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กณัฑท์ี่ ๔๗๔ 

เรื่องขนัธ ์๕ 
๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

วนัน้ีจะขอบรรยายอธิบายเรื่องขนัธ ์๕ ใหท้่านท ัง้หลายไดรู้จ้กั และรูจ้กัวธิีทีจ่ะปฏบิตัต่ิอ

ขนัธ ์๕ ใหถ้กูตอ้ง เพราะตอนน้ีพวกเราปฏบิตัต่ิอขนัธ ์๕ ไมถ่กูตอ้ง ทาํใหใ้จของพวกเรา

ตอ้งมแีต่ความวุน่วาย มแีต่ความทกุขค์วามไม่สบายใจ เพราะเราไมไ่ดรู้จ้กัขนัธ ์๕ อย่าง

แทจ้รงิ ขนัธน้ี์ก็คอื ธรรม ๕ ประการหรอื ๕ อาการดว้ยกนั ที่ประกอบเป็นชีวติของสตัว ์

และมนุษยท์ ัง้หลาย แบ่งเป็น ๒ สว่น สว่นรา่งกายและสว่นจติใจ ส่วนร่างกาย เรยีกวา่ 

รูปขนัธ ์ ส่วนจติใจ ก็เรยีกวา่ นามขนัธ ์ นามขนัธน้ี์ก็มอียู่ ๔ ขนัธด์ว้ยกนั คอื เวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณ ร่างกายหรอืรูปขนัธ ์ก็มอียู่ส่วนหน่ึง ก็คือร่างกาย การปฏบิตัิน้ี

กเ็พื่อใหรู้แ้จง้ในขนัธ ์ ๕ ใหรู้ต้ามความเป็นจรงิของขนัธ ์ ๕ ไมใ่ช่รูต้ามความรูส้กึ นึก

คดิของจติใจ เพราะตามความรูส้กึนึกคดิของจติใจน้ี เป็นความรูท้ีอ่อกจากความหลง 

คอื ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็ตรงกนัขา้มกบัความเป็นจรงิ จงึทาํใหจ้ติตอ้งเกดิความ

ทกุข ์เกดิความไมส่บายใจ ถา้เราไดศึ้กษาและเขา้ใจความจรงิของขนัธ ์๕ เราก็จะไมท่กุข ์

กบัขนัธ ์๕ เมือ่เราไมท่กุขเ์ราก็จะมแีต่ความสุข ดงันัน้ผูใ้ดก็ตาม ถา้ไดศึ้กษาขนัธ ์๕ จน

รูแ้จง้เหน็จรงิตามความเป็นจรงิแลว้ ก็จะหลดุพน้จากความทกุข ์ ทีเ่กดิจากการหลงยดึ

ตดิอยู่กบัขนัธ ์๕ นัน่เอง  

ขนัธ ์๕ ขนัธแ์รก เราเรยีกวา่ รูปขนัธ ์กค็ือ รา่งกาย ร่างกายน้ีเราตอ้งศึกษาใหเ้หน็ตาม

ความเป็นจรงิของรา่งกายวา่ ร่างกายน้ีมอีะไรบา้ง ร่างกายน้ี ท่านก็ใหพ้จิารณาใหเ้หน็

ส่วนต่างๆ ของร่างกาย คอืใหเ้หน็ท ัง้ ๓๒ อาการดว้ยกนั ตอนน้ีเราส่วนใหญ่จะมองไม่

เหน็ครบ ๓๒ อาการ เราจะเหน็เพยีง ๕ อาการ กค็อื เราจะเหน็แต่ ผม ขน เลบ็ ฟนั 

และหนงั ส่วนอกี ๒๗ อาการน้ี เรามองไมเ่หน็หรอืไมม่องกนั จงึทาํใหเ้ราไมเ่หน็ ความ

จรงิทีแ่ทจ้รงิของร่างกาย เรากลบัเหน็วา่ร่างกายสวยงาม เพราะว่าเราไมไ่ดเ้หน็ส่วนทีไ่ม่
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สวยงามของร่างกาย เมือ่เราเหน็วา่ร่างกายสวยงาม ก็เกดิความอยากไดร่้างกายนัน้มา

เป็นสมบตั ิ แต่พอเราไดม้าแลว้ เราก็มาเสยีใจในภายหลงั เพราะวา่มนัไม่ไดส้วยงาม

อย่างทีเ่ราคดิไว ้ถา้เราเหน็วา่มนัไมส่วยงาม เราก็จะไดไ้มต่อ้งไปอยากได ้ร่างกายของคน

อื่นมาเป็นคู่ครองของเรา เราก็จะอยู่คนเดยีวได ้อยู่คนเดยีวไดก้็จะสบายใจกวา่อยู่กบัอกี

คนหน่ึง เพราะอยู่กบัอกีคนหน่ึงก็ตอ้งมปีญัหา ตอ้งมกีารคอยดูแลกนั คอยรกัษาแลว้ก็

ตอ้งมอีะไรต่างๆ ทีอ่ยู่คนเดยีวไมม่ ีก็คอืความทกุขท์ีเ่กดิขึ้นจากบคุคลทีเ่ราอยู่ดว้ย แลว้

ก็จะทาํใหเ้ราอยู่คนเดยีวได ้ โดยทีไ่มม่คีวามรูส้กึวา้เหวเ่ศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ถา้เราเหน็

ความจรงิของร่างกายทีไ่ม่สวยงาม 

ดงันัน้ เราจงึตอ้งศึกษาอาการ ๓๒ ของรา่งกาย จนใหม้นัฝงัอยูใ่นใจของเรา เวลาเรา

เหน็ร่างกาย เราจะเหน็ครบท ัง้ ๓๒ อาการ หรอือย่างนอ้ยก็อาการทีไ่มส่วยงาม เพื่อที่จะ

ไดย้บัย ัง้ความอยาก ยบัย ัง้กามารมณ์ทีจ่ะทาํให ้ จติใจของเรามคีวามหงดุหงดิราํคาญใจ 

มคีวามเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาวา้เหว ่ แลว้ก็จะตอ้งบงัคบัใหเ้รา ตอ้งไปหาคู่ครองมาอยู่

ดว้ย แลว้ก็มาทกุขก์บัคู่ครองต่อไป ถา้เราเหน็อาการทีไ่มส่วยงามของร่างกาย เราก็จะได ้

ไมต่อ้งไปมคีวามอยากในกามารมณ ์ เราก็จะไม่รูส้กึมคีวามหงดุหงดิราํคาญใจ จะไม่มี

ความรูส้กึเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาวา้เหว ่ เวลาทีเ่ราอยู่คนเดยีว น่ีคอื การศึกษารูปขนัธ ์ ใน

มมุของความไมส่วยงาม เราอย่าเหน็แต่ส่วนทีส่วยงาม เราตอ้งมองใหเ้หน็ส่วนทีไ่ม่

สวยงามดว้ย เพือ่จะไดไ้มห่ลงไปกบักามารมณน์ัน่เอง น่ีคือขอ้ที่ ๑ เราตอ้งศึกษาดู

อาการ ๓๒ คอืผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั จากหนงัแลว้เราก็เขา้ไปใตผ้วิหนงั จะเหน็เน้ือ เหน็

เอน็ เหน็กระดูก เหน็เยื่อในกระดูก เหน็มา้ม หวัใจ ตบั พงัผดื ไต ปอด ไสใ้หญ่ ไสน้อ้ย 

อาหารใหม ่ อาหารเก่า เยื่อในสมองศีรษะ แลว้ก็จะเหน็ส่วนทีเ่ป็นส่วนนํา้ เช่น นํา้เลอืด 

นํา้เหลอืง นํา้เหงือ่ นํา้มนัขน้ นํา้ตา นํา้มนัเหลว นํา้ลาย นํา้มกู นํา้ไขขอ้ นํา้มนัขน้ นํา้

มตูร น่ีคอืส่วนทีไ่มม่ใีครปรารถนาอยากจะเหน็กนั แต่ก็มอียู่ภายในร่างกายทีส่วยน่าดู

ทางภายนอก แต่ถา้มองเขา้ไปใตผ้วิหนงัแลว้ ก็จะเหน็วา่ไมน่่าดูเลยไมน่่ารกัไมส่วยงาม

เลย น่ีคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งศึกษาเกี่ยวกบัรูปขนัธ ์ คอืร่างกาย เพือ่ทีจ่ะไดค้ลายความหลง 

ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็ร่างกายทีไ่มส่วยงามวา่สวยงาม น่ีคอืขอ้ที ่ ๑ เกี่ยวกบั

การศึกษารูปขนัธ ์คอืร่างกาย 
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ขอ้ที่ ๒ ทีเ่ราตอ้งศึกษาเกี่ยวกบัรูปขนัธ ์ กค็ือ ตอ้งดูว่าอาการทัง้ ๓๒ น้ี ไม่มีตวัมีตน 

เป็นการประกอบข้ึนมาจากดินน้ําลมไฟ ดนินํา้ลมไฟก็มาทางอาหาร ทางนํา้ดืม่ ทาง

อากาศทีห่ายใจเขา้ไป เมือ่มารวมกนัก็จะทาํใหอ้าการ ๓๒ น้ีเจรญิเตบิโตขึ้นมา เวลาอยู่

ในทอ้งก็เริ่มตน้จากธาต ุ คอืนํา้ทีม่อียู่ในร่างกายของพอ่กบัในร่างกายของแม ่ เมือ่นํา้หรอื

ธาตทุ ัง้ ๔ มารวมกนั ก็จะก่อตวัขึ้นเป็นอาการ ๓๒ และพอไดร้บัธาต ุ๔ คอือาหารผ่าน

ทางสายเลอืดของมารดา ร่างกายทีก่่อตวัขึ้นมากจ็ะเจรญิเตบิโต อาการ ๓๒ ก็จะเริ่ม

ปรากฎขึ้นมา จนพอร่างกายเจรญิสมบูรณเ์ต็มที ่ ไมส่ามารถอยู่ในครรภไ์ด ้ ก็คลอด

ออกมา พอคลอดออกมาแลว้ ก็มารบัธาตคุอือาหารต่อ ดืม่นม ดืม่นํา้ หายใจ เอาอาหาร

เขา้ไป อาหารก็คอืธาตดุนิน้ีเอง พอไดร้บัธาตอุย่างต่อเน่ือง อาการ ๓๒ ก็จะเจรญิงอก

งามเจรญิเตบิโตขึ้นมา จนเป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ขึ้นมา เมือ่เจรญิจนถงึขดี

เต็มทีแ่ลว้ ก็จะหยุด แลว้จะเริ่มนบัถอยหลงั ก็จะเริ่มเสือ่มลงไป ร่างกายก็จะเริ่มแก่ชรา

ไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย โรคภยัไขเ้จบ็ก็จะเริ่มเขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัร่างกาย แลว้ต่อไปก็จะ

หยุดหายใจ พอร่างกายหยุดหายใจแลว้ ธาตทุีร่วมกนัอยู่ในร่างกายท ัง้ ๔ ก็จะแยกทาง

กนัไป ถา้ปลอ่ยร่างกายทิ้งไวใ้นป่าชา้ ร่างกายมนัก็จะเน่าเป่ือย แหง้กรอบไป ธาตนุํา้ก็จะ

ไหลออกมา ธาตลุมก็จะระเหยออกมา ทีส่่งกลิน่ไมด่ ี กลิน่เหมน็น้ีก็ธาตลุม ธาตนุํา้ก็นํา้

เลอืด นํา้เหลอืงอะไรต่างๆ ทีไ่หลออกมา ธาตไุฟก็ละลายออกมา ทาํใหร่้างกายทีเ่คย

อบอุ่น กลายเป็นร่างกายทีเ่ยน็เฉียบไป ทิ้งไปเรื่อยๆ ต่อไปร่างกายก็จะแหง้กรอบ ผุ

เป่ือยกลายเป็นดนิไป ในสมยัน้ีเราก็เร่งวธิีสลายธาตทุ ัง้ ๔ ดว้ยการนาํเขา้เตาเผา เขา้เมรุ 

เผาดว้ยไฟ เผาเสร็จตอนเชา้ก็มาเก็บเศษขี้เถา้เศษกระดูก ก็เป็นธาตดุนิ ธาตนุํา้ก็ถกูไฟ

เผาระเหยไปหมด ธาตลุมก็ออกไปหมด ธาตนุํา้กห็มด เหลอืแต่ธาตดุนิ 

น่ีคอื การพจิารณาใหรู้ค้วามจรงิของรูปขนัธ ์ คอืร่างกายน้ีวา่ เป็นเพยีงอาการ ๓๒ ทีท่าํ

มาจากดนินํา้ลมไฟ ไม่มีตวัไม่มีตนอยูใ่นรา่งกายน้ี ไมม่พีอ่ไมม่แีม ่ไมม่พีีไ่ม่มนีอ้ง ไมม่ี

สามไีม่มภีรรยา ไมม่บีตุรไมม่ธีิดา อยู่ในร่างกายน้ี ผูท้ี่อยูใ่นรา่งกายน้ีไม่ไดต้ายไปกบั

รา่งกาย คอืผูท้ีม่าครอบครองร่างกายน้ี ผูท้ีม่าใชร่้างกายใหท้าํอะไรต่างๆน้ี ไมไ่ดต้ายไป

กบัร่างกาย ผูท้ี่ใชร้า่งกายน้ี กเ็รยีกว่าใจ ทีใ่ชน้ามขนัธ ์ คอื เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ เป็นเครื่องมอืในการส ัง่ใหร่้างกายทาํอะไรต่างๆ 
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ดงันัน้ การพจิารณารูปขนัธ ์ก็คอืตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ เป็นอาการ ๓๒ ไมส่วยงาม เป็น

อาการทีท่าํมาจากดนินํา้ลมไฟ ไมม่สีตัว ์ ไม่มบีคุคล ไมม่ตีวัตนอยู่ในอาการ ๓๒ เป็น

เพยีงดนินํา้ลมไฟ แลว้ก็เป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมถ่าวร เป็นสิง่ทีเ่กดิมาแลว้ตอ้งแก่ 

ตอ้งเจบ็ ตอ้งตายไป น่ีคอืเรื่องของการศึกษาความจรงิของรูปขนัธ ์ เพือ่จะไดท้าํลาย

ความหลงทีท่าํใหเ้หน็ผดิเป็นชอบ ความหลงคอือะไร ก็คอืเหน็วา่ร่างกายน้ีสวยงาม เหน็

วา่ร่างกายน้ีเป็นตวัเราของเรา เหน็วา่ร่างกายน้ีจะอยู่ไปนานๆ จะไมเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย จะไม่

ตาย จะไมแ่ก่ น่ีคอืความหลงทีอ่ยู่ในหวัใจของผูท้ีไ่มเ่คยศึกษาความจรงิของร่างกาย ถา้

ไดศึ้กษาแลว้ ก็จะไมห่ลงกบัความหลงของร่างกาย ก็จะไมย่ดึไมต่ดิกบัร่างกาย จะไมม่ี

ตณัหาความอยากไดร่้างกาย จะไม่มคีวามอยากจะไดร่้างกายของคนนัน้คนน้ี มาเป็น

คู่ครอง มาใหค้วามสุข เพราะจะเหน็วา่ไม่สวยงาม ไมไ่ดเ้หน็วา่สวยงาม จะเหน็วา่เป็น

ความทกุขเ์พราะวา่ เป็นร่างกายทีจ่ะตอ้งแก่เจบ็ตาย จะตอ้งมวีนัพลดัพรากจากกนั เวลา

ไมพ่ลดัพรากจากกนั เวลาอยู่ดว้ยกนั เวลาไมส่บายก็ตอ้งมาเป็นทกุขม์าห่วงใยกนั 

ถา้ไมอ่ยากจะมคีวามทกุข ์ ก็ไมต่อ้งมร่ีางกายของคนอื่นมาแบก ถา้เหน็ความจรงิก็จะไม่

อยากจะอยู่กบัคนนัน้คนน้ี อยากจะอยู่คนเดยีว สบายใจกวา่ คนทีย่งัอยากจะอยู่กบัคน

นัน้คนน้ีอยู่ ก็เพราะยงัมคีวามหลงคดิว่ามเีขาแลว้จะทาํใหเ้รามคีวามสุข แต่คนทีเ่หน็

ความจรงิแลว้ จะไมห่ลงจะรูว้่ามเีขาแลว้จะมคีวามทกุข ์ น่ีคอืการศึกษาเพือ่ใหเ้ราได ้

ปลอ่ยวางร่างกายของคนอื่นและของเรา ร่างกายของคนอื่นเราก็รูว้า่ไมส่วยงาม เราก็จะ

ไมอ่ยากได ้ ร่างกายของเรา เราก็รูว้า่จะตอ้งแก่เจบ็ตาย ไมใ่ช่ตวัเราเป็นเพยีงอาการ ๓๒ 

ทาํมาจากดนินํา้ลมไฟ เราก็จะไมย่ดึตดิกบัร่างกายทีเ่ราเรยีกวา่เป็นของเราน้ี เราก็จะ

ปลอ่ยใหม้นัแก่มนัเจบ็มนัตายตามสภาพของมนัไป เราจะไมท่กุขก์บัความแก่ ความเจบ็ 

ความตาย 

น่ีคอืเรื่องของรูปขนัธท์ี่เราตอ้งศึกษา เพื่อที่เราจะไดป้ลอ่ยวาง ไม่ยดึไม่ติดรูปขนัธ ์ คอื

ร่างกายท ัง้ของเราและท ัง้ของผูอ้ื่น ไมว่า่จะเป็นร่างกายของพอ่ของแม ่ ของสามขีอง

ภรรยา ของบตุรของธิดา หรอืของใครก็ตาม เราจะรูว้า่เป็นเพยีงดินน้ําลมไฟ เป็นเพยีง
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อาการ ๓๒ ไม่เที่ยง เกดิแก่เจบ็ตาย เป็นอนัตตา เป็นทกุข ์ถา้เราไปยดึไปตดิ ไปอยาก

ใหเ้ขาอยู่กบัเราไปนานๆ อยากจะใหเ้ขาไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย น่ีคอืการศึกษาเกี่ยวกบัรูป

ขนัธ ์ เพือ่เราจะไดไ้มห่ลงยดึตดิ พอเราไมย่ดึตดิแลว้เราจะไมท่กุขก์บัร่างกาย น่ีคอืส่วน

แรก 

ส่วนทีส่องทีเ่ราศึกษาคอื เวทนา เวทนาน้ีก็มีอยู ่ ๓ ชนิดดว้ยกนั คือ มีสขุเวทนา มี

ทกุขเวทนา และไม่สขุไม่ทกุขเวทนา ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง หรอืการสมัผสัรบัรูข้อง

ทางร่างกาย ร่างกายเวลาหวิก็เกดิทกุขเวทนาขึ้นมา เวลาไดร้บัประทานอาหารอิ่มก็เกดิสุข

เวทนาขึ้นมา เวลาทีไ่มห่วิไมอ่ิ่มก็เกดิไมสุ่ขไมท่กุขเวทนาขึ้นมา เวลาทีส่มัผสักบัอากาศ

รอ้นก็เกดิทกุขเวทนาขึ้นมา เวลาทีไ่ดส้มัผสักบัอากาศเยน็ก็เกดิสุขเวทนา เวลารอ้นแลว้

อาบนํา้หรอืเวลาเขา้หอ้งปรบัอากาศ ก็จะเกดิสุขเวทนาขึ้นมา เวลาทีไ่มไ่ดพ้บอากาศรอ้น

ไมไ่ดพ้บอากาศเยน็ก็จะเกดิไมสุ่ขไมท่กุขเวทนา น่ีคือเวทนาที่ผ่านทางรา่งกาย ที่มีการ

เปลี่ยนไปตามเหตตุามปจัจยั ที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบงัคบัไดเ้สมอไป บางครัง้

บางคราวบางเวลาเราก็ควบคุมไดเ้ปลีย่นได ้ เช่นอากาศรอ้น ถา้เรามเีงนิซื้อ

เครื่องปรบัอากาศมา เราก็จะสามารถปรบัอากาศใหม้นัเยน็ ปรบัทกุขเวทนาใหเ้ป็นสุข

เวทนาได ้แต่ถา้ไฟดบัเราก็จะปรบัไมไ่ด ้มเีงนิก็ไม่สามารถทีจ่ะทาํใหไ้ฟตดิได ้อนัน้ีก็ตอ้ง

ศึกษาใหรู้ว้า่มนัเป็นสิง่ทีเ่ราอาจจะปรบัไดอ้าจจะปรบัไมไ่ด ้ ถา้ปรบัไดก้็มคีวามสุขใจ ถา้

ปรบัไมไ่ดก้็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ถา้ไม่อยากจะเกดิความทกุขใ์จ กต็อ้งทาํใจ คืออยา่

ไปปรบัเวทนา หดัอยูก่บัเวทนาทัง้ ๓ ชนิด ทกุขเวทนาก็อยู่กบัมนัไป สุขเวทนาก็อยู่กบั

มนัไป ไมสุ่ขไมท่กุขก์็อยู่กบัมนัไป อย่าไปยดึอย่าไปตดิ แต่ส่วนใหญ่น้ีเราจะยดึตดิกบั

สุขเวทนากนั เวลาไดสุ้ขเวทนาก็อยากจะใหม้นัสุขไปเรื่อยๆ ไมอ่ยากจะใหม้นัหมดไป 

เช่นอากาศเยน็ทีผ่่านมา เรามคีวามเยน็สบายกนั เราก็อยากจะใหม้นัเยน็อย่างน้ีไปตลอด 

แต่ตอนน้ีมนัไมม่แีลว้ มนัเริ่มกลบัมารอ้นแลว้ ถา้เรายงัอยากจะใหม้นัเยน็อยู่ เราก็จะ

เกดิความไม่สบายใจขึ้นมา แต่ถา้เราพจิารณาใหเ้หน็วา่ มนัเป็นอนตัตา เราไปส ัง่เวทนา

ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเราไมไ่ด ้ เราก็ปรบัใจเรา ตอนน้ีไมเ่ยน็แลว้ ตอนน้ีเริ่ม

รอ้นแลว้ ก็หดัอยู่กบัความรอ้นไป ทาํใจ อย่าไปต่อตา้นความรอ้น เพราะเราไปเปลีย่นเขา
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ไมไ่ด ้ เราไปแกเ้ขาไมไ่ด ้ ถา้เราไม่ไปยุ่งกบัเวทนา ปลอ่ยวางเวทนาได ้ เราก็จะไมม่คีวาม

ทกุขใ์จ 

น่ีคอืวิธีปฏบิตัิต่อเวทนา เพือ่ทีจ่ะทาํใหเ้ราไมต่อ้งมคีวามทกุขก์บัเวทนา กค็ือ เราตอ้ง

เขา้ใจว่า เวทนาเขามีเหตมีุปจัจยัที่ทาํใหเ้ขาปรากฎข้ึนมา ไมว่า่จะเป็นสุขเวทนาก็ด ี

ทกุขเวทนาก็ด ี หรอืไมสุ่ขไมท่กุขเวทนาก็ด ี เขามเีหตมุปีจัจยัทาํใหเ้ขาปรากฎขึ้นมา แลว้

บางทเีราก็ไมส่ามารถทีจ่ะไปเปลีย่นหรอืไปส ัง่ใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีได ้ ถา้เราไม่

อยากจะทกุขเ์รากต็อ้งทาํใจ ปลอ่ยวาง อยา่ไปอยาก อนัน้ีก็คอื การศึกษาเกี่ยวกบัเวทนา

ท ัง้ ๓ ถา้เราปฏบิตักิบัเวทนาไดถ้กูตอ้ง ก็คอืปลอ่ยวางได ้เราก็จะไมท่กุขก์บัเวทนาท ัง้ ๓ 

เหมอืนกบัเราไมท่กุขก์บัร่างกาย ถา้เราเขา้ใจธรรมชาตขิองร่างกาย วา่เขาเป็นอะไร

อย่างไร เราก็จะไมท่กุขก์บัร่างกาย ถา้เราเขา้ใจเวทนาท ัง้ ๓ เราก็จะไมท่กุขก์บัเวทนาท ัง้ 

๓ เช่น เวลาร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย เราก็รูว้า่เราทาํอะไรไมไ่ด ้ ส ัง่ใหค้วามเจบ็หายไป

ทนัททีนัใดไมไ่ด ้แต่เราไมต่อ้งทกุขก์บัความเจบ็ของร่างกายได ้ถา้เรามปีญัญา มคีวามรู ้

ทีถ่กูตอ้ง มสีมัมาทฐิ ิ รูว้า่ทกุขเวทนาของร่างกายทีเ่กดิจากการเจบ็ไขไ้ดป่้วยน้ี เป็นสิง่ที่

เราหา้มเขาไมไ่ด ้ เปลีย่นเขาไม่ได ้ แต่เราหา้มใจของเราไม่ใหไ้ปทกุขก์บัเขาได ้ โดย

ควบคุมความอยาก ไม่ใหไ้ปอยาก ควบคมุใจใหน่ิ้งใหส้งบ ใหเ้ป็นอเุบกขา น่ีคอืเรื่อง

ของการพจิารณาเรื่องของเวทนา 

ส่วนสญัญาคือความจาํ ความจาํน้ีก็คอื เรามีความจาํที่ไม่ถกู เราจาํผดิ เช่นเราจาํวา่

ร่างกายน้ีสวยงาม จาํวา่ร่างกายน้ีเป็นตวัเราของเรา จาํวา่ร่างกายน้ีจะอยู่ไปนานๆ อนัน้ี

เรากต็อ้งมาเปลี่ยนสญัญาใหม่ การเปลี่ยนสญัญาใหม่กค็ือ การศึกษาความจรงิของ

รา่งกายน่ีเอง ถา้เราศึกษาบ่อยๆ พจิารณาอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ของรา่งกายบ่อยๆ 

ต่อไปเรากจ็ะเปลี่ยนความจาํใหม่ แทนที่จะจาํว่ารา่งกายน้ีเป็นตวัเรา เรากจ็ะจาํว่ามนั

ไม่ใช่เป็นตวัเรา มนัเป็นเพยีงอาการ ๓๒ มนัเป็นเพยีงดินน้ําลมไฟ มนัไม่เที่ยง มนั

เกดิแกเ่จบ็ตาย อนัน้ีคอืสญัญาความจาํ ตอนน้ีความจาํของเราจาํผดิ มคีวามเหน็ผดิ

นัน่เอง สญัญาก็คอืความจาํหรอืความเหน็ผดิ เราก็ตอ้งมาแกค้วามเหน็ผิด ดว้ย

การศึกษาความจรงิ เมือ่เราศึกษาความจรงิอยูเ่รื่อยๆ ต่อไปความเหน็ผดิน้ีก็จะหายไป ก็
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จะมคีวามเหน็ทีถ่กูตอ้งปรากฎขึ้นมา มคีวามจาํทีถ่กูตอ้ง พอเรามคีวามจาํทีถ่กูตอ้งแลว้ 

เราจะไมไ่ปคดิไปในทางที่ผดิ ถา้เราคิดวา่เป็นของเรา เราก็จะเกดิความอยาก สงัขาร

ความคดิปรุงเเต่งก็จะคดิไป อยากจะปกป้องรกัษาร่างกายของเรา ถา้เป็นของเรา เราก็

อยากจะรกัษามนัดูเเลมนั ใหม้นัด ี ไมใ่หม้นัแก่ไมใ่หม้นัเจบ็ไมใ่หม้นัตาย เเต่พอรกัษา

ไมไ่ด ้มนัก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา แต่ถา้เรามสีญัญาความถกูตอ้งวา่ มนัไมใ่ช่ตวัเราของ

เรา สงัขารก็จะไมค่ดิไปในทางทีจ่ะไปคอยดูแลรกัษามนั ถา้ดูแลก็ดูแลแบบพอทีจ่ะดูแล

ได ้ถา้ดูแลไมไ่ดก้็ไมเ่ดอืดรอ้น ไมไ่ปวุน่วายไปกบัมนั 

น่ีคือ การเปลี่ยนสญัญากบัสงัขารใหม่ สญัญาคอืความจาํ สงัขารคือความคดิปรุงเเต่ง 

มนัจะไปดว้ยกนั ๒ ตวัน้ี ถา้มีความคิดผิด ถา้มีความเหน็ผิดมนักจ็ะคดิผิด ถา้มี

ความเหน็ถกูมนักจ็ะคิดถกู ถา้มนัเหน็วา่เป็นของเรา มนัก็จะคดิไปในทางปกป้องรกัษา

ดูแล ถา้มนัคดิว่ามนัไมใ่ช่เป็นของเรา มนัก็จะคดิวา่ไมต่อ้งไปปกป้องดูแลรกัษา พอไม่

ตอ้งปกป้องดูแลรกัษา มนัก็สบายไมท่กุข ์ เพราะสิง่ทีเ่ราจะไปปกป้องดูแลรกัษา เราก็

ปกป้องดูแลรกัษาไมไ่ดอ้ยู่ด ี คอืร่างกายของเรา จะไปรกัษามนัยงัไงไม่ใหม้นัแก่ ไมใ่ห ้

มนัเจบ็ ไมใ่หม้นัตาย มนัก็ทาํไมไ่ดอ้ยู่ด ี ในทีสุ่ดมนัก็ตอ้งแก่เจบ็ตายไป ถา้เรามี

ความเหน็ที่ถกูตอ้ง ความคดิของเรากจ็ะมีความถกูตอ้งตามมา เรากจ็ะไม่ไปวุ่นวายไป

กบัมนัมากจนเกนิไป ดูแลรกัษามนัไดก้็รกัษามนัไป ดูแลรกัษามนัไมไ่ดก้็ยอมรบั หยุด

ต่อตา้น หยุดต่อสู ้ไมย่อมไมสู่ล้ะ ยอมแพ ้ยอมแพค้วามเเก่ ยอมแพค้วามเจบ็ ยอมแพ ้

ความตาย พอยอมแลว้เราก็จะหยุด หยุดต่อสู ้ ไมไ่ปรกัษามนัแลว้ ไมไ่ปทาํศลัยกรรม

ตกแต่ง ไมไ่ปยอ้มผม ไมไ่ปทาํอะไรต่างๆ เพือ่จะรกัษาความหนุ่มความสาวเอาไว ้เพราะ

รูว้า่ทาํยงัไงก็ทาํไมไ่ดอ้ยู่ด ี ใจก็จะไดไ้มวุ่น่วาย ใจก็จะไดส้งบ น่ีคอืการศึกษาเกี่ยวกบั

สญัญาสงัขาร สญัญาความจาํตอนน้ีจาํผดิ ตอ้งมาเปลีย่นความจาํใหม้นัจาํถูก จาํวา่ไมใ่ช่

เป็นของเรา จาํวา่ร่างกายไมส่วยงาม จาํวา่ร่างกายน้ีไมเ่ทีย่งเกดิแก่เจบ็ตาย แลว้สงัขารก็

จะคดิไปในทางปลอ่ยวาง จะไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ทีจ่ะตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย จะไม่

อยากไดส้ิง่ทีไ่มส่วยงาม ก็จะไมค่ดิไปในทางตณัหานัน่เอง สงัขารเราน้ีสว่นใหญ่จะคิด

ไปในทางตณัหา เพราะเรามีความเหน็ผิด มคีวามจาํผดิ คดิวา่สิง่น ัน้ดสีิง่น้ีด ี สิง่น ัน้จะ

ใหค้วามสุขกบัเรา สิง่นัน้สิง่น้ีจะอยู่กบัเราเป็นของเราไปตลอด แต่ถา้เรามสีญัญาใหม่ 
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สญัญาทีถ่กูตอ้ง เราจะเหน็วา่มนัไมสุ่ขอย่างเดยีว มนัมทีกุขด์ว้ย แลว้มนัก็ไมถ่าวร มนั

เป็นของช ัว่คราว แลว้เราก็ไปส ัง่มนัไมไ่ดเ้สมอไป ไปปกป้องรกัษามนัไมไ่ดต้ลอดเวลา 

อนัน้ีพอเหน็ความจรงิแลว้ สงัขารความคดิปรุงเเต่งทีอ่ยากจะได ้ ก็ระงบัไป จะไมอ่ยาก

ไดอ้ะไร พอไมม่คีวามอยาก ก็จะไมม่คีวามทกุข ์น่ีคอืเรื่องของรูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

ส่วนวิญญาณคือ ผูท้ี่ทาํหนา้ที่รบัรู ้ความจรงิที่ผ่านมาทางตาหจูมูกลิ้นกายน่ีเอง เช่น รูป

ทีส่มัผสักบัตา ก็เป็นรูป สญัญาก็รูเ้ฉยๆ สกัแต่วา่ รูว้า่เป็นรูป ไดย้นิเสยีงก็สกัแต่วา่เป็น

เสยีง ถา้สญัญาสงัขารมีความเหน็ที่ถกูตอ้ง มนักจ็ะไม่ไปปรุงเเต่ง แต่ถา้มนัไมม่ี

ความเหน็ทีถ่กูตอ้ง มนัมคีวามหลง มนัก็จะไปปรุงเเต่ง อยากใหม้นัเป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ีทนัท ี พอไดย้นิเสยีงทีช่อบก็อยากจะใหม้นัอยู่ไปนานๆ พอไดย้นิเสยีงทีไ่มช่อบก็

อยากจะใหม้นัหายไปเร็วๆ แทนทีจ่ะรูเ้ฉยๆ มนัไมย่อมรูเ้ฉยๆ เเต่ถา้สญัญาสงัขารน้ี มี

ความเหน็ที่ถกูตอ้ง มีความคดิที่ถกูตอ้ง มนักจ็ะปลอ่ยวาง มนักจ็ะรูเ้ฉยๆ ไดย้นิเสยีงก็

สกัแต่วา่ไดย้นิ เหน็รูปกส็กัแต่ว่าเหน็ น่ีคือหนา้ที่ของวิญญาณ แตม่กัจะถกูสญัญา

สงัขารเขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ย สญัญาสงัขารที่หลง พอเหน็รูปกอ็ยากจะได ้หรืออยากไม่ได ้

เพราะไปคิดว่าดีหรอืไม่ดีข้ึนมา ไม่มองวา่มนัเป็นเพยีงดินน้ําลมไฟนัน่เอง มาจากดิน

น้ําลมไฟ เหน็กระดาษทีม่หีมายเลขก็อยากจะไดข้ึ้นมา ท ัง้ๆทีม่นัก็เป็นเพยีงกระดาษ เอา

ไปกนิก็กนิไมไ่ด ้ แต่เเย่งกนัฆ่ากนัแทบเป็นแทบตาย ก็เพราะไอก้ระดาษทีม่หีมายเลขปัม๊

อยู่เท่านัน้เอง เพราะมองไมเ่หน็วา่มนัเป็นเพยีงกระดาษ มนัเป็นเพยีงธาต ุ คดิวา่มนัเป็น

ความสุข ไดม้ามากๆแลว้จะมคีวามสุขมาก น่ีก็คือความหลง ถา้ไมไ่ดศึ้กษาความจรงิ

เกี่ยวกบัสิง่ต่างๆ ก็จะไปหลงคดิวา่เป็นของมค่ีา เหน็กอ้นหนิก็ไปหลงวา่เป็นของมค่ีา ต ัง้

ราคากนัเป็นรอ้ยลา้นพนัลา้นขึ้นมา กอ้นหนิแท ้ๆ ดีๆ น่ีเอง เพยีงแต่วา่มนัหายากหน่อย ก็

เลยกลายเป็นของมค่ีาขึ้นมา เพชรน่ีคอือะไร เพชรก็คอืกอ้นหนิ เพยีงแต่วา่มนัหายาก ก็

เลยเป็นของมรีาคาขึ้นมา ส่วนกอ้นหนิทีม่นัหางา่ยมนัเลยไมม่รีาคา อย่างกอ้นหนิบนเขา

น้ีเต็มไปหมด มนัก็หนิเหมอืนกนั แต่ทาํไมมนัไมม่ใีครอยากได ้ ก็เพราะว่ามนัไมม่ใีคร

อยากได ้มนัถงึไมม่รีาคา พอไมม่รีาคาก็ไม่มใีครอยากได ้พอมนัมรีาคามนัก็แย่งกนั พอ

อยากไดม้นัแย่งกนั มนัก็เลยกลายเป็นของมรีาคาเท่านัน้เอง แต่คนทีเ่หน็ความจรงิแลว้ 
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ก็ไมอ่ยากได ้ เฉยๆ ไดม้าแลว้เอามาทาํอะไร ก็เอามาทาํอะไรไมไ่ด ้ มนัก็เป็นกอ้นหนิดีๆ

น่ีเอง  

น่ีคอืเรื่องของการศึกษา เพือ่ใหเ้กดิสมัมาทฐิ ิคอืความเหน็ทีถู่กตอ้งเรยีกวา่ปญัญา ถา้เรา

มคีวามเหน็ทีถ่กูตอ้งแลว้ เราก็จะไดป้ฏบิตักิบัสิง่ต่างๆไดอ้ย่างถกูตอ้ง ก็คอืเราจะปลอ่ย

วาง เราจะไมอ่ยากได ้ พอเราปลอ่ยวางและไมอ่ยากได ้ เราก็จะไมท่กุข ์ ความทกุขเ์กดิ

จากความอยากของเรา ไม่ไดเ้กดิจากสิ่งตา่งๆในโลกน้ี วา่มหีรอืไมม่ ี สิ่งต่างๆจะมี

หรอืไมม่ ี ถา้ใจเราไมไ่ปอยากกบัเขาแลว้ เราไมม่คีวามทกุขก์บัเขา แต่ถา้เราไปอยากกบั

เขาแลว้ เวลาเขามเีราก็ทกุขไ์ด ้ ถา้เขาเป็นสิง่ทีเ่ราไมช่อบ พอเราไปเจอสิง่ทีไ่มช่อบเราก็

ทกุข ์ ถา้หายไป ถา้เป็นสิง่ทีเ่ราชอบเราก็เป็นทกุขอ์กีเหมอืนกนั เพราะเราอยากใหเ้ขาอยู่ 

สิง่ทีเ่ราชอบเราก็อยากจะใหเ้ขาอยู่ สิง่ทีเ่ราไมช่อบเราก็อยากจะใหเ้ขาหายไป พอเขาไม่

หาย เขายงัอยู่เราก็ทกุข ์สิง่ทีเ่ราชอบ อยากใหเ้ขาอยู่ พอเขาไมอ่ยู่ เราก็ทกุขอ์กี แต่ถา้เรา

ไมม่อียากแลว้ เขาจะอยู่หรอืเขาจะไมอ่ยู่ เราก็จะไม่ทกุข ์

การศึกษาเพื่อใหเ้รายตุิความหลง เพื่อจะไดไ้ม่มีความชอบ หรอืไม่ชอบ ความชอบ

หรอืไมช่อบน้ีเกดิจากความหลง พอเรารูว้่า เขาเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เขาไมม่ปีระโยชน์

อะไรกบัจติใจของเรา เขาไม่ไดท้าํใหจ้ติใจของเรา ดบัความทกุขภ์ายในใจของเราได ้

ความสุขทีเ่ราไดร้บัก็เป็นความสุขปลอม ความสุขทีเ่ราคดิขึ้นมาเอง เวลาทีเ่ราไดเ้ขามา

เราก็ดอีกดใีจ เเต่เวลาทีเ่ราเสยีเขาไปเราก็จะเสยีอกเสยีใจ แต่ถา้เราไมอ่ยากไดเ้ขาแลว้ 

เวลาเขามาเราก็เฉยๆ เวลาเขาไปเราก็เฉยๆ น่ีคอืเรื่องของการพจิารณาสิง่ต่างๆ เช่น ขนัธ ์

๕ เราตอ้งพจิารณาว่าเขาไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ คอืรูปกบัเวทนาน้ีไม่เที่ยง เป็นทกุข ์ มีการ

เปลี่ยนแปลง สว่นสญัญา เรากต็อ้งเปลี่ยนสญัญาใหม่ จากการที่เหน็วา่เที่ยงใหเ้หน็ว่า

ไม่เที่ยง จากการที่เหน็วา่สุขใหเ้หน็ว่าเป็นทกุข ์ จากการที่เหน็ว่าเป็นของเรา ใหเ้หน็ว่า

ไม่ใช่เป็นของเรา พอเราเหน็ตามความจรงิแลว้ สงัขารความคดิปรุงเเต่งกจ็ะไม่คดิไป

ในทางความอยากไดส้ิง่น ัน้สิง่น้ี หรอืไมอ่ยากไดส้ิง่น ัน้สิง่น้ี สงัขารกจ็ะเฉยๆ จะอยูก่บัสิ่ง

ต่างๆได ้ เวลาร่างกายเจบ็ก็อยู่กบัความเจบ็ของร่างกายได ้ เวลาร่างกายแก่ก็อยู่กบัความ

แก่ของร่างกายได ้เวลาร่างกายตายก็อยู่กบัความตายของร่างกายได ้ 
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แต่การที่จะทาํใจไดน้ี้ กต็อ้งมีสมาธิ มีอเุบกขา ถา้พจิารณาโดยไมม่อีเุบกขา พจิารณาไป

แลว้ก็ทาํใจไมไ่ดอ้ยู่ด ี หยุดความอยากไมไ่ดอ้ยู่ด ี เพราะใจไมม่กีาํลงัทีจ่ะทาํตาม

ความเหน็ทีไ่ดศึ้กษานัน่เอง เพราะวา่ยงัมสีิง่ทีม่นัต่อตา้นความจรงิอยู่ภายในใจ ก็คอื

ความอยาก ความหลงนัน่เอง ดงันัน้การทีพ่จิารณาโดยทีไ่มม่สีมาธิ ก็จะไมไ่ดผ้ลอะไร 

อยากจะไดผ้ล เราก็ตอ้งกลบัมาทาํสมาธิก่อน ทาํจติใจใหส้งบ ใหเ้ป็นกลางใหเ้ป็น

อเุบกขาก่อน พอจติเป็นกลางเป็นอเุบกขาแลว้ เวลาออกจากสมาธิมา เราก็จะไดเ้อาความ

เป็นกลางความเป็นอเุบกขาน้ี มาใชใ้นการพจิารณาสิง่ต่างๆ แลว้เราก็จะปลอ่ยวางสิง่

ต่างๆได ้ ถา้เหน็ดว้ยปญัญาวา่มนัเป็นทกุข ์ เราก็จะไดไ้ม่ไปอยากได ้ แต่ตอนน้ีถา้เราไมม่ี

สมาธิ ต่อใหรู้ว้า่เป็นทกุขก์็หยุดมนัไมไ่ด ้ เช่นคนที่ตดิยาเสพตดิ รูอ้ยู่วา่เสพแลว้มนัเป็น

ทกุข ์แต่ก็หยุดเสพไมไ่ด ้คนทีต่ดิสุราอยู่วา่ดืม่ไปแลว้มนัเป็นโทษ กห็ยุดดื่มไมไ่ด ้คนที่

สูบบหุรี่ตดิบหุรี่ ถา้ไมม่สีมาธิไมม่อีเุบกขา พจิารณาวา่มนัเป็นโทษมนัก็หยุดไมไ่ดอ้ยู่ด ี

ดงันั้นตอ้งมีสมาธิถงึจะสามารถที่จะปฏบิตัิตามปญัญาได ้ ปฏบิตัิตามความเหน็ที่ถกูตอ้ง

ได ้ดงันัน้เราขา้มข ัน้สมาธิไปไมไ่ด ้ ไมว่่าใครก็ตามทีค่ดิวา่จะเขา้สู่ข ัน้ปญัญาได ้ ถา้เขา้ได ้

ถา้มนัทาํไดม้นัก็ตอ้งหยุดได ้ มนัก็ตอ้งหยุดความอยากไดถ้งึจะเรยีกวา่เป็นปญัญาจรงิ 

แต่ถา้พจิารณาดว้ยปญัญาแลว้ แต่ก็ยงัหยุดความอยากไมไ่ด ้ ก็ถอืวา่ยงัไมเ่ป็นปญัญา 

ยงัไมบ่รรลผุล ผลทีเ่ราตอ้งการก็คอืการหยุดความอยาก หยุดความทกุขท์ีเ่กดิจากความ

อยากน้ี ดงันัน้ถา้เราพจิารณาดว้ยปญัญาแลว้เราหยุดความอยากไมไ่ด ้อยากไมแ่ก่อยาก

ไมเ่จบ็อยากไมต่ายไมไ่ด ้ เราก็ตอ้งมาทาํสมาธิก่อน ทาํสมาธิใหใ้จสงบเป็นอเุบกขาใหไ้ด ้

ก่อน ทาํจติใหร้วมเป็นอปัปนาฯใหไ้ด ้สกัแต่วา่รู ้พอออกจากสมาธิแลว้ เราก็จะมกีาํลงัที่

จะหยุดความอยากได ้ 

การที่เราจะทาํจติใหร้วมเป็นสมาธิได ้ เรากต็อ้งมีสติ เป็นตวัดึงใจใหเ้ขา้สูค่วามสงบ

นัน่เอง ถา้เราไมม่สีตดิงึใจ ใจมนัก็จะถกูตณัหาความอยากผลกัดนัใหอ้อกไปหาสิง่ต่างๆ

อยู่เรื่อยๆ ใหค้ดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี แลว้ก็อยากไดส้ิง่น ัน้สิง่น้ี แลว้ก็จะไปทาํตามความ

อยาก ใจก็จะไหลไปตามกระแสของความอยาก จะไมม่วีนัทีจ่ะเขา้สู่ความสงบความเป็น

อเุบกขาได ้ ถา้ไมม่สีตคิอยยุตคิวามคดิปรุงแต่งทีจ่ะคดิไปในทางความอยาก เราจงึตอ้ง

ใชค้วามคิดปรุงแต่งตา้นความคดิปรุงแต่ง เช่นคดิพทุโธๆไป ความคดิพทุโธๆไปน้ี ก็จะ
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ตา้นความคดิทีจ่ะไปหาความสุข ทางตาหูจมกูลิ้นกายได ้ หาสิง่นัน้สิง่น้ีได ้ ถา้เราพทุ

โธๆไป หรอืวา่ถา้เรามกีาํลงัมากพอทีไ่มต่อ้งใชพ้ทุโธ ผูกมนัไวก้บัรา่งกายกไ็ด ้ ใหม้นัอยู่

กบัรา่งกายตลอดเวลาไม่ใหม้นัไปคิดเรื่องอืน่ ใหค้ิดอยูก่บัเรื่องของรา่งกาย ร่างกาย

กาํลงัทาํอะไรก็ใหรู้อ้ยู่กบัการกระทาํของร่างกายก็ได ้ หรอืถา้รา่งกายไม่ไดท้าํอะไรกจ็ะดู

อาการ ๓๒ ของรา่งกายไปกไ็ด ้จะดูความแกค่วามเจบ็ความตายของรา่งกายไปกไ็ด ้ให ้

มนัอยูใ่นปจัจบุนั หรอืใหม้นัรูเ้ฉยๆไดก้ย็ิ่งดี รูว้่าตอนน้ีกาํลงัทาํอะไร กาํลงัอาบนํา้ 

