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กณัฑท์ี่ ๔๘๘ 

อยู่กบัความว่าง 
๑๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๘ 

เป้าหมายของการปฏบิตัธิรรม หรอืจุดหมายปลายทางของการเดินทางธรรมน้ี กค็ือ การ

ไม่มีอะไร ดงัที่พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัไวว้่า นิพพานัง ปรมงั สุญญงั นิพพานัง ปรมงั 

สุขงั การไม่มีอะไรน้ีเป็นความสขุอยา่งยิ่ง กค็ือพระนิพพาน ทีป่ฏบิตักินัน้ีก็เพือ่พระ

นิพพาน พระนิพพาน ก็คอื นิพพานงั ปรมงั สุญญงั นิพพานงั ปรมงั สุขงั การไมม่อีะไร

น่ีแหละเป็นความสุขอย่างยิ่ง เพราะการมอีะไรน้ีมนัเป็นความทกุขน์ ัน่เอง ทกุขเ์พราะ

อะไร ทกุขเ์พราะวา่ สพัเพ สงัขารา ทกุขา สรรพสิ่งท ัง้หลายในโลกน้ีเป็นความทกุข์

ท ัง้นั้น ทกุขเ์พราะอะไร ทกุขเ์พราะไม่เที่ยงนัน่เอง มเีกดิแลว้ก็ตอ้งมดีบัไปเป็นธรรมดา 

ทกุขเ์พราะวา่เราไม่สามารถไปยดึเอาไว ้ ร ัง้เอาไวด้งึเอาไวเ้ก็บเอาไว ้ ใหเ้ป็นของเราไปได ้

ตลอด น่ีคอื เป้าหมายของการปฏบิตัธิรรม กค็ือใหเ้ราละทกุอยา่ง สละทกุอยา่ง เพื่อ

ไม่ใหมี้อะไรเลย แลว้จะมีความสุขอยา่งยิ่ง ใหส้ละลาภยศสรรเสรญิ สละรูปเสยีงกลิน่

รสโผฏฐพัพะ สละรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ สละธรรมมารมณ ์แลว้เราจะไดส้ิง่ที่

เราไมค่าดฝนักนั แทนทีจ่ะเสยีทกุสิง่ทกุอย่างแลว้จะไดค้วามทกุขก์ลบัเป็นไดค้วามสุข 

การที่มีทกุสิ่งทกุอยา่งแทนที่จะมีความสขุกลบัมีความทกุขก์นั น่ีคือสิ่งที่ปถุชุนธรรมดา

จะไม่เขา้ใจ จะมองไม่เหน็ ปถุชุนธรรมดาอย่างพวกเราน้ี จะมองว่าการมลีาภยศ

สรรเสรญิ มรูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ี เป็นความสุขอย่างยิ่ง ทกุคนจงึขวนขวายกนั 

แสวงหากนัสะสมกนัสรา้งกนั สรา้งลาภยศสรรเสรญิ สรา้งรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ

ชนิดต่างๆ มาไวเ้ป็นสมบตัขิองตน แลว้ก็ตอ้งมาทกุขก์บัลาภยศสรรเสรญิ ทกุขก์บัรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทกุขก์บัรูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ ทกุขก์บัธรรมมารมณ ์

เพราะไม่เขา้ใจธรรมชาตขิองสิ่งเหลา่น้ีนัน่เอง มองไม่เหน็วา่เขาเป็นไตรลกัษณ์ เป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา  
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มแีต่นกัปราชญ ์ เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเท่านัน้ ทีจ่ะเหน็ความ

จรงิของสิง่ต่างๆวา่เป็นความทกุข ์ ไมใ่ช่เป็นความสุข เพราะเป็นสิง่ทีไ่มเ่ที่ยงแทแ้น่นอน 

มเีกดิแลว้ก็ตอ้งมดีบัไปเป็นธรรมดา เป็นอนตัตา ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีเ่ราจะสามารถ

ครอบครองไวเ้ป็นสมบตัไิดต้ลอดเวลา จะตอ้งมกีารพลดัพรากจากกนัไปในทีสุ่ด น่ี

แหละคือเป้าหมายของการปฏบิตัิ คือการสละทกุสิ่งทกุอยา่งไปใหห้มด ดงัที่ทรงตรสั

สอนไวว้า่ ใหส้ละทรพัย ์ใหส้ละอวยัวะ ใหส้ละชีวติ เพื่อรกัษาความว่างความไม่มีน้ีเอง 

ถา้ยงัมสีิง่น ัน้สิง่น้ีก็ยงัไมถ่อืวา่วา่ง ถา้มเีพราะจาํเป็นยงัตอ้งมอียู่ หรอืยงัไมส่ิ้นสุดยงัไม่

หมดไป เช่นร่างกายน้ียงัมอียู่ ยงัไมต่ายไป ก็ตอ้งไมย่ดึไมต่ดิกบัร่างกาย ถา้มทีรพัยเ์ช่น

ยงัมทีี ่ยงัมอียู่ ก็ตอ้งไมย่ดึไมต่ดิกบัทรพัยน์ ัน้ ไมถ่อืวา่เป็นนิจจงั สุขขงั อตัตา คอืไมถ่อื

วา่ทรพัยน์ ัน้จะเป็นของเราไปตลอด จะอยู่กบัเราไปตลอด จะไมม่วีนัหมดสิ้น จะให ้

ความสุขกบัเรา จะไมถ่อื แต่ถา้ยงัมคีวามตดิต่อกนัอยู่ ยงัตดิกนัอยู่ เช่นร่างกายน้ียงัตดิ

อยู่ จติยงัตดิอยู่กบัร่างกาย เช่นพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวก ท่านไดส้ละทกุสิง่ทกุ

อย่างไปหมดแลว้ ตอนทีท่่านไดบ้รรลถุงึพระนิพพาน ใจของท่านน้ีไม่มคีวามผูกพนั ไมม่ี

ความอยากกบัสิง่ต่างๆท ัง้หลาย แต่ร่างกายของท่านน้ียงัไมต่าย ท่านก็อยู่กบัร่างกายนัน้

ต่อไป แต่ไมม่คีวามคดิผูกพนั ไมม่คีวามคดิว่าเป็นตวัเราของเรา ไมม่คีวามคดิว่ามนั

จะตอ้งไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย ท่านจะไมยุ่่งเกี่ยวกบัมนั ไมยุ่่งเกี่ยวกบัความเป็นจรงิ คอื

ธรรมชาตขิองมนัวา่ มนัตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ไมค่ดิจะไปยบัย ัง้มนัไมใ่หม้นัไมแ่ก่ไม่

เจบ็ไมต่าย มนัอยู่ไดก้็ใหม้นัอยู่ไป มนัอยู่ไม่ไดก้็ใหม้นัไป มนัจะเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็ปลอ่ย

มนัเจบ็ไป  

ใจไมม่คีวามอยากทีจ่ะใหม้นัหาย หรอือยากทีจ่ะใหม้นัไมห่าย มนัจะหายก็เป็นเรื่องของ

มนั มนัไมห่ายก็เป็นเรื่องของมนั มนัจะอยู่ก็เป็นเรื่องของมนั มนัจะไปก็เรื่องของมนั ไม่

วา่จะเป็นร่างกายหรอืเป็นสิง่ของต่างๆทรพัยส์มบตัต่ิางๆ เช่นลาภสกัการะต่างๆ ทีศ่รทัธา

ญาตโิยมถวายใหก้บัท่าน ท่านก็ไมย่ดึไมต่ดิวา่เป็นของท่าน ไมอ่าศยัมนัใหค้วามสุข ไม่

เอาไปซื้อสิง่ต่างๆ อย่างทีผู่เ้ป็นปถุชุนธรรมดายงัซื้ออยู่ ซื้อเพือ่ใหค้วามสุข แต่ท่านไมซ่ื้อ

ไมเ่อาเงนิทองเหลา่น้ีไปซื้อความสุขต่างๆ เพราะวา่ใจของท่านมคีวามสุข ทีเ่หนือกวา่

ความสุขทีจ่ะไดจ้ากการใชเ้งนิใชท้อง ซื้อขา้วซื้อของต่างๆนัน่เอง ใจของท่านวา่งจากทกุ
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สิง่ทกุอย่าง ใจของท่านเป็นปรมงั สุขงั มคีวามสุขทีสู่งสุด คอืบรมสุข จงึไมจ่าํเป็นที่

จะตอ้งอาศยัเงนิทองเพือ่ทีจ่ะซื้อความสุขต่างๆ อย่างปถุชุนธรรมดาทีย่งัไมม่คีวามสุข

ภายในใจ จงึตอ้งอาศยัเงนิทองซื้อสิง่ต่างๆ เพือ่ใหค้วามสุข แต่กลบัไมรู่ว้่าเป็นการซื้อ

ความทกุขใ์หก้บัใจ เพราะเหมอืนกบัการซื้อสิง่เสพตดิต่างๆนัน่เอง ซื้อยาเสพตดิ 

เพราะว่าเวลาเสพแลว้มนัจะตอ้งเสพไปเรื่อยๆ ขาดไมไ่ด ้ เวลาทีข่าดเงนิขาดทองไม่

สามารถซื้อความสุขต่างๆได ้ เวลานัน้ก็จะเป็นเวลาทีท่กุขม์ากทรมานใจมาก หรอืเวลาที่

ร่างกายทีเ่คยอาศยั ทีใ่ชอ้าศยัเป็นเครื่องมอืหาความสุขต่างๆ ไม่สามารถหาความสุข

ใหก้บัใจได ้ เช่นเวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลานัน้ก็จะไม่มคีวามสุข จะไปดูไปฟงัไปเทีย่วทีน่ ัน่

เทีย่วทีน่ี่ ไปดืม่ไปรบัประทานอะไร ก็ไมส่ามารถทาํได ้ เพราะร่างกายไม่พรอ้ม ร่างกาย

อาพาธไมส่ามารถตอบสนองความอยากของใจ ทีจ่ะใชร่้างกายใหห้าความสุขต่างๆมา

ใหแ้ก่ใจไดน้ ัน่เอง  

น่ีแหละคอืเรื่องของปถุชุนกบัพระอรยิเจา้ คอืพระพทุธเจา้และพระอรหนัต ์มคีวามเหน็ที่

ไมเ่หมอืนกนั ปถุชุนน้ียงัมมีจิฉาทฐิอิยู่ ยงัมคีวามเหน็ผดิเป็นชอบอยู่ เพราะวา่ยงัเหน็วา่

การมสีิง่ต่างๆ เช่นมทีรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง มลีาภยศสรรเสรญิ มรูีปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ มาบาํรุงบาํเรอจะใหค้วามสุขกบัตน แต่เป็นความสุขปลอมนัน่เอง คอืเป็น

ความสุขเดีย๋วเดยีวแลว้ก็จางหายไป แลว้ก็สรา้งความอยากหาความสุขนัน้อกี ก็ตอ้งหา

อยู่เรื่อยๆ แลว้เวลาใดทีไ่มส่ามารถหาความสุขเหลา่นัน้ได ้ เวลานัน้ก็จะกลายเป็นความ

ทกุขข์ึ้นมา น่ีคอืความคดิของปถุชุน คอืมจิฉาทฐิคิวามเหน็ผดิเป็นชอบ แต่ความเหน็ของ

พระอรยิเจา้ของพระพทุธเจา้ของพระอรหนัตน้ี์ ท่านเหน็ว่าทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็น

ทกุข ์ เพราะไมเ่ทีย่ง เพราะไมใ่ช่เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงินัน่เอง ทกุสิ่งทกุอยา่งเป็นอนิจจงั 

ทกุขงั อนัตตา ท่านจงึสละทกุสิ่งทกุอยา่งไปหมด สละทรพัยส์ละอวยัวะสละชีวติ พอ

ท่านสละไดห้มด ทา่นกไ็ดนิ้พพานข้ึนมา ไดค้วามว่าง ไดบ้รมสขุ  

น่ีคือการปฏบิตัเิพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่เป็นความสุขที่ถาวร พวกเราตอ้งคาํนึงถงึการ

ปฏบิตัิ เพื่อใหเ้ราไม่มีอะไร ไม่ใช่ปฏบิตัิเพื่อใหเ้ราไดส้ิ่งนั้นไดส้ิ่งน้ี มีสิ่งนั้นหรอืมีสิ่งน้ี 

เช่น พทุธศาสนิกชนท ัว่ไป ผูท้ีไ่มไ่ดศึ้กษาพระธรรมคาํสอนอย่างละเอยีด จะทาํบญุทาํ
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ทานจะรกัษาศีล ก็อยากจะไดส้ิง่น ัน้สิง่น้ีเป็นสิง่ตอบแทน ทาํบญุแลว้ก็อยากจะรํา่รวย 

อยากมอีายุยนืยาวนาน ตายไปก็อยากจะไปสวรรค ์ แต่สิง่ต่างๆเหลา่น้ีนัน้มนัเป็นทกุข ์

ทกุขเ์พราะวา่มนัไมเ่ทีย่ง เวลาไดม้าก็เป็นความสุขแต่ไมไ่ดม้องขา้มไป ไม่ไดม้องต่อไป

อกีทอดหน่ึงวา่ สกัวนัหน่ึงมนัก็ตอ้งหมดไป สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากมนัไป เวลาพลดัพราก

จากกนั เวลานัน้ก็จะเป็นความทกุขข์ึ้นมา ดงันั้นเราตอ้งศึกษาพระธรรมคาํสอน ใหเ้หน็

ภาพรวมใหไ้ด ้ใหเ้หน็ผลสุดทา้ยที่เราตอ้งการ ผลสุดทา้ยทีเ่ราตอ้งการก็คอืพระนิพพาน 

พระนิพพานก็คอืความสุขอย่างยิ่ง บรมสุข การที่จะไดพ้ระนิพพานกต็อ้งไม่มีอะไร ตอ้ง

ไม่ยดึไม่ติดกบัอะไร ตอ้งปลอ่ยวางทกุสิ่งทกุอยา่ง ตอ้งไม่ถอืว่าอะไรเป็นของเราเลย 

สพัเพ ธมัมา อนตัตา  

น่ีแหละคอื เป้าหมายของการปฏบิตัธิรรม และเหตทุี่จะทาํใหเ้ราไปถงึเป้าหมายนั้น กค็ือ

การเจรญิมรรค ที่พระพทุธเจา้ทรงสอน มรรคที่มีองค ์๘ คือ สมัมาทิฐ ิ สมัมาสงักปัโป 

ความเหน็ชอบ ความดาํรชิอบ สมัมากมัมนัโต สมัมาวาจา สมัมาอาชีโว การกระทาํชอบ 

วาจาชอบ อาชีพชอบ สมัมาวายาโม ความเพยีรชอบ สมัมาสติ สมัมาสมาธิ น่ีคือธรรมที่

เราตอ้งสรา้งข้ึนมา เพราะธรรมเหลา่น้ีจะเป็นเหมอืนบนัไดหรอืเป็นเหมอืนเครื่องมอื ที่

จะทาํใหเ้ราปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราหลงมายดึมาตดิมารกัมาหวงได ้ถา้เราไมม่มีรรค

ทีม่อีงค ์ ๘ น้ี เราจะไมม่เีครื่องมอืทีจ่ะถอดถอนใจใหอ้อกจากอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอื

ม ัน่ ในทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่ในขณะน้ีได ้ 

มรรค ๘ น้ีท่านกแ็สดงไว ้ ๒ ลกัษณะ เวลาแสดงใหก้บัพระภกิษุผูท้ีไ่ดอ้อกบวชแลว้ 

ท่านกจ็ะแสดงเป็นศีลสมาธิปญัญา ก็คอืมรรค ๘ น่ีเอง ศีลก็คอืสมัมาวาจา สมัมา

กมัมนัโต สมัมาอาชโีว สมาธิก็คอืสมัมาวายาโม สมัมาสต ิ สมัมาสมาธิ ปญัญาก็คอื

สมัมาทฐิ ิ สมัมาสงักปัโป ความเหน็ชอบ ความดาํริชอบ น่ีคอืองคป์ระกอบของศีลสมาธิ

ปญัญา ก็คอืมรรค ๘ น่ีเอง ผูท้ีบ่วชแลว้ตอ้งบาํเพญ็ไตรสกิขา ไตรสกิขาก็คอืวชิชา ๓ 

สกิขาก็แปลวา่วชิชาหรอืศึกษา ศึกษา ๓ วธิีน้ี ปฏบิตั ิ ๓ วธิีน้ีแลว้ก็จะสามารถปลด

เปลื้องจติใจ ใหอ้อกจากอาํนาจดงึดูดของอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ต่างๆได ้ 
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ถา้ทรงสอนกบัฆราวาสญาติโยมผูค้รองเรอืน ผูท้ีย่งัมทีรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง 

พระองคก์ต็อ้งเติมทานเขา้ไปอกีขอ้หน่ึง นอกจากศีลสมาธิปญัญาแลว้ ก็สอนใหท้าํทาน

สละทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง เพราะถา้ไม่สละทรพัยก์จ็ะติดอยูก่บัทรพัยน์ั้น จะไม่

สามารถทีจ่ะออกบาํเพญ็ศีลสมาธิปญัญา ไดเ้ต็มรูปแบบไดต้ลอดเวลา จะทาํไดก้็ในวนั

ธรรมสวนะ วนัพระ ทีศ่รทัธาญาตโิยมจะมเีวลาวา่งจากภารกจิการงานต่างๆ ก็จะเขา้วดั

เพือ่มาบาํเพญ็ทานศีลภาวนา หรอืทานศีลสมาธิปญัญาน่ีเอง มาทาํบญุใส่บาตรบรจิาค

ทรพัย ์ บรจิาคขา้วของเงนิทองต่างๆ แลว้ก็รกัษาศีล ๕ รกัษาศีล ๘ ตามกาํลงั แลว้ก็

เจรญิสมถภาวนา นัง่สมาธิหรอืไหวพ้ระสวดมนต ์ แลว้ก็ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพือ่ใหเ้กดิ

ปญัญาขึ้นมา อนัน้ีก็จะปฏบิตัไิดเ้ฉพาะในวนัทีไ่มต่อ้งไปทาํงานทาํการทาํมาหากนิ ซึง่ก็จะ

ไมพ่อเพยีงต่อการทีจ่ะตดัทกุสิง่ทกุอย่าง ใหห้มดไปจากภพน้ีในชาตน้ีิได ้ อย่างมากก็จะ

ไดก้็คอื ไดส้ะสมนิสยัไวเ้ท่านัน้ นิสยัใฝ่บญุใฝ่กศุล เวลาตายไปแลว้กลบัมาเกดิใหมก่็ยงั

จะมนิีสยัน้ีตดิตวัอยู่ ก็จะกลบัมาทาํบญุทาํทานกลบัมารกัษาศีล กลบัมาภาวนาอยู่ แต่ก็

จะทาํไดไ้ม่มาก ผลทีจ่ะไดอ้ย่างมากก็คอื ไดไ้ปเกดิบนสวรรคช์ ัน้พรหม แลว้ก็ตอ้งเสือ่ม

ลงมาสู่สวรรคช์ ัน้เทพ แลว้ก็กลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ กลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิใหม ่

เพราะว่าไม่สามารถละอปุาทาน ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างไดห้มดนัน่เอง พอวนัธรรมดา

วนัทีไ่มม่าวดั ก็กลบัไปยดึไปตดิกบัทกุสิง่ทกุอย่าง ไปหาเงนิหาทอง ไปดูรกัษาเงนิทอง 

ไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ใจก็ยงัตดิอยู่กบัสิง่ต่างๆ ยงัตดิอยู่กบัลาภยศ

สรรเสรญิ ตดิกบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอยู่ พระพทุธเจา้จงึตอ้งสอนใหท้าํทาน ทาํ

ทานถา้เต็มรูปแบบก็ตอ้งสละหมด แลว้ก็จะไดอ้ยู่แบบนกับวช หรอืเป็นนกับวช สุดแท ้

แต่กรณี สมยัน้ีญาตโิยมทีเ่ป็นหญงิอาจจะไมม่วีดัวา หรอืไมม่สีถานทีท่ีจ่ะสนบัสนุนใน

การบวชไดอ้ย่างกวา้งขวาง เหมอืนกบัญาตโิยมผูช้าย ทีส่ามารถทีจ่ะออกบวชและปฏบิตัิ

ธรรมไดเ้ต็มรูปแบบ สาํหรบัญาตโิยมนัน้ก็ตอ้งหาสถานทีท่ีส่ามารถทีจ่ะปฏบิตัไิด ้ ถา้หา

วดัไมไ่ดก้็อาจจะตอ้งหาบา้น หรอืหาสถานทีท่ีเ่อื้อต่อการบาํเพญ็ ถา้ไดอ้อกแลว้เท่านัน้ถงึ

จะไดม้เีวลาปฏบิตัไิดอ้ย่างเต็มรูปแบบ ปฏบิตัไิดต้ลอดเวลา  

ถา้ไดป้ฏบิตัเิตม็รูปแบบตลอดและไดป้ฏบิตัิตลอดเวลา กจ็ะไดผ้ลอยา่งที่พระพทุธเจา้

ไดท้รงพยากรณ์ไวแ้ลว้ในมหาสติปฏัฐานสูตร ที่ทรงตรสัว่า ถา้ปฏบิตัสิตสิมาธปิญัญา
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ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ผลจะตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยกต็อ้งเป็นพระอนาคามี ถา้ไม่ไดเ้ป็นพระ

อรหนัต ์ภายในเวลา ๗ วนัถา้ไม่ไดภ้ายใน ๗ วนักภ็ายในเวลา ๗ เดือน ถา้ไม่ภายใน 

๗ เดือน กจ็ะตอ้งไดภ้ายใน ๗ ปีอยา่งแน่นอน ถา้มกีารไปปฏบิตัเิต็มรูปแบบ มกีาร

ปฏบิตัติลอดเวลายกเวน้เวลาหลบัเท่านัน้ การปฏบิตัติลอดเวลายกเวน้เวลาหลบัน้ีปฏบิตัิ

อย่างไร ก็คอื พอตื่นขึ้นมาสิง่แรกทีจ่ะตอ้งปฏบิตักิ็คอื การเจรญิสตนิัน่เอง ตอ้งมสีต ิ

พอลมืตาขึ้นมาน้ีสตติอ้งทาํงานแลว้ ถา้บรกิรรมพทุโธก็ตอ้งบรกิรรมพทุโธไป ถา้เฝ้าดู

ร่างกาย กายคตาสต ิ เอาร่างกายเป็นทีเ่จรญิสต ิ ก็ตอ้งดูวา่ ตอนน้ีร่างกายกาํลงัอยู่ใน

อริยิาบถไหนกาํลงัทาํอะไร พอลมืตาขึ้นมา ก็จะรูว้่าตอนน้ีกาํลงันอนอยู่ แลว้พอจะลกุ

ขึ้นมานัง่ ก็ตอ้งรูแ้ลว้วา่กาํลงัลกุขึ้นมานัง่ พอยนืพอเดนิไปทาํภารกจิทางร่างกาย ก็ตอ้ง

อยู่กบัการกระทาํของร่างกาย ทกุอริยิาบถของการเคลือ่นไหว ถา้มกีารกระทาํอย่างน้ี ก็

เรยีกวา่มกีารปฏบิตัแิลว้ ก็คอืเจรญิสตทิี่เป็นหน่ึงในองคข์องมรรค ๘ น่ีเอง และเป็น

องคส์าํคญัที่สดุ เพราะวา่ถา้ไม่มีสตแิลว้ มรรคองคอ์ืน่กจ็ะไม่สามารถปรากฏข้ึนมาได ้

เช่นสมัมาสมาธิก็จะเกดิขึ้นไมไ่ด ้ สมัมาทฐิ ิ สมัมาสงักปัโปก็จะเกดิขึ้นมาไม่ได ้

สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต สมัมาอาชโีวก็จะเกดิขึ้นมาไม่ได ้สมัมาวายาโมก็จะเกดิขึ้นมา

ไมไ่ด ้ ถา้ไม่มสีมัมาสต ิ เช่นถา้ไปดืม่สุราจนมนึเมา ตอนนัน้ก็จะไมถ่อืวา่มสีมัมาสต ิ สติ

ไมส่มบูรณ ์ นัง่สมาธิก็น ัง่ไมไ่ด ้ พจิารณาปญัญาก็พจิารณาไมไ่ด ้ จะดาํรงตนอยู่ในสมัมา

กมัมนัโตกท็าํไมไ่ด ้ จะตอ้งไปทาํอะไรใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื่น จะดาํรงสมัมาวาจาก็

ทาํไมไ่ด ้จะตอ้งไปพดูอะไรทีท่าํใหผู้อ้ื่นเขาเดอืดรอ้น สมัมาอาชโีวก็ไม่ได ้มจิฉาชพีมกัจะ

ดืม่สุรา เพือ่ทีจ่ะไดไ้ปประกอบมจิฉาชพีได ้ ผูท้ีด่าํรงสมัมาอาชพีน้ีมกัจะไมด่ื่มสุรา เวลา

ไปทาํงานทาํการกนั เพราะถา้ดืม่สุราแลว้จะไม่สามารถทีจ่ะทาํงานสมัมาอาชพีได ้ 

น่ีแหละคอืความสาํคญัของสต ิ ทีพ่วกเราน้ีจะตอ้งถอืเป็นธรรมอนัแรกในการปฏบิตั ิ พอ

ตื่นขึ้นมาแลว้ก็ตอ้งเจรญิสตเิลย ถา้ใชพ้ทุธานุสติกบ็รกิรรม พทุโธ ๆไป ไมว่่าจะทาํอะไร 

ลมืตาขึ้นมาก็พทุโธๆ ลกุขึ้นมานัง่ก็พทุโธๆ ยนืก็พทุโธ เดนิก็พทุโธ เขา้ไปในหอ้งนํา้ก็พทุ

โธ ลา้งหนา้ลา้งตาก็พทุโธ แปรงฟนัก็พทุโธ อาบนํา้อาบท่าแต่งเน้ือแต่งตวั รบัประทาน

อาหารก็พทุโธไป ทาํอย่างน้ีไปถงึจะเรยีกวา่เป็นการปฏบิตัเิต็มรูปแบบ เป็นการปฏบิตัิ

ตลอดเวลา แลว้พอเสร็จภารกจิของร่างกาย ก็มาเดนิจงกรม เดนิจงกรมก็พทุโธไปถา้ใช ้
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พทุโธ ถา้ใชร่้างกายก็ดูเทา้ทีเ่คลือ่นไหวไป ซา้ยขวา ซา้ยขวาไป พอเดนิจนเมือ่ยแลว้ก็

กลบัมานัง่ นัง่ก็พทุโธไปถา้ใชพ้ทุโธ ถา้ใชร่้างกายก็ดูลมหายใจเขา้ออก ดูตรงจดุทีล่ม

สมัผสัเด่นชดัทีสุ่ด ก็คอืแถวบรเิวณปลายจมกูเหนือๆรมิฝีปากขึ้นมา ใหเ้ฝ้าดูอยู่ตรงนัน้ 

ใหม้ใีจจดจ่ออยู่กบัลม หรอืจดจ่ออยู่กบัคาํบรกิรรมอย่างใดอย่างหน่ึง จะรวมกนัก็ไดจ้ะ

