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กณัฑท์ี่ ๔๒๘ 

ปฏบิตัใิหรู้แ้จง้เหน็จรงิ 
๑๑ กนัยายน ๒๕๕๔ 

วนัเวลาผ่านไปตามลาํดบั เหมอืนกระแสนํา้ทีไ่หลไปแลว้ไมย่อ้นกลบั เวลาของชีวติก็

เช่นเดยีวกนั ผ่านไปแลว้ก็หมดไป ทาํใหเ้วลาทีเ่หลอือยู่มนีอ้ยลงไป ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั

จากการศึกษาการปฏบิตัธิรรม ก็จะมนีอ้ยลงไป กาํลงัวงัชาของร่างกายกจ็ะอ่อนลงไป 

เป็นสิง่ทีค่วรพจิารณากนัอยู่เนืองๆ เพือ่จะไดไ้มป่ระมาท จะไดร้ีบปฏบิตัริีบศึกษา ก่อนที่

เวลาและกาํลงัวงัชาจะหมดไป เพราะเมือ่ถงึเวลานัน้แลว้ จะไมส่ามารถทาํอะไรได ้ ถา้

ตายไปแลว้กลบัมาเกดิใหม ่ ก็ไมแ่น่วา่จะไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา พระธรรมคาํสอน 

อนัประเสริฐของพระพทุธเจา้อกีหรือไม ่ ดงัทีไ่ดท้รงพยากรณ์ไวแ้ลว้วา่ พระพทุธศาสนา

จะมอีายุประมาณ ๕๐๐๐ ปี น่ีก็ผ่านมาครึ่งทางแลว้ คอื ๒๕๕๔ ปี การจะกลบัมาเกดิ

เป็นมนุษยแ์ต่ละครัง้ ก็ทรงแสดงวา่ไมเ่ป็นของงา่ย เพราะจะตอ้งไปใชบ้าปไปรบับญุก่อน 

ซึง่อาจจะเป็นเวลามากกวา่ ๕๐๐๐ ปี พอกลบัมาแลว้ก็จะไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ก็

จะเป็นเหมอืนยุคทีไ่มม่แีสงสวา่งของดวงอาทติย ์ ตอ้งอยู่ในทีม่ดื เหมอืนตอนกลางคนื 

ถา้ไมม่แีสงสวา่งจะทาํอะไรก็จะยากลาํบาก ไมส่ามารถทาํอะไรไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่วอ่งไว

และถูกตอ้ง จะทาํแบบผดิๆถูกๆ ยุคทีไ่มม่พีระพทุธศาสนาก็เป็นเช่นนัน้ จะไมม่แีสง

สวา่งแห่งธรรม นาํพาสตัวโ์ลกใหไ้ปสู่ความสุขความเจริญ ความหลดุพน้จากความทกุข ์

ท ัง้หลาย จะตอ้งศึกษาดว้ยตนเอง ปฏบิตัดิว้ยตนเอง อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทีต่อ้งทรง

ศึกษาและปฏบิตัดิว้ยตนเอง ผดิๆถูกๆ แต่เน่ืองจากทรงมพีระบารม ีทีไ่ดท้รงบาํเพญ็มา

อย่างมากมาย ทีท่าํใหพ้ระองคเ์ป็นพระองคเ์ดยีวเท่านัน้ ทีส่ามารถพบแสงสวา่งแห่ง

ธรรม พบทางทีจ่ะนาํพาไปสู่การหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ จากความทกุข ์

ท ัง้หลายไดด้ว้ยพระองคเ์อง 
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ตอนน้ีพวกเรากาํลงัอยู่ในยุคทีม่พีระพทุธศาสนา มแีสงสวา่งนาํทาง จงึไมค่วรปลอ่ยปละ

ละเลยหนา้ทีข่องพวกเรา คอืการศึกษาและการปฏบิตั ิ เพือ่ทาํใหรู้แ้จง้เหน็จรงิในพระ

ธรรม ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงรูแ้จง้เหน็จรงิดว้ยพระองคเ์อง คอืพระอริยสจั ๔ ทกุข ์

สมทุยั นิโรธมรรค เป็นธรรมทีผู่ป้รารถนาความหลดุพน้ ปรารถนามรรคผลนิพพาน 

จะตอ้งปฏบิตักินั อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงปฏบิตัมิา พระองคท์รงตรสัไวว้า่ ทกุขท์ีต่อ้ง

ศึกษาตอ้งกาํหนดรู ้ พระองคไ์ดท้รงศึกษาแลว้ สมทุยัทีต่อ้งละ พระองคไ์ดท้รงละแลว้ 

นิโรธความดบัทกุขท์ีต่อ้งทาํใหแ้จง้ พระองคไ์ดท้รงทาํใหแ้จง้แลว้ มรรคทีต่อ้งเจริญให ้

มาก พระองคไ์ดท้รงเจริญอย่างเต็มทีแ่ลว้ จงึทาํใหพ้ระทยัของพระองคห์ลดุพน้จากการ

เวยีนวา่ยตายเกดิ จากวฏัสงสาร ไมต่อ้งกลบัมาเกดิแก่เจ็บตายอกีต่อไป ทรงบรรลถุงึ

พระนิพพาน ทีเ่ป็นปรมงัสขุงั เป็นบรมสุข น่ีคอืธรรมทีพ่วกเราตอ้งทาํใหรู้แ้จง้เหน็จริง 

ใหป้รากฏขึ้นมาในใจ อย่าไปหาพระอริยสจั ๔ ทีข่า้งนอกใจ เพราะทีข่า้งนอกใจไมม่พีระ

อริยสจั ๔  

พระอริยสจั ๔ น้ีอยู่ภายในใจ อยู่ในผูรู้ ้ทีย่งัถูกอาํนาจของโมหะความหลง อวชิชาความ

มดืบอด หลอกใหไ้ปหาความสุข ความดบัทกุขท์ีข่า้งนอกใจ ไปหาความสุขทางตาหูจมกู

ลิ้นกาย ทางรูปเสยีงกลิน่รส เพือ่ดบัความทกุขใ์จ ไมส่บายใจ แต่หามาไดม้ากนอ้ย

เพยีงไร ความทกุขใ์จก็ยงัไมห่มดไป และจะไมม่วีนัหมดไป เพราะตน้เหตขุองความทกุข ์

ใจ คอืสมทุยัน้ีอยู่ภายในใจ ไมไ่ดอ้ยู่ทีภ่ายนอก ไมไ่ดอ้ยู่ทีรู่ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

การดบัทกุขโ์ดยใชก้ามสุข คอืความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย จงึไมใ่ช่ทาง พระพทุธเจา้ได ้

ทรงพสูิจนม์าแลว้ดว้ยพระองคเ์อง ทรงเคยมคีวามสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แต่ภายใน

พระทยัของพระองคก์ย็งัมคีวามทกุขอ์ยู่ จะมคีวามสุขและดบัทกุขไ์ดเ้พยีงช ัว่คราว 

ในขณะทีไ่ดเ้สพไดส้มัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แต่พอผ่านไปแลว้ ความทกุขใ์จ

ก็ยงัปรากฏขึ้นมาอกี เพราะสมทุยัไมไ่ดร้บัการละนัน่เอง สมทุยัก็คอื ตณัหาท ัง้ ๓ 

กามตณัหาความอยากในกาม อยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ภวตณัหาความอยาก

มอียากเป็น วิภวตณัหา ความอยากไม่มอียากไมเ่ป็น 
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น่ีแหละคอืตน้เหตขุองความทกุขข์องสตัวโ์ลก ไมว่า่จะเป็นมนุษยห์รือเดรจัฉาน เป็นเทพ

เป็นพรหมหรือสตัวน์รก มเีหตอุนัเดยีวกนั คอืตณัหาท ัง้ ๓ น้ี กามตณัหา ภวตณัหา 

และวภิวตณัหา ผูท้ีไ่มม่คีวามทกุข ์ เช่น พระอรหนัตแ์ละพระพทุธเจา้ ก็เพราะไดล้ะ

ตณัหาท ัง้ ๓ น้ี ไดล้ะกามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา จงึปรากฏนิโรธขึ้นมา ไดท้าํ

นิโรธใหแ้จง้ นิโรธคอืความดบัของทกุข ์ ถา้ทกุขเ์ป็นเหมอืนไฟ ฟืนทีท่าํใหเ้กดิไฟ ก็เป็น

สมทุยั ถา้เอาฟืนออกจากกองไฟ ไฟก็จะตอ้งดบัไป การดงึฟืนออกมาจากกองไฟกค็อื

มรรค มรรคก็คอืทางแหง่การดบัทกุข ์ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการดบัทกุข ์ ทรงแสดงวา่มรรคมี

องค ์๘ เริ่มตน้ดว้ย สมัมาทิฐ ิความเหน็ชอบ สมัมาสงักปัโป ความคดิชอบ สมัมากมัมนั

โต การกระทาํชอบ สมัมาวาจา การพูดชอบ สมัมาอาชีโว อาชพีชอบ สมัมาวายาโม 

ความเพยีรชอบ สมัมาสติ ความระลกึชอบ สมัมาสมาธิ ความตัง้ม ัน่ของจติชอบ 

มรรคคอืการดงึฟืนออกจากกองไฟ เป็นเครื่องมอืทีจ่ะละสมทุยั ละตณัหาท ัง้ ๓ ละ

กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะทาํได ้ นอกจากมรรคน้ีเท่านัน้ 

พระองคจ์งึทรงสอนใหเ้จริญใหม้าก เจริญใหส้มบูรณ์ เจริญใหเ้ต็มที ่ดว้ยการศึกษาและ

ปฏบิตัพิระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ พอไดศึ้กษาและปฏบิตัแิลว้ก็จะมสีมัมาทฐิ ิ

สมัมาสงักปัโป สมัมากมัมนัโต สมัมาวาจา สมัมาอาชโีว สมัมาวายาโม สมัมาสต ิ

สมัมาสมาธิ พอมคีรบท ัง้ ๘ ประการ ก็จะมมีรรคผลนิพพานตามมา มนิีโรธคอืการดบั

ทกุข ์ มกีารละสมทุยั มกีารรูท้กุข ์ รูว้า่ทกุขอ์ยู่ภายในใจ ไมไ่ดอ้ยู่ภายนอก รูว้า่เหตทุีท่าํ

ใหเ้กดิทกุข ์ คอืสมทุยัก็อยู่ภายในใจ รูว้า่ถา้ตอ้งการจะดบัทกุข ์ ก็ตอ้งละสมทุยัตน้เหตุ

ของความทกุข ์ รูว้า่เครื่องมอืทีจ่ะใชใ้นการดบัทกุขก์็คอืมรรค พอไดเ้จริญมรรคอยา่ง

เต็มทีแ่ลว้ นิโรธคอืความดบัของทกุขก์็จะเป็นผลตามมา น่ีคอืกจิในพระอริยสจั ๔ ของผู ้

ทีป่รารถนามรรคผลนิพพาน  

ตอ้งใชพ้ระอริยสจั ๔ เป็นแนวทางของการดาํเนิน ของการปฏบิตั ิ และเป็นทีว่ดัผลของ

การปฏบิตั ิ วา่เจริญกา้วหนา้หรือถดถอย ใหดู้ตรงทีพ่ระอริยสจั ๔ น้ี ดูวา่ทกุขม์ากขึ้น

หรือนอ้ยลง สมทุยัคอืตณัหามากขึ้นหรอืนอ้ยลง ความดบัทกุขม์ากขึ้นหรือนอ้ยลง 

มรรค ๘ มมีากขึ้นหรือมนีอ้ยลง มรรค ๘ ตอ้งมใีนใจ ไมใ่ช่มใีนพระไตรปิฎก ไมใ่ช่มใีน
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หนงัสอื มอียู่ในใจตลอดเวลาหรือไม ่เช่นสต ิมสีตอิยู่ตลอดเวลาหรือไม ่ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมา

จนหลบั น่ีแหละเป็นตวัวดัทีส่าํคญัทีสุ่ดคอืสต ิ ถา้ไมม่สีตแิลว้ ศีลสมาธิปญัญาก็จะไมม่ ี

จะไมส่ามารถควบคุมความคดิ ใหอ้ยู่ในทาํนองคลองธรรมได ้ เช่นคนทีเ่สยีสติ มกัจะทาํ

อะไรทีค่นท ัว่ไปรงัเกยีจ เรียกวา่คนบา้ ไมม่สีตทิีจ่ะควบคุมความคดิและความเหน็ให ้

ถูกตอ้งได ้การกระทาํและการพูดจงึไมถู่กตอ้ง 

สตจิงึเป็นองคม์รรคทีส่าํคญัทีสุ่ด ถงึแมจ้ะไมส่ามารถดบัทกุขไ์ดด้ว้ยสต ิฆ่ากเิลสไดด้ว้ย

สตกิ็ตาม แต่ถา้ไมม่สีตเิครื่องมอืทีจ่ะใชใ้นการฆ่ากเิลส ก็จะไมเ่กดิขึ้น คอืสมาธิและ

ปญัญา สมาธิก็ไมส่ามารถฆ่ากเิลสไดโ้ดยลาํพงั ตอ้งปญัญาเท่านัน้ทีจ่ะทาํได ้ แต่ปญัญา

ถา้ไมม่สีมาธิ ก็จะไมม่กีาํลงัทีจ่ะฆ่ากเิลสได ้ สมาธิจะไมม่ถีา้ไมม่สีตคิอยดงึใจใหอ้ยู่ใน

ปจัจบุนั ไมใ่หล้อยไปลอยมาตามอารมณ์ต่างๆ การเจริญสตจิงึสาํคญัทีสุ่ด ครูบาอาจารย์

คอยเนน้เรื่องสต ิ คอยดูการเคลือ่นไหวต่างๆของลูกศิษยลู์กหา วา่มสีตหิรือไม ่ พอเหน็

วา่ไมม่สีตกิ็จะเตอืนเสมอ ดว้ยวธิีต่างๆ พดูดีๆ บา้ง ดุด่าวา่กลา่วตกัเตอืนบา้ง เพือ่จะได ้

มสีต ิ

วนัน้ีไดฟ้งัธรรมของจริง เหน็ธรรมของจริง คอืเหน็อนิจจงั ความไมเ่ทีย่งของธรรมชาต ิ

คอืฝน เหน็อนตัตา คอืไมส่ามารถไปควบคุมบงัคบัฝนได ้ เหน็อริยสจั ๔ ภายในใจ วา่

หงดุหงดิหรือสงบ ถา้หงดุหงดิก็แสดงวา่มสีมทุยั มคีวามอยากใหฝ้นหยุด ถา้ไมห่งดุหงดิ

ก็แสดงวา่มสีต ิ มสีมาธิ มปีญัญา ควบคุมใจใหล้ะความอยากได ้ น้ีคอืหลกัของพระ

อริยสจั ๔ ถา้เขา้ใจหลกัน้ีแลว้ จะไมต่อ้งไปแกป้ญัหาทีข่า้งนอก เช่นไปส ัง่ใหฝ้นหยุด ไม่

ตอ้งไปส ัง่ใหส้ามภีรรยาดกีบัเรา ไมต่อ้งไปส ัง่ใหค้นนัน้คนน้ีดกีบัเรา มาส ัง่ใจดกีวา่ ส ัง่ให ้

ใจอย่าไปอยากใหเ้ขาดกีบัเรา ปญัหาก็จะจบ พวกเราแกป้ญัหาผดิจดุกนั ไมไ่ดแ้กท้ีใ่จ 

ไปแกท้ีข่า้งนอก รอ้นก็ไปซื้อเครื่องปรบัอากาศมาตดิ หนาวเวลาอาบนํา้ก็ไปซื้อเครื่องตม้

นํา้รอ้นมาตดิ น่ีไมใ่ช่เป็นการแกป้ญัหา ตอ้งแกท้ีใ่จ คอืความไมอ่ยากรอ้นไมอ่ยากหนาว  

ตอ้งฝึกใจใหอ้ยู่กบัธรรมชาตใิหไ้ด ้อยู่กบัความจริง ความจริงเป็นอย่างไร ตอ้งไมป่ฏเิสธ 

ไมอ่ยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ จะไดไ้มท่กุขใ์จ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลานัง่สมาธิแลว้เจ็บตรง

นัน้ปวดตรงน้ี อย่าไปอยากใหห้ายเจบ็ อย่าไปอยากเปลีย่นอริิยาบถ ใหใ้ชส้ตสิมาธิ
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ปญัญา ขม่ใจ สอนใจ ถา้ไมม่ปีญัญา ก็ใชส้ตใิชส้มาธิ บริกรรมพทุโธๆไป ปลอ่ยใหเ้จ็บ

ไป เรามหีนา้ทีบ่ริกรรมก็บริกรรมไป อย่าไปอยากใหค้วามเจ็บหายไป พอใจสงบแลว้ จะ

หายหรือไมห่าย ก็ไมเ่ป็นปญัหา ขณะทีบ่รกิรรมก็ไมเ่ป็นปญัหา ตอนทีไ่มไ่ดบ้ริกรรมนัน่

แหละเป็นปญัหา ตอนทีไ่ปเหน็ความเจ็บ แลว้อยากใหค้วามเจ็บหายไป หรืออยากจะ

เปลีย่นอริิยาบถ จะเกดิความเจ็บมากขึ้น เกดิความทรมานใจ น่ีคอืทกุขใ์จทีเ่กดิจาก

ความอยาก อยากใหค้วามเจ็บหายไป อยากเปลีย่นอริิยาบถ  

ถา้เจริญมรรคดว้ยการบริกรรมพทุโธๆ เดีย๋วใจก็จะสงบเป็นสมาธิ ขณะทีบ่ริกรรมความ

เจ็บก็ไมร่บกวนใจ เวลาจติสงบลงบางทจีติจะไมร่บัรูค้วามเจ็บเลย ร่างกายหายไป ความ

เจ็บหายไป ถา้ไมห่ายจติก็จะน่ิง สงบ ไมเ่ดอืดรอ้น เฉยๆ เหมอืนเมือ่สกัครู่น้ี ตอนทีน่ ัง่

ทาํสมาธิกนั ฝนจะหยุดหรือไมห่ยุด เรากไ็มเ่ดอืดรอ้น เพราะเราทาํสมาธิ ทาํใจใหส้งบ 

พอมสีมาธิแลว้ ก็ใชป้ญัญาหยุดจติได ้ ไม่ตอ้งบริกรรมพทุโธ เพยีงบอกใจวา่ มนัเป็น

อย่างน้ีแหละ จะตกก็ปลอ่ยมนัตกไป มนัไมเ่ทีย่ง เป็นอนตัตา เราหา้มมนัไม่ได ้

เช่นเดยีวกบัทกุขเวทนา ก็เป็นอย่างน้ีแหละ ถงึเวลาจะเกดิก็เกดิ เราหา้มมนัไมไ่ด ้แต่อยู่

กบัมนัได ้ ถา้ไมส่รา้งสมทุยัคอืความอยากใหท้กุขเวทนาหายไป น่ีคอืหลกัของอริยสจั ๔ 

ถา้เขา้ใจหลกัน้ีแลว้ ก็เท่ากบัมดีวงตาเหน็ธรรม เหน็พระอริยสจั ๔ น่ีคอืการเหน็ธรรม 

แต่ธรรมมหีลายข ัน้ ข ัน้พระโสดาบนัก็ตอ้งเหน็วา่ ขนัธ ์ ๕ คอืรูปเวทนาสญัญาสงัขาร

วญิญาณ ไม่ใช่ตวัเรา ไม่เทีย่ง ตอ้งปลอ่ยวาง อย่าไปอยากใหเ้ขาเป็นอย่างอืน่ เวลารูป

คอืร่างกายแก่เจ็บไขไ้ดป่้วยตายไป กต็อ้งยอมรบั มเีกดิมดีบัเป็นธรรมดา เวลา

ทกุขเวทนาเกดิขึ้น ก็เช่นเดยีวกนั มเีกดิมดีบัเป็นธรรมดา ถา้ยอมรบัความจริงทกุขก์็จะ

ไมเ่กดิขึ้นมาภายในใจ เพราะมมีรรคควบคุมไว ้ มสีตปิญัญาสมาธิคอยควบคุม ไม่ให ้

เกดิสมทุยัความอยากไมแ่ก่ อยากไม่เจ็บ อยากไมต่าย อยากใหค้วามเจ็บของร่างกาย

หายไป ถา้ปฏบิตัไิดอ้ย่างน้ี ก็จะมดีวงตาเหน็ธรรมข ัน้พระโสดาบนั จะปลอ่ยวางเรื่อง

ลาภยศสรรเสริญสุข ทางตาหูจมกูลิ้นกาย ลาภจะเจริญหรือเสือ่ม ก็ไมเ่ป็นปญัหา ยศจะ

ขึ้นหรือลง ก็ไมเ่ป็นปญัหา จะมคีนสรรเสริญหรือนินทา ก็ไมเ่ป็นปญัหา จะมสุีขมทีกุข ์
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กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็ไมเ่ป็นปญัหา เพราะเขา้ใจหลกัของพระอริยสจั ๔ วา่

ความทกุขน์ ัน้เกดิจากความอยาก  

ถา้ตอ้งการดบัความทกุข ์ ตอ้งดบัทีใ่จ ถา้ทกุขก์บัรูปเสยีงกลิน่รส เพราะอยากจะออกไป

เทีย่วขา้งนอก แต่ไมม่ปีญัญา เจ็บไขไ้ดป่้วย ไมส่บาย ออกไปไมไ่ด ้ ถา้อยากจะออกไป 

ก็จะหงดุหงดิ วา้เหว ่ เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ถา้เปลีย่นใจวา่ไมไ่ปก็ได ้ อยู่บา้นก็ได ้นัง่ทาํ

สมาธิไป พอจติสงบ ความวา้เหวค่วามทกุขก์็จะหายไป เพราะสมทุยัความอยากไดถู้กละ

ไป ดว้ยการทาํจติใหส้งบ ถา้เขา้ใจหลกัน้ีแลว้ ต่อน้ีไปไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้น ก็จะไมท่กุข ์

ถา้ทกุขก็์จะแกไ้ด ้ ไมต่อ้งใชเ้งนิแก ้ ไมต่อ้งใชเ้ครื่องไมเ้ครื่องมอืต่างๆภายนอกมาแก ้ ไม่

ตอ้งใชเ้ครื่องปรบัอากาศ ไมต่อ้งใชเ้ครื่องทาํนํา้รอ้นมาแก ้ แกด้ว้ยสตปิญัญาสมาธิ แก ้

ดว้ยมรรคทีจ่ะดูแลรกัษาใจไมใ่หท้กุขเ์ลย พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้วกเราเจริญมรรค

ใหม้าก เจริญใหเ้ต็มที ่จะไดม้เีครื่องมอืดบัทกุขภ์ายในใจ 

สตเิป็นธรรมทีส่าํคญัทีสุ่ด ถา้ไมม่สีตกิ็จะไมม่สีมาธิ ไมม่สีมาธิก็จะไมส่ามารถพจิารณา

ไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตาได ้ไมส่ามารถมองเหน็ทกุขไ์ด ้ไมส่ามารถกาํหนดรูท้กุข ์

ได ้ ไม่สามารถละสมทุยัได ้ ไมส่ามารถทาํนิโรธใหแ้จง้ได ้ สตจิงึเป็นธรรมทีส่าํคญัทีสุ่ด 

ตอ้งเจริญใหม้าก หนา้ทีข่องพวกเราก็คอืการเจริญมรรค เจริญสตสิมาธิปญัญาใหม้าก 

ถา้เจริญมรรคไดม้ากแลว้ ทกุขส์มทุยันิโรธก็จะไมเ่ป็นปญัหา ถา้มสีตสิมาธิปญัญา เวลา

มคีวามทกุขใ์จ ความหงดุหงดิราํคาญใจ เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา จะรูเ้ลยวา่เกดิความทกุข ์

ใจขึ้นมาแลว้ แลว้ก็จะถามตวัเองวา่ อยากไดอ้ะไร อยากทาํอะไร อยากเป็นอะไร พอรูว้า่

เกดิจากความอยาก ก็ละมนัเสยี ยอมรบัความจริงวา่ มนัเป็นอย่างน้ีแหละ ตอนน้ีไม่

สบายตอ้งอยู่บา้นก็อยู่ไป อยู่กบัความจริง ตอนน้ีสามหีรือภรรยาทิ้งเราไป ตอ้งอยูค่น

เดยีวก็อยู่ไป ไมต่อ้งไปขอรอ้งใหเ้ขากลบัมา เขาอยากจะไปก็ปลอ่ยเขาไป เขาเป็นอนิจจงั

เป็นอนตัตา  

ปญัหาคอืเราไมค่ดิอย่างนัน้ คดิวา่เขาเป็นนิจจงัอตัตา คดิวา่จะตอ้งอยู่กบัเราไปจนวนั

ตาย คดิวา่เป็นของเรา อยู่ภายใตค้าํส ัง่ของเรา พอไมไ่ดเ้ป็นก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา 

เพราะอยากจะใหเ้ขากลบัมา อยากจะใหเ้ขาเป็นเหมอืนเดมิ แต่เขาเป็นอนิจจงั เขา
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เปลีย่นไปแลว้ ส ัง่เขาไม่ได ้ เพราะเป็นอนตัตา ถา้เขา้ใจหลกัน้ีแลว้ การดาํเนินชวีติจะ

เป็นไปอย่างสุขสบายราบรื่น ปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึ้นจะแกไ้ดห้มด เพราะแกข้า้งใน ไมไ่ดไ้ป

แกข้า้งนอก ถา้แกข้า้งนอก บางทกี็แกไ้ด ้บางทกี็แกไ้มไ่ด ้บางทไีปออ้นวอนใหเ้ขากลบัมา

อยู่กบัเราได ้ บางทเีขาก็ไมก่ลบัมา แต่ถา้แกท้ีใ่จก็จะแกไ้ด ้ ดว้ยการพจิารณาวา่เขาเป็น

อนิจจงั เป็นอนตัตา กป็ลอ่ยเขาไป ส ัง่ใหเ้ขากลบัมาไมไ่ด ้แต่เราอยู่คนเดยีวได ้อยู่อย่าง

มคีวามสุขกวา่ตอนทีอ่ยู่กบัเขาเสยีอกี เพราะไมต่อ้งห่วง ไมต่อ้งหวง ไมต่อ้งวติกกงัวล 

เขาจะเป็นจะตาย จะดจีะช ัว่ ก็จะไมเ่ป็นปญัหา 

น่ีคอืธรรมะทีพ่ระพทุธเจา้ทรงหยบิยืน่ใหก้บัพวกเรา เพือ่ใหพ้วกเราไดพ้น้ทกุขก์นั อยู่

ตรงน้ี อย่าไปหลงประเดน็ อย่าไปหลงนัง่ใหเ้หน็สวรรคเ์หน็นรก มฤีทธิ์มเีดช ระลกึชาติ

ได ้ เรื่องอย่างน้ีรูไ้ปไมเ่กดิประโยชน ์ ไมม่าดบัทกุข ์ตอ้งรูไ้ตรลกัษณ์เท่านัน้ รูอ้นิจจงัทกุ

ขงัอนตัตา รูว้า่ไมส่ามารถไปส ัง่เขาได ้ เขาตอ้งเปลีย่นไปตามสภาพของเขา ไมช่า้ก็เร็ว น่ี

คอืสิง่ทีเ่ราขาดกนัมาก ไมเ่จริญกนั ไมพ่จิารณากนัอยู่เนืองๆ ก็เลยถูกความหลงมา

หลอกวา่ จะอยู่กบัเราไปตลอด อยู่ภายใตค้าํส ัง่ของเรา ใหค้วามสุขกบัเราไปตลอด พอ

ไมไ่ดเ้ป็นอย่างทีค่ดิ ก็ทกุขท์รมานใจ บางครัง้ถงึกบัตอ้งฆ่าตวัตาย เพราะไมรู่จ้กัวธิี

แกป้ญัหา คดิวา่การฆ่าตวัตาย เป็นวธิีแกป้ญัหา แต่ปญัหาไมจ่บ เพราะปญัหาอยู่ทีใ่จ 

อยู่ทีท่กุขส์มทุยันิโรธมรรค ถา้ไมศึ่กษาไมเ่จริญมรรค ฆ่าตวัตายอกี ๕๐๐๐ ชาต ิปญัหา

ก็ยงัไมห่มด จะตดิเป็นนิสยัไป ไปเกดิชาตหินา้ ไปเจอปญัหาแบบน้ีอกี ก็จะฆ่าตวัตายอกี 

จะทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ แต่ถา้แกป้ญัหาดว้ยอริยสจั ๔ ก็จะหมดปญัหา เพราะจะไม่

กลบัมาเกดิอกี จะไมต่อ้งมาเจอปญัหาต่างๆเหลา่น้ีอกี 

จงึควรพจิารณาอริยสจั ๔ อยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะมรรค คอืการเจริญสตสิมาธิปญัญา 

เพือ่จะไดม้เีครื่องมอืคอยสอดส่องดูแลใจตลอดเวลา วา่ขณะน้ีกาํลงัทกุขห์รือไมท่กุข ์

กาํลงัอยากหรือไมอ่ยาก ถา้ทกุขจ์ะแกไ้ดท้นัท ี ไมไ่ปแกท้ีข่า้งนอก ไมไ่ปแกท้ีฝ่นฟ้า

อากาศ ไมไ่ปแกท้ีค่นนัน้คนน้ี แกท้ีใ่จเรา แกท้ีส่มทุยั แต่เรามกัจะหลงประเดน็กนั หลง

ไปกบัการเหน็นัน่เหน็น่ีจากการนัง่สมาธ ิ ทีไ่มใ่ช่ทางสู่มรรคผลนิพพาน ตอ้งระวงั 

เช่นเดยีวกบัการรกัษาศีล รกัษาศีลเพือ่ไมใ่หจ้ติใจวา้วุน่ขุน่มวั อย่ารกัษาจนทาํอะไรไมไ่ด ้
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หายใจไมไ่ด ้ กลวัหายใจเอาเชื้อโรคเขา้ไป แลว้จะฆ่าเชื้อโรค ขบัรถไมไ่ด ้ เดีย๋วแมลงวิง่

ชนรถตาย สุนขัวิง่ชนรถตาย อย่างน้ีมนัเกนิไป รกัษาศีลเพือ่รกัษาใจไมใ่หวุ้น่วาย เพราะ

ถา้ไปเบยีดเบยีน ไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ จะวุน่วายใจไมส่งบ เช่นเดยีวกบั

การใหท้าน ใหแ้ลว้อย่าไปหวงัวา่ตอ้งไดน้ ัน่ไดน่ี้ จากท่านนัน้ท่านน้ี ใหท้านเพือ่ละความ

ตระหน่ี ละอปุาทาน ไมใ่หย้ดึตดิกบัสมบตัขิา้วของเงนิทอง จะไดไ้มว่ติกกงัวล จะไดส้งบ 

เวลาไปภาวนาทีว่ดัจะไดไ้มต่อ้งห่วง ไมต่อ้งกงัวล วา่ขา้วของทีบ่า้นจะถูกขโมยหรือไม ่ถา้

ขโมยขึ้นบา้นก็ถอืวา่เป็นการทาํทานไป จะไดไ้มต่อ้งขนของมาทีว่ดั มคีนมาขนไปให ้ ไม่

ตอ้งเหน่ือย จะไดซ้ื้อของใหมม่าใช ้ ถา้นัง่สมาธิได ้ ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งมขีา้วของต่างๆ ถา้จติ

สงบจะไมอ่ยากดูโทรทศันฟ์งัวทิยุ ไมต่อ้งการเครื่องบนัเทงิต่างๆ เครื่องอาํนวยความสุข

ต่างๆ ทางตาหูจมกูลิ้นกาย อยากจะนัง่สมาธิอย่างเดยีว เพราะเป็นความสุขทีเ่หนือกวา่

ความสุขท ัง้หลาย 

อยู่ทีก่ารปฏบิตัธิรรม เจริญสตสิมาธิปญัญา อยู่ทีก่ารทาํบญุใหท้าน อยู่ทีก่ารรกัษาศีล 

ทาํใหเ้หมาะกบัประเภท ทานก็ทาํไปตามกาํลงั อย่าไปดูคนอืน่ เขาทาํมากแต่เราไมม่กีาํลงั

ทีจ่ะทาํมากเหมอืนเขา ก็อย่าไปรูส้กึนอ้ยเน้ือตํา่ใจ อย่าไปหาเงนิมาทาํบญุใหท้าน ทาํใน

ส่วนทีเ่ราม ี ถา้ไมม่กี็ไมต่อ้งทาํ อย่างพระบวชแลว้ก็ไมต่อ้งทาํทาน พระพทุธเจา้จงึไม่

สอน ทานศีลภาวนาแก่พระ ทรงสอนศีลสมาธิปญัญาแทน เวลาสอนพระทรงสอน

ไตรสกิขา คอืศีลสมาธิปญัญา เวลาสอนฆราวาสญาตโิยม ทรงสอนทานศีลภาวนา เพราะ

ญาตโิยมยงัมทีรพัยส์มบตั ิ ตอ้งสละทรพัยส์มบตั ิ เพราะจะถ่วงความเจริญของจติใจ 

เหมอืนเรือ ถา้บรรทกุของมากๆก็จะเพยีบ จะวิง่ชา้ อาจจะลม่ไดถ้า้เจอคลืน่ใหญ่ ตอ้ง

เจริญมรรคใหม้าก แลว้มรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นมาภายใน ๗ ปีอย่างแน่นอน 

ถาม วนัหน่ึงลูกนัง่สมาธิเสร็จแลว้ ไดข้า่ววา่คนทีรู่จ้กัเสยีชวีติ ก็เลยคดิไปวา่ ถา้เรา

โกรธเขาอยู่ พอเขาตายไป เรายงัโกรธเขาอยู่หรือไม ่ถา้ไมโ่กรธ แสดงวา่เราโกรธ

กายเขาใช่หรือไม ่ กายเขาตายไป เราถงึไดห้ยุดโกรธ แต่ถา้เราโกรธใจเขา เรา

น่าจะโกรธขา้มชาตไิป ชาตหินา้โกรธอกี โกรธไปเรื่อยๆ ถา้เราหยุดโกรธก็ไม่

น่าจะโกรธใจ ก็เลยวนมาคดิวา่ หรือวา่เราโกรธการกระทาํ ถา้เราโกรธการกระทาํ
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นัน้แปลวา่อะไร แปลวา่การกระทาํนัน้มนัน่าโกรธ ถา้ใจเราเป็นตวัโกรธ มนัก็

ไมใ่ช่การกระทาํ มนัเป็นทีใ่จ ก็หยุดคดิไปดื้อๆ ท ัง้ๆทีก่าํลงัคดิเพลนิด ี ยงัอยาก

คดิต่อ แต่ก็ไมค่ดิต่อ หยุดไปเฉยๆ  

ตอบ เกอืบจะไดค้าํตอบแลว้ เขา้ไปถงึจดุแลว้ คอืใจทีไ่มช่อบการกระทาํของเขา พอเขา

ทาํเราก็โกรธ ถา้เราไมม่คีวามไมช่อบ เขาจะทาํอะไรเราก็จะไมโ่กรธ ตรงประเดน็

กบัวนัน้ีทีเ่ทศนว์า่ อย่าไปแกท้ีเ่ขา ตอ้งแกท้ีใ่จเรา แกค้วามโกรธทีเ่กดิจากความ

อยาก พอไมไ่ดด้งัใจก็โกรธ อยากใหเ้ขาด ีพอเขาไมด่กี็โกรธ เกอืบจะไดค้าํตอบ

แลว้ แต่หยุดเสยีก่อน 

ถาม ท่านอาจารยส์อนใหเ้จริญปญัญาสลบักบัสมาธิ จะนาํไปปฏบิตัค่ิะ 

ตอบ เวลาทาํสมาธิก็อย่าพจิารณาปญัญา ตอ้งการใหจ้ติสงบน่ิงใหน้านทีสุ่ด ไมค่ดิปรุง

แต่ง ใหพ้จิารณาตอนทีจ่ติถอนออกมา มารบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รส มาคดิปรุงแต่ง ให ้

เอาความคดิปรุงแต่งน้ีมาคดิทางปญัญา อย่าปลอ่ยใหค้ดิเรื่อยเป่ือย ไมม่ี

เป้าหมาย ใหค้ดิพจิารณาเรื่องอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เพราะเป็นเวลาทีจ่ติยงัเป็น

อเุบกขาอยู่ กเิลสไมม่กีาํลงัมารบกวน เวลาจติไมส่งบจะพจิารณาอนิจจงัทกุขงั

อนตัตาไมไ่ด ้เพราะจะเกดิความหดหู่ ไมอ่ยากจะพจิารณาความเสือ่ม ความตาย 

ความพลดัพรากจากกนั เวลาออกจากสมาธิใหม่ๆ  กเิลสจะถูกตดักาํลงั ไมม่ี

กาํลงัสรา้งอารมณ์หดหู่ ก็จะสามารถพจิารณาความไมเ่ทีย่งความเสือ่ม ไดอ้ย่าง

สบายไประยะหน่ึง จนกวา่กเิลสจะมกีาํลงัมากขึ้น ก็จะสรา้งอารมณ์ขดัขวาง หรือ

ดงึใหไ้ปคดิเรื่องอืน่แทน ก็ตอ้งหยุดพจิารณา แลว้ยอ้นกลบัมาทาํสมาธิใหม ่ ทาํ

อย่างน้ีสลบักนัไป ถงึจะเป็นการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 

ไมใ่ช่พอจติสงบปับ๊ก็เริ่มพจิารณาเลย อย่างน้ีไมถู่ก สมาธิก็ตอ้งเป็นสมาธิทีส่งบ

วา่ง ไมม่อีะไรใหร้บัรู ้ไมม่นิีมติต่างๆ เพราะถา้มนิีมติก็แสดงวา่ใจยงัไมส่งบเต็มที ่

ใจยงัทาํงาน กเิลสยงัทาํงาน จะเกดิความยนิดยีนิรา้ยกบันิมติ ถา้เป็นนิมติทีไ่ม่

สวยไมง่าม ก็จะไมช่อบ กเิลสยงัทาํงานอยู่ จะไมไ่ดต้ดักาํลงัของกเิลส พอออก
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จากสมาธิแบบน้ี ก็จะไมอ่ยากพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา จงึตอ้งระวงั ถา้มี

นิมติต่างๆ อย่าไปตามนิมติ ใหด้งึกลบัมาหาตวัรู ้ ใหส้กัแต่วา่รู ้ หรือใหก้ลบัมาที่

อารมณ์กรรมฐานทีเ่ราใชผู้กใจไว ้ จะเป็นลมหายใจ หรือการบริกรรมพทุโธก็ได ้

อย่าไปตามรูเ้รื่องราวต่างๆ กลบัมาภาวนาต่อ บริกรรมต่อ ดูลมต่อ จนกวา่จะ

รวมเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ หยุดคิดปรุงแต่ง เหลอืแต่ความวา่ง แลว้ก็

ปลอ่ยใหอ้ยู่อย่างนัน้ จนกวา่จะถอนออกมาเอง 

สมาธิม ี ๒ แบบ สมัมาสมาธิกบัมจิฉาสมาธิ สมัมาสมาธิใจตอ้งสงบวา่งเป็น

อเุบกขา สกัแต่วา่รู ้ ไมไ่ปรูเ้รื่องนัน้เรื่องน้ี พอออกมาก็ตอ้งพจิารณาไตรลกัษณ์ 

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา กบัเรื่องทีย่งัเป็นปญัหากบัเรา ทีส่รา้งความทกุขค์วามวติก

กงัวลใหก้บัเรา พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ เพือ่จะไดป้ลอ่ยวาง ไมว่า่จะ

เป็นบคุคลหรือขา้วของต่างๆ ลาภยศสรรเสริญ สุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ตอ้ง

พจิารณาถา้ยงัมคีวามผูกพนั มคีวามกงัวลวติก ถา้ไมม่กี็พจิารณาเรื่องทีย่งัเป็น

ปญัหา เช่นร่างกายของเรา ยงักลวัความตายอยู่หรือไม ่ ยงักลวัความเจ็บไขไ้ด ้

ป่วยอยู่หรือไม ่ ยงัมกีามารมณ์อยู่หรือไม ่ เหน็คนนัน้คนน้ีแลว้ยงัเกดิกามารมณ์

ขึ้นมาหรือไม ่เพราะเวลาเกดิกามารมณ์ ก็จะเกดิความทกุขใ์จ เกดิความหงดุหงดิ

ใจขึ้นมา เกดิความอยากจะเสพกาม ก็ตอ้งพจิารณาอสุภะ พจิารณาความไมส่วย

ไมง่าม พจิารณาปฏกูิลความสกปรกของร่างกาย ทีไ่ปหลงใหลคล ัง่ไคล ้อยากจะ

เสพกามดว้ย ใหม้องใหเ้หน็ส่วนทีถู่กปกปิดดว้ยหนงั เช่นเหน็โครงกระดูก เหน็

ตบัไตไสพ้งุ เหน็หวัใจเหน็ปอดเหน็มา้ม ควรพจิารณาอยู่เนืองๆ พอเวลาเหน็คน

ทีส่วยงาม แลว้เกดิอารมณ์ จะไดม้ยีามาดบัความรูส้กึน้ี  

ถา้ไมพ่จิารณาไวล้ว่งหนา้ก่อน พอเหน็แลว้จะนึกแต่ภาพสวยๆอยู่ตลอดเวลา 

เหน็เพยีงแวบเดยีวแต่ใจจาํได ้ เอามาคดิตดิตาตดิใจตลอดเวลา ทาํใหอ้ยากจะ

อยู่ใกลช้ดิกบัเขา แต่ถา้เอาอสุภะมาแกแ้ป๊บเดยีวก็จะหายไป ตอ้งทาํไปจนไมม่ี

กามารมณ์เกดิขึ้น ทน้ีีก็จะมองแบบเฉยๆ เมือ่หายจากโรคแลว้ ก็ไมต่อ้ง

รบัประทานยา เมือ่ไมม่กีามารมณ์แลว้ ก็ไมต่อ้งพจิารณาอสุภะอกีต่อไป อสุภะ
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กรรมฐานเป็นยาแกต้ณัหา แกค้วามหลง พอแกไ้ดห้มดแลว้ ก็หมดปญัหา ไม่

ตอ้งพจิารณา พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวก ไมต่อ้งพจิารณาไตรลกัษณ์แลว้ 

ไมต่อ้งพจิารณาอสุภะ เพราะไมม่อีารมณ์ มองอะไรก็สกัแต่วา่มอง สกัแต่วา่รู ้สกั

แต่วา่เหน็ ไมก่ลวัตาย ไมก่ลวัความเจ็บไขไ้ดป่้วย เหน็ร่างกายทีส่วยงามก็เฉยๆ 

สวยเพยีงภายนอก รูอ้ยู่วา่ขา้งในเป็นอย่างไร 

พอหมดปญัหาแลว้ เครื่องมอืทีใ่ชแ้กป้ญัหาก็ไมต่อ้งใชอ้กีต่อไป การเดนิจงกรม

นัง่สมาธิของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัต ์ไมไ่ดเ้ดนิหรือนัง่เพือ่ดบัฆ่ากเิลส เป็น

วหิารธรรม เป็นการอยู่อย่างสุขสบายระหวา่งขนัธก์บัจติ ขนัธก์บัจติกต็อ้งมเีวลา

พกับา้ง จติพกัในสมาธิ ร่างกายก็ตอ้งมกีารเปลีย่นอริิยาบถ เดนิจงกรม ออก

กาํลงักาย ร่างกายจะไดแ้ขง็แรง ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย มชีวีติยนืยาวไปตามอายุขยั ไม่

ตายก่อนวยั ไมไ่ดเ้ดนิจงกรมนัง่สมาธิเพือ่ดบักเิลส เพือ่มรรคผลนิพพาน เพราะ

ไดบ้รรลมุรรคผลนิพพานแลว้ กเิลสไดถู้กทาํลายไปหมดแลว้ วสุติงั พรหมจริยงั 

กจิในพรหมจรรยไ์ดส้ิ้นสุดลงแลว้ ไมม่กีจิอืน่ทีจ่ะตอ้งทาํอกีต่อไป นอกจากกจิ

สงเคราะหโ์ลกเท่านัน้ ไมว่า่จะดว้ยทางธรรมหรือทางวตัถ ุ ก็ขึ้นอยู่กบัสถานภาพ

ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ ถา้มวีตัถมุาก มศีรทัธาญาตโิยมนาํมาถวายมาก ก็เอาไป

สงเคราะหโ์ลกต่อไป ตามสมควรต่อกรณี ตามความเหมาะสม ถา้ไมม่วีตัถ ุ มี

ธรรมะก็อบรมส ัง่สอนไป ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงดาํเนินตลอด ๔๕ พระพรรษา  

หลงัจากทีท่รงตรสัรูแ้ลว้ ทรงมพีทุธกจิอยู่ ๕ ประการดว้ยกนัคอื ๑. ในตอนบ่าย

อบรมส ัง่สอนญาตโิยม ๒. ในตอนคํา่อบรมส ัง่สอนพระเณร ๓. ในตอนดกึอบรม

ส ัง่สอนเทวดา ๔. ในตอนเชา้ก่อนทีจ่ะเสด็จออกบณิฑบาตก็ทรงเลง็ญาณ วา่ควร

ไปโปรดผูใ้ดก่อนในวนันัน้ ๕. เสร็จแลว้ก็ทรงออกบณิฑบาตโปรดสตัว ์น่ีคอืกจิที่

พระพทุธเจา้ทรงบาํเพญ็ทกุวนั จนถงึวนัสุดทา้ยของชวีติ ยกเวน้ในวนัทีเ่จ็บไขไ้ด ้

ป่วย ไมส่ามารถทรงออกบณิฑบาตได ้ไมส่ามารถอบรมส ัง่สอนได ้ก็ตอ้งระงบัไป 

น้ีคอืงานของผูท้ีเ่สร็จกจิของตนแลว้ วสุติงั พรหมจริยงัแลว้ ไมไ่ดท้าํเพือ่ตน ทาํ

เพือ่ผูอ้ืน่ ไมต่อ้งการผลตอบแทนจากการกระทาํน้ี เพราะใจเต็มแลว้ ดว้ยบญุ
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กศุล ดว้ยบรมสุข ปรมงัสขุงั ไมม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่เลย ทาํไปโดยไม่ได ้

หวงัอะไรเลย  

ในสายตาของคนมกีเิลสก็คดิวา่ ทาํเพือ่ลาภสกัการะ ทาํเพือ่ขา้วของเงนิทอง บาง

คนก็ตาํหนิครูบาอาจารยว์า่ อยากเป็นสงัฆราช เขาคดิเขาพูดจากใจทีส่กปรกของ

เขา พอเหน็คนอืน่ทาํอย่างนัน้ ก็คดิวา่จะตอ้งเป็นอย่างทีเ่ขาคดิ เพราะไมรู่จ้กั

ความบริสุทธิ์ใจวา่เป็นอย่างไร การกระทาํโดยไมม่คีวามโลภ ความอยาก ความ

ตอ้งการเป็นอย่างไร เขาไมเ่คยม ี มแีต่ทาํทกุอย่างเพือ่ความอยาก น่ีคอืความ

แตกต่างระหวา่งใจของผูท้ีส่ะอาดบริสุทธิ์ กบัใจของผูท้ีย่งัไมส่ะอาดบริสุทธิ์ เวลา

แสดงออกมาจะรูท้นัท ี

ถาม สถานทีป่ฏบิตัมิคีวามแตกต่างกนัหรือไมค่ะ เช่นทีเ่มรุกบัระเบยีงโบสถ ์

ตอบ ม ีท่านเรียกวา่สปัปายะ คอืเอื้อต่อการบาํเพญ็ เช่นนัง่สมาธิทีส่ีแ่ยกไฟแดงกบันัง่

ในป่า ถา้ตอ้งการปราบความกลวั ก็ตอ้งไปสถานทีท่ีท่าํใหเ้กดิความกลวั เพือ่จะ

ไดเ้อาธรรมะออกมาปราบความกลวั ถา้อยู่ในทีป่ลอดภยั ความกลวัก็จะไม่

ออกมา 

ถาม วนัแรกทีไ่ปอยู่ทีเ่มรุ จะปวดศีรษะ พอแผเ่มตตา อาการปวดศีรษะก็หายไป มี

ส่วนหรือไมค่ะ 

ตอบ มส่ีวน เพราะจติมอีปุาทาน ปรุงแต่ง เกดิความกลวั ทาํใหป้วดศีรษะปวดทอ้ง 

พอแผ่เมตตา ความกลวัก็หายไป 

ถาม ไมไ่ดเ้กี่ยวกบัวญิญาณทีอ่ยู่บริเวณนัน้ใช่ไหมคะ 

ตอบ ไมเ่กี่ยว เป็นอปุาทาน  

ถาม เป็นไปไดห้รือไมค่ะ มสีมัภเวสอียู่ตามบริเวณเมรุ 
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ตอบ ไมม่หีรอก  

ถาม การภาวนาทีเ่มรุถอืวา่เป็นทีส่ปัปายะหรือไมค่ะ 

ตอบ ถา้ตอ้งการปราบความกลวัผ ี กลวัตาย ก็ตอ้งไปหาสถานทีท่ีท่าํใหเ้กดิความกลวั

ขึ้นมา ถา้ตอ้งการแกค้วามงว่งนอน ก็ตอ้งไปอยู่ทีน่่ากลวั จะไดไ้มง่ว่ง ถา้อยู่ไป

สกัระยะหน่ึงแลว้ ความกลวัหายไป ความงว่งกลบัมา ก็ตอ้งเปลีย่นทีใ่หม ่ ตอ้ง

หาสถานทีท่ีท่าํใหไ้มง่ว่ง เพือ่จะไดน้ ัง่สมาธแิลว้ไมห่ลบั 
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กณัฑท์ี่ ๔๒๙ 

