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กณัฑท์ี่ ๔๔๒ 

หนงัสอืธรรมะ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

หนงัสอืธรรมะน้ีเป็นสือ่เผยแผ่ธรรมะทีด่ ี สมยัพระพทุธกาลน้ีตอ้งเหน่ือยหน่อย เพราะ

ไมม่หีนงัสอื พระพทุธเจา้ทรงตอ้งแสดงธรรมวนัละ ๓ ถงึ ๔ ครัง้ ตอนบ่ายทรงแสดง

ธรรมใหก้บัศรทัธาญาตโิยม ตอนคํา่ทรงแสดงธรรมใหก้บัพระภกิษุสามเณร ตอนดกึทรง

แสดงธรรมใหแ้ก่เทวดา ตอนเชา้ก่อนสวา่งก็ทรงเลง็ญาณดูวา่จะทรงไปโปรดผูใ้ดด ีสมยั

น้ีส่งหนงัสอืไปแทนได ้ ถา้อยากไดก้็เขยีนจดหมายมาขอ บางทกี็เดนิทางมารบัเอง 

หนงัสอืธรรมะน้ีเป็นเหมอืนแผนที ่ เป็นป้ายบอกทางไปสู่มรรคผลนิพพาน ไปสู่การหลดุ

พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ไปสู่ความสุขทีถ่าวร ถา้ไมม่หีนงัสอืธรรมะนาํทาง พวกเรา

จะไมม่โีอกาสไปสู่พระนิพพานไดด้ว้ยตนเอง ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ มาประกาศ

พระธรรมคาํสอนใหแ้ก่สตัวโ์ลก สตัวโ์ลกท ัง้หลายก็จะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิไปเรื่อยๆ 

ไมม่วีนัสิ้นสุด จนกวา่จะมพีระพทุธเจา้มาตรสัรูพ้ระธรรม ทีจ่ะพาสตัวโ์ลกใหไ้ปสู่การ

สิ้นสุดของการเวยีนวา่ยตายเกดิ พอตรสัรูแ้ลว้ก็อยู่ทีพ่ระองคว์า่จะทรงมพีระวริยิะ

ขวนขวายหรือไม ่ ถา้ไม่ขวนขวายทีจ่ะเผยแผ่ส ัง่สอนธรรมใหแ้ก่ผูอ้ืน่ ก็จะไมม่ี

พระพทุธศาสนาปรากฏใหโ้ลกไดก้ราบไหวบู้ชา ไดย้ดึเป็นสรณะ ก็จะเป็นพระปจัเจก

พทุธเจา้ไป 

พระพทุธเจา้น้ีมอียู่ ๒ ประเภทคอื ๑. พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ๒. พระปจัเจกพทุธ

เจา้ พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้คอืพระพทุธเจา้ ทีห่ลงัจากไดต้รสัรูพ้ระอนุตตรสมัมา

สมัโพธิญาณแลว้ ก็ทรงนาํเอาพระธรรมทีท่รงตรสัรูน้ี้มาเผยแผ่ใหก้บัสตัวโ์ลก ก็จะมี

พระพทุธศาสนาปรากฏตามมา เช่นวนัเพญ็เดอืน ๖ เป็นวนัปรากฏขึ้นมาของ

พระพทุธเจา้ ทรงตรสัรูใ้ตต้น้โพธิ์ แลว้หลงัจากนัน้อกีประมาณ ๒ เดอืน คอืวนัเพญ็

เดอืน ๘ ทีเ่รียกวา่วนัอาสาฬหบูชา วนัทีจ่ะมาถงึในอกีไมก่ี่วนัขา้งหนา้น้ี ก็ทรงประกาศ
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พระธรรมคาํสอนครัง้แรก ใหแ้ก่พระปญัจวคัคยี ์ ทาํใหม้พีระธรรมทีเ่ป็นสรณะทีพ่ึง่ของ

สตัวโ์ลกปรากฏขึ้นมา และหลงัจากทรงแสดงพระธรรมเสร็จ ก็ปรากฏมพีระอญัญาโกณ

ฑญัญะมดีวงตาเหน็ธรรม ไดบ้รรลเุป็นพระอริยสงฆอ์งคแ์รก ไดเ้ป็นพระสงัฆรตันะองค์

แรก น่ีคอืการปรากฏขึ้นของพระรตันตรยั เบื้องตน้ก็ตอ้งมพีระพทุธเจา้ทรงตรสัรูก่้อน 

หลงัจากนัน้ก็ทรงแสดงพระธรรมใหแ้ก่สตัวโ์ลก พอผูฟ้งัไดย้นิไดฟ้งัแลว้พจิารณาตามได ้

สามารถมองเหน็ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูเ้หน็ คอืเหน็พระอริยสจั ๔ ก็จะบรรลุ

ธรรมข ัน้ตน้ บรรลเุป็นพระโสดาบนั  

อย่างทีพ่ระอญัญาโกณฑญัญะไดเ้ปลง่วาจาไวว้า่ สิง่ใดมกีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมี

การดบัไปเป็นธรรมดา เพราะเหน็ไตรลกัษณ์ เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เหน็ความไม่

เทีย่ง เหน็การเกดิการดบัไปเป็นธรรมดา ของสรรพสิง่สรรพสตัวท์ ัง้หลาย ถา้ไปยดึตดิ 

อยากไมใ่หด้บั ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ความทกุขใ์จน้ีเป็นทกุขใ์นอริยสจั ๔ ทีเ่กดิ

จากสมทุยั ความอยากไมใ่หส้รรพสิง่สรรพสตัวท์ ัง้หลายเสือ่มไป แต่ความจริงทกุสิง่ทกุ

อย่างในโลกน้ีเป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง เป็นอนัตตาไมม่ตีวัตน พอเหน็ความจริงน้ีก็หยุดความ

อยากได ้ ยอมรบัวา่มกีารเกดิย่อมมกีารดบัไปเป็นธรรมดา ก็บรรลธุรรม เหน็อริยสจั ๔ 

เหน็วา่ทกุขเ์กดิจากความอยากไมใ่หส้ิง่ต่างๆดบัไป เหน็วา่จะดบัทกุขไ์ด ้ ก็ตอ้งเหน็วา่สิง่

ต่างๆเป็นอนิจจงั เป็นอนตัตา เช่นเหน็วา่ร่างกายเป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง เกดิ แก่ เจ็บ ตาย 

เป็นอนตัตา ไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่ของเรา เป็นเพยีงธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ก็จะบรรลเุป็น

พระอริยสงฆส์าวกขึ้นมา ภายในเวลา ๒ เดอืนพระรตันตรยัก็ปรากฏครบ ๓ องค ์ วนั

เพญ็เดอืน ๖ เป็นการปรากฏของพระพทุธรตันะ วนัเพญ็เดอืน ๘ เป็นการปรากฏของ

พระธรรมรตันะและพระสงัฆรตันะ 

ก่อนทีจ่ะประกาศพระธรรมคาํสอน ทรงทอ้แทพ้ระทยั ไมป่รารถนาทีจ่ะประกาศพระ

ธรรมคาํสอนใหแ้ก่สตัวโ์ลก เน่ืองจากทรงเหน็วา่เป็นธรรมทีย่าก ทีท่วนกระแสความรูส้กึ

นึกคดิของสตัวโ์ลก ทีม่คีวามรกัความชอบในสรรพสิง่ต่างๆในโลกน้ี เช่นลาภยศ

สรรเสริญ รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แต่สตัวโ์ลกไมรู่ว้า่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้ไม่

อยากจะทกุขก์บัสิง่เหลา่น้ี ก็จาํเป็นทีจ่ะตอ้งตดัสิง่เหลา่น้ีไป ไมย่ดึไมต่ดิ ไมแ่สวงหาสิง่
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เหลา่น้ีมาเป็นสรณะ มาเป็นทีพ่ึง่ มาใหค้วามสุขกบัตน แต่สตัวโ์ลกทกุชนิดทีเ่กดิมาใน

โลกน้ีก็มคีวามหลง ยดึตดิกบัลาภยศสรรเสริญ กบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทางรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะกนัท ัง้นัน้ แลว้จะสอนบอกใหรู้ว้า่เป็นความทกุข ์ ไมใ่ช่เป็น

ความสุข ก็จะเป็นสิง่ทีย่ากมาก แต่ก็มทีา้วมหาพรหม ไดม้าขออาราธนาใหพ้ระพทุธเจา้

ทรงเมตตาต่อสตัวโ์ลก ใหไ้ดโ้ปรดสตัวโ์ลก โดยขอใหพ้ระองคท์รงพจิารณาวา่ สตัวโ์ลก

มภูีมจิติภูมธิรรมทีต่่างกนั ผูท้ีพ่รอ้มทีจ่ะรบัพระธรรมคาํสอนของพระองคก์็ม ี ผูท้ีไ่ม่

พรอ้มก็ม ี ขอใหไ้ดท้รงโปรดผูท้ีพ่รอ้มทีจ่ะรบัเถดิ หลงัจากทีไ่ดท้รงพจิารณาก็เหน็วา่ 

สตัวโ์ลกเป็นเหมอืนบวั ๔ เหลา่ มคีวามเจริญเตบิโตไมเ่ท่ากนั บวัทีเ่จริญเตบิโตเต็มทีก่็

คอืบวัเหนือนํา้ พอไดส้มัผสัแสงอาทติยก์็จะบาน เป็นบวัเหลา่ที ่๑ บวัเหลา่ที ่๒ ก็คอืบวั

ปริ่มนํา้ ทีจ่ะโผลเ่หนือนํา้ขึ้นมาในเวลา ๒ - ๓ วนั บวัเหลา่ที ่๓ ก็คอืบวักลางนํา้ ทีอ่ยู่

ระหวา่งโคลนตมกบัผวินํา้ จะตอ้งรอนานหน่อย ถงึจะโผลเ่หนือนํา้ขึ้นมาได ้บวัเหลา่ที ่๔ 

คอืบวัทีอ่ยู่ในโคลนตม ทีจ่ะไมม่โีอกาสโผลเ่หนือนํา้ขึ้นมาเลย เพราะจะเป็นอาหารของปู

ปลาเต่าไป  

มนุษยเ์ราก็เป็นเหมอืนบวั ๔ เหลา่ พวกที่ ๑ ทีไ่ดส้ะสมบญุบารมมีามากก็ม ี เช่นพวก

นกับวชท ัง้หลาย เช่นพระปญัจวคัคยีท์ีไ่ดต้ดิตามเป็นลูกศิษยข์องพระพทุธเจา้มาโดย

ตลอด ท่านเหลา่น้ีไดบ้าํเพญ็บญุบารมมีาอย่างโชกโชน ถงึออกบวชได ้ ทาํทานไดอ้ย่าง

เต็มที ่ สละสมบตัขิา้วของเงนิทอง สละลาภยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมกูลิ้น

กายไปจนหมด แลว้ก็มาบาํเพญ็รกัษาศีล เจริญสมาธิ ไดฌ้านข ัน้ต่างๆ ท่านเหลา่น้ีจงึ

เป็นเหมอืนบวัทีอ่ยู่เหนือนํา้แลว้ รอแสงสว่างของดวงอาทติย ์ แสงสวา่งน้ีก็คอืพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้น้ีเอง ทีเ่รียกวา่ปญัญา เป็นธรรมข ัน้ปญัญา ข ัน้โลกตุรธรรม 

พระปญัจวคัคยีไ์ดบ้รรลขุ ัน้โลกยิธรรมกนัแลว้ คอืข ัน้สมาธิ ข ัน้ฌานสมาบตั ิถา้ตายไปก็

ไปเกดิบนสวรรคช์ ัน้พรหม แต่เป็นโลกยิธรรมทีย่งัอยู่ภายใตก้ฎของไตรลกัษณ์ อนิจจงั

ทกุขงัอนตัตา ก็จะเสือ่มลงมาหลงัจากสมาธิอ่อนกาํลงัลงไป จติก็จะหยาบขึ้นมา

ตามลาํดบั  
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ขณะทีจ่ติสงบจะละเอยีดจะสงบมาก แลว้จะค่อยๆเสือ่มไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย จติจะ

หยาบขึ้น จะเกดิกเิลสตณัหา จะหวิกบัรูปเสยีงกลิน่รสทีล่ะเอยีด คอืรูปทพิยเ์สยีงทพิย์

กลิน่ทพิยข์องเทวดา พอเสือ่มมากขึ้น ก็จะหวิกบัรูปเสยีงกลิน่รสของมนุษย ์ก็จะตอ้งมา

เกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ น่ีคือวบิากของผูท้ีไ่ดบ้าํเพญ็บญุบารมถีงึข ัน้ฌานสมาบตั ิ จะเสือ่ม

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ เหมอืนกบัพระอาจารยข์องพระพทุธเจา้ ๒ รูป ทีท่รงตรสัวา่

น่าเสยีดาย เพราะไดส้ิ้นชวีติไปก่อนทีพ่ระองคจ์ะตรสัรู ้ ถา้ยงัอยู่ก็จะมโีอกาสไดบ้รรลุ

มรรคผลนิพพาน บรรลโุลกตุรธรรม เพราะมแีสงสวา่งแห่งธรรม คอืคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ซึง่เปรียบเหมอืนแสงสวา่งของดวงอาทติย ์ บวัทีอ่ยู่เหนือนํา้ ถา้ไมม่ดีวง

อาทติยก์็จะบานไมไ่ดเ้ช่นเดยีวกบัผูท้ีไ่ดส้มาธิแลว้ ถา้ไมม่แีสงสวา่งแห่งธรรม ก็จะบรรลุ

มรรคผลนิพพานไมไ่ด ้พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้จงึมคีวามสาํคญัอย่างมาก เป็น

เหมอืนแสงสวา่งของดวงอาทติย ์ ทีจ่ะทาํใหบ้วับาน ใจของสตัวโ์ลกท ัง้หลายเป็นเหมอืน

ดอกบวั ทีจ่ะตอ้งมแีสงสวา่งแหง่ธรรมมาทาํใหบ้านขึ้นมา ใหเ้ป็นพระนิพพานขึ้นมา ถา้

ไมม่พีระพทุธเจา้มาทรงตรสัรู ้ก็จะไมม่วีนัทีจ่ะบานขึ้นมาได ้ เป็นพระนิพพานขึ้นมาได ้ น่ี

ก็คอืเรื่องของบวั ๔ เหลา่ บคุคล ๔ ชนิด 

พวกที ่๒ เป็นพวกทีไ่ดส้ะสมบญุบารมรีองจากพวกที ่๑ ทีไ่มส่ามารถบรรลธุรรมไดท้นัท ี

ตอ้งอาศยัการไดย้นิไดฟ้งัหลายๆครัง้ ถงึจะบานได ้พวกที ่๓ เป็นพวกทีด่อ้ยบารมลีงไป

อกี ตอ้งใชเ้วลามากกวา่พวกที ่๒ ถงึจะบานได ้พวกที ่๔ เป็นพวกทีจ่ะไมม่วีนัโผลเ่หนือ

นํา้ขึ้นมาได ้ เน่ืองจากไมม่ศีรทัธาความเชื่อ ในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ฟงั

ธรรมแลว้ไมเ่กดิศรทัธา เพราะเหน็วา่การแสวงหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทางลาภ

ยศสรรเสริญ เป็นทางทีน่าํไปสู่ความสุข ก็จะไมเ่ชื่อทางทีไ่ปสู่ความสุขทีแ่ทจ้ริง ทีต่อ้ง

สละลาภยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย พวกน้ีจะตอ้งเกดิแก่เจ็บตายไป

เรื่อยๆ ไมม่วีนัสิ้นสุด 

พระพทุธเจา้จงึทรงเลง็พระธรรมคาํสอน ไปสู่บวัเหนือนํา้ก่อน ทรงแสดงธรรมโปรดพวก

นกับวชก่อน ในแต่ละครัง้ทีท่รงแสดงธรรม จะปรากฏมผูีบ้รรลเุป็นพระอรหนัตก์นัเป็น

จาํนวนมาก เพยีงระยะเวลา ๗ เดอืนแรก คอืหลงัจากทีท่รงแสดงพระธรรมครัง้แรกใน
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วนัเพญ็เดอืน ๘ มาจนถงึวนัเพญ็เดอืน ๓ ในปีต่อมา ก็เป็นเวลา ๗ เดอืน ก็ปรากฏมี

พระอรหนัตสาวกอย่างนอ้ยก็ ๑๒๕๐ รูป ทีไ่ดเ้ดนิทางมาจากทศิทางต่างๆโดยไมไ่ดน้ดั

หมายกนั มาเฝ้าพระพทุธเจา้ ดว้ยความราํลกึถงึพระคุณของพระพทุธเจา้ และอาจจะมี

มากกวา่นัน้ทีไ่มไ่ดม้าร่วม เพราะอาจจะอยูไ่กล เพราะหลงัจากทีไ่ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต์

กนัแลว้ พระพทุธเจา้ก็ทรงตรสัใหไ้ปกนัคนละทศิคนละทาง เพือ่จะไดเ้ผยแผ่พระธรรม

คาํสอนใหไ้ปไดอ้ย่างกวา้งขวาง ไมใ่หไ้ปดว้ยกนั ใหแ้ยกกนัไป เพราะจะทาํประโยชนไ์ด ้

มากกวา่ น่ีก็คอืพระคุณของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่าํใหเ้กดิพระอริยสงฆ์

สาวก เป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่มาจนถงึปจัจบุนัน้ี เพราะมผูีส้นใจศึกษาสนใจปฏบิตั ิ ดว้ย

ความวริิยะอตุสาหะ ดว้ยความเขม้แขง็ ดว้ยความอดทน ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ จงึได ้

บรรลธุรรมข ัน้ต่างๆ เพราะการบรรลธุรรมไมจ่าํเป็นตอ้งฟงัจากพระพทุธเจา้โดยตรง ถงึ

จะสามารถบรรลไุด ้ จริงอยู่การไดฟ้งัธรรมจากพระพทุธเจา้ ย่อมมคีวามแตกต่างกบัการ

ฟงัธรรมจากพระสาวก เน่ืองจากพระปญัญาบารมขีองพระพทุธเจา้มมีากกวา่พระสาวก 

ทรงรูว้า่ควรแสดงธรรมอย่างไรชนิดไหนใหแ้ก่ผูฟ้งั เพราะทรงรูจ้ริตของผูฟ้งั รูภู้มจิติภูมิ

ธรรมของผูฟ้งั วา่อยู่ในระดบัไหน ควรจะใหธ้รรมชนิดไหน ถา้เป็นแพทยเ์ป็นหมอ ก็รูว้า่

คนไขเ้ป็นโรคชนิดไหน ควรใหย้าชนิดไหนรกัษา  

ไมม่อีะไรในโลกน้ีจะมคุีณค่าเท่ากบัพระธรรมคาํสอน ถา้ไมม่พีระธรรมคาํสอน ต่อให ้

เป็นมหาเศรษฐ ีเป็นพระมหากษตัริย ์ก็จะไมส่ามารถอยู่เหนือความทกุขไ์ด ้หลดุพน้จาก

ความทกุขไ์ด ้ หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ พอมพีระธรรมคาํสอนแลว้ ไมว่า่จะ

เป็นใครก็ตาม เป็นพระมหากษตัริยห์รือเป็นขอทาน ก็มโีอกาสทีจ่ะหลดุพน้จากการเวยีน

วา่ยตายเกดิได ้ พระพทุธศาสนาจงึไมเ่ลอืกชนชัน้วรรณะ พระพทุธศาสนายนิดตีอ้นรบั

ทกุคนทีม่ศีรทัธา ถา้มศีรทัธากจ็ะมโีอกาสมสีทิธิ์ ทีจ่ะปฏบิตัใิหห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ย

ตายเกดิได ้ไมว่า่จะเป็นพระมหากษตัริย ์เป็นเศรษฐ ีหรือเป็นขอทาน เวลาบวชแลว้ก็อยู่

ในสถานภาพเดยีวกนั คอืเป็นขอทาน การเป็นเศรษฐเีป็นพระมหากษตัริย ์ อาจจะเป็น

อปุสรรคต่อการบวช มากกวา่การเป็นขอทาน แต่การเป็นขอทานก็ไมไ่ดเ้ป็นเหตทุาํให ้

บวชได ้คนขอทานทีไ่มไ่ดบ้วชก็มมีากมาย เศรษฐทีีไ่ดบ้วชก็มมีากมาย กษตัริยท์ีไ่ดบ้วช

ก็มเีหมอืนกนั ถา้มศีรทัธาไมว่า่จะเป็นอะไรก็จะบวชได ้ถา้เชื่อในพระธรรมคาํสอน เชื่อวา่
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สามารถปฏบิตัใิหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายได ้ เชื่อเท่าน้ีก็พอแลว้ พอต่อการนอ้ม

เอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ

ในเบื้องตน้จงึตอ้งมศีรทัธาความเชื่อก่อน เชื่อในพระธรรมคาํสอนทีท่รงสอนใหท้าํบญุละ

บาป ชาํระใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ชาํระความโลภความอยากต่างๆใหห้มดไปจากใจ สละ

ความสุขทางลาภยศสรรเสริญ ทางรูปเสยีงกลิน่รส แลว้ออกไปอยู่ตามสถานทีส่งบสงดั

วเิวก อยู่ตามป่าตามเขาบาํเพญ็เพยีร เจริญสต ิ เจริญสมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา 

รกัษาศีลใหบ้ริสุทธิ์ น่ีคอืศรทัธาทีต่อ้งม ี พอมแีลว้เราก็ตอ้งปฏบิตัติามศรทัธา ตอ้งสละ

สมบตั ิสละลาภยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้ก็ปลกีวเิวกอยู่ตาม

สถานทีส่งบสงดั ต ัง้อยู่ในศีลในธรรม เจริญสตติลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั เพือ่

ควบคุมความคดิไมใ่หฟุ้้ งซ่าน ใหว้า่ง ใหจ้ติเยน็สบาย ไมล่อยไปลอยมา ใหต้ ัง้อยู่ใน

ปจัจบุนั แลว้ก็ใหน้ ัง่สมาธหิลบัตา เพือ่ทาํใหจ้ติรวมเขา้สู่ความสงบอย่างเต็มที ่ ใหเ้ป็น

อเุบกขา สกัแต่วา่รู ้เรียกวา่สมาธิ 

สมาธิก็ม ี ๒ ลกัษณะคอื สมัมาสมาธิกบัมิจฉาสมาธิ สมัมาสมาธิก็คอืจติน่ิงสงบไมม่ี

ความคดิปรุงแต่ง เป็นอเุบกขาสกัแต่วา่รู ้ ไมม่นิีมติไมม่อีะไรปรากฏใหร้บัรู ้ ถา้มนิีมติมี

อะไรปรากฏใหร้บัรู ้ จะไมใ่ช่สมัมาสมาธิ ไมค่วรปลอ่ยใหจ้ติไปทางนัน้ ควรดงึกลบัมา

ภาวนาต่อ จนกวา่จติจะเขา้สู่ความสงบเป็นอเุบกขา ถา้มกีารรบัรูนิ้มติต่างๆ ก็จะทาํให ้

เกดิกเิลสตณัหา เกดิความอยากตดิตามนิมติ เวลานัง่สมาธิแต่ละครัง้ก็อยากจะเหน็นิมติ 

เพราะมคีวามเพลดิเพลนิ มคีวามสุข เหมอืนไดดู้ภาพยนตร ์ แต่เป็นความสุขทีไ่มจ่รีงั

ถาวร สุขแต่เฉพาะเวลาทีไ่ดส้มัผสัไดร้บัรู ้ ถา้นัง่แลว้ไมไ่ดเ้หน็ก็จะหงดุหงดิใจ ไมใ่ช่เป็น

ทางไปสู่การดบัทกุข ์ เพราะการไปสู่การดบัทกุขน้ี์ จะตอ้งหยุดความอยากต่างๆ จงึตอ้ง

เขา้ไปในสมาธิทีม่แีต่ความวา่ง เพราะจะทาํใหค้วามอยากสงบตวัลงไป เวลาออกจาก

ความสงบทีไ่มม่นิีมติ จติจะมพีลงัอเุบกขา คอืไมโ่ลภไม่โกรธไมห่ลง แต่เป็นอยู่ไดไ้ม่

นาน เป็นเหมอืนกบันํา้ทีแ่ช่ไวใ้นตูเ้ยน็ เวลาเอาออกมาจากตูเ้ยน็ใหม่ๆ ก็จะเยน็ ถา้ทิ้งไว ้

สกัระยะหน่ึง ความเยน็ก็จะค่อยๆหายไป ความเป็นอเุบกขาของจติทีไ่ดจ้ากสมาธิก็

เช่นเดยีวกนั เวลาออกจากสมาธิใหม่ๆ ก็จะมคีวามเยน็ มคีวามเป็นอเุบกขามาก พอได ้
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สมัผสัรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทางความคดิปรุงแต่ง อเุบกขาก็จะค่อยๆ

จางหายไป ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ก็จะมกีาํลงัเพิม่มากขึ้น

ตามลาํดบั 

ถา้ทาํสมาธิจนชาํนาญแลว้ เขา้ออกสมาธิไดอ้ย่างงา่ยดายแลว้ เวลาออกจากสมาธิก็ควร

เจริญปญัญา อย่าคดิไปในทางกเิลส ดงึความคดิปรุงแต่งใหค้ดิไปในทางธรรมะ คดิไป

ในทางอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมว่า่จะเหน็อะไร ไดย้นิอะไร สมัผสัรบัรูเ้รื่องอะไร ให ้

พจิารณาวา่เป็นไตรลกัษณ์ ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิไปอยาก ไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่

ของเรา เราไมส่ามารถส ัง่ใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีได ้ ถา้เหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์อยู่อย่าง

ต่อเน่ือง ก็จะปลอ่ยวางอย่างต่อเน่ือง เหน็อะไรก็จะปลอ่ยวาง เหน็อะไรก็สกัแต่วา่เหน็ 

ไดย้นิอะไรก็สกัแต่วา่ไดย้นิ ไมม่คีวามอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ถา้ตอ้งทาํอะไรก็

ทาํไป แต่ไมท่าํอย่างเอาเป็นเอาตาย ทาํไดก้็ด ี ทาํไมไ่ดก้็ด ี เช่นเสยีงทีเ่ป็นปญัหาอยู่

ตอนน้ี ถา้แกไ้ขไดก้็แกไ้ป แกไ้ดก้็ด ีแกไ้มไ่ดก้็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร ถา้ยงัตอ้งดูแลจดัการ

กบัสิง่ต่างๆ ก็ตอ้งใหอ้ยู่ในกรอบของความเป็นจริง ของความเป็นไปได ้ไมใ่ช่อยู่ในกรอบ

ของความเครียด ทาํอะไรก็เครียดกบัสิง่ทีท่าํ นัน่แสดงวา่มคีวามอยากเกนิความเป็นจรงิ 

พอความอยากไมต่รงกบัความเป็นจริง ไมไ่ดด้งัใจ ก็เกดิความเครียดขึ้นมา เป็นความ

ทกุข ์จะทาํอะไรจะอยากไดอ้ะไร ก็ทาํไปได ้แต่อย่าไปเอาเป็นเอาตาย คดิวา่เป็นของเล่น 

ของทกุอย่างในโลกน้ีเป็นเหมอืนของเลน่ ไมใ่ช่ของจริง ตายไปก็เอาอะไรตดิตวัไปไมไ่ด ้

ทาํใหด้ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็ยนิดตีามทีป่รากฏ อย่างน้ีก็จะไมท่กุข ์

ไมเ่ป็นสมทุยั คอือยากจนเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั กระวนกระวาย

กระสบักระส่าย วติกกงัวลวา้วุน่ขุน่มวั อย่างน้ีถงึจะเป็นสมทุยั  

ตอ้งใชป้ญัญาพจิารณาอยู่เรื่อยๆ จะพจิารณากบัสิง่ทีป่รากฏใหร้บัรู ้ เช่นรูปเสยีงกลิน่รส

ก็ได ้ หรือจะพจิารณาถงึเหตกุารณ์ต่างๆทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้นในภายภาคหนา้ก็ได ้ เช่นการ

พลดัพรากจากสิง่ต่างๆไป ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งพลดัพรากจากบคุคลต่างๆ จากสิง่ต่างๆไป 

ไปทลีะคนสองคน ไปทลีะอย่างสองอย่าง ในทีสุ่ดก็ตอ้งพลดัพรากจากร่างกาย ทีไ่ปยดึ

ไปตดิวา่เป็นตวัเราของเรา ตอ้งพจิารณาอยูเ่นืองๆ ไมใ่หล้มืวา่สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่ของเรา เป็น
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เหมอืนของทีย่มืมา ตอ้งคนืเจา้ของไป สกัวนัหน่ึงเจา้ของจะมาขอคนืไป ถา้ไมล่มืก็จะไม่

หลงยดึตดิ ไมอ่ยากใหอ้ยู่ไปตลอด พอถงึเวลาทีเ่จา้ของมาทวงคนื ก็คนืไปไดอ้ย่างสบาย

ใจ ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ อาลยัอาวรณ์ ถา้พจิารณาไปไดส้กัระยะหน่ึงแลว้ กาํลงัของ

อเุบกขาจะหมดไป ก็จะมกีเิลสตณัหาออกมาก่อกวน มาสรา้งอารมณ์วา้วุน่ขุน่มวัให ้

เกดิขึ้น ก็ควรหยุดการพจิารณา แลว้กลบัเขา้ไปในความสงบ กลบัไปนัง่สมาธิทาํใจให ้

สงบใหเ้ป็นอเุบกขา ถา้เป็นนํา้ก็เอากลบัเขา้ไปแช่ในตูเ้ยน็ พอนํา้หายเยน็แลว้ก็เอากลบั

เขา้ไปแช่ในตูเ้ยน็ ใหเ้ยน็เต็มทีแ่ลว้ค่อยเอาออกมาใหม ่ พอจติไดพ้กัเต็มทีแ่ลว้ก็จะถอน

ออกมาเอง เป็นอุเบกขาเต็มทีแ่ลว้ ก็พรอ้มจะพจิารณาความจรงิต่อไป 

ความจริงก็คอือนิจจงัทกุขงัอนตัตา ในสภาวธรรมท ัง้หลาย ขนัธ ์๕ ก็เป็นสภาวธรรม รูป

ก็คอืร่างกาย เวทนาก็คอืความรูส้กึ สญัญาก็คอืความจาํไดห้มายรู ้ สงัขารก็คอืความคดิ

ปรุงแต่ง วิญญาณก็คอืการรบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีม่าสมัผสักบัตาหูจมกูลิ้น

กาย ธรรมเหลา่น้ีก็เกดิดบัๆ เวทนาก็เปลีย่นไปเปลีย่นมา สุขบา้งทกุขบ์า้งไมสุ่ขไมท่กุข ์

บา้ง สลบักนัไป สญัญาก็จาํไดแ้ลว้ก็หายไป เหน็ภาพแลว้ก็จาํวา่เป็นใคร จาํเสร็จแลว้ก็

หายไป ไดย้นิเสยีงก็จาํวา่เสยีงน้ีเป็นเสยีงของใคร มคีวามหมายวา่อย่างไร แลว้ก็หายไป 

สงัขารก็ปรุงแต่งไป คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี คดิแลว้ก็ดบัไปหายไป แลว้ก็คดิเรื่องใหมต่่อ 

วญิญาณก็รบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสต่างๆ ทีม่าสมัผสักบัตาหูจมกูลิ้นกาย รบัรูแ้ลว้ก็ดบัไป น่ี

คอืนามขนัธท์ ัง้ ๔ คอื เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ มกีารเกดิดบัๆ ถา้ไมไ่ปยุ่งกบัเขา

ก็จะไมเ่ป็นปญัหา ถา้อยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ก็จะเกดิปญัหาขึ้นมา เช่นเวลา

เกดิความเจ็บก็อยากจะใหห้ายเจ็บ ก็จะสรา้งความทกุขข์ึ้นมาในใจ ทีรุ่นแรงกวา่ความ

เจ็บของเวทนา เช่นเวลานัง่แลว้เจ็บ ร่างกายเจ็บเรียกวา่ทกุขเวทนา ถา้อยากให ้

ทกุขเวทนาหาย ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง เป็นทกุขใ์นอริยสจั ๔ ทกุขท์ีเ่กดิ

จากความอยาก อยากใหท้กุขเวทนาหายไป  

ความทกุขใ์นใจน้ี รุนแรงกวา่ความทกุขข์องเวทนาหลายรอ้ยเท่าดว้ยกนั ทีท่นกนัไมไ่ด ้

ไมใ่ช่ความเจ็บของร่างกาย คอืทกุขเวทนา ทกุขใ์นอริยสจั ๔ ต่างหากทีท่นไมไ่ด ้ทกุขท์ี่

เกดิจากสมทุยั ความอยากใหท้กุขเวทนาหายไป ถา้ควบคุมใจไมใ่หผ้ลติความอยากได ้
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ใหใ้จรบัรูเ้ฉยๆ เป็นอเุบกขา ก็จะไมม่ทีกุขท์างใจ ทกุขใ์นอริยสจัจะไมป่รากฏขึ้นมา จะ

สบายใจ จะนัง่ไดอ้ย่างสบาย ร่างกายจะเจ็บก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป วธิีทีจ่ะทาํใหใ้จเป็น

