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กณัฑท์ี่ ๔๘๕ 

ธรรมะจากใจ 
๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 

เมือ่กี้ น้ีตอนทีเ่ดนิมาทีศ่าลา เหน็หนงัสอืธรรมะจากใจของหลวงตา ก็เลยทาํใหนึ้กถงึ

คาํพดูวา่ ธรรมของพระพทุธเจา้น้ี ตอ้งเป็นธรรมที่ถา่ยทอดจากใจถงึใจ ถงึจะเป็นธรรม

แท ้ ธรรมที่จดจาํมาน้ียงัไม่ถอืว่าเป็นธรรมแท ้ เพราะยงัไม่สามารถใชด้บัความทกุขด์บั

กเิลสตณัหาได ้ ตอ้งเป็นธรรมะทีม่อียู่ในใจ ถงึจะสามารถดบักเิลสตณัหาดบัความทกุข์

ต่างๆ ทีม่อียู่ภายในใจเช่นเดยีวกนั เวลาที่เราไดย้นิไดฟ้ังธรรม เวลาที่เราไดอ้า่นหนังสอื

ธรรม ธรรมเหลา่น้ียงัเป็นสญัญา ยงัเป็นความจาํ ยงัไม่เขา้ไปถงึใจ กเิลสตณัหาความ

ทกุขต่์างๆทีม่อียู่ในใจของพวกเรา จงึยงัไมไ่ดด้บัไป เพราะเรายงัไมไ่ดน้าํธรรมะของ

พระพทุธเจา้ ทีถ่กูถอดออกมาจากพระทยัของพระพทุธเจา้ ออกมาจากใจของพระสาวก

ท ัง้หลาย เขา้ไปสู่ในใจของพวกเรานัน่เอง เพราะการที่จะนําธรรมะเขา้ไปสูใ่นใจได ้ตอ้ง

เกดิจากการปฏบิตัิจติตภาวนาเท่านั้น  

ถา้ไมบ่าํเพญ็จติตภาวนา ไมเ่จรญิสมถภาวนา ไมเ่จรญิวปิสัสนาภาวนา ธรรมทีไ่ดร้บัการ

ถ่ายทอดจากพระทยัของพระพทุธเจา้ และของพระสาวกท ัง้หลาย ยงัไมไ่ดเ้ป็นธรรมแท ้

สาํหรบัผูฟ้งัอย่างพวกเรา แต่ถา้เราไปบาํเพญ็ไปเจรญิสมถภาวนา ทาํใจใหส้งบ ดงึใจให ้

กลบัเขา้สู่ใจ ตอนน้ีใจของพวกเราทีย่งัไมส่งบน้ี ยงัไมไ่ดก้ลบับา้น ยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปขา้งใน 

ยงัอยู่ขา้งนอกอยู่ อยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ส่วนกเิลสตณัหาความทกุขน์ ัน้มนัอยู่

ในใจ เราถงึไมส่ามารถทีจ่ะดบักเิลสตณัหา ดบัความทกุขท์ีม่อียู่ภายในใจของเราได ้

เพราะเราอยู่ขา้งนอก เหมอืนกบัเราอยู่ขา้งนอกบา้น ส่วนขโมยอยู่ขา้งในบา้น เราไม่

สามารถฆ่าขโมยขณะทีเ่ราอยู่ขา้งนอกบา้นได ้ เช่นตอนน้ีเรามาอยู่ทีน่ี่ ตอนน้ีอาจจะมี

ขโมยขึ้นบา้นเราก็ได ้แลว้เราก็จะไม่สามารถทาํอะไรกบัขโมยได ้ เพราะเราไมเ่คยกลบัเขา้

ไปในบา้นของเรา ดงันัน้เราตอ้งเขา้บา้นของเรา คือเขา้ไปในใจของเรา ตอนน้ีใจของเรา 
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ออกมาทางรูปเสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะ ออกมาทางรูปเวทนาสญัญาสงัขารวิญญา ณ 

ใจไม่ไดเ้ขา้ไปขา้งใน ไม่ไดเ้ขา้ไปสูผู่รู้ ้ผูส้กัแตว่่ารู ้ไม่ไดอ้ยูท่ี่ฐานอยูท่ี่บา้น คืออเุบกขา 

อยูท่ี่ความสงบ ดงันัน้ถา้เราไม่ไดน้าํใจของเรากลบัเขา้ไปสู่บา้นของเรา เราจะไมม่วีนัทีจ่ะ

ฆ่าตณัหาฆ่ากเิลสทีม่อียู่ในใจ อยู่ในบา้นของเรา ทีค่อยสรา้งความทกุขใ์หก้บัพวกเราอยู่

ตลอดเวลา  

น่ีแหละคอืความเป็นจรงิของพวกเราในขณะน้ี ใจของพวกเรายงัไม่ไดก้ลบับา้น ยงั

ไม่ไดเ้ขา้ขา้งใน ยงัอยูข่า้งนอกอยู่ ยงัอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ยงัอยู่กบัลาภยศ

สรรเสรญิ ยงัอยู่กบัรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณอยู่ เลยไมม่คีวามสามารถทีจ่ะฆ่า

ตณัหา ดบัความทกุขท์ีม่อียู่ภายในใจได ้ ดงันั้นใครกต็ามที่คดิว่าการปฏบิตัิน้ี ไม่ตอ้ง

เจรญิสมถภาวนา กเ็ป็นคนที่เรยีกว่ามีมิจฉาทิฐ ิ มีความเหน็ผิดเป็นชอบ เพราะถา้ไม่

ตอ้งภาวนาสมถภาวนาแลว้ พระพทุธเจา้จะมาทรงสอนใหภ้าวนากนัทาํไม ทาํไมไมส่อน

แต่วปิสัสนาภาวนาไปเลยเพยีงอย่างเดยีว ทาํไมตอ้งมาพดูถงึเรื่องสมถภาวนา ทาํไมถงึ

ตอ้งมาพดูถงึเรื่องสมัมาสต ิ สมัมาสมาธิ ดงันัน้พวกเราระมดัระวงัไว ้ สมยัน้ียุคน้ีจะมคีาํ

สอนทีเ่พี้ยนออกจากคาํสอนของพระพทุธเจา้ เคยไดย้นิวา่ เดีย๋วน้ีมกีารปฏบิตัแิบบไม่

ตอ้งนัง่สมาธิกนั บรรลธุรรมโดยไมต่อ้งนัง่สมาธิกนั คนทีไ่มช่อบนัง่สมาธิพอไดย้นิเขา้ก็

ดใีจ เพยีงแต่คดิแลว้ก็จะบรรลไุด ้ มนัก็บรรลใุนจนิตนาการของตนเท่านัน้เอง แต่กเิลส

ตณัหาทีม่อียู่ในใจก็ไมไ่ดห้ายสาบสูญไปไหน ก็ยงัมอียู่ตลอดเวลา ก็กลบัไปคดิวา่ เป็น

เพยีงสิง่ทีไ่มม่ปีญัหาแลว้ คอืถงึแมจ้ะอยาก ถงึแมจ้ะโกรธจะโลภจะหลง ก็เป็นเพยีง

กริยิาเท่านัน้ น่ีก็อาจจะทาํใหห้ลงผดิได ้ ทาํใหค้ดิว่าเพยีงแต่อ่านหนงัสอืหรอืเพยีงแต่คดิ 

พอเขา้ใจว่าทกุขเ์กดิจากอะไร แลว้วธิีดบัทกุขด์บัดว้ยอะไร ก็คดิวา่ตนเองไดบ้รรลแุลว้ 

ไดส้าํเร็จแลว้ อนัน้ีก็เป็นเพยีงความคดิ เป็นความตู่เอา เพราะยงัไม่ไดเ้ขา้ไปทดสอบ

ความจรงิอนัน้ีเลย  

ความจรงิอนัน้ี มนัตอ้งมีการทดสอบ ตอ้งทดสอบดูการปลอ่ยวางต่างๆ ว่าปลอ่ยวางได้

จรงิหรอืไม่ เช่นปลอ่ยวางลาภยศสรรเสรญิไดจ้รงิหรอืไม ่ ปลอ่ยวางรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะไดจ้รงิหรอืไม่ ปลอ่ยวางรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณไดจ้รงิหรือไม ่ปลอ่ย



5 
 

วางจติไดจ้รงิหรอืไม ่ อนัน้ีตอ้งมภีาวะมเีหตกุารณท์ีท่ดสอบ ถงึจะรูว้า่ปลอ่ยวางไดจ้รงิ

หรอืไม ่ วธิีทีท่ดสอบไดด้ทีีสุ่ด ก็คอืวธิีภาวนาน่ีเอง สมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา 

เพราะเวลาทาํใจใหส้งบได ้ ใจจะปลอ่ยวางสิง่ต่างๆไดช้ ัว่คราว ปลอ่ยวางรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ปลอ่ยวางรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ แลว้ก็เขา้ไปสู่ความสงบ เขา้ไปสู่

อเุบกขา เขา้ไปสู่สกัแต่วา่รู ้ อนันัน้เรยีกวา่เป็นการปลอ่ยวาง แต่ก็เป็นการปลอ่ยวาง

ช ัว่คราว ไมถ่าวร เพราะตอ้งออกมาสมัผสัรบัรู ้ รูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ กลบัมา

สมัผสัรบัรูก้บัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เพราะร่างกายน้ีมคีวามจาํเป็นที่จะตอ้งมกีาร

เคลือ่นไหว มกีารเตมินํา้เตมิอาหาร จติก็ตอ้งออกมาดูแลร่างกาย ออกมาเปลีย่น

อริยิาบถ ออกมาดืม่นํา้ ออกมารบัประทานอาหาร แลว้ถงึจะกลบัเขา้ไปในความสงบได ้

ใหม ่แต่ก็เป็นการสงบแบบชัว่คราว เป็นการปลอ่ยวางแบบชัว่คราว เพราะขณะที่ออกมา

จากความสงบ พอตอ้งมาสมัผสัรบัรูก้บัรูปเสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะ มาคดิมาปรุงกเิลส

ตณัหากจ็ะแทรกออกมา ถา้ไม่มีพระพทุธเจา้มาทรงตรสัรู ้ กจ็ะไม่มีใครรูจ้กัวิธีกาํจดั

กเิลสตณัหาไดอ้ยา่งถาวร ก็จะกาํจดัหรอืดบักเิลสตณัหาไวเ้พยีงช ัว่คราว เช่นในขณะเขา้

ไปในสมาธิ เขา้ไปในความสงบ  

น่ีคอืจดุสูงสุดของสมยัก่อนทีจ่ะมพีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ ผูป้ฏบิตับิาํเพญ็เพือ่ดบัความ

ทกุขน์ ัน้ สามารถบาํเพญ็ไดถ้งึข ัน้สมาธิเท่านัน้ ข ัน้รูปฌานอรูปฌาน แต่ไม่สามารถทีจ่ะ

ดบักเิลสตณัหา ดบัความทกุขไ์ดอ้ย่างถาวร เพราะไมรู่จ้กัวธิีเท่านัน้เอง จนกวา่จะมี

พระพทุธเจา้มาคน้พบวธิีดบักเิลสตณัหาอย่างถาวร มาตรสัรู ้ตรสัรูว้ธิี รูเ้หตวุา่ความทกุข์

เกดิจากกเิลสตณัหา รูเ้หตทุีจ่ะดบักเิลสตณัหาใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ น้ีถงึจะ

สามารถดบัความทกุข ์ ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างไดอ้ย่างแทจ้รงิ โดยทีไ่มต่อ้งกลบัเขา้ไป

ในสมาธิ แต่ในเบื้องตน้ตอ้งมีสมาธิกอ่น ตอ้งปลอ่ยดว้ยสมาธิใหไ้ดก้อ่น ถา้ปลอ่ยดว้ย

สมาธิไม่ไดจ้ะไม่รูจ้กัวิธปีลอ่ย พอปลอ่ยดว้ยสมาธิไดแ้ลว้กใ็ชป้ญัญามาสอนใจ ให ้

ปลอ่ยโดยที่ไม่ตอ้งเขา้ไปในสมาธิ ก็คอืใหใ้ชค้วามจรงิมาแกค้วามหลง เพราะความหลง

เป็นเหตทุาํใหเ้กดิตณัหาตน้เหตขุองความทกุขใ์จ ความหลงกค็ือไม่รูค้วามจรงิวา่ 

ความสขุที่แทจ้รงิและความสุขปลอมนั้นแตกตา่งกนัอยา่งไร ไมเ่คยรูว้า่ความสุขที่

แทจ้รงินัน้อยู่ทีไ่หน รูแ้ต่ความสุขปลอม รูแ้ต่ความสุขทีไ่ดร้บัจากการกระทาํตามความ
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อยากต่างๆ เวลาอยากจะเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็คดิวา่ถา้ไดเ้สพแลว้จะมี

ความสุข แต่ไมเ่คยพจิารณาวา่เป็นความสุขแบบไหน เป็นความสุขย ัง่ยนืถาวรทีใ่หค้วาม

อิ่มความพอไปตลอด หรอืวา่เป็นความสุขช ัว่คร ัง้ช ัว่คราวประเดีย๋วประดา๋ว ไดม้าแลว้ก็

หายไป แลว้ก็เกดิความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ทีจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งหาอะไรมาเตมิใหม้นัเต็ม

ใหม ่หาความสุขใหม ่ก็ตอ้งไปอยากกบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะใหม ่ก็จะตอ้งทาํอย่าง

น้ีไปเรื่อยๆอย่างทีไ่มม่วีนัจบสิ้น เวลาใดทีไ่มส่ามารถทีจ่ะทาํตามความอยากได ้ เวลานัน้

ก็จะเกดิความหงดุหงดิเกดิความราํคาญใจ เกดิความทกุขใ์จ ถา้อยากมากๆก็อาจจะถงึ

อยากจะฆ่าตวัตาย เพราะมนัทกุขม์าก เช่นสูญเสยีความสุขต่างๆทีเ่คยไดร้บัจากลาภยศ

สรรเสรญิ จากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แต่ตอนน้ีไมส่ามารถทีจ่ะหาความสุขแบบนัน้

ได ้เช่นสูญเสยีลาภยศสรรเสรญิ สูญเสยีความสามารถทีจ่ะหาความสุข จากรูปเสยีงกลิน่

รสโผฏฐพัพะได ้ จติใจก็จะมแีต่ความเครยีดความทกุขค์วามทรมานใจ จนไมค่ดิ

อยากจะอยู่ต่อไป น่ีเป็นความทกุขท์ีเ่กดิจากการหาความสุขโดยการกระทาํตามความ

อยากต่างๆ เป็นอกีดา้นหน่ึงของสิง่ทีเ่ราคดิว่าเราจะไดจ้ากการทาํตามความอยาก  

เวลาเราทาํตามความอยากเรามกัจะคดิว่าเราจะมคีวามสุข เช่นเราอยากมคู่ีครอง เราก็จะ

คดิแต่ส่วนทีเ่ป็นความสุข แต่เราไมเ่คยคดิถงึส่วนทีเ่ป็นความทกุขท์ีจ่ะตามมาต่อไป 

เพราะสิง่ทีเ่ราไดม้านัน้ เขาไมไ่ดเ้ป็นของทีจ่ะอยู่เหมอืนเดมิไปตลอด เขาตอ้งมกีาร

เปลีย่นแปลงไป มกีารเจรญิบา้งมกีารเสือ่มบา้ง เวลาเจรญิก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร แต่เวลา

เสือ่มนัน้ก็จะกลายเป็นปญัหาขึ้นมา เป็นความทกุขใ์จขึ้นมา และเราก็ไมส่ามารถทีจ่ะไป

บงัคบั ใหเ้ขาเปลีย่นไปในทางทีเ่จรญิเพยีงอย่างเดยีว ไมส่ามารถทีจ่ะไปบงัคบัไปหา้ม

ไมใ่หเ้ขาเสือ่ม ไปในทางทีเ่ราไมป่รารถนา เพราะเขาไมอ่ยู่ภายใตอ้าํนาจของเรานัน่เอง 

ท่านจงึเรยีกวา่เป็นอนตัตา เขาเปลีย่นก็เพราะว่าเขาเป็นอนิจจงั พอเขาเปลีย่น พอเราไม่

สามารถไปบงัคบัเขาได ้ เราก็เกดิทกุขงัขึ้นมา เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เพราะอยากจะให ้

เขาไมเ่ปลีย่น อยากจะใหเ้ขาเปลีย่นไปในทางทีด่ ี ไมเ่ปลีย่นไปในทางทีไ่มด่ ี น่ีคอืสิง่ทีเ่รา

ไมใ่ชป้ญัญาพจิารณากนั เพราะไมรู่ ้ ถา้ไม่มพีระพทุธเจา้มาทรงสอนใหพ้จิารณา ก็จะไม่

รูจ้กัวธิีทีจ่ะรกัษาความสงบ ความสุขทีไ่ดจ้ากสมถภาวนา เวลาทีอ่อกมาจากสมถภาวนา 

แลว้เกดิความทกุขเ์กดิความวุน่วายใจขึ้นมา วธิีเดยีวทีจ่ะทาํได ้ ก็คอืตอ้งกลบัเขา้ไปใน
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สมาธิ นัน่ก็คอืวธิีของผูท้ีป่ฏบิตัใินสมยัทีย่งัไมม่พีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ มาสอนวปิสัสนา

ภาวนา มาสอนใหรู้จ้กัวธิีรกัษาความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบ โดยการทีไ่มต่อ้งกลบัเขา้ไป

ในสมาธิ โดยการใชป้ญัญาแกค้วามหลง เอาความจรงิมาแกค้วามหลง เอาความสว่างมา

แกค้วามมดื เวลาเราอยู่ในทีม่ดืเรามองไมเ่หน็อะไร เราใชอ้ะไร เราก็ใชจ้นิตนาการวา่ 

ของอยู่ตรงนัน้ของอยู่ตรงน้ี แต่พอเดนิไปแลว้ไปชนสิง่นัน้ไปเตะสิง่น้ี นัน่ก็เป็นเพราะวา่

จนิตนาการของเรากบัความจรงิมนัไมต่รงกนั ฉนัใด เวลาทีเ่ราไมใ่ชป้ญัญาก็อย่างนัน้ 

เวลาเราเหน็อะไรเรารกัเราชอบ เราก็จะวา่มนัดไีปหมด ดอีย่างนัน้ดอีย่างน้ี อยากไดม้า

เป็นสมบตัขิองตนใหไ้ด ้ เพราะไมไ่ดม้ปีญัญาทีจ่ะชี้ใหเ้หน็วา่ มนัดจีรงิตอนน้ีนะ แต่มนั

พรุ่งน้ีมนัจะดอีย่างน้ีหรอืเปลา่ ต่อไปมนัจะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆหรอืเปลา่ หรอืวา่มนั

จะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงไป มกีารเสือ่มไป และมกีารพลดัพรากจากกนัไป อนัน้ีผูท้ีไ่มม่ี

ปญัญาจะมองไมเ่หน็ ก็เหมอืนกบัผูท้ีอ่ยู่ในทีม่ดื จะไมม่องเหน็สิง่ต่างๆ จะเหน็ไปตาม

จนิตนาการของตนเท่านัน้  

ดงันัน้พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหเ้จรญิวปิสัสนากนั หลงัจากทีอ่อกมาจากสมถภาวนา

แลว้ สามารถรกัษาความสงบทีไ่ดจ้ากสมถภาวนา โดยการเจรญิปญัญาพจิารณาทกุสิง่

ทกุอย่าง หรอืไมว่า่เหน็อะไร ไดย้นิอะไร สมัผสัอะไร คดิถงึเรื่องอะไร ถา้เกดิความอยาก

ขึ้นมา ก็ตอ้งใชไ้ตรลกัษณเ์ขา้มายบัย ัง้ทนัท ี ถา้ใชเ้ป็นก็จะหยุดตณัหาความอยากได ้ พอ

หยุดความอยากได ้ ความรูส้กึวา่อา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ความรูส้กึวา่ขาดสิง่นัน้ขาดสิง่น้ีมนั

ก็จะหายไป ความอิ่มความพอทีไ่ดร้บัจากความสงบ ก็จะกลบัคนืขึ้นมาใหม ่ ก็จะอยู่

เฉยๆได ้ ไมต่อ้งดิ้นรนไปหาสิง่นัน้สิง่น้ี ไม่ตอ้งไปหาคนนัน้คนน้ี ไมต่อ้งโทรกนัไป

ตดิต่อกนัมา ส่งภาพส่งอะไรต่างๆไปหากนั น่ีทีท่าํอย่างน้ีก็เพราะวา่มนัอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ใจ

มนัหวิกบัรูปกบัเสยีงกบักลิน่กบัรส มนัหวิกบัเรื่องราวต่างๆ เรื่องราวของบคุคลนัน้

บคุคลน้ี ตอนน้ีกาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัไปไหน น่ีคอืเรื่องของตณัหาท ัง้นัน้ สิง่ต่างๆในโลก

น้ีทีผ่ลติกนัขึ้นมาน้ี ก็เพือ่มารองรบัตณัหาน้ีเท่านัน้ แลว้ก็มนัสามารถดบัความทกุข์

ภายในใจใหห้มดไปไดห้รอืไม ่ มนัไมส่ามารถดบัได ้ เวลาเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา สิง่

เหลา่น้ีมนัดบัไดห้รอืเปลา่ มนัดบัไมไ่ด ้ เพราะมนัไมม่หีนา้ทีท่ีจ่ะมาดบัความทกุขใ์จ 

หนา้ทีข่องมนัก็คอืมาสรา้งความทกุขใ์จใหม้มีากขึ้นไปเท่านัน้เอง เพราะมนัจะทาํใหเ้กดิมี
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ความอยากเพิม่มากขึ้นไป เพราะว่าไดม้าเท่าไหร่ก็จะไมอ่ิ่มไมพ่อ อยากจะไดม้ากไปกวา่

น้ี อยากจะไดส้ิง่ทีด่ไีปกวา่น้ี จงึมสีนิคา้ทีผ่ลติออกมาทีจ่ะตอ้งดกีวา่เก่าอยู่เสมอ เพราะมี

ความตอ้งการของทีด่กีวา่ใหมก่วา่อยู่เรื่อยๆ แต่ต่อใหใ้หมข่นาดไหนดกีวา่ขนาดไหน มนั

ก็เหมอืนเดมิ มนัก็ไมไ่ดท้าํใหค้วามทกุขค์วามอยากหายไปจากใจ แต่มนักลบัทาํใหเ้กดิมี

ความอยากมคีวามทกุขเ์พิม่มากขึ้น รอรุ่นใหม ่ พอซื้อรุ่นน้ีมาไดไ้มก่ี่วนัก็น ัง่รอรุ่นใหม่

แลว้ พอไดย้นิขา่วว่ามรุ่ีนใหมอ่อกมา ก็เตรยีมตวัเตรยีมใจ เตรยีมเงนิเตรยีมทองทีจ่ะไป

ตอ้นรบันอ้งใหมแ่ลว้ น่ีคอืเรื่องของใจของผูท้ีไ่มไ่ดเ้จรญิสมถภาวนา ไมไ่ดเ้จรญิ

วปิสัสนาภาวนา  

ดงันัน้การปฏบิตัเิพือ่การดบัทกุขด์บักเิลสตณัหาน้ี ตอ้งปฏบิตัดิว้ยการเจรญิสมถภาวนา 

และวปิสัสนาภาวนา เราตอ้งกลบัเขา้ไปในใจ เพือ่ทีจ่ะไดไ้ปพบปะต่อสูก้บัขา้ศึกศตัรูของ

เราทีม่ฝีงัอยู่ในใจตลอดเวลา กเิลสตณัหาน้ีมนัอยู่ภายในใจของเรา เราตอ้งกลบัเขา้ไปใน

ใจเท่านัน้ เราถงึจะทาํลายมนัได ้ดงันัน้ขอใหพ้วกเราพยายามเพยีรปฏบิตักินั การที่จะทาํ

ใจใหส้งบได ้ จาํเป็นจะตอ้งมีสต ิ สตน้ีิเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิสมาธิ เกดิความสงบ แลว้

เมือ่มคีวามสงบแลว้ ก็ใชป้ญัญารกัษาความสงบ ดว้ยการทาํลายตณัหากเิลสต่างๆ ทีเ่ป็น

ตวัทีจ่ะมาคอยทาํลายความสงบ ทีไ่ดร้บัจากการเจรญิสมถภาวนา ทกุคร ัง้ที่มีตณัหา

ความอยากจะตอ้งทาํลายมนั ไม่ใช่ไปสนับสนุนมนั เพราะสนับสนุนความอยากก็

เท่ากบัการสนับสนุนการสรา้งความทกุขใ์จข้ึนมา เราปฏบิตัน้ีิก็เพือ่ดบัความทกุขใ์จต่างๆ

ใหห้มดไปจากใจ เพือ่ใจของเราจะไดอ้ยู่อย่างสุขสบาย เพราะความทุกขใ์จน้ีก็เป็น

เหมอืนกบัความทกุขข์องร่างกาย ทีเ่กดิจากโรคภยัไขเ้จบ็ เวลาเราเกดิโรคภยัไขเ้จบ็ เกดิ

ความทกุขท์างร่างกาย เราทาํอย่างไร เราก็ตอ้งหาวธิีรกัษามนัไมใ่ช่หรอื มยีาก็เอายามา

รบัประทาน ไมม่กี็ไปหายา ถา้ตอ้งใชห้มอก็ตอ้งไปหาหมอ ถา้ตอ้งเขา้โรงพยาบาลก็ตอ้ง

เขา้โรงพยาบาล เพราะเราไมต่อ้งการใหร่้างกายมนัเจบ็มนัปวด เราตอ้งการใหม้นัหาย เรา

ไมต่อ้งการใหม้นัตาย ฉนัใดความทกุขใ์จก็เหมอืนกนั ความทกุขใ์จก็คอืความไมส่บาย

ของจติใจนัน่เอง แต่เราไมค่่อยรกัษาจติใจ หรอืรกัษาก็รกัษาแบบวธิีทีไ่มถ่กู รกัษาแบบ

ไมห่าย รกัษาแบบทาํใหเ้กดิความทกุขใ์จรุนแรงเพิม่ขึ้นไปอกี แทนทีค่วามทกุขใ์จจะเบา

บางนอ้ยลงไป กลบัรกัษาดว้ยการเพิม่ความทกุขใ์จขึ้นไปอกี  
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ก็คอืพอทกุขใ์จก็ไปหาความสุขมาดบัความทกุขใ์จ ดว้ยการทาํตามความอยาก เช่นอยาก

ดูอยากฟงั อยากดืม่อยากรบัประทาน ก็ไปดืม่กนัไปรบัประทานกนั ไปดูไปฟงั ไปเทีย่ว

กนั เพือ่ทีจ่ะไดม้าดบัความทกุขใ์จทีม่อียู่ บางทเีราทกุขก์บัคนนัน้ทกุขก์บัคนน้ี เราก็เลย

หนีไปเทีย่วออกไปนอกบา้น ไปซื้อขา้วซื้อของ ไปดูไปฟงัอะไรไปดืม่ไปรบัประทานอะไร 

ก็เป็นการลมืความทกุขท์ีม่อียู่ไปช ัว่คราว แต่ไม่ไดด้บัความทกุขน์ ัน้ พอกลบัมาเจอเรื่อง

เก่า ความทกุขเ์ก่าก็จะหวนกลบัคนืขึ้นมาใหม ่ แลว้ก็ไปสรา้งความทกุขใ์หม ่ คือความ

อยากทีจ่ะออกไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทน้ีีก็เลยมคีวามทกุข ์๒ อนั อนัแรกก็

ทกุขก์บัเรื่องนัน้เรื่องน้ีคนนัน้คนน้ี ก็ใชว้ธิีการไปเทีย่วไปหาความสุข ทางตาหูจมกูลิ้น

กายมาดบัความทกุข ์ แต่มนัไมไ่ดด้บั พอกลบัมาคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ีคนนัน้คนน้ี ความ

ทกุขท์ีเ่กดิจากคนนัน้คนน้ีเรื่องนัน้เรื่องน้ีก็กลบัคนืขึ้นมาใหม ่ แลว้ก็อยากจะออกไปเทีย่ว

เพือ่ทีจ่ะไดล้มืเรื่องน้ีไปอกี ถา้ไมม่คีวามสามารถทีจ่ะออกไปเทีย่วได ้ ทน้ีีก็จะเกดิความ

ทกุขเ์พิม่ขึ้นมาอกี เช่นร่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วย หรอืวา่เงนิทองไมม่ ี ไมส่ามารถทีจ่ะออกไป

เทีย่วได ้ ตอนนัน้ก็ยิ่งเกดิความทกุขซ์อ้นขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง ทกุขเ์รื่องคนนัน้คนน้ีแลว้ ยงั

ตอ้งมาทกุขก์บัเรื่องของวธิีดบัความทกุข ์ เพราะมนัไมใ่ช่วธิีดบัความทกุขท์ีถ่กูตอ้งนัน่เอง 

มนัเป็นวธิีทีส่รา้งความทกุขเ์พิม่ขึ้นมาใหม ่ 

ดงันัน้เวลาเราไมส่บายใจเราทกุขก์บัเรื่องอะไร เราตอ้งรกัษาความทกุขใ์หถ้กูวธิี วธิทีีถ่กูก็

คอืวธิีภาวนาน้ีเอง เราตอ้งใชส้มถภาวนาและวปิสัสนาภาวนามารกัษาโรคใจ แลว้ความ

ทกุขต่์างๆโรคภยัต่างๆมนัก็จะไดร้บัการรกัษาอย่างถกูตอ้ง แลว้จะหายอย่างสนิท 

เหมอืนกบัทีเ่รารกัษาร่างกายของเรา เวลาเราเป็นอะไรเราก็ตอ้งไปหาผูท้ีรู่จ้กัวธิีรกัษา

ร่างกาย เราไมร่กัษาดว้ยตวัเอง เช่นไปรา้นขายยาแลว้ก็ไปส ัง่ยาชนิดนัน้ชนิดน้ีมา

รบัประทาน คนขายก็ไม่รูว้า่มนัจะรกัษาไดห้รอืไม่ พอบอกอาการเขา เขาก็บอกเอาน่ีไป

ลองกนิดู แต่เขาก็ไมรู่ค้วามจรงิว่ามนัจะรกัษาไดห้รอืไม ่ เพราะวา่อาการทีเ่หมอืนกนัน้ี 

มนัอาจจะมสีมมตฐิานมเีหตทุีต่่างกนัก็ได ้ ตอ้งไปหาผูช้าํนาญ ผูท้ีส่ามารถวเิคราะห์

แยกแยะอาการต่างๆไดว้า่เกดิจากอะไรกนัแน่ และตอ้งใชย้าหรอืใชว้ธิีรกัษาอย่างไร ถงึ

จะสามารถรกัษาใหห้ายไดอ้ย่างถกูตอ้ง ใหห้ายไดอ้ย่างเดด็ขาด อนัน้ีก็คอืเรื่องของใจ 

เหมอืนกบัเรื่องของร่างกาย เราตอ้งรกัษาใจ รกัษาความทกุขใ์จดว้ยธรรมะของ
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พระพทุธเจา้ ดว้ยสมถภาวนาและวิปสัสนาภาวนา แต่กอ่นที่เราจะเขา้สูข่ ัน้สมถะและ

