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กณัฑท์ี่ ๔๔๖ 

ถอนสมอเรอื 
๓๐ กนัยายน ๒๕๕๕ 

มรรคผลนิพพานเกดิขึ้นมาไดเ้พราะมเีหต ุ เหตกุ็คอืการปฏบิตั ิ ถา้ไมป่ฏบิตัมิรรคผล

นิพพานก็ไมเ่กดิ ดงันัน้อย่าไปโทษอะไรท ัง้นัน้ โทษทีเ่หตคุอืการปฏบิตั ิ ถา้ไมม่กีาร

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ มรรคผลนิพพานก็ไมเ่กดิ ถา้ตอ้งการมรรคผลนิพพานก็ตอ้งเจรญิ

เหต ุ คอืการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ก่อนจะปฏบิตักิ็ตอ้งปริยตัคิอืศึกษา ศึกษาธรรม ฟงั

เทศนฟ์งัธรรม อ่านหนงัสอืธรรมะ หนงัสอืทีใ่หไ้ปน้ีเป็นหนงัสอืธรรมะ เป็นแผนที ่ บอก

ข ัน้ตอนของการปฏบิตั ิ ท ัง้เหตทุ ัง้ผล ถา้อ่านแลว้จะเกดิศรทัธา เกดิฉนัทะวริิยะ เกดิ

ความยนิดทีีจ่ะพากเพยีรปฏบิตัเิหต ุ ทีจ่ะทาํใหเ้กดิผลขึ้นมา ข ัน้ตน้ของการปฏบิตักิค็อื

ทาน ถา้อยากจะไดผ้ลเต็มรอ้ยก็ตอ้งทาํทานเต็มรอ้ย พระพทุธเจา้และพระสาวกไดม้รรค

ผลนิพพานเต็มรอ้ย เพราะไดท้าํทานเต็มรอ้ย ไดส้ละทรพัยส์มบตัเิต็มรอ้ย ผูบ้รรลมุรรค

ผลนิพพานท ัง้หลาย ลว้นไดท้าํทานเต็มรอ้ยกนัท ัง้นัน้ เวลาออกปฏบิตัไิมม่สีมบตัขิา้ว

ของเงนิทองตดิตวัเลย ท่านสละหมด เพราะขา้วของเงนิทองทรพัยส์มบตัเิป็นเหมอืน

สมอเรือ เรือจะแลน่ไปไหนมาไหนไมไ่ดถ้า้ไมไ่ดถ้อนสมอเรือก่อน ทรพัยส์มบตัขิา้วของ

เงนิทอง ลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย บริษทับริวาร ญาตสินิทมติร

สหาย คู่รกัคู่ครอง เป็นเหมอืนสมอเรือ ถา้ยงัเสยีดายยงัหวง ยงัไมส่ละ ก็ยงัไมไ่ดถ้อน

สมอ ถา้ไมไ่ดถ้อนสมอ เรือจะไมส่ามารถแลน่ได ้ ผูป้รารถนามรรคผลนิพพานจงึตอ้ง

สละทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง สละลาภยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมกูลิ้น

กาย 

ตอ้งปฏบิตัเิต็มรอ้ย ถงึจะไดผ้ลเต็มรอ้ย ถา้ไมป่ฏบิตัเิต็มรอ้ย ผลก็จะไมเ่ต็มรอ้ย ผู ้

ครองเรือนก็สามารถบรรลมุรรคผลได ้ เช่นบรรลขุ ัน้พระโสดาบนั แต่จะไมส่ามารถบรรลุ

ข ัน้สูงกวา่นัน้ เพราะพระโสดาบนัยงัมคีวามผูกพนัอยู่กบัทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง 
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กบัลาภยศสรรเสริญ กบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ถา้อยากจะไดผ้ลทีสู่งกวา่นัน้ ก็

ตอ้งสรา้งเหตใุหม้ากขึ้น คอืตอ้งสละสมบตั ิสละเพศของฆราวาส แลว้ก็ออกบวช เพือ่จะ

ไดร้กัษาศีลอย่างเต็มที ่จะไดม้เีวลาปฏบิตัจิติตภาวนาอย่างเต็มที ่ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ไมม่ี

ภารกจิอืน่มากดีก ัน้การบาํเพญ็ การดาํเนินเพือ่ใหเ้กดิธรรมทีสู่งกวา่ข ัน้พระโสดาบนั คอื

ข ัน้สกทิาคาม ี ข ัน้อนาคาม ี ข ัน้อรหนัต ์ ตอ้งสรา้งเหตใุหเ้ต็มรอ้ย ทานก็สละไปใหห้มด 

ศีลก็รกัษาใหบ้ริสุทธิ์ตลอดเวลา ศีลของผูป้ฏบิตักิ็ศีล ๘ ขึ้นไป ศีล ๘ สาํหรบัอบุาสก

อบุาสกิา ศีล ๑๐ สาํหรบัสามเณร ศีล ๒๒๗ สาํหรบัภกิษุ ศีล ๓๑๐ สาํหรบัภกิษุณี 

ส่วนการปฏบิตัเิต็มรอ้ยทางภาวนา ก็คอืการเจริญสตติ ัง้แต่ตื่นจนหลบั ประคบัประคอง

ควบคุมจติใจไมใ่หล้อยไปลอยมา ไมใ่หค้ดิเรื่องราวต่างๆ ดงึจติใหอ้ยู่กบัเรื่องเดยีว ใหม้ี

อารมณ์เดยีว เช่นใหอ้ยู่กบัการบริกรรมพทุโธๆ ไมค่ดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี นอกจากเรื่องที่

จาํเป็น ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู่ ถา้ไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีก็ตอ้งดงึกลบัมา ใชพ้ทุ

โธดงึกลบัเขา้มา อย่างทีไ่ดท้รงสอนพระภกิษุวา่ ทาํอะไรก็ใหม้สีต ิ ถา้ปดักวาดก็ใหม้สีติ

อยู่กบัการปดักวาด ถา้บณิฑบาตก็ใหม้สีตกิบัการบณิฑบาต ใหจ้ดจ่ออยู่กบักจิทีก่าํลงัทาํ

อยู่ ไมส่่งใจไปทีอ่ืน่ เช่นไมคุ่ยกนัเวลาทีท่าํกจิต่างๆ เพราะเป็นการทาํกจิ ๒ อย่าง ใจจะ

ลอยไปลอยมา ลอยมาทีก่จิทีก่าํลงัทาํอยู่ แลว้ก็ลอยไปทีเ่รื่องทีก่าํลงัพูดคุยกนัอยู่ นกั

ภาวนานกัปฏบิตัจิงึไมคุ่ยกนัเวลาทาํกจิกรรมร่วมกนั จะมสีตจิดจ่ออยู่กบังานของตน

เพยีงอย่างเดยีว ควบคุมความคดิไมใ่หค้ิดเรื่อยเป่ือย ทาํใจใหว้า่ง ใหรู้เ้ฉยๆ ใหรู้ว้า่

กาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัเดนิ กาํลงัยนื กาํลงันัง่ กาํลงัอาบนํา้ กาํลงัรบัประทานอาหาร 

กาํลงัทาํกจิต่างๆ ก็ใหจ้ดจ่ออยู่กบักจินัน้ๆ ถา้ไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็บริกรรมพทุโธๆไป

เรื่อยๆ เพือ่ดงึใจไมใ่หไ้ปคดิ ไม่ใหค้ดิถงึอดตีทีผ่่านมา ไมใ่หค้ดิถงึอนาคตทีย่งัมาไมถ่งึ 

ใหอ้ยู่ในปจัจบุนัเป็นหลกั 

พอมเีวลาวา่งจากภารกจิการงาน ไมต่อ้งทาํอะไร ก็หาทีส่งบนัง่ขดัสมาธหิลบัตา ต ัง้สตอิยู่

กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง ถา้จะบริกรรมพทุโธก็บริกรรมพทุโธไป ถา้จะดูลมหายใจเขา้

ออกก็ดูไป ควรทาํอย่างเดยีวจะดกีวา่ ถา้ทาํ ๒ อย่างจะขดักนั ถา้ตอ้งการบริกรรมใหเ้ร็ว

ขึ้นก็จะทาํไมไ่ด ้ เพราะลมหายใจไมเ่ร็ว ถา้จะบริกรรมพทุโธเร็วๆก็อย่าไปสนใจลม เอา



5 
 

แต่พทุโธอย่างเดยีว ถา้จะบริกรรมพทุโธกบ็ริกรรมพทุโธไปอย่างเดยีว ถา้จะดูลมก็ดูลม

ไปอย่างเดยีว ดูลมเขา้ออกทีป่ลายจมกู ไม่ตอ้งตามลมเขา้ ไมต่อ้งตามลมออก ใหจ้ดจ่อ

เฝ้าดูลมเขา้ออกทีป่ลายจมกู อย่าตามเขา้อย่าตามออก เพราะจะทาํใหใ้จแกวง่ไปแกวง่มา 

ตอ้งทาํใจใหน่ิ้ง ใหเ้ป็นอารมณ์เดยีว ไมต่อ้งบงัคบัลม ลมจะหยาบจะละเอยีด จะหายใจ

ส ัน้หายใจยาว ก็เป็นเรื่องของลม ใชล้มเป็นเหมอืนสมอเรือ เป็นทีย่ดึใจ ถา้ใจไมม่อีะไร

ยดึ ก็จะเป็นเหมอืนเรือทีไ่มไ่ดท้อดสมอ เรือก็จะลอยไปตามกระแสนํา้ ถา้ทอดสมอเรือก็

จะไมล่อยไป ใจก็เหมอืนกนั ถา้ไมท่อดสมอดว้ยการบริกรรมพทุโธ หรือดูลมหายใจเขา้

ออก ใจก็จะไหลลอยไปตามกระแสความคดิต่างๆ เพราะใจยงัไมส่งบ ยงัมเีรื่องนัน้เรื่อง

น้ีเขา้มา 

ถา้ไมม่อีะไรเกาะไว ้ ใจจะลอยไปกบัเรื่องต่างๆ ตอ้งหาอะไรเกาะ หาอะไรเป็นเครื่องยดึ

เหน่ียวจติใจ เช่นบริกรรมพทุโธๆก็ได ้ดูลมหายใจเขา้ออกก็ได ้ไมต่อ้งกงัวลวา่หายใจส ัน้

หรือหายใจยาว หายใจหยาบหรือหายใจละเอยีด ใหรู้ต้ามความเป็นจริง ถา้หยาบกรู็ว้า่

หยาบ ถา้ละเอยีดก็รูว้า่ละเอยีด ถา้ส ัน้ก็รูว้า่ส ัน้ ถา้ยาวก็รูว้า่ยาว ใหรู้อ้ยู่กบัลมอย่างเดยีว 

อย่าไปสนใจกบัเรื่องอืน่ ถา้มสีิง่น ัน้สิง่น้ีมาปรากฏ ก็อย่าไปตามรู ้ อย่าไปสนใจ หรอืมี

อาการคนัตรงนัน้คนัตรงน้ี เจ็บตรงนัน้เจบ็ตรงน้ี ก็อย่าไปสนใจ ใหเ้กาะตดิอยู่กบัลม 

หรือเกาะตดิอยู่กบัพทุโธไปเรื่อยๆ ถา้จดจ่ออยู่กบัอารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเน่ือง ใจจะ

เขา้สู่ความสงบไดอ้ย่างรวดเร็ว ทีเ่ขา้ไม่ไดเ้พราะใจส่ายไปส่ายมา ไมอ่ยู่กบัอารมณ์เดยีว 

อยู่กบัลมแป๊บเดยีวแลว้ก็เผลอไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ไปสนใจกบัสิง่ทีม่าใหส้มัผสัรบัรู ้

บางทกี็เป็นเสยีง บางทกี็เป็นกลิน่ บางทกีเ็ป็นความรูส้กึทางร่างกาย คนัตรงนัน้บา้งคนั

ตรงน้ีบา้ง แน่นหนา้อกบา้ง อะไรต่างๆเหลา่น้ีอย่าไปสนใจ อะไรจะเกดิก็ปลอ่ยเขาไป 

เป็นเรื่องของเขา ตอนน้ีเรามหีนา้ทีอ่ย่างเดยีวคอืภาวนา คอืดูลมหายใจเขา้ออก หรือ

บริกรรมพทุโธๆไป ถา้ใจไมย่อมอยู่กบัลมหายใจเพราะคดิมาก ก็ตอ้งใชอ้บุายของการ

สวดมนตไ์ปก่อน สวดมนตไ์ป ดูสวิา่จะอยู่กบัการสวดมนตไ์ดห้รือไม ่ ถา้อยู่ไดก้็สวดไป

จนกวา่ใจจะน่ิง จะหยุดคดิ แลว้ค่อยดูลมต่อ 
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น่ีเป็นการทาํสมาธิดว้ยการเจริญอานาปานสต ิ คอืมสีตดูิลมหายใจเขา้ออก หรือดว้ยการ

เจริญพทุธานุสต ิคอืการบริกรรมพทุโธๆ ขึ้นอยู่กบัจริตหรือขึ้นอยู่กบัภาวะของจติ ถา้จติ

ฟุ้ งการบริกรรมอาจจะดกีวา่ หรือการสวดมนตจ์ะดกีวา่ ถา้จติไมฟุ่้ งดูลมได ้ ก็ดูลมจะ

ดกีวา่ ตอ้งสงัเกตดู วา่จะใชก้รรมฐานอนัไหนจะดกีวา่ ถา้ใชอ้นัไหนแลว้ก็ใหใ้ชอ้นันัน้ไป 

ถา้ไมส่งบก็อย่าไปโทษจริต ไมใ่ช่เรื่องของจริต เป็นเรื่องของการไมม่สีตเิสยีมากกวา่ ใจ

ไมน่ิ่ง ไมอ่ยู่กบัอารมณ์ทีใ่หจ้ดจ่อเฝ้าดูอยู่ แสดงวา่เจริญสตมิาไมม่ากพอ หรือสตไิมม่ี

กาํลงัมากพอ ก็ตอ้งเจริญสตใิหม้ากในชวีติประจาํวนั ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ทกุวนั ทกุเวลา 

เจริญสตอิยู่เรื่อยๆ ดงึจติใหอ้ยู่กบัร่างกาย ผูกจติไวก้บัร่างกาย หรือผูกจติไวก้บัพทุโธ 

เป้าหมายก็คอืตอ้งการหยุดความคดิปรุงแต่ง ถา้มอีะไรใหจ้ติเฝ้าดู ใหจ้ติทาํ ก็จะไมไ่ป

คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี แต่ชวีติของฆราวาสน้ี เป็นชวีติทีย่ากต่อการเจริญสต ิ เพราะตอ้งใช ้

ความคดิมาก ตอ้งทาํมาหากนิ ตอ้งคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี มเีรื่องใหค้ดิมากมาย เพราะ

เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องราวต่างๆ บคุคลต่างๆมาก จงึไมค่่อยมฆีราวาสบรรลธุรรมกนั ส่วน

ใหญ่จะเป็นนกับวช  

เพราะนกับวชไมม่เีรื่องมาก เพราะไดต้ดัไปหมดแลว้ ดว้ยการใหท้าน สละลาภยศ

สรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย การเจริญสตจิงึทาํไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพราะ

ไมไ่ดอ้ยู่ใกลใ้ครนัน้เอง ผูเ้จริญจติตภาวนาจงึตอ้งปลกีวเิวก ตอ้งอยู่คนเดยีว อยู่

ห่างไกลจากแสงสเีสยีง ห่างไกลจากบคุคลต่างๆ เหตกุารณ์ต่างๆ เพราะสิง่เหลา่น้ีเป็น

นิวรณ์ เป็นอปุสรรคทีจ่ะทาํใหไ้มส่ามารถเจริญสตไิดอ้ย่างต่อเน่ือง ไมส่ามารถทาํใจให ้

สงบไดเ้วลานัง่สมาธิ ตอ้งปลกีวเิวกแลว้ก็ไมค่ลกุคลกีนั เวลามาทาํกจิร่วมกนัก็จะไมคุ่ย

กนั ต่างคนต่างทาํกจิของตนไป ทาํเสร็จแลว้ก็แยกกนัไป ถา้อยู่คนเดยีวก็จะไมม่อีะไรมา

รบกวนใจ มาดงึใจใหไ้ปคดิ ถงึแมจ้ะไมม่อีะไรภายนอกมาดงึใจไป ก็ยงัมกีระแส

ความคดิในใจ ตอ้งใชพ้ทุโธหยุดกระแสความคดิใหไ้ด ้ การบริกรรมพทุโธก็เท่ากบัระงบั

กระแสของความคดิต่างๆ หรือการจดจ่อดูการเคลือ่นไหวของร่างกายก็เช่นกนั เวลาเดนิ

จงกรมก็ใหดู้ทีเ่ทา้ทีก่าํลงักา้ว ซา้ยขวาซา้ยขวา เดนิตามธรรมดา ไมช่า้ไมเ่ร็ว เดนิ

ตามปกต ิไมไ่ดห้ดัเดนิ กาํลงัภาวนา บางสาํนกัจะสอนใหก้า้วหนอ ย่างหนอ วางหนอ ไม่

จาํเป็นตอ้งทาํอย่างน้ี ใหเ้รารูว้า่กาํลงักา้วเทา้ซา้ยหรือเทา้ขวาก็ใชไ้ดแ้ลว้ เพือ่ไมใ่หไ้ปคิด
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เรื่องต่างๆ ไมไ่ปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใหอ้ยู่กบัการกา้วเทา้ หรือไมเ่ช่นนัน้ก็บริกรรมพทุ

โธๆไป ถา้ชอบการเจริญกายคตาสต ิ คอือาการ ๓๒ ก็ท่องชื่อของอาการต่างๆไปก่อนก็

ได ้เช่น ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอ็น กระดูก เยือ่ในกระดูก มา้ม หวัใจ ตบั พงัผดื 

ไต ปอด ท่องไปใหค้รบท ัง้ ๓๒ อาการ ท ัง้อนุโลมและปฏโิลม ท่องไปเรื่อยๆเพือ่เป็น

อบุายดงึใจไมใ่หไ้ปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี เพือ่ใหเ้กดิสต ิ ใหใ้จอยู่ในปจัจบุนั ตอนน้ียงัไมไ่ด ้

ใชเ้พือ่ใหเ้กดิปญัญา ใชเ้พือ่เจริญสต ิใชเ้พื่อใหใ้จน่ิง เพือ่จะไดท้าํใหใ้จเขา้สู่ความสงบได ้

อย่างเต็มที ่

ข ัน้น้ีคอืการเจริญสต ิ ตอ้งทาํอย่างต่อเน่ือง ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั พอมเีวลาวา่งก็นัง่หลบัตา

แลว้ก็เจริญสตต่ิอ ถา้สตมิกีาํลงัดงึจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์ของการภาวนาได ้ ก็จะเขา้สู่ความ

สงบได ้พอจติสงบเต็มทีก่็จะวา่ง จะเยน็จะสบาย ไมม่คีวามคดิปรุงแต่ง เป็นอเุบกขา มี

อารมณ์เดยีวทีเ่รียกวา่สกัแต่วา่รู ้ รูเ้ฉยๆ แต่ไมม่อีะไรใหรู้ ้ รูว้า่มแีต่ความวา่ง ปลอ่ยให ้

อยู่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ อย่างน้ีเรียกวา่สมาธิ เป็นสมาธิทีถู่กตอ้ง เป็นสมัมาสมาธิ เป็นสมาธิ

ทีจ่ะสนบัสนุนการเจริญปญัญาต่อไป แต่ตอนทีส่งบน่ิงน้ีไมใ่ช่เวลาทีจ่ะเจริญปญัญา เป็น

การเจริญสมาธิ ปลอ่ยใหส้งบใหน้านทีสุ่ด ถา้จติสงบไดน้าน ก็จะมกีาํลงัทีจ่ะต่อสูก้บั

กเิลสตณัหาไดม้าก ความคดิปรุงแต่งต่างๆไดม้าก เพราะสมาธิเป็นเหมอืนเบรกรถยนต ์

ถา้รถยนตม์เีบรกก็จะสามารถหยุดการเคลือ่นไหวของรถยนตไ์ด ้ ถา้ไมม่เีบรกก็จะไม่

สามารถหยุดได ้ ถา้ไมม่สีมาธิก็จะไมส่ามารถหยุดการเคลือ่นไหวของกเิลสตณัหา คอื

ความโลภความอยากความโกรธความหลงได ้ เวลาอยู่ในสมาธิ จติสงบแลว้ ตอนนัน้

กเิลสตณัหาก็ไมส่ามารถเคลือ่นไหวได ้ ก็ตอ้งหยุดไป ถา้หยุดไปนานๆ กาํลงัของกเิลส

ตณัหาก็จะอ่อนลงไปดว้ย เวลาออกจากสมาธิแบบน้ีมา กเิลสตณัหาจะไมค่่อยมกีาํลงั

เหมอืนตอนก่อนทีจ่ะเขา้สมาธิ ก็จะเหมาะต่อการเจริญปญัญา สามารถคดิไปในทาง

ปญัญาได ้ คดิไปในทางความจริงได ้ คดิไปในทางอนิจจงัทกุขงัอนตัตาได ้ คดิไปในทาง

อสุภะได ้ ถา้ไมม่สีมาธิกเิลสจะมกีาํลงัมากกวา่ กเิลสจะดงึใหไ้ปคดิในทางตรงกนัขา้มกนั 

ใหค้ดิในทางสุภะ ความสวยงาม ใหค้ดิไปในทางนิจจงัสุขงัอตัตา ใหค้ดิวา่สิง่นัน้สิง่น้ีเป็น

ของเรา สิง่นัน้สิง่น้ีใหค้วามสุขกบัเรา สิง่นัน้สิง่น้ีจะอยู่กบัเราไปนานๆ น่ีเป็นความคดิ
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ในทางกเิลสตณัหา ในทางความหลง จะไมม่กีาํลงัพจิารณาอสุภะ พจิารณาอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา 

ถา้มสีมาธิแลว้ไมพ่จิารณา ปญัญาก็จะไมเ่กดิ ตอ้งบงัคบัใหพ้จิารณา พอออกจากสมาธิ

แลว้ก็พจิารณาอสุภะ พจิารณาอาการ ๓๒ พจิารณาซากศพ ดูความจริงของร่างกายวา่

เป็นอย่างไร ร่างกายสวยจริงหรือไม ่ หรือสวยบางส่วน บางส่วนก็ไมส่วย ร่างกายจะอยู่

อย่างน้ีไปตลอดหรือจะตอ้งเปลีย่นไป เวลาร่างกายหมดลมหายใจแลว้เป็นอย่างไร ใหดู้

สภาพต่างๆของร่างกาย เพือ่จะไดเ้หน็ความจริง ไมเ่ช่นนัน้จะมองวา่ร่างกายจะหายใจไป

เรื่อยๆ จะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ถา้พจิารณาดูร่างกายตัง้แต่เกดิจนตาย ก็จะเหน็วา่

ร่างกายมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา พจิารณาเพือ่ใหค้ลายความหลง คลายความยดึ

ตดิในร่างกาย พจิารณาใหเ้หน็วา่ ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ มาจากธาต ุ๔ ดนินํา้ลม

ไฟ ในรูปแบบของอาหารชนิดต่างๆ อาหารก็มาจากดนิ จากนํา้ จากลม จากไฟ ถา้ไมม่ี

ดนินํา้ลมไฟ อาหารจะเกดิขึ้นมาไมไ่ด ้ เช่นตน้ขา้ว ถา้ไมม่ดีนิ ไมม่นีํา้ ไมม่อีากาศ ไมม่ี

แสงแดด ก็จะไมส่ามารถเจริญเตบิโตได ้ เช่นเดยีวกบัผกัต่างๆ สตัวท์ีก่นิขา้วกนิผกั ก็

เอามาแปลงเป็นร่างกายของสตัว ์แลว้เราก็เอาเน้ือสตัวม์ารบัประทานอกีท ีลว้นมาจากดนิ

นํา้ลมไฟท ัง้นัน้ พอเขา้มาสู่ร่างกายก็แปลงเป็นอาการ ๓๒ เป็นอวยัวะต่างๆ เป็นผม เป็น

ขน เป็นเลบ็ เป็นฟนั เป็นหนงั เป็นเน้ือ เป็นเอน็ เป็นกระดูก ฯลฯ พอร่างกายหยุด

ทาํงาน ธาตทุ ัง้ ๔ ก็จะแยกออกจากกนัไป ธาตนุํา้ก็จะไหลออกไป ธาตไุฟก็จะหายไป 

ธาตลุมก็จะระเหยออกไป เหลอืแต่ธาตดุนิ ใหพ้จิารณาอย่างน้ี  

ถา้มสีมาธิแลว้จะพจิารณาไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ ถา้ไมม่สีมาธิจะไมม่กีาํลงัพจิารณา 

พจิารณาไดแ้วบเดยีว ก็จะคดิถงึขนมนมเนย คดิถงึแสงสเีสยีง คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี คน

นัน้คนน้ีปับ๊ ก็จะลมืพจิารณา น่ีคอืความสาํคญัของสมาธิ เพราะสมาธิจะตดักาํลงัของ

ความหลง ของความอยาก ของความโลภ ทาํใหใ้จมกีาํลงัพจิารณาธรรม คดิไปในทาง

ปญัญาได ้ ถา้มสีมาธิแลว้ไมพ่จิารณาก็จะไมเ่กดิปญัญา บางท่านคดิวา่ถา้มสีมาธิแลว้

ปญัญาจะเกดิขึ้นเอง ปญัญาไมเ่กดิขึ้นเอง ปญัญาตอ้งเกดิจากการพจิารณาความจริงของ

ขนัธ ์ ๕ ความจริงของสิง่ต่างๆทีใ่จมาเกี่ยวขอ้งดว้ย ของภายนอกก็คือขา้วของเงนิทอง 
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บคุคลต่างๆ ทีอ่ยู่ภายใตก้ฎของไตรลกัษณ์ เป็นธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ แต่พวกเราไมม่อง

วา่เป็นอย่างนัน้ พวกเราจะมองตามสมมตุ ิวา่เป็นนาย ก. นาย ข. เป็นหญงิเป็นชาย เป็น

สูงเป็นตํา่ มค่ีาอย่างนัน้มค่ีาอย่างน้ี ความจริงทกุสิง่ทกุอย่างเป็นเพยีงธาต ุ๔ เป็นธาตดุนิ

บา้ง เป็นธาตนุํา้บา้ง เป็นธาตไุฟบา้ง เป็นธาตลุมบา้ง ไมไ่ดว้เิศษอย่างไร ไมส่ามารถทาํให ้

จติใจของพวกเราวเิศษขึ้นมาได ้ ถา้ยงัยดึตดิธาต ุ ๔ อยู่ จะไมส่ามารถพฒันาจติใจสู่

ความสูงสุดคอืมรรคผลนิพพานได ้

ปญัญาเป็นโลกตุตรธรรม เป็นธรรมทีจ่ะยกจติใหอ้ยู่เหนือโลกแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

สมาธิยงัเป็นโลกยิะ ศีลก็โลกยิะ ทานก็โลกยิะ ถา้ทาํทานรกัษาศีลนัง่สมาธิได ้ไดฌ้านได ้

สมาบตั ิ ก็ยงัจะไมส่ามารถยกจติใหอ้ยู่เหนือการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ปญัญาเท่านัน้ทีจ่ะ

ทาํได ้ คอืตอ้งเหน็ความจริงของสิง่ต่างๆทีจ่ติยงัหลงยดึตดิอยู่ เช่นขนัธ ์ ๕ เช่นลาภยศ

สรรเสริญ เช่นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ สิง่เหลา่น้ีเป็นโลกยิะ ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่

เป็นไตรลกัษณ์ ไมเ่ทีย่ง ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ไมใ่ช่เป็นความสุข ไมส่วยงาม ไมน่่าชื่นชม

ยนิด ี ถา้เหน็ตามความจริงแลว้ ก็จะคลายความชื่นชมยนิด ี คลายความอยากไดใ้นสิง่

ต่างๆ ถา้คลายไดแ้ลว้ ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ ก็จะหลดุได ้ตอนน้ีไมห่ลดุเพราะยงัยดึตดิ ยงั

ชอบยงัรกัลาภยศสรรเสริญสุข ยงัรกัขนัธ ์ ๕ คอืรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ถา้

ตอ้งการหลดุพน้ ก็ตอ้งเขา้สู่ข ัน้ปญัญาใหไ้ด ้ ก่อนทีจ่ะเขา้สู่ข ัน้ปญัญาได ้ ก็ตอ้งมสีมาธิ

ก่อน ก่อนทีจ่ะมสีมาธิได ้ก็ตอ้งมสีตก่ิอน ก่อนทีจ่ะเจริญสตไิดอ้ย่างต่อเน่ือง ก็ตอ้งสละ

เพศของฆราวาสไปก่อน  

ตอ้งอยู่แบบนกับวช ถา้ไมไ่ดบ้วชก็ตอ้งอยู่แบบนกับวช อยู่คนเดยีว ไม่เกี่ยวขอ้งไม่ยุ่ง

กบัใคร ไมยุ่่งกบัทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง มทีรพัยส์มบตัไิวเ้พือ่การดาํรงชพีเทา่นัน้ 

ไมเ่อามาเป็นสรณะ เป็นทีพ่ึง่ของใจ ใหค้วามสุขกบัใจ เช่นเอาเงนิไปซื้อขา้วของต่างๆ ไป

ซื้อไปเทีย่วไปกนิไปดืม่ ไปหาความสุขจากการใชเ้งนิทอง มเีงนิทองไวเ้พือ่รกัษาอตัภาพ

ร่างกาย คอืมปีจัจยั ๔ พอเพยีงต่อการดาํรงชพี ต่อการปฏบิตัธิรรม น่ีคอืในกรณีทีไ่ม่ได ้

ออกบวช ถา้ออกบวชไดก้็ไมต่อ้งมเีงนิทอง เพราะมผูีอ้ืน่คอยสนบัสนุนในเรื่องปจัจยั ๔ 

อยู่แลว้ จะไดม้เีวลาปฏบิตัธิรรมไดอ้ย่างเตม็ที ่ รกัษาศีลไดอ้ย่างงา่ยดาย จะไมม่ปีญัหา
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กบัเรื่องทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ไมต่อ้งฆ่าผูอ้ืน่เพือ่รกัษาทรพัยส์มบตัเิงนิทอง ไม่

ตอ้งหาทรพัยส์มบตัเิงนิทองมาเพิม่ ไมต่อ้งฉอ้โกง ไมต่อ้งลกัทรพัย ์ ไมต่อ้งประพฤตผิดิ

ประเวณี ไมต่อ้งโกหกหลอกลวง ไมต่อ้งเสพสุรายาเมาและอบายมขุต่างๆ เพราะมสีิง่ที่

ดกีวา่อยู่ในใจ คอืความสงบ ความสุขทีไ่ดร้บัจากความสงบน้ี เป็นความสุขทีเ่หนือ

ความสุขท ัง้ปวง ไมม่คีวามสุขใดในโลกน้ีทีจ่ะดเีท่า หรือดกีวา่ความสุขทีเ่กดิจากความ

สงบ นัตถ ิสนัติ ปะรงั สขุงั  

ถา้ไดส้มัผสักบัความสุขภายในใจ คอืความสงบอย่างแทจ้ริงแลว้ จะเบือ่หน่ายกบั

ความสุขต่างๆทีไ่ดส้มัผสัมา จะอยากสมัผสักบัความสุขทีเ่กดิจากความสงบน้ีเท่านัน้ จะ

อยากอยู่แบบนกับวช อยากออกบวช เพื่อจะไดม้เีวลาปฏบิตัทิาํใจใหส้งบไดอ้ย่างเตม็ที ่

ข ัน้ตน้ก็ทาํความสงบในระดบัสมาธิก่อน คอืสงบไดช้ ัว่คราว เวลาเขา้ไปในสมาธิ ใจก็จะ

สงบเยน็สบาย พอออกมาใหม่ๆ ก็ยงัเยน็อยู่ แต่พอนานเขา้ไปแลว้ความสงบก็จะค่อยๆ

จางหายไป เหมอืนนํา้เยน็ทีแ่ช่ในตูเ้ยน็ เวลาเอาออกมาจากตูเ้ยน็ใหม่ๆ นํา้ก็เยน็เฉียบ พอ

ปลอ่ยทิ้งไวส้กัระยะหน่ึงแลว้ ความเยน็ก็จะค่อยๆจางหายไป กต็อ้งเอากลบัเขา้ไปแช่ใน

ตูเ้ยน็ใหม ่ ถา้อยากจะดืม่นํา้เยน็ๆอกี ฉนัใด ถา้ตอ้งการใหจ้ติสงบใหม้คีวามสุข ก็ตอ้ง

กลบัเขา้ไปในสมาธิอกี ถา้ยงัอยู่ในระดบัสมาธิ ถา้อยากจะใหส้งบแบบไมต่อ้งเขา้สมาธ ิ

คอืรกัษาความสงบทีไ่ดจ้ากสมาธิไว ้ ต ัง้แต่ออกจากสมาธิ ก็ตอ้งเจริญปญัญา ตอ้ง

พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เพือ่สกดัก ัน้ความอยากต่างๆ ทีเ่ป็นเหมอืนไฟ ทีจ่ะทาํให ้

ใจรอ้นขึ้นมา ถา้มสีตปิญัญาคอยสกดัก ัน้ความอยาก เช่นกามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหาได ้ความรอ้นของใจก็จะไมเ่กดิ ใจก็จะเยน็ต่อไป 

การเจริญปญัญาก็ม ี ๒ ลกัษณะคอื ๑. พจิารณาเวลาเกดิเหตกุารณ์ ๒. พจิารณาเพือ่

เตรียมรบัเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึ้น ซอ้มไวก่้อน ทาํการบา้นไปก่อน เพราะเหตกุารณ์จรงิยงั

ไมเ่กดิ เช่นการพลดัพรากจากสิง่ต่างๆ จากบคุคลต่างๆ จากร่างกาย สกัวนัหน่ึงร่างกาย

ก็ตอ้งแก่เจ็บตาย ร่างกายของคนทีเ่รารกัทีเ่รารูจ้กัก็เช่นเดยีวกนั ตอ้งแก่เจ็บตาย

เหมอืนกนัหมด ทรพัยส์มบตักิ็ตอ้งพลดัพรากจากเราไป ใหซ้อ้มไวก่้อน คอยสอนใจให ้

ใจยอมรบัความจริง พอเกดิเหตกุารณ์ขึ้นมา จะไดรู้ว้า่สอบผ่านหรือไม ่ ถา้เตรยีม
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ตวัอย่างเต็มที ่ พอเกดิเหตกุารณ์จริง ถา้ใจไมต่่อตา้นความจริง ไมอ่ยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ 

ใจก็จะไมท่กุข ์ ใจจะสงบเหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึ้น ถา้เจริญปญัญาไปแลว้ เกดิอาการฟุ้ ง

ขึ้นมา ก็แสดงวา่สมาธิหมดกาํลงั ก็ตอ้งหยดุพจิารณา แลว้ก็ยอ้นกลบัเขา้ไปในสมาธิใหม ่

ทาํใจใหส้งบ ทาํอย่างน้ีสลบักนัไป ระหวา่งสมาธิและปญัญา จนกวา่จะสอบผ่าน พอสอบ

ผ่านแลว้ ก็ไมต่อ้งใชป้ญัญาไมต่อ้งใชส้มาธิอกีต่อไป เพราะดบัความอยากไดแ้ลว้ จะไม่

ทกุขอ์กีต่อไป จะเยน็สบาย จะสงบไปตามลาํดบัของปญัญา 

ปญัญาก็มอียู่ ๔ ระดบัคอื ๑. ระดบัของพระโสดาบนั ๒. ระดบัของพระสกทิาคาม ี๓. 

