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กณัฑท์ี่ ๔๕๔ 

ทาํความเขา้ใจใหถ้กูตอ้ง 
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ถา้มาพรอ้มกนัแลว้ จะไดเ้ริ่มฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั ฟงัธรรมเพือ่ทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง 

ใหม้สีมัมาทฐิ ิ แปลวา่ความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งก็คอื การมาเกดิของเรา

ในโลกน้ี เป็นเหมอืนการแวะจอดรถตามสถานีบริการ เป็นการอยู่ช ัว่คราว เป็นการจอด

แวะเพือ่เตมินํา้มนั เตมินํา้ เตมิอาหาร ซ่อมบาํรุงรถยนต ์ ทีเ่ป็นเครื่องมอืสาํหรบัการ

เดนิทาง โลกน้ีไมใ่ช่บา้นของเรา ไมใ่ช่ทีอ่ยู่ของเรา บา้นของเรา จดุหมายปลายทางของ

การเดนิทางของเรา ก็คอืพระนิพพาน ใหค้ดิอย่างน้ีเสมอ จะไดไ้มห่ลงกบัการแวะจอด

ตามสถานีบริการ ตอนน้ีพวกเรายงัมมีจิฉาทฐิ ิ มคีวามเหน็ผดิเป็นชอบกนัอยู ่ ยงัเหน็วา่

ร่างกายเป็นของเรา โลกน้ีเป็นทีอ่ยู่ของเรา พอถงึเวลาทีจ่ะตอ้งออกเดนิทางจากโลกน้ีไป 

ก็เกดิความเศรา้โศกเสยีใจ อาลยัอาวรณ์ เพราะลมืความจรงิไป ความจริงก็คอืโลกน้ีเป็น

สถานีบริการ เป็นทีพ่กัเพือ่เตมินํา้มนั รบัประทานอาหารเสร็จแลว้ก็จะตอ้งเดนิทางต่อ 

คนทีเ่ราพบเรารูจ้กั ก็เป็นเหมอืนคนทีเ่ราพบทีส่ถานีบริการ ทีเ่ราจะตอ้งจากเขาไป พอ

เตมินํา้มนั เตมินํา้ เตมิลม เตมิอาหารเสร็จแลว้ เราก็ออกเดนิทางต่อไป ไปใหถ้งึบา้นของ

เรา พอถงึแลว้ จะไดไ้มต่อ้งทกุขย์ากกบัการเดนิทางอกีต่อไป 

น่ีเป็นสิง่ทีพ่วกเราควรจะคดิเตอืนใจอยู่เสมอ วา่การมาเกดิในภพน้ีในโลกน้ี ก็เพือ่มาเตมิ

พลงัใจ เตมินํา้มนัแห่งธรรม เพราะนานๆจะไดพ้บสถานีบริการทีม่นีํา้มนัแหง่ธรรมให ้

เตมิ สถานีบริการส่วนใหญ่จะไมม่นีํา้มนัแห่งธรรมใหเ้ตมิ เพราะนานๆจะมี

พระพทุธศาสนามาปรากฏขึ้นสกัครัง้หน่ึง นานๆจะมพีระพทุธเจา้มาทรงตรสัรู ้เพือ่นาํเอา

ธรรมะมาเผยแผ่ ส ัง่สอนใหก้บัสตัวโ์ลก ธรรมะก็เป็นเหมอืนแผนที ่ ซึง่สถานีบริการใน

บางประเทศน่ี จะมแีผนทีแ่จก เวลาเราเดนิทางแลว้ไมแ่น่ใจวา่ไปถูกทางหรือไม ่ เราก็จะ

แวะทีส่ถานีบริการเพือ่ดูแผนที ่ จะไดไ้มห่ลงทาง จะไดไ้ปถงึจดุหมายปลายทาง ธรรมะ
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ของพระพทุธเจา้กเ็ป็นเหมอืนแผนที ่ ถา้ไมม่แีผนทีก่็จะไปไมถ่งึจดุหมายปลายทาง ไปไม่

ถงึบา้น 

ชาตน้ีิเราไดเ้กดิมาพบกบัพระพทุธศาสนา จงึถอืวา่เป็นโอกาสอนัเลศิอนัประเสริฐ เพราะ

มธีรรมะมแีสงสวา่งนาํทาง มแีผนทีบ่อกทาง ใหไ้ปถงึจดุหมายปลายทาง มธีรรมะคอย

เตอืนใจ คอยสอนใจ ไมใ่หห้ลงระเริงไปกบัการหยุดพกัผ่อน ตามสถานีบริการ เพราะ

เป็นความสุขเพยีงช ัว่คราว พอออกเดนิทางต่อไปความสุขต่างๆก็จะหมดไป ถา้ไมม่แีผน

ที ่ไมม่ธีรรมะบอกทาง เราก็จะหลงทางวนเวยีนกลบัมาทีเ่ก่า กลบัมาเกดิใหม ่กลบัมาแก่

มาเจ็บมาตายใหม ่ กลบัมาหลงกบัความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ ทีไ่ดจ้ากการมร่ีางกาย มตีาหู

จมกูลิ้นกาย ทีใ่ชเ้สพความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีเ่ป็นความสุขเพยีง

เลก็นอ้ย ทีม่คีวามทกุขท์ีย่ิง่ใหญ่แถมมาดว้ย เพราะเป็นความสุขช ัว่คราว ทีไ่มไ่ดใ้ห ้

ความอิม่ความพอ ทีส่รา้งความอยากใหมใ่หเ้กดิขึ้นอกี เวลาเกดิความอยากก็จะเกดิ

ความทกุขใ์จ เกดิความกระวนกระวาย กระสบักระส่าย ไมส่บายใจ ทีท่าํใหต้อ้งเสพรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอยู่เรื่อยๆ เป็นเหมอืนตดิยาเสพตดิ ตอ้งเสพอยู่เรื่อยๆถงึจะมี

ความสุข เวลาไมไ่ดเ้สพ ก็จะเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา หงดุหงดิ ไมส่บายใจ วา้เหวเ่ปลา่

เปลีย่วเดยีวดาย เพราะความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายเป็นทกุขน์ ัน่เอง ทกุขท์ีเ่กดิจาก

ความอยาก เกดิจากความหวิของใจ ทีไ่มม่วีนัอิม่ไมม่วีนัพอ กบัการเสพรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ   

เวลาทีไ่ดม้าเกดิในโลกทีไ่มม่ธีรรมะ ก็จะหลงกบัการแสวงหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

เพือ่ใหค้วามสุขกบัตน เพราะไมฉ่ลาดพอทีจ่ะรูว้า่ เป็นความทกุขม์ากกวา่เป็นความสุข 

ชวีติของมนุษยท์ีไ่มม่ธีรรมะ ไมม่คีาํสอนของพระพทุธเจา้กจ็ะเป็นอย่างน้ี จะเป็นชวีติทีม่ ี

ความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ กบัการไดเ้สพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ และมคีวามทกุขม์ากๆ

เวลาไมไ่ดเ้สพ 

แต่พอมพีระพทุธศาสนามาปรากฏ ก็จะมผูีบ้อกใหรู้ว้า่ การเสพรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะน้ี เป็นโทษ ไมใ่ช่เป็นคุณ เพราะตอ้งเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาทีไ่มไ่ดเ้สพก็จะทกุข ์

ใจ ไมส่บายใจ จงึควรหยุดเสพ ควรหาความสุขทีเ่สพไดต้ลอดเวลา โดยทีไ่มต่อ้งใชต้าหู
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จมกูลิ้นกายเป็นเครื่องมอื ก็คอืความสุขทีไ่ดจ้ากการภาวนา การทาํใจใหส้งบ ดว้ยการ

เจริญสต ิ ควบคุมความคดิปรุงแต่ง พอจติใจสงบแลว้ ก็จะพบกบัความสุข ทีเ่หนือกวา่

ความสุขท ัง้หลาย เป็นความสุขทีเ่ราสามารถผลติขึ้นมาไดต้ลอดเวลา ทกุสถานที ่ ไม่วา่

จะอยู่ทีใ่ดเวลาใด ไมว่า่ร่างกายจะอยู่ในสภาพใด เป็นปกตหิรือเจ็บไขไ้ดป่้วย มทีรพัย์

หรือไมม่ทีรพัย ์ ความสุขทีเ่กดิจากการเจรญิสตทิาํใจใหส้งบน้ี ไมต่อ้งใชร่้างกาย ไมต่อ้ง

ใชเ้งนิทองเป็นเครื่องมอื เช่นเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยตอ้งนอนอยู่บนเตยีง ก็ยงัสามารถภาวนา

ได ้เจริญสตไิด ้ทาํใจใหส้งบได ้มคีวามสุขทีย่ิง่ใหญ่ได ้

น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ ความสุขทีถ่าวร ความสุขทีเ่อาตดิตวัไปดว้ยได ้ ใจสามารถ

นาํความสุขน้ีไปได ้ เวลาทีจ่ะตอ้งออกจากร่างกายไป ความสุขน่ีแหละทีจ่ะเป็นบา้นของ

เรา ถา้รกัษาความสุขน้ีใหอ้ยู่อย่างต่อเน่ือง ไมใ่หห้มดไป ดว้ยการภาวนาอย่างต่อเน่ือง 

ดว้ยการเจริญสต ิเพือ่ทาํใหเ้กดิสมาธิ แลว้ก็ใชป้ญัญารกัษาสมาธิรกัษาความสงบ เวลาที่

จติออกมารบัรูเ้รื่องราวต่างๆ มารบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ มารบัรูเ้รื่องความคดิปรุง

แต่งต่างๆ ก็ใหป้ญัญาคอยสกดั ไม่ใหก้เิลสมาหลอกมาลอ่ ใหไ้ปผลติความทกุขข์ึ้นมา

ภายในใจ ถา้มปีญัญาก็จะสามารถระงบัความโลภความอยากต่างๆได ้ เพราะปญัญาจะ

ชี้บอกใหเ้หน็วา่สิง่ทีโ่ลภทีอ่ยากนัน้ ไมไ่ดเ้ป็นความสุข เป็นความสุขเพยีงเลก็นอ้ย แต่

เป็นความทกุขเ์สยีมากกวา่ เวลาอยากหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ปญัญาก็จะบอกวา่ 

เป็นเหมอืนเสพยาเสพตดิ เสพแลว้จะไม่อิม่ไมพ่อ กลบัจะหวิจะอยากเสพมากขึ้นไป

เรื่อยๆ เวลาไมไ่ดเ้สพก็จะทกุขใ์จ ไมส่บายใจ 

น่ีคอืหนา้ทีข่องปญัญาทีจ่ะคอยสอนใจ ใหเ้หน็วา่สิง่ทีอ่ยากจะเสพนัน้ ไมเ่ทีย่ง ไมอ่ิม่ไม่

พอ ไมส่ามารถส ัง่ใหม้อียู่ไดต้ลอดเวลา บางเวลาก็ม ี บางเวลาก็ไมม่ ี เพราะทกุสิง่ทกุ

อย่างในโลกน้ี เคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ไมน่ิ่ง ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มเีจริญมี

เสือ่ม มมีามไีป น่ีคือหนา้ทีข่องปญัญา ทีจ่ะคอยสอนใจไมใ่หไ้ปอยากกบัสิง่ต่างๆ ไมใ่ห ้

อยากกบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมใ่หอ้ยากกบัลาภยศสรรเสริญ ไมใ่หอ้ยากมอียาก

เป็น ไมใ่หอ้ยากไมม่อียากไม่เป็น เพราะความอยากเหลา่น้ีจะทาํลายความสงบ ทาํลาย

สมาธิทีไ่ดจ้ากการเจริญสต ิ พอปรุงแต่งไปในทางสมทุยั ความทกุขก์็จะเกดิขึ้นมา 
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ความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบก็จะถูกทาํลายไป แต่ถา้มปีญัญามาสกดัทกุครัง้ทีเ่กดิความ

อยาก ก็จะระงบัความอยากได ้ ความสงบก็จะกลบัคนืมา ถา้ปญัญาทนักบัความอยาก 

ทนักบักเิลสทกุประเภท ก็สามารถสกดัความอยาก สกดักเิลสทกุประเภทไดห้มด พอไม่

มกีเิลสไมม่คีวามอยาก มาผลติความทกุขใ์หก้บัใจ ใจก็จะมคีวามสุขไปตลอดเวลา ใจได ้

ถงึจดุหมายปลายทางแลว้ ถงึบา้นแลว้ บา้นทีม่คีวามสุขทกุรูปแบบ ก็คอืปรมงัสขุงัน่ีเอง 

สิง่ทีจ่ะใหค้วามสุขทกุรูปแบบแก่ใจ ก็คอืปรมงัสญุญงั ความวา่งเต็มรอ้ย วา่งจากตณัหา 

วา่งจากความโลภความโกรธความหลง ว่างจากกามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหา ดว้ย

อาํนาจของสตสิมาธิและปญัญา จติจะอยู่ในความวา่งตลอดเวลา ถงึแมจ้ะใชส้งัขารมาคดิ

ปรุงแต่ง กจ็ะไมใ่ชไ้ปในทางสมทุยั ไมไ่ปในทางกามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหา เช่น

พระพทุธเจา้ทรงใชส้งัขารความคดิปรุงแต่งไปในทางธรรมะ ส ัง่สอนสตัวโ์ลก ใหท้าํบญุ 

ใหล้ะบาป ใหช้าํระใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ความคดิแบบน้ีเป็นมรรค ไมไ่ดเ้ป็นสมทุยั ใจ

ของพระพทุธเจา้ ใจของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย จะไมค่ดิไปในทางสมทุยั เพราะเหน็

โทษของการคดิไปในทางสมทุยั เหน็โทษของการคดิวา่สิง่นัน้สิง่น้ีเทีย่งแทแ้น่นอน สิง่นัน้

สิง่น้ีเป็นความสุข สิง่นัน้สิง่น้ีเป็นของเราเป็นตวัเรา เพราะเป็นความคดิทีไ่มต่รงกบัความ

จริง เป็นความคดิทีจ่ะทาํใหเ้กดิความหลง ความคดิทีท่าํใหเ้กดิความอยากต่างๆ ท่านได ้

ผ่านความทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากมาอย่างโชกโชนแลว้ เหน็โทษอย่างโชกโชนแลว้ เขด็

หลาบอย่างโชกโชนแลว้ จะไมอ่ยากกบัอะไรท ัง้นัน้ เหน็อะไรก็จะเหน็ไปตามความเป็น

จริง วา่ทกุอย่างก็เป็นอย่างน้ีแหละ จะดกี็เป็นเรื่องของเขา จะไมด่กี็เป็นเรื่องของเขา ถา้

ไมไ่ปอยากใหเ้ขาดหีรือไมด่ ี ก็จะไมท่กุข ์ เราไมส่ามารถทาํสิง่ทีไ่มด่ใีหด้เีสมอไป หรือทาํ

สิง่ทีด่ใีหไ้มด่เีสมอไป 

สิง่ต่างๆมเีหตมุปีจัจยั ทีท่าํใหเ้ขาดหีรือไมด่ ี หนา้ทีข่องเราไมใ่ช่อยู่ทีก่ารกระทาํใหเ้ขาดี

หรือไมด่ ีหนา้ทีข่องเราก็คอื เพยีงแต่รบัรูว้า่เขาดหีรือไมด่ ีแลว้ก็ปลอ่ยวาง ไมใ่ช่อยากให ้

เขาดหีรือไมด่ ี เพราะจะเป็นการสรา้งความทกุขใ์จใหก้บัเรา น่ีคอืสมัมาทฐิ ิ ความเห็นที่

ถูกตอ้ง วา่เราควรดาํเนินชวีติ ไปสู่ความสงบของใจ ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง ดว้ย

ปญัญาทีเ่ขา้ใจธรรมชาตคิวามเป็นจริงของสิง่ต่างๆ วา่เขาเป็นอย่างนัน้แล เราไมส่ามารถ
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ไปเปลีย่นใหเ้ป็นอย่างอืน่ได ้เปลีย่นไดบ้างครัง้บางคราว ไมไ่ดเ้ปลีย่นอย่างถาวร เปลีย่น

แลว้เดีย๋วก็ตอ้งเปลีย่นใหมอ่กี เวลาเขาเปลีย่นไป อย่างน้ีไมใ่ช่เป็นการดาํเนินชีวติเพือ่ให ้

มคีวามสุข การดาํเนินชวีติเพือ่ใหม้คีวามสุขก็คอื ตอ้งปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง ตอ้ง

เขา้ใจวา่ทกุสิง่ทกุอย่างมเีหตมุปีจัจยั ใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี สิง่ทีท่าํไดก้็คอืสอนใจที่

ไมรู่ค้วามจริงน้ีใหรู้ ้เพือ่จะไดอ้ยู่กบัสิง่ต่างๆในโลกน้ีอย่างไม่เดอืดรอ้นใจ ไมท่กุขใ์จ 

หนา้ทีข่องพวกเราคอืรกัษาใจ ไมใ่หท้กุขก์บัสิง่ต่างๆในโลกน้ี น่ีคอืการเดนิทางของพวก

เรา เพือ่ใหไ้ปถงึบา้นทีไ่มม่คีวามทกุข ์ ดว้ยการปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง ดว้ยการเหน็วา่

ทกุสิง่ทกุอย่าง เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เราไมส่ามารถทาํอะไรต่างๆ ใหเ้ป็นไปตาม

ความอยากของเราได ้ ไมใ่ช่หนา้ทีข่องเรา ไมเ่ป็นการสรา้งความสุข แต่เป็นการสรา้ง

ความทกุขใ์หก้บัเรา พวกเราทกุคนไมม่ใีครอยากมคีวามทกุขก์นั อยากมคีวามสุข

ดว้ยกนัท ัง้นัน้ ก็ตอ้งทาํเหตทุีจ่ะทาํใหม้คีวามสุข ก็คอืตอ้งปลอ่ยวาง ตอ้งเจริญอนิจจงั

ทกุขงัอนตัตาอยู่ตลอดเวลา ก่อนทีจ่ะเจรญิอนิจจงัทกุขงัอนตัตาได ้ ก็ตอ้งเจริญสตก่ิอน 

หยุดความคดิปรุงแต่งใหไ้ดก่้อน พอหยุดความคดิปรุงแต่ง ทีจ่ะคดิไปในทางความอยาก 

อยากใหส้ิง่นัน้เป็นอย่างนัน้ อยากใหส้ิง่น้ีเป็นอย่างน้ีไดแ้ลว้ จงึมาสอนใจใหค้ดิไปในทาง

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถา้ยงัหยุดความคดิไมไ่ด ้ ก็จะหยุดความอยากไมไ่ด ้ สอนใจให ้

ปลอ่ยวาง ก็ปลอ่ยไมไ่ด ้ เพราะใจยงัอยากจะยุ่งกบัสิง่ต่างๆอยู่ ยงัอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้

เป็นอย่างน้ีอยู ่

แต่ถา้ใจสงบแลว้ จะหยุดความอยากชัว่คราว พอออกจากความสงบแลว้ไปอยากเรื่อง

นัน้เรื่องน้ี ตอนนัน้ก็จะใชป้ญัญาเขา้มาหยุดไดอ้ย่างถาวร ถา้ความอยากยงัมกีาํลงัมาก

อยู่ จะหยุดไมไ่ด ้ คนทีย่งัไมม่สีมาธิ เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ รูแ้ลว้วา่ความทกุขเ์กดิ

จากความอยาก รูแ้ลว้วา่สิง่ทีจ่ะหยุดความอยากได ้ ก็คอือนิจจงัทกุขงัอนตัตา แต่หยุด

ความอยากไมไ่ด ้ เพราะยงัหยุดความคดิไมไ่ด ้ ยงัไมม่สีมาธิ แต่สาํหรบัผูท้ีม่สีมาธิแลว้

หยุดความคดิไดแ้ลว้ ก็จะหยุดความอยากได ้ น่ีคอืความแตกต่างระหวา่งผูท้ีฟ่งัธรรม

แลว้บรรล ุกบัผูท้ีฟ่งัธรรมแลว้ยงัไมบ่รรล ุอยู่ทีส่มาธิน้ีเอง ในสมยัพระพทุธกาล เวลาที่

พระพทุธเจา้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในระยะแรกๆ จะทรงแสดงใหแ้ก่นกับวช
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ท ัง้หลาย ทีม่ศีีลมสีมาธิแลว้ พอฟงัธรรมฟงัปญัญาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงใหเ้หน็ ก็

บรรลเุป็นพระอรหนัตใ์นขณะทีฟ่งัธรรมเลย เพราะมศีีลมสีมาธิรองรบั 

ปญัญาจะเป็นประโยชนไ์ด ้ ก็ต่อเมือ่มสีมาธิสนบัสนุน สมาธิจะเป็นประโยชนไ์ด ้ ก็ตอ้งมี

ศีลเป็นผูส้นบัสนุน จติจะหลดุพน้ได ้ ก็ตอ้งมปีญัญาเป็นผูส้นบัสนุน น่ีเป็นข ัน้ตอนของ

การทาํงานของมรรค จะขึ้นจากศีลไปสู่สมาธิ สู่ปญัญา สู่วมิตุต ิสู่มรรคผลนิพพาน ไมม่ี

ทางอืน่ เหมอืนกบัขึ้นบนัได จะขึ้นจากชัน้ ๔ ไปชัน้ ๕ ไมไ่ด ้ถา้ยงัอยู่ทีช่ ัน้ศูนย ์เป็นไป

ไมไ่ด ้เพราะไมม่ปีีกบนิไปชัน้ ๔ ตอ้งเดนิขึ้นช ัน้ ๑ ก่อน จากชัน้ศูนยก์็ขึ้นช ัน้ ๑ จากชัน้ 

๑ ก็ขึ้นช ัน้ ๒ ช ัน้ ๒ ก็ขึ้นช ัน้ ๓ ช ัน้ ๔ ช ัน้ ๕ ไปตามลาํดบั น่ีก็เป็นสมัมาทฐิ ิทกุวนัน้ีได ้

ยนิไดฟ้งัวา่มทีฐิคิวามเหน็กนัหลายรูปแบบ เมือ่วานน้ีก็มคีนบอกวา่ พระพทุธเจา้ไมไ่ด ้

ทรงสอนศีลสมาธปิญัญา แต่ทรงสอนปญัญาศีลสมาธิ เพราะทรงแสดงปญัญาก่อนใน

มรรค ๘ แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ใหป้ฏบิตัปิญัญาก่อน ในมรรค ๘ ทรงแสดงสมัมาทฐิิ

สมัมาสงักปัโปก่อน สมัมาทฐิกิ็คอืความเหน็ชอบ สมัมาสงักปัโปก็คอืความคดิชอบ 

ก่อนทีจ่ะทาํอะไรทีถู่กตอ้งได ้ ก็ตอ้งมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้งก่อน เช่นเหน็วา่การทาํบญุให ้

ทานรกัษาศีลภาวนา เป็นการนาํไปสู่การหลดุพน้ ตอ้งมปีญัญาอย่างน้ีก่อน พอมปีญัญา

แลว้ ก็จะรูว้า่ตอ้งทาํบญุ รกัษาศีล ถา้ไมม่สีมัมาทฐิ ิก็จะเอาเงนิไปเทีย่วกนั มาทาํบญุทาํ

ทานทาํไม เอาเงนิไปเทีย่วไปกนิไปดืม่ ไปสนุกสนานเฮฮาดกีวา่ ถา้ไมม่สีมัมาทฐิกิ็จะคดิ

อย่างน้ี ถา้ไมม่สีมัมาทฐิกิ็จะไมเ่หน็คุณประโยชน ์ ของการทาํบญุรกัษาศีลภาวนา ของ

การเจริญสต ิ เจริญสมาธ ิ เจริญปญัญา จะไปหาความสุขกบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ

แทน ถา้มสีมัมาทฐิสิมัมาสงักปัโป เหน็วา่การทาํตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นการ

ดาํเนินไปสู่ความสุขทีแ่ทจ้ริง ก็จะเป็นปญัญาข ัน้เริ่มตน้ ก่อนจะไปถงึปญัญาข ัน้วปิสัสนา

ข ัน้สูงสุดได ้ก็ตอ้งมปีญัญาข ัน้เริ่มตน้ก่อน 

การปฏบิตัธิรรมตอ้งมปีญัญาในทกุระดบั ไมเ่ช่นนัน้จะทาํผดิกนั ข ัน้ทาํทานก็ตอ้งมี

ปญัญา ทาํเพือ่อะไร ข ัน้รกัษาศีลก็ตอ้งมปีญัญา รกัษาศีลเพือ่อะไร ข ัน้สมาธิก็ตอ้งมี

ปญัญา ข ัน้ปญัญาก็ตอ้งมปีญัญา มปีญัญาทกุข ัน้ ถา้อ่านแต่หนงัสอื ก็จะเถยีงกนัปาก

เปียกปากฉีกวา่ ปญัญาตอ้งมาก่อนศีล มศีีลแลว้ค่อยมสีมาธิ พระพทุธเจา้ทรงสอนใน
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มรรค ๘ ตอ้งมสีมัมาทฐิ ิ มสีมัมาสงักปัโป แลว้ถงึจะไดม้ามสีมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต 

สมัมาอาชโีว สมัมาวายาโม สมัมาสต ิสมัมาสมาธิ ทรงแสดงเพือ่ใหเ้หน็ความสาํคญัของ

สมัมาทฐิ ิ วา่ตอ้งมสีมัมาทฐิก่ิอน เช่นตอ้งรูว้า่เกดิมาเพือ่เตมิธรรมะ มาเตมินํา้มนัแห่ง

ธรรม โลกน้ีเป็นสถานีบริการ ไมใ่ช่บา้นของเรา เรามาเตมิธรรมะ เพือ่จะไดเ้ดนิทางไปถงึ

จดุหมายปลายทาง น่ีคอืเรื่องของสมัมาทฐิ ิเวลาปฏบิตัติอ้งทานศีลภาวนาไปตามลาํดบั 

สาํหรบัผูท้ีย่งัครองเรือนอยู่ ยงัมทีรพัยส์มบตัขิา้วของอยู่ ก็ตอ้งสละทรพัยต์อ้งทาํทาน 

ถา้ยงัผูกพนัอยู่กบัทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ก็จะบวชไมไ่ด ้ตอ้งใชเ้วลาบริหารจดัการ

ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ไมม่เีวลาภาวนาไดอ้ย่างเต็มที ่ถา้สละทรพัยส์มบตัขิา้วของ

เงนิทองไปหมดแลว้ ก็จะบวชได ้ รกัษาศีลไดต้ลอดเวลา เจริญสต ิ นัง่สมาธิ เจรญิ

ปญัญาไดต้ลอดเวลา ยกเวน้เวลาหลบั ถา้ปฏบิตัอิย่างน้ีแลว้ การบรรลมุรรคผลนิพพาน

ภายใน ๗ วนัหรือ ๗ ปี จะเป็นสิง่ทีไ่มย่ากเยน็เลย เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดท้กุยุคทกุสมยั 

นบัต ัง้แต่ยุคของพระพทุธเจา้มาจนถงึยุคปจัจบุนัน้ี ถา้มกีารปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบแลว้ การ

บรรลมุรรคผลนิพพานภายใน ๗ วนัหรือ ๗ ปีน้ี เป็นสิง่ทีป่รากฏมาอย่างต่อเน่ือง ไมม่ี

อะไรน่าเคลอืบแคลงสงสยัเลย เพราะเป็นความจริง มผูีป้ฏบิตัไิดบ้รรลกุนัมาแลว้เป็น

จาํนวนมาก 

จงึควรสรา้งสมัมาทิฐใิหเ้กดิขึ้น วา่มาเกดิในโลกน้ีเพือ่เตมินํา้มนัคอืธรรมะ ดว้ยการ

ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน คอืใหท้าํทานจนกวา่จะไมม่อีะไรให ้แลว้ก็รกัษาศีล 

จากศีล ๕ ไปสู่ศีล ๘ ไปสู่ศีล ๒๒๗ ตามลาํดบั แลว้ก็เจริญสตอิย่างต่อเน่ืองต ัง้แต่ตื่น

จนหลบั นัง่สมาธิสลบักบัการเดนิจงกรม เพือ่ทาํจติใหร้วมเป็นเอกคัคตารมณ์ ใหจ้ติเขา้

สู่ความวา่ง เขา้สู่ความสุขทีเ่กดิจากความวา่ง เวลาออกจากสมาธิ ก็คอยควบคุมความคดิ 

ไมใ่หค้ดิไปในทางกามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหา ดว้ยการใชป้ญัญาสอนใจ ใหเ้หน็โทษ

ของการคดิไปในทางสมทุยั คดิไปในทางตณัหาท ัง้ ๓  ใหร้ะงบัความคดิไปในทาง

กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา พอไมม่ตีณัหาท ัง้ ๓ อยู่ภายในใจ ก็จะไมม่คีวามทกุข ์