อเุบกขา ในระหวา่งทีเ่กดิทกุขเวทนา ก็มสีองวธิีคอื ๑. วธิีของสมาธิ ๒. วธิีของปญัญา 

วธิีของสมาธิก็ใชค้าํบรกิรรม ควบคุมสงัขารความคดิปรุงแต่ง ไมใ่หผ้ลติสมทุยัออกมา 

คอืความอยากใหท้กุขเวทนาหายไป หรืออยากจะลกุขึ้นเปลีย่นอริิยาบถ อยากจะหนีจาก

ทกุขเวทนาไป ควบคุมสงัขารความคดิปรุงแต่งดว้ยการบริกรรมพทุโธๆไป หรือจะสวด

มนตไ์ปก็ได ้ท่องอาการ ๓๒ ไปก็ได ้แลว้แต่จะถนดักบัวธิีใดก็ใชไ้ป จะนบั ๑-๒-๓ ไปก็

ได ้ ทาํอย่างไรก็ไดท้ีจ่ะทาํใหส้งัขารไมป่รุงแต่งไปในทางสมทุยั คอืความอยากใหค้วาม

เจ็บหายไป  

อย่างเวลานัง่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เวลาแสดงธรรมน้ี ก็มคีวามเจ็บ แต่ใจไมไ่ดอ้ยู่กบัความ

เจ็บของร่างกาย ผูแ้สดงก็อยู่กบัการแสดง ผูฟ้งัก็อยู่กบัการฟงั กจ็ะสามารถนัง่ไดโ้ดยไม่

รูส้กึเจ็บมาก รูว้า่เจ็บ แต่ก็พอทนได ้เพราะสงัขารไมม่เีวลาผลติสมทุยั คอืความอยากให ้

เวทนาหายไปน้ีเอง ถา้ไมไ่ดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ไมไ่ดแ้สดงธรรม นัง่อยู่เฉยๆเดีย๋วเดยีวก็

ตอ้งขยบัแลว้ เพราะสงัขารจะผลติสมทุยัออกมาอยู่เรื่อยๆ ไมอ่ยากสมัผสักบัความเจ็บ 

อย่างน้ีก็ตอ้งใชก้ารบริกรรมเพือ่ใหใ้จมอีะไรทาํ หรือนัง่ฟงัธรรมไป ก็จะนัง่ไดน้าน จะไม่

รูส้กึเจ็บมาก เพราะใจไมไ่ปรบัรูค้วามเจ็บของร่างกาย ใจรบัรูก้บัเสยีงธรรมทีม่าสมัผสั 

แลว้พจิารณาตาม ใจก็เลยสงบเป็นอเุบกขา ไมท่กุขก์บัความเจ็บของร่างกาย ถา้ไมไ่ดฟ้งั

ธรรมก็ตอ้งใชก้ารบริกรรมหรือใชก้ารสวดมนต ์ คาถาไหนก็ได ้ เป็นอบุาย คาถาไหนก็มี

ผลเหมอืนกนั คอืทาํใหใ้จเป็นอเุบกขาเหมอืนกนั เมือ่มงีานใหส้งัขารทาํ สงัขารกจ็ะไม่

สามารถผลติสมทุยั ผลติความอยากใหค้วามเจ็บของร่างกายหายไป ก็จะสามารถนัง่อยู่

ได ้ และเขา้สู่ความสงบได ้ ผ่านความเจ็บของร่างกายไปได ้ ดว้ยอาํนาจของการบริกรรม

พทุโธ หรือการสวดมนต ์น่ีก็เป็นวธิีที ่๑ ทีจ่ะทาํใหผ้่านความเจ็บของร่างกายไปได ้

เวลาเกดิความเจ็บของร่างกาย ไมว่า่จะเจบ็ในขณะทีน่ ัง่สมาธิหรือเจ็บในขณะทีเ่จ็บไขไ้ด ้

ป่วย ถา้รูจ้กัการภาวนา รูจ้กับริกรรมพทุโธ รูจ้กัสวดมนต ์ ก็สามารถผ่อนคลายความ

ทกุขท์างใจได ้ ความจรงิเราไมไ่ดผ้่อนคลายความเจ็บของร่างกาย แต่ผ่อนคลายความ
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เจ็บทางใจ สมมตุวิา่ความเจ็บม ี ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ความเจ็บ ๙๐ เปอรเ์ซน็ตจ์ะอยู่ทีใ่จ 

อกี ๑๐ เปอรเ์ซน็ตอ์ยู่ทีร่่างกาย ถา้ภาวนาเป็น บริกรรมพทุโธได ้สวดมนตไ์ด ้ความเจ็บ 

๙๐ เปอรเ์ซน็ตก์็จะหายไป เหลอืความเจ็บเพยีง ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ซึง่ไมเ่ป็นปญัหาเลย 

เพราะกาํจดัความเจ็บส่วนใหญ่ไดด้ว้ยวธิีของสมาธิ ถา้มสีมาธิแลว้ก็จะมกีาํลงัรบัรูค้วาม

เจ็บของร่างกายได ้พอจะใหม้เีวลาพจิารณา ดูความเจ็บของร่างกาย วา่เป็นไตรลกัษณ์ได ้

เป็นสภาวธรรมทีเ่กดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป เหมอืนกบัเสยีงลมพดัทีเ่รากาํลงัรบัรูอ้ยู่น้ี หรือ

เหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่รารบัรูผ้า่นทางตาหูจมกูลิ้นกาย เช่นฝนตกแดดออกน้ีเราก็รบัรู ้ แต่

เราไมไ่ปทกุขก์บัเขา เพราะรูว้า่ไปหา้มเขาไมไ่ด ้ลมจะพดัก็หยุดลมไมไ่ด ้ฝนจะตกก็หยุด

ฝนไมไ่ด ้ ฉนัใด เวทนาก็เป็นอย่างนัน้ เป็นเหมอืนลม เป็นเหมอืนฝนตก หา้มเขาไม่ได ้

พอปรากฏขึ้นมาถา้เรารบัรูโ้ดยไมผ่ลติสมทุยั คอืความอยากใหเ้ขาหยุด ใหเ้ขาหายไป ใจ

ก็จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัความเจ็บของร่างกาย  

น่ีคอืวธิีของปญัญา พจิารณาทกุขเวทนาวา่เป็นไตรลกัษณ์ เกดิๆดบัๆ มาแลว้ก็ไป หา้ม

เขาไมไ่ด ้ แต่เราหา้มความทกุขภ์ายในใจได ้ดว้ยการใชป้ญัญา ดว้ยการหยุดความอยาก 

ถา้เหน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ หา้มเขาไมไ่ด ้ก็จะไมอ่ยากใหเ้ขาหายไป พอไมอ่ยาก ความทุกข ์

ใจ ทีแ่รงกวา่ความทกุขข์องร่างกายกจ็ะหายไป ทาํใหส้ามารถรบัรูก้บัความทกุขข์อง

ร่างกายไดอ้ย่างไมส่ะทกสะทา้น น่ีคอืวธิีของปญัญา ตอ้งมสีมาธิก่อนถงึจะพจิารณาได ้

เพราะถา้ไมม่สีมาธิ เวลาเกดิทกุขเวทนาขึ้นมา ก็จะเป็นเหมอืนไก่ตาแตกเลย ไมม่สีติ

หลงเหลอือยู่เลย เพราะสมทุยัจะออกมาทาํงานทนัทเีลย อยากจะใหห้าย อยากจะลกุ 

อยากจะเปลีย่นอริิยาบถ จะคดิอย่างน้ีอย่างเดยีว จะไมพ่จิารณาดู วา่ทกุขเวทนากไ็ม่

รุนแรง เป็นเพยีง ๑๐ เปอรเ์ซน็ตเ์ท่านัน้เอง หา้มเวทนาไมไ่ด ้เป็นเรื่องปกตขิองเวทนา ที่

จะตอ้งปรากฏขึ้นมาใหเ้รารบัรู ้ เหมอืนกบัฝนตกแดดออก ทีเ่ราไมส่ามารถไปหา้มเขาได ้

แต่เราก็อยู่กบัเขาได ้ ถา้อยู่กบัฝนตกแดดออกไดฉ้นัใด เราก็อยู่กบัทกุขเวทนาไดฉ้นันัน้ 

เพราะเป็นสภาวธรรมเหมอืนกนั ฝนตกแดดออกเป็นสภาวธรรมภายนอก ทกุขเวทนา

ทางร่างกายก็เป็นสภาวธรรมภายในร่างกาย เป็นสภาวธรรมเหมอืนกนั เป็นไตรลกัษณ์

เหมอืนกนั ถา้อยากก็จะทกุขเ์หมอืนกนั ถา้อยากใหฝ้นตกก็จะทกุขเ์หมอืนกนั ถา้อยาก

ใหเ้วทนาหายก็จะทกุขเ์หมอืนกนั ถา้ปลอ่ยวางได ้ ก็จะไมท่กุขก์บัทกุขเวทนา ไมท่กุขก์บั
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ฝนตก ทกุขเวทนาจะปรากฏก็ปลอ่ยปรากฏไป ฝนจะตกกป็ลอ่ยใหต้กไป น่ีคอืวธิีของ

ปญัญา 

ตอ้งใชป้ญัญาเปรียบเทยีบดู ของบางอย่างทาํไมเราทนได ้ ทาํไมบางอย่างเราทนไมไ่ด ้ ก็

เพราะวา่เราตดินิสยั เคยชอบอะไรก็ทนไดก้บัสิง่ทีเ่ราชอบ สิง่ทีเ่ราไมช่อบจะทนไมไ่ด ้ ก็

ตอ้งปรบัใจของเรา อย่าไปไมช่อบในสิง่ทีก่าํลงัปรากฏขึ้น ใหช้อบในสิง่ทีก่าํลงัปรากฏขึ้น 

แลว้จะไมผ่ดิหวงั จะไมเ่สยีใจ จะไมท่กุขใ์จ แต่อย่าไปชอบในสิง่ทีผ่่านไปแลว้ เพราะถา้

ไปชอบในสิง่ทีผ่่านไปแลว้ ก็จะทาํใหอ้าลยัอาวรณ์เสยีดายอยากจะไดก้ลบัคนืมา ใหช้อบ

ในสิง่ทีป่รากฏขึ้น และอย่าไปชอบในสิง่ทีผ่่านไปแลว้ แลว้ใจจะเป็นอเุบกขาตลอดเวลา 

จะอยู่อย่างสงบสุข จะไมท่กุขก์บัสภาวธรรมท ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นลาภยศสรรเสริญ รูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมว่า่จะเป็นรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ไม่วา่จะเป็น

สภาวธรรมทีล่ะเอยีดทีป่รากฏอยู่ภายในจติ ก็จะไมเ่ป็นปญัหากบัใจ ใจก็จะอยู่กบัสิง่

เหลา่น้ีเหมอืนนํา้บนใบบวั สมัผสัรบัรูแ้ต่ไมซ่มึซาบ ไมยุ่่งกนั เวทนาจะปรากฏก็ปลอ่ยให ้

ปรากฏไป ใจจะไมไ่ปจดัการกบัเวทนา จะไมอ่ยากใหเ้วทนาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี 

เวทนาจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรก็รูท้นัวา่เป็นไตรลกัษณ์ เกดิขึ้นมาแลว้เดีย๋วก็ดบัไปผ่านไป 

ไมต่อ้งทาํอะไร ใหส้กัแต่วา่รูเ้ท่านัน้ ถา้สามารถควบคุมใจสอนใจ ใหส้กัแต่วา่รูไ้ด ้

ตลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ก็จะไมม่คีวามทกุขภ์ายในใจตลอดเวลา น่ีคอืวธิีของ

ปญัญา ทีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ดอ้ย่างถาวร 

ถา้ใชว้ธิีของสมาธิก็จะตอ้งแกไ้ปเรื่อยๆ จะตอ้งบริกรรมพทุโธ จะตอ้งสวดมนตไ์ป ถงึจะ

ดบัความทกุขไ์ด ้ เวลาปรากฏขึ้นมาใหมก่็ตอ้งแกอ้ย่างน้ีไปเรื่อยๆ ถา้แกด้ว้ยปญัญาได ้

แลว้ก็จะไมต่อ้งแกอ้กีต่อไป จะเพยีงแต่สกัแต่วา่รูเ้ท่านัน้ รูว้า่ทกุขเวทนาปรากฏขึ้น

มาแลว้ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิเหมอืนฝนตกแดดออก ตราบใดทีย่งัมร่ีางกายน้ี

อยู่ ตราบนัน้ก็ยงัตอ้งมคีวามเจ็บของร่างกายอยู่เสมอ จนกวา่ร่างกายน้ีจะหมดสภาพไป 

หลงัจากนัน้แลว้ก็สบาย ภารา หะเว ปญัจกัขนัธา ขนัธ ์ ๕ เป็นภาระหนกัอย่างยิง่ เป็น

กองทกุขน้ี์เอง อปุาทานในขนัธ ์๕ ก็คอืความทกุข ์ถา้ไมม่อีปุาทาน ปลอ่ยวาง สกัแต่วา่รู ้

ขนัธ ์๕ ก็จะไมเ่ป็นกองทกุข ์แต่ยงัตอ้งสมัผสัรบัรูก้บัการเจริญการเสือ่มของขนัธ ์๕ อยู่ 
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แต่จะเป็นการสมัผสัรบัรูแ้บบนํา้บนใบบวั ไมใ่ช่สมัผสัรบัรูแ้บบนํา้บนกระดาษซบั ทีเ่วลา

สมัผสักบันํา้จะดูดนํา้ไปหมดเลย ฉนัใดใจของผูท้ีย่งัไมม่สีตสิมาธิปญัญา เวลาสมัผสั

รบัรูก้บัสภาวธรรมก็จะซมึซบัไปหมดเลย เป็นของเราเป็นตวัเรา อยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้

เป็นอย่างน้ีทนัทเีลย  

น่ีคอืความแตกต่างระหวา่งจติทีห่ลดุพน้แลว้ กบัจติทีย่งัไมห่ลดุพน้ คอืเป็นใบบวัหรือ

เป็นกระดาษซบั ผูท้ีห่ลดุพน้แลว้ก็เป็นใบบวั ถงึแมจ้ะสมัผสันํา้มากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมซ่มึ

ซบัเขา้ไปในใบบวั แต่กระดาษซบัน่ี ไมว่า่นํา้จะมากหรือนอ้ยก็จะซมึซบัเขา้ไปหมดเลย 

ทกุขม์ากนอ้ยเพยีงไรก็จะแบกเต็มทีเ่ลย น่ีคอืใจของผูท้ีย่งัไมไ่ดร้บัการชาํระใหส้ะอาด

บริสุทธิ์ น่ีคอืเหตผุลทีพ่วกเราตอ้งมาชาํระใจกนั มาภาวนากนั มาทนทกุขย์ากลาํบากกบั

การอยู่ในสถานทีอ่ตัคดักนั ทีไ่มม่รูีปเสยีงกลิน่รสทีเ่คยใหค้วามสุขกบัเรา มารกัษาใจ มา

เขา้โรงพยาบาล แต่สมยัน้ีโรงพยาบาลมกัจะเป็นเหมอืนโรงแรมไปเสยีแลว้ เพราะมทีกุ

อย่าง ดกีวา่อยู่ทีบ่า้นอกี มตูีเ้ยน็ มโีทรทศัน ์ มอีะไรพรอ้มไปหมด รกัษาไดแ้ต่ร่างกาย 

แต่ใจกลบัเอายาพษิมาให ้ แทนทีใ่จจะสบาย ใจกลบัทกุขม์ากขึ้น เพราะดูอะไรก็ไมส่นุก

ไมเ่หมอืนตอนทีห่ายป่วย ก็อยากจะใหห้ายเร็วๆ พอยิง่อยากจะใหห้ายเร็วๆ ก็จะเกดิ

ความทกุขม์ากขึ้นไป ถา้ไมห่ายก็จะยิง่เครียดใหญ่ เพราะอยากจะดูหนงัดูละครเรื่องนัน้

เรื่องน้ี ก็จะยิง่ทกุขม์ากขึ้นไป  

อย่ามสีิง่อาํนวยความสุขทางกเิลสตณัหาเลยจะดกีวา่ สิง่ทีใ่หค้วามสุขกบัใจก็คอืการ

ภาวนา การฟงัเทศนฟ์งัธรรมของครูบาอาจารย ์ เพือ่จะไดเ้ตอืนสตใิหภ้าวนา ใหพ้จิารณา

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา จะไดร้กัษาใจควบคู่กบัการรกัษากาย ไมใ่ช่กายหายแต่ใจกลบัแย่

ลง เพราะเกดิกเิลสตณัหามากขึ้น พอหายป่วยก็อยากจะออกไปเทีย่วมากขึ้น อยากจะ

กนิอยากจะดืม่มากขึ้น น่ีคอืเหตผุลของการศึกษาธรรมะ อ่านหนงัสอืธรรมะ ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม เพราะจะไดรู้จ้กัวธิีดาํเนินชวีติ ใหไ้ปสู่การหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ถา้ไมม่ี

ธรรมะเป็นเครื่องนาํทาง เราก็จะหลงทาง จะไมม่วีนัไปถงึจดุหมายปลายทาง ที่

พระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลายไปถงึกนัไดเ้ลย ตอ้งยดึพระพทุธพระธรรมพระสงฆ์

เป็นผูน้าํทาง ตอ้งศึกษาพระธรรมคาํสอนอยู่อย่างต่อเน่ือง การฟงัเทศนฟ์งัธรรมน้ีเป็น



15 
 

มงคลอย่างยิง่ อย่างทีไ่ดท้รงแสดงไวใ้นกาลามสูตร ขอใหพ้วกเราหม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

เพือ่ใหเ้กดิศรทัธาความเชื่อ ใหม้วีริิยะความพากเพยีร ทีจ่ะปฏบิตัอิย่างสุดกาํลงั แลว้

ผลประโยชนท์ีพ่ระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลายไดร้บั กจ็ะเป็นผลประโยชนข์องพวก

เราต่อไป  

คราวน้ีไมไ่ดม้าหลายคน แสดงวา่ออกไปปฏบิตักินั ส่วนพวกเรายงัอยู่ในหอ้งเรียน ยงั

ปริยตักินัอยู่ ปริยตัิแลว้ก็ตอ้งปฏิบตัิ ถงึจะไดพ้บกบัปฏิเวธ ปฏเิวธก็คอืสอบผ่าน ตอ้ง

เขา้หอ้งสอบ ถงึจะรูว้า่สอบผ่านหรือไม ่ ถา้เรียนอย่างเดยีวไมส่อบก็จะไมไ่ดใ้บประกาศฯ 

ตอ้งเขา้หอ้งสอบถงึจะรูว้า่ผ่านหรือไม ่ ถา้ไมผ่่านก็ตอ้งกลบัมาเรียนใหม ่ เรียนเพิม่ขึ้น 

แสดงวา่ทาํการบา้นนอ้ยไป เรียนแบบเขา้หูซา้ยออกหูขวา ไมเ่ขา้ไปในใจ เพราะเวลาฟงั

ไมม่สีต ิ ใจลอยไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ฟงัอย่างน้ีจะไมไ่ดอ้รรถรส ไมไ่ดรู้เ้หตรูุผ้ลของ

ธรรม ก็จะเป็นเหมอืนทพัพใีนหมอ้แกง พระอานนทก์็น่าสงสาร ฟงัธรรมยีส่บิกวา่ปี ไมม่ี

โอกาสไปปฏบิตั ิ เพราะตดิภาระอปุฏัฐากพระพทุธเจา้ เป็นความเสยีสละทีย่ิง่ใหญ่ แต่

ท่านฟงัดว้ยจติใจทีจ่ดจ่อ จาํพระธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไดท้กุกณัฑ ์ เวลา

พระสงฆส์งัคายนาพระไตรปิฎก ก็มพีระอานนทน่ี์แหละเป็นผูแ้สดงธรรม ทีพ่ระพทุธเจา้

ไดท้รงแสดงไว ้ตอนทีจ่ะรบัใชพ้ระพทุธเจา้ พระอานนทม์เีงือ่นไขอยู่หลายขอ้ดว้ยกนั ขอ้

หน่ึงก็คอื เวลาพระพทุธเจา้ไปแสดงธรรมทีไ่หนแลว้พระอานนทไ์มไ่ดต้ามไปดว้ย 

กลบัมาตอ้งแสดงใหพ้ระอานนทฟ์งั น่ีเป็นค่าจา้งทีพ่ระอานนทเ์รียกรอ้งจากพระพทุธเจา้ 

เป็นค่าจา้งทีม่คุีณค่ายิง่กวา่เงนิทอง พอวา่งจากภารกจิทีจ่ะตอ้งอปุฏัฐากพระพทุธเจา้ 

ท่านก็ใชเ้วลาปฏบิตัเิพยีง ๓ เดอืน ก็สามารถบรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ด ้ 

น่ีคอืตวัอย่างใหเ้ราเหน็ชดัๆวา่ ถา้ฟงัเทศนฟ์งัธรรมจนเขา้ใจแลว้ นาํไปปฏบิตัจิริงๆจงัๆ 

ก็จะใชเ้วลาไมน่าน ๗ วนั ๗ เดอืน ๗ ปีก็บรรลไุด ้ อย่างพระอานนทก์็ ๓ เดอืน พระ

โปฐลิะก็ไมก่ี่วนั ไปใหส้ามเณรเป็นอาจารย ์ ก่อนหนา้นัน้เวลาเจอพระพทุธเจา้ 

พระพทุธเจา้ก็ทรงตรสัวา่ เธอเป็นใบลานเปลา่ ใบลานเปลา่ บวชไปก็บวชไปเปลา่ๆ ไม่ได ้

ประโยชนอ์ะไรจากการบวช เรียนไปก็ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไรจากการเรียน เพราะไมน่าํเอา

ไปปฏบิตั ิ เจอพระพทุธเจา้ทไีรก็โดนวา่อย่างน้ีทกุท ี ก็เลยตอ้งกระตอืรือรน้ ออกไปหา
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สาํนกัปฏบิตัหิาอาจารยส์อน ก็ไปไดส้าํนกัทีม่แีต่พระอรหนัตท์ ัง้นัน้ แต่พระอาจารยแ์ต่ละ

องคก์็ไมย่อมสอน อา้งวา่พระโปฐลิะเป็นพระเถระ มพีรรษามากกวา่ ไมอ่ยากจะสอนพระ

ผูใ้หญ่ ก็เลยตอ้งไปขอสามเณรเป็นอาจารย ์ อาจจะเป็นอบุายทดสอบจติใจของพระโปฐิ

ละก็ได ้วา่ลดมานะทฐิขิองตนไดห้รือเปลา่ ถอืวา่มพีรรษาสูงไดเ้รียนมามาก ก็เลยตอ้งให ้

สามเณรเป็นอาจารย ์ ตอนตน้สามเณรก็ทาํท่าจะไมร่บัไปสอน พระเถระก็เลยพูด

คะย ัน้คะยอใหส้ามเณรรบั ตอนตน้สามเณรก็ยงัไมส่อน ยงัไมรู่ว้า่จะเชื่อฟงัหรือเปลา่ 

ตอ้งเอามาใชใ้หท้าํอะไรต่างๆ จนม ัน่ใจวา่เชื่อฟงัแลว้ ใหท้าํอะไรก็ทาํตาม ใหล้ยุลงไปใน

นํา้ ไปหยบิของ พอลงไปเปียกครึ่งตวัก็บอกไมเ่อาแลว้ เปลีย่นใจ จะดูวา่มคีวามโกรธ

หรือไม ่ท่านก็ไมม่อีาการอะไรท ัง้นัน้ ทาํดว้ยความเคารพจริงๆ เชื่อฟงัจรงิๆ สามเณรจงึ

สอนวธิีกาํจดักเิลสตณัหา ดว้ยการปิดทวารท ัง้ ๕ คอื ตาหูจมกูลิ้นกาย ใหม้สีตเิฝ้าดูอยู่ที่

ความคดิ เจริญสต ิ ควบคุมความคดิใหจ้ติสงบเป็นสมาธิ เวลากเิลสโผลอ่อกมา ใหต้ดั

ดว้ยไตรลกัษณ์ดว้ยปญัญา พอเกดิตณัหาก็ตดัดว้ยไตรลกัษณ์ ตดัดว้ยปญัญา ไมน่านก็

บรรลไุด ้ 

ไมย่ากหรอก ถา้เรียนกบัคนทีรู่จ้ริงเหน็จรงิ แลว้ต ัง้ใจปฏบิตัจิริง ตอ้งทุ่มเทชวีติจติใจ 

ตอ้งไมเ่อาอะไรเลยในโลกน้ี ทิ้งหมดเลย พุ่งไปทีธ่รรมะอย่างเดยีว ถา้ยงัห่วงนัน่ห่วงน่ี 

เสยีดายสิง่นัน้สิง่น้ี ก็อย่าปฏบิตัใิหเ้สยีเวลา ไปไมร่อด ตอ้งตดัหมดเลย ไปตวัเปลา่ๆ ไม่

มอีะไรตดิตวัไป ไปรบัของใหม ่ อย่าเอาของเก่าไปดว้ย ตอ้งเทนํา้ชากาแฟทีอ่ยู่ในถว้ยทิ้ง

ไปใหห้มดเลย เพือ่รองรบันํา้แหง่ธรรม ถา้ใจยงัยดึตดิอยู่กบัความสุขแบบเดมิๆอยู่ ยงั

ยดึตดิกบัลาภยศสรรเสริญ กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอยู่ ก็จะรบัธรรมะเขา้ไปสู่ใจ

ไมไ่ด ้ อย่างเวลาบวชตอ้งลดมานะทฐิ ิ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม บวชเป็นพระบวชใหมก่็ให ้

อยู่ปลายแถว จะมอีายุ ๘๐ – ๙๐ ปีก็อยู่ปลายแถว จะเป็นพระเจา้แผ่นดนิ หรือเป็นมหา

เศรษฐกี็อยู่ปลายแถว ใหต้ดัความเป็นอะไรต่างๆทีเ่คยเป็นไปใหห้มดเลย เวลาคนใหญ่

คนโตบวชมกัจะขดักบัหลกัธรรม ตอ้งมบีรวิารรบัใช ้ ถา้บวชแบบน้ีก็อย่าบวชใหเ้สยีเวลา 

ไมเ่กดิประโยชน ์ ตอ้งบวชเพือ่ลดละมานะทฐิคิวามถอืตน ถอืวา่ตนเป็นผูใ้หญ่ ตอ้งมี

ผูร้บัใช ้ ถอืบาตรให ้ ลา้งบาตรให ้ เช็ดถูกุฏใิห ้ ทาํตวัเป็นเหมอืนอาจารย ์ ถา้ทาํอย่างน้ีก็
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หลงทางแลว้ บวชปับ๊ก็ต ัง้ตวัเป็นอาจารยเ์ลย ยงัไมไ่ดพ้รรษาเลย ไปตัง้สาํนกัเป็น

อาจารยแ์ลว้ อย่างน้ีไมไ่ดบ้วชเพือ่ละกเิลส แต่บวชเพือ่เสริมกเิลส 

ถาม เพือ่นทีไ่ปผ่าหลงัและตอ้งใส่ขอ้เทยีมอกีสองอนั เขาค่อยยงัช ัว่แลว้ ออกจาก

ไอซยูีแลว้เจา้ค่ะ  

ตอบ หมอสมยัน้ีเก่ง แต่อย่าหวงัอะไรกบัร่างกายมากเลย ตอ้งเสือ่มไปตามวาระ ไมว่า่

จะเป็นของใคร ทาํใจปลอ่ยวางร่างกายใหไ้ดจ้ะดกีวา่ เพราะสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งไป

เจอยกสุดทา้ย ตอ้งโดนน็อคอยู่ด ี ไมโ่ดนยกน้ีก็ตอ้งโดนยกหนา้ ถา้ปลอ่ยวาง

ร่างกายไดก้็จะไมเ่ป็นปญัหา ยกไหนก็ได ้ ยกน้ีก็ได ้ ยกหนา้ก็ได ้ ใจไมไ่ดเ้ป็น

อะไรไปกบัร่างกาย ถา้ไมอ่ยากไดอ้ะไร ไมต่อ้งมร่ีางกายก็ได ้ สิง่ต่างๆในโลกน้ี

เป็นไตรลกัษณ์ท ัง้นัน้ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา อยากไดไ้ปทาํไม ไดแ้ลว้ก็ตอ้ง

ทกุขก์บัสิง่ทีไ่ดม้า เพราะไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งพลดัพรากจากกนัอยู่ด ี ไดร้ถเบนซม์า 

ตายไปก็เอาไปไมไ่ดอ้ยู่ด ีไดเ้งนิรอ้ยลา้นพนัลา้น ตายไปก็เอาไปไมไ่ดอ้ยู่ด ีเอาไป

ทาํไม เอาไปใหท้กุขไ์ปเปลา่ๆ เอาความสงบไปดกีวา่ เอาความสบายใจไปดกีวา่ 

เอาความปลอ่ยวางไปดกีวา่ ไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ต่างๆ ไมอ่ยากจะไดอ้ะไร อนัน้ี

แหละเป็นสิง่ทีว่เิศษสาํหรบัใจ ไมใ่ช่มนี ัน่มน่ีีแลว้จะด ีอนันัน้ดสีาํหรบักเิลส เวลา

ไดอ้ะไรมากเิลสจะดอีกดใีจ แลว้ก็มาผลติความทกุขใ์หก้บัใจ เพราะอยากใหอ้ยู่

กบัใจไปนานๆ อยากมมีากขึ้นไปอกี ไมอ่ยากใหม้นีอ้ยลงไป ก็จะกดดนัจติใจ ทาํ

ใหเ้ครียด ถา้ไมอ่ยากไดอ้ะไร จะสบาย 

ถาม ท่านมผีา้ห่มใชไ้หมเจา้คะ  

ตอบ ผา้ห่มถอืเป็นผา้บริวาร ถา้มคีนถวายก็รบัเอาไวใ้ชไ้ด ้ แต่ไมใ่หย้ดึตดิวา่เป็นผา้

ครอง เป็นผา้เสริม ถา้ไมม่กี็ไมเ่ป็นไร เวลาไปไหนก็ไมเ่อาตดิตวัไป เอาแค่ผา้ไตร

ไปก็พอ พระปฏบิตัทิ่านอยู่งา่ย ไปไหนท่านจะมเีครื่องนอนเครื่องกนิครบบริบูรณ์ 

มบีาตรใบหน่ึงก็เป็นเครื่องกนิแลว้ มกีลดมมีุง้ก็เป็นบา้นของพระไดแ้ลว้ ไปอยู่ที่

ไหนก็กางกลดกางมุง้ อยู่ตรงไหนก็อยู่ได ้ ผา้ห่มก็ใชผ้า้ไตร ไปแบบนก ไปตวั
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เบาๆ ไปแบบสบาย ไมไ่ปแบบพะรุงพะรงั เดนิธุดงคไ์ปไมไ่ดก้ี่กา้วก็หมดแรง 

สมยัก่อนท่านเดนิธุดงคจ์ากอสีานไปเชยีงใหม ่ ไปตามหาหลวงปู่ม ัน่ จากอบุลฯ 

จากอดุรฯ ท่านก็เดนิธุดงคไ์ปกนั คํา่ทีไ่หนก็นอนทีน่ ัน่ เชา้บณิฑบาตเสร็จก็เดนิ

ต่อ เดนิจงกรมภาวนาไป ไมคุ่ยกนั ไม่เดนิเหมอืนพวกฆราวาสเดนิกนั พระจะ

เดนิเป็นแถว เดนิตามกนัไป ต่างคนต่างเจรญิสตไิป ควบคุมความคดิไป ถา้เขา้สู่

การปฏบิตัแิลว้จะมคีวามสุข ถงึแมว้า่จะเหน่ือยจะยาก ใจไมไ่ดท้กุขไ์ปกบัความ

เหน่ือยยากของร่างกาย ใจอยู่กบัธรรมมคีวามสงบมคีวามสุข สุขกวา่ฆราวาสทีม่ ี

ความสุขทางร่างกาย แต่ใจเครียดกบัเรื่องราวต่างๆ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั วติก

กงัวลวุน่วายไปหมด น่ีคอืความแตกต่างกนั ฆราวาสจะทกุขท์างใจสบายทางกาย 

พระจะทกุขท์างกายแต่สบายทางใจ ความทกุขท์างกายจะบงัคบัใหส้รา้งทีพ่ึง่ทาง

ใจ คอืความสงบ สรา้งความปลอ่ยวาง หยุดความอยาก ใจจงึจะมคีวามสุขได ้

ความสุขทางร่างกายจะทาํใหเ้กดิตณัหาความอยาก และอปุาทานความยดึตดิเพิม่

มากขึ้น ยดึตดิกบัความสุขของร่างกาย อยากจะใหร่้างกายไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย เวลา

เจ็บไขไ้ดป่้วยขึ้นมาก็โกลาหลกนัไปหมด วุน่วายกนัไปหมด เพราะไปยดึไปตดิ

กบัร่างกาย ทีต่อ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย นกับวชจะไมย่ดึตดิกบัร่างกาย เพราะรูว้า่

ร่างกายตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ก่อนทีร่่างกายจะแก่เจ็บตาย ก็เอามาใชใ้หเ้กดิ

ประโยชนอ์ย่างเต็มที ่เอามาใชป้ฏบิตัธิรรม เดนิจงกรม นัง่สมาธ ิ

พวกเราตอ้งพจิารณาดูนะ วา่กาํลงัเดนิไปทางไหน ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัแลว้ ก็

อย่าลมื ฟงัแลว้ตอ้งเอาไปคดิต่อ ถา้คดิแลว้จะเกดิศรทัธาเกดิวริิยะขึ้นมา เป็น

ธรรมทีส่าํคญั ถา้ไมม่ศีรทัธาไมม่วีริิยะกจ็ะไมส่ามารถออกปฏบิตัไิด ้ ศรทัธาเชื่อ

วา่ทางน้ีแหละเป็นทางทีด่ทีีสุ่ด ถงึแมจ้ะทกุขย์ากลาํบากทางร่างกาย แต่เป็นทางที่

จะพาไปสู่ความสุขความสบายใจ เริ่มตน้ก็จะทกุขย์ากลาํบาก ต่อไปก็จะงา่ยขึ้น

ไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะสบาย ตอนตน้คดิวา่ทกุขย์ากลาํบาก เช่นกนิขา้วมื้อเดยีว 

