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กณัฑท์ี่ ๔๗๘ 

ธรรมโอสถ 

๒๒ มิถนุายน ๒๕๕๗ 

วนัน้ีเป็นวนัครบรอบปีที ่๙ ของคณะจลุธรรม ทีไ่ดม้าเริ่มฟงัเทศนฟ์งัธรรม ตัง้แต่เดอืน

มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาปีนี้ ก็ ๒๕๕๗ เดอืนมถินุายนก็ครบ ๙ ปี ผลงานทีเ่กดิจาก

การมาฟงัเทศนฟ์งัธรรม กนัเดอืนละ ๑ ครัง้ กไ็ดห้นงัสอืจลุธรรมนาํใจ ๓๘ เลม่ น่ีเป็น

ผลทีป่รากฏใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจน ส่วนผลทางดา้นจติใจ อนัน้ีก็ยงัไมท่ราบวา่ ไดม้าก

หรือไดน้อ้ย ผูท้ีม่าศึกษามาปฏบิตั ิ พงึรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เพราะเป็นสนัทฐิโิก การมาฟงั

เทศนฟ์งัธรรมอยู่เป็นประจาํ ก็เหมอืนกบัการไปหาหมอ เพือ่ไปรบัหยูกรบัยามา

รบัประทานมารกัษาโรค โรคทีพ่วกเรามกีนัอยู่ทกุคน ก็คอืโรคของความทกุขใ์จ ยาทีเ่รา

มารบัไปรกัษาก็คอืธรรมโอสถ คอืพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ที่สามารถรกัษา

โรคของความทกุขใ์จ ใหห้ายขาดไดอ้ย่างถาวร อยู่ทีผู่ท้ีร่บัยาไป วา่จะรบัประทานยา

ตามทีห่มอมอบไปใหไ้ดห้รือไม ่ถา้สามารถรบัประทานยาตามทีห่มอส ัง่ไป โรคภยัคอืโรค

ของความทกุขใ์จกต็อ้งหายไป เพราะยาธรรมโอสถน้ี ไดร้กัษาโรคของความทกุขใ์จของ

คน มาเป็นจาํนวนมากแลว้เป็นเวลาอนัยาวนานแลว้ นบัตัง้แต่วนัแรกทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

ทรงแสดงพระปฐมเทศนา โปรดแก่พระปญัจวคัคยี ์ กม็ผูีท้ีร่บัยาไปไดด้บัความทกุข ์

ภายในใจ ในข ัน้แรกคอืข ัน้พระโสดาบนัได ้ ๑ รูป คอืพระอญัญาโกณฑญัญะ หลงัจาก

นัน้ เมือ่ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมอกี ก็ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตก์นัท ัง้ ๕ รูป ไดห้ลดุพน้จาก

ความทกุขอ์ย่างถาวร ไดห้ลดุพน้จากการเวยีนว่ายตายเกดิอย่างถาวร 

พระพทุธศาสนานี้ ส ัง่สอนคนนอกศาสนาท ัง้นัน้ เพราะสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูน้ ัน้ 

ยงัไมม่พีทุธศาสนิกชน มเีพยีงพระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีว บคุคลต่างๆทีม่าศึกษา

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ และปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนจนไดบ้รรลุ มรรค

ผลนิพพานข ัน้ต่างๆ ลว้นเป็นบคุคลนอกพระพทุธศาสนา เป็นบคุคลทีม่ศีาสนาอืน่ มคีาํ



4 
 

สอนอืน่เป็นครูเป็นอาจารย ์ แต่คาํสอนเหลา่นัน้ไมส่ามารถทีจ่ะสอน ใหเ้ขาหลดุพน้จาก

ความทกุขไ์ด ้ มเีพยีงพระพทุธเจา้ มเีพยีงคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพยีงพระองคเ์ดยีว

เท่านัน้ ทีส่ามารถสอนใหเ้ขาไดห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้หลงัจากทีเ่ขาฟงัธรรมแลว้และ

ไดป้ฏบิตั ิจนดบัความทกุขภ์ายในใจไดห้มดแลว้ เขาก็เปลีย่นศาสนา ขอบวชเป็นพระใน

พระพทุธศาสนากนั ดงันัน้ศาสนาพทุธ คาํสอนของพระพทุธเจา้น้ี จงึไมไ่ดเ้ลง็ไปทีช่าว

พทุธศาสนิกชน เลง็ไปทีบ่คุคลทีน่บัถอืศาสนาอืน่ หรอืไม่มศีาสนา เพราะเป็นเหมอืนกบั

คนทีไ่มม่ยีารกัษาโรค หมอก็ตอ้งไปรกัษาคนไขท้ีไ่มม่ยีารกัษาโรค ใหเ้ขาไดม้ยีารกัษา 

เพือ่เขาจะไดห้ายจากโรคภยัไขเ้จบ็ ดงันัน้คาํสอนของพระพทุธเจา้น้ี เป็นคาํสอนทีส่ากล 

คอืบางท่านถามว่า คนทีเ่ขานบัถอืศาสนาอืน่ เวลาเขาทาํบญุเขาจะไดร้บัอานิสงส ์

เหมอืนกบัชาวพทุธทีน่บัถอืพระพทุธศาสนาหรอืไม ่หรือเวลาเขาตายไปแลว้ เขาอทุศิบญุ

ใหเ้ขาไดห้รือไม ่ไดท้ ัง้นัน้เพราะวา่ คาํสอนของพระพทุธเจา้น้ีเป็นคาํสอนสากล คอืใชไ้ด ้

กบัมนุษยท์กุชาต ิทกุภาษา ทกุศาสนา 

พระพทุธเจา้ในพระพทุธคุณ ก็แสดงไวแ้ลว้วา่ เป็นสตัถา เทวมนุส สานงั เป็นครูของ

มนุษยแ์ละเทวดาทัง้หลาย อย่าวา่แต่มนุษยเ์ลย เทวดาทีเ่ราไมส่ามารถมองเหน็รูปร่างได ้

ก็ยงันบัถอืพระพทุธเจา้เป็นศาสดา ฟงัเทศนฟ์งัธรรมจากพระพทุธเจา้ และไดร้บั

ประโยชนไ์ดร้บัอานิสงส ์ ไดบ้รรลมุรรคผลได ้ทัง้ทีย่งัเป็นเทวดาอยู่ บางท่านก็เคยสงสยั

วา่ ถา้ไปเกดิเป็นเทวดาแลว้ยงัจะปฏบิตัธิรรมไดห้รอืไม ่ ถา้ฟงัจากตาํราก็ควรจะได ้

เพราะพระพทุธเจา้ก็ทรงสอนเทวดา เช่นพระพทุธมารดา ใหบ้รรลเุป็นพระโสดาบนัได ้

แต่เทวดาน้ีกม็หีลายพวก เทวดาน้ีก็เป็นเหมอืนกบัผูท้ีไ่ปท่องเทีย่ว เพราะมเีวลาและมี

เงนิ เหมอืนคนทีท่าํบญุน้ีก็เหมอืนกบั มเีงนิเวลาตายไปก็สามารถไปท่องเทีย่วในโลก

ทพิยไ์ด ้ แต่คนทีไ่ปท่องเทีย่วน้ีก็มหีลายพวก บางพวกกท่็องเทีย่วแลว้ก็แวะไปทาํบญุ

ดว้ย เช่นคนทีไ่ปท่องเทีย่วทีป่ระเทศอนิเดยี อาจจะไปดูสถานทีต่่างๆทีเ่ป็นสถานที่

ท่องเทีย่ว แลว้ก็แวะไปทีส่งัเวชนียสถาน ๔ เพือ่แสวงบญุ เทวดาบางพวกก็เป็นพวกที่

สนใจธรรมะ ถงึแมว้่าจะไดเ้ป็นเทวดาไดไ้ปท่องเทีย่วในสวรรค ์ แต่ถา้รูว้า่ทีไ่หนมี

พระพทุธเจา้หรอืมพีระอรหนัต ์ แสดงธรรม เขากจ็ะแวะไปนมสัการไปฟงัธรรมกนั 

เทวดาพวกน้ีตอ้งเป็นพวกทีม่จีติใจใฝ่ธรรม คอืมนิีสยัชอบมาวดัอย่างพวกเราน้ี ทีม่นิีสยั
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ทีจ่ะมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัอย่างต่อเน่ือง มโีอกาสสูงทีเ่วลาตายไปแลว้ จะไดไ้ปฟงัเทศน์

ฟงัธรรมจากพระอรหนัต ์ หรอืจากพระพทุธเจา้บางรูปบางองคไ์ด ้ เพราะเวลาไปสวรรคก็์

จะมเีพือ่นเทวดาดว้ยกนั ทีจ่ะสง่ข่าวผ่านทางโทรศพัทม์อืถอื ผ่านทางลงผ่านทางไลน ์ให ้

รูว่้าทีไ่หนมกีารแสดงธรรมเทศนา พอถงึวนัเวลานัน้กจ็ะแวะเวยีนกนัไป 

อย่างทีส่มยัพระพทุธเจา้ดาํรงพระชนมช์พีอยู่ กท็รงแสดงโปรดเทวดาทกุคนื เป็นหนึ่งใน

พทุธกจิ ทรงดาํเนินอยู่ประมาณ ๔๕ ปีดว้ยกนั ช่วงนัน้ก็เป็นช่วงทีเ่ทวดามโีอกาสไดฟ้งั

เทศนฟ์งัธรรม ไดศึ้กษาเท่าเทยีมกบัมนุษย ์ ในช่วงบ่ายก็เป็นเวลาของฆราวาสญาตโิยม 

ในช่วงคํา่กเ็ป็นช่วงของพระภกิษุสามเณรภกิษุณี ในยามดกึก็เป็นช่วงของเทวดา และใน

ยามรุ่งอรุณตอนก่อนทีจ่ะทรงออกบณิฑบาต ก็ทรงเลง็ญาณดูวา่ มใีครบา้งทีเ่หมาะสม

กบัการรบัพระธรรมเทศนา ของพระพทุธเจา้ในวนันัน้ พระองคก์็จะมุง่ไปโปรดบคุคลนัน้ 

เพราะอาจจะมกีรณีพเิศษ ก็คอืจติใจเขาอาจจะสุกงอม พรอ้มทีจ่ะรบัพระธรรมคาํสอน 

และชวีติของเขาอาจจะตอ้งใกลจ้ะหมดไป ถา้ไม่ไปรบีโปรดบคุคลน้ีก่อน ก็อาจจะไปไม่

ทนั น่ีคือเหตผุลของการเลง็ญาณของพระพทุธเจา้ เพือ่ดูจติใจของบคุคลใดบา้ง ทีสุ่ก

งอมพรอ้มทีจ่ะบรรลธุรรมได ้ และมเีวลาเหลอืนอ้ย ชวีติของเขาอาจจะตอ้งหมดไปใน

ระยะเวลาอนัใกล ้พระองคก็์จะมุ่งไปโปรดบคุคลนัน้ 

นี่คอืเรื่องของธรรมโอสถ ยารกัษาโรคใจ ทีร่กัษาโรคใจของมนุษยท์กุชาตทิกุภาษา ทกุ

วยัทกุเพศ ไมว่า่จะนบัถอืศาสนาใดก็ตาม ถา้ไดร้บัยาคอืพระธรรมคาํสอน ของ

พระพทุธเจา้ไปปฏบิตัแิลว้ ก็สามารถทีจ่ะรกัษาโรคของความทกุขใ์จใหห้ายขาดไปได ้

เพราะอย่างทีไ่ดแ้สดงไว ้ ในสมยัแรกๆน้ี พระพทุธศาสนาก็ไมม่พีทุธศาสนิกชน กต็อ้ง

สอนบคุคลทีอ่ยู่นอกพทุธศาสนาท ัง้นัน้ แต่ต่อมาเมือ่มผูีท้ีไ่ดร้บัประโยชยจ์ากพทุธ

ศาสนา หนัหนา้มานบัถอืพทุธศาสนา จงึปรากฏมพีทุธศาสนิกชนปรากฏขึ้นมาตามลาํดบั 

จนมเีป็นจาํนวนมาก แต่การมจีาํนวนมากน้ี กลบัเป็นสิง่ทีไ่มม่คีุณค่าไป เพราะวา่เป็น

พทุธศาสนิกชนเพยีงแต่ช่ือ คอือย่างประเทศไทยเราน้ี เราก็ทราบกนัว่าม ี ชาวไทยทีน่บั

ถอืพทุธศาสนาในทะเบยีนประมาณ ๙๐ เปอรเ์ซน็ต ์ แต่การประพฤตขิองชาวไทย ๙๐ 

เปอรเ์ซน็ตน้ี์ ไม่สอดคลอ้งกบัการเป็นพทุธศาสนิกชนเลย เพราะถา้เป็นพทุธศาสนิกชน
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จรงินัน้ จะตอ้งถงึพระพทุธพระธรรมพระสงฆเ์ป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ คือตอ้งมคีวามเชื่อฟงั

มคีวามเคารพ ในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้และปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั เช่น

ทาํบญุใส่บาตรทกุวนั เขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัธรรมในวนัพระ ละเวน้อบายมขุต่างๆ เช่นการ

ดืม่สุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร และความเกยีจครา้น แต่

ในทางความเป็นจริงนัน้ ชาวพทุธไทยเราน้ีไมไ่ดป้ฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ปลอ่ยใหม้ี

สถานแหลง่บนัเทงิต่างๆ ทีเ่ทีย่วกลางคืนออกบานเหมอืนดอกเหด็ มสีถาบนัเลน่การ

พนนัถกูตอ้งตามกฏหมาย คือสลากกนิแบ่งของรฐับาล และก็มโีรงผลติสุรายาเมา

ถกูตอ้งตามกฏหมายของรฐับาล เหลา่น้ีไมไ่ดเ้ป็นเครื่องหมายของการเป็นชาวพทุธ ถา้

เป็นชาวพทุธจริง ๙๐ เปอรเ์ซน็ต ์ในเมอืงไทยน้ีควรจะไมม่สีถานบนัเทงิ ไมม่บีารไ์มม่ผีบั

ทีจ่ะไปดืม่สุรายาเมา ไมม่บีอ่นการพนนัทีจ่ะไปเลน่การพนนักนั แต่น่ีก็เป็นเพราะวา่เป็น

พทุธเพยีงแต่ชื่อ ไม่ไดเ้ป็นพทุธที่ตวัที่ใจ 

ถา้เป็นพทุธทีใ่จนัน้ จะมกีารปฏบิตัสิอดคลอ้ง กบัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ที่ไม่เป็นก็

เพราะว่า ไม่ไดม้าศึกษา ไม่ไดฟ้ังเทศน์ฟงัธรรมกนันัน่เอง เกิดมาก็เพยีงแต่เชื่อตาม

ปู่ย่าตายายบดิามารดา ปู่ย่าตายายบดิามารดาเชื่ออะไรกเ็ชื่อตาม ทาํกท็าํพอหอมปาก

หอมคอ เช่นในวนัสาํคญัในวนัเกดิวนัปีใหม่ หรอืเวลาทาํบญุขึ้นบา้นใหม ่ทาํบญุครบรอบ

คนตาย ทาํบญุครบรอบวนัเกดิ หรอืวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา ก็จะมีการทาํบญุกนั 

กไ็ดเ้พยีงระดบัผิวระดบัเปลอืก สว่นลกึเขา้ไปนั้นจะไม่ค่อยไดก้นั คอืระดบัศีลและ

ระดบัภาวนา ศีล ๕ น้ีก็รกัษากนัไมค่่อยได ้อบายมขุก็ละเวน้กนัไมค่่อยได ้อย่าไปวา่ถงึ

เรื่องภาวนาเลย ภาวนานี้แทบไมรู่เ้ลยวา่เป็นอะไร ไมรู่ว่้านัง่หลบัตากนัไปทาํไม หาอะไร 

ไดอ้ะไรจากการนัง่หลบัตา ไมค่่อยรูเ้รื่องราวเหลา่น้ีกนั เพราะขาดการปฏบิตัติามคาํสอน

ของพระพทุธเจา้นัน่เอง จงึไมไ่ดถ้อืวา่เป็นชาวพทุธอย่างแทจ้รงิ เพราะถา้เป็นชาวพทุธ

อย่างแทจ้รงิน่ี จะปฏบิตัติามกนัอย่างเคร่งครดั และจะไดร้บัอานิสงสจ์ากการปฏบิตัิ

ตาม กค็อืไดด้บัความทกุขต์ามกาํลงัของการปฏบิตั ิไดร้บัอานิสงสอ์ย่างนอ้ยที่สดุกจ็ะไม่

ตอ้งไปเกดิในอบาย คอืถา้รกัษาศีล ๕ ไดอ้ย่างครบถว้นบรบูิรณ ์ตายไปกไ็มต่อ้งไปเกิด

ในอบาย ไมต่อ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรตเป็นผไีมต่อ้งไปตกนรก ถา้รกัษาศีลเพยีง

อย่างเดยีวก็กลบัมาเกิดเป็นมนุษยไ์ดเ้ลย ถา้ไดท้าํทานดว้ยก็จะไดไ้ปเกดิเป็นเทพชัน้
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ต่างๆ ถา้ภาวนาทาํใจใหส้งบเป็นสมาธไิดก็้จะเป็นพรหมข ัน้ต่างๆ ถา้เจรญิปญัญา

วปิสัสนา พจิารณาไตรลกัษณพ์จิารณาอรยิสจั ๔ ได ้ ตดักเิลสตณัหา ความโลภความ

โกรธความหลง ความอยากต่างๆได ้ ก็จะบรรลเุป็นพระอรยิบคุคลขัน้ต่างๆ ขัน้ที่ ๑ ก็

คอืขัน้พระโสดาบนั ขัน้ที่ ๒ กค็อืพระสกทิาคามี ขัน้ที่ ๓ กค็อืพระอนาคามี ขัน้ที่ ๔ ก็

คอืขัน้พระอรหนัต ์ซึง่เป็นผลทีช่าวพทุธในสมยัพระพทุธกาลน้ี ไดร้บักนัเป็นจาํนวนมาก 

จนถอืเป็นเรื่องปกต ิ ไมเ่หมอืนกบัสมยัน้ี การทีจ่ะไดบ้รรลผุลต่างๆเหลา่น้ีนัน้ กลบั

กลายเป็นของแปลกประหลาดไป เป็นของทีไ่มน่่าเชื่อ ไมน่่าจะเป็นไปไดก้นั เพราะมผูีท้ี่

ปฏบิตัแิละบรรลุผลน้ีมจีาํนวนนอ้ยนัน่เอง 

นี่แหละคอื เรื่องของพระพทุธศาสนา เรื่องของพวกเราทีเ่ป็นพทุธศาสนิกชน พวกเราควร

ทีจ่ะเปรยีบเทยีบดู ในสมยัพระพทุธกาลกบัในสมยัปจัจบุนั วา่ทาํไมพวกเราจงึไม่

สามารถทีจ่ะบรรลมุรรคผลนิพพานข ัน้ต่างๆได ้ มอีะไรเป็นอปุสรรค มอีะไรเป็นปญัหา 

ถา้เราพจิารณาเราก็อาจจะแกป้ญัหา แกอ้ปุสรรคได ้ และทาํใหเ้ราไดร้บัผล ไดร้บัมรรค

ผลนิพพานกนัได ้ในสมยัพระพทุธกาล ก็มพีระพทุธเจา้ มพีระอรหนัตสาวก เป็นครูเป็น

อาจารย ์และผูท้ีศึ่กษากม็ศีรทัธามคีวามเชื่อ ศึกษาอย่างจรงิจงั ปฏบิตัอิย่างจรงิจงั ผลก็

เลยปรากฏขึ้นมาอย่างจรงิจงั สมยัน้ีถงึแมว้า่จะไมม่พีระพทุธเจา้แลว้ก็ตาม แต่พระองคก์็

ทรงตรสัไวว้า่ พระธรรมวนิยัทีพ่ระองคไ์ดต้รสัสอนไวแ้ลว้นัน้ จะเป็นศาสดาแทน

พระองคต่์อไป เราก็ยงัไมอ่ยู่โดยปราศจากศาสดา คอืเรากม็พีระไตรปิฎก มพีระธรรม

คาํส ัง่สอนต่างๆ พระสูตรสาํคญัต่างๆทีเ่ราสามารถทีจ่ะศึกษา และปฏบิตัติามได ้ เราเป็น

ชาวพทุธเราเคยอ่าน พระสูตรของพระพทุธเจา้กนับา้งหรือเปลา่ พระสูตรกค็อืคาํสอน 

เช่น ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร อนตัตลกัขณสูตร สตปิฏัฐานสูตร มงคลสูตร น่ีคอืพระ

สูตรสาํคญัๆ ที่เป็นแกน่ของพระพทุธศาสนา เราเป็นชาวพทุธเราตอ้งรูจ้กัพระสูตร

เหลา่นี้ ถา้เรารูเ้รากจ็ะสามารถทีจ่ะปฏบิตัติามได ้ทีเ่ราไมป่ฏบิตัติามก็เพราะวา่เราไมรู่ก้นั

เราไมไ่ดศึ้กษากนั  

ฉะนัน้เราตอ้งแกป้ญัหาทีต่รงน้ี คอืเราตอ้งพยายามศึกษาพระสูตรสาํคญัๆของ

พระพทุธเจา้ อนัน้ีกเ็ป็นวธิหีน่ึงทีเ่ราจะยงัศึกษา พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้
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อกีวธิหีน่ึงก็ศึกษากบัพระทีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ พระทีไ่ดบ้รรลมุรรคผลนิพพานแลว้ ถา้

เรารูว้า่ทีไ่หนมพีระอย่างนัน้อยู่ เราก็ไปศึกษากบัท่านเหลา่นัน้ เมือ่เราไดศึ้กษา เราก็จะได ้

รูว่้าเราตอ้งปฏบิตัอิะไรกนับา้ง เมือ่เราไดศึ้กษาแลว้มนัก็อยู่ทีต่วัเราแลว้ ทน้ีีวา่เราจะ

ปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตั ิ เหมอืนกบัเราไปรบัยาจากหมอแลว้ อยู่ทีว่่าเราจะรบัประทานยา

หรือไมร่บัประทานยา ถา้ไม่รบัประทานยา ต่อใหไ้ปหาหมอกี่รอ้ยกี่พนัคร ัง้ โรคภยัไขเ้จบ็

ก็จะไม่มวีนัหายได ้ สูอ้ย่าไปใหเ้สยีเวลาดกีวา่ ถา้ไปรบัยามาแลว้ ก็ตอ้งนาํเอายานัน้ไป

รบัประทาน เพราะเมือ่รบัประทานยาแลว้ ยาจะไดท้าํหนา้ทีร่กัษาโรคภยัไขเ้จบ็ได ้โรคภยั

ไขเ้จบ็ก็จะหายไดอ้ย่างแน่นอน เพราะยาน้ีไดร้กัษาโรคมากบัคนไขเ้ป็นหมืน่เป็นแสนเป็น

ลา้นแลว้ มผูีท้ีบ่รรลมุรรคผลนิพพานเป็นจาํนวนมากมาย นบัต ัง้แต่สมยัพระพทุธกาล 

มาจนถงึสมยัปจัจบุนันี้แลว้ ไมน่่าจะสงสยัวา่ยานี้รบัประทานแลว้ จะรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็

ไดห้รอืไม่ เหมอืนกบัเวลาทีเ่ราไมส่บาย เราไปหาหมอทีโ่รงพยาบาล หรอืไปซื้อยาตาม

รา้นขายยา พอเราซื้อมาแลว้เรารบีรบัประทานกนัเลยใช่ไหม เพราะเราเชื่อประสทิธภิาพ

ของยา พอรบัประทานเขา้ไปแลว้ไมก่ี่วนัก็หายจากโรคภยัไขเ้จบ็ แต่ทาํไมยาอนัวเิศษ ที่

จะรกัษาโรคทีร่กัษาไดย้ากแสนยากน้ี กลบัไมร่บัประทานกนั เป็นยาทีน่านๆจะมผูีท้ีผ่ลติ

ออกมาจาํหน่ายสกัคร ัง้หน่ึง คอืนานๆจะมพีระพทุธศาสนามาปรากฏ ใหเ้ป็นทีพ่ึง่ของ

สตัวโ์ลกสกัครัง้หน่ึง แลว้ทาํไมเราจะไมร่บีกนั สมมตุว่ิามบีรษิทัยา ผลติยารกัษาโรค

เอดส ์หรอืรกัษาโรคมะเร็ง ใหห้ายขาดไดน้ี้ เราจะซื้อมารบัประทานกนัหรือไม ่ถา้เราเป็น

โรคเอดส ์ ถา้เราเป็นโรคมะเร็ง เราตอ้งซื้อมาอย่างแน่นอน เสยีเงนิเท่าไหร่เรากย็อมเสยี 

เพราะวา่เงนิทองนัน้มนัไมม่ค่ีาเทา่ชวีติของเรา เงนิทองเราเสยีไปหมดไป เราไดช้วีติ

กลบัมา เรากย็งัสามารถหาเงนิทองใหมม่าได ้ แต่ถา้เสยีชวีติไปเงนิทองทีม่อียู่เรากใ็ช ้

ไมไ่ดอ้ยู่ด ี 

เราก็ควรจะคดิอย่างนัน้กบัจติใจของเรา วา่นานๆทเีราจะไดม้าเจอยารกัษาโรคของใจ คอื

โรคของความทกุขใ์จนี้ใหห้ายขาดได ้ทาํไมเราจะมาเสยีดายเงนิเลก็ๆนอ้ยๆ ทีเ่ราสามารถ

ทีจ่ะหาเมือ่ไหร่ก็หาได ้ ตายจากภพน้ีไป เดีย๋วก็กลบัมาเกดิใหม่ กม็าหาความสุขแบบน้ี 

อกีก็ได ้แต่ชาตนิี้ เป็นชาตทิีเ่ราไดม้าเจอยารกัษาโรคใจ ทีน่านๆจะมสีกัคร ัง้หนึ่ง ทาํไมเรา

ไมย่อมรกัษากนั ทาํไมยงัเสยีดายเวลา ของการหาความสุขทางร่างกายกนัอยู่ ทาํไมยงั
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เสยีดายกบัการหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทาํไมรกัษาศีล ๘ กนัไมไ่ด ้ถา้รกัษาศีล 

๘ ไมไ่ดก็้แสดงวา่ยงัเสยีดายความสุขทางร่างกายอยู่ ยงัไมย่อมรกัษาโรคทางใจกนั ยงั

ไมย่อมรบัประทานยา ศีล ๘ น้ีก็เป็นยารกัษาโรคใจ ผูท้ีอ่ยากจะรกัษาโรคใจใหห้ายขาด

นี้ จาํเป็นจะตอ้งรกัษาศีล ๘ ขึ้นไป ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ และศีล ๓๑๑ ขอ้ ศีล ๘ 

ก็ศีลของอบุาสกอบุาสกิาหรอืแมช่ ีศีล ๑๐ ก็ของสามเณร ศีล ๒๒๗ ก็ของพระภกิษุ ศีล 

๓๑๑ ก็ของพระภกิษุณี ถงึแมว่้าสมยันี้จะไมม่พีระภกิษุณี ถา้เราอยากจะเป็นภกิษุณีใคร

จะหา้มเราได ้ภกิษุณีอยู่ทีต่รงไหน อยู่ทีโ่กนหวัห่มผา้สเีหลอืง หรอืว่าอยู่ทีม่ศีีล ๓๑๑ ขอ้

นี้ ถา้เราอยากจะเป็นภกิษุณี เราก็ไปอ่านศึกษาดูสวิา่ภกิษุณีรกัษาศีลกี่ขอ้กนั มอีะไรบา้ง 

เราก็รกัษามนัไป ไม่เหน็จาํเป็นจะตอ้งโกนหวัห่มผา้เหลอืง ใหค้นเขามารบัรองมาเคารพ

นบัถอืเราเลย เพราะการบวชนี้ไมไ่ดม้าบวชเพือ่ใหค้นมานบัถอืเรา เหมอืนกบัการกนิยานี่

ไมไ่ดก้นิยาเพือ่ใหค้นเขามานบัถอืเรา วา่เราเป็นคนด ี เชื่อฟงัหมอ หมอใหย้ามากก็นิยา

ตามหมอส ัง่ มนัไมไ่ดก้นิยาเพือ่แบบนัน้ใช่ไหม เรากนิยาเพือ่รกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ของเรา

ใหห้ายไป ใครเขาจะมาชื่นชมยนิดกีบัการกนิยาของเราหรอืไม ่ เราก็ไมส่นใจ ฉนัใด การ

เป็นภกิษุณีกเ็ป็นไดก้นัทกุคน ปจัจบุนันี้ ก็เป็นได ้ แต่ไมเ่หน็จาํเป็นวา่จะตอ้งใหม้กีาร

รบัรองเป็นทางการ ตอ้งใหร้ฐับาลมารบัรอง ตอ้งใหส้ถาบนัสงฆม์ารบัรอง ไอน้ ัน่มนัเป็น

เปลอืกท ัง้นัน้ ไอต้วัเนื้อทาํไมไม่เอา ทาํไมเราไมร่บัรองตวัเราเอง ถา้เรารกัษาศีลของ

ภกิษุณีครบถว้น เรากเ็ป็นภกิษุณี เราก็รบัรองตวัเราเองได ้ไม่เหน็ตอ้งใหค้นอื่นมารบัรอง 

แลว้ใครไดร้บัประโยชนจ์ากการรกัษาศีลไดค้รบถว้นบรบูิรณ ์ คนทีร่บัรองเราหรือเราผู ้

ปฏบิตั ิ ใช่ไหม ทาํไมเราไมค่ดิกนัอย่างน้ี ถา้คดิกนัอย่างน้ี ตอนน้ีเราก็เป็นภกิษุณีกนัได ้

อย่ามาอา้งวา่เกดิมาเป็นผูห้ญงิเสยีเปรียบผูช้าย ผูช้ายบวชไดแ้ต่ผูห้ญงิบวชไมไ่ด ้ น่ี

แสดงวา่ไมรู่ค้วามหมายของคาํวา่บวช วา่แปลวา่อะไร  

การบวช กค็อืการรกัษาศีลของนกับวชนั้นเอง ศีลมี ๒ ระดบัดว้ยกนั คือศีลของนักบญุ

กบัศีลของนักบวช ศีลของนกับญุคอือะไร ก็คอืศีล ๕ น้ี นี่คอืนกับญุ พวกทีย่งัทาํบญุ

แต่ยงัไมอ่ยากทีจ่ะบวชกนั ก็รกัษาศีล ๕ ไป ถา้รกัษาศีล ๕ ก็ยงัไปท่องเทีย่วได ้กนิขา้ว

เยน็ได ้ยงัร่วมหลบันอนกบัแฟนได ้น่ีคือศีลของนกับญุ ทาํทานรกัษาศีล ตายไปก็ไดเ้ป็น

เทวดา แต่ถา้อยากจะไปสูงกวา่นัน้ อยากจะไปเป็นพรหม อยากจะไปเป็นพระอรยิบคุคล 
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อยากจะหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ก็ตอ้งถอืศีลของนกับวช ก็เริ่มทีศี่ล ๘ ก็ได ้

ศีล ๘ ทีแ่มช่อีบุาสกอบุาสกิารกัษากนัอยู่น้ี ก็เป็นศีลของนกับวชแลว้ พอทีจ่ะสนบัสนุน

การเจรญิสมถวปิสัสนาและวปิสัสนาภาวนา สามารถบรรลมุรรคผลนิพพานไดด้ว้ยศีล ๘ 

แต่ถา้อยากจะเคร่งกวา่นัน้ ถา้เป็นชายก็บวช ถา้เป็นเดก็กบ็วชเป็นสามเณร ก็รกัษาศีล 

๑๐ เป็นชายก็บวชเป็นพระรกัษาศีล ๒๒๗ เป็นผูห้ญงิก็บวชเป็นภกิษุณีรกัษาศีล ๓๑๑ 

ขอ้ไป ศีล ๓๑๑ ขอ้น้ีก็ยงัมจีารึกอยู่ในพระธรรมวนิยัของพระพทุธเจา้ ลองไปเปิดดูใน

วนิยัปิฎกดู จะมศีีล จะมเีลา่เหตผุลของการเกดิขึ้นของศีลขอ้ต่างๆ ใหเ้ราเขา้อกเขา้ใจกนั 

เราก็ศึกษาดูแลว้เรากร็กัษาของเราไป เราไม่ตอ้งใหค้นอืน่เขามารบัรองเรา สมยัทีเ่ราเริ่ม

ปฏบิตั ิ เรากไ็มไ่ดไ้ปขอศีลจากพระ ไมเ่คยไปวดั อ่านจากหนงัสอื เมือ่รูว่้าตอ้งรกัษาศีล

อะไรเราก็รกัษาของเราไป ไม่เหน็จะตอ้งไปเขา้วดั ไมเ่หน็จะตอ้งใหพ้ระมาใหศี้ลใหพ้ร

อะไร เพราะการใหศี้ลใหพ้รของพระกเ็ป็นการสอนนัน่เอง เป็นการบอกใหเ้รารูว้า่ศีลทีเ่รา

ควรจะรกัษามอีะไรบา้ง  

แต่ในสมยันี้ เราสามารถอ่านหนงัสอืกนัได ้ ไมเ่หมอืนสมยัโบราณทีไ่ม่มกีารไปโรงเรียน 

คนส่วนใหญ่จะอ่านไมอ่อกเขยีนไมไ่ดก้นั จาํเป็นจะตอ้งไปฟงัเทศนฟ์งัธรรมจากพระ 

จาํเป็นจะตอ้งไปฟงัคาํสอนจากพระ เพือ่ทีจ่ะไดรู้ว่้าตอ้งปฏบิตัอิะไรกนับา้ง เวลาพระให ้

ศีล ศีล ๕ ศีล ๘ น้ีเป็นตน้ คนทีไ่มม่กีารศึกษาอ่านหนงัสอืไมไ่ด ้ ก็จะไมรู่ว้า่เป็น

อะไรบา้ง ก็ตอ้งไปฟงัจากพระ แต่ถา้เราอ่านไดเ้ราอ่านหนงัสอื อ่านคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ไดโ้ดยตรง เราทาํไมตอ้งไปใหพ้ระมาสอนเรา เราอ่านแลว้เราก็ปฏบิตัติาม ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนเลยไมด่กีวา่หรอื ไดค้าํสอนทีถ่กูตอ้งแมน่ยาํ เพราะบางทผูีท้ีไ่ป

อ่านมาไปศึกษามา อาจจะจาํคลาดเคลือ่นก็ได ้ เวลามาส ัง่สอนเราอกีทอดหน่ึง กอ็าจจะ

สอนไม่ถกูตอ้งก็ได ้แต่ถา้เราไดศึ้กษาจากพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เลย เรากจ็ะ

ไดค้าํสอนทีถ่กูตอ้งแมน่ยาํ เราก็จะสามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างไดผ้ล ถา้คาํสอนไมถ่กูตอ้ง 

ผลก็จะไม่ถกูตอ้ง เหตไุม่ถกูผลก็จะไมถ่กู คาํสอนตอ้งเป็นคาํสอนทีถ่กูตอ้ง และก็จะทาํ

ใหเ้รามหีลกัมเีกณฑ ์ เวลาทีเ่ราไปศึกษากบัพระรูปอืน่ เพราะเราอาจจะไดย้นิไดฟ้งัคาํล ํา่

ลอืวา่เป็นพระวเิศษวโิส เรากจ็ะไดไ้ปฟงัเทศนฟ์งัธรรมของท่าน เราจะไดรู้ว่้าท่านสอน

เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้สอนหรอืไม ่ ถา้ท่านสอนไมเ่หมอืนเราก็จะไดม้ขีอ้เปรียบเทยีบ 
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แลว้เราลองปฏบิตัดูิตามทีท่่านสอนวา่จะไดผ้ลหรอืไม ่ ถา้ไมไ่ดผ้ลเราก็รูว้า่เพราะท่าน

ไมไ่ดส้อน ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนกนั อย่างวนัน้ีกม็โีอกาสไดคุ้ย เรื่องชาว

ต่างประเทศผูห้น่ึงมาบวชเป็นพระ แลว้ก็ไดไ้ปศึกษาพทุธศาสนาหลายสายดว้ยกนั สาย

พมา่ก็ไปศึกษามา แลว้ก็รูส้กึวา่เป็นเซน ซึง่เขาจะเนน้การเจริญวปิสัสนา เขาจะไมเ่นน้

เรื่องการเจรญิสมถภาวนา ไม่สอนใหน้ัง่สมาธ ิ สอนใหใ้ชป้ญัญา ซึง่เขาบอกวา่ปฏบิตัไิป

แลว้ มนัไมไ่ดผ้ล เพราะใจเขาไมม่สีมาธ ิ พอต่อมาศึกษาทางสายวดัป่า ทีเ่นน้การเจรญิ

สมถะก่อนทีจ่ะเขา้สู่การเจรญิวปิสัสนา เขากเ็ลยเกดิศรทัธา เพราะมนัตรงกบัที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน  

พระพทุธเจา้ทรงสอนเป็นข ัน้ๆ ขัน้ทานแลว้ก็ขัน้ศีล ข ัน้ศีลแลว้ก็ขัน้สมาธิ จากข ัน้สมาธิ

ถงึจะเขา้สู่ขัน้ปญัญา เขา้สู่ข ัน้วปิสัสนา ท่านไม่ใหข้า้มข ัน้ตอน ท่านตรสัสอนไวเ้ลยว่า 

สมาธทิีศี่ลอบรมแลว้นี้จะมอีานิสงสม์ปีระโยชนม์าก สมาธทิีไ่ดร้บัการอบรมดว้ยศีลกค็อื 

ผูท้ีจ่ะนัง่สมาธใิหไ้ดผ้ลนี้จะตอ้งมศีีลก่อน แลว้ปญัญาทีส่มาธอิบรมแลว้ก็จะมอีานิสงสม์ี

ประโยชนม์าก กห็มายถงึวา่ผูท้ีจ่ะเจรญิปญัญาใหม้เีหตมุผีลไดต้อ้งมสีมาธก่ิอนนัน่เอง 

แลว้จติทีไ่ดร้บัการอบรมดว้ยปญัญาก็จะหลดุพน้โดยถา่ยเดยีว คอืจติทีไ่ดร้บัคาํสอน

จากปญัญา ปญัญานี้กม็ ี๓ ระดบัดว้ยกนั สว่นใหญ่เราจะไปหลงตดิอยู่กบัระดบัที่ ๒ ก็

คอืจนิตามยปญัญา จนิตามยปญัญาน้ีก็เป็นความคดิในทางปญัญา แต่ยงัไม่เป็นปญัญา

ทีจ่ะดบัความทกุขไ์ด ้ ตอ้งเป็นภาวนามยปญัญา จะแยกแยะยงัไงวา่เป็นจนิตาฯกบัเป็น

ภาวนา ก็ถา้เราคิดไปในทางปญัญา คอืคดิถงึเรื่องไตรลกัษณ ์ แต่ตอนทีใ่จเราไมม่คีวาม

ทกุข ์คดิไปเราก็จะไม่เหน็ประโยชนจ์ากการคดิ เพราะวา่เราไม่มคีวามทกุข ์ เราคิดไปมนั

ก็ไมไ่ดท้าํใหใ้จเราหายทกุขเ์พราะมนัไมม่ทีกุข ์ มนัอยู่เฉยๆของมนัอยู่อย่างนัน้ อย่างนัน้

เรยีกวา่เป็นการซอ้มไปก่อน เช่นเราพจิารณาวา่เราเกดิมาแลว้ ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย

เป็นธรรมดา ตอนทีเ่ราคดิอย่างนัน้เราก็รูส้กึเฉยๆ ไมรู่ส้กึสุขหรือทกุข ์ แต่ถา้เราไปหา

หมอแลว้หมอบอกวา่ คุณเป็นโรคมะเร็งเหลอือกี ๓ เดอืน ตอนนัน้ใจของคุณเป็นยงัไง 

สุขหรอืทกุขห์รอืเฉยๆ ถา้ทกุขท์น้ีีถา้คุณมาพจิารณา วา่ร่างกายน้ีมนัเกดิแลว้ตอ้งแก่ตอ้ง

เจบ็ตอ้งตาย ไปหา้มมนัไมไ่ดม้นัเป็นอนตัตา ถา้ไปอยากใหม้นัไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่ายมนัก็

จะทกุข ์ เช่นเราตอนน้ีกาํลงัทกุขเ์พราะอะไร ทกุขเ์พราะว่าเราไมย่อมตายใช่ไหม หมอ
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บอกแลว้วา่จะตอ้งตายภายใน ๓ เดอืน ตอนน้ีเกดิความทกุขข์ึ้นมาแลว้ แต่พอเรา

พจิารณาดว้ยปญัญาวา่ ร่างกายน้ีทาํอย่างไรก็หา้มไมใ่หม้นัตายไม่ได ้อยากอย่างไรก็หา้ม

มนัไมไ่ด ้ อยากไปก็มแีต่จะทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา พอยอมรบัความจรงิ หยุดความ

อยากไมต่ายไดป้ ับ๊ความทกุขก์็หายไป อย่างนัน้แหละถงึจะเรียกวา่เป็นภาวนามยปญัญา 

เป็นปญัญาทีแ่ทจ้รงิ ผูท้ีจ่ะปลงไดก็้ตอ้งมสีมาธก่ิอน เพราะถา้ไมม่สีมาธกิ็ไม่รูจ้ะไปปลง

ไวท้ีต่รงไหน ไมรู่จ้ะวางอย่างไร  

การฝึกสมาธิน้ีเป็นการฝึกปลอ่ยวางร่างกายน่ีเอง เวลาเราทาํใจใหส้งบตอนนัน้ใจจะไม่

สนใจเรื่องร่างกาย เรื่องตาหูจมกูลิ้นกายน้ีจะไมเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัใจ ใจสงบใจจะปลอ่ย

วาง ร่างกายจะเจบ็ตรงนัน้ปวดตรงน้ี หรอืจะไดย้นิเสยีงอะไรก็ตาม หรอืไดด้มกลิน่อะไร

ก็ตาม ใจกจ็ะไมเ่ดอืดรอ้นไมวุ่น่วาย เพราะตอนนัน้ใจเขา้ไปสู่ความสงบ ทีเ่รยีกว่า

อเุบกขา วางเฉยได ้นัน่แหละคอืทีป่ลง ถา้มทีีป่ลงแลว้ พอเกิดความทกุขข์ึ้นมา ก็ดงึใจ

ใหก้ลบัเขา้ไปทีต่รงอเุบกขานี่เอง ดว้ยการใชป้ญัญา ดว้ยการพนิิจพจิารณาอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา พอใจเขา้ใจวา่ตอนน้ีทกุข ์ ไมอ่ยู่ในอเุบกขา ก็เพราะวา่มคีวามอยาก พอมคีวาม

อยากมนัก็จะออกจากจดุของอเุบกขาไป ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ถา้อยากจะใหค้วาม

ทกุขใ์จหายไป ก็ตอ้งยอ้นกลบัเขา้มาทีอ่เุบกขา วธิทีีจ่ะกลบัเขา้สู่อเุบกขาก็ตอ้งละความ

อยากนัน่เอง ปลอ่ยวางความอยาก เพราะความอยากไมม่คุีณไมม่ปีระโยชนก์บัใครเลย 

ไมม่คุีณประโยชนก์บัร่างกาย ไม่มคุีณประโยชนก์บัใจ อยากไมต่ายมนัก็ตายอยู่ด ี แต่

อยากไมต่ายมนักท็าํใหเ้กิดความทกุขใ์จขึ้นมา พอเรายอมรบัความจรงิวา่ร่างกายจะตอ้ง

ตาย แลว้เราหยุดความอยากไมต่ายได ้ใจก็กลบัเขา้สู่อเุบกขา ใจก็เยน็ พอปลงไดแ้ลว้ใจ

ก็เยน็สบาย ไมท่กุขก์บัความตายอกีต่อไป อย่างน้ีถงึจะเรยีกวา่เป็นภาวนามยปญัญา 

ภาวนากบ็อกแลว้วา่จะตอ้งมสีมถภาวนาก่อน จงึจะเป็นภาวนามยปญัญา เป็นปญัญาที่

แทจ้รงิ เป็นปญัญาทีจ่ะดบัความทกุขใ์จได ้ ส่วนจนิตามยปญัญา จนิตากม็าจาก

จนิตนาการ คอืสงัขารความคดิปรุงแต่งของเรา เราจนิตนาการไปก่อนวา่ เราเกดิมาแลว้

เราตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความแก่ความเจบ็ความตายไปไมไ่ด ้เรา