ผสมกนัก็ไดถ้า้เป็นจรติ ถา้ไมถ่กูจรติก็ไมต่อ้งรวมกนั แยกกนัไปเอาอย่างใดอย่างหน่ึง

เลย ถา้จะบรกิรรมพทุโธก็พทุโธมนัไปเพยีงอย่างเดยีว ถา้จะดูลมหายใจเขา้ออกก็ดูไป

เพยีงอย่างเดยีว อย่าไปรวมกนั บางทอียากจะบรกิรรมใหเ้ร็ว แต่ลมน้ีมนัชา้ ก็จะไม่

สามารถทาํได ้ เช่นบางเวลาจติฟุ้ งมากคดิมาก ถา้พทุเขา้โธออกน้ีมนัมช่ีองใหค้ดิมาก ก็

เอาบรกิรรมอย่างเดยีวไปก่อน หยุดการดูลมไป แลว้ตอ้งบรกิรรมใหถ้ีข่ึ้นใหเ้ร็วขึ้น 

เพือ่ทีจ่ะกนัไมใ่หค้วามคดิต่างๆปรากฏขึ้นมา หรือถา้ยงัมคีวามคดิอยู่ก็ไมต่อ้งไปสนใจ 

ขอใหต้ดิอยู่กบัการบรกิรรมพทุโธไปก็แลว้กนั ถา้มกีารบรกิรรมอย่างต่อเน่ือง ต่อไป

ความคดิต่างๆมนัก็จะจางหายไปเอง ไมต่อ้งไปกงัวลไมต่อ้งไปอยากใหม้นัหาย อย่าไป

สนใจกบัมนั มนัจะคดิก็ปลอ่ยมนัคดิไปแต่เราจะพทุโธของเราไป พทุโธไปเรื่อยๆ หรอืดู

ลมหายใจเขา้ออกก็ดูไป อย่าไปสนใจกบัความคดิใหส้นใจไปกบัลมหายใจไปเรื่อยๆ แลว้

ต่อไปความคดิต่างๆมนัก็จะจางหายไปเอง ถา้เราไมใ่หค้วามสาํคญั ไมไ่ปคิดกบัมนั ไม่

ไปคุยกบัมนั เดีย๋วมนัก็หายไป  

ถา้เราอยู่กบัพทุโธหรอืลมหายใจเขา้ออก แลว้มนัก็จะดงึใจใหเ้ขา้สู่สมาธิใหเ้ขา้สู่ความ

สงบได ้ ในกรณีทีดู่ลม ลมก็จะละเอยีดลงไปเบาลงไป จนถงึกบัไมส่ามารถเหน็ลมได ้ ดู

ลมได ้ก็ใหดู้ผูรู้แ้ทน ดูทีผู่รู้ล้ม ดูทีผู่ดู้ลม ถา้อยู่กบัผูรู้ไ้ปใหส้กัแต่วา่รูไ้ป รูอ้ยู่กบัการไม่

มลีม รูอ้ยู่กบัความวา่งไป ไมต่อ้งไปตื่นตระหนกตกใจ อย่าไปปรุงแต่งไปคดิวา่ ไมม่ลีม

แลว้เราจะตาย อนัน้ีจะทาํใหจ้ติน้ีถอนออกมาเพราะความกลวัตาย แลว้ก็จะกลบัมาหา

ลมหายใจ ลมทีล่ะเอยีดก็เลยตอ้งหยาบตามจติทีห่ยาบ ตามจติทีถ่อนจากความละเอยีด

มาสู่ความหยาบ ถา้เราไม่ไปสนใจเมือ่ไมม่ลีมใหร้บัรูก้็ไมต่อ้งรบัรูม้นั ใหรู้ก้บัความวา่งไป 

ใหรู้ก้บัผูรู้ไ้ป ใหส้กัแต่วา่รูไ้ป แลว้เดีย๋วมนัก็จะวูบลงไปแลว้ก็จะน่ิงสงบ สบาย ถงึ

อเุบกขา ถงึอปัปนาฯ ถงึสกัแต่วา่รู ้ โดยทีไ่มต่อ้งไปบงัคบัมนัตอนนัน้ ถงึจดุนัน้แลว้ไม่

ตอ้งทาํอะไร เป็นเวลาทีเ่ราไดเ้ดนิทางถงึจดุหมายปลายทางแลว้ เราไมต่อ้งทาํอะไรแลว้
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ตอนนัน้ เหมอืนกบัเราไปถงึทีพ่กัแลว้เราก็พกัผ่อนหลบันอน ไมต่อ้งไปทาํอะไรท ัง้นัน้ 

จนกวา่จติจะพกัไดเ้ต็มที ่ หรอืวา่กาํลงัของสตนิัน้อ่อนลง จติก็จะถอนออกมา แลว้

ออกมารบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ มารบัรูก้บัสงัขารความคดิปรุงแต่ง สญัญา

ความจาํไดห้มายรู ้ 

ถา้เราอยากทีจ่ะเจรญิปญัญา ก็เป็นเวลาทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัการเจรญิปญัญา คอืตอนทีใ่จ

ออกจากสมาธิมาใหม่ๆ  เพราะตอนนัน้กเิลสตณัหายงัไมม่กีาํลงั เพราะตอนทีอ่ยู่ในสมาธิ

นัน้ถกูตดักาํลงั ถกูสมาธิน้ีกดเอาไว ้ เวลาออกมาจากสมาธิใหม่ๆ จงึไมม่กีาํลงัมาก 

เหมอืนตอนก่อนทีจ่ะเขา้ไปในสมาธิ ตอนนัน้ถา้จะพจิารณาธรรมก็จะไมม่กีิเลสออกมา

ต่อตา้น จะไมม่าสรา้งอารมณห์ดหู่หรอือารมณท์ีเ่บือ่หน่ายไมอ่ยากจะพจิารณา เพราะ

ธรรมทีเ่ราตอ้งพจิารณาน้ี เป็นธรรมทีก่เิลสตณัหาไมช่อบใหพ้จิารณานัน่เอง เช่นให ้

พจิารณาความแก่ความเจ็บความตาย ใหพ้จิารณาอสุภะความไมส่วยไมง่ามของร่างกาย 

ใหพ้จิารณาอาหาเรปฏกูิลสญัญา ใหดู้ความไม่สวยไมน่่ารบัประทานน่าดืม่ของอาหารและ

เครื่องดืม่ต่างๆ เวลานัน้เป็นเวลาทีเ่หมาะต่อการเจรญิปญัญา เพราะจะไมม่กีเิลสมา

ต่อตา้นนัน่เอง ก็พยายามพจิารณา 

เป้าหมายของการพจิารณา ก็เพือ่ใหด้งึขอ้มลูเหลา่น้ีเขา้มาเก็บไวใ้นใจ ใหอ้ยู่ใกลใ้จ เวลา

ทีจ่ะใชต่้อสู่กบักเิลสจะไดด้งึออกมาไดท้นัททีนัควนั ปญัญาน้ีก็เป็นเหมอืนกบัอาวุธ

ยุทโธปกรณต่์างๆนัน่เอง เวลาทีเ่ราจะทาํศึกสงครามกบัขา้ศึกศตัรู ถา้เราไมส่ะสมอาวุธ

ยุทโธปกรณไ์วใ้หอ้ยู่ใกลต้วัเรา เวลาเกดิมกีารต่อสูก้บัขา้ศึกศตัรู เราจะไมม่อีาวุธไวต่้อสู ้

เราจงึตอ้งสะสมอาวุธเหลา่น้ีใหอ้ยู่ใกลต้วัเรา พอถงึเวลาก็เอาออกมาใชไ้ดเ้ลย การเจรญิ

ปญัญาในข ัน้น้ีเรยีกวา่เป็นการสะสมปญัญาก็ได ้ สะสมความรูต่้างๆทีเ่ราจะเอามาใชต่้อสู ้

กบักเิลสตณัหา เวลาทีม่นัออกฤทธิ์ออกเดชขึ้นมานัน่เอง เวลาเกดิกามารมณจ์ะไดด้งึอสุ

ภะออกมาได ้ เวลาเกดิความกลวัความเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็ดงึมนัออกมา ดงึปญัญาออกมาได ้

เวลากลวัความตายก็ดงึปญัญาออกมาได ้ แต่ถา้เราไมไ่ดส้ะสมปญัญาไวใ้นใจ เวลาเกดิ

กามารมณข์ึ้นมาก็หยุดมนัไมไ่ด ้ เวลาเกดิอยากจะดืม่อยากจะรบัประทานอาหาร ทีไ่มใ่ช่

เป็นเวลาทีจ่ะรบัประทานไมค่วรจะดืม่ ก็จะหยุดมนัไมไ่ด ้ เวลาเกดิความกลวัความแก่
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กลวัความเจบ็กลวัความตายก็จะไม่มปีญัญามาฆ่าความกลวัเหลา่น้ีได ้ ถา้เราไม่สะสม

ปญัญาไวเ้พือ่ใหม้นัฝงัอยู่ในใจ ไมใ่หม้นัหลงไม่ใหม้นัลมื ใหม้นัอยู่ในใจเหมอืนกบัเรา

ท่องสูตรคูณ เวลาทีเ่ราจะใชสู้ตรคูณ เวลาทีเ่ราจะใชค้าํนวณ คาํนวณอะไรต่างๆ ใน

สมยัก่อนน้ีเราไมม่เีครื่องคดิเลข เราไมม่เีครื่องคอมฯเหมอืนสมยัน้ี สมยัก่อนน้ีเราตอ้ง

ท่องสูตรคูณกนัไว ้ พอเวลาทีเ่ราตอ้งคาํนวณ ทาํอะไรทีเ่กี่ยวกบัตวัเลข ตอ้งบวกลบคูณ

หาร เราตอ้งอาศยัสูตรคูณทีเ่ราท่องไวใ้นใจ แลว้เราก็จะสามารถทาํงานในการคดิเลข

ต่างๆได ้ บวกลบคูณหารไดอ้ย่างงา่ยดายและรวดเร็ว เพราะเราจาํได ้ จาํสูตรคูณได ้ ฉนั

ใด ถา้เราอยากทีจ่ะมปีญัญาเพือ่จะดบัความทกุขท์ีเ่กดิจากกเิลสตณัหา เราก็ตอ้งสะสม

ปญัญาไวใ้นใจ เราตอ้งจดตอ้งจาํมนั  

ในการพจิารณาอยู่เนืองๆน้ี ก็เพือ่ไมใ่หห้ลงไมใ่หล้มืนัน่เอง ถา้เราไมพ่จิารณาใจของเราก็

จะไปคดิเรื่องอื่น พอไปคิดเรื่องอื่น เรื่องอื่นมนัก็จะมาเขา้สู่ในใจแทน แลว้เรื่องอื่นทีเ่รา

คดิกนัมาตัง้แต่เกดิจนตายก็เรื่องของกเิลสตณัหาท ัง้นัน้ เรื่องทีอ่ยากจะใหร่้างกายน้ีไม่

แก่ไมเ่จบ็ไมต่าย เรื่องทีเ่หน็ร่างกายวา่สวยวา่งาม อยากจะไดเ้ขามาเป็นคู่รกัคู่ครอง มนัก็

จะคดิอยู่อย่างน้ี ถา้คดิอยู่อย่างน้ีมนัก็ไมม่ทีางทีจ่ะฆ่ากเิลสตณัหาได ้ มนัมแีต่จะ

กลายเป็นลูกนอ้งของกเิลสตณัหาไป คดิไปในทางทีก่เิลสตณัหาตอ้งการใหค้ดิ แลว้พอ

ไปเจอของจรงิเขา้ ก็จะตอ้งทกุขท์รมานใจจะรบัความจรงิไมไ่ด ้ เวลาไปเจอความแก่ก็จะ

ทกุข ์ เจอความเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็จะทกุข ์ เจอความตายก็จะทกุข ์ เพราะกเิลสไมไ่ดส้อนให ้

คดิวา่เราตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย กเิลสจะสอนใหเ้ราคดิว่าเราไมแ่ก่เราไมเ่จ็บเราไมต่าย 

น่ีแหละเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการที่เราจะเจรญิปญัญา คือตอนที่เราออกจาก

สมาธมิาใหม่ๆ เวลานั้นใจยงัมีอเุบกขาอยู ่ แต่ถา้เราพจิารณาไปไดส้กัระยะหน่ึง กเิลส

ตณัหาทีถ่กูสมาธิตดักาํลงัลงไปนัน้ ก็จะเริ่มมกีาํลงัเพิม่มากขึ้นไป แลว้มนัก็จะเริ่มเขา้มา

แทรกแซงการพจิารณาของเราได ้แทนทีจ่ะพจิารณาไตรลกัษณ ์พจิารณาอสุภะ พจิารณา

ธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ พจิารณาอาหาเรปฏกูิลสญัญา มนัก็จะเริ่มหลอกใหเ้ราไปพจิารณา

ความน่ารกัน่าสวยน่าดู น่ากนิน่าดืม่น่ารบัประทานขึ้นมา แลว้ก็จะทาํใหเ้กดิตณัหาความ

อยากขึ้นมา คดิถงึขนมนมเนย คดิถงึกาแฟเครื่องดืม่อะไรต่างๆ แทนทีจ่ะคดิถงึอาหาเร

ปฏกูิลสญัญามนัจะไปคดิทางตรงกนัขา้มกนั  



12 
 

ถา้มนัเริ่มออกไปทางตณัหาแลว้ เรากค็วรที่จะหยดุพจิารณา หยดุเจรญิปญัญา แลว้

กลบัเขา้มาในสมาธิใหม่ เพื่อที่มาตดักาํลงัของกเิลสตณัหา และเพิ่มกาํลงัของอเุบกขา

ข้ึนมาใหม่ เพิม่ความอิม่ใจสุขใจใหแ้กใ่จ เพื่อที่จะไดอ้อกมาทาํงานทางปญัญาต่อไป ก็

เหมอืนกบัการทาํงานทางร่างกาย ร่างกายเราก็ตอ้งมกีารพกัผ่อนหลบันอน รบัประทาน

อาหาร เวลาเราไปทาํงานเราก็ทาํ ๘ โมงถงึ ๕ โมงเยน็ หรอื ๘ โมงถงึเทีย่งเราก็พกัเทีย่ง

แลว้ พกัรบัประทานอาหาร พกัผ่อนร่างกาย ๑ ช ัว่โมง แลว้เราก็กลบัมาทาํงานต่ออกี ๔ 

ช ัว่โมง พอถงึเวลา ๕ โมงเยน็เราก็เลกิทาํงาน เราก็กลบับา้น กลบับา้นเพือ่จะไดพ้กัผ่อน

หลบันอน อาบนํา้อาบท่ารบัประทานอาหาร พอตื่นตอนเชา้ขึ้นมา ร่างกายก็จะมกีาํลงั

วงัชามคีวามสดชื่น พรอ้มทีจ่ะออกไปทาํงานทาํการต่อ ฉนัใด การเขา้สมาธิกเ็ป็นการพกั

จติใจนัน่เอง เป็นการเสรมิพลงัของธรรมใหมี้มากข้ึน กค็ือความสุขใจอิม่ใจ ความเป็น

อเุบกขาสกัแตว่่ารู ้แลว้ก็พอไดก้าํลงัน้ีแลว้ไดพ้กัผ่อนเต็มทีแ่ลว้ ค่อยออกมา พอออกมา

กดึ็งมาพจิารณาไตรลกัษณ์ต่อไป พจิารณาสิ่งที่เรายงัรกัยงัยดึยงัติดอยู ่ ยงัคิดว่ายงั

ตอ้งมีอยู ่ ยงัอยูป่ราศจากมนัไม่ไดอ้ยู ่ ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็ว่ากาํลงัอยูก่บัความทกุข์

ไม่ไดอ้ยูก่บัความสุข อยู่กบัลาภยศสรรเสรญิอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ี เป็นการ

อยู่กบักองทกุขไ์มไ่ดอ้ยู่กบักองสุข เพราะวา่มนัไมเ่ทีย่งนัน่เอง มนัเป็นสุขเดีย๋วเดยีว สุข

ทีม่คีวามทกุขต์ามมาเสมอ ตอ้งเหน็วา่มนัเป็นทกุขเ์พือ่ทีจ่ะไดห้ยุดไปพึง่พาอาศยัมนัให ้

ความสุข ก็คอืตอ้งการละนัน่เอง ตอ้งการเขา้สู่ความไมม่ ี เพราะความไมม่น้ีีเป็นความสุข

ทีแ่ทจ้รงิ ความไมม่น้ีีไมม่วีนัเสือ่มไมม่วีนัหมดไมม่วีนัสิ้น เพราะมนัไมม่อีะไรจะใหเ้สือ่ม 

ไมม่อีะไรจะใหห้มดนัน่เอง แต่การมอีะไรนัน้ละมนัจะตอ้งมกีารเสือ่มมกีารหมดไป แลว้

ถา้เราพึง่มนัเราก็จะตอ้งทกุข ์เวลาทีม่นัเสือ่มเวลาทีม่นัหมดไป  

น่ีคอืการใชป้ญัญาใหม้องทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่จะเป็นลาภยศสรรเสริญ รูปเสยีงกลิน่รส 

บคุคลต่างๆ สิง่ของต่างๆ เหตกุารณต่์างๆ วา่เป็นไตรลกัษณ ์เราไปทาํอะไรไมไ่ด ้เราอย่า

ไปยดึไปตดิเขา เราอย่าไปพึง่พาอาศยัเขา เพราะเราพึง่เขาไมไ่ดต้ลอดเวลา เขาตอ้งมกีาร

เปลีย่นไปมกีารเสือ่มไปมกีารหมดไป อย่าไปพึง่เพราะใจเราไมต่อ้งพึง่เขาก็อยู่ได ้ ถา้ใจ

เราอยู่กบัความวา่งได ้ เราตอ้งพยายามสอนใจฝึกใจใหห้ดัอยูก่บัความวา่ง ความว่างน้ี

แหละเป็นความสุขที่แทจ้รงิ จะอยู่กบัความวา่งไดก้ต็อ้งตดัความอยากต่างๆ ตดัความ
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โลภต่างๆใหไ้ด ้การจะตดัความโลภตดัความอยากต่างๆไดก้ต็อ้งมีปญัญา มีปญัญาคอย

สอนใจเตือนใจหา้มใจไม่ใหไ้ปอยากกบัสิ่งต่างๆ ไม่ใหไ้ปยดึไปตดิกบัสิ่งตา่งๆ ถา้ยงัมี

อยูย่งัไม่ไดจ้ากกนักต็อ้งอยูแ่บบเหมือนกบัจากกนัแลว้ จะไปเมือ่ไหร่ก็ไมเ่ดอืดรอ้น 

ร่างกายน้ีจะไปเมือ่ไหร่ก็ไมเ่ดอืดรอ้น คอืไดต้ายจากกนัแลว้อย่างทีเ่ราคงไดย้นิวา่ใหฝึ้ก

ตายก่อนตายนัน่เอง ใหเ้ราฝึกวา่เราตายแลว้ ร่างกายกบัเราน้ีจากกนัแลว้ ตอนน้ีมนัอยู่ก็

เรื่องของมนั แต่เวลามนัไปเราไมเ่ดอืดรอ้น เพราะเราไมต่อ้งพึง่มนัแลว้เราไมต่อ้งอาศยั

มนัแลว้ ไมต่อ้งใชม้นัเป็นเครื่องมอืหาความสุขต่างๆ เพราะเรามคีวามสุขทีย่ิ่งใหญ่กวา่ 

ความสุขทีเ่ราไดร้บัจากการใชร่้างกายนัน่เอง ก็คอืการทีเ่ราไม่มอีะไร ไมพ่ึง่อะไร ไมต่อ้ง

มอีะไร  

จะไมม่อีะไรไม่พึง่อะไรได ้ ก็ตอ้งมมีรรค ๘ มศีีลสมาธิปญัญา มทีาน ถา้ยงัมทีรพัย์

สมบตัขิา้วของเงนิทองอยู่ก็ตอ้งจดัการกบัมนั ไมพ่ึง่มนัอกีต่อไป ไมอ่าศยัมนั ถา้ยงัมอียู่

ก็อยู่กนัแบบวา่ไดจ้ากกนัแลว้ จะจากไปเมือ่ไหร่จะหมดไปเมือ่ไหร่ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร

ท ัง้นัน้ ร่างกายก็เช่นเดยีวกนั มนัจะหมดไปเมือ่ไหร่จะเป็นอะไรไปเมือ่ไหร่ ก็ไมเ่ป็น

ปญัหาอะไร เพราะเราไม่ตอ้งอาศยัมนัแลว้ ไมต่อ้งอาศยัเงนิทอง ไมต่อ้งอาศยัร่างกาย 

เพราะเรามสีิง่ทีเ่ราดกีวา่เป็นทีพ่ึง่ของเราแลว้ นัน่ก็คอื นิพพานงั ปรมงั สูญญงั นัน่เอง 

ความวา่ง ใจวา่งจากทกุสิ่งทกุอย่าง ใจไมม่สีมบตัอิะไรต่างๆแลว้ มแีต่ความวา่ง อยู่เปลา่

เปลีย่วเดยีวดายโดดเดีย่ว แต่อยู่แบบ ปรมงั สุขงั เพราะอยู่ดว้ยความสมคัรใจ ผูท้ีต่อ้ง

อยู่ตามลาํพงัโดดเดีย่วปราศจากอะไรเพราะถกูบงัคบัจากสถานการณ ์ผูน้ ัน้อยู่แบบความ

ทกุข ์ เพราะยงัไมส่ามารถทีจ่ะตดัความอยากในสิง่ต่างๆได ้ เวลาไมม่สีิง่ต่างๆอยู่คนเดยีว

แทนทีจ่ะม ีปรมงั สุขงั กลบัม ีปรมงั ทกุขงั ก็เพราะวา่ผูท้ีส่รา้ง ปรมงั ทกุขงันัน้ไมไ่ดถ้กู

ทาํลายไปนัน่เอง ผูน้ ัน้ก็คอืกเิลสตณัหาต่างๆ ทีย่งัมอียู่ภายในใจ ฉะนัน้การไปอยู่ป่าอยู่

คนเดยีวน้ี ของคน ๒ คนน้ีจงึไมเ่หมอืนกนั คนทีม่ธีรรมไปอยู่ป่าคนเดยีวนัน้อยู่อย่าง

สบายอยู่อย่างสงบ คนทีไ่ปอยู่ ยงัไมม่ธีรรม ยงัไมเ่คยปฏบิตัธิรรมไมเ่คยนัง่สมาธิไมเ่คย

เจรญิสตไิมเ่คยเจรญิปญัญา ไปอยู่ป่าแลว้จะอยู่แบบทกุขท์รมานใจ อยู่คนเดยีวแลว้รูส้กึ

วา้เหวเ่ศรา้สรอ้ยหงอยเหงา แต่คนทีม่สีตมิสีมาธิมปีญัญาน้ี จะอยู่อย่างมคีวามสุข จะไม่
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อยากจะอยู่กบัใคร จะไม่อยากจะมอีะไร เพราะความวา่งน้ีเป็น ปรมงั สุขงั นัน่เอง นิ

พพานงั ปรมงั สุญญงั นิพพานงั ปรมงั สุขงั  

น่ีแหละคอืเป้าหมายของพวกเรา ในการทีเ่รามาทาํทานกนั มารกัษาศีลกนั มาภาวนากนั 

มาเจรญิสตเิจรญิสมาธิเจรญิปญัญา เพือ่ทีเ่ราจะไดม้พีลงัมกีาํลงั มเีครื่องมอืทีจ่ะตดั

ความโลภความอยากต่างๆ ทีเ่ป็นตวัฉุดลากเราใหเ้ราไปยดึไปตดิกบัสิง่ต่างๆ แลว้ก็ตอ้ง

ไปทกุขก์บัสิง่ต่างๆ เวลาทีเ่ขาเกดิการเปลีย่นแปลง เวลาทีเ่ขาเกดิการสูญ เวลาทีเ่ขาเกดิ

การดบัไปนัน่เอง ถา้เราทาํลายตวักเิลสตณัหาไดแ้ลว้ เวลาจะสูญอะไรน้ีจะไมเ่ป็นปญัหา

เลย จะอยู่ก็ไมเ่ป็นปญัหาจะสูญก็ไมเ่ป็นปญัหา อยู่กบัมนัไดสู้ญจากมนัได ้ ใจไม่

เดอืดรอ้น ใจม ี ปรมงั สุขงั อยู่ในใจ ใจมคีวามอิ่มมคีวามพอ ไมต่อ้งพึง่พาอาศยัสิง่

ต่างๆมาใหค้วามสุขกบัใจ ใจจะอยู่ในสถานภาพน้ีได ้ ก็ตอ้งมมีรรคเป็นผูพ้าไปนัน่เอง มี

ทานศีลภาวนาเป็นผูพ้าไป มศีีลสมาธิปญัญาเป็นผูพ้าไป ดงันัน้ผูท้ีบ่าํเพญ็ผูท้ีอ่อกบวชน้ี 

จะตอ้งถอืธรรมท ัง้ ๒ ชนิดน้ีหรอืซึง่เป็นชนิดเดยีวกนัน้ี คอืมรรค ๘ น้ีเป็นทางแห่งการ

ดาํเนิน เป็นงานทีจ่ะตอ้งปฏบิตัไิปจนกวา่จะถงึจดุหมายปลายทาง ตอ้งรกัษาศีลให ้

บรสุิทธิ์ ตอ้งเจรญิสตติ ัง้แต่ตื่นจนหลบั ตอ้งเดนิจงกรมนัง่สมาธิสลบักนัไป แลว้ก็

เขา้สมาธิกบัการพจิารณาปญัญาสลบักนัไป เวลาอยู่ในสมาธิก็ไมพ่จิารณา ใหส้กัแต่วา่รู ้

ใหอ้ยู่เฉยๆ ใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนานได ้ เวลาออกจากสมาธิมาก็เจรญิปญัญา พจิารณา

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา พจิารณาอสุภะ พจิารณาอาหาเรปฏกูิลสญัญา พจิารณาอาการ ๓๒ 

ของร่างกาย วา่ไมม่ตีวัไม่มตีน มแีต่อวยัวะ ๓๒ ชิ้นเท่านัน้ในร่างกายอนัน้ี ใหพ้จิารณา

วา่เป็นธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ มาจากธาต ุ ๔ แลว้ก็จะกลบัคนืสู่ธาต ุ ๔ ไป ไมม่ใีครเป็น

เจา้ของร่างกายอนัน้ี ร่างกายอนัน้ีเป็นของดนินํา้ลมไฟ เพราะยมืมาจากดนินํา้ลมไฟ

นัน่เอง ยมืจากดนินํา้ลมไฟมาปรุงแต่งใหก้ลายเป็นอาการ ๓๒ แลว้พออาการ ๓๒ เกดิ

อาพาธเกดิการแตกสามคัค ีไมย่อมทาํงาน ก็จะลม่สลายกลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟไป  