อยู่แบบตามมตีามเกดิ แต่พอทาํไปเรื่อยๆแลว้ก็เกดิความเคยชนิ ก็จะไมรู่ส้กึ

ยากลาํบาก กลบัชอบเสยีอกี เพราะสบายใจ ไมวุ่น่วายไมยุ่่งยาก สุขทางกายน่ี

ตอ้งวุน่วายกบัเรื่องหลายอย่าง เรื่องบา้น เครื่องตกแต่งบา้น เฟอรนิ์เจอร ์ส ีมา่น 



19 
 

แอร ์ ไฟฟ้า นํา้ประปา เวลาเสยีชาํรุด ก็ตอ้งซ่อม น่ีกาํลงัไปผดิทาง ถา้ไปหา

ความสุขความสะดวกทางร่างกาย 

พวกเราควรหาความสุขความสะดวกทางจติใจ ดว้ยการอยู่แบบสมถะเรียบงา่ย 

แลว้ก็พยายามสรา้งธรรมะขึ้นมาทกุเวลานาทตี ัง้แต่ตื่นจนหลบั เจริญสตอิย่าง

ต่อเน่ือง ควบคุมจติใจเหมอืนเป็นนกัโทษ อย่าปลอ่ยใหล้อยไปทีอ่ืน่ ใหอ้ยู่ใน

ปจัจบุนั ใหอ้ยู่กบัร่างกาย ถา้ร่างกายอยู่ตรงน้ี แต่ใจไปอยู่ทีก่รุงเทพฯ แสดงวา่

ใจลอยไปแลว้ ไมม่สีตแิลว้ ร่างกายอยู่ตรงไหนใจก็ตอ้งอยู่ตรงนัน้ ถา้ไมอ่ยู่กบั

ร่างกายก็ตอ้งอยู่กบัพทุโธ บริกรรมพทุโธไป ใหพ้ทุโธเป็นทีย่ดึเหน่ียวใจ จะใช ้

ธรรมบทไหนก็ได ้ใชอ้านาปานสตกิ็ได ้ใชอ้าการ ๓๒ ก็ได ้ตอ้งมอีะไรเป็นเครื่อง

ยดึเหน่ียวของจติใจ เพราะธรรมชาตขิองจติใจชอบลอยไปตามอารมณ์ ชอบไป

อดตีชอบไปอนาคต ชอบไปหาคนนัน้คนน้ี ชอบไปทีน่ ัน่ทีน่ี่ ไมช่อบอยู่ในปจัจบุนั 

อยู่ตรงน้ีก็อยากจะไปตรงนัน้ พอไปถงึตรงนัน้ก็อยากจะกลบัมาตรงน้ีอกี 

ธรรมชาตขิองกเิลสเป็นอย่างน้ี 

บางทเีราตอ้งบงัคบัใหน้ ัง่อยู่กบัทีค่ร ัง้ละ ๔ - ๕ ชัว่โมง ถา้ยงันัง่แบบใหเ้จ็บเพือ่สู ้

กบัเวทนาของร่างกายไมไ่ด ้ก็นัง่แบบสบายๆไปก่อน นัง่เกา้อี้ไป เวลาเจ็บจะขยบั

ก็ได ้แต่อย่าลกุอย่าไปทีอ่ืน่ ถา้จะลกุก็ลกุขึ้นยนืตรงนัน้ พอหายเมือ่ยก็กลบัลงไป

นัง่ใหม ่ ทาํแบบน้ีไปก่อนก็ได ้ ตอ้งจาํกดับริเวณ อย่าใหก้เิลสตณัหาส ัง่ใหไ้ปตรง

โนน้มาตรงน้ี นัง่ไปสกั ๕ - ๖ ช ัว่โมง เป็นการต่อสูก้บักเิลสในระดบัหน่ึง ถา้จะสู ้

อย่างสบายก็ตอ้งเจริญสต ิ จะไมฟุ่้ งซ่านไมเ่ครียด จะควบคุมความอยากได ้ เช่น

บริกรรมพทุโธๆไป จะควบคุมความอยากไมใ่หเ้กดิขึ้นได ้ พอไมเ่กดิความอยาก

ก็จะสบาย สวดมนตไ์ปก็ได ้แต่อย่าฟงัเทศนฟ์งัธรรม หรืออ่านหนงัสอืเพราะเป็น

ของนอกกายนอกใจ ตอ้งเอาของในใจเป็นเครื่องมอื ไมพ่ึง่สิง่ภายนอก สรณะที่

แทจ้รงิตอ้งอยู่ในใจ ถา้จะใชธ้รรมะก็ตอ้งเอาธรรมะทีไ่ดฟ้งัมาแลว้มาพจิารณา 

อย่าไปเอาธรรมะภายนอก เวลาปฏบิตัจิะไมเ่อาเลย เรื่องหนงัสอืเรื่องเทปน้ี 

นอกจากเวลาทีเ่รากาํหนดไวฟ้งัธรรม ฟงัเพือ่เสริมความรูเ้สริมทกัษะน้ีทาํได ้ แต่
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ในขณะทีป่ฏบิตัจิริงๆ เวลาเขา้สนามสอบจริงๆ จะไมเ่อาหนงัสอืเขา้ไป ถา้จะ

ทดสอบสมรรถภาพ ความรูค้วามสามารถของเรา วา่เป็นทีพ่ึง่ของเรา เป็นอตัตาห ิ

อตัตโน นาโถไดห้รือเปลา่  

ตอ้งพยายามกาํจดัความอยากต่างๆ ลองขงัตวัเองในหอ้ง แลว้บงัคบัใหน้ ัง่อยูบ่น

เกา้อี้ คร ัง้ละ ๕ – ๖ ช ัว่โมง อย่าลกุขึ้น เอานํา้เปลา่วางไวข้า้งๆ ถา้หวินํา้ก็ดืม่ 

อย่าดืม่นํา้ทีม่กีลิน่มสีมีรีส เพราะเป็นความอยากอกีแบบหน่ึง ดืม่เพือ่ร่างกาย 

เหมอืนดืม่ยารบัประทานอาหารมื้อเดยีวตอนเชา้ แลว้นัง่ใหถ้งึเยน็เลย มดื

เมือ่ไหร่ค่อยลกุ ถา้ยงัไมต่อ้งเปิดไฟก็ยงัไมล่กุ ดูซวิา่จะทาํไดไ้หม เวลาความ

อยากหยุดดิ้นน้ี จะสบายใจโลง่ใจ เหมอืนบ่งหนามออกจากเทา้ ใจจะเบาสบาย

สงบ ถงึแมจ้ะไมส่งบแบบรวม แต่สงบจากความดิ้นรนของกเิลสตณัหา ถงึรูว้า่ที่

ทกุขก์็เพราะกเิลสตณัหาน้ีเอง ดิ้นอยู่เรื่อยๆ เวลาดิ้นก็เหมอืนหนามตาํเทา้ จะ

เจ็บทกุครัง้ทีเ่หยยีบ ลองทาํดู ไมย่ากหรอก นัง่เฉยๆจะยากตรงไหน นัง่ไดแ้ลว้

จะสบาย  

ถาม ทีพ่ระอาจารยส์อนน่ีค่อนขา้งจะเขม้นะคะ 

ตอบ เขม้อะไร นัง่เฉยๆคนเดยีวน่ีเขม้แลว้หรือ  

ถาม พระอาจารยบ์อกวา่ทานอาหารตอนเชา้มื้อเดยีวก็พอ แลว้ก็นัง่ถงึคํา่เลย น่ีเขม้นะ

คะ 

ตอบ ลองดูส ิ ร่างกายไมไ่ดเ้จ็บตรงไหนเลย นัง่อย่างสบาย ถา้เมือ่ยก็ยนืได ้หายเมือ่ย

ก็นัง่ต่อ แลว้จะเหน็การดิ้นของกเิลส จะเหน็เวลากเิลสสงบตวัลง จะสบายจะสุข

อย่างไร ถงึจะรูว้า่ตวัเราเป็นทาสของกเิลส ทกุครัง้ทีก่เิลสดิ้นน่ี ทาํใหเ้ราตอ้ง

ทรมานใจ เหมอืนคนตดิยาเสพตดิ เวลาอยากขึ้นมาน่ี จะทรมานใจมาก อยาก

บหุรี่ อยากสุรา อยากไปเทีย่ว อยากไปชอปปิงก็แบบเดยีวกนั พอไมไ่ดไ้ปก็

หงดุหงดิ ลองสูก้บักเิลสดู เอากเิลสใหต้ายไปเลย กเิลสตายครัง้หน่ึงแลว้ ต่อไป

กเิลสจะไมค่่อยกลา้ 
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ถาม เวลานัง่สมาธิจะตดิฟงัเทศนค่์ะ นัง่เองจะไมส่งบ จะฟุ้ งซ่านค่ะ 

ตอบ นัง่สมาธิแลว้ฟงัเทศนไ์ปก็ทาํได ้ เป็นเหมอืนการทาํการบา้น สรา้งพลงัจติขึ้นมา

ก่อน สรา้งสมาธขิึ้นมาก่อน พอมสีมาธิแลว้ค่อยนัง่ต่อสูก้บักเิลสตณัหา ตอนนัง่

ฟงัเทศนเ์ป็นการทาํการบา้น ยงัไมไ่ดเ้ขา้หอ้งสอบ พอไดส้มาธิแลว้ ก็เขา้หอ้งสอบ

สูก้บัความอยากทีจ่ะไปตรงนัน้มาตรงน้ี วนัน้ีไมต่อ้งไปไหน ใหอ้ยู่เฉยๆ อยู่จดุ

เดยีว ดูวา่จะอยู่ไดไ้หม ถา้อยู่ไดก้็แสดงวา่กเิลสตณัหาไมค่่อยแรงไมค่่อยมาก 

พอควบคุมกเิลสได ้ถา้นัง่ไมไ่ดก้็แสดงวา่ยงัสูก้เิลสไมไ่ด ้ เพยีงแต่คดิก็กลวักเิลส

แลว้ใช่ไหม 

ถาม เวลานัง่เฉยๆน่ี ถา้จติจะคดิโน่นคดิน่ีก็ปลอ่ยใหค้ดิ 

ตอบ ถา้ปลอ่ยใหค้ดิก็ยิง่ฟุ้ งซ่านใหญ่เลย 

ถาม ตอ้งไมค่ดิ 

ตอบ ถา้ไมค่ดิก็จะสบายเหมอืนเปิดแอร ์ ถา้รอ้นเราก็เปิดแอร ์ เราก็พทุโธๆไป 

เหมอืนกบัเปิดแอร ์ จะช่วยสกดัความคดิที่อยากจะลกุไปไหนมาไหน ถา้ทาํไมไ่ด ้

ก็ตอ้งใชค้วามอดทน จะยากมาก ถา้พทุโธไดจ้ะงา่ย ความจริงไมไ่ดพ้ทุโธไปท ัง้ 

๖ ช ัว่โมงหรอก พทุโธไปสกัระยะหน่ึง พอรูส้กึสบายก็หยุดได ้พอกลบัมาคดิใหม ่

อยากจะลกุขึ้น ก็พทุโธใหม ่ก่อนจะเขา้หอ้งสอบควรจะมสีตสิมาธิและปญัญาบา้ง 

ถา้ไมม่กี็จะไมอ่ยากเขา้หอ้งสอบ 

ถาม ถา้เกดิมนัเริ่มงว่งละเจา้คะ 

ตอบ ก็ยนื 

ถาม ถา้หลบั 

ตอบ ใหห้ลบัท ัง้ยนื อย่านัง่ ควรอดอาหารดว้ย จะไดไ้มง่ว่ง 
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ถาม เขา้หอ้งนํา้ไดไ้หมคะ 

ตอบ ได ้พอเขา้เสร็จก็กลบัมานัง่ต่อ หา้มไปทีอ่ืน่  

ถาม เวลาครูบาอาจารยน์ัง่ตลอดรุ่งน่ี ท่านนัง่ตลอดเลยหรือคะ 

ตอบ ท่านนัง่ขดัสมาธิ ไมเ่ปลีย่นอริิยาบถเลย ท่านตอ้งการพบกบัเวทนาข ัน้สูงสุด ถา้

ผ่านข ัน้นัน้ไปแลว้ เวลาจะตายจะไมเ่ดอืดรอ้น เพราะจะเจ็บขนาดไหนใจก็จะเป็น

อเุบกขา ปลอ่ยวางได ้ ไมส่ะทกสะทา้นกบัความเจ็บ ตอ้งมธีรรมะแก่กลา้แลว้ มี

สตสิมาธิปญัญา ถงึจะพรอ้มเขา้หอ้งสอบต่อสูก้บัทกุขเวทนา 

ถาม ถา้นัง่ตลอดรุ่งได ้แสดงวา่ไดฌ้าน ๔ ใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ เวลานัง่ต่อสูก้บัทกุขเวทนาจะไมเ่ขา้สมาธิ ตอ้งการใชป้ญัญา เวลาเจ็บจะไมเ่ขา้ไป

ในสมาธิ จะใชป้ญัญาวเิคราะห ์ ใหเ้หน็วา่เป็นเหมอืนฝนตกแดดออก ไปส ัง่ไป

หา้มทกุขเวทนาไมไ่ด ้ ตอ้งอยู่กบัทกุขเวทนาใหไ้ด ้ ใจไมผ่ลติความอยากให ้

ทกุขเวทนาหายไป ไมผ่ลติความอยากลกุจากทีน่ ัง่ไป ก็จะอยู่กบัทกุขเวทนาได ้

ปลอ่ยวางทกุขเวทนาได ้ต่างฝ่ายต่างอยู่ ใจก็รบัรูไ้ป ร่างกายก็นัง่เฉยๆ เวทนาจะ

แสดงตนอย่างไร ก็ปลอ่ยใหเ้ขาแสดงไป ใจเหมอืนคนดูละคร ร่างกายเป็น

เหมอืนเวทลีะคร เวทนาเป็นเหมอืนตวัละคร ทกุขเวทนาก็คอืตวัยกัษ ์คนดูก็ตอ้ง

ดูไป อย่าหลบัตา อย่าหนี อย่าลกุไปเขา้หอ้งนํา้ เหมอืนเวลาดูหนงัผ ีพอผอีอกมา

ก็กลวัหลบัตาไมอ่ยากดู ตอ้งนัง่ดูเฉยๆ ใหรู้ว้า่เป็นเพยีงหนงั ทาํอะไรคนดูไมไ่ด ้

เวทนาก็เป็นเหมอืนหนงั ใจเป็นเหมอืนคนดู ร่างกายเป็นเหมอืนจอหนงั ใหรู้ ้

อย่างน้ี ปลอ่ยจอหนงัใหอ้ยู่เฉยๆ ส่วนตวัแสดงคอืเวทนา จะแสดงบททกุขบ์ทสุข 

บทไมท่กุขไ์มสุ่ข ก็ปลอ่ยใหแ้สดงไป ใจผูดู้ผูรู้ก้็ดูไป สกัแต่วา่รูไ้ป ปญัหาอยู่ที่

กเิลส ไมย่อมใหส้กัแต่วา่รู ้กเิลสจะบอกวา่ไมเ่อาแลว้ เปลีย่นอริิยาบถดกีวา่ 

ถาม อเุบกขาน้ีไมใ่ช่ฌาน ๔ ใช่ไหมเจา้คะ 
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ตอบ เวลาสงบจะไมม่ใีครมาบอกวา่เป็นฌาน ๔ ฌาน ๓ ฌาน ๒ ใหรู้ว้า่สงบเป็น

อเุบกขาก็พอแลว้ ไมต่อ้งไปรูว้า่อยู่ฌาน ๔ ฌาน ๓ ฌาน ๒ หรอก ใหรู้ว้า่ใจสงบ

น่ิงเป็นอเุบกขาก็ใชไ้ดแ้ลว้ จะลกึมากลกึนอ้ยก็อยู่ทีก่าํลงัของสต ิถา้สตกิาํลงัมาก

ก็จะลงไปลกึ พระพทุธเจา้ทรงแสดงคุณสมบตัขิองฌาน ๔ วา่เป็นสกัแต่วา่รู ้เป็น

อเุบกขา เป็นเอกคัคตารมณ์ ไมต่อ้งไปถงึข ัน้อรูปฌาน ข ัน้ฌาน ๔ ก็พอกบัการ

พจิารณาทางปญัญา แต่เวลานัง่สมาธิจะไมรู่ห้รอกวา่เป็นฌาน ๑ ฌาน ๒ หรือ 

ฌาน ๓ จะรูก้ต็อ้งมาวเิคราะหดู์ทหีลงั มาดูคุณสมบตัขิองฌานแต่ละข ัน้ ข ัน้แรก

ก็มวีติกมวีจิาร มตีรึกมตีรอง เช่นนัง่ดูลมก็มกีารตรึกตรอง รูว้า่ลมเขา้ รูว้า่ลม

ออกน่ีเป็นการตรึกเป็นการตรอง ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ อยู่กบัลมอย่างเดยีว ก็เป็น

ฌาน ๑ พอสงบลงไปอกีก็จะมปีีต ิ ก็จะเป็นฌาน ๒ พอสงบลงไปอกีก็จะมี

ความสุข ก็จะเป็นฌาน ๓ จะสงบลกึเขา้ไปตามลาํดบั บางทกี็จะสงบแบบพรวด

พราด ถงึฌาน ๔ เลย บางทจีะค่อยๆเปลีย่นจากฌาน ๑ ไปฌาน ๒ ไปฌาน ๓ 

ไปฌาน ๔ จะค่อยสงบไปทลีะฌาน เหมอืนเครื่องบนิทีบ่นิลดเพดานลงมา ค่อยๆ

ลดลงไปเรื่อยๆ ผลน้ีเราไปบงัคบัไมไ่ด ้ อยู่ทีส่ต ิ อยู่ทีภ่าวะจติ เวลารวมลงจะไม่

เหมอืนกนั อยู่ทีก่าํลงัของสต ิอย่าไปกงัวลกบัผล ใหเ้จริญเหตคุอืสตเิป็นหลกั ให ้

อยู่กบัพทุโธอย่างเดยีว หรืออยู่กบัลมหายใจอย่างเดยีว แลว้เหตจุะพาไปหาผล

เอง  

เวลาสงบก็ไมต่อ้งทาํอะไร ปลอ่ยใหส้งบจนกวา่จะถอนออกมาเอง เวลาสงบไมใ่ช่

เวลาพจิารณาปญัญา กาํลงัแช่นํา้ใหเ้ยน็ ทาํจติใหเ้ป็นอเุบกขาใหน้านทีสุ่ด ยิง่นาน

เท่าไรไดย้ิง่ด ี เวลาออกมาอเุบกขาก็จะอยู่ไดน้าน จะพจิารณาทางปญัญาไดน้าน 

ถา้เขา้หอ้งสอบก็จะสอบได ้ ถา้ออกจากสมาธิมาแลว้ยงัไมล่กุขึ้น จะนัง่ต่อจน

ร่างกายเจ็บ ก็ใชป้ญัญาพจิารณาปลอ่ยวางเลย ใชป้ญัญาเพือ่ปลอ่ยวางเวทนา ถา้

หลบเขา้ไปในสมาธิน่ีจะไมไ่ดป้ลอ่ยวาง แยกออกจากเวทนาช ัว่คราว ไมร่บัรู ้

เวทนาช ัว่คราว ไม่ใช่เป็นวธิีฆ่ากเิลส คือความอยากใหเ้วทนาหายไป จะฆ่ากเิลส

คอืความอยากใหเ้วทนาหายไปได ้ ตอ้งมเีวทนาเกดิขึ้นมา พอเกดิความอยากให ้

เวทนาหายไป ก็ตอ้งใชป้ญัญามาหยุดความอยาก ใหป้ลอ่ยวางเวทนา อย่าไป
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อยากใหเ้วทนาหายไป เวทนาจะอยู่ก็ปลอ่ยใหอ้ยู่ไป เราเพยีงแต่รบัรูเ้วทนา 

เหมอืนดูละคร ผอีอกมาก็ไมต่อ้งวิง่หนี อย่าไปอยากใหผ้หีายไป 

ถาม นอ้งคนหน่ึงเขาสงสยัวา่ เวลาสวดมนตก์็ยงัคดิเรื่องอืน่ไปดว้ยได ้ 

ตอบ เพราะไมม่สีตคิวบคุมใหอ้ยู่กบัการสวดมนต ์ ถา้สตเิป็นเชอืกก็เป็นเชือกกลว้ย 

ผูกลงิไวก้บัเสา ลงิกระตกุปับ๊ก็ขาด ออกไปเพ่นพ่านต่อ ถา้พทุโธแลว้ไปคดิเรื่อง

นัน้เรื่องน้ีดว้ยแสดงวา่สตยิงัอ่อนมาก ตอ้งไปอยู่ในทีน่่ากลวัจะอยู่กบัพทุโธอย่าง

เดยีว เวลากลวัผจีะสวดมนตอ์ย่างเดยีว ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่ พระหรือนกัปฏบิตัจิงึ

มกัไปหาทีน่่ากลวัอยู่ จะไดเ้จริญสตอิย่างเต็มที ่ คนเราเวลากลวัอะไรสุดขดีแลว้ 

จะตอ้งหาอะไรเป็นเครื่องยดึเหน่ียวจติใจ ถา้เป็นชาวพทุธก็จะยดึพระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆ ์ สมยัเดก็ๆเคยไปอยู่ทีเ่ปลีย่วๆ เวลาจะนอนก็ไดย้นิสยีงกอ๊กๆ ก็

กลวั ก็นึกขึ้นมาวา่สวดมนตด์กีวา่ สวดอรหงัสมัมาฯไป พอสวดไปแลว้เสยีงนัน้ก็

หายไป ไมรู่เ้ป็นอปุาทานหรือเปลา่ ไมรู่ว้า่เสยีงเกดิขึ้นในใจแลว้ไปคดิวา่อยู่ขา้ง

นอกหรือเปลา่ พอสวดมนตแ์ลว้ก็หายไป นอนได ้ หลงัจากนัน้ก่อนนอนก็สวด

มนตท์กุคนื เหน็คุณค่าของการสวดมนต ์ สวดมนตแ์ลว้นอนหลบัสบาย คนเรา

ถา้ไมจ่นตรอกก็จะไมห่าทีพ่ึง่กนั การภาวนาในทีสุ่ขสบายปลอดภยัจะไมค่่อย

ไดผ้ล เพราะจะไมเ่อาจริงเอาจงั ไมห่าทีพ่ึง่อย่างจริงๆจงัๆ แต่พอไปอยู่ในที่

อนัตรายทีน่่ากลวัจรงิๆน่ี จะตอ้งหาทีพ่ึง่ เวลาเดนิจะมสีตอิยู่ทกุย่างกา้ว 

ถาม พรุ่งน้ีจะไปวดั ถา้มเีสยีงกึก๊ๆ จะทาํอย่างไรดคีะ 

ตอบ สวดมนตไ์ป หรือพทุโธๆไป  

ถาม บนเขาน้ีมพีระกลวักนัหลายองคใ์ช่ไหมคะ 

ตอบ อยู่ไดค้นืเดยีวก็ม ี อยู่ไมไ่ดท้ ัง้คนืก็ม ี ทุ่มสองทุ่มก็ขอกลบั ควบคุมใจไมไ่ด ้

ความกลวัอยู่ในใจเรา ใจผลติขึ้นมาเอง ภายนอกไมม่อีะไร ความกลวัไมไ่ดอ้ยู่

ขา้งนอก อยู่ขา้งใน สิง่ขา้งนอกอาจจะน่ากลวั เพราะไมเ่ขา้ใจความจริง ถา้เขา้ใจก็
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จะไมม่อีะไรน่ากลวั น่ีคอือานิสงสข์องการปฏบิตัธิรรม จะทาํใหไ้มก่ลวักบัสิง่

ต่างๆ ไมก่ลวัความเจ็บ ไมก่ลวัความแก่ ไมก่ลวัความตาย ไมก่ลวัคาํดุด่าวา่

กลา่วตเิตยีน ใครจะด่าใครจะวา่ก็ปลอ่ยเขาวา่ไป เพราะไมม่คีวามอยากใหเ้ขาชม 

หรืออยากไมใ่หเ้ขาด่า ใจเป็นกลางอยู่ตลอดเวลา เป็นอุเบกขา เฉย ปล่อยวาง ได ้

ท ัง้นัน้ เหมอืนฝนตกแดดออก พระอาทติยข์ึ้นพระอาทติยต์ก ทกุอย่างเป็น

สภาวธรรมท ัง้นัน้ เราหา้มเขาไมไ่ด ้ สพัเพ ธมัมา อนตัตา ส ัง่เขาไมไ่ด ้ ตอ้ง

เป็นไปตามเหตตุามปจัจยั เราเป็นผูรู้ก้็รูไ้ป เป็นผูดู้ละครดูภาพยนตรก์็ดูไป ไป

เปลีย่นบทภาพยนตรไ์มไ่ด ้ผูก้าํกบัภาพยนตรก์็คอืกรรม และเหตปุจัจยัต่างๆ ทาํ

ใหเ้กดิปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมา เราเป็นผูม้าสมัผสัรบัรูก้รู็ไ้ป เหมอืนคนดู

ภาพยนตร ์ ผูก้าํกบัจะกาํกบัภาพยนตรใ์หอ้อกมาในรูปแบบไหน กต็อ้งดูไป จะ

ชอบหรือไมช่อบก็ตอ้งดูไป ถา้ไมช่อบก็อย่าไปดู อย่ามาเกดิ ถา้ไม่เกดิก็ไมต่อ้งดู 

ไมต่อ้งรบัรูอ้ะไรท ัง้นัน้ แต่พวกเราชอบดูกนัเหลอืเกนิ ก็เลยตอ้งกลบัมาเกดิกนั 

พอดูเรื่องทีไ่มช่อบก็วุน่วายใจทกุขใ์จขึ้นมา 
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กณัฑท์ี่ ๔๔๓ 

ปญัหาของพวกเรา 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

ถา้ไดศึ้กษาและปฏบิตัธิรรม เวลามปีญัหาจะรูจ้กัวธิีแก ้ปญัหาของพวกเรากค็ือความไม่

สบายใจ ที่พระพทุธเจา้ทรงตรสัว่าเกดิจากความอยากต่างๆ คอืความอยากในรูปเสยีง

กลิน่รส ความอยากมอียากเป็น ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น ถา้เกดิขึ้นแลว้ไมว่า่จะเกดิ

กบัใครก็ตาม พระเจา้แผ่นดนิหรือขอทาน ก็จะไมส่บายใจเหมอืนกนัหมด เพราะการ

เป็นพระเจา้แผ่นดนิหรือขอทาน ไมส่ามารถป้องกนัไมใ่หเ้กดิขึ้นได ้จะไมใ่หเ้กดิขึ้นก็ตอ้ง

หยุดความอยาก ตอ้งรูว่้าความไม่สบายใจเกดิจากความอยากของเราเอง ตอ้งมี

เครื่องมือที่จะหยดุความอยาก เพราะความอยากเป็นเหมอืนรถทีก่าํลงัวิง่อยู่ ถา้อยาก

หยุดรถก็ตอ้งมเีบรก ถา้ไมม่เีบรกก็จะหยดุไมไ่ด ้ ถงึแมจ้ะรูว้า่ไมส่บายใจเพราะความ

อยาก แต่ก็หยุดความอยากไมไ่ด ้ เพราะไมม่กีาํลงัทีจ่ะต่อสูก้บัความอยาก พระพทุธเจา้

จงึทรงประทานเครื่องมอืใหก้บัพวกเรา ต ัง้แต่ข ัน้อนุบาลขึ้นไปเลย ขัน้ทานคือการให ้

ขัน้ศีลคือการรกัษากายวาจา ไม่ใหท้าํอะไรที่เกดิความเสยีหายแกต่นเองและแกผู่อ้ืน่ 

และขัน้ภาวนาเป็นขัน้สูงสดุ กอ่นที่จะไปถงึขัน้ภาวนาได ้ตอ้งมีขัน้ศีลสนับสนุน ขัน้ศีล

กต็อ้งมีทานสนับสนุน 

ถา้ยงัไมใ่จบญุ ยงัโลภ ยงัอยากไดเ้งนิทองมากๆ ก็จะรกัษาศีลยาก ถา้ใจบญุชอบให ้

ชอบช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ก็จะรกัษาศีลไดง้า่ย ใจจะสงบงา่ยกวา่ ไมวุ่น่วาย จะสามารถภาวนา

ได ้ การภาวนาจะใหไ้ดผ้ล กต็อ้งไปอยู่ที่เปลี่ยว ที่สงบ ผูท้ี่ไม่มีศีลจะไม่กลา้ไป จะ

หวาดระแวง หวาดกลวักบัภยัต่างๆ เพราะไดส้รา้งเวรสรา้งกรรมเอาไวน้ ัน่เอง ผูท้ี่จะ

ภาวนาจงึตอ้งรกัษาศีลใหบ้ริสทุธ์ิ ตอ้งรกัษาศีล ๘ ที่จะช่วยตดักาํลงัของกามตณัหาลง 

คอืความอยากในรูป เสยีง กลิน่ รส ถา้ถือศีล ๘ ไดก้จ็ะไปอยู่ที่สงบวิเวกได ้ เพราะที่

สงบวเิวกจะไมม่รูีป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ แสง ส ีเสยีง ทีเ่คยใหค้วามสุขกบัเรา ถา้
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ไมม่กีาํลงัรกัษาศีล ๘ ก็จะอยู่ไมไ่ด ้ จะหวิจะอยากกบัรูป เสยีง กลิน่ รส ต่างๆ ถา้

รบัประทานอาหารมื้อเดยีวก็จะรูส้กึทรมาน ถา้ไมม่แีสง ส ีเสยีง ใหเ้หน็ ใหดู้ ใหเ้สพ ให ้

สมัผสั ก็จะหงดุหงดิราํคาญใจ เศรา้สรอ้ยหงอยเหงาวา้เหว ่ถา้รกัษาศีล ๘ ได ้ก็จะทาํให ้

ความรูส้กึทีไ่มด่ต่ีางๆเหลา่น้ีเบาบางลงไป แต่ก็ไมห่มด จะตอ้งภาวนาดว้ยถงึจะหายไป

หมด 

การภาวนาขัน้ตน้เรียกว่าสมถภาวนา ตอ้งเจริญสติอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ตื่นจนหลบั 

ตอ้งควบคุมจติไมใ่หค้ดิฟุ้ งซ่าน ไมใ่หค้ดิเรื่อยเป่ือย ใหจ้ติว่าง ใหส้กัแต่วา่รูอ้ยู่กบัการ

ทาํงานของร่างกาย ร่างกายกาํลงัทาํอะไรกใ็หเ้ฝ้าดูไป ใหอ้ยู่กบัการทาํงานของร่างกาย

อย่างเดยีว ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องต่างๆ ไมใ่หค้ดิเรื่องคนนัน้เรื่องคนน้ี เรื่องอดตีทีผ่่านมาแลว้ 

เรื่องทีย่งัไมเ่กดิขึ้นในอนาคต ใหค้ดิใหรู้แ้ต่เรื่องทีเ่กดิขึ้นในปจัจบุนั เช่นกาํลงัเดนิก็ใหรู้ ้

วา่กาํลงัเดนิ กาํลงัยนื กาํลงันัง่ กาํลงัดืม่นํา้ กาํลงัทาํอะไรกต็าม ใหใ้จจดจอ่อยู่กบัการ

ทาํงานของร่างกาย อย่างน้ีเรียกว่ามีสติควบคุมความคิด พอมเีวลาวา่งไมต่อ้งทาํอะไร ก็

ควรนัง่หลบัตา แลว้ก็ดูลมหายใจเขา้ออก ถา้ไมค่ดิเรื่องอืน่ ดูแต่ลมหายใจตลอดเวลา 

ไมน่านหา้นาทสีบินาทใีจก็จะสงบ ความสงบกมี็สองลกัษณะ สงบแบบพรวดพราดลงไป

ถงึฐานเลย หรือสงบแบบค่อยเป็นค่อยไป เหมอืนเปลีย่นเกยีรร์ถ ค่อยๆสงบไปทลีะข ัน้

ทลีะข ัน้ไป จะสงบแบบไหนก็ไมเ่ป็นปญัหา  

อย่าไปคาด อย่าไปกาํหนดวา่จะตอ้งเป็นแบบนัน้เป็นแบบน้ี เพราะการภาวนาในแต่ละ

ครัง้น้ี มเีหตมุปีจัจยัทีไ่มเ่หมอืนกนั บางครัง้มปีจัจยัทาํใหร้วมลงไปถงึฐานเลย บางครัง้ก็

ค่อยเป็นค่อยไป ไดท้ ัง้สองแบบ เวลาใจสงบจะเบาอกเบาใจ เยน็สบาย มคีวามสุข ความ

อิม่ ไมห่วิกบัรูป เสยีง กลิน่ รส ไมห่วิกบัเรื่องราวต่างๆ ก็ควรปลอ่ยใหเ้ป็นอย่างน้ีไป

เรื่อยๆ ใหน้ ัง่ใหน้านทีสุ่ด จนกวา่จะนัง่ไมไ่ดค่้อยลกุขึ้นมาเปลีย่นอริิยาบถ ลกุขึ้นมาเดนิ

จงกรม มาเจริญสตต่ิอ ถา้ตอ้งทาํงานกท็าํเท่าทีจ่าํเป็น งานภายนอก อย่าทาํมาก

จนเกนิไป เวลาอยู่กบัหลวงตาน้ีท่านคอยเตอืนคอยสอนอยู่เรื่อยๆวา่ อย่าทาํงานอย่าง

อืน่นอกจากงานภาวนา งานภาวนาน้ีเป็นงานที่สาํคญัที่สดุ งานรื้อภพ รื้อชาต ิ
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กรรมฐานแปลว่าที่ต ัง้ของงาน กรรมแปลวา่งาน ฐานแปลวา่ทีต่ ัง้ กรรมฐานกแ็ปลว่า

