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กณัฑท์ี่ ๔๑๖ 

ควบคมุความคิด 
๑๙ กนัยายน ๒๕๕๓ 

พวกเราควรทุ่มเทเวลาใหก้บัการภาวนา ดกีวา่ทาํอย่างอืน่ งานภายนอกทาํเทา่ไหร่ก็จะไม่

จบไมส่ิ้น ตอ้งทาํไปเรื่อยๆ ตอ้งบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆ แต่ใจของพวกเราน้ีถา้ทาํใหด้ี

แลว้ จะดไีปเรื่อยๆ จะไมเ่สือ่ม งานต่างๆภายนอกนัน้ ครูบาอาจารยท์่านสอนใหท้าํเท่าที่

จาํเป็น จะไดม้เีวลามาทาํงานทีส่าํคญัจริงๆ คอืงานพฒันาจติใจ ใจไดร้บัการพฒันามาก

นอ้ยเพยีงไร พวกเราก็จะมคีวามสุขมากนอ้ยเพยีงนัน้ ถา้ใจไมไ่ดร้บัการพฒันา ก็จะมแีต่

ความทกุข ์ ความสุขความทกุขไ์มไ่ดอ้ยู่ทีเ่รื่องภายนอก แต่อยู่ทีใ่จทีไ่ดร้บัการพฒันา 

ดว้ยธรรมะของพระพทุธเจา้หรือไม ่ ถา้นาํธรรมะของพระพทุธเจา้เขา้สู่ใจไดม้ากเท่าไหร่ 

ใจจะมคีวามร่มเยน็เป็นสุขมากเท่านัน้ ยิง่ใจมคีวามสุขมากเท่าไหร่ ยิง่จะเหน็ความไม่

สาํคญัของสิง่อืน่ๆภายนอกมากขึ้นเท่านัน้ เพราะใจสามารถอยู่อย่างมคีวามสุขได ้โดยไม่

ตอ้งมอีะไรเลย แมแ้ต่ไมม่ร่ีางกายใจก็ยงัอยู่ได ้ เช่นเวลาใจเขา้สู่ความสงบเขา้สู่สมาธิ 

ตอนนัน้ใจกบัร่างกายกแ็ยกออกจากกนัช ัว่คราว ใจไมร่บัรูเ้รื่องของร่างกาย และเรื่อง

ต่างๆทีเ่ขา้มาทางตาหูจมกูลิ้นกาย เหมอืนกบัไมม่อีะไร เหมอืนกบัลอยอยู่ในอวกาศ ไมม่ี

อะไรมารบกวนใจ พระพทุธเจา้จงึทรงตรสัวา่ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจเป็นทีต่ ัง้ของ

ความสุขและความทกุข ์ ใจเป็นผูส้รา้งความสุขและความทกุข ์ และใจเป็นผูร้บัผลของ

ความสุขและความทกุข ์ เกดิจากความคิดปรุงแต่งของใจ ถา้คดิไปทางสมทุยัก็จะสรา้ง

ความทกุขข์ึ้นมา ถา้คดิไปทางมรรคก็จะสรา้งความสุขขึ้นมา  

หนา้ทีข่องพวกเราจงึอยู่ทีก่ารควบคุมความคิดของพวกเรา ถา้อยากจะมแีต่ความสุขก็

ตอ้งคดิไปในทางมรรค ถา้คดิไปในทางมรรคไมไ่ด ้ ก็จะคดิไปในทางสมทุยั เพราะใจมี

อวชิชาคอยกาํกบัคอยส ัง่ใหค้ดิไปในทางสมทุยันัน่เอง ดงัทีท่รงตรสัไวว้า่ อวิชชา ปจัจยา 

สงัขารา อวชิชาเป็นผูก้าํกบัใหส้งัขารคดิปรุงแต่งไปในทางสมทุยั พอมเีวทนาก็จะเกดิ
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ตณัหาเกดิความอยากตามมา ถา้เป็นสุขเวทนาก็อยากจะใหสุ้ขไปนานๆ ถา้เป็น

ทกุขเวทนาก็อยากจะใหด้บัไปเร็วๆ แต่สุขกบัทกุขเวทนามเีหตมุปีจัจยัของเขา ไมไ่ดอ้ยู่

ภายใตอ้าํนาจของความอยากของใจ เช่นเวลาร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย เกดิทกุขเวทนาทาง

กายขึ้นมา ใจก็จะอยากใหท้กุขเวทนาทางกายหายไปดบัไป แต่เขาไมด่บัไปตามความ

อยาก เพราะเขาเป็นอนตัตา ไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของใจ เขามเีหตมุปีจัจยัทีท่าํใหเ้ขา

เกดิขึ้นมา เช่นยามเจ็บไขไ้ดป่้วยเน่ืองจากมเีชื้อโรคทาํใหร่้างกายผดิปกต ิ ใจอยากจะให ้

มนัหาย แต่มนัก็ไมห่าย พออยากใหห้ายกจ็ะมคีวามทกุขท์รมานใจซอ้นขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง 

เพราะไมส่ามารถหา้มความคดิไมใ่หค้ดิไปในทางสมทุยันัน่เอง  

ถา้ฝึกใจอยู่เรื่อยๆ ไมใ่หค้ดิไปในทางสมทุยั ก็จะไมท่รมานใจ เช่นเวลาเกดิความ

เจ็บปวดขึ้นมาทางร่างกาย ก็อย่าไปคดิอยากใหห้ายปวด ดว้ยอบุายทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

สอน เช่นบริกรรมพทุโธๆไปเรื่อยๆ ในขณะทีม่คีวามทกุขท์รมานใจกบัความเจ็บปวดของ

ร่างกาย ถา้บริกรรมพทุโธๆ ก็จะควบคุมความคดิไมใ่หค้ดิในทางสมทุยัได ้ พอไมค่ิด

อยากจะใหค้วามเจ็บไขไ้ดป่้วยหายไป หรือคดิหนีจากความเจ็บไขไ้ดป่้วยไป ก็จะไม่

ทรมานใจ ถา้ไมส่ามารถควบคุมความคดิได ้ก็อาจจะคดิฆ่าตวัตายก็ได ้ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นการ

แกป้ญัหาทีแ่ทจ้รงิ เพราะความทกุขท์รมานใจไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย แต่อยู่ทีค่วามคดิปรุง

แต่ง ทีถู่กอวชิชาความหลงความไมรู่เ้รื่องของความทกุขข์องใจ วา่เกดิจากความคดิปรุง

แต่งของใจน้ี พาใหค้ดิฆ่าตวัตาย ถา้รูว้า่ความทกุขท์รมานใจน้ีเราสามารถดบัได ้ดว้ยการ

ควบคุมความคดิ ไมใ่หค้ดิไปในทางสมทุยั หรือใหห้ยุดคดิช ัว่คราว ใหจ้ติรวมลง ใหเ้ขา้

สู่สมาธิ ความทกุขท์รมานใจก็จะหายไปหมด จะเหลอืแต่ความเจ็บปวดของร่างกาย ซึง่

เมือ่เปรียบเทยีบกบัความทกุขท์รมานใจแลว้ เป็นเหมอืนฟ้ากบัดนิ เป็น ๑ ต่อ ๑๐๐ เท่า 

จะเหน็ไดช้ดัเลยวา่ความเจ็บปวดของร่างกายน้ี ใจสามารถรบัรูไ้ดอ้ย่างสบาย ถา้ไมม่ี

ความทกุขท์รมานใจ ทีเ่กดิจากความคดิอยากใหค้วามเจ็บปวดของร่างกายหายไป หรือ

ความคดิอยากจะหนีจากความเจ็บปวดน้ีไป ถา้ใจน่ิงเฉยๆจะไมรู่ส้กึทรมานใจแต่อยา่ง

ใด เพราะเราสามารถยบัย ัง้ความคดิไมใ่หค้ดิไปในทางสมทุยันัน่เอง จะปวดก็ปวดไป อยู่

ดว้ยกนัได ้
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ทาํได ้๒ วธิีดว้ยกนั คอื ๑. ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆ เพือ่ไมใ่หใ้จคดิไปในทางสมทุยั ๒. 

ใหค้ดิวา่ความเจ็บปวดของร่างกายเป็นเรื่องปกต ิ เป็นเหมอืนกบัฝนตก ถา้ไมไ่ดอ้ยากให ้

ฝนหยุดตก ก็จะไมรู่ส้กึเดอืดรอ้นอะไร แต่ถา้อยากจะใหห้ยุดตก แต่ยงัตกอยู่ ใจก็จะ

กระสบักระส่ายกระวนกระวาย ไมส่บายใจ ถา้คดิไปในทางทีถู่กตอ้งทีเ่รียกวา่สมัมาทฐิ ิ

ใจก็จะสงบ เขาเป็นอย่างน้ี อย่าไปถามวา่ทาํไม อย่าไปอยากใหเ้ขาหายไป ใหค้ดิวา่เขา

เป็นอย่างน้ี มเีหตมุปีจัจยัทีท่าํใหเ้ขาเกดิขึ้น จะอยู่นานหรือไมน่าน ก็เป็นเรื่องของเขา เรา

ไมม่สีทิธิ์ทีจ่ะไปส ัง่ใหเ้ขาหายไปได ้ แต่สิง่ทีเ่ราส ัง่ใหห้ายไดก้็คอืสมทุยั ทีส่รา้งความทกุข ์

ใหแ้ก่ใจ ถา้สอนใจใหค้ดิอย่างน้ี ใจก็จะไมค่ดิอยากใหส้ิง่ต่างๆทีเ่กดิขึ้นเป็นอย่างใดอย่าง

หน่ึง เมือ่ไมม่คีวามคดิทีเ่ป็นเหตทุีส่รา้งความทกุขใ์จขึ้นมา ความทกุขใ์จก็จะไมเ่กดิ น่ีคอื

เป้าหมายของการปฏบิตั ิ อยู่ทีก่ารควบคุมใจดว้ยสต ิ ดว้ยสมาธิ ดว้ยปญัญา ทีเ่ป็น

เครื่องมอืสาํคญั สาํหรบัการควบคุมความคดิปรุงแต่ง ใหอ้ยู่ในทาํนองคลองธรรม อยู่ใน

มรรค  

การเจริญสตจิงึเป็นงานทีส่าํคญัอย่างยิง่ เป็น ก.ไก่ ข.ไข ่ของการปฏบิตั ิถา้อยากจะอ่าน

ออกเขยีนได ้ ก็ตอ้งเรียน ก.ไก่ ข.ไขก่่อน ถา้ไมรู่จ้กัอกัษรต่างๆ จะไมส่ามารถอ่านออก

เขยีนได ้ ฉนัใดถา้อยากจะควบคุมความคิด ใหไ้ปในทางมรรค ใหห้ยุดคดิ ไมใ่หค้ิดไป

ในทางสมทุยั ก็จะตอ้งมสีตก่ิอน เมือ่มสีตแิลว้ก็จะสามารถหยุดความคดิได ้ ดว้ยการ

รวมเขา้สู่สมาธิเป็นพกัๆ แต่สมาธิจะไมส่ามารถหยุดความคดิปรุงแต่งไดอ้ย่างถาวร จะ

สงบไดส้กัระยะหน่ึงแลว้ก็จะถอนออกมา ตอ้งไปดาํเนินชวีติต่อ เพราะยงัมร่ีางกายที่

จะตอ้งเลี้ยงดู พอออกจากสมาธิใจกจ็ะคดิไปเรื่อยเป่ือย จงึตอ้งใชป้ญัญาคอยสกดัไว ้

ถา้คดิไปในทางสมทุยั คดิไปในทางทีจ่ะสรา้งความทกุขข์ึ้นมา ก็ตอ้งใชป้ญัญาเขา้ไปสกดั 

สิง่ทีใ่จอยากไดอ้ยากมอียากเป็นนัน้ ตอ้งสอนใจวา่เป็นอนตัตา ไมส่ามารถควบคุมบงัคบั

มนัได ้ เป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา จงึไมใ่หค้วามสุข แต่ใหค้วาม

ทกุข ์ เวลาไดอ้ะไรมาใหม่ๆ ก็ดใีจมคีวามสุข สกัระยะหน่ึงก็เปลีย่นไป หรือใจเรา

เปลีย่นไป เคยชอบแต่เดีย๋วน้ีเบือ่แลว้เพราะจาํเจ เวลาไดม้าใหม่ๆ ก็ดอีกดใีจชอบอกชอบ

ใจ พอเหน็จาํเจก็จะเกดิความเบือ่หน่าย เคยมคีวามสุขกบัสิง่นัน้ เดีย๋วน้ีกลบัมคีวาม

ทกุข ์ 
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จงึตอ้งหาของใหม่ๆ มาทดแทนอยู่เรื่อยๆ เพราะความรูส้กึของเราเปลีย่นไป ไม่เทีย่ง

เหมอืนกนั สิง่ทีเ่ราสมัผสัเกี่ยวขอ้งดว้ยก็ไมเ่ทีย่ง ไมส่ามารถควบคุมบงัคบัเขาได ้ เขาจะ

ใหค้วามสุขกบัเราไปตลอดไดอ้ย่างไรเวลาทีเ่ขาเปลีย่นไป ความทกุขก์็จะกลบัเขา้มา

แทนที ่ ตอ้งสอนใจอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ แลว้ใจจะไมอ่ยากไดอ้ะไรมาใหค้วามสุข เพราะไม่

คุม้ค่า ไดค้วามสุขเพยีงเลก็ๆนอ้ยๆ แลว้ก็ตอ้งมาทกุขท์รมานใจ ทกุขเ์พราะตอ้งดูแล

รกัษา ทกุขเ์พราะเศรา้โศกเสยีใจเวลาทีเ่กิดการสูญเสยี น่ีคือการใชป้ญัญา ตอ้งมองให ้

เหน็ไตรลกัษณ์ในทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่จะเป็นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ลาภยศ

สรรเสริญ ลว้นไม่เทีย่งท ัง้นัน้ ไมอ่ยู่ในการควบคุมบงัคบัของเรา ถา้สิง่ทีใ่หค้วามสุขกบั

เราจากเราไป เราก็จะตอ้งทกุขใ์จเศรา้โศกเสยีใจ อย่างเดอืนน้ีก็เป็นเดอืนสุดทา้ยของอายุ

ราชการของคนทีม่อีายุครบ ๖๐ ปี เคยมตีาํแหน่งใหญ่โตพอถงึวนัที ่ ๑ ตลุาคม ความ

ใหญ่โตก็หมดไป จะอยู่เป็นใหญ่เป็นโตต่อไปก็ไมไ่ด ้ เพราะถงึวาระทีจ่ะตอ้งหมดไป ถา้

ทาํใจไมไ่ด ้ ควบคุมความคดิไม่ได ้ วา่ตอนน้ีไมไ่ดเ้ป็นใหญ่เป็นโตแลว้ เป็นคนธรรมดา

แลว้ ไมม่ใีครใหค้วามสาํคญักบัเราแลว้ ก็จะมคีวามวา้เหวเ่ศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ปญัหา

ต่างๆอยู่ทีค่วามคดิของเราน่ีเอง 

เราจงึตอ้งฝึกควบคุมความคดิของเรา การฝึกสตน่ีิแหละเป็นการดงึใจดงึความคดิของ

เราไว ้ เบื้องตน้ก็ใหด้งึเขา้มาสู่ความวา่ง สู่ความเป็นกลาง ทาํอะไรก็อย่าไปคดิปรุงแต่ง 

ใหเ้พยีงสกัแต่วา่รูว้า่กาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัรบัประทานอาหารก็ใหรู้ว้า่กาํลงัรบัประทาน

อาหาร ไมต่อ้งไปปรุงแต่ง ใหรู้เ้ฉยๆ สกัแต่วา่รู ้กาํลงัอาบนํา้ กาํลงัแปรงฟนั กาํลงัหวผีม 

กาํลงัแต่งตวั กาํลงัทาํอะไรอยู่ ก็ใหใ้จรูอ้ยูก่บัเหตกุารณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้น ถา้ไมด่งึใจไวใ้หรู้ ้

กบัการกระทาํของร่างกาย ใจจะคดิเรื่อยเป่ือย ร่างกายอยู่ตรงน้ี แต่ใจไปคดิถงึลูกทีอ่ยู่

ต่างประเทศโดยไมรู่ส้กึตวั ทาํอะไรก็จะผดิพลาด หรือสงสยัวา่ทาํไปแลว้หรือยงั เพราะ

ใจไมไ่ดรู้อ้ยู่กบัการกระทาํ ไปรูอ้ยู่กบัเรื่องทีก่าํลงัคดิปรุงแต่ง อย่างน้ีแสดงวา่ขาดสต ิไม่

สามารถควบคุมความคดิปรุงแต่งได ้ ปลอ่ยใหค้ดิเรื่อยเป่ือย ถา้เป็นอย่างน้ีเวลานัง่ทาํ

สมาธิใหใ้จสงบก็จะไมส่งบ เพราะใจจะสงบไดต้อ้งหยุดความคดิปรุงแต่ง ตอ้งมสีตคิอย

ดงึไว ้เช่นการบริกรรมพทุโธ เป็นการดงึความคดิปรุงแต่ง ไมใ่หค้ดิปรุงแต่ง ใหค้ดิแต่คาํ

วา่พทุโธๆอย่างเดยีว จะไดไ้มม่อีารมณ์ ทาํใหใ้จเป็นกลาง ทาํใหใ้จวา่ง ทาํใหห้ยุดคดิได ้
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รวมเขา้สู่ความสงบได ้ ถา้ไมช่อบคาํบริกรรม ใชก้ารดูลมหายใจเขา้ออกก็ได ้ แต่ตอ้งสกั

แต่วา่ดู สกัแต่วา่รู ้ อย่าไปคดิเรื่องอืน่ ใหรู้อ้ยู่กบัเรื่องของลมอย่างเดยีว หายใจเขา้ก็รูว้า่

หายใจเขา้ หายใจออกก็รูว้า่หายใจออก ใหรู้อ้ยู่ตรงจดุเดยีว อย่าตามลมเขา้ตามลมออก 

ใหอ้ยู่แถวปลายจมกู เวลาลมเขา้ออกจะสมัผสัอยู่แถวปลายจมกู ใหรู้อ้ยู่ตรงนัน้ เฝ้าดู

อยู่ตรงนัน้ อย่าไปบงัคบัลมหายใจ จะหยาบจะละเอยีด จะหายใจส ัน้หายใจยาว ก็ใหรู้ ้

ตามความจริง ไมต่อ้งบงัคบั ใหใ้ชล้มเป็นทีผู่กใจดว้ยสต ิถา้ใจเป็นเหมอืนเรือ สตกิ็เป็น

เหมอืนเชอืก ลมหายใจก็เป็นเหมอืนเสาของท่าเรือ ถา้ผูกเรือไวก้บัเสา นํา้ก็จะไมพ่ดัพา

ใหเ้รือลอยไปได ้เรือก็จะจอดน่ิง  

ใจก็เช่นเดยีวกนั ถา้มสีตรูิอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก รูอ้ยู่กบัการบริกรรมพทุโธๆ ไมช่า้ก็

เร็วใจก็จะสงบน่ิง พอสงบแลว้ก็จะมคีวามสุขสบายเบาอกเบาใจ ตอนนัน้จะไมร่บัรูก้าร

เจ็บปวดของร่างกาย ถา้รูก้จ็ะไมร่าํคาญใจ รูว้า่ชาหรือเจ็บตรงนัน้มนัปวดตรงน้ี แต่ไม่

รูส้กึทรมานใจ เพราะใจไมม่ปีฏกิริิยากบัความเจ็บของร่างกายนัน่เอง น่ีคอืการควบคุม

ความคดิใหเ้ขา้สู่ความสงบ แต่ความสงบของสมาธิน้ีมรีะยะเวลา อยู่ไดส้กัระยะหน่ึงแลว้

ก็จะถอนออกมา ตอ้งออกมาปฏบิตัภิารกจิอืน่ๆ พอถอนออกมาใจจะเริ่มคดิปรุงแต่ง ถา้

ไมต่อ้งคดิเรื่องภารกจิต่างๆ ก็ใหใ้จคดิไปในทางปญัญา ใหเ้ตรียมรบักบัเหตกุารณ์ต่างๆ 

ทีย่งัไมเ่กดิขึ้นแต่จะตอ้งเกดิขึ้น เช่นใหพ้จิารณาร่างกาย วา่สกัวนัหน่ึงตอ้งแก่ลงไป ตอ้ง

เจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้งตายไป เช่นเดยีวกนักบัร่างกายของผูอ้ืน่ ไมว่า่จะเป็นใครก็ตาม จะ

เป็นคนใกลช้ดิหรือเป็นคนทีไ่มรู่จ้กั ก็เป็นเช่นเดยีวกนั ตอ้งสอนใหใ้จรูแ้ละรบัความจริง

น้ีใหไ้ด ้ ถา้รูแ้ละรบัความจรงิไดก้็จะปลอ่ยวางได ้ จะรบัวา่เป็นเรื่องปกต ิ เหมอืนกบั

ยอมรบักบัฝนตกแดดออก ไมม่ปีฏกิริิยา ไมม่คีวามอยากจะใหต้กหรือไมต่ก เพราะเรารู ้

วา่ไมใ่ช่วสิยัของเราทีจ่ะไปส ัง่ได ้ เป็นอย่างไรก็ตอ้งยอมรบัความจรงิ ฉนัใดร่างกายของ

เราหรือร่างกายของผูอ้ืน่ ก็เป็นเหมอืนกบัฝนตกแดดออก จะตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายไป

ดว้ยกนัทกุคน เราตอ้งยอมรบั เหมอืนกบัยอมรบัฝนตกแดดออก ถา้ยอมแลว้จะสบาย

อกสบายใจ ไมเ่ดอืดรอ้น 
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ถา้ยงัไมแ่น่ใจวา่รบัไดจ้ริงหรือไม ่ ก็ตอ้งไปหาสถานทีท่ดสอบใจ ไปสถานทีท่ีเ่รากลวั 

เพราะความกลวัคอืความทกุข ์ ทีเ่กดิจากความคดิปรุงแต่งของเราเอง ตอ้งไปหาสถานที่

แบบนัน้ เพือ่จะไดท้ดสอบใจดูวา่ สามารถควบคุมความคดิ ไมใ่หส้รา้งความกลวัขึ้นมา

หลอกเราไดห้รือไม ่ถา้กลวัผกี็ตอ้งไปอยู่สถานทีท่ีเ่ราคดิวา่มผี ีกลวัสงิสาราสตัวก์็ตอ้งไป

อยู่สถานทีท่ีม่สีงิสาราสตัว ์กลวัความตายก็ตอ้งไปอยู่สถานทีท่ีล่อ่แหลมต่อความตาย จะ

ไดพ้สูิจนก์นัจริงๆ วา่ยอมรบัความตายไดห้รือไม ่ เพราะเวลาไปอยู่ในสถานทีเ่หลา่น้ีแลว้ 

ในเบื้องตน้ความกลวัจะตอ้งเกดิขึ้นมาทนัท ี เพราะผูท้ีส่ ัง่ใหค้ดิสรา้งความกลวัขึ้นมามี

กาํลงัมากกวา่ แต่ถา้เราพยายามต่อสูด้ว้ยการควบคุมบงัคบัใจดว้ยสมาธิ หรือสอนใจ

ดว้ยปญัญา ก็จะสามารถยบัย ัง้ความคดิทีจ่ะคดิไปในทางสมทุยัได ้ ถา้ยงัไมรู่จ้กัการ

พจิารณาทางปญัญาก็อาศยัอบุายของสมาธไิปก่อน ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆหรือสวด

มนตไ์ป สวดบทพทุธคุณธรรมคุณสงัฆคุณ อย่าไปคดิถงึความกลวั อย่าไปปรุงแต่งเรื่อง

ของความกลวั ใหค้ดิปรุงแต่งอยู่กบับทพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ อติปิิ

โสฯ สวากขาโตฯ สุปฏปินัโนฯ ฝากเป็นฝากตายไวก้บัการสวด ความกลวัก็จะหายไป 

เวลาใจสงบตวัลง ความคดิปรุงแต่งก็จะหยุดช ัว่คราว ตอนนัน้ก็จะปรากฏใหเ้หน็วา่ 

ความกลวัไมไ่ดอ้ยู่ภายนอก แต่อยู่ในใจของเราน่ีเอง อยู่ทีค่วามคดิปรุงแต่ง ไดย้นิเสยีง

อะไรก็ปรุงแต่งวา่เป็นผ ี เป็นอะไรต่างๆนานา แทนทีจ่ะไปคดิอย่างนัน้ เราตอ้งสวดมนต์

ไปหรือบริกรรมพทุโธๆไป อย่าปลอ่ยใหใ้จมโีอกาสไปคดิถงึสิง่ทีเ่รากลวั พอจติสงบแลว้ 

ก็จะรูว้า่สิง่ทีเ่รากลวันัน้ไมไ่ดม้าทาํอะไรเราเลย เขาไมรู่เ้รื่องอะไรของเราเลย เราต่างหาก

ทีไ่ปกลวัเขาเอง น่ีเป็นอบุายของสมาธิ คอืบริกรรมพทุโธ หรือสวดมนตบ์ทใดบทหน่ึงที่

เราถนดั ฝากเป็นฝากตายไวก้บัการสวดเลย เหมอืนคนทีใ่กลต้าย ไมรู่จ้ะยดึกบัอะไรก็

ยดึการสวดมนต ์ถา้สวดไดอ้ย่างต่อเน่ืองจนจติรวมลงเขา้สู่สมาธิได ้เวลาตายไปก็จะไปสู่

สุคต ิ ถา้ฝึกมามากหรือฝึกจนชาํนาญแลว้ เวลาเขา้สู่วาระคบัขนัจะมทีีพ่ึง่ ดว้ยการสวด

มนตน่ี์แหละ สวดไปจนจติใจสงบน่ิง กจ็ะไมรู่เ้รื่องของร่างกาย จะหยุดหายใจไปก็ไม่

เป็นปญัหา จติตอนนัน้เป็นสุคตแิลว้ เป็นฌานเป็นสมาธิ เป็นพรหมไปแลว้  
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น่ีคอืความสาํคญัของการเจริญสต ิ ทาํจติใจใหส้งบ ถา้ทาํถงึข ัน้น้ีได ้ ตายไปก็จะไดไ้ปช ัน้