รกัษารา่งกายและใจ 
๒๖ กนัยายน ๒๕๕๔ 

เวลามคีนป่วยมาฟงัธรรม ก็จะสอนใหเ้ขาดูแลรกัษาร่างกาย และดูแลรกัษาใจของเขาไป

ดว้ย ดูแลตามความจาํเป็นของร่างกาย และตามความจาํเป็นของใจ จะไดไ้มท่อ้แท ้

เพราะเวลาดูแลรกัษาร่างกาย ก็อาจจะเกดิความเบือ่หน่ายทอ้แทท้างจติใจได ้ เพราะ

อยากจะใหอ้าการดขีึ้นหรือหายเป็นปกต ิ ซึง่อาจจะเป็นไปไมไ่ด ้ ก็เลยตอ้งสอนใหเ้ขา

ยอมรบัความจริงวา่ ร่างกายตอ้งเป็นไปตามวาระของเขา ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายไป

เป็นธรรมดา ใจก็ตอ้งไมอ่ยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ ตอ้งยอมรบัความจริงทีเ่ป็นอยู่ในขณะน้ี 

ยอมรบัความจริงของร่างกาย เขาเป็นอย่างน้ี อยู่ไดก้็อยู่ไป อยู่ไมไ่ดก้็ใหเ้ขาไป เขาไม่ใช่

ตวัเรา เป็นเพยีงตุก๊ตา เป็นเครื่องมอืทีเ่ราใชต้ดิต่อกบัตุก๊ตาตวัอืน่ ร่างกายของพวกเราน่ี

เป็นตุก๊ตาท ัง้นัน้ ใจใชร่้างกายน้ีตดิต่อกนั เหมอืนกบัทีพ่วกเราใชโ้ทรศพัทม์อืถอื

ตดิต่อกนั ถา้ไมม่โีทรศพัทม์อืถอืก็จะตดิต่อกนัไมไ่ด ้ ถา้ไมม่ร่ีางกายก็จะตดิต่อกบั

ร่างกายอืน่ไมไ่ด ้ ร่างกายน้ีเป็นเหมอืนโทรศพัทม์อืถอื เป็นเหมอืนตุก๊ตา ทีใ่จใชเ้ป็นตวั

รบัส่งขอ้มลูต่างๆ เช่นรูปเสยีงกลิน่รส 

ถาม ถา้อย่างนัน้พวกทีไ่มม่ร่ีางกายละ่คะ 

ตอบ ตดิต่อดว้ยกระแสจติ อย่างพวกเทพท ัง้หลาย 

ถาม สมัภเวสลีะ่คะ 

ตอบ เหมอืนกนั พวกกายทพิยก์็ตดิต่อกนัดว้ยกายทพิย ์ คนทีม่ร่ีางกายและมพีลงัจติ 

ก็จะตดิต่อกบัพวกกายทพิยด์ว้ยพลงัจติ ไมไ่ดใ้ชร่้างกายตดิต่อ อย่างที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนเทวดาทกุคนื ทรงใชพ้ลงัจติสอน ไมไ่ดใ้ชร่้างกายสอน 

เพราะร่างกายตดิต่อกบัพวกกายทพิยไ์มไ่ด ้ ตอ้งใชก้ายทพิยค์อืพลงัจติตดิต่อกบั
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กายทพิย ์ ใจน่ีแหละคอืกายทพิย ์ พวกเรามนุษยม์ ี ๒ กาย กายหยาบก็คอื

ร่างกาย และใจก็คอืกายทพิย ์ เวลาตดิต่อกบัพวกกายหยาบ ก็ตอ้งใชก้ายหยาบ

ตดิต่อกนั พวกกายทพิยก์็ใชก้ายทพิยต์ดิต่อกนั เวลาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตดิต่อ

กบัพระพทุธมารดา ก็ทรงใชก้ายทพิยต์ดิต่อ เวลาตดิต่อกบัพระราชบดิา ก็ทรงใช ้

กายหยาบตดิต่อ กายหยาบน่ีมนัไมเ่ทีย่ง มขีอบเขต มอีายุขยั พอหมดสภาพก็ใช ้

งานไมไ่ด ้ แต่กายทพิยไ์มม่วีนัหมดสภาพ ถา้กายทพิยย์งัอยากจะตดิต่อกบัพวก

กายหยาบ ก็ตอ้งไปเกดิใหม ่ ไปหากายหยาบอนัใหม ่ ถา้ยงัมกีามตณัหากจ็ะไป

เกดิใหม ่ ไปหาร่างกายอนัใหม ่ เพราะยงัอยากจะเสพสมัผสัรูปเสยีงกลิน่รส ก็

ตอ้งใชก้ายหยาบเป็นเครื่องมอื ถา้ไมม่คีวามอยากแลว้ ก็จะไมไ่ปหาร่างกายอนั

ใหม ่

กายทพิยน้ี์ไมต่ายไปกบัร่างกาย กายทพิยเ์ป็นผูไ้ปรบัผลบญุผลบาป เวลาทาํบญุ

ใจทพิยก์็เป็นสวรรคข์ึ้นมา เป็นเทพขึ้นมา เวลานัง่สมาธิจติสงบรวมลงเป็นสมาธ ิ

ใจทพิยก์็จะเป็นพรหมขึ้นมา พรหมทีเ่กดิจากการนัง่สมาธิน้ี ต่างกบัพรหมทีเ่กดิ

จากการบรรลเุป็นพระอนาคาม ี พรหมทีเ่กดิจากการนัง่สมาธิน้ีเสือ่มได ้ พอสมาธิ

อ่อนกาํลงัลง กเิลสก็จะออกมาทาํใหก้ายทพิยห์ยาบลงไป จากพรหมก็ลงมาเป็น

เทพ จากเทพก็จะมาเป็นมนุษย ์ไดก้ายหยาบ ไดเ้สพรูปเสยีงกลิน่รส ทีห่ยาบกวา่

รูปเสยีงกลิน่รสทพิย ์ ถา้เป็นพระอนาคามจีะไมเ่สือ่มลงมา เพราะเกดิจากการ

ชาํระกเิลส ทีท่าํใหก้ายทพิยห์ยาบ พอไมม่กีเิลสทาํใหก้ายทพิยห์ยาบ กายทพิยก์็

จะไมห่ยาบขึ้น แต่จะละเอยีดขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้ปฏบิตัต่ิอไป จากพระอนาคามกีจ็ะ

เป็นพระอรหนัต ์ จะละเอยีดทีสุ่ด คอืบริสุทธิ์ ไมม่กีเิลสทีจ่ะมาทาํใหก้ายทพิยน้ี์

หยาบอกีต่อไป จะเป็นกายทพิยท์ีบ่ริสุทธิ์ไปตลอดอนนัตกาล เป็นปรมงัสญุญงั 

บรมสูญ ปรมงัสขุงั บรมสุข 

การกระทาํของพวกเราทีท่าํกนัทกุวนัน้ี เป็นการกระทาํของกายทพิย ์ มร่ีางกาย

เป็นเครื่องมอื ถา้ทาํบาปกายทพิยก์จ็ะหยาบจะรอ้นมากขึ้น เป็นเหมอืนหอ้งทีม่ ี

เครื่องทาํความรอ้น ถา้ทาํบญุกายทพิยก์็จะละเอยีดจะเยน็มากขึ้น เป็นเหมอืน
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หอ้งทีม่เีครื่องทาํความเยน็ เวลาทาํบญุใจจะเยน็จะสงบ เวลาทาํบาปใจจะรอ้นจะ

ทกุข ์ สวรรคน์รกจงึอยู่ในใจเราน้ีเอง อยู่ทีก่ายทพิยน้ี์เอง กายทพิยเ์ป็นเทพเป็น

สวรรค ์ เป็นนรกเป็นเปรต อยู่ทีก่ารกระทาํทีเ่รียกวา่กรรม กรรมแปลวา่การ

กระทาํ ดงัสุภาษติทีว่า่ กรรมเป็นเครื่องจาํแนกแยกสตัวใ์หเ้ป็นสตัวป์ระเภทต่างๆ 

กรรมก็ม ี ๒ ส่วน คอืกรรมดกีบักรรมไมด่ ี หรือบญุกบับาป ถา้ทาํกรรมไมด่ทีาํ

บาป ก็จะเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นนรก ถา้ทาํบญุก็จะเป็นเทพ

เป็นพรหม เป็นพระอริยบคุคล ส่วนมนุษยน้ี์เป็นทีก่ลบัมา หลงัจากไปรบัผลบญุ

หรือไปรบัผลบาปมา เหมอืนคนทีต่ดิคุก พอหมดโทษแลว้ ก็ถูกปลอ่ยใหก้ลบั

บา้น คอืภพของมนุษย ์ กลบัมาทาํบญุทาํบาปใหมจ่นกวา่จะไดบ้รรลเุป็นพระ

อรหนัต ์ 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนให ้ไมใ่หท้าํบาป ใหท้าํบญุ เพือ่เวลาเราตายไปจะไดไ้ปรบั

รางวลั ไมต่อ้งไปใชโ้ทษ พอรบัรางวลัแลว้ก็กลบัมาทาํบญุกนัต่อ ดงัที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงทาํบญุไมท่าํบาปมาอย่างต่อเน่ือง จนไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ 

หลงัจากนัน้ก็ไมต่อ้งทาํอกีต่อไป เพราะไดช้าํระกเิลสทีท่าํใหใ้จหยาบ ใหไ้ปเกดิใน

ภพต่างๆ จนหมดสิ้นไปแลว้ เหลอืแต่ความสุขอย่างเดยีว มคีวามพออยู่

ตลอดเวลา น่ีก็คอืเรื่องของใจของพวกเราทกุๆคน เป็นเหมอืนกนัหมด ต่างกนั

ตรงทีว่า่บรรจอุะไรไว ้บรรจบุาปหรือบรรจบุญุ คนเราจงึมบีญุมบีาปไมเ่ท่ากนั  

ถาม ใหเ้งนิเพือ่นยมืไป ท ัง้ๆทีรู่ว้า่จะเอาไปเลน่การพนนั บาปไหมคะ 

ตอบ ไมบ่าป เพราะเราไมไ่ดบ้อกใหเ้ขาไปเลน่การพนนั  

ถาม แต่รูว้า่เอาไปเลน่การพนนั 

ตอบ เขาบอกหรือเปลา่ 

ถาม บอกค่ะ 
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ตอบ เราเพยีงสนบัสนุนใหเ้ขาไปทาํกจิทีเ่ป็นโทษกบัเขา แต่การเลน่การพนนัน้ีไมเ่ป็น

บาป เป็นเหตทุีจ่ะพาใหไ้ปทาํบาป 

ถาม ไมไ่ดอ้ยู่ในศีล ๕ 

ตอบ เป็นอบายมขุ คอือยู่ทีป่ากประตูของอบาย กาํลงัจะเขา้ไปแต่ยงัไมไ่ดเ้ขา้ไป ทีว่า่

จะเป็นบาปต่อไป ก็เพราะวา่เมือ่เลน่การพนนัแลว้เงนิหมด ก็จะไปขโมยเงนิคน

อืน่มาเลน่ต่อ  

ถาม โดยสรุปคนทีใ่หย้มืเงนิน้ีไมบ่าป 

ตอบ ไมบ่าป  

เมือ่เชา้น้ีมญีาตโิยมคนหน่ึง สามป่ีวยนอนโคมา่อยู่ในโรงพยาบาลอยากจะให ้

อาตมาไปรบัสงัฆทานทีโ่รงพยาบาล อาตมาบอกวา่มนัสายเสยีแลว้ ไมเ่ป็น

ประโยชนอ์ะไรกบัเขา เพราะถา้อยู่ในโคมา่เขาก็ไมรู่เ้รื่อง ถา้ไมอ่ยู่ในโคมา่ แลว้

อยากจะถวายสงัฆทาน ถวายรูปไหนก็ได ้ถา้ไมต่อ้งการจะฟงัธรรมะ เราก็แนะนาํ

วา่ ควรจะปลอ่ยใหเ้ขาอยู่อย่างสงบจะดกีวา่ อย่าไปรบกวนเขา อย่าไปทาํใหเ้ขา

ตอ้งมายุ่งยากกบัเรื่องการทาํบญุใหท้าน เพราะการใหท้านน้ีเป็นบญุส่วนย่อย ไม่

พอกบัความตอ้งการของเขาในขณะนัน้ สิง่ทีเ่ขาตอ้งการมากทีสุ่ดก็คอืความสงบ 

ถา้ไดธ้รรมะสอนใจใหป้ลอ่ยวางได ้ จะเป็นประโยชนม์ากกวา่ แต่ถา้ไมอ่ยู่ใน

สภาพจะรบัรูแ้ละเขา้ใจธรรมะได ้แสดงธรรมใหเ้ขาฟงัก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร 

เขาก็ถามอกีวา่ หมอบอกวา่รกัษาไมห่ายแลว้ แต่ตอนน้ีใชเ้ครื่องช่วยหายใจอยู่ 

ถา้เอาออกจะบาปหรือเปลา่ เราบอกไมบ่าปหรอก เราเพยีงปลอ่ยใหเ้ขาอยู่ตาม

ธรรมชาต ิ ดกีวา่ใหเ้ขาอยู่อย่างทรมาน การใชเ้ครื่องช่วยหายใจน่ี เท่ากบัไปยดื

ความทกุขท์รมานของร่างกายของเขา หมอก็บอกวา่ไมม่ทีางทีจ่ะรกัษาใหห้ายได ้

ทีใ่ชเ้ครื่องไมเ้ครื่องมอืต่างๆน่ี ก็เพือ่ทีจ่ะรกัษาใหห้าย ถา้รกัษาไมห่าย มแีต่ทีจ่ะ

ยดืความทกุขท์รมานของร่างกายออกไป ใชไ้ปทาํไม การถอดเครื่องออกก็ไมไ่ด ้
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ไปฆ่าเขา เพยีงแต่ปลอ่ยใหเ้ขาอยู่ตามธรรมชาต ิ เหมอืนกบัพวกเราอยู่กนัตอนน้ี 

เราก็ไมไ่ดใ้ชเ้ครื่องอะไร  

แลว้ก็ถามอกีวา่ สามสี ัง่ไวก่้อนตายวา่ เวลาตายไปแลว้อย่าเผา เพราะวา่เขาไม่

ชอบ มนัรอ้น ก็รบัปากไว ้แต่มาคดิวา่ถา้ฝงัแลว้จะเป็นภาระ ทีจ่ะตอ้งไปหลมุฝงั

ศพทกุปี อาจจะตดิธุระไมว่า่งไปไมไ่ด ้ เราก็บอกไปวา่ ถา้รบัปากแลว้ก็ตอ้งทาํ 

ไมเ่ช่นนัน้จะเสยีสจัจะ ส่วนเรื่องทีจ่ะไปคารวะหรือไมน่ ัน้ ไมส่าํคญั ไปก็ได ้ไมไ่ป

ก็ได ้ ถา้คดิถงึเขา ทาํบญุกรวดนํา้ไปใหเ้ขาจะดกีวา่ จะไดป้ระโยชนม์ากกวา่ 

มากกวา่เอาอาหารไปเซ่น แลว้ก็เอามารบัประทานกนั คนตายไมไ่ดร้บัประโยชน์

อะไร  

ถาม พอดมีแีมข่องเพือ่นคนหน่ึงเป็นอมัพาต ไมรู่ส้กึตวัเลย คดิวา่คนทีเ่ป็นทกุขค์อืลูก 

ทีพ่ยายามต่อสูเ้อาแมก่ลบัมาใหไ้ด ้ เกดิความเครียดมาก จะนาํเอาธรรมะทีท่่าน

อาจารยส์อนน้ีไปบอกเขา  

ตอบ ความจริงตอนทีส่อนเขานัน้ ตอ้งการสอนคนถามปญัหามากกวา่ เพราะคนทีจ่ะ

ตายนัน้ ช่วยอะไรไมไ่ดแ้ลว้ 

ถาม แต่คนทีจ่ะตายนัน้ ถงึแมร่้างกายจะขยบัไมไ่ด ้แต่จติยงัทราบอยู่ใช่ไหมคะ 

ตอบ ถา้หูไมไ่ดย้นิเสยีง จะทราบไดอ้ย่างไร 

ถาม แต่ถา้หูไดย้นิ  

ตอบ อยู่ทีว่า่มสีตปิญัญาพอจะเขา้ใจเสยีงทีพู่ดไดห้รือเปลา่ เพราะเวลาเจ็บปวดมากๆ 

จะไมม่สีตริบัรู ้อยู่ในสภาพทีเ่รียกวา่หลง เหมอืนกบัหลบัๆตื่นๆ ท่านถงึสอนใหกุ้

สลาตอนทีย่งัมชีวีติอยู่ อย่าไปกสุลาตอนที่ตายหรือใกลต้าย เพราะไมท่นัการณ์

แลว้ กสุลาคอืสรา้งธรรมะสรา้งกศุลใหเ้กดิภายในใจ ใหม้ปีญัญา ใหรู้จ้กัปลอ่ย

วางร่างกาย ถงึเวลาจะตอ้งปลอ่ย เราปลอ่ยไดห้รือเปลา่ ถา้ปลอ่ยไดแ้ลว้ ใจจะ
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สงบเยน็สบาย เหมอืนกบัเวลาทีเ่ขามาทวงหน้ี ถา้พรอ้มทีจ่ะจ่าย เรากจ็ะสบายใจ 

เอาไปเลย ร่างกายก็เป็นเหมอืนหน้ี ทีเ่ราตอ้งคนืเจา้ของไป ร่างกายไมใ่ช่ของเรา 

เป็นของธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ เรายมืมาใชช้ ัว่คราว พอถงึเวลาเขาก็จะมาขอคนื 

กายทพิยท์ีเ่ป็นผูดู้แลร่างกายน้ี พรอ้มทีจ่ะคนืเขาไปหรือเปลา่ ถา้มธีรรมะก็จะ

พรอ้ม เพราะถา้ไมป่ลอ่ย จะทกุขท์รมานใจ ถา้ปลอ่ยจะเยน็สบาย จติจะดิง่เขา้สู่

อเุบกขา ไมแ่บก ไมห่นกัอกหนกัใจ แต่ถา้อยากจะอยู่ต่อไป จะทกุขท์รมานใจ

มาก เหมอืนเวลามใีครมาพรากของทีร่กัไป จะรูส้กึอย่างไร ถา้ยอมใหเ้ขาไป ก็จะ

โลง่อกเลย ถา้ไมย่อม ก็จะวา้วุน่ขุน่มวั ทกุขท์รมานใจ การทาํบญุใหท้านน่ี ก็เป็น

การฝึกคนืของต่างๆ ทีไ่มใ่ช่ของเราไป ขา้วของเงนิทองต่างๆน้ี ไมใ่ช่ของเรานะ 

ตอนน้ีเรามาฝึกปลอ่ยวางกนั ถา้ทาํไดแ้ลว้เวลาพลดัพรากจากกนัจะไมเ่สยีดาย 

ถา้ทาํไมไ่ด ้ยงัหวงอยู่ เวลาพลดัพรากจากกนั จะทกุขท์รมานใจมาก จะไมส่งบ 

ถาม เอาเทปธรรมะหรือบทสวดมนตไ์ปเปิดใหค้นป่วยฟงั จะไดป้ระโยชนไ์หม  

ตอบ ตอนทีไ่มป่่วยเขาฟงัหรือเปลา่ ถา้ไมฟ่งัตอนทีป่่วยจะฟงัหรือ อยู่ทีต่วัเขา ถา้ฟงัก็

จะไดป้ระโยชน ์ คนเราถา้ไมจ่นตรอกก็จะไมสู่ ้ จะไมห่าทีพ่ึง่ พอใกลจ้ะตาย รูว้า่

ไมม่อีะไรเป็นทีพ่ึง่ไดน้อกจากธรรมะ ก็อาจจะต ัง้ใจฟงัก็ได ้ อาจจะบรรลไุดด้ว้ย 

เช่นพระราชบดิาของพระพทุธเจา้ ก็บรรล ุ ๗ วนัก่อนจะเสดจ็สวรรคต ตอนนัน้

ทรงประชวรหนกั พระพทุธเจา้ก็เลยไปโปรด ไปแสดงธรรม ทรงสอนวา่ร่างกาย

ไมใ่ช่ของเรา เป็นของดนินํา้ลมไฟ ตอ้งคนืเขาไป พอฟงัแลว้เขา้ใจ ทาํใจได ้ก็จะ

บรรลธุรรมได ้

ถาม ทาํใหป้ลอ่ยวางได ้

ตอบ เพราะไมรู่ม้าก่อนวา่ร่างกายไมใ่ช่ของเรา พอมคีนมาบอกวา่ไมใ่ช่ของเรา ก็

เหมอืนเวลาไปคลอดลูกทีโ่รงพยาบาล แลว้เขาสลบัเอาลูกคนอืน่มาใหเ้รา อกี ๑๐ 

ปีต่อมาเขามาบอกวา่ เดก็คนน้ีไมใ่ช่ลูกของคุณนะ คุณพรอ้มจะคนืใหพ้่อแมข่อง

เดก็หรือเปลา่ ถา้ยอมรบัความจริง วา่เดก็ไมใ่ช่ลูกของเรา จะเก็บไวท้าํไม คนืให ้



22 
 

พ่อแมข่องเดก็ไปไมด่กีวา่หรือ พระพทุธเจา้ทรงเอาความจรงิมาบอกพวกเราวา่ 

ร่างกายไมใ่ช่ของเรา เป็นของยมืมาจากดนินํา้ลมไฟ เวลาจะตายกเ็ป็นเวลาทีเ่ขา

จะมาเอาคนืไป เราพรอ้มทีจ่ะคนืใหเ้ขาไปหรือเปลา่ ถา้รูว้า่ไมใ่ช่ของเรา ก็ตอ้ง

เตรียมตวัเตรียมใจไว ้ เหมอืนไปยมืรถของเพือ่นมาขบั พอถงึเวลาก็ตอ้งเอาไป

คนื ถา้ไมอ่ยากคนืก็จะตอ้งเสยีใจ  

ถาม สามเีพือ่นตอนใกลจ้ะเสยีชวีติ เขาขอฟงัเพลงคลาสกิ เขาบอกวา่จะทาํใหจ้ติน่ิง

สงบ  

ตอบ เวลาฟงัเพลงจะมอีารมณ์  

ถาม ตอนนัน้เขาโคมา่ 

ตอบ ถา้ไมรู่ส้กึตวั ฟงัไปก็ไมเ่กดิประโยชน ์ฟงัไมรู่เ้รื่อง  

ถาม ถา้เขายงัพอรบัรูไ้ด ้

ตอบ ฟงัแลว้ไมแ่น่วา่จะสงบหรือไม ่เพราะเสยีงเพลงจะปลกุอารมณ์ขึ้นมา 

ถาม ตอนนัน้ทกุขเวทนาน่าจะทาํใหฟ้งัไมไ่ดใ้ช่ไหมคะ  

ตอบ ทกุขเวทนาไมใ่ช่ตวัปญัหา ปญัหาอยู่ทีท่กุขใ์นอริยสจั ๔ ทีอ่ยู่ในจติในใจ ทีเ่กดิ

จากความไมอ่ยากตาย จะรุนแรงกวา่ความทกุขข์องร่างกาย ทีป่ฏบิตัธิรรมกนัน้ีก็

เพือ่ดบัทกุขใ์นอริยสจั ๔ ทกุขใ์นจติ ไมใ่ช่ทกุขใ์นขนัธ ์ในร่างกาย ทกุขใ์นขนัธไ์ม่

เป็นปญัหา อย่างพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกน้ี ท่านนิพพานคอืตายไดอ้ย่าง

สบาย เพราะท่านไมม่ทีกุขใ์นอริยสจั ๔ ไมม่ทีกุขใ์นจติ ทกุขใ์นกายกบัทกุขใ์นจติ

น้ี เป็นเหมอืนนํา้ในตุ่มกบันํา้ในมหาสมทุร ถา้จติมคีวามสุข ความทกุขข์อง

ร่างกาย ซึง่เป็นเหมอืนนํา้ในตุ่ม จะไมม่กีาํลงัสูก้บัความสุข ทีเ่ป็นเหมอืนนํา้ใน

มหาสมทุรได ้ จติของผูท้ีบ่ริสุทธิ์หรือจติทีเ่ขา้ฌานสมาบตัไิด ้ จะไมเ่ดอืดรอ้นกบั

ความเจ็บปวดของร่างกาย พวกทีเ่ขา้ฌานสมาบตัไิด ้ เวลาจะตายก็เขา้ฌานกนั 
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พวกทีจ่ติบริสุทธิ์ก็ไมต่อ้งเขา้ฌานก็ได ้ เพราะจติไมม่ทีกุขใ์นอริยสจั ๔ จติรบัรู ้

ความเจ็บปวดของร่างกายได ้อย่างไมส่ะทกสะทา้น ต่างฝ่ายต่างอยู่  

สิง่ทีเ่ราตอ้งทาํก็คอืทาํใหใ้จน่ิงสงบ ไมผ่ลติทกุขใ์นอริยสจั ๔ ขึ้นมา ตอ้งละ

ตน้เหตขุองทกุขใ์นอริยสจั ๔ คอืกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ในขณะทีต่าย

ก็คอืความไมอ่ยากตายน่ีแหละ ถา้ไมอ่ยากตายก็จะทกุขท์รมานใจ ถา้ยอมรบั

ความตาย ก็จะไมท่กุข ์ ความเจ็บปวดของร่างกายจะไมเ่ป็นปญัหา ความทกุขใ์จ

ทีเ่กี่ยวกบัร่างกายมอียู่ ๒ ประการคอื ความไมอ่ยากตายและความไมอ่ยากเจ็บ 

ถา้ไมอ่ยากทกุข ์ เวลาเจ็บก็ตอ้งอย่าไมอ่ยากเจ็บ เวลาจะตายก็อย่าไมอ่ยากตาย 

เวลานัง่แลว้เจ็บก็อย่าเพิง่ลกุ พยายามทาํใจใหน่ิ้ง อย่าไปอยากใหค้วามเจ็บ

หายไป อย่าอยากจะหนีจากความเจ็บไป ถา้ละความอยากน้ีไดแ้ลว้ จติจะสงบ

เป็นอเุบกขา ความทกุขใ์จก็จะหายไป ความทกุขก์ายก็จะเจ็บเพยีงนิดเดยีว 

ปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ทีค่วามเจ็บปวดของร่างกาย เพราะเป็นธรรมดาของร่างกาย ทีเ่กดิ

มาแลว้ก็ตอ้งแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดา เวทนา ก็มสุีขเวทนา มทีกุขเวทนา มไีม่

สุขไมท่กุขเวทนา สลบักนัไป เปลีย่นไปเปลีย่นมา ความจริงใจรบัไดท้ ัง้ ๓ เวทนา 

แต่ใจมกีเิลสก็เลยไปรกัสุขเวทนา ชงัทกุขเวทนา ก็เลยทาํใหเ้กดิตณัหาขึ้นมา เกดิ

ความอยาก อยากมสุีขอย่างเดยีว ไมอ่ยากมทีกุข ์ก็เลยไปสรา้งทกุขใ์นอริยสจั ๔ 

ขึ้นมา ซึง่เป็นเหมอืนนํา้ในมหาสมทุร ส่วนทกุขใ์นขนัธเ์ป็นเหมอืนนํา้ในตุ่มนํา้ 

นํา้หนกัต่างกนัมาก ถา้สามารถดบัทกุข ์ ในขนาดนํา้ในมหาสมทุรได ้ ทกุขใ์นตุ่ม

นํา้จะไมเ่ป็นปญัหาเลย เหมอืนไมจ้ิ้มฟนักบัตะบอง เอาไมจ้ิ้มฟนัเคาะหวักบัเอา

ไมต้ะบองเคาะหวั อย่างไหนจะเจ็บกวา่กนั ทกุขข์นาดไมจ้ิ้มฟนัน้ีเราบงัคบัไมไ่ด ้

แต่ทกุขข์นาดไมต้ะบองน่ีเราหยุดมนัได ้ แต่เราไมห่ยุดกนั เพราะไมเ่จริญสต ิ ไม่

นัง่สมาธิ ไมพ่จิารณาดว้ยปญัญา ไมพ่จิารณาไตรลกัษณ์ ทีเ่ป็นเครื่องมอืทีจ่ะ

หยุดความทกุขอ์นัใหญ่หลวงได ้ ส่วนความทกุขเ์ลก็ๆนอ้ยๆของร่างกายน้ี เรา

หยุดไมไ่ด ้ตอ้งเป็นไปตามธรรมชาตขิองเขา 

ถาม ทกุขใ์นมหาสมทุรอยู่ข ัน้ไหนคะ 
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ตอบ อยู่ในใจของสตัวโ์ลกทกุข ัน้ นอกจากใจของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตเ์ท่านัน้  

ถาม ส่วนทกุขเ์ท่าไมจ้ิ้มฟนัน่ี 

ตอบ ทกุขเ์ท่าไมจ้ิ้มฟนัน่ีมอียู่ในร่างกายของทกุคน พอมทีกุขเ์ท่าไมจ้ิ้มฟนั ก็ไปสรา้ง

ทกุขข์นาดมหาสมทุรขึ้นมาอกี เพราะกลวัความเจ็บ เช่นเวลาหมอบอกจะฉีดยา

ปับ๊ กเิลสก็สรา้งทกุขม์หาสมทุรขึ้นมาในใจ ทกุขใ์จน้ีเราหยุดมนัไดถ้า้มสีตสิมาธิ

ปญัญา แต่เราไมม่กีนั พอร่างกายเจ็บขึ้นมานิด ใจก็ทกุขข์ึ้นมาใหญ่เลย ความ

ทกุขใ์หญ่อยู่ทีใ่จ ตอ้งใชธ้รรมะดบัทกุขใ์จ ตอ้งเจริญสตอิยู่ตลอดเวลา ควบคุม

ใจไมใ่หค้ดิปรุงแต่ง อยากใหห้ายเจ็บ อยากใหไ้มต่าย คดิอย่างน้ีก็จะผลติทกุข ์

มหาสมทุรขึ้นมา ตอ้งทาํใจใหน่ิ้ง ใหว้า่งใหส้งบตลอดเวลา หรือทาํใหใ้จยอมรบัวา่ 

ตายเป็นตาย เจ็บเป็นเจ็บ 

ถาม ตอ้งกลบัมาทีป่ฏบิตัใิช่ไหมคะ 

ตอบ ก็พูดมาต ัง้เกอืบ ๗ ปีแลว้ เพิง่ไดข้อ้สรุปวนัน้ีเอง ก็ยงัด ี ไมส่ายเกนิไป ตอนน้ี

เริ่มปฏบิตักินัแลว้ใช่ไหม หรือตอ้งรอใหห้มอบอกวา่เหลอือกี ๖ เดอืน คนเราถา้

ไมจ่นตรอกมกัจะไมห่าทีพ่ึง่ จะผดัวนัประกนัพรุ่งไปเรื่อยๆ 

ถาม คนป่วยส่วนใหญ่เขา้ใจวา่ความเจ็บอยู่ทีก่าย ไมใ่ช่ทีใ่จ  

ตอบ เรื่องของความทกุขใ์จน่ีจะไมรู่ก้นั ถา้ไมไ่ดศึ้กษาไมไ่ดป้ฏบิตั ิ ถา้คดิวา่ความทกุข ์

อยู่ทีร่่างกาย ก็จะทุ่มเทชวีติจติใจแกค้วามทกุขท์ีร่่างกายอย่างเดยีว ท ัง้ๆทีใ่จทกุข ์

อยู่ตลอดเวลา กลบัมองไมเ่หน็กนั 

ถาม เพราะวา่เราอาศยัร่างกายอยู่ 

ตอบ เพราะเราหลงไปอาศยัมนัเอง เพราะไมไ่ดศึ้กษาอย่างถ่องแท ้ อ่านแลว้ก็ไมเ่ขา้ใจ 

ทีท่่านสอนรูปงัอนตัตา ก็ไมเ่ขา้ใจความหมาย วา่ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเราเป็น

อย่างไร เพราะเป็นของเรามาต ัง้แต่เกดิ พวกเราคดิอย่างน้ีกนัท ัง้นัน้ เพราะไมรู่ว้า่
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ผูท้ีว่า่เป็นเราเป็นของเรา ไมใ่ช่ร่างกาย คดิกนัไปเองวา่ร่างกายเป็นผูค้ดิ แมแ้ต่

นกัวทิยาศาสตรก์็คดิวา่ จติใจเป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย ไมไ่ดค้ดิวา่เป็นคนละ

ส่วนกนั มพีระพทุธเจา้พระองคเ์ดยีวเท่านัน้ ทีท่รงรูไ้ดด้ว้ยพระองคเ์องวา่เป็นคน

ละส่วนกนั หลงัจากทีท่รงปฏบิตัอิย่างอกุฤษฏ ์ อดพระกระยาหารถงึ ๔๙ วนั 

เพราะคดิวา่กเิลสออกมาจากร่างกาย ถา้ไมใ่หร่้างกายรบัประทานอาหาร กเิลสก็

จะตอ้งตาย แต่กเิลสไมต่าย มแีต่ร่างกายทีจ่ะตาย ก็ทรงรูว้า่กเิลสไมไ่ดอ้ยู่ที่

ร่างกาย แต่อยู่ทีใ่จ จงึตอ้งมาแกก้เิลสดว้ยการภาวนา สมถะและวปิสัสนาภาวนา 

จนไดต้รสัรู ้ ทรงเหน็พระอริยสจั ๔ ทีอ่ยู่ในพระทยัของพระองค ์ เหน็ทกุขท์ีเ่กดิ

จากความอยากของพระองคเ์อง เหน็ความอยากเป็นกเิลส เป็นตน้เหตขุองความ

ทกุข ์ เหน็วธิีทีจ่ะดบักเิลส ก็คอืสตสิมาธิปญัญา พอมสีตสิมาธิปญัญา ก็จะชนะ

กเิลสตณัหา ทกุขก์็จะดบัไป เป็นการต่อสูร้ะหวา่งความเหน็ของ ๒ ฝ่าย 

ความเหน็ทีถู่กกบัความเหน็ทีผ่ดิ พอความเหน็ทีถู่กทาํลายความเหน็ทีผ่ดิได ้ใจก็

จะไมผ่ลติความทกุขข์ึ้นมา  

ถา้มองร่างกายของเรา เหมอืนเรามองร่างกายของคนอืน่ได ้ เราก็จะไมท่กุขเ์ลย 

เพราะร่างกายของเรามนัไมใ่ช่ของเราจรงิๆ เป็นเหมอืนของคนอืน่ แต่เราไมม่อง

อย่างนัน้ เพราะมคีวามเหน็ผดิ เหน็วา่เป็นของเรา วธิีทีจ่ะมองใหเ้หน็ก็ตอ้งเขา้ไป

ในสมาธิ ทาํจติใหเ้ป็นอเุบกขา พอเป็นอเุบกขาแลว้ทกุอย่างจะไมเ่ป็นของเรา จติ

จะแยกออกจากร่างกายชัว่คราว เป็นอเุบกขาช ัว่คราว พอไดอ้เุบกขาแลว้ ก็จะรู ้

วา่หลกัของจติก็คอืจดุอเุบกขาน่ีเอง พอออกจากสมาธิก็ตอ้งใชป้ญัญา

ประคบัประคองไว ้ ดว้ยการไมย่ดึไมต่ดิ ถา้ยดึตดิจะออกจากอเุบกขาทนัท ี จะ

วติกกงัวล จะห่วง จะอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีขึ้นมาทนัท ีถา้มองวา่ไมใ่ช่

เป็นของเรา ก็จะไมต่อ้งวติกกงัวล ไมห่่วง ตอ้งใชป้ญัญาสอนใจ วา่ร่างกายน้ีเป็น

เหมอืนร่างกายของคนอืน่ ถา้ไมห่่วงร่างกายของคนอืน่ก็ไมต่อ้งห่วงร่างกายน้ี  

ถาม เราคดิตามกเิลส 

ตอบ ตามกเิลสไมไ่ด ้ตอ้งหยุดกเิลส ตอ้งนัง่สมาธิ ก็จะหยุดกเิลสได ้
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ถาม แต่มนัยากเพราะความผูกพนั 

ตอบ ยากเพราะตามกเิลสจนตดิเป็นนิสยั  

ถาม แต่ความจริงมนัยาก เพราะความผูกพนัสายโลหติ 

ตอบ ความห่วงใยเป็นตวักดักร่อนจติใจ ถา้เหน็วา่เราทกุขท์รมาน เพราะไปยดึตดิกบั

ร่างกายของคนอืน่ เราก็จะตดัความยดึตดิ เพราะไมอ่ยากจะทกุขท์รมานใจ ถา้

ไมเ่หน็ความทกุขท์รมานใจของเรา กลบัไปเหน็วา่เป็นสายเลอืด เป็นของเรา ก็จะ

ไมย่อมตดัความยดึตดิ ถา้สามารถทาํใจใหส้งบไดเ้พยีงครัง้เดยีว จะเหน็ความ

แตกต่างระหวา่งความสงบกบัความวุน่วายใจ ทีเ่กดิจากการไปกงัวลกบัเรื่อง

สายเลอืด เรื่องของเราของเขา ก็จะทาํใหเ้หน็โทษของความเหน็ผดิและจะตดัได ้

เพราะรูว้า่เป็นตน้เหตทุีจ่ะทาํใหท้กุขท์รมานใจ 

ตอ้งปฏบิตัถิงึจะเหน็ถงึจะรู ้ รูว้า่ความเหน็ผดิน้ี เป็นผูส้รา้งความทกุขใ์หก้บัเรา 

ไมไ่ดท้าํใหเ้รามคีวามสุขเลย เพราะเป็นความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็น

ดอกบวั ตอ้งเอาความรูจ้ริงเหน็จริงของพระพทุธเจา้มาใชถ้งึจะถูก คอืสมัมาทฐิ ิ

ความเหน็ชอบ ไดแ้ก่สพัเพธมัมาอนตัตา สพัเพสงัขาราอนิจจา สพัเพสงัขาราทกุ

ขา ทีเ่ป็นความเหน็ทีถู่กตอ้ง ตอ้งเหน็แบบน้ี ตอ้งปฏบิตัถิงึจะเขา้ถงึความจรงิน้ี

ได ้ตอนน้ีเรายนืดูอยู่ฟากน้ี ความจริงอยู่ฟากโนน้ สิง่ทีข่วางก ัน้เราอยู่ก็คอืแมน่ํา้

ทีเ่ราตอ้งวา่ยขา้ม แต่เราไมย่อมวา่ยกนั กลวัจมนํา้  

ถาม ท่านอาจารยพ์ยายามสอน แต่พวกเราก็ยงัทาํไมไ่ด ้

ตอบ ไมย่อมลงนํา้กนั ไมไ่ปอยู่จาํพรรษา ยงัตดิอยูก่บัเรื่องนัน้เรื่องน้ี กบัคนนัน้คนน้ี

อยู่ ตอ้งตดัหมด รูปเสยีงกลิน่รส ลาภ ยศ สรรเสริญ เพราะเป็นบ่วงทีผู่กเราไว ้

ไมใ่หเ้ราขา้มไปฝากโนน้ได ้ ความตดิสุข ความกลวัความทกุขย์ากลาํบาก เป็น

อปุสรรค ตอ้งคดิวา่เป็นเหมอืนการผ่าตดั ผ่าแลว้โรคหาย ถา้ไมผ่่ากจ็ะเจ็บไป

เรื่อยๆ ไมม่วีนัหาย ถา้ยอมเจ็บยอมใหผ้่า พอแผลหายแลว้ความเจ็บก็จะหายไป
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ตลอดเลย การปฏบิตัน่ีิพระพทุธเจา้ทรงรบัประกนัไวแ้ลว้วา่ เจ็บอย่างมากก็ไม่

เกนิ ๗ ปี ถา้เก่งถา้ฉลาด มบีญุบารมมีากก็เพยีง ๗ วนั ตอ้งเจ็บทกุคนถงึจะหาย  

ตอนน้ีตอ้งพยายามฝึกตายและฝึกเจบ็กนัใหไ้ด ้ เอา ๒ ขอ้น้ีก่อน ใหห้ดัอยู่กบั

ความเจ็บ เวลาเจ็บก็ใชส้มาธิ ใชธ้รรมโอสถรกัษา ไมต่อ้งหายาแกป้วดมา

รบัประทาน นัง่สมาธิแทน บริกรรมพทุโธๆไป อย่างหลวงปู่ม ัน่ตอนทีท่่านปวด

ทอ้งมากๆ ตอนตน้ท่านก็หายาตม้กนิ กนิอย่างไรก็ไมห่าย ในทีสุ่ดท่านก็โยนยา

ทิ้งไปหมดเลย นัง่สมาธิเขา้ฌานไป แยกกายออกจากเวทนาออกจากจติ จติรวม

ลงเขา้สู่สมาธิ พอออกจากสมาธิโรคหายไปหมดเลย เวลานัง่สมาธิแลว้เจ็บก็

บริกรรมพทุโธๆใหถ้ีไ่ปเลย ฝากเป็นฝากตายไวก้บัพทุโธ ไมย่อมลกุ ยอมตายไป

กบัความเจ็บ ถา้ไมต่ายก็ตอ้งสงบ ผ่านความเจ็บไปได ้ ตอ้งทาํอย่างน้ีถงึจะผ่าน

ไปได ้ 

ถาม พอนัง่แป๊บเดยีวก็คนับา้ง มดมากดับา้ง  

ตอบ ปลอ่ยใหก้ดัไป ปลอ่ยใหค้นัไป บริกรรมพทุโธๆไป พทุโธน่ีแหละจะทาํใหส้งบได ้

ถา้ไมบ่ริกรรมพทุโธก็จะไมส่งบ 

ถาม พอคนัก็ขอเกาก่อน  

ตอบ เกาไมไ่ด ้จะเสยีสมาธิ ใจจะแกวง่ไปแกวง่มา ตอ้งใหใ้จอยู่กบัอารมณ์เดยีว ทาํไป

เถดิไมย่ากหรอก ขอใหเ้อาจริงเอาจงั เอาเป็นเอาตาย ใหต้ายไปกบัพทุโธเลย  

ถาม นัง่ประมาณชัว่โมงกวา่ๆ จะปวดมากเลยค่ะ จากนัน้ก็บอกวา่เดีย๋วก็หายเอง แลว้

มนัก็หาย อยากทราบวา่จะเจ็บขึ้นไปเรื่อยๆไหมคะ 

ตอบ หลวงตาท่านแสดงไวว้า่ม ี ๓ ระดบั ระดบัหนู ระดบัหม ู ระดบัชา้ง อะไรอย่างน้ี 

ถา้นัง่ไปเรื่อยๆไมล่กุ พอตวัแรกดบัไปสกัระยะหน่ึง ตวัที ่๒ ก็เกดิโผลข่ึ้น แลว้ก็
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จะไปเจอตวัที ่ ๓ ทีเ่ป็นเหมอืนชา้ง อวยัวะทกุส่วนของร่างกาย เหมอืนจะระเบดิ

ออกไป 

ถาม ถา้ผ่านระดบัที ่๓ ไปแลว้ จะไมม่คีวามปวดแลว้หรือคะ 

ตอบ จะไมก่ลวัความปวด ไมท่กุขก์บัความปวด 

ถาม ความเจ็บปวดของแต่ละคนจะไมเ่หมอืนกนัใช่ไหมคะ  

ตอบ ความเจ็บของร่างกายเหมอืนกนั แต่ความทกุขท์รมานใจไมเ่หมอืน อยู่ทีก่ลวัมาก

หรือกลวันอ้ย กลวัมากก็จะทกุขม์าก กลวันอ้ยก็จะทกุขน์อ้ย  

ถาม ตอนน้ีจะคดิอยู่อย่างเดยีววา่ เดีย๋วความเจ็บก็หาย  

ตอบ ถา้หายไดก้็ด ี ควรคดิวา่หายก็ได ้ ไมห่ายก็ได ้ ถา้คดิวา่หายแลว้ไมห่าย จะเกดิ

ความทกุขใ์จขึ้นมา 

ถาม ตอนน้ีมนัหายอยู่ค่ะ กลวัต่อไปจะไมห่าย 

ตอบ ตอ้งคดิวา่หายก็ได ้ ไมห่ายก็ได ้ บงัคบัเขาไมไ่ด ้ แต่บงัคบัใจได ้ บงัคบัใจไมใ่ห ้

วุน่วาย จะไมห่ายก็ได ้ จะหายก็ได ้หายแลว้ก็ตอ้งกลบัมาใหม ่ ใหค้ดิอย่างน้ี ไม่

ตอ้งดใีจเวลาหาย ไมอ่ย่างนัน้เวลากลบัมาใหม ่จะเสยีใจ ใหเ้หน็อนิจจงั มมีามไีป

เป็นธรรมดา ตอ้งรบักบัสภาพ เหมอืนกบัรบัสภาพนํา้ท่วม ปีน้ีนํา้ท่วม อกีเดอืน 

๒ เดอืน นํา้ก็หายไป ปีหนา้ก็กลบัมาท่วมใหม ่ ตอ้งอยู่กบัเขาไป ความเจ็บก็

เช่นเดยีวกนั เจ็บแลว้หายไป เดีย๋วก็กลบัมาเจ็บใหม ่เป็นโรคภยัไขเ้จ็บแลว้ก็หาย 

เดีย๋วก็ตอ้งกลบัมาเป็นใหม ่ เป็นอย่างน้ีไปจนกวา่ร่างกายตายไป ไมใ่ช่ประเดน็

สาํคญั ประเดน็สาํคญัอยู่ทีใ่จ วา่จะรบัไดห้รือไม ่ใจไมห่ว ัน่ไหว ไมห่วาดกลวั ไม่

วติกกงัวล มาก็ไดไ้มม่าก็ได ้เราก็อยู่ของเราไป ใจมหีนา้ทีร่บัรูก้็รบัรูไ้ป 
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ปญัหาของใจคอืไมย่อมรบัรูท้กุขเวทนา รบัรูแ้ต่สุขเวทนา พอทกุขเวทนามาก็ไม่

อยากจะรบัรู ้ เหมอืนกบัการรบัขา่วสาร ถา้ขา่วดจีะรบัฟงั ถา้ขา่วรา้ยจะไมร่บัฟงั 

ตอ้งรบัฟงัท ัง้ขา่วดที ัง้ขา่วรา้ย ไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตาม ตอ้งรบัรูไ้ดห้มด ใจไมไ่ด ้

เป็นอะไรกบัสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นกบัร่างกาย เป็นเพยีงผูร้บัรูเ้ท่านัน้เอง ถา้รบัรู ้

เฉยๆ ก็จะไมเ่ป็นปญัหาอะไร ถา้มอีคต ิมรีกัมชีงั ก็จะเป็นปญัหาขึ้นมา เวลารบัรู ้

สิง่ทีด่กี็ชอบ ก็จะเกดิตณัหาความอยากใหอ้ยู่ไปนานๆ จะเกดิความทกุขใ์จ 

ความวติกกงัวล กลวัจะจากไป ถา้ไปเจอสิง่ทีไ่มช่อบก็อยากใหห้ายไป ก็เกดิ

ความทกุขท์รมานใจ เวลาไมห่าย ตอ้งอยู่กบัเขา ก็จะรูส้กึทกุขท์รมานใจ ถา้

ยอมรบัไดท้ ัง้ ๒ ส่วน ไมม่อีคติ ไมร่กัไมช่งั ก็จะไมท่กุข ์มาแบบไหนก็ได ้ไมร่กั 

ไมช่งั เฉยๆ ตอ้งคดิอย่างน้ี ตอ้งไมม่อีคต ิพวกเรารกัความสุข เกลยีดความทกุข ์

กนั พอความสุขมา ก็อยากใหสุ้ขไปนานๆ พอความทกุขม์า ก็อยากใหห้ายไป

เร็วๆ เวลาไม่สบาย ก็อยากจะใหห้ายเร็วๆ พอหายแลว้ก็ไมอ่ยากจะใหก้ลบัมาอกี 

แสดงวา่ใจไมเ่ป็นกลาง ยงัมอีคต ิมรีกั มชีงั จงึตอ้งฝึกสต ิเจริญสมาธิ ใชป้ญัญา 

ทีจ่ะคอยรกัษาใจใหอ้ยูต่รงกลาง ใหส้กัแต่วา่รู ้ รบัรูเ้ฉยๆ รูแ้ลว้ไมม่ปีฏกิริิยา

ตอบโต ้ไมย่นิด ีไมย่นิรา้ย  

ถาม ตวัทีก่ระเพือ่มตามกเิลสตณัหา กบัตวัทีรู่เ้ป็นคนละตวั ใช่ไหมคะ 

ตอบ ตวัรูน้ ัน่แหละทีก่ระเพือ่ม ตวัรูเ้ป็นเหมอืนนํา้ ส่วนกเิลสตณัหาเป็นเหมอืนกอ้นอฐิ