ตอ้งพลดัพรากจากบคุคลจากสิง่ทีเ่รารกัไปเป็นธรรมดา อนัน้ีเป็นการซอ้มไวก่้อนทาํ

การบา้นไวก่้อน เหมอืนกบัทหารทีเ่ขาซอ้มรบกนั เขายงัไมไ่ดใ้ชก้ระสุนจริงกนั แต่เขารูว่้า
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มนัต่อไปในอนาคตเขาจะตอ้งเจอกระสุนจรงิแน่นอน แลว้ถา้เขาเตรยีมไวก่้อนซอ้มไว ้

ก่อน พอเจอกระสุนจรงิเขาจะไดรู้จ้กัวธิหีลบวธิสูี ้อนันี้ ก็เหมอืนกนั  

ก่อนทีเ่ราจะเขา้สู่ภาวนามยปญัญาได ้ เราก็ตอ้งอยู่ทีจ่นิตามยปญัญาก่อน แต่เราอย่าไป

หลงวา่มนัเป็นปญัญาทีแ่ทจ้รงิ หรอืสุตตมยปญัญาน้ีก็เหมอืนกนั สุตตมยปญัญาก็คือ

ปญัญาทีเ่กดิจาก การไดย้นิไดฟ้งัคาํสอนของพระพทุธเจา้ แต่เรายงัไมส่ามารถทีจ่ะดบั

ความทกุขไ์ด ้ นอกจากว่าตอนทีเ่ราฟงัธรรมเรามคีวามทกุขใ์จ เกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

แลว้พอท่านแสดงวา่ ใหพ้จิารณาวา่เรื่องนัน้วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา แลว้เราพจิารณา

ตามไดแ้ลว้ปลอ่ยวางเรื่องนัน้ได ้ อนันัน้ก็เป็นภาวนามยปญัญาขึ้นมาได ้ เช่นทกุขก์บัลูก

ทกุขก์บัสามทีกุขก์บัภรรยา พอพจิารณาวา่เป็นไตรลกัษณ ์ แลว้ก็ปลอ่ยวางเขาไดป้ ับ๊ก็

หายทกุขเ์ลย ไมท่กุขก์บัลูกอกีต่อไป ไมท่กุขก์บัภรรยาหรือสามอีกีต่อไป อย่างนี้ ก็เป็น

ปญัญาได ้ อย่างน้ีเรยีกวา่บรรลธุรรมในขณะทีฟ่งัธรรมเลย คนบางคนมคีวามทกุขใ์จพอ

ฟงัธรรมแลว้หายทกุข ์ แสดงวา่เขาบรรลธุรรมไดใ้นข ัน้น ัน้ในเรื่องนัน้ น่ีกค็อืเรื่องของ

ปญัญาทีม่อียู่ ๓ ระดบัดว้ยกนั แต่ปญัญาทีส่าํคญัทีสุ่ดกต็อ้งเป็น ภาวนามยปญัญา และ

การที่จะมีภาวนามยปญัญาไดก้ต็อ้งมีสมถภาวนาก่อน ตอ้งมีสมาธมีิความสงบก่อน 

ดงันั้นการปฏบิตัติามที่พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนน้ี จงึขา้มขัน้ไม่ได ้ ตดัออกไปไม่ได ้

เหมอืนกบักนิยา เราเลอืกกนิยาชนิดน้ียาชนิดนัน้เราไม่กนิ หมอใหม้า ๕ – ๖ ชนิดขอกนิ

แค่ชนิดเดยีว เพราะคดิว่ายานี้สาํคญัทีสุ่ดยาอย่างอื่นไมส่าํคญั แต่ไมรู่ว้า่ยาต่างๆนัน้เขา

มหีนา้ทีต่่างกนั ฉนัใด ธรรมต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ใหเ้ราก็มหีนา้ทีต่่างกนั การทาํทานก็มี

หนา้ทีอ่ย่างหนึ่ง การรกัษาศีลกม็หีนา้ทีอ่ย่างหน่ึง การเจรญิสมาธเิจริญสตกิ็มหีนา้ทีอ่ย่าง

หน่ึง การพจิารณาไตรลกัษณพ์จิารณาอรยิสจั ๔ ก็มหีนา้ทีอ่กีหนา้ทีห่น่ึงต่างกนัไปไม่

เหมอืนกนั ขาดไมไ่ดต้อ้งมใีหค้รบบรบูิรณใ์หค้รบสูตร เมือ่ครบสูตรแลว้การหลดุพน้จาก

ความทกุขอ์ย่างถาวร ก็จะเป็นผลอย่างแน่นอน ถา้ไมค่รบสูตรก็อาจจะดบัความทกุขไ์ด ้

ช ัว่คร ัง้ช ัว่คราว เช่นถา้ใชส้มาธก็ิดบัได ้ เวลาทีใ่จเขา้ไปในสมาธใิจสงบ ความทกุข ์

เกี่ยวกบัเรื่องต่างๆก็หายไป แต่พอออกจากสมาธมิา พอมารบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ก็กลบั

ทกุขข์ึ้นมาใหม ่ เพราะไมไ่ดไ้ปถอนรากถอนโคนของเรื่องราวเหลา่นัน้ แต่ปญัญาน้ีจะแก ้

ดว้ยการถอนรากถอนโคนของเรื่องทีท่าํใหเ้ราทกุข ์ 
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รากโคนของเรื่องที่ทาํใหเ้ราทกุข ์ กค็อืความหลง ความหลงทาํใหเ้ราเกดิความอยาก

ขึ้นมา พอเกดิความอยากก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ถา้เราแกค้วามหลงได ้ความอยาก

ก็จะหายไป ความหลงคอือะไร ก็คอืไม่เหน็ไตรลกัษณ์น่ีเอง ไมเ่หน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา 

ท่านจงึสอนใหเ้ราพจิารณา อนิจจงัทกุขงัอนตัตาอยู่เรื่อยๆ เพือ่ใหเ้ราเหน็อนิจจงัทกุขงั

อนตัตาทีม่อียู่ตลอดเวลา มอียู่กบัทกุสิง่ทกุอย่าง แต่เรากลบัมองไมเ่หน็กนั ไมเ่หน็

อนิจจงั เหน็อะไรก็เหน็เป็นนิจจงัไปหมด เหน็อะไรก็เป็นสุขขงัไปหมด เหน็อะไรก็เป็น

อตัตาไปหมด เป็นของเราไปหมด แลว้พอมนัไม่เป็นอย่างทีเ่ราเหน็ ก็เกดิความทกุขใ์จ

ขึ้นมา เพราะเราอยากใหเ้ป็นนิจจงัสุขขงัอตัตา แต่มนับอกไมใ่ช่ เราเป็นอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา เรากไ็มย่อมเชื่อมนั ใช่ไหม เหมอืนกบัเราไปเจอ คนน้ีเขาบอกเขาชื่อสมชาย เรา

บอกไม่ใช่คุณชื่อสมศกัดิ์ เขาบอกไมใ่ช่ผมชื่อสมชาย ก็เถยีงกนัอยู่นัน่ เราไม่รูค้วามจริง 

ไมรู่ว้า่ของต่างๆในโลกนี้ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตากนั เราจงึตอ้งคอยพจิารณาอยู่เรื่อยๆ 

แต่การที่เราจะพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาไดน้ี้ เราตอ้งมีสมาธ ิเพราะอะไร เพราะถา้

ไม่มีสมาธน้ีิกเิลสมนัมีแรงมาก มนัจะไม่ยอมใหเ้ราพจิารณา มนัจะใหเ้ราพจิารณาแต่

นิจจงัสขุขงัอตัตา แต่พอเราทาํใจใหส้งบน้ีกเิลสถกูตดักาํลงัลงไป เราก็สามารถส ัง่ใหใ้จ

คดิไปในทางอนิจจงัทกุขงัอนตัตาได ้ น่ีแหละคือ สมาธทิี่สนบัสนุนปญัญา จะทาํให ้

สามารถพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาไดอ้ย่างต่อเน่ือง  

ความจรงิไมใ่ช่เราไมรู่น้ะ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เราก็รูก้นั แต่รูน้อ้ย รูเ้ป็นพกัๆรูเ้ป็น

บางครัง้บางเวลา ไม่รูอ้ย่างต่อเน่ือง ถา้รูอ้ย่างปญัญาน้ีตอ้งรูอ้ยู่ตลอดเวลา มองเหน็อะไร

นี้ตอ้งเหน็วา่เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาเลย ถา้เหน็แลว้มนัจะไมอ่ยากได ้เหน็เงนิก็เหน็เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตาปับ๊กไ็มอ่ยากไดเ้งนิ เหน็ยศฐาบรรดาศกัดิ์ก็จะไม่อยากได ้ เหน็

สรรเสรญิกไ็ม่อยากได ้ ใครอยากจะชมไมช่มก็ไมส่นใจ เขาชมไดเ้ดีย๋วบางวนัเขาไม่ชมก็

ได ้เวลาเขาไมช่มแลว้จะรูส้กึอย่างไร น่ีเราตอ้งเหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาตลอดเวลา ถงึจะ

เป็นปญัญาทีแ่ทจ้รงิ เป็นปญัญาทีล่ะตณัหาความอยากได ้ เป็นปญัญาทีด่บัความทกุขไ์ด ้

นี่คอืเรื่องของธรรมโอสถทีพ่วกเราไดม้ารบัไปรบัประทาน รบัไปเพือ่รกัษาโรคของความ

ทกุขใ์จกนั ขอใหพ้วกเราเอาไปรกัษากนัอย่างจรงิจงัเถดิ เพราะนี่ก็รกัษากนัมาตัง้ ๙ ปี

แลว้ จนกระท ัง่หมอกเ็บือ่ขี้หนา้แลว้ มาทไีรก็มารบัยา ไมม่อีะไรเปลีย่นแปลงเลย ไม่ได ้
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โกนศีรษะใหเ้หน็เลย ไมไ่ดนุ่้งขาวห่มขาวใหเ้หน็ม ัง่ นัน่แหละคอืคนทีห่ายทกุข ์คนทีห่าย

ทกุขเ์ขากไ็มรู่จ้ะเก็บผมไวท้าํไม เขาเหน็วา่ผมมนัเป็นทกุข ์ เกะกะลาํบากลาํบน ตอ้งคอย

สระ ตอ้งคอยเซท ตอ้งคอยหว ี ตอ้งคอยแต่งอยู่เรื่อยๆ ถา้โกนหวัตดัมนัทิ้งไปก็สบาย 

เวลาอาบนํา้ก็สบายไม่ตอ้งมาเชด็ ปับ๊เดยีวก็แหง้แลว้ ไม่ตอ้งใชแ้ชมพงแชมพ ู ไมต่อ้งใช ้

ยาอะไรรกัษารงัคงรงัแคอะไรต่างๆ เป็นความทกุขท์ ัง้น ัน้แต่มองไมเ่หน็กนั เพราะไมก่นิ

ยานัน่เอง ไม่กนิยาธรรมโอสถของพระพทุธเจา้ ก็คอือนิจจงัทกุขงัอนตัตา ร่างกายมี

ความแก่เป็นธรรมดา ลว่งพน้ความแก่ไปไมไ่ด ้ฉะนัน้ก็ขอใหท่้านจงไดน้าํเอาธรรมโอสถ

ทีท่่านไดย้นิไดฟ้งัในวนันี้ ไปพนิิจพจิารณาและไปปฏบิตั ิ เพือ่ผลอนัเลศิอนัประเสรฐิทีจ่ะ

ตามมาต่อไป 

ถาม ถา้คนทีป่ฏบิตัแิบบสตอิย่างเดยีวน่ี สามารถบรรลไุดถ้งึข ัน้ไหนครบั 

ตอบ ถา้สตอิย่างเดยีวก็จะไดข้ ัน้สมาธ ิ ถา้มสีตอิย่างต่อเน่ือง เวลานัง่หลบัตา จติก็จะ

รวมเขา้สู่ความสงบได ้ กจ็ะไดแ้ค่เพยีงข ัน้สมาธ ิ ถา้อยากจะไดป้ญัญา เวลาออก

จากสมาธมิา ก็ตอ้งพจิารณาทกุสิง่ทกุอย่างวา่เป็นไตรลกัษณ ์ เป็นอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา เพือ่จะไดล้ะความอยากในสิง่ต่างๆได ้

ถาม เคยอ่านหนงัสอื มคีนเขาแบบ มสีตอิยู่กบัตวัเองตลอด จะลมืตาหรอืหลบัตาก็

แลว้แต่ ก็เลยสงสยั ทีอ่่านคลา้ยๆสาํเร็จ แต่ผมสงสยัวา่สาํเรจ็ไดห้รอืเปลา่ครบั 

ตอบ คอืเขาอาจจะหลงัจากไดส้มาธแิลว้ เขาอาจจะพจิารณาทางปญัญา เพยีงแต่ว่าเขา

ไมไ่ดม้าพดูมาบอกมาเลา่ใหเ้ราฟงั คอืก่อนทีเ่ราจะมสีมาธมิปีญัญาไดน้ี้ เราตอ้งมี

สตก่ิอน เหมอืนก่อนทีเ่ราจะอ่านออกเขยีนได ้ เราตอ้งท่อง ก.ไก่ ข.ไขใ่หไ้ดก่้อน 

แต่การท่อง ก.ไก่ ข.ไข่เพยีงอย่างเดยีวน้ี มนัยงัไมท่าํใหเ้ราอ่านออกเขยีนได ้ เรา

ยงัตอ้งรูจ้กัการสะกด รูจ้กักฎไวยากรณต่์างๆ ถงึจะอ่านออกเขยีนไดแ้ละเขา้ใจ

ความหมายต่อไป อนัน้ีก็เหมอืนกนั บางทเีขาพดูย่อๆวา่ เจริญสตไิปแลว้กจ็ะได ้

ทกุอย่าง อนัน้ีก็ถกู เพยีงแต่วา่มนัมรีายละเอยีด คอืมสีตแิลว้เวลานัง่สมาธ ิจติก็

จะรวมเขา้สู่ความสงบ เป็นสมาธเิป็นฌานได ้ พอออกจากสมาธจิากฌานมา ถา้
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ตอ้งการทีจ่ะกา้วไปเกนิสมาธ ิ ก็ตอ้งพจิารณาทางปญัญา พจิารณาอริยสจั ๔ 

พจิารณาไตรลกัษณ ์ ใหเ้หน็ เพือ่ทีเ่ราจะไดต้ดัความอยากได ้ พอตดัความอยาก

ไดก้็จะบรรลมุรรคผลนิพพานข ัน้ต่างๆได ้จนถงึข ัน้สูงสุดได ้ 

พระพทุธเจา้ท่านสอนไตรสกิขา ก็คอืศีล สมาธ ิ และปญัญา สมาธกิค็ือสตน่ีิเอง 

สมาธก็ิคอืผลทีเ่กดิจากการเจรญิสต ิ ถา้เจรญิสตอิย่างต่อเนื่องใจก็จะวา่งใจจะ

สงบ ใจจะตัง้อยู่ในปจัจบุนั เป็นอเุบกขา อย่างน้ีเรยีกวา่สมาธ ิ แต่สมาธนิี้จะไม่

สามารถดบัความทกุขไ์ดอ้ย่างถาวร เวลาออกจากสมาธมิา พอมารบัรูเ้รื่องนัน้

เรื่องน้ี ก็เกดิความอยากขึ้นมา พอเกดิความอยากก็จะเกิดความทกุขข์ึ้นมา ถา้

อยากจะดบัความทกุข ์ ก็ตอ้งใชป้ญัญาหยุดความอยาก เพราะปญัญาจะไปแก ้

ความหลง ทีเ่ป็นตน้เหตขุองความอยาก ทีเ่ราอยากเพราะเราคิดว่ามนัด ี มนัให ้

ความสุขกบัเรา แต่พอเราเหน็ความจรงิวา่มนัไมด่ ี มนัใหค้วามทกุขก์บัเรา เราก็

จะไมอ่ยากได ้ เหมอืนกบัเราเหน็งแูต่เราไปคดิวา่เป็นปลาไหล เรากไ็ปจบัมนั พอ

ไปจบัมนัก็ถกูมนักดั แต่ถา้เรารูว้า่มนัเป็นง ูมนัไมใ่ช่ปลาไหลเราก็จะไม่ไปกลา้จบั

มนั ตอนน้ีเราไมรู่ว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราไปจบันี้ มนัเป็นงมูนัไมใ่ช่เป็นปลาไหลกนั 

ฉะนัน้เราตอ้งสอนใจวา่ อย่าไปจบัอย่าไปแตะตอ้ง ทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกนี้ 

มนัเป็นงมูนัไมใ่ช่เป็นปลาไหล เป็นงเูพราะอะไร เพราะมนัไม่เทีย่ง มเีจรญิแลว้

ตอ้งมเีสือ่ม เป็นอนตัตาเราหา้มมนัไมไ่ดส้ ัง่มนัไม่ได ้พอเราอยากใหม้นัเทีย่งเราก็

จะทกุขท์นัท ี พอเราอยากใหม้นัเป็นอย่างทีเ่ราตอ้งการ มนัไมเ่ป็นเราก็จะทกุข ์

ขึ้นมาทนัท ี พอเราเหน็อย่างน้ีเราก็จะไม่อยากไดอ้ะไร แลว้เราก็จะเหน็วา่ไมม่ี

อะไรดกีวา่ความสงบ ทีเ่รามอียู่แลว้ในตวัเราแลว้ เราไดจ้ากสมาธแิลว้ เพยีงแต่

วา่เราไมม่ปีญัญา พอออกจากสมาธมิาก็ลมืความสุขทีไ่ดจ้ากสมาธ ิ ก็ไปหลง

อยากไดค้วามสุขจากทางตาหูจมกูลิ้นกายแทน ก็ตอ้งสอนใจว่าอย่าไปหา

ความสุขเหลา่นัน้ เพราะมนัเป็นความทกุข ์ เพราะมนัไมเ่ทีย่ง เพราะมนัเป็นสิง่ที่

เราควบคุมบงัคบัส ัง่มนัไมไ่ด ้ พอรูอ้ย่างน้ีเรากห็ยุดหา หยุดแสวงหาความสุข

ภายนอก เรากก็ลบัเขา้หาความสุขภายในคอืความสงบ น่ีคอืข ัน้ตอนของการ

ปฏบิตั ิ
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ถาม ถา้สมมตุบิวชพระ แลว้ถอืศีล ๒๒๗ ขอ้อย่างเดยีว มโีอกาสบรรลนิุพพานไหม

ครบั โดยไมป่ฏบิตั ิ

ตอบ ไมห่รอก ถา้รกัษาศีลไดอ้ย่างเดยีว ก็จะรกัษาความเป็นมนุษยไ์วไ้ด ้ไดอ้ย่างมาก

ก็ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์หรอืไดเ้ป็นเทพถา้ใจบญุสุนทาน 

ถาม ถงึแมจ้ะ ๒๒๗ ขอ้กต็ามแต่ 

ตอบ กี่แสนขอ้มนัก็อยู่ในระดบัศีลเท่านัน้เอง แลว้ศีลท ัง้หมดน่ีทีส่าํคญัก็เพยีง ๔ ขอ้

เท่านัน้เองสาํหรบัพระ กค็อืปาราชกิ ๔ ก็เหมอืนศีล ๕ ของฆราวาสนี่เอง ก็รกัษา

ความเป็นมนุษยไ์วเ้ท่านัน้เอง 

ถาม แสดงวา่การนิพพาน มช่ีองทางเดยีวก็คอื สมาธภิาวนา วปิสัสนาภาวนา 

ตอบ ใช่ ตอ้งวปิสัสนา ตอ้งสมถะ ตอ้งเจรญิสต ิ ตอ้งมศีีล เพราะศีลจะช่วยทาํใหเ้รา

สามารถนัง่สมาธไิด ้ สมาธก็ิจะช่วยใหเ้ราเจรญิปญัญาได ้ พอเราเจริญปญัญาได ้

เราก็ทาํใหจ้ติหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ มนัเป็นบนัได เหมอืนกบัการเรยีน

หนงัสอื การทีเ่ราจะจบปริญญาได ้ เราก็ตอ้งเขา้ช ัน้อนุบาลก่อน ช ัน้ประถม ชัน้

มธัยม แลว้ถงึจะเขา้สูช้ ัน้อดุมศึกษาตามลาํดบัไป  

ถาม เวลานัง่สมาธนิานๆ แลว้พอถงึจงัหวะหน่ึง ปวดขามาก ควรจะขา้มไปใหผ้่านหรอื

วา่ถอยกลบัมาด ี

ตอบ ถา้เราอยากจะนัง่ต่อ เราก็ตอ้งผ่านไปใหไ้ด ้ เราจะไดน้ ัง่ไดน้าน เพราะการมสีมาธิ

นานๆน้ีจะทาํใหเ้รามพีลงัเยอะ พลงัต่อตา้นกเิลสตณัหาได ้ ถา้เราไมม่ ี เรานัง่ไม่

นานเรากจ็ะมพีลงันอ้ย พอมาเจอความเจบ็ปับ๊ตณัหากจ็ะออกมา ความอยากที่

จะหนีจากความเจบ็ไป เราก็ตอ้งใชอ้บุาย มี ๒ อบุายดว้ยกนั อบุายแรก เรยีกวา่

อบุายของสมาธหิรอืสต ิ กค็ือถา้เราบรกิรรมพทุโธ ก็ใหบ้รกิรรมใหถ้ีไ่ปเลย อย่า

ใหใ้จมช่ีองไปคดิถงึความเจบ็ อย่าไปนึกถงึความเจบ็เลย ใหเ้กาะตดิอยู่กบัคาํ
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บริกรรมอย่างเดยีว พอใจไมไ่ปคดิถงึความเจบ็ กจ็ะไมเ่กดิความอยาก พอไม่

เกดิความอยากใจก็จะสงบลง พอสงบความเจบ็กจ็ะไมท่รมาน ก็จะอยู่กบัมนัได ้

อนัน้ีเรยีกวา่อบุายของสมาธ ิอบุายของสต ิ 

ถา้จะใชอ้บุายของปญัญา กต็อ้งพจิาณาวา่ ความเจบ็น่ีมนัเจบ็ทีร่่างกายมนัไมไ่ด ้

เจบ็ทีใ่จ ใจเป็นผูรู้ผู้ดู้เฉยๆ ใจไม่ตอ้งไปเจบ็กบัความเจบ็ของร่างกาย ร่างกายก็

ไมเ่ดอืดรอ้น กระดูกกไ็มเ่ดอืดรอ้น เน้ือก็ไมเ่ดอืดรอ้น กระดูกหมกูระดูกไก่เวลา

เราตม้ลงไปในหมอ้ไฟเดอืด มนัยงัไม่เดอืดรอ้นเลย แลว้กระดูกแขนกระดูกขา

เรามนัก็จะไปเดอืดรอ้นตรงไหน มนัไมเ่ดอืดรอ้น มนัเจบ็อย่างไรมนัก็ไม่

เดอืดรอ้น ผูเ้ดอืดรอ้นก็คอืใจทีไ่มไ่ดเ้จบ็ไปกบัร่างกาย เพยีงแต่ไปรบัรูแ้ลว้ไม่

ชอบมนัเท่านัน้เอง พอไมช่อบก็เกดิความอยากใหม้นัหายไป ความอยากน่ีแหละ

ทีท่าํใหเ้กดิความทรมานใจ ทีท่นไมไ่ดไ้มใ่ช่เพราะความเจบ็ของร่างกาย แต่ความ

ทรมานใจทีเ่กดิจากความอยาก แต่พอพจิารณาวา่ความเจบ็มนัไมใ่ช่เรามนัไมใ่ช่

ตวัเรา เราไปหา้มมนัไมไ่ด ้ มนัเป็นเรื่องของร่างกาย ร่างกายก็ไม่ใช่ตวัเราไม่ใช่

ของเรา กป็ลอ่ยใหม้นัเจบ็ของมนัไป เราเป็นผูรู้ก้รู็ม้นัไปเท่านัน้เอง อย่าไปอยาก

ใหม้นัหายแลว้ความทรมานใจก็จะดบัไป พอดบัไปแลว้ก็สบายใจ ใจเป็นอเุบกขา 

ความเจบ็จรงิๆแลว้ มนันิดเดยีว ทีเ่จบ็ส่วนใหญ่มนัเจบ็ทีใ่จ อนันี้ ก็คอืวธิแีก ้ถา้

แกด้ว้ยปญัญาแลว้ต่อไปมนัจะไมก่ลวัความเจบ็อกีต่อไป ต่อไปร่างกายปวด

ศีรษะปวดทอ้งไม่ตอ้งหายากนิแลว้ ใชธ้รรมโอสถดกีวา่ สบายกวา่ ปลอ่ยมนัเจบ็

ไป มนัมเีหตทุาํใหม้นัเจบ็มนัก็ตอ้งเจบ็ เดีย๋วเหตนุัน้มนัหมดไปมนัก็หายเอง เรา

อย่าไปเจบ็กบัมนัเท่านัน้ปญัหาจะไมม่ ี

ถาม ทาํไมพระพทุธเจา้ไมไ่ดห้า้มทานเน้ือสตัวอ์ย่างนัน้หรอืครบั ศีลหา้มฆ่าสตัว ์

ตอบ คอืเป็นพระเป็นเหมอืนขอทานไง จะไปบอกคนใหว้า่ฉนัจะกนิแบบนัน้กนิแบบนี้

ไดอ้ย่างไร ขอทานเขาบอกหรอืเปลา่ จะขอแบงคพ์นัอย่างเดยีวแบงคย์ีส่บิไมเ่อา 

บอกไม่ไดห้รอก ใช่ไหม เขาจะใหอ้ะไร ท่านสอนใหพ้ระอยู่แบบเลี้ยงงา่ย อยู่งา่ย 

กนิงา่ย เลี้ยงงา่ย ไมไ่ปรบกวนผูอ้ื่นมากจนเกนิไป แลว้ก็ใหเ้ป็นไปตามศรทัธา
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ของผูใ้ห ้ ผูใ้หอ้ยากจะใหอ้ะไรก็ใหม้า ส่วนพระจะกนิไม่กนิน้ี พระมสีทิธิ์ทีจ่ะ

เลอืกทหีลงั ถา้จะกินเจเขาเรยีกเจเขีย่นะ รูจ้กัเจเขีย่ไหม อะไรทีเ่ป็นเนื้อก็เขีย่มนั

ออกไป กนิแต่ผกักนิแต่ขา้วก็ได ้ แต่จะกนิอะไรมนัก็ถ่ายออกมาเป็นขี้เหมอืนกนั 

แลว้มนัก็ทาํหนา้ทีเ่หมอืนกนั กค็ือรกัษาร่างกายใหอ้ยู่ไมเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย ไมห่วิไม่

ทรมานเท่านัน้เอง หนา้ทีข่องอาหารก็มเีท่านัน้ คนทีก่นิเน้ือสตัวก์บัไมก่นิเน้ือสตัว ์

ไมไ่ดท้าํบาป ไมม่กีารทาํบาปจากการกนิ บาปเกดิจากการฆ่า ถา้เราฆ่าแลว้ ถงึแม ้

จะกนิไมก่นิมนัก็บาปแลว้ คนกนิเจแต่ไปฆ่าสตัวอ์ย่างน้ีมนัก็บาป แต่คนทีไ่มก่นิ

เจแต่ไมไ่ดฆ่้าไม่บาป ฉะนัน้เราตอ้งใหรู้ป้ระเดน็ ประเด็นสาํคญัอยู่ที่การกระทาํ 

ไม่ใช่อยู่ที่การกนิ กนิอะไร 

ถาม ขอถามปญัหาทางโลกโยงสู่ทางธรรม หากเรารูเ้หน็วา่มกีารคอรปัช ัน่ แลว้เรา

รอ้งเรียนใหม้กีารตรวจสอบ จนกระท ัง่ผูก้ระทาํความผดิไดร้บัโทษทางอาญาหรอื

วนิยั เราจะเป็นบาปไหม เราสมควรทาํหรอืไม ่ หรอืรอใหเ้ขาไดร้บัผลกรรมของ

เขาเอง 

ตอบ ถา้สิง่ทีเ่ราพดูเป็นความจรงิ กไ็มบ่าป ถา้เป็นสิง่ทีไ่ม่เป็นความจรงิไปปรกัปราํเขา 

โดยทีไ่มม่หีลกัฐาน อนัน้ีก็ถอืวา่เป็นขอ้โกหกหลอกลวงได ้ อนันี้ ก็บาปได ้ ทาํให ้

ผูอ้ืน่ตอ้งเดอืดรอ้น เพราะคาํพดูทีไ่มต่รงกบัความจรงิของเรา ถา้เป็นคาํพดูทีต่รง

กบัความจรงิกไ็มบ่าป แต่กอ็าจจะมผีลกระทบกบัเราได ้ คนทีเ่ขาถกูเราไปฟ้อง 

เขาอาจจะอาฆาตพยาบาทเราได ้ อาจจะจองเวรจองกรรมเราได ้ เราก็ตอ้งช ัง่

นํา้หนกัดูวา่ ผลทีเ่ราไดร้บัจะคุม้ค่าไหม ถา้ไม่คุม้ก็หบุปากเสยีอยู่เฉยๆ ทาํใจให ้

เป็นอเุบกขา ปลงเสยีวา่เป็นกรรมของสตัวไ์ป ใครทาํกรรมอนัใดไวก้็ตอ้งรบัผล

ของกรรมนัน้ไป เรื่องก็จบ 

ถาม พึง่เริ่มเขา้วดัและศึกษาธรรมะในช่วง ๑ ปีทีผ่่านมามากขึ้น เนื่องจากมทีกุขเ์รื่อง

สาม ี เมือ่ก่อนเราแรง พดูจาตรงๆไมร่กัษานํา้ใจ จนเขารบัไม่ได ้ ไมส่นใจและมี

ผูห้ญงิอืน่ จงึไดเ้ริ่มเขา้วดั เพือ่ตอ้งการมธีรรมะเป็นเครื่องยดึเหน่ียว และขดั

เกลาจติใจ ทีผ่่านมาไดล้ดความแรงลงแลว้ พยายามทาํด ีแต่เขาบอกวา่ไมร่กัเรา
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แลว้ และยงัคงรูส้กึแย่ๆกบัเรา ไมดู่แลเราแต่ดูแลผูห้ญงิอืน่ โดยทีเ่ราไมเ่คยรู ้

แต่ยงัเป็นพ่อทีด่ขีองลูก เราไมไ่ดว้นีอะไรเมือ่รู ้ และก็ยงัคงทาํทานรกัษาศีล แต่

การภาวนานัน้ยงัไมเ่ขา้ใจอย่างลกึซึ้ง อยากกราบรบกวนพระอาจารยแ์นะนาํ วธิดูี

ทกุขแ์ละพจิารณาทกุข ์ อย่าเอาความทกุขม์าใส่ใจ แต่ใหเ้หน็มนั เขา้ใจนะคะแต่

ไมท่ราบวธิ ีตอ้งทาํอย่างไร ทกุขม์ากไม่ใหท้กุขแ์ต่เหน็ทกุข ์

ตอบ ก็ใหดู้วา่ ความทกุขข์องเราน้ีเกดิจากความอยากของเราเอง ไมไ่ดเ้กดิจากบคุคล

นัน้บคุคลนี้ เหตกุารณ์นัน้เหตกุารณน้ี์ เกดิจากความอยากของเราใหบ้คุคลนัน้

บคุคลน้ี เหตกุารณน์ัน้เหตกุารณน้ี์ เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอไมไ่ดเ้ป็นดงัใจ

อยาก เราก็ทกุขใ์จ เช่นอยากใหส้ามรีกัเรา เหมอืนตอนทีเ่ราพึง่คบกนัใหม่ๆ  รูจ้กั

กนัใหม ่ แต่อนันัน้มนัเป็นอดตีไปแลว้ มนัผ่านไปแลว้ ปจัจบุนันี้ เขาไม่ไดร้กัเรา

เหมอืนอย่างทีเ่ขาเคยรกัเรา ถา้เราอยากใหเ้ขารกัเราๆก็จะเสยีใจเรากจ็ะทกุขใ์จ 

เพราะเรามองไม่เหน็ปจัจบุนั เรามองไมเ่หน็ความจรงิในขณะน้ีวา่ ตอนน้ีเขาไมร่กั

เราแลว้ ถา้เราเหน็แลว้เรายอมรบัวา่ ไมร่กัก็ไมร่กัซ ิจบ ไมเ่หน็เป็นอะไรเลย ฉนั

ก็หาใหมไ่ดเ้ธอหาได ้แต่หาใหมก็่ตอ้งหย่ากนัก่อนนะ จะไดไ้มผ่ดิศีลขอ้ ๓ น่ีคือ

ทกุข ์ ขอใหรู้ว้า่ความทกุขข์องเราเกดิทีค่วามอยากของเรา อยากจะไปเปลีย่นเขา 

ซึง่เราเปลีย่นเขาไมไ่ด ้ พระพทุธเจา้บอกสิง่ต่างๆเป็นอนตัตา เราไมส่ามารถทีจ่ะ

ไปส ัง่ไปเปลีย่นใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ตามทีเ่ราตอ้งการไดเ้สมอไป 

บางครัง้ก็เปลีย่นได ้ ถา้เปลีย่นไดก็้รอดไป ไม่ทกุข ์ ถา้ไปเปลีย่นไมไ่ดก้็จะทกุข ์

ถา้ไมอ่ยากจะทกุขก์็อย่าไปเปลีย่น ปลอ่ยเขาเป็นไปตามความเป็นจรงิของเขา 

ยอมรบัสภาพความเป็นจรงิวา่เขาเปลีย่นไปแลว้ เราก็อย่าไปใหเ้ขากลบัไป

เหมอืนเดมิ มนักจ็บ ถา้อยู่กนัไดก้อ็ยู่กนัต่อไป ถา้อยู่กนัไมไ่ดก้็หย่ากนัไปเลกิ

ทางกนัไป เท่านัน้เอง มนัก็จะหายทกุข ์

ถาม ทาํยงัไงใหห้มดความกลวั 

ตอบ ความกลวัก็คอืความอยากอยู่นัน่เอง ก็ตอ้งพจิารณาความตายอยู่เรื่อยๆ สอนว่า

ร่างกายนี้สกัวนัหน่ึงกต็อ้งตายไป แลว้ร่างกายนี้ก็ไมใ่ช่เรา เราเป็นเพยีงผูม้า
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ครอบครองอาศยัอยู่ช ัว่คราว เป็นเหมอืนบา้น บา้นทีเ่ราอาศยัอยู่ ต่อไปมนัก็ตอ้ง

เก่า มนักต็อ้งชาํรุด มนัก็ตอ้งพงัไป พอมนัพงัไปเราก็ยา้ยบา้นใหมเ่ท่านัน้ เปลีย่น

บา้นใหม่ เราไมไ่ดต้ายไปกบับา้น ไมไ่ดพ้งัไปกบับา้น เรากบัร่างกายก็เหมอืนกนั 

เราเป็นคนละส่วนกนั ร่างกายเป็นดนินํา้ลมไฟ อาการ ๓๒ ใจน้ีเป็นผูรู้ ้ รูส้กึนึก

คดิ ผูรู้ส้กึนึกคดิน้ี ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย สอนอย่างน้ีไปเรื่อยๆ แยกใจออก

จากกายอยู่เรื่อยๆ ต่อไปก็จะหายกลวั 

ถาม จติทีเ่ป็นสมาธแิละมเีมตตา คอืเป็นจติทีต่อ้งการจะใหเ้พยีงอย่างเดยีว ทกุคร ัง้ที่

สรา้งบญุสรา้งกศุล มคีวามจาํเป็นตอ้งแผ่เมตตาอทุศิส่วนกศุลอกีหรอืไม ่ และผู ้

รอรบัจะไดร้บัหรอืไม ่

ตอบ คอืการแผ่เมตตากบัการอทุศิส่วนบญุน้ีเป็น ๒ เรื่อง ตอ้งแยกกนัไวก่้อน การแผ่

เมตตากค็ือความปรารถนาดต่ีอผูอ้ืน่ อนัน้ีตอ้งแผ่ตอนทีเ่ราเจอผูอ้ื่น เวลาอยู่คน

เดยีวจะไปแผ่ใหใ้คร ใช่ไหม จะไปยิ้มใหก้บัใคร เวลาเจอคนอืน่นัน่ถงึตอ้งยิ้ม

แยม้แจ่มใสทกัทาย สวสัดค่ีะ สบายดหีรือเปลา่ อย่างน้ีเรยีกวา่แผ่เมตตา อนันี้

ตอ้งแผ่ตอนทีเ่รามเีหตกุารณ ์ เวลาทีเ่ราโกรธ ใครเขาทาํใหเ้ราเสยีอกเสยีใจแลว้

อยากจะฆ่าเขาอย่างน้ี เราก็ตอ้งแผ่เมตตา กค็อืใหอ้ภยัไม่ถอืโทษโกรธเคอืง อนัน้ี

ก็เรยีกวา่เป็นการแผ่เมตตา แต่เราตอ้งซอ้มไวก่้อน เวลาเราไหวพ้ระสวดมนตน์ัง่

สมาธเิสร็จ ใจเราเป็นใจทีส่งบเยน็สบายมเีหตมุผีล ตอนนัน้เราก็ซอ้มใหอ้ภยั 

ซอ้มไมจ่องเวร ซอ้มทกัทายปราศยั น้ีเรยีกวา่เป็นการทาํการบา้นเตรยีมตวัไว ้

ก่อน พอเวลาเราไปอยู่ในเหตกุารณจ์รงิเราจะไดท้าํได ้น่ีเรียกวา่แผ่เมตตา  

ส่วนอทุศิบญุน้ีก็คอื แบง่บญุทีเ่รามอียู่นี้ ใหผู้ท้ีล่ว่งลบัไปแลว้ แต่ผูท้ีล่ว่งลบัไป

แลว้น้ีจะรบัไดแ้ต่บญุทีเ่กิดจากการใหท้าน บญุทีเ่กิดจากการภาวนาน้ีเขารบัไมไ่ด ้

เพราะมนัเกนิฐานะของเขา เขารบัไดแ้ต่บญุทีเ่กดิจากการใหท้าน ฉะนัน้ถา้เรามผูี ้

ทีล่ว่งลบัไปแลว้ เขาขาดแคลนอะไรตอ้งการอะไร เราก็ทาํบญุอทุศิไปใหเ้ขา 

เพราะเขาอยู่ในฐานะของขอทานทางจติวญิญาณ ขณะทีเ่ขามชีวีติอยู่เขาไมไ่ด ้

ทาํบญุ เพราะวา่อาจจะไมเ่ชื่อบญุ หรอืวา่เพราะวา่มคีวามตระหนี่ เสยีดายหวง
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เงนิหวงทองก็เลยไม่ไดท้าํ แลว้ก็ไปทาํบาป พอตายไปก็เลยตอ้งไปเป็นเปรต 

เปรตก็เหมอืนกบัขอทานไมม่ทีรพัยส์มบตัติดิตวัไป ก็ตอ้งมาขอใหผู้ท้ีม่ชีวีติอยู่

ช่วยส่งบญุไปให ้ก็ตอ้งใหผู้ม้ชีวีติอยู่ใส่บาตร หรอืทาํบญุแบบไหนก็ไดใ้หก้บัใคร

ก็ได ้ แลว้กใ็หอ้ทุศิบญุทีท่าํในวนันัน้ไปใหแ้ก่ผูท้ีล่ว่งลบัไปแลว้ อนัน้ีเรยีกวา่เป็น

การอทุศิบญุส่วนกศุลใหแ้ก่ผูท้ีล่ว่งลบัไปแลว้ 

ถาม แสดงวา่การอทุศินี่ ก็ตอ้งทาํทกุครัง้หลงัจากทีส่รา้งบญุสรา้งกศุลเลย ใช่ไหมครบั 

ตอบ ก็อยู่ทีว่า่เรามคีนจะรบัหรอืไม ่ ถา้เราไมม่คีนรบัเราก็ไมต่อ้งอทุศิ แต่ถา้เราไมรู่จ้กั

ใคร เราอยากจะใหส้รรพสตัว ์ เราก็อทุศิได ้ เพราะวา่มผูีท้ีต่ายไปแลว้ไมม่ญีาตทิี่

จะมาทาํบญุอทุศิให ้อย่างหลวงตาท่านทกุปีวนัที ่๓๐ พฤษภาคม ท่านจะจดังาน

ทาํบญุเปิดโลกธาต ุ อทุศิส่วนบญุส่วนกศุลใหผู้ท้ีล่ว่งลบัไปแลว้ ทีไ่มม่ญีาตทิีจ่ะ

ส่งบญุไปให ้ ก็ใหเ้ราทาํเผือ่เขาไปดว้ย ฉะนัน้เวลาเราอทุศินี้ เราสามารถกาํหนด

บคุคลทีจ่ะรบัไดต้ามลาํดบั เหมอืนกบัเราเขยีนพนิยักรรมอย่างน้ี บคุคลแรกคอื

นาย ก. คนที ่๒ คอืนาย ข. วา่กนัไป จนถงึสรรพสตัวท์ีเ่ราไมรู่จ้กั เจา้กรรมนาย

เวรทีเ่คยเป็นคู่เวรคู่กรรมกนัมา ก็ใหเ้ขาไป เผือ่ภพหนา้ชาตหินา้เจอกนัจะไดไ้ม่

โกรธแคน้โกรธเคอืงกนั อนันี้ ก็ทาํได ้

ถาม ในลกัษณะเช่นน้ี หากเหมารวมวา่เป็นญาตพิีน่อ้งท ัง้หมด ใหม้ารบัอทุศิส่วนบญุน้ี

ไดไ้หมครบั 

ตอบ ได ้ ความจรงิพวกเรากเ็ป็นญาตพิีน่อ้งกนัมา เพราะเกิดกนัมา อาจจะมาเกดิใน

บา้นเดยีวกนั พอ่แม่เดยีวกนั พวกเราเกดิกนัมาไมรู่ก้ี่แสนลา้นคร ัง้แลว้ โอกาสที่

เราจะมคีวามเก่ียวพนัเกี่ยวดองกนัน้ี มนัมมีาก เพยีงแต่เราจาํไมไ่ดเ้ท่านัน้เอง ก็

ขอใหค้ดิวา่สรรพสตัวท์ ัง้หลายนี้ ก็เป็นเหมอืนเพือ่นเกดิแก่เจบ็ตาย เหมอืนพี่

เหมอืนนอ้งกนั เวลาเราทาํบญุเราก็อทุศิไปใหก้บัใครก็ได ้ ใครผ่านมาก่อนใครอยู่

ใกลก็้เอาไปเลย ใครเดอืดรอ้นใครตอ้งการก็เอาไป หรอืวา่ถา้เราตอ้งการเจาะจง 

นึกถงึบคุคลนัน้บคุคลน้ีกไ็ด ้แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่เขาจะรอรบัอยู่เสมอไป เขา
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อาจจะเป็นเศรษฐบีญุเขาไดท้าํบญุเยอะในขณะทีม่ชีวีติอยู่ เขาตายไปเขาก็ไปเป็น

เทวดา ไปเป็นเศรษฐบีญุ หรอืวา่ถา้เขาไม่ทาํบาปเขาก็กลบัไปเกดิเป็นมนุษยเ์ขา

ไมต่อ้งมาเป็นเปรต เพราะฉะนัน้ทาํกท็าํเผือ่ไวก็้แลว้กนั หรอืในกรณีทีจ่ะทาํจริงๆ 

ก็คอืเวลานอนหลบัแลว้เขามาเขา้ฝนัอย่างน้ี มาฝนัวา่ขอสิง่นูน้สิง่น้ี ตอนนี้ตก

ทกุขย์ากลาํบากเหลอืเกนิ อย่างนัน้เราก็อทุศิไปใหเ้ขา 

ถาม ในกรณีทีเ่ราไปเยีย่มผูท้ีป่่วยทีส่มองตายแลว้ เน่ืองจากเสน้โลหติแตก เขาก็จะไม่

