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กณัฑท์ี่ ๔๒๒ 

ผ้ึงแตกรงั 
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ 

วนัน้ีเหมอืนผ้ึงแตกรงั เวลาครูบาอาจารยจ์ากไปแต่ละครัง้น่ี ผึ้งทีเ่กาะอยู่กบัครูบา

อาจารยก์็แตกรงั หารงัใหมก่นั ก็ยงัดทีีท่่านบอกวา่มรีงัใหมอ่ยู่ทีไ่หนบา้ง ไมอ่ย่างนัน้จะ

เสยีเวลาหากนั ถา้ท่านไมบ่อกก็จะไมแ่น่ใจ ถา้ไดย้นิจากหลายกระแสก็จะเกดิการสบัสน

ได ้ถา้ท่านเป็นคนพูดเอง ก็จะตดัความลงัเลสงสยัไปได ้พวกเราควรเอาการจากของท่าน

ไปน้ีมาสอนใจ วา่ไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน ไมม่ทีีพ่ึง่ใดทีจ่ะดเีท่ากบัตวัเราเอง ถา้พึง่

ผูอ้ืน่แลว้เขาจากเราไป เราก็จะลาํบาก แต่ทีพ่ึง่ทีอ่ยู่ในใจเราน้ี จะอยู่กบัเราไปตลอด ไม่

วา่เราจะไปไหนจะมทีีพ่ึง่เสมอ จงึควรพยายามสรา้งทีพ่ึง่ใหเ้กดิขึ้นภายในใจใหไ้ด ้

ในขณะทีย่งัสามารถทาํได ้ เพราะถา้ร่างกายน้ีเป็นอะไรไปแลว้ จะไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้ ก็

จะขาดทีพ่ึง่ ไปขา้งหนา้ก็ไมรู่ว้า่ จะไดไ้ปพบทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิน้ีอกีเมือ่ไหร่ จงึควรสรา้ง

สรณะขึ้นมาภายในใจต ัง้แต่บดัน้ีไป ดว้ยการปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ของครู

บาอาจารยท์ีเ่ราเคารพนบัถอื ใหย้ดึคาํสอนของท่านเป็นอาจารย ์ เพราะคาํสอนไมไ่ดต้าย

ตามท่านไป ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ “ธรรมวินัยที่ตถาคตตรสัไวช้อบน้ีแล จะเป็น

ศาสดาของพวกเธอต่อไป”  

คาํสอนของหลวงตาน้ี ก็จะเป็นอาจารยแ์ทนหลวงตาต่อไป พวกเราจงึไมไ่ดอ้ยู่โดย

ปราศจากอาจารย ์คาํสอนของท่านทีไ่ดถู้กบนัทกึไวก้็มมีาก ท ัง้ทีเ่ป็นหนงัสอื เป็นแผ่นซดี ี

และเป็นภาพวดีโีอ ทีพ่วกเราไมค่วรเก็บไวใ้นลิ้นชกั หรือต ัง้ไวบ้นหิ้งไวก้ราบเฉยๆ แต่

ควรหม ัน่เปิดดูเปิดฟงัอย่างสมํา่เสมอ เพราะธรรมคาํสอนน้ีเป็นอกาลโิก ไมไ่ดเ้สือ่มไป

กบักาลเวลา กบัการจากไปของครูบาอาจารย ์ คาํสอนของท่านทีส่อนในขณะทีท่่านมชีวีติ

อยู่ มปีระสทิธิภาพอย่างไร คาํสอนนัน้ก็ยงัมปีระสทิธิภาพอยู่อย่างนัน้ ถงึแมว้า่สรีระของ

ท่านไดจ้ากไปแลว้ก็ตาม แต่คาํสอนของท่านไมไ่ดจ้ากพวกเราไป ถา้นอ้มเอาคาํสอนของ



4 
 

ท่านมาสอนใจแลว้ปฏบิตัติาม ก็จะไดร้บัประโยชนเ์หมอืนกบัขณะทีท่่านสอนต่อหนา้เรา 

ไมม่คีวามแตกต่างกนั ปญัหาจงึไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารจากไปของท่าน แต่อยู่ทีก่ารนอ้มเอาคาํ

สอนของท่านใหเ้ขา้มาสู่ใจ เพราะคาํสอนทีย่งัอยู่ในหนงัสอืหรืออยู่ในสือ่ต่างๆนัน้ ยงั

ไมใ่ช่ความจริงสาํหรบัเรา จะเป็นความจริงก็ต่อเมือ่ไดน้อ้มเขา้มาสู่ใจดว้ยการปฏบิตั ิเพือ่

ชาํระความโลภความโกรธความหลง เป็นความจริงทีจ่ะอยู่กบัใจไปตลอด ไมว่า่ใจไปที่

ไหน จะมคีาํสอนคอยดูแลรกัษาปกป้องใจ ไมใ่หต้กทกุขไ์ดย้าก จะรกัษาใจใหม้แีต่

ความสุข ไม่วา่อะไรจะเกดิขึ้นก็ตาม 

คาํสอนหลกัมอียู่ ๓ ข ัน้ คอื ทาน ศีล ภาวนา เป็นมรรค เป็นทางพาใหจ้ติใจหลดุพน้

จากความทกุขต่์างๆ ทีเ่กดิจากสมทุยั คอืตณัหาท ัง้ ๓ ไดแ้ก่ กามตณัหา ภวตณัหา และ

วภิวตณัหา ทานศีลภาวนาจะทาํใหก้ามตณัหาภวตณัหาและวภิวตณัหาหมดไปจากใจ 

นิโรธคอืความดบัทกุขท์กุชนิด ในใจ ก็จะเป็นผลตามมา จะไมม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่

ในใจเลย มแีต่ความสุขทีเ่รียกวา่ปรมงัสขุงัเพยีงอย่างเดยีว พวกเราจงึควรเชื่อม ัน่ในคาํ

สอน ทีส่อนใหเ้ราทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล และภาวนา ไมต่อ้งสงสยัวา่เป็นทางทีถู่ก

หรือไม ่ เพราะเป็นทางทีถู่กแลว้ ไดร้บัการรบัรองมาตลอดระยะเวลา ๒๕๐๐ กวา่ปีแลว้ 

ไมม่พีระสาวกองคใ์ดออกมากลา่วตาํหนิ วา่ไมใ่ช่ทางทีจ่ะนาํไปสู่มรรคผลนิพพานเลย

แมแ้ต่องคเ์ดยีว มแีต่ออกมารบัรองกนัทกุองค ์ วา่น่ีแหละคอืทางทีแ่ทจ้รงิ ทางทีถู่กตอ้ง 

เรียกวา่มชัฌมิาปฏปิทา ทางสายกลาง ทีจ่ะพาใหเ้ราอยู่เหนือความทกุขต่์างๆ  

พอมคีวามเชื่อม ัน่ในหลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ วิริยะคอืความพากเพยีร

ความขยนั ก็จะตามมา จะปฏบิตัมิาก ก็จะสาํเร็จอย่างรวดเร็ว ถา้ไมเ่ชื่อก็จะปฏบิตันิอ้ย 

จะสาํเร็จชา้ เหมอืนตกันํา้ใส่ตุ่ม ถา้ตกัทลีะขนัก็จะชา้กวา่ตกัทลีะปี๊บ ถา้ตกัมาก ตกัเร็ว 

ตกับ่อย ก็จะเสร็จเร็ว ถา้ปฏบิตัมิากก็จะบรรลเุร็ว ปฏบิตันิอ้ยก็จะบรรลชุา้ และอาจจะ

ไมไ่ดบ้รรลกุ็ได ้ เพราะร่างกายมแีต่จะแก่ลงไป อ่อนกาํลงัลงไปตามลาํดบั ถา้ไมร่ีบ

ปฏบิตักิ็อาจจะไมท่นักบัเวลาของสงัขารร่างกาย จงึไมค่วรประมาท ควรระลกึเสมอวา่

ร่างกายน้ีไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน จะตายเมือ่ไหร่ก็ได ้ ดงัทีไ่ดย้นิขา่วคราวทีเ่กดิขึ้นอย่างไม่

คาดฝนั กบัคนทีไ่มค่ดิวา่จะตายกนั ควรเอาความตายของบคุคลเหลา่น้ีมาเป็นคติ
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เตอืนใจ ไมใ่หน่ิ้งนอนใจ ใหม้คีวามกระตอืรือรน้ ทีจ่ะรีบปฏบิตักิจิทีส่าํคญัน้ีใหเ้สร็จสิ้น

ไปโดยเร็ว กจิอืน่ทีไ่มจ่าํเป็นก็อย่าไปเสยีเวลาทาํ ใหท้าํในกจิทีจ่าํเป็น เช่นการดูแลรกัษา

อตัภาพร่างกาย ทาํมาหากนิเลี้ยงชพี เป็นกจิจาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํกนัทกุคน แมแ้ต่นกับวชก็

ตอ้งทาํ  

การเลี้ยงชพีของนกับวชก็คอืการบณิฑบาต การเลี้ยงชพีของฆราวาสญาตโิยม ก็คอืการ

ทาํงานทาํการต่างๆ เพือ่จะไดม้รีายไดม้าซื้อสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี ก็ควรจะทาํเทา่ที่

จาํเป็นเท่านัน้ อย่างพระก็ออกบณิฑบาตเพยีงวนัละครัง้ ไมไ่ดอ้อกบณิฑบาตวนัละ ๓-๔ 

ครัง้ เพราะจาํเป็นตอ้งทาํเพยีงครัง้เดยีว บณิฑบาตตอนเชา้ไดอ้าหารมาก็เหลอืเฟือ

พอเพยีงกบัการอยู่ไปหน่ึงวนัแลว้ ไมต่อ้งไปบณิฑบาตรอบกลางวนัและรอบเยน็อกี 

ญาตโิยมก็เช่นเดยีวกนั ทาํมาหากนิใหม้รีายไดพ้อกบัรายจ่ายก็พอแลว้ อย่าไปเสยีเวลา

หามามากจนเกนิไป เอาเวลามาหาธรรมะจะดกีวา่ มาปฏบิตัธิรรม มาสรา้งมรรค ที่

พระพทุธเจา้ทรงตรสัสอนใหเ้จริญใหม้าก ถา้ตอ้งการนิโรธคอืการดบัทกุข ์ มรรคก็คอื

ทานศีลภาวนาน่ีเอง ทีพ่วกเราตอ้งทาํใหม้าก  

ทานคอืการใหส้ิง่ต่างๆทีม่มีากเกนิความจาํเป็น ไมไ่ดห้มายถงึใหไ้ปหาสิง่ต่างๆมาใหท้าน 

ถา้ไมม่อีะไรจะใหก้็ไมต่อ้งให ้อย่างพระนกับวชน้ี ท่านไดใ้หท้รพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง

ไปหมดแลว้ ไมต่อ้งเสยีเวลาไปหาทรพัยม์าใหท้านอกีแลว้ เรื่องทานสาํหรบันกับวชน้ีก็

เป็นอนัวา่หมดภาระไป นอกจากไดม้าอกีก็ค่อยทาํไป แต่ไมไ่ดม้าจากการไปแสวงหา 

ไดม้าเน่ืองจากมศีรทัธาถวาย ก็เอาไปทาํประโยชนต่์อ ไมใ่ช่งานของนกับวชแลว้ เพราะ

ไดท้าํเต็มทีแ่ลว้ ในการใหท้รพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ใหจ้นไมม่อีะไรเหลอืตดิตวัแลว้ 

นอกจากอฐับริขาร คอืเครื่องใชไ้มส้อยเครื่องอยู่ของนกับวช เช่นไตรจวีรบาตรเป็นตน้ มี

สมบตัเิพยีง ๘ ชิ้นทีไ่มส่ามารถใหใ้ครได ้ เพราะจาํเป็นต่อการดาํรงชพี ถา้บวชไปนานๆ

แลว้มศีรทัธาถวายใหม้ากเกนิความจาํเป็น ก็จะไมเ่ก็บไว ้จะใหท้านไปใหห้มด ไมไ่ดบ้วช

เพือ่มาหาลาภสกัการะเพือ่เอาไปทาํทาน ถา้ญาตโิยมไมม่สีมบตัทิีเ่หลอืใชแ้ลว้ มแีต่สิ่งที่

จะตอ้งเก็บเอาไวใ้ชส้าํหรบัตนเอง ก็ไมต่อ้งเสยีเวลาไปทาํมาหากนิ เพือ่หาเงนิหาทองมา

ทาํบญุใหท้าน เพราะไมต่อ้งทาํแลว้ 
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ควรทาํงานข ัน้ต่อไปคอืรกัษาศีล รกัษาศีล ๕ ไปก่อน แลว้ขยบัขึ้นไปรกัษาศีล ๘ ถา้

อยากจะรกัษาศีลมากกวา่นัน้ ก็ออกบวชถอืศีลของนกับวชไป ถา้เป็นชายก็บวชเป็น

พระภกิษุรกัษาศีล ๒๒๗ แต่ศีลทีจ่ะสนบัสนุนการเจริญสมาธิและปญัญาน้ี ศีล ๘ ก็

พอเพยีง เพราะศีล ๒๒๗ ส่วนใหญ่ก็ไมม่อีะไรทีส่าํคญัไปกวา่ศีล ๘ ส่วนใหญ่จะเป็น

กฎระเบยีบสาํหรบัการอยูร่่วมกนั หรือการประพฤตตินใหเ้หมาะสมต่อฐานะของนกับวช 

ทีต่อ้งมคีวามสุภาพเรียบรอ้ย แต่ศีลสาํคญัของพระก็มอียู่ ๔ ขอ้เท่านัน้ คอืปาราชกิ ๔ 

ถา้ละเมดิก็ถอืวา่ขาดจากการเป็นนกับวช ส่วนศีลขอ้อืน่ๆก็ยงัสามารถแกไ้ด ้ทาํผดิแลว้ก็

ยงัชาํระได ้ปลงอาบตัไิด ้แต่ศีลทีช่าํระไมไ่ดป้ลงไมไ่ด ้ก็คอืปาราชกิ ๔ คอื ๑. การเสพ

เมถนุหรือการร่วมสงัวาสกบัคนหรือสตัว ์ ๒. การฆ่ามนุษย ์ ๓. การลกัทรพัย ์ ๔. การ

อวดอตุริมนุสธรรม คอือวดคุณวเิศษทีไ่มม่ใีนตน ถา้เป็นคุณวเิศษทีม่ใีนตนก็ไมเ่ป็น

ปาราชกิ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ เราเป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ก็ทรงตรสั

ความจริง ถา้ไมท่รงตรสัก็ไมม่ใีครทราบ ท่านจงึตอ้งประกาศใหผู้อ้ืน่ไดท้ราบวา่ ทรงเป็น

พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทีท่รงตรสัรูโ้ดยพระองคเ์อง สิ้นจากความโลภโกรธหลง

แลว้ ทรงประกาศจากพระทยัทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ไมไ่ดต้อ้งการผลตอบแทนจากผูฟ้งั เช่น

ความเคารพนบัถอืหรือลาภสกัการะ แต่เป็นการบอกเพือ่ผูอ้ืน่จะไดรู้ค้วามสามารถของ

พระองค ์ เหมอืนกบัหมอทีป่ระกาศวา่ตนรกัษาโรคมะเร็งได ้ เพือ่คนทีเ่ป็นโรคมะเร็งจะ

ไดม้ารกัษา ถา้ไมป่ระกาศก็จะไมม่ใีครรู ้ 

ปญัหาในปจัจบุนัอยู่ทีไ่มม่ใีครรบัรอง ถา้มคีนอยากจะหลอกชาวบา้น พูดวา่ไดบ้รรลเุป็น

พระอรหนัตแ์ลว้ ก็จะไมม่ใีครรบัรองได ้จงึไมค่่อยกลา้พูดกนั วา่ไดบ้รรลธุรรมข ัน้นัน้ข ัน้

น้ีแลว้ เพราะกลวัจะถูกกลา่วหาวา่เป็นปาราชกิได ้ นอกจากบคุคลทีม่บีารมมีากๆอย่าง

หลวงตา เน่ืองจากท่านไดอ้บรมส ัง่สอนลูกศิษยลู์กหาเป็นจาํนวนมาก ทีส่ามารถพสูิจน์

และรบัรองคาํสอนของท่านได ้ท่านจงึพูดไดอ้ย่างเต็มปาก และไมม่ใีครกลา้ไปกลา่วหาวา่

ท่านเป็นปาราชกิ ตอนทีท่่านบอกวา่ท่านไมก่ลบัมาเกดิอกีแลว้ ก็มกีารวพิากษว์จิารณ์

ต่างๆนานากนั เน่ืองจากมธีรรมเนียมวา่ไมค่วรจะพูด ถงึแมจ้ะบรรลกุ็ไมค่วรจะพดู 

เพราะเสีย่งกบัการถูกกลา่วหาวา่เป็นปาราชกิ น่ีคอืศีลของพระ ๔ ขอ้ ทีค่ลา้ยกบัศีล ๕ 
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ของญาตโิยม คอืขอ้ทีเ่วน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูด

ปด  

ถา้มศีีล ๕ บริสุทธิ์ ก็พอเพยีงต่อการปฏบิตัสิมาธิและปญัญา ถา้มศีีล ๘ ก็จะทาํใหก้าร

ปฏบิตัไิดผ้ลมากขึ้น เพราะจะช่วยตดันิวรณ์คอืกามฉนัทะ ทีจ่ะขดัขวางจติไมใ่หเ้ขา้สู่

ความสงบ กามฉนัทะคอืความอยากในรูปเสยีงกลิน่รส ทีจ่ะต่อตา้นไมใ่หน้ ัง่สมาธิ เพราะ

อยากจะดืม่ อยากจะรบัประทาน อยากจะดู อยากจะฟงั อยากจะออกไปเทีย่ว พอไปอยู่

ทีเ่งยีบๆคนเดยีว เพือ่นัง่ทาํจติใหส้งบกจ็ะรูส้กึเหงาวา้เหว ่ ทาํไมไ่ด ้ ถา้ถอืศีล ๘ ตดั

ความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสได ้ ก็จะนัง่สมาธิได ้ เช่นการถอืศีลขอ้ที ่ ๖ ไมร่บัประทาน

อาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ รบัประทานเท่าทีจ่าํเป็นต่อร่างกาย รบัประทานเหมอืน

รบัประทานยา ไมห่าความสุขจากการรบัประทานอาหาร เช่นวนัละ ๓-๔ มื้อ รบัประทาน

เชา้กลางวนัเยน็และก่อนนอน อย่างน้ีเป็นกามฉนัทะ รบัประทานเพือ่รสชาต ิ เพือ่

ความสุข จะทาํใหเ้กดินิวรณ์ ไมส่ามารถนัง่ทาํจติใหส้งบได ้ จะงว่งเหงาหาวนอนเวลา

รบัประทานอิม่แลว้ จะขี้เกยีจ อยากจะนอน เดนิจงกรมไมไ่หว นัง่สมาธิก็จะสปัหงก ถา้

จะเจริญสมาธิก็ควรถอืศีล ๘  

ถา้ถอืศีล ๘ แลว้ยงัไมค่บืหนา้ ยงังว่งเหงาหาวนอน ก็ตอ้งอดอาหารบา้ง ผ่อนอาหารบา้ง 

ดืม่นํา้ปานะแทนทีจ่ะรบัประทานอาหาร ถา้ทอ้งวา่งตวัก็จะเบา ไมง่ว่ง สตจิะด ีจะควบคุม

จติใหอ้ยู่กบักรรมฐาน เช่นการบริกรรมพทุโธ ไดง้า่ยกวา่ตอนทีไ่มไ่ดอ้ดหรือผ่อนอาหาร 

ก็ตอ้งดูวา่ถูกจริตหรือไม ่ถา้อดแลว้กลบัยิง่ฟุ้ งซ่าน คดิปรุงแต่งเรื่องอาหารตลอดเวลา ก็

จะไมถู่กกบัจรติ ก็ตอ้งใชว้ธิีอืน่เพือ่แกค้วามงว่งเหงาหาวนอน เช่นเดนิจงกรมใหม้าก 

หรือไปอยู่ในสถานทีท่ีน่่ากลวั เช่นในป่าชา้ จะไมรู่ส้กึงว่งนอน เพราะมคีวามหวาดกลวั 

แต่ตอ้งมสีตใิหม้กีาํลงัทีจ่ะควบคุมความกลวัใหไ้ดก่้อน เวลามคีวามหวาดกลวั ท่านสอน

ใหบ้ริกรรมพทุโธๆไป อย่าไปคดิถงึสิง่ทีท่าํใหเ้กดิความหวาดกลวั เช่นไดย้นิเสยีงแลว้คิด

วา่เป็นผ ีตอ้งหยุดความคดิน้ี ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆ หรือสวดบทอติปิิโส อรหงัสมัมา 

สวากขาโต สุปฏปินัโน ไม่นานจติก็จะสงบลง ความกลวัก็จะหายไป จะเหน็วา่ความกลวั

ไมไ่ดอ้ยู่ทีข่า้งนอก แต่อยู่ทีข่า้งใน อยู่ทีใ่จหลอกตวัเราเอง ใจเป็นผหีลอกเราเอง ผไีม่ได ้
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บอกวา่เขาเป็นผ ี ใครเป็นคนไปบอกวา่เขาเป็นผ ี ก็เราน่ีแหละ พอบอกวา่เป็นผ ี ก็กลวัผี

ขึ้นมาทนัท ี ท ัง้ๆทีผ่ไีมเ่คยประกาศตวัเลยวา่เป็นผ ี มแีต่เราเองไปวา่เขาเป็นผ ี ความจริง

เขาไมไ่ดเ้ป็นผ ีเขาเป็นเสยีง เช่นเสยีงลมพดั ทาํใหใ้บไมก้ิ่งไมแ้กวง่ไปแกวง่มา เราก็ไปวา่

เป็นผ ีแลว้ก็กลวัขึ้นมา ตอ้งดงึใจเขา้มาหาพทุโธ ธมัโม สงัโฆ  

ดงัในพระสูตรทีส่อนวา่ เวลาเกดิความกลวัใหเ้จริญบทพระพทุธคุณ ถา้ยงัไมห่ายกลวั ก็

ใหเ้จริญบทธรรมคุณ ถา้ยงัไมห่ายอกี ก็ใหเ้จริญบทสงัฆคุณ ใหเ้จริญไปเรื่อยๆ แลว้

ความกลวัจะหายไป จติจะสงบลงเป็นสมาธ ิน่ีคอือบุายทีจ่ะบงัคบัใหบ้ริกรรมพทุโธ เวลา

ไปอยู่ในสถานทีน่่ากลวั เวลาอยู่ในทีป่ลอดภยัจะไมก่ลวั ก็จะไมบ่ริกรรมพทุโธ ไมร่ะลกึ

ถงึพระพทุธคุณพระธรรมคุณพระสงัฆคุณ เหมอืนกบัเวลาทีไ่ม่เจ็บไขไ้ดป่้วย ก็จะไม่คดิ

หายามารบัประทาน แต่เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยจะรีบหายามารบัประทานทนัท ี ฉนัใดเวลาอยู่

ในทีป่ลอดภยั ก็จะไมค่่อยคดิถงึพระพทุธคุณพระธรรมคุณพระสงัฆคุณ แต่พอไปอยู่ที่

เสีย่งเป็นเสีย่งตาย ทีม่คีวามหวาดกลวั ใจจะคดิถงึพระพทุธคุณพระธรรมคุณพระสงัฆ

คุณ จะบริกรรมพทุโธๆแนบอยู่กบัใจ การบริกรรมแนบตดิอยู่กบัใจอย่างต่อเน่ืองน่ี

แหละ ทีจ่ะทาํใหจ้ติรวมลงเขา้สู่ความสงบ นกัภาวนาส่วนใหญ่จงึชอบไปหาทีเ่ปลีย่วๆที่

น่ากลวัภาวนา เพราะจะไดร้บัผล อยู่ในทีป่ลอดภยัภาวนาเป็น ๑๐ ปี ก็ยงัไมเ่หน็ผล 

เพราะไมม่คีาํบริกรรมแนบตดิอยู่กบัใจอย่างต่อเน่ือง แนบอยู่เพยีง ๒-๓ วนิาทแีลว้ก็

แวบไปหาเรื่องนัน้เรื่องน้ี แต่เวลากลวัมากๆน่ี จะรีบหาทีพ่ึง่ เหมอืนคนทีจ่ะจมนํา้ เวลา

เจอซากศพลอยมาก็จะเกาะไว ้เพราะกลวัจมนํา้ตาย ถา้ตอ้งการผลตอ้งเดด็เดีย่ว ไมก่ลวั

อะไรท ัง้นัน้ ตอ้งเจริญมรณานุสตอิยู่เรื่อยๆ วา่เกดิมาแลว้ตอ้งตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้

ความตายไปไมไ่ด ้

การไปงานศพน้ีก็เพือ่ใหพ้วกเราไดเ้จริญมรณานุสตกินั พวกเราไปกนัแลว้ไดเ้จริญกนั

บา้งหรือไม ่ มดีวงตาเหน็ธรรมกนับา้งหรอืไม ่ เพราะการเหน็ความตาย การเหน็ไตร

ลกัษณ์ในร่างกาย จะทาํใหม้ดีวงตาเหน็ธรรม อย่างทีพ่ระอญัญาโกณฑญัญะเหน็วา่ “สิ่ง

ใดที่มีการเกดิข้ึนเป็นธรรมดา ย่อมมีการดบัไปเป็นธรรมดา” คอืนอกจากเหน็ในร่างกาย

แลว้ ก็ยงัเหน็ในทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่อะไรก็ตาม ทีเ่กดิขึ้นก็ตอ้งดบัไปหมด เช่นลาภยศ
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สรรเสริญสุข มกีารเกดิขึ้นก็ตอ้งมกีารดบัไป เมือ่รูแ้ลว้ก็จะไมย่ดึไมต่ดิ พรอ้มทีจ่ะใหเ้ขา