ทีเ่ราโยนใส่ไปในนํา้ พอโยนเขา้ไปนํา้ก็จะกระเพือ่ม ถา้มสีตสิมาธิปํญญา ก็จะไม่

กระเพือ่ม ถา้นํา้เป็นนํา้แขง็ เวลาโยนกอ้นหนิลงไป ก็จะไมก่ระเพือ่ม ตอ้งทาํใจ

ใหเ้ยน็เหมอืนนํา้แขง็ ไมก่ระเพือ่มกบัอารมณ์ต่างๆ กบัรูปเสยีงกลิน่รส กบั

เหตกุารณ์ต่างๆ ทีใ่จสมัผสัรบัรู ้ ส่งขา่วรา้ยมาก็ไมก่ระเพือ่ม ส่งขา่วดมีาก็ไม่

กระเพือ่ม เฉยๆ รูว้า่ไมไ่ดเ้กี่ยวขอ้งกบัใจ ใจไมม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีกบัขา่วดหีรือ

ขา่วรา้ย ไดอ้ะไรมามากเท่าไหร่ ตายไปก็เอาไปไมไ่ดอ้ยู่ด ี เสยีอะไรไปเท่าไหร่ก็

เหมอืนกบัไมไ่ดเ้สยี เพราะไมใ่ช่ของเรา ไมม่อีะไรทาํลายใจได ้ แมแ้ต่ระเบดิ

นิวเคลยีรก์็ทาํลายใจไมไ่ด ้เพราะใจไมไ่ดอ้ยู่ในโลกน้ีกบัร่างกายน้ี ใจอยู่อกีทีห่น่ึง 
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อยู่อกีมติหิน่ึง อยู่อกีภูมหิน่ึง ร่างกายอยู่ในโลกธาต ุ โลกของดนินํา้ลมไฟ แต่ใจ

อยู่ในโลกทพิย ์

ถาม คนทีบ่าปมากๆ ตายไปตอ้งไปตกนรก คอืโดนลงโทษ ตวัไหนทีโ่ดนลงโทษ 

ตอบ ก็ตวัใจน่ีแหละ ตวัทีเ่ป็นเจา้นายของร่างกาย แต่นรกไมไ่ดเ้ป็นสถานทีเ่หมอืนคุก

คลองเปรม แต่อยู่ในใจทีท่กุขร์อ้น  

ถาม ไมใ่ช่ไปโดนลงโทษตอนสิ้นชวีติไปแลว้ใช่ไหม 

ตอบ เป็นท ัง้ในปจัจบุนัเวลาทีค่ดิรา้ย คดิไมด่ใีจก็รอ้นเป็นนรกขึ้นมา พอคดิดกี็เยน็ลง

มา  

ถาม แลว้ตอนตายไปแลว้ 

ตอบ อยู่ทีค่วามคดิของใจในตอนนัน้ ถา้คดิดกี็จะไปด ี คดิไมด่กี็จะไปไมด่ ี จะคดิดี

หรือไมด่ ี อยู่ทีก่ารกระทาํในขณะทีม่ชีวีติอยู่ ถา้ทาํดคีดิดมีากกวา่ทาํไมด่คีดิไมด่ ี

ก็จะไปด ีไปสู่สุคต ิถา้ทาํไมด่คีดิไมด่มีากกวา่ทาํดคีดิด ีก็จะไปไมด่ ีไปสู่ทคุต ิ 

เวลาตายไป จะเป็นเหมอืนตอนทีเ่รานอนหลบัฝนัไป บางทกี็ฝนัด ีบางทกี็ฝนัรา้ย 

ถา้ฝนัรา้ยก็เป็นผลของบาป ถา้ฝนัดกี็เป็นของบญุ ตอนทีจ่ะตาย บญุกบับาปกจ็ะ

แขง่กนั ถา้บญุมกีาํลงัมากกวา่ ก็จะดงึใจไปสู่สุคต ิ ถา้บาปมกีาํลงัมากกวา่ ก็จะ

ดงึใจไปสู่ทคุต ิ ถา้บญุกบับาปมกีาํลงัเท่ากนั ก็กลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ มาสรา้ง

บาปสรา้งบญุใหม ่ไมต่อ้งไปสู่สุคตหิรือทคุต ิ 

ถาม ไมต่อ้งไปใชบ้าปก่อนใช่ไหม 

ตอบ ไมต่อ้ง เวลาทาํบญุก็จะสรา้งกาํลงัของบญุใหม้ากขึ้น เวลาทาํบาป ก็จะสรา้งกาํลงั

ของบาปใหม้ากขึ้น บญุกบับาปจะต่อสูก้นั ถา้บญุมกีาํลงัมากกวา่ ก็จะสรา้ง

สวรรค ์ ถา้บาปมกีาํลงัมากกวา่ก็จะสรา้งนรก พระอริยบคุคลตัง้แต่พระโสดาบนั
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ขึ้นไป จะไมส่รา้งบาปจะสรา้งแต่บญุอย่างเดยีว กาํลงับญุจงึมมีากกวา่ ทาํใหจ้ติ

ของท่านสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถงึพระนิพพาน พอถงึพระนิพพานแลว้ บญุก็จะไม่

เสือ่มหมดกาํลงั ถา้สรา้งบญุในระดบัทานศีลสมาธิจะเสือ่มได ้ ถา้สรา้งบญุใน

ระดบัปญัญาจะไมเ่สือ่ม ไดบ้ญุข ัน้ไหนแลว้ก็จะไมเ่สือ่มลงมา ถา้ไดบ้ญุระดบั

โสดาบนั ก็จะอยู่ในระดบัโสดาบนัไป ไมม่วีนัเสือ่มลงมาเป็นปถุชุน ถา้ไดข้ ัน้

อนาคาม ี ก็จะอยู่ในข ัน้ของพระอนาคาม ี ถา้ไดข้ ัน้ของพระอรหนัต ์ ก็จะอยู่ในข ัน้

ของพระอรหนัต ์ บาปเก่าๆจะไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะผลติผลใหเ้กดิขึ้นในใจได ้ เพราะ

บญุมกีาํลงัมากกวา่ 

การต่อสูร้ะหวา่งบญุกบับาปมอียู่ภายในใจตลอดเวลา หลวงตาท่านวา่กเิลสกบั

ธรรมเป็นคู่ต่อสูก้นั ถา้สรา้งพลงัธรรมใหม้ากขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปกเิลสจะไม่

สามารถผลติผลบาปใหก้บัเราได ้ จะผลติแต่บญุอย่างเดยีว อย่างพระโพธิสตัว ์

ทกุภพทกุชาตทิีท่่านกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ จะมาทาํบญุเสมอ แลว้ก็จะกลบัไป

เกดิเป็นเทพ แลว้ก็กลบัมาเกดิเป็นมนุษยม์าสรา้งบารมใีหม ่ เช่นพระเวสสนัดร 

ท่านกลบัมาเกดิเป็นมนุษยส์รา้งทานบารมอีย่างเต็มที ่ พอตายไปท่านก็ไปเกดิบน

สวรรค ์ พอลงมาจากสวรรค ์ ก็มาเกดิเป็นเจา้ชายสทิธตัถะ มาสรา้งบญุใหมอ่กี 

สรา้งอย่างเต็มทีเ่ลย จงึไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ 

ขอใหท้าํบญุไปเรื่อยๆ ไมข่าดทนุ ทาํไปเถดิ ทานศีลภาวนา ทาํไดเ้ท่าไรเป็นของ

เราหมดเลย บญุจะผลติแต่สวรรค ์ผลติแต่ความสุข จะไมไ่ปเกดิในอบาย เพราะ

กาํลงัของบญุจะมกีาํลงัมากกวา่บาป เหมอืนชกัเย่อกนั ถา้ขา้งหน่ึงมคีนเดยีว อกี

ขา้งหน่ึงม ี๕ คน จะไปทางไหน ถา้ไมไ่ปทาง ๕ คน ถา้ทาํบญุ ๕ ครัง้ ทาํบาป

ครัง้เดยีว บญุก็ตอ้งมกีาํลงัมากกวา่ ถา้ทาํบาป ๕ ครัง้ ทาํบญุครัง้เดยีว บาปก็จะ

มกีาํลงัมากกวา่ พวกเราชอบทาํบญุ ชอบรกัษาศีล ชอบภาวนากนัอยู่แลว้ ตอ้ง

ไปสู่สุคตอิย่างแน่นอน 

ถาม เราเนน้ทาํแต่ทานกบัศีล ไมค่่อยภาวนากนั 
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ตอบ ก็เลยไมไ่ดบ้ญุข ัน้สูงและถาวร บญุทีไ่มเ่สือ่ม 

ถาม ไดแ้ค่เป็นเทวดา 

ตอบ จากเทวดาก็ตอ้งกลบัมาเป็นมนุษยใ์หม ่ มาสรา้งบญุใหม ่ ก็ยงัดกีวา่ไปทาํบาป 

อย่าใหบ้าปมกีาํลงัมากกวา่บญุ  

วหิารธรรมคอืเครื่องอยู่ระหวา่งจติทีบ่ริสุทธิ์กบัขนัธ ์จติทีบ่ริสุทธิ์ไมไ่ดภ้าวนาเพือ่

ตดักเิลส เพราะไมม่กีเิลสจะใหต้ดั แต่ขนัธต์อ้งการพกัผ่อนหลบันอน เวลาทาํ

สมาธิก็เป็นการพกัขนัธ ์ พกัท ัง้ร่างกาย พกัท ัง้จติใจ พกัสงัขารความคดิปรุงแต่ง 

พระอรหนัตก์บัพระพทุธเจา้เขา้สมาธิ เพือ่พกัผ่อนร่างกายและจติใจ ถา้นอนหลบั

จะพกัแต่ร่างกายอย่างเดยีว จติใจยงัทาํงานได ้ สงัขารยงัปรุงแต่งไดอ้ยู่ ถา้นอน

หลบัสนิทไมฝ่นั ตื่นขึ้นมาร่างกายและจติใจจะสดชื่นเบกิบานกวา่เวลานอนหลบั

แลว้ฝนัไป 

ถาม ฝนัของพระอรหนัตเ์ป็นเหมอืนของปถุชุนไหมคะ 

ตอบ ไมเ่หมอืน ไมฝ่นัเรื่องกเิลส  

ถาม พระอรหนัตย์งัฝนัอยู่หรือคะ 

ตอบ เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณยงัทาํงานอยู่  

ถาม จติสงบแลว้ วา่งแลว้ 

ตอบ คาํวา่วา่งไมไ่ดห้มายความวา่หยุดทาํงาน คาํวา่วา่งคอืวา่งจากกเิลสตณัหา ไมป่รุง

แต่งไปตามกเิลสตณัหา ถา้เขา้สมาธิก็จะหยุดความคดิปรุงแต่ง ร่างกายก็ไดพ้กั 

ท่านถงึตอ้งเดนิจงกรมนัง่สมาธิ ถา้นัง่มากๆ ร่างกายก็ปวดเมือ่ย ตอ้งเปลีย่น

อริิยาบถ อย่างน้ีเรียกวา่วหิารธรรม เพือ่การอยู่อย่างสุขสบายระหวา่งขนัธก์บัจติ 

จติตอ้งการพกัผ่อนในสมาธิ ร่างกายตอ้งการเปลีย่นอริิยาบถ พกัผ่อนหลบันอน 
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รบัประทานอาหาร ไมใ่ช่เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ไมต่อ้งกนิขา้ว เพราะไมม่คีวาม

อยากแลว้ ร่างกายของพระอรหนัตก์บัของปถุชุนน้ีเหมอืนกนั แต่จติของพระ

อรหนัตก์บัปถุชุนน้ีไมเ่หมอืนกนั เป็นจติทีไ่มม่กีเิลสกบัจติทีม่กีเิลส ขนัธเ์ป็น

เครื่องมอืของจติ ถา้จติมกีเิลสก็จะคดิไปในทางกเิลส คดิอยากเป็นใหญ่เป็นโต 

อยากรํา่อยากรวย อยากเป็นนัน่เป็นน่ี ถา้ไมม่กีเิลสก็จะไมค่ดิไปในทางนัน้ จะ

เฉยๆ เป็นอะไรก็ได ้ ใหเ้ป็นอะไรก็เป็น ถา้หลกีเลีย่งไมไ่ดก้็ตอ้งเป็น แต่จริงๆ

แลว้ไมอ่ยากเป็นอะไรท ัง้นัน้ ถา้ยงัอยู่ในโลกสมมตุ ิ ถา้ต ัง้ใหเ้ป็นสงัฆราชก็ตอ้ง

เป็น 

ถาม คนทีอ่ยากเป็นก็แสดงวา่ยงั 

ตอบ ยงัมกีเิลส ถา้เป็นแต่ไมไ่ดอ้ยาก ก็ไม่ไดเ้ป็นกเิลส หลวงตาเคยเลา่เรื่องสมเดจ็

พระสงัฆราชวดับวรฯองคก่์อนวา่ เวลาท่านไปรบัพดัยศกลบัมาวดั ท่านใหค้นขบั

ส่งลงทีป่ระตูหลงัวดั แลว้ก็บอกใหเ้อาพดัยศไปลงหนา้วดั เพราะมญีาตโิยมกาํลงั

รอรบัเสดจ็สงัฆราชอยู่  

ถาม แต่ตวัท่านเองลงหลงัวดั 

ตอบ ท่านลงหลงัวดัแลว้เขา้กฏุไิปเลย แลว้ส ัง่คนขบัใหเ้อาพดัยศเอาสงัฆราชไป ตวั

ท่านไมไ่ดเ้ป็นสงัฆราช ท่านเป็นหลวงตาชื่น 

ถาม พดัยศของหลวงตาก็ต ัง้ไวบ้นศาลา ใครอยากเจอพระธรรมวสุิทธิมงคลก็ใหข้ึ้นไป

ขา้งบน ใครอยากพบหลวงตาก็ใหล้งมาขา้งลา่ง 

ตอบ ท่านรบัดว้ยความจาํยอม เพราะอยู่ในโลกสมมตุ ิถา้ไมร่บัแลว้จะเสยีมารยาท แต่

ใจไมม่คีวามอยากไดเ้ลย 



34 
 

กณัฑท์ี่ ๔๓๐ 

อยู่กบัความจรงิ 
๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๔ 

วนัน้ีมาจาํนวนพอด ี ไมแ่น่นศาลา นัง่สบายๆ เป็นไปตามเหตตุามปจัจยั ไมม่อีะไรเทีย่ง

แทแ้น่นอน จงึไมค่วรสาํคญัม ัน่หมาย วา่จะตอ้งเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ควรปลอ่ยให ้

เป็นไปตามเหตตุามปจัจยั อยู่กบัความจริง ถา้อยู่กบัความจริงไดก้็จะไมท่กุข ์ถา้อยู่ไมไ่ด ้

ก็จะทกุข ์แต่ใจของพวกเราไมช่อบอยู่กบัความจริง ชอบอยู่กบัความฝนั จงึมกัจะพบกบั

ความทกุขอ์ยู่เรื่อยๆ เพราะไมรู่ธ้รรมชาตขิองใจวา่ ความสุขของใจอยู่ทีค่วามพอใจกบั

ความจริงทีป่รากฏขึ้น ใจถูกความหลงหลอกใหเ้หน็วา่ ความสุขอยู่ทีก่ารไดส้ิง่นัน้มสีิ่งน้ี 

แต่ไมเ่คยพจิารณาเลยวา่ หลงัจากทีไ่ดม้าแลว้เป็นอย่างไร มคีวามสุขหรือมคีวามทุกข ์

มากกวา่กนั ในขณะทีอ่ยากได ้ก็ไมรู่ว้า่กาํลงัมคีวามทกุขแ์ลว้ เพราะไมม่คีวามพอนัน่เอง 

ไมรู่ว้า่จดุอิม่พออยู่ตรงไหน จดุของความอิม่พอของใจ ก็อยู่ทีค่วามสงบน่ีเอง ทีฝึ่กนัง่

สมาธิกนัน้ี ก็เพือ่ใหใ้จไดเ้ขา้ถงึจดุอิม่พอ เพยีงแต่วา่เราไมส่ามารถอยู่ในสมาธไิด ้

ตลอดเวลา อยู่ไดช้ ัว่ระยะหน่ึงแลว้ก็ตอ้งถอนออกมา แต่ก็จะไดส้มัผสัรบัรูว้า่ จดุของ

ความอิม่พอนัน้ ไมไ่ดอ้ยู่ขา้งนอก ไมไ่ดอ้ยู่กบัสิง่ต่างๆ แต่อยู่ภายในใจ อยู่ทีค่วามสงบ

ของใจน่ีเอง พอไดค้วามสงบน้ีแลว้ ก็จะรูว้า่ตอ้งรกัษาความสงบน้ีใหไ้ด ้ เพราะไมม่อีะไร

ทีจ่ะใหค้วามสุขเท่ากบัความสงบน้ี  

ดงันัน้เวลาออกจากความสงบแลว้ ก็ตอ้งใชส้ตคิอยควบคุมใจ ใหอ้ยู่ในความสงบต่อไป 

ใชป้ญัญาสอนใจ ไม่ใหไ้ปหลงไปอยากกบัสิง่ต่างๆ เพราะเวลาเกดิความอยากขึ้นมาแลว้ 

ความสงบก็จะถูกทาํลายไป ถา้มสีตมิปีญัญา ก็จะรูว้า่ตอ้งเลอืกอย่างใดอย่างหน่ึง จะเอา

ความสงบ หรือเอาสิง่ทีอ่ยากไดอ้ยากมอียากเป็น ถา้อยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี ก็จะตอ้งดิ้นรน

แสวงหามา ก็จะทาํใหค้วามสงบทีม่อียู่ในใจหายไป พอไดส้ิง่ทีอ่ยากจะไดม้าแลว้ ก็จะ

เหน็วา่ความสุขทีไ่ดม้า กบัความสุขทีเ่กดิจากความสงบนัน้ ต่างกนัเหมอืนฟ้ากบัดนิ 
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ความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบน้ี มนีํา้หนกัมากกวา่ความสุขท ัง้หลายในโลกน้ี ดงัที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัไวว้า่ ไมม่สุีขใดในโลกน้ี จะดเีท่ากบัความสุขทีเ่กดิจากความสงบ 

พอทาํจติใจใหส้งบไดแ้ลว้ ก็จะเหน็ความจริงน้ีปรากฏขึ้นมาในใจ จะรูว้า่น่ีคอืความสุขที่

ตอ้งสรา้งใหม้อียู่เรื่อยๆ ตอ้งรกัษาใหม้อียูเ่รื่อยๆ แต่เน่ืองจากใจยงัอยู่ภายใตอ้ทิธพิล

ของโมหะความหลง พอออกจากสมาธิมาสมัผสัรบัรูก้บัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ สมัผสั

รบัรูก้บัเวทนาสญัญาสงัขาร ความรูส้กึ ความคดิปรุงแต่ง ความจาํไดห้มายรู ้ ก็จะเกดิ

ตณัหาความอยากได ้ อยากมอียากเป็น ถา้มสีตปิญัญาคอยสอนใจใหเ้หน็วา่ เวลาเกดิ

ความอยาก ความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบจะหายไป ถา้อยากจะรกัษาความสุข ทีเ่กดิจาก

ความสงบน้ี ก็ตอ้งละความอยากได ้ พอละความอยากได ้ จติก็จะกลบัเขา้สู่ความสงบ 

เป็นสิง่ทีจ่ะรูด้ว้ยตนเอง จะรูว้า่จะตอ้งปฏบิตัอิย่างไร หลงัจากทีไ่ดค้วามสุขจากความ

สงบแลว้ 

พอออกจากสมาธิแลว้ ถา้จะรกัษาความสงบ ก็ตอ้งควบคุมไมใ่หใ้จกระเพือ่ม ดว้ยการ

อยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี ดว้ยการสอนใจใหเ้หน็วา่ ทกุสิง่ทกุอย่างทีอ่ยากได ้ อยากม ี อยาก

เป็นนัน้ เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ไมเ่ที่ยงแทแ้น่นอน เป็นทกุข ์เพราะความอยากเป็น

ตน้เหต ุ ถา้มมีรรคคอืสตปิญัญาสอนใจเตอืนใจวา่ การรกัษาความสงบน้ีดทีีสุ่ด ดกีวา่

อะไรท ัง้หมดในโลกน้ี ก็จะละความอยากได ้ กลบัเขา้สู่ความสงบความสุขได ้ ถา้รูว้า่สิง่

ต่างๆทีอ่ยากไดน้ัน้ ไมใ่ช่ของเรา ไมส่ามารถควบคุมบงัคบัใหอ้ยู่กบัเราไปไดต้ลอด เช่น

ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ บางเวลาก็อยู่กบัเรา บางเวลาก็ไมอ่ยู่กบัเรา เพราะ

เป็นอนิจจงัดว้ย มเีจริญมเีสื่อม มเีกดิมดีบั มมีามไีปเป็นธรรมดา พอไดส้มาธิแลว้การ

ปฏบิตัจิะหมนุไปเอง พอออกจากสมาธิแลว้จะเหน็ความจาํเป็นของการเจริญสตปิญัญา 

ถา้ไมเ่จริญความหลงจะหลอก ใหไ้ปอยากเสพรูปเสยีงกลิน่รส ใหไ้ปอยากเป็นนัน่เป็นน่ี

ขึ้นมา จะทาํใหท้กุขใ์จวุน่วายใจ การปฏบิตัสู่ิอริยมรรคอริยผลตอ้งมสีมาธิก่อน ถา้ไมม่ี

สมาธิจะไมเ่หน็ความแตกต่าง ของความสุขทีเ่กดิจากความสงบ กบัความสุขทีไ่ดจ้ากสิง่

ต่างๆ เช่นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ จะหลงตดิอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ถา้นัง่

สมาธิทาํจติใหส้งบไดแ้ลว้ จะเหน็ความแตกต่างของความสุข ๒ ชนิดน้ี คอืความสุขที่

เกดิจากความสงบ กบัความสุขทีเ่กดิจากการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ จากการได ้
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ลาภยศสรรเสริญ จะรูว้า่จะตอ้งรกัษาความสุขภายในใจใหไ้ด ้ จะคดิออกหาสถานทีส่งบ

วเิวก เพือ่รกัษาและเจริญความสงบน้ี ใหไ้ดอ้ย่างต่อเน่ือง ใหไ้ดต้ลอดเวลา เพราะถา้อยู่

กบัสิง่แวดลอ้มทีไ่มส่งบ จะทาํใหค้วามสงบอยู่ไดไ้มน่าน จะถูกสิง่ย ัว่ยวนกวนใจต่างๆ 

คอยลอ่คอยหลอกใหเ้กิดความอยากต่างๆขึ้นมา  

ผูป้ฏบิตัเิพือ่ความสุขภายในใจทีถ่าวร จงึตอ้งปลกีวเิวกไปอยู่ตามลาํพงั เพือ่สรา้ง

ความสุขภายในใจ ใหม้อียู่อย่างต่อเน่ืองและถาวร ถา้อยู่กบัสิง่แวดลอ้มทีไ่มส่งบจะทาํ

ยาก ถา้ตอ้งการความสุขทีแ่ทจ้รงิ ก็ตอ้งนัง่สมาธิทาํใจใหส้งบใหไ้ด ้ ก่อนทีจ่ะไดส้มาธกิ็

ตอ้งมสีตก่ิอน ถา้ไมม่สีตเิวลานัง่สมาธิกจ็ะคดิฟุ้ งซ่าน จะไมส่งบ ถา้มสีตกิ็จะสามารถดงึ

ใจไมใ่หค้ดิฟุ้ งซ่านได ้ ใหอ้ยู่กบัการบริกรรมพทุโธๆ หรืออยู่กบัการดูลมหายใจเขา้ออก

อย่างต่อเน่ืองได ้ ไมเ่ผลอไปคดิเรื่องต่างๆ ภายในเวลา ๕ นาท ี ๑๐ นาท ี จติก็จะเขา้สู่

ความสงบได ้ สตจิงึเป็นธรรมทีส่าํคญัอย่างมากต่อการเจรญิสมาธิ และต่อการรกัษา

ความสงบสุข หลงัจากออกจากสมาธิมาแลว้ ดว้ยการเจริญปญัญา เป้าหมายแรกของผู ้

ปฏบิตั ิ จงึอยู่ทีก่ารเจริญสต ิ ทีต่อ้งทาํอย่างจรงิจงั ทาํอย่างต่อเน่ือง ไมใ่หข้าดตอน 

เพราะเวลาใดทีข่าดสต ิ เวลานัน้จะเผลอไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี บางทนีานเป็นเวลาหลาย

ชัว่โมงเลย กวา่จะมารูส้กึตวัวา่วนัน้ีไมไ่ดเ้จริญสตเิลย วนัน้ีฟุ้ งซ่านท ัง้วนั จงึตอ้งเจริญ

สตใิหไ้ด ้ ควบคุมใจไมใ่หไ้ปคดิเรื่องต่างๆ ไมใ่หไ้ปอดตี ไมใ่หไ้ปอนาคต ใหอ้ยู่ใน

ปจัจบุนั ก็มร่ีางกายน้ีแหละทีเ่ป็นปจัจบุนั ใจถา้อยู่กบัร่างกายก็จะอยู่กบัปจัจบุนั หรือจะ

ใชก้ารบริกรรมพทุโธๆก็ได ้ ใชบ้ทสวดมนตก์็ได ้ ถา้ใชร่้างกายเป็นทีต่ ัง้ของสต ิ ก็ตอ้ง

เฝ้าดูร่างกายทกุอริิยาบถ ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนหลบั เช่นกาํลงันอนอยู่ กาํลงัจะลกุขึ้นมา 

กาํลงัยนื กาํลงัเดนิ กาํลงัทาํกจิต่างๆ ตอ้งอยู่กบัร่างกายตลอดเวลา ถงึจะมสีต ิ ซึง่

สามารถทาํไดต้ลอดท ัง้วนั ถา้ต ัง้เป้าหมายไวก่้อนวา่ จะใหใ้จเฝ้าดูร่างกายตัง้แต่ตื่นจน

หลบั ถา้อยู่คนเดยีวจะทาํไดง้า่ยกวา่อยู่ดว้ยกนัหลายคน ถา้อยู่หลายคนจะถูกคนอืน่ดงึ

ใจไป พอเหน็เขาทาํอะไร ก็อดวพิากษว์จิารณ์ไมไ่ด ้ พอวพิากษว์จิารณ์ก็แสดงวา่ ไม่ได ้

อยู่ทีร่่างกายแลว้ ถา้อยู่คนเดยีวจะไมม่อีะไรมาฉุดลากใหไ้ปจากร่างกาย ถา้มภีารกจิการ

งานต่างๆ จะเจริญสตไิดย้าก  
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ถา้ตอ้งการปฏบิตัใิหไ้ดผ้ลก็ตอ้งปลกีวเิวก ยอมสละทกุสิง่ทกุอย่างเพือ่สิง่ทีด่กีวา่ ดว้ย

การเจริญสตนิัง่สมาธิ เวลาทาํภารกจิต่างๆ ก็ใหม้สีตเิฝ้าดูการกระทาํของร่างกาย พอไมม่ี

ภารกจิทีจ่ะตอ้งทาํ ก็ใหน้ ัง่สมาธิ ก่อนทีใ่จจะสงบไดร่้างกายตอ้งสงบก่อน ร่างกายตอ้ง

อยู่เฉยๆ ถงึจะทาํจติใหส้งบได ้ ถา้ร่างกายยงัเคลือ่นไหวอยู่ จติจะไมร่วมลงเป็นสมาธิ 

จะไดอ้ย่างมากก็คอืสตปิระคบัประคองใจ ไมใ่หค้ดิฟุ้ งซ่าน ไมใ่หไ้ปทีน่ ัน่ทีน่ี่ ไมใ่หไ้ป

อดตีไปอนาคต ถา้ไดน้ ัง่แลว้หลบัตา แลว้ทาํใหใ้จอยู่กบักรรมฐานไดอ้ย่างต่อเน่ือง ก็จะ

เขา้สู่ความสงบได ้ถา้ดูลมหายใจเขา้ออก ก็ใหดู้ทีป่ลายจมกู หายใจเขา้ก็รูห้ายใจออกก็รู ้

ใหรู้แ้ค่น้ี ลมหายใจจะหยาบหรือจะละเอยีด จะส ัน้หรือจะยาว ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตาม

ธรรมชาต ิ ไมต่อ้งบงัคบั เราเพยีงตอ้งการใชล้มเป็นทีเ่กาะของจติใจ เพือ่จะดงึใจใหเ้ขา้สู่

ความสงบ ถา้ไมช่อบลมหายใจเขา้ออก ชอบบริกรรมพทุโธ ก็ใหบ้ริกรรมพทุโธไป ใหม้ี

สตจิดจ่อรูอ้ยู่กบัคาํบริกรรมพทุโธ แลว้ก็ระมดัระวงัไมใ่หเ้ผลอไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้

ยงัเผลอคดิได ้ก็ตอ้งบริกรรมใหถ้ีข่ ึ้น ขึ้นอยู่กบัจริตของผูป้ฏบิตั ิและภาวะของจติ 

บางครัง้เวลาเริ่มนัง่สมาธิ จติจะคดิมาก ใหอ้ยู่กบัลมก็ไมย่อมอยู่ ใหอ้ยู่กบัพทุโธก็ไม่

ยอมอยู่ ก็ตอ้งใชก้ารสวดมนตไ์ปเรื่อยๆก่อน สวดบททีจ่าํได ้ ไมต่อ้งเปิดดูหนงัสอื ไม่

ตอ้งใชส้ายตา ใหส้วดในท่าขดัสมาธิ สวดไปภายในใจ เหมอืนกบัการบริกรรมพทุโธ 

สวดอะระหงัสมัมาฯ สวากขาโตฯ สุปฏบินัโนฯ สวดบทไหนก็ไดท้ีจ่าํได ้ สวดไปเรื่อยๆ 

จนกวา่จะรูส้กึอยากจะหยุดสวด ก็แสดงวา่ความคดิปรุงแต่งหมดกาํลงั ก็จะสามารถนัง่ดู

ลมต่อไป หรือบริกรรมพทุโธๆต่อไปได ้ น่ีคอืภาวะของจติ เวลาเริ่มตน้นัง่น้ี เน่ืองจากจติ

ยงัตดิคา้งอยู่กบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ยงัตดิพนัอยู่กบัเรื่องทีผ่่านมา เวลาพทุโธหรือดูลมกจ็ะ

ไปคดิเรื่องนัน้ต่อ ก็ตอ้งใชก้ารสวดมนตไ์ปก่อน สวดไปเรื่อยๆจนไมค่ิดอะไรแลว้ค่อย

หยุด แลว้ก็กลบัมาดูลมหายใจต่อ จติก็จะอยู่กบัลมหายใจได ้ จะเขา้สู่ความสงบได ้ พอ

ไดส้มาธิแลว้ ก็จะไดส้มัผสักบัความสุข ที่ดกีวา่ทีเ่หนือกวา่ความสุขท ัง้หลาย ทีไ่มม่ใีคร

แย่งจากเราไปได ้ ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองน่ี ยงัถูกยดึได ้ ยงัถูกขโมยไปได ้ แต่

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบน้ี ไมม่ใีครยดึไปได ้ ไมม่ใีครขโมยไปได ้ ถา้ทาํไดแ้ลว้ก็จะ

ทาํไปไดเ้รื่อยๆ ในเบื้องตน้ก็อาจจะไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้ง เน่ืองจากยงัไมช่าํนาญ สตยิงัไม่

ต่อเน่ือง วนัไหนสตต่ิอเน่ืองวนันัน้ก็จะสงบไดง้า่ย วนัไหนสตไิมต่่อเน่ืองวนันัน้ก็จะสงบ
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ไดย้าก หรือไมส่งบเลย เวลาปฏบิตักิ็อย่าไปสาํคญัม ัน่หมายวา่ จะตอ้งสงบทกุครัง้ คร ัง้น้ี

อาจจะสงบหรืออาจจะไมส่งบก็ได ้ ไมเ่ป็นไร ใหพ้ยายามทาํไป ใหเ้จริญสตเิป็นหลกั ถา้

ไมส่งบก็แสดงวา่สตไิมม่กีาํลงั หยุดความฟุ้ งซ่านไมไ่ด ้ถา้สงบก็แสดงวา่สตมิกีาํลงั 

ขอ้สาํคญัก็คอืตอ้งปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ถา้จะใหไ้ดผ้ลก็ควรจะเอางานปฏบิตัอิย่างเดยีว 

เช่นนกับวชท ัง้หลาย เอางานปฏบิตัเิป็นงานหลกั เอางานดูแลอตัภาพร่างกายเป็นงานรอง 

เช่นพระตอนเชา้ท่านก็ออกบณิฑบาต แลว้ก็กลบัมาฉนั ฉนัเสร็จลา้งบาตรเสร็จ ก็กลบัไป

ทีพ่กัไปเดนิจงกรมนัง่สมาธิ จนถงึเวลาบ่ายปดักวาด ฉนันํา้ปานะ พอสรงนํา้เสร็จแลว้ ก็

กลบัเขา้เดนิจงกรมนัง่สมาธิไป จนถงึเวลาพกัตอนประมาณ ๔ หรือ ๕ ทุ่ม ตอนต ี๒ ตี 

๓ ก็ตื่นขึ้นมาเดนิจงกรมนัง่สมาธิ สลบักนัไปจนถงึเวลาออกบณิฑบาต น่ีคอืการปฏบิตัิ

ของนกัปฏบิตั ิตอ้งปฏบิตัแิบบน้ี ถงึจะไดผ้ลเป็นกอบเป็นกาํ ถา้ปฏบิตัแิบบฆราวาสญาติ

โยม ทีต่อนเชา้ตอ้งออกไปทาํมาหากนิ ทาํงานทาํการ กวา่จะกลบัมาบา้นก็คํา่ บางทตีดิ

งานเลี้ยงตดิธุระอืน่ กวา่จะกลบัมาบา้นก็ดกึ ก็จะไมม่เีวลาปฏบิตั ิ พอจะปฏบิตักิ็จะไมม่ี

กาํลงั เหน่ือยหมดแรง เพศฆราวาสจงึไมเ่อื้อต่อการบรรลมุรรคผลนิพพาน แต่กไ็ม่

ปฏเิสธสาํหรบับางคนบางท่านทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทีม่ฐีานะการเงนิทีด่ทีีพ่รอ้ม ไมต่อ้งไปทาํ

มาหากนิ ไปทาํงานต่างๆ มทีีพ่กัทีส่งบอยู่ตามลาํพงั สามารถปฏบิตัแิบบนกับวชได ้

ปฏบิตัใินบา้นของตนได ้ตื่นมาก็เดนิจงกรมนัง่สมาธิ จนกวา่จะถงึเวลารบัประทานอาหาร 

รบัประทานอาหารเสร็จก็เดนิจงกรมนัง่สมาธิต่อ ทาํไปอย่างน้ีท ัง้วนัท ัง้คนื อย่างน้ีกจ็ะ

บรรลมุรรคผลนิพพานได ้ เพราะผลเกดิจากเหต ุ คอืการปฏบิตัเิท่านัน้ ทีท่รงแสดงไวก้็

คอื สุปฏปินัโน อชุปุฏปินัโน ญายปฏปินัโน สามจีปิฏปินัโน น่ีแหละคอืเหตทุีจ่ะทาํให ้

เกดิผลขึ้นมา ผูท้ีป่ฏบิตัอิย่างน้ีถงึไดบ้รรลเุป็นพระอริยสงฆส์าวก เป็นสงัฆรตันะ ทีพ่วก

เราราํลกึถงึในพระสงัฆคุณ ทีเ่ราสวดกนั สุปฏปินัโน อชุฯุ ญายฯ สามจีปิฏปินัโน ไม่ได ้

หมายความวา่จะตอ้งเป็นนกับวช เป็นพระอย่างเดยีว เป็นชายอย่างเดยีว เป็นไดท้กุเพศ

ทกุวยั ในสมยัพระพทุธกาลผูท้ีเ่ป็นสุปฏปินัโนน้ี มทีกุเพศทกุวยั มที ัง้นกับวช มที ัง้

ฆราวาส มที ัง้หญงิ มที ัง้ชาย มที ัง้เดก็ มที ัง้ผูใ้หญ่ 
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สุปฏปินัโนคอืการเจริญสตติ ัง้แต่ตื่นจนหลบั สลบักบัการนัง่สมาธิ พอออกจากสมาธกิ็ให ้

เจริญปญัญา ใหร้กัษาความสงบทีไ่ดจ้ากสมาธิ ดว้ยการพจิารณาทางปญัญา หรือใชส้ติ

คอยเฝ้าดูใจ วา่กาํลงัจะกระเพือ่มขึ้นมาดว้ยความอยากหรือไม ่ ถา้กระเพือ่มขึ้นมาก็ตอ้ง

ใชป้ญัญาเขา้ไปสกดั ไปสอนไมใ่หไ้ปอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี อยากมสีิง่นัน้สิง่น้ี เพราะสิง่

ต่างๆไมเ่ทีย่ง ไมใ่ช่ของเรา ควบคุมไมไ่ด ้ความอยากไดส้ิง่ต่างๆ จะทาํใหเ้กดิความทกุข ์

ใจขึ้นมา จะทาํลายความสงบทีไ่ดจ้ากการนัง่สมาธิ น่ีคอืหนา้ทีข่องปญัญาหลงัจากออก

จากสมาธิมาแลว้ ใชส้ตดูิแลว้ก็ใชป้ญัญาพจิารณา ถา้ไมม่อีะไรมาสรา้งความอยากใหก้บั

ใจ ก็ใชป้ญัญาพจิารณาถงึเหตกุารณ์ต่างๆทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้นในอนาคต เช่นความไมเ่ที่ยง

ของร่างกาย ตอ้งพจิารณาวา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั 

ถา้ยงัตดิอยู่กบักามารมณ์ ก็ตอ้งพจิารณาอสุภะ พจิารณาความไมส่วยไมง่ามของร่างกาย 

เช่นดูวา่เวลาร่างกายตายไปแลว้เป็นอย่างไรบา้ง มลีกัษณะอย่างไร ซากศพเป็นอย่างไร 

ถา้เหน็ซากศพแลว้ก็จะดบักามารมณ์ได ้ 

หรือจะดูอาการ ๓๒ ของร่างกายก็ได ้พวกเราเหน็เพยีง ๕ อาการ คอืเหน็ผมขนเลบ็ฟนั

หนงั แต่ภายใตผ้วิหนงัน้ีมองไมเ่หน็กนั ตอ้งใชป้ญัญาดูทะลผุวิหนงัเขา้ไป ตอ้งพจิารณา

เน้ือเอน็กระดูก ดูกระดูกต ัง้แต่ศีรษะลงไปจนถงึเทา้ มกีระดูกเต็มร่างกาย พจิารณา

อวยัวะต่างๆ เช่นหวัใจ ตบั ปอด ลาํไสน้อ้ย ลาํไสใ้หญ่ เยื่อในสมองศีรษะ และนํา้ต่างๆ

ทีม่อียู่ในร่างกาย นํา้เสลด นํา้ด ีนํา้เหลอืง นํา้เลอืด นํา้เหงือ่ นํา้มนัขน้ นํา้ตา นํา้มนัเหลว 

นํา้ลาย นํา้มกู นํา้ไขขอ้ ฯ ตอนตน้ก็ทอ่งชื่อไปก่อน จาํชื่อไวก่้อนแลว้ค่อยนึกถงึอาการ

ต่างๆ ถา้ไมเ่คยเหน็ก็ไปเปิดดูหนงัสอืทีม่ภีาพต่างๆ ดูภาพผ่าศพ ทีน่กัศึกษาแพทยใ์ช ้

ศึกษาอวยัวะต่างๆ ใหดู้จนตดิตาตดิใจ เวลาเหน็คนจะไดเ้หน็ครบอาการ ๓๒ ไมเ่หน็

เพยีงแต่ ๕ อาการ คอืผมขนเลบ็ฟนัหนงั เพราะ ๕ อาการน้ีสามารถหลอกใหเ้กดิ

กามารมณ์ขึ้นมาได ้ เพราะจะตบแต่งใหส้วยงาม แต่อาการภายในน้ีหลอกไมไ่ด ้ ปิดกัน้

ไมไ่ด ้มหีนงัปิดกัน้ตาหยาบได ้แต่ไมส่ามารถปิดกัน้ตาละเอยีดคอืปญัญาได ้ถา้พจิารณา

อสุภะอยู่เรื่อยๆ จะเหน็ทะลปุรุโปร่ง จะไมม่กีามารมณ์ ถา้มกี็จะดบัไดท้นัท ี กามารมณ์

เป็นความอยาก ทีจ่ะทาํใหจ้ติใจกระสบักระส่ายกระวนกระวาย หงดุหงดิราํคาญใจ ไม่

สงบไมสุ่ข ถา้เสพตามความอยากก็จะตดิ จะไมไ่ดค้วามสงบสุข จะไดค้วามทกุข ์ ทกุข ์
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ในขณะทีอ่ยากจะเสพ ทกุขใ์นขณะทีไ่มไ่ดเ้สพ จะสงบก็เพยีงขณะทีไ่ดเ้สพ แต่สงบไม่

นาน เดีย๋วก็อยากขึ้นมาอกี  

เวลาศึกษาธรรมะอยา่ไปหลงประเดน็ ใหเ้กาะตดิอยู่กบัพระอริยสจั ๔ อย่าไปหลงกบัชื่อ

ของธรรมชนิดต่างๆ เป็นความรูท้ีไ่มส่าํคญั เท่ากบัความรูใ้นอริยสจั ๔ ศึกษาพระ

อภธิรรมจนจาํไดห้มดวา่ จติมกีี่ชนิดมกีี่แบบ กเิลสมกีี่ชนิดมกีี่แบบ รูไ้ปก็เท่านัน้ รูแ้ต่ชื่อ 

แต่ตวัทีป่รากฏอยู่ในใจตลอดเวลา กลบัไมรู่ ้ ทางสายปฏบิตัจิงึไมค่่อยไดพู้ดถงึ จะพูด

แต่สตสิมาธิปญัญา เพราะเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหเ้หน็ธรรมต่างๆ ทีจ่ารึกอยู่ในพระไตรปิฎก 

ถา้จะละสกักายทฐิไิด ้ ก็ตอ้งเหน็วา่ขนัธ ์ ๕ ไมใ่ช่ตวัเรา เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา น่ีคอื

ด่านแรกของปญัญา โดยเฉพาะรูปขนัธแ์ละเวทนาขนัธ ์ ทีเ่ป็นตวัปญัหา มสีญัญาสงัขาร

เป็นผูส้รา้ง พอสงัขารปรุงไปทางสมทุยัก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เช่นเวลาเกิด

ทกุขเวทนา สงัขารก็จะปรุงใหอ้ยากใหท้กุขเวทนาหายไป อยากจะใหห้ายเจ็บ พอไมห่าย

ก็ดิ้นรนกวดัแกวง่ นัง่ไมเ่ป็นสุข ตอ้งขยบัถงึจะหาย แต่ไมส่ามารถทาํใจใหห้ายทกุขไ์ด ้

ตอ้งดิ้นหนีทกุขเวทนาอยู่เรื่อยๆ ถา้ใชป้ญัญาพจิารณาทกุขเวทนาวา่เป็นธรรมดา เป็น

เหมอืนฝนตก หา้มทกุขเวทนาไมไ่ด ้ แต่หา้มใจได ้ หา้มไมใ่หก้ลวั หา้มไมใ่หอ้ยากให ้

ทกุขเวทนาหายไปได ้ ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆไป อย่าไปคดิถงึความเจ็บ พอไมค่ดิถงึ

ความเจ็บ ความอยากทีจ่ะใหค้วามเจ็บหายไป ก็จะไมป่รากฏขึ้นมา ทกุขท์ีเ่กดิจากความ

อยากก็จะไมม่ ีก็จะนัง่ต่อไปได ้ความเจ็บจะไมรู่ส้กึรุนแรงเลย ความเจ็บก็ยงัมอียู่ แต่ใจ

ไมก่ลวั ไมไ่ดอ้ยากใหห้ายไป ความเจ็บจะอยู่ก็ปลอ่ยใหอ้ยู่ไป เหมอืนฝนตก จะตกก็ตก

ไป ใจปลอ่ยวางได ้ 

พอปลอ่ยวางทกุขเวทนา ปลอ่ยวางร่างกายไดแ้ลว้ ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งปลอ่ยวางกามราคะ 

ตอ้งพจิารณาอสุภะอย่างต่อเน่ือง เพือ่ตดักามราคะอย่างถาวร ถา้เหน็อสุภะเป็นพกัๆก็จะ

ละไดเ้ป็นพกัๆ ถา้อยากจะละไดอ้ย่างถาวร ก็ตอ้งเหน็อสุภะตลอดเวลา เวลาเหน็ใครก็

ตาม จะตอ้งเหน็ทะลเุขา้ไปขา้งในเลย ตอ้งเป็นเหมอืนเอก็ซเรย ์ พอเกดิอารมณ์ปับ๊

จะตอ้งมองทะลเุขา้ไปขา้งใน เหน็โครงกระดูก เหน็อวยัวะต่างๆ มพีระอยู่รูปหน่ึงท่าน

พจิารณาโครงกระดูกอยู่ตลอดเวลา เวลาเห็นใครเดนิผ่านมาจะเหน็แต่โครงกระดูก เวลา
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มคีนมาถามวา่เหน็คนนัน้เดนิผ่านมาไหม ท่านจะตอบวา่เหน็แต่โครงกระดูก ไมส่นใจวา่

เป็นใคร เหน็แต่โครงกระดูก ทา่นดูความจริง แต่พวกเราจะดูแต่สมมตุ ิ จะดูวา่เป็นนาย 

ก. เป็นนาย ข. เป็นนายกฯ เป็นส.ส. เป็นรฐัมนตรีฯ ไมเ่หน็โครงกระดูกกนั ถา้พจิารณา

โครงกระดูกไปเรื่อยๆ ต่อไปจะเหน็แต่โครงกระดูก ใครมาก็จะเหน็วา่โครงกระดูกเดนิ

มาแลว้ หรือเหน็เป็นซากศพเดนิมา เป็นผทีีย่งัไมต่าย ผมีาจากไหน ซากศพมาจากไหน 

ถา้ไมไ่ดม้าจากร่างกายทีก่าํลงัเดนิกาํลงันัง่อยู่น้ี เวลามลีมหายใจก็นัง่อยู่ดว้ยกนัได ้ พอ

ไมม่ลีมหายใจแลว้ก็ไมอ่ยากจะเขา้ใกล ้ ตอนกลางคนืยิง่ไมอ่ยากอยู่ใกล ้ กลวัจะลกุ

ขึ้นมา 

ถาม บา้นพีส่าวมคีนตาย ก็กลวัเหมอืนกนั ต ัง้ใจจะเขา้ไปดู พอเขา้ไปจริงๆเริ่มหว ัน่

นิดๆ  

ตอบ ตอนทีไ่มต่ายไมรู่ส้กึอะไร พอตายก็กลวัขึ้นมาทนัท ี เวลาเป็นกบัเวลาตายต่างกนั

ตรงไหน ก็ต่างกนัตรงทีห่ายใจกบัไมห่ายใจเท่านัน้เอง ทาํไมตอ้งไปกลวัคนทีไ่ม่

หายใจแลว้ 

ถาม พอไปเจอของจริง กรู็ส้กึกลวั วนัแรกๆรูส้กึไมด่ ี พอวนัต่อๆไปก็พยายามฝืน

ตวัเอง เพราะตอ้งอยู่ตรงนัน้ ก็ค่อยๆดขีึ้นมาทลีะนิด แต่ก็ยงัไมห่ายกลวั  

ตอบ ตอ้งใชส้มาธิช่วย บริกรรมพทุโธๆไป เวลาเกดิความกลวัก็ใหพ้ทุโธๆไป ถา้ไม่

สามารถใชป้ญัญาพจิารณา วา่เขากบัเราก็เหมอืนกนั เราก็เป็นผ ีเขาก็เป็นผ ีทาํไม

ไมก่ลวัร่างกายของเรา ทาํไมไปกลวัร่างกายของเขา ร่างกายของเขาก็มอีาการ 

๓๒ เหมอืนกนั มผีมขนเลบ็ฟนัฯลฯเหมอืนกนั เหมอืนอย่างทีห่ลวงตาเขยีนไวใ้น

หนงัสอืปฏปิทาฯ เรื่องกลวัเสอื เสอืมนัมอีะไรทีเ่ราไมม่ ีก็พจิารณาไป มนัมขีนเรา

ก็มขีน มนัมเีขี้ยวเราก็มฟีนั พจิารณาไปพจิารณามา ก็มอีย่างเดยีวทีเ่ราไมม่ ีก็คอื

หาง ออ้เรากลวัหางมนัเหรอ ตอ้งพจิารณาซากศพวา่ เขามอีะไรทีเ่ราไมม่บีา้ง เรา

ไปกลวัผมเขาเหรอ แลว้เราไมก่ลวัผมเราเหรอ ถา้พจิารณาดว้ยเหตผุลก็จะดบั

ความกลวัได ้ เพราะความกลวัเป็นอารมณ์ เป็นความหลง ไมม่เีหตไุมม่ผีล 
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ก่อนทีจ่ะพจิารณาดว้ยปญัญาได ้ ตอ้งมสีมาธิก่อน ถา้ยงัไมม่สีมาธิเวลากลวั ก็

ตอ้งใชก้ารบริกรรมไปก่อน ใหจ้ติสงบ ไมอ่ย่างนัน้จะฟุ้ งซ่าน จะเป็นบา้ได ้ ถา้มี

สมาธิแลว้ ก็จะคดิดว้ยเหตดุว้ยผลได ้ คดิเปรียบเทยีบตามความเป็นจรงิ ก็จะ

เหน็วา่ไมม่อีะไรน่ากลวั  

ถาม ถา้รูว้า่จติเป็นอย่างไร รูว้า่ร่างกายกาํลงันัง่อยู่อย่างน้ี ไมไ่ดค้ดิอะไร อย่างน้ีจะ