อกีต่อไป ใจก็เป็นปรมงัสุขงั เป็นปรมงัสุญญงั เป็นพระนิพพาน เป็นการสิ้นสุดแหง่การ
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เดนิทางในภพนอ้ยภพใหญ่ เพราะไดถ้งึบา้นแลว้ บา้นทีม่ทีกุสิง่ทกุอย่างทีใ่จตอ้งการ ก็

คอืปรมงัสุขงัน่ีเอง 

พระพทุธเจา้พระอรหนัตท์ ัง้หลายไมไ่ปเกดิอกีแลว้ เพราะไมโ่งแ่ลว้ ฉลาดแลว้ รูแ้ลว้วา่

การเกดิไมไ่ดพ้าไปสู่ความสุข แต่พาไปสู่ความแก่ความเจ็บความตาย ไปสู่การพลดัพราก

จากสิง่ต่างๆ จากบคุคลต่างๆ ผูท้ีไ่มต่อ้งการมคีวามทกุขก์็ตอ้งไมเ่กดิเท่านัน้ น่ีคอื

สมัมาทฐิทิีพ่วกเราควรเจริญอยู่เนืองๆ ถา้ไมเ่จริญกเิลสความหลงจะเขา้มาหลอก ใหห้ลง

คดิวา่ลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายเป็นความสุข ควรหามากๆ เพราะ

ไมเ่หน็ธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ีวา่ เป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง เมือ่ไมเ่ทีย่งก็ย่อมมคีวามทุกข ์

ตามมา เวลาสิง่ทีม่อียู่สูญหายไป เป็นอนัตตา ก็คอืเราไมส่ามารถส ัง่ใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ีได ้ ใหอ้ยู่กบัตนไปตลอด จะตอ้งพลดัพรากจากกนัไป เวลาพลดัพรากจากกนัก็

จะทกุขใ์จ น่ีคอืสมัมาทิฐ ิ ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ทกุบททกุบาท เป็นสมัมาทฐิิ

ท ัง้หมด เป็นความเหน็ทีถู่กตอ้ง เป็นความเหน็ทีจ่ะพาไปสู่การกระทาํ ทีจ่ะดบัความทกุข ์

ต่างๆทีม่อียู่ภายในใจใหห้มดสิ้นไป เป็นการสรา้งความสุข ใหเ้กดิขึ้นภายในใจอย่างถาวร 

ถา้มสีมัมาทฐิกิ็จะมสีมัมาสงักปัโปตามมา มสีมัมาสงักปัโปก็จะมสีมัมาวาจา สมัมากมัมนั

โต สมัมาอาชโีว สมัมาวายาโม สมัมาสต ิสมัมาสมาธติามมา ถา้มคีรบท ัง้ ๘ องค ์มรรค

ผลนิพพานก็จะเป็นผลทีต่ามมาต่อไปอย่างแน่นอน  เพราะเป็นสูตรตายตวั เหมอืนกบั

ชาวนาชาวไร่ทีรู่ก้นัวา่ ถา้ปลูกขา้วก็ตอ้งไดข้า้วอย่างแน่นอน ปลูกกลว้ยก็ตอ้งไดก้ลว้ย

อย่างแน่นอน ปลูกผลไมช้นิดใดก็ตอ้งไดผ้ลไมช้นิดนัน้อย่างแน่นอน ไมม่วีนัทีจ่ะเป็น

อย่างอืน่ไปได ้ ไมใ่ช่ปลูกกลว้ยแลว้ไดส้ม้ อย่างน้ีไมม่วีนัเกดิขึ้นได ้ ฉนัใดถา้มกีารเจริญ

มรรค ๘ อย่างสมบูรณ์แลว้ การเวยีนวา่ยตายเกดิย่อมเป็นไปไมไ่ดฉ้นันัน้ ถา้เจริญ

มรรค ๘ ไดอ้ย่างสมบูรณ์แลว้ การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ก็จะตอ้งเป็นผล

ตามมาอย่างแน่นอน จงึอย่าลงัเลสงสยั ใหย้ดึม ัน่กบัพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ อย่า

เขวตามคาํพูดของหมอดู อย่าเขวกบัสิง่ต่างๆทีห่ลอกลอ่ใหย้ดึเป็นทีพ่ึง่ เพราะไมม่อีะไร

ในโลกน้ีสามารถเป็นทีพ่ึง่ของใจได ้ นอกจากพระพทุธพระธรรมพระสงฆเ์ท่านัน้ เพราะ
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พระพทุธพระธรรมพระสงฆเ์ท่านัน้ทีจ่ะพาใหเ้ราไปสู่พระนิพพานได ้ ไปสู่การสิ้นสุดแห่ง

การเวยีนวา่ยตายเกดิได ้

จงึควรปลูกฝงัใจใหแ้น่วแน่กบัพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ดว้ยการศึกษาธรรม ดว้ย

การปฏบิตัทิานศีลภาวนาอย่างต่อเน่ืองอย่างเต็มที ่ จะไดม้สีรณะทีพ่ึง่ภายในใจไปตลอด 

ไมว่า่จะเกดิในภพใดชาตใิด ถา้ไมไ่ดพ้บพระพทุธศาสนา ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เพราะมพีระ

พทุธพระธรรมพระสงฆฝ์งัอยู่ในใจในชาตน้ีิตดิไปกบัใจ จะไมก่งัวลวา่เกดิชาตหินา้จะพบ

กบัพระพทุธศาสนาหรือไม ่ เพราะสามารถเอาพระพทุธศาสนาตดิตวัไปได ้ ถา้ปฏบิตัถิงึ

ข ัน้ทีไ่มส่งสยัในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ก็คอืข ัน้พระโสดาบนั จะไมส่งสยัในพระ

พทุธพระธรรมพระสงฆ ์วา่มจีริงหรือไม ่จะนาํพาไปสู่พระนิพพานไดห้รือไม ่เพราะรูแ้ลว้

วา่ทางทีจ่ะไปสู่มรรคผลนิพพาน ก็คอืมรรคทีม่อีงค ์ ๘ หรือทานศีลภาวนาน่ีเอง จะยดึ

อยู่กบัการปฏบิตัแินวน้ีไปตลอด ทกุภพทกุชาต ิไมว่า่จะเกดิทีไ่หนเวลาใด จะไมเ่ชื่อเรื่อง

ต่างๆของชาวบา้น ไมเ่ชื่อเรื่องบูชาราหู ไมเ่ชื่อเรื่องฮวงจุย้ ไมเ่ชื่อหมอดู เรื่องดูดวงดูดาว 

จะเชื่อกฎแห่งกรรมเพยีงอย่างเดยีว ก็คอืการเจริญมรรค ๘ เพราะเป็นการสรา้งกรรมด ี

ถา้ประพฤตติามมรรค ๘ ก็ถอืวา่กาํลงัทาํกรรมด ี ถา้ทาํกรรมดผีลก็ตอ้งดตีามมาอยา่ง

แน่นอน ขอใหร้กัษาสมัมาทฐิทิีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ใหอ้ยู่คู่กบัใจไปตลอด เพือ่จะไดเ้ป็น

แสงสวา่งนาํทาง นาํพาชวีติไปสู่บา้นทีม่แีต่ความสุขต่อไป 

ทีไ่มป่รากฏผลขึ้นมาก็เพราะขาดการปฏบิตั ิ ปฏบิตัไิมถ่งึไมม่ากพอ ทีจ่ะทาํใหเ้กดิผล

ขึ้นมา ทีจ่ะทาํใหไ้มห่ลงไมล่มื ใหม้คีวามเหน็ชอบไปตลอด ความเหน็ชอบทีเ่กดิจากการ

ไดย้นิไดฟ้งัน้ี ถา้ไมเ่อาไปเจริญต่อ ก็จะถูกความเหน็อืน่มากลบ พอออกจากทีน่ี่ไป ก็จะ

ไปรบัความเหน็ต่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกบัโลกมากกวา่ธรรม พอมคีวามเหน็อืน่เขา้มา

ภายในใจ ความเหน็ชอบน้ีก็จะถูกกลบไป พระพทุธเจา้ถงึตอ้งสอนใหฟ้งัธรรมอยู่อย่าง

สมํา่เสมอ กาเลนะ ธมัมสัสะวะนัง เอตมัมงัคะละมตุตะมงั การฟงัธรรมตามกาลตาม

เวลาเป็นมงคลอย่างยิง่ เพราะเป็นการเตมิสมัมาทฐิคิวามเหน็ชอบนัน่เอง ทีจ่ะจางไป

หมดไป เหมอืนกบัการใชโ้ทรศพัทแ์บบเตมิเงนิ ใชไ้ปเรื่อยๆเงนิก็จะหมด ถา้ไมเ่ตมิก็จะ

ใชไ้มไ่ด ้การฟงัธรรมก็เหมอืนกนั ตอ้งฟงัธรรมอย่างนอ้ยก็ทกุวนัธมัมสัสะวะนงั ก็คอืวนั
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ฟงัธรรม อาทติยห์น่ึงก็มอียู่คร ัง้หน่ึง ก็คอืวนัพระ เป็นวนัทีพ่ทุธศาสนิกชนหยุดการทาํ

มาหากนิ เพือ่เขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั 

ในสมยัก่อนพทุธศาสนิกชน อ่านหนงัสอืไมไ่ด ้ ศึกษาดว้ยตนเองไมไ่ด ้ ก็เลยตอ้งอาศยั

พระเป็นผูส้อน จงึตอ้งหยุดทาํงาน ๑ วนั เพือ่เขา้วดัทาํทานรกัษาศีลฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

แต่สมยัน้ีเจริญกา้วหนา้ พทุธศาสนิกชนสามารถเขา้ถงึธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้

โดยตรง ไมต่อ้งไปวดัฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็ได ้ สามารถอ่านหนงัสอืธรรมะไดเ้อง สามารถ

ฟงัเทศนจ์ากเสยีงบนัทกึ ของพระปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบท ัง้หลาย ฟงัไดท้ ัง้วนัเลย ไมต่อ้ง

รอฟงัอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ โอกาสทีจ่ะบรรลมุรรคผลนิพพานในสมยัน้ี จงึมมีากกวา่หลาย

รอ้ยเท่า เมือ่เปรียบเทยีบกบัสมยัโบราณทีจ่ะตอ้งรออาทติยล์ะ ๑ ครัง้ เพือ่ไปวดัฟงั

เทศนฟ์งัธรรม น่ีฟงัไดต้ ัง้แต่ตื่นจนหลบัเลย พกตดิตวัไปไดท้กุหนทกุแหง่ ถา้ใฝ่ธรรมก็

จะไดฟ้งัธรรมอย่างต่อเน่ือง ทาํใหม้แีต่ธรรมะหมนุอยู่ภายในใจตลอดเวลา 

การฟงัธรรมเป็นมงคลอย่างยิง่ เพราะจะไดฟ้งัในสิง่ทีไ่มค่่อยไดย้นิไดฟ้งั ก็คอืสมัมาทฐิิ

น ัน่เอง ส่วนใหญ่สิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งั ก็เป็นเรื่องมจิฉาทฐิทิ ัง้น ัน้ ไอน้ ัน่ก็เป็นของเรา ไอน่ี้ก็

เป็นของเรา สามเีรา ภรรยาเรา ทรพัยส์มบตัขิองเรา ทีด่นิของเรา บริษทัของเรา เงนิของ

เรา มแีต่ของเราท ัง้นัน้ แลว้เป็นไงอย่างไร ใจรอ้นหรือเยน็ เวลามอีะไรเป็นของเรา ใจก็

รอ้นขึ้นมา ถา้คดิวา่ทกุอย่างไมเ่ป็นของเรา ใจจะเยน็จะสบาย ถา้ไมเ่ป็นของเรา จะไป

ทกุขก์บัมนัทาํไม เราไปทกุขก์บัของคนอืน่ไหม ของคนอืน่จะพงัฉิบหายไป เราไมเ่หน็

เดอืดรอ้นเลย ถา้เป็นของเราน่ี อะไรนิดอะไรหน่อยก็วุน่วายกนัใหญ่เลย เพราะเป็นของ

เรา เป็นมจิฉาทฐิ ิ อย่าไปคดิวา่เป็นของเรา ถา้เป็นของเราก็เป็นเพยีงช ัว่คราว รกัษาไดก้็

รกัษาไป รกัษาไมไ่ดก้็ปลอ่ยไป จะไปก็ไป น่ีคอืสิง่ทีเ่ราจะไดย้นิไดฟ้งั คอืสมัมาทฐิ ิถา้ฟงั

บ่อยๆก็จะเกดิความเขา้ใจดขีึ้น จะจาํไดม้ากขึ้นไปเรื่อยๆ จะทาํใหจ้ติใจสงบ เยน็จติ

สบาย จะมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง มสีมัมาทฐิ ิ น่ีคอือานิสงสข์องการฟงัธรรม จะกาํจดัความ

สงสยัในพระพทุธพระธรรมพระสงฆไ์ด ้ จะเหน็วา่ไมม่อีะไรเป็นของเรา เพราะไมม่อีะไร

เป็นของเราเลย เพยีงแต่ไมพ่จิารณากนั ก็เลยกลายเป็นของเราไปหมด เป็นของเราต ัง้แต่

เมือ่ไหร่ เป็นของโลกน้ีต ัง้แต่ดกึดาํบรรพแ์ลว้ มมีาก่อนทีเ่รามาเกดิ จะมต่ีอไปหลงัจากที่
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เราไป แลว้เป็นของเราตอนไหน เรามาตู่เอาวา่เป็นของเรา ตู่ดว้ยความหลง แลว้ก็เชื่อ

ตาม จงึตอ้งมธีรรมะมาคอยแยกใจออกจากสิง่ต่างๆ ถา้ไมม่ธีรรมะไมม่สีมัมาทฐิ ิ ก็ยดึ

ตดิเหมอืนกาวตราชา้ง เวลาจากกนัแต่ละครัง้ก็รอ้งห่มรอ้งไหก้นั เพราะไมม่สีมัมาทฐิ ิไม่

ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั 

ตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรม แลว้นาํเอาไปพจิารณาต่อ เพือ่จะไดป้ฏบิตั ิ เวลาจะยดึจะคดิวา่

เป็นของเรา ก็จะมสีมัมาทฐิบิอกวา่ไมใ่ช่ของเรานะ มนัจะอยู่กบัเราก็อยู่ไป จะไปก็เรื่อง

ของมนั ไปหา้มมนัไมไ่ด ้ ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งทิ้งมนัไป ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ความอยากความ

ทกุขต่์างๆก็จะเบาลงไป พอเหน็ผลวา่ใจดขีึ้นเยน็ขึ้นสบายขึ้น ก็จะคดิอย่างน้ีไปตลอด 

คดิวา่ไมม่อีะไรเป็นของเรา ไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน ไมม่อีะไรจะอยู่กบัเราไปตลอด ไม่

มอีะไรจะใหค้วามสุขกบัเราได ้ นอกจากการปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง ยุตคิวามอยาก

ต่างๆ อนัน้ีแหละทีจ่ะใหค้วามสุขกบัเรา ความสุขทีจ่ะอยู่กบัเราไปตลอด แค่น้ีเอง ทาํไม

ทาํไมไ่ด ้งา่ยจะตายไป อย่าไปทาํเรื่องงา่ยใหเ้ป็นเรื่องยาก อย่าวุน่วายกบัอะไรมาก่อนมา

หลงั ปญัญามาก่อนศีลมาก่อนสมาธิ ไปวุน่วายทาํไม ถา้ไมป่ฏบิตัจิะเป็นอย่างน้ี ถา้

ปฏบิตัจิะไมม่ปีญัหากบัธรรมของพระพทุธเจา้ ถา้ไมป่ฏบิตัจิะมปีญัหา เพราะเป็นพวกตา

บอดคลาํชา้ง เถยีงกนัวา่เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ถา้จบัหางก็วา่ชา้งเป็นเชอืก จบัทอ้งกว็า่

เป็นฝาผนงั จบังวงก็วา่เป็นงู จบังาก็วา่เป็นหอก ก็ถูกทกุคน แต่ถูกแลว้ไดป้ระโยชน์

อะไร ตอ้งถูกเพือ่เอามาดบัทกุข ์เหน็แลว้ตอ้งดบัทกุขไ์ด ้ดบักเิลสตณัหาได ้น่ีปฏบิตัแิลว้

กลบัเกดิกเิลสตณัหามากขึ้น อวดดอีวดเก่งกนั เถยีงกนัปากเปียกปากฉีก ธรรมะก็

กลายเป็นธรรมเมาไป หลวงปู่แหวนท่านพูดวา่ ระวงัธรรมะจะกลายเป็นธรรมเมา รู ้

ธรรมะมากๆจะเมาธรรม จะปากเปียกปากฉีก เถยีงกนัคอแตกไปเลย ไมใ่ช่กเิลสแตก 

คอแตก ถา้เป็นธรรมะแลว้กเิลสตอ้งกระเจงิไปเลย เหมอืนเวลาหลวงตาเดนิมาท ี กเิลส

ของพระจะกระเจงิกนัไปหมด จติน่ิงสงบ 

เวลาของพวกเราจะหมดไปเรื่อยๆ นอ้ยลงไปเรื่อยๆ น่ีปีที ่๘ ก็จะหมดแลว้ เหลอือกี ๒ 

เดอืนเท่านัน้เอง เหลอืเมษากบัพฤษภา ๘ ปีแลว้นะ มอีะไรเปลีย่นแปลงในระยะ ๘ ปี

บา้ง ถา้ในสมยัพทุธกาลก็เป็นพระอรหนัตก์นัไปเยอะแยะแลว้ ตอ้งคดินะจะไดม้พีลงัจติ
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ขึ้นมา มฉีนัทะวริิยะจติตะวมิงัสา ฉนัทะคอืยนิดปีฏบิตั ิ วริิยะคอืความพากเพยีรปฏบิตั ิ

จติตะคอืใจจดจ่ออยู่กบัการปฏบิตั ิวมิงัสาคอืคดิแต่เรื่องปฏบิตัอิย่างเดยีว มภีารกจิอะไร

ก็รีบๆทาํใหเ้สร็จ เสร็จแลว้ก็รบีไปปฏบิตัทินัท ี เขา้ทางจงกรมเดนิจงกรม นัง่สมาธิทนัท ี

เช่นเสร็จจากบณิฑบาต ฉนัเสร็จ กวาดถูศาลาเสร็จ ก็กลบักฏุไิปเดนิจงกรมในป่า ไปนัง่

สมาธิ จนกวา่จะถงึเวลาปดักวาด ปดักวาดเสร็จ ดืม่นํา้ปานะเสร็จ สรงนํา้เสร็จก็เดนิ

จงกรมนัง่สมาธต่ิอ จนกวา่จะถงึเวลาพกั สีห่า้ทุ่ม  พกัถงึต ี ๒ ต ี ๓ ก็ตื่นขึ้นมาเดนิ

จงกรมนัง่สมาธิภาวนาต่อ จนถงึเวลาออกไปบณิฑบาต 

น่ีคอืกจิของนกัปฏบิตั ิ ตอ้งทาํอย่างน้ี ทาํกจิอืน่ทีจ่าํเป็นใหน้อ้ยทีสุ่ด เพือ่จะไดม้เีวลาทาํ

กจิทีส่าํคญัทีสุ่ด ก็คอืการภาวนา เดนิจงกรมนัง่สมาธิ เจริญสตสิมาธิปญัญา น่ีคอืมจีติ

ตะ ใจจดจ่ออยู่กบัภารกจิของตนอย่างแทจ้ริง ถา้มจีติตะแลว้ก็จะมวีมิงัสา จะใคร่ครวญ

พจิารณา ในกจิของตน พจิารณาวา่ตอ้งเดนิจงกรมนัง่สมาธิ ตอ้งพจิารณาวา่ยงัตดิอยูก่บั

อะไร ตอ้งปลอ่ยวางใหไ้ด ้ถา้ตดิอยู่กบักามราคะก็ตอ้งหาอสุภะมาแก ้ถา้ตดิอยู่กบัความ

กลวัความเจ็บความตาย ก็ตอ้งเอาความจริงมาแก ้ พจิารณาวา่ เกดิมาแลว้ไมแ่ก่ไมเ่จ็บ

ไมต่ายไดอ้ย่างไร มใีครไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่ายบา้ง พจิารณาวา่ความแก่ความเจ็บความตาย

เป็นภยัทีต่รงไหน ตวัทีเ่ป็นภยัไมใ่ช่ความแก่ความเจ็บความตาย แต่ความอยากไม่แก่

อยากไมเ่จ็บอยากไมต่ายต่างหาก เพราะเป็นตน้เหตขุองความทกุขใ์จ น่ีคอืวมิงัสา จะ

ใคร่ครวญพจิารณาอย่างน้ี จะปฏบิตัเิพือ่ละความอยากเหลา่น้ีใหไ้ด ้ พอละไดแ้ลว้ใจก็จะ

สบาย ไมท่กุขก์บัความแก่ความเจ็บความตาย 

อทิธิบาท ๔ ก็คอืฉนัทะวริิยะจติตะวมิงัสา ถา้ใคร่ครวญธรรมะอยู่เรื่อยๆ ฟงัธรรมอยู่

เรื่อยๆ จะเกดิศรทัธา เกดิฉนัทะ เกดิวริิยะทีจ่ะปฏบิตั ิ เกดิจติตะใจจดจ่ออยู่กบัการ

ปฏบิตั ิ เกดิวมิงัสาใคร่ครวญเกี่ยวกบัการปฏบิตั ิ ถา้ทาํอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ยกเวน้

เวลาทาํภารกจิอืน่ งานน้ีก็จะสาํเร็จลลุว่งไปไดอ้ย่างงา่ยดายและรวดเร็ว ตอ้งมอีทิธิบาท 

๔ อทิธิบาทแปลวา่ทางสู่ความสาํเร็จ สู่ความยิง่ใหญ่ อทิธิแปลวา่ความยิง่ใหญ่ กค็อื

ความสาํเร็จน่ีเอง จะมอีะไรจะยิง่ใหญ่กวา่ความสาํเร็จ ทาํอะไรก็ตอ้งทาํใหส้าํเร็จ เรยีน

หนงัสอืก็เรียนใหจ้บ ไมใ่ช่เป็นนกัเรียนอาชีพ เหมอืนพวกเราตอนน้ี เป็นนกัเรียนอาชีพ
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กนั ขอเรียนไปจนวนัตาย ไมข่อจบ กลวัจะวา่งงาน กลวัจะไมม่งีานทาํกนั นอกจากเรียน

แลว้ก็มงีานปฏบิตัทิีต่อ้งทาํต่อ ถงึจะจบได ้ ถา้เรียนอย่างเดยีวไมป่ฏบิตัมินัก็ไมม่วีนัจบ 

อย่าไปโทษใคร โทษตวัเราเอง เพราะไมผ่ลกัดนัตวัเราเอง จะรอใหส้วรรคม์าฉุดลากให ้

ขึ้นสวรรค ์รอไปเถดิ รอไปจนวนัตาย ก็จะไมม่วีนัเป็นไปได ้มแีต่จะมาฉุดลากใหล้งนรก

เสยีมากกวา่ ตวัน้ีไมต่อ้งรอ เพราะอยู่ในใจเราตลอดเวลา พรอ้มทีจ่ะลากเราไปเสมอ 

เวลาใดทีเ่ราไมสู่ ้ เวลานัน้ก็จะลากเราไปนรกทนัท ี ลากไปเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั 

เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร ลากไปสู่ความเกยีจครา้น ฆ่าสตัวต์ดัชวีติลกัทรพัย์

ประพฤตผดิประเวณี พูดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวง มนัอยู่ในใจเราอยู่แลว้ พรอ้มทีจ่ะ

โผลอ่อกมาดาํเนินการทนัท ี ถา้ไมคุ่มไวด้ว้ยธรรมะ ตอนน้ีไมอ่อกมาเพราะมทีานศีล

ภาวนาคอยควบคุม ถา้ไมม่เีมือ่ไหร่ก็จะกลบัมาได ้จงึอย่าประมาท 

พระพทุธเจา้ทา่นทรงสอนวา่อย่าประมาท จงยงัประโยชนต์นและประโยชนท์่านใหถ้งึ

พรอ้มดว้ยความไมป่ระมาทเถดิ เพราะเวลาของชวีติเรามนันอ้ยลงไปทกุวนั ไมม่มีากขึ้น 

อายุมากขึ้น แต่เวลาทีจ่ะอยู่มนันอ้ยลง อย่าไปหลงผดิคดิวา่จะมอีายุมากขึ้น อายุมากขึ้น 

จะอยู่นานขึ้น ไมใ่ช่ จะอยู่นอ้ยลงไป น่ีคือธรรมะทีต่อ้งผลติขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ พจิารณา

ความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆวา่ เป็นเหมอืนป้ายบอกทาง เวลาขบัรถเดนิทางจะ

มป้ีายบอกวา่ อกีกี่กโิลฯจะถงึเมอืงนัน้เมอืงน้ี เวลาเหน็คนแก่เหน็คนเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลา

ไปงานศพก็บอกวา่เราใกลเ้ขา้ไปแลว้ ยงัมวัทาํอะไรกนัอยู่ ทาํไมไมร่ีบทาํกจิทีค่วรทาํกนั 

ถา้คดิอย่างน้ีรบัรองไดว้า่จะทาํทนัทเีลย คดิอยู่บ่อยๆ คดิอยู่เนืองๆ วา่เรามคีวามแก่เป็น

ธรรมดา ลว่งพน้ความแก่ไปไมไ่ด ้มคีวามเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความเจ็บไข ้

ไดป่้วยไปไมไ่ด ้ มคีวามตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความตายไปไมไ่ด ้ ตอ้งพลดัพรากจาก

ของรกัของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวงไปเป็นธรรมดา ลว่งพน้ไปไมไ่ด ้ คดิอย่างน้ีไปทกุวนั

ทกุเวลา จะไดไ้มป่ระมาทนอนใจ จะไดร้บีทาํกจิทีค่วรทาํ จะไดม้ทีีพ่ึง่ มคีวามสุขไป

ตลอด ไมม่ใีครทาํใหเ้ราได ้ เราตอ้งทาํเอง เป็นทีพ่ึง่ของเราเอง ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน 

อตัตาห ิอตัตโน นาโถ เป็นธรรมทีส่าํคญัทีสุ่ด เรามพีระพทุธพระธรรมพระสงฆเ์ป็นผูน้าํ

ทาง เป็นทีพ่ึง่ในฐานะเป็นผูน้าํทาง แต่ท่านไมส่ามารถปฏบิตัใิหเ้ราได ้ มพีระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆแ์ลว้ไมไ่ดห้มายความวา่ จะไปถงึจดุหมายปลายทางได ้ เหมอืนมแีผนที่
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แลว้แต่ไมอ่อกเดนิทาง ก็จะไมไ่ปถงึจดุหมายปลายทาง ตอ้งมแีผนทีแ่ละมกีารเดนิทาง 

ถงึจะไปถงึจดุหมายปลายทางได ้ถา้เดนิทางโดยไมม่แีผนที ่ก็ไปไมถ่งึจดุหมายปลายทาง 

เพราะจะหลงทาง ตอ้งมทีีพ่ึง่ท ัง้ ๒ ส่วน มผูีน้าํทางและมกีารปฏบิตั ิอตัตาห ิอตัตโน นา

โถ เป็นผูป้ฏบิตั ิ พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั สรณัง คจัฉามิ เป็นผูน้าํทาง ถา้เดนิตามที่

พระพทุธเจา้ทรงสอน จะถงึจดุหมายปลายทางอย่างแน่นอน 

ถาม คนทีบ่อกวา่พระพทุธเจา้สอนปญัญาศีลสมาธิ เขาจะเอาอะไร 

ตอบ ถูกท ัง้ ๒ ประเดน็ แต่ไมค่วรเป็นประเดน็ถกเถยีงกนั ทรงแสดงอย่างนัน้ เพือ่ให ้

เหน็วา่ตอ้งมสีมัมาทฐิเิป็นตวันาํ การกระทาํอะไรตอ้งมปีญัญาเป็นตวันาํเสมอ แต่

เวลาปฏบิตักิ็ตอ้งปฏบิตัจิากข ัน้ตํา่ขึ้นไป ทรงตรสัวา่ สมาธิทีศี่ลอบรมดแีลว้มี

อานิสงสม์าก มปีระโยชนม์าก ปญัญาทีส่มาธิอบรมดแีลว้มอีานิสงสม์ากมี

ประโยชนม์าก จติทีป่ญัญาอบรมดแีลว้ย่อมหลดุพน้จากความทกุขโ์ดยถ่ายเดยีว 

ทรงสอนเป็นข ัน้ๆ ตอ้งมศีีลอบรมสมาธิ มสีมาธิอบรมปญัญา มปีญัญาอบรมจติ

ใหห้ลดุพน้ แต่เวลาทรงแสดงมรรค ๘ ทรงแสดงปญัญา แสดงสมัมาทฐิก่ิอน 

ถาม ถา้ยงัไมม่สีมัมาทฐิ ิก็ไปไมไ่ด ้

ตอบ ไปไมไ่ด ้ แต่ไมค่วรเป็นประเดน็ถกเถยีงกนั ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงในที่