สามารถโตต้อบเราได ้ เราไปบอกใหเ้ขานึกถงึบญุ ใหเ้ขาภาวนา แต่มนัไม่มกีาร

โตต้อบ ไมท่ราบวา่จติเขาออกจากร่างไปหรอืยงัคะ ในกรณีอย่างน้ี 

ตอบ ยงัหรอก ถา้ร่างกายยงัไมต่ายจติเขายงัอยู่ เพยีงแต่วา่ร่างกายน้ีไมส่ามารถส่ง

ขอ้มลูไปใหใ้จ ทีใ่ชร่้างกายเป็นสือ่ได ้ เหมอืนกบัถา้เป็นโทรศพัทม์อืถอืก็เสยี คือ

เครื่องเสยี เราไม่สามารถโทรตดิต่อใหเ้ขารบัสายไดเ้พราะเครื่องเขาเสยี แต่คน

รบัไมเ่สยี จติไมไ่ดเ้สยีจติยงัเป็นเหมอืนเดมิ เหมอืนกบัตอนทีร่่างกายเป็นปกติ 

เพยีงแต่วา่ร่างกายทีเ่ป็นเครื่องมอืในการสือ่สารมนัเสยี เหมอืนโทรศพัทม์อืถอื

ของเขาเสยี เราโทรไปหาเขา เขาก็จะรบัสายไมไ่ด ้ เพราะเครื่องเขาไม่มสีญัญาน 

ไมไ่ดร้บัสญัญานจากเครื่องของเรา 

ถาม เท่ากบัเขาก็ไมร่บัรูใ้นสิง่ทีเ่ราพดู 

ตอบ ไมร่บัรูอ้ะไรท ัง้หมด เพราะวา่ร่างกายเขาไม่สามารถทาํหนา้ทีน่ ัน้ได ้ไมส่ามารถรบั

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหไ้ปสู่จกัขวุญิญาน ใหไ้ปสู่จติไดอ้กีทหีน่ึง แต่จติก็

ยงัอยู่ เพราะว่ามนัยงัไม่ขาดจากกนั จะขาดก็ต่อเมือ่ร่างกายหมดลมหายใจ จติ

ถงึจะปลอ่ยร่างนัน้ไป 

ถาม แลว้ทางไหนเป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะทาํใหเ้ขาไดค้รบั 

ตอบ ก็ทาํตอนทีเ่ขามสีตอิย่างเรา อย่างทีเ่ป็นอยู่ตอนน้ี ชวนเขามาวดัมาทาํบญุมาฟงั

เทศนฟ์งัธรรม ไปทาํตอนทีเ่ขาทาํไม่ไดแ้ลว้ แต่ตอนทีเ่ขามชีวีติอยู่เขาก็ไมย่อมมา
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อกี ตอนทีเ่ขาสุขเขาสบาย เขาก็อยากไปดูหนงัฟงัเพลง ไปกนิไปดืม่มากกวา่ทีจ่ะ

มานัง่หลงัขดหลงัแขง็ มานัง่ฟงัสิง่ทีเ่ขาไมเ่ขา้อกไมเ่ขา้ใจ อนัน้ีก็เป็นเรื่องของบญุ

กรรมไป คอือาจจะไมเ่คยทาํบญุมาก่อน ก็เลยไมค่่อยเหน็ความสาํคญัของบญุ 

ไมช่อบทาํบญุ แต่คนทีเ่คยทาํบญุมาในอดตีน้ีจะตดิมาเป็นนิสยั แลว้กจ็ะชอบ

ทาํบญุ ฉะนัน้ถา้เรายงัไมม่นิีสยัในการทาํบญุชาตน้ีิ เราก็พยายามสรา้งนิสยันี้

ขึ้นมา พยายามทาํบญุบอ่ยๆ ไมอ่ยากทาํก็บงัคบัมนั บงัคบัไปเรื่อยๆ ต่อไปมนัก็

จะเป็นนิสยัขึ้นมาเอง พอเป็นนิสยัแลว้ พอไมไ่ดท้าํจะรูส้กึขาดอะไร เรื่องราว

เหลา่น้ี สิง่ทีเ่ราทาํไดก็้ชกัชวน ชี้แจง ใหข้อ้มลูต่างๆ แต่เขาจะรบัไปปฏบิตัไิดห้รอื

ไมไ่ดน้ ัน้ ก็เป็นเรื่องของเขา เราทาํไดเ้พยีงเท่าน้ี ฉะนัน้เราอย่าไปทกุขอ์ะไรไปกบั

เขามากไปกวา่น้ี ถา้เราทาํหนา้ทีข่องเราแลว้ เขาไมท่าํหนา้ทีข่องเขาก็ช่วยไมไ่ด ้

ถาม เคยเหน็อยู่หลายครัง้ ทีบ่างคนใกลต้าย หรอืเป็นพระภกิษุสงฆใ์กลม้รณะ บาง

คนจะกลา่ววา่ ขอแบ่งชวีติทีเ่หลอืของตวัเองให ้อย่างน้ีเป็นไปไดห้รอืไมค่รบั 

ตอบ แบ่งยงัไง แบง่ชวีติ 

ถาม เหมอืนกบัอธษิฐานแบ่งชวีติบางส่วนของเราให ้เพือ่ต่ออายุ 

ตอบ ได ้ก็บรจิาคอวยัวะใหไ้ปไง ใครตอ้งการตาก็เอาไป ใครตอ้งการตบัก็เอาไป อย่าง

น้ีก็ต่อชวีติของเขาได ้

ถาม ขอวธิกีารทีจ่ะคดิถงึความตายตลอดเวลา คดิอย่างไรครบั 

ตอบ ก็นึกอยู่เรื่อยๆ ตอนตน้ก็ท่องไปก่อนกไ็ดว้า่ เราเกดิมาแลว้มคีวามตายเป็น

ธรรมดา ลว่งพน้ความตายไปไมไ่ด ้ท่องไปอย่างน้ี 

ถาม ท่องไปก่อน ตอ้งไปดูคนตายไหม 

ตอบ ไมต่อ้งดูหรอก ใหจ้าํไวใ้หไ้ดก่้อนวา่เราตอ้งตาย ท่องไปเรื่อยๆ ตื่นขึ้นมาพอลมื

ตาก็บอก อย่างวนัน้ีเราอาจจะตายเมือ่ไหร่ก็ได ้ ไม่มใีครรู ้ ความตายมนัอยู่แค่
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ปลายลม ปลายจมกูน่ีเอง หายใจเขา้แลว้ไมห่ายใจออกก็ตาย หายใจออกแลว้ไม่

หายใจเขา้กต็าย คิดอยู่อยู่อย่างน้ีคดิถงึเรื่องของความตายวา่ เรามโีอกาสทีจ่ะ

ตายไดท้กุขณะทกุเวลา 

ถาม วธิกีารเพ่งอสุภะ ทาํยงัไงครบั 

ตอบ อสุภะก็หมายถงึใหเ้รา นึกส่วนทีไ่ม่สวยงามของร่างกาย เพือ่ทีจ่ะไดท้าํลาย

กามารมณ ์ เช่นตอนน้ีเขามปีระกวดนางงาม เราก็ดูเพง่เขา้ไปในใตผ้วิหนงัเขา ดู

โครงกระดูกเขาบา้ง ดูตบัไตไสพ้งุ ดูปอดดูหวัใจเขาบา้ง อย่าดูแต่หนงัของเขา 

อย่าดูแต่รูปร่างหนา้ตาของเขา นัน่แหละคอืดูอสุภะ ถา้ดูอสุภะแลว้มนักจ็ะปลง

ได ้ มนัจะไมเ่กดิความอยากจะไดเ้ขามาเป็นแฟน วนัน้ีคนคงจะจอ้งดูนางงาม 

ใครจะเป็น ใครจะมาจองเป็นเจา้ของกนั นัน่เพราะวา่เขาไม่ไดดู้อสุภะ ถา้เขาเหน็

อสุภะแลว้เขาจะไมจ่องใหเ้สยีเงนิเสยีทองเสยีเวลา 

ถาม แลว้พจิารณาไตรลกัษณน้ี์ทาํยงัไง เอาแบบงา่ยๆ 

ตอบ ก็แบบเดยีวกนั พจิารณาวา่ไม่เทีย่ง คาํวา่ไม่เทีย่งก็คอืทกุอย่าง มเีกดิแลว้มดีบั 

ไมว่า่จะเป็นอะไรท ัง้นัน้ 

ถาม ตอ้งคดิถงึตอนเดก็แลว้ก็โตแลว้ก็แก่ แลว้เป็นกระดูกไปไหมครบั 

ตอบ ก็ไดแ้ลว้แต่เราจะคดิ ไดท้ ัง้นัน้ มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ซื้อรถมาวนัน้ี

เดีย๋วอกี ๒ ปีมนัก็เก่าแลว้ อนัน้ีก็เป็นอนิจจงั  

ถาม ใหค้ดิอย่างน้ีบอ่ยๆ 

ตอบ กบัทกุสิง่ทกุอย่าง วา่ทกุอย่างเมือ่มเีจริญแลว้มนัตอ้งมเีสือ่ม ใหพ้จิารณาส่วนที่

เสือ่มใหม้าก ส่วนทีเ่ปลีย่นไป อย่างทีผู่ห้ญงิเมือ่กี้บน่วา่สามเีคยรกัเดีย๋วน้ีไมร่กั

แลว้ กเ็พราะเขาไมพ่จิารณาวา่ มนัเป็นอนิจจงั มนัไม่เทีย่ง เขาไมร่กัเราไปตลอด 

แต่เวลาเราเจอใครนี้ เราจะคดิวา่เขารกัเราไปตลอด อยากจะไดเ้ขามาเป็นคู่ครอง 
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แต่พอไดม้าแลว้ก็ถงึจะเหน็วา่ ออ้ มนัเป็นอนิจจงัมนัไมเ่ทีย่ง เพราะเขาไมร่กัเรา

ไปตลอด 

ถาม ผมเคยเหน็ เกดินิมติแบบ อย่างทีเ่ขาเขยีนนะ วา่เกดินิมติแบบเหน็ร่างกายผุพงั

สลายไป มนัจะเกดิตอนไหน อย่างไร 

ตอบ อนันัน้ก็เกดิจากทีเ่วลานัง่สมาธ ิ ส่วนทีเ่วลานอนหลบัแลว้ฝนัไป ก็เกดิขึ้นได ้ แต่

จะเกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่เราพจิารณาไวก่้อน เราดูมาก่อนแลว้ มนัฝงัอยู่ในใจแลว้ 

พอใจเราสงบมนัก็จะโผลข่ึ้นมาใหเ้ราเหน็ได ้

ถาม ผูท้ีเ่ลน่การพนนับอลโลก กรรมทีน่อกจากเสยีเงนิแลว้ยงัมกีรรมอะไรอกีครบั 

ตอบ ก็คอืไปทาํใหผู้อ้ืน่เขาเดอืดรอ้น คนทีเ่สยีการพนนัเขาก็ตอ้งเสยีเงนิเสยีทอง เขา

อาจจะไปกูห้น้ียมืสนิมาเลน่การพนนั เรากไ็ดค้วามสุขบนกองทกุขข์องผูอ้ืน่ 

เช่นเดยีวกบัเวลาเราเสยี เขาก็ไดค้วามสุขจากกองทกุขข์องเรา ฉะนัน้การได ้

ความสุขแบบน้ีเป็นความสุขทีม่ชิอบ เป็นการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เป็นการทาํบาปทาํ

กรรมต่อผูอ้ืน่ เรากไ็มค่วรทีจ่ะทาํ ควรจะทาํมาหากนิดว้ยอาชพีทีสุ่จริต ทีไ่มม่ี

ใครเดอืดรอ้นจากการไดร้ายไดข้องเรา อนัน้ีถงึจะเป็นสมัมาชพี การเลน่การพนนั

น้ีเรยีกวา่เป็นมจิฉาชพี เป็นอบายมขุ เพราะเลน่แลว้มนักจ็ะตดิ เวลาไดก้จ็ะใช ้

เงนิแบบสุรุ่ยสุร่าย แลว้เวลาเสยีก็จะตอ้งไปเป็นหน้ีเป็นสนิ หรือไปลกัขโมยไป

ฉอ้โกงเพือ่ทีจ่ะไดม้เีงนิมาเลน่ต่อ ก็จะนาํไปสู่การทาํบาป และอาจจะตอ้งเสยีชวีติ

ได ้ จากการเป็นหน้ีเขาแลว้ไมม่ปีญัญาจะจ่าย ผูท้ีม่อีทิธพิลตอ้งการจะทวงหนี้ 

เขาก็อาจจะตอ้งฆ่าเราเพือ่ทาํเป็นตวัอย่าง ใหผู้อ้ื่นทีกู่ห้นี้ยมืสนิจากเขาจะไดก้ลวั

ไมก่ลา้ทีจ่ะเบี้ยว อนัน้ีกค็ือผลต่างๆทีจ่ะตามมา ทีเ่กดิจากการเลน่การพนนั ท่าน

บอกวา่ ขโมยขึ้นบา้นมนัก็เพยีงแต่ขโมยไดแ้ต่ขา้วของ ไฟไหมบ้า้นมนักไ็ด ้

เพยีงแต่ไหมบ้า้น ทีด่นิยงัอยู่ แต่การพนนัน้ีมนัเอาหมดเลย ขายของแลว้ก็ขาย

บา้นขายทีด่นิ แลว้ก็ขายชวีติต่อไป หมดเน้ือหมดตวัหมดชวีติ น่ีคอืภยัทีเ่กดิจาก
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การเลน่การพนนั จะทาํใหเ้ราตอ้งไปทาํบาป แลว้เวลาตายไปเราก็จะตอ้งไปใช ้

กรรมในอบาย 

ถาม คอืมรุ่ีนพีท่ีรู่จ้กัเมือ่หลายปีก่อน เสยีพนนับอลโลกเป็นหลกัลา้น แลว้เขาใชว้ธิจีา้ง

คนไปยงิเจา้มอืเพือ่จะไดล้า้งหน้ี แต่ยงิไมต่ายก็กลายเป็นเรื่องราวขึ้นมา 

ตอบ ก็อย่างทีพ่ดู อบายมขุนี้จะนาํไปสู่การทาํบาป คาํวา่อบายก็แปลวา่ ทีเ่กดิของ

เดรจัฉานของเปรตของนรก มขุก็แปลวา่ทวารหรอืประตู ถา้ใครไปเลน่อบายมขุก็

เหมอืนไปยนือยู่ทีป่ากประตู โอกาสทีจ่ะเขา้ไปในอบาย มนันิดเดยีวเท่านัน้เอง 

งา่ยมาก พอเลน่การพนนัพอเสยีการพนนัก็ตอ้งไปทาํบาปแลว้ ฆ่าเขาหรอืวา่ไป

ลกัทรพัยเ์พือ่ทีม่าใชห้น้ี ฉะนัน้อย่าไปทาํ 

ถาม บางคนอาจจะคดิในเชงิทีว่่า เป็นเงนิของเรา เราเสยีก็เรื่องของเรา ดงันัน้ไมไ่ดไ้ป

เบยีนเบยีนใครนะครบั 

ตอบ ก็ไมไ่ดว่้า เพยีงแต่วา่พดูตามเหตตุามผลเท่านัน้เอง ใครอยากจะเลน่กเ็ลน่ไป แต่

ทีบ่อกวา่เวลาเราไดน้ะ เราก็ไดเ้งนิจากคนทีเ่ขาตอ้งทกุข ์ คนทีเ่ขาเสยีเขาก็ตอ้ง

ทกุข ์ เวลาเราเสยีเราก็ตอ้งทกุข ์ ถา้เราชอบความทกุขแ์บบน้ีก็ทาํไป ไมไ่ดห้า้ม

อะไร มนัเป็นเรื่องของเหตแุละผล ทีถ่า้มเีหตมุนัก็มผีลตามมา ถา้ไมต่อ้งการผล

แบบน้ีก็อย่าไปสรา้งเหตแุบบน้ี เท่านัน้เอง 
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กณัฑท์ี่ ๔๗๙ 

ปญัญาดบัทกุข ์

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

การทีพ่วกเรามาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัอยู่อย่างนี้ เรยีกวา่เป็นการมาเจรญิปญัญา ปญัญาที่

เกดิจากการไดย้นิไดฟ้งั เรยีกว่าสตุมยปญัญา เป็นปญัญาข ัน้ที ่๑ หลงัจากทีเ่ราไดย้นิได ้

ฟงัธรรมต่างๆแลว้ เวลาเรากลบัไปบา้น เราก็ตอ้งทาํการบา้น ก็คอืเราตอ้งเอาสิง่ทีเ่ราได ้

ยนิไดฟ้งัไปพจิารณาต่อ เพราะวา่ถา้เราไมพ่จิารณาต่อ สิง่ทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งักจ็ะจางหายไป 

ปญัญาทีไ่ดร้บัจากการไดย้นิไดฟ้งัก็จะหายไป แต่ถา้เรานาํเอาไปพจิารณาอยู่เนืองๆ ดงัที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ เกดิมาแลว้ย่อมมคีวามแก่เป็นธรรมดา ย่อมมคีวามเจบ็ไขไ้ด ้

ป่วยเป็นธรรมดา ย่อมมคีวามตายเป็นธรรมดา ย่อมมกีารพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา 

ลว่งพน้จากสิง่เหลา่น้ีไมไ่ด ้ ถา้เราไมเ่อาไปพจิารณาอยู่เนืองๆ ไม่ไปคิดอยู่เรื่อยๆ ความ

จรงิอนัน้ีคอืปญัญาอนัน้ีก็จะจางหายไป พอจางหายไปก็จะไมเ่ป็นประโยชนอ์ะไร เป็น

ประโยชนเ์พยีงขณะทีไ่ดย้นิไดฟ้งัเท่านัน้ พอหลงัจากนัน้แลว้ ก็จะหายไปหมด เพราะว่า

เราก็จะไปคดิเรื่องอื่น ไปทาํเรื่องอืน่ ความคดิของเรื่องอย่างอืน่ ก็จะเขา้มากลบความคดิ

ความรู ้ ทีเ่ราไดจ้ากการไดย้นิไดฟ้งัธรรม แต่ถา้เราเอาธรรมะที่เราไดย้นิไดฟ้งัมา

พจิารณาอยู่เนืองๆ เรากจ็ะรกัษาความรู ้ คอืปญัญาอนัน้ีไวไ้ด ้ แลว้พอเราไปพบกบั

เหตกุารณข์องจริง คือเวลาทีเ่ราไปเขา้หอ้งสอบ เราก็จะไดท้าํขอ้สอบได ้ถา้เราไมล่มื เช่น

เราไปพบกบัความแก่ความเจบ็ความตาย ไมว่า่จะพบกบัตวัเราเอง หรอืกบัตวัของคนอื่น

กบับคุคลอืน่ ถา้เราไมห่ลงไมล่มื เรามคีวามรูอ้นัน้ี เรากจ็ะสามารถดบัความทกุขไ์ด ้

ความทกุขท์ีเ่กดิจากความแก่ความเจบ็ความตายกจ็ะไมเ่กดิ  

ถา้เรามปีญัญา เราทาํการบา้นอยู่เรื่อยๆ การทาํการบา้นคอืการนําเอาความรูท้ี่เราไดย้นิ

ไดฟ้งัมาพจิารณาอยู่เนืองๆ เรยีกว่าจนิตามยปญัญา เราตอ้งเอามาคดิอยู่เรื่อยๆ

พจิารณาอยู่เรื่อยๆ การคดิการพจิารณาธรรมอยู่เรื่อยๆน้ี กเ็รยีกว่าเป็นการเจรญิธรรมา
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นุสต ิ เราคงเคยไดย้นิพทุธานุสต ิคอืระลกึถงึพระพทุธเจา้ เราท่องบรกิรรมพทุโธๆ อนันี้

เพือ่เป็นการรกัษาใจใหต้ ัง้ม ัน่ ใหเ้ป็นสมาธใิหเ้ขา้สู่ความสงบ ถา้เราพจิารณาธรรมก็จะ

ไดผ้ลเหมอืนกนั คอืถา้เราพจิารณาธรรมทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัอยู่เรื่อยๆ แทนทีเ่ราจะ

บริกรรมพทุโธๆ เรากจ็ะไดส้ต ิคอืธรรมานุสต ิและเรากจ็ะไดส้มาธ ิคือใจกจ็ะสงบจาก

การพจิารณาธรรม ที่เรยีกว่า ปญัญาอบรมสมาธิ ธรรมทีเ่ราไดย้นิ ถา้เราเอาไปพจิารณา 

เช่นความแก่ความเจบ็ความตาย หรอือสุภะ อาการ ๓๒ หรือการพจิารณาธาต ุ๔ ดนิ นํา้ 

ลม ไฟ ถา้ใจของเราคดิอยู่อย่างน้ีอย่างต่อเนือง สลบักบัการนัง่สมาธ ิ เรากจ็ะมีสตมีิ

สมาธแิละมีปญัญา พรอ้มที่จะเอาไปใชด้บัความทกุข ์ เวลาเกดิความทกุขข้ึ์นมา เช่น

เวลาเราสูญเสยีบคุคลทีเ่รารกัไป เรากจ็ะมีปญัญาที่เรยีกว่าภาวนามยปญัญา เพราะวา่เรา

ไดพ้ฒันาสตุมยปญัญา ดว้ยการเจรญิจนิตามยปญัญาอยู่อย่างสมํา่เสมอ สลบักบัการ

นัง่สมาธ ิ เวลานัง่สมาธเิรากห็ยุดพจิารณา ทาํใจใหส้งบ หมายความวา่ เวลาจติรวมแลว้

เราก็ไมต่อ้งพจิารณา แต่เวลาทีย่งัไม่สงบเราก็พจิารณาไป แทนการบรกิรรมพทุโธก็ได ้

ถา้พจิารณาเป็นธรรม จติก็จะสงบตวัได ้เป็นสมาธไิด ้เป็นปญัญาอบรมสมาธ ิ 

พอออกจากสมาธมิา เราก็กลบัมาพจิารณาใหม ่พจิารณาอาการ ๓๒ พจิารณาเกดิแก่เจบ็

ตาย พจิารณาดนินํา้ลมไฟ พจิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆสลบักบัการเขา้ไปในสมาธ ิถา้เราทาํ

อย่างน้ีเรากจ็ะมสีตมิสีมาธแิละมปีญัญา พอเราพบกบัความแก่ ปญัญาคอืภาวนามย

ปญัญาก็จะเกดิขึ้นมา ถา้เราดบัความทกุขไ์ด ้คือเราไม่กลวัความแก่ ไมก่ลวัความเจ็บไข ้

ไดป่้วย ไมก่ลวัความตาย เราไมท่กุขก์บัความแก่ความเจบ็ความตาย ก็แสดงว่าเรามี

ภาวนามยปญัญา ดบัความทกุขไ์ด ้ ปญัญาข ัน้ที ่ ๓ น้ีเท่านัน้ทีจ่ะดบัความทกุขไ์ด ้ คือ

ตอ้งเจอความทกุข ์ตอ้งอยู่ในเหตกุารณ ์ ท่านถงึพดูกนัว่า ทกุขบ่์ม ีปญัญาบเ่กดิ ตอ้งมี

ความทกุข ์ เมื่อมีความทกุขเ์รากเ็อาปญัญาที่เราไดจ้ากสตุมยปญัญา จากการไดย้นิได ้

ฟงัแลว้มาพฒันาดว้ยจนิตามยปญัญา พอเราพฒันาอยู่อย่างต่อเนือง กจ็ะกลายเป็น

ภาวนามยปญัญาไป พอเกดิทกุขข์ึ้นมาไม่ว่าจะเกดิกบัเรื่องอะไรก็ตาม ถา้เราเคย

พจิารณาเรื่องเหลา่นัน้มาก่อน เรากจ็ะสามารถดบัความทกุข ์หรอืป้องกนัไมใ่หค้วามทกุข ์

เกดิขึ้นมาได ้ ดว้ยภาวนามยปญัญา ถา้ยงัไมส่ามารถทีจ่ะดบัความทกุขไ์ด ้ กแ็สดงวา่เรา

ยงัไมม่ภีาวนามยปญัญา เราสอบตก เหมอืนกบัเราทาํการบา้นแลว้ พอเราเขา้หอ้งสอบ
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เราทาํไม่ได ้ เราทาํขอ้สอบไมไ่ด ้ เราสอบตก เราก็ตอ้งกลบัไปทาํการบา้นใหม ่ เมือ่เรา

พรอ้มเราก็กลบัไปเขา้หอ้งสอบใหม่ อย่างนกัเรยีนนกัศึกษาทีบ่างคนตอ้งสอบหลายรอบ

ถงึจะผ่าน สอบรอบแรกไมผ่่าน ก็ตอ้งกลบัไปทาํการบา้นกลบัไปดูหนงัสอืใหม ่ไปท่องไป

จาํใหไ้มใ่หล้มื แลว้เวลาเขา้หอ้งสอบครัง้ต่อไปกจ็ะทาํขอ้สอบได ้ 

นี่คอืปญัญา ๓ ระดบั ซึง่เหมอืนกบัทางโลก ทางโลกก็เวลาเขา้หอ้งเรียน เรยีนหนงัสอืก็

เรยีกวา่เจรญิสุตมยปญัญา พอกลบับา้นก็ตอ้งทาํการบา้น ทบทวนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนมาใน

หอ้งเรียน เพือ่จะไดไ้มห่ลงไมล่มื แลว้พอถงึเวลาสอบกเ็ขา้ไปสอบแลว้ก็ทาํขอ้สอบ ถา้ไม่

ลมืความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาในหอ้งเรยีน ก็จะทาํขอ้สอบได ้ ก็จะผ่าน ไดร้บัปรญิญา ไดร้บั

ความสาํเรจ็ในการศึกษา การปฏบิตัธิรรมก็เป็นแบบเดยีวกนั ถา้เราไดภ้าวนามยปญัญา

ดบัความทกุขต่์างๆภายในใจได ้ เรากบ็รรลมุรรคผลนิพพานได ้ มรรคผลข ัน้ต่างๆกจ็ะ

ปรากฏขึ้นมา การเจรญิมรรคน้ีแหละเรยีกว่าเป็นการเจรญิปญัญา คอืสตุมยปญัญา จนิ

ตามยปญัญา และภาวนามยปญัญา ถา้เราพรอ้มทีจ่ะเขา้หอ้งสอบเพือ่ทดสอบ ว่าเรามี

ภาวนามยปญัญาหรอืเปลา่ พอเราเขา้ไปเผชิญกบัความแก่ความเจบ็ความตาย แลว้เรา

ไม่ทกุขก์บัความแก่ความเจบ็ความตาย เรากบ็รรลมุรรคผลนิพพานขัน้ที่ ๑ คอืขัน้พระ

โสดาบนั ทีใ่หพ้จิารณาความแก่ความเจบ็ความตายอยู่เรื่อยๆ พจิารณาร่างกายวา่เป็น

เพยีงดนินํา้ลมไฟ ไมใ่ช่ตวัตนไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นอนตัตา เป็นอนิจจงัไม่เทีย่ง เกดิ

แลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ถา้ไปหลงยดึตดิวา่เป็นตวัเราของเรา อยากใหไ้มแ่ก่ไมเ่จบ็

ไมต่าย ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา  

ถา้อยากจะดบัความทกุข ์ ทีเ่กดิจากความแก่ความเจบ็ความตาย ก็ตอ้งเจรญิปญัญา 

นาํเอาปญัญาทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัจากพระพทุธเจา้ จากครูบาอาจารย ์ มาเจรญิอยู่เรื่อยๆ 

พจิารณาอยู่เนืองๆ สลบักบัการเขา้ไปในสมาธ ิ ถา้เราไมส่ามารถใชป้ญัญา ทาํใหใ้จสงบ

เราก็ใชอ้ย่างอืน่แทนกไ็ด ้ ใชอ้านาปานสตกิไ็ด ้ ใชพ้ทุธานุสตคิือการบรกิรรมพทุโธกไ็ด ้

ขอใหใ้จเขา้ไปสู่ความสงบเป็นสมาธ ิ แลว้พอออกจากสมาธมิา ก็มาพจิารณาปญัญา มา

เจรญิจนิตามยปญัญา พจิารณาใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆ วา่ร่างกายน้ีเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้ง

เจบ็ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากสิง่ต่างๆจากบคุคลต่างๆ ถา้มปีญัญาอย่างนี้หลอ่เลี้ยง
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อยู่ภายในใจตลอดเวลา มสีมาธมิคีวามสงบความต ัง้ม ัน่สนบัสนุน เวลาเกดิความทกุข ์

ขึ้นมา กจ็ะไดม้ปีญัญาทีเ่รยีกวา่ภาวนามยปญัญามาดบัความทกุขไ์ด ้ถา้ยงัดบัความทกุข ์

ไมไ่ดก้็ถอืวา่ ยงัไมใ่ช่เป็นภาวนามยปญัญา เป็นจนิตามยปญัญาอยู่ ก็ตอ้งพยายามเจรญิ

ใหม้าก เจรญิจนกระท ัง่จติมคีวามกลา้หาญ มคีวามเดด็เดีย่วมคีวามแน่วแน่ ก็ตอ้งเกดิ

จากการทาํจติใหเ้ป็นสมาธ ิจะทาํจติใหเ้ป็นสมาธิดว้ยพทุธานุสต ิหรอือานาปานสต ิหรอื

ธรรมานุสตคิอืปญัญากไ็ด ้ อย่างไหนกไ็ด ้ ทาํแลว้กข็อใหจ้ติรวมเป็นเอกคัคตารมณ์ 

รวมเป็นหน่ึงเป็นอปัปนาฯ ตัง้อยู่ในความว่าง ในความสงบ มีอเุบกขาเป็นอารมณ์ คอื

วางเฉยในทกุสิง่ทกุอย่าง ถา้มอีย่างน้ีเวลาไปเจอกบัเหตกุารณต่์างๆ ก็จะสามารถใช ้

ปญัญารกัษาใจ ใหต้ ัง้อยู่ในอเุบกขา ไมวุ่่นวายไมเ่ดอืดรอ้นไมท่กุขก์บัเหตกุารณต่์างๆที่

ปรากฏใหร้บัรู ้ไมว่า่จะเป็นความแก่ความเจบ็ความตาย หรอือะไรก็ตาม  

ข ัน้แรกน้ีท่านกส็อนใหเ้จรญิ พจิารณาเรื่องของความเจบ็กบัความตายเป็นหลกั คือ

ทกุขเวทนา ความเจบ็ของร่างกาย ถา้มสีตมิสีมาธมิปีญัญา จะปลอ่ยวางทุกขเวทนานี้ได ้

เวลาร่างกายเจบ็ ปญัญากจ็ะมาพจิารณาแยกแยะวา่ เวทนาน้ีไมใ่ช่ตวัเรา ไม่ใช่ร่างกาย 

ไมใ่ช่ใจ เวทนาเป็นสภาวธรรมทีเ่กดิขึ้น ตัง้อยู่ แลว้ก็ดบัไป เป็นอนตัตาคอืไมม่ใีครไป

บงัคบั ไปส ัง่ใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีได ้ เพราะเขามเีหตมุปีจัจยั ทาํใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้

เป็นอย่างน้ี เวลาเขาไม่ทกุขเ์ขาก็มเีหตปุจัจยัทีท่าํใหไ้มท่กุข ์เวลาทีเ่ขาทกุขก์็มเีหตมุปีจัจยั

ทาํใหเ้ขาทกุข ์ ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง เกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ก็ดบัไป เป็น

อนตัตาไปหา้มเขาไมไ่ดไ้ปส ัง่เขาไมไ่ด ้ ใหรู้เ้ฉยๆ ใหส้กัแต่วา่รูด้ว้ยอเุบกขา ถา้มสีมาธกิ็

จะมอีเุบกขา และถา้มปีญัญาก็จะดงึใจไม่ใหไ้ปอยากใหค้วามทกุขน้ี์หายไป พอไมม่ี

ตณัหาความอยากทีจ่ะใหค้วามทกุขน้ี์หายไป ทกุขเวทนาหายไป ใจก็จะเป็นอเุบกขา ใจก็

จะไมท่กุขก์บัทกุขเวทนา เช่นเดยีวกบัความตาย เวลาตอ้งเผชญิกบัเหตกุารณท์ีท่า้ทาย

ต่อความเป็นความตาย ใจก็ตอ้งใชป้ญัญาสอนใจไมใ่หไ้ปอยากไม่ตาย ถา้ถงึเวลาตอ้ง

ตายก็ปลอ่ยใหร่้างกายมนัตายไป ยอมตาย เพราะร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีง

ธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ ถา้มสีมาธมิอีเุบกขา ก็ใชป้ญัญารกัษาสมาธริกัษาอเุบกขานัน้ ดว้ย

การพจิารณาวา่ร่างกายเป็นอนตัตาไมใ่ช่ตวัเราของเรา ร่างกายเป็นอนิจจงัเกดิแก่เจบ็ตาย
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ไมเ่ทีย่ง ไมม่ใีครยบัย ัง้ความจรงิอนัน้ีได ้ ถา้ยอมรบัความจริงปลอ่ยใหร่้างกายเป็นไป

ตามความเป็นจรงิ ใจกจ็ะไมท่กุข ์ 

นี่คอืปญัญาระดบัของพระโสดาบนั ท่านตอ้งละสกักายทฐิ ิ คอืความหลงความเหน็ที่คดิ

ว่าร่างกายเป็นตวัเราของเรา เวทนาเป็นตวัเราของเรา ตอ้งปลอ่ยวางเขาไป ถา้ปลอ่ย

วางแลว้ก็จะไมท่กุข ์อนัน้ีก็จะรูเ้องเวลาเขา้หอ้งสอบ ถา้อยากจะรูว้า่ตนเองบรรลโุสดาบนั

หรือไม ่ กใ็หเ้ขา้หอ้งสอบพจิารณาดู เขา้ไปหาความเจบ็ดู อยู่กบัความเจบ็ไดห้รือเปลา่ 

อยู่กบัความตายไดห้รอืเปลา่ เวลาทีต่อ้งไปอยู่ในที่ๆ หวาดเสยีวน่ากลวั ทา้ทายต่อความ

เป็นความตาย ดูวา่ใจทกุขก์บัมนัหรือไม ่ถา้มปีญัญาระดบัภาวนามยปญัญา ทีไ่ดร้บัการ

บม่ดว้ยจนิตามยปญัญา คือไดร้บัการพจิารณาอยู่เนืองๆ สลบักบัการเขา้ไปในสมาธ ิใจก็

จะพรอ้มทีจ่ะทาํใหม้ภีาวนามยปญัญาเกดิขึ้นมา ภาวนากค็ือสมถภาวนาสมาธน่ีิเอง 

ปญัญาก็คอืความรูต้ามความเป็นจรงิ ความเป็นจรงิกค็อือนิจจงัทกุขงัอนัตตา ร่างกายก็

เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา แต่เรามกัจะลมืกนั เราไมม่าพจิารณากนั พอเราเจอความจริง

เขา้มาเราก็ทกุขข์ึ้นมาทนัท ี เกดิตณัหาความอยากไม่ใหเ้จอความจรงิ อยากจะใหค้วาม

จรงินี้หายไป แต่ความจรงินี้ เราไปส ัง่เขาไมไ่ด ้ เวลาหมอบอกวา่เป็นโรคมะเร็ง เหลอือกี 

๓ เดอืน จะไปส ัง่ว่าหายไป ขอใหโ้รคมะเร็งหายไป ส ัง่มนัไมไ่ด ้มนัมาหาเราแลว้ อยู่ทีว่่า

เราพรอ้มทีจ่ะทาํขอ้สอบน้ีหรอืยงั ถา้เราเตรยีมตวัมาอยู่ตลอดเวลา เจรญิธรรมานุสต ิ

พจิารณาความเจบ็ไขไ้ดป่้วยอยู่ตลอดเวลา พจิารณาความตายอยู่ตลอดเวลา จนจติตัง้

ม ัน่เป็นสมาธ ิ เป็นอเุบกขา พอเจอความจรงิอนัน้ี กจ็ะดบัวภิวตณัหาได ้ คอืความอยาก

ไมเ่จบ็ ความอยากใหค้วามเจบ็หายไป พอไมม่วีภิวตณัหา กจ็ะไมม่คีวามทกุขใ์จ ความ

เจบ็ไขไ้ดป่้วยก็ยงัมอียู่เหมอืนเดมิ โรคมะเร็งกย็งัอยู่เหมอืนเดมิ ความตายทีจ่ะเกดิขึ้น

ภายในระยะเวลา ๓ เดอืน กย็งัมอียู่เหมอืนเดมิ แต่สิง่ทีไ่มม่ ีก็คอืความทกุขใ์จ ความ

ทกุขใ์จทีด่บัดว้ยภาวนามยปญัญา  

ก่อนทีเ่ราจะกา้วถงึภาวนามยปญัญาได ้ เราก็ตอ้งผ่านสุตมยปญัญามาก่อน คนทีไ่ม่ฟงั

เทศนไ์มฟ่งัธรรมน้ี จะไมรู่จ้กัวธิปีฏบิตักิบัความเจบ็ไขไ้ดป่้วย กบัความตาย พอเจอแลว้

ก็มแีต่ทกุขลู์กเดยีว ทกุขอ์ย่างเดยีว แต่ถา้ไดเ้ขา้ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็จะตอ้งได ้
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ยนิเรื่องความแกค่วามเจบ็ความตายน้ี เพราะอนัน้ีเป็นหวัใจของพระพทุธศาสนา 

อรยิสจั ๔ ทกุขสจัคืออะไร พระพทุธเจา้ก็ตรสัไวแ้ลว้ ทกุขสจัคอืการเกดิ การแก ่ การ

เจบ็ การตาย การพลดัพรากจากกนั ถา้เขา้หาพระพทุธศาสนาฟงัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ ไม่

มกีารพดูถงึเรื่องการเกดิการแก่การเจบ็การตาย ก็เหมอืนกบัไปหาหมอแลว้ไมไ่ดร้บัยามา 

ไดร้บัแต่ช็อกโกแลตขนมหวานมา ถา้ไปฟงัเทศนแ์บบหวานๆ กร็ะวงั จะแสลงใจใน

ภายหลงั จะไมม่ยีารกัษาโรคใจ การทีเ่ราไปหาธรรมะก็เพือ่ทีจ่ะไปหายา ธรรมะคอืธรรม

โอสถน่ีเอง ยารกัษาโรคใจ ไมใ่ช่ไปหาขนมนมเนยมารบัประทานกนั คนทีเ่ขา้วดัแลว้

ตอ้งการฟงัเทศนแ์บบหวานๆน้ี ก็จะไมไ่ดธ้รรมะ เวลากลบัมาฟงัเทศนแ์บบขมๆกร็บั

ไมไ่ด ้ บางคนพอมาฟงัเทศนว์า่ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายก็เปิดเลย ไมก่ลบัมาเลย ฟงัหน

เดยีวแลว้ก็บา๊ยบาย เพราะเขาไมรู่ว้า่ธรรมะเป็นอะไร เขาคดิวา่ธรรมะเป็นขนมหวาน ฟงั

แลว้ทาํใหเ้ขาสดชื่นเบกิบาน แต่ความจรงิ ฟงัแลว้ตอ้งทาํใหเ้ขาคดิหนกั คดิเพือ่ที่เขาจะ

ไดเ้ตรียมเน้ือเตรยีมตวั รบักบัเหตกุารณ์ที่จะตอ้งเกดิข้ึน น่ีคอืการฟงัธรรม เวลาฟงั

ธรรมน้ีตอ้งไดย้นิเรื่องทกุขสจั ถงึจะเรยีกวา่เป็นการฟงัธรรมถงึแก่น เป็นการฟงัธรรมที่

จะดบัทกุขไ์ดต้ามลาํดบัต่อไป เพราะเมือ่เราไดย้นิเรื่องของการแก่การเจบ็ไขไ้ดป่้วยการ

ตาย การพลดัพรากจากกนั เรากต็อ้งเอาไปคดิอยู่เรื่อยๆ พจิารณาอยู่เรื่อยๆ เพือ่ทีจ่ะได ้

เตรยีมตวัรบักบัความแก่ความเจบ็ความตาย เพือ่ทีเ่ราจะไดไ้มท่กุขก์บัมนัเวลามนัเกดิ

ขึ้นมา ในการเตรยีมตวัก็คือการพจิารณาอยู่เนืองๆ ถา้เราพจิารณาอยู่เนืองๆน้ี จติก็จะ

เป็นสมาธไิด ้ ถา้เราคดิอยู่กบัธรรมะอย่างเดยีว ไมไ่ปคดิในทางโลก มนัก็เหมอืนกบัการ

บริกรรมพทุโธ หรอืเหมอืนกบัเวลาทีเ่รานัง่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม มนักเ็ป็นการเจรญิธรรมานุ

สต ิเป็นการทาํใจใหส้งบ และเป็นการรกัษาธรรมะความรูไ้มใ่หห้ายไป  

นี่คอืหนา้ทีข่องจนิตามยปญัญา รกัษาความรูท้ีไ่ดจ้ากสุตมยปญัญา รกัษาไวด้ว้ยการ

พจิารณาอยู่เนืองๆ ใหม้นัฝงัอยู่ในใจตลอดเวลา เวลาเหน็อะไรทาํอะไรนี้จะตอ้งไมล่มื 

เรื่องของความแก่ความเจบ็ความตาย ถา้มนัไม่ลมืแลว้ มนัจะไม่มตีณัหาอยากจะไดอ้ะไร 

ไมอ่ยากจะเป็นอะไร เพราะมนัรูว้า่ไดก้็มากไ็ดม้าเดีย๋วเดยีวช ัว่คราว เป็นอะไรก็เป็น

ช ัว่คราว เป็นไปทาํไม ไดม้าทาํไม แลว้ยิง่ถา้ตอ้งไปขวนขวายไปวิง่เตน้ ไปเสยีทรพัยากร

ต่างๆ ก็ไปทาํมนัใหเ้สยีเวลาทาํไม สูม้าเตรยีมตวัรบักบัความจรงิทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้นไมด่กีว่า
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หรือ อนันี้กค็อืหนา้ทีข่องจนิตามยปญัญา อนันี้แหละเป็นงานทีพ่วกเราทาํกนัเป็นประจาํ 

เรยีกวา่งานภาวนา ภาวนาก็คือจนิตามยปญัญาน้ี ทาํใหเ้ป็นสมถภาวนาก่อน ทาํใหเ้ป็น

สมถะแลว้ก็พอเราเขา้หอ้งสอบ มนักจ็ะเป็นภาวนามยปญัญาหรอืเป็นวปิสัสนา วปิสัสนา

ก็คอืพจิารณาความจรงิอยู่เรื่อยๆ ถา้เราพจิารณาอยู่เรื่อยๆ มนัก็จะเหมอืนกบัมอีาวุธใกล ้

ตวัเรา พอมขีา้ศึกศตัรูมา เรากจ็ะควา้อาวุธเขา้ หยบิขึ้นมาใชไ้ดท้นัท ี แต่ถา้เราไม่

พจิารณาอยู่เนืองๆไมค่ดิอยู่เรื่อยๆ จนกระท ัง่มนัลมืไป พอเวลาขา้ศึกศตัรูมาก็หาอาวุธ

ไมเ่จอ ไมรู่ว้า่วางไวท้ีไ่หน ลมื กจ็ะถกูขา้ศึกศตัรูคอืกเิลสตณัหา เหยยีบยํา่ทาํลายจติใจ 

สรา้งความทกุขใ์จใหเ้กดิขึ้นมา แต่ถา้เราพจิารณาอยู่เรื่อยๆ เราจะมอีาวุธตดิอยู่ใกลต้วั

เรา อยู่ตดิกบัตวัเราเลยก็ว่าได ้พอเกดิความเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็เฉยได ้ ก็มนัเป็นอย่างน้ี มนั

ตอ้งเป็นอย่างน้ี  

เมือ่เชา้นี้ญาตโิยมมาใส่บาตรมาฝากบอกว่า พระอาจารยสุ์ธรรมท่านตอ้งไปผ่าตดั ก็บอก

วา่ เกดิแก่เจบ็ตายมนัก็เป็นอย่างน้ี จะเป็นอย่างไรได ้จะไปตื่นเตน้ตกใจไปอะไร มนัก็ไป

เปลีย่นแปลงมนัไดท้ีไ่หน ถา้ไมพ่จิารณา พอไดย้นิขา่วน้ีก็ตกใจกนั ตื่นตระหนกกนัเป็น

อะไรเหมอืนกบัว่าจะไมเ่ป็นกนัอย่างนัน้ ทกุคนน้ีเดีย๋วก็มขีา่วดมีาแจกใหค้นอืน่ ตอ้งเขา้

