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  กณัฑท์ี่ ๔๒๕ 

สกักายทิฐ ิ
๑๒ มิถนุายน ๒๕๕๔ 

เวลาฟงัธรรมแลว้ไมบ่รรลกุ็เพราะขาดสมาธ ิ ถา้มสีมาธิตอ้งบรรลไุด ้ ถา้จติยงัไมร่วม จะ

เขา้ไมถ่งึฐานของจติ ไมถ่งึรากของกเิลสตณัหา ไมถ่งึพระอริยสจั ๔ ถา้จติรวมลงแลว้ 

เวลาไดย้นิไดฟ้งัธรรม จะถอดถอนกเิลสไดท้นัท ีอย่างพระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ ทีไ่ดบ้าํเพญ็

ศีลสมาธิมาเต็มทีแ่ลว้ แต่ท่านไมม่ปีญัญา ไมรู่ไ้ตรลกัษณ์ คอือนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

เพราะไมม่ใีครรูไ้มม่ใีครสอนมาก่อน พอพระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรม วา่ทกุสิง่ทกุอยา่ง

เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา สกักายทิฐทิีเ่ป็นกเิลสฝงัลกึอยู่ในใจ ก็จะถูก

ถอนขึ้นมาทนัท ี สกักายทฐิคิอืการเหน็วา่ขนัธ ์ ๕ คอืร่างกาย เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ เป็นตวัเราของเรา พอทรงแสดงวา่ขนัธ ์๕ เป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ถา้ไป

ยดึไปตดิ เป็นทกุขใ์นอริยสจั คอืทกุขท์ีเ่กดิจากตณัหาความอยาก อยากใหข้นัธ ์๕ เทีย่ง 

อยากใหข้นัธ ์ ๕ เป็นไปตามความปรารถนา พอไมไ่ดเ้ป็นก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา น่ี

เป็นทกุขใ์นอริยสจั ไมใ่ช่ทกุขใ์นขนัธ ์ ไมใ่ช่ทกุขใ์นร่างกาย ไมใ่ช่ทกุขใ์นเวทนา แต่เป็น

ทกุขท์ีเ่กดิจากตณัหาความอยาก ทีม่อีวชิชาเป็นผูผ้ลกัดนั คอือวิชชา ปจัจยา สงัขารา 

อวชิชาคอืความไมรู่ว้า่ขนัธ ์ ๕ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีง

สภาวธรรม ทีเ่กดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป รูปขนัธก์็คอืการเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป ของธาต ุ

๔ ดนินํา้ลมไฟ นามขนัธค์อืสภาวธรรมทีเ่กดิขึ้นแลว้ดบัไปภายในใจ ไมม่ตีวัไมม่ตีน พอ

ไดย้นิไดฟ้งัก็จะเขา้ใจทนัท ี

ถา้มสีมาธิมจีติทีส่งบ จะเหน็อริยสจั ๔ ปรากฏขึ้นในใจ เวลามคีวามอยากใหร่้างกาย 

เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นอย่างนัน้อย่างน้ี พอเกดิความอยากขึ้นมา ซึง่เป็น

สมทุยัตน้เหตขุองความทกุข ์ ก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา อนัน้ีไมใ่ช่ทกุขก์าย ไม่ใช่

ทกุขเวทนา พอคดิถงึความแก่ ความเจ็บ ความตาย ใจก็ทกุขข์ึ้นมา ทกุขด์ว้ยอาํนาจของ
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สมทุยั ทีไ่ปคดิวา่ร่างกาย เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นตวัเราของเรา ก็อยากจะ

ใหสุ้ข ไมใ่หท้กุข ์ ถา้สุขก็อยากใหสุ้ขไปนานๆ ถา้ทกุขก์็อยากจะใหห้ายไปเร็วๆ อยากให ้

ร่างกายอยู่ไปนานๆ ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย อย่างน้ีเป็นตณัหาความอยาก เป็นสมทุยั ตน้เหตุ

ของความทกุขใ์จ เวลาบรรลธุรรมกบ็รรลตุรงน้ี ตรงทีเ่หน็อริยสจั ๔ ภายในใจอย่าง

ชดัเจน ไดเ้หน็ทกุข ์ ไดเ้หน็สมทุยั ถา้เคยไดย้นิไดฟ้งัธรรมคอืมรรค ทีพ่ระองคท์รงสอน

วา่ขนัธ ์๕ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา พอเหน็วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ก็จะละอปุาทาน

ละตณัหาความอยากใหข้นัธ ์๕ เป็นอย่างนัน้อย่างน้ีได ้เพราะรูว้า่ไมส่ามารถฝืนความจริง

ของขนัธ ์ ๕ ได ้ เป็นอย่างไรก็ตอ้งยอมรบั พอยอมรบัความจริงทกุขท์ีม่อียู่ในใจก็ดบัไป

ทนัท ี เพราะสมทุยัหยุดทาํงาน หยุดอยากไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความ

จริง จะเป็นอย่างไรก็สกัแต่วา่รู ้รูด้ว้ยสตรูิด้ว้ยปญัญา รูว้า่เป็นไตรลกัษณ์ รูว้า่ตอ้งปลอ่ย

วาง พอปลอ่ยวางได ้ความทกุขใ์จก็หายไป 

น่ีคอือริยมรรคอริยผล การเหน็อริยสจั ๔ ข ัน้ต่างๆ ข ัน้แรกก็ตอ้งเหน็สกักายทฐิ ิทีท่าํให ้

เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา สกักายทฐิคิอืความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็

วา่ขนัธ ์ ๕ เป็นตวัเราของเรา แลว้ก็เกดิอปุาทานความยดึตดิในขนัธ ์ ๕ เกดิตณัหาความ

อยากใหข้นัธ ์ ๕ เป็นไปตามความปรารถนาของตน ก็จะเกดิทกุขข์ึ้นมา เป็นทกุขใ์น

อริยสจั ๔ ทกุขท์ีอ่ยู่ในใจ จะเหน็ทกุขน้ี์ได ้ ตอ้งมจีติทีส่งบ จติตอ้งรวมเขา้สู่ฐาน เป็น

เอกคัคตารมณ์ พอออกมาจากความสงบ ก็จะมคีวามคดิปรุงแต่ง ขณะทีอ่ยู่ในสมาธิจะ

ไมม่คีวามคดิปรุงแต่ง จะไมม่ทีกุข ์ สมทุยั นิโรธ มรรค มแีต่นิโรธคอืความดบัทกุข ์

ช ัว่คราว ทีเ่กดิจากกาํลงัของสมาธิ เพราะตอนนัน้สญัญาสงัขารไมไ่ดท้าํงาน ไมไ่ดป้รุง

แต่งไปในทางสมทุยั แต่พอออกมาจากสมาธิแลว้ พอจติเริ่มคดิถงึรูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ ก็จะเกดิความอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้อย่างน้ี ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา 

ถา้มสีตมิปีญัญารูว้า่รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา กจ็ะ

ระงบัความอยาก ทาํใจใหเ้ฉยๆ เป็นอย่างไรก็ได ้พอทาํใจใหเ้ฉยๆได ้ความทกุขใ์จทีเ่กดิ

จากความอยากก็จะหายไป เพราะรูว้า่เป็นเรื่องธรรมดาของขนัธ ์ มกีารเกดิย่อมมกีารดบั

ไปเป็นธรรมดา ถา้รูอ้ย่างน้ีกป็ลอ่ยวางได ้ตดัความอยากคอืสมทุยัได ้ เป็นอย่างไรก็ตอ้ง

ยอมรบัโดยถ่ายเดยีว คา้นไม่ได ้ความจริงเป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครคา้นได ้ น่ีแหละคอืการบรรลุ
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ธรรม ตอ้งมสีมาธิก่อน มจีติทีส่งบก่อน ตอ้งเขา้ไปถงึรากฐานของกเิลสตณัหา ทีอ่ยูใ่น

ฐานของจติ การปฏบิตัจิงึตอ้งเขา้ไปในฐานของจติ เพือ่ขดุเอารากของกเิลสตณัหาออกมา 

คอืความเหน็ผดิท ัง้หลายคอืโมหะ เช่นสกักายทิฐเิป็นความเหน็ผดิขอ้ที ่๑  

ขอ้ที ่ ๒ คอืวิจกิจิฉา ความลงัเลสงสยัในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ พอเหน็พระ

อริยสจั ๔ ในฐานของจติ ก็จะหายสงสยัวา่พระพทุธเจา้มจีริงหรือไม ่ถงึแมจ้ะไมเ่คยเหน็

มาก่อน พอรูว้า่พระอริยสจั ๔ เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นพระธรรมคาํสอน กจ็ะ

ไมส่งสยัวา่พระธรรมคาํสอนเป็นคาํสอนทีจ่ริงหรือไม ่ ถูกตอ้งตามหลกัความจรงิหรือไม ่

จะไมส่งสยัในพระสงฆ ์ ผูเ้หน็พระพทุธเจา้ เหน็พระธรรม พระสงฆก์็คอืผูม้ดีวงตาเหน็

ธรรมน่ีเอง คอืพระโสดาบนั ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ผูท้ีไ่ดท้าํจติใหด้ิง่เขา้สู่ฐาน แลว้ก็เหน็

อริยสจั ๔ คอืการทาํงานของทกุขส์มทุยันิโรธและมรรคอย่างชดัเจน เรื่องพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ ก็จะไมล่งัเลสงสยัอกีต่อไป ไมต่อ้งเดนิทางไปประเทศอนิเดยี เพือ่

นมสัการสงัเวชนียสถาน ๔ ผูท้ีต่อ้งไปเพราะยงัไมเ่หน็พระพทุธพระธรรมพระสงฆท์ี่

แทจ้รงิภายในใจ อย่างนอ้ยก็ขอใหไ้ดเ้หน็ซากของสถานทีท่ีพ่ระพทุธเจา้เคยประทบัอยู่ 

เช่นสถานทีป่ระสูต ิ ตรสัรู ้ แสดงพระธรรมครัง้แรก และเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน จะได ้

เกดิศรทัธาวริิยะฉนัทะทีจ่ะเจรญิรอยตามพระพทุธบาท ก็จะหม ัน่ศึกษาพระธรรมคาํสอน 

และปฏบิตัติาม จนกวา่จะบรรลอุริยมรรคอริยผล ก็จะเขา้ถงึพระพทุธพระธรรม

พระสงฆท์ีแ่ทจ้ริง ตอ้งเริ่มจากการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีลใหบ้ริสุทธิ์ แลว้ก็เจริญสต ิ

เพือ่ทาํจติใหร้วมลงเป็นสมาธิ พอออกมาจากสมาธิ ก็พจิารณารูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ วา่เป็นไตรลกัษณ์ ก็จะสามารถเหน็พระอริยสจั ๔ ได ้ เหน็ทกุขส์มทุยันิโรธ

มรรค ทีท่าํงานอยู่ในใจ น่ีคอือานิสงสท์ีเ่กดิจากการฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ก่อนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูแ้ละประกาศพระธรรมคาํสอน ไมม่ใีครรูเ้รื่องของสกักายทฐิ ิ

เรื่องของไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา พอพระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรู ้ ทรงเหน็พระ

อริยสจั ๔ ในพระทยัของพระองค ์ทรงเหน็สกักายทฐิ ิแลว้นาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนใหแ้ก่

ผูอ้ืน่ ถา้ผูฟ้งัมฐีานะทีจ่ะรบัธรรมน้ีได ้ ก็จะบรรลธุรรมไดท้นัท ี ถา้ไมบ่รรลทุ ัง้ๆทีไ่ดย้นิ

เรื่องพระอริยสจั ๔ ไดย้นิเรื่องขนัธ ์๕ วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตามานานแลว้ แต่ใจยงั
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เป็นเหมอืนเดมิอยู่ ยงัมสีกักายทฐิอิยู่ ยงัเหน็วา่ร่างกายเวทนาสญัญาสงัขารเป็นตวัเรา

ของเราอยู่ นัน่ก็เป็นเพราะวา่ยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปในฐานของจติ คอืจติยงัไมไ่ดร้วมเป็นหน่ึง 

เป็นเอกคัคตารมณ์ เพราะทีน่ ัน่เป็นทีฝ่งัรากของสกักายทฐิ ิ วจิกิจิฉา และสลีพัพตปรา

มาส คอืการไมเ่หน็วา่สุขทกุขด์ชี ัว่อยู่ทีก่ารกระทาํของตนเอง พอทาํดมีศีีล ก็จะไมท่กุขไ์ม่

วุน่วายใจ เวลาทกุขวุ์น่วายใจ ก็ไมไ่ดม้าแกท้ีใ่จ ก็คอืมารกัษาศีล แต่ไปแกด้ว้ยวธิีการ

สะเดาะเคราะหต่์างๆ เปลีย่นชื่อเปลีย่นนามสกลุ เปลีย่นทรงผม ทาํพธิีต่างๆ บูชาสิง่

ต่างๆ ทีไ่มไ่ดด้บัความทกุขภ์ายในใจ ทีเ่กดิจากการกระทาํบาป ทกุครัง้ทีท่าํอะไรไมด่ ี

คดิรา้ยพูดรา้ยทาํรา้ย จะไมส่บายใจ พอไดเ้หน็พระอริยสจั ๔ ก็จะไมส่งสยัเรื่องของการ

รกัษาศีล เพราะเวลาทาํผดิศีลใจจะทกุข ์เพราะเกดิสมทุยัความไมอ่ยากรบัผลของการทาํ

บาปนัน้เอง เวลาทาํบาปทาํแลว้ไมอ่ยากจะถูกลงโทษ ก็เลยทกุขใ์จ ถา้ไดเ้ขา้สู่ฐานของจติ

แลว้ จะเหน็วา่ความทกุขค์วามสุขในใจ เกิดจากความคดิดหีรือคดิรา้ย ถา้คดิดใีจจะไม่

ทกุข ์ถา้คดิไมด่ใีจจะทกุข ์ก็จะมาแกท้กุขท์ีใ่จ ก็จะละสลีพัพตปรามาสได ้

น่ีคอืสงัโยชนท์ีผู่กมดัใจใหต้ดิอยู่ในกองทกุข ์ ถา้มสีกักายทฐิ ิ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส 

ก็จะทกุข ์ถา้ดบัสงัโยชนท์ ัง้ ๓ น้ีได ้ความทกุขใ์จจะเบาบางลงไปในระดบัหน่ึง แต่ก็ยงัมี

สงัโยชนอ์กี ๒ ทีอ่ยู่ในกลุม่ของสงัโยชนเ์บื้องตํา่ คอืกามราคะและปฏฆิะทีต่อ้งละใหไ้ด ้

กามราคะคอืความกาํหนดัยนิดใีนกามน้ีเอง โดยเฉพาะการร่วมหลบันอนร่วมเพศ ส่วน

ปฏฆิะก็คอืความหงดุหงดิราํคาญใจ เวลาเกดิกามราคะก็จะหงดุหงดิ ถา้ยงัไมไ่ดร่้วมเพศ 

พอไดร่้วมเพศแลว้ความหงดุหงดิก็จะหายไปชัว่คราว เพราะกามราคะไดห้ยุดไปชัว่คราว 

หลงัจากทีไ่ดไ้ปร่วมหลบันอนไดร่้วมเพศแลว้ หลงัจากนัน้ก็จะเกดิกามราคะขึ้นมาใหม ่ก็

จะหงดุหงดิใจอกี การทีจ่ะละกามราคะและปฏฆิะได ้ตอ้งเจริญอสุภกรรมฐาน พจิารณา

ส่วนทีไ่มส่วยงามของร่างกาย ส่วนทีส่วยงามน้ีเราเหน็กนัอยู่ตลอดเวลา เพราะเราชอบ

เอาส่วนทีส่วยงามออกมาโชวก์นั ถา้ยงัไมไ่ดอ้าบนํา้อาบท่า หวเีผา้หวผีม แต่งเน้ือแต่งตวั 

จะไมก่ลา้ออกจากบา้นกนัถา้ตื่นนอนลกุขึ้นจากเตยีงขบัรถออกไปทาํงานเลย จะมใีครทาํ

บา้ง ถา้ทาํก็ไมต่อ้งเจริญอสุภะกนัใหเ้หน่ือย เพราะเหน็อสุภะกนัตลอดเวลา แต่พวกเรา

ไมช่อบเอาอสุภะมาอวดกนั ชอบเอาแต่สุภะความสวยงามมาอวดกนั ก็เลยทาํใหเ้กดิกาม

ราคะความกาํหนดัยนิดขีึ้นมา เกดิการขม่ขนืกนัฆ่ากนั ขม่ขนืแลว้ก็ตอ้งฆ่าปิดปาก ถา้ทกุ
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คนเอาอสุภะมาอวดกนั จะไมม่กีารขม่ขนืกนั ไปไหนก็จะปลอดภยั กลบัไมช่อบอวดกนั 

ชอบทาํตวัใหเ้ป็นเหยือ่ลอ่พวกอาชญากร ถา้ไมอ่ยากจะถูกขม่ขนื ก็เอาอสุภะออกมาอวด

กนั จะไมม่ใีครมาขม่ขนื แต่งกายเหมอืนคนขอทาน ใส่เสื้อผา้ขาดๆมกีลิน่เหมน็ จะ

ปลอดภยั ไมถู่กขม่ขนืชาํเรา พวกเราไปสรา้งเหตโุดยไมรู่ส้กึตวั ดว้ยการแต่งตวัไม่

ปกปิดร่างกายใหม้ดิชดิ สวมใส่เสื้อผา้ตวันิดเดยีว ทีว่ดัตอ้งจดัโสร่งไวค้อยตอ้นรบั ให ้

คนทีแ่ต่งกายไมส่าํรวมใส่โสร่งคลมุร่างกายไว ้ก่อนจะเขา้ไปในสถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์  

ถา้ตอ้งการละกามราคะกต็อ้งเจริญอสุภกรรมฐาน ตอ้งดูส่วนทีไ่มส่วยไมง่ามของร่างกาย 

ใหนึ้กถงึตอนทีเ่พิง่ตื่นขึ้นมา ผมเผา้ยงัไมไ่ดห้ว ี ฟนัยงัไมไ่ดแ้ปรง เวลาไปขบัถ่ายใน

หอ้งนํา้ ดูอวยัวะต่างๆทีอ่ยู่ภายใตผ้วิหนงั มองดว้ยปญัญา คอืใหนึ้กถงึภาพของอวยัวะ

ต่างๆทีซ่่อนอยู่ภายใตห้นงั เช่นโครงกระดูก หวัใจ ตบั ไต ลาํไส ้ ถา้ดูอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ 

เวลามองร่างกายก็จะมองอย่างสมดุล มองท ัง้สองดา้น ดา้นนอกก็เหน็ ดา้นในก็เหน็ ก็จะ

ระงบักามราคะได ้ หรือจะดูสภาพทีต่ายไปแลว้ก็ได ้ ก็เป็นร่างกายอนัเดยีวกนั ร่างกายที่

เราชอบเรารกั สกัวนัหน่ึงก็จะตอ้งกลายเป็นซากศพไป ศพ ๓ วนัเป็นอย่างไร ศพ ๗ วนั

เป็นอย่างไร ศพ ๑๕ วนัเป็นอย่างไร ในสมยัก่อนเขาทิ้งศพไวใ้นป่าชา้ เวลามแีรง้กามา

กดัมากนิเป็นอย่างไร เวลามหีนอนมแีมลงมสีตัวต่์างๆมาแทะกนิจะเป็นอย่างไร ใหดู้

อย่างน้ีบา้ง เพือ่จะไดเ้หน็ความจริงของร่างกายวา่สวยจริงหรือไมส่วยจริง ถา้ดูอย่างน้ี

อย่างต่อเน่ือง เวลาเหน็ร่างกายปับ๊ไมว่า่จะแต่งกายใหส้วยขนาดไหนก็ตาม มรูีปร่าง

หนา้ตาสวยงามขนาดไหนก็ตาม อสุภะทีไ่ดพ้จิารณาอยู่เรื่อยๆจะออกมาเตอืนวา่ ไมไ่ด ้

สวยงามอย่างทีเ่หน็ดว้ยตา ส่วนทีไ่มส่วยทีไ่มเ่หน็ก็มอียู่ดว้ย  

น่ีคอืการเจริญอสุภกรรมฐาน ถา้เจริญไดป้ระมาณสกัครึ่งหน่ึง กจ็ะทาํใหก้ามราคะเบา

บางลงไป จะมคีวามเบือ่ๆอยากๆ บางครัง้ก็อยากถา้เผลอ ไมไ่ดค้ดิถงึอสุภะ เวลาใดที่

นึกถงึอสุภะเวลานัน้ก็จะเบือ่ ข ัน้น้ีเป็นข ัน้ของพระสกทิาคาม ี ไดท้าํใหก้ามราคะและ

ปฏฆิะเบาบางลงไป แต่ยงัไมห่มด ถา้เจริญอสุภะไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา มองครัง้ใด

ก็จะเหน็อสุภะทนัท ี ดบัสุภะทนัท ี อย่างน้ีก็จะเบือ่ตลอดเวลา ไมม่กีามราคะไมม่ปีฏฆิะ

หลงเหลอือยู่ภายในใจ ใจก็จะหมดความวุน่วายไปกบัเรื่องของร่างกาย จะเหน็ร่างกาย
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ทกุสดัทกุส่วน เหน็ต ัง้แต่สกักายทฐิมิา วา่เกดิแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย เป็น

ธรรมดา เป็นดนินํา้ลมไฟ เป็นอสุภะ เป็นปฏกูิล ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ก็บรรลขุ ัน้อนาคาม ี

อนาคามแีปลวา่ผูไ้มก่ลบัมาเกดิในกามภพ ไมต่อ้งการร่างกายเป็นเครื่องมอืในการหา

ความสุขอกีต่อไป จะหาความสุขจากความสงบภายในใจ จะไมต่อ้งเกดิในกามภพ คอืไม่

เกดิเป็นเทพเป็นมนุษย ์ แต่ยงัตอ้งเกดิเป็นพรหมจนกวา่จะสามารถละสงัโยชนเ์บื้องบนที่

มอียู่ ๕ ขอ้ได ้คือ ๑. รูปราคะ ความตดิใจในรูปฌาน ๒. อรูปราคะ ความตดิใจในอรูป

ฌาน ๓. มานะ การถอืตวั ๔. อทุธจัจะ ความฟุ้ งซ่าน ๕. อวิชชา ความไมรู่พ้ระอริยสจั 

๔ ทีล่ะเอยีด อทุธจัจะเป็นความฟุ้ งซ่านของจติทีล่ะเอยีด ต่างจากความฟุ้ งซ่านของ

นิวรณ์ ทีเ่ป็นชนิดหยาบ เป็นความฟุ้ งซ่านชนิดละเอยีด ทีเ่กดิจากการทาํงานของมหาสติ

มหาปญัญา ทีเ่ลยขอบเขต ไมห่ยุดไมห่ย่อน ไมรู่จ้กัพกัผ่อน ก็เลยทาํใหเ้กดิความ

ฟุ้ งซ่านขึ้นมา พอเขา้ถงึจดุน้ีแลว้ สตปิญัญาจะทาํงานอย่างอตัโนมตั ิ จะขดุคุย้คน้หา

กเิลสหาสงัโยชน ์ทีย่งัสรา้งความทกุขใ์หก้บัจติอยู่ อย่างไมห่ยุดไมห่ย่อน ก็เลยทาํใหเ้กดิ

ความฟุ้ งซ่านขึ้นมา ถา้หยุดพกัจติในสมาธ ิ หยุดความคดิปรุงแต่ง ใหอ้ยู่ในความสงบ 

ความฟุ้ งซ่านก็จะหายไป พอออกมาจากสมาธิก็จะพจิารณาขดุคุย้หากเิลสหาสงัโยชนต่์อ 

เพือ่กาํจดัใหห้มดสิ้นไป 

พอไดบ้รรลพุระอนาคามแีลว้ จติจะละเอยีดมาก จะมคีวามสุขมาก ก็จะตดิใจ เป็นรูป

ราคะและอรูปราคะ ตดิในรูปฌานและอรูปฌาน เวลาออกมาสมัผสัรบัรูเ้รื่องต่างๆ จติก็

จะเกดิอารมณ์ขุน่มวั เพราะยงัมมีานะความถอืตวัอยู่ ถอืวา่ตนสูงกวา่ เท่ากนั หรือตํา่