ที่ต ัง้ของงาน เช่นอานาปานสติ จดจ่อดูลมหายใจเขา้ออก กายคตาสต ิ จดจ่อดูการ

เคลือ่นไหวของร่างกาย พทุธานุสต ิก็คอืการบริกรรมพทุโธ กรรมฐานน้ีมอียู่ ๔๐ ชนิด

ดว้ยกนั ทีผู่ป้ฏบิตัสิามารถเลอืกใชไ้ดต้ามจริตของตน เหมอืนกบัรายการอาหาร เวลาไป

รา้นอาหาร ก็จะมรีายการอาหารใหเ้ลอืก อยากจะกนิอาหารชนิดไหนก็เลอืกเอาได ้ นกั

ภาวนาก็มจีริตมคีวามชอบไมเ่หมอืนกนั เคยทาํมาในอดตีไมเ่หมอืนกนั ก็เลยตอ้งใช้

กรรมฐานที่เหมาะกบัจริตของตน เหมาะกบัภูมิธรรมภูมิจติของตน ทีไ่ดพ้ฒันามามาก

นอ้ยไมเ่ท่ากนั บางท่านก็ชอบเจริญมรณานุสต ิ พจิารณาดูซากศพ บางท่านก็ชอบ

พจิารณาอสุภะ พจิารณาปฏกูิล พจิารณาอาการต่างๆของร่างกาย เป็นการเจริญสต ิ ถา้

เกี่ยวกบัร่างกาย กจ็ะเป็นเพื่อความสงบและปญัญา ถา้บริกรรมพทุโธ ก็จะเป็นเพือ่

ความสงบ เป็นอารมณ์ของสมถะ 

ถา้เจริญมรณานุสติ เจริญอสภุะ พิจารณาอาการ ๓๒ กจ็ะเป็นอารมณ์ของสมถะและ

วิปสัสนา จะใชก้รรมฐานอย่างไหนก็ได ้ แลว้แต่จริต อย่าไปตามคนอืน่ เขาสอนตาม

แนวทางของเขา แต่อาจจะไมเ่หมาะกบัเราก็ได ้ ตอ้งพจิารณาดูวา่อนัไหนเหมาะกบัเรา ก็

ใชอ้นันัน้ไป ขอ้สาํคญัตอ้งทาํใหจ้ติรวมใหไ้ด ้รวมเป็นหน่ึง เป็นอเุบกขา ว่าง ไม่มีอะไร 

ไม่มีนิมิตต่างๆ ในเบื้องตน้ถา้ปรากฏมนิีมติก็อย่าไปสนใจ นิมติเป็นเหมอืนมดีหรืองู 

หลวงตาท่านสอนในปญัญาอบรมสมาธิวา่ นิมิตเป็นเหมือนงูพษิ คนทีจ่บังูพษิเป็น ก็จะ

รีดพษิงูมาทาํยาได ้ทาํประโยชนไ์ด ้แต่คนทีจ่บังูไมเ่ป็น ก็จะถูกงูกดัตายได ้นกัภาวนาใน

เบื้องตน้จงึไมค่วรไปยุ่งกบัเรื่องนิมติ เพราะยงัไมม่คีวามสามารถเอาประโยชนจ์ากนิมติ

ได ้จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไป จะทาํใหห้ลงทาง เสยีเวลา ไม่เกดิมรรคผล ได ้

แค่นิมิต ไดแ้ค่สมาธิ ไม่ไดอ้ริยมรรคอริยผล ไมไ่ดโ้สดาปตัตมิรรค โสดาปตัตผิล 

สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค อรหตัตผล 

ไมไ่ดพ้ระนิพพาน ไดเ้พยีงโลกยีวชิชา ทีจ่ะเป็นเครื่องมอืของกเิลสตณัหา 

เช่นพระเทวทตัทีไ่ดส้มาธิ ไดอ้ทิธิฤทธิ์ แต่ไม่ไดเ้จริญปญัญา ไม่ไดพ้ิจารณาอนิจจงั ทกุ

ขงั อนัตตา ไม่ไดเ้หน็ว่าทกุสิ่งทกุอย่างไม่เที่ยง ทกุสิ่งทกุอย่างไม่ใช่ตวัเราของเรา ทกุ
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สิ่งทกุอย่างเป็นทกุข ์ ก็เลยหลงอยากจะเป็นใหญ่เป็นโต เกดิภวตณัหาขึ้นมา พอ

พระพทุธเจา้ทรงปฏเิสธ ก็เกดิความโกรธแคน้อาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรม 

พยายามปลงพระชนมถ์งึ ๓ ครัง้ แต่ไมส่ามารถทาํได ้ ในทีสุ่ดก็ตอ้งใชเ้วรใชก้รรมของ

ตนไป แทนทีจ่ะไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตใ์นชาตน้ีิ ก็ตอ้งไปตกนรกอเวจก่ีอน แลว้ค่อย

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ จงึจะไดต้รสัรูเ้ป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ต่อไป น่ีคอืผลทีเ่กดิ

จากการหลงทาง หลงไปยดึตดิกบันิมติต่างๆ อทิธิฤทธิ์ต่างๆ จงึไมไ่ดภ้าวนาเพือ่ทาํใจให ้

สงบน่ิง ใหเ้ป็นอเุบกขา ใหม้คีวามสุข ความสขุของสมาธิน่ีแหละที่จะทาํใหป้ลอ่ยวาง

ความสขุชนิดอืน่ได ้ ปลอ่ยวางความสุขทางตา หู จมกู ลิ้น กายได ้ อยู่แบบขอทานได ้

เช่นพระพทุธเจา้ก็เคยประทบัอยู่ในวงั แต่พระองคท์รงมสีมาธิ จติสงบ พระองคจ์งึไม่

เสยีดายกบัพระราชทรพัย ์ไมเ่สยีดายกบัพระราชฐานะ กบัการเป็นพระราชโอรส จงึทรง

เสดจ็ออกจากวงัไดอ้ย่างงา่ยดาย และปฏบิตัจินตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมาได ้เพราะไม่

ทรงหลงกบัอทิธิฤทธิ์นิมติต่างๆ ทรงรูว้า่ไมไ่ดเ้ป็นทางทีไ่ปสู่ความดบัทกุข ์ ทรงมุง่ไปที่

การเจริญวปิสัสนาภาวนา จนเหน็พระอริยสจั ๔ เหน็ไตรลกัษณ์ เหน็อนิจจงั เหน็

อนตัตา เหน็วา่ความทกุขเ์กดิจากความอยากต่างๆ เหน็เครื่องมือที่จะดบัความทกุข ์ ก็

คือสติ สมาธิ ปญัญา ปญัญาจะเกดิได ้กต็อ้งมีสมาธิ ที่สงบ ที่น่ิง ที่ว่าง ที่เป็นอเุบกขา 

ไมเ่ช่นนัน้เวลาออกจากสมาธิจะไมม่กีาํลงัอเุบกขา สมาธิทีม่นิีมติมฤีทธิ์น้ี จะไมม่อีเุบกขา 

ออกมาแลว้ก็จะถูกกเิลสเอาไปใชส้อย ตามอาํนาจของกเิลส 

ถา้เป็นสมาธิทีว่า่ง ทีส่งบ เป็นอเุบกขา เวลาออกมาก็ยงัวา่งยงัสงบอยู่ระยะหน่ึง แลว้กจ็ะ

ค่อยๆจางไป เหมอืนกบันํา้ทีแ่ช่ไวใ้นตูเ้ยน็ เวลาเอาออกมาดืม่ก็ยงัเยน็อยู่ ถา้ทิ้งไวส้กั

ระยะหน่ึงก็จะค่อยๆหายเยน็ไป ถา้อยากจะใหน้ํา้เยน็อกี ก็ตอ้งเอากลบัเขา้ไปแช่ในตูเ้ย็น

ต่อ ตอนออกจากสมาธิใหม่ๆ  ใจจะเยน็ สงบ วา่ง เป็นอเุบกขา สามารถพจิารณาปญัญา

ได ้ ไมม่อีารมณ์มารบกวน กิเลสไมม่กีาํลงั จะพจิารณาอสุภะก็พจิารณาได ้ พจิารณา

ความตายก็พจิารณาได ้ พจิารณาอนิจจงัความไมเ่ทีย่งก็พจิารณาได ้ พจิารณาเกดิ แก่ 

เจ็บ ตาย พจิารณาดนิ นํา้ ลม ไฟ พจิารณาอาการ ๓๒ ก็พจิารณาไดร้ะยะหน่ึง พอเกดิ

อารมณ์ต่างๆขึ้นมา ก็หมายความวา่กาํลงัของสมาธิ กาํลงัของอเุบกขาหมดแลว้ กเิลส

ออกมาก่อกวน มาหลอกใหไ้ปคดิเรื่องอืน่แลว้ ตอนนัน้ก็ตอ้งหยุดคดิ แลว้กลบัไปใน
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สมาธิใหม ่ เขา้ไปทาํจติใหส้งบ ใหเ้ยน็ ใหเ้ป็นอเุบกขาใหม ่ พอพกัไดเ้ต็มทีแ่ลว้จติก็จะ

ถอนออกมาเอง 

น่ีคอืการเจริญมรรคผลนิพพาน ตอ้งมีท ัง้สมถะ มีท ัง้วิปสัสนาสลบักนัทาํงาน ไมท่าํ

อย่างอืน่ ทาํเพยีงสองอย่างน้ี ตอ้งอยู่คนเดยีว ปลกีวเิวก เดนิจงกรม นัง่สมาธิ เวลาเดนิ

จงกรมก็พจิารณาไป ถา้ชาํนาญในสมาธิแลว้ เขา้ออกสมาธิไดต้ามทีต่อ้งการแลว้ ถา้ยงั

ไมช่าํนาญก็อย่าเพิง่พจิารณา ควรควบคุมจติไมใ่หค้ดิอะไร ใหว้า่งอยู่เรื่อยๆ ใหส้งบ ให ้

สกัแต่วา่รู ้ เจริญสตใิหม้ากก่อน จนเขา้ออกสมาธิไดอ้ย่างงา่ยดาย อย่างรวดเร็ว 

อยากจะเขา้เมือ่ไหร่ก็เขา้ไดท้นัทเีลย กาํหนดเพยีง ๒ - ๓ นาทกี็สงบ ไมเ่ขา้สมาธิแบบ

เขน็ครกขึ้นภูเขา ทาํใหช้าํนาญก่อน ทาํสมาธิใหแ้น่นเหมอืนหนิก่อน แลว้ค่อยออกทาง

ปญัญา ถา้มสีมาธิแบบเป็นหนิแลว้ เวลาออกทางปญัญาจะไดผ้ลเร็ว พอเหน็ไตร

ลกัษณ์กจ็ะปลอ่ยวางทนัที ละความอยากทนัที จะไม่ทกุขก์บัเรื่องอะไร เพราะจะรูท้นัที 

พอใจกระเพื่อมข้ึนมากจ็ะหยดุทนัท ี

ขัน้ตน้ตอ้งพิจารณาร่างกายกอ่น ใหป้ลอ่ยวางในทกุรูปแบบ ปลอ่ยวางวา่เป็นตวัเราของ

เรา ใหเ้หน็วา่เป็นเพยีงธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เวลาตายไปก็กลายเป็นธาต ุ ๔ ไป 

กลายเป็นขี้เถา้เป็นเศษกระดูกไป ธรรมชาตเิขาเลน่กลหลอกพวกเรา แต่เราไมรู่ก้นั เรา

คดิวา่เป็นตวัเราของเรา ความจริงมนัเป็นธรรมชาต ิ เป็นธาต ุ ๔ มารวมตวักนั ก่อร่าง

สรา้งตวัขึ้นมา เป็นอาการ ๓๒ เป็นผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เยือ่ใน

กระดูก มา้ม หวัใจ ตบั พงัผดื ไต ปอด ไสใ้หญ่ ไสน้อ้ย อาหารใหม ่อาหารเก่า เยือ่ใน

สมองศีรษะ นํา้ด ี นํา้เสลด นํา้เหลอืง นํา้เลอืด นํา้เหงือ่ นํา้มนัขน้ นํา้ตา นํา้มนัเหลว 

นํา้ลาย นํา้ไขขอ้ นํา้มตูร ร่างกายเป็นเหมือนถงุใสข่ยะ ที่ใสส่ิ่งที่เป็นปฏิกูล สิง่ทีไ่มส่วย

ไมง่าม แต่เรามองไมเ่หน็กนั ก็เลยหลงร่างกาย ทาํใหเ้กดิกามราคะ เกดิความอยากใน

กาม อยากจะเสพกาม ถา้เหน็วา่เป็นอาการ ๓๒ มสีิง่ปฏกูิลต่างๆทีถู่กขบัถ่ายออกมาอยู่

เรื่อยๆ ก็จะดบักามารมณ์ได ้ ถา้เหน็วา่เป็นดนินํา้ลมไฟ ก็จะปลอ่ยวางได ้ ไมย่ดึไม่ตดิ

กบัร่างกาย ปลอ่ยวางร่างกายได ้ ก็จะหมดปญัหา ไมต่อ้งพจิารณาร่างกายอกีต่อไป 

เหมอืนเรียนหนงัสอืจบแลว้ ก็ตอ้งขึ้นช ัน้ทีสู่งขึ้น 
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ชัน้ต่อไปกช็ัน้ของจติ ปลอ่ยวางร่างกายแลว้ก็ไปพจิารณาจติ เพราะกเิลสยงัยดึตดิกบั

จติอยู่ ยงัครอบครองจติอยู่ จติยงัไมเ่ป็นอสิระ ยงัถูกกเิลสครอบงาํอยู่ ดว้ยมานะ 

ความถอือตัตาตวัตนอยู่ ก็ตอ้งเขา้ไปพจิารณาจติ กเิลสที่ละเอยีดอยู่ในจติ อวิชชากอ็ยู่

ในจติ มานะกอ็ยู่ในจติ รูปราคะ อรูปราคะ อทุธจัจะกอ็ยู่ในจติ เขา้ไปพจิารณา ถา้ผ่าน

ร่างกายไปแลว้ กจ็ะเขา้ไปเอง เพราะไมรู่จ้ะพจิารณาอะไรแลว้ ร่างกายก็ไมส่นใจแลว้ 

รูปเสยีงกลิน่รสก็ไมส่นใจ ลาภยศสรรเสริญก็ไมส่นใจ สนใจวา่ทาํไมจติทีล่ะเอยีดอย่างน้ี 

ยงัมคีวามเศรา้หมองอยู่ ทาํไมไมสุ่ขไปตลอดเวลา ทาํไมยงัมสุีขบา้งไมสุ่ขบา้ง ทาํไมยงั

ถอืตวัตนอยู่ ก็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นกเิลส เป็นไตรลกัษณ์ เป็นทกุขถ์า้ไปยดึตดิไป

หลง พอรูท้นัแลว้ก็ปลอ่ยวางไดห้มด พอปลอ่ยวางไดแ้ลว้ ก็จะไมม่อีะไรเหลอืในจติ จติ

จะวา่ง นิพพานัง ปรมงั สญุญงั วา่งจากกเิลสตณัหา วา่งจากอาสวะ แต่จติไมไ่ดห้ายไป

ไหน จติไมไ่ดสู้ญ คนทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัจิะไมเ่ขา้ใจ จะคดิวา่นิพพานแปลวา่จติสูญ ไมใ่ช่ 

นิพพานแปลว่าสภาพของจติที่สูญจากกเิลสเครื่องเศรา้หมองต่างๆ แตต่วัรูน้ี้ยงัอยู่ แต่

เป็นตวัรูท้ี่บริสทุธ์ิ ตวัรูท้ี่ฉลาด ตวัรูท้ี่ไม่หลง ไม่ยึดไม่ตดิกบัสิ่งต่างๆในโลกน้ี  

น่ีคอืข ัน้ของปญัญา เวลาปฏบิตัจิะสลบักนั เวลาพจิารณาปญัญา พอเริ่มเป็นอทุธจัจะ 

เริ่มฟุ้ งก็หยุด แลว้ก็กลบัเขา้ไปในสมาธิ ข ัน้ของพระอริยะก็ยงัมอีทุธจัจะ แต่ไมใ่ช่อทุธจั

จะแบบปถุชุนทีฟุ่้ งกบัเรื่องต่างๆ เรื่องของคนนัน้คนน้ี สิง่นัน้สิง่น้ี อทุธจัจะขัน้วิปสัสนาน่ี 

ฟุ้ งเพราะพจิารณาเลยเถดิ กาํลงัของสมาธิออ่นลงไป ไม่พอที่จะสนับสนุนการเจรญิ

วิปสัสนา การเจริญปญัญาได ้ กเิลสที่ละเอยีดยงัมีอยู่ จงึออกมาทาํใหเ้กดิความฟุ้ งซ่าน 

เกดิอทุธจัจะขึ้นมา ก็ตอ้งกลบัเขา้ไปพกัในสมาธิก่อน แลว้ค่อยออกมาเจริญวปิสัสนาต่อ 

ตอ้งทาํอย่างน้ีการเจริญการปฏบิตั ิ สมาธิกบัปญัญาตอ้งสลบักนัเดิน เหมอืนเทา้ซา้ยกบั

เทา้ขวา ตอ้งสลบักนัเดนิ ถา้มเีทา้เดยีวก็ตอ้งกระโดดไป ถา้มสีองเทา้ก็สลบักนัเดนิ การ

ทาํงานของสมาธิและปญัญา สมถะและวปิสัสนาเป็นแบบน้ี สนบัสนุนกนั สมถะ

สนับสนุนการเจริญวิปสัสนา วิปสัสนาเป็นผูฆ่้ากเิลส ในธรรมก็ทรงแสดงไวว้า่ สมาธิที่

ศีลอบรมดแีลว้ มอีานิสงสม์ากมผีลมาก ปญัญาทีส่มาธิอบรมดแีลว้ มอีานิสงสม์ากมผีล

มาก จติทีป่ญัญาอบรมดแีลว้ ย่อมหลดุพน้โดยถ่ายเดยีว น่ีคือธรรมะทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ที่

สนบัสนุนกนั ทีเ่ราไมส่ามารถจะเลอืกทาํเฉพาะส่วนนัน้ส่วนน้ีได ้ 
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เหมอืนเรียนหนงัสอื จะเลอืกเรียนชัน้นัน้ช ัน้น้ีไมไ่ด ้ เริ่มเรียนก็ตอ้งเขา้ช ัน้อนุบาล แลว้

ค่อยขยบัขึ้นช ัน้ประถม ช ัน้มธัยม ช ัน้อดุมศึกษาตามลาํดบั การปฏบิตัธิรรมก็ตอ้งเริ่มที่

ชัน้ทานกอ่น ตอ้งใหท้านถา้มทีรพัยม์ากเกนิไป เอาไปบริจาค เอาไปแจกจ่าย เอาไป

สงเคราะหโ์ลก ช่วยเหลอืผูท้ีม่นีอ้ย เป้าหมายของการใหท้านก็เพือ่ตดักเิลส ทีไ่ปยดึตดิ

กบัสมบตัขิา้วของเงนิทอง ตดัความโลภอยากไดเ้งนิทอง ถา้อยากจะไดเ้งนิทองก็เอา

เท่าทีจ่าํเป็น แต่ไมอ่ยากจะรวย ตอ้งมทีรพัยไ์วบ้า้ง สาํหรบัดูแลอตัภาพชวีติของเราและ

ของคนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรา ไมไ่ดอ้ยากมมีากไปกวา่น้ี ถา้มมีากไปกวา่น้ีก็จะไมย่ดึตดิ จะ

เก็บไวก้็ไมเ่ป็นปญัหา จะเอาไปทาํประโยชนก์็ได ้ แลว้แต่ความเหมาะสม ขอ้สาํคญัใจ

อย่าไปพะวกัพะวนกบัเรื่องเงนิทอง จะไดร้กัษาศีลได ้ ถา้ยงัโลภยงัอยากไดเ้งนิทองอยู่ 

จะรกัษาศีลยาก จะพูดความจริงไมไ่ด ้ สาํหรบัพวกทีท่าํธุรกจิ ตอ้งมเีหลีย่มมเีชงิ ถา้ไม่

โลภอยากไดเ้งนิก็ไมต่อ้งมเีหลีย่มมเีชงิ พูดตรงไปตรงมา เพราะไมต่อ้งการอะไรจากใคร 

ถา้มีศีลกจ็ะทาํใหส้มาธิสงบไดง้า่ย มีสมาธิกจ็ะพิจารณาปญัญาได ้ มีปญัญากต็ดัตณัหา

ได ้ตดักามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ตดัความโลภ ความโกรธ ความหลงได ้ถา้ทาํ

ตามทีพ่ระพทุธเจา้สอนน้ี ไมน่านก็บรรลไุด ้จะกา้วไปเรื่อยๆ จะไมม่ปีญัหาเลย 

ปญัหาคอืความสบัสน ปฏบิตัขิ ัน้น้ีแลว้ก็กลบัไปปฏบิตัขิ ัน้ทีต่ ํา่กวา่ เรียนอยู่ช ัน้มธัยม

แลว้ก็กลบัมาเรียนชัน้ประถมใหม ่นกัภาวนาไมค่วรไปสนใจเรื่องทาน เรื่องงานภายนอก 

ควรปลกีวเิวก ทาํงานภายใน อย่างทีห่ลวงปู่ดุลยบ์อกว่า จติอยู่ขา้งในเป็นมรรค จติออก

ขา้งนอกเป็นสมทุยั ถา้จติออกไปทาํงานขา้งนอก เช่นไปช่วยก่อสรา้งวดั สรา้งโบสถ ์

สรา้งเจดยี ์สรา้งกฏุ ิถงึแมจ้ะเป็นบญุ แต่เป็นบญุระดบัตํา่กวา่การภาวนา บญุระดบัทาน

น้ีจะเหมาะกบัคนทีย่งัไมเ่คยทาํบญุ คนทีช่อบใชเ้งนิไปกบัการซื้อสิง่ฟุ่ มเฟือยต่างๆ ใช ้

เงนิไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ก็ใหเ้อาเงนิน้ีมาทาํบญุเสยีจะดกีวา่ มาสรา้งโบสถ ์ สรา้ง

ศาลา สรา้งกฏุ ิ แต่คนทีภ่าวนาไดแ้ลว้ ปลกีวเิวกไดแ้ลว้ เดนิจงกรม นัง่สมาธิ อยู่ตาม

ลาํพงัไดแ้ลว้ ก็ไมค่วรออกไปทาํงานแบบนัน้ ควรจะพุ่งไปทีง่านภาวนา เพือ่กาํจดักเิลส

ตณัหาทีย่งัมอียู่ในใจ ไมต่อ้งไปสนใจงานอืน่ คนอืน่จะวา่อย่างไรก็ปลอ่ยเขาวา่ไป เราจะ

หลดุพน้หรือไม ่ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่าํพูดของคนอืน่ อยู่ทีก่ารปฏบิตัขิองเรา อยู่ทีก่ารปฏบิตัชิอบ

หรือไม ่ปฏบิตัดิหีรือไม ่ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่าํนินทาสรรเสริญของคนอืน่ ใครจะพูดอะไรก็ปลอ่ย
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เขาพูดไป ถา้ไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จะรูว้า่เราไมผ่ดิ คนอืน่จะวา่เรา

ผดิ ก็ปลอ่ยใหเ้ขาวา่ไป แต่เราไมผ่ดิ เราทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน จะผดิไดอ้ย่างไร 

ปญัหาคอืเราไมรู่ว้า่พระพทุธเจา้ทรงสอนอะไร เพราะไมไ่ดย้นิไดฟ้งัคาํสอน 

การไดอ้ยู่ใกลค้รูบาอาจารย ์ จะเป็นคุณเป็นประโยชนม์าก โดยเฉพาะครูบาอาจารยท์ี่

เนน้เรื่องการภาวนา ท่านจะหวงลูกศิษยม์าก ไม่ใหลู้กศิษยไ์ปทาํงานอย่างอืน่ หลวงตา

หวงพระมาก ไมใ่หไ้ปทาํงานอย่างอืน่ ไมใ่หร้บักจินิมนต ์ ไมใ่หท้าํงานก่อสรา้งในวดั ถา้

จาํเป็นจริงๆก็ช่วยกนัรีบทาํใหเ้สร็จ ไมย่ดืเยื้อ ไมท่าํหามรุ่งหามคํา่ ทาํถงึตอนเยน็ก็ให ้

หยุด เพือ่จะไดไ้ปภาวนาต่อ พอทางวดัมฐีานะด ี ก็จะไมใ่ชพ้ระในวดัทาํงาน เช่นตอนที่

สรา้งกาํแพงรอบวดั มผูีม้จีติศรทัธาสนบัสนุน ไมต่อ้งใชพ้ระเณร จา้งชาวบา้นแทน ทา่น

จะไปดูงานเอง ตอนเชา้ฉนัเสร็จท่านก็เดนิไปดู ตอนบ่ายท่านก็เดนิไปดู ตอนเยน็ก่อนจะ

เลกิงานท่านก็เดนิไปดู ไมใ่หท้าํเลยเถดิ ทาํเกนิเวลา เพราะเสยีงจะรบกวนการภาวนา 

งานศพงานของครูบาอาจารยต่์างๆ พระเณรในวดัก็ไมต่อ้งไป เช่นงานศพของพระ

อาจารยส์งิหท์อง ก็ใหพ้ระเถระ ๒ – ๓ รูปไป พระเณรในวดัท่านไมใ่หอ้อกไปขา้งนอก 

ใหภ้าวนาอย่างเดยีว ใหป้ลกีวเิวก เดนิจงกรม นัง่สมาธิ องคท์ีอ่ดอาหารทา่นจะเชยีร์

เต็มทีเ่ลย ถา้มช็ีอกโกแลต ท่านก็จะส่งไปให ้

น่ีคอืครูบาอาจารยท์ีเ่หน็คุณค่าของการภาวนา จะไมใ่หท้าํงานอืน่ ใหภ้าวนาอย่างเดยีว 

สิง่ภายนอกเป็นสมบตัชิ ัว่คราว จะสรา้งใหว้เิศษขนาดไหนก็เป็นของช ัว่คราว ดบักเิลส

ภายในใจไมไ่ด ้ไม่ใช่มรรคผลนิพพาน เป็นทีอ่าศยัหลบแดดหลบฝน เป็นอนุสรณ์สถาน 

ใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดรู้ว้า่หวัใจของพระพทุธศาสนาอยู่ทีไ่หน ถา้เหน็พระธาตเุจดียก์จ็ะได ้

พบกบัหวัใจของพระศาสนา ไดพ้บอฐัขิองพระพทุธเจา้ อฐัขิองพระอรหนัต ์ จะได ้

ศึกษาวา่ ทาํไมอฐัขิองพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัตจ์งึเป็นพระธาต ุ จะไดป้ญัญา ได ้

ความรู ้ ไดรู้จ้กัวธิีการปฏบิตั ิ เพือ่ใหไ้ดเ้ป็นพระอรหนัต ์ ใหไ้ดเ้ป็นพระพทุธเจา้ น่ีคอื

เจตนาของการสรา้งพระเจดีย ์ เป็นเหมอืนป้ายบอกทางใหผู้ท้ีม่าทหีลงั เวลาเหน็เจดยีก์็

อาจจะอยากรูว้า่ สรา้งไวเ้พือ่อะไร 
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ใหดู้ว่าเรากาํลงัปฏิบตัิอยู่ข ัน้ไหน ตอ้งปฏิบตัิข ัน้ที่เหมาะกบัตนเอง เพราะภูมิจติภูมิ

ธรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกนั สมยัทีเ่ราอยู่ทีว่ดัป่าบา้นตาด พระเณรบางองคห์ลวง

ตาก็ปลอ่ยใหท้าํงาน บางองคก์็ไมใ่หท้าํ ทา่นจะดูวา่แต่ละองคจ์ะเหมาะกบังานชนิดไหน 

ถา้องคไ์หนภาวนาเป็น ชอบภาวนา ท่านก็จะไมใ่หท้าํงานก่อสรา้ง ถา้ภาวนาไมเ่ป็น ท่านก็

ปลอ่ยใหท้าํงานก่อสรา้ง ทาํงานภายนอกไปก่อน จะไดค้วามเพยีร ไม่ขี้เกยีจ ไมก่ินแลว้

นอน ท่านจะปฏบิตัต่ิอพระเณรไมเ่หมอืนกนั ท่านดูความสามารถของแต่ละองค ์ พวก

เราก็ตอ้งดูตวัเรา วา่มคีวามสามารถในการปฏบิตัธิรรมข ัน้ไหน ก็ตอ้งปฏบิตัขิ ัน้นัน้ไป 

แลว้ก็พฒันาขึ้นไปตามลาํดบั ถา้ยงัชอบทาํบญุใหท้าน ชอบไปงานบญุต่างๆ ก็ตอ้ง

พฒันาขึ้นสู่การรกัษาศีล เวลาทาํบญุก็ทาํใหเ้พือ่ตดัความโลภอยากได ้ ไมอ่ยากรํา่รวย 

ไมอ่ยากจะมเีงนิทองมาก อยากจะเป็นอสิระจากเงนิทอง ไมต่อ้งใชเ้งนิทอง อยู่แบบ

สมถะ ถา้ไมโ่ลภอยากไดเ้งนิ ก็จะใชเ้งนิเทา่ทีจ่าํเป็น ถา้ยงัโลภอยากใชเ้งนิซื้อสิง่

ฟุ่ มเฟือยต่างๆ ซื้อความสุขต่างๆ ก็จะทาํบญุยาก ถา้ทาํบญุก็ทาํผดิ ทาํบญุเพือ่ใหร้วยขึ้น 

การทาํบญุน้ี ทาํเพื่อใหใ้จเป็นอสิระ จากการเป็นทาสของเงนิ 

สติน้ีสาํคญัที่สดุ ถา้มีสติควบคมุความคดิได ้ จะควบคุมกเิลสได ้ ตอ้งมุง่ไปทีก่ารเจรญิ

สตเิป็นหลกั ใหใ้จอยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู ่ อย่าไปคดิถงึคนโนน้คนน้ี ใครจะทาํอะไรก็

ปลอ่ยใหเ้ขาทาํไป ไมต่อ้งสนใจ ตอ้งปลกีวเิวก ถา้อยู่ใกลค้นจะเจริญสตยิาก เดีย๋วคน

นัน้คนน้ีก็จะดงึใจเราไป เหน็เขาก็อดทีจ่ะคดิไมไ่ด ้ ใจก็ลอยไปแลว้ ไมอ่ยู่กบัเน้ือกบัตวั 

ก็อย่ามองขา้มสต ิ สตน้ีิสาํคญัทีสุ่ดในธรรมท ัง้ปวง พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ สติเป็น

เหมือนรอยเทา้ชา้ง ที่ใหญ่กว่ารอยเทา้ของสตัวท์ ัง้หมด ใหญ่กว่าปญัญา ใหญ่กว่าสมาธิ 

ใหญ่กว่าวิริยะ ใหญ่กว่าขนัติ ถา้ไม่มีสติ ธรรมเหลา่น้ีจะเกดิไม่ได ้ อย่ามองขา้มสตไิป

เป็นอนัขาด 
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กณัฑท์ี่ ๔๔๔ 

ทาํใจใหถ้กูตอ้ง 
๑๕ สงิหาคม ๒๕๕๕ 

ธรรมะเป็นประโยชนก์บัจติใจมาก ถา้ไมม่ธีรรมะใจจะไมม่ทีีพ่ึง่ เวลาเกดิความทกุขจ์ะไม่

รูว้า่จะตอ้งทาํอย่างไร แทนทีจ่ะดบัความทกุข ์ กลบัสรา้งความทกุขเ์พิม่มากขึ้น เพราะ

ความหลง ไมรู่ว้ธิีการดบัทกุขท์ีแ่ทจ้ริง แทนทีจ่ะระงบัเหตขุองความทกุข ์ กลบัไปเสริม

เหตขุองความทกุข ์ ความทกุขก์็เลยเพิม่มากขึ้น เช่นเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็อยากจะหาย 

ยิง่อยากจะหายก็ยิง่ทกุขใ์หญ่ เพราะความทกุขใ์จเกดิจากความอยากใหโ้รคภยัไขเ้จ็บ

หาย อยากไมใ่หร่้างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย แต่ไมเ่คยศึกษาความจริงของร่างกายวา่ มคีวาม

เจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา เป็นเงาตามตวั ร่างกายของทกุคนมโีรคตดิตามมา ๓ ชนิด

ดว้ยกนั คือ ๑. เป็นแลว้หายเอง จะรกัษาหรือไมร่กัษาก็หาย ๒. เป็นแลว้ถา้รกัษาก็หาย  

ถา้ไมร่กัษาก็ไมห่าย ๓. เป็นแลว้รกัษาก็ไมห่าย ไมร่กัษาก็ไมห่าย เป็นความจริง เป็นสจั

จธรรม ทีพ่วกเรามองไมเ่หน็หรือไมย่อมมองกนั เวลาเกดิความเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็อยากจะ

ใหห้ายอย่างเดยีว ไมว่า่จะเป็นโรคชนิดไหน ถา้เป็นโรคชนิดที ่ ๑ ก็โชคดไีป เช่นเป็น

ไขห้วดัหรือปวดทอ้ง เดีย๋วก็หายเอง ถา้เป็นโรคชนิดที ่ ๒ ถา้ไมม่ยีารกัษาก็ตอ้งอยูก่บั

โรคนัน้ไป ถา้อยากจะใหห้ายก็จะทกุขใ์จ ถา้เฉยๆยอมอยู่กบัโรคไปก็จะไมท่กุข ์

เช่นเดยีวกบัโรคชนิดที ่๓ ถา้เป็นแลว้ รกัษาก็ไมห่าย ไมร่กัษาก็ไมห่าย ถา้ทาํใจไดโ้รคท ัง้ 

