมือ่ก่อนน้ีคดิไดม้ี

ความสุข แต่เดีย๋วน้ีคดิไมไ่ดแ้ลว้ เพราะมนัทิม่แทงใจ เมือ่ก่อนน้ีมนัทิม่แทงใจ

แต่เราไมรู่ ้เราคดิถงึแต่ความสุขทีจ่ะไดร้บั จงึไมเ่หน็ความทกุขท์ีเ่กดิขึ้นในขณะที่

เราไปแสวงหาความสุข เช่นอยากจะกนิเหลา้ ก็ตอ้งไปหาเหลา้มาดืม่ น่ีก็เป็น

ความทกุขอ์ย่างหน่ึง แต่มองขา้มมนัไป เพราะมองไปทีค่วามสุขทีจ่ะไดร้บัจาก

การดืม่ พอจติน่ิงแลว้พอคดิขึ้นมาก็จะรูว้า่ทกุขท์นัท ี ก็จะไมอ่ยากไปหาเหลา้มา

ดืม่ นัง่เฉยๆดกีวา่ สบายกวา่  

พวกเรายงัปฏบิตักินันอ้ย ถา้ปฏบิตัมิากกจ็ะตดัทกุอย่าง ไปอยู่วดัเลย บวชเลย 

ถงึจะปฏบิตัไิดม้าก แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ บวชแลว้จะปฏบิตัไิดม้ากเหมอืนกนั
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ทกุคน เพราะบางทบีวชแลว้ก็ยงัปฏบิตัไิมไ่ด ้ ยงัอดคดิทางโลกไมไ่ด ้ เช่นไป

ทอดผา้ป่าสรา้งโบสถส์รา้งเจดยี ์ ถงึแมจ้ะเป็นบญุเป็นกศุล แต่ยงัไมเ่ป็นการ

ภาวนา ยงัไมท่วนกระแส อวิชชา ปจัจยา สงัขารา ไมคุ่ม้กบัการบวช ถา้บวชแลว้

ตอ้งภาวนาถงึจะไดเ้ป็นกอบเป็นกาํ เพราะไมบ่วชก็ทาํบญุสรา้งเจดยีส์รา้งโบสถ์

สรา้งวดัได ้ ไมต่อ้งบวชก็ได ้ แต่ถา้บวชแลว้ตอ้งภาวนา ควรจะเก็บตวั อย่าไป

ตามงานต่างๆ งานศพ งานครบรอบวนัเกดิวนัตาย ไมใ่ช่งานของนกัภาวนา ตอ้ง

อยู่ในป่าในเขา เดนิจงกรมนัง่สมาธิ  

ถาม เคยคดิอยากจะทาํอย่างทีท่า่นอาจารยพ์ูด แต่เวลาจะบงัคบัมนัทไีรมนัดิ้น ก็เลย

ปลอ่ยบา้ง ดงึบา้ง 

ตอบ อยากวิง่เหมอืนนกัวิง่มาราธอน พอวิง่ไดส้กั ๑๐๐ เมตร ๒๐๐ เมตรก็ไมไ่หวแลว้ 

เหน่ือยแลว้ กาํลงัไมพ่อ ตอ้งทาํตามกาํลงัของเราไปก่อน แลว้ค่อยๆเพิม่ทลีะเลก็

ทลีะนอ้ย มนัเพิม่ได ้ ถา้เพิม่มากๆทเีดยีวเลยจะไมไ่หว เพราะร่างกายและจติใจ

ตอ้งปรบัตวั อย่าไปมองคนอืน่ เหน็เขาทาํมากก็อยากจะทาํเหมอืนเขา พอทาํ

ไมไ่ดก้็จะทอ้แท ้ จะพาลไมท่าํเลย ควรเพิม่ไปทลีะรอ้ยละสบิ เช่นเคยนัง่ ๔๐ 

นาทกี็เพิม่เป็น ๔๔ นาท ี ค่อยๆเพิม่ขึ้นไป ก็จะนัง่ไดน้านขึ้นไปเรื่อยๆ สตกิ็ตอ้ง

เจริญใหม้ากขึ้นไปเรื่อยๆ สตน้ีิสาํคญัทีสุ่ด การภาวนาจะกา้วหนา้ก็อยู่ทีส่ตน้ีิ 

พยายามเจริญสตทิ ัง้วนั ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั ใหอ้ยู่กบัเหตกุารณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้น ที่