น่ีคอืเรื่องของปญัญา ทีเ่ราจะตอ้งนาํเอามาพจิารณาอยู่เรื่อยๆจนไมห่ลงไมล่มื พอเกดิ

เหตกุารณอ์ะไรขึ้นมาก็สามารถดงึปญัญาออกมาใชไ้ดเ้ลย พอเจอความกลวัความแก่กลวั

ความเจบ็กลวัความตาย ก็เอาปญัญาออกมาใช ้ เวลาเกดิกามารมณอ์ยากจะเสพกาม ก็
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ดงึอสุภะออกมาใช ้ เวลาเกดิความอยากดืม่อยากรบัประทานอาหารขนมนมเนย เกนิ

ความพอดเีกนิความตอ้งการของร่างกาย ก็ตอ้งดงึอาหาเรปฏกูิลสญัญาออกมาใช ้ เวลา

หลงคดิวา่ร่างกายน้ีเป็นตวัเราของเรา ก็ตอ้งดงึอาการ ๓๒ ออกมาใช ้ ดงึธาต ุ ๔ ดนินํา้

ลมไฟออกมาใช ้ ถา้มนัมปีญัญาเหลา่น้ีอยู่ในใจทีพ่รอ้มทีจ่ะใชไ้ดท้นัท่วงท ี เวลาทีเ่กดิ

ความหลงทีท่าํใหเ้กดิอารมณต่์างๆ เกดิกามารมณ์ เกดิความกลวัต่างๆ เกิดความอยาก

ต่างๆ ก็จะไดด้บัมนัได ้พอดบัมนัได ้ความทกุขต่์างๆทีเ่กดิจากความอยากต่างๆ มนัก็จะ

หายไป ใจก็จะไมต่อ้งทกุขก์บัอะไรอกีต่อไป จะอยู่กบัความวา่งไมต่อ้งมอีะไร อยู่กบั 

ปรมงั สุขงั ความวา่งน้ีเป็น ปรมงั สุขงั นัน่เอง น่ีแหละขอใหพ้วกเราอย่าลมืเป้าหมายอนั

น้ี อย่าลมืจดุประสงคอ์นัน้ีของการปฏบิตัขิองเรา เราไมต่อ้งการผลอะไร นอกจากการที่

เราสามารถอยู่ไดโ้ดยทีไ่มต่อ้งมอีะไรใหค้วามสุขกบัเรา เราสามารถใหค้วามวา่งน้ี ทาํ

ความวา่งน้ีใหค้วามสุขกบัเรา ถา้เราไมม่คีวามอยากแลว้เวลาอยู่กบัความวา่งน้ีแสนจะสุข

แสนจะสบาย แต่ถา้เรายงัมคีวามอยากอยู่เวลาอยู่กบัความวา่งน้ีจะแสนทกุขท์รมาน 

เพราะความอยากน่ีเองทีท่าํใหท้กุขท์รมาน ไมใ่ช่ความวา่งทีท่าํใหใ้จทกุขท์รมาน แต่ความ

อยากจะมสีิง่น ัน้สิง่น้ีทีท่าํใหใ้จทกุขท์รมาน เราจงึตอ้งเหน็โทษของความอยากทีจ่ะมสีิง่

น ัน้สิง่น้ี วา่เป็นตวัทีส่รา้งความทกุขท์รมานใจใหก้บัใจของเรา ไมใ่ช่การอยู่โดยทีไ่มม่ี

อะไรทีท่าํใหเ้ราเกดิความทกุขข์ึ้นมา ถา้เป็นอย่างน้ีใจของพระพทุธเจา้ใจของพระอรหนัต

สาวกจะม ี ปรมงั สุขงั ไดอ้ย่างไร เพราะท่านอยู่แบบไมม่อีะไรนัน่เอง ท่านอยู่ไดเ้พราะ

ท่านตดัตณัหาความอยากต่างๆได ้ แต่พวกเราอยู่ไมไ่ดก้็เพราะวา่เราตดัไมไ่ด ้ เรายงัตอ้ง

มรูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เรายงัตอ้งมลีาภยศสรรเสรญิ เรายงัตอ้งมร่ีางกาย พอ

ร่างกายเป็นอะไรขึ้นมา เราก็โวยวาย วุน่วายเดอืดรอ้นขึ้นมาทนัท ียิ่งถา้รูว้า่จะตอ้งตายน้ี 

ก็จะหมดกาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะทาํอะไรต่อไป  

น่ีคอืสิง่ทีพ่วกเราควรจะพจิารณาตลอดเวลา ถา้เราอยากจะเขา้หาความสุขทีแ่ทจ้รงิ เขา้สู่

ความสุขทีถ่าวร ถา้เราอยากจะปฏบิตัธิรรมตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ขอใหเ้รารูว้า่เรา

ปฏบิตัเิพือ่อะไร เราไมไ่ดป้ฏบิตัเิพือ่ใหไ้ดล้าภยศสรรเสรญิมากขึ้น เพือ่ใหไ้ดส้ิง่ต่างๆ

ตามทีเ่ราปรารถนากนั แต่เราตอ้งการทีจ่ะอยู่แบบไมม่อีะไรใหไ้ดเ้ท่านัน้ น่ีแหละคอื

เป้าหมายของพวกเรา คอืไมใ่หต้อ้งมสีิง่น ัน้สิง่น้ี ไมต่อ้งมลีาภไมต่อ้งมยีศไมต่อ้งมี
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สรรเสรญิ ไมต่อ้งมรูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมต่อ้งมอีะไร ถา้เราปฏบิตัติามที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหป้ฏบิตั ิ สรา้งมรรค ๘ น้ีขึ้นมา สรา้งทานศีลภาวนาน้ีขึ้นมา 

สรา้งศีลสมาธิปญัญาขึ้นมา รบัรองไดว้า่เราจะอยู่กบัความวา่งได ้ เราจะอยู่กบัการไมม่ี

อะไรไดอ้ย่างมคีวามสุขอย่างยิ่ง จงึขอฝากเรื่องของการตัง้เป้าหมาย หรอืดูจดุหมาย

ปลายทางของการปฏบิตัิวา่ เราปฏบิตัเิพือ่การไมม่อีะไร เราไม่ไดป้ฏบิตัเิพือ่มอีะไรน้ี ให ้

ท่านไดน้าํเอาไปพนิิจพจิารณา เพือ่ความสุขสูงสุดทีจ่ะตามมาต่อไป  

ถาม เมือ่วานดฉินันัง่สมาธิช่วงตอนสวดมนตท์าํวตัรเยน็ แลว้เกดิขอ้สงสยั แต่ก็คดิวา่

ไดค้าํตอบแลว้ แต่ก็ยงัอยากจะถาม เมือ่วานตอนเยน็นัง่ไปไดส้กัพกัหน่ึง เขาปิด

ไฟหมดแลว้ นัง่สกัพกัก็เหน็แสงพุง่ออกมาจากแถวพระประธาน เป็นแสงเลก็ๆ

กลมๆ มนัลอยอยู่พกัหน่ึงแลว้ก็หายไป แลว้สกัพกัดฉินัก็เขา้ไปอกีทีห่น่ึง คอื

สวา่งแลว้ก็เยน็โลง่นะค่ะ ไมท่ราบวา่แสงทีเ่หน็คอืแสงอะไรละคะ 

ตอบ ก็แสงนิมติแหละ คอืเวลานัง่สมาธิน้ี จะมนิีมติต่างๆปรากฏใหเ้ราเหน็ได ้ แต่เรา

อย่าไปหลงมนัก็แลว้กนั เพราะว่ามนัไมไ่ดเ้ป็นผลทีเ่ราตอ้งการ เพราะมนัไมเ่ป็น

ประโยชนก์บัจติใจของเรา มนัไมไ่ดเ้ป็นประโยชนต่์อการทีเ่ราจะเจรญิปญัญา สิง่

ทีเ่ราตอ้งการ ผลทีเ่ราตอ้งการจากการนัง่สมาธิก็คอื ความว่างความสงบความน่ิง 

ความอิ่มความพอ ความเป็นอเุบกขาของใจ เหลอืแต่ผูรู้ ้ สกัแต่วา่รูอ้ยู่ อนันัน้

เป็นจดุหมายปลายทางของการปฏบิตัสิมาธิ ถา้เรายงัไมถ่งึจดุนัน้เราก็ควรทีจ่ะ

ภาวนาต่อ ถา้เราดูลมไดก้็ดูลมไป ถา้บรกิรรมพทุโธไดก้็บรกิรรมพทุโธไป อย่า

หลงตามรูก้บัแสงหรอืภาพอะไรต่างๆทีป่รากฏขึ้นมาใหร้บัรู ้ เพราะมนัไมเ่ป็น

ประโยชนอ์ะไร ก็เหมอืนกบัเรานัง่ดูทีห่นา้จอทวีดีีๆ น่ีเอง ดูแลว้กเิลสตณัหามนัไม่

ตาย แต่มนักลบัจะหกึเหมิเกดิกาํลงัเพิม่มากขึ้นได ้ แต่ถา้เราอยู่กบัความวา่ง 

กเิลสมนัก็จะหดตวัมนัก็จะสงบตวัลงไป  

ถาม ค่ะ แต่ก็รูค่้ะ ยงัมสีตยิงักาํหนดลมหายใจ ยงัพทุโธอยู่  

ตอบ ใช่ก็ทาํต่อไป  
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ถาม แลว้ก็มวีนัน้ี เมือ่กลางวนัตอนเทีย่ง นัง่อยู่สกัพกัหน่ึงรูส้กึวา่ ไม่รูว้า่ใจมนัจะรวม

เป็นหน่ึงหรอืเปลา่สงบหรอืเปลา่ แต่รูว้า่มคีวามสงบมาก ก็คอืตรงช่วงกึ่งกลาง

ระหวา่งฐาน ตรงช่วงเลยเหนือสะดอืขึ้นมาประมาณน้ิวหรอื ๒ น้ิว รูส้กึว่ามนัจะ

น่ิง น่ิงมาก แลว้ก็มแีสงออกมา  

ตอบ ได ้ก็ใหม้นัน่ิง ใหม้นัสงบก็แลว้กนั ส่วนแสงจะมหีรือไมม่กี็ไมต่อ้งไปกงัวลกบัมนั 

ขอใหม้นัน่ิงมนัไมค่ิดปรุงแต่งถงึอดตีอนาคตถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี แลว้มคีวามสุขอยู่

กบัความวา่ง ก็ถอืวา่ใชไ้ด ้ และก็ปลอ่ยใหม้นัอยู่อย่างนัน้ไป จนกวา่มนัจะถอน

ออกมา พอออกมารบัรูเ้รื่องรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ รบัรูเ้รื่องความคดิปรุง

แต่ง ก็ดงึมนัมาคดิในทางไตรลกัษณ ์ใหม้นัพจิารณาวา่ทกุสิง่ทกุอย่าง ทีเ่ราเหน็ที่

เราไดส้มัผสัมาเมือ่กี้ น้ี มนัก็เป็นอนิจจงัไปแลว้ มนัหมดไปแลว้ ผ่านไปแลว้ เรา

ไมต่อ้งไปยดึไปตดิไปอยากใหม้นัปรากฏขึ้นมา ถา้มนัจะปรากฏขึ้นมา มนัก็

ปรากฏขึ้นมาเองถา้มเีหตมุปีจัจยั แลว้ก็ใหพ้จิารณาสิง่ทีเ่รายงัยดึยงัตดิยงัรกัยงั

หวงอยู่ ยงัทกุขก์บัมนัอยู่ พจิารณาใหเ้หน็วา่สกัวนัหน่ึงไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งมกีารจาก

กนัไป ถา้เรายนิดใีหเ้ขาจากไปเราก็จะไมท่กุข ์ ถา้เราหวงเราอยากใหเ้ขาอยู่กบัเรา

เวลาเขาจากเราไปเราก็จะทกุข ์ ฉะนัน้เราตอ้งถามตวัเราเองเราอยากจะทกุข์

หรอืไมท่กุข ์ ถา้อยากจะทกุขก์็รกัไปหวงไป ถา้ไมอ่ยากจะทกุขก์็ตอ้งปลอ่ย ตอ้ง

ไมร่กัไมห่วง  

ถาม ค่ะ แลว้เวลานัง่สมาธิ ใกลห้วัใจใกลจ้ะน่ิงปุ๊ บ ทาํไมพทุโธมนัเร่งจงั เร่งเอาเร่งเอา

จนพทุโธแบบไมท่นันะค่ะ  

ตอบ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากใหม้นัสงบเร็วๆ ก็ไมเ่ป็นไรถา้มนัจะเร่งหรอืมนัไม่

เร่งก็ ถา้มนัอยู่กบัพทุโธกใ็ชไ้ด ้ อย่าใหม้นัไปอยู่กบัความคดิปรุงแต่งต่างๆก็แลว้

กนั  
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ถาม ผมปฏบิตัธิรรมมาก็ประมาณสกั ๓๐ ปีไดค้รบั ส่วนใหญ่นัง่ก็จะหลบันะครบั 

แลว้ก็อย่างเมือ่กี้ น้ีฟงัหลวงพอ่เทศนก์็ตรงประเดน็ครบั แต่กห็ลบับา้งตื่นบา้ง มนั

ทาํยงัไงไดค้รบัทีว่า่ใหจ้ติมนัตื่นตลอด 

ตอบ คอืสตเิรามกีาํลงัไม่มากพอนัน่เอง เวลาเรานัง่เฉยๆ พอจติมนัจะสงบสตมินัก็

หมดกาํลงั มนัก็เลยหลบัไป ถา้เรามสีตแิลว้เวลาจติสงบมนัจะไมห่ลบั มนัจะเขา้

ไปในสมาธิ ดงันัน้เราตอ้งฝึกสตอิย่างทีไ่ดส้อนไวว้า่ฝึกตลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นจน

หลบั คอยควบคุมใจไมใ่หล้อยไปคดิเรื่องต่างๆนานา ใหอ้ยู่กบัเรื่องทีเ่รากาํหนด

ไวเ้รื่องเดยีว ถา้เราใหก้าํหนดอยู่กบัพทุโธก็ตอ้งอยู่กบัพทุโธไปอย่างเดยีว 

ตลอดเวลา ไมว่่าเราจะทาํอะไร ถา้เราใชร่้างกายเป็นตวัทีเ่รากาํหนดใหจ้ติต ัง้สติ

อยู่ เราก็ตอ้งเฝ้าดูร่างกายไปตลอดเวลา ไมว่า่เราจะทาํอะไร จนกวา่เราจะนอน

หลบั ถา้เราฝึกสตไิดอ้ย่างน้ีแลว้เวลานัง่สมาธิแลว้จะไมห่ลบั เวลาฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมจะไมห่ลบั  

ถาม สตติอ้งต ัง้ตลอดเลยใช่ไหมครบั ไมว่า่จะยนืเดนินัง่นอนอะไร 

ตอบ ใช่ ทกุอริยิาบถ ทกุขณะ ทกุเวลา ทกุลมหายใจเขา้ออก ไมว่า่จะทาํอะไรถา้ไม่

ตอ้งใชค้วามคดิก็ใหพ้ทุโธๆไป หรอืถา้ใชร่้างกายก็ตอ้งเฝ้าดูการกระทาํของ

ร่างกายไป ทกุอริยิาบถของการเคลือ่นไหว  

ถาม จติอยู่ตรงไหนก็ไมเ่ป็นไรใช่ไหมครบั 

ตอบ ก็จติอยู่กบัสต ิ สตอิยู่ตรงไหนจติก็อยู่ตรงนัน้นะ ถา้ไมม่สีตจิติมนัก็จะไปอดตีไป

อนาคตไปเรื่องนัน้เรื่องน้ีแทน  

ถาม ถา้อย่างเจบ็ป่วยอะไรอย่างน้ี 

ตอบ ตอนนัน้ตอ้งใชป้ญัญา พอออกจากสมาธิมาก็พจิารณาว่า ความเจบ็ป่วยน้ีเป็น

เรื่องของร่างกายไมใ่ช่เรื่องของใจ ใจไมไ่ดเ้จบ็ป่วยไปกบัร่างกาย ร่างกายก็เป็นสิง่
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ทีห่า้มมนัไมไ่ด ้ มนัจะเจ็บจะป่วยก็ปลอ่ยมนัไป เหมอืนกบัเราหา้มฝนฟ้าอากาศ

ไมไ่ด ้ ถา้เราไมไ่ปหา้มฝนฟ้าอากาศ เวลาฝนฟ้าอากาศเป็นอะไรเราก็ไมเ่จบ็ไปกบั

มนั เช่นเดยีวกบัร่างกาย ถา้เราไม่ไปหา้มมนัไมใ่หม้นัเจบ็ ไมไ่ปอยากใหม้นัเจบ็น้ี 

เวลามนัเป็นอะไรไปเวลามนัเจบ็เราก็จะไมเ่จบ็ คอืเราตอ้งปลอ่ยวางมนั  

ถาม ร่างกายก็รกัษากนัไป 

ตอบ ตามอาการตามสภาพตามกาํลงั 

ถาม จติเราก็ 

ตอบ รูไ้ป รกัษาใจไป รกัษาจติดว้ยการปลอ่ยวาง อย่าไปทกุขก์บัร่างกาย อย่าไปอยาก

ใหร่้างกายไมเ่จบ็ไมเ่ป็นอะไร 

ถาม และถา้จะเอาบญุกศุลน้ี เราก็นัง่กรรมฐานอะไรช่วยน้ี พอจะไดไ้หม 

ตอบ ก็น่ีแหละ บญุกศุลสูงสุดแลว้ทีก่าํลงัพดูอยู่น่ี คอืปญัญา กรรมฐานก็คอืปญัญา

น่ีเอง นัง่กรรมฐานเพือ่ใหเ้กดิปญัญา เพือ่ทีจ่ะไดด้บัความทกุขต่์างๆใหห้มดไป

จากใจ  

ถาม คอืเวลาผมภาวนาพทุโธนะครบั มนัเครยีดมากเลยครบั คอืภาวนาพทุโธไป บาง

ทมีนัก็งว่งบา้งใช่ไหมครบั บอกไมง่ว่ง บางทภีาวนาไปปุ๊ บไปเจอแหมม่ใช่ไหม

ครบั คอืความรูส้กึไปเหน็ บอกไมเ่อา ภาวนาพทุโอย่างเดยีว ดงึมนัอย่างเดยีว 

ดงึมาอยู่ตรงน้ี รูส้กึเครยีดมากครบัพระอาจารย ์ ถา้เปรยีบเหมอืนกบัวา่เราสวด

มนต ์อรหงั สมัมาฯ รูส้กึมนัสดชื่นมากกวา่ มนัเป็นเพราะอะไร 

ตอบ ก็เปลีย่นไดเ้พราะว่ามนั จติเรายงัไมถ่กูจรติกบัพทุโธ ยงัถกูจรติกบัการสวดมนต์

ก็สวดมนตไ์ป คอืสตเิราอาจจะยงัไมม่กีาํลงัมากพอทีจ่ะดงึใหจ้ติอยู่กบัคาํเดยีว 

มนัยงัอยากจะไหลไปกบัหลายๆคาํ ก็ไหลไปไดถ้า้อยู่กบับทสวดมนต ์ก็ถอืวา่เป็น

การภาวนาอยู่เหมอืนกนั  
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ถาม ใชไ้ดเ้หมอืนกนัใช่ไหมครบั 

ตอบ ได ้ ก็สวดไปจนกระท ัง่รูส้กึวา่เหน่ือยอยากจะหยุด ก็ลองดูเอาแต่พทุโธคาํเดยีว

ต่อไปก็ได ้หรอืถา้ไมอ่ยากจะพทุโธก็ดูลมหายใจต่อไปก็ได ้ 

ถาม ครบัแต่วา่ ถา้เสร็จจากตรงนัน้แลว้สงัเกตตวัเองวา่ คอืบางทพีอนัง่พกั เราก็ดูลม

หายใจเขา้ออก เออรูส้กึดขีึ้นมาก  

ตอบ คอืตอนตน้น้ีความคดิมนัมกีาํลงัมาก มนัอยากจะคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี เราก็ใหม้นั

มาคดิกบับทสวดมนตแ์ทนก็ได ้ หรอืท่องพระสูตรไปก็ได ้ ท่องสตปิฏัฐานสูตรไป

ก็ได ้ 

ถาม ทีพ่ระอาจารยพ์ดูในเรื่องการพลดัพรากจากกนั ก็พยายามนึกตลอดเวลา แต่วา่

พอนึกถงึใชป้ญัญา นึกถงึการพลดัพรากจากลูกซึง่เรารกัมาก อาจารยบ์างทใีจ

หายแวบ เราตอ้งตายจากกนัจรงิๆหรอืน่ี ความรูส้กึมนัเกดิขึ้นมาอย่างน้ีครบั  

ตอบ เพราะใจเราไมส่งบไง ถงึบอกวา่ตอ้งพจิารณาตอนทีใ่จออกจากสมาธิมาใหม่ๆ  

ตอนนัน้กเิลสมนัจะไมม่กีาํลงั มนัก็จะไมส่รา้งความรูส้กึเสยีววาบขึ้นมา  

ถาม ผมไมรู่ค้นอื่นเหมอืนผมหรอืเปลา่  

ตอบ เหมอืนกนัทกุคนแหละ ถา้ใจไมส่งบ พอคดิถงึเวลาทีเ่ราตอ้งพลดัพรากสิง่ทีเ่รา

รกัไปน้ี มนัจะเสยีววาบขึ้นมา คิดถงึร่างกายเราตอ้งจากมนัไปมนัก็จะเสยีววาบ

ขึ้นมา แต่ถา้ใจสงบแลว้ความเสยีวน้ีจะไม่ม ี เพราะความเสยีวเกดิจากกเิลส

ตณัหาความอยากน่ีเอง จงึตอ้งพจิารณาหลงัจากทีอ่อกจากสมาธิมา เป็นเวลาทีด่ี

ทีสุ่ด พจิารณาไปจนกว่าเริ่มเกดิอาการเสยีววาบ ก็หยุด แลว้ก็กลบัเขา้ไปใน

สมาธิใหม ่ เหมอืนกบัหมอฟนัเวลาจะถอนฟนัน้ี ตอ้งฉีดยาชาก่อนถงึจะถอนได ้

พอคนไขบ้อกเจบ็น้ีก็ตอ้งหยุดถอนก่อนแลว้ ก็ตอ้งฉีดยาชาเพิม่ อนัน้ีก็

เหมอืนกนั สมาธิน้ีก็เป็นเหมอืนยาชาของใจ เวลาที่จะถอนอปุาทานความรกัความ
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หวงน้ีมนัจะเจบ็มนัจะเสยีว แต่ถา้เรามสีมาธิมนัจะไมเ่สยีวมนัจะไมเ่จบ็ มนัจะ

รูส้กึเฉยๆ  

ถาม เรื่องของการพจิารณาอสุภะ ก็คอืเจอใครสวยๆน่ี พยายามคดิเหมอืนทีพ่ระ

อาจารยเ์ทศนน์ะครบั มนัไมส่วยมนัไมง่ามมนัมอีาการ ๓๒ ก็ไดร้ะดบัหน่ึงครบั 

แต่บางทเีดนิผ่านแป๊บเลยนะครบัอาจารย ์สมัผสัปุ๊ บน่ีมนัมาปุ๊ บขึ้นมาเลยครบั ถา้

ไปเจออย่างนัน้เราจะใชต้วัไหนระงบัใหไ้ด ้

ตอบ ก็อสุภะน้ี เพยีงแต่วา่เรามนัไมม่นีะ เราถงึตอ้งพจิารณามนับ่อยๆ เพราะวา่กาํลงั

ของอสุภะทีเ่ราสะสมไวใ้นใจน้ีมนัมนีอ้ย พอไปเจอสุภะปับ๊มนัถกูเหยยีบหายไป

หมดเลย  

ถาม ผมพจิารณาอย่างน้ีครบั ไมรู่จ้ะใชไ้ดไ้หม คอืพอเหน็ปุ๊ บ มนัสวยงามมนัแป๊บ

ขึ้นมาเลยนะครบัอาจารย ์ ตอนแรกบอกไมใ่ช่ แต่ไปๆมาๆมนัตามมา ไมด่งึมนั

กลบัมา ภรรยาเราสมยัสาวๆมนัก็อย่างน้ีแหละ มนัก็เต่งตงึอย่างน้ีแหละ เดีย๋วน้ี

มนัยานแลว้ คอืพยายามนึกอย่างน้ี คดิอย่างน้ีตลอดเวลาครบั คอืเรื่องน้ีมนั ผม

ไมรู่ใ้ครจะเหมอืนผมไหม แต่วา่ความรูส้กึอย่างน้ีมนัเกดิขึ้นตลอด  

ตอบ ก็ตอ้งเหน็ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่าํใหค้ลายความกาํหนดัยนิด ี คลายกามารมณ์ ตอ้ง

พยายามนึกอยู่เรื่อยๆใหม้นัฝงัอยู่ในใจเหมอืนดงัทีพ่ดูวา่ใหม้นัเหมอืนสูตรคูณ

เลย พอจะตอ้งคูณเลขปับ๊มนัก็โผลข่ึ้นมาเลย สองคูณสองเท่าไหร่ มนัจะได ้

คาํตอบทนัทเีลย พอเหน็อะไรสวยเหน็อะไรงามปับ๊อสุภะก็ตอ้งมาทนัทเีลย  

ถาม เรื่องน้ีเป็นเรื่องทีก่ระผมไดพ้บเจอมาตัง้แต่สมยัตอนเป็นเดก็ แต่ยงัเก็บ

ความรูส้กึอดัอ ัน้ตนัใจไว ้ ไมท่ราบวา่เป็นอะไร ก็คอื สมยัก่อนจะเป็นทุ่งนา ผม

เดนิผ่านทุ่งนาหน่ึงไปอกีทุง่นาหน่ึง ไปเจอร่มไมท้ีเ่ป็นพทุราใหญ่ ขา้งในจะมคีน

ลกัษณะเป็นรูปร่างใหญ่โตนอนอยู่ เป็นผูห้ญงิกบัผูช้าย ใส่ชดุเหมอืนกบัฤๅษ ี

แลว้ก็มองหนา้กระผมอยู่ ตอนนัน้กระผมประมาณ ๗ ขวบขอรบั แต่กระผมก็ได ้

แค่ยนืมองเขาก็มองหนา้แลว้ก็เดนิผ่านไป ช่วงนัน้เวลาประมาณ ๖ โมงเชา้ แต่
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หลงัจากกระผมเดนิทางกลบัมาทางเดมิประมาณ ๔ โมงเยน็ ปรากฏวา่ไมเ่หน็

แลว้ขอรบั ก็เลยอยากจะสอบถามพระอาจารยว์่า เป็นเทวดาหรอืวา่เป็นภตูผี

ปีศาจ หรอืวา่อะไรอย่างไรขอรบั  

ตอบ อย่าไปคาดคะเน อย่าไปปรุงแต่ง ใหเ้หน็ตามความเป็นจรงิ เหน็วา่มนัเป็นอย่างที่

เราเหน็ แลว้ก็พจิารณาว่ามนัไมเ่ทีย่งมนัหายไปแลว้ ถา้ไปมคีวามสงสยัมคีวาม

อยากรูอ้ยากเหน็วา่เป็นอะไรก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ตอ้งเหน็แลว้ก็ปลอ่ยวาง 