จากไป ไมก่ลวัความตาย ไมก่ลวัการสูญเสยี การพลดัพรากจากสิง่ต่างๆไป น่ีคอื

จดุประสงคข์องการไปงานศพ ไมว่า่จะเป็นของใครก็ตาม ไปเพือ่ใหเ้หน็อนิจจงัทกุขงั

อนตัตาในร่างกาย เพือ่จะไดป้ลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ ไมไ่ดไ้ปเพือ่ไปรอรบัอฐั ินัน่ไปแบบ

กเิลส ไปดว้ยความโลภ อยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี แต่ไปเพือ่ปลงอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เพือ่ใหม้ี

ดวงตาเหน็ธรรม มธีรรมจกัษุ เพือ่ดบัความกลวัตายอย่างถาวร สมาธิดบัไดช้ ัว่คราว ทกุ

ครัง้ทีไ่ปอยู่ในทีน่่ากลวั ก็จะเกดิความกลวัขึ้นมาอกี ตอ้งบริกรรมพทุโธอกีถงึจะดบัได ้ 

ความทกุขเ์กดิจากความหลง ทีไ่ปยดึไปตดิไปอยาก ใหร่้างกายอยู่ไปนานๆ เป็นสมทุยั 

จงึตอ้งเจริญมรรคเจริญปญัญา ดว้ยการไปงานศพ เพือ่พจิารณาความตาย แลว้ก็นอ้ม

เขา้มาสู่ร่างกายของเรา ร่างกายทีอ่ยู่ในโลงกบัร่างกายของเราน้ีเป็นเหมอืนกนั ถา้รูแ้ลว้จะ

ทาํใจไดป้ลอ่ยได ้ ใจก็จะไมท่กุข ์ เพราะไดเ้จริญมรรคอย่างเต็มทีแ่ลว้ จะตดัความอยาก

ได ้ คอืความอยากใหร่้างกายอยู่กบัเราไป พอไมม่สีมทุยัก็จะไมม่คีวามทกุข ์ พอไมม่ี

ความทกุขก์็จะเป็นนิโรธ คอืความดบัทกุข ์น่ีคอือริยสจั ๔ ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค ทาํงาน

เป็นคู่ๆ ม ี ๒ คู่ คอืทกุขก์บัสมทุยัเป็นคู่หน่ึง นิโรธกบัมรรคเป็นอกีคู่หน่ึง ถา้สมทุยั

ทาํงานความทกุขก์็จะเกดิขึ้นมา เช่นเวลาไปอยู่ในทีน่่ากลวั แลว้อยากจะใหร่้างกาย

ปลอดภยั ไม่อยากใหร่้างกายเป็นอะไรไป ก็จะเกดิความหวาดกลวัเกดิความทกุขข์ึ้นมา

ภายในใจ ถา้มมีรรคคอยสอนวา่ร่างกายอย่างไรก็ตอ้งตายอยู่ด ี จะอยากใหเ้ป็นอย่างอืน่

ไปไมไ่ด ้ถา้ตอนน้ีถงึเวลาทีจ่ะตอ้งตาย ก็ตอ้งปลอ่ยใหต้ายไป ยอมตาย ถา้ทาํอย่างน้ีได ้

ก็จะตดัสมทุยัคอืความอยากใหร่้างกายปลอดภยัได ้ ถา้ไมย่อมปลอ่ยก็จะทกุข ์ ถา้เรา

ยอมก็จะไมท่กุข ์ ยอมรบัความจรงิวา่อย่างไรก็ตอ้งตาย ไมช่า้ก็เร็ว น่ีเป็นการต่อสูก้นั

ระหวา่งมรรคกบัสมทุยั ถา้อยากถา้ยดึตดิก็จะทกุข ์ ถา้มมีรรคก็จะไมย่ดึไมต่ดิไมอ่ยาก 

จะปลอ่ย พอปลอ่ยไดก้็จะไมท่กุข ์จะไมก่ลวั ถา้ปฏบิตัถิงึข ัน้น้ีแลว้ก็แสดงวา่มสีรณะมทีี่

พึง่แลว้ ปลอดภยัจากความกลวัตายแลว้ 

แต่ก็ยงัมทีกุขก์บัเรื่องอืน่ทีต่อ้งแกต่้อไป เช่นทกุขก์บัความอยากมคู่ีครอง สาเหตทุีต่อ้งมี

คู่ครองก็เพราะเวลาอยู่คนเดยีว จะวา้เหว่เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ก็ตอ้งพจิารณาอสุภะ 
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ความไมส่วยไมง่ามของร่างกาย ถา้เหน็วา่ไมส่วยงามก็จะไมอ่ยากมคู่ีครอง ถา้คู่ครองมี

อาการไมค่รบ ๓๒ หูหนวกตาบอด แขนขาดขาขาด ก็จะไมม่อีารมณ์อยากอยู่กบัเขา จงึ

ตอ้งพจิารณาส่วนของร่างกายทีไ่มส่วยไมง่าม ทีอ่ยู่ภายใตผ้วิหนงั เช่นเน้ือเอน็กระดูก 

อวยัวะต่างๆ ดูสิง่ทีเ่ป็นปฏกูิลทีร่่างกายตอ้งขบัออกมา เช่นเหงือ่ไคล ปสัสาวะ อจุจาระ 

และกลิน่ทีไ่มพ่งึปรารถนา ถงึแมภ้ายนอกจะสวยงาม ถา้เหน็ส่วนทีอ่ยู่ภายใตผ้วิหนงั

ดว้ยปญัญา ก็จะระงบัความกาํหนดัยนิด ี ความอยากเสพกามได ้ หรือจะพจิารณาดู

ร่างกายทีต่ายไปแลว้ก็ได ้ ดูเวลาขึ้นอดืเน่าเฟะ น่าร่วมหลบันอนดว้ยหรือไม ่ ถา้คู่ครอง

ตายไป คนืน้ีจะนอนกบัเขาไดห้รือไม ่ ถา้พจิารณาอย่างน้ีบ่อยๆ ก็จะไมอ่ยากนอนกบัเขา 

ก็จะดบัทกุขท์ีเ่กดิจากราคะตณัหาได ้ ราคะตณัหาทีท่าํใหจ้ติใจวา้เหว ่ กนิไมไ่ดน้อนไม่

หลบั ถา้ไมไ่ดร่้วมหลบันอนกบัคนทีช่อบ ถา้เหน็เขาเป็นเหมอืนซากศพ เป็นเหมอืน

เน้ือสตัวท์ีช่าํแหละขายในทอ้งตลาด เหน็ตบัไตไสพ้งุ ก็จะดบัความอยากได ้ จะอยู่ตาม

ลาํพงัได ้ไมว่า้เหวเ่ศรา้สรอ้ยหงอยเหงา  

ส่วนทกุขท์ีเ่กี่ยวกบัความเจ็บของร่างกาย ทีเ่รียกวา่ทกุขเวทนา ทีเ่กดิขึ้นเวลาร่างกายเจ็บ

ไขไ้ดป่้วย หรือเวลานัง่สมาธินานๆ ก็ตอ้งเจริญมรรคดว้ยการพจิารณาใหเ้หน็วา่ เวทนา

เป็นอนิจจงัไม่เทีย่ง เกดิขึ้นแลว้ก็ดบัไปเอง เป็นอนัตตาควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้อย่าไปอยาก

ใหท้กุขเวทนาหายไป ตอ้งสอนใจใหย้อมรบัเวทนาท ัง้ ๓ ชนิด ไมว่า่จะเป็นทกุขเวทนา 

หรือสุขเวทนา หรือไมท่กุขไ์มสุ่ขเวทนา ทีเ่ป็นเวทนาเหมอืนกนัหมด ถา้ใจไมม่อีคต ิ คอื

ชอบหรือไมช่อบ ใจก็จะไมท่กุข ์ ถา้ชอบหรอืไมช่อบก็จะทกุข ์ เช่นชอบสุขเวทนา พอสุข

เวทนาหายไป ก็จะเสยีใจเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ตอ้งหาสุขเวทนาอยู่เรื่อยๆ อย่างทีพ่วก

เราหากนั ทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี ก็หาสุขเวทนาน้ีเอง เวลาอยู่คนเดยีวจะเศรา้สรอ้ยหงอย

เหงา ก็ตอ้งออกไปหารูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิสุขเวทนา ทีต่อ้งจางหายไป ไมช่า้

ก็เร็ว ทาํใหต้อ้งหาสุขเวทนาอยู่เรื่อยๆ ไมม่วีนัสิ้นสุด 

เช่นเดยีวกบัทกุขเวทนา เวลาเกดิความเจ็บปวดก็จะหนี จะทาํใหห้ายไป ถา้นัง่แลว้เจบ็ก็

ตอ้งขยบัตวั เพือ่ใหค้วามเจ็บหายไป แต่ขยบัไดไ้มน่านก็เจ็บขึ้นมา ก็ตอ้งขยบัอกี ขยบั

อยู่เรื่อยๆ ตอ้งสอนใจใหป้ลอ่ยวาง ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ยอมรบัวา่ทาํอะไรไมไ่ด ้ แต่
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สามารถรบัไดถ้า้ไมม่อีคต ิคอืไมร่งัเกยีจ ไมอ่ยากใหห้ายไป ไมอ่ยากหนีจากไป ปลอ่ยให ้

เขามา ปลอ่ยใหเ้ขาไป เวลาไปก็ไมเ่หน่ียวรัง้ไว ้ไมว่ิง่ตาม เช่นเวลาสุขเวทนาจากไป ก็ไม่

วิง่ตาม เวลาทกุขเวทนามา ก็ไม่วิง่หนี เดีย๋วเขาก็ไปเอง เราอยู่เฉยๆ ทาํใจใหน่ิ้ง ดว้ยการ

บริกรรมพทุโธๆ เหมอืนตอนทีต่่อสูก้บัความกลวั พอเกิดทกุขเวทนาขึ้นมาก็บริกรรมพทุ

โธๆไป เราเป็นคนบอกเองวา่เขาเป็นทกุขเวทนา เขาไมไ่ดบ้อกวา่เขาเป็นทกุขเวทนาเลย 

เราบอกเอง แลว้ก็ไปรงัเกยีจเขา ตอ้งหยุดตวัทีไ่ปวา่เป็นทกุขเวทนา ตวัทีอ่ยากจะหนีไป 

ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆใหถ้ี ่ ไมใ่หค้ดิถงึทกุขเวทนา ถา้ไมค่ดิไดแ้ลว้ ความทกุขใ์จที่

รุนแรงกวา่ความเจ็บของร่างกายกจ็ะดบัไป  

ทกุขท์ีเ่กดิจากสมทุยั คอืความไมช่อบทกุขเวทนา จะดบัไปดว้ยมรรค คอืการเจริญสมาธิ

น่ีเอง ถงึแมท้กุขเวทนาทางร่างกายไมด่บัไปดว้ย ใจจะไมเ่ดอืดรอ้น จะอยู่ดว้ยกนัได ้

ต่างฝ่ายต่างอยู่ ทกุขเวทนาก็อยู่ของเขาไป ใจก็สงบเยน็สบายไมเ่ดอืดรอ้นไปชัว่คราว ถา้

จะใหไ้มเ่ดอืดรอ้นอย่างถาวร ก็ตอ้งใชป้ญัญาพจิารณา วา่เขาไมไ่ดว้า่เขาเป็นทกุขเวทนา

เลย เราไปวา่เขาเอง แลว้ก็ไปกลวัเขา อยากใหเ้ขาหาย ถา้เราไมว่า่เขาเป็นทกุขเวทนา เขา

เป็นของเขาอย่างน้ี จะอยู่ก็อยู่ไป ไมต่อ้งไปยุ่งกบัเขา เพราะเขาเป็นอนิจจงัทกุขงัอนัตตา 

หา้มเขาไมไ่ด ้ ไม่เทีย่ง เดีย๋วก็เปลีย่นไป ไมต่อ้งไปอยากใหเ้ขาหายไป ถา้อยากก็จะเป็น

สมทุยั ทาํใหเ้กดิทกุขงัขึ้นมา ถา้ไมไ่ดอ้ยากใหเ้ขาหายไป หรืออยากจะหนีจากเขาไป ก็จะ

ไมม่สีมทุยัทีจ่ะสรา้งความทกุขใ์จขึ้นมา ซึง่เป็นความทกุขท์ีรุ่นแรงกวา่ทกุขเวทนา พอ

ทกุขท์ีเ่กดิจากสมทุยัน้ีดบัไป ทกุขเวทนาทางร่างกายก็จะไมรุ่นแรง อยู่ดว้ยกนัได ้ ไม่

เดอืดรอ้น น่ีคอืการเจริญมรรคในข ัน้ของเวทนา  

ข ัน้ตน้ตอ้งเจริญมรรคในข ัน้ของร่างกายก่อน ข ัน้ความตาย ข ัน้อสุภะ แลว้ก็เจริญข ัน้ของ

นามขนัธค์อืเวทนา จากนัน้ก็เขา้ไปในจติ ทีย่งัมสุีขทกุขเ์ช่นเดยีวกบันามขนัธ ์ ตอ้ง

พจิารณาแบบเดยีวกนั เวลาสุขก็อย่าไปอยากใหสุ้ขไปตลอด เวลาทกุขก์็อย่าอยากให ้

หายไป ปลอ่ยใหท้กุขไ์ป ไมต่อ้งไปยุง่กบัเขา ถา้ไปยุ่งก็จะเป็นสมทุยั จะเป็นทกุขสจั ตอ้ง

เจริญมรรคเพือ่ทีจ่ะดบัทกุขท์ีเ่กดิจากสมทุยั คอืความอยากใหเ้ขาอยู่ หรืออยากใหเ้ขา

หายไป พอรูท้นัแลว้ต่อไปก็จะปลอ่ยวางไดห้มด นิโรธความดบัทกุขอ์ย่างสมบูรณ์ กจ็ะ
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เป็นผลตามมา น่ีคอืการปฏบิตัเิพือ่ดบัความทกุขข์ ัน้ต่างๆ ทีพ่วกเราทกุคนสามารถ

ปฏบิตัไิด ้ เพราะมคีนสอนแลว้ ไมต่อ้งคลาํทาง เพยีงแต่เดนิตามไปเท่านัน้เอง มทีางให ้

เดนิอยู่แลว้ ไมต่อ้งสรา้งทาง เพราะมพีระพทุธเจา้ มคีรูบาอาจารยท์าํทางใหพ้วกเราเดนิ

แลว้ ท่านไดเ้ดนิไปก่อนแลว้ ใหเ้ดนิตามท่านไปเท่านัน้เอง ไมเ่หน็จะยากเยน็อะไรเลย 

ทาํไมไมเ่ดนิไปกนั เพราะยงัตดิกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี สิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ ไมรู่ว้า่กาํลงัตดิอยู่กบั

ลูกระเบดิ ตดิอยู่กบังูพษิ ไมรู่ว้า่จะโดนลูกระเบดิ จะโดนงูกดั พอระเบดิขึ้นมาก็ช่วย

อะไรไมไ่ด ้จงึขอใหพ้วกเราศึกษาและปฏบิตัใิหม้าก แลว้สตสิมาธิปญัญาก็จะเกดิมากขึ้น 

วมิตุตกิ็จะเป็นผลทีต่ามมาต่อไป 

(ท่านอาจารยถ์ามศิษย ์ ทีไ่ปร่วมงานพระราชทานเพลงิ สรีระสงัขารของหลวงตาพระมหา

บวั เมือ่วนัที ่ ๕ มนีาคมวา่ มใีครมดีวงตาเหน็ธรรมกนับา้ง ลูกศิษยป์รารภวา่มแีต่เรื่อง

จติตกกนั) 

ตอบ เพราะไมม่สีตคิอยควบคุมจติใจ ปลอ่ยใหไ้หลไปตามสงัขารความคดิปรุงแต่ง 

แลว้ก็วา้วุน่ขุน่มวั ไปกบัสิง่ทีว่พิากษว์จิารณ์ แทนทีจ่ะเหน็วา่เป็นเรื่องบญุเรื่อง

กรรม ของจติแต่ละดวง 

ถาม ไมพ่จิารณากายจะไดไ้หม ดูอาการของจติแทน  

ตอบ ถา้ไมม่ปีญัหากบัร่างกายแลว้ ก็ไมต่อ้งพจิารณา ถา้มปีญัหาแต่ไมพ่จิารณา 

ปญัหาก็จะไมห่มดไป จะขา้มไปทีจ่ติก็ยิง่ยากใหญ่ เพราะจติเร็วกวา่ร่างกาย จบั

เต่ายงัจบัไมไ่ด ้ แลว้จะจบัลงิไดอ้ย่างไร ถา้ไมม่ปีญัหากบัความตายกบัราคะ

ตณัหา ก็ไมต่อ้งพจิารณา ตดิอยู่ตรงไหน ปญัหาอยู่ตรงไหน ก็ตอ้งแกต้รงนัน้ 

ในสตปิฏัฐานสูตรก็ทรงแสดงไวแ้ลว้วา่ ใหต้ ัง้สตทิีก่ายเวทนาจติธรรมตามลาํดบั 

เป็นข ัน้อยู่แลว้ พจิารณากายก่อน แลว้ก็เวทนา แลว้ก็จติ ส่วนธรรมคอือริยสจั ๔ 

น้ี ก็มอียู่ในท ัง้ ๓ ข ัน้ ข ัน้กายก็ม ีข ัน้เวทนาก็ม ีข ัน้จติก็ม ีตอ้งผา่นอริยสจั ๔ ท ัง้ 

๓ ข ัน้น้ี ข ัน้กายก็มสีมทุยัทีเ่กี่ยวกบักาย คอืความรกัตวักลวัตาย ข ัน้เวทนาก็คอื

ความรกัสุขเวทนา ความไมช่อบทกุขเวทนา น่ีก็เป็นสมทุยัข ัน้เวทนา ข ัน้จติก็
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เหมอืนกนั ความรกัความสงบความสุขความละเอยีดของจติ ก็เป็นสมทุยัในข ัน้

ของจติ ตอ้งใชม้รรคคอืสตสิมาธิปญัญาพจิารณา ใหรู้ท้นัวา่เป็นไตรลกัษณ์ แลว้

ก็ปลอ่ยเขาไป  

การพจิารณาน้ีเพือ่ดบัความทกุขค์วามวุน่วายใจ ไมไ่ดด้บัอย่างอืน่ ร่ายกายก็

ไมไ่ดด้บั เวทนาก็ไม่ไดด้บั ร่างกายกบัเวทนาก็ยงัมอียู่เหมอืนเดมิ ขนัธก์็ยงัมอียู่

เหมอืนเดมิ แต่ไมไ่ดเ้ป็นเครื่องมอืของกเิลสแลว้ เพราะถูกมรรคทาํลายไป

หมดแลว้ ขนัธก์็เลยกลายเป็นเครื่องมอืของธรรมะไป เช่นพระพทุธเจา้กท็รงใช ้

ขนัธ ์ ๕ มาแสดงธรรม มาโปรดญาตโิยม เวลาส ัง่สอนญาตโิยม ก็ตอ้งใชส้งัขาร

ความคดิปรุงแต่ง แต่ปรุงแต่งในเรื่องธรรมะเรื่องมรรค ใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื

แสดงธรรม พอธาตขุนัธห์มดสภาพ ก็ไมส่ามารถใชไ้ดต่้อไป 

ขนัธก์็ยงัเป็นขนัธอ์ยู่เหมอืนเดมิ ขนัธข์องพระพทุธเจา้ ขนัธข์องปถุชุนก็เป็นขนัธ์

เหมอืนกนั เพยีงแต่วา่ขนัธข์องปถุชุนยงัเป็นเครื่องมอืของกเิลส กเิลสใชข้นัธ์

สรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ความทกุขต่์างๆเกดิจากกเิลส ไมไ่ดเ้กดิจากขนัธ ์ ขนัธ์

เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา แต่กเิลสไมย่อมรบัวา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา กเิลสจะ

หลอกวา่เป็น นิจจงั สุขงั อตัตา เทีย่งแทแ้น่นอน เป็นสุข เป็นตวัเราของเรา จะ

คดิอย่างน้ีเกี่ยวกบัร่างกาย เกี่ยวกบัสุขเวทนา อยากใหสุ้ขไปตลอด อยากให ้

ร่างกายอยู่ไปตลอด แต่ขดักบัความจริง ทีว่า่ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ ไมใ่ช่ตวัเราของ

เรา ไมส่ามารถควบคุมบงัคบัเขาได ้ น่ีคือการพจิารณาดว้ยปญัญาทกุข ัน้ตอน ไม่

วา่จะอยู่ในข ัน้ไหน ตอ้งพจิารณาไตรลกัษณ์ เพือ่ใหเ้กดิปญัญา  

ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็ความไมเ่ทีย่ง ของสิง่ทีย่งัตดิอยู่ ตอ้งเหน็วา่เป็นทกุขม์ากกวา่

เป็นสุข ควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ พอเหน็แลว้ก็จะปลอ่ยวางได ้ เวลาอยากใหเ้ขาเป็น

อย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ก็พจิารณาวา่บางทกี็เป็นบางทกี็ไมเ่ป็น เพราะไมเ่ทีย่ง ถา้ไม่

เป็นตามความอยาก ก็จะทกุข ์ ถา้เฉยๆ จะเป็นอะไรก็เป็นไป ไมเ่ป็นก็ไมเ่ป็น ก็

จะไมท่กุข ์ เพราะควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ตอ้งมองอย่างน้ีกบัทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่จะ

เป็นลาภยศสรรเสริญ หรือความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็เป็นแบบเดยีวกนั 
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บงัคบัเขาไมไ่ด ้ บงัคบัใหม้รีายไดเ้พิม่มากขึ้นไปตลอดไมไ่ด ้ บงัคบัใหไ้ดต้าํแหน่ง

ทีต่อ้งการไมไ่ด ้บางทกี็ได ้บางทกี็ไมไ่ด ้บงัคบัใหม้แีต่การสรรเสริญอย่างเดยีวก็

ไมไ่ด ้บางครัง้ก็ตอ้งถูกด่าถูกตาํหนิบา้ง เป็นธรรมดา  

เป็นโลกธรรมทีต่อ้งสมัผสัรบัรูด้ว้ยกนัทกุคน ถา้ไมย่ดึตดิก็จะไมท่กุข ์ถา้ยดึตดิก็

จะทกุข ์ ถา้เหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ก็จะไมย่ดึตดิ เหน็วา่มเีจริญมเีสือ่มเป็นธรรมดา 

มกีารเจริญลาภได ้ ก็มกีารเสือ่มลาภได ้ มกีารเจริญยศได ้ ก็มกีารเสือ่มยศได ้ มี

สรรเสริญได ้ก็มนิีนทาได ้มสุีขกบัรูปเสยีงกลิน่รสได ้ก็มทีกุขก์บัรูปเสยีงกลิน่รส

ไดเ้หมอืนกนั เช่นคนทีเ่รามคีวามสุขดว้ยตายไป ก็จะกลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา 

เคยใหค้วามสุขกบัเรา ตอนน้ีใหค้วามทกุขก์บัเราแลว้ ทีต่อ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้ กนิ

ไมไ่ด ้นอนไมห่ลบั ก็ใครละ่ ก็เขาไมใ่ช่หรือ  

แลว้ยงัจะหลงยดึตดิอยู่อกีหรือ ตอ้งรีบถอนตวัออกมา อยู่ดว้ยกนัได ้แต่อย่าไป

ยดึตดิ ตอ้งพรอ้มทีจ่ะรบักบัการเปลีย่นแปลงรบัความตายของเขา ตอนน้ีเขาดี

กบัเรารกัเราชอบเรา พรุ่งน้ีเขาอาจจะเกลยีดโกรธเราก็ได ้ ใหค้ดิอย่างน้ีบา้ง 

เพราะไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน เป็นเหมอืนเหรียญสองดา้น มหีวัมกีอ้ย ตอ้งรบั

ไดท้ ัง้สองดา้น ดกี็ได ้ ไมด่กี็ได ้ อยู่ก็ได ้ ตายก็ได ้ ตาํแหน่งก็เหมอืนกนั ขึ้นก็ได ้

ลงก็ได ้ ถูกไลอ่อกก็ได ้ ทีร่บัไมไ่ดเ้พราะไปยดึตดิไปหลงวา่ จะตอ้งได ้ จะตอ้ง

เป็นอย่างน้ี พอไมเ่ป็นอย่างทีค่ดิ ใครเดอืดรอ้นละ ก็เราน่ีแหละ บางทถีงึกบัฆ่า

ตวัตาย เพราะรบัไมไ่ด ้ 

ถา้มปีญัญาเหน็ไตรลกัษณ์อยู่ในใจตลอดเวลา จะรูส้กึเฉยๆ จะรูท้นั ไมว่า่จะมา

แบบไหน จะรบัไดท้กุรูปแบบ มาขา้งบนกร็บัได ้ มาขา้งลา่งกร็บัได ้ อย่างไรก็ได ้

พวกเรารบัไดไ้หม ใหไ้ปอยู่ทีไ่หนก็ได ้ ตาํแหน่งอะไรก็ได ้ ขึ้นเงนิเดอืนก็ได ้ ลด

เงนิเดอืนก็ได ้ ไลอ่อกก็ได ้ ตอ้งคดิอย่างน้ีถงึจะหลดุพน้ได ้ อย่าคดิวา่ตอ้งเป็น

อย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เพราะเป็นกเิลส เป็นการทาํลายใจ ตอ้งทาํใจใหล้อยขึ้นลง