กาํลงัทาํอยู่ อย่าไปอยู่ทีอ่ืน่ อย่าไปอดตี อย่าไปอนาคต นอกจากมคีวาม

จาํเป็นตอ้งคดิ ก็หยุดการกระทาํอย่างอืน่ก่อน แลว้ก็ใหม้สีตอิยู่กบัความคดิ คิด

ดว้ยเหตดุว้ยผล คดิเท่าทีจ่าํเป็น คดิเสร็จแลว้ก็หยุดคดิ แลว้ก็กลบัมาอยู่กบัการ

กระทาํการเคลือ่นไหวของร่างกายต่อไป อย่าทาํแลว้ก็คดิเรื่องอืน่ดว้ย จติจะไม่

เป็นหน่ึง จติจะเป็นสอง อยู่กบักายแลว้กไ็ปคดิเรื่องอืน่ จะไมน่ิ่ง ถา้อยู่ทีก่าย

อย่างเดยีวไมไ่ปทีอ่ืน่เลย ก็จะน่ิง ไมแ่กวง่ไปแกวง่มา พออยู่ทีก่ายได ้ ต่อไปจะ

ใหอ้ยู่กบัพทุโธ ก็จะอยู่กบัพทุโธ ใหอ้ยู่กบัลมก็จะอยู่กบัลม แลว้ก็จะเขา้สู่ความ

สงบ พอสงบแลว้จะมกีาํลงัใจ  
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ความสงบน้ีเป็นรางวลั เป็นตวัอย่างของรางวลัที ่ ๑ เหมอืนถูกเลขทา้ย ๒ ตวั รู ้

วา่ทาํแลว้ไดก้าํไรแน่ๆ จะมกีาํลงัใจทาํใหม้ากขึ้นไป จาก ๒ ตวัก็เป็น ๓ ตวั แลว้

ก็เป็นรางวลัที ่๕ ที ่๔ ที ่๓ ไลข่ึ้นไปจนถงึรางวลัที ่๑ ไมม่ใีครจะถูกรางวลัที ่๑ 

เลย ทกุคนตอ้งกา้วขึ้นไปตามข ัน้ ต่างกนัทีช่า้หรือเร็ว บางคนก็ไปเร็ว บางคนก็

ไปชา้ อย่างพระปญัจวคัคยีน้ี์ พอไดฟ้งัธรรมของพระพทุธเจา้สองสามครัง้ ก็

บรรลเุป็นพระอรหนัตก์นัท ัง้หมด แต่ฟงัครัง้แรกบรรลเุป็นโสดาบนัเพยีงรูปเดยีว 

พอทรงแสดงเรื่องอนตัตาในอนตัตลกัขณสูตร ก็บรรลเุป็นพระอรหนัตพ์รอ้มกนั

ท ัง้ ๕ รูป พอไปโปรดพวกชฎลิ ๕๐๐ รูปทีบู่ชาไฟ ก็ทรงสอนเรื่องไฟ วา่ไฟที่

แทจ้รงิอยู่ในใจ คอืไฟของราคะโทสะโมหะ พอแสดงจบก็บรรลเุป็นพระอรหนัต์

ท ัง้ ๕๐๐ รูป เพราะมศีีลมสีมาธิกนัอยู่แลว้ แต่ไมม่ปีญัญา ไมรู่ว้า่ปญัหาอยู่ที่

ตรงไหน ปญัหาอยู่ตรงทีไ่มรู่ว้า่ราคะโทสะโมหะเป็นเหตขุองความทกุข ์ พอสอน

ใหด้บัราคะโทสะโมหะปับ๊ ก็บรรลไุดท้นัท ีสมยัแรกๆไมต่อ้งสอนเรื่องสมาธิ ทรง

แสดงแต่ปญัญา เพราะคนฟงัมศีีลมสีมาธิแลว้ ต่อมาทรงตอ้งแสดงเรื่องสต ิเรื่อง

สมาธิ เรื่องปญัญา เพราะคนทีม่าบวชไมม่ภูีมธิรรมเหลา่น้ี มแีต่ศรทัธา เหน็คน

อืน่บวชแลว้บรรลกุนั ก็อยากจะบรรลกุ็เลยมาบวช แต่ไมรู่ว้า่สตสิมาธิเป็น

อย่างไร จงึตอ้งสอนเรื่องสตก่ิอน ตอ้งสอนเรื่องศีลเรื่องวนิยัของพระ บางคน

บวชมาแลว้ยงัไปนอนกบัภรรยา เพราะไมรู่เ้รื่องของศีล ตอ้งทรงหา้ม ทรงสอนวา่

เป็นพระแลว้ไปหลบันอนกบัคนอืน่ไมไ่ดแ้ลว้ ไมใ่หห้าความสุขจากการหลบันอน

กบัคนอืน่ ใหห้าความสุขจากการทาํจติใจใหส้งบ พระวนิยัจงึปรากฏขึ้นมาทลีะขอ้

สองขอ้ เพราะคนทีม่าบวชใหมไ่มรู่ศี้ลของพระ ในสมยัปจัจบุนัน้ีก็มคีนทีบ่วช

แลว้ทาํผดิศีลกนัเยอะ เพราะไมไ่ดศึ้กษา อปุชัฌายส์มยัน้ีเป็นอปุชัฌายเ์ป็ด 

ไมใ่ช่อปุชัฌายไ์ก่ ไก่น้ีเวลาไขอ่อกมาแลว้จะฟกัดว้ย แต่เป็ดจะไมฟ่กั อปุชัฌาย์

สมยัน้ีบวชแลว้ไมส่อน ปลอ่ยตามบญุตามกรรม ปลอ่ยใหค้นทีรู่ไ้มจ่รงิสอน ก็

เลยสอนกนัแบบผดิๆไป  

ถาม ขณะทีม่ทีกุขเ์กดิขึ้นในใจ ถา้ไมส่ามารถขา้มมนัได ้ใหเ้ราเจริญสตเิพือ่เอากาํลงัไว ้