โรงพยาบาลกนั ตอ้งไปผ่าตดักนั ตอ้งเป็นนัน่เป็นน่ีกนั มนัเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่อง

ปกต ิ เหมอืนพระอาทติยข์ึ้นพระอาทติยต์ก มนัเป็นเรื่องปกต ิ แต่พวกเราน้ีพอพระ

อาทติยต์กน้ีวุน่วายกนั พอร่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วยวุน่วายกนั พอร่างกายของใครตายขึ้นมา

สกัคนน่ีวุน่วายกนัไปหมด น่ีก็เป็นเพราะวา่ ไมไ่ดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ไมไ่ดเ้จรญิปญัญา 

คอืธรรมทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา เมือ่เชา้น้ีก็มคีนเอาผา้ขาวมาถวาย แมไ่มส่บาย แมไ่ม่สบาย

แลว้เราทาํใหห้ายไดอ้ย่างไร บอกใหเ้มตตา เรากเ็มตตาอยู่แลว้ แต่ความเมตตาไมไ่ดไ้ป

รกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ได ้ โรคภยัไขเ้จบ็ก็ตอ้งใชย้าใชห้มอใชโ้รงพยาบาล ถา้เป็นโรคทีร่กัษา

ไดม้นัก็รกัษาได ้ ถา้เป็นโรคทีร่กัษาไมไ่ดม้นักต็อ้งตาย หรอืก็ตอ้งอยู่อย่างนัน้ไป น่ีคอื

ความจรงิทีพ่วกเราไมย่อมพจิารณากนั พอเกดิความจรงิอย่างน้ีขึ้นมาก็วุน่วายใจกนั นี่

แหละคอืความสาํคญัของการฟงัเทศนฟ์งัธรรม การฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็เพือ่ทีจ่ะรบัรู ้

ปญัหาของพวกเรา โจทยข์องพวกเรา ขอ้สอบของพวกเรา เวลาจะสอบเขา้มหาวทิยาลยั

เราก็ไปตวิกนั ไปดูขอ้สอบเก่ากนัว่าเขาถามอะไรกนัม ัง่ เราจะไดเ้ตรยีมตวัทาํขอ้สอบ
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เหลา่นัน้ไว ้พอถงึเวลาเขา้หอ้งสอบเราก็จะไดท้าํขอ้สอบได ้แต่ไมไ่ดท้าํแบบโกงเขา้ใจไหม 

แบบวา่รูข้อ้สอบลว่งหนา้ก่อนแลว้ ก็เพยีงแต่คอยท่องจาํคาํตอบของขอ้สอบเหลา่นัน้ ไมรู่ ้

วา่เขาจะออกขอ้สอบอนัไหน เพยีงแต่อาศยัดูขอ้สอบเก่าๆทีเ่ขาสอบมา แลว้เตรียมตวัไว ้

เพือ่ใหพ้รอ้มทีจ่ะรบักบัขอ้สอบทีเ่ขาจะออกมาใหม ่ ไมใ่ช่ไปแอบดูขอ้สอบแลว้ก็เพยีงแต่

มาท่องจาํวา่ขอ้ที ่๑ คอื ก ขอ้ที ่๒ เป็น ข อย่างน้ีมนัก็แบบว่าไมไ่ดค้วามรู ้ทีเ่ขาสอบนี้

เขาตอ้งการทดสอบดูความรูข้องเรา ว่าเรามคีวามรูจ้รงิหรือไม ่ 

แต่ความจรงิของความแก่ความเจบ็ความตายน้ี เราโกงขอ้สอบไมไ่ด ้ขอ้สอบน้ีเรารูก้นัอยู่

ทกุคน ว่ามนัจะตอ้งออกมาแน่ๆ ความแก่มนัตอ้งออกมาแน่ๆ ความเจ็บไขไ้ดป่้วยมนั

ตอ้งออกมาแน่ๆ ความตายมนัตอ้งออกมาแน่ๆ ทนีี้ เราจะทาํใจไมใ่หท้กุขไ์ดห้รอืเปลา่ 

การจะทาํใจไมใ่หท้กุขไ์ดก้็ตอ้งมเีครื่องมอื เครื่องมอืก็คอืภาวนามยปญัญา ทีจ่ะตอ้งเกิด

จากการเจรญิจนิตามยปญัญา จนิตามยปญัญาน้ีก็หมายถงึ มที ัง้สตทิ ัง้สมาธมิที ัง้ปญัญา 

เพราะวา่การเจรญิปญัญาอย่างน้ีได ้ จติกต็อ้งมสีตคิวบคุมไมใ่หไ้ปคดิเรื่องราวต่างๆ ให ้

คดิแต่เรื่องราวเหลา่น้ีอยู่ตลอดเวลา คดิแต่เรื่องเกดิแก่เจบ็ตาย คิดแต่เรื่องดนินํา้ลมไฟ

ไปอยู่ตลอดเวลา จนกระท ัง่ไม่หลงไมล่มื และจติเขา้สู่ความสงบได ้ เป็นสมาธไิด ้ ถา้มี

สมาธจิติเป็นอปัปนา เป็นอเุบกขา แลว้ก็มปีญัญาความรูว้า่ร่างกายนี้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้ง

ตาย ร่างกายนี้ไมใ่ช่เป็นตวัเราของเรา เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ พอเจอความจรงิ ปญัญาก็

จะสอนใหใ้จปลอ่ยได ้ เพราะถา้ไม่ปลอ่ยก็จะทกุข ์มนัจะเหน็ตรงนัน้ ตอนนัน้มนัจะตอ้ง

เลอืกวา่จะทกุขห์รอืไมท่กุข ์ ถา้ทกุขก์ต็อ้งยอมรบัความจรงิ ยอมรบัว่ามนัจะเจบ็ก็ตอ้ง

ปลอ่ยมนัเจบ็ไป มนัจะตายก็ตอ้งปลอ่ยมนัตายไป พอยอมรบัความจรงิ ปลอ่ยมนัได ้

ความทกุขก์็จะหายไป ถา้ไมย่อมรบัความจรงิ ยงัอยากใหไ้มเ่จบ็อยากใหไ้มต่ายอยู่ มนัก็

จะทกุขอ์ยู่อย่างนัน้ไปเรื่อยๆ แลว้ไมม่ใีครอยากจะทกุข ์ แลว้เมือ่มปีญัญามนักจ็ะรูว่้า

ตอ้งปลอ่ย พอมนัปลอ่ยไดแ้ลว้มนัก็สบาย พอหลงัจากนัน้มนัก็จะไม่ทกุขก์บัความแก่

ความเจบ็ความตายอกีต่อไป อนันี้ เรยีกวา่ เรื่องของปญัญา ๓ ข ัน้ มสุีตมยปญัญา เรา

ตอ้งไดย้นิไดฟ้งัก่อน เพราะเรื่องราวเหลา่น้ีปกตเิราจะไมรู่ก้นั เราจะไม่รูว้า่มนัเป็นปญัหา 

มนัเป็นเหตกุารณท์ีจ่ะทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา และตน้เหตขุองความทกุขก์็คอืความ

อยาก อยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จบ็ อยากไมต่าย ทีเ่รยีกวา่วภิวตณัหา หรอืกามตณัหา คอื
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ความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ถา้เรามกีามตณัหาก็แสดงวา่เรายงัอยากจะมี

ร่างกายอยู่ อยากจะใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื ในการหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายอยู่ 

พอมกีามตณัหาก็ไม่อยากจะใหร่้างกายนี้ตายไป ไมอ่ยากใหร่้างกายน้ีเจบ็ไขไ้ดป่้วย 

เพราะเวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย ไปเทีย่วไมไ่ด ้ เวลาตายไป ไปเทีย่วไมไ่ด ้ไปหารูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะไม่ได ้ ตอ้งมร่ีางกายทีแ่ขง็แรงสมบูรณ ์ แต่ร่างกายมนัก็สมบูรณแ์ขง็แรงไดใ้น

ระยะหน่ึง พอมนัเริ่มเขา้สู่สภาพของความชรามนักจ็ะเร่ิมเสือ่มลงไป ไมส่ามารถ

ตอบสนองกามตณัหาได ้ ถา้เรายงัอยากเทีย่วอยู่เราก็จะทกุข ์ ยงัอยากใชร่้างกายหา

ความสุขอยู่กจ็ะทกุข ์ 

ถา้เราหยุดไมใ่ชร่้างกายหาความสุข หาความสุขดว้ยการภาวนาไดเ้รากจ็ะไม่ทกุข ์ ถา้เรา

เจรญิสตไิด ้ควบคุมใจใหเ้ขา้สู่ความสงบได ้ เวลาใจสงบน้ีกจ็ะไดค้วามสุขทีด่กีวา่ การใช ้

ร่างกายหาความสุข ความสุขทีไ่ดจ้ากร่างกายน้ีสูค้วามสุขทีไ่ดจ้ากการทาํใจใหส้งบไมไ่ด ้

ต่างกนัเหมอืนฟ้ากบัดนิ ถา้ไดค้วามสุขจากการทาํใจใหส้งบแลว้ กส็ามารถทีจ่ะโยนทิ้ง

ความสุขทางร่างกายไดเ้ลย เคยมแีฟนเคยมสีามภีรรยากเ็ลกิกนัได ้ แยกทางกนัได ้ อยู่

คนละทศิคนละทางได ้ ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะมคีวามสุขทีเ่หนือกวา่ทีด่กีวา่อยู่ในใจ เป็น

ความสุขทีไ่มต่อ้งใชร่้างกาย ไม่ตอ้งใชเ้งนิทอง ไมต่อ้งใชรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ อนันี้

แหละคอืความสุขทีเ่ลศิทีป่ระเสรฐิ เป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ และเป็นความสุขทีถ่าวรดว้ย 

จะอยู่กบัใจ เพราะใจสามารถผลติขึ้นมาไดต้ลอดเวลา อนัน้ีตอ้งตดัตณัหาท ัง้ ๓ เสยี 

กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา กามตณัหาก็คอือยากจะหาความสุขทางร่างกาย 

ภวตณัหากอ็ยากจะหาความยิง่ใหญ่ อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะมหีนา้มตีา ผ่าน

ทางร่างกาย ส่วนวภิวตณัหากค็ือการอยากจะรกัษาใหร่้างกายไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย  

ตณัหาทัง้ ๓ ตวัน้ี ถา้เราตดัมนัได ้ ใจของเรากจ็ะไม่มีความทกุขก์บัร่างกายอกีต่อไป 

ร่างกายจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไร จะแก่ไมแ่ก่ จะเจบ็ไมเ่จบ็ จะตายไมต่าย ไมเ่ป็นปญัหา

อะไร เพราะใจสามารถมคีวามสุขไดโ้ดยไมต่อ้งใชร่้างกาย นี่ก็คอืปญัญาทีเ่ราจะตอ้งใชใ้น

การดบัตณัหาเหลา่นี้ ดว้ยการเจรญิเกดิแก่เจบ็ตาย เจรญิอสุภะอนัน้ีกเ็ป็นธรรมข ัน้สูงต่อ

จากข ัน้โสดาบนั จากขัน้โสดาบนัเรากต็อ้งพจิารณาอสภุะ เพราะว่าเรายงัมกีามตณัหา 
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คอืกามราคะ เรายงัอยากจะร่วมหลบันอนกบัคู่ครอง กบัแฟนของเราอยู่ หรอืกบัคนทีเ่รา

รกัเราชอบ เวลาเราเหน็ร่างกายของคนทีเ่รารกัเราชอบ เหน็วา่สวยวา่งาม เรากเ็กดิ

อารมณอ์ยากจะร่วมสุขกบัเขา แต่ถา้เราพจิารณาส่วนทีไ่ม่น่าดูของเขา ส่วนทีน่่าเกลยีด

ของเขา ส่วนทีส่กปรกของเขา มนัก็จะทาํใหก้ามารมณน้ี์ดบัไปได ้ น่ีคอืทีม่าของการเจรญิ

อสุภะกรรมฐาน พจิารณาดูส่วนทีไ่มส่วยงามของร่างกาย อย่าดูแต่ส่วนทีส่วยงามเพยีง

อย่างเดยีว เพราะมนัจะทาํใหเ้กดิกามราคะเกดิกามารมณข์ึ้นมา ตอ้งดูส่วนทีไ่มส่วยงาม 

คอืส่วนทีซ่่อนอยู่ใตผ้วิหนงั เน้ือเอน็กระดูก กระดูกก็ดูท ัง้ร่างเลย โครงกระดูกนี้มใีคร

บา้งไม่มโีครงกระดูก มอียู่ดว้ยกนัทกุคน แต่เวลาเหน็โครงกระดูกน้ีกลวักนัไปหมด แต่

โครงกระดูกทีอ่ยู่กบัตวั อยู่มาต ัง้แต่วนัเกดิกลบัไม่กลวั แต่ไปกลวัโครงกระดูกทีอ่ยู่ขา้ง

นอก ทีม่นัทาํอะไรเราไมไ่ด ้เวลาเราไปดูสถานที่ๆ เขาจดัใหเ้ราดูโครงกระดูก ดูปับ๊ใจเราก็

เกดิความกลวัขึ้นมา ท ัง้ๆทีม่นัมอียู่กบัเราตัง้แต่วนัเกดิ แต่เราไมเ่คยพจิารณามนั เราไม่

เคยมองมนั ไมเ่คยเหน็มนั พอไปเหน็มนัอยู่ขา้งนอกร่างกายเราก็เลยกลวัมนั แต่เวลา

มนัซ่อนอยู่ในร่างกายน้ีเราไมก่ลวัมนั นี้ เราตอ้งพจิารณา เพราะมนัจะทาํใหเ้ราดบั

กามารมณไ์ด ้ แลว้เราจะไดอ้ยู่คนเดยีวได ้ เพราะวา่ถา้เรามกีามารมณเ์ราก็ตอ้งมแีฟน มี

คู่ครองมเีพือ่นนอน เวลาไมม่เีพือ่นนอนก็มคีวามเหงา มคีวามเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาวา้เว่ 

มคีวามทกุขใ์จ ถา้ไม่อยากจะมีความทกุขใ์จที่เกดิจากกามารมณ์ กต็อ้งหมัน่พจิารณา

อสภุกรรมฐานอยู่เรื่อยๆ จะดูอาการ ๓๒ กไ็ด ้จะดูซากศพกไ็ด ้ดูเวลาร่างกายแกแ่ลว้ก็

ได ้เวลาร่างกายเจบ็กไ็ด ้เวลาร่างกายตายกไ็ด ้คนทีเ่ราเหน็วา่เขาสวยเขางามนี่ เวลาเขา

แก่แลว้เป็นอย่างไร เวลาเขาเจบ็ไขไ้ดป่้วยแลว้เป็นอย่างไร เวลาเขาตายเป็นอย่างไร ให ้

พจิารณาภาพเหลา่นี้ สภาพเหลา่น้ีใหม้นัตดิตาตดิใจไว ้ พอเวลาเกดิกามารมณข์ึ้นมานึก

ถงึภาพเหลา่น้ีปับ๊มนักจ็ะหายไป กามารมณ์กจ็ะหายไป กจ็ะอยู่คนเดยีวได ้ไมต่อ้งมคู่ี มี

คู่ก็ตอ้งทกุขก์บัคู่ครอง เขาเรียกวา่คู่กดัคู่กรรม มที ัง้รกัมที ัง้ชงั เวลาทีร่กักนักห็วาน เวลา

โกรธกนัเกลยีดกนัก็ขม แต่มนัเป็นปกตขิองโลกของจติใจทีม่กีารเปลีย่นแปลง บางเวลา

ก็รกับางเวลาก็เกลยีด เวลาเกลยีดก็ทกุข ์แต่ถา้อยู่คนเดยีวก็จะไมม่คีวามทกุขเ์หลา่นี้ น่ี

คอืงานของพระอริยะ  
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พอสาํเร็จโสดาบนัแลว้ งานข ัน้ต่อไปก็คอืการพจิารณาอสุภะ ก็เป็นเหมอืนกบัข ัน้ตน้ 

ตอนตน้เราพจิารณาความแก่ความเจบ็ความตาย พอเราไม่มีปญัหากบัความแกค่วาม

เจบ็ความตายแลว้ เรากม็าพจิารณาเรื่องของอสุภะต่อ กเ็ป็นจนิตามยปญัญาไปกอ่น 

พจิารณานึกถงึอาการ ๓๒ ถา้ไมรู่ว้า่เป็นลกัษณะอย่างไร ก็ไปเปิดดูหนงัสอืของนกัศึกษา

แพทยก์็ได ้ ดูอวยัวะต่างๆ ดูภาพถ่ายทีเ่ขาถ่าย เวลาทีเ่ขาชนัสูตรศพ จะไดเ้หน็วา่ลาํไส ้

เป็นอย่างไร กระเพาะเป็นอย่างไร ตบัเป็นอย่างไร ไตเป็นอย่างไร หวัใจเป็นอย่างไร ปอด

เป็นอย่างไร กระดูกเป็นอย่างไร เลอืด อะไรต่างๆนี้ เป็นอย่างไร เหน็มนัจะไดเ้กดิความ

เบือ่หน่ายขึ้นมา ความเบือ่หน่ายน้ีก็จะดบักามารมณไ์ด ้ตอ้งพจิารณาอยู่เรื่อยๆจนมนัตดิ

ตาตดิใจ ใหม้นัเป็นเหมอืนอาวุธคู่กายของเรา มองใครกต็อ้งมองใหม้นัพรึบเขา้ไปหมด

เลย ไมใ่ช่มองแต่เฉพาะดา้นนอกเพยีงอย่างเดยีว มองเขา้ไปขา้งใน มองท ัง้ขณะทีเ่ขามี

ชวีติอยู่ มองท ัง้ขณะทีเ่ขาตายไป มองท ัง้ขณะทีเ่ขาแก่ไป มองท ัง้ขณะทีเ่ขาเจบ็ไขไ้ดป่้วย 

ถา้มองอย่างน้ีไดม้นักจ็ะทาํใหก้ามารมณน้ี์ มนัเบาบางลงไปและหมดไปไดใ้นทีสุ่ด ข ัน้ที ่

๒ ก็คอืการทาํใหม้นัเบาบางลงไป คือเรายงัไมส่ามารถทีจ่ะเจรญิอสุภะไดต้ลอดเวลา ได ้

บา้งไม่ไดบ้า้ง เวลาไดม้นัก็จะทาํใหก้ามารมณน์อ้ยเบาลงไป เวลาไมไ่ด ้ กามารมณม์นัก็

เกดิขึ้นมาไดอ้ยู่ เรยีกวา่ยงัเบือ่ๆอยากๆอยู่ ในข ัน้น้ี ขัน้พระสกทิาคามี กค็อืการทาํให ้

กามารมณ์น้ีเบาบางลงไป คือจาก ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ตก์็เหลอื ๕๐ เปอรเ์ซน็ต ์ อย่างพระ

โสดาบนัน่ีกามารมณย์งั ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ตอ์ยู่ เพราะยงัไมไ่ดพ้จิารณาอสุภะ พจิารณาแต่

ความแก่ความเจบ็ความตาย ผ่านความแก่ความเจบ็ความตายมาได ้ แต่มาตดิอยู่ที่

กามารมณ ์ ก็ตอ้งเจรญิอสุภะ พอเจรญิไดป้ระมาณครึ่งหน่ึงกเ็รยีกว่าไดข้ ัน้สกทิาคามี 

ทาํใหก้ามารมณ์เบาบางลงไป แต่ยงัไม่หมด  

ถา้เจรญิอสภุะไดอ้ย่างต่อเน่ือง จนมีอยู่ภายในใจตลอดเวลา มองเหน็ร่างกายของใครก็

จะเหน็อสุภะตลอดเวลา อนัน้ีเวลาเกิดกามารมณข์ึ้นมาก็ดบักามารมณไ์ดท้นัท ี ก็จะเป็น

พระอนาคามไีป กจ็ะไดบ้รรลขุ ัน้ที่ ๓ พระอรยิเจา้ ๓ ข ัน้น้ีตดิอยู่ทีร่่างกาย ร่างกายน้ีเป็น

ทีต่ ัง้ของปญัหาของพระอรยิะท ัง้ ๓ ข ัน้น้ี ถา้พจิารณาร่างกายไดแ้ลว้ ปลอ่ยวางร่างกาย

ไดท้กุสภาพ ปลอ่ยความแก่ได ้ ปลอ่ยความเจบ็ได ้ ปลอ่ยความตายได ้ ปลอ่ยความ

สวยงามความหลงยดึตดิกบัร่างกาย อยากจะมคีวามสุขกบัร่างกายน้ีได ้ กจ็ะไมม่ปีญัหา
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กบัร่างกายอกีต่อไป ผูท้ีไ่ดพ้จิารณาผ่านและบรรลุเป็นพระอนาคามแีลว้ กจ็ะไมม่คีวาม

อยากทีจ่ะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีต่อไป จะไมม่ร่ีางของมนุษยส์าํหรบัพระอนาคามี 

เพราะไมม่กีามารมณ ์ไมม่คีวามอยากจะเสพกาม ถา้ยงัมกีามารมณย์งัอยากจะเสพกามก็

ตอ้งมร่ีางกาย ใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื พระอนาคามจีงึไมต่อ้งกลบัมาเกิดเป็นมนุษยอ์กี 

ถา้เป็นพระสกทิาคามกีย็งักลบัมาเกดิอกีครัง้หน่ึง เพราะวา่ยงัมคีวามอยากในกามารมณ์

อยู่ เพยีงแต่ไมม่าก ไมเ่หมอืนกบัพระโสดาบนั กามารมณข์องพระโสดาบนัน้ีมากกวา่ ก็

จะกลบัมาเกดิไมเ่กนิ ๗ ชาต ิ กวา่จะทาํลายกามารมณไ์ดห้มด หมายถงึวา่ถา้ไมข่ยนัทาํ

อย่างต่อเน่ือง ก็จะตดักามารมณไ์ดภ้ายใน ๗ ชาต ิแต่บางคนกส็ามารถตดัไดภ้ายในวนั

เดยีวเวลาเดยีวกนัเลยก็ม ี พอเป็นโสดาบนัแลว้ก็เจรญิอสุภะต่อไปก็ตดัได ้ ตดัได ้ อนันี้

ขึ้นอยู่กบัความไวของปญัญา ถา้ปญัญาไวมนัก็จะตดักเิลสตณัหาไดไ้ว ถา้ปญัญาชา้มนัก็

จะตดัไดช้า้ แต่ก็ไมเ่กนิ ๗ ชาตสิาํหรบัพระโสดาบนั ไมเ่กนิ ๑ ชาตสิาํหรบัพระ

สกทิาคาม ี สาํหรบัพระอนาคามก็ีตดัไดภ้ายในชาตน้ีิเลย ไมต่ดิกบัของการกลบัมาเกดิ

เป็นร่างกายอกีต่อไป ถา้ตายไปก่อนที่บรรลเุป็นพระอรหนัตก์จ็ะไดไ้ปเกดิในสวรรคช์ัน้

พรหมโลก ที่เรยีกว่าสวรรคช์ัน้สทุธาวาส มอียู่ ๕ ช ัน้ดว้ยกนั นัน่คอืทีไ่ปของพระ

อนาคาม ี จติของท่าน กส็ามารถเจรญิปญัญาทาํลายกเิลส ทีย่งัมตีดิหลงเหลอือยู่ภายใน

ใจ ทีเ่รยีกวา่เป็นกเิลสทีล่ะเอยีด แลว้ก็จะไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตอ์ยู่ในสวรรคช์ ัน้

สุทธาวาสน้ี น่ีคือเรื่องของปญัญา ปญัญาเท่านัน้ทีส่ามารถทีจ่ะทาํใหจ้ติไดบ้รรลุมรรคผล  

ส่วนศีลสมาธนิี้ ไมส่ามารถทีจ่ะทาํใหจ้ติเขา้สู่ข ัน้อรยิมรรคอรยิผลได ้ ศีลสมาธน้ีิ ทาํให ้

จติเจรญิข้ึนสูส่วรรคช์ัน้เทพ และสวรรคช์ัน้พรหมเท่านั้น แต่เป็นสวรรคช์ัน้เทพชัน้

พรหมที่จะตอ้งเสือ่ม เป็นอนิจจงั พอกาํลงัของศีลของสมาธอ่ิอนลงหมดไป จติก็ตอ้ง

เลือ่นลงมา จากชัน้พรหมก็ลงมาสู่ช ัน้เทพ จากชัน้เทพก็เลือ่นลงมาสู่ช ัน้มนุษย ์ แลว้ก็

กลบัมาเกดิแก่เจบ็ตาย กลบัมาสรา้งบญุสรา้งบาปกนัใหม ่ถา้ไมไ่ดเ้จอคนด ีอยู่กบัคนไม่

ดถีกูเขาชวนทาํบาป ไปทาํบาปกบัเขา พอตายไปก็เลยลงไปตํา่กวา่มนุษยอ์กี ถา้ทาํบาป

แลว้ก็ตอ้งลงไปเกดิในอบาย ไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย ไปตกนรก 

คอืผูท้ีไ่มร่กัษาศีล ๕ น้ี ตายไปกจ็ะตอ้งไปเกดิในอบายก่อน จนกวา่จะใชบ้าปหมดแลว้

ถงึจะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม่ กลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หมร่อบใหมไ่ดม้าอยู่กบัคนด ี
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เขาชวนใหท้าํดกี็ทาํดกีบัเขา ก็จะไดไปสวรรคใ์หม ่มนักจ็ะขึ้นๆลงๆอย่างน้ีไป จนกวา่จะ

มาเจอพระพทุธศาสนา มาเจอคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีจ่ะสอนใหต้ดัตณัหาความอยาก 

เพือ่ทีจ่ะไดก้า้วเขา้สู่มรรคผลนิพพาน คือข ัน้ของปญัญา การตดัตณัหาน้ี ตอ้งตดัดว้ย

ปญัญา ปญัญาก็คอืตอ้งเหน็ว่าสิง่ที่เราอยากน้ีมนัเป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา พอเราเหน็วา่มนัเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เราก็จะไดไ้มไ่ปอยากไดไ้มอ่ยากมไีม่

อยากเป็น เราก็จะไดก้า้วเขา้สู่อรยิภูมไิด ้ เขา้สู่การเป็นพระอรยิเจา้ได ้ เป็นพระโสดาบนั

เป็นพระสกทิาคามพีระอนาคามพีระอรหนัตไ์ด ้ 

พระอรยิเจา้น้ี มีอยู่ในพระพทุธศาสนาเพยีงศาสนาเดียว เพราะไม่มีใครมีปญัญาที่จะรู ้

เหน็อรยิสจั ๔ ได ้นอกจากพระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดียว ศาสดาของศาสนาอืน่น้ี เขา

ไดเ้พยีงระดบัของการทาํใจใหส้งบ เป็นพรหม เขาจะพฒันาจติใจใหสู้งเท่าระดบัพรหม

เท่านัน้ เขาจะรูจ้กัวธินี ัง่สมาธทิาํใจใหส้งบ แต่เขาจะไม่รูจ้กัการเจรญิปญัญา เขาจะไม่

รูจ้กัอรยิสจั ๔ วา่ทกุขน้ี์เกดิจากสมทุยัคอืความอยาก ทกุขจ์ะดบัไดก้ต็อ้งละสมทุยั 

สมทุยัจะละไดก็้ตอ้งละดว้ยมรรค มรรคก็คอืศีลสมาธปิญัญา อนัน้ีจะมอียู่ในศาสนา

พทุธเพยีงศาสนาเดยีวเท่านัน้ เป็นศาสนาทีจ่ะนาํพาสตัวโ์ลกใหห้ลดุออกจากวฏัฏะแห่ง

การเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ถา้ไมไ่ดม้าเจอกบัพระพทุธศาสนา กม็ทีางเดยีวทีจ่ะหลดุพน้ได ้

ก็ตอ้งเป็นพระพทุธเจา้เอง ตอ้งตรสัรู ้ อย่างเจา้ชายสทิธตัถะน้ีมาเกดิในยุคทีไ่ม่มี

พระพทุธศาสนา พยายามไปศึกษากบัครูบาอาจารยต่์างๆ ท่านก็สอนใหไ้ปไดถ้งึระดบั

พรหมโลกเท่านัน้เอง แต่ไมส่ามารถทาํใหไ้ปถงึพระนิพพานได ้ ไมส่ามารถยุตกิารเวยีน

วา่ยตายเกิดได ้พระองคเ์ลยตอ้งใชป้ญัญาของพระองคเ์อง พจิารณาเอง ศึกษาเอง แลว้

ในทีสุ่ดก็ไดพ้บกบัพระอรยิสจั ๔ พบเหน็ตน้ตอของการเวยีนวา่ยตายเกดิ กค็ือตณัหา

ความอยากน่ีเอง พบเหน็วธิทีีจ่ะดบัตณัหาความอยาก ก็คือศีลสมาธปิญัญา นี่แหละคือ

ความรูท้ีม่พีระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีว ทีจ่ะสามารถรูเ้หน็ไดด้ว้ยตนเอง คนอืน่นี้ตอ้ง

รอใหพ้ระพทุธเจา้มาเหน็ก่อน เหน็แลว้เอาความรูน้ี้มาสอนอกีทหีนึ่ง ถงึจะหลดุพน้จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ เช่นพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย พอพระพทุธเจา้ตรสัรูแ้ลว้ พอ

ทรงประกาศธรรมส ัง่สอนใหแ้ก่ผูอ้ืน่ ก็มผูีบ้รรลุกนัเป็นจาํนวนมากเลย ข ัน้ตน้ก็พระปจัจ

วคัคยีท์ ัง้ ๕ ทรงแสดงธรรมโปรดพระปจัจวคัคยีเ์พยีงสองสามครัง้ ท่านก็ไดห้ลุดพน้
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จากการเวยีนวา่ยตายเกดิไดเ้ลย เพราะท่านไดเ้หน็พระอรยิสจั ๔ ตามทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

ทรงเหน็ ทรงชี้บอกใหดู้ ทีม่อียู่ในใจของสตัวโ์ลกท ัง้หมด ทกุคน แต่สตัวโ์ลกไม่มองเขา้

ไปในใจกนั เวลาทกุขแ์ทนทีจ่ะมองเขา้ไปในใจ กลบัไปมองออกขา้งนอก ไปหาทีแ่กท้กุข ์

ทีข่า้งนอกกนั เวลาทกุขก์็ไปหาอะไรกนิกนั มนักห็ายทกุขไ์ป แทนทีจ่ะมาดูวา่ทกุขม์นัเกดิ

จากอะไร ก็ไมดู่กนั  

อนัน้ีแหละเป็นความประเสรฐิเลศิโลกของพระพทุธศาสนา ทีน่านๆจะมาปรากฏขึ้นสกั

ครัง้หน่ึง ถา้ใครไดม้าเกดิในยุคทีม่พีระพทุธศาสนา ก็ถอืว่าเหมอืนกบัไดถ้กูลอตเตอรี่

รางวลัที ่ ๑ นัน่เอง ไดม้สีทิธิ์ทีจ่ะไดห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ถา้ไดพ้บกบั

พระพทุธศาสนาแลว้ ไม่ยนิดีไม่สนใจจะศึกษา กเ็รยีกว่าเสยีชาตเิกดิ เกดิมาแลว้ไม่ได ้

รบัประโยชน์อะไร ยงัตอ้งไปเวยีนว่ายตายเกดิต่ออกี อย่างไม่มีวนัสิ้นสดุ เวยีนวา่ยตาย

เกดิไปเรื่อยๆ จนกวา่จะเกดิความสนใจ แลว้มาศึกษามาฟงัเทศนฟ์งัธรรม แลว้มศีรทัธา

ทีจ่ะนอ้มเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้ไปปฏบิตั ิ เท่านัน้แหละถงึจะไดม้โีอกาสหลุดพน้จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ จะหลดุไดไ้ม่ไดก้็อยู่ทีค่วามขยนัหม ัน่เพยีรแลว้ ถา้ขี้เกียจก็

อาจจะไมท่นักบัเวลาก็ได ้ เพราะชวีติของเราก็ไม่รูว้า่จะตายเมือ่ไหร่ ถา้เรามวั

ผลดัวนัประกนัพรุ่ง ไวว้นัหนา้ ไวปี้หนา้ค่อยเขา้วดั ปีน้ีขอเทีย่วก่อน ยงัแขง็แรงอยู่ อนันี้

เดีย๋วพอถงึเวลามนัป่วยไขข้ึ้นมากระทนัหนั มนัไมม่ใีครรูน้ะ บางทอียู่ดีๆ มนัก็เจบ็ขึ้นมา 

พอไปหาหมอ หมอบอกตายแลว้เป็นมะเร็งแลว้  

ฉะนัน้อย่าประมาท ท่านสอนใหพ้จิารณาความแก่ความเจบ็ความตายอยู่เรื่อยๆ เพือ่ทีจ่ะ

ไดก้ระตุน้ใหเ้ราเร่งความเพยีร ไมใ่หป้ระมาทนอนใจ พอเราเร่งความเพยีรแลว้

เดีย๋วเดยีวงานของเรากเ็สร็จ งานสุตมยปญัญา งานจนิตามยปญัญา งานภาวนามย

ปญัญาก็จะเสร็จ อยู่ทีก่ารกระทาํของเราเอง หม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ฟงัแลว้กห็ม ัน่เอาไป

เจรญิพจิารณาอยู่เรื่อยๆ พอเราพรอ้มแลว้ก็เขา้หอ้งสอบ ไปหาหอ้งสอบกนั นัง่ใหม้นัเจบ็

แลว้อย่าลกุ ใหม้นัหายเอง หรอืไมไ่ปหาทีม่นัน่ากลวั ที่ๆ มนัเสีย่งเป็นเสีย่งตายดู ดูซว่ิา

จะทาํใจปลงไดห้รอืไม ่ ถา้มภีาวนามยปญัญาก็จะปลงได ้ จะมภีาวนามยปญัญาไดก้ต็อ้ง

มจีนิตามยปญัญาก่อน จะมจีนิตามยปญัญาไดก้็ตอ้งมสุีตมยปญัญาก่อน น่ีคอืเรื่องของ
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การเจรญิปญัญา เพื่อที่จะไดนํ้าเอามาดบัความทกุขท์ ัง้หลาย มาละตณัหาที่เป็นตน้เหตุ

ของความทกุขท์ ัง้หลาย อยู่ทีต่วัของเราเอง เราตอ้งปฏบิตัเิอง พระพทุธเจา้ท่านบอกวธิี

ใหพ้วกเราแลว้ อยู่ที่เราเองไม่มีใครทาํใหเ้ราได ้เราตอ้งทาํเอง ถา้เราทาํรบัรองไดว้่าเรา

กจ็ะไดผ้ลเหมือนกนั เพราะพระพทุธเจา้และพระสาวกทัง้หลายท่านก็ทาํเองกนัท ัง้นัน้ ไม่

มใีครทาํใหท้า่น ท่านทาํเองกนัท ัง้น ัน้ ท่านก็ไดผ้ล ถา้เราทาํเองเราก็ไดผ้ล ครูบาอาจารยท์ี่

เรากราบไหวท้กุวนันี้ท่านกท็าํเองท ัง้นัน้ ท่านมคีรูบาอาจารย ์ แต่ครูบาอาจารยท์าํใหท่้าน

ไมไ่ด ้ ท่านไดย้นิไดฟ้งัธรรมแลว้ท่านก็เอาไปเจรญิต่อ เอาไปปฏบิตัต่ิอ แลว้ท่านก็ทาํจน

สาํเร็จกนัทกุองค ์ จงึขอฝากเรื่องของการมาฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพือ่ใหเ้กดิสุตมยปญัญา 

เพือ่ทีจ่ะไดน้าํเอาไปเจรญิจนิตามยปญัญาต่อ เพือ่ทีจ่ะไดเ้อาไปใชก้บัการดบัความทกุข ์

ทีจ่ะเป็นภาวนามยปญัญาตามลาํดบัต่อไปนี้ ใหท่้านไดน้าํเอาไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิ

เพือ่ความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายทีจ่ะตามมาต่อไป  

ถาม การดูจติใชส้ตปิญัญาตดักเิลสไดช้ ัว่คราว ถา้เราปฏบิตัธิรรมอยู่แลว้ ใชอ้เุบกขา

ตดักเิลสไดถ้าวร เราจาํเป็นตอ้งเรยีนใชก้ารดูจติหรอืไม ่และถา้เรียนอเุบกขา ทาํ

อยู่จะหายไปหรือไม ่ 

ตอบ คอืมนัตอ้งใชท้ ัง้ปญัญาท ัง้สมาธ ิ คอืจติตอ้งมอีเุบกขาเป็นพื้นก่อน แลว้ก็ใช ้

ปญัญารกัษาอเุบกขานัน้ไว ้ เพราะวา่ถา้ไมม่ปีญัญา จะถกูโมหะความหลง หลอก

ใหจ้ติไปเกดิความอยากขึ้นมา พอเกดิความอยากขึ้นมา ความทกุขก์็จะเกดิขึ้น 

อเุบกขาก็จะหายไป ดงันัน้ตอ้งมที ัง้อเุบกขามที ัง้ปญัญา ถงึจะดบัความทกุขไ์ด ้

อย่างถาวร การดูจติก็หมายความวา่การใชป้ญัญา เพราะวา่ใชป้ญัญาดูจติ ตอนที่

จติเกดิความทกุข ์ทกุขม์นัเกดิขึ้นมาในจติ พอเรามสีมาธน้ีิ เราจะเหน็จติแลว้ เรา

จะมองเหน็จติแลว้ จติสงบเป็นอย่างไร จติเป็นอเุบกขาเป็นอย่างไร พอจติเกดิ

ตณัหาความอยากขึ้นมา อเุบกขาหายไปก็จะรู ้พอจะรูว่้าอเุบกขาหายไป ตอ้งการ

จะรกัษาอเุบกขากต็อ้งใชป้ญัญา พจิารณาสอนใจไมใ่หไ้ปอยากไดใ้นสิง่ทีโ่มหะ

หลอก เช่นอยากจะไปมแีฟน ก็ใชป้ญัญาวา่มแีลว้ทกุข ์ พอเหน็ว่าเป็นทกุขม์นัก็
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จะหยุดไปหาแฟน มนัก็กลบัมาสู่อเุบกขาได ้ แลว้ต่อไปก็จะไมม่คีวามอยากทีจ่ะ

ไปหาแฟนอกีต่อไป  

อนัน้ีตอ้งใชห้ลายอย่างรวมกนั จะวา่ดูจติก็ใช่ เพราะวา่ปญัหามนัอยู่ทีจ่ติ อรยิสจั 

๔ มนัอยู่ทีจ่ติ นิโรธก็คืออเุบกขา อย่างเวลาไมม่คีวามทกุขน์ี้จติก็เป็นอเุบกขา 

พอเกดิตณัหาขึ้นมา จติก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา ก็ตอ้งใชป้ญัญาคอืมรรค มาสอน

จติใหห้ยุดตณัหา เพราะสิง่ทีต่ณัหาตอ้งการนัน้ มนัเป็นทกุขม์นัไมใ่ช่เป็นสุข พอ

เหน็วา่มนัเป็นทกุข ์ เพราะมนัเป็นไตรลกัษณ ์ มนัไมเ่ทีย่ง ไดม้าแลว้เดีย๋วก็ตอ้ง

สูญไป เวลาสูญไปก็ทกุข ์เวลาไดเ้วลามอียู่กท็กุขก์ลวัมนัจะสูญ การทีค่ดิว่าไปได ้

สิง่น ัน้มาจะไดค้วามสุข มนักลบัเป็นความทกุขเ์สยีมากกวา่ ถา้เหน็วา่เป็นความ

ทกุขก์จ็ะหยุดความอยากไดส้ิง่น ัน้ พอหยุดความอยากได ้ อเุบกขากก็ลบัคืนมา 

คอืนิโรธ ความสงบก็กลบัคนืมา ความดบัทกุขก์็กลบัคนืมา น่ีคอืเรื่องของการ

ปฏบิตัเิมือ่เขา้สู่ข ัน้ของสมาธปิญัญาแลว้ มนัจะเป็นอย่างน้ี จติมนัจะเขา้ขา้งใน

แลว้ เมือ่ก่อนน้ีจะออกไปแต่ขา้งนอก ออกไปทางตาหูจมกูลิ้นกาย เราจงึตอ้งใช ้

สตดิงึเขา้มา ใชบ้รกิรรมพทุโธๆ หรือใชก้ารพจิารณาธรรม อย่างทีไ่ดเ้ทศนไ์วเ้มือ่

กี้ น้ี พจิารณาเกดิแก่เจบ็ตาย ถา้พจิารณาแลว้มนัก็จะดงึใจใหเ้ขา้ขา้งใน พอ

เขา้ขา้งในใจสงบปับ๊มนัก็จะเหน็ใจ เหน็ความสุขวา่อยู่ทีใ่จ น้ีมนัจะเหน็ใจแลว้มนั

เป็นตวัปญัหา ใจจะสุขใจจะทกุขม์นัอยู่ขา้งในนี้ เอง น่ีเรียกวา่การดูจติ  

การจะดูจติไดอ้ย่างจรงิแท ้ตอ้งไดส้มาธกิ่อน ถา้ไมไ่ดส้มาธนิี้ เหมอืนกบัดูจติจาก

ขา้งนอก เหมอืนกบัเราดูจากนอกบา้น เหตกุารณท์ีเ่กดิขึ้นในบา้นนี้ เราไปทาํอะไร

ไมไ่ด ้ เพราะเราอยู่ขา้งนอกบา้น ถา้เราอยากจะแกเ้หตกุารณท์ีอ่ยู่ในบา้น เราตอ้ง

เขา้ไปในบา้นก่อน เขา้ไปในบา้นแลว้ ก็ไปแกป้ญัหาต่างๆทีม่อียู่ในบา้นได ้ฉะนัน้

ผูท้ีจ่ะดูจติไดจ้รงิๆน้ี จะตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดส้มาธแิลว้ ไดอ้เุบกขาแลว้ จติตอ้งรวมลง

เป็นหนึ่งเป็นอปัปนาฯแลว้ ทน้ีีละจติเขา้ขา้งในแลว้ เหน็ขา้งในแลว้ ดูจติไดแ้ลว้ 

อย่างน้ีจงึจะดูจติจริง ถา้ดูจติแบบทีย่งัไม่มสีมาธ ิ ก็เหมอืนเวลาเกิดความทกุข ์

ขึ้นมาเกดิความโกรธขึ้นมา ก็เหน็ เหน็แลว้กท็าํอะไรไม่ได ้ อยากจะใหม้นัหายไป
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มนัก็หายไมไ่ด ้ เพราะอยู่ขา้งนอก เหตกุารณม์นัอยู่ขา้งใน ตน้เหตขุองความทกุข ์

ก็คอืตณัหามนัอยู่ขา้งใน หยุดตณัหาไมไ่ด ้ถา้หยุดตณัหาไดม้นัก็ไมท่กุข ์ทีท่กุขก์็

เพราะมนัหยุดตณัหาไมไ่ด ้ เช่นแมไ่มส่บายกท็กุข ์ เพราะอะไร เพราะอยากใหแ้ม่

ไมเ่จบ็ใช่ไหม อยากจะใหแ้มห่าย พอแม่ไมห่ายก็ทกุข ์ แต่ถา้อยู่ขา้งในก็จะรูว่้า 

ความทกุขข์องตนเกดิจากความอยากของตน ถา้อยากจะดบัความทกุขข์องตนก็

ตอ้งปลอ่ยใหแ้มเ่ป็นไปตามเรื่องของแมไ่ป กต็อ้งเหน็ดว้ยปญัญาวา่เราก็ทาํอะไร

ไมไ่ด ้ แมจ่ะเป็นอะไรไม่เป็นอะไร เราไปเปลีย่นแปลงเขาไม่ได ้คดิอย่างนี้ตนเอง

ก็จะไม่ทกุข ์ 

ถาม คุณแมท่่องไดแ้ต่บท อติปิิโสฯ จะมอีบุายในการปฏบิตัใินชวีติประจาํวนัอย่างไร

บา้ง 

ตอบ ก็ใหท่้านสวดไปท ัง้วนักด็อียู่แลว้ ถา้ท่านสวดอติปิิโสฯไดท้ ัง้วนั ท่านก็จะมสีต ิ มี