กวา่คนนัน้คนน้ี ก็จะมคีวามทกุขใ์จไมพ่อใจ เช่นถา้คดิวา่เป็นผูใ้หญ่ พอไมไ่ดร้บัความ

เคารพจากผูน้อ้ย ก็จะไมพ่อใจ เป็นแมไ่มไ่ดร้บัการเคารพจากลูก ลูกไมเ่ชื่อฟงั ก็จะ

หงดุหงดิใจทกุขใ์จ ก็ตอ้งพจิารณามานะใหเ้หน็วา่เป็นเพยีงสมมตุ ิ สมมตุวิา่เขาสูงกวา่เรา 

เท่าเรา หรือตํา่กวา่เรา ถา้เป็นทหารก็จะสมมตุวิา่นายพนัสูงกวา่นายรอ้ย ความจรงิแลว้

จติเหมอืนกนัทกุดวง ไมม่สูีงไมม่ตีํา่กวา่กนั จติเป็นเหมอืนความวา่ง มแีต่ความรูส้กึนึก

คดิ พอไมรู่ค้วามจริงน้ี ก็ไปหลงตดิอยู่กบัสมมตุ ิ เช่นพอบวชเป็นพระก็ไดร้บัสมมตุวิา่มี

พรรษา ๑ พรรษา ๒ พรรษา ๓ ผูท้ีม่พีรรษาสูงกวา่ก็ตอ้งไดร้บัการเคารพจากผูม้พีรรษา

ทีต่ ํา่กวา่ ถา้ผูม้พีรรษาตํา่กวา่ไมใ่หค้วามเคารพ ก็อาจจะเกดิความไมพ่อใจได ้ ตอ้ง
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พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นเพยีงสมมตุเิท่านัน้เอง เรื่องสูงเรื่องตํา่ แลว้ก็อย่าไปยดึอย่าไปตดิ 

ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหท้าํตวัเป็นเหมอืนปฐพ ี ใหเ้ขาเหยยีบยํา่ได ้ ใหถ้่ายปสัสาวะ

อจุจาระใส่ได ้ ใครจะดูถูกดูแคลนดูหมิน่ จะไมเ่คารพนบัถอื ก็จะไมเ่ป็นปญัหาเลย เป็น

การแสดงของเขา เขาจะด่าจะชม ก็เป็นการแสดงของเขา เราเป็นคนดู ก็ดูเขาไป น่ีคือวธิี

แกม้านะ 

ถา้พจิารณาเพือ่แกม้านะหรืออวชิชา อย่างไมห่ยุดไมห่ย่อน ก็จะเกดิอทุธจัจะขึ้นมา 

พจิารณาเพือ่ใหรู้จ้กัมานะและอวชิชา เคยไดย้นิไดฟ้งัมา แต่ยงัไมเ่คยเจอตวั เคยอ่านใน

ตาํราเกี่ยวกบัรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อทุธจัจะ อวชิชา ตอนน้ีรูจ้กัรูปราคะอรูปราคะ

แลว้ คอืตดิอยู่ในความสงบ ไมพ่จิารณามานะและอวชิชา พอออกมาพจิารณา กจ็ะ

พจิารณาไมห่ยุดไมห่ย่อน จนเป็นอทุธจัจะความฟุ้ งซ่านขึ้นมา ทางทีถู่กตอ้งกลบัไปพกัใน

สมาธิในฌาน ในรูปฌานหรืออรูปฌาน พกัจติจนมกีาํลงัแลว้ ค่อยออกมาพจิารณาต่อ ก็

จะเหน็มานะและอวชิชา มานะก็คอืการถอืตน อวชิชาคอืไมรู่พ้ระอริยสจั ๔ ทีล่ะเอยีด 

ไมเ่หน็ทกุขท์ีต่ดิมากบัความสุขทีล่ะเอยีดและสวา่งไสว ทาํใหย้ดึตดิ อยากใหเ้ป็นอย่างน้ี

ไปตลอด ไมรู่ว้า่มนัไมเ่ทีย่ง การขดัเกลากเิลสส่วนหยาบส่วนกลางออกไป ทาํใหเ้กิด

ความสวา่งไสว ความสงบ ความสุขทีล่ะเอยีดขึ้นมา แต่ยงัเป็นสมมตุอิยู ่ ยงัเป็นไตร

ลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้ไมรู่ก้็จะคอยดูแลรกัษา เวลาจะเสือ่มก็ใชส้ตปิญัญา

รกัษา เพราะเคยใชส้ตปิญัญาในการทาํจติ ใหส้งบใหส้วา่งใหผ้่องใส ก็เลยยงัตอ้งทาํงาน

ต่อไปเรื่อยๆ จนรูว้า่น่ีไมใ่ช่วธิีทีจ่ะปฏบิตักิบัความสุขความสวา่งน้ี ถา้เป็นพระนิพพาน

เป็นสิง่ทีถ่าวร ก็ไมต่อ้งดูแลรกัษา ถา้เป็นไตรลกัษณ์ ก็ตอ้งปลอ่ยวาง เจริญหรือเสือ่ม ก็

ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความเป็นจริง ไมต่อ้งรกัษา  

อย่างทีห่ลวงตาท่านเคยพูดไวว้า่ ตอนทีอ่่านเกี่ยวกบัอวชิชาน่ีก็นึกวา่เป็นเสอืดุรา้ย แต่พอ

ไปเจอตวัจริงกลบัเป็นเหมอืนนางงาม ก็เลยไปดูแลรกัษาปกป้องมนั แทนทีจ่ะทาํลายมนั

ดว้ยปญัญา คอืเหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ ถา้ไดย้นิไดฟ้งัจากผูท้ีไ่ดผ้่านมาแลว้ พอปฏบิตัถิงึ

ข ัน้น้ี ก็จะรูท้นัท ี จะไมเ่สยีเวลา แต่ถา้ไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาก่อน ก็จะหลงตดิไปก่อน 

เพราะสตปิญัญาไมรู่ท้นั วา่กาํลงัอารกัขาอวชิชา แทนทีจ่ะฆ่าอวชิชา ตอนตน้คดิวา่จะมา
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ทาํลายอวชิชา แต่พอเจออวชิชากลบัไปอารกัขาอวชิชา เพราะไมรู่ว้า่เป็นอวชิชา พอรูแ้ลว้

ก็จะปลอ่ยวาง ถา้ความสวา่งความไสว ความสุขอนัละเอยีดน้ี จะเสือ่มก็ปลอ่ยใหเ้สื่อม

ไป พอปลอ่ยแลว้ก็จะไมม่อีะไรเหลอื นอกจากความวา่งทีเ่ป็นปรมงั สญุญงั และ

ความสุขทีเ่ป็นปรมงั สขุงั เป็นธรรมชาตขิองจติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ไมม่วีนัเสือ่ม ไมม่วีนั

หมดไป มอียู่ในจติของพวกเราทกุคน ทีต่อนน้ีถูกสิง่ทีเ่ป็นไตรลกัษณ์หุม้ห่ออยู่ ทาํใหไ้ม่

เหน็จติทีส่ะอาดบริสุทธิ์น้ี 

หนา้ทีข่องพวกเราจงึอยู่ทีก่ารปฏบิตั ิเพือ่กาํจดัสิง่ทีหุ่ม้ห่อจติคอืสงัโยชนท์ ัง้ ๑๐ ประการ

น้ี ดว้ยการเจริญสตเิพือ่สนบัสนุนสมาธิใหจ้ติเขา้สู่ฐาน เพือ่เขา้ถงึสงัโยชนท์ ัง้ ๑๐ 

ประการน้ี ตอ้งเจริญสตใิหม้าก เพือ่ทาํจติใหร้วมเป็นหน่ึงเป็นเอกคัคตารมณ์ สกัแต่วา่รู ้

จะไดก้าํจดัสงัโยชนท์ ัง้ ๑๐ ประการใหห้มดไปได ้ น่ีคอืแนวทางของการบรรลมุรรคผล

นิพพาน ตอ้งเหน็พระอริยสจั ๔ เหน็วา่ทกุขเ์กดิจากสมทุยัคอืความอยาก ใหส้ิง่ต่างๆที่

ไมเ่ทีย่งไมใ่ช่ตวัเราของเรา ใหเ้ป็นไปตามความอยาก มรรคผลทกุข ัน้จะตอ้งบรรลดุว้ย

การปลอ่ยวาง จะปลอ่ยวางไดก้็ตอ้งมเีครื่องมอื เช่นจะปลอ่ยวางกามราคะได ้ก็ตอ้งเหน็

วา่ร่างกายไมส่วยไมง่าม เป็นปฏกูิล เป็นอสุภะ จะปลอ่ยวางสกักายทฐิไิด ้ ก็ตอ้งเหน็วา่

ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา การเหน็สิง่อืน่ในเวลาภาวนาน้ีไม่สาํคญั

เท่ากบัเหน็พระอริยสจั ๔ เหน็ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค ถา้เหน็นิมติต่างๆ ก็เหมอืนกบัเหน็

สิง่ต่างๆดว้ยตาเน้ือ ไมเ่ป็นประโยชน ์ควรเหน็วา่ใจมคีวามรูส้กึอย่างไรกบัสิง่ทีเ่หน็ ยงัรกั 

ยงัชงั ยงัโลภ ยงัโกรธหรือไม ่เวลาเหน็ภาพทีส่วยงาม มกีามราคะเกดิขึ้นมาหรือไม ่เหน็

ความตายแลว้เกดิความกลวัขึ้นมาหรือไม ่ น่ีคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งเหน็ ก็คอืปฏกิริิยาของใจต่อ

สิง่ต่างๆทีใ่จสมัผสัรบัรู ้ถา้เหน็แลว้สกัแต่วา่รู ้ก็จะหมดปญัหา 

ดงัทีท่รงสอนชายคนหน่ึง ในขณะทีก่าํลงับณิฑบาตวา่ เหน็อะไร ก็สกัแต่วา่เหน็ ไดย้นิ

อะไรก็สกัแต่วา่ไดย้นิ อย่าไปมปีฏกิริิยากบัสิง่ทีเ่หน็สิง่ทีไ่ดย้นิ พอตรสัเท่านัน้เขาก็บรรล ุ

แลว้ก็ขอกราบลาเพือ่ไปเตรียมอฐับริขารเพือ่อปุสมบท ในระหวา่งทางก็ไปถูกกระทงิขวดิ

ตาย ก็เลยเกดิความเขา้ใจผดิในวงพทุธศาสนิกชนวา่ ถา้บรรลแุลว้ยงัไมไ่ดบ้วชภายใน 

๗ วนัจะตอ้งตาย เพราะชายคนน้ีบรรลแุลว้แต่ยงัไมไ่ดบ้วช ก็เลยตอ้งตายไป พระราช
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บดิาก็ทรงบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ ๗ วนัก่อนเสดจ็สวรรคต ก็เลยกลวักนัวา่ถา้บรรลแุลว้

ไมไ่ดบ้วชภายใน ๗ วนั จะตอ้งตายกนั อนัน้ีไมม่เีหตไุมม่ผีล เป็นเรื่องบงัเอญิมากกวา่ 

เพราะการโกนหวัห่มผา้เหลอืงจะป้องกนัความตายไดอ้ย่างไร เน่ืองจากปญัญาของ

พทุธศาสนิกชนทกุวนัน้ีมนีอ้ยมาก พอไดย้นิอะไรก็กลวักนัเชื่อกนัไปหมด เป็นพวก

มงคลตื่นขา่ว พวกเราจงึตอ้งหนกัแน่นต่อเหตผุล ต่อพระธรรมคาํสอน ควรศึกษาพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ใหม้าก ควรศึกษาจากตน้ฉบบัเลยคอืพระไตรปิฎก ศึกษา

พระธรรมพระสูตรทีส่าํคญัต่างๆ เช่นพระธมัมจกักปัปวตัตนสูตร พระอนตัตลกัขณสูตร 

พระมงคลสูตร พระมหาสตปิฏัฐานสูตร จะไดรู้ว้า่พระพทุธเจา้ทรงสอนอะไร เวลามคีน

มาประกาศตนเป็นผูว้เิศษ สอนใหท้าํอย่างนัน้อย่างน้ี จะไดรู้ว้า่วเิศษจริงหรือไม ่ สอน

ตามหลกัธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนหรือไม ่ แต่พวกเราไมค่่อยสนใจศึกษากนั ท ัง้ๆที่

เป็นชาวพทุธ แต่ไมศึ่กษากนัอย่างจรงิจงั ไมเ่หมอืนชาวต่างประเทศ ทีไ่มไ่ดเ้กดิใน

ประเทศทีน่บัถอืพทุธศาสนา ตอ้งศึกษาพระธรรมคาํสอนจากพระไตรปิฎก จงึรูด้กีวา่

พวกเรา ทีเ่ป็นพวกใกลเ้กลอืกนิด่าง ไมย่อมศึกษากนั แต่ยงัโชคดทีีม่คีรูบาอาจารยท์ีไ่ด ้

ศึกษาและปฏบิตั ิ นาํมาถ่ายทอดมาป้อนใหพ้วกเรา ทีช่อบใหป้้อน ไมช่อบหากนิเอง ถา้

ไมไ่ดม้าฟงัธรรมทีน่ี่ ก็คงจะไมไ่ดศึ้กษาธรรมกนั พอกลบัไปบา้นก็ไปดูพวกบนัเทงิ ไมดู่

ธรรม ไมฟ่งัธรรม แลว้จะเจริญกา้วหนา้ไดอ้ย่างไร 

ถา้เป็นชาวพทุธจรงิและอยากจะไดร้บัอานิสงสจ์ากการเป็นชาวพทุธ ก็ตอ้งศึกษา ปริยตัิ

คอืการศึกษา ศึกษาแลว้ก็ปฏิบตั ิ เมือ่ปฏบิตัแิลว้ปฏิเวธคอืการบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆ ก็จะ

เป็นผลทีต่ามมาต่อไป เมือ่บรรลแุลว้ก็จะสามารถส ัง่สอนผูอ้ืน่ไดต่้อไป และช่วยยดือายุ

ของพระพทุธศาสนา รกัษาพระพทุธศาสนาใหอ้ยู่กบัโลกไปนานๆ อยู่ทีก่ารศึกษา การ

ปฏบิตั ิ การบรรลผุล และการเผยแผ่พระธรรมคาํสอน ตอ้งทาํตามข ัน้ตอน อย่าขา้มข ัน้

อย่างทีท่าํกนั คอืศึกษาแลว้ก็ขา้มข ัน้ปฏบิตั ิ ไปเป็นครูเป็นอาจารยไ์ปส ัง่สอน ท ัง้ๆทีย่งั

ไมไ่ดบ้รรล ุ ก็จะส ัง่สอนดว้ยจนิตนาการ คดิวา่น่าจะเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี คนฟงัฟงั

แลว้ก็งงไมม่ ัน่ใจ ถา้เชื่อก็จะหลงผดิไป ทาํใหศ้าสนาเสือ่ม เพราะจะสอนผดิๆไปเรื่อยๆ 

จนสิง่ทีถู่กกลายเป็นผดิ สิง่ทีผ่ดิกลายเป็นถูกไป น่ีคอืหนา้ทีข่องพวกเราชาวพทุธ ถา้

อยากจะทดแทนบญุคุณของพระพทุธเจา้ พระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย ขอใหท้าํตามคาํ
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สอน คอืศึกษา ปฏบิตั ิ บรรลผุล แลว้ค่อยเผยแผ่ ตามลาํดบั จะไดบู้ชาพระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆอ์ย่างแทจ้ริง เป็นสริิมงคล เป็นความสุขความเจริญ 

มญีาตโิยมอยากใหส้รา้งศาลาใหม ่ ใหใ้หญ่กวา่เก่า ไดต้อบไปวา่จะไมม่กีารก่อสรา้งบนน้ี 

เพราะตอ้งการรกัษาสภาพของความเป็นป่า ของความสงบไว ้ ไมต่อ้งการความเจริญทาง

วตัถ ุ ตอ้งการความเจริญทางจติใจ ถา้เจรญิทางวตัถกุ็มกัจะทาํลายความเจริญทางจติใจ 

เป็นปฏปิกัษต่์อกนั ทีไ่หนมกีารก่อการสรา้ง ทีน่ ัน่ก็จะไมม่คีวามสงบ ไมม่กีารปฏบิตั ิ

เวลาหลวงตาสอนพระทกุครัง้ ท่านตอ้งบอกวา่อย่าก่อสรา้ง ท่านรูว้า่พระชอบก่อสรา้งกฏุ ิ

สรา้งศาลา สรา้งเจดยี ์ แต่ไมช่อบสรา้งมรรคผลนิพพาน สรา้งความสงบภายในใจ ใจจะ

สงบไดก้ายตอ้งสงบก่อน สภาพแวดลอ้มของกายตอ้งสงบสงดัวเิวก ไมค่ลกุคลกีนั จะ

มารวมกนัเฉพาะเวลาทาํกจิ เช่นฟงัเทศนฟ์งัธรรม ฉนัจงัหนั บณิฑบาต ปดักวาด ทีพ่ระ

ป่าจะมาพบกนั แต่จะไมส่นทนากนั ต่างคนต่างทาํหนา้ทีข่องตน ในสมยัพระพทุธกาลมี

ชาวบา้นสงสยัวา่พระทะเลาะกนัหรือ จงึไมพู่ดคุยกนัเลย ความจริงท่านกาํลงัควบคุมกาย

วาจาใจของท่าน โดยเฉพาะใจของท่าน ใหอ้ยู่ในความสงบ ไมฟุ่้ งซ่าน ไมใ่หค้ดิปรุงแต่ง 

ถา้คุยกนัก็แสดงวา่ใจยงัฟุ้ งซ่าน วถิชีวีติของผูท้ีป่ฏบิตักิบัผูท้ีไ่มป่ฏบิตัเิพือ่มรรคผล

นิพพานจะต่างกนั ผูท้ีไ่มป่ฏบิตัจิะชอบการสนทนาสงัสรรคก์นั ในวงการปฏบิตัจิะรูห้นา้ที่

ของตน รูว้า่ตอ้งควบคุมความคดิปรุงแต่ง สาํรวมกายวาจาใจ เพือ่ใหใ้จสงบ ทาํทกุสิง่ทกุ

อย่างเพือ่ความสงบ การปฏบิตัจิะกา้วหนา้หรือไมก่็อยู่ทีค่วามสงบ ถา้จติไมส่งบไมถ่งึ

ฐาน ปญัญาจะไมเ่ป็นปญัญา ไมส่ามารถถอนรากถอนโคนของกเิลสตณัหาได ้ 

ผูป้ฏบิตัจิงึตอ้งมคีวามเขม้งวดกวดขนั ตอ้งรกัษาจติใจใหอ้ยู่ในทาํนองคลองธรรม 

ลดละกเิลสตณัหา ละลาภยศสรรเสริญและการหาความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ ถา้

ไปสมคัรเป็นผูแ้ทนฯ แสดงวา่ไมไ่ดอ้ยู่ในทางธรรมแลว้ กาํลงัไปในทางกเิลสตณัหา ไปสู่

กองทกุข ์ไปสู่ความหายนะ ถา้ไมร่ะมดัระวงั ถา้ไมร่กัษาศีล ไปทาํผดิกฎหมาย ก็ตอ้งไป

ตดิคุกตดิตะราง ตายไปกต็อ้งไปใชก้รรมในอบาย จะเชื่อหรือไมเ่ชื่อก็ตาม แต่คนทีม่ ี

ปญัญาจะเชื่อ ไมส่งสยั ไมก่ลา้ทาํบาปทาํกรรม ตดัการหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุข

ทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทาํไมพระพทุธเจา้และพระสาวก ไมแ่สวงหาลาภยศสรรเสริญสุข 
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อย่างทีพ่วกเราแสวงหากนั เพราะไมใ่ช่ทางไปสู่การดบัทกุข ์ ทาํไมพวกเรายงัดนัทรุงัไป

ทางน้ีกนั เพราะถูกกเิลสกลอ่มอยู่ตลอดเวลา ไมป่ลกุธรรมขึ้นมากลอ่ม  

เวลาครูบาอาจารยจ์ากไปแต่ละครัง้จะรูส้กึวา้เหวม่าก เพราะไมไ่ดส้รา้งทีพ่ึง่ภายในใจ ไป

ยดึตดิทีพ่ึง่ภายนอก ซึง่เป็นทีพ่ึง่ช ัว่คราว ไมถ่าวรเหมอืนกบัทีพ่ึง่ภายใน จงึควรสรา้งที่

พึง่ภายในใจดว้ยการปฏบิตั ิ กาํหนดเวลาปฏบิตั ิ อย่าปฏบิตัติามอารมณ์ ตอ้งกาํหนดวา่

จะภาวนาวนัละกี่ช ัว่โมง รกัษาศีลกี่ขอ้ ลดละการหาความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รส เช่นดู

โทรทศันฟ์งัเพลงอ่านหนงัสอืไรส้าระกี่ช ัว่โมง ตอ้งกาํหนดตารางขึ้นมา ถา้ไมก่าํหนด 

ปลอ่ยใหไ้หลไปตามอารมณ์ ก็จะไปทางของกเิลสตณัหาตลอดเวลา เพราะกาํลงัของ

กเิลสตณัหามกีาํลงัมากกวา่ธรรม ตอ้งกาํหนดตอ้งควบคุมบงัคบั ถงึจะมาทางธรรมได ้

ตอ้งดงึใจใหม้าทางธรรมใหไ้ด ้ อย่าไปเสยีดายทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่เป็นอยู่ ตอ้งนึกอยู่

เรื่อยๆวา่สกัวนัหน่ึงจะตอ้งจากเราไป หรือเราตอ้งจากเขาไป จะไมไ่ดร้บัประโยชนอ์ะไร

จากเขา เวลาไปไมส่ามารถเอาเขาไปได ้ สิง่ทีเ่อาไปไดค้อืบญุหรือบาป ความสงบหรือ

ความวุน่วาย ความหวิหรือความอิม่ ถา้ไปกบัความสงบกบัความอิม่ ก็จะไปกบัความสุข 

ถา้ไปกบัความหวิกบัความอยาก ก็จะไปกบัความทกุข ์ 

ตอ้งคดิพจิารณาความไมม่คุีณค่าของสิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่ สิง่ทีม่คุีณค่ากบัชวีติจติใจกค็อื

ธรรม ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบไวใ้หก้บัพวกเรา ใหร้ีบตกัตวงใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมาก

ได ้เพือ่จะไดเ้ป็นเสบยีง เป็นยานทีจ่ะพาจติใจไปสู่ความสิ้นสุดของความทกุข ์ถา้สามารถ

เขา้สู่กระแสของพระนิพพานไดแ้ลว้ ก็จะปลอดภยั ชา้หรือเร็ว อย่างนอ้ยก็รูว้า่จะตอ้งไป

ถงึพระนิพพานอย่างแน่นอน ถา้ทาํไมไ่ดเ้วลาตายไปก็จะไปแบบวา่วหางขาด จะลอยไป

ตามลมของบาปและบญุ ถา้มธีรรมอยู่ภายในใจก็จะเหมอืนมเีครื่องบนิลากจูงวา่ว ให ้

ไปสู่จดุหมายปลายทางทีป่รารถนา จงึควรจะรีบตกัตวงธรรมใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้