ระดบัของพระอนาคาม ี๔. ระดบัของพระอรหนัต ์จติจะสงบเยน็ไปตามลาํดบัของปญัญา 

เริ่มทีร่ะดบัของโสดาบนั ไปสู่สกทิาคาม ี ไปสู่อนาคาม ี พอเขา้ข ัน้พระอรหนัตก์็จะเยน็

อย่างเต็มที ่ เยน็อยู่ตลอดเวลา สุขอยู่ตลอดเวลา ไมฟุ่้ งไมอ่ยากกบัอะไรท ัง้นัน้ ใจเป็น

อเุบกขาตลอดเวลา เกดิจากอาํนาจของปญัญา สมาธิไมส่ามารถทาํใหเ้ป็นได ้ ถา้ไดเ้พยีง

ข ัน้สมาธิก็ยงัตอ้งกลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิอกี เพราะกาํลงัของสมาธิไมถ่าวร พอสงบ

แลว้ก็จะค่อยๆหมดไป ถา้ไดฌ้านไดส้มาธิ เวลาตายไปใจก็จะเป็นพรหม แลว้ก็จะค่อยๆ

เสือ่มลง เหมอืนกบันํา้เยน็ทีจ่ะค่อยๆหมดความเยน็ไป เพราะในใจยงัมกีเิลสตณัหา เหตุ

ทีท่าํใหใ้จรอ้นขึ้นมา ทาํใหใ้จอยากขึ้นมา พอกเิลสตณัหาเริ่มมกีาํลงัก็จะเกดิความอยาก

ในรูปเสยีงกลิน่รส ก็จะเสือ่มจากชัน้พรหมลงมาสู่ช ัน้เทพ เพือ่มาเสพรูปเสยีงกลิน่รส

ทพิย ์ จากนัน้ก็จะเกดิความอยากมากขึ้น ก็ตอ้งเสพรูปเสยีงกลิน่รสทีห่ยาบ กต็อ้งมี

ร่างกายของมนุษย ์ตอ้งกลบัมาเกดิแก่เจ็บตายใหม ่น่ีเป็นผลทีไ่ดจ้ากการเจริญสมาธิ ได ้

สวรรคช์ ัน้พรหม ถา้ใหท้านกบัรกัษาศีลกจ็ะไดส้วรรคช์ ัน้เทพ ถา้ไมร่กัษาศีลไมท่าํทาน

ทาํบญุเลย ก็จะไดเ้ป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นนรก 

น่ีคอืสถานภาพของจติใจของสตัวโ์ลก ขึ้นอยู่ทีบ่ญุกรรมทีท่าํเอาไว ้ จะหลดุพน้จากการ

เวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ก็ตอ้งมโีลกตุตรธรรม ตอ้งมปีญัญา ตอ้งมพีระพทุธศาสนา มี

พระพทุธเจา้มาปรากฏ มาสอนความจริง คอือนิจจงัทกุขงัอนัตตา สอนอริยสจั ๔ ทกุขงั

ก็คอืทกุขใ์นอริยสจั ๔ น่ีเอง ไมใ่ช่ทกุขเวทนาความเจ็บของร่างกาย ความเจ็บของ

ร่างกายไมใ่ช่อริยสจั ๔ เป็นทกุขเวทนา เป็นทกุขใ์นขนัธ ์ แต่ทกุขงัในอนิจจงัทกุขงั
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อนตัตา เป็นทกุขใ์นอริยสจั ๔ ทีเ่กดิจากตณัหาความอยาก กามตณัหาภวตณัหา 

วิภวตณัหา ถา้มคีวามอยากเหลา่น้ีก็จะเกิดความทกุขใ์จขึ้นมา ถงึแมร่้างกายจะอิม่จะ

สบายจะสุขจะอยู่ในหอ้งปรบัอากาศ พอมคีวามอยากเกดิขึ้นมาปับ๊ ใจจะทกุขข์ึ้นมาทนัท ี

แต่ความทกุขน้ี์ไมใ่ช่ความทกุขท์างร่างกายทีเ่รียกวา่ทกุขเวทนา ทกุขเวทนาเกดิจากเวลา

ร่างกายไปเหยยีบหนามเขา้ แลว้เกดิอาการเจ็บขึ้นมา ไมใ่ช่ทกุขท์ีเ่กดิทางใจ ไมไ่ดเ้ป็น

ทกุขใ์นอริยสจั ๔ คนละเรื่องกนั  

ทกุขใ์นอริยสจั ๔ น้ี มพีระพทุธเจา้เท่านัน้ ทีจ่ะมปีญัญาบารมเีหน็ไดด้ว้ยพระองคเ์อง ถา้

ไมม่พีระพทุธเจา้มาสอน พวกเราก็จะเหน็แต่ทกุขท์างร่างกาย ไมเ่หน็ทกุขท์างใจ เช่น

เวลาหวิขา้วจะไมรู่ว้า่มคีวามหวิอยู่ ๒ ส่วน หวิกายและหวิใจ มพีระพทุธเจา้เท่านัน้ทีม่ ี

ปญัญาแยกทกุข ์ ๒ ส่วนน้ีออกจากกนั รูว้า่มที ัง้ทกุขก์ายและทกุขใ์จ วธิีปฏบิตัต่ิอทกุข ์

กายและทกุขใ์จก็ไมเ่หมอืนกนั วธิีปฏบิตักิบัทกุขก์ายก็คอื ถา้แกไ้ดก้็แกไ้ป เช่นถา้หวิขา้ว 

มขีา้วกนิก็กนิไป ถา้ไมม่กีินก็ปลอ่ยใหห้วิไป ถา้อยากใหค้วามหวิหายไป ก็จะสรา้งความ

ทกุขใ์จขึ้นมา ถา้ไมอ่ยากจะทกุขใ์จก็ตอ้งปลอ่ยวางความหวิของร่างกาย หาอะไรมา

รบัประทานไมไ่ดก้็ตอ้งอยู่กบัความหวิไป ถา้อยู่กบัความหวิได ้ ไมเ่ดอืดรอ้นกบัความหวิ 

ก็จะไมท่กุขใ์จ ถา้อยู่กบัความหวิไมไ่ด ้ ก็จะสรา้งความทกุขใ์จขึ้นมาอกีทกุขห์น่ึง ที่

รุนแรงกวา่ความหวิทางร่างกาย 

วธิีทีด่บัความทกุขใ์จ ก็คอืสมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา เวลาใจเกดิความทกุขข์ึ้นมา 

ถา้ไมม่ปีญัญาหยุดความทกุขท์างใจได ้ ก็ใชส้มถภาวนาหยุดไปก่อนชัว่คราว นัง่สมาธิทาํ

ใจใหส้งบไปก่อน บริกรรมพทุโธๆไป อย่าไปคดิถงึเรื่องทีท่าํใหท้กุขใ์จ เช่นอยากจะ

รบัประทานอาหาร พอคดิถงึอาหารนํา้ลายก็จะไหล จะเกดิความหวิขึ้นมาทนัท ี พอหยุด

คดิถงึอาหารได ้ ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆไป ความทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากอาหารก็จะ

หายไป เหลอืแต่ความหวิของร่างกาย ซึง่ไมรุ่นแรงเหมอืนกบัความทกุขท์างใจ ทีเ่กดิจาก

ความอยากจะรบัประทานอาหาร ความทกุขท์างใจน้ีรุนแรงกวา่ความทกุขท์างร่างกายเป็น 

๑๐ ต่อ ๑ ถา้หยุดความทกุขท์างใจได ้ความทกุขท์างร่างกายจะไมเ่ป็นปญัหา ความทกุข ์

ทางร่างกายน้ีบางทเีราหยุดเขาไมไ่ด ้ เช่นเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ไมม่ยีาไมม่หีมอ ก็ตอ้งอยู่
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กบัมนัไป พระทีอ่ยู่ในป่า เวลาเจอไขป่้าไมม่ยีารกัษา ก็ตอ้งใชก้ารภาวนา แยกใจออกจาก

ร่างกาย ปลอ่ยใหร่้างกายเจ็บไป แต่ไมใ่หใ้จทกุขก์บัร่างกาย อย่าใหใ้จอยากใหค้วามเจ็บ

หายไป หรืออยากจะหนีจากความเจ็บไป ถา้ใจเป็นอเุบกขา เป็นสมาธิ ใจจะไมเ่ดอืดรอ้น 

น่ีเป็นการใชอ้บุายของสมาธิ ทาํใจใหส้งบ ไมใ่หค้ดิถงึความเจ็บของร่างกาย ปลอ่ยวาง

ความเจ็บของร่างกายไวช้ ัว่คราว พอออกจากสมาธิมาสมัผสักบัความเจ็บของร่างกาย ถา้

เกดิความอยากใหห้าย ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมาอกี  

ถา้อยากจะใหค้วามทกุขใ์จหายอย่างถาวร ก็ตอ้งเขา้ใจกฎของอริยสจั ๔ ตอ้งเขา้ใจวา่

ความทกุขท์างใจ เกดิจากความอยากใหค้วามเจ็บของร่างกายหายไป ถา้ไมอ่ยากเจบ็ทาง

ใจก็ตอ้งปลอ่ยวางความอยาก ร่างกายจะหายเจ็บหรือไมห่าย ก็ปลอ่ยเขาไป อยู่กบัความ

เจ็บใหไ้ด ้อย่าไปปฏเิสธเขา อย่าไปอยากใหเ้ขาหายไป ถา้ไมม่คีวามอยากอย่างน้ี ใจก็จะ

เฉยๆ จะไมท่กุขก์บัความเจ็บของร่างกาย ความเจ็บของร่างกายก็จะไมเ่ป็นปญัหากบัใจ 

เพราะใจสงบดว้ยการละความอยาก น่ีคอืวปิสัสนาปญัญา ถา้มปีญัญาแบบน้ีแลว้ เวลา

ร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลาจะตายน้ีจะไมเ่ป็นปญัหา จะมหีมอมยีารกัษาหรือไมม่กี็ไม่

เป็นปญัหา เพราะอยู่กบัความเจ็บของร่างกายได ้ อยู่กบัความตายได ้ อย่างไมส่ะทก

สะทา้น ถา้มปีญัญาแลว้จะปลอ่ยวางได ้รบัความจริงของสภาวธรรมท ัง้หลายได ้วา่มเีกดิ

มดีบัเป็นธรรมดา ไมส่ามารถไปควบคุมบงัคบัเขาไดเ้สมอไป บางครัง้บางเวลากพ็อ

จดัการได ้พอถงึระดบัหน่ึงกจ็ะจดัการไมไ่ด ้ เช่นเวลาใกลต้าย ไม่มใีครจะยบัย ัง้ได ้ตอ้ง

ปลอ่ยวางอย่างเดยีว ใหม้นัตายไป ใหรู้เ้ฉยๆ แลว้ใจจะไมท่กุข ์ต่อไปจะไมไ่ปหาร่างกาย

ใหมอ่กี เพราะเขด็แลว้ เพราะเหน็แลว้วา่ร่างกายเป็นทกุข ์ 

น่ีคอืเรื่องของปญัญา ทีม่พีระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะมคีวามสามารถรู ้

เหน็ไดด้ว้ยพระองคเ์อง คอืเหน็อริยสจั ๔ เหน็วา่ทกุขท์างใจเกดิจากความอยาก ๓ 

ประการ คอืกามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา เหน็วธิีดบัความทกุขท์างใจ ก็คอืตอ้ง

ทาํใจใหส้งบ ทาํใจใหฉ้ลาด ใหย้อมรบัความจริง เพือ่จะไดล้ะความอยากได ้เช่นรูว้า่หยุด

ความตายไมไ่ด ้ เหมอืนตอนน้ีฟ้ารอ้ง ถา้อยากจะใหฟ้้าหยุดรอ้ง ก็จะทกุขไ์ปเปลา่ๆ 

เพราะฟ้าจะไมห่ยุดรอ้งตามความอยากของเรา ถา้ไมอ่ยากไปทกุขก์บัเสยีงฟ้ารอ้ง ก็
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ปลอ่ยใหฟ้้ารอ้งไป ใจก็จะน่ิงจะสงบ จะไมท่กุขก์บัเสยีงฟ้ารอ้ง น่ีคอืความรูท้ีจ่ะปลด

เปลื้องสตัวโ์ลก ใหห้ลดุพน้จากการเวยีนว่ายตายเกดิ เพราะวา่สิง่ต่างๆทีส่ตัวโ์ลกไปยดึ

ตดิน่ี ก็มคีวามทกุขน้ี์แหละทีท่าํใหป้ลอ่ยไมไ่ด ้ เพราะเวลาทกุขแ์ลว้ แทนทีจ่ะละความ

อยาก กลบัทาํตามความอยาก ก็ยิง่ทกุขไ์ปใหญ่ ตอ้งหยุดความอยาก เช่นเวลาจะ

สูญเสยีสิง่ทีเ่รารกัไป ก็อย่าไปอยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ เขาจะไปก็ปลอ่ยเขาไป แลว้จะไม่

ทกุข ์ถา้อยากใหเ้ขาอยู่กบัเรา ก็จะยิง่ทกุขใ์หญ่ ทกุขใ์นขณะทีเ่ขากาํลงัจะจากเราไป และ

ทกุขห์ลงัจากทีเ่ขาจากเราไปแลว้  

ขอใหพ้วกเราศึกษาอริยสจั ๔ ใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแท ้ ควบคู่ไปกบัไตรลกัษณ์ เพราะ

อริยสจั ๔ กบัไตรลกัษณ์น้ีเกี่ยวเน่ืองกนั เพราะในไตรลกัษณ์ก็มทีกุขงัอริยสจั ในอริยสจั 

๔ ก็มมีรรค คอืเหน็ไตรลกัษณ์ดว้ยสมัมาทฐิ ิ ดว้ยปญัญา เหน็ความจริงของสภาวธรรม

ท ัง้หลายวา่ ไมเ่ทีย่ง ไมเ่ป็นของเรา การบรรลธุรรมในแต่ละข ัน้ จะตอ้งเหน็ไตรลกัษณ์ 

เหน็อริยสจั ๔ ของแต่ละข ัน้ จงึควรเจริญเหตใุหม้าก เหตกุ็คอืการปฏบิตั ิ ก่อนปฏบิตักิ็

ตอ้งศึกษาก่อน ถา้ไมศึ่กษาก็จะไมรู่ว้า่จะปฏบิตัอิย่างไร จะปฏบิตัแิบบผดิๆถูกๆ ผลที่

ตอ้งการก็จะไมเ่กดิ ตอ้งศึกษาก่อน แลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตัอิย่างเขม้ขน้อย่างเต็มที ่ อย่า

หวงสมบตัขิา้วของเงนิทอง เพราะไมเ่ป็นประโยชนก์บัจติใจ ไมเ่ป็นปจัจยัทาํใหจ้ติใจหลดุ

พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายได ้ นอกจากงานที่

พระพทุธเจา้ทรงมอบใหพ้วกเราปฏบิตัเิท่านัน้ คอืทานศีลภาวนา ขอใหพ้วกเราทุ่มเทชวีติ

จติใจไปกบังานน้ีเถดิ แลว้จะไมผ่ดิหวงั จะไดเ้ป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ของตนเอง ไมต่อ้งไป

ขอใหผู้อ้ืน่เป็นทีพ่ึง่ ขอฝากเรื่องของการเจริญเหต ุ คอืการปฏบิตัทิานศีลภาวนา ใหท้า่น

ไดไ้ปพนิิจพจิารณา เพือ่ประโยชนค์อืมรรคผลนิพพานทีจ่ะตามมาต่อไป 
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กณัฑท์ี่ ๔๔๗ 

มรณานุสติ 
๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๕ 

การเขา้หาพระศาสนาน้ี ไมค่วรเขา้เพือ่หาลาภยศสรรเสริญสุข หาอาํนาจวาสนา ไมไ่ดม้า

เป็นผูบ้ริหารเป็นผูป้กครองของวดัวาอาราม แต่มาเพือ่หาทีพ่ึง่ทางใจ หาธรรมะ ไมไ่ดห้า

ลาภยศสรรเสริญ ไมไ่ดห้าความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายจากพระพทุธศาสนา เพราะ

พระพทุธศาสนาเป็นทีห่ามรรคผลนิพพาน หาวิมตุติ การหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตาย

เกดิ จากความทกุขท์ ัง้หลาย เรื่องอะไรทีไ่มเ่กี่ยวกบัการศึกษา และการปฏบิตัพิระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็อย่าไปใหค้วามสาํคญั ใหร้บัรูเ้ฉยๆก็พอแลว้ จะไดไ้มห่ลงทาง 

ไมห่ลงประเดน็ ประเดน็ของพวกเราก็คอื มาหาธรรมะ มาหาการหลดุพน้จากการเวยีน

วา่ยตายเกดิ จากความทกุขต่์างๆ พวกเราจงึตอ้งมุง่ไปทีพ่ระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เป้าหมายของพวกเราคอืการศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้

นาํเอาคาํสอนไปปฏบิตั ิ ดว้ยฉนัทะวริิยะจติตะวมิงัสา ดว้ยอทิธิบาท ๔ ทีจ่ะผลกัดนัให ้

การปฏบิตัเิพือ่มรรคผลนิพพาน เพือ่การหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิสาํเร็จลลุว่ง

ได ้ถา้ไมม่อีทิธิบาท ๔ จะไมส่ามารถบรรลถุงึมรรคผลนิพพานได ้น้ีคอืประเดน็ทีค่วรให ้

ความสาํคญั คือการศึกษาและการปฏบิตัพิระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ดว้ยการฟงั

เทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ อย่างทีพ่วกเราไดม้าทาํกนัเป็นประจาํตลอดระยะเวลา ๗ ถงึ ๘ 

ปีทีผ่่านมา เพือ่จะไดเ้ป็นแสงสวา่งนาํทางไปสู่การหลดุพน้ต่อไป  

พระโอวาทคาํสอนทีส่าํคญัทีสุ่ด ก็คอืพระปจัฉิมโอวาท คาํสอนครัง้สุดทา้ยของ

พระพทุธเจา้ ทีท่รงตรสัสอนไวว้า่ สงัขารท ัง้หลายเป็นของไม่แน่นอน มีเกดิมีแกมี่เจบ็มี

ตายเป็นธรรมดา จงยงัประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผูอ้ืน่ ใหถ้งึพรอ้มดว้ยความ

ไม่ประมาทเถดิ เป็นการสรุปพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ วา่ความสาํคญัอยู่ตรงน้ี 

อยู่ทีค่วามไมป่ระมาท ไมผ่ดัวนัประกนัพรุ่ง ตอ้งรีบขวนขวายทาํภารกจิทีต่อ้งทาํ ให ้
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สาํเร็จลลุว่งไปก่อนเวลาจะหมดไป เหมอืนกบัเวลาเขา้หอ้งสอบ จะนัง่เลน่คุยกนัไม่ได ้

ตอ้งรีบทาํขอ้สอบใหเ้สร็จตามเวลาทีก่าํหนดไว ้ ถา้มวัคุยกนัเลน่กนั ก็จะไมไ่ดท้าํขอ้สอบ

ใหค้รบบรบูิรณ์ คะแนนก็จะไดไ้มค่รบ ผลก็จะไมไ่ดด้งัทีป่รารถนา  

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหเ้จริญมรณานุสตอิยู่เรื่อยๆ วา่สงัขารท ัง้หลายเป็นของไมเ่ทีย่ง 

มเีกดิแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ใหค้ดิอยู่เสมอๆ วา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย จะ

เจ็บจะตายเมือ่ไหร่ ไมม่ใีครรบัประกนัได ้ทางทีด่คีวรคดิวา่อาจจะเจ็บจะตายในวนัน้ีหรือ

ในวนัพรุ่งน้ีก็ได ้ ถา้คดิอย่างน้ีจะไดไ้มป่ระมาท เพราะมเีวลาเหลอืนอ้ย ถา้รูว้า่จะตอ้ง

ตายในวนัน้ีพรุ่งน้ีหรือในเวลา ๓ เดอืน จะไมม่กีะจติกะใจอยากไปทาํอะไรต่างๆ อย่างที่

เคยทาํมา คอืทาํมาหากนิ หาทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง หาลาภยศสรรเสริญ หา

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ถา้ไปหาหมอแลว้หมอวนิิจฉยัวา่เป็นโรครา้ยทีจ่ะตอ้งตาย

ภายใน ๓ เดอืน พวกเรายงัจะมกีะจติกะใจไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทาง

ตาหูจมกูลิ้นกายหรือไม ่ จะไมอ่ยากไดแ้ลว้ เพราะรูว้า่ไมไ่ดเ้ป็นทีพ่ึง่ของใจ เป็นเพยีงที่

พึง่ของร่างกาย พอร่างกายจะตอ้งหมดสภาพไปภายใน ๓ เดอืน ก็จะมุง่เขา้หาธรรมะ

เพยีงอย่างเดยีว เพราะธรรมะเป็นทีพ่ึง่ของใจ ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะดบัความทกุขใ์จได ้

นอกจากธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถา้รูว้า่จะตอ้งตายภายในเวลา ๓ เดอืน ก็จะมี

ฉนัทะวริิยะจติตะวมิงัสากบัการสรา้งบญุสรา้งกศุล เพราะเป็นสิง่เดยีวทีใ่จจะพึง่ได ้ ท ัง้

ในขณะทีย่งัไมต่ายและหลงัจากทีต่ายไปแลว้  

จงึควรคดิถงึความตายอยู่เรื่อยๆ อย่าไปคดิวา่เป็นเรื่องไกลตวั ใหค้ดิวา่เป็นเรื่องใกลต้วั 

เพราะความตายมาไดห้ลายรูปแบบดว้ยกนั ถา้ไมต่ายดว้ยความชรา ดว้ยโรคภยัไขเ้จ็บ 

ก็ตายดว้ยอบุตัภิยัต่างๆ ถา้คดิอย่างน้ีก็จะเกดิฉนัทะวริิยะจติตะวมิงัสา ทีจ่ะศึกษาปฏบิตัิ

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อย่างขะมกัเขมน้อย่างเต็มที ่ จะศึกษาปฏบิตั ิ จะเดนิ

จงกรมนัง่สมาธิอยูต่ลอดเวลา จะจดัการกบัขา้วของเงนิทองใหเ้รียบรอ้ย เก็บเอาไวเ้ท่าที่

จาํเป็น แลว้ก็มุง่สู่สถานทีป่ฏบิตั ิ เพือ่รกัษาศีล ๘ ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ทุ่มเทเวลา

ใหก้บัการเดนิจงกรมนัง่สมาธิ กบัการเจรญิสต ิ นัง่สมาธิทาํใจใหร้วมเป็นหน่ึง เป็น

เอกคัคตารมณ์ ฝึกทาํสมาธิใหช้าํนาญ ใหแ้น่นหนาม ัน่คง จนสามารถเขา้สมาธิเวลาไหนก็
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ได ้ หลงัจากนัน้เวลาออกจากสมาธิก็ใหเ้จริญปญัญาต่อไป พจิารณาอนิจจงัความไม่

แน่นอน พจิารณาทกุขงัความทกุข ์ พจิารณาอนัตตาความไมม่ตีวัตนของสภาวธรรม

ท ัง้หลาย ต ัง้แต่สภาวธรรมภายนอก คอืลาภยศสรรเสริญ รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

แลว้ก็เขา้มาทีร่่างกายเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ แลว้ก็เขา้มาทีจ่ติตามลาํดบั ทีเ่ป็น

สนามสอบของการปฏบิตั ิ ทีผู่ป้ฏบิตัจิะตอ้งผ่านใหไ้ด ้ คอืปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิกบั

สภาวธรรมเหลา่น้ี  

เริ่มตน้ทีล่าภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้ก็มาทีร่่างกายทีต่อ้งแก่เจ็บ

ตาย มาทีเ่วทนาความเจ็บปวดของร่างกาย มาทีเ่วทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ แลว้ก็มาที่

จติ คอืธรรมารมณ์ต่างๆ ใหป้ลอ่ยวางใหห้มด ดว้ยการพจิารณาใหเ้หน็วา่ เป็นอนิจจงัทกุ

ขงัอนตัตา ไมใ่ช่ของเรา ไมใ่ช่ตวัเรา ไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมบงัคบัส ัง่การของเรา เพราะ

เขามเีหตมุปีจัจยัทีท่าํใหเ้ขาเกดิแลว้ดบัไป ถา้ไปยดึไปตดิไปอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ี ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ความอยากคอืสมทุยั ตน้เหตขุองความทกุข ์อยากมี

อยากเป็น อยากไมม่อียากไม่เป็น อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้อยากใหเ้ป็นอย่างน้ี อยากไมใ่ห ้

เป็นอย่างนัน้อยากไมใ่หเ้ป็นอย่างน้ี อยากเสพอยากสมัผสัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ

ชนิดต่างๆ ตอ้งไมใ่หม้คีวามอยากเหลา่น้ีเกดิขึ้นภายในใจ ถา้เหน็วา่เป็นอนิจจงั จะตอ้ง

เปลีย่นไป เหน็วา่เป็นอนัตตา ไมอ่ยู่ภายใตอ้าํนาจของเรา ทีจ่ะบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความ

อยากของเรา เราก็จะไมอ่ยาก เพราะอยากไปก็จะเป็นโทษมากกวา่เป็นคุณ เป็นโทษ

เพราะทาํใหจ้ติใจทกุข ์เพราะเป็นสิง่ทีเ่กดิดบัๆ มาแลว้ไป ไมไ่ดเ้ป็นคุณเป็นประโยชนก์บั

จติใจแต่อย่างใด  

น้ีคอืการปฏบิตัเิพือ่การหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ตอ้งเกดิจากการทาํทาน รกัษา

ศีล ภาวนา สมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา ดว้ยอทิธิบาท ๔ คอืฉนัทะวริิยะจติตะ

วมิงัสา ฉนัทะคอืความยนิดทีีจ่ะทาํทานรกัษาศีลภาวนา วิริยะคอืความพากเพยีรขยนัที่

จะทาํทานรกัษาศีลภาวนา จติตะคอืจติใจจดจ่ออยู่กบัการทาํทานรกัษาศีลภาวนา วิมงัสา

คอืคดิใคร่ครวญ เรื่องทาํทานรกัษาศีลภาวนา น้ีคอือทิธิบาท ๔ ทีจ่ะผลกัดนัการปฏบิตัิ

ใหเ้ป็นไปอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว ทาํใหก้ารปฏบิตังิา่ย ทีย่ากก็เพราะไมม่ฉีนัทะ ไมม่ี
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ความยนิด ีไมม่วีริิยะ ไมม่คีวามพากเพยีร ไมม่จีติตะ ใจไมจ่ดจ่อ ใจมวัแต่ไปจดจ่ออยู่

กบัเรื่องอืน่ เรื่องลาภยศสรรเสริญ เรื่องความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ไมม่วีมิงัสา ไม่

ใคร่ครวญไปในทางธรรมกลบัใคร่ครวญไปในทางโลก ถา้เป็นอย่างน้ีการปฏบิตักิจ็ะ

เหมอืนกบัเขน็ครกขึ้นภูเขา เขน็ขึ้นไปไดไ้ม่นานก็หมดแรง ครกก็ไหลลงมาทบัคนเขน็  

จะทอ้แท ้ ไมอ่ยากศึกษา ไมอ่ยากปฏบิตั ิ สูไ้ปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายไมไ่ด ้ ไป

หาลาภยศสรรเสริญไมไ่ด ้ เพราะไมไ่ดเ้จริญมรณานุสต ิลมืไปวา่เดีย๋วก็ตอ้งตายแลว้ จะ

มาเจริญก็ตอนทีเ่กดิเหตกุารณ์จรงิ ซึง่ก็จะสายไปเสยีแลว้ เช่นเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ไปหา

หมอ หมอตรวจพบวา่เป็นโรครา้ย มเีวลาอยู่ไมเ่กนิ ๓ เดอืน ตอนนัน้จะทาํอย่างไรก็ไม่

ทนัการ เพราะไมไ่ดเ้ตรียมตวัไวก่้อน มวัแต่ไปแสวงหาความสุขกบัลาภยศสรรเสริญ กบั

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ พอจะตอ้งมาแสวงหาสรณะทีพ่ึง่ทางใจ ทีเ่กดิจากการทาํบญุ

ใหท้านรกัษาศีลภาวนา ปลกีวเิวกไปอยู่วดั ไปอยู่ทีห่่างไกลจากลาภยศสรรเสริญ 

ห่างไกลจากความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็จะรูส้กึทกุขท์รมานใจ ก็เลยทกุขท์ ัง้ ๒ ทาง 

ไมป่ฏบิตักิ็ทกุข ์ ปฏบิตักิ็ทกุข ์ กลนืไมเ่ขา้คายไมอ่อก แต่ถา้หม ัน่เจริญมรณานุสตเิสยี

ต ัง้แต่บดัน้ี ก็จะมเีวลามากพอทีจ่ะปรบัใจปรบัตวัเรา ใหเ้ขา้สู่การปฏบิตัไิด ้ดว้ยการทาํไป

ตามลาํดบัตามกาํลงั  

ถา้พจิารณามรณานุสตอิยู่เรื่อยๆ ก็จะทาํใหไ้มล่มืหนา้ทีท่ีแ่ทจ้ริง คอืการทาํประโยชน์

ใหก้บัตน ประโยชนข์องตนก็คอืการหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ถา้เจริญมรณานุสติ