สมาธ ิเวลานัง่สมาธจิติก็จะสงบได ้ก็ไม่มปีญัหาอย่างไร ปญัหาของคนคอืชอบไป

ยุ่งกบัคนอืน่ ทาํไมตวัเองไม่อยากใหต้วัเองสวดม ัง่ ตอ้งไปใหแ้มส่วด อยากให ้

แมอ่ยากใหลู้ก ไมเ่คยดูตวัเองเลย  

ถาม เราจะมแีนวทางในการเริ่มปฏบิตัอิย่างไร สาํหรบัเดก็เลก็ๆ ๕ – ๗ ขวบ เพือ่ให ้

เขาสามารถเป็นพทุธศาสนิกชนทีด่ ี ปจัจบุนัก็ไดพ้าไปทาํบญุตกับาตร เขา้วดัไป

สวดมนตน์ัง่สมาธบิา้ง แต่เดก็ๆกย็งันัง่สมาธไิมไ่ด ้ และมพีาไปบาํเพญ็ประโยชน์

ทีว่ดับา้ง ทาํความสะอาด รบกวนท่านพระอาจารยช่์วยแนะนาํแนวทางทีถ่กูตอ้ง

ดว้ยค่ะ 

ตอบ ทีท่าํมาก็ถกูแลว้ คอืเราก็ตอ้งทาํตวัเราเป็นตวัอย่างทีด่ ีเราเป็นชาวพทุธทีด่ ี เราใส่

บาตรลูกเขากใ็ส่บาตรตามเรา เรานัง่ฟงัเทศนเ์ขาก็นัง่ฟงัเทศนต์ามเรา เรารกัษา

ศีลเขาก็จะรกัษาศีลตามเรา เราไหวพ้ระสวดมนตเ์ขาก็จะไหวพ้ระสวดมนตต์าม

เรา เราเป็นบพุพาจารยข์องลูก คอืเป็นอาจารยค์นแรกของลูก ฉะนัน้เราก็ตอ้งทาํ

ตวัเราเป็นตวัอย่างทีด่ ี เพราะทกุสิง่ทกุอย่างน้ีลูกเขาเรียนรูจ้ากเรา เช่นภาษานี่เขา
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ก็เรยีนจากเรา อาหารการกนิเขากก็นิตามเรา เรากนิอะไรเขาก็กนิตามเรากิน 

ฉะนัน้ถา้เราทาํอะไรเขาก็ทาํตามเรา ส่วนเขาจะทาํไดม้ากไดน้อ้ยน้ี มนัก็ขึ้นอยู่กบั

ความสามารถของเขา ทีเ่ราไมส่ามารถทีจ่ะไปบงัคบัเขาได ้ถา้เขานัง่สมาธไิดเ้พยีง 

๕ นาท ี ก็เป็นความสามารถของเขาเท่านัน้ ก็ตอ้งยอมรบัความจรงิ ถา้เขารกัษา

ศีลไม่ไดค้รบ ๕ ขอ้ มนักเ็ป็นความสามารถของเขา แต่เราทาํหนา้ทีข่องเราทีด่ี

แลว้ กค็อืทาํตวัอย่าง ทาํตวัเองใหเ้ป็นตวัอย่างทีด่ ี ไมใ่ช่สอนใหลู้กรกัษาศีล ๕ 

พ่อแมก่็กนิเหลา้กนั ทะเลาะกนั สูบบหุรี่กนั อย่างน้ีสอนไปก็เหมอืนกบัแมปู่สอน

ลูกปู บอกใหลู้กปูเดนิตรงๆแต่พ่อแม่กเ็ดนิเฉไปเฉมา แลว้ลูกมนัจะไมเ่ดนิเฉ

ตามไดอ้ย่างไร เพราะฉะนัน้อยากจะใหลู้กเป็นอย่างไรเราก็ตอ้งทาํตวัอย่างนัน้ 

เพราะลูกเขาจะเรยีนจากเรา เขาจะเอาแบบเรา น่ีคอืวธิขีองพอ่แม่ทีจ่ะสอนลูก  

ถาม ช่วงน้ีนบัวนัยิ่งใชอ้บุาย ในการนาํตวัเองไปเปรียบเทยีบกบัพระพทุธเจา้หรอืพระ

อรยิสงฆต่์างๆ ยิง่เอาไปเปรยีบเทยีบ ไมว่า่เราจะทาํงานธรรมมามากนอ้ยแค่ไหน 

ยิง่เปรยีบเทยีบเขา้ไปเท่าไหร่น่ี เรายิง่กลายเป็นผา้ขี้ริ้วเรายิง่กลายเป็น ตอนน้ี

เหลอืแต่เศษกระดาษชิ้นเลก็ๆแลว้ครบั ท่านพระอาจารย ์ ถา้หากนาํไป

เปรยีบเทยีบกบัพระพทุธเจา้กบัพระอรยิสงฆค์รบั เพราะบางครัง้ก็หลงไปวา่เรา

ทาํงานเยอะ อะไรอย่างน้ีเรากจ็ะหลงไป แต่ถา้ไดเ้ปรยีบเทยีบกบัพระพทุธเจา้กบั

พระอรยิสงฆน้ี์ เราเป็นแค่เศษกระดาษชิ้นเลก็ๆเองครบั 

ตอบ ก็ดไีง การทีเ่รารูว้า่เรายงัโงอ่ยู่น้ี ท่านบอกวา่มโีอกาสทีเ่ราจะฉลาดได ้ แต่ถา้เรา

คดิวา่เราฉลาดแลว้น้ี เรานัน่แหละเป็นคนโงท่ีแ่ทจ้ริง เพราะเราจะไมส่นใจทีจ่ะ

ขวนขวายหาความรูเ้พิม่เตมิ ดงันัน้การทีเ่ราเหน็วา่เราน้ียงัดอ้ยอยู่ มนัก็จะเป็น

เหต ุ ทีจ่ะทาํใหเ้ราตอ้งพยายามพฒันาตวัเราเองใหด้ขีึ้นไปตามลาํดบั การทีเ่รามี

พระพทุธเจา้ มพีระอริยบคุคล มาเป็นตวัแบบฉบบัเป็นมาตราฐานน้ี กจ็ะเป็นการ

ช่วยดงึเราใหเ้ราไดพ้ฒันาตวัเราเองขึ้นไป ถา้เราไปเปรียบกบัคนทีด่อ้ยกวา่เรา เรา

ก็จะคดิวา่เราเก่งแลว้ แต่ถา้เราไปเปรียบกบัคนทีเ่ก่งกวา่เรา เราจะเหน็ว่าเรายงั
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ตอ้งพฒันาอกีมาก มนักจ็ะทาํใหเ้ราไดม้โีอกาสไดพ้ฒันา และไดเ้ก่งขึ้นไป

ตามลาํดบั จนไดเ้ก่งถงึข ัน้สูงสุดได ้

ถาม ถา้การปฏบิตัใินชวีติประจาํวนั เป็นบางครัง้เราระลกึรูถ้งึความรูส้กึต่างๆใน

ระหว่างวนั แลว้ส่วนใหญ่จติมนัชอบไปยดึกบัอารมณ ์ คอืเหมอืนกบัยดึกบัการ

ตามดู แลว้พอเรารูส้กึว่า พอยดึแลว้ก็จะเผลอไป มวีธิไีหนทีจ่ะทาํใหท้าํไดอ้ย่าง

เป็นธรรมชาตบิา้งไหมคะ 

ตอบ ก็ใหเ้รามสีตอิยู่กบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย กบัการทาํงานต่างๆ ใหเ้ราจดจ่อ

อยู่กบังานทีเ่รากาํลงัทาํอยู่ ไมว่่าจะทาํอะไรก็ตาม ทีไ่มต่อ้งใชค้วามคดิเราก็อย่า

ไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี เช่นเรากาํลงัแปรงฟนัลา้งหนา้ทาํอะไรอยู่ เราก็ใหอ้ยู่กบังาน

ทีเ่รากาํลงัทาํอยู่ เฝ้าดงึใจผูกใจไวอ้ยู่กบังานทีเ่รากาํลงัทาํอยู่ ไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่อง

นัน้เรื่องน้ีคนนัน้คนน้ี ใจก็จะต ัง้ม ัน่เป็นสมาธไิด ้ 

ถาม พระอาจารยห์มายความวา่ ใหเ้ราตามดูกายไปก่อนหรอืเปลา่คะ 

ตอบ ใหเ้ฝ้าดูกายไปก่อน เพือ่ใหใ้จมทีีเ่กาะ ไมล่อยไปตามอารมณต่์างๆ ถา้ไม่มทีีเ่กาะ 

พอเราแปรงฟนัอยู่แลว้คิดถงึหนี้ทีเ่ราจะตอ้งจ่าย เราก็เกดิความทกุขข์ึ้นมาแลว้ 

ท ัง้ๆทีเ่หตกุารณม์นัยงัไมเ่กดิขึ้น ใจเราก็จะวุ่นไปกบัความคดิของเรา การทีใ่หดู้

ร่างกายก็เพือ่ทีใ่หห้ยุด ระงบัความคดิต่างๆทีไ่มจ่าํเป็นเสยี ถา้จะคดิก็ใหค้ดิอยู่

กบังานทีเ่รากาํลงัทาํอยู่ เช่นเรากาํลงัแปรงฟนัอยู่ เราก็ตอ้งคดิวา่ ตอนน้ีเราแปรง

ดา้นซา้ยหรอืยงั แปรงดา้นขวาหรอืยงั ก็คดิไดเ้ท่านัน้ ใหอ้ยู่กบังาน แลว้เราจะ

ควบคุมจติของเราไมใ่หไ้ปคดิกบัเรื่องอารมณต่์างๆ หรอืเวลามอีารมณต่์างๆเขา้

มา ใจกจ็ะไดไ้ม่ไหลตามอารมณเ์หลา่นัน้ไป เพราะใจจะมทีีย่ดึเหน่ียว มร่ีางกาย

เป็นทีย่ดึเหน่ียว ถา้เราผูกใจไวอ้ยู่กบัร่างกายตลอดเวลา ใจของเราก็จะตัง้ม ัน่เป็น

สมาธไิด ้ เวลานัง่สมาธเิราก็ผูกใจไวก้บัลมหายใจเขา้ออก ไมใ่หค้ดิไปกบัเรื่องราว

ต่างๆ แลว้ความทีเ่ราจดจ่ออยู่กบัลมหายใจเขา้ออกน้ี ก็จะดงึใจใหเ้ขา้สู่ความ

สงบได ้ อนัน้ีเป็นวธิหีน่ึง อกีวธิหีน่ึงทีจ่ะทาํใหใ้จไมล่อยไปลอยมา ก็การใช ้
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บริกรรมพทุโธๆไปก็ได ้ ท่องพทุโธๆไปท ัง้วนั ไม่วา่กาํลงัทาํอะไรอยู่กท่็องพทุ

โธๆไป ควบคู่กบัการกระทาํของเรา อย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆ 

อนัน้ีเรายงัไมม่กีาํลงัทีจ่ะไปตามดูเหตกุารณต่์างๆ เพราะเราตามดูแลว้มนักจ็ะ

ไหลตามเขาไป ไหลแลว้ก็เบรกไมอ่ยู่ เกดิอารมณต่์างๆตามมา เกดิความดใีจเกิด

ความเสยีใจ เกดิความวุน่วายใจต่างๆตามมา แต่ถา้เราไมไ่หลไปตามกระแสของ

อารมณข์องความคดิ เราเกาะตดิอยู่กบัร่างกาย เกาะตดิอยู่กบัพทุโธๆ อารมณ์

ต่างๆก็จะไมเ่กดิขึ้น แลว้เวลานัง่สมาธใิจกจ็ะรวมเขา้สู่ความสงบได ้ ถา้เราไม่

เกาะตดิไวเ้วลานัง่สมาธมินัก็ลอยไปลอยมาอยู่นัน่ นัง่ไปนานสกัเท่าไหร่มนักไ็ม่

สงบสกัท ี เพราะเราไมม่สีต ิ ถงึคอยสอนอยู่เสมอวา่ตอ้งหม ัน่เจรญิสตอิย่าง

สมํา่เสมอตลอดเวลา ตัง้แต่ตื่นจนหลบั ใหใ้จมอีะไรยดึเกาะยดึเหน่ียวไว ้อย่าให ้

ลอยไปตามกระแสของอารมณต่์างๆ อย่าใหล้อยไปตามกระแสของความคดิ 

อย่าไปคิดเรื่องนัน้เรื่องนี้ ใหค้ดิอยู่กบัสิง่ทีเ่ราใชเ้ป็นเครื่องยดึเหน่ียวจติใจ ถา้ใช ้

พทุโธก็ท่องพทุโธไป บรกิรรมพทุโธไปอยู่เรื่อยๆ ถา้ใชร่้างกายกเ็ฝ้าดูการกระทาํ

ของร่างกายไป แลว้ใจก็จะไม่ลอยไปลอยมา เวลานัง่สมาธใิจก็จะรวมเขา้สู่ความ

สงบได ้ ไดผ้ล ถา้ใจไมส่งบน้ียงัถอืวา่ไม่ไดผ้ล แลว้จะกา้วขึ้นสู่ข ัน้ปญัญาต่อไป

ไมไ่ด ้ 

ฉะนัน้ข ัน้ตน้นี้หม ัน่เจรญิสตใิหม้าก หาอะไรเกาะ ใหห้าอะไรใหเ้ป็นทีย่ดึเหน่ียว

จติใจ จะบรกิรรมพทุโธก็ได ้ จะใชร่้างกายกไ็ด ้ หรอืจะเตอืนสตวิา่ใหอ้ยู่ใน

ปจัจบุนั อย่าลอยไป อย่าไปคดิถงึอดตี อย่าไปคดิถงึอนาคต ตอนน้ีเราอยู่ทีไ่หน

ถามตวัเราเองบ่อยๆ ตอนน้ีเราอยู่ตรงนี้หรอืเปลา่ หรอืเราไปอยู่ทีก่รุงเทพฯแลว้ 

ร่างกายอยู่ตรงน้ีแต่ใจไปอยู่กรุงเทพฯแลว้ หรอืไปอยู่อาทติยห์นา้แลว้ อาทติย์

หนา้จะไปเทีย่วทีโ่นน้ ใจมนัไปถงึนูน้แลว้ ดงึมนักลบัมา ใหม้นัอยู่ปจัจบุนั ใหม้นั

อยู่กบัความวา่ง แลว้ใจจะมคีวามสุข ความสุขทีแ่ทจ้รงิกค็ือความวา่งน่ีแหละ 

เพราะความวา่งจะทาํใหใ้จเป็นอเุบกขา ไมร่กัไมช่งัไมก่ลวัไมห่ลง พอไมม่คีวาม

รกัชงักลวัหลงก็จะไมม่อีารมณ ์ ไมม่อีารมณ ์ ใจก็จะเยน็จะสบาย ฉะนัน้ถา้
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อยากจะกา้วหนา้ตอ้งขยนัเจรญิสต ิ อนัน้ีเป็นงานสาํคญัอย่างมาก สตเิป็นผูน้าํ

ธรรมท ัง้หลาย ถา้มสีตแิลว้เดีย๋วสมาธกิ็จะตามมา มสีมาธปิญัญาก็จะตามมา มี

ปญัญาวมิตุตหิลดุพน้ก็จะตามมา ถา้ไมม่สีตแิลว้ก็ไมม่อีะไรท ัง้นัน้ ปฏบิตัไิปกี่ปีกี่

ชาตมินัก็ไปไมถ่งึไหนเสยีท ี ปฏบิตัแิบบผดิๆถกูๆ คดิวา่ปฏบิตัไิด ้ แต่มนัปฏบิตัิ

ขา้มข ัน้ตอน บางทไีปข ัน้ปญัญาโดยทีค่ดิวา่เป็นปญัญา ความจรงิมนัเป็น

ความคดิฟุ้ งซ่านเสยีมากกวา่ ถา้เป็นปญัญาจริงมนัจะตอ้งสงบ มนัตอ้งตัง้ม ัน่ 

เช่นอย่างใหพ้จิารณาความแก่ความเจบ็ความตายไปท ัง้วนั ถา้พจิารณาไดร้บัรอง

ไดว้า่ จติมนัจะตอ้งสงบตอ้งต ัง้ม ัน่ได ้ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้สอนพระอานนท ์ ให ้

พจิารณาความตายทกุลมหายใจเขา้ออก อนัน้ีเป็นอบุายสอนพระอานนทใ์หเ้จรญิ

สต ิ เพือ่ใหไ้ดส้มาธติามลาํดบัต่อมา แลว้กจ็ะไดป้ญัญาดว้ย เพราะน่ีเป็นปญัญา

อบรมสมาธ ิ ความรูว่้าเกดิมากต็อ้งแก่เจบ็ตายน้ีอนัน้ีเรยีกวา่ปญัญา เพราะเหน็

อนิจจงั เหน็อนตัตา แลว้ก็จะดบัความทกุขไ์ด ้ 

ฉะนัน้ตอ้งขอใหพ้ยายามเจริญสตใิหม้ากๆ ถา้ใชป้ญัญาเจริญสตไิดก้็จะได ้ ๒ 

กระทงเลย ยงินก ๒ ตวัดว้ยกระสุนลูกเดยีว คอืถา้เจรญิปญัญาน้ีจะไดท้ ัง้สมาธิ

และจะไดท้ ัง้ปญัญา แต่ถา้เจรญิอานาปานสต ิ หรอืบรกิรรมพทุโธ หรือเฝ้าดูการ

เคลือ่นไหวของร่างกายน้ีก็จะไดส้มาธเิพยีงอย่างเดยีว ไดส้ตไิดส้มาธเิพยีงอย่าง

เดยีว แต่จะไมไ่ดป้ญัญา เพราะปญัญาน้ีจะตอ้งเหน็อนิจจงั เหน็ทกุขงั เหน็

อนตัตา จะเหน็ไดก้็ตอ้งพจิารณาความแก่ความเจบ็ความตาย พจิารณาอสุภะ

อย่างน้ี ถงึจะเหน็ อนัน้ีกแ็ลว้แต่จรติ บางคนถา้เป็นพทุธจิรติทีเ่รยีกวา่คนทีช่อบ

ใชป้ญัญาน้ี พวกนี้ เขาจะใชป้ญัญานาํหนา้การปฏบิตัขิองเขา แต่พวกทีใ่ชป้ญัญา

ไมเ่ป็นกต็อ้งใชก้ารบริกรรมนาํหนา้ ใชก้ารท่องบริกรรมไป แลว้ค่อยมาสอนให ้

คดิไปในทางปญัญาต่อไป ซึง่ก็อาจจะชา้ พวกทีป่ญัญาน้ีจะเร็ว 

ถาม ศรทัธาทีม่ใีนพระพทุธพระธรรมพระสงฆน้ี์ มคีวามจาํเป็นอย่างไรในการปฏบิตัิ

ธรรมข ัน้เขม้ขน้ครบั 
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ตอบ คอืถา้เรามศีรทัธาเรามคีวามเชื่อวา่ พระพทุธเจา้ท่านเป็นพระพทุธเจา้ไดเ้พราะ

ท่านปฏบิตั ิ ก่อนทีท่่านจะเป็นพระพทุธเจา้ ท่านก็เป็นเหมอืนเรา ก็เป็นคน

ธรรมดามกีเิลสตณัหา เพยีงแต่วา่ท่านฉลาด ท่านเหน็ความแก่ความเจบ็ความ

ตาย ท่านเหน็วา่เป็นสิง่ทีไ่มน่่าจะม ี แลว้ท่านก็คิดหาวธิทีาํอย่างไร จะไดไ้ม่ตอ้ง

แก่ไมต่อ้งเจบ็ไมต่อ้งตาย ท่านกเ็หน็วา่มนัมาจากการเกิด ท่านก็คน้หาตน้เหตุ

ของการเกดิ ก็พบวา่มนัเป็นตณัหาความอยาก พอท่านคน้พบแลว้ท่านก็ปฏบิตัิ

ทาํลายตณัหาหมด ท่านก็ไมต่อ้งกลบัมาเกดิ น่ีคอืการศึกษาเพือ่ใหเ้รารูว่้า 

พระพทุธเจา้ท่านเป็นใคร เมือ่เราศึกษารูแ้ลว้ รูค้วามสามารถรูส้ิง่ทีท่่านทาํไดแ้ลว้ 

เราก็อยากจะทาํเหมอืนท่าน นี่ศรทัธากค็ือวา่เชื่อวา่พระพทุธเจา้ท่านเป็นคนจรงิๆ

ไมใ่ช่เป็นนิทาน เป็นคนทีค่น้ควา้หาวธิดีบัความทกุข ์ หาวธิดีบัการเวยีนวา่ยตาย

เกดิ เราก็ไมอ่ยากจะแก่ไม่อยากจะเจบ็ไมอ่ยากจะตายเหมอืนกนั เราก็ตอ้งทาํ

ตามแบบทีพ่ระพทุธเจา้ทรงกระทาํ เพราะมผูีท้ีก่ระทาํตามแลว้ กลายเป็นพระ

อรหนัตสาวกขึ้นมาแลว้ น่ีกค็ือความมศีรทัธาความเชื่อวา่การปฏบิตัติามที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน รบัรองไดว้า่จะไดผ้ล เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลายไดร้บั น่ีคอืศรทัธา พอเราเชื่ออย่างนี้แลว้เราก็จะไดม้คีวาม

ม ัน่ใจ มคีวามวริยิะอตุสาหะทีจ่ะปฏบิตัติาม เหมอืนกบัถา้เราซื้อของแลว้ เรา

ม ัน่ใจวา่ซื้อของชิ้นน้ีมาแลว้จะเป็นไปตามทีเ่ขาโฆษณาไว ้ เช่นซื้อรถคนัน้ีมาแลว้

จะมสีมรรถภาพอย่างนัน้จะวิง่ไดด้ ีอะไรดทีกุอย่างตามทีเ่ขาโฆษณา พอเราไดย้นิ

ไดฟ้งัจากคนทีเ่ขาซื้อมาแลว้เขาใชม้าแลว้ เขาบอกด ี เรากจ็ะซื้อตามทีเ่ขาบอก นี่

เรยีกวา่ศรทัธา คอืใหเ้รามคีวามม ัน่ใจวา่ การกระทาํตามคาํสอนของพระพทุธเจา้

น้ี ไมไ่รผ้ล ทาํแลว้จะตอ้งไดผ้ลตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงประกาศไว ้ทรงโฆษณา

ไว ้ เหมอืนกบัทีโ่ฆษณาสนิคา้ต่างๆ ทีเ่ขาไดโ้ฆษณาไว ้ วา่สนิคา้ชนิดน้ีมี

ประสทิธภิาพอย่างน้ี มคีวามสามารถอย่างน้ี มผูีท้ีซ่ื้อไปแลว้มารบัรอง ก็คอืพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลายเป็นผูท้ีซ่ื้อสนิคา้จากพระพทุธเจา้ แลว้ก็มารบัรองวา่เป็น

สนิคา้ทีด่เีป็นสนิคา้ทีว่เิศษ คอืมรรคผลนิพพาน การหลดุพน้จากการเวยีนวาย

ตายเกดิ ทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน คือทานศีลภาวนา พอเรามศีรทัธาแลว้ 
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เราจะไดทุ้่มเทชวีติจติใจของเราใหก้บัการปฏบิตั ิ ทานศีลภาวนา พอเราทุ่มเทมนั

ก็จะไดผ้ล น่ีคอืความหมายของศรทัธา 

ถาม เกดิเป็นคนไทยโชคดคีรบั มเีรื่องใหท้ดลองจติเยอะครบั จากเรื่องเดก็โดนข่มขนื

บนรถไฟ ตอนน้ีกลายเป็นเรื่องโคช้เชแลว้ครบั เทควนัโดคนกาํลงัรุมด่ากนัท ัง้

ประเทศ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงครบัท่านพระอาจารย ์

ตอบ โลกนี้กเ็ป็นโลกของโลกธรรม ๘ คอืโลกของการเจริญและเสือ่มของลาภยศ

สรรเสรญิสุข มเีจริญลาภกต็อ้งเสือ่มลาภ มเีจรญิยศก็ตอ้งเสือ่มยศ มสีรรเสรญิ

ก็ตอ้งมนิีนทา มสุีขก็มทีกุข ์ เพราะฉะนัน้ผูท้ีฉ่ลาดจะไม่หลงยนิดยีนิรา้ยกบัสิง่ที่

ไดร้บัรู ้ รบัรูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวางไป เหมอืนกบันํา้บนใบบวั จะไม่ดูดซมึเขา้หากนั 

เพราะวา่ใบบวันี้จะไมม่อีปุาทานตวัทีจ่ะยดึกบัเหตกุารณต่์างๆ ใจทีม่ปีญัญาจะไม่

ยดึตดิกบัสิง่ต่างๆ ทีไ่ดส้มัผสัรบัรู ้ เพราะจะพจิารณาเหน็วา่เป็นทกุข ์ เป็นไตร

ลกัษณ ์ ถา้ไปยดึตดิแลว้จะเป็นทกุข ์ ถา้ไปอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนี้ก็จะ

เป็นทกุข ์ อยากไมไ่ดย้นิกบัคาํครหานินทาก็จะเป็นทกุขเ์วลาไดย้นิ แต่ถา้ไมม่ี

ความอยาก ใครจะครหานินทากเ็ฉยๆ ใครจะสรรเสริญก็เฉยๆ นี่คอืลกัษณะของ

หยดนํา้บนใบบวัเป็นอย่างนัน้ การทีจ่ะทาํใจใหเ้ป็นใบบวัไดก้็ตอ้งมอีเุบกขา การ

จะมอีเุบกขาไดอ้ย่างถาวรกต็อ้งมสีตสิมาธปิญัญา ฉะนัน้ผูท้ีม่ธีรรมแลว้จะรูท้นั

โลก ท่านเรยีกวา่รูโ้ลก โลกวทูิ พระพทุธเจา้เป็นโลกวทูิ พระพทุธเจา้ไมห่ลงโลก

เหมอืนพวกเรา พวกเรายงัหลงกบัลาภยศสรรเสรญิสุขอยู่ เวลาไดล้าภยศ

สรรเสรญิสุขน้ีดอีกดใีจกนั เลี้ยงฉลองกนั ๓ วนั ๓ คนื เวลาสูญเสยีลาภยศ

สรรเสรญิสุขไปรอ้งห่มรอ้งไหไ้วท้กุขก์นั น่ีเรียกวา่ไมไ่ดท้าํใจใหเ้ป็นใบบวั ทาํใจ

ใหเ้ป็นกระดาษซบักระดาษซมึ พอเจรญิกดู็ดมาเตม็ที ่ เวลาเสือ่มก็ดูดมาเตม็ที ่

เวลาดใีจก็ดใีจสุดๆ เวลาเสยีใจก็เสยีใจสุดๆ นี่คอืลกัษณะของโลก ของจติของผู ้

ทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัธิรรม ไมม่ปีญัญา ถา้จติของพระอรยิเจา้ของพระอรหนัต ์ ของ

พระพทุธเจา้น้ี จะเฉยๆกบัโลกธรรมท ัง้ ๘  
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ถาม เวลาปฏบิตั ิ ช่วงหลงัๆนี้ รูส้กึเหมอืนกบัวา่มนัเริ่มลา้ๆลง อาจจะเป็นเพราะว่า

สมาธทิีม่นันอ้ยลง คือช่วงนี้ตอ้งคลุกคลคีือฟุ้ งซ่านค่อนขา้งมาก มนัทาํใหก้ารดู 

มนัจะดูเหมอืนดูส่งๆ เช่นอย่างสมมตุวิา่เวลาร่างกายอยากจะขยบัก็จะเหน็แบบ

ส่งๆ หรอืเวลาเหน็ เหมอืนเวลาโกรธแวบขึ้นมาตรงน้ี มนักจ็ะดูส่งๆดูผ่านๆ

เหมอืนไมไ่ดต้ ัง้ใจดู แต่คราวน้ีพอดเีพือ่นบอกวา่ตอ้งดูจนจบ แลว้ก็เหมอืนกบั

สอนมนัว่าน่ีนะมนัดบัแลว้ ไมอ่ย่างนัน้มนัก็จะไม่ไดผ้ลอะไร อย่างน้ีคอืเราตอ้งดู

จนจบ คอืต ัง้ใจดูอย่างนัน้หรอืเปลา่คะ หรอืวา่ดูส่งๆผ่านๆเอาแค่แวบๆผ่านๆ

พอแลว้  

ตอบ คอืการดูอะไรก็ตามน้ี ดูเพือ่ ดูปฏกิริยิาของใจเราต่อสิง่ทีเ่รารบัรู ้ วา่ใจเราเฉยได ้

หรือไมเ่ท่านัน้เอง เช่นเวลาเกดิอารมณโ์กรธเราเฉยกบัความโกรธไดห้รอืเปลา่ 

หรือเราเกดิปฏกิริยิากบัความโกรธ ใจส ัน่เนื้อส ัน่ อย่างนี้กเ็รยีกวา่ใจมปีฏกิริยิา

กบัความโกรธ แต่ถา้ใจดูความโกรธวา่เป็นของนอกใจ เป็นเหมอืนกบัฝนฟ้า

อากาศ ทีเ่ราไปควบคุมบงัคบัมนัไมไ่ด ้มนัโกรธก็ใหรู้ว้า่มนัโกรธเฉยๆไป เราก็อยู่

เฉยๆไป ความโกรธมนัเกดิขึ้นแลว้มนัก็ดบัไป  

ถาม คอือย่างทีเ่หน็ คอืมนัเหมอืนกบัวา่มนัวาบแลว้มนักห็ายไป แต่วา่คอืเราก็ไมไ่ด ้

สอน เหมอืนไม่ไดต้ ัง้ใจดูเหมอืนทีเ่มือ่ก่อนเคยตัง้ใจ วา่เออน่ีนะมนัดบัแลว้ คือ

เมือ่ก่อนมนัมฉีนัทะทีจ่ะดูทีจ่ะเหน็แลว้ตื่นเตน้กบัมนั แต่ตอนน้ีรูส้กึมนัเน่ือยๆ

เหน่ือยๆอย่างน้ี ไมค่่อยตื่นเตน้กระตอืรอืรน้ทีจ่ะไปดูอะไรกบัมนัเท่าไหร่  

ตอบ เพราะวา่มนัคงเจอบอ่ยม ัง่ เพราะวา่ดูมากี่คร ัง้กี่คร ัง้มนัก็ไม่หายสกัท ีมนัก็โผลม่า

อยู่เรื่อย นัน่ก็เพราะวา่เราไมไ่ดไ้ปแกป้ญัหาทีร่ากของมนั รากของความโกรธ มนั

ก็เกดิจากความอยากน่ีเอง เวลาเราอยากไดอ้ะไรเราไม่ไดด้งัใจอยาก เรากจ็ะ

โกรธ ฉะนัน้ถา้เราอยากจะไมใ่หค้วามโกรธน้ีมนักลบัมาหาเราอยู่เรื่อยๆ เรากต็อ้ง

อย่าไปอยากไดอ้ะไร พอไมอ่ยากไดอ้ะไร มนักจ็ะไมโ่กรธ 
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ถาม ถา้อย่างนัน้ คือคาํแนะนาํทีจ่ะใหป้ฏบิตัต่ิอ ก็คอืใหดู้ลกึไปกวา่นัน้ คอืก่อนทีจ่ะ

โกรธ พยายาม อาจจะใหเ้หน็วา่เราจรงิๆแลว้ เราตอ้งการอะไรเราถงึไดโ้กรธ 

อย่างนัน้ใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ คือเราตอ้งระมดัระวงัเวลาเราทาํอะไร อย่าทาํดว้ยความอยาก พอทาํดว้ย

ความอยากแลว้ พอไม่ไดด้งัใจอยากมนัจะโกรธตามมา ตอ้งทาํแบบวา่ไดก็้ดี

ไมไ่ดก้็ด ี อย่างน้ีเราก็จะไม่โกรธ เช่นส ัง่กว๋ยเตีย๋วแลว้เขาเอาขา้วผดัมาใหอ้ย่างนี้ 

ส ัง่กว๋ยเตีย๋วแลว้ไดข้า้วผดัมา กนิขา้วผดัก็ได ้ อย่างน้ีมนัก็ไมโ่กรธ แต่ถา้ไปยดึ

ม ัน่ถอืม ัน่กบัความอยากของเรา วา่อยากกนิกว๋ยเตีย๋วแลว้เขาเอาขา้วผดัมาให ้ ก็

จะโกรธเขา น้ียกตวัอย่าง ไมว่่าทาํอะไรอย่าทาํดว้ยความอยาก ทาํดว้ยเหตผุล 

แลว้ก็อย่าไปยดึตดิกบัผลทีจ่ะเกดิขึ้น วา่จะตอ้งไดต้ามทีเ่ราอยากไดห้รอืเรา

ตอ้งการ มนัอาจจะไม่เป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการ เพราะมนัเป็นอนิจจงั มนัเป็น

อนตัตา เราไปส ัง่มนัไปบงัคบัไปควบคุมมนัไมไ่ด ้บางทกี็ได ้บางทกีไ็มไ่ด ้ถา้เรารู ้

อย่างน้ี เราเตรยีมรบักบัผลท ัง้ ๒ แบบ คือเป็นกว๋ยเตีย๋วก็ไดเ้ป็นขา้วผดัก็ได ้

อย่างน้ีมนัก็จะไมโ่กรธ 

ถาม แลว้ คอืตกลงตอ้งทาํอะไรกบัการเบือ่ หรอืวา่ความเซง็ทีจ่ะดูตรงน้ีไหมคะ หรอื

วา่ดูอย่างนัน้ไป อดทนดูไป 

ตอบ คอืจติเรามนัอยู่ในช่วงทีม่นัตกตํา่ เพราะเราไมไ่ดเ้จรญิสต ิ แลว้มนัไมม่อีะไรให ้

มนัมคีวามสุข มนักเ็ลยรูส้กึเบือ่ๆหน่ายๆ ฉะนัน้เราตอ้งหดัหม ัน่เจรญิสตอิยู่

เรื่อยๆ แลว้อารมณเ์หลา่น้ีมนัก็จะหายไป ตอนน้ีเราแบบวา่ปลอ่ยใจใหม้นัไหลไป

ตามอารมณ ์พอดไีปเจออารมณเ์บือ่หน่ายมนัก็เลยเป็นอย่างน้ี ถา้เราอยากจะฟ้ืน

มนัก็กลบัมาเจริญสต ิบริกรรมพทุโธๆไป อย่าไปคิดถงึอะไรอย่าไปตอ้งการอะไร 

ใหอ้ยู่กบัพทุโธไปเรื่อยๆ แลว้ใจก็จะวา่งแลว้อารมณต่์างๆก็จะหายไป  

ถาม คอืขณะทีอ่าจารยเ์ทศน ์ ก็นัง่สมาธใินการฟงั ก็ฟงัแลว้รูส้กึว่าสมาธมินัยงัไมแ่นบ

แน่น ก็อยู่พกัหน่ึง ก็กาํหนดการไดย้นิ ไมไ่ดก้าํหนดคอืรูว่้าไดย้นิแลว้กเ็ขา้สมาธ ิ
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ก็รูส้กึวา่มนัไดส้มาธถิงึความนิ่งสงบ ไดย้นิพระอาจารยช์ดัเจน เสร็จแลว้พอ

ขณะทีน่ ัง่อยู่น้ี ก็รูส้กึวา่ความปวดขึ้นมาแลว้ แต่ดว้ยความทีค่วามปวดขึ้นมา 

แลว้ก็รูว่้าความปวดนี้ เคยผ่านการทีม่จีติต ัง้ม ัน่ในการดูความปวดจนมนัดบั พอ

ตอนน้ีมนัมาปับ๊ ก็รูส้กึวา่เราตอ้งกาํหนดเรื่องความปวด แต่การกาํหนดความ

ปวดน้ี ถา้เราต ัง้ใจในการทีจ่ะอยากใหม้นัหายน้ี มนัไมห่าย เราก็ตอ้งปลอ่ย 

ปลอ่ยความรูส้กึทีว่า่ แค่รูว้า่มนัปวด แต่วา่กต็อ้งกลบัมาฟงัท่านอาจารย ์กลบัมา

อยู่กบัลมหายใจ คือไปๆมาๆอยู่ขณะอย่างนี้ จนกระท ัง่รูส้กึวา่ความปวดน้ีมนั

เลอืนไปแลว้ แต่มนัยงัขึ้นๆลงๆ ขึ้นๆลงๆ แต่ก็มสีมาธใินการทีจ่ะดูพองยุบดว้ย

ฟงัอาจารยด์ว้ย ก็เลยไม่ทราบวา่ จนสุดทา้ยของขณะทีจ่ะเลกิน้ี มนัรูส้กึจติสงบ 

มนัเป็นความสงบทีไ่ดย้นิชดัแต่มนัสงบ นัน่คือสมัมาสมาธใิช่หรอืเปลา่คะ 

ตอบ คอืถา้จติสงบไมวุ่น่วายไปกบัสิง่ต่างๆ แมแ้ต่ความเจบ็ปวดของร่างกาย ก็เรยีกวา่

สมัมาสมาธ ิ คอืจติเป็นอเุบกขา คอืนัง่ไปแลว้มนัเจบ็เราก็ไมเ่ดอืดรอ้นกบัมนั ถา้

เกดิความอยากน้ีมนัก็จะเป็นตณัหาขึ้นมา พอเป็นตณัหามนัก็จะเกดิความวุน่วาย

ใจขึ้นมา กระสบักระส่าย อนัน้ีก็ไมใ่ช่เป็นสมาธแิลว้ เป็นทกุขแ์ลว้ แต่ถา้เรา

กลบัไปทีก่ารฟงัเทศน ์ หรอืกลบัไปทีก่ารดูลมหายใจ ไมไ่ปอยากใหค้วามเจบ็

หายไป ความสงบก็กลบัมาใหม่ ฉะนัน้วธิทีีเ่ราจะปฏบิตักิบัความเจบ็ของร่างกาย 

หรือกบัอะไรก็ตาม คืออย่าไปสนใจเขา ใหเ้รามอีะไรเกาะใจไว ้ ยดึเหน่ียวใจไว ้

จะใชเ้สยีงเทศนท์ีเ่ราฟงัอยู่กไ็ด ้ จะใชดู้ลมหายใจเขา้ออกก็ได ้ เพือ่ใหใ้จเขา้สู่

อเุบกขา เขา้สู่ความสงบ  

ถาม แลว้ขณะทีเ่รามสีมัมาสมาธอิยู่น้ี คอืรูส้กึวา่แลว้จะนัง่อย่างน้ีอยู่นานๆ มนัจะถกู

ไหมคะ 

ตอบ ถกู นัง่ไปใหน้านเท่าไหร่ไดย้ิง่ด ี เพราะมนัจะเสรมิพลงัของอเุบกขาไว ้ เวลาเรา

ออกจากสมาธมิา อเุบกขานี้จะไดม้อีายุยาวนาน เหมอืนกบัเราแช่นํา้ในตูเ้ยน็ ถา้

เราแช่ยิง่นานเท่าไหร่นํา้ก็จะยิง่เยน็ เวลาเราเอาออกมาจากตูเ้ยน็ ความเยน็มนัก็

จะอยู่ไดน้าน ถา้เราแช่นํา้ไวเ้ดีย๋วเดยีว พอออกมาความเยน็มนักจ็ะหายไปเร็ว 
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เราตอ้งการมอีเุบกขานานๆหลงัจากออกจากสมาธมิา เพือ่ทีเ่ราจะไดใ้ชใ้นการ

เจรญิปญัญาต่อไป ถา้ใจไมม่อีเุบกขานี้พจิารณาธรรมไมไ่ด ้ พจิารณาอนิจจงัทกุ

ขงัอนตัตา เกดิแก่เจบ็ตายไมไ่ด ้ เพราะกเิลสมนัจะไมย่อมใหพ้จิารณา กเิลสมนั

จะดงึใหเ้ราไปพจิารณารูปเสยีงกลิน่รสทนัท ีสงัเกตดูเวลาออกจากสมาธ ิถา้สมาธิ

ไมล่กึไม่หนกัไมแ่น่น ออกมาเดีย๋วเดยีว เดีย๋วกห็วิแลว้ เดีย๋วอยากจะดืม่นัน่

อยากจะรบัประทานไอน่ี้แลว้ น่ีเรยีกว่ากเิลสออกมาแลว้ กามฉนัทะมาแลว้ แต่

ถา้จติมอีเุบกขามากน่ีมนัออกมามนัจะไมห่วิ มนัจะเฉยๆ แลว้เวลานัน้เราก็จะได ้

พจิารณาปญัญาได ้ พจิารณาอาการเกดิแก่เจบ็ตาย อาการ ๓๒ ได ้ ถา้เรา

อยากจะกา้วเจรญิเขา้สู่ปญัญา เราตอ้งสรา้งสมาธใิหม้นัมกีาํลงัมากๆ ใหม้นัอยู่

สมาธไิดน้านๆ นัง่ทใีหม้นัอยู่เป็นช ัว่โมงไดย้ิง่ด ี พอออกมาแลว้มนัจะเยน็จะ

สบายไปนาน แลว้ช่วงนัน้เราก็สามารถพจิารณาธรรมได ้ พจิารณาไตรลกัษณ์ 

พจิารณาร่างกายได ้ พอพจิารณาบอ่ยๆมนักจ็ะฝงัอยู่ในใจเรา ความรูข้องความ

เป็นจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไร พอร่างกายเป็นอย่างนัน้เราก็จะไมท่กุขก์บัมนั 

แต่ถา้เราไมม่ปีญัญาความรูน้ี้อยู่ พอร่างกายเป็นอะไรเรากจ็ะตกใจ เขา้ใจไหม  

ฉะนัน้ตอนน้ีฝึกนัง่สมาธไิปนานๆ ใหช้าํนาญใหเ้ก่ง อยากจะเขา้เมือ่ไหร่กเ็ขา้ได ้

เขา้แลว้ก็ใหม้นัอยู่นานๆ พอมนัออกจากสมาธมิากม็าพจิารณาร่างกาย เกดิแก่

เจบ็ตาย พจิารณาอาการ ๓๒ ไป จนกวา่มนัจะหมดแรง กเิลสมนัเริ่มมารบกวน

ดงึใหไ้ปดูไปฟงัสิง่น ัน้สิง่นี้ เราก็กลบัเขา้ไปในสมาธใิหม ่ ไปสรา้งอเุบกขาขึ้นมา

ใหม ่ แลว้ต่อไปเราจะมปีญัญา เวลาเกดิความแก่ความเจบ็ความตายเรากจ็ะไม่

ทกุขก์บัความแก่ความเจบ็ความตาย ถา้เราไมเ่จรญิปญัญาถงึแมเ้ราจะมสีมาธ ิ

เวลาเจอความแก่ความเจบ็ความตายก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา เพราะมนัจะเกดิ

ความอยากไม่แก่ไมเ่จบ็ไม่ตาย แต่ถา้มปีญัญามนัจะรูว้า่อยากไป กไ็มเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร อยากมนัก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเหมอืนกนั อยากแลว้มนัทกุข ์

สูไ้มอ่ยากดกีวา่ มนัก็จะเหน็โทษของความอยากแลว้มนัก็จะไมอ่ยาก มนักจ็ะ

เฉยๆ แก่ก็แก่ ตายก็ตาย มนัไมใ่ช่ตวัเรา มนัเป็นบา้นทีเ่ราอาศยัอยู่ช ัว่คราวเท่า

นัน้เอง หา้มมนัไมไ่ด ้ตอ้งตายดว้ยกนัทกุคน แต่จะไมท่กุขก์บัมนั ถา้มปีญัญา  
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ถาม ปกตหินูไมไ่ดไ้ปวดัเท่าไหร่ แต่จะฟงัพระท่านเทศนใ์นซดี ี พอดวีา่มเีพือ่นทีเ่ป็น

