
 

 

 

 

 

 

โดย พระจลุนายก (สุชาต ิอภชิาโต) 

วดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร 

  ในพระบรมราชูปถมัภ ์

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 

พมิพแ์จกเป็นธรรมทาน 

www.kammatthana.com 

กาํลงัใจ ๑๖ 

 

 

กาํลงัใจ ๕๗ 
(จุลธรรมนําใจ ๒๙) 

 

http://www.kammatthana.com/


1 
 

 

 

 

 

ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะพมิพห์นงัสอืเลม่นี้แจกเป็นธรรมทาน 

ทา่นสามารถพมิพไ์ดโ้ดยไมต่อ้งขออนุญาตแต่อย่างใด 

โดยใหถ้อืตามหลกัธรรมทีแ่สดงไวว้า่ การใหธ้รรมะ ชนะการใหท้ ัง้ปวง 



2 
 

สารบญั 

กณัฑท์ี ่ หนา้ 

 ๔๓๘  โลกธาต ุโลกทพิย ์ 3 

 ๔๓๙  ความตัง้ใจ 20 

 ๔๔๐  ทาํใจใหส้งบ 42 

 ๔๔๑  พกักาย พกัใจ 60 

 
 



3 
 

กณัฑท์ี่ ๔๓๘ 

โลกธาต ุโลกทิพย ์
๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ 

ตอนตน้ของการภาวนาเราตอ้งหยุดความคดิก่อน เพราะความคดิของเราตอนน้ีถูก

อวชิชาผลกัดนั ถูกกเิลสตณัหาผลกัดนั เหมอืนรถทีว่ ิง่ผดิทาง ตอ้งหยุดรถก่อนแลว้ค่อย

เลี้ยวกลบั พอหยุดความคดิไดแ้ลว้ ข ัน้ต่อไปก็ส ัง่ใหค้ดิไปในทางธรรมะ ทางอนิจจงัทกุ

ขงัอนตัตา สงครามทีแ่ทจ้รงิก็คอืสงครามความคดิน้ีเอง ระหวา่งความคดิฝ่ายดกีบั

ความคดิฝ่ายช ัว่ ฝ่ายกเิลสกบัฝ่ายธรรมะ ธรรมะกบักเิลสเป็นคู่ต่อสูก้นัมาตลอด ถา้

กเิลสชนะโลกก็รอ้น ถา้ธรรมะชนะโลกก็ร่มเยน็เป็นสุข โลกทีพ่วกเราอยู่กนัน้ีม ี ๒ โลก 

คอืโลกธาตกุบัโลกทิพย ์ โลกธาตกุ็คอืโลกทีร่่างกายอยู่ โลกทพิยก์็คอืโลกทีใ่จอยู่ ถา้

ธรรมะเป็นฝ่ายชนะ โลกก็จะไมม่สีงคราม ใจก็จะร่มเยน็เป็นสุข ถา้กเิลสเป็นฝ่ายชนะ 

โลกก็จะมสีงคราม มกีารฆ่าฟนักนั ใจก็จะทกุขวุ์น่วายเดอืดรอ้น พวกเราอยู่ใน ๒ โลกน้ี 

ใจอยู่ในโลกทพิย ์ ร่างกายอยู่ในโลกธาต ุ โลกทพิยเ์ป็นโลกทีถ่าวร โลกธาตเุป็นโลก

ชัว่คราว ร่างกายอยู่ไดช้ ัว่คราวก็หมดสภาพไป กลายเป็นดนินํา้ลมไฟไป แต่ใจทีอ่ยู่โลก

ทพิยน้ี์ยงัอยู่ต่อไป อยู่ ๒ แบบ คอือยู่แบบมตีณัหากบัอยู่แบบไมม่ตีณัหา ถา้ไมม่ตีณัหา

ก็อยู่แบบพระพทุธเจา้ อยู่แบบพระอรหนัต ์ อยู่ดว้ยบรมสุข ถา้มตีณัหาอยู่ก็จะอยู่แบบ

สตัวโ์ลกท ัง้หลาย ต ัง้แต่พรหมเทพลงมาจนถงึเดรจัฉานเปรตอสุรกายนรก น่ีเป็นโลก

ทพิย ์เป็นทีอ่ยู่ของใจ ทีม่กีเิลสตณัหาและไมม่กีเิลสตณัหา  

ถา้ไมม่ตีณัหาก็จะไมม่ทีกุข ์ไมม่กีารเวยีนว่ายตายเกดิ ถา้มตีณัหาก็จะมทีกุข ์มกีารเวยีน

วา่ยตายเกดิ ถงึแมจ้ะเป็นพรหม ก็จะตอ้งเสือ่มลงมาเป็นเทพ เพราะอยากเสพรูปเสยีง

กลิน่รสทพิยข์องเทพ พอมคีวามอยากเพิม่มากขึ้น ก็ตอ้งมาเสพรูปเสยีงกลิน่รสของ

มนุษย ์ จากเทพก็เสือ่มลงมาเกดิเป็นมนุษย ์ มาหาความสุขตามอาํนาจของตณัหาต่อไป 

ถา้หาโดยวธิีทีสุ่จริต ไมท่าํบาปทาํกรรม ก็ไมม่โีทษตามมา ถา้หามาโดยวธิีทาํบาปทาํ
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กรรม ก็จะมโีทษตามมา ก็คอืตอ้งไปเกดิในอบาย หลงัจากทีร่่างกายตายไปแลว้ ใจหรือ

กายทพิยก์็จะตอ้งรบัผลบาป เป็นเปรตบา้ง ตกนรกบา้ง เป็นอสุรกายบา้ง เป็นเดรจัฉาน

บา้ง ท ัง้หมดน้ีเกดิจากความคดิปรุงแต่ง ทีจ่ะคดิไปได ้๒ ทาง คอื ๑. คดิไปในทางกเิลส

ทางอวชิชา อวิชชา ปจัจยา สงัขารา ๒. คดิไปในทางธรรม น่ีเป็นความรูท้ีจ่ะไดจ้าก

พระพทุธศาสนา เป็นความรูร้ะดบัโลกตุตระ ศาสนาอืน่สอนไดเ้พยีงความรูร้ะดบัโลกยิะ 

โลกยิะยงัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ ส่วนโลกตุตระจะอยู่เหนือการเวยีนวา่ยตายเกดิ มี

ศาสนาพทุธเท่านัน้ทีส่อนความรูร้ะดบัโลกตุตระ เพือ่ใหส้ตัวโ์ลกอยู่เหนือการเวยีนวา่ย

ตายเกดิ ศาสนาอืน่สอนไดเ้พยีงสวรรคช์ ัน้เทพชัน้พรหม ทีอ่ยู่ภายใตก้ฎของไตรลกัษณ์ 

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ทีม่วีนัเสือ่มมวีนัหมดไป จากพรหมก็เลือ่นลงมาเป็นเทพ จากเทพก็

เลือ่นลงมาเป็นมนุษย ์ เช่นเดยีวกบัอบายทีม่วีนัเสือ่มมวีนัหมดไปเหมอืนกนั ถา้ทาํบาป

ทาํกรรมในขณะทีเ่ป็นมนุษย ์ ตายไปก็ตอ้งไปนรกบา้ง เป็นเปรตบา้ง เป็นอสุรกายบา้ง 

เป็นเดรจัฉานบา้ง พอใชก้รรมหมดแลว้ ก็กลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม่ เช่นพระเทวทตัที่

ไดพ้ยายามปลงพระชนมพ์ระพทุธเจา้ถงึ ๓ ครัง้ พอตายไปก็ตอ้งไปตกนรกก่อน ท ัง้ๆที่

ไดบ้วชเป็นพระอยู่หลายสบิปี แต่อาํนาจของบาปทีท่าํไว ้มพีลงัมกีาํลงัมากกวา่ ก็เลยตอ้ง

ไปใชบ้าปในนรกอเวจก่ีอน พอใชบ้าปหมดแลว้ ก็จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม่ ได ้

ปฏบิตัธิรรมจนบรรลเุป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ตามลาํดบัต่อไป น่ีคอืเรื่องของใจหรือกาย

ทพิย ์ 

ใจหรือกายทพิยน้ี์อยู่ในโลกทพิย ์ ส่วนร่างกายน้ีอยู่ในโลกธาต ุ ถา้มาเกดิเป็นมนุษยห์รือ

เดรจัฉานก็จะม ี ๒ ร่างกาย คอืร่างกายหยาบทีท่าํจากธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ คอืร่างกาย

ของมนุษยแ์ละเดรจัฉาน แลว้ก็มกีายทพิยท์ีใ่ชร่้างกายหยาบเป็นเครื่องมอื ตอบสนอง

ตณัหาความอยาก อยากจะดู อยากจะฟงั อยากจะลิ้มรส อยากจะดมกลิน่ อยากจะเสพ

สมัผสัต่างๆผ่านทางร่างกาย ก็ตอ้งใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื มนุษยก์บัเดรจัฉานมร่ีางกาย

แบบเดยีวกนั มตีาหูจมกูลิ้นกายเหมอืนกนั สามารถเสพกามไดเ้หมอืนกนั ต่างตรงทีก่าย

ทพิยข์องมนุษยม์สีตปิญัญาทีสู่งกวา่ของเดรจัฉาน เดรจัฉานไมม่ปีญัญาแยกแยะบาป

บญุคุณโทษ ไมรู่ว้า่อะไรเป็นบาปอะไรเป็นบญุ มนุษยบ์างพวกมสีตปิญัญาแยกแยะบาป

บญุคุณโทษได ้ รกัษาศีลได ้ ไมท่าํบาป รูว้า่ทาํบาปแลว้เป็นโทษเป็นทกุข ์มนุษยบ์างพวก
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ทีไ่มรู่ก็้ม ีพวกทีค่ดิวา่ทาํบญุทาํบาปแลว้ไมม่ผีลตามมา คดิวา่บาปไมม่บีญุไมม่ ีตายไปก็

จบ ไมม่โีทษตามมา ไมม่คุีณตามมา พวกน้ีมสีตปิญัญาระดบัเดยีวกบัเดรจัฉาน ถงึแม ้

จะมร่ีางกายของมนุษย ์แต่ใจเป็นเดรจัฉาน ไมส่ามารถแยกแยะเรื่องบญุเรื่องบาปได ้ไม่

รูว้า่บญุบาปมจีริง ทาํดแีลว้ไดค้วามสุข ไดไ้ปสวรรค ์ทาํบาปแลว้ตอ้งมคีวามทกุข ์ตอ้งไป

อบาย  

กายทพิยค์อืใจอยู่ในโลกทพิย ์ไมไ่ดอ้ยู่ในโลกธาต ุทีอ่ยู่ในโลกธาตเุป็นร่างกาย กายทพิย์

ใชก้ระแสจติสมัผสัรบัรูเ้หตกุารณ์ ทีเ่กดิขึ้นในโลกธาต ุผ่านทวารท ัง้ ๕ ของร่างกาย รบัรู ้

ภาพผ่านทางตา เสยีงผ่านทางหู กลิน่ผ่านทางจมกู รสผา่นทางลิ้น สมัผสัรอ้นเยน็แขง็

อ่อนผ่านทางร่างกาย ใจหรือกายทพิยน้ี์ไมไ่ดอ้ยู่ในโลกธาต ุ ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นใน

โลกธาต ุเช่น นํา้ท่วมแผ่นดนิไหว โลกระเบดิเป็นเสีย่ง ก็จะไมก่ระทบกบัใจ เพราะใจอยู่

ในโลกทพิย ์ ใจก็ส่งกระแสจติไปหาร่างกายใหม ่ ตามอาํนาจของตณัหาความอยาก ตาม

อาํนาจของบญุและบาป ถา้ไมไ่ดท้าํบาปก็ไมต่อ้งไดร่้างของเดรจัฉาน ไดร่้างของมนุษย ์

ถา้ทาํบญุก็จะไดเ้สพผลบญุ ไดเ้ป็นเทพเป็นพรหม ถา้ทาํบาปแลว้ไมไ่ดร่้างของเดรจัฉาน 

ก็จะเป็นเปรตบา้งเป็นสตัวน์รกบา้ง น่ีเป็นเรื่องของโลกยิะ ทีม่กีารเปลีย่นแปลง ขึ้นๆลงๆ 

เวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้ไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ก็จะไดเ้รียนรูเ้รื่องโลกตุตระ ธรรมทีสู่ง

กวา่โลกยิะ ธรรมข ัน้โลกยิะก็คอืทานศีลสมาธิ ถา้ทาํทานรกัษาศีลไดก้็จะไปเป็นเทพ ถา้

นัง่สมาธิไดก้็จะไปเป็นพรหม ถา้ทาํบาปรกัษาศีลไมไ่ด ้ ก็จะไปเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต 

ไปนรก จะขึ้นๆลงๆอยู่ในวฏัฏะแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิไปเรื่อยๆ  

ถา้ไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ก็จะไดรู้จ้กัธรรมข ัน้สูง ทีเ่รียกวา่โลกตุตรธรรม ก็คอื

ปญัญาทีจ่ะยกระดบัจติของสตัวท์ ัง้หลาย ใหอ้ยู่เหนือการเวยีนวา่ยตายเกดิ ปญัญาน้ีก็

คอืพระอริยสจั ๔ ทกุข ์สมทุยั นิโรธ มรรค และไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ที่

เกี่ยวเน่ืองกนั ไตรลกัษณ์ก็มทีกุข ์ มอีริยสจั ๔ ผูท้ีม่ปีญัญาก็จะเหน็ไตรลกัษณ์ เหน็

ความไมเ่ทีย่ง เหน็การเกดิการดบั การเจริญการเสือ่ม ของสภาวธรรมท ัง้หลาย เหน็วา่

เป็นธรรมชาต ิไมไ่ดเ้ป็นของใคร ไมม่ใีครเป็นเจา้ของ ไมม่ใีครเป็นผูส้ ัง่การ ใหเ้ป็นอย่าง

นัน้เป็นอย่างน้ี เป็นไปตามธรรมชาต ิ ตามเหตปุจัจยั เช่นในโลกธาตกุ็มดีนินํา้ลมไฟเป็น
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ปจัจยั เมือ่ดนินํา้ลมไฟมาพบกนั ก็จะเกดิสิง่ต่างๆขึ้นมา พอเกดิมาแลว้ก็จะเสือ่มหมดไป 

เช่นร่างกายน้ีก็เป็นการรวมตวัของธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ ถา้มกีารเตมิธาต ุ๔ ใหแ้ก่ร่างกาย

ไปเรื่อยๆ ร่างกายก็จะเจริญเตบิโตไปเรื่อยๆจนถงึขดีสูงสุด หลงัจากนัน้ก็จะเสือ่มลงไป

เรื่อยๆ ในทีสุ่ดธาตทุ ัง้ ๔ ก็จะแยกออกจากกนัไป น่ีคอือนิจจงั ไมถ่าวร มกีาร

เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา มกีารเจริญและมกีารเสือ่ม มกีารเกดิและมกีารดบั และ

อนตัตา ไมม่ตีวัตนในดนินํา้ลมไฟ 

ส่วนความทกุขน้ี์จะอยู่ในใจทีไ่มฉ่ลาด ไม่เหน็อนิจจงั ความไมเ่ทีย่ง ไมเ่หน็อนตัตา ก็

เลยไปยดึตดิ หลงคดิวา่เป็นของตน ทีต่นสามารถควบคุมบงัคบัส ัง่การ ใหเ้ป็นไปตาม

ความตอ้งการได ้ ก็เป็นไดเ้พยีงบางส่วน แต่ในทีสุ่ดก็ไมส่ามารถบงัคบัมนัได ้ เช่นตอนน้ี

เราก็สามารถรกัษา สมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ ใหอ้ยู่กบัเราไดอ้ย่างปลอดภยัไปใน

ระดบัหน่ึงในเวลาหน่ึง ต่อไปก็จะไมส่ามารถรกัษาได ้ เช่นร่างกายน้ีตอนน้ีเราก็ดูแลรกัษา

ได ้ ต่อไปเราจะไมส่ามารถรกัษาได ้ เช่นเดยีวกบัทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ 

บคุคลต่างๆ ทีเ่ราครอบครองอยู่ คดิวา่เป็นของเรา ก็จะตอ้งพลดัพรากจากไปในวนัหน่ึง 

ตอนนัน้ถงึจะเหน็วา่ไมใ่ช่ของเรา จะเหน็วา่ไมเ่ทีย่ง ถา้ไมรู่จ้กัวธิีปฏบิตั ิ ก็จะตอ้งเศรา้

โศกเสยีใจ ทกุขท์รมานใจ เพราะไมไ่ดศึ้กษาพระธรรมคาํสอน ก็คอืพระอริยสจั ๔ น่ีเอง  

พระอริยสจั ๔ น้ีจะสอนใหเ้รารูว้า่ ความเศรา้โศกเสยีใจของเรานัน้ เกดิจากความอยาก

ใหส้ิง่ทีเ่ราไมส่ามารถส ัง่การ ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเราได ้ วธิีทีจ่ะทาํไมใ่หเ้ศรา้

โศกเสยีใจ ก็คือสอนใจใหรู้ว้า่ สิง่ทีเ่ราอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เราไมส่ามารถส ัง่

ใหเ้ป็นไปไดต้ลอดเวลา ตอ้งมเีวลาใดเวลาหน่ึง ทีส่ิง่ต่างๆจะตอ้งเป็นไปตามสภาพของ

เขา ไมไ่ดเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเรา เช่นเราตอ้งการใหร่้างกายของเราไมเ่จ็บไขไ้ด ้

ป่วย ไมต่อ้งการใหร่้างกายเราตาย แต่วนัหน่ึงก็ตอ้งพบกบัความจรงิวา่ เราหา้มร่างกาย

ไมใ่หเ้จ็บไขไ้ดป่้วยไมไ่ด ้ หา้มไมใ่หต้ายไมไ่ด ้ เช่นเดยีวกบัร่างกายคนอืน่ เราหา้มไมไ่ด ้

ถา้รูล้ว่งหนา้ไวก่้อนทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์ขึ้น แลว้เตรียมตวัทาํใจ หยุดความอยาก ดว้ยการ

ทาํจติใจใหส้งบ ก็จะไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ เพราะการทาํใจใหส้งบเป็นการหยุดความอยาก ที่

เป็นเหตขุองความเศรา้โศกเสยีใจ  
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ถา้หยุดความอยากได ้ เวลาพบกบัสิง่ทีอ่ยู่เหนือวสิยั เช่นความตาย ความเจ็บไขไ้ดป่้วย 

ก็จะไมท่กุข ์จะปลอ่ยวางได ้ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความจริง จะเจ็บไขไ้ดป่้วยก็เจ็บไป จะ

ตายก็ตายไป ถา้วติกกงัวลกบัความตาย พอเหน็ไตรลกัษณ์ ก็จะปลงได ้จะตายก็ตายไป 

จะไปกลวัอะไร ไมม่อีะไรน่ากลวัในโลกน้ี นอกจากความหลงเท่านัน้ เพราะความหลงจะ

หลอกใหอ้ยากไมต่าย อยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บ ถา้มปีญัญารูค้วามจริง ก็จะรูว้า่อยาก

ไมไ่ด ้ ถา้อยากแลว้จะเป็นทกุขข์ึ้นมา ความอยากเป็นสมทุยัเป็นตน้เหตขุองความทกุข ์

ความรูค้วามจริงเป็นปญัญา รูว้า่เป็นอนิจจงั เป็นอนตัตา รูว้า่อยากไมไ่ด ้ถา้อยากแลว้จะ

ทกุข ์ น่ีคอืความรูท้ีจ่ะทาํใหจ้ติใจหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมม่ผูีใ้ดทีจ่ะรูค้วาม

จริงน้ี มพีระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีวเท่านัน้ทีรู่ ้ธรรมทีพ่ระองคท์รงตรสัรูก้็คอือริยสจั 

๔ และไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา พวกเราจงึถอืวา่มโีชคมวีาสนามาก ทีไ่ดพ้บ

พระพทุธศาสนา เพราะจะทาํใหพ้วกเราไดม้โีอกาสหลดุพน้ ไดโ้ลกตุตรธรรม ไดอ้ยู่เหนือ

การเวยีนวา่ยตายเกดิ 

จงึเป็นหนา้ทีข่องพวกเรา ทีค่วรขวนขวายศึกษาและปฏบิตัใิหม้าก เพือ่ใหไ้ดโ้ลกตุตร

ธรรมมาเป็นสมบตั ิทีพ่ระสาวกของพระพทุธเจา้ไดค้รอบครองกนัแลว้ พวกเราก็สามารถ

ครอบครองสมบตัน้ีิไดเ้ช่นเดยีวกนั เพราะผูท้ีไ่ดค้รอบครองมาแลว้ ก็ไมต่่างจากพวกเรา 

ท่านก็ไมม่คีวามรูท้างน้ีเหมอืนกนั มกีเิลสตณัหาเหมอืนกนั แต่ท่านมคีวามศรทัธาเชื่อม ัน่ 

และมวีริิยะความขยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะศึกษาและปฏบิตัอิย่างเต็มที ่ ไมเ่สยีเวลากบัการทาํ

ภารกจิอืน่ ทุ่มเทชวีติจติใจใหก้บัภารกจิน้ีเท่านัน้ ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้รบัรองไดว้า่ ภายใน

ชาตน้ีิจะตอ้งไดส้มบตัน้ีิอย่างแน่นอน อยู่ทีก่ารปฏบิตั ิ อยู่ทีก่ารศึกษา อยู่ทีศ่รทัธาความ

เชื่อ อยู่ทีว่ริิยะความอตุสาหะความพากเพยีร พากเพยีรทีจ่ะเจริญสต ิ เพราะสตเิป็น

ธรรมข ัน้แรกของการปฏบิตั ิ ถา้ไมน่บัศีลและทาน ทีเ่ป็นข ัน้ก่อนข ัน้ภาวนา ข ัน้ตน้ก็ตอ้ง

ทาํทานก่อน ใหท้านจนไมม่อีะไรจะให ้ แลว้ก็จะออกบวชได ้ ออกมารกัษาศีลได ้ ถา้ยงัมี

ทรพัยส์มบตั ิยงัอยากไดท้รพัยส์มบตัอิยู่ กจ็ะรกัษาศีลยาก เพราะศีลจะเป็นอปุสรรคต่อ

การหาทรพัยส์มบตั ิ ถา้ยงัอยากไดท้รพัยส์มบตั ิ จะรกัษาศีลยาก ถา้ไมต่อ้งการทรพัย์

สมบตัแิลว้ จะรกัษาศีลงา่ย จะสามารถภาวนาไดอ้ย่างเต็มที ่เพราะไมม่ภีารกจิอืน่ตอ้งทาํ
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แลว้ ถา้บวชไดก้็จะไมม่งีานอืน่ทีต่อ้งทาํ นอกจากงานภาวนา คอืการเจริญสตติ ัง้แต่ตื่น

จนหลบัเลย 

สตกิ็คอืการดงึใจใหอ้ยู่ในปจัจบุนั ใจจะอยู่ในปจัจบุนัได ้ ก็ตอ้งไมค่ดิถงึเรื่องอดตี ไม่

คดิถงึเรื่องอนาคต ไมค่ดิถงึเรื่องราวต่างๆ ตอ้งอยู่กบัเรื่องทีก่าํลงัเกดิขึ้นในปจัจบุนั เช่น

รูอ้ยู่กบัการกระทาํการเคลือ่นไหวของร่างกายตลอดเวลา ร่างกายกาํลงัทาํอะไรก็เฝ้าดู 

กาํลงัเดนิก็เฝ้าดูการเดนิของร่างกาย กาํลงัอาบนํา้กาํลงัรบัประทานอาหาร กาํลงัแต่งเน้ือ

แต่งตวัก็ใหเ้ฝ้าดูการกระทาํของร่างกายเพยีงอย่างเดยีว อย่างน้ีก็เรียกวา่มสีต ิ เรียกวา่

กายคตาสต ิ คอืใชร่้างกายเป็นทีต่ ัง้เป็นทีเ่จริญสต ิ ถา้ไมส่ามารถยุตคิวามคดิ ใหใ้จเฝ้าดู

ร่างกายได ้ ใจยงัดิ้นไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ ก็จาํเป็นจะตอ้งใชก้ารบริกรรมพทุโธ 

หรือธมัโม หรือสงัโฆ อย่างไหนก็ไดแ้บบไหนก็ได ้ ขอใหห้ยุดความคดิใหไ้ดก้็แลว้กนั 

บางคนกใ็ชพ้ทุโธ ธมัโม สงัโฆ บางคนก็ใชพ้ทุโธอย่างเดยีว บางคนก็ใชเ้กสา โลมา นขา 

ทนัตา ตโจ บางคนก็ใชส้วดมนตอ์ติปิิโสฯ เหลา่น้ีก็เป็นการเจริญสต ิเป็นการดงึจติใหอ้ยู่

ในปจัจบุนั  

ถา้จติอยู่ในปจัจบุนั พอมเีวลาวา่งจากภารกจิต่างๆ ก็นัง่หลบัตา นัง่น่ิงๆ ไมน่านจติกจ็ะ

รวมลงเขา้สู่สมาธิได ้ จติก็จะเป็นอเุบกขา ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง ปลอ่ยวางรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ เหลอืแต่สกัแต่วา่รู ้ และความสุขทีไ่มเ่คยพบมาก่อน เป็นความสุขที่

มหศัจรรยใ์จ เป็นความสุขทีป่ระทบัใจมาก เป็นความสุขทีด่งึดูดศรทัธาฉนัทะวริิยะ ให ้

ปฏบิตัใิหม้ากขึ้น พอออกจากสมาธิก็เจรญิสตต่ิอ หรือจะเจริญปญัญาต่อก็ได ้ ถา้ยงั

เจริญปญัญาไมเ่ป็นก็เจริญสตไิปก่อน เพือ่ใหส้ตมิคีวามแก่กลา้มคีวามชาํนาญ เพือ่ให ้

เวลานัง่สมาธิ จติจะไดส้งบอย่างรวดเร็ว และชาํนาญจนสามารถเขา้สมาธิไดต้ลอดเวลา 

จะเขา้เวลาไหนก็เขา้ได ้ถา้ถงึเวลานัน้แลว้ ก็ตอ้งบงัคบัใหอ้อกไปทางปญัญา ถา้ไมเ่ช่นนัน้

ก็จะตดิสมาธิ จะไมก่า้วขึ้นสู่ข ัน้โลกตุตรธรรม ข ัน้สมาธิน้ียงัเป็นข ัน้โลกยิะอยู่ ถา้ชาํนาญ

แลว้ตอ้งเจริญปญัญา ถา้ยงัไมช่าํนาญแลว้ทาํแต่สมาธิ ยงัไมถ่อืวา่ตดิสมาธิ เพราะควร

สรา้งฐานสมาธิใหม้ ัน่คงก่อน ใหม้คีวามชาํนาญ สามารถเขา้ออกสมาธิไดต้ลอดเวลา ถา้



9 
 

ขบัรถก็ตอ้งขบัใหเ้ก่งก่อน ก่อนทีจ่ะลงสนามแขง่ ถา้ขบัยงัไมเ่ก่งเวลาลงสนามแขง่จะไป

ชนรถคนัอืน่  

ตอนตน้ตอ้งเขา้ออกสมาธิใหช้าํนาญก่อน เพราะจะตอ้งใชส้มาธิสลบักบัการเจริญปญัญา 

เพราะเวลาเจริญปญัญาไประยะหน่ึงแลว้ ใจจะฟุ้ งขึ้นมา จะไมเ่ป็นปญัญา จะเป็นกเิลส 

ตอนนัน้ก็ตอ้งหยุดการพจิารณา แลว้ก็กลบัเขา้มาพกัในสมาธิก่อน มาเตมิพลงัใหแ้ก่ใจ 

มาตดักาํลงัของกเิลส เวลาจติสงบกเิลสเหมอืนถูกฉีดยาสลบ ใจก็ไดพ้กัผ่อนหลบันอน 

ไดร้บัประทานอาหาร พอออกมาก็จะมกีาํลงั กเิลสก็จะอ่อนกาํลงัลง จะไมม่าขดัขวาง มา

เป็นอปุสรรค ต่อการเจริญปญัญา แต่พอเจริญไปสกัระยะหน่ึงแลว้ กาํลงัใจก็จะอ่อนลง

ไป กเิลสก็จะมกีาํลงัเพิม่มากขึ้น ก็จะมารบกวนการเจริญปญัญา ทาํใหก้ารเจริญปญัญา

ไมเ่ป็นปญัญา จะเป็นความฟุ้ งซ่านไป ตอนนัน้ก็ตอ้งหยุดการเจริญปญัญา แลว้ก็กลบั

เขา้ไปในสมาธิ น่ีคอืข ัน้ตอนเวลาทีไ่ดเ้ขา้สู่ข ัน้ปญัญาแลว้ ยงัตอ้งเขา้สมาธิ เพือ่พกัผ่อน

เพือ่ตดักาํลงัของกเิลส ฉีดยาสลบใหก้เิลส พออิม่แลว้ มคีวามสุขมคีวามสบายใจ มพีลงั

แลว้ ก็ออกมาเจริญปญัญาใหม ่ ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จนกวา่จะรูแ้จง้เหน็จริง ในอริยสจั 

๔ ข ัน้ต่างๆ  

ข ัน้ของพระโสดาบนัก็มอีริยสจั ๔ ข ัน้ของพระสกทิาคามกี็มอีริยสจั ๔ ข ัน้ของพระ

อนาคามกี็มอีริยสจั ๔ ข ัน้ของพระอรหนัตก์็มอีริยสจั ๔ คอืมคีวามทกุขใ์จทีล่ะเอยีด

ต่างกนัไปตามลาํดบั ข ัน้ของพระโสดาบนักม็คีวามทกุขใ์จทีเ่กี่ยวกบัสกักายทฐิ ิ วจิกิจิฉา 

สลีพัพตปรามาส ข ัน้ของพระสกทิาคามแีละพระอนาคาม ี ก็มกีามราคะและปฏฆิะ ข ัน้

ของพระอรหนัตก์็มรูีปราคะ อรูปราคะ อทุธจัจะ มานะ อวชิชา ทีท่าํใหใ้จทกุข ์ตอ้งเหน็

อริยสจั ๔ ในทกุข ัน้ เพราะยงัมคีวามอยากอยู่ จะบรรลเุป็นพระโสดาบนัได ้ ก็ตอ้งละ

ความอยากไมแ่ก่อยากไมเ่จ็บอยากไมต่ายใหไ้ด ้ พจิารณาใหเ้หน็วา่ร่างกายไมเ่ทีย่ง เป็น

ดนินํา้ลมไฟ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา พอเหน็ชดัเจนแลว้ ก็จะละความอยากไมแ่ก่ อยากไม่

เจ็บ อยากไมต่ายได ้ ยอมรบัวา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่เป็นธรรมดา ตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็น

ธรรมดา ตอ้งตายเป็นธรรมดา ตอ้งพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา เวลาพบกบัความ
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เสือ่มพบกบัเคราะหก์รรม ก็จะปลงอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมไ่ปทาํพธิีสะเดาะเคราะห์

ต่างๆ เพราะนัน่เป็นสลีพัพตปรามาส  

ถา้ละสกักายทฐิไิด ้ ก็จะละสลีพัพตปรามาสได ้ ละวจิกิจิฉาได ้ เพราะจะเหน็อริยสจั ๔ 

เหน็ธรรม มดีวงตาเหน็ธรรม เหน็อริยสจั ๔ เหน็ไตรลกัษณ์ ก็จะไมส่งสยัในพระพทุธ

พระธรรมพระสงฆ ์ เพราะผูเ้หน็ธรรมก็จะเหน็พระพทุธเจา้ ดงัทีไ่ดท้รงตรสัไวว้า่ ผูใ้ด

เหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูใ้ดเหน็ตถาคต ผูน้ั้นเหน็ธรรม ผูท้ีจ่ะเหน็ธรรมไดก้็

ตอ้งเป็นผูท้ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เป็นพระสุปฏปินัโน เป็นพระอริยสงฆส์าวก พระ

รตันตรยักจ็ะปรากฏขึ้นมาในใจใหเ้หน็อย่างชดัเจน จะเหน็วา่พระรตันตรยั พระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆ ์ ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน อยู่ตรงทีป่ลงไดน่ี้เอง พอปลงได ้ยอมตายได ้ยอมรบัวา่

เกดิมาแลว้ตอ้งตายเป็นธรรมดา ทกุขก์็จะดบัไป พอปลงแลว้ ความอยากไมแ่ก่อยากไม่

เจ็บอยากไมต่ายก็จะถูกละไป ดว้ยอาํนาจของมรรคคอืสตปิญัญา ทีไ่ดพ้จิารณาร่างกาย 

วา่เป็นไตรลกัษณ์ พจิารณาขนัธ ์ ๕ วา่เป็นไตรลกัษณ์ พจิารณาวา่ความเจ็บเป็นไตร

ลกัษณ์ ร่างกายเป็นไตรลกัษณ์ เวลาเจ็บก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป เพราะเราหา้มมนัไมไ่ด ้ เวลา

ร่างกายจะตายไป เราก็ยบัย ัง้มนัไมไ่ด ้

น้ีคอืการกา้วเขา้สู่โลกตุตรธรรม ตอ้งกา้วไปดว้ยปญัญา เหน็อริยสจั ๔ เหน็อนิจจงัทกุขงั

อนตัตา เหน็ไตรลกัษณ์ พอเหน็ข ัน้แรกได ้ ก็จะไดบ้รรลธุรรมข ัน้แรก คอืไดเ้ป็นพระ

โสดาบนั ภพชาตทิีต่อ้งเวยีนวา่ยตายเกดิก็จะเหลอืไมเ่กนิ ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก และไม่

ตอ้งไปเกดิในอบายใน ๗ ชาตน้ีิ ถงึแมว้า่จะเคยทาํบาปทาํกรรมมามากนอ้ยเพยีงไรก็

ตาม แต่กาํลงัของบาปจะอ่อนกวา่กาํลงัของบญุ ทีไ่ดจ้ากการมดีวงตาเหน็ธรรม บญุทีไ่ด ้

จากการมดีวงตาเหน็ธรรมน้ีมพีลงัมากกวา่ จงึสามารถหา้มใจไมใ่หบ้าปกรรมดงึไปเกดิ

ในอบายได ้พระอริยบคุคลทกุๆข ัน้จงึไมต่อ้งไปเกดิในอบายอกีต่อไป พระโสดาบนัถา้ไม่

เพยีรปฏบิตัต่ิอ ก็จะตดิอยู่ตรงนัน้ จะตอ้งกลบัมาเกดิไมเ่กนิ ๗ ชาต ิแต่ไมช่า้ก็เร็วก็จะ