ใชใ้นกาลขา้งหนา้ใช่ไหมเจา้คะ 
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ตอบ ถา้ไดส้ตกิ็จะไดส้มาธิ ไดส้มาธิก็จะไดป้ญัญา สตสินบัสนุนใหเ้กดิสมาธิ สมาธิจะ

เป็นกาํลงัสนบัสนุนการทาํลายกเิลส มปีญัญาเป็นผูช้ี้บอกวา่อะไรคอืกเิลส อะไร

คอืความจริง อะไรคอืความไมจ่ริง ปญัญาจะเป็นผูส้อน เช่นสอนใหรู้ว้า่ไมม่อีะไร

เป็นของเราน้ี ถา้มแีต่สมาธิอย่างเดยีวก็จะไมรู่ว้า่ไมม่อีะไรเป็นของเรา จะไมรู่ส้พั

เพ ธมัมา อนัตตา อย่างอาจารยข์องพระพทุธเจา้ ๒ รูปทีไ่ดฌ้านไดส้มาธิแลว้ 

แต่ยงัไมไ่ดป้ญัญา พระพทุธเจา้ศึกษาจากพระอาจารยท์ ัง้ ๒ รูปไดแ้ค่ฌาน

เท่านัน้ จงึตอ้งแสวงหาปญัญาดว้ยพระองคเ์อง เพราะไมม่ใีครรูป้ญัญาน้ี มี

พระพทุธเจา้พระองคเ์ดยีวเท่านัน้ ทีส่ามารถศึกษาสิง่ต่างๆ ทีม่ากระทบสมัผสักบั

ใจ จนเหน็วา่เป็นเพยีงธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ เป็นอนตัตา ถงึจะบรรลมุรรคผล

นิพพานได ้ ถา้ไมม่ปีญัญาก็จะไดแ้ค่ฌาน ไดแ้ค่สวรรคช์ ัน้พรหม แลว้ก็จะ

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่เพราะเป็นไตรลกัษณ์ ไมเ่ทีย่ง ยงัเสือ่มได ้เจริญแลว้

ก็เสือ่มได ้ แต่ถา้เป็นโลกตุรธรรมก็จะไมเ่สือ่ม เป็นโสดาฯแลว้ก็จะไมเ่สือ่มลงมา

เป็นปถุชุน เป็นสกทิาคามแีลว้ก็จะไมเ่สือ่มลงมาเป็นโสดาฯ เป็นอนาคามแีลว้ก็จะ

ไมเ่สือ่มลงมาเป็นสกทิาคาม ี เป็นอรหนัตแ์ลว้ก็จะไมเ่สือ่มลงมาเป็นอนาคาม ี

เพราะเป็นดว้ยปญัญา ทีย่งัเป็นปถุชุนเพราะไมม่ปีญัญา มแีต่อวชิชา ไมเ่หน็ไตร

ลกัษณ์ จงึตอ้งเจริญสตก่ิอน  

ตอ้งเจริญสตเิป็นงานหลกัเลย ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนหลบั ยนืเดนินัง่นอนใหม้สีติ

ควบคุมใจไว ้ ไมใ่หค้ดิฟุ้ งซ่าน ไมใ่หค้ดิเรื่อยเป่ือย ใหค้ดิอยู่กบัเรื่องทีก่าํลงั

เกดิขึ้น กาํลงัทาํอะไรอยู่ก็ใหรู้อ้ยู่กบัเรื่องนัน้ แลว้ก็จะมกีาํลงับงัคบัจติ ใหอ้ยู่กบั

อารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงได ้เวลานัง่ทาํสมาธิก็จะไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ ก็จะสงบรวมเป็น

หน่ึงได ้ จะไดพ้บกบัความสุขทีเ่กดิจากความสงบ แต่เป็นความสงบชัว่คราว พอ

ออกจากความสงบแลว้ จติจะคดิปรุงแต่งอกี แต่ความสงบทีไ่ดจ้ากสมาธิยงัมี

หลงเหลอือยู่ มกีาํลงัพอทีจ่ะคุมความโลภโกรธหลงไมใ่หม้กีาํลงัมาก แต่ไมต่าย 

เหมอืนกบัทบุศีรษะใหม้นัมนึ ตอนนัน้ก็สามารถเอาสงัขารทีก่เิลสเคยเอาไปใช ้มา

ใชใ้นทางธรรมะได ้เอามาคดิทางไตรลกัษณ์ได ้เอามาคดิทางปรมตัถสจัจะได ้แต่

ถา้ไมม่สีมาธิเลย พอตื่นขึ้นมาปับ๊ กเิลสจะดงึไปคดิก่อนเลย ตวัเราของเรา วนัน้ี
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จะไปหาความสุขทีไ่หนด ี ไปหาเงนิทีไ่หนด ี จะคดิไปทางนัน้ทนัท ี แต่ถา้มสีมาธิก็