พรหม อย่างทีพ่ระอาจารยข์องพระพทุธเจา้ ๒ รูป ทีม่คีวามชาํนาญในการเขา้ออกใน

ฌานข ัน้ต่างๆ เวลาทีท่่านจะตายท่านก็ใชก้ารเจริญสมาธิน้ี ทาํจติใหเ้ขา้สู่ฌานเขา้สู่ความ

สงบ แลว้จติก็จะแยกออกจากร่างกายไป จติก็ไปตามสถานภาพของจติ ถา้เป็นฌานก็จะ

เป็นพรหมโลก รูปฌานก็เป็นรูปภพ อรูปฌานก็เป็นอรูปภพ ถา้ไมส่งบในระดบัฌาน แต่

ก็ไมฟุ่้ งซ่านวุน่วาย ยงัรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสอยู่ แต่ไมท่กุขท์รมานใจ ก็จะเป็นช ัน้เทพ ไป

เสวยรูปเสยีงกลิน่รสของเทพ ถา้วา้วุน่ขุน่มวัหวาดกลวัจนเป็นบา้ก็จะตอ้งไปอบาย ไป

นรก เป็นเปรต เป็นเดรจัฉาน เป็นอสุรกาย อยู่ทีก่ารควบคุมความคดิปรุงแต่งน่ีเอง จงึ

ตอ้งพยายามฝึกสตอิยู่เรื่อยๆ เพือ่จะไดข้ ัน้ที ่๑ คอืสมาธิ ถา้ไดป้ญัญาก็จะไดด้วงตาเหน็

ธรรม จะสามารถดบัหรือควบคุมความคดิปรุงแต่งใหอ้ยู่ในทางมรรค ไมใ่หไ้ปทางสมทุยั

ได ้ จะดบัความทกุขไ์ดอ้ย่างถาวร ตามลาํดบัข ัน้ของปญัญา ข ัน้โสดาบนัก็จะดบัความ

ทกุขห์รือควบคุมความคดิไดใ้นระดบัหน่ึง ข ัน้สกทิาคามขี ัน้อนาคามกี็ควบคุมความคดิ

ไดใ้นอกีระดบัหน่ึง ข ัน้พระอรหนัตก็์จะควบคุมความคดิไดท้ ัง้หมด  

ข ัน้พระโสดาบนัก็จะควบคุมความคดิ ในเรื่องความแก่ความเจ็บความตายได ้ ยอมรบั

ความแก่ความเจ็บความตายได ้ ข ัน้พระสกทิาคามกี็จะสามารถควบคุมความคดิในทาง

กามารมณ์ไดบ้างส่วน จะควบคุมกามารมณ์ใหเ้บาบางลงไป เวลาทีเ่กดิกามารมณ์ขึ้นมา 

ก็จะนึกถงึความไมส่วยไมง่าม ความสกปรกของร่างกาย พจิารณาอสุภะในรูปแบบต่างๆ 

จะพจิารณาวา่เป็นซากศพก็ได ้ จะพจิารณาวา่มอีาการต่างๆซ่อนอยู่ภายใตผ้วิหนงัก็ได ้ มี

โครงกระดูกมอีวยัวะนอ้ยใหญ่ มปีอดมไีตมตีบัมลีาํไส ้ หรือจะพจิารณาสิง่ทีเ่ป็นปฏกูิล 

ทีถู่กขบัออกมาจากร่างกาย ทีส่่งกลิน่เหมน็ก็ได ้เช่นอจุจาระปสัสาวะนํา้เหงือ่เป็นตน้ เป็น

สิง่ทีส่กปรกทีอ่อกมาจากร่างกาย ทีก่เิลสไปปรุงแต่งวา่สวยวา่งาม ทาํใหเ้กดิความใคร่

ความยนิด ี ถา้เป็นพระสกทิาคามน้ีีท่านวา่ทาํไดพ้อประมาณ คอืลดความรุนแรงของกาม

ราคะ ทาํใหเ้บาบางลงไป แต่ยงัไมส่ามารถกาํจดัไดห้มด ตอ้งข ัน้พระอนาคาม ี ทีจ่ะหยุด

กามราคะไดท้นัท ีทกุครัง้ทีโ่ผลข่ึ้นมา จะมอีาวุธมเีครื่องมอืทีจ่ะหยุดย ัง้กามราคะไดท้นัที

เลย น่ีคอืข ัน้ของพระอนาคาม ี สามารถควบคุมความคดิในทางกามารมณ์ไดห้มด ส่วน

พระอรหนัตน่ี์จะสามารถควบคุมความคดิทกุรูปแบบได ้ ควบคุมความคดิเรื่องอตัตา
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ตวัตน เรื่องความยดึตดิกบัความสุขทีล่ะเอยีดทีม่อียู่ในจติ ใหจ้ติปลอ่ยวาง ไมใ่หย้ดึตดิ 

ไมใ่หอ้าศยัเป็นเครื่องมอืใหค้วามสุขกบัใจ เพราะมคีวามสุขทีด่กีวา่รออยู่ ถา้ปลอ่ย

ความสุขทีม่อียู่ภายในจติทีไ่มเ่ทีย่ง ทีม่เีกิดมดีบั มกีารเปลีย่นแปลงได ้ ใจก็จะสะอาด

บริสุทธิ์ เหลอืแต่ความสงบสุขไปตลอด ไมม่วีนัเปลีย่นแปลง ไมม่วีนัหมดสิ้น เพราะเป็น

ความสุขตามธรรมชาตขิองใจ ทีม่อียู่คู่กบัใจมาตลอด แต่ถูกอวชิชาหลอกใหใ้จไปคดิ

ปรุงแต่ง สรา้งความทกุขข์ึ้นมากลบ จนทาํใหไ้มเ่หน็ความสุขชนิดน้ี ทีม่อียู่ภายในใจ

ตลอดเวลา 

ถา้เจริญสตสิมาธิปญัญาตามลาํดบั ความคดิต่างๆก็จะอยู่ภายใตก้ารควบคุมบงัคบั จะ

อยู่ในความสงบ จะคดิเมือ่มคีวามจาํเป็น จะคดิไปในทางมรรคเสมอ คดิดว้ยเหตดุว้ย

ผล คดิตามหลกัของความจริง จะไมฝื่นความจริง จะไมท่กุข ์ เพราะสมทุยัไมส่ามารถ

เกดิขึ้นได ้เพราะมมีรรคคอยควบคุมความคดิอยู่ตลอดเวลา และทาํลายความคดิทีจ่ะไป

ทางสมทุยัไดห้มด นิโรธคอืการดบัทกุขจ์งึดบัอย่างถาวร ดบัอยู่ตลอดเวลา ไมม่วีนัทีจ่ะ

เกดิขึ้นมาไดอ้กีต่อไป น่ีคอืการดบัทกุขด์ว้ยปญัญา จะดบัไดอ้ย่างถาวร แต่ถา้ดบัดว้ย

สมาธิจะดบัไดช้ ัว่คราว ในขณะทีจ่ติหยุดคดิปรุงแต่งแลว้รวมเขา้สู่ความสงบ แต่ความ

ดบัทกุขด์ว้ยปญัญาน้ีไมต่อ้งเขา้สมาธิ จะสามารถควบคุมบงัคบัไมใ่หไ้ปคดิในทางสมทุยั 

เหน็อะไรก็ไมอ่ยากได ้ไดย้นิอะไรก็ไมอ่ยากได ้สกัแต่วา่รู ้สกัแต่วา่เหน็ สกัแต่ไดย้นิ ไม่

ดใีจเสยีใจ ยนิดยีนิรา้ยกบัสิง่ต่างๆ ทีใ่จสมัผสัรบัรู ้ ใจปลอ่ยวางทกุอย่าง ใหเ้ป็นไปตาม

ความจริง น่ีคอืเป้าหมายของการปฏบิตัขิองพทุธศาสนิกชน เริ่มตน้จากการทาํบญุใหท้าน 

แลว้ก็รกัษาศีล จากนัน้ก็ภาวนา  

การใหท้านรกัษาศีลเป็นฐานรองรบัหรือสนบัสนุนการภาวนา ส่วนการภาวนาตอ้งมสีติ

เป็นตวัผลกัดนัใหเ้กดิสมาธิ ใหเ้กดิปญัญา ใหเ้กดิวมิตุตหิลดุพน้ ใหเ้กดิมรรคผล

นิพพาน เริ่มตน้ทีส่ต ิจงึควรใหค้วามสาํคญัต่อสต ิควรจะเจริญสตทิกุเวลานาท ีไมว่่าจะ

อยู่ทีไ่หน เราสามารถเจริญสตไิดเ้สมอ ไมต่อ้งรอไปวดั เพราะสตอิยู่ทีใ่จอยู่ทีร่่างกาย

น่ีเอง ใหใ้จรูอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย ไมว่า่ร่างกายกาํลงัทาํอะไรอยู่ก็ใหรู้ ้ อย่า

ไปคดิเรื่องอืน่ ถา้มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งคดิ ก็ใหห้ยุดการกระทาํของร่างกายไวก่้อน แลว้
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ก็คดิใหพ้อ จะยนืคดิก็ได ้จะนัง่คดิก็ได ้จะคดิวางแผนก็คดิไป เมือ่คดิเรียบรอ้ยแลว้ ก็

หยุดคดิ แลว้ก็กลบัมาดูทีร่่างกายต่อ อย่างน้ีก็จะมสีตริะลกึรูอ้ยู่ในปจัจบุนัตลอดเวลา 

พอมสีตแิลว้ก็จะทาํใหใ้จสงบน่ิงได ้ควบคุมใจใหค้ดิอยู่เพยีงเรื่องเดยีว เช่นพทุโธๆ หรือ

ดูลมหายใจเขา้ออก หรือจะดูอาการต่างๆของร่างกายก็ได ้เช่นดูโครงกระดูกก็ได ้หรือจะ

ดูท ัง้ ๓๒ อาการก็ได ้ท่องเทีย่วอยู่ในกายนคร พอรูส้กึเหน่ือยแลว้ค่อยหยุด จะทาํใหจ้ติ

หายฟุ้ งซา่น ถา้ยงัไมร่วมลง ก็ดูลมหายใจต่อไป หรือดูอาการใดอาการหน่ึง ดูไปเรื่อยๆ

จนกวา่จะรวมลงเขา้สู่สมาธิไป  

น่ีคอืหนา้ทีข่องพวกเราทีไ่มม่ใีครทาํแทนได ้ บญุน้ีทาํแทนกนัไมไ่ด ้ ทาํไดก้็เพยีงใหเ้ศษ

บญุเท่านัน้ เช่นกรวดนํา้อทุศิส่วนบญุส่วนกศุลใหแ้ก่ผูล้ว่งลบัไป เป็นเศษบญุ เป็น

เหมอืนค่ารถค่าเรือ หรืออาหารมื้อหน่ึงเท่านัน้เอง บญุอทุศิไมเ่ป็นบญุทีส่าํคญัเลย แต่เรา

กลบัใหค้วามสาํคญักบับญุอทุศิกนัมาก บญุทีส่าํคญัก็คอืบญุทีเ่ราทาํกนัในขณะทีย่งัมี

ชวีติอยู่ จะไดร้อ้ยท ัง้รอ้ย จงึควรสรา้งบญุสรา้งกศุลกนั ดว้ยการใหท้านรกัษาศีลภาวนา

อย่างต่อเน่ือง ใหถ้อืเป็นกจิกรรมทีส่าํคญั ส่วนกจิกรรมอืน่ เช่นการทาํมาหากนิเลี้ยงปาก

เลี้ยงทอ้งน้ี ใหถ้อืเป็นกจิกรรมสนบัสนุน ไมใ่ช่เป็นกจิกรรมหลกั ส่วนกจิกรรมหา

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี ใหถ้อืเป็นยาพษิ ไมใ่ช่ยาวเิศษ เป็นเหมอืนยาเสพตดิ มี

แต่จะฉุดลากใหเ้ราลงตํา่ เสยีเวลา แทนทีจ่ะเอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี 

เราควรเอาเวลาไปหาความสุขใจจะดกีวา่ แทนทีจ่ะไปเทีย่วก็ไปอยู่วดัภาวนากนั ถา้ไป

ไมไ่ดก้็อยู่บา้นภาวนาก็ได ้ จะไดร้บัประโยชนอ์ย่างแทจ้ริง ถา้ไปทางกเิลสตณัหาก็จะเป็น

การไปเอายาพษิ มาสรา้งความทกุขท์รมานใหแ้ก่ใจ  

จงึควรเขา้ใจวา่ การหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี ไมไ่ดเ้ป็นการหาความสุข แต่เป็น

การหาความทกุข ์ เป็นการฉุดลากตวัเราใหเ้ขา้สู่กองทกุข ์ ใหล้กึเขา้ไปเรื่อยๆ จนไม่

สามารถถอนออกมาได ้ เหมอืนคนทีต่ดิยาเสพตดิ ยิง่เสพก็จะยิง่ตดิลกึเขา้ไปเรื่อยๆ จน

ไมม่กีาํลงัทีจ่ะถอนออกมาได ้ เกดิมากี่ภพกี่ชาตกิ็ตอ้งหาความสุขแบบน้ีไปเรื่อยๆ ไมม่ี

ทางทีจ่ะหลดุจากความทกุขแ์บบน้ีได ้ แมจ้ะไดพ้บกบัพระพทุธศาสนาหรือพบ

พระพทุธเจา้ ก็จะไมไ่ดร้บัประโยชน ์เพราะไมม่กีาํลงัความพากเพยีร หรือไมม่ศีรทัธา ไม่
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เหน็วา่การไปปฏบิตัติามพระพทุธเจา้ เป็นการปฏบิตัเิพือ่ความสุขทีแ่ทจ้ริง จงึควรปฏบิตัิ

กนัไปตามกาํลงั รกัษาศีลไดม้ากนอ้ยก็รกัษากนัไป ภาวนาไดม้ากนอ้ยก็ภาวนากนัไป 

เจริญสตไิดม้ากนอ้ยก็เจริญกนัไป แลว้ก็ทาํเพิม่มากขึ้นไปตามลาํดบั ใหป้ระเมนิวดัผลดู

วา่ เริ่มปฏบิตัมิากี่ปีแลว้ กา้วไปถงึไหนแลว้ เพือ่จะไดก้ระตุน้การปฏบิตั ิ แลว้ความ

เจริญกา้วหนา้ในธรรม จะเป็นผลทีต่ามมาอย่างแน่นอน 

ถาม ขอฟงัเรื่องความสงบกบัความน่ิงอกีสกัรอบไดไ้หมคะ 

ตอบ เวลาจติรวมลงเขา้สู่ความสงบเป็นสมาธิ ตอนนัน้ไมม่อีารมณ์โลภโกรธหลง สงบ

แลว้ก็น่ิงดว้ย แต่พอออกจากความสงบแลว้เริ่มคดิปรุงแต่ง จติจะน่ิงต่อถา้ยงัไม่

มอีารมณ์โลภโกรธหลง ยงัไมม่ปีฏกิริิยากบัรูปเสยีงกลิน่รสทีส่มัผสัรบัรู ้ถา้ไมค่ดิ

ปรุงแต่งไปในทางสมทุยัก็จะน่ิง แต่ถา้คดิปรุงแต่งไปในทางสมทุยัก็จะไมน่ิ่ง จะ

ยนิดยีนิรา้ย น่ีคอืความหมายทีว่า่ เวลาออกจากสมาธิแลว้จติยงัน่ิงอยู่ แต่ไมส่งบ

แลว้ ไดอ้อกจากความสงบแลว้ จติทีอ่อกจากสมาธิจะต่างกบัจติทีไ่มเ่คย

เขา้สมาธิเลย จติทีอ่อกจากสมาธิน้ีจะน่ิง ไมม่ปีฏกิริิยากบัรูปเสยีงกลิน่รส จะไม่

วูบวาบเหมอืนจติทีไ่มม่สีมาธิ ไมห่นกัแน่น เวลาสมัผสักบัตาหูจมกูลิ้นกายจะวูบ

วาบ เกดิอารมณ์ขึ้นมาทนัท ีแต่จติทีม่สีมาธิน้ีจะน่ิงมากกวา่ ไดย้นิไดเ้หน็อะไรจะ

ไมวู่บวาบขึ้นมา ถา้วูบวาบก็จะไมม่ากเหมอืนจติทีไ่มม่สีมาธิ ถา้ตอ้งการรกัษา

ความน่ิงก็ตอ้งใชป้ญัญา ถา้มปีฏกิริิยาโลภโกรธหลง ก็ตอ้งใชป้ญัญาเขา้มาสกดั 

ไมใ่หไ้ปมอีะไรกบัเขา เขาเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เขาเป็นอย่างน้ี เราไปบงัคบัไป

ควบคุมเขาไมไ่ด ้ อย่าไปดใีจเสยีใจกบัเขา เขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขา หนา้ที่

ของเราคอืรกัษาใจของเราใหน่ิ้งอยู่เรื่อยๆ  

ถาม เกี่ยวกบัสตไิหม ถา้นัง่สมาธิออกมามนัเหมอืนมสีต ิ พอขยบัทาํอะไรก็จะตามรู ้

ทนัท ี

ตอบ สตจิะคอยดงึจติไวไ้มใ่หอ้อกจากความน่ิง เวลาสมัผสัรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รส สตจิะ

ดงึจติไว ้ ไมใ่หวู้บวาบไปกบัรูปเสยีงกลิน่รส ถา้มปีญัญากาํกบัดว้ยจะน่ิงมากขึ้น 
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จะไมวู่บวาบกบัเหตกุารณ์ต่างๆ จะสกัแต่วา่รู ้ เป็นอเุบกขา ท ัง้ทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในสมาธิ 

ตามปกตจิะตอ้งเขา้สมาธิถงึจะไดอ้เุบกขา ถา้ไมเ่คยมสีมาธิจะไมม่อีเุบกขาเลย 

จะมอีเุบกขาไดก้็ตอนทีเ่ขา้ไปในสมาธิ แต่พอจากสมาธิแลว้ อเุบกขาก็จะค่อยๆ

จางไป เหมอืนเอานํา้ทีแ่ช่ไวใ้นตูเ้ยน็ออกมาใหม่ๆ  มนัจะเยน็ พอทิ้งไวส้กัพกัหน่ึง

ก็จะหายเยน็ พอออกจากสมาธิไปไดส้กัระยะหน่ึง ไปทาํโน่นทาํน่ีคดิโน่นคดิน่ี 

อเุบกขาก็จะจางหายไป ถา้จะรกัษาจติใหอ้ยู่ในอเุบกขาก็ตอ้งใชส้ตปิญัญา ถา้มี

สตอิย่างเดยีวก็จะทาํใหน่ิ้งไดช้ ัว่คราว ถา้มปีญัญาก็จะสามารถรกัษาความเป็น

อเุบกขาไวไ้ดอ้ย่างถาวร 

ควรทาํใจใหน่ิ้งกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ไมด่ใีจไมเ่สยีใจ ไมม่ปีฏกิริิยากบัรูปเสยีงกลิน่

รส กบัเหตกุารณ์ทีใ่จสมัผสัรบัรู ้ถงึแมจ้ะตายในขณะนัน้ ถา้จติน่ิงเฉยก็แสดงวา่

สอบผ่าน มสีตปิญัญาทีส่ามารถควบคุมความคดิปรุงแต่ง ไมใ่หค้ดิไปในทาง

สมทุยั ถา้ไมน่ิ่งเฉยยงัวูบวาบแสดงวา่ อวิชชา ปจัจยา สงัขารา กาํลงัทาํใหเ้กดิ

ความทกุขค์วามวา้วุน่ขุน่มวัขึ้นมา ถา้น่ิงเฉย สกัแต่วา่รู ้ แสดงวา่มธีรรมะมี

ปญัญาคอยสกดัอวชิชา ไมใ่หส้งัขารปรุงแต่งไปในทางสมทุยั ทีท่าํใหเ้กดิอารมณ์

วา้วุน่ขุน่มวัขึ้นมา อยู่ทีก่ารฝึกสตฝึิกสมาธฝึิกปญัญา ตอ้งมที ัง้ ๓ ส่วนน้ีถงึจะ

ควบคุมอวชิชาได ้ ถา้มแีต่สตกิบัสมาธิก็จะควบคุมอวชิชาไดเ้ป็นครัง้เป็นคราว 

เวลาทีจ่ติรวมเขา้สู่ความสงบน่ิง พอออกจากความสงบแลว้ เริ่มมคีวามคดิปรุง

แต่ง อวชิชาก็จะเขา้มาส ัง่ความคดิปรุงแต่ง ถา้ไมม่ปีญัญาคอยสกดัไว ้ ก็จะเกดิ

รกัชงัขึ้นมา เป็นเรื่องของอวชิชาไปแลว้ แลว้ก็เกดิภวตณัหาวภิวตณัหาขึ้นมา 

อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้ อยากใหเ้ป็นอย่างน้ี ไมอ่ยากใหเ้ป็นอย่างนัน้ ไมอ่ยากให ้

เป็นอย่างน้ีขึ้นมา  

ถา้มปีญัญาก็เฉยๆ จะใหต้าํแหน่งอะไรๆก็ได ้ เลือ่นขึ้นก็ได ้ เลือ่นลงก็ได ้ ไดท้ ัง้ 

๒ อย่าง แสดงวา่ไมม่อีวชิชามาเกี่ยวขอ้ง ถา้ตอ้งขึ้นอย่างเดยีวลงไมไ่ด ้แสดงวา่

อวชิชาไดส้ ัง่การแลว้ ใหย้นิดยีนิรา้ย เราตอ้งพรอ้มรบักบัทกุสภาพ ไมว่า่ขึ้นหรือ

ลง ไมว่า่สุขหรือทกุขไ์มว่า่ไดห้รือเสยี สกัแต่วา่รู ้ เป็นอเุบกขา แสดงวา่มธีรรมะมี
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ปญัญาควบคุมอวชิชา ถา้มอีวชิชาก็จะคดิแต่อตัตาตวัตน ตวัเราของเรา ตอ้งดี

เสมอ ตอ้งขึ้นเสมอ ตอ้งใหญ่เสมอ ถา้ลดลงมาแลว้ก็จะไมพ่อใจ เกดิความทกุข ์

ใจเสยีใจขึ้นมา ตอ้งฝึกสตฝึิกสมาธิ พอมสีตมิสีมาธิแลว้ เวลาใชป้ญัญาสอน ใจ

ก็จะทาํตามคาํสอน เพราะมกีาํลงัทีจ่ะหยุดความคดิปรุงแต่งทีจ่ะไปทางสมทุยั ถา้

ไมม่สีตไิมม่สีมาธิ ถงึแมจ้ะรูว้า่กาํลงัคดิไปในทางสมทุยัก็หยุดไมไ่ด ้ เพราะไมม่ี

กาํลงัหยุด สมาธิน้ีแหละเป็นเบรก พอจติสงบเป็นสมาธิปับ๊ ก็คดิปรุงแต่งไมไ่ด ้

ถา้มสีมาธิแลว้ เวลาจติคดิไปในทางสมทุยั พอปญัญาบอกวา่เป็นสมทุยั ก็จะ

หยุดได ้ถา้ไมม่ปีญัญาบอกก็จะไมรู่ ้ 

ถาม ตวัน่ิงก็คอืสภาวะของจติ ทีต่่อเน่ืองมาจากความสงบ ทีส่ามารถน่ิงต่อสิง่ทีม่า

กระทบ ใช่ไหมคะ  

ตอบ ถา้ไมม่ปีญัญาก็จะไมน่ิ่งเวลาออกจากสมาธิแลว้ อวชิชาก็จะผลกัใหป้รุงแต่งไป

ทางยนิดยีนิรา้ย ก็จะไมน่ิ่ง จะแกวง่ไปแกวง่มา ถา้มปีญัญาก็จะอยู่ตรงกลาง ไม่

แกวง่ไปแกวง่มา จะน่ิงเฉย ไมเ่หน็วา่ดหีรือช ัว่ ทกุอย่างเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ 

ร่างกายของพวกเราทกุคนก็มาจากดนินํา้ลมไฟ แลว้ก็จะตอ้งกลบัไปสู่ดนินํา้ลม

ไฟ สิง่ทีเ่ราวา่ดหีรือไมด่ ี เป็นภาพลวง ถา้สวยก็สวยเดีย๋วเดยีว ต่อไปก็ตอ้งเป็น

ซากศพ จากซากศพก็เป็นดนินํา้ลมไฟไป ตอ้งเหน็ทกุสภาพของร่างกาย เหน็

ตอนทีส่วย เหน็ตอนทีไ่มส่วย เหน็ตอนทีเ่ป็นดนินํา้ลมไฟ ถา้เหน็อย่างน้ีก็จะไม่

รกัไมช่งัไมย่นิดยีนิรา้ยกบัสิง่ต่างๆ เวลาเราเหน็ดนินํา้ลมไฟ จะรูส้กึเฉยๆ เช่น

เหน็ฝนตกแดดออก เหน็ดนิเหน็นํา้ก็ไมด่ใีจเสยีใจรกัชงั พอมาเป็นอาการ ๓๒ มี

รูปร่างหนา้ตา ก็เกดิอาการรกัชงัขึ้นมา จงึตอ้งมองใหเ้หน็ความจรงิของร่างกาย 

วา่เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ จะไดไ้มย่นิดยีนิรา้ย 

แต่เราไมม่องกนั เรามกัจะมองแต่รูปร่างหนา้ตา ถา้เจริญหูเจริญตาก็ชอบมี

ความสุข ถา้ไม่เจริญหูเจริญตาก็จะเศรา้จะทกุข ์ เป็นร่างกายเดยีวกนั มที ัง้สวยมี

ท ัง้ไมส่วย ในทีสุ่ดก็จะหายไปหมด ท ัง้สวยท ัง้ไมส่วย กลายเป็นขี้เถา้ไปหมด 

เวลาตายไปแลว้ ร่างกายก็จะถูกเผาเหลอืแต่ขี้เถา้กบัเศษกระดูก ตอนนัน้ดูแลว้ก็



15 
 

ไมว่า่สวยหรือไมส่วย ไดแ้ต่ปลงสงัเวช แต่เวลาร่างกายยงัไมต่าย เรากห็ลงสุข

หลงทกุขไ์ปกบัเขา เพราะไมม่องภาพรวม ไมม่องใหค้รบทกุกระบวนการ ต ัง้แต่

เริ่มตน้ขณะทีต่ ัง้ครรภอ์ยู่ในทอ้งแม ่ แลว้ก็คลอดออกมา เจรญิเตบิโต แลว้ก็แก่ 

ตาย ถูกเผากลายเป็นขี้เถา้ไป เราไมม่องใหค้รบกระบวนการ ก็เลยถูกภาพลวง

หลอก ภาพทีพ่วกเราเหน็กนัอยู่ทกุวนัน้ีเป็นภาพลวง ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ลอง