กบัเหตกุารณ์ต่างๆ เหมอืนกบัเรือ ทีล่อยขึ้นลงตามนํา้ นํา้ขึ้นก็ลอยขึ้น นํา้ลงก็



15 
 

ลอยลง ใจของพวกเราก็ตอ้งลอยขึ้นลง ไปกบัลาภยศสรรเสริญสุข ขึ้นก็ได ้ลงก็

ได ้

วธิีหน่ึงทีจ่ะทาํใหไ้มท่กุขก์็คอื อย่าไปพึง่ลาภยศสรรเสริญสุข อยู่แบบพระ ก็จะ

ตดัปญัหาเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขได ้ อยู่แบบพระ ตามมตีามเกดิ มกันอ้ย

สนัโดษ เอาเท่าทีจ่าํเป็น ความจาํเป็นของร่ายกายเราน้ีไมม่าก มขีา้วรบัประทาน

วนัละมื้อก็อยู่ไดแ้ลว้ จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัเรื่องเงนิทอง ถา้ตอ้งใชเ้งนิทองเพือ่ใหม้ี

ความสุข ก็จะเดอืดรอ้น เวลามเีงนิทองไม่พอใช ้ เวลารายไดล้ดลงก็จะเดอืดรอ้น 

เพราะตอ้งลดรายจ่ายลง ก็จะทกุข ์ถา้ไดล้ดลงไวก่้อนแลว้ ก่อนทีจ่ะถูกบงัคบัให ้

ลด ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น ตอ้งทาํตามพระพทุธเจา้ ทีเ่คยอาศยัความสุขจากรูปเสยีง

กลิน่รสต่างๆ แต่ทรงเหน็วา่ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์จงึทรงละหมดเลย  

เวลารบัประทานอาหาร ก็รบัประทานแบบรบัประทานยารบัประทานเพือ่อยู่ ไมไ่ด ้

รบัประทานเพือ่ความสุข ไมไ่ดด้ืม่เพือ่ความสุข เอาความสุขจากการทาํจติใหส้งบ

จะดกีวา่ ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆ ดว้ยการพจิารณาไตรลกัษณ์เพือ่ปลอ่ยวาง 

จติก็จะรวมลง เขา้สู่ความสงบทีม่ ัน่คงแน่นหนา กวา่ความสงบทีเ่กดิจากการ

บริกรรมพทุโธๆ เพราะนัน่เป็นระดบัสมาธิ ส่วนการพจิารณาไตรลกัษณ์แลว้

ปลอ่ยวางไดน้ี้เป็นระดบัปญัญา ทีถ่อนรากถอนโคนของกเิลสเลย ส่วนสมาธิเป็น

เหมอืนหนิทบัหญา้ ไมไ่ดถ้อนรากของกเิลส พอออกจากสมาธิ กเิลสก็จะงอกเงย

ขึ้นมา ความทกุขก์็จะกลบัมาใหม ่

ในการปฏบิตัเิบื้องตน้ตอ้งเจริญสมาธิก่อน เพราะงา่ยกวา่การเจริญปญัญา 

ยกเวน้ถา้มจีริตไปทางปญัญา พจิารณาปญัญาไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่วอ่งไว จะใช ้

ปญัญาอบรมสมาธิก็ได ้ ใชป้ญัญาขม่จติใหเ้ขา้สู่สมาธิ ถา้พจิารณาไมเ่ป็น ก็ตอ้ง

ใชก้ารบริกรรมไปก่อน เพราะงา่ยกวา่ พอออกจากสมาธิแลว้ ถา้อยากจะใหจ้ติ

สงบอย่างถาวร กต็อ้งเจริญปญัญา ตอ้งพจิารณาไตรลกัษณ์ เพือ่ตดัสมทุยัความ

อยากต่างๆ ตอ้งเจริญท ัง้สมาธิและปญัญา ไมว่า่จะไดส้มาธิดว้ยปญัญา หรือการ

บริกรรมพทุโธ พอออกจากสมาธิ ก็ตอ้งพจิารณาไตรลกัษณ์ในขนัธ ์๕ ทีเ่ป็นทีต่ ัง้
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ของความทกุข ์ เน่ืองจากจติไปหลงยดึตดิ ตอ้งพจิารณาความแก่ความเจ็บความ

ตาย พจิารณาความไมส่วยไมง่าม พจิารณาทกุขเวทนา แลว้ก็พจิารณาจติไป

ตามลาํดบั สมาธิไมส่ามารถทาํใหค้วามทกุขด์บัไดอ้ย่างถาวร เช่นเวลาเกดิ

ทกุขเวทนาก็บริกรรมพทุโธไป พอจติรวมลงเป็นสมาธิ ความทกุขก์็ดบัไปชัว่คราว 

แต่พอถอนออกมาแลว้มาเจอทกุขเวทนาใหม ่ ก็จะตอ้งทกุขอ์กี ถา้ใชป้ญัญาตดั

ความอยากใหท้กุขเวทนาหายไปได ้ ปลอ่ยวางทกุขเวทนาได ้ ก็จะไมท่กุขก์บั

ทกุขเวทนาอกีเลย  

การปฏบิตัทิ ัง้หมดน้ีก็เพือ่สอนใหใ้จรูเ้ฉยๆ สกัแต่วา่รู ้ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

สอนวา่ ไดย้นิก็สกัแต่วา่ไดย้นิ เหน็ก็สกัแต่วา่เหน็ อย่าไปรกั อย่าไปชงั อย่าไปมี

อคตกิบัสิง่ทีเ่หน็ สิง่ทีไ่ดย้นิ สิง่ทีส่มัผสัรบัรู ้จะไดไ้มท่กุข ์ความดบัทกุขก์็อยู่ตรง

น้ีเอง อยู่ในใจเราน้ี นิพพานก็อยู่ในใจเราน้ี ไมไ่ดอ้ยู่ทีอ่ืน่ เพราะนิพพานไมไ่ด ้

เป็นสถานที ่ เมือ่เชา้น้ีก็ไดเ้ทศนว์า่ใจเป็นเหมอืนบา้น มหีอ้งอยู่หลายหอ้ง สวรรค์

เป็นหอ้งหน่ึง นรกเป็นอกีหอ้งหน่ึง อยู่ในใจเรา แลว้แต่เราจะเลอืกเขา้หอ้งไหน 

เหมอืนบา้นทีม่หีลายหอ้ง มหีอ้งนอน หอ้งนํา้ หอ้งครวั หอ้งรบัแขก หอ้งนัง่เลน่ 

เราเป็นคนเลอืกวา่จะเขา้หอ้งไหน มหีอ้งรอ้น มหีอ้งเยน็ หอ้งรอ้นก็นรก หอ้งเยน็

ก็สวรรค ์ ส่วนใหญ่พวกเราชอบเขา้หอ้งรอ้นกนั ใจถงึรุ่มรอ้น ไมช่อบเขา้หอ้งเยน็ 

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ขา้หอ้งเยน็ ดว้ยการปฏบิตัทิานศีลภาวนา แต่พวกเรา

ชอบเขา้หอ้งโลภโมโทสนักนั เหน็อะไรก็โลภ เหน็อะไรก็โกรธ เหน็อะไรก็หลง ก็

เลยรอ้นใจกนั  

อย่าไปคดิวา่สวรรคอ์ยู่บนฟ้านรกอยู่ในดนิ นรกสวรรคอ์ยู่ในใจ เป็นหอ้งๆ 

แลว้แต่จะเขา้หอ้งไหน มอียู่สองหอ้งใหญ่ๆ หอ้งรอ้นกบัหอ้งเยน็ แต่พวกเราชอบ

หอ้งรอ้นกนั พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ขา้หอ้งเยน็ ใหอ้อกบวช ปลกีวเิวกอยู่ตาม

ลาํพงั แต่พวกเราชอบเขา้หารูปเสยีงกลิน่รสกนั แลว้ก็รุ่มรอ้นกนั แลว้ก็สงสยั

วา่นรกมจีริง สวรรคม์จีรงิหรือไม ่ ท ัง้ๆทีม่อียู่ในใจตลอดเวลา กลบัมองไม่เหน็ 

กลบัไมรู่ว้า่เป็นนรกเป็นสวรรคก์นั นิพพานก็เป็นสวรรคช์ ัน้สูงสุด หอ้งทีเ่ยน็ทีสุ่ด 
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หอ้งเยน็มหีลายหอ้ง หอ้งช ัน้เทพ ช ัน้พรหม ช ัน้นิพพาน ทีม่คีวามเย็นต่างกนัไป

ตามลาํดบั หอ้งรอ้นก็มคีวามรอ้นต่างกนัไปเช่นเดยีวกนั หอ้งเดรจัฉาน หอ้ง

เปรต หอ้งนรก มอียู่ในใจน้ี ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน 

จงึไมค่วรสงสยัเรื่องนรกเรื่องสวรรค ์ เรื่องมรรคผลนิพพาน เรื่องเวยีนวา่ยตาย

เกดิ เพราะอยู่ในใจของพวกเรา เป็นผลทีเ่กดิจากการทาํบญุทาํกรรม 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอน สพฺพปาปสฺส อกรณํ ละบาปท ัง้ปวง กสุลสฺสูป สมฺปทา 

ยงักศุลใหถ้งึพรอ้ม สจติฺต ปริโยทปนํ ชาํระจติใหบ้ริสุทธิ์ ตดัความโลภโมโทสนั

ต่างๆ ใหห้มดไปจากจติจากใจ แลว้ก็จะเป็นนิพพานขึ้นมา จะไดเ้ขา้หอ้งเยน็

ตามลาํดบัช ัน้ไปเรื่อยๆ ต ัง้แต่ช ัน้เทพไปถงึช ัน้นิพพาน จงึไมต่อ้งไปถามวา่

พระพทุธเจา้อยู่ทีไ่หน หลวงตาอยู่ทีไ่หน ท่านก็อยู่ในหอ้งเยน็น้ีแหละ ไมไ่ดไ้ป

ไหนหรอก ตายแลว้ไมสู่ญ บรรลนิุพพานแลว้ไมไ่ดสู้ญไปไหน เหมอืนกบัที่

เป็นอยู่ตอนน้ี เพยีงแต่วา่เยน็กวา่น้ี สุขกวา่น้ี สบายกวา่น้ี  

อย่าลงัเลสงสยั อย่าเสยีดายสิง่ต่างๆ ทีห่ลงยดึตดิอยู่น้ี เพราะเป็นไฟ ราคคัคินา 

โทสคัคินา โมหคัคินา เป็นไฟของราคะ ของโทสะ ของโมหะ ถา้ไมโ่ลภไมอ่ยาก 

ไฟของความโลภความโกรธความหลง ก็จะดบัไปเอง ก็คอืความทกุขใ์จน่ีเอง พอ

ความทกุขใ์จดบัไปใจก็เยน็ เป็นสวรรคเ์ป็นนิพพานขึ้นมา ไมม่ใีครทาํแทนเราได ้

นะ พูดมาแทบเป็นแทบตายน่ี ทาํแทนกนัไมไ่ด ้ ของใครของมนั เหมอืน

รบัประทานอาหาร รบัประทานแทนกนัไมไ่ด ้ ตอ้งรบัประทานกนัเอง ถา้ไม่

รบัประทานกจ็ะหวิ ถา้รบัประทานก็จะอิม่ 

ถาม การทีจ่ะพจิารณาจติไดต้อ้งผ่านกายไปก่อน ไมใ่ช่อยู่ๆจะพจิารณาจติไดเ้ลย 

ตอบ ถา้ไมก่ลวัความตาย ไมม่กีามารมณ์อยากจะมเีพศสมัพนัธแ์ลว้ ก็ไมต่อ้งพจิารณา

ร่างกาย 

ถาม แต่ก่อนจะถงึจดุนัน้ได ้ก็ตอ้งผ่านการพจิารณาร่างกายมาก่อน ถูกตอ้งไหมครบั 
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ตอบ ตอ้งผ่านมาก่อน 

ถาม คนทีเ่กดิมาเป็นสกทิาคาม ีจะพจิารณาจติไดเ้ลย 

ตอบ ยงัไมผ่่านร่างกาย ทาํไดเ้พยีงบางส่วน ทาํใหร้าคะเบาบางลงไป แต่ยงัไมห่มด 

ถาม ถา้ถงึจดุนัน้ ก็ตอ้งรูว้า่ทางทีถู่ก ตอ้งผ่านร่างกายก่อน 

ตอบ ถา้ยงัมกีามราคะอยู่ ก็ตอ้งละใหไ้ดก่้อน 

ถาม ตอ้งเริ่มทาํใหมใ่นชาตน้ีิหรือเปลา่คะ 

ตอบ ไมต่อ้งเริ่มใหม ่ ทาํต่อไดเ้ลย เพราะจติไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย พอจติไดร่้างกาย

ใหมก่็ทาํต่อไดเ้ลย เหมอืนคนขบัรถพอรถเสยี ก็ไปหารถคนัใหมม่าขบัต่อ ไม่

ตอ้งหดัขบัรถใหม ่พระสกทิาคามจีงึมเีหลอืเพยีงชาตเิดยีว พอกลบัมาเกดิอกีครัง้

หน่ึง ก็จะผ่านร่างกายไดอ้ย่างแน่นอน ก็จะเป็นพระอนาคาม ี ถา้ตายไปก่อนได ้

บรรลเุป็นพระอรหนัต ์ ก็จะไปอยู่บนสวรรคช์ ัน้สุทธาวาสทีม่อียู่ ๕ ช ัน้ จะเจริญ

วปิสัสนาในสวรรค ์ คอืในจติทีเ่ป็นสวรรคช์ ัน้พรหมนัน่แหละ เพราะไมต่อ้งมี

ร่างกายมาเป็นเครื่องมอื เหมอืนกบัพระโสดาบนัหรือพระสกทิาคาม ี เพราะไมม่ี

กามราคะแลว้ ถา้ยงัมกีามราคะ ยงัอยากในรูปเสยีงกลิน่รสอยู่ ก็ตอ้งมร่ีางกาย 

มตีาหูจมกูลิ้นกายไวส้าํหรบัดูฟงัฯลฯ พอไมม่คีวามอยากในรูปเสยีงกลิน่รสแลว้ 

ร่างกายก็ไมม่คีวามจาํเป็นต่อไป ถา้ยงัมกีามราคะ ก็ตอ้งมร่ีางกายเป็นเครื่องมอื 

ถา้ไมม่กีามราคะ ก็ไมต่อ้งมร่ีางกาย พระอนาคามจีงึไมต่อ้งกลบัมาเกดิเป็น

มนุษยอ์กี  

ถาม ผูท้ีจ่ะพจิารณาจติได ้ก็คอืผูท้ีบ่รรลอุนาคามแีลว้เท่านัน้ 

ตอบ ตอ้งพจิารณากเิลสละเอยีด ทีม่อียู่ภายในจิต 
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ถาม ฉะนัน้ไมว่า่ใครก็ตาม ตอ้งพจิารณาร่างกายก่อน ยกเวน้คนทีบ่รรลเุป็นพระ

อนาคามแีลว้ หรือคนทีห่ลงไป ถงึไมเ่ขา้ใจวา่ตอ้งเป็นอย่างนัน้ 

ตอบ ตอ้งละสกักายทฐิ ิละกามราคะใหไ้ดก่้อน  

ถาม ถา้เป็นปถุชุนธรรมดา ก็ตอ้งพจิารณาร่างกายก่อน 

ตอบ ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา ไมย่ดึไมต่ดิ จะเกดิจะดบัก็เป็น

เรื่องของร่างกาย จะไมท่กุขก์บัการดบัของร่างกาย แลว้ก็ตอ้งพจิารณาอสุภะและ

ปฏกูิลของร่างกาย เพือ่ดบักามราคะ ซึง่เป็นสงัโยชนข์อ้ที ่ ๔ พระโสดาบนัไดล้ะ

สงัโยชน ์๓ ขอ้แรก คอื สกักายทิฐ ิความเหน็วา่ร่างกายเป็นตวัเราของเรา ขนัธ ์๕ 

เป็นตวัเราของเรา จะเหน็วา่เป็นสภาวธรรม เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา จะไมก่ลวั

ความตาย จะละความสงสยัในพระพทุธพระธรรมพระสงฆไ์ด ้ เพราะไดพ้สูิจน์

จากการปฏบิตัแิลว้วา่ คาํสอนของพระพทุธเจา้น้ีเป็นจริง ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีส่มมตุกินั

ขึ้นมา เป็นเหตเุป็นผล จะไมส่งสยัในพระพทุธพระธรรมและพระสงฆ ์ เพราะผูท้ี่

มดีวงตาเหน็ธรรมน้ีก็คอืพระสงฆน่ี์เอง กค็อืผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ผูท้ีพ่จิารณา

จนเหน็ไตรลกัษณ์อย่างชดัเจนในขนัธ ์๕ ก็จะละสงัโยชน ์ความลงัเลสงสยั และก็

จะเหน็วา่ความสุขความทกุข ์ ความดคีวามชัว่น้ี อยู่ทีก่ารกระทาํของจติเอง อยู่ที่

ความคดิของจติ คดิดกี็เป็นสุข คดิช ัว่ก็เป็นทกุข ์ ก็จะไมท่าํบาปโดยเดด็ขาด 

เพราะรูว้า่การทาํบาปจะทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา ก็จะละสลีพัพตปรามาสได ้

ถาม ในสงัโยชน ์๓ ขอ้แรกน้ี ตอ้งละขอ้ไหนก่อน  

ตอบ ตอ้งละสกักายทฐิก่ิอน อย่างพระอญัญาโกณฑญัญะ พอท่านเหน็วา่มกีารเกดิการ

ดบัเป็นธรรมดา ก็จะไมย่ดึตดิ ไมท่าํบาปเพือ่รกัษาชวีติ เพราะจะทาํใหจ้ติใจ

ตํา่ลง จะเขา้หอ้งรอ้นแทนทีจ่ะเขา้หอ้งเยน็ ถา้เหน็ไตรลกัษณ์ในขนัธ ์ ๕ ก็แสดง

วา่มดีวงตาเหน็ธรรม ก็จะเหน็พระพทุธเจา้ เพราะผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ ัน้ก็จะเหน็

ตถาคต จะเหน็อริยสงฆด์ว้ย คอืเหน็วา่ตนไดบ้รรลเุป็นอริยสงฆแ์ลว้ จะรูว้า่
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ความสุขความทกุข ์ ความเจริญความเสือ่ม อยู่ทีก่ารกระทาํของตน ไมไ่ดอ้ยู่ที่

พธิีกรรมต่างๆ ก็จะละสลีพัพตปรามาสได ้ 

ถาม ถา้มรูีปขนัธแ์ลว้จะตอ้งมนีามขนัธด์ว้ยใช่ไหมคะ จะมคีนทีม่รูีปขนัธแ์ต่ไมม่นีาม

ขนัธไ์หมคะ 

ตอบ ซากศพมรูีปขนัธแ์ต่ไมม่นีามขนัธ ์นามขนัธม์อียู่ในจติตลอดเวลา เพราะนามขนัธ์

คอืเวทนาสญัญาสงัขารเป็นอาการของจติ อย่างพระอนาคามน้ีีจะไมม่รูีปขนัธ ์

เพราะท่านไมม่รีาคะตณัหา แต่นามขนัธข์องท่านยงัเป็นเครื่องมอืของกเิลสอยู่ ยงั

มสีงัโยชนอ์ยู่อกี ๕ ขอ้ คอืรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อทุธจัจะ อวชิชา ทีพ่ระ

อนาคามตีอ้งละใหไ้ด ้เพือ่จะไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์

ถาม อทุธจัจะในสงัโยชนเ์บื้องสูงน้ี เป็นการพจิารณาของมหาสตมิหาปญัญา ทีห่ลวง

ตากลา่วถงึใช่ไหมคะ  

ตอบ เป็นการพจิารณาปญัญาอย่างไมห่ยุดหย่อน ไมรู่จ้กัประมาณ เลยเถดิไป แทนที่

จะพจิารณาใหจ้ติฉลาดแหลมคม กลบัฟุ้ งซา่นขึ้นมา เพราะเกนิกาํลงัของจติ ตอ้ง

พกัจติ แต่ไมพ่กั ก็เลยเป็นอทุธจัจะฟุ้ งซ่านขึ้นมา พจิารณาอย่างไรก็ไมเ่หน็ ไม่

เกดิประโยชน ์ ตอ้งหยุดแลว้ทาํจติใหส้งบ พกัจติก่อน พอไดพ้กัแลว้ ก็จะ

พจิารณาอย่างมปีระสทิธิภาพต่อไป  

ถาม เหมอืนทีห่ลวงตาเทศนว์า่ ท่านตอ้งบงัคบัจติใหอ้ยู่กบัพทุโธใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ เพราะพจิารณาจนเลยเถดิไปแลว้ หลวงปู่ม ัน่บอกหลวงตาวา่หลงสงัขาร 

ตอนตน้ก็ตดิสมาธิ ไมย่อมออกไปพจิารณา หลวงปู่ม ัน่ก็บอกวา่ สมาธิเป็น

เหมอืนเศษเน้ือตดิฟนั พอออกพจิารณาและเหน็ผลก็ไมย่อมหยุด  

ถาม ถา้มาถงึตรงนัน้จะรูเ้องหรือเปลา่คะ 

ตอบ ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยบ์อกลว่งหนา้ไวก่้อน ก็จะตดิสมาธิ ตดิปญัญา  



21 
 

ถาม การพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เวลาเกดิเหตกุารณ์จรงิๆน่ี มนัลม้ท ัง้ยนืเลยค่ะ 

ตอบ ยงัไมเ่ป็นปญัญาทีแ่ทจ้ริง เป็นจนิตามยปญัญา ยงัไมเ่ป็นภาวนามยปญัญา ทีด่บั

กเิลสดบัความทกุขไ์ด ้

ถาม ทาํอย่างไรใหถ้งึตรงนัน้ไดล้ะ่คะ 

ตอบ ตอ้งพจิารณาอยู่ตลอดเวลา พอกเิลสโผลม่าปับ๊ก็ตดัไดเ้ลย  

ถาม กเิลสของแต่ละคนมนัแตกต่างกนัไหมคะ 

ตอบ มหีนาบางต่างกนั แต่โลภโกรธหลงเหมอืนกนั นกัปฏบิตัถิงึแบ่งไวเ้ป็น ๔ พวก 

คอื ๑. รูง้า่ยและปฏบิตังิา่ย ๒. รูง้า่ยแต่ปฏบิตัยิาก ๓. รูย้ากแต่ปฏบิตังิา่ย ๔. รู ้

ยากและปฏบิตัยิาก รูง้า่ยเพราะมปีญัญาแหลมคม รูย้ากเพราะมปีญัญาทบึ 

ปฏบิตังิา่ยเพราะกเิลสบาง ปฏบิตัยิากเพราะกเิลสหนา  

ถาม อนัน้ีเปลีย่นไดไ้หมคะ หรือเป็นประจาํจติแต่ละดวง 

ตอบ เป็นบารมทีีส่รา้งมาไมเ่ท่ากนั  
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กณัฑท์ี่ ๔๒๓ 

สนใจใฝ่ธรรม 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ 

ยนิดทีีท่กุคนมคีวามสนใจใฝ่ธรรม เพราะไมม่อีะไรมคุีณค่า เป็นประโยชนก์บัชวีติจติใจ 

ยิง่กวา่ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพราะมธีรรมะเท่านัน้ ทีท่าํใหพ้วกเราไดห้ลดุพน้

จากความทกุข ์ และพบความสุขอย่างแทจ้ริงและถาวร ทีว่ธิีดบัทกุขแ์ละสรา้งความสุข

ต่างๆของโลกทาํไมไ่ด ้ เช่นการสรา้งความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ จากลาภยศ

สรรเสริญ ทีใ่หค้วามสุขในขณะทีไ่ดส้มัผสั แลว้ก็จางหายไปเหมอืนควนัไฟ เหลอืแต่

ความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ความหวิความอยากความทกุขต่์างๆ ทีท่าํใหต้อ้งไปหาความสุข

ใหมอ่กี แต่ไมม่อีะไรในโลกน้ี ทีจ่ะดบัความทกุขท์ีเ่กดิขึ้นได ้ นอกจากพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้เท่านัน้ การใฝ่ธรรมยนิดใีนธรรมจงึเป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นคุณเป็น

ประโยชนก์บัชวีติจติใจอย่างแทจ้ริง อย่าใหค้วามยนิดใีนธรรมหายไปจากใจ ดว้ย

การศึกษาธรรมะ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ เวลาวา่งจากภารกจิการงานอืน่ๆ แทนทีจ่ะ

ดูหนงัฟงัเพลง ทีใ่หค้วามสุขช ัว่คราว แต่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชนก์บัจติใจเลย  

ถา้ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ จะเขา้ใจธรรมะ จะสามารถปฏบิตัธิรรมไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ

บรรลผุลไดอ้ย่างแน่นอน เหตแุละผลเป็นของคู่กนั เหตทุาํใหเ้กดิผล ถา้เจริญเหตทุีถู่ก 

ก็จะไดผ้ลทีถู่ก ถา้เจริญเหตทุีผ่ดิ ก็จะไดผ้ลทีผ่ดิ การศึกษาธรรมะจงึเป็นเรื่องสาํคญั 

เป็นอนัดบัแรก ทรงสอนปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ คอืศึกษา ปฏบิตั ิ บรรลผุล ในเบื้องตน้

ตอ้งศึกษาจากผูรู้เ้ช่นพระพทุธเจา้ ครัง้แรกทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประกาศพระธรรมคาํสอน 

มนีกัศึกษาอยู่ ๕ รูป คอืพระปญัจวคัคยี ์ ทรงแสดงพระธมัมจกักปัปวตัตนสูตร พระ

อริยสจั ๔ ไตรลกัษณ์ หลงัจากทีท่รงแสดงเสร็จ หน่ึงในผูฟ้งัคอืพระอญัญาโกณฑญัญะ 

ก็ไดบ้รรลผุล ทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งัไดป้ฏบิตัใินขณะนัน้เลย ไดบ้รรลเุป็นพระ

โสดาบนั ดว้ยปริยตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ ทีเ่กดิขึ้นตามลาํดบั ขณะทีท่รงแสดงผูฟ้งัก็พจิารณา
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ตาม พอเขา้ใจแลว้ก็ปลอ่ยวางความเหน็ผดิ ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ทีไ่มค่วรยดึม ัน่ถอื

ม ัน่ เพราะเป็นความทกุขน์ ัน่เอง ไปยดึในสิ่งทีไ่มค่วรยดึ ก็จะสรา้งความทกุขใ์จขึ้นมา 

ทรงสอนวา่ความทกุขอ์ยู่ทีร่่างกาย ทีเ่กดิขึ้นมาแลว้ ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตายเป็น

ธรรมดา ถา้ไปยดึไปตดิร่างกาย ไปอยากใหร่้างกายไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย พอร่างกายแก่

เจ็บตาย ใจก็จะทกุข ์ ถา้จะดบัความทกุข ์ ก็ตอ้งปลอ่ยวางร่างกาย คอือย่าไปอยากให ้

ร่างกายเป็นอย่างนัน้อย่างน้ี ปลอ่ยใหร่้างกายเป็นไปตามความจริง คอืมกีารเกดิขึ้นเป็น

ธรรมดา ย่อมมกีารแก่ การเจ็บ การตายเป็นธรรมดา พอฟงัแลว้พจิารณาตาม ทาํใจให ้

ปลอ่ยวาง ตดัอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในร่างกายได ้ ใจก็จะหลดุพน้จากความทกุข ์

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็จะไมเ่ป็นปญัหาต่อผูท้ีเ่หน็ดว้ยปญัญาแลว้วา่ ไมเ่ทีย่ง 

เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป พระอญัญาโกณฑญัญะหลงัจากได ้

ฟงัพระอริยสจั ๔ คอื ทกุข ์ สมทุยั นิโรธ มรรค ก็ปรากฏมดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมาวา่ 

ความทกุขเ์กดิจากความอยาก อยากในสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ถา้ไมอ่ยากทกุข ์ก็ตอ้งตดัความ

อยาก ดว้ยการยอมรบัวา่ ธรรมอนัใดมกีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมกีารดบัไปเป็น

ธรรมดา พอยอมรบัแลว้ก็จะไมท่กุข ์กบัสิง่ทีม่กีารเกดิมกีารดบัเป็นธรรมดา จะไมย่ดึไม่

ตดิอกีต่อไป  

นอกจากร่างกายแลว้ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ก็อยู่ใตก้ฎของไตรลกัษณ์เช่นเดยีวกนั มี

การเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไปท ัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็นทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง 

ยศถาบรรดาศกัดิ์ คาํสรรเสริญยกย่องเยนิยอ และความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ สิง่เหลา่น้ีลว้นมกีารเจริญและมกีารเสือ่มเป็นธรรมดา ผูท้ีม่ปีญัญาเขา้ใจหลกั

ของไตรลกัษณ์ เขา้ใจหลกัของอนิจจงั ของการเกดิและการดบั ก็จะไมย่ดึตดิกบัสิง่ต่างๆ 

ถา้ยงัตอ้งพึง่พาอาศยัก็อาศยัไปเท่าทีจ่ะอาศยัได ้ แต่พรอ้มทีจ่ะสูญเสยีทกุสิง่ทกุอย่างไป 

เพราะในทีสุ่ดก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ เวลาร่างกายหยุดทาํงาน ทกุสิง่ทกุอย่างทีห่ามาไดด้ว้ย

ร่างกาย กจ็ะหมดสภาพไปพรอ้มกบัร่างกาย ใจไมส่ามารถเป็นเจา้ของไดอ้กีต่อไป เพราะ

ไมม่ร่ีางกายทีจ่ะไปควบคุมดูแล ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ เหมอืนเวลาที่มี

ร่างกายอยู่ ถงึแมจ้ะกลบัมาไดร่้างกายใหม ่ ก็จะไมม่ใีครเชื่อวา่เป็นเจา้ของทรพัยส์มบตัิ
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เงนิทองต่างๆเหลา่นัน้ จงึไมค่วรไปยดึไปตดิกบัสิง่ต่างๆทีไ่มเ่ทีย่ง ทีม่กีารเกดิและการ

ดบัเป็นธรรมดา จะไดไ้มท่กุข ์อะไรจะเกดิอะไรจะดบักจ็ะไมเ่ป็นปญัหา กบัใจทีไ่มย่ดึไม่

ตดิกบัสิง่ต่างๆ ถา้ยงัยดึยงัตดิ ยงัมคีวามอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้อย่างน้ีอยู่ พอไมไ่ด ้

เป็นไปตามความอยาก ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา  

น่ีคอืคุณประโยชนข์องธรรมะ ของคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถา้ไมม่คีาํสอนของ

พระพทุธเจา้ พระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ รูป ก็จะไมม่โีอกาสมดีวงตาเหน็ธรรมเลย ธรรมที่

พระพทุธเจา้ทรงรูน้ี้ ตอ้งเป็นคนระดบัพระพทุธเจา้องคเ์ดยีวเท่านัน้ ทีส่ามารถรูไ้ดด้ว้ย

ตนเอง ผูอ้ืน่ไมม่โีอกาสรูไ้ดเ้ลย คอืรูพ้ระอริยสจั ๔ ทกุข ์สมทุยั นิโรธ มรรค ไมม่ใีคร

สามารถรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เพราะทกุคนไมม่องเขา้มาทีใ่จ มองไปขา้งนอกกนั เวลาใจทกุข ์

กลบัไมม่องวา่ ตน้เหตอุยู่ทีข่า้งใน คอืความอยาก พออยากปับ๊ ก็เป็นเหมอืนสุนขัถูกนํา้

รอ้นลวก ตอ้งหาอะไรสกัอย่างมาทาํใหห้ายทกุข ์ แทนทีจ่ะพจิารณาวา่ ความทกุขอ์ยู่ที่

ไหน เกดิจากอะไร กลบัไปดบัทกุขด์ว้ยวธิีต่างๆ เช่นไปหาเงนิหาทอง ไปหาตาํแหน่ง ไป

หารูปเสยีงกลิน่รสมาเสพ ทีช่่วยกลบความทกุขใ์จไดเ้พยีงช ัว่คราว ไมไ่ดด้บัทกุขอ์ย่าง

ถาวรหลงัจากนัน้ไมน่านก็จะเกดิความอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีอกี ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมาอกี 

นกัปราชญอ์ย่างพระพทุธเจา้ทรงมองเขา้มาขา้งใน มองดูทีใ่จของพระองคเ์อง แลว้

พจิารณาหาสาเหตวุา่ ทาํไมพระองคไ์มส่บายใจ ทาํไมทกุขใ์จ ก็ทรงเหน็วา่เพราะความ

อยากต่างๆนัน่เอง ความอยากในกาม ในรูปเสยีงกลิน่รส เวลาอยู่บา้นไมไ่ดเ้หน็สิง่นัน้สิง่

น้ี ไมไ่ดเ้สพไมไ่ดส้มัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รสชนิดต่างๆ ก็อยากจะออกไปเสพ ขณะที่

อยากจะออกไปน้ี ใจก็ไมส่งบแลว้ รูส้กึวา้เหวเ่บือ่หน่าย ก็เลยตอ้งออกไปหารูปเสยีงกลิน่

รส ความอยากก็จะระงบัไปชัว่คราว พอกลบัมาบา้นไมน่าน ความอยากก็หวนกลบัมาอกี 

ก็ตอ้งออกไปอกี แทนทีจ่ะพจิารณาใหเ้หน็วา่ ความอยากเป็นตน้เหตขุองความหงดุหงดิ

วา้เหว ่ กลบัไมค่ิดอย่างนัน้กนั ถา้คดิอย่างนัน้ก็จะไดพ้ยายามละความอยาก ไม่

ตอบสนองความอยาก ความอยากก็จะอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆ จนไมม่เีหลอือยู่ในใจเลย  

ถา้ความอยากไดร้บัการตอบสนอง ความอยากก็จะทาํท่าอ่อนลง แต่อ่อนลงไมน่าน แลว้

ก็จะกลบัแรงขึ้นกวา่เก่าอกี ทกุครัง้ทีต่อบสนองความอยาก ก็จะทาํใหค้วามอยากมกีาํลงั
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เพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ พอไดค้บืก็อยากจะไดศ้อก ไดศ้อกก็อยากจะไดว้า จะทวคูีณขึ้นไป

เรื่อยๆ ไมม่ขีอบไม่มเีขต มหาสมทุรแมจ้ะกวา้งใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตาม ยงัมขีอบมี

ฝัง่มฝีา แต่ความอยากน้ีไมม่ฝีัง่ไมม่ฝีา กวา้งใหญ่ไพศาลยิง่กวา่มหาสมทุร ถา้ไมไ่ด ้

พระพทุธเจา้มาทรงสอน พวกเราก็จะอยากไปตลอดอนนัตกาล การทีพ่วกเราไดม้าเกดิ

กนัในชาตน้ีิ ก็เป็นผลของความอยากของพวกเราเอง ส่วนพระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลาย ไมไ่ดก้ลบัมาเกดิอกีแลว้ เพราะรูท้นัความอยาก ไดก้าํจดัความอยาก

ต่างๆใหห้มดสิ้นไปจากใจของท่านแลว้ จงึไมม่เีหตทุีผ่ลกัดนัใหไ้ปเกดิใหมอ่กี  

น่ีคอือริยสจั ๔ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์อง แลว้นาํมาส ัง่สอนพวกเรา ถา้

พวกเรายดึหลกัของพระอริยสจั ๔ เป็นแนวทางของการดาํเนินชวีติ รบัรองไดว้า่ความ

ทกุขใ์นใจจะนอ้ยลงไปตามลาํดบั และหมดสิ้นไปอย่างแน่นอนภายในชาตน้ีิเลย ไมต่อ้ง

เสยีเวลาบาํเพญ็บารมอีย่างทีพ่ระพทุธเจา้ตอ้งทรงบาํเพญ็มาเป็นกปัเป็นกลัป์ เพราะไม่

ทรงทราบวา่ตอ้งบาํเพญ็อะไรบา้ง ก็เลยตอ้งบาํเพญ็ถูกบา้งผดิบา้ง จนกวา่จะเหน็พระ

อริยสจั ๔ ส่วนพวกเราเพยีงเกาะชายผา้เหลอืง ก็สามารถตามเสดจ็ไดอ้ย่างสบาย ดว้ย

การนอ้มเอาพระธรรมคาํสอน คอืพระอริยสจั ๔ มาเป็นหลกั มพีระอริยสจั ๔ อยูใ่น

ความรูส้กึนึกคดิเสมอ เวลาใดทีม่คีวามทกุขใ์จ ขอใหร้ะลกึถงึคาํส ัง่สอนทนัท ี วา่เราไม่

สบายใจเพราะความอยากของเราเอง ไมใ่ช่เพราะมแีผ่นดนิไหว มสีนึาม ิ มภียัต่างๆ สิง่

เหลา่น้ีไมไ่ดเ้ป็นเหตใุหเ้ราทกุขใ์จ ความทกุขใ์จเกดิขึ้นมาเพราะเราไมอ่ยากใหเ้กดิ

แผ่นดนิไหว เกดิสนึาม ิ เกดิภยัต่างๆ เพราะไมรู่ว้า่ภยัต่างๆเหลา่น้ี ไมส่ามารถทาํลายใจ

ได ้ทาํลายไดก้็เพยีงร่างกาย ซึง่ไมใ่ช่เป็นตวัเราของเราอยู่แลว้ 

เน่ืองจากพวกเราไมม่ปีญัญา ไมรู่ว้า่ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา ไมรู่ว้า่ตวัของเราคอืใจที่

ไมต่าย ทีไ่มม่อีะไรในโลกน้ีสามารถทาํลายได ้ น่ีเป็นสิง่ทีเ่ราไมรู่ก้นั เราก็เลยวติกวุน่วาย

กบัภยัต่างๆ ถา้มองกลบัมาทีใ่จวา่ ตอนน้ีไมส่บายใจเพราะอะไร เพราะความอยากใช่

ไหม ตอ้งอยากอะไรสกัอย่างหน่ึง ถงึทาํใหไ้มส่บายใจ ลองถามตวัเองดู จะไดค้าํตอบวา่

ไมอ่ยากใหเ้กดิภยัต่างๆ ไมอ่ยากใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงกบัชวีติของเรา เช่นตอนน้ีชวีติ

ของเรากาํลงัดอียู่ อยากใหเ้ป็นอย่างน้ีไปตลอด พอมเีหตกุารณ์ทีจ่ะทาํใหเ้กดิการ
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เปลีย่นแปลงขึ้นมา ก็เกดิความไมส่บายใจ คดิอย่างน้ีเป็นการเจริญมรรค ใชส้ตปิญัญา

วเิคราะหว์า่ทกุขเ์กดิมาจากอะไร พอรูว้า่ความทกุขเ์กดิจากความอยาก รูว้า่ความทกุขจ์ะ

ดบัไดด้ว้ยการละความอยาก ก็ละความอยากไป ความทกุขก์็จะหายไป ความอยากเป็น

เหมอืนสวทิชไ์ฟ เวลาจะเปิดไฟตอ้งเปิดสวทิช ์ ไฟก็จะสวา่งขึ้นมา ถา้อยากดบัไฟ กปิ็ด

สวทิช ์ ไฟก็จะดบัไป ความอยากเป็นเหมอืนสวทิชข์องความทกุข ์พออยากปับ๊ความทกุข ์

ใจก็เกดิขึ้นมาทนัท ี พอรูว้า่ความทกุขเ์กดิจากความอยาก และดบัทกุขไ์ดด้ว้ยการละ

ความอยาก เราก็ละความอยากไป เราก็จะดบัทกุขใ์จได ้ ไมว่า่จะทกุขก์บัเรื่องอะไร กอ็ยู่

ในทกุขส์มทุยันิโรธมรรคท ัง้นัน้  

น่ีคอืการทาํงานของพระอริยสจั ๔ ทาํงานไปพรอ้มๆกนัท ัง้ ๔ ประการ พอทกุขเ์กดิปับ๊ 

สตปิญัญาคอืมรรค ก็เขา้มาวเิคราะหดู์วา่ ทาํไมถงึไมส่บายใจ เพราะอะไร เพราะอยากให ้

เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีใช่ไหม ถา้ไมอ่ยากทกุข ์ ก็อย่าไปอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่าง

น้ี ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่องของเขา เช่นฝนจะตกก็ปลอ่ยใหต้กไป อย่าไปยุ่งกบัเขา อย่าง

มากก็แค่เปียก ถา้ไมอ่ยากเปียกก็ไปหาทีห่ลบฝน ถงึแมจ้ะเปียก นัง่อยู่ท่ามกลางฝน ก็

ไมเ่ป็นปญัหา เพราะใจไมไ่ดเ้ปียกไปกบัร่างกาย ฝนทาํอะไรใจไมไ่ด ้ ทาํไดแ้ต่เพยีง

ร่างกายเท่านัน้เอง น่ีคอืการใชป้ญัญาวเิคราะห ์ เป็นมรรค เป็นผูพ้จิารณาวา่ทกุขเ์กดิจาก

อะไร พอรูว้า่สมทุยัทีเ่ป็นตน้เหตขุองความทกุขค์อืความอยาก ก็ตอ้งละความอยาก พอ

ละไดแ้ลว้ความทกุขก์็จะดบัไป ก็จะเป็นนิโรธ แปลวา่ความดบัของทกุข ์ น่ีคอืเรื่องของ

พระอริยสจั ๔ ซึง่พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว้า่ ทกุขต์อ้งกาํหนดรู ้ สมทุยัตอ้งละ นิโรธ

ตอ้งทาํใหแ้จง้ มรรคตอ้งเจริญใหม้าก น้ีคอืงานในพระอริยสจั ๔ พอเกดิทกุขป์ับ๊ ก็ตอ้ง

พจิารณาดว้ยมรรคทนัท ีดว้ยสตปิญัญาทนัท ีพอรูว้า่เกดิจากสมทุยั ก็ตอ้งละสมทุยั พอ

ละสมทุยัแลว้ นิโรธความดบัของทกุขก์็ปรากฏขึ้นมา น่ีคอืพระอริยสจั๔ ทีท่าํงานอยู่

ภายในใจของพวกเรา  

ส่วนใหญ่ทาํอยู่เพยีงดา้นเดยีว คอืดา้นทกุขก์บัสมทุยั เวลาเกดิความทกุขแ์ทนทีจ่ะเจริญ

มรรค ใชส้ตปิญัญาพจิารณา วา่อะไรกาํลงัทาํใหเ้ราทกุข ์ก็กลบัไปทาํตามคาํส ัง่ของความ

อยาก ความอยากบอกวา่อยากดืม่เหลา้ ก็ไปหาเหลา้มาดืม่ แทนทีจ่ะละสมทุยักลบัไป
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เพิม่สมทุยั ไปทาํตามความอยาก แลว้เป็นอย่างไร ก็ตอ้งดืม่สุราไปจนวนัตาย เลกิไมไ่ด ้

ถา้ไมเ่หน็โทษของสุรา ไมเ่หน็วา่ความอยากดืม่สุราเป็นเหตขุองความทกุขใ์จ ถา้เหน็วา่

ความอยากดืม่สุราเป็นเหตขุองความทกุขใ์จ ก็เป็นการเจริญมรรค ใชส้ตปิญัญาวเิคราะห ์

วา่ความทกุขใ์จเกดิจากการอยากดืม่สุรา พอเลกิดืม่ไดค้วามทกุขใ์จก็หายไป ความอยาก

ดืม่สุราก็หายไป สุราก็ไมเ่ป็นปญัหาอกีต่อไป เพราะไมม่คีวามอยากจะดืม่ เขด็แลว้ รู ้

แลว้วา่ความอยากดืม่สุราเป็นตน้เหตทุาํใหท้กุขท์รมานใจ จงึตอ้งเจริญตามอย่าง

พระพทุธเจา้ทีท่รงตรสัวา่ ทกุขท์ีต่อ้งกาํหนดรู ้ ตถาคตไดก้าํหนดรูแ้ลว้ สมทุยัทีต่อ้งละ 

ตถาคตไดล้ะแลว้ นิโรธทีต่อ้งทาํใหแ้จง้ ตถาคตไดท้าํใหแ้จง้แลว้ มรรคทีต่อ้งเจรญิให ้

มาก ตถาคตไดเ้จริญเต็มทีแ่ลว้  

ถา้เจริญมรรคไดเ้ต็มทีแ่ลว้ ก็จะละสมทุยัได ้ ทกุครัง้ทีเ่กดิทกุขข์ึ้นมาจะมมีรรคมากาํจดั

สมทุยั คอืความอยากต่างๆไดท้นัท ีพอสมทุยัถูกกาํจดัแลว้ทกุขก์็จะดบัไป ต่อไปจะมแีต่

นิโรธตลอดเวลา คอืความดบัทกุขต์ลอดเวลา เป็นพระนิพพานไป พระนิพพานคอืใจทีไ่ม่

มคีวามทกุขอ์ยู่เลย เป็นใจของพระอรหนัตเ์ท่านัน้ พระอริยบคุคลข ัน้อืน่ถงึแมจ้ะดบัทกุข ์

ได ้ แต่ยงัดบัไมห่มด มเีพยีงพระอรหนัตเ์ท่านัน้ทีไ่มม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่ภายในใจ

เลย เพราะท่านไดเ้จริญมรรคเต็ม ๑๐๐ แลว้ ส่วนพระโสดาบนั พระสกทิาคาม ี พระ

อนาคาม ี ยงัเจริญไมไ่ดเ้ต็ม ๑๐๐ พระโสดาบนัเจริญไดป้ระมาณ ๑ ใน ๔ พระ

สกทิาคามไีด ้๒ ใน ๔ พระอนาคามไีด ้๓ ใน ๔ พระอรหนัตเ์จริญได ้๔ ใน ๔ คอืครบ 

๑๐๐ เลย หนา้ทีข่องพวกเราจงึอยู่ทีก่ารเจริญมรรคน้ีเอง มรรคเป็นผูท้ีจ่ะกาํหนดรูท้กุข ์

ละสมทุยั ทาํนิโรธใหแ้จง้ 

มรรคคอือะไร ทรงแสดงไว ้ ๘ อาการดว้ยกนัคอื ๑. สมัมาทิฐ ิความเหน็ทีถู่กตอ้ง ๒. 

สมัมาสงักปัโป ความคดิทีถู่กตอ้ง ๓. สมัมากมัมนัโต การกระทาํทีถู่กตอ้ง ๔. 

สมัมาวาจา การพูดทีถู่กตอ้ง ๕. สมัมาอาชีโว อาชพีทีถู่กตอ้ง ๖. สมัมาวายาโม ความ

เพยีรทีถู่กตอ้ง ๗. สมัมาสต ิ การระลกึรูท้ีถู่กตอ้ง ๘. สมัมาสมาธิ การต ัง้ม ัน่ของจติที่

ถูกตอ้ง น่ีคอืมรรคทีพ่วกเราตอ้งเจริญกนั และไดท้รงแสดงมรรคเป็น ๓ กลุม่คอื ทาน 

ศีล ภาวนา สาํหรบัผูท้ีย่งัมสีมบตัขิา้วของเงนิทอง จงึตอ้งใหท้านก่อน ตอ้งสละทรพัย์
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สมบตัขิา้วของเงนิทอง ศีลก็คอืสมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต สมัมาอาชโีว คอืไมฆ่่าสตัว ์

ตดัชวีติ ไมล่กัทรพัย ์ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมพู่ดปด ไมป่ระกอบอาชพีทีเ่ป็นพษิเป็น

ภยัต่อผูอ้ืน่ ภาวนาก็คอืสมัมาวายาโม สมัมาสต ิ สมัมาสมาธิ สมัมาทฐิ ิ สมัมาสงักปัโป 

แบ่งเป็น ๒ ส่วนดว้ยกนัคอืสมาธิและปญัญา ก่อนจะมสีมาธิไดต้อ้งเจริญสตก่ิอน ตอ้ง

ดงึจติใหต้ ัง้อยู่ในปจัจบุนั ใหร้ะลกึรูใ้นปจัจบุนั ใหอ้ยู่กบัการกระทาํของร่างกาย ทีก่าํลงั

เกดิขึ้นในปจัจบุนั อย่าใหจ้ติไประลกึรูเ้รื่องต่างๆ เรื่องทีเ่กดิขึ้นมาแลว้ในอดตีก็ด ี เรื่องที่

ยงัไมเ่กดิขึ้นมาในอนาคตก็ด ี อย่าส่งจติไป ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั น่ีเป็นการเจริญสต ิ จะใช ้

การบริกรรมพทุโธๆดงึจติใหอ้ยู่ในปจัจบุนัก็ได ้ เพราะเวลาบริกรรมพทุโธๆ จติจะไม่

สามารถไปคดิเรื่องต่างๆได ้

การเจริญสตจิงึมหีลายวธิีดว้ยกนั ในเบื้องตน้ทรงสอนใหเ้จริญทีร่่างกาย ใหต้ ัง้สตอิยู่ที่

ร่างกาย หรือบริกรรมพทุโธๆไป ในขณะทีด่าํเนินชวีติประจาํวนั พยายามควบคุม

ความคดิใหค้ดิใหน้อ้ยทีสุ่ด ใหค้ดิเท่าทีจ่าํเป็น ถา้ตอ้งคดิก็ใหค้ดิเรื่องทีจ่าํเป็นต่อการ

ดาํเนินชวีติ อย่าไปคดิเพอ้เจอ้ อย่าไปคดิเพอ้ฝนั อยากเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี มอีย่าง

นัน้มอีย่างน้ี อย่าไปคดิใหเ้สยีเวลา ใหค้ิดหรือรูอ้ยู่กบัเรื่องทีก่าํลงัทาํอยู่ เช่นรูว้า่กาํลงั

อาบนํา้ แปรงฟนั รบัประทานอาหาร เดนิไป เดนิมา จติจะไดต้ ัง้ม ัน่เป็นสมาธิ เวลา

ตอ้งการใหจ้ติสงบน่ิง รวมลงเป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นอเุบกขา ก็จะเป็นไปไดอ้ย่าง

งา่ยดาย เวลาอยู่ทีส่งบ นัง่ขดัสมาธิ ต ัง้ตวัใหต้รง หลบัตาบริกรรมพทุโธๆ มสีตคิวบคุม