เหน็ความทกุขข์องข ัน้น้ี ก็คือกามราคะ พระโสดาบนัยงัไมไ่ดพ้จิารณาอสุภะ ยงัไมเ่หน็

อสุภะ ยงัมกีามตณัหา ยงัมกีามราคะ ยงัอยากมคีรอบครวั ไมใ่ช่มไีด ้ บางคนอยากจะ

เป็นโสดาบนั เพราะยงัมคีรอบครวัได ้ ความจริงไมใ่ช่มคีรอบครวัได ้ แต่ยงัอยากมี
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ครอบครวัอยู่ ไมใ่ช่มไีด ้แต่ยงัละไมไ่ด ้ยงัละการมคีรอบครวัไมไ่ด ้ยงัละกามราคะไมไ่ด ้

ละปฏฆิะไมไ่ด ้ กามราคะและปฏฆิะเป็นของคู่กนั เวลาเกดิความอยากในกามก็จะเกดิ

ความหงดุหงดิใจ พอไดเ้สพกามความหงดุหงดิใจก็จะหายไป แต่การเสพกามน้ี ไมใ่ช่วธิี

ทีจ่ะดบัความทกุขอ์ย่างถาวร ดบัไดช้ ัว่คราว เดีย๋วก็เกิดกามราคะขึ้นมาใหม ่ 

การจะดบักามราคะไดอ้ย่างถาวร ก็ตอ้งเจรญิอสุภะกรรมฐาน ตอ้งเหน็ส่วนทีไ่มส่วยงาม

ของร่างกาย ทีเ่ราเหน็วา่สวยงาม ทีท่าํใหเ้กดิกามารมณ์ ตอ้งเหน็วา่ไมส่วยงาม ตอ้งมอง

ทะลเุขา้ไปใตผ้วิหนงั ใหเ้หน็โครงกระดูก เหน็อวยัวะนอ้ยใหญ่ทีม่อียู่ในร่างกาย เหน็สิ่งที่

เป็นปฏกูิล เช่นอจุจาระปสัสาวะ เหน็ตอนทีร่่างกายตายไป ถา้เหน็ก็จะดบักามราคะได ้

เวลาเกดิกามราคะใจก็จะทกุขห์งดุหงดิใจ พอเหน็อสุภะปับ๊กามราคะกจ็ะหายไป พอไมม่ี

กามราคะ ความทกุขห์งดุหงดิใจก็จะหายไปอย่างถาวร เพราะเวลาทีเ่กดิกามราคะขึ้นมา 

อสุภะก็จะมาดบัทนัท ี ถา้มอีสุภะอยู่กบัใจแลว้ พอกามราคะโผลข่ึ้นมาปับ๊ อสุภะก็โผล่

ขึ้นมาทนัท ีกามราคะกจ็ะดบัไปทนัท ี เหมอืนกบัเวลาไฟไหมป้ับ๊ รถดบัเพลงิก็มาทนัท ีก็

ดบัไดท้นัท ี แต่ถา้ไมม่รีถดบัเพลงิ พอเกดิไฟไหมข้ึ้นมา ก็จะไหมห้มดท ัง้หลงัเลย ถา้ไม่

เจริญอสุภะ พอเกดิกามราคะ ก็จะทนไมไ่ด ้ ตอ้งไปเสพกาม ถงึจะดบักามราคะได ้ แต่

ดบัไมถ่าวร เดีย๋วก็ฟ้ืนคนืมาใหม ่ ถา้ใชอ้สุภะดบัก็จะดบัไดอ้ย่างถาวร น่ีคอืข ัน้ของพระ

สกทิาคามแีละพระอนาคาม ี 

พระสกทิาคามจีะทาํใหก้ามราคะเบาบางลงไป คอืยงัพจิารณาอสุภะไมไ่ดต้ลอดเวลา 

เวลาเผลอกามราคะก็จะปรากฏขึ้นมา ก็จะเกดิความทกุขใ์จหงดุหงดิใจ ก็จะตอ้งดบักาม

ราคะดว้ยการเสพกาม ถา้เจริญอสุภะอยู่ตลอดเวลา มอีสุภะอยู่ในใจตลอดเวลา ก็จะดบั

กามราคะไดท้กุเวลา ถา้ดบัไดท้กุครัง้ก็จะเป็นพระอนาคาม ี เรื่องของร่างกายก็จะหมด

ปญัหาไป ไมต่อ้งพจิารณาร่างกายอกีต่อไป เพราะปลอ่ยวางร่างกายไดห้มดแลว้ ร่างกาย

จะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไมท่กุข ์ เวลาเหน็ร่างกายทีส่วยงาม ก็จะไมเ่กดิกามราคะ ถา้ตาย

ไปพระอนาคามกี็จะไมไ่ปหาร่างกายใหมม่าเป็นเครื่องมอื เพราะไมม่กีามราคะ ไมม่กีาม

ฉนัทะ ไมม่คีวามอยากดูรูปฟงัเสยีงดมกลิน่ลิ้มรสอกีต่อไป พระอนาคามจีงึไมก่ลบัมา

เกดิในโลกมนุษย ์ จะไปเกดิในสวรรคช์ ัน้พรหม ช ัน้สุทธาวาส แลว้ก็จะเจริญธรรมข ัน้สูง
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ต่อไป จะบรรลเุป็นพระอรหนัตใ์นชัน้พรหม เพราะไมม่เีรื่องของร่างกายมาเกี่ยวขอ้งแลว้ 

มแีต่เรื่องของจติทีย่งัตดิสงัโยชนอ์ยู่อกี ๕ ขอ้ คอื ๑. รูปราคะ ความตดิในรูปฌาน ๒. 

อรูปราคะ ความตดิในอรูปฌาน ๓. มานะ ๔. อทุธจัจะ ๕. อวชิชา ทีจ่ะตอ้งละ โดยยดึ

หลกัไตรลกัษณ์และอริยสจั ๔ เพราะยงัมคีวามทกุขใ์จทีล่ะเอยีดอยู่ ไมใ่ช่ความทกุขใ์จ

แบบปถุชุนอย่างพวกเรา แต่เป็นความทกุขท์ีล่ะเอยีดของพระอนาคาม ี พอพจิารณาจน

ละรูปราคะ อรูปราคะ อทุธจัจะ มานะ และอวชิชาไดแ้ลว้ กเิลสก็จะหมดไปจากใจ 

พอใจบริสุทธิ์แลว้ก็จะวา่ง เป็นปรมงัสุญญงั ไมม่กีเิลสตณัหาหลงเหลอือยู่ อริยสจั ๔ ก็

หายไป อนิจจงัทกุขงัอนตัตากห็ายไป เพราะเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทาํลายกเิลส ทาํลาย

สงัโยชน ์ พอสงัโยชนถ์ูกทาํลายหมดไปแลว้ ปญัญาก็หยุดทาํงานโดยอตัโนมตั ิ

เหมอืนกบัการกนิยา พอหายจากโรคแลว้ก็หยุดกนิยาไป เพราะกนิหรือไมก่นิก็ไมม่ี

ความหมายอกีต่อไป กนิไปก็ไมไ่ดท้าํใหโ้รคหายไปมากกวา่น้ี ไมก่นิก็ไมไ่ดท้าํใหโ้รค

กาํเริบขึ้นมาแต่อย่างใด น่ีเป็นเรื่องของโลกตุตรธรรม ตอ้งเขา้ข ัน้ปญัญา แต่ก่อนทีจ่ะเขา้

ข ัน้ปญัญาได ้ ก็ตอ้งผ่านข ัน้โลกยิะก่อน ผ่านข ัน้ทาน ข ัน้ศีล ผ่านข ัน้สมาธิไปก่อน พอ

ชาํนาญในการเขา้ออกสมาธิแลว้ ก็ควรเจริญปญัญาเลย เริ่มตน้ทีร่่างกาย พจิารณา

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ทีร่่างกายและทีเ่วทนา ความตายความเจ็บทางร่างกาย พจิารณาจน

ปลอ่ยวางได ้แลว้ก็พจิารณาอสุภะ เพือ่ละกามราคะ พอละไดแ้ลว้ ก็ไปพจิารณารูปราคะ 

อรูปราคะ อทุธจัจะ มานะ และอวชิชา น่ีคอืการดาํเนินมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ทีเ่รา

พูดส ัน้ๆวา่มรรคผลนิพพาน ตอ้งดาํเนินดว้ยปญัญา ตอ้งมไีตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงั

อนตัตา มอีริยสจั ๔ เป็นมาตรวดั  

ใจผ่านหรือไมผ่่านก็ตอ้งดูทีอ่ริยสจั ๔ ถา้ยงัทกุขอ์ยู่ก็แสดงวา่ยงัไมผ่่าน ถา้ไมท่กุขแ์ลว้ก็

แสดงวา่ผ่าน เช่นตอนน้ีไมท่กุขแ์ลว้กบัความแก่ กบัความเจ็บ กบัความตาย นัน้แสดงวา่

ผ่าน ตอนน้ีไมท่กุขแ์ลว้กบัเรื่องกามารมณ์ เรื่องกามราคะ ก็แสดงวา่ผ่าน ตอนน้ีไมท่กุข ์

ไมต่ดิในรูปฌานแลว้ ไมต่ดิในอรูปฌานแลว้ ไมถ่อืตวัแลว้ ไมห่ลงกบัอวชิชาแลว้ ก็จะรู ้

เองวา่ไมม่อีะไรจะใหท้าํอกีแลว้ เพราะไมม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่ภายในใจแลว้ ทกุขไ์ด ้

ดบัไปหมดแลว้ นิโรธเต็มทีแ่ลว้ นิโรธก็ม ี๔ ข ัน้ ข ัน้โสดาบนั ข ัน้สกทิาคาม ีข ัน้อนาคาม ี
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และข ัน้อรหนัต ์พอไดนิ้โรธข ัน้อรหนัตแ์ลว้ ก็ถงึพระนิพพาน มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน 

๑ น่ี เป็นธรรมทีม่อียู่ในคาํสอนของพระพทุธศาสนาเท่านัน้ เป็นธรรมทีจ่ะยุตกิารเวยีน

วา่ยตายเกดิได ้ ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาทรงตรสัรู ้ และมาเผยแผ่ส ัง่สอน โลกตุตรธรรม

ใหแ้ก่สตัวโ์ลก สตัวโ์ลกก็จะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิต่อไปไมม่วีนัสิ้นสุด แต่ทกุครัง้ทีม่ ี

พระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ และมาประกาศพระศาสนาใหแ้ก่สตัวโ์ลก ก็จะปรากฏมพีระอริย

สงฆส์าวกเป็นจาํนวนมาก เป็นผูท้ีไ่ดร้บัอานิสงสจ์ากการปรากฏขึ้นของพระพทุธศาสนา 

การปรากฏขึ้นของพระพทุธเจา้ พวกเราทกุคนก็มสีทิธิ์รบัอานิสงส ์ เพราะวา่เราเป็น

เหมอืนพวกทีถู่กลอตเตอรี่รางวลัที ่ ๑ แลว้ แต่เราตอ้งไปขึ้นเงนิรางวลั ถูกรางวลัที ่ ๑ 

แลว้ เราจะไปขึ้นรางวลัหรือไมก่็อยู่ทีเ่รา ถา้ขี้เกยีจก็จะไมไ่ปขึ้น ถา้ไมไ่ปขึ้นรางวลั 

ลอตเตอรี่ทีถู่กรางวลัที ่ ๑ กจ็ะไมม่ปีระโยชนอ์ะไรกบัเรา เป็นเหมอืนกระดาษใบหน่ึงเท่า

นัน้เอง  

พวกเราไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ไดพ้บพระพทุธศาสนา ก็ถอืวา่ไดถู้กลอตเตอรี่รางวลัที ่ ๑ 

แลว้ อยู่ทีว่า่จะไปขึ้นรางวลัหรือไม ่ จะไปรบัรางวลัคอืมรรคผลนิพพานน้ีหรือไม ่ ถา้ไปก็

ตอ้งไปทาํบญุใหท้านใหห้มด สละใหห้มด แลว้ก็ออกบวช รกัษาศีล ภาวนาอย่างเต็มที่ ก็

จะไดร้บัรางวลัอย่างรวดเร็ว บางคนใชเ้วลาไมก่ี่วนั สมยัพระพทุธกาลฟงัเทศนค์ร ัง้เดยีว

ก็บรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ดถ้งึ ๕๐๐ รูป เพราะทา่นเหลา่นัน้มทีานแลว้ มศีีลแลว้ มสีมาธิ

แลว้ เหมอืนกบัพระปญัจวคัคยี ์ฟงัธรรมเพยีง ๒ ครัง้ คร ัง้แรกก็ฟงัพระธมัมจกัฯ ครัง้

ที ่ ๒ ก็ฟงัพระอนตัตลกัขณสูตร ก็บรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ดห้มด พวกเราตอนน้ีฟงักนั

แลว้แต่ไมบ่รรล ุ เพราะพวกเราขาดการปฏบิตั ิ ขาดสต ิ ขาดสมาธิ จงึตอ้งรบีเตมิสตเิตมิ

สมาธิ ทานก็ตอ้งใหม้ากกวา่น้ี ใหห้มดเลย ยกใหลู้กใหห้ลานไปหมดเลย แลว้ก็ไปอยู่วดั 

รกัษาศีลปฏบิตัใิหเ้ต็มที ่ ถา้ไมท่าํอย่างน้ี ก็ถอืวา่ไมย่อมไปขึ้นรางวลั จะไปโทษคนอื่น

ไมไ่ด ้ เพราะเป็นหนา้ทีข่องเรา ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ อตัตาห ิ อตัตโน นาโถ ตน

เป็นทีพ่ึง่ของตน ตอ้งไปขึ้นรางวลัเอง ส่งตวัแทนไปขึ้นไมไ่ด ้

ถาม เวลาฟงัธรรมทา่นพระอาจารยแ์ลว้ อย่างทีเ่กดิขึ้นตอนน้ี เกดิความซาบซึ้งใจ 

อยากรอ้งไห ้ท่านพระอาจารยเ์คยบอกวา่ ไมค่วรรอ้งไห ้ใหพ้ยายามทาํใจใหส้งบ  
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ตอบ เราปฏบิตัเิพือ่ควบคุมใจของเรา ไมว่า่จะสุขหรือทกุข ์ก็ยงัเป็นสมมตุอิยู่ ไม่เทีย่ง 

ถา้ควบคุมได ้ ก็จะมคีวามสุขอกีแบบหน่ึงทีด่กีวา่ ความสุขทีเ่กดิจากอเุบกขา ถา้

ยงัควบคุมไมไ่ด ้ ก็ไม่เป็นไร ไมเ่สยีหายอะไร ถา้มปีีตมิคีวามซาบซึ้ง นัง่ฟงัแลว้

ขนลกุหรือนํา้ตาไหลน้ีเป็นเรื่องธรรมดา ถา้ตอ้งการควบคุมจติใจ ตอ้งทาํจติใหม้ี

แต่ความวา่ง ใหเ้ป็นอเุบกขา  

ถาม ถา้เกดิมคีวามไมส่บายใจ แลว้มาฟงัธรรมก็เกดิความสบายใจ เกดิความซาบซึ้ง

ใจ แลว้อยากไดค้วามสบายใจแบบน้ีอกี เพือ่ขบัความไมส่บายใจออกไปอกี ควร

กลบัมาบริกรรมพทุโธ ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ใหเ้กดิความสงบเหมอืนเดมิ ใช่ไหม

เจา้คะ 

ตอบ ใช่ อย่าไปฝนัหรือไปคดิถงึอารมณ์ทีผ่่านไปแลว้ อยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้อกี ตอ้ง

ทาํปจัจบุนัใหเ้ป็นอเุบกขา ทาํใจใหว้า่ง ไมใ่หค้ดิปรุงแต่ง ไมใ่หไ้ปอดตี ไมใ่หไ้ป

อนาคต ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั เวลาปฏบิตัไิดผ้ลแลว้ ใจมกัจะคดิถงึผลนัน้อกี อยาก

ใหเ้ป็นอกี แต่ลมืไปวา่มนัผ่านไปแลว้ ตอนน้ีใจไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้แลว้ อยากจะ

ใหเ้ป็นแต่ไมเ่ป็น ก็เลยเกิดความทกุขใ์จ เกดิความเครียดขึ้นมา ผลทีเ่กดิขึ้นก็

ผ่านไปแลว้ อย่าไปอยากใหก้ลบัมา ใหอ้ยู่ในปจัจบุนัไปเรื่อยๆ เดีย๋วก็จะเกดิ

ขึ้นมาใหม ่ถา้ออกจากปจัจบุนั ไปหาอดตีไปหาอนาคต ก็จะไมเ่กดิ อยากใหเ้กดิ

อกี ก็จะฟุ้ งซ่าน แทนทีจ่ะสงบ เกดิปีต ิ เกดิความวา่ง ก็จะไมเ่กดิ เพราะไมไ่ด ้

สรา้งเหตทุีท่าํใหเ้กดิ เหตทุีท่าํใหเ้กดิก็คอืการอยู่ในปจัจบุนั ตอ้งวา่งจากความคดิ

ปรุงแต่ง ดว้ยการบริกรรมพทุโธไปเรื่อยๆ อย่าไปคดิถงึผลทีผ่่านไปแลว้ หรือ

คาดวา่เมือ่ไหร่จะเกดิผลอกี 

ถาม เวลาซกัผา้ กวาดถูบา้น อาบนํา้ ทาํอะไรต่างๆ ควรระลกึถงึพทุโธ หรือวา่ควรจด

จ่อเฝ้าดูกจิกรรมทีก่าํลงัทาํอยู่  

ตอบ ไดท้ ัง้ ๒ อย่าง ถา้ไมม่คีวามคดิปรุงแต่งก็ใชก้ารจดจ่อเฝ้าดูไป ใหจ้ติอยู่ใน

ปจัจบุนั การเจริญสตน้ีิ เพือ่ใหจ้ติอยู่ในปจัจบุนั ถา้เป็นปจัจบุนัแลว้จติจะรูเ้ฉยๆ 
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ร่างกายก็ทาํงานไป ใจก็เฝ้าดูไป ถา้ปรุงแต่งไปหาอดตีอนาคต ก็ตอ้งหยุด

ความคดิปรุงแต่งดว้ยการบริกรรมพทุโธ ถา้ไมค่ดิปรุงแต่ง รูเ้ฉยๆ สกัแต่วา่รู ้ ก็

ไมต่อ้งบริกรรมพทุโธ ใหเ้ฝ้าดูการเคลือ่นไหวของร่างกายไป ขอ้สาํคญัก็คอืพอมี

เวลาวา่ง ก็ตอ้งนัง่สมาธิใหจ้ติรวมใหไ้ด ้ ใหด้ิง่เขา้สู่สมาธิ ถา้ร่างกายยงั

เคลือ่นไหวอยู่ จติก็จะตอ้งทาํงาน กจ็ะไมส่ามารถเขา้สู่ความสงบไดอ้ย่างเต็มที ่

ไดอ้ย่างมากก็คอืระงบัความฟุ้ งซ่าน ไดค้วามวา่งเบา แต่จะไมร่วม จะไมไ่ดป้ลอ่ย

ร่างกาย พอมเีวลาวา่งจงึตอ้งนัง่สมาธิใหม้ากๆ เพราะความสุขทีม่หศัจรรยใ์จอยู่

ในจติทีส่งบน่ีเอง 

หลกัของการปฏบิตักิ็คอืตอ้งอยู่ในปจัจบุนัเสมอ ไมว่า่จะเจริญสต ิจะนัง่สมาธิ ถา้

เจริญปญัญาก็พจิารณาอดตีอนาคตได ้ แต่ใหอ้ยู่ในกรอบของไตรลกัษณ์ เช่น

พจิารณาความไมเ่ทีย่ง ก็ตอ้งดูอดตีวา่เป็นอย่างไร ดูปจัจบุนัวา่เป็นอย่างไร แลว้

ก็ดูอนาคตวา่เป็นอย่างไร ถา้ดูท ัง้ ๓ ส่วนกจ็ะเหน็ความเปลีย่นแปลงอย่างชดัเจน 

ดูตอนทีเ่กดิ ออกมาจากทอ้งแมเ่ป็นอย่างไร ตอนน้ีเป็นอย่างไร และตอนทีไ่ป

นอนอยู่ในโลงเป็นอย่างไร ตอนทีเ่ผาร่างกายแลว้เก็บกระดูกเป็นอย่างไร ถา้

เจริญปญัญาก็ตอ้งดูใหค้รบท ัง้ ๓ ส่วน จะไดเ้หน็ภาพอย่างชดัเจน เหน็ภาพของ

ความไมเ่ทีย่งความเปลีย่นแปลง ถา้เจริญสตหิรือทาํสมาธิน้ี ก็ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั 

แต่เวลาพจิารณาจริงๆ ก็ตอ้งอยู่ในปจัจบุนัเหมอืนกนั ตอ้งอยู่ในเหตกุารณ์จริง 

เช่นไปเจอความตายอย่างน้ี ก็ตอ้งพจิารณาวา่ร่างกายตอ้งตายเป็นธรรมดา เราไม่

สามารถยบัย ัง้ได ้ ตอ้งปลงตอ้งปลอ่ย ตอ้งทาํในปจัจบุนั แต่ตอนทีพ่จิารณา

ก่อนทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์นัน้ เป็นเหมอืนซอ้มไวก่้อน เป็นการทาํการบา้น เตรียม

ตวัเตรียมใจไวก่้อน ใหเ้หน็วา่ร่างกายจะตอ้งตายไปอย่างแน่นอน ในทีสุ่ดก็จะ

กลายเป็นเถา้ถ่านไป กลายเป็นเศษกระดูกไป ถา้คดิอยู่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ ก็จะไม่

หว ัน่ไหว ไมวุ่น่วาย ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะรูว้า่เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้น รูว้า่ร่างกาย

ไมใ่ช่เรา ผูท้ีพ่จิารณาร่างกายกบัร่างกายเป็นคนละคนกนั  
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อย่างทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตอนตน้วา่ จติใจอยู่ในโลกทพิย ์ ส่วนร่างกายอยู่ในโลกธาต ุ

อยู่คนละโลก ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นกบัร่างกาย ก็ไมไ่ดเ้กิดขึ้นกบัใจ ใจอยู่ในโลก

ทพิย ์ ร่างกายอยู่ในโลกธาต ุ เวลาเกดิอะไรขึ้นในโลกธาต ุ ไมไ่ดเ้กดิในโลกทพิย์

ดว้ย เหมอืนยานอวกาศทีถู่กส่งไปสาํรวจดาวองัคาร ผูท้ีค่วบคุมยานอยู่ทีโ่ลกน้ี 

รบัขอ้มลูทีย่านอวกาศส่งมาให ้ เช่นภาพและเสยีงต่างๆ ถา้มอีะไรเกดิขึ้นกบัยาน

อวกาศ ก็จะเกดิทีย่านอวกาศเท่านัน้ ไมไ่ดเ้กดิกบัผูท้ีค่วบคุมบงัคบัยานทีอ่ยู่บน

โลกน้ี ถา้รูค้วามจริงน้ีแลว้ ก็จะไมห่วาดกลวัวติกกงัวล กบัการเป็นการตายของ

ร่างกาย เพราะใจไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย จะเหน็ไดก้็ตอ้งเขา้สมาธิทาํใจใหส้งบ ยุตกิาร

รบัรูเ้รื่องของโลกธาตชุ ัว่คราว ถา้เป็นผูค้วบคุมยานอวกาศก็ปิดวทิยุ ไมร่บัรูเ้รื่อง

ของยานอวกาศ ถา้ทาํสมาธิไดก้็จะรูว้า่ ผูรู้เ้ป็นผูค้วบคุมส ัง่การใหร่้างกายทาํอะไร

ต่างๆ ผูรู้ไ้มไ่ดเ้ป็นร่างกาย ร่างกายเป็นอะไรไป ก็ไมเ่กี่ยวกบัผูรู้ ้ พอออกจาก

สมาธิก็ตอ้งคอยเตอืนคอยสอนผูรู้ว้า่ ร่างกายไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ตวัเรา ร่างกายมี

เสน้ทางของเขา เริ่มตน้ในทอ้งแมแ่ลว้ก็จะไปจบทีสุ่สาน ไปจบทีเ่มรุ น่ีคอืทีไ่ป

ของร่างกาย ส่วนผูค้วบคุมร่างกายคอืผูรู้ ้ไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย จะไปไหนต่อก็ขึ้นอยู่

กบัความสามารถในการควบคุมใจ หยุดการไปหาร่างกายใหมไ่ดห้รือไม ่หยุดการ

ไปเกดิใหมไ่ดห้รือไม ่

ถาม เป็นคนกลวัความสูงกลวัความเร็ว เวลาจะกระโดดสปริงบอรด์สูง ๒ เมตร ก็

ภาวนาพทุโธไปก็จะกระโดดได ้ เอาชนะความกลวัได ้ สามารถนาํมาเป็นอบุาย

ในทางธรรมะไดไ้หมเจา้คะ 

ตอบ ได ้เวลาไปอยู่ทีน่่ากลวั แลว้เกดิความกลวัขึ้นมา ก็ใชพ้ทุโธดบัความกลวัได ้พระ

ปฏบิตัจิะชอบไปหาทีน่่ากลวัอยู่ เพือ่จะไดใ้ชอ้บุายน้ีทาํใจใหส้งบ ถา้อยู่ในที่

ปลอดภยัไมก่ลวัก็จะไมใ่ชพ้ทุโธ จะขี้เกยีจ พอจนตรอกไมม่ทีางออก ความกลวั

ทรมานใจมาก ก็ตอ้งหาวธิีหยุดใหไ้ด ้ก็ตอ้งใชพ้ทุโธหรือสวดมนต ์ 

ถาม เป็นการชนะเป็นครัง้คราว ไมใ่ช่ชนะน็อคใช่ไหมคะ 
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ตอบ สมาธิเป็นเครื่องมอืช ัว่คราว ถา้จะชนะน็อคก็ตอ้งปลง วา่เกดิมาแลว้ตอ้งตาย แต่

สิง่ทีต่ายไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่ของเรา ถา้ปลงไดก้็จะไมก่ลวัอกีต่อไป ไปอยู่ทีไ่หนก็

จะเฉยๆ เพราะไมป่รุงแต่ง ความกลวัเกดิจากความปรุงแต่ง พอหยุดความปรุง

แต่งไดแ้ลว้ก็เฉยไปหมด พทุโธหยุดไดช้ ัว่คราว ปญัญาหยุดไดอ้ย่างถาวร 

ปญัญาจะบอกวา่ไมใ่ช่ของเรา ไมใ่ช่ตวัเรา ไปทกุขก์บัเขาทาํไม ร่างกายไม่

เดอืดรอ้น แต่ใจทีค่วบคุมร่างกายไปเดอืดรอ้นเอง  

ถาม ถา้ผ่านความกลวัไปแลว้ จะตอ้งพจิารณาอกีหรือไม ่ 

ตอบ ไมต่อ้งพจิารณาแลว้ เช่นเดยีวกบักลวัความเจ็บ ถา้พจิารณาจนปลอ่ยความเจ็บ

ไดแ้ลว้ ก็ไมต่อ้งพจิารณาอกี  

วธิีแกค้วามกลวัม ี๒ วธิี คอื ๑. แกด้ว้ยสมาธิ แกไ้ดช้ ัว่คราว ๒. แกด้ว้ยปญัญา 

แกไ้ดอ้ย่างถาวร แกด้ว้ยสมาธิจะงา่ยกวา่ บริกรรมพทุโธๆไป ความกลวัก็จะ

หายไปชัว่คราว ถา้แกด้ว้ยปญัญาก็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็ความจริง ใหเ้หน็อนิจจงั

ทกุขงัอนตัตา ใหเ้หน็วา่ความอยากเป็นตวัปญัหา ตวัทีท่าํใหเ้ราทกุขม์ากๆ ความ

เจ็บไมใ่ช่ปญัหา ความตายไมใ่ช่ปญัหา แต่ความกลวัความเจ็บ กลวัความตาย 

อยากใหค้วามเจ็บหาย อยากไมต่ายต่างหากทีเ่ป็นตวัปญัหา พอเหน็ความจริงน้ี

แลว้ ก็ตดัความอยากไป ก็จะไมท่กุขก์บัความเจ็บกบัความตาย เจ็บก็เจ็บไป 

ตายก็ตายไป พอไมห่ายใจก็ตายแลว้ ความตายน้ีมนังา่ยจะตายไป เพยีงวนิาที

เดยีว พอไมห่ายใจปับ๊ก็ตายแลว้ แต่กลวักนัไมรู่ก้ี่รอ้ยกี่พนัครัง้ ทกุขก์บัความ

ตายไมรู่ก้ี่พนักี่หมืน่คร ัง้ เพราะไมรู่ธ้รรมะ ไมรู่จ้กัใชป้ญัญาทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

สอน ไมไ่ดภ้าวนา ปญัญาจะตอ้งเกดิจากการภาวนา ตอ้งมสีมาธิก่อนถงึจะได ้

ปญัญา ถา้ไมม่สีมาธิเวลาเกดิอะไรขึ้น จะตื่นตระหนกโกลาหลขึ้นมาทนัท ี ไมม่ี

สตปิญัญาพจิารณา เหมอืนกระต่ายตื่นตูม ถา้มสีตมิสีมาธิมปีญัญา พอเกดิอะไร

ขึ้นมาปับ๊ จติจะวเิคราะหจ์ะพจิารณาทนัท ี จงึควรภาวนากนัมากๆ จะไดไ้มต่อ้ง

ทกุขก์บัเรื่องต่างๆ 
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ถาม ตวักายทพิยก์บัตวัผูรู้ ้ 

ตอบ ตวัเดยีวกนั 

ถาม กายทพิยน่ี์ซอ้นอยู่กบักายหยาบ 

ตอบ ไมซ่อ้น อยู่คนละโลก เหมอืนคนทีค่วบคุมยานอยู่ในโลกน้ี ส่วนยานอยู่อกีโลก

หน่ึง  

ถาม จะตดิต่อกบักายทพิยไ์ด ้ก็ตอ้งนัง่สมาธิใช่ไหมคะ 

ตอบ ถา้อยากจะเหน็กายทพิยก์ต็อ้งเขา้สมาธิ ถา้อยากจะเหน็ร่างกายก็ตอ้งดูกระจก 

กระจกส่องกายทพิยก์็คอืธรรมะ ทีเ่กดิจากการปฏบิตัธิรรม พอมสีตมิสีมาธิมี

ปญัญาก็จะเหน็กายทพิย ์ 

ถาม การภาวนาน้ีเป็นการสอนกายทพิยใ์ช่ไหมคะ 

ตอบ สอนและเปิดตากายทพิย ์ ใหเ้หน็ตวัเอง ใหรู้ว้า่ตวัเองไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย เป็นคน

ละคนกนั ร่างกายกบัใจเป็นคนละคนกนั ถา้ไมภ่าวนาก็จะไมเ่หน็ เวลานัง่สมาธิ

จติจะถอนกระแสรบัรูอ้อกจากร่างกายชัว่คราว กระแสทีไ่ปรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รส 

ผ่านทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี จะถูกดงึกลบัเขา้ไปในจติ เวลาจติรวมจะดงึเขา้ไป

หมดเลย ก็เลยไมร่บัรูเ้รื่องของร่างกาย เหลอืแต่กายทพิยอ์ยู่ตวัเดยีว ก็จะเหน็วา่

น่ีคอืกายทพิย ์คอืใจ คอืผูรู้ ้ เป็นอุเบกขา มคีวามสุขมาก พอออกจากสมาธิก็จะ

ไมไ่ปหารูปเสยีงกลิน่รส มาใหค้วามสุขอกีแลว้ เพราะไดค้วามสุขทีด่กีวา่

เหนือกวา่ คอืความสุขทีไ่ดจ้ากการรวมตวัของจติ ถา้ไมม่ปีญัญากเิลสก็จะหลอก

ลอ่ ใหไ้ปซื้อเสื้อผา้ชดุใหม ่ใหไ้ปเทีย่วทีน่ ัน่ทีน่ี่ จงึตอ้งใชป้ญัญาสอนใจวา่ มนัไม่

สุขไมอ่ร่อยไมส่นุกเหมอืนทีค่ดิ มนัทกุขม์ากกวา่ มนัไมอ่ิม่ไมพ่อ สูก้ลบัเขา้ไป

ขา้งในดกีวา่ พอเกดิความอยากก็กลบัไปนัง่สมาธิใหม ่ แทนทีจ่ะไปซื้อของที่

อยากจะซื้อ ไปเทีย่วตามสถานทีท่ีอ่ยากจะไป ก็กลบัไปนัง่สมาธิใหม ่ ไปอยู่วดั 
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ถา้จะไปเทีย่วก็ไปอยู่วดัแทน ถา้พบความสุขในใจแลว้ จะไมอ่ยากไปไหน ถา้ยงั

ไมไ่ดพ้บก็ยงัจะอยากไปเทีย่วอกี พอชวนปับ๊ก็จะไปเลย  

ถาม เวทนาคอืผลของการรบัรูข้องอายตนะ ถูกไหมครบั  

ตอบ ถา้เกดิจากการสมัผสัรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รส ก็เรียกวา่เวทนา ถา้เกดิจากความคดิ

ปรุงแต่ง ก็เรียกวา่ทกุขสจัและนิโรธสจั เวลาร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย ปวดทอ้งปวด

ศีรษะ ก็เกดิเวทนาขึ้นมา ถา้คดิปรุงแต่งอยากใหห้ายก็เกดิทกุขสจั ถา้ปลอ่ยวางก็

เกดินิโรธสจั 

ถาม คอืการคดิปรุงแต่ง 

ตอบ สิง่ทีเ่ราตอ้งการจะหยุดก็คอืทกุขสจั ทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากต่างๆ ไมว่า่อะไร

จะเกดิขึ้น ถา้รูแ้ลว้ปลอ่ยวางก็จะไมท่กุข ์ ตอ้งปลอ่ยวางทกุอย่าง ท ัง้ขา้งนอกท ัง้

