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กณัฑท์ี่ ๔๕๐ 

โรคจติ 
๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 

พวกเราเป็นเหมอืนคนไขโ้รคจติ มาหาจติแพทยใ์หแ้นะนาํวธิีรกัษาจติใจ ไมใ่หฟุ้้ งซา่น 

ไมใ่หเ้ครียด ไมใ่หท้กุข ์ ไมใ่หก้งัวล ไมม่จีติแพทยไ์หนจะดเีท่ากบัพระพทุธศาสนา ใน

เมอืงไทยอาชพีจติแพทยจ์ะไมค่่อยเฟ่ืองฟู เพราะเวลาไมส่บายใจคนจะไปหาพระ

มากกวา่ไปหาจติแพทย ์ ไปเขา้วดั ไปภาวนา ไปทาํกจิกรรมทางศาสนา แต่ประเทศทีไ่ม่

ศรทัธาในศาสนา อาชพีจติแพทยจ์ะขายดบิขายด ี เพราะไมม่ศีาสนาเป็นทีพ่ึง่ ก็เลยตอ้ง

พึง่จติแพทยแ์ทน ก็ตอ้งเสยีเงนิเสยีทองมาก ช ัว่โมงหน่ึงหลายพนับาท เพือ่จะไดน้อน

แลว้ระบาย ความทกุขภ์ายในใจใหจ้ติแพทยฟ์งั จติแพทยฟ์งัแลว้ก็แนะนาํใหท้าํใจให ้

สบาย ถา้นอนไมห่ลบัก็เอายานอนหลบัไปกนิ จติแพทยส์อนในแนวเดยีวกนักบั

พระพทุธศาสนา แต่ไมล่กึเท่า เขารูว้า่ความเครียดเกดิจากความอยาก แต่บางทบีางสิง่

บางอย่างเราทาํอะไรไมไ่ด ้ ก็ตอ้งทาํใจ ทาํใจไดก้็จะสบาย ทาํใจยอมรบักบัความจริงของ

ชวีติทีเ่ปลีย่นไปเปลีย่นมา ขึ้นๆ ลงๆ บางวนัก็สุข บางวนัก็ทกุข ์บางวนัก็สบาย บางวนัก็

เหน่ือย บางวนัก็มอีปุสรรคมาก บางวนัก็ราบรื่น บางวนัมคีนครหานินทา บางวนัมคีน

สรรเสริญเยนิยอ บางวนัรายไดม้าก บางวนัรายไดน้อ้ย เรื่องเหลา่น้ีเป็นโลกธรรม ที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหรู้ท้นั จะไดไ้มห่ลงยดึตดิ 

โลกธรรม ๘  มอียู่ ๔ คู่ คอื  ๑. การเจริญลาภเสือ่มลาภ  ๒. การเจริญยศเสือ่มยศ  

๓. การสรรเสริญนินทา ๔. ความสุขความทกุข ์ เป็นของคู่กนั มาตลอด เป็นเหมอืน

เหรียญทีม่ ี๒ ดา้น ถา้อยากจะไดด้า้นหน่ึงก็ตอ้งไดอ้กีดา้นหน่ึงแถมมาดว้ย ถา้อยากจะ

เจริญลาภก็ตอ้งมกีารเสือ่มลาภตามมา ถา้อยากจะเจริญยศก็มกีารเสือ่มยศตามมา ถา้

ตอ้งการสรรเสริญก็จะตอ้งมนิีนทาตามมา ถา้ตอ้งการสุขก็จะมทีกุขต์ามมา ถา้ไมม่สุีข ก็

จะไมม่ทีกุขต์ามมา ถา้ไมม่ลีาภยศสรรเสรญิ ก็จะไมม่กีารเสือ่มลาภเสือ่มยศ ไมม่นิีนทา
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ตามมา คาํวา่ไมม่หีมายความวา่ไมย่นิด ี ถา้ไมย่นิดกีบัความเจริญ ก็จะไมเ่ดอืดรอ้นกบั

ความเสือ่ม ถา้ยนิดกี็จะเดอืดรอ้น เพราะอยากจะใหเ้จริญอย่างเดยีว ไมอ่ยากจะให ้

เสือ่ม แต่ความจริงของโลกแห่งอนิจจงัทกุขงัอนตัตาน้ี มนัเป็นไปไมไ่ด ้ มนัเป็นธรรมดา

ของสิง่ต่างๆ ทีจ่ะเจริญและเสือ่มไป เป็นอนตัตา คอืเราไมส่ามารถส ัง่ใหเ้จริญอย่างเดยีว

ได ้ไมส่ามารถป้องกนัไมใ่หเ้สือ่มได ้ไมส่ามารถยบัย ัง้การครหานินทาของผูอ้ืน่ได ้

พวกเราอยู่ในโลกน้ีก็ตอ้งรูท้นั พระพทุธเจา้ทรงเป็นโลกวิทู แปลวา่ผูรู้ท้นัโลกธรรม ๘ 

ไมห่ลงยดึตดิกบัโลกธรรม ๘ เพยีงแต่สมัผสัรบัรู ้ แต่ไมซ่มึซบัเขา้ไปในใจ เหมอืนหยด

นํา้บนใบบวั ทีไ่มซ่มึเขา้ไปในใบบวั เพราะใบบวัไมดู่ดซบันํา้ ฉนัใดจติของผูท้ีรู่ท้นัโลก

ธรรม ๘ ก็เป็นเช่นนัน้ ไมซ่มึซบั ไมด่อีกดใีจเวลาเกดิความเจริญ ไมเ่สยีใจเวลาเกดิการ

เสือ่มไปเปลีย่นไป น่ีคอืการรกัษาจติใจ ไมใ่หเ้ครียด ไมใ่หท้กุข ์ ไมใ่หว้ติก ไมใ่หก้งัวล 

ไมใ่หห้วาดกลวั กบัความจริงต่างๆทีเ่กดิขึ้นในโลกน้ี จงึตอ้งภาวนาเพือ่สอนจติใหรู้ท้นั 

ใหป้ลอ่ยวาง ใหรู้เ้ฉยๆ บางท่านฟงัแลว้อาจจะปลอ่ยวางไดเ้ลย แสดงวา่จติมกีาํลงั 

ปลอ่ยวางได ้ คอืมอีเุบกขา มสีมาธิ พอรูค้วามจริงวา่โลกธรรม ๘ เป็นทกุข ์ ก็จะปลอ่ย

วางไดท้นัท ี แต่สาํหรบัผูท้ีฟ่งัแลว้ยงัปลอ่ยวางไมไ่ด ้ ยงัวติกกงัวลหวาดกลวักบัความ

เสือ่ม ของลาภยศสรรเสริญสุข ก็จะตอ้งภาวนา 

การภาวนาก็คอืการดงึใจ ใหอ้อกจากลาภยศสรรเสริญ ออกจากความสุขทางตาหูจมกู

ลิ้นกายน้ีเอง ผูท้ีจ่ะอยู่เหนือโลกธรรม ๘ ได ้ตอ้งไมต่ดิกบัลาภยศสรรเสริญสุข การจะ

ไมต่ดิก็ตอ้งอยู่ห่างไกลจาก ลาภยศสรรเสริญสุข ตอ้งไปปลกีวเิวกอยู่ตามสถานทีส่งบ

สงดั ห่างไกลจากแสงสเีสยีงต่างๆ ห่างไกลจากลาภยศสรรเสริญ แลว้ก็พยายามสูก้บั

ความอยาก ทีย่งัมอียู่ภายในใจ คอืกามฉนัทะ ความอยากกลบัไปหาลาภยศสรรเสรญิ 

กลบัไปหาแสงสเีสยีง หารูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ เป้าหมายของภาวนาก็คอื การปลอ่ยวาง

ลาภยศสรรเสริญสุข ถา้ปลอ่ยไดแ้ลว้ เวลาลาภยศสรรเสริญสุขเสือ่มหรือเปลีย่นไป จะ

ไมเ่ป็นปญัหา ถา้ยงัปลอ่ยไมไ่ด ้เวลาเกดิความเสือ่มขึ้นมา ก็จะเกดิความเศรา้โศกเสยีใจ

ทกุขท์รมานใจ น่ีคอืวธิีสอนใจใหฉ้ลาด ใหรู้ท้นัโลกธรรม ๘ แลว้ก็ปลอ่ยวาง 
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ปลอ่ยวางดว้ยการปฏบิตั ิถา้ไดป้ฏบิตัแิลว้ พอไดย้นิไดฟ้งัธรรม ก็จะบรรลธุรรมได ้ดงัที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงพระธรรมเทศนา ใหแ้ก่พระปญัจวคัคยีใ์นครัง้แรก หน่ึงใน

พระปญัจวคัคยีก์็มดีวงตาเหน็ธรรม เหน็ความจริงวา่ สิง่ใดมกีารเกดิมกีารเจริญ สิง่นัน้

ย่อมมกีารดบัมกีารเสือ่มไปเป็นธรรมดา ทา่นก็ปลอ่ยวางไดท้นัท ี เพราะจติใจของท่านมี

อเุบกขาอยู่แลว้ แต่ขาดปญัญาทีจ่ะสอนจติ ใหรู้ว้า่อะไรเป็นความทกุข ์ ตอ้งปลอ่ยวาง 

พอไดย้นิไดฟ้งัธรรมจากพระพทุธเจา้ ก็ปลอ่ยวางไดท้นัท ี ซึง่อาจจะเป็นทีส่งสยัสาํหรบัผู ้

ทีย่งัไมม่สีมาธิ วา่ทาํไมฟงัธรรมแลว้บรรลธุรรมไดเ้ลย ส่วนตวัเราทาํไมฟงัแลว้ไมบ่รรล ุ

ก็เพราะวา่จติใจของตนยงัไมม่อีเุบกขาธรรม ยงัไมม่คีวามสงบ จงึตอ้งเจริญสมถภาวนา 

คอืความสงบก่อน ถา้สงบแลว้ก็จะสามารถใชป้ญัญาสอนใจได ้ น่ีคอืความสาํคญัของ

สมถภาวนา 

ก่อนจะวปิสัสนาภาวนาได ้ คอืรูแ้จง้เหน็จริงของสภาวธรรมท ัง้หลาย เช่นโลกธรรม ๘ น้ี 

ถา้ไมไ่ดส้มถภาวนาก่อน ไมไ่ดส้มาธิก่อน จะไมไ่ดผ้ล รูแ้ต่ปลอ่ยวางไมไ่ด ้ยงัตอ้งมลีาภ

ยศสรรเสริญ แลว้ก็อาจจะเกดิความหลง คดิวา่ตนเองรูแ้ลว้ เขา้ใจแลว้ ท ัง้ทีย่งัตดิอยู่กบั

ลาภยศสรรเสริญสุข การภาวนาการปฏบิตัเิพือ่ดบัความทกุข ์ จงึตอ้งสมถภาวนาก่อน 

ก่อนทีจ่ะวปิสัสนาภาวนา ถา้ไมม่สีมถะแลว้ไปเจริญวปิสัสนากจ็ะเป็นวปิสัสนูไป รูแ้ลว้ก็

ปลอ่ยไมไ่ด ้ปลงไมไ่ด ้วางไมไ่ด ้แลว้ก็หลงคดิวา่รูแ้ลว้ บรรลแุลว้ เขา้ใจแลว้ แต่เขา้ใจ

ในทางจนิตนาการ ไมไ่ดเ้ขา้ใจทีเ่กดิจากการอยู่ในเหตกุารณ์ แลว้ก็ปลอ่ยวางเหตกุารณ์

ต่างๆทีเ่กดิขึ้น ท ัง้ส่วนทีเ่จริญและส่วนทีเ่สือ่ม 

สมยัน้ีมกัจะมคีนสอนใหข้า้มสมาธิกนั ไมต่อ้งปฏบิตัสิมาธิ เพราะเหน็วา่ไมจ่าํเป็น เพราะ

ทาํไมไ่ด ้ยากมาก นัง่ภาวนาไมไ่ด ้พอเริ่มนัง่ก็เกดิอาการอดึอดัขึ้นมา เป็นเหมอืนกบัคน

ทีต่อ้งกล ัน้หายใจเวลาดาํนํา้ เวลาภาวนาน้ีก็เหมอืนไปดาํนํา้ ไมม่อีากาศหายใจ อากาศ

ของใจก็คอืรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ และความคดิปรุงแต่ง พอตอ้งยุตกิารรบัรูรู้ปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ หยุดคดิปรุงแต่ง ก็เกดิอาการตงึเครียดขึ้นมา ไมส่ามารถนัง่ภาวนาได ้

เพราะไมม่เีครื่องมอื ทีจ่ะทาํใหใ้จไมเ่ครียดกบัการนัง่สมาธิ เครื่องมอืทีจ่ะทาํใหใ้จไม่

เครียดก็คอืสตน้ีิเอง ถา้เจริญสตอิยู่เรื่อยๆ ควบคุมความคดิความอยากอยู่เรื่อยๆ ความ
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อยากคดิ ความอยากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็จะอ่อนกาํลงัลงไป ทาํใหค้วามเครียด

เบาลงไป เวลานัง่สมาธิก็จะไมเ่ครียดมาก 

ก่อนทีจ่ะนัง่สมาธิทาํใจใหส้งบได ้ตอ้งเจรญิสตใิหไ้ดก่้อน ลดความอยากในรูปเสยีงกลิน่

รส ลดความอยากคดิปรุงแต่ง ใหน้อ้ยลงไป เช่นการบริกรรมพทุโธๆ ถา้บริกรรมพทุโธ

ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ก็จะไมค่ดิถงึรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมป่รุงแต่งเรื่องนัน้เรื่องน้ี พอ

ไมม่คีวามอยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมม่คีวามอยากคดิปรุงแต่ง ก็จะรูส้กึเยน็

สบาย ใจจะวา่ง ถงึแมจ้ะไมน่ิ่ง เวลานัง่สมาธิกจ็ะสงบไดอ้ย่างงา่ยดาย จะไมรู่ส้กึอดึอดั 

จะไมรู่ส้กึเครียด บางคนพอเริ่มนัง่ปับ๊น่ี ก็เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ีขึ้นมาทนัท ีแต่เวลานัง่ดู

ภาพยนตรน้ี์นัง่ดูไดท้ ัง้คนื นัง่เครื่องบนิไปต่างประเทศหลายชัว่โมงก็นัง่ได ้ แต่พอนัง่

สมาธิเพยีง ๕ นาทกี็นัง่ไมไ่ด ้ เพราะใจถูกควบคุมบงัคบัไมใ่หค้ดินัน่เอง พอไมไ่ดค้ิด ก็

เหมอืนกบัคนดาํนํา้ ไมม่อีากาศหายใจ ดาํไดเ้พยีงไมก่ี่นาท ี ก็ตอ้งโผลข่ึ้นมาหายใจ 

แสดงวา่สตไิมม่กีาํลงั สตจิงึเป็นธรรมทีส่าํคญัทีสุ่ดในการรกัษาโรคจติ เป็นยาขนานแรก

ทีจ่ะตอ้งรบัประทาน หมอทกุคนตอ้งใหค้นไขร้บัประทานยาน้ีก่อน ก่อนทีจ่ะรบัประทาน

ยาอืน่ สตเิป็นยาทีส่าํคญัทีสุ่ด ถา้ไม่มสีตแิลว้ก็ไมส่ามารถใชย้าชนิดที ่๒ และที ่๓ รกัษา

โรคได ้เหมอืนกบัเวลาจะผ่าตดัคนไข ้ตอ้งดมยาสลบก่อน เวลาผ่าตดัถา้คนไขย้งัรูส้กึตวั 

คนไขจ้ะตอ้งดิ้น ก็จะไมส่ามารถผ่าตดัได ้ ฉนัใดใจก็เหมอืนกนั เวลาจะทาํใจใหส้งบให ้

ฉลาดตอ้งมสีตก่ิอน ตอ้งควบคุมกเิลสตณัหา ทีส่รา้งความฟุ้ งซ่าน ความอดึอดัใจใน

ขณะทีน่ ัง่สมาธิก่อน 

จงึควรเจริญสตอิยู่เรื่อยๆ เจริญท ัง้วนั เวลานัง่ถา้ยงัอดึอดัอยู่ ก็ใหท้่องพทุโธๆหรือสวด

มนตไ์ปก่อน เพือ่ผ่อนคลายความอดึอดั ถา้ยงัไมส่ามารถดูลมหายใจเขา้ออก หรือท่อง

พทุโธได ้ ก็สวดมนตไ์ปสกัระยะหน่ึงก่อน สวดในท่านัง่สมาธิ สวดในใจ นัง่ขดัสมาธิ

หลบัตา เหมอืนกบันัง่สมาธ ิ แทนทีจ่ะใชพ้ทุโธ ก็ใชบ้ทสวดมนต ์ เป็นอารมณ์ไปก่อน 

สวดไปจนจติรูส้กึเยน็สบาย อยากจะหยุดสวด ก็ค่อยมาดูลมหายใจเขา้ออกต่อ หรือจะ

ใชพ้ทุโธก็ได ้ แต่ควรจะใชอ้ย่างใดอย่างหน่ึงจะดกีวา่ เอาลมอย่างเดยีว หรือเอาพทุโธอ

ย่างเดยีว ถา้ใชพ้ทุโธควบคู่ไปกบัลม ถา้มคีวามคดิแทรกเขา้มา จะหยุดความคดิทีแ่ทรก
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เขา้มาไมไ่ด ้ ถา้ไมบ่ริกรรมใหเ้ร็วขึ้น ถา้บริกรรมใหเ้ร็วขึ้น ลมหายใจจะเร็วตามการ

บริกรรมไมไ่ด ้ ก็ตอ้งทิ้งลมไปก่อน เอาคาํบริกรรมอย่างเดยีว บริกรรมใหถ้ีข่ ึ้น เพือ่กนั

ไมใ่หค้วามคดิปรุงแต่งแทรกเขา้มา พอไมม่คีวามคดิปรุงแต่ง ก็ดูลมหายใจเขา้ออกไป 

จนกวา่ลมจะหายไป แลว้จติก็จะรวมเขา้สู่ความสงบตามลาํดบัต่อไป ขณะทีรู่ว้า่ลม

หายไปก็ไมต่อ้งควา้หาลม ใหรู้ว้า่ไมม่ลีม ใหรู้เ้ฉยๆ สกัแต่วา่รู ้ แลว้เดีย๋วจติก็จะรวมเขา้

สู่ความสงบ ถา้ใจสงบแลว้จะมคีวามสุขมาก มากกวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ มากกวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากลาภยศสรรเสริญ พอมคีวามสุขทีด่กีวา่ทีเ่หนือกวา่ 

ก็จะละความอยากได ้ ละความสุขจากลาภยศสรรเสริญ ความสุขจากรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะได ้ ละความอยากในกามคอืกามตณัหาได ้ ละภวตณัหาได ้ ละวภิวตณัหาได ้

พอละตณัหาท ัง้ ๓ ได ้ ใจก็จะไมม่คีวามทกุขอ์กีต่อไป มแีต่ความสงบสุขตลอดเวลา 

เป็นอกาลโิก เป็นปรมงัสขุงั น่ีคอืผลทีจ่ะไดจ้ากการเจริญสต ิ เจริญสมถภาวนา และ

วปิสัสนาภาวนา 

วปิสัสนาก็คอืการสอนใจใหรู้ว้า่ ไมม่อีะไรทีจ่ะดกีวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบ ใหรู้ว้า่

ความอยากไดค้วามสุขอย่างอืน่จะทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา เพราะเป็นกามตณัหา เป็น

ภวตณัหา เป็นวภิวตณัหา ถา้มกีามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหาขึ้นมาเมือ่ไหร่ ใจก็จะ

ทกุขข์ึ้นมาเมือ่นัน้ แต่ถา้ใจมวีปิสัสนา สอนใหรู้ว้า่สิง่ต่างๆทีใ่จอยากไดน้ัน้ เป็นทกุข ์

มากกวา่เป็นสุข เพราะไมเ่ทีย่ง มเีกดิมดีบั มเีจริญมเีสือ่ม เช่นลาภยศสรรเสริญ รูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ มเีจริญมเีสือ่ม เวลาเจริญก็สุขแต่เวลาเสือ่มก็จะทกุข ์ ถา้ไมอ่ยากจะ

ทกุขก์็อย่าไปอยากม ี อย่าไปอยากไดล้าภยศสรรเสริญรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เพราะ

เป็นอนตัตา ไมส่ามารถไปส ัง่ใหเ้จริญอย่างเดยีว ไมอ่ยู่ภายใตค้าํส ัง่ของเรา ถา้เราเหน็

ดว้ยปญัญา ก็จะหยุดกามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหาได ้ น้ีคอืหนา้ทีข่องวปิสัสนา ของ

ปญัญา ใหค้อยเตอืนใจสอนใจวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นอนิจจงัทกุขงัอนัตตา 

เป็นทกุขใ์นอริยสจั ๔ ไมใ่ช่ทกุขใ์นขนัธ ์ คือทกุขเวทนา ไม่เป็นปญัหาสาํหรบัใจ ปญัหา

สาํหรบัใจคอืทกุขท์ีเ่กดิจากสมทุยั คอืกามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหา ทกุขเวทนาเกิดที่

ร่างกาย มร่ีางกายเป็นทีต่ ัง้ เช่นเวลาร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วยก็จะเกดิทกุขเวทนาขึ้นมา 
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ทกุขเวทนาเป็นหน่ึงในขนัธ ์๕ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุขถ์า้ไปอยากให ้

หายไป เป็นสภาวธรรม ถา้มวีปิสัสนาญาณ มปีญัญา จะไมเ่ดอืดรอ้น เพราะจะปลอ่ยวาง 

คอืจะรูเ้ฉยๆ จะไมม่คีวามอยากคอืวภิวตณัหา อยากใหค้วามเจ็บหายไป ทกุขงัใน

อนิจจงัทกุขงัอนตัตาน้ี หมายถงึทกุขใ์นอริยสจั ๔ ทกุขท์ีเ่กดิจากความอยาก ๓ ประการ 

คอืกามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหา ทกุขน้ี์เราดบัได ้ พระพทุธเจา้ทรงดบัมาแลว้ พระ

อรหนัตท์ ัง้หลายดบัมาแลว้ เพราะละกามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหาไดแ้ลว้ แต่

ทกุขเวทนาน้ีท่านดบัไมไ่ด ้ เวลาร่างกายของท่านเจ็บไขไ้ดป่้วย จติของท่านก็ตอ้งสมัผสั

รบัรูก้บัทกุขเวทนา เหมอืนกบัพวกเราน่ีแหละ ไมต่่างกนั ต่างกนัตรงทีใ่จของท่านไม่

ทรมานไมท่กุข ์ เพราะไมม่วีภิวตณัหา ไมม่คีวามอยากใหค้วามเจ็บหายไป หรืออยากจะ

หนีจากความเจ็บไป ใจรูเ้ฉยๆ สกัแต่วา่รู ้ เป็นอเุบกขา ปลอ่ยวาง รบัรูแ้ลว้ปลอ่ยวาง น่ี

คอืแนวของการปฏบิตั ิ เพือ่ทาํใหจ้ติใจไมห่ว ัน่ไหว กบัเหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กดิขึ้น จะเกดิ

ขึ้นกบัเราหรือเกดิขึ้นกบัสิง่อืน่หรือผูอ้ืน่ จะไมเ่ป็นปญัหากบัผูท้ีม่สีมถะและวปิสัสนา

ภาวนา 

จะมสีมถะและวปิสัสนาภาวนาได ้ ก็ตอ้งมสีตก่ิอน จะเจริญสตไิดก้็ตอ้งปลกีวเิวก สงบ

กายและวาจา คอืมศีีล จะมศีีลไดก้็ตอ้งสละทรพัยต่์างๆทีม่อียูไ่ด ้ เพราะถา้ยงัยดึตดิยงั

อาศยัทรพัยส์มบตัเิป็นเครื่องมอืใหค้วามสุข ก็จะไมม่เีวลาไปปลกีวเิวก ไปเจริญสต ิ ไป

รกัษาศีล จงึตอ้งเริ่มตน้ทีก่ารใหท้าน สละทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองทีม่อียู่ไปก่อน ถา้

จะเก็บไวก้็เพือ่ดูแลร่างกาย ตอ้งมปีจัจยั ๔ ไมว่า่จะเป็นนกับวชหรือเป็นฆราวาส นกั

ปฏบิตัน้ีิมที ัง้นกับวชและฆราวาส ถา้เป็นฆราวาสก็จะตอ้งมทีรพัยบ์า้ง มเีพือ่ซื้อปจัจยั ๔ 

ไวดู้แลรกัษาร่างกาย ถา้เป็นนกับวชก็ไมต่อ้งมทีรพัยเ์ลย เพราะมผูีม้จีติศรทัธาพรอ้มที่

จะสนบัสนุนในเรื่องปจัจยั ๔  การใหท้านมเีป้าหมายเพือ่ไมใ่หไ้ปหาทรพัย ์เพือ่เอามาซื้อ

ความสุข ถา้ยงัตอ้งใชท้รพัยซ์ื้อความสุข กจ็ะตอ้งเสยีเวลากบัการหาทรพัย ์ เสยีเวลากบั

การใชท้รพัยเ์พือ่ซื้อความสุข ก็จะไมม่เีวลาไปปลกีวเิวก ไปรกัษาศีลไปเจริญสต ิ เจริญ

สมถะและวปิสัสนาภาวนาตามลาํดบัต่อไป เป้าหมายทีแ่ทจ้ริงของการใหท้าน ก็เพือ่หยุด

การใชเ้งนิซื้อความสุข ทกุครัง้ทีจ่ะเอาเงนิไปซื้อความสุข ก็เอาไปใหท้านแทน จะไดม้เีวลา

ภาวนา จะไดไ้มอ่ยากไปหาเงนิ เพราะถา้ไดเ้งนิมาแลว้เอาไปใหค้นอืน่ ก็ไมรู่จ้ะไปหาเงนิ
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มาทาํไม แต่ถา้เอาเงนิไปซื้อความสุข ก็จะตดิกบัความสุขทีไ่ดจ้ากการใชเ้งนิ เวลาเงนิ

หมดก็ตอ้งไปหาเงนิใหม ่ เพือ่มาซื้อความสุขใหม ่ ถา้มเีงนิมากกวา่ทีจ่ะตอ้งใชก้บัการ

รกัษาร่างกาย ก็ควรเอาไปใหค้นอืน่ จะตดัความอยากไดเ้งนิทอง จะไดไ้มเ่สยีเวลากบั

การหาเงนิหาทอง กบัการใชเ้งนิใชท้อง จะมเีวลาปลกีวเิวกภาวนา 

ความสาํคญัของการปฏบิตัน้ีิไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่พศอยู่ทีว่ยั เป็นหญงิหรือเป็นชาย เป็นฆราวาส

หรือเป็นนกับวช อยู่ทีก่ารเจริญสตสิมาธิและปญัญา ผลคอืมรรคผลนิพพานน้ี จะเกดิ

จากการเจริญสตสิมาธปิญัญา เกดิจากการเจริญสต ิ เจริญสมถภาวนาและวปิสัสนา

ภาวนา สมถภาวนาก็คอืสมาธิ วปิสัสนาภาวนาก็คอืปญัญา น่ีคอืธรรมทีจ่ะตอ้งเจริญกนั 

ถา้อยากทีจ่ะดบัความทกุขท์ ัง้หลาย ทีม่อียูใ่นใจใหห้มดไป ตอ้งดบัดว้ยตนเอง อตัตาห ิ

อตัตโน นาโถ พระพทุธเจา้ดบัใหเ้ราไมไ่ด ้พระสาวกดบัใหเ้ราไมไ่ด ้ญาตสินิทมติรสหาย

ดบัใหเ้ราไมไ่ด ้ งานน้ีเป็นงานเฉพาะตน เป็นงานทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามลาํพงั ถา้ปฏบิตัิ

จริงๆจะไมป่ฏบิตักิบัใคร ไมอ่ยู่กบัใคร จะอยู่คนเดยีว ถงึจะไดผ้ล ถา้ต่างคนต่างมาเกาะ

กนั มาช่วยเหลอืกนั ก็จะไมไ่ดช่้วยตวัเอง จะไมไ่ดเ้ขา้สู่ขา้งใน 

ปฏบิตัเิพือ่ดงึจติใหเ้ขา้ขา้งใน ไมใ่หอ้ยู่ขา้งนอก ดว้ยการเจริญสต ิ ใหเ้ขา้สู่ความสงบ 

เพราะความสงบเป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิ ไมใ่ช่สหธรรมกิ ถา้จะเป็นทีพ่ึง่ก็เป็นทีพ่ึง่

ช ัว่คราว เป็นทีพ่ึง่ทีไ่มส่าํคญั ไมม่กี็ได ้ ทีพ่ึง่ทีส่าํคญัก็คอืความสงบ ถา้มคีวามสงบแลว้

จะไมห่ว ัน่ไหวกบัสิง่ต่างๆ เวลาจติเขา้สู่ความสงบแลว้ จะไมร่บัรูรู้ปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ จะไมร่บัรูร่้างกาย ถา้รบัรูก้จ็ะไมม่อีารมณ์กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมม่ี

อารมณ์กบัร่างกาย ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็รบัได ้ จะเจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ีก็รบัได ้ ตอ้ง

เขา้ขา้งในถงึจะมสีรณะมทีีพ่ึง่ มพีลงัทีจ่ะต่อสูก้บัภยัต่างๆ ก็คอืกเิลสตณัหาน้ีเอง ภยัที่

แทจ้รงิของใจไมใ่ช่พายุ ไมใ่ช่วนัสิ้นโลก ไมใ่ช่สนึาม ิ ไมใ่ช่แผ่นดนิไหว ภยัทีแ่ทจ้ริงของ

ใจ ก็คอืกามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหา สิ่งอืน่ไมส่ามารถทาํลายใจได ้ ไมส่ามารถทาํให ้

ใจทกุขไ์ด ้ วนัสิ้นโลกไมส่ามารถทาํใหใ้จทกุขไ์ด ้ พายุไตฝุ้่ น สนึาม ิ แผ่นดนิไหว ไม่

สามารถทาํลายใจได ้ ไมท่าํใหใ้จหว ัน่ไหวได ้ แต่สิง่ทีท่าํใหใ้จหว ัน่ไหว ทาํใหท้กุขไ์ดก้็คอื 

กามตณัหาภวตณัหาและวภิวตณัหาน้ีเอง ภยัแบบน้ีไมม่ใีครป้องกนัใหเ้ราได ้ตอ้งป้องกนั
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ดว้ยตวัเราเอง เพราะภยัเหลา่น้ีเราเป็นผูผ้ลติขึ้นมาเอง ดว้ยความอยากคอืกามตณัหา

ภวตณัหาและวภิวตณัหาน้ีเอง ไมม่ใีครดบัภยัของเราได ้ นอกจากตวัเราเอง เราตอ้งดบั

กามตณัหาภวตณัหาและวภิวตณัหาใหไ้ด ้

ถา้ไมม่กีามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหาแลว้ ก็จะไมม่คีวามทกุขใ์จอกีต่อไป น่ีแหละคอื

ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้ ก็คอืพระอรยิสจั ๔ ทีไ่มม่ใีครรูม้าก่อน ไมรู่ว้า่วธิีปฏบิตัิ

กบัอริยสจั ๔ น้ีตอ้งปฏบิตัอิย่างไร พระพทุธเจา้ทรงเป็นพระองคเ์ดยีวทีรู่ ้ ทรงตรสัวา่

ทกุขท์ีท่รงตอ้งศึกษา ตอ้งรูว้า่อยู่ทีไ่หน พระองคไ์ดศึ้กษาแลว้ไดรู้แ้ลว้วา่อยู่ทีใ่จ สมทุยั

ตน้เหตขุองความทกุข ์ทีท่าํใหเ้กดิความทกุขน้ี์ ก็รูแ้ลว้วา่ตอ้งละ และละไดแ้ลว้ นิโรธคอื

ความดบัทกุข ์ ทีจ่ะตอ้งทาํใหแ้จง้ก็ทรงทาํใหแ้จง้แลว้ มรรคทีเ่ป็นเครื่องมอืสาํหรบัใชใ้น

การดบัทกุข ์ คอืสตสิมาธิปญัญา ก็ทรงไดเ้จริญอย่างเต็มทีแ่ลว้ พอไดเ้จริญมรรคอย่าง

เต็มทีแ่ลว้ ก็จะมพีลงัทีจ่ะละตณัหาทีเ่ป็นสมทุยั ตน้เหตขุองความทกุขใ์จได ้ น่ีแหละคอื