วิปสัสนาภาวนาได ้ เรากต็อ้งมีเครื่องมือสนับสนุนพาใหเ้ราเขา้สูก่ารภาวนา กค็ือการ

รกัษาศีล การภาวนาน้ีจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการสนบัสนุน ดว้ยการรกัษาศีล ๘ ถงึจะ

สามารถทาํใหเ้รามกีาํลงัพอ ทีจ่ะออกมาปลกีวเิวกอยู่ตามลาํพงั เพือ่ทีจ่ะไดเ้จรญิสตไิด ้

อย่างต่อเน่ือง เพราะถา้เราไมอ่ยู่ตามลาํพงัอยู่ในสถานทีส่งบสงดั จะมเีรื่องราวต่างๆมา

คอยกดีก ัน้ ไมใ่หเ้ราสามารถทีจ่ะเจรญิสตไิดอ้ย่างต่อเน่ือง เราจงึตอ้งเจรญิรกัษาศีล ๘ 

ใหไ้ด ้ และการทีเ่ราจะรกัษาศีล ๘ ไดเ้ราก็ตอ้งไมม่ภีารกจิการงานทางโลก ไมต่อ้งไป

ทาํงานทาํการ เพราะถา้ทาํงานทาํการน้ีมนัก็จะมอีุปสรรค เพราะเวลาทาํงานก็ตอ้งใช ้

พลงังานใชอ้ะไรต่างๆ ก็ตอ้งรบัประทานอาหารมากกวา่การที่เวลาทีเ่ราไมต่อ้งทาํงาน 

แลว้เวล ํา่เวลาทีเ่ราจะมใีหก้บัการเจรญิสตกิ็มไีมม่าก เพราะเราจะตอ้งเกี่ยวพนัเกี่ยวขอ้ง

กบัเรื่องราวต่างๆบคุคลต่างๆ การจะตัง้สตใิหอ้ยู่กบัอารมณเ์ดยีว จงึไมไ่ดเ้ป็นสิง่ที่

สามารถทีจ่ะทาํไดอ้ย่างงา่ยดาย เช่นไปทาํงานแลว้ลองบรกิรรมพทุโธไปดู ดูวา่จะเจรญิ

พทุโธไดน้านสกัเท่าไหร่ น่ีแหละจงึเป็นเรื่องทีว่า่เราตอ้งยุตกิารทาํงาน ถา้เราอยากทีจ่ะมา

รกัษาโรคใจ รกัษาใจของพวกเราใหห้ายจากความทกุขต่์างๆ เราตอ้งมเีวลามาภาวนา มี

เวลามาเจรญิ รกัษาศีล ๘ เจรญิสต ิเพือ่ทีเ่ราจะไดส้มาธิ แลว้หลงัจากไดส้มาธิเราก็จะได ้

เจรญิปญัญา เพือ่ทีจ่ะรกัษาความสงบความสุขทีไ่ดจ้ากสมาธิ  

น่ีคอืเรื่องของการปฏบิตั ิ ก่อนจะปฏบิตักิ็ตอ้งมศีีล ๘ ก่อน ก่อนจะมศีีล ๘ ก็ตอ้งมศีีล 

๕ เพราะศีล ๕ มนังา่ยกวา่ศีล ๘ และก่อนทีจ่ะมศีีลได ้ ใจก็ตอ้งไมข่วนขวาย ไมโ่ลภ

อยากไดท้รพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง จะหาเพยีงเท่าทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีเท่านัน้ ถา้

หาเพยีงเท่าน้ีแลว้การรกัษาศีลจะงา่ย เพราะวา่มนัไมต่อ้งหามาก เมือ่ไมต่อ้งหามากก็ไม่

ตอ้งใชเ้ลห่ก์ลต่างๆ ใชก้ารผดิศีลมาเป็นเครื่องมอืในการหาเงนิทองมากๆ อย่างพระน่ีก็

หาดว้ยการบณิฑบาต เดนิไปบณิฑบาตไปใครจะใหก้็ให ้ ไมใ่หไ้มใ่ส่ก็ไมว่า่อะไร ไมต่อ้ง

มาโฆษณาชวนเชื่อว่า ขา้พเจา้เป็นบคุคลทีไ่ดบ้รรลุข ัน้นูน้ข ัน้น้ีแลว้ บณิฑบาตไปตามมี

ตามเกดิ เพราะว่าไมไ่ดต้อ้งการอะไรมากมายนกั อาหารเพยีงพอทีจ่ะใหอ้ยู่ไปไดว้นัๆ

หน่ึงก็พอแลว้ ถา้มีความมกันอ้ยสนัโดษแลว้กจ็ะรกัษาศีล ๕ ได ้ รกัษาศีล ๕ ไดก้จ็ะ

รกัษาศีล ๘ ได ้ รกัษาศีล ๘ ไดก้จ็ะปลกีวิเวกได ้ ไปเจรญิสติได ้ ไปนัง่สมาธทิาํใจให ้
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สงบได ้แลว้กเ็จรญิปญัญาได ้ตดัตณัหาดบัความทกุขต์่างๆ ที่มีภายในใจใหห้มดไปได ้

บรรลมุรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ได ้ น่ีแหละคอืวธิีรกัษาใจของพระพทุธเจา้ ของ

พระพทุธศาสนา ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงนาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอน ใหแ้ก่พทุธศาสนิกชน ผูท้ี่

มจีติศรทัธามคีวามเลือ่มใส ทีจ่ะควรขวนขวายศึกษาและปฏบิตั ิ เพือ่ทีจ่ะไดก้า้วขึ้นไป

ตามลาํดบั จากข ัน้ทานขึ้นไปสู่ข ัน้ศีล จากข ัน้ศีลขึ้นไปสู่ข ัน้ภาวนาตามลาํดบั  

อยา่ปฏบิตัิใหต้ดิอยูเ่พยีงขัน้ใดขัน้หน่ึง ควรจะผลกัดนัตวัเองว่า ถงึเวลาแลว้ เราทาํทาน

มามากพอแลว้ ถงึเวลาทีเ่ราตอ้งรกัษาศีลใหบ้รสุิทธิ์ ถงึเวลาทีเ่ราตอ้งรกัษาศีลของ

นกับวชแลว้ ถา้เรารกัษาศีล ๕ มาไดน้านแลว้ ก็ถงึเวลาทีเ่ราตอ้งมารกัษาศีลของนกับวช 

ของนกัภาวนาแลว้ คอือย่างนอ้ยก็อาทติยล์ะ ๑ ครัง้ก่อนก็ยงัด ี ใน ๗ วนัน้ีเอาวนัหน่ึง 

วนัทีเ่ราไมต่อ้งไปทาํงานทาํการ วนันัน้แหละเราจะรกัษาศีล ๘ ไดเ้พราะไมม่ปีญัหาไมม่ี

อปุสรรค ในวนัทาํงานน้ีมนัมอีปุสรรค เพราะไหนจะตอ้งมสีงัคม ไหนจะตอ้งไป

รบัประทานร่วมกบัคนทาํงาน ร่วมกบัญาตสินิทมติรสหาย จะรกัษาศีล ๘ บางทกี็รกัษา

ไมไ่ด ้ เราก็เอาวนัหยุดของเรา วนัทีเ่ราไมต่อ้งออกไปสงัคมกบัใคร อยู่บา้นหรอืไปอยู่วดั

แลว้ก็รกัษาศีล ๘ ไป แลว้ก็เจรญิสตไิป ดว้ยการเดนิจงกรมดว้ยการนัง่สมาธิ ดว้ยการ

ฟงัเทศนฟ์งัธรรม การกระทาํเหลา่น้ีเป็นการเจรญิสติท ัง้น ัน้ เดนิจงกรมก็เป็นการเจรญิ

สตไิด ้ นัง่สมาธิก็เป็นการเจรญิสต ิ การฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็เป็นการเจรญิสต ิ เช่นตอนน้ี

เราฟงัธรรมถา้เราไม่มสีตใิจเราจะลอย ใจเราจะคิดเรื่องนัน้เรื่องน้ี อย่างน้ีก็เรยีกวา่นัง่

แบบทพัพใีนหมอ้แกง นัง่แบบไมไ่ดเ้จรญิสต ิ ถา้นัง่แบบเจรญิสติน้ี ใจจะจดจ่อฟงัเสยีง

ธรรมทีเ่ขา้มาสมัผสัทีหู่ แลว้เขา้ไปในใจและพจิารณาตาม พจิารณาตามไดก้็จะไดป้ญัญา

ไดส้มัมาทฐิ ิถา้พจิารณาตามไมไ่ดเ้พยีงแต่จดจ่อรบัฟงัเสยีงอยู่ ไมป่ลอ่ยใหใ้จลอยไปคดิ

เรื่องนัน้เรื่องน้ี ใจก็จะไดค้วามสงบไดส้มถภาวนา  

น่ีแหละคอืกจิกรรมทีพ่วกเราควรทีจ่ะขวนขวายกนั ควรทีจ่ะผลกัดนัตวัเรา ตอ้งบงัคบั

ตวัเรา เพราะการกระทาํเหลา่น้ีก็เหมอืนกบั การรกัษาร่างกาย เราตอ้งบงัคบั ถงึเวลากนิ

ยาเราตอ้งกนิยา ถา้ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความอยากแลว้มนัจะไมก่นิ ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งทาํ

ตามหมอส ัง่ เช่นอดนัน่อดน่ีไมใ่หก้นินัน่กนิน่ี ถา้อยากจะรกัษาโรคใหห้ายก็ตอ้งทาํตาม
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หมอส ัง่ ก็ตอ้งบงัคบัตวัเองใหท้าํตามทีห่มอส ัง่ ฉนัใด ถา้เราอยากจะหายจากความทกุข์

ต่างๆทีม่อียู่ภายในใจ เราก็ตอ้งทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่ใหเ้รากระทาํกนั ก็คอืใหเ้รา

เจรญิ ปฏบิตัธิรรมข ัน้ต่างๆ ต ัง้แต่ข ัน้ทาน เขา้ไปสู่ข ัน้ศีล เขา้ไปสู่ข ัน้ภาวนา ไปปลกีวเิวก

ไปเจรญิสต ิ เดนิจงกรมไปนัง่สมาธิ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมสลบักนัไป แลว้ความทกุขต์่างๆก็

จะค่อยหายไปตามลาํดบั มนัไม่ไดห้ายแบบทนัททีนัใดหายไปหมด มนักค็่อยๆหายไป

ตามกาํลงัของการปฏบิตัิของเรา ตามกาํลงัของสติสมาธปิญัญาของเรา หายชา้หายเรว็ก็

อยูท่ี่การปฏบิตัิของเรา บางคนก็หายไดภ้ายใน ๗ วนั บางคนก็หายไดภ้ายใน ๗ เดอืน 

บางคนก็หายไดภ้ายใน ๗ ปี มปีรากฏขึ้นมาแลว้ท ัง้ในอดตีและในปจัจบุนั ครูบาอาจารย์

ท ัง้หลายทีเ่รากราบไหวบู้ชา ทีอ่ฐัขิองท่านไดก้ลายเป็นพระธาตไุปแลว้ ก็เป็นผูย้นืยนัแลว้

วา่ท่านไดห้ายจากโรคของความทกุขใ์จแลว้ ก็เกดิจากการทาํตามคาํส ัง่ของพระพทุธเจา้

นัน่เอง พวกเราก็สามารถทีจ่ะรกัษาโรคใจของเราใหห้ายได ้ เหมอืนกบัครูบาอาจารยท์ี่

พวกเรากราบไหวบู้ชา ถา้เราปฏบิตัติามทีท่่านปฏบิตักินั  

ดงันัน้เรื่องท ัง้หมดก็ตกมาทีต่วัเรา เราจะมาหวงัใหผู้อ้ื่นมาปฏบิตัใิหเ้ราไมไ่ด ้ ทาํใหเ้รา

ไมไ่ด ้ เราตอ้งเป็นผูป้ฏบิตัเิอง พระพทุธเจา้จงึทรงตรสัไวว้า่ อตัตาห ิอตัตโน นาโถ ตน

เป็นที่พึ่งของตน ตนตอ้งเป็นผูส้รา้งที่พึ่งข้ึนมาเอง ผูอ้ื่นไมส่ามารถสรา้งที่พึง่ใหก้บัเรา

ได ้ถา้สรา้งได ้พระพทุธเจา้ก็สรา้งใหพ้วกเรา สรา้งพระนิพพานใหก้บัพวกเราทกุคน แต่

ท่านสรา้งไมไ่ด ้ ท่านอยากจะสรา้งจะตายแต่สรา้งไมไ่ด ้ ท่านสรา้งไดเ้พยีงแต่นิพพานของ

ท่านเท่านัน้ นิพพานของใครก็ตอ้งสรา้งกนัไปเอง ดงันั้นขอใหพ้วกเราจงรบีขวนขวาย

กนั จงพจิารณาความตายอยูเ่รื่อยๆ พจิารณาความเสื่อมอยูเ่รื่อยๆ ว่าวนัเวลามนัจะ

นอ้ยลงไปทกุวนัทกุวนั เวลาที่เราจะไดร้กัษาจติใจของเราน้ี มนัจะมีนอ้ยลงไปเรื่อยๆ 

เพราะฉะนั้นอยา่ประมาทนอนใจ อยา่ผลดัวนัประกนัพรุง่ จงรบีปฏบิตัิตัง้แต่ลมืตา

ขึ้นมาเลย พอลมืตาขึ้นมาก็ต ัง้สตเิจรญิสตไิปเลย แลว้ก็พยายามหาเวลาไปปลกีวเิวกให ้

มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้ เราพยายามลดพนัธะต่างๆ พยายามลดความอยากต่างๆ ที่

จะตอ้งบงัคบัใหเ้ราตอ้งไปทาํงานทาํการ เพือ่หาเงนิหาทองมาตอบสนองความอยากต่างๆ 

พยายามใชค้วามมกันอ้ยสนัโดษ แลว้มนัจะทาํใหเ้ราไมต่อ้งไปเสยีเวลากบัการหาเงนิหา

ทองเพือ่มาซื้อสิง่ต่างๆ เพือ่ตอบสนองความอยากต่างๆ เราจะไดม้เีวลาไปปลกีวเิวก จะ
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ไดม้เีวลาไปเจรญิสต ิ ไปนัง่สมาธิ ไปเจรญิปญัญา เพือ่วมิตุตหิลดุพน้ทีจ่ะตามมาต่อไป 

ก็คดิวา่การแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี ต่อไปน้ีก็จะเป็นช่วงตอบ

ปญัหาธรรม 

ถาม ไมส่บายใจทีลู่กเริ่มเป็นคนพยาบาท จะบอกเขาอย่างไรดคีะ 

ตอบ ก็สอนใหเ้ขามคีวามเมตตา สอนเขาวา่ความพยาบาทน้ีเป็นเหมอืนไฟนรก ผูท้ี่

ทกุขไ์มใ่ช่คนทีเ่ราพยาบาท แต่เราต่างหากทีเ่ป็นคนทีท่กุข ์ เพราะวา่เวลาเกดิ

ความพยาบาทแลว้ใจเราจะรอ้น เราจะกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั แต่คนทีถ่กูพยาบาท

น้ีเขาไม่รูเ้รื่องรูร้าว เขาก็อยู่ของเขาไปตามปกต ิ น่ีก็เป็นส่วนหน่ึง และถา้เราไปทาํ

ตามความอาฆาตพยาบาท ก็จะเกดิการจองเวรจองกรรมขึ้นมา เราไปทาํรา้ยเขา 

เขาก็จะโกรธอาฆาตพยาบาทเรา เขาก็จะกลบัมาทาํรา้ยเรา วธิีทีด่ทีีสุ่ดก็คอืให ้

อภยั แผ่เมตตา คดิเสยีวา่เป็นการใชห้น้ีก็แลว้กนั เราอาจจะไปพูดไปทาํอะไรทาํ

ใหเ้ขาไมพ่อใจ เขาก็เลยตอ้งมาพดูมาทาํอะไรใหเ้ราไมพ่อใจ ก็ถอืวา่จบแค่นัน้ก็

พอ ถา้ไมเ่ช่นนัน้แลว้เราจะเดอืดรอ้น เราจะมเีจา้กรรมนายเวร  

ถาม ถา้กนิยาถ่ายพยาธิ ผดิศีลขอ้ปาณาฯไหมคะ ถอืเป็นการฆ่าสตัวไ์หม เพราะเป็น

เจตนาดว้ย หรอืวา่เป็นการรกัษาโรคคะ 

ตอบ เท่าทีเ่ขา้ใจพยาธิน้ีมนัไม่มจีติใจ มนัถอืวา่ไมใ่ช่เป็นทีท่าํแลว้เป็นการฆ่าเขา เป็น

การรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ เชื้อโรคต่างๆภายในร่างกายน้ีไมไ่ดถ้อืวา่เป็นสิ่งทีม่ชีวีติ

เหมอืนกบัมนุษย ์เหมอืนกบัสตัวเ์ดรจัฉาน ฉะนัน้การกนิยาเพือ่ทีจ่ะรกัษาโรคภยั

ไขเ้จบ็ จงึไมถ่อืวา่เป็นการทาํปาณาตบิาต  

ถาม ทกุขใ์นใจจะแกไ้ขยงัไง ใชท้ ัง้สวดมนตก์ารบาํเพญ็ภาวนาก็ยงัทกุขอ์ยู่คะ 

ตอบ ก็เป็นวธิีทีถ่กูแลว้ เพยีงแต่วา่ยงัทาํนอ้ยไป เหมอืนกบัการรบัประทานยา หมอให ้

ยามา ๒๐ เมด็ รบัประทานไปเมด็เดยีว แลว้ก็หวงัทีจ่ะใหโ้รคภยัหาย ยงัไมห่าย 

ตอ้งกนิตามทีห่มอส ัง่กนิยาใหห้มด เช่นยาปฏชิวีนะน้ีธรรมดาหมอจะใหเ้ป็นชดุ 
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ตอ้งกนิอย่างนอ้ย ๕ วนั วนัละ ๔ เวลา คอื ๒๐ เมด็ แลว้โรคภยัทีเ่กดิจากเชื้อ

โรคก็จะหาย ฉนัใด ความทกุขใ์จก็เหมอืนกนั ความทกุขใ์จก็จะหายจากการสวด

มนต ์ จากการนัง่สมาธิ จากการเจรญิปญัญา เพยีงแต่วา่เราตอ้งทาํไปเรื่อยๆ 

จนกวา่ความทกุขน์ ัน้จะหายไป ถา้ยงัไมห่ายก็อย่าหยุดทาํ เช่นสวดมนตไ์มใ่ช่

สวดแค่ ๒ – ๓ ทแีลว้ก็คดิวา่จะใหค้วามทกุขห์ายไปเลย สวด อรหงั สมัมา 

สวากขาโต สุปฏปินัโน ฯ จบ แค่น้ีไมพ่อ ตอ้งสวดไป สวดไปท ัง้วนัอย่างน้ี สวด

ไปท ัง้วนัแลว้จะเหน็ผลวา่ ความทกุขใ์จความไม่สบายใจน้ีมนัเริ่มผ่อนคลาย แต่

มนัจะไมห่ายดว้ยเกดิจากการสวดมนตอ์ย่างถาวร เวลาใดทีเ่ราไมส่วดมนัก็จะ

กลบัมาได ้ ถา้เราอยากจะใหห้ายอย่างถาวร เราก็ตอ้งใชป้ญัญาเขา้ไปพจิารณา

ความทกุขข์องเราว่าเกดิจากอะไร ความทกุขพ์ระพทุธเจา้ก็บอกวา่เกดิจากความ

อยาก เราก็พจิารณาดูว่าตอนน้ีเราอยากกบัอะไรเรื่องอะไร เช่นอยากกบัสามี

อยากกบัภรรยา หรอือยากกบัเงนิทอง หรอือะไรต่างๆ เมือ่เราพจิารณาดูวา่ แลว้

เราอยากแลว้เราไมไ่ดด้งัใจอยากเพราะวา่อะไร ก็เพราะว่าเขาเป็นอนตัตา เราไม่

สามารถทีจ่ะไปส ัง่ใหเ้ขาเป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการได ้ ถา้เราเหน็วา่เขาเป็นอนตัตา 

หรอืเหน็วา่เขาเป็นอนิจจงั เช่นสูญเสยีสิง่ทีเ่รารกัไปแลว้ อยากทีจ่ะใหเ้ขากลบัมา

ใหม ่ เขาก็ไมก่ลบัมา เพราะว่าเขาไปแลว้ เราก็ตอ้งยอมรบัความจรงิวา่มนัเป็น

อนิจจงัเป็นอนตัตา ถา้เราไมอ่ยากจะทกุขเ์ราก็ตอ้งหยุดความอยาก หยุดความ

อยากไมใ่หเ้ขาเปลีย่นไมใ่หเ้ขาจากเราไป หยุดความอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้หรอื

เป็นอย่างน้ี ถา้เราหยุดได ้ความทกขุก์็จะหายไปอย่างถาวร  

ถาม วนัก่อนเผอญิหนูมาไมท่นัวา่ พระอาจารยไ์ดแ้สดงธรรมอะไรไปก่อน แต่บงัเอญิ

มาไดย้นิตอนทีพ่ระอาจารยบ์อกวา่ น่ีดูสอิยุธยานะเป็นยงัไง ยงัเหลอืแต่ซาก แต่

พอพระอาจารยก์ลา่วตรงน้ีเสร็จปุ๊ บ บงัเอญิมโียมอยู่ท่านหน่ึง สวนกลบัขึ้นมา

ทนัท ี เหน็ไหมวา่พระอาจารยบ์อกวา่อยุธยาเหลอืแต่ซาก เพราะฉะนัน้เราอย่าไป

ยดึอย่าไปถอือย่าไปเครยีด อยากกนิ กนิ อยากเทีย่ว เทีย่ว อยากทาํอะไร ทาํ ที

น้ีธรรมะตรงน้ี ระหวา่งความหมายของพระอาจารย ์ กบัความเขา้ใจของโยมท่าน

นัน้ถกูตอ้งไหมคะ  
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ตอบ ก็คงไมถ่กูตอ้ง เพราะวา่การทีเ่ราเหน็ความเสือ่มนัน้ เพือ่ทีจ่ะทาํใหเ้ราหยุดความ

อยาก แต่ถา้เรากลบัเหน็ความเสือ่มแลว้ใชค้วามเสื่อมนัน้เป็นเหต ุ ใหเ้ราทาํตาม

ความอยาก ก็แสดงวา่ไม่เหน็จรงิ เพราะเราไมค่ดิถงึวา่พอร่างกายเราเสือ่ม ไม่

สามารถทาํตามความอยากเราไดเ้ราจะทาํอย่างไร มนัจะเป็นปญัหาตอนนัน้ 

เพราะว่าเราทาํตามความอยากแลว้มนัไมอ่ิ่มไมพ่อ ถา้ทาํตามความอยากแลว้อิ่ม

แลว้พอ ไมต่อ้งทาํอกีต่อไป มนัก็ด ี แต่มนัไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ ยิ่งทาํตามความ

อยากมนัก็ยิ่งเพิม่ความอยาก แลว้พอร่างกายมนัแก่มนัจะตาย มนัทาํไมไ่ด ้ตอน

นัน้จะทกุขท์รมานมาก จงึตอ้งมาหดัหยุดเสยีก่อน ก่อนทีร่่างกายจะไมส่ามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของเราได ้ ถา้เราหยุดความอยากของเราได ้ ต่อไปเวลา

ร่างกายไมส่ามารถตอบสนองความอยาก เราก็จะไมเ่ดอืดรอ้น น่ีคอืความจรงิ ที่

ใหพ้จิารณาความเสือ่มก็ใหพ้จิารณา เครื่องมอืของเรา เครื่องมอืทีเ่ราใชห้า

ความสุขต่างๆตามความอยากของเรา ก็คอืร่างกายของเรา ทกุวนัน้ีเราใชร่้างกาย

ของเราเป็นเครื่องมอืหาความสุขกนั จะดูก็ตอ้งมตีา จะฟงัก็ตอ้งมหูี จะลิ้มรสก็

ตอ้งมลีิ้น จะดมกลิน่ก็ตอ้งมจีมกู จะสมัผสักบัความแขง็ความนุ่มความรอ้น

ความเยน็ก็ตอ้งมร่ีางกาย ทน้ีีต่อไปเวลาร่างกายมนัหมดสภาพ เช่นเป็นอมัพฤกษ์

อมัพาตไป จะทาํอย่างไร หรอืเป็นโรคทีห่มอบอกวา่จะตอ้งตายไปภายใน ๓ 

เดอืน ๖ เดอืน สมยัน้ีก็เลยใชว้ธิีฆ่าตวัตายหนีความทกุขก์นัไป ซึง่ฆ่ามนัก็ฆ่าผดิ

คนอกีนัน่แหละ คนทีเ่ป็นปญัหาไมใ่ช่ร่างกาย คนทีเ่ป็นปญัหาก็คอืความอยาก 

คนทีเ่ราตอ้งฆ่าก็คอืความอยาก เพราะมนัเป็นตวัทาํใหเ้ราเกดิความทกุขข์ึ้นมา 

ถา้เราฆ่าความอยากได ้ ต่อไปร่างกายจะรบัใชเ้ราหรอืไมร่บัใชเ้ราก็ไมเ่ป็นปญัหา 

เพราะเราไม่มคีวามอยากทีจ่ะใชร่้างกายหาความสุขใหก้บัเรา เพราะเรามคีวามสุข

ภายในใจของเรา ทีเ่กดิจากการปฏบิตับิาํเพญ็สมถะและวปิสัสนาภาวนา น่ีคือสิง่

ทีใ่หเ้ราพจิารณา เพือ่ใหเ้ราปลอ่ยวางความสุขต่างๆ ซึง่เป็นความสุขปลอม แลว้

มาหาความสุขแท ้ความสุขแทก้็คอืการทาํใจใหส้งบ การดบัตณัหา การละตณัหา

ความอยากต่างๆ เพราะถา้ไมม่คีวามอยากแลว้ใจจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย อยู่

เฉยๆก็เป็นสุข แต่ถา้มคีวามอยาก ต่อใหม้เีงนิทองกี่รอ้ยลา้น มตีาํแหน่งสูงขนาด



16 
 

ไหน อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ อยู่เฉยๆแลว้มนัจะหงดุหงดิขึ้นมาทนัท ี ตอ้งมไีอน้ ัน่ดูตอ้งมี

ไอน้ ัน่ฟงัตอ้งมอีะไรทาํใหม้นัเพลดิเพลนิ ใหม้นัหายคนั แต่มนัก็ไปเกาผดิทีค่นั

อย่างทีห่ลวงตาบอก หมาขี้เรื้อน มนัไปเกาผดิที ่ตอ้งเกาทีม่นัคนั ไอต้วัทีท่าํใหเ้รา

คนัก็คอืตณัหาความอยาก ถา้เราดบัความอยากไดแ้ลว้ ความหงดุหงดิความ

ราํคาญใจอะไรต่างๆก็จะหายไปหมด น่ีคอืสิง่ทีค่วรจะคดิ ไมใ่ช่คดิว่าไหนๆเราจะ

ตาย ก่อนจะตายก็เทีย่วเลน่กนิใหม้นัเต็มที ่ 

ถาม บงัเอญิฝนัรา้ยค่ะ ฝนัวา่กาํลงัจะลม้ลงนอนทีห่น่ึง บงัเอญิยุงเยอะมากก็เลยเอา

มอืตบ ทกุครัง้ทีต่บลงไปยุงก็ตายครัง้ละหลายตวั ตรงนัน้พอรูส้กึปุ๊ บ รูส้กึวา่ไมด่ี

เลย เพราะวา่เหมอืนกบัวา่เราน้ี จติเรายงัไมไ่ดพ้น้อบายภมู ิ เรายงัลูบคลาํในศีล

อยู่ ทน้ีีจากความฝนัทาํใหรู้ส้กึวา่ ศีลปาณาตบิาต ศีล ๕ ของมนุษยก์บัศีลของ

พระอรยิเจา้มนัต่างกนั ทน้ีีถา้ลกัษณะอย่างน้ีเราจะทาํอย่างไร จงึจะเขา้ถงึศีลของ

พระอรยิเจา้ไดค้ะ 

ตอบ ก็ตอ้งเจรญิวปิสัสนา พจิารณาร่างกายวา่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา พจิารณาเวทนา

ความรูส้กึต่างๆ ไมใ่ช่ตวัเราของเรา แลว้ก็ปลอ่ยมนัไปตามธรรมชาตขิองมนั อย่า

ไปปกป้องรกัษาดว้ยการฆ่าผูอ้ื่น เช่นยุงมากดัก็ปลอ่ยมนักดัไป มนัไมไ่ดก้ดัเรา 

มนักดัร่างกายทีไ่มใ่ช่ตวัเรา ความเจบ็ก็เป็นความเจบ็ของร่างกายไมใ่ช่เป็นความ

เจบ็ของเรา เพราะเราไมไ่ดเ้ป็นร่างกายเราเป็นใจ อนัน้ีก่อนทีเ่ราจะมาวปิสัสนาได ้

เราก็ตอ้งทาํใจใหส้งบก่อน เพราะขณะทีใ่จสงบ ใจกบัร่างกายจะแยกออกจากกนั 

แลว้เราก็จะรูว้า่เราไม่ไดเ้ป็นร่างกาย เราเป็นตวัรูเ้ป็นผูรู้เ้ท่านัน้เอง เป็นผูร้บัรู ้

ความเจบ็ความปวดความสุขความสบายของร่างกาย ดงันัน้เราก็ไมต่อ้งไปทาํ

อะไรกบัร่างกาย ไมต่อ้งไปทาํบาป เพือ่ทีจ่ะมาปกป้องรกัษาร่างกาย หรอืมารกัษา

ความสุขของร่างกาย เพราะวา่เราไมไ่ดไ้มเ่สยีกบัความสุขความทกุขข์องร่างกาย 

เราไม่ไดไ้มเ่สยีกบัความเป็นความตายของร่างกาย ทาํไมเราจะตอ้งไปทาํบาป

ทาํไมใหม้นัขาดทนุไปเปลา่ๆ ผูท้ีม่สีมาธิผูท้ีม่ปีญัญาจะสามารถปลอ่ยวางร่างกาย

ได ้ปลอ่ยวางเวทนาได ้ก็จะรกัษาศีล ๕ ไดอ้ย่างบรสุิทธิ์ เพราะวา่รูว้า่ถา้ไปทาํผดิ
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ศีล ผูท้ีร่บับาปก็คอืเรานะแหละ ผูท้ีไ่ปทาํน้ีไมใ่ช่ร่างกาย พอไปปกป้องรกัษา