โดยเฉพาะธรรมปฏบิตัคิอืจติตภาวนา ตอ้งทาํใหม้าก เจริญสตใิหม้าก ใหถ้อืการเจริญ

สตเิป็นงานหลกั ในทกุอริิยาบถ ทกุวนัทกุเวลา ในขณะทีต่ื่น ใหม้สีตทิีเ่ป็นเหมอืน

บงัเหยีนควบคุมมา้ ถา้ไมม่บีงัเหยีน จะไมส่ามารถควบคุมมา้ใหไ้ปตามทางทีต่อ้งการได ้

ใจก็เช่นเดยีวกนั ถา้ไมม่สีติ ก็จะไปตามอารมณ์ ดบีา้ง ไมด่บีา้ง ส่วนใหญ่จะไมด่ ีจะพา
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ไปสู่ความเสือ่มเสยี ความทกุข ์ความวุน่วายใจ ตอ้งฝึกสตใิหม้าก เพือ่จะไดพ้าใจใหเ้ขา้

สู่ความสงบ ความเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นอเุบกขา พอเขา้ถงึจดุน้ีไดแ้ลว้ ก็จะ

สามารถเอาธรรมของพระพทุธเจา้มาสอนใจได ้สอนใหป้ลอ่ยวาง ใหต้ดั ใหล้ะได ้ถา้ไม่มี

สมาธิคอืความสงบความเป็นหน่ึงของใจ จะสอนอย่างไรก็จะไมฟ่งั ถา้มสีมาธิแลว้จติจะ

ทาํตาม สอนใหห้ยุดก็จะหยุด ถา้ไมม่สีมาธจิะหยุดไมไ่ด ้เวลาโกรธก็หยุดไมไ่ด ้เวลาโลภ

ก็หยุดไมไ่ด ้ เวลาอยากไดอ้ะไรก็หยุดไมไ่ด ้ ถา้มสีมาธิแต่ยงัไมส่ามารถพจิาณาวา่เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา อย่างนอ้ยก็จะหยุดความอยากไดช้ ัว่คราว ดว้ยการเขา้ไปในสมาธ ิ

ต่อไปถา้พจิารณาเหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ในสิง่ทีอ่ยากไดอ้ยากมอียากเป็น ก็จะ

สามารถตดัความอยากไดอ้ย่างถาวร สมาธิจงึเป็นเครื่องมอืทีส่าํคญัมาก ในการทาํใหใ้จ

เป็นอสิระ เป็นตวัของตวัเอง ทกุวนัน้ีใจไม่ไดเ้ป็นของตวัเอง ใจเป็นทาสของกเิลสตณัหา 

ความอยากต่างๆ ทีท่าํใหเ้กดิความทกุขใ์จวุน่วายใจ และปญัหาต่างๆ  

ธรรมจงึมคีวามสาํคญัมาก เพราะมธีรรมเทา่นัน้ทีจ่ะทาํใหใ้จหลดุพน้จากอาํนาจของกเิลส

ตณัหาและความทกุข ์ อยู่ทีไ่หนจะมแีต่ความสุข จะยากดมีจีนไมส่าํคญั เพราะไมใ่ช่เหตุ

ของความสุขทกุขภ์ายในใจ เหตคุอืธรรมกบักเิลส ถา้มธีรรมไมม่กีเิลสก็จะมแีต่ความสุข 

ถา้มกีเิลสไมม่ธีรรมก็จะมแีต่ความทกุข ์ ไมไ่ดอ้ยู่ทีร่ ํา่รวยหรือยากจน ไมไ่ดอ้ยู่ทีม่ ี

ตาํแหน่งสูงหรือไมสู่ง ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารยกย่องสรรเสริญหรือตาํหนิตเิตยีนนินทา ไมไ่ดอ้ยู่ที่

รูปเสยีงกลิน่รส แต่อยู่ทีธ่รรมกบักเิลสเท่านัน้ ถา้มธีรรมใจก็จะสงบมคีวามสุข จะอิม่จะ

พออยู่ตลอดเวลา ไมอ่ยากจะไดอ้ะไร ไมอ่ยากจะมอีะไร ไมอ่ยากจะเป็นอะไร อยู่เฉยๆดี

ทีสุ่ด สบายทีสุ่ด ขอใหเ้อาจริงเอาจงั เอาเป็นเอาตายกบัการปฏบิตั ิพจิารณาถงึความตาย

อยู่เรื่อยๆ ชวีติก็จะส ัน้ลงไปเรื่อยๆ ความสุขจากสิง่ต่างๆในโลกน้ีเป็นของช ัว่คราว สุข

ตอนทีไ่ดส้มัผสั พอผ่านไปแลว้เหมอืนไมไ่ดส้มัผสัเลย จงึตอ้งคอยเตมิอยู่เรื่อยๆ เตมิ

เท่าไรก็เป็นเหมอืนเดมิ กลบัมาทีศู่นยเ์หมอืนเดมิ กลบัมาทีค่วามอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว

เดยีวดาย ความวา้เหว ่ ความหวิ ความอยาก ถา้มธีรรมแลว้จะไมเ่ป็นอย่างน้ี จะมแีต่

ความสุขสบาย มแีต่ความพอ น่ีคอืคุณค่าของธรรม ถา้ไดส้มัผสักบัความสงบของใจแลว้

จะปลอ่ยวางทกุอย่างได ้ พวกเราพยายามเขา้ไปถงึจดุนัน้ใหไ้ด ้ เขา้ไปสู่ความสงบของใจ

ใหไ้ด ้ 
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พระพทุธเจา้ทรงสละราชสมบตัไิด ้ ก็เพราะในสมยัทีท่รงพระเยาว ์ เคยไดส้มัผสักบั

ความสุข ทีเ่กดิจากความสงบพระทยั ขณะทีป่ระทบัอยู่ตามลาํพงั ไมม่บีริษทับริวารหอ้ม

ลอ้ม พอกายวเิวก จติก็วเิวกตาม เพราะในอดตีเคยเป็นมาแลว้ เคยเขา้ถงึจดุน้ีมาแลว้ 

พอมเีหตปุจัจยัคอืกายวเิวก ใจก็วเิวกตามทนัท ี ไมไ่ดเ้กดิกบัทกุคน บางคนนัง่อยู่คน

เดยีว แทนทีใ่จจะสงบกลบัวา้เหวห่วาดกลวั แสดงวา่ยงัไมเ่คยไดส้มัผสักบัความสงบของ

ใจมาก่อน แต่ถา้เคยแลว้เวลาอยู่คนเดยีวในทีเ่งยีบสงบสงดั ความสงบของใจจะตามมา

ทนัท ี พยายามทาํใหไ้ด ้ ถา้ทาํไดแ้ลว้จะตดิไปกบัใจ ถงึแมไ้ปเกดิภพหนา้ชาตหินา้ไมม่ี

พระพทุธศาสนา ก็จะไมห่ลงทาง จะรูว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีใ่จ ไมไ่ดอ้ยู่ทีล่าภยศ

สรรเสริญสุข จงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตัจิติตภาวนา ใหถ้อืการเจริญสตเิป็นงาน

หลกั เป็นกจิทีต่อ้งทาํอย่างต่อเน่ือง ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั เวลาไมม่ภีารกจิทีต่อ้งทาํ ก็ใหห้า

มมุสงบนัง่หลบัตาทาํจติใหส้งบ พอจติถอนออกมาจากความสงบ ก็สอนจติใหรู้จ้กั

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา  

พจิารณาไปเรื่อยๆ จะเหน็ชดัขึ้น จนเหน็วา่ไมม่อีะไรในโลกน้ีน่ารกัน่าสงวน น่ามไีว ้

ครอบครองเลย เหน็วา่เป็นทกุขท์ ัง้นัน้ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุขถ์า้ไป

ยดึตดิ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ น่ีคือผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการปฏบิตั ิ ถา้

ปฏบิตัแิลว้ผลตอ้งเกดิขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเป็นอกาลโิก ไมไ่ดข้ึ้นกบักาลเวลา เกดิขึ้น

ไดใ้นสมยัพทุธกาล ก็เกดิขึ้นไดใ้นสมยัปจัจบุนั ถา้มเีหตกุ็ตอ้งมผีลตามมา เหมอืนตน้ไม ้

ในอดตีทีโ่ตขึ้นมาไดเ้พราะนํา้กบัดนิ สมยัน้ีก็โตขึ้นมาไดเ้พราะนํา้กบัดนิเช่นกนั ความ

จริงของเหตแุละผลไมเ่ปลีย่น อยู่ทีต่วัเราเท่านัน้ เราตอ้งปฏบิตัเิอง ผูอ้ืน่ปฏบิตัใิหเ้รา

ไมไ่ด ้ สิง่ทีพ่วกเรากาํลงัขาดกนัมากๆ ก็คอืการสอนใจเตอืนใจ ใหป้ลอ่ยวาง ใหล้ดละ

การดาํเนินชวีติไปในทางกเิลส แลว้หนัมาดาํเนินชวีติไปในทางธรรม ใหม้ากขึ้นไป

ตามลาํดบั ไมเ่ช่นนัน้จะไมส่ามารถไขวค่วา้ เอาสิง่ทีด่ทีีง่าม ทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐได ้ เราตอ้ง

ไขวค่วา้เอง ผูอ้ืน่ไมส่ามารถไขวค่วา้ใหเ้ราได ้ขอใหพ้ยายามทาํต่อไป สูไ้มถ่อย  
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กณัฑท์ี่ ๔๒๖ 

กามฉนัทะ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

การรบัประทานอาหารจะรบัประทานวนัละกี่คร ัง้ก็ได ้ ถา้เพยีงพอกบัความตอ้งการของ

ร่างกาย เหมอืนกบัรถยนตท์ีม่ถีงันํา้มนัอยูถ่งัเดยีว จะเตมิสามครัง้หรือครัง้เดยีวใหเ้ต็ม

ถงัก็เหมอืนกนั ร่างกายก็เช่นเดยีวกนั จะรบัประทาน ๑ ครัง้ ๒ ครัง้หรือ ๓ ครัง้ ก็

เหมอืนกนัถา้ปริมาณเท่ากนั ถา้รบัประทานขา้ววนัละ ๓ จาน จะแบ่งรบัประทาน ๓ ครัง้ 

เชา้กลางวนัเยน็ หรือรบัประทานครัง้เดยีว ๓ จาน ร่างกายก็ไดป้ริมาณอาหารเท่ากนั แต่

กเิลสจะไดเ้สพรูปเสยีงกลิน่รสเพยีงครัง้เดยีว ถา้รบัประทานอาหารคาวหวานแบบ

รวมกนั ก็จะไดป้ราบกเิลส เพราะกเิลสชอบรบัประทานแบบแยกกนั ของคาวของหวาน

ตอ้งแยกกนั ท ัง้ๆทีจ่ะตอ้งไปรวมกนัในทอ้ง ถา้รบัประทานเพือ่ร่างกาย ก็ตอ้ง

รบัประทานแบบรวมกนั ถา้รบัประทานแยกกนั ก็เพือ่กเิลสคอืกามฉนัทะ ความยนิดใีน

กามรส กามรสก็คอืกามคุณท ัง้ ๕ ไดแ้ก่รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เป็นการสรา้งสมทุยั 

ตน้เหตขุองความทกุข ์ทาํใหจ้ติกระสบักระส่ายกระวนกระวาย ยนิดยีนิรา้ย ไมส่งบ กาม

ฉนัทะเป็นนิวรณ์เครื่องกดีก ัน้ความสงบ จะทาํจติใหส้งบไดต้อ้งทาํลายนิวรณ์ท ัง้ ๕ ใหไ้ด ้

เช่นกามฉนัทะ ความอยากในรูปเสยีงกลิน่รส ทีท่าํใจใหส้งบไมไ่ด ้ ก็เพราะใหเ้วลาแก่

กามฉนัทะไปหมดเลย รบัประทานอาหารเชา้กลางวนัเยน็ กลางคนืก็หลบันอนกบัคู่ครอง 

หลบันอนบนฟูกหนาๆ มเีครื่องปรบัอากาศ มกีลิน่นํา้หอม จะไดห้ลบัสบายเหมอืนขึ้น

สวรรค ์เป็นความสุขของผูเ้สพกาม  

ถา้มกีามฉนัทะก็จะตอ้งตดิอยู่ในกามภพ เป็นเทพเป็นมนุษยถ์า้รกัษาศีลได ้ ถา้รกัษาศีล

ไมไ่ดก็้ตอ้งเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นสตัวน์รก กามภพแบ่งเป็น ๒ ส่วน คอืสุคตกิบั

อบาย สคุตคิอืภพของผูเ้สพกามทีร่กัษาศีล ๕ ได ้อบายคอืภพของผูร้กัษาศีล ๕ ไมไ่ด ้

เช่นพวกทีช่อบอบายมขุต่างๆ เลน่การพนนั เสพสุรายาเมา เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็น
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มติร และเกยีจครา้น เพราะจะดงึจติใจใหล้งตํา่ นิวรณ์จะขวางก ัน้จติใจไมใ่หข้ึ้นสูง จะ

ขึ้นสูงไดก้็ตอ้งอยู่เหนืออทิธิพลของอบายมขุ และมกีาํลงัทาํลายนิวรณ์เช่นกามฉนัทะ ถงึ

จะเขา้สู่ความสงบได ้ เขา้สู่ความสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขของกามรส ถา้ยงัไมช่นะกามฉน้

ทะ ก็จะไมส่ามารถทาํจติใจใหส้งบได ้ วธิีทีจ่ะชนะกามฉนัทะได ้ ก็คอืการถอืศีล ๘ เช่น

ละเวน้จากการร่วมหลบันอนกบัคู่ครอง ตอ้งนอนคนละหอ้ง ถา้นอนใกลก้นัจะเกดิ

อารมณ์ขึ้นมาได ้ถงึแมว้า่จะมคีวามตัง้ใจทีจ่ะถอืศีล ๘ ไมร่่วมหลบันอนกนั แต่กเิลสจะ

ไมย่อมถอืดว้ย จะเกดิอารมณ์ขึ้นมา แลว้ก็ละเวน้จากการประทานอาหารหลงัเทีย่งวนั 

เพราะไมจ่าํเป็น ถา้ตอ้งการตดักามฉนัทะใหม้ากกวา่น้ี ก็ตอ้งรบัประทานครัง้เดยีว ใหน้าํ

อาหารคาวหวานมาใส่รวมกนัในจานเดยีวกนั แลว้ก็คลกุคนใหเ้ป็นอาหารจานเดยีว 

เพราะเดีย๋วก็ตอ้งเขา้ไปรวมกนัในทอ้ง สาํหรบัร่างกายไมเ่ป็นปญัหา แต่กเิลสจะไมย่อม

ใหท้าํ ถา้ทาํตามคาํส ัง่สอนของธรรมได ้จะไมก่งัวลกบัการรบัประทานอาหาร  

เวลาพระจะฉนัจงัหนั ตอ้งพจิารณาปฏสิงัขาโยนิโสก่อน คือเหตผุลของการฉนัจงัหนั 

พระพทุธเจา้ทรงสอนพระ ใหพ้จิารณาปฏสิงัขาโยนิโส ก่อนจะใชป้จัจยั ๔ เช่นอาหาร

บณิฑบาต จวีร กฏุทิีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค ใหพ้จิารณาอย่างแยบคาย พจิารณา

เหตผุลของการบริโภคปจัจยั ๔ เช่นการบริโภคอาหาร ใหพ้จิารณาวา่บริโภคเพือ่ดบั

ความหวิของร่างกาย ไมไ่ดร้บัประทานเพือ่ความสนุกสนาน เพือ่รสชาต ิ รบัประทานเพือ่

เยยีวยาร่างกายใหอ้ยู่อย่างปกตสุิข น่ีเรียกวา่ปฏสิงัขาโยนิโส ก่อนทีค่รูบาอาจารยจ์ะฉนั 

จะปฏสิงัขาโยนิโสก่อน อย่างนอ้ยหน่ึงนาท ีบางท่านอาจจะพจิารณาอาหาเรปฏกูิลสญัญา 

พจิารณาดูการเปลีย่นแปลงของอาหารในแต่ละข ัน้ตอน ขณะทีอ่ยู่ในจาน ขณะทีร่วมอยู่

ในบาตร ขณะทีอ่ยู่ในปาก ขณะทีอ่ยู่ในทอ้ง ขณะทีอ่ยู่ในสว้ม ถา้พจิารณาอย่างน้ีแลว้ 

เรื่องกามฉนัทะทีเ่กี่ยวกบัการบริโภคอาหารจะไมเ่ป็นปญัหา  

ถา้รบัประทานเสร็จใหม่ๆ  เหน็ขนมก็หวิขึ้นมาอกี ก็ตอ้งดดัสนัดานดว้ยการอดอาหาร 

หลวงตาท่านเลา่วา่ตอนทีท่่านบวชใหม่ๆ  ฉนัเสร็จเช็ดบาตรยงัไมท่นัแหง้ก็หวิอกีแลว้ 

ท่านก็บอกวา่ถา้หวิอย่างน้ีตอ้งไมก่นิอกี ๓ วนั ท่านก็อดไมฉ่นั ๓ วนั หลงัจากนัน้กเิลสก็

ไมก่ลา้หวิ เพราะไมใ่ช่ร่างกายทีห่วิ ร่างกายเพิง่รบัประทานเสร็จไปใหม่ๆ  หวิไดอ้ย่างไร 
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ทีห่วิเป็นกามฉนัทะ การต่อสูก้บักามฉนัทะทีเ่กี่ยวกบัการบริโภคอาหาร จงึมอียู่หลายวธิี

ดว้ยกนั ดงัทีไ่ดอ้ธิบายมา แต่ก็มขีอ้ทีต่อ้งระวงัอยู่ขอ้หน่ึงคอื เวลาทีพ่จิารณาความเป็น

ปฏกูิลของอาหาร ตอ้งรูจ้กัประมาณ พจิารณาเพือ่ไมใ่หย้นิดแีละอยากกบัรูปกลิน่รสของ

อาหาร ถา้พจิารณาเลยเถดิจนรบัประทานไมไ่ด ้ ก็ตอ้งหยุดพจิารณา เหมอืนรบัประทาน

ยามากเกนิไป หมอใหร้บัประทานวนัละเมด็ แต่ไปรบัประทานมากกวา่ทีห่มอส ัง่ มแีมช่ี

ท่านหน่ึงมปีญัหาแบบน้ี คอืเหน็เป็นปฏกูิลต ัง้แต่อยู่ในจาน ทาํใหร้บัประทานไมไ่ด ้ ไป

กราบถามหลวงตาวา่จะแกอ้ย่างไร หลวงตาท่านสอนใหพ้จิารณาวา่เป็นธาต ุ ท ัง้สิง่ที่

บริโภคและผูบ้ริโภค คอือาหารก็มาจากธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ร่างกายทีบ่ริโภคอาหารก็

เป็นธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ เป็นการเตมิธาต ุธาตไุมรู่ว้า่เป็นปฏกูิลหรือไม ่มแีต่กเิลสทีย่นิดี

ยนิรา้ยกบัธาต ุ เวลาอยู่ในจานก็ยนิด ี เวลาอยู่ในโถสว้มก็ยนิรา้ย ท ัง้ๆทีเ่ป็นเพยีงธาต ุ

ธาตกุบัธาตไุมม่ปีญัหาต่อกนั ถา้พจิารณาอย่างน้ีก็จะกลบัมารบัประทานได ้ 

น่ีคอืปญัหาทีเ่กดิขึ้นไดใ้นแวดวงปฏบิตั ิ ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์กจ็ะหลง

กนั เพราะมกัจะปฏบิตัเิลยเถดิ ถา้มคีรูบาอาจารยค์อยสอนคอยเตอืนไวล้่วงหนา้ พอ

ปฏบิตัไิปถงึกจ็ะรูท้นัทวีา่เลยเถดิหรือไม ่ น่ีคอืเรื่องการบริโภคอาหาร ถา้บริโภคไมเ่ป็นก็

จะเป็นกามฉนัทะ เป็นนิวรณ์ ทีจ่ะขวางความเจริญของจติใจ คอืความสงบสุข ถา้

ปรารถนาความสงบสุข ก็จะตอ้งกลา้ใชอ้บุายวธิีต่างๆ มาทาํลายกามฉนัทะหรือ

กามตณัหา ทาํไมตอ้งรบัประทานวนัละ ๓ หรือ ๔ ครัง้ ถา้รบัประทานเพือ่ร่างกาย

รบัประทานครัง้เดยีวก็พอ ไมต่อ้งแยกอาหารเป็นจานๆ ควรเอามารวมในจานเดยีวกนั 

ถา้จูจ้ี้จกุจกิก็คลกุอาหารใหเ้หมอืนตอนทีอ่ยู่ในทอ้ง ต่อไปการรบัประทานอาหารจะไม่

เป็นปญัหา มอีะไรก็รบัประทานได ้ ถา้หวิก็พจิารณาความเป็นปฏกูิล หรือดดันิสยัไม่

รบัประทานสกั ๓ วนั รบัรองไดว้า่กามฉนัทะจะพงัทลายหายไปหมด จะไมเ่ป็นปญัหา 

ตอนทีไ่ปอยู่บา้นตาดใหม่ๆ ยงัไมไ่ดอ้ดอาหาร ตอนเยน็ก็จะคดิปรุงแต่งอาหารชนิดต่างๆ 

พอเหน็พระรูปอืน่อดอาหารก็ลองอดตามดู พออดแลว้ความหวิตอนเย็นจะหายไปหมด 

โดนอาํนาจของการอดอาหารทาํใหไ้มก่ลา้ปรุงแต่ง เพราะถา้ปรุงแต่งก็จะทกุขท์รมานใจ 

ตอ้งระงบัดว้ยการเขา้สมาธิ ตอ้งเดด็เดีย่วถงึจะปราบกามฉนัทะได ้ น่ีก็คอืศีลขอ้ที ่๖ ไม่

บริโภคอาหารหลงัเทีย่งวนัไปแลว้ 
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ศีลขอ้ที ่๗ คอืละเวน้จากหาความสุข จากการแต่งเน้ือแต่งตวั ใชเ้ครื่องสาํอางต่างๆ ทาํ

ใหร่้างกายมกีลิน่หอม ร่างกายสวยงาม และไมห่าความสุขจากเครื่องบนัเทงิต่างๆ เช่นดู

หนงัฟงัเพลงรอ้งราํทาํเพลง ทีเ่ป็นกจิกรรมของกามฉนัทะ ถา้ละไมไ่ดก้็จะนัง่ภาวนาไมไ่ด ้

รบัประทานอาหารเยน็เสร็จ ก็ดูละครฟงัเพลง แลว้หลบันอนกบัสามภีรรยา นอนบนฟูก

หนาๆ ๘ หรือ ๙ ช ัว่โมง ตื่นสาย เสยีเวลาภาวนาไปเปลา่ๆ ถา้เป็นนกัปฏบิตันิอนเพยีง 

๔ ช ัว่โมงก็พอ พระพทุธเจา้ทรงกาํหนดเวลาพกัและปฏบิตัใิหก้บัพระเณรดงัน้ี ๖ โมงเยน็

ถงึ ๔ ทุ่มใหเ้ดนิจงกรมนัง่สมาธิภาวนา ๔ ทุ่มถงึต ี๒ ใหพ้กันอนในท่าสหีไสยาสน ์ต ี๒ 

ถงึ ๖ โมงเชา้ใหเ้ดนิจงกรมและนัง่สมาธต่ิอ จนถงึเวลาออกบณิฑบาต ร่างกายตอ้งการ

เพยีง ๔ ช ัว่โมงในการพกัผ่อนหลบันอน ถา้นอนบนพื้นปูผา้หรือปูเสือ่ พอร่างกาย

พกัผ่อนเต็มทีแ่ลว้ก็จะตื่นขึ้นมา แต่ถา้นอนบนฟูกหนาๆ ในหอ้งทีม่เีครื่องปรบัอากาศ มี