หน่ึงกบัอกีทีห่น่ึง อาจจะขดักนัก็ได ้ในทีห่น่ึงก็ทรงสอนใหเ้ชื่อ ในอกีทีห่น่ึงก็ทรง

สอนไมใ่หเ้ชื่อ ถา้ฟงัแบบไมใ่ชป้ญัญาก็จะวา่ ทาํไมสอนใหเ้ชื่อพระพทุธพระธรรม

พระสงฆ ์แลว้กลบัมาสอนไมใ่หเ้ชื่อครูบาอาจารย ์ ในกาลามสูตร ๑๐ ทีท่รงสอน

ไมใ่หเ้ชื่อ หมายความวา่ใหฟ้งัหูไวหู้ ไมใ่หเ้ชื่อแต่ไมใ่หป้ฏเิสธ ใครพูดอะไรก็รบั

ฟงัไว ้ แลว้ตอ้งไปพสูิจนดู์ เช่นมคีนมาบอกวา่แฟนเรามชูี ้ ก็อย่าเพิง่ไปเชื่อ ตอ้ง

พสูิจนดู์วา่จริงหรือไมก่่อน พสูิจนแ์ลว้ก็จะรูเ้องวา่จรงิหรือไม ่ การฟงัเป็นการ

จดุชนวน ใหด้าํเนินไปสู่การพสูิจน ์อย่าเป็นเหมอืนกระต่ายตื่นตูม แต่บางอย่างที่

ทรงสอนใหเ้ชื่อก็ตอ้งเชื่อ เช่นทรงสอนใหร้ีบปฏบิตั ิ ก็ตอ้งเชื่อ กลบัไมเ่ชื่อกนั 

การฟงัเทศนฟ์งัธรรมน้ี ตอ้งรูว้า่ทรงแสดงใหก้บัใครทีไ่หนเกี่ยวกบัเรื่องอะไร 
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กณัฑท์ี่ ๔๕๕ 

ตอ้งหยดุความอยาก 
๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ 

ปญัหาของพวกเราก็คอืความอยาก อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอไมเ่ป็นอย่างนัน้

เป็นอย่างน้ี ก็จะพยายามหาวธิีทาํใหเ้ป็นไปตามความอยาก พอเป็นแลว้ก็เท่านัน้ ไมไ่ด ้

แกป้ญัหาคอืความอยาก ไมไ่ดท้าํใหค้วามอยากหมดไป พอไดส้ิง่ทีอ่ยากไดแ้ลว้ ความ

อยากก็จะโผลข่ึ้นมาอกี อยากไดอ้กี ก็จะอยากไปเรื่อยๆ ไมม่วีนัหมดปญัหา เพราะเวลา

อยากไดอ้ะไร ก็ตอ้งมปีญัหามอีปุสรรค กวา่จะแกป้ญัหาฟนัฝ่าอปุสรรคได ้ก็จะเสยีเวลา

เสยีเงนิทองไปโดยใช่เหต ุ เพราะไมไ่ดแ้กป้ญัหา กลบัสรา้งปญัหาขึ้นมาอกี เพราะจะมี

ความอยากอกี เพราะเบือ่กบัของทีไ่ดม้า อยากไดข้องทีย่งัไมไ่ด ้ ถา้ไมห่ยุดความอยาก 

ความอยากจะไมม่วีนัหมดไป ความทกุขต่์างๆก็จะไมม่วีนัหมด วธิีแกป้ญัหาทีแ่ทจ้รงิก็

คอืตอ้งหยดุความอยาก ถา้หยุดความอยากไดแ้ลว้ ปญัหาต่างๆก็จะหมดไป เหตทุีท่าํให ้

อยาก ก็เพราะไมรู่ว้า่สิง่ทีอ่ยากไดน้ัน้ ไมไ่ดแ้กป้ญัหา ไมไ่ดท้าํใหใ้จอิม่พอ ไมว่า่จะเป็น

ลาภยศสรรเสริญ เป็นความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย จะไมส่ามารถใหค้วามอิม่ความพอ

แก่ใจได ้ ต่อใหไ้ดม้ามากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม ความพอจะไมเ่กดิขึ้น เพราะไมไ่ดห้ยุด

ความอยาก ไดเ้งนิมารอ้ยลา้นก็ยงัไมพ่อ ไดพ้นัลา้นก็ยงัไมพ่อ ไดแ้สนลา้นก็ยงัไมพ่อ 

ยงัอยากอยู่อย่างนัน้ ถา้ไมอ่ยากไดเ้งนิก็อยากจะไดอ้ย่างอืน่ ไดเ้งนิมากแลว้ก็อยากจะได ้

เกยีรตยิศ พอไดล้าภแลว้ก็อยากจะไดย้ศ รวยแลว้ก็อยากจะเป็นคุณหญงิเป็นคุณนาย 

อยากเป็นรฐัมนตรี เป็นนายกรฐัมนตรี เป็นประธานาธิบด ีจะอยากไปเรื่อยๆ 

ดงัทีเ่คยพูดไว ้ ตอนตน้ก็อยากจะอยู่ดกีนิด ี ไมอ่ดอยากขาดแคลน พออยู่ดกีนิดแีลว้ ก็

อยากจะรํา่รวย พอรวยแลว้ก็อยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากมเีกยีรต ิ มชีื่อเสยีงมหีนา้มตีา 

พอมแีลว้ก็อยากจะมไีปนานๆ ไมอ่ยากใหเ้สือ่มหมดไป เวลาตายไปก็อยากจะไปสวรรค ์

จะอยากต่อไปเรื่อยๆไมม่วีนัสิ้นสุด ถา้ยงัมคีวามอยากก็ยงัมคีวามหวิ มคีวามตอ้งการ มี
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ความไมพ่อ ก็จะไมม่คีวามสุข ตอ้งหยุดความอยาก เพราะถา้หยุดความอยากได ้ความ

อิม่ความพอก็จะเกดิขึ้น พวกเราไมรู่ค้วามจริงน้ี ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้แลว้นาํเอา

ความจริงน้ีมาเผยแผ่ มาบอกพวกเรา พวกเราจะไมม่วีนัรูไ้ด ้ ก็จะหลงอยู่กบัการหาลาภ

ยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้ก็ตอ้งมาทกุขก์บัความเสือ่มของลาภ

ยศสรรเสริญ ของความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เช่นเวลาสูญเสยีสิง่ทีร่กัไป สูญเสยี

บคุคลทีร่กัไป ก็จะเศรา้โศกเสยีใจ ในขณะทีเ่ราอยู่กบัสิง่ทีร่กักบับคุคลทีร่กั ก็จะมคีวาม

ห่วงใย มคีวามวติกกงัวล กลวัวา่จะจากไป เวลาไมม่สีิง่ทีร่กับคุคลทีร่กั ก็อยากจะม ี

พออยากจะมกี็อยู่ไมเ่ป็นสุข ตอ้งดิ้นรนแสวงหาสิง่ทีร่กัสิง่ทีช่อบ บคุคลทีร่กับคุคลทีช่อบ 

เพราะใจมแีต่ความอยาก จงึผลกัดนัใหไ้ปหาสิง่ต่างๆ ความอยากเกดิจากความหลง เหน็

ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็ความทกุขว์า่เป็นความสุข เหน็ลาภยศ

สรรเสริญ เหน็ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายวา่เป็นสุข แต่ความจริงแลว้เป็นทกุข ์ ทกุข ์

เพราะไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมเ่จริญอย่างเดยีว เจริญแลว้ก็เสื่อมดว้ย เกดิแลว้ก็ดบั 

มาแลว้ก็ไป มองไมเ่หน็ส่วนทีเ่สื่อม ส่วนที่ดบั ส่วนทีจ่ากไป เวลาเหน็สิง่ทีอ่ยากได ้จะไม่

คดิวา่จะจากไป จะเสือ่ม จะเปลีย่นไป น่ีคอืความหลง ทีจ่ะหลอกใหว้ิง่เขา้หาความทกุข ์

เพราะไมเ่หน็ความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมเ่หน็ความเสือ่มของสิง่ต่างๆ ไมรู่ว้า่ไมม่อีะไรใน

โลกน้ีทีจ่ะใหค้วามสุขไดอ้ย่างแทจ้รงิ ไมรู่ว้า่ความสุขทีแ่ทจ้รงิอยู่ทีไ่หน ถา้ไมไ่ดพ้บ

พระพทุธศาสนา ถา้ไดพ้บก็จะรูว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้อยู่ในใจ อยู่ในตวัเรา อยู่ที่การทาํ

ใจใหส้งบ ถา้ไมม่ศีาสนาก็จะไมม่ใีครรู ้คนทีไ่มม่ศีาสนาจงึไมค่ดิทีจ่ะทาํใจใหส้งบ ไมรู่ว้า่

ความสุขทีย่ิง่ใหญ่ ความสุขทีด่เีลศิ ความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้ อยู่ทีค่วามสงบของใจ จงึทุ่มเท

เวลาใหก้บัการหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็เลยตอ้งอยู่กบักอง

ทกุข ์ เวลาทีส่ิง่ต่างๆเปลีย่นไป เสือ่มหมดไป น่ีคอืความหลงของผูท้ีไ่มไ่ดเ้ขา้หาศาสนา 

โดยเฉพาะพระพทุธศาสนา 

พระพทุธศาสนารูว้า่ ความสงบสุขของใจเป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง รูว้ธิีสรา้งความสุขน้ีใหถ้งึ

จดุสูงสุด ทีไ่มม่วีนัเสือ่ม ศาสนาอืน่ก็รูเ้หมอืนกนั แต่ไมรู่ว้ธิีสรา้งความสุขใหถ้งึจดุสูงสุด 

ทีไ่มม่วีนัเสือ่ม รูเ้พียงระดบัฌานระดบัสมาธิ ทีต่อ้งเสือ่มหมดไป ไมรู่ว้ธิีสรา้งความสงบ
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ทีถ่าวร ก็คอืพระนิพพาน พระนิพพานกค็อืใจทีม่คีวามสงบตลอดเวลา สงบอย่างถาวร 

ทีเ่กดิจากการกาํจดัความอยากท ัง้หลายใหห้มดไป ดว้ยอาํนาจของปญัญา ของสมัมาทิฐ ิ

ความเหน็ชอบ ทีเ่หน็วา่สรรพสิง่ท ัง้หลายในโลกน้ี ลว้นเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ตอ้งมี

ปญัญามคีวามรูน้ี้ จงึจะสามารถกาํจดัความอยากต่างๆ ใหห้มดไปไดอ้ย่างถาวร 

ถา้กาํจดัดว้ยการเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง เช่นกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก บริกรรม

พทุโธๆ เพือ่ไมใ่หค้ดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็จะหยุดความอยากไดช้ ัว่คราว เพราะความอยาก

ตอ้งใชค้วามคดิเป็นเครื่องมอื พอความคดิหยุดทาํงานความอยากก็ตอ้งหยุดทาํงาน แต่

ไมไ่ดห้ยุดแบบถาวร เวลาออกจากสมาธิมาคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ความอยากก็จะตามมากบั

ความคดิได ้ พอคดิถงึคนนัน้คนน้ีก็เกดิความอยากขึ้นมา อยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ี พอคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็อยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ก็จะเกดิความไม่

สงบ เกดิความกระวนกระวายกระสบักระส่าย กระตอืรือรน้ อยู่ไมเ่ป็นสุข เพราะความ

อยากไมไ่ดห้มดไปอย่างถาวรดว้ยการหยุดความคดิ ความอยากเกดิจากความหลง เหน็

ผดิเป็นชอบ เหน็วา่ไดอ้ะไรแลว้จะไดค้วามสุข ตอ้งแกค้วามหลงดว้ยสมัมาทิฐ ิคอืรูพ้ระ

อริยสจั ๔ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรู ้ทรงรูว้า่ความอยากไดส้ิง่ต่างๆน้ีแล เป็นตน้เหตุ

ทีท่าํลายความสงบของใจ พอความสงบถกูทาํลายไป ความสุขก็หายไป ความทกุขก์็

กลบัมาแทนที ่ถา้อยากจะใหค้วามสงบความสุขกลบัมา ก็ตอ้งหยุดความอยาก 

การจะหยุดความอยากได ้ ก็ตอ้งรูว้า่สิง่ทีอ่ยากไดน้ัน้ ไม่สามารถใหค้วามสุขทีแ่ทจ้ริงที่

ถาวร นอกจากไมใ่หค้วามสุขแลว้ยงัใหค้วามทกุขด์ว้ย ลองพจิารณาดู ทกุวนัน้ีเราทกุข ์

กบัอะไร ทกุขก์บัสิง่ทีเ่รามไีมใ่ช่เหรอ สิง่ทีเ่ราไมม่เีราไมท่กุข ์ คนทีม่สีามมีภีรรยา กจ็ะ

ทกุขก์บัสามทีกุขก์บัภรรยา คนทีม่ลูีกก็จะทกุขก์บัลูก มทีรพัยก์็จะทกุขก์บัทรพัย ์มยีศก็

จะทกุขก์บัยศ มคีวามสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็จะทกุขก์บัความเสือ่มของรูปเสยีงกลิน่

รสโผฏฐพัพะ ของตาหูจมกูลิ้นกาย ทีต่อ้งรกัษาใหด้เีพือ่อะไร ก็เพือ่จะไดใ้ชต้าดูรูป 

รกัษาหูเพือ่จะไดย้นิเสยีง ทีจ่ะทาํใหเ้ราสุข แต่รกัษาอย่างไรไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งเสือ่มหมดไป 

ตาหูจมกูลิ้นกายไมเ่ทีย่ง ตอ้งเสือ่มหมดไป รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีไ่ดเ้สพสมัผสัก็

ไมเ่ทีย่ง มาแลว้ก็ไป ดูภาพยนตรเ์สร็จแลว้ก็หมดไป ถา้อยากจะดูอกีก็ตอ้งกลบัไปดูอกี 
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ถา้อยากจะฟงัก็ตอ้งกลบัไปฟงัอกี พอฟงัเสร็จก็หายไปหมด ตอ้งฟงัอยู่เรื่อยๆ ดูอยู่

เรื่อยๆ ดืม่อยู่เรื่อยๆ รบัประทานอยู่เรื่อยๆ ถงึจะมคีวามสุข 

น่ีคอืความทกุขข์องการมสีิง่ต่างๆ มลีาภกต็อ้งทกุขก์บัลาภ มยีศก็ตอ้งทกุขก์บัยศ มี

สรรเสริญก็ตอ้งทกุขก์บัการนินทา เวลาไดย้นิเสยีงสรรเสริญก็มคีวามสุข พอไดย้นิเสยีง

นินทาก็จะเกดิความทกุข ์ มคีวามสุขกบัรูปเสยีงกลิน่รส พอตาหูจมกูลิ้นกายไมอ่ยู่ใน

สภาพ ทีจ่ะเสพรูปเสยีงกลิน่รสไดก้็จะทกุข ์ เช่นเวลาร่างกายไมส่บาย ไมส่ามารถไปดูไป

ฟงัไปดืม่ไปรบัประทานได ้ ตอนนัน้ก็มแีต่ความทกุขใ์จ ถา้ไมยุ่่งเกี่ยวกบัลาภยศ

สรรเสริญ กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็จะไมท่กุข ์ถา้ไมม่สีามภีรรยา ก็จะไมท่กุขก์บั

สามภีรรยา ไมม่ลูีกก็ไมท่กุขก์บัลูก ไมม่ร่ีางกายก็ไมท่กุขก์บัร่างกาย มร่ีางกายก็ทกุขก์บั

ร่างกาย ทกุขก์บัการดูแลรกัษาร่างกาย หาอาหารหานํา้หาอากาศ มาหลอ่เลี้ยงร่างกาย 

ทกุขก์บัความแก่ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย ทกุขก์บัความตายของร่างกาย พระพทุธเจา้จงึทรง

ตรสัวา่ ทกุขย่์อมไม่มีกบัผูไ้ม่เกดิเท่านั้น ถา้ไมเ่กดิก็จะไมท่กุขก์บัลาภยศสรรเสริญ กบั

ตาหูจมกูลิ้นกาย จะไมเ่กดิไดก้็ตอ้งมสีิง่ทีด่กีวา่ ทีท่าํลายความอยากได ้ก็คือความสงบน้ี

เอง ถา้เขา้ถงึความสงบแลว้ จะหยุดความอยากได ้ เพราะความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบ 

เหนือกวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากความอยาก 

ถา้ไดค้วามสุขทีเ่กดิจากความสงบแลว้ เวลาไดร้อ้ยลา้นพนัลา้นก็จะไมต่ื่นเตน้ดใีจแต่

อย่างใด เป็นนายกฯเป็นประธานาธบิด ี ก็ไมต่ื่นเตน้ดใีจ ไปเทีย่วรอบโลก ๓๖๐ ครัง้ ก็

ไมต่ื่นเตน้ดใีจ อยู่บา้นสบายกวา่ ไมต่อ้งวุ่นวายกบัการทาํหนงัสอืเดนิทาง ทาํวซี่า ตรวจ

โรค ฉีดยาป้องกนัโรคภยัต่างๆ จองต ัว๋เครื่องบนิ จองทีพ่กั วุน่วายไปหมด ถา้ไมม่คีวาม

สงบความสุขภายในใจ จะถอืวา่เป็นเรื่องเลก็นอ้ย เพราะคดิวา่จะไดค้วามสุข ไดห้ลดุพน้

จากความเบือ่หน่าย เวลาอยู่บา้นไมม่อีะไรทาํ จะเบือ่หงดุหงดิราํคาญใจ พอจะได ้

เดนิทางไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ใจก็ปรุงแต่งวา่ตอ้งสนุกตอ้งสุข ดกีวา่อยู่บา้น อยู่กบั

ความเบือ่หน่าย ก็เลยยอมสูก้บัความยากลาํบาก ในการทาํหนงัสอืเดนิทาง ทาํวซี่า ตรวจ

โรค ฉีดยา จองต ัว๋เครื่องบนิ จองทีพ่กั แลว้ก็ตอ้งเสีย่งภยักบัการนัง่เครื่องบนิ ไมรู่ว้า่จะ
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ลงมาแบบไหน จะไมค่ดิถงึภยั คดิถงึความทกุขย์ากลาํบาก เพราะอยากจะหนีจากความ

เบือ่หน่าย ทีม่อีาํนาจมากกวา่การไปเสีย่งภยั ไปวุน่วายกบัการทาํอะไรต่างๆ 

ถา้มคีวามสงบแลว้อยู่เฉยๆจะไมเ่บือ่หน่าย เพราะความสงบจะระงบัความเบือ่หน่าย 

ระงบัทกุสิง่ทกุอย่างไดห้มด มแีต่ความสุขความสบายความเยน็ ความเป็นอเุบกขา ไม่

ยนิดไีมย่นิรา้ย อยู่กบัเหตกุารณ์ต่างๆได ้ อยู่เฉยๆก็อยู่ได ้ ถา้ตอ้งทาํอะไรก็ทาํได ้ ถา้มี

เหตใุหท้าํก็ทาํไป แต่จะไมห่าเหตมุาทาํ เพือ่หนีความเบือ่หน่าย เพราะไมม่คีวามเบือ่

หน่ายทีจ่ะตอ้งหนี น้ีแหละเป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ ความสุขทีจ่ะทาํใหห้ยุดความอยาก

ต่างๆได ้ จงึตอ้งสรา้งความสุขใจกนั ดว้ยการปลอ่ยวางความสุขทีไ่มใ่ช่ความสุขใจ ตอ้ง

ปลอ่ยวางลาภยศสรรเสริญ ปลอ่ยวางความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ดว้ยการทาํทาน 

สละลาภยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย อย่างทีเ่จา้ชายสทิธตัถะไดท้รง

ปฏบิตั ิทรงสละราชสมบตั ิสละความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้ก็ออกบวช สละความ

อยากทีจ่ะสรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ผูอ้ืน่ สละความอยากฆ่าผูอ้ืน่ อยากลกัทรพัย ์

อยากประพฤตผิดิประเวณี อยากโกหกหลอกลวง อยากเสพสุรายาเมาและอบายมขุ

ท ัง้หลาย ตอ้งสละตอ้งรกัษาศีลใหไ้ด ้ แลว้ก็มาสละความคดิทีค่ดิอยู่ท ัง้วนั ต ัง้แต่ตื่นจน

หลบั ความคดิทีไ่มเ่ป็นประโยชนก์บัใจ ทาํใหใ้จฟุ้ งซา่น ทาํใหห้วิทาํใหอ้ยาก ดว้ยการเพ่ง

อารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง จะไดไ้มค่ดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้ใชพ้ทุโธเป็นอารมณ์ ก็บริกรรมพทุ

โธๆไป 

ถา้ใชร่้างกายเป็นอารมณ์ ก็เฝ้าดูการเคลือ่นไหวของร่างกายไปท ัง้วนั ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั 

ทกุอริิยาบถ ทกุขณะ พอตื่นขึ้นมาลมืตา ก็ดูวา่ร่างกายทาํอะไร ลกุขึ้นมายนื กาํลงัยนื 

กาํลงัเดนิ กาํลงัเดนิไปเขา้หอ้งนํา้ กาํลงัจะลา้งหนา้ อาบนํา้ ทาํกจิต่างๆ แต่งเน้ือแต่งตวั 

ทาํอาหาร รบัประทานอาหาร เดนิทางไปทาํงาน ไปทาํภารกจิต่างๆ ใหใ้จเฝ้าดูร่างกาย

อย่างเดยีว ไมใ่หไ้ปคดิถงึคนนัน้คนน้ี เรื่องนัน้เรื่องน้ี ยกเวน้เฉพาะเรื่องทีจ่าํเป็นจะตอ้ง

คดิจริงๆเท่านัน้ เช่นตอ้งคดิวา่วนัน้ีตอ้งไปทาํอะไรบา้ง พอรูแ้ลว้วา่ตอ้งทาํอะไร ก็ไปทาํ 

เวลาทาํก็เฝ้าดูการกระทาํของร่างกายไป ถา้นัง่อยู่เฉยๆ ไมต่อ้งทาํอะไร ก็หลบัตาแลว้ดู

ลมหายใจเขา้ออกไป อย่าคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้มองไปทางซา้ยมองไปทางขวา ก็จะมี
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อารมณ์กบัสิง่ทีเ่หน็ เอามาคดิมาปรุงแต่ง ทาํใหไ้มส่บายอกไมส่บายใจ เกดิความโลภเกิด

ความอยาก เช่นนัง่รถเหน็ป้ายโฆษณาสนิคา้ก็อยากได ้ เหน็คนขบัรถไมม่มีารยาทก็

อารมณ์เสยี อย่าไปดูสิง่เหลา่น้ี มาดูลมหายใจเขา้ออกดกีวา่ 

เวลาเดนิทางไปทาํงาน ถา้ไมต่อ้งขบัรถ นัง่เฉยๆ ก็นัง่หลบัตาดูลมหายใจไป จะไปถงึที่

ทาํงานอย่างรวดเร็ว จะไมรู่ส้กึวา่ชา้เลย ถงึแมร้ถจะตดิเป็นช ัว่โมงก็รูส้กึวา่เวลาผ่านไป

อย่างรวดเร็ว เพราะใจไมม่คีวามอยากจะใหไ้ปถงึจดุหมายปลายทาง ใจเฉยๆ ถงึเมือ่ไหร่

ก็ถงึเมือ่นัน้ ถา้ใจไมม่คีวามอยากใหไ้ปถงึตามเวลาทีต่อ้งการ ไปถงึชา้หรือไปถงึเร็วกจ็ะ

ไมเ่ป็นปญัหา นัง่หลบัตาเฝ้าดูลมหายใจเขา้ออกจนไปถงึทีท่าํงาน พอลงจากรถก็เฝ้าดู

การเคลือ่นไหวของร่างกายต่อไป กาํลงัเดนิไปเปิดประตู พบใครถา้จาํเป็นตอ้งทกัทาย ก็

แผ่เมตตา สวสัด ี ยิ้มแยม้แจ่มใส สบายดเีหรอ ก็วา่กนัไป พอไมใ่หเ้สยีมารยาท เสร็จ

แลว้ก็เดนิต่อไปจนถงึทีท่าํงาน เวลาทาํงานใจก็อยู่กบัการทาํงาน ถา้ตอ้งคดิเรื่องงานเรื่อง

การ ก็เฝ้าดูความคดิ ใหค้ดิอยู่กบัเรื่องงานเรื่องการอย่างเดยีว ไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องอืน่ 

พอเสร็จแลว้ มเีวลาวา่งก็นัง่ดูลมต่อ 

น่ีคอืการเจริญสตใินชวีติประจาํวนั สามารถเจริญไดต้ลอดเวลา ถา้เป็นนกัภาวนา ถา้

เจริญสตเิป็น จะไมไ่ปเสยีเวลากบัการคุยกบัคนนัน้คุยกบัคนน้ี วพิากษว์จิารณ์เรื่องนัน้

วพิากษว์จิารณ์เรื่องน้ี แลว้ก็เกดิอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ใจก็จะไมน่ิ่งไมส่งบ จะวา้วุน่ขุน่มวั 

แต่ถา้ใจมสีตจิดจ่อเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลา ไมไ่ปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใจจะเยน็ ใจจะวา่ง 

ใจจะสบาย น่ีคอืการใชร่้างกายเป็นอารมณ์ผูกใจ เป็นอารมณ์เพือ่เจริญสต ิเรียกวา่กายค

ตาสต ิ ถา้ถนดักบัการบริกรรมพทุโธ กบ็รกิรรมพทุโธไปท ัง้วนัเลย ไมว่า่กาํลงัทาํอะไรก็

บริกรรมพทุโธไป ถา้ไมจ่าํเป็นจะตอ้งคดิเรื่องงานเรื่องการ หรือเรื่องทีจ่าํเป็นจะตอ้งคดิ 

ก็บริกรรมพทุโธไป อย่าปลอ่ยใหค้ดิเรื่อยเป่ือย คดิเพอ้เจอ้ อยากจะเป็นอย่างนัน้

อยากจะเป็นอย่างน้ี อยากใหส้ิง่นัน้เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี อยากใหค้นนัน้เป็นอย่างนัน้

เป็นอย่างน้ี อย่าไปคดิ อยู่กบัพทุโธดกีวา่ บริกรรมพทุโธๆไป เวลานัง่สมาธิจะสงบอยา่ง

รวดเร็ว ๕ นาท ี๑๐ นาทใีจก็รวมได ้รวมแลว้ก็จะมคีวามสุข เบาอกเบาใจ มคีวามวา่ง มี
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ความเยน็ มคีวามอิม่ มคีวามพอ เป็นอเุบกขา สกัแต่วา่รู ้ แต่ไมม่คีวามคดิปรุงแต่งให ้

รบัรู ้ไมม่รูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะใหร้บัรู ้ถา้มกี็ไมส่นใจ 

ความสงบน้ีมอียู่ ๒ ลกัษณะคอื ๑. สงบแบบรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะหายไป ไมม่ี

อะไรเหลอือยู่เลย เหลอืแต่ตวัรูผู้รู้ ้ สกัแต่วา่รูอ้ยู่ตวัเดยีว ๒. รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ

ยงัมอียู่แต่ใจไมส่นใจ เสยีงก็ไดย้นิ เวทนาทางร่างกายก็รบัรู ้ วา่เจ็บตรงนัน้บา้งปวดตรง

น้ี แต่จะไมร่าํคาญ ไมวุ่น่วาย ไมม่อีารมณ์กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ปลอ่ยวางได ้

ต่างฝ่ายต่างอยู่ เขาก็อยู่ของเขา เราก็อยู่ของเรา เสยีงจะมกี็ปลอ่ยเขามไีป ร่างกายจะเจ็บ

ตรงนัน้ปวดตรงน้ีก็ปลอ่ยเขาเจ็บไป ใจจะเป็นอเุบกขา จะรบัรูเ้ฉยๆ ไมค่ดิปรุงแต่ง 

อยากจะใหค้วามเจ็บหายไป อยากจะใหเ้สยีงหายไป จะไมม่ ีพอไมม่คีวามอยากก็จะไมม่ี

ความทกุข ์ ใจก็จะอยู่อย่างสงบ ถา้มคีวามอยากขึ้นมาก็จะทนนัง่อยู่ไมไ่ด ้ เช่นอยากให ้

ความเจ็บของร่างกายหายไป ก็จะเกดิความเจ็บขึ้นมาภายในใจ ทีรุ่นแรงกวา่ความเจ็บ

ของร่างกาย ก็จะนัง่ต่อไปไมไ่ด ้ หรืออยากจะใหเ้สยีงหายไป ไมอ่ยากจะฟงั ก็จะทนนัง่

อยู่ไมไ่ด ้จะตอ้งลกุเดนิหนีไป ใหห้่างไกลจากเสยีงนัน้ 

ถา้มคีวามอยากเมือ่ไหร่ต่อใหม้สีมาธิ ก็สามารถทาํลายสมาธิความสงบได ้ถา้มสีมาธิแลว้

อยากจะรกัษาความสงบของใจ ก็ตอ้งใชป้ญัญาสอนใจ วา่สิง่ต่างๆทีอ่ยากไดไ้มไ่ดใ้ห ้

ความสุข อย่าไปอยาก เช่นอยากจะดืม่เครื่องดืม่ทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งดืม่ อยากจะลิ้มรสต่างๆ 