อยู่เรื่อยๆ ก็จะรูว้า่งานทีแ่ทจ้ริงก็คอืงานดบัทกุขท์างใจ งานดบัทกุขท์างกายก็ทาํไปตาม

ความจาํเป็น เช่นเวลาร่างกายหวิก็หาอาหารมารบัประทาน หานํา้มาดืม่ เจ็บไขไ้ดป่้วยก็

หายามารกัษา หาทีอ่ยู่อาศยัไวห้ลบภยัต่างๆ หาเสื้อผา้มาสวมใส่เพือ่ป้องกนัไมใ่หร่้างกาย

เจ็บไขไ้ดป่้วย น้ีคอืการดบัทกุขท์างร่างกาย ซึง่ทาํไดไ้มย่ากเยน็แต่อย่างใด ไมต่อ้งใช ้

เวลามาก ถา้ทาํอย่างมเีหตมุผีล ทาํเท่าทีจ่าํเป็น ไมไ่ดท้าํดว้ยความหลง เช่นตอ้งใชข้อง

ราคาแพงๆ มาดูแลรกัษาร่างกาย ถา้คดิอย่างน้ีก็จะเสยีเวลามากกบัการหาปจัจยั ๔ ทีม่ ี

ราคาแพงๆมาดูแลรกัษาร่างกาย จะทาํใหไ้มม่เีวลามาสรา้งสรณะทางใจ แต่ถา้หาปจัจยั ๔ 

แบบสมถะเรียบงา่ย พอมพีอกนิพออยู่ก็ใชไ้ดแ้ลว้ จะไดไ้มต่อ้งเสยีเวลามากกบัการหา
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ปจัจยั ๔ ใหก้บัร่างกาย จะไดม้เีวลามาสรา้งสรณะใหก้บัใจ มาทาํประโยชนใ์หก้บัตน ก็

คอืมาปฏบิตัธิรรม มารกัษาศีล มาเจริญสตสิมาธิปญัญา เพือ่ทาํใหจ้ติใจหลดุพน้จาก

ความทกุขท์ ัง้หลาย น่ีคอืประโยชนท์ีต่อ้งทาํก่อน คอืประโยชนข์องตน ก่อนทีจ่ะไปทาํ

ประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้ืน่ต่อไป 

อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงทาํมา ในเบื้องตน้ทรงทุ่มเทเวลา ต่อการศึกษาปฏบิตัธิรรม จน

ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ หลงัจากนัน้จงึไดท้รงโปรดสตัวโ์ลก ผูใ้ดมี

ความศรทัธามคีวามสนใจก็จะทรงสอน เพือ่ใหไ้ดรู้จ้กัวธิีหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย 

น่ีเป็นประโยชนท์ี ่๒ คอืประโยชนข์องผูอ้ืน่ ประโยชนท์ี ่๑ ก็คอืประโยชนข์องตน จงยงั

ประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผูอ้ืน่ใหถ้งึพรอ้ม ดว้ยความไม่ประมาทเถดิ ถา้ยงั

ไมไ่ดท้าํประโยชนข์องตน ก็จะทาํประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้ืน่ไมไ่ด ้เบื้องตน้ตอ้งทาํประโยชนต์น

ก่อน คอืหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลงัจากนัน้

ค่อยไปทาํประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้ืน่ต่อไป ถา้ยงัไมห่ลดุพน้ ประโยชนท์ีจ่ะทาํใหแ้ก่ผูอ้ืน่ จะ

เป็นประโยชนเ์ลก็ๆนอ้ยๆ เช่นช่วยเหลอืทางเงนิทอง ช่วยเหลอืทางร่างกาย ทีไ่มใ่ช่เป็น

สิง่ทีส่าํคญั  

สิง่ทีส่าํคญัคอืจติใจ การจะช่วยเหลอืจติใจของผูอ้ืน่ได ้จาํเป็นตอ้งมธีรรมะ เพราะธรรมะ

เท่านัน้ทีเ่ป็นทีพ่ึง่ของจติใจ ถา้ยงัไมม่ธีรรมะเป็นทีพ่ึง่ของจติใจของเรา จะเอาธรรมะให ้

เป็นทีพ่ึง่ของผูอ้ืน่ไดอ้ย่างไร ถงึแมจ้ะไดศึ้กษาธรรมะมามากก็ตาม ก็เป็นประโยชนใ์น

ระดบัหน่ึงเท่านัน้ คอืเป็นแผนที ่ เป็นป้ายบอกทางทีไ่มช่ดัเจน ไมส่ามารถทาํใหผู้อ้ืน่หลดุ

พน้จากความทกุขไ์ด ้ ถา้ยงัไมส่ามารถทาํใหต้นเองหลดุพน้จากความทกุข ์ ตอ้งปฏบิตัถิงึ

จะรูจ้ริงเหน็จริง การดูป้ายยงัไมไ่ดเ้ป็นการรูจ้รงิเหน็จริง การอ่านหนงัสอืธรรมะ การฟงั

เทศนฟ์งัธรรม ยงัไมไ่ดเ้ป็นการรูจ้ริงเหน็จริง ธรรมะทีต่อ้งรูก้็คอือริยสจั ๔ ทกุขส์มทุยั

นิโรธมรรค ตอ้งปฏบิตัถิงึจะรูจ้รงิเหน็จรงิได ้ ตอ้งเหน็ทกุขท์ีใ่จ เหน็สมทุยัตน้เหตขุอง

ความทกุข ์ เหน็นิโรธความดบัของทกุข ์ เหน็มรรควธิทีีจ่ะทาํใหค้วามทกุขด์บัไป ตอ้งเหน็

จากการปฏบิตัเิท่านัน้ ถงึจะเหน็จริง ตอ้งเหน็ในขณะทีใ่จเกดิความทกุข ์ เหน็ในขณะที่

มรรคคอืธรรมะกาํลงัทาํหนา้ทีล่ะสมทุยัเพือ่ดบัความทกุข ์ เหน็ความทกุขท์ีถู่กมรรค
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ทาํลายดบัไป ถา้เหน็จากการปฏบิตัแิลว้ ก็จะสามารถสอนผูอ้ืน่ไดอ้ย่างเต็มปากเต็มคาํ 

ถา้ผูอ้ืน่ปฏบิตัไิปแลว้เกดิความสงสยั ก็สามารถตอบคาํถามไดอ้ย่างแมน่ยาํ  

น่ีคอืเรื่องของการเขา้หาธรรมะ เขา้หาพระศาสนา เขา้หาประโยชน ์ เขา้หาทีพ่ึง่ของจติใจ 

ตอ้งหม ัน่เจริญมรณานุสตอิยู่เรื่อยๆ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนทว์า่ ใหร้ะลกึ

ถงึความตายทกุลมหายใจเขา้ออก ไมใ่หเ้ผลอไมใ่หล้มื ทาํอะไรก็ใหร้ะลกึถงึความตาย

อยู่เรื่อยๆ จะไดถ้ามตวัเองวา่กาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัทาํประโยชนข์องตนคอืการหลดุพน้

จากความทกุข ์หรือวา่กาํลงัทาํประโยชนอ์ืน่ ถา้ไมท่าํประโยชนเ์พือ่การหลดุพน้จากความ

ทกุข ์จะไดร้ีบทาํเสยี ประโยชนอ์ืน่ทาํไปก็เท่านัน้ เพราะไมเ่ป็นประโยชนก์บัจติใจ แต่เป็น

ประโยชนก์บัร่างกาย เช่นการหาลาภยศสรรเสริญ ถา้หาพอประมาณ ถา้หามากเกนิไปก็

จะเป็นประโยชนก์บักเิลสตณัหา ทีจ่ะมาเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจ ใหม้คีวามทกุขม์ากขึ้น 

จงึตอ้งหม ัน่ระลกึถงึความตายอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็ถามตวัเองอยู่เรื่อยๆวา่ ขณะน้ีกาํลงัทาํ

ประโยชนข์องตนหรือไม ่ กาํลงัทาํทานหรือเปลา่ กาํลงัรกัษาศีลหรือเปลา่ กาํลงัภาวนา

หรือเปลา่ กาํลงัเจริญสตหิรือเปลา่ หรอืวา่ปลอ่ยใหใ้จลอยไปลอยมา ไมไ่ดอ้ยู่กบั

กรรมฐาน เช่นการบริกรรมพทุโธ การเจรญิมรณานุสต ิ หรือการเจริญกายคตาสต ิ กค็อื

มสีตเิฝ้าดูการเคลือ่นไหวของร่างกายในทกุอริิยาบถ ในทกุการงานทีก่าํลงัทาํอยู่  

หรือวา่ปลอ่ยใหใ้จคดิเรื่อยเป่ือย ร่างกายอยู่ตรงน้ีแต่ใจไปอยู่ทีอ่ดตีบา้ง อยู่ทีอ่นาคตบา้ง 

อยู่ทีโ่น่น อยู่ทีน่ ัน่ แต่ไมไ่ดอ้ยู่ทีน่ี่ ถา้ใจไมม่สีตแิลว้ ก็จะไมส่ามารถเจริญธรรมทีส่าํคญั 

คอืสมาธิและปญัญาได ้ ถา้ไมม่สีมาธิและไมม่ปีญัญา วมิตุตคิอืการหลดุพน้ก็จะไมเ่กดิ 

เพราะไมม่ปีจัจยั เหมอืนกบัปลูกตน้ไมแ้ลว้ไมร่ดนํา้ ไมพ่รวนดนิ ไมค่อยกาํจดัวชัพชื

ต่างๆ ตน้ไมก้็จะไมเ่จริญเตบิโต ถา้ไมห่ม ัน่เจริญสต ิ ไมห่ม ัน่นัง่สมาธิ ไมห่ม ัน่เจริญ

ปญัญาตามลาํดบั วมิตุตกิ็จะไมป่รากฏขึ้นมา มรรคผลนิพพานก็จะไมป่รากฏขึ้นมา เวลา

อนัมค่ีาก็จะสูญไป จงึตอ้งเจริญมรณานุสตอิยู่เรื่อยๆ เพือ่จะไดม้ฉีนัทะวริิยะจติตะ

วมิงัสา ทีจ่ะศึกษาปฏบิตัทิานศีลภาวนา เพือ่ความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย หลดุ

พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ น่ีคอืภารกจิของพวกเรา เป็นหนา้ทีข่องพวกเรา ไมม่ใีครทาํ

แทนได ้ 
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ต่อไปถา้เป็นวนันกัขตัฤกษ ์ เช่นวนัวสิาขบูชา วนัมาฆบูชา วนัอาสาฬหบูชา จะของด

รบัแขกช่วงบ่าย เพราะไมม่เีวลา จะไดพ้กับา้ง ถา้เป็นวนัวสิาขบูชา วนัมาฆบูชา วนั

อาสาฬหบูชา ช่วงบ่ายไมต่อ้งมา ถา้จะมาก็มาช่วงเชา้ทีศ่าลาหอฉนั เพราะกวา่จะเสร็จ

ภารกจิก็เกอืบเทีย่ง เทีย่งกต็อ้งลงปาฏโิมกขต่์อ ออกจากปาฏโิมกขก์็ตอ้งขึ้นมารบัแขก

ตอนบ่าย ๒ ก็จะไมม่เีวลาหายใจ จงึตอ้งของดรบัแขกช่วงบา่ยในวนัวสิาขบูชา วนั

มาฆบูชา และวนัอาสาฬหบูชา จะบอกเจา้หนา้ทีท่ีเ่ฝ้าประตู จะไดม้เีวลาพกับา้ง ตอนคํา่ก็

ตอ้งลงไปทาํวตัรคํา่ ไปทาํพธิีเวยีนเทยีน เอาเทศนข์องสมเดจ็พระสงัฆราชมาอ่าน  

ถาม เวลาทีเ่กดินิมติแลว้ตอ้งบงัคบัใจ ไมใ่หต้ามรูจ้ะค่อนขา้งยาก คอืมคีวามรูส้กึ

อยากเหน็อยากตามไปดู ขออบุายดว้ยเจา้ค่ะ 

ตอบ ภาวนาต่อไป 

ถาม อย่าไปมองมนัหรือคะ 

ตอบ อย่าหยุดภาวนา พทุโธต่อไป ดูลมต่อไป เหมอืนเวลานัง่ภาวนาแลว้มเีสยีง

โทรศพัทด์งั มเีสยีงคนนัน้เสยีงคนน้ี ก็อย่าไปสนใจ ภาวนาไปเรื่อยๆ เวลามแีสง

มภีาพใหเ้หน็ ก็อย่าไปสนใจ  

ถาม นิมติน้ีเป็นธรรมใช่ไหมคะ 

ตอบ เป็นสภาวธรรม ไมไ่ดเ้ป็นมรรคผลนิพพาน ไมเ่ป็นประโยชนต่์อการเจริญปญัญา 

สภาวธรรมทีจ่ะเป็นประโยชนต่์อการเจริญปญัญา ก็คอืความวา่งเปลา่ อเุบกขา 

สกัแต่วา่รู ้ เพราะจะทาํใหก้เิลสตณัหาอ่อนกาํลงัลง เพือ่ปญัญาจะไดฆ่้ากเิลส

ตณัหาได ้ ตอ้งใชส้มาธิทบุศีรษะใหก้เิลสตณัหามนึก่อน พอออกจากสมาธิมา 

กเิลสตณัหาจะยงังวัเงยีอยู่ ก็จะใชป้ญัญาฆ่ากเิลสตณัหาได ้ แต่ถา้เหน็นัน่เหน็น่ี 

กเิลสตณัหาจะไมไ่ดถู้กตดักาํลงั ยงัสามารถทาํงานได ้พอเหน็แลว้ชอบก็อยากจะ

ใหเ้หน็นานๆ ถา้ไมช่อบก็อยากจะใหห้ายไป ไมเ่ป็นประโยชนต่์อการตดักาํลงัของ

กเิลสตณัหา ถา้จติน่ิงสงบและวา่งกเิลสตณัหาจะทาํงานไมไ่ด ้ กเิลสตณัหาจะถูก
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ตดักาํลงัลงไป ถา้ออกจากสมาธทิีว่า่งทีส่งบทีเ่ป็นอเุบกขาน้ี จติจะมกีาํลงัมาก 

กเิลสจะมกีาํลงันอ้ย ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ออกจากสมาธิทีม่เีรื่องราวต่างๆใหรู้ใ้ห ้

เหน็ จติจะมกีาํลงันอ้ย กเิลสจะมกีาํลงัมาก ก็จะไมส่ามารถใชป้ญัญาตดักเิลสได ้

ปญัญาเป็นผูช้ี้บอกวา่อะไรเป็นกเิลส อะไรไมเ่ป็นกเิลส สมาธิเป็นผูห้ยุดกเิลส

ดว้ยอเุบกขา เวลาเหน็เงนิแลว้ก็โลภอยากได ้ปญัญาก็จะบอกวา่อย่าไปโลภ เป็น

ทกุขม์ากกวา่เป็นสุข ถา้มสีมาธิก็หยุดโลภได ้ ถา้ใจไมม่สีมาธิทีว่า่งทีส่งบ พอ

ปญัญาบอกวา่อย่าไปโลภ จะหยุดไมไ่ด ้ การภาวนาเพือ่ฆ่ากเิลสน้ี ตอ้งมสีมาธิที่

วา่งทีส่งบ ทีไ่มม่นิีมติต่างๆ มแีต่อเุบกขา สกัแต่วา่รู ้ อยู่ไดน้านเท่าไหร่ก็ยิง่ด ี

เพราะยิง่นานกาํลงัของใจก็จะมมีากขึ้น กาํลงัของกเิลสก็จะนอ้ยลงไป ความสงบ

เป็นผูต้ดักาํลงัของกเิลส ถา้ใจยงัไมส่งบกเิลสก็จะทาํงานได ้

ถาม ขณะทีบ่ริกรรมพทุโธอยู่น้ี ถอืวา่สงบหรือเปลา่ 

ตอบ ถา้ยงับริกรรมพทุโธอยู่ก็ยงัไมส่งบเต็มที ่พทุโธเป็นวติกวจิาร 

ถาม จนกวา่พทุโธจะหายไปเอง 

ตอบ จนกวา่จะวูบลงไปแลว้ก็น่ิง พทุโธก็จะหายไปเอง เวลาสงบจริงๆเหมอืนตกหลมุ

ตกบ่อตกเหว วูบแลว้ก็สงบเยน็สบาย บงัคบัใหเ้ป็นอย่างนัน้ไมไ่ด ้ ตอ้งเป็นเอง 

ตอ้งเกดิจากการภาวนา เช่นดูลมหายใจเขา้ออก หรือบริกรรมพทุโธๆ ควรจะทาํ

อย่างใดอย่างหน่ึงจะดกีวา่ ถา้จะเอาพทุโธกพ็ทุโธอย่างเดยีว เอาลมก็เอาลมอย่าง

เดยีว ถา้ตอ้งการบริกรรมพทุโธใหเ้ร็วขึ้น แต่ลมไมเ่ร็วตามก็ทาํไมไ่ด ้ เวลามี

ความคดิเขา้มาแทรกมาก การใชพ้ทุเขา้โธออก แลว้ตอ้งการบริกรรมพทุโธใหถ้ี่

ขึ้น เพือ่ไมใ่หค้วามคดิเขา้มาแทรก ก็จะทาํไมไ่ด ้ ถา้ตอ้งการใชก้ารบริกรรมเพือ่

ระงบัความคดิปรุงแต่งก็ใชบ้ริกรรมไปอย่างเดยีว ไมต่อ้งดูลม ถา้ไมม่คีวามคิด

ปรุงแต่งเขา้มาแทรกจะดูลมไปอย่างเดยีว ไมต่อ้งบริกรรมก็ได ้ ดูลมหายใจเขา้

หายใจออกทีป่ลายจมกู เฝ้าดูไป แลว้ก็จะสงบ ลมจะละเอยีดเขา้ไปเรื่อยๆจน

รูส้กึวา่หายไป พอหายไปแลว้ก็จะวูบลงไป จติจะปลอ่ยลมเหมอืนกบัหายใจเฮอืก
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สุดทา้ย แลว้ลมก็หายไป จติก็เขา้สู่ความสงบ ไมต่อ้งกลวัเวลาดูลมแลว้คดิวา่ไม่

มลีม ถา้ตกใจกลวัก็จะทาํใหจ้ติถอนออกมา จติจะหยาบขึ้น เกดิการปรุงแต่ง

ขึ้นมา จติก็จะไมเ่ขา้สู่ความสงบ ใหรู้ว้า่ลมละเอยีดลมเบา จนลมหมดไป ใหรู้ ้

เฉยๆก็ได ้ใหรู้ว้า่ตอนน้ีไมม่ลีมแลว้ แลว้จติจะวูบลงไป ถา้ไมต่กใจ  

ถาม เวลาสงบแลว้วูบลงไป กบัเวลาลมหายใจหมด ท ัง้สองต่างกนัอย่างไรคะ 

ตอบ ลองทาํดู 

ถาม พอจะวูบก็จะย ัง้อยู่เรื่อยค่ะ 

ตอบ ไปย ัง้ทาํไม 

ถาม ไมไ่ดต้ ัง้ใจ 

ตอบ ดูเฉยๆ 

ถาม ถา้กระตกุ ก็ดูลมต่อไปหรือเจา้คะ 

ตอบ ดูไปเรื่อยๆ จนกวา่จะสงบ ดูเฉยๆ 

ถาม จะไปดงึมนัทกุทเีลย ไมรู่ท้าํไม 

ตอบ เป็นอปุาทาน ไมอ่ยากใหล้มหมด คดิวา่หมดลมหายใจจะตาย 

ถาม พอรูส้กึจะตก ก็จะฝืนไมใ่หม้นัตก 

ตอบ ไปฝืนทาํไม ปลอ่ยใหต้กไป ใหรู้เ้ฉยๆ  

ถาม  ยงัแยกไมไ่ด ้วา่เป็นปฏกิริิยา หรือต ัง้ใจย ัง้  

ตอบ ถา้มลีมใหดู้ก็ดูไป ถา้ไมม่ลีมใหดู้ก็ดูความว่างไป ใหดู้เฉยๆ อย่าไปมปีฏกิริิยากบั

สิง่ทีดู่ ใหเ้ป็นอเุบกขา  
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ถาม ไปดงึเพราะกลวั ไมเ่คยประสบมาก่อน ก็เลยถอนออกมา 

ตอบ ไปกลวัทาํไม ไมม่อีะไรน่ากลวั ดูไปเรื่อยๆ เดีย๋วก็หายกลวัเอง  

ถาม ทีว่า่วูบไปแลว้สงบ เรียกวา่จติรวมหรือยงัคะ 

ตอบ จติรวมแลว้ วูบแลว้เบาอกเบาใจสบายใจ 

ถาม ถา้น่ิงพกัเดยีวถอืวา่รวม  

ตอบ ถา้น่ิงเดีย๋วเดยีวเรียกวา่ขณิกสมาธิ ถา้น่ิงนานเรียกวา่อปัปนาสมาธิ ถา้สตมิกีาํลงั

มากก็จะน่ิงไดน้าน ภายในจติจะม ี ๒ ฝ่ายต่อสูก้นั สตเิป็นฝ่ายผลกัเขา้ขา้งใน 

กเิลสเป็นฝ่ายผลกัออกมา กเิลสจะหารูปเสยีงกลิน่รสอยู่ตลอดเวลา จงึตอ้งใชส้ติ

ผลกัเขา้ไปขา้งใน ถา้สตมิกีาํลงันอ้ย ก็น่ิงแป๊บเดยีว จะถูกกเิลสดนัออกมา ถา้สติ

มกีาํลงัมากก็จะเขา้ไปลกึและน่ิงนาน จงึตอ้งเจริญสตใิหม้าก เจริญสตทิ ัง้วนั 

ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ถา้สตมิกีาํลงัมาก กจ็ะสงบไดน้าน 

ถาม ขณะทีน่ ัง่ภาวนาอยู่แลว้มเีสยีงดงั จติเหมอืนหลบเขา้ไปขา้งใน ภาวนามสีตมิาก

ขึ้น อย่างน้ีต่างกบัคาํวา่วูบอย่างไรคะ 

ตอบ จะเป็นอะไรก็ช่าง ใหน่ิ้งเป็นอเุบกขาก็แลว้กนั ถา้ไมน่ิ่งไมเ่ป็นอเุบกขา ก็ทาํใหน่ิ้ง

ใหเ้ป็นอเุบกขา นัง่ภาวนาต่อไป นัง่ใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนัง่ได ้นัง่ไดน้านก็แสดงวา่

มอีเุบกขามาก ถา้ไมม่อีเุบกขาจะนัง่ไมไ่ด ้ 

ถาม เวลาลงไปลกึมาก จะไมรู่อ้ะไรเลย แต่รูส้กึวา่นานมาก พยายามจะคดิอะไรก็คดิ

ไมอ่อกเลย ยงัอยากอยู่อย่างนัน้ 

ตอบ ไมค่ดิก็ดแีลว้ ทีภ่าวนาก็เพือ่ไมใ่หค้ดิ เพราะความคดิของเราน้ี เป็นเรื่องของ

กเิลสท ัง้นัน้ 

ถาม อยากมาพจิารณากายแต่มนัไมย่อมเลยค่ะ 
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ตอบ ถา้ไมย่อมก็ยงัไมต่อ้งพจิารณา ใหพ้รอ้มทีจ่ะพจิารณาก่อน แลว้ค่อยพจิารณา ถา้

ยงัสงบก็เดนิจงกรมไป สกัแต่วา่รูไ้ป ไมต่อ้งพจิารณาก็ได ้ประคบัประคองจติให ้

อยู่ในความสงบในความน่ิงไปก่อน จนกวา่จะเริ่มคดิปรุงแต่ง แลว้ค่อยเอา

ความคดิปรุงแต่ง มาคดิในทางปญัญาต่อไป การพจิารณาตอนนัน้ก็เป็นการ

เตรียมตวัเป็นการทาํการบา้น เช่นพจิารณาใหเ้หน็ความเจ็บไขไ้ดป่้วย เหน็ความ

ตาย เหน็การพลดัพรากจากบคุคลต่างๆสิง่ต่างๆ เพราะในขณะนัน้ยงัไมเ่กดิ

เหตกุารณ์ ก็ตอ้งซอ้มไวก่้อน เหมอืนนกัมวยทีต่อ้งซอ้มชกกบัคู่ซอ้มไวก่้อน เพือ่

จะไดพ้รอ้มขึ้นไปต่อสูก้บัคู่ต่อสูท้ีแ่ทจ้รงิบนเวทต่ีอไป ถา้มเีหตกุารณ์เกดิขึ้นก็

ตอ้งใชป้ญัญา เช่นเกดิความทกุขข์ึ้นมาในขณะนัน้ ไมว่า่ดว้ยสาเหตอุนัใด ก็ตอ้ง

ใชป้ญัญาพจิารณาดบัตน้เหตขุองความทกุขใ์หไ้ด ้ ถา้ดบัตน้เหตไุด ้ ความทกุขก์็

จะดบัตามไป เวลาวติกกงัวลกบัคนนัน้คนน้ี เรื่องนัน้เรื่องน้ี ทาํใหจ้ติใจวา้วุน่ขุน่

มวัขึ้นมา ก็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ คนนัน้คนน้ีเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ก็จะยตุิ

ความกงัวลได ้ปลอ่ยวางได ้ เพราะทาํอะไรไมไ่ด ้ เป็นอนตัตา เป็นอย่างนัน้ หา้ม

ไมไ่ด ้ 

การพจิารณาปญัญามอียู่ ๒ ลกัษณะคอื ๑. พจิารณาเพือ่แกค้วามทกุขท์ีเ่กดิขึ้น

ปจัจบุนัทนัด่วน ๒. พจิารณาเพือ่เตรียมเครื่องไมเ้ครื่องมอืไวส้าํหรบัดบัทกุข ์ ที่

จะเกดิขึ้นในอนาคต ถา้ไมเ่ตรียมไวก่้อน เวลาเกดิเหตกุารณ์จะไมส่ามารถใช ้

ปญัญาได ้ เพราะไมไ่ดท้าํการบา้นไวก่้อน เช่นเรารกัอะไร สิง่ทีเ่รารกักจ็ะเป็นตวั

ปญัหา เพราะถา้เรารกัอะไร เราก็จะไมอ่ยากใหเ้ขาจากเราไป แต่เราตอ้งรูว้า่เขา

เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ตอ้งคอยสอนใจใหป้ลอ่ยวางเขาใหไ้ด ้ ก่อนทีเ่ขาจะจาก

เราไป เวลาทีเ่ขาจากไปจะไดไ้มท่กุข ์ เพราะปลอ่ยใหเ้ขาไปได ้ ไมไ่ดอ้ยากใหเ้ขา

กลบัมา หรืออยากใหเ้ขาอยู่ต่อไป ถา้ไมพ่จิารณาไวล้ว่งหนา้ก่อน เวลาเกดิ

เหตกุารณ์จะไมรู่ว้า่จะพจิารณาอย่างไร จะปลงอย่างไร จะปลอ่ยวางอยา่งไร 

เพราะมอีปุาทานดงึเอาไว ้ มกีเิลสตณัหาอยากใหเ้ขาอยู่ต่อไป อยากจะไมใ่หเ้ขา

จากเราไป ตอ้งกาํจดักเิลสตณัหาน้ีใหไ้ด ้
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ตอ้งกาํจดัดว้ยความจริง ก็คอือนิจจงั มาแลว้ก็ตอ้งไป เกดิแลว้ก็ตอ้งดบั อนัตตา 

หา้มเขาไมไ่ด ้หา้มก็ไม่เกดิประโยชน ์ทกุขใ์จไปเปลา่ๆ มใีครอยากจะทกุขบ์า้ง ไม่

มใีครอยากจะทกุข ์ พอเหน็ความทกุขท์ีเ่กดิจากความอยาก ก็จะตอ้งหยุดความ

อยาก ไมไ่ดพ้จิารณาปญัญาเพือ่ยบัย ัง้ไมใ่หแ้ก่ ไมใ่หเ้จ็บ ไมใ่หต้าย แต่พจิารณา

เพือ่ไมใ่หท้กุขก์บัความแก่ ความเจ็บ ความตาย ตอ้งเหน็ความจรงิ ตอ้งยอมรบั

ความจริง เหน็อนิจจงัความไมเ่ทีย่ง เกดิแก่เจ็บตาย ความเจริญความเสือ่ม 

ความเปลีย่นแปลง น้ีเป็นอนิจจงั อนัตตาก็คอืไมม่ใีครหา้มได ้ ทกุขงัก็คอืความ

อยากทีจ่ะไปหา้มเขา อยากทีจ่ะใหเ้ขาไมเ่ป็นอย่างนัน้ ก็จะเกดิทกุขใ์จขึ้นมา ตอ้ง

เหน็ท ัง้ ๓ ส่วน ถา้เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาก็จะไมม่ตีณัหาความอยาก ถา้ไมเ่หน็

อนิจจงัทกุขงัอนตัตาก็จะมคีวามอยาก ถา้มคีวามอยากก็จะมคีวามทกุขใ์จ ทกุข ์

กบัเรื่องนัน้ ทกุขก์บัเรื่องน้ี ตอ้งเหน็ในขณะทีเ่กดิเหตกุารณ์จรงิๆ ทกุขจ์ริงๆ 

เครียดจริงๆ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั กระสบักระส่ายกระวนกระวาย ถงึจะเรียกวา่

เหน็อริยสจัจริง ตอนทีเ่ราคุยกนัอยู่น้ี ใจเราไมไ่ดเ้ครียดไมไ่ดท้กุข ์ยงัไมเ่หน็จริง 

เป็นการจนิตนาการไปเท่านัน้เอง ถา้อยู่ในเหตกุารณ์จริง สตปิญัญาตอ้งหมนุติ้ว 

อยู่เฉยๆไม่ได ้ ถา้อยู่เฉยๆก็จะดบัความทกุขไ์มไ่ด ้ ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็อนิจจงั

ทกุขงัอนตัตาใหไ้ด ้ ใหเ้หน็ตณัหาใหไ้ด ้ ทีจ่ะอยากในสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ เช่นอยาก

ไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย ถา้ยอมรบัวา่ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ความอยากก็จะ

สลายตวัไป 

ถา้ไดส้มาธิแลว้ ควรพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาใหม้าก ถา้ยงัไมไ่ดส้มาธิก็จะ

ไมค่่อยไดป้ระโยชน ์ เพราะวา่ ๑. จะไมส่ามารถพจิารณาไดอ้ย่างต่อเน่ือง ๒. จะ

ไมเ่หน็ทกุขงั ถา้มสีมาธิแลว้ เวลาเกิดความทกุขจ์ะเหน็ชดั ถา้ไมม่สีมาธิจะไมเ่หน็ 

จะเหน็วา่ความทกุขอ์ยู่ขา้งนอก อยู่ทีค่นนัน้คนน้ี สิง่นัน้สิง่น้ี ก็จะไปแกท้ีค่นนัน้

คนน้ี แทนทีจ่ะเหน็วา่ความทกุขอ์ยู่ในใจ เหตขุองความทกุขก์็อยู่ในใจ กลบัไป

เหน็วา่อยู่ขา้งนอก เหน็วา่เขาพูดอย่างน้ีทาํอย่างน้ีจงึทาํใหเ้ราทกุข ์ จะไปเหน็อย่าง

นัน้ ก็จะไปแกท้ีเ่ขา ถา้ไมช่อบเขา ยา้ยเขาไดก้็ส ัง่ยา้ยเลย ถา้ยา้ยเขาไมไ่ดก้็ยา้ย

เรา เหมอืนพระอานนทท์ีก่ราบทูลพระพทุธเจา้ใหย้า้ยที ่ อย่าอยู่ตรงน้ีเลย 
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พระพทุธเจา้ก็ทรงตอบวา่ ยา้ยไปเดีย๋วก็ตอ้งไปเจออกี แกต้รงน้ี แกท้ีใ่จ ทาํใจให ้

เป็นอเุบกขา ปญัหาอยู่ทีใ่จ ความทกุขอ์ยู่ทีใ่จ เหตกุ็คอืความอยาก ถา้ไมม่คีวาม

อยากจะไมม่ปีญัหา จะไมม่คีวามทกุข ์ รบัไดท้กุสภาพ ชมก็ได ้ ด่าก็ได ้ สุขก็ได ้

ทกุขก์็ได ้ อยู่ก็ได ้ ตายก็ได ้ แกป้ญัหาทีใ่จดว้ยการเจริญสต ิ ดว้ยการนัง่สมาธ ิ

ดว้ยการเจริญปญัญา ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล อย่าไปยดึตดิกบัสมบตัิ