กจิของพทุธศาสนิกชน คอืกจิในอริยสจั ๔ น้ีเอง ตอ้งรูว้า่ความทกุขอ์ยู่ในใจเรา ความ

ทกุขค์วามไมส่บายใจน้ีอยู่ในใจ เกดิจากความอยาก การจะทาํใหท้กุขใ์นใจดบัไปได ้ ก็

ตอ้งละความอยากดว้ยสตสิมาธิและปญัญา ไมใ่ช่ดบัดว้ยการไปหาลาภยศสรรเสริญ ไป

หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายมา ดงัทีค่นในโลกน้ีทาํกนั เวลาไมส่บายใจก็ออกไปใช ้

เงนิกนั ไปเทีย่วกนั ความทกุขใ์จก็หายไปชัว่คราว พอกลบัมาบา้น ความทกุขใ์จก็หวน

กลบัคนืมาใหม ่ถา้ยงัมคีวามอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีอยู่ 

วธิีดบัความทกุขท์ีแ่ทจ้ริง ตอ้งดบัดว้ยธรรม ดว้ยมรรค มรรคที่มีองค ์๘ องคท์ีส่าํคญัก็

คอืสตสิมาธิและปญัญา สมัมาสต ิ สมัมาสมาธิ ส่วนสมัมาปญัญาก็คอื สมัมาทฐิกิบั

สมัมาสงักปัโปน่ีเอง เป็นองคป์ระกอบของปญัญา สมัมาทฐิคิอืความเหน็ชอบ สมัมาสงั

กปัโปก็คอืความคดิชอบ คดิใหต้รงกบัความจริง เหน็ใหต้รงกบัความจริง เหน็วา่ทกุขอ์ยู่

ทีใ่จไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย เหน็วา่ทกุขจ์ะดบัไดต้อ้งดบัดว้ยมรรค น่ีคอืสมัมาทฐิ ิ สงัขาร

ความคดิปรุงแต่งก็จะตอ้งหยุดคดิในเรื่องของความอยาก ไมค่ดิไปในทางความอยาก 

ตอ้งคดิไปในทางไมอ่ยาก ไมอ่ยากมรูีปเสยีงกลิน่รส ไมอ่ยากมอียากเป็น ไมอ่ยากไมม่ี

ไมเ่ป็น ถา้มปีญัญาก็จะคดิอย่างนัน้ ทกุขก์็จะดบัเพราะละสมทุยัได ้ น่ีแหละคอืกจิของ
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พทุธศาสนิกชนทีแ่ทจ้ริง การภาวนาหรือการปฏบิตักิ็เพือ่ใหเ้หน็อริยสจั ๔ น้ี ไมไ่ดใ้ห ้

เหน็นางฟ้าเทวดา เหน็นรกสวรรค ์เหน็ภพชาตทิีผ่่านมา เหน็อดตีเหน็อนาคต เพราะเหน็

แลว้ไมด่บัความทกุขภ์ายในใจ ไมท่าํใหเ้กิดปญัญา ความฉลาด ทีจ่ะรูท้นัความทกุข ์

รูท้นัโลก ตอ้งรูท้ีอ่ริยสจั ๔ น้ี 

เวลาภาวนาแลว้เหน็อะไรอย่าไปตื่นเตน้ดใีจ อย่าไปหลง อย่าไปอยากรูอ้ยากเหน็แบบนัน้ 

สิง่ทีเ่ราตอ้งการเวลาทาํสมถภาวนา ก็คอืความสงบความวา่ง ถา้มอีะไรมาปรากฏใหเ้หน็ 

อย่าตามรู ้ ใหก้ลบัมาทีก่ารภาวนาต่อ ถา้ใชพ้ทุโธก็พทุโธต่อ ถา้ดูลมก็ดูลมต่อ อย่าตาม 

ถา้รูก้็ใหรู้แ้ลว้ปลอ่ยวาง ใหพ้จิารณาดว้ยปญัญา วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมเ่ป็นทาง

สู่การดบัทกุข ์ ถา้ปลอ่ยวางแลว้จติกจ็ะเขา้สู่ความสงบได ้ ถา้ไมไ่ดศึ้กษามาก่อน พอได ้

ยนิไดฟ้งัวา่เหน็นัน่เหน็น่ี ก็อยากจะเหน็เหมอืนเขา พอไม่เหน็ก็คดิวา่ภาวนาไม่เป็น ความ

จริงการภาวนาน้ี บางคนก็เหน็บางคนก็ไมเ่หน็ ส่วนใหญ่จะไมเ่หน็กนั พวกทีเ่หน็กจ็ะเป็น

โทษมากกวา่เป็นประโยชน ์ ถา้ไมเ่หน็ถอืวา่ดแีลว้ ถา้เหน็ก็ตอ้งระมดัระวงั ถา้เหน็สิง่ทีน่่า

กลวัก็จะไมก่ลา้ภาวนา สิง่ทีเ่หน็น้ีมที ัง้ทีน่่ารกัและน่ากลวั ไปส ัง่ใหแ้สดงสิง่ทีน่่ารกัอยา่ง

เดยีวไมไ่ด ้ เป็นอนตัตา ถา้เหน็ก็อย่าตามไป ตอ้งกลบัมาภาวนาต่อ แลว้สิง่ทีเ่หน็กจ็ะ

หายไปเอง 

สิง่ทีต่อ้งการใหเ้หน็ก็คอื ทกุข ์ สมทุยั นิโรธ มรรค เหน็วา่ตอนน้ีเรายงัมทีกุขอ์ยู่หรือ

เปลา่ มสีมทุยัอยู่หรือเปลา่ มนิีโรธหรือเปลา่ มมีรรคมากนอ้ยเพยีงไร ใหดู้ตรงน้ี ถา้

มรรคยงัมนีอ้ย ก็ยงัมทีกุขอ์ยู่ ก็ตอ้งเจรญิมรรคต่อไป เจริญสต ิ เจริญสมาธิ เจริญ

ปญัญาต่อไป จนกวา่จะไมม่ทีกุขห์ลงเหลอือยู่ในใจ ไมม่สีมทุยัความอยากหลงเหลอือยู่

ในใจ มแีต่นิโรธตลอดเวลา ตอนนัน้ก็จะรูว้า่ กจิของเราไดเ้สร็จสิ้นแลว้ ไมต่อ้งไปถาม

ใคร แมแ้ต่พระพทุธเจา้ประทบัอยู่ขา้งหนา้ ก็ไมต่อ้งไปถามวา่กจิของขา้พเจา้เสร็จหรือยงั 

อนัน้ีเป็นสนัทฏิฐโิก ไมต่อ้งถามใครท ัง้นัน้ ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ไมส่งสยั แต่ถา้เหน็อย่างอืน่ 

ตอ้งสงสยัแน่นอน เพราะไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะตดัสนิความจริง สิง่ทีจ่ะตดัสนิวา่จริงหรือไม่

จริง ก็อยู่ทีพ่ระอริยสจั ๔ น่ีเอง อยู่ทีว่า่ทกุขห์รือนิโรธ ถา้ยงัทกุขอ์ยู่นิโรธก็ยงัไมเ่ต็มที ่
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ถา้นิโรธเต็มทีแ่ลว้จะไมม่ทีกุขห์ลงเหลอือยู่เลย จะไมม่ตีณัหาความอยากหลงเหลอือยู่

เลย 

ขอใหพ้วกเราจงทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง เวลาภาวนาจะไดไ้มห่ลงทาง ถา้เขา้ถงึหลกั

อริยสจั ๔ แลว้ จะปฏบิตัเิองได ้ไมต่อ้งมคีรูบาอาจารยก์็ได ้แต่ถา้มกี็ดเีพราะจะไปไดเ้ร็ว

กวา่ ถา้ไมม่กี็สามารถไปเองได ้ผูท้ีเ่หน็อริยสจั ๔ ก็คอืพระโสดาบนัขึ้นไปน่ีเอง เหน็จาก

การปฏบิตั ิไมใ่ช่เหน็จากการอ่านหนงัสอื ไมไ่ดเ้หน็จากการจนิตนาการ แต่เหน็จากความ

จริง เหน็จากความทกุขท์ีเ่กดิขึ้นในขณะนัน้ และดบัลงไปดว้ยกาํลงัของสตปิญัญา ตอ้ง

เหน็แบบนัน้ถงึจะเหน็ธรรมจริงๆ ไมใ่ช่อ่านหนงัสอืไปแลว้ก็จนิตนาการไป วา่ทกุขเ์กดิ

จากความอยาก พอหยุดความอยากความทกุขก์็หายไป ตอนน้ีไมม่คีวามทกุขแ์ลว้ อย่าง

น้ียงัไมไ่ดเ้จอของจริง ตอ้งเจอตอนทีจ่ะตายแลว้ยงัอยากทีจ่ะอยู่ต่อ ตอนนัน้จะทกุขม์าก 

เวลาทีจ่ะตายแลว้ยงัมคีวามอยากจะอยู่ต่อ แต่พอปลงไดว้า่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

ร่างกายเกดิมาแลว้ตอ้งตาย ตายก็ตาย ยอมตาย พอยอมตายปับ๊ความอยากไมต่ายก็

หายไป พอความอยากไมต่ายหายไป ความทกุขใ์นใจก็หายไป ใจก็เยน็สงบ ตายอย่างสุข

อย่างสบายไมเ่ดอืดรอ้น จะตอ้งเหน็อย่างน้ี เหน็จากการปฏบิตั ิ ไมไ่ดเ้หน็จากการ

จนิตนาการ ขอใหพ้วกเราทุ่มเทเวลา ทีม่เีหลอืนอ้ยลงไปทกุวนัน้ี ใหก้บัการภาวนา ได ้

เทีย่วมามากแลว้ ทาํบญุใหท้านมามากแลว้ ควรทาํแบบใหญ่ๆหนเดยีวเลย ไมต่อ้งแบ่ง

ไวท้าํทลีะนิดทลีะหน่อย กฐนิบา้ง ผา้ป่าบา้ง ทาํทเีดยีวใหห้มดไปเลย จะไดไ้ปภาวนาได ้

ถาม การพจิารณาวา่เป็นปญัญาหรือเป็นสญัญาน้ี ถา้เป็นปญัญาจริงจะชดัเจนเลยใช่

ไหม จะไมม่ขีอ้สงสยั ใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่ เช่นการเลกิสูบบหุรี่ ถา้เลกิสูบบหุรี่ไดจ้ริง จะไมห่งดุหงดิ ถา้ยงัหงดุหงดิยงั

อยากสูบบหุรี่อยู่ ก็แสดงวา่ยงัละกามตณัหาไมไ่ด ้

ถาม มนัชดัเจนของมนั 
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ตอบ ชดัเจน กนิเหลา้ก็เหมอืนกนั ถา้เลกิไดจ้ริงๆ ใครจะเอาเหลา้มาต ัง้ราคาขวดละ

แสนก็จะไมแ่ตะ จะเลกิไดก้็ตอ้งเหน็วา่การอยากจะดืม่เหลา้เป็นทกุข ์ เป็น

กามตณัหา 

ถาม เวลาเจอเหตกุารณ์ทีเ่ป็นปจัจบุนัทนัด่วน เช่นเดนิไปเตะอะไรเปรี้ยงเดยีว ขาเจ็บ

ปับ๊ ขอ้ธรรมก็จะขึ้นมาวา่ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

ตอบ ใจก็จะไมเ่จ็บ เจ็บแต่ร่างกาย 

ถาม ปญัญาจะเกดิขึ้นมาทนัทเีลย วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

ตอบ ถา้พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา พจิารณาอริยสจั ๔ ก็จะเหน็วา่ทกุขใ์จเกดิจาก

ความอยากไมเ่จ็บ ความอยากใหห้ายเจ็บทนัท ี เจ็บแลว้จะไปทกุขท์าํไม เจ็บแลว้

ก็รบัรู ้ แลว้ก็อยู่กบัเจ็บไป เดีย๋วก็หายเอง เราส ัง่ไมไ่ด ้ความเจ็บของร่างกายเป็น

อนตัตา 

ถาม บางทขีม่เอาไว ้เพือ่วางเฉย 

ตอบ การใชพ้ทุโธๆขม่ไว ้ เป็นการใชส้ต ิ ถา้เขา้สมาธิเขา้ฌานไป เพือ่ไมร่บัรูค้วามเจ็บ

ของร่างกาย ก็เป็นสมาธิ ถา้ใชป้ญัญาก็ไมต่อ้งขม่ ไมต่อ้งเขา้ไปในสมาธิ 

ถาม ปญัญาขึ้นมาอตัโนมตัเิลย 

ตอบ ถา้สอนใหจ้ติคดิไปในทางน้ี ก็จะคดิไปในทางน้ี ก็จะปลอ่ยวาง จะรูว้า่จดัการ

ทกุขเวทนาไมไ่ด ้ จะเกดิจะดบัเป็นเรื่องของทกุขเวทนา แต่เราดบัทกุขใ์จไดท้นัท ี

ถา้ไมไ่ปอยากใหท้กุขเวทนาหายไป ถา้ทกุขเวทนายงัอยู่ก็อยู่กบัมนัไป เช่นเป็น

ไขห้วดัจะไมห่ายทนัท ีตอ้ง ๔ – ๕ วนัถงึจะหาย ใจไมต่อ้งไปทกุขก์บัไขห้วดั ใจ

เป็นปกตเิหมอืนกบัตอนทีย่งัไมไ่ดเ้ป็นไขห้วดั ไมต่อ้งกนิยาก็ได ้ เดีย๋วก็หายเอง 

ความปวดส่วนใหญ่จะปวดทีใ่จ เพราะอยากจะใหค้วามเจ็บความปวดของ

ร่างกายหายไป ยิง่ทาํใหรู้ส้กึวา่ปวดมากขึ้น ถา้ใจเฉยๆ ก็จะไมป่วดมาก ปวด



14 
 

เพยีงเสี้ยวเดยีว ความปวดทางร่างกายเป็นเสี้ยวเดยีว ความปวดของทางใจเป็น 

๙ เสี้ยว ถา้ไมป่วดทางใจไมต่อ้งกนิยาก็ได ้ เพราะมธีรรมโอสถ การภาวนาเป็น

การใชธ้รรมโอสถดบัความทกุขใ์จ เวลาพระอาพาธไมต่อ้งหาหมอ ไมต่อ้งเขา้

โรงพยาบาล ถา้เป็นโรคทีห่ายเอง พอร่างกายสรา้งภูมติา้นทานได ้ โรคก็จะหาย 

แต่ตอ้งใชเ้วลาหน่อย ก่อนทีร่่างกายจะสรา้งภูมติา้นทานขึ้นมาได ้ช่วงนัน้ก็จะเจ็บ

ทางร่างกายไป แต่ก็จะเจบ็เพยีงเสี้ยวเดยีว อกี ๙ เสี้ยวไมเ่จ็บ ถา้ไมม่ธีรรมโอสถ

ก็จะเจ็บท ัง้ ๑๐ เสี้ยว ถา้กนิยาก็ลดความเจ็บทางร่างกายไปเสี้ยวหน่ึง แต่ความ

เจ็บทางใจก็ยงัอยู่อกี ๙ เสี้ยว คนทีก่นิยาก็จะเจ็บมากกวา่คนทีม่ธีรรมโอสถ 

ธรรมโอสถเป็นยาทีว่เิศษทีสุ่ด ธรรมโอสถก็คอืสมถะและวปิสัสนาภาวนาน่ีเอง 

ถา้ภาวนาเป็นแลว้ เรื่องความเจ็บไขไ้ดป่้วยจะไมเ่ป็นปญัหา 

ถาม ก็ตอ้งดูเป็นเรื่องๆไป ไมป่ลอ่ยปละละเลย 

ตอบ โรคไหนรกัษาไดก้็รกัษาไป ถา้รกัษาไมห่ายก็อย่าดนัทรุงัรกัษา อย่างหลวงปู่ชาที่

นอนป่วยอยู่ไมรู่ก้ี่ปี อย่าไปดนัทรุงัรกัษา ตอ้งใหห้ลวงตาเป็นคนไปส ัง่ใหถ้อด

สายต่างๆออก ไมม่ใีครกลา้ถอด กลวับาปกนั ท่านบอกวา่ร่างกายตอนน้ีเหมอืน

กองไฟ อาหารและยาทีเ่ตมิเขา้ไปในร่างกายเป็นเหมอืนเชื้อไฟ ถา้เตมิอาหารเตมิ

ยาเขา้ไป ไฟก็จะลกุอยู่เรื่อยๆ ทกุขเวทนาในร่างกายจะไมด่บั ถา้ไมเ่ตมิเชื้อไฟ 

พอเชื้อเก่าหมดแลว้ทกุขเวทนาก็จะดบั เพราะร่างกายหยุดทาํงาน 

ถาม กรณีของหลวงพ่อชาน้ี ชดัเจนอยู่แลว้ การไปถอดออกก็คงไมม่ปีญัหาอะไรกบั

องคท์่าน แต่ถา้ผูป่้วยเป็นคนธรรมดาไมม่ธีรรมะ แลว้ญาตพิีน่อ้งจะไปถอดสาย

ออกน้ี เป็นบาปกรรมไหมครบั 

ตอบ ไมเ่ป็น เราไมไ่ดเ้อามดีไปแทงเขา ไมไ่ดไ้ปบบีคอเขาไมใ่หเ้ขาหายใจ เราเพยีงแต่

ปลอ่ยใหเ้ขาอยู่ตามธรรมชาตเิท่านัน้เอง 

ถาม เหมอืนการถอดสายออกน้ี ปลอ่ยใหเ้ป็นตามธรรมชาตไิป 
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ตอบ ใหอ้ยู่ตามธรรมชาต ิอยู่ไดก้็อยู่ อยู่ไมไ่ดก้็ไป 

ถาม ส่วนใหญ่คนท ัว่ไปจะกลวัวา่ การเอาออกน้ีเป็นการฆ่าผูน้ ัน้ 

ตอบ เป็นการยุตกิารส่งความช่วยเหลอื ก็ทาํใหเ้ขาตายได ้ แต่ไมไ่ดไ้ปฆ่าเขา เพยีงแต่

ยุตกิารช่วยเหลอื เพราะช่วยไปก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เป็นโทษกบัเขาเสยีเปลา่ๆ 

แทนทีเ่ขาจะไดไ้ป ไมต่อ้งอยู่แบกธาตขุนัธท์ีเ่ป็นเหมอืนกองไฟ ก็ปลอ่ยใหก้องไฟ

นัน้ดบัไป 

ถาม คนทีต่ดัสนิใจอย่างน้ีได ้ตอ้งเขา้ใจหลกัธรรมพอสมควร ถงึจะทาํได ้ ไมอ่ย่างนัน้

จะไมก่ลา้ทาํ 

ตอบ ก็อย่าเขา้โรงพยาบาลก็แลว้กนั ส ัง่ไวก่้อน เดีย๋วน้ีทาํพนิยักรรมส ัง่ไวไ้ดแ้ลว้ไมใ่ช่

หรือ ส ัง่วา่ไมต่อ้งรกัษาหรอืรกัษาตามสภาพไป เพือ่ป้องกนัหมอ ถา้ไมส่ ัง่ไวก่้อน 

พอหมอไมร่กัษาก็จะโดนขอ้หาไรค้วามเมตตา 

ถาม ส่วนใหญ่ญาตพิีน่อ้งจะทนไมไ่ด ้ทีจ่ะไมร่กัษา 

ตอบ รกัษาจนถงึขดีทีร่กัษาไมไ่ด ้เขา้ใจไหม ถา้รกัษาไมไ่ดแ้ลว้ หมอทาํอะไรไมไ่ดแ้ลว้ 

ก็หยุดรกัษา 

ถาม มกีรณีเยอะแยะทีเ่ป็นเจา้ชายเจา้หญงินิทรา แลว้ญาตพิีน่อ้งก็ยงัใหค้วาม

ช่วยเหลอือยู่ 

ตอบ อย่างน้ีไมเ่หมอืนกบัอกีกรณีหน่ึง ทีเ่จา้ตวัอยากจะตาย แลว้บอกใหฉี้ดสารพษิ 

อย่างน้ีบาป แต่ถา้เจา้ตวับอกใหห้ยุดรกัษา อย่างน้ีไมบ่าป แต่ถา้อยากจะตาย

แลว้บอกใหห้มอช่วยฉีดสารพษิให ้อย่างน้ีบาป เป็นการฆ่าตวัตาย 

ถาม สมมตุวิา่คนป่วยอยากจะตาย บอกใหห้มอฉีดให ้ เขาผดิใช่ไหมคะ ในกรณีน้ี

หมอมส่ีวนรบักรรมหรือเปลา่คะ 
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ตอบ มส่ีวน เพราะเป็นผูท้าํใหเ้ขาตาย เป็นผูร้บัคาํส ัง่ 

ถาม แต่เขา้ใจวา่ทางจรรยาบรรณแพทยค์งทาํไมไ่ด ้

ตอบ ทางศีลธรรมถอืวา่ ทาํเองก็ด ีส ัง่ใหค้นอืน่ทาํก็ด ีก็ผดิท ัง้นัน้ คนทาํก็ผดิ คนส ัง่ก็

ผดิ 

ถาม ตอนน้ีกลวัเรื่องจรรยาบรรณแพทย ์ก็เลยมเีครื่องใหค้นไขท้าํเอง คนทีท่าํเครื่องก็

มส่ีวนผดิ 

ตอบ ถา้ทาํใหต้ายไมว่า่จะทาํดว้ยวธิีใดก็ตาม ก็ผดิท ัง้นัน้ แต่ถา้ปลอ่ยใหต้ายเอง อย่าง

น้ีไมผ่ดิ ทาํใหต้ายกบัปลอ่ยใหต้ายน้ีไมเ่หมอืนกนั ถา้ปลอ่ยไมบ่าป ถา้ทาํใหเ้ขา

ตายก็บาป ไมว่า่จะเป็นร่างกายของเราเองหรือของคนอืน่ ก็บาปเหมอืนกนั 

ถาม เมือ่เชา้มคีนบอกวา่มปีญัหาอยากจะถาม 

ตอบ เราก็บอกเขาไปวา่ คาํตอบอยู่ที ่อนิจจงัทกุขงัอนัตตา ถา้เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

ก็จะไมม่คีาํถาม คาํตอบของทกุคาํถามอยู่ทีอ่นิจจงัทกุขงัอนตัตา เป็นคาํตอบที่

แทจ้รงิ เวลาไมเ่หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ก็จะสงสยัวา่ ทาํไมเป็นอย่างนัน้ทาํไม

เป็นอย่างน้ี ถา้เหน็ สพัเพ ธมัมา อนัตตา ทกุอย่างเป็นไปตามเรื่องของมนั เราไป

หา้มมนัไมไ่ด ้ ไปเปลีย่นแปลงมนัไมไ่ด ้ ก็จะไดค้าํตอบ ถา้เหน็อนิจจงัทกุขงั

อนตัตา ก็จะไมม่คีาํถาม ไมรู่จ้ะถามอะไร ถา้ถามทาํไมก็แสดงวา่โง ่ ทาํไมตอ้ง

ทาํไม เพราะมนัเป็นอย่างน้ี เวลาคนตายทาํไมตอ้งถามวา่ ทาํไมตอ้งตายดว้ย 

ทาํไมตอ้งเกดิกบัเขา ทาํไมไมเ่กดิกบัคนนัน้คนน้ี ทาํไมตอ้งทาํไมดว้ย ก็มนัเป็น

อย่างน้ี น่ีแหละคอืธรรมะ ตอ้งเหน็วา่มนัเป็นอย่างน้ี 

ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นไปตามเหตตุามปจัจยั ทีม่ที ัง้ทางดา้นบวกและลบ คอืกรรมและบญุ ที่

จะช่วยเสริมใหเ้จริญหรือเสือ่ม อกีส่วนหน่ึงก็เป็นเรื่องของธรรมชาต ิ ทีม่เีจริญมเีสือ่ม

เป็นธรรมดา ทีเ่ราทาํอะไรไมไ่ด ้ บญุหรือกรรมเป็นสิง่ทีเ่ราทาํมาแลว้ในอดตี การเจริญ



17 
 

หรือเสือ่มของธรรมชาตกิ็เป็นเรื่องของธรรมชาต ิ สิง่ทีเ่ราทาํไดก้็คอืทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา

ปลอ่ยวาง จะปลอ่ยวางไดก้็ตอ้งเหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เหน็วา่เป็นอย่างน้ี ถา้ไม่

อยากจะเจอก็อย่ามาเกดิ อย่าอยากไดส้ิง่ทีเ่ป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เวลาอยากไดไ้ม่คดิ

กนัเลยวา่ไดแ้ลว้ตอ้งเสยีไป พอเสยีแลว้ก็ถามวา่ทาํไมตอ้งเสยี ทกุอย่างทีเ่ราไดม้าเรา

ตอ้งเสยีไปหมด ไดร่้างกายน้ีมาเดีย๋วก็ตอ้งเสยีมนัไป ไดล้าภยศสรรเสริญสุขมา เราก็

ตอ้งเสยีมนัไปหมด สิง่ทีเ่ราไมเ่สยีเรากลบัไมเ่อากนั คอืความสงบ 

ความสงบสุขเป็นของเรา อยู่กบัเราไปตลอด อกาลโิก ความสงบทีเ่กดิจากการภาวนาทาํ

ใจใหส้งบ ทีเ่กดิจากการปลอ่ยวางดว้ยปญัญา เป็นสมบตัขิองเรา ทีจ่ะไมม่วีนัจากเราไป 

อยู่กบัเราไปตลอด ไมม่ร่ีางกาย เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น เราก็ยงัมคีวามสุขน้ีอยู่ ความสุขที่

พระพทุธเจา้ พระสาวก ครูบาอาจารยท์ ัง้หลายมกีนัอยู่ ถงึแมเ้วลาจะผ่านมาแลว้ต ัง้สอง

พนัหา้รอ้ยกวา่ปี ความสุขในพระทยัของพระพทุธเจา้ ทีเ่ป็นปรมงัสุขงัน้ีก็ยงัอยู่ ความสุข

ของครูบาอาจารยท์ีท่่านจากพวกเราไปแลว้ ก็ยงัอยู่ในใจของท่าน ไมม่วีนัเสือ่ม ไมม่วีนั

หาย ไมม่วีนัหมดไป เพราะไมไ่ดเ้ป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ความสุขน้ีแหละเป็นสมบตัทิี่

แทจ้รงิ ทีเ่ราสามารถครอบครองได ้ ถา้ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน คอืทาํทาน 

รกัษาศีล เจริญสตสิมาธิและปญัญา เป็นวธิทีีจ่ะทาํใหไ้ดส้มบตัอินัวเิศษน้ี 

อยู่แค่เอื้อมมอืน้ีเองนะ อยู่ทีว่ริิยะคอืความเพยีร หลดุพน้จากความทกุขไ์ดด้ว้ยความ

เพยีร ตอ้งมคีวามเพยีรถงึจะเกดิสต ิ ถงึจะเกดิสมาธิและเกดิปญัญา ตอ้งเพยีรเจริญสต ิ

ครูบาอาจารยภ์าวนาในตอนตน้ ท่านก็พทุโธท ัง้วนั จนพทุโธกบัใจแนบตดิกนัเลย ตอน

นัน้ก็จะเกดิสมัปชญัญะขึ้นมา มคีวามรูส้กึตวัตื่นตวัอยู่ตลอดเวลา ไมเ่ผลอ ไมล่อยไปที่

น ัน่ทีน่ี่ อยู่ในปจัจบุนั พออยู่ในปจัจบุนัแลว้ เวลานัง่สมาธิก็จะรวมลงเขา้สู่ความสงบ จะ

พบกบัปรมงัสุขงัช ัว่คราว พอออกจากสมาธิมา ถา้ตอ้งการรกัษาปรมงัสุขงัน้ี ก็ตอ้งใช ้

ปญัญาหยุดตณัหาความอยาก ทีไ่มต่ายจากความสงบของสมาธิ จะตายไดก้็ตอ้งตาย

ดว้ยการเหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ความสงบน้ีแหละเป็นสมบตัขิองเรา ไมม่ใีครจะแย่ง

จากเราไปได ้ไมว่า่เป็นหรอืตาย จะอยู่กบัเราไปตลอด 
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พวกเราควรเปลีย่นทศิทางของการหาทรพัยไ์ดแ้ลว้ อย่าไปหาทรพัยภ์ายนอก ควรหนัเขา้

มาหาทรพัยภ์ายใน ดว้ยการสละทรพัยภ์ายนอก อย่าใชท้รพัยภ์ายนอกเป็นสรณะเป็นที่

พึง่ ใหใ้ชท้รพัยภ์ายในเป็นทีพ่ึง่ เพราะเป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิ ธมัมงั สรณัง คจัฉามิ ก็

คอืปรมงัสุขงัน้ี บรมสุขที ่ เกดิจากการภาวนา จากการสละทรพัยท์ ัง้หมดไป สละทรพัย์

ภายนอกเพือ่จะไดเ้ขา้หาทรพัยภ์ายใน รกัพีเ่สยีดายนอ้งไมไ่ด ้ จะเอาท ัง้ทรพัยภ์ายนอก

และทรพัยภ์ายในไมไ่ด ้เหมอืนจะเอานํา้รอ้นกบันํา้เยน็ไมไ่ด ้ถา้เอามาปนกนั ก็จะไมร่อ้น

ไมเ่ยน็ ถา้ตอ้งการความสุขเยน็ก็ตอ้งเขา้ขา้งใน ถา้ตอ้งการความสุขรอ้นก็ตอ้งอยู่ขา้ง

นอก ความสุขรอ้นก็คอืความสุขทีม่คีวามทกุข ์ ความสุขเยน็ก็คอืความสุขทีไ่มม่คีวาม

ทกุข ์ ตอ้งเขา้ขา้งใน ตอ้งสละทรพัยภ์ายนอก ใหเ้ขา้มาบวช มารกัษาศีล มาภาวนา มา

ปฏบิตัธิรรม แลว้ความสงบภายในก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาํดบั ตามกาํลงัของความเพยีร 

ตามกาํลงัของสตขิองสมาธิของปญัญา 

ข ัน้สมาธิก็เขา้สู่ข ัน้อปัปนา สงบไดน้าน จติจะมกีาํลงัมาก ทีจ่ะสนบัสนุนในการเจริญ

ปญัญา พอออกทางปญัญาก็มอียู่ ๔ ข ัน้คอื ๑. ข ัน้โสดาบนั ๒. ข ัน้สกทิาคาม ี ๓. ข ัน้

อนาคาม ี๔. ข ัน้อรหนัต ์ก็ตอ้งใชอ้นิจจงัทกุขงัอนตัตาเป็นเครื่องมอื พจิารณาขนัธ ์๕ รูป

เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ วา่เป็นอนตัตาเป็นอนิจจงัเป็นทกุขงั ถา้เหน็ก็จะละ

สกักายทฐิไิด ้ ละความหลงทีเ่หน็วา่ รูปเวทนาสญัญาสงัขารเป็นตวัเราของเรา จะให ้

ความสุขกบัเรา จะอยู่กบัเรา จะเป็นตามทีเ่ราตอ้งการ มนัเป็นไปไมไ่ด ้ มนัเปลีย่นไป

เปลีย่นมา มเีกดิมดีบั มสุีขมทีกุข ์ เช่นทุกขเวทนาสุขเวทนา จะใหสุ้ขอย่างเดยีวไม่ได ้

ตอ้งรบัไดท้ ัง้สุขท ัง้ทกุข ์ ถงึจะเรียกวา่ปลอ่ยวาง ถา้อยากใหม้นัเป็นอย่างนัน้อย่างน้ี 

แสดงวา่ยงัปลอ่ยวางไมไ่ด ้พอรอ้นหน่อยก็เปิดแอร ์อย่างน้ีแสดงวา่ปลอ่ยวางทกุขเวทนา

ไมไ่ด ้ รอ้นก็อยู่กบัมนัไป หนาวก็อยู่กบัมนัไป ถา้มผีา้ห่มก็ห่มไป ทีต่อ้งห่มก็เพือ่รกัษา

ร่างกายไมใ่หเ้จ็บไขไ้ดป่้วย ถา้ห่มเพือ่ใหม้คีวามสุข ไมใ่ช่เหตผุล เหตผุลทีต่อ้งรกัษา

ร่างกายก็เพือ่เอาร่างกายมาปฏบิตัธิรรม พอสาํเร็จแลว้จะห่มหรือไมห่่มก็ได ้ ถา้ยงัไม่

เสร็จงานก็ตอ้งดูแลรกัษาร่างกายไปก่อน แต่ไมไ่ดท้าํเพือ่ความสุขทางร่างกาย ทาํเพือ่

ความสุขทางจติใจ 
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ขอใหพ้วกเราปลกุระดมความเพยีรขึ้นมา น่ีคอืงานของเรา งานอืน่ไมใ่ช่งานของเรา อย่า