ถ่ายรูปร่างกายน้ีดู แลว้อกี ๑๐ ปี หรือ ๒๐ ปี มาดูวา่เป็นอย่างไร ใครจะอยู่ใคร

จะไปบา้ง น่ีคอืปญัญา  

ถา้เป็นปญัญาตอ้งพจิารณาใหค้รบถว้นท ัง้ระบบเลย ต ัง้แต่ตน้จนจบ จะไดเ้หน็

ภาพจรงิ วา่เป็นอะไรกนัแน่ อะไรจริง อะไรไมจ่ริง สิง่ทีจ่รงิก็คอืดนินํา้ลมไฟ 

อย่างอืน่ไมจ่ริง อย่างอืน่เป็นช ัว่คราว เปลีย่นไปเรื่อยๆ ตามเหตตุามปจัจยั ถา้

เหน็อย่างน้ีแลว้ก็จะสกัแต่วา่รู ้ สกัแต่วา่เหน็ จะเป็นอเุบกขา เหน็อะไรสวยก็

เหมอืนเหน็ดอกไม ้ ดอกไมบ้านสกั ๒ วนัก็เหีย่วแลว้ ดอกไมท้ีบู่ชาพระน้ี ไมก่ี่

วนัก็เหีย่ว ในพระไตรปิฎกมพีระบางรูปบรรลดุว้ยการพจิารณาดอกไม ้ มพีระรูป

หน่ึงพระพทุธเจา้ทรงใหไ้ปพจิารณาศพของโสเภณีทีม่ชีื่อเสยีง พอไปดูแลว้ก็

บรรล ุ ถา้เหน็ของจริงกจ็ะสะเทอืนใจ ถา้เหน็ศพของคนสวย ก็จะเหน็วา่ไมไ่ด ้

สวยไปตลอด ตอ้งพจิารณาอย่างน้ีถงึจะเหน็ความจริง ไมเ่ช่นนัน้จะเหน็ภาพลวง 

ก็จะหลง เวลาสวยก็รกั เวลาไมส่วยก็อยากจะหย่า ถา้หนา้ตาถูกไฟคลอก เคย

รกักนัขนาดไหนก็จะไมอ่ยากอยู่ดว้ยกนัแลว้ ท ัง้ทีเ่ป็นร่างกายอนัเดมิ ร่างกาย

ของคนเดยีวกนั แต่ภาพไดเ้ปลีย่นไปแลว้ น่ีคอืความไม่เทีย่งของสิง่ต่างๆ เช่น

ร่างกายเป็นตน้ ถา้หลงก็จะมคีวามรกัความชงัเกดิขึ้นมา  

ตอ้งพจิารณาวา่เป็นอะไรกนัแน่ สวยไดน้านแค่ไหน สวยไปตลอดหรือไม่ ดไีป

ตลอดหรือไม ่ หรือวา่เปลีย่นไปตามกาลตามเวลา จะกลายเป็นอะไรต่อไป ถา้ไม่

กลายเป็นดนินํา้ลมไฟ ร่างกายน้ีเป็นดนินํา้ลมไฟในรูปของอาการ ๓๒ ถา้เอา

ร่างกายเขา้เครื่องบบีน้ี กจ็ะมนีํา้ไหลออกมา เพราะร่างกายจะประกอบดว้ยนํา้

เป็นส่วนใหญ่ มลีมทีห่ายใจเขา้ออก มไีฟคอืความรอ้นทีอ่ยู่ในร่างกาย มดีนิคอื
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ส่วนทีแ่ขง็เช่นกระดูก มอียู่เท่าน้ีแหละ ถา้ดูไปเรื่อยๆก็จะไมห่ลง ไมร่กัไมช่งั ดี

ช ัว่ก็เป็นกรรมของเขา ถา้สวยก็รูว้า่สวยชัว่คราว ไมส่วยไปตลอด เดีย๋วก็ตอ้ง

เปลีย่นจากสวยเป็นไมส่วย เวลาอายุ ๗๐ หรือ ๘๐ ขึ้นไปแลว้ ดูอย่างไรก็ไม่

สวย ตอ้งพจิารณาจะไดรู้ท้นัแลว้ปลอ่ยวาง ไมไ่ปหลงไปมอีารมณ์กบัเขา เวลาไม่

มอีารมณ์จะมคีวามสุขมากกวา่ เวลามอีารมณ์จะทกุขท์รมานใจ เหมอืนคนอยาก

เสพยาหรืออยากเหลา้อยากบหุรี่ เวลาไมไ่ดสู้บไมไ่ดด้ืม่จะทรมานใจมาก พอได ้

สูบไดด้ืม่ก็จะสงบตวัลงไปชัว่คราว เหมอืนกบัไดค้วามสุข ความจริงเป็นการดบั

ความทกุขท์รมานใจมากกวา่ แต่เป็นการดบัทกุขท์ีส่รา้งความทกุขก์องใหมข่ึ้นมา 

เพราะหลงัจากนัน้ไมน่าน ความอยากจะดืม่อยากจะสูบก็จะเกดิขึ้นมาอกี ก็จะ

เกดิความทกุขท์รมานใจขึ้นมาอกี จะเป็นอย่างน้ีไปไมม่วีนัสิ้นสุด  

วธิีดบัความทกุขอ์ย่างแทจ้ริง ตอ้งดบัความอยาก ฝืนความอยาก อย่าไปทาํตาม

ความอยาก ต่อไปความอยากก็จะไมม่กีาํลงั เพราะอยากแลว้ไมไ่ดก้็จะไมอ่ยาก 

ถา้อยากแลว้ได ้ ก็จะอยากเพิม่ขึ้น ไดค้บืก็อยากจะไดศ้อก ไดศ้อกก็อยากจะได ้

วา จะอยากเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้ไมไ่ดว้นัน้ี พรุ่งน้ีก็จะอยากนอ้ยลง พอพรุ่งน้ี

ไมไ่ดอ้กี ก็จะอยากนอ้ยลงไปอกี ในทีสุ่ดก็จะหายอยาก ถา้ตอ้งการดบัทกุขใ์จ

ตอ้งฝืนความอยาก ดว้ยสตสิมาธิปญัญา ถงึจะสามารถสูก้บัความอยากได ้ถา้จะ

ใชเ้หตผุลอย่างเดยีวจะไมม่กีาํลงัพอ ถงึแมจ้ะรูว้า่ทาํตามความอยากแลว้ ความ

อยากจะไมห่ายอย่างถาวร แต่ก็หา้มความอยากไมไ่ด ้ เพราะไมม่เีครื่องมอืทีจ่ะ

ต่อสูก้บัมนั ถา้มสีตกิ็จะทาํจติใหส้งบได ้ ความอยากทีส่รา้งความทกุขท์รมานใจ 

ก็จะสงบตวัลงไปชัว่คราว ถา้มสีมาธิมปีญัญา ก็จะสามารถตดัไดอ้ย่างถาวร ถา้มี

ปญัญาแต่ไมม่สีมาธิจะตดัไมไ่ด ้เพราะไมม่กีาํลงัทีจ่ะหยุดความอยากนัน่เอง  

รูว้า่ความอยากไมด่ ี รูว้า่ทาํไปแลว้ไมด่ ี ทาํแลว้ความอยากไมห่มด แต่ก็ไม่

สามารถหยุดความอยากได ้ถา้มสีมาธิแลว้จะหยุดได ้เพราะเคยหยุดมาแลว้ พอ

ปญัญาบอกใหห้ยุดก็จะหยุดไดท้นัท ี เหมอืนกบัรถทีม่เีบรก พอรูว้า่ถงึสีแ่ยกตอ้ง

หยุดก็หยุดได ้ ถา้ไมม่เีบรกพอถงึสีแ่ยกรูว้า่ตอ้งหยุด แต่หยุดไมไ่ด ้ เพราะไมม่ี
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เบรก สมาธิตอ้งมปีญัญาคอยบอก วา่ควรจะเบรกตอนไหน ไมเ่บรกตอนไหน 

ปญัญาจะรูว้า่อนัน้ีเป็นปญัหา อนัน้ีไมเ่ป็นปญัหา สตสิมาธิปญัญาน้ีมี

ความสมัพนัธก์นั ถา้ปฏบิตัไิปก็จะเขา้ใจเอง ปฏบิตัไิปก็จะเหน็การทาํงานของจติ 

เหน็ผลทีเ่กดิขึ้นจากการทาํงานของสตสิมาธปิญัญา อย่าฟงัอย่างเดยีว ฟงัแลว้

ตอ้งเอาไปปฏบิตัดิว้ย  

ถาม เหน็กายใน เหน็กายนอก เหน็ท ัง้กายในและกายนอก เป็นอย่างไรครบั 

ตอบ เหน็กายของเราและเหน็กายของผูอ้ืน่ ถา้เหน็กายของเราอย่างเดยีวก็จะมอีคต ิวา่

ร่างกายเราไมส่วยไมง่าม แต่ไมเ่หน็ความไมส่วยไมง่ามของร่างกายคนอืน่ เวลา

มองคนอืน่ก็ยงัจะเหน็วา่สวยงาม ถา้มองแต่คนอืน่วา่ไมส่วยงาม แลว้ไมม่องของ

เรา ก็จะคดิวา่ของเราสวยงาม ของคนอืน่ไมส่วยงาม จะไมเ่สมอภาค ตอ้งดูท ัง้

ของเราและของผูอ้ืน่ จะไดเ้หน็วา่เหมอืนกนั  

ในสตปิฏัฐาน ๔ ท่านใหพ้จิารณากายในกาย คอืพจิารณาอาการ ๓๒ ทีม่อียู่ใน

ร่างกาย พจิารณาร่างกายตอนทีเ่ป็นซากศพ พจิารณาร่างกายของเราแลว้ ก็

พจิารณาร่างกายของคนอืน่ ก็เป็นกายในกบักายนอก เพือ่จะไดเ้หน็วา่เหมอืนกนั 

นอกจากกายในกายแลว้ ก็มเีวทนาในเวทนา จติในจติ ธรรมในธรรม ถา้ดูเวทนา

ก็ดูวา่มสุีข มทีกุข ์ มไีมสุ่ขไมท่กุข ์ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ใหดู้อย่างน้ี ดูวา่มี

การเปลีย่นแปลง จากสุขก็มาเป็นทกุข ์ จากทกุขก์็มาเป็นไมสุ่ขไมท่กุข ์ กลบัไป

กลบัมา เป็นอนตัตา บงัคบัควบคุมไมไ่ด ้ เป็นไปตามเรื่องของเขา น่ีคอืการ

พจิารณา เวทนาในเวทนา พจิารณาเพือ่ใหเ้หน็ไตรลกัษณ์ในเวทนา พจิารณากาย

ก็ใหเ้หน็ไตรลกัษณ์ในกาย ใหเ้หน็อสุภะ ใหเ้หน็ปฏกูิลในกาย เพือ่ตดัความคดิ

ปรุงแต่งในทางสมทุยั น่ีคอืการเจริญสตแิลว้ก็พจิารณาเพือ่ใหเ้กดิปญัญา 

พจิารณาใหเ้หน็ไตรลกัษณ์ในกาย ใหเ้หน็ไตรลกัษณ์ในเวทนา ใหเ้หน็ไตรลกัษณ์

ในจติ ใหเ้หน็ธรรมคอือริยสจั ๔ ทีม่อียู่ในจติ ทีท่าํงานอยู่ตลอดเวลา ตอนน้ีทกุข ์

หรือไมท่กุข ์ ถา้ไมท่กุขก์็แสดงวา่ไมม่สีมทุยั ไมม่คีวามอยาก ถา้มคีวามทกุขก์็
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แสดงวา่มสีมทุยัมคีวามอยาก เช่นนัง่ตรงน้ีแลว้อยากจะลกุ ก็จะมอีาการ

กระสบักระส่ายกระวนกระวาย น่ีคอือริยสจักาํลงัแสดงตวัใหเ้ราเหน็แลว้ แต่เรา

ไมเ่หน็กนั เรากลบัไปอยากจะลกุอย่างเดยีว อยากจะใหพ้ระใหพ้รเร็วๆจะไดล้กุ

ไป ไมเ่หน็อริยสจัทีก่าํลงัแสดงอยูใ่นใจ ถา้เหน็ก็จะระงบัสมทุยัได ้ตอนน้ียงัไมถ่งึ

เวลา ตอ้งรอใหถ้งึเวลาก่อน ตอนน้ีเรามาดบัความทีอ่ยากจะลกุ เพราะยงัไมถ่งึ

เวลาลกุ ก็จะดบัสมทุยัได ้ น่ีคอือริยสจัที่แสดงอยู่ ถา้มสีตรูิอ้ริยสจั ก็แสดงวา่

กาํลงัเจริญปญัญา เป็นปญัญาทีแ่ทจ้ริง ตอ้งเกดิในสนามสอบ เวลาจติเกดิความ

วา้วุน่ขุน่มวั ก็ใหถ้ามวา่กาํลงัอยากอะไร อยากจะไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีใช่ไหม ใจถงึวา้วุน่

ขุน่มวั ถา้ไม่อยากจะไมว่า้วุน่ขุน่มวั พอตดัความอยากไป ความวา้วุ่นขุน่มวันัน้ก็

จะหายไป น่ีก็คอืการเจริญสตใินธรรม  

จติก็มกีารเปลีย่นแปลง บางเวลาก็ผ่องใส บางเวลาก็เศรา้โศกหงอยเหงา บาง

เวลาก็โลภ บางเวลาก็โกรธ ใหรู้ต้ามความจริง ใหส้กัแต่วา่รู ้ รูว้า่ไมเ่ทีย่ง เดีย๋วก็

ผ่านไป ไมต่อ้งไปทาํอะไร เช่นวนัน้ีหงดุหงดิ ไมต่อ้งไปแกด้ว้ยการไปซื้อสุรามา

ดืม่ ไปหาอะไรมาฟงัมารบัประทาน มหีนา้ทีท่าํอะไรกท็าํไป อารมณ์เศรา้หมองไม่

สบายใจ เดีย๋วก็หายไปเอง ถา้ไมไ่ปยุ่งกบัมนั ถา้ไปยุ่งกบัมนั ก็จะไปแกใ้นทางที่

ผดิในทางสมทุยั เช่นไปชอปปิงจะไดส้บายใจ ก็จะสรา้งปญัหาขึ้นมาใหม ่ เพราะ

ตอ้งใชเ้งนิ เวลาเงนิไมพ่อใชก้็จะเดอืดรอ้นวุน่วายใจขึ้นมาอกี ใหม้สีตรูิว้า่เป็นไตร

ลกัษณ์แลว้ปลอ่ยวาง ตอนน้ีอารมณ์ไมด่กี็ไมเ่ป็นไร เดีย๋วก็ผ่านไป ตอนน้ี

อารมณ์ดกี็รูว้า่ตอ้งผ่านไปเช่นกนั เดีย๋วอารมณ์ไมด่กี็จะกลบัมาแทนที ่ ถา้ปลอ่ย

วางแลว้ อารมณ์เหลา่น้ีก็จะหายไป เพราะเกดิจากความอยากทีเ่ราปรุงแต่งขึ้นมา 

ใหเ้กดิอารมณ์ต่างๆเหลา่น้ี เวลาอยากไดอ้ะไรแลว้ไมไ่ดด้งัใจ ก็จะหงดุหงดิ ถา้

ไมอ่ยากไดอ้ะไรก็จะไมม่อีารมณ์ต่างๆ ควรฝึกใจใหส้กัแต่วา่รู ้รูท้นักายเวทนาจติ

และธรรมแลว้ก็ปลอ่ยวาง รูว้า่ธรรมวา่ฝ่ายไหนกาํลงัแสดงตวัอยู่ ทกุขแ์ละสมทุยั

กาํลงัแสดงตวัอยู่ หรือนิโรธและมรรคกาํลงัแสดงตวัอยู่ ใหรู้อ้ย่างน้ี ถา้สมทุยั

แสดงตวัก็ตอ้งเจริญมรรคใหม้าก เอามรรคเขา้มาดบั มรรคกบัสมทุยัจะเป็นคู่

ต่อสูก้นั ในใจของพวกเรา ส่วนใหญ่สมทุยัจะมกีาํลงัมากกวา่มรรค เพราะพวก
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เราไมค่่อยเจริญมรรค ไมเ่จริญทานศีลภาวนากนั มรรคก็เลยมกีาํลงันอ้ย ไม่

สามารถต่อตา้นสมทุยัได ้ จงึมคีวามทกุขค์วามวุน่วายใจต่างๆอยู่ตลอดเวลา น่ี

คอืการดูธรรม ดูธรรมดูอย่างน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๔๑๗ 

บวชจรงิ 
๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

หลกัสาํคญัของการสบืทอดพระพทุธศาสนาน้ี มอียู่ ๓ ประการคอื ปริยตัิ ปฏบิตัิ ปฏิเวธ 

ถา้มธีรรมท ัง้ ๓ ประการน้ี จะมพีระพทุธศาสนาไปเรื่อยๆ เพราะจะมผูีรู้ ้ ทีจ่ะคอยสอน

คอยบอก ใหผู้ท้ีย่งัไมรู่ ้ ไดศึ้กษา ไดป้ฏบิตั ิ ไดบ้รรล ุ ไดไ้ปถงึจดุหมายปลายทาง ถา้

ศึกษาตามลาํพงัไมม่ใีครสอน ก็อาจจะไปไมถ่งึจดุหมายปลายทาง ถา้ไปถงึก็อาจจะใช ้

เวลานานมาก เช่นพระพทุธเจา้ ไมม่ใีครส ัง่ใครสอน ตอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสวงหาพระ

นิพพาน ยงัไมม่พีระพทุธศาสนา จงึตอ้งคลาํทางไป ลองผดิลองถูก จนกวา่จะไดบ้รรลุ

เป็นพระพทุธเจา้ ไดบ้รรลพุระนิพพาน แต่หลงัจากนัน้ ผูท้ีต่อ้งการจะไปพระนิพพาน จะ

ไปไดอ้ย่างงา่ยดายและรวดเร็ว และมจีาํนวนมาก ตอนก่อนทีพ่ระพทุธเจา้จะทรงตรสัรู ้

ไมม่พีระอรหนัตแ์มแ้ต่รูปเดยีวในโลกน้ี แต่หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้ และทรง

ประกาศพระธรรมคาํสอนใหแ้ก่สตัวโ์ลก ก็ปรากฏมผูีบ้รรลเุป็นพระอรหนัตเ์ป็นจาํนวน

มาก อย่างนอ้ยก็ ๑๒๕๐ รูป ภายในเวลาเพยีง ๗ เดอืน ทรงเริ่มประกาศพระธรรมคาํ

สอนในวนัเพญ็เดอืน ๘ วนัอาสาฬหบูชา ๗ เดอืนต่อมา ในวนัเพญ็เดอืน ๓ วนัมาฆบูชา 

ปรากฏมพีระอรหนัต ์ ๑๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพทุธเจา้จากท ัว่ทกุสารทศิ โดยไมไ่ดน้ดั

หมายกนัไวก่้อน พระอรหนัต ์ ๑๒๕๐ รูปน้ีมพีระพทุธเจา้เป็นอาจารยส์ ัง่สอนใหไ้ดบ้รรลุ

เป็นพระอรหนัต ์ ทรงเป็นผูบ้รรพชาอปุสมบทให ้ ท่านเหลา่น้ีมคีวามซาบซึ้งในพระมหา

กรุณาของพระพทุธเจา้ จงึอยากจะเขา้เฝ้า น่ีแสดงใหเ้หน็วา่การจะมศีาสนาหรือไมน่ ัน้ 

อยู่ทีก่ารศึกษา การปฏบิตั ิ และการบรรลธุรรม เพราะผูบ้รรลธุรรมจะสอนไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง ถา้ไมม่ผูีบ้รรลธุรรมมาสอน ถงึแมจ้ะมพีระธรรมคาํสอนอยู่ แต่ผูศึ้กษาอาจจะ

หลงผดิได ้จะเหน็ผดิเป็นชอบ จะหลงทางได ้ 
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การศึกษาดว้ยการอ่านหนงัสอืธรรมะ แลว้ปฏบิตัโิดยไมม่อีาจารยส์อน จะยากและ

อาจจะไปไมถ่งึจดุหมายปลายทาง เพราะมกัจะถูกกเิลสหลอกใหห้ลง ใหเ้ขา้ขา้งตวัเอง 

เช่นคดิวา่บรรลแุลว้ ท ัง้ทีย่งัตดิอยู่กบัการเป็นฆราวาส คดิวา่ถา้ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไม่

โลภไมอ่ยากก็บรรลแุลว้ แต่ไมท่ราบวา่การอยู่ของฆราวาสนัน้ยงัตดิอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่

รส ถา้ไปอยู่แบบพระทีอ่ยู่ในป่า ใจจะเป็นปกตเิหมอืนอยู่บา้นหรือไม ่ ยงัน่ิงสงบ ไม่

วุน่วายไมเ่ดอืดรอ้นหรือไม ่ ถา้ไมไ่ดพ้สูิจนก์็จะไมรู่ ้ ถา้อยากจะรูก้็ตอ้งพสูิจน ์ เช่นพสูิจน์

ดูวา่ความกลวัหมดไปหรือยงั อาจจะคดิวา่ความกลวัหมดไปแลว้ เพราะอยู่ในสภาพทีไ่ม่

มอีะไรมากระตุน้ใหค้วามกลวัเกดิขึ้นมา ถา้ไปอยู่ในสภาพทีม่ภียัรอบดา้น เช่นอยู่ในป่า 

จติยงัจะสงบน่ิงอยู่หรือไม ่เคยมฆีราวาสมาอยู่บนเขาน้ี อยู่ไดไ้มถ่งึ ๒ ทุ่มก็ขอกลบับา้น

เพราะกลวัมาก ถา้ยงัไมไ่ดพ้สูิจนจ์ติใจในสภาพต่างๆ ก็อาจจะหลงผดิได ้ 

ในภาวะปกตจิะไมม่ปีญัหาอะไร เพราะอยู่ท่ามกลางความอดุมสมบรูณ์ของทกุสิง่ทกุ

อย่าง ของรูปเสยีงกลิน่รส ของปจัจยั ๔ ก็อาจจะคดิวา่ไมโ่ลภไมอ่ยากไมก่ลวั แต่ถา้ไป

อยู่ในภาวะทีอ่ตัคดัแรน้แคน้มภียัรอบดา้น ใจยงัเป็นปกตหิรือไม ่น่ีคอืเรื่องของผูท้ีศึ่กษา

จากหนงัสอืจากพระไตรปิฎก แลว้ปฏบิตัใินเพศฆราวาสผูค้รองเรือน พอไดร้กัษาศีลบา้ง 

นัง่สมาธิบา้ง พจิารณาบา้ง ก็คดิวา่ไมม่กีเิลสหลงเหลอือยู่ภายในใจแลว้ เพราะยงัไมไ่ด ้

เจอข ัน้วกิฤต เช่นเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย หมอบอกวา่รกัษาไมไ่ดแ้ลว้ ใจยงัจะเป็นปกติ

หรือไม ่ ถา้รอใหถ้งึเวลานัน้แลว้ค่อยพสูิจนดู์ ก็อาจจะไมท่นัการณ์ ผูท้ีไ่มป่ระมาทมกัจะ

พสูิจนต์ ัง้แต่ตอนทีย่งัมสุีขภาพสมบรูณ์แขง็แรง เช่นบวชเป็นพระป่า ก่อนบวชก็ไดศึ้กษา

มาพอสมควรแลว้ ถา้บวชจริงจะตอ้งเคยปฏบิตัมิาก่อน ถา้บวชตามประเพณีมกัจะไม่

เคยปฏบิตัมิาก่อน บวชเพือ่สกึ ไมไ่ดบ้วชเพือ่บรรลธุรรม พอบวชวนัแรกก็เริ่มนบัถอย

หลงัแลว้ เหลอือกีกี่วนัจะออกพรรษา รบักฐนิแลว้จะไดล้าสกิขาไป บวชอย่างน้ีไมไ่ดบ้วช

เพือ่ปริยตัปิฏบิตัปิฏเิวธ บวชตามประเพณี บวชเพือ่ทดแทนบญุคุณของพ่อแมต่ามความ

เชื่อ  

ถา้บวชจริงก็จะศึกษาและปฏบิตัเิพือ่บรรลธุรรมข ัน้ต่างๆ ตอนทีเ่ป็นฆราวาสก็ไดศึ้กษา

และปฏบิตั ิแต่ไมก่า้วหนา้เท่าทีค่วร ก็เลยตอ้งออกบวช จะไดม้เีวลาปฏบิตัมิากขึ้น จะได ้
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อยู่ในภาวะทีบ่บีค ัน้มากขึ้น ชวีติของฆราวาสเป็นเหมอืนกรงใหญ่ ส่วนชีวติของพระจะ

เป็นเหมอืนกรงเลก็ จะไมม่ทีีว่ ิง่ไปมาเหมอืนกบักรงของฆราวาส เป็นฆราวาสยงัไปเทีย่ว

ตามสถานทีต่่างๆได ้แต่เป็นพระแลว้จะเทีย่วอย่างฆราวาสไมไ่ด ้การเทีย่วน่ีเป็นเรื่องของ

กเิลส เป็นเรื่องของกามตณัหากามฉนัทะ ทีต่อ้งออกไปเทีย่วเพราะอยากจะไปสมัผสักบั

รูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ ซึง่ไมใ่ช่เป็นการปฏบิตั ิ ถา้ปฏบิตัจิะตอ้งตดักามฉนัทะ ตดั

กามตณัหา ไมห่าความสุขจากการเสพรูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ ตอ้งทาํใหจ้ติเขา้ขา้งในเพือ่

สมัผสักบัความสงบของสมาธิ นกับวชจงึไมไ่ปอยู่ตามสถานทีท่ีฆ่ราวาสญาตโิยมอยู่กนั 

ตอ้งอยู่ในสถานทีท่ีฆ่ราวาสญาตโิยมไมช่อบอยู่กนั เพราะเป็นสถานทีท่ีก่เิลสไมช่อบอยู่ 