ก็ตอ้งบอกวา่อย่าดืม่ดกีวา่ ดืม่แลว้ก็จะตดิ ตอ้งดืม่อกี เวลาอยากดืม่แลว้ไมไ่ดด้ื่ม ก็จะ

หงดุหงดิใจ ไมส่บายใจ ถา้ไมด่ืม่ได ้ใจก็จะสงบ เป็นอเุบกขา หมายถงึเวลาทีม่สีมาธิแลว้ 

พอเกดิความอยากขึ้นมา มนัก็จะกลบอเุบกขาทีม่อียู่ ถา้หยุดตณัหาได ้ อเุบกขากจ็ะ

กลบัคนืมา น่ีคอืวธิีรกัษาอเุบกขา รกัษาความสงบของใจ หลงัจากทีอ่อกจากสมาธิ ตอ้ง

คอยเตอืนใจวา่อย่าทาํตามความอยาก ความอยากจะทาํลายความสงบ ทาํลายอเุบกขา 

สิง่ทีไ่ดจ้ากการทาํตามความอยาก ก็สูค้วามสุขทีไ่ดจ้ากความสงบ ความเป็นอเุบกขา

ไมไ่ด ้ ดงันัน้เวลาออกมาแลว้ อยากจะเสพรูปเสยีงกลิน่รส ก็ตอ้งบอกใจวา่อย่าไปเสพ 

อย่าไปดู อย่าไปฟงั อย่าไปดืม่ อย่าไปรบัประทาน ถา้จะดืม่จะรบัประทานก็ตอ้งดืม่ตอ้ง
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รบัประทานดว้ยเหตผุล ก็คอืถงึเวลาตอ้งรบัประทานค่อยรบัประทาน ถงึเวลาดืม่ค่อยดืม่ 

แต่อย่าดืม่ดว้ยความอยากดืม่ อย่ารบัประทานดว้ยความอยากรบัประทาน 

ตอ้งสกดัความอยากทกุรูปแบบ จะไดร้กัษาความสงบของใจได ้ ต่อไปความอยากก็จะ

หมดกาํลงัไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดก็จะไมม่หีลงเหลอือยู่ภายในใจ ใจก็จะอยู่อย่างสบาย ไม่

ตอ้งใชป้ญัญาแลว้ เพราะความอยากหมดไปแลว้ ปญัญามไีวเ้พือ่สกดัความอยาก 

ปญัญาจะสอนใจวา่ ความอยากคอืตน้เหตขุองความไมส่บายใจ สิง่ทีอ่ยากไดก้็ไม่

สามารถใหค้วามสุขทีถ่าวรได ้ เพราะทกุสิง่ทกุอย่างทีอ่ยากไดน้ัน้ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มี

เกดิมดีบั เวลาไดม้าใหม่ๆ ก็สุข พอเสือ่มไปดบัไปหรือเปลีย่นไปก็จะไมสุ่ข เช่นเวลาคนที่

ใหค้วามสุขกบัเราเปลีย่นไป เคยดแีลว้ก็เปลีย่นไปเป็นไมด่ ี เราจะไดร้บัความสุขจากเขา

หรือเปลา่ น่ีก็คอืการใชป้ญัญาหลงัจากทีอ่อกจากสมาธิ เพือ่จะไดร้กัษาความสุข ทีเ่กดิ

จากความสงบใหอ้ยู่อย่างถาวร 

พอไมม่คีวามอยากมาทาํลายความสงบแลว้ ก็ไมต่อ้งใชป้ญัญาอกีต่อไป เพราะนิโรธคอื

ความดบัของความทกุข ์ไดด้บัอย่างถาวรแลว้ เพราะไมม่คีวามอยากมาลบลา้งความสงบ

ของใจ เพราะมปีญัญาคอยควบคุมความอยากอยู่ตลอดเวลา น่ีแหละคอืการปลอ่ยวาง 

เพือ่จะไดค้วามสุขทีแ่ทจ้ริง ทีม่อียู่ในใจ ตอ้งปลอ่ยวางลาภยศสรรเสริญ ปลอ่ยวาง

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ปลอ่ยวางการทาํรา้ยผูอ้ืน่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ปลอ่ยวาง

ความคดิปรุงแต่งต่างๆ ปลอ่ยวางความอยาก พอปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างไดห้มดแลว้ 

ใจก็จะสงบอย่างถาวร น่ีคอืความรูท้ีม่อียู่ในพระพทุธศาสนาเพยีงศาสนาเดยีว เป็น

ความรูท้ีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรู ้แลว้นาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนใหแ้ก่พวกเรา 

ถา้ปฏบิตัติามไดก้็จะไดร้บัผล คอืความสุขทีถ่าวร ทีเ่รียกวา่นิพพานัง ปรมงัสขุงั นิ

พพานงัคอือะไร ก็คอืการไมม่คีวามอยากนัน่เอง ใจทีไ่มม่คีวามอยากก็คอืใจทีเ่ป็น

นิพพาน พอไมม่คีวามอยาก ก็จะเป็นปรมงัสุขงั เป็นบรมสุข เป็นความสุขทีถ่าวร ไมม่ี

วนัหมดไป ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นก็ตาม จะไมม่ากระทบกระเทอืนกบัใจเลย เพราะใจได ้

ปลอ่ยวางทกุอย่างแลว้ ไดป้ลอ่ยวางลาภยศสรรเสริญ ปลอ่ยวางความสุขทางตาหูจมกู

ลิ้นกาย ปลอ่ยวางความคดิปรุงแต่ง ปลอ่ยวางความอยากต่างๆ ปลอ่ยวางร่างกาย 
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ปลอ่ยวางเวทนาความรูส้กึ คอืความสุข ความทกุข ์ ความไมสุ่ขไมท่กุขข์องร่างกาย 

ปลอ่ยวางไดห้มด ไมท่กุขอ์กีต่อไป ร่างกายจะเป็นอย่างไรกป็ลอ่ยใหเ้ป็นไป เวทนาจะ

เป็นอย่างไรก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป ลาภยศสรรเสริญจะเป็นอย่างไรก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป รูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะจะเป็นอย่างไรก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป ตาหูจมกูลิ้นกายจะเป็นอย่างไรก็

ปลอ่ยใหเ้ป็นไป ถา้จะรกัษาก็รกัษาไปตามเหตตุามผล รกัษาไดก้็รกัษาไป รกัษาไมไ่ดก้็

ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความเป็นจริง แต่ใจจะไมวุ่น่วายกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั กบัการ

ดูแลรกัษาสิง่ต่างๆ เพราะไมส่ามารถจะรกัษาได ้ ของทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีจะตอ้งแปร

เปลีย่นไปหมด ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่จริญสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งเสือ่มหมดไป ศาลาหลงัน้ีสกัวนั

หน่ึงก็ตอ้งเสือ่มหมดไป เหมอืนกบักรุงศรีอยุธยา กรุงสุโขทยั ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ พอ

ถงึเวลาก็ตอ้งเสือ่มหมดไป 

ร่างกายของพวกเราก็เช่นเดยีวกนั ไมน่านก็จะเสือ่มหมดไป กลายเป็นเศษกระดูกเศษ

ขี้เถา้ ทีส่ปัเหร่อจะเก็บใหญ้าตพิีน่อ้ง หลงัจากทีไ่ดท้าํฌาปนกจิแลว้ น่ีคอืความจริงทีต่อ้ง

มองกนั เพือ่จะไดป้ลอ่ยวาง จะไดต้ดัไมย่ดึไมต่ดิ ไมห่ลงไปคดิวา่เป็นของเราเป็นตวัเรา 

ของทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีไมใ่ช่ของเรา ของทกุสิง่ทกุอย่างเป็นของดินน้ําลมไฟ ทกุสิง่

ทกุอย่างมาจากธาต ุ ๔ มารวมกนัเป็นสตัวเ์ป็นบคุคล เป็นตน้ไมเ้ป็นวตัถตุ่างๆ เป็นขา้ว

ของต่างๆ รวมกนัไดส้กัระยะหน่ึงกต็อ้งแยกจากกนัไป เป็นอนิจจงัไม่เทีย่ง เป็นอนัตตา

ไมม่ตีวัตน ไมม่เีจา้ของ เป็นดนินํา้ลมไฟ อย่าไปยดึอย่าไปตดิ อย่าไปอยากไดอ้ยากม ี

เพราะจะทาํใหท้กุขใ์จ เวลาอยากไดอ้ะไร ใจก็จะกระวนกระวาย ไดม้าแลว้ก็กระวน

กระวาย กลวัวา่จะจากไป เวลาจากไปก็เศรา้โศกเสยีใจอาลยัอาวรณ์ เราสรา้งความทกุข ์

ขึ้นมาเอง ดว้ยความอยากของเรา ดว้ยความหลงของเรา ไมรู่ว้า่สิง่ต่างๆทีอ่ยากไดน้ัน้

เป็นทกุข ์ ไมรู่ว้ธิีดบัความทกุข ์ แต่ตอนน้ีเรารูแ้ลว้วา่อยู่ทีก่ารทาํทาน รกัษาศีล สมถ

ภาวนา วปิสัสนาภาวนา ทาํไมไมท่าํกนั ถา้ทาํแลว้รบัรองไดว้า่ จะไมม่คีวามทกุข ์

หลงเหลอือยู่ภายในใจ เพราะพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดท้าํมาแลว้ ใจ

ของท่านจงึไมม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่เลย เพราะไดเ้จริญทานศีลภาวนาอย่างเตม็ที ่

พวกเราก็จะไดผ้ลเช่นเดยีวกนั ถา้เจริญทานศีลภาวนาอย่างเต็มที ่จงึขอฝากเรื่องของการ

เจริญทานศีลภาวนา เรื่องของการปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีดว้ยปญัญา วา่ไมม่ี
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อะไรเป็นของเรา ไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน ทีจ่ะอยู่กบัเราไปตลอด มสีิง่เดยีวทีจ่ะอยู่กบั

เราไปตลอด ก็คอืความสงบของใจ ทีเ่กดิจากการหยุดความคดิ หยุดความอยากต่างๆ 

ใหพ้วกเรานาํเอาไปพจิารณาและปฏบิตักินั 

การไดย้นิไดฟ้งัผลของการปฏบิตั ิ จากผูท้ีไ่ดผ้ลมาแลว้น้ี จะทาํใหผู้ท้ีย่งัไมไ่ดผ้ลเกดิ

กาํลงัใจ อย่างเวลาครูบาอาจารยแ์สดงธรรม เลา่ถงึผลของการปฏบิตัขิองท่าน ทาํใหผู้ฟ้งั

เกดิกาํลงัใจ หลงัจากฟงัเทศนฟ์งัธรรมไปแลว้ มกีาํลงัใจทีจ่ะภาวนา กลบัไปเดนิจงกรม

ไปนัง่สมาธิต่อไดห้ลายชัว่โมง ปกตมิกัจะนอนกนั แต่วนัไหนไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ใจจะ

กระปรี้กระเปร่ากระฉบักระเฉง เหมอืนกบัเอานิพพาน เอาผลของการปฏบิตัมิายืน่ใหก้บั

เรา อยู่ตรงน้ีเอง หยบิไปส ิเดนิจงกรมนัง่สมาธิไปส ิเดีย๋วผลก็จะมาเอง คอยควบคุมใจ 

อย่าปลอ่ยใหล้อยไปลอยมา อย่าปลอ่ยใหค้ดิเรื่อยเป่ือย ใหอ้ยู่กบัพทุโธ ใหอ้ยู่กบั

ร่างกาย ถา้อยู่ไดแ้ลว้ก็จะรวมเขา้สู่ความสงบ พอสงบแลว้ก็จะมกีาํลงัต่อสูก้บัตณัหา

ความอยาก มกีาํลงัพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนัตตา พจิารณาอริยสจั ๔ พจิารณาทกุขท์ี่

เกดิจากสมทุยัคอืตณัหาความอยาก นิโรธทีเ่กดิจากมรรค มรรคคอืการพจิารณาใหเ้หน็

วา่ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นอนตัตา ทกุสิง่ทกุอยา่งเป็นอนิจจงั ก็จะหยุดความอยากดบัความ

ทกุขไ์ด ้

อริยสจั ๔ น้ีอยู่ในใจของพวกเรา ส่วนใหญ่จะเป็นแต่ทกุขก์บัสมทุยั เพราะใจจะคดิแต่

เรื่องของความอยาก อยากไดน้ัน่อยากไดน่ี้ อยากจะไปนัน่อยากจะไปน่ี อยากจะดู

อยากจะฟงั อยากจะเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะตลอดเวลา ไมเ่คยคดิไมอ่ยากเลย 

ไมเ่คยคดิเบือ่กบัลาภยศสรรเสริญ เบือ่กบัรูปเสยีงกลิน่รส ไมเ่คยคดิวา่เป็นความทุกข ์

เลย ท ัง้ๆทีม่นัทกุขแ์สนทกุข ์ ก็ยงัมองไมเ่หน็วา่มนัทกุข ์ เช่นเวลาจะไปเทีย่วสกัครัง้หน่ึง 

ตอ้งเตรียมตวัเตรียมการมากนอ้ยเพยีงไร ตอ้งทาํหนงัสอืเดนิทางตอ้งขอวซี่า ตอ้งจอง

ต ัว๋เครื่องบนิจองทีพ่กั ตอ้งตรวจโรค ตอ้งเสีย่งภยักบัการเดนิทาง ขึ้นแลว้ไมรู่ว้า่จะลง

แบบไหน เวลาลงแต่ละครัง้ก็ท่องพทุโธๆกนั ขอใหล้งด ี พอลงปลอดภยัแลว้ก็อยากจะ

ขึ้นใหมอ่กี ทาํไมอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ อยู่อย่างปลอดภยักลบัไมอ่ยู่กนั อยู่ตดิดนิสบายจะตาย

ไป ชอบไปอยู่บนฟ้ากนั อยู่ยิง่สูงเวลาตกลงมาก็ยิง่เจ็บ 
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ตอ้งพยายามสรา้งอทิธบิาท ๔ ขึ้นมา ฉนัทะ ความยนิดทีีจ่ะภาวนา วิริยะ ความ

พากเพยีรภาวนา จติตะ ใจจดจ่ออยู่กบัการภาวนา วิมงัสา จะไมค่ดิไปเทีย่วเมอืงนอก

เมอืงนา ไมค่ดิไปทาํบญุทอดผา้ป่าทอดกฐนิ ไปสรา้งโบสถส์รา้งเจดยี ์ สรา้งมาพอแลว้ 

พระพทุธเจา้ไมไ่ดต้รสัรูด้ว้ยโบสถด์ว้ยเจดยี ์ แต่ตรสัรูด้ว้ยการนัง่ภาวนาอยู่ใตต้น้โพธิ์ 

อยู่ในป่า ปลกีวเิวก อยู่ตามลาํพงั ถา้อยากจะบรรลธุรรมเหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

บรรล ุ ก็ตอ้งปฏบิตัแิบบทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงปฏบิตั ิ ตอ้งปลกีวเิวก อยู่ในป่าในเขา อยู่

ตามโคนไม ้ อยู่ตามสถานทีส่งบสงดั เดนิจงกรมนัง่สมาธิสลบักนัไป จนกวา่ใจจะสงบ 

พอออกจากความสงบ ก็ใชป้ญัญาสกดัความอยากต่างๆ ถา้ยงัไมม่คีวามอยาก ก็ซอ้มไว ้

ก่อนเตรียมไวก่้อน เช่นความอยากไมแ่ก่อยากไมเ่จ็บอยากไมต่าย ก็ตอ้งพจิารณาละ

ร่างกายไปก่อน วา่ร่างกายตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย พอเกดิเหตกุารณ์ขึ้นมา เวลา

อยากจะไมแ่ก่ก็ใชป้ญัญาสกดัความอยากได ้ วา่หา้มความแก่ไมไ่ด ้ ร่างกายจะแก่เราไป

หยุดมนัไมไ่ด ้ ถา้อยากไมแ่ก่ก็จะทกุขใ์จไปเปลา่ๆ ผมจะหงอกก็ปลอ่ยใหห้งอกไป ไม่

ตอ้งยอ้ม หนงัจะเหีย่วก็ปลอ่ยใหเ้หีย่วไป ไมต่อ้งทาํศลัยกรรม ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตาม

ธรรมชาต ิ ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วย รกัษาไดก้็รกัษาไป รกัษาไมไ่ดก้็ตอ้งอยู่กบัมนัไป 

เช่นเดยีวกบัความตาย ถา้ป้องกนัไดก้็ป้องกนั ป้องกนัไมไ่ดจ้ะตายก็ตอ้งปลอ่ยใหต้ายไป 

แต่ใจอย่าอยากไมต่ายเป็นอนัขาด ถา้อยากไมต่ายจะทกุขท์รมานใจ 

ถา้ยอมรบัความจริง ใจจะเฉยๆ ตายก็ไดอ้ยู่ก็ได ้แต่ถา้ยงัอยู่แลว้อยากจะตาย อย่างน้ีก็

ไมถู่ก เป็นความอยากเหมอืนกนั อยากตายก็ไมด่ ี อยากไมต่ายก็ไมด่ ี ตอ้งอยู่ตรงกลาง 

อยู่ระหวา่งความอยากตายกบัความไมอ่ยากตาย คอือยู่เฉยๆ เป็นอเุบกขา ปลอ่ยวาง 

ร่างกายจะอยู่ก็ปลอ่ยใหอ้ยู่ไป เช่นเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยรกัษาไมห่าย เป็นอมัพฤกษอ์มัพาต 

ตอนนัน้อยากจะตาย ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา เพราะยงัไมต่าย เวลาร่างกายจะตายก็ไม่

อยากตาย อย่างน้ีก็ทกุขอ์กี ตอ้งปลอ่ยวาง ถงึเวลาจะตายก็ตอ้งปลอ่ยใหต้ายไป ถงึเวลา

อยู่ก็ตอ้งปลอ่ยใหอ้ยู่ไป แลว้ใจจะไมท่กุข ์ ใจไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย ไปทกุขก์บัร่างกายทาํไม 

เหมอืนกบัไปทกุขก์บัคนอืน่ทาํไม คนอืน่จะเป็นจะตาย ทาํไมตอ้งวุน่วายไปกบัเขาดว้ย 

ใจเราไมไ่ดเ้ป็นไมไ่ดต้ายไปกบัเขาเลย ใจไมม่วีนัตาย ใจไดร่้างกายทีเ่ป็นเหมอืนตุก๊ตาตวั
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หน่ึง ใจก็เลี้ยงดูตุก๊ตาไป พาไปโน่นพามาน่ี พาไปเทีย่ว ถา้ไมม่ร่ีางกายก็ไปเทีย่วไมไ่ด ้

ถา้ไมม่คีวามอยากเทีย่วแลว้ จะมหีรือไมม่ร่ีางกายก็จะไมเ่ป็นปญัหา 

ถา้ไมม่คีวามอยากจะใชร่้างกายเป็นเครื่องมอืหาความสุข ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ไมเ่ป็น

ปญัหา จะเป็นอมัพฤกษอ์มัพาตก็เป็นไป หลวงปู่ชอบตอ้งนัง่รถเขน็ท่านก็ไมเ่หน็

เดอืดรอ้น ท่านก็อยู่กบัมนัไป เขน็ท่านไปไหนท่านก็ไป ไมเ่ขน็ท่านก็ไมไ่ป ท่านอยู่ตาม

อตัภาพ ใจท่านไมไ่ดใ้ชร่้างกายเป็นเครื่องมอืหาความสุข ท่านไมไ่ดไ้ปหาความสุข ท่าน

ไปโปรดสตัว ์ ไปเผยแผ่ธรรมะ ไปส ัง่สอนธรรมะใหแ้ก่ผูอ้ืน่ แต่พวกเราไมไ่ดเ้ป็นอย่าง

นัน้ พวกเราไมไ่ดไ้ปโปรดสตัว ์ เราไปโปรดตวัเราเอง ไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย

กนั พอร่างกายไมส่ามารถไปได ้ ก็หงดุหงดิเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา อยากจะตายไม่

อยากจะอยู่ พออยากจะตายก็ทกุขอ์กี ทกุขซ์ ํา้ซอ้น ทกุขท์ีร่่างกายแลว้ยงัตอ้งมาทกุขท์ีใ่จ

อกี ถา้ไมม่คีวามอยากตาย เวลาร่างกายเป็นอมัพฤกษอ์มัพาต เจ็บไขไ้ดป่้วยไมส่บาย ใจ

จะเฉยๆ ไมเ่ดอืดรอ้น เหมอืนกบัไม่ไดเ้ป็นอะไร เวลาร่างกายปกตกิ็เฉย เจ็บไขไ้ดป่้วยก็

เฉย เพราะปฏบิตัริกัษาใจใหเ้ฉยได ้ดว้ยการนัง่สมาธิ ดว้ยการเจริญปญัญาน่ีเอง 

เป้าหมายของการปฏบิตักิ็คอืรกัษาความเฉย ความเป็นอเุบกขา ความสงบของใจน่ีเอง 

นิพพานก็คอืความสงบของใจ เป็นความสงบทีถ่าวร ความสงบระดบัอืน่ยงัไมถ่าวร 

ความสงบระดบัสมาธิไมถ่าวร เพราะตอ้งออกจากสมาธิ ความสงบของพระโสดาบนัก็ยงั

ไมเ่ต็มรอ้ย พระโสดาบนัสงบกบัเรื่องความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย แต่ยงัไม่

สงบกบัเรื่องของกามารมณ์ พระโสดาบนัพระสกทิาคามยีงัวุน่วายกบัเรื่องกามารมณ์อยู่ 

เวลาเหน็รูปร่างหนา้ตาสวยงามเกดิกามารมณ์ แต่พระอนาคามไีมวุ่น่แลว้ ท่านเหน็

ร่างกายทไีร ก็เหน็วา่ไมส่วยงาม เพราะเหน็ส่วนทีไ่มส่วยงาม เหน็ตอนทีร่่างกายตายไป 

เหน็อาการ ๓๒ เหน็อวยัวะต่างๆทีซ่่อนอยู่ภายใตผ้วิหนงั ท่านจงึไมก่ระวนกระวาย

กระสบักระส่ายกบัเรื่องกามารมณ์ ไมวุ่น่วาย ใจของท่านสงบ ไมว่า่จะเป็นความแก่ความ

เจ็บความตาย ไมว่า่จะเป็นความสวยงามของร่างกาย จะไมท่าํใหใ้จของพระอนาคามไีม่

สงบ เพราะไมม่คีวามอยากไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย ไมม่คีวามอยากทางกามารมณ์ 
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ส่วนพระอรหนัตน้ี์ทา่นกาํจดัความหลงในอตัตาตวัตนได ้ ท่านไมห่ลงวา่ทา่นมตีวัมตีน 

ท่านเป็นตวัรู ้ ใครจะด่ากร็บัรู ้ ใครจะชมก็รบัรู ้ ไมม่ตีวัตนมารบัรู ้ เหมอืนกลอ้งถ่ายรูป 

ใครจะยิ้มใส่กลอ้ง ใครจะด่าจะหนา้บึ้งตงึใส่กลอ้ง กลอ้งก็ถ่ายหมด แต่ใจของผูท้ีย่งัมี

อตัตาตวัตนจะรบัไมไ่ด ้เวลาเหน็หนา้บึ้งตงึดูถูกเหยยีดหยาม ใจจะโกรธแคน้ เพราะยงัมี

อตัตาตวัตนอยู่ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหท้าํตวัเป็นเหมอืนปฐพ ี เป็นเหมอืนดนิ ใครจะ

เหยยีบยํา่ อจุจาระปสัสาวะใส่ ปฐพไีมเ่ดอืดรอ้น ใจก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ ใครจะดูถกู

เหยยีดหยาม ทาํรา้ยทาํลายอย่างไร ก็ไมเ่ดอืดรอ้น จะเฉยๆ ไมถ่อืตวั เพราะไมม่ตีวัตน

จะถอื มแีต่ตวัรู ้ ก็รูไ้ป สกัแต่วา่รู ้ ดงัทีท่รงสอนชายคนหน่ึง ทีข่อพระพทุธเจา้ใหส้อน

ธรรมะในขณะทีท่รงบณิฑบาตอยู่ พระพทุธเจา้ก็ตรสัวา่เวลาน้ีไมใ่ช่เวลาสอน เขาก็ขอให ้

สอนแบบส ัน้ๆ สอนแบบสรุป 

ก็ทรงตรสัสอนวา่ใหรู้เ้ฉยๆ สกัแต่วา่รู ้ เหน็อะไรก็สกัแต่วา่เหน็ ไดย้นิอะไรก็สกัแต่วา่ได ้

ยนิ อย่าไปคดิปรุงแต่ง วา่เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เป็นเราเป็นเขา ไมต่อ้งปรุงแต่ง ให ้

รบัรูเ้ฉยๆ เขาก็เขา้ใจความหมาย จงึขออนุญาตไปเตรียมอฐับริขาร เพือ่จะไดบ้วช ไป

กลางทางถูกกระทงิขวดิตาย พระพทุธเจา้ทรงทราบ ก็ใหฌ้าปนกจิแลว้สรา้งสถูปบรรจุ

อฐัขิองเขาไว ้ การสรา้งสถูปบรรจอุฐัแิสดงวา่ ตอ้งเป็นบคุคลสาํคญั สมยัก่อนจะสรา้ง

สถูปหรือเจดยีก์็เพือ่พระพทุธเจา้ พระปจัเจกพทุธเจา้ พระอรหนัต ์ และพระมหา

จกัรพรรด ิแสดงวา่ชายคนนัน้ไดเ้ขา้ถงึธรรมะ เขา้ถงึตวัรู ้ แหวกมา่นของอวชิชาโมหะ ที่

หลอกใหค้ดิวา่ตวัรูเ้ป็นตวัเราของเรา ตวัรูเ้ป็นเพยีงตวัรู ้ ไมไ่ดเ้ป็นตวัเราของเรา รูเ้ฉยๆ 

ไมม่เีรารบัรู ้ ถา้มกี็จะดใีจเสยีใจกบัสิง่ทีร่บัรู ้ ตอ้งรบัรูแ้บบกลอ้งถ่ายรูป กลอ้งถ่ายรูปไม่

มตีวัมตีน ถ่ายภาพอย่างเดยีว ใครจะทาํหนา้อย่างไรใส่กลอ้ง ก็ถ่ายหมด ไมเ่ลอืก ไม่

เหมอืนใจทีม่อีตัตาตวัตน จะมองแต่คนทีย่ิ้ม คนหนา้บึ้งจะไมม่อง 

น้ีคอืการปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ขา้ถงึตวัรู ้เขา้ถงึธาตรูุ ้เขา้ถงึของจริงของแท ้รูเ้ฉยๆ สกัแต่วา่รู ้ก็

ตอ้งทาํใจใหส้งบ ตอ้งระงบัความคดิปรุงแต่ง แลว้จะพบกบัความสุขทีแ่ทจ้ริง ความสุขที่

ไมม่เีจริญไมม่เีสื่อม ความสุขทีอ่ยู่คู่กบัผูรู้ ้ ทีห่มดความอยาก ตอ้งปฏบิตัเิท่านัน้ถงึจะรู ้

ได ้ ถา้ปฏบิตักิ็จะบรรล ุ จะรูเ้ฉยๆตลอดเวลา ไมม่คีวามอยากไปไหน อยู่ทีไ่หนก็อยู่ได ้
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เหลอืแต่หนา้ทีเ่ลี้ยงดูร่างกายไปตามอตัภาพ เลี้ยงไดก้็เลี้ยงไป เลี้ยงไมไ่ดก้็อดตายไป ก็

จบ แต่ใจไมวุ่น่วายกบัเรื่องการเลี้ยงดูร่างกาย ไมวุ่น่วายกบัการไปไหนมาไหน เพราะไม่

มคีวามอยาก 

ถาม ทวีทีีบ่า้นเสยี ไมก่ลา้ซื้อเครื่องใหม ่กลวัพระอาจารยดุ์ 

ตอบ ถา้เสยีก็ทิ้งไปเลย ไมต่อ้งซ่อม เป็นขอ้สอบ จะปลอ่ยวางรูปเสยีงกลิน่รสไดห้รือ

เปลา่ ถา้ยงัทาํไมไ่ด ้จะไปทาํอะไรได ้

ถา้ปลอ่ยวางกามฉนัทะไมไ่ด ้เวลานัง่สมาธิใจจะไมส่งบ เพราะกามฉนัทะเป็นนิวรณ์ เป็น

กาํแพงขวางก ัน้ความสงบ จะเขา้สู่ความสงบไดจ้ะตอ้งทาํลายกาํแพง คอืนิวรณ์ทีม่อียู่ ๕ 