ไปเสยีเวลา เวลาของเรามนีอ้ยลงไปทกุวนั ควรรีบเอาเวลาทีม่ค่ีาน้ี มาตกัตวงประโยชน์

สุขทีแ่ทจ้รงิ คอืความสุขภายในใหไ้ดเ้ถดิ ถา้ไดแ้ลว้ก็จะสบาย ไมต่อ้งทาํอะไรอกีต่อไป 

ถา้ทาํงานภายนอกน้ีทาํไปจนวนัตายก็ไมม่วีนัสิ้นสุด จะมงีานใหมใ่หท้าํอยู่เรื่อยๆ จะไมม่ี

อะไรตดิเน้ือตดิตวัไป เวลาตายจากโลกน้ีไป ผลงานขา้งนอกน้ีเอาไปไมไ่ดเ้ลย แต่ผลงาน

ขา้งในน้ีเอาไปไดห้มด ท ัง้ผลและเหต ุเหตกุ็คอืมรรค คอืทานศีลสตสิมาธิปญัญา เอาตดิ

ตวัไปใชง้านต่อไดเ้ลย ไปเกดิขา้งหนา้เราก็จะมเีครื่องไมเ้ครื่องมอืทาํงานต่อไดเ้ลย ผลก็

คอืความสงบความร่มเยน็เป็นสุข ก็ตดิไปกบัเรา ไดม้ากไดน้อ้ยก็ไปกบัเรา ลาภยศ

สรรเสริญ ความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสน้ี ไมไ่ดไ้ปกบัเราเลย จะหลงหาสิง่ทีไ่มใ่ช่เป็นของ

เราไปทาํไม หาสิง่ทีเ่ป็นของเราส ิ สิง่ทีเ่ราเอาไปกบัเราได ้ ทีเ่ราพึง่ไดอ้ย่างแทจ้รงิ ก็คอื

มรรคทีม่อีงค ์ ๘ น้ีเอง เจริญมรรคใหม้าก แลว้มรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลทีต่ามมา

ต่อไป 

ถาม โยมทาํสมาธิสลบักบัการเดนิจงกรม เดนิจงกรมก็ดูเทา้กระทบพื้น ขณะทีเ่ดนิ

แลว้หยุดจะกา้วเดนิต่อไป ก็เกดิวา่ขาขา้งหน่ึงเบาเหมอืนสาํลเีลย แลว้ขยบัจะเดนิ

อกีขา้ง แต่มนัยกไมไ่ด ้ มนัหนกัแบบหลายสบิกโิล ขาสองขาหนกัไมเ่ท่ากนั ยก

ไมไ่ดโ้ยมก็เอะ๊ พอเอะ๊มนัก็หาย แลว้ก็เดนิไดต่้อไปไมม่อีะไรเกดิขึ้น อนัน้ีมนัเป็น

การสอนใหเ้หน็ธาตหุรือเปลา่คะ 

ตอบ เป็นสิง่ทีป่รากฏใหรู้แ้ลว้ก็ดบัไป 

ถาม พระอาจารยว์า่จะตอ้งเหน็กายเป็นธาตดุว้ย โยมก็ไมแ่น่ใจวา่มนัแสดงใหดู้หรือ

เปลา่ เพราะวา่โยมไมไ่ดใ้ชค้าํพูดพจิารณาร่างกายวา่เป็นอะไร ไมไ่ดพู้ดนะคะ 

ตอบ เราเหน็วา่เป็นธาตหุรือเปลา่ละ่ ก็อยู่ทีเ่รา ไปถามคนอืน่ไดอ้ย่างไร ร่างกายมนั

เป็นธาตอุยู่แลว้ เราจะเหน็วา่มนัเป็นหรือเปลา่ละ่ 

ถาม บางคนเขาบอกวา่ มนัเป็นลูกเลน่ของการทาํความสงบ 
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ตอบ มนัก็อาจจะมอีะไรปรากฏขึ้นมาใหเ้หน็ได ้ แต่สิง่ทีเ่ราตอ้งเหน็ก็คอื เหน็อนิจจงั 

เหน็อนตัตา อนตัตาก็เหน็วา่เป็นธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เหน็

อนิจจงัก็เหน็วา่มนัตอ้งตาย 

ถาม แลว้การทีเ่รารูว้า่ กาํลงัจะคดิ แลว้ก็มลีมดนัขึ้นมา พอสตรูิท้นัมนัก็ดบัลงไป ถา้

ไมท่นัมนัก็จะผ่านสมอง แลว้จะปรุงเป็นรูปภาพเป็นสอีะไรอย่างน้ี แต่ไมไ่ด ้

ตลอดนะเจา้คะ อย่างน้ีเป็นการเรียนรูต้ามความเป็นจริงหรือเปลา่เจา้คะ 

ตอบ ความจริงแบบน้ี รูไ้ปก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ใหรู้ว้า่มนัเกดิมนัดบัไป จะเป็น

ประโยชนก์วา่ ใหรู้ว้า่ไปจดัการกบัมนัไมไ่ด ้ ใหรู้ท้นัแลว้ก็ปลอ่ยวาง ใหรู้ว้า่เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้ไปยดึตดิไปอยากจะรูว้า่เป็นอะไร ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา 

ถาม มนัดิ้นรนเจา้ค่ะ อยากหาคาํตอบ 

ตอบ คาํตอบก็คอือนิจจงัทกุขงัอนตัตา รูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง 

ถาม มนักลวัผดินะคะ 

ตอบ ปญัหาของเรา คอืเราไมรู่เ้ฉยๆ รูแ้ลว้ก็อยากจะไปรูว้า่เขาเป็นอะไร มาจากไหน 

ชื่ออะไร ไปรูท้าํไม เขาจะชื่ออะไร พ่อแมข่องเขาเป็นใคร ไมใ่ช่เรื่องของเรา เรื่อง

ของเราก็คอืเราทกุขก์บัเขาหรือเปลา่ ปญัหาของเราอยู่ตรงนัน้ เราปลอ่ยวางเขาได ้

หรือเปลา่ 

โยม  มนัก็ปลอ่ยไดบ้างครัง้ อยู่ทีก่าํลงัของสมาธ ิ

ตอบ ตอ้งรูแ้ลว้ปลอ่ยวาง รูแ้ลว้เฉย มนัเป็นอดตีไปแลว้ พอรูป้ ับ๊มนัก็เป็นอดตีไปแลว้ 

น่ีเรายงัแบกมนัมาถงึวนัน้ี ถา้มปีญัญามนัก็จะหายไปจากใจแลว้ น่ียงัคดิถงึมนั

อยู่ ยงัแบกมนัอยู่ ความจริงมนัเป็นอดตีแลว้ มนัผ่านไปแลว้ ท่านสอนใหล้มื

อดตี อนาคตก็ยงัมาไมถ่งึ ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั แสดงวา่ไมม่สีต ิ ใจถงึไปอดตีไป

อนาคต ไมอ่ยู่ในปจัจบุนั การเจริญสตกิ็เพือ่ใหใ้จอยู่ในปจัจบุนั ถา้อยู่ในปจัจบุนั 
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ก็จะเหน็วา่ทกุอย่างเกดิดบั เกดิดบั ผ่านไปแลว้ เช่นคาํพูดน้ี พูดปับ๊ก็ผ่านไปแลว้ 

ถา้ไมม่สีต ิ ไมอ่ยู่ในปจัจบุนั ก็จะไปดงึเอาคาํพูดทีเ่ป็นอดตีแลว้ กลบัมาใหอ้ยู่ใน

ปจัจบุนัต่อ อย่างน้ีเรียกวา่อปุาทาน ไมป่ลอ่ยวาง ไมป่ลอ่ยใหท้กุอย่างผ่านไป 

ความจริงทกุอย่างไหลเหมอืนกระแสนํา้ เวลาเรานัง่อยู่ท่านํา้น้ี เราจะเหน็เรือไหล

ลอยไป แต่ถา้มอีปุาทาน เวลาเหน็เรือทีเ่ราชอบ ก็จะดงึกลบัมา ท ัง้ๆทีค่วามจริง

มนัไมก่ลบัมาแลว้ มนัไปแลว้ ถา้อยู่ในปจัจบุนัได ้ ไมว่า่อะไรจะเกดิจะดบั จะไม่

เป็นปญัหา พวกเราชอบดงึอดตีกลบัมาเรื่อย อดตีอนัแสนหวานผ่านไปแลว้ ก็ดงึ

กลบัมา คดิถงึมนัอยู่เรื่อยๆ พวกเราถงึทกุขก์นั เพราะมอีปุาทานมคีวามอยาก 

ไมป่ลอ่ยวางเหตกุารณ์ทีไ่มน่ิ่ง ทีไ่หลเหมอืนภาพยนตร ์ควรดูเหตกุารณ์เหมอืนดู

ภาพยนตร ์

ถาม ยงัทาํไมไ่ด ้

ตอบ จติยงัไมน่ิ่ง ดงึจติใหอ้ยู่ในปจัจบุนัไมไ่ด ้ ยงัวิง่ไปหาอนาคตไปหาอดตีอยู ่

ความคดิปรุงแต่งเป็นตวัทีพ่าไปหาอดตีไปหาอนาคต ตอ้งใชพ้ทุโธดงึเอาไว ้ ถา้

สตมิกีาํลงั ไมต่อ้งใชพ้ทุโธก็ได ้ ถา้ใหรู้เ้ฉยๆได ้ รูว้า่ทกุอย่างกาํลงัเกดิกาํลงัดบั 

เสยีงทีเ่ราพูดตอนน้ีมนัเกดิแลว้มนัก็ดบัไป ใครพูดอะไรก็ผ่านไปแลว้ ใครชมก็

ผ่านไปแลว้ ใครด่าก็ผ่านไปแลว้ แต่เราชอบเอากลบัมาฟงัใหม ่ เขาด่าต ัง้แต่เมือ่

เชา้น้ี ตอนน้ีก็ยงัคดิถงึคาํด่าอยู่ มนัผ่านไปแลว้ มนัหมดไปแลว้ ใจเราตอ้งปลอ่ย

วาง ไมไ่ปหาอดตี ไมไ่ปหาอนาคต 

ถาม พูดถงึการวางน้ี เคยหลบัแลว้มสีตไิปเหน็ความคดิในขณะหลบั แลว้อยู่ๆมี

ความรูส้กึวา่เหมอืนอยู่ในอากาศ ไมไ่ดเ้ป็นตวั เป็นความรูส้กึ แลว้ก็มคีวามสุข

มาก ตื่นขึ้นมาก็นัง่ยิ้ม ยดึอกีแลว้เจา้ค่ะ 

ตอบ มนัผ่านไปแลว้ 

ถาม มนัชอบยดึ อะไรนิดๆหน่อยๆ ก็มคีวามสุข 
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ตอบ จติเราสามารถผลติความสุขได ้ ผลติความทกุขไ์ด ้ บางทกี็เกดิจากตวัเรา ไป

กระตุน้ใหผ้ลติขึ้นมา คอืความอยาก ก็จะผลติความทกุขข์ึ้นมา ถา้ปลอ่ยวางก็จะ

ผลติความสบายใจขึ้นมา ส่วนใหญ่จะผลติความทกุขก์นั เพราะอยากกนั ถา้

ปลอ่ยวางก็จะผลติความสุข 

ถาม พระปจัเจกพทุธเจา้น้ีสามารถเกดิได ้หลงัจากพระพทุธเจา้ปรินิพพานไหมครบั 

ตอบ พระปจัเจกพทุธเจา้จะปรากฏในช่วงทีไ่มม่พีระพทุธศาสนา เพราะตอ้งตรสัรูเ้อง 

พบพระอริยสจั ๔ เอง ถา้มพีระพทุธศาสนาก็ไมต่อ้งคน้หาเอง เช่นพระอรหนัต

สาวก ไมไ่ดค้น้พบพระอริยสจั ๔ เอง 

ถาม เช่นในปจัจบุนัก็จะไมม่ ี

ตอบ ถา้อยู่ในประเทศทีไ่มม่พีระพทุธศาสนา ไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนเลย 

แลว้คน้พบพระอริยสจั ๔ เอง ก็จะเป็นพระพทุธเจา้ได ้

ถาม คอือาจเกดิได ้

ตอบ ได ้แต่โอกาสทีจ่ะมพีระพทุธเจา้ ๒ องค ์มาปรากฏในเวลาใกลก้นั น้ี จะยากมาก 

หรือเป็นไปไมไ่ดเ้ลย เพราะการปรากฏของพระพทุธเจา้แต่ละองคก์็ยากสุดๆแลว้ 

ถาม ถา้อยากเปิดตูเ้ยน็กนิขนมอย่างน้ี ถา้เราสามารถเบรกตวัเองได ้ไปเรื่อยๆ อย่างน้ี

จะเป็นการ 

ตอบ ตดักาํลงัของกเิลสลงไป จะตดัไดอ้ย่างถาวร ก็ตอ้งเหน็วา่เป็นความทกุข ์ เวลา

เปิดตูเ้ยน็น้ี ไมใ่ช่สุข แต่เป็นทกุข ์ เพราะเหมอืนไปเอายาเสพตดิมาเสพ ทีเ่ราไม่

เสพยาเสพตดิเพราะอะไร เพราะรูว้า่มนัทกุขม์ากกวา่สุข ตอ้งเหน็วา่รูปเสยีงกลิน่

รสน้ี เป็นยาเสพตดิ 

ถาม เราก็ตดัใจ ไมเ่ปิดตูเ้ยน็ 



23 
 

ตอบ ใหภ้รรยาจดัอาหารใหก้นิก็แลว้กนั กนิตามเวลาเหมอืนกนิยา ระหวา่งมื้อก็ไมก่นิ

อะไร ไมด่ืม่อะไรนอกจากนํา้เปลา่ ถงึจะตดักามตณัหาได ้
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กณัฑท์ี่ ๔๕๑ 

รา่งกายเป็นของไม่เที่ยง 
๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

ปีน้ีเป็นปี ๒๕๕๖ พวกเรามาเริ่มฟงัธรรมในปี ๒๕๔๘ เกอืบจะครบ ๘ ปีแลว้ เดอืน

มถินุาฯก็จะครบ ๘ ปี ยงัไมม่ใีครรายงานวา่เรียนจบเลย ยงัไมม่ใีครไดร้บัปริญญากนั

เลย ตอ้งพูดใหค้ดิบา้ง เพราะเวลามแีต่เดนิไปขา้งหนา้ มแีต่จะนอ้ยลงไปเรื่อยๆ ชวีติ

ของพวกเราจะส ัน้ลงไปเรื่อยๆ พระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้จิารณาอยู่เรื่อยๆ วา่ร่างกาย

ของพวกเราเป็นของไม่เที่ยง มเีกดิ มแีก่ มเีจ็บ มตีายเป็นธรรมดา จงยงัประโยชนข์อง

ตนและของผูอ้ืน่ใหถ้งึพรอ้ม ดว้ยความไมป่ระมาทเถดิ น่ีเป็นพระปจัฉิมโอวาทของ

พระพทุธเจา้ ทีท่รงตรสัไว ้ ก่อนทีจ่ะเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไป ทรงมคีวามห่วงใยพวก

เราเป็นอย่างมาก ทีอ่าจจะไมค่่อยไดค้ดิถงึความจริงขอ้น้ี ความจริงทีว่า่ชวีติของพวกเรา

น้ี ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน จะหมดไปไดใ้นวนัใดวนัหน่ึง และจะตอ้งหมดไปอย่างแน่นอน 

เพยีงแต่วา่จะชา้หรือเร็วเท่านัน้ จงึไมค่วรต ัง้อยู่ในความประมาท ไมค่วรคดิวา่จะอยูไ่ป

นานๆ เพราะไมรู่ว้า่จะอยู่ไปไดน้านสกัเท่าไหร่ จงึควรคดิตรงกนัขา้ม ควรคดิวา่อาจจะ

อยู่ไปไมน่าน จะไดถ้อืวา่ไมป่ระมาท ถา้คดิวา่จะอยู่นานก็ถอืวา่ประมาท ถา้คดิวา่อาจจะ

ไปวนัน้ีหรือพรุ่งน้ี จะไดร้ีบจดัการกบัสิง่ทีค่วรจะจดัการ รีบจดัลาํดบัความสาํคญัของสิง่

ต่างๆ วา่สิง่ไหนสาํคญั สิง่ไหนไมส่าํคญั ไมม่อีะไรทีจ่ะสาํคญักวา่การปฏบิตัธิรรม 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชนก์บัตนก่อน ใหต้นไดห้ลดุพน้จากความทกุข ์ หลดุพน้จากการเวยีน

วา่ยตายเกดิก่อน แลว้ค่อยทาํประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้ืน่ต่อไป ถา้มวัแต่ไปทาํประโยชนใ์หแ้ก่

ผูอ้ืน่ ไมท่าํประโยชนใ์หก้บัตน ตนจะไมไ่ดร้บัประโยชนอ์ะไร ประโยชนข์องตนจงึตอ้งมา

ก่อน ประโยชนข์องตนก็คอืประโยชนข์องใจน่ีเอง ตอ้งมาก่อนประโยชนข์องร่างกายและ

ของกเิลสตณัหา 
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ร่างกายเป็นเครื่องมอืทีจ่ะทาํประโยชนใ์หก้บัใจก็ได ้ใหก้บักเิลสตณัหาก็ได ้ถา้เอาร่างกาย

มาทาํประโยชนใ์หก้บักเิลสตณัหา ก็จะสรา้งความทกุขใ์หม้เีพิม่มากขึ้นไป ไมไ่ดท้าํให ้

ความทกุขภ์ายในใจลดนอ้ยลงไปหรือหมดไป แต่ถา้เอาร่างกายมาทาํประโยชนใ์หก้บัใจ 

ดว้ยการทาํทาน ดว้ยการรกัษาศีล ดว้ยการภาวนา กจ็ะทาํประโยชนใ์หก้บัใจไดอ้ย่าง

เต็มที ่ ในเวลาไมก่ี่ปีถา้ต ัง้ใจทาํจริงๆ พระพทุธเจา้ก็ทรงรบัรองไวแ้ลว้วา่ ผูใ้ดปฏบิตัิ

ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนได ้ ไมเ่กนิ ๗ ปีก็จะสาํเร็จ ไดบ้รรลธุรรม มผูีป้ฏบิตัติาม

พระพทุธเจา้มาเป็นจาํนวนมาก ทีไ่ดส้าํเร็จประโยชนภ์ายในเวลาทีไ่ดท้รงกลา่วไว ้ ถา้ไม่

บรรลธุรรมภายใน ๗ ปี ก็ตอ้งบรรลภุายในชาตน้ีิอย่างแน่นอน น้ีคอืเรื่องทีค่วรให ้

ความสาํคญัอย่างยิง่ คอืการทาํประโยชนใ์หแ้ก่ใจก่อน ส่วนประโยชนข์องกเิลสตณัหานัน้ 

เป็นประโยชนป์ลอม ไมเ่ป็นประโยชนก์บัใจเลย เป็นการเพิม่ความทกุขใ์หม้มีากขึ้น

ภายในใจ ถา้ยงัแสวงหาประโยชน ์ ทางลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย

อยู่ ก็แสดงวา่กาํลงัทาํประโยชนใ์หก้บักเิลสตณัหา กาํลงัทาํโทษใจ เพิม่ความทกุขภ์ายใน

ใจ เพิม่การเวยีนวา่ยตายเกดิใหม้มีากขึ้นไป น่ีคอืเรื่องของพวกเรา อยู่ตรงน้ี 

การกระทาํของพวกเราก็แบ่งเป็น ๓ ส่วน ส่วนที ่๑ ก็ทาํใหร่้างกาย ทีจ่าํเป็นจะตอ้งดูแล 

เพราะร่างกายเป็นเครื่องมอื ทีเ่ราใชท้าํประโยชน ์ ใหก้บัใจหรือใหก้บักเิลสตณัหา ส่วนที ่

๒ ก็ทาํใหก้บักเิลสตณัหา ส่วนที ่๓ ก็ทาํใหก้บัใจ ถา้ไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอนแลว้ ก็จะ

รูว้า่ควรทาํเพยีง ๒ ส่วน คอืทาํใหร่้างกายและทาํใหใ้จ ไมค่วรทาํใหก้เิลสตณัหา ไมค่วร

แสวงหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แต่ควรแสวงหาความดบัทกุข ์

ใจ ดว้ยการทาํทาน รกัษาศีล ดว้ยการภาวนา ส่วนการดูแลร่างกาย ก็ดูตามอตัภาพ ตาม

ความจาํเป็น ดว้ยความมกันอ้ยสนัโดษ ไมค่วรเสยีเวลาดูแลร่างกายแบบหรูหรา เกนิ

เหตเุกนิผล ร่างกายตอ้งการเพยีงปจัจยั ๔ ทีไ่มต่อ้งวเิศษหรูหราแต่อย่างใด ใหท้าํหนา้ที่

ดูแลรกัษาร่างกาย ใหอ้ยู่อย่างปกตสุิขก็พอแลว้ วถิชีวีติของพระพทุธเจา้ทีท่รงดาํเนินน้ี 

เป็นแบบฉบบั เป็นตวัอย่าง ของการดูแลร่างกายแบบพอด ี แบบเรียบงา่ย แบบมกันอ้ย

สนัโดษ 
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ทรงหาอาหารดว้ยการบณิฑบาต ไดม้ากนอ้ยก็ทรงเสวยเพยีงมื้อเดยีว อาหารทีเ่หลอืก็

ทรงสละไป ไมท่รงเก็บเอาไว ้ ทีอ่ยู่อาศยัก็ทรงประทบัในป่าในเขาเป็นหลกั อยู่ตามโคน

ไม ้ตามเพงิ ตามถํา้ ตามเงื้อมผา ตามเรือนรา้ง น้ีคอืทีอ่ยู่อาศยัของพระพทุธเจา้และของ

พระอรหนัต ์เครื่องนุ่งห่มก็ทรงใชผ้า้บงัสุกลุ ผา้ทีถู่กทิ้งไวใ้นป่าชา้ ผา้ทีใ่ชห้่อศพ หรือผา้

ทีท่ิ้งไวต้ามกองขยะ ไมม่ใีครตอ้งการแลว้ ทรงเก็บผา้ชิ้นเลก็ชิ้นนอ้ยมารวบรวมเอาไว ้

พอไดจ้าํนวนพอกบัการเยบ็ใหเ้ป็นผนื ก็ทรงเยบ็ เสร็จแลว้ก็ยอ้มดว้ยนํา้ทีต่ม้กบัแก่นไม ้

เช่นแก่นขนุน น่ีคอืเครื่องนุ่งห่มของพระพทุธเจา้และพระอรหนัต ์ ในยุคบกุเบกิ ในยคุที่

ไมไ่ดท้รงสอนใหญ้าตโิยมถวายผา้กฐนิ ตอ้งใชผ้า้ป่าทีเ่รียกวา่ผา้บงัสุกลุ ผา้ป่าก็คอืผา้ที่

ไดจ้ากป่าชา้ ส่วนยารกัษาโรค กร็กัษาดว้ยสมนุไพร หรือดืม่ยาดองนํา้มตูร ก็พอทีจ่ะ

ดูแลรกัษาร่างกาย ใหอ้ยู่ไปจนถงึเวลาอนัควร 

น่ีคอืวถิชีวีติของผูท้ีต่อ้งการหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ผูท้ีต่อ้งการดบัทกุขท์ีม่อียู่

ภายในใจ ถา้มวัแต่ไปวุน่วายกบัการแสวงหาทีอ่ยู่อาศยั เสื้อผา้อาภรณ์ อาหาร ยารกัษา

โรคอนัประณีตอนัหรูหรา ก็จะเสยีเวลาอนัมค่ีาไป เพราะจะตอ้งใชเ้วลามาก เวลาทีจ่ะเอา

มาใชก้บัการปฏบิตัจิะมนีอ้ย แทนทีจ่ะเอื้อประโยชนส่์งเสริมการปฏบิตั ิ กลบัเป็น

อปุสรรคของการปฏบิตั ิ ขอใหพ้วกเราพจิารณาดู วา่การอยู่การรบัประทานของพวกเราน้ี 

อยู่แบบไหน อยู่แบบพระพทุธเจา้ อยู่แบบพระอรหนัตสาวก หรืออยู่แบบมหาเศรษฐ ีอยู่

แบบราชามหากษตัริย ์ ถา้อยู่แบบมหาเศรษฐ ี อยู่แบบราชามหากษตัริย ์ ก็อยู่เพือ่กเิลส

ตณัหาน้ีเอง เป็นการทาํประโยชน ์ ๒ ส่วนไปพรอ้มๆกนัคอื ทาํประโยชนใ์หก้บัร่างกาย 

และทาํประโยชนใ์หก้บักเิลสตณัหาควบคู่กนัไป เช่นบา้น ก็ตอ้งใหญ่โตมโหฬาร ราคา

เป็น ๑๐ เป็น ๑๐๐ ลา้น เสื้อผา้อาภรณ์ก็ตอ้งประดบัเพชรประดบัพลอย ตอ้งออกแบบ

จากนกัออกแบบมชีื่อเสยีง ตดัชดุละหมืน่ชุดละแสน อาหารก็ตอ้งอาหารทีว่เิศษ อาหารที่

ขายในรา้นอาหารทีม่ชีื่อเสยีง มรีาคาแพงๆ ยารกัษาโรคก็ตอ้งรกัษาดว้ยยาทีม่รีาคาแพงๆ 

รกัษาตามโรงพยาบาล ทีม่รีาคาแพงๆ 

ถา้อยู่แบบน้ีก็จะตอ้งเสยีเวลากบัการหาเงนิหาทอง เพือ่มาใชจ่้ายกบัการเลี้ยงดูร่างกาย 

จะตอ้งยุง่กบัการหาเงนิหาทอง จนไมม่เีวลาทีจ่ะมาทาํประโยชนใ์หก้บัใจ เพราะทานกไ็ม่
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อยากจะทาํ เพราะจะตอ้งทุ่มรายไดท้ ัง้หมดทีไ่ดม้า ไปกบัการดูแลรกัษาร่างกายแบบ

หรูหรานัน่เอง นอกจากดูแลร่างกายแลว้ ถา้มเีงนิเหลอืก็เอาไปดูแลกเิลสตณัหาต่อ ไปซื้อ

ของฟุ่มเฟือยต่างๆ เสื้อผา้อาภรณ์มพีอใชแ้ลว้ก็ยงัไมห่ยุดซื้อ ไดร้บัประทานอาหารอนั

เลศิหรูแลว้ก็ยงัไมพ่อ ตอ้งหาความสุขจากสิง่อืน่ต่อ ตอ้งหาความสุขจากรูปเสยีง ไปดูไป

ฟงัการแสดงต่างๆ ไปท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ อย่างน้ีเป็นการกระทาํเพือ่ใหเ้กดิ

ประโยชนก์บักเิลสตณัหา แลว้ก็จะเกดิความทกุขเ์กดิโทษกบัจติใจ เพราะกเิลสตณัหา 

เป็นเหมอืนเชื้อโรคของใจ ถา้ร่างกายไดร้บัการส่งเสริม ใหม้เีชื้อโรคมากขึ้น โรคภยัไขเ้จ็บ

ในร่างกายก็ตอ้งมมีากขึ้นไป ตามกาํลงัของเชื้อโรค ฉนัใด ความทกุขใ์จก็เช่นเดยีวกนั 

จะมมีากมนีอ้ย ก็อยู่ทีป่ริมาณหรือกาํลงัของกเิลสตณัหานัน้เอง ถา้กเิลสตณัหามกีาํลงั

มาก มปีริมาณมาก ความทกุขภ์ายในใจก็จะมมีาก ถา้กเิลสตณัหามปีริมาณนอ้ย ความ

ทกุขภ์ายในใจก็จะมนีอ้ย น่ีคอืงานทีพ่วกเราทาํกนัต ัง้แต่เกดิมาจนถงึวนัตาย 

ลองทบทวนดูวา่ทาํงานส่วนไหนมากกวา่กนั ทาํทานรกัษาศีลภาวนา หรือแสวงหาลาภยศ

สรรเสริญ แสวงหาความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รส แสวงหาการอยู่แบบหรูหราแบบแพงๆ 

กาํลงัทาํแบบไหนกนั ถา้ตอ้งการบรรลมุรรคผลนิพพาน อย่างทีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลายบรรลกุนั ก็ตอ้งดูเหตทุีท่าํใหเ้กดิขึ้นมา เหตกุ็คอืวถิชีวีติที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงดาํเนินมา ทีพ่ระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดด้าํเนินตาม ก็คอือยู่แบบ

เรียบงา่ย อยู่แบบสมถะ อยู่แบบมกันอ้ยสนัโดษ พอเพยีงต่อความตอ้งการของร่างกาย 

อาหารจะราคาเป็นหมืน่ หรือราคา ๑๐๐ บาท ก็ทาํหนา้ทีเ่หมอืนกนั คอืทาํใหร่้างกายอยู่

ต่อไปได ้ระงบัความหวิภายในร่างกายใหห้ายไป ใหอ้ยู่อย่างสุขสบาย เช่นเดยีวกบัเสื้อผา้

อาภรณ์ จะเป็นเสื้อทีต่ดัมาจากผา้ขี้ริ้ว หรอืตดัจากผา้อนัประณีต ประดบัเพชรประดบั

พลอย ก็เป็นเพยีงเสื้อผา้อาภรณ์ ไวป้กปิดร่างกายเท่านัน้เอง ทาํหนา้ทีไ่ดเ้ท่ากนั คน

ฉลาดจงึไมเ่สยีเวลา กบัการดูแลร่างกายมากเกนิเหตเุกนิผล จะดูแลตามความจาํเป็น 

ตามความตอ้งการของร่างกาย ถงึเรียกวา่เป็นคนฉลาด คนทีดู่แลร่างกายแบบเกนิเหตุ

เกนิผลน้ี เรียกวา่เป็นคนโง ่ไมฉ่ลาด ไมรู่จ้กัใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างสูงสุด 
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การจะใชเ้วลาใหเ้กดิประโยชนอ์ย่างสูงสุด ก็ตอ้งใชก้บัการดบัความทกุขภ์ายในใจ ใชก้บั

การใหท้าน รกัษาศีล ภาวนา ถา้มคีวามสามารถมากหรือมบีญุมาก สามารถหาทรพัย์

หรือมทีรพัยม์ากเกนิความจาํเป็น ก็อย่าเอาไปใชก้บัการเลี้ยงดูกเิลสตณัหา ใหเ้อามาใช ้

เพือ่ดบัความทกุขภ์ายในใจ ดว้ยการทาํทาน ทาํใหเ้ต็มทีไ่ปเลย ทาํอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

ทรงกระทาํ พระพทุธเจา้ทรงสละพระราชสมบตั ิ น่ีเรียกวา่ทาํทานอย่างเต็มที ่ ตอนทีท่รง

ออกจากพระราชวงั ไมม่สีมบตัติดิตามพระองคไ์ปแมแ้ต่ชิ้นเดยีว นอกจากเสื้อผา้

อาภรณ์ทีท่รงสวมใส่อยู่ ตอนทีอ่อกไปก็พบกบัขอทาน ทีอ่ยากจะไดเ้สื้อผา้อาภรณ์ที่

พระองคส์วมใส่ ก็เลยขอแลกเปลีย่น พระองคก์็ยนิดสีละ ยนิดแีลกเปลีย่น เอาเสื้อผา้

อาภรณ์ของขอทานมาสวมใส่ สละเสื้อผา้อาภรณ์ของพระราชโอรสไป น่ีแหละคอืการ

กระทาํทีจ่ะผลกัดนัใหไ้ดต้รสัรู ้ เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ การกระทาํของขอทาน 