กลัยาณมติรทีด่ ี เขานาํซดีหีรอืหนงัสอืมาใหห้นูอ่านหรอืฟงั แต่ไปวดัน้ีจะนอ้ย

มาก แต่การปฏบิตัขิองหนู ก็คอืหนูจะดูในชวีติประจาํวนัต ัง้แต่ตื่นมา กค็ือเราจะ

ทาํอะไรเราก็จะรูต้วัวา่กาํลงัทาํอะไรอย่างน้ีค่ะ แต่มนัจะไมรู่ต้วัตลอดเวลานะค่ะ 

จะเป็นบางครัง้บางขณะ แต่ก็จะทาํใหบ้่อยๆ คอืเราไมไ่ดไ้ปเพง่ไปอะไรมนันะค่ะ 

ก็ดูมนัไปเรื่อยๆแต่ละจงัหวะของมนั ก็มสีมาธใินการทาํของมนัไปเรื่อยๆจนถงึ

นอนเลยค่ะ แลว้กแ็ต่ละวนัหนูกจ็ะเป็นอย่างน้ีตลอด แลว้ก็มอียู่คร ัง้แลว้พอทาํ

หนกัๆเขา้ มนัจะเริ่มมอีาการอยู่วา่ ตอนหนูทาํมนัจะรูส้กึวา่เวลามนัผ่านไปเรื่อย

มนัไมเ่หมอืนเดมิ แต่ละขณะทีท่าํมนัจะผ่านของมนัไป มนัจะไม่ใช่ขณะเดมิ 

แมแ้ต่เราซกัผา้อย่างน้ี เราถไูปถมูา ไมใ่ช่ มนัไม่ใช่ลกัษณะเดมิ มนัไมใ่ช่ขณะ

เดมิ แลว้มนัรูส้กึวา่เวลาเราเหลอืนอ้ยแลว้นะ มนัแป๊บเดยีว เดีย๋วกจ็ะตายแลว้

นะ เดีย๋วก็จะไมอ่ยู่แลว้นะ เดีย๋วแม่ก็จะตายเดีย๋วคนนูน้ก็จะตาย จติมนัคดิของ

มนัเองค่ะ แลว้หนูก็ดูไปบางครัง้ก็รูส้กึหดหู่ แต่บางครัง้มนัก็จะสอนของมนัเองว่า 

ก็รบีทาํเขา้ส ิ ปฏบิตัเิขา้ส ิ รบีเขา้ส ิ มนับางครัง้ก็คดิได ้ บางคร ัง้ก็คดิไมไ่ด ้ หนูก็

ปฏบิตัไิปอย่างน้ีเรื่อยๆ ไม่ทราบวา่จะถกูหรอืวา่จะอย่างไรด ี ขอท่านอาจารย์

แนะนาํค่ะ 

ตอบ ก็เท่าทีท่าํมาก็เป็นการเจรญิสต ิ แต่สิง่ทีเ่ราควรจะทาํต่อ ก็คอื หาเวลานัง่สมาธิ

บา้ง นัง่เฉยๆหลบัตาแลว้ก็ดูลมหายใจเขา้ออก ใหจ้ติสงบมากกวา่ทีเ่ราไดจ้าก

การเจรญิสต ิ เพราะเราตอ้งการหยุดความคดิปรุงแต่ง ถา้ไมม่คีวามคดิปรุงแต่ง 

จติน่ิง จติจะมคีวามสุขมาก แลว้จะมพีลงั 

ถาม ค่ะ เพราะบางททีีห่นูไปวดั เวลาไปวดัรูส้กึวา่เวลานัง่สมาธแิลว้จติจะรวมเร็วมาก

ค่ะ แลว้ก็รูส้กึวา่มนัมคีวามสุขมาก  

ตอบ นัน่แหละพยายามนัง่ ไมต่อ้งไปวดัก็ได ้ อยู่ทีบ่า้นก็นัง่ได ้ คอืเวลาไหนเราวา่งไม่

ตอ้งทาํอะไรก็นัง่เลย นัง่ใหม้ากๆ นัง่ไดห้ลายๆครัง้ยิ่งดใีหญ่ เพราะวา่การนัง่นี้

สาํคญักวา่ คอืการเจริญสตน้ีิสาํคญัแต่จะไมไ่ดผ้ลเท่ากบัการนัง่ การเจรญิสตนิี้
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สาํคญัเพราะถา้ไมม่สีตกิ็จะนัง่ไมไ่ด ้ ถา้เรามสีตแิลว้เราตอ้งนัง่ เอาสตมิาควบคุม

ใจใหเ้ขา้สู่ความสงบ พอเขา้สู่ความสงบแลว้ใจจะมพีลงั มคีวามสุข แลว้ทนีี้จะไม่

มคีวามรูส้กึทอ้แทเ้บือ่หน่ายกบัอะไรต่างๆ แลว้จติก็จะเหน็เวลาผ่านไป เพราะ

เวลาจติน่ิงน้ี มนัจะเหน็ทกุสิง่ทกุอย่างผ่านไป แต่เวลาจติไมน่ิ่งน้ีมนัไหลไปกบั

เหตกุารณ ์มนัก็เลยไมรู่ว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างไหลไปผ่านไป แต่พอเราจติเราน่ิงนี้ มนั

จะเหน็ทกุสิง่ทกุอย่างไหลไปผ่านไป เราก็จะรูว่้าทกุอย่างมนัไมเ่ทีย่ง ทกุสิง่ทกุ

อย่างมนัจะไหลเขา้ไปสู่ความจบ จดุจบของมนั มนัก็จะทาํใหเ้ราปลงได ้ไม่ใหย้ดึ

ไมต่ดิกบัทกุสิง่ทกุอย่าง เพราะทกุสิง่ทกุอย่างในทีสุ่ดกต็อ้งไปสู่ความสิ้นสุด ไมม่ี

อะไร มาจากดนินํา้ลมไฟ ก็จะสลายกลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟต่อไป ถา้เราเหน็ดว้ย

ปญัญาเราก็ปลอ่ยวาง เราก็จะไมท่กุขก์บัการสิ้นสุดของสิง่ต่างๆ อนันี้ตอ้ง

พยายามทาํสมาธใิหม้ากๆ หลงัจากเจรญิสตแิลว้ก็นัง่ใหม้ากๆ แลว้เวลาเหน็

ความเสือ่มจะไมท่กุข ์จะปลอ่ยได ้ 

ถาม ค่ะ หนูกน็ ัง่ไม่ไดท้กุวนัค่ะ แต่วา่วนัหน่ึงก็ แต่ละครัง้ทีน่ ัง่ก็ประมาณชัว่โมง 

ตอบ พยายามนัง่ใหม้ากๆ มเีวลาไหนวา่งก็นัง่เลย ดกีว่าไปนัง่ดูทวีดูีละคร 
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กณัฑท์ี่ ๔๘๐ 

ความสขุที่แทจ้รงิ 

๑๗ สงิหาคม ๒๕๕๗ 

การทีพ่วกเรามาทีว่ดักนั เพือ่มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาปฏบิตัธิรรมกนัน้ี เป็นไปเพือ่การหา

ความสุขที่แทจ้รงิ ความสุขทีถ่าวร ความสุขทีเ่ป็นของเราไปตลอด ไม่มใีครหรืออะไรที่

จะสามารถมาแย่งความสุขอนัน้ีไปได ้ พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่าน

ไดพ้บความสุขอนัน้ีแลว้ ท่านจงึไดน้าํเอามาเผยแผ่มาส ัง่สอน ใหแ้ก่ผูท้ีย่งัไมไ่ดพ้บ

ความสุขทีแ่ทจ้รงิอนัน้ี อย่างพวกเรา ตอนนี้พวกเราจะอยู่กบัความสุขปลอมกนั คอื

ความสุขทีไ่มถ่าวร เป็นความสุขช ัว่คราว เราจงึตอ้งคอยเตมิความสุขอยู่เรื่อยๆ เช่นเรา

ตอ้งไปหาลาภหายศหาสรรเสรญิ หารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะมาเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาใด

ทีเ่ราไม่ไดเ้สพลาภยศสรรเสรญิ ไมไ่ดเ้สพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เราก็จะมคีวามไม่

สบายใจ มคีวามวา้เหวม่คีวามเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา เพราะว่าความสุขแบบน้ี เป็น

ความสุขช ัว่คราว เป็นความสุขปลอมนัน่เอง ไมเ่หมอืนกบัความสุขทีพ่ระพทุธเจา้ และ

พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดพ้บ ไดม้าครอบครองกนั เพราะวา่ไมต่อ้งคอยเตมิอยู่

เรื่อยๆ เมือ่เตมิเตม็แลว้เพยีงครัง้เดยีว ก็ไมต่อ้งเตมิอกีต่อไป ถา้เป็นถงันํา้มนัรถพอเตมิ

นํา้มนัรถเตม็ถงัแลว้ กไ็มต่อ้งเตมิอกีต่อไป ขบัไปก่ีกโิลฯนํา้มนัก็ไมม่วีนัหมด น่ีคือ

ความสุขของพระพทุธเจา้ ความสุขของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย เป็นอกาลโิก คอืไม่มี

วนัหมดไป กบักาลกบัเวลา มีครบถว้นบรบูิรณ์อยู่ตลอดเวลา ท่านจงึไม่ตอ้งไปคอยหา

ความสุขมาเพิม่มาเตมิอยู่ตลอดเวลานัน่เอง แต่เวลาทีเ่ริ่มปฏบิตั ิ เวลาทีเ่ริ่มเตมิความสุข

ทีแ่ทจ้รงินี้ ก็ยงัตอ้งปฏบิตั ิ ตอ้งเตมิไปเรื่อยๆก่อน ไปจนกว่าจะเตม็เป่ียมอยู่ภายใน

หวัใจ เป็นปรมงั สขุงั เมือ่ไดป้รมงั สุขงัแลว้ ก็ไมต่อ้งเตมิอกีต่อไป น่ีแหละคือความ

วเิศษของความสุขทีพ่วกเราจะไดร้บักนั จากการศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

และนาํเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้ไปปฏบิตั ิ อย่างดอีย่างชอบ ทีเ่รยีกวา่ปฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบ สปุฏปินัโน อชุปุฏปินัโน ญายปฏปินัโน สามีจปิฏปินัโน ปฏบิตัดีิ ปฏบิตัติรง 
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ปฏบิตัเิพือ่ความดบัทกุข ์ ดบักเิลสตณัหา ที่คอยมาทาํลายความสขุ ทาํใหค้วามสุขทีไ่ด ้

เป็นความสุขปลอมไป แต่ถา้ไม่มกีเิลสตณัหาแลว้ ความสุขที่ไดก้จ็ะกลายเป็นความสขุที่

ถาวร คอืความสขุที่ไดจ้ากการปฏบิตัธิรรม  

ในเบื้องตน้ยงัเป็นความสุขทีพ่ร่องได ้ หดไดห้ายได ้ เพราะตวัทีท่าํใหพ้ร่องตวัทีท่าํใหห้ด

นัน้ ยงัไมไ่ดถ้กูกาํจดั นัน่ก็คอืกเิลสตณัหา แต่พอไดก้าํจดักเิลสตณัหาใหห้มดไปจากใจ

แลว้ ความสุขทีไ่ดจ้ากการปฏบิตั ิ ก็จะเป็นความสุขทีถ่าวร เป็นความสุขทีไ่มม่หีดไมม่ี

หาย เมือ่ไปถงึจดุนัน้แลว้กไ็ม่ตอ้งปฏบิตัอิกีต่อไป ท่านจงึพูดวา่ วสุติงั พรหมจรยิงั กจิ

ในพรหมจรรยน้ี์ไดเ้สรจ็สิ้นแลว้ กจิกรรมเพือ่เตมิความสขุที่แทจ้รงิใหแ้กจ่ติใจน้ี ได ้

สาํเรจ็บรบูิรณ์แลว้ จติใจเป็นปรมงั สุขงัแลว้ ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเตมิความสุขอกี

ต่อไป ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเจรญิสมถภาวนาเจรญิวปิสัสนาภาวนาอกีต่อไป 

เพราะวา่การปฏบิตัไิดก้าํจดักเิลสตณัหา ซึง่เป็นเหมอืนตวัทีจ่ะมาคอยดูด คอยทาํลาย

ความสุขทีไ่ดจ้ากการเจรญิสมถภาวนา ดว้ยการเจรญิวปิสัสนาภาวนา เพราะวปิสัสนา

ภาวนาเท่านัน้ ทีจ่ะสามารถทาํลายกเิลสตณัหาใหห้มดไปจากใจได ้ สมถภาวนาทาํได ้

เพยีงแต่หยุดกเิลสตณัหา ไมใ่หท้าํงานช ัว่คราว พอออกจากสมาธอิอกจากความสุข

ออกมา กเิลสตณัหาก็จะออกมาทาํงาน มาดูดมาดงึมาทาํลายความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบ

ไป แต่ถา้มวีปิสัสนาภาวนามาคอยกาํจดักเิลสตณัหา ทีจ่ะมาทาํลายความสุขทีไ่ดจ้าก

ความสงบ พอไมม่กีเิลสตณัหาหลงเหลอือยู่ภายในใจ ความสุขทีไ่ดจ้ากสมถภาวนาก็จะ

เป็นความสุขทีถ่าวร เรยีกวา่ปฏบิตัเิพือ่การดบัทกุข ์ ปฏบิตัเิพือ่การตดักเิลสตณัหา การ

ปฏบิตัขิองพวกเราเป้าหมายอยู่ทีต่รงน้ี อยู่ที่การทาํลายกเิลสตณัหา ใหห้มดไปจากจติ

จากใจ เราไมไ่ดป้ฏบิตัเิพือ่ใหเ้ราไดม้อีทิธฤิทธิ์ปาฏหิารย ์มคีวามเก่งกาจในการเหน็สิง่นัน้

หรือเหน็สิง่น้ี หรอืในความสามารถพเิศษต่างๆ ทีม่นุษยธ์รรมดาไมส่ามารถทาํได ้ เรา

ปฏบิตัเิพือ่ทาํลายกเิลสตณัหา ตวัทีจ่ะมาคอยทาํลายความสุขทีแ่ทจ้รงิน่ีเอง เรยีกว่าการ

ปฏบิตัทิี่ถกูตอ้ง สามีจปิฏปินัโน คอืเป็นการปฏบิตั ิ๔ ลกัษณะคอื สุปฏปินัโน อชุปุฏปินั

โน ญายปฏปินัโน สามจีปิฏปินัโน ปฏบิตัดิ ี ปฏบิตัติรง ปฏบิตัเิพือ่ดบักเิลสตณัหา 

ปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง  
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ถา้ไดม้กีารปฏบิตั ิ๔ ลกัษณะน้ีแลว้ ผลคือมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ก็จะปรากฏขึ้นมา 

ผล ๔ น้ีก็เป็นความสุขในระดบัต่างๆ สุขจากนอ้ยไปหามาก สุขจากระดบัพระโสดาบนั 

ขึ้นไปสู่ระดบัพระสกทิาคาม ี พระอนาคาม ี และพระอรหนัต ์ พระอรหนัตก์จ็ะเป็น

ความสุขเตม็ทีเ่ตม็เป่ียม พระอนาคามกี็นอ้ยลงมา พระสกทิาคามกีน็อ้ยลงมา พระ

โสดาบนักน็อ้ยลงมา เป็นระดบัแรกแต่เป็นระดบัทีไ่มเ่สือ่มแลว้ ไดค้วามสุขระดบัพระ

โสดาบนักจ็ะไมเ่สือ่มไม่หายไป เพราะเป็นความสุขทีไ่ดร้บัจากการทาํลายกเิลสตณัหาใน

ระดบัพระโสดาบนันัน่เอง ในระดบัพระสกทิาคามทีีม่มีากกวา่ของพระโสดาบนั ก็จะไม่

เสือ่มไมห่ายไป ไม่ลดนอ้ยถอยลงไป ในระดบัของพระอนาคามกี็จะสูงกวา่พระ

สกทิาคาม ี แลว้ก็จะไมล่ดไมน่อ้ยลงไป พอขึ้นถงึระดบัพระอรหนัตก์็ไดค้วามสุขเตม็

เป่ียมหวัใจ และไมม่วีนัหมด พอไดร้ะดบัของพระอรหนัตแ์ลว้ ความสุขคือปรมงั สุขงั 

คอืความสุขเตม็เป่ียมภายในหวัใจ ก็จะมอียู่ในใจตลอดเวลา ไมม่วีนัสิ้นสุด อย่างวนันี้

ความสุขของพระพทุธเจา้ และความสุขของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีท่่านไดร้บัใน

วนัทีท่่านไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตก์นั จนถงึวนัน้ีความสุขนัน้กย็งัมอียู่เท่าเดมิ ไมต่อ้งมี

การปฏบิตัสิมถภาวนาวปิสัสนาภาวนา เพือ่มาคอยเตมิอยู่เรื่อยๆ น่ีแหละคอืงานทาง

ธรรม ทาํแลว้จะมวีนัเสร็จสิ้น ไมเ่หมอืนกบังานทางโลกหรือความสุขทางโลก ทีห่ามา

ไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็ตอ้งคอยหาไปอยู่เรื่อยๆ เพราะความไม่พอยงัมปีรากฏใหใ้จอยู่

เรื่อยๆ เวลามคีวามไมพ่อก็คอืเวลามคีวามอยากนัน่เอง ไดค้วามสุขระดบัไหนก็ไมพ่อ 

ตอ้งเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ ไดค้วามสุขระดบัแสนกไ็มพ่อ อยากไดค้วามสุขระดบัลา้น จาก

ระดบัลา้นก็อยากจะไประดบัสบิลา้น รอ้ยลา้น พนัลา้น หมืน่ลา้น แสนลา้น ไปเรื่อยๆ 

จนถงึวนัสุดทา้ยของชวีติ คอืวนัตาย พอตายแลว้ความอยากทีจ่ะไดค้วามสุขกย็งัมอียู่ ก็

จะดิ้นไปหาร่างกายอนัใหม่ ไปเกดิใหม ่ ไปเกดิเพือ่ทีจ่ะไดไ้ปหาความสุขใหม ่ แต่เป็น

ความสุขปลอม เป็นความสุขทีอ่ยู่ภายใตก้ฏอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เป็นความสุขทีม่เีจรญิ

แลว้ก็มคีวามเสือ่มหมดไป พอหมดไปก็ตอ้งหามาเตมิใหม ่ ทาํอย่างน้ีไปอยู่ตลอดเวลา 

ไมม่วีนัสิ้นสุด  

ถา้ไมไ่ดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา ไมไ่ดม้าพบกบัพระพทุธเจา้ ไม่ไดม้าพบกบัคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ พวกเราก็ยงัจะหาความสุขแบบเก่าต่อไป คอืความสุขทางลาภยศ
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สรรเสรญิ ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แต่ภพน้ีชาตนิี้ เป็นบญุเป็นวาสนาเป็นโชค ที่

พวกเราไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา ไดม้าพบกบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ไดม้าพบกบัพระสาวกของพระพทุธเจา้ ทีรู่จ้กัวธิหีาความสุขทีแ่ทจ้รงิ แลว้ก็นาํเอาวธิน้ีีมา

เผยแผ่มาส ัง่สอนใหแ้ก่พวกเรา พวกเรามบีญุเก่าอยู่ในใจ ทาํใหเ้กดิศรทัธาเกดิความเชื่อ 

เกดิความสนใจทีจ่ะศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นอ้มนาํเอาคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ไปปฏบิตั ิ เช่นพวกเราเขา้หาพระธรรมคาํสอนอยู่เรื่อยๆ อย่างคณะน้ีกม็ี

สจัจะอธษิฐาน ทีจ่ะเขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั เป็นกจิลกัษณะ อยู่อย่างนอ้ยก็เดอืนละ 

๑ ครัง้ และไดท้าํมาเป็นเวลาเกือบ ๑๐ ปีแลว้ นี่ก็เป็นเพราะวา่มศีรทัธามคีวามเชื่อ มี

ฉนัทะ วริิยะ คอืมคีวามยนิดมีคีวามพอใจ มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะบากบ ัน่มาฟงั

เทศนฟ์งัธรรม แลว้ก็นาํเอาธรรมะทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไปปฏบิตั ิตามกาํลงัของแต่ละคนทีจ่ะทาํ

กนั บางคนก็ทาํไดม้าก บางคนก็ทาํไดน้อ้ย เพราะวา่เป็นเหมอืนตน้ไมท้ีป่ลูกมาไมพ่รอ้ม

กนั ตน้ไหนทีป่ลูกมาก่อน ตน้นัน้กจ็ะเจรญิ โตกวา่ตน้อื่น ตน้ทีป่ลูกทหีลงักจ็ะเลก็กว่า

ตน้ทีป่ลูกก่อน ฉนัใด ความสามารถในการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ของแต่ละท่านน้ี ก็มคีวามแตกต่างกนั เน่ืองจากการไดศึ้กษาไดป้ฏบิตัมิานี้ เริ่มตน้ไม่

พรอ้มกนั ในแต่ละภพแต่ละชาตใินอดตีนี้ พวกเราอาจจะไดศึ้กษา ไดป้ฏบิตัธิรรมกนัมา

อยู่มากบา้งนอ้ยบา้ง พอมาถงึชาตน้ีิ พอพวกเราไดม้าพบกบัพระธรรมคาํสอน ทีม่า

กระตุน้ความจาํเก่าของพวกเรา มาดงึความสนใจเก่าทีพ่วกเราเคยมใีห ้ ต่อการศึกษาต่อ

การปฏบิตัธิรรม พวกเราก็เริ่มใหค้วามสาํคญัต่อการศึกษาและการปฏบิตั ิและปฏบิตักินั

ไปตามกาํลงัของแต่ละคน ถา้เคยทาํมามากแลว้ ก็จะทาํไดม้ากขึ้นกวา่เดมิ พวกทีท่าํนอ้ย

ก็จะทาํไดไ้มเ่ท่าผูท้ีไ่ดท้าํมามากแลว้ อนันี้มนัเป็นเรื่องของอดตีกรรม คอืกรรมเก่าหรือ

บญุเก่าทีเ่ราไดท้าํกนัมา  

ถา้เป็นนกัเรยีนนกัศึกษา ก็เหมอืนกบัเวลาทีเ่รายา้ยบา้น ยา้ยถิน่ฐานจากจงัหวดัหนึ่งไปสู่

อกีจงัหวดัหน่ึง เราเคยเรยีนหนงัสอือยู่ช ัน้ไหน เราก็ไปเรียนต่อจากช ัน้ทีเ่ราเรยีนอยู่ เรา

ไมต่อ้งกลบัไปเริ่มตน้ทีช่ ัน้ ป. ๑ ใหม ่นอกจากวา่ไปเรียนวชิาทีไ่มเ่คยเรยีนมาก่อน อย่าง

เรานี้ตอ้งเรยีน ป. ๑ ถงึ ๓ ครัง้ เพราะวา่ครัง้แรกเรยีน ป. ๑ เป็นภาษาไทย พอครัง้ที ่๒ 

เปลีย่นโรงเรียน ไปเรยีนโรงเรยีนจนี ก็ตอ้งไปเรยีน ป. ๑ ใหม ่ พอเรยีนถงึ ป. ๓ 



61 
 

เปลีย่นโรงเรียนอกี ไปเรยีนโรงเรยีนนานาชาต ิไปเรยีนภาษาองักฤษ กต็อ้งไปเรยีน ป. ๑ 

ใหมอ่กี อนันี้แต่เรื่องของธรรมะน้ีไมต่อ้งยอ้นกลบัไปเรยีนใหม ่ ถา้เรยีนจบ ป. ๓ แลว้ 

ชาตนิี้มาเกิดก็เรยีน ป. ๔ ต่อได ้ป. ๕ ป. ๖ ไป ไม่ตอ้งกลบัมาเริ่มตน้ใหม ่ไม่เหมอืนกบั

การเรยีนทางโลก ชาตก่ิอนๆอาจจะไดจ้บปรญิญาเอก แต่พอชาตน้ีิกลบัมาเกดิใหม ่ ก็

ตอ้งมาเริ่มตน้ทีช่ ัน้อนุบาลใหม่ ชัน้ ป. ๑ ใหม ่แต่เดก็บางคนทีเ่ราเรยีกวา่เดก็อจัฉรยิะน้ี 

เขาเรยีนไดเ้ร็ว เพราะว่าในอดตีเขาเคยไดร้ะดบัปริญญาเอกแลว้ พอเขามาเกดิในชาตนิี้ 

พอเขาเรยีนหนงัสอืภายในอายุ ๑๐ ขวบน้ีเขากจ็บปรญิญาได ้ นัน่เป็นเพราะว่าความรูท้ี่

เขาไดเ้รยีนมา หรอืวา่ความสามารถทีจ่ะเรียนรูน้ี้ ตดิมากบัจติใจของเขา พอเขามาเรยีน 

เขาก็สามารถทีจ่ะใชค้วามสามารถในการศึกษา ในการรํา่เรียนของเขานี้ มาเรยีนความรู ้

ใหมน่ี้ ไดอ้ย่างรวดเร็ว เราจงึเรยีกเดก็พวกนี้ ว่าเดก็อจัฉริยะ ทางธรรมก็แบบเดยีวกนั 

อย่างพระพทุธเจา้นี้ ก็ตอ้งถอืวา่เป็นเดก็อจัฉรยิะ ทีส่ามารถทีจ่ะตรสัรูไ้ดภ้ายในเวลา ๖ ปี 

โดยทีไ่มม่ใีครส ัง่สอน แต่พวกสาวกน้ีก็มคีวามแตกต่างกนั บางคนก็ ๗ วนั บางคนก็ ๗ 

เดอืน บางคนก็ ๗ ปี แต่ตอ้งมคีนสอนถงึจะทาํได ้ แต่ถา้ไมม่คีนสอนน้ีอกี ๗ กปัก็ทาํ

ไมไ่ด ้ ตอ้งมพีระพทุธเจา้มาส ัง่มาสอนก่อน พระพทุธเจา้จงึเป็นอจัฉรยิบคุคล เพราะว่า

ไมม่ใีครส ัง่ใครสอนพระองค ์พระองคส์ามารถตรสัรูไ้ดภ้ายในเวลา ๖ ปี ถา้เป็นคนอืน่ก็

ไมม่สีทิธิ์ ตอ้งรอใหม้พีระพทุธเจา้ขึ้นมาปรากฏเท่านัน้ อย่างพวกเรานี้ ถงึแมม้ี

พระพทุธเจา้มาปรากฏแลว้ ๗ ปีผ่านไปแลว้ ก็ยงัไมส่าํเรจ็ ก็แสดงว่าค่อนขา้งทีจ่ะอบั

วาสนา อบัปญัญา  

ดงันัน้ตอ้งรบีสรา้งปญัญาข้ึนมา สรา้งฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสาข้ึนมา ฉนัทะกค็อื

ความยนิดี วริยิะกค็อืความอตุสาหะพากเพยีร จติตะกค็อืความแน่วแน่ ความตัง้ใจที่

แน่วแน่ วมิงัสากจ็ติที่ใคร่ครวญแตเ่รื่องของการปฏบิตั ิ ไมค่ดิถงึเรื่องแฟนเรื่องเทีย่ว

เรื่องเลน่ คดิแต่เรื่องปฏบิตัทิานศีลภาวนาอยู่ตลอดเวลา ถงึจะสามารถทีจ่ะทาํงานน้ีให ้

เสร็จไดภ้ายใน ๗ วนั ๗ เดอืนหรอื ๗ ปี นี่คอืสิง่ทีพ่วกเราขาดกนั ก็คอืเราไมทุ่ม่เทชวีติ

จติใจ เวล ํา่เวลาใหก้บัการปฏบิตั ิยงัขอเป็นมอืสมคัรเลน่ ยงัไมย่อมเป็นมอือาชพี จะขอ

ปฏบิตัเิฉพาะช่วงวนัหยุดวนัเสารอ์าทติย ์ ส่วนวนัธรรมดาขอไปหาเงนิหาทอง หาลาภยศ

สรรเสรญิ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ในเมือ่เราเป็นมอืสมคัรเลน่ เราจะไปเปรยีบ
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ตวัเราใหเ้หมอืนมอือาชพีไดอ้ย่างไร พวกมอือาชพีเขาก็ไปชงิรางวลักนัได ้ ชิงเหรยีญทอง

กนัได ้ แต่พวกมอืสมคัรเลน่ก็ตอ้งดูเขาชิงไป เพราะวา่ไมส่ามารถทีจ่ะเขา้ไปในสนามแข่ง

ได ้ เวลาทีก่่อนทีจ่ะเขา้ไปในสนามแข่ง เขามกีารคดัเลอืกก่อน รอบคดัเลอืกก็ตกแลว้ 

แลว้จะเขา้ไปแข่งขนัชงิเหรยีญทองกนัไดอ้ย่างไร เพราะวา่ไมไ่ดซ้อ้มมามากพอนัน่เอง 

ไมไ่ดเ้ตรยีมตวัมามากพอ อาทติยห์น่ึงเตรยีมแค่วนัสองวนั เช่นวนัหยุดทาํงานวนัเสาร์

วนัอาทติย ์ ส่วนวนัอื่นวนัปกตกิ็ไปทาํงาน เพราะยงัตอ้งหาเงนิหาทอง เพือ่จะไดเ้อาเงนิ

เอาทองนี้มาหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ถา้ทาํอย่างนี้ชาตนิี้ก็คงจะไมม่โีอกาสทีจ่ะได ้

บรรลมุรรคผลนิพพาน ไดอ้ย่างมากก็สะสมบารมไีป เผือ่ชาตหินา้เวลาเกดิจะไดไ้ปทาํต่อ

ได ้แต่กอ็ยู่ในระดบัอนุบาลหรอือยู่ในระดบัประถม ซึง่ก็จะตอ้งใชเ้วลาอกีหลายกปัหลาย

กลัป์ จะตอ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีไม่รูก้ี่ลา้นรอบ จนกวา่จะไดเ้จอกบัพระพทุธเจา้องค์

ใหม ่ แลว้ก็อาจจะมอีนิทรยีท์ีแ่ก่กลา้พอ ทีจ่ะปฏบิตัอิย่างเต็มรูปแบบ ปฏบิตัแิบบมอื

อาชพี ถงึจะไดห้ลดุพน้ไดบ้รรลมุรรคผลนิพพาน  

อย่างพระสาวกทีเ่รากราบไหวบู้ชากนั พระอาจารยท์ ัง้หลายทีเ่ป็นลูกศิษยห์ลวงปู่ม ัน่ ที่

พวกเราเชื่อว่าท่านไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตก์นั ท่านเป็นมอือาชพีท ัง้น ัน้ ท่านเป็นนกับวช

ท ัง้น ัน้ หามอืสมคัรเลน่ทีบ่รรลมุรรคผลนิพพานนี้ แทบจะหาไมไ่ดเ้ลย ตอ้งเป็นมอือาชพี 

เป็นท ัง้หญงิเป็นท ัง้ชาย หญงิกม็แีต่มนีอ้ยกวา่ชาย แต่ก็ม ี เป็นนกับวชเหมอืนกนั 

เพยีงแต่วา่ห่มผา้สไีมเ่หมอืนกนัเท่านัน้เอง ห่มผา้สขีาวกบัห่มผา้สเีหลอืง อนัน้ีเป็นเพยีง

เครื่องแบบเท่านัน้เอง แต่การปฏบิตัน้ีิไมม่คีวามแตกต่างกนั ปฏบิตัแิบบสุปฏปินัโน อชุุ

ปฏปินัโน ญายปฏปินัโน สามจีปิฏปินัโนเหมอืนกนั ผลคือมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ จงึ

เป็นเหมอืนกนั เวลาตายไปกระดูกกลายเป็นพระธาตเุหมอืนกนั ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่พศ ไม่ไดว่้า

ตอ้งเป็นชายหรอืเป็นหญงิ ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่ผีา้ทีห่่ม ว่าจะตอ้งเป็นสเีหลอืงหรอืเป็นสขีาว อนันี้

เป็นเพยีงเคร่ืองแบบภายนอก เป็นสญัลกัษณข์องผูป้ฏบิตั ิ ใหผู้อ้ืน่ทีหู่หนวกตาบอดจะ

ไดรู้บ้า้งวา่ บคุคลเหลา่นี้ เป็นบคุคลทีก่าํลงัแสวงหาความสุขทีแ่ทจ้รงิ หรือบคุคลทีไ่ดพ้บ

กบัความสุขทีแ่ทจ้รงิแลว้ ถา้พวกเราอยากจะไดพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ ก็ควรจะเขา้หา

บคุคลเหลา่น้ี เพราะบคุคลเหลา่น้ีจะช่วยเราได ้ จะบอกใหเ้รารูจ้กัวธิหีาความสุขทีแ่ทจ้รงิ

ได ้แลว้จะทาํใหเ้ราไดพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้ริงได ้ 
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นี่คอืเรื่องของการศึกษา และการปฏบิตัขิองแต่ละบคุคล ทีไ่มเ่หมอืนกนั ไม่เสมอกนั ไม่

เท่ากนั บรรลชุา้บรรลเุร็วมคีวามต่างกนั เพราะว่ากเิลสตณัหามมีากนอ้ยต่างกนั 

สตปิญัญาทีจ่ะมาแกม้าทาํลายกเิลสตณัหาก็มมีากนอ้ยต่างกนั การปฏบิตัจิงึมผีลต่างกนั 

ต่างกนัตรงทีว่า่ชา้หรือเร็ว ยากหรอืงา่ย แต่ผลมเีหมอืนกนั ในทีสุ่ดก็จะไดผ้ล

เช่นเดยีวกนั บางคนปฏบิตัยิากปฏบิตัชิา้ถงึจะไดผ้ล บางคนปฏบิตังิา่ยปฏบิตัเิร็วก็ไดผ้ล 

บางคนฟงัธรรมเพยีงครัง้เดยีวก็บรรลเุลย บางคนตอ้งฟงัแลว้ฟงัอกี ฟงัเป็น ๑๐ ปี 

อย่างพระอานนทน้ี์กฟ็งัเป็นหลาย ๑๐ ปีดว้ยกนั อปุฏัฐากพระพทุธเจา้อยู่ ๒๐ กวา่ปีมงั

เท่าทีจ่าํได ้ ก็ไดฟ้งัธรรมทกุครัง้ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรม เพราะจะตดิตาม

พระพทุธเจา้ไปทกุหนทกุแห่ง และเวลาทีไ่มไ่ดต้ดิตามไป แลว้พระพทุธเจา้ไปแสดงธรรม

ไว ้ พระอานนทก์บ็งัคบัใหพ้ระพทุธเจา้กลบัมาแสดงใหแ้ก่พระอานนท ์ อนัน้ีเป็นเงือ่นไข

หน่ึงทีพ่ระอานนทต์ ัง้ไว ้ เวลาทีจ่ะรบัหนา้ทีอ่ปุฏัฐากพระพทุธเจา้ พระอานนทต์ ัง้ไวห้ลาย

เงือ่นไขดว้ยกนั เงือ่นไขทีส่าํคญัก็คอื ไม่ว่าพระพทุธเจา้จะไปแสดงธรรมทีไ่หน ถา้พระ

อานนทไ์มไ่ดต้ดิตามไปดว้ย เวลาพระพทุธเจา้กลบัมา ขอใหพ้ระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรม

ใหแ้ก่พระอานนทด์ว้ย เพราะเป็นการแสดงเจตนารมณว์า่ ทีม่ารบัใชพ้ระพทุธเจา้น้ี มา

รบัใชเ้พือ่ศึกษาธรรมะ อยู่ใกลพ้ระพทุธเจา้ จะไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนอนัประเสรฐิ

ของพระพทุธเจา้ ไม่ไดม้ารบัใชพ้ระพทุธเจา้เพือ่ลาภสกัการะ เช่นมเีงือ่นไขว่า ไมข่อรบั

จวีรอนัประณีตจากพระพทุธเจา้ ไมข่อรบัอาหารอนัประณีตจากพระพทุธเจา้ ไมข่อรบั

ลาภสกัการะอนัประณีตจากพระพทุธเจา้ ไม่ขอทีอ่ยู่อนัประณีตจากพระพทุธเจา้ ถงึแม ้

พระพทุธเจา้จะใหก้็ไม่ขอรบั แต่ขอใหพ้ระพทุธเจา้แสดงธรรมแก่พระอานนท ์ และถา้

เวลามผูีท้ีจ่ะเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ กข็ออนุญาตพาเขา้เฝ้าไดเ้สมอ เพราะท่านมหีนา้ทีท่ีจ่ะ

ช่วยเหลอืผูท้ีต่อ้งการทีจ่ะเขา้หาธรรมะไดเ้ขา้พบกบัพระพทุธเจา้ จงึตอ้งขอตัง้เง ือ่นไข

ต่างๆเหลา่น้ีไว ้ ในการรบัหนา้ทีดู่แลอปุฏัฐากพระพทุธเจา้ แต่การดูแลอปุฏัฐากของพระ

อานนทต่์อพระพทุธเจา้ จงึทาํใหพ้ระอานนทไ์มไ่ดเ้ป็นนกัปฏบิตัมิอือาชพีไป เพราะวา่ไม่

มเีวลาทีจ่ะไปปลกีวเิวกไปปฏบิตัธิรรมตามลาํพงั เหมอืนกบัพระทีไ่มต่อ้งมาปฏบิตัดูิแล

พระพทุธเจา้ พระทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัดูิแลพระพทุธเจา้น้ี พอเสร็จภารกจิจากการบณิฑบาต ก็

เดนิจงกรมนัง่สมาธภิาวนาไดไ้ปตลอด เพราะไม่มหีนา้ทีอ่ะไรตอ้งทาํ แต่พระอานนทน์ี้
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ตอ้งคอยอยู่ใกล ้ คอยดูแลรบัใชพ้ระพทุธเจา้ จนไมม่เีวลาทีจ่ะไปเดนิจงกรมนัง่สมาธิ

มากเท่าทีค่วร  

ช่วงนัน้พระอานนทจ์งึเป็นเหมอืนกบันกัปฏบิตัมิอืสมคัรเลน่ ท่านจงึไม่สามารถบรรลุ

ธรรมข ัน้สูงได ้ เขา้ใจวา่ท่านบรรลเุป็นพระโสดาบนัแลว้ แต่ไมส่ามารถทีจ่ะบรรลุเป็นพระ

อรหนัตไ์ด ้ จนวาระทีพ่ระพทุธเจา้ไดเ้สดจ็ปรนิิพพานไปแลว้ ก่อนทีจ่ะปรนิิพพาน

พระพทุธเจา้ ก็ทรงตรสักบัพระอานนทว่์า อานนทเ์ธออย่าเสยีใจเพราะเราจะจากเธอไป 

เพราะวา่เธอจะไดม้โีอกาสบรรลุเป็นพระอรหนัตภ์ายในเวลา ๓ เดอืน หลงัจากทีเ่ราจาก

เธอไปแลว้ น่ีเป็นคาํพยากรณท์ีพ่ระพทุธเจา้ทรงพยากรณใ์หก้บัพระอานนท ์ แลว้พอถงึ

เวลาครบ ๓ เดอืน พระอานนทก์ไ็ดบ้รรลุเป็นพระอรหนัตข์ึ้นมา เพราะช่วง ๓ เดอืนนัน้ 

พระอานนทไ์ดก้ลายเป็นนกัปฏบิตัมิอือาชพีไป ไมม่ภีารกจิอย่างอืน่มาขดัเวลาของการ

ปฏบิตั ิ มเีวลาปฏบิตัติลอดตัง้แต่ตื่นจนหลบั สามารถปลกีวเิวกไปอยู่คนเดยีวได ้ ไมม่ี

เรื่องมรีาวอะไรต่างๆมาคอยฉุกลากจติใจ ใหไ้ปทาํใหไ้ปคิด ใจคดิอยู่กบัเรื่องไตรลกัษณ์

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา คิดอยู่กบัอสุภะ คดิอยู่กบัอาหาเรปฏกูิลสญัญา คดิอยู่กบัธาต ุ ๔ 

ดนินํา้ลมไฟ พอใจคดิอยู่กบัเรื่องราวเหลา่น้ี กิเลสตณัหาต่างๆก็ถกูทาํลายไปหมด 

ภายในระยะเวลาเพยีง ๓ เดอืนเท่านัน้เอง น่ีคอืความแตกต่าง วา่ทาํไมถงึบรรลุเร็วบรรลุ

ชา้ บรรลเุร็วเพราะปฏบิตัมิาก และปฏบิตัถิกูก็จะบรรลเุร็ว แต่ถา้ปฏบิตันิอ้ยหรอืปฏบิตัิ

ไมถ่กู กจ็ะบรรลชุา้หรอืไมบ่รรลเุลย อย่างองคุลมีาลนี้ก็ปฏบิตัผิดิ ไปฆ่าคน คดิว่าการ

ฆ่าคน ๑๐๐๐ คนจะทาํใหบ้รรลุเป็นผูว้เิศษขึ้นมาได ้ ถา้ไมไ่ดเ้จอกบัพระพทุธเจา้ก็คงจะ

บรรลใุนนรกแน่ แต่บารมขีองพระพทุธเจา้สามารถช่วยองคุลมีาล ใหม้ดีวงตาเหน็ธรรม

ขึ้นมาได ้ เหน็การกระทาํทีไ่ม่ถกูตอ้งขององคุลมีาลได ้ ทาํใหอ้งคุลมีาล กลบัใจยุตกิาร

เขน่ฆ่าผูอ้ืน่ แลว้กลบัมาบาํเพญ็สมถะวปิสัสนาภาวนา จนไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตข์ึ้นมา 

หลดุจากการทีจ่ะตอ้งไปตกนรกอเวจ ี ถงึแมว้า่จะไดฆ่้าคนมาแลว้ ๙๙๙ คนก็ตาม แต่

การทีไ่ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตน้ี์ ทาํใหยุ้ตกิารไปเกดิได ้ ไมว่า่จะไปเกดิทีไ่หน เกดิเป็น

มนุษยเ์กดิเป็นเทวดา หรอืเกดิในนรกน้ีกไ็มต่อ้งไป ดว้ยอาํนาจพลงัของอรหตัตผล ยุติ

การเวยีนวา่ยตายเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่ไดอ้ย่างหมดสิ้น กรรมเก่าทีไ่ดเ้คยสรา้งมามาก
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นอ้ยเพยีงไร กไ็ม่สามารถทีจ่ะมาฉุดลากใหด้วงจติดวงวญิญานของพระอรหนัต ์ไปชดใช ้

กรรมไดอ้กีต่อไป  

นี่คอืเรื่องของการปฏบิตั ิจาํเป็นจะตอ้งมผูีรู้จ้รงิเหน็จริง เป็นผูบ้อกทาง ถา้ไปเจอผูท้ีไ่มรู่ ้

จรงิเหน็จรงิบอกทาง ก็เหมอืนกบัไปเจอคนตาบอดบอกทางคนตาบอด คนตาบอดก็ไมรู่ ้

จรงิ คนตาบอดทีม่าเรยีนกไ็มรู่จ้ริง เขาวา่อย่างไรกเ็ชื่อตามทีเ่ขาวา่ เขาวา่ใหน้ ัง่สมาธิ

เหวีย่งก็เหวีย่งกบัเขา เขาวา่ไม่ตอ้งนัง่สมาธกิ็ทาํตามเขา เพราะตวัเองไมรู่ว่้าวธิไีหนถกูวธิี

ไหนผดินัน่เอง ใครเขาวา่อย่างไรก็เชื่อ เชื่อแลว้มรรคผลก็ไม่เกดิ เกดิแต่ความหลง หลง

คดิวา่ตนเองบรรลแุลว้ อนัน้ีถา้ไมเ่ขา้หาผูรู้จ้ริงเหน็จรงิ ผูรู้จ้รงิก็คือผูท้ีส่อนมรรคทีม่อีงค ์

๘ พระพทุธเจา้ทรงตรสัเอาไวแ้ลว้วา่ คาํสอนของใครก็ตาม ถา้มมีรรคเป็นองค ์๘ นี้ เป็น

คาํสอนทีถ่กูตอ้ง ถา้คาํสอนของใครไม่มมีรรคทีม่อีงค ์ ๘ นี้ ก็ถอืว่าเป็นคาํสอนทีไ่มถ่กู 

หรือไมค่รบถว้นบรบูิรณ ์มรรค ๘ มที ัง้สมัมาสต ิสมัมาสมาธ ิสมัมาทฐิ ิสมัมาสงักปัโป 

สมัมาทฐิสิมัมาสงักปัโปน้ีเรยีกวา่ปญัญา สมัมาสตสิมัมาสมาธน้ีิเรยีกวา่สมาธ ิ สมัมา

กมัมนัโตสมัมาวาจาน้ีเรยีกวา่ศีล สรุปแลว้คาํสอนตอ้งมที ัง้ ๓ ส่วนประกอบกนั คือมที ัง้