ประการ คอื ๑. กามฉนัทะ ความยนิดใีนกามารมณ์ ๒. พยาบาท ความโกรธ ไมพ่อใจ 

๓. ถนีมิทธะ ความหดหู่ทอ้ถอย งว่งเหงาหาวนอน ๔. อทุธจัจกกุกจุจะ ความฟุ้ งซ่าน 

ราํคาญใจ ๕. วิจกิจิฉา ความลงัเลสงสยั ไมม่ ัน่ใจกบัการปฏบิตั ิ วา่จะไดผ้ลจรงิหรือไม ่

ตอ้งไมม่คีวามลงัเล ตอ้งเชื่อวา่ภาวนาแลว้จะตอ้งสงบแน่ ถา้เจริญสตบิริกรรมพทุโธตอ้ง

สงบแน่ กามฉนัทะก็ตอ้งตดัไป ไมดู่หนงัฟงัเพลง ถอืศีล ๘ ไป ไมใ่ช่เฉพาะวนัพระ ทกุ

วนัเลยสาํหรบันกัปฏบิตั ิ เป็นนกับวชทางใจ ถา้บวชนุ่งเหลอืงห่มเหลอืงไมไ่ด ้ ก็บวชทาง

ใจไป อย่างนอ้ยก็ตอ้งถอืศีลของนกับวชคือศีล ๘ ทีใ่หถ้อืวนัพระก็เพือ่เป็นการชมิไป

ก่อน พอชมิไปแลว้รูว้า่เอร็ดอร่อย ก็อยากจะรกัษาไปเรื่อยๆ จากวนัเดยีวกลายเป็น ๗ 

วนั เป็นนิจศีลไป เพือ่กาํจดักามฉนัทะ ถา้ถอืศีล ๘ ก็จะดูหนงัดูละครไมไ่ด ้ ฟงัเพลง

ไมไ่ด ้ไปเทีย่วตามสถานบนัเทงิต่างๆไมไ่ด ้เป็นวธิีกาํจดักามฉนัทะ 

ส่วนความสงสยัก็ตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ ฟงัเรื่องผลทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ วา่มี

จริง ภาวนาแลว้จติสงบจรงิ ดบัความทกุขไ์ดจ้ริง หลดุพน้ไดจ้รงิ จากการภาวนา ถา้ฟงั

แลว้จะไมส่งสยั จะทุ่มเทชวีติจติใจใหก้บัการภาวนา ส่วนความงว่งเหงาหาวนอน ถา้ถอื

ศีล ๘ ก็ช่วยไดใ้นระดบัหน่ึง รบัประทานอาหารพอประมาณ ไมร่บัประทานอาหาร

หลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ ถา้รบัประทานอาหารเยน็จะงว่งมาก ถงึเวลาภาวนาก็อยากจะ

นอน ถา้ไมไ่ดร้บัประทานอาหารเยน็ทอ้งจะวา่ง พอจะนัง่ภาวนาได ้ ถา้ยงังว่งอยู่ก็ตอ้งใช ้
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มาตรการทีเ่ขม้ขน้ขึ้น ก็คอือดอาหาร หรือไปภาวนาทีท่ีน่่ากลวั ไปแถวเมรุแถวป่าชา้ 

เวลามคีวามกลวัจะไมง่ว่ง แต่ตอ้งมสีตคิวบคุมความกลวัได ้ เวลาเกดิความกลวัตอ้ง

บริกรรมพทุโธ หรือเจริญพทุธานุสต ิธมัมานุสต ิสงัฆานุสตไิด ้ถา้เจริญไดอ้ย่างต่อเน่ือง

จติก็จะสงบ ความกลวัก็จะหายไป 

ส่วนความฟุ้ งซ่าน ก็ตอ้งเจริญสต ิบริกรรมพทุโธๆไป สกดัความคดิปรุงแต่ง ถา้บริกรรม

พทุโธก็จะคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีไมไ่ด ้ ถา้คดิไมไ่ดก้็จะไมฟุ่้ งซ่าน จะสงบ ถงึแมจ้ะไมส่งบ

เต็มที ่ ก็จะวา่งจะเยน็จะสบาย จะคดิบา้งแต่คดิไมม่าก เหมอืนกบัตอนทีไ่มม่พีทุโธ แบ่ง

กนัคนละครึ่งก็ยงัด ี พทุโธครึ่ง คดิครึ่งก็ยงัด ี เหมอืนกบัรถทีว่ ิง่ลงเขา ถา้มเีบรกคอย

เบรกไวเ้รื่อยๆ ก็จะไมว่ิง่เร็วจนเกนิไป ถา้มพีทุโธคอยสกดัอยู่เรื่อยๆจะไมฟุ่้ งซ่าน ถงึแม ้

จะคดิบา้งกจ็ะไมค่ดิฟุ้ งซ่านแบบไมม่เีบรก ถา้อยากกาํจดันิวรณ์คอืความฟุ้ งซ่าน ก็ตอ้ง

เจริญสต ิบริกรรมพทุโธไปเรื่อยๆ 

ส่วนความโกรธ ไมพ่อใจ ก็ตอ้งแผ่เมตตา ตอ้งใหอ้ภยั ไมเ่อาเรื่องเอาราว จองเวรจอง

กรรม โดยพจิารณาวา่สิง่ทีเ่ขาพูดสิง่ทีเ่ขาทาํ เราหา้มไมไ่ด ้ แต่เราหา้มใจของเราได ้ อย่า

ไปอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ก็จะไมโ่กรธเวลาทีเ่ขาทาํอะไร น่ีคอืนิวรณ์ ๕ 

ประการ ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการทาํใจใหส้งบ พระพทุธเจา้จงึตอ้งมมีาตรการใหพ้วกเรา

เจริญกนั เช่นรกัษาศีล ๘ หาทีอ่ยู่ทีส่งบสงดั ทีน่่ากลวั เจริญสตอิย่างต่อเน่ือง 

รบัประทานอาหารพอประมาณ ไมร่บัประทานมากจนเกนิไป แลว้ก็ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่

เรื่อยๆ ฟงัธรรมปฏบิตั ิ ฟงัธรรมทีเ่กี่ยวกบัการภาวนา ท ัง้ส่วนทีเ่ป็นเหตแุละส่วนทีเ่ป็น

ผล ฟงัแลว้ก็จะไมส่งสยัวา่ มรรคผลนิพพานมจีรงิหรือไม ่ ผลทีเ่กดิจากสมาธิมจีริง

หรือไม ่ จะไมส่งสยั จะทาํดว้ยความม ัน่ใจวา่ ถา้ทาํเหตทุีถู่ก ผลทีถู่กก็จะตอ้งปรากฏ

ตามมาอย่างแน่นอน ตอนน้ีปญัหาอยู่ทีเ่หต ุ เหตยุงัลม้ลกุคลกุคลานอยู่ กาํลงัต ัง้ไข่ ยงั

ไมค่ลอด ตอ้งพยายามเจริญเหต ุคอืเจริญสต ิกาํจดันิวรณ์ รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ควบคุมความโกรธดว้ยการใหอ้ภยั แลว้ความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน 

อยู่ทีต่วัเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่คร พระพทุธเจา้ พระอริยสาวก ครูบาอาจารย ์ท่านทาํหนา้ทีข่อง

ท่านแลว้ ท่านปฏบิตัแิลว้ ท่านบรรลแุลว้ ท่านส ัง่สอนแลว้ เราตอ้งเอาไปปฏบิตั ิ ถา้ไม่
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ปฏบิตั ิ ก็เหมอืนรบัยาจากหมอแลว้ไมร่บัประทานยา เมือ่ไมร่บัประทานยาโรคทีเ่ป็นอยู่ก็

จะไมห่าย โรคทีเ่ราเป็นกนัอยู่ก็คอืโรคใจ คอืความทกุขใ์จไม่สบายใจ ความเครียด 

ความฟุ้ งซ่าน ตอ้งรบัประทานยาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบให ้ ก็คอืทานศีลภาวนา แต่เรา

รบัประทานไมค่รบกนั รบัประทานเพยีงบางอย่าง รบัประทานยาทีม่รีสหวาน ยาขมไม่

รบัประทานเลย จะทาํแต่ทานอย่างเดยีว ศีล ๘ ไม่เอา ภาวนาไมเ่อา ปลกีวเิวกไม่เอา 

โรคจงึไมห่าย ตอ้งรบัประทานใหค้รบสูตร ทานศีลภาวนาเป็นยา ๓ ชนิด ทีพ่วกเราตอ้ง

รบัประทานกนั อย่าเอาแต่ทาํทานเพยีงอย่างเดยีว 

ถาม จะเหน็ตวัรูห้รือผูรู้ไ้ดอ้ย่างไร 

ตอบ เวลาจติรวมเป็นหน่ึงก็จะเหน็ตวัรู ้ จะรูว้า่ตอ้งรูเ้ฉยๆ เป็นอุเบกขา ถา้เขา้ไมถ่งึตวั

รูก้็จะคดิวา่เป็นตวัเรา จะมปีฏกิริิยากบัทกุสิง่ทกุอย่างทีใ่จไปสมัผสัรบัรู ้ สิง่ทีท่าํ

ใหไ้มส่บายใจก็ตอ้งกาํจดั ถา้สกัแต่วา่รูก้็จะเฉยๆ เพราะการรูเ้ฉยๆจะสบายกวา่ 

การไปต่อสูไ้ปตอบโตจ้ะเหน่ือยไปเปลา่ๆ ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ดงัทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงตรสัวา่ ต่อใหช้นะคนอืน่เป็นหมืน่เป็นแสน ก็สูช้นะใจไมไ่ด ้ชนะใจทีอ่ยากจะ

ไปต่อสู ้ใหรู้เ้ฉยๆ ใหป้ลอ่ยวาง จะเหน็ตวัรูไ้ดจ้ติตอ้งรวม 
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กณัฑท์ี่ ๔๕๖ 

ธรรมชาติบงัคบั 
๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ 

วนัน้ีฝนตก ตอ้งนัง่เบยีดกนัหน่อย เพราะธรรมชาตคิอืฝนบงัคบั ฝนเป็นอนตัตา เราไป

ทาํอะไรไมไ่ด ้ ร่างกายก็เป็นธรรมชาต ิ เวลาร่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลาร่างกายจะตายไป 

เราก็ทาํอะไรไมไ่ด ้ สิง่ทีเ่ราตอ้งหดัทาํก็คอืทาํใจ เพราะใจเป็นสิง่ทีเ่ราทาํได ้ เราควบคุม

บงัคบัใจ ใหต้ ัง้อยู่ในความสงบได ้ ถา้ฝึกฝนอบรม ควบคุมบงัคบัใจ ใหต้ ัง้อยู่ในความ

สงบอยู่เรื่อยๆ เวลามเีหตกุารณ์มากระทบใจ ใจจะไดไ้มวุ่น่วาย ไมพ่ยศ ถา้ควบคุมใจ

ไมไ่ด ้ ใจจะพยศทนัท ี จะดิ้นรนต่อสู ้ จะทกุขท์รมานมาก ดงันัน้การอบรมจติใจ จงึเป็น

ภารกจิทีส่าํคญัอย่างมาก สาํคญักวา่การดูแลรกัษาร่างกาย รกัษาสิง่ต่างๆในโลกน้ี เพราะ

เรารกัษาไมไ่ดต้ลอดเวลา บางเวลาก็รกัษาได ้บางเวลาก็รกัษาไมไ่ด ้ เวลาทีร่กัษาไมไ่ดจ้ะ

ทกุขท์รมานใจ แต่ถา้ไดฝึ้กฝนอบรมควบคุมรกัษาใจ ใหต้ ัง้อยู่ในความสงบตลอดเวลา 

เวลารกัษาอะไรไมไ่ดจ้ะไมเ่ดอืดรอ้น เหมอืนกบัไมม่อีะไรเกดิขึ้น น่ีคอืภาระหนา้ทีข่องเรา 

เพราะใจเป็นของเรา ผูอ้ืน่รกัษาดูแลแทนเราไมไ่ด ้ เราตอ้งรกัษาดูแลเอง ดว้ยการนอ้ม

เอาพระธรรมคาํสอน ของพระพทุธเจา้ เขา้มาปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ต ัง้แต่ข ัน้ตํา่ขึ้นไป 

จนถงึข ัน้สูงสุด การปฏบิตัธิรรมตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้น้ี เป็นเหมอืนการ

เดนิขึ้นบนัได ถา้จะขา้มข ัน้ก็ตอ้งกระโดด ก็จะยาก จะไมส่าํเร็จ จงึควรปฏบิตัติามข ัน้ 

ต ัง้แต่ข ัน้ที ่๑ จนถงึข ัน้สุดทา้ย 

ข ัน้ที ่ ๑ คอืการทาํทาน ทีเ่ป็นการอบรมจติใจ ไมใ่หย้ดึตดิกบัทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิ

ทองต่างๆ เพราะถา้ยดึตดิ เวลาพลดัพรากจากทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ใจจะพยศ 

จะทกุขท์รมานใจ ถา้บรจิาคทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองใหแ้ก่ผูอ้ืน่ไป ในส่วนทีไ่มต่อ้ง

อาศยั ไมต่อ้งเก็บเอาไว ้จะใหใ้ครก็ได ้ผูร้บัไมส่าํคญั สาํคญัอยู่ทีผู่ใ้ห ้วา่ยนิดใีหห้รือไม่ 

ถา้ยนิดพีรอ้มทีจ่ะให ้ เวลาใหแ้ลว้แทนทีจ่ะทกุขก์ลบัมคีวามสุข เป็นการซอ้มปลอ่ยวาง
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ดว้ยความยนิด ี ถา้ปลอ่ยไปเรื่อยๆดว้ยความยนิด ี เวลาจะตอ้งพลดัพรากจากทรพัย์

สมบตัขิา้วของเงนิทอง ก็จะพลดัพรากไดอ้ย่างสุขอย่างสบาย เราจงึตอ้งสละทรพัยส์มบตัิ

ขา้วของเงนิทองต่างๆ บคุคลต่างๆ สถานภาพต่างๆ โดยสรุปก็คอืสละลาภยศสรรเสริญ 

สละความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ถา้ฝึกทาํอยู่เรื่อยๆ ก็จะสละไดห้มด จะออกบวชได ้

จะไดป้ฏบิตัธิรรมข ัน้ต่อไปได ้

ธรรมข ัน้ที ่๒ ก็คอืศีล การไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ และการละเวน้จากการหาความสุขทางตา

หูจมกูลิ้นกาย ก็คอืการถอืศีล ๘ ทีเ่ป็นศีลของนกับวช ศีล ๕ เป็นศีลทีเ่รารกัษาพรอ้มๆ

กบัการทาํทาน พอทาํทานไดม้ากแลว้ ก็จะขยบัขึ้นสู่ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ ศีลของนกับวช จะ

ยุตกิารหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ศีลขอ้ ๓ ก็จะเป็น อพรหมจริยา เวรมณี ไม่

ร่วมหลบันอนกบัผูอ้ืน่ ศีลขอ้ ๖ ไมร่บัประทานอาหารหลงัเทีย่งวนัไปแลว้ ไมห่าความสุข

จากการรบัประทานอาหาร รบัประทานอาหารเหมอืนรบัประทานยา เพือ่รกัษาใหร่้างกาย

อยู่ต่อไปได ้ ไมต่อ้งรบัประทานหลายครัง้ นกับวชจะนิยมรบัประทานวนัละ ๑ ครัง้ 

รบัประทานแบบเรียบงา่ย ไมจู่จ้ี้จกุจกิ เอาอาหารท ัง้หมดใส่รวมกนัไวใ้นภาชนะอนัเดยีว 

แลว้ก็คลกุกนัใหเ้ป็นอาหารชนิดเดยีว เพื่อตดักามฉนัทะ ความยนิดใีนรูปกลิน่รสของ

อาหาร เพราะอาหารจะตอ้งไปรวมกนัในทอ้งอยู่ด ีสภาพของอาหารทีร่วมกนัในทอ้ง เราก็

รูแ้ลว้วา่เป็นอย่างไร เช่นเวลาทีอ่าเจยีนออกมา จงึไมค่วรวุน่วายกบัสภาพอาหารทีย่งั

ไมไ่ดเ้ขา้ไปในทอ้ง จะประณีตสวยงามหรือไม ่ เราไมค่วรหลงกบัรูปกบัสสีนั ควรทาํลาย

ความหลง ดว้ยการเอาอาหารทีจ่ะรบัประทานใส่รวมในภาชนะอนัเดยีวกนั แลว้ก็คลกุให ้

เหมอืนกบัเวลาอยู่ในทอ้ง น่ีคอืการรบัประทานอาหารแบบนกัปฏบิตั ิ รบัประทานอาหาร

เพือ่กาํจดักเิลส คอืกามฉนัทะ ความชอบความอยากได ้ในรูปเสยีงกลิน่รสของอาหาร 

แลว้เราก็มาแต่งกายแบบเรียบงา่ย ไมห่าความสุขจากการใส่เสื้อผา้อาภรณ์ทีส่วยงาม

วจิติรพสิดาร ไมใ่ชเ้ครื่องสาํอางใชน้ํา้หอมนํา้มนัต่างๆ เพือ่จะไดค้วามสุขจากการไดด้ม

กลิน่หอม ทีป่กปิดกลิน่ทีไ่มน่่าปรารถนาของร่างกาย เราตอ้งการทาํลายความหลงน้ี 

ตอ้งการใหส้มัผสักบัความจริง สมัผสัความไมส่วยงาม ความเป็นปฏกูิลของร่างกาย 

เพราะกามารมณ์เกดิจากการไมเ่หน็ส่วนทีไ่มส่วยงาม ไมเ่หน็ส่วนทีส่กปรกของร่างกาย 
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เราตอ้งการดบักามารมณ์ เพราะเป็นอปุสรรคต่อการทาํใจใหส้งบ ต่อการหลดุพน้จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิ เราจงึไมห่าความสุขจากการแต่งเน้ือแต่งตวั ดว้ยเสื้อผา้อาภรณ์

สวยๆงามๆ ใชเ้ครื่องสาํอางและนํา้หอมต่างๆ เพือ่ปกปิดความสกปรก ความไมส่วยงาม

ของร่างกาย แลว้เราก็จะไมห่าความสุข จากเครื่องบนัเทงิต่างๆ เช่นการรอ้งราํทาํเพลง ดู

ภาพยนตรดู์ละคร 

เราจะหาความสุขจากธรรมข ัน้ที ่ ๓ คอืการภาวนา ดว้ยการทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการ

เจริญสตอิย่างต่อเน่ือง เพราะสตจิะเป็นผูพ้าจติใหเ้ขา้สู่ความสงบ ถา้ไมม่สีตดิงึจติให ้

เขา้ขา้งใน จติจะถูกกามฉนัทะกเิลสตณัหาผลกัดนั ใหอ้อกทางตาหูจมกูลิ้นกาย ไปหา

ความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ถา้สตไิมม่กีาํลงัดงึจติเขา้ขา้งใน สูก้าํลงัของกเิลส

ตณัหาไมไ่ด ้ใจก็จะหาความสงบไมไ่ด ้การจะเขา้ขา้งในไดต้อ้งอาศยัศีล ๘ อาศยัสถานที่

ทีส่งบสงดัวเิวก ห่างไกลจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีย่ ัว่ยวนกวนใจ ทีค่อยหลอกลอ่

ใหใ้จเขา้ไปหา ตอ้งไปอยู่ตามสถานทีห่า่งไกลจากแสงสเีสยีงต่างๆ ไปอยู่ตามป่าตามเขา 

ทีม่รูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีเ่ป็นธรรมชาต ิทีเ่ป็นกลาง ไมด่งึดูดจติใจออกไปขา้งนอก 

ถา้อยู่ดว้ยกนัหลายคน ก็จะไมค่ลกุคลกีนั จะมารวมกนัก็เฉพาะเวลาทีต่อ้งทาํภารกจิ

ร่วมกนั เช่นเวลารบัประทานอาหาร ทาํความสะอาดสถานที ่ แต่จะไมม่าคุยกนั จะทาํ

ภารกจิดว้ยสตจิดจ่ออยู่กบังานทีท่าํอยู่ อยู่กบัอารมณ์ทีเ่ป็นเครื่องผูกใจดงึใจใหอ้ยู่ขา้ง

ใน เช่นการบริกรรมพทุโธๆ ไมว่า่กาํลงัทาํกจิอะไรก็ตาม กาํลงัปดักวาด กาํลงัทาํความ

สะอาดสถานที ่ รบัประทานอาหาร ลา้งหนา้ลา้งตาอาบนํา้ ก็จะบริกรรมพทุโธๆไป ไมใ่ห ้

ใจคดิถงึรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมคุ่ยกนั ต่างคนต่างทาํภารกจิของตน ต่างคนต่าง

เจริญสตขิองตนควบคู่กนัไป 

พอเสร็จภารกจิก็จะแยกไปอยู่สถานทีข่องตน เพือ่จะไดเ้จริญสตต่ิอ ดว้ยการเดนิจงกรม

นัง่สมาธิ สลบักนัไปตามความเหมาะสม การเดนิหรือการนัง่ไมไ่ดเ้ป็นตวัสาํคญั ตวั

สาํคญัคอืสต ิ เดนิก็เพือ่เจริญสต ิ นัง่ก็เพือ่เจริญสต ิ ทีต่อ้งเดนิสลบักบัการนัง่ ก็เพราะ

ร่างกายตอ้งมกีารเปลีย่นอริิยาบถ ถา้นัง่นานๆร่างกายก็จะเจบ็ปวดได ้ ถา้เดนินานๆก็จะ

ปวดเมือ่ยได ้ก็ตอ้งมกีารเปลีย่นอริิยาบถ แต่การเจริญสตไิมม่กีารหยุด ทาํอย่างต่อเน่ือง 
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มเีวลาเดยีวทีไ่มเ่จริญสตกิ็คอืเวลาหลบันอน เวลานอนก็บริกรรมพทุโธๆไปจนหลบั พอ

ตื่นขึ้นมารูส้กึตวัก็บริกรรมพทุโธต่อ น่ีเป็นข ัน้แรกของการภาวนา ของการปฏบิตั ิถา้สตมิี

กาํลงัมากกวา่กเิลสตณัหา ก็จะดงึใจไมใ่หอ้อกไปขา้งนอก ถา้สตมิกีาํลงันอ้ยกวา่กเิลส

ตณัหา ใจก็จะถูกดงึใหอ้อกไปหาเรื่องราวต่างๆ ไปหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

การปฏบิตัเิบื้องตน้น้ี จงึเป็นเหมอืนการชกัเย่อกนั ระหวา่งสตกิบักเิลสตณัหา ฝ่ายชนะก็

จะไดใ้จไป ถา้กเิลสชนะก็จะไดเ้อาใจไปเทีย่ว ไปเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ถา้สติ

ชนะก็จะไดเ้อาใจเขา้สู่ความสงบ เขา้สู่อปัปนาสมาธิ ถา้อยากจะใหใ้จเขา้สู่ความสงบ ก็

ตอ้งเจริญสตอิย่างต่อเน่ือง ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ตอ้งอยู่ตามลาํพงั ไมม่ภีารกจิอืน่ จะทาํ

อย่างน้ีไดก้็ตอ้งสละลาภยศสรรเสริญ สละความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เช่น

พระพทุธเจา้ทีท่รงเสดจ็ออกจากพระราชวงั ทรงสละราชสมบตั ิ แลว้ก็มุง่ไปสู่ป่าสู่เขา ไป

รกัษาศีลของนกับวช ไปเจริญสตอิย่างต่อเน่ือง ดว้ยการเดนิจงกรมสลบักบัการนัง่สมาธ ิ

จนใจรวมเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นอเุบกขา สกัแต่วา่รู ้ เวลาทีจ่ติรวมน้ี จะพบ

กบัความสุขทีม่หศัจรรยอ์ย่างยิง่ เป็นความสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขท ัง้หลายในโลกน้ี ดงัที่

ไดท้รงตรสัไวว้า่ นัตถ ิสนัติ ปะรงัสขุงั ไมม่สุีขใดในโลกน้ี จะดเีท่ากบัความสุขทีเ่กดิจาก

ความสงบ พอมคีวามสงบมอีเุบกขาแลว้ ใจก็จะปลอ่ยวางสิง่ต่างๆได ้ การมาบวชน้ีก็ได ้

ปลอ่ยวางในระดบัหน่ึงแลว้ คอืปลอ่ยวางลาภยศสรรเสริญ ปลอ่ยวางรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ 

สิง่ทีจ่ะตอ้งปลอ่ยวางข ัน้ต่อไปก็คอืขนัธ ์๕ คอืรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ หลงัจาก

นัน้ก็ปลอ่ยจติ เพราะตอนน้ีรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ยงัถูกกเิลสครอบครองอยู่ 

ยงัมกีเิลสเป็นเจา้ของ จติก็ยงัมกีเิลสเป็นเจา้ของ จงึตอ้งกาํจดักเิลสทีค่รอบครอง รูป

เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ตอ้งพจิารณาไตรลกัษณ์ในร่างกาย ในเวทนา ในสญัญา 

ในสงัขาร ในวญิญาณ พจิารณาร่างกายน้ีแหละ พจิารณาตามความเป็นจริง ไมว่า่ตาม

กเิลสตามความหลง กเิลสจะวา่ร่างกายเป็นตวัเราของเรา กเิลสจะอยากใหร่้างกายไมแ่ก่

ไมเ่จ็บไมต่าย ตอ้งแกก้เิลสดว้ยการพจิารณาใหเ้หน็วา่ ร่างกายเกดิมาแลว้ ตอ้งแก่ตอ้ง

เจ็บตอ้งตายอย่างแน่นอน ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ มาจากอาหารทีร่บัประทาน 
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อาหารก็มาจากดนิเป็นส่วนใหญ่ นํา้ก็มาจากนํา้ทีร่่างกายดืม่ ลมก็มาจากลมทีร่่างกาย

หายใจเขา้ไป ความรอ้นก็มาจากพระอาทติย ์ จากพลงังานของอาหารทีอ่ยู่ในร่างกาย ก็

เป็นธาตไุฟ เวลาร่างกายหยุดทาํงาน ธาตทุ ัง้ ๔ ก็จะแยกทางกนั ธาตลุมก็จะระเหยออก

จากร่างกายไป ธาตไุฟก็จะดบัไป ร่างกายของคนตายจะเยน็กวา่ร่างกายของคนทีม่ชีวีติ

อยู่ ธาตนุํา้ก็จะไหลออกมา จนร่างกายแหง้กรอบ เหลอืแต่ธาตดุนิ ทีก่รอบแลว้ก็ผุ

กลายเป็นดนิไปในทีสุ่ด 

การพจิารณาร่างกายก็เพือ่ใหเ้หน็ชดัๆวา่ ร่างกายไมม่ตีวัตน เป็นการรวมตวัของธาต ุ ๔ 

ดนินํา้ลมไฟ ใจทีม่าครอบครองเป็นผูม้าเชดิร่างกายทีเ่ป็นเหมอืนหุ่น ใจเป็นผูเ้ชดิหุ่น ใจ

กบัร่างกายน้ีเป็นคนละคนกนั ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นกบัร่างกาย ก็จะเกดิขึ้นกบัร่างกาย

เพยีงอย่างเดยีว ไมไ่ดเ้กดิกบัใจ เพราะใจต่างกบัร่างกาย ใจเป็นธาตรูุ ้ทีไ่มเ่กดิไมด่บั ไม่

เจริญไมเ่สือ่ม ไมม่รูีปร่าง มแีต่ความรูก้บัความคดิ แต่คดิไมต่รงกบัความจริง เพราะถกู

อวชิชาความหลงความมดืบอด เสี้ยมสอนใหค้ดิไปในทางทีผ่ดิ ทีเ่รียกวา่มจิฉาทฐิ ิ เหน็

ผดิเป็นชอบ เหน็ร่างกายทีไ่มใ่ช่ตวัตนวา่เป็นตวัตน เหน็ร่างกายทีจ่ะตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้ง

ตายวา่ ไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย จงึเกดิตณัหาความอยากใหร่้างกายไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย พอ

เกดิตณัหาก็จะเกดิความทกุขใ์จ เพราะตณัหาเป็นสมทุยั เป็นตน้เหตขุองความทกุขใ์จ ใจ

ไมไ่ดเ้ป็นอะไร แต่ใจกลบัไปทกุขแ์ทนร่างกาย ร่างกายเป็นผูต้อ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย แต่

ร่างกายไมท่กุขก์บัความแก่ความเจ็บความตายของตน เพราะร่างกายไมม่คีวามคดิ ไมม่ี

ความอยาก ไมม่คีวามรูน้ ัน่เอง 

การพจิารณาน้ีก็เพือ่แกค้วามหลงของใจ ใหเ้หน็อย่างชดัๆวา่ ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา 