จติใหอ้ยู่กบัการบริกรรม ไมน่านจติกจ็ะรวมลง เขา้สู่ความสงบน่ิง เป็นเอกคัคตารมณ์ 

เป็นอเุบกขา เป็นสมัมาสมาธิ สมาธิทีถู่กตอ้ง  

ถา้สงบแลว้ออกไปรูเ้รื่องต่างๆ เช่นเรื่องของกายทพิย ์ อย่างน้ีเป็นมจิฉาสมาธิ ถงึแมจ้ะ

น่าอศัจรรยใ์จอย่างยิง่ก็ตาม แต่ไมเ่ป็นประโยชนต่์อการเจริญปญัญา ต่อการเจริญ

สมัมาทฐิ ิสมัมาสงักปัโป ทีจ่ะตอ้งเจริญต่อไป หลงัจากทีอ่อกจากสมาธิแลว้ เพราะจะไม่

มกีาํลงั กเิลสไมไ่ดถู้กฉีดยาสลบ พอออกจากสมาธิแลว้เริ่มคดิปรุงแต่ง กเิลสก็จะมาฉุด

ลากใหค้ดิไปในทางโลกทนัท ี จะไมค่ดิในทางสมัมาทฐิ ิ ทางสมัมาสงักปัโปเลย คอื

พจิารณาพระอริยสจั ๔ หรือพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาเลย ถูกกเิลสตณัหาพาใหค้ดิ
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ไปในทางสมทุยัและทกุข ์ แทนทีจ่ะคดิไปในทางมรรคและนิโรธ พอออกจากสมาธกิ็

อยากจะดืม่เครื่องดืม่ต่างๆ ก็เป็นกเิลสแลว้ ดืม่นํา้เปลา่ๆไมไ่ด ้ ตอ้งดืม่นํา้ทีม่รีสชาต ิ มี

กลิน่ มสี ี หรือรบัประทานขนมนมเนยต่างๆ ท ัง้ๆทีย่งัไมใ่ช่เวลารบัประทาน ร่างกาย

รบัประทานวนัละ ๑ ครัง้ ก็พอเพยีงแลว้ ถา้รบัประทานมากกวา่นัน้ ก็แสดงวา่

รบัประทานดว้ยความอยาก ไมไ่ดร้บัประทานดว้ยความตอ้งการของร่างกาย ก็จะเป็น

สมทุยั เป็นความทกุขข์ึ้นมา  

ถา้จติรวมลงแลว้สงบน่ิงและวา่ง เป็นอเุบกขาสกัแต่วา่รู ้ น่ิงไดน้านเท่าไรก็ยิง่ด ี เพราะจะ

ทาํใหก้เิลสอ่อนกาํลงัลงไป เวลาออกจากสมาธิแบบน้ี กเิลสจะไมม่กีาํลงัฉุดลากใหไ้ปคดิ

ในทางสมทุยัและทกุข ์จะคดิในทางมรรค ในทางไตรลกัษณ์ ในทางทกุขงัอนิจจงัอนตัตา 

ในทางอริยสจั ๔ ได ้คดิวา่ความอยากต่างๆ เป็นตน้เหตขุองความทกุขใ์จ พออยากอะไร

ก็ตอ้งถามเลยวา่ เป็นความอยากหรือเป็นความจาํเป็น ถา้เป็นความจาํเป็นไมถ่อืวา่เป็น

สมทุยั เพราะร่างกายตอ้งมปีจัจยั ๔ ไวดู้แล ไม่เช่นนัน้จะอยู่ไมไ่ด ้น่ีคอืการเจริญปญัญา 

คดิดว้ยเหตดุว้ยผล พอรูว้า่เป็นความอยาก ไมใ่ช่เป็นความจาํเป็น ก็จะตดัได ้ เพราะมี

กาํลงั มสีต ิมสีมาธิ มปีญัญา เช่นความอยากดืม่สุราจะไมเ่กดิขึ้นมาในใจเลย ถา้ปฏบิตัิ

ธรรมได ้นัง่สมาธิได ้ เจริญปญัญาได ้ถงึแมจ้ะตดิสุรามามากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม จะไมม่ี

กาํลงัสรา้งความอยากขึ้นมา เพราะใจมมีรรคคอยคุมสมทุยั พอคุมไดแ้ลว้ความทกุข ์

ต่างๆ ก็จะเบาบางลงไป และหมดสิ้นไปในทีสุ่ด ใจก็จะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง 

ดว้ยการเจริญมรรค ดว้ยการนอ้มเอาพระอริยสจั ๔ ของพระพทุธเจา้ มาต ัง้ไวใ้นใจ

เสมอ  

เวลาทีเ่ราไมส่บายใจทกุขใ์จ อย่าไปแกข้า้งนอก ใหเ้ขา้มาแกข้า้งใน แกค้วามอยากของเรา 

เช่นตอนน้ีกลวัเปียก ก็หยุดกลวั ใหม้นัเปียกไป ตอนน้ีจะนัง่ฟงัธรรม ต ัง้ใจฟงัธรรม ใจ

ไมเ่ปียก ไมต่อ้งกลวั เดีย๋วกลบัไปบา้นอาบนํา้ก็เปียกอยู่ด ี เปียกทีน่ี่กบัเปียกทีบ่า้น ก็

เปียกเหมอืนกนั อยู่ทีใ่จวา่พรอ้มจะเปียกหรือไม ่ ถา้พรอ้มก็ไมม่คีวามทกุขก์ลบัมี

ความสุข เวลากลบับา้นไดอ้าบนํา้ทาํไมมคีวามสุข ทาํไมตอนน้ีเปียกนํา้ตอ้งทกุขด์ว้ย 

เพราะใจไมพ่รอ้มทีจ่ะเปียกนัน่เอง ตอนน้ีจะเปียกก็ใหเ้ปียกไป ถา้ใจพรอ้มรบัรองไดว้า่
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จะไมท่กุข ์ จะมคีวามสุข ความทกุขอ์ยู่ทีใ่จ ตอ้งแกท้ีใ่จ อย่าไปแกข้า้งนอก เพราะแก ้

เท่าไหร่ก็ไมจ่บ เพราะไมไ่ดแ้กท้ีต่น้เหต ุเหมอืนกบัฆ่าตน้ไม ้ตอ้งถอนรากถอนโคน อย่า

ตดักิ่งกา้น ตดัไปเท่าไหร่เดีย๋วก็งอกขึ้นมาใหม ่ ถา้ตอ้งการดบัทกุขอ์ย่างถาวร ก็ตอ้งตดั

ความอยากต่างๆใหห้มดไปจากใจ ซึง่มอียู ่ ๓ กลุม่ดว้ยกนัคอื ๑. กามตณัหา ความ

อยากในรูปเสยีงกลิน่รส ๒. ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น ๓. วิภวตณัหา ความ

อยากไมม่อียากไมเ่ป็น  

ตอนน้ีเราก็มกี็เป็นอยู่แลว้ ใหพ้อใจกบัความมคีวามเป็นของเรา อย่าไปอยากใหม้หีรือ

เป็นมากไปกวา่น้ี ตอนน้ีเราเป็นอะไรขอใหพ้อใจ จะไดไ้มท่กุข ์ ถา้ไมพ่อใจก็จะทกุข ์ เช่น

ตอนน้ีเป็นประชาชนธรรมดา แต่อยากเป็นส.ส. เป็นรฐัมนตรี เป็นนายกรฐัมนตรี ก็ตอ้ง

ไปวิง่เตน้ไปหาเสยีง ตอ้งเสยีเงนิเสยีทอง ทาํบาปทาํกรรม แทนทีจ่ะดบัความทกุข ์ กลบั

สรา้งความทกุขใ์หม้เีพิม่มากขึ้นไปอกี ตอ้งรูจ้กักบัคาํวา่มกันอ้ยสนัโดษ ยนิดตีามสภาพ 

ตามมตีามเกดิ เรียกวา่สนัโดษ มฐีานะอย่างไรก็ใหพ้อใจ ยกเวน้เรื่องของธรรมะ สนัโดษ

ไมไ่ด ้ พวกเรายงัขาดธรรมะกนัอยู่มาก ธรรมะเป็นทีพ่ึง่ของเรา ตอ้งมมีาก อย่างอืน่เช่น

ลาภยศสรรเสริญสุข ตอ้งมสีนัโดษ ยนิดตีามมตีามเกดิ แต่เรื่องธรรมะอย่าไปมกันอ้ย

สนัโดษ ตอ้งโลภใหม้ากๆ ตอ้งอยากใหม้ากๆ ตอ้งอยากปฏบิตัธิรรมมากๆ อยากจะ

เจริญมรรคมากๆ ไมเ่ช่นนัน้จะเขา้ใจผดิคดิวา่ ถา้จะมกันอ้ยสนัโดษ ก็ตอ้งไมท่าํบญุ

รกัษาศีลปฏบิตัธิรรมเลย จงึควรราํลกึถงึพระอริยสจั ๔ อยู่เสมอ ใหรู้ว้า่น่ีคอืหวัใจของ

พระพทุธศาสนา เป็นรากเหงา้ของพระพทุธศาสนา คาํสอนของพระพทุธเจา้ทกุบททกุ

บาท ออกมาจากพระอริยสจั ๔ ท ัง้นัน้ ถา้ไดศึ้กษาและปฏบิตั ิจะรูว้า่เป็นอย่างน้ีจริงๆ  

ถาม มคีนจะสรา้งโบสถถ์วายหลวงตา ท่านไมใ่หส้รา้ง 

ตอบ ในหลวงจะสรา้งถวาย แต่หลวงตาตอบไปวา่ สนใจสรา้งพระมากกวา่สรา้ง

ถาวรวตัถ ุโบสถเ์ป็นทีใ่ชท้าํพธิีกรรม ไมม่โีบสถก์็ทาํได ้สงฆเ์พยีงกาํหนดเขตสมีา

ขึ้นมา ก็ทาํพธิีกรรมไดแ้ลว้ เช่นการบวชพระ ตอ้งมเีขตมสีมีา  

ถาม เปลีย่นแปลงเขตไดห้รือไม ่ 
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ตอบ สงฆเ์ป็นผูก้าํหนด สงฆก์็เปลีย่นได ้ 

สมยัพระพทุธกาลจะไมใ่หค้วามสาํคญักบัถาวรวตัถมุากนกั ถา้ไมม่กีฏุกิ็อยู่ตาม

โคนไม ้ พอหลบแดดหลบฝนได ้ ก็ใชไ้ดแ้ลว้ หรืออยู่ตามถํา้ เพราะสมยันัน้ท่าน

มุง่ไปทีง่านภาวนา เดนิจงกรมนัง่สมาธิเป็นหลกั ถา้สรา้งถาวรวตัถจุะเสยีเวลา

มาก ชวีติก็ไมแ่น่นอน ประมาทไมไ่ด ้ ถา้พลาดตายไปก่อน โอกาสทองก็จะหลดุ

จากมอืไป พอกลบัมาเกดิใหมอ่กี ก็ไมรู่ว้า่จะไดพ้บกบัพระพทุธศาสนาอกีหรือไม ่

เพราะพระพทุธศาสนานานๆจะเกดิขึ้นมาสกัครัง้หน่ึง การไดม้าเกดิเป็นมนุษยก์็

ยาก จงัหวะของการเกดิของพระพทุธศาสนา กบัการเกดิเป็นมนุษยข์องพวกเรา 

จะตรงกนัไดส้กักี่คร ัง้กนั พระพทุธศาสนาจะเกดิขึ้นไดใ้นแต่ละครัง้ ก็ตอ้งใช ้

เวลาเป็นกปั พอมพีระพทุธศาสนาเกดิขึ้นมาใหม ่ พวกเราจะไดม้าเกดิเป็นมนุษย์

หรือเปลา่ก็ไมรู่ ้ หรือถา้ไดม้าเกดิแต่กลบัไมเ่หน็คุณค่าของพระพทุธศาสนา 

เหมอืนกบัคนมากมายในโลกน้ีทีก่ลา่วหาวา่ พระพทุธศาสนาเป็นศาสนางมงาย 

สอนใหค้นงมงาย ลา้สมยั ไมท่นัสมยั คนพวกน้ีเป็นเหมอืนพวกบวักน้บงึ ทีจ่ะ

เป็นอาหารของปูของปลาไป ไมม่โีอกาสทีจ่ะโผลข่ึ้นมาเหนือนํา้ได ้ 

พวกทีม่โีอกาสก็คอืพวกทีม่ศีรทัธา มคีวามเชื่อในพระพทุธศาสนา เชื่อ

พระพทุธเจา้ เชื่อพระธรรมคาํสอน เชื่อพระอริยสงฆส์าวก แลว้ก็ปฏบิตัติาม

กาํลงัของสตปิญัญา วริิยะความพากเพยีร ทีม่คีวามเหลือ่มลํา้ต่างกนัไป เพราะ

สตปิญัญาความเพยีรของแต่ละคนมไีมเ่ท่ากนันัน่เอง บางคนก็ไปไดไ้กล คนทีไ่ป

ไมไ่ดไ้กล ก็สามารถไปได ้ ถา้ศึกษาพระธรรมคาํสอนอยู่เรื่อยๆ มใีจใฝ่ในธรรม 

ยนิดใีนธรรม พอมเีวลาวา่งก็เขา้หาธรรมะ อ่านหนงัสอืธรรมะ เปิดเทปธรรมะฟงั 

และปฏบิตัธิรรมอยู่เรื่อยๆ จะทาํใหเ้จริญกา้วหนา้ในทางธรรม ตอ้งคดิเสมอวา่

ชวีติไมแ่น่นอน จะดบัไป เมือ่ไหร่ไมม่ใีครรู ้ ตอนมชีวีติอยู่น้ีเหมอืนกบัไดร้บั

อนุญาตจากมหาเศรษฐ ี ใหเ้ขา้ไปในหอ้งเก็บทรพัยส์มบตั ิ ไปขนเงนิทองไดต้ามที่

ตอ้งการ จะมานัง่ๆนอนๆดูทรพัยส์มบตัไิปทาํไม รีบขนไปไมด่กีวา่หรือ 

เช่นเดยีวกบัพระอริยทรพัยค์อืมรรคผลนิพพาน ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเปิดตูเ้ซฟให ้
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พวกเราเขา้ไปขนกนั ถา้ยงัขี้เกยีจก็ไมรู่จ้ะวา่อย่างไรด ี ก็จะเป็นเหมอืนไก่ได ้

พลอย ไก่ไมช่อบพลอย แต่ชอบไสเ้ดอืน พวกเราทีไ่มช่อบมรรคผลนิพพาน ก็

เหมอืนชอบไสเ้ดอืน ชอบรูปเสยีงกลิน่รส ชอบลาภยศสรรเสริญ ถา้ชอบอย่างน้ี 

ก็ตอ้งเป็นอย่างน้ีไปตลอด  

การระลกึถงึการจากไปของครูบาอาจารยเ์ป็นการเตอืนสต ิ วา่ชวีติของเราก็ตอ้ง

เป็นอย่างนัน้เหมอืนกนั ไมค่วรประมาท ควรพจิารณาอยู่เรื่อยๆความไมเ่ทีย่งแท ้

ของชวีติ ถา้ยงักลวัการสูญเสยีชีวติอยู่ ก็ตอ้งเจริญปญัญาใหม้ากๆ พจิารณาให ้

เหน็วา่ร่างกายเกดิมาแลว้ ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา 

เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เป็นเหมอืนตุก๊ตาตวัหน่ึง ทีเ่ราไดม้าจากพ่อแม ่ เราใช ้

ตุก๊ตาตวัน้ี เป็นเครื่องมอืหาความสุข หาความทกุขใ์หก้บัเรา ส่วนใหญ่จะหา

ความทกุขก์นัมากกวา่ เพราะความหลง ไมรู่ว้า่ความสุขเป็นอย่างไร ไปเหน็ความ

ทกุขว์า่เป็นความสุข จงึมคีวามทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา ท ัง้ๆทีห่าความสุขกนั

ตลอดเวลา แต่กลบัตอ้งเจอความทกุขต์ลอดเวลา เพราะขาดความรูท้ีจ่ะสอนใหรู้ ้

วา่ ความสุขทีแ่ทจ้ริงเป็นอย่างไร ตอนน้ีพวกเรารูแ้ลว้ แต่ขาดความเพยีรความ

กลา้หาญ ทีจ่ะหาความสุขทีแ่ทจ้ริงน้ี เพราะก่อนทีจ่ะไดค้วามสุขทีแ่ทจ้ริงน้ี ตอ้ง

เหน่ือยยากลาํบาก เช่นพระพทุธเจา้ตอ้งออกจากวงั ถงึจะไดค้วามสุขน้ีมา ถา้อยู่

ในวงัจะไมไ่ด ้ เคยอยู่ในวงัแลว้ตอ้งมาอยู่ในป่าในเขา อยู่แบบขอทาน จะทกุข ์

ยากลาํบากขนาดไหน แต่ทาํไมทรงทาํได ้ เพราะทรงมคีวามเชื่ออย่างแรงกลา้วา่ 

เป็นการหาความสุขทีแ่ทจ้ริง แลว้ในทีสุ่ดก็ทรงไดค้วามสุขทีแ่ทจ้ริง คอืบรมสุข 

ปรมงัสขุงั เป็นความสุขทีถ่าวร ไมม่วีนัหมดสิ้น  

ถา้ยอมสละความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ เพือ่ความสุขทีย่ิง่ใหญ่ ก็ตอ้งยอมทกุข ์

ยากลาํบาก อย่าไปกลวัความทกุขย์ากลาํบากน้ีเลย เพราะจะทาํใหเ้กดิความสุขที่

แทจ้รงิตามมา เหมอืนกบัการรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ หมอบอกวา่ก่อนจะหายตอ้ง

เจ็บตวัหน่อย ตอ้งผ่าตดั เอาสิง่ทีเ่ป็นปญัหาออกจากร่างกายไป ก็ตอ้งยอมเจ็บ 

เพราะอยากจะหาย ฉนัใดถา้อยากจะไดค้วามสุขทีแ่ทจ้รงิ อยากจะพน้จากความ
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ทกุข ์ ก็ตอ้งยอมเจ็บตวับา้ง เจ็บแบบพระปฏบิตั ิ อยู่แบบอดอยากขาดแคลน 

ท ัง้ๆทีม่มีากได ้แต่ตอ้งบงัคบัไมใ่หม้มีาก จะฉนัวนัละสามครัง้ก็ฉนัได ้แต่ตอ้งทาํ

ใจฉนัครัง้เดยีว ยอมอดขา้วเยน็ ยอมหวิตอนเยน็ ใชว้ธิีน ัง่สมาธิทาํจติใจใหส้งบ

เป็นการระงบัความหวิ เพราะความหวิส่วนใหญ่ ไมไ่ดห้วิทีร่่างกาย แต่หวิทีใ่จ 

หวิทีค่วามอยากน่ีแหละ พอทาํใจใหส้งบ ความอยากก็ระงบัไปชัว่คราว ความหวิ

ส่วนใหญ่ก็หายไป ก็เลยไมรู่ส้กึหวิ ความหวิของร่างกายมเีพยีงเสี้ยวเดยีวเท่า

นัน้เอง  

เช่นเดยีวกบัความเจ็บของร่างกาย เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือนัง่สมาธิไปนานๆ แลว้

เกดิอาการเจ็บตรงนัน้เจ็บตรงน้ี ความเจ็บของร่างกายน้ีมเีพยีงเปอรเ์ซน็ตเ์ดยีว

เท่านัน้ แต่ความเจ็บของใจน้ีม ี๙๙ เปอรเ์ซ็นตด์ว้ยกนั ทีท่นไมไ่ดไ้มใ่ช่ความเจ็บ

ของร่างกาย แต่ทนความเจ็บของใจ ทีเ่กดิจากความอยากใหค้วามเจ็บของ

ร่างกายหายไป หรืออยากจะหนีจากความเจ็บของร่างกายไป ดว้ยการขยบัตวั 

เปลีย่นอริิยาบถ ความเจ็บใจน้ีต่างหากทีเ่ป็นปญัหา ถา้สามารถควบคุมความ

อยากไมใ่หท้าํงานได ้ความเจ็บของร่างกายจะเป็นเหมอืนกบัเขม็ฉีดยา เวลาหมอ

บอกวา่จะฉีดยา ก็ทกุขข์ึ้นมาในใจก่อนแลว้ ยงัไมท่นัถูกเขม็เลย พอหมอฉีดเขา้

ไปจริงๆ ก็เจ็บนิดเดยีว จะเจ็บทีใ่จมากกวา่ แต่พอใจยอมเจ็บ จะเจ็บนิดเดยีว 

เพราะฉะนัน้เวลานัง่สมาธิแลว้เกดิอาการเจ็บ ตอ้งควบคุมความอยากหนีจาก

ความเจ็บน้ีไปใหไ้ด ้ 

ม ี๒ อบุายดว้ยกนัคอื ๑. บริกรรมพทุโธๆใหถ้ีไ่ปเลย ไมใ่หค้ดิถงึความเจ็บ จะ

เจ็บอย่างไรก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป ทาํเป็นไมรู่ไ้มช่ี้ ใหอ้ยู่กบัพทุโธๆ ไมน่านความเจ็บ

ทางใจจะหายไปหมดเลย ใจก็จะสงบ บางทคีวามเจ็บทีร่่างกายก็หายไปหมดเลย 

๒. ใชป้ญัญาพจิารณาวา่มนัเจ็บจริงหรือ ใครบอกวา่มนัเจ็บ เราไปบอกวา่มนัเจ็บ 

หรือมนับอกวา่มนัเจ็บ มนัไมไ่ดบ้อกสกัหน่อยวา่มนัเจ็บ เราเองต่างหากทีไ่ปบอก

วา่มนัเจ็บ ถา้เราบอกวา่มนัไมเ่จ็บมนัก็จะไมเ่จ็บ เวลานัง่ดูหนงัแลว้ปวดปสัสาวะ 

ยงัไมเ่จ็บเลย ไมอ่ยากลกุ อยากจะดูต่อ ก็ดูได ้ทนเจ็บได ้เพราะใจไมไ่ดเ้จ็บ ใจ
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มคีวามสุขกบัการดูหนงั ตอ้งสอนใจใหรู้ว้า่ความเจ็บของร่างกาย ไมว่า่มากนอ้ย

เพยีงใด ใจรบัรูไ้ดห้มด เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย แต่ทีใ่จรบัไมไ่ดเ้พราะใจไม่

ยอมรบัเอง ใจอยากจะหนีจากความเจ็บ หรือกลวัความเจ็บ เลยทาํใหเ้กดิความ

เจ็บมากขึ้นมาภายในใจ ตอ้งแกด้ว้ยการสอนใจไมใ่หอ้ยากใหค้วามเจ็บหายไป 

ใหเ้หน็วา่ถา้อยากใหห้ายจะทกุข ์ ถา้ปลอ่ยวางไดใ้จก็จะไมท่กุข ์ ถา้ทาํไดแ้ลว้

ต่อไปจะไมก่ลวัความเจ็บ เพราะรูว้ธิีปฏบิตัแิลว้ จะยนิดตีอ้นรบั ไมข่บัไลไ่สส่ง 

ไมว่ิง่หนี ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ถอืวา่เป็นส่วนหน่ึงของชวีติ หา้มไมไ่ด ้ แต่หา้มใจ

ไมใ่หท้กุขไ์ด ้

เวลาร่างกายเจ็บปวด ไมต่อ้งรบัประทานยาแกป้วด ถา้มอีเุบกขา ทีป่วดมากๆทน

ไมไ่ด ้ ไมไ่ดป้วดทีร่่างกาย แต่ปวดทีใ่จต่างหาก ใจปวดมากเพราะกลวัความเจ็บ

ของร่างกาย อยากใหค้วามเจ็บหายไป เลยทาํใหเ้กดิความทกุขท์างใจขึ้นมา ตอ้ง

รบัประทานยาแกป้วดเพือ่ใหค้วามเจ็บหายไป ถา้ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ปลอ่ยวาง

ความเจ็บของร่างกายได ้ จะไมรู่ส้กึทรมานใจเลย ไมต่อ้งรบัประทานยา การ

รบัประทานยาไมด่ ี รบัประทานมากๆจะตดิยา มผีลเสยีหายกบัร่างกาย ใชธ้รรม

โอสถดกีวา่ เวลานัง่สมาธิเจ็บก็อย่าลกุ พยายามนัง่สูก้บัมนั แต่อย่าสูแ้บบใหม้นั

หาย หรือเอาชนะมนั สูแ้บบยอมรบัมนั ยอมเป็นเพือ่นกบัมนั เหมอืนกบัเวลานัง่

ใกล ้ๆ กบัคนทีเ่ราไมช่อบ จะรูส้กึขยะแขยง อยากใหเ้ขาไปหรืออยากลกุหนี แต่ถา้

ทาํใจใหเ้ฉยๆได ้จะรูส้กึเฉยๆ ปญัหาอยู่ทีใ่จ อยู่ทีค่วามอยาก ใจปลอ่ยวางไมไ่ด ้

เป็นอเุบกขาไมไ่ด ้ถงึตอ้งทาํสมาธิก่อน เพราะเวลาทาํสมาธิแลว้ใจจะเป็นอเุบกขา 

จะไดรู้ว้า่อเุบกขาเป็นอย่างไร พอรูแ้ลว้เวลาออกจากสมาธิ ก็จะประคบัประคอง

อเุบกขาต่อไป เวลามอีะไรดงึใจใหอ้อกจากอเุบกขาก็ดงึกลบัมา ดว้ยการปลอ่ย

วางความอยากใหส้ิง่ต่างๆ เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ใจก็จะเฉย  