๓ ชนิดน้ีจะไมเ่ป็นปญัหา 

พวกเราไปหาร่างกายเอง ร่างกายไมไ่ดม้าหาเรา ไปหาดว้ย อวิชชา ปจัจยา สงัขารา ทีม่ี

อยู่ในใจ คดิปรุงแต่งหาความสุขทางร่างกาย เวลาร่างกายเก่าตายไป ก็ไปหาร่างกายใหม ่

ทีไ่หนมกีารต ัง้ครรภก์็เขา้ไปจบัจองเป็นเจา้ของ ไปหาโรคภยัหาความเจ็บไขไ้ดป่้วยกนัเอง 

เขาไมไ่ดม้าหาเรา ถา้ใจไมม่คีวามอยาก ก็จะไมไ่ปหาโรคภยัไขเ้จ็บดว้ยการไปเกดิ ดว้ย

การไปหาร่างกายมาเป็นสมบตั ิ มาเป็นตวัเราของเรา แลว้ก็ตอ้งมาทกุขก์บัความเจ็บไขไ้ด ้
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ป่วยของร่างกาย น่ีคอืธรรมะทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูเ้หน็ แลว้นาํมาเผยแผ่ส ัง่สอนใหแ้ก่

สตัวโ์ลกท ัง้หลาย ผูท้ีฟ่งัแลว้มศีรทัธามคีวามสามารถทีจ่ะปฏบิตัติามได ้ ก็สามารถยุติ

การไปหาร่างกายมาเป็นกองทกุขไ์ด ้ไมต่อ้งกลบัมาเกดิใหม ่พอไมม่ร่ีางกายแลว้ก็จะไมม่ี

ความเจ็บไขไ้ดป่้วย ไมม่คีวามแก่ความตาย แต่ผูท้ีไ่มไ่ดม้าเกดิน้ีไมไ่ดข้าดทนุ อย่าไปคิด

วา่ถา้ไมไ่ดเ้กดิแลว้จะขาดทนุ ผูท้ีไ่มเ่กดิน้ีจะกาํไร เพราะไมต่อ้งมาแบกกองทกุข ์ผูท้ีเ่กดิ

น้ีแหละเป็นผูท้ีข่าดทนุ เพราะเมือ่เกดิแลว้ก็ตอ้งแก่เจ็บตายกนัทกุคน พลดัพรากจากกนั

ทกุคน ผูท้ีไ่มเ่กดิจงึเป็นผูท้ีไ่มม่คีวามทกุข ์ ทกุขย่์อมไม่มีแกผู่ไ้ม่เกดิเท่านั้น ตราบใดที่

ยงัมกีารเกดิอยู่ ตราบนัน้ก็ยงัมคีวามทกุข ์ ทกุขก์บัการเกดิ เวลาออกมาจากทอ้งแม ่ ก็

รอ้งไหแ้ลว้ นัน่ก็ทกุขแ์ลว้ อยู่ในครรภส์บาย นอนหลบัสบาย มอีาหารหลอ่เลี้ยงทางสาย

สะดอื ไมต่อ้งเคี้ยว ไมต่อ้งทาํอะไร อยู่ในครรภจ์งึสบายมาก พอออกมาปับ๊ก็ตอ้งหายใจ 

ตอ้งสมัผสักบับรรยากาศทีแ่ตกต่างจากบรรยากาศในครรภ ์ก็รอ้งไหก้นั เป็นทกุขก์นั  

เมือ่เชา้มคีนหน่ึงมาใส่บาตร หนา้ตาไมย่ิ้มแยม้ ถามวา่เป็นอะไร บอกวา่ไมส่บาย หนา้ตา

บึ้งตงึ ยิ้มก็ฝืนยิ้ม น่ีคอือารมณ์ของจติ ทกุคนอยากจะเบกิบาน อยากจะสดใสสดชื่น แต่

พอร่างกายเจ็บ สดชื่นไมอ่อก เบกิบานไมอ่อก เพราะความอยาก ถา้ไมม่คีวามอยาก ใจ

ก็ยงัเบกิบานได ้สดชื่นได ้ถา้ใจไมย่ดึตดิร่างกาย ไมอ่ยากใหร่้างกายไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ไม่

อยากใหร่้างกายหาย ใจก็จะสดชื่นเบกิบานได ้ ร่างกายไมว่า่จะเป็นของใคร แมแ้ต่ของ

พระพทุธเจา้ก็ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย ตอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบอก ใหพ้ระอานนทปู์ผา้ ให ้

พระองคป์ระทบั ทรงตรสัวา่ตถาคตเหน่ือยนัน้ ไมใ่ช่พระทยัของพระพทุธเจา้ทีเ่หน่ือย 

แต่เป็นพระสรีระร่างกาย ทีเ่หน่ือยจากการเดนิทาง ก็อยากจะนอนพกั แต่พระทยัของ

พระองคไ์มไ่ดเ้หน่ือยไปกบัร่างกาย 

จงึควรเหน็คุณค่าของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ควรป้อนพระธรรมใหก้บัใจอยู่

เรื่อยๆ เพราะเป็นเหมอืนอาหาร เป็นเหมอืนยา เป็นเหมอืนทีอ่ยู่อาศยั เป็นเหมอืนเสื้อผา้

อาภรณ์ การฟงัธรรมตามกาลตามเวลา จงึเป็นมงคลอย่างยิง่ กาเลน ธมัมสัสวนัง 

เอตมัมงัคลมตุตมงั ฟงัธรรมอย่างนอ้ยอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ เช่นฟงัในวนัพระ วนัธรรม

สวนะ วนัฟงัธรรม ชาวพทุธเราน้ีควรฟงัเทศนก์นัอย่างนอ้ยอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ ถา้ฟงัได ้
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ทกุวนัจะยิง่ดใีหญ่ ฟงัแลว้จะมธีรรมะใหแ้สงสวา่ง สอนใจใหรู้จ้กัวธิีทาํใจใหถู้กตอ้ง ใหม้ี

สมัมาทฐิ ิ ใหม้สีมัมาสงักปัโป ความถูกตอ้งของการทาํใจ ก็คอืใหม้มีรรค ๘ น้ีเอง มี

สมัมาทิฐ ิความเหน็ชอบ สมัมาสงักปัโป ความดาํริชอบ สมัมากมัมนัโต การกระทาํชอบ 

สมัมาวาจา การพูดชอบ สมัมาอาชีโว อาชพีชอบ สมัมาวายาโม ความเพยีรชอบ 

สมัมาสติ ระลกึรูช้อบ สมัมาสมาธิ ความตัง้ม ัน่ของจติชอบ 

ถา้มมีรรค ๘ กจ็ะทาํใจใหถู้กตอ้งได ้ รบัรูเ้หตกุารณ์ต่างๆทีใ่จประสบรบัรูไ้ดอ้ย่างไม่

สะทกสะทา้น เช่นร่างกายของเราก็ด ี ของบคุคลต่างๆก็ด ี จะรูจ้กัทาํใจใหถู้กตอ้ง คอื

ยอมรบัความจริง รูค้วามจรงิของสิง่ทีส่มัผสัรบัรู ้ คอืมสีมัมาทฐิ ิ เช่นรูว้า่ร่างกายไมเ่ทีย่ง 

เป็นทกุข ์ เป็นอนตัตา ไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่ของเรา เป็นสมบตัทิีไ่ดม้าจากพ่อแม ่ ทาํมาจาก

ดนินํา้ลมไฟ ทีม่าทางอาหาร เมือ่เขา้มาในร่างกาย ก็ก่อร่างสรา้งตวัขึ้นมา เริ่มตน้ก็เป็น

เพยีงดนินํา้ลมไฟสองหยดมาผสมกนั คอืเชื้อของพ่อกบัเชื้อของแม ่ เป็นนํา้สองหยดทีม่ ี

ธาตดุนิธาตลุมธาตไุฟผสมอยู่ดว้ย พอผสมกนัแลว้ก็ก่อร่างสรา้งตวัขึ้นมา ดว้ยอาหาร

ผ่านทางสายเลอืด ทีจ่ะทาํใหร่้างกายเจริญเตบิโตขึ้นมา พอออกมาจากครรภก์็เตมิอาหาร

ต่อ ข ัน้ตน้ก็เตมิลมก่อน เหมอืนรถออกจากอู่ ก่อนจะวิง่ไดก้็ตอ้งเตมิลมใหย้างก่อน พอ

ยางมลีมแลว้ก็วิง่ได ้ เตมิลมแลว้ก็เตมินํา้นม ทีม่ธีาตดุนิธาตไุฟผสมอยู่ดว้ย เวลาเขา้ไป

ในร่างกายก็จะทาํใหเ้กดิความรอ้นขึ้นมา ทาํใหร่้างกายอบอุ่น ร่างกายจงึเป็นเพยีงธาต ุ๔ 

ดนินํา้ลมไฟ เจริญเตบิโตดว้ยดนินํา้ลมไฟ พอถงึเวลาทีจ่ะอยู่ต่อไปไมไ่ด ้ ก็แยกทางกนั

ไป  

เวลาตายไป ความรอ้นคอืธาตไุฟก็หายไป ร่างกายก็จะเยน็ ธาตลุมก็คอืกลิน่ทีร่ะเหย

ออกมา ธาตนุํา้ก็ไหลออกมา ถา้ไมไ่ดท้าํฌาปนกจิ ร่างกายจะแหง้กรอบผุเป่ือย สลาย

กลายเป็นดนิไป ถา้เผาไฟก็กลายเป็นขี้เถา้ เป็นเศษกระดูกไป กระดูกกบัขี้เถา้ก็เป็นธาตุ

ดนิ ธาตนุํา้ก็ถูกไฟเผาระเหยไปหมด ธาตไุฟก็หายไปหมด ไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่เลย 

นอกจากความจาํ แต่บคุคลนัน้ไมม่แีลว้ เป็นเพยีงสมมตุ ิ พระพทุธเจา้ พระพทุธโคดม 

เจา้ชายสทิธตัถะ ไมม่แีลว้ มแีต่พระธาต ุ จะวา่เป็นของใครก็ได ้ ไมเ่ป็นของใครก็ได ้

เพราะความจรงิพระธาตไุมม่เีจา้ของ พระธาตกุ็ไมไ่ดบ้อกวา่เป็นพระธาตขุองใคร เหมอืน
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ตน้ไม ้ทีไ่มไ่ดบ้อกวา่เป็นตน้ไมข้องใคร กอ้นหนิก็ไมไ่ดบ้อกวา่เป็นกอ้นหนิของใคร ไมม่ี

เจา้ของ จติทีม่าหลงมายดึตดิต่างหาก ทีไ่ปวา่เป็นของเราเป็นตวัเรา เป็นความเหน็ผดิ 

มิจฉาทิฐ ิ เมือ่มมีจิฉาทฐิกิ็จะคดิไปในทางสมทุยั อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอ

เป็นร่างกายของเรา ก็อยากจะใหสุ้ขสบายไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ใหอ้ยู่ไปนานๆ ถา้เป็นร่างกาย

ของคนอืน่ก็ไมส่นใจ ใครจะอยู่ใครจะตายก็ไมส่นใจ เพราะไมม่อีปุาทานความยดึม ัน่ถอื

ม ัน่ วา่เป็นเราเป็นของเรา อยู่ไดก้็อยู่ไป อยู่ไมไ่ดก้็ตายไป  

จงึตอ้งแกม้จิฉาทฐิ ิ ทีเ่หน็วา่ร่างกายเป็นตวัเราของเรา ใหเ้หน็วา่เป็นอนัตตา ไมใ่ช่ตวัเรา

ของเรา ใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง มกีารเปลีย่นแปลงทกุเวลานาท ี แต่เปลีย่นแปลง

ชา้ จงึมองไมเ่หน็กนั เวลาทีเ่ราส่องหนา้ดูกระจก จะไมรู่ว้า่เปลีย่นไปจากเมือ่วานน้ี จาก

เมือ่เดอืนทีแ่ลว้ จากเมือ่ปีทีแ่ลว้ ถา้ถ่ายภาพเก็บไวดู้ทหีลงั เช่นดูภาพถ่าย ๑๐ ปีทีแ่ลว้ 

กบัภาพในวนัน้ี จะเหน็เลยวา่เปลีย่นไปมาก เปลีย่นทกุเวลานาท ี ทกุขณะ ค่อยๆ

เปลีย่นไป เหมอืนตน้ไมท้ีค่่อยๆโตขึ้นไป ทลีะนิดทลีะหน่อย แลว้ก็ค่อยๆเสือ่มไป ทลีะ

นิดทลีะหน่อย จนตายไป น่ีคอืสมัมาทฐิทิีส่รา้งขึ้นมา เป็นตวัสาํคญัทีสุ่ด ทีจ่ะแก ้

มจิฉาทฐิ ิ คอือวิชชา ปจัจยา สงัขารา อวชิชาก็คอืมจิฉาทฐิ ิ ไมเ่หน็อนิจจงัทกุขงัอนัตตา 

ไมเ่หน็อริยสจั ๔ ไมเ่หน็ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค พอไมเ่หน็ก็เลยเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็

กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็ร่างกายทีไ่มใ่ช่ตวัเราของเรา วา่เป็นตวัเราของเรา ก็เกดิอปุาทาน

ยดึตดิ เกดิตณัหาความอยาก เกดิความทกุขใ์จ ทกุขก์บัร่างกายทาํไม ร่างกายจะเป็น

อย่างไรก็ตอ้งเป็น ไมม่ใีครหา้มได ้ แต่เราหา้มใจของเราได ้ หา้มใจไมใ่หท้กุขไ์ด ้

เหมอืนกบัไมม่อีะไรเกดิขึ้น ร่างกายจะเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือไมก่็เท่ากนั สาํหรบัผูท้ีม่ ี

สมัมาทฐิ ิ ผูท้ีม่สีมัมาสงักปัโป จะไมค่ดิไปในทางสมทุยั คดิไปในทางอยากไมใ่หร่้างกาย

เจ็บไขไ้ดป่้วย อยากใหร่้างกายหาย จะคดิวา่จะเป็นอย่างไรก็เป็นไป ดูแลรกัษาไดก้็รกัษา

ไป หายก็หาย ไมห่ายก็ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ ตอ้งเป็นดว้ยกนัทกุคน ทกุ

ร่างกาย ต่างกนัตรงทีเ่วลาเท่านัน้เอง  

พวกเรากาํลงัถอืบตัรควิกนัอยู่ แต่ไมรู่ว้า่เบอรอ์ะไร บางคนเบอร ์๑๐ บางคนเบอร ์๑๐๐ 

บางคนเบอร ์ ๑ คนทีช่อบถูกรางวลัที ่ ๑ กลบัไมช่อบเบอร ์ ๑ แบบน้ี แต่ไมรู่ห้รอกวา่
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ตอนน้ีเราถอืเบอรอ์ะไรกนั ใครจะไปก่อนไปหลงัไมม่ใีครรู ้ ถงึเวลาจะไปก็ปุ๊ บปับ๊ไปเลย 

จงึควรสรา้งสมัมาทฐิขิึ้นมา ดว้ยการฟงัธรรมะอยู่เรื่อยๆ ฟงัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ฟงั

คาํสอนของพระอริยสงฆ ์ อย่าไปฟงัคาํสอนของผูท้ีม่มีจิฉาทฐิ ิ สอนใหอ้ยากอยู่ไปนานๆ 

สอนใหร้ํา่ใหร้วย สอนอย่างน้ีไมใ่ช่เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้สอนใหม้อง

ความจริง มองความแก่ ความเจ็บ ความตาย มองทกุขสจั ความจริงของทกุข ์ กค็อื

ความเกดิแก่เจ็บตาย ใหรู้ว้า่น่ีคอืความทกุข ์น่ีคอืความจริง เพือ่จะไดห้ยุดความอยากไม่

แก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย ความอยากรวย อยากอยู่ไปนานๆ อยากมคีวามสุขมากๆ ทีเ่ป็น

มจิฉาทฐิ ิจะหาความสุขอะไรกบัความทกุข ์หาไมไ่ดห้รอก ความทกุขย์่อมเป็นความทุกข ์

ถา้อยากจะหาความสุข ก็ใหห้าจากความสงบของใจ อนัน้ีแหละคอืความสุข ถา้จะหา

ความสุขจากร่างกายก็เป็นมจิฉาทฐิ ิ หาอย่างไรก็ไมม่วีนัทีจ่ะเจอ เพราะเป็นกองทกุข ์ จงึ

อย่าไปหาในร่างกาย ปลอ่ยร่างกายไป เขา้มาหาความสุขในใจ สมัมาวายาโม สมัมาสต ิ

สมัมาสมาธิน้ีแหละ ทีจ่ะนาํเขา้ไปสู่ความสงบ ทีเ่ป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง  

สมัมาวายาโมก็คอืความเพยีร เพยีรเดนิจงกรมนัง่สมาธ ิ ปลกีวเิวก เจริญสต ิ

รบัประทานอาหารพอประมาณ สาํรวมอนิทรีย ์ ตาหูจมกูลิ้นกาย ไมดู่ ไมฟ่งั ไมห่า

ความสุข ทางรูปเสยีงกลิน่รส ใหห้าความสุขจากการปลกีวเิวก เจริญสต ิควบคุมสงัขาร

ไมใ่หค้ดิปรุงแต่ง ไมใ่หค้ดิฟุ้ งซ่าน ใหรู้อ้ยู่กบัเหตกุารณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้นในปจัจบุนั เช่นรู ้

การเคลือ่นไหวของร่างกาย ใหใ้จอยู่กบัร่างกาย ตอ้งหยุดความคดิใหไ้ดก่้อน ก่อนทีจ่ะ

คดิไปในทางสมัมาทฐิไิด ้ ตอ้งหยุดความคดิในทางมจิฉาทฐิก่ิอน ความคดิของปถุชุน

อย่างพากเราน้ี ๙๙ เปอรเ์ซน็ตจ์ะคดิไปในทางมจิฉาทฐิ ิคดิไปในทาง สขุงั อตัตา นิจจงั 

เหน็อะไรก็วา่เทีย่ง เหน็อะไรก็วา่สุข เหน็อะไรก็วา่เป็นเราเป็นของเรา ตอ้งหยุดความคดิ

เหลา่น้ีก่อน ทาํใจใหน่ิ้งใหส้งบใหร้วมเป็นหน่ึง ใหเ้ป็นอเุบกขา ใหไ้ดส้มัผสักบัความสุขที่

เกดิจากความสงบก่อน ถา้ไดแ้ลว้ก็จะปลอ่ยความสุขทีเ่ป็นทกุขไ์ด ้ปลอ่ยความสุขทางตา

หูจมกูลิ้นกายได ้ ปลอ่ยความสุขทางร่างกายได ้ ไมต่อ้งอาศยัร่างกาย ไมต่อ้งมร่ีางกายก็

มคีวามสุขได ้ เป็นความสุขทีเ่ลศิกวา่ทีด่กีว่า รสแหง่ธรรมชนะรสทัง้ปวง ก็คอืความสุขที่

เกดิจากความสงบน้ีเอง ความสุขที่เกดิจากทางร่างกายไมเ่ทีย่ง เวลาไดส้มัผสัก็มี

ความสุข เวลาร่างกายไมส่บายก็จะไมสุ่ข เหน็อะไร กนิอะไร ดูอะไร ฟงัอะไรก็ไมสุ่ข  
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ตอ้งสรา้งความสุขทีแ่ทจ้รงิ ใหเ้กดิขึ้นภายในใจใหไ้ดก่้อน ข ัน้ตน้ก็จะไดแ้บบชัว่คราว ได ้

ในขณะทีจ่ติสงบรวมอยู่ในสมาธิ พอออกมาแลว้กเิลสก็จะออกมาลาก ใหไ้ปหาความสุข

ทีเ่ป็นทกุข ์ ความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบก็จะหายไป ถา้อยากจะรกัษาความสุขทีไ่ดจ้าก

ความสงบ ก็ตอ้งเจริญปญัญาอยู่เนืองๆ เตอืนใจทกุครัง้ทีเ่กดิความอยาก ใหต่้อตา้น

ความอยากทีจ่ะไปหาความสุขอืน่ๆ ถา้มปีญัญาแลว้จะตา้นได ้ เวลาอยากจะไปดูหนงัฟงั

เพลง ไปเทีย่ว ไปดืม่ไปรบัประทาน ก็จะตดัได ้ ปญัญาจะเตอืนทนัทวีา่เป็นทกุข ์ สุข

เดีย๋วเดยีว เป็นยาขมเคลอืบนํา้ตาล เอาความสุขทีไ่ดจ้ากการทาํใจใหส้งบดกีวา่ เอา

ความสุขทีไ่ดจ้ากการหยุดความอยาก ถา้มคีวามสงบแลว้ เวลาเกดิความอยากความสงบ

จะหายไป พอหยุดความอยากได ้ ความสงบก็จะกลบัคนืมา ไมต่อ้งนัง่สมาธิ กจ็ะ

กลบัคนืมาเอง เพราะความสงบทีห่ายไป หายไปเพราะความอยาก คอืความคดิปรุงแต่ง

ไปในทางสมทุยั พอหยุดความคดิปรุงแต่งไปในทางสมทุยัได ้ จติก็กลบัเขา้สู่ความสงบ

เหมอืนเดมิ โดยไมต่อ้งนัง่สมาธิ ทกุครัง้ทีต่ดัความอยากได ้ ความสงบก็จะกลบัคนืมา 

ถา้ไมม่คีวามอยากเลย ก็จะสงบตลอดเวลา สุขตลอดเวลา เดนิยนืนัง่นอน ทกุอริิยาบถ 

ไมว่า่ตื่นหรือหลบั เวลาคดิปรุงแต่งกจ็ะไมค่ดิไปในทางสมทุยั จะคดิอะไรก็ไมเ่ป็นปญัหา 

สาํหรบัผูท้ีห่ยุดความอยากไดแ้ลว้ 

น่ีคอืคุณประโยชนข์องพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีพ่วกเราควรขวนขวายศึกษา 

ฟงัธรรมกนัอยู่เรื่อยๆ ฟงับ่อยๆ ฟงัซํา้ไป แต่ละครัง้ทีฟ่งัจะไดค้วามรูไ้มเ่หมอืนกนั 

เพราะเวลาเราฟงัน้ี เราไมไ่ดฟ้งัรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ไมไ่ดจ้ดจ่อกบัการฟงัตลอดเวลา เวลาใด

เผลอไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ธรรมะทีฟ่งักจ็ะเขา้หูซา้ยออกหูขวา จะไมเ่ขา้ใจ พอฟงัใหม ่

ไมเ่ผลอ ก็แปลกใจวา่ เมือ่ก่อนน้ีไมไ่ดย้นิอย่างน้ี ทาํไมคราวน้ีไดย้นิ ก็เพราะคราวน้ีฟงั

อยู่พอด ี จงึควรฟงัธรรมะ ฟงัทกุครัง้ก็จะไดป้ระโยชน ์ อานิสงสข์องการฟงัธรรมก็ม ี ๑. 

ธรรมะทีไ่ดฟ้งัแลว้ พอฟงัซํา้อกีก็จะเกดิความเขา้ใจดขีึ้น ๒. จะไดย้นิไดฟ้งัธรรมะที่

ไมไ่ดฟ้งัมาก่อน ๓. จะกาํจดัความสงสยัได ้๔. ทาํใหม้สีมัมาทฐิ ิความเหน็ชอบ ๕. ทาํให ้

จติสงบ บางคนนัง่สมาธิไมไ่ด ้ก็อาศยัการฟงัธรรมไปก่อน เพราะเวลาฟงัถา้ใจมสีตจิดจ่อ

อยู่กบัการฟงั ถงึแมจ้ะไมเ่ขา้ใจ ถา้ต ัง้ใจฟงั เสยีงธรรมจะกลอ่มใจ ใหเ้ขา้สู่ความสงบเป็น

สมาธิได ้ ถา้ฟงัแลว้พจิารณาตามได ้ ก็จะเกดิปญัญา เกดิสมัมาทฐิ ิ ถา้ยงัไมม่พีละ ๕ 
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ครบบรบูิรณ์ เวลาฟงัจะไมบ่รรล ุ ถา้มพีละ ๕ ครบ ๔ ขอ้แลว้ คอืมศีรทัธา วิริยะ สต ิ

สมาธิแลว้ เพยีงแต่ขาดปญัญา เวลาฟงัธรรมก็จะบรรลไุด ้ เช่นพระปญัจวคัคยี ์ ทีไ่ดท้าํ

ความเพยีรมาอย่างโชกโชนแลว้ มศีรทัธา วริิยะ สต ิ สมาธิแลว้ ขาดเพยีงปญัญา พอ

พระพทุธเจา้ทรงแสดงพระอริยสจั ๔ ใหฟ้งั ก็บรรลธุรรมไดเ้ลย พวกเราถา้ฟงัธรรมแลว้

ยงัไมบ่รรล ุก็แสดงวา่ศรทัธา วริิยะ สต ิสมาธิยงัมไีมม่ากพอ ฟงัไปอกีลา้นครัง้ก็ไมว่นัที่

จะบรรลไุด ้ การฟงัธรรมก็ฟงัเพือ่ปลกุศรทัธา วริิยะความพากเพยีร ทีจ่ะเจริญสต ิ นัง่

สมาธิ พจิารณาธรรมทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา  

น่ีคอืกญุแจสู่การบรรลธุรรม คอืปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ การฟงัธรรมเป็นปริยตั ิ เป็น

การศึกษา การปฏบิตัเิป็นการเอาธรรมะทีไ่ดศึ้กษา มาชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ 

มาเจริญสตสิมาธิปญัญาใหส้มบูรณ์ แลว้ปฏเิวธคอืการบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆ ข ัน้โสดาบนั 

ข ัน้สกทิาคาม ีข ัน้อนาคาม ีข ัน้อรหนัต ์ก็จะเป็นผลตามมา เป็นหลกัตายตวั ไมม่ใีครลม้

ลา้งความจริงน้ีได ้ถา้มปีริยตั ิมปีฏบิตั ิปฏเิวธก็ตอ้งเป็นผลทีต่ามมา ถา้ไมม่ปีริยตั ิไมม่ี

ปฏบิตั ิ ปฏเิวธก็จะไมต่ามมา ต่อใหม้พีระพทุธเจา้นัง่อยู่ต่อหนา้เรา ก็จะไมเ่กดิประโยชน์

อะไร ถา้ฟงัธรรมแบบไมต่ ัง้ใจฟงั ฟงัแบบเขา้หูซา้ยออกหูขวา ก็เหมอืนทพัพใีนหมอ้แกง 

ไมรู่ร้สของแกง เหมอืนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ถงึแมจ้ะเกาะตดิชายผา้เหลอืงของ

พระองค ์ ถา้ไมม่สีต ิ ไมส่นใจศึกษา ไมส่นใจปฏบิตั ิ ก็เหมอืนอยู่ห่างไกลจากพระองค์

เป็นโยชน ์ ถา้อยู่ห่างไกลจากพระองคเ์ป็นโยชน ์ แต่มสีตสินใจศึกษาพระธรรมคาํสอน 

สนใจปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน ก็จะอยู่ใกลพ้ระองค ์ เพราะพระพทุธเจา้จะอยู่ในใจ

ของผูบ้รรลธุรรมนัน้เอง ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูเ้หน็ตถาคต คือผูเ้หน็

ธรรม 

ธรรมทีต่อ้งเหน็ก็คอือริยสจั ๔ ทกุข ์ สมทุยั นิโรธ มรรค ตอ้งเหน็ไตรลกัษณ์ ไตร

ลกัษณ์ก็มทีกุข ์ ทีท่กุขก์็เพราะเป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง เป็นอนตัตา ทกุขเ์พราะไมเ่หน็อนิจจงั

ไมเ่หน็อนตัตา ถา้เหน็อนิจจงัอนตัตา กจ็ะไมท่กุข ์ เพราะจะปลอ่ยวาง ถา้เหน็วา่ร่างกาย

ไมเ่ทีย่ง เป็นอนตัตา ก็จะปลอ่ยวาง จะไมย่ดึตดิ จะคดิวา่เป็นเหมอืนของทีย่มืมา วนั

หน่ึงก็ตอ้งคนืเจา้ของไป เวลาคนืเจา้ของก็ไมท่กุขใ์จ จะรูส้กึเฉยๆ เพราะเตรียมตวั
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เตรียมใจทีจ่ะคนื ถา้เตรียมตวัเตรียมใจคนืร่างกาย ใหก้ลบัสู่สภาพเดมิได ้ เวลาร่างกาย

เป็นอะไรไป ก็จะไมเ่ป็นปญัหากบัใจ น้ีคอืคุณค่าของพระธรรมคาํสอน ทีเ่ป็นตวัแทน

พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวก่้อนทีจ่ะเสดจ็ปรินิพพานไปวา่ ธรรมวนิยัทีต่ถาคต

ตรสัไวช้อบแลว้น้ีแลจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป พระองคไ์มไ่ดท้รงต ัง้พระสารีบตุร 

ไมไ่ดท้รงต ัง้พระโมคคลัลานะ เป็นศาสดาแทนพระองค ์ แต่ทรงต ัง้พระธรรมวนิยั คอื

พระธรรมคาํสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ เป็นศาสดาของพวกเรา ถา้ศึกษาพระธรรม

คาํสอน ก็เท่ากบัไดศึ้กษาจากพระพทุธเจา้โดยตรง ศึกษาคาํสอนของครูบาอาจารย ์ ก็

เหมอืนกบัไดศึ้กษาจากท่านโดยตรง ทา่นไมไ่ดไ้ปไหน ท่านอยู่ในหนงัสอืธรรมะ อยูใ่น

ซดีธีรรมะ เปิดฟงัไป อ่านไปเถดิ จะเหมอืนกบัวา่ท่านกระซบิอยู่ในหูเรา ฟงัสถานีวทิยุ

เสยีงธรรมเพือ่ประชาชนไป แลว้จะรูว้า่ท่านไมไ่ดจ้ากเราไป สิง่ทีจ่ากไปนัน้เป็นเพยีงดนิ

นํา้ลมไฟ แต่ธรรมะหรือตวัท่านน้ีไมไ่ดจ้ากเราไป ตวัท่านยงัเป็นอาจารย ์ เป็นศาสดาอยู่

กบัพวกเราจนถงึทกุวนัน้ี 

ถา้มธีรรมจะมสีรณะ มทีีพ่ึง่ พอมธีรรมกจ็ะมพีระพทุธ มพีระสงฆอ์ยู่ในใจ ผูใ้ดเหน็

ธรรม ผูน้ ัน้เหน็พระพทุธเจา้ เหน็ตถาคต ผูท้ีจ่ะเหน็ธรรม เหน็พระพทุธเจา้ ก็ตอ้งเป็นผู ้

ทีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ สุปฏปินัโน อชุปุฏปินัโน ญายปฏปินัโน สามจีปิฏปินัโน ก็คอืพระ

อริยสงฆ ์ ๔ ประเภท คอืพระโสดาบนั พระสกทิาคาม ี พระอนาคาม ี พระอรหนัต ์ ทา่น

เหลา่น้ีเป็นผูท้ีเ่หน็พระพทุธเจา้ เหน็พระธรรม มสีรณะเป็นทีพ่ึง่แลว้ พอไดข้ ัน้โสดาบนัก็

พน้จากอบายแลว้ ไมเ่กนิ ๗ ชาตกิพ็น้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ พอข ัน้พระสกทิาคามกี็

เหลอืเพยีงชาตเิดยีว พอข ัน้พระอนาคามกี็ไมต่อ้งมร่ีางกายเลย สมมตุติายไปยงัไมบ่รรลุ

เป็นพระอรหนัต ์ ก็ไมต่อ้งมาหาร่างกายมาเพือ่ปฏบิตัธิรรม สามารถบรรลดุว้ยจติเลย 

เพราะอวชิชาอยู่ในจติ ไมไ่ดอ้ยู่ในร่างกาย  

จงึควรเหน็คุณค่าของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ หม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม หม ัน่

ศึกษา แลว้นาํเอาไปปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ใจจะไดม้ทีีพ่ึง่ ไมท่กุขไ์มเ่ดอืดรอ้นกบัความ

เสือ่มท ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นความเสือ่มทางลาภยศสรรเสริญ ทางรูปเสยีงกลิน่รส ทาง

ร่างกาย ทางรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ จะเสือ่มก็ปลอ่ยใหเ้สือ่มไป จะเจริญก็
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ปลอ่ยใหเ้จริญไป เป็นอนตัตา ส ัง่เขาไมไ่ด ้ส ัง่ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการไมไ่ด ้แต่ส ัง่ใจ

ไมใ่หท้กุขก์บัสิง่ต่างๆได ้ไมใ่หท้กุขก์บัความเสือ่มของสิง่ต่างๆได ้ขอใหศึ้กษาและปฏบิตัิ

ใหม้ากๆ ใหถ้อืวา่เป็นงานทีแ่ทจ้ริงของเรา งานอย่างอืน่เป็นงานสนบัสนุนการศึกษาการ

ปฏบิตั ิ อย่าทาํงานเพือ่เอาเงนิมาสนบัสนุนกเิลสตณัหา เพราะเป็นการประหตัประหาร

จติใจ สรา้งความทกุขใ์หแ้ก่ใจ เป็นความโงเ่ขลาเบาปญัญา ถา้ไดเ้งนิมาแลว้เอาไปเที่ยว 

ไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เป็นการวิง่เขา้หากองทกุข ์ เป็นเหมอืนแมลงเมา่บนิ

เขา้กองไฟ ควรทาํมาหากนิหาเงนิหาทองเพือ่สนบัสนุนการศึกษาและการปฏบิตัธิรรม 

สนบัสนุนการบรรลธุรรม ตดัไปเถดิความสุขทางโลก ทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