เป็นการกระทาํเพือ่ใหเ้วยีนวา่ยตายเกดิต่อไป เพราะการกระทาํของขอทานน้ี ทาํดว้ย

ความโลภ อยากไดข้องสวยๆงามๆ เพราะความโง ่ ไมรู่ว้า่การกระทาํอย่างนัน้ เป็นการ

ส่งเสริมกเิลสตณัหา เป็นการส่งเสริมภพชาตใิหม้มีากขึ้นไป แต่พระพทุธเจา้ทรงเป็น

นกัปราชญเ์ป็นคนฉลาด ทรงเหน็วา่การสละเสื้อผา้อาภรณ์อนัสวยงาม เป็นการตดัภพ

ตดัชาต ิ ตดักเิลสตณัหาใหน้อ้ยลงไป ไมท่รงยดึตดิกบัของสวยๆงามๆ ของราคาแพงๆ 

ทรงใชด้ว้ยเหตดุว้ยผล ตามความจาํเป็น ตามความตอ้งการของร่างกายเท่านัน้ 

เป็นการกระทาํทีพ่วกเราควรยดึเป็นตวัอย่าง พวกเราเป็นชาวพทุธ มีพทุธงั สรณัง คจัฉา

มิ มีสงัฆงั สรณัง คจัฉามิ แลว้การปฏบิตัขิองเราน้ี เป็นไปตามพระพทุธพระสงฆห์รือ

เปลา่ หรือสวนกนั ปากก็วา่ พทุธงั สรณงั คจัฉาม ิสงัฆงั สรณงั คจัฉาม ิแต่การกระทาํ

น้ี เป็นไปในทางเดยีวกบัการพูดของเราหรอืเปลา่ ถา้เราถอืพระพทุธเจา้ ถอืพระอริยสงฆ์

สาวกเป็นสรณะ การกระทาํของเรากต็อ้งไปในทางเดยีวกนั คอืทางแห่งความเรียบงา่ย 

มกันอ้ยสนัโดษ มกันอ้ยก็คอืเอาเท่าทีจ่าํเป็น ไมต่อ้งการมากไปกวา่ความจาํเป็น ถา้ไมไ่ด ้

ตามเท่าทีจ่าํเป็น ก็เอาเท่าทีไ่ด ้ คอืยนิดตีามมตีามเกดิ เรียกวา่สนัโดษ ถา้ไดน้อ้ยกวา่

ความจาํเป็น ก็ยงัดกีวา่ไมไ่ดเ้ลย ใหค้ดิอย่างน้ี ถา้ไมไ่ดเ้ลยก็แลว้ไป ถา้จะตอ้งตายไปก็

ตายดว้ยการฆ่ากเิลสความมกัมาก จะไมข่าดทนุ เพราะความทกุขภ์ายในใจจะมนีอ้ยลง
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ไป แต่ถา้ตายดว้ยความโลภมาก อยากไดม้าก จะตายแบบขาดทนุ เพราะจะมคีวามทกุข ์

เพิม่มากขึ้น น่ีคอืเรื่องของการปฏบิตัขิองพวกเรา ทีค่วรพจิารณาอยู่เนืองๆ 

ควรถามตวัเองวา่วนัเวลาผ่านไป ผ่านไป เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ เพราะเวลาเป็นเหมอืนงู ที่

ค่อยๆเขมอืบเหยือ่เขา้ไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย เวลาก็ค่อยๆกลนืกนิสรรพสิง่สรรพสตัว ์

ท ัง้หลายไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย ชวีติของเราตอนน้ีก็ถูกเวลาค่อยๆเขมอืบไปทลีะเลก็ทลีะ

นอ้ย ตอนน้ีถงึทอ้งถงึหนา้อกถงึศีรษะหรือถงึทีไ่หนแลว้ ควรพจิารณาดู อย่าไปคดิวา่เรา

อยู่อย่างยาวนาน ขอใหค้ดิวา่เราไดไ้ปหาหมอมา แลว้หมอก็บอกวา่เป็นโรครา้ย มเีวลา

เหลอืไมม่ากแลว้ รกัษาไมไ่ดแ้ลว้ นอกจากเตรียมตวัเตรียมใจ เตรียมทาํสิง่ทีค่วรจะทาํ 

ถา้เป็นอย่างนัน้ ก็จะทาํบญุกนั เวลาเขา้โรงพยาบาลน้ี จะถวายผา้บงัสุกลุกนั หรือเวลา

ตายไปแลว้ ซึง่ไมเ่กดิประโยชนก์บัผูต้าย ผูท้ีไ่ดร้บัประโยชนค์อืผูท้ีท่าํใหผู้ต้าย แต่ผูต้าย

ไมไ่ดร้บัประโยชน ์เพราะไมไ่ดท้าํ 

ประโยชนจ์ะเกดิกบัผูก้ระทาํ ไมเ่กดิจากการกระทาํของผูอ้ืน่ ถา้จะไดก้็ไดเ้พยีงบญุอทุศิ 

ซึง่ถา้เรามบีญุอยู่แลว้ ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ยู่ด ี เพราะบญุอทุศิเป็นเหมอืนเงนิทีใ่หข้อทาน 

ถา้เรามเีงนิตดิตวัไป เราก็จะมเีงนิใชค่้าใชจ่้ายต่างๆ เงนิทีอ่ทุศิก็จะไมม่คีวามหมายอะไร 

เพราะเป็นจาํนวนนอ้ยมาก นอกจากวา่ไมม่เีงนิตดิตวัไปเลย ตอ้งไปขอขา้วเขากนิเป็น

เหมอืนขอทาน ถา้อย่างนัน้บญุอทุศิก็จะเป็นประโยชนบ์า้ง อย่างนอ้ยก็ช่วยใหม้เีงนิซื้อ

ขา้วกนิไปเป็นระยะๆ ดงัทีห่ลวงตาสอนอยู่เรื่อยๆวา่ ตอนเราตายแลว้อย่ามากสุลาใหเ้รา 

เพราะคาํวา่กสุลาก็คอืความฉลาด ใหส้รา้งความฉลาดในขณะทีม่ชีวีติอยู่ ความฉลาดก็

คอืปญัญา การทีจ่ะเกดิปญัญาได ้ ก็ตอ้งเกดิจากทานศีลภาวนา ตอ้งทาํทานก่อนแลว้ก็

รกัษาศีล แลว้ก็เจริญสมถภาวนา แลว้ถงึมาเจริญวปิสัสนาภาวนา ถงึจะไดก้ศุลคอืความ

ฉลาด ความฉลาดก็คอืการมดีวงตาเหน็ธรรม เหน็อนิจจงัทกุขงัอนัตตา เหน็อริยสจั ๔ 

เหน็ทกุขส์มทุยันิโรธมรรคภายในใจ ไมใ่ช่เหน็ภายนอก เช่นเหน็ในหนงัสอื หรือเหน็จาก

การไดย้นิไดฟ้งั อย่างทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในขณะน้ี อย่างน้ียงัไมไ่ดเ้หน็อย่างแทจ้ริง จะตอ้ง

เหน็ภายในใจ เหน็เวลาเกดิความทกุขใ์จเศรา้โศกเสยีใจ วา่เกิดจากความอยาก แลว้ก็

เหน็การดบัของความเศรา้โศกเสยีใจดว้ยปญัญา ทีเ่หน็วา่สิง่ทีเ่ราเศรา้โศกเสยีใจน้ี เป็น
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เรื่องธรรมดา ทกุสิง่ทกุอย่างมเีกดิแลว้ตอ้งมดีบัไปเป็นธรรมดา เศรา้โศกเสยีใจไปก็ไม่

เกดิประโยชนอ์ะไร ไมท่าํใหส้ิง่ทีด่บัไปกลบัคนืมา พอเหน็อย่างน้ีก็จะหยุดความอยากให ้

สิง่ทีด่บัไปกลบัมาอกี ความเศรา้โศกเสยีใจก็จะหายไป น่ีคอืการเหน็ธรรม น่ีคอืกสุลา 

ธมัมา 

ทีใ่หป้ฏบิตักินัก็เพือ่ใหม้าถงึจดุน้ี ใหม้าเหน็อริยสจั ๔ เหน็วา่ความทกุขใ์จ ความไม่

สบายใจ เกดิจากความอยาก อยากจะใหส้ิง่ทีเ่กดิแลว้ไมด่บั ซึง่เป็นไปไมไ่ด ้ เพราะสิง่ที่

เกดิแลว้ตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา สิง่ทีเ่กดิแลว้ดบัไมใ่ช่ตวัเรา ไมใ่ช่ของเรา น่ีคอืกสุลา ธมั

มา ตอ้งทาํตอนทีย่งัมชีวีติอยู่ เช่นตอนน้ีพวกเราก็กาํลงัมาทาํ กสุลา ธมัมากนั ใน

เบื้องตน้ก็ตอ้งฟงัก่อน เรียกวา่สุตมยปญัญา การฟงัธรรมะจะทาํใหเ้กดิปญัญา ความรู ้

ความฉลาด เป็นกศุลอนัดบัที ่ ๑ ทีจ่ะนาํไปสู่กสุลาอนัดบัที ่ ๒ และที ่ ๓ ต่อไป กสุลา

อนัดบัที ่๒ ก็คอืจนิตามยปญัญา ก็คอืการพนิิจใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างไม่

เทีย่ง เป็นทกุข ์ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ตอ้งปลอ่ยวาง ไมย่ดึตดิ ตอ้งไมอ่ยากใหเ้ขาเป็น

ตรงกนัขา้มกบัความเป็นจรงิ คอืตอ้งไมอ่ยากใหเ้ขาเทีย่ง ไมอ่ยากใหเ้ขาใหค้วามสุขกบั

เรา ไมอ่ยากใหเ้ขาเป็นของเรา เพราะเป็นไปไมไ่ด ้ ใคร่ครวญพจิารณาไปเรื่อยๆ เป็นการ

เตอืนใจสอนใจไวร้บักบัเหตกุารณ์จรงิทีจ่ะเกดิขึ้น เรียกวา่จนิตามยปญัญา ปญัญาข ัน้ที ่

๑ และ ๒ ยงัไมใ่ช่กสุลาทีแ่ทจ้ริง 

กสุลาทีแ่ทจ้รงิจะเกดิในขณะทีไ่ดเ้ผชญิกบัความจริง เผชญิกบัการดบัของสิง่ทีเ่ราไม่

ตอ้งการใหด้บั เกดิความทกุขข์ึ้นมาอย่างรุนแรงภายในจติใจ แลว้ก็ใชส้ตปิญัญาทีไ่ดฝึ้ก

ไดซ้อ้มมาจากการไดย้นิไดฟ้งั และจากการใคร่ครวญพนิิจพจิารณาอยู่อย่างเนืองๆน้ี มา

ใชก้บัเหตกุารณ์จรงิ มาสอนใจใหย้อมรบัความจริงวา่ สิง่ใดทีเ่กดิแลว้ย่อมมกีารดบัไป

เป็นธรรมดา พอใจยอมรบัไดแ้ลว้ก็จะหยดุความอยาก ทีจ่ะใหส้ิง่ทีด่บัไปนัน้กลบัคนืมา 

พอรบัความจรงิได ้ ความเศรา้โศกเสยีใจ ความทกุขใ์จทีรุ่นแรงก็จะหายไป จะรูข้ึ้นมา

ภายในใจวา่ รูแ้ลว้หนอ ฉลาดแลว้หนอ เขา้ใจแลว้หนอ ในคาํสอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

สอน วา่ธรรมท ัง้หลายมเีกดิย่อมมดีบัเป็นธรรมดา ธรรมท ัง้หลายเป็นทกุข ์ ธรรม

ท ัง้หลายไมใ่ช่ตวัเราไมใ่ช่ของเรา น่ีคอืกสุลา ทีจ่ะเกดิขึ้นจากการปฏบิตัใินขณะทีม่ชีวีติ
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อยู่ แต่ก็ตอ้งเริ่มทีก่ารใหท้าน ถา้ใหม้ากกจ็ะมเีวลาปฏบิตัมิาก ถา้ใหน้อ้ยก็แสดงวา่ยงัมี

ความผูกพนั กบัการใชเ้งนิกบัการหาเงนิอยู่ เวลาทีจ่ะปฏบิตักิ็จะมไีมม่าก ถา้อยากจะมี

เวลาปฏบิตัอิย่างเต็มที ่ ก็ตอ้งใหอ้ย่างเต็มที ่ ไมใ่ชเ้งนิใชท้องไมห่าเงนิหาทอง หาแต่

ธรรมะเพยีงอย่างเดยีว น่ีคอืการสรา้งประโยชนใ์หก้บัเรา พอจติใจหลดุพน้จากความ

ทกุขแ์ลว้ ก็สามารถสอนใหค้นอืน่หลดุพน้ตามไดอ้ย่างไมม่จีาํนวนจาํกดั มเีวลาทีจ่ะเป็น

ตวัจาํกดัวา่จะสอนไดม้ากนอ้ยเพยีงไร 

อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนวนัละ ๔ รอบ รอบบ่ายก็สอนฆราวาสญาตโิยม รอบคํา่ก็

สอนพระภกิษุสามเณร รอบดกึก็สอนเทวดา ตอนเชา้มดืก่อนทีจ่ะทรงออกบณิฑบาต ก็

ทรงเลง็ญาณดูวา่ จะไปสอนใหก้บัผูใ้ดเป็นกรณีพเิศษในวนันัน้ น่ีคอืการทาํหนา้ทีท่าํ

ประโยชนใ์หก้บัผูอ้ืน่ของพระพทุธเจา้ หลงัจากทีไ่ดท้รงทาํประโยชนข์องพระองคไ์ด ้

สาํเร็จเรียบรอ้ยไปแลว้ ทรงทาํอยู่ถงึ ๔๕ ปีดว้ยกนั ประโยชนข์องพระองคใ์ชเ้วลาเพยีง 

๖ ปี เพราะฉะนัน้อย่าหว ัน่ไหวเวลาถูกวา่เหน็แก่ตวั เวลาเราออกไปปฏบิตั ิ ไปทาํ

ประโยชนใ์หก้บัตวัเรา เพราะหลงัจากทีเ่ราทาํประโยชนข์องเราเสร็จแลว้ เราจะทาํ

ประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้ืน่ไดม้ากกวา่ เพราะประโยชนท์ีเ่ราทาํใหก้บัผูอ้ืน่ในขณะน้ี ไมไ่ดเ้ป็น

ประโยชนท์ีแ่ทจ้ริง เป็นประโยชนช์ ัว่คราว เช่นช่วยเหลอืใหร่้างกายของผูอ้ืน่ใหอ้ยู่ต่อไป 

ไมต่ายไปก่อนเวลาอนัสมควร หรือไมเ่ช่นนัน้ ก็จะไปสรา้งโทษใหแ้ก่ผูอ้ืน่ ดว้ยการทาํ

ประโยชนใ์หแ้ก่กเิลสตณัหาของผูอ้ืน่ จงึไมไ่ดเ้ป็นการช่วยเหลอือย่างแทจ้ริง เพราะไมไ่ด ้

ช่วยทาํใหจ้ติใจมคีวามทกุขน์อ้ยลงไป มภีพชาตนิอ้ยลงไป กลบัส่งเสริมใหม้ภีพชาตเิพิม่

มากขึ้นไป 

ดงันัน้ถา้ช่วยเหลอืคนนัน้คนน้ีในตอนน้ี จะไมไ่ดช่้วยใหเ้ขาไดป้ระโยชนอ์ย่างแทจ้ริง ถา้

ช่วยทางร่างกายก็จะไดป้ระโยชนเ์พยีงช ัว่คราว ร่างกายจะไดอ้ยู่รบัความทกุขต่์อไปอกี 

ถา้ไปช่วยกเิลสตณัหาของเขา ก็ยิง่ทาํใหเ้ขามคีวามทกุขเ์พิม่มากขึ้นไปอกี เช่นไมก่ลา้ทิ้ง

สาม ี ไมก่ลา้ทิ้งภรรยา เพราะกลวัเขาจะเหงา อยู่คนเดยีวไมไ่ด ้อย่างน้ีเป็นการช่วยสรา้ง

ความทกุขใ์หก้บัใจของเขา ไมไ่ดช่้วยใหท้กุขข์องเขานอ้ยลงไป ถา้เราจากเขาไปในวนัน้ี 

เขาก็จะตอ้งทาํใจ  อยู่คนเดยีว ถา้อยู่คนเดยีวได ้ ก็จะมคีวามทกุขน์อ้ยกวา่เวลาอยู่กบั
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คู่ครอง เพราะวา่เวลามคู่ีครองก็จะเกดิความอยาก เวลาไม่ไดท้าํตามความอยาก ก็จะ

เกดิความวา้เหว่เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา แต่ถา้ตอ้งอยู่คนเดยีว ก็

ตอ้งทาํใจใหส้งบ พอทาํใจใหส้งบได ้ ความเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาวา้เหวก่็จะไมเ่กดิ การ

จากไปของเรากลบัเป็นประโยชนก์บัเขาเสยีอกี ถา้เขามปีญัญา คอืถา้สูญเสยีคนทีร่กัไป 

แลว้ก็ไมห่าแฟนใหม ่ เพราะเหน็โทษของการมแีฟนมคู่ีรกั วา่มทีกุขม์ากกวา่สุข จะเขด็

หลาบไมก่ลา้มคีนใหม ่ แลว้ก็จะนอ้มเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ ทาํใจใหส้งบ 

เจริญอสุภกรรมฐาน เพือ่ใหเ้กดิความเบือ่หน่ายในร่างกาย จะไดด้บัราคะตณัหา อยู่คน

เดยีวไดเ้ป็นโสดได ้การจากไปของเราน้ี กลบัเป็นการเอื้อประโยชนใ์หก้บัเขา เพราะถา้ไม่

จากเขาไป ก็จะไมม่เีหตใุหเ้ขาตอ้งแกป้ญัหา ดงัทีม่คีาํพูดวา่ ทกุขบ์มี่ ปญัญาบ่เกดิ ถา้ไม่

มคีวามทกุข ์ ก็จะไมใ่ชส้ตปิญัญามาแก ้พอมคีวามทกุขก์็จะตอ้งใชป้ญัญา เพราะปญัญา

จะเป็นผูด้บัความทกุขภ์ายในใจ ปญัญาทีเ่หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาน่ีแหละ ทีเ่หน็วา่มเีกดิ

ย่อมมดีบัไปเป็นธรรมดา 

ถา้ไปยดึไปตดิกบัสิง่ทีม่เีกดิมดีบัก็จะตอ้งทกุข ์ ใหค้ดิอย่างน้ี แลว้ก็จะทาํแบบ

พระพทุธเจา้ได ้ พระพทุธเจา้ทรงคดิอย่างน้ี ทรงคดิวา่ตอนทีพ่ระองคจ์ากเขาไป จะได ้

ทกุขใ์จกนั จะไดท้าํใจกนั หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดบ้รรลแุลว้ ก็ทรงกลบัมาช่วยเหลอืเขา 

เพือ่ใหเ้ขาไดร้บัประโยชนอ์ย่างแทจ้ริง มพีระญาตอิอกบวชตามพระพทุธเจา้หลาย

พระองค ์ ลูกก็ไดบ้วชเป็นพระอรหนัต ์ แมเ่ลี้ยงก็ไดบ้วช พ่อก็ไดบ้รรลธุรรม น่ีแหละคอื

การทาํประโยชนข์องตนและของผูอ้ืน่ ใหถ้งึพรอ้มดว้ยความไมป่ระมาท เริ่มทีค่วามไม่

ประมาทน้ี ตอ้งสมมตุวิา่เราไดไ้ปหาหมอมาเมือ่วานน้ี แลว้หมอบอกวา่จะตอ้งตายวนัน้ี

พรุ่งน้ี อย่างวนัน้ีหมอคนน้ีก็ไดบ้อกแลว้วา่ พวกคุณอาจจะตายวนัน้ีหรือพรุ่งน้ีกไ็ด ้

เพราะไมม่ใีครรบัรองได ้ ถา้คดิอย่างน้ีจะไดร้ีบทาํประโยชนข์องตน เพราะโอกาสทีจ่ะได ้

ทาํประโยชนอ์ย่างน้ี ก็ไมไ่ดเ้กดิขึ้นบ่อยๆ 

การไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา พบกบัพระพทุธเจา้ พบกบัพระอรหนัตสาวกน้ี ไมใ่ช่

เป็นของงา่ย ถา้มาเกดิแลว้ไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธเจา้ ไมไ่ด ้

พบกบัพระอรหนัตสาวก ก็จะไมม่ใีครสอนเรื่องประโยชนข์องใจ จะมแีต่สอนเรื่อง
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ประโยชนข์องร่างกาย และประโยชนข์องกเิลสตณัหา ก็จะเพิม่ความทกุข ์ เพิม่การเวยีน

วา่ยตายเกดิ ใหม้มีากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะการปรากฏของพระพทุธศาสนาในแต่ละครัง้น้ี 

ไมไ่ดป้รากฏขึ้นทกุ ๕๐๐ ปีหรือ ๑๐๐๐ ปี แต่เป็นกปักวา่จะปรากฏขึ้นมาสกัครัง้ ใน

ระหวา่งกปัน้ีเราก็ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดินบัไมถ่ว้น แลว้พอเราไดม้าพบกบั

พระพทุธศาสนา ก็อาจจะเป็นเหมอืนอย่างทีเ่ป็นอยู่เวลาน้ี พบก็เท่านัน้ ไมเ่หน็จะตื่นเตน้

ยนิดแีต่อย่างใด ก็ยงัดาํเนินชวีติแบบเดมิๆ ดูแลร่างกายดูแลกเิลสตณัหาเหมอืนเดมิ ถา้

เป็นอย่างน้ีก็ช่วยไมไ่ด ้ แต่ถา้ไดพ้บแลว้ไดป้ฏบิตัอิย่างพระพทุธเจา้ อย่างพระอรหนัต

สาวก ก็แสดงวา่มบีญุบารมมีาก มปีญัญาบารม ี เหน็คุณประโยชนข์องพระพทุธศาสนา 

เหน็คุณประโยชนข์องพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เหน็คุณประโยชนข์อง

พระพทุธเจา้ เหน็คุณประโยชนข์องพระอรหนัตสาวก วา่เป็นรตันะเป็นแกว้ทีเ่ลศิที่

ประเสริฐ ทีม่คุีณค่ายิง่กวา่เพชรพลอยของมค่ีาต่างๆในโลกน้ี ไมม่อีะไรจะมคุีณค่า

เท่ากบัพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ เราจงึเรียกพระพทุธพระธรรมพระสงฆว์า่พระ

รตันตรยั แกว้ ๓ ดวง ทีเ่ลศิทีว่เิศษทีสุ่ด ไมม่อีะไรจะเลศิจะวเิศษเท่ากบัพระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆ ์

พวกเราควรนอ้มเอาพระพทุธพระธรรมพระสงฆเ์ขา้มาสู่ใจ ถา้มพีระพทุธพระธรรม

พระสงฆอ์ยู่ภายในใจแลว้ จะมแีต่ความสุข จะไมม่คีวามทกุขเ์ลย ไมต่อ้งมาเวยีนว่าย

ตายเกดิ มาทกุขก์บัความแก่ความเจ็บความตาย ทกุขก์บัการพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั คน

ทีร่กั จะมแีต่ ปรมงั สขุงั อยู่ตลอดเวลา จะเขา้ใจประโยคทีท่รงตรสัไวว้า่ นัตถ ิ สนัติ 

ปรงั สขุงั ไมม่คีวามสุขใดในโลกน้ี ทีจ่ะดเีท่าความสุขทีเ่กดิจากความสงบของใจ ใจจะ

สงบได ้ ก็ตอ้งมพีระพทุธพระธรรมพระสงฆอ์ยู่ภายในใจน้ี ดงันัน้หนา้ทีข่องพวกเราก็คอื 

นอ้มพระพทุธพระธรรมพระสงฆเ์ขา้มา ดว้ยการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ โอปนยิโก  นอ้มเขา้มาดว้ยการปฏบิตั ิสุปฏปินัโน อชุปุฏปินัโน ญายปฏปินั

โน สามจีปิฏปินัโน ปฏบิตัดิ ีปฏบิตัติรง ปฏบิตัเิพือ่ความดบัทกุข ์ปฏบิตัชิอบ น่ีคอืการ

นอ้มเอาพระธรรมคาํสอน นอ้มเอาพระพทุธ นอ้มเอาพระสงฆเ์ขา้มาภายในใจ ตอ้งนอ้ม

ดว้ยการปฏบิตัดิ ี ปฏบิตัชิอบ ปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั ปฏบิตัอิย่างเต็มที ่ ปฏบิตัอิยา่ง

ถูกตอ้ง 
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การจะปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้งเคร่งครดั ตอ้งมพีระธรรมคาํสอนเป็นผูน้าํ มพีระพทุธเจา้ 

มพีระอรหนัตสาวกเป็นผูน้าํ การจะมพีระพทุธพระธรรมพระสงฆเ์ป็นผูน้าํทาง กต็อ้งไป

อยู่ทีท่ีม่พีระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ พระพทุธพระธรรมพระสงฆอ์ยู่ทีไ่หน ก็อยู่ตาม

สถานทีส่งบสงดัวเิวกนัน่เอง อยู่ตามป่าตามเขา ไมไ่ดอ้ยู่ตามทีม่แีสงสเีสยีงย ัว่ยวน

กวนใจ ท่านอยู่ตามป่าตามเขา นัน่คอืทีอ่ยู่ของพระพทุธเจา้ท ัง้หลาย ของพระอรหนัต์

ท ัง้หลาย วดัทีแ่ทจ้รงิตอ้งเป็นวดัแบบทีพ่ระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายอยู่ 

วดัทีเ่ป็นอยู่ทกุวนัน้ี ถา้เรียกวา่วดัก็เป็นเพยีงแต่ชื่อเท่านัน้เอง แต่สาระของความเป็นวดั

ไมม่เีลย เพราะไมม่คีวามวเิวก ไมม่คีวามสงบสงดั ไมม่กีารปฏบิตัธิรรม ไมม่กีารภาวนา 

ดงันัน้ขอใหพ้วกเราจงพยายามทาํหนา้ทีข่องตนก่อน ทาํประโยชนข์องตน คอืประโยชน์

ทางใจก่อน ทาํใหเ้สร็จก่อน แลว้ค่อยไปทาํประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้ืน่ต่อไป แลว้การไดม้าพบ

กบัพระพทุธศาสนา จะไดไ้มเ่สยีประโยชน ์ จะไดไ้มเ่สยีชาตเิกดิ ไมไ่ดเ้สยีสิง่ที่มี

คุณประโยชน ์ ทีพ่งึจะไดร้บั การเวยีนวา่ยตายเกดิจะไดห้มดสิ้นไป จะไดพ้บกบั

พระพทุธเจา้ พบกบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีไ่ดด้าํเนินไปถงึก่อนแลว้ พวกเราจะไป

ถงึจดุหมายปลายทางอนัเดยีวกนัน้ีอย่างแน่นอน ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบักาลกบัเวลา ไปถงึก่อน

ไปถงึทหีลงั พอถงึแลว้ก็ถงึเหมอืนกนั 

ขอใหพ้วกเราเร่งความเพยีร เร่งวริิยะ เร่งศรทัธา เร่งสต ิเร่งสมาธิ เร่งปญัญากนั อย่าไป

เสยีเวลากบัการหาเงนิหาทอง หาลาภหายศหาสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย 

เพราะเป็นการเดนิสวนทาง กบัทางทีพ่ระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายได ้

ดาํเนินกนั จงพจิารณาความเสือ่มของร่างกายอยู่เนืองๆ อยู่ตลอดเวลา อย่างที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงถามพระอานนทว์า่ อานนท ์ วนัหน่ึงเธอไดพ้จิารณาความตายสกักี่

คร ัง้ พระอานนทก์ต็อบวา่ประมาณ ๔ – ๕ ครัง้ดว้ยกนั พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ เธอยงั

ต ัง้อยู่ในความประมาท ถา้เธอไมอ่ยากจะต ัง้อยู่ในความประมาท เธอจะตอ้งพจิารณา

ความตายทกุลมหายใจเขา้ออก เพราะถา้เธอไดพ้จิารณาแลว้ เธอจะไดไ้มน่ิ่งนอนใจ จะ

ไดร้ีบขวนขวายทาํภารกจิอนัสาํคญัน้ีใหเ้สร็จไป ก่อนทีจ่ะหมดเวลา ก่อนทีจ่ะไมม่โีอกาส
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ไดท้าํ จงึขอฝากเรื่องของการพจิารณาความเสือ่ม พจิารณาเวลาทีจ่ะหมดไป ใหพ้วกเรา

ไดน้าํเอาไปปฏบิตั ิเพือ่จะไดเ้กดิศรทัธา สต ิวริิยะ สมาธิและปญัญาต่อไป 

อปุสรรคมนัอยู่ทีไ่หน ทาํไมถงึปฏบิตักินัไมไ่ด ้ ทาํไมถงึบวชกนัไมไ่ด ้ ไมล่องวเิคราะหดู์

บา้ง ปญัหาอืน่ยงัวเิคราะหก์นัได ้ทาํไมปญัหาของเรา ทาํไมวเิคราะหก์นัไมไ่ด ้ทาํไมบวช

ไมไ่ด ้ทาํไมทุ่มเทเวลาใหก้บัการปฏบิตัอิย่างเดยีวไมไ่ด ้ทาํไมคนอืน่ทาํได ้ถา้ไม่วเิคราะห์

ก็จะไมไ่ดค้าํตอบ จะไมไ่ดแ้กป้ญัหา ปญัหาของพวกเราก็อยู่ตรงทีไ่มป่ฏบิตักินั หรือ

ปฏบิตันิอ้ย ปฏบิตัไิมม่ากพอ ปฏบิตัไิมเ่ตม็ที ่ ยงัเป็นมอืสมคัรเลน่อยู่ ทาํไมไมเ่ป็นมอื

อาชพี มอือาชพีน้ีมรีายไดด้กีวา่มอืสมคัรเลน่ มอือาชพีจะไดป้ระโยชนม์ากกวา่มอื

สมคัรเลน่ ทาํไมไมเ่อามรรคผลนิพพาน ไปเอาอะไรกนัอยู่ตอนน้ี เอาลาภยศสรรเสริญ 

เอาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย พอไดม้าแลว้เป็นอย่างไร ดบัความทกุขภ์ายในใจได ้

หรือเปลา่ ดบัความวติกกงัวลไดห้รือเปลา่ ดบัความหวาดกลวัไดห้รือเปลา่ ดบัความ

อจิฉาริษยาไดห้รือเปลา่ ดบัความเศรา้โศกเสยีใจไดห้รือเปลา่ ดบัความวา้เหวเ่ศรา้สรอ้ย

หงอยเหงาไดห้รือเปลา่ ทาํไมไมพ่จิารณากนั เรากาํลงักนิยาผดิขนานกนัหรือเปลา่ แทนที่

จะกนิยารกัษาโรคใจ เรากลบัไปกนิยาทีท่าํใหโ้รคใจกลบักาํเริบ ไมค่ดิพจิารณากนั ไมกุ่

สลากนั 

คดิอย่างน้ีเรียกวา่กสุลา คดิวา่ทาํไมพระพทุธเจา้จงึตอ้งสละราชสมบตั ิ ทาํไมตอ้งสละ

ลาภยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทาํไมไมเ่จริญลาภยศสรรเสริญสุข 

จะไดเ้ป็นถงึพระมหาจกัรพรรด ิ มกีารพยากรณ์ไวแ้ลว้ตอนทีป่ระสูตอิอกมาวา่ ม ี ๒ 

แนวทางดว้ยกนั ถา้อยู่ทางโลกก็จะไดเ้ป็นพระมหาจกัรพรรด ิ ถา้ออกบวชก็จะไดเ้ป็น

พระศาสดา เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ มพีราหมณ์เพยีงรูปเดยีวทีท่าํนายวา่ 

จะตอ้งออกบวชเป็นพระพทุธเจา้เพยีงอย่างเดยีว ก็คอืท่านอญัญาโกณฑญัญะ พระอริย

สงฆส์าวกองคแ์รกของพระพทุธศาสนา สมยันัน้ท่านเป็นหมอดู ไดท้าํนายวา่จะตอ้งเป็น

พระพทุธเจา้เพยีงอย่างเดยีว หมอดูอืน่ก็ทาํนายวา่เป็น ๒ ทางดว้ยกนั แลว้ก็เป็นอย่าง

ทีอ่ญัญาโกณฑญัญะไดพ้ยากรณ์ไว ้ วา่ตอ้งเป็นพระพทุธเจา้ เพราะทรงมพีระปญัญามกีุ

สลาทีแ่ก่กลา้ ทรงมองเหน็ความทกุขใ์นลาภยศสรรเสริญ มองเหน็ความทกุขท์ีถู่ก
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ความสุขของลาภยศสรรเสริญ ของรูปเสยีงกลิน่รส ปกปิดเอาไว ้ ทีป่ถุชุนมองไมเ่หน็กนั 

จงึหลงกบัลาภยศสรรเสริญอย่างถอนตวัไมข่ึ้น น่ีแหละคอืปญัหาของพวกเรา 

พวกเรามองไมเ่หน็ความทกุข ์ ในลาภยศสรรเสริญ ในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เพราะ

ไมเ่หน็ความไม่เทีย่ง หรือไมย่อมมองกนั ถา้มองก็ตอ้งเหน็ ไมเ่ทีย่งตลอดเวลา ไดม้าปับ๊