จะคดิไปทางมรรค เวลากเิลสชวนใหค้ดิไปทางโลกก็จะต่อสูก้นัเถยีงกนั ถา้

ปญัญามกีาํลงัมากกวา่ ก็จะชนะกเิลส รูท้นักเิลส ถา้ปญัญามกีาํลงันอ้ยกวา่ ก็จะ

สูก้เิลสไม่ได ้ถงึแมม้สีมาธิก็ยงัจะโลภโกรธหลง ถา้มปีญัญามาก พอโลภปับ๊ก็จะ

ตดัได ้พอโกรธปับ๊ก็จะตดัได ้

พอออกจากสมาธิก็ตอ้งสอนใจใหเ้กดิปญัญา เช่นร่างกายเราน้ี เรายงัไมม่ปีญัญา

มองทะลเุลย อยู่กบัเราตลอดเวลาเรายงัไมเ่หน็อาการ ๓๒ เลย ทาํไมจะไมเ่หน็ 

เพราะไมพ่จิารณากนั ก็เลยไมเ่หน็ เราจงึตอ้งพจิารณากนัอยู่เรื่อยๆ ร่างกายของ

เรามอีะไรบา้ง มผีมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดูก เยือ่ในกระดูกมา้มหวัใจตบั

พงัผดืไตปอด ฯลฯ ท่องไปก่อนแลว้ก็นึกภาพ หรือเปิดหนงัสอืทีม่ภีาพ ทีผ่่า

ร่างกายออกมาใหเ้หน็อวยัวะต่างๆ ดูแลว้ก็นึกอยู่เรื่อยๆ ต่อไปเวลามองร่างกาย

ของเราในกระจก จะเหน็ส่วนทีอ่ยู่ภายใตผ้วิหนงัดว้ย มองใครก็จะเหน็ส่วนอืน่

ดว้ย อย่างน้ีถงึจะเรียกวา่มปีญัญา ถา้ไมเ่หน็ภายในก็ยงัไมม่ปีญัญา จะเหน็วา่

สวยวา่งามหรือน่าเกลยีด แต่ความจริงมนัมที ัง้สวยท ัง้งามมที ัง้น่าเกลยีดอยู่ใน

คนๆเดยีวกนั มที ัง้ส่วนทีน่่าดูและไมน่่าดู แต่เรามกัจะดูในส่วนทีน่่าดู ส่วนทีไ่ม่

น่าดูก็จะไมดู่กนั ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆ ต่อไปจะชนิกบัส่วนทีไ่มน่่าดู ส่วนทีน่่าดูก็

จะไมย่นิด ี เพราะเหน็วา่มนัก็มส่ีวนทีไ่มน่่าดูดว้ย ก็จะทาํใหใ้จเป็นกลาง เฉยๆ 

ไมน่่าดูหรือน่าดู มนัเป็นอย่างนัน้ จะน่าดูหรือไมน่่าดู มนัก็เป็นอย่างนัน้ จะไม่

ยนิดยีนิรา้ย จะเฉยๆ ดูเพือ่ดบักามราคะ ถา้ไมดู่ส่วนทีไ่มน่่าดูก็จะเหน็แต่ส่วนที่

น่าดูน่ารกั แลว้ก็จะเกดิความใคร่ขึ้นมา แต่ถา้ดูส่วนทีไ่มน่่ารกัไมน่่าดู ความใคร่

ก็จะดบัไป พอเหน็ท ัง้ ๒ ส่วน ท ัง้น่ารกัและไมน่่ารกั ท ัง้น่าดูและไมน่่าดู ก็จะ

เฉยๆได ้ดูทไีรก็จะไมเ่กดิราคะความใคร่ขึ้นมา ตอ้งพจิารณาอย่างต่อเน่ืองจนตดิ

เป็นนิสยัไป ตอนน้ียงัไมเ่ป็นนิสยั ถา้ไมพ่จิารณาปับ๊กจ็ะลมืไปเลย 

ถาม ทีท่่านอาจารยพ์ูดถงึจติน่ิงกบัจติสงบนะค่ะ มนัแตกต่างกนัอย่างไรคะ 

ตอบ เวลาจติสงบจะไมค่ดิปรุงแต่ง จะไมก่ระเพือ่ม  
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ถาม แลว้น่ิงละคะ 

ตอบ เวลาน่ิงจติจะคดิปรุงแต่ง แต่ไมก่ระเพือ่ม  

ถาม น่ิงก็จะทาํงา่ยกวา่สงบ 

ตอบ เวลาน่ิงกเิลสยงัไมไ่ดท้าํงาน เวลากเิลสทาํงานจะเหน็ชดัเลย เพราะจติจะ

กระเพือ่ม จะรูเ้ลยวา่ตวัปญัหาอยู่ทีค่วามกระเพือ่ม เพราะมนัทาํลายความสุข 

แต่ถา้ไมม่สีมาธิไมน่ิ่งจะไมเ่หน็ เพราะจะกระเพือ่มอยู่ตลอดเวลา ถา้น่ิงดว้ยสงบ

ดว้ยก็จะเป็นเอกคัคตารมณ์ ไมป่รุงแต่ง พอออกจากสมาธิก็ยงัน่ิง ยงัไม่

กระเพือ่ม พอคดิไปทางกเิลสก็จะกระเพือ่ม ถา้คดิไปทางมรรคกจ็ะไมก่ระเพือ่ม  

ถาม เวลานัง่สมาธิแลว้เปิดเทปหลวงตาฟงัดว้ย จะมสีตอิยู่ทีล่มหายใจ แลว้ก็ฟงัอย่าง

ต่อเน่ือง แลว้อยู่ดีๆ ก็ฟงัไมเ่ขา้ใจครบั พยายามตัง้ใจฟงัหลวงตาแต่ก็ไมเ่ขา้ใจ ได ้