กาํลงัลา้งหนา้ กาํลงัแปรงฟนั ก็ใหอ้ยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู่ ไมใ่หล้อยไปทีอ่ืน่ อยา่งน้ีก็

เท่ากบัเป็นการดึงใจ ใหเ้ขา้สูป่ากประตูของความสงบนัน่เอง พอเรานัง่เฉยๆนัง่หลบัตา

พทุโธสกั ๒ – ๓ ทเีท่านัน้มนัก็เขา้ไปขา้งในแลว้ เพราะว่ามนัอยู่ปากประตูแลว้ พอเรา

เปิดประตูเราก็ดนัมนัเขา้ไปไดเ้ลย แต่ถา้เราไมม่สีตดิงึมนัใหอ้ยู่กบัร่างกาย ใหม้นัอยู่ใน

ปจัจบุนั มนัชอบไปอดตีไปอนาคต ไปทีเ่รื่องนัน้ทีเ่รื่องน้ี เวลานัง่สมาธิ เราก็จะไมม่วีนัที่

จะดงึมนัเขา้ไปสู่ความสงบได ้ เพราะมนัอยู่ห่างไกลจากประตูมาก จนเกนิกาํลงัของเราที่

จะดงึมนัเขา้ไปได ้ ฉะนัน้เราตอ้งพยายามดงึมนัมาไวท้ีป่ากประตูก่อน ก่อนเวลาทีเ่ราจะ

นัง่สมาธิ พอมนัอยู่ปากประตูแลว้เวลาเรานัง่สมาธิ เราพทุโธ ๒ - ๓ ทมีนัก็เขา้ไปไดเ้ลย 

น่ีคือเรื่องของการเจรญิสติ การจะมีสมาธิไดน้ี้จะตอ้งมีสตนํิาทาง ตอ้งมีสตดึิงใจให ้

เขา้ขา้งใน ถา้ไม่มีสตดึิงใจ ตณัหาความอยากมนัจะดนัออกไปขา้งนอกตลอดเวลา  

ดงันัน้เราจงึตอ้งควบคุบความคิดของเรา เพราะความคดิของเราเป็นเครื่องมอืของตณัหา

ความอยากนัน่เอง ถา้เราปลอ่ยใหม้นัคดิปับ๊มนัจะคดิไปทางความอยากทนัท ีคดิถงึเรื่อง

นัน้คดิถงึเรื่องน้ีแลว้ เดีย๋วก็อยากจะทาํสิง่นัน้สิง่น้ีตามมา พอเกดิความอยากแลว้ก็เกดิ

ความหงดุหงดิราํคาญใจ ถา้ไมไ่ดท้าํตามความอยากก็ยิ่งทกุขท์รมานกนัไปใหญ่ ในทีสุ่ด

ก็ทนไมไ่ด ้ ก็ตอ้งไปทาํตามความอยาก พอทาํตามความอยากแลว้ มนัก็ทาํใหเ้กดิกาํลงั

มากขึ้น เกดิความอยากมากขึ้นไปอกี แลว้มนัก็จะทาํใหก้ารทาํใจใหส้งบน้ี ยากขึ้นไปอกี 

ดงันั้นเราตอ้งเจรญิสติใหม้ากเพื่อควบคุมความคิด ที่จะคิดไปในทางความอยาก เพื่อ

จะไดล้ดกาํลงัของความอยากลงไปเรื่อยๆ แลว้ต่อไปความอยากมนักจ็ะออ่นกาํลงั การ

จะเขา้สมาธิกจ็ะเขา้ไดอ้ยา่งงา่ยดาย พอเรามีสมาธิแลว้เรากม็าศึกษามาพจิารณาความ

จรงิ ของขนัธ ์ ๕ ของสภาวธรรมตา่งๆ ของสิ่งต่างๆ ที่เรามีความผูกพนัมีความ
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เกี่ยวขอ้ง มคีวามรกัมคีวามชอบ เราก็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ มนัไม่ใช่สิง่ทีน่่ารกัน่าชอบ 

เพราะมนัเป็นเหมอืนงพูษิดีๆ น่ีเอง ถา้เราไปรกัไปชอบงพูษิเดีย๋วเราก็ถกูงพูษิกดัตายได ้

ฉนัใด ถา้เราไปรกัสิ่งที่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนัตตา เรากจ็ะตอ้งถกูมนักดัตาย ถกูมนัสรา้ง

ความทกุขใ์หก้บัเรา พอเราเหน็วา่มนัเป็นอนิจจงัทุกขงัอนตัตาเราก็จะไดไ้มอ่ยากได ้เราก็

จะอยู่คนเดยีวได ้ ไมต่อ้งมอีะไร พอเราไมม่อีะไรเราก็จะไมม่อีะไรมาใหค้วามทกุขก์บัเรา 

เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอด น่ีคอืเรื่องของการปฏบิตั ิ เรื่องของการศึกษา

ความจรงิ ของสิง่ต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรา นอกจากขนัธ ์ ๕ แลว้มนัก็มขีองภายนอกขนัธ ์

๕ เช่นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ีอยู่ภายนอก ลาภยศสรรเสรญิน้ีก็อยู่ภายนอก ของ

พวกน้ีเราก็ตอ้งตดัใหไ้ดเ้หมอืนกนั เราก็ตอ้งไมไ่ปยดึไปตดิ ร่างกายของคนอื่นก็

เหมอืนกนั อย่าวา่แต่ร่างกายของเรา ร่างกายของคนอื่นเราก็ตอ้งไมไ่ปยดึไปติดไปอยาก

ได ้ เพราะเขาก็เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาเหมอืนกนั ตอ้งพยายามพจิารณาเพือ่จะไดแ้ก ้

ความหลง แกค้วามเหน็ผดิ จนเราไมห่ลงไมล่มืไมเ่หน็ผดิอกีต่อไป จนเราไมม่คีวาม

อยากทีอ่ยากจะไดอ้ะไรอกีต่อไป การพจิารณาถงึจะหมดความจาํเป็น  

ถา้ยงัมีความหลงยงัมีความอยากอยู ่ กย็งัตอ้งพจิารณาไปเรื่อยๆ แลว้ถา้พจิารณาแลว้

ยงัตดัไม่ได ้กต็อ้งกลบัมาทาํสมาธิเพิม่ข้ึนไปเรื่อยๆ สลบักนัไป ทาํกนัไป พจิารณาแลว้

ตดัไมข่าดก็กลบัมาทาํสมาธิต่อ ทาํสมาธิเสร็จแลว้ก็ออกมาพจิารณาใหม ่ถา้พจิารณาใหม่

ยงัไมข่าดก็กลบัไปทาํสมาธิใหม ่ ทาํไปอย่างน้ีสลบักนัไปสลบักนัมา จนกว่ามนัจะขาด 

เหมอืนกบัเวลาตดัไมต้ดัดว้ยมดี ตดัไปแลว้มนัไม่ขาดก็พกั ไปกนิขา้วไปพกันอนหลบั 

เอามดีไปลบั พอตื่นขึ้นมาก็กลบัมาฟนัไมม้นัใหม ่ฟนัมนัยงัไมข่าดมดีมนัทือ่ก็กลบัไปลบั

มดีใหม ่ ร่างกายมนัเหน่ือยก็กลบัไปพกัผ่อน มนัหวิก็ใหอ้าหารมนัใหม ่ จติก็เหมอืนกบั

ร่างกายทาํงาน เวลาพจิารณาแลว้มนัตดัไมข่าดก็ตอ้งกลบัเขา้ไปในสมาธิใหม ่ พกัใน

สมาธิ ออกจากสมาธิมาก็มาพจิารณาใหม ่ยงัตดัไม่ขาดก็กลบัเขา้ไปในสมาธิใหม ่กลบัไป

กลบัมาอย่างน้ี ไมช่า้ก็เร็ว มนัก็จะตอ้งขาดจนได ้ เพราะน่ีมนัเป็นวธิีเดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะทาํ

ใหเ้ราตดัความอยากต่างๆ ที่เป็นเหตทุีท่าํใหเ้ราเกดิความทกุขต่์างๆขึ้นมาไดน้ ัน่เอง ไมม่ี

ทางอื่น  
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ทางของพระพทุธเจา้น้ีเป็นทางเดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะนาํพาสตัวโ์ลกไปสู่ความสิ้นสุด ของ

ความทกุขท์ ัง้หลายได ้ ไมว่า่จะอยู่ในยุคใดสมยัใด พระพทุธเจา้องคใ์ดก็ตาม ก็จะสอน

เหมอืนกนัหมดทกุๆพระองค ์ คือสอนใหเ้จรญิปญัญา สอนใหเ้จรญิสติ สอนใหเ้จรญิ

สมาธ ิ สอนใหร้กัษาศีล สอนใหท้าํทาน เพราะน่ีคือขัน้บนัไดขัน้ตอนของการปฏบิตัิ ที่

จะนําพาไปสูก่ารสิ้นสุดของความทกุข ์ ที่เกดิจากความอยากทัง้หลาย ไม่มีทางอืน่มีทาง

น้ีทางเดียว และไม่มีผูอ้ืน่ทาํใหเ้ราได ้ เราตอ้งเป็นผูก้ระทาํเพยีงผูเ้ดียว เราตอ้งเป็นผู ้

ศึกษา เม่ือเราศึกษาแลว้ เรากจ็ะไดรู้จ้กัวิธีที่จะนําเอาไปปฏบิตัิ พอเรานําเอาไปปฏบิตัิ

เรากจ็ะไดร้บัผล ชา้บา้งเรว็บา้งกข้ึ็นอยูก่บัความพยายาม ความขยนัหมัน่เพยีร อยูท่ี่

ความฉลาด อยูท่ี่ความสามารถที่จะนําคาํสอนมาปฏบิตัิกบัตนไดม้ากไดน้อ้ย อนัน้ีมี

ความแตกต่างกนั จงึมกีารบรรลชุา้บา้งเร็วบา้งต่างกนัไป อยู่กบัสิง่ทีม่อียู่ในใจของแต่ละ

บคุคล คอืมแีรงตา้นมากนอ้ยต่างกนั จติใจบางคนก็มแีรงตา้นมาก คอืมกีิเลสหนา ก็มี

แรงต่อตา้นธรรมของพระพทุธเจา้มาก จติใจทีม่กีเิลสบาง ก็จะมแีรงตา้นธรรมของ

พระพทุธเจา้นอ้ย คนทีม่กีเิลสบางก็จะสาํเร็จงา่ยกวา่คนทีม่กีเิลสหนา  

ฉะนัน้การปฏบิตัขิองแต่ละคนจงึไมเ่หมอืนกนั ผลจากการปฏบิตัจิงึไมเ่หมอืนกนั บาง

คนก็บรรลไุดเ้ร็ว บางคนก็บรรลไุดช้า้ บางคนก็บรรลไุดง้า่ย บางคนก็บรรลไุดย้าก 

เพราะมอีนิทรยี ์ มกีเิลสมากนอ้ยต่างกนันัน่เอง แต่ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร จะมมีากมนีอ้ย 

ถา้มคีวามเพยีร มศีรทัธาความเชื่อ ปฏบิตัอิย่างไมถ่อยไมห่ยุดไมห่ย่อน ก็ตอ้งสาํเร็จ

ดว้ยกนัทกุคน ชา้หรอืเร็วเท่านัน้เอง ต่างกนัตรงนัน้ ชา้หรอืเร็ว ยากหรอืงา่ย ดงันัน้เรา

ไมต่อ้งไปกงัวลเกี่ยวกบัคนอื่น เหน็เขาปฏบิตังิา่ยปฏบิตัเิร็ว เราปฏบิตัยิากปฏบิตัชิา้ ก็

ขอใหค้ดิวา่เรามนัมกีเิลสหนาปญัญาทบึ มบีญุนอ้ยสรา้งบญุมานอ้ย สรา้งแต่กเิลสมาแต่

ภพก่อนๆ สะสมแต่กเิลสตณัหาไมเ่คยสะสมบญุบารม ีไมเ่คยสะสมปญัญาเลย พอมาทาํ

ชาตน้ีิมนัก็เลยยากและชา้ เพราะกเิลสก็หนาปญัญาก็ทบึ ส่วนบางคนน่ีเขากเิลสบาง

ปญัญาแหลมคม เขาปฏบิตัปิบุปับ๊ไมก่ี่วนัไมก่ี่เดอืนเขาก็บรรลไุด ้ แต่น่ีเป็นเรื่องของ

คุณสมบตัขิองแต่ละบคุคล ทีไ่มม่ใีครทีจ่ะไปเปลีย่นแปลงได ้ เพราะมนัเป็นเรื่องของผล

ทีเ่กดิจากเหตทุีท่าํมาในอดตีนัน่เอง ในอดตีพวกเราแต่ละคน ไดส้รา้งบญุบารมสีรา้งบาป
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สรา้งกรรมมาไมเ่ท่ากนั บางคนสรา้งบุญบารมมีาก สรา้งบาปสรา้งกรรมนอ้ย มนัก็ปฏบิตัิ

ไดง้า่ยและไดเ้ร็ว บางคนสรา้งบญุบารมนีอ้ย สรา้งบาปสรา้งกรรมมาก มนัก็ชา้มนัก็ยาก  

แต่ไมว่า่จะชา้หรอืจะยาก ก็บรรลไุดเ้หมอืนกนั แลว้พอบรรลไุดม้นัก็มผีลเท่ากนั 

เหมอืนกบันกัศึกษาทีจ่บปรญิญา จะจบปีน้ีหรอืจะจบอกี ๕ ปีขา้งหนา้ มนัก็ไดป้รญิญา

เท่ากนัเหมอืนกนั การบรรลกุ็เช่นเดยีวกนั เมือ่บรรลแุลว้ก็จะหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้

เหมอืนกนั เท่ากนั ไมม่คีวามแตกต่างจากกนั พระอรหนัตท์กุรูปน้ีมคีวามบรสุิทธิ์ทาง

จติใจเท่ากนัหมด ไมว่า่จะเป็นยุคพระพทุธกาล หรอืยุคในปจัจบุนัน้ี ก็จะมจีติทีส่ะอาด

บรสุิทธิ์เหมอืนกนั ม ีนิพพานัง ปรมงั สุขงัเหมอืนกนั แต่ความรูค้วามสามารถทีจ่ะมานาํ

ธรรมะของตน ทีไ่ดศึ้กษาทีไ่ดเ้หน็มาน้ี เอามาเผยแผ่ส ัง่สอนใหแ้ก่ผูอ้ื่นน้ี ก็มคีวาม

แตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัความสามารถทีจ่ะชี้แจงแถลงไข นาํเอารายละเอยีดต่างๆ ออกมา

ชี้แจงใหแ้ก่ผูอ้ื่นใหไ้ดเ้หน็ บางท่านก็มคีวามสามารถมาก ก็ทาํใหม้ผูีท้ีส่นใจศึกษาไดร้บั

ประโยชนม์าก บางท่านก็มคีวามสามารถนอ้ย ก็ไมส่ามารถทีจ่ะอบรมส ัง่สอนใหผู้อ้ื่น

ไดร้บัประโยชน ์ แต่เรื่องเหลา่น้ีก็ไมเ่ป็นปญัหา สาํหรบัผูท้ีไ่ดบ้รรลแุลว้ เพราะท่านไม่ได ้

สอนดว้ยความอยากอยู่ด ี ท่านสอนไปตามกาํลงัตามความรูต้ามความสามารถของท่าน 

เช่นสมยัปจัจบุนัน้ี หลวงปู่ม ัน่กบัหลวงปู่เสารน้ี์ท่านก็เป็นพระเกจ ิ แต่องคห์น่ึงท่านกม็ี

ความรูค้วามสามารถทีส่ ัง่สอน จงึทาํใหห้ลวงปู่ม ัน่มลูีกศิษยลู์กหามาก หลวงปู่เสารน้ี์ท่าน

ไมส่ามารถส ัง่สอนผูอ้ื่น ท่านก็เลยมลูีกศิษยลู์กหานอ้ย แต่ความบรสุิทธิ์ของใจของท่านมี

เท่ากนั  

ดงันัน้เราไมว่ดักนั ตรงทีค่วามสามารถในการเผยแผ่ส ัง่สอนผูอ้ื่น หรอืในการมบีารม ีใน

เรื่องของการไดร้บัลาภสกัการะต่างๆ อนัน้ีเป็นส่วนประกอบส่วนย่อย ส่วนประกอบส่วน

สาํคญัทีเ่ท่ากนัหมด ก็คอืความบรสุิทธิ์ของใจ พระอรหนัตท์กุรูปน้ี มคีวามบรสุิทธิ์

เท่ากนัหมด แต่มคีวามรูค้วามสามารถพเิศษต่างกนัไป บางท่านก็มอีทิธิฤทธิ์ปาฏหิารยิ ์

เหาะเหนิเดนิอากาศได ้ บางท่านก็มคีวามรูค้วามสามารถในการเผยแผ่ส ัง่สอนธรรมะได ้

อย่างพระพทุธเจา้น้ีทรงยกย่องพระสารบีตุร วา่เป็นอคัรสาวกมอืขวา เพราะวา่พระสารี

บตุรน้ี เป็นผูท้ีแ่สดงธรรมไดฉ้ลาด มคีวามสามารถมากในการแสดงธรรมใหแ้ก่ผูอ้ื่น 
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รองจากพระพทุธเจา้เท่านัน้ พระพทุธเจา้ยกใหเ้ป็นมอืขวาเลย เพราะท่านเหน็

ความสาํคญัของการเผยแผ่ธรรมะ มากกวา่ความมคีวามสามารถทางอทิธิฤทธิ์ปาฏหิารย ์

เช่นพระโมคคลัลาน ์ พระโมคคลัลานน้ี์ก็เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในเรื่องอทิธิฤทธิ์

ปาฏหิารยิ ์ มากกวา่สาวกทกุองคร์องจากพระพทุธเจา้เพยีงองคเ์ดยีว พระพทุธเจา้จงึต ัง้

ใหเ้ป็นอคัรสาวกมอืซา้ย น่ีคอืความสามารถพเิศษทีต่ดิมากบัใจของแต่ละบคุคล แต่สิง่ที่

มเีท่ากนัหมด ก็คอืความบรสุิทธิ์ ความปราศจากความโลภความโกรธความหลงของใจ 

ความปราศจากความอยากต่างๆทีม่อียู่ภายในใจ อนัน้ีมเีท่ากนัหมดเหมอืนกนัหมดทกุๆ

องค ์แมแ้ต่พระพทุธเจา้ก็เหมอืนกนั ไมม่ใีครบรสุิทธิ์มากกวา่กนั บรสุิทธิ์เหมอืนกนัหมด 

เหมอืนกบัเอาเสื้อผา้ใส่ไปในถงัซกัผา้แลว้ก็ซกัมนั พอมนัซกัเสร็จมนัก็สะอาดเท่ากนัหมด 

ไมว่า่จะเป็นตวัใหญ่ตวัเลก็ตวันอ้ย ถา้อยู่ในถงัอนัเดยีวกนัซกัพรอ้มกนัมนัก็สะอาด

เท่ากนั ฉนัใด เรื่องของความบรสุิทธิ์ใจน้ีก็เท่ากนั แต่เรื่องของบารมน้ีีไมเ่ท่ากนั บารมทีี่

ได ้ ในการเผยแผ่ส ัง่สอนก็ด ี ในการมอีทิธิฤทธิ์ปาฏหิารยก์็ด ี ในการมลีาภสกัการะก็ด ี

อย่างในสมยัปจัจบุนัน้ี ก็ตอ้งยกใหห้ลวงตาในเรื่องลาภสกัการะ มศีรทัธาญาตโิยมร่วม

ถวายเงนิถวายทองคาํเป็นจาํนวนมาก ไมม่คีรูบาอาจารยรู์ปไหนทีไ่ดล้าภสกัการะเท่ากบั

หลวงตา อนัน้ีก็เป็นเรื่องของบารมทีีท่่านไดส้รา้งสมไวใ้นอดตี เป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึง 

ทีท่าํใหท้่านไดท้าํใจของท่านใหส้ะอาดบรสุิทธิ์  

ดงันัน้เราตอ้งแยกประเดน็ใหถ้กู อยา่ไปกงัวลกบัเรื่องความยากความงา่ย ความชา้

ความเรว็ ความมลูีกศิษยลู์กหามากหรอืมนีอ้ย มอีทิธิฤทธิ์ปาฏหิารยห์รอืไมม่ ี มลีาภ

สกัการะหรอืไมม่ ีอนัน้ีอย่าไปกงัวล ขอใหเ้รากงัวลอยูว่่า เรามีศีลสมาธิปญัญาหรอืเปลา่ 

มีทานมีศีลมีสมาธิมีปญัญามีสติหรอืเปลา่ อนัน้ีเป็นตวัสาํคญั ในการที่จะทาํใหเ้ราบรรลุ

ธรรมขัน้ต่างๆได ้ ใหเ้ราทุ่มไปที่ตรงน้ี ทาํทานใหม้าก รกัษาศีลใหม้าก เจรญิสตใิหม้าก 

นัง่สมาธิใหม้าก เจรญิปญัญาใหม้าก แลว้ผลมนักจ็ะเกดิข้ึนมาเอง ชา้หรอืเรว็มนัก็

ข้ึนอยูก่บั เรื่องของบญุของกรรมที่เราทาํมาในอดีต  
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ถาม ถา้มคีนพดูวา่เรามนิีสยัเฉ่ือยในการทาํงาน และไม่มคีวามสามารถคดิได ้ วา่ควร

ทาํงานน้ีอย่างไร ตอ้งรอคาํส ัง่ใหท้าํเพยีงอย่างเดยีว เช่นตอ้งทาํหน่ึงแลว้ไปสอง

สามสีเ่ป็นตน้ มแีนวคิดหรอืแนวปฏบิตัทิีจ่ะเปลีย่นนิสยัน้ี ไดอ้ย่างไร  

ตอบ ถา้เราเฉ่ือย เราก็ตอ้งกระตุน้มนัไมใ่หม้นัเฉ่ือย ถา้มนัไมช่อบคดิก็ตอ้งสอนใหม้นั

หดัคดิ บงัคบัมนัไป หรอืไปอยู่กบัคนทีเ่ขาจะสอนใหเ้ราคดิ ถา้เราไม่สามารถทีจ่ะ

สอนเราได ้เราก็ตอ้งไปอยู่กบัครูบาอาจารย ์ทีรู่จ้กัสอนใหค้นคดิ ถา้เราไมม่คีรูบา

อาจารยแ์ลว้เราเองก็คดิไมไ่ด ้ ก็คงจะตอ้งเป็นอย่างน้ีไปก่อน ความจรงิเราก็เป็น

อาจารยข์องเราได ้ ความจรงิเราคิดเพยีงแต่วา่ เรามนัชอบคดิไปในทางของคนโง่

ไมใ่ช่คิดไปในทางของคนฉลาด ชอบคดิไปตามความหลงโลภโมโทสนั  

ถา้เราอยากจะคดิเป็น เราก็ตอ้งใชว้ธิีศึกษา ฟงัเทศนฟ์งัธรรมไปเรื่อยๆ การฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม การอ่านหนงัสอืธรรมะน้ี ก็เป็นการสอนใหเ้ราคดินัน่เอง เพราะเวลาเราฟงัเราก็ตอ้ง

คดิตาม เราถงึจะเขา้ใจ เวลาเราอ่านหนงัสอืเราก็ตอ้งใชค้วามคิด แปลความหมายของ

ตวัหนงัสอืทีเ่ราอ่าน มนัก็จะทาํใหเ้ราคดิ ถา้เราอ่านบ่อยๆเราก็จะคดิไปเรื่อยๆ แต่ตอ้ง

เป็นหนงัสอืทีม่คุีณมปีระโยชน ์ โดยเฉพาะหนงัสอืธรรมะ ถา้เราอ่านหนงัสอือย่างอื่น มนั

ก็อาจจะพาใหเ้ราคดิไปในทางความหลงได ้ อ่านหนงัสอืทางโลกน้ี มนัจะพาใหเ้ราคดิไป

ในทางความหลง ทาํใหเ้ราอยากได ้อยากม ีอยากเป็นขึ้นมา แต่ถา้เราคดิไปในทางธรรม 

อ่านหนงัสอืธรรมะ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม มนัจะทาํใหเ้ราคดิไปในทางความไมอ่ยากได ้ ไม่

อยากม ีไมอ่ยากเป็น เรามคีวามอยากนอ้ยลงไป ความทกุขก์็จะมนีอ้ยลงไป ดงันัน้ไมใ่ช่

วา่การมคีวามคดิน้ีจะดเีสมอไป คดิเป็นจะดเีสมอไป คนทีค่ดิเป็นนายกฯ คดิเป็นมหา

เศรษฐ ี ก็สามารถทีจ่ะพาใหไ้ปสู่นรกไดเ้หมอืนกนั เพราะคิดไปตามความอยาก แลว้ก็

ไมไ่ดค้ดิถงึเรื่องบาปเรื่องกรรม ไมก่ลวับาปกลวักรรมไมก่ลวันรก เพราะคิดวา่สามารถ

ทาํได ้ อยากจะไดอ้ะไรก็สามารถหามาได ้ เพยีงแต่วธิีการทีห่ามาน้ี มนัไมเ่ป็นวธิีการที่

สุจรติเท่านัน้เอง มนัเป็นวธิีทีโ่กง ทีเ่ป็นบาปเป็นกรรม ทีเ่รยีกเป็นอทนินา เป็นการแย่ง

ทรพัยข์องผูอ้ื่นมา เป็นปาณาตบิาต เป็นการไปฆ่าผูอ้ื่น เพือ่ใหไ้ดส้ิง่ทีต่นเองอยากไดม้า  
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พระพทุธเจา้ก็มคีวามคิด ทีจ่ะคดิไปในทางโลกก็ได ้ ไปในทางธรรมก็ได ้ ตอนที่

พระพทุธเจา้ประสูต ิ ๗ วนั พระราชบดิาก็ใหโ้หรมาพยากรณ ์ ทาํนายชะตาของ

พระพทุธเจา้วา่โตขึ้นจะไดเ้ป็นอะไร โหรส่วนใหญ่ก็จะทาํนายวา่มอียู่ ๒ ทางดว้ยกนั ถา้

ไปทางโลกก็จะไดเ้ป็นพระมหาจกัรพรรด ิ ถา้ไปทางธรรมก็จะไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ แต่มี

โหรอยู่เพยีงคนเดยีวทีท่าํนายวา่ มทีางเดยีวเท่านัน้ คอืจะตอ้งเป็นพระพทุธเจา้เพยีง

อย่างเดยีว แลว้ก็เป็นไปตามทีโ่หรคนน้ีไดท้าํนายไว ้แต่ทีเ่ขาทาํนายวา่เป็น ๒ ทางเพราะ

อะไร เพราะวา่มคีวามคิดทีจ่ะสามารถคดิไปในทางโลกก็ได ้ คดิไปในทางธรรมก็ได ้ ถา้

อยากจะเป็นพระมหาจกัรพรรด ิ ก็จะมคีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะทาํศึกสงคราม ต่อสูก้บั

ขา้ศึกศตัรูเอาชยัชนะมาได ้ แต่ถา้คดิไปในทางต่อสูก้บัขา้ศึกศตัรูทีม่อียู่ภายในใจ คอื

กเิลสตณัหา ก็จะสามารถบรรลมุรรคผลนิพพานได ้ อยู่ทีว่า่จะใชค้วามคดิน้ีไปต่อสูก้บั

ขา้ศึกศตัรู ขา้งนอกหรอืขา้งใน ถา้เอาความรูค้วามสามารถความฉลาด ไปต่อสูก้บัขา้ศึก

ศตัรูขา้งนอก ก็จะไดเ้ป็นใหญ่เป็นโต ไดเ้ป็นนายกฯ ไดเ้ป็นกษตัรยิ ์ ไดเ้ป็นมหา

จกัรพรรด ิ ไดเ้ป็นประธานาธิบด ี แต่ถา้เอาความรูม้าต่อสู่กบัขา้ศึกศตัรูภายใน เอา

ความคดิมาต่อสูก้บัขา้ศึกศตัรูคอืกเิลสตณัหา ความโลภความโกรธความหลง ก็จะไดช้ยั

ชนะ ก็จะปราบกเิลสตณัหาใหห้มดไปจากใจได ้ ก็จะมจีติใจทีส่ะอาดบรสุิทธิ์ เป็นพระ

นิพพานขึ้นมา เป็นพระพทุธเจา้เป็นพระอรหนัตข์ึ้นมา  

ความคดิของพวกเราน้ีสามารถไปได ้๒ ทาง ถา้เราคดิเป็น ใชค้วามคดิเป็น เราสามารถ

เอาความคดิน้ีไปหาเงนิหาทอง คนทีค่ดิเป็นน้ีเขามองตรงนูน้ตรงน้ี เขาจบัแพะชนแกะได ้

ทาํอะไรปบุปับ๊ก็รวยขึ้นมาไดร้อ้ยลา้นพนัลา้นขึ้นมาได ้ เพราะเขาคดิเป็น คนทีค่ดิไมเ่ป็น

ก็ตอ้งไปเก็บขยะ ไปเป็นภารโรง เพราะคดิไมเ่ป็น เพราะไมม่กีารศึกษานัน่เอง การศึกษา

น้ีทาํใหเ้กดิความคดิขึ้นมา เราถงึตอ้งส่งลูกไปโรงเรยีนกนั เพราะว่าเราไมม่คีวามสามารถ

ทีจ่ะสอนใหลู้กของเรา ใหค้ดิ คดิใหเ้ป็น เราเลยส่งไปโรงเรยีน แต่โรงเรยีนน้ี มนัสอนให ้

เราคดิไปในทางโลกกนั ใหเ้ราไปต่อสูก้บัขา้ศึกศตัรูทีอ่ยู่ขา้งนอก อปุสรรคต่างๆทีข่วาง

ก ัน้ การทีเ่ราจะไดร้ํา่รวย การเราจะไดเ้ป็นใหญ่เป็นโต ออกไปศึกษาทางนัน้กนั เราก็เลย

เป็นใหญ่เป็นโตกนัไดร้ํา่ไดร้วย มทีรพัยม์สีมบตัอิะไรกนัไป แต่จติใจของเราก็ยงัรอ้นเป็น
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ไฟอยู่ เพราะวา่เราไม่ไดไ้ปศึกษา วธิีทีจ่ะใชค้วามคิดมาทาํลายขา้ศึกศตัรูของเรา ทีส่รา้ง

ความรุ่มรอ้นใหแ้ก่ใจของเรา คอืกเิลสตณัหา  

ถา้เราอยากจะใหลู้กของเราคดิไปในทางธรรมะ เราก็ตอ้งบวช อย่างวนัที ่๑๑ น้ีวนัองัคาร

น้ี ทางวดัก็จะมกีารบวชสามเณรภาคฤดูรอ้น เดก็ทีจ่บโรงเรยีนช ัน้มธัยมทีท่ี ่ ๑ ของ

โรงเรยีนของสมเดจ็พระสงัฆราช สมเดจ็พระสงัฆราชน้ี ทรงสรา้งโรงเรยีนกนินอนไว ้ ที่

หนา้วดัญาณฯอยู่โรงเรยีนหน่ึง เรยีกวา่โรงเรยีนผูรู้ญ้สส ระดบั ม.๑ - ม.๓ เป็นโรงเรยีน

กนินอน เป็นโรงเรยีนทีไ่มเ่ก็บสตางคน์กัเรยีนทีม่าเรยีน ใหฟ้รทีกุอย่าง ทีอ่ยู่ อาหารการ

กนิ ค่าเลา่เรยีนหนงัสอื เครื่องแบบ ทกุสิง่ทกุอย่างทางโรงเรยีนไมค่ดิสตางค ์ เป้าหมาย

ของสมเดจ็พระสงัฆราชก็คอื อยากจะใหเ้ดก็ไดเ้ขา้มาคดิในทางธรรมกนั มาศึกษาวธิีคดิ

ไปในทางธรรม ไมใ่ช่คิดแต่ไปในทางโลกเพยีงอย่างเดยีว โรงเรยีนน้ีจงึมวีนัหยุดไมต่รง

กบัวนัเสารอ์าทติย ์ จะหยุดตรงกบัวนัโกนกบัวนัพระ วนัโกนกบัวนัพระก็จะใหเ้ดก็เขา้มา

ทาํกจิกรรมในวดั มาช่วยพระทาํความสะอาดวดั แลว้ก็จะมพีระไปอบรมส ัง่สอนทกุวนัที่

โรงเรยีน สอนวชิาธรรมะ แลว้พอปิดเทอมใหญ่ เช่นเดอืนน้ีปิดเทอมใหญ่ สอบเสร็จแลว้

วนัที ่๑๑ น้ีก็จะใหเ้ดก็ ม.๑ บวชกนัท ัง้หอ้งเลย มอียู่ประมาณ ๔๐ คนดว้ยกนั แต่ญาติ

โยมทีม่าทาํบญุทีว่ดัทีม่ลูีกมหีลาน ก็มาสมทบได ้มาร่วมบวชได ้ต ัง้แต่วนัที ่๑๒ เป็นตน้

ไปน้ี ทีว่ดัจะมสีามเณรเต็มไปหมด ปีทีแ่ลว้กห็า้หกสบิขึ้นไป ก็จะไดม้าศึกษาวธิีคดิ ไป

ในทางทีจ่ะทาํใหต้นเองนัน้ หยุดความโลภความโกรธความหลง หยุดตณัหา สอนใหค้ดิ

ไปในทางทีจ่ะดาํเนินตน ใหเ้ป็นทีน่่ารกัน่าเคารพเลือ่มใสของผูอ้ื่น  

อนัน้ีสาํคญักว่า ความรูท้างธรรมน้ี มีความสาํคญักว่าความรูท้างโลก เพราะความรูท้าง

โลกน้ีเป็นความรูแ้บบ ความรูท้่วมหวัเอาตวัไมร่อด ต่อใหจ้บปรญิญาเอกเป็นดอ๊กเตอร ์

เป็นอะไรก็ตาม ก็ยงัไมส่ามารถที่จะเอาตวัใหร้อดพน้จากความทกุขไ์ด ้ เป็นดอ๊กเตอรก์็

ยงัตดิคุกได ้ ยงัมคีวามทกุขไ์ด ้ ยงัฆ่าตวัตายได ้ แต่ถา้มาเรยีนทางธรรม จบปรญิญา

ธรรมแลว้ รบัรองไดว้า่จะไมม่คีวามทกุขเ์ลย ถา้ไดบ้รรลขุ ัน้ปรญิญาเอกของ

พระพทุธศาสนาแลว้ จติก็จะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หมด น่ีคอืความรูท้ีเ่อาตวัรอดได ้

คอืความรูท้างธรรมน้ี ความรูท้างธรรมก็คอืปญัญา อย่างทีไ่ดแ้สดงในวนัน้ี ตอ้งรูเ้รื่อง
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ขนัธ ์๕ รูธ้รรมชาตขิองขนัธ ์๕ วา่เป็นอะไรอย่างไร รูจ้กัวธิีปฏบิตั ิ รูจ้กัวธิีใชข้นัธ ์ ๕ ให ้

ถกูทาง ใชส้ญัญาใชส้งัขารไปในทางทีถ่กู ตอนน้ีพวกเราใชส้ญัญาสงัขารไปในทางทีผ่ดิ

กนั เอาสญัญาไปจาํเรื่องทีไ่มจ่รงิ มาเป็นของจรงิ ของทีไ่มใ่ช่ตวัเราก็มาตู่ว่าเป็นของเรา 

ของทีไ่มเ่ทีย่งก็มาตู่วา่เป็นของเทีย่ง ของทีเ่ป็นทกุขก์็มาตู่วา่เป็นความสุข พวกเราก็เลย

เจอแต่ความทกุขก์นัอยู่ตลอดเวลา เพราะเราไมม่คีนสอนใหเ้ราคดิไปในทางทีถ่กูนัน่เอง 

จาํในสิง่ทีค่วรจะจาํ ไปจาํในสิง่ทีไ่มค่วรจาํกนั แต่พอเราไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา เรา

ก็มาไดย้นิไดฟ้งั เราก็จะเรมิคดิไปในทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้วกเราคิดกนั คอืให ้

คดิใหเ้หน็วา่ ทกุสิง่ทกุอย่างไมเ่ทีย่งเป็นทกุขไ์มใ่ช่ของเรา พอเราเหน็วา่เขาไมเ่ทีย่งเป็น

ทกุขไ์มใ่ช่ของเรา เราก็จะไดป้ลอ่ยวางได ้เราก็จะไดห้ยุดความอยากได ้พอเราหยุดความ

อยากได ้ เราก็จะมคีวามสุข เราจะไมม่คีวามทกุข ์ อนัน้ีแหละคอืสิง่ทีว่เิศษกวา่ ทรพัย์

สมบตัขิา้วของเงนิทอง ทีพ่วกเราหากนัมาแทบเป็นแทบตาย เพราะของต่างๆทีเ่ราหามา

ไดน้ี้ มนัดบัความทกุขภ์ายในใจของเราไม่ได ้ นอกจากดบัไมไ่ดแ้ลว้ มนัเป็นตวัทีส่รา้ง

ความทกุขใ์หแ้ก่ใจของเรา เป็นชนวนไมใ่ช่เป็นตวัเหตแุต่เป็นชนวน  

พอมอีะไรแลว้ ก็ตอ้งทกุขก์บัสิง่น ัน้ทนัท ีมสีามกี็ตอ้งทกุขก์บัสาม ีมภีรรยาก็ตอ้งทกุขก์บั

ภรรยา มลูีกก็ตอ้งทกุขก์บัลูก มพีอ่มแีมก่็ตอ้งทกุขก์บัพอ่กบัแม ่ แต่ถา้มปีญัญาแลว้จะ

ไมท่กุขก์บัเขา น่ีคอืเรื่องของการศึกษาเพือ่ใหเ้ราคดิไปในทางทีถ่กู ฉะนัน้ถา้เราคดิไมเ่ป็น 

หม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมไปเรื่อย ศึกษาธรรมะอ่านหนงัสอืธรรมะไปเรื่อยๆ แลว้ต่อไปจติ

ของเรา ก็จะหมนุไปคดิไปในทางธรรม แลว้ก็จะเกดิความฉลาดขึ้นมา พระอรหนัตก์็

ฉลาดขึ้นมา ก็เพราะไดก้ารศึกษาจากคาํสอนของพระพทุธเจา้น่ีเอง ก่อนทีจ่ะเป็นพระ

อรหนัตก์็เป็นคนธรรมดา คนทีค่ดิไปในทางโลก แต่พอไดฟ้งัคาํสอนของพระพทุธเจา้

แลว้ ก็เปลีย่นความคดิใหม ่แทนทีอ่ยากจะไดภ้รรยาอยากไดส้าม ีก็อยากจะบวช แทนที่

อยากจะรํา่อยากจะรวย ก็อยากจะสละทรพัยส์มบตัใิหค้นอื่นไป อนัน้ีแหละเป็นความคดิ

ทีเ่ราจะไดจ้ากพระพทุธศาสนา เป็นความคดิทีจ่ะปลดเปลื้องใหเ้ราหลดุพน้จากความ

ทกุขท์ ัง้หลายได ้ แต่ความคดิทางโลกน้ีมนัจะไมป่ลดเปลื้อง แต่มนัจะทาํใหเ้รามดัตดิอยู่

กบักองทกุขข์องทางโลกเพิม่มากขึ้นไป เพราะเราอยากจะไดท้รพัยส์มบตักิองใหญ่ขึ้นไป

เรื่อยๆ ไดก้องขนาดน้ียงัไมพ่อ อยากจะไดก้องใหญ่กวา่น้ี ท ัง้ๆทีก่นิไปอกี ๑๐ ชาตกิ็กนิ
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ไมห่มด แต่ก็ยงัอดทีจ่ะอยากไมไ่ด ้เพราะหลงคดิว่ายิ่งมมีากเท่าไหร่ยิ่งจะมคีวามสุขมาก

ขึ้นไปเท่านัน้ แต่ไมรู่ห้รอกวา่มนัเป็นความทกุขเ์พิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะมนัไมเ่ทีย่ง 

สกัวนัหน่ึงตอ้งจากมนัไป เวลาทีต่อ้งสูญเสยีของทีเ่รารกัน่ีมนัรูส้กึเป็นอย่างไรบา้ง มนัสุข

หรอืมนัทกุข ์แต่ถา้ไมม่อีะไรจะตอ้งสูญเสยีมนัจะทกุขไ์หม มนัไมท่กุข ์ 

ฉะนัน้เราตอ้งมองใหเ้หน็ถงึความจรงิทีว่า่ ทกุสิง่ทกุอย่างมนัเป็นทกุขไ์มใ่ช่เป็นสุข สุขก็

เป็นสุขปลอม สุขแบบยาขมเคลอืบนํา้ตาล หวานนิดเดยีว พออมไปใหม่ๆ ก็หวาน พอ

นํา้ตาลละลายหมดก็เหลอืแต่ความขม ความสุขที่พวกเราไดร้บั ก็เหมอืนกบัความสุข

เคลอืบความทกุข ์เวลาใหม่ๆ ก็สุข เวลาแต่งงานกนัใหม่ๆ ก็สุขกนั สุขไปไดไ้ม่กี่เดอืนหมอ้

ขา้วยงัไมท่นัดาํก็จะหย่ากนัแลว้ นัน่แหละพอความทกุขป์รากฏขึ้นมาก็ไมเ่อากนัแลว้ แต่

เวลาก่อนจะแต่งไมค่ดิเสยีก่อน คดิไมเ่ป็น คดิไปตามความหลงไมไ่ดค้ิดไปทางปญัญา

กนั ก็เลยตอ้งทกุขก์นั เมือ่เชา้น้ีก็มลูีกศิษยม์าเลา่วา่ มพีีช่ายทะเลาะกบัภรรยาเขา ตอนน้ี

หนีไปอยู่ทีไ่หนไมรู่ห้าไมเ่จอ กลวัจะแยกทางกนั ไปกลวัอะไรของอย่างน้ี มนัก็รูอ้ยู่แลว้

มนัเป็นของธรรมดา มเีกิดก็มดีบัมแีต่งก็มหีย่า ใช่ไหม เป็นเรื่องธรรดา ไปหา้มมนัไมไ่ด ้

ถา้เขาจะหย่ากนัก็เรื่องของเขา เราไปทกุขแ์ทนเขาทาํไม ใช่ไหม ไมใ่ช่เรื่องของเราเสยี

หน่อย เรื่องของคนอื่นยงัไปทกุขก์บัเขาเลย เพราะคดิไมเ่ป็น ฉะนัน้ถา้เราอยากจะคดิ

เป็นก็ฟงัเทศนฟ์งัธรรมเรื่อยๆ ศึกษาธรรมะเรื่อยๆ ของครูบาอาจารยต่์างๆ ของหลวงตา

น่ีท่านเป็นนกัปราชญใ์นสมยัปจัจบุนั อ่านหนงัสอืธรรมะของท่าน ฟงัเทศนข์องท่านไป

เถอะ แลว้จะคดิไปในทางทีฉ่ลาดได ้ จะเป็นคนทีฉ่ลาดขึ้นมาได ้ การใฝ่รูใ้ฝ่ศึกษาน่ี

แหละที่จะทาํใหเ้ราคดิเป็น ที่จะทาํใหเ้ราเป็นคนฉลาดข้ึนมาได ้ ถา้เราไม่สนใจใฝ่รูใ้ฝ่

ศึกษา เรากจ็ะตอ้งกลายเป็นคนโงไ่ปเรื่อยๆต่อไปจนวนัตาย คนเราเปลี่ยนตวัเราเองได ้

จากโงท่าํใหฉ้ลาดได ้ จากฉลาดก็ทาํใหโ้งไ่ด ้ ถา้ขี้เกยีจ ถา้ไมส่นใจทีจ่ะศึกษา หรอืไป

ศึกษาในทางทีผ่ดิก็จะกลายเป็นคนโงไ่ด ้ 

ถาม ถา้หากมคีนมาถามบางเรื่อง โดยทีเ่ราไมต่อ้งการใหเ้ขารูค้วามจรงิ เราเลอืกทีจ่ะ

ตอบไมห่มดแทนทีจ่ะตอบโกหกน้ี เขา้ขา่ยมสุาหรอืไม ่ 
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ตอบ ไม ่เราพดูความจรงิ เพยีงแต่เราพดูไมห่มดเท่านัน้เอง แลว้เขาก็ไม่ไดม้าบงัคบัให ้

เราพดูใหห้มด มสุาก็หมายความวา่เราพดูความไม่จรงิ เช่นเราเป็นผูช้ายแลว้เขา

ถาม เราก็บอกวา่เราเป็นผูห้ญงิอย่างน้ี อย่างน้ีก็เรยีกวา่มสุา ไมพ่ดูความจรงิ  

ถาม แต่พดูไมห่มดน้ี ตอ้งไมใ่หเ้กดิความเสยีหายต่อผูร้บัฟงัดว้ยใช่ไหม 

ตอบ ก็ไมรู่แ้หละ เสยีหายไมเ่สยีหาย มนัไมพ่ดูปดเสยีอย่าง มนัก็ไมถ่อืวา่ผดิ เคยได ้

ยนินิทานหรอืเรื่องในพระไตรปิฎก วา่มคีนมาถามพระ พระท่านยนือยู่ตรงน้ี 

แลว้มคีนหนีใครมา วิง่ผ่านมาแลว้ก็ผ่านไป แลว้คนทีต่ามไลค่นนัน้มาเจอ

พระองคน้ี์ ก็ถามว่าเหน็คนนัน้วิง่มาทางน้ีหรอืเปลา่ พระท่านก็เดนิขยบัไป ๒ 

กา้วแลว้บอกไมเ่หน็ อย่างน้ีจะเกดิความเสยีหายหรอืไม่เสยีหายก็ไมรู่ ้ จะวา่เหน็

หรอืไมเ่หน็ก็ไมรู่ ้ ตรงทีท่า่นยนือยู่เก่ามนัเหน็ แต่พอท่านกา้วมา ๒ กา้ว อย่างน้ี

จะเรยีกวา่เป็นศรธีนญชยัหรอืเปลา่ แต่ก็ไมไ่ดโ้กหก ตรงทีท่่านยนืใหมท่า่นไม่

เหน็แลว้ แต่ตรงทีย่นืเก่านัน้เหน็ เรยีกกศุโลบายม ัง่ ก็อย่างเรื่องทีแ่มพ่าลูกไปจบั