ศีล มที ัง้สมาธ ิและมที ัง้ปญัญา ขาดองคใ์ดองคห์น่ึงไปไมไ่ด ้จะทาํใหไ้มส่าํเร็จผลขึ้นมา 

เหมอืนกบัทาํกบัขา้วแลว้ไมใ่ส่นํา้ปลา อาหารจะวเิศษยงัไงพอไม่ใส่เกลอืไมใ่ส่นํา้ปลาก็กิน

ไมล่ง จดืชดื มนัตอ้งมคีรบทกุอย่าง ถงึจะเป็นอาหารทีโ่อชะทีน่่ารบัประทานขึ้นมา ฉนัใด 

คาํสอนของใครก็ตาม ถา้ไมม่ศีีลสมาธปิญัญา ก็ถอืว่าเป็นคาํสอนทีไ่มค่รบถว้นบรบูิรณ์ 

ไมถ่กูตอ้ง คาํสอนของใครสอนใหฆ่้าผูอ้ืน่ เพือ่จะไดไ้ปพบกบัพระเจา้นี้ ก็เป็นคาํสอนที่

ผดิ ผูท้ีจ่ะเขา้หาพระเจา้ได ้ ผูท้ีจ่ะเขา้หาผูท้ีป่ระเสริฐได ้ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ศีีลเท่านัน้ ผูท้ีจ่ะ

เป็นพระอรยิบคุคลไดต้อ้งมศีีล อย่างองคุลมีาลจงึตอ้งหยุดฆ่าผูอ้ืน่ ถงึจะไดเ้ป็นพระ

อรหนัตไ์ด ้ถา้ยงัฆ่าผูอ้ื่นอยู่กจ็ะไมส่ามารถทีจ่ะเป็นพระอรหนัตไ์ด ้ 

ดงันัน้การศึกษาจงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัอย่างยิ่ง และตอ้งศึกษาจากแหลง่ทีถ่กู จะศึกษาจากผู ้

ทีรู่จ้รงิเหน็จรงิ ผูท้ีไ่ดบ้รรลแุลว้เท่านัน้ถงึจะถอืเป็นผูท้ีรู่จ้ริงเหน็จริง ถา้ยงัไมบ่รรลน้ีุจะ

ไปรูจ้รงิเหน็จรงิไดอ้ย่างไร ดงันัน้ถา้เราไมส่ามารถหาผูรู้จ้ริงเหน็จรงิทีย่งัมชีวีติอยู่ได ้ ก็

ตอ้งหาคาํสอนของท่านผูท้ีรู่จ้รงิเหน็จรงิ ทีไ่ดม้จีารกึไวใ้นหนงัสอืในสือ่ต่างๆ ในอดตีก็
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เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ และคาํสอนของพระสาวก ทีไ่ดม้จีารกึไวใ้นพระไตรปิฎก 

อนัน้ีเป็นแหลง่ทีถ่อืวา่เป็นแหลง่ความรูท้ีถ่กูตอ้ง ถา้ไมม่พีระอรหนัตพ์ระอรยิเจา้ทีม่ชีวีติ

มาส ัง่มาสอน เราก็ตอ้งเขา้หาคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีม่จีารกึไวใ้นพระไตรปิฎก ถงึแม ้

จะยากกวา่การเรยีนจากผูท้ีม่ชีวีติอยู่ เพราะการเรียนจากพระไตรปิฎกน้ี เหมอืนกบัการ

ทีเ่ราจะตอ้งไปคน้หาอาหารชนิดต่างๆมารบัประทาน ทีใ่หเ้หมาะกบัสถานภาพของร่างกาย

ของเรา ถา้เราเป็นเดก็เรากต็อ้งหานม หากลว้ยหาอาหารอ่อนมารบัประทาน ถา้ไปเจอเนื้อ

แขง็ๆกก็นิไมไ่ด ้ แต่ถา้เรามคีนป้อนน้ีมนังา่ย เช่นเรามพี่อแมน้ี่ พ่อแมจ่ะรูว่้าอาหารอนั

ไหนเหมาะกบัวยัของเรา วยัเดก็แมก็่จะหานมมาใหด้ืม่ หาของเหลวๆของกนิงา่ยๆใหก้นิ 

ถา้เอาเน้ือทอดเอาไก่ทอดมาใหก้นิก็คงจะกนิไมไ่ด ้ แต่ถา้ไมม่คีนป้อนเราตอ้งหาอาหาร

เอง ก็อาจจะไมรู่ว้า่อาหารอนัไหนจะเหมาะกบัวยัของเรา เวลาทีเ่ราเริ่มศึกษาใหม่ๆ เราก็

ไมรู่ว้า่ควรจะศึกษาธรรมะบทใด เพราะในพระไตรปิฎกน้ีกม็ธีรรมะเป็นถงึ ๘๔๐๐๐ พระ

ธรรมขนัธด์ว้ยกนั พอเราอ่านปับ๊เราก็งงเลย ไมรู่ว้า่จะเอาตรงไหนด ี พออ่านเขา้เหน็ 

๘๔๐๐๐ พระธรรมขนัธก์็เลยยอมแพ ้ สูไ้มไ่หว ไมรู่ว้า่จะไปอ่านตรงไหนด ี ไมรู่ว้า่จะ

เริ่มตน้ตรงไหนด ีทีอ่่านแลว้จะทาํใหเ้กดิความเจริญขึ้นมาในทางจติใจ กเ็ลยทอ้แทก้็เลย

ไมค่่อยเขา้หาพระไตรปิฎกกนั ไมค่่อยศึกษากนั นอกจากผูท้ีม่คีวามวริยิะขวนขวาย

มากๆ ผูท้ีม่คีวามสนใจต่อการศึกษามากๆเท่านัน้ ทีจ่ะสามารถเขา้ไปศึกษาจาก

พระไตรปิฎกได ้นอกนัน้แลว้ก็ตอ้งรอ ใหเ้จอกบัผูท้ีรู่จ้รงิเหน็จริงทีย่งัมชีวีติอยู่ ทีจ่ะป้อน

อาหารทีเ่หมาะกบัวยัของเรา  

แต่อย่างไรท ัง้น้ีท ัง้น ัน้ก็ตอ้งมผูีส้อน ไม่วา่จะเป็นผูส้อนทีต่ายไปแลว้ แต่มคีาํสอนอยู่ใน

หนงัสอื หรอืผูส้อนทีย่งัมชีวีติอยู่ แลว้สมยันี้ ก็มสีือ่ทีว่เิศษ ทีท่าํใหเ้รายงัสามารถรกัษา

เสยีงของผูส้อนได ้ เหมอืนกบัเราไดฟ้งัจากปากของท่านโดยตรง เช่นแผ่นซดีอีะไรเหลา่นี้

ทีบ่นัทกึเสยีง บนัทกึภาพของครูบาอาจารยต่์างๆไว ้ เราเปิดดูเปิดฟงัก็เหมอืนกบัเราได ้

ศึกษาโดยตรงจากท่าน ท ัง้ๆทีท่่านจากเราไปแลว้ แต่ตวัของท่านไมใ่ช่เป็นตวัสาระสาํคญั

ของท่าน ตวัสาระสาํคญัของท่านอยู่ทีค่าํสอนของท่าน ดงันัน้ถงึแมว้า่ร่างกายของท่านจะ

ตายไปแลว้ แต่เสยีงของท่านคาํสอนของท่านยงัอยู่ ภาพทีท่่านกาํลงัแสดงคาํสอนก็ยงัอยู่ 

ก็เหมอืนกบัวา่เราไดอ้ยู่กบัท่าน ในขณะทีท่่านมชีวีติอยู่เลย เราสามารถทีจ่ะนาํเอาคาํสอน
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ของท่านมาปฏบิตัไิด ้ แต่เราไมส่ามารถถามปญัหาได ้ เวลาทีเ่ราเกดิความสงสยัไมเ่ขา้ใจ 

อนัน้ีกจ็ะเป็นจดุดอ้ย ไม่เหมอืนกบัไดอ้ยู่ศึกษากบัผูท้ีย่งัมชีวีติอยู่ พอเราสงสยัอะไร

ตดิขดัตรงไหน พอไปถามปับ๊ก็จะเกดิความเขา้ใจทนัท ีก็จะไดแ้กป้ญัหาได ้ถา้กาํลงัเดนิ

ผดิทางกจ็ะไดยุ้ตไิด ้ กลบัมาเดนิในทางทีถ่กูได ้ อย่างเมือ่ไมน่านน้ีก็มเีดก็คนหน่ึงมาอยู่

วดั แลว้กม็าต ัง้สจัจาธษิฐาน วา่จะไมพ่ดูไมคุ่ยกบัใครจะปิดปาก เพราะคิดวา่การปิดปาก

ไมพ่ดูไมคุ่ยจะทาํใหใ้จสงบได ้ เราก็บอกเขาวา่ ปิดปากไดแ้ต่ยงัปิดความคดิไมไ่ด ้ เราปิด

ปากอยู่แต่ใจของเราก็ยงัคิดไดอ้ยู่ เพราะการปิดปากนี้ไมส่ามารถไปปิดความคดิได ้ จะ

ปิดความคดิไดต้อ้งใชส้ตเิท่านัน้ถงึจะปิดมนัได ้ เช่นถา้เราบรกิรรมพทุโธๆ เราก็จะไป

คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ีไมไ่ด ้ พอเราไมค่ดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใจก็จะว่างจะเยน็จะสบาย 

ปราศจากอารมณต่์างๆ เราบอกเขาๆเลยเขา้ใจ เขาก็เลยเลกิปิดปาก กลบัมาปิดความคิด

แทน ดว้ยการมาเจริญสต ิ บริกรรมพทุโธๆไปตัง้แต่ตื่นจนหลบั จติใจเขาก็วา่งจาก

ความคดิได ้ จติใจกม็คีวามสงบมคีวามสุขได ้ ไมง่ ัน้เขาบอกวา่ความคดิเขาสบัสนมาก 

คดิไปในแต่ละเรื่องก็ทาํใหเ้กดิอารมณต่์างๆขึ้นมา ก็เลยคดิวา่ตอ้งปิดปากไมพ่ดู เพราะ

คดิวา่การพดูน้ีเป็นตวัทีท่าํใหค้ดิ ซึง่ความจรงิตวัคิดน้ีต่างหากทีท่าํใหพ้ดู ไมใ่ช่ตวัพดูที่

ทาํใหค้ดิ ถา้ไมค่ดิแลว้มนัจะพดูไดอ้ย่างไร เวลานัง่สงบอยู่ในสมาธน้ีิจะพดูไดอ้ย่างไร 

เวลาจติสงบนี้ ร่างกายจะนิ่งเฉย เพราะจติไมท่าํงาน จติไมส่ ัง่การ พอจติไมส่ ัง่การร่างกาย

ก็ขบัเคลือ่นไมไ่ด ้เคลือ่นไหวไมไ่ด ้พดูไมไ่ด ้ใจเป็นนาย กายเป็นบา่ว ใจเป็นผูส้ ัง่ใหก้าย

พดู ส ัง่ใหก้ายทาํอะไรต่างๆ พอใจไมส่ ัง่กายก็พูดไมไ่ดท้าํอะไรไมไ่ด ้ หรือถา้ไมม่ใีจก็

เหมอืนคนตายเหมอืนซากศพ ศพนี้ไม่ทาํอะไรเลย มนัไมย่อมเคลือ่นไปไหนเลย ตอ้งให ้

คนอืน่จบัใส่โลง ตอ้งใหค้นอืน่จบัเขา้เตาเผาไป เพราะร่างกายไมม่ใีจเป็นผูส้ ัง่การแลว้

นัน่เอง  

นี่ก็คอืตวัอย่าง เรื่องของการทีม่คีรูบาอาจารยท์ีย่งัมชีวีติอยู่ เวลาเราตดิขดัตรงไหน เวลา

เขา้ใจผดิทีต่รงไหน ไปเลา่ไปแจง้ใหท่้านทราบ ท่านก็จะแกป้ญัหาใหเ้ราได ้อย่างหลวงตา

ท่านกเ็ลา่ใหฟ้งั ในช่วงวาระสุดทา้ยของการปฏบิตัขิองท่าน ตอนนัน้ท่านบอกวา่หลวงปู่

ม ัน่พึง่เสยีไปใหม่ๆ  แลว้จติของท่านกเ็กดิความสวา่งไสวขึ้นมา แลว้ปรากฏมธีรรมโผล่

ขึ้นมาวา่ ทีต่รงไหนทีม่จีดุมต่ีอม ทีน่ ัน่แหละคอืตวัภพตวัชาต ิเป็นปรศินาธรรมปรากฏให ้
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ท่านไดย้นิขึ้นมาภายในใจ ท่านฟงัแลว้ท่านก็ไม่เขา้ใจวา่ ไอต้วัทีเ่ป็นจดุเป็นต่อมน้ี มนัตวั

ไหน อยู่ตรงไหน ทา่นบอกตอ้งใชเ้วลาถงึ ๓ เดอืน ถงึจะเขา้ใจ ถงึจะแกป้รศินาธรรมอนั

นี้ได ้ และท่านบอกวา่ถา้หลวงปู่ม ัน่ยงัมชีวีติอยู่ ถา้ไปเลา่ใหท้่านฟงั หลวงปู่ม ัน่จะบอกก็

ไอต้วัน้ีแหละ ไอต้วัทีส่ว่างไสวนี้แหละ กจ็ะสามารถบรรลุไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว แต่กวา่จะ

รูไ้ดน้ี้ตอ้งไปคน้ควา้หาเอาเอง หาไปหามาดว้ยกาํลงัของปญัญาของตน ในทีสุ่ดกค็น้พบ

แต่ชา้หน่อย นี่คือความแตกต่างระหวา่งการมคีรูบาอาจารยค์อยส ัง่คอยสอน คอย

แกป้ญัหาต่างๆ กบัการทีไ่มม่คีรูบาอาจารย ์ 

แต่ถา้อยู่ในระดบัมรรคผลนิพพานแลว้ ถงึแมจ้ะไมม่คีรูบาอาจารยก์็ถไูถไปได ้ คอืถา้

เริ่มตน้ต ัง้แต่พระโสดาบนัไปแลว้น้ี เป็นผูท้ีเ่ขา้สู่กระแสของพระนิพพานแลว้ คาํวา่โสดานี้

มาจากคาํวา่โสตะ แปลวา่กระแส กระแสสู่พระนิพพาน ผูใ้ดไดเ้ขา้สู่กระแสแลว้ก็จะไปถงึ

พระนิพพานได ้ชา้หรอืเร็วเท่านัน้ ถา้มคีนคอยสอนคอยบอก เวลาทีไ่ปไมถ่กู ก็จะแกไ้ข

และไปใหถ้งึไดอ้ย่างรวดเร็ว ถา้ไมม่คีนสอนคนบอกก็อาจจะชา้หน่อย อาจจะแวะตรงนัน้

อาจจะแวะตรงน้ี ตดิตรงนัน้ตดิตรงน้ี แต่ในทีสุ่ดก็จะไปถงึจดุหมายปลายทางได ้

เหมอืนกบัเวลาทีเ่ราขบัรถขึ้นทางด่วน ถา้ขึ้นทางด่วนไดแ้ลว้มนัมกัจะไมห่ลงทางแลว้ 

เพราะมนัมป้ีายบอกทางตลอดเวลา จะไปชลบรุจีะไประยอง มนัถงึทางแยกมนัจะบอกให ้

เรารู ้แต่ถา้อยู่ขา้งลา่งน้ี มนัมทีางแยกเยอะแลว้ป้ายก็มนีอ้ย ถา้ยงัอยู่ขา้งลา่งอยู่น้ีเดีย๋วก็

ขบัวนไปวนมา ไปไม่ถงึไหน แต่พอขึ้นทางด่วนแลว้รบัรองได ้ว่าถงึจดุหมายปลายทางได ้

อย่างแน่นอน ฉนัใด การปฏบิตัก็ิเป็นแบบนี้ ถา้เราไดเ้ขา้สู่กระแสแลว้ไมม่คีรูบาอาจารย์

ก็ได ้สมมตุวิา่ครูบาอาจารยท์่านตายไปก่อน ก่อนทีเ่ราจะบรรลเุป็นพระอรหนัต ์เราไดแ้ค่

ข ัน้โสดาบนั เรากป็ฏบิตัไิปไดเ้พราะเรารูแ้นวทางแลว้ มนัจะมป้ีายบอกเราตลอดเวลา  

ป้ายที่จะบอกเรากค็อือริยสจั ๔ น่ีเอง ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค ถา้ปฏบิตัไิป ไปเจอทกุขท์ี่

ตรงไหน กรู็เ้ลยว่าตรงน้ีมีกเิลสมีตณัหา ตอ้งทาํลายมนั ถา้ไมท่าํลายมนักไ็ปไมไ่ด ้น่ีมนั

จะมป้ีายบอกทกุระดบั ข ัน้สกทิาคามกี็มอีรยิสจั ๔ คอยบอก ข ัน้อนาคามกีม็อีรยิสจั ๔ 

คอยบอก ข ัน้อรหนัตก์ม็อีรยิสจั ๔ คอยบอก พระโสดาบนัน้ีรูจ้กัอรยิสจั ๔ แลว้ ก็รูว้่าน่ี

คอืเครื่องมอืทีจ่ะแกป้ญัหาของข ัน้ต่างๆ ท่านก็แกไ้ดแ้ต่อาจจะชา้หน่อย เพราะกวา่จะ
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คลาํหาตวักเิลสแต่ละข ัน้เจอน่ีมนัก็ไมง่า่ย เพราะกเิลสมนัมเีลห่ก์ลมาก บางทมีนักป็ลอม

ตวัมาเป็นเพือ่นเรา ทาํใหเ้ราคดิวา่มนัเป็นเพือ่น แทจ้รงิแลว้มนักาํลงัมาฆ่าเรา โดยทีเ่รา

ไมรู่ต้วั อย่างทีห่ลวงตาบอกวา่ อวชิชาน่ีตอนตน้กค็ิดว่ามนัเป็นเสอื พอเจอมนัจรงิๆมนั

เป็นเหมอืนนางบงัเงา นางโสเภณี นางบงัเงายนือยู่ตามถนนในทีม่ดืๆ เขาเรยีกวา่นางบงั

เงา คดิวา่มนัเป็นเสอืจะกดั พอไปเหน็มนัเขา้มนัสวยงามอย่างน้ีเอง แทนทีจ่ะไปฆ่ามนั

เลยฆ่ามนัไมล่ง แสงสวา่งทีห่ลวงตาไดพ้บก็นี่คอืนางบงัเงา คิดวา่จะเป็นเสอืน่าเกลยีดน่า

กลวัเป็นปีศาจยกัษเ์ป็นมารอวชิชา ทีไ่หนไดเ้ป็นแสงสวา่งทีแ่บบวา่มหศัจรรย ์ แทนทีจ่ะ

ไปทาํลายมนักลบัไปรกัไปหวงมนั ไปครอบครองไปเป็นทาส ไปเป็นคนปกป้องรกัษามนั 

แต่ปญัญาและอริยสจั ๔ มนักจ็ะบอกว่า ไอน้ี่ก็เป็นทกุขเ์หมอืนกนั ถา้ไปรกัษามนัไป

ปกป้องมนั ก็แสดงวา่เรายงัมตีณัหามกีเิลสอยู่ ยงัมคีวามรกัยงัมคีวามอยากในตวัมนัอยู่ 

มนักจ็ะยอ้นพษิกลบัมา แลว้มนักจ็ะรูท้นักนั แลว้มนักจ็ะทาํลายมนัได ้ แทนทีจ่ะรกัษา

มนัก็ฆ่ามนัเลย  

นี่เป็นเรื่องทีเ่ราจะตอ้งม ีคือครูบาอาจารย ์ถา้ยงัไมเ่ขา้สู่กระแสตอ้งม ีถา้เขา้สู่กระแสแลว้

จะมหีรอืไมม่ก็ีได ้ มกี็เร็ว ถา้ไมม่กี็ชา้ อย่างพระอานนทน้ี์ไมม่พีระพทุธเจา้แลว้ เป็น

โสดาบนัแลว้ ไมม่พีระพทุธเจา้ ๓ เดอืนก็ไปถงึ เป็นพระอรหนัตไ์ด ้ แต่ตอ้งเป็นพระ

โสดาบนั ถา้ไม่เป็นพระโสดาบนัแลว้ไม่มพีระอรหนัตม์าสอนน้ียาก ยากทีจ่ะเขา้สู่กระแส

ได ้ จะไดก้็แค่ข ัน้ฌาน ทีเ่ป็นข ัน้งา่ย การเขา้ฌานน้ีงา่ยมาก ขอใหม้สีตอิย่างต่อเน่ืองเท่า

นัน้เอง ขอใหม้พีทุโธอย่างต่อเน่ืองนี้ก็เขา้ไปไดแ้ลว้ แต่เรื่องของปญัญาของมรรคผล

นิพพาน แต่ละข ัน้น้ีมนัมคีวามละเอยีด มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละข ัน้ ทีผู่ป้ฏบิตัจิะตอ้ง

ใชค้วามสงัเกตดูจติดูใจของตน ว่ากาํลงัทกุขก์บัเรื่องอะไร กาํลงัตดิอยู่กบัเรื่องอะไร 

แลว้ตอ้งใชอ้ะไรมาแกเ้รื่องที่กาํลงัตดิอยู่ เครื่องมือที่แกก้ต่็างกนัไป ข ัน้โสดาบนัก็ใช ้

เครื่องมอือย่างหน่ึง ข ัน้สกทิาคามขี ัน้อนาคามก็ีใชเ้ครื่องมอือกีอย่างหน่ึง ไมเ่หมอืนกนั 

ดงันัน้ถา้ไดศึ้กษามาก่อนก็พอจะรูแ้นวทาง เช่นศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ได ้หรอืจากทีไ่ด ้

ยนิไดฟ้งัจากครูบาอาจารยก็์ได ้ พอเราเขา้สู่เหตกุารณน์ัน้ เจอปญัหานัน้เราก็จะจาํวธิแีก ้

ไดว้า่ท่านเคยสอนใหท้าํอย่างน้ี ทาํอย่างน้ี พอเราเจอปญัหาน้ีเราก็ใชว้ธิน้ีีแกป้ญัหา มนัก็

แกไ้ดผ่้านไปไดแ้ละก็บรรลไุด ้ น่ีแหละคอืการปฏบิตั ิ และการศึกษาเป็นของทีไ่ปดว้ยกนั 
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เพราะวา่มนัตอ้งเปิดคู่มอือยู่เรื่อยๆ เวลาปฏบิตัเิวลาเจอปญัหาก็ตอ้งหาคู่มอื มาเปิดดูว่า

ตรงน้ีจะทาํอย่างไร ทางปฏบิตัแิลว้ท่านจะมีปรยิตักิบัปฏบิตัไิปพรอ้มๆกนั ส่วนในทาง

ปริยตัน้ีิเขาจะแยก เรยีนรูพ้ระไตรปิฎกใหม้นัหมดพระไตรปิฎกก่อนแลว้ค่อยไปปฏบิตั ิ

พอไปปฏบิตักิล็มืหมดเลยไอท้ีเ่รยีนมา เพราะมนัเป็นความจาํ ท่านบอกใหเ้รยีนแค่

อนุบาลแลว้กป็ฏบิตัขิ ัน้อนุบาลควบคู่กนัไป พอขึ้นข ัน้ประถมกเ็รยีนช ัน้ประถมแลว้ก็

ปฏบิตัขิ ัน้ประถมควบคู่กนัไป ไมใ่หแ้ยกออกจากกนั  

นี่คอืแนวทางของปริยตัปิฏบิตัทิีแ่ทจ้รงิ ตอ้งไปดว้ยกนั เรยีนแลว้กนํ็าเอาไปปฏบิตัเิลย 

ถา้ปฏบิตัแิลว้ผลกจ็ะเกดิข้ึนมา กจ็ะไดพ้บกบัความสขุที่แทจ้รงิ ความสุขทีถ่าวรทีจ่ะอยู่

กบัใจของเราไปตลอด ไมม่วีนัทีจ่ะจากใจเราไปได ้ ไม่เหมอืนกบัความสุขทางโลก ทาง

ลาภยศสรรเสรญิ ทางรูปเสยีงกลิน่รสทีไ่ดม้าแลว้กห็ายไป ตอ้งออกไปหาใหมม่าเตมิอยู่

เรื่อยๆ เตมิเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านัน้ พอถงึเวลาทีไ่มม่คีวามสามารถทีจ่ะเตมิได ้ ก็เป็น

เหมอืนคนอดอยากขาดแคลน คนทีแ่ก่คนทีเ่จบ็น้ีหาความสุขทางร่างกายไมไ่ด ้ ก็จะมแีต่

จติใจทีบ่อบชํา้จติใจทีห่วิ จติใจทีห่งดุหงดิราํคาญ ทกุขท์รมานใจ เพราะไมส่ามารถเตมิ

ความสุขอย่างทีเ่คยเตมิไดน้ ัน่เอง แต่ผูท้ีม่คีวามสุขภายในก็จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัความ

เสือ่ม กบัความเจบ็ไขไ้ดป่้วยของร่างกาย เพราะไมต่อ้งใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื จงึ

เรยีกวา่เป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ เป็นความสุขทีต่ดิอยู่กบัใจไปตลอด เป็นความสุขทีพ่วกเรา

ท ัง้หลาย ไดม้าหากนัอยู่เป็นระยะเวลาหลายปีแลว้ ไมท่ราบวา่หากนัเจอหรอืยงั ไดห้รอื

ยงั หรอืไมไ่ดห้ากนั มาฟงัเสร็จแลว้พอกลบัไปบา้น ก็เอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัน้ีโยนทิ้งถงัขยะ

ไป แลว้เดอืนหนา้ค่อยมาฟงัใหม ่ ถา้ฟงัแบบนี้อกี ๒๐ ปี ๓๐ ปีก็เหมอืนเดมิ จะไมม่ี

วนัทีจ่ะเจรญิกา้วหนา้ได ้ ดงันัน้ขอใหท่้านจงนาํเอาสิง่ทีท่่านไดย้นิไดฟ้งั แลว้นาํเอาไป

ปฏบิตั ิเพือ่ผลทีจ่ะเกดิขึ้นตามมาต่อไป  

ถาม ทีท่่านอาจารยเ์ทศนบ์อกวา่ ตัง้แต่ข ัน้โสดาบนัเป็นตน้ไป จะมป้ีายบอกทางไป

เรื่อยๆ แต่ละข ัน้เหมอืนขึ้นทางด่วน เราไปก็จะเหน็ป้ายบอกทาง ทนีี้ ลูกยงัไปไม่

ถงึข ัน้นัน้ ก่อนถงึข ัน้โสดาบนันะค่ะ อยากเหน็ป้ายบอกทาง ไปอย่างไรถงึจะถงึ

โสดาบนั  
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ตอบ ก็ตอ้งหาเงนิซื้อค่าบตัรผ่านทางด่วน บตัรผ่านทางด่วนก็คอืตอ้งทาํทานตอ้งสละ

ใหห้มด มขีา้วมขีองอะไรตอ้งสละใหห้มด มสีามมีลูีกมอีะไรตอ้งสละใหห้มด 

ตอ้งไปบวช ถงึจะไดไ้ปขึ้นทางด่วนได ้ ก็สงัเกตดูคนทีเ่ขาขึ้นทางด่วน ส่วนใหญ่

เขาก็เป็นนกับวชกนัท ัง้นัน้ เขา้ใจหรอืยงั ทานกไ็ม่ยอมทาน ศีลก็ไมย่อมรกัษา 

แต่อยากจะขึ้นทางด่วนกต็อ้งเดนิขึ้นนะ  

ถาม จะมปีญัหาในส่วนหน่ึงคอื เวลาทีส่นใจจะเขา้มาปฏบิตัธิรรมอย่างจรงิจงั แต่ว่า

บางทคีรอบครวัจะไมเ่ขา้ใจ เขาจะสามารถขดัขวางพยายามไมใ่หเ้รามาทางน้ี การ

ทีเ่ราจะทาํใจไมใ่หรู้ส้กึต่อตา้นเขา ควรจะทาํใจรบักบัมนัอย่างไรคะ  

ตอบ ก็คดิวา่มนัเหมอืนกนัทกุคน ตัง้แต่พระพทุธเจา้ลงมาน้ีไมม่ใีครเขาคดิเหมอืนเรา

หรอก ทางเราน้ีมนัเป็นทางทีไ่ม่มคีนท ัว่ไปเขาคิดกนั เขาไมรู่คุ้ณค่าของทาง เขา

กลวั เขากลวัว่าเราจะไปแลว้จะไมไ่ดส้ิง่ทีด่อีย่างทีเ่ราคดิ เพราะเขาไม่รูว้า่ทางที่

เราไปนี้ดอีย่างไร ก็เป็นเรื่องธรรมชาตขิองเขาทีเ่ราตอ้งทาํใจ พจิารณาวา่เขาเป็น

อนตัตา เราไปหา้มเขาคดิไมไ่ด ้หา้มเขาใหม้คีวามรูส้กึอย่างนัน้ไมไ่ด ้แต่เราตอ้งรู ้

วา่ทางทีเ่ราไปน้ีเป็นทางทีถ่กูทีด่ทีีค่วร เพราะเป็นทางทีพ่ระพทุธเจา้ และครูบา

อาจารยท์ ัง้หลาย ท่านไดไ้ปกนัแลว้ ขอใหเ้รามคีวามแน่วแน่ม ัน่ใจกบัทางน้ีก็แลว้

กนั ส่วนความคดิของคนอืน่เขาจะคดิอย่างไรน้ี เราหา้มเขาไมไ่ด ้ คนอืน่ทีเ่ขารู ้

ทางเขาก็จะอนุโมทนา เขาก็จะแสดงความยนิด ีแต่คนทีเ่ขาไมรู่จ้กัทางนี้ เขากจ็ะ

มคีวามวติกมคีวามกงัวล มคีวามเหน็ทีไ่ม่ตรงกบัเรากไ็ด ้ ซึง่เป็นเรื่องปกตเิรื่อง

ธรรมดา เราอย่าใหค้วามคดิของคนอืน่มาเป็นอปุสรรค ต่อการดาํเนินไปในทางน้ี

ก็แลว้กนั  

ถาม โยมปฏบิตัติอนน้ี กค็ือพจิารณาธาต ุ๔ กบัไตรลกัษณ ์ทน้ีีอยากจะเรยีนถามพระ

อาจารยข์ยายความวา่ ถา้พระโสดาบนัพระสกทิาคามพีระอนาคาม ีพจิารณาอะไร

เจา้คะ  
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ตอบ คอืพระโสดาบนัน้ีท่านจะพจิารณาเรื่อง ความเจบ็ความตายของร่างกายเป็นหลกั 

คอืท่านพจิารณาวา่ร่างกายนี้ ไมใ่ช่ตวัท่าน เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ มกีารเกดิแลว้ก็

ตอ้งมกีารตายเป็นธรรมดา ตอ้งมกีารเจบ็เป็นธรรมดา เป็นสิง่ทีใ่จไปหา้มไมไ่ด ้

แต่เป็นสิง่ทีใ่จไม่ตอ้งทกุขด์ว้ยได ้ คอืใจถา้รูท้นัแลว้ปลอ่ยวาง อย่าไปอยากให ้

ร่างกายไมเ่จบ็ อย่าไปอยากใหร่้างกายไมต่ายเท่านัน้ ใจก็จะเป็นอเุบกขา พอเป็น

อเุบกขาวางเฉย ก็จะไมส่ะเทอืนใจ เวลาทีร่่างกายเจบ็หรือเวลาร่างกายจะตายไป 

วธิทีีจ่ะทดสอบ ก็สงัเกตดูเช่นถา้เราไปหาหมอแลว้หมอวา่มมีะเร็งอย่างน้ี เราดูใจ

เราเลยวา่เป็นยงัไง เฉยหรอืยงัวุน่วายหว ัน่ไหววติก ถา้ยงัวุน่วายหว ัน่ไหวก็แสดง

วา่ เรายงัไมม่ปีญัญา ทีจ่ะเหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตาในร่างกาย แต่ถา้เราเฉยและ

วา่เออมนัเป็นอย่างน้ีแหละ เกดิแลว้มนัก็ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย อนตัตาหา้ม

มนัไมไ่ด ้มนัไมใ่ช่ตวัเราของเรา มนัเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เป็นเหมอืนรถยนตค์นั

หน่ึง รถยนตเ์ราขบัมนัไป มนัเสยีเราก็ซ่อมมนั ไม่เหน็เราไปทกุขก์บัมนัเลย 

ทาํไมร่างกายนี้กเ็ป็นเหมอืนรถยนต ์ ทาํไมเราตอ้งไปทกุขก์บัมนัดว้ยเวลามนัเจบ็ 

เราใชก้ารเปรยีบเทยีบแบบน้ีกไ็ด ้ ใหเ้รามคีวามรูส้กึแบบเดยีวกบัทีเ่รามี

ความรูส้กึกบัรถยนต ์เพราะมนัไม่ต่างกนั ต่างกนัตรงทีว่า่ร่างกายมนัเป็นเน้ือเป็น

หนงั เป็นอาการ ๓๒ ส่วนรถยนตม์นัเป็นเหลก็เป็นกระจกเป็นพลาสตกิเป็น

สายไฟ แต่มนัก็เป็นอนิจจงัเหมอืนกนั เป็นอนตัตาเหมอืนกนั เราเป็นคนขบั

เหมอืนกนั ร่างกายนี้ เรากเ็ป็นคนขบัมนั รถยนตเ์ราก็เป็นคนขบัมนั เมือ่มนัเสยี

มนัจะพงั เราไมท่กุขก์บัรถยนต ์ เราทาํไมมาทกุขก์บัคนัน้ีคอืร่างกายของเรา น่ีคือ

การพจิารณาเพือ่ปลอ่ยวาง เวลาเกิดเหตกุารณท์ีจ่ะมาทาํใหใ้จส ัน่สะเทอืน เช่น

เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งตาย ถา้เรามปีญัญาเราปลอ่ยวางร่างกายได ้ก็

จะไมท่กุขก์บัมนั หรอืจะไมท่กุขก์บัความเสือ่มของร่างกายคนอืน่ เช่นของสามี

ของภรรยา ของบตุรของธดิา ของพ่อของแม ่ ของคนทีเ่รารกัเคารพบูชา เราก็จะ

ทาํใจเฉยได ้ น่ีคอืเรื่องของพระโสดาบนั เป็นผูท้ีย่อมรบักบัความเสือ่ม อย่างที่

พระอญัญาโกณฑญัญะไดเ้ปลง่วาจาวา่ สิง่ใดทีม่กีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมี

การดบัไปเป็นธรรมดา ท่านยอมรบัความจริง ยอมรบัว่าร่างกายตอ้งเสือ่มไปเป็น
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ธรรมดา และทกุสิง่ทกุอย่างไมว่า่จะเป็นสมบตัขิา้วของเงนิทองหรอือะไรก็ตาม ก็

ตอ้งเสือ่มไป เรามอีะไรมนัก็ตอ้งหมดไปสกัวนัหน่ึง เราจะไม่ทกุขก์บัมนั ถา้เรา

เหน็ความจรงิอนัน้ี อนัน้ีคือเรื่องของโสดาบนั พอท่านไมท่กุขก์บัความเสือ่ม ท่าน

ก็ไมต่อ้งไปทาํบญุสะเดาะเคราะห ์ไมต่อ้งไปหาหมอดู ไมต่อ้งไปหาซนิแส ไม่ตอ้ง

ไปยา้ยบา้น ไมต่อ้งไปเปลีย่นชื่อเปลีย่นทรงผม สุดแทแ้ต่ซนิแสจะแนะนาํ เพราะ

เราเชื่อในเรื่องวา่เกดิมาแลว้มนัตอ้งเสือ่ม มเีจรญิแลว้ก็ตอ้งเสือ่ม รวยไดก้ต็อ้ง

จนได ้แต่ไมห่ว ัน่ไหวกบัความยากความจน พรอ้มทีจ่ะเจอกบัทกุสภาพได ้ ก็เลย

ไมต่อ้งไปยุ่งกบัเรื่องสลีพัพตัปรามาส คอืทาํกจินอกศาสนา กจิของศาสนานี้

พอแลว้ รกัษาศีลทาํทานภาวนาไป พอแลว้พอเพยีงต่อการรกัษาจติใจของเราให ้

สงบ ไมใ่หท้กุขไ์ม่ใหวุ้น่วายใจ น่ีคอืเป็นเรื่องของพระโสดาบนั ละสกักายทฐิ ิละ

สลีพัพตัปรามาส ละความสงสยัในพระพทุธพระธรรมพระสงฆไ์ด ้ เพราะไดใ้ช ้

ธรรมของพระพทุธเจา้มากาํจดัความทกุข ์ เหน็อรยิสจั ๔ เหน็ทกุขส์มทุยันิโรธ

มรรคปรากฏขึ้นมาภายในใจ ก็ไมส่งสยัวา่คนสอนมจีรงิหรอืไมม่จีรงิ และไม่

สงสยัวา่พระอรยิสงฆเ์ป็นไดห้รอืเป็นไมไ่ด ้ มจีรงิหรอืไม ่ ก็เพราะตวัเราได ้

กลายเป็นพระอรยิสงฆข์ึ้นมาแลว้ น่ีคือเรื่องของสงัโยชน ์ ๓ ขอ้แรกทีพ่ระ

โสดาบนัละไดก้าํจดัได ้ 

ข ัน้ของพระสทิาคามแีละพระอนาคามกี ็มสีงัโยชนอ์ยู่อกี ๒ ขอ้ คอืกามราคะกบั

ปฏฆิะ กามราคะก็คอืความยนิดใีนกามารมณ ์ ปฏฆิะก็คอืความหงดุหงดิใจ ที่

เกดิจากเวลามกีามารมณแ์ลว้ไมส่ามารถเสพกามารมณไ์ด ้ ก็เกดิปฏฆิะขึ้นมา วธิี

ทีจ่ะกาํจดัปฏฆิะกบักามราคะก็ใหก้าํจดัดว้ยอสุภะ เวลาเกดิกามารมณก็์นึกถงึ

ส่วนทีไ่มน่่าดูน่าชมของร่างกาย ของคนทีเ่รามกีามารมณด์ว้ย มนักจ็ะดบั

กามารมณไ์ด ้ พอไมม่กีามารมณป์ฏฆิะความหงดุหงดิใจก็จะหายไปดว้ย ถา้ข ัน้

พระสกทิาคามท่ีานก็บอกวา่ทาํไดป้ระมาณครึ่งหนึ่ง คอืทาํใหม้นัเบาบางลงไปแต่

ไมห่มดไป ถา้ตน้ไมก้็คอืตดัตน้ไดแ้ต่ยงัไม่ไดถ้อนรากถอนโคน ข ัน้พระอนาคามี

ก็จะทาํลายไดอ้ย่างถาวร เพราะจะมอีสุภะอยู่ในใจตลอดเวลา มองเหน็ใครน้ีจะ

มองทะลเุขา้ไปใตผ้วิหนงัทนัท ี มองเหน็อวยัวะต่างๆตลอดเวลา เนื่องจากการ
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เจรญิอย่างต่อเน่ือง การเจรญิก็คอืระลกึถงึอวยัวะต่างๆทีม่อียู่ในร่างกาย ทีอ่ยู่

ภายใตผ้วิหนงั เช่นเน้ือหนงัเอน็กระดูก เยือ่ในกระดูก มา้มหวัใจตบั พงัผดืไต

ปอด ไสใ้หญ่ไสน้อ้ย อาหารใหมอ่าหารเก่า มนัจะพรึบขึ้นมาทนัท ี เหน็ใครก็จะ

เหน็พรบึเขา้ไป เหมอืนตาเอก็ซเรย ์ แลว้ความสวยความงามทีใ่ชผ้วิหนงัเป็นทีต่ ัง้ 

มนัจะทนสูก้บัความจริงของอสุภะไดอ้ย่างไร กามารมณไ์มม่วีนัเกดิ ถา้มอีสุภะ

อยู่ในใจ เหน็อยู่ตลอดเวลา นัน่กเ็ป็นข ัน้ของพระอนาคาม ี 

ข ัน้อรหนัตก์็มอียู่ทีต่วัอวชิชากบัตวัมานะนี้ เป็นหลกั มานะก็คอืการถอืตวั กต็อ้ง

พจิารณาวา่ตวัตนมนัออกมาจากตรงไหน เวลาจติสงบตวัตนมนัหายไป เวลาจติ

ออกจากความสงบมาตวัตนก็โผลข่ึ้นมา มนัก็โผลข่ึ้นมากบัสงัขารกบัสญัญาน่ีเอง 

มนัก็เป็นเรื่องของขนัธป์รุงแต่งขึ้นมา แลว้เราก็ไปเชื่อมนัไปยดึไปตดิมนั พอเวลา

จติสงบน่ิงมนัก็หายไป มนักรู็ว้า่มนัเป็นเพยีงสญัญาสงัขาร ไมเ่ทีย่ง ไม่ใช่ของจริง 

ไมต่อ้งไปยุ่งกบัมนั ของจรงิคอืตวัรู ้สกัแต่วา่รู ้ เวลาจติสงบขนัธส์งบเหลอืแต่ตวั

รูต้วัเดยีว พระพทุธเจา้จงึสอนวา่ใหส้กัแต่วา่รู ้ ไดย้นิกส็กัแต่วา่ไดย้นิ ไมใ่หม้ี

สญัญาสงัขารเขา้ไปยุ่งดว้ย อย่าไปวา่เขาด่าเราเขาชมเรา ถา้ไปปรุงแต่งวา่เขาว่า

เราเขาชมเรา ก็จะเกดิความรกัความชงัขึ้นมา เกดิกเิลสขึ้นมา เกดิความทกุข ์

ขึ้นมา ถา้สตปิญัญาทนัมนั ก็จะเฉย ใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉย ก็ถามวา่มนัด่าใคร

มนัชมใคร มนัด่าผมหรอืขนหรอืเลบ็หรอืฟนั หรอืหนงัหรอืเน้ือหรอืเอน็หรอื

กระดูก ฯลฯ ใช่ไหม เวลาด่าคนเราด่าใคร เราก็ด่าผมขนเลบ็ฟนัเขาไมใ่ช่หรือ 

หนา้เขาทาํดว้ยอะไร ก็หนงัไง แต่ตวัจรงิเรามองไม่เหน็เขาหรอก ตวัจติเราเหน็ที่

ไหน ตวัทีเ่ป็นตวัปญัหา มนัไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย เพยีงแต่ใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื

เท่านัน้เอง แมแ้ต่ตวัจติเองตวัจรงิๆมนักไ็มม่อีะไรมนัก็ไมม่ตีวัตน อวชิชาก็คอื

ความสุขทีล่ะเอยีด ทีย่งัมอียู่ในจติ ทีจ่ติไปยดึไปตดิอยู่ เช่นแสงสวา่งนี้กเ็ป็น

ส่วนหน่ึงของความสุขทีล่ะเอยีด ทีม่นัเป็นอนิจจงั มนัสวา่งไดม้นักด็บัได ้ ถา้เรา

ไปตดิมนัเราก็จะพยายามรกัษาใหม้นัสวา่ง ก็ใชส้ตปิญัญาเพราะมนัเกดิจากการที่

เราเจรญิสตปิญัญามนัถงึสวา่งขึ้นมา แต่ตอนน้ีเราตอ้งพลกิสตปิญัญากลบัจาก

การทีจ่ะผลติมนั เราตอ้งปลอ่ยมนัใหม้นัดบัไป อย่าไปยดึไปตดิมนั เพราะมนัไม่
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เทีย่ง พอเราปลอ่ยมนัแลว้มนัก็หายไป หายไปแลว้มนักเ็หลอืแต่ความวา่ง อนันี้

แหละทีเ่ป็นสุญญงั ปรมงั สุญญงั น่ีคือข ัน้ของพระอรหนัต ์ 

ถาม ทีว่า่มจีดุมต่ีอมทีห่ลวงตา ทีท่่านอธบิายเมือ่ตะกี้ใช่อนัเดีย่วกนัน้ี 

ตอบ ทีไ่หนทีม่จีดุมต่ีอมคือตวัภพตวัชาต ิแสงสวา่งน้ีไง ทีว่า่เป็นนางบงัเงา อวชิชาเป็น