ก็หายไปแลว้ ไดค้วามสุขจากลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสยีงกลิน่รสปับ๊ ก็หายไปแลว้ 

ตอ้งคอยเตมิอยู่เรื่อยๆ การทีจ่ะตอ้งคอยเตมิอยู่เรื่อยๆ แสดงวา่มนัหมดไปแลว้ ไปเที่ยว

วนัน้ี ความสุขทีไ่ดจ้ากการไปเทีย่ววนัน้ี ก็หมดไปแลว้ พรุ่งน้ีก็ตอ้งไปเทีย่วใหม ่ ไมเ่หน็

กนั ไมพ่จิารณากนั เวลาไมไ่ดเ้ทีย่วเป็นอย่างไร สุขเหมอืนตอนทีไ่ปเทีย่วหรือเปลา่ ถา้

เป็นของจริงก็ตอ้งสุขไปตลอด ไปเทีย่วหนเดยีวก็ตอ้งสุขไปตลอด ไมต่อ้งไปเทีย่วใหม ่

พอไมไ่ดเ้ทีย่วปับ๊ ก็ทกุขข์ึ้นมาภายในใจ แทนทีจ่ะใชป้ญัญาใชก้สุลาพจิารณาวา่ น่ีคอื

ความทกุข ์ ทีเ่กดิจากการแสวงหาความสุข ทางรูปเสยีงกลิน่รส ทางลาภยศสรรเสรญิ 

เป็นทกุขอ์ย่างน้ีเอง ทกุขต์อนทีไ่มไ่ดเ้สพไมไ่ดส้มัผสั ถา้เหน็อย่างน้ี ก็จะเบือ่หน่ายกบั

ความสุขแบบน้ี ทีห่ลอกลอ่ใหว้ิง่เขา้หา 

ความสุขแบบน้ีเป็นเหมอืนเหยือ่ ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ ส่วนความทกุขก์็คือตวัเบด็ พอปลา

ฮบุเหยือ่เขา้ไปปับ๊ ก็ถูกตะขอเบด็เกี่ยวปากทนัท ี ถา้ไปฮบุลาภยศสรรเสริญ ไปฮบุ

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายปับ๊ ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมาทนัท ีจะตดิทนัท ีถอนตวัออก

ไมไ่ด ้ เวลาจะถอน เวลาทีไ่มไ่ดเ้สพ จะทกุขท์รมานใจเป็นอย่างมาก แทนทีจ่ะถอน 

แทนทีจ่ะยอมทกุขเ์พือ่จะไดห้ายทกุข ์ กลบัไปเพิม่ความทกุข ์ ดว้ยการเสพต่อไป ถา้

อยากจะหายจากความทกุข ์ทีเ่กดิจากการตดิลาภยศสรรเสริญสุข ก็ตอ้งยอมทนทกุข ์ที่

เกดิจากการถอนตวัออกจากลาภยศสรรเสริญสุข ทีต่อ้งถอนดว้ยการภาวนา ดว้ยทาน 

ดว้ยศีล อย่างมากก็ทกุขไ์มเ่กนิ ๗ ปี อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงทกุขม์าแลว้ ความจริง

เวลาจะทกุขม์ากทีสุ่ด ก็ตอนทีต่ดัสนิใจออกบวชน่ีแหละ เป็นตอนทีท่รมานใจทีสุ่ด ตอน

ทีจ่ะตอ้งสละลาภยศสรรเสริญ สละรูปเสยีงกลิน่รสไปใหห้มด แต่พอตดัสนิใจไดแ้ลว้ ใจ

ก็โลง่ขึ้นมาเลย ใจมนัโลง่ มนัเบา มนัสบายอย่างบอกไมถู่ก หลงัจากนัน้ก็ไปทกุขก์บัการ

ต่อสูก้บัความอยาก ทีอ่ยากจะกลบัไปหาลาภยศสรรเสริญอกี ก็ตอ้งใชป้ญัญาพจิารณา
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วา่ ถา้กลบัไปก็กลบัไปหาเบด็อกี กลบัไปหาความทกุขอ์กี ถา้คดิอย่างน้ี ก็จะไมก่ลา้

กลบัไปอกี 

ถา้เร่งความเพยีรจนเกดิผลจากการปฏบิตัแิลว้ จะมพีลงัทีจ่ะต่อสูก้บัความอยากจะ

กลบัไปหาลาภยศสรรเสริญสุข ปฏบิตัไิดผ้ลมาก ก็จะลดละความอยากทีจ่ะกลบัไปได ้

มาก จนไมม่หีลงเหลอือยู่ภายในใจเลย ไมเ่คยคดิถงึเลย ถา้คดิก็คดิดว้ยความขยาด

กลวั ไมค่ดิดว้ยความพศิวาส เหน็คนทีก่าํลงัแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข ก็อดสงสารเขา

ไมไ่ด ้ถงึแมจ้ะรํา่รวยระดบัมหาเศรษฐหีมืน่ลา้นแสนลา้น ก็รูว้า่ใจของเขาไมสุ่ขเหมอืนใจ

ของเรา เพราะเราผ่านมาแลว้ เราหลดุจากบ่วงมารแลว้ หลดุจากเบด็ทีเ่กี่ยวปากแลว้ คน

ทีย่งัตดิอยู่กบัลาภยศสรรเสริญ ก็ยงัมเีบด็เกี่ยวปากอยู่ ยงัมคีวามทกุขค์วามวุน่วายใจ

อยู่ น่ีคอืสิง่ทีพ่วกเราตอ้งตดัใหไ้ด ้ตอ้งออกบวชใหไ้ด ้

อย่าไปคดิวา่ปฏบิตัแิบบฆราวาสจะด ี ก็ดอียู่ในระดบัหน่ึง แต่สูก้ารออกบวชไมไ่ด ้ เราก็

เคยคดิอย่างน้ี ตอนทีเ่ป็นฆราวาส ก็ไมอ่ยากจะบวชเหมอืนกนั แต่ถูกความจนบงัคบั ไม่

มเีงนิเหลอืแลว้ ก็ตอ้งบวชถงึจะไดป้ฏบิตัอิย่างเต็มที ่ ไมอ่ยากจะกลบัไปทาํงานอกีแลว้ 

ไมอ่ยากไปวุน่วายกบัการหาเงนิกบัการใชเ้งนิอกีแลว้ ก็เลยตอ้งบวช ในใจก็เคยคดิ

เหมอืนกนัวา่ ถา้มสีกัแสนสกัลา้นหน่ึง จะปฏบิตัต่ิอไปไดอ้กีนาน แต่จะเป็นแบบ

กระท่อนกระแท่น ไมเ่ป็นกอบเป็นกาํ เพราะไมม่สีงัคม ไมม่ผูีน้าํ ไมม่ตีวัอย่างทีเ่ด่นกวา่ 

ทีจ่ะคอยฉุดลากเราไป แต่พอไดบ้วชแลว้ ก็ไดเ้ขา้สงัคมของผูท้ีม่กีสุลามากกวา่เรา มี

สตปิญัญามคีวามรูค้วามสามารถมากกวา่เรา ปฏบิตัเิก่งกวา่เรา ก็ทาํใหเ้ราตอ้งผลกัดนั

ตวัเราเองใหเ้ก่งเท่าเขาใหไ้ด ้ เขาทาํอย่างไรเราก็ตอ้งทาํอย่างนัน้ใหไ้ด ้ เช่นบณิฑบาตทีว่ดั

ป่าบา้นตาด ลองไปบณิฑบาตดู ถา้ไมเ่ป็นนกัวิง่ก็จะสูเ้ขาไมไ่ดน้ะ สมยันัน้ทางก็ไมไ่ด ้

ลาดยาง เป็นลูกรงั ยิง่หนา้หนาวน่ี เวลาเดนิเหมอืนเหยยีบกอ้นนํา้แขง็ เขาทาํไดเ้ราก็ตอ้ง

ทาํได ้ครูบาอาจารยท์า่นทาํ เราก็ตอ้งทาํ ครูบาอาจารยท์่านเดนิเร็ว เราก็ตอ้งเดนิเร็วกวา่

ท่าน เวลาเดนิกลบัวดัตอ้งถงึก่อนครูบาอาจารย ์ไมใ่ช่ใหท้่านไปนัง่รอ 

อย่างน้ีแหละเป็นการดงึเรา การปฏบิตัขิองท่านเป็นการดงึเรา ใหเ้ราเหยยีบคนัเร่งใหสุ้ด

เลย ถา้ปฏบิตัติามลาํพงั ก็จะเหยยีบแค่ครึ่งเดยีว พอหอมปากหอมคอ ก็ถอืวา่ทาํความ
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เพยีรมากแลว้ พอไปอยู่กบัครูบาอาจารยน่ี์ ท่านเหยยีบคนัเร่งสุดเลย ถา้ไมเ่ร่งสุดก็ไม่

ทนัท่าน อย่างน้ีถงึเรียกวา่ไปอยู่วดั ไปปฏบิตั ิ ไปบวช เพือ่ส่งเสริมผลกัดนัใหไ้ปถงึ

จดุหมายปลายทางอย่างรวดเร็ว จงึควรมองใหเ้หน็โทษ เหน็ทกุขใ์นลาภยศสรรเสริญ ใน

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เพราะมนัไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ ตอ้งคอยเตมิอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่

เป็นสมบตัขิองเรา จะไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด เวลาร่างกายน้ีตายไป เราเอาอะไรไปไมไ่ด ้

เลย แต่สมบตัทิางใจคอืมรรคผลนิพพานน้ี เป็นของเราท ัง้หมดเลย ไมว่า่จะไดร้ะดบัไหน 

ถา้ตายไปก็เอาไปไดห้มด เป็นของเรา เป็นลาภยศสรรเสริญสุขทีแ่ทจ้รงิของใจ คอืมรรค

ผลนิพพานน่ีเอง เอาอย่างน้ี อย่าไปเอาอย่างอืน่ อย่างอืน่เป็นของปลอม เป็นเหมอืน

ฟองนํา้ ของต่างๆในโลกน้ีเป็นเหมอืนฟองนํา้ เดีย๋วก็แตกไป แตกแลว้ฟองใหมก่็โผล่

ขึ้นมา พอฟองน้ีแตกก็ไปหาฟองใหม ่ หาไปเรื่อยๆ มนัก็แตกไปเรื่อยๆ เพราะน่ีคอื

ธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆในโลกน้ี ไมม่คุีณประโยชนก์บัใจ มแีต่จะใหค้วามทกุขก์บัใจ 

จงมองใหเ้หน็คุณค่าของมรรคผลนิพพาน วา่เป็นเพชรนิลจนิดา เป็นของมค่ีาทีแ่ทจ้ริง 

ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ รบัรองไดว้า่จะทิ้งลาภยศสรรเสริญ ทิ้งความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย

ได ้ เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดท้ิ้งกนั เพราะท่านเหน็วา่

มนัเป็นทกุข ์ไมเ่ทีย่ง ไปควบคุมบงัคบัไปส ัง่มนัไมไ่ด ้จะใหอ้ยู่กบัเราไปตลอดไมไ่ด ้ตอ้ง

มวีนัทีจ่ะตอ้งจากกนัไป ตอ้งคดิอย่างน้ี ตอ้งศึกษาประวตัขิองพระพทุธเจา้ ของพระ

อรหนัตสาวกอยู่เรื่อยๆ ศึกษาแนวทางดาํเนินของท่านอยู่เรื่อยๆ อย่างทีม่รีอยพระบาท

ใหก้ราบน้ี ก็เพือ่ใหเ้ราระลกึถงึการดาํเนินของท่าน ไมใ่ช่ใหก้ราบเพือ่ใหร้ํา่ใหร้วย ให ้

เจริญในลาภยศสรรเสริญ ใหเ้ราระลกึถงึวถิชีวีติของท่าน วา่ท่านดาํเนินอย่างไร ตอนตน้

ท่านก็เป็นฆราวาสเหมอืนเรา พอท่านเหน็วา่มนัเป็นทกุข ์ ท่านก็สละสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์ แลว้ก็

มุง่ไปหาสิง่ทีเ่ป็นสุข สละลาภยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้ก็ออก

บวชปฏบิตัธิรรม จนบรรลมุรรคผลนิพพาน น่ีคอืการกราบรอยพระบาท กราบพระพทุธ

พระธรรมพระสงฆ ์ ใหก้ราบแบบน้ี ทกุครัง้ทีเ่รากราบพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ให ้

คดิถงึวถิชีวีติของท่าน วา่ท่านดาํเนินชวีติอย่างไร ไดป้ระโยชนอ์ย่างไร ถา้กราบอย่างน้ีจะ

ไดร้บัประโยชน ์ถา้กราบแลว้ขอใหส้ามอียู่ไปนานๆ ขอใหลู้กอยู่ไปนานๆ ขอใหภ้รรยาอยู่
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ไปนานๆ ขอใหท้รพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองอยู่ไปนานๆ ก็เสยีเวลาไปเปลา่ๆ เพราะจะ

ไมไ่ดเ้กดิตามทีก่ราบขอ ของทกุอย่างในโลกน้ี ตอ้งเสือ่มไปไมช่า้ก็เร็ว ไมม่ใีครยบัย ัง้ได ้

จงึอย่าไปกลวัความเสือ่ม ความเสื่อมเป็นเรื่องปกตขิองโลกน้ี โลกของธาต ุ ๔ ดนินํา้ลม

ไฟ ของทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ทาํมาจากดนินํา้ลมไฟ จะตอ้งแยกจากกนัไป การรวมตวั

ของดนินํา้ลมไฟไมถ่าวร เวลามพีลงัทีด่งึธาต ุ๔ ใหม้ารวมกนัก็จะรวมกนั ปรากฏเป็นสิง่

ต่างๆ พอพลงัทีด่งึไวห้มดกาํลงัลง พลงัทีจ่ะแยกธาต ุ ๔ ออกจากกนัมกีาํลงัมากกวา่ ก็

จะแยกธาต ุ ๔ ออกจากกนั เช่นร่างกายของเรา ตอนทีเ่กดิใหม่ๆ  พลงัดงึใหธ้าตมุา

รวมกนัน้ีมพีลงัมากกวา่ พอพลงัทีด่งึใหร้วมอยู่ดว้ยกนัอ่อนลงไป พลงัทีจ่ะแยกมกีาํลงั

มากขึ้น ร่างกายก็จะตอ้งแปรสภาพไป ธาต ุ ๔ ก็แยกจากกนั จงึอย่าไปวติกกบัความ

เสือ่ม โลกน้ีมคีวามเสือ่มเป็นธรรมดา แลว้ก็มเีรื่องวบิากกรรมทีท่าํใหช้วีติเราตกตํา่ดว้ย 

กรรมทีท่าํในอดตี เราก็ยอ้นกลบัไปแกม้นัไมไ่ด ้ตอ้งรอรบัผลทีจ่ะเกดิขึ้น ทาํบญุสะเดาะ

เคราะห ์ก็ไมส่ามารถยบัย ัง้ความเสือ่มได ้ไมว่า่จะเสือ่มเพราะบาปกรรม หรือเสือ่มเพราะ

เป็นธรรมดาของโลก ผูม้ปีญัญาจงึไมว่ติกไมก่งัวลกบัความเสือ่ม เพราะผูรู้ไ้มไ่ดเ้สือ่มไป

กบัความเสือ่มของสิง่ต่างๆ ใจไมไ่ดเ้สือ่มไปกบัลาภยศสรรเสริญ ไมไ่ดเ้สือ่มไปกบัรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใจจะเจริญหรือเสือ่ม ขึ้นอยู่กบักเิลสกบัธรรมเท่านัน้ ถา้มกีเิลส

มากก็จะเสือ่มมาก ถา้มธีรรมมากก็จะเจริญมาก 

ถา้จะแกค้วามเสือ่ม สรา้งความเจริญ ก็ตอ้งมาแกม้าสรา้งในใจ แกค้วามเสือ่มภายในใจ

ได ้ ส่วนความเสื่อมของโลกแกไ้มไ่ด ้ ความเสือ่มของโลกเป็นธรรมดา เราไมต่อ้ง

เดอืดรอ้นไปกบัเขา ปลอ่ยใหเ้ขาเสือ่มไป ปลอ่ยใหเ้ขาหมดไป เราไมเ่สือ่มเสยีอย่างไป

กลวัอะไร น่ีคอืผูท้ีม่กีสุลา มปีญัญาจะเหน็อย่างน้ี จะแยกใจออกจากทกุสิง่ทกุอย่าง จะรู ้

วา่ใจไมไ่ดเ้สือ่มไปกบัทกุสิง่ทกุอย่าง กเิลสตณัหาเท่านัน้ทีท่าํใหเ้สือ่ม ถา้กาํจดักเิลส

ตณัหาใหห้มดไปไดแ้ลว้ ก็จะไมม่คีวามเสือ่มอยู่ในใจอกีต่อไป จะมแีต่ความสุขความ

เจริญ ปรมงัสขุงั อยู่ตลอดเวลา น่ีคือประโยชนท์ีพ่วกเราจะไดร้บัจากพระพทุธศาสนา 

ถา้ไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนา จะไมม่วีนัทีจ่ะรูค้วามจริงน้ีเลย พระพทุธศาสนาจงึเป็น

ศาสนาทีแ่ทจ้รงิ เป็นศาสนาทีน่าํพาใหผู้ป้ฏบิตั ิไดห้ลดุพน้จากความทกุขอ์ย่างแทจ้ริง ได ้
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พบกบัความสุขอย่างแทจ้ริง ไมม่ศีาสนาใดในโลกน้ี ทีส่ามารถทาํไดเ้หมอืนกบั

พระพทุธศาสนา จงึขอใหพ้วกเรามศีรทัธาแน่วแน่ม ัน่คงกบัพระพทุธศาสนา แลว้

พยายามปฏบิตัติาม ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้เพือ่ประโยชนอ์นัสูงสุดทีจ่ะตามมาต่อไป 

ถาม สามขีองลูกศิษยค์นหน่ึงหวัใจวายตายทีเ่ชยีงใหม ่ เป็นทกุขม์าก เขาใหม้ากราบ

เรียนวา่ ต ัง้แต่เขาเริ่มเขา้วดัมาฟงัท่านอาจารย ์ ๒ ปี ทาํใหเ้ขาเขม้แขง็มาก เขา

เขม้แขง็จริงๆค่ะ 

ตอบ ถา้รูว้า่อะไรเป็นอะไร ก็จะไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้

ถาม เขาบอกวนัทีร่ดนํา้ศพ เขาเขา้ไปกราบสาม ีแลว้ก็นึกถงึท่านอาจารย ์เพราะไดเ้หน็

ร่างกายซึง่บวมมาก ไดเ้หน็อสุภะในวนันัน้ ก็กราบขอบพระคุณมากค่ะ 

ตอบ ตอ้งกราบขอบพระคุณพระพทุธเจา้ ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้พวกเรากจ็ะไมรู่ ้

ถาม เขาใหก้ราบเรียนดว้ยค่ะ วา่ท่านอาจารยส่์งขอ้สอบยากทีสุ่ดเลย ไม่ใหเ้ขาสอบ

ซอ้มเลย ใหส้อบใหญ่เลย 

ตอบ จะไดท้าํขอ้สอบเลย ไมอ่ย่างนัน้จะไมย่อมทาํกนั พอทาํจริงๆก็จะทาํได ้ ทกุคน

ตอ้งเจอขอ้สอบน้ี ชา้หรือเร็ว ไมต่อ้งกลวั พวกเราทาํได ้ เพราะมธีรรมะ ทาํไมจะ

ทาํไมไ่ด ้ ถา้มธีรรมะ จะมขีอ้สอบกี่ขอ้ก็สอบผ่านหมด ปลงไปเรื่อยๆ ปลงไปทกุ

วนัๆ คนนัน้ก็ตายคนน้ีก็ตาย คนนัน้ก็ไปคนน้ีก็ไป ใหค้ดิอย่างน้ี ถา้ปลงตวัเราได ้

แลว้ ปลงคนอืน่ไดอ้ย่างสบายเลย ปลงตวัเราใหไ้ดก่้อน ถามตวัเราวา่วนัน้ีเรา

พรอ้มทีจ่ะตายหรือยงั ถา้พรอ้มแลว้ก็จะสบาย 
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กณัฑท์ี่ ๔๕๒ 

ป่าไม ้
๑๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๖ 

ต่อไปสถานทีป่ฏบิตัธิรรมจะอยูใ่นป่าสงวน อยู่ในป่าอนุรกัษ ์เพราะจะไมม่ป่ีาเหลอื ถา้ไม่

มป่ีาก็จะไมม่ธีรรม ทีเ่กดิของธรรมก็คอืป่าน่ีเอง เป็นทีเ่กดิของพระพทุธเจา้ ของพระ

อรหนัต ์ของพระพทุธศาสนา ป่าจงึเป็นสถานทีส่าํคญั ไมว่า่ยุคใดสมยัใด ตอ้งมสีถานที่

สงบสงดัวเิวก ห่างไกลจากแสงสเีสยีง หา่งไกลจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เพราะรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ี เป็นยาเสพตดิดีๆ น้ีเอง ทีท่าํใหส้ตัวโ์ลกตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ 

เพือ่กลบัมาเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอยู่เรื่อยๆ ผูป้ฏบิตัเิพือ่ใหห้ลดุพน้ ตอ้ง

คาํนึงถงึขอ้น้ีเป็นสาํคญั อยู่ใกลแ้สงสเีสยีงไมไ่ด ้ ใกลรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะไมไ่ด ้

ตอ้งสาํรวมอนิทรีย ์สาํรวมตาหูจมกูลิ้นกายเวลาอยู่ใกล ้สาํรวมก็คอืตอ้งหา้ม ตอ้งบงัคบั

ใจ ไมใ่หไ้ปหาไปเสพ ถา้อยู่ใกลก้็อย่าเสพ ถา้ไดย้นิก็ไดย้นิเฉยๆ ถา้เหน็ก็เหน็เฉยๆ ถา้

ไมเ่ฉยก็ตอ้งหนีไปอยู่ไกลๆ ใชส้ตช่ิวยดงึใจไว ้ บริกรรมพทุโธๆไป เช่นเวลาไปตาม

ศูนยก์ารคา้ ก็ควรบริกรรมพทุโธๆไป เหมอืนเดนิจงกรม ใหค้ดิวา่รา้นคา้ต่างๆเป็น

เหมอืนตน้ไม ้ เป็นเหมอืนป่า เวลาไปเดนิป่าจะไมเ่กดิอารมณ์ เกดิความโลภเกดิความ

อยาก เวลาไปเดนิตามศูนยก์ารคา้ เน่ืองจากตอ้งซื้อสิง่ของต่างๆ ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี 

เช่นกบัขา้วกบัปลาอาหาร ก็ตอ้งควบคุมความอยากใหไ้ด ้ ใหค้ดิวา่กาํลงัหาอาหาร หาผกั

หาผลไม ้ส่วนสิง่อืน่อย่าไปอยากได ้

น่ีคอืวธิีปฏบิตัถิา้ยงัตอ้งอยู่ใกลก้บัแสงสเีสยีง ใกลก้บัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เพือ่

ไมใ่หเ้กดิอารมณ์ เกดิความอยาก วธิีทีด่ทีีสุ่ดก็คอืส ัง่ทางโทรศพัท ์ไมต่อ้งไปเอง เดีย๋วน้ี

มรีา้นคา้บริการส่งสนิคา้ต่างๆผ่านทางโทรศพัท ์ เสยีเงนิดกีวา่เสยีใจ เงนิเป็นของตอ้งเสยี

อยู่แลว้ เวลาตายก็ตอ้งเสยีไปหมด แต่เวลาเสยีใจเอากลบัคนืมายากมาก จงึตอ้งรกัษาใจ

ตอ้งสงวนใจ เหมอืนเป็นลูกสุดทีร่กัเลย ไมใ่หแ้สงสเีสยีงมาพรากลูกเราไป ตอ้งหวง 
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ไมใ่หใ้ครมาเอาลูกเราไปงา่ยๆ ตอ้งรกัใจเหมอืนรกัสามรีกัภรรยา ตอ้งหวงตอ้งห่วงใจ 

อย่าไปหวงไปห่วงสามไีปห่วงภรรยา เพราะเขาไมไ่ดเ้ป็นของเรา หวงอย่างไรห่วงอย่างไร

เขาก็ตอ้งจากเราไป แต่ใจไมม่วีนัจากเราไป ใจอยู่กบัเราไปตลอด ถา้ไมห่วงไมห่่วง ก็จะ

ไดใ้จทีไ่มด่ ี ใจจะเสยี จะเป็นเหมอืนคนติดยาเสพตดิ ทีต่อ้งหาแสงสเีสยีง หารูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะมาเสพอยู่เรื่อยๆ จงึควรหนีจากแสงสเีสยีง จากรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะไปใหไ้ด ้ ควรต ัง้เป็นเป้าหมายของชวีติเลย ตอ้งอยู่ปราศจากแสงสเีสยีง 

ปราศจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เพราะเป็นยาเสพตดิดีๆ น้ีเอง ทีจ่ะดงึใหใ้จเวยีนว่าย

ตายเกดิอยู่เรื่อยๆ ไมม่วีนัทีจ่ะหลดุพน้จากความทกุขไ์ดเ้ลย 

ตอ้งสาํรวมอนิทรีย ์ เริ่มตน้ดว้ยการรกัษาศีล ๘ อยู่ทีบ่า้นก็รกัษาได ้ ไมต่อ้งไปทีว่ดั ไม่

ตอ้งไปปลกีวเิวก ถา้เราต ัง้เป้าไวแ้ลว้จะไมเ่ป็นสิง่ทีย่ากเกนิไป เรื่องการรกัษาศีล ๘ น้ี 

คอืไมไ่ดห้มายความวา่ต ัง้แลว้ก็ตอ้งทาํทนัท ี แต่ต ัง้ไวเ้พือ่เป็นแนวทางทีจ่ะไดก้า้วไปสู่จดุ

นัน้ เช่นศีลขอ้ ๓ ถา้ตอนน้ียงัรกัษาไมไ่ด ้เพราะยงัมสีามมีภีรรยา ก็ใหม้วีนัหยุดบา้ง เช่น

วนัพระก็หยุดสกั ๑ วนั หรือมากกวา่นัน้ก็ได ้เช่นรกัษาอาทติยล์ะ ๖ วนั แทนทีจ่ะรกัษา

อาทติยล์ะ ๑ วนัก็เอา ๖ วนัเลย เก็บไว ้ ๑ วนัหน่ึงใหก้เิลส ถา้ยงัมคู่ีครอง เวลาไม่มี

คู่ครองตอ้งอยู่คนเดยีว จะอยู่ไดอ้ย่างสบาย ควรต ัง้เป้าสู่การรกัษาศีล ๘ ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

ใหร้กัษามากกวา่การไมร่กัษา อย่างนอ้ยเดอืนหน่ึงก็ตอ้งรกัษา ๑๕ วนัขึ้นไป ตอนเริ่มตน้

ใหม่ๆ ก็รกัษาเดอืนละ ๔ วนั อาทติยล์ะวนั วนัพระถอืศีล ๘ ต่อไปก็เพิม่เป็นอาทติยล์ะ 

๒ วนั อาทติยล์ะ ๓ วนั เพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ จะไดก้า้วหนา้ ไมต่อ้งทาํทนัทใีหเ้ต็มรอ้ย 

ค่อยๆเพิม่ไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย กา้วไปวนัละกา้วจะงา่ยกวา่วนัละรอ้ยกา้ว ถา้ไมค่ดิริเริ่ม

เลย ก็จะไมม่วีนัเริ่ม ก็จะตดิอยู่ทีเ่ดมิ จะไมเ่จริญกา้วหนา้ 

น่ีคอืการปฏบิตัสิาํหรบัผูท้ีย่งัมคู่ีครอง ควรรกัษาศีล ๘ อย่างนอ้ยก็อาทติยล์ะ ๑ ครัง้ 

แลว้ค่อยเพิม่ขึ้นไปตามลาํดบั เวลารกัษาศีล ๘ ก็ตอ้งภาวนาใหม้ากกวา่วนัทีไ่มไ่ดร้กัษา 

เช่นวนัทีต่อ้งไปทาํมาหากนิทาํงานทาํการ กจ็ะมเีวลาเฉพาะตอนเชา้และตอนคํา่ก่อนหลบั

นอน ก็นัง่สมาธิ สกั ๓๐ นาท ีสกั ๑ ช ัว่โมง ถา้จะอา้งวา่ไมม่เีวลา ก็ตอ้งหาเวลา เพราะ

เวลามเีท่ากนั วนัละ ๒๔ ช ัว่โมง ถา้ไมม่เีวลาภาวนาก็แสดงวา่เอาเวลาไปทาํอย่างอืน่ ก็
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ตอ้งสาํรวจดูวา่เอาไปทาํอะไรบา้ง ถา้ไปทาํกบัแสงสเีสยีงก็ควรลดลงมา เช่นดูหนงัดูละคร 

แทนทีจ่ะดู ๒ ช ัว่โมง ๓ ช ัว่โมง ก็ดู ๑ ช ัว่โมง ดูสิง่ทีม่ปีระโยชน ์เช่นขา่วสารเหตกุารณ์

ต่างๆ ตดัเรื่องบนัเทงิไป จะไดม้เีวลาภาวนามากขึ้น ถา้เป็นวนัหยุดทาํงานก็ถอืศีล ๘ ตดั

ไปหมดเลย เรื่องขา่วสารเรื่องบนัเทงิ ดูหนงัสอืธรรมะแทน ฟงัเทศนฟ์งัธรรมแทน เดนิ

จงกรมนัง่สมาธิ สลบักบัการทาํภารกจิทีจ่าํเป็น กวาดบา้นถูบา้น ทาํอาหารรบัประทาน

อาหาร 

ทาํตารางขึ้นมาวา่วนัหยุดน้ี จะทาํอะไรใหเ้ป็นประโยชนก์บัจติใจ ถา้ไมท่าํตารางพอถงึ

เวลาก็จะไมไ่ดท้าํ เช่นตื่นขึ้นมาก็นัง่ปฏบิตัธิรรม ๑ ช ัว่โมง หลงัจากนัน้ก็ดูแลรกัษา

ร่างกาย อาบนํา้แปรงฟนั รบัประทานอาหาร เสร็จแลว้ก็เดนิจงกรม พอเมือ่ยก็นัง่สมาธิ 

ออกจากสมาธิก็ดูหนงัสอืธรรมะ หรือฟงัเทศนฟ์งัธรรม เวลาก่อนเทีย่งก็รบัประทาน

อาหาร หลงัจากเทีย่งวนัก็จะไมร่บัประทานอาหาร ต่อจากนัน้ก็เดนิจงกรม เสร็จแลว้กพ็กั

สกั ๑ ช ัว่โมง ทาํตารางไวเ้ลย ถา้ทาํตามไดก้็จะกา้วไปขา้งหนา้ กา้วไปดว้ยการปฏบิตั ิ

ดว้ยการกระทาํ จงึตอ้งคอยดูการกระทาํอยู่เสมอ วา่ตอนน้ีกาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัทาํ

ประโยชนใ์หก้บัใจหรือเปลา่ ถา้ไมท่าํตารางการปฏบิตั ิ ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามอารมณ์ 

รบัรองไดว้า่จะไมไ่ดป้ฏบิตั ิ จะไปเปิดตูเ้ยน็เสยีมากกวา่ เปิดตูเ้ยน็แลว้ก็ไปเปิดทวี ี เปิด

ทวีแีลว้ก็ไปหาหมอน ตื่นขึ้นมาก็เปิดตูเ้ยน็ใหมเ่ปิดทวีใีหม ่ ตอ้งบงัคบัตวัเอง ตอ้งมวีนิยั 

ถา้ไมม่วีนิยัจะไมเ่จริญกา้วหนา้ 

ตอ้งคาํนึงถงึผลทีจ่ะไดร้บัจากการควบคุมบงัคบัตน ก็คอืมรรคผลนิพพาน ไมม่อีะไรจะ

วเิศษเท่ากบัมรรคผลนิพพาน ทาํงานน้ีเสร็จแลว้จะสบายไปตลอดอนนัตกาล ไมต่อ้งทาํ

อะไรอกีต่อไป ไมต่อ้งกลบัมาเกดิใหม ่ ไมต่อ้งกลบัมาดิ้นรน ทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยง

ทอ้ง หาเงนิหาทองมาซื้อความสุข ไมต่อ้งทกุขก์บัความแก่ความเจ็บความตาย มแีต่

ความสุขตลอดเวลา ไมม่คีวามทกุขเ์ลย ถา้คดิอย่างน้ีแลว้จะมกีาํลงัใจ มคีวามกลา้หาญ 

มคีวามเขม้แขง็ มคีวามพากเพยีร มคีวามอดทน ทีจ่ะพาไปสู่ความหลดุพน้จากความ

ทกุข ์ ไปสู่ความสุขทีถ่าวรทีย่ ัง่ยนื เริ่มจากการปฏบิตัทิีบ่า้น เพราะอยู่บา้นตลอดเวลา ถา้

จะไปปฏบิตัทิีว่ดั พอไปถงึวดัก็หมดแรงแลว้ พอปฏบิตัเิขา้ร่องเขา้รอยก็ตอ้งกลบับา้น 
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เหมอืนกบัรถพอวิง่ไดห้น่อยหน่ึงก็ตอ้งจอด ตอ้งกลบับา้น จงึควรปฏบิตัทิีบ่า้นไปก่อน 

ไมอ่ย่างนัน้จะไมม่เีวลาปฏบิตั ิ เอาเวลาทีใ่ชไ้ปกบัพวกบนัเทงิ ถา้เอามาไมไ่ดห้มดก็แบ่ง

มาสกัครึ่งก่อน สละละครไปสกั ๑ หรือ ๒ เรื่อง ละครนํา้เน่าดูไปก็ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไร 

เรื่องโลภโกรธหลง อจิฉาริษยา อาฆาตพยาบาท ผดิศีลผดิธรรม ดูไปทาํไม ไมไ่ดท้าํให ้

เกดิปญัญา เกดิความเบือ่หน่ายสลดสงัเวช ดูธรรมะอ่านหนงัสอืธรรมะดกีวา่ ภาวนา

ดกีวา่ ถา้ทาํแลว้ก็จะเจริญกา้วหนา้ไปตามลาํดบั 

ต่อไปถา้ปฏบิตัทิีบ่า้นแลว้รูส้กึวา่มอีปุสรรคมาก ก็ตอ้งไปอยู่ทีว่ดับา้ง เพราะอยู่ทีบ่า้นจะ

มธุีระนัน้ธุระน้ี มเีรื่องนัน้เรื่องน้ีมารบกวน มาคอยแย่งเวลาไป ถา้ปฏบิตัไิดผ้ลบา้งแลว้

จะเหน็คุณค่าของการปฏบิตั ิ และเหน็โทษของการทาํภารกจิทีไ่มจ่าํเป็น เช่นการหาเงนิหา

ทองมากเกนิความจาํเป็นก็เป็นโทษ ไมไ่ดเ้ป็นประโยชน ์ เป็นโทษมากกวา่เป็นคุณ ถา้เอา

ไปเทีย่ว เอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็เหมอืนไปซื้อยาเสพตดิ นอ้ยนกัทีจ่ะ

เอาไปทาํประโยชน ์ เช่นเอาไปทาํบญุ ถา้ไมม่เีงนิจะทาํบญุก็ไมต่อ้งทาํ ไมต่อ้งเสยีเวลาไป

ทาํบญุ เอาเวลามาภาวนาเพือ่บญุทีใ่หญ่กว่า มากกวา่บญุทีไ่ดจ้ากการทาํบญุใหท้าน เอา

เวลามารกัษาศีล ๘ ดกีวา่ มาภาวนากนัดกีวา่ ตดัเวลาหาเงนิใหน้อ้ยลงไป อย่ามเีงนิมาก 

มเีวลามากจะดกีวา่ เวลามคุีณค่ากวา่เงนิทอง ถา้รูจ้กัใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชนน้ี์ เวลามี

คุณค่ากวา่เงนิทองเป็นหมืน่ลา้นแสนลา้น เพราะเงนิทองหมืน่ลา้นแสนลา้นดบัความทกุข ์

ไมไ่ด ้แต่เวลาทีใ่ชป้ฏบิตัธิรรมน้ีดบัความทกุขไ์ด ้

เวลาจงึมคุีณค่าต่างกนั อยู่ทีก่ารใชเ้วลาวา่ใชไ้ปในทางไหน มคุีณก็ได ้ มโีทษก็ได ้ มโีทษ

ถา้ไปดูละคร ไปดืม่สุรา ไปเทีย่ว ไปหาเงนิหาทองมากเกนิไป ถา้หามาดูแลร่างกายก็เป็น

คุณกบัร่างกาย ถา้หามากเกนิไป หาเพือ่ใหร้ํา่รวย ก็จะเป็นโทษกบัจติใจ เพราะจะเสริม

กเิลสตณัหาใหม้กีาํลงัมากขึ้น ถา้มกีเิลสตณัหามากขึ้น ก็จะมเีวลาปฏบิตัธิรรมนอ้ยลง 

กเิลสตณัหาจะเอาเวลาไปหมด ไปหาเงนิต่อ ไดเ้งนิมาก็เอาไปซื้อความสุขต่างๆ การใช ้

เวลาจงึมผีลต่างกนั ใชใ้หเ้กดิคุณก็ได ้ ใชใ้หเ้กดิโทษก็ได ้ ถา้ใชป้ฏบิตัธิรรมก็จะเป็น

คุณประโยชนท์ีสู่งสุด อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงใชม้า ทรงใชเ้วลาเพยีง ๖ ปี ก็ไดท้รพัย์

ทีย่ิง่ใหญ่ ทรพัยท์ีม่คุีณค่ายิง่กวา่เงนิทองหมืน่ลา้นแสนลา้น ไดท้รพัยภ์ายใน ได ้
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อริยทรพัย ์ ไดพ้ระนิพพานทีเ่ป็นปรมงัสุขงั ไมม่ทีรพัยอ์ะไรในโลกน้ีทีจ่ะซื้อปรมงัสุขงัได ้

ต่อใหซ้ื้อรถแสนคนัลา้นคนั ก็จะไมไ่ดค้วามสุขของพระนิพพาน ต่อใหส้รา้งปราสาทราช

วงัใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม ก็จะไมไ่ดค้วามสุขของพระนิพพาน 

คนโงจ่งึสรา้งสมบตัภิายนอก สรา้งปราสาทราชวงั สรา้งอะไรต่างๆ แต่ใจรอ้นยิง่กวา่ไฟ 

ทกุขย์ิง่กวา่นรก สิง่ต่างๆในโลกน้ีดบัความทกุขใ์จไมไ่ด ้ มพีระนิพพานเท่านัน้ทีด่บัความ

ทกุขใ์จไดอ้ย่างสนิท ไดอ้ย่างถาวร การภาวนาเป็นเครื่องมอืทีจ่ะดบัความทกุขไ์ดอ้ย่าง

ถาวร ทกุเวลานาททีีใ่ชไ้ปกบัการภาวนา เป็นคุณเป็นประโยชนก์บัใจท ัง้หมดเลย มคุีณค่า

ราคามาก ปฏบิตัธิรรมเพยีง ๕ นาท ีก็เหมอืนกบัไดเ้งนิมา ๑๐๐ ลา้นแลว้ คดิดูก็แลว้กนั 

จะมวัไปหาเงนิทองทาํไม วนัหน่ึงทาํงานแทบเป็นแทบตาย ไดเ้งนิมาสกักี่หมืน่กี่แสนกี่

ลา้น ไดม้าแลว้ดบัความทกุขใ์จไดห้รือเปลา่ นัง่สมาธิเพยีง ๕ นาท ี ใจเยน็สบายกวา่สุข

กวา่ไดเ้งนิเป็นหมืน่เป็นแสนเป็นลา้น น่ีเป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งคดิกนั ตอ้งเปรียบเทยีบ เพือ่จะ

ไดใ้ชเ้วลาใหเ้กดิคุณประโยชนอ์ย่างสูงสุด 

พระพทุธเจา้ทรงใชเ้วลา ๖ ปี ก็ไดพ้ระนิพพานมา หลงัจากทีไ่ดพ้ระนิพพานแลว้ 

พระองคก์ท็รงสามารถช่วยผูอ้ืน่ ใหไ้ดพ้ระนิพพานไดเ้ร็วกวา่พระองคเ์อง เพราะไมม่ใีคร

สอนพระองค ์ไมม่ใีครบอกวธิีทีใ่หไ้ดพ้ระนิพพานอย่างรวดเร็ว แต่พอพระองคท์รงตรสัรู ้

แลว้ ทรงสอนไมถ่งึนาทกี็ไดแ้ลว้ มศีรทัธาทา่นหน่ึงอยากจะฟงัธรรมในขณะทีท่รง

บณิฑบาต พระองคก์็ทรงตรสัวา่ไมใ่ช่เวลาทีจ่ะสอนธรรมะ เขาก็ขอรอ้งใหท้รงสอนส ัน้ๆ 

ก็ทรงตรสัไปวา่ ใหส้กัแต่วา่รู ้ เหน็อะไรก็สกัแต่วา่เหน็ ไดย้นิอะไรก็สกัแต่วา่ไดย้นิ ไม่ให ้

มอีารมณ์เกดิขึ้นจากการเหน็ จากการไดย้นิ ใหรู้เ้ฉยๆ เท่านัน้เขาก็สาํเร็จแลว้ แสดงวา่

เขามคุีณธรรมพรอ้มทีจ่ะรบักบัธรรมะอนัยิง่ใหญ่น้ี ถา้เปรียบเหมอืนกบัคนทีม่าขออาหาร 

ก็มภีาชนะมารองรบั พอตกัอาหารใส่ภาชนะ เขาก็รบัไดห้มดเลย พอรบัประทานก็อิม่เลย 

แต่พวกเราน้ี ฟงักนัแลว้ฟงักนัอกี ก็ยงัไมเ่คยอิม่กนัเลย เพราะไมม่ภีาชนะมารองรบั 

ภาชนะทีจ่ะรองรบัปญัญา ก็คอืสมาธิ คอืศีล คอืทาน 

จงึตอ้งทาํทานก่อน ทาํทานแบบจริงๆจงัๆ ทาํใหห้มดเลย ไมใ่ชเ้งนิทองซื้อความสุข ต ัง้

สจัจาธิษฐานวา่ต่อไปน้ีจะไมใ่ชเ้งนิซื้อความสุข จะใชเ้งนิซื้อปจัจยั ๔ เท่านัน้ ของอย่างอืน่
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จะไมซ่ื้อ เก็บเงนิไวซ้ื้อปจัจยั ๔ ถา้ไมไ่ดบ้วช แต่ตอ้งต ัง้กฎไวเ้ลยวา่ จะไมเ่อาเงนิไปซื้อ

ความสุข ไมซ่ื้อรูปเสยีงกลิน่รส เช่นเหน็กระเป๋าเหน็เสื้อผา้แลว้อยากได ้ อย่างน้ีก็เป็นรูป 

ไดด้มกลิน่นํา้หอมก็อยากจะซื้อ อย่างน้ีก็คอืกลิน่ เหน็เครื่องดืม่ชนิดต่างๆ เหน็ขนมนม

เนยก็อยากจะซื้อ อย่างน้ีก็คอืรส ตอ้งไมซ่ื้อรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ซื้อแต่อาหาร ซื้อ

แต่นํา้ดืม่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี เสื้อผา้ถา้มพีอแลว้ก็ไมต่อ้งซื้อ ซื้อต่อเมือ่จาํเป็น ไม่

พอใชจ้ริงๆ จะตดักเิลสไดเ้ยอะเลย จะมเีวลารกัษาศีล ๘ มเีวลาภาวนาน่ีคือเจตนาของ

การทาํทาน ตอ้งการใหห้ยุดใชเ้งนิ ถา้หยุดใชเ้งนิได ้ ก็หยุดหาเงนิได ้หรือหาเท่าทีจ่าํเป็น 

ทาํงานปีเดยีวก็หยุดไดส้บิปี ถา้เอาเงนิมาใชซ้ื้อปจัจยั ๔ เท่านัน้ เช่นซื้ออาหาร 

อาหารก็ตอ้งแบบมกันอ้ยสนัโดษเรียบงา่ย ถา้อาหารราคา ๕๐ บาทกนิแลว้อิม่ ทาํไมตอ้ง

ซื้ออาหารราคา ๕๐๐ บาท ถา้อิม่เหมอืนกนั ดบัความหวิไดเ้หมอืนกนั รกัษาสุขภาพของ

ร่างกายไดเ้หมอืนกนั อย่างน้ีฉลาดหรือโง ่ซื้อของแพงทาํไม ไดคุ้ณประโยชนเ์ท่ากนั ของ

มาจากทีเ่ดยีวกนั มาจากตลาด แต่เวลาขายทาํไมราคาต่างกนั ขายทีห่น่ึงราคาแพงกวา่

อกีทีห่น่ึงเป็น ๑๐ เท่า ของมาจากทีเ่ดยีวกนั มาจากตลาดเหมอืนกนั แลว้ก็เขา้ไปสู่ที่

เดยีวกนั คอืเขา้ไปในทอ้งเหมอืนกนั ตอ้งคิดบา้งสนิกัปฏบิตั ิศิษยต์ถาคต ผูป้ราดเปรื่อง

ดว้ยปญัญา อย่าใหก้เิลสหลอก พอทาํใหดู้สวยงาม ก็อยากจะรบัประทานแลว้ ราคา

เท่าไหร่ไมว่า่ ยอมเสยียอมหมดเน้ือหมดตวั ไมค่ดิถงึเวลาเขา้ไปในปากบา้ง วา่เป็น

อย่างไร ประดบัประดาสวยงามขนาดไหน พอเขา้ไปขบเคี้ยวอยู่ในปาก ผสมกบันํา้ลาย

เราแลว้เป็นอย่างไร สวยงามไหม ตอ้งคดิอย่างน้ี ถงึจะปราบกเิลสได ้ปราบความหลงได ้

จะไดใ้ชเ้วลาทีม่คุีณค่าใหเ้กดิคุณค่าจริงๆ ตอนน้ีเราใชเ้วลาใหเ้กดิโทษกบัใจเรา ไมไ่ด ้

เกดิคุณเกดิประโยชนเ์ลย มวัแต่หาเงนิเพือ่มาใช ้ ใชห้มดกห็าใหม ่ วนกนัไปอยู่อย่างน้ี 

อยู่ในวฏัจกัรแห่งการหาเงนิใชเ้งนิ แลว้เมือ่ไหร่จะหลดุออกมาได ้ ตอ้งหยุดใชเ้งนิเท่านัน้

ถงึจะหลดุออกมาได ้ใชเ้ท่าทีจ่าํเป็นเท่านัน้ 

ถาม ตอนทีท่่านอาจารยเ์ริ่มภาวนา ก็สงบตลอดเลยใช่ไหมคะ 

ตอบ สงบตัง้แต่เริ่มภาวนา ผ่านทกุขเวทนาไปได ้ เวลานัง่แลว้เจ็บก็ใชบ้ริกรรม ก็ผ่าน

ไปได ้ก็เลยไมก่ลวัความเจ็บ เพราะรูจ้กัวธิสูีก้บัความเจ็บ นัง่นานๆก็นัง่ได ้ สูก้บั
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มนัได ้ นัง่สลบักบัเดนิ มบีางช่วงก็เผลอบา้ง ก็ฟุ้ งปรุงแต่งขึ้นมา เกดิกเิลสขึ้นมา 

ก็ตอ้งนัง่ใหส้งบ ถา้สูไ้มไ่ดก้็จะถูกหลอกใหอ้อกไปขา้งนอก ไปหาแสงสเีสยีง พอ

กลบัมาก็รูว้า่ถูกหลอก ตอ้งกลบัมาเริ่มตน้ใหม ่

ถาม ท่านอาจารยใ์ชอ้ะไรควบคุมจติใจไมใ่หอ้ยากไปเทีย่ว 

ตอบ ใชก้ารภาวนา ใชส้ตเิฝ้าดูร่างกายตลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั เฝ้าดูร่างกายวา่

กาํลงัทาํอะไร กาํลงัยนื กาํลงัเดนิ กาํลงันัง่ ถา้นัง่เฉยๆก็ดูลมหายใจเขา้ออก จน

จติรวมเขา้สู่ความสงบ เบื้องตน้ตอ้งเจริญสตก่ิอนเพือ่ใหไ้ดส้มาธิ พอไดส้มาธิ

แลว้ก็ออกทางปญัญา พจิารณาร่างกาย พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา พจิารณา

อสุภะ พจิารณาธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ พจิารณาทกุขเวทนา พจิารณาทกุขใ์น

อริยสจั ๔ ทีเ่กดิจากสมทุยั คอืความอยาก อยากใหค้วามเจ็บของร่างกายหายไป 

ถา้หยุดความอยากใหค้วามเจ็บหายไปก็จะไมท่กุขใ์จ ใจก็จะเฉยกบัความเจ็บของ

ร่างกาย อยู่กบัมนัได ้ มนัเจ็บเราก็ดูมนัเจ็บไป แต่ใจไมไ่ดเ้จ็บกบัร่างกาย เพราะ

รกัษาใจดว้ยปญัญา ไมใ่หเ้กดิความอยาก ไมใ่หเ้กดิสมทุยั คอืวภิวตณัหา ความ

อยากใหค้วามเจ็บหายไป หรืออยากจะหนีจากความเจ็บไป 

ถาม ท่านอาจารยม์เีพือ่นเยอะไหมคะ 

ตอบ ไมม่ ีตดัหมด มธีรรมะเท่านัน้ทีเ่ป็นเพือ่น 

ถาม ไมค่บเพือ่นเลย 

ตอบ คบไปทาํไม คบแลว้ไดอ้ะไร ไดแ้ต่ชวนไปเทีย่ว ชวนไปกนิ ชวนไปดืม่ 

ถาม แลว้ความเบือ่มนัหายไปไหมเจา้คะ 

ตอบ ถา้สงบก็หาย ถา้ปรุงแต่งก็กลบัมา ถา้คดิปรุงแต่งก็จะคดิถงึความสุขทีเ่คยม ีก็จะ

เกดิความเบือ่หน่ายกบัสภาพทีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนั เกดิความเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา

วา้เหว ่ ถา้ภาวนาจนจติสงบความเบือ่ก็จะหายไป ช่วงนัน้ยงัอยู่ในข ัน้เจริญสตอิยู่ 
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ถา้ไมเ่จริญสตปิับ๊ ก็จะคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี พอรูว้า่เริ่มปรุงแต่งก็ดงึกลบัมา 

กลบัมานัง่สมาธิ เจริญอานาปานสต ิดูลมเขา้ออก ไมไ่ดใ้ชพ้ทุโธ เพราะในสตปิฏั

ฐาน ๔ ท่านสอนใหใ้ชอ้านาปานสต ิครัง้หน่ึงพอนัง่แลว้เจ็บ มคีวามคดิผุดขึ้นมา

เองวา่ ตอ้งใชค้าํบริกรรม ก็เลยบริกรรมอนิจจาๆไป ไมน่านจติก็น่ิงสงบ ความ

เจ็บหายไปอย่างมหศัจรรย ์ ทน้ีีก็รูว้ธิีสูก้บัความเจ็บ ถา้ดูลมต่อไปไมไ่ดก้็ตอ้งใช ้

การบริกรรม ขอ้สาํคญัอย่าไปใหค้วามสนใจกบัความเจ็บ อย่าไปอยากใหม้นัหาย 

อย่าไปยุ่งกบัมนั อย่าไปอยากหนีจากมนัเป็นอนัขาด เพราะจะทาํใหเ้กดิความเจ็บ

ซอ้นขึ้นมาในใจ ทีรุ่นแรงกวา่ความเจ็บของร่างกาย ทีท่นไมไ่ดไ้มใ่ช่ความเจ็บทาง

ร่างกาย แต่เป็นความเจ็บทางใจ เวลาไมช่อบอะไรน้ีจะทรมานใจใช่ไหม ถา้ทาํสิง่

ทีช่อบก็จะไมท่รมานใจ เหมอืนกนิพริก คนทีช่อบกนิพริกจะสุขใจ คนทีไ่มช่อบ

กนิพริกจะทกุขใ์จ ไมไ่ดท้กุขท์ีร่่างกาย เพราะกนิพริกเหมอืนกนั คนหน่ึงกนิแลว้

มคีวามสุข อกีคนกินแลว้ทกุข ์อยู่ทีใ่จ 

ก็เลยเกดิปญัญาขึ้นมา เวลาฟงัเสยีงทีช่อบ ใหด้งัแสบแกว้หูก็ยงัฟงัได ้ แต่เวลา

ฟงัเสยีงทีไ่มช่อบ เสยีงเบาๆก็ฟงัไมไ่ด ้ก็เลยเหน็วา่ปญัหาอยู่ทีใ่จ ถา้ใจชอบจะรบั

ได ้ ถา้ใจไมช่อบจะรบัไมไ่ด ้ เช่นทกุขเวทนาน้ีเรารบักนัไมไ่ด ้ จะเป็นจะตายกนั 

แต่ถา้ทาํใจใหช้อบหรือไมร่งัเกยีจทกุขเวทนาได ้ ก็จะอยู่กบัทกุขเวทนาได ้ พอใจ

ไมร่งัเกยีจทกุขเวทนา ใจก็จะเฉย จะนัง่ไดอ้ย่างสบาย ตอ้งสอนใจใหช้อบ อย่า

ใหใ้จรงัเกยีจทกุขเวทนา เราหา้มทกุขเวทนาไมไ่ด ้ เป็นส่วนหน่ึงของเรา ถา้เราอยู่

กบัทกุขเวทนาได ้ใจก็จะสบาย ไมเ่ดอืดรอ้น เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ปวดหวัปวดทอ้ง 

ไมต่อ้งกนิยาแกป้วด เพราะใจไมป่วด ความปวดของร่างกายเป็นส่วนย่อย ความ

ปวดส่วนใหญ่เกดิจากความคดิปรุงแต่ง เกดิจากตณัหาความอยาก ความกลวั  

ทาํใหใ้จเครียด ทาํใหใ้จทกุข ์

ในเบื้องตน้ตอ้งเจริญสตใิหไ้ดก่้อน สตสิาํคญัมาก สตทิาํใหใ้จไดส้มาธิ พอได ้

สมาธิแลว้ก็จะมกีาํลงัพจิารณาทางปญัญาได ้ เวลาเกดิทกุขข์ึ้นมา ใจจะไมต่ื่น

ตระหนก จะสามารถพจิารณาธรรมได ้ถา้ไมม่สีมาธิเวลาทกุขป์ับ๊ จะเหมอืนไก่ตา
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แตก พจิารณาธรรมไมไ่ด ้มแีต่จะอยากหนีจากความทกุขเ์พยีงอย่างเดยีว ไมรู่ว้า่

ความทกุขเ์กดิจากอะไร จะหนีจากสิง่ทีค่ดิวา่เป็นความทกุข ์ เช่นหนีจาก

ทกุขเวทนา หนีจากความเจ็บของร่างกาย ทีไ่มใ่ช่เป็นเหตขุองความทกุขใ์จ เหตุ

ของความทกุขใ์จก็คอื ความอยากหนีจากความเจ็บของร่างกาย ถา้พจิารณาได ้

พอเขา้ใจ ใจก็จะปลอ่ย ร่างกายเจ็บกรู็ว้า่เจ็บ แต่ใจไมเ่จ็บแลว้ นัง่ต่อได ้ ไม่

เดอืดรอ้น บางทร่ีางกายกห็ายไปดว้ย เหลอืแต่จติลว้นๆ อย่างน้ีก็ม ี

ถาม นัง่บนโซฟา จะเจบ็นอ้ยกวา่ 

ตอบ นัง่โซฟาทาํไม เรานัง่เพือ่ใหม้นัเจ็บ จะไดแ้กป้ญัหาได ้เราถงึขาํเวลาเหน็คนปฏบิตัิ

ตอ้งมเีบาะนัง่ ปฏบิตัเิพือ่อะไรกนั เพือ่ความสบายกายหรือเพือ่ความสบายใจ ถา้

ร่างกายเจ็บ เราจะไดรู้จ้กัวธิีแกค้วามทกุขใ์จทีเ่กดิตามมา เราเคยนัง่เบาะทีไ่หน 

ต ัง้แต่เราเริ่มนัง่สมาธิเราก็นัง่กบัพื้นธรรมดา 

ถาม พระอาจารยน์ัง่กบัพื้นธรรมดา 

ตอบ จะไปนัง่ทีไ่หนก็สะดวก นัง่ไดท้กุแห่งทกุหน 

ถาม ยงัเขา้ใจวา่ใหน้ ัง่เบาะเพือ่จะนัง่ไดน้านๆ 

ตอบ ไมต่อ้งการนัง่ใหน้าน ตอ้งการนัง่ใหเ้จ็บ เพือ่จะไดใ้ชธ้รรมะมาแกค้วามทกุขใ์จ 

จะไดใ้ชส้ต ิ จะไดเ้กดิสมาธิ ทีใ่หอ้ดอาหารก็เพือ่ใหห้วิ ใหท้กุขใ์จ จะไดใ้ชส้มาธิ

มาแกค้วามทกุขใ์จ 

ถาม ถา้นัง่อย่างนัน้ความเจ็บก็มาเร็ว จะนัง่ไมไ่ดน้านเท่ากบันัง่บนเบาะ นัง่ยิง่นานยิง่ดี

ไมใ่ช่หรือคะ 

ตอบ นานแบบนัน้ไมด่ ี

ถาม ถา้อย่างนัน้ นัง่แป๊บเดยีวก็จะรูส้กึเจ็บ 
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ตอบ ใหม้นัเจ็บชา้ทาํไม ใหม้นัเจ็บเร็วจะดกีวา่ จะไดบ้งัคบัใหบ้ริกรรมพทุโธใหถ้ีเ่ลย 

จะไดส้งบเร็ว ปญัหามนัไมไ่ดอ้ยู่ทีน่ ัง่เบาะหรือไมน่ ัง่เบาะ เจ็บหรือไมเ่จ็บ ปญัหา

อยู่ทีภ่าวนาหรือไมภ่าวนา ถา้ภาวนาอย่างต่อเน่ือง จะสงบภายใน ๕ นาท ี ๑๐ 

นาท ีจะไมเ่จ็บ จะนัง่ไดน้านเป็นช ัว่โมง จะไมรู่ส้กึเจ็บเลย 

ถาม เขา้ใจวา่ตอ้งนัง่บนเบาะ 

ตอบ เขา้ใจแบบพวกตาบอดคลาํชา้ง 

ถาม จะใชเ้บาะหนาขึ้นๆ 

ตอบ กเิลสยิง่มากขึ้น หนีความเจ็บไปเรื่อยๆ ปฏบิตัหินีความเจ็บทาํไม 

ถาม นึกวา่เก่งถา้นัง่ไดน้าน เพราะนัง่บนเบาะหนา 

ตอบ ไมไ่ดน้ ัง่เพือ่เอาเวลา นัง่เพือ่เอาสต ิ เอาสมาธิ เอาปญัญา จะนัง่บนเบาะหรือไม ่

ไมใ่ช่เป็นประเดน็ ทีเ่ราไมใ่ชเ้บาะเพราะไมอ่ยากจะยุง่ ไปไหนมาไหนก็ตอ้งเอา

เบาะไปดว้ย 

เวลาบวชแลว้จะไมยุ่่งกบัใคร ขนาดครูบาอาจารยย์งัไมยุ่ง่กบัท่าน คนอืน่อยากจะ

เขา้ใกลช้ดิท่าน ไปบบีนวดไปรบัใช ้เรากลบัถอยห่าง ไมอ่ยากเขา้ใกลใ้คร ท่านคง

จะทราบ ท่านคงเป็นอย่างนัน้มาก่อน ท่านรู ้ จงึไมเ่ป็นปญัหา ท่านกลบัช่วย

ส่งเสริม บางทจีาํใจตอ้งมาร่วมทาํกจิ ท่านก็เมตตามาไล ่ ไมใ่หท้าํ ท่านรูว้า่ใจเรา

เขา้ขา้งในแลว้ ไมอ่ยากออกมาขา้งนอก แต่คนอืน่ท่านไมไ่ลน่ะ 

ตอนทีจ่ะบวชก็กลวัจะไปเจออาจารยท์ีไ่มป่ฏบิตั ิ จะอยู่ดว้ยกนัไมไ่ด ้ แต่ก็โชคด ี

เจอพระอาจารยท์ีป่ฏบิตัผิ่านมาแลว้ ท่านเขา้ใจทกุอย่าง เลยอยู่ทีว่ดัท่านไดอ้ย่าง

สบาย ไมเ่คยกลวัวา่ท่านจะไลเ่ลย เวลาไปขอท่านอยู่ ใจก็เป็นกลาง อยู่ก็ได ้ ไม่

อยู่ก็ได ้เพราะตอนนัน้ไมไ่ดพุ้่งไปหาอาจารยเ์ป็นหลกั แต่ไปหาสถานทีภ่าวนาเป็น
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หลกั ถา้อยู่ทีน่ี่ไมไ่ดก้็ไปหาทีอ่ืน่ก็ได ้เราคดิอย่างนัน้ แต่ก็โชคดไีปขอก็ไดอ้ยู่เลย 

ไดท้ีท่ีถู่กใจ เป็นทีท่ีส่งบเงยีบ 

ถาม พีส่าวฝากมากราบเรียนวา่ขอ้สอบท่านอาจารยย์ากมาก สามเีขาหวัใจวายตาย

กะทนัหนั เขาก็บอกวา่โชคดทีีไ่ดม้ากราบท่านอาจารยปี์สองปีก่อนหนา้ทีส่ามจีะ

เสยี พอเสยีไปก็มคีาํสอนมธีรรมะใหเ้ขาระลกึได ้ เขาก็ไดพ้จิารณาสงัขารตอนที่

อยู่กบัตอนทีไ่ปแลว้ วา่มคีวามแตกต่างกนัอย่างไร ในช่วงทีจ่ติใจไมส่งบ เขาก็ได ้

ฝึกบอกตวัเองวา่ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั แลว้ก็บอกตวัเองวา่เรื่องทีผ่่านมามนัเป็นอดตี 

แลว้ก็อย่าไป… 

ตอบ อยาก 

ถาม อดตีมนัผ่านไปแลว้ ตอ้งทาํใจยอมรบัมนั 

ตอบ อยู่กบัความจริง ปจัจบุนัคอืความจริง อดตีคอืความฝนั อนาคตคอืความเพอ้ 

ถาม ก็เลยไดศึ้กษาจากเรื่องจริง ไดไ้ปดูเวลาเก็บกระดูก พยายามดูวา่ลกัษณะเป็น

อย่างไร 

ตอบ ควรจะพจิารณาวา่ ต่อไปเราก็ตอ้งเป็นเหมอืนเขา 

ถาม ทแีรกก็รูส้กึวา่เรื่องน้ีมนัใกลต้วั เขาเป็นเราก็ตอ้งเป็น พอเวลาห่างไปก็รูส้กึวา่ไกล

ตวั คดิวา่จติเราหลอกตวัเองอยู่เสมอ ไม่ยอมรบัวา่เป็นเรื่องของตวัเรา จงึตอ้ง

พยายามนึกวา่ร่างกายพอขาดเลอืด ธาตนุํา้ไมเ่ดนิ ก็จะมสีดีาํคลํา้ ก็พยายาม

สอนตวัเองอย่างน้ี 

ตอบ ตอ้งสอนวา่ในทีสุ่ดก็จะเป็นขี้เถา้กบัเศษกระดูก 

ถาม แต่จติไมเ่ชื่อ 
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ตอบ ตอ้งพจิารณาอยู่เรื่อยๆ เหมอืนท่องสูตรคูณ ถา้ท่องครัง้สองครัง้เดีย๋วก็ลมื แต่