กลิน่หอม พอตื่นขึ้นมาจะไมอ่ยากจะลกุ จะกลบัไปนอนต่อ เป็นความขี้เกยีจ ไมบ่าํเพ็ญ

จติตภาวนา ไมม่วีริิยะอตุสาหะ เพราะตดิอยู่กบักามฉนัทะ ไมส่ามารถนัง่สมาธิเดนิ

จงกรมได ้จะคดิหาแต่รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ถูกกามฉนัทะลากไป

ตลอดเวลาโดยไมรู่ส้กึตวั เวลาอาบนํา้ก็ตอ้งใชส้บู่หอม เสร็จแลว้ก็ชโลมดว้ยนํา้หอม 

แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทีม่สีสีนั เลอืกรบัประทานอาหารชนิดนัน้ชนิดน้ี เพือ่รสทีถู่กปาก

ถูกใจ อยู่ภายใตค้าํส ัง่ของกามฉนัทะต ัง้แต่ตื่นจนหลบั 

นกัปฏบิตัติอ้งเปลีย่นนิสยั พจิารณาดูวา่ทาํเพือ่กามฉนัทะหรือไม ่ เช่นอาบนํา้ตอ้งใชส้บู่ที่

มกีลิน่หอมหรือไม ่ตอ้งประพรมนํา้หอมหรอืไม ่ เสื้อผา้ตอ้งเป็นแฟชัน่ลา่สุดหรือไม ่ตอ้ง

รบัประทานอาหารตามความชอบหรือไม ่ หรือรบัประทานอะไรก็ได ้ คดิอย่างน้ีจะตดักาม

ฉนัทะได ้ถา้จะใหด้กี็ควรเปลีย่นวถิชีวีติเลย เช่นไปอยู่วดัเพือ่ควบคุมกามฉนัทะ ไปปลกี

วเิวก อยู่ห่างไกลจากแสงสเีสยีง รูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ เช่นในป่าในเขา ไมม่ลีะครใหดู้ 

ไมม่เีพลงใหฟ้งั แลว้ก็ตอ้งสาํรวมตาหูจมกูลิ้นกายใจ เพือ่ไมใ่หเ้กดิกามฉนัทะขึ้นมา ไม่

ฟงัสิง่ทีจ่ะทาํใหเ้กดิกามฉนัทะขึ้นมา ถา้จะฟงัก็ฟงัเทศน ์ หรือดูหนงัสอืธรรมะ เพราะจะ

ทาํใหจ้ติสงบ น่ีคอืวธิีกาํจดักามฉนัทะ ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการทาํจติใจใหส้งบ พอกาํจดัได ้

แลว้การนัง่สมาธิก็นัง่ไดอ้ย่างสบาย ไมม่อีะไรมารบกวน ไมม่คีวามอยากดืม่อยาก

รบัประทาน อยากดูอยากฟงั จติก็จะสงบได ้ ถา้ยงัไมส่งบก็ตอ้งเจริญสตเิพือ่ไมใ่หค้ดิ
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ฟุ้ งซ่าน ไมใ่หค้ดิเรื่อยเป่ือย ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆ หรือสวดมนต ์สวดบททีจ่าํได ้ไม่

ตอ้งเปิดหนงัสอืดู เพราะจะไดส้วดในทกุอริิยาบถ ยนืเดนินัง่นอน เดนิไปก็สวดมนตไ์ป 

บริกรรมพทุโธๆไป  

ถา้สตมิกีาํลงัมากพอ สามารถรูว้า่ร่างกายกาํลงัทาํอะไรอยู่โดยไมค่ดิอะไร ก็ไมต่อ้งสวด 

ไมต่อ้งบริกรรม เช่นรูว้า่กาํลงัรบัประทานอาหาร กาํลงัตกัอาหาร กาํลงัเคี้ยวอาหาร กาํลงั

กลนือาหาร ไมค่ดิเรื่องอืน่ ก็ไมต่อ้งบริกรรมก็ได ้ เพราะตอ้งการกาํจดัความคดิปรุงแต่ง 

ใหส้งัขารทาํงานใหน้อ้ยทีสุ่ด ใหจ้ติรูอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย เหมอืนตาํรวจที่

คอยเฝ้านกัโทษ ไมใ่หห้ลดุไปจากสายตา ใหจ้ติเฝ้าดูร่างกายอยู่ทกุขณะ ไมไ่ปทีอ่ืน่ อย่า

ปลอ่ยใหร่้างกายอยู่ตรงน้ีแต่จติอยู่ทีเ่ชยีงใหม ่ อยู่ตามสถานทีต่่างๆ ใหอ้ยู่ทีน่ี่เดีย๋วน้ี 

ไมใ่หไ้ปอดตีไปอนาคต น่ีคอืการมสีต ิ ถา้หยุดความคดิปรุงแต่งไมไ่ด ้ ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั

ไมไ่ด ้ ก็ตอ้งใชก้ารบริกรรมเป็นเชอืกอกีเสน้หน่ึง สตจิะไดม้กีาํลงัมากขึ้น จะดงึจติไมใ่ห ้

ลอยไปทีอ่ืน่ได ้ ถา้ไม่ลอยไปทีอ่ืน่ ไมค่ดิเรื่องราวต่างๆ เวลาภาวนาจะสงบไดเ้ร็ว ใหอ้ยู่

กบัพทุโธ ก็จะอยู่กบัพทุโธ ใหอ้ยู่กบัลมหายใจ ก็จะอยู่กบัลมหายใจ ไมไ่ปคดิเรื่องนัน้

เรื่องน้ี ทีน่ ัง่กนัแลว้ไมส่งบเพราะไมอ่ยู่กบังาน ชอบไปทาํงานอืน่ ไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี 

ขณะทีง่านทีใ่หท้าํ คอืใหพ้ทุโธๆ กลบัไมท่าํ ไปคดิถงึอาหาร คดิถงึความบนัเทงิ คดิถงึ

คนนัน้คนน้ี ก็เลยไมส่งบ จะสงบไดใ้จตอ้งเป็นหน่ึง ตอ้งอยู่กบัเรื่องเดยีว อยู่กบัลมอย่าง

เดยีว อยู่กบัพทุโธอย่างเดยีว ถงึจะสงบน่ิง เป็นอเุบกขา สกัแต่วา่รู ้ไมม่อีะไรใหรู้ใ้หเ้หน็ 

มแีต่ความวา่ง เป็นสมาธิทีม่คุีณประโยชนต่์อการเจริญปญัญาต่อไป เพราะเป็นสมาธิที่

ตดักาํลงัของกเิลสตณัหา เหมอืนถูกฉีดยาสลบ  

ถา้เป็นสมาธิทีไ่ปเหน็สิง่นัน้สิง่น้ี ไปพบกบัเทพกบักายทพิย ์ระลกึชาตไิดค้วามรูเ้หลา่น้ีจะ

ไมต่ดักาํลงัของกเิลสตณัหา แต่กลบัเปิดช่องใหก้เิลสตณัหาทาํงาน เพราะอยากจะรูม้าก

ขึ้น อยากจะตดิตามเรื่องราว เหมอืนกบัตดิตามดูละคร ดูถงึตอนน้ีแลว้ ก็อยากจะดูวา่

ตอนต่อไปเป็นอย่างไร พอออกจากสมาธิก็จะไมม่กีาํลงัพจิารณาความจริงของ

สภาวธรรมท ัง้หลาย เช่นขนัธ ์๕ รูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ หรืออายตนะภายนอก

และภายใน คอืรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ และตาหูจมกูลิ้นกาย วา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็น
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อนิจจงั เป็นทกุข ์ เป็นอนตัตา จะไมม่ทีางทีจ่ะพจิารณาได ้ เพราะกเิลสตณัหาจะดงึไป

คดิถงึเรื่องทีไ่ดพ้บไดเ้หน็มา อดทีจ่ะไปอวดไปเลา่ใหค้นอืน่ฟงัไมไ่ด ้ นัง่แบบน้ีไมไ่ดน้ ัง่

เพือ่ดบักเิลส แต่ส่งเสริมกเิลสใหม้มีากขึ้น ถา้นัง่แลว้สงบน่ิงเป็นอเุบกขาสกัแต่วา่รู ้จะไม่

อยากพูดอะไรกบัใคร พูดไปก็ไมรู่เ้รื่อง พดูใหเ้สยีเวลาเปลา่ๆ ถา้จะพูดก็เพือ่ใหรู้จ้กัวธิี

ปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง ไมพู่ดอวดวา่เหน็สวรรคช์ ัน้นัน้ นรกชัน้น้ี เหน็เทพระดบันัน้ระดบัน้ี เป็น

การพูดตามความอยาก อยากใหค้นอืน่รู ้เวลาออกจากสมาธิแบบน้ีจงึไมไ่ดเ้จริญปญัญา  

ถา้ออกจากสมาธิทีส่งบน่ิงเป็นอเุบกขาสกัแต่วา่รู ้ใหม่ๆ จติยงัเป็นอเุบกขาอยู่ เหมอืนนํา้ที่

แช่อยู่ในตูเ้ยน็ เวลาเอาออกจากตูเ้ยน็ใหม่ๆ ก็ยงัเยน็อยู่ แต่ความเยน็จะค่อยหมดไป 

จติทีเ่ป็นสมาธิก็เช่นเดยีวกนั เป็นอเุบกขาเวลาออกมาใหม่ๆ  ไม่โลภโมโทสนั เวลา

พจิารณาสภาวธรรม เช่นความไมเ่ทีย่ง ก็จะไมม่อีารมณ์มาขดัขวาง ถา้กเิลสมกีาํลงัจะ

พจิารณาความไมเ่ทีย่งไมไ่ด ้ เพราะกเิลสไมช่อบความเสือ่ม ความตาย ความสูญเสยี 

การพลดัพรากจากกนั กเิลสก็จะสรา้งอารมณ์ก่อกวน พอคดิถงึเรื่องดบัเรื่องตาย กจ็ะ

หดหู่ขึ้นมาทนัท ี หมดเรี่ยวหมดแรง ไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจ ถา้คดิไปเทีย่วทีน่ ัน้ทีน่ี่ ไปหา

เงนิหาทอง หาตาํแหน่ง ก็จะดใีจดดีดิ้นเหมอืนปลาไดน้ํา้ ถา้ออกจากสมาธิใหม่ๆ  แลว้

พจิารณาความตาย ความเสือ่ม ความสูญเสยี การพลดัพรากจากกนั จติจะเฉยๆ จะรบั

ความจริงทีว่า่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนัได ้ ถา้ไม่

พจิารณากจ็ะคดิวา่จะไมเ่ป็นอย่างนัน้ จงึคดิวา่จะอยู่ไปนานๆ จะไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย จะรํา่

จะรวยมากขึ้น จะมตีาํแหน่งสูงขึ้น จะคดิอย่างน้ี พอไปเจอของจริง คอืความแก่ความ

เจ็บความตาย ก็ตกใจ ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆ จะไมต่ื่นเตน้ตกใจ เพราะรูว้า่จะตอ้งเกดิขึ้น

แน่ๆ 

เหมอืนฉีดวคัซนีป้องกนัโรค ร่างกายจะสรา้งภูมคุิม้กนั เวลามโีรคระบาดจะไมเ่จ็บไขไ้ด ้

ป่วย เพราะมภูีมคุิม้กนั การพจิารณาปญัญาก็เป็นการสรา้งภูมคุิม้กนั ไมใ่หเ้กดิทกุขใ์จ

ขึ้นมา พอไดพ้จิารณาบ่อยๆ วา่ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากสิง่ทีร่กัที่

ชอบ จะฝงัอยู่ในใจ จะไมล่มื พอพบกบัเหตกุารณ์จรงิ ก็จะรูส้กึเฉยๆ เพราะรูว้า่ตอ้งเป็น

อย่างน้ีแน่นอน เป็นอย่างอืน่ไปไมไ่ด ้ หา้มไมไ่ด ้ ไปวติกกงัวลทาํไม ทาํใหท้กุขใ์จไป
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เปลา่ๆ แต่เวลาฉีดวคัซนีใหม่ๆ  จะมอีาการแพ ้ อาจจะเป็นไขอ่้อนๆ ฉนัใดเวลาพจิารณา

ธรรมใหม่ๆ  ก็จะรูส้กึไมค่่อยสบายใจ ก็ตอ้งฝืนพจิารณาไป เหมอืนกนิยาขมทีม่ ี

ประโยชนต่์อร่างกาย การพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ตอนทีย่งัไมไ่ดส้มาธิจะหดหูใ่จ 

ใหค้ดิวา่เป็นผลขา้งเคยีงจากการฉีดวคัซนี หลงัจากไดส้รา้งภูมคุิม้กนัขึ้นมาแลว้ เวลา

พจิารณาจะไมห่ดหู่ จะสงบ เพราะความจริงจะทาํใหจ้ติใจสงบ ถา้ใจยอมรบัความจริง 

ไมต่่อตา้น กเิลสจะไมส่ามารถทาํใหใ้จทกุขก์บัความจริงทีต่อ้งเกดิขึ้น น่ีคอืเรื่องของการ

ปฏบิตัทิีจ่ะนาํไปสู่การหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย  

ตอ้งถอืศีล ๘ ถงึแมจ้ะไมเ่ต็มรูปแบบ ก็ยงัดกีวา่ไมถ่อืเลย เพราะอาจจะตอ้งปรบัใหเ้ขา้

กบัภาวะของเรา เช่นรบัประทานอาหารตอนเทีย่งถงึบ่ายโมง ไมไ่ดนุ่้งขาวห่มขาว เพราะ

ตอ้งแต่งเครื่องแบบ รกัษาศีล ๘ เพือ่สาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้ก็เจริญสตทิกุเวลา

นาท ีต ัง้แต่ตื่นจนถงึหลบั พอไดส้มาธิก็ตอ้งระวงัมจิฉาสมาธิ ถา้ใจสงบแลว้ออกไปรูเ้รื่อง

ต่างๆ ใหด้งึกลบัมา อย่าไปตามรู ้ จะไมส่งบ ไมเ่ป็นอเุบกขา ตอ้งใหส้งบเป็นอเุบกขา 

อย่าไปดงึออกมา ปลอ่ยใหพ้กัใหเ้ต็มที ่ ถงึแมจ้ะมภีาระกจิการงานทีต่อ้งทาํ ก็อย่าไปให ้

ความสาํคญักวา่ความสงบ ถา้ไปดงึออกมาต่อไปจะสงบยาก ปลอ่ยใหถ้อยออกมาเอง 

พอเริ่มคดิปรุงแต่ง ก็ตอ้งเอามาพจิารณาทางปญัญา พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาใน

สภาวธรรมต่างๆ เช่นรูปเสยีงกลิน่รส ลาภยศสรรเสริญสุข รูปเวทนาสญัญาสงัขาร

วญิญาณ พจิารณาเพือ่ตดัอปุาทาน ตดัตณัหาความอยาก ถา้ตดัไดใ้จก็จะหลดุพน้เป็น

ข ัน้ๆไป  

ข ัน้ตน้ก็ตดัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ตดัลาภยศสรรเสริญสุข แลว้เขา้มาตดัรูปเวทนา

สญัญาสงัขารวญิญาณ และตดัในจติ พอกเิลสขา้งนอกถูกตดั ก็จะถอยไปทีร่่างกาย 

ถอยไปทีเ่วทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ถอยเขา้ไปในจติ ก็ตอ้งตามเขา้ไปในจติ ตดัไมใ่ห ้

มอีะไรเหลอื เป็นการบรรลเุป็นข ัน้ๆ เป็นอริยมรรคอริยผล ๔ ข ัน้ คอืโสดาปตัตมิรรค 

โสดาปตัตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัมรรค 

อรหตัผล แลว้พระนิพพาน อรหตัผลกบัพระนิพพานท่านแยกไวเ้ป็นสองส่วน ตอ้งได ้

อรหตัผลก่อนถงึจะเป็นนิพพาน น่ีคอืมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เป็นรางวลัหรือปริญญา 
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ของผูป้ฏบิตัสิมถภาวนา และวปิสัสนาภาวนา ของผูถ้อืศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ของผู ้

ออกบวช ถา้อยากจะบรรลเุร็วก็ตอ้งหยุดกจิกรรมอย่างอืน่ เหมอืนนกัศึกษาถา้ไปยุ่งกบั

กจิกรรมต่างๆ ก็จะเรียนไมจ่บ เพราะไมเ่ขา้หอ้งเรียน มวัไปทาํกจิกรรมอืน่แทน ถา้

ตอ้งการจบเร็วๆ ภายในเจ็ดปีเป็นอย่างชา้ ก็ตอ้งปลอ่ยวางกจิกรรมอย่างอืน่ใหห้มด สละ

ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองใหผู้อ้ืน่ไป ออกบวช ไปอยู่ตามป่าตามเขา กบัครูบาอาจารย์

ทีม่ปีระสบการณ์ ไดร้บัปริญญามาแลว้เป็นผูส้ ัง่สอน ก็จะสามารถจบไดภ้ายใน ๗ ปี

อย่างแน่นอน  

น่ีคอืเรื่องของการปฏบิตัธิรรม ทีพ่วกเราตะเกยีกตะกายปฏบิตักินั ดว้ยวริิยะอตุสาหะ 

ไมเ่สยีดายสิง่ท ัง้หลายในโลกน้ี คดิวา่เป็นวสัดุก่อสรา้งเรือนใจ เช่นการบริจาคทรพัย์

สมบตัขิา้วของเงนิทอง เป็นเหมอืนการซื้อวสัดุก่อสรา้งเรือนใจ เวลาจะสรา้งอาคารตอ้ง

ซื้อวสัดุก่อสรา้ง ถา้สรา้งเรือนใจก็ตอ้งซื้อวสัดุก่อสรา้งของเรือนใจ คอืทานศีลภาวนา 

ทานคอืการใหส้มบตัขิา้วของเงนิทองใหแ้ก่ผูอ้ืน่ เก็บไวเ้ท่าทีจ่าํเป็นตอ้งใชเ้ท่านัน้แลว้ก็

รกัษาศีล ๘ ใหบ้ริสุทธิ์ถา้จะภาวนา แลว้ก็เจริญสตอิย่างต่อเน่ือง หาสถานทีส่งบสงดั

วเิวกอยู่ ห่างไกลจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ รบัรองไดว้า่จะตอ้งเกดิผลอย่างแน่นอน 

ถา้เหตเุป็นอย่างน้ีผลไมเ่ป็นอย่างอืน่ ทีผ่ลไมเ่กดิเพราะเหตไุมเ่ป็นอย่างน้ี มแีต่

จอโทรทศัน ์ มแีต่เครื่องเสยีง เครื่องบนัเทงิต่างๆ ก็เลยไมไ่ดผ้ลทีอ่ยากไดก้นั จงึควร

พจิารณาทีเ่หตวุา่กาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัปฏบิตัธิรรมหรือกาํลงัปฏบิตักิเิลส ส่วนใหญ่จะ

ปฏบิตัแิต่กามฉนัทะ คดิถงึแต่รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็เลยไมบ่รรลผุลทีต่อ้งการ 

ขอใหน้าํไปพจิารณา 

ถาม ผูท้ีส่ามารถระลกึชาตไิด ้ไมส่ามารถตดัตณัหาได ้ใช่หรือไม ่

ตอบ เป็นความรูพ้เิศษ ไมส่ามารถตดักเิลสตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความหลงได ้

เป็นโลกยิธรรม ไมใ่ช่โลกตุรธรรม ไมใ่ช่มรรคผลนิพพาน ตอ้งเหน็ไตรลกัษณ์ถงึ

จะตดัตณัหาได ้ถงึจะบรรลมุรรคผลนิพพานได ้
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ถาม ญาตโิยมมกัจะเขา้ใจวา่ ครูบาอาจารยท์ีรู่ว้าระจติ หรือระลกึชาตไิด ้ ละไดแ้ลว้ซึง่

กเิลสท ัง้ปวง 

ตอบ เป็นความสามารถพเิศษ ไมเ่กี่ยวกบัการบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ พระอรหนัตม์ ี ๔ 

ประเภทดว้ยกนัคอื ๑. สกุขวิปสัสโก ไม่มคีวามสามารถพเิศษ ๒. เตวิชโช ได ้

วชิชา ๓ คอื ๑. ปพุเพนิวาสานุสต ิ ระลกึชาตไิด ้ ๒. จตูุปปาตญาณ รูก้ารตาย

และการเกดิของคนและสตัว ์ ๓. อาสวกัขยญาณ ญาณอนัทาํใหก้เิลสสิ้นไป ๓. 

ฉฬภญิโญ ไดอ้ภญิญา ๖ ๔. จตปุฏิสมัภทิปัปตัโต มคีวามรูแ้ตกฉานในอรรถใน

ธรรม  

ถาม เวลานัง่สมาธิ บางครัง้ก็วูบมดืหายไปเลย เหมอืนกบันอนหลบั เป็นมจิฉาสมาธิใช่

ไหมครบั 

ตอบ ไมใ่ช่สมาธิ สตไิมม่กีาํลงัก็เลยหลบัไป  

ถาม หลบัไปไดต้ ัง้สามชัว่โมง 

ตอบ ถา้มสีตกิ็จะดงึเขา้สมาธิได ้

ถาม เวลามอีาการปวดจะดูเวทนา แลว้ก็จะเฉย 

ตอบ ถา้เฉยไดก้็ด ี

ถาม เราสามารถเหน็ไดใ้ช่ไหมครบัวา่ มสีตอิยู่หรอืไม ่

ตอบ ถา้มสีตจิะเหน็วา่จติเป็นอเุบกขาหรือไม ่ หรืออยากจะใหเ้วทนาหายไป ถา้มี

ปญัญาก็จะรูว้า่เวทนาเป็นอนตัตา หา้มเวทนาไมไ่ด ้ จะเจ็บก็ตอ้งปลอ่ยใหเ้จ็บไป 

จติก็สกัแต่วา่รูไ้ป ต่างฝ่ายต่างอยู่ ไมก่ระทบกระเทอืนกนั  

ถาม ไมเ่ขา้ใจเรื่องสตหิมดแรง แลว้จะวูบหลบัไป 
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ตอบ เวลาสตอ่ิอนกาํลงั นัง่สมาธิจะหลบั 

ถาม จติยิง่น่ิง สตยิิง่มกีาํลงัใช่หรือไม ่

ตอบ ใช่ สตจิงึสาํคญัมาก เป็นกญุแจดอกแรก จะเขา้สู่มรรคผลนิพพานได ้ ตอ้งมี

กญุแจ ๓ ดอก ไวเ้ปิด ๓ ประตู ประตูแรกคอืสต ิพอเปิดประตูสตไิดแ้ลว้ ก็จะ

เจอประตูสมาธิ พอเปิดประตูสมาธิไดแ้ลว้ ก็จะเจอประตูปญัญา พอเปิดประตู

ปญัญาไดแ้ลว้ ก็จะไดม้รรคผลนิพพาน พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว้า่ สตสิาํคญั

มาก ทรงเปรียบเหมอืนรอยเทา้ชา้ง ใหญ่กวา่รอยเทา้ของสตัวท์ ัง้หมด ปญัญา

ถงึแมจ้ะสาํคญัมาก ก็สูส้ตไิมไ่ด ้เพราะปญัญาจะเกดิไมไ่ดถ้า้ไมม่สีมาธิ สมาธิจะ

เกดิไมไ่ดถ้า้ไมม่สีต ิ สตจิงึตอ้งมาก่อน เวลาภาวนาทาํจติใหส้งบ ตอ้งมสีติ

ควบคุมจติ ไมใ่หล้อยไปลอยมา ไมใ่หค้ดิฟุ้ งซ่าน พอไดส้ตแิลว้ เวลานัง่สมาธิจะ

สงบไดอ้ย่างงา่ยดาย นัง่เพยีงหา้นาทกี็สงบแลว้ พอออกจากสมาธิ ก็จะสามารถ

พจิารณาปญัญาได ้เพราะจะไมม่กีเิลสมารบกวน มาต่อตา้นการพจิารณา 

ถาม พจิารณาแต่ยงัตดัไมข่าด 

ตอบ เพราะยงัไมเ่หน็ไตรลกัษณ์ ยงัไมเ่หน็ทกุขเ์พราะความอยาก ยงัอยากใหเ้ป็นอย่าง

นัน้เป็นอย่างน้ีอยู่ ตอ้งบอกวา่ไมเ่ป็นไร เป็นก็ได ้ตายก็ได ้ถา้ตดัไดจ้ริงตอ้งเหน็