คอืตามป่าตามเขา ตามสถานทีท่ีม่ภียัต่างๆ เป็นสถานทีท่ีจ่ะไดฆ่้ากเิลส เช่นความรกัตวั

กลวัตาย ความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ความอยากมอียากเป็น อยากเป็น

ใหญ่เป็นโตมหีนา้มตีา พออยู่ในป่าคนเดยีวก็จะมแีต่ใจกบักเิลสต่อสูก้นั ถา้สามารถ

นาํเอาธรรมะของพระพทุธเจา้เขา้มาสู่ใจ เพือ่ทาํลายกเิลสได ้ ใจก็จะสะอาดขึ้นไป

ตามลาํดบั ความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆ ก็จะเบาบางลงไปแลว้หายไปในทีสุ่ด  

ตอนนัน้จะรูอ้ยู่แก่ใจวา่ไดห้ลดุพน้จรงิๆไดบ้รรลจุริงๆ เพราะรูว้า่ไมม่อีะไรทาํใหห้ว ัน่ไหว

ใหห้วาดกลวั ใหอ้ยากไดอ้ะไรอกีแลว้ ใจมคีวามอิม่มคีวามพอ ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หนเวลาใด 

ไมม่วีนัเปลีย่นแปลง ความสุขทีไ่มพ่ร่อง ไมเ่หมอืนความสุขทางโลกทีจ่ะพร่องไปอย่าง

รวดเร็ว หลงัจากทีไ่ดเ้สพไมน่าน ก็จะอยากเสพสมัผสัอกี แสดงวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากการ

เสพสมัผสัทีผ่่านมาไดพ้ร่องไปแลว้ ตอ้งเตมิใหม ่ เป็นเหมอืนตุ่มนํา้ทีม่รีอยรัว่ เตมินํา้ให ้

เต็มไดไ้มน่าน นํา้ก็จะซมึออกมาตามรอยรัว่ ตอ้งคอยเตมิอยู่เรื่อยถงึจะเต็มตุ่ม จติที่

ไมไ่ดก้าํจดัความโลภความอยากต่างๆ ก็จะเป็นอย่างนัน้ ต่อใหไ้ดเ้สพไดส้มัผสัมากนอ้ย

เพยีงไรก็ตาม ความอยากไดก้็จะไมห่มดไป จะหยุดช ัว่คราวตอนทีไ่ดเ้สพ ตอนนัน้จะ

รูส้กึอิม่อกอิม่ใจ สบายอกสบายใจ พอเวลาผ่านไปสกัระยะหน่ึง ความอยากไดส้ิง่นัน้สิง่

น้ีก็จะกลบัมากระตุน้จติใจอกี จะอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ตอ้งไปแสวงหาสิง่ต่างๆทีค่วามอยาก

ตอ้งการ จะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมม่วีนัสิ้นสุด แต่ถา้ไดศึ้กษาไดป้ฏบิตัจิริงๆ จนได ้

บรรลธุรรมจริงๆแลว้ จะอิม่จริงๆ เหมอืนไดอ้ดุรอยรัว่ของตุ่มนํา้ เตมินํา้ใหเ้ต็มหนเดยีว

แลว้จะไมพ่ร่องอกีแลว้ จะเต็มไปตลอด  
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รอยรัว่ของใจก็คอืกามตณัหา ความอยากในกาม ในรูปเสยีงกลิน่รส ภวตณัหา ความ

อยากมอียากเป็น วิภวตณัหา ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น ความอยากท ัง้ ๓ ประการน้ี 

จะทาํใหใ้จรูส้กึวา่บกพร่อง ยงัขาดสิง่นัน้ยงัขาดสิง่น้ี ไดม้ามากนอ้ยก็ไม่เคยพอ เป็นนาย

รอ้ยก็อยากจะเป็นนายพนั เป็นนายพนักอ็ยากจะเป็นนายพล อยากจะไดข้ ัน้สูงขึ้นไป

เรื่อยๆ อยากเป็นส.ส. เป็นรฐัมนตรี เป็นนายกฯ อยากจะกลบัมาเป็นใหมอ่กีเมือ่ครบ

วาระแลว้ ไมม่วีนัสิ้นสุด เพราะความอยากไมไ่ดท้าํใหเ้กดิความอิม่ความพอในจติใจ 

ความพอจะเกดิจากการปฏบิตัทิานศีลภาวนา ทีพ่วกเรากาํลงับาํเพญ็กนัอยู่น้ี เป็นการอดุ

รอยรัว่รอยรา้วของตุ่มนํา้ คอืใจของพวกเราใหห้ายรัว่ พอหายแลว้ก็จะไมห่วิไมอ่ยากได ้

อะไร พอแลว้ พอด ี ใครจะชมก็พอด ี ใครจะด่าก็พอด ี ใครจะใหอ้ะไรมาก็พอด ี ใครจะ

เอาอะไรไปก็พอด ีความพอทีม่อียู่ในใจน้ีไม่มใีครใหเ้ราได ้ไมม่ใีครเอาจากเราไปได ้มเีรา

เท่านัน้ทีจ่ะทาํใหเ้กดิขึ้นได ้พอทาํใหใ้จอิม่แลว้ก็จะอิม่ไปตลอด  

ถา้อยากจะไดผ้ลทีพ่ระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดร้บักนั ก็ตอ้งบาํเพญ็ 

ตอ้งศึกษาพระธรรมคาํสอนแลว้ก็ปฏบิตัติาม คาํสอนโดยสรุปก็คอืทานศีลภาวนา ทีพ่วก

เรามาทาํกนัในวนัน้ี เราทาํทานกนั นาํขา้วของต่างๆมาถวาย ศีลก็สมาทานกนัรกัษากนัไป 

เราก็รูอ้ยู่แลว้วา่ศีลมอีะไรบา้ง ศีล ๕ ศีล ๘ ก็รกัษาไปตามความสามารถ ภาวนาก็ตอ้ง

ทาํกนั ตอ้งเจริญท ัง้สมถะและวปิสัสนา ข ัน้ตน้ก็ใหเ้จริญสมถะก่อน แลว้ค่อยเจริญ

วปิสัสนา การจะเจริญสมถภาวนาไดต้อ้งมสีต ิ ทีจ่ะทาํใหจ้ติเขา้สู่ความสงบได ้ เพราะจติ

โดยปกตจิะลอยไปลอยมาเหมอืนกบัวา่ว ถา้ไมม่เีชอืกก็จะลอยไปตามลม จะอยู่น่ิงได ้

ตอ้งมเีชอืกดงึเอาไว ้จติจะน่ิงเหมอืนวา่วทีไ่มล่อยไปกบัลม ก็ตอ้งมเีชอืกคอืสตน่ีิเอง เรา

จงึตอ้งมสีตผูิกจติผูกใจไว ้ ไมใ่หล้อยไปตามอารมณ์ต่างๆ ทีเ่หมอืนกบัลมในทอ้งฟ้า ที่

จะฉุดใหจ้ติคดิเรื่อยเป่ือย ร่างกายอยู่ตรงน้ีแต่ใจไปอยู่รอบโลกก็ได ้ เพราะไมม่สีตดิงึใจ

เอาไว ้ 

ถา้ฝึกสตอิยู่เรื่อยๆ คอยดงึใจใหอ้ยู่กบัร่างกาย ไมใ่หล้อยไปทีอ่ืน่ ต่อไปก็จะไมล่อยไป

ไหน เวลาจะใหจ้ติทาํอะไรก็จะอยู่กบังานนัน้ เช่นเวลาจะทาํจติใหส้งบ ดว้ยการบริกรรม

พทุโธก็ด ี หรือดว้ยการดูลมหายใจเขา้ออกก็ด ี ก็จะทาํงานนัน้อย่างเดยีว จะอยูก่บั
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พทุโธๆ อยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ผูป้ฏบิตัจิะใชว้ธิีไหนในการเจริญสมถภาวนาก็ได ้ มี

หลายวธิีดว้ยกนั ในตาํราท่านแสดงไวถ้งึ ๔๐ วธิีดว้ยกนั เรียกวา่กรรมฐาน ๔๐ ถา้ต ัง้สติ

อยู่ทีล่มหายใจเขา้ออก ก็เป็นอานาปานสต ิ ใหจ้ติรูอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออกเพยีงอย่าง

เดยีว อย่าไปรูเ้รื่องอืน่ ถา้จะใชก้ารบริกรรมพทุโธ ก็เป็นพทุธานุสต ิ มสีตอิยู่กบัการ

บริกรรมพทุโธๆ หรือจะใชท้ ัง้ ๒ อย่างผสมกนัก็ได ้ เช่นหายใจเขา้ก็วา่พทุ หายใจออกก็

วา่โธก็ได ้ หรือจะเอาลมอย่างเดยีวก็ได ้ เอาพทุโธอย่างเดยีวก็ได ้ มหีลายวธิีดว้ยกนั 

ขึ้นอยู่กบัจริตของแต่ละท่านวา่จะถนดักบัวธิีใด ก็เลอืกเอาวธิีน ัน้ แลว้ก็พยายามใชว้ธิีน ัน้ 

อย่าเปลีย่นในขณะทีก่าํลงัทาํ ถา้จะเปลีย่นก็ค่อยเปลีย่นในคราวหนา้ คราวน้ีถา้ใชพ้ทุโธ 

อย่างเดยีวไมไ่ดผ้ล คราวหนา้ก็ลองเอาพทุโธกบัลมหายใจดูก็ได ้ ในขณะทีก่าํลงัทาํอยูน้ี่ 

ใหท้าํอยู่กบัวธิีทีไ่ดเ้ลอืกเอาไวใ้นตอนตน้ ทาํไปจนกวา่จะหยุดทาํ ถา้เปลีย่นไปเปลีย่นมา

ในขณะทีท่าํ ก็จะถูกกเิลสหลอก วธิีน้ีก็ไมด่ ี วธิีน ัน้ก็ไมด่ ี ก็จะวพิากษว์จิารณ์วธิีต่างๆ 

ไมไ่ดภ้าวนา ไดแ้ต่นัง่ปรุงแต่งจนฟุ้ งซ่าน ท ัง้ๆทีค่ดิวา่กาํลงัทาํสมถภาวนา แต่ความจริง

กาํลงัทาํความฟุ้ งซา่นภาวนา จงึไมเ่กดิผล เพราะไมม่สีตดิงึจติใหอ้ยู่กบังานทีท่าํนัน่เอง 

จติจะสงบไดจ้ติจะตอ้งเป็นหน่ึง มอีารมณ์เดยีว ถา้คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีจะมหีลายอารมณ์ 

เป็นเหมอืนลูกตุม้นาฬกิาทีแ่กวง่ไปแกวง่มา ถา้ตอ้งการใหจ้ติน่ิง ตอ้งอยู่กบัอารมณ์เดยีว 

เช่นลูกตุม้นาฬกิาก็ใหอ้ยู่ตรงกลาง อย่าใหแ้กวง่ จติก็เช่นเดยีวกนั ถา้อยากจะใหน่ิ้งสงบ

ก็ตอ้งอยู่กบัอารมณ์เดยีว เช่นพทุโธ หรือลมหายใจเขา้ออก อย่าไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี น่ี

คอืหลกัของการทาํสมาธ ิ

มอีกีวธิีหน่ึงทีเ่รียกวา่ปญัญาอบรมสมาธิ เป็นการใชค้วามคดิมาหยุดความคดิ ถา้คดิ

ฟุ้ งซ่านอยู่กบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ไมส่ามารถหยุดดว้ยการบริกรรมพทุโธหรือดูลมหายใจ 

เพราะมคีวามผูกพนั เช่นเป็นห่วงเป็นใยเรื่องสุขภาพร่างกาย ถา้ใชป้ญัญาสอนใจวา่ 

ร่างกายเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วย และตอ้งตายเป็นธรรมดา ถา้พจิารณาเหน็

วา่ การเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา จะหายหรือไมห่ายไมม่ใีครรู ้ ถา้หายแลว้จะเป็นอกี

หรือไม ่ไมม่ใีครรูเ้หมอืนกนั จงึตอ้งยอมรบัความจริงน้ี จะหายก็หาย จะไมห่ายก็ไมห่าย 

ถา้จะตายกต็อ้งปลอ่ยใหต้ายไป เพราะไมส่ามารถยบัย ัง้หยุดมนัได ้ เหมอืนกบัเราไม่

สามารถหยุดการเคลือ่นไหวของดวงอาทติยไ์ด ้ ดวงอาทติยจ์ะตอ้งเคลือ่นไหวไปตาม
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เรื่องของเขา ร่างกายกต็อ้งเคลือ่นไหวไปตามเรื่องของเขา ตอ้งเคลือ่นไปตามความแก่

ความเจ็บความตาย พอพจิารณาไดอ้ย่างรอบคอบและยอมรบัความจรงิน้ีไดแ้ลว้ ความ

ฟุ้ งซ่านเกี่ยวกบัการเจ็บไขไ้ดป่้วยของร่างกายก็จะหายไป จติกจ็ะสงบเป็นปกต ิ สามารถ

ทาํสมาธิต่อไปได ้อย่างน้ีเรียกวา่ปญัญาอบรมสมาธิ  

ถา้นัง่แลว้เกดิอาการเจ็บปวดขึ้นมาก็อย่าลกุ ตอ้งคดิวา่ความเจ็บของร่างกายเป็นเรื่อง

ปกต ิ ปลอ่ยใหเ้จ็บไป พยายามขม่ใจดว้ยการบริกรรมพทุโธใหถ้ีข่ ึ้น ไมใ่หค้ดิถงึความ

เจ็บของร่างกาย ปลอ่ยใหเ้จ็บไป ไมข่ยบัไมล่กุ ใหจ้ติอยู่กบัการบริกรรม ก็จะทาํใหจ้ติ

สงบได ้ ปลอ่ยวางความเจ็บปวดได ้ ถา้จะใชป้ญัญาอบรมสมาธิ ก็ตอ้งพจิารณาวา่เป็น

ธรรมดา เราส ัง่ใหห้ายไปไมไ่ด ้ ตอ้งเป็นไปจนกวา่จะหายไปเอง เป็นส่วนหน่ึงของชวีติ

ของร่างกาย ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้น ร่างกายจะตอ้งเจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี แต่ใจไมต่อ้งเจ็บดว้ย 

ไมต่อ้งไปรงัเกยีจ ไปอยากใหห้าย เพราะจะทาํใหเ้กดิความทกุขใ์จขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง ซึง่

เป็นความเจ็บทีเ่ราทนไมไ่ด ้ เวลาร่างกายเป็นอะไรไปใจจะเป็นไปดว้ย จะกลวัจะอยากให ้

มนัหายไป อยากจะหนีจากมนัไป จะทาํใหร้บักบัความเจ็บของร่างกายไมไ่ด ้ ถา้ยอมรบั

ความเจ็บของร่างกาย ก็จะดบัความทกุขท์รมานใจได ้ จติก็สงบ ความเจ็บของร่างกาย

บางทกีห็ายไปดว้ย ถา้ไมห่ายก็จะไมร่บกวนใจ เพราะใจไมไ่ดไ้ปยุ่งกบัมนัแลว้ น่ีก็เป็น

ปญัญาอบรมสมาธ ิ 

ผลทีเ่ราตอ้งการจากการนัง่สมาธิคอืความสงบน่ิง ไมอ่อกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ บางคน

เวลาจติสงบแลว้ จะไมน่ิ่งอยู่กบัที ่ จะออกไปรบัรูเ้รื่องต่างๆ เป็นเรื่องภายใน ไมใ่ช่เรื่อง

ภายนอก ทางตาหูจมกูลิ้นกาย แต่เป็นเรื่องทีเ่กดิขึ้นภายในใจ เป็นนิมติต่างๆ จะเหน็

เรื่องนัน้เรื่องน้ี เหน็สิง่นัน้สิง่น้ี เหน็เทพเหน็ผ ี เหน็อะไรต่างๆ ถา้ไปตามรู ้ จติก็จะไมน่ิ่ง 

จติจะทาํงาน ถงึแมจ้ะมคีวามสุขเพลดิเพลนิกบัสิง่ทีเ่หน็ แต่จะไมเ่ป็นฐานของปญัญา 

ไมไ่ดส้รา้งความแขง็แกร่งใหก้บัใจ เวลาออกจากสมาธิแบบน้ีจะเป็นเหมอืนกบัไมไ่ดน้ ัง่

สมาธิ เพราะอารมณ์โลภโกรธหลงไมไ่ดถู้กกดเอาไว ้ ไม่เหมอืนกบัสมาธิทีไ่มไ่ปรบัรูนิ้มติ

ต่างๆ อารมณ์โลภโกรธหลงจะถูกกดเอาไว ้ พอออกจากสมาธิแลว้อารมณ์ทีถู่กกดเอาไว ้
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จะไมม่กีาํลงัมากพอทีจ่ะมารบกวนใจได ้ ออกจากสมาธิแลว้จติยงัมคีวามเยน็สบาย เป็น

โอกาสทีด่ทีีจ่ะเจริญปญัญาต่อไป  

จะเจริญปญัญาได ้ จติตอ้งเป็นอเุบกขา เป็นกลาง ไมม่อีคต ิ ไมร่กัไมช่งั ไมก่ลวัไมห่ลง 

ถา้มอีคตแิลว้เวลาพจิารณาจะไมเ่หน็ตามความจริง เช่นพจิารณาร่างกาย วา่เกดิมาแลว้

ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ถา้มอีคตจิะทาํใหเ้กดิความกลวัขึ้นมา ไมก่ลา้คดิถงึความตาย 

พวกเรายงัไมก่ลา้คดิถงึความตายกนั กลวัวา่ถา้คดิแลว้จะตาย เราไมต่ายจากความคดิ

หรอก เป็นการสอนจติ แต่กเิลสคอืความกลวัจะขวางไมใ่หค้ดิถงึความตายกนั ไมใ่ห ้

สอนใจวา่ร่างกายสกัวนัหน่ึงจะตอ้งตาย ตอ้งสอนใจใหร้บัความจริงน้ีใหไ้ด ้ ถา้ออกจาก

สมาธิทีส่งบน่ิง ไมร่บัรูเ้รื่องราวต่างๆ เวลาออกมาแลว้อคตคิอืความกลวั จะไมม่กีาํลงัมา

ขวางการพจิารณาทางปญัญาได ้ พจิารณาอะไรก็จะเหน็ตามความจริง พจิารณาวา่รูป

เสยีงกลิน่รสไมเ่ทีย่ง ก็จะเหน็วา่ไมเ่ทีย่ง พจิารณาลาภยศสรรเสริญสุขวา่ไมเ่ทีย่ง ก็จะ

เหน็วา่ไมเ่ทีย่ง เหน็วา่ชวีติของเราไมแ่น่นอน วนัน้ีมทีรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง วนั

พรุ่งน้ีอาจจะไมม่กี็ได ้ อาจจะมสีงคราม มภียัพบิตัต่ิางๆ ทาํใหเ้กดิการสูญเสยีต่างๆ

ขึ้นมา เรื่องเหลา่น้ีเราจะไมก่ลา้คดิกนัเพราะมคีวามกลวั เพราะจติไมส่งบน่ิงเวลานัง่สมาธ ิ

ถา้สงบน่ิงเวลาออกมาจากสมาธิจะกลา้พจิารณา จะพรอ้มรบักบัเหตกุารณ์ต่างๆ จะไม่

ทกุขก์บัการเปลีย่นแปลง ชวีติจะตกตํา่ จะเจ็บไขไ้ดป่้วย จะแก่ จะตาย ก็พรอ้มทีจ่ะรบั 

เพราะมปีญัญามสีมาธิมสีต ิ เป็นเครื่องมอื ทีจ่ะควบคุมจติใจใหร้บัความจรงิ ก็จะตดั

ตณัหาต่างๆได ้ความกลวัก็คอืวิภวตณัหาน่ีเอง กลวัความแก่ กลวัความเจ็บ กลวัความ

ตาย กลวัความสูญเสยี กลวัการพลดัพรากจากกนั กามตณัหาก็จะตดัได ้จะไมห่วิกบัรูป

เสยีงกลิน่รส ภวตณัหาก็จะตดัได ้ จะไมม่คีวามอยากเป็นนัน่อยากเป็นน่ี เป็นอะไรก็ได ้

ถา้ไมเ่ป็นก็ไมเ่ป็นไร ยอมรบัไดก้บัทกุสภาพ เป็นก็ได ้ ไมเ่ป็นก็ได ้ น่ีคือการหลดุพน้ของ

จติ ตอ้งหลดุพน้อย่างน้ี หลดุพน้ดว้ยการศึกษาและปฏบิตั ิ แลว้ก็ตอ้งทดสอบสิง่ทีไ่ด ้

ศึกษาไดป้ฏบิตั ิตอ้งไปอยู่ตามสถานทีต่่างๆ อยู่ในสภาพทีสู่ญเสยีทกุอย่าง เช่นนกับวชน้ี

ก็เหมอืนผูท้ีส่ิ้นเน้ือประดาตวั ไมม่อีะไรตดิตวัมาเลย เวลามาบวชมาแต่ตวัเปลา่ๆ มา

ดว้ยศรทัธา แลว้ก็ไดส้มบตัเิพยีง ๘ ชิ้นไวดู้แลรกัษาร่างกาย ก็คอือฐับริขาร เช่นจวีร
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บาตรเป็นตน้ แลว้ก็ไปอยู่ในสภาพทีแ่รน้แคน้ สภาพทีไ่มม่อีะไร ไมม่โีทรทศัน ์ไมม่วีทิยุ

ไมม่เีครื่องอาํนวยความสุขต่างๆ ทางตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้ดูวา่จะอยู่ไดห้รือไม ่ มี

ความสุขไดห้รือไม ่ ถา้อยู่ไดม้คีวามสุขก็ถอืวา่ใชไ้ด ้ ถา้ยงัตอ้งมสีิง่นัน้สิง่น้ีมาบาํรุงบาํเรอ 

ก็แสดงวา่ยงัมคีวามอยากอยู่ ถา้รูอ้ย่างน้ีแลว้ก็จะสามารถสอนใหผู้อ้ืน่รูต้ามได ้ ถา้ไมรู่ ้

แบบน้ีก็จะสอนแบบผดิๆถูกๆ คดิวา่บรรลแุลว้ คดิวา่ไมม่กีเิลสแลว้ แต่เป็นเพยีง

ความคดิเท่านัน้เอง ไมไ่ดเ้ป็นความจริง จงึควรเหน็ความสาํคญัของการศึกษา การ

ปฏบิตั ิ และการบรรลธุรรม เพราะจะทาํใหเ้ราไดห้ลดุพน้จากความทกุข ์ และจะไดช่้วย

สบืทอดพระพทุธศาสนา ใหม้อีายุยนืยาวนานขึ้นไปอกี  

ถาม เวลาดูจติเป็นสมทุยั หรือจติเป็นมรรคน่ี ดูอย่างไร 

ตอบ ถา้ไมก่ลวัก็เป็นมรรคเป็นวมิตุต ิ ถา้ยงัไมแ่น่ใจ ก็ยงัไมเ่ป็นวมิตุต ิ ยงัมสีมทุยัอยู่ 

เพราะยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปในหอ้งสอบจรงิๆ ยงัไมไ่ดเ้จอกบัเหตกุารณ์ใกลเ้ป็นใกลต้าย 

ตอ้งไปอยู่ในป่า ตอนกลางคนืก็ออกไปเดนิในป่าตามลาํพงั ดูวา่กลวัหรือไม ่ ถา้

ยงัไมก่ลวัเพราะยงัฉายไฟอยู่ ก็ลองปิดไฟดู ถา้ยงัไมก่ลวัก็ลองเดนิออกจากทาง

ดู เดนิเขา้ไปในรกในพงดู ดูวา่ยงักลวัอยู่หรือเปลา่ หรือเดนิไปหาสิง่ทีก่ลวั ถา้

กลวัซากศพ ก็ลองเดนิเขา้ไปในป่าชา้ดู ว่ายงัมคีวามกลวัอยู่หรือเปลา่ ตอ้งไป

ทดสอบดู  

ถาม แสดงวา่จติจะเป็นมรรคได ้ก็ตอ้งเป็นวมิตุตแิลว้ใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ ไมใ่ช่ มรรคมาก่อนวมิตุต ิมรรคคอืการเขา้หอ้งสอบ ถา้ผ่านก็จะเป็นวมิตุตคิอืไม่

กลวั 

ถาม จะแน่ใจวา่เป็นมรรคได ้ก็ต่อเมือ่ไดท้ดสอบจนแน่ใจแลว้ 

ตอบ มรรคเป็นเครื่องมอื คอืสตสิมาธิและปญัญา ถา้มสีตมิสีมาธิมปีญัญา ก็จะ

สามารถควบคุมจติใหน่ิ้งได ้ถา้อยู่แบบฆราวาสก็จะมสีตมิสีมาธิมปีญัญาในระดบั

หน่ึง ถา้ไปอยู่ในเหตกุารณ์คบัขนั สตสิมาธิปญัญาทีม่อียู่น้ี จะหยุดสมทุยัคอื
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ความกลวัไดห้รือไม ่ ตอ้งไปทดสอบดู เหมอืนนกัมวยทีซ่อ้มชกกระสอบทราย 

หรือซอ้มกบัคู่ซอ้ม แต่ยงัไมไ่ดข้ึ้นเวทจีรงิ ไมไ่ดเ้จอคู่ต่อสูท้ีแ่ทจ้ริง จะชนะ

หรือไมก่็ตอ้งขึ้นเวทถีงึจะรู ้ ถา้ชนะก็แสดงวา่มรรคมกีาํลงัพอ ทีจ่ะเอาชนะสมทุยั

ได ้ก็จะเป็นแชมป์ได ้เป็นวมิตุตไิด ้ 

ถา้กลวัความเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็ตอ้งนัง่ใหเ้จ็บแลว้อย่าลกุ ใหจ้ติปลอ่ยวางความเจ็บ 