ร่างกายแลว้เราเป็นคนไปทาํบาป เราตอ้งไปรบัผลกรรมเอง ทาํไปทาํไม ปลอ่ยให ้

ร่างกายมนัเป็นไปตามเรื่องของมนั เราอย่าไปทาํบาป มนัจะเหน็ชดัเวลาทีเ่รามี

สมถภาวนา ถา้ใจเราสงบแลว้ เวลาใจเราคดิทีจ่ะปกป้องรกัษาร่างกายมนัจะทกุข ์

ขึ้นมาทนัท ี เวลาทีเ่ราปลอ่ยปับ๊ใจเรามนัจะเยน็ทนัท ี เราก็รูว้ธิีวา่เราตอ้งปลอ่ย 

ปลอ่ยแลว้ก็สบาย  

ถาม จะถามเรื่องศีล ๕ พอดคีรบั คอืศีล ๕ สาํหรบัปถุชุนน่ี คุมกายและใจดว้ยหรอื

เปลา่ครบั 

ตอบ คอืศีล ๕ มนัอยู่ทีว่าจากบักาย การกระทาํทางกายกบัทางวาจา แต่มนัก็มใีจเป็น

ผูส้ ัง่ใหก้ระทาํ เพราะฉะนัน้มนัจะว่ากายกบัวาจาเพยีงอย่างเดยีวก็ไมใ่ช่ มนัก็อยู่

ทีใ่จดว้ย แต่ในเบื้องตน้น้ีก็ใหร้กัษาทีก่ายทีว่าจาก่อน เพราะเราไมม่ปีญัญาทีจ่ะ

เขา้ไปถงึใจ เราไมส่ามารถไประงบัทีต่น้เหตไุด ้ คอืความอยากทีท่าํใหใ้จของเรา

ตอ้งทาํบาปต่างๆ อย่างนอ้ยเราก็มาระงบัทีป่ลายเหต ุ ก็คอืมาหา้มไมใ่หก้ระทาํที่

ไมถ่กูศีล ไมใ่หก้ระทาํผดิศีล ก็คอืตอ้งบงัคบัวา่ไมฆ่่า ไมล่กัทรพัย ์ ไมป่ระพฤติ

ผดิประเวณี ไมพ่ดูปด ไมเ่สพสุรายาเมา แต่การแกท้ีป่ลายน้ีมนัจะแกไ้มม่วีนัจบ 

มนัจะตอ้งแกไ้ปเรื่อยๆ ถา้อยากจะแกอ้ย่างจบก็อย่างทีบ่อก ตอ้งเขา้ไปถงึตน้เหต ุ

ก็คอืความหลงทีท่าํใหเ้ราเกดิความอยาก พอเกดิความอยากเราก็จะทาํบาป 

เพือ่ทีเ่ราจะไดส้ิง่ทีเ่ราอยากได ้ แต่พอเรามเีขา้ไปถงึใจเขา้ไปถงึจติ เขา้ไปถงึบา้น

ของกเิลสตณัหา เราก็ไปฆ่าตวัทีเ่ป็นตน้เหตทุีท่าํใหเ้ราตอ้งไปทาํบาป ก็คอืความ

อยาก พอเราทาํลายความอยากได ้ เราก็จะไมต่อ้งทาํบาปอกีต่อไป แบ่งเป็น ๒ 

ข ัน้ ข ัน้แรกเป็นของปถุชุน รกัษาดว้ยการสมาทาน ดว้ยการหกัหา้มจติใจ แต่ข ัน้

ของพระอรยิะน้ี ท่านเขา้ไปทาํลายตน้เหตขุองการกระทาํบาป ก็คอืตณัหา ตน้เหตุ

ของตณัหา ก็คอืความหลง ไปหลงคดิวา่ร่างกายเป็นตวัเราของเรา  

ถาม ถา้ปถุชุนเผลอใจ อย่างเช่น เราโกรธเราไป แต่ยงัไมป่าณาตบิาต อย่างเช่น

สาปแช่งเขา ใหไ้ปตายทีไ่หนก็ไปอย่างน้ีนะครบั คอืทศีุลไหมครบั 
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ตอบ ถา้อยู่ในใจก็ยงัถอืวา่ยงัไมผ่ดิศีล เป็นบาปทางใจ ผลของบาปทางใจก็คอืทาํใหใ้จ

เรารุ่มรอ้นเท่านัน้ แต่ยงัไมม่เีวรมกีรรม 

ถาม ตอนโยมเริ่มปฏบิตัใิหม่ๆ  ไดไ้ปทาํบญุทีส่วนแสงธรรมนะค่ะ ตาน้ีไดไ้ปถวาย

อาหารพระอาจารย ์ซึง่เป็นพระฝรัง่มาจากวดัป่าบา้นตาด ตาน้ีคอืจติอยากจะลอง

ดกีบัพระ ตอนถวายอาหารเสร็จ เราก็ถอยมานัง่ พระอาจารยก์็จบันํา้ผลไมเ้ป็น

นํา้แอปเปิล โยมก็มคีวามรูส้กึวา่อยากจะทราบวา่ ท่านพระอาจารยจ์ะทราบหรอื

เปลา่ ก็เลยนึกในใจวา่เราน้ีอยากดืม่นํา้ผลไมต้วัน้ีมาก พระอาจารยก์็มองหนา้

โยมทนัททีีท่่านจบั ท่านกพ็ดูวา่ พระกบัโยมชอบอาหารเหมอืนกนัแลว้ท่านก็ยิ้มๆ 

โยมมคีวามรูส้กึวา่ มนัเหมอืนตดิคา้งไมไ่ดข้อขมาท่านนะค่ะ เพราะหลงัจากนัน้ก็

ไมไ่ดเ้จอพระท่านเลยค่ะ ไมท่ราบวา่ท่านกลบัไปวดัป่าบา้นตาด หรอืวา่ไปที่

ต่างประเทศแลว้นะค่ะ ตอนน้ีคอืจะทาํยงัไง ใจมนัไมส่บายนะค่ะ 

ตอบ เราตอ้งแกท้ีต่วัเราเอง ไมไ่ดเ้ป็นการไปขอขมาจากท่าน เพราะท่านไมม่อีะไรกบั

เรา แต่เรามนัมปีญัหากบัตวัเราเอง ก็คอืความคดิของเรา เราก็ตอ้งแกท้ีต่วัเรา ก็

ตอ้งบอกวา่ต่อไปน้ีเราไมค่วรคดิอย่างน้ี ใหเ้รามคีวามสาํนึกผดิ ถา้เราอยากจะทาํ

ใหม้นัมนีํา้หนกั ก็หามาตรการลงโทษตวัเราเอง เช่นไปอยู่จาํศีลปลกีวเิวกสกั

เดอืนหน่ึง ทกุครัง้ทีค่ดิไมด่กี็ลงโทษตวัเอง จบัไปขงัคุกสกัเดอืนหน่ึง ต่อไปมนัก็

จะไดไ้มก่ลา้คดิ 

ถาม ค่ะ ตอนน้ีทีป่ฏบิตัน้ีิ มนัจะมเีรื่องของผสัสะทีม่ากระทบอยู่ตลอด บางครัง้ก็จะใช ้

ในเรื่องของ คอืวา่สกัแต่วา่นะค่ะ แลว้ก็อาจจะคิดวา่ไมม่คีวามหมายอะไร คอื

ปลอ่ยไป บางครัง้ก็สาํเร็จ แต่ในบางครัง้น้ีใชใ้นลกัษณะของเรื่องของไตรลกัษณ ์

พจิารณาดูแลว้น้ีไตรลกัษณจ์ะดกีวา่ รูส้กึจะช่วยใหเ้ราพน้ทกุขไ์ดเ้ร็วขึ้น แต่

ในขณะทีบ่างครัง้ผสัสะที่กระทบตลอดเวลา คือมนัจะปลอ่ยเวลาใหเ้รานอ้ยมาก

ค่ะท่าน ตาน้ีคดิวา่กาํลงัของสมาธิจะนอ้ยลงไปใช่หรอืเปลา่คะท่าน 
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ตอบ ถา้เราตดัไมไ่ดก้็แสดงวา่ ถา้ไมใ่ช่สมาธิก็ปญัญา แลว้ถา้ปญัญานอ้ยก็แสดงวา่ไม่

เหน็ไตรลกัษณอ์ย่างชดัเจน ถา้เหน็ไตรลกัษณอ์ย่างชดัเจนแต่ตดัไมไ่ด ้ก็แสดงวา่

สมาธิเราอาจจะมพีลงันอ้ย  

ถาม คอืในแต่ละครัง้นะท่าน บางครัง้คือสาํเร็จดว้ยการใชก้ารปลอ่ยวางนะค่ะ แต่ใน

บางครัง้ก็สาํเร็จไดด้ว้ยกฏของไตรลกัษณ ์มนัจะสลบักนั 

ตอบ พยายามทาํต่อไป เหมอืนกบัเราไปสอบ ครัง้น้ีเราสอบตกเราก็กลบัมาทาํการบา้น

ใหม ่แลว้ก็ลองกลบัไปสอบใหม ่ 

ถาม แต่เคยทดสอบนะพระอาจารย ์ คอืมคีนมาวา่เราตรงๆเลยวา่กระทบ เป็นผูช้ายที่

ตวัใหญ่มากจะเดนิเขา้มาตบดว้ย คอืตอนนัน้จติเราๆรูส้กึวา่มนัน่ิงมากเลยไม่

รูส้กึโกรธไมรู่ส้กึกลวัเลย ก็ปลอ่ยเขา ก็บอกเขาวา่จะตบก็เขา้มาเลย ก็ไมไ่ดเ้กดิ

อะไรขึ้นนะท่าน ก็เหมอืนกบัทดสอบตวัเอง  

ตอบ จติใจของเราบางทมีนัก็ไม่แน่นอน เวลาใดทีเ่ราต ัง้ใจน้ีมนัก็ผ่าน เวลาใดทีเ่รา

ไมไ่ดต้ ัง้ใจ บางทเีจอเรื่องเลก็ๆนอ้ยๆ ก็หลดุไดเ้หมอืนกนั ง ัน้ก็อยู่ทีส่ตขิองเราที่

จะคอยตัง้รบั เตรยีมตวัรบักบัทกุสิง่ทกุอย่างตลอดเวลา เราตอ้งไมป่ระมาท เรา

ตอ้งคดิวา่อะไรก็เกดิขึ้นไดเ้สมอ ไมใ่ช่คดิวา่มนัจะเกดิพรุ่งน้ีหรอือาทติยห์นา้หรอื

เดอืนหนา้ มนัอาจจะเกิดตอนน้ีหรอืช ัว่โมงหนา้ก็ได ้ ฉะนัน้เราตอ้งเตรยีมตวัรบั

กบัสิง่ต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึ้นกบัเราใหไ้ดเ้สมอ ซอ้มอยู่เรื่อยๆ พจิารณาอยู่เรื่อยๆ 

สมมตอิยู่เรื่อยๆ วา่ถา้เราเดีย๋วไปหาหมอแลว้หมอเขาบอกวา่เป็นโรครา้ยขึ้นมา 

เราจะทาํยงัไง เราพรอ้มทีจ่ะรบักบัความจรงิไดห้รอืไม ่เดนิไปเกดิฟ้าผ่าลงมาตาย 

ถกูฟ้าผ่าตายตอนนัน้ทาํใจไดห้รอืไม ่ อะไรต่างๆเหลา่น้ีเป็นสิง่ทีเ่ราควรทีจ่ะซอ้ม

อยู่เรื่อยๆ พจิารณาอยู่เรื่อยๆ แลว้พอเกดิเหตกุารณจ์รงิขึ้นมา มนัก็จะผ่านไปได ้

อย่างสบาย  

ถาม หลงัจากสวดมนตห์รอืทาํบญุเสร็จแลว้ การแผ่เมตตาดว้ยจติกบัการกรวดนํา้น้ีให ้

อานิสงสต่์างกนัไหมคะ 
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ตอบ เป็นการกระทาํต่างกนั คอืการกรวดนํา้น้ี ก็คือเป็นการแบ่งบญุทีเ่ราไดท้าํไว ้

ใหแ้ก่ผูท้ีล่ว่งลบัไปแลว้ แต่เขาจะนิยมแบ่งบญุดว้ยการทาํทาน ไมไ่ดแ้บ่งบญุ

ดว้ยการภาวนา เพราะว่าการภาวนาน้ีมนัแบ่งไมไ่ด ้ ความสงบน้ีตอ้งของใครของ

มนั ตอ้งทาํกนัเอง ไมอ่ย่างนัน้พระพทุธเจา้ก็แบ่งพระนิพพานใหพ้วกเรา แต่บญุ

ทีเ่ราแบ่งไดก้็คอืบญุทีเ่กดิจากทาํทาน แลว้ก็เป็นบญุทีผู่ท้ีล่ว่งลบัไปแลว้รบัได ้ น่ี

ก็คอืเรื่องของการอทุศิบญุ ส่วนการแผ่เมตตาน้ี ก็คอือย่างทีบ่อก เป็นการสรา้ง

ความปรารถนาดขีึ้นมาภายในใจของเราใหแ้ก่สรรพสตัวท์ ัง้หลาย แต่ในขณะทีเ่รา

อยู่คนเดยีวหลงัจากบอกวา่ถา้สวดมนตแ์ลว้เราแผ่น่ี มนัไมถ่อืวา่เป็นการแผ่จรงิ 

เป็นการซอ้ม เพราะการแผ่จรงิจะตอ้งมผูีร้บั เช่นผูท้ีท่าํใหเ้ราโกรธ แต่เราตอ้ง

เตรยีมตวัเตรยีมใจซอ้มไวก่้อน สมมตไิวก่้อนวา่สมมตคินน้ีเขาทาํอย่างนัน้อย่าง

น้ีขึ้นมา เขาทาํใหเ้ราโกรธ เราจะใหอ้ภยัเขาไดห้รอืเปลา่ ไอน่ี้เป็นการซอ้ม เวลาที่

จะแผ่จรงิๆก็เวลาทีเ่จอเหตกุารณน์ัน้ เช่นใครมาพูดมาด่าเราหรอืมาทาํอะไรใหก้บั

เราตอ้งเสยีใจ เราใหอ้ภยัเขาไดห้รอืเปลา่ หรอืเราจะนอ้มผดิ แต่การแผ่ตามทีเ่รา

ทาํกนันัน้ก็เป็นการทาํการบา้น ตอ้งทาํการบา้นก่อนถงึจะเขา้หอ้งสอบได ้ ถา้ไม่

เตรยีมตวัไวก่้อน เวลาเขา้หอ้งสอบก็ไมรู่จ้ะทาํตวัอย่างไรทาํใจอย่างไร เวลาเจอ

คนทีเ่ขาทาํเรื่องทาํราวใหเ้ราตอ้งโกรธตอ้งเสยีอกเสยีใจ เราก็จะทาํไปตามอารมณ์

ของเรา ก็คอืเราจะโกรธแลว้เราก็อาฆาตพยาบาท แลว้เราก็อาจจะไปพดูไปทาํใน

สิง่ทีเ่สยีหายท ัง้กบัเขาและกบัเราต่อไป ดงันัน้เราตอ้งซอ้มไวก่้อนวา่ ในกรณีน้ีเขา

ทาํอย่างน้ีเราจะทาํอย่างไร เราใหอ้ภยัเป็นหรอืเปลา่ เรายอมไดห้รอืเปลา่ ยอมแพ ้

ไดห้รอืเปลา่ หรอืเราจะตอ้งชนะเสมอ การชนะน้ีพระพทุธเจา้ก็บอกแลว้วา่ชนะ

ตนดีกวา่ชนะผูอ้ืน่ เพราะวา่ชนะผูอ้ื่นก็จะเป็นเวรเป็นกรรมกนั แต่ถา้ชนะตนแลว้

ทกุอย่างมนัก็จบ ชนะตนกค็ือชนะความโกรธ ชนะความอาฆาตพยาบาท พอเรา

ไมอ่าฆาตพยาบาททกุอย่างก็จบ เขาด่าเราก็ผ่านไปแลว้ เขาทาํรา้ยเรามนัก็ผ่านไป

แลว้ แต่ถา้เราไม่จบเราไปวา่เขาไปทาํรา้ยเขากลบั เดีย๋วเขาก็กลบัมาทาํรา้ยเรา ก็

ต่างคนต่างฝ่ายก็ต่างทาํกนัไปทาํกนัมา เดีย๋วก็ถงึกบัฆ่ากนัตายในทีสุ่ด แลว้พอ
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ไปเกดิชาตหินา้ภพหนา้ เจอกนัทีไ่หนก็จองเวรจองกรรมกนัต่อ ฉะนัน้ใหห้ดัให ้

อภยั หดัเจรญิเมตตา แลว้เจา้กรรมนายเวรต่างๆก็จะหมดไป  

ถาม รูไ้ดอ้ย่างไรว่าเราภาวนาดขีึ้นแลว้  

ตอบ คอืตอ้งสงบมากขึ้น เวลานัง่ภาวนาน้ีจติตอ้งสงบถงึจะกา้วหนา้ ถา้ยงันัง่แลว้ยงัไม่

สงบก็ยงัไมค่่อยกา้วหนา้ กเิลสยงัไมย่อม สตยิงัไมม่กีาํลงัมากพอนัง่ใหม้ากๆ ถา้

นัง่ไดน้านขึ้นก็แสดงว่าเรากา้วหนา้ สมมตเิคยนัง่ได ้ ๑๐ นาทแีลว้เพิม่เป็น ๑๕ 

เป็น ๒๐ อย่างน้ีก็แสดงวา่กา้วหนา้ ถงึแมจ้ะไมส่งบ ก็อย่างนอ้ยก็มคีวาม

พยายามมากขึ้น  

ถาม เคยเรยีนท่านพระอาจารยท์ราบวา่ เวลาลูกฟงัธรรม จติมนัจะเหมอืนเขา้สมาธินะ

ค่ะ แลว้มนัจะน่ิงไป 

ตอบ ถา้เราฟงัเพือ่สมาธิก็ด ี แต่ถา้เราฟงัเพือ่ปญัญาเราก็ตอ้งดงึมนัไวไ้มใ่หม้นัเขา้ไป 

เราตอ้งพจิารณาธรรมทีเ่ราฟงัอยู่ดว้ย 

ถาม แต่ทน้ีีบางครัง้มนัไปอย่างนัน้นะค่ะ แต่เวลาพอออกจากสมาธิปับ๊น่ี ลูกพจิารณา

ปญัญาต่อน่ีมนัไปต่อเน่ืองนะค่ะท่านพระอาจารย ์มนัไมม่สีิง่ทีม่ารบกวน  

ตอบ ก็ด ี

ถาม นัน่คอืเขา้สมาธิเหมอืนกนัใช่ไหมคะ คอืนัน่คอืการเขา้สมาธิ ทีลู่กเขา้ใจใช่ไหมคะ 

ตอบ ไม ่เวลาเขา้สมาธิมนัจะไม่พจิารณา  

ถาม ไมค่่ะ ไมพ่จิารณา มนัจะน่ิง  

ตอบ พอออกจากสมาธิมาแลว้ก็พจิารณา ก็เป็นปญัญา  
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ถาม แสดงวา่ช่วงทีลู่กน่ิงนัน้ ลูกเขา้อยู่ในสมาธิใช่ไหมคะ บางครัง้น่ีฟงัท่านพระ

อาจารยแ์ลว้มนัหายไปหมดเลย คงหลบันะค่ะ เพราะวา่พอตื่นขึ้นมาก็ พอฟ้ืน

ขึ้นมาก็พจิารณาไมไ่ด ้มนันัน่ เพราะฉะนัน้ลูกเขา้ใจถกูตอ้งแลว้ใช่ไหมคะ คือถา้

หากวา่เราดูกนัวา่เรามสีมาธิหรอืไมน่ ัน้ ดูจากการทีเ่ราพจิารณาปญัญาวา่มนัไปได ้

ไกลขนาดไหน  

ตอบ อนันัน้ก็ส่วนหน่ึง แต่ขณะทีม่สีมาธิเราตอ้งรูส้ ิ ถงึจะเป็นสมาธิ ถา้ไมรู่ก้็แสดงวา่

หลบั  
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กณัฑท์ี่ ๔๘๖ 

แปรธรรมจากสญัญาสูใ่จ 
๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 

พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัสอนไวเ้สมอวา่ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจเป็นสิง่ทีส่าํคญั

ทีสุ่ดในโลกน้ี เพราะใจเป็นสิ่งเดียวในโลกน้ี ที่ไม่มีวนัสูญสลายไม่มีวนัดบั ใจเป็นสิ่งที่

ใหค้วามสุขและความทกุขก์บัพวกเรา เป็นความสุขและความทกุข ์ ที่รุนแรงหรอืมี

นํา้หนกั มากกวา่ความสุขทางร่างกาย ทางตาทางหูทางจมกูทางลิ้นทางกาย แลว้ก็เป็น

ความสุขทีถ่าวร ความทุกขก์็เป็นความทกุขท์ีถ่าวร อยา่งใจของพวกเรานั้นยงัตกอยูใ่น

กองทกุข ์ อยูก่บัความทกุขม์านับเป็นเวลาอนัยาวนาน และจะอยูก่บักองทกุขต์่อไป

เรื่อยๆ จนกว่าเราจะไดน้อ้มนําเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตัิ มาดึงใจ

ใหอ้อกจากกองทกุข ์ ส่วนใจของพระพทุธเจา้ ใจของพระอรหนัต ์ เป็นใจทีม่คีวามสุข 

นบัต ัง้แต่วนัทีไ่ดท้รงตรสัรู ้ ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ หรือในกรณีของ

พระสาวกก็ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ ใจของท่านเหลา่น้ีเป็นใจทีม่คีวามสุขอย่างถาวร 

ดงันัน้การกระทาํอะไรก็ด ี ทาํอะไรใหก้บัสิง่ต่างๆในโลกน้ี ทาํไดม้ากไดน้อ้ยเท่าไหร่ก็เป็น

ผลเพยีงช ัว่คราวเท่านัน้ เพราะว่าร่างกายน้ีเป็นของช ัว่คราว การกระทาํอะไรต่างๆท ัง้หมด

ทีเ่ราทาํกนัน้ี เราก็ทาํเพือ่ร่างกายของเรา แต่ร่างกายของเราก็อยู่ไดไ้มน่าน อย่างมากก ็

๑๐๐ ปีกต็อ้งตายไป และผลต่างๆทีเ่ราไดท้าํใหก้บัร่างกาย มนัก็หมดความหมายไป แต่

การกระทาํต่างๆที่เราทาํใหก้บัใจของเราน้ี เป็นสิง่ที่จะอยูก่บัใจไปไดต้ลอด เช่นถา้เรา

ดบัความทกุขข์องใจได ้ ความทกุขน์ ัน้ก็จะหมดไป สรา้งความสุขใหก้บัใจ ความสุขนัน้ก็

จะอยู่กบัใจต่อไป หลงัจากทีร่่างกายน้ีตายไปแลว้ การสรา้งความสขุดบัความทกุขข์องใจ 

กอ็ยูใ่น ๒ ระดบัดว้ยกนั ระดบัที่ถาวรและระดบัที่ไม่ถาวร  

ถา้สรา้งความสขุดบัความทกุขใ์หก้บัใจ ดว้ยการทาํทาน ดว้ยการรกัษาศีล ดว้ยการ

เจรญิสมถภาวนา ทาํใจใหส้งบ กจ็ะไดร้บัผลชัว่คราว คือผลเหลา่น้ีมีวนัที่จะเสื่อมหมด
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ไปได ้ เช่นถา้เราทาํทานรกัษาศีล ๕ ได ้ เราก็จะไดค้วามสุขระดบัเทพ ดบัความทกุขใ์น

ระดบัของเทพได ้ แต่บญุหรอืผลทีเ่ราไดส้รา้งไวน้ี้ มนัเสือ่มได ้ มนัหมดได ้ พอบญุทีเ่รา

ไดส้รา้งกนัขึ้นมา จากการทาํทาน จากการรกัษาศีล เสือ่มลงไป เราก็จะกลบัมาเกดิเป็น

มนุษยใ์หม ่ แลว้เราก็ตอ้งกลบัมาทาํบญุทาํทานใหม ่ รกัษาศีลใหม ่ ถา้เราไปถงึข ัน้ภาวนา

ได ้ เจรญิสมถภาวนาทาํใจใหส้งบได ้ เวลาร่างกายน้ีตายไป ใจของเราน้ีก็ยงัมคีวามสุข

ระดบัสมถภาวนาอยู่ คอืระดบัพรหม ก็จะไปเกดิบนพรหมโลก แต่บญุทีไ่ดจ้ากการ

ภาวนาทาํใจใหส้งบ ก็เสือ่มได ้พอเสือ่มลงมาก็จะเลือ่นลงมาสู่เทวโลก แลว้จากเทวโลกก็

จะเลือ่นลงมาสู่มนุษยโลกต่อไป น่ีคอืบญุกศุลทีย่งัอยู่ในข ัน้ทีเ่สือ่มได ้แลว้ก็มบีญุกศุลที่

เรยีกว่าไม่เสื่อม เรยีกว่าโลกตุตรธรรม ธรรมทีจ่ะทาํใหใ้จน้ีไมเ่สือ่ม คือความสุขในใจไม่

เสื่อม ความทกุขท์ี่ไดด้บัไปแลว้ไม่หวนกลบัคืนมาอกี อนัน้ีกต็อ้งปฏบิตัิธรรมขัน้ที่สูงต่อ

จากขัน้ภาวนาข้ึนไป ขัน้สมถภาวนาข้ึนไป ตอ้งเจรญิขัน้วิปสัสนาภาวนา คอืตอ้งเจรญิ

ปญัญา ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็สจัจธรรมความจรงิ คอือรยิสจั ๔ พจิารณาใหเ้หน็อนิจจงั

ทกุขงัอนตัตา ถา้เหน็อรยิสจั ๔ เหน็ทกุข ์ สมทุยั นิโรธ มรรค เหน็ไตรลกัษณ์ เหน็

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ใจกจ็ะสามารถดบัความทกุขใ์นระดบัต่างๆได ้ซ่ึงมีอยู ่๔ ระดบั

ดว้ยกนั คือระดบัของพระโสดาบนั ระดบัของพระสกทิาคามี ระดบัของพระอนาคามี 

และระดบัของพระอรหนัต ์ กจ็ะเจรญิข้ึนไปตามลาํดบัขัน้ของปญัญาที่สามารถพจิารณา 

เหน็ไตรลกัษณ์ เหน็อรยิสจั ๔ หรอืเหน็ความไมส่วยไมง่ามของร่างกาย ใจก็จะกา้วขึ้น

ไปตามลาํดบั  

ท่านจงึแยกโลกตุตรธรรมไว ้๙ ขัน้ดว้ยกนั คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มรรคก็คอื

การเจรญิวปิสัสนาในแต่ละข ัน้ โสดาปฏมิรรค ผลก็คอืเวลาทีไ่ดเ้หน็อย่างชดัเจน เหน็ไตร

ลกัษณ ์ เหน็อรยิสจั ๔ ในข ัน้ของพระโสดาบนั ข ัน้ของพระสกทิาคาม ีพระอนาคาม ี ข ัน้

ของพระอรหนัตก์็เช่นเดยีวกนั ก็ตอ้งเหน็ไตรลกัษณ ์ เหน็อรยิสจั ๔ เหน็อสุภะ ข ัน้ของ

พระสกทิาคามกีบัพระอนาคาม ี ก็ตอ้งเหน็อสุภะความไมส่วยไมง่ามของร่างกาย ข ัน้ของ

พระอรหนัต ์ ก็ตอ้งเหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เหน็อรยิสจั ๔ ภายในจติ พอถงึข ัน้พระ

อรหนัตแ์ลว้ ก็จะไดพ้ระนิพพานเป็นผลตอบแทน พระนิพพานก็คอืการสิ้นสุดของความ

เสือ่มท ัง้หลาย ของความทกุขท์ ัง้หลาย ใจจะไม่มวีนัเสือ่ม จะไม่มวีนัทีจ่ะตอ้งกลบัมา
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เวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป ไมต่อ้งกลบัมาแก่มาเจบ็มาตาย มาพลดัพรากจากสิง่ทีร่กัที่

ชอบ หรอืมาประสบพบกบัสิง่ทีไ่มช่อบ น่ีคอืเรื่องของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ทีม่ไีวเ้พือ่ทีจ่ะมากูภ้ยัใหก้บัใจ ดงึใจใหอ้อกจากกองทกุขข์องการเวยีนวา่ยตายเกดิ ผูใ้ด

ก็ตามถา้ไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์และไดม้าพบกบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็ถอืวา่

เป็นผูท้ีม่โีชคมวีาสนา มบีุญมกีศุล เพราะมโีอกาสทีจ่ะไดด้งึใจใหอ้อกจากกองทกุขต่์างๆ

ได ้ เพราะถา้ไมไ่ดเ้กดิมาเป็นมนุษย ์ หรอืไมไ่ดพ้บกบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ก็จะไมส่ามารถดงึใจใหอ้อกจากกองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ เช่นถา้ในขณะน้ี 

ใจของพวกเราไปอยู่อกีภพหน่ึง เช่น อยู่ในเทวโลกหรอือยู่ในพรหมโลก เราก็จะไมไ่ดรู้ ้

เรื่องของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เราตอ้งมาเกดิเป็นมนุษย ์ หรอืถา้เราอยู่ในเท

วโลกเราก็ตอ้งมคีวามใฝ่บญุใฝ่กศุล สนใจทีจ่ะศึกษาธรรมะ แลว้แสวงหาพระอรยิบคุคล

ทีส่ามารถทีจ่ะสอนเทวดาได ้ เช่นในช่วงทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมพีระชนมช์พีอยู่ เหลา่เทวดา

ทีใ่ฝ่ธรรมก็สามารถมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมจากพระพทุธเจา้ได ้ หรอืในสมยัของหลวงปู่ม ัน่ 

ทีม่คีวามสามารถทีจ่ะส ัง่สอนเทวดาได ้ ก็จะมเีทวดาทีใ่ฝ่ธรรมมาศึกษา พวกเราก็เป็น

มนุษยท์ีใ่ฝ่ธรรม พวกเราจงึพยายามหาสถานที ่ หาครูบาอาจารยท์ีส่ามารถนาํเอาคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ มาถ่ายทอดใหพ้วกเราไดย้นิไดฟ้งักนัได ้ แสดงว่าพวกเราน้ีมบีญุมาก 

เพราะว่านอกจากทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษยแ์ลว้ ยงัมจีติใจทีใ่ฝ่รูใ้ฝ่เรยีน มคีวามสนใจที่