เหน็วา่มนัเกดิแลว้มนัก็ดบัไป มนัไมม่สีารประโยชนอ์ะไรกบัใจของเรา มนัเป็น

ทกุขถ์า้เราไปยดึไปตดิมนั ใหป้ลอ่ยวาง เท่านัน้เอง เหมอืนกบัเราดูภาพยนตร ์ ดู

เสร็จแลว้หนงัจบแลว้ก็ผ่านไป  

ถาม ครบัผม ส่วนมากแลว้ก็จะเหน็แต่ในนิมติในความฝนัก็ม ี 

ตอบ ก็นัน่ละ มนัก็เหมอืนกบัฝนันะ เวลาฝนัตื่นขึ้นมามนัก็หายไปหมดไป ไมต่อ้งไป

เอามาเป็นสญัญาอารมณ์ ถา้มนัไม่มปีระโยชน ์ ถา้เหน็ซากศพน้ีมนัเป็นประโยชน์

กบัใจ เพราะวา่มนัจะเอามาฆ่ากเิลสได ้ ก็เอามาเจรญิบ่อยๆต่อ ถา้เหน็เป็น

ซากศพเหน็เป็นโครงกระดูกของหญงิของชาย ก็เอามาพจิารณาต่อ ต่อไปเวลา

เหน็หญงิเหน็ชาย ก็พยายามใหเ้หน็โครงกระดูกเหน็ซากศพของเขา ถา้อย่างน้ีมนั

จะเป็นประโยชน ์เพราะมนัจะทาํใหเ้ราปลงได ้ 

ถาม ครบัผม เพราะวา่ตอนนัน้มหีนงัจกัรๆวงศ์ๆ เรื่องพระเวสสนัดรนะครบั ตอนแรก

ยงัไมรู่จ้กั ก็เลยคดิวา่น่าจะเหมอืนพระเวสสนัดรหรือเปลา่  

ตอบ ก็ไมต่อ้งไปกงัวลนะ จะเป็นไมเ่ป็นก็ มนัเป็นมนัก็เป็นไปแลว้ ถา้มนัไมเ่ป็นมนัก็

ไมเ่ป็นไปแลว้  

ถาม หากญาตเิราทีเ่ขาไปอยู่บนเทวโลก เขาเคยไดฟ้งัธรรมจนบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆ เขา

สามารถมาสอนธรรมเราในฝนัหรอืในสมาธิไดห้รอืไม ่ มาแค่แนะนาํและนาํเราไป

เจอครูบาอาจารยพ์ระสุปฏปินัโน และเขาก็จะมาคอยเตอืนใหเ้ราปฏบิตั ิ 
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ตอบ มนัจะไดไ้มไ่ดก้็อยู่ทีม่นัเกดิหรอืไมเ่กดินัน่เอง ถา้มนัเกดิก็แสดงวา่มนัได ้ ถา้มนั

ไมเ่กดิก็แสดงวา่มนัไมไ่ด ้ 

ถาม ญาตทิีอ่ยู่บนเทวโลกแจง้เราวา่บนโลกมสีมบตัขิองเขาอยู่ บอกใหเ้รานาํไปขาย 

เราแบ่งกาํไรไวใ้ชไ้ด ้ แต่จดุประสงคข์องเขาตอ้งการใหเ้ราไปทาํบญุ แบบน้ีเขาจะ

ไดบ้ญุไหมคะ เพราะเป็นของๆเขา และหากวา่เขาไดร้บับญุน้ี เราจะไดถ้อืวา่เรา

ร่วมบญุกบัเขาไหมคะ ส่วนเราเมือ่ไดส่้วนกาํไรก็นาํไปทาํบญุเช่นกนัค่ะ  

ตอบ เขาก็จะไดบ้ญุทีเ่กดิจากการใหท้ีเ่รยีกวา่ทาน เราก็จะไดบ้ญุจากการรบัใชผู้อ้ื่น 

อนัน้ีเป็นบญุทีต่่างกนั แลว้เราก็จะไดร้บับญุถา้เราเอาเงนิกาํไรทีเ่ขาใหเ้ราน้ีไปทาํ 

เราก็จะไดบ้ญุอกีกอ้นหน่ึงก็คอืทาน  

ถาม ขณะทีจ่ติออกจากสมาธิ เริ่มรูส้กึนึกคดิ แลว้หยบิกายมาพจิารณา นิมติมกัแสดง

รูป กลายสภาพเป็นของแตก ในรูปลกัษณะทีเ่ราไมเ่ขา้ใจไดท้นั ในขณะจติจน

นิมตินัน้ แตกหายสูญไปหมด กวา่จะเขา้ใจตอ้งมานัง่พจิารณาทบทวนอกีครัง้ 

หลงัออกจากสมาธิ เช่นสภาพกายระยบิระยบัย่อยไปเป็นผง เป็นการกลายสภาพ

ไปคนืสู่ดนิ การทีจ่ติเราพจิารณากายภายนอก แลว้จติตามรูก้ารกลายสภาพสูญ

ไมท่นัในขณะนัง่สมาธิหลบัตา มาเขา้ใจภายหลงัลมืตาแลว้ ควรไมค่วรผดิถกู

อย่างไรครบั 

ตอบ ก็ควรจะเอาภาพของร่างกายนัน้ เขา้มาเปรยีบเทยีบกบัร่างกายของเรา วา่ร่างกาย

ของเราก็จะตอ้งเป็นอย่างนัน้เหมอืนกนั ตอ้งโอปนยโิก ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราเหน็ 

ใหเ้อามาใชก้บัร่างกายของเรา เพือ่ใหเ้ราปลอ่ยวางร่างกายของเรา และร่างกาย

ของคนทีเ่รารกัเราหวง เรารกัใครเราหวง เราไมอ่ยากใหเ้ขาตายไป เราก็ตอ้งเอา

ภาพของความตายของเขานัน้ มาปรากฏใหเ้ราเหน็บ่อยๆ จนกระท ัง่เรายอมรบัวา่

เขาตอ้งจากเราไปเขาตอ้งตายจากเราไป น่ีคอืการเจรญิวปิสัสนา ตอ้งเอามาใชก้บั

ตวัเรากบับคุคลทีเ่รารกัเราหวง เพือ่ทีเ่ราจะไดป้ลอ่ยวาง จะไดไ้มท่กุขก์บัการตาย

ของเขา หรอืการตายของเรา  
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ถาม การพจิารณากายภายนอกน้ี จะมมีาแสดงใหเ้หน็ในหลายลกัษณะ ก่อนไปจบสู่

สภาพสูญหรอืแตกสลาย แต่จติก็ไมย่อมเขา้สู่ความวา่ง ถอืวา่การภาวนาน้ียํา่อยู่

กบัทีห่รอืเปลา่ หรอืจติกาํลงัเรยีนรูก้ายภายนอกครบั 

ตอบ เพราะว่ายงัไมไ่ดเ้ขา้สู่หอ้งสอบไง การพจิารณาน้ีเป็นเหมอืนการทาํการบา้น การ

เตรยีมตวัไวก่้อน เราตอ้งไปเจอสภาพทีเ่ราจะตอ้งถกูบงัคบัใหป้ลอ่ยวาง ร่างกาย

ของเราหรอืร่างกายของคนอื่น เช่นเราทกุขก์บัร่างกายของคนนัน้คนน้ี เพราะเรา

รกัเราห่วงเราหวง เราอยากใหเ้ขาดอียากใหอ้ยู่ไปนานๆ แต่ตอนน้ีเขากาํลงัจะตาย

อย่างน้ี ถา้เราเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา แลว้เราเอาความตายน้ีมาพจิารณา จนเรา

ยอมรบัแลว้เราปลอ่ยวางเขาได ้ ความทกุขภ์ายในใจของเราก็จะหายไป แลว้ใจ

ของเราก็จะวา่งจากเขา ใจของเราจะไมว่ติกไมก่งัวลไมวุ่น่วายเดอืดรอ้น กบัความ

เป็นความตายของเขาหรอืของเรา เราตอ้งมขีอ้สอบก่อน ใจมนัถงึจะผ่านขอ้สอบ

ได ้ เพราะถา้ผ่านขอ้สอบได ้ ใจก็จะวา่ง ทีย่งัไมว่่างเพราะวา่ยงัไม่ไดท้าํขอ้สอบ 

ตอนน้ียงัเป็นการเพยีงแต่เป็นการทาํการบา้น เป็นการเตรยีมขอ้มลูไว ้ เตรียม

อาวุธยุทโธปกรณไ์วต่้อสูก้บักเิลสตณัหาเวลาทีม่นัเกดิเหตกุารณข์ึ้นมา  

ถาม มคีนมาแนะนาํใหท้าํบญุ และนัง่สมาธิ เขาบอกวา่ทาํแลว้รวย เมือ่รวยแลว้ก็เอา

เงนิไปทาํบญุ เป็นการบาํรุงพระพทุธศาสนา พรอ้มยกตวัอย่างพระวดัดงัๆ ว่าทีม่ี

คนมาทาํบญุทีว่ดัจาํนวนมากๆ ท ัง้ทีไ่มต่อ้งออกไปเรี่ยไรเลย แต่ผลจากการนัง่

สมาธิจะเรยีกเงนิทองได ้ 

ตอบ แลว้ทาํไม 

ถาม เขาคงถามว่า จรงิหรอืไม่ทีพ่ระนัง่สมาธิแลว้จะรวย 

ตอบ รวย ป่านน้ีเราก็รวยแลว้ เราก็ยงัขอทานอยู่ทกุวนัน้ี 

ถาม การปฏบิตัเิหน็ความไมเ่ทีย่งของเวทนา แยกรูปและนามไดบ้างครัง้ แต่จติไมเ่คย

รวมสกัครัง้ ปฏบิตัมิาถกูทางไหมคะ 
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ตอบ ก็ยงัไมป่ลอ่ยอย่างเต็มทีน่ ัน่เอง เช่นเวลาเรานัง่แลว้เกดิความเจบ็ปวด แลว้เรา

ปลอ่ยมนัไมไ่ปยุ่งกบัมนั มนัจะเจบ็ก็ปลอ่ยมนัเจบ็ไป มนัจะหายก็ปลอ่ยมนัหาย 

มนัไมห่ายก็อยู่กบัมนัไป ถา้เราปลอ่ยมนัจรงิๆ จติเราก็จะรวม ถา้ยงัไม่รวมก็

แสดงวา่ยงัไมป่ลอ่ย  

ถาม ถา้เราแผ่บญุใหก้บัผูท้ีไ่มไ่ดเ้ป็นญาต ิ เขาจะไดร้บับญุนัน้หรอืไม ่ หรอืทาํอย่างไร

ถงึจะแผ่บญุใหเ้ขาเหลา่นัน้ไดค้ะ 

ตอบ การจะแผ่บญุเราก็ตอ้งมบีญุก่อน ดงันัน้เราตอ้งทาํบญุ การสรา้งบญุทีนิ่ยมใชใ้น

การแผ่ก็คอืการทาํทาน อย่างวนัน้ีญาตโิยมมาทาํทานแลว้ตอนน้ีมบีญุแลว้ ทน้ีี

อยากจะไปแผ่ใหใ้ครก็แผ่ได ้ แบ่งใหใ้ครอทุศิใหใ้ครก็ได ้ แต่ผูท้ีร่บัก็อาจจะรบั

หรอืไมร่บัก็ไดอ้ยู่ทีฐ่านะของเขา ถา้เขาเป็นขอทานมารอรบัอยู่เขาก็จะรบัไป ถา้

เขาเป็นเศรษฐเีขารบัรูเ้ขาก็จะอนุโมทนา เหมอืนกบัเอาเงนิใหข้อทานไปใหเ้ศรษฐ ี

เศรษฐเีขาก็เฉยๆไมเ่ดอืดรอ้น ไมด่ใีจไมเ่สยีใจ ใหม้าก็ขอบใจนํา้ใจของผูใ้ห ้ แต่

ไมม่ผีลกระทบต่อผูร้บั แต่ถา้เป็นขอทานน่ีมผีลกระทบมาก เพราะผูร้บัน้ีกาํลงัหวิ 

ไดเ้งนิน้ีไดบ้ญุกอ้นน้ีก็จะไดไ้ปซื้ออาหารมารบัประทาน ฉะนัน้อยู่ทีส่ถานภาพของ

ผูร้บัวา่เขาอยู่ในสถานภาพใด 

ถาม อย่างเวลาถอืศีล ๘ เรื่องเครื่องนอน อย่างทีน่อนจะนอนแค่ปูเสือ่หรอืผา้บางๆได ้

แต่ผา้ห่ม ถา้เกดิเขาห่มผา้นวมอะไรอย่างน้ีไดห้รอืเปลา่คะ เพราะเขาหนาว ผา้ห่ม

หนาๆ 

ตอบ ได ้ ถา้ห่มกนัหนาวได ้ ตอ้งดูแลรกัษาร่างกายใหเ้ป็นปกตสุิข ถา้นอนหลบัก็เป็น

การปกตสุิขของร่างกายน้ี ทาํได ้ เช่นถา้พื้นมนัเยน็แลว้นอนแลว้ มนัทาํใหไ้ม่

สบายก็ผา้นวมหรอืผา้ห่มหนาๆมาปู เพือ่กนัความเยน็น้ีก็ทาํได ้ 

ถาม แลว้ถา้เขามาบวชพราหมณท์ีว่ดั เขาก็พกผา้มาดว้ยอกีหลายๆผนือย่างน้ี ไดไ้หม

คะ 
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ตอบ ได ้ ถา้ไมไ่ดเ้อามาเพือ่บาํรุงบาํเรอความสุข เท่านัน้เอง มาเพือ่บาํบดัทกุขม์ารกัษา

ร่างกายไมใ่หเ้จบ็ไขไ้ดป่้วยก็ทาํได ้ 

ถาม สภาวะทีห่นูปฏบิตัอิยู่ มนัรู ้ รูแ้บบบางทกี็ละเอยีดบางทกี็หยาบ รูแ้ค่สภาวะสิง่ที่

เกดิขึ้นระหวา่งวนัมนัเขา้ในใจไม่ไดน้ะค่ะ  

ตอบ หมายถงึอย่างไรเขา้ไปในใจไมไ่ด ้ 

ถาม หมายถงึวา่ อารมณโ์กรธอย่างน้ี เวลามเีรื่องโกรธหรอืวา่ดใีจเสยีใจอะไรอย่างน้ี ก็

คอืไมเ่ขา้ใจ 

ตอบ ไมเ่ขา้ใจวา่มนัเกดิขึ้นไดอ้ย่างไร 

ถาม ใช่คะ 

ตอบ ก็อารมณต่์างๆ มนัเกดิจากความอยากของเราท ัง้นัน้แหละ เราอยากไดอ้ะไรแลว้

ไมไ่ดด้งัใจมนัก็โกรธเราก็เสยีใจ หรอืเราวติกกงัวลกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี เพราะเรา

อยากจะใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พระพทุธเจา้สรุปก็คอื อารมณต่์างๆที่

เรยีกวา่อารมณไ์มด่น้ีี ทีเ่ป็นทกุขน้ี์ เกดิจากความอยากท ัง้นัน้  

ถาม แต่มนัเขา้ไมไ่ดค่้ะ 

ตอบ เขา้ไปทีไ่หน 

ถาม ในใจค่ะ 

ตอบ จะเขา้ไปทาํไมละ จะใหม้นัเขา้ไปทาํไมละ มนัก็อยู่ในใจอยู่แลว้ อารมณท์ีเ่กดิขึ้น 

ถาม คอือย่างน้ีปฏบิตัถิกูใช่ไหมคะ 

ตอบ คอืถกูยงัไงละ  
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ถาม ก็คอืรูค่้ะ ดูแค่ตวัรูใ้ช่ไหมคะ  

ตอบ คอืถา้รูแ้ลว้ปลอ่ยวางมนัไดก้็ถกู คอืไมไ่ปวุน่วายไปกบัมนั แต่มนัจะมอีารมณ์

อย่างไร ก็รูว้า่มนัเป็นอารมณ ์ทีม่นัไมเ่ทีย่งเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป เราไมต่อ้งไป

วุน่วายกบัมนั เราสกัแต่วา่รูไ้ดก้็ไม่มปีญัหาอะไร ก็ถกู แต่ไมใ่ช่รูแ้ลว้ก็อยากจะ

ดืม่กาแฟก็ไปชงกาแฟมาดืม่ อย่างน้ีไมถ่กูแลว้ ถา้อยากจะดืม่กาแฟก็ไมด่ืม่  

ถาม ค่ะ บางทถีา้มนัรูส้กึหนกัๆ หนูก็จะพจิารณาดูค่ะ วา่สิง่ทีเ่กดิสิง่ทีท่าํใหใ้จมนัหนกั

นะค่ะ คอืวา่มนัเป็นเพราะอะไร  

ตอบ ตอ้งไมไ่ปแกด้ว้ยการไปหารูปเสยีงกลิน่รสมาแก ้ตอ้งแกด้ว้ยปญัญาเท่านัน้ ไมใ่ช่

ไมส่บายใจก็ไปชอปป้ิงอย่างน้ี อย่างน้ีไมใ่ช่วธิีแก ้วธิีแกก้็ใหดู้วา่มนัตอ้งมอีะไรทาํ

ใหเ้ราไมส่บายใจ ถา้เราคน้หาเจอ เราก็ละตน้เหตนุัน้ มนัก็จะหาย ถา้ไมห่ายก็ทน

อยู่กบัมนัไปจนกวา่มนัจะหมดแรงเอง แลว้มนัก็จะหายไปเอง แต่อย่าไปทาํอะไร 

อย่าไปชอปป้ิงอย่าไปดูหนงัอย่าไปกนิเหลา้เมายา เพือ่มาแกอ้ารมณท์ีไ่มด่ ี อนัน้ี

ไมใ่ช่วธิีสกัแต่วา่รู ้ สกัแต่วา่รูต้อ้งเฉย ตอ้งรูเ้ฉยๆ รูว้า่เดีย๋วมนัก็ดบัลงไปเอง ถา้

ทนไหว ถา้อยากจะใหม้นัดบัเร็วก็ตอ้งใชป้ญัญาคน้หาสาเหตวุา่มนัเกดิจากอะไร 

เขา้ใจนะ 
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กณัฑท์ี่ ๔๘๙ 

ควรเรง่ปฏบิตัไิดแ้ลว้ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

สิง่ทีพ่วกเราควรจะกระทาํกนั เวลาทีเ่ราไปงานศพ ก็คอื เราควรจะราํลกึถงึพระปจัฉิม

โอวาทของพระบรมศาสดา ของพระพทุธเจา้ของพวกเรา ที่ไดท้รงตรสัไวก้อ่นที่จะจาก

พวกเราไปว่า สงัขารทัง้หลายเป็นของไม่เที่ยง มีการเกดิข้ึนตัง้อยูแ่ลว้ดบัไป จงยงั

ประโยชน์ตนและประโยชน์ทา่นใหถ้งึพรอ้ม ดว้ยความไม่ประมาทเถดิ น่ีคอืเป็นคาํ

สอนครัง้สุดทา้ยของพระพทุธเจา้ ก่อนทีจ่ะจากพวกเราไป ทรงเตอืนใหพ้วกเราอย่าต ัง้อยู่

ในความประมาทกนั ความประมาทกค็ือการไม่ทาํกจิที่พงึกระทาํนัน่เอง ปลอ่ยใหว้นั

เวลาผ่านไป ผ่านไป โดยไม่ไดท้าํประโยชน์ของตน และประโยชนข์องผูอ้ืน่ ไมค่ดิวา่

ตนเองนัน้จะตอ้งตายไปในวนัใดวนัหน่ึง คดิวา่จะอยู่ไปเรื่อยๆ จงึไมต่อ้งรบีขวนขวาย 

คดิวา่จะมเีวลาปฏบิตัเิมือ่ถงึเวลาทีจ่ะปฏบิตั ิแต่การปฏบิตัน้ีิ จะเกดิก็ตอ้งเกดิขึ้นในวนัน้ี 

ถา้บอกวา่จะปฏบิตัพิรุ่งน้ี พอถงึพรุ่งน้ีก็จะบอกวา่จะปฏบิตัพิรุ่งน้ี น่ีคอืความคดิของเรา

มกัจะเป็นอย่างนัน้  

ถา้เราปฏบิตัวินัน้ี เราก็จะไดป้ฏบิตัมิาอยู่เรื่อยๆ และเมือ่เราไดป้ฏบิตั ิ เราก็จะไดร้บัผล

จากการปฏบิตั ิ การศึกษาเราก็ไดศึ้กษากนัมาพอสมควรแลว้ มาศึกษาทีน่ี่ก็เกอืบครบ 

๑๐ ปีแลว้ แต่การปฏบิตัไิมป่รากฏขึ้นเลย คอืการไปปฏบิตัแิบบเอาจรงิเอาจงั ควบคู่กบั

การรํา่เรยีน ปรยิตัแิละปฏบิตัน้ีิ ครูบาอาจารยท์่านบอกวา่มนัไมไ่ดแ้ยกออกจากกนั มนั

ไปดว้ยกนั เรยีนแลว้ก็สามารถปฏบิตัคิวบคู่กนัไปได ้ ไมต่อ้งรอใหเ้รยีนจบพระไตรปิฎก

ก่อน แลว้ค่อยมาปฏบิตั ิการปฏบิตัิน้ีถา้เราไม่ดาํร ิเราไม่รเิริ่ม เราไม่ผลกัดนัมนั มนัจะ

ไม่มีวนัเกดิข้ึนได ้อย่างทีเ่ราเมือ่ก่อนตอนทีเ่ริ่มศึกษาพระธรรมคาํสอนใหม่ๆ  ก็ไดศึ้กษา

อยู่เกอืบ ๓ เดอืนดว้ยกนั ก็ยงัไมไ่ดป้ฏบิตัเิสยีท ี จนวนัหน่ึงก็เกดิความคิดขึ้นมา ถาม

ตวัเองวา่ เอะ๊ เราก็เรยีนมาพอสมควรแลว้ รูแ้ลว้ว่าตอ้งทาํอะไร ทาํไมไมท่าํเสยีท ีคอืการ
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นัง่สมาธิ พอคดิอย่างนัน้เลยก็นัง่มนัตอนนัน้เลย พอเริ่มนัง่แลว้ มนัก็นัง่ไปไดเ้รื่อยๆ ทาํ

ไปไดเ้รื่อยๆ พอมนัทาํไปไดเ้รื่อยๆ มนัก็มกีารพฒันาการของมนัไป น่ีคอืเรื่องของการ

ปฏบิตั ิ ถา้เราไมเ่ริ่มตน้ในวนัน้ี มนัก็จะหลอกเราใหร้อไปวนัขา้งหนา้ น่ีมนัก็หลอกพวก

เรามาเกอืบ ๑๐ ปีแลว้ แลว้มนัก็จะหลอกต่อไปอกี ๑๐ ปี ถา้ไม่เริ่มปฏบิตัิในวนัน้ี น่ี

แหละคือเรื่องของความประมาท  

ประมาทเพราะถกูความหลงมนัหลอก ใหเ้ราคดิวา่เวลาเรายงัมอีกีมาก เราจะปฏบิตัิ

เมือ่ไหร่ก็ปฏบิตัไิด ้ถา้ปฏบิตัไิดม้นัควรจะปฏบิตัมิาเกอืบ ๑๐ ปีแลว้ ทีม่นัปฏบิตัไิมไ่ดก้็

เพราะว่ามนัถกูหลอก ใหค้ดิวา่ปฏบิตัไิด ้จะปฏบิตัเิมือ่ไหร่ก็ปฏบิตัไิด ้ถา้มนัปฏบิตัไิดม้นั

ก็ตอ้งปฏบิตัเิสยีแต่วนัน้ี ถา้ไมเ่ช่นนัน้อกี ๑๐ ปีกลบัมาคุยกนั ก็จะรูว้า่ยงัไม่ไดป้ฏบิตัอิยู่

ด ีเพราะเรื่องของการปฏบิตัน้ีิ ถา้เราไมเ่ป็นคนกดปุ่ ม เป็นคนจดุฉนวน มนัจะไมไ่ป มนั

จะไมข่บัเคลือ่น เหมอืนกบัรถยนต ์ถา้เราไมใ่ส่กญุแจแลว้สตารท์เครื่องยนต ์รถยนตม์นั

จะไมว่ิง่ มนัก็จะจอดอยู่อย่างนัน้ น่ีคอืเรื่องของการปฏบิตั ิ ทีพ่วกเรายงัเขา้ไมถ่งึกนั ก็

เพราะว่าเรายงัไมไ่ดบ้งัคบัตวัเองใหป้ฏบิตันิ ัน่เอง การปฏบิตัิน้ีตอ้งบงัคบั มนัไม่

เหมือนกบัการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ตา่งๆ การไปท่องเทีย่วน้ีไมต่อ้งบงัคบั เพยีงแต่

ใหม้เีหตเุท่านัน้แหละมนัไปไดห้มด มคีนมาชวนก็ไปได ้ ไมม่คีนชวนอยากจะไปเองก็ไป

ได ้ มนัไม่ไดเ้คยบอกวา่ไวพ้รุ่งน้ีค่อยไป พอจะไปน้ีมนัเตรยีมตวัเตรยีมจองตัว๋กนั 

เตรยีมจองตัว๋เครื่องบนิเตรยีมจองทีพ่กักนั แต่การปฏบิตัน้ีิมนัไมเ่ป็นเหมอืนกบัการไป

เทีย่ว เพราะการไปเทีย่วน้ีมนังา่ย เพราะว่ามนัเป็นเหมือนกบัการเดินลงเขา มนัเคยทาํ

มาอยา่งชํา่ชองอยา่งชํานาญ มนัมคีวามชาํนิชาํนาญมากเกี่ยวกบัการท่องเทีย่ว ท่านจงึ

บอกว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวในวฏัสงสาร ท่องเที่ยวในโลกของการเวียนว่ายตายเกดิ 

เป็นผูช้าํนิชาํนาญในเรื่องของการท่องเทีย่ว แต่เราไม่ชํานาญในการตดัภพตดัชาติ ตดั

การท่องเทีย่ว เพราะการปฏบิตัิน้ีเป็นเหมือนการเดินข้ึนเขา มนัไม่ไดเ้ป็นสิ่งที่งา่ยดาย 

สนุกสนานเหมอืนกบัการไปท่องเทีย่ว แต่ผลทีจ่ะไดร้บัจากการปฏบิตัน้ีิ มนัมคุีณมี

ประโยชนก์วา่ผลทีเ่ราจะไดร้บัจากการท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วน้ี เป็นการสรา้งความสุข

ตอนตน้ แต่จะตอ้งไปทกุขต์อนปลาย ทกุขต์อนปลายก็คอืเวลาทีไ่มส่ามารถไปท่องเทีย่ว
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ได ้ เวลาทีร่่างกายแก่ลงไป เวลาทีร่่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลาทีร่่างกายตายไป ตอนนัน้ก็