เวทนาคอืความเจ็บของร่างกายก็ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นความเจ็บของร่างกาย ใจเป็น

เพยีงผูร้บัรูค้วามเจ็บเท่านัน้เอง ถา้ใจไมห่ลงจะรบัรูไ้ดอ้ย่างไมวุ่น่วายเลย ถา้มอีเุบกขา มี

สมาธิ เวลาสมัผสัรบัรูอ้ะไร ถา้มปีญัญาคอยสอน ไม่ใหไ้ปอยาก ใจก็จะอยู่เฉยๆ ถา้ไมม่ี

ปญัญาสอนใจ มกีเิลสสอนแทน ก็จะวุน่วายใจ ท ัง้ๆทีม่สีมาธิอยู่แลว้ก็ตาม พอถูกกเิลส

หลอกวา่เป็นตวัเราของเรา เป็นผูเ้จ็บ ก็จะเกดิความอยากไมใ่หเ้จ็บ อยากใหค้วามเจ็บ

หายไป พอเกดิความอยากก็เกดิความทกุขท์รมานใจ ทีรุ่นแรงกวา่ความเจ็บของร่างกาย
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หลาย ๑๐ เท่า สิง่ทีใ่จทนไมไ่ดไ้มใ่ช่ความเจ็บของร่างกาย เป็นความเจ็บของใจ ทีเ่กดิ

จากความอยากใหค้วามเจ็บของร่างกายหายไป เพราะความหลงหลอกใหอ้ยาก เพราะ

หลงคดิวา่ใจเป็นร่างกาย เวลาร่างกายเจบ็ก็อยากจะใหค้วามเจ็บหายไป แต่ถา้ไดศึ้กษา 

ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ฟงัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะรูว้า่ความเจ็บเป็นของร่างกาย ไมใ่ช่

ของใจ ความเจ็บของใจเกดิจากความอยาก ใหค้วามเจ็บของร่างกายหายไป ถา้ไมอ่ยาก

เจ็บทางใจ ก็ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ใหว้างเฉย ใหป้ลอ่ยวางเวทนา ปลอ่ยวางร่างกาย 

ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย กป็ลอ่ยไป พอปลอ่ยได ้ ก็จะไมท่กุขก์บัความแก่ความเจ็บ

ความตายของร่างกาย ก็จะบรรลธุรรมข ัน้แรก คอืข ัน้พระโสดาบนั 

พระโสดาบนัละสกักายทฐิไิด ้คอืเหน็วา่ร่างกายเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ไม่ใช่ตวัเรา

ของเรา เวทนาไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีงสภาวธรรม ทีเ่กดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป ไม่

สามารถส ัง่ใหเ้ป็นอย่างอืน่ได ้ เหมอืนกบัฝนทีต่ก ไมม่ใีครส ัง่ใหฝ้นหยุดได ้ เราจงึไม่

เดอืดรอ้น เพราะรูว้า่หา้มฝนไมไ่ด ้ส ัง่ใหฝ้นหยุดไมไ่ด ้ร่างกายกบัเวทนาก็เป็นเหมอืนกบั

ฝน ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย เราก็หา้มเขาไมไ่ด ้ ร่างกายจะเจบ็จะปวด เราก็หา้มเขา

ไมไ่ด ้ ถา้ปฏบิตักิบัฝนได ้ ทาํไมปฏบิตักิบัร่างกายกบัความเจ็บไมไ่ด ้ ความจริงเราปฏบิตัิ

ไดแ้ต่เราไมรู่ก้นั เพราะไมไ่ดศึ้กษาไมไ่ดฟ้งัธรรมกนั ไมเ่หน็คุณประโยชนข์องการปลอ่ย

วาง ไมเ่หน็โทษของการยดึตดิ จงึตอ้งมาทกุขก์บัขนัธ ์๕ ทกุขก์บัร่างกาย ทกุขก์บัเวทนา 

เพราะทาํใหร่้างกายกบัเวทนาเป็นไปตามความอยากไมไ่ด ้ เวลาแก่ก็จะทกุข ์ เวลาเจ็บไข ้

ไดป่้วยก็จะทกุข ์ เวลาตายก็จะทกุข ์ แต่ถา้ไดเ้จริญปญัญาอย่างต่อเน่ืองจนเหน็ไดอ้ย่าง

ชดัเจนวา่ ร่างกายเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เหมอืนกบัฝนตกแดดออก ไมส่ามารถส ัง่เขาได ้

พอรูว้า่ส ัง่ไมไ่ดก้็หยุดส ัง่ หยุดอยาก พอหยุดอยากแลว้ ใจก็จะสงบ หายพยศ หายดิ้น

รนกวดัแกวง่ อยู่กบัความเป็นจรงิของร่างกายของเวทนาไดอ้ย่างสบาย 

น่ีคอืการปลอ่ยวางขนัธ ์ ๕ ปลอ่ยวางรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ แต่ยงัปลอ่ย

กามารมณ์ ความรกัใคร่ไมไ่ด ้ เวลาเหน็ร่างกายทีส่วยงามก็จะเกดิกามารมณ์ เกดิความ

รกัใคร่ เกดิความกาํหนดัยนิด ีเพราะเหน็เพยีงครึ่งเดยีว เหน็ส่วนทีส่วยงาม ไม่เหน็ส่วน

ทีไ่มส่วยงาม ไมเ่หน็ส่วนทีอ่ยู่ใตผ้วิหนงั ไมเ่หน็ส่วนทีไ่มส่ะอาด ส่วนที่เป็นปฏกูิล ถา้
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เหน็ส่วนทีไ่มส่วยงาม ส่วนทีเ่ป็นปฏกูิล จนดบัความหลงคอืความเหน็วา่สวยงามได ้ก็จะ

ดบักามารมณ์ได ้คอืทกุครัง้ทีเ่หน็ส่วนทีส่วยงาม ก็ตอ้งเหน็ส่วนทีไ่มส่วยงามดว้ย ถา้ดบั

กามารมณ์ได ้ ก็จะไมต่อ้งการมคู่ีครอง จะอยู่คนเดยีวไดอ้ย่างสบาย จะไมรู่ส้กึวา้เหว่

เศรา้สรอ้ยหงอยเหงา 

น่ีคอืการปลอ่ยวางร่างกาย ปลอ่ยวางขนัธ ์๕ ในส่วนทีเ่ป็นอนิจจงั คอืเกดิแก่เจ็บตาย ใน

ส่วนทีเ่ป็นทกุข ์ คอืทกุขเวทนา ในส่วนที่เป็นกามารมณ์ ก็คอืกามราคะ ความกาํหนดั

ยนิด ี เพราะเหน็ส่วนทีไ่มส่วยงาม ใจจะเป็นอเุบกขาวางเฉย หมดปญัหากบัร่างกาย เป็น

พระอริยะข ัน้ที ่ ๓ คอืพระอนาคามี ส่วนพระอริยะข ัน้ที ่๒ คอืพระสกทิาคามี ยงัละได ้

เพยีงบางส่วนคอืทาํใหก้ามารมณ์เบาบางลงไป แต่ยงัไมส่ามารถทาํใหห้มดสิ้นไปได ้ บาง

เวลาก็มกีามารมณ์ เวลาเผลอไมไ่ดค้ดิถงึอสุภะ ไมไ่ดค้ดิถงึส่วนทีเ่ป็นปฏกูิล พอเหน็

ส่วนทีส่วยงามก็จะเกดิกามารมณ์ได ้ พอเกดิกามารมณ์ก็จะรูว้า่ ตอ้งเจริญอสุภะ 

พจิารณาส่วนทีไ่มส่วย พจิารณาส่วนทีเ่ป็นปฏกูิล พอทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ก็จะเหน็ส่วนที่

ไมส่วยงามอย่างต่อเน่ือง เวลาเหน็ส่วนทีส่วยงาม ก็จะเหน็ส่วนทีไ่มส่วยงามพรอ้มกนั ก็

จะไมเ่กดิกามารมณ์ แสดงวา่ไดเ้ป็นพระอนาคาม ี ถา้ตายไปก่อนบรรลขุ ัน้ที ่ ๔ ก็จะไม่

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี เพราะไมม่คีวามอยากในกามารมณ์ ไมม่คีวามอยากในรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ พระอนาคามกี็สามารถปฏบิตัต่ิอได ้ หลงัจากทีร่่างกายตายไป

แลว้ เพราะกเิลสทีเ่หลอือยู่ไปรวมตวักนัอยู่ภายในจติ 

กเิลสทีร่วมตวัภายในจติน้ีก็มอียู่ ๕ คอื ๑. รูปราคะ ๒. อรูปราคะ ๓. อทุธจัจะ ๔. 

มานะ ๕. อวชิชา รูปราคะกบัอรูปราคะก็คอืความตดิอยู่กบัความสุขของรูปฌานกบัอรูป

ฌาน เป็นความสุขทีย่งัเจริญและเสือ่มอยู่ เวลาอยู่ในฌานก็มคีวามสุข พอออกจากฌาน

มาคดิปรุงแต่งตามความอยากของกเิลส ก็จะเกดิความทกุขใ์จ ทีเ่กดิจากมานะ อทุธจัจะ 

หรืออวชิชา มานะคอืความถอืตวั อยากใหม้ผูีอ้ืน่เคารพนบัถอืยกย่องสรรเสริญ ไมดู่ถูก

เหยยีดหยาม ไมต่าํหนิตเิตยีน อทุธจัจะคอืความฟุ้ งซ่านทีเ่กดิจากการพจิารณาทาง

ปญัญาจนเลยเถดิ คือไมห่ยุดพกัในสมาธิ  อวชิชาก็คอืความยดึตดิในความสุขทีล่ะเอยีด 

ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ทีย่งัเจริญและเสือ่ม เวลาเสือ่มก็เกดิอารมณ์หงดุหงดิ กต็อ้ง
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พจิารณาธรรมเหลา่น้ีวา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เป็นเหมอืนร่างกาย ที่

จะตอ้งปลอ่ยวาง ความสุขจะเสือ่มก็ปลอ่ยใหเ้สือ่มไป ไมต่อ้งดูแลรกัษา ใหร้กัษาตวัผู ้

รูต้วัเดยีว ใหรู้เ้ฉยๆ อย่าไปยนิดยีนิรา้ย กบัการเจริญหรือการเสือ่มของความสุข อย่าไป

ยนิดยีนิรา้ยกบัการยกย่องนบัถอืดูถูกดูแคลน ใหรู้ว้า่สถานภาพต่างๆเป็นสมมตุ ิ ผูรู้ ้

ไมไ่ดสู้งไมไ่ดต้ํา่ ไมไ่ดม้เีกยีรตหิรือไมม่เีกยีรต ิเป็นเพยีงผูรู้ ้

น่ีคอืกเิลสข ัน้สุดทา้ยทีจ่ะตอ้งละใหไ้ด ้ กค็อืละการถอืตวั ละการยดึตดิกบัความสุข

ภายในจติ เพราะเป็นความสุขทีไ่มเ่ทีย่ง เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา พอปลอ่ยวางความสุข 

ปลอ่ยวางมานะไดแ้ลว้ ธรรมเหลา่น้ีก็จะหายไป ก็จะเหลอืแต่จติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ทีม่ ี

ความสุขอกีแบบหน่ึง คอืปรมงัสขุงั เป็นความสุขทีไ่มเ่สื่อม เป็นความสุขของความ

บริสุทธิ์ของใจ น่ีคอืข ัน้สุดทา้ยของการปฏบิตั ิคอืความบริสุทธิ์ของใจ ดว้ยการปลอ่ยวาง

ต ัง้แต่ข ัน้ตน้ คอืปลอ่ยวางลาภยศสรรเสรญิ ปลอ่ยวางรูปเสยีงกลิน่รส ปลอ่ยวางรูป

เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ปลอ่ยวางความสุขภายในจติ พอปลอ่ยหมดแลว้ก็จะเหลอื

แต่ความวา่ง คอืปรมงัสญุญงั นิพพานงั ปรมงัสุญญงั นิพพานงั ปรมงัสุขงั น้ีแลคอื

ความหมายของคาํวา่สูญ  ไมไ่ดว้า่หมายความวา่พอถงึนิพพานแลว้ จติจะอนัตรธาน

หายไป จติไมม่วีนัทีจ่ะหายไปได ้ เพราะเป็นธรรมชาตทิีม่อียู่มาแต่ด ัง้เดมิ และจะมอียู่

ต่อไป เพยีงแต่จะอยู่แบบไหน อยู่แบบบรสุิทธิ์หรืออยู่แบบไมบ่ริสุทธิ์ ถา้อยู่แบบบริสุทธิ์

ก็จะอยู่แบบปรมงัสุขงั อยู่แบบบรมสุข ถา้อยู่แบบไมบ่ริสุทธิ์ ก็อยู่แบบเวยีนวา่ยตายเกดิ 

อยู่กบักองทกุข ์อยู่กบัอนิจจงัทกุขงัอนตัตา วนัน้ีไดใ้ชฝ้นเป็นตวัอย่างของอนตัตา ใชก้าร

นัง่เฉยๆเป็นตวัอย่างของอเุบกขา รบักบัฝนตก ถา้รบักบัความแก่ความเจ็บความตายได ้

แบบรบักบัฝนตก ก็จะไมม่คีวามทกุขใ์จ ทีร่บัไมไ่ดก้็เพราะยงัไมม่กีาํลงัควบคุมความ

พยศของใจ เพราะไมม่เีครื่องมอื ไมม่สีต ิ ไมม่สีมาธิ ไมม่ปีญัญา จงึตอ้งหม ัน่เจริญสต ิ

เจริญสมาธิ และปญัญาใหม้ากๆตามลาํดบั แลว้จะรกัษาความน่ิงสงบของใจไดท้กุเวลา 

ทกุเหตกุารณ์ 

ถาม คนทีม่จีติเหมอ่ มมีจิฉาทฐิ ิจะทาํอย่างไรใหค้วบคุมใจได ้
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ตอบ ข ัน้แรกก็ตอ้งสรา้งสตขิึ้นมา ท่องพทุโธๆไปอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา อย่าไปคดิ

อะไร ท่องพทุโธๆไปอย่างเดยีว ไมต่อ้งไปสนใจเรื่องของคนอืน่ ใหส้นใจการท่อง

พทุโธ คนอืน่จะดจีะช ัว่ก็เรื่องของเขา ขอใหม้สีตก่ิอน แลว้ค่อยพจิารณาเรื่องของ

คนอืน่ จะปลอ่ยวางได ้ ถา้ไมม่สีต ิ พอเหน็อะไร ใจก็จะเป็นบา้ไปกบัสิง่ทีเ่หน็

ทนัท ีจะพยศขึ้นมาทนัท ี

สตจิงึเป็นธรรมทีส่าํคญัอย่างยิง่ พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ สตเิป็นธรรมทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด

สาํคญัทีสุ่ด สาํคญักวา่สมาธิ สาํคญักวา่ปญัญา สาํคญักวา่การหลดุพน้วมิตุต ิ เพราะ

วมิตุตหิลดุพน้ ปญัญา หรือสมาธิน้ี ถา้ไมม่สีตจิะเกดิขึ้นมาไมไ่ด ้ สตเิป็นพ่อแมข่อง

ธรรมท ัง้ ๓ น้ี ถา้พระพทุธเจา้ไมม่พี่อแม ่กจ็ะไมไ่ดเ้ป็นพระพทุธเจา้ เพราะการจะมาเกดิ

เป็นมนุษยไ์ด ้ ตอ้งมพี่อแม ่ พ่อแมถ่งึแมจ้ะไมย่ิง่ใหญ่เท่าพระพทุธเจา้ แต่มคีวามสาํคญั

ในการใหพ้ระพทุธเจา้ มโีอกาสไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ได ้ สตกิ็เช่นเดยีวกนั สตไิมส่ามารถ

ทาํใหเ้กดิมรรคผลนิพพานขึ้นมาได ้ ไมส่ามารถทาํใหห้ลดุพน้ได ้ แต่ถา้ไมม่สีตกิ็ไม่

สามารถทาํใหจ้ติสงบได ้ ถา้จติไมส่งบก็ไมส่ามารถเจริญปญัญาได ้ ถา้เจริญปญัญาไมไ่ด ้

จติก็จะหลดุพน้ไมไ่ด ้ จงึตอ้งใหค้วามสาํคญักบัสตเิป็นอย่างมาก ก่อนทีจ่ะเดนิหรือวิง่ได ้

ก็ตอ้งยนืใหไ้ดก่้อน ถา้ยงัยนืไมไ่ด ้ พอจะเดนิหรือจะวิง่จะลม้ทนัท ี ตอ้งยนืใหไ้ดก่้อน 

แลว้ก็จะเดนิจะวิง่ไดอ้ย่างสบาย ถา้มสีตแิลว้ จะเขา้สมาธิเมือ่ไหร่ก็เขา้ได ้ จะใหจ้ติรวม

เมือ่ไหร่ก็รวมได ้ พอมสีมาธิแลว้ ก็จะสอนใจใหป้ลอ่ยวางได ้ เพราะสมาธิมกีาํลงั มี

ความสุข ทีด่กีวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากความอยากต่างๆ เช่นลาภยศสรรเสริญ รูปเสยีงกลิน่

รสโผฏฐพัพะ สูค้วามสุขทีไ่ดจ้ากความสงบไมไ่ด ้ ถา้ไดค้วามสงบแลว้ ก็จะเบือ่ความสุข

ทางลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็จะออกบวชได ้

พระพทุธเจา้ทรงสมัผสักบัความสงบตัง้แต่ตอนพระเยาวว์ยั ตอนทีท่รงประทบัอยู่ตาม

ลาํพงั วนันัน้เป็นวนัแรกนาขวญั พวกขา้ราชบริพาร ก็ตอ้งไปช่วยทาํภารกจิ ปลอ่ยให ้

พระองคป์ระทบัอยู่ตามลาํพงัใตร่้มไม ้ พอไมม่รูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมม่ใีครมา

รบกวน จติทีม่สีตกิ็จะถูกดงึเขา้สู่ขา้งใน ใหร้วมเป็นอปัปนาสมาธิ จงึไดท้รงเหน็วา่ความ

สงบคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง แต่ตอนนัน้ยงัทรงเยาวว์ยั ยงัไมเ่ป็นตวัของตวัเอง จงึตอ้งอยู่
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ในวงัไปก่อน พอโตแลว้ ไดท้รงพบกบัเทวทูตท ัง้ ๔ ทีม่าเตอืนพระองคว์า่ ถงึเวลาไป

ปฏบิตัภิารกจิ เพือ่การหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิแลว้ ประจวบกบัไดข้า่ววา่ พระ

มเหสไีดค้ลอดพระราชโอรส ก็เลยเป็นเวลาทีจ่ะตอ้งเสดจ็ออกบวช ถา้อยู่ต่อไปก็จะถูก

บ่วงคอืลูกมดัเอาไว ้ จะไมส่ามารถเสดจ็ออกบวชได ้ ก็เลยเสดจ็ออกไปภายในคนืนัน้เลย 

เพราะทรงมคีวามสงบแลว้ ถา้ไมม่คีวามสงบก็จะไมก่ลา้ไป เพราะจะกลวักบัความทกุข ์

ยากลาํบากต่างๆ 

เพราะการอยู่ป่าของนกับวชสมยัก่อน ลาํบากกวา่สมยัน้ีมาก สมยัน้ีมศีรทัธาญาตโิยม 

คอยดูแลเลี้ยงดูอย่างเต็มที ่สมยัก่อนไมม่ใีครเลย จวีรเครื่องนุ่งห่มก็ตอ้งใชข้องเก่า ตอ้ง

หาผา้เก่าๆทีท่ิ้งแลว้ มาตดัมาเยบ็เป็นจวีร เรียกวา่ผา้บงัสุกลุ คาํวา่บงัสุกลุก็คอืของเก่า 

ไมใ่ช่เป็นผา้ทีเ่ป็นพบัๆ ทีศ่รทัธาญาตโิยมถวายใหต้ดัเยบ็เหมอืนสมยัน้ี สมยัก่อนตอ้ง

เก็บผา้ทีท่ิ้งตามกองขยะ ทิ้งตามป่าชา้ น่ีคอืการอยู่ของนกับวชในสมยัพทุธกาล อยู่อย่าง

ลาํบากมาก ถา้จติใจไมส่งบแลว้ จะอยู่กบัความทกุขย์ากลาํบากไมไ่ด ้ แต่ถา้ใจมคีวาม

สงบแลว้ จะไมห่วิกบัรูปเสยีงกลิน่รส กบัปจัจยั ๔ จะอยู่แบบตามมตีามเกดิไดอ้ย่าง

สบาย อดมื้อกนิมื้อก็ได ้ จะฉนัจะรบัประทานอะไรก็ได ้ จะนอนตรงไหนก็ได ้ ขอใหห้ลบ

แดดหลบฝนไดก้็พอ ส่วนใหญ่ก็อยู่ตามโคนไม ้ อาจจะทาํเพงิดว้ยกิ่งไม ้ เพือ่กนัฝนกนั

แดด เพราะเป็นสถานทีท่ีเ่อื้อต่อการเจริญสมถะภาวนา และวปิสัสนาภาวนา เอื้อต่อการ

เจริญสต ิ เอื้อต่อการเจริญปญัญา ท่านถงึไดบ้รรลมุรรคผลนิพพานกนัอย่างรวดเร็ว 

สาํหรบัพระพทุธเจา้เองทรงใชเ้วลา ๖ ปี เน่ืองจากไมม่คีรูบาอาจารย ์ ถา้มคีรูบาอาจารย ์

สมมตุถิา้พระพทุธเจา้ไดพ้บกบัพระพทุธเจา้ เหมอืนพวกพระสาวกไดพ้บ ถา้ไดฟ้งัธรรม

ครัง้สองครัง้ ก็จะบรรลไุดท้นัท ี เพราะมศีีลมสีมาธิอยู่แลว้ พอฟงัเทศนฟ์งัธรรมของ

พระพทุธเจา้ ก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ดเ้ลย เพราะมภูีม ิ ธรรมรองรบัปญัญาของ

พระพทุธเจา้ 

แต่พระพทุธเจา้เองไมม่คีรูทีรู่พ้ระอริยสจั ๔ มาคอยสอน ไม่มคีรูทีรู่ว้า่ทกุขเ์กดิจาก

ความอยาก ไมรู่ว้า่วธิีดบัความทกุข ์ ตอ้งดบัดว้ยปญัญา ทีเ่หน็วา่ทกุขเ์กดิจากความ

อยาก และสิง่ทีอ่ยากก็ไมไ่ดใ้หค้วามสุขแก่ใจ เพราะเป็นอนิจจงัเป็นอนตัตา ไดม้าแลว้ก็
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หมดไป ควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ น่ีคอืสจัธรรมความจริง ทีพ่ระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีว 

ทีเ่หน็ไดด้ว้ยตนเอง ถา้ไมม่ผูีรู้อ้ย่างพระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ มาบอกพวกเราใหรู้ ้ ใหเ้หน็

พระอริยสจั ๔ ใหเ้หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา พวกเราจะไมม่วีนัทีจ่ะรูจ้ะเหน็ไดเ้ลย กลบั

จะเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นความสุข เหน็ว่าเทีย่ง เหน็วา่เป็นตวัเราของเรา แต่ความจริง

แลว้มนัเป็นตรงกนัขา้มกบัความเหน็ของเรา คอืไม่เทีย่ง เป็นทกุข ์ไม่ใช่ตวัเราของเรา จงึ

ตอ้งมพีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ พอมแีลว้ก็จะมพีระอรหนัตป์รากฏขึ้นมา เป็นจาํนวน

มากมายเลย เพยีงระยะ ๗ เดอืนแรกของการประกาศพระศาสนา คอืต ัง้แต่วนัเพญ็

เดอืน ๘ วนัอาสาฬหบูชา ถงึวนัเพญ็เดอืน ๓ วนัมาฆบูชา ก็มพีระอรหนัตอ์ย่างนอ้ย 

๑๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพทุธเจา้พรอ้มๆกนั โดยไมไ่ดน้ดัหมายกนัมาก่อน 

น่ีคอืความอศัจรรยข์องพระพทุธเจา้ ของพระธรรมคาํสอน พวกเรามโีชคมวีาสนามาก ที่

ไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา เพราะนานๆสกัครัง้หน่ึงทีจ่ะมพีระพทุธศาสนามาปรากฏ ให ้

เป็นทีส่กัการบูชา เป็นทีพ่ึง่ของสตัวโ์ลก ทีจ่ะอยู่เพยีง ๕๐๐๐ ปี หลงัจากนัน้ก็จะเป็น

เวลาเป็นกปั คาํวา่กปัก็หมายความวา่หลายลา้นลา้นปี กวา่จะมพีระพทุธเจา้มาตรสัรูอ้กี

คร ัง้หน่ึง เวลาทีพ่วกเรากลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี ก็ไมรู่ว้า่จะไดพ้บกบั พระพทุธศาสนา

ใหมห่รือไม ่ ชาตน้ีิเป็นจงัหวะดโีชคด ี ทีไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนา มโีอกาสหลดุพน้จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิภายในชาตน้ีิเลย ถา้ไมพ่บกบัพระพทุธศาสนา ก็จะไดท้าํแต่บญุ 

สะสมบญุบารมไีป ทลีะเลก็ทลีะนอ้ยไป จนกวา่จะมบีารมแีก่กลา้พอ ทีจ่ะบรรลเุป็น

พระพทุธเจา้ไดด้ว้ยตนเอง ซึง่ตอ้งใชเ้วลาหลายลา้นกปัดว้ยกนั แต่ชาตน้ีิเรามโีอกาสทีจ่ะ

หลดุพน้ในชาตน้ีิเลย เพราะมพีระพทุธศาสนานาํทาง 

ถา้ปฏบิตัติามคาํสอนก็จะบรรลไุดไ้มเ่กนิ ๗ ปี ซึง่พระพทุธเจา้ไดท้รงพยากรณ์ไว ้ ใน

ตอนทา้ยของมหาสตปิฏัฐานสูตร ทีท่รงสอนใหเ้จริญสต ิ เจริญสมาธิ เจริญปญัญา เพือ่

ปลอ่ยวางรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ปลอ่ยวางจติ ไมม่ใีครรบัรองได ้ มเีพยีง

พระพทุธเจา้เท่านัน้ ถา้ไมร่ีบตกัตวงโอกาส พอโอกาสหมดไปแลว้ ก็จะตอ้งรอไปอกี

หลายกปั ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ ตอ้งรอ้งห่มรอ้งไหต่้อไป นํา้ตาทีพ่วกเรารอ้งห่มรอ้งไห ้

ในแต่ละภพแต่ละชาตน้ีิ ถา้มารวมกนัแลว้ ทรงตรสัวา่มมีากกวา่นํา้ในมหาสมทุร จงึอย่า
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ยดึตดิกบัความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ ทีไ่ดจ้ากลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ

เลย เพราะเป็นความสุขเหมอืนเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ เป็นความสุขทีม่คีวามทกุขเ์กี่ยว

ใจ ความทกุขท์ีเ่กดิขึ้นเวลาสิง่ต่างๆทีเ่รารกัเราชอบเสือ่มจากเราไป เวลาเสือ่มลาภยศ

สรรเสริญ เสือ่มความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ความสุขจะหายไปหมดเลย จะเหลอืแต่

ความทกุขท์รมานใจ ไมม่อีะไรจะดบัได ้นอกจากธรรมของพระพทุธเจา้เท่านัน้ 

ถา้ไมป่ฏบิตัไิมส่ะสมธรรมไวต้ ัง้แต่บดัน้ี เวลาเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา จะไมม่อีะไรดบัได ้

ถา้ไมเ่ตรียมเครื่องดบัเพลงิไว ้ เวลาเกิดไฟลกุขึ้นมา จะดบัไฟไมไ่ด ้ จงึควรแบ่งเวลา

ใหก้บัการปฏบิตัธิรรมบา้ง ถา้ยงัสละทางโลกไมไ่ดห้มด อย่างนอ้ยก็สละครึ่งหน่ึงก็ยงัด ี

เพือ่มาสะสมธรรมะบา้ง ในวนัขา้งหนา้เวลาพบกบัความทกุข ์ ทีเ่กดิจากความเสือ่มต่างๆ 

จะไดม้ธีรรมะมาดบัความทกุข ์จะไดไ้มต่อ้งฆ่าตวัตาย คนทีฆ่่าตวัตายแสดงวา่ไมรู่จ้กัดบั

ทกุขเ์ลย ไมม่ธีรรมะสอนใจ ใหท้าํใจ ใหป้ลงเลย มแีต่อยากไดค้วามสุขทีสู่ญเสยีไป พอ

ไมไ่ดก้็อยากจะฆ่าตวัตาย ขอใหพ้วกเราทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ภาวนา เจริญสต ิ นัง่

สมาธิ เจริญปญัญากนั เพือ่สะสมธรรมะไวด้บัความทกุข ์ทีจ่ะเกดิขึ้นในวนัขา้งหนา้ 
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กณัฑท์ี่ ๔๕๗ 