ปลาไหลในบงึ แมเ่หน็ปลาไหลก็จบัๆ ลูกเหน็แมจ่บัปลาไหล ก็พอดไีปเหน็งพูษิก็

คดิวา่เป็นปลาไหล ก็จะไปจบั พอดไีปจบัทีค่อมนัเขา้ก็ยงัไมก่ดั พอแมห่นัมาเหน็

เขา้ ตอนตน้ก็ตกใจ แต่พอดไีดส้ตกิ็เลยบอก เออ้ดนีะลูก ปลาไหลตวัน้ีจบัใหม้นั

แน่นนะ เดีย๋วแม่จะมาช่วย อย่างน้ีแม่ก็โกหกแลว้ เพราะมนัไมใ่ช่เป็นปลาไหล 

มนัเป็นงพูษิ แต่แมก่็ตอ้งโกหก เพือ่ทีจ่ะไมใ่หลู้กตกใจปลอ่ยมนั ถา้ปลอ่ยมนัก็

อาจจะถกูกดัได ้ น่ีก็คอืกศุโลบาย ถา้โกหกแบบน้ีทา่นถอืวา่เป็นกศุโลบาย เพราะ

ผูโ้กหกไมไ่ดป้ระโยชน ์ ไมไ่ดป้กปิดความช ัว่ของตน อย่างน้ีก็ถอืวา่ไมเ่ป็นมสุา 

แต่เราตอ้งระวงั เรามกัจะเอากศุโลบายเพือ่ปกปิดความช ัว่ของเรา ไปเทีย่วกบั

เพือ่นมาแลว้กลบัมาบอกภรรยาวา่ทาํงานอย่างน้ี ไมอ่ยากจะใหภ้รรยาไม่สบายใจ 

บางทกี็อา้งวา่ทีต่อ้งพดูโกหก เพราะไมอ่ยากจะใหค้นอื่นไมส่บายใจ แต่ความจรงิ

ตวัเองต่างหาก ไมอ่ยากจะใหเ้ขาจบัผดิตวัเอง ใหรู้ว้า่ตวัเองไปทาํผดิ ก็ไปอา้ง

ต่างๆนานา ถา้ไมแ่น่ใจก็ขอใหถ้อืหลกัวา่ อย่าพดูก็แลว้กนั ยิ้มๆไปเฉยๆไป ทาํ

เป็นหูทวนลมไป พทุโธๆไปภายในใจ จนกระท ัง่เขาเบือ่เขาก็ไมถ่ามเอง  
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ถาม สมัมาทฐิน้ีิ ทาํไมบางทเีราก็ม ีบางทมีนัก็ไมม่ ีสตสิมาธิมนัไมแ่ขง็แรง 

ตอบ คอืความคดิของเรามนัยงัพลกิไปพลกิมาอยู่ บางทเีราก็คดิไปในทางทีผ่ดิ มนัก็

เป็นมจิฉาทฐิขิึ้นมา เพราะสญัญาความจาํเก่าของเรา มนัยงัมมีากไปในทางทีผ่ดิ

อยู่ แต่ถา้เราพยายามเปลีย่นไปเรื่อยๆ เปลีย่นไปเรื่อยๆ ต่อไปมนักจ็ะเป็น

ปญัญาลว้นๆ เป็นสมัมาทฐิลิว้นๆ ก็ตอ้งเขา้อยู่ข ัน้ระดบั ทีเ่รยีกวา่มหาสตมิหา

ปญัญา ตอนนัน้จติมนัจะหมนุไปในทางธรรมอย่างเดยีวตลอดเวลา แต่ถา้จติยงั

ไมไ่ดอ้ยู่ในทางธรรมน้ี ขนาดข ัน้โสดาบนัน้ีมนัยงัคดิไปในทางผดิได ้ ยงัมี

กามารมณไ์ด ้ ยงัคดิวา่ร่างกายคนน้ีสวยคนนัน้สวย เพยีงแต่วา่ท่านยงัมศีีล คอื

จะรกัคนอื่นแต่ถา้ไมไ่ดเ้ป็นภรรยาของตน ก็จะไมไ่ปยุ่งเกี่ยวดว้ย ถา้อยู่ข ัน้พระ

อนาคามน้ีีจะไมเ่หน็ใครสวยเลย เพราะจะเหน็ตบัไตไสพ้งุของเขาตลอดเวลา มนั

ก็จะไมเ่กดิกามารมณข์ึ้นมา  

ถาม คอืจะตอ้งฝึกสตสิมาธิใหม้ากขึ้นเรื่อยๆ  

ตอบ แลว้ก็ฝึกคดิทางปญัญาไปใหม้ากอยู่เรื่อยๆ พจิารณาร่างกายเกดิแก่เจ็บตาย ดนิ

นํา้ลมไฟ อาการ ๓๒ น่ี มนัก็จะพาใหจ้ติคดิไปในทางสมัมาทฐิคิวามเหน็ที่

ถกูตอ้ง และต่อไปใครจะมายื่นใหเ้รารอ้ยลา้น แต่ใหเ้ราคอรปัช ัน่ทาํผดิอะไร เรา

ก็จะไมเ่อา เพราะเรารูว้า่มนัผดิ มนัไมถ่กูตอ้ง แต่ถา้เรายงัไมม่สีมัมาทฐิ ิ ไมม่ี

สมาธิ เวลาใครมายื่นใหเ้ราน้ี ใจเรายงัมตีณัหาความอยากอยู่ เอาวะ่ ขอหนเดยีว 

ขอโกงหนเดยีว  

ถาม กเิลสบางตวัเราจะรูไ้ดไ้งว่ามนัหลบใน อย่างสมมตุเิราชอบรถยนตอ์ย่างน้ี เรา

บอกไมอ่ยากไดแ้ลว้เราอดได ้มนัก็อาจจะหลบในอยู่หรอืวา่มนัขาดไปจรงิๆ  

ตอบ ก็ตอ้งใชเ้วลาพสูิจนไ์ปเรื่อยๆ บางทมีนัก็หลบไปสกัพกัหน่ึง แลว้เดีย๋วมนัก็โผล่

ขึ้นมาใหม ่ เหน็รถรุ่นใหมอ่อกมา คนัใหมน่่ารกักวา่ ชอบ อดไมไ่หว ก็อาจจะ 

แสดงวา่มนัยงัไมเ่หน็ ไม่มปีญัญาไมม่สีมาธิ คนทีม่สีมาธิน้ีจะไมค่่อยหวิกบัของ

ภายนอก เพราะมนัมคีวามสุขทีด่กีวา่ ความสุขทีไ่ดจ้ากสิง่ต่างๆภายนอก ถา้ไมม่ี
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สมาธิน้ี มนัจะเป็นความไมอ่ยากช ัว่คราวเสยีมากกวา่ บางทเีบือ่ก็ได ้ ไดม้ามากๆ

ไดม้าบ่อยๆมนัก็เบือ่ได ้ แต่พอถา้นานๆเขา้ไมไ่ดน้ี้ พอนานๆไดส้กัหนหน่ึง มนัก็

เกดิความอยากขึ้นมาไดใ้หม ่ แต่ถา้มสีมาธิแลว้ มนัจะมคีวามสุขทีด่กีวา่ทดแทน

ภายในใจ ฉะนัน้สิง่ต่างๆทีจ่ะไดห้รอืไมไ่ด ้จะไม่มกีาํลงัทีจ่ะมาดงึความอยากของ

เราใหไ้ปอยากได ้ แต่ถา้เราไมท่าํสมาธิ ทาํใหส้มาธิเราเสือ่มลงไป พอสมาธิเสือ่ม 

เดีย๋วเหน็ไอนู้น้ก็ดเีหน็ไอน่ี้ก็ดขีึ้นมาได ้ น้ีมนัก็ตอ้งรกัษา ตอ้งสรา้งสมาธิสรา้ง

ปญัญาไมใ่หม้นัเสือ่ม ก็ตอ้งปฏบิตัไิปเรื่อยๆ ถา้หยุดเมือ่ไหร่ มนัก็เสือ่มได ้

จนกวา่มนัจะถงึข ัน้ไมเ่สือ่ม ข ัน้ไมเ่สือ่มมนัก็มตีามข ัน้ของมนั ข ัน้โสดาบนัมนัก็มี

ไมเ่สือ่มในบางเรื่องบางอย่าง พระโสดาบนัก็ไมเ่สื่อมเรื่องสมบตัขิา้วของเงนิทอง 

ท่านรูว้า่เป็นของช ัว่คราว ไดม้าหมดไป ท่านก็ไมวุ่น่วายไมเ่ดอืดรอ้น ไดก้็ไมไ่ดด้ี

อกดใีจ เสยีก็ไมไ่ดเ้สยีอกเสยีใจ แต่ท่านยงัตดิเรื่องกามารมณอ์ยู่ พระโสดาบนั

พระสกทิาคามีน้ียงัตดิเรื่องกามารมณ์อยู ่ สว่นพระอนาคามีก็ไมต่ดิเรื่อง

กามารมณแ์ลว้ หมด แต่ไปตดิเรื่องอตัตาตวัตน ยงัมีอตัตาตวัตนอยูใ่นใจ ยงัถอื

ตวัอยู่ ยงัตอ้งใหญ่กวา่เขา ตอ้งเก่งกวา่เขา ตอ้งดกีวา่เขาอะไรอย่างน้ี กต็อ้งแก ้

ไปเรื่อยๆตามลาํดบัขัน้ของการปฏบิตัิ จนกวา่มนัไมม่อีตัตาตวัตนหลงเหลอือยู่

เลย เป็นใจทีบ่รสุิทธิ์ เป็นตวัรูเ้ฉยๆ ตวัตนน้ีมนัเป็นตวัอวชิชา อวชิชาสรา้งขึ้นมา 

ความหลงสรา้งขึ้นมา พอปญัญารูท้นัวา่เป็นเพยีงเงา เป็นสมมตุทิีใ่จสรา้งขึ้นมา

เอง ก็หยุดไปยดึตดิกบัอตัตาตวัตนได ้ ทาํตวัใหเ้ป็นเหมอืนผา้ขี้ริ้วได ้ ถงึแมจ้ะ

เป็นดอ็กเตอร ์คนอื่นจะเหยยีบยํา่ดูถกูอย่างไร ก็ไมเ่ดอืดรอ้น ถงึแมจ้ะเป็นใหญ่

เป็นโต คนเขาจะมาดูถกูดูแคลน ก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะรูว้า่มนัเป็นเพยีงสมมตุ ิ

ของจรงิมนัไม่มตีวัไมม่ตีน ไมม่สูีงไมม่ตีํา่ มนัมแีต่ตวัรูต้วัเดยีวเท่านัน้เอง น่ีคอื

ความบรสุิทธิ์ของใจ  

ถาม ขบัรถถกูตดัหนา้น้ีก็คอื โมโห มตีวั ... 
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ตอบ มนัตดัหนา้เรา คนขดัใจเราก็แสดงวา่ไมเ่คารพเรา ใชม้นัแลว้มนัไมท่าํตามคาํส ัง่

เรา เราเป็นเจา้นายมนัเป็นลูกนอ้ง ทาํไมมนัไมท่าํตามคาํส ัง่เรา แสดงว่าเรายงัยดึ

ตดิอยู่กบัสถานภาพของเราอยู่  

เอาละนะคิดวา่พอสมควรแก่เวลา ขอใหท้่านไดเ้อาสิง่ทีท่่านไดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ไปพนิิจ

พจิารณาและปฏบิตั ิเพือ่ความสุขความเจรญิในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเทอญ 
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กณัฑท์ี่ ๔๗๕ 

คาํสอนที่ลกึซ้ึงมาก 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

มคีาํสอนของพระพทุธเจา้ อยู่ ๒ ประโยค ทีม่คีวามหมายที่ลกึซ้ึงมาก ทีเ่ป็นความจรงิที่

จะทาํใหด้บัความหลงท ัง้หลาย ดบัความทกุขท์ ัง้หลาย ใหห้มดไปจากใจของเราได ้ คาํ

สอน ๒ ประโยคน้ีคอื ๑. มโน ปพุพงั คมา ธมัมา คอืใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน ใจเป็น

ของล ํา้ค่า ใจเป็นทรพัยข์องเรา ส่วนอกีประโยคหน่ึงก็คอื ๒. สพัเพ ธมัมา อนัตตา ทกุ

สิง่ทกุอย่างนอกจากใจเป็นอนตัตา คอืไมใ่ช่เรา ไม่ใช่ของเรา ถา้เราเขา้ใจหลกัน้ีแลว้ เรา

จะไดรู้ว้่า เราควรจะปฏบิตัิอยา่งไร กค็ือเราตอ้งปลอ่ยวางทกุสิ่งทกุอยา่ง ที่ไม่ใช่เป็นของ

เรานัน่เอง แลว้เรากจ็ะไดม้าดูแลรกัษา ของที่เป็นของเรา กค็ือ ใจ น่ีเอง ใจเป็นใหญ่ 

ใจเป็นประธาน ใจเป็นสิ่งที่ไม่มีวนัจากเราไป เป็นสิ่งที่อยูก่บัเราไปตลอด ส่วนของต่างๆ

ในโลกน้ี ไมใ่ช่เป็นของเรา เป็นของดนินํา้ลมไฟเท่านัน้ ร่างกายของเราก็เป็นของดนินํา้ลม

ไฟ ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ บคุคลต่างๆ ก็เป็นของดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้  

ดงันัน้ถา้เราเขา้ใจหลกัน้ี เราก็จะมาปฏบิตั ิ เพือ่ละเพือ่ปลอ่ยของทกุสิง่ทกุอย่าง ทีเ่รายดึ

ตดิอยู่ ทีเ่ราถอืวา่เป็นของเรา เป็นตวัเรา เพราะถา้เราไมป่ลอ่ย เราก็จะสรา้งความทกุข์

ใหแ้ก่ใจของเรา เพราะเวลาทีข่องต่างๆทีเ่รารกัทีเ่ราชอบ ทีเ่ราถอืวา่เป็นของเราเป็นตวัเรา 

จะตอ้งจากเราไป เราก็จะมแีต่ความทกุขท์รมานใจ เพยีงแต่คดิถงึมนัก็ไมส่บายใจแลว้ 

เพยีงแต่คดิวา่จะตอ้งสูญเสยี สิง่นัน้สิง่น้ีไป บคุคลนัน้บคุคลน้ีไป สูญเสยีร่างกายน้ีไป ก็

เกดิความไม่สบายใจแลว้ แต่เราไมรู่ว้า่ ถา้เราปลอ่ยได ้ วางได ้ ตดัได ้ ไมย่ดึไมต่ดิ กบั

ของต่างๆ กบับคุคลต่างๆ กบัร่างกายของเรา เรากลบัจะมคีวามสุข กลบัจะมคีวามสบาย

ใจ ถา้เราไมไ่ดม้พีระพทุธเจา้ มาเสนอแนะมาบอกพวกเรา ใหรู้ค้วามจรงิอนัน้ี พวกเราก็

จะกอดตดิกบัสิง่ต่างๆ ทีเ่ราคดิว่าเป็นของเราเป็นตวัเรา ถงึแมว้า่ใจของเราจะทกุขท์รมาน

ขนาดไหน เราก็ปลอ่ยไมไ่ด ้วางไมไ่ด ้สละไมไ่ด ้แต่ถา้เราไดย้นิไดฟ้งั พระธรรมคาํสอน
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ของพระพทุธเจา้ แลว้เหน็โทษของการยดึตดิ เหน็ความทกุขท์ีเ่กดิจากการยดึตดิ เราก็จะ

รูว้า่เราจะตอ้งปลอ่ยมนั  

ทน้ีีการทีเ่ราจะปลอ่ยสิง่ต่างๆนัน้ มนัตอ้งใชธ้รรมะ เครื่องมอื เพราะโดยลาํพงัเพยีงแต่รู ้

วา่เราตอ้งปลอ่ย แต่เราไมม่กีาํลงัทีจ่ะปลอ่ย เพราะแรงทีด่งึใจของเรา ใหไ้ปยดึไปตดิน้ี 

มนัมกีาํลงัมากกวา่กาํลงัทีเ่ราจะปลอ่ย ดงันั้น เราจงึตอ้งมาสรา้งกาํลงั เพือ่จะไดป้ลอ่ย 

สิ่งต่างๆที่เราไปหลงยดึตดิ ว่าเป็นของเรา วา่เป็นตวัเรา เพื่อเราจะไดไ้ม่ตอ้งทกุขก์บัสิ่ง

ต่างๆ เวลาที่เราตอ้งแยกทางกนั การปฏบิตัธิรรม ก็เพือ่สรา้งกาํลงัทีจ่ะถอดถอน

อปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ในสิง่ต่างๆในบคุคลต่างๆ ในร่างกายของเรา ในความรูส้กึ

ทีม่อียู่ในร่างกายของเรา ถา้เราไม่มีเครื่องมือ ถงึแมว้่าเราไดย้นิไดฟ้ัง ว่าการยดึติดกบั

สิ่งต่างๆ จะทาํใหเ้ราทกุขท์รมานใจ แต่เรากจ็ะปลอ่ยไม่ได ้ เช่นคนทีย่ดึตดิกบัสุรายา

เมา หรอืยาเสพตดิ ท ัง้ๆทีรู่ว้า่การเสพสุรายาเมา การเสพยาเสพตดิน้ี เป็นความทกุข์

ทรมานใจ แต่ก็เลกิไม่ได ้ เพราะเวลาจะเลกิน้ี ความทกุขท์รมานใจมนัรุนแรงกวา่ ความ

ทกุขท์รมานใจทีเ่กดิจากการยดึตดิ แต่ถา้เรามเีครื่องมอื ทีจ่ะมาทาํใหก้ารปลอ่ยวางน้ี ไม่

ทกุขท์รมาน เราก็จะสามารถปลอ่ยวางได ้ เหมอืนกบัเวลาทีเ่ราตอ้งรกัษาตวั ไป

โรงพยาบาล หมอตอ้งทาํการผ่าตดั ถา้หมอไมด่มยาให ้เราก็จะเจบ็มากปวดมาก เราก็จะ

ไมย่อมใหห้มอทาํการผ่าตดั แต่ถา้มยีาสลบ ทาํใหเ้ราไม่รูส้กึถงึความเจบ็ปวด ในขณะที่

หมอทาํการผ่าตดั เราก็จะใหห้มอผ่าตดัเราได ้ หรอืเวลาทีเ่ราไปทาํฟนัไปถอนฟนั ถา้

ไมไ่ดฉี้ดยาชา เวลาจะถอนฟนัน้ีมนัเจบ็มากปวดมาก เราจะไมอ่ยากใหห้มอถอนให ้ แต่

ถา้หมอมยีาชาฉีดเขา้ไปในเหงอืก พอเกดิอาการชาขึ้นมาแลว้ เวลาหมอถอนฟนัน่ีไมรู่ส้กึ

เจบ็ไมรู่ส้กึปวดเลย  

ฉนัใด การถอดถอนอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ทีเ่ป็นตวัทีท่าํใหเ้รายดึตดิ อยู่กบัสิง่

ต่างๆท ัง้หลายในโลกน้ี เราก็จาํเป็นจะตอ้งมยีาชามยีาสลบ ยาชาหรอืยาสลบทีจ่ะช่วยทาํ

ใหก้ารถอดถอนอปุาทาน ออกจากสิง่ต่างๆเป็นไปไดอ้ย่างไมย่ากเยน็ ก็คอืการทาํใจให ้

สงบเป็นอเุบกขานัน่เอง หรอืทีเ่รยีกวา่สมาธิ ถา้ใจมีสมาธิ มีอเุบกขา เวลาที่จะปลอ่ย

อะไรน้ี จะไม่รูส้กึเดือดรอ้นแต่อยา่งใด เพราะใจตัง้อยูใ่นความสงบ ตัง้อยูใ่นความเป็น
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กลางนัน่เอง คือไม่รกัไม่ชงั เมือ่ไมร่กัไมช่งัเวลาทีต่อ้งเสยีสิง่ทีร่กัไป ก็จะไมรู่ส้กึ

เดอืดรอ้นแต่อย่างใด เวลาทีจ่ะตอ้งเผชญิของทีเ่ราไมม่คีวามชงั เราก็จะไมรู่ส้กึเดอืดรอ้น

อะไร แต่เวลาถา้เราไมม่อีเุบกขา เรามคีวามรกัมคีวามชงั เวลาทีเ่ราตอ้งเสยีของทีร่กัไป

เราก็จะเดอืดรอ้น หรอืเวลาเราตอ้งประสบตอ้งเจอกบัของทีเ่ราไมร่กัของทีเ่ราเกลยีด เรา

ก็จะเดอืดรอ้น แต่ถา้เราทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาได ้เวลาทีเ่ราตอ้งเจอกบัสิง่ทีเ่ราไมช่อบ เราก็

จะเฉยๆ เวลาจะตอ้งสูญเสยีสิง่ทีเ่รารกัเราชอบไป เราก็จะรูส้กึเฉยๆ เพราะตอนนัน้เราไม่

มคีวามรกัความไมช่อบ กบัสิง่ใดๆนัน่เอง น่ีแหละเป็นเครื่องมือสาํคญั ในการทีเ่ราจะ

ปลอ่ยวาง ถอดถอนอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่  

สิง่ต่างๆทีเ่ราปลอ่ยวางไดค่้อนขา้งทีจ่ะงา่ย ก็คอืของภายนอกของร่างกายเรา ของนอก

กายน้ีเราปลอ่ยงา่ยกวา่ของทีอ่ยู่ในกายของเรา เช่นอวยัวะต่างๆ หรอืร่างกายน้ี เป็นของ

ทีป่ลอ่ยยากกวา่ ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง เราจงึตอ้งฝึกปลอ่ยจากขา้งนอก ปลอ่ย

จากของทีง่า่ยก่อน ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัสอน ใหเ้สยีสละทรพัยเ์พือ่รกัษาอวยัวะ ให ้

เสยีสละอวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ แลว้เมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งเสยีชวีติ ก็ใหเ้สยีชวีติไปเพือ่รกัษาใจ 

เพือ่จะรกัษาธรรมทีจ่ะคุม้ครองใจ ไมใ่หท้กุขก์บัการสูญเสยีชวีติไป ดงันัน้ท่านจงึทรง

สอนใหเ้รามาปลอ่ยวาง มาเสยีสละสิง่ทีอ่ยู่ภายนอกของร่างกายไปก่อน คอืทรพัยส์มบตัิ

ขา้วของเงนิทองต่างๆ ความสุขความสะดวกความสบาย ทางตาหูจมกูลิ้นกาย อย่าไปยดึ

อย่าไปตดิ เพราะเป็นเหมอืนกบัตดิยาเสพตดินัน่เอง การทีเ่ราจะปลอ่ยได ้ เราก็ตอ้ง

พจิารณาดว้ยปญัญาวา่ เป็นของไมถ่าวร เป็นของช ัว่คราว ไม่ใช่เป็นของเรา เป็นดนินํา้

ลมไฟ ของทกุอยา่งในโลกน้ี ลว้นทาํมาจากธาตทุ ัง้ ๔ คือดินน้ําลมไฟทัง้นั้น แลว้กไ็ม่

ถาวร มีการรวมตวัแลว้ กต็อ้งมีการแยกตวักนัไป ก็ตอ้งมกีารแยกสลายกนัไป ไมอ่ยู่

เหมอืนเดมิตลอดเวลา เวลาทีเ่ขาตอ้งแยกทางกนัไป ก็เป็นเวลาทีจ่ะทาํใหเ้รามคีวามเสยี

อกเสยีใจ เพราะความอยากของเราทีอ่ยากจะใหข้องต่างๆทีเ่ป็นของเราน้ี อยู่กบัเราไป

เรื่อยๆ อยู่แบบไมม่วีนัเปลีย่นแปลง เคยดอีย่างไรก็อยากจะใหด้อีย่างนัน้ไปเรื่อยๆ แต่

ไมม่ขีองอะไรในโลกน้ีทีจ่ะดไีปเรื่อยๆ ของทีไ่ดม้าใหม่ๆ ก็ด ี แต่พอใชไ้ปหรอืปลอ่ยทิ้งไว ้

เวลาก็จะทาํใหม้นัเสือ่มคุณภาพไป ของทีด่กี็กลายเป็นของไมด่ไีปไดก้ลายเป็นของเสยีไป

ได ้ น่ีก็คอืการสอนใจใหเ้หน็ความจรงิของสิง่ต่างๆ ทีเ่ราไปหลงไปยดึตดิอยู่ ถา้เรายงัไม่
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สามารถทีจ่ะปลอ่ยได ้ เราก็ตอ้งมาฝึกสมาธิกนั มาฉีดยาสลบหรอืมาฉีดยาชา เพือ่ใหใ้จ

ของเราไม่รูส้กึสะเทอืนใจ เวลาทีเ่ราจะตอ้งสูญเสยี สิง่ทีเ่รารกั สิง่ทีเ่ราชอบ สิง่ทีเ่ราหวง

ไป เช่นทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง บคุคลต่างๆ  

ถา้เราไมม่สีมาธิ เวลาทีเ่ราสูญเสยีสิง่ต่างๆไป เราจะมคีวามเศรา้โศกเสยีใจ แต่ถา้เราทาํ

สมาธิได ้ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาได ้เราจะรูส้กึเฉยๆ น่ีคือเครื่องมือที่เราตอ้งสรา้งข้ึนมาให ้

ได ้ถา้เราอยากจะถอดถอนอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในทกุสิง่ทกุอย่าง ทีเ่ราคดิว่าเป็น

ตวัเราเป็นของเรา เพือ่ทีเ่ราจะไดไ้มต่อ้งทกุขก์บัเขา ในเวลาทีเ่ขากบัเราตอ้งแยกทางกนั

ไป และในเวลาทีเ่ราอยู่ดว้ยกนักบัเขา เราก็ไมต่อ้งมาวติกกงัวล เพราะวติกกงัวลอย่างไร 

ก็ตอ้งแยกทางกนัอยู่ด ี เพราะว่ามนัเป็นสจัธรรมความจรงิของทกุสิ่งทกุอยา่งในโลกน้ี 

เป็นของไม่เที่ยง เป็นของทีจ่ะตอ้งมกีารเสือ่มมกีารสูญหมดไป มกีารพลดัพรากจากกนั

ไป แลว้กเ็ป็นอนตัตากค็อื ไม่มีใครมายบัย ัง้ความจรงิอนัน้ีได ้ถา้เรามอีเุบกขาภายในใจ

ของเรา เราก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เพราะเวลาเรามอีเุบกขาน้ี เราจะไมม่คีวามรกัไมม่คีวามชงั

กบัสิง่ต่างๆ เวลาทีเ่ราตอ้งเสยีสิง่ทีเ่รารกัเราก็จะเฉยๆ เวลาทีเ่ราตอ้งพบกบัสิง่ทีเ่ราไม่

ชอบเราก็จะเฉยๆ น่ีคอืเครื่องมอืทีเ่ราจาํเป็นจะตอ้งสรา้งขึ้นมา  

การปฏบิตัิถา้ไม่มีสมาธิ อยา่ไปหวงัว่าจะไดผ้ลเลย เหมอืนกบัการผ่าตดัโดยทีไ่มด่มยา

คนไขก่้อน หรอืการถอนฟนัโดยไมฉี่ดยาชาใหก้บัคนไขก่้อน จะไม่มวีนัทีจ่ะทาํไดส้าํเร็จ 

จะไมส่ามารถผ่าตดัเอาเน้ืองอกเน้ือรา้ยออกจากร่างกายไปได ้ จะไม่สามารถถอนฟนัทีใ่ห ้

ความเจบ็ปวดกบัร่างกายได ้ เพราะคนไขจ้ะกลวัความเจบ็ปวดทีเ่กดิจากการผ่าตดั หรอื

จากการถอนฟนัไป แต่ถา้มยีาฉีดใหช้าก็จะถอน คนไขก้็จะไมต่่อตา้น คนไขก้็จะปลอ่ย

ใหห้มอถอนฟนัไดอ้ย่างสบาย เช่นเดยีวกบัการผ่าตดั ถา้คนไขถ้กูดมยาสลบแลว้ก็จะไม่

รูเ้รื่อง เวลาหมอเอามดีไปผ่าเน้ือก็จะไมรู่ส้กึอะไร หมอก็จะสามารถทีจ่ะทาํงานไดอ้ย่าง

สบาย คนไขไ้มด่ิ้น อนัน้ีก็คอืการถอดถอนอปุาทานกเิลสตณัหา ทีม่อียู่ภายในใจของเรา 

ก็เป็นเหมอืนงานผ่าตดั หรอืเป็นเหมอืนกบัการถอนฟนัน่ีเอง ถา้เราไม่มยีาสลบไมม่ยีาชา 

เราจะไมส่ามารถทาํการผ่าตดั หรอืทาํการถอดถอนอปุาทานกเิลสตณัหา ออกไปจากใจ

ของเราได ้ ดงันัน้ไม่วา่ใครจะพดูอย่างไรก็ตาม ถา้เขาบอกวา่สมาธิไมส่าํคญั ก็พดูไดเ้ลย
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วา่เป็นคนพดูทีไ่มรู่เ้รื่อง พระพทุธเจา้น้ีทรงสอนสมาธิในมรรค ๘ สมัมาสมาธ ิ ใน

ไตรสกิขากท็รงสอนสมาธิ ศีลสมาธปิญัญา ในภาวนากส็อนสมถภาวนาวิปสัสนาภาวนา 

ถา้ใครมาพดูวา่สมถภาวนาไมส่าํคญั สมาธิไม่สาํคญั ก็แสดงวา่เขาไมไ่ดป้ฏบิตัมิา ถา้เขา

ปฏบิตัมิาเขาจะไมพ่ดูอย่างน้ี เขาอาจจะไปแอบอา้งคดิวา่ เวลาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดง

ธรรมใหแ้ก่ผูฟ้งัธรรม แลว้ผูฟ้งัธรรมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานไดใ้นขณะทีฟ่งั โดย

ทีเ่ขาอา้งวา่เป็นปญัญาลว้นๆ อนัน้ีก็ไมใ่ช่อกีแหละ เพราะคนทีฟ่งัน้ีตอ้งมสีมาธิก่อนถงึจะ

บรรลไุด ้ถา้คนไมม่สีมาธิ ฟงัไปก็บรรลไุมไ่ด ้อย่างสมยัพระพทุธกาล คนทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงแสดงธรรมใหฟ้งั ในกลุม่แรกๆน้ีลว้นเป็นนกับวช ลว้นเป็นผูท้ีม่ศีีลมสีมาธิสมบูรณ์

แลว้ ขาดเพยีงปญัญาเท่านัน้ พอทรงแสดงปญัญา สอนใหเ้ขาวา่ทกุสิง่ทกุอย่างเป็น

อนตัตา ไมใ่ช่ตวัเราไมใ่ช่ของเรา มใีจเท่านัน้ทีเ่ป็นตวัเราเป็นของเรา ถา้เราอยากจะรกัษา

ตวัเราของเราไมใ่หท้กุข ์ เราก็ตอ้งปลอ่ยทกุสิง่ทกุอย่าง พอเขาฟงั เขาก็ปลอ่ยได ้ เพราะ

เขามสีมาธิ มยีาชา พอพระพทุธเจา้บอกวา่ใหถ้อนฟนัออก เขาก็ถอนได ้พอบอกวา่ใหผ่้า

เอาเน้ืองอกออกไปเขาก็ผ่าได ้เพราะเขามยีาชามยีาสลบ  

แต่พวกเรา หรอืคนทีไ่มม่สีมาธิอย่างพวกเรา เราฟงัธรรมกนัมาไม่รูก้ี่ปีแลว้ ฟงัแลว้เรา

ถอดถอนอปุาทานกเิลสตณัหาออกไปไดห้รอืไม ่ เราถอนไม่ไดเ้พราะเรากลวัความทกุขท์ี่

เกดิจากการถอน เพราะการถอนน้ีเราจะตอ้งไปปฏบิตัธิรรมกนั ไปเจรญิสตไิปสรา้งสมาธิ

กนั เราก็ไมอ่ยากไป เพราะเราเหน็ว่ามนัเป็นความทกุขท์ีจ่ะตอ้งไปอยู่วดั ไปอยู่ทีไ่มม่รูีป

เสยีงกลิน่รสต่างๆใหเ้ราไดเ้สพ ใหเ้ราไดม้คีวามสุข เรายงัตดิอยู่กบัความสุขทางตาหูจมกู

ลิ้นกายอยู่ เราก็เลยไมอ่ยากจะไปกนั พอมคีนมาสอนวา่ไมต่อ้งไปก็ได ้ บรรลไุด ้ ใหใ้ช ้

ปญัญาเลย ฟงัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ก็พจิารณาตาม เหมอืนกบัในสมยัพระพทุธกาล ฟงั

เทศนฟ์งัธรรมแลว้พจิารณาตาม สพัเพ ธมัมา อนตัตา พอเหน็แลว้เขา้ใจแลว้ก็จะปลอ่ย

ได ้มนัปลอ่ยไมไ่ด ้ เพราะมนัไมม่กีาํลงั มนัไมม่ยีาชา ไมก่ลา้ถอดถอน เวลาถอดถอนน้ี

มนัทกุขท์รมาน เหมอืนเวลาคนทีจ่ะตอ้งเลกิดื่มสุรายาเมา คนทีจ่ะตอ้งเลกิยาเสพตดิน้ี 

ถา้มสีมาธิน้ีเลกิไดอ้ย่างงา่ยดาย เพราะจะไมรู่ส้กึเดอืดรอ้น ใจอยู่ในความสงบ ใจไมป่รุง

แต่ง ไมป่รุงตณัหาความอยากทีจ่ะเสพสุรา ไม่ไดป้รุงแต่งตณัหาทีอ่ยากจะเสพยาเสพตดิ 

พอไมไ่ดเ้สพมนัก็ไมรู่ส้กึเดอืดรอ้นอะไร มนัก็รูส้กึเฉยๆ แต่คนทีไ่มม่สีมาธิไมม่อีเุบกขา
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น้ี ใจคดิปรุงแต่งถงึความอยากจะดืม่สุราอยู่ตลอดเวลา เวลาทีเ่คยดืม่แลว้ไม่ไดด้ืม่ มนั

จะคดิแต่เรื่องดืม่สุรา เวลาทีเ่คยเสพยาเสพตดิแลว้พอไมไ่ดเ้สพ มนัก็จะคิดอยู่แต่เรื่อง

เสพยาเสพตดิอยู่ไปเรื่อยๆ จนกวา่มนัจะไดเ้สพมนัถงึจะหยุด คดิไปในทางความ

อยากจะเสพ แต่ก็หยุดเพยีงช ัว่คราว ไมน่านเดีย๋วความอยากจะเสพก็โผลข่ึ้นมาใหม ่ 

ดงันัน้คนจงึไมส่ามารถเลกิสุรา หรอืเลกิยาเสพตดิกนัได ้ยอมตายดกีวา่ ทกุขท์รมานอยู่

กบัการไมไ่ดเ้สพยาเสพตดิ แต่ถา้ไดม้าฝึกสมาธิ ไดม้าทาํใจใหส้งบเป็นอเุบกขาได ้ ใจ

รวมเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ สกัแต่ว่ารูไ้ด ้ เวลาออกจากสมาธิมาน้ี จะมีอเุบกขาที่

จะมาทาํใหเ้ราสามารถที่จะถอดถอนอปุาทานในสิ่งต่างๆได ้ ถา้ออกมาแลว้ ถอนไปได ้

ครึ่งทางแลว้หมดกาํลงั เราก็กลบัเขา้ไปในสมาธิใหมก่่อน เหมอืนกบัหมอทีฉี่ดยาชา พอ

ยงัถอนไมเ่สร็จคนไขเ้ริ่มรูส้กึเจบ็ หมอก็ฉีดยาชาเพิม่เขา้ไป แลว้ค่อยทาํการถอนต่อไป 

หรอืการดมยาสลบในการผ่าตดัก็แบบเดยีวกนั เวลาทีฤ่ทธิ์ของยาสลบหมดกาํลงัลง 

คนไขเ้ริ่มรูส้กึตวัเริ่มดิ้น ตอนนัน้หมอกต็อ้งดมยาใหม ่ เพิม่ยาสลบขึ้นไปใหม ่ ใหค้นไข ้

สลบใหน่ิ้งเฉยๆ การถอดถอนก็เหมอืนกนั หลงัจากออกจากสมาธิมาแลว้ ก็เหมอืนกบั

คนไขไ้ดร้บัยาชาไดร้บัยาสลบ เราก็สามารถทีจ่ะต่อตา้นต่อสูก้บัความอยากในสิง่นัน้สิง่น้ี

ได ้ พอใจของเราออ่นกาํลงัลง เริ่มจะแพค้วามอยาก เรากต็อ้งกลบัเขา้ไปในสมาธิใหม่ 

ไปเพิม่อเุบกขาใหม่ เพราะอเุบกขาเกา่ที่เราไดม้าน้ี มนัออ่นกาํลงัลงไป น่ีคอืการปฏบิตัิ

ในการถอดถอนอปุาทานกเิลสตณัหาต่างๆ จาํเป็นจะตอ้งมกีารฉีดยาชาดมยาสลบอย่าง

ต่อเน่ือง เวลาใดทีใ่จเริ่มหมดกาํลงัอเุบกขา เวลานัน้ก็เป็นเวลาทีจ่ะตอ้งกลบัเขา้ไปใน

สมาธิใหม ่ พอไดอ้เุบกขาแลว้กอ็อกมาถอดถอนตอ่ มารบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

พอเหน็สิง่ทีเ่คยอยากดืม่ก็หยุดไดถ้า้มอีเุบกขา เพราะเราจะใชป้ญัญาบอกวา่ ถา้ไปทาํ

ตามความอยาก ความอยากน้ีก็จะมอีายุยาวขึ้นไป ถา้เราฝืนความอยากไม่ทาํตามความ

อยากได ้ ความอยากน้ีกจ็ะออ่นกาํลงัลงไป อปุาทานที่มีความยดึติดอยูก่บัสิง่นั้นสิ่งน้ี ก็

จะออ่นกาํลงัลงไป แลว้ต่อไปมนักจ็ะหมดกาํลงัไป ถา้ยงัถอนไมห่มด กก็ลบัเขา้ไปใน

สมาธิใหม ่ไปเตมิพลงัใหมเ่ตมิอเุบกขาใหม ่แลว้พอออกมาเจอสิง่ทีเ่รารกัเราชอบ เช่นเรา

ชอบดืม่สุรา ชอบเสพยาเสพตดิ หรอืชอบดืม่กาแฟ หรอืชอบดูภาพยนตรห์รอืดูละคร 

หรอืวา่อะไรก็ตาม  
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พอเรามีอเุบกขาออกมา มนัจะรูส้กึเฉยๆ แลว้เรากค็อยสอนใจว่าอยากทาํตามความ

อยาก ถา้เราเหน็ว่าเราสูไ้ม่ไหว เรากก็ลบัเขา้ไปในสมาธิใหม่กอ่น แลว้ออกมาใหม่ แลว้

กส็อนใจไปเรื่อยๆ ซํ้าอยา่งน้ีไปเรื่อยๆ ถา้เราไม่ไดไ้ปทาํตามความอยาก ต่อไปความ

อยากมนัก็จะหมดกาํลงัไปเอง น่ีแหละคอืวธิทีีเ่ราจะสามารถถอดถอนอปุาทาน ความยดึ

ตดิในสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นสพัเพ ธมัมา อนตัตาไดห้มด ทีเ่ราจะไดร้กัษาใจของเราทีเ่ป็นสมบตัิ

อนัล ํา้ค่า ไม่ใหต้อ้งทกุขก์บัทกุสิง่ทกุอย่าง อนัน้ีเป็นสิง่ทีเ่ราจะตอ้งปฏบิตักินั ถา้เราฟงั

ธรรมแลว้เราตดัไดป้ลอ่ยวางได ้ ก็แสดงว่าเรามอีเุบกขาอยู่ภายในใจ เราไม่เดอืดรอ้น มี

อะไรเราสละไดต้ดัได ้สละทรพัยไ์ด ้สละอวยัวะได ้สละชวีติได ้ถา้เรายงัทาํไมไ่ดก้็แสดง

วา่เรายงัไม่มอีเุบกขาพอ สละไดก้็เพยีงแต่เลก็ๆนอ้ยๆ แต่ไมถ่งึกบัสละไดอ้ย่างเต็มที ่ ก็

แสดงวา่เรามอีเุบกขาเพยีงเลก็นอ้ย ก็ดกีวา่คนบางคนทีส่ละไม่ไดเ้ลย คนบางคนน้ีไม่

ยอมทาํทานเลย มคีวามตระหน่ี มคีวามหวงในทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองของตน ท ัง้ๆ

ทีรู่ว้า่ตายไปก็เอาไปไมไ่ด ้ แต่ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองน้ี มนัมี

กาํลงัมากจนทาํใหไ้มส่ามารถทีจ่ะเสยีสละทาํบญุทาํทานไดเ้ลย  

ดงันัน้ขอใหพ้วกเราจงมองเขา้ไปทีอ่เุบกขา วา่เรามกีนัมากหรอืนอ้ย ถา้เรายงัปลอ่ยได ้

นอ้ย ก็แสดงวา่เรายงัมอีเุบกขานอ้ย ถา้เราปลอ่ยไดม้ากก็แสดงวา่เรามอีเุบกขามาก 

ปญัญาน้ีเรามกีนัมากพอแลว้ เพราะวา่เราฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัมาจนหูฉีกแลว้ เรารูแ้ลว้

วา่อนิจจงั ทกุขงั อนตัตาน้ีเป็นอะไรกนั แต่พอถงึเวลาทีจ่ะปฏบิตักิบัมนัจรงิๆ เราทาํ

ไมไ่ด ้ เลกิไมไ่ด ้ ละไมไ่ด ้ ก็เพราะว่าเราขาดอเุบกขา สมยัน้ีกบัสมยัก่อนต่างกนั กลบั

ตาลปตัรกนั สมยัก่อนเขาขาดปญัญากนั พวกนกับวชท ัง้หลาย พระปญัจวคัคยี ์ พวก

นกับวชในลทัธิต่างๆ เขามอีเุบกขากนัแต่เขาไมม่ปีญัญา เขาไมรู่ว้่าความอยากน้ีเป็นตวัที่

ทาํใหเ้ขายดึตดิอยู่กบัสิง่ต่างๆ ถา้เขาอยากจะหลุดพน้อยากจะหลดุจากการยดึตดิกบัสิง่

ต่างๆ ทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัเขา เขาก็ตอ้งหยุดความอยาก ก็มพีระพทุธเจา้น้ีเป็น

พระองคแ์รกทีไ่ดต้รสัรู ้ รูว้า่การทีเ่ราจะถอดถอนอปุาทาน ทีเ่รายดึตดิกบัสิง่ต่างๆทีไ่มใ่ช่

เป็นของเราน้ี ทีจ่ะตอ้งจากเราไปน้ี เราตอ้งถอดถอนดว้ยการยุติความอยาก อย่าไปอยาก

ไดส้งินัน้สิง่น้ี แลว้ต่อไปสงินัน้สิง่น้ีก็จะหมดความหมายไป สงินัน้สิง่น้ีจะอยู่หรอืจะไป

นัน้ก็จะไมเ่ป็นปญัหากบัเราอกีต่อไป แต่ตอนน้ีมนัยงัเป็นปญัหา เพราะเรายงัอยากใหเ้ขา
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เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีอยู่ พอเขาไมอ่ย่างนัน้เป็นอย่างน้ีขึ้นมาก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา 

เพราะเราไม่มอีเุบกขาทีจ่ะปลอ่ยเขานัน่เอง  

ดงันัน้การปฏบิตัขิองเรา จงึตอ้งมาเริ่มตน้ทีก่ารเจรญิสตน้ีิ เพราะการเจรญิสติน้ีจะเป็น

เหต ุ ที่จะทาํใหใ้จเป็นสมาธเิป็นอเุบกขาได ้ ถา้ไมม่สีตแิลว้ก็จะไม่มสีมาธิไมม่อีเุบกขา 

เพราะสตน้ีิจะเป็นผูท้ี่จะดึงใจใหเ้ขา้สูค่วามสงบ ใหเ้ขา้สูก่ารยตุขิองการปรุงแต่ง ถา้มี

การปรุงแต่งมนัก็จะมคีวามอยากตามมา ถา้ไมม่กีารปรุงแต่งความอยากมนัก็จะไมม่ ีพอ

ไมม่คีวามอยากใจก็จะเป็นอเุบกขาได ้ ดงันัน้ถา้เรายงัไมม่อีเุบกขาไมม่สีมาธิ อย่าไปฟงั

คนอื่นทีบ่อกวา่ไมต่อ้งเจรญิสมาธิ ถา้ไปเชื่อเขาก็หลงทาง แทนทีจ่ะไปนิพพานก็จะไปสู่

การเวยีนวา่ยตายเกดิต่อไป เพราะจะไม่สามารถทีจ่ะหยุดตณัหาความอยากได ้ ไม่

สามารถถอดถอนอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ต่างๆได ้ แลว้ก็จะตอ้งทกุขก์บัการ

สูญเสยี กบัการพลดัพรากจากสิง่ต่างๆไป ดงันัน้เราตอ้งมาสรา้งสตกินัใหไ้ดก่้อน เพราะ

ถา้ไมม่สีตเิวลานัง่สมาธิ ใจก็จะไม่สงบ ใจก็จะคดิปรุงแต่งไปเรื่อยๆ ถา้มคีวามคดิปรุง

แต่งไปเรื่อยๆ ความสงบก็จะไมเ่กดิขึ้น ความสงบจะเกดิขึ้นก็ต่อเมือ่ความคิดปรุงแต่งได ้

ถกูระงบัไป ถงึแมว้า่จะเป็นการระงบัช ัว่คราวก็ตาม แต่ก็พอกบัประโยชนท์ีเ่ราตอ้งการ 

คอืเราตอ้งการอเุบกขาทีเ่กดิจากการระงบัความคดิปรุงแต่ง ความคดิปรุงแต่งน้ีเราไม่

สามารถจะระงบัมนัไดอ้ย่างถาวร พอเราออกจากสมาธิมาความคดิปรุงแต่งมนัก็กลบัมา

ใหม ่แต่ถา้เรามอีเุบกขาแลว้ มนัจะคดิไปในทางไหนก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร เพราะมนัจะไม่

ทาํใหใ้จของเราวุน่วายเหมอืนกบัตอนทีเ่ราไมม่อีเุบกขา เวลาเราไมม่อีเุบกขาคิดไปทางนูน้

ก็ทกุขค์ดิมาทางน้ีก็ทกุข ์ แต่ถา้มอีเุบกขาแลว้คดิไปทางไหนก็เฉยไมเ่ดอืดรอ้น ดงันัน้เรา

ตอ้งพยายามเจรญิสตกินัใหไ้ด ้ 

วธิีเจรญิสตใินตาํราท่านก็แสดงไวถ้งึ ๔๐ วธิีดว้ยกนั ทีเ่รยีกวา่กรรมฐาน ๔๐ ลองไป

ศึกษาดูลองเลอืกใชดู้ ไปเปิดเมนูดูเหมอืนกบัเมนูอาหาร เวลาไปรา้นอาหารน้ีตอ้งไปเปิด

เมนูดูก่อน อยากจะกนิอาหารชนิดไหน กรรมฐาน ๔๐ น้ีก็เป็นเหมอืนเมนู เพราะว่าจรติ

ของคนแต่ละคนน้ีไม่เหมือนกนั ท่านแบ่งไวอ้ยู ่ ๖ จรติดว้ยกนั มีพทุธิจรติ มีโมหจรติ 

โทสจรติ ราคจรติ วิตกจรติ แลว้กศ็รทัธาจรติ จรติของแต่ละคนน้ีก็จะชอบกรรมฐาน
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ชนิดต่างๆไมเ่หมอืนกนั เช่น ศรทัธาจรติก็จะชอบพวกอนุสสต ิ เช่นพทุธานุสต ิ ธมัมานุ