ขา้งใน ขา้งนอกก็คอืรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ขา้งในก็คอืธรรมารมณ์ อารมณ์ที่

เกดิขึ้นภายในจติ มสุีขบา้งมทีกุขบ์า้ง  

ถาม ไมค่่อยเขา้ใจคะ 

ตอบ เวลาสมัผสัรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รส ก็อย่าไปชอบอย่าไปชงั ใหรู้เ้ฉยๆแลว้ก็ปลอ่ยวาง  

ถาม อย่ามคีวามเหน็ 

ตอบ ใหส้กัแต่วา่รู ้อย่าไปรกัอย่าไปชงั อย่าไปมอีคต ิ๔ คอื รกั ชงั กลวั หลง เพราะ

จะทาํใหเ้กดิสมทุยั เกดิตณัหา พอเกดิตณัหาก็จะเกดิความทกุขใ์จ ถา้รูแ้ลว้

ปลอ่ยวาง ก็จะไมท่กุข ์
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กณัฑท์ี่ ๔๓๙ 

ความตัง้ใจ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

การจะทาํอะไรใหส้าํเร็จได ้ขึ้นอยู่ทีอ่ธิษฐานความตัง้ใจ อธิษฐานแปลวา่ความตัง้ใจ ต ัง้ใจ

ทีจ่ะทาํอะไรอย่างใดอย่างหน่ึง แลว้ก็อยู่ทีส่จัจะความจรงิใจ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงต ัง้

สจัจาธิษฐาน ตอนทีป่ระทบัอยู่ใตต้น้โพธิวา่ จะนัง่ภาวนาไปจนกวา่จะตรสัรู ้ถา้ยงัไมต่รสั

รูจ้ะไมล่กุจากทีป่ระทบัไป แมเ้ลอืดจะเหอืดแหง้ไปก็จะไมล่กุ ยอมเสยีชวีติ เอาชวีติเขา้

แลกกบัการตรสัรู ้น่ีคอืความตัง้ใจของพระพทุธเจา้ จงึทาํใหพ้ระองคส์ามารถตรสัรูไ้ด ้ถา้

พวกเราอยากจะบรรลธุรรม อยากจะประสบกบัความสาํเร็จในเรื่องใดก็ตาม ตอ้งมคีวาม

ตัง้ใจต่อเรื่องนัน้ เช่นอยากจะบรรลธุรรม ก็ตอ้งมคีวามตัง้ใจปฏบิตัธิรรม เพราะการ

บรรลธุรรมเป็นผลทีเ่กดิจากการปฏบิตัธิรรม จงึตอ้งต ัง้ใจต ัง้เป้าไวท้ีก่ารปฏบิตัธิรรม ผล

คอืการบรรลธุรรมจะตามมาเอง ตอ้งมคีวามตัง้ใจปฏบิตัไิมห่ยุดไมห่ย่อน จนกวา่จะ

บรรลผุลทีป่รารถนา เมือ่ต ัง้ใจแลว้ก็ตอ้งมสีจัจะ ความจริงใจแน่วแน่ต่อความตัง้ใจ การ

ต ัง้ใจเป็นการใหค้าํม ัน่สญัญากบัตนเอง เช่นสญัญาวา่จะมาฟงัธรรมทกุครัง้ ยกเวน้มเีหตุ

สุดวสิยัทีไ่มส่ามารถมาได ้ อย่างหลวงตาตอนทีท่่านนัง่ภาวนาท ัง้คนื ทา่นก็ต ัง้สจัจาธษิ

ฐานวา่จะไมล่กุจนกวา่จะสวา่ง ยกเวน้มเีหตอุนัตรายเกดิขึ้นภายในวดั กบัครูบาอาจารย์

หรือพระภกิษุทีอ่ยู่ร่วมกนั จาํเป็นตอ้งออกมาช่วยเหลอื ถา้ไมม่เีหตถุงึแมจ้ะปวดปสัสาวะ

ก็จะปลอ่ยใหม้นัราดไป ไมย่อมลกุ ท่านถงึนัง่ไดท้ ัง้คนื  

นอกจากมสีจัจาธิษฐานแลว้ ก็ตอ้งมวิีริยะความเพยีร เมือ่ต ัง้สจัจาธิษฐานวา่จะภาวนา ก็

ตอ้งเพยีรภาวนา เช่นถา้ต ัง้สจัจาธิษฐานวา่ วนัน้ีจะบริกรรมพทุโธไปท ัง้วนั ต ัง้แต่ตื่นจน

หลบั ไมใ่หพ้ทุโธหายไปจากใจ ก็ตอ้งบริกรรมพทุโธๆไปท ัง้วนั ยกเวน้เวลาทีต่อ้งคดิตอ้ง

พูดตอ้งคุย พอเสร็จจากธุระแลว้ ก็กลบัมาบริกรรมพทุโธๆต่อ แลว้ก็ตอ้งมขีนัติความ

อดทน เพราะเวลาควบคุมบงัคบัใจใหท้าํอะไรน้ี จะเกดิความเครียด รูส้กึไมส่บายใจ
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ขึ้นมา เพราะธรรมชาตขิองใจจะไมช่อบถูกบงัคบั ชอบไหลไปตามอารมณ์ อยากจะคดิ

อะไรก็คดิ อยากจะทาํอะไรกท็าํ แต่พอถูกบงัคบัใหท้าํอย่างใดอย่างหน่ึง ก็จะเกดิ

ความเครียดขึ้นมาภายในใจ ไมส่บายใจ หงดุหงดิราํคาญใจ วา้วุน่ขุน่มวั ถา้ไมม่ขีนัติ

ความอดทนก็จะทนทาํไปไมไ่ด ้ จะทาํไมส่าํเร็จ จงึตอ้งมคุีณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ี ถา้

ตอ้งการความสาํเร็จ กญุแจทีจ่ะนาํไปสู่ความสาํเร็จ ไมว่า่จะเป็นทางโลกหรือทางธรรม 

จงึอยู่ทีค่วามต ัง้ใจ ความจรงิใจ ความพากเพยีร ความอดทน ถา้มคุีณธรรมท ัง้ ๔ 

ประการน้ี ก็จะสามารถทาํใหส้าํเร็จไดท้กุอย่าง  

ถา้อยากจะทาํอะไรใหส้าํเร็จ กต็อ้งสาํรวจดูวา่มคุีณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ีหรือไม ่ถา้ไมม่ี

ก็ควรสรา้งขึ้นมา ควรกาํหนดเป้าหมายของชวีติ กาํหนดกรอบเวลา ถา้ต ัง้เป้าหมายแต่ไม่

มกีรอบเวลา ก็จะเลือ่นไปเรื่อยๆ แต่ถา้กาํหนดวา่จะทาํต ัง้แต่วนัน้ีไป เช่นปฏบิตัธิรรม 

ข ัน้แรกทีจ่าํเป็นตอ้งทาํก็คอืเจริญสต ิ ก็กาํหนดไปวา่ต่อไปน้ีจะเจริญสตติ ัง้แต่ตื่นจนหลบั 

จะพยายามควบคุมความคดิ ไมใ่หค้ดิเรื่อยเป่ือย ไมใ่หค้ดิไปตามอารมณ์ จะใหค้ดิให ้

นอ้ยทีสุ่ด คดิเท่าทีจ่าํเป็น คดิแต่เรื่องงานทีก่าํลงัทาํอยู่ในปจัจบุนัเท่านัน้ จะไมค่ดิถงึ

เรื่องอดตีทีผ่่านมาแลว้ เรื่องอนาคตทีย่งัมาไมถ่งึ ถา้จะเจริญสตกิ็ไมต่อ้งกงัวลกบัการ

พจิารณาทางดา้นปญัญา เพราะการพจิารณาทางปญัญาจะตอ้งใชค้วามคดิปรุงแต่ง ที่

เป็นเหตเุป็นผลเป็นเรื่องเป็นราว ทีต่อ้งมสีตมิสีมาธิก่อน ถา้ไมม่สีตไิมม่สีมาธิจะเจริญ

ปญัญาไมไ่ด ้ เพราะจะคดิไปแบบสะเปะสะปะ คดิเรื่องนัน้สลบักบัเรื่องน้ี ปนไปปนมา 

เกดิความสบัสน นกัปฏบิตับิางคนอ่านหนงัสอืธรรมะมาก อ่านเรื่องธรรมข ัน้ต่างๆมาก 

แลว้ก็เกดิความสงสยั ไมเ่ขา้ใจ เพราะไมรู่ข้ ัน้ตอนของการปฏบิตั ิ

การจะทาํอะไรใหไ้ดผ้ลก็ตอ้งทาํตามข ัน้ตอน ข ัน้ตอนแรกของการปฏบิตั ิ ก็คอืการเจริญ

สต ิตอ้งควบคุมความคดิ ลบความคดิออกไปจากใจใหไ้ด ้ใหเ้หลอืแต่ความรู ้ ดูอะไรก็รู ้

เหน็อะไรก็รู ้ รูว้า่กาํลงัเหน็อะไร กาํลงัไดย้นิอะไร อย่าไปคดิปรุงแต่งกบัสิง่ทีเ่หน็ สิง่ทีไ่ด ้

ยนิ ใหรู้เ้ฉยๆ รูแ้ลว้ก็ผ่านไป ปลอ่ยเขาผ่านไป ใหใ้จอยู่ในปจัจบุนั ไมใ่ช่พอไดย้นิเสยีง

ใจก็เอามาคดิ ท ัง้ๆทีเ่สยีงนัน้ก็ผ่านไปแลว้ เช่นเวลาใครเขาวา่เรา เราก็เอามาคดิต่อ ท ัง้ๆ

ทีค่นทีว่า่ก็หายไปแลว้ แต่เรายงัอดคดิไมไ่ด ้อย่างน้ีเรียกวา่ยอ้นไปในอดตี คดิเรื่องอดตี 
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ตอนตน้น้ีไมค่วรคดิ ตอ้งควบคุมความคดิใหไ้ดก่้อน ถา้ควบคุมความคดิได ้ต่อไปจะส ัง่

ใหค้ดิในเรื่องทีเ่ป็นประโยชนไ์ด ้ คอืคดิเรื่องธรรมะ เช่นคดิเรื่องอนิจจงัไม่เทีย่ง คดิเรื่อง

ทกุข ์คดิเรื่องอนัตตา ถา้ยงัควบคุมความคดิไมไ่ด ้ เวลาคดิเรื่องอนิจจงั ก็จะกลบัไปคดิ

เรื่องนิจจงั คดิตรงกนัขา้มกบัเรื่องทีใ่หค้ดิ เพราะใจยงัอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกเิลส

อวชิชาความหลง ทีจ่ะคดิสวนทางกบัความจริง คดิถงึอะไรก็อยากจะใหอ้ยู่นานๆ แทนที่

จะคดิวา่อยู่ไมน่าน เกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ก็ดบัไป คดิถงึอะไรก็จะคดิวา่ใหค้วามสุขกบัเรา แต่

ความจริงเขาใหค้วามทกุขม์ากกวา่ใหค้วามสุข  

ถา้ควบคุมความคดิไดแ้ลว้ ก็จะคดิตามความจริงได ้ ความจรงิทีพ่ระพทุธเจา้ พระสงฆ์

สาวกท ัง้หลาย สอนใหค้ดิใหเ้หน็ วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นความทกุข ์เพราะไมเ่ทีย่ง 

เวลาเสื่อมไป ถา้ใจยดึตดิกจ็ะทกุข ์ เพราะอยากไดส้ิง่นัน้อกี เช่นเคยมทีรพัยส์มบตัขิา้ว

ของเงนิทอง พอลม้ละลายสูญเสยีทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองไป ก็จะทกุข ์หรือสูญเสยี

สามภีรรยาบตุรธิดาไป ถา้อยากจะใหก้ลบัมา ก็จะทกุขท์รมานใจ จนไมอ่ยากจะอยู่ต่อไป 

เพราะไมส่ามารถเอาสิง่ทีสู่ญเสยีไปกลบัคนืมาได ้ เพราะไมเ่คยมองความจริง ไมเ่คย

คดิถงึความจริง คอืมเีกดิตอ้งมดีบัเป็นธรรมดา มมีาตอ้งมไีป มเีจริญตอ้งมเีสือ่ม ถา้

ควบคุมความคดิไดแ้ลว้ ก็จะคดิไปตามความจริงได ้ วา่ทกุสิง่มกีารเปลีย่นแปลง มกีาร

เจริญมกีารเสือ่ม มเีกดิมดีบั มสุีขแลว้ก็ตอ้งมทีกุขต์ามมา ไมม่อีะไรเป็นของเรา ไมม่ี

อะไรเป็นตวัเรา น่ีคอืความคดิทีเ่ราตอ้งหม ัน่คดิอยู่เรื่อยๆ หลงัจากทีค่วบคุมความคดิได ้

แลว้ ตอ้งหยุดความคดิทีส่วนทางกบัความจริงใหไ้ดก่้อน พอหยุดไดแ้ลว้ก็จะคดิไป

ในทางความจริงได ้ เหมอืนขบัรถหลงทางยอ้นศร ก็ตอ้งหยุดรถก่อนแลว้ก็เลี้ยวกลบั ให ้

รถวิง่ถูกทาง วิง่ไปในทางเดยีวกบัรถอืน่ ก็จะปลอดภยัไมเ่กดิอบุตัเิหต ุ ความคดิของเรา

ตอนน้ีมนัยอ้นศร ยอ้นความจริง ไมค่ดิไปตามความจริง คดิสวนทางกบัความจริง ใน

เบื้องตน้จงึตอ้งหยุดความคดิใหไ้ดก่้อน ตอ้งตดิเบรกใหก้บัใจ เพือ่จะไดห้ยุดความคดิ  

เบรกในทีน้ี่ก็คอืสต ิ ซึง่พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่มอียู่ถงึ ๔๐ ชนิดดว้ยกนั เช่นการ

บริกรรมพทุโธน้ี ก็เรียกวา่พทุธานุสติ ระลกึถงึพระพทุธเจา้ ถา้บริกรรมธมัโมก็เป็นธมัมา

นุสติ ถา้บริกรรมสงัโฆก็เป็นสงัฆานุสต ิจะเจริญบทพทุธคุณ ธรรมคุณ สงัฆคุณก็ได ้บท
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พทุธคุณก็เป็นพทุธานุสต ิบทธรรมคุณก็เป็นธมัมานุสต ิบทสงัฆคุณก็เป็นสงัฆานุสต ิถา้

จะเจริญมรณานุสต ิ กร็ะลกึถงึความตาย ท่องคาํวา่ตายไปเรื่อยๆก็ได ้ ไมม่อีะไรไมต่าย 

ทกุสิง่ทกุอย่างตอ้งตายไปหมด แต่ก็อาจจะเป็นปญัหาไดส้าํหรบัคนทีจ่ติใจไมเ่ขม้แขง็ 

พอคดิถงึความตาย ก็เกดิความรูส้กึหดหู่ใจ ทอ้แทเ้บือ่หน่าย ไมม่กีะจติกะใจจะทาํอะไร 

ถา้เป็นอย่างนัน้ก็ไมค่วรใชก้ารเจริญมรณานุสต ิ ควรใชพ้ทุโธแทน ถา้ไมช่อบการ

บริกรรม ถา้สตมิกีาํลงัพอทีจ่ะควบคุมจติใจ ใหจ้ดจ่อเฝ้าดูการเคลือ่นไหวของร่างกาย ก็

ใชร่้างกายเป็นทีเ่จริญสตกิ็ได ้ ใหรู้ว้า่ร่างกายกาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัยนืก็รูว้า่กาํลงัยนื 

กาํลงัเดนิ กาํลงันัง่ กาํลงัเคลือ่นไหว กาํลงัทาํกจิกรรมอะไร ก็ใหจ้ดจ่อรูอ้ยู่กบักจิกรรม

นัน้ ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี อย่างน้ีก็เรียกวา่กายคตานุสติปฏัฐาน มร่ีางกายเป็นทีต่ ัง้

ของสตยิดึเหน่ียวจติใจ ไมใ่หล้อยไปลอยมา ใจก็เป็นเหมอืนเรือทีล่อยอยู่บนนํา้ ถา้ไม่

ผูกไวก้บัเสา เรือก็จะลอยไปกบักระแสนํา้ ถา้ผูกไวก้บัเสาเรือก็จะไมล่อยไป  

น่ีคอืข ัน้แรกของการปฏบิตั ิ ตอ้งเจริญสตใิหไ้ดก่้อน ตอ้งควบคุมใจใหไ้ด ้ ใหอ้ยู่ใน

ปจัจบุนั ใหว้า่ง ใหรู้เ้ฉยๆ ถา้ควบคุมใจใหน่ิ้งใหว้า่งได ้ เวลานัง่สมาธิก็จะสงบได ้ เวลา

กาํหนดพทุโธก็จะอยู่กบัพทุโธ ไมน่านใจก็จะเขา้สู่ความสงบ ทาํไมตอนทีก่าํลงัทาํอะไรถงึ

ไมส่งบ ท ัง้ๆทีม่พีทุโธอยู่ ก็เพราะร่างกายยงัเคลือ่นไหวอยู่ ถา้ร่างกายยงัเคลือ่นไหวก็

แสดงวา่ใจยงัตอ้งทาํงาน แต่ถา้นัง่เฉยๆแลว้หลบัตาไมข่ยบัเขยื้อน แลว้บริกรรมพทุโธไป 

ใจจะรวมลง เขา้สู่ความสงบได ้ เพราะไมต่อ้งคอยส ัง่ใหร่้างกายเคลือ่นไหว ใจไมต่อ้ง

ทาํงาน ถา้อยากไดส้มาธิก็ตอ้งนัง่หลบัตา แลว้ก็บริกรรมพทุโธๆไปถา้ถูกจรติ ถา้ถูกจริต

กบัการดูลมหายใจเขา้ออก ก็ดูลมหายใจเขา้ออกไป ถา้จะใชพ้ทุโธก็บริกรรมพทุโธไป ถา้

จะใชก้ารดูลมก็ดูลมไป ไมต่อ้งบริกรรมพทุโธ เพราะเท่าทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา คนทีใ่ชท้ ัง้ ๒ 

อย่างมกัจะสบัสน ไมรู่ว้า่จะเอาสตไิปต ัง้ไวท้ีไ่หน ตรงทีพ่ทุโธหรือตรงทีล่มหายใจ เวลามี

ความคดิเขา้มาแทรก ก็ไมส่ามารถหยุดความคดิได ้ ถา้ใชบ้ริกรรมพทุโธอย่างเดยีว ก็จะ

สามารถบริกรรมใหถ้ีข่ ึ้นใหเ้ร็วขึ้น เพือ่ไมใ่หค้วามคดิเขา้มาแทรกได ้ แต่ถา้ใชค้วบคู่กบั

ลมหายใจ จะไมส่ามารถบริกรรมพทุโธใหเ้ร็วขึ้นได ้ เพราะลมหายใจจะไมเ่ร็วตาม ถา้เรา

ดูลมหายใจแลว้พทุโธไปดว้ย เวลามคีวามคดิเขา้มาแทรก ก็ควรหยุดดูลมหายใจ แลว้ก็
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บริกรรมพทุโธอย่างเดยีว บริกรรมใหถ้ีข่ ึ้นใหเ้ร็วขึ้น เพือ่ไมใ่หค้วามคดิเขา้มาแทรก ถา้

ไมม่คีวามคดิปรุงแต่ง ก็ดูลมอย่างเดยีวไป จติก็จะเขา้สู่ความสงบได ้ 

ขอ้สาํคญัก็คอืตอ้งอยู่กบัอารมณ์เดยีว เช่นอยู่กบัพทุโธ หรืออยู่กบัลมหายใจเขา้ออก จงึ

จะเขา้สู่ความสงบได ้ เวลาเขา้สู่ความสงบแลว้ ก็จะน่ิง จะวา่ง จะเป็นอเุบกขา สบายอก

สบายใจ เบาอกเบาใจ อย่างน้ีเรียกวา่สมัมาสมาธิ พอจติเขา้สู่ความสงบแลว้ ไมค่ดิปรุง

แต่ง เป็นอเุบกขา ก็ปลอ่ยใหอ้ยู่ในสภาพนัน้ใหน้านทีสุ่ด ตามกาํลงัของสต ิ จนกวา่จะ

ถอนออกมาเอง อย่าไปกงัวลกบัการเจริญปญัญา เวลานัน้ไมใ่ช่เวลาเจริญปญัญา เป็น

เวลาพกัจติ เวลาสรา้งพลงัใหก้บัจติ ทีจ่ะใชใ้นการหยุดความอยาก หยุดความโลภความ

โกรธความหลง ตอ้งมสีมาธิก่อน ถา้ไมม่สีมาธิเวลาเจริญปญัญา จะไมส่ามารถทาํตามที่

ปญัญาบอกได ้วา่เป็นทกุขต์อ้งปลอ่ยวาง แต่กเิลสความอยากยงัมกีาํลงัมากกวา่ ก็จะไม่

ยอมปลอ่ยวาง แต่ถา้มสีมาธิแลว้ ก็จะมกีาํลงัหยุดความอยากได ้ หยุดกเิลสได ้ ถา้

ปญัญาบอกวา่ ความอยากเป็นโทษ ทาํใหเ้กดิความทกุข ์ ก็จะหยุดความอยากได ้ เช่น

ปญัญาจะชี้ไปทีพ่ระอริยสจั ๔ วา่ความทกุขค์วามไมส่บายใจ เกดิจากความอยาก เวลา

อยากจะเสพรูปเสยีงกลิน่รส ก็จะอยู่เฉยๆไมไ่ด ้อยู่ไม่เป็นสุข ตอ้งเสพใหไ้ด ้ถา้อยากจะ

ดูอะไรก็ตอ้งหามาดูใหไ้ด ้ ถา้อยากจะฟงัอะไรก็ตอ้งหามาฟงัใหไ้ด ้ ถา้ไมไ่ดดู้ไมไ่ดฟ้งั ก็

จะหงดุหงดิราํคาญใจ เป็นความทกุขใ์นอริยสจั ๔ ทีเ่กดิจากความอยาก  

วธิีทีจ่ะแกค้วามหงดุหงดิราํคาญใจใหถู้กตามหลกัธรรม ก็ตอ้งหยุดความอยาก ตอ้ง

เปลีย่นใจวา่ไมอ่ยากดูแลว้ ไมอ่ยากฟงัแลว้ พอไมอ่ยากดูไมอ่ยากฟงั อารมณ์หงดุหงดิ

ราํคาญใจก็จะหายไป ถา้ใจไมม่สีมาธิก็จะไมม่กีาํลงัหยุดความอยากได ้ เวลาหงดุหงดิ

เพราะความอยาก ถา้หยุดไมไ่ดก้็ตอ้งภาวนาพทุโธๆไป แลว้ความอยากก็จะหายไป ถา้มี

สมาธิก็ไมต่อ้งภาวนา เพยีงแต่ส ัง่ใหห้ยุด เพราะเป็นโทษเป็นพษิเป็นภยั ก็จะหยุดอยาก

ไดท้นัท ี น่ีเป็นข ัน้ของปญัญาทีจ่ะตามมา หลงัจากออกจากสมาธิมาแลว้ ในขณะทีอ่ยู่ใน

สมาธิ ตอ้งปลอ่ยใหจ้ติวา่งสงบไป จนกวา่จะถอนออกมาเอง เมือ่ถอนออกมาแลว้พอเกดิ

ความอยาก ก็ตอ้งใชป้ญัญามาสกดั มาบอกวา่ความอยากเป็นโทษ จะทาํใหเ้กดิความ

ทกุขใ์จขึ้นมา ตอ้งหยุดความอยาก พอปญัญาบอกอย่างนัน้ ถา้มสีมาธิก็จะหยุดไดท้นัท ี
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ถา้ไมม่สีมาธิก็ตอ้งใชป้ญัญาพจิารณา เวลาหงดุหงดิใจกต็อ้งใชป้ญัญาถามวา่ ตอนน้ี

กาํลงัหงดุหงดิกบัอะไรกบัเรื่องอะไร เช่นหงดุหงดิกบัแฟนกบัสามกีบัภรรยา เพราะส ัง่เขา

ไมไ่ด ้ ก็ตอ้งเปลีย่นใจอย่าไปส ัง่ อย่าไปอยากใหเ้ขาทาํตามส ัง่ เพราะเขาเป็นอนตัตา เรา

ควบคุมบงัคบั ส ัง่ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการไมไ่ดเ้สมอไป พอเหน็วา่เป็นอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา ก็เปลีย่นใจไมส่ ัง่ เขาไมท่าํก็ไมเ่ป็นไร ก็จะแกค้วามหงดุหงดิใจได ้ ถา้แกด้ว้ย

การไปด่าเขาไปวา่เขา ก็จะทะเลาะววิาทกนั ทบุตกีนั แตกแยกหย่ารา้งกนั เพราะไม่

แกป้ญัหาทีใ่จ ไปแกท้ีบ่คุคล 

ปญัหาของเราท ัง้หมดน้ี ไมไ่ดอ้ยู่ทีบ่คุคล ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่หตกุารณ์ต่างๆ ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่ิง่ต่างๆ 

แต่อยู่ทีค่วามอยากของเราเอง ถา้มปีญัญาเราจะพุ่งมาทีพ่ระอริยสจั ๔ พุ่งกลบัมาทีใ่จเรา 

เพราะความหงดุหงดิใจของเราน้ีเกดิจากความอยาก เพราะสิง่ทีเ่ราอยากไมต่อบสนอง 

เราจงึตอ้งหยุดความอยาก อย่าไปอยากไดอ้ะไร อย่าไปอยากใหใ้ครทาํอะไรใหเ้รา แลว้

เราจะไมห่งดุหงดิใจกบัใคร อยากจะไดอ้ะไรถา้ทาํไดก้็ทาํไป ถา้ทาํไมไ่ดก้็ยอมรบัความ

จริง แลว้ก็หยุดความอยากไป อยากจะดืม่แต่ไมม่อีะไรใหด้ืม่ ก็ไมด่ืม่ก็ได ้ก็หมดปญัหา

ไป แต่ถา้ตอ้งดืม่ใหไ้ด ้ตรงน้ีไมม่กี็ไปหาตรงนัน้ พอหามาได ้ ไดด้ืม่ก็หายหงดุหงดิใจไป

ชัว่คราว แลว้เดีย๋วก็เกดิความอยากดืม่ขึ้นมาอกี ก็ตอ้งไปหามาดืม่อกี ถา้หยุดความ

อยากดืม่ได ้ ก็ไมต่อ้งไปหามาดืม่ ถา้จะดืม่ก็ดืม่ดว้ยเหตผุล ดืม่ดว้ยความจาํเป็น เช่น

ร่างกายขาดนํา้ก็จะเกดิอาการคอแหง้ขึ้นมา อย่างน้ีก็หานํา้มาดืม่ ดืม่ไปตามความจาํเป็น 

แต่จะไมด่ืม่ตามความอยาก ไมใ่ช่พอคดิถงึเครื่องดืม่ชนิดนัน้ชนิดน้ีขึ้นมา ก็อยากจะดืม่

ขึ้นมา แลว้ก็ตอ้งไปหามาดืม่ใหไ้ด ้ อย่างน้ีก็ไมไ่ดใ้ชป้ญัญา แต่ใชค้วามหลง เพราะไม่

แกป้ญัหาคอืความหงดุหงดิใจ ดว้ยปญัญา ดว้ยสต ิดว้ยสมาธิ  

น่ีคอืการปฏบิตั ิ เริ่มตน้ทีส่ต ิ แลว้ก็สมาธิ พอมสีมาธิแลว้ เวลาเกดิความหงดุหงดิ

ใจความทกุขใ์จขึ้นมา ก็ใชป้ญัญาวเิคราะหดู์วา่ กาํลงัอยากกบัอะไร จะตอ้งอยู่ทีค่วาม

อยากแน่ๆ อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้ อยากใหเ้ป็นอย่างน้ี เวลาสูญเสยีคนรกัไปก็อยากจะให ้

เขากลบัมา ไมอ่ยากจะอยู่คนเดยีว อยากจะใหเ้ขากลบัมาอยู่กบัเรา ก็จะเกดิความเศรา้

โศกเสยีใจขึ้นมา ถา้มสีตมิสีมาธิมปีญัญาก็จะพจิารณาวา่ เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นแลว้ 
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เปลีย่นแปลงไมไ่ด ้ ตอ้งอยู่กบัความจริง คอืตอนน้ีอยู่คนเดยีว ก็ตอ้งอยู่คนเดยีวไปให ้

ได ้ถา้มสีมาธิมคีวามสงบก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เพราะความสงบทีเ่กดิจากสมาธิน้ี มคีวามสุข

มากกวา่ความสุข ทีไ่ดจ้ากการอยู่กบัคนอืน่ ถา้มสีมาธิแลว้ก็จะไมอ่ยากจะอยู่กบัใคร 

อยากจะอยู่คนเดยีว เพราะความสุขทีไ่ดจ้ากการอยู่คนเดยีวน้ี ดูดดืม่กวา่มนีํา้หนกั

มากกวา่ ความสุขทีไ่ดจ้ากการอยู่กบัคนอืน่ แลว้ก็ไมม่คีวามทกุข ์ อยู่กบัคนอื่นก็จะทกุข ์

เวลาเขาเปลีย่นไป เคยดแีลว้ก็เปลีย่นเป็นไมด่ ี พอเขาเปลีย่นไปเราก็จะเสยีใจทกุขใ์จ 

เวลามคีวามสุขจากความสงบแลว้ จะไมอ่ยากไดค้วามสุขแบบอืน่ เพราะจะมคีวามทกุข ์

ตามมาดว้ยเสมอ เพราะธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่างนัน้ ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มมีาแลว้ก็

มไีปได ้เวลามาก็ดใีจ เวลาไปก็จะเสยีใจ แต่ถา้เวลามาไมด่ใีจ เวลาไปก็จะไมเ่สยีใจ ถา้มี

ความสุขภายในใจแลว้ ใครจะมาใครจะไปจะไมเ่ดอืดรอ้น จะเฉยๆ มาก็ไมด่ใีจ ไปก็ไม่

เสยีใจ อยู่กบัเขาก็ได ้ ไมอ่ยู่กบัเขาก็ได ้ ไม่อยู่กบัเขากลบัดกีวา่ เพราะไมม่เีรื่อง ไมต่อ้ง

กงัวล  

น่ีคอืการปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลผุล ผลก็คอืความสุขทีเ่กดิขึ้น ความทกุขท์ีห่ายไป เริ่มตน้ที่

การเจริญสต ิ แลว้ก็นัง่น่ิงๆทาํใจใหส้งบ ถา้สงบแลว้ก็ทาํใหช้าํนาญก่อน เวลาออกจาก

สมาธิก็มาเดนิจงกรม มาเจริญสตต่ิอ แลว้กลบัไปนัง่ต่อ นัง่ใหน้านขึ้นไปเรื่อยๆ ใหเ้กดิ

ความชาํนาญ อยากจะสงบเมือ่ไหร่กส็งบได ้สงบไดท้กุเวลา พอมคีวามชาํนาญทางสมาธิ

แลว้ ค่อยเจริญปญัญา ถา้ไมม่คีวามหงดุหงดิใจไมม่คีวามทกุขใ์จ ไมม่อีะไรตอ้ง

พจิารณาในปจัจบุนั ก็ใหพ้จิารณาถงึความทกุขใ์จทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต เช่นพจิารณา

ความพลดัพรากจากสิง่ต่างๆ จากบคุคลต่างๆ ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้นในอนาคต วา่จะรบัได ้

หรือไม ่ เวลาทีสู่ญเสยีสิง่ทีร่กัไป บคุคลทีร่กัไป จะทกุขห์รือไม ่ พจิารณาไปก่อนเพราะ

ตอ้งเกดิขึ้นแน่ๆ เพราะไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ถา้อยากจะใหเ้ขาอยู่กบัเราๆก็จะเสยีใจ ถา้

หยุดความอยากได ้ ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาได ้ ก็จะเฉยได ้ ถา้พจิารณาแลว้รูส้กึเฉยๆ ไม่

เดอืดรอ้น ก็ตอ้งทดสอบดู ยกสิง่ทีเ่รารกัใหค้นอืน่ไป เช่นรถทีเ่รารกัมากหวงมาก กย็ก

ใหค้นอืน่ไป หรือขายเพือ่เอาเงนิไปทาํบญุ ดูวา่ทาํไดห้รือไม ่ 
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หรือลองไปอยู่วดัดู เพราะการไปอยู่วดัก็เหมอืนกบัการจากสิง่ทีเ่รารกัไป เวลาอยู่บา้นจะ

มสีิง่ต่างๆทีเ่รารกัอยู่กบัเรา เช่นตูเ้ยน็เครื่องปรบัอากาศ เครื่องอาํนวยความสุขความ

สะดวกทกุรูปแบบ พอไปอยู่วดัก็ตอ้งอยู่ในสภาพทีแ่รน้แคน้อดอยากขาดแคลน ไมไ่ด ้

รบัประทานอาหารตามความอยาก ตอ้งรบัประทานตามเวลา เป็นอาหารทีไ่มอ่ยากจะ

รบัประทาน เพือ่พสูิจนดู์วา่ปลอ่ยวางกามสุขไดห้รือไม ่ น่ีคอืการเจริญปญัญา ถา้มสีติมี

สมาธิแลว้ก็จะทาํไดอ้ย่างไมล่าํบากเลย ไปอยู่วดัป่าไดอ้ย่างสบายไมเ่ดอืดรอ้น ถา้ยงัไมม่ี

สตไิมม่สีมาธิก็จะไปยาก เพราะไมส่ามารถควบคุมความอยากสะดวกอยากสบาย 

อยากจะดืม่อยากจะรบัประทานสิง่ทีช่อบได ้ เวลาเกิดความอยากก็จะหงดุหงดิใจ ถา้ไมม่ี

สตสิมาธิมาหยุดความอยาก ก็จะอยู่ไดไ้มน่าน ต ัง้ใจไปอยู่หลายวนั พออยู่ไดว้นัสองวนั

ก็กลบับา้นดกีวา่ เพราะไมม่สีมาธิ ไมม่อีเุบกขา จงึตอ้งเจริญสตใิหม้าก นัง่สมาธิใหม้าก 