เกดิวปิสัสนาญาณไหมคะ  

ตอบ ไมเ่กดิ เป็นการเจริญสตเิท่านัน้เอง การปฏบิตัมิอียู่ ๓ ข ัน้ คอืสตสิมาธิปญัญา 

เจริญสตแิลว้ก็ตอ้งนัง่สมาธิทาํใจใหส้งบ พอออกมาจากความสงบ ก็ตอ้งเจริญ

ปญัญา พจิารณาไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถงึจะเกดิวปิสัสนาญาณ 

พจิารณาวา่ร่างกายเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ร่างกายไมส่วยงามเป็น

อสุภะ เป็นปฏกูิลสกปรก อย่างน้ีถงึจะเป็นวปิสัสนา  

ถาม ตอ้งใชค้วามคดิใช่ไหมคะ  

ตอบ ตอ้งคดิไปก่อนเพือ่ใหจ้าํได ้ เหมอืนท่องสูตรคูณ ท่องไปเรื่อยๆจนกวา่จะจาํได ้

พอจาํไดแ้ลว้เวลามองร่างกาย จะเหน็ทกุสดัทกุส่วน ไมเ่หน็แต่เฉพาะภายนอก 

เช่นผมขนเลบ็ฟนัหนงัเท่านัน้ จะเหน็ทะลเุขา้ไปขา้งใน  

ถาม เวลาพจิารณากายน้ี จะดูเฉพาะเสน้ผมไดไ้หมคะ หรือจะตอ้งดูท ัง้ ๓๒ อาการคะ 

ตอบ ดูเพือ่ดบักามารมณ์ จะดูกี่อาการก็ได ้ถา้ดูความตายก็เพือ่ไมใ่หก้ลวัความตาย ดู

วา่ร่างกายตอ้งตาย เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา  

ถาม มพีระอาจารยอ์งคห์น่ึงบอกวา่โยมไดรู้ปฌาน ๔ คอืรูก้ายรูล้มรูจ้ติแลว้ก็ตวัแขง็

ไปเลย ท่านบอกวา่เดีย๋วก็จะหลดุเอง ไมต่อ้งเกดิวปิสัสนาญาณ  

ตอบ ถา้หลดุเองได ้ก็ควรจะหลดุมานานแลว้  
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ถาม ค่ะ แต่กเิลสรูส้กึวา่ยงัขึ้นมา เช่นอารมณ์กิเลสทางดา้นกาม ตอนเกดิรูปฌาน ๔ 

ก็คดิวา่เดีย๋วก็จะหลดุเอง  

ตอบ ไมห่ลดุหรอก ถา้ไมพ่จิารณาอสุภะกามารมณ์จะไมห่มดไป ถา้ไมพ่จิารณาความ

ตายความกลวัตายก็จะไมไ่ป ถา้ไมพ่จิารณาความเจ็บเวลานัง่แลว้เจ็บก็จะทน

ไมไ่ด ้

ถาม ควรนึกถงึความตายตลอด อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนหรือคะ 

ตอบ ถา้ยงัไมม่สีมาธิก็จะนึกไมไ่ด ้ เพราะจะถกูกเิลสดงึไปคดิถงึความอยากมอียาก

เป็นมากกวา่ ถา้นึกไดแ้สดงวา่มสีมาธิแลว้ ถา้นึกไดท้ ัง้วนัก็จะด ี 

ถาม นึกถงึความวา่งไดไ้หมคะ อย่างดูจติน้ี มนัวา่งมนัไมม่อีะไร 

ตอบ ไมเ่กดิประโยชนถ์า้ยงัมกีเิลสอยู่ ความวา่งจะตามมาหลงัจากทีก่เิลสตายไปแลว้  

ถาม ถา้จะคดิเป็นอนตัตา วา่งไปก่อนอย่างนัน้ไมไ่ด ้

ตอบ ตอ้งอนตัตาทีร่่างกายทีข่นัธ ์ ๕ ไมใ่ช่ทีค่วามวา่ง ตอ้งพจิารณาวา่ร่างกายไมใ่ช่ตวั

เราของเรา แลว้ก็ปลอ่ยวาง เหมอืนกบัปล่อยวางร่างกายของคนอืน่ ร่างกายของ

คนอืน่จะตายเราไมเ่ดอืดรอ้นฉนัใด ร่างกายของเราจะตายเราก็ไมเ่ดอืดรอ้นฉนั

นัน้  

ถาม ความวา่งทีเ่กดิขึ้นน่ี เป็นระดบัโสดาบนัหรือเปลา่คะ  

ตอบ ความวา่งมหีลายระดบั จติจะวา่งไปเรื่อยๆจนเต็มทีเ่ลย เหมอืนพระจนัทรท์ี่

ค่อยๆเต็มดวงขึ้นมา ขึ้นมาทลีะเสี้ยว 

ถาม ไมไ่ดเ้กดิญาณทศันะแลว้เกดิความวา่งหรือคะ 
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ตอบ เกดิ แต่ตอ้งพจิารณาดว้ยปญัญาก่อน ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็ไตรลกัษณ์ เหน็

อริยสจั ๔ เหน็ทกุขส์มทุยันิโรธมรรคก่อน  

ถาม เคยปฏบิตัดูิอารมณ์โกรธโลภหลง แลว้จติกห็ลดุ หลดุแลว้ก็เยน็  

ตอบ เยน็ช ัว่คราว 

ถาม นัน้คอืกาํลงัสมาธิหรือคะ 

ตอบ กาํลงัสต ิ 

ถาม ตอนทีเ่กดิอารมณ์แบบนัน้ จะถ่ายของเสยีออกไปค่ะ แลว้ก็เยน็เจีย๊บเป็นอาทติย์

เลย อนันัน้เป็นแค่กาํลงัสตสิมาธิหรือคะ 

ตอบ กเิลสยงัมอียู่หรือเปลา่  

ถาม ยงัมค่ีะ แต่เบากวา่เดมิ 

ตอบ ตอ้งใหห้มดไปถงึจะใชไ้ด ้ตอ้งไมโ่ลภโกรธหลง ไมอ่ยากกบัอะไร  

ถาม ถา้ไมอ่ยากเลยน้ี จะถงึอนาคามหีรือเปลา่คะ  

ตอบ อนาคามตีอ้งเหน็อสุภะ ไมม่กีามารมณ์  

ถาม ถา้ไมโ่ลภไมโ่กรธไมห่ลงเลย  

ตอบ ตอ้งเป็นพระอรหนัตถ์งึจะไมโ่ลภไมโ่กรธไมห่ลง พระอนาคามยีงัมอีตัตาตวัตน 

ยงัหลงอยู ่

ถาม จะนาํไปปฏบิตัค่ิะ เพิง่มาครัง้แรก ตอนน้ีกป็ฏบิตัใิหม้สีตดูิจติดูอารมณ์อยู่ตลอด 

แต่ไมเ่ขา้ใจวา่ทาํอย่างไรถงึจะเกดิญาณทศันะทีสู่งขึ้น เพราะเท่าทีเ่คยปฏบิตัมินัก็

เกดิขึ้นเอง เช่นอยู่ๆก็เหน็พระอาจารยท์ีป่ฏบิตัดิว้ยหนา้ท่านเป็นโครงกระดูกไป 
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บางทกี็เหน็วา่ท่านไมม่แีลว้ แต่ไปเจอพระอาจารยอ์กีองคท์่านบอกวา่ โยมเหน็

ตวัเองบา้งหรือเปลา่ เหน็แต่ของคนอืน่ ของตวัเองกลบัไมเ่หน็  

ตอบ เหน็เฉยๆยงัไมพ่อ ตอ้งเหน็แลว้ดบักเิลสได ้ดบักามราคะได ้ถา้เหน็แลว้ดบัไมไ่ด ้

ก็ไมเ่กดิประโยชน ์ 

ถาม เวลาทีจ่ติมนัหลดุน่ีมนัเยน็เจีย๊บ รูส้กึวา่ความโลภความโกรธความหลงเบาลง คอื

อารมณ์มนันอ้ยลง ยงัมอียู่จริง แต่มนัสบายกวา่เมือ่ก่อน  

ตอบ เป็นผลทีเ่กดิจากจติทีส่งบ พอออกจากความสงบแลว้คดิปรุงแต่ง อารมณ์ก็กลบั

ขึ้นมาใหมไ่ด ้ ไมต่าย เป็นเหมอืนหนิทบัหญา้ จะใหห้ญา้ตายตอ้งถอนรากขึ้นมา 

รากของกเิลสก็คอืความหลง ไมเ่หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมเ่หน็อริยสจั ๔  

ถาม ถา้ปฏบิตัจินเหน็แลว้น้ี ความโกรธจะไมม่ใีช่ไหมคะ  

ตอบ ถา้เหน็อริยสจั ๔ ตดัความอยากได ้ก็จะไมโ่กรธ  

ถาม จะไมโ่กรธไมโ่ลภไมห่ลง ไมใ่ช่วา่ยงัโกรธอยู่แต่ไมเ่อา ไมใ่ช่อย่างนัน้ใช่ไหมเจา้คะ 

คอือารมณ์ยงัมอียู่แต่ไมเ่อา 

ตอบ ถา้ไมเ่อาก็จะไมโ่ลภไมโ่กรธไมห่ลง  

ถาม จะไมม่เีลย  

ตอบ ไมอ่ยากไดอ้ะไรเลย 

ถาม ไมใ่ช่รูว้า่มอีารมณ์โกรธแต่ไมเ่อามนั มสีตติดัไมเ่อา ไม่ใช่แบบนัน้  

ตอบ ไมใ่ช่ เดีย๋วก็กลบัมาใหม ่ ตอ้งหาตน้เหตขุองความโกรธ ตน้เหตกุ็คอืความอยาก

ไดแ้ลว้ไมไ่ดด้งัใจ 
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ถาม ตอ้งถอนใหถ้งึรากถงึโคน ถอนออกไปใหห้มดเลย มอีะไรมากระทบแลว้ไมโ่กรธ 

ถา้ปฏบิตัถิงึแลว้ จะไมโ่ลภจะไมห่ลง 

ตอบ ถา้เหน็ไตรลกัษณ์แลว้ จะไมโ่กรธไมโ่ลภไมห่ลง เหน็วา่เป็นดนินํา้ลมไฟ จะไป

โกรธดนินํา้ลมไฟไดอ้ย่างไร  

ถาม จะไมม่กีารปรุงแต่ง 

ตอบ พวกเราไมเ่หน็วา่เป็นธาต ุ ไปเหน็วา่เป็นนาย ก. นาย ข. เป็นพ่อเป็นแม ่ เป็นพี่

เป็นนอ้ง เป็นเพือ่น เป็นสามเีป็นภรรยา พอใครมาแตะก็โกรธ เพราะเป็นของเรา 

ไมเ่หน็วา่เป็นดนินํา้ลมไฟ ตอ้งพจิารณาไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา อนิจจงั

ก็คอืความไมเ่ทีย่ง เกดิแก่เจ็บตาย ทกุขงัก็คอืความทกุขใ์จทีเ่กดิจากความอยาก 

อนตัตาก็คอืดนินํา้ลมไฟ  

ถาม เวลาดูร่างกายวา่ไมเ่ทีย่ง แลว้ตอ้งดูจติดว้ยหรือเปลา่คะ วา่จติเราน้ีเดีย๋วก็

เปลีย่นแปลง 

ตอบ เอาทลีะอย่าง เอาร่างกายก่อน เอาใหห้มดเป็นเรื่องๆไป จติมนัละเอยีดยิง่กวา่

ร่างกาย ถา้ยงัเอาร่างกายไมไ่ด ้ ก็จะเอาจติไมไ่ด ้ มนัคนละข ัน้กนั ตอ้งเอาข ัน้

ร่างกายก่อน ละสกักายทฐิลิะกามราคะก่อน แลว้ค่อยไปละจติ 

ถาม ถา้พจิารณาถงึแลว้ จะเบือ่ร่างกายใช่ไหมคะ  

ตอบ จะไมก่ลวัตาย ไมก่ลวัเจ็บ ไมม่กีามารมณ์ 

ถาม แลว้มอีารมณ์เบือ่ไหมคะ 

ตอบ เบือ่เพราะเหน็วา่มนัเป็นทกุข ์ ไมไ่ดเ้บือ่แบบหดหู่ใจ เบือ่ทีจ่ะแบกมนัอกีแลว้ 

อยากจะปลอ่ยวางมนั 

ถาม ถา้เกดิปญัญาแบบนัน้ จติจะเบกิบานไหมคะ  
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ตอบ จะเบกิบาน สงบเยน็สบาย ไมห่ว ัน่ไหว ไม่วติกกงัวลกบัเรื่องของร่างกาย จะเจ็บ

จะตายอย่างไรไมเ่ป็นปญัหา 

ถาม จะเกดิกบัเราตลอดไป คอืจะไมเ่หน็ผดิอกีแลว้ 

ตอบ ถูกตอ้ง ถา้ปลอ่ยไดแ้ลว้ ก็จะปลอ่ยเลย จะไมก่ลบัมาอกี แต่ตอ้งเจริญสตเิจริญ

สมาธิก่อน ทาํจติใหร้วมใหไ้ดก่้อน 

ถาม แลว้ก็ถอนจติออกมา 

ตอบ ไมต่อ้งถอน ใหม้นัถอนเอง ถา้มนัรวมแลว้อย่าไปถอนมนั ใหม้นัอยู่นานๆ เพราะ

จะไดต้ดักาํลงักเิลส เหมอืนหนิทบัหญา้ ใหท้บัไวน้านๆ พอออกมากเิลสจะไดไ้ม่

มกีาํลงั  

ถาม พอถอนแลว้ เริ่มคดิไดเ้ลย 

ตอบ พจิารณาไตรลกัษณ์ไปเลย พจิารณาร่างกายวา่เป็นไตรลกัษณ์ 

โยม เขา้ใจค่ะ  

ตอบ ลองเอาไปทาํดูแลว้มาเลา่ใหฟ้งั 

โยม ก็เคยอ่านศึกษาอยู่ แต่ไมท่ราบปลกีย่อยอย่างทีพ่ระอาจารยส์อน  

ตอบ ปญัหาของนกัปฏบิตักิ็คอืไมศึ่กษาอย่างถ่องแท ้ ศึกษาแบบลวกๆแลว้ก็โมเม

ปฏบิตักินัไป ตอ้งอ่านหนงัสอืของหลวงตา เพราะหนงัสอืของหลวงตาน้ีละเอยีด

มาก 
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กณัฑท์ี ่๔๓๑ 

เติมธาต ุ
๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 

การดืม่นํา้น้ีก็เป็นการเตมิธาตนุํา้ ร่างกายตอ้งการธาต ุ เพราะทาํมาจากธาต ุ ตอ้งมกีาร

เตมิธาตอุยู่เรื่อยๆถงึจะอยู่ได ้ ธาตลุมก็ตอ้งเตมิอยู่ทกุเวลา ดว้ยการหายใจเขา้หายใจ

ออก เวลารบัประทานอาหาร ก็เป็นการเตมิธาตนุํา้ธาตดุนิธาตไุฟ ในอาหารก็มธีาตไุฟ

ดว้ย เวลารบัประทานเขา้ไปในร่างกาย ก็จะมปีฏกิริิยาทางเคม ีทาํใหเ้กดิความรอ้นขึ้นมา 

เวลารบัประทานอาหารเสร็จจะมเีหงือ่ออก ส่วนหน่ึงเป็นเพราะวา่อาหารมคีวามรอ้นจาก

การหุงตม้ อกีส่วนหน่ึงก็เกดิจากปฏกิริิยาทางเคม ี ของธาตดุนิธาตนุํา้และธาตลุม เวลา

ผสมกนัก็เกดิปฏกิริิยาทาํใหเ้กดิความรอ้นขึ้นมา ร่างกายจงึมอีณุหภูมทิีส่ม ํา่เสมอ ถา้

อณุหภูมติํา่กวา่หรือสูงกวา่ทีค่วรจะเป็น ก็จะเป็นปญัหาได ้เช่นเวลาเป็นไขอ้ณุหภูมจิะขึ้น

สูงเกนิไป เวลาเป็นไขจ้บัส ัน่บางทอีณุหภูมกิ็ลดลง ทาํใหรู้ส้กึหนาว เป็นการทาํงานของ

ธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ  

ร่างกายน้ีประกอบขึ้นดว้ยธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ ไมม่ตีวัเราเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ยเลย มธีาตุ

รูท้ีเ่ขา้ไปเป็นผูร้บัรูข้อ้มลูต่างๆ ทีร่่างกายไดร้บัผ่านมาทางตาหูจมกูลิ้นกาย คอืรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ ร่างกายเป็นเหมอืนเครื่องอดัเสยีง ทีม่ไีมโครโฟนไวร้บัเสยีง ร่างกายก็

มหูีไวร้บัเสยีง พอเขา้มาทางหูแลว้ ก็จะมตีวัรบัรูเ้สยีงทีจ่ะส่งไปใหใ้จผูรู้อ้กีทหีน่ึง ตวัรบัรู ้

น้ีเรียกวา่วญิญาณ เป็นวญิญาณทีร่บัรูข้อ้มลู ทีผ่่านเขา้มาทางตาหูจมกูลิ้นกาย ไมใ่ช่

วญิญาณทีเ่ป็นผูรู้ท้ีอ่อกจากร่างกายไป หลงัจากทีร่่างกายตายไปแลว้ วญิญาณท ัง้ ๒ น้ี

ต่างกนั ชื่อเหมอืนกนัแต่เป็นคนละอย่าง วญิญาณทีร่บัขอ้มลูแลว้ส่งไปใหใ้จผูรู้น้ี้ 

เรียกวา่วญิญาณในขนัธ ์๕ ซึง่จะทาํงานและหยุดทาํงานตามการสมัผสัรบัรู ้ของอายตนะ

ภายนอกกบัอายตนะภายใน  
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อายตนะภายนอกก็คอืรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ อายตนะภายในก็คอืตาหูจมกูลิ้นกาย 

เมือ่เสยีงมาสมัผสักบัหู ก็จะเกดิการรบัรูท้างหู เรียกวา่โสตวญิญาณ เวลารูปสมัผสักบัตา 

ก็จะเกดิการรบัรูท้างตา เรียกวา่จกัขวุญิญาณ พอรบัรูแ้ลว้ก็หายไป แลว้ก็รบัรูข้อ้มลูใหม ่

ทีส่่งเขา้มาอยู่เรื่อยๆ ทางตาหูจมกูลิ้นกาย มกีารเกดิดบัอยู่เรื่อยๆ มกีารขาดตอนเวลาไม่

มกีารสมัผสั ถา้หลบัตาก็จะไมม่กีารสมัผสัรูป จกัขวุญิญาณก็จะไมท่าํงาน น่ีคอืวญิญาณ

ในขนัธ ์ ๕ ไมเ่ทีย่ง เกดิแลว้ก็ดบัไป ไม่ใช่ตวัตน เป็นสภาวธรรม เป็นอาการของใจ 

ออกมาจากผูรู้ ้ ถา้ไมม่ผูีรู้ก้จ็ะไมม่วีญิญาณ เช่นเวลาทีร่่างกายไมม่ผูีรู้ค้รอบครองแลว้ 

เช่นคนตาย ก็จะไมม่วีญิญาณไปรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รส ทีเ่ขา้มาทางตาหูจมกูลิ้นกาย เพราะ

ร่างกายไมท่าํงาน ตาหูจมกูลิ้นกายไมท่าํงาน รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะก็ไมส่ามารถเขา้

มาทางร่างกาย เพือ่ใหว้ญิญาณส่งไปสู่ผูรู้ไ้ด ้ 

ถา้ร่างกายยงัทาํงานอยู่ ยงัมตีาหูจมกูลิ้นกาย และมใีจคอืผูรู้ค้รอบครองอยู่ ก็จะมกีาร

รบัรูข้อ้มลูต่างๆ ทีเ่ขา้มาทางตาหูจมกูลิ้นกาย คอืรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ พอเขา้

มาแลว้ก็จะมนีามขนัธ ์ คอืสญัญาความจาํไดห้มายรู ้ ทีจ่ะทาํหนา้ทีว่เิคราะห ์ วา่เป็นรูป

อะไรเป็นเสยีงอะไร พอเหน็รูปแลว้ สญัญาก็จะพจิารณาดูวา่เป็นรูปใคร เป็นหญงิเป็น

ชาย เป็นคนทีรู่จ้กัหรือไมรู่จ้กั สญัญาก็เกิดดบัๆ ทาํตามหนา้ที ่ เวลาทีม่ขีอ้มลูเขา้มาทาง

วญิญาณ สญัญาก็จะวเิคราะหว์า่เป็นใคร ทาํใหเ้กดิเวทนาตามมา ถา้เป็นรูปหรือเสยีงที่

ชื่นชมยนิด ีก็จะเกดิสุขเวทนาขึ้นมา ถา้เป็นรูปหรือเสยีงทีไ่มช่ื่นชมยนิด ีรงัเกยีจหรือกลวั 

ก็จะเกดิทกุขเวทนาขึ้นมา ถา้เป็นรูปหรือเสยีงทีเ่ป็นกลาง ไมน่่ารกัหรือน่าชงั ก็จะเกดิอ

ทกุขมสุขเวทนา คือไมสุ่ขไมท่กุขเวทนา เมือ่ปรากฏเวทนาแลว้ ก็จะเกดิสงัขารความคดิ

ปรุงแต่ง ทีจ่ะปรุงแต่งวา่ควรจะทาํอย่างไร ควรจะตอ้นรบัหรือควรจะวิง่หนี ถา้เหน็เสอื

สงัขารก็จะบอกวา่วิง่หนีดกีวา่ ถา้เหน็สิง่น่ารกัสวยงาม ก็จะบอกวา่ควรจะตอ้นรบัเขา 

เพราะเวลาเหน็สิง่ทีร่กัทีช่อบก็จะเกดิสุขเวทนา ก็จะอยากใหอ้ยู่ใกลก้บัความสุข ก็ตอ้ง

เขา้หา สงัขารก็จะคดิปรุงแต่งตอ้งหาวธิีวา่ จะใหส้ิง่ทีใ่หค้วามสุขน้ีอยู่ต่อไปไดอ้ย่างไร ถา้

เหน็สิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยั เช่นเหน็เสอื ก็จะหาวธิีใหอ้ยู่อย่างปลอดภยัไดอ้ย่างไร ก็จะตอ้ง

คดิหาวธิีหนีจากเสอืไป 
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ท ัง้หมดน้ีเรียกวา่นามขนัธ ์ เริ่มตน้ทีว่ญิญาณ ตามดว้ยสญัญาเวทนา สงัขาร ตวัทีเ่ป็น

ปญัหามากทีสุ่ดก็คอืสญัญากบัสงัขาร สญัญาถา้วเิคราะห ์ ขอ้มลูไมถู่กตอ้ง ก็จะทาํให ้

เกดิความเหน็ผดิเป็นชอบ เช่นเหน็รูปเสยีงกลิน่รสเป็นสตัวเ์ป็นบคุคล เป็นนาย ก. นาย 

ข. เป็นหญงิเป็นชาย น่ีเป็นขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ตอ้งเหน็เป็นธาต ุ๔ ดนินํา้

ลมไฟ ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่หน็ดว้ยตา ไดย้นิดว้ยหู สมัผสัดว้ยจมกูลิ้นและกาย ลว้นเป็น

ธาต ุ๔ ท ัง้นัน้ แต่เน่ืองจากไมม่ใีครสอนตัง้แต่เกดิมา สอนแต่ขอ้มลูผดิมาตลอด สอนวา่

เป็นพ่อเป็นแม ่ เป็นพีเ่ป็นนอ้ง เป็นเพือ่น เป็นสตัวเ์ป็นบคุคล เป็นพษิเป็นภยั เป็นคุณ

เป็นประโยชน ์ก็เลยทาํใหม้ปีฏกิริิยาทีผ่ดิ มสุีขเวทนามทีกุขเวทนาขึ้นมา สงัขารก็จะปรุง

แต่งไปทางสมทุยั คอืตณัหาความอยาก อยากไดรู้ปเสยีงกลิน่รส อยากมอียากเป็น 

อยากไมม่อียากไมเ่ป็น น่ีเป็นปญัหาของปถุชุนทีม่ขีอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง ทีฝ่งัมาแลว้ในจติใน

ใจ และทีไ่ดเ้รียนรูเ้พิม่ในปจัจบุนั  

ถา้ไดม้าเจอพระพทุธศาสนา เจอพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะไดร้บัขอ้มลูที่

ถูกตอ้ง ทีท่รงสอนวา่สภาวธรรมท ัง้หลาย คอือายตนะภายนอกน้ี ลว้นทาํมาจากธาต ุ ๔ 

ดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ ร่างกายของเราก็ด ีวตัถขุา้วของต่างๆก็ด ีตน้ไมใ้บหญา้ก็ด ีทาํมาจาก

ธาต ุ ๔ ท ัง้นัน้ มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา มกีารเจริญเตบิโต มกีารเสือ่ม มกีาร

แยกสลายไป ทกุสิง่ทกุอย่างทีท่าํดว้ยธาต ุ ๔ เป็นอย่างน้ีท ัง้นัน้ มกีารรวมตวัเขา้มาให ้

เป็นสตัวเ์ป็นบคุคล เป็นหญงิเป็นชาย เป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นพีเ่ป็นนอ้ง แลว้ก็เจริญเตบิโต

ขึ้นไปตามลาํดบัจนถงึขดีสูงสุด ก็จะเริ่มเสือ่มลงไป เวลาเสื่อมก็เรียกวา่แก่ชราภาพ เวลา

เจริญก็เรียกวา่เตบิโต จากเดก็ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผูใ้หญ่ พอเป็นผูใ้หญ่เต็มทีแ่ลว้ก็

จะเสือ่มลง เกดิอาการชาํรุดทรุดโทรม เจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้งเยยีวยารกัษากนัไปตาม

อตัภาพ เท่าทีจ่ะทาํได ้ จนถงึข ัน้ทีเ่ยยีวยารกัษาไมไ่ด ้ ก็ถงึเวลาทีธ่าต ุ ๔ ของร่างกาย

จะตอ้งแยกออกจากกนั ร่างกายก็จะหมดสภาพไป เวลาตายไปธาตไุฟคอืความรอ้นก็

ออกไป จบัร่างกายของคนตายดูจะรูส้กึวา่เยน็ กลิน่ทีร่ะเหยออกมาก็เป็นธาตลุม ธาตนุํา้

เช่นนํา้เลอืดนํา้เหลอืงก็จะไหลออกมา ก็จะเหลอืแต่หนงัเน้ือเอน็กระดูกและอวยัวะต่างๆ

ทีจ่ะแหง้กรอบไป ทิ้งไวน้านๆก็จะเป่ือยเป็นฝุ่ นเป็นดนิไป น่ีคอืร่างกายของสตัวท์ ัง้หลาย 

ของบคุคลท ัง้หลาย เป็นอย่างน้ีเหมอืนกนัหมด  
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ถา้จะมสีมัมาทฐิ ิ มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง ก็ตอ้งเหน็วา่เป็นเพยีงธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ เป็น

อนิจจงัไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มกีารเกดิ มกีารเจริญ มกีารเสือ่ม มกีารดบัไปเป็นธรรมดา 

ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นวตัถ ุเป็นตุก๊ตาทีเ่ราคอืใจ ไดม้าครอบครองชัว่ระยะเวลาหน่ึง ใจ

ก็ไมส่ามารถไปส ัง่ใหร่้างกาย เป็นไปตามความตอ้งการไดเ้สมอไป เช่นอยากจะใหห้นุ่ม

ใหส้าวไปตลอดน้ีก็เป็นไปไมไ่ด ้ อยากไมใ่หเ้จ็บไขไ้ดป่้วยเลยก็เป็นไปไมไ่ด ้ อยากไม่ให ้

ตายเลยก็เป็นไปไมไ่ด ้ เพราะขดักบัความจริงของธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ทีร่วมตวักนัเป็น

ร่างกาย น่ีคอืสมัมาทฐิคิวามเหน็ทีถู่กตอ้ง ตอ้งเหน็วา่เป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง เหน็วา่เป็น

อนตัตาไมใ่ช่ตวัตน เป็นเพยีงธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ แลว้ก็เหน็วา่ถา้ไปหลงยดึตดิ วา่เป็น

ตวัตน เป็นตวัเราของเรา ก็จะอยากใหอ้ยูก่บัเราไปนานๆ ก็จะเกดิทกุขงัขึ้นมา น่ีคอืไตร

ลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา อนิจจงักบัอนตัตาอยู่ทีร่่างกาย แต่ทกุขงัอยู่ทีใ่จ ใจทีม่ ี

ความเหน็ทีไ่มถู่กตอ้ง มมีจิฉาทฐิ ิ ทีเ่หน็วา่ร่างกายเป็นตวัเราของเรา แลว้อยากจะให ้

ร่างกายอยู่ไปตลอด ซึง่ขดักบัอนิจจงัอนตัตา ไมอ่ยู่ไปตลอด ไมใ่ช่ตวัเราของเรา 

ถา้เจริญสตสิมาธิปญัญาไดแ้ลว้ จะเหน็อย่างชดัเจนวา่ ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ไม่

เทีย่ง จะตอ้งดบัไปในวนัหน่ึง ถา้ใจคดิวา่นิจจงัคอืถาวร เป็นอตัตาตวัเราของเรา ก็จะเกดิ

วภิวตณัหา อยากไมใ่หร่้างกายแก่เจ็บตาย พอเกดิวภิวตณัหาก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา 

จะเหน็ชดัในเวลาทีเ่กดิเหตกุารณ์จริง เวลาทีเ่จ็บไขไ้ดป่้วย เวลาทีใ่กลต้าย เวลาไปอยู่ใน

สถานทีท่ีน่่ากลวั ทีท่า้ทายต่อความเป็นความตาย วภิวตณัหาจะทาํงานทนัท ี ความทกุข ์

ใจจะเกดิขึ้นมาทนัท ี ผูป้ฏบิตัทิีต่อ้งการจะมสีมัมาทฐิมิปีญัญา ตอ้งไปอยู่ในสถานทีท่ีน่่า

กลวั เพือ่จะไดป้ลกุความกลวัและวธิีแกค้วามกลวั คือสตปิญัญาขึ้นมา สตปิญัญาที่ได ้

เรียนรูม้าทางปริยตั ิ เรียกวา่สุตมยปญัญา เช่นการฟงัเทศนเ์หมอืนทีก่าํลงัฟงัอยู่ขณะน้ี 

เรารูแ้ลว้เรามปีญัญาแลว้ รูว้า่ร่างกายเป็นอนิจจงัเป็นอนตัตา แต่ความรูน้ี้ยงัไมส่ามารถ

ดบัความทกุขใ์จได ้เพราะความทกุขใ์จยงัไมไ่ดเ้กดิ ตอนน้ีเรายงัไมม่คีวามทกุขใ์จ เพราะ

ยงัไมม่อีะไรมาทาํใหค้ดิวา่เราจะตาย พอมเีหตกุารณ์ทีจ่ะทาํใหค้ดิวา่เราจะตาย ก็จะเกดิ

ความทกุขใ์จขึ้นมาทนัท ี เพราะสมทุยัคอืวภิวตณัหาจะทาํงานทนัท ีจะไมอ่ยากตาย ตอน

นัน้ถา้จะแกป้ญัหากจ็ะรูเ้ลยวา่ แกท้ีร่่างกายไมไ่ด ้ เพราะหา้มร่างกายไมใ่หต้ายไมไ่ด ้

ร่างกายจะตายกต็อ้งตาย แต่สิง่ทีเ่ราหา้มไดก้็คอื ความทกุขใ์จ ดว้ยการละความอยากไม่
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ตาย คอืยอมตาย พอยอมแลว้สมทุยัก็จะหยุดทาํงาน ผลของสมทุยัคอืความทกุขท์รมาน

ใจก็จะหายไป จติก็จะสงบตวัลงเป็นอเุบกขา จะรูว้า่ไดห้ลดุพน้จากความกลวัตายแลว้ 

จะไมก่ลวัความตายอกีต่อไป เพราะยอมใหร่้างกายตายนัน่เอง  

น่ีคอืทกุขงัทีต่อ้งเหน็ชดัๆ ตอ้งเหน็จากเหตกุารณ์จรงิ ไมใ่ช่เหน็จากการอ่านหรือจากการ

คดิ ในขณะทีอ่ยู่ในสถานทีป่ลอดภยั อย่างน้ีเป็นการทาํการบา้น ยงัไมไ่ดเ้ขา้หอ้งสอบ 

อย่างทีพ่วกเราตอนน้ีกาํลงัพบกนั คอืการสูญเสยีทรพัยส์นิต่างๆทีถู่กนํา้ท่วม น่ีก็เป็นการ

เขา้หอ้งสอบในระดบัหน่ึง แต่เป็นระดบัไกลตวั งา่ยกวา่ระดบัใกลต้วั ถา้ใกลต้วัก็ตอ้ง

ร่างกาย ถา้ไกลออกไปก็คอืทรพัยส์นิต่างๆ ทีต่อ้งใชป้ญัญาแกเ้หมอืนกนั ตอ้งเหน็วา่

ทรพัยส์นิเป็นเพยีงธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ไมใ่ช่ของเรา ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน บางทกี็อยูก่บั

เรา บางทกี็ไมอ่ยู่กบัเรา มเีจริญมเีสือ่ม ตอนน้ีพวกเรากาํลงัเขา้หอ้งสอบอยู่ แต่เป็นหอ้ง

สอบระดบัเลก็ ยงัไมไ่ดสู้ญเสยีของทีใ่กลต้วั สิง่ทีเ่รารกัและหวงมาก จะเป็นขอ้สอบที่

ยาก สิง่ทีเ่รารกัและหวงนอ้ย จะเป็นขอ้สอบทีง่า่ย ถา้ไมเ่ตรียมทาํขอ้สอบไวก่้อน พอถงึ

เวลาเขา้หอ้งสอบจะสอบไมผ่่าน จะทกุขท์รมานใจ จะไมรู่จ้กัหยุดความทกุข ์ เพราะไมรู่ ้

วา่การทีจ่ะดบัความทกุขไ์ด ้ ตอ้งละความอยากไมต่าย ตอ้งยอมตาย จะเหน็ชดัเวลาไป

อยู่ในสถานทีท่ีน่่ากลวั มหีลวงตาท่านหน่ึงเลา่ใหฟ้งัวา่ท่านกลวัผมีาก ท่านก็ไปนัง่สมาธิ

ในป่าชา้ เวลาไดย้นิเสยีงแกรกๆแกรกๆ ใจท่านก็กลวั ส ัน่ไปหมด คดิวา่เป็นผ ี แต่

เน่ืองจากวา่ท่านต ัง้ใจทีจ่ะมาแกค้วามกลวั ท่านก็เลยบงัคบัใจใหไ้ปดูสิง่ทีก่ลวั วา่เป็น

อะไรกนัแน่ เป็นผเีป็นอะไรก็ยอมตาย ท่านบงัคบัใจดว้ยสตดิว้ยปญัญา ค่อยๆเดนิกา้ว

ไป พอไปถงึก็เหน็สุนขักาํลงัแทะกระดูกอยู ่ 

ตอ้งใจกลา้ถา้ตอ้งการผ่านขอ้สอบ ใจตอ้งมพีลงั มคีวามหนกัแน่น การจะมพีลงัมคีวาม

หนกัแน่น ตอ้งมสีมาธิก่อน ถา้ไมม่สีมาธจิะไมก่ลา้ไป เพราะสูค้วามกลวัไมไ่ด ้ พอเกดิ

ความกลวัแลว้จะหนีอย่างเดยีว เหมอืนบางคนทีม่าปฏบิตับินเขา พอมดืคํา่ก็ขอกลบับา้น 

เพราะยงัไมม่สีมาธิ ไมม่คีวามสงบ ทาํใจใหส้งบไมเ่ป็น ถา้ทาํสมาธิเป็น ก็จะหยุดความ

กลวัไดด้ว้ยการเขา้ไปในสมาธิ ทาํจติใจใหส้งบ นัง่บริกรรมพทุโธๆไป ไมส่่งใจใหไ้ป

คดิถงึสิง่ทีก่ลวั พอใจสงบแลว้ก็จะหายกลวั ถา้อยากจะหายกลวัอย่างถาวร ตอ้งใช ้
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ปญัญาปลง ไปดูสิง่ทีก่ลวัวา่เป็นอะไร ถา้จะตอ้งตายก็ยอม ใหค้ดิอย่างน้ี พอยอมตายก็

จะหายกลวัอย่างถาวร จะไปเจอสิง่ทีก่ลวัหรือไมก่็ไมเ่ป็นปญัหาแลว้ เพราะปญัหาอยู่ที่

ความกลวั อย่างตอนทีเ่ราต่อสูก้บัความกลวัน้ี เวลาเดนิในวดัตอนกลางคนืก็กลวังู พอ

กลวัมากๆก็คดิวา่ น่ีเป็นปญัหาทีจ่ะตอ้งแก ้ ก็เลยตดัสนิใจไมฉ่ายไฟ เดนิไปมดืๆ ถา้จะ

เหยยีบงูหรืองูจะกดัก็ใหม้นักดัไป ตอนทีก่ลวัมากๆ กลวัสุดขดีน้ี พอปลงไดแ้ลว้ก็หาย

กลวั ใจดิง่เขา้สู่ความสงบ ตอ้งปลงจรงิๆ ตอ้งยอมตายจริงๆ ตอ้งยอมใหงู้กดัจริงๆ ตอ้ง

คดิวา่มงูี คดิวา่กาํลงัจะเหยยีบงู ความจริงจติมนัหลอกเรา แต่ก็ตอ้งใหม้นัหลอก จะได ้

ปลงตายได ้ พอปลงไดแ้ลว้ ใจก็จะสงบ จะหายกลวั การทาํอย่างน้ีเพือ่เป็นการเขา้หอ้ง

สอบ เป็นการรีดหนองคอืความกลวัใหอ้อกมาจากใจ ก็ตอ้งเจ็บบา้งเป็นธรรมดา  

น่ีคอืการพจิารณาไตรลกัษณ์ในเหตกุารณ์จริง ตอ้งมเีหตกุารณ์ทีท่าํใหเ้หน็อนิจจงัจรงิๆ 

เหน็อนตัตาจริงๆ เหน็ทกุขงัจรงิๆ ถงึจะเรียกวา่มดีวงตาเหน็ธรรม เหน็อริยสจั ๔ จะเหน็

วา่ทกุขแ์ละความกลวัน้ี เกิดจากความอยากไมต่าย จะเหน็วา่วธิีทีจ่ะดบัทกุขแ์ละความ

กลวัน้ี ตอ้งใชป้ญัญา ตอ้งเหน็ไตรลกัษณ์ ตอ้งยอมรบัวา่ร่างกายตอ้งตายแน่ๆ ไมใ่ช่ตวั

เราของเรา เป็นเพยีงธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ พอยอมรบัความจริงน้ีได ้ความอยากไมต่ายจะ

หายไป ความกลวัหรือความทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากไมต่ายก็จะหายไป น่ีคอืการเหน็

อริยสจั ๔ ในทางปฏบิตัจิะเหน็อย่างน้ี เช่นเดยีวกบัการนัง่สมาธิ แลว้เกดิอาการเจ็บปวด

ขึ้นมาตามร่างกาย ก็จะเกดิความกลวัความเจ็บ อยากใหค้วามเจ็บหายไป ก็ตอ้งพจิารณา

ใหเ้หน็วา่ ความเจ็บของร่างกายน้ี เป็นเหมอืนกบัเสยีงทีเ่ขา้ไปทางหูแลว้ก็รบัรูด้ว้ย

วญิญาณ ความเจ็บก็เขา้มาทางร่างกายแลว้ก็รบัรูด้ว้ยวญิญาณ แลว้ก็เกดิความอยากให ้

ความเจ็บหายไป เกดิความทกุขใ์จขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง ถา้พจิารณาวา่เป็นเหมอืนกบัรูปเสยีง

กลิน่รส ทีร่่างกายสมัผสั ใจเป็นเพยีงผูร้บัรู ้ เป็นผูดู้ร่างกาย เป็นสกัขพียาน ใจไมไ่ด ้

สมัผสัความเจ็บปวดดว้ย ถา้รูเ้ฉยๆ ไมม่คีวามอยากใหค้วามเจ็บหายไป ก็จะไมม่คีวาม

ทกุขใ์จ จะรบัรูค้วามเจ็บปวดของร่างกายไดอ้ย่างไมส่ะทกสะทา้น 

ถา้ใจหลงผดิคดิวา่ตนเองเป็นร่างกาย พอร่างกายเจ็บกจ็ะเกดิตณัหาเกดิสมทุยัขึ้นมา 

อยากใหห้ายเจ็บ อยากจะหนีความเจ็บ ใจก็เลยเจ็บ คอืเกดิทกุขสจัขึ้นมา ทีเ่กดิจาก
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สมทุยัสจั อยากใหค้วามเจ็บหายไป ถา้มปีญัญาก็จะไมห่ลง จะเฉยๆ รบัรูไ้ป วา่ตอนน้ี

ร่างกายเจ็บ กป็ลอ่ยเขาเจ็บไป ใจก็ดูไป จะหายหรือไมห่ายก็ไมเ่ป็นไร ถา้ใจไมด่ิ้นรน ไม่

มสีมทุยั ใจจะไมท่กุข ์ จะรบัรูไ้ดอ้ย่างไมส่ะทกสะทา้น น่ีก็คอืการเหน็ไตรลกัษณ์ เหน็วา่

เวทนาเป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง เปลีย่นไปเปลีย่นมา เป็นอนตัตา ส ัง่เวทนาไมไ่ด ้ ก็จะเฉยๆ 

เป็นอเุบกขา ไมเ่กดิสมทุยั ไมเ่กิดตณัหา ไมอ่ยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ใจก็จะ

ไมท่กุข ์ จะเยน็สบายมคีวามสุขไมเ่ดอืดรอ้น น่ีคอืการเหน็อริยสจั เหน็ไตรลกัษณ์ เหน็

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา  

ควรเจริญสตสิมาธิปญัญากนัใหม้าก ถา้ยงัไมม่สีตกิ็ตอ้งเจริญสตก่ิอน ถา้มสีตแิลว้ก็ตอ้ง

เจริญสมาธิ พอไดส้มาธิแลว้ถงึจะเจริญปญัญาได ้ พอออกจากสมาธิก็ควรพจิารณาไตร

ลกัษณ์เลย เตรียมพรอ้มไวก่้อน สอนใจไปก่อน เตรียมรบักบัความเจ็บ เตรียมรบักบั

ความตาย พอถงึเวลาก็จะทาํขอ้สอบได ้ เพราะทาํการบา้นมาอย่างโชกโชนแลว้ พอถงึ

เวลาก็รูว้า่จะตอ้งตอบปญัหาอย่างไร ถา้ไมท่าํการบา้นไวก่้อน พอถงึเวลาเขา้หอ้งสอบ จะ

สอบไมผ่่าน ถา้การพจิารณาไมเ่ป็นเหตเุป็นผล แสดงวา่สมาธิอ่อนกาํลงัลง กเิลสตณัหามี

กาํลงัมากกวา่ ก็ตอ้งหยุดพจิารณา แลว้กลบัเขา้ไปในสมาธิใหม ่ทาํใจใหส้งบเป็นอเุบกขา

ใหน้านทีสุ่ด แลว้ค่อยออกมาพจิารณาใหม ่ ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จนคดิวา่พรอ้มทีจ่ะเขา้

หอ้งสอบ ก็ไปหาทีท่ดสอบดู กลวัตรงไหนก็ตอ้งไปตรงนัน้ กลวัความเจ็บก็ตอ้งนัง่ใหเ้จ็บ 

กลวัคนตาํหนิตเิตยีนดุด่าวา่กลา่ว ก็ตอ้งไปหาครูบาอาจารยท์ีด่่าเก่งๆ ใหท้่านโขกทา่น

เขกหวัสบัหวัใหเ้ละไปเลย ดูวา่จะน่ิงเฉยไดห้รือไม ่ จะสาธุไดห้รือไม ่ เหมอืนคุณหญงิ

คุณนายทีเ่ลา่บอกหลวงพ่อองคห์น่ึงวา่ ต ัง้แต่ฟงัเทศนข์องหลวงพ่อแลว้ ใจดฉินัไมม่ี

กเิลสหลงเหลอือยู่เลย หลวงพ่อก็ตอบไปวา่อตีอแหล นัน่แหละคอืการเขา้หอ้งสอบโดย

ไมรู่ส้กึตวั 

อยู่กบัครูบาอาจารยน่ี์เหมอืนกบัเขา้หอ้งสอบ ท่านมลูีกเลน่เยอะ ทาํใหต้อ้งคอย

ระมดัระวงั เวลาอยู่ต่อหนา้หลวงตาน่ีเหมอืนขึ้นเวท ี ท่านจะขดุคุย้กเิลสใหอ้ยู่เรื่อยๆ ที่

ไดอ้ยู่กบัครูบาอาจารยดุ์ๆก็ดตีรงน้ี ไดเ้ขา้หอ้งสอบ ถา้ปฏบิตัอิยู่คนเดยีวจะหลงทางได ้

ถา้ยงัไมเ่จอเหตกุารณ์จรงิ ก็จะจนิตนาการไปวา่หมดกเิลสแลว้ ถา้ยงัไมไ่ดเ้ขา้สนามสอบ
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กเิลสจะไมโ่ผลอ่อกมา ตอ้งเขา้สนามสอบถงึจะเจอกเิลส เหมอืนนกัมวยทีช่กกระสอบ

ทราย ชกกบัคู่ซอ้มแลว้ ก็จะคดิวา่ไดเ้ป็นแชมป์แน่นอน ท ัง้ๆทีย่งัไมไ่ดข้ึ้นเวทเีลย จะ

เป็นแชมป์ก็ตอ้งขึ้นเวท ี ไปเจอคู่ต่อสูจ้ริงถงึจะรู ้ น่ีก็เหมอืนกนั จะหลดุพน้หรือไมห่ลดุ

พน้ ตอ้งเจอของจริง เป็นสนัทฏิฐโิก ไมต่อ้งไปถามใคร ถา้หลดุจริงๆจะรู ้ ไมต่อ้งถาม

ใคร ไมม่พีระอรหนัตอ์งคไ์หนบา้ไปถาม วา่พระนิพพานเป็นอย่างไร 

ขอใหพ้วกเราทุ่มเทชวีติจติใจ ใหก้บัการปฏบิตัทิานศีลภาวนา ปฏบิตัทิานศีลในเบื้องตน้ 

ทีไ่มค่่อยไดป้ฏบิตักินัก็คอืภาวนา คอืเจริญสตสิมาธิปญัญา ใหป้ฏบิตัอิย่างเต็มที ่อย่าให ้

กเิลสเอาเวลาทีม่คุีณค่าน้ีไปทางกเิลส ไปวติกกงัวลกบัสิง่ทีเ่ป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา คอื

ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง บคุคลต่างๆ สามภีรรยาบตุรธิดา ทีจ่ะตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้ง

ตาย ตอ้งพลดัพรากจากไปในทีสุ่ด เสยีเวลาเปลา่ๆไปกบัสิง่ทีเ่ป็นเหมอืนฟองนํา้ ไมม่ี

สาระอะไร สิง่ทีม่สีาระคอืธรรมน้ีกลบัไมเ่อากนั คอืสตสิมาธิปญัญา ธรรมจะทาํใหเ้ราได ้

วมิตุต ิ ไดก้ารหลดุพน้ ไดนิ้พพานงั ปรมงัสุขงั สิง่ต่างๆท ัง้หลายในโลกน้ี ไมม่ี

คุณประโยชนก์บัจติใจเลย นอกจากเป็นบนัได ใหข้ึ้นไปสู่มรรคผลนิพพาน ถา้ไมเ่อามา

ใชเ้พือ่กา้วไปสู่มรรคผลนิพพาน ก็จะเสยีชาตเิกดิ ไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากทรพัยส์นิเงนิ

ทอง และร่างกายทีส่มบูรณ์แขง็แรง  

ควรจะเอาทรพัยส์นิกบัร่างกายทีส่มบูรณ์แขง็แรงน้ี มาใชก้บัการปฏบิตัธิรรม อย่าเอาไป

ใชก้บัการสะสมภพชาต ิ เสริมสรา้งกเิลสตณัหาใหม้มีากขึ้น น่ีคอืหนา้ทีข่องพวกเรา งาน

ของพวกเรา เป็นงานทีม่วีนัเสร็จ งานทางโลกทาํไปจนวนัตายก็จะไมม่วีนัเสร็จสิ้น น่ีเดีย๋ว

นํา้ลดก็ตอ้งไปสรา้งไปซ่อมบา้นกนัใหม ่ อกีไมน่านก็กลบัมาท่วมใหม ่ แลว้ก็มาซ่อมมา

สรา้งกนัใหม ่ ทาํอย่างน้ีไปจนถงึวนัตาย ตายไปก็ไมไ่ดเ้อาอะไรไปเลย บา้นก็ไมไ่ดเ้อาไป 

ทรพัยส์นิสมบตัขิา้วของเงนิทองก็ไมไ่ดเ้อาไป เอาไปแต่ความทกุขค์วามวติก ความ

เสยีดาย ความเสยีใจ ถา้ปฏบิตัธิรรมกนั ทาํทานรกัษาศีลภาวนา ก็จะไดม้รรคผล

นิพพานไป พอไดนิ้พพานแลว้งานของเรากห็มดแลว้ ไมต่อ้งทาํอกีแลว้ ถา้เป็นนกัศึกษา

ก็เรียนจบรบัปริญญาแลว้ น่ีปีน้ีก็เป็นปีที ่๗ แลว้นะ ปีสุดทา้ยแลว้นะ ในมหาสตปิฏัฐาน
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สูตรพระพทุธเจา้ก็ทรงพยากรณ์แลว้วา่ ถา้ปฏบิตัสิตสิมาธปิญัญา จะตอ้งไดม้รรคผล