ถา้ท่องทกุวนัๆ ท่องจนขึ้นใจ ก็จะไมล่มื เวลามองร่างกายทไีร ก็ตอ้งมองเศษ

กระดูกมองขี้เถา้ดว้ย พจิารณาวา่ต่อไปจะตอ้งเป็นอย่างน้ีๆ จะไปอะไรกบัมนั

นกัหนา จะไปหวงไดอ้ย่างไร ไมว่า่จะเป็นของเราหรือของใครก็ตาม 

ถาม ถา้มองไปเรื่อยๆ เราจะเชื่อ 

ตอบ จะไมล่มื พอไมล่มืก็จะไมห่ลง จะทดสอบถามตวัเองวา่พรอ้มทีจ่ะตายหรือไม ่

ถาม เวลานัง่สมาธิก็นึกถงึรูปภาพของคนตาย แต่ไมส่ามารถเหน็วา่ตวัเราก็จะเป็นแบบ

น้ีเจา้ค่ะ 

ตอบ เพราะมองไมน่านพอ แลว้ก็มงีานอย่างอืน่ใหไ้ปมอง ก็เลยมองไมเ่หน็ ตอ้งออก

บวช ออกจากรูปเสยีงกลิน่รส ออกจากเรื่องของคนเป็น ไปอยู่ทีว่เิวก จะไดค้ดิ

เรื่องตายไดอ้ย่างต่อเน่ือง ไมม่เีรื่องอืน่มากลบ ถา้อยากจะบรรลเุร็วๆ ก็ตอ้งทิ้ง

ทกุอย่างไป ไมเ่ช่นนัน้จะไมส่าํเร็จ เพราะไมม่เีวลาพจิารณาความตายอย่าง

ต่อเน่ือง 

ถาม เป็นแค่ภาพ จนิตนาการ 

ตอบ ใหม่ๆ ก็ตอ้งจนิตนาการไปก่อน ใหม้นัฝงัใจ เหมอืนในพระไตรปิฎกทีม่พีระ

พจิารณาโครงกระดูกตลอดเวลา เวลาใครเดนิผ่านมาท่านจะไมเ่หน็คน จะเหน็

แต่โครงกระดูก เวลามคีนมาถามวา่เหน็คนนัน้ไหม ท่านบอกวา่ไมเ่หน็ เหน็แต่

โครงกระดูก ไมรู่ว้า่เป็นของใคร ตอ้งอยู่คนเดยีวปลกีวเิวก สูตรตายตวัของการ

ภาวนาก็คอื ๑. ปลกีวเิวก ๒. สาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ๓. เจริญสตอิย่างต่อเน่ือง 

เช่นพจิารณากระดูกอย่างต่อเน่ือง หรือบรกิรรมพทุโธๆอย่างต่อเน่ือง ๔. รูจ้กั

ประมาณในการบริโภคอาหาร รบัประทานมากเกนิไปก็จะทาํใหง้ว่งนอน ทาํใหข้ี้

เกยีจ 
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ถาม อย่างกรณีของลูก สามกี็ไมอ่ยู่ ลูกก็อยู่ต่างประเทศ ก็น่าจะเขา้วดัได ้แต่ทาํไมยงั

เขา้ไมไ่ด ้

ตอบ เพราะยงัตดิรูปเสยีงกลิน่รสอยู่ เหมอืนตดิยาเสพตดิ 

ถาม กลวัวา่จะไปไมต่ลอดรอดฝัง่ 

ตอบ ไมเ่ป็นไร ไปก่อนเถดิ ถา้จะกลบัมาก็ค่อยว่ากนัใหม ่

ถาม จะหมดอสิรภาพถา้บวชแบบจริงๆจงัๆ ก็เลยคดิหนกั 

ตอบ เป็นการตดัสนิใจทีย่ากทีสุ่ดเลยสาํหรบัเรา เป็นช่วงทีท่รมานใจทีสุ่ด ใจหน่ึง

อยากจะบวช อกีใจหน่ึงไมอ่ยากจะบวช พอตดัสนิใจไดแ้ลว้ ก็เหมอืนยกภูเขา

ออกจากอก ทกุอย่างดูสดใสไปหมด มนัสบายอกสบายใจอย่างบอกไมถู่ก 
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กณัฑท์ี่ ๔๕๓ 

ตนเป็นที่พึ่งของตน 
๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๖ 

พวกเราตอ้งยดึหลกั อตัตาห ิอตัตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน เพราะพึง่คนอืน่ไมไ่ด ้

เพราะไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน แต่เราพึง่เราไดต้ลอดเวลา เราเป็นทีพ่ึง่ของเราอย่างแทจ้ริง ที่

พึง่อืน่เป็นทีพ่ึง่ช ัว่คราว ไมแ่น่นอน บางทกีพ็ึง่ได ้บางทกี็พึง่ไมไ่ด ้แต่ไมเ่ป็นปญัหาอะไร 

เพราะทีพ่ึง่อืน่ไมส่ามารถแกป้ญัหาทีแ่ทจ้รงิของเราได ้คอืความทกุขใ์จ ไมม่ใีครแกใ้หเ้รา

ได ้ เราตอ้งแกด้ว้ยตวัเราเอง แต่เราตอ้งอาศยัสิง่อืน่ เช่นอาศยัร่างกาย ร่างกายก็ตอ้ง

อาศยัปจัจยั ๔ ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ถา้ยงัตอ้งพึง่ร่างกายกต็อ้ง

พึง่ปจัจยั ๔ ถา้ยงัตอ้งทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ภาวนา เพือ่ดบัทกุขใ์จ ก็ยงัตอ้งใช ้

ร่างกายเป็นเครื่องมอื ถา้ภาวนาจนถงึข ัน้ตดักามตณัหาได ้ กไ็มต่อ้งใชร่้างกายอกีต่อไป 

เช่นพระอนาคาม ี ถา้ตายไปก่อนจะบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ ท่านก็ไมต่อ้งกลบัมาเกดิเป็น

มนุษย ์ มามร่ีางกาย เพราะท่านสามารถปฏบิตัธิรรมได ้ โดยไมต่อ้งใชร่้างกาย เพราะมี

กเิลสเหลอือยู่แต่ภายในจติ 

ส่วนใหญ่พวกเราจะใชร่้างกายไปในทางกามตณัหากนั ถา้ยงัมกีามตณัหาอยู่ภายในใจ ก็

ตอ้งมร่ีางกาย มตีาหูจมกูลิ้น เพือ่เสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ถา้ไมม่ร่ีางกาย ไมม่ตีา

หูจมกูลิ้น ก็จะไมส่ามารถเสพได ้ จงึตอ้งไขวค่วา้หาร่างกาย กลบัมาเกดิใหม ่ ถา้ตดั

กามตณัหาไดแ้ลว้ ก็จะไมอ่ยากเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมต่อ้งมตีาหูจมกูลิ้นกาย

เป็นเครื่องมอื ถา้เป็นพระอนาคามกี็ไมต่อ้งใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื แต่ยงัตอ้งใชธ้รรมะ

เป็นเครื่องมอื เพราะยงัมกีเิลสตณัหาส่วนละเอยีด ทีย่งัตดิคา้งอยู่ภายในจติ คอืรูปราคะ 

อรูปราคะ มานะ อทุธจัจะ อวิชชา เป็นสงัโยชนเ์บื้องบน จะเป็นพระอรหนัตไ์ดก้็ตอ้ง

ชาํระสงัโยชนเ์บื้องบนใหห้มดไป แต่ไมจ่าํเป็นตอ้งใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื พระอนาคามี

ถา้ท่านตายไปก่อนทีจ่ะไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ ท่านก็สามารถเจริญวปิสัสนาภาวนาต่อ
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ไดเ้ลย หลงัจากทีร่่างกายของท่านดบัไปแลว้ ใจของท่านไมไ่ดด้บัไปกบัร่างกาย ใจของ

ท่านก็ทาํงานต่อ ใชธ้รรมะ ใชส้ต ิ ใชส้มาธิ ใชป้ญัญา เพือ่กาํจดัรูปราคะความตดิในรูป

ฌาน อรูปราคะความตดิในอรูปฌาน อทุธจัจะความฟุ้ งซ่าน มานะความถอืตวั และ

อวิชชาความไมรู่ไ้มเ่หน็พระอริยสจั ๔ ทีย่งัมอียู่ภายในจติ เป็นการปฏบิตัจิติลว้นๆ ถา้

จะดูจติก็ดูกนัตอนน้ี เพราะร่างกายไมม่ปีญัหาแลว้ ตดัไดแ้ลว้ อปุาทานในขนัธ ์ ๕ คอื

ร่างกาย เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ตดัไดแ้ลว้ ตดักามตณัหาไดแ้ลว้ แต่ยงัตดัรูป

ราคะ อรูปราคะ อทุธจัจะ มานะ อวชิชาไมไ่ด ้

รูปราคะก็คอืความตดิอยู่กบัรูปฌาน จติของผูท้ีต่ดักามราคะไดแ้ลว้ จะสงบละเอยีด

เท่ากบัจติทีอ่ยู่ในรูปฌานหรืออรูปฌาน เวลาอยู่ในความสงบก็มคีวามสุข แต่เวลาออก

จากรูปฌานหรืออรูปฌานมาแลว้ ใจก็จะหงดุหงดิ เน่ืองจากมานะ อวชิชา ทีผ่ลติความ

ทกุขอ์นัละเอยีดอยู่ภายในใจ ถา้ไมใ่ชป้ญัญาพจิารณา กจ็ะตดิอยู่กบัรูปราคะอรูปราคะ 

เวลาไมส่บายใจก็กลบัเขา้ไปในรูปฌานในอรูปฌาน ถา้ใชป้ญัญาพจิารณาก็จะเหน็วา่ 

ไมใ่ช่วธิีดบัความทกุขท์ีถ่าวร พอออกจากรูปฌานหรืออรูปฌานก็จะคดิปรุงแต่งไปในทาง

มานะ ไปในทางอวชิชา ก็ตอ้งใชป้ญัญาพจิารณา ถงึจะละมานะละอวชิชาได ้ถา้พจิารณา

อย่างไมห่ยุดย ัง้ พจิารณาอย่างเลยเถดิ เพื่อกาํจดัมานะ กาํจดัอวชิชา ก็จะเกดิอทุธจัจะ 

เกดิความฟุ้ งซ่านขึ้นมา แต่เป็นความฟุ้ งซ่านทีต่่างกบัอทุธจัจะในนิวรณ์ ในนิวรณ์จะ

ฟุ้ งซ่านเกี่ยวกบัลาภยศสรรเสริญ เกี่ยวกบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แต่อทุธจัจะใน

ระดบัของพระอนาคามน้ีี เป็นความฟุ้ งซา่นทีเ่กดิจากการพจิารณาดว้ยปญัญาแบบเลย

เถดิ พจิารณาจนไมม่กีาํลงัตดักเิลส 

ถา้จติเกดิความฟุ้ งซ่าน พจิารณาไมเ่หน็ความจริง ไมเ่หน็มานะ ไมเ่หน็อวชิชา ก็ตอ้งหยุด

พกั เขา้ไปพกัในสมาธิ ในรูปฌานหรืออรูปฌาน แต่ไมไ่ดพ้กัเพือ่หนีความทกุข ์ พกัเพื่อ

เอาแรง เหมอืนเวลาทาํงาน พอทาํจนเหน่ือยแลว้ ไมม่เีรี่ยวไม่มแีรง ไมไ่ดผ้ลงาน ก็ตอ้ง

หยุดทาํงานชัว่คราว กลบัมาพกัผ่อนทีบ่า้น มาอาบนํา้อาบท่า รบัประทานอาหาร หลบั

นอน พอไดพ้กัผ่อนแลว้ ตื่นขึ้นมามกีาํลงัวงัชาก็กลบัไปทาํงานต่อ เหมอืนคนตดัไมด้ว้ย

มดี เวลาตดัใหม่ๆ  มกีาํลงัมาก มดีก็คม ตดัไมไ้ดอ้ย่างงา่ยดาย พอตดัไปนานๆเขา้ แรง
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ก็จะหมดไป ความคมของมดีก็จะหมดไป จนไมส่ามารถตดัไมใ้หข้าดได ้ ถงึตอนนัน้ก็

ตอ้งหยุดพกัการตดัไมช้ ัว่คราว ไปรบัประทานอาหาร ไปนอนเอากาํลงั ไปลบัมดีใหค้ม 

พอไดพ้กั ไดร้บัประทานอาหาร ไดล้บัมดีแลว้ พอกลบัมาตดัไมใ้หม ่ ก็ตดัไดอ้ย่าง

งา่ยดาย 

การพจิารณามานะ พจิารณาอวชิชา ก็ตอ้งพจิารณาสลบักบัการพกัอยู่ในสมาธิ ทาํอย่างน้ี

ไมเ่ป็นการตดิสมาธิ การตดิในสมาธิก็คอืเวลาออกมาจากสมาธิแลว้ ใจวุน่วาย ก็กลบัเขา้

ไปในสมาธิ ไมใ่ชป้ญัญาแกค้วามวุน่วายใจ เวลาออกจากสมาธิแลว้มคีวามวุน่วายใจ 

เพราะมานะหรืออวชิชาเป็นเหต ุตอ้งใชป้ญัญาพจิารณา ถงึจะไมต่ดิในสมาธิ ถา้พจิารณา

แลว้ยงัตดัมานะตดัอวชิชาไมไ่ด ้มกีาํลงัไม่พอ ก็ตอ้งเขา้ไปพกัในสมาธิก่อน พอออกจาก

สมาธิแลว้ ก็พจิารณาใหม ่พจิารณามานะใหม ่พจิารณาอวชิชาใหม ่ จนกวา่จะตดัได ้ถา้

ไมพ่กัเลยก็จะเกดิอทุธจัจะขึ้นมา พจิารณาแบบไมห่ลบัไมน่อน ท ัง้วนัท ัง้คนื ดว้ยความ

เพลดิเพลนิ จนลมืพกัจติ ลมืเขา้สมาธิ 

น้ีคอืการพึง่ตนเองดว้ยการปฏบิตัธิรรม ต ัง้แต่เริ่มตน้จนถงึวาระสุดทา้ย พอสตปิญัญา

ไดท้าํลายกเิลสตณัหาจนหมดสิ้นไปแลว้ ก็จะไมม่คีวามทกุขอ์กีต่อไป พอไมม่คีวามทุกข ์

ก็ไมต่อ้งมทีีพ่ึง่ ทีเ่ราตอ้งพึง่ธรรมะ พึง่มรรค ๘ พึง่ทานศีลภาวนา พึง่สตสิมาธิปญัญา ก็

เพือ่ดบัความทกุขใ์จ ทีเ่กดิจากตณัหาความอยากต่างๆ พอความทกุขใ์จไดถู้กทาํลายจน

หมดสิ้นไปแลว้ ก็ไมต่อ้งพึง่อะไรอกีต่อไป อยู่อย่างสบาย อยู่อย่างไมม่คีวามทกุขไ์ป

ตลอด นกัปฏบิตัจิงึตอ้งพึง่ตนเอง ทาํทกุสิง่ทกุอย่างดว้ยตนเอง เช่นการดูแลรกัษา

อตัภาพร่างกายและการภาวนา ตอ้งชาํระจติเอง ตอ้งภาวนาเอง แต่ตอ้งอาศยัคาํสอนของ

พระพทุธเจา้เป็นผูบ้อกทาง การปฏบิตัจิงึมทีีพ่ึง่ ๒ ส่วนดว้ยกนัคอื ๑. อตัตาห ิอตัตโน 

นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน ตอ้งเป็นผูป้ฏบิตัเิอง ๒. พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ที่

เป็นผูน้าํทาง ถา้ไมม่พีระธรรมคาํสอนเป็นผูน้าํทาง กจ็ะไมส่ามารถปฏบิตัใิหบ้รรลมุรรค

ผลนิพพานได ้ เพราะสตปิญัญาของปถุชุน จะไมส่ามารถทาํใหบ้รรลมุรรคผลนิพพานได ้

ยกเวน้พระโพธิสตัวเ์ท่านัน้ ทีม่สีตปิญัญาบารม ี ทีส่ามารถคน้หาทางสู่การหลดุพน้จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิได ้
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พระโพธิสตัวค์อืผูท้ีทุ่่มเทชวีติจติใจต่อการบาํเพญ็บารมที ัง้ ๑๐ ประการ คอืทานบารม ี

ศีลบารม ี เนกขมัมบารม ี อเุบกขาบารม ี ปญัญาบารม ี เมตตาบารม ี อธิษฐานบารม ี สจั

จบารม ีวริิยบารม ีและขนัตบิารม ีทกุภพทกุชาตทิีเ่กดิมาจะไมส่นใจกบัการสรา้งลาภยศ

สรรเสริญ สรา้งความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย จะมุง่สรา้งบารมเีพยีงอย่างเดยีว หม ัน่ทาํ

ทานรกัษาศีลภาวนา ออกบวช สรา้งเนกขมัมบารม ี และบารมอีืน่ๆ เพือ่การตรสัรูพ้ระ

อริยสจั ๔ ดว้ยตนเอง ถา้เกดิมาเพือ่แสวงหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมกู

ลิ้นกาย ก็จะไมม่บีารมทีีจ่ะบรรลพุระนิพพานไดด้ว้ยตนเอง ก็ตอ้งรอใหม้พีระพทุธเจา้มา

ตรสัรูก่้อน พอมพีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ ก็เหมอืนกบัมคีนสรา้งทางใหเ้ดนิแลว้ ก็จะไปถงึ

พระนิพพานไดอ้ย่างงา่ยดาย เพราะมทีางเดนิแลว้ เพยีงแต่เดนิไปตามทางเดนิเท่านัน้ก็

จะถงึ ถา้อยากจะรูว้า่เป็นพระโพธิสตัวห์รอืไม ่ ก็ถามใจดูวา่มุง่ไปทางไหน ถา้มุง่ไปทาง

ลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็ไมเ่ป็นพระโพธิสตัว ์ ถา้เป็นพระ

โพธิสตัว ์จะมุง่สรา้งบารมเีพยีงอย่างเดยีว 

น้ีคอืลกัษณะของพระโพธิสตัว ์แต่ไมค่วรบาํเพญ็ทานบารมเีพยีงอย่างเดยีว เวลาทีไ่ดพ้บ

พระพทุธศาสนา เพราะจะเน่ินนาน ควรปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้จะ

ดกีวา่ เพราะมทีางเดนิแลว้ ไมต่อ้งหาทางเอง เพราะจะไมส่ามารถหาใหเ้สร็จไดภ้ายใน

ชาตน้ีิ ตอ้งบาํเพญ็บารมต่ีอไปอกีหลายภพหลายชาตดิว้ยกนั ตอนน้ีมทีางเดนิแลว้ ไม่

ตอ้งทาํทางเอง ไมต่อ้งหาทาง เพยีงแต่เดนิตามทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ดนิ ก็จะถงึ

พระนิพพานไดอ้ย่างรวดเร็ว ตอนน้ีมสีมบตัขิา้วของเงนิทองมากนอ้ย ก็สละไปใหห้มด 

บริจาคไปใหห้มด แลว้ก็ออกบวช ออกมารกัษาศีล ออกมาภาวนาเลย อย่าไปเสยีเวลา

กบัการสรา้งทานบารมเีพยีงอย่างเดยีว ตอ้งสรา้งศีลบารม ี อเุบกขาบารม ี สรา้งปญัญา

บารม ี ดว้ยการออกบวช ดว้ยการภาวนา ถงึจะหลดุพน้ได ้ บรรลธุรรมไดภ้ายในชาตน้ีิ

เลย ๗ ปีเป็นอย่างมาก ๗ วนัเป็นอย่างนอ้ย ขึ้นอยู่กบัอนิทรีย ์ ขึ้นอยู่กบัพละ ๕ คอื

ศรทัธาวริิยะสตสิมาธิปญัญา ถา้มมีากก็ภายใน ๗ วนั หรือถา้ในสมยัพระพทุธกาล ก็

บรรลใุนขณะทีฟ่งัธรรมเลย บรรลใุนขณะทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมเลย เช่น

พระอญัญาโกณฑญัญะ ฟงัครัง้แรกก็บรรลเุป็นพระโสดาบนัเลย แสดงวา่มพีละ ๕ ทีแ่ก่

กลา้ มศีรทัธาวริิยะสตสิมาธิปญัญาทีแ่ก่กลา้ พอไดย้นิไดฟ้งัพระอริยสจั ๔ ทกุขส์มทุยั
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นิโรธมรรค ก็มดีวงตาเหน็ธรรม เหน็วา่สิง่ใดมกีารเกดิขึ้น ย่อมมกีารดบัไปเป็นธรรมดา 

ถา้ยดึตดิกบัสิง่ทีม่กีารเกดิขึ้นและดบัไป ไมอ่ยากใหด้บัไป ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา 

ความทกุขก์็เกดิจากความอยาก ไมใ่หส้ิง่ทีต่อ้งดบัดบัไป ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา พอมี

ปญัญาเหน็ความจริงวา่ หา้มไมไ่ด ้สิง่ทีเ่กดิแลว้ตอ้งดบัเป็นธรรมดา อยากไมไ่ด ้พอเหน็

อย่างนัน้ก็จะหยุดอยาก ยอมรบัความจริง ความทกุขก์็ดบัไป นิโรธก็ปรากฏขึ้นมา นิโรธ

ก็คอืความดบัทกุข ์พระโสดาบนัจะไมท่กุขก์บัความแก่เจ็บตาย ถอืวา่เป็นเรื่องธรรมดา 

น่ีคอืเรื่องของการเป็นทีพ่ึง่ของตน เรื่องของพระโพธิสตัว ์ เรื่องของการบรรลมุรรคผล

นิพพานภายในชาตน้ีิ ถา้ไมม่คีาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่ในโลกน้ี ถา้ไมม่พีระพทุธศาสนา 

ก็ตอ้งบาํเพญ็บารมต่ีางๆไปก่อน เพราะไมรู่ว้า่จะตอ้งบาํเพญ็บารมอีะไรบา้ง มากนอ้ย

เพยีงไร อยู่ในสถานภาพใดทีเ่อื้อต่อการบาํเพญ็บารมแีบบไหนก็บาํเพญ็ไป ถา้เป็นมหา

เศรษฐก็ีบาํเพญ็ทานบารมไีป ถา้อยู่ในสงัคมของนกับวชก็บวชไป ถา้ไปเดอืดรอ้นตก

ระกาํลาํบากลอยคออยู่ในทะเล ก็ตอ้งวา่ยนํา้ไปอย่างเดยีวก็บาํเพญ็วริิยบารมไีป แลว้แต่

เหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึ้นในชวีติ ทีจ่ะเป็นเหตใุหบ้าํเพญ็บารมแีบบไหน ถา้ไปอยู่ในสงัคมทีม่ ี

การขดัแยง้กนั ก็ตอ้งบาํเพญ็ขนัตบิารมไีป แต่ก็บาํเพญ็ไมไ่ดค้รบท ัง้ ๑๐ บารม ี ถา้

บาํเพญ็ครบท ัง้ ๑๐ บารม ีก็พรอ้มทีจ่ะตรสัรู ้ พรอ้มทีจ่ะบรรลเุป็นพระอรหนัตสมัมาสมั

พทุธเจา้ เช่นเจา้ชายสทิธตัถะทีป่ระสูตเิป็นพระราชโอรส ทรงมพีระบารมพีรอ้มท ัง้ ๑๐ 

ประการแลว้ ก็รอเหตกุารณ์ทีจ่ะบงัคบัใหเ้สดจ็ออกจากพระราชวงัไป พอไดท้ราบขา่ววา่

พระมเหสไีดค้ลอดพระราชโอรส ก็ทรงเสดจ็ออกจากพระราชวงัไปในคนืนัน้เลย เพราะรู ้

วา่อยู่ต่อไปไมไ่ดแ้ลว้ เพราะมบี่วงมาคลอ้งคอแลว้ ถา้อยู่ก็จะไมส่ามารถออกไปบาํเพญ็ 

เพือ่ตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ได ้

พวกเราถา้เกดิในสมยัทีไ่มม่พีระพทุธศาสนา ก็ตอ้งบาํเพญ็บารมไีปตามสภาวะ ทีจ่ะ

กระตุน้ใหเ้ราบาํเพญ็ จนกวา่จะไดบ้ารมที ัง้ ๑๐ ประการเต็ม ๑๐๐ ก็จะไดต้รสัรู ้จะเป็น

พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ หรือเป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ ก็ขึ้นอยู่กบัสภาวะแวดลอ้ม

ของสงัคม และความสามารถของตน วา่มคีวามสามารถประกาศพระศาสนาไดห้รือไม ่

ถา้ภาวะของสงัคมไมเ่อื้อต่อการประกาศพระศาสนา หรือไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะประกาศพระ
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ศาสนา ก็จะไมป่ระกาศ ก็จะเป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ไป ถา้ทรงเหน็วา่สงัคมเอื้อต่อการ

ประกาศพระพทุธศาสนา และทรงมคีวามสามารถในการประกาศพระศาสนา กจ็ะ

ประกาศพระศาสนา อย่างพระพทุธเจา้ของพวกเรา ตอนทีท่รงตรสัรูใ้หม่ๆ  ไมม่คีวาม

ปรารถนาทีจ่ะประกาศพระศาสนา แต่หลงัจากทีไ่ดท้รงพนิิจพจิารณา ก็ทรงเหน็วา่ มี

สตัวโ์ลกบางกลุม่บางพวกทีอ่ยู่ในเกณฑท์ีจ่ะรบัคาํสอนได ้ ทรงพจิารณาแยกสตัวโ์ลกไว ้

เป็น ๔ กลุม่ดว้ยกนั เหมอืนบวั ๔ เหลา่ 

กลุม่ที ่ ๑ คอืกลุม่บวัเหนือนํา้ ทีพ่อไดร้บัแสงสวา่งของพระอาทติย ์ บวัก็จะบาน พวกน้ี

เป็นพวกนกับวช ทีไ่ดศี้ลแลว้ ไดส้มาธิแลว้ แต่ไมรู่จ้กัอริยสจั ๔ พอทรงแสดงพระ

อริยสจั ๔ ก็สามารถบรรลมุรรคผลนิพพานไดเ้ลย 

กลุม่ที ่ ๒ คอืกลุม่บวัปริ่มนํา้ ทีต่อ้งรออกีวนัสองวนัถงึจะโผลเ่หนือนํา้ พวกน้ีเป็นพวก

นกับวชทีย่งัไมไ่ดส้มาธิ กาํลงัเจริญสต ิ ไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้ง ยงัไมไ่ดเ้ต็มที ่ แต่บาํเพญ็ไป

เรื่อยๆ พอจติรวมเขา้สู่ความสงบอย่างเต็มทีแ่ลว้ พอไดพ้จิารณาอริยสจั ๔ พจิารณาไตร

ลกัษณ์ พจิารณาอสุภะก็จะตดักเิลสได ้ตดักามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหาได ้

กลุม่ที ่๓ คอืพวกทีย่งัไมไ่ดบ้วช ชอบทาํทานแต่ไมช่อบรกัษาศีล ๘ ไมช่อบปลกีวเิวก ไม่

ชอบไปอยู่ตามลาํพงั ตามสถานทีส่งบสงดั ยงัตดิอยู่กบัลาภยศสรรเสริญ ยงัตดิอยู่กบั

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ พวกน้ีกต็อ้งใชเ้วลาบาํเพญ็ไปเรื่อยๆ อยู่ทีว่า่จะขยนัหรือขี้

เกยีจ ถา้ขยนัก็อาจจะหลดุพน้ไดใ้นชาตน้ีิ ถา้ไมข่ยนัก็ตอ้งสะสมบารมไีปก่อน 

กลุม่ที ่ ๔ คอืพวกทีไ่มส่นใจเรื่องศาสนาเลย เวลาชวนมาวดัก็จะปฏเิสธ ถา้ชวนใหไ้ป

เทีย่วไปทนัท ี ถา้ชวนใหม้าวดั มาปลกีวเิวก มานัง่สมาธิ จะไมเ่อา พวกน้ีจะไมม่วีนัได ้

เหน็แสงสวา่งแห่งธรรม เป็นดอกบวัทีอ่ยูก่บัโคลนตม ทีจ่ะกลายเป็นอาหารของปูของ

ปลาไป ไมม่วีนัทีจ่ะโผลเ่หนือนํา้ขึ้นมาได ้

หลงัจากไดพ้จิารณาความแตกต่างของมนุษยท์ ัง้หลายแลว้ ก็ทรงมกีาํลงัใจทีจ่ะประกาศ

พระศาสนา ตอนตน้ทรงคดิวา่เหมอืนกนัหมด ชอบรูปเสยีงกลิน่รส ชอบลาภยศ

สรรเสริญ เหมอืนกนัหมด สอนอย่างไรก็จะไมม่ใีครปฏบิตัติาม แต่หลงัจากไดท้รง
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พจิารณา ก็ทรงเหน็วา่มพีวกนกับวชทีม่ฌีานมสีมาธิแลว้ หรือพวกทีก่าํลงัเจริญสตเิดนิ

จงกรมนัง่สมาธิอยู ่ หรือพวกฆราวาสทีเ่ขา้วดัทาํบญุทาํทานรกัษาศีลเป็นประจาํอยู่ ก็ทรง

เหน็วา่เป็นพวกทีส่ามารถปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนได ้ จงึทรงมุง่ไปสอนสู่บวัท ัง้ ๓ 

กลุม่น้ี โดยเฉพาะกลุม่ที ่ ๑ กลุม่ทีอ่ยู่เหนือนํา้แลว้ คอืพวกนกับวช ทรงไปสอนตาม

สาํนกัต่างๆ หลงัจากทรงสอนพระปญัจวคัคยี ์ ทีเ่คยตดิตามอปุถมัภอ์ปุฏัฐาก จนได ้

บรรลเุป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ก็ทรงไปสอนตามสาํนกัของนกับวชต่างๆ ในแต่ละครัง้ทีท่รง

สอน ก็มผูีบ้รรลเุป็นพระอรหนัตข์ึ้นมาพรอ้มๆกนัหลายรูป เช่นครัง้หน่ึงมนีกับวชจาํนวน 

๕๐๐ รูป พอฟงัธรรมเสร็จแลว้ก็บรรลเุป็นพระอรหนัตท์ ัง้ ๕๐๐ รูปเลย ภายในเวลา

เพยีง ๗ เดอืน นบัต ัง้แต่วนัแรกทีท่รงประกาศพระศาสนา คอืในวนัเพญ็เดอืน ๘ วนั

อาสาฬหบูชา มาถงึวนัเพญ็เดอืน ๓ วนัมาฆบูชา ก็ปรากฏมพีระอรหนัตอ์ย่างนอ้ย 

๑๒๕๐ รูป ไดม้าเฝ้าพระพทุธเจา้ จากทศิต่างๆโดยทีไ่มไ่ดน้ดัหมายกนัมาก่อน เป็นสิ่งที่

ไมเ่คยปรากฏขึ้นมาก่อน มปีรากฏขึ้นมาหลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูแ้ละประกาศ

พระศาสนา ก่อนหนา้นัน้ไมม่พีระอรหนัตแ์มแ้ต่รูปเดยีว 

น่ีคอืความสาํคญัทีย่ิง่ใหญ่ของพระพทุธเจา้ต่อสตัวโ์ลก เป็นผูม้พีระคุณทีย่ิง่ใหญ่ ต่อผู ้

ปรารถนาความหลดุพน้จากความทกุข ์ หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ เป็นทางลดั

ทีสุ่ด ไมม่ทีางไหนทีจ่ะลดัเท่ากบัทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงนาํมาส ัง่สอน ถา้ไดพ้บกบั

พระพทุธศาสนา ไดพ้บกบัพระพทุธเจา้ ก็ถอืวา่เป็นลาภทีย่ิง่ใหญ่ เป็นโชคทีย่ิง่ใหญ่ 

ยิง่ใหญ่กวา่การถูกลอตเตอรี่รางวลัที ่๑ รอ้ยครัง้พนัครัง้ ถูกลอตเตอรี่รางวลัที ่๑ แต่ละ

ครัง้น้ีมนังา่ยไหม แลว้ถา้ถูกรอ้ยครัง้พนัครัง้จะยากขนาดไหน การไดพ้บกบัพระพทุธเจา้ 

ไดพ้บกบัพระพทุธศาสนาก็เป็นอย่างนัน้ เป็นสิง่ทีย่ากมาก ถา้ไดพ้บก็ถอืวา่มโีชคอนั

มหาศาล จงึไมค่วรโยนโชคอนัมหาศาลน้ีลงถงัขยะไป ควรรบีเอามาทาํประโยชน ์ถา้เป็น

ลอตเตอรี่ก็ไปขึ้นรางวลัเลย อย่าโยนใส่ถงัขยะ ฉนัใดพอไดพ้บคาํสอนพระพทุธเจา้แลว้ 

สิง่ทีต่อ้งทาํก็คอืปฏบิตัติาม น่ีคอืการขึ้นรางวลั รบัโชคทีม่หาศาลทีย่ิง่ใหญ่น้ี ดว้ยการ

ปฏบิตัทิานศีลภาวนา ถา้ปฏบิตัไิด ้ ก็อย่างทีไ่ดท้รงรบัประกนัไวแ้ลว้วา่ ๗ วนัเป็นอย่าง

นอ้ย ๗ ปีเป็นอย่างมาก จะตอ้งไดผ้ลอย่างแน่นอน ถา้ไมไ่ดเ้ป็นพระอรหนัต ์อย่างนอ้ย

ก็ไดเ้ป็นพระอนาคาม ีอย่าปลอ่ยโชควาสนาทีย่ิง่ใหญ่น้ีหลดุจากมอืไป ปฏบิตัติามคาํสอน
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ท ัง้ ๓ ขอ้น้ีใหไ้ด ้ใหค้รบทกุประการ แลว้ผลอนัเลศิอนัประเสริฐ ก็จะเป็นสิง่ทีจ่ะตามมา