เพราะไมใ่ช่เป็นความสุข เป็นเหมอืนแสงสวา่งของกองไฟ ทีแ่มลงเมา่หลงใหล พอเหน็

แสงสวา่งก็บนิเขา้หา แลว้ก็ตายดว้ยความรอ้นของไฟ สตัวโ์ลกท ัง้หลายก็ทกุขท์รมานใจ

กบัแสงสเีสยีงน่ีเอง กบัรูปเสยีงกลิน่รส ตดิกนังอมแงมเหมอืนตดิยาเสพตดิ อยูโ่ดย

ปราศจากรูปเสยีงกลิน่รสไมไ่ด ้แลว้ก็ตอ้งมาทกุขก์บัความเสือ่มของรูปเสยีงกลิน่รส 

ถาม วญิญาณทีเ่ขา้ไปฝงัในทอ้ง เริ่มต ัง้แต่ตอนปฏสินธิหรือหลงัจาก ๓ เดอืนไปแลว้

คะ 

ตอบ ไมเ่ป็นประเดน็สาํคญัในเชงิปฏบิตั ิ ประเดน็สาํคญัอยู่ทีป่ลอ่ยไดห้รือเปลา่ ยดึ

แลว้ปลอ่ยไดห้รือเปลา่ เหมอืนไปซื้อบา้น พอผ่อนไมไ่หวแลว้ จะถูกยดึ ปลอ่ย

ใหย้ดึไปไดห้รือเปลา่ จะไปซื้อตอนไหนไมส่าํคญั สาํคญัตอนปลอ่ยมากกวา่ ยดึ

มาแลว้ เป็นอดตีไปแลว้ เรายดึร่างกายมาแลว้ เราปลอ่ยร่างกายไดห้รือเปลา่ 

อย่าไปหลงประเดน็ ประเดน็อยู่ตรงน้ี ประเดน็อยู่ในปจัจบุนัน้ี เวลาร่างกายเจ็บ

ไขไ้ดป่้วย ปลอ่ยไดห้รือเปลา่ ร่างกายจะตาย ปลอ่ยไดห้รือเปลา่ ไปรูท้าํไม วา่ยดึ

ตอนปฏสินธิ หรือตอน ๓ เดอืน 

ความจริงตอ้งม ี๓ ส่วนถงึจะปฏสินธิได ้ยดึงา่ย แต่ปลอ่ยยาก ปลอ่ยไดห้รือยงั 

ยดึมาหลายสบิปีแลว้ ปลอ่ยไดห้รือยงั อย่าไปหลงประเดน็ พวกเราชอบหลง

ประเดน็กนั ชอบไปคดิเรื่องอจนิไตย เรื่องไมอ่จนิไตยไมช่อบคดิกนั เรื่องงา่ยๆ

ไมค่ดิกนั ชอบไปคดิเรื่องยากๆใหป้วดหวั พระพทุธเจา้ทรงบอกไมใ่หไ้ปสนใจ 
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เหมอืนคนทีถู่กยงิดว้ยลูกธนู ไมย่อมใหด้งึออก ไมย่อมรกัษาแผล กลบัอยากไป

รูว้า่คนยงิเป็นใคร เป็นหญงิ เป็นชาย เป็นชนชัน้ใด ไปรูท้าํไม ไมเ่กดิประโยชน์

อะไร ความรูน้ี้เป็นเพยีงส่วนประกอบเพือ่ใหเ้หน็ภาพ ของการมาการไปของ

ร่างกาย ประเดน็สาํคญัอยู่ทีก่ารตดัอปุาทาน ดว้ยการหามดีคมๆ คอืสตสิมาธิ

ปญัญา มาตดัใหข้าดไปเลย ตดัแบบสมจุเฉทเลย 

ถาม ถวายสงัฆทานใหคุ้ณยายเพือ่นทีเ่สยีชวีติไปค่ะ 

ตอบ ตอ้งเสยีกนัทกุคน ไมต่อ้งไปเสยีใจ เป็นเรื่องปกตเิรื่องธรรมดา สิง่ทีเ่สยีก็ไมใ่ช่

ตวัเรา เป็นตวัแทนของเรา เหมอืนผูแ้ทนของเรา เขาตายไปเราไมไ่ดต้ายไปกบัเขา 

ไมต่อ้งไปเสยีใจ เหมอืนเราส่งผูแ้ทนเขา้สภา เราส่งร่างกายมาทาํหนา้ทีใ่นโลกน้ี

แทนเรา ตวัเราอยู่ในโลกทพิย ์ ตวัเราไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย เดีย๋วเราก็ไปหา

ร่างกายใหมต่่อ หาตวัแทนคนใหมม่าทาํหนา้ทีแ่ทนต่อ ถา้รูค้วามจรงิแลว้ ก็จะไม่

เสยีใจ อทุศิส่วนบญุไปก็แลว้กนั เผือ่ขาดบญุก็จะไดร้บั เป็นเหมอืนค่ารถ จะได ้

เดนิทางไปสู่สุคตไิด ้ ใหค้ดิวา่ไมม่ใีครตาย มแีต่ธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟทีส่ลายไป 

แต่บคุคลต่างๆไมไ่ดส้ลายไปกบัธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ บคุคลต่างๆตอ้งไปตามบญุ

ตามกรรมต่อ 

ถาม ถา้อทุศิบญุใหเ้ขา จะไดร้บัไหมคะ 

ตอบ อยู่ทีฐ่านะของเขา รวยหรือจน ถา้จนเป็นขอทาน เป็นเปรต ก็จะรอรบั ถา้รวยก็

จะไมร่อรบั ถา้เป็นเทพก็จะไมร่อรบั ถา้เขาทราบเขาก็จะอนุโมทนา วา่ยงัคดิถงึ

เขาอยู่ ยงัห่วงใยเขาอยู่ เขาก็จะดใีจ ทีเ่ราไดท้าํบญุ ต่อไปเวลาเราตายไป จะได ้

ไมต่อ้งรอรบัส่วนบญุ การทาํบญุอทุศิน้ีเป็นอบุายของนกัปราชญ ์ ใหพ้วกเราทีไ่ม่

ชอบทาํบญุจะไดท้าํบญุกนั จะไดเ้ป็นเทพกนัเวลาตายไปแลว้ จะไดไ้มต่อ้งไปเป็น

เปรตกนั ทาํแลว้ถา้มคีวามสุขใจตดิใจ ก็ควรจะทาํบ่อยๆ ทาํแลว้ไมข่าดทนุ มแีต่

กาํไร เพราะของต่างๆน้ีเวลาตายไปเอาไปไมไ่ด ้ต่อใหม้เีงนิทองกองเท่าภูเขา ก็ไม่

เป็นประโยชนก์บัเราเลย แต่บญุทีท่าํทกุวนัน้ี จะเป็นประโยชนก์บัเราท ัง้หมด 
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และเป็นประโยชนก์บัผูท้ีล่ว่งลบัไปแลว้ดว้ย พยายามทาํไปเรื่อยๆ ทาํทกุวนัไดก้็

ยิง่ด ี ทาํใหเ้ป็นนิสยั ถา้ไมม่พีระมาบณิฑบาต ก็เอาเงนิใส่กระปกุไวก่้อนก็ได ้

เวลาไปวดัทาํบญุ ก็เอาเงนิทีใ่ส่กระปกุมาทาํ ไมอ่ย่างนัน้จะอา้งวา่ไมม่เีงนิ ควร

เก็บเงนิไวท้าํบญุวนัละเลก็วนัละนอ้ย วนัละ ๕ บาท ๑๐ บาท เก็บไปเรื่อยๆ พอ

ถงึวนัเกดิ วนัสาํคญัทางศาสนา หรือวนัพระ อยากจะไปวดัก็จะมเีงนิทาํบญุ อา้ง

ไมไ่ดว้า่ไมม่เีงนิทาํบญุ ทาํบญุใหต้ดิเป็นนิสยั แลว้บญุจะสนบัสนุนเราในอนาคต 

ใหม้แีต่ความเจริญกา้วหนา้ไปจนถงึข ัน้สูงสุด 

ถาม ถา้นัง่สมาธิแลว้งว่งนอน  

ตอบ ลา้งหนา้ลา้งตาแลว้ลกุขึ้นมาเดนิ ไปเดนิไปนัง่ทีน่่ากลวั ไปอยู่ทีน่่ากลวัแลว้จะไม่

งว่ง ไมเ่ช่นนัน้ก็อดอาหารผ่อนอาหาร จะไดไ้มง่ว่ง 

ถาม ถา้หลงไปคดิละ่คะ  

ตอบ ก็ใชส้ต ิ ใชพ้ทุโธ ใชก้ารสวดมนตด์งึเอาไว ้ ตอ้งฝึกสตก่ิอนทีจ่ะนัง่ ฝึกท ัง้วนัเลย 

ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ดงึจติใหอ้ยู่กบัร่างกาย อยู่กบัพทุโธ อย่าปลอ่ยใหล้อยไปลอย

มา พอมสีตแิลว้เวลานัง่จะสงบ สตน้ีิสาํคญัมาก เป็นกญุแจดอกสาํคญั 

พระพทุธเจา้ทรงเปรียบความสาํคญัของสตวิา่ ยิง่ใหญ่เหมอืนรอยเทา้ชา้ง ทีใ่หญ่

กวา่รอยเทา้ของสตัวท์กุชนิด ถา้มสีตแิลว้จะทาํใหธ้รรมต่างๆเกดิตามมาได ้ สติ

เป็นพ่อแมข่องธรรมท ัง้หลาย เป็นพ่อแมข่องสมาธิ ของปญัญา ถา้ไมม่สีต ิสมาธิ

และปญัญาจะเกดิไมไ่ด ้ มรรคผลนิพพานก็เกดิไมไ่ด ้ สตเิป็นธรรมทีส่าํคญัทีสุ่ด 

ควรเจริญสตติ ัง้แต่ตื่นจนหลบัเลย ควรเปลีย่นนิสยัใหม ่ นิสยัเผลอสต ิปลอ่ยให ้

ใจลอยไปลอยมา ไมอ่ยู่กบัเน้ือกบัตวั ใหม้าอยู่กบัร่างกาย ทาํอะไรก็ใหรู้ว้า่กาํลงั

ทาํอะไร ถา้ยงัลอยไปทีอ่ืน่ ก็ใชพ้ทุโธดงึกลบัมา ใชเ้ชือก ๒ เสน้ ถา้ผูกไวก้บั

ร่างกายแลว้ไมอ่ยู่ ก็ผูกไวก้บัพทุโธอกีเสน้หน่ึง บริกรรมพทุโธไปในขณะทีก่าํลงั

ทาํอะไรต่างๆ จะไดม้สีต ิ นัง่สมาธิจะไมง่ว่ง จะสงบงา่ย จะเหน็ผล พอไดส้มาธิ
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แลว้ก็ออกทางปญัญาได ้ ตดักเิลสได ้ ควรเจริญสตทิกุเวลานาท ี ต ัง้แต่ตื่นจน

หลบั  

ถาม หายใจเขา้พทุ หายใจออกโธ ใช่หรือเปลา่คะ  

ตอบ เวลาดูลมก็ควรดูลมอย่างเดยีว อย่าดูลมเขา้พทุออกโธ จะยุง่ยาก ถา้จะใชพ้ทุโธ 

ก็ใชพ้ทุโธอย่างเดยีว จะงา่ยกวา่ บางทตีอ้งการบริกรรมพทุโธใหเ้ร็วขึ้น แต่ลมจะ

เร็วตามไมไ่ด ้ เวลามคีวามคดิเขา้มาแทรกมากๆ ถา้ใชพ้ทุเขา้โธออกจะหยุด

ความคดิไมไ่ด ้ ก็ควรใชพ้ทุโธอย่างเดยีว บริกรรมใหถ้ีไ่ปเลย เพือ่สกดัความคดิ

ไมใ่หเ้ขา้มา ถา้ไมม่คีวามคดิก็ดูลมเฉยๆ ไมต่อ้งพทุโธก็ได ้ หายใจเขา้ก็รูว้า่

หายใจเขา้ หายใจออกก็รูว้า่หายใจออก ถา้คดิมากก็พทุโธไปอย่างเดยีว จนจติ

เหน่ือย ก็จะหยุดคดิ แลว้ค่อยมาดูลมหายใจต่อ ไมม่พีทุเขา้โธออกใน

พระไตรปิฎก มแีต่พทุธานุสต ิ หรืออานาปานสต ิ อย่างใดอย่างหน่ึง มาแปลงให ้

เป็นพทุเขา้โธออกกนัเอง ถา้จติไมฟุ่้ งจะพทุเขา้โธออกก็ได ้ ถา้คดิปรุงแต่งมากๆ 

พทุเขา้โธออกจะหยุดความคดิปรุงแต่งไมไ่ด ้ 

ถาม ใชพ้ทุธานุสตกิบัอานาปานสตผิสมกนั 

ตอบ จะใชอ้ย่างไหนก็ได ้ขอ้สาํคญัใหเ้กดิผลก็แลว้กนั ผลก็คอืความสงบ จติรวมเป็น

หน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นอเุบกขา สกัแต่วา่รู ้ไมม่คีวามคดิปรุงแต่ง 

ถาม ชอบคดิโน่นคดิน่ี แต่ถา้ต ัง้ใจมากๆก็จะงว่งไปเลย 

ตอบ เป็นนิวรณ์ ถา้ไมฟุ่้ งซ่านก็งว่งเหงาหาวนอน ตอ้งแกด้ว้ยการไปอยู่ทีเ่ปลีย่วทีน่่า

กลวั อดอาหาร เจริญสตอิย่างต่อเน่ือง 

ถาม ถา้อดก็กลวัจะผอมค่ะ 

ตอบ ไมก่ลวัอว้นหรือ อว้นอนัตรายกวา่ผอม อว้นแลว้ความดนั เบาหวาน ไขมนัอดุ

ตนัเสน้เลอืดก็จะตามมา 
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ถาม กเิลสเยอะค่ะ 

ตอบ ยงัรกักเิลสมากกวา่รกัธรรม 

ถาม ทีห่ลวงพ่อบอกวา่ ถา้อยากทาํบญุก็ใหเ้อาเงนิหยอดกระปกุ อย่างหนูอยู่ทีญ่ีปุ่่ น ก็

หยอดไปเรื่อยๆ 

ตอบ หยอดไปเรื่อยๆ พอมโีอกาสไดไ้ปทาํบญุทีไ่หนก็ทาํไป 

ถาม ทีญ่ี่ปุ่ นก็ได ้

ตอบ ทาํบญุทีไ่หนก็ได ้

ถาม เวลาหนูกลบัมา ก็เอาเงนิทีห่นูหยอดมาทาํบญุ 

ตอบ ทาํบญุกบัใครก็ได ้ทาํกบัพ่อแมก่็เป็นบญุเหมอืนกนั 

ถาม บางเวลาหนูอยากไปวดับา้ง แต่ทีโ่น่นหนูไมรู่ว้า่วดัอยู่ตรงไหน 

ตอบ ทาํบญุทีบ่า้นเอาเงนิใส่กระปกุไปก่อน หรือเขยีนใส่บญัชไีวก่้อน วา่วนัน้ีทาํบญุกี่

บาท เวลาทาํแลว้ใจจะมคีวามสุข ตอ้งทาํจริงๆ ไมใ่ช่ทาํเลน่ๆ เช่นอย่าเอาเงนิ

ทาํบญุไปซื้อเสื้อผา้ ซื้อของสวยๆงามๆ ขอยมืไปก่อน ถา้เป็นเงนิทาํบญุ ตอ้งไม่

ถอืวา่เป็นของเราแลว้ 

ถาม หยอดใส่กระปกุไปแลว้ 

ตอบ หมดสทิธิ์แลว้ ไมใ่ช่ของเราแลว้ ถา้หายไปก็ไมต่อ้งวติกกงัวล ถอืวา่ไมใ่ช่ของเรา

แลว้ ทาํบญุเพือ่ตดัความยดึตดิ ความหวงในเงนิทอง ตดัทางเดนิของกเิลส ทีจ่ะ

เอาเงนิไปเลี้ยงกเิลส สกดักิเลสไว ้ พอกเิลสนอ้ยลง ใจจะมคีวามสุขมากขึ้น ที่

ทาํบญุแลว้มคีวามสุข เพราะไดต้ดักเิลสกนั ทาํแลว้กเิลสเบาบางลง ความอยาก

นอ้ยลง ทาํไปเรื่อยๆ จะไมอ่ยากไปเทีย่ว ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ เพราะไมสุ่ข
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เหมอืนกบัการทาํบญุ สุขเดีย๋วเดยีว สุขตอนทีไ่ดใ้ชเ้งนิ ตอนทีไ่ดข้องมา พอ

ไดม้าแลว้ มนัก็หมดความหมาย กลบัเป็นเหตขุองความทกุขแ์ลว้ เพราะตอ้ง

คอยดูแลรกัษา ตอ้งหวงตอ้งห่วง ตอ้งเสยีใจเวลาหายไป ถา้ทาํบญุจะไมม่คีวาม

ทกุขต์ามมา ทาํบญุแลว้ต่อไปจะรกัษาศีลได ้ เพราะคนทาํบญุไมช่อบทาํบาป คน

ทีไ่มช่อบทาํบญุจะชอบทาํบาป เพราะยงัโลภอยู่ ยงัอยากไดอ้ยู่ ก็ตอ้งทาํบาปบา้ง

บางเวลา ถงึจะไดส้ิง่ทีอ่ยากได ้ การทาํบญุเป็นรากฐานของความดที ัง้หลาย เป็น 

ก.ไก่ ข.ไข ่ ของการสรา้งความด ี ตอ้งเริ่มทีก่ารทาํบญุก่อน ใหท้านก่อน ใจเป็น

บญุแลว้ก็จะรกัษาศีลได ้ใจก็จะสงบ จะนัง่สมาธิได ้

ถาม ถา้เจาะจงถวายสงัฆทานกบัพระรูปน้ีๆ เพราะหนูศรทัธา  

ตอบ การทาํบญุน้ีทา่นแสดงไว ้๒ ลกัษณะคอื ๑. ทาํบญุเจาะจง ๒. ทาํบญุไมเ่จาะจง 

การทาํบญุเจาะจง ก็เพราะตอ้งการสิง่อืน่นอกจากบญุ เหมอืนไปซื้อของตามรา้น 

เลอืกรา้นนัน้เพราะมขีองแจกของแถม เพราะตอ้งการของแจกของแถม นอกจาก

ของทีซ่ื้อแลว้ การทาํบญุเจาะจงกบัพระรูปหน่ึงรูปใด ก็เพราะตอ้งการของแถม

จากท่าน ก็คอืธรรมะ กต็อ้งเลอืกพระทีจ่ะทาํบญุดว้ย เพราะอานิสงสข์องการ

ทาํบญุกบัพระทีเ่ลอืกน้ีจะต่างกนั เช่นพระธรรมดาจะได ้ ๑ เท่า พระโสดาบนัจะ

ได ้๑๐ เท่า พระสกทิาคามไีด ้๑๐๐ เท่า พระอนาคามไีดพ้นัเท่า พระอรหนัตไ์ด ้

หมืน่เท่า พระปจัเจกพทุธเจา้ไดแ้สนเท่า พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ไดล้า้นเท่า 

เพราะธรรมะทีท่่านใหก้บัเรามปีระโยชนต่์างกนั ฟงัธรรมจากพระพทุธเจา้กจ็ะ

บรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ดเ้ลย ฟงัธรรมจากพระโสดาบนัก็ไดเ้พยีงข ัน้โสดาบนั จงึ

ตอ้งเจาะจง ตอ้งเลอืก 

ส่วนการไมเ่จาะจงไมเ่ลอืก ก็คอืการถวายใหเ้ป็นส่วนกลางสงฆ ์ ถวายใหก้บัวดั 

อย่างวดัป่าน้ี ของทีถ่วายจะเป็นส่วนกลางสงฆ ์ ทีว่ดัหลวงตาฯ ของทีถ่วายหลวง

ตาฯ ท่านจะใหพ้ระจดัการแจกจ่ายหรือเก็บไวใ้นส่วนกลาง เวลาใครขาดเหลอื

อะไร ใครตอ้งการสบู่ยาสฟีนัแฟ๊บก็ไปหยบิเอาได ้ ไมถ่อืเป็นสมบตัส่ิวนตวั 

เรียกวา่ถวายแบบไมเ่จาะจง เป็นสงัฆทาน ถา้เจาะจงก็เป็นปาฏิบคุคลกิทาน 
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ถวายได ้ ๒ รูปแบบ พระพทุธเจา้ทรงสอนใหท้าํท ัง้สองรูปแบบ เช่นตอนทีเ่สดจ็

ไปโปรดทีพ่ระราชวงั ก็มพีระมารดาเลี้ยง อตุส่าหต์ดัเยบ็จวีรมาถวายแด่

พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ไมท่รงรบั ถวายถงึ ๓ ครัง้ก็ไมท่รงรบั ทรงบอกให ้

ถวายเป็นสงัฆทาน เพราะพระพทุธองคท์รงมจีวีรอยู่แลว้ ใหถ้วายเป็นของสงฆ ์

ใหส้งฆพ์จิารณาวา่ใครขาดแคลน ใหแ้ก่ผูท้ีข่าดแคลนไป พระศาสนาจะอยู่ไดก้็

ตอ้งมคีณะสงฆ ์ เวลาพระพทุธเจา้นิพพานไปแลว้ ถา้ไมม่คีณะสงฆท์าํหนา้ทีเ่ผย

แผ่ส ัง่สอน พระพทุธศาสนากจ็ะหมดไป ถา้ยงัมคีณะสงฆอ์ยู่ พระพทุธศาสนาก็

จะไมห่มดไป จงึควรทาํท ัง้ ๒ อย่าง ถา้ตอ้งการธรรมะ ก็ตอ้งไปหาครูบาอาจารย์

ทีม่ธีรรมะแจกจ่าย แลว้ก็จะไดถ้วายเป็นสงัฆทานดว้ย เพือ่ท่านจะไดแ้บ่งปนั

ใหก้บัลูกศิษยลู์กหาพระเณร  

ถาม เท่ากบัหนูไดท้าํท ัง้สงัฆทานและปาฏบิคุคลกิทาน 

ตอบ ไมเ่จาะจงดว้ย ไดฟ้งัธรรมดว้ย ก็ด ี เพราะการฟงัธรรมเป็นบญุทีสู่งกวา่บญุทีไ่ด ้

จากการใหท้าน เป็นปญัญา เป็นระดบัอดุมศึกษา ทานเป็นระดบัอนุบาล ควร

หม ัน่ฟงัธรรมอยู่เรื่อยๆ ควรไปทาํบญุทีว่ดัทีม่กีารแสดงธรรม จะได ้๒ ต่อ ควร

ไปภาวนาทีว่ดับ่อยๆ ตอ้งบงัคบัใจ ถา้รออารมณ์จะไมค่่อยเกดิ ตอ้งตตีารางไวว้า่

อย่างนอ้ยเดอืนละครัง้ ต่อไปก็เดอืนละ ๒ ครัง้ เพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ จะได ้

เจริญกา้วหนา้ ถา้ไมบ่งัคบัไมผ่ลกัดนั จะไมก่า้วหนา้ จะอยู่กบัที ่ วดัไหนดกี็ควร

ไปบ่อยๆ อย่าเหน็อะไรสาํคญัยิง่กวา่การปฏบิตัธิรรม ผลทีไ่ดจ้ะเป็นของเราเต็ม

รอ้ย เป็นของใจเต็มรอ้ย งานอย่างอืน่เป็นผลของร่างกาย เป็นผลชัว่คราว พอ

ร่างกายตายไป ก็จะไมเ่ป็นประโยชนก์บัใจ ตอ้งทาํเพือ่ใจ ทาํใหม้าก จะไดไ้ม่

เศรา้โศกเสยีใจกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ไมว่า่จะเกดิขึ้นกบัใครก็ตาม เกดิขึ้นกบัคนอื่น 

หรือเกดิขึ้นกบัเรา จะรูส้กึเฉยๆ ไมส่ะทกสะทา้น ไมห่ว ัน่ไหว 

ถาม นอ้งคนหน่ึงเขาจบัไดว้า่สามมีกีิก๊ เขามคีวามรูส้กึอยากไปจดัการฆ่าผูห้ญงิคนนัน้ 

แต่ความทีเ่ขาไดอ่้านหนงัสอืท่านอาจารย ์มสีต ิก็เลยไมไ่ดไ้ปทาํรา้ยผูห้ญงิคนนัน้ 

แต่ก็ยงัทาํใจไมไ่ดเ้ท่าไหร่ค่ะ 
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ตอบ ใหอ่้านประวตัหิลวงปู่ขาว ภรรยาท่านก็มชูี ้ ท่านก็อยากจะฆ่าเขา พอดที่านไดส้ต ิ

ถา้ท่านฆ่าเขา ท่านก็เลวกวา่เขา ท่านก็เลยเหน็โทษของการยดึตดิ การหงึหวง 

ท่านก็เลยตดั ไมเ่อาแลว้ ต่อไปน้ีจะไมห่าความสุขกบัร่างกายของคนอืน่แลว้ ไป

ทางพระพทุธเจา้ดกีวา่ ทา่นก็เลยประกาศยกภรรยาใหก้บัชูไ้ปเลย ทาํบญุอนั

ยิง่ใหญ่ ถา้อยากจะทาํบญุอนัยิง่ใหญ่ บอกเขาใหย้กสามใีหก้ิก๊ไปเลย จะมี

ความสุขมาก มอีสิรภาพ จะทาํอะไรก็ไมต่อ้งขออนุญาต 

ถาม ทา้สามเีลกิ สามไีมย่อมเลกิ ถามวา่เลอืกเขาหรือเลอืกผูห้ญงิคนนัน้ สามกี็บอก

เลอืกเขา พออกีอาทติยห์น่ึงก็จบัไดว้า่ไปตดิต่อกนัอกี 

ตอบ ตดัเขาไมข่าดเอง ใจอ่อนแอเอง ตอ้งเป็นแบบหลวงปู่ขาว ยกใหเ้ขาไปเลย 
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กณัฑท์ี่ ๔๔๕ 

พระธุดงค ์
๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๕ 

สิง่แวดลอ้มหรือสภาพแวดลอ้มทีเ่ราอยู่น้ี มผีลต่อความรูส้กึ ถา้อยู่ทีสุ่ขทีส่บายก็จะไมม่ี

ปญัหา ไมม่อีะไรกระตุน้ใหป้รบัใจ ถา้อยู่ทีเ่คยชนิใจจะไมเ่ดอืดรอ้น ถา้อยู่ทีไ่ม่เคยชนิ ที่

ยากลาํบาก ใจจะเดอืดรอ้น จะอยากอยู่แบบสภาพเดมิ พระธุดงคจ์งึตอ้งยา้ยทีป่ฏบิตัอิยู่

เรื่อยๆ พอเกดิความเคยชนิ เช่นไมก่ลวั ก็จะเปลีย่นทีใ่หม ่ เพือ่ดูวา่ยงัมคีวามกลวั

หรือไม ่เวลาอยู่ทีเ่คยชนิแลว้ จะรูว้า่ไมม่อีะไรน่ากลวั ก็ตอ้งไปหาทีใ่หมท่ีน่่ากลวั ถา้ยงัมี

ความกลวัอยู่ก็ยงัตอ้งแก ้ถา้ไมก่ลวั รูส้กึเฉยๆ แกค้วามกลวัไดแ้ลว้ จะเปลีย่นทีก่็ได ้ไม่

เปลีย่นก็ได ้ ถา้ความกลวัหายไปดว้ยปญัญาดว้ยการปฏบิตั ิ ก็จะหายอย่างถาวร ถา้หาย

ดว้ยความเคยชิน ก็จะไมห่ายอย่างถาวร ถา้หายดว้ยการพจิารณา ความไมเ่ทีย่งของ

ร่างกาย วา่เกดิมาแลว้ก็ตอ้งตาย เวลาเกดิความกลวัมากๆจะทกุขม์าก ก็ตอ้งพจิารณาวา่

ร่างกายตอ้งตาย ถา้ไมอ่ยากจะทกุขก์็ตอ้งยอมตาย ยอมรบัความจริง ถา้ยอมรบัความ

จริง ความกลวัก็จะหายไป จติจะดิง่เขา้สู่ความสงบ ปลอ่ยวางร่างกายได ้ อยู่ทีไ่หนก็อยู่

ได ้ ไมต่อ้งไปหาทีน่่ากลวัอยู่ ถา้หายกลวัเพราะความเคยชนิ หรือการนัง่สมาธิ เวลาจติ

สงบ ความกลวัก็จะหายไป แต่จะไมห่ายอยา่งถาวร เพราะไมไ่ดใ้ชป้ญัญา 

ถา้ไมไ่ดใ้ชป้ญัญา ก็จะไมเ่หน็สจัจธรรมความจริง ไมเ่หน็อริยสจั ๔ เหน็วา่ความกลวัเป็น

ความทกุข ์ เกดิจากความไมย่อมรบัความตายของร่างกาย ไมย่อมรบัอนิจจงั ไมย่อมรบั

วา่ร่างกายเป็นอนัตตา ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ยงัคดิวา่เป็นตวัเราของเราอยู่ จงึไมต่อ้งการให ้

ร่างกายตายไป ถา้ไมเ่หน็ดว้ยปญัญา ไมเ่ห็นอริยสจั ๔ ไมเ่หน็ไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุขงั

อนตัตา ไมเ่หน็ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค ก็ยงัจะกลวัอยู่ พอยา้ยไปอยู่ทีใ่หมก่็จะเกดิความ

กลวัขึ้นมาใหม ่ถา้ใชส้มาธิแกค้วามกลวัก็จะกลวัไปเรื่อยๆ เพราะไมไ่ดแ้กค้วามกลวัดว้ย

ปญัญา ตน้เหตขุองความกลวัก็คอืความหลง ไมเ่หน็วา่ร่างกายไมใ่ช่ตวัเรา ไม่เหน็วา่



52 
 

ร่างกายไมเ่ทีย่ง มกีารเกดิแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ไมเ่หน็ทกุขท์ีเ่กดิจากการอยากให ้

ร่างกายไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย ถา้พจิารณาวา่ร่างกายเป็นไตรลกัษณ์อยู่เรื่อยๆ ก็จะมปีญัญา

ดบัความกลวั เวลาเกดิความกลวัขึ้นมา  

เวลาไปอยู่สถานทีท่ีน่่ากลวั เผชญิกบัสิง่ทีท่าํใหเ้กดิความกลวัขึ้นมา ก็มวีธิีดบัความกลวั

อยู่ ๒ วธิีคอื ๑. สมาธิ ๒. ปญัญา ถา้จะใชส้มาธิก็บริกรรมพทุโธไป ถา้ใชป้ญัญาก็

พจิารณาวา่ร่างกายไมเ่ทีย่ง ไมใ่ช่ของเรา ไมใ่ช่ตวัเรา จะเป็นอย่างไรก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป ถา้

จะตายก็ปลอ่ยใหต้ายไป ถา้ปลอ่ยได ้ ก็จะละวิภวตณัหา ตน้เหตขุองความทกุขใ์จ ของ

ความกลวั คอืความอยากไมต่ายได ้ พอปลอ่ยวางได ้ ละวภิวตณัหาได ้ ความทกุขก์็จะ

หายไป นิโรธก็จะปรากฏเกดิขึ้นมา ความดบัทกุขก์็คอืนิโรธ เกดิจากมรรค กค็อื

สตปิญัญา ทีเ่หน็วา่ร่างกายเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา น่ีคอืการใชป้ญัญา ใชม้รรคดบั

ความทกุข ์ ดบัความกลวั พอความทกุขค์วามกลวัดบัไปแลว้ ก็จะไมม่อีะไรตอ้งกลวั 

เพราะตน้เหตขุองความกลวัไมไ่ดอ้ยู่ทีภ่ยัขา้งนอก แต่อยู่ทีค่วามหลง ทีไ่มเ่หน็วา่ร่างกาย

ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ เป็นอนตัตา ผูท้ีก่ลา้ไปอยู่ตามสถานทีท่ีน่่ากลวัแสดงวา่มธีรรมะ มสีติ

สมาธิปญัญาพอทีจ่ะขม่ความกลวัได ้ 

ผูป้ฏบิตัจิงึตอ้งหาสถานทีท่ีย่ากลาํบาก ทีจ่ะบงัคบัใหใ้ชธ้รรมะแกป้ญัหา ทีม่อียู่ ๒ ส่วน

คอื ๑. ปญัหาภายนอก ๒. ปญัหาภายใน ปญัหาทีอ่ยู่ภายนอกคอืความทกุขย์ากลาํบาก 

เช่นไมม่ไีฟฟ้า ไมม่นีํา้ประปา ตอ้งใชน้ํา้บอ่ ใชน้ํา้ในลาํธาร ใชน้ํา้ฝนทีม่ไีมม่าก ตอ้ง

ประหยดั ใชเ้ท่าทีจ่าํเป็น ไมม่ไีฟฟ้าตอนคํา่คนืก็จะมดื จะรูส้กึน่ากลวั จะไมส่บายใจ ก็

ตอ้งแกท้ีใ่จ เพราะเลอืกไปอยู่เอง เพือ่จะไดผ้ลติปญัหาผลติขอ้สอบใหก้บัใจ การไปอยู่ที่

ยากลาํบากจงึเหมอืนกบัการเขา้หอ้งสอบ จะทาํขอ้สอบได ้ ก็ตอ้งปรบัใจใหอ้ยู่อย่างปกติ

สุข เหมอืนกบัเวลาอยู่ทีบ่า้นทีป่ลอดภยั มนีํา้มไีฟทีส่ะดวก อาหารการกนิก็สะดวก พอ

ไปอยู่ทีอ่ตัคดัขดัสน มภียัรอบดา้น ใจจะปัน่ป่วน จะหวาดผวา ก็ตอ้งใชธ้รรมะ คอืสติ

สมาธิปญัญา เขา้มาควบคุมใจ ถา้ไมม่สีติสมาธิปญัญา ก็จะทนอยู่ไมไ่ด ้ จะทกุขท์รมาน

ใจ จนไมอ่ยากจะอยู่ ถา้ไมไ่ปอยู่ทีอ่ตัคดัขดัสน การปฏบิตักิ็จะไมเ่จริญกา้วหนา้ จะไมรู่ ้