อยากจะศึกษา พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  

นอกจากการใฝ่รูแ้ลว้ เรากย็งัตอ้งมีการใฝ่ปฏบิตั ิ คือหลงัจากที่เราไดย้นิไดฟ้ังไดเ้รยีน

ไดรู้แ้ลว้ เรายงัตอ้งทาํอกีขัน้หน่ึง กค็ือเราตอ้งปฏบิตัติามความรูท้ี่เราไดเ้รยีนมา เพราะ

ธรรมทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัไดเ้รยีนรูน้ี้ เป็นเหมอืนยาทีเ่ราไดร้บัมาจากหมอ ยงัไมส่ามารถ

รกัษาร่างกายทีไ่มส่บายน้ี ใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จบ็ได ้เราตอ้งเอายาทีห่มอน้ีใหเ้รามา เรา

ตอ้งรบัประทานยาตามหมอส ัง่ หมอส ัง่ใหร้บัประทานวนัละ ๓ เวลา ๔ เวลา เราก็ทาํ

ตามทีห่มอส ัง่ พอเรารบัประทานไปแลว้ ยาเขา้ไปในร่างกายแลว้ ยาก็สามารถทาํหนา้ที่

ของยาได ้ คอืไปรกัษาร่างกายไปทาํลายเชื้อโรคทีท่าํใหร่้างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วยขึ้นมา พอ

เชื้อโรคถกูยาทาํลายไปหมดแลว้ โรคภยัไขเ้จบ็ก็หายไป พระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ก็เป็นเหมอืนยารกัษาโรคใจ โรคของใจก็คือความทกุขใ์จน่ีเอง พวกเราทกุ
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คนไมม่ใีครปฏเิสธไดว้า่ไมม่คีวามทกุขใ์จ เราทกุคนมคีวามทกุขใ์จดว้ยกนั ถา้เราไม่

รบัประทานยาของพระพทุธเจา้ เราก็จะไมม่วีนัทีจ่ะรกัษาโรคของความทกุขใ์จใหห้ายไป

ได ้แต่ถา้เรานอ้มนาํเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิก็เหมอืนกบัการทีเ่ราเอายาของ

หมอมารบัประทาน พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้น้ีตอ้งเขา้ไปในใจ ตอนน้ีมนั

ไม่ไดเ้ขา้ไปถงึใจ เขา้ไปถงึแค่ความจาํ เขา้ไปถงึเพยีงสญัญา ที่สามารถที่จะจางหายไป

ได ้ธรรมะที่เราไดย้นิไดฟ้ัง พอเราไม่ไดพ้จิารณา พอเราออกไปทาํภารกจิอยา่งอืน่ ใจ

ของเรากเ็อาเรื่องอยา่งอืน่เขา้มาภายในใจ ความรูท้ี่เราไดเ้รยีนรูจ้ากพระธรรมคาํสอน ก็

จะถกูความรูอ้ยา่งอืน่มากลบไป ทาํใหห้ายไป เราตอ้งเอาความรูเ้หลา่น้ี ใหเ้ขา้ไปผ่าน

ตวัสญัญาสงัขารวิญญานใหไ้ด ้ คือตอ้งใหเ้ขา้ไปถงึตวัใจเลย การที่จะใหเ้ขา้ไปถงึตวัใจ

ไดน้ี้ กต็อ้งปฏบิตัิเท่านั้นเอง ถา้ไมป่ฏบิตั ิเดีย๋วความรูต่้างๆทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัมนัก็จะจาง

หายไป พอเวลาเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เราก็จะไมม่ยีาไมม่ธีรรมะมาดบัความทกุขภ์ายใน

ใจของเรา เราจงึตอ้งปฏบิตั ิ แลว้เราถงึจะไดร้กัษาโรคของใจ คอืความทกุขน้ี์ใหห้มดไป

ได ้ 

ดงันัน้หลงัจากทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัแลว้ เรารูแ้ลว้ว่าเราตอ้งกระทาํอะไรกนับา้ง ถา้เรา

อยากจะเขา้สูข่ ัน้โลกตุตรธรรม อยากจะเขา้สูข่ ัน้ของธรรมที่ไม่มีวนัเสื่อม มีแต่จะเจรญิ

ข้ึนไปอยูต่ามลาํดบั จนถงึขัน้สูงสดุได ้เรากต็อ้งปฏบิตัิกนั เราตอ้งทาํทาน รกัษาศีล ไต่

เตา้ข้ึนไปจากขัน้ที่งา่ยข้ึนไปสูข่ ัน้ที่ยากข้ึนไปตามลาํดบั การทาํทานน้ีงา่ยกวา่การรกัษา

ศีล ๕ การรกัษาศีล ๕ น้ีงา่ยกวา่การรกัษาศีล ๘ การรกัษาศีล ๘ น้ีก็งา่ยกวา่การภาวนา 

การภาวนาสมถภาวนาก็งา่ยกวา่การเจรญิวปิสัสนาภาวนา จงึตอ้งทาํไปเป็นข ัน้ๆไป 

เหมอืนกบัตอนทีเ่ราเป็นเดก็ ตอนทีเ่รายงัยนืไมไ่ด ้ เดนิไมไ่ด ้วิง่ไม่ได ้ เรากาํลงัคลานอยู่ 

ก่อนทีเ่ราจะวิง่หรอืเดนิไดเ้ราก็ตอ้งหดัยนืใหไ้ดก่้อน พอเรายนืไดแ้ลว้ เราก็หดัเดนิ พอ

เราเดนิไดแ้ลว้ เราก็หดัวิง่ได ้อนัน้ีมนัเป็นข ัน้เป็นตอนทีเ่ราไมส่ามารถทีจ่ะขา้มไปได ้การ

ปฏบิตัิธรรมของพระพทุธเจา้จงึทรงสอนเป็นขัน้ๆ เพราะแต่ละขัน้จะสนับสนุนขัน้ที่

ยากข้ึนไปนัน่เอง ทาํใหข้ ัน้ที่ยากนั้นงา่ย ถา้เราทาํทานแลว้เราจะรกัษาศีลไดง้า่ยกวา่ผูท้ี่

ไมไ่ดท้าํทาน ผูท้ีร่กัษาศีล ๕ ไดแ้ลว้ก็จะรกัษาศีล ๘ ไดง้า่ยกวา่ผูท้ีย่งัไมส่ามารถรกัษา

ศีล ๕ ได ้ ผูท้ีร่กัษาศีล ๘ ไดแ้ลว้ก็จะสามารถเจริญสมถภาวนาได ้ งา่ยกวา่ผูท้ีย่งัรกัษา
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ศีล ๘ ไมไ่ด ้ ผูท้ีไ่ดส้มถภาวนาไดค้วามสงบ ไดอ้ปัปนาสมาธิแลว้ก็จะพจิารณาธรรมได ้

งา่ย พจิารณาอรยิสจั ๔ พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาไดง้า่ยกวา่ ผูท้ีไ่มไ่ดส้มถภาวนา 

จติยงัไมร่วมเป็นอปัปนาฯ ถามวา่พจิารณาไดไ้หม ได ้แต่พจิารณาไมเ่ป็นกอบเป็นกาํ ไม่

เป็นข ัน้ ไมไ่ดเ้ป็นอย่างต่อเน่ือง เป็นบางครัง้บางเวลา ซึง่ไมพ่อเพยีงกบัการทีจ่ะนาํเอาไป

ทาํลายกเิลสตณัหา ผูท้ีค่อยสรา้งความทกุขใ์หแ้ก่ใจทีท่าํงานอยู่ตลอดเวลา  

ถา้ตาํรวจทาํงานเพยีงบางเวลา ส่วนขโมยทาํงานตลอดเวลา ตาํรวจจะไปจบัขโมยไดห้มด

ไดอ้ย่างไร ถา้อยากจะจบัขโมยใหไ้ดห้มด ตาํรวจก็ตอ้งทาํงานตลอดเวลา พอตาํรวจ

ทาํงานตลอดเวลาก็สามารถจบัขโมยไดต้ลอดเวลา จนในทีสุ่ดก็จะไมม่ขีโมยหลงเหลอือยู่ 

ฉนัใด ปญัญาก็เป็นเหมอืนตาํรวจทีจ่ะตามจบัขโมย คอืกเิลสตณัหาต่างๆ ทีค่อยสรา้ง

ความทกุขใ์หก้บัใจอยู่ตลอดเวลา ถา้ปญัญาไมต่่อเน่ือง อย่างทีห่ลวงตาสอนวา่ปญัญา

อตัโนมตั ิ สตปิญัญาอตัโนมตัหิรอืมหาสตมิหาปญัญา จะไมส่ามารถทาํลายกเิลสตณัหา

ใหห้มดไปได ้ จะทาํไดก้็ข ัน้กเิลสทีไ่มไ่ดท้าํงานตลอดเวลา ทาํเป็นวาระๆ ทาํเป็นพกัเป็น

ช่วง ความอยากบางอย่างมนัก็ไมไ่ดต้ลอด มนัไม่เกดิตลอด ๒๔ ช ัว่โมง มนัเกดิตาม

วาระของมนั ถา้กเิลสแบบนัน้ ปญัญาทีไ่มเ่ป็นปญัญาอตัโนมตั ิ ไมเ่ป็นมหาสตมิหา

ปญัญาก็ยงัพอทาํลายได ้ เช่นข ัน้ทีต่ ํา่กวา่มหาสตมิหาปญัญา เช่นข ัน้ของพระโสดาบนั

สกทิาคามอีนาคาม ี ความอยากต่างๆมนัไมไ่ดท้าํงานตลอดเวลา เหมอืนข ัน้ของพระ

อรหนัต ์ ข ัน้อรหนัตมรรคน้ี กเิลสตณัหาทาํงานตลอดเวลา สตปิญัญาจงึตอ้งเป็น

สตปิญัญาแบบอตัโนมตั ิทาํงานตลอดเวลา คอยจบักเิลสตณัหาทีท่าํงานอยู่เรื่อยๆ 

น่ีคอืเรื่องของธรรมข ัน้ต่างๆทีจ่าํเป็น ต่อการดงึใจใหอ้อกจากกองทกุข ์ เราจงึควรทีจ่ะ

กระทาํไปตามข ัน้ตามตอน ทาํจากนอ้ยไปหามาก ในแต่ละข ัน้ก็มจีาํนวนทีเ่ราสามารถ

เพิม่ขึ้นไปไดต้ามลาํดบั ตามกาํลงัของเรา ข ัน้ทานเราก็ทาํจากนอ้ยขึ้นไปหามากได ้ข ัน้ศีล

เราก็ทาํจากนอ้ยขึ้นไปหามากได ้ข ัน้ภาวนาเราก็ทาํจากนอ้ยขึ้นไปหามากได ้ไมใ่ช่ว่าเราจะ

ทาํทเีดยีวใหค้รบถว้นบรบูิรณเ์ลยในทนัททีนัใด ยกเวน้ในกรณีทีเ่ราไดส้ะสมบญุบารมมีา

อย่างโชกโชน จนมคีวามพรอ้มทีจ่ะทาํอย่างเต็มทีเ่ลย อย่างพระพทุธเจา้ ทรงทาํทาน

อย่างเต็มทีเ่ลยดว้ยการสละพระราชสมบตั ิ แลว้ก็ทรงออกบาํเพญ็รกัษาศีลอย่างเต็มที ่
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เจรญิสมถภาวนาวปิสัสนาภาวนาอย่างเต็มที ่ คอืตลอดเวลาตัง้แต่ตื่นจนหลบั จะทรง

ภาวนาเป็นหลกัเลย ศีลก็รกัษาไว ้ถา้มกีารบาํเพญ็ภาวนาแลว้ เรื่องศีลน้ีก็จะไมม่กีารทีจ่ะ

ไปละเมดิ เพราะการภาวนาน้ีไมต่อ้งไปทาํรา้ยหรอืสรา้งความเสยีหายใหก้บัใคร ไมต่อ้ง

ไปทาํบาป  

ดงันัน้ถา้เรายงัไม่สามารถทีจ่ะทาํไดเ้ต็ม ๑๐๐ เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ และพระสาวก

ท ัง้หลายท่านทาํกนั เราก็ตอ้งสรา้งจากนอ้ยไปหามาก เอาวนัละนิดวนัละหน่อย กย็งั

ดกีวา่ไมไ่ดท้าํเลย เช่นชาวบา้นเขาก็จะทาํบญุกนัทกุวนั ใส่บาตรกนัทกุวนั มพีระมาทาง

บา้นเขาก็เตรยีมตวั เตรยีมขา้วเตรยีมอาหาร เวลาพระมาก็ใส่บาตร เขาก็ไดท้าํทานไปวนั

ละเลก็วนัละนอ้ย แลว้วนัไหนทีเ่ขามศีรทัธาทีอ่ยากจะทาํมาก เขาก็ทาํเพิม่มากขึ้นไป ทาํ

อย่างต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ ทาํไปตามกาํลงัของเรา ทาํแลว้เรามคีวามสุข เหน็คุณประโยชน์

ของการทาํทาน เราก็อยากจะทาํมากขึ้นไปเรื่อยๆ และเราก็รกัษาศีลควบคู่ไปดว้ย ศีลเรา

ก็รกัษา ศีล ๕ ถา้ยงัรกัษาศีล ๕ ไมค่รบก็รกัษาไปเท่าทีเ่ราจะรกัษาไดก่้อน แลว้ถา้เราทาํ

ทานมากขึ้นไป ใจเรามคีวามสุขมากขึ้น มคีวามเมตตากรุณามากขึ้น เราก็จะสามารถ

รกัษาศีลใหไ้ดม้ากขึ้นไป จากศีล ๕ เราก็จะรกัษาศีล ๘ ได ้ เพราะใจเรามคีวามสุขจาก

การทาํทานจากการรกัษาศีล ทาํใหใ้จเราไมห่วิไมโ่หยกบัความสุขทางร่างกายมาก

จนเกนิไป ทาํใหเ้ราสามารถรกัษาศีล ๘ ไดใ้นวนัพระ ในเบื้องตน้ก็รกัษาศีล ๘ ในวนั

พระไปก่อน ควบคู่กบัการเจรญิสมถภาวนา หาทีส่งบหาทีว่เิวก ทีไ่มม่อีะไรมาคอย

รบกวนใจ ไมม่ารบกวนการเจรญิสมถภาวนา การเจรญิสต ิพอเราเจรญิสติ นัง่สมาธิทาํ

ใจใหส้งบได ้ เรามคีวามสุขเพิม่มากขึ้น เราก็จะเหน็คุณค่าของการรกัษาศีล ๘ ของการ

เจรญิสมถภาวนา ของการปลกีวเิวก เราก็จะเพิม่วนัเวลาใหก้บัการปฏบิตัใิหม้ากขึ้น ลด

ภารกจิทางดา้นการหาความสุขทางร่างกาย ดว้ยการหาเงนิหาทอง เพือ่ทีม่าซื้อความสุข

ต่างๆผ่านทางร่างกาย เราก็จะลดการกระทาํเหลา่น้ีลงไป เพราะเราไดค้วามสุขจากการ

ภาวนาทีม่นีํา้หนกัมากกวา่ ทีม่คีวามสุขมากกวา่ความสุขทีเ่ราไดร้บัผ่านทางร่างกาย เราก็

จะทาํงานนอ้ยลง หาเงนินอ้ยลง ใชเ้งนินอ้ยลง หาเงนิใชเ้งนิเท่าทีจ่าํเป็น ก็คอืเพือ่ดูแล

รกัษาร่างกายน้ีเท่านัน้ ใหร่้างกายไมเ่จบ็ไข ้ ใหร่้างกายมกีาํลงัวงัชาอยู่อย่างปกตสุิข 

เพือ่ทีจ่ะไดใ้ชใ้นการบาํเพญ็รกัษาศีล ๘ ในการบาํเพญ็สมถภาวนา พอเราบาํเพญ็ภาวนา
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มากเขา้มากเขา้ จติกจ็ะสงบมากเขา้ และจะสงบไดเ้ตม็ที่ในที่สุด จติกจ็ะรวมเป็นอปัป

นาฯ  

พอจติรวมเป็นอปัปนาฯแลว้ ทีน้ีเวลาเราพจิารณาธรรม ธรรมที่เราพจิารณาน้ีมนัจะเขา้

ไปฝงัอยูใ่นใจ มนัจะไม่ไปอยูท่ี่สญัญาความจาํ มนัจะเขา้ไปอยูใ่นใจ เพราะมนัจะเหน็

ธรรมเหลา่น้ีชดัเจน เพราะธรรมเหลา่น้ีมนัก็ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หนมนัอยู่ในใจนัน่เอง แต่ใจเรา 

เขา้ไปไมถ่งึใจ ใจเราถกูขนัธข์วางเอาไว ้ ใจของเราน้ีติดอยูก่บัขนัธ ์ ติดอยูก่บัเวทนา

สญัญาสงัขารวิญญาณ จงึมองไม่เหน็ธรรมที่แสดงอยูใ่นใจ คือทกุขส์มทุยันิโรธมรรค 

พอเรามสีมถภาวนาแลว้ เราเจรญิปญัญาพจิารณาธรรมต่างๆ มนัก็จะเป็นมรรคขึ้นมา 

ในใจของเราน้ีมสีมทุยัเป็นเจา้ของ เป็นผูค้รอบครองใจเรามาตลอด ถา้เราตอ้งการทาํลาย

สมทุยัผูท้ีส่รา้งความทกุขต่์างๆใหแ้ก่ใจ เราก็ตอ้งสรา้งมรรคขึ้นมา มรรคก็คือปญัญา คอื

เหน็สิง่ต่างๆในโลกน้ีวา่ไม่เทีย่ง เป็นทกุข ์ ไมใ่ช่ตวัเราไม่ใช่ของเรา เหน็วา่ร่างกายของ

ทกุๆคนน้ีวา่ไมส่วยไมง่าม สวยก็อยู่เฉพาะเป็นบางส่วนบางเวลา เช่นเวลาอาบนํา้แต่งตวั 

แต่งหนา้ทาปากก็พอทีจ่ะดูได ้ แต่เวลาอื่น เวลาทีต่ื่นขึ้นมาใหม่ๆ ไมไ่ดล้า้งหนา้ลา้งตา 

หรอืเวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย หรอืเวลาตายไป ร่างกายน้ีไมน่่าดูเลย หรอืถา้จะดูภายในของ

ร่างกาย ดูส่วนทีอ่ยู่ภายใตผ้วิหนงั ถา้สามารถมองเหน็ส่วนนัน้ได ้ ก็จะเหน็ว่ามนัไมน่่าดู

ไมส่วยไมง่ามเลย อนัน้ีคือปญัญาที่เราตอ้งนอ้มเอาเขา้ไปในใจใหไ้ด ้ จะเขา้ไปในใจได ้

ใจตอ้งเป็นใจที่สงบเป็นอปัปนาฯ ถงึจะเขา้ไปถงึในใจเพื่อที่จะไดเ้อาไปตอ่สูก้บัสมทุยั 

คือตณัหาทัง้ ๓ ได ้ 

ตณัหาทัง้ ๓ น้ีมนัอยูใ่นใจของเรามาตลอด แตม่รรคของพระพทุธเจา้น้ียงัอยูข่า้งนอก

อยู ่ ธรรมของพระพทุธเจา้ที่เราไดย้นิไดฟ้ังน้ียงัไม่ไดเ้ขา้ไปสูใ่จ เพยีงแตไ่ปอยูท่ี่ขนัธ ์

ไปอยูท่ี่สญัญา เรากต็อ้งดึงมนัเขา้ไปสูใ่จ จะดงึเขา้ไปสู่ใจไดก้็ตอ้งเป็นใจทีม่คีวามสงบ 

เวลาออกจากความสงบมาแลว้ก็พจิารณา พจิารณาไตรลกัษณ ์ พจิารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆ 

แลว้ต่อไปเวลาเกดิตณัหาขึ้นมา เราก็จะสามารถเอามรรคน้ีมาใชง้านไดเ้ลย ถา้มรรคน้ีอยู่

ในใจเราตลอดเวลา เป็นปญัญาทีเ่ราสามารถเรยีกใชไ้ดท้นัททีนัใด เราตอ้งพจิารณาอยู่

เนืองๆมนัถงึจะอยู่ในใจของเรา ไมจ่างหายไป ถา้นานๆพจิารณาสกัครัง้หน่ึง มนัจะลมืได ้
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แต่ถา้เราพจิารณาอย่างต่อเน่ืองน้ีมนัจะไม่ลมื และการทีจ่ะพจิารณาอย่างต่อเน่ืองไดน้ี้ ใจ

ตอ้งมคีวามสงบ เพราะเวลามคีวามสงบ ใจจะไมถ่กูกเิลสตณัหาดงึไปใชง้านนัน่เอง 

เพราะกเิลสตณัหาไดถ้กูสมาธิหรอืความสงบน้ีตดักาํลงัลงไป จนไมม่กีาํลงัมากพอทีจ่ะดงึ

ใจใหไ้ปคดิในทางของกเิลสตณัหาได ้ ทาํใหใ้จน้ีสามารถคดิในทางธรรมได ้ คดิในทาง

ปญัญาได ้น่ีแหละคอืสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้น ถา้เรามคีวามสงบแลว้ จติรวมแลว้  

ถา้จติรวมแลว้น้ีการพจิารณาปญัญาน้ี จะสามารถทาํไดอ้ย่างต่อเน่ือง แต่ก็มช่ีวงทีจ่ะตอ้ง

หยุดพจิารณาเพราะกาํลงัหมด กาํลงัทีจ่ะพจิารณาหมด กเิลสเริ่มออกมารบกวนใจ 

ความสงบทีไ่ดจ้ากสมาธิก็จางหายไปได ้ ถา้เราพจิารณาธรรมใชค้วามคิดปรุงแต่งไป 

ความสงบก็จะจางหายไปได ้พอความสงบจางหายไป กเิลสตณัหาก็จะมกีาํลงัเพิม่มากขึ้น 

กเิลสตณัหาก็จะดงึเราไปคดิในทางของกเิลสตณัหา คดิไปในทางรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ คดิไปในทางลาภยศสรรเสรญิ คดิไปในเรื่องนัน้เรื่องน้ีสิง่น ัน้สิง่น้ี ไมไ่ดค้ดิ

อยู่ในเรื่องของไตรลกัษณ ์ ไมไ่ดค้ดิอยู่ในเรื่องของอสุภะ ถา้ตอนนัน้เราก็ตอ้งกลบัมา

เจรญิสมถภาวนาใหม ่ ดงึใจใหก้ลบัเขา้สู่ความสงบใหม ่ ตดักาํลงัของกเิลสตณัหาใหอ่้อน

ลงไปใหม ่เหมอืนกบัเวลาทีห่มอทาํการผ่าตดัคนไข ้ก่อนทีจ่ะผ่าตดัคนไขไ้ด ้หมอจะตอ้ง

ดมยา วางยาสลบก่อน ใหค้นไขส้ลบไป เพราะถา้คนไขไ้ม่สลบเวลาผ่าน้ีคนไขจ้ะดิ้น

เพราะมนัเจบ็ ถา้ดิ้นแลว้หมอก็จะไมส่ามารถทาํงานไดอ้ย่างสะดวก จงึตอ้งทาํใหค้นไข ้

สลบก่อนดว้ยการดมยาสลบ แลว้ก็ตอ้งคอยควบคุมใหค้นไขน้ี้สลบอยู่อย่างต่อเน่ือง 

เพราะถา้ยาหมดสภาพไปคนไขก้็จะฟ้ืนขึ้นมา พอฟ้ืนขึ้นมาก็จะไมส่ามารถทาํการผ่าตดั

ไดต่้อ ก็ตอ้งใหค้นไขส้ลบกลบัไปใหมก่่อน ฉนัใด การพจิารณาวปิสัสนาเจรญิปญัญา ก็

เป็นลกัษณะทาํการผ่าตดัใหแ้ก่ใจนัน่เอง ใจทีย่งัมกีเิลสอยู่น้ี จะไม่ชอบพจิารณาไตร

ลกัษณ ์ จะไมช่อบพจิารณาอสุภะ จะบงัคบัอย่างไรมนัก็ไม่ชอบ เหมอืนกบัคนไขท้ีไ่ม่

ยอมใหห้มอทาํการผ่าตดั ถา้ยงัไมส่ลบ ดงันัน้การทีจ่ะพจิารณาไตรลกัษณพ์จิารณาอสุ

ภะไดอ้ย่างต่อเน่ืองน้ี จาํเป็นจะตอ้งมใีจทีส่งบทีไ่มด่ิ้นไมต่่อตา้น ไมห่ลกีหนีจากการ

พจิารณา หลกีหนีไปคดิทางเรื่องอย่างอื่น ถา้ใจไม่สงบน้ีพจิารณาไดเ้ดีย๋วเดยีว แลว้เดีย๋ว

ก็จะถกูกเิลสตณัหาดงึไปพจิารณาเรื่องอื่นแทน เมือ่พจิารณาไมต่่อเน่ืองมนัก็เหน็ไมช่ดั 

จาํไมไ่ด ้ พอถงึเวลาจะใชก้็ไมส่ามารถนาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชนไ์ด ้ จะสามารถพจิารณาได ้
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อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ถา้พจิารณาไม่ไดก้็เขา้ไปในสมาธิ ถา้อย่างน้ีเวลาตอ้งการใช ้

ปญัญาก็จะสามารถใชไ้ดท้นัท ี น่ีคอืข ัน้ของปญัญาเป็นอย่างน้ี ถงึจะเรยีกวา่เป็นปญัญา

จรงิ เป็นปญัญาทีด่บัความทกุขไ์ด ้เพราะทนัต่อเหตกุารณน์ัน่เอง ทนัต่อกเิลสตณัหา พอ

กเิลสตณัหาโผลข่ึ้นมาปับ๊ ไตรลกัษณก์็จะออกมาต่อสูท้นัท ี อสุภะก็จะออกมาต่อสูท้นัท ี

พอมคู่ีต่อสูท้ีม่กีาํลงัมากกวา่ กเิลสตณัหาก็ตอ้งยอมแพไ้ป หยุดไปในทีสุ่ด  

ดงันัน้ขอใหพ้วกเราพยายามเดนิตามข ัน้ตามตอน ทีพ่ระพทุธเจา้และครูบาอาจารย์

ท ัง้หลายท่านสอนกนั อย่าไปฟงัพวกทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัอิย่างจรงิจงั พวกทีศึ่กษาแลว้ก็มา

สอน พวกน้ีมกัจะสอนไปตามความอยากของกเิลสตณัหา กเิลสตณัหาไมช่อบนัง่สมาธ ิ

ไมช่อบทาํใจใหส้งบ เขาก็จะสอนวา่ไม่จาํเป็นตอ้งนัง่สมาธิ ไมต่อ้งทาํใจใหส้งบ เจรญิ

ปญัญาไดเ้ลย ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้พระพทุธเจา้จะสอนสมัมาสมาธิไวท้าํไม เราจะเชื่อใครด ี

เราจะเชื่อพระพทุธเจา้เชื่อครูบาอาจารย ์ หรอืเราจะเชื่อพวกทีส่อนวา่ไมต่อ้งเจรญิสมาธิ

กนั อนัน้ีเป็นเรื่องทีเ่ราตอ้งใคร่ครวญตอ้งพจิารณา หรอืถา้เราเชื่อพวกทีส่อนไมใ่หน้ ัง่

สมาธิ แลว้เราดูการปฏบิตัขิองเราวา่เป็นอย่างไร ผลมนัเป็นอย่างไร ตดักเิลสตณัหาได ้

บา้งหรอืยงั พวกทีช่อบใชป้ญัญาโดยทีไ่มต่อ้งนัง่สมาธิน้ี ตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบ ความ

จรงิใครเขาพดูอะไรก็ไมป่ฏเิสธหรอืไมร่บั ไมค่วรจะปฏเิสธหรอืไมร่บั ควรทีจ่ะนาํเอาไป

พสูิจนดู์ เขาบอกวา่ไมต่อ้งนัง่สมาธิ เจรญิปญัญาไดเ้ลย เราก็ลองไปเจรญิปญัญาดู ลอง

ไปพจิารณาไตรลกัษณดู์ สพัเพ ธมัมา อนตัตาดู ธรรมท ัง้หลายไมม่ตีวัไมม่ตีน พจิารณา

แลว้เราตดักเิลสตณัหาไดห้รอืเปลา่ แลว้เราลองไปทาํตามแบบทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน 

แบบทีค่รูบาอาจารยส์ ัง่สอนดูวา่เป็นอย่างไรบา้ง อย่างหลวงตาตอนทีไ่ปศึกษากบัหลวงปู่

ม ัน่ คร ัง้แรกเลยทีห่ลวงปู่ม ัน่สอนหลวงตา ท่านก็สอนวา่ ท่านมหาท่านเป็นผูม้คีวามรู ้

มากแลว้ ท่านเป็นมหา ๓ ประโยค ไดเ้รยีนรูธ้รรมของพระพทุธเจา้มาอย่างโชกโชน แต่

ธรรมของพระพทุธเจา้ตอนน้ีมนัไมเ่ป็นประโยชน ์ ในการทีจ่ะมาฆ่ากเิลสตณัหา มาดบั

ความทกุขใ์จ ตอนน้ีสิง่ทีท่่านควรจะทาํก็คอืทาํใจใหส้งบก่อน เตรยีมภาชนะรองรบัพระ

ธรรมของพระพทุธเจา้ก่อน ตอนน้ีภาชนะของท่านน้ี ยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะรองรบัพระธรรม

คาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ไมส่ามารถเขา้ไปถงึใจได ้

เพราะใจไม่สงบ ใจไมส่งบใจไมส่ามารถพจิารณาธรรมไดอ้ย่างต่อเน่ือง ธรรมทีไ่ดย้นิได ้
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ศึกษาจากพระคมัภรีน้ี์ เป็นสญัญาความจาํ ไมใ่ช่เป็นความจรงิ ก็คอืศึกษาแลว้ก็ท่องจาํ

ไว ้ แลว้ถา้ไม่ไดเ้อามาใชเ้ดีย๋วก็ลมืได ้ พอถงึเวลาจะใชจ้รงิๆก็ใชไ้ม่ได ้ น่ีแหละคอืสิง่ที่

หลวงปู่ม ัน่สอนหลวงตา หลวงตาท่านเอามาเลา่ใหฟ้งั ตอนทีท่่านไดไ้ปขออยู่ปฏบิตักิบั

หลวงปู่ม ัน่ หลวงปู่ม ัน่สอนเลยวา่ ตอนน้ีอย่าพึง่เอาปญัญามาใช ้ ตอนน้ีมาทาํใจใหส้งบ

ก่อน ทาํใจใหส้งบแลว้ค่อยพจิารณา ธรรมท ัง้หลายทีไ่ดศึ้กษาทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาแลว้มนัจะ

เขา้ไปสู่ในใจ มนัจะเป็นอาวุธทีไ่วต่้อสูก้บักเิลสตณัหาได ้ แต่ถา้ใจไม่สงบน้ีธรรมที่ได ้