วา่เป็นดนินํา้ลมไฟ เป็นอนตัตา เป็นเหมอืนฟองนํา้ เกดิแลว้ก็ดบั ตายไปแลว้ก็

หายไปหมด ไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่ นอกจากประวตัทิีจ่ารึกไวใ้นหนงัสอืงานศพ 

เหมอืนฟองนํา้ แต่พวกเราไมเ่หน็กนั ตดิสมมตุ ิ เหน็วา่เป็นพ่อเป็นแม ่ เป็นลูก

เป็นหลาน เป็นสตัวเ์ป็นบคุคล เป็นหญงิ เป็นชาย เป็นกษตัริย ์ เป็นขอทาน เป็น

เศรษฐ ี 

ถาม เวลาเพือ่นตายไป จะใชป้ญัญาพจิารณาอย่างไร ใหเ้ป็นโลกตุรธรรม ตอ้ง

พจิารณาลงสู่ไตรลกัษณ์ใช่ไหมคะ 
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ตอบ ใช่ ตอ้งพจิารณาความจริงของร่างกายวา่ไมเ่ทีย่ง เป็นดนินํา้ลมไฟ แต่ไม่

พจิารณากนั กลบัไปคดิวา่เป็นนาย ก. นาย ข. เป็นพ่อ เป็นแม ่ เป็นสาม ี เป็น

ภรรยา เป็นลูก ไมรู่ว้า่เป็นสมมตุ ิเป็นชื่อทีต่ดิอยู่กบัดนินํา้ลมไฟ ในโลกน้ีมคีวาม

จริงอยู่ ๒ ชนิด คอืสมมตุสิจัจะกบัปรมตัถสจัจะ สมมตุิสจัจะก็คอืเป็นหญงิเป็น

ชาย เป็นนาย ก. นาย ข. ปรมตัถสจัจะกค็อืเป็นดนินํา้ลมไฟ เป็นผม ขน เลบ็ 

ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เป็นอาการ ๓๒ แต่พวกเราไมดู่ปรมตัถสจัจะกนั ดู

แต่สมมตุสิจัจะ วา่เป็นพ่อเราเป็นแมเ่รา พอเป็นของเราก็อยากจะใหอ้ยู่ไปนานๆ 

พอไมอ่ยู่ก็ทกุขใ์จ ถา้พจิารณาวา่เป็นไตรลกัษณ์ ไมอ่ยู่ไปตลอด เป็นเพยีงดนินํา้

ลมไฟ ก็จะหยุดความอยากได ้ เวลาเขาเป็นอะไรไปก็จะไมท่กุข ์ ตอ้งเหน็ปรมตัถ

สจัจะ อย่าเหน็สมมตุสิจัจะเพยีงอย่างเดยีว เพราะปรมตัถสจัจะเป็นความจรงิที่

แทจ้รงิ ถา้เหน็ปรมตัถสจัจะ ก็จะรูว้า่เหมอืนกนัหมด เป็นดนินํา้ลมไฟหมด  

ถาม จดุประสงคข์องการพจิารณาธาต ุ๔ เพือ่ใหป้ลอ่ยวางใช่หรือไม ่

ตอบ เพือ่ใหรู้ว้า่ไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่ตวัเราของเรา จะตายก็ใหต้ายไป ไมต่อ้งกลวั ไมต่อ้ง

เสยีดาย  

ถาม เวลานัง่พอจติเริ่มสงบ จะรูส้กึวา่เกอืบรูต้วัและเกอืบไมรู่ต้วั 

ตอบ สตอ่ิอนกาํลงั เหมอืนเวลาใกลห้ลบั รูบ้า้งไมรู่บ้า้ง  

ถาม ควรเปลีย่นอริิยาบถใช่หรือไมค่ะ 

ตอบ ควรเจริญสตใิหม้ากในชวีติประจาํวนั ถา้นัง่แลว้รูว้า่จะหลบั ก็ลกุขึ้นมาเดนิ

จงกรม มาเจริญสตใิหม้กีาํลงัมากขึ้น พอสตมิกีาํลงัก็กลบัไปนัง่ต่อ เดนิจงกรม

นัง่สมาธิสลบักนัไป ขณะทีเ่ดนิจงกรมก็ใหเ้จริญสตถิา้ยงัไมไ่ดส้มาธิ ถา้ไดส้มาธิ

แลว้ เวลาเดนิจงกรมก็พจิารณาปญัญาไดเ้ลย ไมต่อ้งเจริญสต ิ เพราะมสีตแิลว้ 

ตอ้งเจริญปญัญา พจิารณาไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ในสิง่ทีเ่รามคีวาม

ผูกพนั เช่นการงาน ก็พจิารณาวา่ไมเ่ทีย่ง สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งออกจากงาน ตอ้ง



27 
 

เตรียมตวัเตรียมใจรบักบัเหตกุารณ์น้ี จะไดไ้มเ่สยีใจ การพจิารณามอียู่ ๒ 

ลกัษณะคอื ๑. ทาํการบา้น เตรียมตวัไวก่้อน สอนใจใหเ้ตรียมรบักบัเหตกุารณ์ที่

ยงัไมเ่กดิขึ้น ๒. ขณะทีอ่ยู่ในเหตกุารณ์จริง เพือ่ไมใ่หเ้สยีใจกบัการสูญเสยี 

พจิารณาวา่ตอ้งเกดิขึ้น หา้มไมไ่ด ้รอ้งห่มรอ้งไหเ้สยีใจไปทาํไม ทกุขใ์จไปเปลา่ๆ 

ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร น่ีเป็นการใชป้ญัญาในขณะทีเ่กดิเหตกุารณ์จริง ถา้ยงัไมม่ี

เหตกุารณ์จรงิ ก็ตอ้งพจิารณาทาํการบา้นไปก่อน เตรียมรบักบัเหตกุารณ์ทีจ่ะ

เกดิขึ้น  

ตอ้งพจิารณาสิง่ทีช่อบทีห่วง เวลาจากกนัจะไดไ้มท่กุข ์ถา้พจิารณาไมเ่ป็นเหตเุป็น

ผล มอีารมณ์ต่างๆเขา้มารบกวน ก็หยุดพจิารณา กลบัไปนัง่สมาธิก่อน เพราะจติ

ไมเ่ป็นอเุบกขาแลว้ กิเลสมกีาํลงัออกมาสรา้งอารมณ์วา้วุน่ขุน่มวั ตอ้งกลบัเขา้ไป

ในสมาธิ เพือ่ตดักาํลงัของกเิลส ใหจ้ติเป็นอเุบกขา พอจติไดพ้กัเต็มทีแ่ลว้ก็จะ

ถอนออกมาเอง เพือ่พจิารณาต่อไปจนกวา่จะตดัได ้ พอตดัไดแ้ลว้ก็จะไมเ่ป็น

ปญัหาอกีต่อไป ถา้ไมแ่น่ใจวา่ตดัไดจ้ริงหรอืไม ่ ก็ตอ้งไปหาเหตกุารณ์จรงิพสูิจน ์

ถา้คดิวา่ไมก่ลวัตายเวลาอยู่ในทีป่ลอดภยั ก็ตอ้งไปอยู่ในทีไ่มป่ลอดภยั ดูวา่ยงั

กลวัหรือเปลา่ ตอ้งเขา้หอ้งสอบเขา้สนามสอบ ถงึจะรูจ้รงิ  

ถา้จะพจิารณาเวทนา วา่มสุีขมทีกุข ์ มไีมสุ่ขไมท่กุข ์ มกีารเปลีย่นไปเปลีย่นมา มี

เกดิมดีบั จะรูว้า่ปลอ่ยวางไดห้รือไม ่ ก็ตอ้งนัง่ใหเ้จ็บ ปลอ่ยใหค้วามเจ็บหายไป

เอง เป็นการเขา้หอ้งสอบ ถา้ไมเ่ตรียมตวัไวก่้อน เวลาเขา้หอ้งสอบจะไมรู่ว้า่จะ

พจิารณาอย่างไร จะพจิารณาไมไ่ดว้า่กายเป็นอย่างหน่ึง เวทนาเป็นอย่างหน่ึง ใจ

ผูรู้เ้ป็นอย่างหน่ึง ตอ้งพจิารณาไวล้ว่งหนา้ก่อน พอพรอ้มแลว้เราก็นัง่ใหเ้จ็บ 

แยกวา่เวทนาเป็นอย่างหน่ึง ร่างกายก็เป็นอกีอย่างหน่ึง ใจผูรู้ก้็เป็นอกีอย่างหน่ึง 

ต่างฝ่ายต่างมหีนา้ทีข่องตน เวทนามหีนา้ทีแ่สดงความเจ็บก็ปลอ่ยใหแ้สดงไป 

ร่างกายมหีนา้ทีน่ ัง่ก็ปลอ่ยใหน้ัง่ไป ใจมหีนา้ทีรู่ก้็รูไ้ป รูเ้ฉยๆ สกัแต่วา่รู ้ อย่าไป

อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ถา้อยากแลว้จะสรา้งความทกุขข์ึ้นมา 

ถาม การพจิารณาซอ้มไปก่อนน้ี ก็คอืการปรุงแต่งฝ่ายกศุลใช่ไหมคะ 
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ตอบ ใช่ เป็นมรรค พจิารณาไตรลกัษณ์เป็นกศุล 

ถาม เวลาเหน็ความจริงตรง คอืปญัญาใช่ไหมคะ 

ตอบ ถา้ใชค้วามคดิพจิารณาดบัทกุขใ์นใจได ้ ก็เป็นปญัญา ตอนทีซ่อ้มพจิารณาก็เป็น

จนิตามยปญัญา เวลาอยู่ในเหตกุารณ์จริงก็เป็นภาวนามยปญัญา จนิตามย

ปญัญายงัดบัความทกุขไ์มไ่ด ้ เพราะไมอ่ยู่ในเหตกุารณ์จรงิ เวลาอยู่ในเหตกุารณ์

จริงจะเป็นภาวนามยปญัญา พอทกุขเ์กดิขึ้นมา ก็พจิารณาจนเหน็วา่เกดิจาก

ความอยาก พอละความอยากได ้ ทกุขก์็ดบัไป ใหเ้หน็ชดัๆ จงึจะเป็นการเหน็

ธรรม จะไมส่งสยัวา่ดบัทกุขไ์ดห้รือไม ่

ถาม ตอ้งเตรียมตวัตาย เตรียมรบัความเจ็บปวดใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ ตอ้งเตรียมพรอ้ม 

ถาม ตอ้งทาํอย่างไรคะ 

ตอบ ทาํตามทีส่อน ฟงัไมเ่ขา้ใจหรือ 

ถาม เขา้ใจวา่จะตอ้งมสีมาธิ แต่ยงัไมเ่ขา้ใจการพจิารณาปญัญา 

ตอบ ตอ้งรกัษาศีล ๘ เจริญสตสิมาธิปญัญา ตอนน้ีทาํอะไรไดก้็ทาํไปก่อน ตอนน้ีถอื

ศีล ๘ ไดห้รือยงั เจริญสตไิดท้ ัง้วนัหรือยงั ถา้ยงัไมไ่ดก้็ตอ้งเจริญใหไ้ด ้ พอมี

เวลาวา่งก็นัง่สมาธิใหจ้ติรวมเป็นหน่ึง พอรวมเป็นหน่ึงไดแ้ลว้ ก็เจริญปญัญาต่อ

หลงัจากออกจากสมาธิ ถา้มสีมาธิแลว้ก็จะสามารถดบัความทกุขไ์ดช้ ัว่คราว เวลา

เจ็บไขไ้ดป่้วย เวลาจะตายก็เขา้สมาธิไป จะไดไ้มท่รมาน แต่กเิลสยงัไมต่าย 

ความกลวัตายยงัไมห่ายไป ตอ้งไปแกใ้นภพหนา้ชาตหินา้ ถา้ตายแบบไมม่สีมาธิ

ไมม่สีตจิะหลง จะรอ้งโวยวาย เพราะไมม่สีตคิวบคุมใจใหส้งบน่ิง การเจริญสติ

จงึสาํคญัมาก พอมสีตแิลว้จะสามารถควบคุมใจไดใ้นระดบัหน่ึง ถา้มสีมาธิก็จะ

ควบคุมไดเ้ต็มที ่ คอืใหห้ยุดน่ิงเวลาทีอ่ยู่ในสมาธิ แต่เวลาออกจากสมาธิจะ
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ควบคุมไมไ่ด ้ ตอ้งใชป้ญัญาควบคุม จงึตอ้งเจริญปญัญา เพือ่ทาํใจใหส้งบ

ตลอดเวลา 

ถาม การพจิารณาจาํเป็นตอ้งอยู่ในท่านัง่ท่าเดนิหรือเปลา่คะ 

ตอบ พจิารณาไดใ้น ๔ อริิยาบถ แต่ท่านอนไมเ่หมาะ เพราะจะหลบังา่ย ส่วนใหญ่จะ

เจริญใน ๓ อริิยาบถ เดนิยนืนัง่ ถา้ออกจากสมาธิจะนัง่พจิารณาต่อก็ได ้ ถา้ไม่

อยากเดนิจงกรม นัง่ใหเ้จ็บ แลว้ก็พจิารณาทกุขเวทนา อย่างเวลานัง่ท ัง้คนื ๘ 

ช ัว่โมง จติจะสงบเป็นพกัๆ พอผ่านเวทนาตวัแรกไปก็จะสงบไดร้ะยะหน่ึง เวทนา

ตวัที ่๒ และ ๓ จะโผลข่ึ้นมาตามลาํดบั ก็พจิารณาต่อเพือ่ปลอ่ยวางทกุขเวทนา 

พอปลอ่ยไดห้มดแลว้ก็จะไมก่ลวัความเจ็บ  

การทาํความเพยีรพระพทุธเจา้ทรงแสดงไว ้ ๔ ลกัษณะคอื ๑.ใหท้าํความดทีีย่งั

ไมไ่ดท้าํ ๒. ใหร้กัษาความดทีีไ่ดท้าํแลว้ ๓. ใหล้ะบาปทีย่งัไมไ่ดล้ะ ๔. ให ้

ป้องกนับาปทีไ่ดล้ะแลว้ไมใ่หห้วนกลบัคนืมาอกี ถา้เพยีรใน ๔ ลกัษณะน้ี ก็จะมี

แต่ความเจริญกา้วหนา้ ในช่วงเขา้พรรษาจะเป็นเวลาทีจ่ะเร่งความเพยีรกนั เช่น

นัง่สมาธิทกุเชา้ทกุคนื รกัษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ ถา้ปฏบิตัอิย่างน้ีก็จะ

กา้วหนา้ อย่าใหค้วามทอ้แทม้าขวางก ัน้ ซึง่เกดิขึ้นไดก้บัทกุคน เวลาปฏบิตัถิา้มี

ความเบือ่หน่ายทอ้แท ้ไมม่กีาํลงั ก็ใหค้ดิถงึพระพทุธเจา้ พระอริยสงฆส์าวก ครู

บาอาจารย ์ ท่านก็เป็นเหมอืนเรา มคีวามทอ้แทเ้บือ่หน่ายเหมอืนเรา เพราะ

อารมณ์มขีึ้นมลีง บางวนัอารมณ์ดกี็มกีาํลงัปฏบิตั ิบางวนัอารมณ์ไมด่กี็ไมม่กีาํลงั 

ก็อย่าทอ้แท ้ ใหรู้ว้า่เป็นเพยีงอารมณ์ช ัว่คราว เดีย๋วก็ผ่านไป ถา้วนัน้ีปฏบิตัไิมไ่ด ้

เลย ก็ใหอ้ยู่เฉยๆไปก่อน อย่าเลกิปฏบิตั ิใหรู้ว้า่จติตกตํา่ เป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง มี

ขึ้นมลีง รอใหอ้ารมณ์น้ีผ่านไป พอมกีาํลงัใจก็ปฏบิตัต่ิอ ขอ้สาํคญัอย่าถอยอย่า

เลกิ ถา้กา้วไปขา้งหนา้ไมไ่ด ้ ก็ใหอ้ยู่กบัทีไ่ปก่อน อย่าถอยหลงั เอาละนะ 

พอสมควรแก่เวลา  
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กณัฑท์ี่ ๔๒๗ 

หลกัของสติ 
๗ สงิหาคม ๒๕๕๔ 

หลกัของสตกิ็คอืปจัจบุนั ใหจ้ติอยู่ในปจัจบุนั อยู่กบัการกระทาํของร่างกาย ถา้อยู่กบัการ

กระทาํของร่างกายก็จะมสีต ิ ถา้ปลอ่ยใหร่้างกายอยู่ไปตามลาํพงั ส่วนจติไปคดิเรื่องอืน่ก็

จะไมม่สีต ิ ถา้ไมม่สีตกิ็จะไมส่ามารถทาํใจใหส้งบได ้ เพราะใจไมอ่ยู่กบัที ่ ไปทีโ่น่นมาทีน่ี่ 

คดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี พวกเรามสีตกินันอ้ยมาก มพีอกบัการดาํรงชพี มสีตอิยู่กบัการ

กระทาํเพยีงแวบเดยีว แลว้ก็ไปคดิเรื่องอืน่ แลว้ก็กลบัมาทีก่ารกระทาํ ไมไ่ดอ้ยู่กบัการ

กระทาํอย่างต่อเน่ือง ใจจงึไมน่ิ่ง มอีารมณ์ต่างๆเกดิขึ้น ตามความคดิปรุงแต่งต่างๆ คดิ

เรื่องนัน้เรื่องน้ี แลว้ก็เกดิอารมณ์ต่างๆขึ้นมา อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้ อยากใหเ้ป็นอย่างน้ี 

อยากไมใ่หเ้ป็นอย่างนัน้ อยากไมใ่หเ้ป็นอย่างน้ี เกดิความดใีจเสยีใจ ไปกบัสิง่ทีเ่กดิขึ้น 

ถา้เป็นไปตามความอยากก็ดใีจ ถา้ไมเ่ป็นไปตามความอยากก็เสยีใจ ชวีติของพวกเราจงึ

วนไปเวยีนมากบัความดใีจเสยีใจ ถา้สามารถควบคุมใจใหน่ิ้ง ไมใ่หอ้ยาก ใจก็จะไม่

เสยีใจหรือดใีจ จะรูส้กึเฉยๆกบัเหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กดิขึ้น ไมเ่ดอืดรอ้นไมวุ่น่วาย ไม่ดใีจ

ไมเ่สยีใจ เฉยๆสบายๆ ดกีวา่เสยีใจหรือดใีจ เพราะเวลาดใีจก็อยากจะใหด้ใีจไปเรื่อยๆ 

พอไมด่ใีจก็จะเสยีใจ ปญัหาของพวกเราคอืไมม่สีต ิ ทีจ่ะคอยควบคุมใจใหอ้ยู่เฉยๆ ให ้

สกัแต่วา่รู ้เช่นทาํอะไรก็ใหส้กัแต่วา่รู ้กาํลงัเดนิก็รูว้า่กาํลงัเดนิ กาํลงัรบัประทานอาหาร ก็

รูว้า่กาํลงัรบัประทานอาหาร ไมค่ดิเรื่องราวต่างๆ 

การเจริญสตจิงึเป็นงานทีส่าํคญัมาก เป็นกญุแจสาํคญัต่อการพฒันาธรรมะต่างๆ คอื

สมาธิปญัญาและวมิตุตกิารหลดุพน้ จะเกดิขึ้นจากการเจริญสตเิป็นจดุเริ่มตน้ 

เหมอืนกบัการเรียนหนงัสอื ตอ้งเริ่มตน้ทีก่ารเรียน ก. ไก่ ข. ไข ่ จนจาํไดท้กุตวัอกัษร 

จากนัน้ก็หดัสะกด สระ อะ สระ อา แลว้ก็ผสมตวัอกัษร ศึกษาคาํนิยามของแต่ละคาํ ก็

จะอ่านออกเขยีนได ้ การบรรลมุรรคผลนิพพาน มปีญัญา มสีมาธิ ตอ้งมสีตก่ิอน พวก
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เราสามารถเจริญสตไิดต้ลอดเวลา ต ัง้แต่ตืน่จนหลบั ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน อยู่ทีว่ดัหรืออยู่ที่

ทาํงาน พอตื่นขึ้นมาก็ควรต ัง้สตเิลย ผูกจติใหอ้ยู่กบัร่างกาย ไมใ่หจ้ติไปทีอ่ืน่ ใหดู้วา่

ร่างกายกาํลงัทาํอะไร กาํลงันอน กาํลงัลกุขึ้น กาํลงัยนื กาํลงัเดนิ กาํลงัทาํกจิต่างๆ กาํลงั

ลา้งหนา้ลา้งตาอาบนํา้แปรงฟนั กาํลงัแต่งตวั ตอ้งอยู่กบัการกระทาํ ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ ถา้

มคีวามจาํเป็นตอ้งคดิ ก็ใหห้ยุดการกระทาํของร่างกายไวก่้อน แลว้เอาสตมิาจดจ่ออยู่กบั

ความคดิ ใหค้ดิดว้ยเหตดุว้ยผล คดิไปตามความจาํเป็น พอคดิเสร็จแลว้ ก็หยุดคิด 

อย่าคดิเพอ้เจอ้เพอ้ฝนั อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ไมเ่กดิประโยชน ์ ไมค่วรคดิ 

ควรหนักลบัมาเฝ้าดูการกระทาํของร่างกาย จะสามารถควบคุมความคดิได ้ 

เวลานัง่สมาธิบริกรรมพทุโธ ก็จะอยู่กบัการบริกรรมพทุโธ จะไมไ่ปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ไม่

นานจติก็จะรวมลง เขา้สู่ความสงบ พอสงบแลว้จะเหน็คุณค่าของความสงบ วา่เป็น

ความสุขทีเ่ลศิกวา่ความสุขท ัง้หลาย ต่อใหเ้อาเงนิรอ้ยลา้นมาแลกกบัความสุขน้ีก็แลก

ไมไ่ด ้ เพราะเงนิรอ้ยลา้นซื้อความสุขแบบน้ีไมไ่ด ้ เป็นความสุขทีต่อ้งปฏบิตัเิอง ปฏบิตัิ

แทนกนัไมไ่ดค้วามสุขแบบน้ีทีท่าํใหพ้ระพทุธเจา้ สามารถสละราชสมบตั ิออกไปอยู่ในป่า

ในเขาได ้ เพราะในสมยัทีท่รงพระเยาว ์ ทรงเคยประสบกบัความสงบของจติน้ีมาแลว้ 

ขณะทีท่รงประทบัอยู่ตามลาํพงั พวกขา้ราชบริพารไปทาํภารกจิอืน่ พอไมม่อีะไรมา

รบกวน จติก็สงบตวัลง ตามทีเ่คยฝึกมาในอดตี ก็เกดิความสุขทีป่ระทบัใจกวา่ความสุข

อืน่ เช่นความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ถา้ไดส้มัผสักบัความสุขแบบน้ีแลว้จะตดิใจ จะวา่

โลภก็วา่ได ้ แต่ความจริงเป็นฉนัทะความพอใจ ทีจ่ะทาํใหค้วามสุขแบบน้ีเพิม่มากขึ้นไป

เรื่อยๆ ก็จะเกดิฉนัทะวริิยะจติตะวมิงัสาตามมา ฉนัทะคอืความยนิดทีีจ่ะเจริญสติ

ตลอดเวลา ยนิดทีีจ่ะสละความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย สละลาภยศสรรเสริญ เพือ่ทุ่มเท