สต ิ สงัฆานุสต ิ พวกทีเ่ป็นพทุธิจรติก็ชอบของจรงิเช่นอสุภะ มรณานุสต ิ ชอบดูของจรงิ 

เหมอืนคนทีช่อบดูหนงัตลกบา้ง บางคนก็ชอบดูหนงัเศรา้โศกบา้ง บางคนก็ชอบดูหนงั

ตื่นเตน้บา้ง หนงัผอีย่างน้ี น่ีก็จรติของคนเหมอืนกนั ฉนัใดเวลาเราดูกรรมฐานก็เหมอืนดู

หนงัดีๆ น่ีเอง เราก็จะเลอืกดูช่องทีเ่ราชอบดูกนั ถา้เราเป็นพวกศรทัธาจรติเราก็จะชอบ

พทุธานุสต ิบรกิรรมพทุโธๆ หรอืจะเจรญิบทพทุธคุณก็ได ้อติปิิโส อรหงัสมัมา ไป สวด

ไปใจก็จะเยน็ก็จะสบาย ใจก็จะไม่คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีได ้ แต่จรติของเราบางทมีนัก็ไมม่ี

อย่างใดอย่างหน่ึง มนัเปลีย่นได ้บางเวลาก็เป็นศรทัธาจรติ บางเวลาก็เป็นราคจรติขึ้นมา

ก็ได ้ เช่นบางเวลาก็มคีวามใคร่มรีาคะชอบเสพกาม เราก็ตอ้งใชอ้สุภกรรมฐานมาระงบั 

กรรมฐานน้ีกเ็ป็นเหมือนยาที่จะรกัษาใจใหม้นัหายฟุ้ งซ่าน ถา้เกดิโทสจรติ ท่านก็ใหใ้ช ้

เมตตาภาวนา พรหมวหิาร ๔ เมตตา กรุณา มทุติา อเุบกขา อนัน้ีก็อยู่ในกรรมฐาน ๔๐ 

ซากศพ ๑๐ ประการน้ีก็สาํหรบัคนทีช่อบของจรงิ พทุธิจรติอยากจะรูว้า่อนาคตของ

ร่างกายน้ีจะเป็นอย่างไร ท่านก็ใหไ้ปเยี่ยมป่าชา้ ไปดูศพทีถ่กูทิ้งไวใ้นป่าชา้ทีม่ลีกัษณะ

ต่างๆกนั ใหศึ้กษาถงึความจรงิของร่างกาย ทีเ่รายดึตดิอยู่น้ีวา่ต่อไปจะเป็นอย่างไร เพือ่

เราจะไดป้ลอ่ยวางมนัไดน้ ัน่เอง เพือ่ทีเ่ราจะไดท้าํใจใหเ้ป็นอเุบกขาได ้ ดงันัน้กรรมฐานน้ี

มอียู่ท ัง้ ๔๐ ชนิด  

อนุสสตน้ีิก็มอียู่ ๑๐ ขอ้ดว้ยกนั เช่นพทุธานุสต ิธมัมานุสต ิสงัฆานุสต ิมรณานุสต ิเทวา

นุสต ิอานาปานสต ิอนัน้ีอยู่ในกลุม่ของอนุสสต ิอสุภะ ๑๐ น้ี หรอือาการ ๓๒ ศึกษาดู

ใหเ้หน็วา่ร่างกายน้ีไมม่ตีวัตน ก็ใหดู้อาการ ๓๒ ไป พจิารณาอาการ ๓๒ แยกออกมา

เป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆ แลว้ก็จะเหน็วา่ไมม่ชีิ้นไหนทีว่า่เป็นตวัเป็นตนเลย มแีต่ผม มแีต่ขน 

มแีต่เลบ็ มแีต่ฟนั มแีต่หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก มเียื่อในกระดูก มมีา้ม มหีวัใจ มตีบั มี

ผงัผดื มปีอด มลีาํไส ้ลาํไสน้อ้ย ลาํไสใ้หญ่ มอีาหารเก่า อาหารใหม ่อยู่ในลาํไส ้อาหาร

ทีก่นิมาวนัน้ีก็เรยีกวา่อาหารใหม ่ อาหารทีก่นิไปแลว้เมือ่วนัก่อนก็เป็นอาหารเก่า แลว้ใน

กระโหลกศีรษะ ก็มเียื่อมสีมองอยู่ในกระโหลกศีรษะ แลว้ในท ัง้ร่างกายน้ีก็มนีํา้ชนิด

ต่างๆ นํา้เลอืดนํา้เหลอืงนํา้ด ี นํา้เสลด นํา้อะไรต่างๆเต็มไปหมด ไมม่ตีรงไหนทีบ่อกวา่

เป็นของเราเป็นตวัเราเลย ถา้เราแยกแยะออกมาดูอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ใจก็จะสงบเป็น
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อเุบกขา แลว้ก็จะเกดิปญัญา จะสามารถทาํใหเ้ราถอดถอน อปุาทานความหลงความยดึ

ตดิในร่างกาย วา่เป็นตวัเราของเราได ้ 

กรรมฐาน ๔๐ น้ี บางชนิดก็เป็นอารมณข์องสมถะเพยีงอย่างเดยีว กรรมฐานบางชนิดก็

เป็นอารมณท์ ัง้สมถะและวปิสัสนา คอืเป็นท ัง้สมาธิเป็นท ัง้ปญัญา เช่นการพจิารณาอาการ 

๓๒ พจิารณาซากศพ ๑๐ ชนิด พจิารณาความตาย อนัน้ีจะเรยีกวา่เป็นท ัง้สมถะและเป็น

ท ัง้วปิสัสนา เพราะจะทาํใหใ้จสงบเป็นอเุบกขาได ้ และถอดถอนอปุาทานความยดึม ัน่ถอื

ม ัน่ในร่างกายไดไ้ปพรอ้มๆกนัเลย อย่างน้ีเขาเรยีกวา่ปญัญาอบรมสมาธิ ถา้อยากจะใช ้

ปญัญาอบรมสมาธิมนัตอ้งใชแ้บบน้ี ใชดู้อาการ ๓๒ แยกแยะอาการต่างๆออกมาให ้

เหน็ชดัวา่ไมม่ตีวัไมม่ตีน หรอืพจิารณาดูซากศพ ๑๐ ชนิดดว้ยกนั วา่ร่างกายน้ีเมือ่ตาย

ไปแลว้ ในทีสุ่ดจะเป็นอย่างไร ในช่วงน้ีชาวจนีจะตอ้งไปเยีย่มป่าชา้กนั น่าจะใหเ้ขาขดุ

เปิดใหดู้ปู่ย่าตายายวา่ตอนน้ีไปถงึไหนแลว้ อยู่ข ัน้ไหนแลว้ ศพอยู่ลาํดบัทีเ่ท่าไหร่ มศีพ 

๑๐ ลาํดบัดว้ยกนั ตายใหมต่ายเก่า กาํลงัพองกาํลงัขึ้นอดื หรอืวา่เน่าเป่ือยผไุปแลว้ อนั

น้ีแหละเรยีกวา่ไปเยี่ยมป่าชา้กนั ถา้อยากจะไปเยี่ยมป่าชา้แบบไดป้ญัญาไดป้ระโยชน ์ ก็

ตอ้งใหเ้ขาเปิดหลมุศพใหดู้ศพทีน่อนอยู่ในนัน้ ไปถงึก็ไมไ่ดเ้หน็อะไร เหน็แต่ดนิเหน็แต่

สิง่ทีเ่ขาปลูกสรา้งทบัโรงศพไว ้ เหน็แต่ป้ายเหน็แต่ชือ่เท่านัน้เอง ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไร ถา้

อยากจะไดป้ระโยชน ์ ตอ้งบอกใหเ้ขาช่วยเปิดป่าชา้ใหดู้หน่อย มนัจะไดเ้กดิปญัญาขึ้นมา 

มนัจะไดป้ลงได ้ละอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในร่างกายน้ีไดว้า่เป็นตวัเราของเรา แลว้ก็

จะทาํใหเ้หน็ความจรงิ คาํสอนของพระพทุธเจา้ทีต่รสัวา่ สพัเพ ธมัมา อนตัตา ไมม่อีะไร

เป็นของเราเลย มใีจเท่านัน้ทีเ่ป็นตวัเราเป็นของเรา ทีไ่ปกบัเรา หลงัจากทีเ่ราตอ้งเสยี

ร่างกายน้ีไปแลว้ แต่เราจะเอาอะไรไปกบัใจเท่านัน้ จะเอาความสุขไป หรอืจะเอาความ

ทกุขไ์ป ถา้เราไมเ่อาธรรมะของพระพทุธเจา้มาสอนใจใหป้ลอ่ยวาง เราก็จะไปแบบเอา

ความทกุขไ์ป เพราะเวลาไปน้ีจะโกลาหลระสํา่ระสาย ท ัง้คนอยู่ท ัง้คนจะไป รอ้งห่มรอ้งไห ้

กนัเป็นใหญ่เป็นโตไปหมด รอ้งอย่างไรมนัก็ไมส่ามารถทีจ่ะไประงบัยบัย ัง้ความแยกจาก

กนัได ้ แต่ถา้มธีรรมะ คอืมสีพัเพ ธมัมา อนตัตา มาสอนใจก็จะแยกกนัแบบสงบ 

แยกกนัแบบสบายไมวุ่น่วายไมเ่ดอืดรอ้น แยกแบบไปแบบไมต่อ้งกลบัมารอ้งห่มรอ้งไห ้



37 
 

ซํา้แลว้ซํา้เลา่ ถา้รูว้่าทกุอย่างเป็น สพัเพ ธมัมา อนตัตา ต่อไปก็จะไมก่ลบัมาอยากจะได ้

อะไร เพราะรูว้่าไมไ่ดเ้ป็นของเรา ไดม้าแลว้ก็ตอ้งหมดไปอยู่ด ี 

อนัน้ีคอืเรื่องของการสรา้งอเุบกขาขึ้นมา โดยใชก้รรมฐาน ๔๐ ชนิด ควรจะไปศึกษาหาดู

เอา วา่วธิีไหนทีจ่ะเป็นวธิีทีจ่ะเหมาะกบัเรา การปฏบิตัมินักอ็าจจะมกีารเปลีย่นบา้งก็ได ้

เช่นบางเวลาเราก็จะเฝ้าดูการเคลือ่นไหวของร่างกายเราก็ได ้ เช่นคอยจดจ่ออยู่กบัการ

ทาํงานของร่างกาย ไมว่า่กาํลงัจะทาํอะไร กาํลงัเดนิกาํลงัยนื กาํลงันอนกาํลงันัง่ หรอื

กาํลงัรบัประทานอาหาร กาํลงัอาบนํา้อาบท่า แต่งเน้ือแต่งตวั ก็ใหใ้จเฝ้าผูกตดิอยู่กบัการ

ทาํงานของร่างกาย อย่าปลอ่ยใหใ้จไปอยู่ทีอ่ื่น เช่นบางทเีราทาํอะไรอยู่ แต่ใจเราไปถงึ

กรุงเทพฯแลว้ แต่ร่างกายเรายงัอยู่ทีน่ี่อยู่ บางทน่ีีกาํลงันัง่ฟงัเทศนอ์ยู่น่ี บางทใีจไปแลว้

เดีย๋วออกจากทีน่ี่จะไปไหนต่อ จะไปหมํา่ทีไ่หนกนัดต่ีอ คดิไปแลว้ อย่างน้ีเรยีกวา่ไมม่ี

สตแิลว้ ถา้มสีตกิ็ตอ้งอยู่กบัปจัจบุนั ตอนน้ีกาํลงัฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็ใหอ้ยู่กบัการฟงั

เทศนฟ์งัธรรม แลว้ก็จะไดร้บัประโยชนจ์ากการฟงัธรรม เพราะจะไดรู้ร้บัเรื่องราวต่างๆที่

เขา้มาในหู ถา้ใจมวัไปคิดถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี เรื่องทีไ่ดย้นิ ธรรมทีไ่ดแ้สดงทีเ่ขา้มาในหู 

มนัจะเขา้มาในใจไมไ่ด ้ เพราะมนัมเีรื่องอื่นคอยดนัเอาไว ้ คอยกนัไมใ่หเ้ขา้มา มนัก็เลย

ตอ้งเขา้หูซา้ยแลว้ก็ออกหูขวาไป ฟงัมาตัง้นานก็ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไรเลย ฟงัไมรู่เ้รื่อง 

แลว้ก็มาบ่นวา่คนเทศนน้ี์เทศนอ์ะไรไมรู่ ้ ฟงัไมรู่เ้รื่องเลย เพราะว่าตวัเองไมต่ ัง้ใจฟงั 

ตวัเองมวัแต่คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ไมม่สีต ิ 

ดงันัน้เราตอ้งเขา้ใจหลกัของการเจรญิสต ิ เป้าหมายของการเจรญิสติกค็ือดึงใจใหอ้ยูใ่น

ปจัจุบนั ใหส้กัแตว่่ารู ้ ไม่ใหค้ิดปรุงแต่งถงึเรื่องราวตา่งๆ เพื่อที่เวลานัง่สมาธิ ใจจะได้

เขา้สูค่วามสงบได ้ เพราะจุดที่ใจจะสงบไดน้ี้ตอ้งเป็นปจัจุบนัเทา่นั้น ถา้ใจอยู่ในอดตีก็

เขา้สู่ความสงบไม่ได ้ อยู่ในอนาคตก็เขา้ไม่ได ้ อยู่ทีนู่น้ก็เขา้ไมไ่ด ้ ตอ้งอยู่ทีน่ี่ อยู่ทีน่ี่

เดีย๋วน้ี เดีย๋วน้ีก็คอืปจัจบุนั อยู่ตรงน้ี สิง่ทีจ่ะดงึใจใหเ้ราอยู่ตรงน้ี ก็คอืสตน่ีิเอง ไมว่า่จะ

เป็น พทุธานุสต ิธมัมานุสต ิสงัฆานุสต ิอานาปานสต ิน่ีคอืกรรมฐานเหลา่น้ี ก็จะเป็นสิง่ที่

จะดงึใจใหเ้ขา้มาสู่ปจัจบุนั และเขา้สู่อุเบกขาไดต้ามลาํดบัต่อไป น่ีคอืงานทีเ่ราจาํเป็น

จะตอ้งทาํ เป็นงานทีค่่อนขา้งจะชา้ เพราะว่ากวา่จะไดผ้ลน้ี มนัเหมอืนกบัการปลูกตน้ไม ้
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ปลูกตน้ไมว้นัน้ีเราก็ตอ้งหม ัน่รดนํา้อยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงทีไ่มม่ฝีนเราตอ้งรดนํา้

ทกุวนั ถา้เราอยากจะเหน็การเจรญิเตบิโตของตน้ไม ้ บางแห่งน้ีเขาใหร้ดท ัง้วนัเลย เขามี

ระบบนํา้หยด มนีํา้หยดหลอ่เลี้ยงท ัง้วนั ตน้ไมก้็เจรญิเตบิโตอย่างรวดเร็ว สตน้ีิก็

เหมอืนกนั ถา้เราเจรญิสตเิฉพาะเป็นช่วง เหมอืนกบัรดนํา้ตน้ไมม้นัก็จะชา้ ถา้เราเอาแบบ

นํา้หยด คอืเจรญิอยู่อย่างต่อเน่ือง ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนหลบัน้ี มกีารเจรญิสตอิยู่

ตลอดเวลา อนัน้ีแหละจะทาํใหเ้กดิผลขึ้นไดเ้ร็ว นัง่สมาธิ ๕ นาท ี๑๐ นาทกี็จะสงบไดจ้ะ

รวมได ้ถา้ทาํสตแิบบขาดๆเกนิๆ เผลอบา้ง เผลอเสยีส่วนใหญ่ นานๆถงึจะนึกถงึพทุโธท ี

นานๆถงึจะมาเฝ้าจดจ่อดูร่างกายท ีเวลานัง่สมาธิ นัง่ไปครึ่งช ัว่โมงก็ไมส่งบ พอนัง่ไดค้รึ่ง

ช ัว่โมงก็ปวดเมือ่ยตรงนัน้ปวดเมือ่ยตรงน้ี ก็ยอมแพ ้ นัง่ต่อไปไมไ่ด ้ น่ีก็เพราะวา่สตไิม่

ต่อเน่ือง  

ดงันัน้เราจงึตอ้งพยายามเจรญิสตใิหม้นัต่อเน่ือง ทกุเวลานาท ี อย่าใหใ้จไปคดิปรุงแต่ง

ในเรื่องต่างๆทีไ่มจ่าํเป็น การทีเ่ราจะมาเจรญิสตไิดอ้ย่างต่อเน่ืองน้ี เราก็ตอ้งไมม่ภีารกจิ

การงานอย่างอื่น เป็นแบบนกับวชอย่างน้ี ไมม่งีานธุรกจิต่างๆทีจ่ะตอ้งไปคดิไปวุน่วาย

ดว้ย ไมต่อ้งไปใชส้งัขารความคดิปรุงแต่งกบัเรื่องราวต่างๆ ถา้เรายงัทาํงานทาํการทาํมา

หากนิ ทาํธุรกจิอะไรต่างๆอยู่น้ี อย่าไปหวงัในเรื่องการเจรญิสตเิลย มนัเจรญิไม่ได ้

เพราะมนัตอ้งใชส้งัขารความคดิปรุงแต่งไปท ัง้วนั ตื่นขึ้นมาน้ีก็เริ่มคดิแลว้วา่วนัน้ีจะไปทาํ

อะไร ไปพบกบัใคร มเีรื่องอะไรทีจ่ะตอ้งทาํ มนัคดิตลอดเวลาในขณะทีก่าํลงัเตรยีมตวั

เขา้หอ้งนํา้ ลา้งหนา้แปรงฟนัก็คดิไปเรื่อยๆ น่ีเป็นเรื่องของคนไมม่สีต ิ มกี็เลก็นอ้ย มี

พอทีจ่ะทาํใหไ้มถ่งึกบัเป็นเหมอืนคนบา้เท่านัน้เอง คอืมสีตพิอทีจ่ะดูแลรกัษาร่างกาย 

เช่นอาบนํา้อาบท่า แปรงฟนั แต่งเน้ือแต่งตวั รบัประทานอาหาร แต่ไมม่สีตทิีจ่ะดงึใจให ้

อยู่กบัปจัจบุนัไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพราะใจมนัไปกบัเรื่องราวต่างๆ ไปกบัธุรกจิการงาน

ต่างๆ ต ัง้แต่ยงัไมไ่ดอ้อกจากบา้นเลย ดงันัน้ถา้เราอยากจะเจรญิสตไิดอ้ย่างต่อเน่ือง เรา

ก็ตอ้งเลกิทาํงาน การจะเลกิทาํงานได ้ เราก็ตอ้งอยู่แบบมกันอ้ยสนัโดษ คอืขอให ้

พอมพีอกนิก็พอ ถา้อย่างน้ีเราก็จะเลกิทาํงานได ้ ถา้เราทาํงานแลว้เราเก็บเงนิไวไ้ดก้อ้น

หน่ึง ทีเ่ราคดิวา่พอทีจ่ะอยู่ไดไ้ประยะเวลาหน่ึง เราก็ออกจากงานไป เพือ่ทีเ่ราจะไดม้า

เจรญิสต ิ ถา้เราเจรญิสตไิดจ้นเราไดอ้เุบกขาแลว้ พอเงนิหมดก็ไมเ่ป็นไรแลว้ เพราะทน้ีี
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เราไปอาศยัวดักนิไดแ้ลว้ ตอนน้ีเรายงัไปไมไ่ดเ้พราะเรายงัไมม่อีเุบกขาพอ เรายงัจูจ้ี้

จกุจกิอยู่กบัเรื่องอาหาร เรื่องสภาพการอยู่ของเรา เรายงัไมย่อมไปเป็นคนลา้งถว้ยลา้ง

ชาม ยงัไมย่อมไปเป็นแจว๋กนั ถา้ไปอยู่วดัน้ี ตอ้งยอมเป็นแจว๋แลว้อยู่ได ้ กนิตามมตีาม

เกดิ กนิขา้วกน้บาตรก็ได ้ มอีะไรเหลอืก็กนิมนั ถา้มอีเุบกขาแลว้ก็ไปอยู่วดัได ้ อยู่แบบ

นกับวชได ้ ตอนนัน้เราจะไดเ้จรญิสตต่ิอเจรญิปญัญาต่อ บาํเพญ็ต่อเพือ่ทีจ่ะถอดถอน

กเิลสตณัหาอปุาทานต่างๆ ทีย่งัมหีลงเหลอือยู่ภายในใจของเรา ใหห้มดไปได ้ 

ดงันัน้ถา้เราอยากจะมเีวลาเจรญิสตอิย่างเต็มที ่ ตอนน้ีเราควรจะวางแผนหาเงนิสกักอ้น

หน่ึง เพือ่ทีเ่ราจะไดเ้อาไวใ้ชส้าํหรบัค่าใชจ่้ายของปจัจยั ๔ พอเราคดิวา่พอ มใีชไ้ดร้ะยะ

หน่ึงสองสามปีน้ีก็เหลอืเฟือแลว้ พระพทุธเจา้บอกไมเ่กนิ ๗ ปีเท่านัน้เองก็บรรลไุดแ้ลว้ 

ถา้ขยนัต่อเน่ือง ๗ วนัก็ได ้ ฉะนัน้ไมต่อ้งไปกงัวลสะสมเรื่องเงนิทองไวม้ากจนเกนิไป

หรอก แลว้ถา้เราใชป้ระหยดัๆ กนิวนัละมื้อน้ีมนัสกักี่ตงัคก์นั เสื้อผา้ก็แค่ ๓ ชดุก็พอ 

ชดุหน่ึงเปลีย่น ชดุหน่ึงไวซ้กั อกีชดุหน่ึงไวส้าํรอง เผือ่ชดุทีซ่กัมนัไมแ่หง้ มนัก็จะไดม้ชีดุ

อกีชดุมาเปลีย่น ๓ ชดุน้ีก็พอแลว้สาํหรบัเครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยัก็ไปหาทีไ่มม่ใีครมา

วุน่วาย อยู่คนเดยีวไปเช่าหอ้งพกัก็ได ้ หอพกัก็ได ้ หรอืไปอยู่วดัทีไ่หนไดก้็ไป ไปขอวดั

อยู่ก็ได ้ แลว้ก็ไปเจรญิสต ิ ถา้เราไมม่กีารงานทีจ่ะตอ้งคดิจะตอ้งทาํน้ี เราก็จะสามารถ

ควบคุมบงัคบัความคดิของเรา ใหอ้ยู่กบัสตไิด ้ ใหอ้ยู่กบัพทุโธได ้ ใหอ้ยู่กบัร่างกายได ้

พอมสีตอิย่างต่อเน่ืองแลว้ พอมานัง่สมาธิก็สงบงา่ย ๕ นาท ี๑๐ นาทใีจก็น่ิงแลว้ พอใจ

น่ิงใจสงบก็มอีเุบกขามคีวามสุข มคีวามอิ่ม ไมห่วิกบัอารมณต่์างๆ ออกมาก็สูก้บัความ

อยากได ้ พอหมดกาํลงัก็กลบัเขา้ไปเตมิกาํลงัใหม ่ เราไม่ใช่ทาํสมาธิหนเดยีวแลว้ไมท่าํ

เลย ทาํสมาธิแลว้ก็ออกมาใชป้ญัญาต่อสูก้บัตณัหาความอยาก พอกาํลงัหมดสูต้ณัหา

ไมไ่ด ้ชกัอยากจะไปนูน้มาน่ี อยากจะดูนัน่ดูน่ี ก็กลบัเขา้ไปในสมาธิใหม ่พอจติสงบก็ไม่

อยากจะไปไหนอกี พออยากก็กลบัเขา้ไปในสมาธิใหม ่ ถา้ใชป้ญัญาสอนใจไมใ่หอ้ยาก

ไมไ่ดก้็ใชส้มาธิ เพราะหมดกาํลงั ปญัญาน้ีคอยเตือนว่าอยา่ทาํตามความอยาก เพราะทาํ

แลว้มนัจะไม่จบ มนัจะมีเรื่องอืน่มาใหอ้ยากต่ออยูเ่รื่อยๆ ถา้อยากจะจบตอ้งฝืนความ

อยากในทกุรูปแบบ อยา่ทาํตามความอยาก ถา้สูไ้ม่ไหวกก็ลบัเขา้ไปในสมาธิกอ่น แสดง

วา่กาํลงัหมด อเุบกขาหมด พอไดอ้เุบกขากลบัมาแลว้ก็ใชป้ญัญาสอนใจไปเรื่อยๆต่อไป 
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พจิารณาถงึความทกุขท์ีจ่ะตามมา จากการไปทาํตามความอยากต่างๆ ต่อไปมนัก็จะเลกิ

ความอยากได ้ มนัก็จะถอดถอนอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ต่างๆได ้ ตอนตน้ก็

ถอดถอนของภายนอกรา่งกายไปกอ่น ก็คอืถอดถอนลาภยศสรรเสรญิ ถอดถอน

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้กม็าถอดถอนขนัธ ์๕ ถอดถอนความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ใน

รูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาน แลว้กม็าถอดถอนความยดึมัน่ในความสวยงามของ

รา่งกาย เพื่อจะไดถ้อดถอนกามารมณ์ใหอ้อกไปจากร่างกายจากใจ แลว้พอหมดเรื่อง

ของรา่งกาย กเ็ขา้ไปถอดถอนอตัตาตวัตนที่ยงัฝงัลกึอยูใ่นจติอกีทีหน่ึง ถอดถอนอวิชชา

ความหลงทีส่รา้งความรูส้กึว่า มีตวัมีตนอยูใ่นจติน้ีออกไปใหห้มด น่ีคอืการปฏบิตัติามที่

พระพทุธเจา้ทรงสอน คือสพัเพ ธมัมา อนตัตา ไมม่อีะไรเป็นของเรานอกจากใจดวง

เดยีว ใจทีเ่ป็นใหญ่ ใจทีเ่ป็นประธาน ใจทีม่คีวามสาํคญัอย่างยิ่งต่อชวีติของเรา รกัษาตวั

น้ีไวต้วัเดยีว วธิีทีจ่ะรกัษาตวัน้ีไวก้็คอืตอ้งปลอ่ยทกุสิง่ทกุอย่าง ถา้ไมป่ลอ่ยแลว้ใจตวัน้ีก็

จะทกุขข์ึ้นมาทนัท ีเวลาที่จะตอ้งพลดัพรากจากสิง่ทีเ่ราไปยดึไปติดไปอยาก  

น่ีคอืเน้ือหาสาระของธรรม คาํสอนของพระพทุธเจา้ ๒ ขอ้ ทีไ่ดย้กขึ้นมาแสดง คอืใจ

เป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจเป็นตวัเราเป็นของเรา ทีเ่ราจะตอ้งดูแลรกัษา และสพัเพ ธมั

มา อนตัตา คอืของทกุสิง่ทกุอย่างนอกจากใจน้ี ไม่ใช่เป็นของเรา ไม่ใช่เป็นตวัเรา อย่าไป

ดูแลรกัษา อย่าไปยดึอย่าไปตดิ อย่าไปอยากใหเ้ขาอยู่กบัเราไปตลอด เพราะมนัเป็นไป

ไมไ่ด ้ มนัมแีต่จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัเราไปตลอด ตายไปแลว้ก็กลบัมาหามนัใหม ่

กลบัมายดึมนัใหม ่ น่ีเรากลบัมาหาของทีเ่ป็น สพัเพ ธมัมา อนตัตาน้ี มาไมรู่ก้ี่ลา้นรอบ

แลว้ รอบน้ีหมดไป เดีย๋วก็กลบัมาหาใหม ่กลบัมาเกดิใหม ่กลบัมายดึมาตดิใหม ่แลว้ก็

กลบัมาทกุขม์าเศรา้โศกเสยีใจรอ้งห่มรอ้งไหใ้หม ่ แลว้ก็แยกกนัไปแลว้ก็กลบัมาใหม่

อย่างน้ี อยู่เรื่อยๆไมม่วีนัสิ้นสุด จนกวา่เราจะสามารถปลอ่ยวางทกุอย่างได ้สพัเพ ธมัมา 

อนตัตา ปลอ่ยวางสพัเพ ธมัมา อนตัตาได ้รกัษาใจตวัเดยีวน้ีไวใ้หไ้ด ้ดว้ยการเจรญิสต ิ

ดว้ยการเจรญิอเุบกขา เจรญิสมาธิเพือ่ใหเ้กดิอเุบกขาขึ้นมา แลว้ก็เจรญิปญัญา เอา

ปญัญามาคอยเตอืนสอนใจวา่อย่าไปอยาก เพราะความอยากน้ีเป็นตน้เหตขุองความทกุข์

ใจ เป็นตวัทีม่าทาํลายใจ ทาํใหใ้จของเราไม่มคีวามสุข ทาํใหใ้จเราหวิเราอยาก ท ัง้ๆที่ใจ

เราไมต่อ้งกนิอะไรไมต่อ้งมอีะไร แต่ความอยากมนัจะทาํใหรู้ส้กึวา่เราขาดอะไร เรา



41 
 

ตอ้งการสิง่นัน้สิง่น้ี แต่เวลาไดม้าแลว้มนัก็ไมไ่ดท้าํใหใ้จอิ่มแต่อย่างใด สิง่ทีจ่ะทาํใหใ้จ

อิ่มก็คอืสต ิ สตน้ีิจะทาํใหใ้จเขา้สู่ความสงบเขา้สู่สมาธิเขา้สู่อเุบกขา พอไดอ้เุบกขาแลว้ก็

จะไดค้วามอิ่มความพอ ดงันัน้หนา้ทีข่องพวกเรา ก็คอืตอ้งเจรญิสตใิหม้าก นัง่สมาธิให ้

มาก ทาํจติใหร้วมใหไ้ดภ้ายใน ๕ นาท ี๑๐ นาท ีถา้รวมไดแ้ลว้ทน้ีีก็จะมเีครื่องมอื มยีา

ชามยีาสลบทีจ่ะช่วยในการถอดถอนสิง่ต่างๆทีเ่รารกั สิง่ต่างๆทีเ่ราหลงคดิวา่เป็นตวัเรา

ของเราได ้ถา้เราไม่มอีเุบกขาน้ี เราจะไมก่ลา้ถอดถอน ไมก่ลา้ละ ไมก่ลา้ปลอ่ยสิง่ต่างๆ  

ถาม คอืภรรยาโยมเสยีไปเมือ่วนัที ่ ๑๕ กมุภาพนัธท์ีผ่่านมา แลว้ก็ก่อนเสยีก็รกัษาตวั

อยู่ทีโ่รงพยาบาลจฬุาฯ อยู่ประมาณ ๒๙ วนั เป็นมะเร็งเมด็เลอืดขาว วนัทีจ่าก

ไปน่ี ท ัง้ตวัภรรยาเองและตวัผมเอง ก็ไมท่ราบวา่มนัถงึวาระสุดทา้ย เพราะฟงั

จากคุณหมอก็คุยกนัเหมอืนกบัวา่วนัพรุ่งน้ีจะกลบับา้นไดแ้ลว้ แต่ครัง้น้ีเราไม่

รกัษาแลว้เพราะรูส้กึวา่สารเคมมีนัเยอะ สิง่ทีเ่จอวนันัน้ก็คอืวา่ เชา้วนัเสาร์

หลงัจากคุยกบัหมอวา่วนัอาทติยจ์ะกลบั พอประมาณสกับ่าย ๒ อยู่ๆก็

เหมอืนกบัน่ิงและสงบไป ทาํใหผ้มรูส้กึวา่มนัเร็วจนเราทาํใจไมไ่ดน่ี้หน่ึง และสอง

เราไม่รูว้า่ เจา้ตวัรูต้วัไหมวา่มนัคอืวาระสุดทา้ย การปลอ่ยวางอะไรต่างๆน้ีตามที่

เขารํา่เรยีนมาน้ี เขาไดเ้อามาใชม้ากนอ้ยแค่ไหน และสุดทา้ยก็อยากจะทราบวา่ 

ดวงจติเขาไปสู่ตรงไหนอย่างไร 

ตอบ คอืถา้เขาฝึกฝนมา เขาก็จะรูอ้ยู่ตลอดเวลา วา่ร่างกายน้ีจะอยู่ใกลห้รอืไกล

อย่างไร เขาก็จะพรอ้มทีจ่ะปลอ่ยร่างกายไดต้ลอดเวลา อนัน้ีก็อยู่ทีก่ารฝึกฝน

อบรมใจของเขา วา่เขาไดฝึ้กฝนอบรมมาอย่างต่อเน่ืองหรอืไม ่ ถา้เขาปลอ่ย

ร่างกายได ้ ไมย่ดึไมต่ดิกบัร่างกาย ถา้จติเขาไปก็ตอ้งไปสู่อรยิภมู ิ ถา้เหน็ดว้ย

ปญัญาวา่ร่างกายน้ีไม่ใช่ตวัเราของเรา ถา้เหน็วา่การยดึตดิการอยากใหร่้างกายน้ี

อยู่ไป ไมจ่ากเราไป เป็นความทกุข ์ เขาก็จะปลอ่ยความอยาก ถา้เขาปลอ่ยความ

อยากน้ี เขาก็จะไมท่กุขก์บัการจากของร่างกายไป ถา้ตายแบบน้ีก็เรยีกวา่ ตาย

แบบพระอรยิะ เป็นพระโสดาบนัไป 

ถาม ก่อนไป เขายงับอกกบัผมวา่ ตอ้งปลอ่ยวาง 
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ตอบ อย่างนัน้เขาก็เขา้ใจ 

ถาม ผมบอกวา่ปลอ่ยวางซดิ ี เขาบอกวา่ผมไมเ่ขา้ใจหรอก ปลอ่ยวางของเขากบัของ

ผมมนัไมเ่หมอืนกนั ผมก็งงๆ ไมเ่หมอืนกนัอย่างไร ปลอ่ยวางซดิ ีเขาบอกผมไม่

เขา้ใจ เขาบอกสิง่แรกทีป่ลอ่ยวาง คอืเขาตอ้งปลอ่ยวางจากตวัผมก่อน ก็เลยยิ่ง

งงใหญ่กบัภาษาทีเ่ขาสือ่ใหเ้ขา้ใจความหมาย 

ตอบ ก็คอืเขาไมย่ดึตดิในตวัคุณ และเขาก็ไมย่ดึตดิในตวัของเขา เขาพรอ้มทีจ่ะให ้

ร่างกายของเขาจากไปไดท้กุเวลานาท ี เพราะเขาไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ ร่างกายน้ี

มนัไมเ่ทีย่ง มนัเกดิแลว้ก็ตอ้งตายไปเป็นธรรมดา ไมม่ใีครมายบัย ัง้มาหา้มมนัได ้

ถา้อยากแลว้ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ถา้ไมอ่ยากก็จะไมท่กุข ์ ก็จะตายอย่าง

สบาย ไมว่า่จะก่อนตายหรอื กาํลงัตาย หรอืหลงัตาย ใจจะไมรู่ส้กึเดอืดรอ้น 

เพราะใจเหน็ดว้ยปญัญา วา่ทาํอะไรไมไ่ด ้นอกจากทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาปลอ่ยวาง

เท่านัน้ ปลอ่ยวางทีแ่ทจ้รงิตอ้งเป็นอเุบกขา คอืตอ้งไดส้มาธิ 

ถาม เชา้นัน้ เขาใหพ้ีส่าวส ัง่ขา้วเหนียวสม้ตาํอะไรมา เขาบอกพีส่าววา่ช่วยหน่อย เขา

จะขอทาํทานเป็นครัง้สุดทา้ยในชวีติ พดูแบบน้ีเลย ซื้อมาแลว้ก็แจกพวกพยาบาล 

เขาบอกเขาอยากทาํทาน 

ตอบ ก็ด ี

ถาม ฟงัดูเหมอืนกบัเขาจะรู ้

ตอบ ฟงัดู เขาก็มกีาํลงัจติด ีมปีญัญา มสีต ิมสีมาธิ 

ถาม เขาบอกผมวา่ เหน็ทีอ่ยู่ตรงประตูหอ้งไหม มวีญิญาณอยู่ ผมบอกผมไมเ่หน็ เขา

บอกไมเ่หน็เหรอ ผมไมเ่หน็ เขาก็พยกัหนา้ พอพีส่าวมาก็ใหถ้่ายรูปไว ้ พีเ่ขาก็

ถ่ายให ้เขายงัไมเ่ชื่อเลย บอกไหนขอดูวา่ถ่ายจรงิไหม ก็เอามาดู พวกเราก็ไมเ่หน็

มอีะไร แต่เขาก็พยกัหนา้ เราก็เริ่มเอะใจวา่เขาเหน็อะไร แต่ก็ไมก่ลา้ไปซกัไซอ้ะไร 
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ตอบ คอืใจของคนเราน้ี ถา้มพีลงัจติก็จะสามารถเหน็สิง่ทีล่ะเอยีดกวา่ร่างกายได ้ สิง่ที่

ละเอยีดก็คอื กายทพิยต่์างๆ กายทพิยเ์ราก็ใหช้ื่อต่างๆ ชื่อวา่วญิญาณบา้ง เทพ

บา้ง เปรตบา้ง อนัน้ีก็แลว้แต่ ทีน้ี่การเหน็มนัก็เหน็ได ้๒ ลกัษณะ เหน็แบบเหน็

จรงิกบัเหน็แบบเหน็ปลอม เหน็ปลอมก็คอื เป็นการวาดภาพของใจขึ้นมาเอง กบั

การเหน็จรงิ ทีน้ี่จะเหน็ปลอมหรอืเหน็จรงิน้ี ก็แลว้แต่คนเหน็ 

ถาม เพราะฉะนัน้ก็คอื ใหป้ลอ่ยวางตามทีพ่ระอาจารยแ์นะนาํ 

ตอบ เขาไปแลว้ก็ปลอ่ยเขาไป เรามหีนา้ที ่ ถา้เราอยากจะสนบัสนุนเขา เผือ่เขาอยู่ใน

ฐานะทีต่กยากลาํบาก เราก็ทาํบญุอทุศิไปใหเ้ขา เป็นสิง่ทีค่นเป็นทาํใหไ้ดก้บัคน

ตายได ้แต่ถา้คนตายไปเขาไปแบบเศรษฐ ีเขาก็จะอนุโมทนา บญุทีเ่ราอทุศิใหเ้ขา 

แต่มนัก็จะเป็นประโยชนก์บัเรา เพราะว่าเราจะไดท้าํบญุ ปกตเิราอาจจะไมท่าํบญุ 

แต่พอเราคดิถงึเขา รกัเขาเราห่วงเขา เราก็จะไดท้าํบญุ ฉะนัน้ประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิ 

นัน้จะเป็นของเราเสยีมากกวา่ โดยอาศยัความรกัความห่วงใยต่อคนทีเ่รารกั ที่

เขาจากเราไปเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหเ้ราไดท้าํบญุ 

ถาม พระอาจารยค์รบั แลว้มวีธิีสมัผสักบัดวงวญิญาณไหมครบั 

ตอบ ก็ตอ้งฝึกนัง่สมาธิ ถา้นัง่สมาธิแลว้ ใจก็จะมพีลงัทีจ่ะสามารถรบัรูไ้ด ้ แต่ก็ไมไ่ด ้

หมายความวา่ ทกุคนทีน่ ัง่สมาธิ จะไดค้วามสามารถพเิศษอนัน้ี บางคนก็ได ้บาง

คนก็ไมไ่ด ้แต่สิง่ทีเ่ราจะไดม้ากกวา่ ก็คอืเราไดอ้เุบกขา ไดค้วามสงบ ทีม่คุีณค่า

ต่อความรูส้กึของเรา เพราะจะทาํใหใ้จเราอิ่มเราสุขเราสบาย ส่วนเราจะเหน็ดวง

วญิญาณ เหน็เทวดา เหน็เปรตหรอืไมน้ี่ ก็ไมส่าํคญั แต่บางคนก็เหน็ได ้บางคนก็

ไมเ่หน็ เพราะความสามารถของแต่ละคนมนัไมเ่หมอืนกนั ไมเ่ท่ากนั แต่สิง่ทีเ่รา

ไดก้นัทกุคน ก็คอืความอิ่มใจสุขใจ ความสบายใจ ความปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ

ไมย่นิดยีนิรา้ยกบัทกุสิง่ทกุอย่าง อนัน้ีจะไดจ้ากการฝึกสมาธิ ส่วนการทีจ่ะเหน็

ดวงวญิญาณเหน็กายทพิยห์รอืไมน้ี่ ก็อกีเรื่องหน่ึง บางคนก็เหน็บางคนก็ไมเ่หน็ 

ขอใหเ้ราคดิวา่ก็เป็นการมาพบกนัช ัว่คราว ก็แลว้กนั พวกเราน้ีเหมอืนกบัคนทีม่า
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ขึ้นรถไฟกนั เรามาเจอกนัทีส่ถานี ต่างคนก็ต่างรอรถของตน พอถงึเวลารถของ

ตนออก เราก็ขึ้นรถของเราไป คนทีอ่ยู่บนสถานี เดีย๋วเขาก็รอขึ้นรถของเขาไป 

ดงันัน้ถา้เรามองอย่างน้ี เราก็จะไดไ้มรู่ส้กึอะไรมากนกั แต่ถา้เราคดิวา่เขาเป็นของ

เรา เขาเป็นส่วนหน่ึงของชวีติเราอย่างน้ี เวลาเขาจากเราไปเราก็จะรูส้กึว่าเรา

สูญเสยีอะไรไปมาก 

ถาม พระอาจารยค์รบั เราจะทราบไดอ้ย่างไรว่า คนๆนัน้หมดอายุขยัแลว้ 

ตอบ หมายถงึวา่ ตอนทีย่งัมชีวีติอยู่เหรอ 

ถาม หมายถงึวา่อย่างเช่น ภรรยาทีเ่สยีไป เขาหมดอายุขยัแลว้หรอืเปลา่ 

ตอบ ออ้ ร่างกายเขาหมด แต่ใจเขาไมห่มดไง ใจของทกุๆ คนไมม่วีนัหมด เป็นของที่

ไมม่วีนัเสือ่มไมม่วีนัหมด จงึกลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิใหมอ่ยู่เรื่อยๆ เดีย๋วเขาก็

กลบัมาเกดิใหม ่ ถา้เขาไดบ้รรลเุป็นข ัน้โสดาบนั เขาก็จะกลบัมาเกดิไมเ่กนิ ๗ 

ชาตเิป็นอย่างมาก เพราะเขาก็จะเหน็โทษของการเวยีนวา่ยตายเกดิ แลว้เขาก็จะ

ปฏบิตัเิพือ่ละความอยากต่างๆ ทีท่าํใหเ้ขาตอ้งกลบัมาเกดิน้ีไดห้มด แลว้เขาก็จะ

ไมก่ลบัมาเกดิ ไมเ่กนิ ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก แต่การไมก่ลบัมาเกดิ ก็ไมไ่ด ้

หมายความวา่เขาหายไปไหน เขาก็ยงัมอียู่ เหมอืนกบัเราไมไ่ดไ้ปหาเพือ่นที่

สโมสร ก็ไมไ่ดห้มายความวา่เราหายไปไหน เราก็อยู่บา้น เราขี้เกยีจไป เขา้ใจไหม 

อยู่บา้นสบายกวา่ 

ถาม พระอาจารยค์รบั แลว้เราจะทราบไดอ้ย่างไรครบั วา่การทาํบญุแลว้เขาไดร้บั หรอื

วา่ไดอ้นุโมทนาบญุในส่วนทีท่าํ ถงึไมถ่งึนะครบั 

ตอบ ก็บางทเีรานอนหลบั เขาอาจจะเขา้มาในฝนัเราก็ได ้ ถา้เราไมม่พีลงัจติทีจ่ะรบัรู ้

ผ่านทางสมาธิ เราก็ตอ้งรบัรูผ่้านทางเวลาทีเ่รานอนหลบัฝนัไป แต่การฝนัมนัก็ไม่

แน่อกี อาจจะเป็นเราคดิไปเองก็ได ้หรอืเขามาหาเราก็ได ้ถา้เราอยากจะรูว้า่เขามา

หาเรา เราก็ตอ้งคุยกบัเขาได ้ ถามสารทกุขสุ์กดบิได ้ หรอืใหเ้ขาบอกอะไรบางสิง่
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บางอย่างทีเ่ราไมรู่แ้ต่เขารู ้แลว้เขาใหเ้ราไปหาสิง่นัน้ วา่เขาเก็บของชิ้นน้ีไวต้รงนัน้

ตรงน้ี แลว้เราไปทาํตามทีเ่ขาบอก แลว้ก็ไดเ้จอสิง่นัน้สิง่น้ี อย่างน้ีก็จะเป็นการ

พสูิจนไ์ดว้า่เขามาจรงิ ไมใ่ช่เป็นความคดิของเราเอง  

แต่จะมาไมม่า ก็อย่าไปกงัวลเลย เพราะวา่ใหเ้ราคิดวา่ เขาเป็นอดตีไปแลว้ เรา

ตอ้งอยู่ในปจัจบุนั อดตีก็เป็นเหมอืนความฝนั เมือ่คนืน้ีเรานอนหลบัฝนัถงึเรื่อง

นัน้เรื่องน้ี พอเราตื่นขึ้นมามนัก็หมดไปแลว้ เราก็ตอ้งอยู่ในปจัจบุนั ดาํเนินชวีติ

ของเราต่อไป เราควรจะเอาการจากของเขา มาเป็นบทเรยีนสอนเราดกีวา่ วา่

ต่อไปเราก็ตอ้งจากโลกน้ีไปเหมอืนกนั แลว้เราจะจากแบบสบาย หรอืจากแบบไม่

สบาย ก็อยู่ทีว่า่เราปลอ่ยวางร่างกายของเราน้ีไดห้รือเปลา่ เรามองเหน็หรอืเปลา่ 

วา่ร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวัเราของเรา เราไม่ไดเ้ป็นร่างกายน้ี เราเป็นใจ เป็นดวง

วญิญาณ ทีม่าอาศยัร่างกายน้ีอยู่ช ัว่คราวเท่านัน้ ถา้เราสามารถแยกใจออกจาก

ร่างกายได ้รูว้่าร่างกายไม่ใช่ใจ รูว้า่ใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย เราก็จะจากร่างกาย