ใหใ้จเป็นอเุบกขาใหม้าก ถา้เป็นอเุบกขาแลว้ก็จะรบักบัเหตกุารณ์ทกุรูปแบบได ้

โดยเฉพาะเหตกุารณ์ทีไ่มป่รารถนา เช่นความเสือ่มความพลดัพรากจากสิง่ทีร่กัทีช่อบ น่ี

คอืเรื่องของปญัญา  

สตสิมาธิเป็นผูส้นบัสนุน ปญัญาจะเป็นผูบ้อกวา่ปญัหาอยู่ทีไ่หน ปญัหาอยู่ทีใ่จ อยู่ที่

ความอยาก อยู่ทีไ่มเ่หน็ความจริง วา่ไม่มอีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน ไมม่อีะไรเป็นไปตาม

ความตอ้งการเสมอ พอไมไ่ดต้ามความอยาก ก็จะทกุขท์รมานใจ ตอ้งปรบัใจใหอ้ยู่แบบ

ไมม่คีวามอยาก อยู่กบัสภาพความเป็นจริง รอ้นก็อยู่กบัความรอ้นไป เยน็ก็อยู่กบัความ

เยน็ไป หนาวก็อยู่กบัความหนาวไป หวิก็อยู่กบัความหวิไป อยู่ไปตามความจริง คอื

สนัโดษ ยนิดตีามมตีามเกดิ ถา้มสีตมิสีมาธิมปีญัญา ก็จะอยู่กบัความจรงิได ้ จะไมบ่น่ 

จะไมม่เีรื่องมรีาวกบัใคร ไมท่กุขไ์มวุ่น่วายใจ เศรษฐกจิขึ้นหรือเศรษฐกจิลงก็ไม่

เดอืดรอ้น เงนิเดอืนขึ้นหรือเงนิเดอืนลงก็ไมเ่ดอืดรอ้น อยู่กบัความจริง เจ็บไขไ้ดป่้วยก็

ไมเ่ดอืดรอ้น จะตายก็ไมเ่ดอืดรอ้น ใจจะไมท่กุข ์ เพราะไมม่คีวามอยากหนีความจริง

นัน่เอง ความอยากเป็นผูส้ ัง่ใหพ้วกเราหนีความจริงกนั พออากาศรอ้นเราก็หนีความรอ้น

ดว้ยการเปิดเครื่องปรบัอากาศ ถา้นํา้เยน็มากก็ใชเ้ครื่องทาํนํา้รอ้น น่ีเป็นการหนีความ

จริง ถา้ไมอ่ยากทกุขก์็ตอ้งอยู่กบัความจริง  
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ปญัหาอยู่ทีใ่จเราไปชอบไปชงั เพราะไมม่อีเุบกขา ความอิม่ความพอ ไมม่สีมาธิ ไมม่สีติ

กนั จะปฏบิตัธิรรมใหไ้ดผ้ล ตอ้งเริ่มทีส่ต ิ แลว้ก็มาทีส่มาธิ แลว้ก็มาทีป่ญัญา ถา้ไม่

ปฏบิตัอิย่างน้ีก็จะไมไ่ดผ้ล อย่างทีพ่ระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลายไดก้นั น่ีเป็น

แนวทางทีพ่ระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลายไดด้าํเนินมา เบื้องตน้ก็เจริญสตก่ิอน แลว้

ก็นัง่สมาธิ ทาํใหช้าํนาญ แลว้ก็เจริญปญัญา พจิารณาใหเ้หน็วา่ความทกุขใ์จเกดิจาก

ความอยาก ไมย่อมรบัความจริงทีเ่กดิขึ้น ความจริงทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา ความจริง

ทีไ่มส่ามารถไปควบคุมบงัคบัได ้ น่ีคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งสอนใจอยู่เรื่อยๆ ใหย้อมรบักบัสภาพ

ความเป็นจริง ใหห้ยุดความอยากหนีจากความเป็นจริงไป ถา้ทาํไดก้็จะอยู่อย่างมี

ความสุข ไมม่คีวามทกุขเ์หยยีบยํา่จติใจเลย น่ีคอืงานทีเ่ราตอ้งทาํ ทีเ่ราตอ้งต ัง้เป้าเอาไว ้

ตอ้งต ัง้สจัจาธิษฐานวา่ จะเจริญสต ิจะนัง่สมาธิ แลว้ก็จะเจริญปญัญาตามลาํดบั แลว้ผล

ก็คอืความสงบ ความร่มเยน็เป็นสุข ความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ก็จะตามมา

ต่อไป จงึขอใหพ้วกเราจงเจริญคุณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ี คอือธิษฐานความตัง้ใจ สจัจะ

ความจริงใจ วริิยะความพากเพยีร ขนัตคิวามอดทน ทีจ่ะเจริญสตสิมาธิและปญัญา 

เพือ่ใหเ้กดิผลทีป่รารถนากนั 

ฟงัธรรมมา ๗ ปีแลว้ มใีครเรียนจบบา้ง ประเมนิผลตวัเองกนับา้งหรือเปลา่ ต ัง้แต่เริ่ม

เรียนมาน้ี ๗ ปีแลว้ คบืหนา้ไปถงึหลกักโิลฯทีเ่ท่าไหร่แลว้ หรือยงัอยูท่ีเ่ดมิอยู่ ถา้อยู่ที่

เดมิก็น่าเสยีดาย เวลาต ัง้ ๗ ปี ไมไ่ดอ้ะไรเลย แสดงวา่คนสอนไมม่คีวามสามารถ 

นกัเรียนสอบตกท ัง้ช ัน้เลย ก็มสีมาชกิทีเ่คยมา ออกไปปฏบิตักินัหลายคนนะ แสดงวา่

กา้วหนา้ ไมต่อ้งเขา้หอ้งเรียน เขา้หอ้งปฏบิตักิารไดแ้ลว้ ถา้ยงัเขา้หอ้งเรียนก็ยงัดอียู่ 

ดกีวา่ไมเ่ขา้เลย ถา้ไมเ่ขา้เพราะไปปฏบิตักิจ็ะดกีวา่ ถา้ไมเ่ขา้เพราะไปเทีย่วไปเมอืงนอก 

อย่างน้ีก็ไมด่ ี

เรียนแลว้ก็ตอ้งไปปฏบิตัต่ิอ ไปปลกีวเิวก การเจริญสตใิหไ้ดผ้ลดตีอ้งอยู่ตามลาํพงั ไมม่ี

รูปเสยีงกลิน่รสมาคอยหลอกลอ่ อยู่ตามวดัป่าวดัเขาน้ี จะไมม่รูีปเสยีงกลิน่รสมาย ัว่ยวน

กวนใจ ทาํใหเ้ผลอสต ิ จงึตอ้งปลกีวเิวก สาํรวมอนิทรีย ์ สาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย 

รบัประทานอาหารพอประมาณ เช่นวนัละมื้อเดยีวก็พอ เพราะจะช่วยทาํใหไ้มง่ว่งเหงา
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หาวนอน ไมเ่กยีจครา้น ถา้รบัประทานมื้อเดยีวยงังว่งยงัเกยีจครา้นอยู่ ก็ตอ้งหยุด

รบัประทานสกัสองสามวนั จะไดก้ระตุน้ความเพยีร เพราะเวลาเกดิความหวิก็จะตอ้งหาที่

พึง่ หาวธิีดบัความหวิ วธิีทีด่บัความหวิทางปฏบิตักิต็อ้งดบัดว้ยสมาธิ เพราะความหวิ 

๙๐ เปอรเ์ซน็ตอ์อกมาจากใจ ออกมาจากความคดิปรุงแต่ง พอเขา้สมาธิทาํใจใหส้งบ

ความหวิทางใจก็หายไป เหลอืแต่ความหวิทางร่างกาย ซึง่มเีพยีง ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์ก็จะไม่

รูส้กึอะไรมากนกั จะทนกบัความหวิของร่างกายได ้ ทีท่นไมไ่ดก้็คอืความหวิของใจ เวลา

นึกถงึภาพของอาหารนํา้ลายก็ไหลแลว้ ทอ้งรอ้งโกรกๆ ถา้นึกถงึอาหารก็ตอ้งนึกถงึตอน

ทีอ่ยู่ในปาก ตอนทีอ่ยู่ในทอ้ง หรือตอนทีถ่่ายออกมา ถา้นึกถงึอาหารอย่างน้ีก็จะไมห่วิ 

ถา้นึกถงึอาหารตอนทีอ่ยู่ในจาน จะย ัว่ยวนกวนใจทรมานใจมาก ถา้ไมใ่ชป้ญัญา ใชอ้า

หาเรปฏกูิลสญัญา คอืนึกถงึสภาพของอาหารทีเ่ป็นปฏกูิล มาดบัภาพของอาหารทีอ่ยู่ใน

จานได ้ ก็ตอ้งเขา้สมาธิไป บริกรรมพทุโธๆไป นัง่สมาธิทาํใจใหส้งบ พอใจสงบแลว้

ความคดิปรุงแต่งก็หยุด ภาพของอาหารกห็ายไป ความหวิก็หายไป ตอ้งทาํอย่างน้ี ถา้ไม่

ทาํอย่างน้ี ก็จะไมข่ยนั ไมม่เีหตบุงัคบัใหท้าํสมาธ ิ

ระหวา่งการอดอาหารกบัไมอ่ดอาหารน้ี จะเหน็วา่ความเพยีรน้ีต่างกนั ถา้ไมอ่ดอาหาร 

รบัประทานอาหารตามปกต ิ จะไมค่่อยเพยีรเท่าไหร่ เพราะไมม่คีวามทกุขค์วามหวิมา

กระตุน้ ก็อยากจะนอนมากกวา่ รบัประทานอาหารอิม่แลว้ก็งว่งอยากจะนอน นัง่สมาธิก็

จะสปัหงกหลบัใน เดนิจงกรมก็เดนิไมไ่หว มแีต่จะนอนอย่างเดยีว ถา้วนัไหนไม่ได ้

รบัประทานอาหาร ตอ้งอดอาหาร จะไมง่ว่ง จะหวิ จะคดิถงึอาหารอยู่เรื่อยๆ ตอนนัน้ก็

ตอ้งควบคุมความคดิ ตอ้งบริกรรมพทุโธ ตอ้งเขา้สมาธิไป ไมเ่ช่นนัน้ก็ตอ้งเจริญปญัญา 

พจิารณาสภาพทีไ่มน่่าดูของอาหาร เช่นตอนทีอ่ยู่ในปาก ตอนทีก่าํลงัเคี้ยวอย่าง

เอร็ดอร่อย ถา้คายออกมาไวใ้นจานแลว้ จะตกัรบัประทานใหมไ่ดไ้หม ทาํไมตอนทีเ่คี้ยว

อยู่ในปากรูส้กึอร่อยเหลอืเกนิ จะเหน็ความจริงกบัความหลอก กเิลสหลอกใจ ไมใ่หเ้หน็

อาหารทีอ่ยู่ในปาก ใหเ้หน็อาหารทีอ่ยู่ในจาน ไมเ่คยคิดถงึอาหารทีอ่ยู่ในปากเลย เวลา

รบัประทานอาหารจะมองแต่อาหารทีอ่ยู่ในจาน ถงึอยากจะตกัเขา้ปากอยู่เรื่อยๆ ถา้นึกถงึ

อาหารทีอ่ยู่ในปาก ก็จะไมอ่ยากรบัประทาน 
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น่ีเป็นวธิีแกก้ารรบัประทานอาหารมากเกนิไป ถา้ตอ้งการลดนํา้หนกั ใชว้ธิีน้ีจะลดไดผ้ลด ี

ไมต่อ้งเสยีเงนิเขา้ฟิตเนสไปวิง่ไปเตน้ ไปแอโรบกิส ์ใหเ้หน่ือยไปเปลา่ๆ เพราะไมไ่ดแ้กท้ี่

ตน้เหต ุ ตน้เหตอุยู่ทีใ่จ อยู่ทีค่วามหลง ตอ้งใชป้ญัญาแก ้ พอเหน็ความเป็นปฏกูิลของ

อาหารแลว้ ก็จะไมอ่ยากรบัประทาน แต่ก็ตอ้งระวงั ถา้พจิารณามากเกนิไปจะรบัประทาน

ไมล่ง ถงึเวลารบัประทานก็รบัประทานไมล่ง เพราะจะเหน็เป็นปฏกูิล แทนทีจ่ะมอง

อาหารในจาน กลบัไปมองอาหารในทอ้งอาหารในปาก ถา้เป็นอย่างน้ีกต็อ้งไปถามผูรู้ ้

ท่านก็จะสอนใหพ้จิารณาอาหารวา่เป็นธาต ุร่างกายก็เป็นธาต ุธาตกุบัธาตรุบักนัได ้ถา้ไม่

พจิารณาอย่างน้ีก็จะรบัประทานไมล่ง ไมเ่ช่นนัน้ก็ตอ้งมองอาหารทีอ่ยู่ในจาน ทีน่่า

รบัประทาน จะไดอ้ยากรบัประทาน  

การเจริญปญัญาเป็นเหมอืนกบัการรบัประทานยา ถา้รบัประทานยามากเกนิไปก็จะแพย้า

ได ้ พจิารณามากเกนิไป ก็จะเกดิโทษได ้ เช่นการพจิารณาความเป็นปฏกูิลของอาหารน้ี 

ถา้พจิารณาจนรบัประทานไมล่งแสดงวา่พจิารณามากเกนิไป พจิารณาเพือ่ไมใ่หอ้ยาก

รบัประทาน พอไมอ่ยากรบัประทานก็หยุดพจิารณา การพจิารณาความตายก็เหมอืนกนั 

พจิารณาความตายก็เพือ่ไมใ่หก้ลวัตาย ถา้พจิารณาจนอยากจะฆ่าตวัตายอย่างน้ีก็มาก

เกนิไป ตอ้งรูจ้กัประมาณ ถา้มสีมาธิจะไมม่ปีญัหาเวลาเจริญปญัญา ถา้ไมม่สีมาธิจะมี

ปญัหาได ้เพราะจติไมม่คีวามหนกัแน่นพอ ไมม่อีเุบกขาพอ พอพจิารณาก็จะเกดิอารมณ์

ไมด่ไีด ้พจิารณาความตายบ่อยๆก็จะอยากฆ่าตวัตาย 

การเจริญปญัญาจงึควรมสีมาธิก่อน จะดกีวา่ จะปลอดภยั ถา้มสีมาธิแลว้ ไมว่า่จะ

พจิารณาดา้นเจริญหรือดา้นเสือ่ม ดา้นบวกหรือดา้นลบ ใจจะเป็นกลาง เป็นอเุบกขา 

พรอ้มทีจ่ะรบัทราบความจริงท ัง้ ๒ ดา้น ดา้นบวกและดา้นลบ ดา้นเจริญและดา้นเสือ่ม 

ถา้ไมม่สีมาธิไมม่อีเุบกขา ใจจะแกวง่ไปตามอารมณ์ ถา้มองดา้นบวกก็จะยนิดมีคีวามสุข 

ถา้มองดา้นลบก็จะไมย่นิด ี หดหู่หงดุหงดิใจ จงึควรทาํตามข ัน้ตอนของการปฏบิตั ิ คอื

เจริญสมาธิใหไ้ดก่้อน ก่อนจะเจริญสมาธิก็ตอ้งเจริญสต ิ ไมใ่ช่มานัง่สมาธิเลยโดยที่ยงั

ไมไ่ดเ้จริญสต ิ ถา้ไมม่สีติเลย พอมานัง่หลบัตาก็จะคดิไปท ัว่โลกท ัว่สงสาร คดิไปหมด 

คดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี นัง่ไปนานเท่าไหร่ก็ไมไ่ดผ้ล พอไมไ่ดผ้ลก็เลกินัง่ เพราะไมท่าํตาม
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ข ัน้ตอน ไม่เจริญสตก่ิอน เหมอืนเรียนหนงัสอืไมย่อมท่อง ก.ไก่ ข.ไขก่่อน จะไปอ่าน

นิยายเลย พออ่านก็อ่านไมอ่อก การปฏบิตัเิป็นเหมอืนกบัการเรียนหนงัสอื มขี ัน้ตอน 

ตอ้งท่อง ก.ไก่ ข.ไขไ่ปก่อน แลว้ค่อยมาหดัสะกด แลว้ค่อยแปลความหมายของแต่ละ

คาํ ตอ้งจดจาํความหมาย ต่อไปพออ่านหนงัสอืก็จะเขา้ใจทนัท ีการปฏบิตักิ็เช่นเดยีวกนั 

ตอ้งมสีตก่ิอนถงึจะนัง่สมาธิได ้พอมสีมาธิแลว้ ใจเป็นอเุบกขาแลว้ ก็จะพจิารณาปญัญา

ได ้โดยทีไ่มม่ภียัไม่มผีลเสยีตามมา  

น่ีคอืการไปอยู่คนเดยีว ไปปลกีวเิวก สาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ไมม่รูีปเสยีงกลิน่รสมา

ย ัว่ยวนกวนใจ แลว้ก็รบัประทานอาหารพอประมาณ ไมม่ากเกนิไป พออยู่ได ้ ไมใ่หง้่วง

เหงาหาวนอนเกยีจครา้น ถา้งว่งเหงาหาวนอนเกยีจครา้น ก็ควรผ่อนอาหารหรืออดอาหาร 

เพือ่จะไดก้ระตุน้ความเพยีร แลว้ก็ตอ้งเจรญิสตติลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั น่ีเป็นการ

กระทาํทีจ่ะสนบัสนุนการภาวนา การปฏบิตัถิงึจะเจริญกา้วหนา้ ไดม้รรคไดผ้ล ทีไ่ม่

ลกึลบัเลย การปฏบิตัเิป็นเหมอืนกบัการหดัขบัรถ หรือหดัทาํอะไรต่างๆ มขี ัน้มตีอน ถา้

ทาํตามข ัน้ตอนก็จะไดผ้ล เลน่กฬีาก็ตอ้งมขี ัน้ตอนของการเลน่กฬีา ตอ้งทาํตามข ัน้ตอน 

ถา้ทาํถูกตามข ัน้ตอนก็จะบรรลถุงึผลทีต่อ้งการ การปฏบิตักิ็เช่นเดยีวกนั ตอ้งเริ่มทีส่ต ิ

ตามดว้ยสมาธิ แลว้ก็ปญัญาตามลาํดบั ก่อนหนา้นัน้ก็ตอ้งมศีีลสนบัสนุน มทีาน

สนบัสนุนศีลอกีทหีน่ึง ทาํทานแลว้ก็จะรกัษาศีลได ้รกัษาศีลไดก้็จะภาวนาได ้น่ีคือมรรค

ทางดาํเนินสู่การหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ทางสู่ความสุขทีถ่าวร สู่การสิ้นสุดแห่ง

การเวยีนวา่ยตายเกดิ พระพทุธเจา้ทรงดาํเนินมาแลว้ พระสาวกท ัง้หลายไดด้าํเนินตาม

มาแลว้ พวกเราก็เป็นเหมอืนสาวกทีก่าํลงัดาํเนินตามอยู่ ใหพ้ยายามทาํไปเรื่อยๆ ทาํให ้

มากขึ้นไปเรื่อยๆ ทาํจากนอ้ยไปหามาก ทาํไปตามกาํลงั ทาํอย่างไมห่ยุดไมห่ย่อน ถา้

ขยนัมากก็จะเสร็จเร็ว ถา้ขยนันอ้ยก็จะเสร็จชา้ ท ัง้หมดน้ีอยู่ทีค่วามเพียร ผูอ้ืน่ไม่

สามารถปฏบิตัแิทนเราได ้ครูบาอาจารยเ์พยีงแต่ใหก้าํลงัใจ ใหค้วามรู ้ เราตอ้งพากเพยีร

ปฏบิตัเิอง 

สิง่ทีป่ญัญาตอ้งพจิารณาก็คอืไตรลกัษณ์ ถา้ยงัตดิลาภสรรเสริญ รูปเสยีงกลิน่รสอยู ่ ก็

ตอ้งพจิารณาวา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นทกุขม์ากกวา่เป็นสุข ไม่เทีย่ง มเีกดิมดีบั เวลามี
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ทรพัยก์็มคีวามสุข เวลาสูญเสยีทรพัยไ์ปก็จะมคีวามทกุข ์ จะหมดเน้ือหมดตวัเมือ่ไหร่ 

จะมมีากขึ้นนอ้ยลง ไมม่ใีครรู ้ยศถาบรรดาศกัดิ์ตาํแหน่งต่างๆก็เหมอืนกนั ไมรู่ว้า่จะถูก

โยกยา้ยเมือ่ไหร่ จะถูกปลดมาเมือ่ไหร่ ครบวาระก็ตอ้งหมดสภาพไป เวลาหมดสภาพไป

แลว้ทาํใจไดห้รือเปลา่ เคยเป็นหวัหนา้ พอหมดสภาพไปแลว้ ไมไ่ดเ้ป็นหวัหนา้แลว้ ทาํ

ใจไดห้รือเปลา่ น่ีคอืเรื่องทีต่อ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่มเีจริญมเีสือ่ม เป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ 

ไปชอบ ไปอยากได ้ตอ้งปลอ่ยวาง ถา้ไมอ่ยากจะทกุข ์ตอ้งรบัไดท้กุสภาพ ขึ้นก็ได ้ลงก็

ได ้ เจริญลาภยศสรรเสริญสุขก็ได ้ เสือ่มลาภยศสรรเสริญสุขก็ได ้ ถา้ยงัตดิอยู่ ก็ตอ้ง

พจิารณาใหเ้หน็แลว้ปลอ่ยวาง ไมใ่หเ้ดอืดรอ้นกบัสิง่ต่างๆเหลา่น้ี 

แลว้ก็มาพจิารณาบคุคลต่างๆ ร่างกายต่างๆวา่ เกดิแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ทกุคนตอ้ง

แก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย เวลาใครแก่ ใครเจ็บไขไ้ดป่้วย ใครจะตาย จะไดไ้มเ่ดอืดรอ้น แต่ก็

ดูแลกนัไป ไมส่บายก็ไปหาหมอรกัษากนัไป รกัษาไดก้็รกัษาไป รกัษาไมไ่ดต้ายไปก็ทาํ

ศพไป ถา้รูล้ว่งหนา้ไวก่้อน แลว้หยุดความอยากไมใ่หแ้ก่ ไมใ่หเ้จ็บ ไมใ่หต้ายได ้ เวลา

เกดิขึ้นกบัใคร ก็จะไมท่กุข ์ หลงัจากนัน้ก็มาพจิารณาความแก่ความเจ็บความตายของ

ร่างกายเรา วา่ร่างกายเรากต็อ้งเป็นอย่างน้ีเหมอืนกนั จะตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย รบักบั

ความเจ็บไดห้รือเปลา่ ก็ตอ้งพสูิจนดู์ดว้ยการนัง่สมาธิ เวลาเจ็บก็อย่าลกุ ใหค้ดิวา่ความ

เจ็บน้ี เป็นเหมอืนกบัความเจ็บทีเ่กดิขึ้นเวลาทีเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ไมส่ามารถหนีความเจ็บน้ีได ้

ก็ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาใหไ้ด ้ ปลอ่ยวาง ยอมรบัความจริง อย่าไปอยากใหห้าย ถา้

อยากใหห้ายแลว้ จะเกดิความเจบ็มากขึ้นอกีหลายเท่า คอืความเจ็บทางใจ ทีเ่รียกวา่

ทกุขใ์นอริยสจั ถา้ไมม่คีวามอยากใหห้ายหรืออยากจะหนีจากความเจ็บน้ีไป ใจเป็น

อเุบกขาวางเฉยได ้ ความทกุขใ์นอริยสจัก็จะไมเ่กดิขึ้น เมือ่ไมม่ทีกุขใ์นอริยสจัแลว้ ก็จะ

ไมเ่ป็นปญัหากบัใจ ความเจ็บของร่างกายไมรุ่นแรงเท่ากบัความเจ็บของใจ น่ีคอืขอ้สอบ

ทีต่อ้งทาํใหไ้ด ้ ตอ้งนัง่แลว้ผ่านความเจ็บของร่างกายไปใหไ้ด ้ โดยทีไ่มต่อ้งขยบัร่างกาย 

จะใชอ้บุายของสมาธิไปก่อนก็ได ้บริกรรมพทุโธๆไปอย่าไปคดิถงึความเจ็บ ถา้จติรวมลง

สู่ความสงบ ความเจ็บก็จะไมเ่ป็นปญัหา บางทกี็หายไปเลย ไมห่ายก็ไมเ่ป็นปญัหา เพราะ

ใจเป็นอเุบกขาไดช้ ัว่คราวขณะทีอ่ยู่ในสมาธิ จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัความเจ็บเลย  
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ถา้จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัความเจ็บโดยไมต่อ้งเขา้สมาธิ ก็ตอ้งใชป้ญัญา สอนใจวา่อย่าอยาก

ใหค้วามเจ็บหายไป อย่ากลวัความเจ็บ เพราะจะผลติทกุขใ์นอริยสจัขึ้นมา ทีม่คีวาม

รุนแรงกวา่ความเจ็บของร่างกายอกีหลายรอ้ยเท่า พอใจยอมรบั ก็จะหยุดความอยากให ้

ความเจ็บหายไป หยุดความกลวัความเจ็บได ้ใจจะเป็นอเุบกขา จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัความ

เจ็บไปตลอด ครัง้ต่อไปเจ็บอย่างไรก็เฉย ไมเ่ดอืดรอ้น ไมต่อ้งเขา้สมาธิ เพราะสามารถ

ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาไดด้ว้ยปญัญา เวลาเจ็บใกลต้าย ใจจะเป็นอเุบกขา จะเฉยๆ ส่วน

ความตายก็พจิารณาไปเรื่อยๆ วา่ตอ้งตายแน่ๆ จนกวา่จะยอมรบัได ้ จากนัน้ก็ไปหาทีท่ี่

ทาํใหก้ลวัตายดู วา่ความกลวัตายยงัมอียู่หรือเปลา่ ถา้มกี็ตอ้งใชป้ญัญาหยุดความกลวั 

ตายเป็นตาย ยอมตาย พอยอมตายปับ๊ความกลวัตายก็จะหายไป ถา้ไมม่เีหตกุารณ์ทีท่าํ

ใหเ้กดิความกลวัตาย ก็จะไมรู่ว้า่ยงักลวัตายอยู่หรือเปลา่ จงึตอ้งไปหาทีเ่รากลวั ถา้ยงั

กลวัอยู่ก็แสดงวา่ยงัไมย่อมตาย ถา้ยอมตายจริงๆแลว้จะไมก่ลวั น่ีคอืปญัญาทีเ่กี่ยวกบั

ความแก่ความเจ็บความตาย  

ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งใชป้ญัญาหยุดความอยากในกามารมณ์ อยากเสพกาม อยากร่วมหลบั

นอนกบัผูอ้ืน่ ก็ตอ้งพจิารณาร่างกายของคนทีอ่ยากจะร่วมหลบันอนดว้ยวา่ สวยงามจริง

หรือเปลา่ มองเขา้ไปขา้งในใตผ้วิหนงัดู ดูกะโหลกศีรษะ ดูสมองทีอ่ยู่ภายในกะโหลก ดู

โครงกระดูก ดูตบัไตไสพ้งุ ลาํไสน้อ้ยลาํไสใ้หญ่ ดูอวยัวะต่างๆ ดูสภาพของร่างกายที่

ตายไปแลว้เป็นอย่างไร น่าดูไหม น่ารกัไหม ถา้ดูอย่างน้ีก็จะดบักามารมณ์ได ้ ดบัความ

อยากได ้จะอยู่คนเดยีวได ้ไมเ่ดอืดรอ้น ไมต่อ้งเสพกาม น่ีคอืเรื่องของปญัญาทีเ่กี่ยวกบั

ร่างกาย ทีต่อ้งพจิารณาอย่างถีถ่ว้น เรื่องความแก่ความเจ็บความตาย เรื่องของ

กามารมณ์ เรื่องของอสุภะ เรื่องของความไมส่วยไมง่ามของร่างกาย การดูอสุภะก็เพือ่

ดบัสุภะ เรามกัจะมองร่างกายวา่สวยงามน่ารกั มองเพยีงดา้นเดยีว ไมม่องดา้นทีไ่ม่

สวยงาม ถา้มองก็จะไมเ่กดิกามารมณ์ จะดบักามารมณ์ได ้ การเจริญอสุภะก็เพือ่ดบั

กามารมณ์  

ส่วนการพจิารณาความตายพจิารณาซากศพ วา่ร่างกายสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งกลายเป็นศพไป 

ตอ้งถูกเผากลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป พจิารณาเพือ่ปลอ่ยวางร่างกาย ไมห่วงร่างกาย ไม่
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กลวัความตาย พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นเพยีงธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ คนตายไปแลว้เหลอื

อะไร ก็เหลอืเศษกระดูกกบัขี้เถา้ เศษกระดูกกบัขี้เถา้เป็นอะไรถา้ไมใ่ช่ธาตดุนิ ส่วนนํา้ก็

ถูกไฟเผาระเหยไปหมดแลว้ ลมก็หายไปหมดแลว้ เหลอืแต่ดนิ ตอ้งเจริญเรื่อยๆสลบักบั

การนัง่สมาธิ เพราะพจิารณาไปสกัพกัหน่ึงแลว้จะฟุ้ งซา่นขึ้นมาได ้ พจิารณาไมเ่ป็นเหตุ

เป็นผล เพราะกเิลสเขา้มารบกวน ก็ตอ้งหยุดพจิารณาแลว้กลบัเขา้มานัง่สมาธิ พกัจติ

เพือ่หยุดกเิลสทีม่าก่อกวนการพจิารณา นัง่สมาธิทาํใจใหส้งบ พอไดพ้กัเต็มทีแ่ลว้กจ็ะ

ถอนออกมาเอง พอถอนออกมาแลว้ก็มาพจิารณาต่อ พจิารณาใหช้าํนาญ พอเกดิความ

กลวัตายก็คดิวา่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา จะตอ้งตายอย่างแน่นอน ก็จะดบัความกลวัได ้ พอ

เกดิกามารมณ์ก็จะคดิถงึอสุภะทนัท ี แสดงวา่ปญัญาทนักบักเิลสแลว้ รูท้นัแลว้ พอรูท้นั

ก็จะไมห่ลง พอไมห่ลงกจ็ะไมอ่ยาก พอไมอ่ยากก็จะไมท่กุข ์ น่ีเป็นข ัน้ตอนของการ

พจิารณาร่างกาย  

พอร่างกายหมดปญัหาแลว้ ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งเขา้ไปพจิารณาในจติ เพราะในจติยงัมปีญัหา

ใหพ้จิารณา มอีนิจจงัทกุขงัอนตัตาอยู่ภายในจติ มอีารมณ์ต่างๆอยู่ภายในจติ มสีงบไม่

สงบ สวา่งไมส่วา่ง มคีวามถอืตวั มอีตัตาตวัตน ก็ตอ้งใชป้ญัญาพจิารณาดว้ยไตรลกัษณ์

เช่นเดยีวกนั พจิารณาวา่ไมม่ตีวัตน ตวัตนเป็นเพยีงสมมตุ ิ มกีารเจริญมกีารเสือ่มเป็น

ธรรมดา ตอ้งปลอ่ยวาง อย่าไปยดึอย่าไปตดิ ถา้ไมอ่ยากจะทกุข ์ อย่าไปอยากใหเ้จริญ

อย่างเดยีว พอปลอ่ยวางไดห้มดแลว้ ก็จะไมม่อีะไรเหลอือยู่ในใจ ใจจะวา่ง พอวา่งแลว้ก็

จะไมม่อีะไรใหพ้จิารณา ก็จะหมดปญัหา หมดงาน เรียนจบแลว้ ทาํงานจบแลว้ กจิใน

พรหมจรรยไ์ดเ้สร็จสิ้นลงแลว้ วสุติงั พรหมจริยงั เสร็จตรงทีค่วามวา่งของใจน้ี ใจวา่ง 

ปรมงั สญุญงั วา่งจากการเจริญการเสือ่ม น่ีคอืเรื่องของปญัญา เป็นเรื่องของอริยมรรค

อริยผล เป็นโลกตุรธรรม เป็นธรรมของพระพทุธเจา้โดยเฉพาะ ไมม่ใีครรูเ้รื่องราวเหลา่น้ี

ไดน้อกจากพระพทุธเจา้เท่านัน้  

เรื่องไตรลกัษณ์ เรื่องอริยสจั ๔ ไมม่ใีครรูม้าก่อน เพราะถา้รูก้จ็ะเป็นพระพทุธเจา้ ก่อนที่

พระพทุธเจา้จะทรงตรสัรู ้ ก็ไมม่พีระอาจารยอ์งคไ์หนรูเ้รื่องไตรลกัษณ์ เรื่องอริยสจั ๔ 

จงึไมม่ใีครบรรลมุรรคผลนิพพานกนั พระพทุธเจา้ตอ้งเจริญภาวนา ตอ้งปฏบิตั ิ คน้ควา้
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หาความจริงน้ีดว้ยพระองคเ์อง กวา่จะพบก็ตอ้งบาํเพญ็บญุบารมมีาเป็นเวลาหลายกปั

หลายกลัป์ดว้ยกนั พอไดท้รงพบความจริงน้ีแลว้ แลว้ทรงนาํออกมาเผยแผ่พวกเรากไ็ม่

ตอ้งเสยีเวลาบาํเพญ็บญุบารม ี เหมอืนกบัพระพทุธเจา้ เพือ่คน้หาความจริงน้ี เพราะมี

พระพทุธเจา้มาสอนมาบอกแลว้ เพยีงแต่ปฏบิตัติามเท่านัน้เอง ก็จะไดพ้บกบัความจรงิน้ี

เช่นเดยีวกนั เหมอืนกบัความรูท้ ัง้หลาย ทีค่นในแต่ละยุคในแต่ละสมยั เรียนรูส้ะสมกนั

มา พวกเราเรียนกนัภายใน ๔ ปีก็ไดป้ริญญาตรีกนัแลว้ ทีค่นหลายยุคหลายสมยั สะสม

กนัมา อย่างสมยัน้ีเรียนจบปับ๊ ก็สามารถสรา้งเครื่องบนิ สรา้งจรวด สรา้งระเบดิ

นิวเคลยีรไ์ดเ้ลย แต่ความรูน้ี้กวา่จะไดม้า ก็ตอ้งผ่านการเรียนรูม้าหลายยุคหลายสมยั

ดว้ยกนั  

ฉนัใดความรูใ้นมรรคผลนิพพาน ในอริยสจั ๔ ในไตรลกัษณ์น้ี ก็ตอ้งอาศยัปญัญาที่

ไดร้บัการบ่มมาอย่างโชกโชน อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็พระปญัญาบารมมีา จน