ขา้วของเงนิทอง อย่าไปอยากไดส้มบตัขิา้วของเงนิทอง อย่าไปหาความสุขจาก

สมบตัขิา้วของเงนิทอง เพราะจะทาํใหไ้มม่เีวลามารกัษาศีลมาปฏบิตัธิรรม  

ในปีหน่ึงม ี๓๖๕ วนั มาศึกษามารกัษาศีลปฏบิตัธิรรมกนัสกักี่วนั ใหดู้เหตบุา้ง ดู

การดาํเนินชวีติของเรา วา่ดาํเนินอย่างไร พวกเรายงัปฏบิตักินันอ้ยมาก มบีางคน

ทีไ่มไ่ดม้าวนัน้ีก็เพราะไปปฏบิตักินั พวกทีม่าเวลากลบัไปก็ใหก้ลบัไปปฏบิตั ิ ไม่

ไปทาํภารกจิอืน่ กลบัไปเดนิจงกรมนัง่สมาธิ รกัษาศีล ควรปฏบิตัอิย่างเต็มที ่ถา้

กลบัไปหารูปเสยีงกลิน่รส หาขนมนมเนย ก็จะไมก่า้วหนา้ ควรเจริญมรณานุสติ

อยู่เรื่อยๆ จะเหน็วา่เวลาปฏบิตัเิหลอืนอ้ยลงไปเรื่อยๆ จะไดป้รบัการดาํเนินชวีติ

ใหเ้ขา้หาธรรมะ  

ถาม คุณแมเ่ป็นมะเร็งทีส่มอง ตอนน้ีลามไปทีก่ระดูกแลว้ เวลาคงเหลอือกีไมม่าก ก็

เลยนึกวา่วนัน้ีท่านอาจารยเ์ทศนม์รณานุสตใิหเ้ฉพาะ 

ตอบ จะช่วยได ้ถา้เจริญมรณานุสตอิยู่เรื่อยๆ จะรบัความจริงได ้จะไมต่่อตา้น จะไมม่ี

ความอยากไมใ่หเ้ขาตาย  

ถาม ทีก่งัวลก็คอื คุณแมไ่มท่าํบญุเลย ไมม่าวดัเลย ไมรู่จ้ะทาํอย่างไร ก็ตอ้งทาํใจ แต่

ก็อยากใหแ้มไ่ดท้าํบญุก่อนจากไป 

ตอบ ทาํอย่างไรได ้ ถา้เขาไมก่นิขา้วจะไปบงัคบัใหเ้ขากนิไดอ้ย่างไร เขาไมก่นิก็ไมก่นิ 

บญุก็เหมอืนขา้ว เป็นขา้วของใจ ถา้กนิก็จะไปอย่างอิม่ไปอย่างสบาย ถา้ไมก่นิก็

ไปอย่างหวิ เป็นเรื่องของนานาจติตงั เป็นเรื่องของบวั ๔ เหลา่ ไมม่ใีครจะไปทาํ

อะไรได ้ แมแ้ต่พระพทุธเจา้ก็ทาํไมไ่ด ้ ตอ้งเป็นไปตามบญุตามกรรม ทาํไดอ้ย่าง
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เดยีวก็คอืทาํใจ ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา สตัวท์ ัง้หลายมีกรรมเป็นของของตน จะทาํ

กรรมอนัใดไว ้ดีหรือชัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น ไปห่วงใยไปวติกกงัวล

ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ทาํใหท้กุขใ์จไปเปลา่ๆ ตอนน้ีมเีวลาทาํก็รีบทาํ ไมต่อ้งไป

กงัวลคนอืน่ ตวัเรานัน่แหละทีน่่ากงัวล ยงัตอ้งทาํอกีมาก ไปกงัวลเรื่องของคน

อืน่ทาํไม ทาํงานของเราใหเ้สร็จสรรพเรียบรอ้ยก่อน หลงัจากนัน้จะไปช่วยใครก็

ไมเ่ป็นปญัหาอะไร ช่วยไดก้็ช่วย ช่วยไม่ไดก้็ไมช่่วย แต่จะไมว่ติกกงัวล ไม่

เดอืดรอ้นกบัความทกุขข์องผูอ้ืน่ ตอนน้ีเรายงัเดอืดรอ้นอยู่ เพราะยงัตดัอปุาทาน

ไมไ่ด ้ ยงัหลง ยงัเหน็วา่เขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพีเ่ป็นนอ้งของเราอยู่ พอเป็นของ

เรา ก็จะยดึตดิ อยากจะใหเ้ขาสุข อยากจะใหเ้ขาเจริญ อยากจะใหเ้ขาด ี โดยไม่

มองความจริงวา่ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาเลย 

ถา้พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาอยู่เรื่อยๆ ก็จะไมม่คีวามอยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ 

เวลาเขาเจ็บก็เป็นเรื่องของเขา เวลาเขาตายก็เป็นเรื่องของเขา เป็นเรื่องธรรมดา ที่

จะตอ้งเกดิขึ้นกบัทกุๆคน เกดิขึ้นกบัตวัเราเองดว้ย ถา้ยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะรบักบั

ความแก่ความเจ็บความตายของเขา จะรบักบัความแก่ความเจ็บความตายของ

เราไดอ้ย่างไร ของเรายิง่รกัยิง่สงวนยิง่กวา่ของผูอ้ืน่ ควรเป็นคตเิตอืนใจวา่ตอนน้ี

ปญัญาของเราอ่อนมาก ขาดการศึกษาการปฏบิตัมิาก จงึควรทีทุ่่มเทใหก้บั

การศึกษาการปฏบิตั ิ ดกีวา่ไปกงัวลกบัเรื่องของคนอืน่ คนอืน่เราก็ดูแลไปตาม

หนา้ที ่หาหมอหายาหาอาหารช่วยเขาไป ถา้เขาทาํไมไ่ด ้เท่านัน้ก็พอแลว้ ทาํเต็มที่

แลว้ รีบทาํประโยชนข์องเราก่อน สรา้งปญัญาใหเ้กดิ ใหเ้หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา

ตลอดเวลา น่ีคือดวงตาเหน็ธรรม เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้เหน็ความจริงแลว้

จะไปฝืนไดอ้ย่างไร จะไปอยากไมใ่หแ้ก่ไมใ่หเ้จ็บไมใ่หต้ายไดอ้ย่างไร ก็

เหมอืนกบัรูว้า่ถา้เอาคอ้นมาทบุศีรษะก็ตอ้งเจ็บ เวลาอยากไมใ่หแ้ก่ไมใ่หเ้จ็บไมใ่ห ้

ตายน้ี ก็เหมอืนเอาคอ้นมาทบุศีรษะของเรา ถา้อยากไมใ่หเ้จ็บไมใ่หแ้ก่ไมใ่หต้าย 

ก็จะทกุขท์รมานใจ ก็ตอ้งอย่าไปอยาก อย่าเอาคอ้นมาทบุศีรษะ ปลอ่ยใหเ้จ็บให ้

ตายไป เราไมไ่ดเ้จ็บไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ไปทกุขก์บัร่างกายทาํไม ใจไมไ่ดแ้ก่

ไมไ่ดเ้จ็บไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ไมว่า่จะเป็นของใครก็ตาม ใจไมม่วีนัแก่ไมม่วีนั
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เจ็บไมม่วีนัตาย มแีต่วนัทกุขก์บัวนัไมทุ่กข ์ ทกุขเ์พราะไมเ่หน็อนิจจงัทกุขงั

อนตัตา ไมท่กุขเ์พราะเหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา  

ถา้ไมอ่ยากทกุขก์็ตอ้งเหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาทกุเวลานาท ี การเจริญมรณานุสติ

ก็คอืการเหน็อนิจจงั เป็นอบุายของพระพทุธเจา้ใหเ้หน็อนิจจงั โดยการระลกึถงึ

ความตายอยู่เรื่อยๆ แลว้จะเหน็อนตัตา เหน็ทกุขงั เหน็วา่ทีท่กุขใ์จทรมานใจ

เพราะไมย่อมรบัความจรงิ ไมย่อมรบัอนิจจงั ไมเ่หน็อนตัตา หา้มความแก่หา้ม

ความเจ็บหา้มความตายไมไ่ด ้ ตอนน้ีเหน็แลว้ ตอนน้ีไมท่กุขแ์ลว้ สบายใจแลว้ 

ใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายก็ช่วยไมไ่ด ้ ถา้เหน็อย่างน้ีถงึจะเรียกวา่หลดุพน้

จากความทกุข ์ หลดุพน้ดว้ยปญัญา ก่อนจะเขา้ถงึปญัญาได ้ ก็ตอ้งผา่นสมาธ ิ

ตอ้งผ่านสตก่ิอน ไมเ่ช่นนัน้จะคดิทางปญัญาไมไ่ด ้ เพราะกเิลสมกีาํลงัมากกวา่ 

กเิลสจะใหค้ดิในทางนิจจงัสุขงัอตัตา ก็จะเกดิความอยากใหอ้ยู่ไปนานๆ อยากให ้

หายจากโรคภยัไขเ้จ็บ ก็จะทกุขก์บัเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายไป

ตลอด 

ตอ้งเจริญสตใิหม้าก ควบคุมความคดิหยุดความคดิใหไ้ดก่้อน ทาํใจใหร้วมให ้

สงบก่อน จะไดม้กีาํลงัพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้พจิารณาไดอ้ย่างต่อเน่ือง

ทกุลมหายใจเขา้ออก กเิลสจะไมม่ช่ีองทีจ่ะเขา้มาแทรกได ้ เวลาใดทีไ่มพ่จิารณา

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา กเิลสก็จะแทรกเขา้มา จะคดิวา่เป็นนิจจงัสุขงัอตัตา เหน็ไอ ้

นัน่ก็ด ี เหน็ไอน่ี้ก็ด ี จะใหค้วามสุขกบัเรา พอไดม้าแลว้ก็อยากจะใหอ้ยู่ไปนานๆ 

อยากใหเ้ป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการ พอไมเ่ป็นก็เสยีใจทกุขใ์จ ผดิหวงั เวลาเขา

เสือ่มไปเปลีย่นไป ก็จะผดิหวงัจะทกุขใ์จ เพราะไมเ่หน็ความจรงิ ไมเ่หน็อนิจจงั

ทกุขงัอนตัตา ถูกความหลงโมหะหลอกใหเ้หน็วา่เป็นนิจจงัสุขงัอตัตา การ

พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ก็เพือ่แกค้วามหลงทาํลายความหลง ทีห่ลอกให ้

เหน็วา่เป็นนิจจงัสุขงัอตัตา พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาใหเ้หน็วา่ ทกุสิง่ทกุ

อย่างเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้เหน็ก็จะปลอ่ยวาง ก็จะไมท่กุข ์ ถา้ไมเ่หน็ก็จะ

ยดึตดิ จะเกดิตณัหาความอยาก พอเกดิความอยากก็จะเกดิความทกุขท์รมานใจ 
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ตอ้งปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ตอ้งถอืเป็นงานหลกั งานอืน่เป็นงานสนบัสนุน ก็ใหท้าํ

ควบคู่กบัการปฏบิตั ิ ดว้ยการมสีตอิยู่กบังานทีจ่าํเป็น คอืการดูแลรกัษาอตัภาพ

ร่างกาย เช่นหาอาหารมารบัประทาน อาบนํา้อาบท่า ทาํความสะอาดทีอ่ยู่อาศยั 

ใหท้าํดว้ยสต ิไมใ่หค้ดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี พอวา่งจากการดูแลรกัษาร่างกาย ก็มาเดนิ

จงกรมนัง่สมาธ ิ เดนิจงกรมเพือ่เจริญสต ิ นัง่ก็เพือ่ใหจ้ติเป็นสมาธิ ทาํอย่างน้ีไป

จนกวา่จะคลอ่งแคลว่ชาํนาญในการเขา้ออกสมาธิ แลว้ค่อยออกทางปญัญา เวลา

ออกมาจากสมาธิก็เจริญปญัญา เจริญอนิจจงัทกุขงัอนตัตา  

ถาม ข ัน้แรกตอ้งทาํสมาธิก่อน แลว้ค่อยพจิารณาปญัญา ถา้ยงัไมไ่ดส้มาธิ ก็ตอ้งทาํไป

เรื่อยๆ ๕ ปี ๖ ปี ก็ทาํไป 

ตอบ ถา้ยงัยนืไมไ่ด ้จะไปเดนิไดอ้ย่างไร 

ถาม ตอ้งทาํสมาธิไปเรื่อยๆ ๕ ปี ๖ ปี 

ตอบ ๑๐๐ ปี ๑,๐๐๐ ปี ก็ตอ้งทาํไป พอทาํสมาธิไดแ้ลว้ เวลาเจริญปญัญาก็บรรลไุด ้

เลย อย่างพระปญัจวคัคยีน้ี์ ก็มสีมาธิแลว้ แต่ไมม่ปีญัญา พอไดป้ญัญาปับ๊ก็

บรรลไุดเ้ลย  

ถาม ตอ้งเนน้ไปทีส่มาธิก่อน ทาํไปเรื่อยๆจนกวา่จะไดส้มาธ ิ

ตอบ ฟงัมาต ัง้นาน พึง่ไดข้อ้สรุป 

ถาม อยากจะขา้มไปพจิารณาเลย 

ตอบ ไมม่ใีครอยากจะนัง่สมาธิกนัเพราะมนัยาก คดิวา่ปญัญาจะงา่ย ถา้สมาธิยาก 

ปญัญายิง่ยากกวา่หลายเท่า เราไมรู่ว้า่ทีเ่ราคดิวา่เป็นปญัญา มนัไมไ่ดเ้ป็นปญัญา 

มนัเป็นสงัขารปรุงแต่ง 

ถาม พจิารณาเกดิแก่เจ็บตาย ดูมนังา่ยด ี
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ตอบ งา่ยแต่ทาํใจไดห้รือเปลา่ ทีพ่จิารณาก็เพือ่ใหท้าํใจ แต่ทาํไมไ่ด ้ รูว้า่ตอ้งแก่เจบ็

ตาย แต่รบัไมไ่ด ้ถา้มสีมาธิจะรบัได ้

ถาม ยาก คงจะใชท้ ัง้ชวีติ 

ตอบ ไมห่รอก บางคนนัง่สมาธิ ๕ นาทกี็สงบแลว้ อย่างคุณแมแ่กว้นัง่สมาธิคร ัง้แรก ๕ 

นาทกี็สงบแลว้ เจา้ชายสทิธตัถะตอนทีป่ระทบัอยู่ตามลาํพงั ไมไ่ดน้ ัง่สมาธิจติก็

สงบเอง  

ถาม แต่ท่านทาํมาเป็นหมืน่ชาต ิ 

ตอบ ไมย่ากหรอกถา้มสีต ิ พยายามฝึกสตใิหม้าก สตเิป็นเหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิสมาธิ ถา้

ไมม่สีตนิ ัง่ไป ๑๐๐ ชาตกิ็ไมส่งบ พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่สตเิป็นเหมอืนรอย

เทา้ชา้ง ยิง่ใหญ่กวา่รอยเทา้ของสตัวท์ ัง้หมด สตเิป็นธรรมทีย่ิง่ใหญ่กวา่ธรรม

ท ัง้หลาย ถงึแมจ้ะไมเ่ป็นผูท้ีจ่ะฆ่ากเิลสไดก้็ตาม แต่ธรรมทีจ่ะฆ่ากเิลสไดต้อ้ง

อาศยัสตเิป็นผูใ้หก้าํเนิด 

ถาม พอดไีปอ่านหนงัสอืของหลวงตา ทีน่ ัง่สมาธไิดน้านๆ แบบทีพ่ระพทุธเจา้เขา้นิโรธ

สมาบตั ิเป็นเพราะวา่… 

ตอบ เป็นเพราะวา่สตทิ่านดมีาก สตคิวบคุมความคดิได ้

ถาม นัง่ไดเ้ป็นวนั คงยาก 

ตอบ ไมย่ากหรอก ไมท่าํเอง ไมฝึ่กสตติ ัง้แต่ตื่นจนหลบั ลองทาํดู ตื่นขึ้นมาก็ควบคุม

ความคดิ ดงึจติไว ้ใหอ้ยู่กบัร่างกาย หรือใหอ้ยู่กบัพทุโธ 

ถาม ถา้ทาํอย่างน้ี สกัวนัก็ตอ้งได ้

ตอบ ไมต่อ้งสกัวนัหรอก วนัน้ีก็ได ้ ถา้ทาํไดว้นัน้ี จติก็รวมในวนัน้ีไดเ้ลย ออกมาจาก

สมาธิก็พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาต่อ เยน็น้ีก็บรรลไุด ้ไมท่าํแบบเอาจรงิเอาจงั 
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ทาํแบบสะเปะสะปะ ทาํกนัแบบไมรู่เ้รื่องไมรู่ร้าว เหน็อะไรเกดิดบัๆ ก็คดิวา่เป็น

ปญัญาแลว้ เหน็สิง่ทีเ่ราไมม่คีวามผูกพนัดว้ย เหน็ไปทาํไม เหน็คนนัน้ตาย เหน็

คนน้ีตาย ไมม่ปีระโยชนอ์ะไร ถา้เราไมม่คีวามผูกพนักบัเขา เขาตายเราไม่

เดอืดรอ้น เหน็ไปทาํไม ไม่เกดิประโยชน ์ตอ้งเหน็คนทีเ่รารกัตายไป 

ถาม โดยสรุปตอ้งนัง่สมาธิใหไ้ดก่้อน ปญัญายงัไมต่อ้งพจิารณา ไมเ่ป็นไร รอไปก่อน

ได ้

ตอบ เจริญสตไิปก่อน ก่อนจะนัง่สมาธิตอ้งเจรญิสตติ ัง้แต่ตื่นจนหลบั ตอ้งควบคุม

ความคดิต ัง้แต่ตื่นเลย อย่าปลอ่ยใหใ้จลอยไปทีอ่ืน่ ใหอ้ยู่ในปจัจบุนัเสมอ ใหอ้ยู่

กบัร่างกาย ใหอ้ยู่กบัพทุโธ เวลานัง่สมาธิ จติจะรวมลงไปอย่างงา่ยดาย วูบลงไป

แลว้ก็น่ิง แลว้ก็อยู่ไดน้าน 

ถาม เรื่องปญัญาช่างมนั จะชา้หน่อยก็ไมเ่ป็นไร 

ตอบ ยงัไมต่อ้งไปสนใจ ยงัอยู่ช ัน้อนุบาลอยู่ อย่าพึง่ไปเขา้มหาวทิยาลยั เรียนชัน้

อนุบาลไปก่อน ยงัยนืไมไ่ด ้อย่าไปเดนิ อย่าไปวิง่ 

ถาม เวลาอยู่กบัคนทีเ่ราไมช่อบ ตอนแรกก็หงดุหงดิ แต่พอไดส้ตกิ็มานัง่นึกวา่ 

เหมอืนเราตกลงไปในบ่องู เราไมช่อบ เพราะคดิวา่เขาจะมาทาํอะไรเรา ท ัง้กายท ัง้

ใจ ก็เลยรงัเกยีจ ท ัง้กลวัท ัง้รงัเกยีจ ก็คดิต่อวา่ถา้ไมต่ดิอยู่ทีต่วัเราน้ี ความรูส้กึ

กบัคนหรือกบังูน้ีก็คงไมม่ ีลูกก็ค่อยๆคดิไป มนัก็ช่วยไดร้ะดบัหน่ึงค่ะ 

ตอบ เป็นการพฒันาปญัญา จากนอ้ยไปหามาก ใหท้าํไปเรื่อยๆ 

ถาม ปญัญาทีน่อ้งพูดน้ี เป็นปญัญาทีเ่ราพจิารณาในชวีติประจาํวนั ไมใ่ช่ปญัญาทีใ่ชใ้น

การภาวนา  

ตอบ ขอ้สอบมหีลายขอ้ ทาํขอ้สอบทีใ่กลต้วัก่อน แลว้ค่อยกา้วไปสู่ขอ้สอบทีไ่กลตวั

ต่อไป ถา้มปีญัญาทาํขอ้สอบในชวีติประจาํวนัได ้ ก็จะอยู่อย่างไมม่เีรื่องมรีาว ไม่
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วุน่วายใจ ถา้ไมม่กี็จะไปทางโลภโมโทสนั กบัเรื่องนัน้กบัเรื่องน้ี ไมม่วีนัสิ้นสุด 

ตอ้งพฒันาปญัญาจากจดุทีเ่รายนือยู่ ไปสู่จดุทีเ่ราตอ้งการจะไป  

ถาม แต่ปญัญาทีใ่ชใ้นการภาวนา พจิารณาเกดิแก่เจ็บตายน่ี เป็นอกีข ัน้หน่ึง 

ตอบ เป็นขอ้สอบทีเ่ราตอ้งกา้วไปหา บางทขีอ้สอบอาจจะกา้วมาหาเราก็ได ้ถา้ไมเ่ตรียม

ตวัไวก่้อน เวลาเขามาหาเรา ก็จะทาํขอ้สอบไมไ่ด ้ถา้เตรียมตวัไวก่้อน เวลาเขามา

หาเรา ก็จะทาํขอ้สอบได ้ตอ้งทาํขอ้สอบไปตามกาํลงัของเรา ทาํขอ้สอบทีง่า่ยก่อน 

แลว้ค่อยทาํขอ้สอบทีย่ากขึ้นไปตามลาํดบั ขอ้สอบทีง่า่ยก็คอืของนอกกาย เช่น

ลาภยศสรรเสริญ รูปเสยีงกลิน่รส เป็นของงา่ยกวา่ร่างกาย กวา่เวทนาสญัญา

สงัขารวญิญาณ กวา่จติ จติจะยากทีสุ่ด แต่คนสมยัน้ีอยากจะทาํขอ้สอบทีย่าก

ทีสุ่ดก่อน อยากจะเรียนอภธิรรมกนั อภธิรรมก็คอืธรรมข ัน้สูง ธรรมข ัน้สูงก็คอื

ธรรมทีเ่กี่ยวกบัจติน้ีเอง จะไปทาํขอ้สอบข ัน้นัน้ แต่ตวัเองยงัอยู่ในระดบัอนุบาล 

จะไปทาํขอ้สอบระดบัปริญญาเอก จะไดเ้รื่องอะไร เมือ่เชา้น้ีก็มคีนมาถามวา่จะ

ไปเรียนพระอภธิรรมดไีหม เราตอบไปวา่เรยีนใหห้นกัศีรษะทาํไม เราไมไ่ดอ้ยู่ใน

ระดบันัน้ ถา้อยู่ในระดบันัน้ก็ตอ้งเรียน ถา้ปลอ่ยวางร่างกายไดแ้ลว้ เป็นพระ

อนาคามแีลว้ ก็เอาเลย ตอ้งเขา้สู่อภธิรรมแลว้ แต่ตอนน้ียงัหวงยงัเสยีดายเงนิ

ทองอยู่ จะไปเรียนอภธิรรมไปทาํไม ดูจติเกดิดบัๆ แต่พอเงนิทองดบัก็ทกุขใ์จ 

เรียนอภธิรรม จะสบัสนกบัการปฏบิตั ิจะไมภ่าวนา ไมน่ ัง่สมาธิ ไมถ่อืศีล ๘ จะ

ดูจติอย่างเดยีว ดูแลว้ทาํใหท้กุขด์บัไปไดห้รือเปลา่ คนสมยัน้ีหลงคดิวา่มปีญัญา

กนั มกีารศึกษาทางโลกแลว้คดิวา่ตวัเองมปีญัญา สามารถศึกษาธรรมะข ัน้สูงได ้

คอืพระอภธิรรม แต่ไมรู่ว้า่พระอภธิรรมมไีวส้อนพระอนาคาม ี

ถาม มคีนบอกวา่ดูจติน่ีเป็นวธิีทีง่า่ยกวา่ เป็นทางลดั 

ตอบ ปลอ่ยร่างกายไมไ่ดจ้ะปลอ่ยจติไดอ้ย่างไร จติละเอยีดกวา่ ยากกวา่หลายเท่า น่ี

คอืวธิีของกเิลสทีจ่ะหลอกใหห้ลงทาง โดยเอาธรรมะข ัน้สูงมาลอ่ มาหลอก ทาํให ้

ไมอ่ยากทาํข ัน้ ก.ไก่ ข.ไข ่ งา่ยเกนิไป เรื่องของเดก็ๆ เราระดบัปญัญาชน ตอ้ง
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อภธิรรม พทุโธยงัไมไ่ดเ้ลย ต ัง้สตยิงัไมไ่ด ้ นัง่สมาธิจติยงัไมส่งบเลย พจิารณา

ปลอ่ยวางลาภยศสรรเสริญยงัปลอ่ยไมไ่ด ้ ปลอ่ยวางความเจ็บไขไ้ดป่้วยความ

ตายของร่างกายยงัไมไ่ด ้แลว้จะปลอ่ยจติไดอ้ย่างไร อภธิรรมเกี่ยวกบัเรื่องจติ ผู ้

ทีจ่ะเขา้ถงึจติไดก้็คอืพระอนาคาม ี ไมม่ปีญัหากบัร่างกายแลว้ ร่างกายไมเ่ป็น

ขอ้สอบแลว้ ทาํขอ้สอบของร่างกายไดแ้ลว้ ยงัไมไ่ดท้าํขอ้สอบของจติ ตอนนัน้

แหละถงึจะตอ้งเขา้สู่อภธิรรม ตอ้งเหน็ธรรมารมณ์ทีเ่กดิดบัๆ ตอ้งเหน็อริยสจั ๔ 

ทีอ่ยู่ภายในจติ ไมเ่กี่ยวกบัอริยสจั ๔ ของทางร่างกาย ทางดา้นลาภยศสรรเสริญ 

ทางรูปเสยีงกลิน่รสแลว้ แต่เกี่ยวกบัอริยสจั ๔ ของจติ เกี่ยวกบัอารมณ์ทีเ่กดิ

ดบัๆอยู่ในจติ ความสวา่งกบัความไมส่วา่ง ความสงบกบัความไมส่งบทีอ่ยู่ในจติ 

ตอนนัน้ตอ้งใชอ้ภธิรรม ตอ้งศึกษาอภธิรรม ถา้ไปเรียนอภธิรรมท ัง้ๆทีย่งัไมไ่ด ้

ปฏบิตัทิานศีลภาวนาเลย ก็จะคดิวา่ไมต่อ้งเจริญสต ิ ไมต่อ้งถอืศีล ๘ ไมต่อ้ง

บวช ไมต่อ้งสาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ใหเ้หน่ือยไปเปลา่ๆ ศึกษาอภธิรรมแลว้ก็ไป

เทีย่วได ้ ไปทวัรต่์างประเทศได ้ เพราะดูจติไดต้ลอดเวลา ไปอยู่ทีไ่หนก็ดูได ้ ไป

ฮ่องกงก็ดูได ้ไปยุโรปก็ดูได ้ไปอยู่วดัทาํไมใหเ้สยีเวลา 

ถาม การปฏบิตัธิรรมน้ี ตอ้งมกีารทดสอบอารมณ์ไหมคะ 

ตอบ ถา้อยู่กบัครูบาอาจารยท์า่นกจ็ะทดสอบเราอยู่เรื่อยๆ เวลาเหน็หนา้ท่าน ท่านก็

ทดสอบเราแลว้ 

ถาม ทดสอบอย่างไรคะ 

ตอบ ลองไปอยู่กบัครูบาอาจารยดู์ 

ถาม ก็น่ีแหละค่ะ อยู ่

ตอบ น่ีไมไ่ดอ้ยู่ น่ีมาเยีย่มเยยีนเฉยๆ ยงัไมไ่ดข้ึ้นเวทกีนั 
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ถาม ลูกกลวัมากเลยค่ะ ที่เขาสวนหลวงเขาบอกวา่จะมกีารทดสอบอารมณ์ พยายาม

จะหนี ไมรู่เ้ขาทดสอบอย่างไร ก็เรายงัไปไมถ่งึไหน ก็กลวัเขาจะถามถงึ

ความกา้วหนา้ 

ตอบ นัน่ไมใ่ช่เป็นการทดสอบอารมณ์ การทดสอบอารมณ์ตอ้งไมบ่อกลว่งหนา้ก่อนวา่

จะทดสอบกนั ถา้บอกกนัก็ไมใ่ช่การทดสอบ  

ถาม ทดสอบน้ีหมายถงึดูความกา้วหนา้ใช่ไหมคะ วา่เราปฏบิตักิา้วหนา้ไปถงึไหน 

ตอบ ทดสอบก็คอืใหข้อ้สอบเราไปทาํ เวลาครูบาอาจารยดุ์ด่า เป็นการใหข้อ้สอบแลว้ 

เวลาใครด่าเราก็เป็นการสอบอารมณ์ วา่เราน่ิงหรือเปลา่ เวลาสอบจริงๆจะไมถ่าม

วา่จติเป็นอย่างไร เพราะโกหกกนัได ้ วา่อารมณ์ดหีรือไมด่ ี ตอ้งตบหนา้สกัฉาด

หน่ึง ถงึจะรูว้า่อารมณ์ดหีรือไม ่

โยม เขา้ใจผดิ คดิวา่เขาถามวา่เป็นอย่างไร วนัน้ีกา้วหนา้ไหม ถา้ไมก่า้วหนา้ก็จะอาย

เขา 

โยม เหมอืนทีท่่านอาจารยเ์ลา่เรื่อง“ตอแหล” 

ตอบ การทดสอบมหีลายวธิี  

ถาม ท่านอาจารยโ์ดนหลวงตาทดสอบบา้งไหมคะ 

ตอบ ทกุครัง้ทีพ่บท่านกต็อ้งเตรียมตวัทาํขอ้สอบ เพราะไมรู่ว้า่จะมาแบบไหน ผูป้ฏบิตัิ

จะดูทีใ่จของตนเป็นหลกั ท่านจะใหข้อ้สอบอะไรมา ก็ดูทีใ่จวา่น่ิงหรือไมน่ิ่ง 

ถาม เราตอ้งตรวจขอ้สอบดว้ยตวัของเราเอง ใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่ 

ถาม ฟงัอย่างน้ีก็ไมค่่อยน่ากลวัแลว้ ก็จะพยายามไมโ่กรธ 
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ตอบ ถา้เขาบอกไมใ่หอ้ยู่ทีน่ี่ 

โยม ก็จะอยู่ 

ตอบ ก็ลองดู ตอนน้ีก็พูดได ้ไมไ่ดอ้ยู่ในเหตกุารณ์จริง 

ถาม คราวทีแ่ลว้โดนทดสอบทีเ่ขาสวนหลวง ทีเ่จออะไรดาํๆน่ะค่ะ ถา้เป็นเมือ่ก่อนน้ีก็

กลบับา้นแลว้ ก็เหมอืนกบัการทดสอบชนิดหน่ึง 

ตอบ มหีลายรูปแบบ ถา้บอกลว่งหนา้ก่อน ก็จะไมเ่ป็นการทดสอบ บอกใหรู้ข้อ้สอบ

ก่อนไมไ่ด ้ ขอ้สอบตอ้งปิดไวเ้ป็นความลบั ถา้ขอ้สอบรัว่ก็หมดความหมาย 

ขอ้สอบก็คอืการกระตุน้กเิลสของเราใหเ้กดิขึ้นมา ถา้เป็นนํา้ก็เขย่าขวดนํา้ให ้

ตะกอนลอยขึ้นมา ดูวา่ยงัมตีะกอนอยู่หรือเปลา่ ถา้มตีะกอนนํา้ก็จะขุน่ ถา้ไมม่ี

ตะกอนเขย่าขวดอย่างไรก็จะไมขุ่น่ 

ถาม ท่านอาจารยเ์คยทดสอบพวกเราบา้งไหมคะ 

ตอบ ทีน่ี่ไมใ่ช่หอ้งทดสอบ เป็นหอ้งใหค้วามรู ้ถา้จะทดสอบตอ้งมาอยู่ดว้ยกนั 

ถาม มอียู่วนัหน่ึง อาบนํา้อยู่แลว้รูส้กึวา่กลวัผ ีก็คดิขึ้นมาวา่ ผกี็เหมอืนเรา ตอนน้ีเขา

ไมม่ร่ีางกายแลว้ ตวัเราเองอกีหน่อยก็ตายเช่นกนั พอคดิขึ้นมาไดอ้ย่างน้ี จะเหน็

เป็นกระดูกแวบหน่ึง ท ัง้ๆทีธ่รรมดาภาวนาไมเ่คยเหน็เลย แลว้หลงัจากนัน้ก็ไม่

เคยกลวัผอีกีเลย อย่างน้ีเรียกวา่... 