ไปอย่างสบาย เวลาอยู่เราก็อยู่อย่างสบายไมเ่ดอืดรอ้น ไมว่ติกกงัวลวา่มนัจะไป

เมือ่ไหร่ เพราะรูว้า่มนัตอ้งไปแน่ๆ และพรอ้มทีจ่ะใหม้นัไปเสมอ อนัน้ีแหละคอื

หนา้ทีข่องเราทีเ่ราควรจะทาํ ดกีวา่ทีจ่ะมานัง่คดิถงึเขา วา่เขาไปถงึไหนแลว้ เขา

เป็นอย่างไร มนัไมเ่ป็นประโยชนอ์ะไรกบัเรา  

เราควรจะเอาการจากของเขาไปน้ี มาเป็นบทเรยีนสอนใจวา่เราก็ตอ้งไปเหมอืนเขา 

และถา้เราอยากจะไปดอียู่ด ีไปสบายอยู่สบาย เราก็ตอ้งไมย่ดึไมต่ดิกบัร่างกายน้ี 

เราก็ตอ้งฝึกทาํใจใหม้อีเุบกขา ถา้ใจเรามอีเุบกขา เราก็จะปลอ่ยวางร่างกายน้ีได ้

ตอนน้ีเรารูว้า่เราตอ้งปลอ่ย แต่เราปลอ่ยไมไ่ด ้ เพราะเราไม่มอีเุบกขาไมม่กีาํลงั 

ฉะนัน้เราตอ้งเจรญิสตเิพือ่ใหเ้กดิสมาธิขึ้นมา ถา้มสีมาธิแลว้เราก็จะไดอ้เุบกขา 

พอไดอ้เุบกขา เรามามองดูร่างกายวา่ไมเ่ทีย่ง เราก็จะรบัได ้ เรามองว่าร่างกาย

จะตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย เราก็จะรบัได ้ เราก็จะไมว่ติกกงัวล อนัน้ีเป็นสิง่ที่

เราควรจะใหค้วามสาํคญั มากกวา่มาคดิถงึว่าตอนน้ีเขาไปไหน เป็นอะไร อย่างไร 

ถา้เขาเดอืดรอ้นแลว้เดีย๋วเขาก็มาหาเราเอง เดีย๋วนอนหลบัเขาเขา้มาหาเราเอง ถา้
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เขาตอ้งการอะไร แต่เท่าทีฟ่งัดู เขาคงไม่มาแลว้ละ่ เขาสบายแลว้ ถา้เขามาเขา

อาจจะมาเตอืนเราก็ได ้ มาบอกพีร่บีปฏบิตันิะ เดีย๋วพีก่็ตอ้งตามหนูไปนะ อย่า

ประมาท 

ถาม อนัน้ีเงยีบไปเลยครบั 

ตอบ ไมเ่ป็นไร เดีย๋วถงึเวลาเขามาเอง 

ถาม ท่านอาจารยบ์อกวา่ ในบางครัง้เวลาทีเ่ขามาขอบญุ เวลาทีเ่ราทาํบญุเป็นบญุอทุศิ

น้ี มนัเป็นความหวิทางใจของเขา แลว้ถา้เกดิวา่เราทาํบญุน้ี สิง่ทีเ่ขาไดค้อืเมตตาที่

เราแผ่ไปให ้หรอืวา่บญุทีเ่ราทาํแลว้มนัเป็นเหมอืนทาํให ้กาํลงัทีเ่ราส่งนัน้แรงขึ้น 

ตอบ ก็เรยีกวา่บญุน้ีเป็นเหมอืนอาหารทพิยแ์ลว้กนั พอเราส่งบญุน้ีไปใหเ้ขา เขาก็จะได ้

เพราะเขากนิอาหารหยาบอย่างเราไมไ่ด ้ อย่างทีเ่ราไปกราบไหวค้นทีป่่าชา้น้ี คน

อยู่ในป่าชา้ไมไ่ดอ้ะไร เพราะวา่เราเอาอาหารหยาบ คอืพวกอาหารซึง่คนตายกนิ

ไมไ่ด ้ คนตายน้ีกนิไดแ้ต่อาหารทพิย ์ อาหารทพิยก์็ตอ้งเป็นบญุ คอืแทนทีจ่ะเอา

ของทีเ่ราไปเซ่นไปไหวศ้พน้ี เราควรจะเอาไปใส่บาตร แลว้เอากระดาษเขยีน

รายการมาปะทีห่ลมุศพยงัจะดกีวา่ จรงิๆเขาจะไดบ้ญุไง อย่างน้ีเขาไมไ่ดบ้ญุ

หรอก เราไดเ้ราไดก้นิ เราอยากจะกนิอะไรเราก็ไปซื้อมาเซ่นเขา แลว้ถงึเวลาเราก็

เอาไปกนิกนั อย่างน้ีใครจะไดอ้ะไร ไมม่ใีครไดอ้ะไร บุญมนัเกดิจากการเสยีสละ 

เราจะไดส่้งความรูส้กึทีด่ ี ความอิ่มใจไปใหเ้ขา เวลาทาํบญุแลว้เรามคีวามอิ่มใจ 

เวลาเราอทุศิน้ีเราก็อทุศิความอิ่มใจ ซึง่เป็นอาหารทพิยใ์หก้บัเขา พอเขาเหน็เรา

อิ่มใจเขาก็จะอิ่มใจตามเราได ้เท่านัน้เอง เหมอืนกบัส่งเครื่องปรบัอากาศไปใหเ้ขา

อย่างน้ี พอเปิดเครื่องปรบัอากาศเขาก็เยน็สบาย ตอนน้ีใจเขารอ้นเขาหวิ เพราะ

ไมม่บีญุ พอไดบ้ญุแลว้ก็เยน็สบาย  

ถาม ถา้เกดิวา่เราไปทาํบญุใส่บาตรแลว้เราอทุศิให ้ หรอืวา่เรานัง่ภาวนาแลว้หลงัจาก

นัน้เราแผ่เมตตาให ้เขาก็จะไดร้บัเหมอืนกนั 



47 
 

ตอบ ไดเ้หมอืนกนั เป็นบญุก็เหมอืนกนั อาหารทพิย ์

ถาม ทีพ่ระอาจารยบ์อกใหว้างอเุบกขา แลว้ถา้อ่อนกาํลงัใหท้าํสมาธิ สมาธิน้ีตอ้งถงึข ัน้

ไหน ตอ้งพจิารณาอย่างไรไหม เพือ่ทาํใหใ้จเป็นอเุบกขาได ้

ตอบ ก็อย่างทีบ่อกวา่ ตอ้งใชก้รรมฐาน ๔๐ อย่างใดอย่างหน่ึง จะใชพ้ทุธานุสตกิ็พทุ

โธๆไป ใชอ้านาปานสตกิ็ดูลมหายใจไป คอืไมใ่หไ้ปคดิเรื่องราวต่างๆ แลว้ใจก็จะ

รวม 

ถาม ใหใ้จมนัน่ิง 

ตอบ น่ิงสงบได ้ พอน่ิงสงบก็จะเป็นอเุบกขา แต่พอออกมาจากสมาธิมนัก็จะอยู่ไดไ้ม่

นาน เหมอืนนํา้เยน็ทีเ่ราแช่ไวใ้นตู ้ พอเราเอาออกมาทิ้งไวข้า้งนอกสกัระยะหน่ึง 

ความเยน็มนัก็จะหายไป เราก็ตอ้งเอากลบัเขา้ไปในตูเ้ยน็ใหม ่ เราก็ตอ้งกลบัเขา้

ไปอยู่ในสมาธิอยู่เรื่อยๆ เวลาออกมา เราก็ใชจ้ติทีเ่ยน็น้ี เอาปญัญามาสอน 

เพราะเวลาจติเยน็น้ีจะเชื่อฟงั ไมม่กีเิลสมาคอยต่อตา้น บอกวา่อย่าไปอยากนะ 

อย่าไปอยากไดส้ิง่น ัน้สิง่น้ี ก็จะเชื่อ แต่พอความเยน็หายไป พอบอกใหอ้ย่าไป

อยาก มนัเริ่มไมเ่ชื่อแลว้ เราก็ตอ้งกลบัเขา้ไปในสมาธิใหม ่ 

ถาม พดูถงึขอ้อเุบกขา ถา้หากเราต ัง้ใจทีจ่ะอดอาหาร แต่วา่ถา้มนัเกดิหวิน่ี เราวาง

อเุบกขา แต่ในขณะทีร่่างกายน่ีหวิมาก จะเกดิโรคกระเพาะขึ้นมา อย่างน้ีกนิแต่

นํา้น้ี จะเกดิจะทาํอย่างไรครบั 

ตอบ ไมเ่ป็นหรอก ครูบาอาจารยพ์ระปฏบิตัเิขาอดกนัมาเยอะแยะแลว้ ถา้เป็นก็เป็นกนั

ไปหมดแลว้ อย่างคุณน่ีมเีสบยีงพอสะสมไว ้๑๐ วนัน่ี สบาย 

ถาม เวลาผมจะมเีหตกุารณอ์ะไรเกดิขึ้นลว่งหนา้ ผมจะฝนัเหน็โยมแมม่าตลอด  

ตอบ ก็ด ีจะไดไ้มป่ระมาท 
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ถาม แต่สิง่ทีท่่านมาบอกน้ี มนัเกดิขึ้นแลว้ครบั ผมควรจะทาํอย่างไรดี 

ตอบ ก็แกไ้ปส ิมปีญัหาอะไรก็แกไ้ป อย่าไปทาํบาป อย่าไปสรา้งปญัหาขึ้นมา พยายาม

หยุดความอยากแลว้มนัก็จะไมม่คีดคีวาม คดคีวามมนัก็เกดิจากความอยากของ

เราน่ีแหละ ฉะนัน้พยายามตดัความอยาก แลว้พยายามรกัษาศีลไวใ้หไ้ด ้ ปญัหา

ต่างๆมนัก็จะไมม่ ี

ถาม อปัปนาสมาธิกบัอปุจารสมาธิ สมาธิอนัไหนเป็นการสูญเสยีพลงัจติ นัง่น่ิงสงบไม่

รบัรูโ้ลกภายนอก เป็นสมาธิแบบไหน ควรทาํต่อไหม 

ตอบ อปัปนาสมาธิ ก็เป็นความสงบทีป่ลอ่ยวาง ทกุสิง่ทกุอย่างภายนอก รูปเสยีงกลิน่

รสโผฏฐพัพะ แลว้ก็ต ัง้อยู่เป็นอเุบกขา สมาธิแบบน้ีเป็นสมาธทิี่จะมีพลงัต่อสูก้บั

กเิลสตณัหา ส่วนอปุจารสมาธ ิ คือสมาธทิี่ปรากฏเป็นนิมิตต่างๆ อนัน้ีก็เหมอืน

นัง่ดูภาพยนตร ์ เวลานัง่ดูภาพยนตรก์็เหมือนไม่ไดพ้กัผ่อน ดูจบแลว้ร่างกายก็

อ่อนเพลยี จติใจก็อ่อนเพลยี ไมเ่หมอืนกบัเวลานอนหลบัสนิทแลว้ไมฝ่นั อปัป

นาน่ีเหมอืนกบัพกัผ่อนหลบันอนสนิทไมฝ่นัอะไร พอตื่นมาก็จะสดชื่นเบกิบานมี

กาํลงัวงัชา แต่ถา้ไมห่ลบันอนเปิดทวีดูีท ัง้คนื ตอนเชา้ตื่นขึ้นมา จะไปทาํงานก็ไม่

มเีรี่ยวไมม่แีรง ครูบาอาจารยท์่านถงึหา้มไมใ่หไ้ปยุ่งกบัอปุจารสมาธิ ถา้เราอยู่ใน

ข ัน้ปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ขา้สู่วปิสัสนา เพราะมนัจะทาํใหเ้ป็นอปุสรรค ไม่สามารถทีจ่ะไป

เจรญิปญัญาวปิสัสนา ต่อสูก้บัตณัหาความอยากต่างๆได ้ ในเบื้องตน้ถงึแมจ้ะ

เป็นจรติของเราทีจ่ะออกรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ เราก็ตอ้งเบรกมนัไวก่้อน เวลามนัจะ

ออกไปรบัรู ้เราก็ดงึมนักลบัเขา้มาหาอเุบกขาใหไ้ด ้กลบัมาหาสมาธิทีส่งบทีว่า่งให ้

ได ้ ดว้ยการใชพ้ทุโธดงึกลบัมาก็ได ้ ถา้มนัไม่มพีทุโธไมม่ลีม แต่มสีตทิีจ่ะดงึให ้

กลบัมาหาความวา่งได ้ก็ใชส้ตดิงึกลบัมา ดงึกลบัเขา้มาหาสกัแต่วา่รู ้ อย่าไปตาม

รู ้อย่าไปสนใจ เพราะถา้ไปตามรูไ้ปสนใจแลว้มนัก็จะเพลนิ เพลนิดูไปเหมอืนกบั

ดูภาพยนตรดู์ละคร พอออกจากสมาธิแบบน้ีมา ก็จะเหมอืนกบัไมไ่ดน้ ัง่สมาธิ ไม่

มอีเุบกขาเลย พอจะมาพจิารณาปญัญาเพือ่ตดัความอยากก็ตดัไมไ่ด ้ 
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ถาม เวลาพจิารณาอสุภะไปนานๆ มนัเหน็ความไมเ่ทีย่งแท ้เกดิดบั แต่บางทกี็เหน็เป็น

ของงามแลว้หลงไปกบัสิง่นัน้ มวีธิีแกไ้หม  

ตอบ ก็แสดงวา่ไม่ไดพ้จิารณาอสุภะ ถา้ไปเหน็วา่เป็นของงาม มนัก็เรยีกวา่พจิารณา

สุภะไปแลว้ ถา้พจิารณาอสุภะมนัก็ตอ้งมองเขา้ไปภายใน ภายใตผ้วิหนงั ดูโครง

กระดูกอย่างน้ี ดูอวยัวะต่างๆอย่างน้ี หรอืดูของทีส่กปรกทีเ่ป็นปฏกูิล เช่น

อจุจาระปสัสาวะ นํา้เลอืดนํา้หนอง นํา้เหลอืงอะไรต่างๆเหลา่น้ี ใหเ้หน็ของทีไ่ม่

สวยไมง่าม ถงึจะเรยีกวา่เจรญิอสุภะ ถา้ไปพจิารณาแลว้เหน็วา่สวยวา่งาม อนัน้ีก็

ไมใ่ช่เป็นการเจรญิอสุภะ เรยีกวา่เป็นการเจรญิสุภะไป สาเหตทุีเ่จรญิไมไ่ด ้ ก็

เพราะว่าใจไมม่อีเุบกขาน้ีเอง ไมม่สีมาธิ ไมส่ามารถควบคุมตณัหาความอยาก ที่

อยากจะคดิไปในทางสวยๆงามๆ แต่ถา้ใจมอีเุบกขาแลว้ เราก็ส ัง่ใหม้นัพจิารณา

อสุภะได ้ น่ีถงึบอกวา่สมาธิเป็นฐานของปญัญา เวลาไมม่สีมาธิแลว้กเิลสมนัจะมี

พลงัมกีาํลงัมาก มนัก็จะชอบไปคดิตามความอยากของมนั มนัก็จะชอบคดิถงึ

ของสวยๆงามๆต่างๆ มนัก็เลยไมส่ามารถพจิารณาของไมส่วยไมง่ามได ้ ดงันัน้

ถา้เรายงัพจิารณาอสุภะไม่ได ้ พจิารณาทไีรเป็นสุภะทกุท ี ก็ตอ้งกลบัมาเจรญิสติ

ก่อน พทุโธๆไปก่อน ควบคุมความคดิอย่าใหม้นัคิดปรุงแต่ง แลว้ก็ไปนัง่สมาธิ

จนกวา่มนัจะรวมเป็นอปัปนาได ้ พอรวมเป็นอปัปนาแลว้ทน้ีีออกมาจากอปัปนาน้ี 

เราก็จะสามารถพจิารณาอสุภะได ้ ถา้พจิารณาแลว้หมดกาํลงั เราก็กลบัไปเขา้ไป

ในสมาธิใหม ่อนัน้ีแหละคอืวธิีทีถ่กูตอ้ง อย่าไปขา้มข ัน้สมาธิ ชอบขา้มข ัน้กนั คอื

บางคนอาจจะขา้มได ้แบบวา่ถา้มปีญัญากาํลงัพอทีจ่ะพจิารณาอสุภะได ้แลว้ก็ทาํ

ใหใ้จสงบอย่างน้ี ก็เรยีกวา่ปญัญาอบรมสมาธิ แต่ถา้พจิารณาอสุภะแลว้

กลายเป็นสุภะไปน้ี ก็แสดงวา่มนัไมใ่ช่แลว้ ทาํไมไ่ด ้ ใชป้ญัญาอบรมสมาธิไมไ่ด ้

เมือ่เราใชป้ญัญาอบรมสมาธิไมไ่ดเ้ราก็ตอ้งใชส้ตอิบรมไป ใชก้ารบรกิรรมพทุ

โธๆไปก่อน ม ี๒ วธิีทีจ่ะทาํใจใหส้งบ วธิีแรกก็เรยีกวา่ใชส้ต ิพทุธานุสต ิธมัมานุ

สตไิป วธิทีี ่ ๒ ก็คอืใชป้ญัญา ก็พจิารณาอสุภะไป ถา้พจิารณาอสุภะไดท้าํใจให ้

สงบได ้ ก็เรยีกวา่ปญัญาอบรมสมาธิ ถา้พจิารณาแลว้ไมส่งบกลบัฟุ้ งซ่านขึ้นมา 

เกดิกามารมณข์ึ้นมา เพราะแทนทีจ่ะเหน็อสุภะกลบัไปเหน็สุภะแทน ถา้อย่างน้ีก็
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แสดงวา่ไมใ่ช่ปญัญาอบรมสมาธิ ก็ตอ้งกลบัมาเจรญิสต ิ เพือ่ใหไ้ดอ้เุบกขาก่อน 

แลว้ถงึจะสามารถเจรญิอสุภะได ้ 

ถาม อยากทราบวา่ ทาํไมเราสวดมนตภ์าวนา ทางธรรมยุตติอ้งสวดแลว้แปลดว้ย  

ตอบ อนัน้ีก็แลว้แต่วดั จะสวดแปลก็ได ้ไมส่วดแปลก็ไดแ้ลว้แต่  

ถาม ขอความเมตตาอธิบาย มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอยีด 

ตอบ มรรคก็มเีป็นข ัน้ๆ ทาน ศีล ภาวนา ทานก็ถอืวา่เป็นมรรคข ัน้ตน้ เป็นมรรคข ัน้

หยาบ ภาวนาน้ีก็เป็นมรรคข ัน้สูง ทานกบัภาวนาน้ีมนัจะขดักนั คอืถา้เราเขา้สู่

มรรคข ัน้สูงเขา้สู่การภาวนาแลว้ แลว้เราไปทาํทานอย่างน้ี มนัก็เป็นการเอามรรค

ข ัน้หยาบมาทาํลายมรรคข ัน้ละเอยีด ถา้เราเขา้สู่ข ัน้ภาวนาแลว้เราก็ไมต่อ้งทาํทาน 

ถา้จะทาํก็ตอ้งทาํแบบไมม่าทาํลายการภาวนา เช่นเราทาํได ้ สมยัน้ี เราเปิดเครื่อง

โทรศพัทม์อืถอืน้ีก็โอนเงนิไดแ้ลว้ อยากจะทาํเท่าไหร่ก็ทาํได ้แต่ไมต่อ้งใหอ้อกไป

ขา้งนอก ไปพบกบัรูปเสยีงกลิน่รส ไปวุน่วายกบัเรื่องนูน้เรื่องน้ี อย่างน้ีก็เป็นการ

ทาํทาน เป็นมรรคทีห่ยาบมาทาํลายมรรคทีล่ะเอยีด เหมอืนกบัช่างไมท้ีเ่ขาใชก้บ

กบัใชก้ระดาษทราย ถา้อยู่ถงึข ัน้กระดาษทรายแลว้ ก็อย่าเอากบไปไส ไมม้นัก็จะ

เสยีมนัก็จะหยาบ ถา้ลงกระดาษทรายแลว้ก็ถอืวา่ใกลจ้ะจบแลว้งาน แต่ไมไ่ด ้

หา้มทาํทาน เพยีงแต่ตอ้งรูจ้กัทาํเท่านัน้เอง ทาํโดยทีไ่มม่าทาํลาย คอืทาํแบบให ้

คนอื่นไปทาํก็ได ้ เช่นเราฝากเงนิเขาไปแค่น้ีก็จบแลว้ เราก็ภาวนาต่อได ้ ไม่ใช่เรา

ออกจากทีภ่าวนาแลว้ก็ไปกบัเขา ไปงานผา้ป่างานกฐนิอะไร ถา้อย่างน้ีเรยีกวา่

มรรคหยาบทาํลายมรรคละเอยีด  

ถาม พจิารณาขนัธ ์ ๕ เราจะเริ่มจากตรงไหนทีง่า่ยและเขา้ใจในระดบัหน่ึง 

นอกเหนือจากแยกธาต ุ

ตอบ ก็พจิารณาความแก่ความเจบ็ความตายไปเรื่อยๆ พจิารณาร่างกายวา่เกดิมาแลว้

ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายเป็นธรรมดา ตอ้งพลดัพรากจากกนัธรรมดา แค่น้ีแหละ 
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เพยีงแต่วา่ตอ้งพจิารณาจนไม่ลมื คอืตอ้งพจิารณาอยา่งต่อเน่ือง อย่าง

พระพทุธเจา้สอนพระอานนท ์ ใหพ้จิารณาความตายทกุลมหายใจเขา้ออก 

จนกระท ัง่มนัเป็นส่วนหน่ึงในความรูส้กึนึกคดิของเรา ทกุครัง้ทีเ่ราจะทาํอะไร 

จะตอ้งคดิวา่เราตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายนะ พอเราคดิอย่างน้ีแลว้มนัก็จะเบรก

ความอยากของเราได ้ วา่จะทาํไปถงึไหนกนัจะรวยไปถงึไหนกนั พอคดิถงึความ

แก่ความเจบ็ความตายได ้ มนัก็จะเบรกได ้ แต่ถา้เราไมค่ิดถงึมนัอย่างน้ี เวลามี

อะไรยื่นเขา้มาเสนอมาใหเ้ราทาํ จะไดเ้งนิไดท้องมนัก็เลยกระโดดรบัเลย มนัจะ

ไมไ่ปคดิวา่ทาํไปทาํไม แต่ถา้มนัมคีวามรูส้กึวา่เราตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายอยู่

ตลอดเวลาน้ี อะไรจะยื่นเสนอมาน้ี จะยากทีจ่ะหลอกเราได ้ น่ีคอืข ัน้ตน้พยายาม

ระลกึถงึความแก่ความเจ็บความตาย การพลดัพรากจากของทีเ่รารกัทีเ่ราชอบ 

ตอ้งเกดิขึ้นเสมออนัน้ีเป็นเบื้องตน้ ถา้เราพจิารณาน้ีไดแ้ลว้ ขัน้ต่อไปเรากม็าแยก

อวยัวะออก ๓๒ สว่น ใหเ้หน็วา่ร่างกายน้ีเป็นการประกอบขึ้นของอวยัวะท ัง้ ๓๒ 

ส่วนน้ี หามตีวัมตีนไม ่อนัน้ีก็เรยีกวา่แยกอวยัวะ เพื่อจะไดท้าํลายความรูส้กึ ว่า

รา่งกายน้ีเป็นตวัเราของเรา และขัน้ต่อไปกใ็หม้นัสลายกลายเป็นธาตไุป  

เวลาร่างกายตายไปธาตทุ ัง้ ๔ มนัก็จะแยกทางกนั ธาตไุฟก็จะออกไป คนตายไป

จบัดูร่างกายไมเ่หมอืนกบัคนเป็น ร่างกายคนเป็นจะอุ่น แต่ร่างกายคนตายน้ีจะ

เยน็ น่ีก็แสดงวา่ธาตไุฟไปแลว้ กลิน่ก็ระเหยออกมา น่ีก็ธาตลุมระเหยออกมา นํา้

ก็ไหลออกมา ถา้ทิ้งไวน้านๆเขา้ ต่อไปมนัก็แหง้กรอบ กลายเป็นดนิไป น่ีคอืการ

พจิารณาแยกธาต ุ ใหเ้หน็ว่าเป็นธาต ุ ๔ ดินน้ําลมไฟ แลว้ก็ใหเ้หน็อสุภะดว้ย 

อสุภะก็คอืเวลาเราแยกอาการ ๓๒ น้ี เรากท็าํไดท้ ัง้ ๒ อยา่ง ดูว่ามนัไม่สวยไม่

งาม และกดู็ว่ามนัไม่มีตวัไม่มีตน หรอืจะดูตอนทีค่นตายไปก็ได ้ เวลาตายแลว้

สวยงามไหม เวลาตายแลว้เราจะอยากจะไปนอนกบัเขาไหม คนทีเ่ป็นแฟนเราๆ

นอนกบัเขาไดท้กุคนื พอวนัน้ีเขาตายน้ีขอเก็บศพไวส้กั ๓ วนัไหม หรอืไมเ่อารบี

ยกใหป่้าชา้ใหส้ปัเหร่อเลย เมือ่ก่อนรกัหวงแทบเป็นแทบตาย พอไมห่ายใจน้ียก

ใหส้ปัเหร่อเลย เราตอ้งเหน็ตอนนัน้ก่อนทีเ่ขาจะตาย เราจะไดไ้มม่กีามารมณก์บั

เขา พอเราไมม่กีามารมณแ์ลว้ เขาจะไปอยู่กบัใครเราก็ไมท่กุข ์ ทีเ่ราทกุขเ์พราะ
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เรายงัมกีามารมณอ์ยู่ เรายงัตอ้งการเขาอยู่ ตอ้งการเสพกามารมณก์บัเขา พอเขา

ไปนอนกบัคนอื่นเราก็วุน่วายใจขึ้นมาทกุขใ์จขึ้นมา แต่ถา้เราคดิวา่เขาเป็นซากศพ

น้ี เราก็จะรูส้กึเฉยๆ อยากจะไปนอนกบัใครก็ไปเถอะ เราไมอ่ยากจะนอนกบัเขา

แลว้ แต่เรามองไมเ่หน็วา่เป็นซากศพกนั เรายงัมองเขาวา่เป็นร่างกายทีส่วยงามที่

น่ารกั น่ีคอืปญัหาของการไมพ่จิารณาอสุภะ  

ถาม ตดิสุข ทาํใหก้ารปฏบิตัธิรรมไมก่า้วหนา้เท่าทีค่วรจะเป็น ตอ้งแกไ้ขอย่างไรกบั

กเิลสตวัน้ีด ี

ตอบ ก็ตอ้งถอืศีล ๘ ติดสุขกค็อื ติดรูปเสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะ ถา้ถอืศีล ๘ มนักจ็ะมี

ขอ้บงัคบั ทาํใหเ้ราไม่สามารถที่จะไปหาความสขุ ทางตาหจูมูกลิ้นกายได ้ เช่น

ศีลขอ้ ๓ ก็เป็นอพรหมจรยิา คอืไม่ร่วมหลบันอนกบัใคร ขอ้ ๖ ก็คอื ไม่

รบัประทานอาหารมากจนเกนิไป ไมห่าความสุขจากการรบัประทานอาหาร 

รบัประทานอาหารแบบเป็นการรบัประทานยา ถงึเวลาก็รบัประทานไป 

รบัประทานพอประมาณ พอใหร่้างกายอยู่ได ้ แลว้ก็ละเวน้การหาความสุข จาก

พวกมหรสพจากเครื่องบนัเทงิต่างๆ แลว้ก็ละเวน้การนอนนานจนเกนิไป นอน

บนฟูกหนาๆเตยีงใหญ่ๆ ตามปกตร่ิางกายน้ีพกั ๔ – ๕ ช ัว่โมงก็พอ แต่ถา้นอน

บนฟูกหนาๆพอตื่นขึ้นมาก็ไมอ่ยากจะลกุ ก็จะนอนต่ออกี ๔ – ๕ ช ัว่โมง ก็จะ

เสยีเวลาทีจ่ะเอามาภาวนา น่ีเรยีกวา่ตดิสุข วธิีตดิสุข พระพทุธเจา้ก็สอนวา่ใหถ้อื

ศีล ๘ เรยีกวา่เนกขมัมบารมี เนกขมัมะก็คอืการออกจากความสุข ฉะนัน้คนที่

อยากจะออกจากความสุข ก็ตอ้งหดัถอืศีล ๘ กนั  

ถาม แลว้อย่างจติสงบ คอืนัง่สมาธิแลว้มคีวามสุขกบัสมาธิ แต่เวลาออกมาแลว้ นิด

หน่ึงก็จะขี้วนีขี้โมโหอย่างน้ี 

ตอบ ก็เพราะวา่ออกมาแลว้ไมใ่ชป้ญัญา หรอืไมใ่ช่สตริกัษาใจต่อถา้ออกมาแลว้มสีติ

ควบคุมใจ พทุโธๆต่อไป มนัก็จะไมเ่กดิอารมณ์ขึ้นมางา่ย หรอืวา่ถา้ใชป้ญัญาก็

ยิ่งจะทาํใหอ้ารมณต่์างๆน้ี หมดไปไดอ้ย่างถาวร คอืถา้เราไมม่คีวามอยากแลว้เรา
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ก็จะไมม่อีารมณ ์ เวลาเกิดอารมณเ์พราะวา่เราไมไ่ดด้งัใจอยาก เราอยากจะใหเ้ขา

ทาํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ี พดูอย่างนัน้พดูอย่างน้ี พอเขาไมพ่ดูอย่างนัน้พดูอย่างน้ี 

ทาํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ี เราก็เกดิอารมณข์ึ้นมา ถา้เรามาสอนใจว่าต่อไปน้ีเราตอ้ง

ไม่มีความอยากกบัใครทัง้นั้น ใครจะทาํอยา่งไรพดูอยา่งไรกเ็รื่องของเขา ต่อไป

เราก็จะมอีเุบกขาเฉยกบัทกุสิง่ทกุอย่างได ้ ตอ้งสอนใจวา่เราไปส ัง่เขาไม่ได ้ หา้ม

เขาไม่ได ้คนอื่นจะพดูอะไรจะทาํอะไร เหตกุารณต่์างๆในบา้นในเมอืงในโลกน้ีจะ

เป็นอย่างไร จะขึ้นจะลงน้ี เราไปส ัง่เขาไม่ได ้ ถา้เราไปอยากใหเ้ขาขึ้น แลว้เขาไม่

ขึ้นเราก็จะเกดิอารมณข์ึ้นมาได ้ ถา้เรารูว้่าทกุสิ่งทกุอยา่งเป็นไปตามเหตตุาม

ปจัจยั เราก็ทาํใจเป็นอเุบกขาไวร้บัเหตกุารณ ์

ถาม คอืนัง่แลว้มนัน่ิงมนัมคีวามสุข แลว้พอออกมาเจอเสยีงดงัๆขา้งนอก 

ตอบ ถงึตอ้งใชป้ญัญาไง  

ถาม คอืมนัโมโหมาก 

ตอบ ก็ตอ้งใชป้ญัญาก็ตอ้งสอนวา่ มนัเป็นส่วนหน่ึงของชวีติทีเ่ราไปหา้มเขาไม่ได ้ เรา

ตอ้งอยู่กบัเขาใหไ้ด ้ ถา้อยู่ไมไ่ดก้็ไปอยู่ทีส่งบก็ได ้ มเียอะแยะ ทีว่ดัน้ีไง ตามป่า

ตามเขาทาํไมไมไ่ปเอง ใช่ไหม เมือ่มนัหนวกหู อนัไหนทีเ่ราแกไ้ดเ้ราก็แกไ้ป ที่

พดูน้ีหมายถงึสิง่ทีเ่ราแกไ้มไ่ด ้ หา้มไมไ่ด ้ แต่ทีไ่หนทีเ่ราแกไ้ดห้า้มไดเ้ราก็แกไ้ป 

ทีไ่หนมนัวุน่วายเราก็อย่าไปอยู่ส ิ เราก็ไปหาทีส่งบอยู่กนั แต่การจะไปอยู่กต็อ้ง

ตดัความอยาก เหตผุลทีเ่ราอยู่กบัความวุน่วาย เพราะเรายงัตดิยงัมคีวามอยาก

กบัสิง่ต่างๆอยู่  

ถาม หากเราตอ้งรบัมอืกบัคุณแมส่าม ี ทีเ่รยีกรอ้งความสนใจมากๆ เช่นเวลาเจอลูกก็

ทาํแบบป่วยมาก ซมึ เวลาลูกไปทาํงานก็แขง็แรงดไีมป่่วย (แมบ่า้นทีดู่แลบอกมา) 

ทาํแบบน้ีทกุวนัมานานหลายปี ทาํใหเ้ราคลา้ยตดิคุก จะไปไหนทไีกลๆไมไ่ด ้ ทาํ

ใหเ้ราก็เกดิความเบือ่หน่ายในการกระทาํเช่นน้ี เราควรวางใจเราอย่างไร และควร

วางใจกบัแมล่กัษณะน้ีอย่างไร  
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ตอบ งา่ยนิดเดยีว ก็รกัแมเ่หมอืนรกัผวัก็แลว้กนั เรารกัผวัแต่เกลยีดแมม่นัก็เป็นอย่าง

น้ีแหละ ก็รกัสามเีหมอืนกบัรกัแม ่ เพราะแมก่บัสามกี็เหมอืนคนเดยีวกนันะ

แหละใช่ไหม เวลาเราแต่งงานเราตอ้งคดิไวล้ว่งหนา้ก่อนแลว้ วา่เราไมไ่ดแ้ต่งงาน

กบัสามคีนเดยีว เราแต่งกบัแมก่บัพอ่กบัพีก่บันอ้งกบัท ัง้ครอบครวัดว้ย เพราะ

เขาจะตอ้งมามส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัเรา ถา้เราไปรกัเพยีงแต่สามแีลว้เกลยีดคนอื่นเรา

ก็จะมคีวามทกุข ์ แต่ถา้เราคดิวา่เขาเป็นอวยัวะอนัเดยีวกนั เหมอืนกบัเราแต่งกบั

สาม ี เราก็รกัท ัง้หนา้ท ัง้ตาท ัง้แขนท ัง้ขาใช่ไหม เรารกัท ัง้ตวั ฉนัใดเวลาแต่งกบั

สาม ีเราก็ตอ้งรกัท ัง้ครอบครวัของเขา แลว้เราก็จะมคีวามสุข  

ถาม ขอถามเกี่ยวกบัเรื่องพระรบัประเคนของ ระหวา่งผูช้ายพระสงฆไ์มต่อ้งใชผ้า้ 

ระหวา่งผูห้ญงิตอ้งใชผ้า้ 

ตอบ คอืท่านกลวัมนัจะใกลเ้กนิไป บางทมีนัจะแตะตอ้งกนัได ้ เวลาแตะตอ้งน้ี

กามารมณม์นัจะเกดิขึ้นเร็วกบัพระ เพราะพระเป็นเหมอืนคนไมไ่ดก้นินํา้ อยู่ใน

ทะเลทราย พอไดแ้ตะนํา้หยดเดยีวมนัก็จะเกดิ 

ถาม พอดฟีงัมาก็เลยสงสยั  

ตอบ เพยีงป้องกนัไมใ่หเ้กดิการสมัผสักนั ไม่มอีะไร ที่ศรลีงักาน้ีเขาก็ไมไ่ดใ้ชผ้า้ รบั

กบัมอืได ้ แต่ทางเมอืงไทยเรา รูส้กึว่าอยากจะป้องกนัพระ ป้องกนัพรหมจรรย์

ของพระอกีช ัน้หน่ึง ก็เลยใหใ้ชผ้า้รบัของจากสุภาพสตร ี เพือ่จะไดต้ดัปญัหาเรื่อง

การทีจ่ะแตะตอ้งตวักนัเทา่นัน้เอง ไมม่อีะไร 

ถาม ฟงัมา ๒ ทีไ่มเ่หมอืนกนั ท่านก็บอกวา่ไมจ่าํเป็นไมต่อ้งใชผ้า้ก็ได ้ 

ตอบ ก็ธรรมเนียมเขาทาํมาอย่างน้ี เราก็ทาํตามเขาไป เท่านัน้เอง ถา้เราไปอยู่ศรลีงักา

อย่างน้ีเราก็ไมต่อ้งใชผ้า้ เราก็ถวายกบัมอืไดเ้ลย กแ็ลว้แต่ พทุธศาสนาก็มคีวาม

แตกต่างกนับา้งตามสงัคมทีเ่ขา้ไป บางสงัคมเขาก็ไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญัมาก บาง

สงัคมเขาก็ใหค้วามสาํคญัมาก อย่างของเราน้ีเขาใหค้วามสาํคญัมาก ในเมือ่เรา
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เขา้มาในสงัคมน้ีเราก็ตอ้งปฏบิตัติาม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคมนัน้ 

แลว้เราก็จะไดไ้ม่มปีญัหากบัใคร ถา้โยมไมใ่ชผ้า้เดีย๋วเราก็จะโดนเขาวา่อกีแหละ 

ใช่ไหม ยื่นใหก้บัมอือะไรอย่างน้ี เพราะจะมคีนเขาบอกไมถ่กูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง  

ถาม เมือ่กายกบัจติแยกตวัออกมาแลว้ จติในจติก็เหน็แลว้ แต่ทีส่งสยัยงัแกไ้มไ่ดค้อื 

เหน็กาย เงาของกายธรรมดาไมม่เีพศ กายดา้นซา้ย กายดา้นขวา ระหวา่งหนา้อก 

เคลือ่นมารวมกนัเป็นหน่ึง ทีก่ลางหนา้อกหมายถงึอะไร  

ตอบ ไมรู่เ้หมอืนกนั กายมนัก็มอีนัเดยีว อนัน้ีมนัก็อาจจะเป็นจนิตนาการของจติไป 

นัง่สมาธิแลว้ก็มอีะไรแปลกๆโผลข่ึ้นมา ถงึบอกใหร้ะวงัไง เวลาเหน็อะไร อย่าไป

หลงกบัมนั ใหพ้จิารณาวา่เป็นไตรลกัษณไ์ปหมดก็แลว้กนั เป็นอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา เกดิแลว้ก็ดบั มนัผ่านไปแลว้ก็จบ บอกวา่มนัเป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง เป็น

อนตัตาเราก็ไปส ัง่มนัไมไ่ด ้ถา้เราไมอ่ยากจะทกุขก์บัมนั เราก็อย่าไปสงสยัอย่าไป

อยากรู ้ถา้อยากรูแ้ลว้มนัก็ทกุขข์ึ้นมา ตอ้งโทรมาถาม 

ถาม คอืเมือ่เร็วๆน้ี นัง่รถผ่านไปวงเวยีนซึง่มรูีปคนๆหน่ึง ใจก็บอกวา่อกีไมน่านเขา

ตอ้งตายแน่ๆ และไมน่านจรงิๆเขาก็ตาย ทน้ีีโยมก็พจิารณาว่าไมว่่าเขาไมว่่าเรา

สุดทา้ยก็ตอ้งตายกนัหมด คอืประมาณวา่พจิารณาเป็นมรณานุสต ิ ทน้ีีอยากให ้

ท่านพระอาจารยช่์วยต่อยอดตรงน้ี ใหม้นักา้วต่อไปนะคะ 

ตอบ ต่อตรงไหน ตายก็จบแลว้จะไปต่ออะไร  

ถาม คอืจะใชป้ระโยชนต์รงน้ีไดอ้ย่างไร  

ตอบ ใหม้าระลกึอยู่ตลอดเวลา วา่เราอาจจะตายได ้ น่ีเดีย๋วออกจากน่ีไปเดนิลืน่หกลม้

หวัฟาดถงึตายก็ได ้ จะไดไ้มป่ระมาท จะไดม้สีต ิ ระมดัระวงั จะไดร้ะงบัความ

โลภความอยากได ้ เท่านัน้เอง ใหค้ดิอยู่เรื่อยๆ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้สอนพระ

อานนท ์ใหม้คีวามตายน้ีอยู่ในความสาํนึกของเราตลอดเวลา เราจะไดไ้มป่ระมาท 

แลว้เราจะไดไ้มโ่ลภไมอ่ยากไดอ้ะไร เอาไปเจรญิต่อ พอเหน็คนตายแลว้มาระลกึ
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อยู่เรื่อยๆ พอขยายความไปเรื่อยๆ อย่างสมยัทีเ่ราเหน็ศพครัง้แรกน้ี มนัมาคดิ

เองเลยนะ วา่ต่อไปพอ่กต็อ้งตาย แมก่็ตอ้งตาย ปู่ย่าตายายกต็อ้งตาย เราก็ตอ้ง

ตาย คนนูน้คนน้ีตายหมดเลยมนัคดิไปหมดเลย แลว้มนัก็เตรยีมตวัเตรยีมใจรบั

กบัเหตกุารณน์ัน้ได ้ พอเขาตายก็ไมรู่ส้กึตื่นเตน้ตกใจ เพราะเหน็หนงัตวัอย่าง

แลว้ แต่พวกเราส่วนใหญ่พอเหน็หนงัตวัอย่างแลว้ก็พยายามลมืมนั ไมย่อมเอา

มาคดิต่อ มนัก็เลยลมื พอไปเจอหนงัจรงิเขา้ก็ตกใจ กลวัขึ้นมา  

ถาม ไปฝึกปฏบิตัมิาค่ะ ตอนแรกเขาก็ใหใ้ชอ้านาปานสต ิ ก็ฝึกไปเรื่อยๆแลว้หลงั

จากนัน้ หลงัจากทีจ่ติมนัก็สงบแลว้ระดบัหน่ึง เขาก็ใหดู้แบบวา่ คอืพจิารณา

ตัง้แต่หวัจรดเทา้ ตอนแรกก็ดูผวิหนงัในบรเิวณกวา้งก่อน แลว้ก็ในแต่ละบริเวณ 

เขาก็ใหดู้วา่ความรูส้กึทีเ่กดิขึ้นมนัมอีะไรบา้ง แลว้ก็ดูจนกวา่มนัจะดบัไป ถา้เรามี

อเุบกขาเพยีงพอมนัก็จะดบัไปไดโ้ดยทีเ่ราไมม่คีวามทกุข ์ แลว้ก็คอืดูไปเรื่อยๆ

อย่างน้ี แลว้หนูก็ปฏบิตั ิแต่ตอนน้ีไมไ่ดป้ฏบิตัแิลว้นะค่ะ ก็คอือย่างตอนนอนน้ีก็

ปฏบิตัไิปเรื่อยๆ พอตื่นเชา้ขึ้นมา คอืมนัจะเป็นอตัโนมตัไิปเลย อนัน้ีมนัไมค่่อย

จะเขา้กบัทีพ่ระอาจารยว์า่ คอืหนูหมายความวา่ ท่านพระอาจารยใ์หดู้ สมมตุวิา่ดู

อวยัวะหรอืวา่ดูอสุภะ หรอืวา่ดูความไมเ่ทีย่งอะไรอย่างน้ี ก็คอืมนัมส่ีวนที่

สอดคลอ้ง แต่หนูรูส้กึวา่ หนูไมท่ราบวา่... 