แลว้สงบตวัลงดว้ยมรรค ดว้ยสตดิว้ยสมาธิดว้ยปญัญา ถา้ทาํไดก้็จะไมก่ลวั

ความเจ็บไขไ้ดป่้วย ไมว่า่จะเป็นโรคชนิดใดก็ตาม ก็เป็นความเจ็บปวดเหมอืนกนั 

ถา้ปลอ่ยวางความเจ็บปวดทีเ่กดิจากการนัง่นานๆได ้ ก็จะไมก่ลวัความเจ็บปวด

อกีต่อไป บางทไีมต่อ้งกนิยาแกป้วดเลย ปวดก็ปลอ่ยใหป้วดไป น้ีไมไ่ดคุ้ยนะ 

เราไมเ่คยมยีาแกป้วดอยู่ในกฏุแิมแ้ต่เมด็เดยีว แต่มธีรรมโอสถมยีาแกป้วดอยู่

ในใจแลว้ น่ีคอืมรรคทีเ่ราตอ้งสรา้งขึ้นมา ถา้มธีรรมโอสถแลว้จะไมก่ลวัความ

เจ็บไขไ้ดป่้วย ไมก่ลวัความตาย  

ถาม แลว้ยาแกโ้กรธละคะ 

ตอบ ยาแกโ้กรธก็แบบเดยีวกนั คอืสตสิมาธิปญัญา  

ถาม ถา้จะฝึกไมใ่หโ้กรธละคะ 

ตอบ ก็ใหเ้ขาด่าเรา ใหเ้ขาตบหนา้เรา 

ถาม ขา้งในก็ยงักรุ่นอยู่ค่ะ 

ตอบ กรุ่นไมไ่ด ้ถา้กรุ่นก็แสดงวา่ยงัโกรธอยู่ มรรคยงัไมม่กีาํลงัพอ ถา้มองเหน็วา่ การ

ด่าก็ด ีการถูกทาํรา้ยก็ด ีเป็นสิง่ทีไ่มอ่ยู่ในอาํนาจของเรา ทีจ่ะไปควบคุมบงัคบัได ้

เกดิมาในโลกน้ีก็ตอ้งเจ็บตวัไมช่า้ก็เร็ว จะเจ็บแบบไหนเท่านัน้เอง เจ็บดว้ยการ

เจ็บไขไ้ดป่้วย เจ็บเพราะถูกหกัหลงั เจ็บเพราะถูกด่า เจ็บเพราะถูกทาํรา้ย ตอ้ง

เกดิขึ้นไดเ้สมอ ใหค้ดิวา่ไมเ่ลวรา้ยกวา่น้ีก็ดแีลว้ ถา้เขาด่าเราก็ใหค้ดิวา่เขายงั



29 
 

ไมไ่ดต้เีรา เขาตเีราก็ใหค้ดิวา่เขาก็ยงัไมไ่ดฆ่้าเรา ถา้เขาฆ่าเราก็ใหค้ดิวา่ เกดิ

มาแลว้ก็ตอ้งตายดว้ยกนัทกุคน ถา้คดิอย่างน้ีได ้ ก็จะน่ิงได ้ จะไมโ่กรธ ตอ้งไป

ฝึกดู 

ตอ้งรูว้า่ความโกรธเกดิจากความอยาก เช่นอยากใหเ้ขาดกีบัเรา พอเขาไม่ดกี็

โกรธ ทาํไมไมโ่กรธคนอืน่ทีไ่มด่กีบัเรา เพราะไมไ่ดอ้ยากใหเ้ขาดกีบัเรา เราก็ไม่

โกรธ แต่คนทีเ่ราอยากใหด้กีบัเรา พอเขาไมด่กีบัเราๆโกรธเขา เพราะความโกรธ

น้ีเกดิจากความอยาก ถา้ตดัความอยากท ัง้ ๓ น้ีไดแ้ลว้ ความโกรธก็จะไมม่ ีส่วน

ความอยากน้ีก็เกดิจากความหลง ไมรู่ว้า่ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีน่่าอยาก เพราะไมม่ี

อะไรใหค้วามสุขอย่างเดยีว ตอ้งมคีวามทกุขต์ามมาดว้ยท ัง้นัน้ ถา้รูอ้ย่างน้ีกจ็ะ

ไมอ่ยากไดอ้ะไร ไมอ่ยากใหใ้ครชอบเราหรือดกีบัเรา ดกี็ได ้ไมด่กี็ได ้ด่าก็ได ้ชม

ก็ได ้ ถา้เป็นอย่างน้ีก็จะไมโ่กรธ ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นกลาง เป็นอเุบกขา สกัแต่วา่รู ้

ด่าก็รูว้า่ด่า ชมก็รูว้า่ชม ปลอ่ยใหด่้าไป ปลอ่ยใหช้มไป ใครจะทาํอะไรก็ทาํไป เรา

อย่าไปอยากกบัเขาก็แลว้กนั จะไดไ้มม่ปีญัหา ปญัหาของพวกเราอยู่ทีต่ณัหาท ัง้ 

๓ น้ีแหละ ทีต่อ้งตดัใหไ้ด ้

ถาม เวลาเขาชมเราใจเราฟูขึ้น พอเขาไมช่มใจเราก็แฟบลง ถา้รูว้า่กาํลงัฟูกาํลงัแฟบอยู ่

อย่างน้ียงัไมพ่อใช่ไหมคะ  

ตอบ ตอ้งไมฟู่ไมแ่ฟบเลย ตอ้งทาํสมาธิใหม้าก เวลาจติเป็นสมาธิจะเฉย  

ถาม ไมรู่ว้า่เฉยจริงหรือเปลา่ 

ตอบ ถา้เป็นสมาธิใจจะเฉย ใจจะสงบ ใจจะน่ิง ไมม่อีารมณ์ เวลาออกจากสมาธิใหม่ๆ  

ก็จะยงัมคีวามรูส้กึอย่างนัน้อยู่ แต่จะค่อยๆจางไป เวลาสมัผสัรบัรูเ้รื่องต่างๆ 

ตอนทีอ่อกมาใหม่ๆ จะเฉย ใครจะพูดอะไรทาํอะไรกจ็ะเฉย พอผ่านไปสกัระยะ

หน่ึง จะเริ่มไมเ่ฉยแลว้ เพราะกเิลสเริ่มฟ้ืนขึ้นมา กาํลงัของสมาธิทีก่ดกเิลสไว ้

ค่อยๆจางไป ก็จะเริ่มมปีฏกิริิยา นกัปฏบิตัพิอรูว้า่เป็นอย่างนัน้ ก็จะกลบัเขา้ไป

ในสมาธิใหม ่แต่ญาตโิยมทาํไมไ่ด ้เพราะปฏบิตัสิมาธินอ้ย ชอบออกขา้งนอก แต่
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พระจะเขา้ขา้งในมาก ออกมานอ้ย เวลาไมต่อ้งออกมาทาํกจิ ทา่นจะเดนิจงกรม

นัง่สมาธิ เพือ่ทีจ่ะกดกเิลสไว ้ ถา้อยู่ในข ัน้สมาธิ ก็กดมนัไวก่้อน ถา้อยู่ในข ัน้

ปญัญาก็ไมต่อ้งเขา้สมาธิ ถา้ปญัญาทนัก็จะตดัมนัได ้ ตดัความอยากได ้ รูว้า่

ความอยากเป็นเหตขุองความทกุขใ์จ ก็เลยไมอ่ยาก พอตดัความอยากได ้ ก็จะ

ไมม่คีวามทกุขต์ามมา ไมม่คีวามโกรธตามมา ไมม่อีารมณ์ต่างๆตามมา  

ถาม เริ่มดว้ยการใชส้มาธิกดไวก่้อน หลงัจากนัน้ค่อยใชป้ญัญา 

ตอบ ใช่ เพราะสมาธิทาํงา่ยกวา่ แลว้ก็เป็นฐานของปญัญาดว้ย ถา้ไมม่สีมาธิจติจะมี

อารมณ์ตลอดเวลา เราจะไมรู่ว้า่การไมม่อีารมณ์เป็นอย่างไร ตอ้งไปอยู่จดุทีสู่ญ

จากอารมณ์ก่อน พออยู่จดุนัน้แลว้ เวลามอีารมณ์เกดิขึ้นจะรูเ้ลย เพราะมคีวาม

แตกต่างกนั ขณะทีไ่มม่อีารมณ์กบัมอีารมณ์ จะรูว้า่น่ีเกดิอารมณ์แลว้ ก็จะ

พจิารณาไดท้นัทวีา่อารมณ์น้ีเกดิจากความอยาก ตอ้งอยากใน ๓ อย่างน้ี อย่าง

ใดอย่างหน่ึง การทีม่พีระพทุธเจา้มาสอนเรื่องน้ีก่อนทาํใหบ้รรลงุา่ย ไมต่อ้งไป

คลาํหาตน้ตอหาสาเหต ุ วา่อารมณ์เหลา่น้ีเกดิจากอะไร พระพทุธเจา้ทรงบอกเลย

วา่เกดิจากตณัหาท ัง้ ๓ น้ี เวลาหงดุหงดิใจ ตอ้งถามตวัเองวา่หงดุหงดิเพราะอะไร 

เพราะไมไ่ดด้ืม่กาแฟหรือ ไมไ่ดดู้หนงัหรือ ไมม่ใีครชมหรือ ไมไ่ดข้ึ้นเงนิเดอืน

หรือ ตอ้งมอีะไรสกัอย่าง ลองคดิดู เวลามดืฟ้ามวัดนิก็หงดุหงดิได ้ ถา้อยากจะ

ใหส้วา่งไสว ตอ้งถามตวัเองดู พอรูว้า่เป็นอะไรก็จะตดัมนัได ้ ไมช่อบดนิฟ้า

อากาศแบบน้ีหรือ จะทาํอย่างไรได ้ เราไปเปลีย่นดนิฟ้าอากาศไดอ้ย่างไร พอตดั

ความอยากได ้ อารมณ์หงดุหงดิก็จะหายไป ถา้ยงัไมส่ามารถวเิคราะหด์ว้ย

ปญัญา ก็นัง่สมาธิก่อน เวลาหงดุหงดิกน็ ัง่สมาธิ บริกรรมพทุโธๆ หรือดูลม

หายใจเขา้ออก พอสงบปับ๊ ความหงดุหงดิก็จะหายไป แต่จะไมห่ายแบบถาวร 

พอออกมาใหมเ่จอเหตกุารณ์ทีไ่มถู่กใจก็จะเป็นอกี ถา้ใชป้ญัญาตดัไดแ้ลว้ จะ

เจออกีกี่ ๑๐๐ ครัง้ ก็จะไมเ่ป็นปญัหา จะไมห่งดุหงดิ เพราะรบักบัเหตกุารณ์นัน้

ไดแ้ลว้ อย่างน้ีถงึเป็นวมิตุต ิ วมิตุตดิว้ยปญัญา ไมไ่ดว้มิตุตดิว้ยสมาธิ สมาธิทาํ

ใหว้มิตุตไิดช้ ัว่คราว 
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ถาม เวลาทาํงานทาํการน่ี รูว้า่เริ่มหงดุหงดิ แต่หาตน้เหตไุมเ่จอ จะไปหาเจอตอนทีน่ ัง่

สวดมนตน์ัง่ภาวนา  

ตอบ พอไปทาํสมาธิ ก็จะเหน็ความแตกต่าง ระหวา่งจติทีส่งบกบัจติหงดุหงดิ จะรูว้า่

หงดุหงดิเพราะเรื่องนัน้เรื่องน้ี  

ถาม ใช่ค่ะ ก็เลยคิดวา่ควรจะใชเ้วลาน้ีทาํสมาธิต่อ มาวุน่วายกบัการหงดุหงดิเมือ่

กลางวนัทาํไม เราควรจะหาสาเหต ุ หรือควรจะนัง่สมาธต่ิอไป อย่าไปยุ่งกบัการ

หาเหตผุลวา่หงดุหงดิเพราะอะไร 

ตอบ ถา้ไมห่าเหตผุล เดีย๋วก็หงดุหงดิใจไดอ้กี ถา้หาเหตผุลไดแ้ลว้ต่อไปเวลาเจอ

เหตกุารณ์ทีเ่หมอืนกนัก็จะไมห่งดุหงดิ 

ถาม หาเหตผุลใหจ้บใหเ้รียบรอ้ยก่อน แลว้ค่อยสวดมนตภ์าวนา  

ตอบ อยู่ทีค่วามสามารถของสตปิญัญา ถา้ไมแ่หลมคมพอก็จะหาไมเ่จอ  

ถาม ตอ้งสวดมนตไ์ปก่อน 

ตอบ แลว้แต่กรณี แต่ละคนไมเ่หมอืนกนั บางเรื่องก็แกไ้ดเ้ลย บางเรื่องก็แกไ้มไ่ด ้

หรือแกไ้ดช้า้ ตอ้งใชเ้วลาวเิคราะห ์

ถาม วางไวก่้อน อย่าพึง่ไปยุ่งกบัมนั 

ตอบ เขา้สมาธิไปก่อน พกัจติก่อน ทาํใจใหส้บาย พอใจสบายแลว้กลบัมาดูอกีทกี็

อาจจะเหน็ก็ได ้

ถาม ฝรัง่สอนใหค้ดิในแงบ่วก จะทาํใหป้ญัหาทีม่อียู่ในใจเบาบางลง  

ตอบ ความคดิอะไรทีส่ามารถดบัความทกุขใ์จได ้ก็ถอืวา่ใชไ้ด ้

ถาม ถงึแมย้งัไมล่งทางไตรลกัษณ์ 



32 
 

ตอบ ตอ้งลงไปในไตรลกัษณ์ถงึจะดบัได ้ ถา้ไมล่งในไตรลกัษณ์ก็จะดบัแบบปลอมๆ 

คอืวางปญัหาน้ีไวก่้อน ทาํเรื่องน้ีไมไ่ด ้ ก็ไปทาํเรื่องอืน่ก่อน อย่างน้ีก็ยงัไมไ่ดด้บั

ปญัหาเดมิ ถา้จะใชป้ญัญาทางศาสนาก็ตอ้งเขา้ไปทีไ่ตรลกัษณ์ ใหเ้หน็วา่เราไป

หลงไปยดึไปตดิไปอยากกบัเขาเองต่างหาก อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอ

ไมไ่ดก้็เกดิความทกุขเ์กดิความวุน่วายใจขึ้นมา ก็เลยคดิวา่ไม่ไดก้็ไปทาํอย่างอืน่ 

ถา้คดิอย่างน้ีก็ไมไ่ดแ้กป้ญัหา เพราะยงัไมไ่ดต้ดัความอยาก ถา้มปีญัหากบัคนน้ี 

เจอหนา้ทไีรไมส่บายใจทกุท ี จะแกอ้ย่างไร ก็ตอ้งพจิารณาจนเหน็วา่เขาเป็นอย่าง

นัน้ เราไปแกเ้ขาไมไ่ด ้เขาจะด่าเราจะทาํรา้ยเรา ก็ถอืวา่เป็นกรรมของเราก็แลว้กนั 

เคยมกีรรมกนัมา อย่าไปยุ่งกบัเขาก็แลว้กนัถา้ไมจ่าํเป็น ถา้จาํเป็นตอ้งยุ่งกบัเขา 

ถา้เขาด่าเราก็ตอ้งคดิวา่เขาไมต่เีราก็ดแีลว้ ตอ้งทาํใจ  

ทาํใจดว้ยการมองใหเ้หน็วา่ทกุอย่างเป็นอนตัตา เราไปหา้มเขาไมไ่ด ้ ไปควบคุม

บงัคบัใหเ้ขาเป็นอย่างทีเ่ราตอ้งการไมไ่ด ้ ความตอ้งการของเราก็คอืสมทุยั ถา้ไม่

อยาก เขาจะเป็นอย่างไรก็รบัไดท้กุอย่าง กจ็ะไมม่คีวามทกุขใ์จ เขาจะเป็นอย่างน้ี

ก็ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นอย่างน้ีไป ไมต่อ้งไปเปลีย่นเขา เปลีย่นเราดกีวา่ เปลีย่นใจเรา

ใหร้บัเขาใหไ้ด ้ เขาจะดกี็รบัได ้ เขาจะรา้ยกร็บัได ้ ตอ้งยอมรบักบัเหตกุารณ์ต่างๆ 

หรือสิง่ต่างๆทีเ่ราสมัผสัรบัรู ้ วา่เป็นอย่างนัน้ ถา้ไมม่คีวามอยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ 

ก็จะไมท่กุข ์ ความทกุขเ์กดิจาก ความอยากจะใหเ้ป็นอย่างอืน่ เช่นผมของเราน้ี

เป็นสขีาวไปหมดเลย ถา้อยากจะใหด้าํก็จะทกุข ์ แต่ถา้ช่างมนัได ้ ขาวก็ขาว ก็จะ

ไมท่กุข ์ ไมต่อ้งไปยอ้มตลอดชวีติ ถา้ยงัยอ้มอยู่ก็ตอ้งยอ้มไปเรื่อยๆ อายุ ๗๐ 

หรือ ๘๐ ก็ยงัยอ้มอยู่ เพราะไมย่อมรบัผมสขีาวของเรา เวลาเหน็แลว้จะเกดิ

ความทกุขใ์จขึ้นมา  

ถาม ทีเ่ขาวา่ขณะทีเ่ขาสวดมนตไ์ป แลว้ปญัหาทีเ่กดิเมือ่เชา้น้ีก็คลีค่ลายไป เป็นไปได ้

ไหมวา่คลีค่ลายเพือ่ใหไ้ดแ้กป้ญัหาตรงนัน้  

ตอบ เวลาจติสงบเราจะมองปญัหาไปอกีแงห่น่ึง ในขณะทีจ่ติไมส่งบ จะมคีวามอยาก

เอาแพเ้อาชนะ อยากจะแกป้ญัหาแบบน้ี ตอ้งเป็นอย่างน้ี เขาตอ้งเป็นอย่างน้ี เขา
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ตอ้งทาํอย่างน้ี พอมาทาํใจใหส้งบ ความอยากทีจ่ะใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้อย่างน้ีก็

หายไป พอมองกลบัไปใหมก่็เหน็วา่ เขาจะเป็นอย่างนัน้ก็ได ้ เราก็ตดัความอยาก

ทีจ่ะใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้อย่างน้ีไป ปญัหาก็จะหมดไป เช่นเราอยากจะใหเ้ขาไปขา้ง

นอกกบัเราแต่เขาไมย่อมไป เราก็ไปนัง่สวดมนตน์ัง่ทาํสมาธิ พอนัง่เสร็จแลว้ใจ

เราสบาย ก็จะคดิวา่ไปคนเดยีวก็ได ้ ไมเ่ป็นปญัหาเลย เราจะมองอกีมมุหน่ึง 

เวลาจติสงบแลว้ไมต่อ้งมอีะไรก็ได ้ ไปคนเดยีวก็ได ้ หรือไมไ่ปเลยก็ได ้ นัง่สมาธิ

แลว้จะสบายใจ จะเป็นฐานของวปิสัสนา พอจติสงบแลว้จะเป็นอเุบกขา จะเหน็

วา่ปญัหาเกดิจากความอยาก แต่ในขณะทีเ่กดิความอยากจะมองไมเ่หน็ จะเหน็

แต่ความอยากอย่างเดยีว จะใหไ้ดด้งัใจอย่างเดยีว ใจจะรอ้น จะตอ้งทาํอะไรก็จะ

ทาํ  

ถาม ในขณะทีท่าํสมาธิอยู่น้ี ปญัหายงัแวบเขา้มา แต่เราไมเ่ก็บมาคดิ เราปลอ่ยไป เพือ่

อยู่กบัปจัจบุนั จะไดไ้หมคะ ผลจะต่างกนัไหมคะ 

ตอบ ถา้ปญัหายงัเขา้มาได ้ แสดงวา่ยงัไมส่งบ ถา้สงบแลว้จะไมม่อีะไรเขา้มาได ้ ถา้เขา้

มาก็ตอ้งรูแ้ลว้ปลอ่ยวาง ไมม่ปีฏกิริิยา ไมม่อีารมณ์กบัสิง่ทีร่บัรู ้ ถงึจะเป็นสมาธ ิ

เช่นเวลานัง่แลว้เกดิความเจ็บปวดขึ้นมา เราก็นัง่ต่อไปจนกระท ัง่จติน่ิง ความ

เจ็บปวดถงึแมย้งัมอียู่ แต่ไมร่บกวนจติใจ อย่างน้ีก็เป็นสมาธิเหมอืนกนั 

ถาม เวลาทีน่ ัง่แลว้เจ็บปวด ก็พยายามพจิารณา ใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

แต่ใจยงัไมย่อมรบั ใจยงัดิ้น ดิ้นทีจ่ะออก 

ตอบ เพราะสมทุยักาํลงัทาํงานอยู่ ยงัอยากจะหนีจากความเจ็บไป อยากใหค้วามเจ็บ

หายไป  

ถาม พอไมห่ายไป ก็เลยกลบัมาดูทีร่่างกาย ทาํใจเบาๆสบายๆ หลงัจากนัน้รูส้กึวา่ขาที่

ชาอยู่ค่อยๆหายไป 
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ตอบ พอเราปลอ่ยวางความอยาก ทีจ่ะใหค้วามเจ็บหายไป ปลอ่ยวางความอยากจะลกุ 

อยากจะเปลีย่นอริิยาบถ ความทกุขท์รมานใจก็จะหายไปหมดเลย ความเจ็บของ

ร่างกายจะไมรุ่นแรง ทีรุ่นแรงทีท่นไมไ่ดน้ี้ คอืความทกุขท์รมานใจ ทีเ่กดิจาก

ความอยากใหค้วามเจ็บหายไป พอระงบัความอยากไดแ้ลว้ ร่างกายจะเจ็บขนาด

ไหนก็ไมเ่ป็นปญัหา  

ถาม เพราะเราพจิารณาแลว้ปลอ่ยวาง หรือมารูอ้ยู่กบัร่างกาย อยากรูต้รงน้ี 

ตอบ ถา้เบนจติมาดูทีร่่างกายแทน ก็จะเป็นอบุายของสมาธิ เช่นมาดูลมหายใจเขา้ออก 

ไมไ่ปรบัรูค้วามเจ็บ ความคดิรงัเกยีจความเจ็บ ก็จะไมม่โีอกาสทาํงาน เหมอืน

เวลานัง่ดูหนงัหรือนัง่เลน่ไพ่ท ัง้คนื จะไมรู่ส้กึเจ็บ เพราะใจไมไ่ดอ้ยู่กบัความเจ็บ

ของร่างกาย แต่อยู่กบัการดูหนงั ถา้เป็นวปิสัสนาตอ้งพจิารณาความเจ็บ วา่เจ็บ

เพราะอะไร เพราะไมอ่ยากใหเ้จ็บใช่ไหม ถา้พจิารณาดูกจ็ะรูว้า่ เพราะใจรบัความ

เจ็บไมไ่ด ้ถา้รบัไดก้็จะไมเ่จ็บ เวลาทีเ่รานัง่แลว้เจ็บเราก็ถามตวัเองวา่ ทาํไมจงึรบั

ไมไ่ด ้ก็เลยเปรียบกบัเสยีงทีเ่ขา้มาทางหูแลว้ไปรบัรูท้ีใ่จ กบัความเจ็บทีเ่ขา้มาทาง

ร่างกายแลว้ก็ไปรบัรูท้ีใ่จเหมอืนกนั ถา้เป็นเสยีงทีเ่ราชอบถงึแมจ้ะดงัล ัน่เราจะไม่

เดอืดรอ้นเลย ถา้เป็นเสยีงทีเ่ราไมช่อบน้ี ถงึแมจ้ะไมด่งัเลยเราจะเดอืดรอ้นทนัท ี

ก็เลยเหน็วา่ทีเ่ราเดอืดรอ้นเพราะเราไมช่อบ ความเจ็บของร่างกายก็เหมอืนกนั 

ถา้เราไมช่อบเราก็จะเดอืดรอ้นเหมอืนเอามดีมากรีดหวัใจ ถา้เราชอบก็จะไม่

เดอืดรอ้นแต่อย่างใด พอใจยอมรบัความเจ็บของร่างกายได ้ ใจก็จะเฉย ไม่

ต่อตา้น ไมม่คีวามอยาก ไมม่สีมทุยั ทกุขใ์นใจก็จะไมม่ ีทีท่นนัง่อยู่ไมไ่ดเ้พราะมี

ความทกุขอ์ยู่ในใจ ถา้มคีวามสุขอยู่ในใจก็จะนัง่ได ้ เช่นนัง่ดูหนงั บางทปีวด

ปสัสาวะก็ยงัไมย่อมลกุไปถ่ายเลย เพราะอยากจะดูต่อ ตอ้งรอใหถ้งึเวลาโฆษณา

ก่อน ความทกุขน้ี์อยู่ในใจเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน ทกุสิง่ทกุอย่างเขาเป็นกลางๆ ไมด่ี

ไมช่ ัว่ เราไปรกัไปชงัเขาเอง  

ถาม ความเจ็บยงัอยู่ แต่เราไมร่บัความรูส้กึนัน้ใช่ไหมคะ 
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ตอบ รบัรูอ้ยู่ แต่ไมม่ปีฏกิริิยา ไมร่กัไมช่งั เช่นเพลงน่ี ทาํไมคนหน่ึงชอบ อกีคนหน่ึง

เกลยีด อาหารชนิดเดยีวกนัจานเดยีวกนั คนหน่ึงกนิไดอ้ย่างเอร็ดอร่อย อกีคน

กนิไมไ่ด ้ เพราะความชอบความชงัน้ีเอง เราจงึตอ้งฝึกไมใ่หช้อบในสิง่ทีเ่ราชอบ 

จะไดไ้มต่ดิ ใหช้อบในสิง่ทีเ่ราชงั จะไดไ้มร่งัเกยีจ จะไดไ้มม่ปีฏกิริิยา 

ถาม ถา้เราชงัน่ี อย่างทาํงานเกี่ยวกบัหนงัสอื บางบทความบางคนเราไมช่อบเราก็จะไม่

อ่าน ทน้ีีวธิีแกจ้ะใชว้ธิีอย่างท่านอาจารยว์า่ไดไ้หม คอือ่านจนกวา่ใจจะเป็น

อเุบกขา 

ตอบ ถา้เป็นการงานก็ตอ้งยดึหลกัเหตผุล ถงึแมจ้ะไมช่อบแต่เป็นหนา้ทีต่อ้งอ่านก็ตอ้ง

อ่าน ถา้ไมใ่ช่หนา้ทีก่ารงานก็เลอืกได ้ควรเลอืกอ่านในสิง่ทีเ่ราไมช่อบ และไมอ่่าน

ในสิง่ทีเ่ราชอบ เช่นอ่านหนงัสอืธรรมะ ไมอ่่านหนงัสอืบนัเทงิ  

ถาม อ่านในสิง่ทีเ่ราไมช่อบ จนกวา่เราจะไมค่ดิอะไรกบัมนัเลย  

ตอบ ใช่ ถา้ไมช่อบพจิารณาความตาย ก็ตอ้งพจิารณาจนไมรู่ส้กึอะไรกบัความตาย สิง่

ทีเ่ราชอบคอืเทีย่วอย่างน้ี ก็อย่าไปคดิถงึเรื่องเทีย่ว จะไดไ้มเ่ทีย่ว พวกเราตดิอยู่