การทาํสมาธิน้ีสาํคญัมาก ถา้ไมม่สีมาธิจะไมรู่ว้า่อเุบกขาอยู่ตรงไหน ใจจะแกวง่

ไปมาระหวา่งรกักบัชงั สุขกบัทกุข ์ ชอบกบัเกลยีด ไมอ่ยู่ตรงกลาง เพราะไมรู่ว้า่

อยู่ตรงไหน พอทาํสมาธจินรวมลงเป็นอเุบกขาแลว้พอออกมาจะรูว้า่อเุบกขาเป็น
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อย่างน้ี จะตอ้งรกัษาเพราะเป็นทรพัยท์ีแ่ทจ้ริง เป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ เวลาจติอยู่

ในอเุบกขา จะมคีวามสุข ไม่วุน่วายใจ ไมท่กุข ์ ไมเ่ดอืดรอ้นกบัเรื่องราวต่างๆ 

พอใจจะออกไปจากอเุบกขา ก็ตอ้งใชป้ญัญาวเิคราะหว์า่ ไปยุ่งกบัเขาทาํไม เรา

ควบคุมบงัคบัเขาไมไ่ด ้ อย่างฝนตกน่ี เราส ัง่เขาไมไ่ด ้ ส ัง่ใหห้ยุดใหต้กไมไ่ด ้ แต่

เราส ัง่ใหใ้จเฉยๆได ้ จะตกก็ปลอ่ยใหต้กไป จะหยุดก็หยุด ใจไมด่ใีจเสยีใจ ไม่

วุน่วายกบัการมาและไปของฝนแต่อย่างใด 

พระพทุธเจา้ทรงสอนท ัง้ศีล ท ัง้สมาธิ ท ัง้ปญัญา แต่คนสมยัน้ีมกัจะคดิวา่ สมาธิ

ไมส่าํคญั ใหเ้จริญปญัญาเลย แต่ไมรู่ว้า่เจริญเพือ่อะไร เจริญเพือ่ใหป้ลอ่ยวาง 

แต่ไมรู่ว้า่การปลอ่ยวางอยู่ตรงไหน จะไมม่ทีางปลอ่ยวางไวไ้ด ้จะหลอกตวัเองวา่

ปลอ่ยวางแลว้ แต่ยงัทกุขท์รมานใจอยู่ จงึควรเจริญมรรคใหม้าก คอืทานศีล

ภาวนา ภาวนาแบ่งเป็น ๒ ตอน คอื สมาธแิละปญัญา ถา้เป็นนกับวชทรงสอนให ้

เจริญศีลสมาธิปญัญา เพราะนกับวชไดใ้หท้านไปหมดแลว้ ไมม่สีมบตัขิา้วของ

เงนิทองแลว้ นอกจากบวชไปนาน ๆแลว้มบีารม ี มคีนเอาขา้วของเงนิทองมา

ถวาย ก็ใหท้าํไป แต่ไมไ่ดถ้อืเป็นงานหลกั งานหลกัของนกับวชคอืศีลสมาธิ

ปญัญา  

ถาม เวลาปฏบิตัอิยู่ทีบ่า้น จะตรวจสอบไดอ้ย่างไร วา่กา้วหนา้มาถูกทาง 

ตอบ ดูทีอ่ารมณ์วา่แรงขึ้นหรือเบาลง ความหงดุหงดิราํคาญใจนอ้ยลงหรือมากขึ้น ถา้

สบายใจปลอ่ยวางได ้ รบักบัสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นได ้ก็แสดงวา่กา้วหนา้ ถา้รบัไมไ่ด ้

แสดงวา่ยงัไมก่า้วหนา้ การปฏบิตักิ็เพือ่ใหย้อมรบัความจริง วา่ไมม่อีะไรเป็นไป

ตามความตอ้งการของเรา 

ถาม เวลาปฏบิตัแิลว้มเีหตกุารณ์ทาํใหจ้ติถดถอย พอกลบัไปปฏบิตัต่ิอ ควรต่อยอด 

หรือนบัหน่ึงใหม ่

ตอบ ทาํต่อไป เหมอืนรบัประทานอาหารแลว้หยุดไป พอวา่งก็รบัประทานต่อ ไมไ่ด ้

เริ่มตน้ใหม ่ ทาํไปตามกาํลงั ทาํอะไรไดก้็ทาํไป นัง่สมาธิไดก้็น ัง่ไป ถา้นัง่ไมไ่ดก้็
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เปิดธรรมะฟงัไปก่อน หรือสวดมนตไ์ปก่อน หรือลกุขึ้นมาเดนิจงกรม ควบคุม

จติใจใหอ้ยู่กบัการเดนิก็ได ้ขึ้นอยู่กบัจติในขณะนัน้วา่มกีาํลงัมากนอ้ย ถา้มกีาํลงั

มากก็จะปฏบิตัไิดม้าก ถา้มกีาํลงันอ้ยก็จะปฏบิตัไิดน้อ้ย เป้าหมายอยู่ทีก่าร

ควบคุมอารมณ์ใหเ้ป็นปกต ิ ถา้วา้วุน่ขุน่มวัก็ตอ้งหาวธิีทาํใหก้ลบัมาเป็นปกต ิ จะ

ใชว้ธิีการบริกรรมพทุโธๆ เพือ่ใหล้มืเรื่องต่างๆ ทีท่าํใหว้า้วุน่ขุน่มวัก็ได ้ หรือใช ้

ปญัญาวเิคราะหว์า่ เป็นเรื่องทีห่า้มไมไ่ด ้ เหมอืนฝนตกแดดออก เราไปหา้มเขา

ไมไ่ด ้ ปญัหาอยู่ทีเ่ราไปอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้อย่างน้ี ถา้เหน็วา่ปญัหาอยู่ทีใ่จ 

ก็ตอ้งมาแกท้ีใ่จ ดบัความอยาก ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไปตามเรื่องของเขา ใจก็จะ

กลบัมาเป็นปกต ิ 

การปฏบิตักิ็เพือ่รกัษาความเป็นปกตขิองใจ ไมใ่หท้กุขไ์มใ่หวุ้น่วายกบัเรื่องราว

ต่างๆ แต่ตอ้งฝึกซอ้มไวก่้อน เพราะถา้ไมซ่อ้มเวลาเกดิเหตกุารณ์ จะไมส่ามารถ

ดงึใจใหก้ลบัสู่สภาพปกตไิดอ้ย่างรวดเร็ว ตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะกลบัสู่สภาพ

ปกต ิ จะทรมานใจมาก ถา้ซอ้มไวก่้อนก็จะสามารถดงึใจใหก้ลบัเป็นปกตไิดท้นัท ี

ปญัหาอยู่ทีเ่ราไมรู่ว้า่ใจไมเ่ป็นปกต ิ เพราะไมค่อยดูใจ มวัแต่ดูสิง่ทีอ่ยู่ภาย

นอกใจ ตอ้งยอ้นกลบัมาดูทีใ่จวา่เป็นปกตหิรือไม ่ ปลอ่ยวางไดห้รือไมวุ่น่วายกบั

เรื่องราวต่างๆหรือไม ่ ใหค้อยดูตรงน้ี สงบหรือวา้วุน่ขุน่มวั จะวดัผลของการ

ปฏบิตักิ็วดักนัตรงน้ี  

ตอ้งซอ้มอยู่เรื่อยๆ พอมปีญัหาเกดิขึ้นมา จะแกป้ญัหาไดท้นัท ี แทนทีจ่ะไปแก ้

ขา้งนอก ตอ้งแกป้ญัหาทีใ่จก่อน ถา้ไปแกข้า้งนอกยิง่แกย้ิง่วุน่วายใจ ในทีสุ่ดก็

เป็นบา้ไป เสยีสต ิ ฆ่าตวัตายไป เพราะทาํอะไรไมไ่ดด้งัใจ ตอ้งแกท้ีใ่จ ตอ้งหยุด

ความอยากใหไ้ดก่้อน พอหยุดไดแ้ลว้ ขา้งนอกจะเป็นอย่างไรจะไมเ่ป็นปญัหา 

ถา้หยุดไมไ่ดก้็จะอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอไมไ่ดด้งัใจก็จะทกุขท์รมาน

ใจ จงึตอ้งฝึกตอ้งซอ้มไวก่้อน ตอ้งนัง่สมาธิ เดนิจงกรม พจิารณาอนิจจงัทกุขงั

อนตัตาไวก่้อน สอนใจวา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมอ่ยู่ในการ

ควบคุมบงัคบั อย่าไปยุ่งกบัเขาจะดกีวา่ ถา้ยุ่งแลว้จะวุน่วายใจ ถา้ไมยุ่่งจะสบาย
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ใจ พออยู่ในเหตกุารณ์ก็จะปลอ่ยวางได ้ แกป้ญัหาของใจไดก้ารปฏบิตัจิงึเป็น

เรื่องสาํคญัมาก ไมป่ฏบิตัเิฉพาะเวลาทีเ่กดิเหตกุารณ์ขึ้นมาเท่านัน้ จะไมท่นั

การณ์ เหมอืนทหารตอ้งฝึกซอ้มการป้องกนัประเทศไวก่้อน พอเวลาเกดิศึก

สงครามมศีตัรูบกุรุกจะรบักบัเหตกุารณ์ได ้ ถา้ไมเ่ตรียมตวัไวก่้อน พอเกดิ

เหตกุารณ์ จะสบัสนวุน่วายใจ ทาํไมถู่ก  

การวดัผลของการปฏบิตัใิหดู้ทีส่ตปิญัญา ถา้ปฏบิตักิา้วหนา้สตปิญัญาจะไว 

สามารถดบัความวุน่วายใจ ความโกรธ ความเสยีใจ ความทอ้แทใ้จไดอ้ย่าง

รวดเร็ว จงึตอ้งเจริญสตติลอดเวลา อย่าปลอ่ยใหใ้จคดิเรื่อยเป่ือย เพราะจะสรา้ง

ปญัหา จะอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้อย่างน้ี กจ็ะเกดิความทกุข ์ ความกงัวลใจขึ้นมา 

ถา้จะคดิก็ใหค้ดิความจริง คดิวา่ไมม่อีะไรเป็นของเรา เกดิมาแลว้ตอ้งตาย คดิ

อย่างน้ีแลว้จะทาํใหม้ปีญัญา ทีจ่ะแกค้วามหลงได ้ ความหลงจะหลอกใหค้ดิวา่ 

จะไมต่าย จะอยู่ไปตลอด ทาํใหอ้ยากอยู่ไปนานๆ พอมเีหตกุารณ์ทีข่ดักบัความ

อยาก ก็จะวุน่วายใจขึ้นมาทนัท ี แต่ถา้รูค้วามจริงวา่สกัวนัจะตอ้งตาย ก็จะรูส้กึ

เฉยๆ เพราะเป็นการส่งสญัญาณวา่ใกลต้ายเขา้ไปแลว้นะ  

ถา้รูว้า่ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา ก็จะรูส้กึเฉยๆ เหน็วา่ร่างกายน้ีเป็นเพยีงตุก๊ตา

ตวัหน่ึง ทีเ่ราไดม้าจากพ่อจากแม ่ เอามาใชเ้ป็นเครื่องมอืหาความสุขความทกุข ์

พอร่างกายตายไปก็เหมอืนเสยีตุก๊ตาไปตวัหน่ึงเท่านัน้เอง ไมไ่ดเ้สยีตวัเราไป 

เพราะใจเราไมต่าย ใจผูรู้ผู้ส้ ัง่การไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ถา้ใจยงัมคีวามอยาก

อยู่ ก็ไปหาร่างกายใหม ่ ไปเกดิใหม ่ แลว้ก็มาอยู่แบบน้ีต่อไปอกีรอบหน่ึง เป็น

อย่างน้ีมาหลายแสนหลายลา้นรอบแลว้ แลว้ก็จะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จนกวา่จะ

เบือ่ไมอ่ยากจะกลบัมาเกดิอกี ก็จะตดัความอยากต่างๆ ทีเ่ป็นเหตขุองการ

กลบัมาเกดิอกี ดว้ยการเจริญสต ิ นัง่สมาธิ เดนิจงกรม พจิารณาไตรลกัษณ์ไป

เรื่อยๆ จะไดม้คีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง มดีวงตาเหน็ธรรม มปีญัญา เหน็วา่ความสุข

ความทกุขอ์ยู่ตรงไหน สามารถดบัความทกุขท์ ัง้หลายใหห้มดไปได ้ เหลอืแต่

ความสุขอย่างเดยีวอยู่ภายในใจ พอถงึข ัน้นัน้แลว้ก็ไมต่อ้งปฏบิตัอิกีต่อไป ไม่
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ตอ้งเดนิจงกรม นัง่สมาธิ เจริญสต ิ เพราะการเดนิจงกรม นัง่สมาธิ และการ

เจริญสตน้ีิเป็นยารกัษาโรคใจ คอืความทกุขใ์จ พอโรคไดร้บัการรกัษาจากยาจน

หายขาดแลว้ ก็ไมต่อ้งรบัประทานยาอกีต่อไป 

การปฏบิตัจิงึมวีนัสิ้นสุด ไมเ่หมอืนกบังานทางโลก ทีต่อ้งทาํไปจนวนัตาย เพราะ

ใจหยุดไมไ่ด ้ อยู่เฉยๆแลว้เหงา รูส้กึวา่ไมม่คุีณค่า ตอ้งหาอะไรทาํไปเรื่อยๆ 

เหน่ือยยากขนาดไหนก็หยุดไมไ่ด ้ เป็นอาํนาจของกเิลสผลกัดนั ใหไ้ปทาํงานที่

ไมไ่ดส้รา้งความสุข แต่สรา้งความทกุขภ์ายในใจใหม้เีพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ สรา้งภพ

ชาตใิหย้าวขึ้นไป พวกเราจงึควรเหน็ความสาํคญัทางศาสนา คอืเจริญสต ิ เดนิ

จงกรม นัง่สมาธิ พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา รกัษาศีล ทาํบญุใหท้าน เป็นงาน

ทีจ่ะปลดเปลื้องความทกุขใ์หห้มดไปจากใจ สรา้งความสุขใหก้บัใจไปตลอด ไมม่ี

วนัสิ้นสุด งานทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้าํมาแลว้ และมอบหมายใหพ้วกเราทาํกนั เพราะ

ทรงเหน็วา่พวกเรายงัไมรู่จ้กัความจรงิน้ี ถา้ไมส่อนก็จะไมรู่ไ้ดด้ว้ยตนเอง จงึทรง

สละเวลาถงึ ๔๕ ปีดว้ยกนั ส ัง่สอนญาตโิยม พระเณร เทวดาทกุวนั  

พระพทุธกจิ ๕ มอียู่ ๕ ขอ้คอื ๑. ตอนบ่ายทรงส ัง่สอนฆราวาส ๒. ตอนคํา่ทรง

ส ัง่สอนพระภกิษุสามเณร ๓. ตอนดกึทรงส ัง่สอนเทวดา ๔. ตอนเชา้ก่อนทรง

ออกบณิฑบาตทรงเลง็ญาณดูวา่ จะไปโปรดสอนใครก่อนด ี ดูคนทีพ่รอ้มจะ

รบัคาํสอน พรอ้มทีจ่ะบรรลธุรรม ก็จะทรงไปโปรดคนนัน้ก่อน ๕. แลว้ก็ทรง

ออกบณิฑบาตโปรดสตัว ์ น่ีเป็นกจิทีท่รงปฏบิตัมิา ๔๕ พรรษา ทรงมุง่ไปทีก่าร

เผยแผ่ธรรมส ัง่สอนธรรม เพราะเป็นสิง่ทีม่คุีณค่าทีสุ่ดในโลกน้ี ไมม่อีะไรมี

คุณค่ามากกวา่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เลย พวกเราจงึถอืวา่มโีชคมี

วาสนา ทีไ่ดม้าพบพระธรรมคาํสอน  

หนงัสอืทีพ่วกเราไดร้บัไป ก็เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีไ่ดร้บัการสบืทอดมา

ดว้ยการปฏบิตั ิ จากอาจารยสู่์ลูกศิษย ์ อาจารยอ์งคแ์รกก็คอืพระพทุธเจา้ ลูก

ศิษยก์็คอืพระสาวกท ัง้หลาย พอฟงัธรรมแลว้นาํไปปฏบิตักิ็มดีวงตาเหน็ธรรม 

เหน็แบบเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ แลว้ก็นาํมาสอนลูกศิษยอ์กีต่อ พอ
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ลูกศิษยม์ดีวงตาเหน็ธรรมก็ไปสอนผูอ้ืน่ต่อ ถ่ายทอดกนัมาจนถงึปจัจบุนัน้ี 

ถ่ายทอดดว้ยการศึกษา ดว้ยการไดย้นิไดฟ้งั แลว้นาํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไปปฏบิตั ิ

แลว้ก็ไดร้บัผลคอืมรรคผลนิพพาน จากนัน้ก็ไปสอนผูอ้ืน่ต่อ น่ีคอืการสบืทอด

และการรกัษาพระพทุธศาสนา ใหค้งอยู่กบัโลกไปนานๆ อยู่ทีก่ารศึกษาและการ

ปฏบิตัน้ีิ 

ตอนน้ีพวกเรามหีนา้ทีศึ่กษา มหีนา้ทีป่ฏบิตั ิ ก็ควรศึกษาไปปฏบิตัไิป ยงัไมม่ี

หนา้ทีส่ ัง่สอนก็อย่าเพิง่ส ัง่สอน เพราะจะเสยีเวลา จะส ัง่สอนแบบคนหูหนวกตา

บอด ส ัง่สอนไปก็ไมเ่กดิประโยชน ์เพราะธรรมทีไ่ดศึ้กษายงัไมเ่ป็นธรรมแท ้เป็น

จนิตนาการ ศึกษาแลว้ก็วาดภาพไป วา่เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เป็นภาพทีไ่มต่รง

กบัความจริง จะทาํใหค้นอืน่วาดภาพผดิตาม จงึควรศึกษาและปฏบิตัจินกวา่จะ

เหน็ธรรม ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ หลงัจากนัน้ค่อยไปส ัง่สอนผูอ้ืน่ต่อไป 

ถาม ถา้บรรลโุสดาบนัแลว้ ตอ้งกลบัมาเกดิอกีหรือเปลา่ 

ตอบ ตอ้งกลบัมาเกดิอกี แต่ไมเ่กนิ ๗ ชาต ิ ในพระคมัภรีแ์สดงไวอ้ย่างน้ี ถา้ขยบัขึ้น

ไปเป็นพระสกทิาคาม ี กจ็ะกลบัมาเกดิอกีชาตเิดยีว ถา้เป็นพระอนาคามกี็ไมต่อ้ง

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีต่อไป เพราะท่านตดักามตณัหาไดห้มดแลว้ ไดเ้จริญ

อสุภกมัมฏัฐานจนเบือ่หน่าย ในรูปร่างหนา้ตาของคน ไมเ่หน็วา่สวยงาม เหมอืน

ตอนทีย่งัไมไ่ดเ้จริญอสุภกมัมฏัฐาน พอพจิารณาเหน็อวยัวะต่างๆ ทีอ่ยู่ภายใต ้

ผวิหนงั เหน็สิง่ปฏกูิลต่างๆ ทีม่อียู่ภายในร่างกาย ทีถู่กขบัออกมาทางทวารต่างๆ 

ก็เกดิความขยะแขยง แทนทีจ่ะกาํหนดัยนิด ี กลบัขยะแขยง ไมอ่ยากจะเขา้ใกล ้

ถา้พจิารณาจนเหน็เป็นซากศพ ก็จะไมอ่ยากร่วมหลบันอนดว้ยเลย ความกาํหนดั

ยนิดคีอืราคะตณัหา ไดห้มดไปจากใจของพระอนาคาม ี ทา่นก็เลยไมต่อ้งกลบัมา

เกดิเป็นมนุษยอ์กีต่อไป เพราะท่านมคีวามสุขทีเ่หนือกวา่ คอืความสุขสงบของใจ

ทีเ่รียกวา่ ฌาน ท่านก็ไปเกดิบนสวรรคช์ ัน้พรหม และบรรลเุป็นพระอรหนัตใ์น

สวรรคช์ ัน้พรหม 
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น่ีคอืเรื่องของภพชาตทิีจ่ะนอ้ยลงไปเรื่อยๆ  เป็นผลจากการไดบ้รรลอุริยมรรค

อริยผล ถา้ปฏบิตัเิพยีงทานศีลและสมาธ ิ จะไมไ่ดอ้ริยมรรคอริยผล ตายไปก็

ตอ้งกลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิเหมอืนเดมิ เช่นพระอาจารยข์องพระพทุธเจา้ ๒ 

องคท์ีไ่ดฌ้าน หลงัจากทีท่า่นตายไปแลว้ ก็ไปเกดิในสวรรคช์ ัน้พรหม แต่เป็น

สวรรคช์ ัน้พรหมทีต่อ้งเสือ่ม เพราะขึ้นไปดว้ยกาํลงัของสมาธิ ไมไ่ดข้ึ้นไปดว้ย

กาํลงัของปญัญา เช่นของพระอนาคาม ี พระอนาคามไีดช้ ัน้พรหมดว้ยการชาํระ

กเิลส ทีท่าํใจไมใ่หส้งบ พอชาํระกามราคะออกไปจากใจได ้ ใจก็สงบเป็น

ธรรมชาต ิเป็นฌานโดยอตัโนมตั ิไมต่อ้งบริกรรมพทุโธเพ่งกสณิใหจ้ติสงบ ฌาน

แบบน้ีไมม่วีนัเสือ่ม  

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่น่าเสยีดาย ทีไ่มม่โีอกาสไดส้อนพระอาจารยท์ ัง้ ๒ รูป วธิี

ทาํฌานไมใ่หเ้สือ่ม ไมต่อ้งกลบัมาเกดิอกี เพราะท่านตายไปก่อน ถา้ท่านยงัไม่

ตาย และพระพทุธเจา้ไดท้รงแสดง เรื่องอริยมรรคอริยผลใหฟ้งัรบัรองไดว้า่จะ

สามารถบรรลเุป็นพระโสดาบนั เป็นพระอรหนัตไ์ดใ้นขณะทีฟ่งัเลย เช่น

พระปญัจวคัคยีผู์ต้ดิตามรบัใชพ้ระพทุธเจา้ พอทรงแสดงธรรมครัง้แรกก็มพีระ

รูปหน่ึงบรรลโุสดาบนัทนัท ี หลงัจากนัน้ทรงแสดงพระธรรมอกีครัง้สองครัง้ ก็ได ้

บรรลเุป็นพระอรหนัตพ์รอ้มกนัท ัง้หมด ๕ รูปเลย เป็นอาํนาจของพระธรรมคาํ

สอน ของพระพทุธเจา้เท่านัน้ทีจ่ะทาํได ้ ไมม่ใีครสามารถทาํได ้ เพราะปญัญา

ระดบัน้ีตอ้งเป็นของพระพทุธเจา้เท่านัน้ ทีจ่ะทาํได ้ ทีจ่ะเหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

เหน็พระอริยสจั ๔ 

พวกเราไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ไดพ้บกบัพระพทุธศาสนาแลว้ อย่าปลอ่ยใหพ้ระ

อริยสจั ๔ อย่าปลอ่ยใหอ้นิจจงัทกุขงัอนตัตา หา่งไกลไปจากใจ ตอ้งเจริญอยู่

เรื่อยๆ พจิารณาอยู่เรื่อยๆ เพือ่จะไดป้ฏบิตัหินา้ทีไ่ดถู้กตอ้ง จะไดเ้สร็จงานน้ีได ้

อย่างรวดเร็ว ดงัทีท่รงพยากรณ์ไวว้า่ ๗ วนั หรือ ๗ ปี ถา้ปฏบิตักินัอย่างเต็มที ่

เจริญสตอิย่างเต็มที ่พจิารณาไตรลกัษณ์ พจิารณาอริยสจั ๔ อย่างเต็มที ่ไมเ่กนิ 

๗ ปีเป็นอย่างมาก ถา้ฉลาดมาก ๗ วนัก็สามารถบรรลไุด ้ ไมท่รงปฏเิสธวา่คน
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นัน้คนน้ีบรรลไุมไ่ด ้ มแีต่พวกเราทีไ่ปปฏเิสธกนัเอง วา่บรรลไุมไ่ด ้ ไปพูดกนัเอง

ต่างหากวา่เราเป็นไปไมไ่ดเ้อง ทาํไมไปปฏเิสธตวัเราเอง ท ัง้ๆทีพ่ระพทุธเจา้ไม่

ทรงปฏเิสธเลย ทรงตรสัวา่มสีทิธิมคีวามสามารถเท่ากนัหมด 

ถาม แมก้ระท ัง่ฆราวาส 

ตอบ ไดท้ ัง้นัน้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารเป็นพระ เป็นฆราวาส อยู่ทีก่ารปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ อยู่ที่