ยนิเสยีงหลวงตาแต่ไมเ่ขา้ใจความหมาย ไมท่ราบวา่จติตอนนัน้เป็นอย่างไร  

ตอบ เวลาฟงัธรรมไมค่วรดูลมหายใจเขา้ออก เพราะตอ้งการประโยชนจ์ากการฟงั

ธรรม การฟงัธรรมน้ีฟงัได ้ ๒ ลกัษณะ ฟงัแบบไมเ่ขา้ใจแต่ไดค้วามสงบ เช่น

ธรรมทีท่่านแสดงสูงกวา่สตปิญัญาของเราจะเขา้ใจได ้ แต่ถา้เราเกาะตดิอยู่กบั

เสยีงธรรมของท่าน เราก็จะไมไ่ปคดิปรุงแต่ง ใชเ้สยีงธรรมของท่านเป็นทีผู่กจติ 

ก็จะทาํใหใ้จของเราสงบได ้ ไดย้นิเสยีงแต่ไมเ่ขา้ใจ แต่ถา้ฟงัแลว้พจิารณาตามก็

จะไดป้ญัญา จะคดิไปในทางมรรค ทาํใหเ้กดิสมัมาทฐิสิมัมาสงักปัโป ใจไม่

กระเพือ่ม แต่ถา้คดิไปทางโลก กงัวลเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใจก็จะกระเพือ่ม เพราะเป็น

สมทุยัเป็นทกุข ์ การฟงัเทศนฟ์งัธรรมเป็นการระงบัดบัสมทุยั ดงึใจทีค่ดิไปทาง

โลกทางสมทุยัใหม้าคดิทางธรรม เน่ืองจากเราคดิเองไมไ่ด ้ เราก็เลยอาศยั

ความคดิของครูบาอาจารยเ์ป็นผูน้าํเราคดิ ดว้ยการฟงัและพจิารณาตามไปดว้ย 

ใจก็จะน่ิง แต่ยงัไมร่วมไมส่งบ ใจยงัคดิอยู่แต่คดิไปในทางธรรม อย่างทีเ่รานัง่

คุยธรรมะกนัน้ี ใจจะสบายไมอ่ดึอดัราํคาญใจ แต่ถา้นัง่อยู่คนเดยีว จะนัง่ได ้

หรือไม ่เดีย๋วก็ตอ้งคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี พอคิดแลว้ก็อยากจะลกุไปทาํโน่นทาํน่ี 



66 
 

การฟงัเทศนฟ์งัธรรมน้ีฟงัได ้๒ แบบ ฟงัเพือ่สมาธิหรือฟงัเพือ่ใหเ้กดิปญัญา จะ

เกดิปญัญาไดก้็ขึ้นอยู่ทีป่ญัญาของเราดว้ย ท่านจะแสดงธรรมทกุระดบั ต ัง้แต่

พื้นฐานขึ้นไปจนถงึระดบัสูง ปญัญาของเราอยู่ในระดบัไหนก็จะรบัไดใ้นระดบันัน้ 

พอท่านเทศนเ์ลยระดบันัน้ไปเราก็จะไมเ่ขา้ใจ ถา้เราอยู่ช ัน้ ๔ พอท่านเทศนถ์งึช ัน้ 

๕ เราก็พอจะกระโดดตามท่านได ้แต่พอท่านเทศนไ์ปชัน้ ๖ ช ัน้ ๗ เราจะตามไม่

ทนั เพราะปญัญาเรามไีมพ่อ การฟงัธรรมแบบน้ีจะพฒันาจติใหสู้งขึ้นไป ถา้เรา

อยู่ช ัน้ ๕ พอท่านมาเทศนถ์งึช ัน้ ๕ ทีเ่รารูแ้ลว้ เราก็จะจอ้งรอฟงัวา่ท่านจะเทศน์

อย่างไรเกี่ยวกบัช ัน้ ๖ ช ัน้ ๗ พอฟงัแลว้เราก็อาจจะกา้วขึ้นไปไดเ้ลย ถา้ไมไ่ดเ้รา

ก็กลบัไปปฏบิตัไิปพจิารณาต่อ ไมน่านเราก็จะกา้วขึ้นช ัน้ ๖ ได ้จะขึ้นเป็นช ัน้ๆไป 

การฟงัธรรมเพือ่ปญัญาจะเป็นอย่างน้ี ถา้เราไมม่ปีญัญาพอก็ฟงัเสยีงธรรม แลว้

จติก็จะสงบน่ิง ไดย้นิเสยีงแต่จะไมเ่ขา้ใจ ถา้นัง่เฉยๆคนเดยีวจะนัง่ไมไ่ด ้พอเปิด

ธรรมะฟงัจะนัง่ได ้ เพราะมเีสยีงธรรมกลอ่มใจ ถา้ยงัไมส่ามารถนัง่สมาธิได ้ สติ

ยงัไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะควบคุมบงัคบั ใหใ้จอยู่กบัลมหายใจหรืออยู่กบัพทุโธได ้ ก็