ตอบ ทีเ่ขาสอนน่ีเขาใหดู้เวทนา ใหดู้ความรูส้กึของร่างกาย แต่เวทนาทีเ่ขาใหดู้น้ีเป็น

เวทนาแบบจิบ๊จอ๊ยไมม่สีาระสาํคญัตรงไหน สิ่งที่เราตอ้งดู เวทนาที่สาํคญักค็ือ

เวลามนัปวด เช่นเวลาปวดฟนัปวดทอ้งอะไรอย่างน้ี แลว้เราตอ้งพจิารณาปลอ่ย

วางมนัใหไ้ด ้ เช่นมนัปวดเราส ัง่ใหม้นัหายปวดไดห้รอืเปลา่ เมือ่มนัไมย่อมหาย

ปวด ถา้เราอยากใหม้นัหายปวดเราจะทุกขม์าก แต่ถา้เรายอมรบัวา่มนัปวดเราทาํ

ใหม้นัหายไมไ่ดก้็อยู่กบัมนัไป พอเราอยู่กบัความปวดไดเ้ราก็จะไมม่คีวามทุกขใ์จ 

อนัน้ีต่างหากคอืการดูทกุขเวทนา แต่เขาใหดู้แบบ ลมพดัมาหรอือะไรมาแตะตรง

น้ีก็รูส้กึวา่มคีวามรูส้กึ เกดิแลว้ก็ดบัไป อนัน้ีมนัไมค่่อยมสีาระประโยชนเ์ท่าไหร่ 
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เพราะมนัไมก่ระเทอืนใจเรา ใหเ้ราดูเวทนาที่มนัสะเทือนใจเรา เช่นโดนคนเขา

ตบหนา้อย่างน้ี แลว้ดูซวิา่ใจจะโกรธหรอืเปลา่  

ถาม ท่านพระอาจารยห์มายถงึ ก็คอืวา่ปกตกิ็ใหท้าํสมาธิ ใหจ้ติสงบ แลว้พอมอีะไรมา

กระทบ แลว้ค่อยดูวา่เรามอีเุบกขาเพยีงพอหรอืเปลา่  

ตอบ เออ้ จะปลอ่ยวางเขาไดห้รือเปลา่ 

ถาม แลว้ก็อย่างเวลาพจิารณากายหรอืวา่อะไรอย่างน้ี อนัน้ีก็คอืหลบัตาก็ไดล้มืตาก็ได ้

ทาํอะไรอยู่ก็ไดใ้ช่ไหมคะ 

ตอบ ได ้ ไดต้ลอดเวลา เราตอ้งการเหน็ความจรงิของร่างกายใหค้รบถว้นไง ตอนน้ีเรา

เหน็เพยีงดา้นเดยีว เราเหน็ดา้นนอก เหน็ดา้นทีส่วยงาม แต่เรามองไมเ่หน็ดา้นที่

ไมส่วยงาม เราก็เลยเกดิความหลงรกัร่างกายน้ี แต่พอเราเหน็ดา้นทีไ่มส่วยงาม 

เราก็จะไม่รกัร่างกายน้ี เราก็จะเฉยๆกบัร่างกายน้ีได ้ 

ถาม คอืมคีร ัง้หน่ึงนัง่สมาธิแลว้ก็ออกมา แลว้ทาํกจิวตัรประจาํวนัอะไรอย่างน้ี ลา้ง

หนา้อยู่หนา้กระจก แลว้ทน้ีีก็มองเขา้ไป ก็รูส้กึวา่ มนัหมายความวา่ ไมท่ราบวา่

คดิไปเองหรอืเปลา่วา่ ผวิพรรณเราก็ไมไ่ดส้วยไปนานๆ แลว้มนัก็แบบเหมอืนกบั

วา่มนัมภีาพขึ้นมา  

ตอบ นัน่แหละเราตอ้งคดิไป ตอ้งคดิไปเรื่อยๆ  

ถาม มนัถกูไหม 

ตอบ ถกูแลว้ตอ้งใชค้วามคดิ ถงึจะเหน็ภาพต่อไป 

ถาม ก็คอืคดิไปเรื่อยๆ  

ตอบ คดิไปเรื่อยๆ วา่มนัตอ้งเหีย่วมนัตอ้งย่น มนัตอ้งกลายเป็นซากศพไป คดิอย่างน้ี

ไปเรื่อยๆ เพราะน่ีเป็นข ัน้ตอนของร่างกายทีม่นัจะตอ้งพฒันาไป เพือ่ทีใ่จเราจะ
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ไดไ้มไ่ปวติกกงัวลกบัมนั เพราะเราหา้มมนัไมไ่ด ้ใจเราจะไดไ้มท่กุข ์จะไดไ้ม่ตอ้ง

ไปเสยีเวลาไปทาํศลัยกรรมตกแต่งเสยีเงนิเสยีทอง ทาํแทบเป็นแทบตายก็ไดไ้มก่ี่

ปี ก็เหีย่วย่นเหมอืนเดมิอกี สูป้ลอ่ยมนัไปตามธรรมชาตดิกีวา่ เอาเงนิไปทาํบญุ

ดกีวา่ มคีวามสุขกวา่ ปลอ่ยวางร่างกายไง ปลอ่ยความแก่ ปลอ่ยความเจบ็ 

ปลอ่ยความตาย น่ีพจิารณา ๓ อย่างน้ีจนเขา้ใจวา่มนัตอ้งเกดิขึ้น และไมม่อีะไรที่

จะไปยบัย ัง้หา้มมนัได ้ถา้เราฝืน เราต่อสู ้ เราก็จะทกุขไ์ปเปลา่ๆ ถา้เราไมต่่อสูเ้รา

ยอมรบัเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย เพราะใจเราไม่ไดเ้ป็นอะไรไปกบัร่างกาย 

แต่ใจเรากลบัวุน่วายไปกบัร่างกาย น่ีคอืการปฏบิตัเิพือ่ดงึใจเราออกจากร่างกาย 

ไมใ่หไ้ปยุ่งกบัร่างกาย ใหป้ลอ่ยร่างกายเขาเป็นไปตามเรื่องของเขา เขา้ใจนะ 
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กณัฑท์ี่ ๔๗๖ 

ปญัญา ๓ ขัน้ 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

วนัน้ีพวกเราก็ไดม้าร่วมกนัฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัอกีครัง้หน่ึง การฟงัเทศนฟ์งัธรรมน้ีเป็น

การเจรญิปญัญา เจรญิสมัมาทฐิ ิเป็นปญัญาขัน้ตน้คือขัน้ที่ ๑ เรยีกว่าสตุมยปญัญา คือ

ความรูค้วามเหน็ที่ถกูตอ้ง ที่เกดิจากการไดย้นิไดฟ้งั พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ปญัญาข ัน้ทีห่น่ึงน้ียงัไมส่ามารถใชใ้นการดบักเิลสตณัหา ดบัความทกุขไ์ด ้ แต่เป็น

ปญัญาทีจ่าํเป็นจะตอ้งเกดิขึ้นก่อน เพราะถา้เราไม่ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เราก็จะไมรู่เ้หตแุละผลของความสุขของความทกุข ์ ทีม่อียู่ภายในใจของเรา 

แต่ถา้เราไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ เราก็จะไดย้นิไดฟ้งัเรื่องของ

พระอรยิสจั ๔ กค็ือ ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค ทกุขก์ค็ือความไม่สบายอกไม่สบายใจ 

สมทุยัก็คอืตน้เหตทุีท่าํใหเ้กดิความไม่สบายอกไมส่บายใจ นิโรธก็คอืการดบัของความไม่

สบายอกไมส่บายใจ มรรคก็คอืวธิีการทีจ่ะทาํใหค้วามไม่สบายอกไมส่บายใจนัน้ดบัไป

หายไป พอเรารูแ้ลว้วา่ความทกุขค์วามไมส่บายใจของเราอยู่ทีไ่หน อยู่ที่ตน้เหตกุค็ือ

สมทุยั คือความอยากทัง้ ๓ ประการ คือกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ถา้เรา

อยากจะใหค้วามทกุขค์วามไมส่บายใจหายไปหมดไป เราก็ตอ้งละเหตขุองความทกุขข์อง

ความไม่สบายใจ ก็คอืละตณัหาท ัง้ ๓ น้ี และการที่จะละตณัหาทัง้ ๓ น้ีได ้ เราตอ้งมี

เครื่องไมเ้ครื่องมอื เครื่องไมเ้ครื่องมือที่พระพทุธเจา้ไดท้รงคน้พบ กค็ือมรรคที่มีองค ์

๘ ถา้ย่อลงมาก็ศีลสมาธิปญัญา สาํหรบัผูท้ีเ่ป็นนกับวช หรอืทานศีลภาวนา สาํหรบัผูท้ี่

ยงัครองเรอืนอยู่ น่ีคอืเครื่องมอืทีจ่ะใชใ้นการละตณัหาความอยาก เพือ่จะไดด้บัความ

ทกุขค์วามไมส่บายใจ การรูเ้พยีงเท่าน้ียงัไมม่กีาํลงัพอ เพราะเราเพยีงแต่รูเ้หตรูุผ้ล แต่

เรายงัไมม่มีรรค ก็คอืเครื่องไมเ้ครื่องมอื ทีจ่ะทาํใหเ้ราละตณัหาความอยากต่างๆได ้

เครื่องมอืทีจ่ะช่วยใหเ้ราละความอยากไดก้็คอืสมัมาสต ิสมัมาสมาธิ อนัน้ีเป็นเครื่องมอืที่
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เราจะตอ้งพฒันาขึ้นมา ถา้ใจเรามสีมัมาสตมิสีมัมาสมาธิ ใจของเราก็จะมพีลงั มกีาํลงัที่

จะหยุดความอยากได ้ใจเราตอ้งมอีเุบกขา ถา้มอีเุบกขาแลว้ใจจะสูก้บัความอยากได ้ 

ดงันัน้ข ัน้ตน้ของปญัญาก็คอืสุตมยปญัญา อนัน้ีกเ็หมือนกบัที่เราเรยีกว่าปรยิตัิ ปรยิตักิ็

คอืการศึกษาการเลา่เรยีน คาํสอนของพระพทุธเจา้ เพือ่ใหเ้รารูว้า่ เราจะตอ้งทาํอะไร เรา

ตอ้งการความดบัของความทกุข ์ ของความไม่สบายใจ เราก็ตอ้งละตณัหาความอยาก

ต่างๆ การทีเ่ราจะละตณัหาความอยากได ้ เราก็ตอ้งมมีรรค ก็คอืตอ้งมสีมัมาสติ

สมัมาสมาธิ ก่อนทีจ่ะมสีมัมาสตสิมัมาสมาธิได ้ เราก็ตอ้งมศีีลก็คอื สมัมากมัมนัโต 

สมัมาวาจา และสมัมาอาชโีว สมัมากมัมนัโตก็คอืการกระทาํทีถ่กูตอ้ง สมัมาวาจาก็คอื

การพดูทีถ่กูตอ้ง สมัมาอาชโีวก็คอืการมอีาชพีทีถ่กูตอ้ง สมัมากมัมนัโต สมัมาวาจา ก็อยู่

ในศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๒๒๗ ขอ้น่ีเอง เช่นการไมฆ่่า การไมล่กัทรพัย ์การไม่ประพฤตผิดิ

ประเวณี การไมพ่กูปด การไมเ่สพสุรายาเมาและอบายมขุต่างๆ นอกจากสุราแลว้ก็มกีาร

เลน่การพนนั การเทีย่วกลางคนื การคบคนชัว่เป็นมติร การมคีวามเกยีจครา้น การทีจ่ะ

แกค้วามเกยีจครา้นได ้ก็ตอ้งมสีมัมาวายาโม ก็มคีวามเพยีรชอบ ความเพยีรทีถ่กูตอ้ง มี

ความขยนัหม ัน่เพยีรในการทีจ่ะสรา้งมรรคขึ้นมา ก็คอืสมัมาสต ิ สมัมาสมาธิ พอเรามี

สมัมาสตสิมัมาสมาธิ เราก็จะสามารถทีจ่ะใชส้มัมาทฐิมิาในการละความอยาก ดบัความ

ทกุขภ์ายในใจได ้พอเราไดสุ้ตมยปญัญามาแลว้  

ข ัน้ต่อไปเราก็ตอ้งมาเจรญิ จนิตามยปญัญา คือนําเอาธรรมที่เราไดย้นิไดฟ้ังน้ี มา

พจิารณาใครค่รวญอยูเ่น่ืองๆ อยูเ่รื่อยๆ ถา้เปรยีบเทียบกเ็หมือนกบัการทาํการบา้น สุ

ตมยปญัญาก็เหมอืนการเรยีนอยู่ในหอ้งเรยีน ครูสอนอะไรบอกอะไรนกัเรยีนก็จดไว ้

แลว้พอกลบับา้นก็เอาไปทาํการบา้นต่อ เอาไปพจิารณาใคร่ครวญ เพือ่ทีจ่ะไดไ้มห่ลงไม่

ลมื วา่จะตอ้งทาํอะไรบา้ง น่ีคอืปญัญาขัน้ที่ ๒ เป็นการทาํการบา้น ปญัญาข ัน้ที ่๑ ข ัน้ที ่

๒ น้ียงัไมใ่ช่เป็นปญัญาทีจ่ะดบัตณัหา ดบัความทกุขภ์ายในใจได ้ แต่เป็นปญัญาที่จะ

เตรยีมเพือ่ใหเ้กดิปญัญาข ัน้ที ่๓ ต่อไป  

ปญัญาขัน้ที่ ๓ กค็ือภาวนามยปญัญา ข ัน้ที ่๓ น้ีแลทีจ่ะเป็นปญัญาที่จะสามารถทาํลาย

ตณัหาตน้เหตขุองความทกุขใ์จได ้ หยดุความอยากได ้ ละความอยากคือกามตณัหา 



61 
 

ภวตณัหา และวภิวตณัหาได ้ ถา้เปรยีบเทยีบปญัญาข ัน้น้ี ก็เหมือนกบัปญัญาที่เราใชใ้น

หอ้งสอบ เราเรยีนหนงัสอือยู่ในหอ้งเรยีน แลว้เราก็ไปทาํการบา้นเตรยีมตวัเขา้หอ้งสอบ 

พอเราจดจาํความรูต่้างๆทีค่รูบาอาจารยส์ ัง่สอนเราได ้ เวลาเขา้หอ้งสอบเราก็จะสามารถ

ตอบคาํถาม ตอบปญัหา ตอบขอ้สอบไดท้กุขอ้ เราก็จะสอบผ่าน แต่ปญัญาทางธรรมน้ี

ต่างกนักบัปญัญาทางโลกก็คอืวา่ ขอ้สอบน้ีมนัเป็นขอ้สอบทีอ่ยู่ในใจของเรา ส่วนปญัญา

ทางโลกน้ีอยู่ในความจาํของเรา เช่นเราเรยีนวชิาอะไรต่างๆ เราเพยีงจดจาํวชิาเหลา่นัน้ 

เช่นวชิาประวตัศิาสตร ์ เราจาํวนัเวลาว่าเกดิเหตกุารณอ์ะไรขึ้นมา พอเวลาเขา้หอ้งสอบถา้

เราจาํได ้พอเขาถามว่าวนัน้ีเดอืนน้ีปีน้ีเกดิเหตกุารณอ์ะไรขึ้น เราก็เขยีนตอบไป เราจาํได ้

เราก็จะตอบคาํถามได ้ เราก็จะทาํขอ้สอบได ้ แต่ขอ้สอบทางธรรมน้ี มนัอยูท่ี่ใจของเรา 

อยู่ทีค่วามทกุขใ์จของเรา และอยู่ทีค่วามอยากของเรา ทีเ่ป็นตน้เหตขุองการทาํใหเ้กดิ

ความทกุขใ์จ อนัน้ีตอ้งมเีครื่องไมเ้ครื่องมอืมาช่วยทาํขอ้สอบ คอืความจาํเพยีงอย่าง

เดยีวน้ีไมพ่อ เช่นเราจาํไดแ้ลว้วา่ ความทกุขใ์จของเราเกดิจากความอยาก แต่เวลาเรา

เจอขอ้สอบ เจอความทกุขใ์จ เจอความอยาก เราหยุดไมไ่ด ้ ถงึแมว้่าเราจะจาํไดว้่า 

ตน้เหตขุองความทกุขใ์จของเราน้ีคอืความอยาก แต่เราหยุดไมไ่ด ้ ก็ทาํใหเ้รายงัไม่

สามารถสอบผ่านได ้คอืว่าเรายงัไมม่ภีาวนามยปญัญา  

ภาวนามยปญัญาน้ี ตอ้งมีสมัมาสติ สมัมาสมาธิ สมัมาวายาโม ความเพยีรชอบ เพยีร

เจรญิสติอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กดิสมาธิ ความแน่นหนามัน่คงของใจ ความน่ิงความ

สงบ ความอิ่มความพอ ความเป็นอเุบกขาของใจ พอเรามสีมัมาสมาธิแลว้ เวลาเกดิ

ขอ้สอบขึ้นมา เวลาเกดิความอยากเกดิความทกุขข์ึ้นมา ถา้เราจาํไดว้่าความทกุขใ์จของ

เราเกดิจากความอยาก และความอยากน้ีจะดบัไปได ้ ก็ต่อเมือ่เราเหน็โทษของความ

อยาก เหน็วา่สิง่ทีเ่ราอยากไดน้ัน้ จะไมส่ามารถดบัความทกุขภ์ายในใจของเราไดอ้ย่าง

ถาวร ดบัไดเ้พยีงช ัว่คราว แต่จะไมไ่ดท้าํใหค้วามอยากนัน้หายไป หรอืหมดไป เช่นคนที่

ตดิบหุรี่ ขอ้สอบของคนทีต่ดิบหุรี่ ก็คอืเวลาเกดิความอยากจะสูบบหุรี่ขึ้นมา ก็ดูซวิา่จะ

สามารถหยุดความอยากสูบบหุรี่ไดห้รอืไม ่ การทีจ่ะหยุดความอยากสูบบหุรี่ได ้ ก็ตอ้งมี

สมัมาสมาธิ ก็คอืมอีเุบกขา มใีจทีน่ิ่งทีส่งบ แลว้ก็ตอ้งมสีมัมาทฐิทิีเ่หน็วา่ ความสุขทีไ่ด ้

จากการสูบบหุรี่น้ี เป็นความสุขช ัว่คราว เป็นการระงบัความอยากช ัว่คราว เวลาอยากสูบ
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บหุรี่แลว้ไดสู้บบหุรี่ ความอยากนัน้ก็จะระงบัตวัลงไป แต่จะไมห่ายไป เวลาความอยาก

สูบบหุรี่น ัน้ระงบัลงไป ความทกุขค์วามทรมานใจ ที่เกดิจากความอยากจะสูบบหุรี่ก็จะ

หายไป แต่หลงัจากนัน้ไมน่าน ก็จะเกดิความอยากจะสูบบหุรี่ขึ้นมาใหม ่ ก็จะเกดิความ

ทกุขร์อบใหมข่ึ้นมา ก็ตอ้งสูบบหุรี่อกี แต่ก็จะไมส่ามารถทีจ่ะละความอยากจะสูบบหุรี่ 

ดบัความทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากจะสูบบหุรี่ ไดอ้ย่างถาวร เป็นการดบัเป็นพกัๆไป พอ

เกดิความอยากสูบบหุรี่กสู็บบหุรี่ พอสูบบหุรี่แลว้ความหงดุหงดิราํคาญใจก็หายไป ความ

อยากก็หายไปช ัว่คราว พออกีสกัระยะหน่ึงก็เกดิความอยากทีจ่ะสูบบหุรี่มวนใหมข่ึ้นมา

อกี ถา้เรามสีมัมาทฐิ ิ คอืรูว้า่การทีเ่ราจะดบัความทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากสูบบหุรี่ได ้

เราตอ้งไมท่าํตามความอยาก เพราะวา่ทาํไปแลว้มนัก็ไมไ่ดเ้ป็นการดบัความทกุขอ์ย่าง

แทจ้รงิและถาวร เป็นการผลกัความทกุขไ์ปขา้งหนา้นัน่เอง ไปในอนาคตคอืในอกี ๑๕ 

นาทหีรอื ๒๐ นาทกี็จะเกดิความอยากทีจ่ะสูบบหุรี่ใหมข่ึ้นมาอกี  

ถา้อยากจะดบัความทกุข ์ กต็อ้งไม่ทาํตามความอยาก ก็ตอ้งเหน็วา่การทาํตามความ

อยากแลว้ไมใ่ช่เป็นวธิีแก ้ วธิีแกก้็คอืตอ้งหยุดความอยาก อนัน้ีถา้มสีมัมาทฐิคิอืความ

เหน็ชอบ มปีญัญาเหน็วา่ความทกุขเ์กดิจากความอยากแลว้จะดบัได ้ ดบัความทกุขไ์ด ้

อย่างถาวร ก็ตอ้งไมท่าํตามความอยากเท่านัน้ จะทาํไดก้ต็อ้งมีสมัมาสมาธิมีอเุบกขา 

เพราะใจทีม่อีเุบกขาน้ีจะไมห่วิไมโ่หย พอบอกใหห้ยุดก็จะหยุดได ้ แต่ถา้ไมม่สีมาธิบอก

ใหห้ยุดกห็ยุดไมไ่ด ้เหมอืนคนทีห่วิขา้ว บอกไมใ่หก้นิขา้ว บอกอย่างไรก็หยุดไมไ่ด ้ท ัง้ๆ

ทีบ่อกวา่ขา้วน้ีกนิเขา้ไปแลว้จะทาํใหท้อ้งเสยี แต่ความอยากความหวิน้ีมนัจะทาํใหย้อม

ทอ้งเสยีแต่ตอนน้ีขอกนิก่อน แต่คนทีก่นิขา้วอิ่มแลว้ พอบอกวา่อาหารจานน้ีกนิแลว้จะ

ทาํใหท้อ้งเสยี ก็จะไมก่นิทนัท ี อนัน้ีเป็นขอ้สอบ ตอ้งเกดิเวลาทีเ่กดิความอยากขึ้นมา 

เกดิความทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากขึ้นมา ขอ้สอบของคนทีสู่บบหุรี่ ก็คอืการหยุดสูบ

บหุรี่ ทาํไดห้รอืไม ่ถา้ทาํไดก้็จะสอบผ่าน ขอ้สอบของคนทีอ่ยากจะดืม่สุรา ก็จะสอบผ่าน

หรอืไมผ่่านก็อยู่ทีว่า่หยุดดืม่สุราไดห้รอืไม ่ ขอ้สอบของคนทีช่อบไปเทีย่วตามสถานที่

ต่างๆ หยุดไปเทีย่วไดห้รอืไมเ่วลาเกดิความอยาก ขอ้สอบของคนทีร่กัตวักลวัตาย จะ

หยุดความอยากรกัตวักลวัตายไดห้รอืเปลา่ หยุดความไมอ่ยากตายไดห้รอืเปลา่ คนที่

กลวัเจบ็จะหยุดความกลวัเจบ็ไดห้รอืเปลา่ ความอยากไมเ่จบ็ไดห้รอืเปลา่ น่ีคอืขอ้สอบที่
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จะตอ้งใชภ้าวนามยปญัญาเป็นผูต้ดัสนิ สุตมยปญัญาเป็นเพยีงการบอกใหรู้ว้า่จะตอ้งทาํ

อย่างไร จนิตามยปญัญาเป็นการใคร่ครวญทบทวน คดิอยู่เรื่อยๆเพือ่ไมใ่หล้มื วา่จะตอ้ง

ทาํอย่างไร แลว้ก็ตอ้งไปสรา้งเครื่องไมเ้ครื่องมอืขึ้นมา คอืตอ้งสรา้งสมัมาสต ิ สรา้ง

สมัมาสมาธิ  

ตอ้งเจรญิสติอยา่งต่อเน่ือง ตลอดเวลาตัง้แต่ตื่นจนหลบั ควบคุมใจไมใ่หล้อยไปลอยมา 

ไปกบัอารมณต่์างๆ ไปกบัเรื่องราวต่างๆ ไปกบัความคดิปรุงแต่งต่างๆ ใหส้กัแต่วา่รูอ้ยู่

ในปจัจบุนั เช่นใหรู้อ้ยู่กบัคาํบรกิรรมพทุโธๆไป ไมว่า่จะทาํอะไรก็ใหบ้รกิรรมพทุโธๆไป

เรื่อยๆ หรอืจะใหรู้อ้ยู่กบัการกระทาํของร่างกายก็ได ้ ก็เฝ้าดูการเคลือ่นไหวของร่างกาย 

ทกุอริยิาบถ ไมว่า่จะเดนิจะยนืจะนัง่จะนอน ไมว่่าจะทาํอะไร หนัหนา้ไปทางซา้ยหนัหนา้

ไปทางขวา เดนิไปขา้งหนา้ เดนิกลบัมาขา้งหลงั ทาํภารกจิอะไรต่างๆ ทกุอริยิาบถใหใ้จ

จดจ่อเฝ้าตดิตามอยู่ตลอดเวลา น่ีคอืการเจรญิสต ิ เรยีกวา่การดูกายก็ได ้ ส่วนใหญ่เรา

มกัจะไดย้นิวา่ดูจติกนั แต่เราไมค่่อยจะไดย้นิเรื่องของการดูกาย เพราะเราคดิวา่การดู

กายน้ีมนัสูดู้จติไมไ่ด ้ แต่การทีจ่ะดูจติไดน้ี้ จาํเป็นจะตอ้งมสีมาธิก่อน เพราะวา่จติน้ีไว

มาก ถา้ไมม่สีมาธิทาํใจใหน่ิ้งก่อน จะดูจติไมไ่ด ้ จะตามไมท่นั พระพทุธเจา้จงึสอนใหดู้

กายก่อน กายคตาสติก่อน ในสตปิฏัฐาน ๔ มีจดุที่ใหดู้อยู ่๔ จดุ จดุแรกกค็ือกาย จุดที่ 

๒ กค็ือเวทนา จดุที่ ๓ กค็ือจติ และจดุที่ ๔ กค็ือธรรม ท่านใหดู้กายก่อนเพราะว่ากาย

เป็นส่วนหยาบ เป็นส่วนชา้ทีเ่ราสามารถตดิตาม ดูการเคลือ่นไหวไดอ้ย่างสะดวกไดอ้ย่าง

สบาย ส่วนจติน้ีคอือารมณต่์างๆความคดิปรุงแต่งต่างๆน้ี มนัละเอยีดและมนัไวมาก เรา

จะไมม่คีวามสามารถทีจ่ะตดิตาม และทาํใหเ้กดิประโยชนไ์ด ้เราจงึตอ้งดูกายก่อน  

เจรญิสตทิีก่ายก่อน เฝ้าดูการเคลือ่นไหวอยู่ตลอดเวลา ถา้ใจเกาะตดิอยู่กบัร่างกาย เวลา

นัง่สมาธิใจก็จะไมล่อยไปลอยมา ใหบ้รกิรรมพทุโธๆก็จะบรกิรรมแต่พทุโธเพยีงอย่าง

เดยีว ไมเ่หมอืนกบัพวกเราเวลาทีน่ ัง่สมาธิกนั เวลาบรกิรรมพทุโธไดส้กั ๒ – ๓ ครัง้ก็ไป

คดิถงึเรื่องนัน้คดิถงึเรื่องน้ีแลว้ ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้ นัง่ไปนานสกัเท่าไหร่ก็จะไมม่วีนัทีจ่ะ

สงบได ้จะสงบไดน้ี้ ตอ้งอยู่กบัคาํบรกิรรมพทุโธๆไปอย่างต่อเน่ือง ถา้ทาํไดภ้ายใน ๔ – 

๕ นาท ี ใจก็สามารถเขา้สู่ความสงบได ้ รวมเป็นหน่ึงได ้ เป็นอเุบกขาได ้ สกัแต่วา่รูไ้ด ้
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หรอืถา้ใชก้ารดูลมหายใจเขา้ออก ก็จะอยู่กบัการดูลมเพยีงอย่างเดยีว ลมหายใจเขา้ก็รู ้

ลมหายใจออกก็รู ้ รูต้รงจดุเดยีว ก็รูต้รงจดุทีล่มสมัผสัเขา้ออก บรเิวณปลายจมกูหรอื

บรเิวณเหนือรมิฝีปาก เป็นจดุทีล่มจะสมัผสักบัร่างกายเวลาเขา้ไปเวลาออกมา ถา้มสีติ

เฝ้าอยู่ดูอยู่ตรงจดุนัน้อย่างต่อเน่ือง โดยทีไ่มเ่ผลอไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ไม่นานใจก็จะ

รวมเขา้สู่ความสงบไดเ้ช่นเดยีวกนั น่ีคอืวธิีเจรญิสต ิ เพือ่ใหเ้กดิสมาธิเพือ่ใหเ้กดิอเุบกขา 

พอเกดิอเุบกขาแลว้ก็เหมอืนกบัการไดร้บัประทานอาหารอิ่มแลว้ พออิ่มแลว้พอออกมา

เหน็ขนมนมเนย ถา้มตีณัหาความอยากกนิ เน่ืองจากยงัมนิีสยั ยงัไมไ่ดต้ดัตณัหาความ

อยาก แต่ความจรงิร่างกายไมอ่ยากจะกนิ แต่ใจยงัอยากจะกนิอยู่ เราก็สามารถใช ้

ปญัญาสอนใจไดว้่าอย่าไปกนิ กนิแลว้มนัจะเป็นโทษกบัร่างกายกบัจติใจ กบัร่างกายก็

คอืทาํใหร่้างกายมนีํา้หนกัเกนิ มนีํา้หนกัมากเกนิไป ทาํใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆได ้ เป็น

ภยักบัจติใจก็เพราะวา่จะส่งเสรมิความอยาก ส่งเสรมิความทกุขใ์จใหม้อีายุต่อไปยาวขึ้น

ไป ถา้เราตอ้งการทีจ่ะใหใ้จของเราหลดุพน้จากความทกุข ์เราก็ตอ้งไมท่าํตามความอยาก 

ถา้ใจอิ่มแลว้มอีเุบกขาแลว้ พอไดร้บัขอ้มลูอย่างน้ี ก็จะไมท่าํตามความอยากได ้ จะไม่

รูส้กึทรมานแต่อย่างใด แต่สาํหรบัใจทีย่งัไมม่อีเุบกขาน้ี ก็เหมอืนกบัคนทีย่งัไมไ่ดก้นิขา้ว 

พอเจอขนมนมเนยขึ้นมา ก็อยากจะกนิทนัท ี แลว้ก็ต่อใหช้า้งมาฉุด ต่อใหใ้ครมาสอนว่า

ไมใ่หก้นิ ก็จะไมฟ่งั เพราะตอนนัน้มนัหวิ มนัก็จะกนิ  

น่ีคอืความแตกต่างกนั ระหวา่งใจทีม่อีุเบกขากบัใจทีไ่มม่อีเุบกขา ใจทีม่สีมาธิกบัใจทีไ่มม่ี

สมาธิ เวลามอีเุบกขาแลว้ พอใชส้มัมาทฐิใิชเ้หตผุลมาสอนใจ ไมใ่หท้าํตามความอยาก 

ใจก็จะเชื่อ แต่ถา้ไมม่สีมาธิไมม่อีเุบกขา ต่อใหเ้อาพระพทุธเจา้มาสอนต่อหนา้ก็ทาํตาม

ไมไ่ด ้ หยุดความอยากไมไ่ด ้ เช่นพระเทวทตัน้ี พระพทุธเจา้เป็นคนสอนพระเทวทตัเอง 

เวลาเกดิความอยากเป็นประธานปกครองสงฆ ์ กลา่วขออนุญาตขอประทานพร ขอให ้

พระพทุธเจา้ทรงแต่งต ัง้ใหต้นเอง เป็นประธานสงฆดู์แลปกครองสงฆ ์ น่ีก็คอืความอยาก 

ความอยากมอียากเป็น แต่พระพทุธเจา้ทรงหา้มวา่เธอไมส่มควรทีจ่ะเป็น เพราะเธอยงั

ไมม่คุีณสมบตัทิีจ่ะเป็นได ้ ทรงหา้มแทนทีจ่ะฟงั กลบัเกดิความโกรธแคน้พระพทุธเจา้

ขึ้นมา เพราะไมไ่ดด้งัใจอยาก ความอยากน้ีจงึทาํใหเ้กดิความทกุขเ์กดิความโกรธแคน้

โกรธเคอืงขึ้นมา เกดิการอาฆาตพยาบาทขึ้นมา จนถงึกบัพยายามปลงพระชนม์
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พระพทุธเจา้ถงึ ๓ ครัง้ดว้ยกนั น่ีก็เพราะวา่ไมม่สีมัมาสมาธิ พระเทวทตัน้ีท่านมมีจิฉา

สมาธิ เวลานัง่สมาธิท่านจะไมเ่ขา้สู่อเุบกขา ท่านจะออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ไปรบัเรื่อง

อทิธฤิทธิ์ปาฏหิารยิ ์เท่าทีท่ราบท่านสาํเร็จทางน้ี สาํเร็จทางอทิธิฤทธิ์ปาฏหิารยิ ์มอีทิธฤิทธิ์

บางอย่าง แต่ท่านไมม่อีเุบกขา ไมม่สีมัมาสมาธิ เวลานัง่สมาธิทไีรจติก็ไมร่วมเป็นหน่ึง 

ไมเ่ป็นเอกคัคตารมณ ์ ไม่เป็นอเุบกขา สกัแต่วา่รู ้ แต่กลบัไปมอีทิธฤิทธิ์ต่างๆ ก็เลยหลง

คดิวา่อทิธิฤทธิ์น้ีเป็นของวเิศษ จงึกลา้ขออนุญาตจากพระพทุธเจา้ ขอเป็นประธานสงฆ ์

พอพระพทุธเจา้ไมต่อบสนองความอยาก ทรงหา้มปราม ทรงสอนใหล้ะความอยากน้ี 

เพราะว่าเป็นความอยากทีจ่ะทาํใหท้าํลายตนเอง สรา้งความทกุขใ์หก้บัตนเอง ก็ไมย่อม

ฟงั ก็ยงัอยากไดอ้ยู่ ยงัอยากเป็นประธานสงฆอ์ยู่ จงึวางแผนทีจ่ะปลงพระชนม์

พระพทุธเจา้ เพราะคิดวา่หลงัจากปลงพระชนมแ์ลว้ ตนเองจะไดข้ึ้นมาปกครองสงฆแ์ทน

ต่อ น่ีคอืตวัอย่างของการไม่มสีมัมาสมาธิ ไมม่อีเุบกขา เวลาเกดิความอยากขึ้นมาแลว้ 

ต่อใหช้า้งมาดงึไวก้็ดงึไวไ้มอ่ยู่ ต่อใหม้สีมัมาทฐิใิหเ้หน็วา่ตอ้งหยุดความอยาก ก็ไมฟ่งั 

จะทาํตามความอยากอย่างเดยีว เพราะคิดวา่ทาํแลว้จะสบายจะมคีวามสุขนัน่เอง  

ดงันัน้การทีเ่ราศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ การทีเ่รานาํคาํสอนของ

พระพทุธเจา้มาพจิารณาอยู่เน่ืองๆน้ี เป็นเพยีงการเตรยีมตวัเราใหเ้ขา้สู่การเขา้หอ้งสอบ 

ถา้เรารูแ้ลว้วา่ความทกุขใ์จของพวกเราเกดิจากความอยากต่างๆ แลว้เราก็จดจาํอยู่

เรื่อยๆ พอเวลาเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เราก็ตอ้งมาแกท้ีค่วามอยาก เราอย่าไปแกท้ีส่ิ่งที่

เราอยาก เช่นเราอยากไดส้ิง่น ัน้สิง่น้ี พอเราไมไ่ด ้ เราก็หาวธิีทีจ่ะเอามาใหไ้ด ้ แทนทีจ่ะ

หยุดความอยาก ถา้เราหยุดความอยากเสยี ความไมส่บายใจความทกุขใ์จก็จะหายไป 

เราก็จะไมต่อ้งไปทาํอะไร ใหเ้หน่ือยยากไปเปลา่ๆ แต่การทีเ่ราหยุดความอยากยงัไมไ่ด ้

ก็เพราะวา่เรายงัไมม่สีมัมาสมาธิ ยงัไมม่อีเุบกขานัน่เอง ดงันัน้การปฏบิตัขิองเรา จงึตอ้ง

อยู่ทีก่ารเจรญิสมัมาทฐิคิวบคู่ไปกบัการเจรญิสมัมาสมาธิ คอืเราตอ้งมที ัง้ ๒ ส่วน มี

สมัมาสมาธิมอีเุบกขา แลว้ก็มสีมัมาสมาธิทีค่อยเตอืน คอยสอนใจเราวา่ ความทกุข์

ใจความไมส่บายใจของเราน้ี เกดิจากความอยากของเราเอง ไมไ่ดเ้กดิจากสิง่ต่างๆทีเ่รา

อยากได ้ทีเ่ราไมไ่ด ้ เราอยากจะไดส้ิง่น ัน้แลว้เราไม่ได ้ เราก็ตอ้งพยายามไปหาวธิี เอาสิง่

นัน้มาใหไ้ด ้ เพือ่เราจะไดด้บัความไม่สบายใจของเรา อนันัน้ไม่ใช่เป็นวธิีดบัความไม่
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สบายใจ เพราะวา่ถา้เราไปทาํอย่างนัน้ พอเราไดส้ิง่น ัน้มาแลว้ ความไมส่บายใจทีเ่กดิจาก

ความอยากไดส้ิง่น ัน้ ก็จะหายไป แต่ความอยากมนัไมห่ายไป เดีย๋วก็เกดิความอยากได ้

สิง่ใหมข่ึ้นมาอกี มนัก็จะเหมอืนตะครุบเงาไปเรื่อยๆ คอยเดนิตามเงาไปเรื่อยๆ เหน็เงา

พาดอยู่ขา้งหนา้ก็เดนิไปหาเงา คดิว่าจะไปจบัเงาใหไ้ด ้พอไปถงึจดุทีเ่งาอยู่ เงามนัก็เลือ่น

ไปขา้งหนา้อกีแลว้ พอเราทาํตามความอยากอนัน้ีปับ๊ เดีย๋วความอยากอนัใหมม่นัก็โผล่

ขึ้นมาอกี วธิีทีเ่ราจะหยุดตะครุบเงาก็คอืเราตอ้งไมต่ะครุบเงา เราอยู่เฉยๆ แลว้ความ

อยากมนัก็จะหายไป เราอย่าไปทาํตามความอยาก ต่อไปความอยากมนัก็จะหายไปหมด

ไปได ้ 

น่ีคอืปญัญาทางพระพทุธศาสนา อยู่ทีพ่ระอรยิสจั ๔ น้ี อยู่ทีก่ารเจรญิมรรค ก็คอื

สมัมาสต ิ สมัมาสมาธิ และสมัมาทฐิ ิ ก็คอืเราตอ้งพจิารณาอยู่เรื่อยๆวา่ สิง่ต่างๆทีเ่รา

อยากไดน้ี้ จะไมส่ามารถดบัความอยากของเราไดอ้ย่างถาวร เวลาเราอยากไดอ้ะไรแลว้

เราไดม้า ความอยากนัน้มนัก็จะหายไป แต่มนัจะมคีวามอยากใหมข่ึ้นมาแทนที ่ เช่นเรา

ไดข้องชิ้นน้ีแลว้ ต่อไปเราก็อยากจะไดข้องอกีชิ้นหน่ึง วนัน้ีอยากจะไดเ้สื้อผา้ พรุ่งน้ี

อยากจะไดก้ระเป๋า มะรื้นน้ีอยากจะไดร้องเทา้ แลว้ต่อไปกอ็ยากจะใส่เสื้อผา้ใส่รองเทา้ใส่

กระเป๋า ออกไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ พอกลบัมาแลว้ก็เบือ่เสื้อผา้ชดุเก่ารองเทา้คู่เก่า

กระเป๋าใบเก่า ก็อยากจะไดเ้สื้อผา้ชดุใหมอ่กี รองเทา้คู่ใหมก่ระเป๋าใบใหมอ่กี เพือ่ทีจ่ะได ้

ไปเทีย่วใหมอ่กี อนัน้ีมนัก็จะวนเวยีนอย่างน้ีไปอยู่เรื่อยๆ เวลาใดทีไ่มไ่ดท้าํตามความ

อยาก เวลานัน้ก็ไมส่บายใจทกุขใ์จเสยีใจ อยากจะซื้อรองเทา้แลว้ไมไ่ดซ้ื้อก็เสยีใจ 

อยากจะซื้อเสื้อผา้ไมไ่ดซ้ื้อก็เสยีใจ ไมส่บายใจไม่มคีวามสุขใจ อยากจะไปเทีย่วไมไ่ดไ้ป

เทีย่วก็จะทกุขใ์จ ก็เพราะวา่ไมม่มีรรคนัน่เอง ไมม่สีมัมาสตเิพือ่ทาํใหเ้กดิสมัมาสมาธิ ให ้

เกดิอเุบกขาขึ้นมา ถา้มอีุเบกขาแลว้มสีมัมาทฐิทิี่คอยสอนวา่ อย่าไปทาํตามความอยาก 

เพราะว่าความอยากจะไม่หมดไป ตามการกระทาํตามความอยาก ความอยากจะหมดไป

ก็ต่อเมือ่เราไมท่าํตามความอยาก ไมเ่ชื่อลองทดลองดู เช่นเราอยากจะสูบบหุรี่ ทกุครัง้ที่

เราอยากจะสูบบหุรี่เราก็ไมสู่บ หรอืเราเอาบหุรี่ออกมาแลว้ก็หกัมนัทิ้งไป ทกุครัง้ที่

อยากจะสูบบหุรี่ก็เอาบหุรี่ออกมาแลว้ก็จดุมนั แลว้ก็ปลอ่ยใหม้นัไหมห้มดของมนัไปเอง 

ถา้เราทาํอย่างน้ี ต่อไปความอยากมนัจะหายไปเอง แลว้ต่อไปเราก็จะไมม่คีวามทกุข์
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ใจความหงดุหงดิใจ กบัความอยากจะสูบบหุรี่ เหน็คนอื่นสูบบหุรี่ เหน็บหุรี่เราก็จะรูส้กึ

เฉยๆ  

น่ีคอืการเจรญิปญัญา เราจะตอ้งจบลงตรงที่ข ัน้ภาวนามยปญัญา การเจรญิปญัญาน้ีก็

เพือ่จะไดเ้อามาใชใ้นการละตณัหาความอยาก ทีเ่ป็นตน้เหตทุีท่าํใหเ้กดิความทกุขใ์จ

นัน่เอง ถา้เรามปีญัญาแลว้เราก็จะสามารถดบัตณัหาทกุรูปแบบได ้ แต่ก็ตอ้งเป็นการ

เจรญิปญัญาเป็นข ัน้ๆไป ปญัญาทางพระพทุธศาสนากมี็อยู ่๔ ขัน้ดว้ยกนั ขัน้โสดาบนั 

ขัน้สกทิาคามี ขัน้อนาคามี และขัน้อรหนัต ์ ทกุข ัน้น้ีตอ้งใชป้ญัญา เพือ่ละความอยาก

ต่างๆทีม่อียู่ในใจ ตอ้งเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา แลว้ก็เหน็ดว้ยปญัญาวา่ ความทกุขใ์จน้ี

เกดิจากความอยาก เช่นเวลาร่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วย ใจก็เกดิความทกุขท์รมานใจขึ้นมา ก็

ตอ้งใหเ้หน็วา่ความทกุขใ์จน้ีเกดิจากความอยากของเรา อยากใหค้วามเจบ็ของทาง

ร่างกายหายไป แต่ความเจบ็ของทางร่างกายน้ีเราไปส ัง่เขาไม่ได ้ เวลาเขาเจบ็เราจะส ัง่

บอกใหห้ายไป เขาไมห่าย เขามเีหตขุองเขา เขาจะหายก็ต่อเมือ่เหตทุีท่าํใหเ้ขาเจบ็น้ี

หายไป เขาก็จะหาย ถา้เราไปอยากใหค้วามเจบ็น้ีหายไป เราก็จะเกดิความทกุขท์รมานใจ

ขึ้นมา ถา้เราหยุดความอยากใหค้วามเจบ็ของทางร่างกายหายไปได ้ ความทกุขท์รมานใจ

ก็จะหายไป อนัน้ีคอืการใชป้ญัญา ในขณะทีเ่กดิเหตกุารณจ์รงิขึ้นมา เกดิขอ้สอบขึ้นมา 

เวลาเราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลาเราตอ้งพบกบัความตาย มนัจะเกดิความทกุขข์ึ้นมา เราตอ้ง

หยุดความอยากไมเ่จบ็ใหไ้ด ้ หยุดความอยากไมต่ายใหไ้ด ้ เพราะวา่มนัเป็นตน้เหตทุีท่าํ

ใหเ้ราทกุขใ์จไปเปลา่ๆ เพราะวา่ทกุขไ์ปแลว้ก็ไมไ่ดไ้ปหยุดความเจบ็ไขไ้ดป่้วย ไมไ่ดห้ยุด

ความตายแต่อย่างใด คนฉลาดหยุดความทกุข ์หยุดความอยากไมเ่จบ็ หยุดความอยาก

ไมต่ายไดแ้ลว้ ก็จะเจบ็อย่างสบาย จะตายอย่างสบาย เช่นพระพทุธเจา้ พระอรหนัต ์

หรอืพระโสดาบนัขึ้นไป ท่านเหลา่น้ีท่านเจบ็อย่างสบาย ท่านตายอย่างสบาย เพราะท่านมี

ปญัญา มภีาวนามยปญัญาทีจ่ะเหน็โทษเหน็ภยัของความอยากไมเ่จบ็ ของความอยากไม่

ตาย แลว้ท่านก็ใชม้รรคก็คอืสมัมาสต ิ สมัมาสมาธิ สมัมาทฐิ ิ หยุดความอยากได ้ พอ

หยุดความอยากไดแ้ลว้ความทกุขใ์จก็หายไป ความไมส่บายใจก็หายไป ความสงบความ

สบายใจก็กลบัคนืมา ร่างกายเป็นอะไรก็ไมเ่ป็นปญัหาแต่อย่างใด เพราะวา่เหมอืนกบัไม่

มอีะไรเกดิขึ้นกบัร่างกาย เวลาร่างกายไมเ่จบ็ ใจก็สบาย เวลาร่างกายเจบ็ ใจก็ยงัสบาย
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เหมอืนเดมิอยู่ น่ีคอืการดบัความทกุข ์ ดว้ยการละตณัหาความอยาก ดว้ยการใชม้รรคก็

คอืสมัมาสต ิสมัมาสมาธิ สมัมาทฐิน่ีิเอง  

ข ัน้ต่อไปก็เหมอืนกนั ข ัน้ต่อไปก็เกดิจากความอยากในกามารมณ ์ เหน็รูปสวยรูปงามก็

เกดิกามารมณ ์อยากจะไดเ้ขามาสมัผสัมาเสพ ก็จะทาํใหเ้กดิความหงดุหงดิใจ เวลาทีย่งั

ไมไ่ดเ้สพ จะหายไปก็ต่อเมือ่ไดเ้สพกามแลว้ แต่ถา้เสพแลว้เดีย๋วมนัก็จะเกดิความ

อยากจะเสพขึ้นมาใหมอ่กี มนัก็จะไม่มวีนัสิ้นสุด การทีพ่วกเรากลบัมาเวยีนว่ายตายเกดิ

อยู่อย่างน้ีมาซํา้แลว้ซํา้อกี ก็เพราะความอยากจะเสพกามตวัน้ีเอง อยากจะเสพรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ ในรูปร่างของคนน่ีเอง อยากจะอยู่ใกลเ้ขาอยากจะร่วมหลบันอนกบั

เขา แลว้เราก็ไมเ่คยฝืนความอยากน้ี พอตายไปความอยากน้ีก็ยงัมฝีงัอยู่ในใจของเรา ก็

ทาํใหเ้ราตอ้งกลบัมาหาร่างกายใหม ่ เพือ่ทีเ่ราจะใชร่้างกายน้ีไป เสพรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะใหมอ่กี แต่ถา้เรามปีญัญาทีค่อยสอน ใหเ้ราพจิารณาอสุภะ เช่นความไม่

สวยงามของร่างกายอยู่เรื่อยๆ เวลาเกดิความอยาก เวลาเหน็ร่างกายทีส่วยงาม ก็จะเกดิ

ความอยากทีจ่ะเสพกามขึ้นมา แต่ถา้เรามอีสุภะ พอนึกถงึส่วนทีไ่มส่วยงามของร่างกาย 

มนัก็จะทาํใหค้วามอยากจะเสพนัน้หายไปได ้ คอืกามตณัหาหรอืกามราคะน้ีดบัไปได ้ อนั

น้ีก็เป็นการเขา้หอ้งสอบข ัน้ที ่ ๒ ข ัน้ที ่ ๓ ข ัน้สกทิาคาม ี ข ัน้อนาคามน้ีี ท่านตอ้งใช ้

สมัมาทฐิกิ็คอือสุภะความไมส่วยงาม เพือ่ทีจ่ะไดร้ะงบัดบักามารมณ ์ ดบักามราคะ ดบั

กามตณัหา อนัน้ีก็เป็นการใชภ้าวนามยปญัญา คอืจะตอ้งเกดิอารมณข์ึ้นมา เกดิความ

อยากขึ้นมา แลว้ดูซวิา่เรามมีรรค คอืมสีมัมาสต ิ สมัมาสมาธิ สมัมาทฐิ ิ ทีจ่ะดบั

กามตณัหาน้ีไดห้รอืเปลา่ ถา้ดบัไดค้วามทกุขก์็จะหายไป แลว้ความอยากในกามารมณก์็

จะหมดไป กามตณัหาก็จะไมม่หีลงเหลอือยู่ภายในใจ ก็จะสามารถอยู่อย่างสุขอย่าง

สบาย ไมเ่ดอืดรอ้น เวลาเหน็รูปร่างหนา้ตาของคนสวยคนงามอย่างไร ก็จะไมม่ี

กามารมณ ์ ไม่มกีามตณัหาเกดิขึ้นมา ถา้ไมม่แีลว้เวลาตายไป ก็จะไมก่ลบัมาเกดิเป็น

มนุษยอ์กีต่อไป เพราะไมม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งมร่ีางกายของมนุษย ์ ไวเ้ป็นเครื่องมอืหา

ความสุข ทางตาหูจมกูลิ้นกายต่อไป เพราะมคีวามสุขทีเ่กดิจากความสงบระงบัของ

กามตณัหา ก็คอืความสงบใจ ความเป็นอเุบกขาของใจ  
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แต่ภายในความสงบน้ี ในข ัน้น้ีก็ยงัมคีวามอยากอยู่ ยงัมคีวามอยากมอียากเป็นอยู่ 

เพราะยงัมอีตัตาตวัตนอยู่ในจติข ัน้นัน้อยู่ ก็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ จติน้ีไม่มตีวัไมม่ตีน 

เป็นตวัรู ้ เป็นผูรู้เ้ท่านัน้ ตวัตนน้ีเกดิจากอวชิชาความหลง เกดิจากมานะ ความถอืตวั ก็