จะมแีต่ความทกุข ์ท่านจงึเรยีกวา่เป็นการดาํเนินทางของสุขตน้แลว้ทกุขป์ลาย  

สว่นการดาํเนินของการปฏบิตัิธรรมน้ี เป็นการดําเนินทางของความทกุขต์น้แลว้สุข

ปลาย ตอนตน้จะทกุขม์าก ในการปฏบิตัิ เพราะจะตอ้งตดัสิ่งต่างๆที่เรารกัเราชอบ ตดั

การท่องเทีย่ว ตดัการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ บงัคบัใหป้ลกีวิเวก อยูต่ามลาํพงั 

เหมอืนกบัไปตดิคุกตดิตาราง ไม่ไดพ้บปะกบัคน ไมไ่ดพ้บปะกบัสิง่ต่างๆทีเ่คยให ้

ความสุขความสนุกสนาน ใหค้วามเพลดิเพลนิ ตอ้งอยู่กบัความจาํเจของสิ่งแวดลอ้ม ที่

ไมม่อีะไรนอกจากตน้ไม ้ และเสยีงนกเสยีงกาเสยีงลมพดั ตอ้งอยูแ่บบสมถะเรยีบงา่ย

มกันอ้ยสนัโดษ ไมม่เีครื่องอาํนวยความสุขความสะดวกทางร่างกาย หอ้งนํา้หอ้งท่าก็

ไมไ่ดอ้ยู่ในทีพ่กั ทีพ่กัก็ไมม่อีะไรนอกจากหลงัคากบัฝาไวก้นัแดดกนัฝน อาหารการกนิก็

ไมส่ามารถทีจ่ะไปคดิปรุงแต่งวา่ จะกนิอาหารชนิดนัน้อาหารชนิดน้ีได ้ กนิตามมตีามเกดิ 

ไดอ้ะไรมาก็กนิมนัไป เพือ่ทีจ่ะเยยีวยารกัษาร่างกาย ไมใ่หเ้จบ็ไขไ้ดป่้วย ไมใ่หต้ายไป 

ใหอ้ยู่เพือ่ทีจ่ะไดป้ฏบิตัธิรรม น่ีคอืการอยู่แบบผูป้ฏบิตัธิรรม อยู่ตามมตีามเกดิอยู่ใน

สถานทีก่นัดาร ห่างไกลจากความสะดวกสบาย เช่นไฟฟ้านํา้ประปา และเครื่องบนัเทงิ

ต่างๆ มนัยิ่งกวา่เป็นการตดิคุกตดิตะรางเสยีอกี เพราะสมยัน้ีพวกทีต่ดิคุกตดิตะรางน้ี 

เขามเีครื่องอาํนวยความสะดวกพรอ้ม ไฟฟ้าก็ม ี นํา้ประปาก็ม ี มที ัง้โทรทศันม์อีะไรใหดู้ 

มภีาพยนตรใ์หดู้ บางครัง้บางแห่งถงึกบัใหภ้รรยามาเยี่ยมหลบันอนดว้ยก็ม ี การตดิคุก

สมยัน้ีจงึไมย่ากลาํบากเหมอืนกบัการไปบวชไปปฏบิตัธิรรม จงึไมค่่อยมใีครอยากจะ

ปฏบิตักินั แต่ไม่คิดกนัวา่ผลที่จะไดร้บัจากการปฏบิตัิธรรมน้ี มนัวเิศษขนาดไหน มนั

เลอเลศิขนาดไหน มนัดีขนาดไหนไม่คดิกนั  

ผลที่ไดร้บั กค็ือ ไดห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย เวลาบ ัน้ปลายของชวีติ เวลาที่

ร่างกายแก่ ร่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลาร่างกายตายไป ใจกลบัไมเ่ดอืดรอ้น ใจกลบัมี

ความสุขอยู่ตลอดเวลา เป็น ปรมงั สุขงั อยู่ตลอดเวลา ไมว่่าอะไรจะเกดิขึ้นกบัร่างกาย 

หรอืเกดิขึ้นกบัสิง่ต่างๆทีม่ไีวค้รอบครอง ทรพัยส์นิขา้วของเงนิทองอะไรต่างๆ จะเสือ่ม

จะสูญจะหมดไป ก็ไมเ่ป็นปญัหาแต่อย่างใด จะไมส่ามารถหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้น
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กายได ้ ไมส่ามารถไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ก็จะไมเ่ป็นปญัหาแต่อย่างใด เพราะใจไม่

ตอ้งอาศยัสิง่ต่างๆเหลา่น้ีมาใหค้วามสุขแลว้ เพราะไดก้ารปฏบิตัิธรรม เป็นเครื่องมือใน

การผลติความสุข แทนทีจ่ะตอ้งใชล้าภยศสรรเสริญ ใชรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีเ่ป็น

สิง่ทีม่กีารเจรญิและมกีารเสือ่มเป็นธรรมดา เวลาเสื่อมเวลานัน้ก็จะเป็นเวลาทกุข ์ของผูท้ี่

ยงัตอ้งพึง่ลาภยศสรรเสริญ พึง่รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะใหค้วามสุข แต่สาํหรบัผูท้ีไ่ม่

ตอ้งพึง่สิง่เหลา่น้ีแลว้ก็จะไมท่กุขไ์ม่เดอืดรอ้น เพราะมสีิง่ทีด่กีวา่มาทดแทน มาเป็นทีพ่ึง่ 

ก็คอืผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตัธิรรมข ัน้ต่างๆนัน่เอง ผลที่ไดร้บัจากการปฏบิตัิธรรมขัน้

ต่างๆ กค็ือความสงบในระดบัตา่งๆกนันัน่เอง สงบจากนอ้ยข้ึนไปสูส่งบอยา่งเตม็ที่ 

ธรรมข ัน้ต่างๆน้ีก็วดักนัไดท้ีค่วามสงบความสุข ที่มมีากขึ้น แลว้ก็ความทกุขท์ีม่นีอ้ยลง

ไป ตามข ัน้ของธรรม ถา้มคีวามสุขมากขึ้นความทกุขก์็จะนอ้ยลงไป นอ้ยลงไปเรื่อยๆ

ตามปรมิาณของความสุขทีม่เีพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ เหมอืนกบัภาชนะทีเ่ราใส่ของ ถา้เราใส่ของ

มขีองเก่าอยู่ ถา้เราอยากจะใส่ของใหมเ่ราก็ตอ้งเทของเก่าออกไป เทของเก่าออกไดไ้ป

เท่าไหร่ก็สามารถเทของใหมเ่ขา้ไปไดม้ากเท่านัน้ ถา้เทของเกา่ออกไปไดห้มด กส็ามารถ

เอาของใหม่เขา้ไปไดเ้ตม็ที่ ใจของเรากเ็ป็นที่รองรบัของความสุขและความทกุข ์ ใจของ

เราตอนน้ีเป็นที่รองรบัความทกุขม์ากกว่าความสุข  

ถา้เราปฏบิตัธิรรม เรากจ็ะเพิ่มปรมิาณความสุขในใจใหมี้มากข้ึน แลว้กก็าํจดัปรมิาณ

ของความทกุขภ์ายในใจใหน้อ้ยลงไป ตามลาํดบั จนในที่สุด เรากจ็ะสามารถใหใ้จน้ีมี

แตค่วามสขุเตม็เป่ียม ปราศจากความทกุข ์ น่ีคอืผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการปฏบิตัธิรรม 

และเมือ่เราไดร้บัความสุขเต็มเป่ียมอยู่ภายในหวัใจน้ีแลว้ มนัก็จะอยู่อย่างถาวร มนัจะ

ไมเ่ป็นเหมอืนความสุขทีพ่วกเราไดร้บัจากการเทีย่ว ไดร้บัจากลาภยศสรรเสรญิ ไดร้บั

จากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีเ่ป็นความสุขแบบควนัไฟ พอไดม้าแลว้มนัก็จางหายไป 

ตอ้งคอยหามาเพิม่อยู่เรื่อยๆ พอเวลาทีไ่มส่ามารถหามาได ้ เวลานัน้ก็จะไม่มคีวามสุขให ้

เสพ ก็มแีต่ความทกุขใ์หเ้สพ น่ีคอืความสุขตน้แลว้ทกุขป์ลาย ถา้เราใชล้าภยศสรรเสรญิ 

ใชรู้ปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ มาเป็นเครื่องมอืผลติความสุขใหก้บัเรา ถา้เราใชก้ารปฏบิตัิ

ธรรมเป็นเครื่องมอื ใหผ้ลติความสุขใหก้บัเรา ความสุขทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัธิรรมน้ี จะไม่

เหมอืนความสุขทางลาภยศสรรเสรญิ เพราะมนัจะตดิคา้งอยู่ภายในใจ เพราะใจสามารถ
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ทีจ่ะผลติขึ้นมาไดเ้รื่อยๆไดต้ลอดเวลา ถา้รูจ้กัวธิีผลติแลว้ ก็สามารถผลติไปไดเ้รื่อยๆ มี

แต่จะเพิม่มากขึ้นไปตามลาํดบั จนมอียู่เต็มเป่ียมภายในหวัใจ แลว้กจ็ะไม่มีวนัสูญไม่มี

วนัดบั เพราะใจก็เป็นสิง่ทีไ่มม่วีนัสูญไมม่วีนัดบั  

การทาํงานของใจ การปฏบิตัธิรรมของใจ ก็สามารถปฏบิตัสิรา้งความสุขน้ีใหม้อียู่ได ้

ตลอดเวลา ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นกบัร่างกาย ก็ไม่เป็นปญัหา ถา้ร่างกายอนัน้ีเกดิหมด

สภาพไปก่อน ทีจ่ะเตมิความสุขใหเ้ต็มเป่ียมภายในหวัใจได ้ก็รอไดร่้างกายอนัใหมม่า ก็

สามารถทีจ่ะผลติต่อได ้ อย่างเช่นพระโสดาบนัน้ี ท่านก็มอีนาคตชาตอิยู่ไมเ่กนิ ๗ ชาติ

เป็นอย่างมาก ถา้เกดิท่านตายไปก่อนทีจ่ะไดบ้รรลธุรรมทีสู่งกวา่ ท่านก็ยงักลบัมาเกดิได ้

กลบัมาเกดิแลว้ก็กลบัมาบาํเพญ็ต่อได ้ และก็จะสามารถบรรลธุรรมข ัน้ทีสู่งขึ้นไป

ตามลาํดบัได ้ภายใน ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก เพราะใจทีไ่ดธ้รรม ไดค้วามสุขน้ี ไมไ่ดเ้สือ่ม

ไมไ่ดสู้ญ เหมอืนกบัลาภยศสรรเสรญิ กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีไ่ดม้า เวลาที่

ร่างกายตายไป ลาภยศสรรเสรญิและความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี ก็จะสูญหายไป

หมด เวลากลบัมาเกดิใหม ่ ก็ตอ้งกลบัมาเริ่มตน้ใหม ่ หรอืถา้มบีญุไดส้รา้งบญุสรา้งกศุล 

ไดป้ฏบิตัธิรรมตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะไดก้ลบัมารบัสิง่ต่างๆทีเ่คยมอียู่ได ้ แต่

ถา้ไมไ่ดท้าํบญุทาํทาน ไมไ่ดร้กัษาศีล ไม่ไดป้ฏบิตัธิรรมเลย เวลากลบัมาเกดิใหมน้ี่ ก็จะ

ไมม่อีะไรรอรบั จะกลบัมาก็ตอ้งมาเริ่มตน้ทีศู่นยใ์หม ่ แลว้จะไดเ้หมอืนเดมิหรอืไม ่ ก็ไม่

มอีะไรทีจ่ะมารบัรองได ้ 

ดงันัน้ขอใหพ้วกเราอย่าหลงระเรงิ กบัการใชล้าภยศสรรเสรญิ ใชรู้ปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ เป็นเครื่องมอืในการผลติความสุขต่างๆใหก้บัเรา เพราะวนัเวลาผ่านไป 

ความสามารถในการทีจ่ะใชร่้างกายของเรา หาความสุขจากลาภยศสรรเสรญิ หาความสุข

จากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ี จะมนีอ้ยลงไปเรื่อยๆ จนจะไมส่ามารถทีจ่ะหาความสุข

จากลาภยศสรรเสรญิ จากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะได ้ เวลาทีเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย เวลาทีเ่ป็น

อมัพฤกษอ์มัพาต เวลานัน้ก็มแีต่ความทกุขใ์จ เพราะวา่ความอยากทีจ่ะเสพรูปเสยีงกลิน่

รสเหมอืนทีเ่คยเสพน้ียงัไมต่ายไป ยงัมอียู่ยงัไมไ่ดเ้ป็นอมัพาตไปกบัร่างกาย ร่างกายเป็น

อมัพาตแต่ตณัหาความอยากเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ี มนัไมไ่ดเ้ป็นอมัพาตไปกบั
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ร่างกาย มนัจงึเป็นตวัสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจ ถา้ตวัตณัหาน้ีมนัเป็นอมัพาตไปกบั

ร่างกายไดก้็ด ี ถา้มนัไม่มตีณัหาความอยากจะเสพใจก็จะไมท่กุข ์ แต่มนัไมไ่ดเ้ป็นส่วน

หน่ึงของร่างกาย มนัเป็นส่วนของใจมนัอยู่ทีใ่จ ทีไ่มม่ตีายไมม่วีนัแก่ไมม่วีนัเจบ็ไมม่วีนั

เป็นอมัพฤกษเ์ป็นอมัพาต มนัจะคอยผลติตณัหาความอยากออกมาอยู่เรื่อยๆ ถา้เราไม่

ใชก้ารปฏบิตัธิรรมทาํลายมนั ไม่มีอะไรที่จะทาํลายตณัหาความอยากต่างๆ ที่มีอยู่

ภายในใจของเราได ้ นอกจากการปฏบิตัธิรรม ตามแนวทางที่พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสั

สอน และไดท้รงปฏบิตัมิาแลว้ พระพทุธเจา้ไดท้รงทาํลายตณัหาความอยากต่างๆจาก

พระทยั จนหมดสิ้นแลว้ ดว้ยการปฏบิตัธิรรม ทีท่รงนาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนใหแ้ก่สตัว ์

โลกไดน้าํเอาไปปฏบิตั ิ ผูท้ีม่ศีรทัธามคีวามเชื่อนอ้มเอาไปปฏบิตั ิ ก็สามารถทาํลายตณัหา

ความอยากต่างๆ ทีเ่ป็นตวัสรา้งความทกุขใ์หแ้ก่ใจได ้ บรรลเุป็นพระอรหนัตสาวกกนั

ขึ้นมาเป็นจาํนวนมาก ท่านเหลา่น้ีก็เป็นบคุคลธรรมดา เป็นปถุชุนธรรมดาเหมอืนเรา

เหมอืนท่านทีเ่ป็นอยู่ในขณะน้ี ท่านก็มทีกุเพศทกุวยั มที ัง้นกับวชมที ัง้ฆราวาสผูค้รอง

เรอืน มที ัง้หญงิมที ัง้ชาย มที ัง้เดก็มที ัง้ผูใ้หญ่ ไม่จาํกดัเพศจาํกดัวยั เพราะการทาํลาย

กเิลสตณัหาน้ี ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่พศอยู่ทีว่ยั ไมไ่ดอ้ยู่ทีว่า่เป็นบรรพชติหรอืเป็นคฤหสัถ ์ เป็น

นกับวชหรอืเป็นผูค้รองเรอืน แต่อยู่ทีก่ารปฏบิตัธิรรม ถา้มกีารปฏบิตัธิรรมก็จะมกีาร

ทาํลายตณัหาความอยากต่างๆใหห้มดไปจากใจได ้ เป็นหญงิก็ปฏบิตัธิรรมได ้ เป็นชายก็

ปฏบิตัธิรรมได ้เป็นนกับวชก็ปฏบิตัธิรรมได ้เป็นฆราวาสญาตโิยมก็ปฏบิตัธิรรมได ้ 

ดงันัน้จงึไม่มีขอ้อา้งขอ้อะไรทัง้นั้น ที่จะมาอา้งว่าไม่สามารถที่จะปฏบิตัิธรรมได ้ ขอ้อา้ง

ที่ถกูตอ้งกค็ือ ข้ีเกยีจไม่อยากจะปฏบิตั ิ กลวัความทกุขย์ากลาํบากที่เกดิจากการปฏบิตั ิ

ยงัรกัความสขุความสบาย จากการไดเ้สพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอยู่ ยงัเสยีดาย ยงั

ไมก่ลา้ทีจ่ะทิ้งมนัไป กลวัเวลาทิ้งมนัไปแลว้จะทกุขท์รมานใจ ถา้มนัทกุขก์็เป็นทกุขช์ ัว่

ระยะส ัน้ๆ ช ัว่ระยะทีเ่รามาปฏบิตัใิหม่ๆ  เพราะช่วงนัน้เรายงัไม่มธีรรม ทีจ่ะมาต่อสูม้า

ทาํลายตณัหาความอยากต่างๆ แต่พอเราปฏบิตัอิย่างจรงิจงั ปฏบิตัอิย่างถกูตอ้ง ปฏบิตัิ

อย่างไมล่ดราวาศอก ปฏบิตัไิปเรื่อยๆ ธรรมทีจ่ะเป็นเครื่องมอืมาทาํลายตณัหาความ

อยาก ก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมา แลว้ก็จะมาทาํลายความอยากทีส่รา้งความทกุขต่์างๆ 

ทีม่าเป็นอปุสรรคต่อการปฏบิตัธิรรมน้ี ใหน้อ้ยลงไปใหเ้บาบางลงไป จนต่อไปความ
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อยากต่างๆน้ีก็จะมนีอ้ยลงไปเรื่อยๆ ความทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากต่างๆก็จะมนีอ้ยลง

ไปตามลาํดบั ถา้มกีารปฏบิตัธิรรมอยู่อย่างต่อเน่ือง มกีารเพิม่การปฏบิตัใิหม้มีากขึ้นไป

ตามลาํดบั ธรรมก็จะมกีาํลงัเพิม่มากขึ้น ทีจ่ะไปทาํลายตณัหาความอยาก ทีเ่ป็นตวัสรา้ง

ความทกุขย์ากลาํบากใจ ทาํใหม้นัเบาบางลงไป ทาํใหก้ารปฏบิตังิา่ยขึ้นไปตามลาํดบั  

การปฏบิตัิน้ีมนัจะยากในเบื้องตน้ แต่เม่ือเริ่มปฏบิตัิไปแลว้ ความยากลาํบากน้ีมนัจะ

ค่อยๆลดลงไป เพราะ เรากเ็กดิความชินชากบัความยากลาํบาก เรากจ็ะรูว้่าเราอยูก่บั

มนัได ้มนัไมไ่ดเ้ป็นของทีย่ากเยน็ ของทีเ่ราไมส่ามารถทาํไดแ้ต่อย่างใด ถา้เราทาํไปแลว้

มนัก็จะทาํไดอ้ยู่กบัมนัได ้ อยู่กบัความยากลาํบากได ้ อยู่กบัความอดอยากขาดแคลนได ้

อดมื้อกนิมื้อ อดวนักนิวนัได ้ อดทลีะ ๓ วนัอดทลีะ ๕ วนัก็อดได ้ ถา้ใจมีธรรมแลว้

ความทกุขท์ี่เกดิจากความอยากในใจน้ี มนัจะนอ้ยลงไปเรื่อยๆ จะทาํใหส้ามารถอยูก่บั

ความทกุขย์ากลาํบากไดอ้ยา่งสบาย ฉะนัน้อย่ากลวัความทกุขย์ากลาํบาก พยายามมอง

ถงึผลที่จะไดร้บั ที่เกดิจากการปฏบิตัิ ว่ามนัคุม้ค่าเหน่ือย คุม้ค่ากบัความทกุข์

ยากลาํบาก ทกุๆคนตอ้งผ่านความทกุขย์ากลาํบากเหมือนกนั เวลาเราทอ้แทท้่านบอกให ้

นึกถงึพระบรมศาสดา นึกถงึเจา้ชายสทิธตัถะผูท้ีเ่ป็นราชโอรส ทีม่คีวามสุขทางโลกระดบั

สูงสุด ทีไ่ดส้ละความสุขในระดบัสูงสุดน้ี แลว้ไปอยู่กบัสภาพของขอทาน อยู่แบบตามมี

ตามเกดิ อาหารการกนิทีอ่ยู่อาศยัเสื้อผา้ เครื่องนุ่งห่มยารกัษาโรค อยู่แบบตามมตีาม

เกดิจรงิๆ ไดอ้ะไรมาก็ฉนัไปตามทีไ่ดม้า มเีสื้อผา้อะไรพอใชป้กปิดอวยัวะร่างกายได ้ ก็

ใชม้นัไป ผา้บงัสุกลุน่ี สมยัพระพทุธกาล ท่านใชผ้า้บงัสุกลุ ก็คอืเศษผา้ทีเ่ขาทิ้งไวใ้นป่า

ชา้ หรอืผา้ทีท่ิ้งไวใ้นกองขยะ ไมม่ใีครถวายผา้นุ่งห่มใหก้บันกับวช นกับวชตอ้งหาผา้เอง 

หาผา้ทีเ่ขาทิ้งไวต้ามสถานทีต่่างๆ เป็นชิ้นใหญ่บา้งชิ้นเลก็บา้ง เอามาสะสม พอไดจ้าํนวน

ทีจ่ะเอามาตดัเยบ็เป็นผา้นุ่งห่มไดก้็เอามาตดัเยบ็ เสร็จแลว้ก็เอาไปซกัยอ้มดว้ยนํา้ฝาด 

นํา้ทีต่ม้จากแก่นไม ้ ก็ไดผ้า้มาใชเ้ป็นเครื่องนุ่งห่มแลว้ อาหารก็บณิฑบาตตามมตีามเกดิ 

แลว้แต่ชาวบา้นผูม้จีติเมตตาจะอนุเคราะหส์งเคราะห ์ เขากนิอะไรเขาก็แบ่งส่วนนัน้มาให ้

เรากนิ ก็กนิไป เขากนิไดเ้ราก็ตอ้งกนิได ้ ยารกัษาโรคก็ไมม่โีรงพยาบาล ไม่มรีา้นขายยา 

ก็รกัษาไปตามธรรมเนียม รกัษาดว้ยยาสมนุไพรต่างๆ รกัษาดว้ยการดืม่นํา้มตูร ซึง่เป็น

ธรรมเนียมของการรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ในสมยัโบราณ ก็พอทีจ่ะอยู่ได ้ อย่างพระวรกาย
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ของพระพทุธเจา้ ก็อยู่ไดถ้งึ ๘๐ พรรษาดว้ยกนั ท ัง้ๆทีส่มยันัน้ก็ไมม่หียูกไมม่ยีา มี

โรงพยาบาลมเีครื่องไมเ้ครื่องมอื มแีพทยม์พียาบาลมอีะไรต่างๆไวค้อยดูแลร่างกาย 

ร่างกายมนัก็อยู่ของมนัไดถ้งึ ๘๐ – ๙๐ ปี ไมเ่หน็จะมปีญัหาอะไร สมยัน้ีมหียูกมยีามี

แพทยม์พียาบาลมโีรงพยาบาล มเีครื่องมอือนัทนัสมยั ก็อยู่ไดเ้ท่าๆกนั หรอืบางทอียู่ได ้

นอ้ยกวา่ก็ม ีเพราะกนิดเีกนิไปอยู่ดเีกนิไป กนิของทีเ่ป็นพษิเป็นภยักบัร่างกาย แทนทีจ่ะ

มอีายุยนืยาวนานกลบัมอีายุส ัน้ เพราะไมรู่จ้กัการบรโิภคใหถ้กูสุขลกัษณะ บรโิภคตาม

ตณัหาความอยาก ก็เลยตายเพราะปาก ตายเพราะตณัหาความอยาก  

ดงันัน้ขอใหพ้วกเราอย่าไปกงัวล ไปกลวักบัความทกุขย์ากลาํบาก ถา้ขนาดพระราชโอรส

ท่านสุขสบายยิ่งกวา่เราหลาย ๑๐๐ เท่าดว้ยกนั มาอยู่แบบขอทานได ้ เราทาํไมจะมาอยู่

แบบขอทานกนัไมไ่ด ้ ถา้เราคดิอย่างน้ีมนัก็จะไมม่อีุปสรรคมาขวางก ัน้ แลว้ถา้เราบอกวา่

ถา้เราปฏบิตัแิลว้ เราจะไมไ่ดม้คีวามสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็เวลาเราปฏบิตัแิลว้ ถา้จติ

มนัสงบเมือ่ไหร่ เราก็จะไดร้บัความสุขที่เหนือกวา่ทีด่กีวา่ ความสุขทีเ่ราจะไดร้บัจากการ

ดูการฟงั การดูละครการฟงัเพลงอะไรต่างๆ จะสูค้วามสุขทีไ่ดร้บัจากการทาํใจใหส้งบ

ไมไ่ด ้ เราจะไดส้ิง่ทีด่กีวา่เป็นรางวลัเป็นผลตอบแทน ความสุขทีเ่ราไดร้บัจากการปฏบิตัิ

ธรรมน้ี เป็นความสุขที่เหนือกวา่ความสุขจากลาภยศสรรเสรญิ จากรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ถา้เราคดิอย่างน้ีเราก็จะสามารถออกปฏบิตัไิด ้ การปฏบิตัเิราก็รูว้ธิีปฏบิตักินั

แลว้ วา่ตอ้งมสีถานทีส่งบสงดัวเิวก ตอ้งสาํรวมอนิทรยีต์าหูจมกูลิ้นกาย ดว้ยการรกัษา

ศีล ๘ ศีล ๘ น้ีก็คอืเป็นการเจรญิอนิทรยีส์งัวรน่ีเอง คอืไมห่าความสุขจากทางร่างกาย 

จากทางตาหูจมกูลิ้นกาย ละเวน้การรบัประทานอาหาร ก็รบัประทานเพือ่ร่างกาย ไมไ่ด ้

รบัประทานเพือ่ความสุขทางใจตามความอยาก รบัประทานใหพ้ออยู่ได ้ ไมต่อ้ง

รบัประทานหลายครัง้หลายหนในแต่ละวนั รบัประทานวนัละครัง้ก็พอเพยีงต่อการดูแล

รกัษาร่างกาย ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายก็งดไป เพือ่จะไดม้เีวลามาหาความสุขทางใจ 

มาทาํใจใหส้งบ  

การที่จะทาํใจใหส้งบได ้ กต็อ้งมีสตเิป็นเครื่องมือ สติน้ีเป็นเครื่องมือที่สาํคญัที่สุดใน

การปฏบิตัิธรรม เป็นเหมอืนกญุแจทีเ่ราจะตอ้งใชถ้า้เราตอ้งการทีจ่ะขบัรถไปไหนมาไหน 
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ถา้ไมม่กีญุแจรถน้ี เราก็รูว้า่เราไมส่ามารถทีจ่ะเขา้ไปในรถยนตไ์ด ้ เราจะไมส่ามารถ