ต่อไป 

บางคนมาวดั มาหาพระ แทนทีจ่ะมาหาธรรมะกลบัมาหาลาภยศกนั มาขอลาภขอยศกนั 

อยากไดต้าํแหน่งนัน้ อยากไดต้าํแหน่งน้ี อยากเขา้มหาวทิยาลยั อยากทาํการคา้ใหส้าํเร็จ

ลลุว่ง อยากใหบ้ริษทัเจริญกา้วหนา้รุ่งเรือง น่ีคอืพวกทีย่งัไมรู่ว้า่ศาสนามไีวเ้พือ่อะไร เขา้

หาศาสนาเพือ่เขา้หาธรรมะ เขา้หาแสงสวา่ง เขา้หาแผนที ่ทีจ่ะนาํพาไปสู่การพน้ทกุข ์ เขา้

หาพระเขา้หาวดัตอ้งหาธรรมะเพยีงอย่างเดยีว 

ถาม การพจิารณาทีไ่มห่ยุดไมห่ย่อน ขา้มวนัขา้มคนื ไมดู่กาํลงัตวัเอง เมือ่กาํลงัตกไป

แลว้ ก็ยงัพจิารณาอยู่ ผลจะเป็นเช่นไรครบั 

ตอบ ไมเ่กดิผล 

ถาม แลว้จะเป็นวปิสัสนูไดไ้หมครบั 

ตอบ วปิสัสนูคอืไปหลงคดิวา่สาํเร็จแลว้ ไมต่อ้งภาวนาแลว้ 

ถาม หมายความวา่การพจิารณาไมไ่ดค้วามจริง ใช่ไหมครบั 

ตอบ อาจจะไดร้ะดบัหน่ึง แลว้ก็ไปคดิวา่ไดอ้กีระดบัหน่ึง เช่นไดส้มาธิแลว้ก็คดิวา่

บรรลแุลว้ เวลาจติสงบน้ีก็เหมอืนเป็นพระนิพพาน แต่เป็นพระนิพพานชัว่คราว 

พอออกจากสมาธิมา ความสงบก็หายไป แต่สญัญาความจาํยงัตดิอยู่กบัความ

สงบนัน้ คดิวา่ยงัมคีวามสงบอยู่ ท ัง้ทีก่าํลงัฟุ้ งซ่าน กาํลงัโกรธกาํลงัเกลยีด อย่าง

น้ีถงึเป็นวปิสัสนู ไมเ่หน็ความจริง แต่อทุธจัจะเป็นการพจิารณาแบบเลยเถดิ ไม่

มกีารพกัผ่อน พจิารณาแต่ไมไ่ดผ้ล มดีมนัทือ่แลว้ ตอ้งหยุด กลบัมาลบัมดีก่อน 

จติก็ตอ้งพกั ถา้พจิารณามากๆก็จะตื้อได ้ไมเ่ป็นเหตไุมเ่ป็นผล ความสงบทีจ่ะใช ้

ตดักเิลสก็หมดกาํลงั ก็ตอ้งกลบัไปชารจ์แบตเตอรี่ใหม ่ เหมอืนโทรศพัทม์อืถอื 

ถา้ใชไ้ปเรื่อยๆเดีย๋วก็หมดแรง หมดก็พูดไมไ่ด ้ ไมม่อีะไรเสยีหาย เพยีงแต่ไม่
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สามารถทาํประโยชนไ์ด ้ตอ้งเอาแบตฯไปชารจ์ก่อน พอชารจ์ไฟเต็มแลว้ก็กลบัมา

คุยต่อ 

ถาม ฌานต่างกบัสมาธิอย่างไร 

ตอบ ไมต่่างกนั ต่างกนัตรงชื่อ 

ถาม แลว้รูปกบัอรูปน่ี 

ตอบ ความสงบของสมาธิมหีลายระดบั เหมอืนกบัรถยนตท์ีม่เีกยีรห์ลายเกยีร ์เกยีร ์๑ 

มคีวามเร็วในระดบัหน่ึง เกยีร ์๒ มคีวามเร็วอกีระดบัหน่ึง ฌาน ๑ ก็มคีวามสงบ

ในระดบัหน่ึง ฌาน ๒ ก็มคีวามสงบอกีระดบัหน่ึง สงบมากขึ้นไปเรื่อยๆ 

เหมอืนกบัเกยีรร์ถยนต ์ เช่นเกยีร ์ ๑ วิง่ไดอ้ย่างมากก็ ๖๐ กโิลฯ ก็ตอ้งเปลีย่น

เกยีร ์จะวิง่เร็วกวา่นัน้ไมไ่ด ้พอเขา้เกยีร ์๒ ก็ไปถงึ ๑๐๐ กโิลฯ พอเขา้เกยีร ์๓ 

ก็ไปถงึ ๑๖๐ กโิลฯ พอเขา้เกยีร ์๔ ก็ไปถงึ ๒๐๐ กโิลฯ ฌานเป็นความสงบของ

จติ รูปฌานมคีวามสงบ ๔ ข ัน้ อรูปฌานสงบกวา่รูปฌาน ม ี๔ ข ัน้เช่นเดยีวกนั 

ส่วนสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบตัิ เป็นความสงบทีสุ่ด ตอนนัน้ขนัธ ์๕ หยุดทาํงาน

ชัว่คราว คอืเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณไมท่าํงาน แต่ในอรูปฌานกบัรูปฌาน

เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณยงัทาํงานอยู่ แต่เบาลงไปตามลาํดบั คาํวา่ฌาน

แปลวา่เพ่งอยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง เพือ่ใหใ้จสงบ พอสงบก็เรียกวา่สมาธ ิ

ถา้สงบนานก็เรียกวา่อปัปนาสมาธิ ถา้สงบไมน่านก็เรียกวา่ขณิกสมาธิ ถา้สงบ

แลว้ไมน่ิ่งเฉย ออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ก็เรียกวา่อปุจารสมาธิ เช่นไปรบัรูเ้รื่อง

เทวดา เวลาสนทนากบัเทวดาก็ตอ้งอยู่ในอปุจารสมาธิ เช่นเวลาทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงแสดงธรรมใหก้บัเทวดาท ัง้หลาย ทรงอยู่ในอปุจารสมาธิ ถา้อยู่ในอปัปนา

สมาธิจะไมร่บัแขก ถา้อยูใ่นอปุจารสมาธจิะรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ รูโ้ลกทพิย ์ รูก้าย

ทพิย ์รูอ้ดตี รูอ้นาคต ระลกึชาตไิด ้มอีทิธฤิทธิ์ปาฏหิาริยต่์างๆ 

อปุจารสมาธิไมเ่ป็นประโยชน ์ ไมส่นบัสนุนการเจริญวปิสัสนา การเจริญปญัญา 

เพราะไมม่กีาํลงัทีจ่ะสูก้บัตณัหาความอยาก สูก้บักเิลสความโลภได ้เพราะไมเ่ป็น
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อเุบกขา ไมน่ิ่ง ไมเ่ฉย เวลาสมัผสัสิง่ทีช่อบก็มคีวามสุข มคีวามดใีจ มคีวามยนิด ี

มคีวามโลภ สมัผสักบัสิง่ทีไ่มช่อบก็มคีวามกลวั ความเกลยีดความชงั การเขา้ไป

ในอปุจารสมาธิจงึเป็นการเสยีเวลา เหมอืนกบัการไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ 

แทนทีจ่ะเอาร่างกายไปเทีย่ว ก็เอาจติไปเทีย่วแทน เทีย่วในโลกของเทวดา เทีย่ว

สวรรค ์ ไปพบกบัเทวดารูปนัน้รูปน้ี ไปพบกบัดวงวญิญาณดวงนัน้ดวงน้ี 

พระพทุธเจา้ก็ไปพบเทวดา แต่ทรงมธีรรมะแลว้ ไมห่ลง ไปเพือ่ทาํประโยชน ์ ไป

เพือ่ส ัง่สอนธรรมะ ถา้จติไมม่ธีรรมะ ก็ไปเพือ่กเิลส เพือ่ความเพลดิเพลนิ เพือ่

กามตณัหา ไปเพือ่ดูรูปทพิยส์มัผสักลิน่ทพิยเ์สยีงทพิย ์ ไมเ่ป็นประโยชนต่์อการ

บาํเพญ็ธรรมข ัน้ต่อไป คอืข ัน้วปิสัสนา ข ัน้ปญัญา พอออกจากอปุจารสมาธิจะไม่

มกีาํลงัพจิารณาอสุภะ พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ออกมาปับ๊กเิลสทีม่กีาํลงั

เต็มที ่ ก็จะผลกัใหไ้ปหารูปเสยีงกลิน่รสทนัท ี ออกจากรูปเสยีงกลิน่รสทีล่ะเอยีด 

คอืรูปทพิยเ์สยีงทพิย ์ ก็ไปหารูปหยาบเสยีงหยาบทนัท ี ไปเปิดทวีดูี ไปเปิดอะไร

ฟงั ไปเปิดตูเ้ยน็หาอะไรดืม่หาอะไรรบัประทานทนัท ี เพราะอปุจารสมาธิไมท่าํให ้

จติใจอิม่สงบ เป็นอเุบกขา 

ถา้อยู่ในอปัปนาสมาธิ ยิง่อยู่ไดน้าน พอออกมาก็จะยิง่อิม่มากขึ้น ไมห่วิกบัอะไร 

ก็จะพจิารณาอสุภะ พจิารณาอนิจจงัเกดิแก่เจ็บตายได ้ถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆก็จะ

จาํได ้จะไมล่มืไมห่ลง การพจิารณาก็เพือ่ไมใ่หล้มื วา่ร่างกายตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้ง

ตาย ร่างกายเป็นอสุภะ ไมส่วยไมง่าม แต่เรามกัจะลมื จะคดิวา่ร่างกายจะอยู่ไป

ตลอด คดิวา่สวยงามน่ารกัน่าใคร่ เพราะลมืความจริง วา่ร่างกายตอ้งแก่เจ็บตาย 

ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ ร่างกายเป็นอสุภะ ไมส่วยงาม ส่วนทีไ่มส่วยงาม

ถูกปกปิดหุม้ห่อดว้ยผวิหนงั ถา้ผวิหนงัใสแบบถงุพลาสตกิ ก็จะไมม่ใีครเหน็วา่

ร่างกายสวยงาม เพราะจะเหน็โครงกระดูกทีซ่่อนอยู่ใตผ้วิหนงั จะเหน็อวยัวะ

ต่างๆทีม่อียู่ใตผ้วิหนงั เหมอืนเวลาไปตลาด แลว้เหน็พวกเครื่องในสตัวใ์น

ถงุพลาสตกิ ถา้ผวิคนใสแบบพลาสตกิกจ็ะเป็นแบบนัน้ 

ถาม จะเลอืกไดไ้หมคะวา่จะเขา้อปุจารสมาธหิรืออปัปนาสมาธ ิ
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ตอบ ได ้ ถา้ไปทางอปุจารสมาธิ ก็ใชส้ตดิงึกลบัมาได ้ ถา้เขา้ไปในอปัปนาสมาธิแลว้

ถอยออกมา ก็ใชส้ตดิงึกลบัมาสู่อเุบกขาได ้ ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยส์อน ก็จะหลง

คดิวา่อปุจารสมาธิด ี วเิศษ มตีาทพิยหู์ทพิย ์ มอีทิธิฤทธิ์ปาฏหิาริย ์ แต่ไมรู่ว้า่ไม่

เป็นประโยชนต่์อการดบักเิลส ต่อการบรรลมุรรคผลนิพพาน ถา้ไมม่คีรูบา

อาจารยท์ีผ่า่นตรงน้ีมา ก็จะไมม่ใีครมาเบรก ไมม่ใีครมาดงึไว ้ก็จะไปท่องสวรรค์

กนั ไปเหน็อะไรต่างๆกนั แลว้ก็กลบัมาอวดกนั มาเลา่กนัวา่วเิศษอย่างนัน้วเิศษ

อย่างน้ี ถา้ไดพ้บกบัครูบาอาจารยท์ีผ่่านมาแลว้ เหน็โทษของมนัแลว้ จะเตอืน

ทนัท ี จะหา้มทนัท ี เพือ่ใหท้าํกจิสาํคญัใหเ้สร็จก่อน ถา้ดบักเิลสไดห้มดแลว้ 

บรรลเุป็นพระอรหนัตแ์ลว้ จะไปท่องเทีย่วก็ไมเ่ป็นปญัหา เพราะไมไ่ดไ้ปดว้ย

ความอยาก ดว้ยกเิลสตณัหา ไปดว้ยสตปิญัญา ไปทาํประโยชน ์ ไปส ัง่สอน

เทวดา เวลามเีทวดามาฟงัเทศนฟ์งัธรรม อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมเีทวดามาฟงั

เทศนฟ์งัธรรมทกุคนื หลวงปู่ม ัน่ก็มเีทวดามาฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เป็นประจาํ แต่

ก่อนทีจ่ะทาํอย่างน้ีไดต้อ้งเสร็จงานของเราก่อน ก่อนทีจ่ะไปสอนคนอืน่ เราตอ้ง

บรรล ุตอ้งสาํเร็จ ตอ้งไดร้บัปริญญาก่อน อย่ามวัไปทาํกจิกรรมนอกหอ้งเรียนจน

ลมืเขา้หอ้งเรียน จะเรียนไมจ่บ ตอ้งเรียนใหจ้บก่อน จบแลว้ทาํอะไรก็ไมเ่ป็น

ปญัหา ไมเ่ป็นโทษกบัใจ เพราะสิง่ทีเ่ป็นโทษกบัใจถูกทาํลายไปหมดแลว้ ทาํเพือ่

ประโยชนข์องผูอ้ืน่ 

อย่าหลงประเดน็เวลาปฏบิตั ิ ตอ้งพุ่งเป้าไปสู่การบรรลมุรรคผลนิพพาน ต ัง้เขม็

ทศิไวต้รงนัน้เลย ถา้จะไปทางอืน่อย่าไป เพราะไมเ่ป็นประโยชน ์ จะเสยีเวลา จะ

หลงทาง จะสูญเสยีโอกาสอนัยิง่ใหญ่น้ีไป เพราะถา้ตายไป ไมรู่เ้มือ่ไหร่จะไดพ้บ

พระพทุธศาสนาอกี ตอ้งรอควิยาวเป็นกปัเป็นกลัป์เลย ดงันัน้ตอนน้ีใหมุ้ง่ไปสู่

การบรรลมุรรคผลนิพพาน มุง่ไปทีก่ารภาวนา สมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา 

สมถภาวนาก็ตอ้งสงบน่ิง เป็นอเุบกขา สกัแต่วา่รู ้จติเขา้สู่ความวา่ง ไมม่อีะไรใหรู้ ้

ถงึจะเป็นสมัมาสมาธิ ถา้ไปรบัรูเ้รื่องนัน้เรื่องน้ีก็จะเป็นมิจฉาสมาธิ ถา้ออกไปรบัรู ้

ก็ตอ้งดงึกลบัมาดว้ยสต ิดงึกลบัเขา้มาทีอ่เุบกขา ทีค่วามวา่ง ทีต่วัรู ้อย่าไปตามรู ้

สิง่ต่างๆ ถา้เป็นทวีกี็ปิดเครื่องเสยี ใชส้ตปิิด ใชส้ตดิงึกลบัมาหาตวัรู ้สิง่ทีป่รากฏ
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ก็จะหายไป แต่นกัภาวนาส่วนใหญ่จะเป็นแบบน่ิงสงบแลว้ก็วา่ง พวกทีอ่อกไป

รบัรูเ้ป็นส่วนนอ้ย เป็นพวกจติผาดโผน พวกน้ีตอ้งมคีรูบาอาจารยค์อยกาํราบ 

คอยเตอืน คอยสอน ไมเ่ช่นนัน้จะหลงระเริงกบัความผาดโผนของตน 

ความสามารถของตน คดิวา่เป็นผลอนัยิง่ใหญ่ทีเ่กดิจากการภาวนา แต่เมือ่เทยีบ

กบัผลทีจ่ะไดร้บัจากมรรคผลนิพพานแลว้ เป็นเหมอืนเศษเงนิเศษทอง ไมใ่ช่

เพชรนิลจนิดา 

ตอ้งภาวนาใหจ้ติสงบ น่ิง วา่ง เป็นอเุบกขา สกัแต่วา่รู ้ถา้ยงัไมถ่งึจดุนัน้ก็ภาวนา

ต่อไป ถา้ออกไปรบัรูอ้ะไรก็ดงึกลบัเขา้มาหาตวัรู ้หาความสงบ หาความวา่ง อย่า

ตามไป พอออกจากความสงบ ก็อย่าไปทาํภารกจิอืน่ ออกมาก็มาเจริญปญัญา

เลย พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ในสภาวธรรมต่างๆ ทีย่งัมคีวามผูกพนั มี

ความยดึตดิอยู่ ยงัรกัยงัชอบอยู่ ยงัหวงอยู่ยงัห่วงอยู่ พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็น

อนิจจงัไมเ่ทีย่ง เป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ ไปอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี 

ไมใ่ช่ของเรา ไม่อยู่กบัเราไปตลอด ใหค้ดิอย่างน้ี ไมว่า่จะเป็นลาภยศสรรเสริญ 

ไมว่า่จะเป็นรูปเสยีงกลิน่รสทีก่าํลงัยดึตดิกนัอยู่น้ี จะมวีนัหน่ึงทีจ่ะไมส่ามารถ

เสพรูปเสยีงกลิน่รสได ้ เช่นเวลาแก่ลงไป ตาก็ไมด่หูีก็ไมด่ ี เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย 

เป็นอมัพฤกษอ์มัพาต จะไปเทีย่วทีไ่หนก็ไปไมไ่ด ้ ตอนนัน้จะมแีต่ความทกุขถ์า้

อยากไปเทีย่ว ถา้พจิารณาแลว้ตดัความอยากได ้ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ไปเทีย่วไป

ไหนไมไ่ด ้ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น อยู่ในสมาธิสบายกวา่ สุขมากกวา่ 

ตอ้งพจิารณาลาภยศสรรเสริญสุข รูปเสยีงกลิน่รส แลว้ก็เขา้มาพจิารณารูป

เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ แลว้ก็เขา้ไปพจิารณาในจติ เพือ่ตดัอปุาทานตดั

ความอยากใหห้มดไป ดว้ยปญัญา ดว้ยไตรลกัษณ์ ทกุสิง่ทกุอย่างเป็น

เหมอืนกนัหมด เป็นไตรลกัษณ์ท ัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็นรูปเสยีงกลิน่รส ลาภยศ

สรรเสริญ ไมว่า่จะเป็นรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ไมว่า่จะเป็นอารมณ์ต่างๆ

ภายในจติ เป็นไตรลกัษณ์ท ัง้หมด พจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ ถา้เหน็วา่

เป็นทกุขก์็จะไมอ่ยากได ้ถา้เหน็วา่สุข เหน็วา่วเิศษ ก็จะอยากได ้จะยดึตดิ ทีย่ดึ
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ตดิเพราะเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็สิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่เป็นสุข เหน็สิง่ทีเ่ป็นโทษวา่เป็น

คุณ ตอ้งใชไ้ตรลกัษณ์เขา้มาแกค้วามเหน็ผดิน้ี ถา้เหน็แลว้ก็จะปลอ่ยวาง จะไม่

เกี่ยวขอ้งดว้ย เช่นคนทีต่ดิยาเสพตดิจะเหน็วา่เป็นคุณ ถงึเสพกนั เสพแลว้มี

ความสุข แต่คนทีม่ปีญัญาจะเหน็วา่เป็นโทษ จะตอ้งทกุขเ์วลาไมไ่ดเ้สพ จะตอ้ง

ตายจากการเสพยา เพราะเป็นอนัตรายต่อร่างกาย เสพมากๆก็จะทาํลายร่างกาย 

ทาํใหต้ายไปก่อนวยัทีค่วร น่ีคอืปญัญา ตอ้งเหน็ทกุข ์เหน็โทษ ไมเ่ป็นคุณเป็นสุข 

ตอ้งเหน็วา่เป็นโทษเป็นทกุข ์ เพราะไมเ่ทีย่ง ควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ ใหอ้ยู่กบัเราไป

ตลอดไมไ่ด ้ สงัเกตดูเวลาชอบอะไรจะรกั จะอยากใหอ้ยู่กบัเราไปตลอด ก็ตอ้ง

วติกกงัวลกลวัจะไมอ่ยู่ไปตลอด พอไมเ่ห็นหนา้เหน็ตากนัก็ตกใจกลวั เป็นอะไร

ไปหรือเปลา่ เกดิความทกุขใ์จ ถา้ไมย่ดึตดิก็จะสบายใจ จะเป็นจะตายไม่

เดอืดรอ้น อย่างไหนจะดกีวา่กนั ไมม่กีบัม ีคนมปีญัญาก็จะรูว้า่การไมม่จีะดกีวา่

ม ีไมม่กี็ไมม่ทีกุข ์ถา้มกี็ตอ้งมทีกุข ์จะสุขขนาดไหนก็ตาม ก็ตอ้งมทีกุขต์ามมา  

น้ีคอืเรื่องของไตรลกัษณ์ เรื่องของการเจรญิปญัญา ทีต่อ้งพจิารณาหลงัจากออก

จากสมาธิแลว้ เวลาอยู่ในสมาธิพจิารณาไมไ่ด ้ อย่าพจิารณา ปลอ่ยใหน่ิ้งใหน้าน

ทีสุ่ด เป็นการชารจ์แบตเตอรี่ ชารจ์กาํลงัของจติ ชารจ์กาํลงัของอเุบกขา พอ

ออกมาแลว้ก็ควรพจิารณาเลย เพราะกาํลงัของอเุบกขาจะอ่อนลงไปเรื่อยๆ เวลา

มาสมัผสัรบัรูเ้รื่องนัน้เรื่องน้ี แลว้คดิปรุงแต่ง อเุบกขาจะถูกทาํลายไปทลีะเลก็ที

ละนอ้ย กเิลสจะมกีาํลงัมากขึ้นๆ ก็จะพจิารณาไมรู่เ้รื่อง กเิลสจะชวนใหไ้ปดูนัน่

ฟงัน่ีแทน ตอนนัน้ก็ตอ้งกลบัเขา้ไปในสมาธิใหม ่ ไปตดักาํลงัของกเิลสใหม ่ เวลา

เขา้สมาธิกเิลสก็จะอ่อนกาํลงัลง อเุบกขาจะมกีาํลงัมากขึ้น การปฏบิตัจิงึตอ้ง

เขา้สมาธิสลบักบัการพจิารณาทางปญัญา เหมอืนการทาํงาน พอเหน่ือยก็กลบั

บา้นไปพกัผ่อนหลบันอน อาบนํา้อาบท่า รบัประทานอาหาร พอตื่นขึ้นมาก็

ออกไปทาํงานต่อ การพจิารณาทางปญัญาก็ตอ้งมกีารพกัผ่อนในสมาธิ สมาธิกบั

ปญัญาจะสนบัสนุนกนั ผลดักนัทาํงาน ไมใ่ช่วา่พอไดส้มาธิแลว้ ก็ไมต่อ้ง

เขา้สมาธิอกี พจิารณาทางปญัญาอย่างเดยีว ยิง่ถา้ยงัไมม่สีมาธิ แลว้ไปเจริญ

ปญัญาอย่างเดยีว ยิง่ไมเ่ป็นปญัญาใหญ่ เป็นจนิตนาการ เป็นสญัญา ไมเ่ป็น
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ความจริง ตดักเิลสไมไ่ด ้ รูว้า่ทกุขแ์ต่เลกิไมไ่ด ้ รูว้า่ดืม่สุราแลว้เป็นทกุขก์็เลกิดืม่

ไมไ่ด ้ เพราะไมม่กีาํลงัทีจ่ะหยุด ไมม่อีเุบกขา แต่ถา้มสีมาธิ พอรูว้า่อะไรไมด่ปีับ๊ 

ก็หยุดไดเ้ลย เลกิไดเ้ลย กลบัเขา้สู่ความสงบไดเ้ลย 

อย่าทาํแต่สมาธิหรือปญัญาเพยีงอย่างเดยีว ตอ้งทาํสลบักนั ก่อนจะเจริญปญัญา

ตอ้งมสีมาธิก่อน จะมสีมาธิก็ตอ้งมสีตก่ิอน จะมสีตกิ็ตอ้งมศีีลก่อน จะมศีีลก็

ตอ้งมทีานก่อน จะมทีานก็ตอ้งมศีรทัธาก่อน จะมศีรทัธาก็ตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรม

ก่อน ธรรมเหลา่น้ีเกื้อหนุนกนั ตอ้งเริ่มตน้ทีก่ารฟงัเทศนฟ์งัธรรม ถา้ไมฟ่งัธรรม

ก็จะไมรู่ว้า่จะตอ้งทาํอะไรบา้ง ทาํไปทาํไม ก็จะไมม่ศีรทัธา พอรูแ้ลว้ก็จะมศีรทัธา 

ก็จะทาํทาน พอทาํทานไดก้็จะรกัษาศีลได ้เพราะจะไมช่อบทาํบาป ถา้ชอบทาํทาน

จะไมช่อบทาํบาป พอรกัษาศีลได ้ ก็อยากจะไปอยู่ทีส่งบ เพราะความสงบมี

ความสุขมากกวา่ความสุขจากสิง่ต่างๆ กจ็ะเจริญสตไิด ้ นัง่สมาธิได ้ พจิารณา

ปญัญาได ้ตดักเิลสได ้เหน็อริยสจั ๔ ได ้เหน็ทกุขส์มทุยันิโรธมรรคได ้พอกเิลส

โผลข่ึ้นมาปับ๊ก็ตดัไดเ้ลย พอตดัไปๆก็จะไมม่กีเิลสเหลอือยู่ จติก็จะหลดุพน้ วสุิ

ตงั พรหมจริยงั ก็ปรากฏขึ้นมา กจิในพรหมจรรยไ์ดส้ิ้นสุดลงแลว้ ไมม่กีจิที่

จะตอ้งทาํอกีต่อไป 

ถาม ทีค่ดิวา่จะเรียนต่อก็ไมต่อ้งเรียน 

ตอบ ถา้คดิอย่างน้ีก็มปีญัญา พระพทุธเจา้ยงัทิ้งพระราชสมบตัเิลย น่ียงัไมม่สีมบตัเิลย 

จะไปหามาทาํไม หามาเพือ่ทิ้งไป หามาทาํไม หาความสุขใจดกีวา่ เพราะยิง่ใหญ่

กวา่ความสุขของร่างกายหลายรอ้ยเท่า ถา้ใจสุขแลว้ร่างกายทกุข ์ ความทกุขข์อง

ร่างกายน้ีมนันิดเดยีว จะไมส่ามารถบดบงัความสุขใจได ้ แต่ในทางตรงกนัขา้ม 

ถา้ใจทกุขแ์ลว้ต่อใหร่้างกายมคีวามสุขขนาดไหนก็ตาม ก็จะไมส่ามารถบดบงั

ความทกุขใ์จได ้ ถงึแมจ้ะมคีวามสุขกายระดบัมหาเศรษฐ ี ระดบัมหาจกัรพรรดกิ็

ตาม เวลามคีวามทกุขใ์จไม่สบายใจ ความสุขกายจะถูกกลบไปหมดเลย เช่น

กาํลงัเลี้ยงฉลองกนัอย่างสนุกสนาน พอไดข้า่วไมด่ ีความสุขจากการเลี้ยงฉลองก็

จะหายไปหมดเลย 
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ในทางตรงกนัขา้มถา้ใจสงบแลว้ ไดข้า่ววา่ร่างกายจะตอ้งตาย ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น 

ถา้หมอบอกวา่จะตอ้งตายภายใน ๓ วนั ๗ วนั ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น จะเฉยๆ 

ตอนน้ียงัไมต่ายก็อยู่ไปก่อน ไปตตีนก่อนไขท้าํไม ถงึเวลาตายก็แค่แป๊บเดยีว 

เพยีงไมห่ายใจเท่านัน้เอง ก็จบแลว้ ส่วนความเจ็บปวดทางร่างกาย ก็จะไม่

สามารถมาลบลา้งความสุขใจได ้ ร่างกายจะเจ็บขนาดไหน ในขณะใกลต้ายก็ไม่

เป็นปญัหา เพราะความเจ็บของใจยิง่ใหญ่กวา่ความทกุขข์องร่างกายหลายรอ้ย

เท่า พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ด เพราะความสุข

ความทกุขท์ีย่ิง่ใหญ่อยู่ทีใ่จ ไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย ถา้กาํจดัความทกุขท์ีย่ิง่ใหญ่

ออกไปจากใจไดแ้ลว้ ความสุขใจทีย่ิง่ใหญ่ก็จะปรากฏขึ้นมา ความทกุขท์าง

ร่างกายจะไมเ่ป็นปญัหาเลย เหมอืนชา้งกบัหนู ชา้งจะไมเ่ดอืดรอ้นกบัการเตน้

แรง้เตน้กาของหนูเลย แต่หนูจะเดอืดรอ้นถา้ชา้งเตน้แรง้เตน้กา ถา้ใจเป็นทกุข ์

ต่อใหถู้กลอตเตอรี่รางวลัที ่๑ ก็ดบัความทกุขใ์จไมไ่ด ้ถา้แกป้ญัหาของใจไดแ้ลว้ 

จะไมม่อีะไรเป็นปญัหา จะมลีาภยศสรรเสริญ มรูีปเสยีงกลิน่รสหรอืไม ่ จะไม่

เป็นปญัหา ถา้มคีวามสุขใจแลว้จะไมห่วิกบัสิง่ต่างๆ 

ถาม เป็นผูห้ญงิเวลาจะไปปฏบิตั ิจะมอีปุสรรค 

ตอบ ทาํไมผูห้ญงิอืน่ปฏบิตักินัได ้ เขาก็ไมต่่างกบัเรา ขอใหป้ฏบิตัไิปเถดิ แลว้จะมี

กาํลงัใจ มคีวามกลา้หาญ เจริญสตใิหม้าก ถา้มสีตแิลว้ ควบคุมใจไดแ้ลว้ จะไม่

กลวัอะไร เพราะปญัหาอยูท่ีใ่จ ไมไ่ดอ้ยู่ทีข่า้งนอก ไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย ถา้ใจไม่

กลวัแลว้จะไมม่อีปุสรรค ไปอยู่ทีไ่หนก็ได ้

ถาม สิง่ทีก่งัวลก็คอืความวุน่วายใจเจา้ค่ะ 

ตอบ เพราะไมม่สีตริะงบั 

ถาม วนัก่อนฟงัเทศนห์ลวงปู่สมิ แลว้ทาํงานไปดว้ย เหน็ร่างกายกลายเป็นกระดูกไป

หมด เหน็ท ัง้วนัเลย จะตอ้งรกัษาอย่างไรคะ 
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ตอบ เอามาใชเ้จริญปญัญา มองใครก็มองใหเ้หน็กระดูก โดยเฉพาะเวลาเกดิ

กามารมณ์ อยากจะร่วมหลบันอนกบัใคร ก็มองใหเ้หน็กระดูกของเขา ก็จะดบั

กามารมณ์ได ้ ปญัญามไีวเ้พือ่ดบักามารมณ์ ดบัความกลวัความตาย ถา้กลวั

ความตาย ก็ใหพ้จิารณาวา่ต่อไปร่างกายกจ็ะกลายเป็นเศษกระดูกไป จะหายกลวั 

ตอนทีเ่หน็กระดูกยงัไมเ่ป็นประโยชน ์เป็นเหมอืนไดเ้ครื่องมอืไดอ้าวุธมา ตอ้งเอา

ไปใชฆ่้าศตัรู ศตัรูก็คอืกเิลส เช่นความกลวัตาย กามารมณ์ ตอ้งเอาภาพทีเ่หน็มา

เป็นอาวุธ มาทาํลายกเิลส พยายามรกัษาอาวุธน้ีไว ้ ดว้ยการพจิารณาอยู่เรื่อยๆ 

เพราะไมรู่ว้า่จะตอ้งใชเ้มือ่ไหร่ เวลาไปเจอเหตกุารณ์ทีท่าํใหเ้กดิความกลวั ก็จะ

ไดป้ลงได ้เพราะในทีสุ่ดร่างกายก็ตอ้งกลายเป็นเศษกระดูกไป ถา้ไปพบเหน็คนที่

เราชอบเรารกั ก็ใหค้ดิวา่เป็นแค่โครงกระดูก ก็จะดบักามารมณ์ได ้
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