เวลากบัการสรา้งความสุขทางจติใจ ทาํจติใจใหส้งบดว้ยการปลกีวเิวก หาสถานทีส่งบ

สงดัอยู่ตามลาํพงั เพือ่เจริญสตแิละสมาธ ิ เพือ่ความสงบของจติ ถา้ไดส้มัผสัเพยีงครัง้

เดยีวจะตดิอกตดิใจ เหมอืนกบัไดช้มภาพยนตรต์วัอย่าง ทีต่อ้งชมใหไ้ด ้พอหนงัจรงิเขา้

โรง ก็จะไปดูทนัท ี 
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การนัง่สมาธิน้ีก็เหมอืนกนั เวลานัง่แลว้จติสงบไดค้ร ัง้แรก จะตดิอกตดิใจ ถงึแมจ้ะได ้

สมัผสัเพยีงช ัว่ขณะเดยีว แต่เป็นความสุขทีพ่ลกิหนา้มอืเป็นหลงัมอื พลกิจติทีวุ่น่วาย

วา้วุน่ ใหเ้ป็นจติทีน่ิ่งสงบ ความวุน่วายทีเ่กดิจากการต่อสูร้ะหวา่งกเิลสกบัธรรม จะ

หายไปหมดเลย เวลาจติสงบตวัลงไป จะเบาอกเบาใจ สุขใจ มหศัจรรยใ์จ จะรูว้า่ของดี

จริงๆไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน อยู่ทีจ่ติน่ีเอง ไมต่อ้งไปเสยีเวลาหาความสุขจากสิง่ต่างๆภายนอก 

ต่อใหไ้ปท่องเทีย่วรอบโลก ก็จะไมไ่ดพ้บกบัความสุขแบบน้ี ทาํอะไรมากนอ้ยเพยีงไร ก็

จะไมไ่ดค้วามสุขแบบน้ี ถา้ไดร้บัความสุขแบบน้ีแลว้ จะขวนขวายใฝ่ฝนัแต่ความสุขแบบ

น้ี ถา้ยงัมภีารกจิการงาน ก็จะตดัใหน้อ้ยลงไป ใหห้มดไปตามลาํดบั น่ีคอืความประเสริฐ

ของการเจริญสต ิ ทีพ่วกเราตอ้งทาํในชวีติประจาํวนั อย่าไปรอเจริญสตเิวลาทีไ่ปอยู่วดั 

เพราะจะไมท่นัการณ์ ตอ้งเจริญสตใินชวีติประจาํวนัทกุวนั ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนหลบัไป 

ควบคุมจติใหอ้ยู่กบัร่างกาย เรียกวา่กายคตาสติปฏัฐาน ตัง้สตอิยู่ทีร่่างกาย ซึง่มอียู่

หลายลกัษณะดว้ยกนั เช่นการกระทาํต่างๆของร่างกาย ไมว่า่จะทาํอะไร รบัประทาน

อาหาร ทาํกบัขา้ว เขยีนหนงัสอื อ่านหนงัสอื ตอ้งมสีตอิยู่กบัการกระทาํอย่างเดยีว ไมไ่ป

คดิเรื่องอืน่ ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้ จะดงึจติไวไ้มใ่หล้อยไปลอยมา ถา้ไมม่สีตจิะทาํหลายอย่าง

ควบคู่กนัไป เช่นกาํลงัรบัประทานอาหาร กจ็ะคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี คดิถงึอนาคต คดิถงึ

อดตี ไมอ่ยู่ในปจัจบุนั จติก็จะไมน่ิ่ง จะแกวง่ไปแกวง่มา ถา้ควบคุมจติใหอ้ยู่กบัการ

กระทาํของร่างกายได ้ก็จะมสีตคิวบคุมใจใหอ้ยู่ในปจัจบุนั ใหน่ิ้ง ใหส้งบได ้ 

เวลาวา่งจากภารกจิการงาน ก็นัง่หลบัตาบริกรรมพทุโธ ถา้ชอบการบริกรรม ถา้ไมช่อบ

จะดูลมหายใจเขา้ออกก็ได ้จะใชม้รณานุสตหิรืออสุภกรรมฐาน เป็นเครื่องผูกใจก็ได ้ ให ้

ใจอยู่กบัเรื่องเดยีว ถา้ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ก็จะรวมตวัเขา้สู่ความสงบ พอสงบแลว้ก็ไมต่อ้ง

ทาํอะไร ถา้บริกรรมพทุโธก็จะหยุดไปโดยปริยาย ถา้ดูลมหายใจเขา้ออก ลมก็จะหายไป 

จะอยู่กบัความวา่ง ความสงบ ความพอ ไมอ่ยากไดอ้ะไร เป็นอเุบกขา สกัแต่วา่รู ้ ก็

ปลอ่ยใหส้งบใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนานได ้ อย่าไปดงึใหอ้อกมาคดิทางปญัญา เพราะยงั

ไมใ่ช่เวลา เวลาสงบเป็นเวลาเตมิพลงัเตมิอาหาร ยิง่สงบไดน้านเท่าไหร่ ก็จะยิง่อิม่เอบิใจ 

จะทาํใหก้เิลสตณัหาความอยากอ่อนกาํลงัลงไป พอออกมาจากสมาธิ มารบัรูร่้างกาย รูป

เสยีงกลิน่รส เริ่มคดิปรุงแต่ง ก็อย่าปลอ่ยใหค้ดิเรื่อยเป่ือย ใหค้ดิทางปญัญา ปญัญาจะ
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ไมเ่กดิขึ้นเองหลงัจากทีไ่ดส้มาธิแลว้ มกัจะเขา้ใจผดิคดิวา่พอมสีมาธิแลว้ปญัญาจะเกดิ

มาขึ้นเอง ตอ้งพจิารณาไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถงึจะเกดิปญัญา เช่นพจิารณา

สิง่ทีใ่จมคีวามผูกพนัอยู่ ถา้มคีวามผูกพนักบัการงาน ก็พจิารณาวา่การงานไมเ่ทีย่ง มี

เกดิมดีบัเป็นธรรมดา สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งดบัไป ตอ้งออกจากงาน ไมอ่ยู่กบังานไปตลอด 

ตอ้งไมย่ดึตดิ ตอ้งปลอ่ยวาง จะไดไ้มว่ติกกงัวล จะมงีานทาํหรือไม ่ เตรียมตวัเตรียมใจ

รบั กบัการเปลีย่นแปลง เวลาเกดิเหตกุารณ์จริงขึ้นมาจะไดไ้มท่กุขใ์จ 

ความทกุขใ์จเกดิจากความอยาก อยู่ในพระอริยสจั ๔ ทกุข ์ สมทุยั นิโรธ มรรค 

เกี่ยวกบัอนิจจงัความไมเ่ทีย่ง เพราะอยากใหส้ิง่ทีไ่มเ่ทีย่งเทีย่ง ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา 

ถา้พจิารณาวา่ ไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน ก็จะไมอ่ยาก ยอมรบัความไมเ่ทีย่ง มขีึ้นมลีงมี

เกดิมดีบัเป็นธรรมดา ก็จะไมท่กุขใ์จ อย่างน้ีเรียกวา่ปญัญา คอืการพจิารณาไตรลกัษณ์

ของทกุสิง่ทกุอย่าง ทีใ่จมคีวามสมัพนัธด์ว้ย เป็นไตรลกัษณ์ท ัง้หมด ร่างกายก็เป็นไตร

ลกัษณ์ ไมเ่ทีย่ง มเีกดิแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา เป็นอนตัตา ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นธาต ุ

๔ ดนินํา้ลมไฟ บงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการไมไ่ด ้ ไมใ่หแ้ก่ไมใ่หเ้จ็บไมใ่หต้าย

ไมไ่ด ้ ถา้ไมศึ่กษาไมค่อยสอนใจ ก็จะยดึตดิกบัร่างกาย อยากจะใหร่้างกายไมแ่ก่ไมเ่จบ็

ไมต่าย เวลาแก่เจ็บตาย ก็จะกลวัมาก จนไมส่ามารถทาํอะไรได ้ หมดกาํลงัใจ พอหมอ

บอกวา่จะตอ้งตายภายใน ๓ เดอืน ไมรู่จ้ะทาํใจอย่างไร เพราะไมศึ่กษาความจริงของ

ร่างกายไวก่้อน จงึคดิวา่จะอยู่ไปนานๆ ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย พอเจ็บไขไ้ดป่้วยขึ้นมาก็ทาํใจ

ไมไ่ด ้ เพราะไมไ่ดส้อนใจใหเ้ตรียมรบักบัเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึ้น ถา้ไดเ้จริญปญัญาอยู่

เรื่อยๆ ก็จะรบักบัความเจ็บไขไ้ดป่้วยได ้จะรูส้กึเฉยๆไมเ่ดอืดรอ้น  

ถา้จติไมส่งบไมม่สีมาธิ เวลาพจิารณาความแก่เจ็บตายจะพจิารณาไมไ่ด ้เพราะกเิลสคอย

ขดัขวาง ไมใ่หพ้จิารณา จงึตอ้งทาํสมาธ ิ ทาํจติใหส้งบก่อน พอจติสงบแลว้กเิลสตณัหา

จะอ่อนกาํลงัลง เวลาพจิารณาความไมเ่ทีย่งของร่างกาย วา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บ

ตอ้งตาย กเิลสตณัหาก็จะไมม่กีาํลงัมาขดัขวาง จะทาํใหจ้ติเหน็อนิจจงัความไมเ่ทีย่งได ้ก็

จะไมวุ่น่วายเดอืดรอ้น เพราะมคีวามสุขอยู่กบัความสงบของสมาธิ จะไมรู่ส้กึเสยีดาย ไม่

มร่ีางกายก็ไมเ่ป็นปญัหา ตราบใดจติมคีวามสุขอยู่กบัความสงบ ถา้จติไมม่คีวามสุข
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ความสงบ ก็จะยดึตดิกบัความสุขทางร่างกาย ความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รส การทาํ

กจิกรรมต่างๆ พอไมไ่ดท้าํก็จะไมม่คีวามสุข มแีต่ความทกุขใ์จ ถา้ไดค้วามสงบแลว้ จะ

ไมพ่ึง่ร่างกายเป็นเครื่องมอืหาความสุข ถา้ชอบออกสงัคม ชอบหาความสุขจากรูปเสยีง

กลิน่รส ก็จะพลกิหนา้มอืเป็นหลงัมอื จะชอบไปอยู่วดั ชอบอยู่ตามลาํพงัอยู่ทีส่งบ แลว้ก็

เจริญสตนิัง่สมาธิ ออกจากสมาธิก็เจริญปญัญา พจิารณาความจริงของสิง่ต่างๆ ทีจ่ติ

สมัผสัรบัรู ้ วา่จะตอ้งจากกนัไปในทีสุ่ด ถา้มสีมาธิเวลาพจิารณาความจริง จะไมเ่สยีดาย

หรือทกุขใ์จแต่ประการใด เพราะรูว้า่เป็นความจริงทีไ่มม่ใีครหลกีเลีย่งได ้ จะไมย่ดึตดิ 

อะไรจะเกดิจะดบัก็ไมเ่ป็นปญัหา สตสิมาธิและปญัญาน่ีแหละทีเ่ป็นสรณะ เป็นทีพ่ึง่ของ

ใจทีแ่ทจ้ริง ถา้มสีตมิสีมาธิมปีญัญา จติจะปลอ่ยวางสิง่ต่างๆได ้ไมว่า่จะอยู่ในสภาพใดก็

ตาม อยู่ในสภาพทีร่่างกายเป็นปกต ิเจ็บไขไ้ดป่้วย หรือใกลจ้ะตายก็จะทาํได ้ถา้ไดฝึ้กมา

อย่างต่อเน่ืองแลว้ จะไมเ่ป็นปญัหาไมม่ผีลกระทบต่อความสงบสุขของจติใจ จะสงบสุข

ไปตลอดเวลา 

น่ีคอืความสุขทีพ่วกเราสามารถผลติขึ้นมาได ้ ไมม่ใีครผลติใหเ้ราได ้ พระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตสาวก ไมส่ามารถเอานิพพานมาแจกใหพ้วกเราได ้ ไดแ้ต่เพยีงบอกวธิีทีจ่ะทาํ

ใหเ้กดินิพพานขึ้นมา อยู่ทีพ่วกเราจะตอ้งขวนขวาย ตอ้งเจริญสตใิหม้าก ต ัง้แต่ตื่นจน

หลบั พอมเีวลาวา่งจากภารกจิต่างๆก็นัง่สมาธิ พอไดส้มาธิแลว้ เวลาออกจากสมาธิ ก็

ตอ้งพจิารณาความไมเ่ทีย่ง ความทกุข ์และอนตัตา ไมใ่ช่ของเรา ไมใ่ช่ตวัเรา เป็นสมบตัิ

ช ัว่คราว พอร่างกายตายไป ก็กลายเป็นสมบตัขิองผูอ้ืน่ไปสมบตัทิีแ่ทจ้ริงอยู่ภายในใจเรา 

คอืมรรคผลนิพพาน เป็นสมบตัทิีเ่อาตดิตวัไปได ้เช่นถา้ไดโ้สดาปตัตผิลแลว้ เวลาไปเกดิ

ใหม ่ ก็สามารถปฏบิตัต่ิอไดเ้ลย เหมอืนกบัเรียนจบชัน้มธัยม ๑ แลว้ เวลายา้ยไปอกี

โรงเรียนหน่ึง ก็ต่อช ัน้มธัยม ๒ ไดเ้ลย ไมต่อ้งกลบัไปเรียนชัน้มธัยม ๑ ใหม ่ น่ีคอื

ประโยชนข์องการมทีรพัยภ์ายใน จะไมสู่ญหายไปเหมอืนทรพัยภ์ายนอก พอกลบัมาเกดิ

เป็นมนุษย ์ก็ปฏบิตัต่ิอไดเ้ลย จากข ัน้โสดาบนัก็ขึ้นไปข ัน้สกทิาคามไีดเ้ลย ไมต่อ้งเริ่มตน้

ใหม ่สตสิมาธิปญัญาทีไ่ดเ้จริญแลว้ก็ยงัอยู่กบัเรา ตอ้งเจริญส่วนทีย่งัไมไ่ดเ้จริญ  

  



35 
 

เช่นข ัน้โสดาบนัก็ละสกักายทฐิไิดแ้ลว้ แต่ยงัไมไ่ดเ้จริญอสุภะ ยงัไมไ่ดล้ะกามราคะ 

ความกาํหนดัยนิดใีนกาม พอกลบัมาเกดิใหมก่็ตอ้งเจริญอสุภะ แต่ไมต่อ้งกลบัไป

พจิารณาขนัธ ์ ๕ วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เพราะรูแ้ลว้ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ ไมย่ดึไมต่ดิ

กบัขนัธ ์ ๕ แลว้ ร่างกายเกดิแก่เจ็บตายไมเ่ดอืดรอ้น แต่ยงัมกีามราคะ เวลาเหน็รูปร่าง

หนา้ตาสวยงาม ก็ยงัอยากจะเสพกาม ก็ตอ้งพจิารณาอสุภะ พจิารณาความไมส่วยไมง่าม

ของร่างกาย พจิารณาดูอาการ ๓๒ พจิารณาซากศพ วา่คนตายกบัคนเป็นก็เป็นร่างกาย

อนัเดยีวกนั ต่างวาระเท่านัน้เอง คนเป็นก็ยงัมลีมหายใจอยู่ เวลาไมม่ลีมหายใจแลว้ก็

เป็นซากศพ ทีจ่ะพองขึ้นอดืขึ้นมา ถา้ทิ้งไวใ้นป่าชา้ก็จะถูกแรง้กากดักนิ ถา้ไมม่ปีญัญาก็

จะหลงใหลคล ัง่ไคล ้ เกดิกามารมณ์ ถา้เหน็วา่เป็นอสุภะไมส่วยงาม เหน็อวยัวะต่างๆที่

อยู่ภายใตข้องผวิหนงั ก็จะดบักามราคะได ้ น่ีคอืเรื่องของทรพัยภ์ายใน คอืสตสิมาธิ

ปญัญาและวมิตุตขิ ัน้ต่างๆ พอไดท้รพัยภ์ายในแลว้ก็จะเป็นของเราไปตลอด ไมม่ใีครมา

พรากจากเราไปได ้ไมเ่หมอืนกบัลาภยศสรรเสริญสุข พอตายไปแลว้ก็หมดไป เกดิใหมก่็

ตอ้งเริ่มตน้ใหม ่

น่ีคอืความแตกต่างระหวา่งทรพัยภ์ายในกบัทรพัยภ์ายนอก คนฉลาดก็จะทุ่มเทชวีติ

จติใจ ใหก้บัการสรา้งทรพัยภ์ายใน คนโงก่็จะทุ่มเทชวีติจติใจ ใหก้บัการสรา้งทรพัย์

ภายนอก เพราะคนโงไ่มรู่ว้า่ตายไปแลว้ตอ้งไปเกดิใหม ่ แต่คนฉลาดรูว้า่ตายไปแลว้ตอ้ง

ไปเกดิใหมอ่กี เพราะตายแต่เพยีงร่างกาย ใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย น่ีคอืคาํสอนของ

คนฉลาด คอืพระพทุธเจา้ พวกเราเชื่อคาํสอนของคนฉลาด ก็ตอ้งปฏบิตัติามใหม้าก

ทีสุ่ด จะไมข่าดทนุอย่างแน่นอน จะไมค่วา้นํา้เหลว เพราะสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน

เป็นความจริงท ัง้หมด ไมไ่ดท้รงแต่งขึ้นมา เพือ่หลอกใหพ้วกเราทาํความดกีนั แต่มผีลที่

เกดิจากการปฏบิตัจิริงๆ จงึควรเชื่อพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ เชื่อการศึกษาและการ

ปฏบิตั ิแลว้ภายในอนาคตอนัใกลน้ี้ พวกเราจะไดร้บัทรพัยภ์ายในทีป่ระเสริฐ เป็นสมบตัิ

อย่างแน่นอน 

เวลาจะตายไมม่ใีครรู ้จงึตอ้งไมป่ระมาท ตอ้งคดิวา่จะไปไดท้กุเวลา ถงึจะไมป่ระมาท ถา้

คดิวา่จะอยู่ไปอกีหลายปี ก็จะประมาท ถา้คดิวา่อาจจะตายในวนัพรุ่งน้ีหรือคนืน้ี ควรรีบ
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ศึกษาและปฏบิตัใิหเ้สร็จก่อน ก็จะปลอดภยั หลงัจากนัน้จะไปทาํอะไรก็ได ้ถา้เสร็จกจิน้ี

แลว้ก็จะไมอ่ยากทาํอะไร เพราะไมม่คีวามอยากเหลอือยู่ในใจ ถา้ไดพ้บกบัความสงบ

จริงๆสกัครัง้หน่ึง ถา้จติรวมลงจรงิๆสกัครัง้หน่ึงก็จะตดิใจ จะมคีวามม ัน่ใจวา่จะปฏบิตัิ

ได ้จะไปไดเ้ร็ว จะทุ่มเทเวลาชวีติจติใจใหก้บัภารกจิน้ี เพราะไมม่อีะไรจะสุขเท่ากบัความ

สงบ พอจติรวมลงเป็นสมาธิแลว้ เป็นเหมอืนอยู่กนัคนละโลก เหมอืนอยู่ทีร่อ้นๆ แลว้

เดนิเขา้ไปในหอ้งปรบัอากาศทีเ่ยน็สบาย ความทกุขว์า้วุน่ขุน่มวัวติกกงัวลจะหายไปหมด

เลย เหลอืแต่ความสุขสงบเยน็สบาย จะรูว้า่ชวีติน้ีมทีางออก ก่อนหนา้น้ีหาทางออกไม่

เจอ ตอ้งพึง่สิง่นัน้สิง่น้ี แต่ก็รูว้า่ไมไ่ดเ้ป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริง เป็นทีพ่ึง่ช ัว่คราว ไมถ่าวร ไมด่ี

ไปตลอด เพราะตอ้งเปลีย่นไป ถา้จาํเจกจ็ะเบือ่ ตอ้งหาอย่างอืน่มาทดแทน จะเป็นอย่าง

น้ีไปเรื่อยๆ แต่ความสงบจะไมเ่บือ่ จะดูดดืม่ใจตลอดเวลา 

อยู่ทีก่ารฝึกสตน่ีิแหละ การเจริญสตน่ีิไมย่ากหรอก ขอใหต้ ัง้จติอธิษฐานไวว้า่ ต่อไปน้ี

ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนหลบั จะเจริญสตติลอดเวลา ถา้ควบคุมใหรู้อ้ยู่กบัการกระทาํของ

ร่างกายไมไ่ด ้ จะไปคดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี ก็ใชก้ารบริกรรมพทุโธ หรือจะท่องเทีย่วอยูใ่น

ร่างกายก็ได ้พจิารณาอาการ ๓๒ ไป วา่ร่างกายมผีม มขีน มเีลบ็ มฟีนั มหีนงั มเีน้ือ มี

เอน็ มกีระดูก มเียือ่ในกระดูก มมีา้ม หวัใจ ตบั ไต พงัผดื ปอด ไสใ้หญ่ ไสน้อ้ย 

อาหารใหม ่อาหารเก่า เยือ่ในสมองศีรษะ ฯลฯ หรือจะพจิารณาอนาคตของร่างกายกไ็ด ้

คอืความเจ็บไขไ้ดป่้วยและความตาย ทีจ่ะตอ้งตามมาอย่างแน่นอน พอตายไปแลว้ก็ตอ้ง

เขา้ไปในโลง บาํเพญ็กศุลอยู่ ๓ วนั ๗ วนั แลว้ก็เขา้เตาเผาต่อไป ตอนเชา้ก็เก็บกระดูก

เก็บขี้เถา้ น่ีคอือนาคตของร่างกาย จะตอ้งเป็นอย่างน้ีทกุคน ใหพ้จิารณาจนตดิตาตดิใจ 

หรือจะพจิารณาดูความเป็นธาตขุองร่างกายก็ได ้วา่ร่างกายมาจากดนินํา้ลมไฟ ในรูปของ

อาหารทีร่บัประทานเขา้ไป ตน้ขา้วตน้ผกัตอ้งมดีนิ มนีํา้ มอีากาศ มไีฟคอืความรอ้น ถงึ

เจริญเตบิโตได ้ พอรบัประทานผกั รบัประทานขา้ว ดืม่นํา้เขา้ไป ก็แปลงเป็นผมขนเลบ็ 

เป็นฟนัอาการ ๓๒ พอร่างกายตายไป ธาตทุ ัง้ ๔ ก็แยกออกจากกนั นํา้ก็แยกไปทางหน่ึง 

ลมก็ไปทางหน่ืง ไฟก็ไปทางหน่ึง ดนิก็ไปทางหน่ึง ร่างกายก็มเีท่าน้ี ไมม่อีะไรมากไปกวา่

น้ี ไมม่ตีวัไม่มตีน เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ น่ีก็อยู่ในกายคตาสตปิฏัฐาน คือการต ัง้สตทิี่

ร่างกาย จะดูการเคลือ่นไหวของร่างกายก็ได ้กาํลงัเดนิก็รูว้า่กาํลงัเดนิ กาํลงัอาบนํา้ก็รูว้า่
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กาํลงัอาบนํา้ ถา้ไมย่อมรูอ้ยู่ทีร่่างกาย จะไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็จะใชก้ารบริกรรมพทุโธ

ดงึไวก้็ได ้ ทาํอะไรไปก็บริกรรมพทุโธๆไป ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องอืน่ ใหค้ดิแต่คาํวา่พทุโธๆ 

เวลานัง่สมาธิก็จะอยู่กบัพทุโธ หรืออยู่กบัลมหายใจ จะสงบไดอ้ย่างรวดเร็ว 

การเจริญสตเิป็นงานทีส่าํคญัอย่างยิง่ ถา้ไมม่สีตธิรรมอย่างอืน่ก็จะไมเ่กดิขึ้น สมาธิก็จะ