สตารท์เครื่องยนตไ์ด ้ ไมส่ามารถทีจ่ะขบัรถยนตไ์ปไหนมาไหนได ้ ฉนัใด การปฏบิตัิ

ธรรมของเราก็จะไมก่า้วหนา้ไปไหน ถา้เราไม่มกีญุแจดอกสาํคญัดอกน้ี ก็คอืสต ิ เราตอ้ง

พยายามสรา้งสตขิึ้นมา การสรา้งสตน้ีิก็เป็นเหมอืนกบัการไปหากญุแจรถยนตน่ี์เอง ถา้

เราไดส้ตเิมือ่ไหร่เราก็จะไดก้ญุแจรถยนตเ์มือ่นัน้ พอไดก้ญุแจรถยนตเ์ราก็เขา้ไปนัง่ใน

รถยนตไ์ด ้สตารท์รถยนตไ์ด ้ขบัรถยนตไ์ปไหนมาไหนได ้ถา้เราไดส้ติแลว้เวลานัง่สมาธ ิ

ใจกจ็ะสงบได ้แลว้ออกจากสมาธมิา เรากส็ามารถเจรญิปญัญาได ้ถา้เราเจรญิปญัญาได ้

เรากจ็ะตดัตณัหาความอยากต่างๆใหห้มดไปจากใจได ้ ดบัความทกุขต์่างๆใหห้มดไป 

สรา้งความสขุในระดบัตา่งๆใหเ้กดิข้ึนมาได ้ จนถงึระดบัสูงสดุได ้ เกดิจากการเจรญิสติ

ในเบื้องตน้ การเจรญิสตน้ีิก็เป็นเหมอืนกบัการเรยีนในช ัน้ประถมหรอือนุบาล ตอ้งฝึก

เรยีน ก.ไก่ ข.ไข ่เรยีน เอ บ ีซ ีเรยีนนบั ๑ ๒ ๓ ไปก่อน พอเราเรยีนไดแ้ลว้ท่องไดแ้ลว้ 

ก.ไก่ ข.ไข ่ เอ บ ีซ ี๑ ๒ ๓ ไดแ้ลว้ เราก็จะสามารถทีจ่ะอ่านออกเขยีนได ้สามารถทีจ่ะ

บวกลบคูณหารได ้สามารถทีจ่ะเรยีนรูว้ชิาต่างๆไดต่้อไป ถา้เราอ่านออกเขยีนไมไ่ดน้ี้ เรา

จะไมส่ามารถเรยีนวชิาต่างๆได ้ ไม่วา่จะเป็นวชิาอะไรก็ตาม ตอ้งอ่านออกเขยีนได ้ ตอ้ง

บวกลบคูณหารได ้ ถงึจะสามารถเรยีนรูว้ชิาต่างๆได ้ ฉนัใด การปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิธรรม

ต่างๆ เช่นสมาธิปญัญา วมิตุตหิลดุพน้ ก็จาํเป็นทีจ่ะตอ้งมสีตเิป็นผูเ้ปิดทาง  

ถา้มสีตแิลว้การนัง่สมาธิก็จะสงบ ใจก็จะรวมเป็นหน่ึง สกัแต่วา่รูเ้ป็นอเุบกขา มคีวามสุข

ใจอิ่มเอบิใจ มกีาํลงัทีจ่ะต่อสูก้บัตณัหาความอยากต่างๆทีเ่กดิขึ้น ในขณะทีใ่ชป้ญัญา

สอนใจใหเ้หน็โทษของความอยาก ใหเ้หน็โทษของสิง่ทีอ่ยากไดม้า วา่ไม่ไดท้าํใหเ้กดิ

ความสุขเพิม่ขึ้น แต่กลบัจะทาํใหเ้กดิความทกุขเ์พิม่มากขึ้นไป ถา้เหน็ชดัดว้ยปญัญาวา่ 

สิง่ทีใ่จอยากไดน้ัน้ เป็นทกุขไ์มใ่ช่เป็นสุข ก็จะไมอ่ยากได ้ก็จะตดัความอยากไดส้ิง่ต่างๆ

ใหห้มดไปจากใจได ้ เพราะสิง่ต่างๆทีอ่ยากไดน้ ัน้ เป็นสิง่ทีไ่มถ่าวรนัน่เอง เป็นสิง่ทีไ่ม่

เทีย่งแทแ้น่นอนไมค่งเสน้คงวา ไมเ่หมอืนเดมิมกีารเปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ มกีารเจรญิมี

การเสือ่มไปในทีสุ่ด ไมส่ามารถทีจ่ะไปควบคุมบงัคบั ไปหา้มเขาไม่ใหเ้สือ่มได ้ ไมใ่หเ้ขา

เปลีย่นแปลงได ้ เขาตอ้งเปลีย่นแปลงไปตามธรรมชาตขิองเขา ถา้เราไปยดึไปตดิเขาให ้

ความสุขกบัเรา เวลาทีเ่ขาเปลีย่นไป เขาก็จะไม่ใหค้วามสุขกบัเราอกีต่อไป สิง่ทีเ่ป็น
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ความสุขก็จะกลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา น่ีคอืการทาํงานของปญัญา ตอ้งคอยสอนใจ

ชี้บอกถงึความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ของสิง่ต่างๆ และไม่สามารถทีจ่ะไปควบคุมบงัคบัเขา

ได ้พอเขาเปลีย่นไปความสุขทีไ่ดจ้ากเขาก็จะเปลีย่นไปดว้ย ความสุขก็จะกลายเป็นความ

ทกุขข์ึ้นมาแทน น่ีคอืการสอนดว้ยปญัญา เวลาออกจากสมาธิน้ี เวลาเหน็อะไรอยากได ้

อะไร อยากมอีะไร ใหใ้ชป้ญัญาสอนวา่มนัไมเ่ทีย่ง มนัตอ้งเปลีย่นไป มนัตอ้งเสือ่มมนั

ตอ้งดบัไป แลว้ความสุขทีไ่ดม้นัก็จะกลายเป็นความทกุข ์ น่ีวธิีเหน็ทกุขใ์นสิ่งต่างๆ เหน็

เพราะว่ามนัไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เหน็เพราะว่าไปหา้มมนัไมไ่ด ้ หา้มมนัไมใ่หม้นั

เปลีย่นแปลงไมไ่ด ้ หา้มไมใ่หม้นัเสือ่มไม่ได ้ พอเหน็อย่างน้ีแลว้ก็จะเหน็โทษของความ

อยาก ทีอ่ยากจะใหเ้ขาไมเ่สือ่มไมเ่ปลีย่นแปลง ก็จะหยุดความอยากต่างๆได ้ 

พอหยุดความอยากต่างๆได ้ ความทกุขใ์จก็จะไม่ม ี ความทกุขใ์จเกดิจากความอยาก 

อยากใหส้ิง่ทีเ่สือ่มไมเ่สือ่มนัน่เอง อยากใหส้ิง่ทีเ่ราไมส่ามารถควบคุมบงัคบัไดใ้หเ้รา

ควบคุมบงัคบัได ้พอเหน็ความจรงิอนัน้ีเราก็ไมฝื่นความจรงิ ยอมรบัความจรงิ ปลอ่ยให ้

เขาเสือ่มไป ปลอ่ยใหเ้ขาเปลีย่นไป ถา้ปลอ่ยแลว้เราก็จะไมท่กุข ์ความทกุขเ์กดิจากความ

หลงทีไ่ปคดิวา่เราไปส ัง่เขาได ้ ไปเปลีย่นเขาไดห้า้มเขาได ้ แต่พอพจิารณาดว้ยปญัญา ก็

จะเหน็วา่ไมม่อีะไรทีเ่ราจะไปยบัย ัง้ไดไ้ปเปลีย่นแปลงได ้ ทกุสิง่ทกุอย่างเขาเป็นไปตาม

ธรรมชาตขิองเขา เช่นร่างกายน้ีก็เป็นไปตามธรรมชาตขิองเขา เขาเกดิขึ้นมาแลว้เขาก็

เจรญิเตบิโตไป แลว้พอเขาเจรญิเตบิโตอย่างเต็มที ่ เขาก็จะเริ่มเสือ่มลงไป เริ่มแก่ลงไป 

เริ่มมอีาการเจบ็ไขไ้ดป่้วยมากขึ้นไปตามลาํดบั แลว้ในทีสุ่ดเขาก็จะตายไป ไมม่ใีคร

สามารถทีจ่ะมาเปลีย่นแปลงเขาได ้ หา้มเขาได ้ ใครอยากไปเปลีย่นแปลงก็จะทกุขใ์จ ถา้

ไมเ่ปลีย่นแปลงเขาก็จะไม่ทกุขใ์จ ผูท้ีม่ปีญัญาเหน็ความจรงิอนัน้ี ก็จะไมไ่ปเปลีย่นแปลง

เขา เช่นพระอญัญาโกณฑญัญะ เป็นบคุคลคนที ่๒ ในโลกน้ีทีเ่หน็ความจรงิอนัน้ีต่อจาก

พระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้เป็นพระองคแ์รกทีท่รงเหน็วา่ สิง่ใดมกีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา 

ตอ้งมกีารดบัไปเป็นธรรมดา พอนาํเอามาส ัง่สอนใหแ้ก่พระปญัจวคัคยี ์หน่ึงในพระปญัจ

วคัคยีก์็เขา้ใจทนัท ีคอืพระอญัญาโกณฑญัญะ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ โกณฑญัญะ

รูแ้ลว้หนอ โกณฑญัญะรูแ้ลว้หนอ เหน็แลว้วา่ สิง่ใดมกีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมกีาร

ดบัไปเป็นธรรมดา ตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา ไมม่ใีครมายบัย ัง้มาหา้มการดบัของสิง่ต่างๆ
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ได ้ ผูท้ีอ่ยากจะไมใ่หด้บั ผูน้ ัน้ก็คอืผูท้ีส่รา้งความทกุขใ์หแ้ก่ตนเอง โดยใช่เหต ุ เพราะว่า

มนัก็ไมไ่ดไ้ปเปลีย่นแปลงการดบัของสิง่ต่างๆ สิง่ต่างๆก็ยงัจะตอ้งดบัไปอยู่ด ี แต่คนที่

ไมรู่ค้วามจรงิอนัน้ี ก็ตอ้งฝืนทนัท ี เพราะอยากจะใหส้ิง่ต่างๆไมด่บันัน่เอง พอเกดิความ

อยากไมใ่หส้ิง่ต่างๆดบั ก็เลยเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา  

ความทกุขใ์จของพวกเราทกุคน ก็เกดิจากความอยากอนัน้ีนัน่เอง การทีเ่รามองไมเ่หน็

อนิจจงั คอืความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน การเสือ่มการดบัของสิง่ท ัง้หลาย มองไมเ่หน็อนตัตา 

วา่เราไมส่ามารถทีจ่ะไปยบัย ัง้ไปหา้มได ้ ถา้เราเหน็อนิจจงัเหน็อนตัตา เรากจ็ะดบัความ

ทกุขไ์ด ้ เพราะความทกุขน้ี์เกดิจากความอยาก ในสิ่งที่มนัเป็นไปไม่ไดน้ัน่เอง พอเรารู ้

วา่มนัไม่สามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงมนัได ้ เราอยากไปก็ทาํใหเ้ราทกุขไ์ปเปลา่ๆ ก็เราทกุข ์

ไปทาํไม เราก็ปลอ่ยมนัไป ยอมใหม้นัดบั ร่างกายมนัจะแก่ก็ยอมใหม้นัแก่ มนัจะเจบ็จะ

ตายก็ยอมใหม้นัเจบ็มนัตายไป ก็มเีท่านัน้ ร่างกายน้ีไมม่ใีครทีจ่ะมายบัย ัง้มนัได ้ร่างกาย

ของพระพทุธเจา้ก็ตอ้งเสือ่มดบัไป ร่างกายของพระอรหนัตสาวกก็ตอ้งเสือ่มดบัไป 

ร่างกายของพวกเราทกุคนก็ตอ้งเสือ่มดบัไป แต่ทาํไมเรายงัมาทกุขก์บัมนัอยู่ ก็เพราะวา่

เรายงัไมเ่หน็มนัอย่างชดัเจนนัน่เอง เราเหน็แบบสญัญา เวลาใครพูดถงึเราก็เหน็ แต่พอ

ไมม่ใีครพดูถงึหรอืเราไม่คดิถงึมนั เราก็ไมเ่หน็แลว้ เราก็อยากใหม้นัไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย

แลว้ ดงันั้นเราจงึตอ้งเจรญิปญัญาอยา่งต่อเน่ืองจนไม่หลงไม่ลมื ทกุเวลานาที ที่เราเหน็

รา่งกายของเราหรอืของใครกต็าม เราตอ้งเหน็อนิจจงัเหน็อนัตตาทนัที แลว้เราจงึจะไม่

ทกุขก์บัมนั ถา้เราไม่เหน็เรากจ็ะทกุขข้ึ์นมาทนัที  

ตอนน้ีเราขาดปญัญาระดบัน้ี ทีเ่รยีกวา่ระดบัภาวนามยปญัญา เพราะใจของเรายงัไมส่งบ 

ถา้ใจเราไมส่งบ เราไม่สามารถเจรญิปญัญาไดต้ลอดเวลานัน่เอง เพราะจะถกูกเิลสตณัหา

ทีม่กีาํลงั ดงึใหเ้ราไปมองทางอื่นไปคดิถงึเรื่องอื่น จนทาํใหเ้ราลมืว่าร่างกายน้ีตอ้งแก่ตอ้ง

เจบ็ตอ้งตายไป พอพบกบัความแก่ความเจบ็ความตายของร่างกาย ก็เกดิความทกุขใ์จ

ขึ้นมาทนัท ี เราจงึตอ้งพยายามเจรญิสตใิหม้ากเพือ่ทาํใจใหส้งบใหไ้ด ้ เมือ่ใจสงบแลว้

ออกจากความสงบมา ก็ใชก้ารเจรญิปญัญาน้ีอย่างต่อเน่ืองคดิถงึความแก่ความเจบ็ความ

ตาย คดิถงึอนิจจงัคดิถงึอนตัตาอยู่เรื่อยๆ จนมนัฝงัอยู่ในใจของเรา ไมห่ลงไม่ลมื คดิถงึ
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เรื่องอะไร มนัจะทาํอะไรน้ี มนัจะคิดถงึอนิจจงัอนตัตาของร่างกายเสมอ แลว้มนัก็จะถาม

วา่ทาํไปทาํไม ทาํไปใหม้นัเหน่ือย ไดป้ระโยชนอ์ะไร อยู่เฉยๆไมด่กีวา่หรอื ไปยุ่งยากไป

ทกุขก์บัเรื่องราวต่างๆทาํไม เรื่องราวต่างๆเขาก็ตอ้งเจรญิเขาก็ตอ้งเสือ่มไปตามกาลตาม

เวลาของเขานัน่แหละ เราไมต่อ้งไปยุ่งกบัเขา เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนัน้ เขาจะเจรญิ

เขาก็เจรญิ เขาจะเสือ่มเขาก็จะเสือ่มเอง แลว้เราก็จะปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างได ้ ไมต่อ้ง

แบกทกุสิง่ทกุอย่าง ไมต่อ้งมาใหค้วามทกุขก์บัเรา ถา้เรามปีญัญา ถา้เราเหน็ความเสื่อม

เหน็อนิจจงั เหน็อนตัตาว่าเราไปหา้มไม่ได ้ ไปเปลี่ยนแปลงไม่ไดไ้ปยบัย ัง้ไม่ได ้ น่ีคือ

ปญัญาที่จะเกดิข้ึนหลงัจากที่เราไดส้มาธแิลว้ เราจะสามารถพจิารณาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

เพราะจะไม่มีตณัหากเิลสมาคอยลากใหเ้ราไปคดิเรื่องอืน่นัน่เอง แต่ถา้ใจเราไม่สงบ

กเิลสตณัหาน้ีมกีาํลงัมากกวา่ธรรม จะไมส่ามารถดงึใจใหม้าคดิในทางธรรมไดใ้นทาง

ปญัญาได ้ จะถกูกเิลสดงึไปคดิในทางตณัหาความอยากได ้ ก็เลยทาํใหล้มืเรื่องอนิจจงั

อนตัตาไป พอไปเจอความจรงิเขา้ก็เกดิความอยากทนัท ี เกดิความอยากก็เกดิความทกุข์

ขึ้นมาทนัท ี 

ดงันัน้เราตอ้งพยายามปฏบิตัธิรรมกนัใหไ้ด ้ ถา้เราอยากจะไดป้ญัญา เราอยากจะไดล้ะ

ไดต้ดัความอยากต่างๆ ดบัความทกุขต่์างๆทีม่อียู่ภายในใจของเรา เวลาเราเหน็อนิจจงั

เวลาเราเหน็อนตัตา เราจะไดรู้ส้กึเฉยๆ รูส้กึวา่มนัเป็นเรื่องธรรมดา ไมใ่ช่เรื่องคอขาด

บาดตายอะไร เวลาเหน็ใครตายไดย้นิข่าวใครตายน้ี ถา้ไมเ่หน็อนิจจงัเหน็อนตัตา

ตลอดเวลา มนัจะตกใจขึ้นมาทนัท ี จะเกดิความกลวัเกดิความเสยีใจขึ้นมาทนัท ี แต่ถา้

เหน็อนิจจงัเหน็อนตัตาอยู่ตลอดเวลา มนัจะรูส้กึเฉยๆ มนัรูว้า่มนัจะตอ้งเป็นอย่างนัน้ รู ้

ไวก่้อนทีม่นัจะเกดิแลว้ แลว้พอมนัเกดิ มนัจะทาํใหเ้ราตื่นเตน้ตกใจไดอ้ย่างไร น่ีคอืเรื่อง

ของการปฏบิตัธิรรม เราปฏบิตัธิรรมเพือ่ใหเ้กดิปญัญา เพือ่จะไดใ้ชป้ญัญาน้ี หยุดความ

อยากต่างๆ ทีเ่ป็นตวัสรา้งความทกุขต่์างๆใหแ้ก่ใจของเรา ถา้มปีญัญาแลว้ ตณัหาก็จะไม่

เกดิ ทกุขก์็จะไมเ่กดิ จะมปีญัญาไดก้็ตอ้งมสีมาธิ จะมสีมาธิไดก้็ตอ้งมสีต ิฉะนัน้จะตอ้ง

พยายามเจรญิสตใิหไ้ดต้ลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ควบคุมใจอย่าใหค้ดิเรื่อยเป่ือย 

ลอยไปลอยมากบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใหอ้ยู่กบัเรื่องเดยีว อยู่กบัพทุโธ อยู่กบัร่างกาย แลว้ใจ
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จะตัง้ม ัน่ แลว้เวลานัง่สมาธิใจก็จะสงบ ออกจากสมาธิมาก็จะเจรญิปญัญาได ้มปีญัญาก็

จะละตณัหาความอยากต่างๆ ดบัความทกุขต่์างๆได ้ไดบ้รมสุขขึ้นมาได ้ 

น่ีคอืการปฏบิตัทิีพ่วกเราตอ้งบงัคบัตวัเราเองใหป้ฏบิตัใิหไ้ด ้ ถา้เราไมบ่งัคบัแลว้มนัก็จะ

ไมม่วีนัทีจ่ะปฏบิตัไิด ้ เมือ่บงัคบัไดแ้ลว้มนัก็จะบงัคบัไปไดเ้รื่อยๆ ถา้ไมบ่งัคบัปลอ่ยให ้

เป็นไปตามอารมณ ์ วนัไหนอยากนัง่อยากปฏบิตักิป็ฏบิตัไิป พอวนัไหนไมอ่ยากนัง่ไม่

อยากปฏบิตักิ็จะไมไ่ดป้ฏบิตั ิ แต่ถา้เราบงัคบัมนัได ้ วนัไหนมนัไมอ่ยากจะปฏบิตัเิราก็

บงัคบัใหม้นัปฏบิตัไิด ้ บงัคบัใหม้นัปฏบิตัทิกุวนัได ้ เราตอ้งใชก้ารบงัคบัใจ ถงึจะ

สามารถที่จะทาํใหก้ารปฏบิตัขิองเราน้ี เป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และเจรญิกา้วหนา้ไป

ตามลาํดบั จนถงึขัน้สูงสดุได ้จงึขอฝากเรื่องของการพจิารณาระลกึถงึพระปจัฉิมโอวาท

ของพระพทุธเจา้ ที่ทรงตรสัเตือนพวกเราไวก้อ่นที่จะจากไปว่า สงัขารทัง้หลายเป็นของ

ไม่เที่ยงแทแ้น่นอน มีการเจรญิและมีการเสื่อมดบัไปเป็นธรรมดา จงยงัประโยชน์ของ

ตนและของทา่นใหถ้งึพรอ้ม ดว้ยความไม่ประมาทเถดิ 

ถาม ทีท่่านอาจารยเ์ทศนบ์อกวา่ ใจเป็นอะไรทีไ่มเ่กดิไมต่าย แต่ในส่วนของจติน่ี 

เหมอืนกบัวา่มกีารเกดิดบั อยากใหท้่านอาจารยอ์ธบิายจดุน้ี 

ตอบ คอืสิง่ทีม่อียู่ในใจน้ี เราเรียกวา่ธรรมมารมณ ์มกีารเกดิการดบั เปลีย่นไปเปลีย่น

มา อารมณต่์างๆทีม่อียู่ภายในใจเรา ถา้ใจเราเปรยีบเหมอืนทอ้งฟ้า พวกเมฆ

หมอกต่างๆน้ีก็เป็นเหมอืนอารมณ ์ ทอ้งฟ้าบางวนัก็แจ่มใสปราศจากเมฆหมอก 

บางวนัก็มดืครึ้มมเีมฆหมอกปกคลมุอยู่ แต่ทอ้งฟ้าก็ยงัเป็นทอ้งฟ้าอยู่เดมิ 

ทอ้งฟ้าไมไ่ดเ้ปลีย่นไปกบัเมฆหมอกทีเ่ปลีย่นไปเปลีย่นมา ใจคือผูรู้ ้ ผูรู้น้ี้ไม่

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สกัแตว่่ารูอ้ยูต่ลอดเวลา แต่อารมณ์ที่ปรากฏข้ึนมาในใจ 

หรอืนามขนัธท์ี่เป็นอาการของใจน้ี มีการเกดิดบัเกดิดบัเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 

สงัขารมกีารคดิ คดิแลว้ก็หยุดคดิ สญัญามกีารจาํไดห้มายรูแ้ลว้ก็หยุดจาํ 

วญิญาณก็รบัรูรู้ปเสยีงกลิน่รสเขา้มาแลว้ก็หายไป แลว้ก็รบัรูใ้หม ่ เวทนาก็

เปลีย่นไปเปลีย่นมา มสุีขบา้ง มทีกุขบ์า้ง มไีมสุ่ขมไีมท่กุขบ์า้ง เหลา่น้ีก็เรยีกวา่

เป็นอาการต่างๆทีม่อียู่ในใจ สิง่เหลา่น้ีมนัมกีารเปลีย่นไปเปลีย่นมา เหมอืนอย่าง
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ทีเ่ปรยีบเทยีบไวท้อ้งฟ้า ทอ้งฟ้าน้ีถา้ไมม่เีมฆไม่มหีมอกไมม่พีายุไมม่อีะไร มนัก็

วา่ง ใส สะอาด เหมอืนนํา้ทีส่ะอาด ใจเวลาทีส่งบอยู่ในอปัปนาสมาธิก็ไมม่อีะไร 

ไมม่อีะไรเกดิไมม่อีะไรดบัไมม่อีะไรเปลีย่นแปลง ทกุสิง่ทกุอย่างสกัแต่รู ้ รูอ้ยู่

อย่างเดยีว แต่พอออกจากอปัปนาสมาธิมา เริ่มมสีญัญาสงัขารวญิญาณทาํงาน ก็

ปรากฏมอีารมณต่์างๆขึ้นมา แลว้ก็เกดิมาแลว้ก็ดบัไป เปลีย่นไปเปลีย่นมาอยู่

เรื่อยๆ ผูท้ีป่ฏบิตัธิรรมก็จะมธีรรมทีส่ามารถทีจ่ะกาํจดัสิง่เหลา่น้ีใหห้มดไปจากใจ

ได ้ ใจก็จะเป็นใจทีส่ะอาดบรสุิทธิ์ ใจทีไ่มม่อีารมณอ์ะไรต่างๆ ไมม่กีารเกดิการ

ดบัของอารมณต่์างๆภายในใจ น่ีคอืเรื่องของใจ ถา้เราไดร้บัการปฏบิตั ิ ปฏบิตัิ

ธรรมแลว้ ธรรมกค็ือสติสมาธปิญัญาน้ี จะมาเป็นผูท้ี่กรอง กาํจดั สิ่งตา่งๆที่ทาํ

ใหเ้กดิอารมณ์ต่างๆข้ึนมา ใหม้นัหายไปหมดไปจากใจ  

ถาม ครัง้หน่ึงในการภาวนา ถอยออกจากสมาธิ เริ่มรูส้กึนึกคดิ ยกกายขึ้นมาพจิารณา 

ปรากฏเป็นรูปท่อนแขน ต่อมารูปก็แสดงอาการไหมไ้ฟจนเกรยีม โยมก็รูส้กึปวด

ร่างกายตวัเองมาก เหมอืนตวัเองกาํลงัถกูไฟไหมเ้สยีเอง ขอพระอาจารยแ์นะนาํ

ในการภาวนาต่อไปดว้ยครบั 

ตอบ ก็ควรใหม้นัไหมไ้ปท ัง้ร่างกายเลย เหมอืนเวลาทีเ่ขาจบัเขา้ไปใส่ในโลงศพแลว้เขา

ก็เอาเขา้เตาเผาไป เผาใหม้นัจนกระท ัง่เหลอืแต่ขี้เถา้กบัเศษกระดูก พจิารณามนั

อยู่อย่างน้ีเรื่อยๆซํา้แลว้ซํา้อกี เอาต ัง้แต่ร่างกายทีย่งัไมถ่กูเผา ร่างกายทีย่งัไม่

ตาย แลว้ก็ใหม้นัตายไปหมดลมหายใจ ใหเ้ขามารดนํา้ศพเรา เสร็จแลว้ก็ใหเ้ขา

จบัเขา้โลงแลว้ก็เอาเขา้เตาเผา ออกจากเตาเผาก็กลายเป็นขี้เถา้กลายเป็นเศษ

กระดูกไป น่ีคอืทางไปของร่างกายของเรา ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้นกบัทกุๆคน ถา้เรา

พจิารณาอยู่เรื่อยๆ เราจะไดไ้มห่วาดกลวั ไมต่กใจ เพราะเราเป็นผูพ้จิารณา เรา

ไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย เราจะแยกผูพ้จิารณาออกจากร่างกายได ้ เราจะรูว้า่เราเป็น

เพยีงแต่ผูท้ีม่าครอบครองร่างกายน้ีช ัว่คราว แลว้ถงึวนัหน่ึงร่างกายน้ีก็จะตอ้งมี

อนัเป็นไป ร่างกายเขาอายุส ัน้กวา่เรา เราอายุยนืกวา่เขามาก เขาตายไปเราก็ไมไ่ด ้

ตายไปกบัเขา ถา้เราเบือ่กบัการทีจ่ะตอ้งมาเผาร่างกายเราอยู่เรื่อยๆ เราก็จะไดยุ้ติ
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การไปมร่ีางกายใหม ่ถา้เรายงัไมเ่บือ่เราก็ไปมใีหม ่ไปมใีหมเ่ราก็ตอ้งมาแก่มาเจบ็