ตอ้งอาศยัการฟงัธรรมไปก่อน ฟงัไประยะหน่ึงแลว้จติรูส้กึสบายก็หยุดฟงัแลว้

ลองบริกรรมต่อ ถา้บริกรรมไดจ้ติก็จะสงบลกึลงไปอกี หรือจะดูลมหายใจก็ได ้

ภาวนาในตอนตน้จงึตอ้งอาศยัการฟงัธรรมหรือสวดมนตไ์ปก่อน เหมอืนกบัรถที่

สตารท์ไมต่ดิ ก็ตอ้งอาศยัรถคนัอืน่ลากไปก่อน พอรถวิง่ไปแลว้เราใส่เกยีรป์ับ๊

เครื่องก็จะตดิ การภาวนาก็เหมอืนกนั ถา้ไมม่เีสยีงธรรมฟงักจ็ะฟุ้ งซ่าน ใหอ้ยู่กบั

พทุโธก็อยู่ไดป้ับ๊เดยีว แลว้ก็จะแวบไปคดิเรื่องต่างๆ ก็ตอ้งอาศยัการฟงัธรรมไป

ก่อน ใหธ้รรมช่วยดงึใจไว ้ ใหใ้จคดิในทางมรรค ก็จะทาํใหใ้จสงบลงไดใ้นระดบั

หน่ึง  

ถาม ควรจะฟงัดว้ยจดุประสงคเ์ดยีวใช่ไหม ไม่ใช่ ๒ อย่าง ถา้นัง่สมาธิแลว้ฟงัดว้ย 

จติจะสลบัไปมา กลบัไปหาสมาธิแลว้กลบัมาทีป่ญัญา พอกลบัมาก็ตามไมท่นั 

จริงๆควรจะเอาเพยีงอย่างเดยีว 

ตอบ ตอนตน้ฟงัเพือ่ปญัญาก่อน เพราะจะเขา้ใจ แต่พอไปถงึข ัน้ทีไ่มเ่ขา้ใจก็ตอ้งปลอ่ย 
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ถาม ปลอ่ยเอาสมาธิอย่างเดยีว  