นิพพานอย่างแน่นอน อย่างชา้ก็ ๗ ปี ถา้ฉลาดและเก่งก็ภายใน ๗ วนั 

ถาม ถา้เครียดเรื่องนํา้ท่วม แต่ปฏบิตัยิงัไมก่า้วหนา้ ควรจะพทุโธใหใ้จสงบก่อน หรือ

วา่พจิารณาไปเลยวา่กลวัอะไร 

ตอบ แลว้แต่วา่เรามคีวามสามารถทีจ่ะทาํอย่างไร จะใชส้มาธิเป็นเครื่องแกป้ญัหาไปก็

ได ้ หรือจะใชป้ญัญาพจิารณาใหเ้หน็ไตรลกัษณ์ ใหเ้หน็ทกุขงัก็ได ้ ถา้แกด้ว้ย

สมาธิก็จะเป็นการแกช้ ัว่คราว ไมไ่ดถ้อนรากถอนโคนของปญัหา คอืความทกุขใ์จ 

ถา้แกด้ว้ยปญัญาไดแ้ลว้ คราวหนา้นํา้ท่วมก็จะไมเ่ดอืดรอ้น ถา้แกด้ว้ยสมาธิก็

เป็นการ เบีย่งเบนจติใจ ไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องนํา้ท่วม ใหใ้จเขา้สู่ความสงบ พอใจ

สงบก็จะไมท่กุขใ์นขณะทีอ่ยู่ในสมาธิ พอออกมาถา้กลบัไปคดิถงึเรื่องนํา้ท่วมอกี

ก็จะทกุขไ์ดอ้กี ก็ตอ้งใชป้ญัญา ถา้ไมอ่ยากจะทกุขซ์ ํา้ซาก ตอ้งพจิารณาวา่

ทรพัยส์นิสมบตัต่ิางๆไมใ่ช่ของเรา เป็นของยมืมา เป็นของธรรมชาต ิตอนน้ีนํา้มา

เอาคนืไป หา้มเขาไมไ่ด ้ถา้ยอมใหท้่วมยอมใหเ้สยีหายก็จะไมท่กุข ์ 

เรายงัมชีวีติอยู่ ไปเดอืดรอ้นทาํไม ยงัสามารถทาํอะไรไดอ้ยู่ ยงัปฏบิตัธิรรมได ้

อยู่ เป็นโอกาสด ี เพราะถูกบงัคบัใหเ้ขา้หอ้งสอบ พรอ้มหรือไมพ่รอ้มก็ตอ้งเขา้ 

คนเราตอ้งจนตรอกก่อนถงึจะสู ้ถา้ไมจ่นตรอกก็จะผดัไปเรื่อยๆ พอมนัจนตรอก

ไมม่ทีางผดั ก็จะปฏบิตัจิะพจิารณาดว้ยปญัญา ปญัญาก็จะเกดิขึ้นมา อย่างทีม่ ี

คาํพูดทีบ่อกวา่ ทกุขบ์่มปีญัญาบ่เกดิ ถา้ไมม่คีวามทกุขก์็จะไมใ่ชป้ญัญากนั เวลา

สุขจะใชก้เิลสกนั เวลาสุขก็อยากจะใหสุ้ขไปนานๆ ก็จะไปหาความสุขมาเพิม่ ไป

เทีย่ววนัน้ีแลว้ พรุ่งน้ีก็อยากไปเทีย่วอกี เป็นเรื่องของกเิลส เวลาทกุขอ์ย่างตอนน้ี

นํา้ท่วม ไมม่ทีีไ่ป ทาํอะไรไมไ่ด ้ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ก็ตอ้งปฏบิตั ิ ตอ้งใช ้

ปญัญา  

ถาม จะเพิม่กาํลงัของสตไิดอ้ย่างไร 
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ตอบ ตอ้งเจริญสตติ ัง้แต่ตื่นจนหลบั ตื่นขึ้นมาก็ตอ้งต ัง้สตก่ิอนเลย วา่ตอนน้ีใจอยู่กบั

ร่างกายหรือเปลา่ อยู่ทีน่ี่อยู่ในปจัจบุนัหรือเปลา่ เพราะทีต่ ัง้ของสตกิ็คอืปจัจบุนั

น่ีเอง ใจตอ้งอยู่กบัปจัจบุนัถงึจะมสีต ิ ปจัจบุนัก็มร่ีางกายน้ี ทีเ่ราพาไปไหน

ตลอดเวลา ถา้ผูกใจตดิไวก้บัร่างกาย กจ็ะมสีต ิใหเ้ฝ้าดูร่างกาย เรียกวา่กายคตา

สต ิ แต่การเจริญสตกิ็มหีลายวธิีดว้ยกนั จะใชอ้ย่างอืน่แทนก็ได ้ ใชก้ารบริกรรม

พทุโธ ก็เรียกวา่พทุธานุสต ิ แต่จะทาํใหใ้จแกวง่ไปแกวง่มาบา้ง เพราะเวลาใช ้

พทุธานุสต ิ แลว้ทาํงานไปดว้ย ใจตอ้งจดจ่ออยู่ ๒ เรื่อง จดจ่ออยู่กบังานทีท่าํ 

แลว้ก็บริกรรมพทุโธ ถา้สามารถเฝ้าดูการกระทาํของร่างกายอย่างเดยีวได ้ ใจจะ

น่ิงกวา่ แต่พทุธานุสตน่ีิก็ใชไ้ด ้ ถา้สตไิมม่กีาํลงัควบคุมใจใหเ้ฝ้าดูร่างกายได ้ ยงั

แวบไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ ก็ตอ้งดงึมนักลบัมา ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆไป 

อย่างน้ีก็จะมสีตอิย่างต่อเน่ือง ตอ้งมสีตไิปจนถงึเวลานอนเลย ถา้ฝึกอย่างน้ีแลว้ 

เวลานัง่สมาธิน้ี ใจจะไมล่อยไปลอยมา พอใหอ้ยู่กบัพทุโธก็อยู่ ใหอ้ยู่กบัลม

หายใจเขา้ออกก็อยู่ พออยู่ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ๕ นาท ี๑๐ นาทกี็จะสงบตวัลง 

ถาม สตอ่ิอนกาํลงัตามร่างกายไหมครบั ยกตวัอย่างเวลาใกลจ้ะหลบัมนัก็จะค่อยอ่อน

ตวัลง เวลาตื่นขึ้นมาจะเริ่มมมีากขึ้นตามลาํดบั  

ตอบ มส่ีวน เวลาร่างกายเหน่ือยจะหลบังา่ย  

ถาม สตจิะอยู่คงทีต่ลอดเวลาไดห้รือไม ่ 

ตอบ อยู่ทีก่าํลงัของสต ิ ถา้ข ัน้มหาสต ิ จะไมอ่่อนตามร่างกาย แต่เวลาพกัผ่อนร่างกาย

สตจิะหยุดทาํงาน พอตื่นขึ้นมาก็จะทาํงานต่อโดยอตัโนมตั ิ ไมต่อ้งบงัคบั ถา้เป็น

สตลิม้ลกุคลกุคลานน้ี เวลาลกุขึ้นมาตอ้งบงัคบัใหต้ ัง้สต ิถา้เป็นมหาสตจิะไมต่อ้ง

บงัคบั  

ถาม ตอ้งทาํใหเ้กดิมหาสตขิึ้นมา 
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ตอบ เริ่มจากการเจริญสตอิย่างต่อเน่ือง เริ่มจากลม้ลกุคลกุคลานไปก่อน จากนัน้ก็จะ

ยนืไดเ้ดนิไดว้ิง่ได ้ จะพฒันาไปอย่างนัน้ สตมิคีวามสาํคญัมาก จะมสีมาธิไดก้็

ตอ้งมสีต ิ จะพจิารณาปญัญาไดก้็ตอ้งมสีต ิ ถา้ไมม่สีตกิ็จะถูกกเิลสดงึไปคดิเรื่อง

อืน่แทน ถา้ไดส้ตแิลว้ พระพทุธเจา้ทรงพยากรณ์วา่ภายใน ๗ ปี ตอ้งไดบ้รรลุ

ธรรมอย่างแน่นอน พอไดส้ตแิลว้ ก็จะไดส้มาธิ ไดป้ญัญา พจิารณาอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา จนปลอ่ยวางไดล้ะได ้ก็จะไดอ้เุบกขา ใจจะน่ิงเป็นกลาง  

ถาม อเุบกขากบัไมสุ่ขไมท่กุขเวทนาเหมอืนกนัไหมครบั  

ตอบ เป็นคาํเดยีวกนั แต่เป็นคนละเรื่องกนั เวทนาเป็นเรื่องของขนัธ ์ อเุบกขาเป็น

ความสงบน่ิงของใจ ขนัธเ์ป็นอาการของใจ คอืเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ เขา

เรียกวา่อาการหรือแขนขาของใจ เวทนาก็มสุีขมทีกุข ์ มไีมสุ่ขไมท่กุข ์ ตามการ

สมัผสัรบัรูก้บัอายตนะภายนอก ถา้เหน็ภาพทีไ่มช่อบก็เกดิทกุขเวทนา เหน็ภาพที่

ชอบก็เกดิสุขเวทนา เหน็ภาพทีเ่ป็นกลางก็จะเกดิไมสุ่ขไมท่กุขเวทนา เป็นเรื่อง

ของขนัธ ์ ในขณะทีเ่กดิเวทนาน้ี ก็จะมทีกุขห์รือไมท่กุขใ์นใจไดด้ว้ย ถา้เกดิความ

อยากใหท้กุขเวทนาหายไป ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง ทกุขใ์นจติกบั

ทกุขใ์นขนัธเ์ป็นคนละอย่างกนั อเุบกขาในจติกบัในอเุบกขาในขนัธก์็เช่นเดยีวกนั 

เวทนาขนัธน้ี์เราควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ แต่เราควบคุมบงัคบัอเุบกขาในจติได ้

ควบคุมดว้ยสตปิญัญา  

ถาม ตดัทีเ่วทนา 

ตอบ เวทนาตดัไมไ่ด ้ ตดัทีส่มทุยัทีต่ณัหา ความอยากใหเ้วทนาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่าง

น้ี ตอ้งตดัตวัน้ี ปลอ่ยใหเ้วทนาเป็นไปตามธรรมชาต ิ เหมอืนปลอ่ยฝนตกแดด

ออก ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ อย่าไปทกุขร์อ้นดว้ย ถา้ตอ้งการใหฝ้นหยุด

ก็จะสรา้งสมทุยัขึ้นมาในใจ ทาํใหเ้กดิความทกุขใ์จขึ้นมา ความทกุขใ์จน้ีเราดบัได ้

เพราะเป็นทกุขใ์นอริยสจั ๔ เหตขุองความทกุขใ์จก็คอืความอยาก เครื่องมอืหรือ
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เหตทุีจ่ะทาํใหท้กุขใ์จดบัไปก็คอืมรรค มรรคก็คอืสตปิญัญาสมัมาทฐิ ิ เหน็ความ

จริงวา่เราบงัคบัเขาไมไ่ด ้เหน็วา่เป็นสพัเพธมัมาอนตัตา 

ถาม จะเจริญมรรคทีม่อีงค ์๘ ไดอ้ย่างไร 

ตอบ เจริญดว้ยสมัมาวายาโมคอืความเพยีรชอบ เพยีรเจริญสมัมาสต ิ สมัมาสมาธิ 

สมัมาทฐิ ิ สมัมาสงักปัโป พอมสีมัมาทฐิสิมัมาสงักปัโป แลว้ สมัมากมัมนัโต

สมัมาวาจาสมัมาอาชโีวก็จะตามมา พอมสีมัมาทฐิสิมัมาสงักปัโปก็จะรูว้า่ทาํบาป

ไมไ่ด ้ ฆ่าสตัวต์ดัชีวติไมไ่ด ้ ประพฤตผิดิประเวณีไมไ่ด ้ ลกัทรพัยไ์มไ่ด ้ พูดปด

มดเทจ็ไมไ่ด ้มคีวามอยากไมไ่ด ้เพราะจะเกดิความทกุขข์ึ้นมา  

พอมนัไดส้ตไิดส้มาธิไดป้ญัญาแลว้ ทกุอย่างจะชดัเจน จะเขา้ใจไปเอง ปญัญาน้ี

สามารถวเิคราะหไ์ดท้กุอย่าง ท ัง้เรื่องภายในและเรื่องภายนอก เรื่องของทางโลก

ก็วเิคราะหไ์ด ้ แต่ไมส่าํคญัเท่ากบัเรื่องภายในคอืเรื่องทกุขน่ี์ วา่เกดิขึ้นมาได ้

อย่างไร จะดบัไดอ้ย่างไร เหมอืนมนิีทานในพระไตรปิฎก ทีม่คีนถูกยงิดว้ยลูกศร 

มคีนจะมาช่วยรกัษาให ้ ก็บอกอย่าเพิง่รกัษา ช่วยไปดูก่อนวา่ คนทีย่งิน้ีเป็นใคร 

เป็นลูกของใคร เป็นชนชัน้ใด ลูกธนูทาํดว้ยขนนกอะไร เหลก็ชนิดใด ไมช้นิดใด 

ถา้ไปหาขอ้มลูเหลา่น้ีมาก็จะตายเสยีก่อน เพราะปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ทีข่อ้มลู ปญัหา

อยู่ทีแ่ผลทีถู่กลูกธนูยงิ จะรกัษาหรือไมร่กัษา ไมต่อ้งไปสนใจเรื่องโลกจะแตก

หรือไมแ่ตก ไมเ่กี่ยวกบัเรา  

ตอนน้ีปญัหาของพวกเราอยู่ที ่ ทกุขใ์จหรอืไมท่กุขใ์จ ถา้ทกุขใ์จก็ตอ้งหายามา

รกัษา คอืธรรมโอสถ คอืมรรค ๘ พอมมีรรค ๘ กจ็ะเหน็วา่ทกุขใ์จเกดิจากความ

อยากต่างๆ พอใชม้รรค ๘ โปะไปทีแ่ผลปับ๊ ความอยากก็หายไป ใจก็เป็น

อเุบกขา ยอมรบัความจริง อะไรจะเกดิก็เกดิ อะไรจะตายก็ตาย อะไรจะเป็นก็

เป็น นํา้จะท่วมก็ปลอ่ยใหท้่วมไป หนีไดก้็หนี หนีไมไ่ดก้็อยู่กบัมนัไป จนกวา่จะ

แยกทางกนัไป ทกุอย่างจะตอ้งแยกออกจากใจไปหมด ร่างกายไมไ่ดอ้ยู่กบัใจไป

ตลอด ใจเพยีงมาครอบครองไวช้ ัว่ระยะหน่ึง ตามเหตตุามปจัจยัของร่างกาย พอ
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ปจัจยัทีจ่ะสนบัสนุนใหร่้างกายอยู่ต่อไปไมม่แีลว้ ร่างกายก็จะย่อยสลายไปใน

ทีสุ่ด ปญัหาก็คอืวา่ใจไมย่อมแยก ยงัยดึตดิ ความไมย่อมแยก จงึสรา้งความ

ทกุขข์ึ้นมาในใจ พอยอมแลว้ก็จะไมเ่ป็นปญัหา  

ยอม หยุด เยน็ เป็นสูตร ๓ ย ยอมใหท้กุอย่างไป ใจก็จะหยุดต่อตา้น หยุด

ความอยาก พอหยุดความอยาก ใจก็หายทกุข ์ ใจก็เยน็สงบเป็นอเุบกขา ไมต่อ้ง

ศึกษาปริยตัอิย่างละเอยีดหรอก ศึกษาสตสิมาธิปญัญา ๓ ตวัน้ีก็พอแลว้ ศึกษา

พระไตรปิฎกขา้งในน้ี คอืใจเราน่ี พระพทุธเจา้ก็ทรงศึกษาทีพ่ระทยัของพระองค ์

ตรสัรูก้็ตรสัรูท้ีพ่ระทยัของพระองค ์พระไตรปิฎกทีม่ ี๘๔๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ก็

ออกมาจากพระทยัของพระองค ์ ไมไ่ดอ้อกมาจากไหน ไมต่อ้งศึกษา

พระไตรปิฎกท ัง้ตู ้ เสยีเวลาเปลา่ๆ จะกลายเป็นใบลานเปลา่ไป โปฐลิะใบลาน

เปลา่ รูแ้ต่ชื่อ แต่พอเจอตวักลบัไมรู่ว้า่เป็นใคร แทนทีจ่ะฆ่ากเิลสกลบัไปรบัใช ้

กเิลส เป็นสมนุกเิลส ตณัหาความอยากน้ีเราก็รูว้า่เป็นเหตขุองความทกุขใ์จ แต่

พอตณัหาเกดิขึ้นมาปับ๊ ส ัง่ใหท้าํอะไรน้ี จะทาํตามทนัท ีส ัง่ใหไ้ปเทีย่ว จะไปทนัท ี

ใหห้าอะไรมาดืม่ จะทาํตามทนัท ี มนัทาํตามทนัท ี อย่างน้ีความรูท้ีศึ่กษาจาก

พระไตรปิฎก จะเป็นเหมอืนใบลานเปลา่  

อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระโปฐลิะ วา่เป็นใบลานเปลา่ ศึกษาพระไตรปิฎก

ไดท้ ัง้หมด จาํไดห้มด แต่ไมป่ฏบิตั ิ จาํไดแ้ต่ชื่อ แต่ไมรู่จ้กัตวั ไมเ่คยต่อสูก้บั

กเิลสตณัหาเลย กลบัเป็นสมนุของกเิลสตณัหาไป จนเกดิความสมเพชตวัเองวา่ 

เวลาเจอพระพทุธเจา้ทไีรแทนทีจ่ะชมกลบัตาํหนิ ก็เลยไดส้ตวิา่ทรงตอ้งการให ้

ปฏบิตั ิ จงึไปสาํนกัทีม่แีต่พระอรหนัตอ์ยู่ แต่พระอรหนัตท์่านก็จะทดสอบใจ ไป

หาหวัหนา้ท่านกบ็อกวา่ท่านสอนไมไ่ด ้ เพราะมพีรรษานอ้ยกวา่ ไปขอกี่องคก์็พูด

เหมอืนกนั พอถงึองคสุ์ดทา้ยเป็นสามเณร ก็ขอศึกษาดว้ย สามเณรก็ทาํท่าจะไม่

เอาเหมอืนกนั พระหวัหนา้ก็บอกสามเณรวา่ ไมส่งเคราะหท์่านสกัหน่อยหรือ 

สามเณรก็เลยรบัไปเป็นลูกศิษย ์ ตอนตน้ก็ทดสอบดูก่อนวา่มทีฐิหิรือเปลา่ ทฐิน้ีิ

เป็นเหมอืนนํา้ชาเก่าทีอ่ยู่ในแกว้ ถา้จะเทนํา้ชาใหมเ่ขา้ไปในแกว้ ก็ตอ้งเทนํา้ชาเก่า
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ทิ้งไปก่อน สามเณรก็ตอ้งดูก่อนวา่ พรอ้มทีจ่ะรบัคาํสอนหรือไม ่ ก็เลยทดสอบดู

วา่จะเชื่อฟงัหรือไม ่ก็ใชล้า้งบาตร ลา้งกระโถน ทาํภารกจิรบัใชเ้ณร บางทกี็แกลง้

ใหล้ยุลงไปเอาของในนํา้ พอจะหยบิมากบ็อกไมเ่อาแลว้เปลีย่นใจ ท่านก็ไมม่ี

กริิยาอาการดื้อดงึหรือโมโหโทโส ยอมทาํตามคาํส ัง่ทกุอย่าง  

พอสามเณรเหน็วา่ไมม่ทีฐิแิลว้ ก็เลยสอนวธิีจบักะปอมทีอ่ยู่ในจอมปลวกวา่ มี

ทางเขา้ออก ๖ ทาง ใหปิ้ด ๕ ทาง เปิดไวท้างเดยีว แลว้ก็เฝ้าดูอยู่ตรงนัน้ 

กะปอมจะตอ้งเขา้ออกตรงนัน้ ก็จะจบัไดง้า่ย ถา้เปิดไวท้ ัง้ ๖ ทางจะจบัยาก 

กเิลสก็มทีางเขา้ออก ๖ ทางดว้ยกนั คอืตาหูจมกูลิ้นกายและใจ ใหปิ้ด ๕ ทาง 

ปิดตาหูจมกูลิ้นกาย ดว้ยการไปปลกีวเิวก สาํรวมอนิทรีย ์ ไปอยู่ในป่า เป็น

สถานทีท่ีไ่มม่รูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีจ่ะเป็นทางใหก้เิลสเขา้ออก กเิลสก็จะ

เขา้ออกทีใ่จ คดิปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆ ใหม้สีตเิฝ้าดูทีใ่จ เวลาปรุงแต่งความทกุข ์

ขึ้นมา ก็จะรูว้า่เป็นทกุข ์ ถา้มสีมาธิจะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน เพราะเวลากเิลสทาํงาน

ใจจะกระเพือ่ม ก็จะรูว้า่เป็นกเิลส คดิอย่างน้ีไมไ่ด ้กลวัตายไมไ่ด ้กลวัเจ็บไมไ่ด ้

กลวันํา้ท่วมไมไ่ด ้ไมน่านพระโปฐลิะก็ไดบ้รรลธุรรม 

โพชฌงคน้ี์ก็เป็นมรรคเหมอืนกนั เป็นมรรคในอกีรูปแบบหน่ึง พละ ๕ น้ีก็เป็น

มรรคเหมอืนกนั ทานศีลภาวนาก็เป็นมรรค ศีลสมาธิปญัญาก็เป็นมรรค ทรง

แสดงมรรคไวห้ลายรูปแบบ เพราะบคุคลทีท่รงสอนน้ี มภูีมมิจีริตต่างกนั ทรง

แสดงธรรมไปตามภูมติามจริตของผูฟ้งั แต่เป็นมรรคเหมอืนกนั สตปิฏัฐาน ๔ ก็

เป็นมรรค ธมัมจกักปัปวตัตนสูตรก็เป็นมรรค อนตัตลกัขณสูตรก็เป็นมรรค 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ พระธรรมคาํสอนของพระองคม์อียู่เรื่องเดยีว คอืเรื่อง

ทกุขแ์ละวธิีการดบัทกุข ์ ถงึแมจ้ะมมีากมายถงึ ๘๔๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ ก็เป็น

เหมอืนนํา้ในมหาสมทุรทีก่วา้งใหญ่ไพศาล แต่มรีสเดยีวคอืรสเค็ม พระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ก็มรีสเดยีวเช่นกนั คือทกุขแ์ละวธิีการดบัทกุข ์เรียนรูแ้ลว้ก็

ตอ้งเอามาปฏบิตั ิ ถา้เอามาวพิากษว์จิารณ์ ก็จะไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร จะถูก

หลอกวา่รูแ้ลว้บรรลแุลว้ก็ได ้ 
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ถาม ควรไปกราบหลวงปู่ม ัน่ทีว่ดัป่าสุทธาวาส หรือไปกราบครูบาอาจารยท์ีย่งัมชีวีติอยู่ 

ถา้ตอ้งเลอืกอย่างใดอย่างหน่ึง 

ตอบ ถา้มคีรูบาอาจารยท์ีส่ามารถใหธ้รรมะ ใหแ้สงสวา่งกบัเราได ้ ก็ควรไปกราบท่าน 

ถา้กราบหลวงปู่ม ัน่ก็จะไดเ้พยีงราํลกึถงึพระคุณของท่าน ไมไ่ดแ้สงสวา่งแห่ง

ธรรม แต่การไปกราบครูบาอาจารยท์ีม่รณภาพไปแลว้ก็ไมเ่สยีหายตรงไหน 

ขึ้นอยู่ทีว่า่เราตอ้งการอะไร ถา้คดิถงึพระคุณของท่าน อยากจะไปกราบแสดง

ความกตญั�ู แสดงความเคารพ ก็ไปกราบได ้ ถา้ตอ้งการยารกัษาใจ ตอ้งการ

ธรรมโอสถ ก็ตอ้งไปหาผูท้ีส่ามารถสอนใหเ้รามดีวงตาเหน็ธรรม 

ถาม เวลามสีิง่มากระทบ อ่านขา่วแลว้เกดิอารมณ์ไมพ่อใจ แลว้เกดิสตรูิท้นั ก็

พจิารณาวา่ทาํไม เพราะอะไร จนอารมณ์ความรูส้กึเบาบางลงไป แลว้ก็กลบัมา

บริกรรมต่อ  

ตอบ ถา้ใจสงบแลว้ จะบริกรรมก็ได ้ไมบ่ริกรรมก็ได ้ถา้ใจทกุขก์บัสิง่ทีไ่ดย้นิ ก็ตอ้งใช ้

สมาธิหรือใชป้ญัญาแก ้ถา้ใชส้มาธิก็ใหบ้ริกรรมไป ไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องทีไ่ดย้นิมา 

จนกวา่จติจะสงบแลว้ลมืเรื่องนัน้ไป ถา้จะใชป้ญัญาก็พจิารณาวา่เป็นธรรมดาของ

โลก มเีจริญมเีสือ่ม มสุีขมทีกุข ์ แต่ใจเรามอีคต ิ ชอบฟงัแต่เรื่องสุขเรื่องเจริญ 

พอไดย้นิเรื่องทกุขเ์รื่องเสือ่มก็จะหดหู่ใจ ตอ้งสอนใจวา่ ตอ้งฟงัไดท้ ัง้ ๒ เรื่อง 

เรื่องสุขกไ็ด ้ เรื่องเจริญก็ได ้ เรื่องทกุขก์็ได ้ เรื่องเสือ่มก็ได ้ เพราะเราไมส่ามารถ

ไปส ัง่ใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีได ้ ใหส้กัแต่วา่รู ้ แลว้ก็ปลอ่ยวาง อย่าไปมี

ปฏกิริิยา ถา้มปีฏกิริิยากจ็ะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา  

เรื่องจะรา้ยแรงขนาดไหนก็ตอ้งยอมรบั จะเกดิขึ้นกบัใครก็ตาม ถา้แกไ้มไ่ด ้

เปลีย่นแปลงไมไ่ด ้ ก็ตอ้งอยู่กบัมนัไป แมแ้ต่ความตายก็ตอ้งอยู่กบัมนัไป 

ยอมรบัมนัไป ตอ้งทาํใจเป็นเหมอืนกบัไมม่อีะไรเกดิขึ้น เหมอืนทีเ่ราเป็นอยู่

ขณะน้ี สมมตุวิา่ถา้ตอ้งหยุดหายใจขณะน้ี ถา้ใจรูแ้ลว้เฉยได ้ ก็จะหลดุพน้จาก

ความทกุขไ์ด ้บรรลไุด ้ถา้หายใจไมอ่อกแลว้ตกใจกลวั แสดงวา่สอบตก จะสอบ



63 
 

ผ่านก็ตอ้งเหมอืนกบัวา่ไมม่อีะไรเกดิขึ้น ตอนน้ีเป็นอย่างไร ตอนทีจ่ะตายกต็อ้ง

เป็นอย่างนัน้ ทาํใจใหเ้ฉยเหมอืนตอนน้ี จะเฉยไดก้็ตอ้งมสีตมิสีมาธิมปีญัญา ที่

เราตอ้งเจริญใหม้าก พอมมีากแลว้จะรกัษาใจใหน่ิ้งเฉยได ้ ถา้ไมม่กี็จะถูกกเิลส

ดงึไป จะเกดิความวุน่วายใจขึ้นมา ตอ้งปฏบิตัใิหม้าก ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั แต่พวก

เราไมป่ฏบิตักินั ไมต่ ัง้สตกินั ปลอ่ยใหใ้จไหลไปตามอารมณ์ต่างๆ พอไปเจอ

อารมณ์ไมด่กี็หยุดไมไ่ด ้ จงึตอ้งหดัหยุดใหไ้ด ้ ตอ้งสรา้งอเุบกขาใหเ้กดิขึ้น ดว้ย

การเจริญสตแิละสมาธ ิ พอมอีเุบกขาแลว้ก็เจริญปญัญา เตรียมรบัเหตกุารณ์

ต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้น ตอ้งพรอ้มอยู่ทกุเวลา ถา้พรอ้มแลว้จะไมต่ื่นตระหนก ไมท่กุข ์

ทรมานใจ จะต ัง้อยู่ในความสงบ เหมอืนทีเ่ป็นอยู่ในขณะน้ี 

ถาม เดีย๋วน้ีเขานิยมใหค้ดิในเชงิบวก คดิไปก็ไม่ไดแ้กป้ญัหา 

ตอบ เพราะเป็นกเิลส อยากได ้ ไมอ่ยากเสยี ถงึแมจ้ะคดิในเชงิบวกอย่างไร ก็ตอ้งคดิ

เผือ่เสยีอยู่ด ี ไมอ่ย่างนัน้จะซื้อประกนัภยัไวท้าํไม ตอ้งประกนัความเสีย่งอยู่ด ี

คดิในเชงิบวกเพือ่ไม่ใหท้อ้แทห้มดกาํลงัใจ คดิวา่ขา้งหนา้ยงัมโีอกาส อย่างนํา้

ท่วมน้ีถา้คดิในเชงิบวกก็ตอ้งคดิวา่ ไมเ่ป็นไรนํา้ลดแลว้ค่อยวา่กนัใหม ่ ถา้คดิใน

เชงิลบก็จะทอ้แทเ้บือ่หน่าย หมดกาํลงัใจ การคดิในเชงิบวกน้ี ตอ้งคดิตามหลกั

ความจริง วา่มที ัง้บวกมที ัง้ลบ ลาภยศสรรเสริญสุข มที ัง้บวกมที ัง้ลบ เป็นโลก

ธรรม ๘ มเีจริญและเสือ่ม แต่พวกเราจะคดิแต่ดา้นบวก ตอ้งเจริญลาภเจริญยศ

สรรเสริญสุขอย่างเดยีว คดิอย่างน้ีเป็นกเิลส ถา้คดิทางธรรมก็ตอ้งคดิวา่ มเีจริญ

มเีสือ่ม เป็นของคู่กนั เจริญลาภเสือ่มลาภ เจริญยศเสือ่มยศ มสีรรเสริญมนิีนทา 

มสุีขก็มทีกุข ์ สลบักนัไป ตอ้งรบัไดท้ ัง้ ๒ ส่วน แต่พวกเราจะรบัไดแ้ต่ส่วนที่

เจริญเท่านัน้ พอเวลาเจอความเสื่อม อย่างเช่นตอนน้ี เสือ่มทรพัยเ์สือ่มลาภไป 

เสยีทองไป ๒ บาท ทาํใหก้นิไมไ่ดน้อนไม่หลบั เพราะไมค่ดิไวล้ว่งหนา้ก่อนวา่จะ

เสือ่ม  

พวกเราตอ้งคดิท ัง้ทางบวกและทางลบ ในเรื่องลาภยศสรรเสริญสุข ตอ้งคดิเผือ่

ไว ้ แต่เรื่องใจน้ีคดิทางบวกไดเ้สมอ เพราะใจไมไ่ดไ้มเ่สยีกบัอะไรเลย ไมว่า่
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ร่างกายจะเป็นอะไร ใจไมไ่ดเ้ป็นไปดว้ย ใจไมต่อ้งไปเดอืดรอ้นกบัร่างกาย กบั

ลาภยศสรรเสริญสุข น่ีคอืคดิทางบวก พวกเราสามารถทาํใจใหม้แีต่ความเจริญ

อย่างเดยีวได ้ กลบัไมท่าํกนั ปฏบิตัทิานศีลภาวนาไปส ิ จะเจริญอย่างเดยีว ไมม่ี

ทางเสือ่ม จะเจริญไปถงึนิพพานเลย ปรมงั สุขงั ไม่มวีนัเสือ่ม ไมม่วีนัทกุข ์คดิ

ทางบวกใหค้ดิอย่างน้ี คดิทาํบญุใหท้านรกัษาศีลภาวนา น่ีแหละเป็นการคดิ

ทางบวกทีถู่กตอ้ง ถา้คดิในเรื่องโลกธรรม วา่ตอ้งเจริญอย่างเดยีว ไมม่เีสือ่มเลย 

ก็จะหลอกตวัเอง เพราะทกุอย่างมเีจริญกต็อ้งมเีสือ่ม มเีกดิก็ตอ้งมตีาย ใหค้ดิ

อย่างน้ี เวลาเสือ่มหรือตาย จะไดไ้มเ่สยีหลกั ไมท่กุขท์รมานใจ 



65 
 

กณัฑท์ี่ ๔๓๒ 

ภาวะไม่ปกต ิ
๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 

ตอนน้ีพวกเรากาํลงัอยู่ในภาวะไมป่กต ิ แต่สามารถรกัษาใจใหเ้ป็นปกตไิด ้ ถา้รูจ้กั

ควบคุมใจดว้ยธรรมะ เพราะใจไมไ่ดอ้ยู่ในเหตกุารณ์ต่างๆ ใจอยู่อกีทีห่น่ึง อยู่ไกลจาก

เหตกุารณ์ ภาษาองักฤษเรียกวา่รีโมท เหมอืนกบัรีโมททีใ่ชค้วบคุมโทรทศัน ์ เวลาจะ

เปลีย่นช่องก็กดรีโมท ตวัรีโมทไมไ่ดอ้ยู่ในเครื่องโทรทศัน ์ เวลาเครื่องเป็นอะไรไป ก็

ไมไ่ดก้ระทบกบัรีโมท ใจของพวกเราเป็นเหมอืนรีโมททีค่วบคุมร่างกาย แต่ไมไ่ดอ้ยูใ่น

ร่างกาย ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นกบัร่างกาย กจ็ะไมเ่กดิกบัใจ ปญัหาของใจก็คอื ไมรู่ว้า่ตน

ไมไ่ดอ้ยู่ในร่างกาย หลงคดิวา่เป็นร่างกาย พอร่างกายเป็นอะไรไป ก็เดอืดรอ้นวุน่วายไป

ดว้ย ท ัง้ๆทีใ่จไมไ่ดถู้กกระทบจากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นกบัร่างกายเลย ใจถูกโมหะความ

หลงอวชิชาความไมรู่ค้รอบงาํ ไมรู่ค้วามจริงของกายกบัใจ วา่ใจเป็นรีโมทควบคุม

ร่างกาย ไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย แต่ใจไมรู่ ้ หลงคดิวา่ตนเป็นร่างกาย พอร่างกายเป็นอะไรไป 

ใจก็เดอืดรอ้นตามไปดว้ย ถา้มธีรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้มาสอนใจ ก็จะรูว้า่กายกบั

ใจเป็นคนละส่วนกนั ถา้ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตั ิ คอืแยกกายออก

จากใจ ปลอ่ยวางร่างกาย ปลอ่ยวางเหตกุารณ์ต่างๆ ใจกจ็ะเป็นปกต ิ ไมว่า่ร่างกายจะ

เป็นอะไรไป ไมว่า่จะมเีหตกุารณ์อะไรมากระทบกบัร่างกาย  

ส่วนภาวะของร่างกาย เหตกุารณ์รอบตวัร่างกายไมป่กต ิ ก็เป็นเรื่องของร่างกายทีจ่ะตอ้ง

เผชญิไป ถา้รบัไดฝ่้าฟนัไปไดก้็จะอยู่ต่อไปได ้ ถา้รบัไมไ่ดฝ่้าฟนัไปไมไ่ดก้็ตอ้งตายไป 

แต่ใจผูค้วบคุมร่างกายไมไ่ดต้ายไปดว้ย ไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกาย ถา้มธีรรมะกจ็ะ

เฉยๆ ไม่เดอืดรอ้น ไมวุ่น่วาย ไมท่กุขไ์ปกบัเหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กดิขึ้นกบัร่างกาย ถา้ไมม่ี

ธรรมะกจ็ะเดอืดรอ้นทกุขท์รมานใจ จนถงึวาระสุดทา้ยของร่างกาย พอร่างกายตายไป

แลว้ก็เตลดิเปิดเปิง ไปตามอาํนาจของบญุของบาปทีไ่ดท้าํมา ถา้บญุมกีาํลงัมากกวา่ก็จะ



66 
 

พาไปสู่สุคต ิ ถา้บาปมกีาํลงัมากกวา่ก็จะพาไปสู่ทคุต ิ ทคุตคิอืภาวะทีร่อ้นทีท่กุขท์รมาน 

สุคตคิอืภาวะทีส่งบเยน็สบาย จนกวา่บญุกบับาปจะมกีาํลงัพอๆกนั คอืบญุไมส่ามารถดงึ

จติไปสุคตไิด ้ บาปก็ไมส่ามารถดงึจติไปสู่ทคุตไิด ้ ก็จะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ มา

หลงยดึตดิกบัร่างกายใหม ่ 

การทีไ่ดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา จงึเป็นลาภอนัประเสริฐ เพราะจะไดร้บัความรูท้ีเ่ป็น

คุณเป็นประโยชนแ์ก่จติใจ ทีจ่ะสามารถปลดลอ็ก คอือปุาทานทีผู่กมดัใจไวก้บัร่างกาย 

ใหใ้จตอ้งทกุขไ์ปกบั ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย กบัการพลดัพรากจากสิง่

ต่างๆ กบัเหตกุารณ์ต่างๆ กบัภยัพบิตัต่ิางๆ ทีม่ากระทบกบัร่างกาย พอมธีรรมะมา

ปลดลอ็ก ใจก็จะอยู่อย่างไมเ่ดอืดรอ้น อยู่อย่างสุขอย่างสบาย จนกวา่ร่างกายกบัใจจะ

แยกจากกนัไป ไมต่อ้งไปหาร่างกายใหม ่ เพราะไมม่อีปุาทานทีจ่ะทาํให ้ อยากมร่ีางกาย

ใหม ่ใจก็จะอยู่อย่างสงบไปตลอดอนนัตกาล ไมม่วีนัสิ้นสุด น่ีเป็นคุณประโยชนข์องพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีจ่ะทาํใหใ้จหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย เป็นอสิระ

จากภาวะกดดนัต่างๆ หนา้ทีข่องใจจงึอยูท่ีก่ารนาํเอาธรรมะคาํสอนเขา้มาสู่ใจ เพราะ

ธรรมะจะดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบ สู่ความปลอดภยั ต่างกบักระแสของกเิลสตณัหา ทีจ่ะ

ผลกัใหใ้จออกไปหาความทกุขต่์างๆ กระแสท ัง้ ๒ กระแสน้ีจงึต่อสูก้นั ถา้กระแสของ

กเิลสตณัหามกีาํลงัมากกวา่ ใจก็จะไดร้บัความทกุขต่์างๆ ถา้กระแสของธรรมมกีาํลงั

มากกวา่ ใจก็จะไดร้บัความสงบสุข กระแสของธรรมจะดงึใจเขา้ขา้งใน กระแสของกเิลส

จะดงึใจออกไปขา้งนอก ออกไปหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ออกไปหาลาภยศ

สรรเสริญ กระแสธรรมจะดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบ พวกเราจงึตอ้งสรา้งกระแสธรรมใหม้ี

กาํลงัมากขึ้นไปตามลาํดบั ดว้ยศรทัธาความเชื่อในคาํสอนของพระพทุธเจา้ และปฏบิตัิ

ตามดว้ยความขยนัหม ัน่เพยีร สิง่ทีต่อ้งปฏบิตัหิรือสรา้งขึ้นมาก็คอืสตสิมาธิปญัญา ทีจ่ะ

ทาํใหก้ระแสธรรมมกีาํลงัมากกวา่กระแสของกเิลสตณัหา 

ถา้สรา้งสตสิมาธปิญัญาไดเ้ต็มรอ้ย กระแสธรรมก็จะมกีาํลงัเต็มรอ้ย จะสามารถผลกัดนั

กระแสของกเิลสตณัหาใหห้มดไปได ้ กเิลสตณัหาจะไมม่กีาํลงัผลกัดนัใจ ใหอ้อกไปยดึ

ตดิกบัความทกุข ์ ของลาภยศสรรเสริญ ของความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทางรูปเสยีง
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กลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีเ่ป็นไตรลกัษณ์ มกีารเกดิการดบั การเปลีย่นแปลง มกีารหมดไป 

ไมไ่ดเ้ป็นของๆใคร ไมม่ใีครสามารถควบคุมบงัคบั ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการได ้ถา้ไป

หลงยดึตดิกบัลาภยศสรรเสริญ กบัความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็จะได ้

ความสุขเพยีงเลก็นอ้ย แต่จะไดค้วามทกุขม์ากกวา่หลายรอ้ยเท่าดว้ยกนั เวลาไดม้า

ใหม่ๆ ไดเ้สพไดส้มัผสัก็จะมคีวามสุข แต่เวลาทีไ่มไ่ดเ้สพ เวลาสูญเสยีสิง่ทีไ่ดม้าไป ก็จะ

มคีวามทกุขอ์ย่างมาก เพราะวา่ร่างกายทีเ่ป็นเครื่องมอืในการแสวงหาลาภยศสรรเสรญิ 

หาความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ี ก็เป็นอนิจจงัเป็นอนตัตาเหมอืนกนั คอืไม่

เทีย่ง เกดิแลว้ก็ตอ้งตายไป เป็นอนตัตาไมไ่ดเ้ป็นตวัตน เป็นเพยีงธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ ที่

จะแยกออกจากกนัไป เวลาจะตาย ใจทีม่คีวามผูกพนักบัลาภยศสรรเสริญ กบัความสุข

ทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ จะทกุขท์รมานใจอย่างมาก  

น่ีคอืภาวะจติใจของพวกเรา ทีท่กุขอ์ยู่กบัเรื่องรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เรื่องลาภยศ

สรรเสริญ เพราะขาดธรรมะทีจ่ะปลดลอ็ก ทีจ่ะดงึใจใหเ้ขา้ขา้งใน ใหเ้ขา้สู่ความสงบ สู่

ความสุขทีแ่ทจ้ริง เพราะความสงบของใจคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง ทีจ่ะเกดิขึ้นเวลาใจเขา้ขา้ง

ใน ไมอ่อกไปขา้งนอก อย่างนกับวชท ัง้หลาย ทีด่งึใจเขา้ขา้งใน ดว้ยการสละลาภยศ

สรรเสริญ สละความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ดว้ยการเจริญสตนิัง่สมาธิเจรญิ

ปญัญา จนกระแสธรรมมกีาํลงัเต็มรอ้ย ก็จะหยุดกระแสของกเิลสตณัหา ทีผ่ลกัดนัใหใ้จ

ออกไปทกุขท์รมาน กบัลาภยศสรรเสริญ กบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายได ้ ตอนน้ี

พวกเรายงัไมม่กีระแสธรรมเต็มรอ้ย เพราะขาดสตสิมาธิปญัญา ขาดวริิยะความอตุสาหะ

พากเพยีร ทีจ่ะเจริญสตสิมาธิปญัญา ใหผ้ลติกระแสธรรมใหเ้ต็มรอ้ยได ้ พวกเราจงึ

วุน่วายไปกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทางตาหูจมกูลิ้นกาย เช่นวุ่นวายไปกบันํา้ท่วมในขณะน้ี 

เพราะใจยงัไมม่กีระแสธรรมมากพอ ทีจ่ะดงึใจใหเ้ขา้ไปขา้งใน เขา้ไปสู่ความสงบ ใจยงั

วติกกงัวลกบัเรื่องลาภยศสรรเสริญ กบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายอยู่ ทีไ่มเ่ทีย่ง เป็น

ทกุข ์ ไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมบงัคบั ทีจ่ะใหเ้ป็นไปตามความปรารถนาได ้ แต่พวกเราก็

ยงัฝืนความจริงน้ีอยู่ ยงัออกไปทกุขก์บัลาภยศสรรเสริญสุขอยู่ เพราะกระแสของโมหะ

อวชิชาความหลงของกเิลสตณัหา มกีาํลงัมากกวา่กระแสธรรม  
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ถา้ใจยงัวุน่วายยงัทกุขก์บัลาภยศสรรเสริญ กบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็แสดงวา่

กระแสธรรมมกีาํลงันอ้ยกวา่กระแสกเิลสตณัหา ถา้กระแสธรรมมกีาํลงัมากกวา่กระแส

กเิลสตณัหา จะอยู่อย่างปกต ิจะไมวุ่น่วายกบัลาภยศสรรเสริญ กบัความสุขทางตาหูจมกู

ลิ้นกาย เพราะมคีวามสุขทีเ่หนือกวา่ดกีวา่ คอืความสุขทีเ่กดิจากความสงบ ทีเ่ป็นผลจาก

การสรา้งกระแสธรรม ใหม้กีาํลงัมากกวา่กระแสกเิลสตณัหา พวกเราจงึตอ้งเจริญสติ

สมาธิปญัญา เพือ่ผลติกระแสธรรมใหม้กีาํลงัมากกวา่ กระแสกเิลสตณัหาโมหะอวชิชา 

ถา้ผลติไดก้็จะสุขสบายไปตลอด ถา้ยงัผลติไมไ่ด ้ก็จะทกุขวุ์น่วายใจไปเรื่อยๆ ตอ้งเจริญ

สตใิหม้าก เพราะสตเิป็นกญุแจดอกแรก ทีจ่ะทาํใหไ้ดส้มาธิ ทีเ่ป็นกญุแจดอกที ่๒ ทีจ่ะ

สนบัสนุนใหไ้ดป้ญัญา ทีเ่ป็นกญุแจดอกที่ ๓ ทีจ่ะผลติกระแสธรรม ใหม้กีาํลงัมากกวา่

กระแสกเิลสตณัหา 

เป็นหนา้ทีข่องแต่ละคน ทีจ่ะตอ้งเจริญสตสิมาธิปญัญากนั เพราะไมม่ใีครจะทาํแทนกนั

ได ้ ถา้พระพทุธเจา้ทาํแทนได ้ พวกเราก็ไปถงึพระนิพพานกนัหมดแลว้ ไมต่อ้งมา

เดอืดรอ้นกบัเรื่องนํา้ท่วม เพราะปลกีวเิวกได ้ อยู่ตามป่าตามเขาได ้ อยู่ในสถานทีท่ีส่งบ

สงดัวเิวกทีม่ภียัต่างๆได ้ ถา้ตอ้งโยกยา้ยก็ทาํไดอ้ย่างงา่ยดาย เพราะไมม่สีมบตั ิ ไปตวั

เปลา่ๆ ไปเหมอืนนก ถา้ยงัถูกกระแสกเิลสตณัหา ฉุดลากหรือผลกัดนัไป ก็จะตอ้งตดิ

อยู่กบัความทกุขต่์างๆ ตดิอยู่กบัภยัต่างๆ ทีจ่ะมาอยู่เรื่อยๆ เพราะเป็นปกตขิองโลกที่

จะตอ้งเป็นอย่างน้ี โลกน้ีเป็นโลกของธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ทีแ่ปรปรวนอยู่เรื่อยๆ บางที

นํา้ก็มาก บางทลีมก็แรง บางทดีนิก็ถลม่ บางทไีฟก็ไหม ้ ไมม่ใีครหา้มได ้ เพราะมเีหตุ

ปจัจยั ทีจ่ะทาํใหเ้กดิภยัพบิตัต่ิางๆขึ้นมา ถา้ไมอ่ยากจะทกุขก์บัภยัต่างๆ ก็ตอ้งปฏบิตัิ

ธรรมใหม้าก ตอ้งปลกีวเิวก ตอ้งตดัลาภยศสรรเสริญ ตดัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย 

ตอนตน้ก็ตดัแบบชัว่คราว หาเวลาปลกีวเิวกไปอยู่ตามสถานทีส่งบ เพือ่เจริญสตสิมาธิ

ปญัญา พอมธุีระจาํเป็นก็กลบัไปอยู่กบัลาภยศสรรเสริญ กบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้น

กาย พอเสร็จธุระกป็ลกีวเิวกใหม ่ ตอ้งตดัลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมกูลิ้น

กายใหน้อ้ยลง อยู่แบบมกันอ้ยสนัโดษ จะไดไ้มต่อ้งมเีงนิทองมาก มนีอ้ยก็อยู่ได ้ ไม่

ตอ้งเสยีเวลาไปกบัการหาเงนิหาทอง ถา้ยงัรกัการใชเ้งนิใชท้องซื้อความสุขต่างๆ ก็จะไม่
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มเีวลาปลกีวเิวก เพือ่เจริญสตสิมาธิปญัญา เพราะตอ้งหาเงนิหาทอง พอไดเ้งนิไดท้อง

มาแลว้ ก็ตอ้งหมดเวลาไปกบัการหาความสุข จากการใชเ้งนิทองซื้อความสุขต่างๆ ไป

เทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ทาํไปแลว้ก็จะตดิ เป็นเหมอืนคนตดิยา

เสพตดิ อยู่แบบมกันอ้ยสนัโดษไม่ได ้ จะรูส้กึทรมานใจ ทาํแลว้ก็ตอ้งทาํอยู่เรื่อยๆ จะ

อยากทาํมากขึ้นไป  

ถา้ไมต่่อสูก้บัความอยาก ไมย่อมทกุขก์บัการฝืนใจ ไมใ่หเ้สพความสุขแบบน้ี ก็จะไม่

หลดุจากลาภยศสรรเสริญ หลดุจากความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะไปได ้

เหมอืนกบัคนทีต่ดิยาเสพตดิ ตดิสุราตดิบหุรี่ ถา้ไมฝื่นใจไมใ่หไ้ปเสพ ก็จะตอ้งเสพไปจน