กบัสิง่ทีเ่ราชอบกนั ถงึไปอยู่วดัไมไ่ด ้ เพราะชอบดูหนงัฟงัเพลง ชอบรบัประทาน

อาหาร ๔ หรือ ๕ มื้อ พอไปอยู่วดัก็ตอ้งทาํในสิง่ทีเ่ราไมช่อบ ก็ทาํไมไ่ด ้ถา้ทาํได ้

แลว้จะสบาย จะไมต่ดิไมช่อบสิง่ทีเ่ราเคยชอบ เพราะใหผ้ลไมด่เีท่ากบัสิง่ทีเ่ราไม่

ชอบ การไปอยู่วดัไปนัง่สมาธิไปปฏบิตัธิรรมน้ี พอตดิใจแลว้จะไมอ่ยากทาํ 

เมือ่ก่อนเคยชอบดูหนงัฟงัเพลงกนิเหลา้เมายา พอรูว้า่มผีลเสยีตามมา เวลาไมไ่ด ้

ทาํจะเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาวา้เหว ่ พอมาปฏบิตัธิรรม ตอนตน้ก็เศรา้สรอ้ยหงอย

เหงาวา้เหวเ่พราะตอ้งอยู่คนเดยีว พอจติสงบก็จะไมเ่หงาแลว้ ไมเ่ศรา้สรอ้ยแลว้ 

เกดิปีตเิกดิความสุขขึ้นมา จะอยากปฏบิตัใิหม้ากขึ้น 

พยายามทาํในสิง่ทีไ่มช่อบเถดิ สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนน้ี เป็นสิง่ทีพ่วกเราไม่

ชอบทาํกนั พยายามทาํใหม้าก พอตดิแลว้จะสบายจะมคีวามสุข เพราะสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหเ้ราชอบน้ี ไมเ่ป็นพษิภยักบัจติใจ มแีต่คุณอย่างเดยีว 
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เป็นทีพ่ึง่ของจติใจได ้ แต่สิง่ทีเ่ราชอบน้ีไมไ่ดเ้ป็นทีพ่ึง่ แต่เป็นยาพษิกบัจติใจ จะ

สรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา เวลาสูญเสยีสิง่ทีเ่ราชอบไป สูญเสยีบคุคลนัน้บคุคลน้ี 

สูญเสยีงานการตาํแหน่งต่างๆ แลว้ในทีสุ่ดก็ตอ้งสูญเสยีชวีติร่างกายไป น่ีคอืสิง่

ทีเ่ราชอบ เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหไ้มใ่หช้อบ ร่างกายก็อย่าไปชอบ อย่า

ไปรกั อย่าไปอยากใหอ้ยู่นานๆ ปลอ่ยใหอ้ยู่ไปตามอตัภาพ เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะไปก็

ปลอ่ยไป อย่าไปชอบไปยดึไปตดิ แลว้เวลาไปจะไมรู่ส้กึอะไรเลย ถา้รกัถา้หวง 

เวลาจากไปจะทกุขท์รมานใจมาก เพยีงแต่คดิก็ยงัไมก่ลา้คดิเลย น่ีคอืปญัหาของ

พวกเรา ทีจ่ะตอ้งเอาธรรมะของพระพทุธเจา้มาแก ้ การใหท้านน่ี ก็เป็นการสละ

ของทีเ่ราชอบไป มใีครบา้งทีไ่มช่อบเงนิบา้ง แต่วนัน้ีเรามาสละกนั ทาํในสิง่ทีเ่รา

ไมช่อบทาํกนั คอืเอาเงนิมาใหค้นอืน่ ถา้ทาํดว้ยความยนิดกี็จะมคีวามสุข ถา้ไม่

ยนิดกี็จะเสยีดาย 

ถาม เราเป็นผูป้ฏบิตัธิรรม ม ัน่คงในพระรตันตรยัน้ี ควรปฏบิตัติวัต่อเทวดาอย่างไร ที่

บา้นมศีาลพระภูม ิเราไหวท้่านไดห้รือเปลา่คะ 

ตอบ ถา้ไหวแ้บบไหวผู้ห้ลกัผูใ้หญ่ก็ไหวไ้ด ้ แต่ไมไ่หวแ้บบเป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่เป็นครู

เป็นอาจารย ์ถา้เป็นเทพทีรู่ธ้รรมะ จะนบัถอืเป็นอาจารยก์็ได ้ถา้เป็นอริยเทพเป็น

พระโสดาบนั อย่างพระพทุธมารดา เราก็นบัถอืเป็นพระอริยสงฆไ์ด ้ จะเป็นเทพ

เป็นพรหมหรือเป็นมนุษย ์ ก็มจีติใจทีม่คีวามโลภโกรธหลงหรือมธีรรมะ ถา้มี

ธรรมะกบู็ชาได ้ถา้มอีริยธรรมเป็นพระอริยสงฆ ์จะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์

ก็เหมอืนกนั ถา้ไมรู่ว้า่เขาเป็นอะไร ก็ใหถ้อืวา่เป็นเพือ่นร่วมโลกร่วมเกดิแก่เจ็บ

ตาย ทีม่บีญุมากกวา่เราจงึไดเ้ป็นเทพ เราไมม่บีญุเท่าเขาจงึเป็นมนุษย ์ ก็นบัถอื

เขาในฐานะทีม่บีญุมากกวา่เรา เช่นเรานบัถอืคนทีม่ศีีลมากกวา่เรา เช่นพระภกิษุ

ทีเ่รานบัถอืเพราะมศีีล ๒๒๗ ขอ้ แต่ไมไ่ดน้บัถอืท่านเพราะเป็นอริยสงฆ ์ ถา้จะ

ไหวพ้ระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ก็ตอ้งไหวท้ีคุ่ณธรรม 

ถาม แลว้อย่างคนทีจ่ดัผลไมไ้หวพ้ระภูมอิย่างน้ีถูกหรือเปลา่คะ 
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ตอบ ไมเ่หน็ผดิอะไร เขาเคารพนบัถอืแลว้อยากจะเซ่นจะไหว ้ แต่ถามวา่ไดบ้ญุไหม 

คาํตอบคอืไมไ่ด ้ เพราะไมไ่ดใ้หใ้คร เหมอืนเอาของไปตัง้ไวใ้นป่าชา้ทีฝ่งัศพพ่อ

แม ่พอไหวเ้สร็จก็เอามากนิกนั  

ถาม แลว้คนทีต่ ัง้กระทงแลว้ปกัธูปใหส้มัภเวส ี

ตอบ เหมอืนกนั ไหวไ้ปตามความเชื่องมงาย 

ถาม แลว้เขามากนิหรือเปลา่คะ 

ตอบ กนิไดท้ีไ่หน เขาเป็นนามธรรม กนิรูปธรรมไมไ่ด ้ เขารบัรูแ้ลว้ก็มคีวามอิม่เอบิใจ 

มคีวามสุขใจ ทีม่คีนรกัเขา เคารพบูชาเขา เหมอืนกบัไปรดนํา้ดาํหวัผูใ้หญ่ เรา

ไมไ่ดใ้หอ้ะไรท่าน เราเพยีงเอานํา้ไปรด แต่ก็ทาํใหท้่านมคีวามสุขใจ ทีเ่ราเป็นห่วง

เป็นใย มคีวามเคารพนบัถอืท่าน  

ถาม แลว้อย่างคาถาต่างๆ ของหลวงพ่อหลายๆองค ์ถา้เป็นผูป้ฏบิตัธิรรมควรจะนาํมา

ท่องหรือเปลา่คะ 

ตอบ คาถาต่างๆในพระไตรปิฎก เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถา้เขา้ใจความหมายก็

จะเป็นปญัญา ถา้ไมเ่ขา้ใจความหมายท่องไปก็จะไดส้มาธิ ไมว่า่จะเป็นคาถาบท

ใดก็ตาม จะเป็นธรรมจกัรก็ได ้ เป็นมหาสตปิฏัฐานสูตรก็ได ้ ท ัง้หมดน้ีเป็นคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ ถา้เราท่องแลว้เกดิความเขา้ใจ ก็จะเสริมปญัญาบารมี

ใหแ้ก่กลา้ขึ้น ถา้ไมเ่ขา้ใจความหมายแลว้ท่องไปเรื่อยๆ ก็จะเป็นเครื่องผูกใจไว ้

ไมใ่หไ้ปคดิฟุ้ งซ่าน ก็จะเป็นสมาธิ ในทางพระพทุธศาสนาก็มผีลเพยีง ๒ 

ประการน้ี แต่ลทัธิอืน่มผีลเป็นอย่างอืน่ก็ได ้ เช่นคาถาเรียกเสอื หลวงตาเคยเลา่

ใหฟ้งัวา่ สมยัทีท่่านเป็นฆราวาส ท่านรูจ้กัโยมคนหน่ึงทีส่อนคาถาเรียกเสอื จะพา

ลูกศิษยท์ีอ่ยากจะขีเ่สอืเขา้ไปในป่า แลว้สอนใหท้่องคาถาน้ี ไมน่านเสอืก็จะเดนิ

สะลมึสะลอืมา อนัน้ีเป็นเรื่องไสยศาสตร ์ไมเ่กี่ยวกบัพระพทุธศาสนา  
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ถาม แลว้อย่างคาถาป้องกนัภยั ถา้เราสวดแสดงวา่ยงัยดึตดิใช่ไหมคะ  

ตอบ ป้องกนัภยัทางจติใจ เช่นเกดิความกลวัมากๆ ก็ท่องคาถาไปจนหายกลวั ไมไ่ดไ้ป

ป้องกนัภยัทางร่างกาย แต่ป้องกนัภยัทางจติใจ 

ถาม แลว้คาถาเงนิลา้นละคะ 

ตอบ ตอ้งพสูิจนดู์เอาเอง ถา้ท่องจนไดค้วามสงบ ก็จะมคุีณค่ายิง่กวา่เงนิลา้น ถา้ได ้

ความสงบแลว้จะไมอ่ยากไดเ้งนิลา้น เพราะดกีวา่มคุีณค่ามากกวา่ เราถงึลาออก

จากงานไดเ้ลย เพราะไดส้มาธิไดค้วามสงบน้ี มคุีณค่ากวา่เงนิเดอืนไมก่ี่พนับาท

ในตอนนัน้ ตอ้งเสยีเวลาวนัละ ๘ ช ัว่โมง อาทติยล์ะ ๕ วนัเพือ่จะไดเ้งนิมาไมก่ี่

พนับาท สูเ้อาเวลามานัง่สมาธิไมไ่ด ้คุณค่ามนัต่างกนัมาก ความสงบน้ีเงนิลา้นซื้อ

ไมไ่ด ้ เป็นอบุายของนกัปราชญ ์ ใหพ้วกทีอ่ยากรวยน้ีไดร้วยจริงๆ คอืไดจ้ติที่

สงบ แลว้จะรูว้า่ความรวยอยู่ตรงน้ีเอง ภยัต่างๆก็อยู่ในใจ ทีไ่ปคดิฟุ้ งซ่าน ไปคดิ

กลวั ไปคดิรกัชงัหลงกบัสิง่ต่างๆ พอสวดคาถาไปจนจติสงบปับ๊ ความรูส้กึต่างๆ

เหลา่น้ีก็จะหายไปหมด เป็นอบุายของนกัปราชญ ์ 

ถาม เฉพาะมนุษยห์รือเปลา่ ทีส่ามารถปฏบิตัธิรรมบาํเพญ็ภาวนา อย่างเทวดาและ

พรหมน่ี สามารถปฏบิตัธิรรม สามารถเขา้นิพพานไดไ้หมคะ หรือตอ้งกลบัมา

เป็นมนุษยก่์อน 

ตอบ ได ้ ถา้สนใจธรรมะ ไมจ่าํเป็นตอ้งกลบัมาเป็นมนุษยก่์อน ถา้มคีนสอนในขณะที่

เป็นเทพ เช่นพระพทุธเจา้ทรงไปสอนพระพทุธมารดาใหบ้รรลเุป็นพระโสดาบนั 

พอเป็นโสดาบนัแลว้ก็จะปฏบิตัเิองได ้สามารถเลือ่นข ัน้ขึ้นไปตามลาํดบั จนถงึข ัน้

พระอรหนัต ์ เพราะรูท้างแลว้ เพยีงแต่วา่จะไปชา้หรือไปเร็ว ถา้มอีาจารยค์อย

กาํกบัอยู่ทกุข ัน้ก็จะไปเร็ว ถา้ไมม่อีาจารยก์จ็ะไปชา้ เพราะจะตดิตามข ัน้ต่างๆ ใน

แต่ละข ัน้จะมปีญัหา เป็นปริศนาธรรม ทีต่อ้งแกถ้งึจะขา้มไปได ้ถา้ไมม่คีนบอกก็

จะชา้ แต่จะรูจ้นไดจ้ะแกจ้นได ้ ท่านถงึแสดงไวว้า่ถา้เป็นพระโสดาบนัแลว้ พระ

นิพพานก็จะเป็นผลทีจ่ะตามมา ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก จะไปไดเ้อง เพราะไดห้ลกั
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ไดแ้นวแลว้ เขา้ใจหลกัของพระอริยสจั ๔ แลว้ วา่ความทกุขเ์กดิจากสมทุยั คอื

ความอยากต่างๆ ทน้ีีก็อยู่ทีว่า่จะตดัความอยากต่างๆ ทีม่อียู่ในใจใหห้มดไปได ้

เมือ่ไหร่ พระโสดาบนัก็กาํจดัไปไดเ้พยีงส่วนหน่ึง ตอ้งปฏบิตัต่ิอไปเพือ่กาํจดัให ้

หมดไป พอเป็นพระอนาคามแีลว้ถา้ตายไปก็ไปเกดิบนชัน้พรหม ก็สามารถ

ปฏบิตัใินช ัน้พรหมได ้ แลว้ก็บรรลพุระนิพพานได ้ ไมต่อ้งมใีครมาสอน เพราะมี

คาํสอนอยู่ในใจแลว้ มดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ แต่ยงัไมส่ามารถชาํระใจใหส้ะอาด

บริสุทธิ์ไดเ้ต็มทีเ่ท่านัน้เอง ถา้เป็นปถุชุนแลว้ตายไป จะไมม่แีสงสวา่งนาํทางไป

พระนิพพาน  

ถาม ถา้เป็นฆราวาสเป็นผูห้ญงิ ไมม่โีอกาสไดบ้วชเป็นพระภกิษุ จะมสีทิธิ์เหมอืนกนั

ไหม 

ตอบ ม ีถา้บวชทางใจ เพราะทกุอย่างอยู่ทีใ่จ ไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย ถา้อยากจะถอืศีลของ

ภกิษุณีก็ถอืไดเ้ลย เปิดหนงัสอืดูวา่ภกิษุณีถอืขอ้ไหนบา้ง เราก็ถอืไป เราก็เป็น

ภกิษุณีทางใจแลว้ แต่ทางกายคนอืน่เขาไมรู่ว้า่เราเป็น แต่เราเป็นภกิษุณีทางใจ 

ดกีวา่พระบางรูปเป็นภกิษุทางกาย แต่ทางใจมศีีลไมค่รบ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่าย อยู่ทีใ่จ 

ทานศีลภาวนาอยู่ทีใ่จ ไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย ทกุคนมสีทิธิ์เท่ากนัหมด ในการบรรลุ

มรรคผลนิพพาน ไมว่า่จะเป็นหญงิเป็นชายเป็นเดก็เป็นผูใ้หญ่เป็นคนแก่ ไมไ่ด ้

อยู่ทีร่่างกาย อยู่ทีใ่จ ถา้มบีารมแีก่กลา้พอก็สามารถเป็นพระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆ

ได ้ 

ทีพ่วกเรามาทาํบญุกนัมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั ก็เพือ่มาเสริมสรา้งทานบารมี

ปญัญาบารม ี กลบัไปทีบ่า้นไปนัง่ทาํสมาธิก็สรา้งอเุบกขาบารมขีึ้นมา ถา้ใน

ชวีติประจาํวนัเจริญสตอิยู่เรื่อยๆ ก็จะมสีตคิอยดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบได ้ พวก

เราเป็นนกับวชไดท้กุคนทกุเวลา ถา้ชวีติของเรามเีรื่องมากมภีาระมาก ก็ทาํใหเ้รา

ไมส่ามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างเต็มที ่ ไมเ่หมอืนกบัพวกทีบ่วชจรงิๆ พอบวชเป็นพระก็

ไมต่อ้งทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เชา้อุม้บาตรเขา้ไปในหมูบ่า้นก็ไดอ้าหาร

แลว้ ถา้เป็นญาตโิยมก็ตอ้งทาํงาน ๘ ช ัว่โมง ๑๐ ช ัว่โมง เพือ่หารายไดม้าจนุเจอื 
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เวลาก็หมดไปมาก เวลาทีจ่ะปฏบิตัธิรรมกเ็ลยมนีอ้ย ฆราวาสส่วนใหญ่จงึทาํได ้

แต่ทาน ศีลก็อาจจะไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้ง ส่วนภาวนาน้ีแทบจะไมไ่ดเ้ลย ใหรู้ไ้วว้า่

มรรคผลนิพพานน้ี ไมไ่ดข้ึ้นกบัเพศกบัวยั ไมไ่ดข้ึ้นกบัฐานะการเงนิการทอง จะ

รวยหรือจนไมส่าํคญั อยู่ทีจ่ะสามารถปฏบิตัติาม ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ได ้

หรือไมเ่ท่านัน้เอง ถา้ปฏบิตัไิดก้็บรรลไุด ้ 
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กณัฑท์ี่ ๔๑๘ 

รา่งกายไม่ใช่เรา 
๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

เรื่องของร่างกายก็คอืเรื่องของการเกดิแก่เจ็บตาย เรื่องของอนัตตา ไมใ่ช่ตวัเราของเรา 

ถา้แยกใจออกจากร่างกายได ้ ก็จะไมเ่ป็นปญัหา ร่างกายเป็นเหมอืนเครื่องมอืชิ้นหน่ึง 

เช่นเครื่องอดัเสยีงน้ี เวลาเสยีเราก็ซ่อม ซ่อมไมไ่ดก้็ทิ้งไป ร่างกายของคนเราก็เช่นกนั 

เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ดูแลรกัษาไป รกัษาไดก้็ด ีรกัษาไมไ่ดก้็ด ีเพราะร่างกายไม่ใช่เรา เรา

คอืใจ ใจคอืผูรู้ ้ธาตรูุ ้ร่างกายเป็นธาต ุ๔ เป็นดนินํา้ลมไฟ เป็นเครื่องมอื เป็นวตัถ ุตอ้ง

ปลอ่ยวาง ไมย่ดึตดิกบัร่างกาย ดูแลไปตามหนา้ที ่ เหมอืนดูแลทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิ

ทองต่างๆ พอถงึเวลาทีต่อ้งแยกจากกนักต็อ้งปลอ่ย ถา้ไดศึ้กษาก็จะรูจ้กัวธิีปลอ่ย ถา้

ไมไ่ดศึ้กษาก็จะไมรู่ ้ ก็จะยดึตดิ จะทกุขท์รมานใจ ร่างกายไมไ่ดท้กุขท์รมานไปกบัความ

แก่ ความเจ็บ ความตาย เครื่องอดัเสยีงน้ีก็ไมไ่ดท้กุขเ์วลาทีใ่ชง้านไมไ่ด ้ เพราะไมม่ี

ความรูส้กึนึกคดิ ผูท้ีม่คีวามรูส้กึนึกคดิคอืใจหรือธาตรูุ ้ เพยีงแต่วา่ธาตรูุน้ี้ ไมม่ปีญัญา 

ไมม่สีมัมาทฐิ ิไมเ่หน็วา่ตวัธาตรูุ ้ไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย ไมรู่ว้า่ร่างกายเป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง มี

การเปลีย่นแปลง อนัตตา ไมส่ามารถควบคุมบงัคบัใหร่้างกายเป็นไปตามทีใ่จตอ้งการได ้

ไมส่ามารถส ัง่ใหร่้างกายสาวไปตลอด ใหเ้ป็นสาวลา้นปี ร่างกายตอ้งเปลีย่นไปตามวยั 

อนิจจงัก็คอืไมน่ิ่งไมค่งที ่มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา  

เริ่มเปลีย่นต ัง้แต่ตอนทีป่ฏสินธิในครรภ ์ เพราะจะค่อยเจริญเตบิโตขึ้นมาตามลาํดบั พอ

เจริญเต็มทีก่็ตอ้งคลอดออกมาจากครรภ ์ หลงัจากนัน้ก็ไดร้บัการดูแลดว้ยอาหารนํา้ลม 

แลว้ก็ค่อยเจริญเตบิโตต่อไป จนถงึขดีสูงสุดของความเจริญ หลงัจากนัน้ก็จะเริ่มเสือ่ม

ชราภาพไปตามลาํดบั จะเจ็บไขไ้ดป่้วยแลว้ก็ตายไป น่ีคอืธรรมชาตขิองร่างกาย อนิจจงั

คอืเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา อนัตตาคอืไมส่ามารถควบคุมบงัคบัได ้ ทกุขงัคอืทกุขใ์จ 

เพราะไปยดึตดิกบัร่างกาย ถงึแมไ้มใ่ช่ร่างกายของเราก็ทกุขไ์ด ้ เช่นร่างกายของคนทีเ่รา
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รกั ถา้ไปยดึตดิก็จะอยากใหเ้ขาอยู่ไปนานๆ น่ีก็เป็นสมทุยั เป็นภวตณัหา เป็นอริยสจัขอ้

ที ่๒ ทีท่าํใหเ้กดิอริยสจัขอ้ที ่๑ คอืทกุขข์ ึ้นมาในใจของผูท้ีไ่ปยดึตดิกบัร่างกาย ไมว่า่จะ

เป็นร่างกายทีไ่ดม้าจากการปฏสินธิในครรภ ์หรือร่างกายของคนอืน่ เช่นร่างกายของบดิา

มารดาสามภีรรยาบตุรธิดา ใจทกุขเ์พราะใจมอีปุาทาน ไปยดึไปตดิไปอยาก ใหร่้างกาย

เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี สาํหรบัผูท้ีไ่ดศึ้กษาไดป้ฏบิตัจินมดีวงตาเหน็ธรรม จะเหน็วา่

ร่างกายเป็นอนิจจงัเป็นอนตัตา จะปลอ่ยวาง ไมอ่ยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ เวลาแก่ก็ไมไ่ด ้

อยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ไมไ่ดอ้ยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ เวลาตายก็ไมไ่ด ้

อยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ ถา้ไมม่คีวามอยากเหลา่น้ี ทกุขงัก็จะไมเ่กดิ เพราะความไมอ่ยาก

เป็นมรรค เป็นสมัมาทฐิ ิ เป็นสมัมาสงักปัโป คอืเหน็วา่ร่างกายตอ้งแก่เจ็บตายเป็น

ธรรมดา เป็นการเหน็ดว้ยปญัญา เหน็แลว้ก็จะปลอ่ยวาง ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความจริง 

น่ีคอืมรรค สมัมาทฐิ ิ สมัมาสงักปัโป พอปลอ่ยวางไดก้็จะละสมทุยั ทีเ่ป็นตน้เหตขุอง

ความทกุขใ์จได ้ ทกุขก์็จะไมม่อียู่ในใจของผูท้ีม่สีมัมาทฐิ ิ มสีมัมาสงักปัโป มมีรรค จะ

เป็นใจทีส่งบเยน็สบาย มคีวามสุข ไมว่า่ร่างกายจะเป็นอย่างไร ใจจะไมท่กุขไ์ปกบัการ

เปลีย่นแปลงของร่างกาย เพราะมสีมัมาทฐิ ิมสีมัมาสงักปัโป มมีรรค  

อนิจจงัทกุขงัอนตัตาน้ีก็เกี่ยวโยงไปถงึอริยสจั ๔ เพราะทกุขงัก็คอือริยสจัขอ้ที ่๑ ถา้เหน็

ทกุขก์็จะเหน็วา่เกดิจากสมทุยั ถา้ไมไ่ดพ้บพระพทุธศาสนา เวลาทกุขจ์ะไมรู่ว้า่เกดิขึ้นได ้

อย่างไร จะดบัไดอ้ย่างไร ตอ้งมพีระพทุธเจา้มาตรสัรูพ้ระอริยสจั ๔ แลว้นาํออกมาเผย

แผ่ใหแ้ก่สตัวโ์ลกอย่างพวกเราถงึจะรูก้นั ถา้พวกเราศึกษาจนเกดิความเขา้ใจอย่างถ่อง

แท ้ แลว้นาํเอาไปปฏบิตัไิด ้ ก็จะดบัความทกุขต่์างๆภายในใจได ้ ดว้ยการละความอยาก

ต่างๆ ทีเ่ป็นตน้เหตขุองความทกุขต่์างๆภายในใจ การทีจ่ะละความอยากต่างๆได ้ก็ตอ้ง

เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาในสิง่ต่างๆน้ีเอง แต่เรามกัจะไมเ่หน็กนั มกัจะคดิวา่จะอยู่กบัเรา

ไปตลอด เวลาไดอ้ะไรมา ไมเ่คยคดิเลยว่าจะตอ้งเสยีไป หรือตอ้งจากเขาไปสกัวนัหน่ึง 

จะคดิวา่จะมคีวามสุขกบัเขาไปเรื่อยๆ ไมม่วีนัสิ้นสุด ไม่เคยคดิวา่เขาเป็นเหมอืนระเบดิ

เวลา ทกุสิง่ทกุอย่างทีไ่ดม้าน้ีเป็นเหมอืนระเบดิเวลา รอเวลาทีจ่ะระเบดิใส่เรา เวลาทีเ่กดิ

การเปลีย่นแปลงหรือดบัไป พวกเราไมค่่อยใชป้ญัญากนั จงึถูกความหลงหลอก พอเหน็

อะไรก็หลอกวา่ด ี เอามาเถดิ จะมคีวามสุข ไมเ่คยคิดเลยวา่เป็นระเบดิเวลา จะตอ้ง
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ระเบดิใส่เราสกัวนัหน่ึงไมช่า้ก็เร็ว ร่างกายของเราน้ีก็เป็นเหมอืนระเบดิเวลา รอเวลา