สามารถมองเหน็อริยสจั ๔ มองเหน็ไตรลกัษณ์ได ้ พอเอามาเผยแผ่ส ัง่สอน บางคนฟงั

หนเดยีวก็บรรลไุดเ้ลย พอทรงตรสัวา่ สพัเพ ธมัมา อนัตตา คนทีม่ปีญัญาพอทีจ่ะเขา้ใจ

ความหมายได ้ก็หูตาสวา่งขึ้นมาเลย ออ๋ไม่มตีวัตน ไมม่อีะไรเป็นของเราเลย เราไปหลง

ไปยดึไปตดิเอง วา่เป็นของเรา เป็นของเราทีไ่หน เป็นแค่เศษกระดูก เป็นแค่ขี้เถา้ แต่เรา

ก็ไปวา่เป็นตวัเราของเรา น่ีคอืปญัญาทีจ่ะเกดิขึ้นในแต่ละครัง้ทีม่พีระพทุธเจา้มาปรากฏ 

ใหพ้วกเราไดก้ราบไหวบู้ชา ไดย้ดึเป็นสรณะ ไดย้ดึเป็นครูเป็นอาจารย ์ เป็นผูน้าํพาเรา

ไปสู่ความรูอ้นัสูงสุด ความรูท้ีจ่ะปลดเปลื้องจติใจ ใหอ้อกจากความหลง ทีห่ลอกใหเ้รา

เวยีนวา่ยตายเกดิ ไปยดึไปตดิไปรกัไปชอบกบัสิง่ต่างๆ ทีม่กีารเกดิและมกีารดบั แลว้ก็

ตอ้งมารอ้งห่มรอ้งไห ้มาทกุขท์รมานกบัการเกดิการดบัของสิง่ต่างๆ ตอนน้ีพวกเราโชคด ี

มธีรรมะมปีญัญา ทีพ่วกเราตอ้งเอาเขา้มาไวใ้นใจ ปญัญาก็เป็นเหมอืนยา ถา้ไม่

รบัประทานยา ยาจะวเิศษขนาดไหน ก็จะไมส่ามารถรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บในร่างกายใหห้าย

ได ้พวกเราตอ้งรบัประทานยา พอรบัประทานแลว้ โรคภยัไขเ้จ็บในร่างกายก็จะหายไป  

ฉนัใดปญัญาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน พวกเราก็ตอ้งเอาเขา้มาสู่ใจ ดว้ยการพจิารณาไตร

ลกัษณ์อยู่เรื่อยๆ ต่อไปใจจะคดิไปในทางไตรลกัษณ์เอง จะหมนุไปเอง ทีท่่านเรียกวา่
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ธรรมจกัร ธรรมจกัรก็คอือริยสจั ๔ ไตรลกัษณ์น้ี ถา้คดิไปเรื่อยๆต่อไปก็จะคดิไปในทาง

น้ี พอคดิไปในทางน้ี ก็จะตดักเิลส ตอนน้ีใจหมนุไปทางวฏัจกัร หมนุไปทางโลภโกรธ

หลง ทางกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ทางนิจจงัสุขงัอตัตา พวกเราตอ้งยอ้นศร 

ตอ้งววิฏัฏะ วฏัฏะคอืการหมนุเขา้สู่การเวยีนวา่ยตายเกดิ ตอ้งใชธ้รรมจกัรเพือ่ใหเ้ป็นวิ

วฏัฏะ ใหย้อ้นออกจากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ตอ้งเอาปญัญาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนน้ี มา

พจิารณากบัทกุสิง่ทกุอย่าง กบัรูปเสยีงกลิน่รส กบัลาภยศสรรเสริญ กบัร่างกาย กบั

เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ กบัอารมณ์ที่อยู่ในจติ ทีเ่ป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาท ัง้นัน้ น่ี

คอืงานของพทุธศาสนิกชน การทาํบญุใหท้านรกัษาศีลน้ี ก็เพือ่จะไดก้า้วสู่การภาวนา ให ้

ไดอ้อกบวชกนั เพือ่จะไดป้ฏบิตักินัอย่างเตม็ที ่ถา้ปฏบิตักิา้วหนา้แลว้ เรื่องการบวชจะไม่

เป็นอปุสรรคเลย ตอนน้ีกลวักนัเหลอืเกนิเรื่องการบวชน้ี เหมอืนจะจบัเขา้ไปขงัในกรงขงั

ในคุก แต่พอใจไดเ้ขา้ขา้งในแลว้ จะไมอ่ยากออกไปขา้งนอก ไปหารูปเสยีงกลิน่รสแลว้ 

จะรูส้กึวา่การบวชไมไ่ดเ้ป็นการถูกจบัเขา้กรงขงัเลย แต่เป็นการเขา้สู่สนามรบ ต่อสูก้บั

ขา้ศึกศตัรูทีแ่ทจ้ริง เพือ่ชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ทีจ่ะตามมาต่อไป ถา้เจริญสตนิัง่สมาธไิด ้

รบัรองไดเ้ลยวา่การบวชจะไมเ่ป็นเรื่องทีน่่ากลวัน่ารงัเกยีจเลย จะเป็นสิง่ทีน่่าปรารถนา

อย่างยิง่ ขอใหพ้ยายามปฏบิตักินัอย่างเต็มที ่อย่าไปสนใจงานอย่างอืน่ ทาํเท่าทีจ่าํเป็น 

ถาม เวลาถูกด่าน้ี จะโกรธขึ้นมาทนัท ีจะดบัไดอ้ย่างไร  

ตอบ ตอ้งมสีตปิญัญาทีว่อ่งไวกวา่ รวดเร็วกวา่ ตอ้งซอ้มไวก่้อน นึกถงึเหตกุารณ์ทีจ่ะ

เกดิขึ้นก่อน เช่นรูว้า่คนน้ีพอเจอปับ๊จะตอ้งโกรธ ก็นึกถงึเขาไปเรื่อยๆ พอโกรธก็

ตอ้งหยุดใหไ้ด ้ 

ถาม ในกรณีทีไ่มรู่จ้กัเขา อย่างเรื่องของคนทีท่าํงานดว้ยกนั เขาไปเจอคนทีไ่มม่ี

มารยาทเลย เรื่องเกดิทีส่ถานีบทีเีอส ทกุคนยนืรอขึ้นรถกนั ก็มเีดก็ผูห้ญงิวยัรุ่น

ซึง่ซ่าพอสมควร จากการแต่งตวั นุ่งส ัน้ เขาแซงทกุคนขึ้นรถ พีค่นน้ีเขาไปกบัลูก

สาว เขาเหน็เขาทนไมไ่ดก้็ไปเตอืนดว้ยความหวงัด ี บอกวา่หนูทาํอย่างน้ีมนัไม่

สมควรเพราะคนอืน่ต ัง้หลายคนรออยู่ เดก็ผูห้ญงิคนน้ีแทนทีจ่ะสาํนึกหรือขอ

โทษ สวนกลบัขึ้นมาทนัทเีลยวา่ ก็อยากโงเ่องทาํไมละ่ เสร็จแลว้ยงัไมห่นาํใจ เธอ
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ก็ใชม้อืถอืโทรบอกเพือ่นอกีดว้ยวา่ มอีแีก่ทีไ่หนไมรู่แ้หละมาวา่เรา พีค่นนัน้ก็ทาํ

อะไรไมถู่ก คนทีน่ ัง่ในรถ ตอนทีพ่ีค่นน้ีเขา้ไปเตอืน ก็มองแบบวา่ดทีีเ่ดก็คนน้ี

ไดร้บัการตกัเตอืน แต่พอถูกวา่ทกุคนก็เฉยๆ ไมม่ปีฏกิริิยาอะไร เขาก็ไมรู่จ้ะ

โตต้อบอย่างไร เขาก็คดิวา่จะใชโ้ทรศพัทม์อืถอืถ่ายรูปไปลงเฟสบุก๊ พอเดก็คนน้ี

รูเ้ขา้ก็เกดิความอายขึ้นมา ยื้อแย่งโทรศพัทก์นั คนในรถก็ไมม่ใีครช่วย ไมม่ใีคร

หา้ม แทนทีจ่ะหา้มท ัง้ ๒ ฝ่ายใหห้ยุด ทกุคนก็นัง่เฉย พอดเีพือ่นน้ีเขามลูีกไป

ดว้ย ลูกเขาก็ตกใจกลวัรอ้งขึ้นมา พีเ่ขาเลยตัง้คาํถามวา่ การทีเ่ขาทาํแบบน้ี ไป

เตอืนคนอืน่ แลว้เกดิลูกเขาถูกทาํรา้ย แลว้ไมม่ใีครสนใจ เขาควรจะทาํสิง่ทีด่น้ีี

ต่อไปหรือเปลา่ คอืพูดงา่ยๆวา่จติตกค่ะ  

ตอบ เขาไมเ่ขา้ใจความจริงของชวีติ วา่สิง่ต่างๆทีเ่ขาเหน็ก็ดไีดย้นิก็ดนี ัน้ เกดิไดท้กุ

รูปแบบ จะไปกาํหนดกฎเกณฑว์า่จะตอ้งเป็นรูปแบบนัน้รูปแบบน้ีไมไ่ด ้ ถา้ไป

กาํหนดกฎเกณฑก์็จะเกดิความอยาก พอไมท่าํตามรูปแบบก็ไปแกท้ีเ่ขา ไปเตอืน

เขา ไปบอกเขา ถา้มปีญัญาจะเหน็ความจริงวา่ อะไรก็เกดิขึ้นได ้ใครจะทาํอะไรก็

ไดท้ ัง้นัน้ เพราะเป็นเรื่องของเขา เราไมไ่ดเ้ป็นเจา้กรรมนายเวร ไมใ่ช่ผูก้าํกบั

ภาพยนตร ์ทีจ่ะส ัง่ใหด้าราแสดงบทนัน้บทน้ีได ้ชวีติจริงเราไมไ่ดเ้ป็นผูก้าํกบั แต่

เรามกัจะหลงคดิวา่เป็นผูก้าํกบักนั พอแสดงไมถู่กใจ ก็จะส ัง่ใหต้ดั ตอ้งถ่ายใหม ่

เขาไมไ่ดก้นิเงนิเดอืนของเรา พอเราไปส ัง่เขาใหท้าํตาม เขาก็ไมส่นใจ ไมท่าํตาม 

ปญัหาอยู่ทีเ่รา คอืใจเราหงดุหงดิ เพราะอยากใหเ้ขาทาํอย่างนัน้อย่างน้ี แสดงวา่

ไมเ่คยปฏบิตัธิรรม ไมไ่ดเ้จริญสตสิมาธิปญัญา ทีจ่ะเหน็วา่รูปเสยีงกลิน่รสเป็น

อนตัตา เป็นธรรมชาต ิ เป็นไดท้กุรูปแบบ เขาคดิวา่เขาเป็นเหมอืนเป็นผูก้าํกบั

ภาพยนตร ์ ยงักาํกบัเรื่องต่างๆใหเ้ป็นไปตามทีเ่ขาคดิวา่ควรจะเป็น ก็เลยตอ้งเขา้

ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ถา้รูว้า่เขาไม่ใช่เป็นผูก้าํกบั แต่เป็นผูดู้ภาพยนตรท์ีแ่กไ้มไ่ด ้ ก็

นัง่ดูไปเฉยๆ ก็จะไมม่เีรื่องมรีาวกนั  

ถาม เขาคดิวา่พฤตกิรรมแบบน้ี ไมเ่หมาะสมค่ะ  
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ตอบ เพราะคดิวา่เป็นผูก้าํกบั ไมม่องความจริง วา่เหตกุารณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้นเป็นเหมอืน

ภาพยนตร ์ เวลาดูภาพยนตรจ์ะไปเปลีย่นบทในภาพยนตรไ์มไ่ด ้ ชวีติจรงิก็เป็น

เหมอืนภาพยนตรท์ีป่รากฏใหเ้ราเหน็ ไปเปลีย่นไมไ่ด ้ ถา้รูอ้ย่างน้ี ใจจะเป็น

อเุบกขา จะเฉยๆ ถา้ใจไม่เป็นอเุบกขา พอเหน็อะไรไมถู่กใจก็เกดิความอยากให ้

เปลีย่น ก็ตอ้งไปบอกเขา ก็ไปแกท้ีเ่ขา ถา้มปีญัญาก็จะรูว้า่เราหงดุหงดิใจ เพราะ

ไมพ่อใจกบัสภาพของเขา อยากจะใหเ้ขาทาํอกีอย่างหน่ึง แต่เราไปแกท้ีเ่ขาไมไ่ด ้

เพราะจะไมห่ายหงดุหงดิใจอย่างถาวร ถา้หายหงดุหงดิใจกบัเรื่องน้ี พอไปเจอ

เรื่องใหมก่็เป็นอกี แต่ถา้เราแกท้ีใ่จเรา พจิารณาวา่เราไปแกข้า้งนอกไมไ่ด ้ ขา้ง

นอกจะเป็นอย่างไรก็ปลอ่ยเขาไป เราตอ้งแกท้ีใ่จเรา แกท้ีค่วามอยาก อย่าไป

อยาก เรื่องก็จบ ต่อไปเวลาเหน็เหตกุารณ์ต่างๆจะไมไ่ปแก ้ ไมอ่ย่างนัน้ก็ตอ้งแก ้

อยู่เรื่อยๆ 

ตอ้งกลบัมาทีอ่ริยสจั ๔ เขาไมรู่ว้า่ความไมส่บายใจเกดิจากความอยาก ทีจ่ะเหน็

อกีรูปแบบหน่ึง ตอ้งหยุดความอยากใหเ้หน็อกีรูปแบบหน่ึง ตอ้งเอาแบบทีเ่หน็น่ี

แหละ เป็นอย่างน้ีก็เอาอย่างน้ี อย่าหนีความจริง อย่าอยากใหเ้ป็นอกีรูปแบบหน่ึง 

อย่าเปลีย่นความจริง ตอ้งอยู่กบัความจริง น่ีพูดในเชงิปฏบิตั ิในชวีติประจาํวนัน้ี 

บางอย่างเราก็เปลีย่นได ้ก็ตอ้งดูกาลเทศะ ดูความสามารถดูบารมขีองเรา บางคน

พอพูดปับ๊เขาก็ฟงัเรา เชื่อเรา ทาํตามเรา ก็ดกีบัตวัเขาเอง จะไดพ้ฒันา แกไ้ข

ขอ้บกพร่องของเขา แต่เราตอ้งดูก่อนวา่ เราส ัง่เขาไดห้รือเปลา่ เช่นครูบาอาจารย์

ท่านส ัง่ลูกศิษยไ์ด ้ลูกศิษยท์าํไมด่ที่านเตอืนได ้เขาก็จะหยุดทนัท ีถา้ไปบอกคนที่

ไมใ่ช่เป็นลูกศิษย ์ ทีไ่ม่นบัถอืเรา เขาก็จะด่าเรา ถา้เป็นอย่างน้ีก็ตอ้งทาํใจเฉย 

ตอ้งปลอ่ย ตอ้งปลง 

เป็น ๒ กรณี ถา้พูดแลว้ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึ้นไดก้็พูดไป ถา้ไมด่ขีึ้น

กลบัเลวลงก็อย่าพูดจะดกีวา่ ทาํใหก้ลายเป็นเรื่องไปอย่างทีเ่ลา่มา ถา้เฉยๆเรื่องก็

ไมบ่านปลาย เขาจะแสดงบทบาทอะไรก็เรื่องของเขา โลกมนัเป็นอย่างน้ี มกีาร

เปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ สมยัน้ีอยู่ในช่วงขาลงของศีลธรรม จะเลวลงไปเรื่อยๆ 
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ตอ้งรูท้นั เราอย่าไปเลวตามก็แลว้กนั เขาจะเลวก็เรื่องของเขา เขาจะอยู่แบบสุนขั

ก็ใหเ้ขาอยู่ไป ทกุวนัน้ีคนกาํลงัเลยีนแบบสุนขักนั กาํลงัเลยีนแบบเดรจัฉานกนั 

ไมม่ยีางอาย เหมอืนเดรจัฉาน ไมม่มีารยาท ตอ้งเขา้ใจวา่สงัคมเป็นอย่างน้ี 

สงัคมกาํลงัเสือ่มทางดา้นจริยธรรม ทางดา้นศีลธรรม  

อยู่ในวดัก็มปีญัหาได ้ ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยค์วบคุมวดัก็แหลกได ้ เพราะทกุคนมี

ความคดิความเหน็ของตน วา่ควรจะเป็นอย่างนัน้ควรจะเป็นอย่างน้ี พอไม่

ประพฤตปิฏบิตัติาม ก็จะเขา้มากาํกบัแลว้ พอคนทีถู่กกาํกบัไมย่อมก็เกดิเรื่อง 

ควรทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ปลอ่ยวางใหไ้ดก่้อน พอปลอ่ยวางไดแ้ลว้ ก็ใชป้ญัญา

วเิคราะหดู์วา่พอจะพูดพอจะทาํอะไรไดห้รือเปลา่ ถา้ไดก้็พูดไปทาํไป ถา้ไมไ่ดก้็

อย่าพูดอย่าทาํ ตอ้งทาํใจใหส้งบเป็นอเุบกขาใหไ้ดก่้อน ตอ้งแกท้ีใ่จเราก่อน ใหร้บั

กบัเหตกุารณ์ใหไ้ดก่้อน แลว้ค่อยไปแกป้ญัหาขา้งนอกถา้แกไ้ด ้

ถาม พอดลูีกศิษยค์นหน่ึงหกลม้สะบา้แตก ตอ้งผ่าตดั เขาฝากมากราบถามวา่ ต ัง้แต่

ผ่ามาน้ีเขาเดนิไมไ่ด ้รูส้กึหงดุหงดิมาก เปิดทวีดูีก็หงดุหงดิ ทาํอะไรก็หงดุหงดิค่ะ  

ตอบ เพราะอยากจะหาย ความหงดุหงดิก็คอืความทกุขใ์จ ทีเ่กดิจากความอยาก 

อยากจะกลบัไปสู่สภาพเดมิ ทีส่ามารถทาํอะไรไดท้กุอย่าง แต่ความจริงไมไ่ดเ้ป็น

อย่างนัน้ ความจริงเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมย่อมรบัความจริง ถา้ยอมรบั

ความจริงก็จะมคีวามสุขได ้ เดนิไมไ่ดก้็น ัง่รถเขน็ไป สบายไมต่อ้งเดนิ ให ้

แกป้ญัหาทีใ่จ อย่าไปแกท้ีร่่างกาย อย่าไปอยากใหห้าย เหมอืนกบันางกสีาโคตม ี

แมท่ีม่ลูีกอ่อนแลว้ตายไป ไมย่อมเอาลูกไปฝงั รอ้งห่มรอ้งไหก้อดลูกท ัง้วนัท ัง้คนื 

ชาวบา้นสงสารก็บอกใหไ้ปหาพระพทุธเจา้ ท่านจะช่วยได ้ ก็ดใีจ คดิวา่

พระพทุธเจา้จะทาํใหลู้กฟ้ืน พอไปกราบพระพทุธเจา้แลว้ก็กราบทูลวา่ กรุณาทาํ

ลูกใหฟ้ื้นดว้ยเถดิ พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่งา่ยมาก ใหไ้ปหาเมลด็พนัธุผ์กักาดมา

สกักาํมอืหน่ึง ตอ้งเอามาจากบา้นทีไ่มม่ญีาตพิีน่อ้งตายเลย เขาก็ดใีจ รีบไปเคาะ

ประตูบา้นต่างๆในหมูบ่า้น ถามวา่มเีมลด็พนัธุผ์กักาดไหม ม ี มญีาตพิีน่อ้งตาย

ไหม ม ี เคาะไปทกุบา้นก็ตอบแบบเดยีวกนัหมด จนในทีสุ่ดก็เหน็สจัจธรรม 
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พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้หน็ความจริงวา่ ทกุคนเกดิมาแลว้ตอ้งแก่เจ็บตาย 

ตอนน้ีเราเจ็บก็ตอ้งยอมรบัความเจ็บไป รกัษาไป หายก็หาย ไมห่ายก็อยู่กบัมนั

ไป ก็จะไมท่กุขใ์จ พอนางกสีาโคตมเีหน็ความจริงก็หายเศรา้โศก หายอยากให ้

ลูกฟ้ืนกลบัคนืมา กลบัมาอยู่อย่างปกตไิด ้เอาลูกไปทาํฌาปนกจิได ้ 

คนเราไมช่อบมองความจริงกนั ไมช่อบมองอนิจจงัทกุขงัอนตัตากนั ไมย่อมอยู่

กบัความจริงทีไ่มช่อบกนั ไมช่อบความแก่ความเจ็บความตาย พอแก่ก็รีบ

ทาํศลัยกรรม พอไมส่วยก็ไปดงึจมกู ไปแต่งหนา้ทาปาก เพราะไมย่อมอยู่กบั

ความจริง ถา้อยู่กบัความจรงิก็จะสบาย ไมม่ปีญัหา ถา้ไมม่องความจริง ไม่

พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาอยู่เรื่อยๆ ก็จะไมห่ยุดความอยาก พอเกดิความ

อยากก็จะหงดุหงดิใจ ราํคาญใจ ก็ไปแกผ้ดิที ่ ไมม่าแกท้ีค่วามอยาก ไปแกท้ี่

ความแก่ ไปหาหมอใหท้าํใหดู้หนุ่มขึ้นสาวขึ้น แกอ้ย่างไรก็แกไ้มไ่ด ้ จงึทรงสอน

ใหพ้จิารณาไตรลกัษณ์อยู่เรื่อยๆ แต่พวกเราพจิารณากนัไมค่่อยได ้ เพราะไมม่ี

สตไิมม่สีมาธิกนั พอพจิารณาก็เกดิอารมณ์หดหู่ เลยไมก่ลา้พจิารณา พอ

พจิารณาวา่จะตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ก็ไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะทาํอะไรแลว้ ก็

เลยไมก่ลา้พจิารณากนั บางคนหา้มพูดคาํวา่ตายในบา้น พูดไมไ่ดเ้ลย เวลาใคร

ตายก็ตอ้งพูดวา่ไมห่ายใจแลว้ ไปสวรรคแ์ลว้ พูดคาํวา่ตายไมไ่ด ้ หาวา่เป็น

อปัมงคล แต่ความจริงเป็นปญัญา เป็นมงคลอย่างยิง่  

ถา้ทาํใจไดจ้ะมคีวามสุข ดเีสยีอกีทีจ่ะไดม้เีวลาภาวนาอย่างเต็มที ่ ถา้ไปไหนมา

ไหนไมไ่ด ้ก็ภาวนาพทุโธไปท ัง้วนั บางทตีอ้งมเีหตกุารณ์ทาํใหจ้นตรอกจนมมุ ทาํ

อะไรไมไ่ด ้ ก็ตอ้งภาวนาอย่างเดยีว เวลาเครื่องบนิจะตกน้ี ไมช่อบสวดมนตก์็จะ

สวดกนั ดแีลว้ไปไหนมาไหนไมไ่ด ้จะไดน้ัง่สมาธิ ทาํจติใหร้วมลง ถา้ไมป่่วยก็จะ

ไมย่อมนัง่เฉยๆ ถา้บริกรรมพทุโธหยุดความคดิได ้ ก็จะนัง่ไดอ้ย่างสบาย ถา้ไม่

จนตรอกก็จะไมท่าํ ถา้จนตรอกแลว้ มคีนสอนวา่ทาํอย่างน้ีแลว้จะสบาย ก็จะทาํ

ตาม บางคนเป็นโรคเบาหวาน พอบอกวา่ดืม่ปสัสาวะจะหายก็จะดืม่ ถา้กลวั
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ความทกุขก์็ตอ้งภาวนา บริกรรมพทุโธๆไป ความทกุขก์็จะหายไป จะนัง่เฉยๆได ้

ไมเ่ดอืดรอ้น  
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กณัฑท์ี่ ๔๔๐ 

ทาํใจใหส้งบ 
๑๑ มิถนุายน ๒๕๕๕ 

ถา้ใจสงบปญัหาภายนอกจะไมเ่ป็นปญัหา ถา้ใจไมส่งบก็จะเป็นปญัหา เช่นจะยดึตดิกบั

การกนิอยู่แบบเดมิๆ เคยสุขเคยสบายอย่างไรก็จะยดึตดิ ถา้ใจสงบจะตดัได ้ จะสละ

ความสุขแบบเดมิๆได ้เพือ่แลกกบัสถานทีท่ีส่งบ เพราะใจทีส่งบจะชอบสถานทีท่ีส่งบ จะ

ไมช่อบแสงสเีสยีง จงึควรพยายามทาํใจใหส้งบใหไ้ด ้ ยิง่สงบก็ยิง่อยู่งา่ย อยูท่ีไ่หนก็ได ้

แต่ตอ้งเป็นสถานทีท่ีส่งบ สถานทีท่ีม่คีนมเีรื่องวุน่วายจะไมช่อบอยู่ เพราะจะทาํลาย

ความสงบ ใจสงบก็เป็นเหมอืนนํา้ในสระทีน่ิ่ง ถา้ไปตกันํา้หรือโยนกอ้นหนิลงไปในนํา้ นํา้

ก็จะกระเพือ่ม ถา้มรูีปเสยีงกลิน่รสมากระทบ ใจทีส่งบก็จะกระเพือ่มขึ้นมา เพราะยงั

ไมไ่ดก้าํจดัตวัทีท่าํใหใ้จกระเพือ่ม ความจริงรูปเสยีงกลิน่รสไมไ่ดท้าํใหใ้จกระเพือ่ม เป็น

เพยีงชนวน ตวัทีท่าํใหใ้จกระเพือ่มก็คอืกเิลส ตวัโลภโกรธหลง ถา้ไมม่กีเิลสแลว้ใจจะไม่

กระเพือ่ม ไมว่า่จะสมัผสัรบัรูเ้รื่องอะไร รูปเสยีงกลิน่รสอะไร จะรบัรูเ้ฉยๆ สาํหรบัใจที่

ยงัมกีเิลส เวลาสงบกเิลสจะถูกกดไวไ้มใ่หท้าํงาน แต่พอออกมารบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รส มา

คดิปรุงแต่ง กเิลสก็จะออกมาแสดงปฏกิริิยาต่อรูปเสยีงกลิน่รส ทาํใหใ้จกระเพือ่ม  

ความสงบน้ีสาํคญัมาก ถา้ไมส่งบจะไมเ่หน็กเิลส ถา้มคีวามสงบ พอไปสมัผสัรบัรูอ้ะไร 

แลว้ใจกระเพือ่มขึ้นมา ก็จะรูท้นัทวีา่กเิลสโผลอ่อกมาแลว้ ถา้ไมก่ระเพือ่มก็จะรูว้า่กเิลส

ไมไ่ดอ้อกมา ใจจะกระเพือ่มถา้มคีวามอยากกบัสิง่ทีส่มัผสัรบัรู ้ ถา้ไมม่คีวามอยากก็จะ

ไมก่ระเพือ่ม ความกระเพือ่มก็คอืความทกุขใ์จ ทีเ่กดิจากความอยากน่ีเอง ความทกุขใ์จ

มหีลายระดบั ระดบัของใจทีไ่มส่งบตอ้งกระเพือ่มแรง หนา้ดาํครํา่เครียดรอ้งห่มรอ้งไห ้

ถงึจะเหน็วา่ใจทกุข ์สาํหรบัใจทีส่งบ เพยีงแต่คดิ เพยีงแต่อยากเท่านัน้เอง ก็จะเหน็วา่ใจ

ทกุขแ์ลว้ ถา้ไมส่งบเวลาเกดิความอยากจะไมรู่ว้า่กาํลงัทกุข ์ กาํลงักระสบักระส่ายกระวน

กระวาย วติกกงัวลแลว้ จะตอ้งพยายามเอาใหไ้ด ้ เพือ่จะไดด้บัความรูส้กึเหลา่น้ีไป 
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อยากจะไดต้าํแหน่งอยากจะไดอ้ะไร ถา้มอีปุสรรคก็ตอ้งหาวธิต่ีางๆมาแก ้ เพือ่ใหไ้ด ้

ตามใจอยาก ไมรู่ว้า่ตน้เหตขุองความทกุข ์อยู่ทีค่วามอยากของตน  

ถา้มสีมาธิมคีวามสงบแลว้ พอออกจากความสงบมารบัรูเ้รื่องต่างๆ แลว้ใจเกดิความ

อยากขึ้นมา ก็จะเหน็เลยวา่กาํลงัทกุขเ์พราะความอยาก ถา้ดูทีใ่จ ถา้ไมดู่ทีใ่จก็จะไมเ่หน็ 

ถา้ใจสงบจะตอ้งเหน็ เพราะจะมสีตอิยู่กบัใจ และอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รสดว้ย เวลาเหน็

อะไรก็รูว้า่เหน็ พอใจกระเพือ่มก็จะรูว้า่กระเพือ่ม ถา้มปีญัญาจะรูว้า่ การกระเพือ่มของ

ใจ เป็นความทกุขท์ีเ่กดิจากสมทุยั คอืความอยาก ถา้พจิารณาก็จะรูว้า่กาํลงัอยากกบั

อะไรสกัอย่างหน่ึง ถา้อยากจะหยุดความทกุข ์หยุดความกระเพือ่มของใจ ก็ตอ้งใชม้รรค

คอืสตปิญัญา ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็ไตรลกัษณ์ เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ในสิง่ทีอ่ยาก 

เหน็วา่ถา้อยากแลว้ไมไ่ดด้งัใจ ก็จะทกุข ์ ถา้ไดด้งัใจก็จะหายทกุขเ์พยีงเดีย๋วเดยีว พอ

อยากใหมก่็จะทกุขอ์กี เวลาใจหงดุหงดิราํคาญใจ อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ก็

ตอ้งใชม้รรค คอืสตปิญัญาพจิารณา วา่สิง่ทีเ่ราอยากนัน้เป็นไตรลกัษณ์ ไปส ัง่ใหเ้ป็น

อย่างนัน้เป็นอย่างน้ีไมไ่ดเ้สมอไป ไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้ง สูอ้ย่าไปส ัง่ดกีวา่ สูอ้ย่าไปอยากดกีวา่ 

เขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขา ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไป ใจก็จะหายกระเพือ่ม น่ีแหละคอืหนา้ที่

ของปญัญา หลงัจากออกจากสมาธิมาแลว้ ปญัญาตอ้งคอยทาํหนา้ที ่ แกก้ารกระเพือ่ม

ของใจ ถา้ไมก่ระเพือ่ม ก็พจิารณาไตรลกัษณ์ในเรื่องทีจ่ะเกดิขึ้นต่อไป เช่นความแก่

ความเจ็บความตาย การพลดัพรากจากกนั ถา้มกีามารมณ์มารบกวนก็ตอ้งพจิารณาอสุ

ภะ  

ปญัญาทาํ ๒ หนา้ทีค่อื แกป้ญัหาในปจัจบุนัและในอนาคต ถา้ใจกระเพือ่ม ไมส่บายใจ

กบัเรื่องอะไร ก็ตอ้งใชป้ญัญาวเิคราะหดู์ วา่กาํลงัอยากกบัเรื่องอะไร แลว้ก็พจิารณาเรื่อง

นัน้จนเหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัไม่เทีย่ง เป็นอนตัตาส ัง่ไมไ่ด ้ เป็นทกุขถ์า้อยาก

ใหเ้ป็นอย่างนัน้อย่างน้ี ทกุขก์็คอืการกระเพือ่มของใจน่ีเอง เพราะไมเ่หน็อนิจจงัไมเ่หน็

อนตัตา จงึอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอรูว้า่เป็นอนิจจงั เป็นไดบ้างครัง้บางคราว 

เป็นอนตัตา ส ัง่ไมไ่ดเ้สมอไป ก็จะไมอ่ยาก จะปลอ่ยวาง เขาจะพูดจะทาํอะไรก็ปลอ่ยเขา

ไป ใจก็จะสงบ ไมก่ระเพือ่ม จะปลอ่ยวางได ้ ตอ้งเหน็อนิจจงั เหน็อนตัตา ในเรื่องที่
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อยาก เหน็วา่ทกุขเ์กดิจากความอยาก พอเหน็วา่เป็นอนิจจงั เป็นอนตัตา ก็จะหยุดอยาก 

ทกุขก์็จะหายไป น่ีคอืเรื่องของการพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ความจริงในไตรลกัษณ์

น้ีแบ่งเป็น ๒ ส่วนคอื ทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากน้ีอยู่ทีใ่จ ส่วนอนิจจงัอนัตตาน้ี เป็น

ความจริงของสภาวธรรมท ัง้หลาย ของทกุสิง่ทกุอย่าง ทีม่เีกดิแลว้ก็ตอ้งมดีบั เช่น

ร่างกายของพวกเรา เป็นอนิจจงั เกดิแลว้ก็ตอ้งตาย เป็นอนตัตา หา้มไมใ่หต้ายไมไ่ด ้

ไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่ของเรา ใจเราทกุขเ์พราะอยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บ อยากไมต่าย 

ถา้ไดส้มาธิแลว้ ชาํนาญในการเขา้ออกสมาธิแลว้ ก็ตอ้งออกทางปญัญา ถา้ไมอ่อกก็จะ

ถอืวา่ตดิสมาธิ การปฏบิตัจิะไมค่บืหนา้ เช่นเวลาออกจากสมาธมิาก็พทุโธๆไป ควบคุมใจ

ต่อไปดว้ยสต ิ การเจริญสตน้ีิไมใ่ช่เป็นการเจริญปญัญา สตจิะระงบัการกระเพือ่มได ้

ช ัว่คราว เช่นเวลาใจกระเพือ่ม ก็พทุโธๆไป ไมส่นใจไมร่บัรูเ้รื่องทีก่าํลงัเกดิขึ้น ก็จะหาย