ตอบ เรียกวา่มปีญัญา เหน็ความจริง 

ถาม แต่มนัก็ไมไ่ดเ้กดิอย่างน้ีทกุครัง้ 

ตอบ ถา้ไมก่ลวัแลว้ ก็จะไมเ่กดิ 

ถาม การใชป้ญัญาเหมอืนตอนทีอ่าบนํา้น้ี ถูกตอ้งใช่ไหมคะ 
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ตอบ ใช่ ถา้ไมห่ายกลวัก็แสดงวา่ยงัไมม่ปีญัญา ถา้หายกลวัก็แสดงวา่มปีญัญา 

ถาม ทีเ่หน็กระดูกน่ีคอืเหน็ดว้ยปญัญาใช่ไหมคะ 

ตอบ เหน็อะไรทีท่าํใหด้บัความกลวัได ้ก็ถอืวา่เป็นปญัญา 

ถาม เวลาทีน่ ัง่สมาธิ พจิารณาลมหายใจและพทุโธไปดว้ย แลว้อยู่ๆพทุโธก็ไมม่ ี แต่รู ้

วา่ตวัเองนัง่อยู่ 

ตอบ จติสงบ จติวา่ง 

ถาม แต่เป็นไมน่านนะคะ 

ตอบ พยายามทาํใหเ้ป็นนานๆ 

ถาม เวลาทีเ่ป็นอย่างน้ี จะนัง่ไดท้ ัง้คนื มคีวามสุข ไมม่คีวามงว่ง ถูกแลว้ใช่ไหมคะ 

ตอบ ถูกแลว้  
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กณัฑท์ี่ ๔๔๘ 

ความหลงทาํใหย้ดึติด 
๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๕ 

ความหลงทาํใหเ้รายดึตดิ ยดึตดิกบัทกุสิง่ทกุอย่าง แลว้ก็ทาํใหเ้กดิความอยากในสิง่ทีย่ดึ

ตดิ อยากจะใหด้ ีอยากจะใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ อยากจะไมใ่หเ้ขาจากเราไป ความอยาก

เหลา่น้ีก็ทาํใหเ้กดิความเครียดขึ้นมาในใจ เกดิความวติกกงัวล เกดิความห่วงใย เวลาที่

เขาจากไปก็เศรา้โศกเสยีใจ อาลยัอาวรณ์ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะไมเ่หน็ความจริง 

ไมไ่ดส้อนใจใหเ้หน็ความจริงวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างตอ้งไปจากเรา ตอ้งเปลีย่นแปลงไป 

ควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ ถา้อยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา 

น่ีคอืแสงสวา่งแห่งธรรมหรือปญัญาทีจ่ะมาแกค้วามหลง พอไมห่ลงแลว้ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น

กบัสิง่ต่างๆ เพราะไมม่คีวามผูกพนั เขาจะอยู่ก็อยู่ไป เขาจะไปก็ปลอ่ยเขาไป จะไมพ่ึง่พา

อาศยัสิง่ต่างๆมากจนเกนิไป พึง่เท่าทีจ่าํเป็น แลว้ก็ไมย่ดึตดิกบัสิง่ทีพ่ึง่ เพราะรูว้า่พึง่ได ้

ช ัว่คราว ใหม้ายดึตดิกบัทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริง ก็คอืแสงสวา่งแห่งธรรมหรือปญัญา ใหม้ปีญัญา

สอนใจอยู่เรื่อยๆ ทาํใจใหส้งบ เขา้เกยีรว์า่งใหไ้ด ้ปลอ่ยวาง ทาํใจใหว้า่ง พอใจวา่งปลอ่ย

วางไดแ้ลว้ก็สบาย ก็ทาํอะไรไปตามเหตตุามผล ไมไ่ดไ้มท่าํอะไรเลย แต่ก็รูว้า่มกีรอบ 

กรอบของเหตผุล จะดูแลรกัษาร่างกายใหด้ขีนาดไหน ก็ดูแลไดใ้นกรอบของมนั จะให ้

อยู่นอกกรอบไมไ่ด ้

เมือ่เชา้น้ีมหีมอเอายาบาํรุงร่างกายมาให ้ เราบอกอย่าใหเ้รากนิเลย เราเหน่ือยกบัการกนิ

ยา ตอนน้ีก็มยีาอยู่หลายชนิดแลว้ กนิเขา้ไปหลายๆชนิด เดีย๋วจะตายเพราะยา บอกให ้

เขาเอากลบัไป ถา้จะใหก้็จะรบัไว ้ถา้จะบงัคบัใหก้นิ ก็จะไมก่นิ พูดตรงไปตรงมา 

ถาม เดีย๋วน้ียาแผนปจัจบุนัมผีลขา้งเคยีง บางทมีสีารสะสม 

ตอบ ยาแผนโบราณทีใ่ส่สเตอรอยดผ์สมเขา้ไปก็ม ี
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ถาม ถา้ไมม่จีรรยาบรรณก็จะใส่ 

ตอบ ใช่ ถงึบอกวา่ทาํใจดกีวา่ ทาํใจแลว้ก็ปลอ่ยวางร่างกาย ดูแลไปเท่าทีจ่ะดูแลได ้

อย่าไปทกุขก์บัร่างกาย อย่าไปเครียดกบัการดูแลร่างกาย จนอยู่อย่างไมม่ี

ความสุข อยากใหอ้ยู่นานๆไปทาํไม 

ถาม อยู่ไปตามธรรมชาต ิธรรมชาตใิหอ้ยู่ก็อยู่ไป 

ตอบ ถา้จะอยู่ก็ตอ้งอยู่แบบพระพทุธเจา้ อยู่อย่างนัน้ถงึจะไดก้าํไร ถา้ไมไ่ดอ้ยู่แบบ

พระพทุธเจา้ ไมไ่ดอ้ยู่ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหอ้ยู่ อยู่ไปก็เสยีชาตเิกดิ อยู่

ไปก็ไมไ่ดอ้ะไร ถา้ทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหท้าํก็จะไดก้าํไร พระพทุธเจา้

ทรงสอนใหเ้ราฉลาด ใหม้ปีญัญา ใหด้บัความทกุขภ์ายในใจใหห้มดไป ทรงสอน

ใหยุ้ตกิารเวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้ไมท่าํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้ อยู่ไปก็

เท่านัน้ ต่อใหอ้ยู่ไปอกี ๑๐๐ ปี ๒๐๐ ปี ก็จะไมไ่ดอ้ะไร 

ถาม เดีย๋วน้ีคนสมยัใหม ่ อยากแต่งงานแต่ไมอ่ยากมลูีก ปู่ย่าตายายตอ้งเอาเงนิมาลอ่ 

ให ้๑ ลา้นบา้ง ๒ ลา้นบา้ง เป็นผูห้ญงิผูช้ายก็ได ้

ตอบ เกดิมาแลว้ก็ตอ้งมปีญัหาต่างๆตามมา ถา้ไมเ่กดิก็จะสบาย ถา้มลูีกก็มกีองทกุข ์

เพิม่ขึ้นอกีกองหน่ึง ร่างกายน้ีเป็นกองทกุข ์เราอยู่ตามลาํพงัก็ทกุขพ์อสมควรแลว้ 

ตอ้งไปหากองทกุขม์าเพิม่อกีกอง หาภรรยาหาสามมีาแบกทกุข ์ แลว้ก็ตอ้งหาลูก

มาเพิม่อกี แลว้ก็หาหลานมาเพิม่อกี เป็นกองทกุขต์ามมา เพราะไมม่ปีญัญา ไมรู่ ้

วา่การเกดิน้ีเป็นทกุข ์พอเกดิแลว้ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย เกดิแลว้ก็ตอ้งดิ้นรน

ต่อสู ้ เลี้ยงดูร่างกาย มแีต่ภาระ มแีต่เรื่องใหท้าํอยู่ตลอดเวลา ความสุขทีไ่ดจ้าก

ร่างกายก็เป็นความสุขช ัว่คราว สุขประเดีย๋วประดา๋ว ตอ้งคอยเตมิอยู่เรื่อยๆ ถา้มี

ความสุขกบัการสูบบหุรี่กต็อ้งสูบเรื่อยๆ มคีวามสุขกบัดืม่สุราก็ตอ้งดืม่เรื่อยๆ มี

ความสุขกบัการกระทาํอะไร ก็ตอ้งทาํอยู่เรื่อยๆ เวลาไมไ่ดท้าํก็ทกุข ์อยู่ไมเ่ป็นสุข 

อยู่เฉยๆไม่ได ้ เพราะไมรู่ว้ธิีอยู่ใหเ้ป็นสุขอยู่อย่างไร ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาทรง

สอนก็จะอยู่อย่างน้ี ตอ้งดิ้นรนต่อสู ้ตะเกยีกตะกาย เชา้ก็ออกจากบา้นเพือ่ไปหา
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เงนิ พอไดเ้งนิมาก็ตะเกยีกตะกายใชเ้งนิกนั พอเงนิหมดก็หาอกี หาเงนิใชเ้งนิไป

จนวนัตาย ก็มเีท่านัน้ ไมม่คีวามสุขทีแ่ทจ้ริง เพราะไมรู่ว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่

ตรงไหน เกดิขึ้นไดอ้ย่างไร ความสุขทีถ่าวรน้ีมอียู่แต่หากนัไมเ่จอ หากนัไมเ่ป็น  

ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาทรงสอนก็จะไมม่ใีครหาพบ ถงึแมไ้ดท้รงสอนแลว้ก็ยงัไม่

สามารถปฏบิตัติามได ้ มเีพยีงไมก่ี่คนทีจ่ะสามารถปฏบิตัติามได ้ เพราะจะตอ้ง

เปลีย่นวถิชีวีติใหม ่พลกิหนา้มอืเป็นหลงัมอื เคยกนิอยู่แบบน้ี ตอ้งเปลีย่นไปอกี

แบบหน่ึง เช่นเคยอยู่ในวงัก็ตอ้งไปอยู่ในป่า เคยมอีาหารครบถว้นบริบูรณ์ก็ตอ้ง

ออกไปขอเขา อาศยัความเมตตาของผูอ้ืน่ แลว้แต่เขาจะใหอ้ะไรมา ก็กนิเพือ่อยู ่

ไมไ่ดอ้ยู่เพือ่กนิ กนิไปตามมตีามเกดิ ทีต่อ้งไปอยู่ในป่าก็เพราะวา่เป็นที ่ ทีจ่ะทาํ

ใหเ้กดิความสงบทางจติใจ ถา้อยู่ในบา้นเมอืงน้ีจะมเีรื่องราวต่างๆคอยกวนใจ ทาํ

ใหใ้จไมส่งบ ใจไมส่งบก็จะไมม่คีวามสุขทีแ่ทจ้ริง ก็ตอ้งอาศยัความสุขแบบยาขม

เคลอืบนํา้ตาล สุขเดีย๋วเดยีว แลว้ก็มคีวามทกุขต์ามมา เวลาอยากจะมคีวามสุข

แต่ไมส่ามารถจะมไีด ้ เช่นสูบบหุรี่ เวลาบหุรี่หมดไมม่บีหุรี่สูบจะหงดุหงดิ สูบไป

ก็จะทาํใหช้วีติส ัน้ลง มโีรคภยัไขเ้จ็บเบยีดเบยีน เป็นความทกุขท์ีจ่ะตามมา จงึ

ตอ้งพยายามปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตัใิหไ้ด ้ อยูแ่บบ

พระพทุธเจา้ ลองซอ้มอยู่แบบคนจนสกัวนัหน่ึง ถอืศีล ๘ อดขา้วเยน็ ปิด

โทรทศันปิ์ดเครื่องบนัเทงิต่างๆ ใหอ้ยู่กบัความวา่ง กบัความไมม่อีะไร ไมต่อ้งทาํ

อะไรท ัง้วนั ใหดู้แลรกัษาร่างกายอย่างเดยีว แลว้ก็ควบคุมใจ ทาํใจใหส้งบ  

อบุายของการทาํใจใหส้งบก็มหีลายวธิี สวดมนตไ์ปก็ได ้ บริกรรมพทุโธๆไปก็ได ้

ใจจะคดิไดท้ลีะอย่าง ถา้บงัคบัใหค้ดิเรื่องน้ี ก็จะไปคดิเรื่องอืน่ไมไ่ด ้ถา้สวดมนต์

ไปเรื่อยๆ จะไปคดิเรื่องอืน่ไมไ่ด ้ก็จะสงบได ้ เพราะการสวดมนตจ์ะทาํใหใ้จสงบ 

ไมฟุ่้ งซ่าน สวดมนตไ์ปหรือบริกรรมพทุโธไป ไมเ่ช่นนัน้ก็บงัคบัใจใหอ้ยู่ใน

ปจัจบุนั อย่าใหไ้ปอดตีไปอนาคต ไปทีโ่น่นไปทีน่ ัน่ ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั อยู่ที่

ร่างกาย อยู่กบัการทาํงานของร่างกาย อย่าไปคดิเรื่อยเป่ือย ถา้หยุดความคดิได ้

แลว้ เวลานัง่สมาธิก็จะสงบงา่ย นัง่หลบัตาแลว้ก็ดูลมหายใจ อย่าไปคดิเรื่องอืน่ 
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ลมหายใจก็จะพาใจเขา้สู่ความสงบ พอสงบแลว้ก็ไมต่อ้งทาํอะไร สงบไดน้านก็ยิง่

ด ี ถา้สงบไมน่านก็ตอ้งทาํใหส้งบใหน้านใหไ้ด ้ ใหม่ๆ แรกๆจะสงบเดีย๋วเดยีว วูบ

ลงไปแลว้ก็ถอนออกมา เดง้ออกมา แต่จะไดส้มัผสักบัความสงบความวา่ง จะทาํ

ใหม้ศีรทัธามคีวามยนิดทีีจ่ะหาความสุขแบบน้ีใหม้ากขึ้น เพราะเป็นความสุขที่

เหนือกวา่ความสุขท ัง้หลาย พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ความสขุที่เกดิจากความ

สงบ เป็นความสขุที่เหนือกว่าความสขุท ัง้หลาย พอไดพ้บกบัความสงบแลว้ก็จะ

ตดิใจ จะพยายามทาํใหม้มีากขึ้น ก็ตอ้งถอืศีล ๘ บ่อยขึ้น ตอนตน้ก็ถอือาทติย์

ละวนั พอไดส้มัผสักบัความสงบแลว้ก็จะถอืไปทกุวนัเลย มภีารกจิการงานอะไร

ทีไ่มส่าํคญัก็ตดัไป ถา้พอมพีอกนิแลว้ก็หยุดทาํงาน ถา้บวชไดก้็บวช บวชแลว้จะ

ไดป้ฏบิตัอิย่างเต็มที ่ ทาํใจใหส้งบไดต้ลอดเวลา ถา้ทาํอย่างน้ีอยู่ไปก็กาํไร ทาํไป

จนกวา่ความสุขจะมเีต็มเป่ียมภายในใจ และมอียู่ตลอดเวลา 

ตอนตน้ความสุขจะไดเ้ป็นพกัๆ เพราะไมไ่ดป้ฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ถา้ปฏบิตัอิย่าง

ต่อเน่ืองความสุขก็จะต่อเน่ือง จนมคีวามสุขตลอดเวลา พอถงึเวลานัน้ก็จะสบาย 

หมดปญัหา ไมม่คีวามทกุข ์ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้น เพราะมคีวามสงบรกัษาใจไมใ่ห ้

ถูกเหตกุารณ์ต่างๆมาทาํใหท้กุข ์ ถา้มคีวามสงบทีเ่กดิจากการนัง่สมาธิ แลว้ก็มี

ปญัญามาคอยรกัษา ความสงบก็จะคงอยู่ไปตลอด ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์อะไร

ขึ้นมาก็จะเฉยได ้ ใครชมก็เฉยได ้ ใครด่าก็เฉยได ้ ไดส้มบตัมิาก็เฉย สูญเสยี

สมบตัไิปก็เฉย ไดอ้ะไรมาก็เฉย เสยีอะไรไปก็เฉย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็

เฉย เฉยแลว้สบาย ไมต่อ้งไปยุ่งกบัร่างกาย ถงึเวลาจะตายก็เฉย ถา้ไมยุ่่งกบั

ร่างกายแลว้ใจจะไมเ่ดอืดรอ้น อย่าไปอยากใหร่้างกายอยู่ต่อไป อย่าไปอยากให ้

ร่างกายหายเจ็บ อยู่กบัความเจ็บไป เจ็บก็อยู่กบัเจ็บไป ตายก็อยู่กบัตายไป ถา้

เฉยไดแ้ลว้ไม่เป็นปญัหา ปญัหาอยู่ตรงทีเ่ฉยไมเ่ป็น 

พระพทุธเจา้จงึตอ้งทรงสอนใหเ้ฉย ทาํทานก็เหมอืนเสยีทรพัยไ์ปเสยีเงนิไป เวลา

เสยีเงนิไปจะเสยีใจ เวลาไดเ้งนิมาจะดใีจ ตอนน้ีก็มาฝึกใหเ้สยีเงนิ ถา้เสยีดว้ย

ความสมคัรใจ เสยีดว้ยความยนิดจีะไมเ่สยีใจ ทาํไมเวลาซื้อขา้วของทีเ่ราอยาก
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ได ้ เราเสยีใจไหม วธิีทีจ่ะแกป้ญัหาเรื่องการใชเ้งนิทีไ่มจ่าํเป็น ก็คอืเวลาที่

อยากจะซื้ออะไร ก็ซื้อมา แลว้ก็เอาไปใหค้นอืน่ ถา้อยากจะซื้อเสื้อผา้ชดุใหม ่ซื้อ

มาเลย แลว้ก็เอาไปใหค้นอืน่ จะไดม้คีวามสุข ๒ ต่อ เวลาซื้อก็มคีวามสุข เวลา

เอาไปใหค้นอืน่ก็มคีวามสุข แต่มกัจะไมค่ดิอย่างนัน้กนั ถา้ซื้อใหเ้ราจะยนิด ี ถา้

ซื้อใหค้นอืน่ไมย่อมซื้อ นอกจากมเีหตกุารณ์ เช่นวนัปีใหม ่วนัเกดิอย่างน้ี จงึตอ้ง

หดัเฉยกบัการสูญเสยีสิง่ทีเ่รารกั สิง่ทีเ่รารกัมากสิง่หน่ึงก็คอืเงนิทอง สิง่ทีเ่รารกั

มากกวา่เงนิทองคอือะไร ก็คอือวยัวะต่างๆ แลว้สิง่ทีเ่รารกัมากกวา่อวยัวะคอื

อะไร ก็คอืชวีติ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหส้ละทรพัยเ์พือ่รกัษาอวยัวะ สละ

อวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ แลว้ก็ใหส้ละชวีติเพื่อรกัษาความสงบ รกัษาธรรมะ ธรรมะ

ก็คอืความสงบ เพราะความสงบมคุีณค่ายิง่กวา่ทกุสิง่ทกุอย่าง ผูท้ีม่คีวามสงบ

แลว้สละทกุสิง่ทกุอย่างได ้สละทรพัยไ์ด ้สละอวยัวะได ้สละชวีติได ้เพราะความ

สงบจะทาํใหไ้มส่ะเทอืนใจกบัการสูญเสยีสิง่ต่างๆไป  

จงึตอ้งมาหดัทาํใจใหเ้ฉยกบัการสูญเสยีดว้ยการสละทรพัย ์ แลว้ก็มารกัษาศีล 

อย่าทาํบาป เพราะทาํบาปจะทาํใหใ้จวุน่วาย ทาํบาปแลว้จะมคีวามหวาดกลวั ไม่

สบายใจ กลวัจะตอ้งไปรบัผลบาป ถา้ไมท่าํบาปก็จะไมม่คีวามหวาดกลวั ไม่วติก

กงัวล ใจก็จะสงบ ทาํใหน้ ัง่สมาธิไดไ้มย่าก ก่อนจะนัง่สมาธิก็ตอ้งเจริญสตก่ิอน 

ควบคุมความคดิไมใ่หค้ดิเรื่องราวต่างๆ คดิแต่บทสวดมนต ์ หรือคดิแต่พทุ

โธๆไป หรือใหใ้หค้ดิอยู่กบัเหตกุารณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้น คอืเฝ้าดูร่างกายทกุเวลานาท ี

เฝ้าดูการกระทาํของร่างกาย พอมเีวลาวา่งก็นัง่หลบัตา เพือ่ใหใ้จเขา้สู่ความสงบ

ไดอ้ย่างเต็มที ่ พอสงบแลว้ก็ปลอ่ยใหส้งบไปใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนานได ้พอถอน

ออกมา ถา้อยากจะรกัษาความสงบต่อไปกท็าํได ้๒ วธิี คอื ๑. ควบคุมความคดิ

ต่อไป อย่าใหค้ดิอะไร พทุโธๆต่อไป สวดมนตต่์อไป หรือเฝ้าดูการกระทาํของ

ร่างกายต่อไป ๒. ใชป้ญัญาควบคุมใจไมใ่หก้ระเพือ่ม ถา้มปีญัญาจะรูว้า่เหตทุีท่าํ

ใหใ้จกระเพือ่มก็คอืความอยากต่างๆ เวลาเกดิความอยากใจจะไมส่งบ จะกระวน

กระวายกระสบักระส่าย ตอนนัน้ก็ตอ้งใชป้ญัญาเขา้มาหยุดความอยาก ใหเ้หน็วา่

สิง่ต่างๆทีอ่ยากไดไ้มเ่ป็นความสุข เป็นความทกุข ์ถา้เหน็วา่เป็นความทกุขก์็จะไม่
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อยากได ้ แต่จะไมเ่หน็กนั เพราะไมเ่หน็ความไมเ่ทีย่ง ไดม้าแลว้เปลีย่นไป เวลา

เปลีย่นไปก็ไมสุ่ขแลว้ เวลาไดข้องมาใหม่ๆ จะสุข เวลาเปลีย่นไปหรือเสยีไปก็ไม่

สุขแลว้ เราไมเ่หน็ตรงนัน้ จงึตอ้งพจิารณา ถา้เขาจากไปก่อนทีเ่ราจะพรอ้มใหเ้ขา

จากไป เราก็จะทกุขใ์จ ตอนน้ีไมม่อีะไรก็อยู่แบบไมม่อีะไรดกีวา่ ทกุขแ์บบไมม่ี

อะไรดกีวา่ ถา้มปีญัญาก็จะหยุดความอยากได ้ ก็จะหายทกุข ์ จะต ัง้อยู่ในความ

สงบได ้

น่ีคอืการปฏบิตัเิพือ่รกัษาความสงบของใจ ใหอ้ยู่กบัเราไปตลอด ลองไปทาํดู 

พระพทุธเจา้ทาํมาแลว้ พระสาวกทาํมาแลว้ ไดผ้ลเหมอืนกนั คอืไดค้วามสบาย

ใจ ไมท่กุขก์บัเรื่องอะไร ไมต่อ้งกลบัมาเกดิใหม ่ เพราะไมม่ตีวัผลกัดนัใหไ้ปเกดิ 

ตวัผลกัดนัก็คอืความอยากน้ีเอง ไมม่คีวามอยากแลว้อยู่ทีไ่หนก็อยู่ได ้ ไม่

อยากจะไปไหน ถา้มคีวามอยากจะอยู่ไมไ่ด ้ ต่อใหอ้ยู่ในวงัก็อยู่ไมไ่ด ้ ต่อใหม้ี

คฤหาสนม์ทีกุอย่างครบถว้นบริบูรณ์ก็จะเบือ่ อยากจะออกไปขา้งนอก ถา้ใจสงบ

แลว้จะไมอ่ยาก จะเฉยๆ ไปก็ได ้ แต่ไมไ่ดไ้ปเพราะความอยาก ถา้มเีหตใุหไ้ปก็

ไป เช่นไปหาหมอ มธุีระตอ้งไปก็ไป แต่ไมไ่ดไ้ปดว้ยความอยาก น่ีคอืเหตผุลที่

เราควรจะอยู่กนั อยู่เพือ่ทาํใจใหส้งบ ถา้อยู่เพือ่ทาํตามความอยากก็อย่าอยู่ จะ

ขาดทนุ เพราะมแีต่จะเพิม่ความทกุขใ์หม้มีากขึ้น ไมใ่ช่นอ้ยลง  

ปญัหาของพวกเราก็คอืปฏบิตักินันอ้ยไป ผลก็เลยไมค่่อยปรากฏ ถา้ปฏบิตัใิห ้

มากขึ้น ผลก็จะมากขึ้นไปตามลาํดบั ตอ้งทุ่มเทชวีติจติใจใหก้บัการปฏบิตั ิ อย่าง

ทีพ่ระพทุธเจา้ทีไ่ดท้รงทุ่มเท พระพทุธเจา้เป็นแบบฉบบัทีด่ทีีสุ่ดของพวกเรา 

พทุธงั สรณัง คจัฉามิ ถา้ยดึแบบฉบบัของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ ก็จะไดผ้ล

เช่นเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงไดร้บั แต่พวกเราไมเ่อาพระพทุธเจา้เป็นแบบฉบบั

กนั ชอบเอากเิลสเป็นแบบฉบบักนั ยงัอยากเทีย่ว ยงัอยากกนิ ยงัอยากดืม่ ยงั

อยากหาความสุขจากสิง่ต่างๆท ัง้หลายในโลกน้ี พระพทุธเจา้ก็ทรงมมีาแลว้ มี

ปราสาท ๓ ฤดู มทีกุสิง่ทกุอย่างในทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ อนัประณีตอนั

ละเอยีดอนัวเิศษ ทีม่นุษยส์ามารถจะสรรหามาได ้ ทรงมมีาแลว้ แต่ทรงสละไป
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หมด เพราะทรงเหน็วา่เป็นยาพษิมากกวา่เป็นยารกัษาใจ ทาํใหใ้จเป็นทกุข ์

มากกวา่เป็นสุข เป็นเหมอืนยาขมเคลอืบนํา้ตาล เวลาอมเขา้ไปใหม่ๆ ก็หวาน พอ

นํา้ตาลทีเ่คลอืบหายไปก็เหลอืแต่ความขม รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะเป็นอย่างน้ี 

เพราะไมเ่ทีย่ง เป็นความสุขทีไ่มเ่ทีย่ง สุขเดีย๋วเดยีว สุขแลว้ก็หายไป เหลอืแต่

ความวา้เหวอ่า้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ทาํใหต้อ้งหาความสุขแบบน้ีใหม ่ เช่นมสีามมีี

แฟน เวลาเลกิกนั แลว้ทาํอย่างไรต่อไป ก็ตอ้งหาแฟนใหม ่หาสามหีาภรรยาใหม ่

แทนทีจ่ะเขด็ วา่เวลาจากกนัแลว้มนัทรมานใจเหลอืเกนิ กลบัไม่เหน็อย่างนัน้ 

กลบัไปเหน็วา่ถา้ไมม่คีนน้ีก็ตอ้งหาคนใหมม่าทดแทน หากี่คนก็เหมอืนกนั หาคน

ใหมม่าเดีย๋วเขาก็จากเราไปอกี น่ีคือความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เป็นอย่างน้ี 

ตอ้งหามาทดแทนอยู่เรื่อยๆ เพราะไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เกดิแลว้ดบัไป หามากี่ภพ

กี่ชาตแิลว้ ก็หารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ีกนั พวกทีม่าเกดิในโลกมนุษยน้ี์ เป็น

พวกทีย่งัตดิกามคุณ ๕ ตดิรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แลว้ก็ไมต่อ้งสอนดว้ย 

เรื่องอย่างน้ีไมต่อ้งสอนเลย เรื่องทาํทานน้ีตอ้งสอน เรื่องรกัษาศีลน้ีตอ้งสอน 

เรื่องภาวนาน้ีตอ้งสอน แต่เรื่องหาแฟนน้ีไมต่อ้งสอน เดีย๋วน้ีเดก็อายุ ๑๒ ขวบก็

หาแฟนกนัแลว้ เพราะมนัฝงัอยู่ในใจ คอืกามตณัหา ความอยากในรูปเสยีงกลิน่

รสน้ี มนัฝงัอยู่ในใจ ตดิมากบัใจ เวลาตายจากร่างกายร่างก่อน ความอยากน้ีก็ยงั

ฝงัอยู่ในใจ พอมโีอกาสเมือ่ไหร่ก็จะหาแฟนทนัท ีหาแลว้ก็มคีวามทกุขต์ามมา 

เวลาอยู่ดว้ยกนัถา้มคีวามเหน็ไมต่รงกนั ก็จะทกุข ์ จะทะเลาะกนั ถา้มแีฟนคนน้ี

แลว้แต่ยงัอยากจะไดอ้กีคนหน่ึง ก็แอบไปหาอกีคนหน่ึง พออกีคนรูเ้ขา้ก็เสยีใจ 

ก็อาจจะฆ่ากนัตายหมด น่ีคอืความทกุขท์ีต่ามมา ถา้ไมม่แีฟนอยู่คนเดยีวไดก้็จะ

สบาย ถา้อยากจะอยู่คนเดยีวก็ตอ้งทาํใจใหส้งบ ตอ้งภาวนา สวดมนต ์นัง่สมาธิ 

เดนิจงกรม บริกรรมพทุโธๆไป ก็จะควบคุมความอยากได ้ พอใจสงบแลว้ก็จะ

เยน็สบายมคีวามสุข ไมห่วิไมอ่ยาก ก็ตอ้งพยายามรกัษาความสงบต่อไป ดว้ย

การนัง่สมาธิต่อ หรือใชป้ญัญาสอนใจ ใหเ้หน็วา่ความสุขแบบอืน่ไมด่ ีความสุขที่

เกดิจากความสงบน้ีดทีีสุ่ด ความสุขทีไ่ดจ้ากความอยากต่างๆน้ีไมด่ ี เพราะมี
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ความทกุขต์ามมา มปีญัหาต่างๆตามมา พอมคีรอบครวัก็จะมลูีก มภีาระตอ้ง

เลี้ยงลูก ตอ้งเหน่ือยยาก ถา้มคีวามสงบแลว้ก็จะอยู่คนเดยีวได ้ ไดก้าํไรไม่

ขาดทนุ ถา้มคีรอบครวัก็จะขาดทนุ ตอ้งดิ้นรนหาเงนิหาทองมาเลี้ยงดูกนั ตอ้ง

ทกุขต์อ้งผดิหวงัเวลาลูกไมด่ ี

จงึควรเหน็โทษของรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหเ้หน็วา่เป็นยาพษิ ไมใ่ช่เป็นขนม

หวาน เป็นยาขมเคลอืบนํา้ตาล หวานเดีย๋วเดยีว ใหม่ๆ ก็หวานด ี พอนานเขา้ไป

ความหวานก็จางหายไป อยู่กนัแบบทนกนัอยู่ ถา้อยู่กนัไมไ่ดก้็ตอ้งหย่ารา้งกนัไป 

ไปหาคนใหม ่ หาคนใหมก่็แบบเดยีวกนั ถา้หาความสุขแบบน้ี ก็จะตอ้งเจอกบั

ความทกุขแ์บบน้ีไปเรื่อยๆ ตายจากชาตน้ีิก็ตอ้งไปเกดิใหม ่ เพือ่ไปหาความสุข

แบบน้ีใหมอ่กี ถา้ทาํใจใหส้งบไดก้็จะหยุด ไมต่อ้งไปหาอะไร มคีวามสุขในตวัเรา 

ไมต่อ้งไปหาความสุขขา้งนอก ความสุขในตวัเราน้ีเป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็น

ความสุขทีจ่ะอยู่กบัเราไปตลอด การไมก่ลบัมาเกดิก็ไมไ่ดห้มายความวา่เรา

หายไปไหน เราก็ยงัอยู่เหมอืนเดมิ เพยีงแต่วา่เราไมต่อ้งมร่ีางกายมาเป็นภาระ 

มาเป็นเครื่องมอืหาความสุขใหก้บัเรา เหมอืนคนทีไ่มต่อ้งออกนอกบา้นก็ไมต่อ้งมี

รถ ถา้มทีกุสิง่ทกุอย่างครบถว้นบริบูรณ์อยู่ในบา้น มคีวามสุขกบัการอยู่ในบา้น

แลว้ ก็ไมต่อ้งมรีถ คนทีม่รีถเพราะวา่ยงัตอ้งออกไปนอกบา้น คนทีไ่มอ่อกไป

นอกบา้นไมม่รีถ ก็ไมไ่ดสู้ญหายไปไหน พระพทุธเจา้พระอรหนัตท์ ัง้หลายท่านก็

ไมไ่ดสู้ญหายไปไหน ท่านก็ยงัอยู่ อยู่เหมอืนกบัเราอยู่น่ีแหละ เพยีงแต่ท่านไมม่ี

ร่างกายมาเป็นภาระ ท่านไมต่อ้งใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื จงึไมต่อ้งกลวัวา่ปฏบิตัิ