วนัตาย ถา้ฝืนไดก้็จะเป็นอสิระ ถงึแมจ้ะทกุขท์รมานก็ยอมทกุขท์รมาน แต่รูว้า่ทกุข ์

ทรมานไมน่าน และจะเบาลงไปตามลาํดบั จนหมดไปในทีสุ่ด พอหมดแลว้ก็จะเป็นอสิระ 

ไมท่กุขก์บัสิง่เสพตดิ จะมเีสพหรือไมม่เีสพจะไมเ่ดอืดรอ้น จงึตอ้งต่อสูก้บัความอยากใน

ลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ดว้ยการปลกีวเิวก ดว้ยความมกันอ้ย

สนัโดษ ดว้ยการเจริญสตสิมาธิปญัญา ทีจ่ะทาํใหพ้ลงัธรรมเหนือกวา่พลงักเิลสตณัหา 

การปฏบิตัจิงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัอย่างยิง่ การศึกษาก็สาํคญัดว้ย เพราะตอ้งรูแ้นวทาง รูว้า่

จะตอ้งทาํอย่างไรใหเ้กดิผล ถา้มผูีม้ปีระสบการณ์สอน ก็จะไดร้บัประโยชนม์าก ถา้ตอ้ง

สอนตนเองก็จะตอ้งลองผดิลองถูกไป ก็จะใชเ้วลามากและก็จะตอ้งเหน่ือยมาก ถา้ไมม่ี

ความอดทน มคีวามพากเพยีรพอ ก็อาจจะยกธงขาวยอมแพ ้ แต่ถา้มผูีม้ปีระสบการณ์

สอน ก็จะสามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้งแมน่ยาํและรวดเร็ว ไมต่อ้งเสยีเวลา ทาํใหไ้ม่

ทอ้แทต่้อการปฏบิตั ิ พอปฏบิตัไิปก็จะไดผ้ลเรื่อยๆ พอไดผ้ลเรื่อยๆก็จะมกีาํลงัจติ

กาํลงัใจเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนทาํใหส้ามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างเต็มที ่ กระแสธรรมก็จะมกีาํลงั

มากกวา่กระแสกเิลสตณัหา ก็จะสามารถปลอ่ยวางทกุอย่างทีเ่คยยดึตดิได ้ เช่นลาภยศ

สรรเสริญ และความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย  

ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงไดป้ฏบิตัมิาเป็นตวัอย่าง ทรงสามารถเสดจ็ออกจากพระราชวงัได ้

ออกจากลาภยศสรรเสริญ ออกจากความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายได ้ แลว้ก็ไปอยู่ตาม

สถานทีส่งบสงดั เพือ่เจริญสตเิจริญสมาธแิละเจริญปญัญา จนกระแสของธรรมมกีาํลงั
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มากกวา่กระแสกเิลสตณัหา ก็ไดต้รสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ขึ้นมา เป็นพทุธงั 

สรณงั คจัฉามขิึ้นมา หลงัจากนัน้พระองคก์็ทรงประกาศพระธรรมคาํส ัง่สอนใหแ้ก่สตัว ์

โลก ก็ปรากฏม ี ธมัมงั สรณงั คจัฉามขิึ้นมา เพราะการตรสัรูข้องพระพทุธเจา้น้ี ทาํให ้

เกดิมธีรรมะคาํสอน และธรรมะคาํสอนน่ีแหละ เป็นสิง่ทีส่าํคญักวา่พระพทุธเจา้ ถงึแม ้

ไมม่พีระพทุธเจา้ พระธรรมคาํสอนจะเป็นศาสดาแทนพระพทุธเจา้ได ้ พระธรรมจงึเป็น

สรณะทีแ่ทจ้ริง พระพทุธเจา้เป็นผูน้าํพระธรรมออกมาเผยแผ่ใหแ้ก่สตัวโ์ลก หลกัจากที่

สตัวโ์ลกไดร้บัฟงัแลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิ ก็จะสามารถบรรลธุรรมขึ้นมาได ้ ก็จะเป็นสงัฆ

รตันะขึ้นมา เป็นทีพ่ึง่ที ่ ๓ ทีส่ามารถทาํหนา้ทีแ่ทนพระพทุธเจา้ได ้ คอืนาํพระธรรมคาํ

สอนไปเผยแผ่ต่อ และก็ไดท้าํมาจนถงึปจัจบุนัน้ี มผูีท้ีม่ศีรทัธาความเชื่อ มวีริิยะความ

อตุสาหะพากเพยีร ทีจ่ะเจริญทีจ่ะปฏบิตัสิตสิมาธิปญัญาจนบรรลธุรรม เมือ่บรรลแุลว้ก็

นาํเอาธรรมทีไ่ดบ้รรล ุ มาเผยแผ่ใหแ้ก่สตัวโ์ลกต่อไป จนกวา่จะไมม่ผูีม้ศีรทัธาปฏบิตัิ

ธรรม เจริญสตสิมาธปิญัญา ก็จะไมม่กีารบรรลธุรรม ไมม่กีารเผยแผ่ ไมม่กีารส ัง่สอน

พระธรรมคาํสอน พอไมม่พีระธรรมคาํสอนอยู่ในโลก ก็จะไมม่กีารหลดุพน้จากความ

ทกุข ์เพราะกระแสกเิลสตณัหาจะมกีาํลงัมากกวา่กระแสของธรรม ศาสนาก็จะหายไป  

แต่พวกเรายงัอยู่ในยุคทีม่กีารศึกษามกีารปฏบิตั ิ มศีรทัธามวีริิยะมสีตมิสีมาธิมปีญัญา 

พวกเรายงัไมไ่ดอ้ยู่ในยุคทีไ่มม่พีระธรรมคาํสอน ยงัมคีรูบาอาจารย ์ มผูีท้ีป่ฏบิตัผิา่น

มาแลว้เป็นผูน้าํทาง จงึควรขวนขวายศึกษาปฏบิตัธิรรมใหม้ากขึ้นไปตามลาํดบั อย่ายนื

อยู่กบัที ่ ตอ้งมคีวามกลา้หาญทีจ่ะตดัความสุข ทางลาภยศสรรเสริญ ทางตาหูจมกูลิ้น

กาย ตอ้งมคีวามกลา้หาญทีจ่ะไปปลกีวเิวก ไปอยู่ตามลาํพงั เพือ่จะไดเ้จริญสตสิมาธิ

ปญัญา เพราะเป็นวธิีเดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะสรา้งกระแสธรรม ใหม้กีาํลงัมากกวา่กระแสกเิลส

ตณัหา เพือ่จะไดห้ลดุพน้จากความทกุขต่์างๆ ไดพ้บกบัความสุขทีถ่าวร อยู่ทีต่วัเราน้ี 

อยู่ทีอ่ตัตา ห ิอตัตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน อยู่ทีศ่รทัธา อยู่ทีว่ริิยะความพากเพยีร 

อยู่ทีส่ตสิมาธิปญัญา  

จงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการศึกษาปฏบิตัธิรรม มากกวา่ลาภยศสรรเสริญ และความสุข

ทางตาหูจมกูลิ้นกาย ไมเ่ช่นนัน้แลว้จะไมม่ทีางสรา้งกระแสธรรม ใหม้กีาํลงัมากกวา่
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กระแสกเิลสตณัหาได ้ ก็จะไมห่ลดุพน้จากความทกุข ์ หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

ตอ้งตดัสนิใจวา่จะเลอืกทางไหน จะเอาลาภยศสรรเสริญสุข หรือจะเอาสตสิมาธิปญัญา 

ถา้ไมต่ดัสนิใจก็จะอยู่แบบเดมิๆ ถา้ตดัสนิใจมาทางธรรม รบัรองไดว้า่ กระแสธรรมจะมี

กาํลงัมากขึ้นไปเรื่อยๆ สกัวนัหน่ึงก็จะเป็นนกับวชได ้ อยู่แบบนกับวชได ้ มคีวามสงบสุข

ตลอดเวลาได ้ จติใจจะเป็นปกตติลอดเวลา เวลามเีหตกุารณ์ไมป่กตเิกดิขึ้น จะไม่

กระทบกบัจติใจ ทีม่ธีรรมะคอยดูแลรกัษา น่ีคอืผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการศึกษาและปฏบิตั ิ

ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จงึควรปฏบิตัใิหม้ากขึ้นไปตามลาํดบั  

ช่วงน้ีไดป้ฏบิตัธิรรมกนับา้งหรือเปลา่ หรือวติกกงัวลกบัเรื่องนํา้ท่วม จนกนิไมไ่ดน้อนไม่

หลบั ควรทาํในสิง่ทีท่าํได ้สิง่ทีท่าํไมไ่ดก้็ตอ้งปลอ่ยไป สิง่ไหนทีร่กัษาได ้ โยกยา้ยไปเก็บ

ในทีป่ลอดภยัไดก้็ทาํไป สิง่ไหนทีท่าํไมไ่ดก้็คนืธรรมชาตไิป ถา้ของนอกกายยงัปลอ่ย

ไมไ่ด ้ จะปลอ่ยร่างกายไดอ้ย่างไร ร่างกายก็เป็นเหมอืนกบัของนอกกาย ไมใ่ช่ของเรา

เช่นกนั แต่เราใหค้วามสาํคญัต่อร่างกายมากกวา่ของภายนอก ถา้ยงัปลอ่ยของภายนอก

ไมไ่ด ้ก็จะปลอ่ยร่างกายไมไ่ด ้เบื้องตน้ตอ้งปลอ่ยของภายนอกใหไ้ดก่้อน ท่านจงึสอนให ้

พวกเราใหท้าน เพือ่ปลอ่ยของนอกกายไปก่อน เช่นขา้วของต่างๆทีญ่าตโิยมนาํมาถวาย

พระน้ี ก็เป็นการปลอ่ย ปลอ่ยวาง ไมย่ดึตดิ ยกใหค้นอืน่ไป เป็นการฝึกปลอ่ยวาง เพือ่

จะไดม้าปลอ่ยร่างกายต่อไป เวลาปลอ่ยดว้ยความสมคัรใจจะมคีวามสุข ถา้ไม่สมคัรใจ

จะมคีวามทกุขม์าก ขา้วของเงนิทองทีเ่อามาถวายพระน้ี เราปลอ่ยดว้ยความพอใจ ดว้ย

ความยนิด ี ปลอ่ยไปแลว้มคีวามสุขแทนทีจ่ะมคีวามทกุข ์ ถา้ถูกขโมยไปหรือถูกนํา้ทว่ม

ไป กลบัจะมคีวามทกุข ์เพราะไมย่อมปลอ่ย ถา้ยอมปลอ่ยใหน้ํา้ท่วมไปจะมคีวามสุข ถา้

เหน็วา่ไมไ่ดเ้ป็นของเรา สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากกนัไป ถา้พรอ้มใหจ้ากไป เวลานํา้ท่วมก็จะ

ไมเ่ดอืดรอ้น จะมคีวามสุข ถา้มสีมัมาทฐิเิหน็วา่สบาย ไมต่อ้งดูแลรกัษา มแีลว้ก็ตอ้ง

ดูแลรกัษาวติกกงัวล พอไมม่แีลว้ก็สบาย ไมต่อ้งห่วงไมต่อ้งหวง ถา้ปลอ่ยสิง่ภายนอกได ้

ต่อไปก็จะปลอ่ยร่างกายได ้เพราะเป็นความรูส้กึแบบเดยีวกนั เวลาหวงจะทกุขท์รมานใจ 

เวลาปลอ่ยแลว้จะเยน็จะสงบจะสุขใจ 
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ตอนตน้ตอ้งฝึกปลอ่ยขา้งนอกก่อน เช่นเอาขา้วของเอาสิง่ต่างๆมาถวายพระ เป็นการ

ปลอ่ยภายนอก ต่อไปก็ตอ้งมาปลอ่ยร่างกาย เพราะเหน็ความแตกต่างเวลายนิดปีลอ่ย

กบัเวลาทีไ่มย่นิด ี ถา้ปลอ่ยดว้ยความยนิดจีะมคีวามสุข ถา้ไมย่นิดจีะทกุขท์รมานใจ ท ัง้

ทีใ่นทีสุ่ดก็ตอ้งปลอ่ยทกุอย่างไป ของนอกกายก็ตอ้งปลอ่ย ร่างกายกต็อ้งปลอ่ย ถา้

ปลอ่ยเป็น จะปลอ่ยอย่างสุขสบาย พระพทุธเจา้และพระอรหนัตป์ลอ่ยร่างกายอยา่ง

สบาย เวลาทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ทรงอยู่ในท่าสหีไสยาสน ์ จติของท่าน

อยู่ในความสงบ อยู่ในฌาน อยู่ในสมาธิ ไมเ่ดอืดรอ้นกบัการจากไปของร่างกายเลย เป็น

ตวัอย่างทีด่ ี ทีพ่วกเราควรหดัทาํใหไ้ด ้ หดัตายแบบพระพทุธเจา้ใหไ้ด ้ ดว้ยการทาํจติให ้

สงบเป็นสมาธิดว้ยสต ิและปลอ่ยวางดว้ยปญัญา  

ถา้มแีต่สมาธิอย่างเดยีวกาํลงัจะไมพ่อ เวลาทีก่ระแสกเิลส ความหวงความยดึตดิมมีาก 

จะทาํลายกาํแพงของสมาธิได ้ ถา้มปีญัญากเิลสจะสูไ้มไ่ด ้ ถา้มปีญัญาสอนใจ ให ้

พจิารณาวา่ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุขถ์า้ไปยดึตดิ ไมใ่ช่ของเรา ไมใ่ช่ตวัเรา ปญัญาจะหยุด

กระแสกเิลสได ้ สมาธิหยุดไดช้ ัว่คราว ตอ้งเจริญสตสิมาธิปญัญาใหม้าก จะหยุดกระแส

กเิลสตณัหาได ้โดยเฉพาะเวลาทีจ่ะตอ้งปลอ่ยร่างกาย จะปลอ่ยไดอ้ย่างสบาย ไมต่อ้งไป

โรงพยาบาล ครูบาอาจารยท์า่นไมนิ่ยมไปโรงพยาบาล ท่านมยีารกัษาใจ มธีรรมโอสถ 

ท่านรูว้า่ร่างกายรกัษาไมไ่ด ้ ส่วนพวกเราไม่มยีาท ัง้ ๒ ชนิด ยารกัษาร่างกายก็ไมม่ ี ยา

รกัษาใจก็ไมม่ ี ก็เลยตอ้งไปเอายาทีโ่รงพยาบาล รกัษาอย่างไรกร็กัษาไมไ่ดอ้ยู่ด ี ถา้ถงึ

เวลาทีร่่างกายจะตายไป ยาวเิศษขนาดไหนก็รกัษาไมไ่ด ้ แต่ถา้มธีรรมโอสถรกัษาใจ ใจ

จะมคีวามสุข ท่ามกลางความทกุขข์องร่างกาย ท่ามกลางความแตกสลายของร่างกาย ใจ

จะเป็นเหมอืนอย่างทีเ่ป็นอยู่ในขณะน้ี จะเฉย จะสบาย น่ีคอือาํนาจของธรรมโอสถ 

อาํนาจของคาํสอนของพระพทุธเจา้ คอืธรรมะทีเ่กดิจากการเจริญสตสิมาธิปญัญา ทีเ่ป็น

ทีพ่ึง่ของใจไดร้อ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ เป็นเหมอืนกบัหลมุหลบภยั เวลามเีครื่องบนิมาทิ้งระเบดิ 

ถา้มหีลมุหลบภยัก็จะปลอดภยั ธรรมโอสถหรือธรรมสรณะก็เช่นกนั เป็นทีห่ลบภยัทีเ่กดิ

จากความแก่ ความเจ็บ ความตายของร่างกาย จากการพลดัพรากจากสิง่ทีร่กัทีช่อบ เกดิ

จากภยัพบิตัต่ิางๆ จะไมก่ระทบกระเทอืนใจเลย 
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ใครมอีะไรอยากจะเลา่ใหฟ้งับา้ง ไปปฏบิตัมิาพรรษาหน่ึง ไดส้ตไิดส้มาธิไดป้ญัญาหรอื

เปลา่ 

โยม รูต้วัวา่สอบไมผ่่าน แต่ก็ต ัง้ใจจะอยู่วดัมากกวา่อยู่บา้นค่ะ 

ตอบ ยงัสูก้าํลงัของกเิลสไมไ่ด ้

โยม ค่ะ จะสนใจภายนอกมากกวา่ พอดไีปทีน่ ัน่ค่อนขา้งจะมปีญัหานิดหน่อย แต่ก็มี

บางอย่างทีพ่อใจตนเอง ทาํใหรู้ว้า่วนัขา้งหนา้ จะเลอืกเสน้ทางใดทีด่ทีีสุ่ด ก็คอื

ตอ้งอยู่ในทางธรรม ตอ้งไปปฏบิตัเิท่านัน้เจา้ค่ะ 

ตอบ ตอ้งพยายามดงึใจใหเ้ขา้ขา้งใน อย่าออกไปยุ่งกบัเรื่องขา้งนอก ถา้ไมเ่กี่ยวกบัเรา 

ใครจะดจีะช ัว่ก็เรื่องของเขา ถา้ออกไปยุ่งแลว้จะเป็นเรื่องขึ้นมา ทาํใหจ้ติใจวา้วุน่

ขุน่มวัทอ้แทเ้บือ่หน่าย ตอ้งบริกรรมพทุโธ ทาํอะไรก็พทุโธๆไป ไมต่อ้งไปสนใจ

คนอืน่ ทาํหนา้ทีข่องเราไป คนอืน่จะทาํไมท่าํก็เรื่องของเขา เราพทุโธไป อย่าไป

รบัรูเ้รื่องของคนอืน่ ใหรู้อ้ยู่กบัเรื่องของเราก็พอ ใหอ้ยู่กบัการกระทาํของเรา 

เฝ้าดูการกระทาํของเรา เฝ้าดูใจของเราวา่ ออกไปรบัรู ้ ไปยุง่กบัเรื่องของคนอืน่

หรือเปลา่ ถา้ออกไปก็ดงึกลบัมา ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆไป พยายามปลกีวเิวก 

อย่าคลกุคลกีนั นัง่คุยกนัสนทนากนั ส่วนใหญ่จะคุยเรื่องคนอืน่ วพิากษว์จิารณ์

คนนัน้คนน้ี เรื่องนัน้เรื่องน้ี ตอ้งดงึใจใหเ้ขา้ขา้งใน  

วพิากษว์จิารณ์เรื่องของเราดกีวา่ วา่ทาํไมยงัไมส่งบเสยีท ีทาํไมยงัโลภยงัโกรธยงั

หลงอยู่ ทาํไมไมม่สีต ิ ทาํไมไมม่สีมาธิ ทาํไมไมม่ปีญัญา เพราะไมป่ลกีวเิวก ไม่

เจริญสตนิัน่เอง มวัแต่ปลอ่ยใหใ้จคดิไปเรื่อยเป่ือย ไมม่สีตไิม่มสีมาธิไมม่ปีญัญา 

ถา้เจริญพทุธานุสตอิยู่เรื่อยๆ ควบคุมใจไม่ใหไ้ปคดิเรื่องต่างๆ คดิอยู่แต่พทุโธๆ 

ใจจะไมอ่อกไปรบัรูเ้รื่องของคนอืน่ เวลานัง่สมาธิจะสงบ พอออกจากสมาธิก็จะ

เจริญปญัญาได ้ พจิารณาไตรลกัษณ์ได ้ พจิารณาอนิจจงัได ้ พจิารณาอนตัตาได ้

พจิารณาทกุขงัอริยสจั ๔ ได ้วา่ทกุขเ์กดิจากความอยากของเราเอง ไมไ่ดเ้กดิจาก

ใครหรอก จะดบัทกุขไ์ดก้็ตอ้งละความอยาก เช่นอยากจะวพิากษว์จิารณ์ ก็ตอ้ง
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หยุดวพิากษว์จิารณ์ แลว้ความวุน่วายใจกบัคนอืน่ก็จะหมดไปเอง คนในโลกมี

เป็นพนัลา้น จะไปวพิากษว์จิารณ์ไหวหรือ ปลอ่ยเขาไปเถดิ เขาจะทาํอะไรก็เรื่อง

ของเขา ความดคีวามชัว่ของเขาไมไ่ดท้าํใหเ้ราดหีรือช ัว่ตามไปดว้ย ความดขีอง

เราอยู่ทีก่ารเจริญสต ิอยู่ทีก่ารปลกีวเิวก อยู่ทีก่ารไมค่ลกุคล ีไมว่พิากษว์จิารณ์ 

ถา้จะสนทนาก็ใหส้นทนาธรรม สนทนาเรื่องมกันอ้ยสนัโดษ เรื่องการปลกีวเิวก 

เรื่องความเพยีร เรื่องของการไมค่ลกุคลกีนั เรื่องของศีล เรื่องของสมาธิ เรื่อง

ของปญัญา เรื่องของวมิตุต ิ เรื่องของวมิตุตญิาณทศันะ ใหส้นทนาเรื่องเหลา่น้ี 

พระแท ้ๆ เวลาสนทนากนั จะสนทนาเรื่องเหลา่น้ี ไมว่พิากษว์จิารณ์คนนัน้คนน้ี 

เรื่องนัน้เรื่องน้ี จะสนทนาแต่เรื่องธรรมะ ทีไ่หนสงบ ความมกันอ้ยสนัโดษเป็น

อย่างไร ความเพยีรเป็นอย่างไร ศีลบริสุทธิ์ไหม สมาธิสงบไหม ปญัญามคีวาม

แยบคายไหม จะสนทนาเรื่องเหลา่น้ี จะเป็นประโยชน ์ ผูรู้น้อ้ยกวา่กจ็ะไดร้บั

ความรูจ้ากผูท้ีม่คีวามรูม้ากกวา่ ถ่ายทอดกนั แลกเปลีย่นความรูใ้หแ้ก่กนั จะมี

ปญัญาความรูค้วามฉลาดมากขึ้น จะทาํใหก้า้วหนา้ในการปฏบิตั ิ ถา้คุยเรื่องโลก

วพิากษว์จิารณ์คนนัน้คนน้ี ใจจะตกตํา่ จะวา้วุน่ขุน่มวั ทอ้แทเ้บือ่หน่าย อจิฉา

ริษยา โกรธเกลยีดขึ้นมา  

ถา้จะสนทนากนัก็ใหส้นทนาเรื่องธรรมะ เพราะจะเสริมใหจ้ติใจสูงขึ้น ให ้

เจริญกา้วหนา้ ถา้วพิากษว์จิารณ์คนนัน้คนน้ีจะทาํใหจ้ติใจตกตํา่ จะคดิรา้ย จะ

คดิไมด่ ี จะไมส่บายอกไมส่บายใจ แทนทีจ่ะกา้วหนา้กลบัจะถดถอย เดนิถอย

หลงั ไมไ่ดเ้ดนิไปขา้งหนา้ เดนิไปตามกระแสของกเิลสตณัหา พระปฏบิตัจิงึไม่

จบักลุม่สนทนากนั เวลาจบักลุม่ก็จะมคีนพูดอยู่คนเดยีว คอืครูบาอาจารย ์ ท่าน

ก็จะพูดแต่เรื่องธรรมะอย่างเดยีว เสร็จจากการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ก็เหมอืนกบัได ้

ชารจ์แบตเตอรี่ มกีาํลงัจติมกีาํลงัใจ กลบัไปนัง่สมาธิไปเดนิจงกรมไดห้ลาย

ชัว่โมง เวลาไมไ่ดฟ้งัธรรมจะขี้เกยีจ ไมอ่ยากเดนิจงกรมนัง่สมาธิ พอไดย้นิไดฟ้งั

ธรรม ก็ไดร้บัการกระตุน้ ทาํใหม้พีลงัธรรม ทาํใหส้ามารถเดนิจงกรมนัง่สมาธิได ้
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หลายชัว่โมง ครูบาอาจารยถ์งึตอ้งเรียกประชมุอยู่เรื่อยๆ เพือ่ใหก้าํลงัจติกาํลงัใจ 

ใหค้วามรูท้ีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตั ิ 

การฟงัเทศนฟ์งัธรรมจงึเป็นมงคลอย่างยิง่ กาเลน ธมัมสัสวนัง เอตมัมงัคล

มตุตมงั เพราะฟงัแลว้จะเกดิพลงัธรรมขึ้นมา เกดิกาํลงัใจทีจ่ะปฏบิตัธิรรม เกดิ

ความฉลาด ไดข้อ้คดิ ไดรู้จ้กัวธิีทีจ่ะปฏบิตัต่ิอไป ถา้ตดิอยู่ตรงไหนก็จะ

แกป้ญัหาได ้ เพราะผูแ้สดงไดผ้่านมาแลว้ จะรูว้ธิีแกป้ญัหาต่างๆในแต่ละจดุ ทีผู่ ้

ปฏบิตัจิะตอ้งตดิ พอไดฟ้งัจากผูท้ีไ่ดป้ฏบิตัผิ่านมาแลว้ ก็จะแกป้ญัหาของตนได ้

การมคีรูบาอาจารยจ์งึเป็นสิง่ทีส่าํคญัอย่างยิง่ เพราะจะทาํใหก้ารปฏบิตัคิบืหนา้ไป

อย่างรวดเร็วและงา่ยดาย ต่างกบัการปฏบิตัติามลาํพงั ไมม่คีรูบาอาจารย ์จะตอ้ง

คลาํทางไป จะตอ้งลองผดิลองถูก เวลาเจอปญัหาจะตอ้งเสยีเวลาแก ้ กวา่จะแก ้

ไดก้็ตอ้งลองผดิลองถูก เหมอืนกบัการเดนิมาถงึสีแ่ยก ไมรู่ว้า่จะไปทางไหนด ีจะ

เลี้ยวซา้ยเลี้ยวขวาหรือตรงไป ไมรู่ว้า่ทางไหนเป็นทางทีถู่ก กต็อ้งลองผดิลองถูก

ไป ถา้ผดิก็ตอ้งเสยีเวลา ถา้ถูกก็โชคดไีป พอถงึทางแยกใหม ่ ก็ตอ้งลองผดิลอง

ถูกอกี  

ถาม เวลานัง่ไปถงึตรงทีจ่ติแยกออกจากกาย ควรดงึกลบัมาหรือควรจะเฉยๆ ปลอ่ย

เขาไป  

ตอบ เวลาจติสงบจะปลอ่ยวางร่างกายชัว่คราว ตอนนัน้ไมต่อ้งทาํอะไร  

ถาม ปลอ่ยใหเ้ขาแยกหรือคะ 

ตอบ ใหเ้ขาอยู่ตามลาํพงั ปลอ่ยวางร่างกายชัว่คราว ปลอ่ยตาหูจมกูลิ้นกาย ปลอ่ยรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เวลาทาํสมาธิจะดงึกระแสของจติ ทีไ่ปเกาะตดิอยู่กบัรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหเ้ขา้มาขา้งในจติ เหมอืนเดนิเขา้ไปในถํา้ จะปลอ่ยวาง

เหตกุารณ์ต่างๆทีอ่ยู่นอกถํา้ พอเขา้ไปถงึกน้ถํา้แลว้ จะไมร่บัรูก้บัเหตกุารณ์ต่างๆ

ทีอ่ยู่นอกถํา้ จะพกัอยู่ในนัน้ เพราะเป็นทีเ่ยน็สบาย มคีวามสุขมาก จนกวา่กาํลงั
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ของสตจิะอ่อนลง กระแสของกเิลสก็จะผลกัออกมา ออกมารบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะต่อไป  

ถาม ไมด่งึออกมา 

ตอบ ไมต่อ้งดงึออกมา ทาํแทบเป็นแทบตายเพือ่ใหจ้ติเขา้ไป พอเขา้ไปแลว้ก็อย่าดงึ

ออกมา ปลอ่ยใหอ้ยู่ในความสงบจนกวา่จะออกมาเอง ทีอ่อกมาก็เพราะยงัไมไ่ด ้

เขา้ไปถงึที ่ถา้ถงึทีแ่ลว้จะไมอ่ยากออกมา เพราะมคีวามสุขมาก เบาสบายมาก  

ถาม เวลาออกมาจะรูว้า่อยู่ทีไ่หน  

ตอบ เวลาออกมาก็กลบัมารบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ มาคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้ไมม่ี

สตปิญัญาคอยกาํกบัดูแล ก็จะเป็นเหมอืนเดมิ จะคดิไปตามกระแสของกเิลส

ตณัหา จะคดิเรื่องลาภยศสรรเสริญ เรื่องการหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ถา้

มสีตมิปีญัญาก็จะต่อสูก้บัความคดิเหลา่นัน้ จะสอนวา่ทางนัน้ไมใ่ช่ทางทีจ่ะพา

ไปสู่ความสุข ทางทีจ่ะไปสู่ความสุขก็คอืกลบัเขา้ไปขา้งใน ดว้ยการตดัความสุข

ภายนอก เวลากเิลสตณัหาจะดงึใหไ้ปหาลาภยศสรรเสริญ ไปหาความสุขทางรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็ตอ้งใชป้ญัญาสกดั วา่ไมใ่ช่เป็นความสุข เป็นการไปหา

ความทกุข ์ กลบัเขา้ขา้งในดกีวา่ เดนิจงกรมนัง่สมาธิดกีวา่ แทนทีจ่ะไปหา

เครื่องดืม่มาดืม่ หาขนมมารบัประทาน เปิดโทรทศันดู์ เปิดเพลงฟงั จะหาแต่สติ

สมาธิปญัญา จะทาํใหส้งบมากขึ้นไปตามลาํดบั ท ัง้ในขณะทีอ่ยู่ในสมาธิและออก

จากสมาธิ  

เวลาออกจากสมาธิ ความสงบจะตดิคา้งอยูน่านขึ้น เวลาอยู่ในสมาธิความสงบจะ

แน่นและน่ิงมากขึ้น จะสงบไดน้านขึ้น เวลาออกมาจากสมาธิจะไมวู่บวาบ เหมอืน

ตอนทีไ่มม่สีมาธิ จะอ่อนไหวกบัเหตกุารณ์ต่างๆ งา่ยและรวดเร็ว ไดย้นิเสยีงปับ๊

ก็หลดุแลว้ เหน็อะไรไมถู่กใจก็หลดุแลว้ อารมณ์เกดิขึ้นแลว้ ถา้ไดป้ฏบิตัอิย่าง

ต่อเน่ือง จะไมห่ลดุงา่ย จะหลดุยากขึ้นไปเรื่อยๆ จะเฉยมากขึ้น จนเฉย

ตลอดเวลา ไมวุ่น่วาย ใครจะชมก็เฉย ใครจะด่าก็เฉย ใครจะไมช่อบก็เฉย ใคร
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จะชอบก็เฉย เป็นเรื่องของเขาไมใ่ช่เรื่องของเรา เรามหีนา้ทีเ่ฉยอย่างเดยีว เพราะ

ส ัง่เขาไมไ่ด ้ หา้มเขาไมไ่ด ้ หา้มไมใ่หช้อบไมไ่ด ้ หา้มไมใ่หช้งัไมไ่ด ้ แต่หา้มใจเรา

ได ้ใหใ้จอยู่เฉยๆได ้ไมด่ใีจเสยีใจ  

น่ีคอืจดุทีเ่ราตอ้งการจะไปกนั จากการนัง่สมาธิเจริญปญัญา ขณะทีอ่ยู่ในสมาธิน้ี 

จะเจริญปญัญาไมไ่ด ้ เพราะกาํลงัสรา้งฐานของความน่ิงของความเฉยอยู่ ก็ให ้

เฉยใหน่ิ้งใหน้านทีสุ่ด เวลาออกมาจะไดน่ิ้งเฉยไดน้าน ถา้ไมน่ิ่งเฉยก็ตอ้งใช ้

ปญัญาสอนใหป้ลอ่ยวาง สิง่ทีท่าํใหใ้จไมน่ิ่ง เช่นเสยีงสรรเสริญนินทา พอไดย้นิ

เสยีงนินทาใจจะวูบขึ้นมา ตอ้งใชป้ญัญาสอนวา่เป็นอนิจจงัเป็นอนตัตา ไมเ่ทีย่ง

แทแ้น่นอน บางทกี็สรรเสริญ บางทกี็นินทา อนตัตาก็คอืส ัง่ไมไ่ด ้ วา่ตอ้งเป็น

เสยีงสรรเสริญอย่างเดยีว ใจเราตอ้งรบัไดท้ ัง้ ๒ อย่าง รบัไดท้ ัง้เสยีงสรรเสริญ

และเสยีงนินทา แลว้ใจจะเฉยได ้ 

ถาม นัน่คอืความตัง้ม ัน่ใช่ไหมคะ 

ตอบ เป็นอเุบกขา ไมม่อีารมณ์ เหมอืนตอนน้ีเราไมม่อีารมณ์ เฉยๆ แต่ถา้พูดอะไรไม่

ดขีึ้นมา ก็อาจจะไมเ่ฉยก็ได ้ ถา้พูดไมด่แีลว้เฉยไดก้็ถอืวา่มสีตปิญัญาคุมจติได ้

ดงัทีเ่คยเลา่นิทานใหฟ้งัวา่ คุณหญงิคุณนายทีไ่ดฟ้งัเทศนห์ลวงพ่อหลวงตาแลว้ก็

บอกวา่ ฟงัแลว้จติใจเฉยเยน็สบาย ไมม่กีิเลสตณัหา ท่านก็ตอบไปวา่ อตีอแหล 

ตอนนัน้จะรูว้า่เฉยไดจ้ริงหรือเปลา่ ท่านช่วยทดสอบอารมณ์ ถา้ไมแ่น่ใจวา่เรา

เฉยจริงหรือเปลา่ ก็ตอ้งใหค้นเขาด่าเรา ขดัใจเรา ดูวา่จะเฉยไดห้รือเปลา่ ถา้เฉย

ไดก้็สบาย  

ถาม จะรูเ้มือ่ไหร่คะวา่เราพรอ้ม  

ตอบ เหมอืนกนิขา้ว อิม่เมือ่ไหร่ก็รูเ้อง ถา้พรอ้มก็จะแยกกนัอยู่คนละหอ้ง นอนคนละ

หอ้ง จะรูเ้อง เวลาเกดิความเบือ่หน่าย เหน็ทกุขใ์นการอยู่ร่วมกนั ตอนน้ียงัไม่

เหน็ทกุข ์เหน็แต่สุขอย่างเดยีว เวลาทกุขก์็ลมืเร็ว ทะเลาะกนัเดีย๋วเดยีว ไมน่านก็

ลมื ถา้จาํไดก้็จะไมอ่ยากอยู่ดว้ยกนั กเิลสชอบใหล้มืความทกุข ์ ใหก้ลบัไปรกัเขา
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เหมอืนเดมิ เพราะอยู่คนเดยีวไมไ่ด ้ยงัตอ้งมเีขาใหค้วามสุขกบัเรา ก็เลยยอมทน

กบัความทกุข ์ ถา้มคีวามสุขทีเ่กดิจากความสงบ ก็จะไมเ่อาแลว้ เบือ่แลว้ เบือ่ที่

จะตอ้งทกุขเ์พือ่แลกกบัความสุข เพราะมคีวามสุขทีด่กีวา่เหนือกวา่ ก็จะอยู่คน

เดยีวได ้ ตอ้งทาํจติใหร้วมใหไ้ด ้ เป็นอเุบกขาใหไ้ด ้ แลว้จะอยู่คนเดยีวได ้ จะ

ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างได ้ เพราะเวลาอยู่ดว้ยกนัหลายคนจะวุน่วาย ไมส่งบ 

เวลาอยู่คนเดยีวจะสงบสบาย  

ตอ้งปฏบิตัใิหไ้ด ้ตอ้งต ัง้จติอธิษฐานวา่น่ีคอืงานของเรา น่ีคอืทีพ่ึง่ของเรา ทีพ่ึง่อืน่

ไมม่ ี นัตถ ิ เม สรณัง อญัญงั ทีพ่ึง่ของเราก็คอื พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั สรณัง 

คจัฉามิ ดว้ยการศึกษาและการปฏบิตั ิ ตอ้งทุ่มเทเวลาใหเ้ต็มที ่ อย่าทาํแบบมอื

สมคัรเลน่ ตอ้งทาํแบบมอือาชพีถงึจะไดผ้ล กเิลสตณัหาทาํงานตลอด ๒๔ 

ช ัว่โมง ยกเวน้เวลาหลบั แต่ธรรมะของพวกเรา ทาํเฉพาะเวลาทีเ่ราวา่งจากภาระ

กจิการงาน จงึไมพ่อ สูก้เิลสตณัหาไมไ่ด ้ กระแสธรรมของพวกเราอ่อนมาก สู ้

กระแสกเิลสตณัหาไมไ่ด ้ เพราะไมผ่ลติกระแสธรรมใหม้กีาํลงัมากกวา่ เพราะไม่

ทุ่มเทเวลาต่อการผลติกระแสธรรม กลบัไปผลติกระแสกเิลสตณัหา ดว้ยการทาํ

ตามกเิลสตณัหา การปฏบิตัจิงึไมค่บืหนา้ ไมไ่ดผ้ลเท่าทีค่วร เพราะไมทุ่่มเท

ใหก้บัการปฏบิตั ิถา้ทุ่มเทแลว้ผลจะตอ้งเกดิอย่างแน่นอน 

ทาํไมจงึอยู่คนเดยีวไมไ่ด ้ ออกจากงานไมไ่ด ้ ปฏบิตัธิรรมท ัง้วนัไมไ่ด ้ มอีะไรมา

หา้มหรือเปลา่ ผดิกฎหมายหรือเปลา่ มใีครเอาปืนมาหา้มเราหรือเปลา่ หา้มอยู่

คนเดยีว หา้มปฏบิตัธิรรม หา้มออกจากงาน ไมม่ใีครเขาเอาปืนมาบงัคบัเราเลย 

ท ัง้ๆทีเ่ป็นทางทีด่ ี ทีเ่ลศิ ทีป่ระเสริฐ กลบัไปชอบทางทีม่แีต่ความวุน่วายใจทกุข ์

ทรมานใจ เวลาไปเทีย่วถงึแมจ้ะตอ้งเสีย่งภยัเสีย่งต่ออบุตัเิหตตุ่างๆก็ไปไดท้กุ

เวลา ไม่วา่กลางวนัหรือกลางคนื ไปแลว้ไดอ้ะไร ก็ไดค้วามสุขความสนุก

ประเดีย๋วประดา๋ว กลบัมาบา้นก็เศรา้สรอ้ยหงอยเหงาวา้เหวเ่หมอืนเดมิ ตอ้ง

วเิคราะหดู์ วเิคราะหเ์รื่องของเรา อย่าไปวเิคราะหว์พิากษว์จิารณ์เรื่องของคนอืน่ 

เสยีเวลาไปเปลา่ๆ  
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ตอนทีเ่ราอ่านหนงัสอืธรรมะใหม่ๆ  ก็อ่านเรื่องนัง่สมาธิอยู่หลายเดอืน แลว้อยู่ๆ

วนัหน่ึงก็คดิขึ้นมาวา่ เมือ่ไหร่จะนัง่สกัท ี ก็นัง่ตรงนัน้เลย วางหนงัสอืแลว้ก็นัง่

เลย ตอ้งวเิคราะหว์า่เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหค้ดิวา่ วนั

เวลาผ่านไปผ่านไป กาํลงัทาํอะไรอยู่ เรากแ็ก่ลงไปเรื่อยๆ ชวีติก็ส ัน้ลงไปเรื่อยๆ 

กาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัทาํตามกระแสกเิลสตณัหา หรือกาํลงัทาํตามกระแสของ

ธรรม ตอ้งถามอย่างน้ี พอคดิวา่ตอนน้ียงัไมไ่ดเ้จริญสตเิลย ไม่ไดน้ ัง่สมาธิเลย ก็

จะไดน้ ัง่เลย พวกเราถูกกเิลสหลอกอยู่เรื่อย ใหห้ลงลมืงานทีจ่ะตอ้งทาํ หลอกให ้

ไปทาํงานทีไ่มค่วรทาํ กเิลสเป่าหูเป่าจติเป่าใจพวกเรา จนไมรู่ส้กึตวัวา่กาํลงัทาํแต่

สิง่ทีไ่รป้ระโยชนก์บัจติใจ ถา้ไมก่ระตุน้จติสาํนึก ไมก่ระตุน้ปญัญาใหส้อดส่องดู

วา่กาํลงัทาํอะไรอยู่ ก็จะไมรู่ว้า่ กาํลงัเผลอหรือไมเ่ผลอ กาํลงัมสีตหิรือไมม่สีติ 

สตน้ีิสาํคญัมาก ตอ้งทาํใหม้สีตอิย่างต่อเน่ืองใหไ้ด ้ แลว้สมาธิก็จะเป็นผลตามมา 

พอมสีมาธิแลว้เวลาออกทางปญัญา ก็จะบรรลมุรรคผลนิพพานไดอ้ย่างงา่ยดาย 

โยม มโียมคนหน่ึงป่วยมากจาํอะไรไมไ่ด ้อาการงอมเต็มท ี

ตอบ ใหม้องวา่ป่วยเพยีงร่างกาย ใจไมไ่ดป่้วยดว้ย ทาํใจใหเ้ป็นปกต ิ ตอ้งปลดลอ็ก 

อย่าเอาใจไปผูกกบัร่างกาย ใหรู้ว้า่ใจเป็นคนกดรีโมท เครื่องโทรทศันจ์ะเสยีก็ช่าง

มนั เราไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปกบัเครื่องโทรทศัน ์ ร่างกายเป็นเหมอืนเครื่องโทรทศัน ์

ใจเป็นเหมอืนผูก้ดรีโมท 

ถาม ไดย้นิวา่เวลาหลวงปู่หลา้อาพาธหนกั ท่าทางจะไมไ่หวแลว้ หลวงตาก็ใหเ้อาสาย

ยางออกหมดเลย ท่านบอกวา่ไมห่่วงเรื่องจติของหลวงปู่หลา้แลว้ ธาตขุนัธก์็ดดี

ดิ้นไปตามสภาพ  

ตอบ เหมอืนกบัหางจิ้งจก ขาดแลว้ยงัดิ้นได ้

ถาม ท่านอาจารยอ์ธบิายใหเ้พือ่นฟงัวา่ ตอนทีจ่ะตายเหมอืนกบัดูหนงัทีไ่ดถ้่ายไว ้ ถา้

ถ่ายหนงัทีไ่มด่ไีว ้ก็จะไปเกดิในทีไ่มด่ ี
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ตอบ การกระทาํช ัว่ต่างๆจะฝงัอยู่ในจติ เวลานอนหลบัก็จะโผลข่ึ้นมา ฝนัดกี็เป็นการ

แสดงผลบญุทีไ่ดท้าํไว ้ฝนัรา้ยก็เป็นการแสดงผลบาปทีไ่ดท้าํไว ้เป็นการฉายหนงั

ใหเ้ราดู 

ถาม ตอนเวลาใกลต้าย บญุบาปจะฉายหนงัเหลา่น้ีใหเ้ราดูหรือคะ  

ตอบ เวลาทีจ่ติจะออกจากร่างน้ี จะไปทางไหนกข็ึ้นอยู่กบับญุกบับาป ทีท่าํไวใ้นขณะที่

มชีวีติอยู่ ถา้บญุมกีาํลงัมากกวา่ก็จะไปสู่สุคต ิ ถา้บาปมกีาํลงัมากกวา่ก็จะไปสู่

ทคุต ิถา้ไมม่กีเิลสตณัหาเลย ก็จะไมไ่ปเกดิอกีเลย  

ถาม พวกสมัภเวสลีะคะ  

ตอบ คอืพวกทีย่งัตอ้งไปเกดิอกี 

โยม มญีาตโิยมคนหน่ึงตอ้งแอบซื้อของมาทาํบญุ เพราะญาตไิมใ่หม้า 

ตอบ เพราะมจีติใจใฝ่บญุใฝ่ธรรม จะแอบทาํก็ไมเ่ป็นไร เพราะไมต่อ้งการใหผู้อ้ืน่คดิ

ไมด่ ี แต่อย่าแอบเอาของของคนอืน่มาทาํบญุ เพราะจะขาดทนุมากกวา่กาํไร ถา้

ไมม่ขีองทาํบญุก็รกัษาศีลไป จะไดบ้ญุมากกวา่ บญุทีไ่ดจ้ากการใหท้านเป็น

เหมอืนแบงก ์ ๒๐ แบงก ์ ๕๐ บญุทีไ่ดจ้ากการรกัษาศีลเป็นเหมอืนแบงก ์ ๑๐๐ 

บญุทีไ่ดจ้ากการนัง่สมาธิเป็นเหมอืนแบงก ์ ๕๐๐ บญุทีไ่ดจ้ากการเจริญปญัญา

เป็นเหมอืนแบงก ์๑๐๐๐ ถา้ทาํบญุใหท้านไมไ่ด ้ เพราะไมม่เีงนิหรือมคีนขดัขวาง 

ไมต่อ้งทาํก็ได ้รกัษาศีลนัง่สมาธิเจริญปญัญาจะไดบ้ญุมากกวา่  

ถาม เดนิจงกรมไมม่ากเท่ากบันัง่สมาธิ ไมเ่ป็นไรใช่ไหมคะ  

ตอบ จะเดนิมากกวา่นัง่ก็ได ้จะนัง่มากกวา่เดนิก็ได ้ 

ถาม เวลาพจิารณาน่ี ไมค่วรทาํตอนเดนิจงกรม ใช่ไหมคะ  
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ตอบ ทาํในท่าไหนก็ได ้ นัง่หรือเดนิก็ได ้ แต่ตอ้งรูว้า่กาํลงัทาํอะไร ถา้ทาํสมาธิก็อย่า

พจิารณา ควรจะอยู่กบัลมหรือบริกรรมพทุโธไปอย่างเดยีว ถา้เจริญปญัญาก็

พจิารณาไป  

ถาม จาํเป็นตอ้งเดนิก่อนแลว้ค่อยมานัง่หรือไม ่

ตอบ ไมจ่าํเป็น การเปลีย่นอริิยาบถน้ี เพือ่รกัษาสุขภาพร่างกาย ถา้นัง่มากๆไมเ่ดนิเลย 

ก็จะเจ็บปวดไปตามส่วนต่างๆ จะพกิลพกิารได ้การเจริญสตกิบัการเจริญปญัญา

น้ี จะทาํในขณะทีเ่ดนิจงกรม การทาํสมาธจิะนัง่ทาํกนั เพราะเวลานัง่ร่างกายจะ

น่ิง การจะทาํจติใหน่ิ้งใหร้วมได ้ร่างกายตอ้งน่ิง ถา้ร่างกายเคลือ่นไหวจะไมร่วม  
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กณัฑท์ี่ ๔๓๓ 

ไม่มีอะไรเที่ยงแทแ้น่นอน 
๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 

เรื่องของโลกก็เป็นอย่างน้ีแหละ ไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน มกีารเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลา แต่กเิลสชอบยดึตดิ ไม่ชอบการเปลีย่นแปลง ชอบอะไรก็อยากจะใหเ้ป็น

เหมอืนเดมิ ไมอ่ยากใหเ้สือ่ม ไมอ่ยากใหสู้ญ ไมอ่ยากใหจ้ากไป พอจากไปก็เกดิความ

ทกุขใ์จขึ้นมา ธรรมะจงึมหีนา้ทีส่อนใจ ใหรู้จ้กัปรบัใจใหเ้ขา้กบัเหตกุารณ์ทีเ่ปลีย่นไปอยู่

เรื่อยๆ ไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตาม เป็นบคุคล เป็นวตัถสุิง่ของต่างๆ ภาวะต่างๆ เช่นดนิฟ้า

อากาศ มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ตอนน้ีเพิง่ออกมาจากฤดูฝน ฤดูนํา้ท่วม เขา้สู่ฤดู

หนาว ฤดูแลง้ ตอ้งปรบัไปตามสภาพ อย่าไปยดึตดิอยู่กบัสภาพใดสภาพหน่ึง ใหอ้ยู่กบั

สภาพปจัจบุนั ปญัหาเกดิขึ้นเพราะไมอ่ยู่กบัปจัจบุนั ใจชอบยอ้นอดตี คดิถงึอนาคต เบือ่

ปจัจบุนั ชอบฝนัถงึอดตีทีแ่สนหวาน ฝนัถงึอนาคตทีจ่ะมาต่อไป ท ัง้ๆทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในวสิยั

วา่จะเป็นไปตามทีฝ่นัหรือไม ่ ปจัจบุนัทีด่แีสนดกีลบัไมเ่หน็ ความจริงจะวา่ดกี็ไมเ่ชงิ แต่

ก็ไมเ่ลวรา้ย ถา้ใจไมไ่ปยนิดยีนิรา้ยกบัเขา ทีเ่ลวรา้ยเพราะใจไปปฏเิสธเขา ไมช่อบเขา ก็

เลยเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เพราะอยากเปลีย่นเขา  

ความทกุขก์็อยู่ตรงทีไ่มพ่อใจกบัสิง่ทีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนั อยากใหเ้ปลีย่นเป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ี ไมเ่ช่นนัน้ก็ทกุขเ์พราะไมอ่ยากใหเ้ปลีย่น เช่นไมอ่ยากใหร่้างกายแก่ ไมใ่ห ้

ร่างกายเจ็บ ไมใ่หร่้างกายตาย แต่เราก็ไปหา้มเขาไมไ่ด ้ เป็นธรรมชาตขิองเขา เป็น

อนัตตา ไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมบงัคบัของเรา จงึตอ้งควบคุมใจ สอนใจ ใหน่ิ้งกบั