ตอ้งพจิารณาจนสามารถที่จะทาํลายความหลงน้ีได ้ ทีท่าํใหเ้กดิมภีวตณัหา ความอยากมี

อยากเป็นได ้เช่นอยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากใหค้นเคารพนบัถอืยกย่องสรรเสรญิ จติใน

ระดบัน้ีก็ยงัมคีวามอยากอย่างน้ีอยู่ เวลาไมไ่ดร้บัการยกย่องสรรเสรญิ เวลาไม่ไดเ้ป็น

ใหญ่เป็นโตก็จะมอีารมณไ์มด่ ี มคีวามไมส่บายใจขึ้นมา ถา้ใชป้ญัญาพจิารณาใหเ้หน็วา่ 

ของเหลา่น้ีเป็นของช ัว่คราวไมเ่ทีย่ง เป็นก็เท่านัน้ ไมเ่ป็นก็เท่านัน้ เป็นปับ๊เดีย๋วมนัก็หมด

ไป คนสรรเสรญิ พดูชมปับ๊มนัก็จบไป พอพจิารณาเหน็วา่มนัไมเ่ทีย่ง ไปอยากกบัมนั

แลว้จะทกุขไ์ปเปลา่ๆ ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ก็จะละได ้ ละมานะการถอืตวั ละความ

อยากมอียากเป็นได ้ 

น่ีคอืการเขา้หอ้งสอบในแต่ละข ัน้ของทางพระพทุธศาสนา มอียู่ ๔ ข ัน้ดว้ยกนั ข ัน้

โสดาบนั ข ัน้สกทิาคาม ี ข ัน้อนาคาม ี ข ัน้อรหนัต ์พอทาํขอ้สอบไดห้มดท ัง้ ๔ ขอ้แลว้ ก็

ถอืวา่สอบผ่านแลว้ ไดร้บัปรญิญาแลว้ จบแลว้ไมต่อ้งเรยีนหนงัสอือกีต่อไปแลว้ ไมต่อ้ง

กลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป ไมต่อ้งมคีวามทกุขอ์ยู่ภายในใจอกีต่อไป ใจมแีต่ 

ปรมงั สุขงั อยู่ตลอดเวลา การทีเ่ราจะเรยีนจบไดน้ี้ เราก็ตอ้งเจรญิสมัมาทฐิทิ ัง้ ๓ 

รูปแบบ คอืสุตมยปญัญา จนิตามยปญัญา และภาวนามยปญัญา  

สุตมยปญัญา ก็คอืศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ อยู่อย่างสมํา่เสมอ อย่าง

นอ้ยก็อาทติยล์ะ ๑ ครัง้ เพือ่จะไดเ้พิม่พนูความรูข้ึ้นไปตามลาํดบั แลว้ก็นาํคาํสอนทีไ่ด ้

ยนิไดฟ้งัน้ีมาทบทวนมาพจิารณาอยู่เน่ืองๆ เพือ่จะไดไ้มห่ลงไมล่มื แลว้พอเกดิมขีอ้สอบ

ขึ้นมา เกดิความตายขึ้นมา เกดิความเจบ็ขึ้นมา เบื้องตน้อาจจะเกดิความตายของบคุคล

ทีเ่รารกัก็ได ้ ไมต่อ้งเป็นของเราเอง ดูซวิา่เราจะเฉยไดไ้หม เวลาคนทีเ่รารกัเขาตายจาก

เราไป คนทีร่กัเขาเจบ็ไขไ้ดป่้วย รกัษาอย่างไรก็รกัษาไมห่าย เป็นอมัพฤกษอ์มัพาต หรอื

นอนหลบัอยู่เฉยๆอยู่อย่างนัน้ เมือ่ ๒ – ๓ วนัก่อน ก็มแีมค่นหน่ึงมาทาํบญุ มาบอกวา่

ลูกชายไปประสบอบุตัเิหต ุตอนน้ียงันอนโคมา่อยู่ มคีนแนะนาํบอกวา่ใหม้าหาเรา เราจะ
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ช่วยได ้ เราบอกวา่เราช่วยคนนอนโคมา่นัน้ไม่ไดห้รอก มนัเรื่องของหมอ แต่เราช่วยคน

ทีม่าหาได ้ ช่วยสอนใหท้าํใจ วา่มนัเป็นเรื่องของเขา มนัเป็นเรื่องวบิากของเขา เขาจะหาย

หรอืไมห่ายมนัก็อยู่ทีว่บิากของเขา อยู่ทีบ่ญุบาปของเขา ถา้ถงึเวลาเขาหาย เขาก็จะหาย

เอง ถา้วบิากมนัหมดมนัก็จะหายเอง ถา้มนัยงัไมห่มดมนัก็จะอยู่อย่างนัน้ต่อไป เราไป

อยากใหเ้ขาหายก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ไมไ่ดไ้ปเปลีย่นแปลงความจรงิอะไร มแีต่จะทาํ

ใหใ้จเราทกุขไ์ปเปลา่ๆ พอพดูอย่างน้ีเขาก็สบายใจขึ้น ทาํใจได ้ 

น่ีคอืเรื่องของภาวนามยปญัญา ตอ้งเกดิเหตกุารณ ์ ตอ้งเกดิขอ้สอบขึ้นมา เกดิการ

สูญเสยีเกดิการพลดัพราก จากของทีเ่รารกัทีเ่ราชอบ แลว้ดูซวิา่เราจะทาํใจไดห้รอืเปลา่ 

ถา้เราทาํใจได ้ยิ้มได ้สบายใจเหมอืนกบัไมม่อีะไรเกดิขึ้น ก็แสดงว่าเราทาํขอ้สอบได ้เรา

ก็สอบผ่าน เราเหน็วา่ทกุอย่างมนัเป็นอนิจจงัทกุขงัอนัตตา ทาํอะไรไมไ่ด ้ทุกสิง่ทกุอย่าง

ทกุคนเกดิมาแลว้ ก็ตอ้งมกีารแก่มกีารเจบ็มกีารตาย สิง่ต่างๆมกีารเกดิขึ้นมาแลว้ก็ตอ้ง

มกีารเจรญิ แลว้ก็มกีารเสือ่มไปหมดไป เพราะน่ีคอืสจัธรรมความจรงิของโลกน้ี โลกที่

เราอยู่น้ีมนัเป็นอย่างน้ี มเีกดิมดีบั มเีจรญิมเีสือ่ม มแีก่มเีจบ็มตีายเป็นธรรมดา มกีาร

พลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา แมแ้ต่ร่างกายของเราสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากเราไป

เหมอืนกนั เราคอืใคร เราคอืใจ ใจทีม่าครอบครองร่างกายน้ี แต่เราไมรู่ ้ เราไปคดิวา่เรา

เป็นร่างกาย พอร่างกายตายเราก็เลยคดิวา่เราจะตอ้งตายไปกบัร่างกายดว้ย ก็เลยทาํให ้

เราไมอ่ยากใหร่้างกายตาย แต่ถา้เราไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอน ไดป้ฏบิตั ิ เราจะรูว้า่สิง่ที่

ตายนัน้ไมใ่ช่เรา เราไมม่วีนัตาย ใจของเราน้ีเป็นอมตะ ไมม่วีนัตาย เพยีงแต่วา่ยงัทกุข ์

อยู่ เพราะยงัหลงไปยดึไปตดิกบัสิง่ทีต่อ้งตายนัน่เอง พอเราไดค้าํสอนของพระพทุธเจา้ 

เราก็จะปลอ่ยวางได ้ ไม่มคีวามอยากกบัสิง่ทีจ่ะตอ้งตาย ไมม่คีวามอยากไมต่าย ไมม่ี

ความอยากไมเ่จบ็ พอเราไมม่คีวามอยากไมต่ายอยากไม่เจบ็แลว้ ความเจ็บความตายก็

จะไมม่ากระทบกระเทอืนใจของเรา ใจของเราก็จะสกัแต่วา่รู ้ รูไ้ปเฉยๆเท่านัน้เอง ใคร

ตายก็ตายไป ใครอยู่ก็อยู่ไป รอ้งห่มรอ้งไหก้็ไมไ่ดไ้ปเปลีย่นแปลงความจริงแต่อย่างใด 

น่ีคอืข ัน้ของภาวนามยปญัญา ตอ้งเจอขอ้สอบจรงิ ตอ้งเจอเวลาทีจ่ะตอ้งสูญเสยี สิง่ทีเ่รา

รกัเราชอบไป  
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เบื้องตน้ก็สูญเสยีสิง่ภายนอกก่อน ซึง่งา่ยกวา่สูญเสยีสิง่ภายใน ก็คอืตวัเรา ตอนตน้เราก็

เสยีคนนัน้คนน้ีไป เสยีพ่อเสยีแมเ่สยีปู่เสยีย่า เสยีสามเีสยีภรรยาไป ต่อมามนัจะมาเสยี

ร่างกายของเรา เราพรอ้มทีจ่ะเสยีกนัหรอืยงั เราเตรยีมทาํการบา้นกนัไวห้รอืยงั วา่ต่อไป

ร่างกายของเราน้ีจะตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วย ร่างกายของเราน้ีจะตอ้งตายไป เวลาไปตรวจ

สุขภาพประจาํปี หมอบอกวา่สงสยัจะมเีน้ืองอกเสยีแลว้ ตอ้งเอาไปทดสอบดูวา่เป็นเน้ือ

งอกแบบไหน ตอนนัน้ใจของเราจะเป็นอย่างไร จะทาํขอ้สอบไดห้รอืไม ่ทกุคนทาํไดถ้า้ไม่

ขี้เกยีจ ทีท่าํกนัไมไ่ดเ้พราะขี้เกยีจ พอฟงัเทศนฟ์งัธรรมเสร็จแลว้ก็จบ ออกจากทีน่ี่ไปก็

ไมไ่ปทาํการบา้นกนั ไมพ่จิารณาอย่างเนืองๆวา่ เราตอ้งแก่เราตอ้งเจบ็เราตอ้งตาย แลว้ก็

พอถงึเวลาตอ้งเขา้หอ้งสอบ กท็าํขอ้สอบไมไ่ด ้ วุน่วายไปหมด วิง่ไปหาพระ ซื้อผา้ขาวไป

ประเคนพระกนัเป็นพบั ประเคนรอ้ยพบัพนัพบัมนัก็ไปแกค้วามแก่ความเจบ็ความตาย

ไมไ่ดอ้ยู่ด ีมนัไปแกค้วามทกุขใ์จไมไ่ดอ้ยู่ด ีจะแกค้วามทกุขใ์จไดต้อ้งมภีาวนามยปญัญา

เท่านัน้ จะเกดิภาวนามยปญัญาไดก้็ตอ้งมจีนิตามยปญัญา มกีารเจริญมรรคก็คอื

สมัมาสต ิ สมัมาสมาธิอยู่อย่างต่อเน่ืองเท่านัน้ ถงึจะมภีาวนามยปญัญา พอเกดิปญัหา

ขึ้นมา เกดิเหตกุารณข์ึ้นมา เกดิตณัหาความอยากขึ้นมา ก็จะสามารถใชภ้าวนามยปญัญา

น้ี มาดบัความทกุขค์วามวุน่วายใจได ้ ไมต่อ้งเสยีเงนิเสยีทองไปซื้อผา้เป็นพบัๆไปถวาย

พระ ไมต่อ้งไปวุน่วายกบัพระใหเ้สยีเวลา พระก็ไมรู่จ้ะเอาผา้ไปทาํอะไร ผา้เป็นพบัๆ 

ตวัเองก็ใชแ้ค่ผนืเดยีว  

ดงันัน้ขอใหพ้วกเรามาเจริญปญัญาท ัง้ ๓ ข ัน้น้ีกนั วนัน้ีเราก็เจรญิข ัน้ที ่ ๑ คอื สุตมย

ปญัญาแลว้ ข ัน้ที ่ ๒ ก็ขอใหน้าํเอาไปทบทวนอยู่เรื่อยๆ พจิารณาอยู่เรื่อยๆ สรา้งมรรค

ขึ้นมา สรา้งสมัมาสต ิ สรา้งสมัมาสมาธิ สรา้งสมัมาทฐิขิึ้นมา แลว้เพือ่ที่เวลาเกดิขอ้สอบ

ขึ้นมาเราจะไดท้าํขอ้สอบได ้ 

ถาม ถวายผา้ขาว โดนเต็มแสกหนา้กนัท ัง้คณะ  

ตอบ ก็ได ้เพยีงแต่วา่ตอ้งมาแกท้ีใ่จ แกท้ีผ่า้ไมห่ายหรอก  

ถาม ท่านอาจารยพ์ดูถงึผา้ขาว ลูกมคีวามรูส้กึวา่ถวายผา้ขาวเหมอืนมนัจะดกีว่า 
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ตอบ ไมห่รอก มนัธรรมเนียมของพระป่าทีจ่ะตอ้งใชผ้า้ขาวมาตดัเยบ็จวีร ท่านจะไมใ่ช ้

ผา้สสีาํเร็จรูป สมยัก่อนน้ีไมม่ ีใชผ้า้ขาวมาตดัแลว้มาซกัมายอ้ม  

ถาม ไมค่่ะ หมายถงึเปรยีบเทยีบผา้กบัของอย่างอื่นทีถ่วาย 

ตอบ มนัอยู่ทีค่นใช ้คนรบั ถา้ขาดอะไรสิง่นัน้ก็มคุีณประโยชน ์ถา้สิง่น ัน้มเียอะอยู่แลว้

สิง่นัน้ก็ไมม่คุีณประโยชน ์ 

ถาม แต่วา่ผูใ้หไ้มไ่ด ้ผูร้บัไดม้ากกวา่ 

ตอบ ไดเ้ท่ากนั บญุอยู่ทีเ่งนิทีเ่ราเสยีไป เพยีงแต่วา่เสยีไปในรูปแบบไหน ในรูปแบบ

ผา้ อาหาร ยารกัษาโรค เราก็ตอ้งดูคนรบัวา่เขาขาดอะไร เขาขาดยาแต่ซื้อผา้ให ้

เขา เขา้ใจไหม ผา้เขาพอแลว้อย่างอื่นเขาไมม่ ีไมใ่หเ้ขาอย่างน้ี  

ถาม คดิวา่เอาไปใชก้บัโรงพยาบาลอย่างน้ี  

ตอบ ได ้ก็ตอ้งเอาไป แลว้แต่ทีไ่หนเขาตอ้งการใชก้็เอาไปใหเ้ขาต่อ  

ถาม ระหวา่งสงัฆทานกยัไทยทาน มนัเหมอืนๆกนัเลยใช่ไหมคะ  

ตอบ ไทยทานน้ี หมายถงึขา้วของต่างๆทีญ่าตโิยมเอามาถวายพระ มชีื่อรวมกนัวา่

ไทยทาน จะเป็นจวีรเป็นหยูกยาขา้วของอะไรต่างๆเหลา่น้ี ก็เรยีกไทยทานไทย

ธรรม ส่วนสงัฆทานน้ีเป็นทานทีเ่รามอบใหก้บัสงฆ ์ คาํวา่ “สงัฆ” แปลวา่สงฆ ์

สงฆใ์นทีน้ี่ก็หมายถงึส่วนรวม ไมใ่ช่ส่วนบคุคล ถา้ถวายส่วนบคุคลน้ีเรยีกบคุลกิ

ทาน ถา้เราถวายใหพ้ระอาจารยอ์งคเ์ดยีวอย่างน้ี เป็นของพระอาจารยอ์งคเ์ดยีว

น้ี เรยีกวา่บคุลกิทาน แต่ถา้ถวายเป็นสงัฆทานน้ีคอื เป็นของพระทกุรูปทีอ่ยู่ใน

วดัน้ี  

ถาม ตอนทีเ่ขาสวดศพ ตอนคํา่ๆน้ีแลว้ก็ถวายแต่ละองค ์เขาเรยีกวา่ถวายไทยทาน 

ตอบ ก็นัน่เป็นไทยทานไง ก็เป็นของทีถ่วายพระเรยีกวา่ไทยทาน  
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ถาม คอืสิง่ของ คอือนัเดยีวกนัใช่ไหมคะ  

ตอบ คอืถวายของ เขาพดูวา่ถวายของ แต่เขาไมไ่ดบ้อกวา่ถวายแบบไหน ถวายเป็น

สงัฆทานหรอืถวายเป็นบคุลกิทาน ของทีถ่วายพระเขาเรยีกวา่ไทยทาน ถา้ถวาย

เป็นส่วนกลางก็เรยีกวา่สงัฆทาน ถวายเฉพาะเจาะจงบคุคลก็เรยีกวา่บคุลกิทาน 

ก็มเีท่านัน้ เขา้ใจหรอืยงั ไทยทานน้ีคงเป็นเหมอืนกบัราชาศพัท ์ เป็นศพัทม์าจาก

ทางบาลอีะไรอย่างน้ี ความหมายก็คอืของทีเ่ราเอาไปถวายพระ เราเรียกวา่

ไทยทาน ส่วนถา้เราจะถวายใหเ้ป็นของสงฆ ์ เช่นเวลาเราถวายกฏุ ิ ถวายโบสถ์

เจดยีน้ี์ เราจะถวายเป็นสงัฆทาน หรอืกฐนิน้ีท่านก็ใหถ้วายเป็นสงัฆทาน ส่วนขา้ว

ของทีเ่ราจดัมาถวายใหท้่านเป็นชดุๆน้ี ความจรงิมนัเป็นบคุลกิทาน ให ้

เฉพาะเจาะจง ใหก้บัผูร้บัโดยตรง เช่นยาสฟีนัแปรงสฟีนัสบู่ เครื่องใชไ้มส้อย

อะไรต่างๆเหลา่น้ี น้ีเรยีกวา่เป็นบคุลกิทาน  

ถาม บางอนัอธบิายวา่ สงัฆทานน้ีตอ้งรวมอาหารเขา้ไปดว้ย ถา้ไทยทานไมม่อีาหาร 

ตอบ ไมห่รอก อนันัน้ก็ม ัว่กนัไป สงัฆทานน้ีถวายนํา้ขวดเดยีวก็เป็นสงัฆทานได ้ถา้เรา

ถวายใหก้บัสงฆ ์ คอืคาํวา่ “สงัฆ” หมายความวา่ผูร้บัเป็นใคร เป็นส่วนรวมหรอื

เป็นส่วนบคุคล แต่ของทีจ่ะถวายน้ีไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งครบปจัจยั ๔ เขา้ใจไหม ที

น้ีเขานิยมวา่ของทีจ่ะถวายพระตอ้งครบปจัจยั ๔ ปลากระป๋องสกักระป๋องหน่ึง 

มามา่สกัห่อหน่ึง แปรงสฟีนั ผา้ ผา้จวีรก็เป็นผา้เช็ดมอืมากกวา่สกัผนืหน่ึง อนัน้ี

ก็เป็นผา้แลว้ ปจัจยั ๔ ของพระ อาหาร ยาก็ยาแกป้วดสกั ๒ – ๓ แผงใส่เขา้ไป 

แลว้อะไรอกีละ่ นอกจากกฏุเิท่านัน้เขาไม่ไดถ้วาย มนัก็ไมใ่ช่ปจัจยั ๔ อยู่ด ีมนัก็

ปจัจยั ๓  

ถาม ญาตทิีจ่ะแต่งงานเขาบอกเอาแต่สงัฆทานนะ ไทยทานไมเ่อา 

ตอบ คอืไมศึ่กษากนั ก็เลยเขา้ใจกนัไป คนไทยเราน้ีโงม่าก เรื่องของทางศาสนาของ

ตนเอง ไมไ่ดศึ้กษาจากแหลง่ทีถ่กูตอ้ง แลว้ก็ฟงักนัมา ฟงักนัแบบผดิๆถกูๆ 

แลว้ก็มางงกนัวา่ใครถกูใครผดิกนัแน่ สมยัเดก็ๆน้ีเราไดย้นิคาํว่า ผา้ไตรบา้ง ผา้
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ไกรบา้ง ไมรู่ ้บางคนก็เรียกวา่ผา้ไกร บางคนก็เรยีกวา่ผา้ไตร น่ีเพราะวา่ชาวพทุธ

เราส่วนใหญ่จะไม่ไดศึ้กษากนั ก็อาศยัการไดย้นิไดฟ้งัมากนัเป็นทอดๆ ก็เลยมี

ความเขา้ใจคลาดเคลือ่นกนัไป  

ถาม มเีพือ่นชาวต่างชาตขิองผม สนใจในเรื่องของขนัธ ์ ๕ เขามคีาํถามดงัน้ี อารมณ์

หรอื emotion กบัความรูส้กึ หรอื feeling นัน้ต่างกนัอย่างไร และมี

ความสมัพนัธก์นัอย่างไร 

ตอบ ความรูส้กึน้ีท่านก็แบ่งวา่มนัเป็นความรูส้กึ สุข ทุกข ์ หรอืไมสุ่ขไมท่กุข ์ ส่วน

อารมณน้ี์ ท่านก็แยกวา่เป็นอารมณด์หีรอืไมด่ ี เช่นอารมณว์า้วุน่ขุน่มวั หรอื

อารมณท์ีส่งบ น่ีคอืความแตกต่างกนั ถา้เรารูส้กึเจบ็น่ีก็เรยีกวา่ทกุขเวทนา ถา้มี

ความสุขก็เรยีกวา่เป็นสุขเวทนา ถา้รูส้กึไมสุ่ขไม่ทกุขไ์มเ่จบ็เราก็เรยีกวา่กลางๆ 

เวทนาก็แบ่งเป็น ๓ คอืความรูส้กึสุข ทกุข ์ ไมสุ่ขไมท่กุข ์ เวลาใดทีเ่ราสุขก็

เรยีกวา่เรามสุีขเวทนา เวลาใดที่เรามทีกุขก์็เรยีกวา่ทกุขเวทนา อนัน้ีทกุขท์างขนัธ์

ทางร่างกาย เช่นอากาศรอ้นอย่างน้ี ก็จะเกดิความทกุขท์างร่างกายขึ้นมา พอได ้

อาบนํา้ความทกุขท์างร่างกายก็หายไป ความสุขทางร่างกายก็กลบัมา เดีย๋วพอ

ร่างกายกลบัมาไมร่อ้นแต่ก็ไมเ่ยน็ก็เรยีกวา่ไมสุ่ขไม่ทกุข ์ อนัน้ีเรียกวา่เวทนา

ความรูส้กึทางขนัธ ์ ซึง่ต่างกบัความรูส้กึทางจติ ความรูส้กึทางจติน้ีเป็นเรื่อง

ความคดิปรุงแต่งของจติ ถา้จติคดิไปในทางความอยากก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา 

เช่นอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอไมเ่ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีก็เกดิความ

ทกุขใ์จขึ้นมา อนัน้ีเป็นเรื่องของจติไมใ่ช่เรื่องของร่างกายไมใ่ช่เรื่องของขนัธ ์ ส่วน

อารมณก์็คอืความรูส้กึอกีแบบหน่ึง เช่นความวา้วุน่ขุน่มวั ความวติกกงัวล ความ

เบือ่หน่าย ความอดิหนาระอาใจ ความวติกความกงัวล ความหวาดกลวั เหลา่น้ี

เราเรยีกวา่เป็นอารมณ์ ซึง่ในทางศาสนาท่านเรยีกวา่เป็นจติ ทีเ่ราเรยีกวา่จติมเีกดิ

มดีบั ก็คอือารมณท์ีเ่กดิดบัภายในจติน้ี ในสตปิฏัฐาน ๔ ท่านแยกเวทนากบัจติ

ออกจากกนั เวทนาก็มสุีขมทีกุขม์ไีมสุ่ขไมท่กุขเวทนา ส่วนจติก็มอีารมณต่์างๆ 

อารมณฟ์ุ้ งซ่าน อารมณข์ุ่นมวั อารมณผ่์องใส อารมณส์งบ เหลา่น้ีก็เรยีกวา่เป็น
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เรื่องของอารมณ ์ในภาษาทีเ่ราใชก้นัเราเรยีกวา่จติ ทีท่่านวา่จติเกดิดบั เกดิดบั ก็

คอือารมณใ์นจติ ตวัจติเองน้ีไมม่วีนัดบั ไมม่วีนัเกดิ จติน้ีเป็นผูรู้ ้ แต่เป็นทีเ่กดิ

ของอารมณต่์างๆ น่ีคอืความแตกต่างระหวา่งความรูส้กึกบัอารมณ์ 

ถาม อารมณอ์ย่างเช่นความโกรธ ความกงัวล ความปีตยินิดแีละอื่นๆ มตีวัตนขึ้นมา

แต่แรกเริ่มไดอ้ย่างไร  

ตอบ คอืตวัตนน้ีมนัเกดิจากอวชิชา ความหลง ทีไ่มรู่ธ้รรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของจติ วา่จติน้ี

เป็นเพยีงธาตรูุ ้ เป็นเหมอืนกบัธาต ุ๔ คอืดนินํา้ลมไฟ ไมม่ตีวัตนอยู่ในดนิ ไมม่ี

ตวัตนอยู่ในนํา้ ไมม่ตีวัตนอยู่ในลม ไมม่ตีวัตนอยู่ในไฟฉนัใด ก็ไมม่ตีวัตนอยู่ใน

ตวัรู ้ในธาตรูุฉ้นันัน้ แต่เน่ืองจากมอีวชิชาความหลง ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงคน้ควา้หา

จดุเริ่มตน้ของอวชิชา ก็ไมท่รงสามารถคน้หาเจอได ้ วา่อวชิชาน้ีเกดิขึ้นมาเมือ่ไหร่ 

ความหลงน้ีเกดิขึ้นมาเมือ่ไหร่ ดงันัน้เป็นคาํถามทีท่่านเรยีกวา่อจนิไตย ที่ไม่

สามารถทีจ่ะมคีาํตอบได ้ แลว้ก็ไมม่คีวามสาํคญัอะไร ทีจ่ะตอ้งไปรูว้า่ เริ่มตน้ที่

ไหนเมือ่ไหร่ ปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ทีว่า่มนัเริ่มตน้ทีไ่หน ปญัหามนัอยู่ทีว่า่มนักาํลงัทาํ

อะไรกบัเราอยู่ มนัเป็นคุณหรอืมนัเป็นโทษกบัเรา ตอนน้ีมนัเป็นโทษกบัเรา เรา

ตอ้งหาวธิทีีจ่ะทาํลายมนัใหไ้ด ้ เพือ่มนัจะไดไ้มม่าสรา้งโทษใหก้บัเราเท่านัน้เอง 

เหมอืนกบัทีพ่ระองคท์รงยกตวัอย่างวา่ มชีายคนหน่ึงถกูยงิดว้ยลูกธนู แลว้ก็มี

หมอหรอืผูท้ีม่คีวามปรารถนาดจีะมารกัษาให ้จะมาถอนธนูออกใหแ้ลว้ก็จะรกัษา

แผลให ้ แต่ชายคนนัน้บอกวา่เธออย่าพึง่ทาํ ขอใหเ้ธอไปสอบถามดูก่อนวา่ คนที่

ยงิธนูน้ีเป็นใคร เป็นหญงิเป็นชาย มชีาตชิ ัน้วรรณะอย่างไร มพีีม่นีอ้งมพีอ่มแีม่

ชื่ออะไร มพีีน่อ้งกี่คน เขาบอกวา่ถา้ไปหาขอ้มลูเหลา่น้ี ไมร่บีถอนดอกธนูทีม่นัฝงั

อยู่ในร่างกาย คนๆนัน้ก็จะตายได ้ พระพทุธเจา้ก็บอกตอนน้ีเรามดีอกธนูฝงัอยู่

ในใจของเรา ก็คอือวชิชาความหลง ทีเ่ป็นตน้เหตทุีท่าํใหเ้กดิตณัหาความอยาก ที่

เป็นตน้เหตทุีท่าํใหเ้กดิความทกุข ์ ทีท่าํใหเ้ราตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ พระพทุธเจา้

บอกวา่ใหถ้อนอวชิชาออกจากใจของเรา ใหร้บีถอนดอกธนูดอกน้ีออกจากใจของ
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เรา ไมต่อ้งไปสนใจวา่ มนัเริ่มตน้มาเมือ่ไหร่ทีไ่หนเวลาใด ไมส่าํคญัอะไร น่ีคอื

คาํตอบ สาํหรบัผูท้ีช่อบถามปญัหาแบบโลกแตกท ัง้หลาย  

อจนิไตยน้ีมีอยู ่๔ ขอ้เท่าทีไ่ดศึ้กษามาถา้จาํไมผ่ดิ คนทีอ่ยากจะรูเ้รื่องกรรมน้ีก็เป็นเรื่อง

อจนิไตย เพราะกรรมน้ีมหีลายปจัจยัมหีลายเหต ุมนัผสมกนัไปผสมกนัมา จนกระท ัง่ทาํ

ใหเ้ราไมส่ามารถทีจ่ะไปแยกแยะไดว้า่ เหตกุารณท์ีเ่กดิขึ้นน้ีเกดิจากอะไร อกีเรื่องก็คอื

เรื่องของสมาธิเรื่องของฌานต่างๆ ทีถ่า้ผูไ้มป่ฏบิตักิ็จะไมส่ามารถเขา้ใจได ้ แลว้เรื่อง

ความรูค้วามสามารถของพระพทุธเจา้ ก็เป็นเรื่องทีไ่มม่ใีครสามารถทีจ่ะหย ัง่รูไ้ดว้า่ ท่าน

มคีวามรูค้วามสามารถขนาดไหน แลว้เรื่องการเกดิของโลกทีเ่ราอยู่กนัน้ีจกัรวาลน้ี มนั

เกดิขึ้นเมือ่ไหร่มนัเกดิขึ้นไดอ้ย่างไร สมยัน้ีก็มทีฤษฎต่ีางๆ มาพยายามหาคาํตอบใหก้นั 

ซึง่ความรูเ้หลา่น้ีรูไ้ปก็ไมเ่ป็นประโยชนอ์ะไรกบัปญัหาของเรา ปญัหาของเราไมไ่ดอ้ยู่ทีว่า่

เราตอ้งรูเ้รื่องราวเหลา่น้ี เราไมต่อ้งรูว้า่พระพทุธเจา้เก่งกาจขนาดไหน เราไม่ตอ้งรูว้า่ฌาน

ข ัน้นูน้ข ัน้น้ีเป็นอย่างไร เราไมต่อ้งรูว้า่กรรมน้ีมนัเป็นมาอย่างไร มนัทาํใหเ้หตกุารณอ์ย่าง

น้ีเกดิขึ้น เหตกุารณเ์หลา่น้ีเกดิขึ้นไดด้ว้ยกรรมอนัไหนอย่างไร ไมต่อ้งไปรูม้นั  

ขอใหเ้รารูว้า่ ตอนน้ีเราทกุขเ์พราะอะไร แลว้เราหยุดความทกุขน้ี์ไดห้รอืเปลา่ เราหยุด

เหตทุีท่าํใหเ้ราทกุขไ์ดห้รอืเปลา่ ท่านสอนใหรู้แ้ค่น้ี เพราะถา้เราไมท่กุขแ์ลว้ปญัหามนัก็

จบ ทกุวนัน้ีทีเ่ราวุน่วายกนัก็เป็นเพราะวา่ เรามคีวามทกุขใ์จ อยู่ไมเ่ป็นสุขกนั อยู่เฉยๆ

ไมไ่ด ้ไมเ่ชื่อ ลองหาเกา้อี้สกัตวัหน่ึง แลว้นัง่เฉยๆ สกั ๖ – ๗ ชัว่โมงดู ไมต่อ้งทาํอะไร 

กนิขา้วใหอ้ิ่ม แลว้ก็หานํา้มาสกัขวดตัง้ไว ้แลว้ก็ลองนัง่เฉยๆ สบายจะตายไปทาํไมไมน่ ัง่

กนั ทาํไมตอ้งไปทาํนูน้ทาํน่ี ขยบัไป อยู่ตรงน้ีก็ขยบัไปตรงนูน้ อยู่ตรงนูน้กข็ยบัมาตรงน้ี 

นัน่แหละปญัหาของพวกเราอยู่ตรงน้ี ใหม้าแกต้รงน้ี ใหม้นัอยู่เป็นสุขใหไ้ด ้ตอนน้ีมนัอยู่

ไมเ่ป็นสุข อยู่เฉยๆไมไ่ด ้อยู่เฉยๆแลว้มนัคนั แลว้มนัก็ไปเกาผดิที ่ทีม่นัคนัมนัไมไ่ปเกา

กนั พอคนัปับ๊ก็ไปหยบิเป๊ปซีม่าดืม่ พอคนัปับ๊ก็ไปหากาแฟมาดืม่ หาขนมมากนิ ไอน่ี้มนั

เกาผดิที ่ ทีม่นัคนัก็คอืความอยาก มนัอยากกนิเป๊ปซีก่็ตอ้งหยุด หยุดดืม่เป๊ปซี ่ ถา้หยุด

แลว้ต่อไปมนัก็ไมอ่ยากจะดืม่ น่ีแหละคอืปญัหาของพวกเรา  
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เราไม่รูว้า่ปญัหาของเราอยู่ทีต่รงไหน แลว้เวลาเกดิปญัหาก็ไปแกป้ญัหาผดิที ่ แทนทีจ่ะ

แกท้ีใ่จเราก็ไปแกท้ีอ่ื่นแทน ปญัหามนัจงึไมเ่คยหมดไปจากใจของพวกเรา เราเวยีนวา่ย

ตายเกดิกนัมากี่ภพกี่ชาตแิลว้ มนัก็เกดิจากความหลงความอยากน้ีเอง ทีเ่ราไมรู่จ้กัวธิีแก ้

เพราะเราไม่มคีวามสามารถทีจ่ะรูไ้ด ้ จนกวา่เราจะไดม้าพบกบัพระพทุธเจา้ พบกบั

พระพทุธศาสนาเท่านัน้ ทีเ่ป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ รูป้ญัหาของพวกเราวา่เกดิจาก

ความหลง เกดิจากความอยาก แลว้ก็ตอ้งใชป้ญัญา คอืความรูค้วามฉลาดน้ีมาแก ้ความ

ฉลาดคอืใหรู้ว้่าปญัหาของเราทีอ่ยู่ไมเ่ป็นสุขกนัก็เพราะความอยากน้ีเอง ดงันัน้เราตอ้งมา

ทาํลายความอยากใหไ้ด ้ หยุดความอยากใหไ้ด ้ วธิีจะหยุดความอยากก็ตอ้งนัง่เฉยๆอยู่

เฉยๆอย่าไปทาํอะไร ใหน้ ัง่สมาธิน้ีก็เพือ่ใหห้ยุดความอยาก พอจติสงบแลว้ความอยาก

มนัก็สงบตวัลงไป เพยีงแต่วา่การหยุดเฉยๆน้ี มนัไมท่าํใหค้วามอยากมนัตายอย่างถาวร

ความอยาก พอออกจากสมาธิมาความอยากมนัก็จะโผลข่ึ้นมาอกี ถา้อยากจะทาํลาย

ความอยาก ก็ตอ้งมาทาํลายตน้เหต ุ หรอืรากเหงา้ของความอยาก รากเหงา้ของความ

อยากก็คอืความหลง ความหลงทีค่ดิวา่ทาํตามความอยากแลว้จะมคีวามสุข แต่ความจรงิ

แลว้ทาํตามความอยากมนัเป็นความทกุข ์ เพราะมนัจะทาํใหต้อ้งอยากไปเรื่อยๆไมม่วีนั

สิ้นสุดนัน่เอง  

วธิีแกก้็คอืตอ้งไมท่าํตามความอยาก น่ีแหละคอืวธิีแกค้วามอยากอย่างถาวร ถา้เป็น

ตน้ไมก้็ตอ้งถอนรากถอนโคนเท่านัน้ ตน้ไมน้ ัน้ถงึจะไมอ่อกกิ่งออกกา้นออกมาต่อไป ถา้

เราตดักิ่งตดักา้นตดัตน้ แต่ไมถ่อนมนัออกจากดนิ รากยงัมอียู่ เดีย๋วมนัก็โผล่

กิ่งกา้นสาขาออกมาใหมไ่ด ้ สมาธิก็เป็นแบบนัน้ ก็เหมอืนการตดักิ่งตดักา้นของตณัหา

ความอยาก แต่พอสกัระยะหน่ึงมนัก็จะโผลข่ึ้นมาใหม ่ ถา้อยากจะทาํลายความอยากให ้

หมดไป ก็ตอ้งถอนรากถอนโคนของมนั รากโคนของมนัก็คอืความหลง ความหลงทีไ่มรู่ ้

วา่วธิีจะแกค้วามอยาก ก็คอืตอ้งไมท่าํตามความอยากเท่านัน้ และวธิีทีจ่ะแกค้วามอยาก

น้ีได ้ ก็ตอ้งมเีครื่องไมเ้ครื่องมอื เครื่องไมเ้ครื่องมอืก็ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงใชม้า ก็คอืใช ้

สตใิชส้มาธิแลว้ใชเ้หตใุชผ้ล ใชว้ปิสัสนา ก็คอืใหเ้หน็วา่ของในโลกน้ีไมส่ามารถทีจ่ะมา

ทาํลายความอยากได ้ ไม่สามารถทีจ่ะใหใ้จของเรามคีวามสุขไดอ้ย่างถาวร เราตอ้งหยุด

แสวงหา หยุดอยากไดส้ิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี ตอ้งอยู่แบบไมม่อีะไรใหไ้ด ้ไมต่อ้งมอีะไร 
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แมแ้ต่ร่างกายน้ีก็ไมต่อ้งม ี ถา้ถงึเวลาทีม่นัจะตอ้งหมดไปก็ปลอ่ยมนัหมดไป ไมต่อ้งไป

รกัษามนัไมต่อ้งไปยื้อมนัไว ้ ไมต่อ้งไปเสยีดายไมต่อ้งไปหวง เพราะการหวง ความ

เสยีดายน้ีมนัก็เป็นความอยาก อยากใหอ้ยู่ต่อไป พอไมไ่ดอ้นัน้ีพอร่างน้ีไม่อยู่ต่อไปก็ไป

หาร่างใหมอ่กี เพราะยงัมคีวามอยากไดร่้างกายอกี  

น่ีคอืวธิีทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงคน้พบ แลว้ไดน้าํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนใหก้บัพวกเรา ที่

รวมอยู่ในพระอรยิสจั ๔ น้ี ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค เป็นความรูข้องพระพทุธเจา้เพยีง

พระองคเ์ดยีว แต่เป็นความจรงิของสตัวโ์ลก สตัวโ์ลกทกุตวัน้ีมอีรยิสจั ๔ อยู่ในใจกนั

ทกุตวัทกุคน แต่สตัวโ์ลกมองไมเ่หน็อรยิสจั ๔ เวลาเกดิความทกุขก์็ไมรู่ว้่าเกดิจากความ

อยาก ก็ไปแกค้วามทกุขด์ว้ยการทาํตามความอยาก แทนทีจ่ะไมท่าํตามความอยากหลง

ความอยาก หยุดความอยาก ก็ไปต่ออายุของความอยาก เพิม่ความอยากใหม้ากขึ้น 

ดว้ยการทาํตามความอยาก น่ีแหละคอืเรื่องที่พวกเราตอ้งมาศึกษาและมาแกก้นัใหไ้ด ้มา

เกาใหถ้กูที ่ เวลาไมส่บายใจอย่าไปดืม่กาแฟ อย่าไปชอ้ปป้ิง อย่าไปเทีย่วตามสถานที่

ต่างๆ คอืใหม้านัง่วปิสัสนา มาทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา แลว้ก็มาหยุดตณัหาความอยาก ต่อสู ้

กบัความอยากทกุรูปแบบ จะกนิจะดืม่ ถา้จะตอ้งกนิตอ้งดืม่ตอ้งเป็นเพราะความจาํเป็น

จรงิๆ เหมอืนกบัการกนิยาดืม่ยา เพือ่รกัษาร่างกายไวเ้ท่านัน้เอง แต่จะไมก่ินไมด่ืม่ดว้ย

ความอยาก เวลาอยากจะดืม่ก็ไมด่ืม่ ถา้จะดืม่เพือ่ร่างกายก็ดืม่นํา้เปลา่ ไมด่ืม่กาแฟไม่

ดืม่เป๊ปซี ่ อนัน้ีเป็นการดืม่เพือ่ความอยาก ถา้เราทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ต่อไปความอยากก็จะ

หมดไปจากใจของเรา ความทกุขต่์างๆความไม่สบายใจ ความอยู่ไมเ่ป็นสุขก็จะหายไป ที

น้ีอยู่ทีไ่หนกอ็ยู่ได ้ อยู่แลว้ก็ไมต่อ้งไปไหนก็ได ้ ถา้จะไปก็ตอ้งมเีหตผุลเทา่นัน้ถงึจะไป 

แต่จะไมไ่ปเพราะความอยากไป เหมอืนอย่างทีพ่วกเราเป็นกนัอยู่ทกุวนัน้ี อยู่ตรงน้ีก็

อยากจะไปตรงนูน้ พอไปตรงนูน้ก็อยากจะกลบัมาตรงน้ี มนัก็กลิ้งไปกลิ้งมา เหมอืนลูก

ฟตุบอลเหมอืนลูกปิงปองน่ีเอง  

น่ีแหละคอืเรื่องของพวกเรา ทีเ่ราควรจะใหค้วามสนใจกนั อย่าไปสนใจเรื่องของอจนิไตย

ท ัง้หลาย เช่นวา่จติน้ีเกดิขึ้นมาเมือ่ไหร่ อวชิชาน้ีเกดิขึ้นมาเมือ่ไหร่ โลกน้ีเกดิขึ้นมาได ้

อย่างไรเกดิขึ้นมาเมือ่ไหร่ กรรมน้ีเป็นอย่างไรถงึทาํใหเ้กดิเหตกุารณอ์ย่างน้ีขึ้นมา เกดิ
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จากกรรมอะไรบา้งมอีะไรบา้ง ไมต่อ้งไปรูม้นั ไม่มคีวามสาํคญัอะไร ความสาํคญัอยู่ที ่

ความทกุขใ์จของเราทีเ่กดิจากความอยากของเรา เราตอ้งเจรญิมรรค แลว้เราจะไดม้ี

เครื่องไมเ้ครื่องมอื ทีเ่ราจะไดม้าดบัความทกุข ์ ดว้ยการละความอยากต่างๆ เท่านัน้เอง 

งา่ยจะตายไป เรื่องของปญัหามนังา่ย ปญัหามนัมแีค่ ๓ ตวัเท่านัน้เอง กามตณัหา 

ภวตณัหา และวภิวตณัหา หยุด ๓ ตวัน้ีได ้ปญัหาท ัง้หลายในโลกน้ีก็จะหมดไป โลกจะ

อยู่กนัอย่างสนัตสุิข ทีท่กุวนัน้ีอยู่กนัแบบไมส่งบสุข ก็เพราะความอยากเท่านัน้ ไปดูแต่

ละประเทศ ก็อยากจะแยกประเทศกนั อยู่ประเทศน้ีก็อยากจะแยกไปอยู่อกีประเทศหน่ึง 

มนัก็เป็นความอยาก คดิวา่แยกไปแลว้จะด ีมนัก็เหมอืนเดมินะแหละ มนัก็ตอ้งจ่ายภาษี

ตอ้งทาํงานตอ้งจ่ายค่านํา้ค่าไฟเหมอืนเดมิอยู่ด ี มนัไม่ไดไ้ปแยกแลว้จะไดอ้ยู่ฟรกีนิฟรทีี่

ไหนกนั เปลีย่นผูน้าํใหมม่นัก็เหมอืนกนัอกีแหละ เปลีย่นคนนัน้มามนัก็เหมอืนกนันะ 

คนน้ีกนิมากหน่อยคนนัน้กนินอ้ยหน่อย มนักก็นิเหมอืนกนั เราก็ตอ้งจ่ายภาษี

เหมอืนเดมิ ตอ้งจ่ายค่านํา้ค่าไฟเหมอืนเดมิ นํา้มนัก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆเหมอืนเดมิ ไมม่ี

อะไรเปลีย่นแปลง  

ฉะนัน้เราอย่าไปวุน่วายกบัเรื่องราวเหลา่น้ี เราแกป้ญัหาทีใ่จเรา อย่าไปอยากกบั

เหตกุารณต่์างๆ อยู่กบัมนัไปตามมตีามเกดิ ในทีสุ่ดก็ตอ้งตายจากกนัไปหมด ไมม่ใีคร

เอาอะไรไปไดส้กัคน เอาไปไดก้็คอืความหลงความอยากความทกุขต่์างๆเท่านัน้ เพราะไม่

ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน คอืมาดบัความทกุขด์บัความอยากดบัความหลงกนั 

น่ีแหละก็มเีท่าน้ีแหละ ขอใหพ้วกเราอย่าหลงประเดน็ ประเดน็ของพวกเราอยู่ทีต่ณัหา 

ความอยากของพวกเรา อยู่ทีค่วามหลงของพวกเราเท่านัน้เอง ของต่างๆในโลกน้ี มนัไม่

มสีาระประโยชนอ์ะไรกบัจติใจเราหรอก ต่อใหเ้รากอบโกยไดม้ามากนอ้ยเพยีงไร มนัก็

ไมไ่ดท้าํใหจ้ติใจเราหายคนัหรอก มนัก็ยงัคนัเหมอืนเดมิ มนัก็ยงัอยากเหมอืนเดมิอยู่ มี

ธรรมะเท่านัน้ทีจ่ะทาํใหใ้จเราหายอยาก หายคนัได ้ ก็คอืธรรมะปฏบิตัทิีท่่านสอนใหพ้วก

เราปฏบิตักินั เริ่มตน้ทีท่าน ทีศี่ล และก็ทีภ่าวนาน้ีเอง  

ฉะนัน้ขอใหเ้ราถามปญัหาตรงน้ีดกีวา่ ตอนน้ีเรามทีานหรอืเปลา่ เรามศีีลหรอืเปลา่ เรามี

ภาวนาหรอืเปลา่ ถา้ม ี มมีากหรอืมนีอ้ย ถา้มยีงัไมม่ากพอก็ มใีหม้นัมมีากขึ้น มใีหม้นั
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ครบตามทีต่อ้งการ เพือ่ทีจ่ะไดเ้อามาดบัความอยาก ดบัความทกุขต่์างๆใหม้นัหมดไป

จากใจของเรา น่ีคอืปญัหาทีเ่ราควรจะถาม อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงใหเ้ราถามอยู่เรื่อยๆ

วา่ วนัเวลาผ่านไป ผ่านไป เรากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ เรากาํลงัทาํทานกนัหรอืเปลา่ กาํลงั

รกัษาศีลกนัหรอืเปลา่ กาํลงัภาวนากนัหรอืเปลา่ น่ีคอืสิง่ทีเ่ราควรจะสนใจ อย่าไปสนใจ

เรื่องของคนอื่น เพราะวา่มนัไม่ไดเ้ป็นประโยชนอ์ะไรกบัจติใจของเรา  
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กณัฑท์ี่ ๔๗๗ 

กระบวนการสบืทอดอายพุระพทุธศาสนา 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