ไปแลว้ พอไมม่คีวามอยากแลว้เราจะอนัตรธานหายไป สูญไป ไมใ่ช่อย่างนัน้ 

ถาม เป็นดวงจติทีอ่ยู่ใช่ไหมคะ  

ตอบ เหมอืนดวงจติของเราทีอ่ยู่เดีย๋วน้ี 

ถาม แลว้จะอยู่ส่วนไหนของโลก 
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ตอบ อยู่ในโลกทพิย ์ จติอยู่ในโลกทพิย ์ ร่างกายอยู่ในโลกธาต ุ อยู่คนละโลกกนั 

เหมอืนยานทีไ่ปสาํรวจทีด่าวองัคาร ร่างกายเหมอืนอยู่ทีด่าวองัคาร แต่ผูค้วบคุม

ยานน้ีอยู่ทีโ่ลกน้ี สมมตุวิา่ยานนัน้เกดิเสยีหายไป ตดิต่อกนัไมไ่ด ้ คนควบคุมก็

ยงัอยู่ตรงน้ีอยู่ ดวงจติแต่ละดวงน้ีไมม่วีนัสูญไมม่วีนัดบั ของใครของมนั อยู่ใน

โลกทพิยด์ว้ยกนัทกุดวง 

ถาม ทีท่่านไปนิพพานน้ี ไมไ่ดห้มายถงึดบัสูญไปหมดเลยหรือคะ 

ตอบ ท่านไปสูญอะไร ท่านก็สูญแต่กเิลส สูญแต่ความอยาก เราไปแปลความหมาย

กนัเองวา่สูญทกุอย่าง ก็อย่างทีย่กตวัอย่างวา่ คนทีไ่มม่รีถกบัคนทีม่รีถน้ีสูญหรือ

เปลา่ คนทีอ่ยู่บา้นกบัคนทีย่งัตอ้งออกนอกบา้นต่างกนัตรงที ่ ถา้ตอ้งออกนอก

บา้นก็ตอ้งมรีถพาไป 

ถาม อยู่ทีโ่ลกทพิยน้ี์หมายถงึวา่อยู่ทีส่วรรค ์หรอือยู่อกีภูมหิน่ึง 

ตอบ ในโลกทพิยม์หีลายภูม ิ ต ัง้แต่นิพพานลงมาถงึนรก เป็นโลกทพิยท์ ัง้นัน้ ใจเรา

ตอนน้ีก็อยู่ทีโ่ลกทพิย ์ อาจจะเป็นนิพพานหรือเป็นนรกก็ได ้ ขึ้นอยู่ทีก่ารกระทาํ

ของเรา 

ถาม ใจอยู่ทีโ่ลกทพิย ์แต่ไมม่ร่ีางกาย 

ตอบ มร่ีางกายหรือไมม่ร่ีางกาย ใจก็อยู่ในโลกทพิยเ์สมอ ไมไ่ดอ้ยู่ในโลกธาต ุ 

ถาม ไมไ่ดเ้ป็นสมัภเวส ีลอ่งลอยไปเรื่อยๆ 

ตอบ สมัภเวสกี็คือใจทีห่วิ ทีอ่ยาก ทีต่อ้งหาทีเ่กดิใหม ่ไมไ่ดล้อยไปไหน  

ถาม เราไมต่อ้งหาเลยไดไ้หมคะ อยู่ในโลกทพิยไ์ปเรื่อยๆ 

ตอบ ได ้ เช่นใจของพระพทุธเจา้ ใจของพระอรหนัต ์ ท่านไมห่าทีเ่กดิแลว้ ท่านหยุด

แลว้ เพราะท่านไมห่วิไมอ่ยากแลว้ ดวงจติแต่ละดวงไมม่วีนัดบั มแีต่แสวงหา



47 
 

ร่างกายใหมไ่ปเรื่อยๆ พอร่างกายน้ีดบัไปก็ไปหาร่างกายใหม ่ ถา้เขา้ทอ้งมนุษย์

ไมไ่ด ้ ก็เขา้ทอ้งสตัวเ์ดรจัฉานไปก่อน เขา้ทอ้งสตัวเ์ดรจัฉานงา่ยกวา่ เป็นหนอน

เป็นไสเ้ดอืนเป็นแมลงน้ีเป็นงา่ย เป็นมนุษยน้ี์เป็นยาก ตอ้งมบีารมมีากกวา่ผูไ้ป

เกดิเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน ตอ้งมศีีลถงึจะเกดิเป็นมนุษยไ์ด ้ ถา้ไมม่ศีีลก็ตอ้งไปเกดิ

เป็นเดรจัฉานก่อน เหมอืนกบัมเีงนิ ถา้มเีงนิมากก็ซื้อรถเบนซไ์ด ้ มเีงนินอ้ยก็ซื้อ

ไมไ่ด ้ ตอ้งซื้อจกัรยานซื้อรถเขน็ อยู่ทีก่าํลงัทรพัยข์องเรา กาํลงัทรพัยก์็คอืบญุ 

ศีลสมาธิปญัญาน้ีก็คอืกาํลงัทรพัย ์ จติของพวกเราไมเ่คยตาย อายุของจติน้ีนบั

ไมถ่ว้นแลว้ เปลีย่นภพเปลีย่นชาตไิปเรื่อยๆ เปลีย่นร่างกายไปเรื่อยๆ พอ

ร่างกายน้ีหมดก็หาร่างกายใหม ่ ช่วงทีห่าทีร่ออยู่น้ีก็ไปใชบ้ญุใชก้รรมก่อน ถา้มี

บญุก็เป็นเทพเป็นพรหม ถา้มบีาปก็เป็นเปรตเป็นนรกเป็นเดรจัฉาน จนกวา่จะ

หมดบาปหมดบญุ กจ็ะกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ กลบัมาทาํบญุทาํบาปใหม ่ เวยีน

วา่ยตายเกดิ ขึ้นๆลงๆ จนกวา่จะพบกบัพระพทุธเจา้  

ถา้ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนได ้ ก็ยุตกิารเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ไมเ่ตมิ

นํา้มนัใหก้บัจติ จติเป็นเหมอืนรถยนต ์ นํา้มนัทีท่าํใหจ้ติวิง่ไปวิง่มา ก็คอืกเิลส

ตณัหาความโลภความอยาก พอตดักเิลสตณัหาไดห้มด ก็เท่ากบันํา้มนัหมด 

รถยนตก์็วิง่ไมไ่ด ้ จติทีไ่มม่คีวามอยากก็จะไมไ่ปไหน อิม่แลว้ ไมต่อ้งไปหา

ร่างกายใหม ่ ไมต่อ้งไปใชบ้าปใชบ้ญุอกีต่อไป เป็นนิพพาน นิพพานก็เป็นจติที่

สะอาดบริสุทธิ์ ไมม่คีวามโลภความอยาก ไมม่คีวามโกรธความหลง ปรมงั 

สญุญงั วา่งจากความโลภความโกรธความหลง ทีท่าํใหเ้ราผลติภพชาตต่ิางๆ

ขึ้นมา เวลาคดิปรุงแต่งไปทางกเิลสตณัหา จติก็จะไมว่า่ง พอหยุดไดจ้ติก็วา่ง 

ความวา่งน้ีมหีลายระดบั วา่งในระดบัสมาธ ิ ก็วา่งประเดีย๋วเดยีว ออกจากสมาธิ

มาก็เริ่มคดิใหม ่ ถา้วา่งระดบัปญัญาก็มหีลายข ัน้ มขี ัน้ของโสดาบนั ของ

สกทิาคาม ีของอนาคาม ีของอรหนัต ์ 

ข ัน้โสดาบนัก็วา่งในระดบัหน่ึง ข ัน้สกทิาคามกี็วา่งอกีระดบัหน่ึง อนาคามกี็วา่งอกี

ระดบัหน่ึง ข ัน้พระอรหนัตถ์งึจะวา่งเต็มที ่ใจจะวา่ง จะไมค่ดิปรุงแต่งไปทางกเิลส
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ตณัหา เหน็อะไรก็สกัแต่วา่เหน็เฉยๆ รูเ้ฉยๆ รูส้มมตุ ิไมห่ลงสมมตุ ิ รูว้า่เป็นพ่อ

เป็นแม ่ รูว้า่ร่างกายของเขาเป็นดนินํา้ลมไฟ ตวัพ่อตวัแมไ่มใ่ช่ร่างกาย เป็นใจ

ทีม่าครอบครองร่างกาย ตวัพ่อตวัแมไ่มไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย เวลาพ่อแมต่ายก็

จะไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ เพราะรูว้า่เขาไมไ่ดต้าย สิง่ทีต่ายก็เป็นเหมอืนเสื้อผา้ของเขา 

เวลาเสื้อผา้ของเขาขาดเราไปรอ้งห่มรอ้งไหท้าํไม เขาก็ไปหาเสื้อผา้ชดุใหมใ่ส่ ใจก็

วา่ง ไมป่รุงแต่ง ไมผ่ลติเรื่องกเิลสตณัหามาใหป้วดหวั ใหเ้กดิความอยาก เกดิ

ความโลภ ใจเฉย ใจสบาย ใจวา่ง ไมค่ดิปรุงแต่งไปทางกเิลสตณัหา รูเ้ฉยๆ ถา้

คดิก็จะคดิดว้ยปญัญา ไมค่ดิดว้ยความหลง 

พวกเราตอนน้ีคดิดว้ยความหลง หลงวา่เป็นของเราไปหมด เหน็อะไรก็เป็นของ

เราไปหมด เป็นพ่อเป็นแมข่องเรา เป็นพีเ่ป็นนอ้งของเรา เป็นลูกของเรา เป็นสามี

เป็นภรรยาของเรา เป็นบา้นของเรา เป็นของเราไปหมด พอเกดิอะไรกบัเขาขึ้นมา

ก็วุน่วายไปหมด เพราะคดิไปตามความหลง ตอ้งคดิไปตามความจรงิวา่ ทกุสิง่

ทกุอย่างไมใ่ช่ของเรา เป็นสมมตุ ิ สมมตุวิา่เป็นของเราช ัว่คราว แต่ตอ้งจากเราไป

สกัวนัหน่ึง หรือเราตอ้งจากเขาไปสกัวนัหน่ึง หา้มเขาไมไ่ด ้ส ัง่ใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้

เป็นอย่างน้ีไมไ่ด ้ เขาจะเป็นอย่างไรเราไปหา้มเขาไมไ่ด ้ บางครัง้เราก็อาจจะทาํได ้

แต่ไมไ่ดเ้สมอไปทกุครัง้ ตอ้งรูข้อบเขตวา่อะไรทีเ่ราทาํได ้อะไรทีเ่ราทาํไมไ่ด ้ส่วน

ไหนทีย่งัทาํไดก้็ทาํไป เช่นตอนน้ีร่างกายยงัดูแลไดก้็ดูแลไป ยงัรกัษาไดก้็รกัษา

ไป แต่เมือ่ถงึเวลาทีร่กัษาไมไ่ด ้ ก็ตอ้งยอมรบัความจริง ทาํอะไรไมไ่ดก้็ตอ้งเฉย 

ทาํใหด้ทีีสุ่ด ทาํเท่าทีจ่ะทาํได ้ เมือ่ถงึเวลาทาํอะไรไมไ่ดก้็ทาํใจใหเ้ฉย ปลอ่ยให ้

เป็นไปตามความจริง ใจก็จะไมวุ่น่วาย ไมท่กุข ์ไมเ่ดอืดรอ้น ใจจะสงบ  

น่ีคอืหนา้ทีข่องพวกเรา ถา้ถามวา่เกดิมาเพือ่อะไร ก็เกดิมาเพือ่ทาํใจใหห้ลดุพน้

จากความทกุข ์ ดว้ยการทาํใจใหส้งบ ดว้ยการปฏบิตัติามเยีย่งอย่างของ

พระพทุธเจา้ สละสมบตัขิา้วของเงนิทอง ไมห่าความสุขจากสิง่ต่างๆในโลกน้ี แต่

หาความสุขจากการทาํใจใหส้งบ การจะทาํใจใหส้งบก็ตอ้งอยูท่ีส่งบวเิวก ไมม่ี

เรื่องราวต่างๆมากวนใจ ไปอยู่ในป่า หา่งไกลจากแสงสเีสยีงต่างๆ แลว้ก็คอย
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ควบคุมความคดิ ไมใ่หค้ดิถงึเรื่องแสงสเีสยีง ถา้คดิก็อยากจะกลบัไปหา พอ

คดิถงึแฟน คดิถงึเพือ่น คดิถงึคนนัน้ คดิถงึคนน้ี ก็อยากจะกลบัไปหา ทีไ่ปอยู่

ในป่าแลว้ตอ้งกลบัออกมา ก็เพราะสูค้วามคดิของตนไมไ่ด ้ควบคุมความคิดของ

ตนไมไ่ด ้ ทาํใจใหส้งบไมไ่ด ้ ถา้ใจไมส่งบใจจะหวิ หวิรูปเสยีงกลิน่รส อยู่ไปสกั

ระยะหน่ึงก็จะเบือ่ ไปอยู่ใหม่ๆ ก็ชอบ พออยู่ไปนานๆเขา้ ถา้ไม่มคีวามสงบ ความ

หวิในรูปเสยีงกลิน่รส จะมเีพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนทนไมไ่หว ก็ตอ้งกลบัไปหา

รูปเสยีงกลิน่รส  

ลมืไปวา่ทีม่าปลกีวเิวกน้ี ก็เพือ่หนีความทกุขข์องรูปเสยีงกลิน่รส แต่ความหลง

สามารถหลอกใหค้ดิวา่ ความทกุขท์ีห่นีมาน้ีเป็นความสุข อยู่ห่างกนันานๆก็

อยากจะเจอกนั พออยู่ใกลก้นัก็ทะเลาะกนั พอไมไ่ดเ้หน็หนา้กนัสกัระยะหน่ึงก็

คดิถงึกนั ลมืความทกุขท์ีม่ต่ีอกนั อยากจะเจอหนา้กนั เพราะความหวิ ทาํใหล้มื

ความทกุขใ์นอดตีไปไดห้มด ถา้ไดท้ิ้งสิง่ต่างๆไปหมดแลว้ ก็ตอ้งทุ่มเทชวีติจติใจ

ควบคุมความคดิใหไ้ด ้ ดว้ยการเจริญสต ิ ควบคุมความคดิไมใ่หค้ดิเรื่องทีไ่ม่

จาํเป็น คดิเท่าทีจ่าํเป็น เช่นใหค้ดิอยู่กบัการกระทาํของร่างกาย ร่างกายกาํลงัทาํ

อะไรอยู่ก็ใหค้ดิอยู่กบัเรื่องนัน้ กาํลงัแปรงฟนัก็ใหค้ดิวา่กาํลงัแปรงฟนั กาํลงัลา้ง

หนา้ก็ใหค้ดิวา่กาํลงัลา้งหนา้ กาํลงัหวผีม กาํลงัแต่งเน้ือแต่งตวั หรือกาํลงักวาด

บา้นถูบา้น ทาํกบัขา้วรบัประทานอาหาร ก็ใหค้ดิอยู่กบัเรื่องนัน้อย่างเดยีว อย่าไป

คดิเรื่องอืน่ พอมเีวลาวา่งก็นัง่หลบัตาทาํใจใหส้งบ ถา้ใจสงบแลว้จะไมห่วิ จะอยู่

คนเดยีวได ้ จะชอบอยู่คนเดยีว เพราะอยูค่นเดยีวมคีวามสุขมากกวา่อยู่หลาย

คน   

พระพทุธเจา้ทรงปฏบิตัอิยู่ในป่า ๖ ปี หลงัจากเสดจ็ออกจากวงั จนสามารถทาํใจ

ใหส้งบไดอ้ย่างถาวร กาํจดัความอยากทีม่อียู่ในใจใหห้มดไปได ้ หลงัจากนัน้ก็

ทรงช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ดว้ยการส ัง่สอนผูอ้ืน่ใหพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้ริง ใหห้ลดุพน้

จากความทกุข ์ ไมไ่ดท้าํประโยชนข์องพระองคเ์อง เพราะไดป้ระโยชนเ์ต็มทีแ่ลว้

จากการปฏบิตั ิเวลาทีเ่หลอื ต ัง้แต่อายุ ๓๕ ถงึอายุ ๘๐ ปี เป็นเวลา ๔๕ ปี ทรง
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ทาํประโยชนเ์พือ่ผูอ้ืน่อย่างเดยีว ส ัง่สอนใหผู้อ้ืน่ไดห้ลดุพน้จากความทกุขเ์ป็น

จาํนวนมาก มมีาจนถงึปจัจบุนัน้ี ก่อนทีพ่ระองคจ์ะจากไปทรงตรสัวา่ พวกเธอ

ไมไ่ดอ้ยู่ปราศจากเรา เรายงัอยู่กบัพวกเธอในรูปแบบของคาํสอนของเรา ธรรม

วินัยที่ตถาคตตรสัไวช้อบแลว้น้ีแล จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป พวกเธอ

ไมไ่ดอ้ยู่โดยปราศจากศาสดา ตอนน้ีพวกเราก็ไมไ่ดอ้ยู่โดยปราศจากพระพทุธเจา้ 

ยงัมพีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาสอนเราอยู่ มพีระอริยสงฆส์าวก

ท ัง้หลาย เป็นผูน้าํเอามาถ่ายทอดอกีต่อหน่ึง  

พวกเราไดพ้บของวเิศษแลว้ จะทาํอะไรกบัของวเิศษน้ีก็อยู่กบัตวัเรา จะเขีย่ทิ้งไป 

เหมอืนไก่ไดพ้ลอยก็ช่วยไมไ่ด ้ หรือจะรีบเอามาเก็บไวเ้ป็นสมบตัขิองเรา จะเอา

ธรรมไดก้็ตอ้งสละอย่างอืน่ไป เพราะจะเอาท ัง้ธรรมเอาท ัง้โลกไมไ่ด ้ความสุขทาง

ธรรมกบัความสุขทางโลกไปดว้ยกนัไมไ่ด ้ ถา้อยากจะไดน้ํา้ชาใหมก่็ตอ้งเทนํา้ชา

เก่าทิ้งไปก่อน ถา้ยงัเสยีดายนํา้ชาเก่าอยู่ ก็จะไมม่ทีีส่าํหรบัใส่นํา้ชาใหม ่ ถา้ยงัรกั

ความสุขแบบเดมิอยู่ ยงัรกัความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอยู่ ก็จะไมม่ี

วนัไดค้วามสุขจากความสงบ ถา้อยากจะไดค้วามสุขทีเ่กดิจากความสงบ ก็ตอ้ง

ทิ้งความสุขทีไ่ดจ้ากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะไป ตอ้งถอืศีล ๘ ไมใ่ชเ้งนิทองซื้อ

ความสุข จะใชเ้งนิทองเพือ่ดูแลรกัษาร่างกายเท่านัน้ ทกุครัง้ทีจ่ะเอาเงนิไปซื้อ

ความสุขก็เอาไปทาํบญุแทน แลว้ก็มาถอืศีล ๘ มาควบคุมจติใจ ควบคุม

ความคดิ ทาํใจใหส้งบ สอนใจใหฉ้ลาด ใหเ้กดิปญัญา ใหเ้หน็วา่ไมม่อีะไรในโลก

น้ีเป็นสุข ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นทกุข ์เพือ่จะไดต้ดัความอยาก 

ถา้ยงัเหน็วา่เป็นสุขอยู่ก็ยงัอยากไดอ้ยู่ ถา้รูว้า่ทกุอย่างเป็นทกุขก์็จะไมอ่ยากได ้

ทกุขเ์พราะอะไร เพราะไมเ่ทีย่ง มเีกดิมดีบั ทกุขเ์พราะส ัง่ใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ีไมไ่ด ้ น้ีคอืปญัญาทางศาสนา ใหเ้หน็อย่างน้ี ใหเ้หน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างใน

โลกน้ีเป็นทกุข ์ เพราะไมเ่ทีย่ง ทกุขเ์พราะส ัง่เขาไมไ่ด ้ควบคุมบงัคบัเขาไมไ่ด ้ถา้

เหน็อย่างน้ีก็จะไมอ่ยากกบัอะไร เมือ่ไมอ่ยากก็จะสงบ ถา้อยากก็จะวุน่ เวลา

อยากไดอ้ะไรใจจะกระวนกระวายกระสบักระส่าย จะไดห้รือไมไ่ดห้นอ ไดแ้ลว้ก็
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จะกระวนกระวายกระสบักระส่าย วา่จะอยู่ไปนานสกัเท่าไหร่ พอจากไปก็เศรา้

โศกเสยีใจ เป็นทกุขต์ ัง้แต่เริ่มตน้แลว้ ทกุขต์ ัง้แต่ยงัไมไ่ด ้ ทกุขใ์นขณะทีไ่ดแ้ลว้ 

แลว้ก็มาทกุขต์อนทีเ่สยีไป ทกุขต์ลอดเวลา ใหเ้หน็ความทกุขอ์ย่างน้ี จะไดไ้ม่

อยากไดอ้ะไร ไมอ่ยากมอีะไร ไมอ่ยากเป็นอะไร จะปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างไป

ตามความจริง เขาจะเป็นอะไรก็ปลอ่ยเขาเป็นไป เขาจะวเิศษขนาดไหนก็ปลอ่ยให ้

เขาวเิศษไป มเีงนิรอ้ยลา้นพนัลา้นแสนลา้น ก็ปลอ่ยใหเ้ขามไีป ไมไ่ดอ้ยากจะมี

กบัเขา ใครจะเป็นอะไรก็ถอืวา่เป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องของธรรมชาต ิทกุสิง่ทกุ

อย่างมขีึ้นมลีง มเีกดิมดีบั ไมไ่ปดใีจไม่ไปเสยีใจกบัอะไรท ัง้นัน้ เพราะไมม่คีวาม

อยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ อยู่ทีต่วัเราวา่จะเอาพระพทุธเจา้มาเป็นแบบฉบบัไดห้รือ

เปลา่ เป็นสรณงัคจัฉามไิดห้รือเปลา่ เอาพระธรรมคาํสอนมาเป็นแบบฉบบัได ้

หรือเปลา่ เป็นแสงสวา่งนาํทางไดห้รือเปลา่ เอาพระอริยสงฆส์าวกมาเป็นแบบ

ฉบบัไดห้รือเปลา่ ถา้ทาํไดก้็จะสบายใจไปตลอด ถา้ทาํไมไ่ดก้็จะทกุขไ์ปตลอด 

อยู่ทีต่วัเราวา่จะทาํอย่างไร ไมม่ใีครตดัสนิใจใหเ้ราได ้ 

ถาม เมือ่เชา้เดนิจงกรมรูส้กึเหมอืนมตีวัอยู่ ตอนหลงัก็รูส้กึเหมอืนไมม่ ี ก็มองเหน็ทกุ

อย่าง ตอนหลงัก็เหลอืแต่ช่วงลา่งลงไป แลว้ก็เหลอืแต่เขา่ แต่น่อง เหลอืแต่เทา้ 

พอจะหยุดเดนิ ก็ไมเ่หลอือะไร แต่มองเหน็ของรอบตวัเรา ไมรู่ส้กึกลวั อย่างน้ี

ฟุ้ งซ่านหรือเปลา่คะ 

ตอบ ไม ่เป็นความวา่ง ใจวา่งจากร่างกาย 

ถาม ไมรู่จ้ะทาํอย่างไร 

ตอบ ทาํต่อไป  

ถาม จะเหน็วา่เวลามองภาพท ัว่ไป จะประกอบดว้ยเมด็สเีลก็ๆเจา้ค่ะ เหมอืนเอาแวน่

ขยายส่องภาพพมิพค่์ะ ไมรู่ว้า่คดิไปเองหรอืเปลา่ 
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ตอบ เหน็แบบนัน้ไมเ่ป็นประโยชน ์ สิง่ทีต่อ้งควรเหน็ก็คอืความเสื่อมของสิง่ต่างๆ เหน็

การดบัของสิง่ต่างๆ โดยเฉพาะสิง่ทีเ่ป็นของเรา ทีเ่รารกั ทีเ่ราหวง จะเป็น

ประโยชนก์วา่ เพราะจะทาํใหเ้ราตอ้งปรบัใจ เตรียมตวัเตรียมใจรบักบัความจรงิ 

ถา้ไปเหน็สิง่ทีเ่ราไมม่คีวามผูกพนัดว้ย เหน็ไปก็ไมเ่ป็นประโยชนแ์ต่อย่างใด 

ถาม แค่อยากทราบวา่เป็นอะไร ทีเ่หน็เป็นจดุๆอย่างน้ีค่ะ 

ตอบ ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีต่อ้งรู ้ไมเ่ป็นประเดน็สาํคญั รูไ้ปก็เท่านัน้  

ถาม ใหดู้ความอยากรู ้

ตอบ ใหดู้สิง่ทีเ่รารกัทีเ่ราหวง เช่นดูธนบตัรของเราถูกไฟเผา แลว้ใจเราทกุขห์รือเปลา่ 

ถา้ทกุขก์็แสดงวา่ใจยงัหวงยงัเสยีดายอยู่ ถา้ไมท่กุขแ์สดงวา่ไมย่ดึไมต่ดิ 

ถาม เวลาดูหนา้ตวัเองในกระจกไมเ่หน็เป็นจดุๆ 

ตอบ ถา้จะดูก็ดูใหเ้ป็นขี้เถา้ ต่อไปจะตอ้งเป็นขี้เถา้แน่ๆ เวลาไปเผาไฟแลว้เป็นอย่างไร 

ดูความจริง อย่าไปจนิตนาการเรื่องทีไ่มเ่ป็นความจริง ดูร่างกายตอนทีห่นงัเหีย่ว 

ตอนทีผ่มขาว ตอนทีน่อนอยู่ในโรงพยาบาล ตอนทีอ่ยู่ในโลง ถา้จะดูร่างกายใหดู้

อย่างน้ี จะไดเ้หน็ภาพจริง จะไดป้รบัใจใหเ้ตรียมรบักบัความจริง ถา้รบักบัความ

จริงไดก้็จะไมท่กุข ์ ถา้ไมไ่ดก้็จะทกุข ์ ถา้อยากจะทกุขก์บัร่างกายก็ไมต่อ้งดู ถา้

อยากจะไมท่กุขก์็ตอ้งดูบ่อยๆ ดูจนชนิจนรบัได ้ จะไดไ้มท่กุข ์ เวลามกีามารมณ์

อยากจะร่วมหลบันอนกบัคนนัน้คนน้ี ก็ใหดู้ในส่วนทีไ่มส่วยงามของเขา ดูเขา้ไป

ใตผ้วิหนงัใตเ้น้ือ จะไดเ้หน็โครงกระดูก เหน็หวัใจ เหน็ปอด เหน็ตบั เหน็ไต เหน็

ลาํไส ้ ใหห้ดัเหน็อย่างน้ี ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้จะไมเ่กดิกามารมณ์ จะดบักามารมณ์

ได ้จะถอืศีล ๘ ได ้คนทีถ่อืศีล ๘ ไมไ่ดก้็เพราะยงัอยากร่วมหลบันอนกบัคนนัน้

คนน้ีอยู่ เวลาเกดิกามารมณ์อยากจะร่วมหลบันอน ก็ใหนึ้กถงึส่วนทีไ่มส่วยงาม 
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การปฏบิตัน้ีิตอ้งพุง่เป้าไปทีก่ารดบัความอยาก เพือ่ทาํใจใหส้งบ ถา้ไปดูสิง่ทีไ่ม่

เกี่ยวกบัการดบัความอยาก ดูไปก็เสยีเวลาเปลา่ๆ ทาํไมไมดู่ดวงอาทติย ์ ไมดู่

ตน้ไม ้ ดูไปก็เท่านัน้ เพราะไมเ่ป็นปญัหา ตอ้งดูสิง่ทีเ่ป็นปญัหา สิง่ทีท่าํใหจ้ติใจ

วุน่วาย ทกุขท์รมานใจ ตอ้งดูสิง่นัน้ เช่นดูความเสือ่มของร่างกายของเรา ของคน

ทีเ่รารกั เพือ่ใหร้บัความจรงิวา่ สกัวนัหน่ึงจะตอ้งเป็นอย่างน้ี ร่างกายของเราก็ด ี

ของคนทีเ่รารกัก็ด ี สกัวนัหน่ึงก็จะตอ้งหยดุทาํงาน สกัวนัหน่ึงจะตอ้งกลายเป็น

ขี้เถา้ เป็นเศษกระดูกไป ใหม้องอย่างน้ี เวลามองคนทีเ่ราอยากจะร่วมหลบันอน

ดว้ย ก็ตอ้งมองใหเ้หน็โครงกระดูก เหน็ผทีีอ่ยู่ในตวัเขา ถา้เขาตายไปวนัน้ี คนืน้ี

จะนอนกบัเขาไดห้รือเปลา่ ถา้ยงัมลีมหายใจอยู่ยงันอนร่วมกนัได ้ แต่พอไมม่ลีม

หายใจ ก็จะคดิวา่เป็นผไีปแลว้ ไมอ่ยากจะนอนดว้ยแลว้ คดิอย่างน้ีเพือ่ดบั

กามารมณ์ เพราะกามารมณ์ทาํใหใ้จไมส่งบ ถา้ตอ้งการความสุขทีเ่กดิจากความ

สงบ ก็ตอ้งดบักามารมณ์ใหไ้ด ้ ตอ้งพจิารณาอสุภะอยู่เนืองๆ คดิถงึภาพทีไ่ม่

สวยงามของร่างกาย คดิถงึเวลาไมห่ายใจแลว้ ตายไป ๓ วนัแลว้ ขึ้นอดืส่งกลิน่

เหมน็แลว้ ยงัอยากจะนอนกบัเขาหรือเปลา่ คดิอย่างน้ีจะไดด้บักามารมณ์ได ้ จะ

อยู่คนเดยีวได ้ จะทาํใจใหส้งบได ้ จะมคีวามสุขทีแ่ทจ้ริง ไมต่อ้งอาศยัสิง่ต่างๆที่

ไมเ่ทีย่ง มาเป็นเครื่องมอืใหค้วามสุขกบัเรา ถา้เขาไมเ่ทีย่งเวลาเขาจากไปเราก็จะ

เสยีใจ จะวา้เหว ่ถา้มคีวามสุขภายในใจแลว้ จะไมต่อ้งการอะไร 

จงึตอ้งพจิารณาเพือ่ตดัทกุสิง่ทกุอย่าง ใหรู้ว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างตอ้งจากเราไป ตอ้ง

หมดสภาพไป แมแ้ต่ร่างกายของเราก็ตอ้งหมดสภาพไป แต่การหมดสภาพของ

ร่างกายไมไ่ดท้าํใหเ้ราหมดสภาพไปดว้ย เรายงัอยู่ เพยีงแต่วา่จะอยู่แบบไหน จะ

อยู่แบบทกุขห์รืออยู่แบบไมท่กุข ์ ถา้ปลอ่ยวางร่างกายได ้ ยอมรบัการดบัของ

ร่างกายได ้ ก็จะไมท่กุข ์ จะเฉยๆ สบายใจ เหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึ้น ถา้พจิารณา

ดว้ยปญัญาก็จะวา่ดเีสยีอกี เพราะไมต่อ้งดูแลรกัษาร่างกายต่อไป ร่างกายเป็น

ภาระทีห่นกัมาก ทีเ่ราตอ้งคอยดูแลตลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ตอ้งหายใจ 

ตอ้งหานํา้มาดืม่ หาอาหารมารบัประทาน ตอ้งทาํความสะอาดขบัถ่าย ไมม่ี

ร่างกายก็ไมต่อ้งทาํภารกจิน้ี ถา้พจิารณาดว้ยปญัญาจะเหน็วา่ความตายเป็นสิง่ที่
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ด ีเพราะหมดภาระ ไมต่อ้งแบก ถา้ยงัมร่ีางกาย ถงึแมว้า่ใจจะไมม่คีวามอยากกบั

ร่างกาย ไมม่คีวามทกุขก์บัร่างกาย ก็ยงัมภีาระดูแลรกัษาร่างกาย พระพทุธเจา้ยงั

ตอ้งบณิฑบาต ยงัตอ้งฉนั ยงัตอ้งสรงนํา้ ยงัตอ้งฉนัยาเวลาไมส่บาย จงึควร

พจิารณาความเสือ่มของทกุสิง่ทกุอย่าง จะไดไ้มย่ดึตดิ จะไดป้ลอ่ยวาง จะไดไ้ม่

ตอ้งอาศยัสิง่ต่างๆในโลกน้ีเป็นเครื่องมอืใหค้วามสุข เพราะมคีวามสุขทีด่กีวา่ ถา้

มคีวามสงบแลว้จะไมต่อ้งการอะไร ถา้ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ใจจะมคีวามสุข ความ