เหตกุารณ์ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตาม ใจสามารถน่ิงกบัเหตกุารณ์ต่างๆได ้ เพราะ

เหตกุารณ์ต่างๆไมไ่ดเ้กดิกบัใจ ไม่ไดแ้ตะตอ้งใจเลย ใจเพยีงสมัผสัรบัรูเ้ท่านัน้ แต่ใจ

หลงไปคดิวา่อยู่ในเหตกุารณ์ คดิวา่เป็นร่างกาย ซึง่ความจริงเป็นเพยีงตวัแทนของใจ 

อะไรเกดิขึ้นกบัร่างกาย ก็ไมไ่ดเ้กดิกบัใจ เพราะใจขาดความรูค้วามเหน็ทีถู่กตอ้ง ขาด
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สมัมาทฐิ ิ ไมเ่หน็รูปงัอนตัตา คอืร่างกายไมใ่ช่ใจ กลบัไปเหน็วา่ร่างกายเป็นใจ พอ

ร่างกายเป็นอะไรไป ก็คดิวา่เป็นไปดว้ย ถา้ฝึกสอนใจใหน่ิ้งใหส้งบได ้ ใจจะไมเ่ดอืดรอ้น 

ไมท่กุขก์บัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิกบัร่างกาย  

ทีป่ลอดภยัทีสุ่ดของใจ ก็คอืความน่ิงความสงบของใจ ทีม่อียู่ ๒ ระดบัดว้ยกนั คอืสงบ

ในระดบัสมาธิ เป็นการสงบชัว่คราว และสงบในระดบัปญัญา เป็นการสงบถาวร ใน

เบื้องตน้ตอ้งอาศยัความสงบของสมาธิก่อน เพราะการจะทาํใหส้งบดว้ยปญัญานัน้ ตอ้งมี

สมาธิเป็นเครื่องสนบัสนุน ถา้จติไมส่งบ ก็เป็นเหมอืนนํา้ขุน่ ไมเ่หน็สิง่ต่างๆทีอ่ยู่ในนํา้ 

ถา้นํา้ใสสงบ ก็จะเหน็สิง่ต่างๆ จงึตอ้งทาํนํา้ใหใ้สก่อน เช่นสมยัก่อน เราใชน้ํา้ทีต่กัมาจาก

แมน่ํา้ลาํคลอง เอามาเทใส่ตุ่มแลว้ก็เอาสารสม้มาแกวง่ เพือ่ใหต้กตะกอน นํา้ก็จะใส พอ

นํา้ใสแลว้ก็จะเหน็สิง่ต่างๆทีอ่ยู่ในนํา้ ใจทีไ่มส่งบจะขุน่มวัดว้ยอารมณ์ต่างๆ ดว้ยอคติ

ต่างๆ เช่นรกั ชงั กลวั หลง พอทาํใจใหส้งบแลว้อคตกิ็จะตกตะกอนไป จะแยกออกจาก

จติ ทาํใหจ้ติมหีลกัมเีกณฑม์เีหตมุผีล สามารถมองความจรงิได ้ เหมอืนกบัแวน่ตาที่

ไดร้บัการเช็ดใหใ้สสะอาด เวลามองผ่านแวน่ตาก็จะเหน็ตามความเป็นจรงิ ถา้แวน่ตามวั

ก็จะมองไมเ่หน็ตามความเป็นจริง เหน็สุนขัเป็นแมวไปก็ได ้ฉะนัน้ใจทีม่อีคต ิ๔ มรีกั มี

ชงั มกีลวั มหีลงอยู่ จะไมส่ามารถเหน็ความจริงของสภาวธรรมท ัง้หลายได ้ วา่เป็นไตร

ลกัษณ์ เป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง มกีารเกดิก็ตอ้งมกีารดบัเป็นธรรมดา เป็นทกุข ์ ไมสุ่ขอย่าง

เดยีว ถา้สุขก็เป็นเพยีงเลก็นอ้ย ไมใ่ช่เป็นสุขแท ้ เป็นสุขเทยีม เป็นอนัตตา ไมส่ามารถ

ควบคุมบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการได ้ 

น่ีคอืสิง่ทีใ่จทีไ่มม่สีมาธิจะไมส่ามารถมองเหน็ได ้ เหมอืนกบัแวน่ตาทีไ่มไ่ดร้บัการเช็ดให ้

ใสสะอาด ถา้แวน่ตามวัเหมอืนเวลาถูกไอนํา้เคลอืบ จะมองเหน็รางๆ จะไมรู่ว้า่เป็นอะไร

กนัแน่ ความหลงก็จะทาํใหไ้มเ่หน็ไตรลกัษณ์ ไมเ่หน็อนิจจงั ความไมเ่ทีย่ง ไมเ่หน็วา่

เป็นทกุข ์ ไมเ่หน็อนตัตา ไมส่ามารถควบคุมบงัคบัได ้ เช่นเวลารกัสิง่ใดบคุคลใด จะไม่

มองวา่เขาไมเ่ทีย่ง จะไมค่ดิวา่เขาจะตอ้งจากเราไป จะตอ้งเสือ่ม จะตอ้งเปลีย่นไป จะไม่

มองวา่เขาจะใหค้วามทกุขก์บัเรา จะไมม่องวา่ไมส่ามารถควบคุมบงัคบัรกัษา ใหเ้ป็นไป

ตามความตอ้งการได ้ เพราะถูกความหลงครอบงาํจติใจ ทาํใหไ้มส่ามารถเหน็ความจริง
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ได ้ทาํใหเ้หน็ตรงขา้มกบัความจริง ก็เลยเกดิอคต ิคอืความรกั ความชงั ความกลวัขึ้นมา 

ความกลวัน่ีก็เกดิจากการไมเ่หน็วา่ ร่างกายเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย จงึกลวั

แก่กลวัเจ็บกลวัตายกนั ถา้เหน็วา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ไมใ่ช่ตวัเรา 

ไมใ่ช่ของเรา ก็จะปลอ่ยวางความแก่ ความเจ็บ ความตายได ้ 

จะเหน็ไดก้็ตอ้งมสีมาธิ เวลาจติสงบจติจะปลอ่ยวางอปุาทาน ความยดึตดิในร่างกาย

ชัว่คราว มคีวามสุข ไมเ่ดอืดรอ้น กบัความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย เช่นเวลา

เจ็บไขไ้ดป่้วย ถา้เขา้สมาธิเป็น พอจติสงบแลว้ จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัความเจ็บไขไ้ดป่้วย

ของร่างกาย หรือเวลานัง่สมาธิแลว้เกดิอาการเจ็บปวดขึ้นมาตามร่างกาย แลว้สามารถดงึ

ใจใหเ้ขา้สู่ความสงบได ้ ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆ พอจติรวมลงเขา้สู่ความสงบแลว้ กจ็ะ

ไมร่บัรูอ้าการเจบ็ปวดเลย อาการเจ็บปวดหายไป ถา้ยงัรบัรูว้า่มอีาการเจ็บปวด ใจจะไม่

เจ็บปวดไปกบัความเจ็บปวดของร่างกาย จะเฉยๆเหมอืนตอนทีร่่างกายไมเ่จ็บปวด น่ีคอื

พลงัของสมาธิ ทีท่าํใหจ้ติปลอ่ยวางอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในร่างกาย วา่เป็นตวัเรา

ของเราได ้ ปลอ่ยวางเวทนาได ้ ปลอ่ยวางความอยากใหเ้วทนาหายไป ปลอ่ยวางความ

อยากทีจ่ะลกุขึ้น เพีอ่เปลีย่นอริิยาบถของร่างกาย เพือ่ผ่อนคลายอาการเจ็บปวดของ

ร่างกาย ผูท้ีม่สีมาธิสามารถอยู่กบัความเจบ็ปวดของร่างกายได ้ ไมต่อ้งรบัประทานยาแก ้

ปวดก็ได ้ 

น่ีคอืวธิีหน่ึงทีจ่ะปลอ่ยวาง ทีจ่ะเหน็ความจริงของสภาวธรรมท ัง้หลาย เช่นร่างกายวา่

ไมใ่ช่ตวัเรา เพราะเวลาทีจ่ติสงบ จติกบัร่างกายจะแยกออกจากกนัช ัว่คราว จะรูว้า่เป็น

คนละคนกนั ถา้ร่างกายเป็นอะไรไป จะรูว้า่ใจไมไ่ดเ้ป็นอะไรไปดว้ย แต่พอออกจาก

สมาธิมาแลว้ ใจกบักายก็จะรวมตวักนัเป็นหน่ึงอกี แทนทีจ่ะแยกเป็นสอง ถา้ไมใ่ช ้

ปญัญาคอยสอนใจ ก็จะถูกความหลงทีย่งัไมไ่ดร้บัการทาํลายอย่างถาวร กลบัมาทาํ

หนา้ทีห่ลอก ใหค้ดิวา่ร่างกายเป็นใจ จงึตอ้งใชป้ญัญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆวา่ ร่างกาย

ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีงธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายไปเป็น

ธรรมดา เป็นทกุข ์ ไมใ่ช่เป็นสุข ถา้ไปยดึไปตดิ ไปอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เช่น

ไปอยากไมใ่หแ้ก่ ไมใ่หเ้จ็บ ไมใ่หต้าย ก็จะทกุขท์รมานใจขึ้นมาทนัท ี น่ีเป็นหนา้ทีข่อง
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ปญัญา หลงัจากออกจากสมาธิมาแลว้ การเจริญปญัญา จะเจริญไดก้็ตอ้งมสีมาธิมาก่อน 

แต่จะไมเ่จริญไมพ่จิารณาตอนทีจ่ติอยู่ในสมาธิ ตอนทีจ่ติสงบน่ิงอยู่ ตอนนัน้ตอ้งปลอ่ย

ใหจ้ติพกัใหน้านทีสุ่ด เพราะการพกัของจติเป็นการตดักาํลงัของความหลง ตดักาํลงัของ

อคต ิ คอืรกัชงักลวัหลง พอออกจากสมาธ ิ อคตทิ ัง้ ๔ จะไมม่กีาํลงั ตอนนัน้ถา้เจรญิ

ปญัญา พจิารณาไตรลกัษณ์ก็จะไมม่อีารมณ์หดหู่มารบกวนใจ ต่างกบัผูท้ีไ่มม่สีมาธิ จะ

ไมส่ามารถพจิารณาความจริงของร่างกายไดว้า่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย 

เพราะจะมอีคตคิอยต่อตา้น คอืความชงั ไมช่อบความแก่ความเจ็บความตาย ไมเ่ชื่อลอง

ถามตวัเองดูวา่ วนัหน่ึงไดพ้จิารณาความแก่ความเจ็บความตายกนัสกักี่คร ัง้ ไมเ่คย

คดิถงึมนัเลย เพราะไมช่อบคดิถงึเรื่องราวเหลา่น้ี เพราะคดิแลว้เกดิอารมณ์หดหู่ขึ้นมา 

ทาํใหท้อ้แทเ้บือ่หน่าย ไมรู่จ้ะอยู่ไปทาํไมถา้จะตอ้งตายไป จะคดิอย่างน้ี เป็นผลงานของ

อคต ิคอืความรกั ความชงั ความกลวั ความหลง จะสรา้งอารมณ์เหลา่น้ีขึ้นมา พวกเรา

จงึไมค่่อยมปีญัญา ไมเ่หน็ไตรลกัษณ์กนั ไมเ่หน็การเกดิแก่เจ็บตาย ไมเ่หน็ความทกุข ์

ไมเ่หน็อนตัตา การทีเ่ราไมส่ามารถไปส ัง่ใหส้ิง่ต่างๆเช่นร่างกาย ใหเ้ป็นไปตามความ

ตอ้งการของเราไดเ้สมอไป 

น่ีคอืความแตกต่างระหวา่งการมสีมาธิและการไมม่สีมาธิ พอมสีมาธิแลว้ พอออกจาก

สมาธิ ก็ตอ้งกาํกบัความคดิใหค้ดิไปในทางไตรลกัษณ์เลย ถา้ไมค่ดิก็จะไมไ่ดเ้จริญ

ปญัญา ก็จะตดิอยู่ในข ัน้สมาธิ ทีเ่รียกวา่ตดิสมาธิ ตดิอย่างน้ี หมายถงึนัง่สมาธิอย่าง

เดยีว พอออกจากสมาธิก็ไมเ่จริญปญัญา ไมพ่จิารณาไตรลกัษณ์ ไปทาํภารกจิต่างๆ

ตามปกต ิ พอถงึเวลานัง่สมาธิก็กลบัมานัง่ใหม ่ อย่างน้ีก็จะไมก่า้วขึ้นสู่ข ัน้ปญัญาได ้ ข ัน้

สมาธิยงัเป็นข ัน้โลกยิะ คอืสมาธิน้ีเสือ่มได ้ ถา้ตายไปแลว้ไปเกดิในชัน้พรหม ก็จะเสือ่ม

ลงมาช ัน้เทพ แลว้มาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ ถา้ไดข้ึ้นสู่ข ัน้ปญัญาแลว้ ซึง่มอียู่ ๔ ข ัน้ คอื

อริยมรรคผล ๔ ข ัน้ ไดแ้ก่ข ัน้โสดาบนั สกิทาคาม ีอนาคาม ีและอรหนัต ์ถา้ไดข้ ัน้ใดข ัน้

หน่ึงแลว้จะไมเ่สือ่มลงมา ถา้ไดบ้รรลเุป็นโสดาบนัแลว้ ก็จะไมเ่สือ่มลงมาเป็นปถุชุน ถา้

ไดข้ ัน้สกทิาคามแีลว้ ก็จะไมเ่สือ่มลงมาเป็นโสดาบนั ถา้ไดข้ ัน้อนาคามแีลว้ ก็จะไมเ่สื่อม

ลงมาเป็นสกทิาคาม ีถา้ไดข้ ัน้อรหนัตแ์ลว้ก็จะไมเ่สือ่มลงมาเป็นอนาคาม ี
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น่ีเป็นข ัน้ของปญัญา ซึง่มเีพยีงพระพทุธศาสนาเท่านัน้ทีส่อนข ัน้ปญัญา ศาสนาอื่นๆที่

ผ่านมาท ัง้ในอดตีและปจัจบุนั ไมม่คีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะสอนข ัน้ปญัญาได ้ เพราะไม่

เหน็อนตัตา ไมเ่หน็สรรพสิง่ท ัง้หลายเป็นอนตัตา ไมม่ตีวัตน มเีพยีงพระพทุธเจา้เพยีง

พระองคเ์ดยีวเท่านัน้ ทีเ่หน็สพัเพ ธมัมา อนัตตา ตอนที ่ พระพทุธเจา้ทรงบาํเพญ็ทรง

ศึกษา ทรงเรียนจากผูอ้ืน่ไดเ้พยีงระดบัสมาธิเท่านัน้ ครูบาอาจารยข์องพระองค ์ ๒ รูป 

สอนเพยีงข ัน้รูปฌานและอรูปฌาน ไมรู่จ้กัปญัญา คอืโลกตุรธรรม ไมรู่อ้นตัตาทีม่อียูใ่น

สภาวธรรมท ัง้หลาย จงึพยายามควบคุมบงัคบัสิง่ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามความอยากของ

อคต ิของความหลง สิง่ทีไ่มเ่ทีย่งก็อยากใหเ้ทีย่ง แมแ้ต่ในสมยัปจัจบุนัน้ี ก็ยงัมมีนุษยท์ี่

พยายามคดิคน้ควา้หาหยูกหายา หาวธิรีกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ เพือ่ไม่ใหร่้างกายตาย หายา

มารบัประทานเพือ่ใหร่้างกายอยู่ไปไดต้ลอด น่ีก็เป็นผลงานของความหลง ไมเ่หน็อนตัตา 

ไมส่ามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการได ้ ทกุอย่างในโลกน้ีมเีกดิตอ้งมดีบัไปเป็น

ธรรมดา  

พอไมเ่หน็กนั ก็เลยทกุขก์นั แทนทีจ่ะมาแกป้ญัหาทีใ่จ ทีเ่ป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ คอื

ความหลงทีท่าํใหเ้กดิความทกุขใ์จ ก็ไปแกท้ีป่ลายเหต ุ ไปแกท้ีร่่างกาย ดว้ยการผลติ

สนิคา้ต่างๆ อปุกรณ์ต่างๆ เครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ อาหารต่างๆ หยูกยาต่างๆ มาเพือ่ทาํ

ใหร่้างกายไมใ่หต้าย เพราะคดิวา่ถา้ร่างกายไมต่ายแลว้จะไดไ้มท่กุข ์เพราะไมม่ใีครอยาก

ตาย ไมม่ใีครอยากเจ็บไขไ้ดป่้วย แต่หารูไ้มว่า่ นัน่ไมใ่ช่วธิีดบัทกุข ์ เพราะความทกุข ์

ไมไ่ดเ้กดิจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย แต่เกดิจากความอยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บ 

อยากไมต่ายต่างหาก ถา้ตราบใดยงัมคีวามอยากไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่ายอยู่ ก็จะเกดิความ

ทกุขใ์จขึ้นมา แลว้สมมตวิา่ ซึง่คงไมเ่ป็นความจริง สมมตวิา่ถา้สามารถผลติยาหรือ

กรรมวธิีทาํใหร่้างกายไมต่ายได ้ ก็ยงัไมพ่น้จากความทกุข ์ เพราะเวลาอยากจะตาย 

อยากจะฆ่าตวัตาย ก็ทาํไมไ่ด ้ เพราะร่างกายไมต่าย ใจของมนุษยเ์ราก็เหน็อยู่แลว้ ใช่

ไหม บางทกี็อยากอยู่ บางทกี็อยากตาย เวลาอยากตายแลว้ไมต่าย ก็ทกุขท์รมานใจไป

อกีแบบหน่ึง  
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ปญัหาจงึไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารแก่ การเจ็บ การตาย แต่อยู่ทีค่วามอยาก เรียกวา่ภวตณัหา 

ความอยากอยู่ ความอยากไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย วิภวตณัหา ความอยากตาย ถา้ร่างกาย

ยงัไมต่าย แลว้อยากจะตายก็จะทกุข ์ เช่นคนทีเ่จ็บไขไ้ดป่้วยดว้ยโรคทีร่กัษาไมห่าย เป็น

อมัพฤกษอ์มัพาต ไมส่ามารถทาํอะไรตามความอยากได ้ ก็เกดิวภิวตณัหา อยากจะตาย 

ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา การแกป้ญัหาทีป่ลายเหต ุ คอืทีร่่างกาย จงึไมใ่ช่เป็นการ

แกป้ญัหา แกค้วามทกุข ์ สมยัน้ีเรามสีิง่ต่างๆมาสนองกเิลสตณัหาของเราอย่างมากมาย 

แต่พอไดแ้ลว้ก็เบือ่ อยากจะทาํลาย ถา้ทาํลายไมไ่ดก้็ทกุขใ์จ เช่นสามภีรรยาเป็นตน้ 

เวลาไดก้นัใหม่ๆ ก็รกักนัด ี พออยู่ไปนานๆก็จะเบือ่ อยากจะทิ้งกนั ปญัหาอยู่ทีใ่จ ไมไ่ด ้

อยู่ทีส่ิง่ต่างๆภายนอก สิง่ต่างๆภายนอกจะเปลีย่นไปอย่างไร ถา้ทาํใจใหน่ิ้ง ไมใ่หเ้กดิ

ความอยาก ไมใ่หเ้กดิภวตณัหา วภิวตณัหา กามตณัหาได ้ ก็จะไมเ่ป็นปญัหากบัใจเลย 

จะหนาวก็อยู่กบัมนัได ้ จะรอ้นก็อยู่กบัมนัได ้ นํา้จะท่วมก็อยู่กบัมนัได ้ แมแ้ต่ร่างกายจะ

ตายไปก็รบัได ้ เวลาเขา้สมาธิไปก็เหมอืนกบัปลอ่ยร่างกายใหต้ายไปชัว่คราว ถา้เขา้สมาธิ

เป็นจะรูว้า่ความตายไมเ่ป็นปญัหากบัใจเลย 

น่ีคอืประโยชนข์องการปฏบิตัธิรรม เพยีงข ัน้สมาธิก็จะเหน็คุณประโยชนม์ากอยู่แลว้ เป็น

ทีพ่ึง่ทางใจไดช้ ัว่คราว เวลามคีวามทกุขใ์จก็เขา้ไปในสมาธิ ความทกุขใ์จก็จะหายไป ไม่

วา่จะทกุขเ์พราะเจ็บไขไ้ดป่้วย หรือเบือ่หน่ายกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี กบัคนนัน้กบัคนน้ี ก็ไป

ปลกีวเิวก ไปเขา้สมาธิ ปลอ่ยวางสิง่ทีเ่บือ่หน่าย ไมไ่ปยุ่งกบัเขา พอใจสงบแลว้ ก็จะไม่

เดอืดรอ้น ถา้ตอ้งกลบัไปพบกนัอกี ถา้จะอยู่กบัสิง่ต่างๆโดยไมท่กุข ์ ก็ตอ้งใชป้ญัญา 

ตอ้งพจิารณาวา่สิง่ต่างๆน้ี ไมอ่ยู่ภายใตอ้าํนาจของเรา ทีจ่ะไปควบคุมใหเ้ป็นไปตามความ

ตอ้งการได ้ เพราะฉะนัน้จงอย่าไปอยากกบัสิง่ต่างๆ อย่าไปอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ี เขาเป็นอย่างไรก็ใหพ้อใจ จะไดไ้มเ่ดอืดรอ้น อากาศหนาวก็พอใจกบัอากาศหนาว 

อากาศรอ้นก็พอใจกบัอากาศรอ้น อยู่ดว้ยกนัได ้ เพราะใจเป็นเพยีงผูร้บัรูเ้ท่านัน้เอง ใจ

ไมไ่ดอ้ยู่ในเหตกุารณ์ ร่างกายต่างหากทีอ่ยู่ในเหตกุารณ์ ผูท้ีจ่ะรบัเคราะหร์บัประโยชนก์็

คอืร่างกาย เช่นเวลารบัประทานอาหาร ใจไมไ่ดร้บัประทานอาหารเลย ร่างกายเป็นผู ้

รบัประทานอาหาร ใจเป็นเพยีงผูดู้ แต่ใจกลบัไปวุน่วายมากกวา่ร่างกาย ทีร่บัประทาน

อาหารไดท้กุรูปแบบทกุชนิด แต่ใจกลบัรบัประทานไมไ่ด ้ท ัง้ๆทีใ่จไมไ่ดเ้ป็นผูร้บัประทาน 
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ถา้ทาํใจใหน่ิ้งเฉยได ้ ปลอ่ยใหร่้างกายรบัประทานไป เหมอืนรบัประทานยา มอีะไรกต็กั

เขา้ปากไป เคี้ยวไปกลนืไป เพือ่เยยีวยาใหร่้างกายอยู่ต่อไปได ้ถา้เป็นอาหารทีส่ะอาด ไม่

เป็นพษิ เป็นภยั เป็นโทษ ก็ใชไ้ด ้ ถา้ใจมปีญัญา แยกออกจากร่างกายเป็น การ

รบัประทานอาหารจะเป็นเหมอืนการรบัประทานยา จะไมก่งัวลกบัสสีนักบัรูปร่างของยา 

หมอใหย้าชนิดไหนมารบัประทาน ก็รบัประทานได ้อาหารก็เป็นยาอย่างหน่ึง เพือ่เยยีวยา

ร่างกายไมใ่หเ้จ็บไขไ้ดป่้วย ป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บ ใหร่้างกายอยู่ไดอ้ย่างปกต ิถา้ใจมอีคต ิ

มคีวามหลงครอบงาํ ก็จะคดิวา่ตนเป็นผูร้บัประทานอาหาร ถา้มอีคต ิ ความชอบ ความ

ชงั ก็จะเลอืกอาหาร อาหารชนิดน้ีรบัประทานได ้อาหารชนิดนัน้รบัประทานไมไ่ด ้ท ัง้ๆที่

ใจไมไ่ดร้บัประทานแมแ้ต่คาํเดยีวเลย ผูท้ีร่บัประทานก็คอืร่างกาย เหมอืนกบัคนขบัรถที่

ขบัรถไปเตมินํา้มนั แลว้ก็เลอืกปัม๊ เพราะปัม๊น้ีไมม่ขีองแจก ปัม๊น้ีไมล่ดราคา แต่รถมนั

ไมส่นใจหรอก นํา้มนัปัม๊ไหนก็ใชไ้ดเ้หมอืนกนั แต่คนขบัน่ีเรื่องมาก มรีกัมชีงั มคีวาม

อยาก อยากจะไดคู้ปอง อยากจะไดผ้า้ขนหนู อยากจะไดป้ฏทินิ ก็เลยตอ้งเลอืกปัม๊ 

น่ีคอืความหลงทีค่รอบงาํใจ ถา้ทาํใจใหส้งบไดค้วามหลงจะถูกฉีดยาสลบ จะไมส่ามารถ

ทาํงานไดอ้ย่างเต็มที ่ถูกตดักาํลงัลงไป ทาํใหค้ดิดว้ยเหตดุว้ยผลได ้คดิตามความจริงได ้

ทาํใหเ้หน็ความจริงได ้เช่นเหน็คนทีเ่รารกัวา่ สกัวนัหน่ึงตอ้งจากไป กจ็ะเตรียมตวัเตรยีม

ใจรบักบัเหตกุารณ์ได ้ ถา้จติไมส่งบจะไมก่ลา้คดิถงึการจากกนั เพราะจะคดิวา่เป็นการ

สาปแช่ง ถา้คดิแลว้จะจากกนัทนัท ี ก็เลยไมก่ลา้คดิกนั พอไมก่ลา้คิด เวลาจากกนัก็ทาํ

ใจไมไ่ด ้ เพราะไมไ่ดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไวก่้อน ถา้มสีมาธิแลว้ จะกลา้พจิารณาความไม่

เทีย่ง การพลดัพรากจากกนั เขาจะจากเราไปเมือ่ไหร่ก็ไมรู่ ้ ไปหา้มเขาไมไ่ด ้ เขาเป็น

อนตัตา ถา้ไปอยากแลว้ไมไ่ดด้งัใจ ก็จะทกุขท์รมานใจ น่ีคอืการเหน็ไตรลกัษณ์ เหน็

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ตอ้งเหน็หลงัจากทีอ่อกจากสมาธิมาแลว้ ดว้ยการพจิารณาไตร

ลกัษณ์ในสิง่ทีเ่รามอีคตดิว้ย โดยเฉพาะสิง่ทีเ่รารกั สิง่ทีเ่ราชงัก็เหมอืนกนั เช่นการถูกดุ

ด่าวา่กลา่ว ครหา นินทา อนัน้ีเราไมช่อบ เราชงั ก็ตอ้งสอนใจวา่ บงัคบัเขาไมไ่ด ้ เขา

อยากจะด่า เราจะไปหา้มเขาไดอ้ย่างไร เหมอืนเสยีงนกเสยีงกาน่ี จะไปหา้มเขาไดอ้ย่างไร 

น่ีเหน็ไหมเสยีงนก เสยีงกา มนัก็รอ้งของมนัอยู่อย่างนัน้ ถา้ไมช่อบจะไปหา้มเขาได ้

อย่างไร ตอ้งหา้มใจเราส ิ ทาํใจใหเ้ฉย เป็นสมาธิ เหมอืนขณะทีอ่ยู่ในสมาธิ การทีใ่จไม่
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เฉยก็เพราะมคีวามอยาก ถา้ตดัความอยากได ้ จะด่าก็ได ้ จะชมก็ได ้ ใจก็จะสงบ จะน่ิง 

น่ิงดว้ยปญัญา จากการเหน็สพัเพ ธมัมา อนัตตา เหน็วา่ไมส่ามารถควบคุมบงัคบัส ัง่การ 

ใหส้ิง่ต่างๆเป็นไปตามความอยากได ้ ต่อไปก็จะไมม่คีวามอยาก จะอยู่กบัความจริง

ตลอดเวลา  

แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ จะไมป่ฏบิตัต่ิอสิง่ต่างๆใหด้ทีีสุ่ด ถา้ทาํไดก้็ทาํไป เช่นถา้อยู่ตรงน้ี

เป็นอนัตราย ก็เปลีย่นไปอยู่อกีทีห่น่ึง ถา้ไปไดก้็ไป ถา้ไปไมไ่ดต้อ้งอยู่ ก็อยู่ไป อะไรจะ

เกดิขึ้นก็ตอ้งปลอ่ยใหเ้กดิ แต่ใจจะน่ิง ไมว่า่จะอยู่หรือจะไป ทีไ่ปก็ไมไ่ดไ้ปเพือ่ใจ แต่ไป

เพือ่ร่างกาย ไปเพือ่ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ เวลานํา้ท่วมอยู่ไมไ่ดก้็ตอ้งไป แต่

ตอ้งไปแบบใจน่ิง ไมเ่สยีอกเสยีใจ ไมเ่ดอืดรอ้น อยู่ก็ได ้ไปก็ได ้ถา้ไปแลว้ดกีวา่ก็ไป ไป

ไดก้็ไป ถา้ไปไมไ่ดก้็อยู่ต่อไป จนกวา่จะอยู่ไมไ่ด ้สิง่ทีอ่ยู่ไมไ่ดก้็คอืร่างกาย ไมใ่ช่ใจที่อยู่

ไมไ่ด ้ พอร่างกายตายไปแลว้ ใจก็หมดปญัหากบัร่างกาย หมดภาระ ร่างกายน้ี

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่เป็น ภารา หเว ปญัจกัขนัธา เป็นภาระทีห่นกัอย่างยิง่ ทีใ่จตอ้ง

คอยดูแลรกัษา ต ัง้แต่วนัเกดิจนถงึวนัตาย พอไมม่ร่ีางกายแลว้ ก็เหมอืนกบัยกของหนกั

ออกจากบ่า ไมต่อ้งแบกอกีต่อไป เวลาเดนิทางไปไหนมาไหน ระหวา่งการทีต่อ้งแบก

สมัภาระต่างๆ กบัการเดนิไปตวัเปลา่ๆน้ี อย่างไหนจะสบายกวา่กนั พวกเราน้ีมสีมัภาระ

มาก นอกจากร่างกายของเราแลว้ ยงัไปแบกร่างกายของคนอืน่อกี ไปแบกร่างกายของ

สาม ีของภรรยา ของลูก ของบดิา มารดา ของปู่ย่าตายาย ไปแบกคอนโดฯ แบกรถยนต ์

แบกเพชรนิลจนิดา ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ไมห่นกัไมเ่หน่ือยบา้งหรือ สูไ้ปแบบตวั

เปลา่ๆ อยู่แบบตวัเปลา่ๆไมด่กีวา่หรือ  

น่ีคอือาํนาจของความหลง ไมว่า่จะไดฟ้งัธรรมมามากนอ้ยเพยีงใดก็ตาม ถา้จติไมส่งบก็

จะมองไมเ่หน็ เหน็แบบสบิปากวา่ไมเ่ท่าหน่ึงตาเหน็ เหมอืนกบัไดย้นิคนเลา่ใหเ้ราฟงั วา่

สถานทีต่รงนัน้เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ฟงัไปแลว้ก็วาดภาพตามไป อย่างทีก่าํลงัเทศนใ์ห ้

ฟงัน้ี พวกเราก็วาดภาพตามไป แต่ไมเ่หน็กบัใจ พอเลกิฟงัธรรมก็กลบัไปแบก

เหมอืนเดมิ เพราะฟงัมานานแลว้ ก็ยงัแบกเหมอืนเดมิ แสดงวา่จติไมส่งบ จติไมเ่คยรวม

เลย เพราะฉะนัน้ตอ้งทาํจติใหร้วมใหไ้ด ้ การจะทาํจติใหร้วมได ้ ก็ตอ้งมสีตเิป็นตวัคอย
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ดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบ ใจน่ีก็เป็นเหมอืนลงิ ถา้จะจบัลงิเขา้กรง ตอ้งมเีชอืกจบั ตอ้งเอา

เชอืกไปคลอ้งคอลงิ แลว้ก็ลากเขา้ไปในกรง ถา้ไมล่ากจะไมเ่ขา้ จะวิง่เลน่ไปตามเรื่องของ

มนั ใจก็ชอบคดิเรื่อยเป่ือย ถา้ไมค่วบคุมไมใ่หค้ดิ ก็จะคดิไปเรื่อยๆ เวลานัง่สมาธิก็ยงั

คดิอยู่ นัง่ดูลมก็ยงัคดิเรื่องนัน้ คดิเรื่องน้ีอยู่ บริกรรมพทุโธๆ ก็ยงัคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ 

ถา้นัง่อย่างน้ี นัง่ไปจนวนัตายกจ็ะไมม่วีนัสงบได ้ถา้ไมม่เีชอืกจบัลงิเขา้กรง ก็จะจบัไมไ่ด ้

จติน่ีเร็วกวา่ลงิหลายรอ้ยเท่า มสีิง่เดยีวทีจ่ติกลวั ก็คอืสต ิสตเิป็นผูป้ราบจติได ้แต่พวก

เราไมใ่ชก้นั มขีองด ี มอีาวุธด ี กลบัไมใ่ชก้นั เพราะรูส้กึวา่หนกักวา่แบกของต่างๆ พอ

บริกรรมพทุโธๆไปไดห้น่อยเดยีว ก็ไม่เอาแลว้ ไมไ่หวแลว้ ถา้อยากจะทาํใจใหส้งบตอ้ง

บริกรรมพทุโธไดท้ ัง้วนั ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนหลบั ไมว่า่จะทาํงานอะไรก็ตาม ตอ้งพทุ

โธๆไป ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งคดิเรื่องอื่นก็อย่าไปคดิ ใหค้ดิแต่พทุโธๆไป พอลมืตา

ขึ้นมา ก่อนจะลกุขึ้น ก็พทุโธเลย วนัน้ีจะเริ่มตน้ดว้ยพทุโธ และจะบริกรรมพทุโธจนถงึ

เวลาหลบันอน พทุโธๆไปท ัง้วนัเลย อย่างน้ีแหละถงึจะดงึใจไวไ้ด ้ ดงึลงิไวไ้มใ่หไ้ปวิง่

เพ่นพ่านได ้ เวลานัง่สมาธิจะไมไ่ปไหน จะอยู่กบังานทีใ่หท้าํ ใหอ้ยู่กบัลม ก็จะอยู่กบัลม 

ใหอ้ยู่กบัพทุโธ ก็จะอยู่กบัพทุโธ เพราะพทุโธมาท ัง้วนั ถา้ทาํอย่างน้ีได ้นัง่เพยีง ๕ นาท ี

๑๐ นาท ีก็จะสงบ  

ตอ้งมสีตก่ิอน ถงึจะมสีมาธิ พอมสีมาธิแลว้ก็ตอ้งเจริญปญัญา พอออกจากสมาธิแลว้

อย่าปลอ่ยใหค้ดิเรื่อยเป่ือย ใหค้ดิทางปญัญา คดิไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

เหน็อะไรก็คดิวา่เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา พจิารณาไปอย่างน้ีเรื่อยๆ ต่อไปจะปลอ่ยวาง 

เพราะเหน็ทกุข ์เหน็อนตัตา เหน็อนิจจงั จะไมไ่ปยุ่งเกี่ยวดว้ย เพราะไมเ่ป็นไปตามความ

อยาก ความตอ้งการ พออยากใหเ้ป็นอกีอย่างหน่ึง ก็จะมคีวามทกุขข์ึ้นมา เป็นทกุขใ์น

อริยสจั ๔ เป็นทกุขใ์จ ทีเ่กดิจากความอยากต่างๆ ถา้มปีญัญาก็จะไมอ่ยาก จะเฉยๆ 

เช่นกเิลสจะหลอกใหไ้ปดืม่เป๊ปซี ่ ก็ไมไ่ป ไมจ่าํเป็น ดืม่นํา้เปลา่ก็ได ้ ร่างกายตอ้งการ

นํา้เปลา่ นํา้ทีไ่มม่นีํา้ตาลผสม ไมม่รีสชาตกิ็ไมเ่ป็นไร ครูบาอาจารยท์ีบ่รรลมุรรคผล

นิพพาน ท่านอยู่ในป่า ไมม่เีป๊ปซีด่ืม่ ไมม่ขีนมนมเนยรบัประทาน อยู่กบัชาวป่าชาวเขา 

บณิฑบาตวนัหน่ึงจะไดอ้ะไรมา ไดข้า้วเหนียวหน่อย ไดผ้กั ไดน้ํา้พริกมาจิ้ม แต่ใจท่านมี

สต ิมสีมาธิ มปีญัญา จงึไมห่วิกบัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ใจไมผ่ลติความอยาก 
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จงึไมม่คีวามทกุข ์ ทาํไมท่านอยู่ในป่าในเขาได ้ ทาํไมพวกเราอยู่กนัไมไ่ด ้ ก็เพราะวา่ใจ

ของพวกเรายงัผลติกามตณัหาอยู่น ัน้เอง ยงัอยากรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ พอ

อยากแลว้ก็เหมอืนคนตดิยาเสพตดิ ตอ้งหามาใหไ้ด ้อยู่ไกลแสนไกลก็ตอ้งไป  

น่ีคอือนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ทีต่อ้งพจิารณาอยู่เรื่อยๆ หลงัจากทีอ่อกมาจากสมาธิแลว้ 

ถา้ไมพ่จิารณา ก็จะไมก่า้วหนา้ จะตดิอยูท่ีข่ ัน้สมาธิ ตายไปก็จะตอ้งกลบัมาเกดิใหมอ่กี 

จะพลาดโอกาสอนัเลศิน้ีไป กลบัมาเกิดคราวหนา้ อาจจะไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนา จะ

ไมม่ใีครสอนเรื่องอนตัตา ถา้ขึ้นสู่ข ัน้ปญัญาได ้พจิารณาไตรลกัษณ์ได ้ไตรลกัษณ์จะตดิ

ไปกบัใจ ถา้ตายไปแลว้กลบัมาเกดิใหม ่ ไมไ่ดเ้จอกบัพระพทุธศาสนา ก็จะปฏบิตัธิรรม

ต่อไปได ้ เพราะมศีาสนาคอืไตรลกัษณ์อยู่ในใจแลว้ หวัใจของศาสนาก็คอืไตรลกัษณ์น้ี

เอง การเหน็อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา น้ีแล คอืศาสนาทีแ่ทจ้ริง ศาสนาไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่จดยี ์

ไมไ่ดอ้ยู่ทีโ่บสถ ์ ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระสงฆอ์งคเ์จา้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระพทุธเจา้ แต่อยู่ทีป่ญัญาที่

เกดิขึ้นภายในใจ ที่เรียกวา่ธรรมจกัข ุ ดวงตาเหน็ธรรม ก็เหน็ไตรลกัษณ์น้ี เหน็อนิจจงั 

เหน็ทกุขงั ก็คอืเหน็อริยสจั ๔ เหน็ทกุข ์ สมทุยั นิโรธ มรรค เหน็อนตัตา เหน็วา่

สภาวธรรมท ัง้หลายเป็นอนตัตา เราไมส่ามารถควบคุมบงัคบัส ัง่การ ใหเ้ป็นไปตามความ

ตอ้งการได ้ 

ถา้ไดเ้ขา้สู่ข ัน้ปญัญาแลว้ ก็จะมกีารหลดุพน้โดยถ่ายเดยีว ชา้หรือเร็วเท่านัน้ แต่ไม่เกนิ 

๗ ชาตเิป็นอย่างมาก พอไดข้ ัน้โสดาบนัแลว้ก็ไมเ่กนิ ๗ ชาต ิพอไดข้ ัน้สกทิาคามแีลว้ ก็

ชาตเิดยีว ทีจ่ะตอ้งกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ถา้ไดข้ ัน้อนาคาม ีก็สามารถบรรลไุดใ้นข ัน้นัน้

เลย คอืในข ัน้ของพรหม ไมต่อ้งกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ เพราะพระอนาคามไีดต้ดัปญัหา

ของร่างกายไปแลว้ ปลอ่ยวางกามตณัหาไดห้มดแลว้ เหลอืแต่ภวตณัหา วภิวตณัหา ที่

ยงัตดัไมไ่ด ้ ไมต่อ้งกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี ไมต่อ้งใชร่้างกายปฏบิตัธิรรม สามารถ

ปฏบิตัธิรรมภายในจติได ้ เพราะปญัหาตอนน้ีอยู่ในจติ ไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย กามตณัหาน้ี

ปลอ่ยวางหมดแลว้ รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ตา หู จมกู ลิ้น กาย น้ีปลอ่ยวาง

หมดแลว้ ไมม่ปีญัหาแลว้ ตอนน้ีปญัหาอยู่ที ่ เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ อยู่ทีจ่ติ 

อยู่ทีธ่รรมารมณ์ ไมเ่กี่ยวกบัร่างกาย ไมต่อ้งกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ เจริญปญัญาไดใ้น
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ขณะทีเ่ป็นพรหม ออกมาจากรูปฌาน จากอรูปฌาน ก็พจิารณาไดเ้ลย พจิารณาความสุข

ทกุขท์ีล่ะเอยีดทีย่งัมอียู่ในใจ พจิารณาอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ทีล่ะเอยีด พจิารณาไป

แลว้ก็จะเหน็ เหน็แลว้ก็ปลอ่ยวาง พอปล่อยวางแลว้ก็ไมม่อีะไรเหลอืใหพ้จิารณา ไมม่ี

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ก็จบงาน ภารกจิทางศาสนาก็จบ ไมม่กีจิอืน่ทีจ่ะตอ้งทาํอกีต่อไป 

เวลาไดส้มาธิแลว้อย่าหยุดตรงนัน้ ยงัไมพ่อ เพราะยงัตอ้งกลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิอกี 

เช่นพระอาจารยข์องพระพทุธเจา้ ๒ พระองคท์ีไ่ดรู้ปฌานและอรูปฌาน ตอนที่

พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูใ้หม่ๆ  จะทรงประกาศพระธรรมคาํสอน ก็ทรงระลกึถงึผูท้ีจ่ะ

สามารถรบัความรู ้ รบัคาํสอนของพระพทุธเจา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ก็คอืตอ้งเป็นผูท้ีม่สีมาธิ

แลว้ ก็ระลกึถงึพระอาจารย ์ ๒ รูป แต่ก็ทราบขา่ววา่ไดเ้สยีไปแลว้ พระองคท์รงตรสัวา่

น่าเสยีดาย เพราะพลาดโอกาสอนัดงีาม ทีจ่ะตดัภพชาตไิด ้ แต่ตอ้งกลบัมาเกดิเป็น

มนุษยใ์หม ่ กลบัมาปฏบิตัใิหม ่ จะไมส่ามารถบรรลไุดด้ว้ยตนเอง ถา้ไมม่ปีญัญาบารมี

พอ ตอ้งรอพระพทุธเจา้มาสอนเรื่อง สพัเพ ธมัมา อนัตตา พระองคก์็เลยระลกึถงึ

พระปญัจวคัคยี ์ ทีเ่คยตดิตามพระองค ์ ทีม่ฌีานมสีมาธิ ทรงเหน็วา่พระปญัจวคัคยีจ์ะ

เจริญปญัญา บรรลธุรรมไดอ้ย่างรวดเร็ว จงึมุง่ไปหาพระปญัจวคัคยี ์ แลว้ก็ทรงแสดง

พระธรรมเทศนาครัง้แรก ทีเ่รียกวา่ธมัมจกักปัปวตันสูตร ทรงแสดงอริยสจั ๔ มรรค ๘ 

พอพระอญัญาโกณฑญัญะ หน่ึงในพระปญัจวคัคยี ์ พจิารณาตามก็เขา้ใจทนัท ี วา่ความ

ทกุขเ์กดิจากความอยาก อยากในสิง่ทีเ่กดิมาแลว้ตอ้งดบั ไมใ่หด้บั ถา้จะไมใ่หท้กุขใ์จก็

ตอ้งตดัความอยาก ตอ้งยอมรบัวา่ สิง่ใดทีม่กีารเกดิขึ้นย่อมมกีารดบัไปเป็นธรรมดา พอ

ยอมรบัความจริงแลว้ ความอยากทีจ่ะไมใ่หด้บัก็จะไมม่ใีนใจ ความทกุขก์็จะดบัไป จงึ

ไดบ้รรลธุรรมข ัน้แรก เหน็ไหม อาํนาจของสมาธิเป็นอย่างน้ี พอไดฟ้งัธรรมความจริง

เพยีงครัง้เดยีวก็บรรลไุดเ้ลย  

ตอ้งเขา้ใจหนา้ทีข่องธรรมต่างๆ ทีศึ่กษาและปฏบิตักินัอยู่ ไมว่า่ทาน ศีล สต ิ สมาธิ 

ปญัญา วา่เป็นธรรมทีส่นบัสนุนกนั เช่นการทาํบญุใหท้านก็เป็นการสนบัสนุนใหเ้กดิ

ความเมตตา ไมค่ดิเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ก็จะทาํใหร้กัษาศีลไดอ้ย่างงา่ยดาย พอมศีีลแลว้จติ

ก็จะสงบ มคีวามหนกัแน่น ไมว่า้วุน่ขุน่มวักบัการกระทาํผดิต่างๆ เวลาทาํสมาธิจติจะ
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สงบไดอ้ย่างงา่ยดาย พอมสีมาธิแลว้เวลาฟงัธรรมะ หรือเวลาพจิารณาธรรมะ ก็จะเหน็

อย่างงา่ยดาย บรรลมุรรคผลข ัน้ต่างๆไดอ้ย่างงา่ยดาย จงึอย่าไปตดิอยู่กบัธรรมข ัน้ใดข ัน้

หน่ึง พวกเราส่วนใหญ่จะตดิอยู่ทีข่ ัน้แรกน่ี ข ัน้ป. ๑ กฐนิก็ทอดกนัทกุปี ผา้ป่าก็ทาํกนั

ทกุปี มงีานทีไ่หนก็ตอ้งไปกนั เรื่องรกัษาศีล เรื่องภาวนา ไปปลกีวเิวกน่ีไมค่่อยไปกนัเลย 

ส่วนใหญ่จะตดิกนัอยู่แค่ช ัน้ประถม ไมย่อมขึ้นช ัน้มธัยม ช ัน้อดุมศึกษากนั พวกเราจะ

เก่งไปงานบญุต่างๆ แต่งานปลกีวเิวกไมค่่อยเก่งกนั งานจริงๆของพวกเราคอืการเดนิ

จงกรมนัง่สมาธ ิ ส่วนงานบญุงานกศุล เป็นเพยีงบนัไดใหข้ึ้นสู่ศีลและภาวนา เพือ่กนั

ไมใ่หไ้ปงานสงัคมต่างๆ ไปงานศพก็ดกีวา่ไปงานเลี้ยง ไปงานศพ ไปงานบญุ จะไดไ้มไ่ป

กนิเลี้ยง ไปเทีย่ว ไปเฮฮาปารต์ี้กนั ถา้ชอบไปเฮฮาปารต์ี้ ไปงานศพ ไปงานบญุจะดกีวา่ 

แต่พวกทีก่าํลงัภาวนาอยู่ ไปงานบญุไมด่ ี เป็นการเดนิถอยหลงั ตอนทีอ่ยู่กบัหลวงตา 

ท่านจะไมใ่หพ้ระเณรไปงานศพของครูบาอาจารย ์ พระเณรในวดัท่านจะไมใ่หอ้อกไปขา้ง

นอก ใหภ้าวนาอย่างเดยีว ใหเ้ดนิจงกรม นัง่สมาธิ ท่านไปองคเ์ดยีว ไปในนามของวดั 

ไปในนามของพระเณร ท่านใหพ้ระเณรเขา้ป่า ไปเดนิจงกรม นัง่สมาธิ เพราะเป็นงานของ

พระ งานของนกัปฏบิตั ินกัภาวนา  

แต่สาํหรบัคนทีย่งัไมไ่ดภ้าวนา ไปงานศพจะไดบ้ญุไดป้ระโยชน ์ดกีวา่ไปงานสงัสรรคง์าน

เลี้ยงต่างๆ ไปงานศพไดบ้ญุไดป้ระโยชนม์ากกวา่ คนทีช่อบไปเทีย่วตามสถานบนัเทงิ

ต่างๆ ควรไปงานบญุ ไปทอดผา้ป่า ทอดกฐนิ ไปงานศพของครูบาอาจารย ์จะไดบ้ญุได ้

ประโยชน ์ จะไดย้นิไดฟ้งัธรรม ไดเ้หน็อนิจจงั เหน็ความไมเ่ทีย่ง เหน็ความตาย ถา้เหน็

แลว้ ตอ้งการจะหลดุพน้จากความทกุข ์ ก็ตอ้งไปอยู่ในป่าในเขา ไมไ่ปงานเหลา่น้ีแลว้ 

ตอ้งปลกีวเิวก อยู่คนเดยีว เดนิจงกรม นัง่สมาธิ เจริญสต ิ ทาํจติใหส้งบ แลว้ก็เจรญิ

ปญัญา ถา้ไปปลกีวเิวกแลว้ยงักลบัมายุ่งกบังานต่างๆ แสดงวา่หลงทาง ถูกอาํนาจของ

ความหลงดงึกลบัมา ตอ้งไปขา้งหนา้อย่างเดยีว อย่าถอยกลบัมา ถา้จะกลบัมาก็ตอ้ง

เสร็จภารกจิแลว้ พอเสร็จภารกจิแลว้จะไปงานไหนก็ได ้ ไมไ่ปก็ได ้ ไมเ่ป็นปญัหาอะไร 

เพราะงานสาํคญัเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ถา้เป็นนกัศึกษาก็ไดร้บัปริญญาแลว้ ทน้ีีจะไปทาํ