วา่สอบผ่านหรือไม ่ ถา้ปฏบิตัอิยู่ในสถานทีท่ีส่ะดวกสบายปลอดภยั ก็ยงัไมไ่ดเ้ขา้หอ้ง
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สอบ ยงัจะไมรู่ว้า่เวลาเขา้หอ้งสอบ เช่นเวลาใกลต้าย เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลาไมส่ามารถ

พึง่ร่างกายใหค้วามสุขได ้ จะทาํใจใหส้งบ ไมใ่หเ้ดอืดรอ้นกบัความเจ็บไขไ้ดป่้วย กบั

ความตายของร่างกายไดห้รือไม ่ 

จงึตอ้งซอ้มรบัสถานการณ์ ตอ้งเตรียมตวัไวก่้อน ตอ้งทาํการบา้น ตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรม

จากครูบาอาจารย ์ ทีจ่ะสอนวธิีแกป้ญัหาใจ เช่นความกลวัตาย กลวัเจ็บ เมือ่ไดศึ้กษา

แลว้ ก็ตอ้งซอ้ม ตอ้งทาํการบา้น พจิารณาความตายอยู่เรื่อยๆ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้ง

เจ็บตอ้งตาย พอพรอ้มแลว้ก็ตอ้งเขา้หอ้งสอบ หอ้งสอบของความเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็คอืการ

นัง่ภาวนานานๆหลายชัว่โมง เวลาเจ็บก็ไมต่อ้งลกุไมต่อ้งขยบั ใชส้ตสิมาธิปญัญาทาํใจให ้

สงบ ถา้ใจสงบความเจ็บปวดของร่างกายกจ็ะไมเ่ป็นปญัหา เพราะไมรุ่นแรง ทีรุ่นแรงคอื

ความทกุขใ์จ ทีเ่กดิจากความกลวัความเจ็บของร่างกาย ความอยากใหค้วามเจ็บหายไป 

ความอยากหนีจากความเจ็บไป จะทาํใหใ้จปัน่ป่วน ถา้ไมม่สีตสิมาธิปญัญา ก็จะทนนัง่

ไมไ่ด ้ จะตอ้งขยบั เปลีย่นอริิยาบถ ถา้มสีตมิสีมาธิมปีญัญา ก็จะควบคุมใจใหส้งบได ้

ข ัน้ตน้ก็ตอ้งใชส้มาธิคุมไปก่อน เพราะก่อนทีจ่ะใชป้ญัญาไดต้อ้งมสีมาธิก่อน  

เวลาเกดิความเจ็บปวด ก็บริกรรมพทุโธๆไป หรือสวดมนตไ์ป สวดบทไหนก็ได ้ ใหใ้จมี

งานทาํ จะไดไ้มค่ดิถงึความเจ็บ ไมค่ดิอยากใหค้วามเจ็บหาย ไมค่ดิอยากจะเปลีย่น

อริิยาบถ พอใจมงีานทาํ ใจจะไมม่โีอกาสผลติสมทุยั คอืความอยากใหค้วามเจ็บของ

ร่างกายหายไป ความทกุขใ์จทีรุ่นแรงกวา่ความทกุขข์องร่างกายหลายสบิเทา่ ก็จะไมเ่กดิ 

พอไมม่คีวามเจ็บทางใจ ความเจ็บทางร่างกายก็จะไมเ่ป็นปญัหา เวลาหมอบอกวา่จะฉีด

ยา ถา้ใจไมม่สีตปิญัญาสมาธิคอยควบคุม ก็จะทกุขไ์ปก่อนแลว้ ถา้กลวัมากๆก็จะไม่

ยอมฉีดเลย เช่นเดก็ทีก่ลวัเขม็ฉีดยา จะรอ้งไหไ้มย่อมใหฉี้ด ถา้มสีตสิมาธิปญัญา เวลา

หมอบอกวา่จะฉีดยา ฟงัแลว้ก็จะรูส้กึเฉยๆ ดูความจริงไป ตอนน้ียงัไมไ่ดฉี้ด ยงัไมเ่จ็บ 

จะกลวัไปทาํไม เวลาฉีดจริงๆ ก็ไมไ่ดเ้จ็บอย่างทีก่ลวั เพราะความเจ็บของร่างกายไม่

รุนแรง เหมอืนกบัความเจ็บของใจ ทีเ่กดิจากความกลวั ความอยากไมใ่หร่้างกายเจ็บ น่ี

คอืการทาํการบา้นและการเขา้หอ้งสอบของความเจ็บ ทีเ่ราใชบ้า้นเป็นหอ้งสอบได ้ เช่นนัง่



54 
 

แลว้ไมล่กุ ปลอ่ยใหเ้จ็บไป ใชส้ตใิชส้มาธิแกไ้ปก่อน พอใจสงบใจจะไมเ่ดอืดรอ้น ไม่

สนใจกบัความเจ็บของร่างกาย ร่างกายจะเจ็บก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป  

พอมสีมาธิแลว้ ข ัน้ต่อไปก็ใชป้ญัญา เวลานัง่แลว้เจ็บก็ใชป้ญัญาพจิารณาวา่ ความเจ็บ

เป็นสิง่ทีเ่ราจะตอ้งเผชญิ ตราบใดทีเ่รายงัมร่ีางกายอยู่ เพราะร่างกายตอ้งมคีวามเจ็บไข ้

ไดป่้วยเป็นธรรมดา แต่เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถรบัรูห้รือเผชญิได ้ ถา้มปีญัญาสอนใจไม่ให ้

กลวัความเจ็บ ไมใ่หไ้ปอยากใหค้วามเจ็บหายไป ใหเ้หน็อริยสจั ๔ วา่ความทกุขใ์จน้ีเกดิ

จากความอยากใหค้วามเจ็บหายไป ความกลวัความเจ็บ ถา้หยุดความอยากน้ีได ้ทาํใจให ้

เฉยๆได ้ ใจก็จะไมวุ่น่วายกบัความเจ็บของร่างกาย ร่างกายจะเจ็บก็ปลอ่ยใหเ้จ็บไป จะ

หายหรือไมก่็จะไมเ่ดอืดรอ้น ปลอ่ยเขาไป เดีย๋วก็หายเอง ไม่ชา้ก็เร็ว ถา้ไมห่ายตอนเป็น

ก็จะหายตอนตาย เวลาร่างกายหยุดหายใจ ความเจ็บก็จะหายไป เวลาเผาคนตายจะไมม่ี

อาการเจ็บ ร่างกายจะไมแ่สดงอาการเจ็บใหเ้หน็ เพราะใจไมร่บัรูร่้างกายแลว้ ใจไดแ้ยก

ออกจากร่างกายไปแลว้ คนตายไมม่ใีจเหลอือยู่แลว้ ใครจะทาํอะไรกบัร่างกายก็จะไมม่ี

การสะดุง้หวาดผวา เพราะใจไมไ่ดอ้ยู่กบัร่างกายแลว้ ตดัขาดจากร่างกายไปแลว้ 

ถา้มสีตสิมาธิปญัญาจะสามารถตดัขาดจากร่างกายได ้ ในขณะทีร่่างกายยงัไมต่าย ดว้ย

การตดัอปุาทาน ตดัความหลง ทีค่ดิวา่ร่างกายเป็นตวัเราของเรา ความเจ็บเป็นของเรา ที่

คดิวา่เทีย่ง แต่ความจริงมนัไมเ่ทีย่ง เกดิแลว้ก็ตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา เราไมต่อ้งทาํอะไร 

ปลอ่ยไปตามความจริงทาํใจใหน่ิ้ง ใจดสูีเ้สอื ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา เพราะเป็นวธิีเดยีวของ

ใจ ทีจ่ะเผชญิกบัความแก่เจ็บตายของร่างกายได ้เผชญิกบัความเสือ่มของทกุสิง่ทกุอย่าง

ได ้ อย่างไมม่โีทษ ไมม่ภียั ไมม่ปีญัหา เพราะเวลาใจสงบน่ิงเป็นกลางแลว้ จะไม่

เดอืดรอ้น ทีเ่ดอืดรอ้นก็เพราะใจไปเดอืดรอ้นเอง กระสบักระส่ายกระวนกระวาย 

หวาดกลวักบัสิง่ต่างๆเอง ถา้หยุดอาการเหลา่น้ีได ้ ใจก็จะเยน็สบาย เหมอืนไมม่อีะไร

เกดิขึ้น เวลาไมม่เีหตกุารณ์ใจเป็นปกตเิยน็สบาย แต่พอมเีหตกุารณ์เกดิขึ้น ใจก็จะ

ปัน่ป่วนวุน่วายขึ้นมา เพราะไมม่เีครื่องมอืรกัษาใจ ใหน่ิ้งสงบ ใหเ้ป็นปกต ิ จงึตอ้งไปหา

เหตกุารณ์ทีท่าํใหใ้จปัน่ป่วนวุน่วาย เพือ่จะไดผ้ลติธรรมะมารกัษาใจใหน่ิ้งสงบ ใหเ้ป็น

ปกต ิเหมอืนเวลาทีไ่มม่เีหตกุารณ์  
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เป็นเหมอืนการฉีดวคัซนี เพือ่ไปกระตุน้ใหภู้มคุิม้กนัของร่างกายทาํงาน พอมเีชื้อโรคเขา้

ไปในร่างกาย ร่างกายก็จะตอ้งผลติเครื่องมอืมาต่อสูก้บัเชื้อโรค ถา้เชื้อโรคมจีาํนวนไม่

มาก ร่างกายกจ็ะผลติภูมคุิม้กนัต่อตา้นโรคได ้ พอมเีชื้อโรคเขา้มาเป็นจาํนวนมาก ก็จะ

ไมเ่ป็นปญัหาอะไร เพราะร่างกายไดผ้ลติภูมคุิม้กนัโรคไวแ้ลว้ การไปอยู่ตามสถานทีท่ี่

ทกุขย์ากลาํบาก เต็มไปดว้ยภยัต่างๆ ก็เป็นการกระตุน้ใหภู้มคุิม้กนัของใจทาํงาน 

กระตุน้ใหเ้กดิสตสิมาธิปญัญา อบุายต่างๆทีค่รูบาอาจารยท์่านสอนท่านปฏบิตั ิ เช่นใหน้ ัง่

สมาธินานๆ ครัง้ละ ๔ - ๕ ชัว่โมงน้ี ก็เป็นการกระตุน้สตสิมาธิปญัญาใหท้าํงาน ถา้ไมม่ี

สตสิมาธิปญัญา จะทนนัง่ไมไ่ด ้ เช่นเดยีวกบัการไปอยู่ตามสถานทีท่ีน่่ากลวั หรืออด

อาหาร หรือถอือริิยาบถ ๓ ทีเ่รียกวา่เนสชัชกิ ก็เป็นการกระตุน้ใหใ้จสรา้งภูมคุิม้กนั

ความทกุขข์ึ้นมา สรา้งสตสิมาธิปญัญา เพือ่ดบัความทกุขค์วามวุน่วายใจ 

นกัปฏบิตัทิีต่อ้งการการหลดุพน้จากความทกุข ์ การบรรลมุรรคผลนิพพาน จงึตอ้งกลา้

ไปอยู่ตามสถานทีอ่ตัคดัขดัสน ทีม่ภียัรอบดา้น เพือ่จะไดก้ระตุน้มรรคคอืภูมคุิม้กนั

ความทกุขใ์จ ทีจ่ะเกดิจากเชื้อโรคคอืตณัหาความอยาก กามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหา พอกระตุน้มรรคขึ้นมา ปลกุสตสิมาธิปญัญาขึ้นมา ก็จะมอีาวุธไวต่้อสูก้บัเชื้อ

โรคของใจ ทีเ่ป็นตน้เหตขุองความทกุขใ์จ จะสามารถฆ่าเชื้อโรคทีผ่ลติความทกุขใ์จ กค็อื

ความอยากต่างๆ ความอยากในรูปเสยีงกลิน่รส ความอยากมอียากเป็น ความอยากไมม่ี

อยากไมเ่ป็น ใจก็จะสงบเยน็สบาย สถานทีท่ีอ่ตัคดัขดัสนก็จะไมเ่ป็นปญัหาต่อไป 

ตอนตน้เวลาไปก็เหมอืนวา่จะไปตกนรก แต่พอแกป้ญัหาไดแ้ลว้ สถานทีต่รงนัน้กลบั

กลายเป็นสวรรคไ์ป เพราะเป็นสถานทีท่ีไ่มวุ่น่วาย ไมม่เีรื่องวุน่วายต่างๆเหมอืนทีบ่า้น ที่

เราคดิวา่เป็นสวรรค ์แต่ความจรงิเป็นนรก มแีต่เรื่องวุน่วายตลอดเวลา  

น่ีคอืเรื่องของการปฏบิตั ิ ตอ้งผ่านข ัน้ตอนต่างๆ ข ัน้ตอนแรกก็ตอ้งศึกษาก่อน ใหรู้ว้า่

ตอ้งทาํอะไรบา้ง เมือ่รูแ้ลว้ก็ซอ้มไปก่อน ทาํการบา้นไปก่อน ทาํทีบ่า้นไปก่อน เมือ่ทาํได ้

เต็มทีแ่ลว้ ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งออกไปหาสถานทีเ่พือ่ดบัความกลวั อยู่ทีบ่า้นไมม่อีะไรทาํให ้

เกดิความกลวั ไมม่อีะไรกระตุน้ใหเ้กดิสตปิญัญา ทีจ่ะดบัความกลวั ก็ตอ้งไปหาสถานที่

ทีท่าํใหเ้กดิความกลวั เพือ่จะไดใ้ชส้ตสิมาธิปญัญาแกค้วามกลวั ความทกุขบ์างอย่างเราก็
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สามารถทาํทีบ่า้นได ้ เช่นอดอาหาร นัง่อยู่กบัทีน่านๆ จะนัง่แบบสบายไปก่อนก็ได ้ ก็นัง่

เกา้อี้ไป ข ัน้ต่อไปค่อยนัง่ขดัสมาธิ ขึ้นอยู่กบักาํลงัของสตสิมาธิปญัญาทีม่อียู่ ถา้มนีอ้ย

ตอนตน้ก็นัง่แบบสบายไปก่อน นัง่เกา้อี้หอ้ยเทา้ไป แต่ไมล่กุไปไหนสกั ๔ - ๕ ชัว่โมง 

แลว้ก็ใชส้ตสิมาธิปญัญาดบัความปัน่ป่วน ดบัความอยากทีจ่ะลกุจากทีน่ ัง่ไป 

การอดอาหารก็เป็นการสรา้งความทกุข ์ ความปัน่ป่วนใจไดเ้หมอืนกนั เวลาหวิใจจะคดิ

ฟุ้ งซ่าน คดิอยากจะรบัประทานอาหาร ถา้ไมด่บัความอยากก็จะทนไมไ่ด ้ จะตอ้งไปหา

อะไรมารบัประทาน จะอยู่สบายๆเหมอืนเวลารบัประทานอาหารไมไ่ด ้ เพราะความหวิจะ

เป็นตวัปญัหา ก็ตอ้งใชส้ตสิมาธิปญัญามาดบัมนั เช่นนัง่สมาธิทาํใจใหส้งบ ก็จะไดส้มาธ ิ

ถา้ออกจากสมาธิแลว้ยงัหวิ ก็ตอ้งใชป้ญัญาพจิารณาวา่ความหวิเป็นความเจ็บของ

ร่างกาย เป็นเวทนา เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ทีเ่ราไมส่ามารถส ัง่ไมใ่หห้วิได ้ ถา้ไมก่ลวั

ความหวิ ความทกุขก์็จะไมเ่กดิ ความทุกขท์ีเ่กดิจากความกลวัความหวิน้ี รุนแรงกวา่

ความหวิของร่างกาย ความหวิของร่างกายไมรุ่นแรงเท่ากบัความทกุขใ์จ พอดบัความ

ทกุขใ์จได ้ความหวิของร่างกายก็จะไมเ่ป็นปญัหา เช่นพระพทุธเจา้ทรงอดพระกระยาหาร

ไดถ้งึ ๔๙ วนั เพราะมสีมาธิ แต่ตอนนัน้ไมรู่จ้กัอริยสจั ๔ ไมรู่จ้กัไตรลกัษณ์ อนิจจงัทกุ

ขงัอนตัตา จงึไมส่ามารถกาํจดัความทกุขใ์จทีเ่กดิจากความหวิไดอ้ย่างถาวร กาํจดัได ้

เฉพาะช่วงทีเ่ขา้สมาธิ พอออกจากสมาธิมา ความหวิความทกุขใ์จก็ปรากฏตามมา เพราะ

ความอยากใหค้วามหวิหายไป ความอยากรบัประทานอาหารเพือ่ดบัความหวิ 

ถา้พระองคท์รงเจริญปญัญา พจิารณาวา่ความหวิคอืทกุขเวทนาทางร่างกายน้ี เป็น

สภาวธรรมอย่างหน่ึง มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป ไมใ่ช่เป็นตวัปญัหา ตวัปญัหาคอื

ความอยากใหค้วามหวิหายไป ถา้อยู่กบัความหวิไดก้็ไมต่อ้งรบัประทานอาหารก็ได ้ ถา้

อยู่กบัความหวิไมไ่ดก้็ตอ้งหาวธิีดบัความหวิ ก็จะดบัดว้ยการรบัประทานอาหาร ก็จะดบั

ไดช้ ัว่คราว อกี ๔ - ๕ ชัว่โมงก็จะหวิอกี ถา้ดบัความกลวัความหวิได ้ เวลาหวิจะ

รบัประทานก็ได ้ ไมร่บัประทานก็ได ้ ไมเ่ป็นปญัหา ถา้รบัประทานก็ไมไ่ดร้บัประทาน

เพราะกลวัความหวิ หรือความอยากจะดบัความหวิ รบัประทานเพือ่ดูแลร่างกาย เหมอืน

รบัประทานยาเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย แต่ไมไ่ดร้บัประทานเพราะกลวัความหวิ ถา้ไมก่ลวั
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ความเจ็บไขไ้ดป่้วยของร่างกาย ไมร่บัประทานยาก็ได ้ถา้ร่างกายจะตายก็รบัความตายได ้

รบัความเจ็บไขไ้ดป่้วยได ้ รบัความหวิได ้ ถา้มสีตสิมาธิปญัญา จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัความ

แก่เจ็บตาย น่ีคอืวธิีแกป้ญัหา ตอ้งรูว้า่อะไรคอืปญัหา พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวแ้ลว้วา่ 

ปญัหาก็คอืการเกดิแก่เจ็บตาย อปุาทานในขนัธ ์ ๕ การยดึตดิกบัร่างกายเวทนาสญัญา

สงัขารวญิญาณ ตอ้งปลอ่ยวางร่างกาย เวทนาก็ตอ้งปลอ่ย เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ

มาเป็นพวง ถา้ปลอ่ยเวทนาไดก้็จะปลอ่ยสญัญาสงัขารวญิญาณดว้ย เวทนาก็คอืความ

เจ็บไขไ้ดป่้วยของร่างกาย ความหวิของร่างกาย 

ตอ้งใชว้ธิีน้ี ตอ้งรบัความจริงคอืทกุขสจั ความแก่เจ็บตาย ความไมเ่ทีย่ง ความไม่มี

ตวัตนของขนัธ ์๕ ถา้ไปยดึไปตดิขนัธ ์๕ ใจก็จะทกุข ์ ถา้ไมย่ดึไมต่ดิ ปลอ่ยวางขนัธ ์๕ 

ใจก็จะไมท่กุข ์ เวลาเกดิทกุขเวทนา เกดิสุขเวทนา เกดิไมสุ่ขไมท่กุขเวทนา ก็รูเ้ฉยๆ 

ร่างกายจะตายกรู็เ้ฉยๆ ร่างกายยงัอยู่กรู็เ้ฉยๆ ปญัหาของพวกเราก็คอื รูเ้ฉยๆไม่ได ้

ชอบจดัการขนัธ ์ ๕ อยู่เรื่อย อยากใหร่้างกายอยู่ไปนานๆ ไมอ่ยากใหร่้างกายเจ็บไขไ้ด ้

ป่วย ถา้ร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็อยากจะใหห้ายไปทนัท ีซึง่บางทกี็ทาํได ้บางทกี็ทาํไมไ่ด ้

เช่นรอ้นมากๆ ก็เปิดเครื่องปรบัอากาศ กห็ายรอ้นได ้ แต่เป็นการแกป้ญัหาทีป่ลายเหต ุ

ไมไ่ดแ้กท้ีต่น้เหต ุ คอืกลวัความรอ้น กลวัความทกุขย์ากลาํบาก ถา้แกค้วามกลวัทกุข ์

ยากลาํบากได ้ ก็ไมต่อ้งแกป้ลายเหต ุ ไมต่อ้งตดิเครื่องปรบัอากาศ ไมต่อ้งทาํอะไรต่างๆ 

ถา้แกท้ีต่น้เหตคุอืใจ คอืตณัหาได ้ทีอ่ยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี แกต้รงน้ีไดแ้ลว้

ก็จะหมดปญัหา  

ตอ้งพจิารณาอยู่เสมอวา่ตอนน้ีกาํลงัปฏบิตัอิยู่ทีข่ ัน้ไหน อยู่ในข ัน้ศึกษา อยู่ในข ัน้ทาํ

การบา้น หรือกาํลงัเขา้หอ้งสอบ ถา้ไมเ่ขา้หอ้งสอบก็จะไมรู่ว้า่สอบผ่านหรือไม ่ ไดร้บั

ปริญญาหรือไม ่ไดเ้ลือ่นช ัน้หรือไม ่ช ัน้เรียนของพระพทุธศาสนาก็มอียู่ ๔ ช ัน้คอื ๑. ช ัน้

โสดาบนั ๒. ช ัน้สกทิาคาม ี๓. ช ัน้อนาคาม ี๔. ช ัน้อรหนัต ์ก่อนจะเขา้หอ้งสอบ ก็ตอ้งทาํ

การบา้นก่อน ก่อนจะทาํการบา้น ก็ตอ้งศึกษาก่อน ตอ้งเขา้หาครูบาอาจารย ์ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมจากท่านก่อน ฟงัแลว้ก็ไปทาํการบา้น พอพรอ้มจะเขา้หอ้งสอบก็ไปสมคัรสอบ เมือ่

เชา้น้ีมญีาตโิยม เอาภาพของลูกชายมาใหดู้ บอกวา่จะสอบเขา้วศิวฯจฬุาฯ ขอความ
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เมตตา เราบอกเขาไปวา่สอบเป็นพระอรหนัตจ์ะงา่ยกวา่ เพราะสมคัรเท่าไหร่ก็รบัเท่านัน้ 

สอบจฬุาฯน่ี สมคัร ๑๐๐๐ คน แต่รบัเพยีง ๑๐๐ คน จะเก่งท ัง้ ๑๐๐๐ คนก็รบัไดเ้พยีง 

๑๐๐ คนเท่านัน้ ถา้สมคัรเป็นพระอรหนัต ์๑๐๐๐ คน ก็จะไดเ้ป็นพระอรหนัตท์ ัง้ ๑๐๐๐ 

คน ไมจ่าํกดัจาํนวน มโีอกาสเป็นพระอรหนัตก์นัทกุคน 

ถาม คนทีเ่จ็บป่วยทรมานท ัง้กายและใจ เวลาตายไปในขณะทีจ่ติยงัไมส่ามารถทีจ่ะ

ปลอ่ยวางได ้ความเจ็บทีร่่างกาย จะตดิจติไปไหมครบั 

ตอบ ไมต่ดิ ความเจ็บของจติก็เป็นความเจ็บของจติ ความเจ็บของร่างกายก็เป็นของ

ร่างกาย  

ถาม เพราะฉะนัน้ความเจ็บของร่างกายก็ขาดออกไปจากจติ เหลอืแต่ความเจ็บทีอ่ยู่ใน

จติ 

ตอบ ความเจ็บทีอ่ยู่ในจติเกดิจากกเิลส เกดิจากภวตณัหา วภิวตณัหา ถา้ไมม่สีตสิมาธิ

ปญัญามาตดั ก็ยงัจะมอียู ่

ถาม แต่ถา้ปลอ่ยวางความเจ็บไมไ่ด ้

ตอบ ความเจ็บเป็นเหมอืนโรค ความเจ็บกายก็เป็นโรคหน่ึง ความเจ็บใจก็เป็นอกีโรค

หน่ึง ถา้กนิยาของใจคอืธรรมโอสถ ก็จะรกัษาความเจ็บของใจ ถา้ไมก่นิยารกัษา

ความเจ็บของร่างกาย ความเจ็บของร่างกายก็ยงัจะมอียู่ เป็นคน ๒ คน ไม่

เกี่ยวขอ้งกนั ความเจ็บของคนหน่ึงหายไป ไมไ่ดท้าํใหค้วามเจ็บของอกีคนหน่ึง

หายตามไปดว้ย ความเจ็บของร่างกายก็ตอ้งใชย้ารกัษาโรคของร่างกาย ความ

เจ็บของใจก็ตอ้งใชธ้รรมโอสถรกัษา เวลาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมโปรดคน

ป่วย ก็เป็นการเอาธรรมโอสถมารกัษาใจ ความเจ็บทางใจน้ีรุนแรงกวา่ความเจ็บ

ทางร่างกายถงึ ๑๐ เท่า พอความเจ็บทางใจดบัไป ใจก็สามารถส ัง่ใหร่้างกายลกุ

ขึ้นมาทาํอะไรได ้ แต่ความเจ็บของร่างกายก็ยงัมอียู่ แต่ไมเ่ป็นปญัหา ไมเ่ป็น

ประเดน็สาํคญั ประเดน็สาํคญัอยู่ทีค่วามเจ็บทางใจ ใจจะทกุขม์าก ไมอ่ยากจะทาํ

อะไร พอดบัความทกุขท์รมานใจได ้ใจจะกระปรี้กระเปร่าสดชื่นเบกิบาน ก็จะส ัง่
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ใหร่้างกายทาํอะไรได ้ เพราะใจเป็นใหญ่ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจเป็นผูส้ ัง่ ถา้

ใจไมส่ ัง่ ร่างกายถงึแมย้งัทาํอะไรไดอ้ยู่ ก็เหมอืนกบัทาํไมไ่ด ้พอพระพทุธเจา้ทรง

แสดงโพชฌงคเ์สร็จ คนป่วยก็หายเป็นปลดิทิ้ง แต่หายทางใจ ความเจ็บของ

ร่างกายก็ยงัมอียู่ แต่ไมเ่ป็นประเดน็สาํคญั เพราะความเจ็บของทางร่างกายมี

เพยีงเสี้ยวเดยีว ถา้เปรียบเทยีบกบัความเจ็บของทางใจ ก็เป็น ๑๐ ต่อ ๑ พอ

ความเจ็บทีรุ่นแรงคอืความเจ็บของใจหายไปหมดแลว้ ความเจ็บของร่างกายก็จะ

ไมเ่ป็นปญัหา 

ถาม เวลาคนทีป่่วยหนกั จะชอบใหส้วดโพชฌงค ์ แสดงวา่ตอ้งการนาํคาํสอนของ

พระพทุธเจา้มารกัษาใจ ใหผู้ป่้วยปลอ่ยวาง 

ตอบ แต่ไมค่ดิอย่างนัน้กนั จะคดิวา่สวดเพือ่รกัษาร่างกาย เพราะอยากจะใหร่้างกาย

หาย ความจรงิการสวดน้ีก็จะไมร่กัษาโรคใจใหห้ายไดอ้ย่างถาวร เพราะเป็นการ

ทาํใจใหส้งบเป็นสมาธิ กจ็ะรกัษาไดช้ ัว่คราว ไมห่ายอย่างถาวร ถา้จะใหห้ายอย่าง

ถาวรก็ตอ้งใชป้ญัญา ตอ้งไมก่ลวัความเจ็บของร่างกาย เหมอืนคนทีฮ่ดึสู ้ ถงึแม ้

จะถูกยงิแลว้ แต่ใจยงัสูอ้ยู่ ยงัส ัง่ใหร่้างกายลยุต่อไปได ้ถา้ใจไมสู่ ้ถงึแมร่้างกาย

จะแขง็แรงก็จะไมสู่ ้ ตอ้งแยกประเดน็ คอืความเจ็บของร่างกายออกจากความ

เจ็บของใจ ถา้ความเจ็บของใจหายไป แต่ความเจ็บของร่างกายไมห่าย กจ็ะไม่

เป็นปญัหา บางทคีวามเจ็บของใจหายไป ความเจ็บของร่างกายก็หายตามไปดว้ย

ก็ม ี ถา้ความเจ็บของร่างกาย เกดิจากความเจ็บของใจ เวลาใจเครียดก็ทาํให ้

ร่างกายปัน่ป่วน เกดิความเจ็บทางร่างกาย พอใจหายเครียดความเจ็บทางร่างกาย

ก็หายไปดว้ย 

เวลานัง่สมาธิแลว้เกดิความเจ็บปวดขึ้นมา ถา้บริกรรมพทุโธๆไปจนใจสงบ ความ

เจ็บของใจทีรุ่นแรงกวา่ความเจ็บของร่างกายก็จะหายไป จะรูส้กึวา่ไมเ่จ็บมาก 

เวลาร่างกายเจ็บแลว้เกดิความกลวัขึ้นมา จะรูส้กึเจ็บมาก เพราะใจไปขยายความ

เจ็บขึ้นมาเอง เหมอืนเอาแวน่ขยายไปขยาย จะรูส้กึวา่เจ็บมาก แต่พอใจสงบ จะ

เจ็บเพยีงนิดเดยีวหรือไมเ่จ็บเลย ความเจ็บของร่างกายจงึไมใ่ช่ประเดน็สาํคญั 
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ไมใ่ช่สิง่ทีต่อ้งแก ้ สิง่ทีต่อ้งแกค้อืความเจ็บของใจ ทีเ่กดิจากความกลวัความเจ็บ

ของร่างกาย หรือกลวัความตาย ตอ้งแกว้ภิวตณัหา คอืความอยากไมเ่จ็บ อยาก

ไมต่าย พอไมม่คีวามอยากไม่เจ็บ อยากไมต่ายแลว้ ก็จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัความ

เจ็บกบัความตายของร่างกาย จะอยู่อย่างสบาย เจ็บไขไ้ดป่้วยถา้รกัษาไดก้็รกัษา

ไป รกัษาไมไ่ดก้็อยู่กบัมนัไป ความตายก็เหมอืนกนั เมือ่ถงึเวลาตายก็หา้มไมไ่ด ้

จะตายก็ปลอ่ยใหต้ายไป ใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย จะไปกลวัทาํไม ใจไปหลง

คดิวา่ใจเป็นร่างกาย ถา้แกค้วามหลงได ้ วา่ใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ใจจะไม่

วุน่วายไปกบัความตายของร่างกาย เหมอืนกบัเวลาหลงรกัใคร เวลาเขาตายไปเรา

ก็จะวุน่วายไปกบัความตายของเขา ถา้เราไมช่อบเขา เราจะวุน่วายไหม เขาตาย

เรากลบัดใีจเสยีอกี อย่าไปชอบร่างกาย มองร่างกายเหมอืนกบัมองคนทีเ่รา

เกลยีด เวลาร่างกายเป็นอะไรไป จะไดไ้มท่กุขใ์จ 

สิง่ทีเ่ราขาดกนัก็คอืเครื่องมอืแกค้วามกลวั ทีเ่กดิจากความอยากไมแ่ก่ไม่เจ็บไม่

ตาย ก็คอืมรรค มรรคทีข่าดกนัมากก็คอืสตสิมาธิปญัญา ศีลกบัทานพอมกีนั ทาํ

ทานรกัษาศีลกนัอยู่เสมอ แต่ไมค่่อยไดบ้าํเพญ็ภาวนา คอืการเจริญสตสิมาธิ

ปญัญา ซึง่เป็นองคป์ระกอบของมรรคทีส่าํคญั ถา้เป็นยาก็เป็นส่วนประกอบ

สาํคญัของยา ทานกบัศีลเป็นส่วนสนบัสนุนสตสิมาธิปญัญา ทีเ่ป็นส่วนสาํคญั จงึ

ควรพจิารณาดูวา่กาํลงัขาดส่วนไหน ยาทีใ่ชร้กัษาโรคใจน้ี ขาดอะไรอยู่ ทานเรา

ขาดหรือไม ่ศีลเราขาดหรือไม ่สตสิมาธิปญัญาเราขาดหรือไม ่อย่าใหส่้วนใดส่วน

หน่ึงมากเกนิสูตร จะไมเ่ป็นประโยชน ์ เช่นทาน ๙๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ศีล ๕ 

เปอรเ์ซน็ต ์สตสิมาธิปญัญา ๕ เปอรเ์ซน็ต ์อย่างน้ีก็จะไมส่ามารถรกัษาโรคใจได ้

ตอ้งเป็นไปตามสูตร ทานก็ทาํเท่าทีม่ ีไมย่ดึตดิ ไมโ่ลภอยากไดส้มบตัขิา้วของเงนิ

ทอง ก็ถอืวา่ไดท้าํทานครบสูตรแลว้ ศีลก็รกัษา ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ ไป ก็จะ

ไดศี้ลเต็มสูตรแลว้ สตกิ็ตอ้งเจริญท ัง้วนั ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ควบคุมความคดิ

ไมใ่หล้อยไปลอยมา แลว้ก็นัง่ใหม้าก ตอ้งตดัภารกจิการงานต่างๆไป ถา้ยงั

ทาํงานอยู่ก็ควรลาออก อยู่คนเดยีว อยู่วดัก็ได ้ อยู่บา้นก็ได ้ ทาํงานเท่าทีจ่าํเป็น 
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เช่นกวาดบา้นถูบา้นซกัเสื้อผา้ หาอาหารมารบัประทาน จะไดม้เีวลานัง่สมาธิมาก 