มาตายใหม ่ 

น่ีคอืการพจิารณาร่างกาย พจิารณาใหม้นัเหน็อนิจจงัของร่างกาย เกดิแก่เจบ็ตาย 

ใหม้นัเหน็วา่เป็นอนตัตา หา้มมนัไมไ่ดม้นัไมใ่ช่ตวัเรามนัไมใ่ช่ของเรา ไม่มส่ีวน

ไหนในร่างกายน้ีทีเ่ป็นเราเลย เราไปยดึมนัเอง เหมอืนกบัเราไดอ้ะไรมาเราก็ไป

ยดึแลว้วา่เป็นของเราขึ้นมาทนัท ี ไดลู้กมาก็ยดึวา่เป็นลูกของเรา ไดส้ามกี็ยดึวา่

เป็นสามขีองเรา แลว้เป็นยงัไงพอถงึเวลาเขาก็จากเราไป พอเขาจากเราไปเราก็

รอ้งห่มรอ้งไหเ้สยีอกเสยีใจ ถา้เรารูว้า่ต่อไปเขาตอ้งจากเราไป เราก็ไมไ่ปยดึไปตดิ

วา่เป็นของเรา เขาจะไปก็เรื่องของเขา เขาจะอยู่ก็เรื่องของเขา เราก็จะไมท่กุขก์บั

เขา ร่างกายของเราต่อไปจะตอ้งตายไป เราก็จะไมต่อ้งไปทกุขก์บัเขา ถา้เรา

พจิารณาอยู่เรื่อยๆ เหน็ภาพของอนาคตของร่างกาย วา่มนัจะตอ้งเป็นอย่างน้ี มนั

จะตอ้งถกูเขาเอาจบัเขา้ไปเผาในเตาไฟ รกักนัขนาดไหนเคารพกนัขนาดไหน ก็ไม่

มใีครอยากจะเก็บร่างกายน้ีไว ้ พอถงึเวลาตายไปแลว้ก็ตอ้งจดัการกบัมนัไป ให ้

มนักลบัคนืสู่สภาพเดมิ คอืกลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟไป ถา้พจิารณาอย่างน้ีเรื่อยๆ

ต่อไปใจก็จะเคยชนิกบัความตายของร่างกาย ใจก็จะไมห่วาดกลวัไมว่ติกไมก่งัวล 

ถาม ผมเขา้ใจถกูตอ้งไหมครบัวา่ การทาํสมถภาวนา เราสามารถทาํดว้ยการเดนิ

จงกรม หรอืการนัง่สมาธิเท่านัน้ ดว้ยการบรกิรรมหรอืดูลมหายใจ เพือ่ทาํใจให ้

สงบ ส่วนการทาํวปิสัสนาภาวนานัน้ เราสามารถทาํไดใ้นทกุอริยิาบถ เพือ่

พจิารณากฎไตรลกัษณ ์

ตอบ คอืการทาํใจใหส้งบน้ี ท่านัง่น้ีจะเป็นท่าทีเ่หมาะทีสุ่ด เพราะวา่เป็นท่าทีใ่จไม่ตอ้ง

ทาํอะไรกบัร่างกาย ถา้ร่างกายยงัเดนิอยู่ใจยงัตอ้งทาํงานคอยควบคุมร่างกายอยู่ 

เพราะร่างกายน้ีก็เป็นเหมอืนรถยนต ์ ถา้รถยนตข์บัเคลือ่นน้ี คนขบัก็ตอ้งคอย

เฝ้าดูการขบัเคลือ่นของรถยนต ์ ถา้นอนหลบัเดีย๋วกไ็ปชนกบัสิง่นัน้สิง่น้ีได ้ แต่ถา้

จอดรถดบัเครื่องแลว้ ทน้ีีจะนอนหลบัหรอืจะทาํอะไรก็ไมเ่ป็นปญัหา ไมต่อ้ง

ทาํงานเกี่ยวกบัร่างกายได ้ การนัง่ภาวนาทาํใจใหส้งบเป็นสมาธิน้ี เพื่อใหใ้จได ้
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หยดุไดพ้กัผ่อน ใจจะหยดุพกัผ่อนไดต้อ้งปลอ่ยรา่งกายกอ่น คือตอ้งไม่มาคอย

ควบคมุรา่งกาย ถา้ยงัเดนิอยู่น้ีตอ้งคอยควบคุม ถา้ไมค่วบคุมเดีย๋วมนัลม้ หรอื

เดีย๋วมนัเดนิไปชนสิง่นัน้สิ่งน้ี การที่จะทาํใจใหส้งบในทา่เดินทา่ยนืมนัจงึยาก

กว่า การทีจ่ะใหม้นัสงบในท่านัง่ จงึมธีรรมเนียมมกีารปฏบิตันิ ัง่สมาธิกนัเป็น

หลกั ถา้ตอ้งการทาํใจใหส้งบ พระพทุธรูปเกอืบทกุรูปทีเ่ราเหน็น้ี จะอยู่ในท่านัง่

ท ัง้น ัน้ ท่าของสมาธิ ท่าเดนิท่ายนืน้ีจะไมส่งบ หรอืถา้จะสงบก็ตอ้งมเีหตบุงัคบัให ้

มนัสงบ อย่างทีเ่คยเลา่ใหฟ้งั เกี่ยวกบัหลวงปู่ชอบทีท่่านชอบเดนิธุดงคต์อน

กลางคนื เพราะอากาศมนัเยน็สบายไมร่อ้น ท่านจะเดนิธุดงคต์อนกลางคนื แลว้

ท่านใชโ้คมไฟทีจ่ดุดว้ยเทยีน เดนิไปในป่าแลว้ก็ภาวนาไป เจรญิพทุโธๆไป เจรญิ

สตไิประหวา่งทางเดนิ แลว้วนัหน่ึงท่านก็เดนิไปจะ๊เอก๋บัเสอืโคร่งตวัหน่ึง พอตา

เหน็เสอืโคร่งจติรูว้า่เป็นเสอืโคร่งปับ๊ จติมนัก็วูบเขา้ไปในสมาธิเลย มนัรวมเขา้ไป

เลย เพราะตอนนัน้มสีติคอยควบคุม ถา้ไมม่สีตมินัก็จะตื่นเตน้ตกใจ วิง่หนีกนั

โกลาหล แต่เพราะวา่มสีตคิอยควบคุมใจอยู่ตลอดเวลา ใจมนัไม่มทีีไ่ปมนัก็เลย

ตอ้งเขา้ไปในที ่ ทีส่มาธิ ทีอ่ปัปนาฯ ท่านบอกวา่เวลาเขา้ไปน้ี ทกุสิง่ทกุอย่าง

หายไปหมดจากใจ เสอืก็หายไป ร่างกายของท่านก็หายไป เหลอืแต่ใจสกัแต่วา่

รูอ้ยู่ตามลาํพงั พอออกจากสมาธิมา เทยีนทีจ่ดุไวใ้นโคมไฟน้ีมนัไหมม้อดหายไป

หมดแลว้ ไมท่ราบวา่ท่านยนือยู่ในท่านัน้อยู่นานสกัเท่าไร เสอืก็หายไปไมม่อีะไร 

น่ีคอืการรวมเขา้สู่สมาธิของจติในท่าเดนิ มนัตอ้งมอีะไรทีม่าบงัคบั มนัถงึจะลง

ไดอ้ย่างเต็มที ่ 

แต่การเดนิจงกรมแลว้ทาํใจใหส้งบไดก้็มเีหมอืนกนั คอืจติก็รวมแต่ไมร่วมเต็มที ่

คอืจติสงบน่ิงเป็นอเุบกขาสกัแต่วา่รู ้ แต่ยงัรบัรูร่้างกาย รบัรูเ้วทนาทีเ่กดิจากการ

เดนิอยู่ แต่จะไมรู่ส้กึเจบ็ปวดเหมอืนตอนทีจ่ติไมไ่ดร้วม จติรวมแลว้รูส้กึวา่เดนิ

สบาย เหมอืนเดนิบนนุ่นอะไรอย่างน้ี แลว้มนัน่ิมมนัสบาย ไมเ่หมอืนตอนทีม่นั

ไมส่งบน้ีเดนิบนพื้นแขง็ๆมนัเจบ็มนัเมือ่ย อนัน้ีก็เป็นไดถ้า้มสีตต่ิอเน่ืองจดจ่อ ไม่

ปลอ่ยใหใ้จไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ มนัก็รวมไดแ้ต่จะไมร่วมเต็มที ่ เหมอืนกบั

เวลาทีน่ ัง่สมาธิ นัง่สมาธิก็รวมเต็มทีก่็มไีมร่วมเต็มทีก่็มเีหมอืนกนั ดงันัน้ความ
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จรงิจะวา่ท่าของร่างกายน้ี เป็นตวักาํหนดหรอืไม ่ ก็ไมใ่ช่ ตวัทีจ่ะกาํหนดจริงๆก็

คอืตวัสต ิถา้มสีตแิลว้มนัก็สามารถรวมไดใ้นทกุท่า แต่มนัจะงา่ยหรอืยากกวา่กนั

เท่านัน้เอง ท่านัง่น้ีจะงา่ยกวา่ท่าเดนิ เพราะวา่ใจไมต่อ้งมาควบคุมร่างกาย นัง่

แลว้ก็ปลอ่ยร่างกายได ้ ใหอ้ยู่กบัพทุโธไปอย่างเดยีว ไมต่อ้งไปกงัวลกบัเรื่องของ

ร่างกายวา่จะไปชนสิง่นัน้สิ่งน้ีหรอืเปลา่ แต่ท่าเดนิน้ีมนัยงัตอ้งคอยดู ดูทาง เดนิ

ไปสุดทางก็ตอ้งเลี้ยวกลบั มนัก็เป็นการทาํงานของใจไปดว้ย มนัก็เลยจะทาํให ้

รวมยาก เขาถงึนิยมถา้ตอ้งการใหจ้ติรวมน้ี มกัจะนัง่ในท่านัง่กนัมากกวา่  

ถาม ลูกทาํการงานดา้นจดัเลี้ยงโรงแรม ซึง่เลีย่งไมไ่ดท้ี่ตอ้งขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์

เพราะลูกคา้ตอ้งการใหจ้ดัใหม้ใีนงาน ตรงน้ีรูส้กึผดิในใจ ทีเ่ราเป็นส่วนหน่ึงใน

การลดทอนปญัญาผูอ้ื่น เราควรวางใจเช่นไรคะ 

ตอบ ถา้เราไมท่าํแลว้คนเขาจะเลกิดืม่หรอืเปลา่ ถา้เราเลกิทาํแลว้เขาเลกิดืม่เราก็ควรจะ

เลกิ แต่ถา้เราเลกิทาํเขาก็ยงัดืม่ เขาก็ยงัหาคนอื่นมาทาํแทนเราก็ทาํของเราไป 

ปญัหาอยู่ทีว่า่เราอย่าไปดืม่เองก็แลว้กนั  

ถาม อาทสิมานกายน่ีคอือะไรคะ 

ตอบ ก็ลองไปถามกูลเกลิดู เราก็ไมรู่เ้หมอืนกนัศพัทแ์สงพวกน้ีเราก็ไมเ่คยใชม้าก่อน 

ถาม เวลาทาํสมาธิ จะทาํอานาปานสต ิ จบัลมหายใจเขา้ออก แต่จบัลมหายใจแลว้เหน็

ทอ้งพองยุบดว้ย หากภาวนาพรอ้มกบัจบัอาการท ัง้ลมหายใจทีป่ลายจมกูและ

ทอ้งพองยุบไปดว้ย จะไดไ้หมคะ 

ตอบ ไมค่วร ควรจะเอาทีใ่ดที่หน่ึง เพราะตอ้งการใหจ้ติไมแ่ยก ถา้เราดูทีจ่มกูดว้ยดูที่

ทอ้งดว้ย จติมนักต็อ้งเคลือ่นไปเคลือ่นมา ขยบัไปขยบัมา มนัก็จะไมน่ิ่ง ตอ้งให ้

มนัอยู่ทีเ่ดยีวจดุใดจดุหน่ึง ใหเ้ลอืกเอา จะอยู่ทีป่ลายจมกูก็ไดต้รงทีล่มเขา้ออก 

หรอืจะอยู่ทีท่อ้งก็ไดเ้วลามนัยุบเขา้พองออก ใหอ้ยู่ในทีเ่ดยีว หรอืถา้จะใชพ้ทุโธก็

ไมต่อ้งใชล้ม บรกิรรมพทุโธไปอย่างเดยีวไมต่อ้งดูลม มนัจะไดอ้ยู่กบัเรื่องเดยีว 
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แลว้มนัก็จะรวมไดง้า่ยกวา่อยู่ ๒ เรื่อง บางคนชอบพทุเขา้โธออกน้ีมนัก็เป็น ๒ 

ไปแลว้ พทุกบัโธ อย่างทีต่อ้งทาํอย่างน้ีเพราะในเบื้องตน้จติมนัฟุ้ ง มนัมกีาํลงั

ต่อตา้นมาก มนัไมย่อมอยู่กบัเรื่องเดยีว มนัอยากจะอยู่กบัหลายเรื่องก็เลยหา

เรื่องใหม้นัอยู่ หาพทุโธใหม้นัอยู่กบัใจ แต่ถา้ภาวนาไปแลว้พอมนัไมฟุ่้ งแลว้ก็

ควรจะหยุด เอามนัอย่างใดอย่างหน่ึงไป เอาพทุโธก็พทุโธไป เอาลมก็เอาลมไป

เลยจะดกีวา่ ไมเ่ช่นนัน้มนัจะไม่รวม เพราะมนัยงัเป็น ๒ อยู่ ยงัเป็นพทุเขา้โธ

ออกอยู่ เอามนัอย่างเดยีว ถา้เอาลมก็ดูลมไปเฉยๆไมต่อ้งพทุโธ แต่ถา้มนัยงักลิ้ง

ไปกลิ้งมายงัไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ ก็ตอ้งใชพ้ทุโธช่วย ถา้ใชพ้ทุโธบางทกีไ็ม่

ตอ้งใชล้ม อยู่กบัพทุโธไปเลย หรอืจะใชส้วดมนตไ์ปก็ได ้ ท่องคาถาอาคมอะไร

ต่างๆทีเ่รานึกได ้ ก็ท่องไปก็ได ้ เอาใหม้นัอยู่ อย่าใหม้นัไป คดิถงึลูกคดิถงึสามี

ภรรยา คิดถงึเรื่องงานเรื่องการ ๑๐๘ ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั แลว้เดีย๋วมนัก็จะเขา้สู่

ความสงบได ้

ถาม แลว้เวลานอน ศิษยก์็ทาํสมาธิก่อนจะหลบัดว้ยคะ แต่ตอนกาํหนดลมหายใจทาํ

สมาธิ จะรูส้กึตื่นอยู่ตลอดเวลา ตาหลบัแต่จติไมห่ลบั และรูส้กึเหน่ือย อาการ

แบบน้ีตอ้งทาํอย่างไรบา้งคะ 

ตอบ ก็อย่าภาวนา เพราะบางทภีาวนาแลว้สตมินัมกีาํลงัมาก มนัก็จะตื่นตวั สตน้ีิก็เป็น

ตวัทาํใหจ้ติตื่น ก็อย่าไปภาวนา ก็นอนแบบปกตไิป เคยนอนหลบัยงัไงกน็อน

แบบนัน้ไป 

ถาม ถา้การยอมตายไดค้ร ัง้หน่ึงในนิมติ เป็นโสดาปฏผิลหรอืไมเ่จา้คะ  

ตอบ มนัก็ขึ้นอยู่กบัวา่ยอมตายดว้ยสาเหตใุด ถา้ยอมตายเพราะเหน็วา่ การไม่ยอม

ตายน้ีเป็นความทกุข ์ เพราะเกดิจากความอยาก อนัน้ีก็จะเป็นโสดาฯได ้ตอ้งเหน็

อรยิสจั เหน็วา่ใจเราทกุขเ์พราะความอยากไมต่าย แต่ถา้เรายอมตายเพราะเรารู ้

วา่มนัยงัไงก็ตอ้งตาย ถา้เราไมอ่ยากจะทกุขเ์ราก็ตอ้งไมฝื่นความจรงิ ไมไ่ปอยาก

ไมต่าย พอเราละความไม่อยากไมต่ายได ้ เราก็จะไมท่กุขก์บัความตาย แต่ถา้เรา
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ยอมตายเพราะวา่เราจนตรอกไมม่ทีางหนี อนัน้ีคราวหนา้ถา้มนัมช่ีองหนีมนัก็

อาจจะหนีต่อ มนัจะไมย่อมตายอยู่ด ี ฉะนั้นตอ้งยอมตาย เพราะเหน็ว่าการไม่

ยอมตายน้ีเป็นความทกุข ์ เกดิจากความอยากอยู ่ ถา้อยา่งน้ีถงึจะเรยีกว่า เหน็ 

บรรลธุรรม เหน็อนิจจงัเหน็ว่ารา่งกายน้ี จะอยากไม่อยากอยา่งไรมนักต็อ้งตาย 

ถา้อยากไม่ตายมนักจ็ะทกุขไ์ปเปลา่ๆ ถา้ยอมตายเพราะว่ามนัตอ้งตายกจ็ะไม่

ทกุข ์กจ็ะบรรลไุด ้ตอ้งเหน็อรยิสจั ๔ 

ถาม เมือ่ ๙ ปีทีแ่ลว้นัง่อยู่ในศาลา ทาํสมาธิดว้ยปรากฏวา่เหน็จงัหวะทีจ่ติแยบ๊ออกมา

เร็วมากคะ ทกุขณะทีจ่ติเคลือ่น เหน็ตลอด เป็นอยู่ประมาณ ๑๐ นาทแีลว้ก็

หายไป แลว้ไมป่รากฏมาอกีจนปจัจบุนั ขอเมตตากราบเรยีนวา่ สามารถเหน็

ความเคลือ่นของจติเพราะเหตใุด และจะทาํอย่างไรทีจ่ะใหเ้หน็จติแยบ๊ออกมา

เช่นนัน้อกีคะ แลว้จะช่วยสนบัสนุนการปฏบิตัธิรรมหรอืไมค่ะ 

ตอบ ก็ทีเ่หน็ก็เหน็ดว้ยสตน้ีิ ถา้เราเจรญิสตต่ิอไปเราก็จะเหน็เหมอืนทีเ่ราเคยเหน็ ถา้

เราหยุดเจรญิสตเิมือ่ไหร่มนัก็จะไมเ่หน็ ดงันั้นถา้เราอยากจะเหน็การเคลื่อนไหว

ของจติในทกุรูปแบบน้ี เรากต็อ้งเจรญิสติ พอเราเจรญิสติแลว้จติกจ็ะเหน็ตวัจติ 

ถา้เราไมเ่จรญิสตจิติมนัก็จะไปอยู่กบัเรื่องทีม่นัคดิถงึ เรื่องคนนัน้เรื่องคนน้ีมนัก็

จะไมเ่หน็จติ ไมเ่หน็การเคลือ่นไหวของจติ เหน็การเคลือ่นไหวของบคุคลต่างๆ 

เวลาเรามองออกไปขา้งนอกน่ีเราจะเหน็เขาเคลือ่นไหวทาํนู่นทาํน่ี แต่เราจะไมเ่หน็

จติของเราทีม่ปีฏกิริยิาต่อการเคลือ่นไหวของเขา แต่ถา้เราฝึกเจรญิสต ิ สตมินัจะ

ดงึใจใหก้ลบัเขา้มาดูจติ มากกวา่ไปดูขา้งนอก ขา้งนอกก็ดู แต่จะดูขา้งในดว้ย 

ปกตถิา้ไมม่สีตน้ีิมนัจะไม่ดูขา้งในเลย มนัจะดูแต่ขา้งนอก พอขา้งนอกทาํอะไรไม่

ถกูใจก็ไปวา่เขา แทนทีจ่ะมาปรบัใจตวัเองวา่ไปยุ่งกบัเขาทาํไม ไปอยากใหเ้ขาเป็น

อย่างนัน้เป็นอย่างน้ีทาํไม มนัก็ไปแกผ้ดิจดุ แทนทีจ่ะไปแกท้ีใ่จทีไ่มย่อม ทีอ่ยาก

ใหเ้ขาทาํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ี ก็ไปแกท้ีเ่ขา ไปบอกใหเ้ขาทาํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ี พอ

เขาไมท่าํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ีก็เลยยิ่งโกรธขึ้นมาใหญ่ ปญัหาก็แกก้นัไมม่วีนัจบ 

แต่ถา้แกท้ีใ่จไดว้า่ ทีเ่ราวุน่วายใจก็เพราะเราไปอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่าง
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น้ี เราก็หยุดความอยากเสยีก็หมดเรื่อง เพราะเราก็ส ัง่เขาไม่ไดห้า้มเขาไมไ่ดอ้ยู่

แลว้ เขาอยากจะทาํอะไรก็ปลอ่ยเขาทาํไป มองใหเ้ขาเหน็วา่เป็นเหมอืนลมทีพ่ดั

อยู่น้ี ลมมนัอยากจะพดัมนัก็พดั มนัอยากจะหยุดมนัก็หยุด เราเคยไปส ัง่มนั

ไหม เคยไปอยากใหม้นัพดัหรอืไมพ่ดัไหม ฉนัใด เราก็ตอ้งมองคนหรอืสิง่ต่างๆ

เหมอืนกบัลมพดั ถา้เราเหน็เขาเป็นเหมอืนลมพดัก็แสดงวา่เราเหน็วา่เขาเป็น

อนตัตา เขาไมอ่ยู่ภายใตอ้าํนาจการควบคุมบงัคบัส ัง่การของเรา พอเราไมไ่ป

ควบคุมบงัคบั เราก็สบายเราก็ไมท่กุข ์ น่ีการทีจ่ะเหน็การเคลือ่นไหวของจติไดก้็

ตอ้งเจรญิสตน้ีิ การเจรญิสติกเ็พื่อจุดหมายอนัน้ีเอง เพื่อที่เราจะไดม้าดูการ

เคลื่อนไหวของใจของจติ ที่เคลื่อนไปในทางที่ทาํใหเ้ราวุ่นวาย พอเรารูว้า่เรา

วุ่นวายเพราะการเคลื่อนไหวของเราๆกห็ยดุมนัเสยี พอเราหยดุการเคลื่อนไหว

ของเราปับ๊ความวุ่นวายมนักห็ายไป ไม่ตอ้งไปแกค้นนูน้คนน้ี ไมต่อ้งไปแก ้

รฐัธรรมนูญใหม้นัเหน่ือย แกม้นักี่รอบมนัก็ฉีกทิ้งแลว้ก็มาแกก้นัใหมอ่ยู่นัน่นะ 

แกท้ี่ใจตวัเองแลว้จบ  

ถาม อยู่ทีโ่รงงานครบั มเีพือ่นๆหลายคนทีย่งัไมรู่จ้กัศีล ๕ ก็มคีรบั ผมก็แนะนาํไปใน

เบื้องตน้วา่ศีล ๕ มอีะไรบา้ง แลว้ก็การทีม่ศีีล ๕ เป็นปกต ิ เราจะอยู่เป็นมนุษย์

ไมเ่ป็นสตัวเ์ดรจัฉาน อย่างเช่นผมยกตวัอย่างใหดู้วา่ เช่นอย่างเหน็สุนจัเหน็แมว

อยู่ในโรงงาน เขาสวดมนตไ์หวพ้ระปฏบิตัธิรรมไมไ่ดน้ะ เหมอืนกบัเราทีเ่ป็น

มนุษย ์เราจะไมเ่สยีดายชาตเิกดิหรอื ทีเ่ราไมป่ฏบิตัธิรรมไมร่กัษาศีลอะไรอย่างน้ี 

แต่พอผมพดูอย่างน้ี ก็มหีลายคนทีเ่ริ่มกลวัแลว้รูจ้กัปฏบิตัริกัษาศีล ๕ และก็มี

หลายคนทีอ่ยากมาฟงัธรรมเทศนาจากพระอาจารยด์ว้ย เพยีงแต่วนัน้ีเขาตดิธุระ 

เขาบอกวา่อาทติยห์นา้จะมา ไมท่ราบวา่เวลาทีเ่ขาถามวา่ผมปฏบิตันิ ัง่สมาธิแลว้ 

เขาถามวา่เหน็อะไรยงัไง ผมก็บอกวา่มนัเป็นปจัจตัตงัมนัจะเหน็ไดเ้ฉพาะตนเอง 

แต่ข ัน้ตน้มนัก็ทาํใหจ้ติใจเราสงบ ลดความโลภความโกรธความหลงลงไดเ้ยอะ 

เราก็จะรูไ้ดเ้ฉพาะเราเอง แลว้เขาก็พยายามซกัไซต่้อวา่ เราเหน็นิมติอะไรหรอื

เปลา่ น่าจะเหน็เทวดานางฟ้าอะไรหรอืเปลา่ประมาณน้ี ผมก็บอกวา่มนัก็เป็น

เฉพาะนิมติ แต่มนัก็เป็นเฉพาะของผมเอง แต่พระอาจารยก์็บอกวา่อย่าไปหลง
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อย่าไปตดิ แต่ถา้วา่อยากภาวนาอยากปฏบิตัธิรรมจรงิๆ ก็ขอใหร้กัษาศีล ๕ ให ้

ไดก่้อน แลว้เขาถามผมวา่ เวลาวนัพระผมรกัษาศีลอะไรบา้ง ผมก็บอกวา่ผม

รกัษาศีลอโุบสถ ศีล ๘ เขาถามวา่ทาํไมตอ้งศีล ๕ แลว้ก็ศีล ๘ ผมก็เลยไมรู่จ้ะ

ยกตวัอย่างอย่างไร ผมก็เลยบอกวา่ อย่างเช่นเราทาํงานไดร้บัเงนิเดอืนอย่างน้ี 

สมมตุเิดอืนละหน่ึงหมืน่สองหมีน่ แต่สิ้นปีเราไดร้บัโบนสัอย่างน้ี เป็นแสนหรอื

สองแสนอย่างน้ี ผมก็บอกวา่ ถา้เหตเุราธรรมดาอย่างน้ีเหมอืนศีล ๕ ใหเ้ป็นคน

ปกต ิ แลว้ถา้เรารกัษาศีลทีพ่เิศษขึ้นมาอกี เราก็น่าจะไดผ้ลทีพ่เิศษขึ้นมาอกี ไม่

ทราบวา่ทีก่ระผมบอกเขาไป จะเป็นการอตุรโิออ้วดหรอืเปลา่ขอรบั  

ตอบ ไมห่รอกก็เราพดูไปตามความจรงิ ตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพยีงแต่วา่เรายงั

อาจจะไม่ไดอ้ธิบาย ใหเ้ขาไดเ้หน็อย่างละเอยีดชดัเจน เราก็พดูไปตามเท่าทีเ่รารู ้

สิง่ไหนทีเ่ราไมรู่เ้ราอย่าไปพดูจะดกีวา่ ถา้เราไปพดูในสิง่ทีเ่ราไม่รูน้ ัน้ถงึจะเรยีกวา่