เติมกาํลงัใจ 
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

พวกเรามาวดัเพือ่มาชารจ์แบตเตอรี่ ชารจ์กาํลงัใจ ทีเ่ป็นปจัจยัสาํคญัอย่างมาก ต่อการ

หลดุออกจากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้ไมม่กีาํลงัใจจะไมส่ามารถออกจากการเวยีนวา่ย

ตายเกดิได ้ เหมอืนกบัจรวดทีส่่งยานอวกาศออกจากการดงึดูดของโลก จะตอ้งมกีาํลงั

มากกวา่แรงดงึดูดของโลก ถา้แรงดงึดูดของโลกมกีาํลงัมากกวา่ จรวดก็จะไมส่ามารถ

ออกจากการดงึดูดของโลกได ้เวลาออกแบบจรวดจงึตอ้งคาํนวณดูแรงดงึดูดของโลก วา่

มมีากนอ้ยเพยีงไร ตอ้งสรา้งจรวดใหม้กีาํลงัมากกวา่แรงดงึดูดของโลก จรวดถงึจะออก

จากการดงึดูดของโลกได ้ ไปสู่จดุหมายปลายทางทีต่อ้งการไปได ้ เช่นไปโลกพระจนัทร ์

ไปดาวองัคาร ฉนัใดใจทีต่อ้งการหลดุจากแรงดงึดูดของกเิลสตณัหา ทีด่งึดูดใจใหเ้วยีน

วา่ยอยู่ในวฏัจกัรแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ เกดิแก่เจ็บตาย ก็ตอ้งมกีาํลงัมากกวา่แรง

ดงึดูดของกเิลสตณัหา โมหะอวชิชา ถา้ไม่มพีระพทุธศาสนา ก็จะไมม่ทีีช่ารจ์กาํลงัใจ ให ้

ใจไดห้ลดุออกจากการดงึดูดของกเิลสตณัหา เพราะมพีระพทุธศาสนาเพยีงศาสนาเดยีว

เท่านัน้ ทีรู่ว้ธิีสรา้งกาํลงัใจ ใหม้มีากกวา่แรงดงึดูดของกเิลสตณัหา 

การไดม้าพบพระพทุธศาสนา จงึเป็นเหมอืนกบัพบทีช่ารจ์แบตเตอรี่ของโทรศพัทม์อืถอื 

เวลาแบตฯหมดถา้ไมม่ทีีช่ารจ์แบตฯ ก็จะไมส่ามารถชารจ์แบตฯ ใหข้บัเคลือ่น

โทรศพัทม์อืถอืได ้ ฉนัใดถา้ไมม่พีระพทุธศาสนา ก็จะไมม่ทีีช่ารจ์กาํลงัใจ ทีจ่ะทาํใหใ้จ

ออกจากแรงดงึดูดของวฏัจกัร ของกเิลสตณัหาได ้ ถา้ไดพ้บพระพทุธศาสนาแลว้ สิง่ที่

ควรทาํอย่างมากก็คอืชารจ์กาํลงัใจ เติมกาํลงัใจ ดว้ยการสรา้งคุณธรรม ๕ ประการคอื 

๑. ศรทัธา ๒. วิริยะ ๓. สติ ๔. สมาธิ ๕. ปญัญา ทีจ่ะทาํใหใ้จมกีาํลงัมากกวา่กเิลส

ตณัหา ทีด่งึใจใหเ้วยีนวา่ยตายเกดิ ศรทัธาเป็นคุณธรรมประการแรกทีต่อ้งมก่ีอน ถา้ไม่

มศีรทัธาก็จะไมม่วีริยิะสตสิมาธิปญัญา ก็คอืศรทัธาในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์
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ศรทัธาในพระพทุธเจา้ ศรทัธาในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ศรทัธาในพระอริย

สงฆส์าวก ศรทัธาในพระพทุธเจา้ก็คอื เชื่อวา่พระพทุธเจา้เป็นผูค้น้พบวธิีสรา้งกาํลงัใจ

ดว้ยพระองคเ์อง ใหใ้จมกีาํลงัมากกวา่กเิลสตณัหา ทีท่าํใหพ้ระองคห์ลดุพน้จากการเวยีน

วา่ยตายเกดิ ศรทัธาในพระธรรมคาํสอนก็คอื เชื่อวา่พระธรรมคาํสอนจะทาํใหผู้ป้ฏบิตัิ

ตาม สามารถสรา้งกาํลงัใจใหช้นะกเิลสตณัหาได ้ใหห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้

ศรทัธาในพระอริยสงฆส์าวก วา่เป็นผูท้ีม่ศีรทัธาในพระพทุธเจา้ หลงัจากทีไ่ดย้นิไดฟ้งั

พระธรรมคาํสอนแลว้ ก็นาํเอาไปปฏบิตัอิย่างขะมกัเขมน้ จนหลดุพน้จากแรงดงึดูด

ของวฏัจกัร หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

ถา้มศีรทัธาในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ก็จะเชื่อวา่เราก็สามารถทีจ่ะสรา้งกาํลงัใจให ้

เกดิขึ้นได ้ ใหม้กีาํลงัมากกวา่กเิลสตณัหา เพือ่จะไดห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ น่ี

คอืศรทัธา ธรรมขอ้ที ่ ๑ อย่าสงสยัในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ วา่เป็นสวากขา

โต ภควตา ธมัโมหรือไม ่เป็นธรรมทีต่รสัไวช้อบหรือไม ่ทีส่ามารถนาํพาสตัวโ์ลกใหห้ลดุ

พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิไดห้รือไม ่ ตอ้งมคีวามเชื่อ มคีวามม ัน่ใจ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์

เพือ่จะไดทุ้่มเทชวีติจติใจรอ้ยเปอรเ์ซน็ตใ์หแ้ก่การปฏบิตั ิ ตามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ดงัทีพ่ระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลายไดทุ้่มเทศรทัธาความเชื่อในพระพทุธเจา้ 

และในคาํสอนของพระพทุธเจา้มาแลว้ จนไดบ้รรลเุป็นพระอริยสงฆส์าวก ไดห้ลดุพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิมาแลว้ 

พวกเราก็เป็นพวกเดยีวกบัพระอริยสงฆส์าวก เพยีงแต่วา่ตอนน้ีเรายงัไมไ่ดส้รา้งกาํลงัใจ 

ใหม้เีท่ากบัพระอริยสงฆส์าวก ถา้สรา้งกาํลงัใจใหม้เีท่ากบัพระอริยสงฆส์าวกแลว้ คอื

สรา้งวริิยะใหเ้ต็มรอ้ย สรา้งสตใิหเ้ต็มรอ้ย สรา้งสมาธิใหเ้ต็มรอ้ย สรา้งปญัญาใหเ้ต็ม

รอ้ยแลว้ รบัรองไดว้า่ใจจะมกีาํลงัมากกวา่กเิลสตณัหา จะหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตาย

เกดิไดอ้ย่างแน่นอน เพราะการออกจากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ก็เป็นเหมอืนการชกัเย่อ

กนั ฝ่ายหน่ึงจะดงึใหว้นอยู่ในวฏัจกัรแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ อกีฝ่ายหน่ึงจะดงึให ้

ออกจากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ฝ่ายไหนมกีาํลงัมากกวา่ ฝ่ายนัน้ก็จะเป็นฝ่ายชนะ 
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ถา้ฝ่ายธรรมมกีาํลงัมากกวา่ฝ่ายกเิลสตณัหา ก็จะหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ได ้

บรรลมุรรคผลนิพพาน ถา้ฝ่ายกเิลสตณัหามกีาํลงัมากกวา่ ก็จะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ

ต่อไป น่ีคอืเรื่องของใจ ทีเ่ป็นเหมอืนสมบตัขิอง ๒ ฝ่าย ทีแ่ก่งแย่งกนั แขง่ขนักนั ฝ่าย

ธรรมกบัฝ่ายอธรรม ฝ่ายธรรมก็คอืฝ่ายของพระพทุธเจา้ พระอริยสงฆส์าวก ฝ่ายอธรรม

ก็คอืฝ่ายของกเิลสตณัหา ถา้กเิลสตณัหามกีาํลงัมากกวา่ การเวยีนวา่ยตายเกดิก็ยงัจะมี

ต่อไป ถา้ฝ่ายธรรมมกีาํลงัมากกวา่ การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิก็จะเป็นผล

ตามมา การจะทาํใหส้ิ้นสุดแหง่การเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ก็ตอ้งมวิีริยะความอตุสาหะ

พากเพยีร ทีจ่ะเจริญคุณธรรม ๓ ประการคอื สติ สมาธิ ปญัญา ถา้มศีรทัธาแลว้ วริิยะ

จะตามมาเอง 

อย่างวนัน้ีญาตโิยมก็มากนัเอง มศีรทัธาแลว้ ก็จะมวีริิยะความพากเพยีรทีจ่ะเขา้หา

ธรรมะ แทนทีจ่ะไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ไปตามกาํลงัของกเิลสตณัหา 

กลบัมาตามกาํลงัของศรทัธา ต่อพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ทีม่กีาํลงัมากกวา่ จงึดงึ

จติใจของท่านท ัง้หลาย ใหเ้ขา้มาหาธรรมะกนั มาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั อย่างน้ีก็ถอืวา่ได ้

ชยัชนะแลว้ ๑ ครัง้ แต่ยงัตอ้งชนะอกีหลายครัง้ เหมอืนกบัเวลาแขง่ชกมวยโอลมิปิก 

ตอ้งชนะหลายครัง้กวา่จะไดเ้หรียญทอง ตอนน้ีเราไดช้นะกเิลสแลว้ ๑ ครัง้ เพราะวา่

กเิลสไมส่ามารถชวนใหเ้ราไปเทีย่วได ้ มคีนอกีมากทีไ่มไ่ดม้าทีน่ี่ เพราะถูกกเิลสชวนไป

เทีย่ว แสดงวา่เขาแพ ้ เราชนะ เราเก่งกวา่เขาแลว้ ใหค้ดิอย่างน้ี จะไดม้กีาํลงัใจ วา่เรา

ไมใ่ช่เป็นผูแ้พต้ลอดเวลา เราก็เป็นผูช้นะเหมอืนกนั แต่อย่าคดิจนทาํใหเ้กดิความ

ประมาทนอนใจ วา่เราชนะแลว้ ไมต่อ้งทาํอะไรอกีแลว้ ใหค้ดิวา่เราชนะครัง้ที ่๑ แลว้ เรา

มศีรทัธาแลว้ 

ธรรมขอ้ที ่๒ ก็คอืวิริยะ พากเพยีรเจริญสตติลอดเวลา จะเจริญสตไิดต้ลอดเวลา ก็ตอ้ง

อยู่ตามสถานทีส่งบสงดั ตอ้งปลกีวเิวก ตอ้งสาํรวมอนิทรีย ์คอืตาหูจมกูลิ้นกาย เรียกวา่

อนิทรียสงัวร ไมใ่หต้าดูรูปทีท่าํใหเ้กดิกามารมณ์ เพราะจะทาํใหต้ดิกบัของกเิลสตณัหา 

การปฏบิตักิ็เพือ่ออกจากกบัดกัของกเิลสตณัหา ตอ้งไมดู่รูปไมฟ่งัเสยีงทีท่าํใหเ้กดิ

กามารมณ์ จงึตอ้งสาํรวมอนิทรีย ์สาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ดว้ยการถอืศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล 
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๒๒๗ ทีจ่ะช่วยใหส้าํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ไมใ่หไ้ปหาความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ พอไมไ่ปหาความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็จะมเีวลาเจริญสต ิ เพือ่

ทาํใจใหส้งบเป็นสมาธิ น่ีคอืการต่อสูร้อบที ่๒ ทีจ่ะตอ้งเอาชนะใหไ้ด ้ตอ้งควบคุมบงัคบั

ใจ ไมใ่หท้าํตามกระแสของความอยากในรูปเสยีงกลิน่รส ความอยากมอียากเป็น ความ

อยากไมม่อียากไมเ่ป็น 

วธิีทดสอบกาํลงัของเรา กบักาํลงัของตณัหาก็มอียู่งา่ยๆคอื เวลาทีเ่ราวา่งจากภารกจิการ

งาน ก็นัง่เฉยๆสกั ๖ หรือ ๘ ช ัว่โมง นัง่บนเกา้อี้ทีส่บาย ไมล่กุจากเกา้อี้จนกวา่จะครบ

เวลาทีก่าํหนดไว ้ จะเป็น ๖ ช ัว่โมง หรอื ๘ ช ัว่โมงก็ได ้ มนีํา้ดืม่ไวใ้นกรณีทีห่วินํา้ 

รบัประทานอาหารใหเ้รียบรอ้ยก่อน จะไดไ้มม่ปีญัหากบัการรบัประทานอาหาร 

รบัประทานมื้อเดยีว แลว้ก็นัง่ทีเ่กา้อี้ ต่อสูก้บัความอยาก ทีอ่ยากจะลกุจากเกา้อี้ ถา้จะ

ลกุก็เพือ่เขา้หอ้งนํา้ หา้มเถลไถลไปทีอ่ืน่ เสร็จกจิแลว้ก็กลบัมานัง่ต่อ ถา้นัง่แลว้ปวด

เมือ่ยอยากจะลกุ ก็ยนืทีข่า้งเกา้อี้ ใหม้เีพยีง ๒ อริิยาบถ คอืนัง่กบัยนื สกั ๖ หรือ ๘ 

ช ัว่โมง ดูวา่จะทาํไดห้รือไม ่ จะเอาชนะความอยากไดห้รือไม ่ น่าจะเอาชนะได ้ เพราะไม่

ตอ้งทาํอะไรเลย เพยีงแต่นัง่เฉยๆหรือยนืเฉยๆเท่านัน้เอง ไมท่าํตามความอยากสกั ๖ 

หรือ ๘ ช ัว่โมงดู หา้มนัง่หลบั ถา้หลบัก็ถอืวา่แพ ้ลองทาํดู ถา้อยากจะดูวา่กาํลงัของเรา

กบัของกเิลสตณัหา ใครจะมมีากกวา่กนั 

น่ีเป็นวธิีงา่ยๆทีจ่ะตรวจดูวา่เรามกีาํลงัมากนอ้ย นัง่เฉยๆสกั ๖ หรือ ๘ ช ัว่โมง นัง่แบบ

สบายๆ ไมต่อ้งนัง่ขดัสมาธิหลบัตา นัง่บนเกา้อี้นวมก็ได ้นัง่หอ้ยเทา้ก็ได ้แต่ไมใ่หดู้อะไร 

ไมใ่หฟ้งัอะไร ไมใ่หอ่้านอะไร แมแ้ต่ธรรมะ ก็ไมใ่หดู้ไมใ่หฟ้งั ตอ้งการใหเ้อาใจมาสูก้บั

กเิลสตณัหา ดูวา่จะใชส้ตสิมาธิปญัญา ควบคุมกเิลสตณัหาไดห้รือไม ่ เวลาเกดิความ

อยากลกุ ก็ควบคุมดว้ยการบริกรรมพทุโธๆ ดว้ยการสวดมนต ์ พจิารณาอาการ ๓๒ 

ของร่างกาย พจิารณาเกดิแก่เจ็บตาย พจิารณาพระอริยสจั ๔ วา่ทกุขเ์กดิจากความอยาก

ลกุ ทกุขจ์ะดบัไปหายไปถา้ไมอ่ยากลกุ ใชส้ตสิมาธิปญัญาต่อสูก้บักเิลสตณัหาดู น่ีคอืวธิี

ปฏบิตังิา่ยๆ ไมยุ่่งยาก ขงัตวัเองไวใ้นหอ้งทีเ่งยีบ แลว้ก็นัง่สกั ๖ หรือ ๘ ช ัว่โมง ถา้ทาํ

ไดจ้ะมกีาํลงัใจทีจ่ะปฏบิตัมิาก จะรูว้า่ปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หนเลย อยู่ทีค่วามอยาก นัง่
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เฉยๆทาํไมใจจงึทกุข ์ทาํไมนัง่ไมเ่ป็นสุข เพราะใจไมส่งบ ไมม่สีมาธิ ไมม่ปีญัญา ทีจ่ะดบั

ความอยาก ทีท่าํใหใ้จทกุข ์ทาํใหใ้จเครียด 

น่ีคอืการปฏบิตัธิรรม ตอ้งกาํหนดเวลา กาํหนดสถานที ่ กาํหนดเงือ่นไข ตอ้งปลกีวเิวก 

อยู่ตามสถานทีส่งบสงดั สาํรวมอนิทรีย ์สาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย ไมค่ลกุคลกีนั ไมคุ่ยกนั 

อยู่ตามลาํพงั ควบคุมการบริโภคอาหาร รบัประทานพอประมาณ รบัประทานมื้อเดยีวก็

พอ เจริญสตอิย่างต่อเน่ือง อย่าปลอ่ยใหใ้จคดิเรื่อยเป่ือย จะทาํใหเ้กดิความอยาก ความ

ฟุ้ งซ่าน ความเครียด จนไมส่ามารถนัง่เฉยๆได ้แต่ถา้สามารถควบคุมความคดิได ้ใจจะ

สงบ จะเป็นอเุบกขา จะนัง่เฉยๆได ้ จะมคีวามสุขกบัการนัง่เฉยๆ พอไดส้มาธิแลว้ ก็จะ

ไดค้วามสุข ทีด่กีวา่ความสุข ทีไ่ดจ้ากการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมต่อ้งไปหารูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เวลาออกจากสมาธิ ถา้กเิลสตณัหาอยากจะไปเสพ ก็ใชป้ญัญา

สอนใจ วา่อย่าไปทาํตามกเิลสตณัหา เพราะจะพาไปสู่ความทกุข ์ เวลาทีไ่มไ่ดเ้สพ จะ

ทกุขม์าก จะสุขตอนทีไ่ดเ้สพ แต่สุขเดีย๋วเดยีว เวลาไมไ่ดเ้สพจะทกุขท์รมานใจ เช่นเวลา

นัง่เฉยๆ ๖ หรือ ๘ ช ัว่โมง ทกุขเ์พราะอยากเสพรูปเสยีงกลิน่รส ถา้ใจจะสงบเป็น

อเุบกขาแลว้ เวลานัง่เฉยๆ ๖ หรือ ๘ ช ัว่โมง จะไมท่กุขเ์ลย 

ถา้ไดส้มาธิแลว้ เวลาออกจากสมาธิ กเิลสก็จะออกมา มาชวนใหไ้ปหาความสุขทางตาหู

จมกูลิ้นกาย ชวนไปเปิดตูเ้ยน็หาเครื่องดืม่ หาขนมรบัประทาน กต็อ้งใชป้ญัญาวา่ ถา้

ตอ้งการดืม่เพือ่ร่างกายก็ดืม่นํา้เปลา่ ถา้ตอ้งการรบัประทานอาหารขนมนมเนย ก็ตอ้งรอ

ใหถ้งึเวลาก่อน ตอนน้ีไม่ใช่เวลารบัประทาน ตอ้งมมีาตรการควบคุม กดีกนัไมใ่หก้เิลส

ตณัหามาหลอกมาลอ่ วา่ร่างกายตอ้งการอาหาร จรงิอยู่ทีเ่ราตอ้งใหอ้าหารกบัร่างกาย แต่

ควรใหต้ามเวลา ถา้วนัน้ีรบัประทานอาหารไปแลว้ ก็ถอืวา่หมดสทิธิ์ ถา้จะรบัประทานอกี

ครัง้หน่ึง ก็ตอ้งเป็นพรุ่งน้ี วนัน้ีไมเ่อาแลว้ของขบเคี้ยวท ัง้หลาย จะเอาแต่นํา้ดืม่เท่านัน้ 

เพราะร่างกายตอ้งการนํา้ แต่ไมด่ืม่นํา้ทีม่รีสต่างๆ เพราะเป็นการเสพรส เป็นกามตณัหา

ความอยากในรส ตอ้งดืม่นํา้เปลา่ๆ ไมม่รีสชาตกิลิน่สมีาเกี่ยวขอ้ง ถา้ดืม่เครื่องดืม่ทีม่รีส

มสีมีกีลิน่ แสดงวา่ไมไ่ดด้ืม่เพือ่ร่างกายเพยีงอย่างเดยีว แต่ดืม่เพือ่กามตณัหาดว้ย คอื



50 
 

ความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ตอ้งระมดัระวงัเกี่ยวกบัเรื่องน้ีมาก เพราะการ

ปฏบิตักิเ็พือ่ทีจ่ะตดักามตณัหา ตดัภวตณัหา ตดัวภิวตณัหา จงึตอ้งระมดัระวงั 

พอออกจากสมาธิแลว้ ถา้อยากเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็ตอ้งหยุด ถา้อยากไป

โน่นมาน่ีก็ตอ้งหยุด เพราะเป็นภวตณัหา เช่นอยากไปหาเพือ่น อยากไปทาํบญุ การอยาก

ไปทาํบญุในตอนทีป่ฏบิตั ิ ก็เป็นโทษต่อการปฏบิตั ิ เพราะทาํใหจ้ติออกขา้งนอก นกั

ภาวนา ผูป้ฏบิตั ิ ผูป้ลกีวเิวกจงึตอ้งระวงัไมใ่หก้เิลสหลอก ใหอ้อกไปทาํบญุทอดผา้ป่า

ทอดกฐนิ ฉลองโบสถ ์ฉลองเจดยี ์ ฉลองวนัเกดิครูบาอาจารย ์การกระทาํเหลา่น้ีสาํหรบั

นกับญุ ส่วนผูป้ฏบิตัธิรรมไดเ้ลือ่นข ัน้ขึ้นมาแลว้ เป็นนกับญุมาแลว้ พอแลว้ ตอนน้ีมา

เป็นนกับวช มารกัษาศีล มาสงัวรอนิทรีย ์ มาปลกีวเิวก มาต่อสูก้บักเิลสตณัหา เวลา

กเิลสตณัหาหลอกก็ตอ้งรูท้นั เช่นหลอกใหไ้ปงานศพไปงานวนัเกดิของครูบาอาจารย ์ ไป

งานบญุงานกศุลต่างๆ สาํหรบันกับวชตอ้งถอืวา่ไมเ่ป็นบญุเป็นกศุล เพราะจะขดัขวาง

การชารจ์กาํลงัใจ การสรา้งกาํลงัใจ ทีจ่ะใชใ้นการฆ่าฟนักเิลสตณัหาใหห้มดไปจากใจ 

การไปทาํบญุกลบัเป็นการสรา้งกาํลงัของกเิลสตณัหาใหม้มีากขึ้น ตอ้งคดิอย่างน้ี ออกไป

แลว้ก็ไปเหน็รูปเสยีงกลิน่รส ไปพบคนนัน้คนน้ี ก็ไดพู้ดไดคุ้ยกนั ก็จะไมไ่ดเ้จริญสต ิ

พอเขาเอาเครื่องดืม่มาใหด้ืม่ก็ตอ้งดืม่ ดว้ยความเกรงใจ และดว้ยความอยากทีซ่่อนอยู่ 

โดยไมรู่ส้กึตวั แต่ก็อา้งความเกรงใจ แต่ความจริง ถา้ไมอ่ยากแลว้ ต่อใหเ้ขายดัเขา้ไปใน

ปากก็จะยดัไมเ่ขา้ เพราะไมอ่ยาก แต่ความอยากจะฉวยโอกาสอา้งความเกรงใจ น่ีคอื

เลห่ก์ลของกเิลสตณัหา ทีแ่สนละเอยีด ทีจ่ะหลอกลอ่ใหอ้อกจากการสรา้งกาํลงัใจ สรา้ง

สต ิสรา้งสมาธิ สรา้งปญัญา 

ตอ้งถามตวัเองวา่ตอนน้ีอยู่ในสถานภาพใด เป็นนกับญุหรือเป็นนกับวช ถา้เป็นนกับญุก็

ตอ้งยอมรบัผลของนกับญุ วา่ไดแ้ค่สวรรค ์ ถา้เป็นนกับวชก็ตอ้งรกัษาสถานภาพของ

นกับวชไว ้ เหมอืนคนทีแ่ต่งงานกบัคนทีเ่ป็นโสด มสีถานภาพต่างกนั จะทาํตวัให ้

เหมอืนกนัไมไ่ด ้ คนโสดจะไปเทีย่วกบัใครทีไ่หนเมือ่ไหร่ก็ทาํได ้ แต่คนทีม่คู่ีครองแลว้

ตอ้งไปกบัคู่ครองเท่านัน้ พทุธศาสนิกชนกม็หีลายสถานภาพดว้ยกนั ถา้เป็นนกับญุก็ไป

เลย ใครมาชวนทาํบญุทีไ่หน ไปเลย ไปอนิเดยีไปเลย ใชเ้งนิใหห้มด พอหมดแลว้จะได ้
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ไมต่อ้งไปไหน จะไดเ้ป็นนกับวช พอเป็นนกับวชแลว้ จะไมไ่ปไหนแลว้ จะเขา้ป่าไปปลกี

วเิวก จะไมส่งัคมกบัใคร ไมต่ดิต่อกบัใคร จะดงึใจใหเ้ขา้ขา้งใน ดว้ยการเจริญสต ิ เดนิ

จงกรมนัง่สมาธิ ตลอดเวลาต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ไมว่า่จะทาํภารกจิใด ทีจ่าํเป็นจะตอ้งทาํ ก็

จะเจริญสตคิวบคู่ไปดว้ย ปดักวาดก็พทุโธไปดว้ย หรือเฝ้าดูการปดักวาดเพยีงอยา่ง

เดยีว ไมใ่หจ้ติไปอดตีไปอนาคต ไมใ่หค้ิดถงึใคร ใหจ้ติอยู่กบัการปดักวาดเพยีงอย่าง

เดยีว เวลาขบฉนัก็อยู่กบัการขบฉนัเพยีงอย่างเดยีว เวลาซกัจวีรก็อยู่กบัการซกัจวีร 

เวลาอาบนํา้ก็อยู่กบัการอาบนํา้ พอเสร็จกจิก็เขา้ทางจงกรมหรือนัง่สมาธทินัท ีสลบักนัไป 

จนถงึเวลาพกัผ่อนหลบันอน ก็พกัผ่อนหลบันอน พอตื่นขึ้นมาลกุขึ้นมาก็เดนิจงกรมนัง่

สมาธิต่อ จนกวา่จะถงึเวลาไปทาํภารกจิต่างๆ เช่นไปทาํอาหาร ไปรบัประทานอาหาร ถา้

เป็นพระก็ออกบณิฑบาต กลบัมาฉนัก็ฉนัดว้ยสต ิ ไม่ใหจ้ติไปคดิเรื่องอืน่ ใหอ้ยู่กบั

ปจัจบุนัตลอดเวลา อยู่กบัเหตกุารณ์ทีก่าํลงัเกดิขึ้น อย่างน้ีถงึจะเรียกวา่สรา้งกาํลงัใจ 

รกัษาสถานภาพของนกับวช ใครมาชวนใหไ้ปทาํบญุทีไ่หนกต็อ้งปฏเิสธ ทาํมาพอแลว้ ไม่

มเีงนิจะทาํอกีแลว้ 

น่ีคอืการปฏบิตัทิีจ่ะทาํใหเ้กดิผล ตอ้งมมีาตรการ ตอ้งรูจ้กัสถานภาพของตน วา่ตอนน้ี

เป็นนกับญุหรือนกับวช ไมอ่ย่างนัน้กเิลสจะหลอกใหห้ลง แทนทีจ่ะปฏบิตั ิ จะหลอกให ้

ไปทาํบญุ จะไมเ่จริญกา้วหนา้ จะตดิอยู่ทีก่ารทาํบญุ ไมย่อมรกัษาศีล ๘ ไมย่อมปลกี

วเิวก ไมย่อมภาวนา ไมย่อมออกบวช ถา้ไมอ่อกบวช จะไมส่ามารถสรา้งกาํลงัใจ ใหม้ี

กาํลงัเต็มรอ้ย ทีจ่ะเอาชนะกเิลสตณัหาได ้การทาํบญุกาํลงัไมพ่อ ทีจ่ะปราบกเิลสใหห้มด

ไปจากใจได ้ แต่การทาํบญุก็เอื้อต่อการปฏบิตั ิ ถา้ทาํบญุจนเงนิทองหมด กจ็ะไมม่เีงนิ

ทองรบัใชก้เิลส ก็ตอ้งเขา้วดั บงัคบัใจใหป้ฏบิตัธิรรมข ัน้สูงต่อไป ถา้อยากจะหลดุพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิในชาตน้ีิ ก็ตอ้งรบีทาํใหม้ากทีสุ่ด เพราะไมรู่ว้า่มเีวลาเหลอือยู่

มากนอ้ย ไมรู่ว้า่พรุ่งน้ีจะอยู่หรือไป อะไรก็เกดิขึ้นไดเ้สมอ ใหค้ดิอย่างน้ี จะไดไ้ม่