ตอบ เพราะฟงัไมเ่ขา้ใจแลว้ ท่านแสดงธรรมทีสู่งกวา่เราจะเขา้ใจได ้ เวลาฟงัไมต่อ้ง

กาํหนดวา่จะฟงัเพือ่สมาธิหรือปญัญา จะรูเ้องในใจวา่จะฟงัเพือ่ปญัญาหรือสมาธ ิ

ถา้ไมอ่ยากจะพจิารณาตามก็ฟงัแต่เสยีงไป ถา้อยากจะพจิารณาตามก็พจิารณาไป 

อย่าไปกาํหนดบงัคบั วา่ตอนน้ีจะฟงัเพือ่สมาธิหรือปญัญา อยู่ทีจ่ติในขณะนัน้วา่ 

มกีาํลงัพจิารณาตามหรือไม ่ตอนตน้นัง่ฟงัเฉยๆ ใหม้สีตรูิอ้ยู่ ไมต่อ้งส่งจติไปหา

เสยีงของท่าน ใหต้ ัง้รบัอย่างเดยีว เหมอืนนกัฟตุบอลทีเ่ฝ้าประตู ไมต่อ้งออกไป

ไลต่ามลูกบอล ใหอ้ยู่ทีห่นา้ประตูเดีย๋วลูกบอลก็วิง่มาหาเอง ใจจะไดน่ิ้ง ไมต่อ้ง

วิง่ตามเสยีง ไมต่อ้งลมืตาดูท่าน นัง่ฟงัเฉยๆ มสีตติ ัง้อยู่ขา้งหนา้ รอรบัเสยีง

ธรรมทีจ่ะมาสมัผสักบัหู แลว้ก็เขา้ไปสู่ใจ ถา้พจิารณาไดก้็พจิารณาไป ถา้

พจิารณาไมไ่ดก้็ฟงัเสยีงธรรมไปเรื่อยๆ  

อานิสงสข์องการฟงัธรรมมอียู่หลายประการ เช่นจะไดค้วามเหน็ทีถู่กตอ้ง ได ้

ปญัญา จติสงบผ่องใสเป็นสมาธิ ขจดัความสงสยัได ้ แต่ตอ้งฟงัดว้ยกายวาจาใจ

ทีส่งบ กายตอ้งนัง่เฉยๆไมท่าํอะไร วาจากไ็มคุ่ยกนั จติตอ้งน่ิง ตอ้งต ัง้รบัอย่าง

เดยีว  

ถาม ฟงัธรรมะทา่นอาจารยบ์่อยๆ พอไปฟงัธรรมะทีอ่ืน่ เป็นเหมอืนของเดก็ๆ อย่างน้ี

ถอืวา่กา้วหนา้ใช่ไหมคะ 

ตอบ ไม ่ เหมอืนกนิแกง ๒ หมอ้ ไดเ้ปรียบเทยีบวา่หมอ้นัน้กบัหมอ้น้ีรสชาตไิม่

เหมอืนกนั ถา้กนิหมอ้เดยีวจะไมรู่ว้า่รสชาตแิกงหมอ้อืน่เป็นอย่างไร ไดเ้หน็ขอ้

แตกต่างกนั ถา้อยากจะรูว้า่กา้วหนา้หรือไม ่ ตอ้งวดัทีก่เิลสเรา วา่นอ้ยลงไป

หรือไม ่ โกรธนอ้ยลงไปหรือไม ่ โลภนอ้ยลงไปหรือไม ่ อยากนอ้ยลงไปหรือไม ่

อย่างน้ีถงึจะรูว้า่กา้วหนา้หรือไม ่ ทกุขน์อ้ยลงไปหรือไม ่ เวลาเสยีอะไรไปแลว้ยงั

ยิ้มไดห้รือไม ่ เวลาใครทาํใหเ้ราโกรธใหอ้ภยัไดห้รือไม ่ ตอ้งวดัทีใ่จเรา อย่าไปวดั

ทีอ่ืน่  
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ถาม เวลาพจิารณาเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ฯลฯไปเรื่อยๆ แลว้หนัมาดูทีล่ม

หายใจ ลมจะหายไปเลย ก็เลยรูส้กึกลวัตาย พยายามหาลม แต่ไมม่ลีมเลย  

ตอบ เวลาจติละเอยีดแลว้ลมจะละเอยีดตาม จะรูส้กึวา่ไมม่ลีม แต่ความจริงลมยงัมี

อยู่ เพยีงแต่ไมส่ามารถสมัผสัรบัรูม้นัได ้ หลวงตาท่านเขยีนไวแ้ลว้วา่ เวลาดูลม

หายใจจะเจอปญัหาน้ี พอจติละเอยีดลมก็จะละเอยีดตาม พอไมส่ามารถรบัรูล้ม

ไดก้็จะตกใจวา่ ไมห่ายใจแลว้จะตายหรือเปลา่ ท่านบอกวา่ใหม้คีวามเชื่อม ัน่วา่ไม่

ตาย ตราบใดทีย่งัมผูีรู้อ้ยู่ ยงัมสีตรูิอ้ยู่จะไมต่ายอย่างแน่นอน ไมต่อ้งกลวั ให ้

ภาวนาต่อไป ใหอ้ยู่กบัตวัรู ้ใหส้กัแต่วา่รู ้เดีย๋วมนัก็จะดิง่ลงเขา้สู่ความสงบ ขณะ

จติรวมลงจะเหมอืนกบัหายใจเฮอืกสุดทา้ย วูบลงไปแลว้ก็น่ิงสบาย ปลอ่ยวาง

ร่างกายปลอ่ยวางลม แต่ยงัหายใจอยู่ ร่างกายยงัทาํงานอยู่ แต่ใจไมไ่ปรบัรู ้ไมม่ี

ใครตายดว้ยการภาวนาอานาปานสต ิตายดว้ยการไมภ่าวนามากกวา่  

ถาม ขณะทีรู่อ้ย่างเดยีวน้ี บางครัง้จติจะถามวา่เราอยู่ทีไ่หน 

ตอบ อย่าไปวพิากษว์จิารณ์ ใหส้กัแต่วา่รู ้ รูว้า่ตอนน้ีไมม่ลีม ถา้ปรุงแต่งก็ใหห้ยุดปรุง

แต่ง เพราะจะขวางจติไมใ่หร้วมลงเขา้สู่ความสงบ ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นกลาง เป็น

อเุบกขา สกัแต่วา่รู ้ 

ถาม มาถงึจดุน้ีทไีร จะหลงทกุท ี 

ตอบ เพราะเราใชส้งัขารความคดิปรุงแต่ง ซึง่ขดักบัเจตนารมณ์ ทีต่อ้งการจะหยุด

ความคดิปรุงแต่ง ถา้ลมหายไปก็รูว้า่ลมหายไป อย่าไปคดิปรุงแต่ง แลว้มนัจะ

รวมลง  

ถาม แสดงวา่สงัขารมนัดงึเราขึ้นมา เพือ่ไมใ่หล้งสู่ความสงบใช่ไหมคะ 

ตอบ ความลงัเลสงสยัน้ีเป็นนิวรณ์ ทาํใหเ้ราคดิปรุงแต่ง ไมอ่ยู่กบัการภาวนา ถา้ไมม่ี

ลมอยู่ก็ใหอ้ยู่กบัความวา่ง ถา้มคีวามคดิปรุงแต่งก็ตอ้งรูท้นั ตอ้งหยุดทนัท ี
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กลบัมาอยู่กบัความวา่ง ความรูอ้ย่างเดยีว ถงึแมจ้ะไมร่วมลงตอนนัน้จะรูส้กึ