ศึกษามาน้ียงัไม่อยูใ่นใจ ไม่สามารถที่จะไปฆา่กเิลสตณัหาที่มีอยูภ่ายในใจได ้ 

ดงันัน้ก็ขอใหท้่านท ัง้หลาย จงพยายามศึกษาคาํสอนของพระพทุธเจา้ และพยายาม

ปฏบิตัิอยา่งเครง่ครดั อยา่ขา้มขัน้ตอน อยา่ใจรอ้น ปฏบิตัติอ้งใจเยน็ๆ อยา่ปฏบิตัดิว้ย

ความอยาก ปฏบิตัิดว้ยเหตดุว้ยผล เหตกุค็ือตอ้งทาํอะไรกท็าํไป สว่นผลน้ีเดี๋ยวมนั

ตามมาเอง ไม่ตอ้งไปอยากใหม้นัเกดิ ถา้อยากใหม้นัเกดิเร็วก็ใหเ้หตมุนัเร็วใหเ้หตมุนั

มากไว ้ สรา้งเหตใุหม้าก แลว้ผลมนัก็จะเกดิขึ้นมาเอง ดงันัน้ก็ขอใหเ้ราทาํตามที่

พระพทุธเจา้ทรงสอน ทาํทาน รกัษาศีล ศีล ๕ ศีล ๘ แลว้ก็สมถภาวนา เจรญิสต ิ นัง่

สมาธิทาํใจใหส้งบ ออกจากความสงบก็เจรญิวปิสัสนาเจรญิปญัญา ก่อนจะเจรญิปญัญา

ก็ขอใหจ้ติมนัสงบ ใหม้นัมคีวามสงบแบบต่อเน่ือง คอืสงบไดท้ ัง้วนัก่อนยิ่งจะดใีหญ่ 

ตอนทีย่งัไมส่งบอย่างต่อเน่ือง เวลาออกจากสมาธิมา ก็เจรญิสตต่ิอ คอยรกัษาใจรกัษา

ความสงบไว ้ แลว้พอนัง่ไดก้็กลบัไปนัง่ใหม่ ใหจ้ติสงบใหม ่ เอาเรื่องของสมาธิน้ีใหม้นั

แน่นก่อน ใหม้นัชาํนาญก่อน พอสมาธิมนัแน่นมนัชาํนาญแลว้ จนเหมอืนกบัวา่เริ่มตดิ

สมาธิแลว้ ตอนนัน้ค่อยมาออกทางวปิสัสนาออกทางปญัญาต่อไป แลว้การเจรญิปญัญา

มนัก็จะไดเ้ป็นไปอย่างต่อเน่ือง เวลาเหน่ือยหรอืวา่เวลากาํลงัของความสงบหมด ก็หยุด

พกัเขา้ไปในสมาธิสลบักนัไป เบื้องตน้กเ็อาสมาธิอยา่งเดียวกอ่น เอาใหม้นัชํานาญเอา

ใหม้นัแน่น เขา้ไดต้ลอดเวลาทกุเวลา แลว้กอ็ยูไ่ดน้าน แลว้ค่อยออกมาทางปญัญา 

สลบักบัการเขา้ไปพกัในสมาธิ ทาํอยา่งน้ีไปเรื่อยๆแลว้ ธรรมกจ็ะเขา้ไปอยูใ่นใจ แลว้ก็

จะเขา้ไปทาํลายกเิลสตณัหาที่อยูภ่ายในใจใหห้มดไปได ้ 
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ถาม เมือ่มนุษยเ์ราตาย มทีางไป ๗ ทาง ถามว่าทางที ่๓ ไปสวรรค ์ตอ้งมกีาํลงัของหริิ

โอตปัปะ อยากใหท้่านอาจารยอ์ธิบายทางที ่๓ คะ 

ตอบ คาํวา่ หริโิอตปัปะ ก็แปลวา่ ความอายความกลวัผลของบาป ก็คอืถา้เรามหีริิ

โอตปัปะเราก็จะรกัษาศีล ๕ ไมท่าํบาป ถา้เราไมท่าํบาป เราตายไปเราก็จะไปสู่

สุคต ิคอืต ัง้แต่ระดบัมนุษยข์ึ้นไป ถา้เรารกัษาศีล ๕ ไดแ้ต่เราไมท่าํทาน เรายงัมี

ความตระหน่ียงัหวงทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองอยู่ แต่เราไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่เรา

ไมท่าํบาปทาํกรรม แสดงวา่บญุไมท่าํบาปไมท่าํ เมือ่บญุกบับาปมกีาํลงัเท่ากนั ก็

ไมส่ามารถดงึใจไปทางของบาปหรอืทางของบญุได ้ บญุก็ไมส่ามารถดงึไปสวรรค์

ได ้ บาปก็ไมส่ามารถดงึไปอบายได ้ ก็ตอ้งกลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ ถา้ทาํบญุ

ดว้ยไมท่าํบาปดว้ย บญุกจ็ะมกีาํลงัมากกวา่บาป ตายไปบญุก็จะดงึไปสวรรค ์ถา้

นัง่สมาธิทาํใจใหส้งบได ้ก็ดงึไปสู่พรหมโลก  

ถาม ผมปฏบิตัริะลกึถงึพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ แต่ผมอยู่กบัร่างทรงองคเ์จา้ ผม

ปฏบิตัดิว้ยการภาวนาพทุโธในใจอย่างน้ี แบบน้ีไดไ้หมครบั ขอพระอาจารย์

เมตตาดว้ยครบั  

ตอบ ก็ไมท่ราบวา่ปฏบิตัเิพือ่อะไร อยากจะไดอ้ะไร ถา้อยากจะเป็นร่างทรง เราก็ไมรู่ ้

เพราะเราไมเ่คยไปทางนัน้ ทางของพระพทุธเจา้น้ีท่านใหท้าํใจใหส้งบ เพือ่จะได ้

มองเหน็ธรรม เพือ่ทีจ่ะไดด้งึธรรมเขา้สู่ใจได ้แต่ถา้นัง่สมาธิเพือ่รกัษาการเป็นร่าง

ทรงอยู่ อนัน้ีก็เป็นคนละทางกบัทางของพระพทุธศาสนา จงึไมก่ลา้ตอบคาํถามน้ี 

ถาม คุณแมอ่ายุ ๖๗ เป็นห่วงลูก จงึสอนลูกวา่ การคบเพือ่นจะตอ้งต่างช่วยเหลอืซึง่

กนัและกนั ถา้ลูกเสยีสละลงแรงหรอืออกแรงมากกวา่เพือ่น ก็จะมผีลกระทบต่อ

เวลาและอนาคตของลูก แต่หากลูกมคีวามคดิวา่ เราจะเสยีสละลงแรงมากกวา่

เพือ่นตามกาํลงัและความสะดวกตามโอกาส เพือ่ฝึกใหใ้จเขม้แขง็ เช่นน้ีไดไ้หม

คะ 
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ตอบ ก็อยู่ทีผ่ลทีเ่ราตอ้งการ วา่เราตอ้งการผลทางไหน ถา้เราตอ้งการผลทางจติใจ 

การเสยีสละน้ีก็จะไดร้บัผลมาก ไดจ้าคะไดบ้ญุ แต่ถา้เราไมต่อ้งการจะเสยีสละ

มาก เพราะเราตอ้งการทีจ่ะเอาเวลาไปทาํอย่างอื่น เราก็จะไดอ้ย่างอื่นแทน เช่นถา้

เราอยากจะเอาเวลาไปเรยีนหนงัสอื เราก็จะไดเ้รยีนคะแนนด ี เอาเวลาไปหาเงนิ

หาทองเราก็จะไดเ้งนิทองเพิม่มากขึ้น แต่เราก็จะไดบ้ญุนอ้ยลงไป ดงันัน้เราก็ตอ้ง

เลอืกวา่เราตอ้งการผลทางไหน ถา้เราตอ้งการผลทางบญุทางกศุล การเสยีสละน้ี

ก็จะทาํใหเ้ราไดบ้ญุไดก้ศุลมากขึ้น  

ถาม จาํเป็นหรอืไมใ่นการทีต่อ้งนัง่สมาธิใหเ้ก่งถงึข ัน้ตวัหายไป ไมม่ตีวัตน วา่ง กบัการ

ทีเ่ราพจิารณาวา่ร่างกายเป็นสจัธรรม วา่คอืดนินํา้ลมไฟ ตายไปกลบัคนืสู่

ธรรมชาตไิป ทกุอย่างคอืสมมตุ ิ ผลลพัธ ์ ๒ ประการไดผ้ลเท่ากนัไหมคะ 

บางครัง้คนทีน่ ัง่สมาธิเก่งมาก เหน็โนน้เหน็น่ีในสมาธิ ก็ยงัผดิศีล ๕  

ตอบ อนัน้ีก็ตอ้งไปทดลองดูเอาก็แลว้กนั  

ถาม ดฉินัและครอบครวัไดถ้วายเครื่องไทยทานทีว่ดัแหง่หน่ึง พีส่าวก็ถามวา่ หลงัจาก

ทีเ่ราถวายวตัถสุิง่ของเสร็จแลว้ พระไมต่อ้งใหพ้รไดไ้หม พระก็ตอบวา่ พระไม่

ตอ้งใหพ้รก็ได ้ เพราะญาตโิยมไดท้าํบญุสาํเร็จแลว้ จงึอยากถามพระอาจารย ์

พระควรใหพ้รไหมคะ  

ตอบ ก็อยู่ทีโ่ยมอยากจะไดพ้รหรอือยากจะไดบ้ญุ ถา้อยากจะไดบ้ญุก็ไมต่อ้งให ้ ถา้

อยากจะไดพ้รก็ตอ้งให ้ 

ถาม การเขา้ถงึพระโสดาบนันัน้ ทีว่า่ตอ้งละสกักายทฐินิ ัน้ ตอ้งปฏบิตัอิย่างไร และ

โสดาบนันัน้ยงัมโีลภโกรธหลงอยู่หรอืไม ่ 

ตอบ การละสกักายทฐิ ิ ก็คอืการมองเหน็ร่างกายของเรา วา่เป็นเหมอืนร่างกายของคน

อื่น ร่างกายคนอื่นเวลาเจบ็เราไมท่กุขด์ว้ยใช่ไหม ร่างกายของคนอื่นตายเราไม่

ทกุขด์ว้ยใช่ไหม ร่างกายของเราก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ ถา้อยากจะเป็นโสดาบนั ก็คอื
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ตอ้งมองเหน็ร่างกายของเราวา่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ส่วนพระโสดาบนัน้ีก็ยงัมคีวาม

โลภมคีวามหลงในระดบัทีสู่งกวา่ ทีย่งัไมไ่ดล้ะได ้ พระโสดาบนัก็มคีวามโลภทาง

กามารมณ ์ ยงัอยากจะร่วมหลบันอน อยากมแีฟนอยากมสีามอียากมภีรรยาอยู่ 

เพราะยงัไมเ่หน็ความไม่สวยงามของร่างกาย ยงัไมเ่หน็อาการ ๓๒ ยงัไมเ่หน็

สภาพของศพ ของร่างกายทีต่ายไป กลายเป็นศพเป็นอย่างไร พระโสดาบนัก็ยงั

ตอ้งมาแกป้ญัหาน้ีอยู่  

ถาม ผมไดก้าํหนดจติดูลมหายใจเขา้ออก จนกระท ัง่นอนหลบั ปรากฏวา่เราไดร้บัรู ้

สภาวะของจติทีก่าํลงัเขา้สู่ภวงัค ์ (หรอืหลบั) แต่รบัรูไ้ดช่้วงเสี้ยวนาท ี อยาก

สอบถามพระอาจารยว์่า ทีร่บัรูน้ ัน้เป็นสภาวะจรงิหรอืความฝนัครบั 

ตอบ ถา้คุณไมรู่คุ้ณก็ฝนัแลว้ม ัง่ ถา้มนัรูจ้รงิมนัก็ไมฝ่นั 

ถาม สภาวะอนัเป็นบรมสุขถาวร คอืสภาวะทีใ่จเป็นอเุบกขาถาวร ทีม่แีต่ตวัรู ้

ปราศจากตวัหลงใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่  

ถาม พระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์่านสิ้นกเิลสแลว้ แสดงวา่ท่านสิ้นราคะโทสะโมหะ

ดว้ยหรอืเปลา่คะ  

ตอบ สิ้นแลว้ เหมอืนกนันะ ราคะโทสะโมหะ ความโลภโกรธหลง ความอยากในกาม 

กามตณัหาภวตณัหาวภิวตณัหาน้ี ก็เป็นพวกเดยีวกนัท ัง้นัน้ ท่านไมม่แีลว้อยู่ใน

ใจของท่าน 

ถาม กเิลสกบัตณัหาต่างกนัอย่างไรคะ 

ตอบ ก็ต่างกนัทีช่ื่อเท่านัน้ แต่ตวัเดยีวกนั 

ถาม อปุกเิลสกบักเิลสต่างกนัอย่างไรคะ 
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ตอบ ก็ตวัเดยีวกนันะแหละต่างกนัทีช่ื่ออกี 

ถาม มพีระรูปหน่ึงบอกวา่ พระพทุธเจา้ทรงมทีกุข ์ เมือ่คราวทีพ่ระองคท์รงหอ้พระ

โลหติ แต่ความทกุขจ์ะเกดิในจติฝ่ายอกศุลไม่สวยงาม จงึอยากถามวา่ 

พระพทุธเจา้ทรงมรีาคะโทสะโมหะหรอืคะ แสดงวา่พระพทุธเจา้ยงัคงโกรธ

เกลยีดชงัอยู่หรอืคะ 

ตอบ ไมห่รอก พระพทุธเจา้ไมม่คีวามทกุขใ์นใจ แต่มคีวามทกุขท์างร่างกายเหมอืน

พวกเรา ร่างกายของพระพทุธเจา้กบัร่างกายของพวกเราน้ีไมต่่างกนั เวลาถกูเขา

ตหีวัก็เจบ็เหมอืนกนั ต่างกนัทีเ่ราเจบ็ใจแต่ท่านไมเ่จบ็ใจ ท่านใหอ้ภยัท่านไม่

โกรธไมแ่คน้ อย่างพระเทวทตัน้ี ท่านไม่มคีวามคิดโกรธแคน้โกรธเคอืงแต่อย่าง

ใด ใจของพระพทุธเจา้ไม่มคีวามโลภความโกรธความหลง ไมม่รีาคะโทสะโมหะ 

ถาม ในการปฏบิตัธิรรม ในการปฏบิตัขิองเรา หนูเคยเขา้ใจวา่ เราจะสามารถยดึพระ

พทุธพระธรรมและพระสงฆเ์ป็นทีพ่งึได ้แต่พระพทุธเจา้ท่านก็สอน อตัตาห ิอตัต

โน นาโถ แลว้เรายงัจะยดึไตรสรณคมนเ์ป็นทีพ่ึง่ไดอ้ยู่หรอืเปลา่คะ เราควรวางใจ

ใหถ้กูอย่างไรคะ  

ตอบ คอืเราก็เป็นเหมอืนกบัคนทีไ่มม่ยีา ไมม่ผูีน้าํทาง หรอืวา่เรามองไมเ่หน็ทาง ตาเรา

บอด ตอนทีต่าเราบอดเราก็ตอ้งอาศยัคนทีเ่ขาตาด ี พาเราไปรกัษาตาที่

โรงพยาบาล พอเรารกัษาตาเสร็จแลว้ตาเราหายแลว้ เราก็ไมต่อ้งพึง่คนทีพ่าเราไป

ไหนมาไหนอกีแลว้ เราก็เป็นทีพ่ึง่ของเรา ธรรมก็อย่างน้ี ตอนน้ีเราไมม่ธีรรมอยู่

ในใจเรา ใจเรามดืบอด มองไมเ่หน็ทางทีน่าํไปสู่การดบัของความทกุขไ์ด ้ เราก็

ตอ้งอาศยัคนทีเ่ขารูจ้กัทาง สอนใหเ้ราเดนิทางไปถงึจดุทีเ่ราสามารถทีจ่ะมองเหน็

ทางไดด้ว้ยตนเอง พอเราถงึจดุหมายแลว้ เราก็ไมต่อ้งอาศยัคนนาํทางอกีต่อไป 

แต่ในเรื่องของการปฏบิตัธิรรมน้ี มนัก็เป็นเรื่องทีต่อ้งมที ัง้ ๒ ส่วน คอืตอ้งอาศยั

คาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้ก็ตอ้งอาศยัตวัเราเองในการปฏบิตั ิ ถา้เราเพยีงแต่

ใหพ้ระพทุธเจา้สอนเราแต่เราไมป่ฏบิตั ิ เราก็จะไมส่ามารถทีจ่ะบรรลุผลที่
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พระพทุธเจา้ท่านทรงบรรลไุด ้ ดงันัน้มนัไมข่ดักนั ถา้เรารูจ้กั เขา้ใจความหมาย

หรอืหนา้ทีข่องแต่ละส่วน หนา้ทีข่องพระพทุธพระธรรมพระสงฆก์็คอื บอกทาง

สอนทางสอนวธิีของการปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ราไดพ้น้ทกุข ์ ส่วนเราน้ีก็ตอ้งเป็นผูป้ฏบิตัิ

เอง พระพทุธเจา้พระธรรมพระสงฆป์ฏบิตัใิหเ้ราไมไ่ด ้ ดงันัน้เราก็ตอ้งมที ัง้ 

พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั เป็นสรณะ เป็นทีพ่ึง่ และตอ้งมตีวัเราเองเป็นทีพ่ึง่ เพราะเรา

ตอ้งปฏบิตัธิรรมของพระพทุธเจา้ เราถงึจะไดห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้

ถาม ท่านอาจารยเ์คยเมตตาอธบิายลูกแลว้ แต่วา่ลูกยงัไมเ่ขา้ใจถ่องแทเ้จา้คะ คือถา้

เป็นระดบัโสดาบนัน้ี จะเขา้ใจถงึการเกดิดบัแลว้ แต่วา่ยงัมรีาคะ คอืยงัเหน็ความ

สวยงาม ลูกไมเ่ขา้ใจว่า เมือ่เขา้ใจวา่มนัมกีารดบัไป ความสวยงามเราก็น่าจะ

เขา้ใจว่ามนัไมเ่ทีย่ง คอืลูกแยกไมอ่อกระหวา่ง ๒ ตวัน้ีเจา้คะท่านอาจารย ์ วา่

ทาํไมตวัหน่ึงเหน็แต่อกีตวัไมเ่หน็เจา้คะ 

ตอบ ก็เหน็ตวัเดยีว เหน็ความตาย ไมเ่หน็ความไมส่วยไมง่าม เวลาคนตายเราเคยไป

เปิดโรงศพเขาดูหรอืเปลา่ แต่เรารูว้า่เขาตาย รูว้่าเขาไมส่ามารถทาํอะไรไดแ้ลว้ 

แต่เราไมเ่หน็ความไมส่วยงามของร่างกายของเขา เพราะเราไมย่อมไปดูศพของ

เขา ถา้อยากจะดูความไม่สวยงามของเขา ก็ตอ้งไปดูศพของเขาอกีข ัน้หน่ึง ถงึจะ

ละอกีข ัน้หน่ึงได ้เช่นสามคุีณตายคุณยงัคดิถงึเขาอยู่ เวลาคุณดูภาพ คุณก็ดูภาพ

ตอนทีเ่ขามชีวีติอยู่ นึกถงึเขาทไีรก็ยงัรกัยงัชอบยงัหวงเขาอยู่ แต่ถา้คุณไปดูตอน

ทีเ่ขาตายแลว้ คุณอาจจะไมร่กัไมช่อบเขาอกีต่อไป ตอ้งพจิารณาอสุภะ อสุภะก็

คอืตอ้งดูสภาพของร่างกายทีต่ายไปแลว้ ตาย ๓ วนัเป็นอย่างไร ตาย ๗ วนัเป็น

อย่างไร ถา้เอาไปทิ้งในป่าชา้ ถกูแรง้ถกูกาถกูสุนขักดักนิ ร่างกายกระจดักระจาย

ไป เหน็ตบัไตอวยัวะไสพ้งุอะไรต่างๆ จนกระท ัง่เหลอืแต่โครงกระดูก ทีเ่ขาใหไ้ป

เยี่ยมป่าชา้ ก็เพือ่ใหไ้ปเหน็สภาพของร่างกายทีห่ลงัจากทีต่ายไปแลว้ จะ

กลายเป็นอย่างไรไป ภาพเหลา่น้ีเรายงัมองไมเ่หน็กนั เราเพยีงแต่เหน็วา่ไมห่ายใจ 

ตายแลว้ เราก็เลยยงัไมเ่หน็ความไมส่วยงามของร่างกาย  
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ฉะนัน้เราตอ้งพจิารณาดูส่วนทีไ่มส่วยงาม ไมต่อ้งดูซากศพก็ได ้ ถา้เราสามารถดู

อวยัวะต่างๆทีม่อียู่ภายใตผ้วิหนงัน้ีก็ได ้ เช่นไปเปิดหนงัสอืดูภาพทีเ่ขาชนัสูตรศพ

อย่างน้ี ดูอวยัวะต่างๆ หรอืดูคนตาย ดูศพ แลว้ดูซวิา่ ดูแลว้จะเกดิอารมณ์ไหม 

อนัน้ีแหละคอื ดูศพกบัดูคนเป็นน้ีอารมณต่์างกนัไหม ดูเวลาเขาประกวดนางงาม

กบัดูคนตายน้ี มนัมอีารมณเ์หมอืนกนัหรอืเปลา่ นัน่แหละมนัอยู่ตรงนัน้ ถา้เราดู

แต่ภาพสวยๆงามๆ มนัก็เกดิอารมณร์กัใคร่ขึ้นมา ถา้เราดูแต่ซากศพมนัก็จะไม่

เกดิอารมณร์กัใคร่ขึ้นมา น้ีถา้เรายงัมอีารมณร์กัใคร่อยู่ เราก็ตอ้งมองดูซากศพ 

มองดูส่วนทีไ่มส่วยไมง่ามของร่างกาย เพือ่ทีจ่ะไดเ้อามาใชร้ะงบัในการมอีารมณ์

รกัใคร่ แต่เพยีงแต่รบัรูว้า่ร่างกายเกดิมาแลว้ตายน้ี ไมไ่ดเ้หน็อะไร ไม่ไดเ้หน็

ความไม่สวยไมง่ามของร่างกาย เพยีงแต่เหน็วา่เหน็จดุจบของร่างกาย เหน็วา่

ร่างกายน้ีตายแลว้ทาํอะไรไมไ่ดแ้ลว้ ไปเทีย่วไปกนิไปดืม่เหมอืนเมือ่ก่อนน้ีไมไ่ด ้

แลว้ เท่านัน้เอง อย่างสามตีาย สมมตุวิา่ถา้มสีามตีายแลว้เก็บศพไว ้ นอนต่อได ้

ไหม ๓ วนั ทน้ีีใครจะมาแย่งไป ยกใหเ้ขาไปไหม เขา้ใจไหม 

ถาม อย่างน้ีหมายความวา่ ถา้เราเขา้ใจวา่ร่างกายตายไปได ้น่ีก็คอืวา่ เราแค่รู ้วา่มนัไป

แลว้ แต่ 

ตอบ เราหมดสทิธิ์ในร่างกายน้ีแลว้ มนัไมใ่ช่เป็นสมบตัขิองเราแลว้ แต่ขนาดความตาย 

เราก็ยงัไมย่อมตายกนั เพราะร่างกายมนัเป็นสมบตัทิีม่ค่ีาทีสุ่ด ในบรรดาสมบตัิ

ต่างๆทีเ่รามอียู่ เพราะถา้เราไมม่ร่ีางกายต่อใหม้สีมบตัอิะไร เราก็ไมส่ามารถใช ้

ประโยชนก์บัมนัได ้ และเราก็รกัร่างกายเรามากกวา่รกัอะไรท ัง้ปวง ดงันัน้พอถงึ

เวลาทีเ่ราจะตอ้งสูญเสยีสมบตัอินัล ํา้ค่าน้ีไป เราก็โวยวายทกุขก์นัขึ้นมา แต่ถา้เรา

พจิารณาตามความจรงิวา่ จะหวงยงัไงจะรกัยงัไง มนัก็หา้มมนัไมไ่ด ้ มนัจะตอ้ง

ตาย ถา้ไปหา้มไปอยากไมใ่หม้นัตาย มนัจะเครยีดมนัจะทกุขข์ึ้นมา ถา้เราไม่

ตอ้งการทกุข ์เราก็ตอ้งยอมรบัความจรงิ แลว้ก็ปลอ่ยใหม้นัตายไป  

ถาม เมือ่ก่อนลูกนึกวา่มนัคู่กนั 
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ตอบ มนัไมคู่่กนั ท่านถงึสอนเรื่องอนิจจงักบัอสุภะไง อนิจจงัก็คอืความไมเ่ทีย่ง เกดิ

แลว้ดบั อสุภะก็คอืไมน่่าดูไมส่วยไมง่าม อนันัน้เป็นงานข ัน้ต่อไป พอไมก่ลวัตาย

แลว้ ทน้ีีข ัน้ต่อไปก็มาดบัความใคร่ เพราะว่ายงัมชีวีติอยู่ ยงัเหน็คนนูน้คนน้ีอยู่ 

เหน็ก็ยงัเกดิอารมณอ์ยู่ กต็อ้งมาดบัอารมณน์ัน้ใหไ้ด ้เพราะอารมณน้ี์มนัทาํใหเ้รา

อยู่คนเดยีวไมไ่ด ้ เราตอ้งไปมคู่ีครอง พอมคู่ีครองก็ตอ้งเป็นทกุขก์บัเขาอกี ทกุข ์

กบัคู่ครองแลว้ก็ทกุขก์บัลูกเตา้ทีต่ามมาอกี เป็นหว่งเป็นกองทกุขไ์ปเป็นห่วงไป 

ถา้เราดบักามารมณ์ไดเ้ราก็อยู่คนเดยีวได ้ จะไมรู่ส้กึเหงาไมรู่ส้กึวา้เหว ่ เพราะ

ความเหงาความวา้เหวน้ี่ มนัก็เกดิจากกามารมณน่ี์เอง เกดิจากความอยากหา

ความสุขกบัผูอ้ื่น ข ัน้ต่อไปพอไดผ่้านข ัน้ละสกักายทฐิไิดแ้ลว้ ก็ตอ้งเขา้ไปสู่ข ัน้ละ

กามราคะ ก็ตอ้งพจิารณาอสุภะอย่างต่อเน่ือง ทน้ีีงานเป้าหมายเปลีย่นไปแลว้ 

เมือ่ก่อนพจิารณาความตายความเจบ็ พออนัน้ีผ่านไปแลว้ก็ไมเ่ป็นปญัหากบัเรา

แลว้ ปญัหาทีย่งัเป็นกบัใจอยู่ ก็กามารมณร์าคะตณัหา ก็ตอ้งพจิารณาอสุภะอยู่

เรื่อยๆ มองเหน็ใครก็ตอ้งมองเขา้ไปทะลปุรุโปร่ง มองเหน็ ๓๒ อาการ หรอื

มองเหน็เวลาทีเ่ขาตายไปแลว้ ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ก็จะดบักามารมณ์ได ้ อนัน้ีเป็น

เรื่องของร่างกาย  

หมดเรื่องของร่างกายแลว้ ก็ยงัมปีญัหาเรื่องของจติอกี ในจติกย็งัมกีเิลสอยู่ มอีตัตา

ตวัตนอยู่ มคีวามยดึตดิในความสุขของจติอกี ยดึตดิในความสุขก็เหมอืนกบัยดึตดิ

ความสุขของร่างกาย พอเรายดึตดิกบัความสุข เวลามนัไมสุ่ขเราก็จะทกุขข์ึ้นมา เพราะ

เราอยากจะใหม้นัสุขไปเรื่อยๆ เหมอืนกบัร่างกายเวลาร่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วยขึ้นมาเราก็

ทกุขข์ึ้นมา เพราะเราตอ้งการใหร่้างกายมนัไมท่กุขไ์มเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย ใหม้นัสบายไปตลอด 

จติเราก็เป็นเหมอืนร่างกายเหมอืนกนั เป็นไตรลกัษณเ์หมอืนกนั ไมใ่ช่ตวัจติเองแต่ตวั

อาการของทีม่นัอยู่ในจติ ธรรมมารมณ ์มนัเปลีย่นไปเปลีย่นมา มสุีขมทีกุขอ์ยู่ภายในจติ 

มคีวามสงบมคีวามฟุ้ งซ่านอยู่ภายในจติ กเิลสยงัไมห่มด ก็ตอ้งเขา้ไปทาํลายตวัน้ีต่อไป 

ยงัถอืตวัถอืตนอยู่ แมไ้มย่ดึตดิกบัร่างกาย แต่ก็ยงัถอืยดึตดิในจติ จติยงัคดิวา่เป็นตวั

เป็นตนอยู่ กต็อ้งทาํลายสิง่เหลา่น้ีใหม้นัหมดไป ดว้ยปญัญาใหรู้ท้นัวา่ จติก็เป็นเพยีงแต่

ผูรู้ ้ไมเ่ป็นตวัเป็นตน ตวัตนก็เกดิจากสญัญาสงัขารทีเ่ราจาํไดห้มายรู ้แลว้ก็มาคดิมาปรุง
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มาแต่ง วา่เป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเท่านัน้เอง แต่เวลาจติสงบน่ิงเงยีบ ไมม่คีวามคดิปรุงแต่ง 

ตวัตนน้ีก็หายไป เหลอืแต่ตวัรูเ้พยีงอย่างเดยีว ฉะนัน้เราก็ตอ้งรูว้า่ตวัจติทีแ่ทจ้รงิก็คอืตวั

รูไ้มใ่ช่ตวัตน แลว้ก็ควรจะอยู่ทีต่วัรูอ้ย่าไปอยู่ทีต่วัตน เวลาใครเขาด่าก็ใหรู้เ้ฉยๆ แสดง

วา่อยู่ทีต่วัรู ้ถา้เขาด่าแลว้ตอบโตก้็แสดงวา่อยู่ทีต่วัตน มนัวา่กูน่ีหวา่กูก็ตอ้งวา่กลบัไปม ัง่  

น่ีคอืการปฏบิตัทิีม่นัละเอยีดเขา้ไป ลกึซึ้งเขา้ไปเรื่อยๆ มนัมขี ัน้มตีอนจะไปขา้มข ัน้ไมไ่ด ้

เพราะว่าเหมอืนกบัเวลาทีเ่ราส่องกลอ้งจลุทรรศนดู์ตวัเชื้อโรค เราตอ้งขยายกาํลงัเพิม่ขึ้น

ไปเรื่อยๆ ถงึจะเหน็ถงึตวัทีม่นัเลก็ทีม่นัละเอยีดลงไปเรื่อยๆ ตอนตน้เราก็เหน็ตวัทีห่ยาบ