ประมาทนอนใจ 

อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ ทรงสอนพระอานนทว์า่ ตอ้งระลกึถงึความตาย อยู่ทกุลมหายใจเขา้

ออก ใหรู้ว้า่ตายไดท้กุเวลานาท ี ถา้หายใจเขา้ไมห่ายใจออกก็ตาย หายใจออกไมห่ายใจ
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เขา้ก็ตาย คดิอย่างน้ีจะไดไ้มป่ระมาทนอนใจ จะไดร้ีบทาํกจิทีค่วรทาํ คอืสรา้งกาํลงัใจให ้

มมีากกวา่กเิลสตณัหา ถา้มกี็จะฆ่ากเิลสตณัหาใหห้มดไปจากใจได ้ พอหมดแลว้ ก็หมด

ภารกจิ ไมม่ภีารกจิอืน่ทีต่อ้งทาํอกีต่อไป จะตายเมือ่ไหร่ก็ไมเ่ป็นปญัหา เพราะเสร็จกจิ

แลว้ ไมก่ลบัมาเกดิอกีแลว้ ไม่เวยีนวา่ยตายเกดิอกีแลว้ ถา้ทาํไมเ่สร็จ ตายไปก็ตอ้ง

กลบัมาเกดิใหม ่ มาแก่มาเจ็บมาตายใหม ่ มาปฏบิตัใิหม ่ มาคราวหนา้อาจจะไมม่ี

พระพทุธศาสนา มาคอยนาํทาง มาคอยสอน ก็จะไมรู่ว้า่ตอ้งปฏบิตัอิะไรกนั เพราะสิง่ที่

ไดย้นิไดฟ้งัในชาตน้ีิ ถา้มนัไมฝ่งัอยู่ในใจ ถา้ยงัไมเ่ป็นความจริง เป็นเพยีงความจาํ พอ

กลบัมาใหมก่็จะลมืๆ เพราะความจาํหายไปได ้แต่ความจริงไมห่าย 

ดงัทีม่คีนถามพระอรหนัตว์า่ พระอรหนัตล์มืไดห้รือไม ่ท่านก็ตอบวา่ลมืได ้ลมืชื่อคนนัน้

ลมืชื่อคนน้ี ลมืสิง่นัน้ลมืสิง่น้ี เช่นกนิยาไปแลว้ บางทกี็ลมืไปแลว้วา่กนิหรือยงั ลมืวนั

เดอืนปีได ้ มอีะไรทีพ่ระอรหนัตไ์มล่มื ม ี ท่านไมล่มืความจริง คอืพระอริยสจั ๔ ทกุข ์

สมทุยั นิโรธ มรรค ทีเ่ป็นแก่นของพระพทุธศาสนา ผูม้พีระอริยสจั ๔ อยู่ในใจแลว้ จะ

มพีระพทุธศาสนาอยู่กบัตนเสมอ จะรูว้า่ทกุขต์อ้งกาํหนดรู ้ สมทุยัตอ้งละ นิโรธตอ้งทาํ

ใหแ้จง้ มรรคตอ้งเจริญใหม้าก ไมว่า่จะเกดิในภพใด จะพบพระพทุธศาสนาหรือไม ่จะมี

พระพทุธศาสนาทีอ่ยู่ในใจ คอยกระตุน้ใหเ้จริญมรรคตลอดเวลา มรรคคอือะไร กค็อื

ศรทัธาวริิยะสตสิมาธิปญัญาน่ีเอง ไมม่วีนัลมื พระอริยะทกุองค ์ อย่าวา่แต่พระอรหนัต ์

พระโสดาบนัก็ไมล่มื พระโสดาบนัจะเวยีนวา่ยตายเกดิอกีไมเ่กนิ ๗ ชาต ิ เพราะท่านไม่

หลงไมล่มืทาง ไมล่มืพระอริยสจั ๔ มแีผนทีต่ดิตวั มพีระพทุธศาสนาอยู่คู่กบัใจ ไม่

สงสยัในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ รูว้า่พระพทุธเจา้เป็นผูต้รสัรูพ้ระอริยสจั ๔ ดว้ย

ตนเอง รูว้า่พระอริยสจั ๔ เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ รูว้า่พระอริยสงฆส์าวกคอืผูเ้หน็

อริยสจั ๔ ผูม้อีริยสจั ๔ อยู่ในใจ ต ัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไป ท่านไมส่งสยัในพระพทุธ

พระธรรมพระสงฆ ์ ไมม่วีนัลมืพระพทุธศาสนา ไมว่า่จะอยู่ในภพใดชาตใิด จะมี

พระพทุธศาสนานาํทางเสมอ ท่านสามารถปฏบิตัเิองได ้ ไมต่อ้งอาศยัพระพทุธศาสนา

ภายนอกใจนาํทาง 
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น่ีคอืเรื่องของความจริงกบัความจาํ ธรรมะทีไ่ดศึ้กษาในเบื้องตน้จะเป็นความจาํก่อน ถา้

ไมเ่อามาพจิารณาอย่างต่อเน่ืองจะเลอืนรางไป ไดม้าฟงัเทศนก์นัหลายครัง้แลว้ พอ

กลบัไปไมก่ี่วนัก็หายไปหมด จาํไมไ่ดเ้ลยว่าพูดอะไรบา้ง ก็ตอ้งกลบัมาฟงัใหม ่ ฟงัแลว้

กลบัไปก็เหมอืนเดมิ อาทติยท์ีแ่ลว้ไดฟ้งัอะไรไปบา้ง จาํไดห้รือเปลา่ น่ีก็กลบัมาฟงัใหม่

อกี ก็ฟงัเรื่องเก่าอกี เรื่องกเิลสตณัหา เรื่องสตปิญัญา ซํา้แลว้ซํา้อกี ก็ยงัไมเ่ขา้ไปในใจ 

ฟงัแลว้ก็ลมื ถา้ไมเ่อามาคดิอยู่เรื่อยๆก็จะลมื ถา้เอามาพจิารณาอย่างต่อเน่ืองจะไมล่มื 

เหมอืนกบัท่องสูตรคูณ หรือพมิพด์ดีสมัผสั ถา้พมิพอ์ยู่เรื่อยๆก็จะจาํได ้ แต่ถา้หยุด

พมิพไ์ปสกัพกัหน่ึง เวลาจะพมิพใ์หม ่จะไมม่ ัน่ใจวา่จะพมิพไ์ดห้รือไม ่ถา้ไมท่าํอยู่เรื่อยๆ 

ก็จะลมืได ้ จงึตอ้งนาํเอาธรรมทีไ่ดย้นิไดฟ้งัใหฝ้งัอยู่ในใจ ใหเ้ป็นความจริง ดว้ยการ

พจิารณาอย่างต่อเน่ือง 

ตอ้งเหน็ทกุขจ์รงิๆ เช่นเวลาเครียดก็ตอ้งพจิารณาวา่ เครียดกบัเรื่องอะไร พจิารณาให ้

เหน็วา่ ความอยากเป็นเหตทุีท่าํใหเ้ครียด แลว้ก็พจิารณาใหเ้หน็วา่ ไมส่ามารถส ัง่ใหส้ิง่ที่

เราอยากได ้ เป็นไปตามความอยากเสมอไป เช่นอยากใหค้นน้ีเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี 

พจิารณาดูก็จะเหน็วา่เปลีย่นเขาไมไ่ด ้ ใหเ้ขาเป็นอย่างทีเ่ราตอ้งการไมไ่ด ้ ทกุขไ์ปทาํไม 

ถา้ไมอ่ยากทกุขก์็หยุดความอยาก ทกุขก์็จะดบัไป เช่นแฟนอยากจะจากเราไป ก็ใหเ้ขาไป 

จะหายเครียดหายทกุข ์ถา้อยากใหเ้ขาอยู่ ก็จะเครียด แฟนป่วยเป็นโรครา้ยรกัษาไมห่าย 

แต่อยากใหเ้ขาหายอยากจะใหเ้ขาอยู่กบัเราต่อไป ก็จะเครียด พอพจิารณาดว้ยปญัญาวา่

เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมส่ามารถหา้มการป่วยการตายของเขาได ้ พอยอมรบัความ

จริง หยุดความอยาก ความเครียดก็จะหายไป ก็จะจาํไปฝงัใจเลย จะไมล่มื เพราะเป็น

ความจริง 

รูแ้ลว้วา่วธิีดบัความเครียด ดบัความทกุข ์ ก็คอืการหยุดความอยาก ร่างกายของคนอืน่

ไมส่าํคญัเท่าร่างกายของเรา เวลาเผชญิความตาย แลว้หยุดความอยากไมต่ายได ้จะหาย

ทกุขเ์ลย ยอมตายไดเ้มือ่ไหร่จะหายทกุขท์นัท ี ใจจะเยน็จะสงบเป็นอเุบกขา จะมี

ความสุข ท ัง้ๆทีจ่ะตายกลบัมคีวามสุข เพราะพจิารณาดว้ยปญัญา วา่ร่างกายเป็นอนตัตา 

ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เราไปหา้มร่างกายไมไ่ด ้ ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย ถา้อยากให ้
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ร่างกายไมต่าย จะเครียดมากจะทกุขม์าก แต่พอยอมรบัความจริงวา่ ถงึเวลาแลว้ที่

ร่างกายตอ้งตาย จะตายก็ใหต้ายไป พอหยุดความอยากไมต่ายได ้ ยอมตายได ้ จติก็จะ

ดิง่เขา้สู่ความสงบเป็นอเุบกขาทนัท ี ปลอ่ยวางร่างกายทนัท ี น่ีคอืการทาํงานของทกุข์

สมทุยันิโรธมรรค จะเหน็อย่างชดัเจนภายในใจ ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้จะไมม่วีนัลมื พอไม่

กลวัตายแลว้ ต ัง้แต่วนันัน้มาจนถงึวนัน้ี ก็ไมก่ลวัตายอยู่เหมอืนเดมิ รูจ้กัวธิีปลอ่ย

ร่างกายแลว้ รูจ้กัวธิทีาํใหใ้จไมท่กุขก์บัความตายของร่างกายแลว้ 

น่ีคอืการเหน็อริยสจั ๔ ทีจ่ะไมม่วีนัลมื จะอยู่ตดิไปกบัใจไปตลอดทกุภพทกุชาต ิ ถา้ยงั

ไมส่ิ้นสุดเวยีนวา่ยตายเกดิ เช่นพระโสดาบนั ท่านจะกลบัมาเกดิอกีกี่ชาต ิ ท่านก็จะไม่

กลวัความแก่ความเจ็บความตาย ท่านปลงได ้ พอเหน็คนตายปับ๊ จะพจิารณาร่างกาย

ของท่านทนัท ี วา่ร่างกายของเรากต็อ้งเป็นอย่างน้ีเหมอืนกนั ไปหยุดร่างกายไมไ่ด ้ พอรู ้

วา่หยุดไมไ่ด ้ ก็จะหยุดความอยากไมต่าย พอไมม่คีวามอยากไมต่าย ก็จะไมท่กุขใ์จ ไม่

เครียดกบัความตาย น่ีคอืเรื่องของความจริงกบัความจาํ ตอนน้ีธรรมของพวกเรายงัเป็น

ความจาํอยู่ เพราะยงัไมเ่จอความทกุขจ์รงิๆ ความทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากไมต่าย ตอ้ง

เผชญิกบัความตายจริงๆ ถงึจะรูว้า่ทาํนิโรธใหแ้จง้ไดห้รือไม ่ ปลอ่ยวางร่างกายไดห้รือไม ่

เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาหรือไม ่ ถา้เหน็ไดป้ลอ่ยได ้ นิโรธก็จะเกดิขึ้นมา ใจก็จะเยน็ มี

ความสุข แทนทีจ่ะมคีวามทกุขก์บัความตาย กลบัมคีวามสุข 

น่ีคอืการสรา้งกาํลงัใหแ้ก่ใจ ดว้ยการสรา้งศรทัธา ทีเ่กดิจากการเขา้หาพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ จะจากพระโอษฐข์องพระพทุธเจา้ หรือจากพระไตรปิฎก หรือจากคาํ

สอนของพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย ก็เป็นคาํสอนอนัเดยีวกนั สอนเรื่องอริยสจั ๔ สอน

ใหห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ สอนใหเ้อาชนะกเิลสตณัหา เหมอืนกนัหมด ถา้ได ้

ยนิไดฟ้งัธรรมทีเ่ป็นสวากขาโต ภควตาธมัโม ก็จะเกดิศรทัธา ถา้ฟงัธรรมทีไ่มใ่ช่สวากขา

โต ภควตาธมัโม คอืธรรมประยุกต ์ ผูพู้ดเอามาประยุกตต์ามความรูส้กึนึกคดิของผูพู้ด

เอง ฟงัแลว้ก็จะไมม่ ัน่ใจ แต่ถา้ฟงัจากผูท้ีรู่จ้รงิเหน็จรงิ เช่นพระพทุธเจา้หรือพระอริย

สงฆส์าวกท ัง้หลาย จะเกดิศรทัธาความเชื่อ เพราะแสดงดว้ยเหตดุว้ยผล ไมม่อีะไรทีจ่ะ

แยง้ไดเ้ลย ถา้พูดจากจนิตนาการ ฟงัแลว้จะสบัสน จะแยง้ขึ้นมาไดว้า่ทาํไมเป็นอย่างน้ีๆ 
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ทาํไมไมเ่ป็นอย่างน้ี การฟงัธรรมทีเ่กดิศรทัธา ตอ้งฟงัจากผูท้ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ผูท้ี่

หลดุพน้แลว้ จะไดค้วามจริง ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์

ถาม จี้กงเป็นการออกกาํลงั ทีใ่หรู้เ้น้ือรูต้วั รูจ้ติรูล้มหายใจ จะถอืเป็นการเดนิจงกรม

ไดห้รือไม ่

ตอบ เป็นการเจริญสต ิ การทาํอะไรดว้ยสตเิป็นการเจริญสต ิ การเดนิจงกรมก็เพือ่

เจริญสต ิหรือเจริญปญัญา  

การเดนิจงกรมทาํได ้ ๒ ลกัษณะคอื ๑. ถา้เดนิเพือ่เจริญสตกิ็ใหจ้ติอยู่กบัอารมณ์ใด

อารมณ์หน่ึง เช่นอยู่กบัพทุโธ หรืออยู่กบัการเดนิ ๒. ถา้เจริญปญัญาก็พจิารณาไตร

ลกัษณ์ พจิารณาร่างกาย เกดิแก่เจ็บตาย ท ัง้ร่างกายของเราและของคนอืน่ พจิารณาวา่

เป็นไตรลกัษณ์ เป็นดนินํา้ลมไฟ ส่วนสถานภาพเช่นเป็นหญงิเป็นชาย เป็นเหมอืนแผ่น

ป้าย ทีต่ดิเอาไวท้ีต่วัร่างกาย เหมอืนเวลาเป็นนกัเรียน มกีารปกัชื่อตดิไวท้ีเ่สื้อ เพือ่จะได ้

รูว้า่ชื่ออะไร แต่ความจรงิร่างกายไมม่ชีื่อ สมมตุสิรา้งชื่อใหก้บัร่างกาย พ่อแมลู่กสามี

ภรรยา เป็นชื่อ แต่ร่างกายทกุคนเหมอืนกนัหมด มอีาการ ๓๒ เหมอืนกนัหมด มผีม 

ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เยือ่ในกระดูก เยือ่ในสมองศีรษะ มา้ม หวัใจ ตบั 

พงัผดื ไต ปอด ไสใ้หญ่ ไสน้อ้ย อาหารใหม ่ อาหารเก่า นํา้ด ี นํา้เสลด นํา้เหลอืง นํา้

เลอืด นํา้เหงือ่ นํา้มนัขน้ นํา้ตา นํา้มนัเหลว นํา้ลาย นํา้มกู นํา้ไขขอ้ นํา้มตูร น่ีคอือาการ 

๓๒ มอียู่ทกุร่างกายเหมอืนกนัหมด แต่เรากลบัมองไมเ่หน็ความจริงของร่างกาย 

กลบัไปเหน็ชื่อทีต่ดิกบัร่างกาย วา่ร่างกายน้ีคอืพ่อ คอืแม่ คอืสาม ีคอืภรรยา คอืลูก คอื

กษตัริย ์ คอืประธานาธิบด ี คอืนายกฯ ทีเ่ป็นเพยีงสมมตุ ิ เป็นป้ายทีต่ดิไวก้บัร่างกาย 

ไมใ่ช่ตวัร่างกาย 

ตวัร่างกายเป็นเพยีงอาการ ๓๒ เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เกดิแก่เจ็บตาย น่ีคอืการมอง

ร่างกาย จะไดไ้มต่ื่นเตน้ตกใจ เวลาเป็นอะไรขึ้นมา ก็รูอ้ยู่แลว้วา่เป็นดนินํา้ลมไฟ เกดิแก่

เจ็บตาย เป็นอาการ ๓๒ ไมไ่ดเ้ป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นพีเ่ป็นนอ้ง ผูท้ีม่าเชดิร่างกายน้ีต่างหาก 

ทีเ่ป็นพ่อเป็นแมเ่ป็นพีเ่ป็นนอ้ง ผูท้ีเ่ชดิก็คือใจ ใจเป็นผูเ้ชดิร่างกาย ร่างกายเป็นเหมอืน
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หุ่น ใจเป็นผูเ้ชดิ ผูส้ ัง่ใหร่้างกายทาํอะไรต่างๆ ส ัง่ใหพู้ด ส ัง่ใหท้าํนัน่ทาํน่ี ตวัร่างกายเอง 

ถา้ไมม่ผูีเ้ชดิก็จะอยู่เฉยๆ ทาํอะไรเองไมไ่ด ้ ร่างกายทีต่ายไปแลว้ไมม่ผูีเ้ชดิแลว้ ไม่

สามารถดูแลตนเองได ้ ตอ้งใหค้นอืน่จบัใส่โลง เอาไปเผา ไปทาํฌาปนกจิ เพราะไมม่ผูี ้

เชดิแลว้ ตอ้งอาศยัผูอ้ืน่มาเชดิแทน ถา้พจิารณาอย่างน้ี เรียกวา่เจริญปญัญา จะทาํใหล้ะ

สกักายทิฐไิด ้ ปลอ่ยวางร่างกายได ้ ปลอ่ยวางความแก่ความเจ็บความตายได ้ น่ีคอืการ

เดนิจงกรม ทาํได ้ ๒ ลกัษณะ ถา้อยู่ในข ัน้ปญัญาก็พจิารณาไป ถา้อยู่ในข ัน้สต ิ ก็

ควบคุมจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง ถา้ใชพ้ทุโธก็บริกรรมพทุโธไป ถา้ใชก้ายคตา

สต ิใชร่้างกายเป็นทีผู่กใจ ก็ดูการเดนิไป ดูทีเ่ทา้ไป ซา้ยขวา ซา้ยขวาไป ขอ้สาํคญัไมใ่ห ้

คดิเรื่องต่างๆนานา ใหอ้ยู่กบัร่างกายอย่างเดยีว ใจจะวา่งเยน็สบาย เวลานัง่สมาธิก็จะ

สงบอย่างรวดเร็ว เช่นเดยีวกบัการออกกาํลงักาย เวลาแกวง่แขนแกวง่เทา้ ก็นบั ๑ ๒ ๓ 

๔ ๕ ฯลฯไปเรื่อยๆ ไมค่ดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็เป็นการเจริญสต ิ

การบรหิารร่างกาย การออกกาํลงักายเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น ถา้อยากจะใหร่้างกายเป็นปกตสุิข 

ถา้ไมอ่อกกาํลงักายก็จะพกิลพกิารได ้ แต่ควรอยู่ในขอบเขตของเหตผุล จะไดไ้มเ่ป็น

ตณัหา ถา้ดูแลเกนิเหตเุกนิผล อยากไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วยเลย อยากมสุีขภาพสมบูรณ์

แขง็แรงตลอดเวลา มยีาวเิศษขนาดไหนก็หามา มอีะไรดกี็เอามา อย่างน้ีเป็นตณัหา ถา้

ดูแลไปตามมตีามเกดิเพือ่ใหอ้ยู่ไปตามวาระ ไมใ่หเ้ป็นอะไรไปก่อนเวลาอนัควร ก็จะไม่

เป็นตณัหา ขอ้สาํคญัตอ้งดูแลใจยิง่กวา่ดูแลร่างกาย ดูแลร่างกายเหมอืนเป็นเครื่องมอื 

ถา้ไมม่ร่ีางกายจะไมส่ามารถยกระดบัจติใจใหสู้งขึ้นได ้ ยกเวน้ถา้เป็นพระอนาคามแีลว้ 

เพราะพระอนาคามปีลอ่ยวางร่างกายไดห้มดแลว้ ไมต่อ้งใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื ปญัหา

ของท่านไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกายแลว้ แต่อยู่ทีใ่จ ท่านสามารถปฏบิตัธิรรมต่อไปได ้ หลงัจากที่

ร่างกายตายไปแลว้ ถา้เป็นปถุชุน เป็นพระโสดาบนั เป็นพระสกทิาคาม ี ก็ยงัตอ้งใช ้

ร่างกายเป็นเครื่องมอืในการปฏบิตัธิรรม ยงัตอ้งพจิารณาร่างกาย ตอ้งพจิารณาอสุภะ 

เพือ่ละกามราคะ ทีต่ดิอยู่ทีร่่างกาย เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็ร่างกายทีไ่มส่วยงามวา่สวยงาม 

จงึเกดิกามารมณ์ ถา้เหน็วา่ไมส่วยงาม กามารมณ์ก็จะดบัไป จะเหน็วา่ไมส่วยงาม ก็ตอ้ง

พจิารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆ 
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ตอ้งมองส่วนทีไ่มส่วยงามของร่างกาย มองเขา้ไปขา้งใน มองใตผ้วิหนงั มองตอนที่

ร่างกายตายไปแลว้ เช่นไปลา้งป่าชา้ ก็จะเหน็ร่างกายทีต่ายไปแลว้วา่เป็นอย่างไร เอามา

เปรียบเทยีบกบัร่างกายทีส่วยงาม วา่เป็นอนัเดยีวกนัหรือเปลา่ มนัก็เป็นอนัเดยีวกนั แต่

เรามองไมเ่หน็ส่วนทีไ่มส่วยงาม ก็เลยเกดิกามารมณ์ พอเหน็ส่วนทีไ่มส่วยงาม 

กามารมณ์ก็จะดบัไป กต็ดิเหมอืนคนตดิยาเสพตดิ เวลาเกดิกามารมณ์แลว้ไม่ไดเ้สพ ก็

เกดิปฏฆิะความหงดุหงดิใจ แต่พอไดเ้สพแลว้ความหงดุหงดิใจก็หายไป แต่ความอยาก

เสพกามจะไมห่ายไป เวลาเกดิความอยากเสพกาม ถา้ไมไ่ดเ้สพแลว้จะหงดุหงดิใจ ไมว่า่

จะเป็นอะไรก็ตาม อยากสูบบหุรี่แลว้ไมไ่ดสู้บก็หงดุหงดิใจ อยากดืม่สุราแลว้ไมไ่ดด้ืม่ก็

หงดุหงดิใจ อยากดืม่กาแฟแลว้ไมไ่ดด้ืม่ก็หงดุหงดิใจ อยากไปชอ้ปป้ิงแลว้ไมไ่ดไ้ปก็

หงดุหงดิใจ ถา้พจิารณาวา่เป็นอสุภะ ก็จะไมอ่ยากเสพกาม เสพรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ก็ไมต่อ้งมร่ีางกาย ถา้ยงัตอ้งใชร่้างกายก็ดูแลไป แต่ดูแลแบบธรรมดา 

รบัประทานวนัละมื้อ ออกกาํลงักายดว้ยการเดนิจงกรม เอาเวลามาทุ่มเทกบัการสรา้ง

กาํลงัใจ สรา้งศรทัธาวริิยะสตสิมาธิปญัญา 

อย่างพระโสดาบนัน้ี ท่านไดศ้รทัธาเต็มทีแ่ลว้ ไมส่งสยัในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ์

แลว้ แสดงวา่เหน็พระอริยสจั ๔ แลว้ ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ั้นเหน็เราตถาคต เหน็อะไร ก็

เหน็พระอริยสจั ๔ ทีอ่ยู่ในใจดว้ยการปฏบิตั ิไมไ่ดเ้หน็ดว้ยความคดิจนิตนาการ อย่างที่

พวกเราเหน็กนัตอนน้ี เหน็อย่างน้ีไมใ่ช่เห็นธรรม เหน็ธรรมก็ตอ้งเหน็ทกุขท์ีป่วดรา้วอยู่

ภายในใจ เหน็เหตขุองความทกุขว์า่เกดิจากความอยาก พอพจิารณาสิง่ทีอ่ยากไดว้า่เป็น

ไตรลกัษณ์ ก็จะหยุดความอยาก ความทกุขก์็จะหายไป เหน็อย่างน้ีจะจาํไปจนวนัตาย 

จะไมม่วีนัลมื จะรูว้า่น่ีคอืคาํสอนของพระพทุธเจา้ รูว้า่จติสงบคอืจติของพระพทุธเจา้ พอ

เหน็ธรรมคอืความสงบก็เหน็พระพทุธเจา้ ผูท้ีจ่ะเหน็ธรรม เหน็พระพทุธเจา้ ก็คอืผู ้

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ก็คอืพระอริยสงฆส์าวก ก็จะไมส่งสยัวา่พระพทุธพระธรรมพระสงฆ์

มจีริงหรือไม ่ การปฏบิตัเิบื้องตน้ก็อยู่ทีก่ารฟงัธรรม เพือ่ใหเ้กดิศรทัธา พอเกดิศรทัธา

แลว้ ก็จะมวีริิยะความพากเพยีร ทีจ่ะเจรญิสต ิ นัง่สมาธิ เจริญปญัญา พจิารณาไตร

ลกัษณ์ พจิารณาอสุภะ เป็นข ัน้เป็นตอนไป อยู่ทีต่วัเรานะ อตัตาห ิ อตัตโนนาโถ ไมม่ี

ใครปฏบิตัใิหเ้ราได ้
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ถาม คุณแมข่องเพือ่นตอนน้ีป่วยอยู่ หมอแนะนาํใหบ้ริหารร่างกาย เพือ่นก็พยายามจะ

ใหแ้มท่าํ แต่แมไ่มย่อมทาํ เพือ่นจะบงัคบัแมต่ลอด ก็เลยกลุม้ใจ ฝากกราบเรียน

ถามวา่ ควรจะทาํตวัอย่างไร 

ตอบ ควรทาํตามใจแม ่อย่าทาํตามใจเรา 

ถาม แต่เพือ่นอยากใหคุ้ณแมห่าย 

ตอบ อย่าไปอยาก ทาํตามเหตตุามผล บอกใหแ้มท่าํแลว้ ถา้ไมท่าํก็จบเป็นเรื่องของแม ่

ไมใ่ช่เรื่องของเรา 

ถาม จะเป็นกรรมกบัแมไ่หมคะ 

ตอบ ถา้บงัคบัแม ่มเีรื่องกบัแม ่ก็เป็นเวรเป็นกรรมกนั ควรจะรบัใชแ้มต่ามใจแม ่บอก

แมแ่ลว้ ถา้ไมท่าํก็เรื่องของแม ่ ถา้เคี่ยวเขญ็แมจ่ะเป็นเวรเป็นกรรม ถงึแมจ้ะ

อยากใหท้่านหาย แต่ความอยากเป็นกเิลส เรามหีนา้ทีเ่ลี้ยงดูท่านรบัใชท้่าน ตอ้ง

เอาใจท่าน เอาตวัท่านเป็นใหญ่ ไมใ่ช่เอาความอยากของเราเป็นใหญ่ ตอ้งเอา

ความสบายใจของท่านเป็นใหญ่ 

ถาม แต่คุณแมจ่ะเคยีดแคน้เขา 

ตอบ เพราะต่างคนต่างจะเอาชนะกนั ก็เลยโกรธกนัเกลยีดกนั ถา้ต่างคนต่างถอย ต่าง

คนต่างอยู่ ไมเ่คี่ยวเขญ็บงัคบักนั ก็จะไมม่ปีญัหาต่อกนั แทนทีจ่ะทาํตวัเป็นลูก

กลบัทาํตวัเป็นแม ่ จะสอนแมบ่งัคบัแม ่ ใหท้าํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ี ไมใ่ช่หนา้ทีข่อง

เรา หนา้ทีข่องเราเป็นคนรบัใช ้ แมเ่ป็นเจา้นาย แมต่อ้งการอะไร ถา้ไมผ่ดิศีลผดิ

ธรรม ไมเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกาย ก็เอามาใหท้่าน ถา้ผดิศีลผดิธรรม เช่นเอาเบยีร์

มาสกัขวด ก็ไมต่อ้งเอามาให ้ ทาํใหท้่านมคีวามสุขถงึจะเป็นบญุ ทาํใหท้า่นมี

ความทกุข ์ถงึแมจ้ะถูกใจเราก็เป็นบาป 
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