สบายมาก ถา้ปลอ่ยไประยะหน่ึงก็จะรวมลง ถา้ไมม่คีวามคดิปรุงแต่งมาขวางก ัน้ 

ทีไ่มร่วมก็เพราะความคดิปรุงแต่งคอยขวางก ัน้ ถา้มสีตปิระคบัประคองใหส้กัแต่

วา่รู ้เดีย๋วก็จะวูบลงไปเอง พอคดิวา่ไมม่ลีมหายใจจะตอ้งตาย ก็คดิปรุงแต่งวติก

วจิารณ์แลว้ เราภาวนาเพือ่ระงบัความคดิปรุงแต่งวติกวจิารณ์ ตอนตน้จะมวีติก

วจิารณ์ จากนัน้วติกวจิารณ์ก็จะหายไป เหลอืแต่สุขเหลอืแต่ปีต ิ ต่อมาปีตกิ็

หายไป สุขก็หายไป เหลอืแต่อเุบกขา เหลอืแต่เอกคัคตารมณ์ สกัแต่วา่รู ้ นัน้

แหละคอืความวา่งจรงิๆ เป็นความสงบเต็มที ่ 

ถาม ตอนนัน้ตวัรูย้งัมอียู่ใช่ไหมคะ 

ตอบ มอียู่ตลอดเวลา ตวัรูไ้มห่ายไปไหน ตวัรูจ้ะเด่นขึ้นมา ยิง่สงบมากตวัรูจ้ะยิง่เด่น

มากขึ้น เพราะทกุอย่างหายไปหมด เหลอืแต่ตวัรูต้วัเดยีว ตวัรูน้ี้ไมห่าย  

ถาม วูบลงไปนิดเดยีว แลว้ก็กลบัขึ้นมา 

ตอบ สตไิมม่กีาํลงั 

ถาม ตอ้งทาํอย่างไร 

ตอบ อย่าไปวพิากษว์จิารณ์ อย่าไปคดิปรุงแต่ง ใหรู้เ้ฉยๆ สกัแต่วา่รู ้

ถาม เราคาดการณ์อาการของจติไดใ้ช่ไหมครบั วา่กาํลงัจะรวมลง 

ตอบ คาดไมไ่ด ้ใหรู้เ้ฉยๆ อย่าไปคาด 

ถาม พอสงสยัก็จะขวางทนัท ี

ตอบ ทาํไมไมล่งสกัท ี 

ถาม พอตัง้คาํถามขึ้นในใจก็จะขวางไมใ่หร้วมลง 
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ตอบ ใช่ มนัปรุงแต่งแลว้ ตอ้งระงบัความปรุงแต่ง ใหส้กัแต่วา่รู ้ 

ถาม ถา้น่ิงแลว้ประคบัประคองไปเรื่อยๆ มนัจะน่ิงไปเรื่อยๆ  

ตอบ อยู่ทีก่าํลงัของสต ิทีจ่ะควบคุมสงัขารความคดิปรุงแต่ง ทาํไปเรื่อยๆ ต่อไปสตจิะ

มกีาํลงัมากขึ้น ตอ้งลมือดตี ลมือนาคต ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั ใหรู้เ้ฉยๆ อย่าไปคดิ

ปรุงแต่ง  

ถาม พอจติสงบแลว้จะมคีาํผลดุขึ้นมาวา่ การเกดิเป็นทกุข ์

ตอบ เป็นปญัญาเตอืนใจ ใหรู้ว้า่การเกดิน้ีไมด่ ี เพือ่จะไดต้ดัการเกดิใหไ้ด ้ มเีป้าหมาย

แลว้วา่ปฏบิตัเิพือ่ไมใ่หเ้กดิ ตอ้งรูว้า่อะไรทาํใหเ้ราเกดิ ก็คอืความอยากต่างๆ 

ตอ้งตดัความอยากใหไ้ด ้ ตดัความอยากในรูปเสยีงกลิน่รส ความอยากมอียาก

เป็น ความไมอ่ยากมไีม่อยากเป็น ตอ้งภาวนาต่อ มาถูกทางแลว้ 

ถาม การบริกรรมพทุโธควบคู่ไปกบัการดูลมหายใจ จะขดัแยง้กนัไหม 

ตอบ ถา้ถูกจริตก็จะไมข่ดั 

ถาม ภาวนาพทุโธแลว้ดูลมหายใจดว้ยน้ี คอือะไรคะ 

ตอบ หายใจเขา้ก็จะวา่พทุ หายใจออกก็จะวา่โธ ถา้ดูลมหายใจอย่างเดยีวจติยงัคดิปรุง

แต่ง ก็ใหเ้อาพทุโธเขา้มาควบคุมดว้ย บางคนไมช่อบเพราะมนัยุ่งยาก ไหน

จะตอ้งดูลม ไหนจะตอ้งท่องพทุโธดว้ย ก็จะเอาพทุโธอย่างเดยีว หรือเอาลม

อย่างเดยีว แลว้แต่จริตของแต่ละคน ใหดู้ผลเป็นหลกั ภาวนาแบบน้ีแลว้จติสงบ

ไหม ถา้ดูลมก็ไมต่อ้งตามลมเขา้ตามลมออก ใหเ้ฝ้าดูอยู่ทีจ่ดุเดยีว คอืทีป่ลาย

จมกู หายใจเขา้ก็รู ้ หายใจออกก็รู ้ เวลาลมเขา้ออกจะตอ้งสมัผสัอยู่ตรงปลาย

จมกู ใหรู้อ้ยู่ทีจ่ดุสมัผสัของลมเขา้ออก จะไดน่ิ้ง ถา้ตามลมเขา้ตามลมออก จะ

ไมน่ิ่ง 
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