กระเพือ่มได ้แต่ไมห่ายถาวร เพราะยงัไมไ่ดแ้กป้ญัหาทีร่าก คอืความหลงหรืออวชิชา ที่

ไมเ่หน็อนิจจงั ไมเ่หน็อนตัตา ในสภาวธรรมท ัง้หลาย เช่นลาภยศสรรเสริญ ความสุขทาง

ตาหูจมกูลิ้นกาย ความจรงิการตดิสมาธิ ก็ไมเ่สยีหายอะไร เพยีงแต่วา่ไมก่า้วหนา้ ตดิ

สมาธิตอนทีไ่ดส้มาธิใหม่ๆ ก็ด ีเพราะควรฝึกใหช้าํนาญก่อน เขา้ออกไดท้กุเวลา อยากจะ

เขา้สมาธิเมือ่ไหร่ก็เขา้ได ้ ถา้ยงัไมไ่ดอ้อกไปทางปญัญา เพราะยงัไมช่าํนาญทางสมาธิ ไม่

ถอืวา่ตดิสมาธิ ตอ้งทาํจติใหจ้ติม ัน่คงเหมอืนกบัหนิก่อน พอออกพจิารณาทางปญัญา จะ

ไดพ้จิารณาเป็นกอบเป็นกาํ ไมถู่กกเิลสมาฉุดลากไป ถา้สมาธิเป็นแบบเสาปกัอยู่ในโคลน 

ก็จะโยกเยก พจิารณาไดแ้ป๊บเดยีว ก็จะถกูกเิลสดงึไป เพราะสมาธิยงัไมล่กึยงัไมแ่น่น 

จะพจิารณาไมไ่ดน้าน ไมไ่ดเ้หตไุดผ้ล จะกลายเป็นความฟุ้ งซ่านไป ถา้สมาธิหนกัแน่น

ม ัน่คง ก็จะพจิารณาไตรลกัษณ์ใหฝ้งัอยู่ในใจ ใหต้ดิเป็นนิสยัได ้เวลาเกดิความทกุขใ์จ ก็

จะงดัออกมาใชไ้ดเ้ลย เป็นเหมอืนยา การพจิารณาไตรลกัษณ์เป็นการสะสมยา คอืธรรม

โอสถชนิดต่างๆไวใ้นใจ เวลาไมส่บายใจจะไดเ้อายาออกมาใชไ้ดเ้ลย เวลาเหน็อะไรแลว้

อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ก็จะบอกวา่เป็นอนิจจงั เป็นอนตัตา ส ัง่เขาไมไ่ด ้ เขา

เปลีย่นไปเปลีย่นมา เดีย๋วก็เป็นอย่างนัน้ เดีย๋วก็เป็นอย่างน้ี  
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จงึตอ้งทาํสมาธิใหช้าํนาญ ทาํจติใหแ้น่นก่อน ใหส้งบไดน้าน นัง่สมาธิไดเ้ป็นช ัว่โมง ก็จะ

พจิารณาทางปญัญาได ้ ถา้ไมไ่ดศึ้กษามาก่อน ก็จะตดิสมาธิได ้ เพราะมคีวามสุข เวลา

ออกมาจะไมอ่ยากพจิารณา จะเจริญสตต่ิอ เช่นบริกรรมพทุโธๆไป ไมใ่หค้ดิปรุงแต่ง ใจ

ก็จะไมก่ระเพือ่ม ก็จะตดิอยู่ตรงน้ี จะทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆไมม่วีนัสิ้นสุด ถา้ใชป้ญัญาแก ้

การกระเพือ่มได ้ ใจจะไมก่ระเพือ่มกบัเรื่องนัน้อกีต่อไป เพราะจะไมอ่ยากกบัเรื่องนัน้ 

เพราะรูแ้ลว้วา่ความอยากเป็นผูส้รา้งความทกุข ์ สิง่ทีอ่ยากก็ไมส่ามารถส ัง่เขาได ้ อย่าไป

ส ัง่ดกีวา่ เหมอืนกบัเราไมส่ ัง่เรื่องฝนฟ้าอากาศ ส ัง่พระอาทติยพ์ระจนัทร ์ เขาจะเป็น

อย่างไรก็ไมเ่ป็นปญัหา เช่นเดยีวกนักบัคนกบัขา้วของต่างๆ เราส ัง่เขาไมไ่ด ้ แต่เราส ัง่ใจ

เราได ้ หยุดความอยากเราได ้ อย่าไปส ัง่เขา เขาจะทาํอะไรก็เรื่องของเขา ใจของเรากจ็ะ

สบาย น่ีคอืการเจริญปญัญาหลงัจากทีอ่อกมาจากสมาธิแลว้  

ถา้เกดิเหตกุารณ์ปจัจบุนัทนัด่วน ใจกระเพือ่มกบัเรื่องใดก็ตอ้งใชป้ญัญาเขา้มาแก ้ ให ้

เหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัเป็นอนตัตา ก็จะปลอ่ยวางได ้ ใหเ้หน็วา่เป็นของ

ช ัว่คราว เดีย๋วก็ผ่านไป เหมอืนกบัฟองนํา้ โผลม่าปับ๊เดยีวแลว้ก็แตกไป ใจก็จะสงบได ้

จะไมท่กุขก์บัเรื่องทีส่มัผสัรบัรู ้ ถา้ไมม่เีรื่องมาก่อกวนทาํใหใ้จกระเพือ่ม ก็ตอ้งพจิารณา

เรื่องทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต เรื่องทีย่งัเป็นปญัหาอยู่ เช่นเรื่องแก่เจ็บตาย เรื่องกามารมณ์ 

ถา้อยากจะรูว้า่มกีามารมณ์หรือไม ่ ก็ลองนึกถงึภาพหรือเรื่องราวทีท่าํใหเ้กดิกามารมณ์ดู 

ถา้เกดิก็ตอ้งพจิารณาอสุภะเพือ่ดบักามารมณ์ ถา้เหน็อสุภะเหน็ความไม่สวยงาม ก็จะดบั

กามารมณ์ได ้ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรบัส ัง่ใหพ้ระ ทีม่ปีญัหาเรื่องกามารมณ์ ไปดูศพของ

โสเภณี ทีม่ชีื่อเสยีงวา่สวยงามมาก พอดเีขาตายไป ก็ใหไ้ปดูของจรงิ ไปดูคนทีส่วยเวลา

ตายไปแลว้เป็นอย่างไร พอเหน็ศพกามารมณ์ก็หายไป น่ีเป็นหนา้ทีข่องปญัญา  

แต่ก็ตอ้งมเีวลาพกัผ่อน ไมไ่ดเ้จริญปญัญาตลอดเวลา อย่างนัน้ก็จะเกดิความฟุ้ งซ่าน

ขึ้นมาได ้ ตอ้งทาํสลบักนั เจริญปญัญาไปจนรูส้กึฟุ้ งซา่น ก็ตอ้งหยุด กลบัเขา้มาพกัใน

สมาธิ เพราะหมดกาํลงั หมดอเุบกขา กเิลสออกมาเพ่นพ่าน มาก่อกวนการพจิารณา ก็

ตอ้งกลบัเขา้ไปทาํใจใหส้งบใหเ้ป็นอเุบกขาใหม ่ ถา้ชาํนาญในสมาธิก็จะเขา้ไปไดท้นัทเีลย 

กาํหนดปับ๊เดยีวก็สงบ พอสงบแลว้ก็ปลอ่ยใหส้งบไปจนกวา่จะถอนออกมาเอง พอถอน
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ออกมาแลว้ก็กลบัมาพจิารณาใหม ่ พจิารณาเรื่องทีย่งัตดิอยู่ เช่นเรื่องลาภยศสรรเสริญ 

เรื่องรูปเสยีงกลิน่รส เรื่องคนนัน้คนน้ี เรื่องร่างกาย เรื่องเวทนา เวทนาสญัญาสงัขาร

วญิญาณน้ีจะไปดว้ยกนั เราพจิารณาเวทนาตวัเดยีวก็พอ เวลามทีกุขเวทนาสญัญาจะ

เป็นผูบ้อก สงัขารก็จะปรุงแต่ง อยากใหท้กุขเวทนาหายไป เราก็มาแกท้ีส่งัขารตวัเดยีว 

หยุดความอยากใหท้กุขเวทนาหายไป ไมต่อ้งพจิารณาสญัญาสงัขารวญิญาณ วา่เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา น่ีเป็นทางทฤษฎ ี ในทางปฏบิตัใิหพ้จิารณาทกุขเวทนา วา่เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เพือ่ปลอ่ยวางความเจ็บ  

จะเจ็บก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป เพราะเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา หา้มไมไ่ด ้ หา้มไมใ่หเ้จ็บไมไ่ด ้

ส ัง่ใหห้ายไมไ่ด ้ ตอ้งหยุดตณัหาความอยาก ทีส่งัขารคดิปรุงแต่งขึ้นมา คดิอยากจะให ้

หาย อยากจะลกุ อยากจะเปลีย่นอริิยาบถ ตอ้งหยุดสงัขาร ถา้ยงัไมม่ปีญัญา ก็ใชส้มาธิ

ดบัไปก่อน พทุโธๆไป เอาสงัขารมาพทุโธ แทนทีจ่ะปลอ่ยใหส้งัขารคดิอยากจะลกุ 

อยากจะใหค้วามเจ็บหายไป ก็เอาสงัขารมาคดิพทุโธๆไป พอความอยากทีจ่ะใหค้วามเจ็บ

หายไปหยุดทาํงาน ความทกุขใ์จก็จะหายไป ความเจ็บของร่างกายอาจจะหายไปดว้ย ถา้

ไมห่ายก็ไมเ่ป็นไร เพราะไมรุ่นแรงเท่ากบัความเจ็บของใจทีเ่กดิจากความอยาก พอความ

เจ็บทางใจหายไปแลว้ ก็จะนัง่ต่อไปได ้ เพราะใจเป็นอเุบกขาแลว้ ความเจ็บก็จะเป็น

เหมอืนกบัยุงกดั ไมไ่ดท้รมานเหมอืนกบัตอนทีม่คีวามอยาก ตอนทีม่คีวามอยากจะ

ทรมานมาก ถา้ใชป้ญัญาไมเ่ป็น ก็ตอ้งใชส้มาธิ บริกรรมพทุโธๆไป กจ็ะหยุดความอยาก

ไดช้ ัว่คราว  

ถา้ใชป้ญัญาเป็น ก็วเิคราะหดู์ใหเ้หน็วา่ ตอนน้ีเราทกุขเ์พราะความอยากของเรา สิง่ทีเ่รา

อยากใหห้ายไปเราก็ส ัง่เขาไมไ่ด ้ ตอ้งอยู่กบัเขาไป ตอ้งทาํใจ พอทาํใจไดก้็หายทรมาน 

เช่นเกลยีดคนน้ีแต่ตอ้งอยู่กบัเขา อยู่เพราะลูกอยู่เพราะอะไรกแ็ลว้แต่ จะแยกทางกนัก็

แยกไมไ่ด ้ เมือ่แยกไมไ่ดก้็ตอ้งอยู่ดว้ยกนัไป ถา้ยงัมคีวามอยากจะแยกแต่แยกไมไ่ด ้ ก็

จะเครียดตลอดเวลา ถา้ยอมอยู่กบัเขาก็จะไมเ่ครียด ตอ้งอยู่ดว้ยกนัตอนน้ีก็อยู่ไป เขา

กบัเราไมเ่ทีย่ง สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งแยกกนัอยู่ด ี ไมช่า้ก็เร็ว แต่ตอนน้ียงัแยกไมไ่ดก้็อยู่กนั

ไป อย่าไปอยากแยก ถา้อยากแลว้จะทกุข ์จะทนไมไ่ด ้ถา้หยุดความอยากแยกได ้ก็อยู่
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ดว้ยกนัได ้ น่ีคอืเรื่องทีเ่ราตอ้งพจิารณาดว้ยปญัญา เพือ่ตดัความทกุขค์วามห่วงใย ถา้

ทกุขก์บัเรื่องเงนิทองก็ตอ้งพจิารณาวา่ อยู่แบบไมใ่ชเ้งนิดกีวา่ ถา้ใชเ้งนิก็จะมปีญัหา

ตามมา เพราะจะไมพ่อใช ้ พอไมพ่อใช ้ ก็ตอ้งหา หาไมไ่ดก้็ทกุขอ์กี ถา้ตอ้งใชเ้งนิกต็อ้ง

รูจ้กัใชเ้งนิ ใหใ้ชเ้ท่าทีเ่ราม ี ถา้ไมม่กี็ไมต่อ้งใช ้ ถา้จะตอ้งตายเพราะไมม่เีงนิใชก้็ยอมตาย 

เพราะร่างกายเป็นอนิจจงั เป็นอนตัตา ไมเ่ทีย่ง หา้มไมใ่หต้ายไมไ่ด ้ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งตาย

อยู่ด ี ไมม่เีงนิซื้อขา้วมากนิก็ตาย มเีงนิซื้อขา้วมากนิก็ตาย เพยีงแต่ตายชา้ตายเร็ว ใน

ทีสุ่ดก็ตายเหมอืนกนั  

ถา้พจิารณาดว้ยปญัญาแลว้จะไมม่อีะไรเป็นปญัหา ใชไ้ตรลกัษณ์เขา้ไปแกไ้ดห้มดเลย 

เรื่องเงนิก็ใชป้ญัญาแก ้ เรื่องร่างกายก็ใชป้ญัญาแก ้ เงนิก็เป็นไตรลกัษณ์ ร่างกายก็เป็น

ไตรลกัษณ์ ทกุอย่างเป็นไตรลกัษณ์หมด ลาภยศสรรเสริญก็เป็นไตรลกัษณ์ ไมถ่าวร 

เช่นไมไ่ดอ้ยู่ตาํแหน่งน้ีเสมอไป อาจจะมกีารโยกยา้ยเปลีย่นแปลง ขึ้นบา้งลงบา้ง ก็

ปลอ่ยมนัไปตามเรื่องของมนั สรรเสริญกบันินทาก็เหมอืนกนั บางวนัก็มคีนชม บางวนัก็

มคีนด่า ก็ตอ้งอยู่กบัมนัไป อย่าไปอยาก รูปเสยีงกลิน่รสก็เหมอืนกนั บางวนัก็สมัผสักบั

รูปเสยีงกลิน่รสทีถู่กอกถูกใจ เช่นวนัทีไ่ดไ้ปเทีย่วน้ีจะไดส้มัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รสทีถ่กู

อกถูกใจ วนัทีต่อ้งอยู่บา้นเพราะไมส่บายไปไหนไมไ่ด ้ ก็จะไดส้มัผสัรูปเสยีงกลิน่รสทีไ่ม่

ถูกอกถูกใจ ก็ตอ้งอยู่กบัมนัไป อย่าไปอยาก เพราะมนัเป็นอนิจจงัเป็นอนตัตา เราไปส ัง่

มนัไมไ่ด ้เปลีย่นมนัไมไ่ด ้ 

ถา้พจิารณาดว้ยปญัญาแลว้ จะปลอ่ยวางได ้ ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขากบัทกุเรื่องได ้ จะเป็น

อย่างไรก็ไดท้ ัง้นัน้ จะเจริญลาภหรือเสือ่มลาภก็ได ้เจริญยศหรือเสือ่มยศก็ได ้สรรเสริญ

หรือนินทาก็ได ้สุขหรือทกุขท์างตาหูจมกูลิ้นกาย ทางรูปเสยีงกลิน่รสก็ได ้ร่างกายจะเป็น

สภาพใดก็ได ้เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ได ้แก่ก็ได ้เจ็บไขไ้ดป่้วยก็ได ้ตายก็ได ้น่ีก็คอืเรื่องของ

การปฏบิตั ิ เพือ่ทาํใหใ้จหลดุพน้จากความทกุขใ์จ ดว้ยการเจริญปญัญา ใหเ้หน็ไตร

ลกัษณ์ ใหรู้ว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างไมเ่ทีย่งเป็นอนตัตา เราไปควบคุมบงัคบัส ัง่การไมไ่ด ้ ให ้

เหน็วา่ความทกุขเ์กดิจากความอยากของเรา ทีอ่ยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี  
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พยายามนัง่ใหส้งบใหไ้ด ้ถา้ปฏบิตัแิลว้ไมส่งบ ก็ถอืวา่ไมก่า้วหนา้ เช่นใหต้ามรูจ้ติน้ี ดูไป

จนตายก็ไมส่งบ ถา้จะตามดูจติจะตอ้งไดส้มาธิก่อน แลว้ถงึจะดูจติได ้ ดูจติก็ดูอริยสจั 

๔ ใหดู้วา่ตอนน้ีใจกาํลงัอยากกบัเรื่องอะไร ก็ตอ้งหยุดมนัใหไ้ด ้ หยุดดว้ยปญัญา ถา้

หยุดดว้ยสต ิ ก็จะหยุดไดช้ ัว่คราว พอเผลอสตกิ็จะอยากใหม ่ พอโกรธแลว้รูว้า่โกรธก็

หยุดโกรธได ้ พอเผลอสตกิ็กลบัมาโกรธใหม ่ เหมอืนจบัปูใส่กระดง้ ไมม่วีนัทีจ่ะหมด

ปญัหา ข ัน้ตน้น้ีจงึไมค่วรดูจติ ควรหยุดความคดิ หยุดจติ อย่าใหจ้ติคดิปรุงแต่ง ใหอ้ยู่

กบัพทุโธหรือใหรู้เ้ฉยๆ ไมใ่หค้ดิปรุงแต่ง เวลานัง่สมาธิถา้จติไมป่รุงแต่ง ไมล่อยไปลอย

มา เช่นดูลมอย่างเดยีว จติก็จะสงบได ้ เหมอืนกบัเวลารอ้ยดา้ยเขา้รูเขม็ ถา้มอืไม่น่ิง 

ส่ายไปส่ายมา จะรอ้ยดา้ยเขา้ไปในรูเขม็ไมไ่ด ้ ใจถา้ไมน่ิ่ง คดิไปอดตี คดิไปอนาคต ไม่

อยู่ปจัจบุนั จะสงบไมไ่ด ้ใจตอ้งอยู่ในปจัจบุนัถงึจะสงบได ้ 

ถา้ใจไมส่งบก็จะไมก่า้วหนา้ จะไปไมถ่งึไหน วนเวยีนอยู่ทีเ่ดมิ เหมอืนจบัปูใส่กระดง้ จบั

ตวัน้ีเขา้ไป ตวันัน้ก็ออกมา เช่นตามรูจ้ติ เวลาเหน็ขวดเป๊บซีก่็อยากดืม่ เหน็โทรทศันก์็

อยากดู ตอ้งตามจบักนัไปเรื่อยๆ ถา้จติสงบแลว้จะไมอ่ยาก เพราะความสุขทีเ่กดิจาก

ความสงบน้ี ดกีวา่ความสุขของตูเ้ยน็ของโทรทศัน ์ ของรูปเสยีงกลิน่รส ถงึแมย้งัมคีวาม

อยากอยู่ ถา้มสีมาธิจะตา้นความอยากได ้ พอใชป้ญัญาพจิารณา ก็จะเหน็วา่นัง่สมาธจิะ

สุขกวา่ อย่าไปอยากดกีวา่ อยากแลว้ทกุข ์ ไดค้วามสุขเดีย๋วเดยีว ตอ้งหาใหมอ่ยู่เรื่อยๆ 

นัง่สมาธิดกีวา่ เช่นอยากจะเปิดทวีกี็น ัง่สมาธิแทน ถา้จะหยุดความอยากอย่างถาวร ก็

ตอ้งออกทางปญัญา ไมอ่ย่างนัน้ความอยากจะไมห่มด เช่นอยากในกามารมณ์ ก็ตอ้ง

พจิารณาคนทีเ่ราอยากร่วมเพศดว้ย วา่เป็นเหมอืนซากศพ ตอ้งเหน็อวยัวะต่างๆภายใน

ร่างกาย อย่าเหน็แต่ภายนอก ตอ้งเหน็โครงกระดูก พวกเรากลวัผกีนัไมใ่ช่เหรอ แต่

ทาํไมนอนกบัผไีด ้ นอนกบัผทีกุคนื ผแีบบน้ีไมก่ลวักนั เพราะไมม่องเขา้ไปขา้งใน มอง

แต่ขา้งนอก มองแต่ทีผ่วิหนงั ไมม่องส่วนทีผ่วิหนงัหุม้ห่ออยู่ เช่นมองแต่หนา้ตา ไมม่อง

กะโหลกศีรษะทีอ่ยู่ใตผ้วิหนา้ ไมเ่หน็กะโหลกศีรษะ ไมเ่หน็โครงกระดูกกนั ถา้ร่างกาย

ไมม่โีครงกระดูก ร่างกายจะเป็นเหมอืนแมงกะพรุน  
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พจิารณาบ่อยๆแลว้จะเหน็เอง เหมอืนกบัการท่องสูตรคูณ ท่องบ่อยๆพอนึกปับ๊ก็จะได ้

คาํตอบทนัท ี เช่น ๘ คูณ ๘ เท่าไหร่ จะไดค้าํตอบทนัท ี ต่อไปเวลามองใครแลว้เกดิ

กามารมณ์ ก็จะมองทะลหุนงัเขา้ไป ก็จะดบักามารมณ์ได ้ ตอ้งพจิารณาจนเป็น

สญัชาตญาณ เป็นส่วนหน่ึงของความรูส้กึนึกคดิ เวลามองใครก็มองท ัง้ขา้งนอกท ัง้ขา้งใน 

มองท ัง้ตอนทีม่ชีวีติอยู่และตอนทีต่ายไปแลว้ อยู่ทีก่ารฝึกพจิารณาอยู่เรื่อยๆ นึกถงึภาพ

อสุภะอยู่เรื่อยๆ จะทาํไมไ่ดถ้า้ไมม่สีมาธิ เพราะกเิลสไมช่อบ กเิลสจะต่อตา้น กเิลสจะทาํ

ใหเ้กดิอารมณ์ไมด่ขีึ้นมา หดหู่ขยะแขยง เบือ่หน่าย ไมอ่ยากจะพจิารณา ถา้ใจมคีวาม

สงบแลว้อารมณ์ต่างๆจะไมเ่กดิ เพราะถูกสมาธิกดเอาไว ้ใจเป็นอเุบกขา พจิารณาก็จะไม่

มอีารมณ์ พอพจิารณาไปสกัระยะ อเุบกขาก็จะค่อยอ่อนกาํลงัลงไป ถา้เกดิอารมณ์ต่างๆ

ขึ้นมาก็ตอ้งหยุดพจิารณา แลว้ก็กลบัเขา้ไปทาํสมาธิใหม ่ 

พอเขา้ข ัน้ปญัญาแลว้ ตอ้งทาํสลบักนัระหวา่งสมาธิกบัปญัญา พจิารณาจนเกดิอารมณ์ก็

หยุด กลบัเขา้ไปพกัในสมาธิจนสบายอิม่แลว้ เป็นอุเบกขาแลว้ จติจะถอนออกมาเอง พอ

ออกมาก็พจิารณาเรื่องนัน้ต่อ พจิารณาไปเรื่อยๆจนเอามาใชป้ระโยชนไ์ด ้ ถา้คดิวา่เจริญ

อสุภะไดแ้ลว้ ก็ลองทดสอบดู ใหนึ้กถงึภาพสวยๆงามๆ ดูวา่จะเกดิกามารมณ์หรือไม ่ถา้

เกดิแลว้เอาอสุภะมาดบัไดห้รือไม ่ ถา้คดิถงึสุภะปับ๊อสุภะก็โผลม่า ต่อไปก็จะไมค่ดิ มี

กาํลงัเท่ากนั เมือ่ก่อนมแีต่สุภะอย่างเดยีว ไมม่อีสุภะขึ้นมาตา้นเลย คนเราถงึตอ้ง

แต่งงานกนั เวลาไมเ่จอกนัก็นึกถงึแต่หนา้แต่ตากนั ไมเ่หน็อสุภะของกนัเลย ถา้เหน็อสุ

ภะก็คงจะไมแ่ต่งกนั ตอ้งปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง เพราะเวลาทีไ่มป่ฏบิตักิ็จะเป็นเวลาของ

กเิลสทนัท ี ถา้เราไมเ่จริญสตไิมน่ ัง่สมาธิไมพ่จิารณาปญัญา ก็จะไปทางอวชิชา ปจัจยา 

สงัขาราทนัท ี 

ถาม บางทเีราไมต่ ัง้ใจพจิารณา ก็ขึ้นมาเอง  

ตอบ ไมเ่ป็นปญัหาอะไร ขึ้นมาก็ขึ้นมา 
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ถาม เหมอืนอย่างเวลาถูบา้น ก็ไม่ไดค้ดิอะไร ก็ปรากฏขึ้นมาเองวา่ น่ีไมใ่ช่บา้น เป็นอฐิ

เป็นหนิ ไมใ่ช่ของเรา เดมิเป็นของแม ่ พอแมต่ายไป ก็สมมตุวิา่เป็นของเรา 

ปรากฏขึ้นเองเจา้ค่ะ  

ตอบ ถา้ปรากฏขึ้นมาตอนทีไ่มม่ปีญัหา ก็จะไมเ่กดิประโยชน ์ ตอ้งปรากฏตอนทีม่ ี

ปญัหา ถงึจะไดป้ระโยชน ์เช่นตอนทีธ่นาคารจะมายดึบา้น  

ถาม เหมอืนซอ้มไปเรื่อยๆใช่ไหม 

ตอบ ซอ้มไปเรื่อยๆ พอเกดิเหตกุารณ์จรงิขึ้นมา จะไดไ้มท่กุข ์ เช่นเวลาไฟไหมบ้า้น ก็

คดิวา่ไมใ่ช่บา้นของเรา  

ถาม หมายความวา่อยู่ในสนามสอบใช่ไหมคะ  

ตอบ พจิารณาเพือ่ใชก้บัเหตกุารณ์จรงิ  

ถาม แต่สงสยัวา่เราไมไ่ดค้ดิอะไร ทาํไมมนัปรากฏขึ้นมา 

ตอบ เพราะมฝีงัอยู่ในใจ พอใจวา่งก็จะปรากฏขึ้นมา  

ถาม เป็นสญัญาใช่ไหมคะ 

ตอบ ถา้ดบัความทกุขไ์ด ้ก็เป็นปญัญา  

ถาม ใหเ้รายอมรบั 

ตอบ ถา้ไมอ่ยู่ในสนามสอบก็เป็นจนิตามยปญัญา ถา้เกดิทกุขแ์ลว้ดบัไดก้็จะเป็น

ภาวนามยปญัญา เช่นเวลาถูกด่า ก็พจิารณาวา่เป็นเสยีงนกเสยีงกา เสยีงลมพดั 

ถา้ถูกด่าแลว้ไมท่กุข ์ แสดงวา่มปีญัญา ถา้ยงัทกุขอ์ยู่ แสดงวา่ยงัหลงอยู่ ยงั

อยากไมใ่หเ้ขาด่า 

ถาม ตอนหลงัน้ีจะทกุขน์อ้ยลง 
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ตอบ ตอ้งไมท่กุขเ์ลย 

ถาม ตอ้งพจิารณาซํา้ๆจนปลอ่ยวางได ้

ตอบ ตอ้งตดัใหข้าด เหมอืนฟนัไม ้ ฟนัไปครัง้สองครัง้ยงัไมข่าด ก็ตอ้งฟนัไปเรื่อยๆ 

จนกวา่จะขาด พอขาดแลว้ก็ไมต่อ้งฟนั  

ถาม ตอ้งตดัออกไปทลีะเรื่อง พอออกมาจากความสงบก็ตอ้งพจิารณา  

ตอบ ทกุขก์บัเรื่องใด ก็ตอ้งพจิารณาเรื่องนัน้ จนกวา่จะหายทกุข ์ 

ถาม การรูส้กึเฉยเมย ไมแ่น่ใจวา่เป็นกเิลสอกีแบบหน่ึงหรือเปลา่  

ตอบ ถา้เฉยแลว้มคีวามสุขก็ด ีถา้เฉยแลว้ทกุขก์็ไมด่ ี

ถาม เฉยแลว้เบา ไมส่นใจใคร 

ตอบ ไมส่นใจใครก็ด ีแต่ตอ้งไมล่ะเลยหนา้ที ่ตอ้งทาํตามหนา้ที ่ 

ถาม แต่ทกุขก์บัเขานอ้ยลง ไมไ่ดอ้ยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี  

ตอบ ตอ้งไมท่กุขเ์ลย  

ถาม เขาอยากเป็นก็ใหเ้ขาเป็นไป 

ตอบ ไมใ่หท้กุขเ์ลย เช่นดูแลแมก่็ดูแลไป ไมท่กุขก์บัเขา คอืเฉยทางอารมณ์ แต่ไมเ่ฉย

ทางหนา้ที ่มหีนา้ทีอ่ะไร กท็าํไปจนกวา่จะหมดหนา้ที ่

ถาม เขาก็เหน็วา่เราเฉย 

ตอบ ไมเ่ป็นไร เฉยไม่ไดท้าํรา้ยใคร เสยีหายตรงไหน ดกีวา่ด่าคนนัน้ด่าคนน้ี  

ถาม แต่เขากลบัทกุข ์เพราะคดิวา่เราเป็นอะไรไป 
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ตอบ เพราะเขาไมม่ปีญัญา ไมเ่คยเจอความเฉย ไมรู่ว้า่เป็นความสุข สมาธิก็คอืความ

เฉยน่ีเอง เฉยแบบสมาธิหรือเปลา่ ตอ้งเฉยแบบมคีวามสุข  

คนทีเ่ฉยแลว้จะไมช่อบอยู่กบัคนทีไ่มเ่ฉย อยู่แลว้เรื่องมาก แยกทางกนัดกีวา่ ไป

บวชดกีวา่ อา้วจริงๆ ในพระไตรปิฎกก็แสดงไวว้า่ ทกุครัง้ที ่ ฆราวาสจะบวช จะ

อทุานวา่การครองเรือนน้ีวุน่วายหนอ ทาํไมอยู่เฉยๆกนัไมไ่ด ้ ทาํไมตอ้งวุน่วาย

กนั วุน่วายกบัเรื่องไรส้าระท ัง้นัน้ เรื่องไมใ่ช่เรื่องนะ วุน่วายกบัคนนัน้คนน้ีทาํไม 

ทาํไมตอ้งเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ถา้วุน่วายกบัเรื่องกนิเรื่องนอนน้ีก็พอมเีหตผุล 

ไมม่ขีา้วกนิก็ตอ้งวุน่วายหาขา้วมากนิกนั แต่น่ีวุน่วายกบัเรื่องไรส้าระท ัง้นัน้ ถา้มี

กเิลสก็จะวุน่วายกบัเรื่องไรส้าระต่างๆ ถา้ไมม่กีเิลสก็จะไมวุ่น่วาย แมแ้ต่กบัเรื่อง

หากนิหานอน ครูบาอาจารยท์่านก็ยงัตอ้งออกบณิฑบาต ไมส่บายก็ตอ้งกนิยา 

แต่จะไมวุ่น่วาย ทาํไปตามเหต ุ ถา้เป็นเรื่องของกเิลส จะไมม่คีวามพอเลย ไมว่า่

จะอยู่ในสภาพใด รอ้นก็เบือ่ หนาวก็เบือ่ ฝนตกก็เบือ่ แดดออกก็เบือ่ ทาํอย่างน้ี

ทาํอย่างนัน้ก็เบือ่ เพราะใจไมเ่ฉย ปรุงแต่งไปเรื่อยๆ  

ปญัหาท ัง้หมดจงึอยู่ทีใ่จเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่คร อยู่ทีค่วามไมน่ิ่งไมส่งบ กเิลสตณัหา

กาํลงัทาํงาน อวชิชา ปจัจยา สงัขารา ทาํใหเ้กดิตณัหา เกดิภพชาตติามมา ทรง

แสดงไวใ้นปฏจิจสมปุบาท เริ่มที ่ อวชิชา ปจัจยา สงัขารา อวชิชาคอืความหลง 

ไมรู่ว้า่ความสุขอยู่ทีค่วามสงบ ก็เลยปรุงแต่งหารูปเสยีงกลิน่รส ออกไปทาง

อายตนะ ทางตาหูจมกูลิ้นกาย ไปสมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รส ก็เกดิเวทนาสุขทกุข ์

ขึ้นมา ก็เกดิความอยาก ถา้สุขก็อยากจะใหสุ้ขไปนานๆ ถา้ทกุขก์็อยากจะให ้

หายไปเร็วๆ พอเกดิตณัหาแลว้ก็เกดิอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ สุขก็ยดึวา่เป็น

ของเรา ก็เกดิภพขึ้นมา พอหายไปก็ตอ้งหามาทดแทนใหม ่พอร่างกายน้ีตายไปก็

ตอ้งหาร่างกายใหมม่าทดแทน ก็จะมกีารเกดิแก่เจ็บตายตามมา  

ท ัง้หมดน้ีเริ่มทีอ่วชิชา ถา้ไดส้มาธิก็จะหยุดอวชิชาไดช้ ัว่คราว ใจก็จะเฉย เหน็รูป

เสยีงกลิน่รสก็ไมเ่กดิเวทนา ไม่เกดิตณัหา จะเฉยๆชัว่คราว ต ัง้แต่ อวชิชา ปจัจ

ยา สงัขารา ไปถงึภพชาต ิจะหยุดทาํงาน พอออกมาจากสมาธิถา้ไมพ่จิารณาทาง
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ปญัญา ไมคุ่มดว้ยสต ิ ไมบ่ริกรรมพทุโธ ปลอ่ยใหใ้จปรุงแต่งไปทางอวชิชา ก็จะ

ไปหาตูเ้ยน็ หาตูก้บัขา้ว หาขนมกนิ หารูปเสยีงกลิน่รส ก็จะเกดิตณัหาขึ้นมา ถา้

ออกจากสมาธิแลว้พทุโธๆต่อ ก็จะหยุดสงัขารทีจ่ะคดิไปทางรูปเสยีงกลิน่รส ทาง

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ถา้ใชป้ญัญาก็จะตดัอวชิชาได ้ ต่อไปก็จะเป็น ธมั