สุปฏปินัโน อชุปุฏปินัโน ญายปฏปินัโน สามจีปิฏปินัโน ในสมยัพระพทุธกาล 

พระอรหนัตม์ทีกุเพศทกุวยั สามเณรก็ม ี ฆราวาสก็ม ี พระราชบดิาก็ทรงบรรลุ

เป็นพระอรหนัต ์ ๗ วนัก่อนเสดจ็สวรรคต อาํนาจของพระธรรมคาํสอน ของ

พระพทุธเจา้น้ี มหศัจรรยอ์ย่างยิง่ ตอนทีไ่มม่พีระพทุธเจา้มาตรสัรูน้ี้ ไมม่ใีคร

บรรลอุริยมรรคอริยผลไดแ้มแ้ต่คนเดยีว แต่พอทรงตรสัรูแ้ละประกาศพระ

ธรรมคาํสอนแลว้ มพีระอริยสงฆเ์ป็นจาํนวนหมืน่จาํนวนแสน ปรากฏขึ้นมาอย่าง

รวดเร็ว ขอใหพ้วกเราอย่าลมืคุณค่าอนัประเสริฐของพระธรรมคาํสอนน้ี ขอให ้

ยนิดศึีกษา ยนิดปีฏบิตั ิ แลว้จะไมผ่ดิหวงั ชวีติน้ีจะไดก้าํไร อย่าเป็นไก่ทีไ่ด ้

พลอยแลว้เขีย่ทิ้งไป มวัแต่หาไสเ้ดอืน คอืความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ส่วน

พลอยคอือริยมรรคอริยผล ทีเ่กดิจากการปฏบิตัทิานศีลภาวนาน้ี ก็เขีย่ทิ้งไป จะ

เอาแต่ไสเ้ดอืน ทีก่นิเขา้ไปแลว้ทาํใหท้อ้งเสยี พอไปตดิรูปเสยีงกลิน่รสแลว้ก็ตอ้ง

มารอ้งห่มรอ้งไห ้ เช่นเวลาสามหีรือภรรยาตายจากไป ก็เศรา้โศกเสยีใจ น่ีคอื

ความสุขของพวกเรา พยายามมองใหเ้หน็ความทกุขท์ีซ่่อนอยู่ดว้ย จะไดไ้มอ่ยาก

ไดค้วามสุขแบบน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๔๒๔ 

ธรรมะเป็นอาหารใจ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

วถิชีวีติของพวกเรากาํลงัทาํลายโลกกนั มนีกัวทิยาศาสตรไ์ดค้าํนวณไวว้า่ ถา้มนุษยใ์ช ้

ชวีติแบบน้ีต่อไปอกีไมน่าน จะถงึจดุทีแ่กไ้ขไมไ่ด ้ ธรรมชาตจิะถูกทาํลายหมด จะทาํให ้

มนุษยอ์ยู่ไมไ่ด ้ ความสุขทางโลกเป็นความสุขทีจ่ะทาํลายพวกเรา แต่ความสุขทางธรรม

จะไมท่าํลาย ในยุคทีว่ทิยาศาสตรย์งัไมเ่จริญกา้วหนา้ โลกมทีรพัยากรทางธรรมชาตทิี่

สมบูรณ์ เช่นป่าไมเ้ป็นตน้ ในหนงัสอืของพระอาจารยท์ยุทา่นก็เลา่วา่ สมยัทีห่ลวงปู่ม ัน่ฯ

ออกปฏบิตั ิมปีระชากรในประเทศไทยอยู่ประมาณ ๑๘ ลา้นคน ป่าไมย้งัมอียู่มาก เวลา

น้ีมปีระชากรประมาณ ๖๓ ลา้นคน ป่าไมม้เีหลอืไมม่าก กาํลงัลดลงไปเรื่อยๆ เพราะวถิี

ชวีติของพวกเราจะทาํลายทรพัยากรธรรมชาตไิปเรื่อยๆ เช่นนํา้มนั ถ่านหนิ แร่ธาตตุ่างๆ 

แลว้ก็ทาํใหม้ลภาวะเป็นพษิทางอากาศ ทางนํา้ ทางดนิ  

อย่างในประเทศญี่ปุ่ น ทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและสนึาม ิทาํใหโ้รงไฟฟ้านิวเคลยีรเ์สยีหาย แผ่

กมัมนัตภาพรงัสอีอกมา ประชาชนทีอ่ยู่ในรศัม ี ๒๐ กโิลเมตร ตอ้งอพยพออกไปหมด 

อยู่ไมไ่ด ้ อยู่ไปก็ตาย ดนิเป็นพษิ ไมส่ามารถทาํเกษตรกรรมได ้ ปลูกพชืไมไ่ด ้ เพราะ

ปนเป้ือนดว้ยกมัมนัตภาพรงัส ี ถา้รบัประทานพชืผกัทีป่นเป้ือน ก็จะทาํใหเ้จบ็ไขไ้ดป่้วย

และเสยีชวีติได ้ แต่พวกเรายงัไมย่อมเปลีย่นวถิชีวีติกนั ยงัอยากมไีฟฟ้าใช ้ มเีครื่อง

อาํนวยความสุขความสะดวกต่างๆ ตามอาํนาจของกเิลสตณัหา ทีจ่ะผลติความทกุข ์

ใหแ้ก่พวกเราไปเรื่อยๆ พวกเราจงึควรเปลีย่นวถิชีวีติ จากการใชเ้งนิทองเป็นเครื่องมอืให ้

ความสุข มาใชธ้รรมะเป็นเครื่องมอืแทน เช่นมเีงนิเหลอืใช ้ก็เอามาทาํบญุใหท้าน แทนที่

จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ใหห้าความสุขจากการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล 

ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไหวพ้ระสวดมนต ์ เจริญสต ิ นัง่สมาธิเดนิจงกรมแทน 



43 
 

แลว้จะเหน็วา่ไมจ่าํเป็นตอ้งมเีงนิทองมากเลย ทีต่อ้งใชเ้งนิทองมาก เพราะความหลงของ

กเิลสตณัหา ทีต่อ้งการความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย  

เงนิทองไมไ่ดใ้หค้วามสุขกบัใจ มแีต่จะใหค้วามทกุข ์ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี เป็นความ

ทกุขท์ ัง้นัน้ เป็นพษิแก่จติใจ ทาํใหพ้วกเราตอ้งรอ้งห่มรอ้งไหก้นั เปิดโทรทศันดู์ก็มแีต่

เรื่องบ่น เปิดหนงัสอืพมิพดู์ก็มแีต่เรื่องบ่น บ่นกนัอยู่ตลอดเวลา เพราะเสพยาพษิกนั ถา้

มธีรรมะจะไมบ่่นกนั เพราะธรรมะเป็นอาหารใจ ทาํใหอ้ิม่หนาํสาํราญใจ พอใจ มคีวาม

ม ัน่คง ไมห่วาดกลวั ธรรมะจะทาํใหเ้รารูจ้กัตวัเรา ตอนน้ีเราไมรู่จ้กัตวัเรา เราไปหลงคดิ

วา่ร่างกายเป็นตวัเรา ความจรงิร่างกายไมใ่ช่ตวัเรา เราคอืใจทีไ่มต่าย แต่มคีวามหลง ที่

หลอกใหไ้ปคดิวา่ร่างกายเป็นตวัเรา ถา้รูว้า่เราเป็นใจทีไ่มต่าย เรากจ็ะไมก่ลวัตาย จะไมม่ี

ความทกุข ์ จะมแีต่ความสุข ถา้มธีรรมะมาก ก็จะมคีวามสุขมาก มคีวามทกุขน์อ้ย ถา้มี

ความหลงมาก ก็จะมคีวามทกุขม์าก มคีวามสุขนอ้ย ความสุขความทกุขข์องใจจงึไมไ่ด ้

อยู่ที ่มเีงนิมากหรือนอ้ย มตีาํแหน่งสูงหรือตํา่  

แต่ความหลงจะทาํใหค้ดิวา่ มเีงนิมากมตีาํแหน่งสูงๆ มบีริษทับริวารมาก จะมคีวามสุข

มาก มรูีปเสยีงกลิน่รสชนิดต่างๆมาบาํรุงบาํเรอ จะมคีวามสุขมาก ความจริงสิง่เหลา่น้ี

ลว้นเป็นยาพษิท ัง้นัน้ ไมใ่ช่อาหารของใจ ไดม้ามากนอ้ยก็ไมเ่คยอิม่เคยพอ มแีต่จะทาํให ้

แสลงใจ กดดนัจติใจดว้ยความเครียดต่างๆ พวกเราเครียดกบัเรื่องงาน ก็เพราะรายได ้

ไมเ่ขา้เป้า เครียดกบัคนอืน่เพราะมคีวามเหน็ไมต่รงกนั เครียดไดก้บัทกุเรื่อง ถา้ไปยุ่งกบั

เขา เพราะจะไมเ่ป็นไปตามความตอ้งการของเราเสมอไป ตอ้งขดัใจเราบา้ง เรากจ็ะ

เครียด เพราะไมเ่คยพจิารณาธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ี วา่เป็นอนิจจงั เป็นทกุข ์ ทุกข ์

แปลวา่เครียด ทีท่กุขท์ีเ่ครียดน้ี ก็เพราะใจไปอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี แต่เขา

ไมเ่ป็นไปตามความตอ้งการของใจเสมอไป อย่างตอนน้ีฝนตกเสยีงดงั ถา้เราไมไ่ปสนใจ 

เราปลอ่ยวาง เราก็จะไมเ่ครียด เราก็ฟงัธรรมไป ตามมตีามเกดิ ไดย้นิบา้งไมไ่ดย้นิบา้ง 

ก็ไมเ่ป็นไร เราก็จะไมเ่ครียดกนั ถา้อยากจะใหฝ้นหยุด เราก็จะเครียด ความเครียดจงึ

ไมไ่ดข้ึ้นอยู่ในสิง่ต่างๆ ทีเ่ราไปเกี่ยวขอ้งดว้ย แต่ขึ้นอยู่ทีค่วามอยากของใจ  
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เราเครียดเพราะใจเราอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้อย่างน้ี ท่านจงึเรียกวา่ทกุขงั เพราะเขา

เป็นอนิจจงัไม่เทีย่ง เปลีย่นไปตามเหตตุามปจัจยั เป็นอนัตตา ไมอ่ยู่ภายใตค้าํส ัง่ของเรา 

เราส ัง่ใหฝ้นหยุด แต่เขาไมห่ยุด เพราะไมไ่ดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมบงัคบัของเรา ไมเ่ทีย่ง 

เพราะจะตกบา้งไมต่กบา้ง ถา้อยากจะใหต้กไปตลอดเวลา พอหยุดตกเราก็จะเครียด เรา

ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ ความทกุขใ์นไตรลกัษณ์น้ี เป็นทกุขใ์นอริยสจั ๔ เป็นทกุข ์ ทีเ่กดิ

จากความอยาก สิง่ต่างๆไมไ่ดเ้ป็นทกุข ์ เวลาร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย มทีกุขเวทนา แต่

ทกุขเวทนาไมใ่ช่ทกุขใ์นอริยสจั ๔ เป็นทกุขใ์นขนัธ ์ ทีเ่ปลีย่นไปเปลีย่นมา เดีย๋วก็เจ็บ 

เดีย๋วก็หายเจ็บ เปลีย่นไปเปลีย่นมา สุขบา้งทกุขบ์า้ง เป็นธรรมดาของร่างกายของเวทนา

ของขนัธ ์ผูท้ีเ่ป็นทกุขก์็คอืใจทีไ่ปยุ่งกบัขนัธ ์เช่นเวลาร่างกายไมส่บาย ใจก็ไมส่บายไปอกี

ช ัน้หน่ึงดว้ย เพราะไมอ่ยากไมส่บายนัน่เอง ไมม่ใีครอยากใหเ้จ็บไขไ้ดป่้วย พอเจ็บไขไ้ด ้

ป่วยก็จะหงดุหงดิราํคาญใจทรมานใจ เพราะอยากจะใหห้าย ไมอ่ยากใหเ้ป็น ทกุขน้ี์เป็น

ทกุขใ์นอริยสจั ทีเ่ราแกไ้ด ้ ควบคุมได ้ ทาํใหด้บัได ้ ทาํใหเ้ป็นนิโรธขึ้นมาได ้ เราจะดบั

ความเครียดได ้ ถา้ปลอ่ยวางสิง่ทีเ่ราไปเครยีดดว้ย ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่องของเขา จะ

เจ็บไขไ้ดป่้วย ก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป เงนิเดอืนจะถูกตดัก็ใหต้ดัไป จะถูกไลอ่อกจากงานก็ให ้

ไลไ่ป 

ถา้ไมใ่ชเ้งนิซื้อความสุข จะไมเ่ดอืดรอ้น ซื้อเฉพาะสิง่ทีจ่าํเป็นจริงๆ คอืปจัจยั ๔ ก็จะเกบ็

เงนิไดห้ลายลา้นแลว้ เวลาออกจากงานจะไมเ่ดอืดรอ้น ถา้รบัประทานวนัละมื้อ ดืม่

นํา้เปลา่ กนิอยู่แบบนกัภาวนานกัปฏบิตั ิจะมค่ีาใชจ่้ายไมม่าก ถา้ใชเ้งนิซื้อความสุข จะมี

ค่าใชจ่้ายมาก ตอ้งซื้อเครื่องดืม่ขนมนมเนย นํา้หอม สิง่ของฟุ่มเฟือยต่างๆ ไปเทีย่วตาม

สถานทีต่่างๆ ก็จะเครียดกบัเรื่องเงนิทอง ตอ้งหารายไดใ้หไ้ดต้ามเป้าหมาย ถา้ทาํไมไ่ดก้็

จะถูกปลดถูกไลอ่อกจากงาน ถา้ใชธ้รรมะเป็นเครื่องมอืหาความสุข จะไมเ่ครียด เพราะ

ธรรมะมอียู่ตลอดเวลา เป็นอกาลโิก มอียู่ทกุแห่งหน ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน สามารถใช ้

ธรรมะสรา้งความสุขไดต้ลอดเวลา ถา้ไม่มเีงนิก็ไมต่อ้งทาํทาน ใหใ้ชธ้รรมะทีสู่งกวา่การ

ใหท้าน คอืการรกัษาศีล มาใหค้วามสุข เพราะศีลจะทาํใหจ้ติใจม ัน่คง ไมห่ว ัน่ไหวกบัผล

ทีเ่กดิจากการทาํบาป เพราะไมไ่ดท้าํบาป จงึไมว่ติกกงัวลกบัวบิากกรรม  
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ถา้นัง่สมาธิไดก้็จะมคีวามสงบสุขเยน็ใจ ถา้เจริญปญัญาไดก้็จะไมท่กุขก์บัอะไรเลย จะ

เหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา จะเหน็คุณค่าของการตดักเิลสตณัหา 

ถา้ตดัไดแ้ลว้จะสบายใจ ถา้ยดึตดิจะทกุขท์รมานใจ พอตดัไดแ้ลว้ใจจะโลง่จะเบาจะ

สบาย ในทีสุ่ดแลว้พวกเราก็ตอ้งจากทกุสิง่ทกุอย่างไป ไปยดึตดิทาํไม ยดึตดิแลว้ทกุข ์

ตดัดกีวา่ ถา้เขาจะอยู่ก็ใหเ้ขาอยู่ไป ถา้เขาจะจากก็ใหเ้ขาจากไป พรอ้มทีจ่ะจากกนัทกุ

เวลา เพราะในทีสุ่ดก็ตอ้งจากกนั ถา้พรอ้มทีจ่ะจากกจ็ะจากดว้ยความสุข ถา้ไมพ่รอ้มก็

จะจากดว้ยความเศรา้โศกเสยีใจ ทกุขท์รมานใจ เพราะไมไ่ดศึ้กษาความจริงวา่เราเป็นใจ 

ไปหลงคดิวา่เราเป็นร่างกาย ไปหลงคดิวา่ความสุขอยู่ที ่ การมเีงนิซื้อสิง่ต่างๆ มาบาํรุง

บาํเรอความอยาก จงึตอ้งศึกษาใหรู้ว้า่เราคอืใจ คอืผูรู้ ้ ผูรู้จ้ะมคีวามสุข ก็ต่อเมือ่ผูรู้ส้งบ 

ไมวุ่น่วาย ไมย่ดึตดิ ไมอ่ยากไดส้ิง่ต่างๆในโลกน้ี 

ถา้รูอ้ย่างน้ีแลว้ จะไดรู้ว้า่งานของเราอยู่ทีก่ารทาํใจใหส้งบ ตดัทกุสิง่ทกุอย่างดว้ยไตร

ลกัษณ์ ดว้ยปญัญา ใหเ้หน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างทีใ่จไปเกี่ยวขอ้งดว้ย เป็นไตรลกัษณ์ท ัง้นัน้ 

คอืลาภยศสรรเสริญ รูปเสยีงกลิน่รส ขนัธ ์ ๕ รูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ 

สภาวธรรมต่างๆทีอ่ยู่ในจติ เป็นไตรลกัษณ์ท ัง้นัน้ อย่าไปยดึ อย่าไปตดิ ปลอ่ยใหเ้ป็นไป

ตามเรื่องของเขา ใจจะไดส้งบ ไมวุ่น่วาย น่ีแหละคอืงานทีพ่ระพทุธเจา้และพระสาวก

ท ัง้หลายไดท้าํกนั แลว้ก็สอนพวกเราใหท้าํกนั เพราะพวกเรามคีวามสามารถทาํได ้ อยู่

ทีว่า่จะทาํหรือไมท่าํเท่านัน้เอง ถา้ทาํกจ็ะกา้วหนา้ไปเรื่อยๆ ถา้ไมท่าํก็จะอยู่กบัที ่ ตอ้ง

สาํรวจดูวา่เราทาํหรือไมไ่ดท้าํ ทาํมากหรือทาํนอ้ย ถา้ยงัไมไ่ดท้าํก็ตอ้งเริ่มทาํ ถา้ยงัไมไ่ด ้

นัง่สมาธิ ก็ตอ้งนัง่ ออกจากสมาธิก็เดนิจงกรมต่อ พจิารณาไตรลกัษณ์ ถา้ทาํอยู่แลว้ก็

ตอ้งทาํใหม้ากขึ้น เอาเวลาทีไ่ปทาํอย่างอืน่มาปฏบิตัธิรรม งานอย่างอืน่ถา้ไมจ่าํเป็นจรงิๆ

ก็อย่าไปทาํ มาปฏบิตัธิรรมใหเ้ต็มทีเ่ลย ทาํมากก็จะเสร็จเร็ว ทาํนอ้ยก็จะเสร็จชา้ และ

อาจไมท่นัการ ถา้ตายไปก่อน กลบัมาเกดิชาตหินา้ ก็อาจจะไมไ่ดป้ฏบิตั ิ เพราะไมม่ใีคร

สอน ยกเวน้ถา้ไดป้ฏบิตัถิงึข ัน้ทีส่ามารถปฏบิตัเิองได ้ ไมต่อ้งมใีครมาจูงมาสอน อย่างน้ี

ก็ถอืวา่ไดเ้ขา้สู่กระแสของพระนิพพานแลว้ ไมต่อ้งกงัวลแลว้ กลบัมาเกดิใหมก่็จะปฏบิตัิ

ต่อเลย เพราะตดิเป็นนิสยัแลว้  
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การทาํใจใหส้งบการตดักเิลสจะฝงัอยู่ในใจ พอไดเ้กดิเป็นมนุษยก์็จะปฏบิตัต่ิอทนัท ีงาน

อย่างอืน่จะทาํเท่าทีจ่าํเป็น จะไมห่ลงไปกบัการหาเงนิหาทอง หาลาภหายศ หาสรรเสริญ 

หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย จะหาแต่ความสุขทีเ่กดิจากความสงบ จากการตดักเิลส

ตณัหา จะกา้วไปเรื่อยๆ จนเสร็จงาน จงึอย่าประมาทนอนใจ อย่าไปคดิวา่จะมเีวลา

ปฏบิตัเิสมอ เพราะพรุ่งน้ีไมม่ใีครรูว้า่อะไรจะเกดิขึ้น ตอนน้ีมเีวลาควรทาํงานทีเ่ป็นคุณ

เป็นประโยชนอ์ย่างแทจ้ริง อย่าไปทาํงานทีเ่ป็นประโยชนช์ ัว่คราว เป็นความสุขช ัว่คราว 

ควรทาํงานทีเ่ป็นประโยชนเ์ป็นความสุขทีถ่าวร เป็นงานทีพ่ระพทุธเจา้และพระสาวก

ท ัง้หลายไดท้าํมาจนสาํเร็จแลว้ วสุติงั พรหมจริยงั คอืกจิในพรหมจรรยน้ี์ไดเ้สร็จสิ้นแลว้ 

งานน้ีมขีอบเขต มวีนัเสร็จสิ้น ไมเ่หมอืนงานทางโลก ทาํไปเท่าไหร่ก็จะไมม่วีนัสิ้นสุด จะ

มงีานใหมม่ารออยู่เสมอ เพราะอาํนาจของความอยาก จะทาํใหอ้ยู่ไมเ่ป็นสุข จะหงดุหงดิ

ราํคาญใจ ตอ้งหางานใหมม่าทาํ ท ัง้ๆทีไ่มม่คีวามจาํเป็น มเีงนิทองเหลอืกนิเหลอืใช ้ แต่

อยู่เฉยๆไม่ได ้ตอ้งหางานใหมม่าทาํต่อ ทาํไปจนวนัตาย จนกวา่ร่างกายจะทาํไมไ่หว พอ

กลบัมาเกดิใหม ่ ก็ตอ้งทาํอย่างน้ีอกี ทกุภพทกุชาต ิ ไมม่วีนัสิ้นสุด ถา้ทาํงานทางธรรมะ 

พอทาํเสร็จแลว้ ก็จะไมต่อ้งทาํอะไรอกีต่อไป เพราะจะไมก่ลบัมาเกดิอกี จะรูว้า่ชาตน้ีิเป็น

ชาตสุิดทา้ย เพราะไมม่คีวามอยากหลงเหลอือยู่เลย ใจอิม่พออยู่ตลอดเวลา  เป็นปรมงั 

สขุงัตลอดเวลา 

น่ีคอืการศึกษาชวีติของพวกเรา ใหรู้ว้า่ตวัเราน้ีอยู่ทีใ่จ ไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย ไมต่อ้งวติก

กงัวลกบัร่างกาย เพราะรูว้า่ร่างกายตอ้งตายแน่ๆ ไมต่อ้งกลวั เพราะเราไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย 

ร่างกายเป็นเหมอืนเครื่องใชไ้มส้อย เมือ่ถงึเวลาทีร่่างกายจะหยุดทาํงาน ก็ปลอ่ยใหห้ยดุ

ไป ถา้ดูแลรกัษาไดก้็ดูแลรกัษาไป เพือ่เอามาทาํประโยชนท์างจติใจ พอไดป้ระโยชนท์าง

จติใจครบบริบูรณ์แลว้ ก็ทาํประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้ืน่ต่อไป ถอืวา่เป็นงานแถม ไมไ่ดเ้ป็นงาน

หลกั ทาํก็ได ้ไมท่าํก็ได ้ไมเ่ดอืดรอ้น จงึควรศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็ปฏบิตั ิจะได ้

พบกบัความสุขทีแ่ทจ้ริง จะไดรู้ว้า่เราเป็นอะไรกนัแน่ อะไรทาํใหเ้รามคีวามสุขอย่าง

แทจ้รงิ ตอนตน้ก็ตอ้งไดย้นิไดฟ้งัจากผูรู้แ้ลว้ แลว้ก็นาํเอามาปฏบิตั ิเอามาพสูิจน ์เพราะ

ธรรมะเป็นสนัทิฏฐโิก เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิตัสิามารถพสูิจนไ์ด ้ วา่เป็นจรงิหรือไม ่ น่ีคอื

เหตผุลทีพ่วกเราเขา้หาพระศาสนากนั เพือ่หาความรูท้ีน่าํไปสู่การปฏบิตั ิพอปฏบิตัแิลว้ก็
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จะไดป้ฏเิวธ คอืไดร้บัผลจากการปฏบิตั ิ เป็นสูตรตายตวั เป็นอกาลโิก ไมเ่สือ่มไปกบั

กาลเวลา พระพทุธเจา้ทกุๆพระองค ์ และพระสาวกทกุๆรูป จะสอนเหมอืนกนัหมด จะ

สอนปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ  

มรรคผลจงึไมเ่กดิจากการอยากได ้ แต่เกดิจากการปฏบิตั ิ จากการศึกษาทีถู่กตอ้ง ถา้

ศึกษาไมถู่กตอ้ง ปฏบิตักิ็จะไมถู่กตอ้ง ปฏเิวธก็จะไมถู่กตอ้ง จะไมไ่ดผ้ลทีพ่ระพทุธเจา้ 

และพระสาวกท ัง้หลายไดก้นั จงึตอ้งยดึทางน้ี แลว้จติใจจะมแีต่เจริญกา้วหนา้ มี

ความสุขเพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ มคีวามทกุขน์อ้ยลงไปตามลาํดบั จนหมดสิ้นไปอย่าง

แน่นอน พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ ตน้เหตขุองความทกุข ์ ของความเครียด ก็คอืความ

อยาก การดบัความทกุข ์ดบัความเครียด ก็ตอ้งละความอยากดว้ยปญัญา ใหเ้หน็วา่ไมม่ี

อะไรน่าอยาก เพราะไมม่อีะไรเป็นความสุข เป็นทกุขท์ ัง้นัน้ ถา้รูว้า่สิง่ทีค่ดิวา่มคุีณค่าเป็น

ลูกระเบดิ จะเก็บไวไ้หม ถา้มหี่อของมาทางไปรษณีย ์ เขยีนวา่เป็นของมค่ีา คิดวา่เป็น

ทองคาํ พอเปิดออกมาเหน็เป็นลูกระเบดิ จะเก็บไวไ้หม ปญัหาอยู่ทีไ่มเ่ปิดดูกนั เชื่อวา่