ไมเ่กดิ ปญัญาก็จะไมเ่กดิ เพราะจะไมส่ามารถพจิารณาปญัญาได ้ กเิลสจะดงึความคดิ

ไป แทนทีจ่ะคดิใหป้ลอ่ยวาง กลบัคดิใหส้ะสมมากขึ้น ใหย้ดึตดิมากขึ้น เพราะคดิวา่จะมี

ความม ัน่คงมากขึ้น ใหห้าเงนิใหม้ากๆเพือ่จะไดม้คีวามม ัน่คง ก็จะไมม่ทีางคดิทาง

ปญัญาได ้ คนทีม่คีวามม ัน่คงทางจติใจมกัจะไมม่เีงนิทอง พระพทุธเจา้ไมม่เีงนิทอง ครู

บาอาจารยไ์มม่เีงนิทอง แต่ทา่นมคีวามม ัน่คงทางจติใจ ไมห่ว ัน่ไหวกบัเหตกุารณ์ต่างๆ 

ไมว่า่จะดหีรือช ัว่ ไมม่ปีญัหา เพราะจติเป็นอเุบกขาตลอดเวลา ไมด่ใีจไม่เสยีใจ มแีต่

พอใจ คนชมก็พอใจ คนด่าก็พอใจ เพราะใจไมไ่ปรบั จะวา่อย่างไรก็ปลอ่ยเป็นเรื่องของ

เขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ใจเป็นเหมอืนคนดู ก็ดูไป คนแสดงจะแสดงอย่างไรกป็ลอ่ยเขา

แสดงไป จะแสดงบทโหดก็ปลอ่ยเขาแสดงไป จะแสดงบทเมตตาก็ปลอ่ยเขาแสดงไป ไม่

เกี่ยวกบัเรา เราเป็นคนดู ไมไ่ดไ้มเ่สยีกบัการแสดงของเขา 

อย่าไปฝากความหวงัความม ัน่คงกบัสิง่ต่างๆภายนอก ไมใ่ช่ทีพ่ึง่ของเรา เราพึง่เขาไมไ่ด ้

ต่อใหม้ ัน่คงขนาดไหน ตอ้งเสือ่มและดบัไป สิง่ทีไ่มเ่สือ่มไมด่บัก็คอืธรรมะทีอ่ยู่ในใจของ

เรา ต่อใหโ้ลกน้ีระเบดิเป็นเสีย่งๆไป ใจของพวกเราก็จะไมไ่ดร้ะเบดิไปกบัโลกน้ี มแีต่

ร่างกายทีจ่ะระเบดิไปดว้ย ใจของพวกเราก็ไปตามบญุตามกรรมต่อไป นอกจากโลกน้ี

แลว้ ก็มโีลกอืน่ใหม้นุษยเ์กดิได ้ ไมเ่ช่นนัน้แลว้จะมพีระพทุธเจา้มาประสูตมิาตรสัรูม้า

สอนธรรม ใหแ้ก่สตัวโ์ลกเป็นกปัเป็นกลัป์ไดอ้ย่างไร โลกน้ีไมไ่ดม้อีายุยนืยาวนานมาเป็น

กปัเป็นกลัป์ แสดงวา่ตอ้งมโีลกอืน่ทีม่มีนุษยอ์ยู่ได ้ แต่เราไมส่ามารถตดิต่อกนัไดเ้ท่า

นัน้เอง แต่จติน้ีสามารถไปถงึโลกอืน่ไดอ้ย่างรวดเร็ว เพราะจติไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัความกวา้ง

ความยาวหรือระยะทาง จติไปดว้ยกระแสของความรู ้ทรงตรสัวา่เพยีงแต่ยืน่แขนออกไป

ก็ถงึแลว้ เพยีงคดิก็ถงึแลว้ คดิถงึกรุงเทพฯก็ถงึแลว้ จติไปถงึแลว้ แต่ร่างกายตอ้งใช ้
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เวลาอกี ๒ ช ัว่โมงกวา่จะไปถงึ ถา้มญีาณหย ัง่รูว้าระจติของผูอ้ืน่ได ้ ก็จะรูว้า่ตอนน้ีมี

เหตกุารณ์อะไรเกดิขึ้นทีก่รุงเทพฯ 

เรื่องของจติจงึเป็นเรื่องทีล่กึลบั ถา้ไมศึ่กษาไมป่ฏบิตักิ็จะไมรู่ ้ เพราะหลงยดึตดิกบั

ร่างกาย ทีต่อ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย วา่เป็นตวัเราของเรา ก็เลยวา่จติเป็นสิง่ทีว่เิศษ ไม่แก่

ไมเ่จ็บไมต่าย แต่ถูกความหลงหลอกใหไ้ปยดึตดิกบัร่างกาย พอร่างกายเป็นอะไรจติก็

เป็นไปดว้ย มนิีทานในสมยัพทุธกาล มคีนเลี้ยงมา้คนหน่ึงขาไมด่ ี ขาเป๋ เดนิกะเผลกๆ 

มา้ทีเ่ลี้ยงก็เดนิกะเผลกตามคนเลี้ยง ท ัง้ๆทีข่ามา้ไมไ่ดเ้ป็นอะไร จติเราก็เหมอืนกนั พอ

ไดร่้างกายมาครอบครอง ก็หลงคดิวา่ร่างกายเป็นจติ พอร่างกายเป็นอะไรก็เป็นตาม

ร่างกายไป ร่างกายแก่ก็แก่ตาม ร่างกายเจ็บก็เจ็บตาม เพราะไมม่ปีญัญาแยกแยะจติ

ออกจากร่างกาย ไมรู่ว้า่ร่างกายเป็นเพยีงธาต ุ ๔ เป็นตุก๊ตาตวัหน่ึง ทีเ่กดิแก่เจ็บตาย 

ส่วนจติเป็นผูรู้ ้ เป็นผูท้ีม่คีวามรูส้กึนึกคดิ ผูส้ ัง่ใหร่้างกายทาํอะไรต่างๆ จะลกุขึ้นได ้ จติ

ตอ้งส ัง่ก่อน วา่จะลกุถงึจะลกุได ้ จะเดนิจติก็ตอ้งส ัง่ จะมาทีน่ี่ไดจ้ติก็ตอ้งส ัง่ไวก่้อน วา่

วนัน้ีจะมาทีน่ี่ พอถงึเวลาก็ออกเดนิทางมากนั ร่างกายไมรู่เ้รื่อง ร่างกายเป็นผูท้าํตาม

คาํส ัง่ของจติ 

พวกเราตอ้งศึกษาร่างกายกบัจติ แยกใหอ้อกจากกนั อย่าใหเ้ป็นคนเดยีวกนั เพราะเป็น

คนละคนกนั ใจเป็นเจา้ของร่างกาย ทีเ่ป็นสมบตัชิ ัว่คราว ทีจ่ะตอ้งหมดสภาพไป ถา้ใจ

ตอ้งอาศยัร่างกายทาํประโยชน ์ก็ตอ้งรีบทาํอย่างเต็มที ่คอืปฏบิตัธิรรมใหเ้ต็มที ่เจริญสติ

ใหเ้ต็มที ่ พอทาํงานน้ีเสร็จแลว้ ร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไมเ่ป็นปญัหา ถา้ปฏบิตัไิมเ่สร็จ

แลว้ร่างกายตายไป ก็ตอ้งรอใหไ้ดร่้างกายอนัใหม ่ถงึจะปฏบิตัต่ิอได ้ก็จะเสยีเวลาไป จงึ

ควรเจริญมรณานุสตอิยู่เรื่อยๆ วา่เกดิมาแลว้ตอ้งตายเป็นธรรมดา จะตายเมือ่ไหร่ก็ไมรู่ ้

จะตายวนัน้ีก็ได ้ ตายพรุ่งน้ีก็ได ้ อกีสบิปีหรือยีส่บิปีขา้งหนา้ก็ได ้ ไมม่ใีครรู ้ ถา้จะไม่

ประมาท ก็ตอ้งคดิวา่อาจจะตอ้งตายในวนัน้ี ถา้คดิอย่างน้ีเวลาไมส่บายไปหาหมอ พอ

หมอบอกวา่เหลอือกี ๓ เดอืน ก็จะดใีจ เพราะคดิวา่จะตายวนัน้ี แต่หมอใหต้ ัง้ ๓ เดอืน 

ถา้ไมค่ดิอย่างน้ี พอหมอบอกวา่เหลอื ๓ เดอืน ก็จะหมดกาํลงัใจ วนัก่อนก็มผูีห้ญงิคน

หน่ึงมาบอกวา่ หมอบอกวา่เป็นมะเร็งข ัน้สุดทา้ย เหลอือกีไมก่ี่เดอืน จะใหท้าํอย่างไร เรา
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ก็บอกใหร้ีบปฏบิตัธิรรมใหม้ากทีสุ่ด ตอนน้ีไมต่อ้งไปคดิถงึความตายแลว้ เพราะรูอ้ยู่

ตลอดเวลา ถา้ไปคดิก็จะไมม่กีาํลงัใจปฏบิตั ิตอ้งลมืเรื่องความตาย ใหพุ้ง่ไปทีก่ารปฏบิตัิ

ธรรมใหม้ากทีสุ่ด เจริญสตนิัง่สมาธิเจริญปญัญาใหม้ากทีสุ่ด 

ถา้ไมเ่หน็ความตายก็จะไมร่ีบขวนขวาย จงึตอ้งอยู่ใกลเ้หตกุารณ์จรงิ จะไดก้ระตอืรือรน้

ปฏบิตัแิละบรรลธุรรมได ้ อย่างพระราชบดิา ก็ทรงบรรล ุ ๗ วนัก่อนเสดจ็สวรรคต 

เพราะเหน็ความจริง เหน็ความตาย กเิลสทีอ่ยากจะอยู่ก็จะหายไป เพราะรูว้า่อยาก

อย่างไรก็อยู่ไมไ่ด ้ ก็เลยไมม่กีเิลสมาคอยขดัขวาง ไมใ่หต้ ัง้ใจปฏบิตั ิ ความห่วงใยความ

กงัวล กบัเรื่องสมบตัขิา้วของเงนิทอง กบับคุคลต่างๆ ตอนนัน้ไมส่นใจแลว้ สนใจอยู่

ทีว่า่จะทาํอย่างไรไมใ่หท้กุขก์บัความตาย ทีจ่ะตามมาในระยะอนัใกลน้ี้ ถา้มคีนสอนวธิีให ้

ทาํจติใหส้งบ ก็จะทาํไดอ้ย่างรวดเร็ว พอจติสงบแลว้ร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไม่

เดอืดรอ้น ตอ้งไปดูศพไปงานศพอยู่เรื่อยๆ ไปอยู่ในสถานทีท่ีท่า้ทายกบัความเป็นความ

ตาย ก็จะทาํใหไ้มป่ระมาท จะรีบขวนขวาย จะเหน็วา่สิง่ต่างๆในโลกน้ีไมม่คีวามหมาย

เลย ช่วยไมไ่ดเ้ลยเวลาใกลเ้ป็นใกลต้าย สมบตัเิงนิทองต่างๆช่วยไมไ่ดเ้ลย มแีต่การ

ปฏบิตัธิรรมเท่านัน้ทีจ่ะช่วยได ้ ถา้มสีตมิสีมาธิมปีญัญา ก็เหมอืนมอีาวุธไวต่้อสูก้บัศตัรู 

ทีจ่ะสรา้งความทกุขต่์างๆใหเ้กดิขึ้นตอนใกลต้าย จะไมห่ว ัน่ไหวเดอืดรอ้น จะปลอ่ยวาง

ร่างกาย ใจก็จะสงบ 

ถาม เคยนัง่สมาธิทาํอานาปานสตค่ิะ พอสกั ๗-๘ วนั จติก็ลงไปปรืด๊ ตอนนัน้ใครเอา

เงนิลา้นมาให ้ก็จะไมอ่ยากไดเ้ลย เป็นครัง้เดยีวเท่านัน้ ทาํไมตอนหลงัไมเ่ป็นอกี

เลย 

ตอบ เพราะไมท่าํต่อ 

ถาม ทาํอยู่ตลอด ตอนหลงัก็รวมไปเรื่อยๆค่ะ แต่ไมป่รืด๊และปีตอิย่างตอนนัน้ 

ตอบ ครัง้แรกเป็นของใหม ่ จงึรูส้กึมหศัจรรยใ์จ ครัง้ต่อๆไปก็จะรูส้กึเฉยๆ ถา้ยงัรวม

ไดย้งัสงบไดก้็ดแีลว้ ควรทาํใหช้าํนาญ จนสามารถเขา้สู่ความสงบไดท้กุเวลาที่

ตอ้งการ จากนัน้ก็ตอ้งเจริญปญัญา เพราะการทาํสมาธิอย่างเดยีว จติจะสงบใน
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ขณะทีอ่ยู่ในสมาธิเท่านัน้ พอออกจากสมาธิก็จะวุน่วายไปกบัเหตกุารณ์ต่างๆ 

ตอนนัน้ก็ตอ้งสอนใจใหม้ปีญัญา ใหใ้ชป้ญัญาสกดัความวุน่วายใจ เวลาใจไป

อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ก็ตอ้งตดั อยากไมไ่ด ้เพราะไมม่อีะไรทีใ่จจะไป

ควบคุมบงัคบัได ้ ตอ้งปลอ่ยวาง อะไรจะเกดิก็เกดิ ใจก็จะสงบ ถา้อยากใหเ้ป็น

อย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ใจจะวติกกงัวล ตอ้งพจิารณาวา่สิง่ต่างๆมกีารเปลีย่นแปลง

ไปเป็นธรรมดา มเีกดิมดีบั มเีจริญมเีสือ่มเป็นธรรมดา เราไมส่ามารถส ัง่ใหเ้ขา

เป็นไปตามความตอ้งการของเราได ้ ถา้ไมอ่ยากวุน่วายใจก็ตอ้งปลอ่ยวาง อย่าไป

อยาก จะรกัษาความสงบได ้

ถาม เวลาฟงัเทศนจ์ติจะปรืด๊ลงไปเลย จะฟงัไมรู่เ้รื่อง 

ตอบ ถา้ตอ้งการฟงัเทศนเ์พือ่ใหเ้กดิความรู ้ ก็ตอ้งควบคุมใจใหอ้ยู่กบัเสยีงธรรม ถา้

ไมไ่ดพ้จิารณาตาม จติก็จะสงบตวัลง ไมร่บัรูเ้สยีง ไมรู่ว้า่กาํลงัพูดอะไร อย่างน้ี

เป็นการฟงัธรรมเพือ่ใหไ้ดส้มาธิ ไมไ่ดฟ้งัเพือ่ใหเ้กดิปญัญา ถา้ฟงัแลว้พจิารณา

ตาม ก็จะเกดิปญัญา จะบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆได ้ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดง

ธรรมครัง้แรก ทรงแสดงข ัน้ของพระโสดาบนั พระอญัญาโกณฑญัญะก็บรรลุ

เป็นพระโสดาบนัไดเ้ลย เพราะพจิารณาตามเหตตุามผลทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดง 

เหน็วา่ความทกุขเ์กดิจากความไมย่อมรบัความจริง วา่มเีกดิย่อมมดีบัเป็น

ธรรมดา พอยอมรบัความจรงิวา่มเีกดิมดีบัเป็นธรรมดา ความทกุขท์ีเ่กดิจาก

ความกลวัตายก็จะหายไป ยอมรบัวา่ร่างกายเกดิมาแลว้ตอ้งตายเป็นธรรมดา 

เหน็อนิจจงัความไมเ่ทีย่งของร่างกาย เหน็ความทกุขข์องใจทีไ่ปยดึไปอยากกบั

ร่างกาย อยากจะใหอ้ยู่ไปนานๆ พอรูว้า่ความทกุขน้ี์เกดิจากความอยาก ก็ละ

ความอยาก อยู่ไดก้็อยู่ไป อยู่ไมไ่ดก้็ไป คดิอย่างน้ีปับ๊ความทกุขใ์จก็จะหายไป

หมดเลย ก็จะบรรลธุรรมไดใ้นขณะทีฟ่งั ถา้อยากจะไดป้ญัญาตอ้งพจิารณาตาม 

ถา้พจิารณาตามไมไ่ด ้แต่เกาะตดิอยู่กบัเสยีงธรรม ก็จะสงบเป็นสมาธ ิ

ถาม อนัแรกดกีวา่ใช่ไหมคะ ไมใ่หส้งบตวั 
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ตอบ ถา้ตอ้งการปญัญาก็ตอ้งไมส่งบ ความสงบน้ีทาํเองก็ได ้ แต่เรื่องปญัญาน้ี ถา้

พจิารณาไมเ่ป็น ไมรู่จ้กัการพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ก็ตอ้งใหผู้ท้ีบ่รรลมุา

ก่อนสอน เพราะอนิจจงัทกุขงัอนตัตา มอียู่สองส่วนดว้ยกนัคือ ๑. สิง่ทีถู่ก

พจิารณาเช่นร่างกายเป็นอนิจจงัและอนตัตา แต่ร่างกายไมท่กุข ์ ๒. ใจต่างหากที่

ทกุข ์ ใจทีไ่ปยดึตดิกบัร่างกายทีท่กุข ์ เพราะอยากใหร่้างกายไมต่าย แต่ความจริง

ร่างกายตอ้งตาย ก็เลยเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา พอยอมรบัความจริงวา่ร่างกาย

ตอ้งตาย ละความอยากไมใ่หร่้างกายไมต่ายได ้ทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากก็จะดบั

ไป ถา้ไมรู่ว้า่วา่อนิจจงัอนตัตาอยู่ทีร่่างกาย ส่วนทกุขงัอยู่ทีใ่จ ก็จะคดิวา่อนิจจงั

ทกุขงัอนตัตาอยู่ทีร่่างกาย ก็จะทาํใหห้ลงได ้ 

ถาม ทกุขงัต่างกบัเวทนาอย่างไรคะ 

ตอบ ทกุขเวทนาเป็นนามขนัธ ์ เวทนาม ี๓ ชนิดคอื ๑. ทกุขเวทนา ๒. สุขเวทนา ๓. 

ไมสุ่ขไมท่กุขเวทนา เวลาร่างกายกนิขา้วอิม่ก็จะมสุีขเวทนา เวลาร่างกายหวิก็จะมี

ทกุขเวทนา ส่วนทกุขงัคอืความทกุขใ์จ ทีเ่กิดจากความอยากจะกนิ ท ัง้ๆทีเ่พิง่กนิ

อิม่ มสุีขเวทนา แต่ใจกลบัมคีวามทกุข ์ เพราะอยากจะกนิอกี ทกุขใ์นใจกบัทกุข ์

ในขนัธเ์ป็นคนละส่วนกนั นามขนัธก์บัใจเป็นคนละส่วนกนั เวลานัง่แลว้เจ็บที่

ร่างกาย อนัน้ีเป็นทกุขเวทนา เป็นทกุขใ์นขนัธ ์ ถา้อยากใหค้วามทกุขเวทนา

หายไป ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เกดิทุกขใ์นอริยสจั ทีม่นีํา้หนกัมากกวา่ทกุข ์

ในขนัธ ์ ถา้ทกุขใ์นอริยสจัไมเ่กดิ ทกุขข์องร่างกายคอืทกุขเวทนาก็จะไมเ่ป็น

ปญัหา เพราะปญัหาอยู่ทีค่วามทกุขใ์จ การปฏบิตักิ็เพือ่ดบัทกุขใ์นอริยสจั ทกุข ์

ในใจ ทีเ่กดิจากตณัหาความอยาก แต่ทกุขเวทนาขนัธท์ีม่ร่ีางกายเป็นเหต ุ เราดบั

ไมไ่ด ้ ตอ้งดบัไปเอง แต่ทกุขท์ีเ่ราดบัไดก้็คอืทกุขใ์นอริยสจั ๔ ทีเ่กดิจากความ

อยากคอื กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ถา้ละกามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหาได ้ ความทกุขใ์จก็จะดบัไป เช่นนัง่บริกรรมพทุโธ ไมใ่หใ้จอยากให ้

ความเจ็บของร่างกายหายไป ความทกุขใ์จทีเ่กดิจากความอยากก็จะหายไป 
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เพราะใชก้ารบริกรรมพทุโธมาสกดัไว ้ สกดัการทาํงานของตณัหา ทีใ่ชค้วามคดิ

ปรุงแต่งเป็นเครื่องมอื ถา้เอาสงัขารความคดิปรุงแต่งมาบริกรรม ก็จะไมส่ามารถ

สรา้งตณัหาขึ้นมา ความทกุขใ์จก็จะไมเ่กดิ ใจก็จะสงบ ถงึแมค้วามเจ็บของ

ร่างกายยงัมอียู่ แต่ใจไมวุ่น่วายไปกบัความเจ็บของร่างกาย 

ถาม ถา้เอาปญัญามาคดิวา่เป็นดนินํา้ลมไฟ 

ตอบ เป็นอนตัตา เราไปควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ ถา้ยอมรบัก็เป็นปญัญา ก็จะปลอ่ยวางได ้

ก็จะไมม่ทีกุขใ์จ เพราะไมม่ตีณัหา ความอยากทีจ่ะใหค้วามเจ็บของร่างกาย

หายไป 

ถาม จะดบัทกุขอ์ย่างถาวรไหมคะ 

ตอบ จะดบัอยา่งถาวร ทกุครัง้ทีเ่จอความเจ็บจะไมเ่ดอืดรอ้น จะเฉยๆ 

ถาม ความรูส้กึยนิดหีรือไมย่นิด ี

ตอบ เป็นเหตทุีท่าํใหเ้กดิความอยาก ถา้ยนิดกี็อยากจะใหอ้ยู่ไปนานๆ ถา้ไมย่นิดกี็

อยากจะใหห้ายไปเร็วๆ ตอ้งตดัความยนิดแีละไมย่นิด ี เพราะเป็นเหตทุาํใหเ้กดิ

ความอยากขึ้นมา ถา้เฉยๆ จะอยู่จะไปก็ได ้ ไมเ่ป็นปญัหา ตอ้งทาํใจใหเ้ป็น

อเุบกขาใหไ้ด ้ คือไมย่นิด ี ไมย่นิรา้ย เฉยๆ อะไรก็ได ้ เจ็บก็ได ้ ไมเ่จ็บก็ได ้ ใจ

ตอ้งเฉยๆ แต่ใจถูกกเิลสซุ่มสอนใหร้กั ใหช้งั ใหก้ลวั ใหห้ลงอยู่ตลอดเวลา ใจมี

อคต ิ๔ อยู่ตลอดเวลา ตอ้งใชป้ญัญาดบัอคต ิ๔ ใหรู้ว้า่สิง่ทีไ่ปรกัไปชงั ไปกลวั 

ไปหลง ไมไ่ดใ้หคุ้ณใหโ้ทษกบัใจเลย ใจไปหลงเอง ถา้คดิวา่จะเป็นคุณกบัใจก็รกั 

ถา้คดิวา่จะเป็นภยัก็ชงัก็กลวั ความจริงไมม่อีะไรในโลกน้ีสามารถใหคุ้ณใหโ้ทษ

กบัใจเลย เพราะใจไมไ่ดอ้ยู่ในโลกน้ี ใจเพยีงรบัรูส้ิง่ต่างๆผ่านทางร่างกาย 

ร่างกายเป็นเครื่องมอืรบัขอ้มลูต่างๆไปใหใ้จ ใจไมไ่ดอ้ยู่ในมติน้ีิ อยู่ในอกีมติหิน่ึง 