ก่อน พอตวัหยาบหมดแลว้ อยากจะดูตวัละเอยีด ก็ตอ้งเพิม่ความขยายของกลอ้งใหม้นั

ขยายไดใ้หญ่ขึ้น ฉนัใด ปญัญาข ัน้ตน้ก็ตอ้งต่อสูก้บักเิลสตวัหยาบๆก่อน กเิลสตวั

หยาบๆกอ็ยู่ภายนอก ไปตดิกบัลาภยศสรรเสรญิ ไปตดิกบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย 

ตดิกบัคนนัน้ตดิกบัคนน้ี สิง่นัน้สิง่น้ี ก็ตอ้งพจิารณาวา่เป็นไตรลกัษณเ์หมอืนกนั มนัเป็น

ความสุขช ัว่คราวเดีย๋วเดยีวแลว้ก็หมดไป แลว้ก็ตอ้งหาใหม ่ หาเท่าไหร่ก็ไมอ่ิ่มไมพ่อ 

เวลาหาไม่ไดก้็เครยีด ทกุขข์ึ้นมา หรอืเวลาสูญเสยีสิง่ทีไ่ดม้าไป ก็เสยีอกเสยีใจ เหน็วา่

เป็นกองทกุขจ์ะไดไ้มไ่ปยุ่งกบัมนั การทีจ่ะปลอ่ยได ้ จติก็ตอ้งมคีวามสุขภายในใจก่อน 

ถา้ยงัไมม่คีวามสุขภายในใจก็ปลอ่ยไมไ่ด ้ เพราะตอ้งอาศยัความสุขทีไ่ดจ้ากสิง่ต่างๆ 

แมว้า่จะเป็นความสุขช ัว่คราวก็ยงัด ีอย่างคนืที ่๓๑ น้ี (วนัส่งทา้ยปีเก่า) ความสุขแค่ไมก่ี่

ช ัว่โมง พอวนัที ่๑ ผ่านไปมนัก็หมดแลว้ แต่ก็อดไมไ่ดท้ีต่อ้งไปฉลองกนั เพราะมนัไมม่ี

ความสุขใจ แต่ถา้คนมสีมาธิก็ไมไ่ป อยู่วดัอยู่บา้น นัง่สมาธิทาํใจใหส้งบไป สุขกวา่

เยอะแยะ สบายกวา่เยอะแยะ ไมต่อ้งไปเหน่ือยไมต่อ้งไปเตน้แรง้เตน้กา ไมต่อ้งไปนบั

ถอยหลงักนั บา้หรอืเปลา่ คนทีม่คีวามสุขก็ไมต่อ้งไปรอ้ง Happy New Year หรอก 

คนมนัไมม่คีวามสุขมนัเลยตอ้งรอ้ง หลอกกนัไปหลอกกนัมา แลว้พอตอนเชา้ก็ปวดหวั

กนิเหลา้มากเกนิไป นอนไมห่ลบั บางทกีก็วา่จะตื่นก็สายโด่  

น่ีแหละคอืเพราะเราไมม่คีวามสุขภายในใจ เราเลยตอ้งไปหาความสุขภายนอก ก็เลยเป็น

ทกุขก์บัของภายนอกกนั ไปทกุขก์บัลาภยศสรรเสริญ ทกุขก์บัรูปเสยีงกลิน่รส ถา้เรามี

สมาธิมคีวามสงบแลว้ สิ่งเหลา่น้ีมนัจะหมดความหมายไป เราก็ปลอ่ยมนัได ้ ปลอ่ยขา้ง
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นอกได ้ เราก็มาปลอ่ยตวัทีย่ากขึ้น ตวัทีย่ากขึ้นก็คอืร่างกาย ความรูส้กึเจบ็ปวดของ

ร่างกาย ทีเ่รายงักลวักนัอยู่ เราก็ตอ้งพจิารณาวา่กลวัยงัไงมนัก็ตอ้งเป็น แต่ถา้เราทาํใจดี

สูเ้สอื ทาํใจเฉยๆไวแ้ลว้เราจะไมเ่จบ็ เจบ็ทีก่ายแต่ไมเ่จบ็ทีใ่จ เราตอ้งการดบัความทกุขท์ี่

ใจ เราดบัความทกุขท์ีก่ายไมไ่ด ้ ความทกุขท์ีร่่างกายไมรุ่นแรงเหมอืนความทกุขท์ีใ่จ ถา้

เราดบัความทกุขท์ีใ่จไดแ้ลว้ ความทกุขท์ีร่่างกายจะไมเ่ป็นปญัหา อนัน้ีก็เป็นข ัน้ของพระ

โสดาบนั  

ในข ัน้ของพระสกทิาคามอีนาคาม ี ก็มาความอยากหาความสุขจากการร่วมหลบันอนกบั

ผูอ้ื่น อนัน้ีก็ตอ้งพจิารณาความไมส่วยงามของร่างกายของผูอ้ื่น ของคนทีเ่ราคล ัง่ไคล ้

หลงใหล ดูวา่สวยจรงิหรือเปลา่ งามจรงิหรอืเปลา่ ดูส่วนทีไ่มส่วยบา้งซ ิ ไม่ยอมมองกนั 

พอมองแลว้มนัก็จะ มนัอยู่ใตผ้วิหนงัน่ีเอง หนา้เราน้ีถา้เราเอาหนงัออกแลว้ มนัมอีะไร

ขา้งใตห้นา้เราน้ี ก็มกีะโหลกศีรษะอยู่ มอีะไร มดีว้ยกนัทกุคนแต่มองไมเ่หน็กนั ใช่ไหม 

พยายาม ตอ้งฝึกสอนใจใหห้ดัมองใหเ้หน็ มองทะลไุปใตผ้วิหนงัใหไ้ด ้ พอเหน็บ่อยๆ

แลว้ มนัก็จะเฉยเมยิ มนัก็จะไมม่กีามารมณ ์ น่ีเป็นเรื่องของการปฏบิตัเิป็นข ัน้เป็นตอน

ไป  

ถา้เรายงัปลอ่ยวางส่วนหยาบไมไ่ด ้ เราจะไปปลอ่ยวางส่วนละเอยีดไดอ้ย่างไร อย่างคนที่

สอนใหพ้จิารณาจติอนันัน้ก็ คอืเอาข ัน้สูงเลยข ัน้พระอรหนัตเ์ลย ข ัน้โสดาฯสกทิาคาฯ

อนาคามน้ีีไมต่อ้งไปสนใจมนั ถา้ไดอ้รหนัตแ์ลว้ไดห้มดเลย ก็ไมต่อ้งไปเรยีนอนุบาล ไป

เรยีนปรญิญาเอกกนัเลยไมด่กีวา่หรอื ไดใ้บเดยีวไดค้รบหมดเลย มนัไมไ่ดห้รอก 

ความรูค้วามสามารถมนัสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ยากขึ้นไปเรื่อยๆ มนัตอ้งเริ่มจากงา่ยขึ้นไปหา

ยาก ไต่เตา้ขึ้นไป นอกจากในอดตีเคยจบมาแลว้ เคยเรยีนผ่านมาแลว้ เช่นเคยจบ

ปรญิญามาแลว้น้ี พอกลบัมาเกดิชาตน้ีิ ความจาํยงัจาํไดอ้ยู่ ก็เดก็อจัฉรยิะใช่ไหม เดก็

บางคนน่ีจบปรญิญาไดใ้นขณะอายุแค่ ๑๑ - ๑๒ ขวบ อนัน้ีเพราะว่าความจาํเขาด ีเขายงั

จาํไดอ้ยู่ ในทางธรรมก็เหมอืนกนั ถา้เป็นโสดาบนัแลว้กลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ ก็ไม่

ตอ้งมาเป็นปถุชุน ไมต่อ้งมาพจิารณาสกักายทฐิแิลว้ เพราะไมย่ดึไมต่ดิไมท่กุขก์บัความ

แก่ความเจบ็ความตาย แต่กย็งัมกีามารมณอ์ยู่ กต็อ้งไปแกท้ีต่รงนัน้ ถา้เป็นพระ
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สกทิาคามกี็ละไดป้ระมาณครึ่งหน่ึง เขาเรยีกวา่ทาํใหเ้บาบางแต่กย็งัไมห่มด ตอ้งเป็นพระ

อนาคาม ี ถา้เป็นพระอนาคามกี็จะไมก่ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีแลว้ เพราะวา่ไมม่คีวาม

ตอ้งการทีจ่ะใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื เพราะร่างกายไมรู่จ้ะเอาไปใชอ้ะไร รูปเสยีงกลิน่รส

ก็ไมอ่ยากดู ไมอ่ยากจะร่วมหลบันอนกบัใคร ก็เลยไมต่อ้งมร่ีางกาย ท่านกเ็ลยเกดิอยู่

บนสวรรคช์ ัน้พรหม ถา้ยงัไมบ่รรลเุป็นพระอรหนัต ์ ท่านก็จะปฏบิตัใินช ัน้พรหมได ้

เพราะว่ามนัเกี่ยวกบัเรื่องจติลว้นๆ มนัไมเ่กี่ยวกบัเรื่องของร่างกายแลว้ จติของท่านตอน

นัน้ก็ยงัมกีเิลสอยู่ ท่านก็ตอ้งพจิารณา เวลาจติทกุขก์็ตอ้งดูวา่มนัทกุขเ์พราะอะไร ก็ทกุข ์

กบัความทีม่คีวามสุขทีห่ายไปภายในจตินัน่แหละ พอความสุขหายไปก็เกดิความทกุข์

ขึ้นมา อยากจะใหม้นักลบัขึ้นมาใหม ่ก็ตอ้งพจิารณาวา่มนัเป็นไตรลกัษณ ์มนัเกดิมนัดบั 

มนัเกดิไดม้นัก็ดบัได ้ถา้อยากใหม้นักลบัมาเกดิอกี ทาํมนัใหเ้กดิขึ้นมาใหม่เดีย๋วมนัก็ดบั

ลงไปอกี เช่นเวลาทาํใจใหส้งบมนัก็ ความสุขก็กลบัมา แต่เดีย๋วพอเราไม่ได ้เราปลอ่ยมนั

ไวเ้ดีย๋วมนัก็เสือ่มไป ถา้ไมอ่ยากจะไปทกุขก์บัมนักอ็ยู่กบัมนัไป สุขก็ไดท้กุขก์็ได ้ใจก็จะ

ไมท่กุขก์บัมนั อนัน้ีก็ตอ้งปฏบิตัไิปเรื่อยๆ ตามข ัน้ตามตอน  

หมดคาํถาม ก็หมดเวลาพอด ี ก็ขอใหท้่านจะเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ไปพจิารณาไป

ปฏบิตั ิเพือ่ความเจรญิในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเทอญ 
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กณัฑท์ี่ ๔๘๗ 

เตมิพลงัใจ 
๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

วนัน้ีพวกเราก็ไดม้าร่วมกนัฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัอกีครัง้หน่ึง การฟงัเทศนฟ์งัธรรมน้ีเป็น

เหมอืนกบัการเตมิพลงัใหแ้ก่จติใจ เตมิเชื้อเพลงิใหแ้ก่จติใจ เพือ่จติใจจะไดม้กีาํลงัวงัชา

ทีจ่ะเดนิต่อไป ใหถ้งึจดุหมายปลายทางทีต่อ้งการจะไปได ้ เปรยีบเหมอืนกบัการเตมิ

นํา้มนัใหก้บัรถยนต ์ เราตอ้งแวะจอดตามสถานีบรกิาร ช่วงระยะทีเ่ราเดนิทาง เพราะ

ระยะทางทีเ่ราไปน้ี มนัไกลเกนิกวา่ทีจ่ะเตมินํา้มนัครัง้เดยีว เพือ่ใหไ้ปถงึจดุหมาย

ปลายทางไดเ้ลย เราจงึตอ้งแวะเตมิอยู่เรื่อยๆ ตราบใดทีเ่รายงัเดนิไมถ่งึ จดุหมาย

ปลายทางทีเ่ราจะไป เราก็ตอ้งคอยจอดแวะเตมินํา้มนั เพราะนํา้มนัจะหมดถา้เราไมค่อย

เตมิ การมาฟังเทศนฟ์ังธรรมน้ี กเ็ป็นการเตมิพลงัใหแ้กจ่ติใจ คือคณุธรรม ๕ ประการ

ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ๑.ศรทัธา ความเช่ือในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ๒.วริยิะ ความ

อตุสาหะพากเพยีร ๓.สต ิ การระลกึรู ้ ๔.สมาธิ การตัง้ม ัน่ของจติใจ ๕.ปญัญา ความ

ฉลาดรอบรู ้ รูแ้จง้แทงตลอดในสภาวธรรมทัง้หลาย น่ีคอืคุณธรรม ๕ ประการทีเ่ปรยีบ

เป็นเหมอืนพลงัของจติใจ ที่จะตอ้งคอยเติมอยูเ่รื่อยๆ  

การเตมิน้ีก็ตอ้งเลอืกสถานทีเ่ตมิ เพราะสถานีบรกิารบางสถานีอาจจะมนีํา้มนัทีคุ่ณภาพ

ไมด่ ี เตมิแลว้ทาํใหร้ถชาํรุดทรุดโทรมหรอืเสยีได ้ หรอืทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไปถงึ

จดุหมายปลายทางได ้ การฟงัเทศนฟ์งัธรรม จงึเป็นธรรมเนียมทีจ่ะหาพระหาผูรู้ ้ ทีม่ี

ความรูสู้งๆ ดงัทีม่ธีรรมเนียมกนัวา่เวลาทาํบญุใหเ้ลอืกพระ เพราะพระแต่ละรูปแต่ละ

องคน์ัน้ มคีวามรูค้วามสามารถทีไ่มเ่ท่าเทยีมกนั มคุีณธรรมทีจ่ะแบ่งปนัใหแ้ก่ผูไ้ปศึกษา

ไดไ้มเ่ท่ากนั ดงัทีไ่ดเ้ปรียบเปรยกนัวา่ ถา้ทาํบญุกบัคนธรรมดาปถุชุนคนดมีศีีลก็จะได ้

๑ เท่า ถา้ทาํกบันกับวชผูท้รงศีลก็จะได ้๑๐ เท่า ถา้ทาํกบันกับวชทีไ่ดส้มาธิก็จะได ้๑๐๐ 

เท่า ถา้ทาํบญุกบันกับวชทีไ่ดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนัก็จะได ้๑๐๐๐ เท่า พระสกทิาคามกี็
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ไดห้มืน่เท่า พระอนาคามกี็ไดแ้สนเท่า พระอรหนัตก์็ไดล้า้นเท่า พระพทุธเจา้ก็ไดร้อ้ย

ลา้นเท่า เพราะธรรมะที่แต่ละองคจ์ะมอบใหแ้ก่ผูฟ้งันัน้มไีมเ่ท่ากนันัน่เอง น่ีคอืธรรม

เนียมทีเ่วลาทาํบญุ จะตอ้งเลอืกพระ ถา้เราตอ้งการเติมพลงัใหแ้กจ่ติใจ ถา้เราตอ้งการ

ใหจ้ติใจมีศรทัธา มีวิรยิะ มีสติ มีสมาธิ และมีปญัญา  

ดงัในสมยัพระพทุธกาล ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมจากพระพทุธเจา้ มกัจะเกดิศรทัธา เกดิสต ิ

เกดิวริยิะ เกดิสมาธิ เกดิปญัญากนั บางท่านหลงัจากไดฟ้งัธรรมแลว้ก็บรรลธุรรมข ัน้

ต่างๆกนั แลว้ก็ขอแสดงตนเองเป็นพทุธมามกะ ขอนบัถอืพระพทุธพระธรรมพระสงฆ์

เป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ บางคนก็ขอบวชเป็นพระกนั น่ีคอือาํนาจของพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ทีอ่อกจากพระโอษฐข์องพระพทุธเจา้ เพราะเป็นธรรมที่บรสุิทธิ์ เป็นธรรม

ท ัง้แท่ง ธรรมลว้นๆ ไม่มอีะไรเจอืปน ไมม่อีะไรแปลกปลอม ผูฟ้ังถา้ฟังดว้ยจติใจที่ต ัง้

ม ัน่แน่วแน่ ที่จดจอ่คอยฟังทกุบททกุบาท กจ็ะสามารถรบัประโยชนจ์ากการฟังได ้

สามารถบรรลอุรยิมรรคอรยิผลขัน้ต่างๆได ้ ตามกาํลงัอนิทรยีต์ามกาํลงัความรู ้

ความสามารถของผูฟ้ัง ที่จะสามารถนอ้มเอาธรรมที่ไดย้นิไดฟ้ังเขา้มาสูใ่จได ้ 

อย่างสมยัครัง้แรกทีพ่ระพทุธองคท์รงประกาศพระธรรมคาํสอน ในพระปฐมเทศนา ทีม่ี

ชื่อวา่ พระธมัมจกักปัปวตัตนสูตร ไดท้รงแสดงธรรมใหแ้ก่พระปญัจวคัคยี ์ เป็นผูท้ีไ่ด ้

บวชแลว้ไดร้กัษาศีลแลว้ ไดฌ้านไดส้มาธิแลว้ แต่ไมม่ปีญัญา พอไดย้นิไดฟ้งัมรรค ๘ 

ไดย้นิไดฟ้งัอรยิสจั ๔ ไดย้นิไดฟ้งัอนิจจงัทกุขงัอนตัตา หน่ึงในพระปญัจวคัคยีก์็มี

ดวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา และบรรลเุป็นพระโสดาบนัขึ้นมา น่ีคอื การไดพ้ลงัไดศ้รทัธา ได ้

วริยิะ ไดส้ต ิ ไดส้มาธิ ไดป้ญัญา ในระดบัต่างๆกนัไป หลงัจากนัน้ทรงแสดงธรรมอกี

สองสามครัง้ พระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ ก็ไดบ้รรลถุงึข ัน้สูงสุด ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต

สาวก ไดห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ไดจ้ากการไดย้นิไดฟ้งัธรรม และนอ้มนาํเอา

ธรรมนัน้เขา้สู่ใจ เขา้ไปทาํลายความมดืบอดโมหะอวชิชา ทีห่ลอกใหจ้ติตอ้งไปยดึไปตดิ

กบักองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ พอทรงชี้ใหเ้หน็วา่ สพัเพ ธมัมา อนตัตา สพัเพ 

สงัขารา อนิจจา สพัเพ สงัขารา ทกุขา พอเหน็แลว้ก็เกดิแสงสวา่งขึ้นมาภายในใจ เหน็วา่

ถกูความหลงความมดืบอดของใจหลอก ใหไ้ปยดึไปตดิกบัสิง่ทีเ่ป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา 
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พอเหน็วา่เป็นทกุขเ์ป็นอนิจจงัเป็นอนตัตา กป็ลอ่ยไมย่ดึไมต่ดิไมอ่ยากเกี่ยวขอ้งกบัสิง่

เหลา่นัน้ ใจก็หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายได ้ 

ถา้ไมม่กีารแสดงธรรม ไมม่กีารไดย้นิไดฟ้งัธรรม ก็จะไมม่พีระอรหนัตสาวกปรากฏ

ขึ้นมาเลย พระอรหนัตสาวกปรากฏขึ้นมา เพราะมพีระพทุธเจา้มาประกาศพระธรรมคาํ

สอน ทรงแสดงธรรมทีจ่ะทาํใหจ้ติใจของสตัวโ์ลกนัน้สวา่งไสว เหน็เหตขุองทกุข ์เหน็เหตุ

ของสุข เหน็วธิีการทีจ่ะดบัความทกุขต่์างๆ ใหห้มดไปจากจติจากใจได ้ เกิดจากการฟงั

เทศนฟ์งัธรรม เกดิจากการแสดงธรรมของพระพทุธเจา้ ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมจาก

พระพทุธเจา้แต่ละคนน้ี ก็จะไดร้บัประโยชนก์นัแตกต่างกนัไป แต่ประโยชนไ์ดร้บัอย่าง

แน่นอน บางคนก็เกดิศรทัธา มคีวามเชื่อในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ก็ขอประกาศ

ตนเองเป็นพทุธมามกะ บางคนฟงัธรรมแลว้ไดบ้รรลธุรรม ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต

สาวก ก็ขอบวชในบวรพระพทุธศาสนา บางคนฟงัแลว้ก็เกดิฉนัทะวริยิะ เกดิความ

อตุสาหะพากเพยีร นาํเอาไปปฏบิตั ิ แลว้ก็ไดบ้รรลธุรรมตามลาํดบัต่อมา น่ีคอืเรื่องของ

การฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนใ์หไ้ดคุ้ณธรรม ๕ ประการ ใหไ้ดศ้รทัธา ใหไ้ด ้

วริยิะ ใหไ้ดส้ต ิใหไ้ดส้มาธิ ใหไ้ดป้ญัญา  

เวลาฟงัแลว้จะเกดิศรทัธาขึ้นมา เพราะรูว้่าถา้ไดป้ฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนให ้

ปฏบิตั ิจะไดร้บัผลอย่างนัน้อย่างน้ีขึ้นมา ถา้ปฏบิตัไิปแลว้ไมรู่ว้า่จะไดร้บัผลอะไร ปฏบิตัิ

ไปก็อาจจะเสือ่มศรทัธาลงไป ถา้ปฏบิตัไิมถ่กูหรอืปฏบิตันิอ้ยไป แลว้ผลยงัไมป่รากฏ

ขึ้นมา ก็จะทาํใหเ้กดิความลงัเลสงสยัขึ้นมาได ้ พอเกดิความลงัเลสงสยั ความอตุสาหะ

พากเพยีรก็จะอ่อนกาํลงัลงไป แต่ถา้ไดร้บัการไดย้นิไดฟ้งัไดร้บัการยนืยนัวา่ ทาํไปเถดิ

ถกูแลว้ เพยีงแต่วา่ขอใหท้าํใหม้ากขึ้นไปเท่านัน้ แลว้ผลก็จะปรากฏขึ้นมา ถา้ไดร้บัการ

ยนืยนั ศรทัธาทีเ่สือ่มลงไปก็จะฟ้ืนคนืขึ้นมา วริยิะความอตุสาหะพากเพยีรทีส่งบตวัลง

ไป ก็จะตื่นตวักลบัขึ้นมาใหมไ่ด ้ครูบาอาจารยท์่านจงึพยายามทีจ่ะคอยอบรมลูกศิษยลู์ก

หาอยู่อย่างต่อเน่ือง เพราะทกุครัง้ทีเ่วลาไดย้นิไดฟ้งัธรรมจากครูบาอาจารย ์จติใจจะเกดิ

ความกระตอืรอืรน้ขึ้นมา เกดิความยนิดทีีจ่ะประกอบความเพยีร หลงัจากฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมแลว้ก็กลบัไปเดนิจงกรมนัง่สมาธิต่อ เลยเวลาพกัหลบันอน เพราะเกดิพลงัขึ้นมาใน
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ใจ ครูบาอาจารยก่์อนทีท่่านจะเป็นครูบาอาจารย ์ ท่านก็เป็นลูกศิษยลู์กหามาก่อน ท่านก็

เคยเหน็คุณประโยชนเ์หน็อานิสงส ์ ของการแสดงธรรมของการฟงัเทศนฟ์งัธรรม วา่เป็น

เหมอืนกบัเตมิพลงัใหแ้ก่จติใจ ทาํใหอ้ยากทีจ่ะเจรญิสต ิ อยากทีจ่ะเจรญิสมาธิ อยากที่

จะเจรญิปญัญา เพราะธรรมเหลา่น้ีเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิการบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆ บรรลุ

ข ัน้สมาธิ บรรลขุ ัน้ปญัญา บรรลขุ ัน้อรยิมรรคอรยิผล บรรลถุงึพระนิพพานได ้ดว้ยการ

เจรญิสตสิมาธิและปญัญา ข ัน้ต่างๆน่ีเอง  

เวลาทีฟ่งัเทศนฟ์งัธรรม ถา้อยากจะใหไ้ดเ้กดิอานิสงสท์ ัง้ ๕ ประการน้ีขึ้นมา ก็ตอ้งฟงั

ดว้ยใจทีส่งบ ใจทีจ่ดจ่ออยู่กบัเสยีงธรรม ร่างกายก็ตอ้งนัง่อยู่ในความสงบ วาจาก็จะไม่

มกีารสนทนา ไมม่กีารพูดคุยกนั เพราะถา้มกีารกระทาํทางร่างกาย เช่นร่างกายทาํสิง่นัน้

ทาํสิง่น้ีในขณะทีฟ่งัธรรม หรอืสนทนาคุยกนั หรอืใจคดิไปถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี การฟงั

ธรรมก็จะไมไ่ดอ้านิสงส ์ ไมไ่ดป้ระโยชน ์ จะไม่ไดศ้รทัธาวริิยะ จะไมรู่จ้กัวธิีเจรญิสติ

สมาธิและปญัญาได ้ ดงัทีม่ลูีกศิษยลู์กหามกัจะมาเลา่ใหฟ้งัวา่ ชอบฟงัเทศนฟ์งัธรรมใน

ขณะทีท่าํภารกจิการงานต่างๆ การฟงัเทศนฟ์งัธรรมน้ีดกีวา่การฟงัอย่างอื่น แต่อานิสงส์

ทีจ่ะไดร้บัมากนอ้ยอยู่ทีว่า่ กายวาจาใจน้ีต ัง้อยู่ในความสงบหรอืไม ่ ถา้กายวาจาใจไม่อยู่

ในความสงบ ทาํภารกจิต่างๆ การที่จะดูดซึมธรรมะที่ไดย้นิไดฟ้ังเขา้สูใ่จน้ี จะไดไ้ม่

เต็มที่ จะไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้ง เพราะการฟงัจะไมไ่ดฟ้งัอย่างต่อเน่ือง เพราะใจตอ้งส่งไปที่

การกระทาํทางกาย ตอ้งใชค้วามคดิเกี่ยวกบัการงานทีก่าํลงัทาํอยู่ ใจก็จะไม่ไดฟ้งัอย่าง

ต่อเน่ือง เมือ่ฟงัไมต่่อเน่ือง เหตผุลก็จะขาดตอนไป ฟงัแลว้อาจจะไมเ่ขา้ใจได ้ ก็จะไม่

สามารถไดป้ระโยชนอ์ย่างเต็มที ่ แต่ก็ไมไ่ดห้า้มหรอืปฏเิสธไมใ่หฟ้งัธรรมในขณะทีท่าํ

ภารกจิต่างๆ ถา้มนิีสยัชอบฟงัอย่างอื่นในขณะทีท่าํภารกจิต่างๆ เช่นฟงัเพลง แลว้พอมา

ไดย้นิไดฟ้งัธรรม เหน็วา่การไดฟ้งัธรรมน้ีมคุีณมปีระโยชนก์วา่ ก็ฟงัธรรมแทนฟงัเพลง 

อย่างน้ีก็ถอืวา่ดกีวา่ ถอืวา่ไดร้บัการพฒันา แต่ยงัไมไ่ดร้บัการพฒันาอย่างเต็มทีเ่ท่านัน้ 

ยงัไมไ่ดร้บัประโยชนอ์ย่างเต็มทีจ่ากการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ถา้จะฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็ควรที่

จะต ัง้อยู่ในกายวาจาใจที่สงบ แลว้การฟงัธรรมจะไดเ้ต็ม ๑๐๐ ทกุบททกุบาททีไ่ดย้นิได ้

ฟงัก็จะเขา้ไปสู่ใจได ้ 
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การฟงัเทศนฟ์งัธรรมจงึมธีรรมเนียมวา่ จะตอ้งต ัง้อยู่ในความสงบ ทางกายทางวาจาและ

ทางใจ ความสงบทางกายทางวาจาจงึเรยีกว่าศีล ความสงบทางใจเรยีกว่าสมาธิ ถา้มศีีล

มสีมาธิรองรบัธรรมของพระพทุธเจา้ ปญัญาก็จะเกดิขึ้นมา เป็นปญัญาที่ดบัความทกุข์

ได ้ ที่เรยีกว่าภาวนามยปญัญา ถา้ผูฟ้งัสามารถพจิารณาตาม แลว้นอ้มนาํเอามาทาํลาย

กเิลสตณัหาทีม่อียู่ภายในใจได ้ ก็จะสามารถบรรลุธรรมข ัน้ต่างๆได ้ ถา้ไมส่ามารถนอ้ม

เอาธรรมเขา้มาดบักเิลสได ้ก็จะเป็นสุตตมยปญัญา เป็นความรูท้ี่ไดย้นิไดฟ้ัง ที่เกดิจาก

การไดย้นิไดฟ้ัง แต่ยงัไม่ไดน้อ้มนําเขา้มาทาํลายกเิลสตณัหา ที่เป็นตน้เหตขุองความ

ทกุขภ์ายในใจ กเิลสตณัหายงัไม่ตาย ก็เลยยงัไมไ่ดบ้รรลธุรรม ถา้อยากจะบรรลธุรรม 

ก็ตอ้งนาํเอาธรรมะทีไ่ดย้นิไดฟ้งัทีเ่รยีกวา่สุตตมยปญัญาน้ี มาเจรญิต่อ นอ้มเอาเขา้มาใน

จติใจ เอาเขา้มาทาํลายกเิลสตณัหาต่างๆ ทีม่อียู่ภายในใจใหห้มดไปใหไ้ด ้การฟงัแลว้ยงั

ไมไ่ดน้าํมาปฏบิตัต่ิอกเิลสตณัหา ก็ยงัจะไมไ่ดท้าํใหเ้กดิผลขึ้นมา และเม่ือฟังแลว้กต็อ้ง

นําเอามาทบทวนอยูเ่รื่อยๆ เอามาพจิารณาอยูเ่รื่อยๆ เพราะถา้ไม่เอามาทบทวนไม่เอา

มาพจิารณา ธรรมะที่ไดย้นิไดฟ้ังนั้น กจ็ะถกูเรื่องอืน่กลบไปได ้ เพราะชีวติของเราตอ้ง

ใชค้วามคิดเกี่ยวกบัเรื่องอืน่ เรื่องภารกจิการงานต่างๆ พอเสร็จจากการฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม ก็ไปทาํภารกจิอย่างอื่นต่อ ธรรมะทีไ่ดย้นิไดฟ้งัน้ีก็จะถกูกลบหายไป จนลมืไปลมื

ไปวา่วนัน้ีไดม้าฟงัเทศนฟ์งัธรรมอะไรบา้ง เลยไม่สามารถนําเอาธรรมะน้ีไปทาํประโยชน์

ได ้ ไปเติมพลงัใหแ้กจ่ติใจได ้ ศรทัธาทีม่อียู่เท่าไหร่ก็มอียู่เท่าเดมิ วริยิะอตุสาหพาก

เพยีรทีม่อียู่เท่าไหร่ก็มอียู่เท่าเดมิ การเจรญิสตสิมาธิปญัญาก็จะอยู่เท่าเดมิ จะไม่ไดม้ี