ระเบดิใส่เรา เช่นเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ประสบอบุตัเิหต ุทาํใหเ้สยีอวยัวะไป ก็จะสรา้งความ

ทกุขใ์หก้บัเรา ถา้ไมรู่ท้นั ไมย่อมรบัความจริงวา่ตอ้งเป็นอย่างน้ี  

ตอ้งเจริญสตอิยู่ทกุเวลานาท ี จะไดรู้ว้า่จติกาํลงัคดิไปในทางมรรคหรือสมทุยั ถา้คดิไป

ในทางมรรคก็จะคดิวา่ตอ้งเป็นอย่างน้ี อะไรจะเกดิก็ตอ้งเกดิ หา้มไมไ่ด ้ ขณะน้ีเป็น

อย่างไรก็ตอ้งเป็น ถา้ไมอ่ยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ก็จะไมท่กุข ์ เช่นนัง่อยู่ตรงน้ี ถา้ไมไ่ดอ้ยาก

ทีจ่ะลกุไปไหน ก็จะไมท่กุข ์ถา้อยากแลว้ไปไมไ่ดก้็จะทกุข ์จะกระวนกระวาย ตอ้งเจริญ

สตอิยู่ตลอดเวลา ถา้ไม่มสีตกิ็จะเจริญปญัญาไมไ่ด ้ ใจจะลอยไปลอยมา จะไมอ่ยู่กบั

ปจัจบุนั ไมอ่ยู่กบัเหตกุารณ์ จะไมส่ามารถสอนใจใหย้อมรบักบัเหตกุารณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้น

ได ้ ถา้ไมม่สีตเิวลาสมัผสักบัสิง่ทีช่อบก็จะอยากได ้ สมัผสักบัสิง่ทีไ่มช่อบก็จะอยากหนี

จากสิง่นัน้ไป ใจจะไมน่ิ่ง จะทกุขท์รมาน เวลาชอบก็นัง่น่ิงๆไมไ่ด ้ ตอ้งขยบัไปหาสิง่ที่

ชอบ เวลาไมช่อบก็นัง่น่ิงๆไมไ่ด ้ ตอ้งขยบัหนีสิง่ทีไ่มช่อบไป เพราะไมม่สีตคิอยควบคุม

ใจ ไมใ่หช้อบหรือไมช่อบนัน่เอง ดว้ยการสอนใจใหเ้หน็วา่ความชอบหรือไมช่อบน้ีเป็น

สมทุยั เป็นภวตณัหา เป็นวภิวตณัหา ชอบก็เป็นภวตณัหาอยากได ้ ไมช่อบก็เป็น

วภิวตณัหาไมอ่ยากได ้ ถา้มปีญัญาก็จะเหน็วา่ ไมม่อีะไรทาํรา้ยใจได ้ นอกจากใจทาํรา้ย

ใจเอง ดว้ยความชอบหรือไมช่อบ เพราะขาดเครื่องมอืทีจ่ะควบคุมใจใหน่ิ้ง ใหเ้ป็นกลาง 

ไมใ่หช้อบหรือไมช่อบ ก็คอืสมัมาสต ิสมัมาสมาธิ สมัมาทฐิ ิสมัมาสงักปัโป ทีเ่ป็นมรรค

น่ีเอง 

มรรคน้ีแหละทีจ่ะหยุดความชอบหรือไมช่อบ หยุดตณัหาท ัง้ ๓ คอืกามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหา หยุดดว้ยสมัมาสต ิ สมัมาสงักปัโป ก็คอืสตปิญัญา ทีม่หีลายระดบัดว้ยกนั 

ระดบัปถุชุนก็ระดบัหน่ึง ระดบัพระอริยบคุคล ก็แบ่งเป็น ๔ ข ัน้ มกีาํลงัทีจ่ะหยุดตณัหา

ความอยากต่างๆไดต่้างกนั จงึแบง่เป็น ๕ ระดบัดว้ยกนัถา้นบัระดบัปถุชุนดว้ย ปถุชุนก็

มสีตปิญัญาในระดบัทีด่บัความอยากต่างๆไดไ้มม่าก คอืดบัความอยากทีจ่ะไปทาํบาปได ้

รกัษาศีล ๕ ได ้ ถา้ตํา่กวา่นัน้ก็จะเป็นระดบัของเดรจัฉาน ไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะรกัษาศีล ๕ 

ได ้เวลาหวิก็จะหาอาหารมากนิ จะเป็นสตัวท์ีต่ายไปแลว้หรือทีย่งัมชีวีติอยู่ก็ได ้ไมไ่ดค้ิด
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วา่เป็นเรื่องเสยีหายอะไร สตัวใ์หญ่จงึกนิสตัวน์อ้ย เพราะสตปิญัญาไมไ่ดอ้ยู่ในระดบัที่

จะรกัษาศีล ๕ ได ้ ไมรู่เ้รื่องบาปบญุ วา่การฆ่าสตัวเ์ป็นบาป จะมโีทษตามมา ถา้เป็น

มนุษยก็์จะไดก้ารอบรมส ัง่สอน จากพ่อแมค่รูบาอาจารยใ์หร้กัษาศีล ไมใ่หฆ่้าสตัวต์ดั

ชวีติ ก็จะรกัษาศีล ๕ ได ้ ไมฆ่่ามนุษยด์ว้ยกนัเป็นอาหาร เหมอืนสตัวเ์ดรจัฉาน เพราะ

ระดบัของสตปิญัญาต่างกนั  

ถา้เป็นข ัน้พระโสดาบนั ก็จะมสีตปิญัญาทีจ่ะไมท่าํบาป ไมล่ะเมดิศีล ๕ เลย มปีญัญา

เหน็วา่การละเมดิศีล ๕ เป็นโทษมากกว่าการตาย จงึยอมตายไมต่่อสูป้ลอ่ยใหเ้ขาฆ่า 

เวลาตายไปแลว้ไมต่อ้งไปเกดิในอบาย ไม่ตอ้งไปใชก้รรมต่อ ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย์

เลย เพือ่มาปฏบิตัธิรรมต่อ ถา้ยงัปฏบิตัไิมถ่งึข ัน้สูงสุด ถา้ไปฆ่าผูท้ีจ่ะฆ่าตน ตายไปก็

ตอ้งไปใชก้รรมก่อน เช่นพระเทวทตั ท่านก็มศีีลมสีมาธิ แต่ยงัไมไ่ดเ้ป็นพระอริยเจา้ ยงั

ไมไ่ดเ้ป็นพระโสดาบนั ยงัเป็นปถุชุนอยู่ พอไปทาํบาปต่อพระพทุธเจา้ พยายามฆ่า

พระพทุธเจา้ พอตายไปกต็อ้งไปใชก้รรมในนรกก่อน ก่อนทีจ่ะกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์มา

บาํเพญ็จนไดเ้ป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ต่อไป ถา้ไมไ่ดท้าํรา้ยพระพทุธเจา้ ตายไปไมต่อ้งไป

ใชก้รรมในนรก ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ ไดบ้รรลเุป็นพระปจัเจกพทุธเจา้เลย ถงึแมจ้ะ

มฤีทธิ์มสีมาธิ แต่ไมเ่ป็นธรรมข ัน้อริยะ ข ัน้อริยธรรมตอ้งมปีญัญา ตอ้งมดีวงตาเหน็

ธรรม ตอ้งเหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาในร่างกายในขนัธ ์ ๕ เหน็วา่ร่างกายเกดิแลว้ตอ้งแก่

ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ถา้ไปปกป้องร่างกายดว้ยการฆ่าผูอ้ืน่ ก็จะตอ้งไปใชก้รรมในอบาย 

ท่านจงึไมฆ่่าโดยเดด็ขาด ภพชาตกิ็จะเหลอืไมเ่กนิ ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก เพราะจะ

สามารถปฏบิตัจินบรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ด ้ 

ข ัน้พระโสดาบนัน้ี จะมปีญัญาเหน็ความไมเ่ทีย่งของร่างกาย ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งเหน็ความไม่

สวยงามของร่างกาย ทีส่วยเพราะไดร้บัการตบแต่ง ขดัสฉีววีรรณ อาบนํา้อาบท่า แต่ง

กาย แต่งหนา้ แต่งตา ใหดู้สวยสะอาด ถา้ดูเวลาทีพ่ึง่ตื่นขึ้นมา เวลาทีไ่มไ่ดแ้ต่งหนา้แต่ง

ตา ไมไ่ดแ้ต่งกาย ไมไ่ดอ้าบนํา้อาบทา่ ก็จะเหน็วา่ไมส่วย ถา้เหน็เวลาเป็นซากศพก็ยิง่ไม่

สวยใหญ่ ถา้ไดดู้อวยัวะต่างๆทีม่อียู่ภายในของร่างกาย ทีถู่กผวิหนงัปกปิดหุม้ห่อไวอ้ยู่ 

เหน็สิง่ทีเ่ป็นปฏกูิลขบัออกมาจากร่างกาย ก็จะเหน็วา่ไมส่วยงามอย่างทีค่ดิเลย ถา้เหน็
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อย่างน้ีก็จะเลือ่นขึ้นไป เป็นพระสกทิาคามแีละพระอนาคามตีามลาํดบั พระสกทิาคามจีะ

เหน็ประมาณ ๕๐ เปอรเ์ซน็ต ์ เหน็บา้งไมเ่หน็บา้งสลบักนัไป จงึมอีารมณ์เบือ่ๆอยากๆ 

เพราะยงัไมไ่ดเ้หน็อย่างต่อเน่ือง เวลาพจิารณาก็จะเหน็ เวลาไมไ่ดพ้จิารณาก็จะไมเ่หน็ ก็

จะเกดิกามารมณ์ขึ้นมา น่ีเป็นสตปิญัญาข ัน้ที ่ ๒ ถา้เป็นข ัน้ที ่ ๓ ข ัน้พระอนาคาม ี ก็จะ

เหน็วา่ไมส่วยเป็นปฏกูิลตลอดเวลา เวลาเหน็ขา้งนอกทไีรก็จะเหน็ขา้งในดว้ย จะเหน็

อวยัวะต่างๆ จะเหน็อาการ ๓๒ ทีม่อียู่ในร่างกาย ถา้เหน็อย่างน้ีตลอดเวลา กามารมณ์ก็

จะไมเ่กดิ จะอยู่คนเดยีวได ้ไมต่อ้งมคู่ีครอง ไมต่อ้งมสีาม ีไมต่อ้งมภีรรยา พระโสดาบนั

กบัพระสกทิาคามน้ีียงัมกีามารมณ์ ยงัตอ้งมสีามมีภีรรยา เช่นนางวสิาขา เพราะ

สตปิญัญาของพระโสดาบนัยงัไมส่ามารถหยุดกามารมณ์ได ้ ถา้ไดเ้จริญอสุภกรรมฐาน

อยู่ตลอดเวลา กามารมณ์ก็จะไมเ่กดิ ทกุครัง้ทีโ่ผลอ่อกมา ก็จะถูกมรรค คอืสมัมาทฐิ ิ

คอือสุภกรรมฐานทาํลายไปหมด น่ีคอืเรื่องของสตปิญัญาเรื่องของมรรค ทีจ่ะพฒันา

จติใจใหม้คีวามสุขมากขึ้น ความทกุขน์อ้ยลงไปเรื่อยๆ  

อยู่ตรงทีจ่ะเหน็อนิจจงัเหน็อนตัตาหรือไม ่ ถา้เหน็ก็จะไมม่คีวามอยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ ก็

จะไมเ่กดิทกุขงัขึ้นมา การเหน็ไตรลกัษณ์หรือสมัมาทฐิน้ีิมหีลายระดบัดว้ยกนั คอืระดบั

พระโสดาบนั พระสกทิาคาม ี พระอนาคาม ี และพระอรหนัต ์ สาํหรบัพระอรหนัตต์อ้งดู

ไตรลกัษณ์ภายในจติ ไตรลกัษณ์ภายในร่างกายเป็นหนา้ทีข่องพระโสดาบนั พระ

สกทิาคาม ี พระอนาคาม ี พระโสดาบนักจ็ะเหน็วา่ร่างกายเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้ง

ตาย พระสกทิาคามจีะเหน็อสุภะความไมส่วยงาม เหน็ปฏกูิลความสกปรกของร่างกาย

เป็นพกัๆ พระอนาคามจีะเหน็ตลอดเวลา จะไมเ่หน็วา่สวยงามวา่สะอาดเลย พอเหน็

อย่างน้ีแลว้ปญัหาของร่างกายก็จะหมดไป สตปิญัญาไมต่อ้งพจิารณาร่างกายอกีต่อไป 

สิง่ทีต่อ้งพจิารณาต่อก็คอืปญัหาภายในจติ เพราะจติยงัมไีตรลกัษณ์ปะปนอยู่ ยงัมขีึ้นมี

ลง มสุีขมทีกุข ์ ยงัไมเ่ทีย่ง ควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ บงัคบัใหสุ้ขตลอดเวลาไมไ่ด ้ เวลา

เขา้สมาธิก็จะสุข พอออกจากสมาธิก็ตอ้งใชป้ญัญาคอยรกัษาไว ้ เพราะจะเปลีย่นไป

เรื่อยๆ ตามอารมณ์ทีม่ากระทบกบัจติ สตปิญัญาก็จะเหน็วา่ จติก็เป็นเหมอืนร่างกาย มี

การเปลีย่นแปลง มเีกดิมดีบั เป็นอนตัตาเหมอืนกนั หา้มไมไ่ด ้ตอ้งยอมรบัความจริง จะ

สุขก็รูว้า่สุข จะเปลีย่นไปก็ยอมรบั จะสวา่งไสวหรือไมก่็ยอมรบั ไมย่ดึตดิกบัความสว่าง
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ไสว ไมย่ดึตดิกบัความสุข เพราะไมใ่ช่สุขแท ้ ไมใ่ช่สุขทีถ่าวร ไมใ่ช่สุขทีไ่ม่เปลีย่นแปลง 

เป็นไตรลกัษณ์ ถา้อยากใหสุ้ขใหส้วา่งไสวไปตลอด เวลาเปลีย่นไปก็จะทาํใหเ้กดิทกุข ์

ขึ้นมา เพราะตอ้งคอยทาํใหส้วา่งไสวใหสุ้ขไปเรื่อยๆ ก็จะรูว้า่ยงัมทีกุขอ์ยู่  

วธิีทีจ่ะดบัทกุขน้ี์ก็ตอ้งละสมทุยั คอืความอยากใหส้วา่งไสวอยากใหสุ้ขไปเรื่อยๆ ตอ้ง

ปลอ่ยวาง จะสวา่งก็ปลอ่ยใหส้วา่งไป จะสุขก็ปลอ่ยใหสุ้ขไป ไมส่วา่งไมสุ่ขก็ตอ้งปลอ่ย

เช่นเดยีวกนั พอปลอ่ยแลว้ความสวา่งความสุขก็จะหายไปเอง ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นกลาง ให ้

สกัแต่วา่รู ้ จะเปลีย่นก็ปลอ่ยใหเ้ปลีย่นไป จะสวา่งก็ปลอ่ยใหส้วา่งไป จะไมส่วา่งก็ปลอ่ย

ใหไ้มส่วา่งไป พอปลอ่ยแลว้ก็จะหายไป เหลอืแต่ความวา่งความสุขทีไ่มม่กีาร

เปลีย่นแปลง เหมอืนกบัทอ้งฟ้าทีไ่มม่เีมฆหมอก ความวา่งของทอ้งฟ้าไมเ่ปลีย่น ความ

วา่งรอบตวัเราน้ีก็ไมเ่ปลีย่น วา่งอยู่อย่างนัน้ สิง่ทีท่าํใหไ้มว่า่งก็คอืสิง่ต่างๆ อย่างพวกเรา

น้ี ทาํใหค้วามวา่งตรงน้ีไมว่า่ง พอพวกเราไปจากทีน่ี่ก็จะวา่งเหมอืนเดมิ ทอ้งฟ้าไมว่า่ง

เพราะเมฆหมอก พอไมม่เีมฆหมอกทอ้งฟ้าก็จะวา่ง ใจก็เหมอืนกนั พอไมม่คีวามสว่าง

ไสวความสุขก็จะวา่ง ความสวา่งไสวและความสุขยงัเป็นสมมตุอิยู่ เป็นเหมอืนเมฆหมอก

บนทอ้งฟ้า ผูป้ฏบิตัจิะเขา้ใจเมือ่ปฏบิตัถิงึข ัน้น้ี จะเหน็ความแตกต่าง ระหวา่งความสุข

ความสวา่งไสว กบัความวา่งความสุขทีม่หศัจรรยน้ี์ 

ถา้ปฏบิตัถิงึความสวา่งไสวความสุขภายในจติแลว้ จะเหน็วา่มหศัจรรยม์าก แต่ไมรู่ว้า่ยงั

มสีิง่ทีม่หศัจรรยก์วา่น้ี คอืการไมม่อีะไรเลย วา่งหมดเลย ไม่มอีะไรเลย อนัน้ีแหละที่

มหศัจรรยก์วา่ ถา้ไมฉ่ลาดก็จะตดิอยู่ตรงน้ี ตดิอยู่กบัความสุขความสวา่งทีม่หศัจรรยน้ี์ 

เวลาหายไปก็จะดงึกลบัมา ก็จะตอ้งดงึอยู่เรื่อยๆ เวลาหายไปก็บริกรรมพทุโธๆ ก็จะดงึ

กลบัมาได ้ เพราะหลงยดึตดิกบัความมหศัจรรยน้ี์ คดิวา่น่ีคอืจดุหมายปลายทางของการ

ปฏบิตั ิ ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยค์อยสอนหรือสตปิญัญาวเิคราะห ์ ก็จะไมเ่หน็วา่ยงัเป็นทกุข ์

อยู่ ถา้มสีตปิญัญามคีรูบาอาจารยค์อยบอกทางก็จะรูท้นั จะรูว้า่เป็นปญัหาเหมอืนกบั

ร่างกาย เป็นสภาวธรรมเหมอืนกนั ต่างกนัตรงทีร่่างกายเป็นรูปธรรม จติเป็นนามธรรม 

แต่การปฏบิตัต่ิอธรรมท ัง้ ๒ น้ีเหมอืนกนั ตอ้งใชไ้ตรลกัษณ์เหมอืนกนัในการแกป้ญัหา 

ตอ้งเหน็วา่ไมเ่ทีย่ง เป็นอนตัตา บงัคบัไมไ่ด ้ ตอ้งยอมรบัตามสภาพ จะอยู่ก็อยู่ จะไปก็
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ไป จะไดไ้มเ่กดิทกุขงัขึ้นมา จะดบัทกุขอ์ย่างถาวร เพราะเป็นสมมตุชิิ้นสุดทา้ยทีเ่หลอือยู่

ภายในใจ พอสมมตุทิีเ่ป็นไตรลกัษณ์น้ี หมดไปจากใจแลว้ ใจก็จะวา่ง จะสุขไปตลอด  

นิพพานัง ปรมงั สญุญงั นิพพานัง ปรมงั สขุงั ถงึแมย้งัครองขนัธ ์๕ อยู่ ใจจะไมท่กุข ์

ไปกบัการเปลีย่นไปของขนัธ ์๕ จะรูท้นั จะไมร่กัไมช่งั 

น่ีคอืสตปิญัญาข ัน้สูงสุด คอืมหาสตมิหาปญัญา พอผ่านร่างกายไปแลว้ สตปิญัญาก็จะ

เขา้สู่ระดบัมหาสตมิหาปญัญา จะทาํงานเองโดยอตัโนมตั ิ ไมต่อ้งบงัคบัเหมอืนในระดบั

ร่างกาย ทีย่งัตอ้งคอยบงัคบัใหพ้จิารณาความแก่ความเจ็บความตาย ใหพ้จิารณาอสุภะ

อยู่เรื่อยๆ ผ่านข ัน้น้ีไปแลว้ จะเป็นปญัญาทีค่อยขดุคุย้ หาตวัสมทุยั หาภวตณัหา หา

วภิวตณัหา จะคอยดูทกุขท์ีจ่ะเกดิขึ้นภายในใจอยู่ตลอดเวลา พอเกดิขึ้นปับ๊ก็จะพจิารณา

เลยวา่ เป็นเพราะอะไร อยากไดอ้ะไร อยากใหอ้ยู่หรืออยากใหไ้ป จะละไปเรื่อยๆ จนไม่

มตีณัหา ไมม่รีกัไมม่ชีงั หลงเหลอือยู่ภายในใจ ก็จะไมม่อีะไรใหท้าํอกีต่อไป เพราะ

ปญัหาท ัง้หมดไดถู้กกาํจดัหมดสิ้นไปแลว้ กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ทีเ่ป็นเหตุ

ของความทกุข ์ ก็จะไมม่หีลงเหลอือยู่ภายในใจ ก็จะรูว้า่ไมม่ภีพชาตอิกีต่อไป เพราะภพ

ชาตกิ็มาจากกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหาน่ีเอง ถงึพูดไดอ้ย่างเต็มปากวา่ไมเ่กดิอกี

แลว้ พอไมม่คีวามอยากแลว้จะไปเกดิไดอ้ย่างไร เป็นสนัทฏิฐโิก อกาลโิก สดๆรอ้นๆ 

เกดิจากการปฏบิตัขิองเรา เกดิจากสุปฏปินัโน อชุปุฏปินัโน ญายปฏปินัโน สามจีปิฏปินั

โน ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่ครท ัง้นัน้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระพทุธเจา้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระ

ธรรมคาํสอน ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระอริยสงฆส์าวก แต่อยู่ทีผู่ป้ฏบิตัเิอง ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่พศอยู่ทีว่ยั 

จะเป็นหญงิเป็นชาย จะแก่หรือเดก็ จะเป็นนกับวชหรือเป็นฆราวาส ไมส่าํคญั สาํคญัอยู่

ทีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบหรือไม ่อยู่ตรงน้ี  

น่ีคอืหลกัประกนัของมรรคผลนิพพาน คอืการปฏบิตั ิ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ 

ตราบใดผูป้ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมยงัมอียู่ โลกน้ีจะไมป่ราศจากพระอรหนัต ์ เพราะ

ธรรมเป็นอกาลโิก ไมไ่ดอ้ยู่กบัพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ไมไ่ดเ้อามรรคผลนิพพานไปกบั

ท่าน ท่านฝากไวใ้นสวากขาโต ภควตาธมัโม ในสุปฏปินัโน อชุฯุ ญายะฯ สามจีปิฏปินัโน

น่ีเอง อยู่ทีอ่ตัตาห ิ อตัตโน นาโถ อยู่ทีต่วัเรา เราตอ้งเป็นผูแ้สวงหาความรู ้ ตอ้งศึกษา
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พระธรรมคาํสอน พอรูแ้ลว้วา่จะตอ้งปฏบิตัอิะไรบา้ง ก็ตอ้งปฏบิตั ิ พระพทุธเจา้พระ

สาวกปฏบิตัแิทนเราไมไ่ด ้ พ่อแมพ่ีน่อ้งปฏบิตัแิทนเราไมไ่ด ้ เราตอ้งปฏบิตัเิอง กต็อ้ง

ยอ้นมาดูทีต่วัเราวา่ปฏบิตัหิรือเปลา่ ถา้ไมป่ฏบิตัผิลก็จะไมเ่กดิ อย่าไปโทษใคร อย่าไป

โทษวา่ยาก ยากทีต่รงไหน ยากทีไ่มไ่ดป้ฏบิตั ิ คนทีป่ฏบิตัไิมเ่หน็วา่ยากเลย คนทีไ่ม่

ปฏบิตัต่ิางหากทีว่า่ยาก ถา้ปฏบิตักิ็จะไมย่าก เป็นเพราะใจรอ้นและขี้เกยีจ อยากไดผ้ล

เร็วๆแต่ทาํนอ้ยๆ พอตอ้งทาํมากก็วา่ยาก ตอ้งทาํไปตามเหตตุามผล ทกุคนตอ้งทาํ

เท่าๆกนัหมด เหมอืนกินขา้ว ก็ตอ้งกนิเท่าๆกนัถงึจะอิม่เหมอืนกนั การปฏบิตักิ็ตอ้ง

ปฏบิตัเิท่ากนั ถงึจะไดผ้ลเท่ากนั ไมม่ทีางอืน่ มทีางน้ีทางเดยีวเท่านัน้ คอืปฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบ ปฏบิตัดิว้ยตวัเราเอง อตัตาห ิอตัตโน นาโถ สูไ้มถ่อย  

ธรรมะน้ีแหละทีจ่ะทาํใหค้นเราตื่นจากความไมด่สู่ีความด ี ทาํใหเ้ราสุขใหเ้ราเจริญ ทาํให ้

ทกุขน์อ้ยลง ไมม่อีย่างอืน่ อย่างอืน่มแีต่ทาํใหเ้ราทกุขม์ากขึ้นสุขนอ้ยลง แต่เรามองไม่

เหน็กนั กลบัเหน็วา่เป็นสุขมากกวา่ทกุข ์ แต่ความจรงิเรากอดความทกุขม์ากกวา่กอด

ความสุข เพราะความสุขแบบน้ีเป็นเหมอืนเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ สุขเพยีงนิดเดยีวแต่

ทกุขม์ากกวา่หลายเท่า ทกุขต์ ัง้แต่มหาเศรษฐลีงมาถงึขอทาน เพราะมคีวามอยาก

เหมอืนกนั ความอยากจะไมห่มดไปเพราะไดส้ิง่ทีอ่ยากไดม้า แทนทีค่วามอยากจะ

นอ้ยลงไป กลบัจะมมีากขึ้น ไดค้บืก็อยากไดศ้อก ไดศ้อกก็อยากจะไดว้า ไดแ้สนก็

อยากจะไดล้า้น ไดล้า้นก็อยากจะไดพ้นัลา้น ความอยากจะนอ้ยลงไปดว้ยการหยุดความ

อยาก ถา้หยุดไดค้วามอยากจะอ่อนกาํลงัลงไปเรื่อยๆ ครัง้แรกๆจะแรง พอหยุดไดค้วาม

แรงก็จะลดลงไปเรื่อยๆ เวลาเลกิสุราใหม่ๆจะทกุขท์รมานใจมาก เพราะความอยากมนั

รุนแรง แต่พออดไปไดเ้รื่อยๆ ความอยากก็จะเบาลงไปเรื่อยๆ การอดอาหารก็

เช่นเดยีวกนั เวลาอดช่วงแรกๆจะหวิมาก พออดไปไดเ้รื่อยๆก็จะหวินอ้ยลงไปเรื่อยๆ 

พอผ่านวนัที ่ ๓ ไปแลว้จะไมค่่อยหวิ หมายถงึความหวิทางใจ ความหวิทีเ่กดิจากความ

อยากจะนอ้ยลงไปตามลาํดบั ส่วนความหวิของร่างกายจะไมท่กุขท์รมาน เหมอืนกบั

ความหวิทางใจ จะรูส้กึอ่อนเพลยี แต่จะมกีาํลงั เพราะกาํลงัอยู่ทีใ่จ ถา้ทาํจติใหส้งบได ้