ถงึแมโ้ลกจะระเบดิเป็นเสีย่งๆ ใจจะไมถู่กทาํลายไปดว้ย เพราะใจไมไ่ดอ้ยู่ในโลก

น้ี   



43 
 

ใจไมไ่ดไ้มเ่สยีกบัสิง่ต่างๆทีเ่กดิขึ้นในโลกน้ี ไมว่า่อะไรจะเกดิจะดบั ใจไมไ่ดไ้ม่

เสยีดว้ย แต่ใจไมรู่ค้วามจริงน้ี เพราะใจไปหลงยดึตดิกบัร่างกาย ไปคดิวา่ใจกบั

ร่างกายเป็นอนัเดยีวกนั ไดเ้สยีไปกบัร่างกาย เวลาร่างกายเจ็บ ใจก็จะเจ็บตามไป

ดว้ย เวลาร่างกายสุข ใจก็จะสุขตามไปดว้ย ตอ้งแยกใจออกจากร่างกายใหไ้ด ้ให ้

ร่างกายเป็นเหมอืนกบัเครื่องบนิทีใ่ชว้ทิยุบงัคบั ผูท้ีบ่งัคบัเครื่องบนิไมไ่ดอ้ยู่ใน

เครื่องบนิ เครื่องบนิตกก็ไมไ่ดท้าํใหผู้บ้งัคบัเครื่องบนิเดอืดรอ้นแต่อย่างใด 

ร่างกายเป็นเหมอืนหุ่นตวัหน่ึง ทีใ่จเป็นผูบ้งัคบั ดว้ยการใชก้ระแสจติ บงัคบัให ้

ร่างกายทาํอะไรต่างๆ ใจไมไ่ดไ้มเ่สยีไปกบัร่างกาย แต่ใจไปหลงคดิวา่ไดเ้สยีตาม

ร่างกาย เวลาขึ้นเงนิเดอืนก็ดใีจ เวลาไดเ้ลือ่นข ัน้เลือ่นตาํแหน่งก็ดใีจ เวลาถูกตดั

เงนิเดอืนก็เสยีใจ 

ถาม ฟงัท่านอาจารยพ์ูดอย่างน้ีก็จะปิง๊เขา้ใจ 

ตอบ แต่ทาํไมไ่ด ้

ถาม พอเจอเหตกุารณ์มนัก็ทาํไมไ่ด ้

ตอบ เพราะไมฝึ่กทาํใจใหป้ลอ่ยวาง ใหเ้ป็นอเุบกขา ถงึตอ้งกลบัมาทีก่ารเจริญสติ

สมาธิ เรามปีญัญาแต่เป็นสุตตมยปญัญา เป็นปญัญาทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั 

มจีนิตามยปญัญา ทีเ่กดิจากการคดิ แต่ยงัไมม่ภีาวนามยปญัญา ทีเ่กดิจากการ

อยู่ในเหตกุารณ์จริง พออยู่ในเหตกุารณ์จริง กลบัไปคดิวา่เราเป็นร่างกาย 

ร่างกายเป็นเรา 

ถาม ยงัไมท่นั  

ตอบ เพราะไมป่ฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ถา้เดนิจงกรมพจิารณาสลบักบัการนัง่สมาธ ิ

ปญัญาก็จะอยู่ในจติตลอดเวลา 

ถาม ท่านอาจารยถ์งึใหไ้ปอยู่ในสถานทีท่ีม่คีวามเสีย่ง 
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ตอบ ถา้อยู่ในเหตกุารณ์ทีท่า้ทายกบัความเป็นความตาย จะไดท้า้ทายใหป้ลอ่ยร่างกาย 

ถา้เหน็วา่ร่างกายไมใ่ช่ของเราจรงิๆ ก็จะปลอ่ยร่างกายไป 

ถาม เวลาร่างกายตายไป จติยงัไมเ่หน็หรือคะวา่ร่างกายไมใ่ช่ของเรา 

ตอบ จติไมเ่หน็ เพราะไมม่สีตปิญัญา เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยจติจะหลง จติไมน่ิ่ง  

ถาม แลว้หลงัจากทีต่ายไปแลว้ 

ตอบ เหมอืนคนทีส่ลบไสล ตายไปแลว้ก็เหมอืนนอนหลบัฝนัไป ถา้ฝนัดกี็ขึ้นสวรรค ์

ถา้ฝนัรา้ยก็ตกนรก จะมาตื่นกต็อนทีม่าเกดิใหม ่มาไดร่้างกายใหม ่

ถาม ถา้บริกรรมพทุโธๆไปตลอด จะทนัไหมคะ 

ตอบ ขึ้นอยู่กบัความสามารถของสต ิ ถา้ทาํไดก้็จะเป็นฌาน เป็นสมาธิ ก็จะไปเกดิบน

พรหมโลก อย่างพระอาจารยข์องพระพทุธเจา้ ๒ รูป ท่านชาํนาญในการเขา้ฌาน 

เวลาร่างกายท่านตายไป ท่านก็เขา้ฌานไป ปลอ่ยวางร่างกายไปเขา้ไปอยู่ในสมาธ ิ

พอร่างกายตายไปจติก็ไปสวรรคช์ ัน้พรหม ถา้ฝึกบ่อยๆก็จะทาํได ้ ถา้ฝึกไมบ่่อย 

พอเกดิเหตกุารณ์ขึ้นมา ก็จะตกใจ ตื่น ลมืไปหมด ควรจะทาํจติใหส้งบ กลบัไม่

ทาํ กลบัไปยดึตดิกบัร่างกาย ไมย่อมใหร่้างกายตาย ก็เกดิความวา้วุน่ขุน่มวั

ขึ้นมา จงึตอ้งซอ้มไวก่้อน การปฏบิตักิ็เป็นการซอ้มไวก่้อน ก่อนทีจ่ะเขา้หอ้งสอบ 

พวกเราทกุคนตอ้งเขา้หอ้งสอบ คอืความเจ็บและความตาย ถงึตอ้งนัง่ใหเ้จ็บ จะ

ไดท้าํใจใหป้ลอ่ยวางความเจ็บ อย่าไปอยากใหค้วามเจ็บหาย หรืออยากจะหนี

จากความเจ็บไป ใหอ้ยู่กบัความเจ็บใหไ้ด ้ รบัรูค้วามเจ็บใหไ้ด ้ ความเจ็บทาํลาย

ใจไมไ่ดห้รอก เราไปกลวัความเจ็บเอง  

เหมอืนดูหนงัผ ี ผอียู่ในจอ ออกมานอกจอไมไ่ด ้ ทาํรา้ยคนดูไมไ่ด ้ แต่คนดูตอ้ง

ปิดตาไมก่ลา้ดู เพราะไมม่ปีญัญา ไมรู่ว้า่เป็นเพยีงหนงั ร่างกายเป็นเหมอืนตวั

ละครในจอหนงั ส่วนใจเป็นคนดู แต่ใจไปตดิอยู่กบัตวัละคร พอตวัละครเป็น
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อะไรไปก็เป็นไปดว้ย ไมม่ปีญัญาแยกใจออกจากร่างกาย ไมรู่ว้า่ร่างกายเป็นตวั

ละคร ใจเป็นคนดูละคร ไมดู่เฉยๆ ไปแสดงดว้ย ไปดใีจ ไปเสยีใจ ไมดู่เฉยๆ 

สกัแต่วา่รู ้ เป็นอเุบกขา ถงึตอ้งทาํสมาธิเพือ่ใหเ้ขา้ถงึอเุบกขาก่อน พอเขา้ถงึสกั

แต่วา่รู ้ ถงึอเุบกขาไดแ้ลว้ เวลาออกจากสมาธิก็ใชป้ญัญาประคบัประคองใจ 

ไมใ่หอ้อกจากอเุบกขาได ้ เพราะเวลาออกมาเหน็อะไรก็จะชอบจะชงั จะหลดุจาก

อเุบกขา ก็ตอ้งใชป้ญัญาใหก้ลบัเขา้ไปในอุเบกขา ใหเ้ฉยๆ ชอบก็เฉย ชงัก็เฉย 

ถา้ไมใ่ชป้ญัญาก็จะอยาก จะวา้วุน่ขุน่มวั 

ตอ้งมสีมาธิก่อน เพือ่เราจะไดพ้บจดุยนืของจติ คอืสกัแต่วา่รู ้หรืออเุบกขา ไมร่กั

ไมช่งั ไมย่นิดยีนิรา้ย รูเ้ฉยๆ พอออกจากสมาธิแลว้ กเิลสจะลากจติใหอ้อกจาก

จดุน้ี ใหไ้ปรกัไปชงั ไปกลวัไปหลง ตอ้งใชป้ญัญาสกดั ดว้ยการพจิารณาวา่ทกุ

อย่างเป็นไตรลกัษณ์ ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ไมอ่ยู่ภายใตค้าํส ัง่ อย่าไปอยากเลย บาง

ทกี็ได ้ บางทกี็ไมไ่ด ้ ไดม้าแลว้ก็ตอ้งเสยีไปอยู่ด ี ถา้อยากแลว้ไมไ่ด ้ ก็จะเสยีใจ 

ไมน่ิ่ง ไมส่งบ ตอ้งใชป้ญัญาหลงัจากออกจากสมาธิมาแลว้ การเจริญปญัญาก็

เจริญได ้ ๒ ลกัษณะ ถา้ยงัไมม่เีหตกุารณ์เกดิขึ้นจริงก็ซอ้มไปก่อน ถา้อยู่ใน

เหตกุารณ์จรงิ เช่นเราทาํงาน พบคนพูดดบีา้งไมด่บีา้ง ก็ตอ้งรกัษาใจไมใ่หย้นิดี

ยนิรา้ย ถา้ทาํไมไ่ดก้็ตอ้งไปซอ้มก่อน ไปอยู่วดัสกัพกั ไปพจิารณาเตรียมตวัไว ้

ก่อน ซอ้มไวก่้อน พจิารณาวา่หา้มเขาไมไ่ด ้ เป็นเหมอืนฝนตกแดดออก แต่หา้ม

ใจเราได ้ หา้มไมใ่หไ้ปยนิดยีนิรา้ย รกัษาอเุบกขาไว ้ เป็นจดุทีป่ลอดภยัทีสุ่ดของ

ใจ 

ถาม เวลานัง่สมาธิไมค่วรจะใหจ้ติลงลกึใช่ไหมคะ  

ตอบ เวลานัง่สมาธิตอ้งการใหล้งลกึทีสุ่ด ใหส้งบเต็มที ่ ใหถ้งึฐาน ถงึจะเป็นสมาธิทีม่ ี

ประโยชนต่์อปญัญา อย่าเป็นสมาธิทีไ่ปรบัรูนิ้มติต่างๆ อย่างน้ีไมด่ ีเวลาออกจาก

สมาธิ จติจะไมม่กีาํลงัพจิารณาทางปญัญา เพราะกเิลสไมไ่ดถู้กตดักาํลงั พอ

ออกมากเิลสจะออกมาเพ่นพ่านทนัท ี ต่างกบัสมาธิทีส่งบน่ิงเยน็ เวลาออกมา

ใหม่ๆ  กเิลสยงัไมม่กีาํลงั จะเป็นเวลาทีด่สีาํหรบัการเจริญปญัญา เพราะไมม่ี
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กเิลสมาคอยขดัขวาง มาลากจติใหไ้ปทางกเิลส ความจริงเราส ัง่ไมไ่ด ้วา่จะลงลกึ

หรือไมล่กึ อยู่ทีก่าํลงัของสต ิ ถา้สตมิกีาํลงัมากก็จะลงลกึ ถา้มนีอ้ยก็จะลงไมล่กึ 

ไปกาํหนดไมไ่ด ้ เป้าหมายของการนัง่สมาธกิ็คอือเุบกขา สกัแต่วา่รู ้ความคดิปรุง

แต่งสงบไปชัว่คราว ไมค่ดิอะไร ถงึแมจ้ะรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รส จติจะไมส่นใจ 

บางครัง้ร่างกายหายไป เหลอืแต่ตวัรู ้ อย่างน้ีเป็นสมาธิทีด่ ี เป็นสมัมาสมาธ ิ แต่

พอออกจากสมาธิแลว้ก็ควรเจริญปญัญาเลย พจิารณาไตรลกัษณ์ในสิง่ทีเ่รามี

ความผูกพนั เพือ่จะไดต้ดัความผูกพนั จะไดไ้มต่อ้งทกุข ์ไมต่อ้งกงัวลอกีต่อไป 

จะเจริญปญัญาไดก้็ตอนทีอ่อกจากสมาธิใหม่ๆ  หลงัจากนัน้กเิลสจะมกีาํลงัมาก

ขึ้น ก็จะดงึใหไ้ปห่วงใยกบัสิง่ทีม่คีวามผูกพนั ถา้เป็นอย่างนัน้แลว้ก็ตอ้งกลบัเขา้

ไปในสมาธิ เพือ่ตดักาํลงัของกเิลสและสรา้งกาํลงัของปญัญา พอออกมาจาก

สมาธิก็จะมกีาํลงัพจิารณาทางปญัญา จนกวา่กาํลงัของปญัญาจะอ่อนลง กาํลงั

ของกเิลสมมีากขึ้น ก็ตอ้งกลบัไปนัง่สมาธิใหม ่ ใหท้าํสลบักนัไประหวา่งสมาธิกบั

ปญัญา จนกวา่เราจะตดัความผูกพนัได ้ พอตดัไดแ้ลว้ก็หมดปญัหากบัสิง่นัน้ไป 

ไมต่อ้งพจิารณาสิง่นัน้อกีต่อไป ถา้พจิารณาปลอ่ยวางร่างกายไดแ้ลว้ ไมก่ลวั

ความเจ็บไขไ้ดป่้วยและความตาย ก็ไมต่อ้งพจิารณาเรื่องน้ีอกี ถา้เราปลอ่ยวางได ้

แลว้ พจิารณาเรื่องอืน่ต่อไป จนกวา่จะไมม่อีะไรใหพ้จิารณา ไมม่อีะไรใหต้ดั ก็

ถอืวา่ไดท้าํงานเสร็จแลว้ 

ถาม แลว้ทาํไมพอดฉินัมองกาย มองโครงกระดูกของดฉินั ครัง้แรกจะเหน็ถนดั พอ

มองไปสกัสองครัง้ จะมองอะไรไมเ่หน็เลย จะเป็นสขีาวไปหมด เหมอืนกบับอก

วา่พอแลว้ ไมเ่อาแลว้ 

ตอบ เรามองเพือ่ตดัอะไร ถา้ตดัความยดึตดิ วา่ร่างกายเป็นตวัเราของเรา ถา้มองเหน็

วา่ร่างกายเป็นเพยีงโครงกระดูก ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ปลอ่ยวางร่างกายได ้จะเหน็

หรือไมเ่หน็ต่อไปก็ไมเ่ป็นปญัหา ปญัหาอยู่ทีว่า่ยงัยดึตดิอยู่กบัร่างกายหรือเปลา่ 

ยงัคดิวา่ร่างกายเป็นตวัเราของเราอยูห่รือเปลา่ เป็นปญัหาทีจ่ะตอ้งแก ้ เวลาไม่

เหน็น้ี เพราะจติเถลไถลก็ได ้ ดูครัง้สองครัง้แลว้ ก็จะไมย่อมดู ก็ตอ้งบงัคบัตอ้ง
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กาํหนดภาพขึ้นมาใหม ่ ถา้จะปลอ่ยใหเ้กดิขึ้นเอง ก็จะเกดิเพยีงแวบเดยีว ถา้

ตอ้งการเหน็อย่างต่อเน่ือง ก็ตอ้งกาํหนดเองเพือ่ใหต้ดิตาตดิใจ วา่ร่างกายไมใ่ช่

ตวัเราของเรา เป็นเพยีงโครงกระดูก เวลาตายไปก็เหลอืแต่โครงกระดูก ก็จะ

ปลอ่ยวางความยดึตดิในร่างกายได ้ ปลอ่ยวางอปุาทาน วา่ร่างกายเป็นตวัเราของ

เรา จะเหน็วา่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีงโครงกระดูก พอไมย่ดึตดิแลว้ ก็ไม่

ตอ้งพจิารณาอกีต่อไป พจิารณาเรื่องอืน่ทีย่งัเป็นปญัหา ดูวา่ทกุขก์บัอะไร จนกวา่

จะหายทกุข ์ พจิารณาปญัญาสลบักบัสมาธิ เพราะปญัญาจะทาํงานไดใ้นระยะ

หน่ึง ก็จะอ่อนกาํลงัลง กเิลสจะมกีาํลงัมากขึ้น กเิลสก็จะมาลม้การพจิารณา ก็

ตอ้งหยุดแลว้กลบัเขา้ไปในสมาธิ 

หลวงตาท่านเปรียบสมาธิกบัปญัญา เป็นเหมอืนเทา้ซา้ยกบัเทา้ขวา ตอ้งสลบักนั

กา้ว ในการปฏบิตัเิพือ่ตดักเิลสข ัน้ต่างๆ ตอ้งอาศยัการกา้วไปของสมาธิและ

ปญัญาสลบักนัไป พอพจิารณาไประยะหน่ึงก็ตอ้งหยุดพกัในสมาธิ เพือ่เสริม

กาํลงั พอไดก้าํลงัแลว้ก็กลบัไปพจิารณาใหม ่ เหมอืนคนตดัฟืน ถา้ตดัไปเรื่อยๆ 

กาํลงัก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆ มดีทีใ่ชต้ดัฟืนก็จะทือ่ไปตามลาํดบั ตดัอย่างไรก็ไม่

ขาด ก็ตอ้งพกั รบัประทานอาหาร หลบันอน ลบัมดี พอพกัเสร็จแลว้ ก็มาตดัต่อ 

ไมท้่อนทีฟ่นัต ัง้หลายครัง้ไมข่าด ก็จะขาดทนัท ี ปญัญาก็เป็นอย่างนัน้ ถา้

พจิารณาไมเ่หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ก็ตดักเิลสไมไ่ด ้พอไดพ้กัจติในสมาธิ แลว้

ออกมาพจิารณาใหม ่ ก็จะเหน็และตดักเิลสไดเ้ลย น่ีคอืการทาํงานของสมาธิและ

ปญัญา ตอ้งสนบัสนุนกนั เหมอืนเทา้ซา้ยกบัเทา้ขวา ทีต่อ้งสนบัสนุนกนั ถงึจะ

เดนิไปได ้

ในการปฏบิตัจิติตภาวนาเพือ่ตดักเิลส ตอ้งอาศยัท ัง้สมาธิและปญัญา สลบักนั

ทาํงาน ถา้เจริญแต่ปญัญาอย่างเดยีว ไมพ่กัในสมาธิเลย ก็จะเกดิอทุธจัจะความ

ฟุ้ งซ่านขึ้นมา เพราะกเิลสรบกวน ไมค่ดิดว้ยเหตดุว้ยผล คดิไปตามความอยาก

ของกเิลส ก็จะเกดิความฟุ้ งซ่านขึ้นมา ตอ้งรูท้นั ตอ้งหยุดพกัในสมาธิ เวลา

พจิารณาทางปญัญามกัจะตดิพนั เหน็คุณค่าของการพจิารณาของปญัญา ก็เลย
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ไมห่ยุดพจิารณา กลบัไปเหน็โทษของสมาธิวา่ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไร มแีต่สงบ

อย่างเดยีว แต่ไมส่ามารถตดักเิลสไดเ้ลย พอพจิารณาทางปญัญา ก็ตดักเิลสได ้

ก็อยากจะตดัไปเรื่อยๆ อยากพจิารณาไปเรื่อยๆ จนตดัไมไ่ดเ้ลย เพราะมดีทือ่ 

ปญัญาทบึ ตอนนัน้ก็ตอ้งหยุดพกัในสมาธิ พอออกมาปญัญาจะแหลมคม 

พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ก็จะเหน็ตามความจริง 

ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยค์อยเตอืนก็จะตดิได ้ พอไดส้มาธิก็จะตดิในสมาธิ จะไม่

พจิารณาเวลาออกจากความสงบ ไมส่นใจปญัญา จะคดิเรื่อยเป่ือย คดิอยากได ้

นัน่อยากไดน่ี้ อยากทาํนัน่อยากทาํน่ี พอถงึเวลาก็นัง่สมาธิใหม ่ อย่างน้ีเรียกวา่

ตดิสมาธิ ทาํแต่สมาธิอย่างเดยีว ไมอ่อกพจิารณาทางปญัญา พอออกทางปญัญา 

ก็ไมย่อมกลบัเขา้ไปในสมาธิ อย่างน้ีเรียกวา่หลงสงัขารความคดิปรุงแต่ง 

พจิารณาไมห่ยุดไมห่ย่อน ไมพ่กัในสมาธิ หลวงตาท่านเลา่วา่ พอไดส้มาธิก็จะตดิ

ในสมาธิ หลวงปู่ม ัน่ท่านก็บอกวา่ สมาธิเป็นเหมอืนเน้ือตดิฟนั พอออกพจิารณา

ทางปญัญา ก็พจิารณาอยู่ตลอดเวลา ไมห่ลบัไมน่อนเลย พอไปเลา่ใหห้ลวงปู่ม ัน่

ฟงั ท่านก็บอกวา่กาํลงัหลงสงัขาร เวลาปฏบิตัมิกัจะตดิ ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยค์อย

สอน ถา้ไดส้มาธิก็จะตดิในสมาธิ พอไปทางปญัญาก็จะพจิารณาจนเลยเถดิ  

ถา้มคีรูบาอาจารยก์็จะไปไดอ้ย่างรวดเร็ว พอมาถงึจดุน้ีปับ๊ จะรูว้า่กาํลงัตดิสมาธ ิ

เพราะไมพ่จิารณาไตรลกัษณ์ ไมพ่จิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมพ่จิารณาอสุภะ

เลย อย่างน้ีเรียกวา่ตดิสมาธิ พอพจิารณาทางปญัญา ก็ไมน่ ัง่สมาธิเลย พจิารณา

ท ัง้วนัท ัง้คนื นอกจากเวลาหลบั ก็จะกลายเป็นวปิสัสนูไป คดิไปเองวา่ไดบ้รรลุ

แลว้ เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีแลว้ แต่ความจริงไมไ่ดเ้ป็น เพราะจติไมส่งบ จติยงั

วา้วุน่ขุน่มวั ถา้บรรลจุติตอ้งสงบ ความสงบเป็นตวัวดัผล เวลาตดักเิลสไดจ้ติจะ

ดิง่เขา้สู่ความสงบทนัท ี ถา้คดิวา่ตดัไดแ้ลว้ แต่ไมม่อีะไรเปลีย่นแปลงในจติ ก็

ไมใ่ช่แลว้ เป็นความหลงแลว้ ถา้ตดัไดแ้ลว้จติจะสงบเป็นอเุบกขา ถา้มคีรูบา

อาจารยท์ีผ่า่นมาแลว้คอยบอกทาง ก็จะไมห่ลง ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยก์็จะหลง จงึ
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ควรมคีรูบาอาจารยท์ีไ่ดผ้่านมาแลว้คอยบอกทาง จะไดไ้มห่ลง ไมต่อ้งคลาํทางไป

เอง 

ถาม กลางคนืหลงัจากสวดมนตท์าํวตัรแลว้ก็นัง่ภาวนาพทุโธๆ พอตื่นขึ้นมาตอนตสีอง

ตสีาม จะพจิารณาไดไ้หมคะ 

ตอบ ได ้พจิารณาวา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้งตายเป็นธรรมดา ตอ้ง

พลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา พจิารณาท ัง้ตวัเราเองและคนอืน่ ไมใ่ช่ร่างกาย

ของเราเท่านัน้ คนทีเ่รารกัทีเ่รารูจ้กัก็เป็นเช่นเดยีวกนั คนทีเ่ราไมร่กัเราไมรู่จ้กัก็

เป็นเช่นเดยีวกนั ตอ้งใหเ้หน็วา่ทกุคนเป็นเหมอืนกนัหมด เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้ง

เจ็บตอ้งตาย ควรเจริญสตแิละพจิารณาทางปญัญาในชวีติประจาํวนั ถา้ไมเ่จริญ

สต ิก็ควรพจิารณาทางปญัญา เหน็อะไรก็คดิวา่ไมเ่ทีย่ง อย่าไปอยากได ้ถา้อยาก

ไดก้็จะทกุข ์ก็จะตดักเิลสได ้ 
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