มา ปจัจยา สงัขารา เป็นปญัญา ปจัจยา สงัขารา อวชิชาจะมองวา่เป็นนิจจงัสุขงั

อตัตา เหน็อะไรก็เป็นสุข แต่ปญัญาจะเหน็ตรงกนัขา้ม จะเหน็วา่เป็นอนิจจงัทกุ

ขงัอนตัตา  

น่ีคอืการปฏบิตั ิ ไมต่อ้งเรียงลาํดบัของปฏจิจสมปุบาท เวลาปฏบิตัใิหค้อยดูวา่ 

ตอนน้ีอวชิชาทาํงานหรือเปลา่ ตอนน้ีเกดิตณัหาหรือเปลา่ เวลาปฏบิตัใิหดู้ทีต่วั

สงัขารตวัเดยีว สงัขารจะปรุงไปทางไหน ไปทางสมทุยัหรือไปทางมรรค ถา้ไป

ตามความอยาก ก็ตอ้งดงึกลบัมาทางมรรคใหไ้ด ้ แทนทีจ่ะเหน็สุภะก็ใหเ้หน็อสุ

ภะ น่ีคอืการควบคุมสงัขารความคดิปรุงแต่ง เป็น ก.ไก่ ข.ไข ่ ของการปฏบิตั ิ

ควบคุมสงัขารดว้ยพทุโธ หยุดสงัขารก่อน ไมใ่หส้งัขารคดิปรุงแต่ง ไมว่า่จะเป็น

ทางปญัญาหรือทางอวชิชา ส่วนใหญ่จะไปทางอวชิชา จงึตอ้งหยุดสงัขารก่อน ถา้

หยุดไดแ้ลว้ถงึจะดงึใหไ้ปทางปญัญาได ้ ถา้หยุดสงัขารไมไ่ดก้็จะคดิปรุงไปทาง

อวชิชา จงึตอ้งเริ่มตน้ดว้ยการเจริญสต ิ เจริญพทุธานุสต ิ บริกรรมพทุโธๆไปท ัง้

วนั อย่าใหค้ดิปรุงแต่ง อย่าไปคดิวา่เราเก่ง คดิทางปญัญาได ้ ถา้คดิทางปญัญา

ไดก้็ตอ้งบรรลไุปนานแลว้ หยุดสงัขารใหไ้ดก่้อน ใหใ้จวา่ง ไมม่คีวามคดิ ใหรู้ ้

เฉยๆ เหน็อะไรก็สกัแต่วา่เหน็ ใหใ้จต ัง้อยู่ในปจัจบุนั ไมล่อยไปลอยมา ไม่ไป

อดตี ไมไ่ปอนาคต พอตัง้อยู่ในปจัจบุนัไดแ้ลว้ เวลานัง่สมาธิบริกรรมพทุ

โธๆหรือดูลมหายใจ ก็จะเขา้สู่ความสงบได ้ เหมอืนรอ้ยดา้ยเขา้รูเขม็ ตอ้งไมไ่ป

ทางซา้ยหรือทางขวาของรูเขม็ ตอ้งตรงกบัรู มอืตอ้งน่ิง ถา้มอืส ัน่จะรอ้ยไมไ่ด ้ใจ

จะสงบไมไ่ดถ้า้ใจไมอ่ยู่ในปจัจบุนั ถา้ไมห่ยุดความคดิปรุงแต่ง ก็จะเขา้สู่ความ

สงบไมไ่ด ้ 
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พวกเราก็เรียนกนัมามากแลว้ สิง่ทีข่าดกนัก็คอืการปฏบิตั ิถา้ทุ่มเทกนัจริงๆ ในปี

หน่ึงจะไดเ้ป็นกอบเป็นกาํเลย เราก็ปฏบิตัอิยู่ปีหน่ึง ไดเ้ป็นกอบเป็นกาํเลย ทาํให ้

บวชได ้ ตอนตน้ก็ไมอ่ยากจะบวช แต่ก็มเีหตกุารณ์บงัคบั เพราะเงนิหมด ถา้มี

เงนิก็รีบทาํทานไปใหห้มด พอไมม่เีงนิแลว้จะไดถู้กบงัคบัใหไ้ปบวช ถา้มเีงนิมนัก็

จะใชเ้งนิเทีย่วได ้ ซื้อขา้วซื้อของได ้ ถา้มเีงนิก็ใหท้าํทานใหม้ากๆ เงนิน้ีเป็นโทษ 

เป็นนิวรณ์ เป็นอปุสรรค ต่อการเจริญทางจติใจ เงนิซื้อนิพพานไมไ่ด ้ไปนิพพาน

ไมต่อ้งซื้อต ัว๋ ไมเ่หมอืนไปเทีย่ว  

ถา้ยอมรบัความจริงวา่เกดิมาแลว้ตอ้งตาย ปญัหาต่างๆก็จะหมดไป อยู่อย่าง

สมถะเรียบงา่ยได ้ถา้กลวัตายกลวัเจ็บ ก็ตอ้งดิ้นรนกนั ทาํมาหากนิแทบเป็นแทบ

ตาย แลว้มาตายเพราะความเครียดจากการทาํมาหากนิ เป็นโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ 

โรคหวัใจโรคความดนัโรคเบาหวาน หรือไมก่็ประสบอบุตัเิหตเุดนิทางไปทาํมาหา

กนิ ยิง่หนีปญัหาต่างๆก็ยิง่ตายเร็ว อย่าหนีดกีวา่ ทาํใจดสูีเ้สอื อยู่เฉยๆอยู่กบัที่ 

อยู่บา้นปลอดภยัทีสุ่ดแลว้ 

ถาม เรื่องของความตาย ใหค้ดิวา่เป็นไปตามกรรมไดไ้หมเจา้คะ ไมต่อ้งไปดิ้นรน 

ตอบ ความตายเป็นธรรมดาของร่างกาย เป็นสจัจธรรมความจริง เกดิแลว้ก็ตอ้งตาย 

ไมใ่ช่เรื่องของกรรม เรื่องของกรรมก็คอืเรื่องของความทกุข ์ปญัหาต่างๆเป็นเรื่อง

ของกรรม แต่เรื่องของการเกดิตายน้ี เป็นเรื่องของธรรมชาต ิ มกีรรมหรือไมม่ี

กรรมก็ตอ้งตายเหมอืนกนั พระพทุธเจา้ก็ตอ้งตาย พระอรหนัตก์ต็อ้งตาย 

ถาม คนทีม่สีตางคก์็บาํรุงร่างกายมากๆ แต่บางทกี็ตายเร็วกวา่คนจน ทีไ่มไ่ดดู้แลเลย 

อนัน้ีเป็นผลของกรรม 

ตอบ การบาํรุงมากจนเกนิไปก็เป็นกรรมอย่างหน่ึง เป็นการกระทาํ  

ถาม ฉะนัน้ควรอยู่ตามสภาพ 
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ตอบ ก็ดูหลวงปู่หลวงตาทา่นอยู่ ๙๐ กวา่ท ัง้นัน้ ท่านไมม่อีะไร ทาํไมอายุท่านกลบัยนื  

ถาม ฉนัมื้อเดยีว ไมต่อ้งตรวจสุขภาพประจาํปี ไมต่อ้งอะไร  

ตอบ ไมต่อ้งซื้อประกนั 

ถาม ฆราวาสซื้อประกนัเพราะกลวัจะไมม่เีงนิรกัษา  

ตอบ รฐับาลเขาประกนัใหแ้ลว้ ๓๐ บาท รกัษาทกุโรค 

ความจริงโรคมอียู่เพยีง ๓ ชนิดเท่านัน้ ชนิดที ่ ๑ ไมต่อ้งรกัษา เป็นแลว้ก็หาย

เอง ชนิดที ่๒ เป็นแลว้ตอ้งรกัษาถงึจะหาย ชนิดที ่๓ เป็นแลว้รกัษาก็ไมห่าย ไม่

รกัษาก็ไมห่าย มเีพยีง ๓ โรคเท่านัน้ ที่ตอ้งเจอกนัทกุคน ส่วนใหญ่ก็เจอโรค

ชนิดที ่๑ ก่อน เป็นไขห้วดัอย่างน้ี ไมต่อ้งรกัษาก็หายเองได ้เจ็บตรงนัน้ปวดตรง

น้ีเดีย๋วก็หายเอง โรคทีไ่มห่ายเองก็ตอ้งรกัษา โรคทีร่กัษาไมห่ายก็ตอ้งรอใหห้าย

ทีเ่ตาไฟ ร่างกายไมใ่ช่ตวัเรา เป็นเหมอืนหุ่น เราเป็นผูช้กัใยอยู่เบื้องหลงั ผูท้ีช่กั

ใยคอืใจ ร่างกายเป็นหุ่น ร่างกายตายไป ผูท้ีช่กัใยไมไ่ดต้ายไปดว้ย ใจไมม่วีนั

ตาย พอร่างกายตายไปก็ไปหาร่างกายใหมม่าชกัใยต่อ แต่ใจไมรู่ ้ ใจหลง คดิวา่

เป็นร่างกาย  

ถา้ปฏบิตัธิรรมก็จะแยกใจออกจากกายได ้ เวลาใจสงบกายก็หายไป ร่างกายจะ

เจ็บหรือไม ่ใจไมร่บัรู ้ใหค้ดิอย่างน้ีจะไดไ้มก่ลวัตาย ไมย่ดึตดิกบัร่างกาย ใหค้ดิ

เสมอวา่ร่างกายเป็นเพยีงหุ่น เป็นตุก๊ตาตวัหน่ึง ใจเป็นผูค้วบคุมหุ่น เหมอืนคนที่

ควบคุมหุ่นยนตใ์หเ้ตะฟตุบอล ใหไ้ปกูร้ะเบดิ คนทีค่วบคุมบงัคบัส ัง่การไมไ่ดอ้ยู่

ในตวัหุ่น อยู่อกีทีห่น่ึง ส ัง่การผ่านทางกระแสวทิยุ เช่นยานอวกาศ ทีไ่ปสาํรวจ

โลกพระจนัทร ์คนทีส่ ัง่การอยู่ทีห่อบงัคบัการ ถา้เกดิอะไรกบัยานอวกาศ ก็ไมไ่ด ้

เกดิกบัคนทีอ่ยู่ทีห่อบงัคบัการ สิง่ทีเ่กดิขึ้นกบัร่างกาย ไมไ่ดเ้กดิขึ้นกบัใจ แต่ใจ

ไปหลงคดิวา่เป็นร่างกาย ก็เลยคดิวา่เป็นไปดว้ย เหมอืนนิทานคนขาเป๋เลี้ยงมา้มา้

เหน็คนเลี้ยงเดนิขาเป๋ ก็เลยเดนิขาเป๋ตาม 
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เวลาใจไดร่้างกายมาก็คดิวา่เป็นใจ พอร่างกายเป็นอะไรก็ทกุขข์ึ้นมา ทกุขเ์พราะ

ความอยาก อยากไมใ่หแ้ก่ ไมใ่หเ้จ็บ ไมใ่หต้าย ถา้ใชป้ญัญาพจิารณาวา่ร่างกาย

ไมใ่ช่ตวัเรา ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย กจ็ะหยุดความอยากได ้ จะไมท่กุข ์ ไม่

เครียดกบัร่างกาย อยู่ไดอ้ย่างสบาย อยู่ไดก้็อยู่ไป อยู่ไมไ่ดก้็ไป ภารา หเว ปญั

จกัขนัธา ขนัธ ์๕ เป็นภาระทีห่นกัมาก ไปแบกมนัทาํไม แบกร่างกายน้ีเหน่ือยจะ

ตายไป มแีต่ภาระ ใจถูกกเิลสหลอกใหห้ลง เหน็อะไรก็วา่ด ีสวยงาม ใหค้วามสุข 

แต่ไมรู่ว้า่กวา่จะไดม้าตอ้งเหน่ือยขนาดไหน บวชดกีวา่ จะสบายใจ ของดีๆ ไม่

ชอบกนั กลบัไปชอบของไมด่กีนั บวชจะไดเ้ขา้ขา้งใน จะไดพ้บกบัรสแห่งธรรมที่

ชนะรสท ัง้ปวง รสของความสงบน่ีแหละคอืรสแห่งธรรม ถา้ไดค้วามสุขจากความ

สงบแลว้ จะไมอ่ยากไดค้วามสุขแบบอืน่  

ถาม ไดฟ้งัท่านอาจารยแ์ลว้ก็อยากจะออกบวช แต่ไมรู่จ้ะเจรจากบัคุณพ่อคุณแม่

อย่างไร  

ตอบ ตอ้งอดขา้วถา้ไมใ่หอ้อกบวช มทีาํมาแลว้ในอดตี มชีายคนหน่ึงอยากจะบวช แต่

พ่อแมไ่มย่อมใหบ้วช ก็เลยอดขา้ว พ่อแมใ่หเ้พือ่นมากลอ่มก็ไมย่อม ในทีสุ่ดพ่อ

แมก่็ตอ้งยอม เพราะเหน็วา่ยอมตายจริงๆถา้ไมไ่ดบ้วช  

ถาม อ่านหนงัสอืพระอาจารย ์ทีใ่หล้องขงัตวัเองอยู่ในหอ้ง ๓ วนั ๗ วนั  

ตอบ เหมอืนไปอยู่วดั ไมห่าความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รส จะใชเ้วลาท ัง้หมดควบคุม

ความคดิปรุงแต่ง เจริญสต ิใหใ้จอยู่ในปจัจบุนั สลบักบัการนัง่สมาธิ เดนิจงกรม

ในหอ้ง กนิมื้อเดยีว ดืม่แต่นํา้เปลา่ บงัคบัใหน้ ัง่นานๆ ถา้นัง่ขดัสมาธิไมไ่ดก้็น ัง่

บนเกา้อี้ก็ได ้ ไมต่อ้งลกุไปไหน นัง่ควบคุมใจดว้ยการบริกรรมพทุโธๆ ถา้ใจคดิ

แลว้ก็จะเกดิความอยากต่างๆขึ้นมาอยากจะทาํนัน่ทาํน่ี เพราะอยู่เฉยๆไมเ่ป็น อยู่

ไมเ่ป็นสุข ตอ้งมอีะไรทาํถงึจะมคีวามสุข เพราะความอยากทาํ ตอ้งหยุดความ

อยากดว้ยการหยุดความคดิ หยุดร่างกาย ความอยากจะใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื 

ก็ตอ้งหยุดร่างกาย ถา้หยุดทีใ่จไมไ่ด ้ ก็หยุดทีร่่างกายก่อน อยากจะลกุก็จะไม่
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ยอมลกุ ไมช่า้ก็เร็ว ความอยากจะสงบตวัลงไปเอง ถา้รูว้า่อยากจะลกุแลว้ลกุ

ไมไ่ด ้ ก็จะยอมแพไ้ปเอง พอความอยากยอมแพแ้ลว้ก็จะหายเครียดหายทกุข ์

แต่จะทรมานมากถา้ใชข้นัตอิย่างเดยีว ไมไ่ดใ้ชพ้ทุโธ เป็นเหมอืนชกัคะเย่อกนั 

ตอนนัน้ใจจะปัน่ป่วนมากเลย พอความอยากยอมแพป้ับ๊ ความปัน่ป่วนก็จะ

หายไปเลย ถงึแมจ้ะไมร่วม แต่หายจากความปัน่ป่วน หายจากความเครียด จะ

เฉยๆสบายๆ ถงึรูว้า่ปญัหาคอืความอยากน่ีเอง ถา้ทาํตามความอยากปญัหาจะไม่

มวีนัหมด อยากจะไปตรงนัน้ก็ไป พอไปตรงนัน้แลว้ ก็อยากจะมาตรงน้ี  

เวลาสูก้บัความอยาก จะทรมานใจมาก เหมอืนสูก้บัความอยากดืม่สุราอยากสูบ

บหุรี่ อยากเสพยาเสพตดิ ก็เป็นความทกุขแ์บบเดยีวกนั ถา้ไมไ่ดท้าํตามความ

อยากใจจะปัน่ป่วนมาก ถา้ใชพ้ทุโธกจ็ะช่วยผ่อนคลายความปัน่ป่วน ถา้ไมใ่ชพ้ทุ

โธก็ตอ้งใชข้นัต ิ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ขนัต ิ ปรมงั ตโป ตตีกิขา ขนัติ

เป็นเครื่องดบัความทกุข ์ เป็นเครื่องแผดเผากเิลสตณัหา ถา้ไมม่สีตสิมาธิปญัญา

ก็ตอ้งสูข้นัต ิ จะไมย่อมทาํตามความอยาก จะนัง่ตรงน้ี จะไมย่อมลกุจนกวา่

ความอยากจะหายไป ถา้นัง่ขดัสมาธิไมไ่ด ้ ก็นัง่บนเกา้อี้ไปก่อน อย่าลกุไปไหน 

จนกวา่ความอยากจะหายไป หายแลว้ค่อยลกุ หรือจนกวา่จะถงึเวลาทีก่าํหนดไว ้

ทาํจากนอ้ยไปหามาก นัง่ ๑ ช ัว่โมงก่อน แลว้ก็เพิม่เป็น ๒ ช ัว่โมง ๓ ช ัว่โมง 

ขยบัขึ้นไปเรื่อยๆ นัง่จนกวา่จะหายอยากจะลกุขึ้นมา พอหายอยากแลว้ก็จะรูว้า่

ต่อสูก้บัความอยากไดแ้ลว้ ทางทีด่คีวรบรกิรรมพทุโธๆไปดว้ย จะดกีวา่ใชข้นัติ

ความอดทนอย่างเดยีว ถา้ไมม่คีวามอดทนก็จะทนไมไ่ด ้ ถา้มกีารบริกรรมพทุโธ 

ก็จะช่วยผ่อนคลายความเครียดได ้

ตอ้งสูก้บัความอยาก ถา้ไมสู่ก้ารปฏบิตัจิะไมก่า้วหนา้ เพราะจะตกอยู่ภายใต ้

อาํนาจของความอยาก ทีจ่ะส ัง่ใหไ้ปโน่นมาน่ีอยู่เรื่อยๆ พอมาอยู่วดัก็อยากจะ

ออกไปนอกวดั พออยู่นอกวดัก็อยากจะกลบัวดั เขา้ๆออกๆอย่างน้ี ตอ้งปกัหลกั

สู ้ ทรงบญัญตัใิหพ้ระบวชใหมอ่ยู่กบัครูบาอาจารย ์ ๕ พรรษา พระทีไ่ปอยู่กบั

หลวงตาก็รูก้นัวา่ ถา้เขา้ไปแลว้ไมต่อ้งไปไหน ๕ ปี เหมอืนตดิคุก ๕ ปี ออกไปได ้
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เฉพาะตอนไปบณิฑบาตเท่านัน้ ไมม่กีจินิมนต ์ ถา้อยู่ไดแ้ลว้ก็จะสบาย จงึตอ้ง

เจริญสตใิหม้าก ทาํจติใหร้วมใหไ้ด ้ ถา้รวมไดแ้ลว้ก็จะกา้วหนา้ พอออกทาง

ปญัญาก็จะไปไดเ้ร็ว ถา้พจิารณาไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา พจิารณาวา่

ทกุขเ์กดิจากความอยาก พระพทุธเจา้ทรงรบัประกนัวา่ ๗ วนัหรือ ๗ เดอืนหรือ 

๗ ปีก็จะบรรลไุด ้ 

ตอ้งเริ่มตน้ทีก่ารเจริญสตก่ิอน พอไดส้ตกิจ็ะเขา้สมาธิได ้ พอออกจากสมาธิก็จะ

เจริญปญัญาได ้ ตดัความหลงทีผ่ลติความอยากได ้ ความหลงก็คอืการไมเ่หน็

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เหน็วา่เป็นนิจจงัสุขงัอตัตา ใจของพวกเราส่วนใหญ่จะมอง

วา่เป็นสุขเป็นของเรา จะอยู่กบัเราไปนานๆ จะคดิอย่างน้ีกนัท ัง้นัน้ เวลาแต่งงาน

ก็จะอวยพรใหอ้ยู่กนัไปนานๆ ใหม้คีวามสุขมากๆ เป็นของกนัและกนั แลว้เป็น

หรือเปลา่ ดไีมด่เีพยีง ๖ เดอืนก็ไปกนัคนละทางแลว้ ถา้คดิวา่เป็นไตรลกัษณ์ก็

จะไมอ่ยากแต่งงาน จะไมอ่ยากไดอ้ะไร อยู่คนเดยีวสบายกวา่ ถา้ต่อสูก้บัความ

อยากได ้เวลาอยู่คนเดยีวจะเหงาวา้เหว ่ก็ตอ้งอดทน ปลอ่ยใหเ้หงาวา้เหวไ่ป พอ

ความอยากรูว้า่ไมไ่ดจ้ริงๆแลว้ ก็จะหยุดอยาก จะหายเหงาหายวา้เหว ่ เหมอืน

การหยุดสูบบหุรี่ อยากจะสูบบหุรี่ก็ไมไ่ปสูบ ต่อไปก็จะหายอยาก  

พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูว้า่ ปญัหาท ัง้หมดเกดิจากสมทุยัคอืความอยาก และ

เครื่องมอืทีจ่ะหยุดความอยากก็คอืมรรค คอืสตสิมาธิปญัญา สนบัสนุนดว้ย

ขนัตดิว้ยวริิยะ ดว้ยทานดว้ยศีล ทรงสอนใหเ้จริญมรรคใหม้าก หนา้ทีข่องพวก

เราก็คอืการเจริญมรรคน่ีเอง ถา้จะถามวา่เกดิมาทาํไม คาํตอบก็คอืเกดิมาเพือ่

เจริญมรรค เจริญทานศีลภาวนา เจริญสตสิมาธิปญัญา เจริญวริิยะขนัต ิรบัรอง

ไดว้า่ปญัหาท ัง้หมดจะหมดไปจากใจ ตอนน้ีใจเป็นเหมอืนคนเป็นโรคมะเร็ง ตอ้ง

รกัษาโรคมะเร็ง เชื้อโรคก็คอืความอยาก การใชค้โีมฉายแสงผ่าตดัก็คอืมรรค 

ตอ้งเจริญมรรคใหม้าก พอมรรคมกีาํลงัมากกวา่ความอยากแลว้ ความอยากก็จะ

ตายไปหมด ความทกุขก์็จะหายไปหมด จะเป็นจะตายก็ได ้ เพราะใจไมไ่ดเ้ป็น

ร่างกาย ใจเป็นเพยีงผูร้บัรูเ้หตกุารณ์ต่างๆเท่านัน้เอง เหมอืนคนดูภาพยนตร ์ ใน
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ภาพยนตรจ์ะฆ่ากนัตายดว้ยระเบดินิวเคลยีร ์ก็จะไมไ่ดฆ่้าคนดู ถา้คนดูหลงก็จะ

ตื่นเตน้ตกใจหวาดกลวัไปกบัภาพยนตร ์ ถา้มสีตสิมาธิปญัญาก็จะไมห่ลง จะดู

เฉยๆ รูเ้ฉยๆ  

อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสักบัคนทีม่าถามธรรมะ ตอนทีท่รงบณิฑบาต วา่ไม่

สะดวก เขาก็กราบทูลใหท้รงสอนส ัน้ๆ ทรงตรสัวา่ เวลาเหน็อะไรก็สกัแต่วา่เหน็ 

รูอ้ะไรก็สกัแต่วา่รู ้ ใหส้กัแต่วา่เท่านัน้ อย่าไปอยู่ในเหตกุารณ์ ใหเ้ป็นเพยีงผูร้บัรู ้

คนดูไมไ่ดอ้ยู่ในจอภาพยนตร ์ อยู่นอกจอ เป็นเพยีงผูดู้ ใจไมไ่ดอ้ยู่ในโลกน้ี ใจ

อยู่ในโลกทพิย ์ ร่างกายอยู่ในโลกธาต ุ เหตกุารณ์ทีเ่กดิในโลกธาตน้ีุ ไปไมถ่งึโลก

ทพิย ์อยู่คนละทีก่นั เหมอืนคนทีค่วบคุมยานอวกาศอยู่ทีห่อบงัคบัการ ส่วนยาน

อวกาศอยู่อกีทีห่น่ึง ถา้ยานอวกาศระเบดิ ก็ไมไ่ดไ้ปกระเทอืนคนทีอ่ยู่ที่

หอบงัคบัการ ความจริงใจไมไ่ดไ้มเ่สยีกบัอะไร ไปหลงกบัเขาเอง ไปสุขไปทกุข ์

กบัเขาเอง เวลาสมัผสัรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสทีถู่กใจก็สุข พอสมัผสัรบัรูก้บัรูปเสยีง

กลิน่รสทีไ่มถู่กใจก็ทกุข ์ปรุงแต่งขึ้นมาเอง ถา้ใจเป็นอเุบกขาก็จะเป็นกลาง ไมสุ่ข

ไมท่กุข ์รูปเสยีงกลิน่รสจะมาในรูปแบบไหน ใจก็จะเฉยๆ ร่างกายจะเจ็บปวด ใจ

ก็จะเฉยๆ ร่างกายจะหวิจะอิม่ ใจก็จะเฉยๆ เพราะใจไมไ่ดไ้มเ่สยีกบัร่างกายเลย 

ถา้ใจหลงก็จะไมน่ิ่งไมเ่ป็นกลาง จะแกวง่ไปกบัความยนิดยีนิรา้ย ถา้ยนิดกี็สุข 

ยนิรา้ยก็ทกุข ์ เพราะใจไปมปีฏกิริิยากบัสิง่ต่างๆเอง ถา้ทาํใจใหน่ิ้งใหเ้ป็นกลางให ้

เป็นอเุบกขาได ้ก็จะไมม่ปีฏกิริิยา ไมย่นิดยีนิรา้ย ไมสุ่ขไมท่กุขก์บัการสมัผสัรบัรู ้

แต่มคีวามสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขท ัง้หลายอยู่ภายในใจ ความสุขที่เกดิจากความ

วา่ง เกดิจากความน่ิง ทีท่าํใหใ้จรบัรูก้บัสิง่ต่างๆไดอ้ย่างไมส่ะทกสะทา้น เช่นรบัรู ้

กบัความเจ็บปวดของร่างกาย จงึตอ้งเจริญมรรคใหม้าก เป็นหนา้ทีข่องพวกเรา 
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กณัฑท์ี่ ๔๔๑ 

พกักาย พกัใจ 
๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๕ 

ร่างกายก็เป็นอย่างน้ีแหละ ไมเ่ทีย่ง ใชง้านมากก็เหน่ือย ตอ้งพกัผ่อน ใจก็เหมอืนกนั ถา้

ใชส้งัขารความคดิปรุงแต่งมาก ก็ตอ้งพกับา้ง เขา้สมาธิสลบักนั จะไดท้าํงานอย่างเต็ม

ประสทิธิภาพ การปฏบิตัธิรรมกบัการทาํมาหากนิก็เหมอืนกนั เวลาทาํมาหากนิก็ออกไป

ทาํงานตอนเชา้ ตอนเยน็ก็กลบัมาบา้น มารบัประทานอาหารพกัผ่อนหลบันอน เพือ่จะได ้

เตมิกาํลงักายและกาํลงัใจ ตอนเชา้จะไดม้กีาํลงักายกาํลงัใจไปทาํงานต่อ ทาํงาน ๕ วนัก็

ตอ้งหยุด ๒ วนั เปลีย่นบรรยากาศ มาพกัผ่อนหย่อนใจพกัผ่อนร่างกาย การปฏบิตัิ

ธรรมก็เป็นแบบเดยีวกนั ตอ้งมกีารพกัสลบักบัการทาํงาน การทาํงานก็คอืการเจรญิ

ปญัญา พจิารณาสภาวธรรมต่างๆ ทีใ่จไปเกี่ยวขอ้ง ไปรบัรู ้ ไปรบัผดิชอบ ใหเ้หน็ความ

จริงของสิง่ต่างๆ ของสภาวธรรมต่างๆวา่ ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ไมใ่ช่ของเรา ไมใ่ช่ตวัเรา ไม่

อยู่ในการควบคุมบงัคบัเสมอไป ถา้ไมส่อนใจก็จะถูกความอยาก ความหลง สรา้งความ

ทกุขใ์หก้บัใจ ความหลงก็จะทาํใหอ้ยาก ใหส้ิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งดเีสมอไป มแีต่เจริญไมม่เีสือ่ม 

แต่โดยธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆท ัง้หลายในโลกน้ี มเีจริญมเีสือ่มเป็นธรรมดา มกีาร

เปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ ไม่วา่จะเป็นวตัถขุา้วของต่างๆ สภาพเหตกุารณ์ต่างๆ ร่างกาย

ของคนและสตัวต่์างๆ ถา้ไปยดึตดิ อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ก็จะตอ้งเสยีใจทกุข ์

ใจ น่ีคอืการทาํงานของปญัญา  

ใจจงึตอ้งพจิารณาสิง่ต่างๆทีใ่จเกี่ยวขอ้ง เช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสยีงกลิน่รส ทีใ่ห ้

ความสุขกบัใจวา่ มกีารเปลีย่นไป มกีารเจริญมกีารเสือ่มไป ถา้ไปยดึไปตดิ เวลาเสือ่ม 

เวลาจากไป ก็จะเสยีใจทกุขใ์จ ถา้คอยสอนใจอยู่เรื่อยๆวา่ ทกุสิง่ทกุอย่าง เช่นลาภยศ

สรรเสริญ รูปเสยีงกลิน่รส บคุคลต่างๆ ตอ้งมกีารเสือ่มมกีารหมดไปเป็นธรรมดา เวลา

เกดิเหตกุารณ์ ใจจะไดไ้มเ่ดอืดรอ้น เพราะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจ รบักบัเหตกุารณ์ทีจ่ะ
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เกดิขึ้นไวแ้ลว้ น่ีคือการพจิารณาทางปญัญา ถา้พจิารณาไปเรื่อยๆ ก็จะฟุ้ งซา่นเกดิ

อารมณ์ต่างๆทีไ่มด่ขีึ้นมาได ้ เน่ืองจากกาํลงัของสมาธิ คอือเุบกขาธรรม ทีไ่ดจ้ากสมาธิ

อ่อนกาํลงัลงไป ก็ตอ้งกลบัเขา้ไปสรา้งพลงัอเุบกขาขึ้นมาใหม ่ ดว้ยการเขา้ไปในสมาธิทาํ

ใจใหส้งบ พอใจสงบแลว้ก็ใหพ้กัตามความตอ้งการของใจ จนกวา่ใจจะถอนออกมาเอง 

เหมอืนกบัร่างกายทีท่าํงานหนกัมา เหน่ือยก็ตอ้งพกัผ่อนหลบันอน ตอ้งปลอ่ยใหห้ลบัให ้

เต็มที ่ อย่าไปปลกุในขณะทีย่งันอนไมพ่อ เพราะจะงวัเงยีหงดุหงดิ ไมม่กีาํลงัทาํงานได ้

อย่างเต็มที ่ ใจก็เหมอืนกนั เวลาพกัก็ตอ้งปลอ่ยใหพ้กัอย่างเต็มที ่ จนกวา่จะอิม่ตวัแลว้

ถอนออกมาเอง พรอ้มทีจ่ะพจิารณาสภาวธรรมต่างๆต่อไป พจิารณาจนปลอ่ยวางได ้ถา้

ยงัไมรู่ว้า่ปลอ่ยได ้ก็ตอ้งทดสอบดู เช่นรกัอะไรหวงอะไร ยกใหค้นอืน่ไปไดห้รือไม ่ เช่น

สมบตัขิา้วของเงนิทองบคุคลทีร่กัทีห่วง ตดัความรกัความหวงไดห้รือไม ่ ปลอ่ยวางได ้

หรือไม ่ ไมท่กุขไ์มก่งัวลไดห้รือไม ่ ตอ้งทดสอบใจดูวา่ ตดัอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ 

ตดัความอยากไดห้รือไม ่ 

น่ีคอืการทาํงานทางสมถะและวปิสัสนา สมถะเป็นทีพ่กัใจ วปิสัสนาเป็นทีท่าํงานของใจ 

หลงัจากทีพ่จิารณาสภาวธรรมภายนอก คอืรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ลาภยศสรรเสริญ

จนปลอ่ยวางไดแ้ลว้ ก็ตอ้งเขา้มาพจิารณาร่างกาย พจิารณาขนัธ ์ ๕ มร่ีางกาย เวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทีม่คีวามเกี่ยวเน่ืองกนั พอตาสมัผสัรูป ก็จะเกดิจกัขวุญิญาณ

ขึ้นมา วญิญาณเป็นผูร้บัขอ้มลูจากตา สญัญาก็จะทาํงานพจิารณาวา่ เป็นรูปอะไร เป็น

หญงิเป็นชาย เป็นมติรเป็นศตัรู ก็จะเกดิเวทนาตามมา ถา้เป็นมติรกจ็ะสุขใจ เป็นศตัรูก็

จะทกุขใ์จ ก็จะเกดิตณัหาคอืสงัขารความคดิปรุงแต่ง ถา้สุขก็จะอยากใหอ้ยู่ไปนานๆ ถา้

ทกุขก์็จะอยากใหห้ายไปเร็วๆ อยากหนีจากเขาไป ถา้สงัขารคดิปรุงแต่งไปทางสมทุยั ไป

ทางตณัหา ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา  

ถา้ไดพ้จิารณาสภาวธรรมมาก่อนวา่รูปทีเ่หน็น้ี เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ทกุสิง่ทกุอย่างที่

เหน็ดว้ยตา เป็นดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็นร่างกายของใครกต็าม ร่างกายของศตัรู 

ร่างกายของมติร ก็เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ มอีาการ ๓๒ ผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน้ือเอน็

กระดูกเหมอืนกนัหมด เป็นอนิจจงั เกดิแก่เจ็บตาย เป็นอนตัตา ควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้เขา
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จะมาหรือไปเป็นเรื่องของเขา สิง่ทีเ่ราทาํไดก้็คอืทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา สอนใจไม่ใหอ้ยาก

หนี ไมใ่หอ้ยากเขา้หา เพราะความอยากจะผลติความทกุขค์วามทรมานใจขึ้นมาโดยใช่

เหต ุ เพราะสิง่ทีเ่หน็นัน้ ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งผ่านไปจากไป ไมว่า่จะชอบหรือไมช่อบ ถา้ทาํใจ