วนัน้ีพวกเรา ก็ไดม้าร่วมกนัฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัอกีครัง้หน่ึง การฟังเทศน์ฟังธรรมน้ี 

เป็นขัน้ตอนที่ ๑ ของกระบวนการกจิกรรมของพระพทุธศาสนา การฟงัเทศนฟ์งัธรรมน้ี 

เพือ่จะไดน้าํไปสู่ข ัน้ตอนขัน้ที่ ๒ กค็ือการปฏบิตัิ พอไดเ้ขา้สู่ข ัน้ที ่ ๒ คอืการปฏบิตัแิลว้ 

ก็จะไดเ้ขา้ไปสู่ขัน้ที่ ๓ คอืการบรรล ุคอืบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆ พอไดเ้ขา้สู่ข ัน้ที ่๓ แลว้ ก็

จะเขา้สู่ขัน้ที่ ๔ ต่อไป ก็คือการเผยแผ่ความรูใ้หแ้กผู่อ้ืน่ แลว้ก็มขี ัน้ที่ ๕ คือการแกไ้ข

ปญัหาต่างๆ ที่อาจจะเกดิข้ึนได ้ในวงการของพทุธศาสนิกชน  

น่ีคอืกระบวนการทีพ่ระพทุธเจา้ ไดท้รงบาํเพญ็ ไดท้รงปฏบิตัมิาดว้ยพระองคเ์อง ข ัน้

แรกพระองคก์็ทรงไปศึกษากบัครูบาอาจารยต่์างๆ แลว้ก็ปฏบิตัติามคาํสอนของครูบา

อาจารยต่์างๆ จนบรรลผุลทีค่รูบาอาจารยท์ ัง้หลายไดบ้รรลกุนั แต่หลงัจากนัน้แลว้ 

พระองคต์อ้งศึกษาดว้ยพระองคเ์อง เพราะไมม่ใีครทีจ่ะรูธ้รรมทีสู่งกวา่ข ัน้ของสมาธิ ทรง

ศึกษาธรรมข ัน้ศีลข ัน้สมาธิ กบัครูบาอาจารยท์ีม่คีวามรูค้วามชาํนาญ และสามารถปฏบิตัิ

ศีลสมาธิไดอ้ย่างสมบรูณ ์แต่ยงัไมส่ามารถทีจ่ะทาํใหจ้ติหลดุพน้ จากความทกุขท์ ัง้หลาย

ไดอ้ย่างถาวร พระองคจ์งึตอ้งศึกษาดว้ยพระองคเ์อง เพราะไมม่ใีครรูว้ธิีทีจ่ะทาํใหจ้ตินัน้ 

หลดุพน้จากความทกุขไ์ดอ้ย่างถาวร รูจ้กัวธิีทีจ่ะทาํใหจ้ติหลดุพน้ไดช้ ัว่คราว ในขณะที่

เขา้ไปในสมาธิ แต่พอออกจากสมาธิมา จติก็เริ่มผลติความทกุขข์ึ้นมาใหม ่ พระองคเ์ลย

ตอ้งทรงศึกษาดว้ยพระองคเ์อง แลว้ก็ปฏบิตัติามทีพ่ระองคท์รงไดว้นิิจฉยัไดศึ้กษา จน

ไดพ้บกบัสจัธรรมความจรงิ ๔ ประการ คอืพระอรยิสจั ๔ ทรงเหน็วา่ความทกุขน์ ัน้ เกดิ

จากความอยาก การทีจ่ะดบัความทกุข ์ ก็ตอ้งเหน็วา่ การกระทาํตามความอยาก ไมไ่ด ้

เป็นการทีจ่ะทาํใหค้วามทกุขห์มดไป มแีต่การไมก่ระทาํตามความอยากเท่านัน้ ถงึจะทาํ

ใหค้วามทกุขห์มดไปได ้พอทรงไดเ้หน็ความจรงิและไดป้ฏบิตั ิจนจติของพระองคไ์ดท้รง
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หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายแลว้ ก็ไดน้าํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนใหแ้ก่ผูอ้ื่น ผูอ้ื่น

หลงัจากทีไ่ดย้นิไดฟ้งั ก็เกดิศรทัธานอ้มนาํเอาไปปฏบิตั ิ เกดิศรทัธาทีอ่ยากจะมาอยู่ใต ้

ร่มกาสาวพสัตร ์มาบวชเป็นพระภกิษุ  

ในระยะแรกๆผูบ้วชก็เป็นผูท้ีม่คุีณธรรมสูง สามารถบรรลธุรรมข ัน้สูงไดก้นัเป็นส่วน

ใหญ่ แต่ต่อมาก็มผูีท้ีม่จีติศรทัธาอยากจะบวช แต่ยงัไมม่คุีณธรรมข ัน้สูงอยู่ภายในใจ 

คอืยงัไมม่ศีีลสมาธิทีส่มบรูณ ์ พอมาบวชแลว้การกระทาํบางอย่าง ก็ทาํใหเ้กดิความ

เสยีหาย ต่อตนและต่อผูอ้ื่น พระพทุธเจา้ก็ตอ้งใชก้ารวนิิจฉยัพจิารณาแกไ้ข เวลาทีม่ี

พระภกิษุไปปฏบิตัตินทีไ่มส่มควร มศีรทัธาญาตโิยมมากลา่วฟ้อง พระองคก์็ตอ้งเรยีก

มาไต่สวน แลว้เมือ่วนิิจฉยัแลว้ ก็ทรงแกไ้ข ดว้ยการบญัญตัขิอ้หา้มต่างๆขึ้นมา ใน

ระยะแรกๆน้ีไมม่พีระปาฏโิมกขค์อื ไมม่ศีีล ๒๒๗ ขอ้อย่างทีม่อียู่ในสมยัน้ี เพราะว่าใน

ระยะแรกๆ ไมม่ผูีท้ีป่ฏบิตัตินทีท่าํใหเ้กดิการเสยีหาย แต่ต่อมาพอมผูีม้ศีรทัธามาบวช

กนัมากขึ้น แลว้ก็จติใจไม่มคุีณธรรม คอืศีลและสมาธิทีส่มบูรณ ์ก็เลยทาํใหม้กีารกระทาํ

ทีเ่สยีหาย จงึตอ้งมกีารกาํหนดขอ้หา้มต่างๆขึ้นมา จาก ๑ ขอ้เป็น ๒ ขอ้เป็น ๓ ขอ้ 

จนถงึ ๒๒๗ ขอ้ น่ีคอืการแกไ้ขปญัหาของพระพทุธเจา้ กบัปญัหาทีเ่กดิขึ้นกบั

พระพทุธศาสนา  

น่ีคอืกระบวนการ ๕ กระบวนการดว้ยกนั ที่จะรกัษาพระพทุธศาสนาใหเ้จรญิรุง่เรอืง 

ใหอ้ยูคู่่กบัโลกไปไดน้านแสนนาน ถา้ไมม่กีระบวนการท ัง้ ๕ กระบวนการน้ี ไม่ครบ 

การทีจ่ะทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา การทีจ่ะอนุรกัษพ์ระพทุธศาสนา ใหอ้ยู่ยนืยาวนาน ก็

จะเป็นไปไมไ่ด ้ โดยเฉพาะข ัน้ตอนข ัน้ที ่ ๒ คอืการปฏบิตัแิละข ัน้ตอนข ัน้ที ่ ๓ คอืการ

บรรลธุรรม ถา้เพยีงแต่ศึกษา และนาํเอาความรูท้ีไ่ดจ้ากการศึกษาไปเผยแผ่ ความรูท้ีไ่ด ้

น้ีทีไ่ปเผยแผ่น้ี จะเป็นความรูท้ีเ่รยีกวา่เป้ือนดว้ยความหลง เพราะจติของผูท้ีฟ่งัธรรมน้ี 

ยงัไมไ่ดช้าํระความหลง ยงัมคีวามหลงครอบงาํจติใจอยู่ พอความรูท้ีไ่ดศึ้กษาไดย้นิได ้

ฟงั มาสมัผสักบัใจของผูท้ีม่คีวามหลง ก็จะถกูความหลงน้ีครอบงาํไป เวลาแสดงธรรมก็

จะแสดงไมถ่กูตามหลกัของความจรงิ เพราะยงัไม่ไดพ้สูิจนด์ว้ยการปฏบิตันิ ัน่เอง ก็จะ

สอนแบบจนิตนาการไป การจนิตนาการกบัการเหน็ของจรงิน้ี ย่อมไมเ่หมอืนกนั 
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เหมอืนกบัการทีเ่รา ไดย้นิไดฟ้งัเกี่ยวกบัสถานทีแ่ห่งหน่ึงทีเ่ราไมเ่คยไป วา่มสีิง่น ัน้สิง่น้ี 

วา่ดอีย่างนัน้ดอีย่างน้ี เราก็จะจนิตนาการไปตามความรูส้กึนึกคดิของเรา แต่พอเราไดไ้ป

ถงึสถานทีน่ ัน้แลว้ สิง่ทีเ่ราไดจ้นิตนาการไวก้บัสิง่ทีเ่ราไดเ้หน็น้ี แทบจะไมเ่หมอืนกนัเลย 

ความจรงิเป็นอย่างน้ี ตอ้งเหน็ดว้ยตา สบิปากวา่ไมเ่ท่าหน่ึงตาเหน็ ตอ้งเหน็ดว้ยตา ตอ้ง

บรรลธุรรมดว้ยการปฏบิตั ิถา้บรรลธุรรมดว้ยการปฏบิตัแิลว้ จะเหน็อย่างชดัเจนถกูตอ้ง

แมน่ยาํ เวลาทีน่าํเอาสิง่ทีต่นไดเ้หน็มาเผยแผ่ใหแ้ก่ผูอ้ื่น ก็จะเผยแผ่ไดอ้ย่างแมน่ยาํ ผูท้ี่

ไดย้นิไดฟ้งั ก็จะสามารถนาํเอาไปพสูิจน ์เอาไปปฏบิตัแิละเหน็ผลไดอ้ย่างเดยีวกนั  

สมยัน้ีสิง่ทีรู่ส้กึจะขาดกนั ก็คอืข ัน้ตอนที ่ ๒ และข ัน้ตอนที ่ ๓ คอื มแีต่ปรยิตัคิอื

การศึกษา แต่ไมม่กีารปฏบิตั ิ ไมม่กีารบรรลธุรรม ถา้เป็นการบรรลกุ็เป็นการบรรลแุบบ

จนิตนาการ คดิวา่เขา้ใจแลว้ คดิวา่เป็นนัน่เป็นน่ีแลว้ แต่ภายในใจน้ียงัไมม่อีะไร

เปลีย่นแปลง ยงัเหมอืนเดมิอยู่ ยงัมคีวามหลงครอบงาํ มอีวชิชาครอบงาํ มคีวามโลภ

ความโกรธความหลง มคีวามอยากต่างๆอยู่เหมอืนเดมิ อย่างน้ีไมถ่อืวา่เป็นการบรรลุ

ธรรมทีแ่ทจ้รงิ การบรรลุธรรมทีแ่ทจ้รงิน้ี จะทาํใหจ้ติใจน้ีสะอาดบรสุิทธิ์ ปราศจากความ

โลภความโกรธความหลง ปราศจากตณัหาความอยาก ปราศจากอวชิชา พอไมไ่ดป้ฏบิตั ิ

เอาธรรมทีไ่ดศึ้กษาไปเผยแผ่ ก็จะเผยแผ่ไปตามความรูส้กึนึกคดิของโมหะความหลง 

ของอวชิชา ก็เลยจะทาํใหผู้ท้ีศึ่กษาน้ี ไมส่ามารถไดเ้หน็ความจรงิได ้ แลว้เวลาเกดิมี

ปญัหาขึ้นมาในวงการของพระพทุธศาสนา ก็ไมส่ามารถแกไ้ขได ้อย่างทีเ่ราเหน็กนัอยู่ทกุ

วนัน้ี วงการของสงฆน้ี์ มปีญัหามาก แต่การแกป้ญัหาก็แกไ้มถ่กูจดุกนั เพราะผูแ้กก้็เป็น

ผูท้ีม่ปีญัหาอยู่ในใจของตนเอง จงึแกก้นัไมไ่ด ้ แต่ถา้ใหผู้ท้ีไ่ดศึ้กษาไดป้ฏบิตัไิดบ้รรลุ

ธรรมแลว้มาเป็นผูแ้ก ้ ย่อมแกไ้ด ้ แต่ไมม่ใีครอยากจะใหม้าแกก้นั เพราะวา่มนัเป็นการ

ไปขดักบัความหลงทีม่อียู่ในใจ ของผูท้ีส่รา้งปญัหาต่างๆขึ้นมากนั ศาสนาจงึอยู่ในสภาพ

ทีเ่หมอืนเรอืทีก่าํลงัจะอบัปาง อนัน้ีก็เพราะว่าไมไ่ดป้ฏบิตัติามกระบวนการ ที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงดาํเนินมานัน่เอง ถา้พระภกิษุทกุรูปทีม่าบวชในพระบวรพทุธศาสนา 

ไดด้าํเนินตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงดาํเนินมา ปญัหาต่างๆทีม่อียู่ในปจัจบุนัน้ี จะไมค่่อย

ม ี หรอืมกี็จะไดร้บัการแกไ้ขอย่างถกูตอ้ง อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงแกไ้ขมา คอืเมือ่ทาํ

อะไรไมถ่กู ก็ตอ้งหา้ม ตอ้งบญัญตัขิอ้หา้มขึ้นมา เช่นพระสงฆป์จัจบุนัน้ี ปฏบิตัอิะไรทีไ่ม่
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เหมาะสม ญาตโิยมไปแจง้ใหก้บัพระเถระทราบ พระเถระก็ตอ้งวนิิจฉยัแลว้ก็ตอ้ง

กาํหนดขอ้หา้มขึ้นมา แต่ไมม่ใีครทีจ่ะสามารถ มบีารมทีีจ่ะทาํอย่างน้ีไดเ้หมอืน

พระพทุธเจา้ เพราะวา่ไม่ไดป้ฏบิตั ิ ไมไ่ดม้คุีณธรรมทีจ่ะทาํใหผู้ท้ีฟ่งั มคีวามเคารพมี

ความเชื่อฟงั เพราะไมไ่ดป้ฏบิตัไิมไ่ดบ้รรลธุรรมนัน่เอง  

ตอนน้ีศาสนาเราขาด ๒ ขัน้ตอนน้ี คือขัน้ตอนของปฏบิตัแิละปฏเิวธ เรามีปรยิตัิ มี

การศึกษากนัอย่างกวา้งขวาง แต่มกีารปฏบิตันิอ้ยมาก ถา้มกี็เป็นเพยีงข ัน้ตน้ๆ หรอืข ัน้

พอหอมปากหอมคอ ข ัน้แบบพธิทีาํกนัทลีะ ๓ วนั ๓ คนืแลว้ก็หยุดกนัไป ปีหนา้ค่อย

กลบัมาทาํกนัใหม ่ การปฏบิตัถิา้จะใหเ้กดิปฏเิวธคอืผลน้ี การปฏบิตัติอ้งปฏบิตัอิย่าง

ต่อเน่ือง เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร ร่างกายจะเจรญิเตบิโตขึ้นมา จากทารกเป็นผู ้

หลกัผูใ้หญ่ได ้ ก็อยู่ทีก่ารรบัประทานอาหารอย่างต่อเน่ือง ตอ้งรบัประทานทกุวนั 

รบัประทานทกุครัง้ทีเ่กดิความหวิ เกดิความตอ้งการของร่างกาย ร่างกายถงึได ้

เจรญิเตบิโตขึ้นมาได ้แต่ถา้ร่างกายไดร้บัอาหารเพยีงปีละ ๒ – ๓ ครัง้อย่างน้ี ร่างกายก็

จะไมส่ามารถทีจ่ะเจรญิเตบิโตขึ้นมาได ้ ฉนัใดพระพทุธศาสนาก็เป็นเหมอืนร่างกาย ที่

ตอ้งมกีารทาํนุบาํรุง ดว้ยการศึกษา ดว้ยการปฏบิตั ิดว้ยการบรรลธุรรม ดว้ยการเผยแผ่

ธรรม ดว้ยการแกไ้ขปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึ้น  

น่ีแหละคอืเรื่องของกระบวนการของพระพทุธศาสนา ทีเ่ราชาวพทุธทีม่ศีรทัธา มคีวามรกั

พระพทุธศาสนา ควรที่จะใหค้วามสาํคญักนั ควรทีจ่ะดาํเนินตามใหไ้ด ้ ดาํเนินตาม

แนวทางของพระพทุธเจา้ เราไมต่อ้งไปกงัวลกบัผูอ้ื่น ผูอ้ื่นเขาจะทาํหรอืไม่ทาํน้ี เราไป

บงัคบัเขาไมไ่ด ้ เราไปหา้มเขาไม่ได ้ แต่เราสามารถทีบ่งัคบัตวัเราได ้ หา้มตวัเราได ้ และ

เราคนเดยีวน้ีแหละ ทีจ่ะสามารถทีจ่ะช่วยเหลอืพระพทุธศาสนา ไดอ้ย่างเป็นกอบเป็นกาํ 

อย่างทีพ่ระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีว ไดท้รงช่วยเหลอืทรงก่อสรา้งพระพทุธศาสนา

ขึ้นมา ดว้ยพระองคเ์อง ดว้ยการปฏบิตัขิองพระองคเ์อง พอพระองคท์รงปฏบิตัจินบรรล ุ

แลว้นาํเอาธรรมอนัวเิศษน้ี มาเผยแผ่ส ัง่สอนใหแ้ก่ผูอ้ื่น ก็เกดิผูม้จีติศรทัธานอ้มนาํเอา

ไปปฏบิตั ิและบรรลผุลขึ้นมา ก็กลายเป็นผูท้ีจ่ะมาเสรมิกาํลงัทพัของพระพทุธศาสนา ให ้

ยิ่งใหญ่ขึ้นไป อนัน้ีแหละคอืการอนุรกัษ ์ หรอืการสรา้งพระพทุธศาสนา ตอ้งสรา้งดว้ย



85 
 

การศึกษา ดว้ยการปฏบิตั ิดว้ยการบรรลธุรรม แลว้จงึค่อยนาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนใหแ้ก่

ผูอ้ื่น ซึง่ยงัมกีารกระทาํอยู่เป็นพกัๆ เป็นช่วงๆ อย่างในยุคของพวกเราน้ี ก็มบีคุคลทีม่ี

ความแน่วแน่ต่อการดาํเนิน ตามรอยพระบาทของพระพทุธเจา้ก็คอื หลวงปู่ม ัน่ ทีท่รง

บาํเพญ็ดว้ยตนเอง โดยทีไ่มส่นใจวา่ผูอ้ื่นจะบาํเพญ็หรอืไม ่ ตวัท่านเองท่านก็บาํเพญ็

ศึกษาปรยิตัก่ิอน ศึกษาจากครูบาอาจารยก่์อน เสร็จแลว้ท่านก็ไปปฏบิตั ิจนในทีสุ่ดท่าน

ก็ไปบรรลผุลทีเ่ชยีงใหม ่ในอายุระหวา่ง ๖๐ - ๗๐ ปีดว้ยกนั หลงัจากนัน้ท่านก็มาอบรม

ส ัง่สอน ใหแ้ก่พระภกิษุสามเณรทีม่จีติศรทัธาทีจ่ะศึกษาปฏบิตักิบัท่าน ก็เลยปรากฏมคีรู

บาอาจารย ์ ทีพ่วกเรากราบไหวบู้ชากนัขึ้นมาเป็นจาํนวนมาก อนัน้ีก็เกดิจากการทีห่ลวงปู่

ม ัน่มคีวามแน่วแน่ ต่อการดาํเนินตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงดาํเนิน ก็คอื ศึกษา ปฏบิตั ิ

บรรลธุรรม แลว้จงึค่อยส ัง่สอนผูอ้ื่น และแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึ้นจากการปฏบิตัทิีไ่ม่

ถกูตอ้งของผูอ้ื่น ยุคน้ีเราจงึมทีีพ่ึง่ เพราะว่ามผูีท้ีย่งัมคีวามรู ้มผูีท้ีไ่ดบ้รรลธุรรม ผูท้ีเ่หน็

ธรรมอย่างแทจ้รงิ นาํเอาธรรมทีแ่ทจ้รงิน้ี ทีเ่ป็นสิง่ทีเ่ลศิทีว่เิศษน้ี มาเผยแผ่ส ัง่สอนใหแ้ก่

พวกเรา  

พวกเราควรจะฟงัธรรมเพือ่ใหเ้กดิอทิธบิาท ๔ ขึ้นมา คอืเกดิฉนัทะ วิรยิะ จติตะ วมิงัสา 

ทีจ่ะนอ้มเอาคาํสอนทีไ่ดย้นิไดฟ้งัน้ี ไปปฏบิตักินัอย่างเขม้ขน้ ต ัง้ตน้เราไดอ้ทิธบิาทจาก

การไดย้นิไดฟ้งั คอืทาํใหเ้ราอยากปฏบิตั ิ พอเราปฏบิตัไิดผ้ลแลว้ ก็จะเกดิอทิธิบาท

ขึ้นมาอกีข ัน้หน่ึง ก็คอือยากจะปฏบิตัใิหเ้ต็มที ่ ข ัน้ตน้ก็เพยีงอยากจะลองปฏบิตัดูิ พอ

ลองปฏบิตัดูิแลว้ไดร้บัผลทีด่ ี ทาํใหจ้ติใจมคีวามสงบมคีวามสุข มคีวามทกุขน์อ้ยลงไป 

ก็จะเกดิอทิธบิาทอกีข ัน้หน่ึงมา ก็คอือทิธบิาททีอ่ยากจะปฏบิตัอิย่างเต็มทีเ่ตม็รูปแบบ ก็

จะไดป้ฏบิตักินัอย่างเต็มที ่พอปฏบิตัอิย่างเต็มที ่ก็จะไดร้บัผลอย่างเต็มที ่ น่ีแหละคอืสิง่

ทีพ่วกเราควรพยายามตัง้เป้าเอาไว ้ เราก็มาฟงัธรรมกนัมากพอสมควร วนัน้ีก็เป็นรอบ

สุดทา้ยของปีที ่ ๙ ปีหน่ึงก็ม ี ๑๒ รอบ ถา้คูณเขา้ไปก็ ๑๐๘ ครัง้ ๑๐๘ รอบ การฟงั

ธรรม ๑๐๘ รอบน้ี มนัน่าจะทาํใหเ้กดิมอีทิธิบาท ๔ ขึ้นมาบา้งไม่มากก็นอ้ย ถา้ไมเ่กดิก็

อาจจะมปีญัหาอยู่ ๒ ทีด่ว้ยกนั ทีห่น่ึงก็ทีค่นแสดง วา่แสดงไมไ่ดเ้รื่อง หรอืที่ๆ  ๒ ก็คอื

คนฟงั ฟงัแบบทพัพใีนหมอ้แกง คอืฟงัแลว้ไมเ่ขา้ไปในใจ ฟงัแลว้ไม่เกดิความเขา้ใจ ไม่

เกดิฉนัทะวริยิะขึ้นมา การฟงัแบบทพัพใีนหมอ้แกง ฟงัอย่างไร ก็ฟงัแบบใจลอยไปลอย
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มา ใจไมไ่ดอ้ยู่กบัเสยีงธรรมทีม่าสมัผสักบัหู ไมไ่ดพ้จิารณาตามธรรมทีไ่ดย้นิไดฟ้งั ฟงั

แลว้ก็มวัแต่ไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ห่วงคนนัน้ห่วงคนน้ี ฟงัแบบน้ีก็เป็นลกัษณะของ

ทพัพใีนหมอ้แกง จะอยู่ในหมอ้แกงนานสกั ๙ ปี ๑๐ ปี ก็ไมรู่ว้า่แกงนัน้เป็นรสอะไร แต่

ถา้ฟงัแบบลิ้นกบัแกงน่ีจะรูท้นัท ี ทกุธรรมบททีป่รากฏขึ้นมา ทีม่าสมัผสักบัหู จะมสีติ

รบัเขา้ไปสู่ใจทนัท ี จะมกีารใคร่ครวญมกีารพจิารณาตาม แลว้ก็จะมกีารเหน็อย่างชดัเจน

วา่ควรจะตอ้งทาํอะไรต่อไป  

อนัน้ีก็ตอ้งขอใหพ้จิารณาแกไ้ขกนั ว่าเราฟงัมาก็นานพอสมควรแลว้ เราไดก้า้วเขา้สู่ข ัน้

ปฏบิตัหิรอืยงั เขา้ไปไดม้ากนอ้ยเท่าไหร่ มอีะไรเป็นอปุสรรค ถา้คนแสดงเป็นอปุสรรคก็

ควรจะไปหาคนอื่น ไปฟงัทีอ่ื่นบา้ง ถา้คนฟงัเป็นอปุสรรค ก็ตอ้งแกไ้ขทีค่นฟงั ฟงัแบบใจ

ลอยไปลอยมาก็ตอ้งคอยควบคุมใจ อย่าใหค้ดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ในขณะทีฟ่งัธรรม แลว้ก็

พจิารณาวา่มอีะไรอกี ทีท่าํใหไ้มส่ามารถออกปฏบิตัไิด ้ พอทีจ่ะแกไ้ขไดก้็ควรทีจ่ะแกไ้ข 

เช่นตอ้งทาํงานทาํการอย่างน้ี ก็เป็นอปุสรรคต่อการปฏบิตั ิ กต็อ้งถามวา่เราทาํงานไปเพือ่

อะไร ทาํงานเพือ่เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง หรอืวา่ทาํเพือ่เลี้ยงกเิลสตณัหา โดยเฉพาะ

กามตณัหาหรอืกามฉนัทะ คอืยงัรกัทีจ่ะมคีวามสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายอยู่ ยงัชอบ

รบัประทานยงัชอบดืม่อะไรอยู่มากๆ ชอบดูชอบฟงัมหรสพเครื่องบนัเทงิต่างๆ สิง่เหลา่น้ี

ก็เป็นอปุสรรคต่อการทีจ่ะปฏบิตัไิด ้ เราก็ตอ้งทาํลายอปุสรรคนัน้ โดยพจิารณาวา่เราก็ดู

ฟงัมานานแลว้ เราก็ไดด้ื่มไดร้บัประทานอะไรมานานแลว้มากแลว้ ผลทีเ่ราไดร้บัจากการ

กระทาํเหลา่น้ีมนัเป็นอย่างไร ทาํใหค้วามทกุขใ์นใจมนันอ้ยลงไป ทาํใหค้วามอยากในใจ

มนันอ้ยลงไปหรอืเปลา่ หรอืยงัมเีท่าเดมิหรอืยงัมมีากกวา่เดมิ ถา้มนัเป็นการกระทาํที่

เกดิโทษกบัตวัเรา เรายงัทาํมนัอยู่ต่อไปทาํไม มนัก็ลกัษณะเดยีวกบัคนทีต่ดิยาเสพตดิ

ดีๆ น่ีเอง คนทีต่ดิยาเสพตดิน้ีจะมอีะไรดบีา้ง ก็มแีต่จะตอ้งเสพ จะตอ้งตดิสิง่ทีเ่สพตดิไป

จนวนัตายเท่านัน้ จะไม่มวีนัทีจ่ะไปทาํอะไรอย่างอื่นไดเ้ลย ถา้เรายงัตดิอยู่กบัความสุข

ทางตาหูจมกูลิ้นกายอยู่ เราก็ตอ้งพยายามทาํลายมนัใหไ้ด ้ 

พระพทุธเจา้ก็มอบเครื่องมอืใหแ้ลว้ ก็คอืศีล ๘ ใหเ้ราถอืศีล ๘ กนั รกัษาศีล ๘ ใน

ข ัน้ตน้ก็รกัษาในวนัธรรมสวนะ วนัพระ อาทติยล์ะหน่ึงวนัก่อน ถา้รกัษาไปแลว้รูส้กึวา่มี
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ผลด ี ทาํใหส้ามารถปฏบิตัธิรรมไดม้ากขึ้น ก็จะรกัษาเพิม่ขึ้นต่อไปได ้ จากวนัหน่ึงก็เป็น 

๒ วนั ๓ วนัตามลาํดบั ต่อไปก็จะสามารถรกัษาศีล ๘ ไดต้ลอดเวลา แลว้ก็อาจจะ

ลาออกจากงานได ้ เพราะถา้เราไมต่อ้งหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เราก็ไมจ่าํเป็น

จะตอ้งใชเ้งนิมาก ทีต่อ้งใชเ้งนิมากก็เพราะตอ้งซื้อของต่างๆ มาบาํรุงบาํเรอตาหูจมกูลิ้น

กายน้ีเอง พอเรารกัษาศีล ๘ ได ้ เรามเีวลาปฏบิตัธิรรมได ้นัง่สมาธิทาํใจใหส้งบได ้กาม

ฉนัทะก็จะเบาบางลงไป ความอยากทีจ่ะหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายก็จะนอ้ยลงไป 

เงนิทองทีต่อ้งใชก้็นอ้ยลงไป ก็จะทาํใหเ้ราไมจ่าํเป็นจะตอ้งทาํงานทาํการก็ได ้ ถา้เรามเีงนิ

เก็บไวก้อ้นหน่ึง พอทีจ่ะสนบัสนุนในการดาํเนินชวีติของเรา ในการปฏบิตัธิรรมของเรา น่ี

คอืสิง่ทีเ่ราตอ้งคดิกนัพจิารณากนั ถา้เราฟงัแลว้ แลว้เราก็กลบัไปอยู่กบัสภาพเดมิอยู่

แบบเดมิอยู่ การพฒันาการก็จะไมเ่กดิขึ้น การเจรญิกา้วหนา้ไปในทางธรรมก็จะไม่

เกดิขึ้น การฟงัธรรมก็เป็นการฟงัเพือ่ประดบัความรู ้ แต่ไมไ่ดเ้ป็นความรูท้ีจ่ะนาํไปสู่การ

ปฏบิตั ิ ไมไ่ดเ้ป็นความรูท้ี่จะนาํไปสู่การดบัทกุข ์ น่ีคอืเรื่องทีพ่วกเราควรทีจ่ะพจิารณากนั 

ถา้เราอยากจะกา้วเขา้สู่การปฏบิตั ิกา้วเขา้สู่การบรรลธุรรม  

ถา้เราไมแ่กไ้ขเราตดิอยู่ทีข่ ัน้น้ี เราก็จะตดิอยู่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ อย่างทีเ่รากาํลงัตดิอยู่

ในตอนน้ี คดิดูก็แลว้กนั ก็ ๙ ปีดว้ยกนั ฟงัแลว้ก็ ๑๐๘ ครัง้พอด ีจะตอ้งใหถ้งึกี่รอ้ยถงึ

จะไดอ้อกปฏบิตักินั เวลานัน้ชวีติจะเหลอืสกัเท่าไหร่ กาํลงัวงัชาทีจ่ะปฏบิตัจิะมเีหลอืสกั

เท่าไหร่ ใหค้ดิถงึเรื่องราวเหลา่น้ี ใหค้ดิถงึวา่นานๆจะไดม้สีทิธิ์รบัมรดก อนัวเิศษของ

พระพทุธศาสนาสกัครัง้หน่ึง พวกเราเหมอืนกบัไดม้าเกดิเป็นลูกของมหาเศรษฐกีนั 

พระพทุธเจา้น่ีแหละคอืมหาเศรษฐทีีแ่ทจ้รงิ เพราะท่านมทีรพัยท์ีม่คุีณค่า มากกวา่ทรพัย์

ท ัง้หลายในโลกน้ี คอืทรพัยภ์ายใน คอืมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ พวกเราเป็น

พทุธศาสนิกชนน้ี ก็ถอืวา่เป็นลูกของพระพทุธเจา้ มสีทิธิ์ทีจ่ะรบัมรดก ทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงมอบไวใ้หก้บัเรา ถา้เราไปนบัถอืศาสนาอื่น ก็เหมอืนกบัเราไปเกดิเป็นลูกของคนอื่น 

ถา้ไปนบัถอืศาสนาอื่น กเ็หมอืนกบัไปเป็นลูกของคนทีร่วยไมเ่ท่าพระพทุธเจา้ ถงึแมจ้ะ

รวยแต่ไมร่วยระดบัมหาเศรษฐ ี ศาสนาอื่นก็มมีรดก แต่มรดกของศาสนาอื่นน้ี อยู่เพยีง

ข ัน้ของสมาธิเท่านัน้ ข ัน้สวรรคช์ ัน้เทพสวรรคช์ ัน้พรหมเท่านัน้ แต่จะไมม่สีวรรคช์ ัน้ข ัน้
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มรรคผลนิพพาน มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ น้ีไมม่ใีนศาสนาใดท ัง้นัน้ นอกจาก

พระพทุธศาสนา  

ชาตน้ีิเราถอืวา่โชคด ี ไดม้าเกดิเป็นลูกของมหาเศรษฐ ี เราจงึควรทีจ่ะเตรยีมตวัรบัมรดก 

มรดกน้ีมอียู่แลว้รอเราอยู่แลว้ เพยีงแต่ใหเ้ราไปรบัเท่านัน้เอง วธิีรบัก็คอืการศึกษา การ

ปฏบิตัเิท่านัน้เอง ถา้เราศึกษาและเราปฏบิตั ิ เราก็จะไดม้รดก คอืปฏเิวธ ธรรมข ัน้ต่างๆ 

มชีาตน้ีิเพยีงชาตเิดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะเป็นอย่างน้ี ถา้กลบัมาเกดิคราวหนา้ไมม่ี

พระพทุธศาสนา ก็จะไมม่โีอกาสทีจ่ะไดร้บัมรดกข ัน้น้ีได ้ จะรบัไดแ้ค่สวรรคช์ ัน้เทพ

สวรรคช์ ัน้พรหม แลว้ก็ยงัตอ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิ ซํา้แลว้ซํา้อกีต่อไปไมม่วีนัสิ้นสุด 

จนกวา่จะไดพ้บกบัพระพทุธศาสนาใหมอ่กีครัง้หน่ึง ดงันัน้ขอใหพ้วกเราอย่าต ัง้อยู่ใน

ความประมาท ขอใหเ้ราระลกึถงึความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ วา่เขากาํลงั

ประชดิเขา้มา ใกลเ้ขา้มาเรื่อยๆ ถา้เขาเขา้มาครอบครองร่างกายเราเมือ่ไหร่ เวลานัน้

การศึกษาการปฏบิตัเิพือ่การบรรลธุรรมน้ี จะยากขึ้นไปตามลาํดบั และจะหมดไปในทีสุ่ด 

คดิอย่างน้ีแลว้ เราจะไดไ้มห่ลงกบัความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ ทีไ่ดจ้ากการเสพสมัผสั รูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะชนิดต่างๆ เราจะไดยุ้ตกิารหาความสุขเหลา่น้ี ดว้ยการรกัษาศีล ๘ 

แลว้ก็ใชเ้วลาทีว่า่งจากการหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ใหก้บัการเจรญิสต ิกบัการนัง่

สมาธิ และกบัการเจรญิปญัญา แลว้ผลของธรรมข ัน้ต่างๆ ก็จะเป็นผลปรากฏขึ้นมาอย่าง

แน่นอน  

ถาม เรื่องของศีล ภกิษุปาราชกิ ขอ้หา้มลกัของเขา มค่ีามากกวา่ ๕ มาสก อยากเรียน

ถามวา่ใชอ้ะไรเป็นตวัวดั  

ตอบ มาสกน้ีเขาก็เปรยีบเทยีบวา่เป็นทองคาํขนาดเมลด็ขา้วเปลอืก ก็ลองดูทองคาํ

ขนาดเมลด็ขา้วตอนน้ีราคาเท่าไหร่ แต่การจะเป็นปาราชกิไดห้รอืไมน้ี่ เขาตอ้งมี

คณะกรรมการสงฆข์ึ้นมาพจิารณาอกีท ี ก็เหมอืนศาลน่ี ถา้พระถกูกลา่วหาว่าลกั

ทรพัย ์ กต็อ้งไปแจง้ใหแ้ก่พระเถระผูท้ีป่กครองพระสงฆรู์ปนัน้ แลว้พระเถระ

ท่านก็จะตอ้งต ัง้คณะกรรมการขึ้นมา สอบสวนแลว้ก็วนิิจฉยัตดัสนิต่อไป  
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ถาม เขากลา่วไวว้า่ ยิ่งวดัไม่ไดส้อนพระใหม ่ อาจผดิไดง้า่ยๆ แลว้เพือ่นเขากาํลงัจะ

บวชใหม ่ก็ยงัไมก่ลา้เพราะกลวัจะทาํใหส้งัฆกรรมไมส่มบูรณค์รบั 

ตอบ พระทกุรูปทีบ่วชปับ๊น่ี เขาจะสอนทนัทเีลย เขามอีนุศาสน์ คอืคาํสอนทีเ่วลาเสร็จ

จากการอปุสมบทน่ี ท่านจะตอ้งสอนทนัท ี มกีจิที่ไม่พงึกระทาํ ๔ ขอ้ และกจิที่

พงึกระทาํ ๔ ขอ้  

 กจิทีไ่มพ่งึกระทาํ ๔ ขอ้ ก็คอื ๑. เสพเมถนุ คอืร่วมเสพกาม ๒. ฆ่ามนุษย ์๓. 

ลกัทรพัย ์๔. อวดอตุรมินุสสธรรมทีไ่มม่ใีนตน น่ีเขาจะสอนทนัทเีลย พอออกมา

จากโบสถน่ี์ ตอ้งสอนในวนันัน้เลย ปาราชกิ ๔ ส่วนกจิทีพ่งึกระทาํก็มอียู่ ๔ ขอ้ 

คอื ๑. บณิฑบาตเลี้ยงชพี ๒. ใชผ้า้บงัสุกลุ ๓. อยู่ตามโคนไม ้๔. ใชย้าดองนํา้

มตูร เป็นยารกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ คอืสอนใหพ้ระมกันอ้ยสนัโดษ ยนิดตีามมตีาม

เกดิ ฉะนัน้ไมต่อ้งกงัวลหรอก ม ี แลว้ก็มพีระพีเ่ลี้ยงก่อน ทีจ่ะตอ้งคอยอบรม

เวลาบวชน่ี แต่อย่างวา่นะ เราพดูในวดัทีม่กีจิกรรมเหลา่น้ี แต่วดัอื่น บางทเีขา

บวชเชา้สกึเยน็ เขาก็อาจจะไมม่ ี ถา้ไปบวชวดัแบบนัน้ ก็ตอ้งช่วยตวัเอง ตอ้ง

ศึกษาเองก่อน ก็ไมย่ากเยน็อะไร คนทีจ่ะบวชก็ควรทีจ่ะศึกษา วา่ศีลของพระมี

อะไรบา้ง เราจะสามารถทีจ่ะปฏบิตัติามศีลเหลา่นัน้ไดห้รอืเปลา่ ไมใ่ช่อยู่ดีๆ ก็

บวชเลย แลว้ก็ไมรู่ว้่าตนเองทาํไดห้รอืทาํไม่ได ้ 

 การบวชทกุวนัน้ีมนัก็ตอ้งแยกเป็น ๒ บวชจรงิกบับวชปลอม บวชจรงิก็ตอ้ง

ศึกษา ตอ้งรูก่้อนวา่การบวชน้ี บวชแลว้ตอ้งทาํอะไรบา้ง ส่วนบวชปลอมก็คอืพอ

นึกอยากจะบวชก็บวชเลย งานศพ นึกอยากจะบวชอทุศิบญุใหก้บ็วช บวชเชา้ก็

สกึเยน็กนั หรอืบวช ๗ วนับวชแกซ้วยก็ม ีบวชแกโ้รคภยัไขเ้จบ็ก็ม ีบวชกนัเป็น

วา่เลน่ บางคนบวชตัง้สีห่า้หน เวลาไมส่บายใจก็บวช เวลากจิการไมด่กี็บวช เวลา

แฟนทิ้งไปก็บวช  

ถาม เขามญีตัตไิวไ้หมคะ วา่หา้มบวชเกนิกี่คร ัง้  
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ตอบ ไมม่หีรอก ตราบใดถา้ไมป่าราชกิก็ยงับวชได ้ เพยีงแต่เรามคีาํกลา่วในสมยั

โบราณวา่ ชายสามโบสถ ์คอืแสดงวา่เป็นคนไม่เอาจรงิเอาจงั บวชแลว้พอเจอของ

ยากลาํบากก็สกึ พอสกึกลบัมาเจอชวีติของฆราวาสทีย่ากลาํบากก็บวช กห็นีไป

หนีมา สมยัก่อนเขาบวชไมส่กึกนั การบวชเขาไมม่กีารสกึกนั เพราะวา่มกีารบวช

แลว้มกีารบรรลธุรรมกนั ก็เลยไมม่ใีครอยากจะสกึกนั เพราะการบรรลธุรรมแลว้

มนัไมม่อีะไรจะวเิศษ ต่อการอยู่แบบสมณเพศ เพราะคนบรรลแุลว้ ไมม่คีวาม

หวิ ไมม่คีวามอยาก ในลาภยศสรรเสรญิ เพราะมคีวามสุขทีย่ิ่งใหญ่กวา่ คอืนัตถ ิ

สนัติ ปรมงั สขุงั ความสุขที่เกดิจากความสงบ ถา้ใครไดค้วามสุขน้ีแลว้จะไม่

ตอ้งการอะไรท ัง้นัน้ ไมต่อ้งการสามไีมต่อ้งการภรรยา ไมต่อ้งการลาภยศ

สรรเสรญิ ฉะนัน้สมยัพระพทุธกาล เขาบวชกนัจริงๆ เขาบวชกนัเพือ่ปฏบิตั ิ เพือ่

บรรลธุรรมกนัจรงิๆ แต่สมยัน้ีธรรมเนียมน้ีมนัหายไปแลว้ นานๆจะมรีื้อฟ้ืน

ขึ้นมาสกัครัง้หน่ึง ในยุคน้ีก็รื้อฟ้ืนโดยหลวงปู่ม ัน่ ท่านเหลา่น้ีท่านบวชแลว้ท่าน

บรรลธุรรมกนั ไมม่ใีครสกึกนั ฉะนัน้ขอใหดู้แบบฉบบัทีด่ ี แบบฉบบัทีไ่มด่เีราก็

อย่าไปสนใจ คอืเราจะรูไ้ดอ้ย่างไร เราก็ตอ้งศึกษาแบบฉบบัทีด่ ี ศึกษาพทุธ

ประวตั ิ ศึกษาประวตัขิองพระสาวกท ัง้หลาย เราถงึจะไดรู้ว้่าเพชรแทเ้ป็นอย่างไร 

เพชรปลอมเป็นอย่างไร  

ถาม สมาธิถงึระดบัไหนคะ ทีเ่ขาเพง่กสณิกนั 

ตอบ การบาํเพญ็สมาธิทกุวธิี ก็เพือ่เขา้สู่อปัปนาสมาธิ เขา้สู่อเุบกขา สกัแต่วา่รู ้ เป็น

หน่ึง จติเป็นหน่ึง ไมม่คีวามคดิปรุงแต่ง การเพง่กสณิหรอืการบรกิรรมพทุโธน้ี

เป็นเหต ุทีจ่ะนาํใหไ้ปสู่ผลนัน้ เหตมุอียู่ ๔๐ ชนิดดว้ยกนั เรยีกวา่กรรมฐาน ๔๐ 

จะใชแ้บบไหนก็ได ้ผลก็จะไดเ้หมอืนกนั  

ถาม เพง่กสณิทีส่งัขารเรา 

ตอบ กสณิน้ีคอืสต่ีางๆ คอืเราตอ้งกาํหนดสขีึ้นมา เช่นสแีดง ตอนตน้เราก็มองสแีดง

ก่อน แลว้จาํสแีดงนัน้ไวใ้หด้ ีแลว้เราก็หลบัตา แลว้ก็พยายามนึกถงึสแีดงนัน้ ให ้



91 
 

ปรากฏขึ้นมาในใจ หลบัตาก็เหน็อย่างน้ี หลบัตาก็เหน็สแีดงแลว้ก็เกาะตดิกบัสี

แดงไปเรื่อยๆ ถา้ไมไ่ปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใจก็จะเขา้สู่ความสงบได ้ แต่ไมค่่อยมี

ใครสอน ไมค่่อยมใีครปฏบิตักินั ส่วนใหญ่ก็จะปฏบิตัอิานาปานสตหิรอืพทุธานุ

สตกินัเป็นหลกั แต่ก็ไมห่า้มใครอยากจะปฏบิตัอิย่างนัน้ก็ได ้ เพราะในอดตีชาติ

อาจจะเคยฝึกมาทางน้ีก็ได ้ 

ถาม ทีท่่านหลวงตาบวัสอนวา่ ใหเ้พง่กสณิทีส่งัขาร เพือ่คลายกาํหนดั 

ตอบ ออ้ อนันัน้ใหเ้พง่กระดูก สงัขารก็คอืใหดู้อสุภะ คอืใหก้าํหนดอสุภะในลกัษณะ

ต่างๆขึ้นมา จะดูศพตายไปวนัหน่ึงก็ได ้ ตายไป ๓ วนัก็ได ้ ตายไป ๗ วนัก็ได ้

ศพทีถ่กูแรง้กากดั ลาก กนิไปก็ได ้ หรอืดูอวยัวะต่างๆทีม่อียู่ภายใตผ้วิหนงัก็ได ้

ใหเ้พง่ดู อย่างน้ีก็กาํจดักามราคะ คอืความอยากจะเสพกาม เพราะถา้เหน็ความ

ไมส่วยงามของร่างกายแลว้ กามารมณม์นัก็จะดบัไป เวลาเกดิกามารมณก์็ตอ้งใช ้

การเพง่อสุภะ ดูอสุภะพจิารณาอสุภะ แลว้ก็จะดบักามารมณ์ได ้ 

ถาม เหน็ทกุขข์องสงัขาร ไปเรื่อยๆ 

ตอบ คอืการเหน็ทกุขน้ี์ มนัก็เป็น เหน็ทกุขท์ีจ่ากกามารมณ ์ เวลาเราเกดิกามารมณน้ี์ 

เราอยู่ไมเ่ป็นปกตอิยู่ไมเ่ป็นสุข ตอ้งหาร่างกายของผูอ้ื่นมาเสพ พอเราดบั

กามารมณน์ัน้ได ้ ความทกุขม์นัก็จะหายไป เราก็จะเหน็วา่ความทกุขข์องเราน้ี 

เกดิจากกามารมณค์วามอยากในกามน้ี และกามารมณจ์ะดบัไดก้็ต่อเมือ่เราเหน็

อสุภะ เหน็ส่วนทีไ่มส่วยงามของร่างกาย  

ถาม ความเบือ่หน่ายคลายวาง ซึง่จะถอดถอนจากสงัขาร ก็คอืเพยีร 

ตอบ ใช่ ถา้เราเหน็ความไมส่วยงามบ่อยๆ เราก็จะเบือ่หน่ายกบัร่างกาย เบือ่หน่ายกบั

กามารมณไ์ป  
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