เป็นทองคาํก็เก็บไวเ้ลย พอระเบดิก็จะตอ้งเจ็บตวั  

พระธรรมคาํสอนทกุบทออกมาจากพระอรยิสจั ๔ ท ัง้นัน้ ทีท่รงสอนใหท้าํบญุใหท้าน 

รกัษาศีล ภาวนา กค็อืการเจริญมรรคน้ีเอง มรรคคอืเครื่องมอืทีจ่ะละความอยาก 

เครื่องมอืทีส่าํคญัก็คอืสตสิมาธิและปญัญา เพราะจะหยุดความอยากได ้ ทานกบัศีลได ้

เพยีงแต่ทาํใหค้วามอยากอ่อนกาํลงัลง เวลาใหท้านจะทาํใหค้วามอยากอ่อนกาํลงัลง 

เวลาอยากไดอ้ะไรก็จะหาในกรอบของศีลธรรม ไมโ่กหก หลอกลวง ไมฉ่อ้โกง ไมท่าํรา้ย

ผูอ้ืน่ ความอยากก็จะอ่อนกาํลงัลงอกี เวลาจะหยุดความอยากดว้ยสมาธิก็จะงา่ย พอ

หยุดความอยากดว้ยสมาธิไดแ้ลว้ ก็เหมอืนตศีีรษะของความอยากใหม้นึไป พอออกจาก

สมาธิก็ใชป้ญัญาตดัศีรษะไดเ้ลย เพราะความอยากจะไมม่แีรงต่อสู ้ เวลาจติออกจาก

สมาธิใหม่ๆ  ความอยากจะไมม่กีาํลงั พอพจิารณาวา่เป็นไตรลกัษณ์ก็จะละความอยากได ้

เลย พอละความอยากไดแ้ลว้ จะรูว้า่ไมม่อีะไรในโลกน้ีมคุีณค่ามคีวามสุขเท่ากบัการละ

ความอยาก เพราะจะเบาใจสบายใจ ไมต่อ้งวติกกงัวลวา่จะไดห้รือไม ่ เวลามคีวาม

อยากจะเครียด ตอ้งคอยรอดูวา่จะไดห้รือไม ่เช่นอยากจะไดต้าํแหน่ง ก็ตอ้งรอดูวา่จะได ้
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หรือไม ่ อยากจะไดค้นน้ีมาเป็นคู่ครอง ก็ตอ้งรอดูวา่จะไดห้รือไม ่ พอไดม้าแลว้ก็ตอ้งรอ

ดูวา่จะอยู่กบัเราไปตลอดหรือไม ่ จะดเีสมอไปหรือไม ่ ถา้เหน็วา่ความเครียดเกดิจาก

ความอยาก ก็จะไมอ่ยากได ้ อยู่คนเดยีวดกีวา่ ไมม่อีะไรก็อยู่ได ้ อยู่แบบพระพทุธเจา้ 

อยู่แบบครูบาอาจารยด์กีวา่  

จะอยู่ไดก้็ตอ้งขยนัภาวนา เดนิจงกรมนัง่สมาธิ ตอ้งถอืเป็นงานหลกั ตื่นขึ้นมาก็นัง่สมาธิ 

เวลาตอ้งทาํกจิทีจ่าํเป็น เช่นรบัประทานอาหาร ก็เจริญสตไิปดว้ย เสร็จแลว้ก็กลบัมา

ภาวนาต่อ เดนิจงกรม นัง่สมาธิ ทาํอย่างน้ีไป รบัรองไมเ่กนิ ๗ ปี ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

พยากรณ์ไว ้ จะตอ้งไดผ้ลอย่างแน่นอน พระพทุธเจา้ทรงชี้ทางใหอ้ย่างชดัเจนแลว้ ถา้ยงั

ไมม่สีมาธิไมม่ปีญัญา ก็เจริญสตไิปก่อน ดงึจติใหอ้ยู่ในปจัจบุนั อย่าใหจ้ติไปคดิเรื่องนัน้

เรื่องน้ี อย่าไปในอดตี ในอนาคต ใหค้ดิแต่เรื่องทีเ่กดิขึ้นในปจัจบุนั ไมต่อ้งคดิไดย้ิง่ด ี

ใหรู้เ้ฉยๆ ใหรู้ว้า่กาํลงัทาํอะไรอยู่ ถา้กาํลงัเดนิก็ใหรู้ว้า่กาํลงัเดนิ จะท่องซา้ยขวา ซา้ยขวา

ไปดว้ยก็ได ้ หรือจะบริกรรมพทุโธๆไปก็ได ้ พอเหน่ือยอยากจะหยุดก็ไปนัง่สมาธิ 

บริกรรมพทุโธๆต่อ ถา้อยากจะหยุดบริกรรมพทุโธ ก็ดูลมเขา้ดูลมออกก็ได ้ ดูแต่ลม

อย่างเดยีว อย่าไปคดิอะไร ถา้มสีตจิดจ่ออย่างต่อเน่ือง ไมน่าน ๕ นาท ี๑๐ นาท ีจติก็

จะสงบ พอสงบแลว้ ก็ปลอ่ยใหส้งบไปจนกวา่จะถอนออกมาเอง อย่าไปดงึออกมา พอ

ถอนออกมาแลว้ ก็ลกุขึ้นมาเดนิจงกรมถา้ไมอ่ยากจะนัง่  

ถา้นัง่ต่อแลว้เกดิทกุขเวทนา ก็ตอ้งพจิารณาทกุขเวทนา พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็น

สภาวธรรมอย่างหน่ึง ทีเ่กดิขึ้นมาเอง มเีหตมุปีจัจยัทีเ่ราไมส่ามารถไปควบคุมบงัคบัได ้

เหมอืนกบัฝนตก ตกก็ปลอ่ยใหต้กไป เราก็นัง่ของเราไป ทกุขเวทนาเกดิขึ้นก็รบัรูไ้ป 

ปลอ่ยใหเ้ป็นไป ถา้รบัรูเ้ฉยๆ ไมม่คีวามอยากทีจ่ะใหห้ายไป หรืออยากจะหนีจากไป ใจ

ก็จะเป็นอเุบกขา จะสงบจะไมท่กุขเ์ลย ถา้อยากใหห้ายไป หรืออยากจะหนีจากไป กจ็ะ

เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ทีจ่ะทาํใหท้นนัง่ต่อไปไมไ่ด ้ ความเจ็บทางร่างกายไมรุ่นแรง

เท่ากบัความทกุขท์างใจ ทีเ่กดิจากความอยาก เวลาเจอทกุขเวทนา สิง่ทีต่อ้งการใหเ้หน็ 

ก็คอืทกุขใ์นอริยสจั ๔ แลว้ใหใ้ชป้ญัญาดบัทกุขใ์นอริยสจั ๔ ถา้พจิารณาก็จะเหน็วา่ 

ทกุขเ์กดิจากความอยากใหค้วามเจ็บหายไป หรือความอยากจะหนีจากความเจ็บไป 
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อยากจะเปลีย่นอริิยาบถ ถา้เปลีย่นก็จะหายไปชัว่คราว แลว้ก็จะกลบัมาใหม ่ ก็จะเจอ

ปญัหาเดมิอกี ถา้พจิารณาดว้ยปญัญา ก็จะเหน็วา่การจะแกค้วามทกุขใ์จตอ้งแกท้ีใ่จ 

ไมใ่ช่ทีร่่างกาย ทีเ่ราบงัคบัไมไ่ด ้ ตอ้งปลอ่ยวาง เหมอืนกบัฝนตกทีเ่ราบงัคบัไมไ่ด ้ ตอ้ง

ปลอ่ยวาง จะตกก็ตกไป ร่างกายจะเจ็บกป็ลอ่ยใหเ้จ็บไป ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา อย่า

ไปอยากใหท้กุขเวทนาหายไป ยอมอยู่กบัทกุขเวทนา น่ีคอืการพจิารณาดว้ยปญัญา  

ถา้ยงัไมม่กีาํลงัพจิารณาดว้ยปญัญา ก็ใชอุ้บายของสมาธิไปก่อน บริกรรมพทุโธๆไป อย่า

ใหใ้จมโีอกาสคดิถงึทกุขเวทนา อย่าใหม้โีอกาสคดิอยากใหค้วามเจ็บหายไป หรือคดิ

อยากจะหนีจากความเจ็บไป ฝากเป็นฝากตายไวก้บัพทุโธๆ บริกรรมพทุโธๆไป ไมใ่หไ้ป

สนใจกบัความเจ็บ แลว้ความเจ็บจะไมเ่ป็นปญัหา เพราะใจไมไ่ดส้รา้งทกุขใ์นอริยสจั

ขึ้นมา เพราะไมม่โีอกาส เน่ืองจากตอ้งบรกิรรมพทุโธ ตอ้งใหใ้จมงีานทาํ ถา้ไมม่งีานทาํ 

จะไปคดิถงึความเจ็บ จะอยากใหค้วามเจ็บหายไป ก็จะทนนัง่ไปไมไ่ด ้ เหมอืนกบัเวลาที่

ทาํอะไรเพลดิเพลนิ จะลมืความหวิไปเลย ถงึเวลารบัประทานอาหารจะไมรู่ส้กึหวิ เพราะ

ใจไมไ่ดอ้ยู่กบัความหวิ แต่เวลาไมม่อีะไรทาํ ก็อยากกนินัน่กนิน่ี ไมไ่ดห้วิทางร่างกาย แต่

หวิทางจติใจ  

การต่อสูก้บัทกุขเวทนาก็ทาํได ้ ๒ วธิี คอื ๑. ทาํดว้ยอบุายของสมาธิ บริกรรมไปไมใ่ห ้

หยุดเลย ใหข้าดใจไปกบัการบริกรรมเลย ๒. ทาํดว้ยอบุายของปญัญา พจิารณาวา่

ทกุขเวทนาเป็นเหมอืนฝนตก ทีใ่จหา้มไมไ่ด ้ แต่รบัรูไ้ดอ้ย่างไมส่ะทกสะทา้น ถา้ไมไ่ด ้

อยากใหท้กุขเวทนาหายไป ถา้อยากใหท้กุขเวทนาหายไป ก็จะรบัรูท้กุขเวทนาไมไ่ด ้

ปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ทีท่กุขเวทนา แต่อยู่ทีค่วามอยากใหท้กุขเวทนาหายไป จงึตอ้งกาํจดั

ตณัหาความอยากใหท้กุขเวทนาหายไป ไมใ่ช่กาํจดัทกุขเวทนา ทีไ่มไ่ดท้าํใหใ้จทกุข ์

ความอยากใหท้กุขเวทนาหายไปต่างหากทีท่าํใหใ้จทกุข ์ จนรบัรูไ้มไ่ด ้ พจิารณาอย่างน้ีไป

แลว้ จะยอมรบัความจรงิ ก็จะหยุดอยากใหค้วามเจ็บกายหายไป พอหยุดไดแ้ลว้ ถงึแม ้

ความเจ็บกายไมห่ายไป ก็จะไมม่ารบกวนใจ เพราะตวัทีร่บกวนใจ ไมใ่ช่ความเจ็บกาย 

แต่เป็นความทกุขใ์จ ทีเ่กดิจากความอยากใหค้วามเจ็บกายหายไป น่ีคอืการพจิารณา

ทกุขเวทนาทางปญัญา  
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เวทนาเป็นขนัธ ์ทีเ่กดิจากการสมัผสัรบัรูก้บัสิง่ต่างๆ ทางตาหูจมกูลิ้นกาย เวลาสมัผสักบั

ความรอ้นก็เป็นทกุขเวทนา เวลาสมัผสักบัความเยน็สบายก็เป็นสุขเวทนา เวลาสมัผสักบั

ความหนาวมากๆก็เป็นทกุขเวทนา ซึง่ไมใ่ช่เป็นความทกุขท์างใจ ความทกุขท์างใจอยู่ที่

ปฏกิริิยาของใจต่อเวทนา วา่มคีวามอยากหรือไม ่ ถา้มคีวามอยากก็จะเกดิความทกุขท์าง

ใจขึ้นมา เช่นเวลาเกิดทกุขเวทนา ร่างกายเจ็บปวดขึ้นมา ถา้ใจมปีฏกิริิยาอยากใหค้วาม

เจ็บปวดหายไป ก็จะเกดิความทกุขท์รมานใจขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง เวลาร่างกายมสุีขเวทนา 

ถา้อยากจะใหสุ้ขไปเรื่อยๆ ก็จะทกุขใ์จ ถา้ใจวางเฉยไดก้็จะไมท่กุข ์ทกุขท์างใจน้ีเกดิจาก

สมทุยั คอืกามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา เป็นทกุขท์ีด่บัได ้ ถา้ละกามตณัหา 

ภวตณัหา และวภิวตณัหาได ้ 

กามตณัหาคอืความอยากในรูปเสยีงกลิน่รส อยากดู อยากฟงั อยากดืม่ อยากลิ้มรส

ต่างๆ อยากร่วมหลบันอนกบัคนนัน้คนน้ี ภวตณัหาคอืความอยากมอียากเป็น อยากมี

เงนิมทีอง อยากรํา่รวย อยากเป็นมหาเศรษฐ ี อยากเป็นเจา้นาย อยากเป็นใหญ่เป็นโต 

วิภวตณัหาคอืความอยากไมม่ ี อยากไม่เป็น อยากไมจ่น อยากไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย 

ตณัหาท ัง้ ๓ น้ีทีส่รา้งความทกุขท์รมานใจใหก้บัสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ถา้มมีรรค คอืทานศีล

ภาวนา ก็จะละความอยากท ัง้ ๓ ได ้ หนา้ทีข่องพวกเราก็คอื ตอ้งสรา้งทานศีลภาวนา

ขึ้นมาใหไ้ด ้เหมอืนกบัเวลารถยางแตก ถา้ไมม่เีครื่องมอื ก็จะเปลีย่นยางไมไ่ด ้ตอ้งมแีม่

แรงมายกรถใหล้อยขึ้น มเีครื่องมอืมาถอดน็อต จะละความอยากท ัง้ ๓ ดว้ยตวัเราเอง

ไมไ่ด ้ตอ้งมเีครื่องมอืทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบไว ้คอืทานศีลภาวนา น่ีคอืมรรคทีท่รงสอน

ใหเ้จริญใหม้าก ตอ้งเจริญใหส้มบูรณ์ ถา้มรรคสมบูรณ์แลว้ ก็จะละตณัหาไดอ้ย่าง

สมบูรณ์ นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ ทกุขก์็จะดบัอย่างสมบูรณ์ น่ีคอืหวัใจของ

พระพทุธศาสนา หวัใจของการปฏบิตั ิอยู่ทีท่กุข ์สมทุยั นิโรธ มรรค ถา้จะวดัผลของการ

ปฏบิตั ิ ใหว้ดัทีท่กุขส์มทุยักบันิโรธมรรค วา่ทกุขส์มทุยัมมีากขึ้น หรือนิโรธมรรคมมีาก

ขึ้น ถา้สมทุยันอ้ยลง ทกุขก์็จะนอ้ยลง ถา้มรรคมมีากขึ้น นิโรธก็จะมมีากขึ้น จงึตอ้งทาํ

มรรคใหม้มีากขึ้น ตอ้งทาํทานรกัษาศีลภาวนาใหม้าก ไมม่ใีครทาํใหเ้ราได ้ ถา้

พระพทุธเจา้ทาํใหพ้วกเราได ้พวกเราก็คงสบายไปนานแลว้  
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ถาม ท่านอาจารยพ์ูดถงึการแกเ้วทนาวา่ม ี ๒ วธิี คอืสมาธิกบัพจิารณาดว้ยปญัญา 

การใชส้มาธิก็เขา้ใจอยู่ การใชว้ธิีพจิารณาดว้ยปญัญา ถา้กาํลงัสมาธิไมพ่อ ใชว้ธิี

พจิารณาจะไมไ่ดผ้ล 

ตอบ ใช่ ไมไ่ดผ้ล ไมม่กีาํลงัพอ 

ถาม ไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะละตณัหาความอยากได ้

ตอบ สมาธิจงึมคีวามสาํคญัมาก 

ถาม ถา้กาํลงัไมพ่อ ใหใ้ชว้ธิีสมาธิไปก่อนใช่ไหม 

ตอบ ตอ้งใชส้มาธิดบัทกุขภ์ายในใจ ดว้ยการบริกรรมเพือ่ไมใ่หค้วามคดิปรุงแต่งของ

สงัขาร ปรุงไปทางสมทุยั แลว้ทกุขจ์ะดบัไป  

ถาม เวลาเดนิจงกรม ควรพจิารณาอะไร 

ตอบ พจิารณาอะไรก็ได ้ ถา้พจิารณาเวทนาตอนทีย่งัไมเ่กดิ จะไมเ่ป็นของจริง เป็น

สญัญา  

ถาม ถา้ยงัไมเ่จ็บ ใหน้ ัง่จนกวา่จะเจ็บใช่ไหม 

ตอบ เวลาเจ็บก็อย่าไปอยากใหห้าย ใหช้อบความเจ็บ 

ถาม ถา้กาํลงัไมพ่อ ก็แพม้นั 

ตอบ เวลาเจ็บก็อย่ารีบลกุ พยายามบอกวา่ฉนัชอบเธอนะ 

ถาม ก็ชอบไดส้กัช ัว่โมง พอเลยชัว่โมงก็ชกัจะไมช่อบแลว้ 

ตอบ ไมเ่ป็นไร คราวหนา้ก็เพิม่เป็นช ัว่โมงครึ่ง เพิม่ไปเรื่อยๆ ถา้เปลีย่นความไมช่อบ

เป็นชอบได ้ ใจจะวางเฉยได ้ ต่อไปจะชอบก็ไดไ้มช่อบก็ได ้ ตอนน้ีเราเอาแต่ไม่
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ชอบอย่างเดยีว ไมม่ทีางเลอืก ตอ้งสรา้งทางเลอืกใหก้บัใจ จากไมช่อบ มาชอบ

บา้ง พอชอบไดแ้ลว้ ก็จะเฉยๆได ้ 

ถาม เวลาเจ็บแลว้ใจไมน่ิ่ง ตอ้งรูไ้หมวา่มคีวามอยากหรือไม ่

ตอบ ไมต่อ้งรูก้็ได ้ถา้ทาํใจใหร้บัความเจ็บได ้ 

ถาม เวลาหกลม้เทา้เจ็บมาก แต่จติผูรู้จ้ะบอกวา่ เทา้ไมใ่ช่เรา ไมต่อ้งไปสนใจ จะรูส้กึ

วา่ใจไมเ่จ็บ เป็นสญัญาหรือปญัญา 

ตอบ ถา้ใจไมเ่จ็บก็เป็นปญัญา เพราะอยู่ในเหตกุารณ์จรงิ 

ถาม ใจไมเ่จ็บแต่ใจรูว้า่เทา้เจ็บ 

ตอบ ถา้ใจเฉยแสดงวา่มปีญัญา ใจปลอ่ยวาง เป็นอเุบกขา ไม่มปีฏกิริิยาต่อทกุขเวทนา 

ถา้ไมม่ปีญัญา ก็จะรอ้งไห ้จะกลวั จะทกุขใ์จ 

ถาม ตวัทีค่ดิเป็นสงัขารใช่ไหม 

ตอบ เป็นสงัขาร ถา้สญัญาจาํไปทางสมทุยั สงัขารก็จะคดิปรุงไปทางสมทุยัดว้ย จะ

ทาํงานเป็นทมี สญัญาและสงัขารจะไปคู่กนั ถา้ไปทางมรรคก็จะไปดว้ยกนั ถา้

เหน็วา่เป็นดนินํา้ลมไฟ ไม่ใช่ตวัเราของเรา ก็จะไปทางมรรค จะไมค่ดิปรุงไปทาง

สมทุยั สญัญาเป็นตวัมอง มองวา่เป็นอะไร เป็นเรา หรือไมใ่ช่เป็นเรา สญัญาเก่า

จะมองวา่เป็นเราเป็นของเรา การเจริญปญัญาก็เพือ่จะเปลีย่นสญัญาเก่า เปลีย่น

จากการมองวา่เป็นเราเป็นของเรา ใหม้องวา่ไมใ่ช่เราไมใ่ช่ของเรา พอมองวา่ไม่ได ้

เป็นเราเป็นของเรา สงัขารก็จะไมป่รุงแต่งไปทางสมทุยั ถา้มองวา่เป็นตวัเรา 

สงัขารก็จะปรุงไปทางสมทุยั ตอ้งเปลีย่นสญัญาใหม ่พอมองวา่ไมใ่ช่เราไมใ่ช่ของ

เรา ใจก็จะปลอ่ย การปลอ่ยเป็นมรรค นิโรธก็เกดิขึ้น ความคดิทางสมทุยัก็หยุด 

ใจจะเฉย สกัแต่วา่รู ้รูต้ามความจริง 
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ถาม เวลาปฏบิตัแิลว้วูบลงไป สตยิงัอยู่ ไมไ่ดบ้ริกรรม อยู่น่ิงๆเฉยๆ เป็นสุขแบบ

ไมใ่ช่ปีต ิตรงนัน้เป็นอเุบกขา เป็นเอกคัคตารมณ์ หรือเป็นอะไร 

ตอบ เป็นอเุบกขา ไมม่อีารมณ์รกัชงั เป็นเอกคัคตารมณ์ สกัแต่วา่รู ้ ไมป่รุงแต่ง รู ้

เฉยๆ น่ิงสงบ เหมอืนลฟิตด์ิง่วูบลงมา จติเวลาจะเขา้สู่ความสงบ ก็เหมอืนลฟิต์

ดิง่ลงมาแลว้ก็หยุด จะรูเ้ฉยๆ เบาอกเบาใจ สบายอกสบายใจ บางทมีปีีต ินํา้ตา

ไหลขนลกุซ่า แต่เป็นเดีย๋วเดยีว แลว้ก็จะน่ิงสงบ เป็นอเุบกขา จนกวา่จะถอน

ออกมา เป็นสมัมาสมาธิ สมาธิทีถู่กตอ้ง ถา้สงบแลว้ไมน่ิ่ง ออกไปรบัรูส้ิง่ต่างๆ ก็

จะเป็นมจิฉาสมาธิ สมาธิทีไ่มถู่กตอ้ง เช่นไปเหน็กายทพิย ์ อย่างคุณแมแ่กว้น่ี 

เป็นสมาธิทีไ่มน่ิ่ง พอจติสงบแลว้จะออกไปรูเ้รื่องของวญิญาณทีล่ว่งลบัไปแลว้ 

เป็นสมาธิทีไ่มด่ ี เพราะไมส่นบัสนุนปญัญา ไมไ่ดท้าํใหค้วามอยากอ่อนกาํลงัลง 

เพราะความอยากยงัทาํงานอยู่ อยากจะรูเ้รื่องนัน้เรื่องน้ี พอออกจากสมาธิแบบน้ี

แลว้ จะไมม่กีาํลงัเจริญวปิสัสนา พจิารณาทางปญัญา ตอ้งตดักาํลงัของความ

อยากดว้ยสมัมาสมาธิ ตอ้งวางยาสลบใหก้บัความอยาก จะไดไ้มม่กีาํลงัเวลา

ออกมาจากสมาธิเหมอืนนกัมวย ตอ้งโดนนบั ๘ สกัครัง้ ๒ ครัง้ จะไดช้นะอย่าง

งา่ยดาย ถา้ยงัไมน่บั ๘ จะมกีาํลงัต่อสูม้าก การทาํสมาธิ ก็เพือ่ใหค้วามอยากคอื

ตณัหาถูกนบั ๘ ตอ้งใหจ้ติน่ิงๆ เวลาออกมาจากสมาธิถงึจะพจิารณาได ้ ถา้จะ

เจริญมรรคอย่าไปตามรูส้ิง่ต่างๆ ตอ้งดงึกลบัมาทีต่วัรู ้ อย่าไปสนใจ เดีย๋วก็จะ

หายไปเอง  

ถาม พอหายไปแลว้เราตอ้งพจิารณาต่อไหม 

ตอบ ตอ้งการใหน่ิ้งสงบ ใหว้า่ง เป็นอเุบกขา 

ถาม ถา้จติถอนออกมา 

ตอบ ถา้อยากจะสงบอกี ก็ใหก้ลบัเขา้ไปในสมาธใิหม ่ กาํหนดดูลมใหม ่ หรือบริกรรม

พทุโธๆ จนกวา่จะพอ แลว้ค่อยออกจากสมาธิมาเดนิจงกรมต่อ มาพจิารณาไตร
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ลกัษณ์ต่อ พจิารณาเรื่องทีย่งัหลงยดึตดิอยู่ เช่นลาภยศสรรเสริญสุข พจิารณา

ความแก่ความเจ็บความตาย  

ถาม ดงึเขา้มาพจิารณา 

ตอบ พจิารณาวา่ร่างกายจะตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย พจิารณาดูวา่เวลาแก่เป็นอย่างไร 

เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นอย่างไร เพือ่สอนใจใหเ้ตรียมรบักบัเหตกุารณ์ พอเจอ

เหตกุารณ์จรงิจะไดไ้มต่กใจ จะไดท้าํหนา้ทีข่องใจใหถู้กตอ้ง เหมอืนกบันกัมวย 

ตอ้งซอ้มชกกระสอบทราย ซอ้มชกกบัคู่ซอ้มไวก่้อน เวลาขึ้นเวทจีะไดช้ยัชนะ 
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