สงบ ความสบาย จะไมห่ลงไปยดึไปตดิ ไปอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีมาใหค้วามสุข 

ถาม ถา้ร่างกายเรามโีรคทีจ่ะตอ้งรกัษา แต่เราคดิวา่เราไมอ่ยากไดร่้างกายแลว้ เป็น

อะไรก็ช่าง จะไมร่กัษา อย่างน้ีถอืวา่บาปไหมคะ 

ตอบ ไมบ่าป ถา้ไมท่าํใหร่้างกายตาย ปลอ่ยใหร่้างกายตายไปเอง ถา้ทาํใหร่้างกายตาย 

เช่นกนิยาพษิ อย่างน้ีก็บาป เพราะเป็นการทาํลายร่างกาย มเีจตนา ถา้ไมม่เีจตนา

ทาํลายร่างกาย ปลอ่ยวางร่างกาย ก็จะไมบ่าป  

ถาม สมมตุวิา่หมอวนิิจฉยัวา่เป็นเบาหวาน แลว้ก็ดูแลร่างกายไมด่ ี บางทกี็กนิยาบา้ง

ไมก่นิบา้ง อย่างน้ีถอืวา่บาปไหมเจา้คะ 

ตอบ ไมบ่าป ไมก่นิก็ไมบ่าป แต่อย่าไปทาํใหร่้างกายตาย 

ถาม เช่นฆ่าตวัตาย 

ตอบ อย่างนัน้บาป  

ถาม ถา้ไมร่กัษาตวัเอง ไมดู่แลตวัเอง เป็นบาปไหมคะ 

ตอบ ไมบ่าป ไมก่นิขา้ว ปลอ่ยใหอ้ดตายก็ไมบ่าป 

ถาม ไมก่นิแสดงวา่มเีจตนาจะใหต้าย 
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ตอบ ไมก่นิเพราะมเีจตนาไมก่นิ ไมไ่ดม้เีจตนาใหต้าย คนทีฆ่่าตวัตายเพราะมคีวาม

ทกุข ์ ไมอ่ยากจะอยู่ ความไม่อยากอยู่เป็นกเิลส เป็นวภิวตณัหา ทาํใหจ้ติเครียด

จติทกุข ์ แต่จติทีม่คีวามสุขจะเฉยๆ อยู่ก็ได ้ ไมอ่ยู่ก็ได ้ กนิก็ได ้ ไมก่ินก็ได ้ มนั

ต่างกนั ไมเ่หมอืนกนั ตอ้งดูทีใ่จเป็นหลกั ใจมคีวามอยากหรือเปลา่ ไม่วา่อยาก

อยู่หรืออยากตายเป็นกเิลสท ัง้นัน้ 

ถาม อยากมบีริวารดีๆ  ควรจะทาํอย่างไรคะ 

ตอบ ตอ้งดูความจริงวา่มไีดห้รือเปลา่ 

ถาม บางคนมเีดก็ช่วยงานอยู่เป็น ๑๐ ปี ๒๐ ปี ไมอ่อกเลย ของเราเปลีย่นบ่อยค่ะ 

ตอบ โลกน้ีมที ัง้ดแีละไมด่ ี เวลาไปซื้อสม้ทีต่ลาดก็ตอ้งเลอืกใช่ไหม ถา้อยากจะไดด้กี็

ตอ้งเลอืก ถา้เลอืกไมเ่ป็นก็ตอ้งเอาตามมตีามเกดิ เลอืกมาแลว้ถา้ไมด่กี็เปลีย่น

ใหม ่อย่าไปอยากในสิง่ทีไ่มส่ามารถทาํได ้จะทกุขไ์ปเปลา่ๆ เลอืกรถยนตง์า่ยกวา่

เลอืกคน รถยนตน้ี์มมีาตรฐาน มกีารควบคุมคุณภาพ ผูผ้ลติรบัประกนัไดว้า่ดี

ทกุคนั แต่คนน้ีไมม่ใีครมาสามารถรบัประกนัไดว้า่จะดทีกุคน ก็ตอ้งทาํใจ ไมด่กี็

เปลีย่น  

ถาม ควรจะสรา้งกศุลอย่างไร ทีจ่ะส่งเสริมในดา้นน้ีค่ะ 

ตอบ โลกน้ีเราไปส ัง่มนัไมไ่ด ้ ส ัง่ใหด้ตีามทีเ่ราตอ้งการไมไ่ด ้ น้ีเป็นความจริงทีเ่รา

จะตอ้งรู ้ เพือ่จะไดไ้มห่วงัมาก ตอ้งอยู่กบัความจริง โลกน้ีไมด่ ี๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์

ไมม่ใีครด ี๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ดตีลอดเวลา บางเวลาก็ด ีบางเวลาก็ไมด่ ีถงึแมใ้น

อดตีจะดมีาตลอด ไมม่ใีครรบัประกนัอนาคตได ้ เพราะใจคนเปลีย่นได ้

เหตกุารณ์บงัคบัใหเ้ปลีย่นใจได ้ทีด่เีพราะเหตกุารณ์ราบรื่น ไมม่ปีญัหาก็ดไีด ้พอ

เหตกุารณ์ยากลาํบาก ก็อาจจะทาํไมด่ไีด ้ควรตดัความอยากน้ีไป เลอืกใหด้ทีีสุ่ด

เท่าทีจ่ะเลอืกได ้ ถา้เลอืกไมเ่ป็นก็หาคนทีเ่ลอืกเป็นใหช่้วยเลอืกให ้ แลว้ก็ตอ้งใช ้

เวลาเป็นเครื่องพสูิจน ์สมยัก่อนจะหม ัน้กนัก่อน ไมแ่ต่งงานเลย เพือ่จะไดม้เีวลา
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ดูวา่ดหีรือไมด่ ี ตอ้งทดสอบใจดว้ย ไมเ่อาอกเอาใจกนัตลอดเวลา ตอ้งขดัใจกนั

บา้ง แลว้ดูวา่จะยงัดอียู่หรือไม ่ถา้เอาใจกนัก็ดไีด ้พออยู่ดว้ยกนัแลว้ ก็อาจจะไม่

เอาใจกนั อย่าเชื่อคาํพูดของคน เวลาเขาพูดวา่ดอีย่างนัน้ดอีย่างน้ี อย่าไปเชื่อ 

เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ ฟงัไดแ้ต่อย่าไปเชื่อ 

ถาม เดก็รุ่นใหมเ่ปลีย่นงานบ่อยค่ะ 

ตอบ ถา้ไมอ่ยากจะเปลีย่นบ่อย ก็ตอ้งมเีครื่องลอ่ใจ  

โยม เขามเีหตผุลของเขา เช่นอยากจะไปอยู่ใกลแ้ฟน 

ตอบ โลกน้ีมตีวัแปรมาก เป็นอนิจจงั ไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน เป็นอนตัตา ส ัง่ไมไ่ด ้

ควบคุมไมไ่ด ้ตอ้งปรบัตวัรบักบัสภาพทีเ่ปลีย่นไปเรื่อยๆ อย่าไปยดึตดิกบัสภาพ

ใดสภาพหน่ึง เพราะจะทาํใหท้กุข ์ทาํใหเ้ครยีด  

ถาม ทราบมาวา่ทานเป็นบาทของศีล ศีลเป็นบาทของการภาวนา ถา้ไมไ่ดท้าํทานเป็น

ประจาํ ไมไ่ดร้กัษาศีล การเจริญภาวนาจะดไีดไ้หมคะ 

ตอบ ไมไ่ด ้ 

ถาม บางคนบอกวา่ภาวนาดมีาก แต่วา่ทานก็ไมท่าํ เหลา้ก็ยงัดืม่อยู่ ศีลก็ไมร่กัษา ก็

ยงัขอ้งใจอยู่เสมอวา่ การภาวนาจะดไีดอ้ย่างไร 

ตอบ เป็นไปไมไ่ด ้คนกนิเหลา้เมาจะภาวนาไดอ้ย่างไร 

ถาม เขาบอกวา่เขาภาวนาไดด้มีาก แต่ไมท่าํบญุตกับาตร ไมร่กัษาศีล 

ตอบ การทาํทานไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารทาํบญุตกับาตรอย่างเดยีว ทาํไดห้ลายรูปแบบ ถา้ใจ

กวา้งเสยีสละ ไมย่ดึตดิกบัเงนิทอง ช่วยเหลอืผูเ้ดอืดรอ้น ก็ถอืวา่เป็นทาน ถา้ไม่

ไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ก็มศีีลแลว้ ไมต่อ้งมาวดัขอศีลจากพระ ศีลอยู่ทีใ่จ ไมไ่ดอ้ยู่ที่
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วดั อยู่ทีก่ารกระทาํ ถา้ไมฆ่่า ไมล่กัทรพัย ์ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมพู่ดปด ไม่

เสพสุรายาเมา ก็มศีีลแลว้ จะเขา้วดัหรือไม่ ไมเ่ป็นปญัหา  

ถาม ทานศีลภาวนาเป็นเหมอืนข ัน้บนัได จะสามารถขา้มข ัน้บนัไดไปภาวนาเลยไดห้รือ 

ตอบ สาํหรบับางคนเป็นไปได ้เช่นองคุลมิาลน้ีก็ไมม่ศีีล เพราะฆ่าคนตัง้ ๙๙๙ คน แต่

พอมาเจอพระพทุธเจา้ ก็เปลีย่นใจได ้ หยุดการฆ่าได ้ เป็นกรณีพเิศษ สาํหรบัผู ้

ปฏบิตัส่ิวนใหญ่ ก็ตอ้งปฏบิตัทิานศีลภาวนาตามลาํดบั ทาํทานก็ไมไ่ดท้าํเพือ่ให ้

รํา่รวย แต่ทาํเพือ่ใหย้ากจน จะไดไ้มม่เีงนิใช ้ จะไดม้เีวลาไปภาวนา ถา้มเีงนิก็จะ

ไปดูหนงั ไปเทีย่ว ไปกนิเหลา้เมายา ทาํทานเพือ่ตดัทางออกของกเิลส ไมไ่ดท้าํ

ทานเพือ่ใหร้ํา่รวย ทาํทานเพือ่จะไดไ้มม่เีงนิ พอไมม่เีงนิก็จะไปอยู่วดัได ้รกัษาศีล 

๘ ได ้ถา้จะภาวนาก็ตอ้งรกัษาศีล ๘ ศีล ๕ ไมม่กีาํลงัพอ เหมอืนเวลาขบัรถขึ้น

เขาตอ้งใชเ้กยีรต์ํา่ ถา้ใชเ้กยีรสู์งจะไมม่กีาํลงั 
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กณัฑท์ี่ ๔๔๙ 

ภาระ 
๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 

อยู่ทีเ่ราจะช ัง่นํา้หนกัวา่ภาระไหนสาํคญักวา่ ดูแลแมห่รือไปบวชไปปฏบิตัธิรรม ถา้เรา

เป็นอะไรไปก่อนจะทาํอย่างไร ก็ตอ้งมคีนอืน่ดูแลต่อ แต่ถา้เรายงัไมพ่รอ้ม ก็ไปบวช

ไมไ่ดอ้ยู่ด ี อยู่ทีค่วามพรอ้มของเราดว้ย ถา้ยงัไมพ่รอ้มก็ไปบวชไมไ่ด ้ เพราะยงัมคีวาม

ผูกพนั ความห่วง ความวติกกงัวล ไปบวชก็ไมส่ามารถปฏบิตัใิหเ้จริญกา้วหนา้ได ้ น่ี

ไมไ่ดพู้ดถงึใครโดยเฉพาะ แต่ละคนตอ้งใชว้จิารณญาณของตนเอง ช ัง่นํา้หนกัดูความ

จาํเป็น ดูกาํลงัของเราดว้ย ถา้ไปบวชแลว้ปฏบิตัไิมไ่ด ้ ก็อย่าเพิง่ไป ปฏบิตัใินเพศของ

ฆราวาสไปก่อน สรา้งพละ ๕ คอื ศรทัธา วริิยะ สต ิสมาธิ ปญัญา ไปก่อน ถอืศีล ๘ ไป

ก่อน ช่วงทีว่า่งจากภารกจิก็ภาวนาไป กลวัวา่จะอา้งภาระน้ีแลว้ไปทาํภาระอืน่ ภาระเลี้ยง

ดูพ่อแมก่็ไมไ่ดท้าํตลอด ๒๔ ช ัว่โมง เลี้ยงอาหารเชา้กลางวนัเยน็ วนัละ ๓ มื้อ ระหวา่ง

นัน้ก็มเีวลาภาวนาได ้กลวัวา่จะมภีาระอืน่แถมมาดว้ย ไหนๆจะตอ้งทาํภาระเลี้ยงดูพ่อแม่

แลว้ ก็ขอทาํภาระอืน่ดว้ย ถา้ภาระเลี้ยงดูพ่อแมอ่ย่างเดยีว บวชเป็นพระก็ดูแลได ้

พระพทุธเจา้ทรงอนุญาตใหน้าํอาหารบณิฑบาต มาแบง่ใหบ้ดิามารดาไดก่้อน เอาไปบวช

เอาไปอยู่วดัได ้หลวงตาท่านก็เอาโยมแมท่่านบวชช ีแลว้ก็เอาไปอยู่ทีว่ดั 

ท่านก็ทาํภาระท ัง้ ๒ ส่วน ท่านทาํภาระของท่านใหเ้สร็จก่อน พอภาระของท่านเสร็จแลว้ 

ท่านถงึมาโปรดโยมมารดา เอาไปบวชแลว้ก็ไปอยู่ทีจ่งัหวดัจนัทบรุี ๑ พรรษา หลงัจาก

นัน้ก็กลบัมาอยู่ทีว่ดัป่าบา้นตาด มาสรา้งวดัป่าบา้นตาดในปี ๒๔๙๙ หลวงปู่ม ัน่

มรณภาพปี ๒๔๙๒ ตน้ปี ๒๔๙๓ ก็ถวายพระเพลงิ ปีนัน้หลงัจากเสร็จภารกจิของท่าน 

ท่านก็ไปจาํพรรษาทีว่ดัป่าบา้นหนองผอื ปี ๒๔๙๔ ถงึปี ๒๔๙๗ ท่านไปอยู่ทีบ่า้นหว้ย

ทราย บา้นของคุณแมช่แีกว้ ปี ๒๔๙๘ ไปอยู่ทีจ่นัทบรุี แลว้ก็กลบัมาสรา้งวดัป่าบา้นตาด

ในปี ๒๔๙๙ ท่านก็ดูแลโปรดโยมแมม่าตลอด มโีอกาสก็สอนธรรมะใหฟ้งัอย่างต่อเน่ือง 
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เรื่องอาหารการกนิเรื่องยาก็ดูแลอย่างใกลช้ดิ ท่านทาํภาระของท่านใหเ้สร็จก่อน ตอนที่

ยงัไมเ่สร็จ ท่านก็ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัใคร ทุ่มเทเวลาใหก้บัการศึกษาและการปฏบิตั ิศึกษาได ้

เปรียญ ๓ ประโยคก็ออกปฏบิตั ิ พรรษาแรกทีอ่อกปฏบิตัทิ่านจาํพรรษาอยู่ทีว่ดัป่าจกั

ราช หลงัจากนัน้ก็ออกตดิตามหลวงปู่ม ัน่ ไปพบทีบ่า้นโคก จงัหวดัสกลนคร ไดอ้ยู่กบั

หลวงปู่ม ัน่ ๘ พรรษา หลงัจากหลวงปู่ม ัน่จากไปไมน่านท่านก็เสร็จงานของท่าน 

ต่อจากนัน้ท่านก็แบกภาระของผูอ้ืน่ อบรมส ัง่สอนลูกศิษยลู์กหา พระเณรฆราวาสญาติ

โยม ในเบื้องตน้ท่านจะพุ่งเป้าไปทีพ่ระเณรเป็นหลกั อบรมส ัง่สอนพระเณร ต ัง้แต่หลวง

ปู่ลมีาน่ี หลวงปู่ลที่านก็บวชวนัเผาศพหลวงปู่ม ัน่ปี ๒๔๙๓ แลว้ก็มคีรูบาอาจารยรู์ปอืน่

ตามศึกษากบัท่าน หลวงปู่ล ี หลวงปู่บญุม ี หลวงปู่เพยีร อาจารยส์งิหท์อง อาจารย์

สุพฒัน ์ คุณแมช่แีกว้ เป็นลูกศิษยรุ่์นแรกของหลวงตา ไปบกุเบกิวดัป่าบา้นตาดดว้ยกนั 

หลงัจากนัน้ก็แยกยา้ยกนัไปตัง้สาํนกัของตน แลว้ก็มพีระเณรรุ่นหลงัเขา้มาศึกษากนั

ตามลาํดบั จนถงึวาระสุดทา้ยของท่าน ท่านก็อบรมพระเณรมาตลอด ช่วงระยะหลงัๆก็

สงเคราะหญ์าตโิยมมากขึ้น เมือ่ก่อนน้ีท่านไมร่บัญาตโิยมใหอ้ยู่ในวดัมาก ใหอ้ยู่ไดท้ลีะ

คน ๒ คน เพราะท่านตอ้งการความสงบ เวลาญาตโิยมไปกราบท่าน มกัจะถูกท่านวา่ 

พอถูกวา่ก็จะไมก่ลา้ไปกนั มแีต่พระเณรอยู่ในวดักนัเป็นหลกั แต่พอครูบาอาจารยอ์งค์

ต่างๆทีอ่าวุโสกวา่ท่านลว่งลบัไป ญาตโิยมก็ขาดทีพ่ึง่ ท่านก็เลยเมตตา ไมดุ่ด่ามาก จงึมี

ญาตโิยมเขา้ไปอยู่ในวดัและไปทาํบญุกนัอย่างต่อเน่ือง จนถงึวนัทีท่่านจากเราไป น่ีแหละ

คอืการทาํภาระท ัง้ ๒ ส่วน 

ภาระส่วนแรกทีส่าํคญัทีสุ่ด คอืภาระของเราเอง ภาระทาํจติใจใหห้ลดุพน้จากการเวยีน

วา่ยตายเกดิ ทีต่อ้งทุ่มเทเวลาเต็มทีเ่ลยถงึจะทาํไดส้าํเร็จ ถา้มภีาระอืน่มาเกี่ยวขอ้ง จะทาํ

ใหเ้น่ินชา้และอาจจะไมส่าํเร็จ เพราะจะปฏบิตัไิมต่่อเน่ือง แต่กเิลสตณัหาทาํงานอย่าง

ต่อเน่ือง ถา้การปฏบิตักิาํจดักเิลสตณัหาไมต่่อเน่ือง ก็เหมอืนวา่วนัน้ีเราฟนักเิลสตณัหา 

พรุ่งน้ีเราหยุดฟนั กเิลสตณัหาก็จะฟ้ืนขึ้นมา เราจงึตอ้งฟนัไปเรื่อยๆ ฟนัจนไมม่อีะไรให ้

ฟนั กเิลสตณัหาถงึจะหมดได ้ ถา้ศึกษาประวตัขิองผูท้ีบ่รรลแุต่ละองคน้ี์ จะเหน็วา่ทา่น

ทุ่มเทเวลาชวีติจติใจไปกบัการปฏบิตัหิมดเลย ไมยุ่่งเกี่ยวกบัภารกจิอืน่เลย ไม่เอางาน
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ภายนอก เช่นงานก่อสรา้ง งานบญุบงัสงัสวด เอาแต่งานภายใน งานปลกีวเิวก เดนิ

จงกรม นัง่สมาธิ เจริญสต ิ เจริญสมาธิ เจริญปญัญา จนมดีวงตาเหน็ธรรม เหน็ไตร

ลกัษณ์ เหน็อริยสจั ๔ น่ีคอืธรรมทีต่อ้งเหน็ ถา้ตอ้งการทาํลายกเิลสตณัหาโมหะอวชิชา 

ทีห่ลอกใหจ้ติเวยีนวา่ยตายเกดิ 

ถา้เหน็ไตรลกัษณ์ เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เหน็อริยสจั ๔ เหน็ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค ก็

จะดบัความทกุขท์ ัง้หลายใหห้มดไปจากใจได ้ พอไมม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่ในใจแลว้ก็

จะสบาย ไมต่อ้งปฏบิตัอิกีต่อไป ไมต่อ้งเดนิจงกรมนัง่สมาธิ ไมต่อ้งเจริญสต ิ ไมต่อ้ง

พจิารณาไตรลกัษณ์ พจิารณาอสุภะ พจิารณาอริยสจั ๔ เพราะธรรมเหลา่น้ีเป็นเหมอืน

ยารกัษาโรค ถา้หายจากโรคภยัไขเ้จ็บแลว้ ก็ไมต่อ้งรบัประทานยาอกีต่อไป เมือ่ไมม่ี

ความทกุขห์ลงเหลอือยูภ่ายในใจแลว้ เพราะปญัญาสามารถละสมทุยั ทีเ่ป็นตน้เหตขุอง

ความทกุข ์ ปญัญาสามารถสอนใจใหป้ลอ่ยวาง ใหล้ะตณัหาความอยาก คอืกามตณัหา

ภวตณัหาและวภิวตณัหาไดห้มดแลว้ ก็จะไมม่คีวามทกุขใ์จ ไมม่ภีพชาตอิกีต่อไป เพราะ

ตน้เหตทุีท่าํใหจ้ติไปเกดิใหม ่ ไดถู้กทาํลายไปหมดแลว้ เหมอืนไฟทีไ่มม่เีชื้อไฟไฟก็

จะตอ้งดบัไป ถา้เตมิฟืนเขา้ไปในกองไฟ ไฟก็จะลกุต่อไป ถา้หยุดเตมิ พอฟืนไหม ้

หมดแลว้ ไฟก็จะดบั ความทกุขใ์จก็เป็นเหมอืนไฟทีเ่กดิจากเชื้อเพลงิ คอืกามตณัหา

วภิวตณัหาภวตณัหา 

พอมปีญัญารูว้า่ ตน้เหตขุองความทกุข ์ คอืความอยาก ปญัญาก็จะสอนใจใหห้ยุดอยาก 

ใหล้ะความอยาก พอละความอยาก ไมท่าํตามความอยาก ความอยากก็จะหมดไป พอ

หมดความอยากก็จะหมดความทกุข ์ หมดการเวยีนวา่ยตายเกดิ น่ีแหละคอืภาระของเรา 

ทีไ่มม่ใีครทาํแทนได ้ เวลาทีจ่ะไดท้าํก็ไมแ่น่นอน เพราะชวีติของเราไมแ่น่นอน จะตาย

เมือ่ไหร่ไมม่ใีครรู ้ พระพทุธศาสนาทีเ่ราไดม้โีอกาสมาพบในชาตน้ีิ ก็อาจจะเป็นครัง้หน่ึง

ในหลายแสนชาต ิ ถา้ไมไ่ดท้าํภารกจิของเราใหส้าํเร็จลลุว่งไปในชาตน้ีิ เวลากลบัมาเกิด

ใหมก่็อาจจะไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนาอกี ถา้ไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ก็จะตอ้ง

เวยีนวา่ยตายเกดิไปเรื่อยๆ ต่อใหส้รา้งบญุบารมมีากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม ก็สูก้บัการที่

ไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนาไมไ่ด ้ นอกจากสรา้งบารมมีาอย่างโชกโชนในระดบัของพระ
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โพธิสตัว ์ เช่นพระพทุธเจา้เท่านัน้แหละ ทีจ่ะไมต่อ้งรอพบกบัพระพทุธศาสนา แต่กต็อ้ง

รอใหบ้ารมทีีไ่ดส้ะสมมาน้ี เต็มเป่ียมสุกงอมเต็มที ่ ถงึจะทาํใหส้ามารถตรสัรูเ้ป็นพระ

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ได ้ แต่ถา้ไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา ไดพ้บกบัพระธรรมคาํ

สอน ก็ไมต่อ้งสะสมบญุบารมอีย่างโชกโชน อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสะสมมา พวกเรา

ก็คงจะไมม่วีนัทีจ่ะสะสมบารมแีบบนัน้ได ้ เช่นทานบารม ี ดูพระเวสสนัดรเป็นตวัอย่าง 

นัน่แหละเป็นการสะสมบารมขีองพระโพธิสตัว ์หรือวริิยะบารมขีองพระมหาชนก ถา้พวก

เรายงัไมไ่ดส้รา้งบารมใีนระดบันัน้ ก็จะไมม่ทีางทีจ่ะตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ไดด้ว้ยตนเอง 

ก็ตอ้งรอใหพ้บพระพทุธศาสนา ซึง่ตอนน้ีก็ไดพ้บแลว้ แลว้ก็อาจจะเป็นครัง้หน่ึงใน

หลายๆแสนชาตดิว้ยกนัทีไ่ดพ้บ ครัง้สุดทา้ยทีไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนา อาจจะเป็น

หลายแสนชาตก่ิอน แลว้น่ีเพิง่มาพบอกีครัง้หน่ึง ถา้ตายจากโลกน้ีไปแลว้ ก็จะไมรู่ว้า่จะ

ไดพ้บอกีเมือ่ไหร่ จะอกีหลายแสนชาตหิรือเปลา่ก็ไมรู่ ้ต่อใหส้ะสมบารมมีากนอ้ยเพยีงไร 

ก็สูก้บัการทีไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนาไมไ่ด ้ นอกจากสะสมบารมอีย่างพระโพธิสตัว ์

สะสมกนั 

พวกเราจงึควรทุ่มเทเวลาชวีติจติใจใหก้บัการปฏบิตั ิ เพือ่ยุตกิารเวยีนวา่ยตายเกดิในชาติ

น้ีจะดกีวา่ เพราะเป็นโอกาสทีด่ทีีสุ่ด นานๆจะไดม้โีอกาสอย่างน้ีสกัครัง้หน่ึง อย่าใหภ้าระ

ต่างๆมาเป็นอปุสรรค มาหลอกใหเ้หน็วา่เป็นภาระสาํคญั ถา้เป็นภาระทีส่าํคญัจริงๆ เราก็

ยงัปฏบิตัไิด ้ กลวัวา่จะใชเ้ป็นขอ้อา้งเสยีมากกวา่ เพือ่ไม่ใหป้ฏบิตั ิ ถา้ยงัภาวนาไมไ่ดก้็

รกัษาศีล ๘ ไปก่อน รกัษาศีล ๘ ไม่ไดก้็รกัษาศีล ๕ ไปก่อน รกัษาศีล ๕ ไมไ่ดก้็ทาํบญุ

ใหท้านไปก่อน ขอใหท้าํเป็นกจิจะลกัษณะ ทาํแบบทุ่มเทจรงิๆจงัๆ อย่าทาํเพยีงสกัแต่วา่ 

ทาํพอหอมปากหอมคอ ถา้ทาํอย่างน้ีก็จะไมเ่จริญกา้วหนา้ ทาํทานกท็าํเต็มทีเ่ลย เงนิทอง

ทกุบาททกุสตางคน้ี์อย่าใหร้ ัว่ไหลไปทางของกเิลสเป็นอนัขาด อย่าปลอ่ยใหไ้ปทาง

กามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหา ถา้จะใชเ้งนิทองก็ใชเ้พือ่ดูแลภาระทีจ่าํเป็น เช่นดูแลบดิา

มารดา ดูแลอตัภาพร่างกาย ถา้มเีหลอืก็เอาไปสรา้งทานบารม ี ทาํทานใหม้ากๆ จะไดม้ี

ความเมตตา ไดล้ะความตระหน่ี ไดช้นะความโลภความอยากไดเ้งนิทอง ถา้อยากไดเ้งนิ

ทองก็จะเสยีเวลากบัการไปหาเงนิทอง จะไมม่เีวลามารกัษาศีลปฏบิตัธิรรม รกัษาศีล ๘ 

ไมไ่ด ้ เพราะเวลาทาํงานก็อา้งวา่ตอ้งใชแ้รง ตอ้งกนิขา้วเยน็ แต่ถา้ไมโ่ลภอยากไดเ้งนิ ทาํ
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มาหากนิพอประมาณ พอใหไ้ดท้รพัยม์าดูแลภาระทีจ่าํเป็น ก็จะมเีวลามกีาํลงัรกัษาศีล ๘ 

ทุ่มเทกบัการรกัษาศีล ๘ จะถอืการรกัษาศีล ๘ เป็นงานทีส่าํคญักวา่งานหาเงนิหาทอง 

ไมอ่ยากรํา่รวย ไมต่อ้งการใชเ้งนิทองเพือ่ความสุขของกเิลสตณัหา จะใชก้บัภาระที่

จาํเป็น เช่นดูแลพ่อแม่ ดูแลร่างกาย ดูแลคนทีเ่รารบัผดิชอบอยู่ ดูแลไปตามความ

เหมาะสม ซึง่ไมต่อ้งใชเ้งนิมากมาย เหมอืนกบัการใชต้ามความอยากของกเิลสตณัหา 

ถา้ทาํอย่างน้ีก็จะมเีวลาภาวนา ภาวนาทีบ่า้นก็ได ้ หาทีส่กัทีห่น่ึง จดัหอ้งไวส้กัหอ้งหน่ึง 

พอเสร็จภาระก็เขา้ไปในหอ้งปิดประตู เขยีนป้ายบอกวา่หา้มรบกวน จะทาํหนา้ทีข่อง

จติใจ เดนิจงกรมนัง่สมาธิอยู่ในหอ้ง ควบคุมจติใจไมใ่หค้ดิฟุ้ งซา่น ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั 

เพราะจติจะสงบไดต้อ้งอยู่ในปจัจบุนั เหมอืนการตกีอลฟ์ ตอ้งตอ้นลูกกอลฟ์ใหม้าอยู่

ใกล ้ๆ ปากหลมุก่อน ถงึจะตเีขา้ไปในหลมุได ้ ถา้ลูกกอลฟ์อยู่ไกลจากหลมุ จะตเีขา้ไปใน

หลมุไมไ่ด ้ การตอ้นจติก็ตอ้งตอ้นดว้ยสต ิ ตอ้นจติใหอ้ยู่ในปจัจบุนั ถา้จติอยู่ในปจัจบุนั 

เวลานัง่หลบัตา บริกรรมพทุโธ ไมน่านจติกจ็ะเขา้สู่ความสงบได ้จงึตอ้งฝึกสตก่ิอน ตอ้ง

ตอ้นลูกกอลฟ์คอืตอ้นจติ ใหม้าอยู่ทีป่ากหลมุ ตอ้งคอยดงึจติใหอ้ยู่ในปจัจบุนั อย่าใหไ้ป

อดตี อย่าใหไ้ปอนาคต ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั พอวา่งจากภารกจิการงานต่างๆ ก็นัง่หลบัตา

บริกรรมพทุโธ ไมน่านจติก็จะเขา้สู่ความสงบ เพราะจติอยู่ทีป่ากหลมุแลว้ พอใชพ้ทุโธ

เขีย่ทสีองทกี็เขา้ไปแลว้ 

สตจิงึสาํคญัมากในบรรดาธรรมท ัง้หลาย ไมม่ธีรรมใดทีจ่ะมคีวามสาํคญัเท่ากบัสต ิ

เพราะสตเิป็นผูท้าํใหธ้รรมอืน่เกดิขึ้นมาได ้ เช่นสมาธิจะเกดิขึ้นมาไดก้็ตอ้งมสีตก่ิอน จิต

ตอ้งอยู่ในปจัจบุนัตลอดเวลา อยู่กบัพทุโธหรืออยู่กบัร่างกาย ถา้อยู่กบัเรื่องอืน่เรื่องที่

ไกลตวั ก็จะไมไ่ดอ้ยู่ในปจัจบุนั เช่นเราอยู่ทีต่รงน้ีแต่ใจไปอยู่ทีก่รุงเทพฯ ทีเ่มอืงนอก

เมอืงนา ทีค่นนัน้คนน้ี อย่างน้ีถอืวา่อยู่ไกลจากปากหลมุ ไมไ่ดอ้ยู่ในปจัจบุนั ไมอ่ยู่กบั

เน้ือกบัตวั ถา้อยู่กบัเน้ือกบัตวัอยู่กบัร่างกาย เฝ้าดูร่างกายในทกุอริิยาบถของการ

เคลือ่นไหว ของการทาํงาน ก็จะอยู่ในปจัจบุนั เวลาดูแลคนอืน่ เราก็สามารถเจริญสติ

ควบคู่กนัได ้ดว้ยการดงึจติใหอ้ยู่กบัภารกจิการงาน ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องต่างๆ ใหค้ดิอยูก่บั