จะมกีาํลงัเดนิจงกรมนัง่สมาธิ ไดม้ากกวา่ตอนทีร่บัประทานอาหารเสยีอกี เวลาได ้

รบัประทานอาหาร จะขี้เกยีจ จะคดิถงึหมอน ถา้นัง่สมาธิจะนัง่สปัหงก 
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ถา้จติมสีมาธิมปีญัญาปลอ่ยวางความอยากไดจ้ะมพีลงั ถงึแมร่้างกายจะไมม่เีรี่ยวมแีรง 

พลงัของจติจะผลกัใหร่้างกายปฏบิตัไิด ้ ใหเ้ดนิจงกรมไดใ้หน้ ัง่สมาธิได ้ นัง่แลว้ก็ไมง่ว่ง

เหงาหาวนอน ไมข่ี้เกยีจ เดนิจงกรมพจิารณาธรรมไปดว้ยความเพลดิเพลนิ พจิารณา

ความไมเ่ทีย่งของรูปขนัธ ์ คอืร่างกายของเราและของคนอืน่ พจิารณาความไมเ่ทีย่งของ

สิง่ต่างๆ อย่างเพลดิเพลนิแลว้ปลอ่ยวางไปตามลาํดบั ความอยากกบัเรื่องต่างๆจะเบา

บางลงไป ความสุขในใจจะมเีพิม่มากขึ้นไป ความสุขความทกุขข์องร่างกายไมแ่รงเหมอืน

ความสุขความทกุขข์องใจ ถา้มสีมทุยัความอยากมาก ความทกุขใ์จก็จะมมีาก ถา้มี

สตปิญัญามากเหน็ไตรลกัษณ์มาก ความสุขใจก็จะมาก เพราะปลอ่ยวางไดม้าก น่ีเป็น

เคลด็ลบัทีพ่วกเราไมรู่ก้นั พวกเราถูกกเิลสหลอกใหค้ดิวา่ ตอ้งไดต้ามความอยากแลว้ถงึ

จะมคีวามสุข ร่างกายตอ้งอิม่หมพีมีนัถงึจะมคีวามสุข น่ีเป็นความคดิของกเิลส ของ

กามตณัหาคอืความอยากในกาม แทนทีจ่ะอยากนอ้ยลงไปเวลาไดก้นิแลว้ กลบัอยากจะ

กนิมากขึ้น แทนทีจ่ะเป็นความสุขกลบักลายเป็นความทกุขไ์ป เวลาตอ้งอดอาหารก็จะ

ทรมานกวา่คนทีม่คีวามอยากนอ้ยกวา่ เวลาอดอาหารถา้พน้ ๓ วนัไปแลว้จะไมค่่อยหวิ 

จะหวิช่วง ๓ วนัแรก เพราะความอยากมกีาํลงัมาก พอผ่าน ๓ วนัแลว้ ความอยากจะ

อ่อนลงไปมาก จะอดต่ออกี ๓ วนัไดอ้ย่างสบาย จะไมห่วิเหมอืนกบัอด ๓ วนัแรก จงึ

ตอ้งอดทลีะหลายๆวนัจะไดคุ้ม้ค่า การจะอดอาหารไดก้็ตอ้งภาวนาเป็น ตอ้งควบคุม

ความอยากได ้ ถา้ไมเ่คยภาวนาทาํจติใหส้งบเลย เวลาอดอาหารจะทนไมไ่ด ้ จะคดิแต่

เรื่องอาหารอยู่ตลอดเวลา ถา้นัง่สมาธิหรือเดนิจงกรมบริกรรมพทุโธๆอยู่เรื่อยๆ ก็จะไมม่ี

โอกาสคดิถงึเรื่องอาหาร ความหวิทีเ่กดิจากกามตณัหาก็จะไมเ่กดิ แต่พอเผลอสตปิับ๊ก็

จะคดิถงึอาหารจานเดด็ อาหารชนิดนัน้ชนิดน้ี อาหารจานโปรดทนัท ี นํา้ลายจะไหล จะ

หวิ จะรูส้กึทรมานใจขึ้นมาทนัท ี 

การอดอาหารน้ีเป็นอบุายทีจ่ะบงัคบัใหเ้จรญิสต ิ ควบคุมจติใจใหอ้ยู่กบักรรมฐาน ใหอ้ยู่

กบัพทุโธ ใหน้ ัง่สมาธิ ใหเ้ดนิจงกรม เพราะรูว้า่เผลอไมไ่ด ้ ถา้เผลอจะทรมานใจ 

เหมอืนกบันกัมวยทีข่ ึ้นเวท ี เผลอไมไ่ด ้ถา้เผลอจะโดนหมดั ถา้ชกกระสอบทรายน่ีเผลอ

ได ้ เพราะกระสอบทรายไมช่กกลบั ถา้รบัประทานอาหารก็เหมอืนตอนทีไ่มไ่ดข้ึ้นเวท ี

มกัจะเผลอปลอ่ยใหใ้จคดิเรื่อยเป่ือย แต่พออดอาหารน้ีจะเผลอไมไ่ดเ้ลย ถา้เผลอจะ
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คดิถงึอาหารจานโปรดทนัท ี พอคดิปับ๊จะทกุขท์รมานใจทนัท ี จะคดิปรุงแต่งไมห่ยดุ 

เวลาอดอาหารจงึตอ้งคอยบงัคบัใหน้ ัง่สมาธ ิ พอออกจากสมาธิก็ใหเ้ดนิจงกรมต่อ ตอ้ง

ควบคุมจติอยู่ตลอดเวลา ไมค่ลกุคล ี จะปลกีวเิวกอยู่คนเดยีว เดนิจงกรมนัง่สมาธิ จน

ตดิเป็นนิสยั อยู่ทีว่ดัป่าบา้นตาด ถา้ไมอ่ดอาหารก็ตอ้งออกไปบณิฑบาต ออกไปทาํกจิ

ร่วมกบัผูอ้ืน่ ก็จะเผลอคุยกนั ใจก็จะไมส่งบ ไมก่า้วหนา้ ไมค่ดิถงึทางจงกรม ไมค่ดิถงึ

การนัง่สมาธิ เพราะไมม่เีหตบุงัคบัเช่นความหวิ เหมอืนกบัยา ถา้ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วยจะไม่

คดิถงึยา แต่เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยจะคดิถงึยาตลอดเวลา เพราะอยากจะใหห้าย เวลาอด

อาหารก็เหมอืนกนั จะคดินัง่สมาธิเดนิจงกรม ถา้ไมท่าํความทกุขท์รมานใจก็จะตามมา 

เพราะจะคดิปรุงแต่งแต่เรื่องอาหาร  

การปฏบิตัเิพือ่ยกระดบัจติน้ีตอ้งบงัคบัถงึจะกา้วขึ้นไปได ้ถา้อยู่อย่างสบายๆจะตดิอยูก่บั

สภาพเดมิ เคยกนิอยู่อย่างไรก็จะกนิอยู่อย่างนัน้ จะไมไ่ดพ้ฒันา เพราะไมเ่จริญสต ิ นัง่

สมาธิ เดนิจงกรม ถา้ตอ้งการจะยกระดบัจติก็ตอ้งบงัคบัตน ถา้เป็นฆราวาสรกัษาศีล ๕ 

ก็ใหร้กัษาศีล ๘ บงัคบัตนไมใ่หก้นิขา้วหลงัเทีย่งวนัไปแลว้ ไมใ่หดู้หนงัฟงัเพลง 

โทรทศันไ์มต่อ้งดู วทิยุไมต่อ้งฟงั เอาเวลานัน้มานัง่สมาธิ เดนิจงกรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

จติใจจะไดเ้จริญเตบิโต ถา้เป็นตน้ไม ้ ถา้ไมค่อยใส่ปุ๋ยรดนํา้จะโตไดอ้ย่างไร จติใจกจ็ะ

เป็นอยู่เหมอืนเดมิถา้ไมไ่ดป้ฏบิตัมิากขึ้น ตอ้งดูวา่ตอนน้ีรกัษาศีลไดก้ี่ขอ้ ปฏบิตัธิรรมวนั

ละกี่ช ัว่โมง ตดักเิลสตดัรูปเสยีงกลิน่รสไดม้ากขึ้นหรือยงัเหมอืนเดมิ ถา้ยงัดูหนงัฟงั

เพลง ยงัไปเทีย่ว ยงัทาํอะไรเหมอืนเดมิอยู่ ก็จะไมก่า้วหนา้ ตอ้งตดัเรื่องบนัเทงิตดั

ความสุขทางกามารมณ์ใหน้อ้ยลงไป แลว้ก็เพิม่การปฏบิตัธิรรมเพือ่ความสุขสงบของใจ

ใหเ้พิม่มากขึ้น ดว้ยการเจริญสต ิ นัง่สมาธิ เดนิจงกรม เจริญปญัญาดว้ยการพจิารณา

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา  

ถา้ไมบ่งัคบัตวัเราใหป้ฏบิตัธิรรม ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามอารมณ์ ก็จะเป็นเหมอืนเรือทีไ่มม่ี

หางเสอื จะลอยไปตามกระแสนํา้ อยากจะนัง่ก็นัง่ ไมอ่ยากจะนัง่ก็ไมน่ ัง่ ก็จะขึ้นๆลงๆ 

อยู่ทีเ่ดมิ ถา้กาํหนดไวว้า่จะนัง่สมาธิกี่ช ัว่โมง เดนิจงกรมกี่ช ัว่โมง ลดเวลาดูทวีลีงไปกี่

ช ัว่โมง ลดการหาความสุขจากการดืม่การรบัประทาน จติใจกจ็ะกา้วหนา้ ดืม่และ
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รบัประทานตามเวลา นอกเวลาจะดืม่แต่นํา้เปลา่ ถา้ดืม่เครื่องดืม่ทีม่รีส ก็จะเป็นการ

ส่งเสริมกเิลสตณัหา เป็นนิวรณ์คอืกามฉนัทะ เป็นอปุสรรคต่อการทาํจติใจใหส้งบ ตอ้ง

ศึกษาใหรู้ว้า่อะไรส่งเสริมใหจ้ติใจกา้วหนา้ อะไรถ่วงไมใ่หก้า้วหนา้ ถา้ไมรู่ก้็จะปฏบิตัิ

ผดิๆถูกๆ จะไมก่า้วหนา้เท่าทีค่วร หรือไมก่า้วหนา้เลย ถา้ไมรู่ก้็ตอ้งศึกษาจากผูรู้ ้ ฟงั

เทศนฟ์งัธรรมจากครูบาอาจารย ์ วธิีทีท่่านปฏบิตัน้ีิ เป็นตวัอย่างทีเ่ราควรนาํเอามาใช ้

อาจจะตอ้งดดัแปลงบา้ง เพราะจรติไมเ่หมอืนกนั เช่นอาจจะไมถู่กกบัการอดอาหาร เวลา

อดอาหารแทนทีจ่ติจะสงบกลบัฟุ้ งซ่าน เพราะสตไิมม่กีาํลงัทีจ่ะควบคุมความคดิ ไม่ให ้

คดิถงึเรื่องอาหารได ้ การอดอาหารก็จะไมเ่กดิประโยชน ์ หรืออาจจะไมถู่กกบัการถอื ๓ 

อริิยาบถคอืเดนิยนืนัง่ ไมน่อน พอไมน่อนก็จะสะลมึสะลอืไมม่กีาํลงัปฏบิตั ิก็ตอ้งดูจริต

วา่เหมาะกบัอบุายใด นัง่มากหรือเดนิมาก สถานทีแ่บบไหนถงึจะเหมาะ บางคนชอบใน

ป่า บางคนชอบทีโ่ลง่ ตอ้งพจิารณาความสปัปายะ ไมเ่ช่นนัน้แลว้จะปฏบิตัแิบบลุม่ๆ

ดอนๆ จะไมไ่ดบ้รรลผุล 

ตอ้งรูว้า่อะไรส่งเสริมเป็นสปัปายะ ตอ้งรูว้า่อะไรไมเ่ป็นสปัปายะ แต่อย่าไปวา่ไมส่ปัปายะ

ทกุอย่าง ไอน่ี้ก็ไมส่ปัปายะ ไอน้ ัน้ก็ไมส่ปัปายะ ถา้จะสปัปายะกต็อ้งอิม่หมพีมีนั ตอ้งได ้

เทีย่วไดด้ืม่ไดก้นิตลอดเวลา ถา้อย่างน้ีก็จะปฏบิตัธิรรมไมไ่ด ้ หวงัไดอ้ย่างมากก็แค่

สวรรค ์ ทาํบญุใหท้านรกัษาศีลไป ส่วนเรื่องสมาธิเรื่องปญัญาน้ีใหเ้ป็นเรื่องของคนอืน่ไป 

เรายงัพอใจกบัการเวยีนวา่ยตายเกดิ กบัการเป็นมนุษยเ์ป็นเทพ ถา้อยากจะหลดุพน้จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิ ก็ตอ้งปฏบิตัธิรรม บาํเพญ็จติภาวนา สมถภาวนา วปิสัสนาภาวนา 

ทีเ่ป็นเหมอืนยานพาใหห้ลดุพน้จากการดงึดูดของวฏัจกัร เหมอืนกบัยานอวกาศทีจ่ะออก

จากโลกน้ีไปได ้ตอ้งมจีรวดทีม่พีลงัมาก ถงึจะสามารถหลดุพน้จากแรงดงึดูดของโลกไป

ได ้ เครื่องบนิยงัไมส่ามารถหลดุพน้ไปได ้ขึ้นไปแลว้ยงัตอ้งกลบัลงมาอกี แต่ยานอวกาศ

น้ีไปแลว้ไมต่อ้งกลบัมาก็ได ้ ถา้อยากไปไมก่ลบัก็ตอ้งมพีลงัจติเทา่กบัพลงัจรวด ตอ้ง

ปฏบิตัอิย่างเต็มที ่ ตอ้งปลอ่ยวางภารกจิการงานอย่างอืน่ เช่นนกับวชท ัง้หลาย พวกน้ีไป

ไมก่ลบักนั พระอริยสงฆส์าวกท่านไปไมก่ลบั เพราะท่านทุ่มเทชวีติจติใจใหก้บัการปฏบิตั ิ

ไมม่อีะไรดเีท่ากบัการบวช พระพทุธเจา้ทรงบญัญตัวิธิีการปฏบิตั ิเพือ่ไมใ่หม้อีะไรมาถว่ง

มาดงึจติ ใหก้ลบัมาสู่การเวยีนวา่ยตายเกดิอกี แต่ใหห้ลดุพน้จากการดงึดูดของวฏัจกัร 
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ถา้เบือ่กบัการเกดิแก่เจ็บตาย กต็อ้งบวชปฏบิตัธิรรม ถา้ยงัรกัการอยู่แบบฆราวาส ก็

แสดงวา่ยงัไมเ่บือ่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิ ตอนตน้เราก็ไมค่ดิวา่จะบวช คดิวา่นัง่สมาธิ

จะไดค้วามสุขท ัง้ ๒ อย่าง ไปเทีย่วก็สุขอยู่บา้นก็สุข แต่ไมไ่ดเ้ป็นอย่างทีค่ดิ เพราะเวลา

ไปเทีย่วจะทาํลายความสุขทีเ่กดิจากการนัง่สมาธิ ทีด่กีวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากการไปเทีย่ว ก็

เลยตอ้งเลอืก รกัพีเ่สยีดายนอ้งไมไ่ด ้ จะเอาสุขรอ้นหรือเอาสุขเยน็ ถา้เอาท ัง้รอ้นท ัง้เยน็

ก็จะอุ่นๆ ตอ้งเลอืกเอาอย่างใดอย่างหน่ึง ถา้เอาสุขรอ้นก็จะทาํใหใ้จรุ่มรอ้น ถา้เอาสุขเย็น

ก็ทาํใหใ้จเยน็สบาย ก็เลยตอ้งเอาทางเยน็ ทางเยน็ก็ตอ้งมาบวช จะไดป้ฏบิตัอิย่างเตม็ที ่

เพราะงานของนกับวชก็คอืการปฏบิตัศีิลสมาธิปญัญา พระพทุธเจา้ทรงไมใ่หพ้ระทาํงาน

อืน่เลย ไมใ่หก่้อสรา้ง ใหอ้ยู่ตามมตีามเกดิ อยู่ตามโคนไมก้็ได ้ถา้มศีรทัธาสรา้งกฏุใิหอ้ยู่

ก็อยู่ได ้ แต่ไมส่่งเสริมใหพ้ระสรา้งกฏุเิอง จะเสยีเวลา ใหส้รา้งเรือนใจดกีวา่ เรือนใจ

สาํคญักวา่เรือนกาย เพราะร่างกายอยู่ไดเ้พยีง ๘๐ ปี ๙๐ ปีเป็นส่วนใหญ่ แต่ใจไมม่วีนั

ตาย ถา้ไมม่เีรือนใจก็จะวุน่วาย ไมม่ทีีพ่ึง่ ไมม่ทีีห่ลบภยั พระพทุธเจา้ทรงสอนใหส้รา้ง

เรือนใจอย่างเดยีว ดว้ยศีลสมาธิปญัญา  

โอกาสทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ แลว้ก็ไดเ้จอพระพทุธศาสนาน้ี มไีมบ่่อย นานๆจะเกดิขึ้น

สกัครัง้หน่ึง อย่าปลอ่ยใหโ้อกาสทีด่น้ีีหลดุมอืไป พยายามปฏบิตัใิหม้าก อย่างนอ้ยก็ตอ้ง

เจริญสตอิยู่เรื่อยๆ ใหม้สีตดิงึใจไวไ้ม่ใหล้อยไปลอยมา เวลากลบับา้นไปนัง่สมาธิจะสงบ

ไดง้า่ย พอไดส้มัผสักบัความสงบเพยีงครัง้เดยีว ก็จะเป็นเหมอืนปลาตดิเบด็ เหมอืนว่าว

ตดิลม จะตดิใจ จะเบือ่หน่ายกบัความสุขอย่างอืน่ จติใจจะเจริญกา้วหนา้ อยู่ทีส่ตน้ีิ 

สาํคญัมาก ตอ้งเจริญใหม้าก ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั แต่ไมค่่อยเจริญกนั ปลอ่ยใหเ้วลาอนัมี

ค่าผ่านไป โดยไมไ่ดร้บัประโยชนอ์ะไรเลย เหมอืนกบัปลอ่ยนํา้ประปาไหลทิ้งไป ไมม่ี

ภาชนะมารองเก็บเอาไว ้จะไดม้นีํา้ใชใ้นเวลาทีน่ํา้ไมไ่หล ตอ้งเจริญสตอิยู่เรื่อยๆ พอมสีติ

แลว้การปฏบิตัจิะไมล่าํบาก ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็จะปฏบิตัไิด ้ เพราะปฏบิตัทิีใ่จ เจบ็

ไขไ้ดป่้วยนอนอยู่บนเตยีงก็ปฏบิตัไิด ้ ดว้ยการควบคุมความอยากต่างๆ ไมใ่หม้าสรา้ง

ความทกุข ์ ตอ้งมสีตคิอยควบคุมใจ ตอ้งปฏบิตัใิหม้ากๆ อย่างทีห่ลวงตาสอนใหสู้ไ้ม่

ถอย ถา้ถอยแลว้จะถอยไปเรื่อยๆ จะไมก่า้วหนา้ ถา้ไมถ่อยก็จะไมข่าดทนุ เคยปฏบิตัไิด ้

เท่าไหร่ก็ปฏบิตัไิปก่อน อย่าปฏบิตันิอ้ยกวา่เดมิ 
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ถาม ลูกมาฟงัพระอาจารยท์ไีร รูส้กึอยากออกบวชทกุท ี

ตอบ ยงัไมด่พีอ เพราะยงัไมไ่ดอ้อกบวช ลองบวชดูสกัปีหน่ึงก่อนก็ได ้ ยงัไมต่อ้งบวช

อย่างถาวร ถา้ยงัไมแ่น่ใจวา่จะบวชไปไดต้ลอดรอดฝัง่ หลอกกเิลสวา่บวชปีเดยีว

ก่อน ถา้ต ัง้ใจปฏบิตัจิริงๆจะปฏบิตัไิด ้จะไมส่กึ  

ถาม เวลาอยู่ตรงน้ีเหมอืนสูไ้มถ่อย เวลาอยู่บา้นมแีต่ถอย 

ตอบ อย่าไปอยู่บา้น ตอ้งไปอยู่วดั  

ถาม ขอถามเรื่องการอดนอนครบั มอีบุายอะไรทีจ่ะสูก้บัความงว่ง 

ตอบ ใหถ้อื ๓ อริิยาบถ ยนืเดนินัง่ ไมน่อน ใหห้ลบัอยู่ใน ๓ อริิยาบถน้ี จะไดห้ลบัไม่

นาน เวลางว่งมากๆก็จะนัง่หลบัไปสกัช ัว่โมง ๒ ช ัว่โมง แลว้ก็จะตื่นขึ้นมา ถา้

นอนจะหลบันาน เวลาตื่นจะไมอ่ยากจะลกุขึ้น พอรูส้กึตวัตื่นขึ้นมาก็ลกุขึ้นไป

เดนิจงกรมต่อ พอเดนิจงกรมเมือ่ยก็กลบัมานัง่สมาธิต่อ ถา้จะหลบัก็ใหห้ลบัอยู่

ในท่านัง่ จะไดไ้มเ่สยีเวลากบัการหลบันอน ขึ้นอยู่กบัจริต บางคนชอบ ๓ 

อริิยาบถ บางคนชอบอดอาหาร บางคนชอบไปอยู่ทีเ่ปลีย่วๆทีน่่ากลวั นกัปฏบิตัิ

ตอ้งเดนตาย นอนกบัดนิกนิกบัทรายได ้ ไมว่ติกกบัการอยู่การกนิมากจนเกนิไป 

ยอมตาย ตอ้งพจิารณาความตายอยู่เรื่อยๆ วา่เกดิมาแลว้ตอ้งตาย ไมม่ใีครหนี

พน้ความตายไปได ้ ใหเ้อาความตายมากระตุน้ใหป้ฏบิตัธิรรม ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้ง

ตาย ขณะทีม่ชีวีติอยู่มโีอกาสปฏบิตั ิ ถา้ไมร่ีบปฏบิตัพิอถงึเวลาตายก็จะหมด

โอกาส  

พอกลบัมาเกดิใหม ่ ก็ไมรู่ว้า่จะไดพ้บกบัพระพทุธศาสนาอกีหรือไม ่ ถา้ปฏบิตัจิน

มดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ ถงึแมจ้ะไมพ่บพระพทุธศาสนา ก็จะไมเ่ป็นปญัหา เพราะ

มพีระพทุธศาสนาอยู่ในใจแลว้ เช่นพระโสดาบนัน้ี ถงึแมจ้ะไมไ่ดพ้บ

พระพทุธศาสนา ท่านก็ปฏบิตัต่ิอได ้เพราะมพีระธรรมคาํสอนอยู่ในใจแลว้ ท่านรู ้

มรรค ๘ รูอ้ริยสจั ๔ แลว้ ไดเ้ขา้สู่กระแสแลว้ คาํวา่โสดาบนัมาจากโสตะ แปลวา่
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กระแส คอืกระแสสู่พระนิพพาน พอเหน็ไตรลกัษณ์แลว้ เหน็วา่มกีารเกดิการดบั

เป็นธรรมดาแลว้ ก็จะเขา้สู่กระแส ทีจ่ะพาผ่านข ัน้ต่างๆไปจนถงึข ัน้สุดทา้ย โดย

ไมต่อ้งมใีครมาสอน จะชา้หรือเร็วก็อยู่ทีป่ญัญาความฉลาดของผูป้ฏบิตั ิ แต่จะ

บรรลพุระนิพพานไดอ้ย่างแน่นอน เพราะมไีตรลกัษณ์เป็นเครื่องมอื  

ถา้ยงัไมไ่ดเ้ขา้สู่กระแส ก็ตอ้งพจิารณาความตายอยู่เรื่อยๆ เพือ่จะไดผ้ลกัดนัจติ

ใหเ้ขา้สู่กระแส พจิารณาวา่เกดิมาแลว้ตอ้งตายเป็นธรรมดา ทกุสิง่ทกุอย่างมเีกดิ

มดีบัเป็นธรรมดา ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆ ก็จะไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไร เพราะไม่

อยากจะทกุขน์ ัน่เอง ถา้ยดึตดิเวลาเขาตายไปก็จะเสยีใจ เพยีงแต่คดิวา่เขาจะตาย

ก็ไมส่บายใจแลว้ ถา้พจิารณาวา่เขาตอ้งตายและยอมรบัไดก้็จะไมท่กุข ์ จงึควร

พจิารณาความตายความไมเ่ทีย่งอยู่เรื่อยๆ เพราะเป็นกญุแจเปิดประตูเขา้สู่

กระแสพระนิพพาน แต่พวกเรากลบักลวักนั กลวัวา่ถา้คดิเรื่องความตายแลว้ จะ

เป็นการสาปแช่งตนเอง ไมไ่ดส้าปหรอก จะคดิหรือไมค่ดิก็ตอ้งตายอยู่ด ี ถา้เป็น

ตามทีค่ดิ เวลาคดิวา่ไมต่ายก็จะตอ้งไมต่าย แต่มนัเป็นไปไมไ่ด ้ จะตายหรือไม่

ตายไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัความคดิ น่ีคือกญุแจ ไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้

เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตากจ็ะปลอ่ยวางได ้จะไมท่กุข ์ถา้ยงัทกุขอ์ยู่ ก็แสดงวา่ยงั

ไมไ่ดป้ลอ่ย  
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