การเพิม่ใหม้ากขึ้นไป แต่ถา้ฟงัแลว้เอามาทบทวน แลว้จาํไดว้่าจะตอ้งทาํอะไรบา้ง 

เพือ่ทีจ่ะไดท้าํใหไ้ดร้บัประโยชนอ์นัสูงสุด ถา้ยงัไม่มสีตกิ็พยายามมาสรา้งสติกนั ถา้ยงัไม่

มสีมาธิก็พยายามนัง่สมาธิกนั ถา้ยงัไมม่ปีญัญาก็หม ัน่พจิารณาสจัธรรมความจรงิ 

พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา พจิารณาอสุภะ พจิารณาอาหาเรปฏกูิลสญัญา พจิารณา

ธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ พจิารณาอรยิสจั ๔ ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค ทีอ่ยู่ในกายในใจน้ีแหละ 

ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน สิ่งที่เราคน้หากนัน้ีอยูใ่นรา่งกายและจติใจของเรา ไม่ตอ้งไปหาที่ไหน 

พระพทุธพระธรรมพระสงฆอ์ยูใ่นใจของเรา เวลามีดวงตาเหน็ธรรมกเ็หน็ในใจของเรา 

เวลาบรรลธุรรมกบ็รรลใุนใจของเรา ไม่ไดไ้ปบรรลทุี่ไหน  
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ดงันัน้ถา้เราฟงัธรรมแลว้เรายงัไมบ่รรลุ เราก็ตอ้งเอาธรรมทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัน้ีมาทบทวน

มาพจิารณาอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็มาปฏบิตัเิพิม่เตมิ ธรรมทีเ่รายงัไมม่ใีหม้ขีึ้น ถา้เรายงัไมม่ี

ศีล ๕ เราก็ตอ้งรกัษาศีล ๕ ใหไ้ด ้ถา้เรายงัไมม่ศีีล ๘ รกัษาไดแ้ต่ศีล ๕ แต่ศีล ๘ ยงัไม่

ม ี ก็ตอ้งเริ่มรกัษาศีล ๘ ถา้เรายงัไมไ่ดป้ลกีวเิวก ไมไ่ดอ้อกไปอยู่ตามทีส่งบสงดั ทีก่าย

วเิวก เราก็ตอ้งออกไปหาทีส่งบสงดัวเิวก เพือ่ทีเ่ราจะไดเ้จรญิสตทิีเ่รายงัไมม่อียู่ ใหม้สีติ

อย่างต่อเน่ือง ใหใ้จไมล่อยไปลอยมา ไมไ่ปคดิในอดตีไม่ไปคดิในอนาคต ใหอ้ยู่กบั

ปจัจบุนักบัอารมณท์ีผู่กใจไว ้ ไมใ่หล้อยไปลอยมา อารมณ์ที่ผูกใจน้ีทา่นกต็ ัง้ช่ือวา่

กรรมฐาน กมี็อยู ่ ๔๐ ชนิดดว้ยกนั เช่นการระลกึถงึพระพทุธเจา้กเ็รยีกว่าพทุธานุสติ 

ถา้เราระลกึถงึพระพทุธเจา้เช่นพระนามของพระพทุธเจา้ บรกิรรม พทุโธๆ ไปอยู่อย่าง

ต่อเน่ือง ใจก็จะไมส่ามารถลอยไปในอดตี หรอืไปในอนาคตได ้ ใจกจ็ะต ัง้อยู่ในปจัจบุนั 

เรยีกว่า มีสติ จะเจรญิบทพระพทุธคุณก็ได ้ เช่นสวด อติปิิ โส ภควา อรหงั สมัมาสมั

พทุโธ วชิชาจรณสมัปนัโน สุคโตโลกวทูิ อนัน้ีกส็ามารถเจรญิสตไิด ้ ดงึใจใหต้ ัง้อยู่ใน

ปจัจบุนัได ้ ไมใ่หล้อยไปในอดตีลอยไปในอนาคต เพราะใจจะเขา้สูค่วามสงบ ใจจะรวม

เป็นสมาธิเป็นอปัปนาฯได ้ จาํเป็นจะตอ้งต ัง้อยูใ่นปจัจุบนั และไม่คิดปรุงแต่งถงึ

เรื่องราวต่างๆ การคดิอยูก่บับทสวดมนตห์รอือยูก่บัการบรกิรรมพทุโธน้ี จะทาํใหใ้จสงบ

หยดุความคดิปรุงแต่งท ัง้หมดได ้ 

ถา้เรายงัไมส่ามารถทาํใจใหร้วม เราก็ตอ้งพยายามเพยีรไปเรื่อยๆ เพยีรเจรญิสตไิป

เรื่อยๆ สตเิป็นเหตทุี่จะทาํใหเ้กดิสมาธติามมา การดูจติการเฝ้าดูเฉยๆนัน้ จะไมส่ามารถ

ทีจ่ะดงึจติใหเ้ขา้สู่ความสงบได ้ ถา้เป็นจริตทีใ่ชป้ญัญาเป็น จะใชป้ญัญาอบรมสมาธิก็ได ้

ใหพ้จิารณาไตรลกัษณอ์ย่างเดยีว ใหพ้จิารณา เช่นความตาย ความตายน้ีก็เป็นอนิจจงั 

เรยีกวา่มรณานุสติ หรอืใหพ้จิารณาอสุภะก็ได ้ เช่นท่องอยู่ในกายนคร ดูอาการ ๓๒ ดู

ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เยื่อในกระดูก มา้ม หวัใจ ตบั พงัผดื ไต ปอด 

ไสใ้หญ่ ไสน้อ้ย อาหารใหม ่อาหารเก่า เยื่อในสมองศีรษะ นํา้ด ีนํา้เสลด นํา้เหลอืง นํา้

เลอืด นํา้เหงือ่ นํา้มนัขน้ นํา้ตา นํา้มนัเหลว นํา้ลาย นํา้มกู นํา้ไขขอ้ นํา้มตูร ใหไ้ปท ัง้

อนุโลมและปฏโิลม ใหใ้จท่องอยู่ในกายนครน้ี ก็เรยีกวา่เป็นการเจรญิกายคตาสติอกี

รูปแบบหน่ึง กายคตาสตทิีเ่คยไดเ้ลา่ใหฟ้งัก็คอืเฝ้าดูอริยิาบถ การเคลือ่นไหว การกระทาํ
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ของร่างกาย อนัน้ีเป็นอบุายวธิีทีจ่ะดงึใหใ้จต ัง้อยู่ในปจัจบุนั ไมล่อยไปลอยมา หรอืจะ

พจิารณาความตาย เช่นลกัษณะของรา่งกายที่ตายไปแลว้ ๑๐ ชนิดดว้ยกนัที่เรยีกว่าศพ 

๑๐ ชนิด ตายใหมแ่ลว้เป็นยงัไง ตาย ๓ วนัแลว้เป็นยงัไง เวลาถกูแรง้กากดักนิไปแลว้

เป็นอย่างไร จนเหลอืแต่โครงกระดูก การพจิารณาธรรมพจิารณาอสภุะน้ีก็เป็นการเจรญิ

ปญัญา เรยีกวา่ปญัญาอบรมสมาธิได ้ เป็นกรรมฐานหน่ึงในกรรมฐาน ๔๐ ทีจ่ะสามารถ

กลอ่มใจใหร้วมเขา้สู่ความสงบได ้ บางท่านอาจจะถกูจรติกบัการเจรญิอานาปาณสติ ก็ดู

ลมหายใจเขา้ออก ในช่วงขณะทีน่ ัง่อยู่ เวลานัง่สมาธิก็ใชอ้านาปาณสต ิ เวลาทาํภารกจิ

ต่างๆก็ใชก้ายคตาสต ิ เฝ้าดูการกระทาํของร่างกาย เวลาไม่มกีารกระทาํ เวลานัง่เฉยๆ ก็

ดูลมหายใจเขา้ออก เพือ่ทีจ่ะไมใ่หไ้ปคดิปรุงแต่งถงึเรื่องราวต่างๆ แลว้ใจก็จะรวมเขา้สู่

ความสงบ เขา้สู่อปัปนาฯ  

เวลาเขา้สูอ่ปัปนาฯน้ี ใจจะเขา้สูค่วามว่าง ปราศจากความคิดปรุงแต่ง จะสกัแต่ว่ารู ้ จะ

มีความสุขมีอเุบกขา เป็นความสุขทีเ่กดิจากอเุบกขา แลว้ถา้ต ัง้อยูใ่นสภาพนั้น กป็ลอ่ย

ใหต้ ัง้อยูไ่ปเท่าที่จะนานที่สุด จนกวา่จติจะถอนออกมาเอง ถา้ยงัไม่ถอนกไ็ม่ตอ้งไปทาํ

อะไร ใหส้กัแต่ว่ารูไ้ปเรื่อยๆ ใหอ้ยูก่บัอเุบกขาไปใหน้านที่สดุ เพราะจะเป็นกาํลงัที่จะ

ไดเ้อาไปใช ้ ในการทาํลายกเิลสตณัหาดว้ยปญัญาต่อไป ถา้ไปเจอสมาธิทีไ่มน่ิ่งไมว่่าง 

ปรากฏมสีิง่ต่างๆใหร้บัรู ้ เป็นภาพเป็นเสยีงเป็นแสงหรอืเป็นอะไรก็ตาม ก็ใหรู้ว้า่น่ีไม่ใช่

เป็นสมาธิทีเ่ราตอ้งการ เราก็ควรทีจ่ะเจรญิสตดิงึใจใหอ้ยู่กบัอารมณท์ีเ่ราผูกใจเอาไว ้

อย่าตามไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆทีป่รากฏ ใหเ้หน็ใหรู้ใ้นขณะนัน้ ใหก้ลบัเขา้มาหาลมหายใจ 

หาคาํบรกิรรมพทุโธ ภาวนาต่อไป เพราะน่ียงัไมใ่ช่เป็นจดุหมายปลายทางทีเ่ราตอ้งการไป 

เพราะถา้ไดส้มาธิแบบน้ีจะไมไ่ดอ้เุบกขา จะไมม่กีาํลงัทีจ่ะต่อสูก้บักเิลสตณัหา จะไมม่ี

กาํลงัทีจ่ะนาํไปเจรญิปญัญาได ้ เพราะกเิลสตณัหาน้ียงัทาํงานอยู่ เวลาจะพจิารณา

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา พจิารณาอสภุะ พจิารณาความตายน้ี ถา้ใจไม่มีอปัปนาสมาธ ิ

ไม่ไดอ้อกจากอปัปนาสมาธิ ใจจะไม่มีอเุบกขา เวลาจะพจิารณาความตายหรอือสุภะน้ี

จะเกดิการต่อตา้นจากกเิลสตณัหา จะไม่อยากพจิารณาจะมีอารมณ์ที่ขุ่นมวั จะมี

อารมณ์ที่ซึมเศรา้ไดเ้บื่อหน่ายได ้ จะไม่อยากจะพจิารณา กจ็ะไม่สามารถเหน็ความจรงิ

ได ้ จะไม่สามารถเกดิปญัญาข้ึนมาได ้ ปญัญาน้ีกค็ือการเหน็ความเสื่อมของสิ่งต่างๆ
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นัน่เอง กเิลสจะไมช่อบใหเ้ราเหน็ความเสือ่มต่างๆ กเิลสชอบใหเ้ราเหน็แต่ความเจรญิ 

แต่ความเจรญิน้ีเป็นความจรงิเพยีงส่วนหน่ึงเท่านัน้ ไมไ่ดเ้ป็นความจรงิท ัง้หมด ความ

จรงิท ัง้หมดน้ีมที ัง้เจรญิและมที ัง้เสือ่ม ถา้เหน็แต่ความเจรญิก็จะหลงยดึตดิกบัความ

เจรญิได ้ พอเวลาเกดิความเสือ่มขึ้นมา ก็จะไมส่ามารถรบักบัความเสือ่มได ้ ก็จะเกดิ

ความทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้เหน็ความจรงิท ัง้หมดเหน็ความเจรญิแลว้ก็เหน็ความเสือ่มดว้ย ก็

จะไดเ้ตรยีมตวัเตรยีมใจรบักบัความเสือ่มทีจ่ะตามมา หลงัจากที่เกดิความเจรญิขึ้นมา 

ไมว่า่อะไรก็ตาม เมือ่มกีารเกดิมกีารเจรญิขึ้นมาแลว้ ย่อมมกีารเสือ่มตามมาต่อไป ถา้ไม่

เหน็ความเสือ่มก็จะยดึตดิกบัความเจรญิ ก็จะเกดิตณัหาความอยากใหเ้จรญิไปอย่าง

เดยีว ไมอ่ยากใหเ้สือ่ม พอเกดิความเสือ่มขึ้นมาก็จะเกดิความทกุขใ์จ เพราะจะเกดิ

ความอยากไมใ่หเ้สือ่ม ความทกุขใ์จเกดิจากความอยาก เช่นภวตณัหา วิภวตณัหา 

ภวตณัหากอ็ยากจะใหเ้จรญิ วิภวตณัหากค็ืออยากไม่ใหเ้สื่อม แต่ความเสื่อมน้ีมนัเป็น

สิ่งที่ไม่มีใครไปหา้มได ้ ถงึเวลามนัจะเสื่อมมนักเ็สือ่ม ถงึเวลามนัจะหมดมนักห็มด ไม่

ว่าจะเป็นอะไรกต็าม  

ดงันั้นถา้อยากจะออกทางปญัญา ตอ้งเขา้ไปในอปัปนาสมาธิ อยา่ไปในอปุจารสมาธ ิ

สมาธทิี่มีนิมิตตา่งๆใหร้บัรู ้ มีความสามารถทางอทิธิฤทธิ์ปาฏหิารยิต์่างๆ ซ่ึงถงึแมว้่าจะ

วิเศษจะน่าตื่นเตน้น่าดีอกน่าดีใจ กบัความรูค้วามสามารถพเิศษเหลา่น้ี แต่มนัไม่

สามารถนําเอามาใชก้บัการต่อสูก้บักเิลสตณัหา ผูท้ี่สรา้งความทกุขใ์หแ้กจ่ติใจได ้ ตอ้ง

เป็นอปัปนาสมาธิ ตอ้งเป็นอเุบกขา ตอ้งเป็นความสงบ ความสุขทีเ่กดิจากความสงบ ที่

เป็นความสุขทีย่ิ่งใหญ่กวา่ความสุขต่างๆ ทีก่เิลสตณัหาพยายามจะสรรหามาให ้ ถา้มี

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบแลว้ เวลากเิลสตณัหาจะเสนอความสุขต่างๆมาใหน้ี้ ใจจะ

สามารถปดัได ้ ไมร่บัได ้ตดัได ้กเิลสอยากจะใหไ้ปเทีย่วก็ไมไ่ปได ้กเิลสอยากจะใหไ้ปดู

ไปฟงัไปดืม่ไปรบัประทาน ก็ปดัได ้ เพราะเหน็แลว้วา่มนัสูค้วามสุขทีไ่ดจ้ากความสงบน้ี

ไมไ่ด ้ น่ีแหละเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นในการทีจ่ะต่อสู ้ ทาํลายกเิลสตณัหาทีเ่ป็นตน้เหตขุองความ

ทกุข ์ ตน้เหตขุองการเวยีนวา่ยตายเกดิน้ี ใหห้มดไปจากใจ ดว้ยการใชป้ญัญาพรอ้มกบั

สมาธิ ทีไ่ดร้บัจากการเขา้ไปในอปัปนาสมาธิน้ี เอาอเุบกขาทีไ่ดร้บัมาน้ีมาใชค้วบคู่กบั

ปญัญา ปญัญาทีส่อนใหเ้หน็วา่ สิง่ต่างๆทีก่เิลสตณัหาเสนอมาใหน้ ัน้ เป็นของช ัว่คราว 
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เป็นความสุขช ัว่คราว จะตอ้งมวีนัเปลีย่นไปมวีนัหมดไป เวลาเปลีย่นไปหมดไปความสุข

ทีไ่ดร้บันัน้ก็จะเปลีย่นไปหมดไป ก็จะกลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา พอเหน็อย่างน้ีแลว้ 

ต่อไปก็จะปฏเิสธกบัขอ้เสนอต่างๆของกเิลสตณัหาได ้ กเิลสตณัหาจะเสนอใหล้าภยศ

สรรเสรญิ ใหค้วามสุขในรูปแบบไหนกต็าม ก็จะเหน็ดว้ยปญัญาวา่มนัเป็นอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา ก็จะไมเ่อา สูเ้อาความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบน้ีดกีวา่  

น่ีคอืเรื่องของการเจรญิสต ิ เพือ่ใหไ้ดอ้ปัปนาสมาธิ เม่ือออกจากอปัปนาสมาธิ กใ็หใ้ช้

ปญัญาคอยเตือนใจสอนใจว่า ระวงัเวลากเิลสตณัหาเสนอความสุขต่างๆน้ี อยา่ไป

หลงเช่ือ เพราะเป็นความสุขชัว่คราว เพราะมนัไม่เที่ยงและเราไม่สามารถที่จะควบคุม

บงัคบัใหม้นัเที่ยงได ้ ใหม้นัอยูก่บัเราใหค้วามสุขกบัเราไดอ้ยา่งตลอดเวลาอยา่งถาวร มี

ความสขุอยา่งเดียวที่เราสามารถควบคมุบงัคบัใหอ้ยูก่บัเราไดต้ลอดเวลา อยูก่บัเราไป

ตลอด กค็ือความสงบ ความสุขที่เกดิจากความสงบน้ีเท่านั้น อย่าไปเอาอะไร เอาความ

สงบน้ีเท่านัน้พอ แลว้จะไมเ่สยีใจ จะไมม่กีารสูญเสยีอะไรไป เพราะไม่มอีะไรจะเสยี

นัน่เอง ถา้มอีะไรแลว้ก็ตอ้งเสยีสิง่นัน้ไป เพราะไม่วา่จะเป็นอะไรก็ตาม มนัจะตอ้งมวีนั

เสือ่มมวีนัหมดไป ไดล้าภก็ตอ้งสูญลาภไป ไดย้ศก็ตอ้งสูญยศไป ไดส้รรเสริญก็ตอ้งสูญ

สรรเสรญิไป ไดนิ้นทากลบัมา ไดสุ้ขก็ตอ้งสูญไป ไดค้วามทกุขก์ลบัมาแทนที ่เพราะน่ีคอื

ความจรงิของสิง่ต่างๆท ัง้หลายทีม่อียู่ในโลกน้ี เขาเป็นอย่างน้ี เขาไมไ่ดเ้ป็นของเทีย่งแท ้

แน่นอนหรอืถาวร มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เที่ยงแทแ้น่นอนและถาวร กค็ือใจ และความสงบ

ที่เกดิข้ึนภายในใจน้ี กจ็ะเทีย่งแทแ้น่นอนถาวร ทีจ่ะไมม่วีนัหมดสิ้นไป น่ีแหละที่

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ นิพพานัง ปรมงั สขุงั ก็คอืความสุขอนัน้ี ความสุขที่มอียู่ภายใน

ใจ ความสุขทีเ่กดิจากการไดท้าํใจใหส้ะอาดบรสุิทธิ์ ทาํลายกเิลสตณัหาต่างๆ ทีเ่ป็นตวั

หลอกลอ่ใหใ้จไปตดิกบัอยู่กบักองอนิจจงัทกุขงัอนตัตา หลอกลอ่ใหไ้ปตดิอยู่กบัลาภยศ

สรรเสรญิสุขกนั พอไดย้นิไดฟ้งัธรรมไดศึ้กษาไดน้าํเอาไปปฏบิตั ิ ก็จะพุง่ไปทีค่วามสงบ

เพยีงอย่างเดยีว แลว้ก็จะรกัษาความสงบนัน้ไว ้ เวลาทีจ่ะมกีเิลสตณัหามาหลอกลอ่ให ้

ทาํลายความสงบนัน้ ก็จะปฏเิสธ จะไมร่บัคาํขอ้เสนอต่างๆของกเิลสตณัหา จะใหเ้งนิเป็น

รอ้ยลา้นพนัลา้นก็ไมเ่อา จะใหเ้ป็นนายกฯเป็นประธานาธิบดเีป็นอะไรก็ไมเ่อา จะใหร้างวี่

รางวลัต่างๆก็จะไมเ่อา จะใหป้ราสาทราชวงั จะใหอ้าหารทีว่เิศษวโิส  ใหไ้ปอยู่โรงแรม ๕ 
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ดาว รบัประทานอาหาร ๕ ดาว เทีย่วระดบั ๕ ดาวก็ไมเ่อา เพราะของพวกน้ีมนัมวีนัหมด 

เทีย่วแลว้ก็หมดไปกนิแลว้ก็หมดไป ดูแลว้ฟงัแลว้มนัก็หมดไป ความสุขทีไ่ดม้นัก็หมด

ไป แตค่วามสุขที่ไดภ้ายในใจที่เกดิจากความสงบของใจน้ี มนัไม่มีวนัหมด มนัจะอยูก่บั

ใจไปชัว่ฟ้าดินสลาย จะอยูไ่ปตลอด น่ีแหละคอืสิ่งที่เราจะไดร้บัจากการไดย้นิไดฟ้งั

ธรรมของพระพทุธเจา้ เราจะไดหู้ตาสว่าง เราจะไดรู้ว้่าอะไรเป็นทกุขอ์ะไรเป็นสุข และ

เราจะไดไ้ม่เขา้หาความทกุข ์จะเขา้หาความสุขกนั  

ตอนน้ีเรายงัไมม่ธีรรมะคอยสอนคอยเตอืนใจ ถา้เป็นแสงสวา่งก็เป็นแสงสวา่งช ัว่คร ัง้

ช ัว่คราว สวา่งก็ตอนทีไ่ดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม พอหยุดฟงัเทศนฟ์งัธรรมไปก็เหมอืนไฟดบั 

โรงไฟฟ้าน้ีหยุดทาํงาน จะทาํงานต่อเมือ่เปิดฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัเท่านัน้ ฉะนัน้เวลายาม

คํา่คนืจงึมกัจะมองไมเ่หน็อะไรกนั ก็เลยไปคดิวา่ความทกุขเ์ป็นความสุขกนั เวลาไมม่ี

ธรรมอยู่ในใจ เวลาไม่มีธรรมคอยเตือนใจว่า ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกน้ีเป็นทกุขเ์พราะมนั

ไม่เที่ยง เพราะมนัไม่ใช่เป็นของเราที่แทจ้รงิ เรากจ็ะไปหลงไปติดกบัสิ่งต่างๆทนัที ไป

ติดกบัลาภยศสรรเสรญิสขุ แลว้ก็ตอ้งมาเสยีอกเสยีใจรอ้งห่มรอ้งไห ้ กนิไมไ่ดน้อนไม่

หลบัหรอืบางครัง้ถงึกบัตอ้งฆ่าตวัตายไป ก็เพราะวา่ไมม่ธีรรมะแสงสวา่งคอยชี้ใหเ้หน็วา่ 

ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นความทกุขน์ ัน่เอง เราจงึตอ้งหมัน่ฟังเทศนฟ์ังธรรมกนัอยู่

เรื่อยๆ ฟังแลว้เรากต็อ้งนําเอาไปใครค่รวญพจิารณาอยูเ่รื่อยๆ แลว้นําเอาไปสรา้ง

ธรรมะต่างๆที่เรายงัไม่มีใหเ้กดิข้ึน ถา้เรายงัไม่มีศีลกส็รา้งศีลข้ึนมา ถา้เรายงัไม่มีสติก็

สรา้งสตข้ึินมา ไม่มีสมาธกิส็รา้งสมาธข้ึินมา ไม่มีปญัญากส็รา้งปญัญาข้ึนมา ถา้มธีรรมะ

เหลา่น้ีแลว้ ความมดืบอดต่างๆทีห่ลอกลอ่ใจ ใหไ้ปตดิกบัอยู่กบักองทกุขแ์ห่งการเวยีน

วา่ยตายเกดิ มนัก็จะถกูทาํลายไปหมด เมือ่ถกูทาํลายไปหมดแลว้ ก็จะไมม่คีวามทกุข์

หลงเหลอือยู่ในใจ เหลอือยู่แต่ความสุขทีเ่กดิจากการเจรญิธรรมะต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงสอนใหเ้จรญิน่ีเอง คอืศีลสมาธิปญัญาสติ มแีลว้ใจก็จะว่าง จะเยน็ จะสบาย จะสงบ 

จะไมห่วิไมอ่ยากกบัอะไรท ัง้นัน้ จะมแีต่ความสุขไปตลอดชัว่ฟ้าดนิสลาย  

จงึขอใหพ้วกเราหมัน่พยายามแวะจอดตามสถานีบรกิารต่างๆ แวะใหบ้่อยกว่าน้ี เดอืน

ละหน รูส้กึวา่มนัจะนอ้ยไปหน่อย ควรจะแวะทกุวนั เชา้ กลางวนั เยน็ สมยัน้ีมสีถานี
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บรกิารไปส่งถงึทีบ่า้นเลย มธีรรมะอยู่ในบา้นแลว้ มสีือ่ต่างๆทีส่ามารถทีจ่ะเตมิพลงัใหแ้ก่

ใจไดแ้ลว้ อย่าไปเตมิยาพษิกนั อย่าไปเตมิแสงสเีสยีงใหแ้ก่ใจ ใหเ้ตมิธรรมะกนั ฟงั

เทศนฟ์งัธรรมกนัอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็นาํเอามาพจิารณาใคร่ครวญ จนไมห่ลงไม่ลมื พอเวลา

เกดิกเิลสตณัหาขึ้นมา ก็จะสามารถทีจ่ะทาํลายมนัใหห้มดไปจากจติจากใจได ้ เมือ่

หมดแลว้ก็ไมต่อ้งทาํอะไรต่อไป นัง่กนินอนกนิเป็นมหาเศรษฐไีปจนวนัตาย ไมต่อ้ง

กลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป ดงันัน้ขอใหพ้วกเรา ใหม้คีวามเชื่อพระพทุธพระธรรม

พระสงฆ ์ แลว้พยายามเขา้หาพระพทุธพระธรรมพระสงฆอ์ยู่เรื่อยๆ แลว้ปฏบิตัติามที่

พระพทุธพระธรรมพระสงฆส์อนใหเ้ราปฏบิตั ิ แลว้จติใจของเราก็จะไดพ้บกบัความสุขที่

แทจ้รงิทีถ่าวร และหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย หลดุพน้จากการเวยีนว่ายตายเกดิได ้

อย่างแน่นอน  

ถาม การทีเ่ราไดแ้นะนาํคนใหม้าฟงัธรรม ทีพ่ระอาจารยแ์สดง พอจะมบีญุมกีศุลมี

ปญัญาบา้งไหมครบั สาํหรบัตวัเรา  

ตอบ ก็เป็นหน่ึงในบญุ ๑๐ ประการทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไว ้ คอืใหธ้รรมะแก่ผูอ้ื่น 

เราไดร้บัอานิสงสก์็คอื เราไดค้วามอิ่มเอบิใจ ไดค้วามสุขใจ เปรยีบเหมอืนกบัได ้

อาหาร เราก็จะไมต่อ้งไปวิง่วุน่วายกบัการหาสิง่นัน้สิง่น้ี มาใหค้วามสุขกบัเรา เรา

อยู่เฉยๆเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น  

ถาม ผมก็พยายามนาํธรรมะของท่านพระอาจารย ์ เจอใครก็อยากจะบอกแนะนาํนะ

ครบั ไปเจอแมค่า้ก็บอกวา่ธรรมะท่านอาจารยด์มีากนะ แมค่า้บอกแลว้ใบห้วย

แมน่ไหม ผมก็เลยไมรู่จ้ะพดูอย่างไร ผมก็เอาอย่างน้ี ถา้อยากถกูหวยนะ ภาวนา

พทุโธๆบ่อยๆเลยนะ ผมไมรู่ว้่าเขาไมถ่กูหวยเขาจะด่าผม หรอืวา่ไอน่ี้มนัโกหก

หรอืเปลา่ แต่วา่เราก็อยากจะใหเ้ขาเป็นอย่างทีเ่ราไดน้ะครบั พระอาจารย ์ปญัหา

คอืวา่ ถา้อย่างน้ีผมสมควรไหมหรอืต่อไปไมต่อ้งบอกแลว้ 

ตอบ ไมค่วรบอกหรอก เพราะว่ามนัไมต่รงกบัความจรงิ  
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ถาม ผมรูส้กึวา่เวลาทีผ่มมาพบท่านพระอาจารย ์ รูส้กึปลื้มปีต ิ กราบลงและหมอบลง

มนัปีตสุิข คอืความรูส้กึอย่างน้ีผมไมรู่ว้า่มนัเป็นอปุาทานหรอืวา่เป็นอะไรไหม แต่

วา่รูส้กึวา่มนัอิ่มเอบิ ความรูส้กึอย่างน้ีเขาเรยีกวา่อะไรครบั  

ตอบ ก็อย่างทีคุ่ณวา่นะ  

ถาม วธิีตดักรรมกบัพอ่แมท่าํอย่างไรครบั 

ตอบ กรรมน้ีมนัตดัไม่ได ้ และความสมัพนัธก์บัพอ่แมก่็ตดัไมไ่ด ้ เพราะว่าเป็นของที่

มนัเป็นส่วนหน่ึงของชวีติเรา ตดัพอ่แมก่็เหมอืนกบัตดัแขนตดัขาของเรา ซึง่เรา

คงจะไมก่ลา้ทีจ่ะตดัแขนตดัขาเรา ฉนัใด เราก็ไม่ควรทีจ่ะไปตดัพอ่ตดัแม ่เพราะ

ท่านเป็นบคุคลทีม่พีระคุณกบัเรามากทีสุ่ดในโลกน้ี ต่อใหค้นเขาใหเ้งนิเรามาเป็น

รอ้ยลา้นพนัลา้น เงนิรอ้ยลา้นพนัลา้นน้ีก็ไมม่คุีณค่าเท่ากบัชวีติทีพ่อ่แมใ่หม้ากบั

เรา ถา้เราไม่มพีอ่แม ่ เราก็จะไมม่ชีวีติน้ี ดงันัน้อย่าไปคดิในทางนัน้ เพราะเป็น

ความคดิทางกเิลสตณัหา พอ่แมอ่าจจะทาํใหเ้ราไมพ่อใจไมส่บายใจ แต่เราควร

จะมองในแงท่ีด่ ี พอ่แมท่กุคนน้ีรกัลูก อยากจะใหลู้กไดด้ ี เวลาพอ่แมเ่หน็ลูกทาํ

อะไรไมถ่กูตอ้ง เหน็การกระทาํของลูกจะนาํไปสู่ความเสือ่มเสยีต่อความวบิตัิ

ต่างๆของลูกๆ พอ่แมก่็ตอ้งหา้มปราม ตอ้งคอยเตอืนตอ้งคอยส ัง่สอน ถา้เรามี

กเิลสตณัหามาก เราก็จะไมช่อบคาํเตอืนคาํส ัง่สอน เพราะมนัจะไปขดักบักเิลส

ตณัหาของเรานัน่เอง  

ดงันัน้เราตอ้งพยายามทีจ่ะขม่ใจเอาไว ้ อย่าใหค้วามคดิทีไ่มด่น้ีีเกดิขึ้นมากบัเรา 

เพราะว่าเป็นการเนรคุณ เป็นการไมม่คีวามกตญั�ูกตเวท ีผูใ้ดไมม่คีวามกตญั�ู

กตเวท ีมแีต่ความเนรคุณน้ี จะไมส่ามารถเจรญิกา้วหนา้รุ่งเรอืงได ้ เพราะคนอื่น

ถา้เขารูว้่าขนาดบดิามารดายงัเนรคุณได ้แลว้คนอื่นทีไ่มม่พีระคุณอย่างนัน้ ทาํไม

จะไมเ่นรคุณต่อไป เขาก็จะไมอ่ยากคบคา้สมาคมหรอืสนบัสนุนช่วยเหลอื คนที่

ไมม่คีวามกตญั�ูหรอืคนทีเ่นรคุณ แลว้ถา้ไปคดิทาํรา้ยพอ่แมน้ี่ ก็เป็นบาปหนกั

ยิ่งกวา่การไปทาํรา้ยผูอ้ื่น การฆ่าพอ่ฆ่าแมน้ี่ถอืวา่เป็นกรรมหนกัทีสุ่ด เทยีบเท่า
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กบัการฆ่าพระอรหนัต ์ เทยีบเท่ากบัการทาํใหพ้ระพทุธเจา้หอ้เลอืด เทยีบเท่ากบั