เรื่องทีก่าํลงัทาํอยู่ เช่นเตรียมอาหารใหแ้ม ่เตรียมยาใหแ้ม ่อาบนํา้ใหแ้ม ่หรือทาํอะไรให ้
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แม ่ก็ใหม้สีตอิยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู่ พอเสร็จภารกจิแลว้ก็ไปเขา้หอ้งนัง่หลบัตา แลว้ก็ดู

ลมหายใจหรือบริกรรมพทุโธไป ถา้ใจเป็นปจัจบุนั ๕ นาทกี็สงบได ้ ทีน่ ัง่แลว้ไมส่งบ

เพราะใจไมเ่ป็นปจัจบุนั ไมอ่ยู่ทีน่ี่ แต่ไปอยู่ทีโ่น่น ไมอ่ยู่กบัลมอย่างต่อเน่ือง ไมบ่ริกรรม

พทุโธอย่างต่อเน่ือง ถา้เป็นลูกกอลฟ์ก็กลิ้งไปทางโนน้กลิ้งมาทางน้ี ไมเ่ขา้ไปในหลมุ 

ตอ้งเจริญสตอิย่างต่อเน่ือง ต ัง้แต่ตื่นจนหลบัเลย พอตื่นขึ้นมาสิง่ทีค่วรทาํก่อนเพือ่นเลย

ก็คอืต ัง้สต ิบอกตวัเองวา่อย่าไปไหนนะ ใหอ้ยู่ตรงน้ี ใหอ้ยู่กบัร่างกาย อยู่กบัพทุโธ ไมใ่ช่

พอตื่นขึ้นมาปับ๊ ก็ถูกกเิลสลากไปแลว้ วนัน้ีวนัอะไร ตอ้งไปเจอใครทีไ่หน ไมท่นัแลว้

ตอ้งรีบแลว้ เวลาเตรียมตวัก็คดิเรื่องงานทีจ่ะทาํควบคู่กนัไป อย่างน้ีทางโลกเขาวา่เก่ง 

เพราะทาํงานไดท้ ัง้ ๒ อย่างพรอ้มๆกนั แต่ทางธรรมเรียกวา่ไมเ่ก่ง เรียกวา่โง ่ ไมฉ่ลาด 

เพราะใจไมอ่ยู่กบัเน้ือกบัตวั ไมม่สีต ิทาํอะไรมกัจะผดิพลาด ใจไมส่งบ ใจวุน่วายต ัง้แต่

ตื่นขึ้นมาเลย พอคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็จะมเีรื่องต่างๆใหค้ดิอย่างต่อเน่ือง วนัท ัง้วนัก็

เลยวุน่วายกบัความคดิ คดิแลว้ก็ฟุ้ งซ่านขึ้นมา วติกกงัวลกบัเรื่องทีย่งัไมเ่กดิ กบัเรื่องที่

ทาํอะไรไมไ่ด ้ อะไรจะเกดิก็ตอ้งเกดิ ถา้ไมส่ามารถทาํอะไรได ้ วติกไปก็ทกุขไ์ปเปลา่ๆ สู ้

อยู่กบัพทุโธ อยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู่ในปจัจบุนัจะดกีวา่ ทาํใจใหว้า่งใหเ้ยน็สบาย พอเกดิ

เหตกุารณ์ก็พจิารณาดู ถา้ทาํอะไรไดก้็ทาํไป ทาํไมไ่ดก้็ปลอ่ยไป แต่ใจเยน็ตลอดเวลา ทาํ

ไมไ่ดก็้เยน็ ทาํไดก้็เยน็ เพราะรกัษาใจมากกวา่รกัษาสิง่อืน่ เพราะรูว้า่สิง่ต่างๆไมไ่ดอ้ยู่กบั

เราไปตลอด เวลาเราตายไปก็เอาอะไรตดิตวัไปไมไ่ด ้ ไปวุ่นวายกบัสิง่ต่างๆทาํไม ทาํไป

ตามกาํลงั ทาํไดก้็ทาํ ทาํไมไ่ดก้็ไมต่อ้งทาํ สิง่ทีต่อ้งทาํก็คอืทาํใจใหเ้ยน็สบายใหรู้เ้ฉยๆ

กลบัไมท่าํ 

ถา้เจริญสตอิย่างต่อเน่ือง รบัรองไดเ้ลยว่าใจจะสงบงา่ย จะนัง่ทาํสมาธิเมือ่ไหร่ก็ทาํได ้

เวลาใจสงบเขา้สู่สมาธิไดจ้ะมคีวามสุขมาก มากกวา่เวลาทีอ่อกจากสมาธิ จะรูว้า่ไมม่อีะไร

ในโลกน้ี จะใหค้วามสุขเท่ากบัความสงบน้ีเลย จะเหน็คุณค่าของความสงบ พอออกจาก

สมาธิมา ก็จะพยายามรกัษาความสงบทีไ่ดจ้ากสมาธิ ใหค้งอยู่ต่อไป ดว้ยการนาํเอาคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ทีท่รงสอนวา่ ความทกุขเ์กดิจากความอยาก ถา้ไมอ่ยากจะทกุข ์ถา้

อยากจะใหใ้จสงบมคีวามสุขต่อไป ก็ตอ้งฝืนความอยากทกุรูปแบบ ความอยากในรูป
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เสยีงกลิน่รสเรียกวา่กามตณัหา ความอยากมอียากเป็นอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี เรียกวา่

ภวตณัหา เวลาอยากทาํเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ไมต่อ้งทาํถา้ไมม่คีวามจาํเป็น อย่าทาํดว้ยความ

อยาก ทาํดว้ยความจาํเป็น ทาํไดก้็ทาํ ทาํไมไ่ดก้็ช่วยไมไ่ด ้เช่นดูแลพ่อแม ่ดูแลไดก้็ดูแล

ไป ถา้พ่อแมจ่ะตายก็ช่วยไมไ่ด ้ ก็ตอ้งปลอ่ยใหต้ายไป ถา้ทาํดทีีสุ่ดแลว้ อย่าทาํเพราะ

ความอยาก อยากจะใหพ้่อแมห่ายเจ็บไขไ้ดป่้วย อยากไมใ่หพ้่อแมต่าย พอเขาไมห่าย 

พอเขาจะตาย ก็จะวุน่วายใจทกุขใ์จ ถา้เอาพระอริยสจั ๔ มาเป็นแนวทางของการปฏบิตั ิ

ใจก็จะสงบ อย่าไปอยาก ทาํไปตามเหตตุามผล ตามความจาํเป็น ไมใ่ช่อยู่เฉยๆพอคนั

ไมค้นัมอืขึ้นมา อยากจะทาํนัน่ทาํน่ี ก็อย่าไปทาํ ไมเ่กดิประโยชน ์ทาํใหใ้จกระสบักระส่าย

กระวนกระวาย ไมส่งบ ถา้ไมม่อีะไรทาํก็นัง่สมาธิไป เจริญปญัญาไป พจิารณาสิง่ต่างๆวา่

ไมเ่ทีย่ง ไมใ่ช่ของเรา เพือ่จะไดไ้มม่คีวามอยากในสิง่ต่างๆ เวลาอยากไมค่ดิเลยวา่ สิ่งที่

อยากไดน้ัน้จะไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด ไมไ่ดเ้ป็นของเรา มกัจะคดิวา่จะใหค้วามสุขกบัเรา 

จะอยู่กบัเราไปนานๆ จะเป็นของเรา พอไมเ่ป็น ก็เสยีใจทกุขใ์จ 

ถา้มปีญัญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆ ก็จะไมอ่ยากไดอ้ะไร เพราะมคีวามสุขทีด่กีวา่อยู่แลว้ 

เรื่องอะไรไปเอาความสุขทีด่อ้ยกวา่มาแลกทาํไม รกัษาความสุขทีด่ไีวด้กีวา่ รกัษาความ

สงบต่อไป ดว้ยการฝืนความอยากต่างๆ ไมท่าํตามความอยาก ถา้มคีวามสุขความสงบ

แลว้ การละความอยากจะไมย่าก เพราะมขีองดกีวา่ พอกเิลสจะหลอกใหเ้อาของไมด่มีา

แลก ก็จะไมแ่ลก เอาเงนิมาแลกกบัทองคาํ จะแลกไปทาํไม เอารถกระบะมาแลกรถเกง๋ 

จะแลกไปทาํไม เอาเบนซม์าแลกโรลสร์อยซ ์จะแลกไปทาํไม ปญัหาของเราก็คอืไมม่ขีอง

ดใีนตวัเรา พอใครเอาอะไรมาแลกก็แลกเลย เอารถกระบะมาแลกก็เอา เอารถจกัรยาน

มาแลกก็เอา เอารถมอเตอรไ์ซคม์าแลกก็เอา ไมรู่ว้า่เป็นความทกุข ์ เพราะสุขเดีย๋วเดยีว 

พอไดเ้สพสมัผสัสิง่ทีอ่ยากก็มคีวามสุข พอผ่านไปแลว้ก็เศรา้สรอ้ยหงอยเหงาเหมอืนเดมิ 

เวลาออกไปเทีย่วนอกบา้นก็ดอีกดใีจ พอกลบัมาบา้นก็เศรา้สรอ้ยหงอยเหงาเหมอืนเดมิ 

จงึตอ้งออกไปเรื่อยๆ ออกไปแต่ละครัง้ก็ตอ้งเหน่ือยกายเหน่ือยใจ ตอ้งดิ้นรนหาเงนิทอง

มาใชจ่้าย ถา้ไมม่เีงนิทองก็ไปไมไ่ด ้ตอ้งทาํงานก่อน ทาํงานก็เหน่ือย ก็ทกุขอ์กี พอไดเ้งนิ

มาก็ออกไปหาความสุข พอกลบัมาบา้นก็เศรา้สรอ้ยหงอยเหงาเหมอืนเดมิ ไมม่วีนัหมด

ไป ความทกุขไ์มด่บัเพราะทาํตามความอยาก ความทกุขด์บัเพราะไมท่าํตามความอยาก  
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สิง่แรกทีต่อ้งทาํใหเ้กดิขึ้นก่อน ก็คอืความสงบ จะไดม้คีวามสุขทีด่กีวา่ความสุขท ัง้หลาย 

พอมแีลว้ ต่อใหเ้อาชา้งมาลาก ใหไ้ปหาความสุขขา้งนอก ก็จะไมไ่ป ไปใหเ้หน่ือยทาํไม 

อยู่บา้นนัง่สมาธิสบายกวา่ ถา้ออกไปขา้งนอกก็ตอ้งแต่งเน้ือแต่งตวั ตอ้งไปเหน่ือยกบั

การเดนิทาง ตอ้งไปตดิอยู่ในรถ พอไปถงึก็ไดค้วามสุขเดีย๋วเดยีว เสร็จแลว้ก็ตอ้งกลบั

บา้น ไมคุ่ม้กบัเวลาทีเ่สยีไป อยู่บา้นทาํใจใหส้งบดกีวา่ ทาํใจใหช้นะความอยาก  แลว้ใจ

จะสงบเยน็สบาย ถา้ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ก็จะชนะความอยากท ัง้หมดได ้ จะไมม่คีวาม

ทกุขห์ลงเหลอือยู่ภายในใจ พอไมม่คีวามทกุขแ์ลว้ ก็จะสามารถสอนผูอ้ืน่ได ้ สอนวธิีที่

จะทาํใหเ้ขามคีวามสุข เพราะความสุขแบบน้ี ทกุคนมสีทิธิ์มไีด ้ ไมจ่าํเป็นตอ้งรวย 

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี ตอ้งรวยตอ้งมเีงนิมทีองถงึจะมไีด ้แต่ความสุขทางใจน้ีมี

ไดท้กุคน ไมว่า่จะจนหรือรวย หญงิหรือชาย นกับวชหรือฆราวาส เดก็หรือผูใ้หญ่ มไีด ้

หมดทกุคน ถา้ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนได ้ 

คอืเจริญสตไิด ้ รกัษาศีล ๘ ได ้ สละสมบตัขิา้วของเงนิทอง สละความสุขทางตาหูจมกู

ลิ้นกายได ้ก็จะสามารถพบกบัความสุขภายในใจได ้มคีวามสุขใจแลว้ก็จะไมม่คีวามทุกข ์

ใจ น่ีคอืภาระหนา้ทีข่องพวกเรา ทีเ่รามกัจะมองขา้มไป ลมืไป ไปมองภาระดูแลผูอ้ืน่

สาํคญักวา่ ดูแลร่างกายสาํคญักวา่ดูแลจติใจ ถา้พลกิหนา้มอืเป็นหลงัมอืได ้มองวา่ภาระ

ดูแลจติใจสาํคญักวา่ภาระอืน่ ก็จะสามารถทาํภาระของจติใจใหส้าํเร็จลลุว่งไปไดอ้ย่าง

รวดเร็ว พระพทุธเจา้ทรงบาํเพญ็เพยีง ๖ ปีเท่านัน้ ก็ทรงสาํเร็จภารกจิของพระองค ์

หลงัจากนัน้อกี ๔๕ ปีกท็าํภารกจิของผูอ้ืน่ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ใหไ้ดพ้บกบัความสุข ไดห้ลดุ

พน้จากความทกุข ์ นบัจาํนวนเป็นหมืน่เป็นแสน เพยีงระยะ ๗ เดอืนแรก ก็มพีระ

อรหนัตป์รากฏขึ้นมาอย่างนอ้ยก็ ๑๒๕๐ รูปแลว้ ใน ๗ เดอืนแรก ถา้ ๗ เดอืนพนักวา่

รูป ปีหน่ึงกป็ระมาณ ๒๐๐๐ รูป เอา ๔๕ ปีคูณกบั ๒๐๐๐ รูป ก็จะไดพ้ระอรหนัต ์

๙๐๐๐๐ รูป 

ทาํอย่างน้ีไมด่กีวา่หรือ ตายแลว้ไมต่อ้งกลบัมาเกดิ ดูแลพ่อแมใ่หย้าใหอ้าหารอย่างด ี

ตายไปก็ตอ้งกลบัมาเกดิใหม ่ แต่ถา้สอนพอ่แมใ่หบ้รรลไุด ้ ตายไปก็ไมต่อ้งกลบัมาเกดิ
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ใหม ่ เช่นทรงสอนพระราชบดิา สอนพระมารดาเลี้ยง สอนลูก จนบรรลเุป็นพระอรหนัต ์

ไมต่อ้งกลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป ถา้ยงัประทบัอยู่ในพระราชวงั ไดช้นะศึก

สงครามไดเ้ป็นพระมหาจกัรพรรด ิ ก็จะช่วยใหพ้่อแมภ่รรยาลูกและญาตขิองท่าน อยู่

อย่างสุขสบาย แต่ตายไปกต็อ้งกลบัมาเกดิใหม ่ถา้ไปบวชไปปฏบิตัธิรรมจนไดบ้รรลเุป็น

พระพทุธเจา้ ไดก้ลบัมาส ัง่สอนญาตทิ ัง้หลาย ไดป้ฏบิตัแิละบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ ตาย

แลว้ก็ไมต่อ้งกลบัมาเกดิ ผล ๒ อย่างน้ี แบบไหนจะดกีวา่กนั พระพทุธเจา้ทรงเลอืก

แบบหลงั ทรงออกปฏบิตัทิรงบรรลกุ่อน เมือ่บรรลแุลว้ก็มาส ัง่สอนใหผู้อ้ืน่ไดบ้รรลกุนั 

ตายไปก็ไมต่อ้งกลบัมาเกดิใหม ่ จงึควรช ัง่นํา้หนกัพจิารณาวา่ ภารกจิแบบไหนมผีลที่

ดกีวา่ เหมอืนกบัการลงทนุซื้อหุน้ ๒ ตวั หุน้ตวัหน่ึงใหผ้ลรบัเพยีงรอ้ยละ ๑ – ๒ กบัหุน้

อกีตวัหน่ึงใหผ้ลรอ้ยละ ๘๐ – ๙๐ จะเลอืกเอาหุน้ตวัไหน ฉนัใดภารกจิทีเ่ราทาํ ก็มี

ผลประโยชนต่์างกนั ภารกจิทางร่างกายกบัภารกจิทางใจ มผีลต่างกนั ภารกจิทางใจมผีล

มากกวา่หลายสบิเท่าของภารกจิทางร่างกาย ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ ก็จะเลอืกภารกจิทีถู่กตอ้ง

ได ้ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลายไดเ้ลอืกกนั ถา้เลอืกอกีทางหน่ึงก็จะไมไ่ด ้

เป็นพระสาวกกนั จะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิต่อไป ไมม่วีนัสิ้นสุด ก็ขอใหเ้อาไปพนิิจ

พจิารณาดู และตดัสนิใจเอาเองก็แลว้กนัวา่ ควรจะทาํภารกจิอย่างไหนด ี

การทาํลายความครอบงาํของโมหะอวชิชาน้ี มนัยาก มนัตอ้นเรา มนัจบัเราอยู่ในอุง้มอื

มนั คดิอย่างไรมนัก็สกดัก ัน้ไวห้มด คดิไปช่องน้ีก็พ่อ ช่องน้ีก็แม ่ช่องน้ีก็ภรรยา ช่องน้ีก็

สาม ี ช่องน้ีก็ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ช่องน้ีก็ลูก ตอ้งมผูีม้าสบืทอดสกลุ ถา้คดิ

อย่างน้ีก็จะไมม่ทีางออก ถูกกเิลสปิดกัน้ไวท้กุช่องทาง ไมม่ทีางทีจ่ะออกจากวฏัฏะแห่ง

การเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ แต่ถา้คดิวา่ไมเ่ที่ยง ทกุคนเกดิมาแลว้ตอ้งตาย ทกุคนตอ้ง

เป็นไปตามบญุตามกรรมของตน สตัวท์ ัง้หลายมกีรรมเป็นของของตน จะทาํบญุทาํกรรม

อนัใดไว ้ดหีรือช ัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของบญุของกรรมนัน้ ตอ้งคดิอย่างน้ี ไมเ่ทีย่ง ถา้

ตายวนัน้ีจะทาํอย่างไร เขาจะอยู่ต่อไปไดห้รอืไม ่เขาอาจจะดใีจก็ไดท้ีไ่มม่เีรามาคอยขวาง

ก ัน้ ตอ้งคดิอย่างน้ีถงึจะสูก้บักเิลสได ้ตอ้งใชไ้ตรลกัษณ์ ตอ้งมองวา่ไมเ่ทีย่ง ตอ้งมองวา่

ทกุคนมบีญุมกีรรมเป็นของของตน จะเจรญิหรือจะเสือ่ม จะดหีรือจะช ัว่อยู่ทีบ่ญุกรรม

ของเขา เราช่วยเขาไดเ้พยีงนิดเดยีว ผูท้ีจ่ะช่วยเขาไดจ้ริงๆ ก็คอืบญุกรรมทีเ่ขาทาํมา ถา้
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มบีญุต่อใหไ้ปเกดิในสลมัก็เป็นมหาเศรษฐไีด ้ ไมม่พี่อไมม่แีม ่ เป็นเดก็กาํพรา้ก็เป็นมหา

เศรษฐไีด ้ถา้มบีญุ ถา้มกีรรมต่อใหไ้ปเกดิในวงัก็ตกอบัได ้เรื่องของบญุกรรมเป็นอย่างน้ี 

ตอ้งคดิอย่างน้ี คดิวา่ถา้เราตายวนัน้ี คนอื่นจะทาํอย่างไร คนทีเ่ราเลี้ยงดูจะทาํอย่างไร ก็

ตอ้งหาคนอืน่มาเลี้ยงดูแทน ถา้หาไมไ่ดก้็ตอ้งเลี้ยงดูตวัเอง ถา้เลี้ยงดูไมไ่ดก้็ตอ้งอดตาย 

มคีนเลี้ยงดูก็ตายเหมอืนกนั 

จงึควรคดิถงึความตายใหม้ากๆ คดิถงึความตายอยู่เรื่อยๆ คดิวา่ทกุคนในทีสุ่ดก็ตอ้ง

ตายกนัหมด สิง่ต่างๆทีท่าํกนัแทบเป็นแทบตาย ก็หมดความหมายไป ไมเ่ป็นประโยชน์

อกีต่อไป การทาํใหร่้างกายอยู่สุขสบายอยู่ไปนานๆ ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย มงีานทาํ มเีงนิใช ้

เป็นความสุขช ัว่คราว ไมต่ดิไปกบัเรา คนจนตายกบัคนรวยตายก็เท่ากนั ไมไ่ดเ้อาทรพัย์

สมบตัไิปกนั จะมาเสยีเวลากบัการหาทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง หาความสุขทางตาหู

จมกูลิ้นกายไปทาํไม แต่สิง่ทีท่าํใหจ้ติใจน้ี เราเอาตดิตวัไปไดห้มดเลย ทาํทานไดม้าก

นอ้ยเพยีงไร ก็จะตดิเป็นนิสยัไป รกัษาศีลไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็จะตดิเป็นนิสยัไป เจริญ

สตนิัง่สมาธิเจริญปญัญาไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็จะตดิเป็นนิสยัไป คนเราถงึมคีวาม

แตกต่างกนั เวลามาเกดิในแต่ละภพแต่ละชาตน้ีิ บางคนสามารถไปไดอ้ย่างรวดเร็ว ฟงั

เทศนฟ์งัธรรมครัง้สองครัง้ก็บวชไดบ้รรลธุรรมได ้ บางคนฟงัเป็นสบิสบิครัง้ ฟงัแลว้ฟงั

อกี ก็บวชไมไ่ดบ้รรลธุรรมไมไ่ด ้ เพราะไมไ่ดท้าํมามากพอ มวัแต่ไปยุ่งกบัการหาเงนิหา

ทอง หาความสุขทางร่างกาย ถา้เป็นอย่างน้ี กลบัมาพบพระพทุธศาสนาอกี ๑๐๐ ครัง้ 

๑๐๐๐ ครัง้ก็จะเป็นอย่างน้ี จะไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนา เพราะไมม่ธีรรม

เก่ามารองรบั แต่ถา้ไดส้รา้งธรรมะต่างๆไว ้ พอมาพบกบัพระพทุธศาสนาอกีครัง้ ก็

เหมอืนกบัปลาไดน้ํา้ จะฟ้ืนขึ้นมาทนัท ี เหมอืนตน้ไมท้ีไ่ดน้ํา้ ก็จะออกใบทนัท ี เพราะมี

ตน้อยู่แลว้มรีากอยู่แลว้ ถา้ยงัไมม่ตีน้ไมม่รีาก ต่อใหฝ้นตกหนกัขนาดไหน ก็จะไมเ่จรญิ

งอกงาม 

ขอใหพ้ยายามสรา้งธรรมะต่างๆใหม้ไีวใ้นใจ เพราะจะตดิไปกบัเรา เป็นของเรา ทาน

บารม ีศีลบารม ีเป็นของเรา สต ิสมาธิ ปญัญา เป็นของเรา ทาํไดม้ากนอ้ยก็จะตดิไปกบั

เรา บางคนจงึนัง่สมาธิไดง้า่ยเพราะมสีตมิาก บางคนนัง่สมาธิเป็นปีๆ ก็ไมเ่คยสงบสกั
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ครัง้หน่ึง เพราะไมไ่ดส้รา้งสตมิาในอดตี แลว้ก็ไมส่รา้งสตใินปจัจบุนั ถา้ในอดตีไมไ่ด ้

สรา้งสตมิา ในปจัจบุนัเราก็สรา้งขึ้นมาได ้ถา้มคีนสอนแลว้เราพยายามทาํตาม อกีไมน่าน

ก็จะมสีต ิพอมสีตแิลว้นัง่สมาธิก็จะสงบไดอ้ย่างรวดเร็ว พอมสีมาธิก็จะละตณัหาได ้พอ

ปญัญาบอกวา่น่ีคอืความอยาก อย่าไปอยากนะ อยากแลว้จะทกุข ์ ก็จะละไดห้ลดุพน้ได ้

ขอใหบ้าํเพญ็กนัมากๆ อย่าทาํแต่ทานอย่างเดยีว ทานน้ีไดท้าํกนัอย่างเด่นชดัแลว้ แต่ยงั

ไมม่ากพอ ทาํทเีดยีวใหห้มดไปเลย จะไดไ้มต่อ้งทาํบ่อยๆ จะไดไ้ปบวชได ้ ถา้ทาํ

หมดแลว้ก็จะไปบวชได ้ ไปรกัษาศีลใหบ้รสุิทธิ์ได ้ ไปปลกีวเิวกไปภาวนาได ้ เจริญสติ

สมาธิปญัญาได ้ หลดุพน้ได ้ ตอนน้ีพวกเราตดิอยู่ทีข่ ัน้ทานกนั การทาํทานด ี ไมใ่ช่ไมด่ ี

เพยีงแต่วา่อย่าตดิกบัการทาํทาน ทาํทานเพือ่ใหข้ึ้นไปสู่ข ัน้รกัษาศีล ข ัน้ออกบวช ทีใ่หท้าํ

ทานเพือ่จะไดไ้มใ่ชเ้งนิทองซื้อความสุข ใหป้ฏบิตัธิรรมเพือ่ใหจ้ติสงบ เอาความสุขทีเ่กดิ

จากความสงบ แทนการเอาเงนิไปซื้อความสุข ความสุขทีซ่ื้อดว้ยเงนิน้ีไมด่ ี เป็นความสุข

รอ้น ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนไมถ่าวร สุขเดีย๋วเดยีว แต่ความสุขทีเ่กดิจากการรกัษาศีล

ปฏบิตัธิรรมน้ี เป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ จะอยูใ่นใจไปตลอด ถา้รกัษาศีลได ้ภาวนาได ้จะมี

ความสุขทางใจเสมอ 

ความสุขทางร่างกายทางเงนิทอง ถา้ไมม่เีงนิทองก็จะไมส่ามารถมไีด ้ อย่าไปหาความสุข

อย่างน้ี มเีงนิก็อย่าเอาไปใชซ้ื้อความสุข เอาไปทาํบญุใหห้มด จะไดไ้มต่อ้งไปหาเงนิ จะ

ไดม้เีวลาไปบวชได ้ ทกุวนัน้ีก็อา้งวา่ตอ้งทาํงาน ทาํไปเพือ่อะไร ก็ทาํไปเพือ่กเิลส ทาํไป

ทาํไม ควรลาออกจากงานแลว้ก็ไปบวช ทาํไปทาํไม พออายุ ๖๐ กต็อ้งหยุดทาํ ตอนนัน้

จะไปบวชก็ไปไมไ่หวแลว้ ไมม่กีาํลงั แก่แลว้ น่าเสยีดายโอกาสอนัด ี นานๆจะมโีอกาส

อย่างน้ีสกัครัง้หน่ึง กลบัไมฉ่วยโอกาส กลบัปลอ่ยใหผ้่านไป ไมเ่หน็คุณค่าของโอกาส 

เหมอืนไก่ไดพ้ลอย คุย้เขีย่ไป พอเจอพลอยก็เขีย่ทิ้งเขีย่ทิ้ง จะเอาแต่ตวัหนอนตวั

ไสเ้ดอืน จะเอาแต่ความสุขจากการใชเ้งนิ ทีเ่ป็นเหมอืนไสเ้ดอืน ความสุขทีไ่ดจ้ากการ

ภาวนา ทีเ่ป็นเหมอืนเพชรพลอยกลบัไมเ่อากนั เขีย่ทิ้งหมด ก็ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ

ต่อไป ถา้ภาวนาได ้ ชาตน้ีิก็สามารถยุตกิารเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ยงัไมส่ายเกนิไป ๗ ปี

เท่านัน้เอง อายุตอนน้ีเท่าไหร่ อายุ ๘๐ ปีกย็งัไมส่าย ถา้ปฏบิตัจิริงๆ อายุ ๘๗ ปีก็บรรลุ

ได ้หลวงปู่ตนัท่านบวชตอนแก่แลว้ ท่านก็บรรลไุด ้
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ไมย่ากเลยถา้มคีนสอน เหมอืนกบัเรียนหนงัสอื พอมมีหาวทิยาลยั เราก็ไปสมคัรเรียน

เท่านัน้เอง แลว้ก็เรียนตามทีเ่ขาสอน ๔ ปีก็ไดป้ริญญา ถา้ไมม่มีหาวทิยาลยัเรียนอย่างไร

ก็จะไมไ่ดป้ริญญา เพราะไมม่คีนสอน ตอนน้ีพวกเรามมีหาวทิยาลยัเปิดรบัเต็มทีแ่ลว้ ไม่

ตอ้งสอบเอน็ทรานซ ์รบัทกุคนไมว่า่หญงิวา่ชาย ไมว่า่เดก็ไมว่า่ผูใ้หญ่ รบัหมดเลย สมคัร

เท่าไหร่ก็รบัหมดเลย ปริญญาก็ ๔ ข ัน้ ๔ ระดบัดว้ยกนัคอื โสดาบนั สกทิาคาม ี

อนาคาม ี อรหนัต ์ น่ีคอืปริญญาของมหาวทิยาลยัของพระพทุธศาสนา ไมย่อมสมคัรกนั

เลย ค่าสมคัรก็ไม่เก็บ เอน็ทรานซก์็ไมม่ ี ก็พูดไดเ้ท่าน้ีแหละ โฆษณาใหก้บัพทุธศาสนา

ไดเ้ท่าน้ีแหละ เราคงจะเป็นเซลสแ์มนทีไ่มค่่อยด ีขายสนิคา้ไมค่่อยออก แต่ก็มหีลายคน

ทีศ่รทัธามาบวชกนั ปีน้ีก็มพีระมาอยูบ่นเขาเพิม่อกี ๓ รูป ปีทีแ่ลว้ก็มอียู่ ๒ รูป แลว้ก็มี

ฆราวาสอกี ๑ ท่านจะบวชช ี ก็พอมรีายไดจ้ากคอมมชิช ัน่ พออยู่ได ้ ไมอ่ดตาย ถา้ได ้

กลุม่พวกเราน้ีท ัง้หมด คงจะไดห้ลายสตางค ์ไดค่้าคอมมชิช ัน่มาก ไมส่งสารเราบา้งเหรอ 

ช่วยซื้อสนิคา้หน่อย เชื่อวา่คงจะมมีาเรื่อยๆ ตอนน้ีคงจะเตรียมตวัเตรียมใจกนั วางแผน

กนั 

การอยู่ใกลค้รูบาอาจารยน้ี์มคีวามสาํคญัมาก ถา้ยงัพึง่ตนเองไมไ่ด ้ อยู่กบัครูบาอาจารย์

จะมปีระโยชนม์าก ท่านจะใหก้าํลงัใจใหค้วามรูต่้างๆ คอยสกดัก ัน้กเิลสให ้คอยเตอืนวา่

อย่าไปทางน้ี ทางน้ีเป็นทางของกเิลส อย่าไปตดิกบัของกเิลส ถา้ไมอ่ยู่กบัครูบาอาจารย ์

บางทคีวามคดิของเราจะถูกกเิลสแทรกเขา้มาโดยไมรู่ต้วั ทาํใหเ้หน็ผดิเป็นชอบ เหน็

กงจกัรเป็นดอกบวัได ้แต่ถา้ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมอยู่ตลอดเวลา กเิลสจะไมม่วีนัแทรกเขา้

มาได ้พอคดิไปทางกเิลสก็จะรูว้า่ไมใ่ช่ทาง ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยก์ต็อ้งอาศยัหนงัสอือาศยั

ซดีขีองท่าน ควรอ่านควรฟงัอยู่เรื่อยๆ ไดป้ระโยชนเ์หมอืนกนั เหมอืนกบัไดฟ้งัจากปาก

ของท่านเลย เหมอืนกบัตอนทีท่่านยงัมชีวีติอยู่ ต่างกนัตรงทีไ่มส่ามารถถามปญัหาได ้

แต่ตอนทีเ่ราอยูก่บัหลวงตาก็ไมเ่คยถามปญัหาเลย เพราะท่านแสดงอย่างละเอยีดถีถ่ว้น

ทกุข ัน้ตอน ไมม่อีะไรสงสยัเลย ปฏบิตัติามทีท่่านพูด ก็จะเหน็ตามทีท่่านพูดทกุอยา่ง 

หนงัสอืและซดีขีองครูบาอาจารยจ์งึมปีระโยชนม์าก ขอใหพ้ยายามอ่านหรือฟงัอยู่เรื่อยๆ 

อ่านแลว้ฟงัแลว้ก็ตอ้งปฏบิตัดิว้ย ถา้อ่านแลว้ฟงัแลว้ไมป่ฏบิตักิ็จะไมเ่กดิผล 
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