ใหเ้ฉยได ้ก็จะไมท่กุข ์ 

การปฏบิตัธิรรมก็เพือ่เปลีย่นสญัญาเดมิ ทีม่กัจะมองไปในทางสมมตุ ิ มองวา่เป็นคนนัน้

คนน้ี เป็นเพือ่นเป็นศตัรู ถา้มองทางธรรมะก็จะเหน็วา่เป็นดนินํา้ลมไฟ เป็นอาการ ๓๒ 

เกดิแก่เจ็บตาย มาแลว้เดีย๋วก็ไป ถา้เขาจะทาํรา้ยเรา หลบไดก้็หลบ หลบไมไ่ดก้็ถอืวา่

เป็นกรรมของเรา คงจะมอีะไรกนัมาก่อนในอดตี เช่นพระโมคคลัลานะ ทีม่คีนตามทาํ

รา้ย แต่ท่านก็ไมใ่ชอ้ทิธิฤทธิ์หนี เพราะท่านรูว้า่หนีกรรมไมไ่ด ้หนีวนัน้ีพรุ่งน้ีก็จะตามมา

ใหม ่ หนีจากชาตน้ีิชาตหินา้กจ็ะตามมาใหม ่ ท่านจงึไมห่นี ยอมรบักรรมไป อย่างมากก็

แค่ตาย ท่านคดิอย่างน้ี น่ีคอืวธิีคดิดว้ยปญัญา จะไดไ้มท่กุข ์ ปลอ่ยวางได ้ เป็นการ

ปลอ่ยวางรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณไปพรอ้มกนั 

ถา้ร่างกายตอ้งตายจากการสมัผสัรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็ยอมปลอ่ยใหร่้างกาย

ตายไป ถา้เจ็บจากการสมัผสัรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป จะไมแ่ก ้

ดว้ยการอยากหนีไป ทาํใจใหน่ิ้งไว ้ จะไมเ่ดอืดรอ้น ไมท่กุขก์บัการสมัผสัรบัรูรู้ปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะทีไ่มช่อบ ทีเ่ป็นอนัตรายต่อชวีติ เช่นเดนิไปเจองูหรือเจอเสอื ก็ทาํใจ

ใหเ้ป็นอเุบกขา ทาํใจใหเ้ฉย ยนืใหน่ิ้งแลว้ก็ดูมนัไป ถา้จะกดัหรือทาํอะไรเรา ก็คดิวา่ถงึ

คราวแลว้ เรามาปลอ่ยวางขนัธ ์ ๕ ปลอ่ยวางร่างกาย เพราะร่างกายไมเ่ทีย่ง เกดิแก่เจ็บ

ตาย เมือ่ถงึเวลาตายก็ปลอ่ยใหต้ายไป ถงึเวลาเจ็บก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป ถา้หนีไมไ่ดห้ลบ

ไมไ่ด ้ ใจก็ตอ้งน่ิง เผชญิกบัมนัไป ถา้หนีไดโ้ดยไมท่กุขก์็หนีไปก่อนก็ได ้ ถา้อยากจะหนี 

ถา้ไมอ่ยากหนี เบือ่กบัการหนี ก็เผชญิกบัมนัไป ใหรู้ด้าํรูแ้ดงกนัไปวา่จะตายหรือไมต่าย 

จะไดไ้มก่ลวัความตาย ไมก่ลวัความเจ็บอกีต่อไป  

พจิารณาขนัธ ์๕ วา่เป็นอนตัตา ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นอนิจจงั ก็จะละสกักายทฐิไิด ้คอื

การเหน็วา่ขนัธ ์๕ เป็นตวัเราของเรา ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีง

ดนินํา้ลมไฟ เวทนาก็เป็นสภาวธรรม ทีเ่กดิจากการสมัผสัรบัรูโ้ผฏฐพัพะผ่านทางร่างกาย 
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เช่นร่างกายถูกสตัวก์ดั ก็จะเกดิอาการเจ็บปวดขึ้นมา ก็ยอมรบัความจริงวา่เจ็บ เจบ็ก็

เจ็บไป ถา้มยีารกัษากร็กัษาไป ถา้รกัษาไมไ่ด ้ จะเจ็บไปจนตาย ก็ปลอ่ยใหเ้จ็บใหต้ายไป 

อย่างน้ีก็จะทาํใหล้ะเวทนาได ้ ละสงัขารทีค่ดิปรุงแต่งในทางตณัหาความอยากได ้ ละ

สญัญาทีไ่ปคดิวา่เป็นตวัเราของเราได ้ ดว้ยการพจิารณาวา่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา น่ีคอืการ

พจิารณาเพือ่ปลอ่ยวางขนัธ ์ ๕ ละสกักายทฐิ ิ ทีไ่ปคดิวา่ขนัธ ์ ๕ เป็นตวัเราของเรา พอ

ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ ใจก็จะไมท่กุขก์บัขนัธ ์๕ อกีต่อไป จะไมท่กุขก์บัร่างกาย ไมว่า่ร่างกาย

จะอยู่ในสภาพใดก็ตาม จะไมท่กุขก์บัความเจ็บของร่างกาย จะเจ็บก็เจ็บไป ถา้แกไ้ขไดก้็

แกไ้ป หาหมอมารกัษาหายามารกัษาไดก้็รกัษาไป ถา้รกัษาไมไ่ดก้็อยู่กบัมนัไป แต่จะไม่

ผลติสงัขารความคดิปรุงแต่งไปทางความอยาก จะไมค่ดิอยากใหค้วามเจ็บหาย หรือ

อยากจะหนีจากความเจ็บไป เช่นคนทีเ่ป็นอมัพฤกษอ์มัพาต ร่างกายไมส่ามารถทาํอะไร

ตามคาํส ัง่ของใจได ้ ก็อยากจะฆ่าตวัตาย อยากจะฆ่าร่างกาย คดิอย่างน้ีเป็นความหลง 

ไมม่ปีญัญา ไมพ่จิารณาวา่เป็นธรรมดาของร่างกายทีต่อ้งเป็นอย่างน้ี ร่างกายจะเจ็บไขไ้ด ้

ป่วย เป็นอมัพฤกษอ์มัพาตก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป อยู่กบัมนัไป ถา้ทาํอย่างน้ีได ้ แทนทีจ่ะไป

ตกนรกดว้ยการฆ่าตวัตาย กลบัไดบ้รรลเุป็นพระอริยบคุคล  

เป็นการพลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส ใหเ้ป็นประโยชน ์ใชค้วามเจ็บไขไ้ดป่้วยของร่างกาย มา

สอนใจใหป้ลอ่ยวาง ใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงั เป็นอนตัตา ไมใ่ช่ตวัเรา ส ัง่เขาไม่ได ้

เปลีย่นแปลงเขาไมไ่ด ้ อยู่กบัเขาไปจนกว่าจะแยกจากกนัไปเอง อย่าแยกดว้ยการฆ่า

ร่างกาย เพราะทาํดว้ยตณัหาความอยาก จะทาํใหท้กุขแ์ละไปเกดิใหมอ่กี ไปใชก้รรมใน

อบายก่อน จนกวา่บาปจะหมดกาํลงั แลว้ก็จะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ ถา้เจอปญัหา

เดมิอกีก็จะแกป้ญัหาแบบเดมิอกี ดงัทีม่คีาํพูดวา่ ถา้ฆ่าตวัตายครัง้หน่ึงแลว้ก็จะตอ้งฆ่า

ตวัตายอกี ๕๐๐ ชาต ิ เพราะจะตดิเป็นนิสยัไป จะแกป้ญัหาดว้ยการฆ่าตวัตาย คนทีฆ่่า

ตวัตายเพือ่หนีปญัหาน้ี เพราะเคยทาํอย่างน้ีมาก่อน ถา้ไดม้โีอกาสศึกษาธรรมะ ไดม้า

ปฏบิตั ิ เจริญสต ิ ทาํใจใหส้งบแลว้พจิารณาขนัธ ์ ๕ วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาได ้ พอ

เวลาเกดิปญัหาขึ้นมา ก็จะอยู่กบัปญัหานัน้ไป แกไ้ดก้็แก ้แกไ้มไ่ดก้็อยู่กบัมนัไป จนกวา่

ร่างกายจะตายไปเอง หรือถูกศตัรูฆ่า จะอยูอ่ย่างเยน็สบาย ไมเ่ครียดไมว่ติกไมก่งัวล ไม่

หวาดกลวั ถา้ยงัยดึตดิกบัร่างกาย ยงัอยากใหม้ชีวีติอยู่ ก็จะเกดิความทกุขค์วามเครียด
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ขึ้นมาภายในใจ เวลาทีม่ภียัมาประชดิตวั เพราะยงัหลงยดึตดิวา่เป็นตวัเราของเรา ยงัมี

ตณัหาความอยาก ยงัไมส่ามารถปลอ่ยวางสงัขาร ไมใ่หค้ดิไปในทางสมทุยัได ้ ไม่

สามารถทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาได ้สงัขารยงัปรุงแต่งไปทางสมทุยัอยู ่ 

เวลาปลงได ้ ใจจะสงบเยน็สบาย เพราะยอมรบักบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นได ้ น่ีคือผลทีจ่ะ

เกดิขึ้น จากการเจริญปญัญา พจิารณาขนัธ ์๕ อยู่เรื่อยๆ วา่เป็นอนตัตา ไปส ัง่เขาไมไ่ด ้

เวลาเขาเจ็บ หา้มเขาไมไ่ด ้ แต่เราหา้มความเจ็บของใจได ้ ดว้ยการไมป่ลอ่ยใหส้งัขารคดิ

ไปในทางสมทุยั คดิไปในทางภวตณัหา วภิวตณัหา กามตณัหา ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา สกั

แต่วา่รู ้การจะทาํใจใหส้กัแต่วา่รูไ้ด ้ก็ตอ้งฝึกสมาธิ ทาํใจใหร้วมเขา้สู่ความเป็นหน่ึง เป็น

เอกคัคตารมณ์ เวลาใจรวมเป็นหน่ึงเป็นเอกคัคตารมณ์แลว้ ใจจะเป็นอเุบกขา มี

ความสุขเยน็สบาย จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัอะไรท ัง้นัน้เวลาอยู่ในสมาธิ เพราะตอนนัน้ไมร่บัรู ้

ขนัธ ์ ๕ ไมร่บัรูร่้างกายเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ จะรบัรูก้็ตอนออกมาจากสมาธิแลว้ 

ถา้จะรกัษาใหเ้ป็นอเุบกขาต่อ ก็ตอ้งใชป้ญัญาสอนใจ ใหพ้จิารณาปลอ่ยวางรูปเวทนา

สญัญาสงัขารวญิญาณ วา่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ตอ้งสอนใจอยู่เรื่อยๆวา่ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา 

ไมเ่ทีย่ง มเีกดิมดีบัเป็นธรรมดา ถา้รูอ้ย่างน้ีตลอดเวลา เวลาร่างกายเป็นอะไรไป ก็จะทาํ

ใจใหเ้ป็นอเุบกขาได ้ ปลอ่ยวางร่างกาย ปลอ่ยวางเวทนา ปลอ่ยวางสญัญา ปลอ่ยวาง

สงัขารได ้ ถา้สญัญาไมเ่หน็ผดิ ก็จะหยดุสงัขารหยุดสมทุยัได ้ แต่หยุดเวทนาไมไ่ด ้

เวทนาทางกายจะหายไมห่าย เป็นเรื่องของร่างกาย แต่ทกุขท์างใจหายได ้ ถา้ใจเป็น

อเุบกขา ไมป่รุงแต่งไปทางตณัหา ทีอ่ยากใหค้วามเจ็บหายไป อยากจะหนีจากความเจบ็

ไป 

วธิีทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาก็ทาํได ้ ๒ วธิีคอื ๑. อบุายของสมาธิ ๒. อบุายของปญัญา 

ในขณะทีเ่กดิความเจ็บถา้จะใชอ้บุายของสมาธิ ก็ใหบ้ริกรรมพทุโธๆไป อย่าใหใ้จคดิถงึ

ความเจ็บ คดิอยากใหค้วามเจ็บหายไป ถา้มแีต่พทุโธอย่างเดยีว ใจก็จะสงบตวัลง กจ็ะ

ทนรบัรูก้บัความเจ็บของร่างกายได ้ ถา้ความเจ็บของร่างกายไมไ่ดห้ายไป จะไมเ่ป็น

ปญัหา จะไมก่ระทบกบัใจ ต่างฝ่ายต่างอยู่ บางครัง้ใจสงบเต็มที ่ร่างกายก็หายไป เวทนา

ก็หายไป อย่างนัน้ก็ไดเ้หมอืนกนั มโีอกาสทีจ่ะเกดิได ้๒ แบบคอื ๑. แบบทีเ่วทนายงัอยู่
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ร่างกายยงัอยู่ แต่ใจไมเ่ดอืดรอ้น ๒. เวทนาหายไปร่างกายหายไป เหลอืแต่สกัแต่วา่รู ้ น่ี

เป็นอบุายของสมาธิ ถา้ใชอ้บุายของสมาธิ ทกุครัง้เวลาเกดิความเจ็บก็ตอ้งทาํอย่างน้ี 

ไมไ่ดแ้กป้ญัหาอย่างถาวร ถา้อยากจะแกป้ญัหาอย่างถาวร ไมส่ะทกสะทา้นต่อความเจ็บ

ของร่างกาย ก็ตอ้งใชป้ญัญาพจิารณาใหเ้หน็วา่ ความเจ็บของร่างกายน้ี เป็นสภาวธรรมที่

ใจสามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยอเุบกขา ต่างฝ่ายต่างอยู่ดว้ยกนัได ้ เหมอืนเสยีงตอนน้ีทีเ่รารบัฟงั

ได ้ ถา้ไมม่คีวามอยากใหเ้สยีงหายไป ใจจะไมเ่ดอืดรอ้นกบัเสยีง ถา้อยากจะใหเ้สยีง

หายไป ใจจะไมส่งบ จะหงดุหงดิราํคาญใจ แสดงวา่สงัขารกาํลงัปรุงแต่งไปทางสมทุยั 

ถา้พจิารณาวา่เป็นสภาวธรรม ทีเ่ราไมส่ามารถควบคุมบงัคบั ส ัง่ใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่าง

น้ีได ้แต่อยู่กบัเขาได ้ถา้อยู่กบัเขาได ้ใจก็จะสงบ เหน็วา่เป็นอนิจจงัเป็นอนตัตา อนตัตา

คอืหา้มเขาไมไ่ด ้ส ัง่เขาไม่ได ้อนิจจงัเปลีย่นไปเปลีย่นมา มาแลว้ก็ไป ถา้ชอบเสยีงน้ี พอ

เสยีงน้ีหายไป ก็จะวา้เหว ่ ถา้ไมช่อบก็จะทกุข ์ เพราะอยากจะใหห้ายไป ตอ้งทาํใจเฉยๆ

ใหเ้ป็นกลาง ยอมรบัสภาวธรรมต่างๆทีส่มัผสัรบัรู ้ เช่นเสยีงหรือความเจ็บของร่างกาย 

รบัรูไ้ปเท่านัน้เอง เขาจะอยู่ก็อยู่ไป จะหายก็หายไป ถา้รบัรูไ้ดแ้ลว้ใจจะน่ิง จะสงบเป็น

อเุบกขา ต่อไปจะไมห่ว ัน่ไหวกบัความเจ็บของร่างกาย กบัเสยีงต่างๆ ไมว่า่จะเป็นเสยีงที่

ชอบหรือไมช่อบก็ตาม จะคดิวา่เป็นเสยีงเท่านัน้เอง เสยีงทีช่อบก็เป็นเสยีง เสยีงทีไ่ม่

ชอบก็เป็นเสยีง เสยีงชมก็เป็นเสยีง เสยีงด่าก็เป็นเสยีง หา้มไมไ่ดส้ ัง่ไมไ่ด ้ เขาจะด่าก็

ปลอ่ยเขาด่าไป จะชมก็ปลอ่ยเขาชมไป เราฟงัแลว้ก็ผ่านไป เกดิดบัๆ เขา้หูซา้ยแลว้ก็

ออกหูขวาไป 

ถา้ไมม่กีเิลสจะไมด่งึกลบัมาคดิ ถา้มกีเิลสมอีปุาทาน พูดไปหลายชัว่โมงแลว้ ก็ยงัเอา

กลบัมาคดิ เอากลบัมาฟงัใหม ่เอากลบัมาพดูใหมใ่นใจ พูดทไีรฟงัทไีรก็ทกุขใ์จ เพราะไม่

อยากใหพู้ดอย่างนัน้ ไมอ่ยากใหด่้า ตอ้งตดัความไมอ่ยากใหด่้าใหไ้ด ้ตอ้งปลอ่ยวาง ด่า

ก็ได ้ ไมด่่าก็ได ้ น่ีเป็นอบุายทางปญัญา เช่นเดยีวกบัความเจ็บของร่างกาย เจ็บก็ไดไ้ม่

เจ็บก็ได ้ เจ็บก็เท่านัน้ ไม่เจ็บก็เท่านัน้ ถา้ไมม่คีวามอยากใหค้วามเจ็บหายไป หรือ

อยากจะหนีจากความเจ็บไป จะรบักบัความเจ็บของร่างกายได ้ทีร่บัไมไ่ดก้็คอืความทกุข ์
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ใจ ทีเ่กดิจากความอยากใหค้วามเจ็บของร่างกายหายไป น่ีคอืการใชป้ญัญาพจิารณา 

เพือ่สอนใจใหป้ลอ่ยวาง เวทนาคอืความเจ็บของร่างกาย เจ็บก็เจ็บไป ใจเป็นผูรู้ก้รู็ไ้ป  

ปญัญาม ี ๓ ลกัษณะคอื ๑. สตุมยปญัญา อย่างทีเ่รากาํลงัฟงัธรรมอยู่ตอนน้ี เรียกวา่

เป็นสุตมยปญัญา กาํลงัไดป้ญัญาทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั เพือ่เป็นแนวทางของการ

ปฏบิตั ิ๒. จนิตามยปญัญา พอไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ก็เอามาพจิารณา เตรียมตวัไวก่้อนทีจ่ะ

เกดิเหตกุารณ์ เพราะถา้ไมเ่ตรียมตวัไมซ่อ้มไวก่้อน เวลาเกดิเหตกุารณ์จะไมส่ามารถ

พจิารณาได ้ ปญัญาท ัง้ ๒ แบบน้ียงัไมส่ามารถดบักเิลสได ้ เพราะยงัไมอ่ยู่ในเหตกุารณ์

จริง ๓. ภาวนามยปญัญา ตอ้งพจิารณาเวลาอยู่ในเหตกุารณ์จริง ตอ้งเขา้หอ้งสอบ ทาํ

ขอ้สอบ ถา้ทาํขอ้สอบไดก้็ผ่าน ถา้ปลอ่ยวางเสยีงด่าไดก้็ผ่าน ปลอ่ยวางความเจ็บของ

ร่างกายได ้ ไมเ่ดอืดรอ้นไมส่ะทกสะทา้นกผ็่าน น่ีคอืผลทีจ่ะไดร้บัจากการเจริญปญัญา 

แต่ก่อนทีจ่ะมาถงึภาวนามยปญัญาได ้ ตอ้งผ่านจนิตามยปญัญาก่อน ผ่านสุตมยปญัญา

ก่อน ผ่านการเจริญสมาธิก่อน ผ่านการเจริญสตก่ิอน ผ่านการรกัษาศีลก่อน ผ่านการ

ทาํบญุใหท้านก่อน เป็นข ัน้บนัไดของธรรม เป็นเหมอืนกบัการศึกษาเลา่เรียน ตอ้งศึกษา

ช ัน้อนุบาล ช ัน้ประถม ช ัน้มธัยม ช ัน้ปริญญาตรี ช ัน้ปริญญาโท ช ัน้ปริญญาเอก

ตามลาํดบั  

การปฏบิตัธิรรมก็เช่นเดยีวกนั ตอ้งทาํบญุใหท้านก่อน แลว้ก็รกัษาศีล แลว้ก็เจริญสต ิ

พอเจริญสตไิด ้ ก็จะนัง่สมาธิได ้ จติก็จะรวม พอจติรวมถอนออกมาจติก็จะเป็นอเุบกขา 

ก็จะสามารถพจิารณาทางปญัญาได ้ เจอความเจ็บก็สามารถสอนจติใหต้ ัง้อยู่ในอเุบกขา

ได ้ สอนจติไมใ่หไ้ปอยาก เพราะอยากแลว้จะทรมานกวา่ตอนทีไ่มอ่ยาก เพราะเวลามี

ความอยากจติจะออกจากอเุบกขา ก็จะทรมานใจ น่ีคอืแนวทางของการปฏบิตั ิ ของ

พระพทุธศาสนา ไมว่า่ใครก็ตามตอ้งปฏบิตัติามข ัน้ตอนน้ีท ัง้นัน้ แต่อาจจะไดป้ฏบิตัมิา

มากนอ้ยต่างกนั ก็มาต่อยอดไดเ้ลย ถา้เคยทาํทานมาแลว้ ไมย่ดึตดิกบัสมบตัขิา้วของ

เงนิทอง ไมส่ะสม ไมม่กี็ไมต่อ้งทาํทาน ถา้รกัษาศีลไดแ้ลว้ก็ไมต่อ้งสมาทานศีล เพราะ

ต ัง้ใจไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ไมล่กัทรพัย ์ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมพู่ด

ปด ไมเ่สพสุรายาเมา เป็นนิสยัอยู่แลว้ ก็ไมต่อ้งไปขอศีลกบัใคร แต่ละคนเคยสะสมบญุ
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เหลา่น้ีมาต่างกนั เวลาปฏบิตัจิงึมคีวามคบืหนา้ต่างกนั ต่างคนต่างปฏบิตัไิป อย่าไปมอง

คนอืน่ จะอยู่ขา้งหนา้หรืออยู่ขา้งหลงัเรา ก็เป็นเรื่องของอดตีทีไ่ดส้ะสมมา เราอยู่

ตรงไหนก็ตอ้งทาํของเราตรงนัน้ไป จนกวา่เราจะเสร็จงาน คอืปลอ่ยวางความยดึม ัน่ถอื

ม ัน่ ปลอ่ยวางอปุาทานไดห้มด ตดัความอยากท ัง้ ๓ ไดห้มด ถา้ไดป้ฏบิตัแิลว้ ผลก็จะ

เป็นเหมอืนกนัหมด ไม่วา่จะชา้หรือเร็ว ไปถงึก่อนหรือถงึหลงั  

ถาม วนัน้ีท่านอาจารยเ์ทศนถ์ูกใจมากเลยค่ะ ทีเ่ทศนว์า่ทาํไปเถดิไมต่อ้งไปดูคนอืน่เขา  

ตอบ อยู่คนละชัน้กนั ถา้อยู่ช ัน้อนุบาลก็อย่าไปมองชัน้ประถมชัน้มธัยม จะทาํใหท้อ้แท ้

เพราะทาํเหมอืนเขาไมไ่ด ้ เรื่องการปฏบิตัเิป็นเรื่องตวัใครตวัมนั อตัตาห ิอตัตโน 

นาโถ เรื่องของผลทีไ่ดท้าํมามากนอ้ยต่างกนั เรื่องของบญุบารม ี อย่างทีม่คีาํพูด

วา่ แขง่เรือแขง่พายพอแขง่กนัได ้แต่แขง่วาสนาบารมน้ีี แขง่กนัไมไ่ด ้ตอ้งสะสม

กนัมา ถา้มนีอ้ยก็ตอ้งตกัใหม้ากๆ 

อยู่ทีค่วามเพยีรเป็นหลกั ทีจ่ะพยายามตกัตวงสรา้งบญุบารม ี พวกเรามเีวลา

เท่ากนั มอีาการ ๓๒ เท่ากนั ทีไ่มเ่ท่ากนัก็คอืความเพยีร จงึตอ้งสรา้งความเพยีร

ใหม้าก เพยีรมากก็จะไปไดเ้ร็วไปไดไ้กล เหมอืนกบัเตมินํา้มนัรถ ถา้เตมินอ้ยก็

จะไปไมไ่ดไ้กล เตมิมากก็จะไปไดไ้กล นํา้มนัรถก็คอืความเพยีร วริิยบารม ีเพยีร

ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนหลบั ถงึจะเรียกวา่เพยีรอย่างเต็มที ่ เพยีรเจริญมรรค เจริญ

สต ิ เจริญสมาธิ เจริญปญัญา ถา้เพยีรอย่างน้ีต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ภายใน ๗ ปี 

รบัรองตอ้งไดอ้ย่างใดอย่างหน่ึงแน่นอน น่ีก็ผ่านมาแลว้ ๗ ปี ถา้ยงัไมไ่ดก้็แสดง

วา่เพยีรยงัไมม่ากพอ ถา้อยากจะโทษใคร ก็ใหโ้ทษความเพยีร ความเพยีรไมม่าก

พอ ต่อใหม้คีวามปรารถนาแรงกลา้ขนาดไหนก็ตาม มศีรทัธามฉีนัทะมากเพยีงไร

ก็ตาม ถา้ไมม่คีวามเพยีรก็จะไมไ่ดอ้ะไร มฉีนัทะแลว้ก็ตอ้งมวีริิยะ มวีริิยะแลว้ก็

ตอ้งมจีติตะ คอืใจจดจ่ออยู่กบัการปฏบิตั ิ วมิงัสาก็คอืใจใคร่ครวญคดิแต่เรื่อง

ปฏบิตั ิ พวกเรามงีานเดยีวก็คอืงานปฏบิตั ิ ไมท่าํงานอืน่ เพยีรภาวนา เพยีร

ปฏบิตัธิรรม ฉนัทะก็คอืยนิดปีฏบิตั ิ ถา้มคีวามอยากปฏบิตัเิหมอืนกบัอยากไป

เทีย่ว จะเสร็จงานน้ีไปนานแลว้ เป็นฉนัทะอนัเดยีวกนั แต่งานต่างกนั งานไป
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เทีย่วเป็นงานสรา้งภพชาต ิ ส่วนงานไปปฏบิตัเิป็นงานตดัภพชาต ิ ต่างกนัตรงน้ี มี

ฉนัทะเป็นตวันาํเหมอืนกนั พวกเรามฉีนัทะกบัการสรา้งภพสรา้งชาต ิ สรา้งกเิลส

ตณัหา จงึไมม่วีนัทีจ่ะบรรลไุด ้ไมม่วีนัทีจ่ะสาํเร็จงานทางธรรมได ้ 

ถา้มฉีนัทะยนิดทีางธรรม กจ็ะมวีริิยะพากเพยีรปฏบิตัธิรรม ใจก็จะจดจ่อกบัการ

ปฏบิตัธิรรม วมิงัสาก็จะคดิแต่เรื่องปฏบิตัธิรรม ถา้มฉีนัทะวริิยะจติตะวมิงัสา

ในทางธรรมแลว้ ผลจะตอ้งเกดิขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเกดิขึ้นกบัพระพทุธเจา้

แลว้ เกดิขึ้นกบัพระสาวกท ัง้หลาย เพราะทา่นมอีทิธิบาท ๔ คอืฉนัทะวริิยะจติตะ

วมิงัสา อทิธิแปลวา่ความยิง่ใหญ่ บาทก็คอืทาง อทิธบิาทก็คอืทางสู่ความยิง่ใหญ่ 

ทางสู่ความสาํเร็จ ไมว่า่จะเป็นทางโลกหรอืทางธรรม ถา้ทางโลกก็สาํเร็จในการ

สรา้งภพสรา้งชาตใิหม้เีพิม่มากขึ้น ถา้ทางธรรมก็สาํเร็จในการตดัภพชาตใิหห้มด

ไป ตอ้งเลอืกฉนัทะใหถู้กทาง อย่าเลอืกฉนัทะกบัการสรา้งภพสรา้งชาต ิ ตอ้ง

เลอืกฉนัทะในทางธรรม ชอบไปอยู่วดั ไปปลกีวเิวก ไปปฏบิตัธิรรม ไปเพยีรกบั

การเดนิจงกรมนัง่สมาธิ ไมค่วรเพยีรกบัการไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ เพราะไม่

เป็นประโยชนก์บัจติใจ แต่จะเป็นโทษกบัจติใจ เพราะจะสรา้งความอยากใหม้าก

ขึ้น ไมม่วีนัสิ้นสุด จะอยากไปจนกวา่จะไมส่ามารถไปได ้ตอนนัน้ก็จะมแีต่ความ

ทกุขท์รมานใจ เช่นเป็นอมัพฤกษอ์มัพาต ไปไหนไมไ่ด ้ อาจจะอยากฆ่าตวัตายก็

ได ้ ถา้มคีวามยนิดไีปในทางธรรม กจ็ะมแีต่ความร่มเยน็เป็นสุขสิ้นทกุข ์ ขอให ้

พวกเราสรา้ง ฉนัทะวริิยะจติตะวมิงัสา ต่อธรรมอนัเลศิอนัประเสริฐของ

พระพทุธเจา้ คอืมรรคผลนิพพานน้ีขึ้นมา แลว้สกัวนัหน่ึงมรรคผลนิพพาน ก็

จะตอ้งเป็นผลทีจ่ะไดร้บักนัทกุคนอย่างแน่นอน 

ถาม ไดย้นิมาวา่ตอ้งปฏบิตักินัเป็นรอ้ยๆชาตเิลยกวา่จะไปถงึ 

ตอบ ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้สอนก็ตอ้งเป็นลา้นๆชาตเิลย เพราะไมรู่จ้กัทาง แต่พอมี

พระพทุธเจา้มาสอนแลว้ ๗ วนัก็ได ้ พระพทุธเจา้ทรงพยากรณ์รบัรองไวแ้ลว้ใน

มหาสตปิฏัฐานสูตร ถา้เจริญสตไิด ้ พจิารณาธรรมต่างๆตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

สอนได ้ก็จะสามารถบรรลพุระนิพพานหรือข ัน้พระอนาคามไีด ้ภายใน ๗ วนั ๗ 
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เดอืนหรือ ๗ ปี ขึ้นอยู่กบัความเพยีร ความฉลาดแหลมคมของสตปิญัญาของ

แต่ละคน ทีม่ไีมเ่ท่ากนั ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ไมม่พีระพทุธศาสนา ต่อให ้

ปฏบิตั ิ ต่อใหเ้พยีร ๒๔ ช ัว่โมง ไมห่ลบัไมน่อนเลย ก็จะบรรลไุมไ่ด ้ เพราะจะ

ปฏบิตัไิมถู่กทาง ดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง พระองคไ์มม่คีรูบาอาจารยท์ีจ่ะสอน 

จงึตอ้งลองผดิลองถูกเอง อดพระกระยาหารถงึ ๔๙ วนั ถา้ไมฉ่ลาดก็อาจจะอด

ตายไปเลยก็ได ้ 

น่ีคอืความยากของทางน้ี ถา้ไมม่คีนบอกทาง ยากทีจ่ะคน้พบไดด้ว้ยตนเอง มี

เพยีงคนทีฉ่ลาดอย่างพระพทุธเจา้เท่านัน้ ทีไ่ดส้ะสมบญุบารม ี เช่นปญัญาบารมี

มาเป็นกปัเป็นกลัป์ ถงึจะมคีวามฉลาดรูท้นักเิลส ทีค่อยหลอกลอ่ไมใ่หเ้ขา้สู่ทาง

มรรคผลนิพพาน แต่พอมพีระพทุธเจา้ มพีระอรหนัตม์าสอนเลห่ก์ลต่างๆของ

กเิลสแลว้ ก็จะสามารถบรรลไุดภ้ายในชาตน้ีิเลย จงึปรากฏมคีรูบาอาจารยใ์ห ้

พวกเรากราบไหวบู้ชาเป็นจาํนวนมาก ไมต่อ้งปฏบิตัเิป็นรอ้ยๆชาตแิลว้ หลวงปู่

ม ัน่ก็บรรลใุนชาตน้ีิ หลวงตาก็บรรลใุนชาตน้ีิ ใครก็ตามปฏบิตัธิรรมสมควรแก่

ธรรมแลว้ ตอ้งไดม้รรคผลนิพพานอย่างแน่นอน จงึอย่าไปฟงัคนหูหนวกตาบอด 

ทีไ่มไ่ดศึ้กษาไมไ่ดป้ฏบิตั ิ ฟงัแลว้ก็จะทาํใหไ้ขวเ้ขว ใหย้ดึพระพทุธพระธรรม

พระสงฆเ์ป็นอาจารย ์ เป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ คนอืน่เขาจะพูดอะไรก็ฟงัได ้ แต่ตอ้ง

พจิารณาดูวา่ พระพทุธพระธรรมพระสงฆส์อนอย่างน้ีหรือเปลา่ ไมม่ใีนคมัภรีท์ี่

สอนวา่ ถา้ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ จะตอ้งปฏบิตัเิป็น

รอ้ยชาตพินัชาตถิงึจะบรรลไุด ้มแีต่สอนวา่ บรรลไุดภ้ายใน ๗ วนั ๗ เดอืน ๗ 

ปี  

ไมต่อ้งลงัเลสงสยั ชาตน้ีิเป็นโอกาสดทีีสุ่ดแลว้ เหมอืนถูกลอตเตอรี่รางวลัที ่ ๑ 

หรือแจค๊พอตทีอ่เมริกา เพยีงแต่เราตอ้งไปรบัรางวลัเอง ตอ้งเจริญมรรคเอง 

เจริญทานศีลภาวนาเอง ภายใน ๗ วนั ๗ เดอืน ๗ ปีจะตอ้งไดผ้ลอย่างแน่นอน 

ไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่คร อยู่ทีค่วามเพยีรของเรา ถา้ไมม่คีวามเพยีร ถงึแมจ้ะถูกลอตเตอรี่

รางวลัที ่ ๑ ถูกแจค๊พอตก็จะไมส่ามารถไปรบัรางวลัได ้ เพราะขี้เกยีจเจริญมรรค 
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เจริญทานศีลภาวนา ตอ้งเปลีย่นความคดิใหม ่ ต่อไปน้ีจะไมเ่ทีย่วแลว้ ต่อไปน้ีมี

เวลาวา่งจะภาวนา ถา้ไมเ่ปลีย่น ก็จะไมม่วีนัไปทางธรรมได ้ เหมอืนขบัรถไปผดิ

ทางแลว้ไมก่ลบัรถ ก็จะไปผดิทางอยู่เรื่อยๆ ตอ้งหยุดรถแลว้ยูเทริน์กลบัรถ 

ตอนน้ีพวกเรากาํลงัไปทางสรา้งภพสรา้งชาต ิ ตอ้งกลบัมาทางตดัภพตดัชาต ิ ทาง

ของพระพทุธเจา้ ทางของครูบาอาจารยท์ ัง้หลาย 
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