เดนิจงกรมมาก 

พอไดส้มาธิแลว้ก็เจริญปญัญาต่อไป หลงัจากออกมาจากสมาธิ พจิารณาอนิจจงั

ทกุขงัอนตัตา พจิารณาอริยสจั ๔ ดูใจวา่กาํลงัผลติอะไร ผลติมรรคหรือผลติ

สมทุยั ถา้ผลติสมทุยัเราก็ตอ้งหยุด ตอ้งหนักลบัมาผลติมรรค หยุดดว้ยการ

เจริญสต ิ การเจริญสตเิป็นท ัง้การผลติมรรคและหยุดสมทุยั หยุดความคดิปรุง

แต่งไปในทางสมทุยั ความคดิ ๙๙ เปอรเ์ซน็ตจ์ะไปในทางสมทุยั ตอ้งหยุด

ความคดิน้ีก่อน ดว้ยการบริกรรมพทุโธ ก็จะคดิอยากไปดูนัน่ฟงัน่ีไมไ่ด ้อยากไป

ทีน่ ัน่ทีน่ี่ไมไ่ด ้ พอไมม่คีวามอยากใจก็จะเย็นสบาย อยู่เฉยๆได ้ จะนัง่เกา้อี้ ๔ - 

๕ ชัว่โมงก็นัง่ได ้ก็จะไดส้มาธิ ไดค้วามสงบ แลว้ก็ตดัความอยากดว้ยปญัญา ถา้

ดูใจดูจติตอ้งดูอย่างน้ี การดูจติดูอย่างไร ก็ดูวา่ตอนน้ีจติเป็นโรงงานผลติกเิลส

หรือโรงงานผลติธรรม ถา้จติคดิไปในทางธรรม ไปในทางไตรลกัษณ์ ไปในทาง

อริยสจั ๔ ก็จะเป็นมรรค ก็ปลอ่ยใหค้ดิไป ถา้คดิไปในทางกามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหา ก็ตอ้งหยุดมนั ถา้ไมห่ยุดก็จะผลติความทกุข ์ เช่นอยากจะสูบบหุรี่ 

อยากจะดืม่เหลา้ ถา้ยิง่คดิก็จะยิง่ทรมานใจ ยิง่หงดุหงดิใจ เวลาอยากจะสูบบหุรี่

ดืม่เหลา้ก็จะคดิแต่เรื่องสูบบหุรี่ดืม่เหลา้ จะไมค่ดิเรื่องอืน่ ถา้สามารถหยุด

ความคดิอยากดืม่สุราอยากสูบบหุรี่ได ้ คดิถงึโรคภยัไขเ้จ็บทีจ่ะตามมาจากการ

ดืม่สุรายาเมา จากการสูบบหุรี่แทน ก็จะทาํใหห้ยุดความอยากได ้ 

การดูจติตอ้งดูอย่างน้ี ดูวา่ตอนน้ีจติกาํลงัไปในทางไหน ไปในทางมรรคหรือไป

ในทางสมทุยั ถา้ไปในทางสมทุยักต็อ้งสกดั ถา้ไปในทางมรรคกต็อ้งส่งเสริม ถา้

คดิอยากจะหยุดดืม่สุรา อยากจะหยุดสูบบหุรี่ ก็ตอ้งสนบัสนุน อย่าสูบอย่าดืม่ 

ถา้คดิอยากจะไปทาํบญุก็ไปเลย คดิอยากจะบวชชกี็บวชเลย คดิอย่างน้ีเป็น

มรรค ถา้คดิจะไปแต่งหนา้ทาปาก ไปทาํศลัยกรรม ก็หยุดเสยี เพราะไปทาง

สมทุยั ไปทางกามตณัหา อยากจะซื้อเสื้อผา้ชดุใหม ่ซื้อรองเทา้คู่ใหม ่ก็ตอ้งเบรก

มนั เอาเงนิไปทาํบญุดกีวา่ น่ีคอืการดูจติ ไมใ่ช่ปลอ่ยใหจ้ติทาํอะไรตามใจชอบ 
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อยากจะไปเทีย่วก็ไป อยากจะไปซื้อรองเทา้คู่ใหมก่็ไป อยากจะไปซื้อเสื้อผา้ชดุ

ใหมก่็ไป อยากจะไปเดนิหา้งก็ไป อยากจะไปกนิขนมนมเนยก็ไป ถา้ดูแบบน้ีก็ดู

ใหเ้สยีเวลาไปเปลา่ๆ ดูไปทาํไม ไมเ่กิดประโยชน ์ 

ตอ้งดูอริยสจั ๔ วา่ตอนน้ีกาํลงัผลติฝ่ายไหน ฝ่ายมรรคหรือฝ่ายสมทุยั ถา้ผลติ

ฝ่ายมรรคตลอดเวลา ผลติโสดาปตัติมรรค สกทิาคามิมรรค อนาคามิมรรค 

อรหตัตมรรค ก็จะมผีลของมรรคตามมา คอืโสดาปตัติผล สกทิาคามิผล 

อนาคามิผล อรหตัตผล ถา้จะดูจติตอ้งดูตรงน้ี ดูวา่กาํลงัผลติมรรคหรือกาํลงั

ผลติสมทุยั ถา้ผลติสมทุยัก็จะม ี กามภพ รูปภพ อรูปภพ มกีารเวยีนวา่ยตาย

เกดิตามมา น่ีคอืธรรมในสตปิฏัฐาน ๔ การดูธรรมก็ดูอริยสจั ๔ ถา้ดูจติก็ดูวา่จติ

ตอนน้ีเป็นอย่างไร ฟุ้ งซ่านหรือสงบ ถา้ฟุ้ งซ่านก็ตอ้งทาํใหส้งบ ถา้สงบก็ตอ้ง

รกัษาใหส้งบต่อไป  

ดูเวทนาก็ดูวา่ตอนน้ีเวทนาเป็นอย่างไร ตอ้งปลอ่ยวาง ถา้เป็นสุขเวทนาก็อย่า

อยากใหสุ้ขไปตลอด ถา้เป็นทกุขเวทนาก็อย่าไปอยากใหห้าย ปลอ่ยไปตาม

ธรรมชาต ิ ไปตามอนิจจงั มกีารเปลีย่นแปลง ไมต่อ้งไปทาํอะไร ใหรู้ท้นัแลว้ก็

ปลอ่ยวาง ไมใ่ช่พอเป็นทกุขเวทนาก็แกใ้หเ้ป็นสุขเวทนา ถา้รอ้นก็เปิด

เครื่องปรบัอากาศ เพราะไมไ่ดแ้กท้ีต่น้เหต ุ ตอ้งแกท้ีใ่จ แกท้ีส่มทุยั ความอยาก

ใหท้กุขเวทนาหายไป ตอ้งแกด้ว้ยการปลอ่ยวางทกุขเวทนา ดูร่างกายก็

เช่นเดยีวกนั ร่างกายจะแก่จะตายก็ดูไป ไมต่อ้งทาํอะไร ผมจะหงอกก็ปลอ่ยให ้

หงอกไป หนงัจะเหีย่วก็ปลอ่ยใหเ้หีย่วไป ไมต่อ้งหายามาทา ทาอย่างไรก็เหีย่วอยู่

ด ี ยอ้มอย่างไรก็ขาวอยู่ด ี ยอ้มใหเ้หน่ือยไปเปลา่ๆ ทาํใหใ้จทกุข ์ ไมส่บายใจกบั

ความเหีย่วกบัความหงอก ตอ้งปลอ่ยวาง  

ใหต้ ัง้สตทิีก่ายเวทนาจติธรรม น่ีเป็นข ัน้ของปญัญา ถา้ข ัน้ของสตกิ็ใหรู้เ้ฉยๆ ให ้

มสีตเิกาะตดิอยู่กบัร่างกาย ร่างกายกาํลงัเคลือ่นไหว กาํลงัทาํอะไร ก็ใหเ้กาะตดิ

อยู่กบัการเคลือ่นไหว กบัการกระทาํของร่างกาย เพือ่ไมใ่หใ้จลอยไปลอยมา 

ไมใ่หไ้ปคดิเรื่อยเป่ือย ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่ในปจัจบุนั เวลานัง่สมาธิใจก็จะสงบ จะน่ิง จะ
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สบาย ก็จะรูจ้กัวธิีรกัษาจติ เวลาฟุ้ งซ่านกแ็กด้ว้ยการเขา้สมาธิไป หรือแกด้ว้ย

ปญัญา พจิารณาจนเหน็วา่ ฟุ้ งซ่านเพราะความอยาก อยากใหส้ิง่นัน้เป็นอย่างน้ี 

อยากใหส้ิง่น้ีเป็นอย่างนัน้ ตอ้งปลอ่ยวาง อย่าไปอยาก สิง่นัน้สิง่น้ีจะเป็นอย่างไร

ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป ถา้ไมอ่ยู่ในวสิยัทีจ่ะแกไ้ด ้ ก็อย่าไปแกใ้หเ้หน่ือยไปเปลา่ๆ ถา้

ยงัแกไ้ดก้็แกไ้ป ถา้ส ัง่ไมใ่หผ้มหงอกไดก้็ส ัง่ไป ถา้ส ัง่ไมใ่หห้นงัเหีย่วไดก้็ส ัง่ไป 

ถา้ส ัง่ไมไ่ดก้็อย่าฝืนธรรมชาต ิอย่าไปทาํศลัยกรรมตกแต่ง 

เวลาพูดธรรมะทไีร มกัจะไปโดนใจคนฟงัทกุท ี เมือ่เชา้พูดเรื่องการอดสุราอด

บหุรี่ ก็มคีนมาบอกวา่กาํลงัจะอดพอด ี พอฟงัแลว้ก็ไดอ้บุาย แลว้ก็มภีรรยาพา

สามมีาหา ถอืดอกไมธู้ปเทยีนมาต ัง้สจัจาธิษฐานใหห้ยุดดืม่สุรา เพราะเวลาดืม่

แลว้จะอาละวาด สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัภรรยา เราก็บอกวา่ใหเ้หน็โทษของ

การดืม่สุรา ท ัง้ทางร่างกายและจติใจ ท ัง้กบัตวัเราและกบัผูอ้ืน่ ถา้ไมห่ยุดดืม่ก็

จะตอ้งสูญเสยีคนทีร่กัไป เพราะจะทนอยู่กบัเราไมไ่ด ้แลว้ก็บอกภรรยาวา่ ถา้อยู่

ไมไ่ดก้็ไปดกีวา่ ผูช้ายไมไ่ดม้คีนเดยีวในโลกน้ี คนดีๆ ไม่เอา ไปเอาคนไมด่ทีาํไม  

ถาม คนไปอยู่วดัใหม่ๆ  ส่วนใหญ่จะกลวังูกนั เพราะมดื ในป่าก็มงูีเยอะ ในกฏุกิ็ม ี

ใหม่ๆ ก็กลวั นานๆเขา้ก็ต่างคนต่างอยู ่

ตอบ ถา้ไมก่ลวัก็ปิดไฟเดนิ ใหเ้กดิความกลวัขึ้นมาจริงๆ ใหป้ลง ใหย้อมตาย พอปลง

ไดแ้ลว้จะหายกลวั  

ถาม แกป้ญัหาโดยการหาไฟฉายสวา่งๆ  

ตอบ ไมไ่ดแ้กท้ีต่น้เหต ุ แกท้ีป่ลายเหต ุ ตอ้งแกท้ีต่น้เหตกุ็คอืความกลวัตาย ไมย่อม

ตาย ไมย่อมรบัความตาย 

ถาม จะถอืวา่ประมาทไหมครบั ถา้เดนิในทีม่ดืๆ ไมฉ่ายไฟ  
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ตอบ ถา้เป็นการเขา้หอ้งสอบก็ไมป่ระมาท ตอ้งคดิวา่จะตายจริงๆ ถงึจะกลวัจรงิๆ จะ

ไดย้อมตายจริงๆ 

ถาม ถา้สภาพจติยงัไมพ่รอ้ม 

ตอบ ทาํไมไ่ด ้ ไมก่ลา้ทาํ อย่างนกัมวย ถา้ยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะชงิแชมป์ ก็จะไมข่ึ้นไปชงิ 

ตอ้งม ัน่ใจวา่สูไ้ดถ้งึจะขึ้น ตอ้งซอ้มไปก่อน ตอ้งทาํการบา้นบ่อยๆ คดิถงึความ

ตายบ่อยๆ จนเหน็วา่ไมม่ทีางหนีความตายไปได ้ กลวัความตายใหท้กุขใ์จไป

เปลา่ๆทาํไม สกัวนัหน่ึงก็จะเหน็สจัจธรรมวา่ ความตายไมเ่ป็นปญัหา ปญัหาคอื

ความกลวัความตาย อย่างไรก็ตอ้งตาย ไหนๆจะตายก็ขอใหไ้ดแ้กป้ญัหาดว้ย 

อย่างในพระไตรปิฎกมเีรื่องพระตายในปากเสอื ร่างกายท่านตายไป ความกลวั

ตายก็ตายไปดว้ย ไมอ่ย่างนัน้ไมว่า่จะเกดิอกีกี่ชาตกิ็ตอ้งกลวัตายไปทกุชาต ิ เกดิ

มาหลายลา้นชาตแิลว้ ก็กลวัตายมาตลอด ทาํไมไมย่อมตายในชาตน้ีิ เพือ่ให ้

ความกลวัตายหายไป กลบัมาเกดิใหมก่็จะไมก่ลวัความตาย ข ัน้โสดาบนัน้ีก็ไม่

กลวัตายแลว้ ยอมรบัวา่มเีกดิย่อมมดีบัเป็นธรรมดา ดงัทีพ่ระอญัญาโกณ

ฑญัญะไดอ้ทุานวา่ ธรรมใดมกีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา ธรรมนัน้ย่อมมกีารดบัไป

เป็นธรรมดา ท่านยอมรบัความตาย ยอมตาย พอยอมรบัก็ไมไ่ดต้ายทนัททีนัใด 

ก็ตายเหมอืนตอนทีย่งัไมย่อมรบั ความตายไมเ่กี่ยวกบัการยอมรบัความตาย

หรือไมย่อมรบั เมือ่ถงึเวลาตาย ถา้ใจยงัไมย่อมรบัความตาย ก็ตายแบบขาดทนุ 

ถาม ถา้หอ้งนํา้มงูี 

ตอบ ถา้มจีริงๆก็อย่าเขา้ไป ถา้ใจกลา้ยอมตาย กเ็ขา้ไปได ้

ถาม ถา้ใจยงัไมพ่รอ้ม เขา้ไปก็ตายเปลา่ เสยีท ัง้ชวีติ เสยีท ัง้ใจ 

ตอบ ใจก็เสยีอยู่แลว้ ชวีติก็ตอ้งเสยีอยู่ด ี ถา้ใจพรอ้มทีจ่ะตาย ก็จะไดก้าํไร ดบัความ

กลวัตายได ้
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ถาม เครื่องบนิจะตก แลว้ทาํใจตรงนัน้ไดไ้หมคะ 

ตอบ ได ้แลว้ก็ดูวา่เวลาขึ้นเครื่องบนิครัง้ต่อไป ถา้ยงัมคีวามกลวัอยู่ก็แสดงวา่ยงัตดัไม่

ขาด ไมไ่ดต้ดัดว้ยปญัญา 

ถาม ถงึเวลาจะตายจริงๆ ถา้ไมไ่ดฝึ้กมา จะไมม่ทีางวางไดเ้ลย  

ตอบ แต่ละคนก็มวีธิีปลอ่ยวางต่างกนัไป บางคนก็สวดมนตไ์ป เป็นอบุายของสมาธิ 

สวดมนตเ์พือ่ใหใ้จสงบ จะไดไ้มท่กุขท์รมานใจ แต่ไมไ่ดใ้ชป้ญัญา ไมพ่จิารณาวา่

ร่างกายเกดิมาแลว้ตอ้งตาย  

ถาม ขอแสงสวา่งธรรม เพือ่หนูจะไดส้อนลูกหลานของพระพทุธองค ์ ท ัง้มหายานและ

หนิยาน 

ตอบ ใหถ้อืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นทีพ่ึง่ เป็นผูน้าํทาง ใหศึ้กษาพระพทุธ

ประวตั ิ ศึกษาประวตัขิองพระสาวก ศึกษาพระธรรมคาํสอน ทีเ่ป็นแสงสวา่งนาํ

ทาง พระพทุธเจา้ทรงปฏบิตัอิย่างไรเราก็ตอ้งปฏบิตัติาม พระสงฆส์าวกปฏบิตัิ

อย่างไรเราก็ตอ้งปฏบิตัติาม ท่านสอนใหเ้ราปฏบิตัอิย่างไร เราก็ตอ้งปฏบิตัติาม 

ท่านก็สอน ๓ ขอ้ใหญ่ๆคอื ๑. ทาํบญุ ๒. ละบาป ๓. ชาํระความโลภความโกรธ

ความหลง ไมว่า่จะเป็นพทุธสายไหน ก็ตอ้งเดนิทางน้ีดว้ยกนัทกุคน ถงึจะเป็น

พทุธแท ้พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ คาํสอนทีม่มีรรค ๘ น้ีแล เป็นคาํสอนทีถู่กตอ้ง 

เป็นแสงสวา่งนาํทางใหไ้ปสู่การหลดุพน้ จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ มรรค ๘ ก็

สรุปลง ๓ ขอ้ใหญ่น้ี คอืทาํบญุ ละบาป ชาํระความโลภความโกรธความหลง ทาํ

ใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ คาํสอนน้ีเป็นแสงสวา่งนาํทาง 

ถาม พระอาจารยบ์อกวา่ ถา้ทานอิม่จะงว่งนอนเวลานัง่สมาธิ ปรากฏวา่ เมือ่วานวนั

พระ ลูกถอืศีล ๘ พอตอนเยน็ก็หวิ แทนทีจ่ะนัง่สงบ กลบัคดิแต่เมนูอาหาร 

ตอบ ใหค้ดิถงึอาหารทีเ่คี้ยวอยู่ในปาก ถา้คายออกมา จะตกักลบัเขา้ไปในปากไดไ้หม 
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ถาม ลูกๆอยากจะปฏบิตั ิ อยากมดีวงตาเหน็ธรรม แลว้ก็ทาํตามคาํส ัง่สอนของพระ

พทุธองค ์มสีิง่ใดควรปรบัปรุงหรือปฏบิตัเิพิม่เตมิ  

ตอบ ทาํทานตามกาํลงั รกัษาศีล ๕ ไมใ่หข้าด วนัพระก็รกัษาศีล ๘ แลว้ก็ภาวนา

ปฏบิตัธิรรม ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่สมาธ ิ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ทาํอย่างน้ีไปก่อน 

ต่อไปก็จะกา้วหนา้ไปเรื่อยๆ 

ถาม มคีนวา่ กายกบัวาจาไมไ่ดล้ว่งเกนิ แต่ใจลว่งเกนิ ถอืวา่ไมผ่ดิ 

ตอบ ยงัไมเ่ป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรม เพราะยงัไมไ่ดก้ระทาํบาป แต่เป็นสมทุยัทีผ่ลติ

ความทกุขใ์จขึ้นมา ถา้เป็นบาปก็เป็นบาปละเอยีด ยงัไมเ่ป็นเวร เพราะยงัไมไ่ดท้าํ

รา้ยผูอ้ืน่ เวรกรรมยงัไมเ่กดิ วบิากยงัไมม่ ี มแีต่เฉพาะภายในใจ ความโกรธ

เกลยีดอจิฉาริษยาน้ีเป็นไฟเผาใจ เพยีงแต่นึกก็เป็นไฟขึ้นมา ส่งผลใหก้บัใจแลว้ 

ถา้ไมไ่ดท้าํตามก็จะดบัไป ถา้ทาํตามก็จะเกดิเวรกรรม เกดิความทกุขใ์จตามมา 

เช่นพระเทวทตั หลงัจากทีพ่ยายามปลงพระชนมพ์ระพทุธเจา้ถงึ ๓ ครัง้ ก็เกดิ

ความทกุขใ์จถงึกบัตรอมใจตาย เพราะความสาํนึกผดิ เพราะความกลวัวบิาก

กรรม ทีจ่ะตอ้งไปรบัใช ้ ถา้ยงัไมไ่ดท้าํทางกายทางวาจา ก็เป็นเพยีงอกศุลทางใจ 

ใจเป็นผูร้บัผล พอคดิไมด่กี็จะไมส่บายใจ เป็นอกศุล เป็นสมทุยั เป็นอวิชชา 

ปจัจยา สงัขารา เป็นการสรา้งภพสรา้งชาต ิ

ถาม ในทางกลบักนั ถา้เป็นบญุละคะ มเีจตนาแต่ยงัไมไ่ดท้าํ 

ตอบ ก็ไดค้วามสุขใจในขณะทีค่ดิ แต่จะไมม่อีานิสงสต์ามมา ถา้ยงัไมไ่ดไ้ปทาํ

คุณประโยชนใ์หค้นอืน่ คนอืน่ก็จะไมม่คีวามรูส้กึทีด่กีบัเรา เราไดค้วามรูส้กึทีด่ ี

แต่คนอืน่ไมม่คีวามรูส้กึทีด่กีบัเรา รูส้กึเฉยๆ ความรูส้กึม ี๓ แบบ ด ีไมด่ ีแลว้ก็

เฉยๆ ถา้ไมไ่ดท้าํอะไรเขาก็จะเฉยๆ ถา้ทาํบาปกบัเขา เขาก็จะรูส้กึไมด่กีบัเรา ถา้

ทาํบญุกบัเขา เขาก็จะรูส้กึดกีบัเรา ถา้ไปทาํใหเ้ขาเจ็บชํา้นํา้ใจ เขาจะคดิทาํรา้ยเรา

ก่อน ถา้เราทาํบญุทาํความดกีบัเขา เขาก็จะอยากตอบแทนบญุคุณเราก่อน มผีล

ท ัง้ ๒ ดา้นคอื ๑. ผลทีบ่คุคลอืน่จะทาํกบัเรา ๒. ผลทีเ่กดิในใจเรา คอืความรูส้กึ 
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ทีเ่กดิขึ้นทนัท ี ถา้คดิไมด่ ี ใจก็จะรอ้นขึ้นมาทนัท ี ถา้คดิด ี ใจก็จะเยน็ทนัท ี ไม่

เกี่ยวกบัคนอืน่เลย เขาไมรู่ ้ไมม่ปีญัหากบัเรา ไมม่กีรรมกบัเรา ใจของเราจะสงบ

หรือฟุ้ ง สุขหรือทกุข ์ ขึ้นอยู่กบัความคดิของเรา ความคดิเป็นตน้เหตทุีจ่ะทาํให ้

เราไปทาํอะไรต่างๆ เวลาคดิไมด่กี็ควรจะหยุดมนั ถา้หยุดไดก้็จะไมม่ปีญัหา

ตามมา ถา้คดิดแีต่ไมท่าํ ก็จะไมไ่ดร้บัประโยชน ์ เช่นคดิจะไปปฏบิตัธิรรมแต่

ไมไ่ดไ้ป คดิจะทาํบญุรอ้ยลา้นบาทแต่ไมไ่ดท้าํ  

ถาม ถา้เกดิอกศุลจติบ่อยๆ จะตดิเป็นนิสยัใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ ไมว่า่จะเป็นกศุลหรืออกศุล ถา้ทาํบ่อยๆก็จะตดิเป็นนิสยัไป ถา้ทาํไมห่ยุดก็จะ

เป็นสนัดาน นิสยัแกง้า่ย สนัดานแกย้าก เหมอืนกบัปกัเสาลงไปในดนิ ถา้ลงไม่

ลกึก็ถอนงา่ย ถา้ลงลกึก็ถอนยาก แกนิ้สยังา่ยกวา่แกส้นัดาน ถา้มสีนัดานด ี เช่น

พระพทุธเจา้ ทีท่รงมศีีลบารม ี ตอนเป็นเจา้ชายสทิธตัถะ ถงึแมท้างพระราชบดิา

จะใหอ้ยู่เป็นกษตัริย ์ เป็นมหาจกัรพรรด ิ ท่านก็ไมอ่ยู่ ท่านจะไปบวช ท่านจะไป

ทาํความดต่ีอ ถา้เป็นนิสยัก็จะขึ้นกบัสิง่แวดลอ้ม ถา้อยู่กบัคนด ีเขาชวนไปทาํดกี็

จะทาํตาม ถา้อยู่กบัคนไมด่ ีเขาชวนไปทาํไมด่กี็จะทาํตาม เพราะยงัไมฝ่งัลกึ ถา้รู ้

วา่ไมด่กี็อย่าทาํ พยายามฝืนไปเรื่อยๆ ก็จะอ่อนกาํลงัลงไปเรื่อยๆ ถา้ดกี็พยายาม

ทาํบ่อยๆ ทาํใหม้ากขึ้น จะไดฝ้งัลงลกึ จนทาํใหช้อบทาํแต่ความด ีไมว่า่จะไปเกดิ

ภพไหนชาตไิหนก็จะตดิเป็นสนัดานไป  

ถาม ถา้ชอบสงสยัตลอดเวลา ใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อ อยากจะพสูิจน ์เป็นอกศุลจติ

หรือเปลา่คะ 

ตอบ ไมเ่ป็น พระพทุธเจา้ก็ทรงสอนไมใ่หเ้ชื่อ แต่ก็ไมใ่หป้ฏเิสธ ใหฟ้งัหูไวหู้ ไมเ่ชื่อ

จนกวา่จะไดพ้สูิจนว์า่จรงิหรือไม ่ เช่นเอาทองเกม๊าบอกวา่เป็นทองจรงิ จะเชื่อ

หรือไม ่ ก่อนจะเชื่อก็ตอ้งพสูิจนดู์ก่อน เอาไปทีร่า้นทองใหช่้วยตรวจดู ถา้วา่เป็น

ทองแทก้็เชื่อได ้ ในกาลามสูตรพระพทุธเจา้ก็ทรงสอนไมใ่หเ้ชื่อ ๑๐ ประการ

ดว้ยกนั เช่นไมใ่หเ้ชื่อตามคาํเลา่ลอื ไมใ่หเ้ชื่อเพราะผูพู้ดเป็นอาจารยข์องเรา 
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เพราะอาจารยอ์าจจะสอนผดิก็ได ้ เช่นอาจารยข์ององคุลมิาลสอนใหฆ่้าคนเพือ่

บรรลธุรรม ก็ตอ้งสงสยัก่อนแลว้ วา่ทาํอย่างน้ีถูกหรือไม ่ ถา้ไมม่ ัน่ใจก็ตอ้งหา

ขอ้มลูเพิม่เตมิ อย่างเป็นคนไขไ้ปหาหมอก็เหมอืนกนั หมอบอกเป็นโรคมะเร็ง ก็

ยงัไมรู่ว้า่เป็นจริงหรือไม ่ ก็ควรไปอกีโรงพยาบาลหน่ึง ไปหาอกีหมอหน่ึง ให ้

ตรวจดูอกีท ี เพราะหมออาจจะตาฝาดตาลาย หรือเครื่องมอือาจจะเสือ่มคุณภาพ 

ตอ้งหาขอ้มลูจากหลายๆที ่ จนยนืยนัไดว้า่เป็นความจริง แลว้ก็ค่อยเชื่อ ในทาง

ศาสนาท่านก็สอนใหพ้สูิจนดู์วา่ความทกุขเ์กิดจากสมทุยัหรือไม ่ ดบัดว้ยมรรคได ้

หรือไม ่แต่ไมป่ฏเิสธ ไมเ่ชื่อแต่ไมล่บหลู ่ถา้เขาวา่พระเจา้สรา้งโลกภายใน ๗ วนั 

ก็ฟงัไป แต่ยงัไมเ่ชื่อ ขอเวลาพสูิจนก่์อน ถา้ยงัพสูิจนไ์มไ่ดก้็แขวนไวก่้อน อย่าง

น้ีไมเ่ป็นอกศุล เป็นกศุล เป็นแนวคดิทางปญัญา 

ปญัญาเป็นเรื่องเหตกุบัผล เหตเุป็นอย่างน้ี ผลก็ตอ้งเป็นอย่างน้ี เช่นปลูกตน้ขา้ว

ก็จะไดร้วงขา้ว ทาํบญุก็จะไดค้วามสุขใจ ถา้อยากมคีวามสุขใจก็ทาํบญุไป รกัษา

ศีลก็มคีวามสุข ภาวนาก็มคีวามสุข พอพสูิจนไ์ดแ้ลว้ ใครจะมาบอกวา่เป็นอย่าง

อืน่ ก็จะไมเ่ชื่อ เพราะรูค้วามจริงแลว้ แต่อย่าไปสงสยัในเรื่องทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์

เช่นอยากจะรูว้า่ โลกน้ีเกดิมาต ัง้แต่เมือ่ไร จะอยู่ไปถงึเมือ่ไร ใครเป็นคนสรา้ง

โลก รูไ้ปก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร หรืออยากจะรูว้า่ปฏสินธิเกดิขึ้นตอนทีม่กีาร

ผสมพนัธุ ์ หรือวา่ ๓ เดอืนไปแลว้ถงึจะปฏสินธิ ไมใ่ช่เรื่องสาํคญั จะปฏสินธิ

เมือ่ไร ก็ปฏสินธิมาแลว้ สาํคญัอยู่ทีว่า่จะปลอ่ยวางไดห้รือไม ่ปญัหาอยู่ตรงทีด่บั

ความทกุขไ์ดห้รือไม ่ ถา้ไปหาขอ้มลูทีไ่มเ่กี่ยวกบัการดบัความทกุข ์ ก็จะเสยีเวลา

ไปเปลา่ๆ ใหห้าวธิีดบัทกุขจ์ะดกีวา่ ตอนน้ีไมส่บายใจ จะดบัไดอ้ย่างไร ถา้เป็น

นกัปฏบิตัธิรรม ก็ไมค่วรตดิตามขา่วการบา้นการเมอืง เหตกุารณ์ต่างๆ ไมเ่ป็น

ประโยชนต่์อการดบัทกุข ์ นอกจากไมเ่ป็นประโยชนแ์ลว้จะเป็นนิวรณ์ ทาํใหใ้จ

ฟุ้ งซ่าน วติกกงัวล วา้วุน่ขุน่มวัไปเปลา่ๆ อย่าไปรูด้กีวา่ อย่างทีว่ดัป่าบา้นตาด 

หลวงตาจะไมใ่หดู้หนงัสอืพมิพฟ์งัวทิยุ ใหภ้าวนาอย่างเดยีว 
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ถาม ทาํงานดา้นตรวจสอบมาร่วม ๔๐ กวา่ปี รูส้กึวา่จะตดิเป็นนิสยั เวลาลูกนอ้งตรวจ

แบบครึ่งๆกลางๆ เราก็บอกวา่ไมไ่ด ้ตอ้งตรวจจนรูว้า่ผดิหรือถูก  

ตอบ นิสยัแบบน้ีก็ด ี อยากจะรูว้า่ดบัทกุขไ์ดจ้รงิหรือไม ่ ก็อย่าไปสรุปเอาเองวา่ดบัได ้

ตอ้งเขา้หอ้งสอบพสูิจนว์า่ดบัความกลวัไดห้รือไม ่

ถาม จะใหต้ดินิสยัภาวนา ก็ตอ้งภาวนามากๆใช่ไหมคะ ถา้จะใหภ้าวนาดีๆ  ใหเ้หน็ผล 

ตอ้งทาํอย่างไรคะ 

ตอบ ตอ้งเจริญสตใิหม้าก สาํรวมอนิทรีย ์ ตาหูจมกูลิ้นกาย รบัประทานอาหาร

พอประมาณ เจริญสตติ ัง้แต่ตื่นจนหลบั อยู่คนเดยีว ปลกีวเิวก ถา้อยู่หลายคน

จะคุยกนั คุยเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใจก็จะลอยไป จะไมอ่ยู่กบัเน้ือกบัตวั จะไมไ่ดเ้จริญ

สต ิ จะไปคดิถงึขนมนมเนย แสงสเีสยีง เกดิกามฉนัทะ เกดินิวรณ์ขึ้นมา ถา้

คดิถงึเรื่องทีท่าํใหว้ติกกงัวล ก็เกดิความฟุ้ งซ่านขึ้นมา ถา้รบัประทานอาหารมาก

เกนิไป ก็เกดิความงว่งเหงาหาวนอน สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนน้ี เป็นการแก ้

นิวรณ์ เช่นใหเ้จริญสต ิใหป้ลกีวเิวก อยู่คนเดยีว ใหส้าํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ไม่

ดูไมฟ่งัอะไรต่างๆ นอกจากธรรมะ ฟงัธรรมะได ้ อ่านหนงัสอืธรรมะได ้ แลว้ก็

รบัประทานอาหารพอประมาน วนัละมื้อน้ีกาํลงัด ี เวลาไหนก็ได ้ ตอนเชา้ดทีีสุ่ด 

จะไดห้มดๆปญัหาไป รบัประทานแบบพระ พอรบัประทานอาหารแลว้ ก็อาจจะ

งว่งในช่วง ๒ - ๓ ชัว่โมงแรก พอหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้จะไมง่ว่ง ถา้

รบัประทานไมม่ากก็จะไมง่ว่ง ตอ้งขยนัเดนิจงกรม นัง่สมาธิ เพราะเป็นการเจริญ

สต ิ เดนิก็พทุโธ นัง่ก็พทุโธ ทาํอะไรก็พทุโธ อย่างน้ีจติก็จะสงบงา่ย พอสงบแลว้

จะตดิใจ ความสุขทางโลก สูค้วามสุขทางธรรมไมไ่ด ้รสแหง่ธรรมชนะรสทัง้ปวง 

พอไดค้วามสงบเพยีงครัง้เดยีวจะตดิใจ ไมต่อ้งบงัคบัใหภ้าวนา อทิธิบาท ๔ เกดิ

แลว้ ฉนัทะ วริิยะ จติตะ วมิงัสา เกดิแลว้ 
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