กจิกรรมของมหาวทิยาลยัก็ทาํได ้ ไมเ่ดอืดรอ้น ไมเ่ป็นปญัหาอย่างไร ถา้ยงัเรียนไมจ่บ 

มวัแต่ไปทาํกจิกรรม ไมส่นใจเขา้หอ้งเรียน ทาํการบา้น อ่านหนงัสอื เวลาสอบก็จะสอบ
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ไมผ่่าน ก็จะไมไ่ดร้บัปริญญา ตอ้งรูว้า่กาํลงัทาํข ัน้ไหน ควรจะทาํข ัน้นัน้เพือ่ส่งใหข้ึ้นสู่ข ัน้

ต่อไป ไมใ่ช่ทาํอยู่แต่ข ัน้นัน้ ไมย่อมขยบัขึ้นเลย เรียนป. ๑ มากี่ปีแลว้ ไมย่อมขึ้นป. ๒ 

เลย เพราะยากกวา่เรียนป. ๑ เรียนซํา้ช ัน้งา่ยกวา่ แต่ไมก่า้วหนา้ ตอ้งยอมลาํบาก เช่น

ทาํบญุทาํทานแลว้ ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งรกัษาศีล ๕ วนัพระก็รกัษาศีล ๘ ต่อไปก็รกัษาศีล ๘ 

ใหม้ากขึ้น ถา้รกัษาศีล ๘ ก็ตอ้งภาวนาดว้ย ถงึจะมกีาํลงัรกัษา ถา้ไมภ่าวนาจะรกัษายาก 

เพราะจติจะดิ้น จะหวิกบัรูป เสยีง กลิน่ รส ถงึแมจ้ะภาวนาเป็นไมเ่ป็นก็ตอ้งหดัทาํ ตอ้ง

เดนิจงกรม นัง่สมาธิ เจริญสต ิ 

มคีนหน่ึงไมเ่คยนัง่สมาธิ ไมเ่คยปฏบิตัมิาก่อน มาเลา่ใหฟ้งัวา่ ไดบ้งัคบัตวัเองใหไ้ปเรียน 

ตอนน้ีปฏบิตัไิดแ้ลว้ ไมย่ากหรอก อยู่ทีก่ารเรียน ถา้ไมเ่รียนก็จะไมรู่ ้ เหมอืนพมิพด์ดี 

ถา้ไมห่ดัพมิพ ์ก็จะพมิพไ์มเ่ป็น แต่พอหดัพมิพแ์ลว้ ก็จะพมิพเ์ป็น อยู่ทีก่ารศึกษา การ

ปฏบิตั ิ อย่างเราก็เหมอืนกนั ตอนตน้ก็ศึกษาการนัง่สมาธิ ศึกษาอยู่ ๒-๓ เดอืน ก็ยงั

ไมไ่ดน้ ัง่สกัท ีจนเกดิความฉุกคดิขึ้นมาวา่ ทาํไมไมน่ัง่สมาธิเลยน่ี ก็นัง่ตรงนัน้เลย อะไร

ทีไ่มเ่คยทาํจะรูส้กึยาก จะไมอ่ยากทาํ การนัง่สมาธิยากเพราะใจไมช่อบความน่ิง ถูก

กเิลสปัน่อยู่ตลอดเวลา ปัน่ใหโ้ลภ ใหอ้ยากสิง่นัน้สิง่น้ี ใหอ้ยากดู อยากฟงั อยากดืม่ 

อยากรบัประทาน ไมเ่คยอยากอยู่น่ิงๆเฉยๆเลย จงึตอ้งบงัคบัใจ ถา้ยงัไมเ่คยนัง่ ก็

กลบัไปนัง่ต ัง้แต่วนัน้ี นัง่ใหม้าก นัง่ไปแลว้จะงา่ย นัง่บ่อยๆจะเกดิความชาํนาญ ไปกลวั

อะไร น่ากลวัตรงไหน แสนจะสบายเวลาจติสงบ ไมม่คีวามสุขอะไรจะดเีท่ากบัความสุขที่

เกดิจากความสงบ แต่กลบัไปกลวัความสงบ ชอบความทกุข ์ ความทกุขจ์ากรูป เสยีง 

กลิน่ รส ทีร่อ้งห่มรอ้งไหก้นั ก็รอ้งห่มรอ้งไหก้บัรูป เสยีง กลิน่ รส พอไดย้นิเสยีงไมด่กี็

เสยีใจแลว้ พอเหน็รูปไมด่ ีก็ไมส่บายใจแลว้ ไปเหน็ทาํไม หลบัตาพทุโธๆ ไมด่กีวา่หรือ 

ใครจะแยกเขี้ยวก็เรื่องของเขา ใครจะด่าก็เรื่องของเขา เราพทุโธๆของเราไป ทาํใจใหส้งบ 

แสนจะสบาย ความหลงหลอกใหเ้ราเป็นเหมอืนแมลงเมา่วิง่เขา้กองไฟ แมงเมา่ชอบแสง

สวา่ง แต่ไมรู่ว้า่แสงสวา่งมนัรอ้น พวกเราชอบรูป เสยีง กลิน่ รส แต่ไมรู่ว้า่มนัทกุข ์ 

ตอ้งทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน รกัษาศีล ๘ เพือ่ดงึใจใหอ้อกจากกองไฟ อย่าไป

หาความสุขทางตา หู จมกู ลิ้น กาย ศีลขอ้ ๓ ก็ใหถ้อืเป็นอพรหมจริยา อย่าไปหา
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ความสุขกบัการหลบันอนกบัผูอ้ืน่ อย่าไปหาความสุขจากการรบัประทานอาหารแบบไม่

มเีวล ํา่เวลา รบัพอประมาณ ใหม้เีวล ํา่เวลา คอืไมร่บัประทานหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ ไม่

หาความสุขจากสิง่บนัเทงิต่างๆ ไมดู่ ไมฟ่งั รอ้งราํทาํเพลง ไมแ่ต่งเน้ือแต่งตวั แต่งหนา้

ทาปาก แต่งผม ใชน้ํา้หอมต่างๆ เพราะไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นความทกุขม์ากกวา่ 

ไมห่ลบันอนบนฟูกหนาๆ ไมห่าความสุขจากการหลบันอน ควรนอนบนพื้นแขง็ ปูเสือ่

หรือปูผา้ ถา้นอนแบบน้ีจะนอนไมน่าน พอร่างกายพกัผ่อนพอแลว้ ก็จะตื่นขึ้นมา จะไม่

อยากนอนต่อ เพราะนอนไมส่บาย ถา้นอนบนฟูกหนาๆ พอตื่นขึ้นมาจะไมอ่ยากลกุ 

เพราะน่ิมสบาย ก็จะหลบัต่ออกีรอบหน่ึง เสยีเวลาภาวนาไปหลายชัว่โมง ชวีติก็ส ัน้ลงทกุ

วนั เวลาภาวนาเหลอืนอ้ยลงไปทกุวนั ถา้หมดเวลาไปกบัการหลบันอน จะไมไ่ดอ้ะไร ไม่

ต่างกบัสุกร อิม่หมพีมีนั แต่สุกรดกีวา่คน เน้ือมรีาคา เวลาตายไปยงัขายได ้แต่ร่างกาย

ของคนไมม่ใีครซื้อ ไมซ่ื้อแลว้ยงัตอ้งเสยีเงนิฌาปนกจิอกี ไปเลี้ยงใหอ้ิม่หมพีมีนัทาํไม 

ควรเอามาทาํประโยชนใ์หก้บัจติใจ ดว้ยการเดนิจงกรมนัง่สมาธิ  

โยม ชอบทีท่่านอาจารยบ์อกวา่ ตายแลว้ไมม่รีาคาจริงๆ ไมเ่หมอืนเน้ือหม ู 

ตอบ ตายแลว้ตอ้งเสยีเงนิเผาศพ พวกสุกร พวกไก่ ตายแลว้คนไลแ่ย่งกนั  

โยม ตอนนํา้ท่วมรูว้า่สอบตกเจา้ค่ะ พอนํา้ท่วมแลว้โกรธไปหมด  

ตอบ ตดิอยู่กบัสภาพเดมิ เคยทาํอะไรพอไมไ่ดท้าํ ก็เกดิอาการหงดุหงดิ ไมป่รบัใจให ้

เขา้กบัสภาพใหม ่ ไมใ่ชส้ตปิญัญาวเิคราะหป์ญัหา ก็เลยพาลโกรธไปหมด ถา้

วเิคราะหว์า่ตอนน้ีเหตกุารณ์ไดเ้ปลีย่นไป เมือ่ก่อนไปไหนมาไหนไดส้ะดวก 

ตอนน้ียากลาํบาก ก็เลยอยากใหก้ลบัไปสภาพเดมิ พอกลบัไมไ่ด ้ ก็เลยหงดุหงดิ

ราํคาญใจ ถา้ภาวนาเป็น ตอนน้ีไปไหนไมไ่ด ้ ก็นัง่สมาธิไป จติสงบแลว้ก็มี

ความสุข จะไดก้าํไรดว้ยซํา้ไป ถา้ไมม่เีหตกุารณ์อย่างน้ี ก็จะไมไ่ดน้ ัง่สมาธิ จะ

ออกไปทาํภารกจิต่างๆ ไมท่นักเิลส ไมค่ิดอย่างน้ี คดิแต่อยากจะไปอย่างเดยีว 

แทนทีจ่ะอยูบ่า้นนัง่สมาธิ กายก็สบาย ใจก็สบาย กลบัทาํไมไ่ด ้เพราะความอยาก
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ในรูป เสยีง กลิน่ รส อยากจะไปทีน่ ัน่ไปทีน่ี่ อยากจะไปทาํนัน่ทาํน่ี พอทาํไมไ่ดก้็

หงดุหงดิใจไมส่บายใจ  

โยม สภาพการเปลีย่นแปลง ก็เปรียบเสมอืนสนามสอบนะครบั  

ตอบ พวกเราตดิอยู่กบัสภาพเดมิๆ เวลาเปลีย่นก็พยายามแก ้ เช่นถา้รอ้นมากๆ ก็ซื้อ

เครื่องปรบัอากาศ แทนทีจ่ะปรบัทีใ่จ ใหร้บักบัสภาพทีเ่ปลีย่นไป กลบัไมป่รบั 

พยายามปรบัขา้งนอก นํา้ท่วมก็หาเครื่องสูบนํา้มาสูบ เสยีเงนิเสยีนํา้มนั ปลอ่ยให ้

แหง้เองก็ได ้ถงึเวลาก็แหง้เอง ไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน แมแ้ต่นํา้ท่วมก็ไมถ่าวร 

เดีย๋วก็แหง้เอง ไมต่อ้งไปสูบนํา้ใหเ้หน่ือย อยู่เฉยๆสบายๆ ไม่อยู่ ควรทาํแต่สิง่ที่

จาํเป็น คอืดูแลร่างกาย หาอาหารมารบัประทาน ยงัไปทาํงานไมไ่ดก้็ไมต่อ้งไป ไป

งานเลี้ยงไมไ่ดก้็ไมต่อ้งไป ไมม่อีะไรจะสุขเท่ากบัความสงบของจติ ไมพ่ลกิวกิฤต

ใหเ้ป็นโอกาส มเีวลาวา่งต ัง้หลายวนั ไมต่อ้งไปทาํงาน อยู่บา้นนัง่สมาธิไดท้ ัง้วนั

เลย  

โยม นํา้ท่วมน่ีกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ตื่นต ี๓ ทกุวนั นอนไมห่ลบั ทาํอะไรด ีนัง่สมาธิ

ดกีวา่ นัง่ไปได ้๑๐ นาท ีไมไ่หว มนัหงดุหงดิ ก็หยุด เวน้ไปครึ่งช ัว่โมง พอจะไม่

นัง่ก็รูส้กึผดิ ไมรู่จ้ะทาํอะไรกต็อ้งนัง่ แต่ก็นัง่ไมไ่ดอ้กี 

ตอบ ไมเ่คยเจริญสต ิไมม่เีชอืกดงึจติใหอ้ยู่เฉยๆ จติก็เลยวิง่ไปวิง่มา ทาํใหฟุ้้ งซ่าน นัง่

สมาธิไมไ่ด ้ 

โยม แต่ก็พยายามนัง่ ๑๐ นาท ีเวน้ไปครึ่งช ัว่โมง ก็นัง่อกี ๑๐ นาท ี 

ตอบ ตอนน้ีเหน็โทษของการไมเ่จริญสตหิรือยงั ควรจะเหน็ ถา้เหน็ก็ถอืวา่ไมข่าดทนุ 

ไดบ้ทเรียน ไดรู้ว้า่จะตอ้งทาํอะไร ก็คอืการเจริญสตน่ีิเอง ตอ้งเจริญสตใิน

ชวีติประจาํวนั ตื่นขึ้นมาถา้ท่องพทุโธๆไดก้็ท่องไปเลย ลา้งหนา้ลา้งตาก็พทุโธๆ 

แปรงฟนัก็พทุโธๆ อาบนํา้ก็พทุโธๆ แต่งเน้ือแต่งตวัก็พทุโธๆ กนิขา้วก็พทุโธๆ 

เดนิทางไปทาํงานกพ็ทุโธๆ เวลาทาํงานถา้ไมต่อ้งคดิเรื่องงานก็พทุโธๆไป พกั
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กลางวนัก็พทุโธๆ เดนิทางกลบับา้นก็พทุโธๆ ทาํกบัขา้วกนิขา้วก็พทุโธๆ อาบ

นํา้พทุโธๆ ก่อนจะนอนก็นัง่พทุโธๆไป จติกจ็ะสงบภายใน ๕ นาท ี๑๐ นาท ีจติก็

จะรวมลงได ้ ทาํอย่างน้ีไป ไมย่ากหรอก ทาํไดแ้ลว้ก็จะสุขสบาย ตอ้งควบคุม

ความคดิ อย่าปลอ่ยใหค้ดิเรื่อยเป่ือย คดิเพอ้เจอ้ คดิฟุ้ งซ่าน ถา้จาํเป็นตอ้งคดิ

เรื่องงานเรื่องการก็คดิได ้ คดิเสร็จแลว้ก็หยุดคดิ กลบัมาพทุโธๆต่อ พทุโธไป

จนกวา่จะไมค่ดิ ถา้ไมค่ดิแลว้ก็หยุดพทุโธ ใหส้กัแต่วา่รู ้ ทาํอะไรก็สกัแต่วา่รู ้

แสดงวา่คดิเหน่ือยแลว้ ไมม่แีรงคดิ ก็เลยไมค่ดิ ถา้ไมค่ดิก็ไมต่อ้งพทุโธ ดูเฉยๆ

วา่กาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัเดนิก็ใหรู้ว้า่กาํลงัเดนิ ถา้จะไปคดิเรื่องอืน่ก็ตอ้งพทุ

โธๆใหม ่

ถาม ถา้อยากคดิอะไรก็ปลอ่ยใหค้ดิไป จะผดิหรอืเปลา่คะ 

ตอบ กเิลสชอบหลอกใหเ้ราคดิ 

ถาม พอคดิเสร็จมานัง่สมาธิอกี ก็อยากจะคดิต่อ 

ตอบ ยงัไมเ่หน็หรือวา่กาํลงัถูกหลอก ถา้ปลอ่ยใหค้ดิไปเรื่อยๆ จะไมห่ยุดคดิ บางที

นอนไมห่ลบั ถา้พทุโธๆไป ๕ นาทกี็จะหลบั ดูลมไป ๕ นาทกี็จะหลบั สตน้ีิ

สาํคญัมาก พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ เป็นเหมอืนรอยเทา้ชา้ง เป็นธรรมทีย่ิง่ใหญ่

ทีสุ่ด ปญัญาถงึแมจ้ะตดักเิลสได ้ทาํใหบ้รรลมุรรคผลนิพพานได ้ถา้ไมม่สีตเิป็น

พีเ่ลี้ยงก็เกดิไมไ่ด ้ สมาธิก็เกดิไมไ่ด ้ ปญัญาจะเกดิไดต้อ้งมสีมาธิก่อน สมาธิจะ

เกดิไดก้็ตอ้งมสีตก่ิอน เพราะฉะนัน้อย่าขา้มข ัน้ ถา้เรียนหนงัสอืก็ตอ้งท่อง ก.ไก่ 

ข.ไข ่ ไปก่อน ส่วนมากอยากไปข ัน้ปญัญาเลย ตามรูจ้ติเลย แต่ทาํอะไรจติไมไ่ด ้

หยุดจติไมไ่ด ้ ก็ตอ้งวิง่ตาม ตอ้งหยุดจติก่อน หยุดดว้ยพทุโธ ถา้ไมช่อบพทุโธ 

จะใชอ้าการ ๓๒ แทนก็ได ้ท่องไป ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เยือ่

ในกระดูก มา้ม หวัใจ ตบั พงัผดื ไต ปอด ไสใ้หญ่ ไสน้อ้ย อาหารใหม ่อาหาร

เก่า เยือ่ในสมองศีรษะ นํา้ด ี นํา้เสลด นํา้เหลอืง นํา้เลอืด นํา้เหงือ่ นํา้มนัขน้ 

นํา้ตา นํา้มนัเหลว นํา้ลาย นํา้มกู นํา้ไขขอ้ นํา้มตูร ท่องไป 
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โยม ท่านอาจารย ์ท่องเป็นสูตรคูณเลย 

ตอบ ใชห้ยุดความคดิได ้ ทาํไมไมท่่อง ประโยชนม์หาศาลกลบัไมเ่หน็กนั ท่องแลว้

หยุดความฟุ้ งซ่านได ้หยุดความคดิเพอ้เจอ้ได ้ทาํใหน้ ัง่สมาธิไดเ้ป็นช ัว่โมง ไมท่าํ

กนั ท่องไปส ิท่องไปเรื่อยๆ ๕ นาท ี๑๐ นาท ีก็สงบแลว้  

ถาม ตอนนัง่สมาธกิ็น่ิงดเีจา้ค่ะ พอนํา้ท่วม เหน็ความเสือ่มแลว้ไมช่อบเจา้ค่ะ  

ตอบ ใจมอีคต ิมคีวามชงั เป็นกเิลส เพราะใจไมส่งบ อคตไิมต่กตะกอน ไมแ่ยกออก

จากใจ ไมส่งบตวั ถา้ทาํจติใหส้งบไดแ้ลว้ เวลาพจิารณาความเสือ่ม จะไมรู่ส้กึ

อะไร จะยอมรบัความเสือ่ม 

ถาม เป็นต ัง้หลายวนั ถงึจะค่อยคลาย เหมอืนไมไ่ดรู้ด้ว้ยปญัญา เหมอืนปลง คดิวา่

จริงๆ การยอมรบัไมน่่าจะมาจากการปลง น่าจะมาจากการไดค้ดิ ใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ การคดิก็คอืการปลงนัน่เอง คาํวา่ปลงก็คอืยอมรบัความจริง เหน็ความจรงิวา่ไม่

เทีย่ง ตอ้งเสือ่ม  

ถาม แต่การยอมรบัน่ี จะชา้หรือเร็วอยู่ทีส่ตใิช่ไหมเจา้คะ  

ตอบ อยู่ทีเ่หน็วา่ ถา้ยอมรบัแลว้จะไมท่กุข ์ ถา้ไมย่อมรบัก็จะทกุข ์ เหน็อริยสจั ๔ ถา้

ไมย่อมรบัความจริง ใจจะต่อตา้น จะอยากใหเ้ป็นอย่างทีต่อ้งการ ก็จะเกดิความ

ทกุขใ์จ เช่นเวลาใกลต้าย ถา้ยงัอยากจะอยู่ ก็จะทกุขใ์จ เพราะไมย่อมรบัวา่

จะตอ้งตาย ถา้ยอมรบัวา่ตอ้งตายแน่ๆ ยอมตาย ก็จะไมต่่อตา้น ไมอ่ยากจะอยู่ 

ความทกุขใ์จก็จะหายไป ใจจะสงบ มคีวามสุขในขณะทีก่าํลงัจะตาย ถา้ปลงหรือ

ปลอ่ยวางเป็นแลว้ เวลาทกุขก์บัอะไรจะปลอ่ยทนัท ี จะไมย่ดึ ไมต่ดิ จะไมอ่ยาก

ใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี จะเป็นอย่างไรก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป เช่นจะสูญเสยีสิง่ที่

รกัไป เช่นสามภีรรยา อยากจะไปมแีฟนใหม ่ ถา้เหน็วา่ใจกาํลงัทกุข ์ เพราะไม่

อยากใหเ้ขาไป ถา้ปลงไดว้า่ จะไปก็ไป หา้มเขาไมไ่ด ้การจากกนัเป็นอนิจจงั ก็จะ
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สบายใจ ไมเ่ดอืดรอ้น ตอ้งเหน็อนิจจงัคอืการเปลีย่นแปลง การพลดัพรากจาก

กนั ถา้อยากไมใ่หเ้กดิขึ้นก็จะทกุข ์ ความอยากไมใ่หเ้กดิขึ้นเป็นสมทุยั เป็น

วภิวตณัหา พอเหน็วา่ความทกุขใ์จเกดิจากความอยากไมใ่หเ้กดิขึ้น จะดบัทกุขไ์ด ้

ก็ตอ้งไมอ่ยาก ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความเป็นจริง จะอยู่ก็อยู่ จะไปก็ไป ตอ้งเหน็

แบบปจัจบุนัทนัด่วน เหน็ในขณะทีท่กุขม์าก พอพจิารณาเหน็วา่ กาํลงัไปยดึไป

ตดิกบัสิง่ทีเ่ปลีย่นไป พอรูอ้ย่างน้ีก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความจริง ใจกจ็ะหาย

ทกุขท์นัท ี 

ถาม เวลานัง่สมาธิบริกรรมพทุโธ เพือ่ไมใ่หฟุ้้ งซ่านใช่ไหมคะ บางคนแนะนาํให ้

พจิารณาความคดิ ก็เลยสงสยัวา่แบบไหนจะถูก 

ตอบ ใหพ้จิารณาถา้ไมส่ามารถบริกรรมได ้ใหใ้ชป้ญัญาขม่ใจแทน เช่นกาํลงัฟุ้ งซ่านกบั

การเรียน วติกกงัวลวา่ปีน้ีจะผ่านหรือไม ่ จติไมย่อมอยู่กบัพทุโธ ก็ตอ้งวเิคราะห์

ดว้ยปญัญาดูวา่ จะผ่านหรือไมผ่่านก็อยู่ทีเ่หต ุ เหตกุ็คอืการเรียนการศึกษา ถา้

ขยนัศึกษาเต็มทีแ่ลว้ จะผ่านไมผ่่านก็แลว้แต่ ถา้ยงัศึกษาไมเ่ต็มที ่ ก็ควรศึกษา

ใหเ้ต็มที ่ ตอนน้ียงัไมถ่งึเวลาศึกษา ก็อย่าเพิง่ไปคดิถงึมนั บริกรรมพทุโธไป

ดกีวา่ ใจก็จะปลอ่ยวาง ความวติกกงัวลเกี่ยวกบัการเรียน กลบัมาบริกรรมพทุโธ

ได ้ อย่างน้ีเรียกวา่ ปญัญาอบรมสมาธิเป้าหมายของการนัง่สมาธิ ก็เพือ่หยุด

ความคดิปรุงแต่ง ถา้นัง่เฝ้าดูความคดิจะไมม่วีนัหยุด อย่างทีโ่ยมพูดวา่ปลอ่ยให ้

คดิใหพ้อ แลว้จะพอ ไมม่วีนัพอหรอก จะทนนัง่ไมไ่ด ้นัง่ไปสกัพกัจะเจ็บ จะอดึ

อดั อยากจะลกุไปทาํอย่างอืน่ ถา้ไมไ่ดค้ดิจะนัง่ไดน้าน ยิง่สงบเท่าไหร่ยิง่ไม่

อยากจะลกุไปไหน เพราะความสงบเป็นความสุขทีเ่ลศิทีสุ่ด เป็นความสุขที่

แทจ้รงิ ทดแทนความสุขต่างๆได ้ เช่นอยากจะดืม่เป๊ปซี ่ พอจติสงบก็ไมอ่ยากจะ

ดืม่ ไมห่วิกระหาย ถา้ไมอ่ยู่กบัพทุโธ คดิแต่เป๊ปซีเ่ป๊ปซี ่ ก็จะลกุขึ้นไปดืม่เป๊ปซี่

จนได ้ 

ถาม ถา้ใชว้ธิีถา้อยากดืม่เป๊ปซี ่ก็ดืม่จนอิม่ไปเลย 
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ตอบ แลว้จะมานัง่สมาธิทาํไม ก็ไปดืม่ท ัง้วนัเลย ไมม่ใีครหา้ม 

ถาม อยากจะดืม่ใหห้ายอยากแลว้ค่อยไปนัง่สมาธิ 

ตอบ แลว้หายอยากหรือเปลา่ ถา้หายอยากเป๊ปซีก่็จะไปอยากอย่างอืน่แทน เช่น

อยากจะนอน พอหนงัทอ้งตงึ หนงัตาก็หย่อน ความอยากจะเปลีย่นไปเรื่อยๆ 

พออิม่กบัเรื่องน้ี ก็ไปหวิกบัเรื่องอืน่ อิม่เรื่องทอ้ง ก็ไปหวิเรื่องตา อยากจะดูเรื่อง

นัน้เรื่องน้ี พออิม่เรื่องตาแลว้ก็อยากจะฟงัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ปลอ่ยใหอ้ยากไมไ่ด ้

หรอก ตอ้งหยุดมนัอย่างเดยีว ถงึจะหยุด ไมห่ยุดดว้ยการทาํตามความอยาก ยิง่

ทาํตามเท่าไหร่ก็ยิง่อยากมากขึ้นไป ถา้เริ่มดืม่กาแฟวนัละแกว้ ต่อไปก็จะดืม่วนั

ละ ๒ วนัละ ๓ แกว้ สูบบหุรี่ก็เหมอืนกนั เริ่มตน้ที ่๑ มวน ต่อไปก็จะสูบวนัละ 

๓ ซอง เพราะปลอ่ยตามความอยาก สูบใหพ้อเลยจะไดไ้มอ่ยากสูบอกี ความ

อยากมคีาํวา่พอทีไ่หน มหาสมทุรจะกวา้งใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยงัมขีอบมฝีัง่ 

แต่ความอยากน่ีไมม่ขีอบไมม่ฝีัง่ ไมม่คีาํวา่พอ จะใหพ้อก็ตอ้งหยุดเท่านัน้ เวลา

อยากจะดืม่เป๊ปซี ่ ก็หยุดดืม่ไปสกัพกั ต่อไปจะหายอยากเอง ทกุครัง้ทีอ่ยากจะ

ดืม่เป๊ปซีแ่ลว้ไมด่ืม่ ต่อไปก็จะไมอ่ยาก เพราะอยากแลว้ไมไ่ดด้ืม่ บหุรี่ก็

เหมอืนกนั  

แต่การเลกิความอยากน้ีมนัทาํยาก เพราะมนัทรมานใจ ตอ้งมเีครื่องมอืมาช่วย

แบ่งเบาความทรมานใจ คอืตอ้งทาํสมาธิ ถา้ทาํสมาธิไดจ้ะเลกิสิง่ต่างๆ ได ้เลกิรูป 

เสยีง กลิน่รส โผฏฐพัพะได ้เพราะมทีีห่ลบความทรมานใจ เหมอืนฉีดยาชาเวลา

ถอนฟนั ถา้ไมไ่ดฉี้ดจะปวดมาก เวลาจะถอนความอยากก็เช่นกนั ถา้ไมม่สีมาธิ

จะถอนไมไ่ด ้มนัทรมาน ถา้ทาํสมาธิไดจ้ะถอนไดอ้ย่างสบาย สมาธิจงึสาํคญัมาก 

อย่าไปฟงัคนทีว่า่ไมจ่าํเป็น แสดงวา่ไมเ่คยปฏบิตั ิ ถา้ปฏบิตักิป็ฏบิตัไิมถ่งึไหน 

ตอ้งมสีมาธิ มรรค ๘ ก็มสีมาธิ ไตรสกิขากม็สีมาธิ ศีล สมาธิ ปญัญา พละ ๕ ก็

มสีมาธิ ศรทัธา วริิยะ สต ิ สมาธิ ปญัญา สมาธิเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญั เป็น

เหมอืนส่วนหน่ึงของรถยนต ์จะวา่ลอ้รถยนตไ์มส่าํคญัไดอ้ย่างไร มเีครื่องยนต ์มี

ทกุอย่าง แต่ไมม่ลีอ้รถ ไปไดไ้หม ยางแตกเพยีงลอ้เดยีวก็ไปไมไ่ดแ้ลว้ มรรค
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ตอ้งมคีรบท ัง้ ๘ องค ์ ถงึจะไปนิพพานได ้ มรรคมอีงค ์ ๘ ถา้มมีรรคก็จะมผีล

ตามมา มนิีพพานตามมา ถา้มรรคไมค่รบองค ์ ๘ ผลคอืพระนิพพานกจ็ะไม่

ตามมา  

มรรค ๘ มสีมัมาสต ิสมัมาสมาธิ สมัมาทฐิ ิสมัมาสงักปัโป เป็นปญัญา ตอ้งมสีติ

มสีมาธิก่อน พอจติสงบแลว้ก็พจิารณา ก็จะมสีมัมาทฐิ ิ ความเหน็ชอบ เหน็ไตร

ลกัษณ์ เหน็อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา มจิฉาทฐิ ิก็คอืไมเ่หน็อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

เหน็เป็นนิจจงั สุขงั อตัตา เหน็วา่เทีย่ง เป็นสุข เป็นของเรา พอเหน็อย่างนัน้ก็จะ

มมีจิฉาสงักปัโป ความคดิผดิ พอมคีวามเหน็ผดิแลว้ ก็จะทาํใหม้คีวามคดิผดิ 

เกดิความอยาก ถา้เป็นของเราก็ตอ้งอยู่กบัเรา ไมอ่ยากใหจ้ากเราไป ก็เลยผลติ

สมทุยัขึ้นมา ผลติความทกุขข์ึ้นมา พอมคีวามอยากแลว้ก็จะผลติความทกุข ์

ขึ้นมา ถา้มสีมัมาสต ิมสีมัมาสมาธิ ก็จะมสีมัมาทฐิ ิก็จะไมผ่ลติความอยากขึ้นมา 

จะเฉยๆ อยู่กบัความจริงไป แก่ก็แก่ เจ็บก็เจ็บ ตายก็ตาย ใครจะอยู่กบัเราก็อยู่

ไป ใครจะจากเราไปก็ปลอ่ยเขาไป ก็จะไมท่กุขก์บัการมาการไป การเกดิการดบั

ของสิง่ต่างๆ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จะเจริญก็เจริญไป จะเสือ่มก็เสือ่มไป เรา

ไมไ่ดไ้มเ่สยี ไมต่อ้งอาศยัเขาใหค้วามสุขกบัเรา เพราะเรามคีวามสุขทีเ่หนือกวา่ 

คอืความสงบของใจ ทีเ่กดิจากการเจริญสต ิสมาธิ ปญัญา น่ีเอง 

ถาม การมสีตดูิใจ จะรกัษาใจไมใ่หก้ระเพือ่มไดห้รือไม ่

ตอบ การกระเพือ่มของจติมเีหตทุาํใหก้ระเพือ่ม คอืมคีวามหลง ไมรู่ว้า่สิง่ทีท่าํให ้

กระเพือ่มเป็นอะไรกนัแน่ เหน็งูก็คดิวา่เป็นภยั ก็เกดิความกลวั แต่ไมรู่ว้า่งูไมไ่ด ้

เป็นภยักบัใจ งูเป็นภยักบัร่างกาย แต่ร่างกายไมใ่ช่ใจ ร่างกายจะถูกงูกดัหรือไม่

กดัก็ตอ้งตายอยู่ด ีถา้คดิอย่างน้ีใจก็จะไมก่ระเพือ่ม  

ถาม แสดงวา่สตไิมไ่ดห้ยุดการกระเพือ่ม ตอ้งใชป้ญัญา 

ตอบ สตเิบรกไดแ้ป๊บเดยีว จะเบรกไดแ้ต่เรื่องเลก็ๆนอ้ยๆ ถูกแซงควิ อาจจะหยุดได ้

ถา้ถูกตบหนา้ อาจจะหยุดไมไ่ด ้ 
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ถาม ถา้รูแ้ลว้ไมก่ระเพือ่ม กบักระเพือ่มแลว้ค่อยรู ้ต่างกนัใช่หรือไม ่

ตอบ ใช่ ถา้กระเพือ่มแลว้รู ้แสดงวา่ปญัญายงัไมท่นั เหมอืนกบัไมไ่ดฉี้ดวคัซนีไวก่้อน 

ถา้ฉีดวคัซนีแลว้ ร่างกายจะไมเ่ป็นโรค  

ถาม อาการรบัรูน้ ัน้เป็นสญัชาตญาณใช่ไหมคะ 

ตอบ ไมใ่ช่ สญัชาตญาณเป็นธรรมชาตขิองจติ เวลาเดนิลืน่จะลม้ ถา้มอีะไรควา้ไมใ่ห ้

ลม้ไดก้็จะควา้ทนัท ี ถา้สตปิญัญาทนั ใจจะไมต่ื่นเตน้ ถา้สตปิญัญาไมท่นั ก็จะ

ตื่นเตน้ตกใจ ใจจะกระเพือ่ม ใจจะกระเพือ่มหรือไมอ่ยู่ทีส่ตปิญัญา ถา้มี

สตปิญัญาจะไมก่ระเพือ่ม ถา้ไมม่สีตปิญัญาก็จะกระเพือ่ม เหมอืนไมไ่ดฉี้ด

วคัซนี ไมม่ปีญัญาป้องกนัไมใ่หใ้จกระเพือ่ม ถา้ปญัญาไดพ้จิารณาจนปลอ่ยวาง

ไดแ้ลว้ ใจจะไมก่ระเพือ่มเลย เหมอืนกบัไดฉี้ดวคัซนีไวแ้ลว้ เชื้อโรคไมส่ามารถ

ทาํใหร่้างกายเจ็บไขไ้ดป่้วยไดเ้ลย จงึตอ้งเจริญปญัญา พจิารณาไตรลกัษณ์ 

เพราะการไมเ่หน็ไตรลกัษณ์เป็นเหตทุาํใหใ้จกระเพือ่ม เวลาเกดิการเปลีย่นแปลง

ใจจะกระเพือ่มทนัท ี ตอ้งซอ้มไวก่้อน ทาํการบา้นไวก่้อน เหมอืนกบันกัมวยที่

จะตอ้งซอ้มไวก่้อน ถา้ไมซ่อ้มไวก่้อน พอขึ้นเวทจีะสูไ้มไ่ด ้ถา้ซอ้มไวก่้อนจะสูไ้ด ้

ถา้เตรียมตวัตายอยู่ตลอดเวลา พอถงึเวลาตายก็จะไมต่ื่นเตน้ ถา้ไมเ่ตรียม พอ

ถงึเวลาตาย จะตกใจกลวัสุดขดีเลย ท่านจงึสอนใหซ้อ้มตายอยู่เรื่อยๆ ให ้

พจิารณาความตายอยู่เรื่อยๆ ใหถ้ามตวัเองวา่พรอ้มทีจ่ะตายหรือยงั ถา้จะไปใน

วนัน้ี พรอ้มจะไปหรือเปลา่ น่ีคอืการทาํการบา้น ถา้พรอ้มแลว้ เวลาจะไปก็ไม่

เป็นไร ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ คดิอย่างน้ีเป็นปญัญา ทีจ่ะทาํ

ใหป้ลอ่ยวางได ้ เหน็อนตัตา เหน็อนิจจงั เหน็ทกุขงัเพราะยดึตดิ เพราะหวง ถา้

ไมห่วงก็จะไมท่กุข ์ ตอ้งซอ้มคดิไวก่้อน ถา้ไมค่ดิไวก่้อนพอเกิดเหตกุารณ์ เช่น

คนมาตบหนา้เรา จะทาํใจไมไ่ด ้ ถา้ซอ้มไวก่้อน เตรียมใหเ้ขาตบ คดิอยู่เรื่อยๆ 

พอเจอเหตกุารณ์จรงิก็จะเจ็บกายเท่านัน้ แต่ไมเ่จ็บใจ เวลาถอนฟนัเจ็บกวา่น้ียงั
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รบัไดเ้ลย ทาํไมคนตบหนา้เราจะรบัไมไ่ด ้อยู่ทีจ่ะยอมเจ็บหรือไมย่อม ถา้ยอมใจ

จะไมเ่จ็บ  

ถาม ในขณะทีม่สีต ิจะมกีารรบัรูท้ีส่งบน่ิงมาก  

ตอบ ถา้จติไมก่ระเพือ่ม แสดงวา่จติไดร้บัการอบรมใหน่ิ้งไดแ้ลว้ แต่ก็ไมไ่ด ้

หมายความวา่จะน่ิงไปกบัทกุเหตกุารณ์ ตอ้งทดสอบไปเรื่อยๆ วา่เหตกุารณ์ไหน

เป็นปญัหา ก็ตอ้งไปซอ้มเพือ่ใหร้บักบัเหตกุารณ์นัน้ใหไ้ด ้ ถา้น่ิงกบัเหตกุารณ์นัน้ 

ก็แสดงวา่ผ่าน เหตกุารณ์นัน้ไมเ่ป็นปญัหา เช่นคนด่า เราก็เฉยได ้ แสดงวา่การ

ถูกด่าไมเ่ป็นปญัหาแลว้ อย่างพระเณรทีไ่ปอยู่กบัครูบาอาจารย ์ ก็พรอ้มทีจ่ะให ้

ท่านด่า พอท่านด่าก็ไมเ่กดิอารมณ์ ถา้ไมพ่รอ้มใหท้่านด่าก็จะอยู่กบัท่านไมไ่ด ้

เพราะเกดิอารมณ์ต่อตา้น ทาํใหเ้กดิความรูส้กึไมเ่คารพในตวัท่าน ก็จะไมก่ลา้อยู่

กบัท่าน ถา้พรอ้มทีจ่ะใหท้่านด่าแลว้ เวลาท่านด่าแมจ้ะมอีารมณ์บา้ง แต่ก็

สามารถคุมได ้ เพราะมาใหท้่านด่า ใหท้่านสอน คดิไปในทางบวกวา่ ถา้ท่านด่า

แสดงวา่ท่านเมตตาสงสาร ท่านช่วยเหลอืเรา ท่านชี้ขมุทรพัยใ์หก้บัเรา ถา้คดิ

อย่างน้ีแลว้ การดุด่าตาํหนิตเิตยีนจะไมเ่ป็นโทษ จะไมเ่ป็นปญัหากบัเรา กลบัเหน็

วา่เป็นคุณ วนัไหนไม่โดนด่าเหมอืนไมไ่ดก้นิวติามนิ ไมเ่มตตาเรา ไมใ่ห ้

ความสาํคญักบัเรา ตอ้งคดิอย่างน้ี ใหฟ้งัดว้ยเหตดุว้ยผล ถา้สิง่ทีเ่ขาด่าเราไมเ่ป็น

ความจริง ก็แสดงวา่เขาเมาเหลา้ เสยีสต ิ หรอืตาบอด พูดไปตามอารมณ์โกรธ

เกลยีด อย่างน้ีก็อย่าไปถอืสา เป็นคนน่าสงสาร แต่ถา้สิง่ทีเ่ขาตาํหนิเป็นความจรงิ 

ก็ตอ้งขอบคุณเขา เพราะเป็นเหมอืนกระจกส่องหนา้เรา ถา้ไมม่กีระจกเราจะรู ้

หรือวา่หนา้ตาเราเป็นอย่างไร เวลาจะออกจากบา้นเราตอ้งส่องหนา้ทีก่ระจกก่อน 

ดูวา่สะอาดไหม เรียบรอ้ยไหม คนทีเ่ขาตาํหนิเราก็เหมอืนกนั เขาบอกเราวา่หวี

ผมไมส่วยนะ หวใีหด้หีน่อย เสื้อผา้ใส่ไมเ่รียบรอ้ย เป็นการชี้ขมุทรพัยใ์หก้บัเรา 

ถาม เวลาจติกระเพือ่มจะเกดิทกุขท์นัท ี เราเหน็มนัเลย จะทิ้งมนั กลบัไปสู่ความสงบ

ดกีวา่ อย่างน้ีเป็นการหนีทกุข ์
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ตอบ ไมห่นีหรอก เพราะทกุขเ์ป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งกาํจดั การปฏบิตักิ็เพือ่การดบัทกุข ์ เวลา

เกดิทกุขก์็ตอ้งหาสาเหตวุา่เกดิจากอะไร ในพระสูตรก็บอกวา่เกดิจากความอยาก 

ก็ตอ้งรูว้า่กาํลงัอยากอะไร ถา้ละความอยากได ้ ความทกุขก์็จะหายไป เวลาเกดิ

ทกุขก์็ตอ้งใชส้ตปิญัญา ใชเ้ป็นมรรคดบัความทกุข ์ เหมอืนดบัไฟไหมบ้า้น เป็น

การหนีไฟหรือเปลา่ ไมไ่ดห้นีหรอก เป็นการกาํจดัสิง่ทีเ่ป็นภยั ความทกุขเ์ป็นภยั

ทีเ่ราตอ้งดบั แต่การดบัทกุขท์ีไ่มถู่กก็มอียู่ พระพทุธเจา้ทรงสอน ใหห้ลกีเลีย่งวธิี

ดบัทกุขท์ีสุ่ดโต่ง ๒ ประการ คอื ๑. ดบัดว้ยกามสุข ไม่สบายใจก็ออกไปเทีย่ว 

พอกลบัมาบา้นก็ทกุขเ์หมอืนเดมิ ๒. ดบัดว้ยการทรมานร่างกาย อย่าง

พระพทุธเจา้ทรงอดพระกระยาหาร ๔๙ วนั อดไปแลว้ความทกุขใ์จก็ยงัมอียู่ 

ความทกุขใ์จเกดิจากความอยาก ถา้อยากจะดบัความทกุขใ์จ ก็ตอ้งละความ

อยาก  

ถาม การเจริญสตใินชวีติประจาํวนั ดว้ยการรูล้ม เป็นสมาธิหรือเปลา่เจา้คะ 

ตอบ การรูล้มเป็นอานาปานสต ิ

ถาม รูก้ารขยบัตวัเคลือ่นไหวของร่างกาย เป็นสมาธิหรือเปลา่ 

ตอบ เป็นกายคตาสต ิ 

ถาม ในการดาํเนินชวีติประจาํวนั การเดนิ หยบิจบัอะไร ถา้มสีตอิยูต่ลอดเวลาเป็น

สมาธิดว้ยใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ เป็นสต ิ ไมไ่ดเ้ป็นสมาธิ จะเป็นสมาธิจติตอ้งสงบน่ิง ถา้จติยงัรบัรูเ้รื่องนัน้เรื่องน้ี

อยู่ เรียกวา่สต ิ

ถาม ใชก้ารรบัรูข้องจติเป็นหลกัใช่ไหมเจา้คะ  

ตอบ ใหรู้เ้ฉยๆ อย่าไปคดิเรื่องต่างๆ  
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ถาม ถา้รูเ้ฉยๆเป็นสมาธิไหมเจา้คะ 

ตอบ ไมเ่ป็นสมาธิ เป็นสต ิ ถา้จะเป็นสมาธิ ตอ้งปิดทวารท ัง้ ๕ จติรวมลง ไมม่ี

ความคดิปรุงแต่ง ไมร่บัรูเ้รื่องต่างๆ อยู่กบัความวา่ง เป็นอเุบกขา สมาธิม ี ๓ 

ชนิดคอื ๑. ขณิกสมาธิ ๒. อปัปนาสมาธิ ๓. อปุจารสมาธิ ขณิกสมาธิสงบน่ิง

เดีย๋วเดยีว ถา้สงบนานก็เป็นอปัปนาสมาธิ ถา้สงบแลว้ออกไปรบัรูเ้รื่องต่างๆ รู ้

นิมติต่างๆ ก็เป็นอปุจารสมาธิ จติเขา้ไปขา้งในแลว้ถงึจะเรียกวา่เป็นสมาธิ ถา้จติ

ยงัอยู่ขา้งนอกไมเ่ป็นสมาธิ เป็นการเจริญสต ิ แต่เราจะใชค้าํ สมาธิผดิกนั เวลา

ทาํงานแลว้จติวุน่วาย ก็บอกวา่วนัน้ีไมม่สีมาธิในการทาํงาน ความจริงตอ้งใชค้าํ

วา่ไมม่สีตใินการทาํงาน ก็เลยไมรู่ว้า่สมาธิทีแ่ทจ้รงิเป็นอย่างไร  

ถาม คาํวา่สมถะเป็นสมาธิใช่ไหมเจา้คะ  

ตอบ สมถภาวนาเป็นการทาํใจใหส้งบ ใหเ้ป็นสมาธิ เป็นอเุบกขา วา่งจากความคดิปรุง

แต่ง  

ถาม ถา้หยุดคดิ แต่ลมืตานัง่เฉยๆ  

ตอบ จติยงัทาํงานอยู่ สงัขาร สญัญา ยงัปรุงแต่งกบัรูปทีดู่อยู่ ยงัไมน่ิ่ง ไมส่งบ พอ

เหน็งูเลื้อยเขา้มาปับ๊จะสะดุง้ทนัท ีถา้สงบอยู่ในสมาธ ิจะไมรู่เ้รื่อง จะไมส่ะดุง้  

ถาม พอเจริญสตใินชวีติประจาํวนัก็สงบน่ิงด ีเบาสบาย 

ตอบ ยงัไมพ่อ ยงัสงบไมเ่ต็มที ่ 

ถาม ก็ตดัความอยากไปไดพ้อสมควร  

ตอบ ตอ้งตดัใหห้มดเลย  
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ถาม การทีเ่ราเป็นพทุธมามกะ มพีระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นทีพ่ึง่สูงสุดเหนือ

สิง่อืน่ใด เวลาเจอลูกคา้เป็นร่างทรง ควรจะทาํตวัอย่างไรใหเ้หมาะสม ในการ

ดูแลลูกคา้ 

ตอบ แยกเรื่องส่วนตวัของเขาออกจากการคา้ขาย ไมก่า้วก่ายเรื่องส่วนตวั เขาจะทาํ

อะไรก็เรื่องของเขา เหมอืนกบัคนทีน่บัถอืต่างศาสนา ไมต่อ้งไปเชื่อตามเขา ถา้จะ

เป็นเงือ่นไขในการทาํธุรกจิ ก็ตอ้งเลอืกเอาศาสนา ยอมเสยีสละธุรกจิไป 

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหส้ละทรพัยเ์พือ่รกัษาอวยัวะ สละอวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ 

สละชวีติเพือ่รกัษาธรรม รกัษาศาสนา อย่าไปเสยีดายทรพัย ์ใหร้กัษาธรรมใหย้ิง่

กวา่สิง่อืน่ใด ธรรมก็คอืพระพทุธศาสนา เป็นทรพัยภ์ายใน ทีม่ค่ีายิง่กวา่ทรพัย์

ภายนอก ทรพัยภ์ายนอกเพยีงแต่ดูแลร่างกายใหอ้ยู่ดกีนิดเีท่านัน้เอง แต่ไม่

สามารถดบัความทกุขภ์ายในใจได ้ตอ้งทรพัยภ์ายในคอืธรรมะเท่านัน้ทีจ่ะดบัได ้

ถาม พอดมีกีารทาํบญุค่ะ ก็ไปร่วมบญุดว้ย เพราะมพีระสงฆ ์๓ รูป เขาบอกใหจ้ดุธูป

ไหวพ้ระ ขอพรจากเทพ ๑๖ ดอก ลูกก็ไหว ้ แต่ตอนทีไ่หวก้็ระลกึถงึพระ

รตันตรยั พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

ตอบ ถา้การกระทาํเป็นเพยีงกริิยาก็ทาํได ้ ถา้ใจไมไ่ดศ้รทัธา ทาํเพือ่ไมใ่หเ้สยีมารยาท 

ดงัสุภาษติทีว่า่ เขา้เหมอืงตาหลิว่ก็หลิว่ตาตาม แต่ใจยงัม ัน่คงกบัพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ เวลาไปงานต่างๆของคนต่างศาสนา มพีธิีการทางศาสนาทีต่อ้ง

ร่วมทาํดว้ยก็ทาํไป เพือ่ไมใ่หเ้สยีมารยาท เพือ่ใหเ้กยีรตเิจา้ภาพ แต่ไมไ่ดไ้ปเชื่อ

ตามทีเ่ขาเชื่อ เป็นเหมอืนกบัประเพณีทางสงัคม ถา้อยู่ในสงัคมนัน้ ก็ตอ้งทาํตาม 

ถา้ไมอ่ยากจะทาํตาม ก็อย่าไปอยู่ในสงัคมนัน้ เช่นสงัคมดืม่สุรา เวลาถวายพระ

พร งานวนัชาตขิองประเทศนัน้ประเทศน้ี ตอ้งดืม่สุราถวายพระพร ถา้ทาํดว้ย

กริิยาได ้ ก็ทาํไป อมแลว้ก็บว้นทิ้งไป ไมไ่ดท้าํดว้ยความชอบ ความศรทัธาแต่

อย่างใด แต่ทาํเพือ่ไมใ่หเ้สยีมารยาท ตอ้งรูว้า่อะไรผดิอะไรถูก อะไรดอีะไรช ัว่ 

ตอ้งรูว้า่พระศาสนาสอนใหท้าํอะไร ตอ้งไมฝื่นคาํสอนของพระศาสนา 
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