นางบงัเงา พอเจอมนัแลว้มนัแสนจะอศัจรรย ์สวา่งไสว แทนทีจ่ะฆ่ามนัปลอ่ยมนั

ใหม้นัเสือ่มหมดไป กลบัพยายามไปรกัษามนั  

ถาม เมือ่กี้ทีท่่านอาจารยบ์อก คอืตอ้งผ่านข ัน้อนาคามแีลว้ถงึจะเจอนางบงัเงาใช่หรือ

เปลา่คะ 

ตอบ ใช่  

ถาม ก่อนหนา้น้ีจะไมเ่จอใช่ไหมคะ 

ตอบ ไมเ่จอ เจอก็ไมรู่ม้นั เพราะว่ามนัสตปิญัญาเรามดืบอดไง เราไมไ่ดม้องเขา้ไปขา้ง

ใน เรามองแต่ขา้งนอก มองนางบงัเงาจริงๆ ขบัรถไปหาตามขา้งถนนจริงๆ   

ถาม จรงิๆแลว้จะถามแค่พระโสดาบนั แต่ท่านตอบถงึข ัน้อรหนัตไ์ปแลว้ ตอนน้ีพวก

เราก็จ่อๆโสดาบนักนัอยู่ ๗ ปีแลว้เจา้ค่ะ คราวนี้ขอ้สงสยัขอ้หน่ึง จรงิๆแลว้ขอ้ ๑ 

ขอ้ ๒ อย่างสลีพัพตัปรามาส พวกเดรจัฉานวชิาเรากไ็ม่ไปแลว้ เรื่องสงสยักรรม

เรื่องบาปกรรมพวกนี้ เราคงไมม่ ี เหลอืขอ้เดยีวทีต่วัตนนะเจา้ค่ะ สกักายทฐิทิีใ่ห ้

เหน็วา่ขนัธ ์ ๕ ไมใ่ช่เรา เราก็เหน็ จรงิๆเราก็เหน็แต่กต็อนน้ีมนัถงึข ัน้ทดสอบ 

อาจารยบ์อกถา้เป็นมะเร็งแลว้จะเป็นยงัไง แลว้ถา้เกดิวา่มนัมอีนัอืน่นะ สมมตุว่ิา

ทาํอย่างไรเราจะรูว่้าบรรลแุลว้นะเจา้คะ 

ตอบ คอืทีเ่ราทาํใจไมไ่ด ้เพราะจติเรายงัไมเ่ป็นอเุบกขา เรายงัไมม่สีมาธ ิเราถงึตอ้งฝึก

สมาธก่ิอน ใหจ้ติรวมเป็นอปัปนาฯก่อน ใหเ้ขา้สู่ฌาน ๔ สกัแต่วา่รู ้ เหลอืแต่
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อเุบกขา แลว้พอเรามตีวัน้ีแลว้เวลามเีรื่องมปีญัหาอะไรเขา้มา เราก็จะดงึจติเขา้มา

ตรงจดุน้ีได ้คอืปลอ่ยวาง  

ถาม หมายความวา่เราจะตอ้งไดฌ้าน ๔ คอืตอ้งฝึกฌาน ๔ ใหม้นัชาํนาญ 

ตอบ คอืถา้ขบัรถก็ตอ้งหาเกยีรว์า่งใหเ้จอก่อน ตอนนี้ เราหาเกยีรว์า่งไมเ่จอ 

ถาม ทีซ่่อนหรอืคะ สมมตุมิอีะไรขึ้นมา พรบึเขา้ไปเลยอย่างนี้ ใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ ก็ไมต่อ้งเขา้ไปไง เพยีงทาํใจใหเ้ฉย มนัก็ไมวุ่น่วายแลว้ หมอบอกวา่มะเร็งก็

มะเร็ง ก็จบ ไมอ่อกมาปรุงแต่ง 

ถาม แลว้ตอ้งเป็นฌาน ๔ เลยหรอืเจา้ค่ะ 

ตอบ มนัถงึจะเป็นอเุบกขา คุณไปอ่านในหนงัสอืซ ิฌาน ๑ มนัไมม่อีเุบกขาฌาน ๒ ไม่

ม ีฌาน ๓ ไมม่ ีตอ้งฌาน ๔  

ถาม แลว้มนัยากไหมคะ ฌาน ๔ 

ตอบ ก็มพีทุโธไป กม็จีติมสีตอิยู่กบัอารมณใ์ดอารมณห์น่ึง ไปตลอดจนกวา่มนัจะถงึ

อเุบกขา เท่านัน้เอง 

ถาม ลมหายใจก็ได ้ 

ตอบ ได ้ลมหายใจก็ได ้การบรกิรรมก็ได ้หรอืเวลาพจิารณาทกุขเวทนา แลว้จติปลอ่ย

เวทนาได ้มนักเ็ขา้ฌาน ๔ ได ้ 

ถาม ออ้ ถา้เราไดต้รงนัน้เราถงึจะแน่ใจวา่ชวัร ์

ตอบ แน่ใจวา่เราทาํใจได ้ เช่นเวลานัง่พจิารณาทกุขเวทนา เจบ็แสนเจบ็ยงัไง เราก็

พจิารณาจนกระท ัง่จติปลอ่ยวาง ไมไ่ปอยากใหค้วามเจบ็หายไป จติสกัแต่วา่รู ้

เฉยๆ นัน่ก็เป็นฌาน ๔ ต่อไปเวลาร่างกายเจบ็จะตาย มนัก็รูว้า่วธิทีาํใจทาํอย่างไร  
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ถาม ก็คอืรูส้กัแต่วา่เจบ็ แต่วา่ไมใ่ช่เราเจบ็ใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ เออ มนัจะเฉยๆ ฉะนัน้ตอ้งพยายามฝึกสตใิหม้าก เพราะสตจิะเป็นตวัดงึจติให ้

เขา้สู่อเุบกขาได ้ 

ถาม แปลวา่สตขิองพระอาจารย ์คอืหมายถงึ สมาธใิช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ ก็ตอ้งมสีต ิถงึไดส้มาธ ิ 

ถาม ใช่ค่ะ คอืตอ้งเป็นข ัน้สมาธ ิฌาน ๔  

ตอบ ตอ้งปลกีวเิวก ตอ้งอยู่คนเดยีว ถงึจะรกัษาสตไิดอ้ย่างต่อเน่ือง ถา้ไปอยู่กบัคน

อืน่ ทาํภารกจิต่างๆ เดีย๋วก็เผลอ ไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ลมืต ัง้สต ิ จติกไ็หล

ไปตามอารมณ ์ไปตามเหตกุารณ ์เวลามานัง่สมาธมินัก็เลยไมน่ิ่ง เพราะมนัยงัอด

ทีจ่ะคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ีไม่ไดอ้ยู่ ตอ้งไปปลกีวเิวก ตอ้งไปบวช 

ถาม สบืเน่ืองจากทีอ่ธบิายเรื่องจติ เวลามนัอยู่ในสภาวะเจบ็ปวดและกลวัจนถงึขดีสุด 

มนัสกัแต่ว่ารูไ้มไ่หวนะคะ ทีผ่่านมา แลว้ก็พอกาํหนดลมหายใจจบัทีพ่ทุโธน่ี รูส้กึ

วา่มนัเป็นเหมอืนไปจดจ่อตรงทีเ่จบ็ปวดอกี หรอืวา่มนัเป็นเพราะว่าเราฝึกมาไมด่ี

พอ 

ตอบ สตเิราไม่มกีาํลงัพอทีจ่ะดงึใจใหอ้ยู่กบัพทุโธ ใหอ้ยู่กบัลม พอเจบ็ปับ๊ความเจบ็

มนัจะดงึไปหาความเจบ็ พอไปหาความเจบ็มนักป็รุงแต่งอยากจะใหม้นัหาย มนัก็

เลยทกุข ์ทีม่นัทนไมไ่ดไ้มใ่ช่ความเจบ็ แต่มนัทนไมไ่ดเ้พราะความทกุขท์ีเ่กดิจาก

ใจ เกดิจากความอยากใหค้วามเจบ็หายไป เราจงึตอ้งดงึใจอย่าไปคดิถงึความเจบ็ 

ใหค้ดิอยู่กบัพทุโธๆ บริกรรมใหม้นัเร็วขึ้นใหม้นัถีข่ึ้น ฝากเป็นฝากตายไวก้บัพทุ

โธ ฝากไวก้บัคาํบรกิรรมเลย ถา้เราพทุโธหรือบรกิรรมอย่างต่อเนื่องไมค่ิดถงึ

ความเจบ็ได ้เดีย๋วจติมนัปลอ่ยเอง  

ถาม อย่างน้ีถา้เกดิวา่เป็นจติสุดทา้ยนะคะ ถา้ปจัจบุนัทนัด่วนออกไปอาจจะ... 
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ตอบ ถา้ใชส้มาธกิ็อาจจะไมท่นั ถา้เราไม่ฝึกอย่างสมํา่เสมอ 

ถาม ก็อาจจะเป็นพทุโธไปอย่างเดยีวเลยใช่ไหมคะ 

ตอบ ใช่ มนัอยู่ทีว่่าพอเจบ็ขึ้นมา เราจะมสีตพิอทีจ่ะระลกึถงึพทุโธหรือเปลา่ ถา้มเีราก็

จะใชพ้ทุโธช่วยดบัความทกุขไ์ด ้ แต่มนัเป็นความทกุขท์ีเ่ป็นการดบัไมถ่าวร ไม่

เหมอืนกบัการใชป้ญัญา ถา้เราอยากจะดบัอย่างถาวรเราตอ้งใชป้ญัญา พจิารณา

ใหเ้หน็ว่าความทกุขท์ีแ่ทจ้รงิ เกดิจากความอยากของเรา อยากใหค้วามเจบ็

หายไป ความเจบ็เองน้ีไมใ่ช่เป็นความทกุข ์ แต่ความอยากใหค้วามเจบ็หายไปนี้

เป็นความทกุข ์ เราตอ้งหยุดความอยาก คอืปลอ่ยมนัเจบ็ไป ไมต่อ้งกลวัความ

เจบ็ เหมอืนกบัไมต่อ้งกลวัเสอื ใจดสูีเ้สอื มนัอยากจะมากดัก็ปลอ่ยมนักดัไป 

ร่างกายจะเจบ็ก็ปลอ่ยมนัเจบ็ไป ถา้ใจเราเฉยเป็นอเุบกขา ต่อไปเราก็จะไมต่อ้ง

พทุโธไมต่อ้งอะไร เพราะใจเราไมท่กุข ์ แลว้ต่อไปเราจะไมก่ลวัความเจบ็แลว้ 

ขนาดไหนเราก็ไมก่ลวั เพราะเรารูจ้กัวธิปีฏบิตักิบัความเจบ็  

ถาม แบบน้ีเราตอ้งฝึกจนชาํนาญ ใช่ไหม ไอท้ีอ่ยู่ๆบอกว่าจะไปทาํใหม้นัผ่านพน้โดย

ไมฝึ่กน้ี คงเป็นไปไมไ่ด ้ 

ตอบ ก็เหมอืนกบันกักฬีานะแหละ เขาตอ้งซอ้มจนชาํนาญ นกัมวยก่อนทีเ่ขาจะขึ้นเวท ี

เขาตอ้งชาํนาญแลว้เขาถงึค่อยขึ้นไป ไมใ่ช่ขึ้นไปแลว้ค่อยมาคดิว่าจะทาํอย่างไรด ี

ขณะทีค่ดิก็โดนเขาน็อก 

ถาม ถา้เราสมมตุชิาตนิี้ ฝึกจนชาํนาญ แต่ยงัไมไ่ดม้รรคไดผ้ลนี่ ตอนจติสุดทา้ยน้ี ควร

จะเป็นกศุลหรอืควรจะเขา้ฌานดคีรบั  

ตอบ มนัจะเป็นอตัโนมตัขิองมนันะ โดยสญัชาตญานของจติ จติมนัจะทาํในสิง่ทีม่นัทาํ

ไดด้ทีีสุ่ด มนัทาํไดอ้ะไรเท่าไหร่มนักจ็ะทาํอย่างนัน้ ถา้มนัทาํพทุโธไดม้นักจ็ะทาํ

พทุโธ  



79 
 

ถาม แลว้ถา้สมมตุเิขา้ฌาน ไปเป็นพรหมจะเสยีเวลาหรอืเปลา่  

ตอบ เสยีก็ทาํไงละ่ ก็เราทาํไดแ้ค่นัน้แหละ ก็ถงึใหร้บีทาํเสยีแต่ตอนน้ีไง เวลาไปตี

กอฟลไ์ปเทีย่วไปดูหนงัไมว่า่มนัเสยีเวลา เวลาไปตดิสวรรคช์ ัน้พรหมหาว่า

เสยีเวลา ก็รีบมาภาวนาซ ิรบีมาปฏบิตั ิ 

ถาม และทีพ่ระอาจารยบ์อกวา่จติสุดทา้ย ถา้กาํหนดไม่อยากทกุขไ์มอ่ยากเจบ็ได ้ ใน

จติสุดทา้ยคอืเหมอืนกบัสภาวะเฉยๆนี่ จติจะไปไหนคะ 

ตอบ ก็เป็นพระนิพพานกไ็ด ้ แลว้แต่ระดบัจติวา่มนัอยู่ตรงไหน ถา้ระดบัโสดาฯมนัก็

อยู่ของระดบัโสดาฯ ข ัน้ไหนก็ข ัน้นัน้ไป  

ถาม คอืช่วงก่อนเรื่องศีล ๕ ทีพ่ระอาจารยแ์กใ้หว้า่ ผมตดิขอ้มสุาฯมาตลอด ซึง่เขา้ใจ

วา่เป็นขอ้เพอ้เจอ้ พระอาจารยบ์อกว่าถา้ในระดบัเบื้องตน้น้ี ถา้ไมไ่ดโ้กหกถอืว่า

ไมผ่ดิศีล ดงันัน้ศีลเคลยีร ์ แต่พอศีลขอ้นัน้เคลยีร ์ ขอ้อื่นเขา้แทรกแทนเลยครบั 

เพราะอะไรครบั 

ตอบ ก็เพราะวา่พอปิดประตูน้ีมนัก็หาประตูอื่น  

ถาม การบอกปฏเิสธของทีโ่ยมประเคนผดิไหม เพราะผมพึง่ฉนัไวตามลิคม์าแลว้

ทอ้งเสยี  

ตอบ ของบางอย่างบอกได ้ เช่นโยมจะถวายเงนิน้ี บอกไดว้า่อย่าถวาย แต่ถา้เป็นของ

ปกตทิีถ่วายใหก้บัพระบรโิภคไดน้ี้ ไมค่วรจะไปปฏเิสธ เช่นเวลาบณิฑบาตเขาใส่

ขา้วมนัไก่มา บอกอย่าใส่อยากจะกนิขา้วหมแูดง ถา้อย่างนี้ผดิ แต่ถา้ใส่ในสิง่ของ

ตอ้งหา้มน้ีบอกได ้ใส่สุรายาเมา ใส่เงนิใส่ทองมานี้ บอกไดว่้าโยมอนัน้ีไมค่วรทีจ่ะ

ถวายพระ  

ถาม เวลาไปภาวนาทีว่ดัป่าเกอืบทกุครัง้ ครูบาอาจารยท่์านจะใหผ้มปฏบิตัแิบบไมน่อน

ท ัง้คนื โดยนัง่สมาธสิลบัเดนิจงกรม ซึ่งปกตกิจ็ะทาํไดเ้สมอ อาจมงีว่งบา้ง แต่ก็
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สามารถภาวนาอยู่ไดถ้งึเชา้โดยไม่หลบั และจติกส็งบด ี ในเวลากลางวนัของวนั

ถดัมาก็สดชื่นแจ่มใส ไมค่่อยอ่อนเพลยีเพราะการอดนอนมากเท่าใดนกั แต่เคย

ทาํครัง้ละคนืเดยีวเท่านัน้ เมือ่เดอืนทีผ่่านมาไดไ้ปภาวนาทีว่ดัป่า ๕ คืนโดย

อธษิฐานไมน่อน ๓ คนืต่อเน่ืองกนั แต่นอนกลางวนัประมาณ ๒ ช ัว่โมง คนืแรก

จติสงบดแีทบจะไมม่อีาการงว่ง แต่อกี ๒ คนืจติไม่สงบ เพราะตอ้งต่อสูก้บัความ

งว่งตลอดคนื ถงึแมจ้ะผ่านมาไดโ้ดยไม่หลบั แต่รูส้กึวา่ภาวนาไมไ่ดเ้รื่องไดร้าว

อะไรเลย เพราะจติไมส่งบ นึกถงึทีเ่คยฟงัหลวงตามหาบวัเทศนว์า่ ถา้ภาวนาแบบ

ไมน่อนท ัง้คนื แลว้จติไมส่งบแบบน้ี ไมเ่รยีกวา่การทาํความเพยีร เพราะการอด

นอนท ัง้คนืใครๆก็ทาํไดไ้มย่าก อยากเรยีนถามพระอาจารยว์า่ ผมควรปรบัแนว

ทางการภาวนาแบบไมน่อนท ัง้คืนอย่างไรด ี ควรทาํแค่คร ัง้ละคนืเดยีวกพ็อ หรือ

หากมโีอกาสก็ควรทาํมากกวา่นัน้ แต่ตอ้งฝืนและฝึกไปเรื่อยๆ  

ตอบ คอือบุายของการบาํเพญ็เพยีรน้ี มนักม็หีลายแบบหลายรูป แลว้แต่จรตินิสยั บาง

ท่านกถ็กูกบัการอดนอน บางท่านก็ถกูกบัการอดอาหาร บางท่านก็ถกูกบัการไป

อยู่ตามป่าชา้ อนัน้ีตอ้งดูจรติของตนวา่อนัไหนถกูกบัจริต ทาํแลว้ไดผ้ลด ีแลว้ทาํ

แลว้ตอ้งทาํมากนอ้ยเพยีงไร อนัน้ีผูป้ฏบิตัจิะตอ้งปรบัใหม้นัเขา้กบัจรติของตน 

กบัความสามารถของตน อย่างทีท่่านพระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ถา้ตงึไปมนัก็ไมด่ ี

หย่อนไปมนัก็ไม่ด ี มนัตอ้งมชัฌมิา ท่านเปรยีบเทยีบถงึการขงึสายพณิ ถา้ตงึ

เกนิไปมนักข็าด ถา้หย่อนไปมนัก็ดดีไม่ไดเ้รื่อง มนัตอ้งพอดีๆ  ดงันัน้ความเพยีร

ของเราน้ี ตอ้งพอดกีบัสมรรถภาพของเราในขณะนัน้ ว่าเราสามารถทาํความเพยีร

ไดใ้นระดบัไหน ถา้ทาํมากกวา่นัน้มนัก็ทาํไมไ่ด ้ แทนทีจ่ะไดผ้ลมนักจ็ะไมไ่ดผ้ล 

แต่ถา้ไมท่าํเลยก็จะไมไ่ดผ้ลเหมอืนกนั ดงันัน้เราตอ้งทดลองมาตราการต่างๆ ที่

ครูบาอาจารยต่์างๆท่านไดใ้ชก้นัมา ถา้เราไปพบกบัครูบาอาจารยท์ีท่่านถนดัใน

การอดนอน ท่านก็จะใชม้าตราการอดนอนสอนเรา ถา้เราไปพบกบัครูบาอาจารย์

ทีถ่นดักบัการอดขา้วอดอาหาร ท่านกจ็ะใชม้าตราการแบบน้ีมาสอนเรา ทน้ีีเราก็

ตอ้งมาดูว่าเราสามารถทาํตามทีท่่านสอนไดห้รอืไม ่ ถา้เราทาํไม่ได ้ อาจจะเป็น

เพราะไมถ่กูจรติก็ได ้ หรือวา่เราอนิทรยีไ์ม่แก่กลา้พอ หรอืความเพยีรความกลา้
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หาญมไีมม่ากพอ อนัน้ีเรากต็อ้งดูตวัเราเอง แลว้ก็ตอ้งพจิารณาเอง วา่อนัไหน

ควรจะเหมาะ จะมากจะนอ้ยอย่างไร อย่างเรื่องอดนอนน้ีเราไม่เคยอด เราเลยไม่

รูว้า่จะแนะนาํอย่างไรด ี 

ถาม การเจรญิสตอิยู่ทกุอริยิาบถ และการดูสภาวะจติของตนทกุลมหายใจเขา้ออก 

ถกูตอ้งไหม และไดย้นิไดฟ้งัอะไรจตินอ้มเขา้มาดูทีใ่จทกุเรื่อง ถกูตอ้งไหม แลว้

อกีอย่างชอบพจิารณาความตาย และชอบดูกระดูกมากค่ะ 

ตอบ ก็ถกูทกุวธินีะ เพยีงแต่ว่าควรจะเลอืกทาํวธิใีดวธิหีน่ึง ใหม้นัเป็นกอบเป็นกาํ ถา้

เราเจรญิสตกิ็ควรจะเจรญิสตเิป็นหลกั แลว้อย่าไปสนใจกบัเรื่องราวต่างๆ แมแ้ต่

เรื่องพจิารณาทางปญัญาก็อย่าพึง่ไปใชม้นั เพราะสิง่ทีเ่รากาํลงัทาํตอนน้ี ก็คือ

ตอ้งการหยุดความคดิปรุงแต่ง ถา้เราไปใชไ้ปในทางปญัญาจติมนัก็ตอ้งคดิปรุง

แต่ง เมือ่มนัคดิปรุงแต่ง มนัก็อาจจะไมท่าํใหใ้จเราเขา้สูค่วามสงบได ้ อาจจะได ้

ความรูท้างปญัญาในระดบัจนิตามยปญัญา แต่มนัจะไมพ่อทีจ่ะทาํลายกเิลส

ตณัหาได ้ กเิลสตณัหาจะตายไดน้ี้ตอ้งไดป้ญัญาระดบัภาวนามยปญัญา ระดบั

ภาวนามยปญัญาก็ตอ้งมสีมถภาวนา คือสตสิมาธเิป็นผูส้นบัสนุน ดงันัน้ถา้เรายงั

ไมม่สีตไิมม่สีมาธ ิ เราควรทีจ่ะเอาแต่เรื่องสตกิบัสมาธอิย่างเดยีวก่อน ทาํเป็น

เรื่องๆไป ตอนนี้สตไิมม่ ี ฝึกสตใิหไ้ดส้ตก่ิอน พอไดส้ตนิ ัง่สมาธจิติกจ็ะเขา้สู่

ความสงบเป็นอเุบกขาได ้ พอมสีตมิสีมาธมิอีเุบกขาแลว้ ทน้ีีกไ็ปทางปญัญาได ้

พจิารณาไตรลกัษณ ์ แลว้ก็ปลอ่ยวางกเิลสตณัหาได ้ ดบัความทกุขไ์ด ้ มนัตอ้ง

เป็นข ัน้เป็นตอน เหมอืนกบัการวิง่กบัการเดนินี้ ก่อนทีจ่ะวิง่ไดก็้ตอ้งเดนิใหไ้ด ้

ก่อน ก่อนทีจ่ะเดนิไดก้ต็อ้งยนืใหไ้ดก่้อน ฉนัใด การปฏบิตัก่ิอนทีจ่ะไปสู่ข ัน้

ปญัญาไดก้็ตอ้งมสีมาธก่ิอน ก่อนจะมสีมาธไิดก้็ตอ้งมสีตก่ิอน ก่อนจะมสีตไิดก้็

ตอ้งปลกีวเิวกก่อน  

ถาม ภาวนาไปสกัพกัแลว้ลมหายใจเหลอืนอ้ยลง มลีกัษณะแผ่วเบามากๆ และ

ร่างกายก็รูส้กึเบาสบาย ตอนนัน้ควรปลอ่ยลมหายใจเลยหรอืไม่ และถา้ไมม่ลีม

หายใจแลว้ ใหผู้รู้น้ ัน้ควรกาํหนดอยู่ทีไ่หน  
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ตอบ ไมค่วรทีจ่ะปลอ่ยลมหายใจ ถา้ยงัดูลมหายไดก้ดู็ไป จนกวา่จติจะวูบ๊เขา้ไปใน

ความสงบแลว้ลมหายใจหายไป แลว้เหลอืแต่ผูรู้ส้กัแต่วา่รู ้ ก็ใหอ้ยู่กบัสกัแต่วา่รู ้

ไป ถา้ยงัไมร่วมแลว้ลมละเอยีดไมส่ามารถจบัลมไดก้ใ็หรู้อ้ยู่กบัผูรู้ไ้ป ผูท้ีรู่ล้ม ก็

ใหอ้ยู่กบัผูรู้ไ้ป อย่าใหจ้ติไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ใหรู้เ้ฉยๆ แลว้เดีย๋วจติมนัก็จะ

เขา้ไปสู่ความสงบเหลอืแต่สกัแต่วา่รูเ้อง แลว้ตอนนัน้ก็ไม่ตอ้งทาํอะไร พอมนั

สงบแลว้ ก็ปลอ่ยใหม้นัสงบไปใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนานได ้ เพราะเป็นการสรา้ง

พลงัของอเุบกขาไว ้ ใหม้พีลงัมาก เวลาออกจากสมาธมิา อเุบกขาจะไดไ้มจ่างไป

โดยเร็ว ไมจ่างหายไปเร็ว พอเรามอีเุบกขา เราก็จะสามารถใชอ้เุบกขามาพจิารณา

ทางปญัญาได ้แลว้ก็ปลอ่ย ตดักเิลสตณัหาได ้ดงันัน้เวลาจติรวมเขา้สู่ความสงบ

แลว้อย่าพึง่ไปพจิารณา ใหน่ิ้งอยู่อย่างนัน้ สกัแต่วา่รูไ้ปนานๆ จนกวา่จติจะถอน

ออกมาเอง พอจติถอนออกมา เริ่มมคีวามคดิปรุงแต่ง เอาความคดิปรุงแต่งนัน้

มาคิดทางปญัญาทนัท ี อย่าปลอ่ยใหค้ดิไปในทางโลก ทางกเิลสตณัหา คดิทาง

ไตรลกัษณ ์ เพือ่ทีจ่ะละกเิลสตณัหา ถา้เหน็ไตรลกัษณแ์ลว้ตณัหามนัจะหด ถา้

เหน็วา่สิง่ทีเ่ราอยากไดเ้ป็นทกุข ์ มใีครอยากจะไดบ้า้ง แต่เรามกัจะเหน็ผดิเป็น

ชอบกนั เหน็ทกุขเ์ป็นสุขกนั ก็เลยเกดิตณัหาความอยากขึ้นมากนั จงึตอ้งเอา

สมัมาทฐิ ิคอืไตรลกัษณม์าแกม้จิฉาทฐิ ิความเหน็ผดิเป็นชอบ แลว้เราก็จะไดล้ะ

ตณัหาได ้พอละตณัหาไดจ้ติกจ็ะกลบัเป็นอเุบกขาต่อไป 

ถาม ถา้เราคดิไมด่ต่ีอพระรตันตรยั จะแกอ้ย่างไรด ีแต่ก่อนก็ไม่เคยคดิอย่างน้ี ทาํไม

จงึเป็นแบบน้ี ไมเ่ขา้ใจตวัเองเลย กลุม้ใจมากๆ ไมรู่ว้า่เป็นกนัทกุคนหรือเปลา่

ครบั พระอาจารยช่์วยแนะนาํดว้ย  

ตอบ เพราะเราไมรู่จ้กัพระรตันตรยัทีแ่ทจ้รงิ เราจงึควรศึกษาพระพทุธพระธรรม

พระสงฆ ์ ศึกษาพทุธประวตั ิ ศึกษาพระอรหนัตสาวกประวตัขิองท่าน ศึกษาถงึ

ความวเิศษวโิสของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เมือ่เราศึกษาเราเหน็ความ

ดขีองท่านแลว้ เราก็จะไมค่ดิไมด่ ี ทีเ่ราคดิไมด่ตีอนน้ีเพราะเราไมม่ขีอ้มลูที่

ถกูตอ้ง บางคนเขาวา่พระพทุธเจา้เหน็แก่ตวัอย่างน้ี เพราะอนัน้ีเป็นนิสยัของ
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กเิลสตณัหา มกัจะยกตนขม่ท่าน ชอบเหน็คนอืน่เลวกวา่ตวัเอง ตวัเองน่ีวเิศษอยู่

เรื่อยๆ ท ัง้ๆทีม่แีต่อจุจาระอย่างทีห่ลวงตาพดู มแีต่ขี้ แต่ชอบไปวา่คนอืน่เลว  

ถาม เคยฝนัเหน็เพือ่นร่วมงานทีต่ายไปแลว้ เขาฆ่าตวัตาย ฝนัวา่เขามาดงึเบาะนัง่

สมาธทิีใ่ชอ้ยู่ทีบ่า้น มลีกัษณะเหมอืนจะแย่งเบาะทีน่ ัง่สมาธไิปจากเรา เขาไม่พดู

อะไรเลยและมองหนา้เราเฉยๆ ผมอทุานในฝนัวา่ เอง็ตายไปแลว้นี่ จากนัน้ก็ตื่น

จากฝนั อยากจะทราบวา่คนทีต่าย คนทีฆ่่าตวัตายบาปมากไหมครบั แลว้เขาตอ้ง

ไดบ้ญุจากการทีเ่ราตอ้งภาวนาเท่านัน้ใช่ไหม  

ตอบ ไมใ่ช่หรอก คือคนทีฆ่่าตวัตายมนัก็เป็นกรรมหนกัอนัหน่ึง เพราะวา่มนัจะตอ้งไป

ตกนรก เพราะความเคยีดแคน้หรอืความทกุขท์รมานใจ เป็นไฟนรก เผาผลาญ

จติใจของตนเอง แลว้ก็จะตดิเป็นนิสยัไป ต่อไปเวลามาเกิดเป็นมนุษยม์าเจอ

ปญัหาแบบเดมิ กจ็ะแกป้ญัหาแบบเดมิ กจ็ะตดิอยู่ในวงจรอบุาทวน้ี์ไปไมม่วีนัจบ

สิ้น เพราะไมใ่ช่เป็นวธิแีกป้ญัหาทีถ่กูตอ้ง วธิแีกป้ญัหา คือเวลาเจอความทกุข ์ก็

ตอ้งใชส้ตใิชป้ญัญาใชธ้รรมะเขา้มาแก ้ แลว้ก็จะผ่านปญัหาเหลา่น้ีไปได ้ ถา้ไม่ใช ้

ธรรมะ ใชว้ธิฆ่ีาตวัตาย พอคราวหนา้กลบัมาเกิดเจอปญัหาแบบน้ีอกี ก็จะฆ่าตวั

ตายแบบน้ีอกี มนัก็จะตดิพนัเป็นนิสยัไป ส่วนเรื่องทีว่่าจะตอ้งอทุศิดว้ยบญุทีเ่กดิ

จากสมาธน้ีิไม่ใช่ เพราะบญุทีเ่กดิจากสมาธน้ีิอทุศิใหใ้ครไมไ่ด ้ ของใครของมนั 

อทุศิไดแ้ต่บญุทีเ่กดิจากการทาํทาน และผูท้ีจ่ะรบับญุน้ีไดก้จ็ะตอ้งเป็นเปรตเป็น

ขอทานทางจติวญิญาน เป็นผูท้ีม่คีวามหวิโหย เพราะวา่ขณะทีม่ชีวีติอยู่ไม่เคย

ทาํบญุไมเ่คยทาํทาน จงึไม่มบีญุตดิตวัไป พอไปเป็นดวงวญิญานก็เลยไมม่ี

อาหารหลอ่เลี้ยงจติใจ ไมม่บีญุหลอ่เลี้ยงจติใจ กเ็ลยตอ้งมาคอยรบับญุอทุศิจาก

ผูอ้ืน่ การอทุศิบญุน้ีอทุศิไดเ้พยีงแต่ทาน ศีลสมาธปิญัญาน้ีอทุศิใหไ้มไ่ด ้ ของ

ใครของมนัตอ้งสรา้งขึ้นมาเอง  

ถาม หมายความวา่การทีโ่ยมท ัง้หลายมาธรรมะบนเขาน้ี อทุศิบญุไดเ้พยีงสิง่ของที่

ถวายพระอาจารยใ์ช่ไหมครบั  
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ตอบ ใช่บญุทีเ่กดิจาการถวายสิง่ของต่างๆ เป็นความอิม่เอบิใจ ความสุขใจทีไ่ด ้

เสยีสละเงนิทองขา้วของไป เราเอาความอิม่ใจนี้แหละ ใหก้บัผูท้ีไ่ม่มคีวามอิม่ใจนี้

ได ้ ทาํใหเ้ขามคีวามอิม่ใจช ัว่คราว เหมอืนกบัเราใหเ้งนิขอทานไปซื้ออาหาร

รบัประทานมื้อหน่ึง ถา้เราอยากจะใหเ้ขากนิทกุมื้อเรากต็อ้งทาํทกุวนั ใส่บาตรทกุ

วนั ใส่บาตรเสร็จกอ็ทุศิไปใหก้บัเขา จนกวา่เขาจะหมดสภาพจากการเป็นขอทาน 

เขาก็จะไปสู่ภพอืน่ต่อไป  

ถาม เวลานัง่สมาธ ิ มวีติกวจิารณปิ์ตสุิขเอกคัคตา เมือ่เอกคัคตาแลว้นี่ จะไมเ่จบ็ปวด

จะไมเ่มือ่ยจะไมอ่ะไร คอืมคีวามรูส้กึเป็นหน่ึง แลว้จติมนักต็ ัง้ม ัน่ เราก็ไมรู่ส้กึจะ

เจบ็จะปวดอย่างน้ี แบบน้ีเป็นอเุบกขาใช่ไหมคะ 

ตอบ ก็เป็นอเุบกขาดว้ยไง  

ถาม แลว้ปลอ่ยวางความเจบ็ปวดไดแ้ลว้คอื ใชอ้เุบกขาหนีไปไดเ้หมอืนกนัใช่ไหมคะ  

ตอบ ก็หนีเฉพาะเวลาทีเ่ราอยู่ในสมาธ ิแต่ถา้เราไมม่อีเุบกขา 

ถาม ออกมามนักจ็ะเจบ็ 

ตอบ ถา้มปีญัญามนักจ็ะไมท่กุข ์ มนัยงัเจบ็อยู่แต่มนัจะไมท่กุข ์ คอืมนัรูจ้กัวธิหีา้มใจ

ไมใ่หไ้ปอยาก อยากใหค้วามเจบ็หายไป มนัจะเจบ็ก็ปลอ่ยมนัเจบ็ไป แต่ใจเราไม่

ทกุขก์บัมนั อนันัน้เป็นปญัญา  

ถาม เมือ่เชา้พระอาจารยเ์ทศน ์ อธบิายฟงัแลว้เขา้ใจงา่ยเลย นึกภาพพระนิพพานออก

เลย แต่ไมรู่ท้ ัง้หมดนะครบั เหมอืนทีพ่ระอาจารยบ์อกวา่ เหมอืนเราอยู่อย่างน้ีแต่

เป็นมนุษยล์อ่งหน พอฟงัแลว้ นึกภาพตามรูเ้ลยครบั ว่าแค่ไม่มร่ีางใหจ้ติเกาะ

เท่านัน้  

ตอบ ตอนน้ีเรามร่ีาง เราเลยตอ้งมาทกุขก์บัร่างกายของเรา ทัง้ๆทีเ่ราไมต่อ้งมร่ีางเราก็

อยู่ได ้แต่เราไมรู่ก้นั เพราะความหลงหลอกใหเ้ราตอ้งไปมนีัน่มน่ีีถงึจะมคีวามสุข
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กนั แต่ไม่รูว้า่ความจริงแลว้ไมม่อีะไรเลยเป็นความสุขอย่างยิ่ง นิพพานงั ปรมงั 

สุญญงั ไมม่อีะไร พอมแีลว้มนัก็ทกุข ์เพราะทกุอย่างมนัไม่เทีย่ง  

ถาม ก็จะมแีต่รูป... ไมม่รูีป.... 

ตอบ ก็หมายความวา่รูปทีต่ามองไมเ่หน็ไง อนันี้จติกม็รูีปเป็นร่างทพิย ์ เราไมส่ามารถ

มองเหน็ดว้ยตาเปลา่ เหมอืนกบักระแสคลืน่วทิยุโทรศพัท ์ อนัน้ีมนัมอียู่แต่เรา

มองไมเ่หน็ จะวา่มนัไมม่กี็ไมไ่ด ้ มนัมแีต่เรามองไม่เหน็ จติเราก็มแีต่เรามองไม่

เหน็จติ แต่ถา้เราภาวนาแลว้เราจะเหน็ เวลาจติรวมเป็นอเุบกขาแลว้พรบึ ร่างกาย

มนัหายไป รูปเสยีงกลิน่รสมนัหายไป มนักจ็ะเหลอืแต่ตวัรู ้เหมอืนจอทวีน้ีี ถา้เรา

เปิดทวีเีราจะไมเ่หน็ตวัจอ เหน็แต่ภาพบนจอ พอเราปิดทวีแีลว้ ภาพในจอหายไป

ก็เหลอืแต่ตวัจอใหเ้ราเหน็ ฉะนัน้เราตอ้งปิดรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ปิดทวาร

ท ัง้ ๕ พอเราปิดน่ีถงึจะไดเ้หน็ตวัของตวัเอง วา่ตวัเองกค็ือตวัรู ้ ไมใ่ช่ตวัร่างกาย 

แลว้มนักจ็ะมกีาํลงัทีจ่ะปลอ่ยวางได ้ 

ถาม การปฏบิตัทิีพ่ระอาจารยแ์นะนาํใหป้ฏบิตั ิ คือนัง่ท ัง้วนั พระอาจารยเ์คยปฏบิตัิ

มาแลว้ใช่ไหมครบั 

ตอบ นัง่แบบสบายนะ ไมไ่ดน้ ัง่ขดัสมาธ ิใหน้ัง่เกา้อี้โซฟาทีน่ิ่มๆสบาย และบงัคบัใหม้นั

นัง่อยู่ตรงนัน้ ไมใ่หไ้ปทาํอะไร ไม่ใหไ้ปดูไปฟงัไปดื่มไปรบัประทาน ยกเวน้

นํา้เปลา่ และถา้จะไปก็ไปเขา้หอ้งนํา้ได ้ เขา้หอ้งนํา้เสร็จก็กลบัมานัง่ หรอืถา้นัง่

นานๆมนัเมือ่ยก็ยนื ใหม้นัสูก้บัความอยาก โดยทีไ่ม่ตอ้งมาใชใ้หเ้กดิความเจบ็

ทางร่างกาย อนัน้ีเราตอ้งการหยุดความอยากไปนู่นมาน่ี อยากทาํนู่นอยากทาํนี่ 

อยู่ไมเ่ป็นสุข เป็นการตา้นความอยากในระดบัตํา่ มนัไมรุ่นแรงเหมอืนกบัเวลา

นัง่ขดัสมาธอิย่างน้ี ความอยากมนัจะแรงกวา่เยอะ เวลาเจบ็น่ีความอยากมนัจะ

แรงมาก แต่เวลาร่างกายสบายๆน้ีมนักม็คีวามอยาก นัง่เดีย๋วก็ทนนัง่ไม่ได ้

อยากจะเดนิไปโนน้อยากจะไปทาํไอน่ี้ แลว้ก็หา้มหลบัดว้ยนะ หลบัไมไ่ด ้ ตอน

นอนกเ็ป็นความอยากอย่างหน่ึง  
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ถาม ท่านอาจารยค์ะ เดนิจงกรมก็ไมไ่ดใ้ช่ไหมคะ ตอ้งนัง่อย่างเดยีว  

ตอบ ถา้เป็นเรื่องน้ีตอ้งอยู่จดุเดยีว ถา้จะเปลีย่นก็ลุกขึ้นมายนืได ้ถา้มนันัง่แลว้เมือ่ยก็

ลกุขึ้นมายนื ยนืแลว้หายเมือ่ยก็กลบัไปนัง่ใหม ่เอามนัหลายๆชัว่โมงเลย ๕ ๖ ๗ 

๘ ช ัว่โมง เอาต ัง้แต่เชา้เลย พอตื่นพอกนิขา้วเสร็จแลว้ก็ไมต่อ้งกนิอะไรละ่กร็อให ้

ถงึเยน็ ถา้ยงัไมม่ดืยงัไมเ่ปิดไฟก็ยงัไมต่อ้งลุก ยงัไมเ่ลกิ ใหอ้ยู่สูก้บัความอยาก

ไปนู่นมาน่ีไปทาํนู่นทาํน่ี ไปดูไปฟงัไปดื่มไปอะไรมนัจะออกมาใหเ้ราเหน็ แลว้เรา

ก็ตอ้งใชส้ตบิา้ง ใชส้มาธบิา้ง ใชป้ญัญาบา้งสูก้บัมนั คือใชแ้ต่ของทีม่อียู่ในตวัเรา 

ตอนนัน้แมแ้ต่หนงัสอืธรรมะกไ็มใ่หเ้ปิดดู เทศนก็์ไมใ่หฟ้งั คืออตัตาห ิ อตัตโน 

นาโถจรงิๆ  

ถาม เพราะอนันัน้จะเป็นความจาํใช่ไหมคะ  

ตอบ มนัเป็นการเอาของภายนอกมาช่วย คราวน้ีเราเหมอืนจะเขา้ทดสอบพลงัภายใน

ของเรา วา่เราสูก้บัความอยากตวันี้ไดห้รอืเปลา่ ไอต้วัทีอ่ยู่ไม่เป็นสุขน่ี เท่านัน้เอง 

ไมไ่ดแ้กป้ญัหาอย่างอืน่ นี่เป็นเบื้องตน้ ยงัไมไ่ดม้าแกค้วามอยากไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไม่

ตาย อนันัน้อกีข ัน้หน่ึง ข ัน้แรกน้ีเอาไอต้วัข ัน้ทีอ่ยู่ไมเ่ป็นสุขใหไ้ดก่้อน 

ถาม ตอ้งนานแค่ไหนคะท่านอาจารย ์ 

ตอบ ทาํไดแ้ลว้ ต่อไปมนัก็ไมอ่ยากไปไหน มนักจ็ะไปปลกีวเิวกได ้ ถา้ทาํอย่างนี้ ไม่ได ้

มนัก็ไปปลกีวเิวกไมไ่ด ้ พอไปปลกีวเิวกมนัก็ไมไ่ดท้าํอะไร อยู่คนเดยีวในป่า

เดีย๋วก็อยู่ไมไ่ด ้แต่ถา้มนันัง่เฉยๆอยู่บนเกา้อี้ได ้ ต่อไปมนักท็าํได ้ทีใ่หท้าํอย่างนี้ 

เพราะเราไมม่ทีีไ่ป เราไมม่ทีีไ่ปปลกีวเิวก เราก็ปลกีวเิวกคนเดยีวในหอ้งนอน ขงั

ตวัเราเองอยู่ในหอ้ง นัง่อยู่ทีเ่ดยีว ดบักามฉนัทะ ไอต้วัทีอ่ยากดูอยากฟงั อยาก

เสพกบัรูปเสยีงกลิน่รส ถา้ชนะตวัน้ีแลว้ ภาวนากจ็ะงา่ย ไอน้ิวรณม์นัจะไมค่่อยม ี 

ถาม ถา้ปลกีวเิวกแลว้กไ็มต่อ้งทาํอย่างน้ี 
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ตอบ ใช่ ภาวนาอย่างเดยีว ขึ้นมาฟงัธรรมน้ีก็ไมค่วร ถา้อยากจะปลกีวเิวกอย่าง

ต่อเน่ือง แต่ถา้มนัจาํเป็นจรงิๆอยากจะฟงัก็พออนุโลมได ้ แต่มนักเ็ป็นช่องของ

ตณัหาไดเ้หมอืนกนั อดึอดัอยู่ในหอ้ง ไดม้าฟงัขา้งนอกหน่อยก็ยงัด ี ถา้ตอนนัน้

อยากจะฟงัก็อ่านหนงัสอืธรรมะไปดกีวา่ ยงัอยู่ในหอ้งยงัไมต่อ้งออกมา หรอืฟงั

ซดีไีปก็ยงัดกีวา่ แต่ถา้มาน่ีมนันัง่รถมาเดีย๋วมนัก็เหน็นู่นเหน็น่ี มนัก็มช่ีองออก

ใหก้บักเิลส  