การทาํยุยงใหส้งฆเ์กดิความแตกแยกขึ้นมา น่ีคอือนนัตรยิกรรม ๕ ประการ

ดว้ยกนั ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงวา่เป็นกรรมทีห่นกัทีสุ่ดทีม่นุษยเ์ราจะสามารถ

ทาํได ้ ดงันัน้เราตอ้งพยายามขม่ใจ และพยายามราํลกึถงึพระคุณของพอ่แมอ่ยู่

เรื่อยๆ อย่างทีม่ธีรรมเนียมวา่ใหเ้รากราบพอ่กราบแม ่ หลงัจากที่เรากราบพระ

แลว้ทกุเชา้ทกุเยน็ ไมไ่ดห้มายความวา่ตอ้งไปกราบทีห่นา้พอ่หนา้แม ่ เราอยู่ที่

ไหนเราก็กราบได ้ การกราบน้ีก็เพือ่ทีจ่ะใหเ้ราไดร้าํลกึถงึพระคุณของพอ่ของแม ่

เพือ่ทีเ่วลาทีเ่รามคีวามโกรธหรอืมคีวามเกลยีดขึ้นมา เราจะไดม้ธีรรมะอนัน้ีมา

คอยระงบัยบัย ัง้ วา่บคุคลทีเ่รากาํลงัโกรธกาํลงัเกลยีดน้ี เป็นบคุคลทีม่พีระคุณ

กบัเราลน้ฟ้าลน้มหาสมทุร เพราะถา้ไม่มบีคุคล ๒ คนน้ีแลว้เราจะไม่มตีวัเราอยู่ 

เป็นอย่างน้ีได ้ 

ถาม การพดูเพอ้เจอ้ทีไ่มค่วร คอืเป็นแบบไหนคะ คอืการพดูเลน่หรอืเปลา่คะ 

ตอบ ก็การพดูทีไ่มเ่กี่ยวกบัธรรมะน่ี ถอืวา่เป็นการพดูเพอ้เจอ้ท ัง้หมด สิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหพู้ดน้ีมอียู่ ๑๐ ประการดว้ยกนั ทีจ่ะเรยีกวา่ไมเ่พอ้เจอ้ 

คอืพดูถงึเรื่องมกันอ้ยเรื่องสนัโดษ เรื่องความยนิดใีนสถานทีส่งบสงดัวเิวก พดู

ถงึเรื่องศีล เรื่องทาน เรื่องสตเิรื่องสมาธิเรื่องปญัญา เรื่องการหลุดพน้ข ัน้ต่างๆ 

วมิตุต ิ อย่างน้ีเรยีกวา่เป็นสิง่ทีเ่ราควรพดูกนั เพราะพดูแลว้จะทาํใหเ้รานาํไปสู่

การปฏบิตั ิ ทีเ่กดิคุณเกดิประโยชนแ์ก่จติใจของเรา ถา้เราพดูเรื่องนินทากาเล 

อย่างทีช่าวบา้นนิยมคุยกนั วพิากษว์จิารณค์นนัน้คนน้ี พดูไปแลว้ก็ไม่เกดิ

ประโยชน ์ 

ถาม การทาํบญุแกช้ง เป็นการทาํผดิต่อพระรตันตรยัหรอืเปลา่คะ 

ตอบ คอืการทาํบญุทางพระพทุธศาสนาน้ี ใหท้าํบญุเพือ่บญุเพยีงอย่างเดยีว บญุก็คอื

ความสุขใจทีจ่ะเกดิขึ้นจากการทาํความดต่ีางๆ เช่นการทาํทานการรกัษาศีลการ

ภาวนา การฟงัเทศนฟ์งัธรรม ทาํน้ีไมไ่ดท้าํเพือ่ทีจ่ะไปแกอ้ะไรท ัง้นัน้ ทาํเพือ่สรา้ง



56 
 

ความสุขใจใหเ้กดิขึ้น คาํวา่สุขใจน้ีก็คอืบญุน่ีเอง ซึง่มหีลายระดบัหลายช ัน้

ดว้ยกนั ช ัน้สูงสุดก็คอืพระนิพพาน  

ถาม ดฉินัมปีญัหาชวีติจนปญัญาจะแกไ้ข ดฉินัแต่งงานแลว้และแยกออกมาอยู่บา้น

ของตนเอง ส่วนแมเ่ลกิกบัพอ่เลี้ยงและอยู่กบัแฟนใหม่ ซึง่ขายของเลก็ๆนอ้ยๆ 

แมจ่ะมปีญัหาเรื่องเงนิทองขาดมอืบ่อยครัง้ เพราะแฟนใหมเ่ขาชอบกนิเหลา้ ขาย

เองกนิเอง ทนุหายกาํไรหด ดฉินัก็จะช่วยท่านไดเ้ดอืนละพนัหา้ เพราะตอ้งส่งให ้

พอ่เลี้ยงอกีพนัหา้ บางครัง้หนกัหนาก็ช่วยเป็นกอ้น เคยใหด้ฉินัคํา้ประกนัเงนิกู ้

เพือ่จะลงทนุขายของ แต่ก็ส่งค่างวดไม่ได ้ธนาคารจงึมาเรยีกเก็บกบัดฉินั หลงัๆ

มาทกุครัง้ทีม่ารดาโทรหา ดฉินัรูส้กึหลอนไมอ่ยากรบัโทรศพัท ์ เพราะรูด้วี่าตอ้ง

เดอืดรอ้นเงนิทองแน่ๆ และทีส่าํคญัคอืเขาหลงแฟนใหมม่าก พดูแตะตอ้งแทบ

ไมไ่ดเ้ลย หากมารดาเป็นเช่นน้ี ตอ้งปฏบิตัต่ิอท่านอย่างไรดคีะ  

ตอบ ก็ทาํใหด้ทีีสุ่ดเท่าทีเ่ราจะทาํได ้เรามคีวามสามารถมากนอ้ยเพยีงใด ทีเ่ราพอจะทาํ

ไดก้็ทาํไป ถา้เราไมส่ามารถทาํไดเ้ราก็ตอ้งเจรญิอเุบกขาธรรม วา่สตัวท์ ัง้หลายมี

กรรมเป็นของๆตน จะทาํกรรมอนัใดไว ้ ดหีรอืช ัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรม

นัน้ เราก็ตอ้งมคีวามพอด ี คอืเราทาํเท่าทีเ่ราทาํได ้ ถา้ทาํจนกระท ัง่เราเสยีหาย

เดอืดรอ้นมนัก็เกนิความพอดไีป นอกจากเราเป็นคนที่ตอ้งการทีจ่ะอทุศิชวีติของ

เรา ใหก้บัการทดแทนบญุคุณใหแ้ก่พอ่กบัแม ่อนัน้ีก็เป็นอกีกรณีหน่ึง ก็สามารถ

เลอืกระดบัการทดแทนบญุคุณได ้ เอาเท่าทีเ่ราทาํไดพ้อทีเ่ราไมเ่ดอืนรอ้นก็เป็น

ระดบัหน่ึง อกีระดบัหน่ึงก็ยอมทนทกุขย์ากลาํบาก หรอืแมก้ระท ัง่ยอมเสยีชวีติ

เพือ่ทดแทนบญุคุณใหแ้ก่บดิามารดา อนัน้ีก็เป็นอกีระดบัหน่ึง  

ถาม กระผมตอนนัง่สมาธิแลว้ในบางช่วงบางตอน รูส้กึวา่นยันต์ากระพรบิถี่ๆ อยู่

ตลอดเวลา อาการน้ีเกดิขึ้นหลงัจากนัง่ไปประมาณ ๑ ช ัว่โมงแลว้ ในตอนทีน่ ัง่

สมาธิก็ฟงัธรรมเทศนาของพระอาจารยไ์ปดว้ย กระผมควรปฏบิตัอิย่างไรดขีอรบั 
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ตอบ ก็ไมค่วรไปกงัวลกบัอาการต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นในขณะนัง่สมาธิ ขอใหเ้ราจดจ่ออยู่กบั

อารมณท์ีเ่ราใชใ้นการควบคุมจติใจ ถา้เราบรกิรรมพทุโธก็บรกิรรมไปเรื่อยๆ ไม่

ตอ้งไปสนใจวา่ตากระพริบหรอืไมก่ระพรบิ หรอืจะคนัตรงนัน้คนัตรงน้ี หรือจะ

เป็นอะไรต่างๆทีท่าํใหเ้ราเกดิความรูส้กึรบัรูข้ึ้นมาก็อย่าไปสนใจ ใหส้นใจอยู่กบั

การบรกิรรมพทุโธไปอย่างเดยีว ในเบื้องตน้น้ีจติใจของเรามนัจะส่ายแส่ ไปสรา้ง

เรื่อง สรา้งสิง่นัน้สรา้งสิง่น้ีขึ้นมาหลอกเรา ใหเ้ราเสยีสมาธิ ใหเ้ราไมม่สีต ิ

เพราะฉะนัน้เราอย่าไปสนใจ อย่าไปใหค้วามสาํคญั ใหค้วามสาํคญัอยูก่บัเรื่อง

เดียวกค็ือเรื่องของการเจรญิสติ คอืถา้เราใชก้ารบรกิรรมพทุโธ ก็ใหอ้ยู่กบัคาํ

บรกิรรมพทุโธไปอย่างเดยีว ไมว่า่อะไรจะมาปรากฏใหเ้รารบัรูก้็อย่าไปสนใจ ถา้

ใจเราเกาะตดิอยู่กบัพทุโธไดต่้อไปทกุอย่างก็จะน่ิงสงบไปเอง  

ถาม การทีเ่รารกัเขาจนยงัลมืไมไ่ด ้เป็นทกุขอ์ยู่คนเดยีว ภาวนาไมก่า้วหนา้เลย จติมนั

หวนคดิแต่เรื่องเก่าๆอยู่เสมอ เราลมืไมล่งแต่เขาปกตดิ ีทกุขอ์ยู่คนเดยีว ทาํยงัไง

ดคีรบัหลวงปู่ 

ตอบ ก็ใหค้ดิถงึเรื่องอสุภะบา้ง ใหค้ดิถงึอาการ ๓๒ ของเขา ใหดู้ส่วนทีเ่ป็นส่วนที่

สกปรกน่ารงัเกยีจไมน่่าดู ใหค้ดิถงึเขาถงึเวลาทีเ่ขาตายไปแลว้จะน่ารกัน่าคดิถงึ

หรอืไม ่ใหเ้จรญิอสุภะ ดูในส่วนทีไ่มส่วยไมง่าม 

ถาม เวลาเราทาํบญุ เราออกแรงกายช่วยในการทาํบญุร่วมกบัผูอ้ื่น เน่ืองจากเราไมม่ี

เงนิมากพอทีจ่ะร่วมทาํบญุ แต่เราช่วยโดยใชแ้รงกายจะไดบ้ญุไหมคะ 

ตอบ ได ้ เพราะว่าบญุทีเ่กดิจากการรบัใชผู้อ้ื่นช่วยเหลอืผูอ้ื่นน้ี ก็ทาํใหเ้ราเกดิความสุข

ใจขึ้นมาได ้ ความสุขใจน้ีเกดิขึ้นไดใ้นหลายลกัษณะดว้ยกนั เช่นทาํทานสละ

ทรพัย ์อนัน้ีก็ทาํใหเ้ราสุขใจได ้รกัษาศีลก็ทาํใหเ้ราสุขใจได ้อทุศิบญุใหแ้ก่ผูอ้ื่นก็

ใหค้วามสุขใจได ้ ช่วยเหลอืผูอ้ื่นรบัใชผู้อ้ื่นก็ใหค้วามสุขใจได ้ ชวนคนอื่นมาฟงั

เทศนฟ์งัธรรมก็ไดค้วามสุขใจ ฉะนัน้บญุมอียู่ ๑๐ ประการดว้ยกนั การรบัใช ้

ผูอ้ื่นน้ีก็เป็นวธิีหน่ึงทีจ่ะทาํใหเ้รามคีวามสุขใจได ้ มบีญุได ้ โดยไมจ่าํเป็นวา่เรา
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จะตอ้งมเีงนิทาํทานอย่างเดยีวเท่านัน้ บญุม ี๑๐ ประการดว้ยกนัอย่างทีไ่ดแ้สดง

ไว ้ขอ้ ๑ ก็คอืทาน ขอ้ ๒ ก็คอืศีล ขอ้ที ่๓ ก็คอืภาวนา ขอ้ที ่๔ ก็คอืการอทุศิ

บญุ ขอ้ที ่ ๕ ก็คอืการอนุโมทนาร่วมบญุกบัผูอ้ื่น เวลาผูอ้ื่นเขาทาํบญุเราก็ชื่นชม

ยนิดไีปเราก็มคีวามสุขใจแลว้ แลว้ก็ขอ้ที ่๖ การรบัใชผู้อ้ื่น ขอ้ที ่๗ การเป็นผูม้ี

การอ่อนนอ้มถ่อมตน ขอ้ที ่ ๘ การใหธ้รรมะแก่ผูอ้ื่น ขอ้ที ่ ๙ การฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม และขอ้ที ่๑๐ การมคีวามเหน็ทีถ่กูตอ้ง เหลา่น้ีเป็นวธิีสรา้งความสุขใจ ซึง่

มแีตกต่างกนัไปตามแต่ละวธิี แต่วธิีทีส่าํคญัทีสุ่ดทีค่วรจะทาํ ทีจ่ะใหบ้ญุมาก

ทีสุ่ดก็คอื ทานศีลภาวนา และการฟงัเทศนฟ์งัธรรม อนัน้ีเป็นบญุทีส่าํคญั ถา้

เปรยีบเป็นอาหารก็มอีาหารหลกักบัอาหารเสรมิ อาหารหลกัน่ีเรารบัประทานกนั

เป็นประจาํ ก็คอืขา้ว กบัขา้วกบัปลา ของคาวของหวาน เครื่องดืม่ต่างๆ นํา้ทีต่อ้ง

ดืม่ น้ีเราถอืวา่เป็นอาหารหลกั ส่วนของทีเ่ป็นของเสรมิมกี็ไดไ้มม่กี็ได ้ เช่นขนม

นมเนยต่างๆ ถา้เรายากจน บางวนัเราซื้อไดแ้ต่ขา้วกบักบั เราก็กนิขา้วกบักบัไป 

ขนมนมเนยเครื่องดืม่ชนิดต่างๆไมม่ปีญัญาทีจ่ะซื้อมารบัประทานก็ไมเ่ป็นปญัหา

อะไร เพราะเราก็ยงัอยู่ได ้ ใจของเราก็เหมอืนร่างกาย อาหารหลกัของเราก็คอื 

ทานศีลภาวนา ถา้ไมม่ทีานก็ไมเ่ป็นไรถา้ไมม่ปีญัญาจะทาํทานก็ไมท่าํก็ได ้ ขอให ้

รกัษาศีลใหไ้ดแ้ลว้ก็ภาวนาใหไ้ดก้็พอ  

ถาม วธิีการทีเ่รากาํหนดรูล้มหายใจ เขา้ออกทีด่ ัง้จมกู เพยีงแค่รูล้มเขา้ออกนัน้ กบั

วธิีการทีเ่ราจะตอ้งหายใจลกึ เพือ่ฝึกลมหายใจใหล้ะเอยีดขึ้น นาํจติตามลม

กาํหนดรูว้า่ทอ้งยุบหรอืพอง ควรจะปฏบิตัอิย่างไรดคีะใหจ้ติสงบ เพราะส่วนตวั

แลว้มลีกัษณะการหายใจทีเ่ร็วและไม่ลกึค่ะ 

ตอบ ถา้ตอ้งการทาํใจใหส้งบน้ี ไมต่อ้งไปควบคุมบงัคบัลม ใชล้มเป็นทีย่ดึเกาะยดึ

เหน่ียวจติใจเท่านัน้ ใจน้ีเป็นเหมอืนกบัคนทีล่อยอยู่ในกระแสนํา้ทีไ่หลเชี่ยว ถา้

ไมม่อีะไรเกาะ ร่างกายก็จะตอ้งลอยไปตามกระแสนํา้ แต่ถา้มอีะไรเกาะไว ้

ร่างกายก็จะไมล่อยไปตามกระแสนํา้ ใจของเรากมี็กระแสอารมณ์อยูภ่ายในใจ

คือความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆ ถา้เราไม่มีอะไรเกาะไว ้ ใจกจ็ะไหลไปตาม
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ความคดิปรุงแต่ง ไหลไปในอดตีบา้งไหลไปในอนาคตบา้ง ไปเรื่องนัน้เรื่องน้ีบา้ง 

ถา้มีการไหลไปไหลมาอยา่งน้ี ใจกจ็ะไม่เขา้สูค่วามสงบได ้ ถา้ไปบงัคบัลมก็เป็น

การทาํงานเหมอืนกนั เป็นการปรุงแต่ง เป็นการทาํงานของใจ ถา้ใจยงัทาํงานอยู่

ไปบงัคบัลมใหล้กึใหล้ะเอยีด หรอืใหห้ยาบตามแต่ความตอ้งการ อนัน้ีก็ยงัเป็น

การทาํงานของใจอยู่ ถา้ใจยงัทาํงานอยูใ่จจะไม่สามารถเขา้สูค่วามสงบได ้ ใจ

ตอ้งรูเ้ฉยๆสกัแต่ว่ารูอ้ยา่งเดียว รูอ้ยูก่บัเรื่องเดียว แลว้กไ็ม่ไหลไปตามกระแส

ของความคิดปรุงแต่งต่างๆ อย่างนัน้เวลานัง่ดูลมก็ใหดู้เฉยๆ ลมจะหยาบจะ

ละเอยีดก็ไมต่อ้งไปบงัคบัไมต่อ้งไปเปลีย่นมนั ใหรู้ว้า่หยาบใหรู้ว้า่ละเอยีด 

หายใจส ัน้หรอืหายใจยาวก็รูว้า่หายใจส ัน้หรอืหายใจยาว แมแ้ต่ลมหายไปก็ใหรู้ว้า่

หายไป ไมต่อ้งไปตื่นตกใจ อย่าไปปรุงแต่งวา่ไมม่ลีมแลว้เราจะตายหรอืเปลา่ 

เพราะถา้เกดิความปรุงแต่งแลว้ใจก็จะถอนออกจากความสงบ ตอนทีล่มหมดนัน้

แสดงวา่จติเริ่มละเอยีดพรอ้มทีจ่ะเขา้สู่ความสงบแลว้ ใหส้กัแต่วา่รูไ้ปเท่านัน้ ให ้

อยู่กบัสกัแต่วา่รูไ้ป รูว้า่ไมม่ลีมแลว้ อยู่กบัความว่างไป แลว้เดีย๋วมนัก็จะรวมเขา้

สู่ความสงบเอง 

ถาม เวลาทีเ่ราจะพจิารณาเพือ่ใหเ้กดิปญัญานัน้ เราจะทราบไดอ้ย่างไรคะ วา่สิง่ทีเ่รา

พจิารณานัน้เป็นจรงิตามจรงิ ไมใ่ช่เราเหน็ผดิ  

ตอบ ก็ตอ้งทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้จิารณา เช่นทรงสอนใหพ้จิารณาความ

ไมเ่ทีย่ง อนัน้ีก็เป็นความจรงิ ทกุคนก็รู ้ เช่นเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย 

อนัน้ีเป็นความจรงิทีท่กุคนรูก้นัอยู่ เพยีงแต่วา่ไมย่อมมองกนั ไมย่อมคดิกนั ก็

เลยเหมอืนกบัวา่ไมเ่หน็กนั พอเกดิความแก่ขึ้นมาก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เกดิ

ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยขึ้นมาก็เกดิความตื่นเตน้ตกใจกนั เกดิความตายขึ้นมาก็รอ้ง

ห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจกนั น่ีแสดงวา่ไมเ่หน็ความจรงิไมพ่จิารณาความจริง ถา้

เราพจิารณาความจรงิอยู่เรื่อยๆวา่ ร่างกายน้ีเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย

เป็นธรรมดา ถา้มนัไมห่ลงไมล่มืเวลาเกดิความแก่มนัจะรูส้กึเฉยๆ เวลาเจบ็ไขไ้ด ้

ป่วยมนัก็เฉย เวลาตายมนัก็จะเฉยได ้ เพราะมปีญัญา ปญัญาก็คอืเหน็ความจรงิ
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รูแ้จง้แทงตลอดในเรื่องของร่างกาย วา่เกดิแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ถา้เหน็

อยู่ทกุขณะทกุเวลานาทมีนัจะไม่ลมื ทีล่มืกนัก็เพราะวา่ไมเ่หน็ตลอดเวลา ไม่

พจิารณากนัตลอดเวลา ไมช่อบพจิารณาเพราะกเิลสตณัหาไมช่อบพจิารณา เรื่อง

ความแก่ความเจบ็ความตาย จงึจาํเป็นตอ้งฉีดยาสลบใหก้บักเิลสตณัหาก่อน ก็

คอืการเขา้ไปในสมาธิก่อน เพือ่ทาํกเิลสตณัหาใหอ่้อนกาํลงัลง ใหม้กีาํลงันอ้ย พอ

ออกจากสมาธิมาใจก็จะสามารถพจิารณา ความแก่ความเจบ็ความตายได ้จะไมม่ี

ความรูส้กึหดหู่ใจ ธรรมดาถา้มกีเิลสตณัหาแรงน้ี จะไมช่อบพจิารณาความแก่

ความเจบ็ความตาย เพราะทาํใหเ้กดิความหดหู่เกดิความวติกกงัวลขึ้นมา ถา้ไม่

พจิารณามนัก็จะไม่จาํ เมือ่มนัไมจ่าํมนัก็จะลมืไป ลมืไปวา่ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้ง

ตาย พอเจอความจรงิเจอความแก่เจอความเจบ็เจอความตายก็ทาํใจไมไ่ด ้ ทาํใจ

ใหเ้ฉยไมไ่ด ้ แต่ถา้คอยสอนใจอยู่เรื่อยๆจนเกดิความชนิชาจาํได ้ ก็จะรูส้กึเฉยๆ

เวลาทีเ่กดิความจรงิขึ้นมา 

ถาม พอดเีพือ่นของลูกสาวแต่งงานไดป้ระมาณ ๔ – ๕ ปี สามเีขาเป็นเสน้เลอืดใน

สมองโป่งแลว้ก็แตก ตอนน้ีก็ไมค่่อยรบัรูอ้ะไรท ัง้สิ้น ทน้ีีเพือ่นลูกสาวเขามคีวาม

ทกุขม์าก เขามคีวามรูส้กึอนาคตมดืมนอะไรอย่างน้ี เขาก็โทรมาปรกึษาลูกสาว 

ลูกสาวก็โทรมาหา ลูกก็พยายามคดัหนงัสอืคาํสอนท่านอาจารย ์จลุธรรมนาํใจ ที

น้ีก็ยงัคดิวา่มนัยงัไมต่รงมาก ก็เลยอยากจะขอธรรมะจากท่านอาจารยส์ ัน้ๆ แต่

เขาก็บอกวา่มคีนพดูธรรมะใหเ้ขาฟงัเยอะแลว้ เพือ่นสนิทก็พดู แต่ก็มคีวามรูส้กึ

วา่เพือ่นสนิทเขาก็ยงัเดก็ๆ คงยงัไมล่กึซึ้ง ก็อยากจะไดธ้รรมะท่านอาจารย ์ เพือ่

เขาจะไดส้บายใจขึ้นนะค่ะ 

ตอบ ก็มนัเกดิขึ้นแลว้เหตกุารณเ์กดิขึ้นแลว้ มนัเป็นอย่างน้ีแลว้ เราไม่สามารถทีจ่ะไป

เปลีย่นมนัได ้ เราไมส่ามารถทีจ่ะยอ้นกลบัไปเหมอืนกบัเราดูภาพยนตรดู์เทปแลว้

เราสามารถ อะ ช่วงน้ีไม่ดไีมน่่าดูก็ถอยกลบัไปสกั ๕ ปี ตอนทีแ่ต่งงานกนัใหม่ๆ  

ชวีติมนัถอยหลงัไมไ่ด ้ ชวีติมนัมแีต่จะเลือ่นไปเรื่อยๆ ดงันัน้ตอนน้ีเราเจอ

เหตกุารณอ์ย่างน้ี เราก็ตอ้งยอมรบัเหตกุารณน์ัน้ อย่าไปฝืน อย่าไปอยากใหม้นั
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เป็นอย่างอื่น ชวีติของเราๆยงัดาํเนินต่อไปได ้ เพราะวา่เราไมไ่ดเ้ป็นอะไร เขา

ต่างหากทีเ่ป็น เขาเป็นก็ปลอ่ยเขาเป็นไป เราก็ยงัสามารถอยู่ มคีวามสุขได ้ และ

เราควรจะใชบ้ทเรยีนอนัน้ีเป็นการสอนใจเรา ใหเ้ราเลอืกทางใหมจ่ะดกีวา่ 

เพราะว่าถา้เราเลอืกทางเดมิ เช่นไปหาคนใหม่ เดีย๋วเราก็จะเจอปญัหาแบบ

เดยีวกนัอกีได ้แต่ถา้เราอยากจะไปแบบทีไ่มเ่จอปญัหาแบบน้ี เราก็ตอ้งเลอืกทาง

ของพระพทุธเจา้ ทางของพระพทุธเจา้ทีไ่มต่อ้งใชร่้างกายของเราหรอืของคนอื่น 

มาเป็นเครื่องมอืใหค้วามสุขกบัเรา ก็คอืการภาวนาน้ี เป็นการทาํใจใหส้งบ เพราะ

ถา้เราไดค้วามสงบแลว้เราจะไดค้วามสุขทีย่ิ่งใหญ่กวา่ ความสุขทีเ่ราไดร้บัจาก

การแต่งงานกบัแฟนกบัสามขีองเรา แลว้เราก็จะไมต่อ้งมาทกุขเ์วลาทีส่ามหีรอื

คู่ครองของเรานัน้เป็นอะไรไป  

สอนเขาวา่ใหพ้ลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส เพราะวา่นานๆเราจะไดเ้หน็สจัธรรมความ

จรงิชดัเจน คนเราตอ้งทกุขก่์อนมนัถงึจะเกดิปญัญาได ้ เพราะถา้ไมท่กุขไ์ปบอก

ยงัไงก็ไมเ่ชื่อ เหมอืนเดก็บอกวา่อย่าไปแตะอย่าไปเลน่กบัไฟ เดก็ก็ไมเ่ชื่อเพราะ

ไมรู่ว้า่ผลของการเลน่กบัไฟมนัจะเป็นอย่างไร ตอ้งปลอ่ยใหเ้ขาไปโดนไฟไหม ้

เสยีก่อน ไปจบัไฟเขา้หรอืจบัไฟฟ้าแลว้โดนไฟดูด ทน้ีีไมต่อ้งไปสอนไมต่อ้งไป

บอก เขด็แน่ๆกลวัแน่ๆ ตอนน้ีเขาเจอความทกุขแ์ลว้ จากการทีเ่ขาไปเลน่กบัไฟ 

จากการทีไ่ปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ฉะนัน้ควรจะเอาอนัน้ีมาเป็น

บทเรยีนสอนใจ วา่กาํลงัเดนิไปในทางทีผ่ดิ ตอนน้ีเรายงัมโีอกาสทีจ่ะเปลีย่นทศิ

ทางการเดนิของเราได ้ เรามพีระพทุธศาสนาทีจ่ะชี้ทางใหเ้ราไปสู่ความสุขทีแ่ทจ้รงิ 

ความสุขทีจ่ะไมม่คีวามทุกขต์ามมา เอาไปสอนเขาไปบอกเขาอย่างน้ี 

ถาม การพจิารณาร่างกายเราพวกตบัไตอะไรพวกน้ี ทาํไมเราไมม่องวา่มนัน่าเกลยีด 

เรากลบัมองวา่ตอ้งเป็นอย่างนัน้ไป 

ตอบ ถา้ไมน่่าเกลยีดก็ดูอย่างอื่น ดูซากศพน้ีน่าเกลยีดไหม เวลามนัเน่ามนัพองอย่างน้ี 
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ถาม มนัก็ยงัมองวา่มนัตอ้งสลาย หนูมองวา่มนัจะสลาย แต่มนัก็ไมไ่ดส้ลายนะ แต่

หนูมองไปวา่มนัมกีารเปลีย่นแปลง แต่มนัไมน่่าเกลยีด 

ตอบ ไมน่่าเกลยีด เหน็ซากศพไมน่่าเกลยีดหรอื 

ถาม ใจมนัไมย่อมรบั 

ตอบ แลว้อจุจาระปสัสาวะน้ีน่าเกลยีดไหม ดูเพือ่ใหเ้ราตดัความรกัใคร่ในร่างกาย

เท่านัน้เอง ใหห้าดูส่วนไหนทีเ่รารงัเกยีจ เราไม่ชอบ ใหม้นัไมช่อบ ไมใ่หไ้ปหลง

รกัเขา ไม่ใหไ้ปอยากอยู่ใกลเ้ขา กลิน่ตวัเขาก็ได ้กลิน่เหมน็ กลิน่ก็ได ้ดูกลิน่ของ

คนตายดูวา่เป็นยงัไง เวลาเขาอจุจาระออกมาน่ี กลิน่เขาเป็นยงัไง หรอืกลิน่ตวั

ไมไ่ดอ้าบนํา้สกั ๓ วนัอย่างน้ี 
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