เป็นการอตุร ิเราพดูในสิง่ทีเ่รารูน้ี้ไมถ่อืวา่เป็นการอุตร ิ 

ถาม ปกตหินูก็จะบรกิรรมพทุโธ ทน้ีีมนัจะมบีางช่วงทีจ่ติมนัจะขุน่ขึ้นมานิดนึง มนัจะ

ฟุ้ งมากกวา่ปกต ิหนูก็อาจจะเปลีย่นคาํบรกิรรมบา้ง อาจจะเป็นลกัษณะสวดมนต์

บา้งอย่างน้ี หรอืเกดิวา่มากกวา่นัน้ จะเริ่มมตีวัความทกุขเ์ขา้มา โดยทีค่าํบรกิรรม

หรอืการสวดมนตม์นัเอาไมอ่ยู่ หนูก็จะตอ้งใชก้ารพจิารณาไปบา้ง ส่วนมากมนัก็

จะทาํใหห้นูพอจะสงบไอต้วัฟุ้ งซ่านตวัแรงๆน้ีไปไดช้ ัว่คราว ทน้ีี การทีห่นูมกีาร

เปลีย่นไปเปลีย่นมาลกัษณะน้ีค่อนขา้งถี ่ ตรงน้ีมนัจะมผีลทาํใหห้นูไมส่งบดว้ย

หรอืเปลา่คะ ดว้ยการเปลีย่นไปเปลีย่นมา  

ตอบ ก็ดูผลวา่มนัสงบหรอืไมส่งบ ถา้มนัสงบก็ใชไ้ด ้ ถา้มนัไมส่งบก็ตอ้งพยายามใช ้

อย่างใดอย่างหน่ึง มนัเหมอืนกบัการกนิยา กต็อ้งหายาทีม่นัถกูกบัโรค ถา้ยาถกู

กบัโรคๆกห็าย ถา้ยาไมถ่กูก็ตอ้งหายาไปเรื่อยๆ  

ถาม คอืส่วนมากเวลาทีจ่ะไดผ้ลทีสุ่ด ก็จะเป็นลกัษณะทีม่ตีวัทกุขเ์ขา้มา แลว้หนูก็

พยายามพจิารณาไปเรื่อยๆ ทีไ่ดผ้ลทีสุ่ดก็เป็นลกัษณะน้ี 
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ตอบ ก็ไดผ้ลก็ด ี ก็ใชม้นัไป ก็ใชอ้ย่างน้ีไป ใชป้ญัญาเดนิไป เรยีกปญัญาอบรมสมาธิ 

พอไมม่คีวามทกุขเ์ราก็พจิารณาร่างกายไปดู พจิารณาความเกดิแก่เจบ็ตาย 

พจิารณาอาการ ๓๒ ดูอาการต่างๆ ดูแต่ละอาการก็ได ้ ดูผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั 

เน้ือ เอน็ กระดูก ฯ แลว้ก็วเิคราะหถ์ามตวัเองวา่ ส่วนไหนบา้งทีเ่ป็นตวัเรา ผมน้ี

เป็นเราหรอืเปลา่ ขนน้ีเป็นเราหรอืเปลา่ เลบ็น้ีเป็นเราหรอืเปลา่ ฟนั หนงั เน้ือ 

เอน็ กระดูก เป็นเราหรอืเปลา่ ไลม่นัไป ๓๒ อาการเลย ไลก่ลบัไปกลบัมา 

วเิคราะหไ์ปเรื่อยๆ จนกระท ัง่เหน็ชดัเจนวา่ไม่มอีะไรในน้ีทีเ่ป็นตวัเรา เหมอืนกบั

เราคดิว่าเราทิ้งกญุแจไวใ้นกระเป๋า เราก็เปิดกระเป๋าน้ีออกมาดู เอาสิง่ต่างๆเท

กระเป๋าออกมาเลย หาดูวา่มกีญุแจที่เราคดิว่ามนัอยู่ในกระเป๋าน้ีหรอืเปลา่ ถา้เท

ออกมามแีต่กระดาษทชิชูมแีต่ขยะ ก็จะรูว้า่มนัไมม่ ี เราไปคดิมนัเอง เราไปว่ามนั

เองวา่กญุแจเราเก็บไวใ้นกระเป๋าใบน้ี ฉนัใด เราก็ไปคดิวา่เราเก็บตวัเราไวท้ี่

ร่างกายอนัน้ี เราคดิว่าร่างกายเราน้ี  คอืตวัเรา เราอยู่ในร่างกายอนัน้ี เราก็ตอ้งเท

ร่างกายน้ีออกมาเลย แยกออกมาใหท้กุส่วนของมนัเลย มอีะไรแยกมนัออกมา 

ผมก็แยกมนัออกมา หนงัก็แยกมนัออกมา เน้ือ เอน็ กระดูก ก็แยกมนัออกมา 

พจิารณาไปอย่างน้ี จนกระท ัง่เกดิปญัญาขึ้นมาวา่ ออ้ มนัไมม่อีะไรในตวัเรา อนั

น้ีก็ไดใ้ชอ้ย่างน้ีเป็นการอบรมจติใจไปเรื่อยๆ พอพจิารณามนัเหน่ือยแลว้ ก็ลอง

หยุดดูลมเฉยๆก็ได ้พอดูลมเฉยๆ มนัดูไดเ้ดีย๋วมนัก็รวมเขา้สู่ความสงบได ้ 

ถาม จะมปีญัหาในลกัษณะน้ีครัง้หน่ึงค่ะ ช่วงทีพ่จิารณาไปแลว้มนัก็สงบไป แลว้พอ

ช่วงหน่ึงรูส้กึวา่จติมนัเหน่ือย ก็เลยลองเปลีย่นเป็นพทุโธหรอืดูลมหายใจ ทน้ีีมนั

กลายเป็นวา่พอเราจะดูเฉยๆ มนักลายเป็นวา่ คอืหนูรูส้กึแบบ ความคดิมนัพุง่

เขา้มาหลายตวัมากพรอ้มๆกนั เหมอืนมนัจะไมย่อมใหเ้ราอยู่เฉยๆ  

ตอบ ก็สวดมนตไ์ป พจิารณาต่อไป ถา้มนัไมย่อมอยู่เฉยๆก็พจิารณาธรรมต่อไป 

จนกวา่มนัจะเหน่ือยมนัจะหยุด  

ถาม ถา้เกดิคนเราเกดิแลว้ตายไป อาจจะไมไ่ดอ้ยู่ในศาสนาพทุธ เป็นศาสนาอื่น แลว้

กลบัมาอย่างน้ี เป็นไปไดไ้หมคะ  
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ตอบ คอืเราจะไปเกดิทีไ่หน ก็เหมอืนเราไปหาทีจ่อดรถอย่างน้ี คราวหนา้เราไปที่

ศูนยก์ารคา้เราหาทีจ่อดรถ ไปจอดทีเ่ดยีวกนัไดห้รอืเปลา่ก็ไมรู่ ้ แต่ก็ไมส่าํคญั 

ถา้เรารูว้่าเราจะไปไหนเราก็ไป จอดตรงน้ีเราก็เดนิไปที่ๆ เราตอ้งการไป ถา้ใจของ

เรามเีป้าหมายอยู่ มนัเกดิทีไ่หน เดีย๋วมนัก็ไปหาที่ๆ ตอ้งการไป เหน็ไหมฝรัง่มนั

ยงัมาทีน่ี่ได ้ฉะนัน้ขอใหท้าํใหม้นัมอียู่ในใจของเรา ใหม้เีป้าหมายอยู่ในใจของเรา 

มนัจะเกดิทีไ่หนอยู่ทีไ่หน มนัก็ไปตามเป้าหมายทีเ่ราวางไว ้ ถา้เราภาวนามนัก็จะ

ไปภาวนาของมนัเอง ถงึเวลามนัก็จะหาทีภ่าวนาของมนัเอง ถา้ไมภ่าวนามนัก็ไม่

ภาวนา ถา้มนัเทีย่วมนัก็จะหาทีเ่ทีย่วของมนั มนัไมส่าํคญัวา่ไปเกดิทีไ่หน  

ถาม ลูกใชว้ธิีอธิษฐานเจา้ค่ะท่านอาจารย ์ เมือ่ก่อนลูกก็ภาวนาบา้งไมภ่าวนาบา้ง ตอน

ทีไ่ปทาํเจดยีลู์กก็เลยอธิษฐานวา่ ต ัง้แต่น้ีต่อไปจะภาวนาทกุคนื ไมเ่วน้แมว้า่นา

ทเีดยีวก็จะตอ้งภาวนา แลว้หลงัจากนัน้มนัก็เลยทาํใหไ้มท่าํไมไ่ด ้ 

ตอบ ใหอ้ธิษฐานทีเ่หตอุย่าไปอธิษฐานทีผ่ล เพราะผลไม่เกดิจากการอธิษฐาน ผลเกดิ

จากการเจรญิเหต ุ ทาํอย่างน้ีถกูแลว้ ต่อไปน้ีจะภาวนาทกุคืนอย่างน้ี แมแ้ต่นาที

หน่ึงก็ยงัด ี มนัก็จะตดินิสยัไป ต่อไปมนัอยู่ทีไ่หน เกดิทีไ่หนมนัก็จะทาํอย่างน้ี

ต่อไป  

ถาม ก็ไดโ้อกาสเวลา เพราะว่าพกัน้ีบนิบ่อย พอขึ้นเครื่องคาดเขม็ขดัก็ดูลมภาวนาไป

แลว้ก็ได ้ ไดด้ขีึ้นกวา่เมือ่ก่อนเยอะ แลว้บางทกี็คดิวา่เครื่องบนิอาจจะตกก็

พจิารณาไปเรื่อย ทาํใจเตรยีมไว ้ รบัไว ้ก็ทาํใหม้สีต ิบางครัง้ตอนแรกลูกก็วา่มนั

ไมเ่หน็กา้วหนา้เท่าไหร่ ตอนหลงัรูส้กึวา่กา้วหนา้ขึ้น ตอนทีว่า่ เวลาทีอ่ยู่ใน

ชวีติประจาํวนัแลว้เราโกรธหรอือะไร แลว้สตมิาทนั หรอืวา่บางครัง้ทีเ่คยเรยีน

ถามท่านอาจารยเ์มือ่ก่อนวา่เมตตาทาํยงัไง พอครัง้น้ีทีม่เีหตเุกดิขึ้นก็ยงัรูส้กึ

เมตตาวา่ ตอนน้ีเขา้ใจแลว้ทีท่่านอาจารยบ์อกวา่ เขาเป็นเหมอืนเราทกุขสุ์ข

เหมอืนเรา มนัเมตตาแลว้มนัเป็นยงัไง ก็มาจากสมาธิทลีะนิดน้ีเจา้ค่ะ 
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ตอบ ด ี เป็นผลทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ จติมนัก็จะมคีวามเมตตากรุณาเพิม่มากขึ้นไป

เรื่อยๆ เพราะจติสงบมนัไมโ่ลภไมอ่ยากไดอ้ะไรจากใคร มนัก็เลยมองคนอื่น ให ้

ความสาํคญักบัคนอื่นเพิม่มากขึ้น แต่ถา้เรามคีวามโลภมาก จะเอาความสาํคญั

ของเราเป็นหลกั เราก็จะไมก่งัวลกบัเรื่องของคนอื่น ภาวนาไป  

ตอนน้ีพวกเราก็มอีธิษฐาน แต่อธิษฐานแค่ทานเท่านัน้ มาทกุเดอืนน่ียนืยนัชดัอยู่

แลว้เกอืบ ๑๐ ปีอยู่แลว้ มากนัทกุเดอืนไมเ่คยขาดเลย  

ศิษย ์ ลูกคดิวา่ทกุคนไดท้าํค่ะ แต่ไมม่ากเท่าถงึเกณฑท์ีท่่านอาจารยส์อน  

ท่าน มาฟงัเทศนม์าทาํบญุน่ี ทาํประจาํ แต่ภาวนา 

ศิษย ์ ทาํค่ะ ทกุคนทาํ แต่อาจจะนอ้ย อาจจะไดผ้ลไมช่ดัเจน  

ท่าน ก็ใหม้นัมากขึ้นไป ใหม้นัเหน็บา้ง มาอยู่ ๗ วนัใหเ้หน็สกัครัง้ไม่ไดห้รอื  

ศิษย ์ บญุนอ้ย 

ท่าน เหน็ไหมวา่อย่างนัน้ไปอกี บญุนอ้ยกย็ิ่งตอ้งทาํใหม้นัมาก คนบญุมากเขาทาํนอ้ย

ก็ไมเ่ป็นไร แต่คนบญุนอ้ยน่ีตอ้งทาํมาก ยิ่งนอ้ยยิ่งตอ้งทาํมากขึ้น พวกทีม่าก

แลว้เขาทาํนอ้ยก็ไมเ่ป็นไร ใช่ไหม 
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กณัฑท์ี่ ๔๙๐ 

สะพานไปสูนิ่พพาน 
๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัสอนไวว้า่ ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีเ่ป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิของพวกเรา 

แมแ้ต่พระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ทีอ่ยู่ขา้งนอกใจของพวกเรา ก็ไมใ่ช่เป็นที่พึง่ทีแ่ทจ้รงิ 

เพราะจะตอ้งมวีนัเสือ่ม มวีนัหมดไป เช่นพระพทุธเจา้ก็ไดท้รงตรสัรู ้และเสดจ็ดบัขนัธป

รนิิพพานไปแลว้ พระอริยสงฆส์าวกแต่ละพระองค ์ ก็โผลข่ึ้นมาปรากฏขึ้นมา แลว้ก็ตาย

ไป จากพวกเราไป พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะค่อยสูญไป ค่อยหมดไป ดงัที่

ไดท้รงพยากรณไ์ว ้ว่า ๕๐๐๐ ปีก็จะไมม่พีระพทุธศาสนาหลงเหลอือยู่ในโลกน้ีแลว้ น่ีคอื

สรณะที่พึ่งภายนอกใจ ไม่ไดเ้ป็นที่พึ่งที่แทจ้รงิ ไม่ไดเ้ป็นที่พึ่งที่ถาวร พวกเราไมค่วรที่

จะไปหลงยดึตดิอยู่กบัทีพ่ึง่ภายนอกใจ ควรที่จะเขา้หาที่พึ่งที่แทจ้รงิ ที่พึง่ที่แทจ้รงิน้ี

ตอ้งเป็น พระพทุธพระธรรมพระสงฆภ์ายในใจ ที่เกดิจากการศึกษาพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ แลว้นําเอาไปปฏบิตัิจนปรากฏมีดวงตาเหน็ธรรมข้ึนมา เหน็พระ

อรยิสจั ๔ เหน็ทกุขส์มทุยันิโรธมรรคข้ึนมาภายในใจ พอไดเ้หน็ธรรมน้ีแลว้ ก็จะไดเ้หน็

พระพทุธเจา้ และผูท้ีเ่หน็พระพทุธเจา้ ก็คอืผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ผูท้ีศึ่กษาแลว้นาํเอาคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ไปปฏบิตั ิจนมดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา เป็นพระอรยิสงฆส์าวกขึ้นมา 

เป็นผูท้ีไ่มส่งสยัในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ เพราะมพีระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์

ปรากฏเด่นชดัอยู่ภายในใจนัน่เอง ที่พึ่งอนัน้ีจะไม่มีวนัที่จะเสื่อม ไม่มีวนัที่จะหมดไป 

ถงึแมร้า่งกายน้ีตายไป ที่พึ่งน้ีกไ็ม่ไดเ้สื่อมไปกบัรา่งกาย เพราะที่พึ่งน้ีอยูใ่นใจนัน่เอง  

ผูใ้ดทีไ่ดท้ีพ่ึง่น้ีแลว้ก็จะปลอดจากความทกุขไ์ปตามลาํดบั จนไปถงึข ัน้สูงสุดคอืข ัน้พระ

นิพพาน ผูท้ีไ่ดม้ดีวงตาเหน็ธรรม เป็นผูท้ีไ่ดเ้ขา้สู่กระแสไปสู่พระนิพพาน แสงสวา่งแห่ง

ธรรมอนัน้ี จะนาํพาดวงจติดวงใจ ไปสู่การหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ตามลาํดบั

ตามข ัน้ไปเรื่อยๆจนถงึข ัน้สูงสุด ขัน้พระอรยิสงฆส์าวกน้ีกมี็ ๔ ขัน้ ขัน้พระโสดาบนั คือ
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ขัน้แรกขัน้ที่เหน็ธรรม เหน็สิง่ใดมกีารเกดิขึ้น ย่อมมกีารดบัไปเป็นธรรมดา จงึไมย่ดึไม่

ตดิกบัสิง่ต่างๆ ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ปลอ่ยวางไมม่คีวามปรารถนาทีจ่ะอาศยัเป็นทีพ่ึง่ 

เพราะเป็นทีพ่ึง่ไดช้ ัว่คราว เวลาทีพ่ึง่น ัน้หมดไป ก็จะลอยเควง้ควา้ง เหมอืนคนทีล่อยอยู่

ในนํา้ ถา้เรอืลม่เรอืจมไปก็ตอ้งลอยคออยู่กลางทะเล ถา้วา่ยนํา้ไมเ่ป็นก็ตอ้งจม จมนํา้

ตายไป พอไดเ้หน็ธรรมขัน้แรกน้ีแลว้ กจ็ะรูว้ิธีที่จะปฏบิตัติ่อธรรมขัน้ที่สูงข้ึนไป คือขัน้

พระสกทิาคามี ขัน้พระอนาคามี และขัน้พระอรหนัต ์ ผูท้ี่ไดเ้ขา้สูก่ระแสของพระ

นิพพานน้ีแลว้ ยอ่มไหลไปตามกระแสน้ี และจะไปถงึจุดหมายปลายทางไดอ้ยา่ง

แน่นอน ไมเ่กนิ ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก สาํหรบัผูท้ีเ่ริ่มเขา้สู่กระแส คอืพระโสดาบนั 

สาํหรบัผูท้ีไ่ดเ้ขา้สู่กระแสและไดไ้หลไปตามกระแสน้ีจนถงึข ัน้ที ่ ๒ คอืข ัน้พระสกทิาคาม ี

ก็จะเหลอืภพชาตอิยู่เพยีงภพเดยีว ถา้ไหลเขา้ไปสู่พระอนาคามไีด ้ ก็หลดุพน้จากการที่

จะตอ้งกลบัมาเกดิในกามภพได ้ เพราะผูท้ีบ่รรลขุ ัน้พระอนาคามนีัน้ ไดล้ะกามตณัหา 

กามราคะไดอ้ย่างสิ้นเชงิ ก็จะไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมร่ีางกายไว ้ เป็นเครื่องมอืในการ

เสพกามนัน่เอง แลว้จากนัน้ก็จะไหลขึ้นสู่ข ัน้พระอรหนัตไ์ป ก็จะไดไ้ปถงึพระนิพพานใน

ทีสุ่ด น่ีคอืเรื่องของการมสีรณะ มทีีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิภายในใจ จะทาํใหใ้จน้ี หลดุพน้จาก

ความทกุขต่์างๆไดไ้ปตามลาํดบั และหมดสิ้นไปในทีสุ่ด  

น่ีคอืทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอน ใหพ้วกเราสรา้งกนัขึ้นมาใหไ้ด ้ พระพทุธ

พระธรรมพระสงฆท์ี่อยูภ่ายนอกใจน้ี เปรยีบเหมือนเป็นสะพานเช่ือม พระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆภ์ายในใจ จะวา่ไมม่คุีณไมม่ปีระโยชนก์็ไมใ่ช่ มคุีณมปีระโยชนม์าก 

เพราะถา้ไม่มีพระพทุธพระธรรมพระสงฆภ์ายนอกใจ เราจะไม่สามารถที่จะเขา้สู ่ พระ

พทุธพระธรรมพระสงฆภ์ายในใจไดเ้ลย เพราะเหมอืนกบัไมม่สีะพานขา้มแมน่ํา้น ัน่เอง 

ถา้เราอยากจะขา้มฟาก ไมม่สีะพานขา้ม เราว่ายนํา้ไมเ่ป็น เราก็ไม่สามารถทีจ่ะขา้มได ้

เช่นรถยนตน้ี์ตอ้งมสีะพาน ถงึจะขา้มฟากได ้ ฉนัใด จติของปถุชุนท ัง้หลาย ทีอ่ยากจะ

ขา้มฟากของวฏัสงสาร คือวฏัฏะวนแห่งการเวยีนว่ายตายเกดิ สงัสารวฏัน้ี จาํเป็นจะตอ้ง

มสีะพานทีจ่ะเชื่อมใหอ้อกจากโลกแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ เขา้ไปสู่โลกของการไมม่กีาร

เวยีนวา่ยตายเกดิ คอืเขา้ไปสู่พระนิพพานนัน่เอง ดงันั้นการที่บอกวา่ พระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆภ์ายนอกใจน้ี ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แทจ้รงิน้ี กไ็ม่ไดห้มายความวา่ ไม่สาํคญั 
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ไม่มีประโยชน์ เป็นสิ่งที่สาํคญัอยา่งยิ่งสาํหรบัสตัวโ์ลก ที่ยงัไม่สามารถขา้มฟากไปได ้

จาํเป็นตอ้งอาศยัสะพานน้ี พาใหข้า้มฟากไปได ้ เพราะถา้ไมม่สีะพานน้ีแลว้ สตัวโ์ลกก็

จะไมส่ามารถทีจ่ะขา้มฟากไปได ้ ยกเวน้ผูท้ีม่คีวามสามารถอย่างพระโพธิสตัว ์ ทีจ่ะ

สามารถสรา้งสะพานขึ้นมาไดด้ว้ยตนเอง แลว้ก็ขา้มฟากไปได ้ แลว้หลงัจากนัน้ก็ใหผู้อ้ื่น

ทีไ่มม่สีะพาน ไดม้าอาศยัสะพานของพระโพธิสตัว ์ ทีไ่ดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้น้ีมาใชก้นั 

ถา้ไมม่พีระพทุธพระธรรมพระสงฆภ์ายนอก สตัวโ์ลกท ัง้หลายอย่างพวกเรา ก็จะไม่

สามารถทีจ่ะขา้มฟากไปสู่พระนิพพานกนัได ้ จะตอ้งตดิอยู่กบัฟากน้ี คอืฟากแห่งการ

เวยีนวา่ยตายเกดิ ฟากของสงัสารวฏั  

ดงันัน้การทีพ่ดูวา่ พระพทุธพระธรรมพระสงฆท์ีม่อียู่ภายนอกใจ ไมใ่ช่เป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิ 

ก็เพราะวา่พระพทุธพระธรรมพระสงฆท์ีอ่ยู่ภายนอกใจ ก็อยู่ภายใตก้ฏของไตรลกัษณ ์

คอืจะตอ้งมกีารเจรญิมกีารเสือ่มไป เช่นตอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้ และทรงประกาศ

พระธรรมคาํสอน ยุคนัน้ก็เป็นยุคของความเจรญิของพระพทุธเจา้ แต่ ๔๕ ปีหลงัจาก

นัน้ พระพทุธเจา้ก็ทรงเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานไป ทีพ่ึง่ในพระพทุธเจา้ก็หมดไป แต่ก็มทีี่

พึง่มาทดแทนอยู่ ๒ ส่วน คอื พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงตรสัไวว้า่จะเป็น

ศาสดา แทนพระพทุธเจา้ต่อไป แลว้ก็มพีระอรยิสงฆส์าวก ผูท้ีไ่ดศึ้กษาไดป้ฏบิตั ิ ไดม้ี

ดวงตาเหน็ธรรม ไดม้พีระพทุธพระธรรมพระสงฆอ์ยู่ภายในใจ ก็สามารถเป็นทีพ่ึง่ต่อไป

ได ้และก็เป็นทีพ่ึง่มากนัอย่างต่อเน่ือง มาจนถงึปจัจบุนัน้ี คอื ๒๕๐๐ กวา่ปีมาแลว้ ก็มี

พระอรยิสงฆส์าวกปรากฏขึ้นมากนัตามลาํดบัไมข่าดตอน แต่ก็จะมวีนัสกัวนัหน่ึงที่

จะตอ้งมวีนัหมดไป เพราะสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบาํเพญ็เพือ่การหลดุพน้ สมยันัน้ก็ไมม่ี

พระพทุธเจา้พระธรรมพระสงฆ ์ หลงเหลอือยู่ในโลกน้ีเลย จะวา่พระพทุธพระธรรม

พระสงฆจ์ะมไีปต่อไปอย่างตลอดน้ี ก็ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้เพราะความจรงิในประวตัศิาสตร์

ก็ไดแ้สดงใหเ้หน็แลว้ วา่ในยุคทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบาํเพญ็ ก็ไมม่พีระพทุธเจา้มาสอนพระ

โพธิสตัว ์ คอืสมณโคดม ไมม่พีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้องคก่์อน เป็นทีพ่ึง่เป็น

ผูน้าํทาง ไม่มพีระอริยสงฆส์าวกของพระพทุธเจา้องคก่์อน มาคอยส ัง่สอนแทน

พระพทุธเจา้ นัน่ก็แสดงว่า พระพทุธพระธรรมพระสงฆภ์ายนอกใจในยุคนัน้ ไดห้ายไป

หมดแลว้ แต่ก็มกีารปรากฏกลบัขึ้นมาเป็นยุคๆ เช่นยุคของสมณโคดม คอืเจา้ชายสทิธตั
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ถะ พระพทุธเจา้ของพวกเรา ก็ไดป้รากฏขึ้นมาใหเ้ป็นทีพ่ึง่แก่โลกอกีครัง้หน่ึง แต่ก็จะ

เป็นทีพ่ึง่ไดช้ ัว่ระยะเวลาหน่ึง ถา้เป็นไปตามทีท่รงพยากรณไ์วก้็ประมาณ ๕๐๐๐ ปี ทีพ่ึง่

น้ีก็จะหายไปหมดเช่นเดยีวกนั  

พวกเราที่มีโอกาสไดม้าเจอสะพาน ไดม้าเจอที่พึ่งอนัน้ี เราจงึควรรบีเดินขา้มสะพาน

กนั ใชส้ะพานน้ีเช่ือมใหเ้ราเขา้สูท่ี่พึ่งที่แทจ้รงิ ภายในใจของเรา ที่จะไม่มีวนัเสื่อมไม่มี

วนัหมด ไม่มีวนัจางหายไปจากใจของเรา แต่ถา้เราไม่เดินขา้มสะพานอนัน้ี เรากจ็ะ

ไม่ไดท้ี่พึ่งอนัถาวร เรากย็งัจะติดอยูก่บัโลกของการเกดิแกเ่จบ็ตาย ตดิอยูใ่นสงัสารวฏั

น้ีต่อไป จนกว่าจะมีสะพานอนัใหม่ข้ึนมา แลว้กอ็ยูท่ี่เราว่าเราจะขา้มเราจะใชส้ะพาน

นั้นหรอืไม่ เราอาจจะไดพ้บสะพานน้ีมาแลว้หลายคร ัง้ดว้ยกนักไ็ด ้ แต่เน่ืองจากว่าทกุ

คร ัง้ที่เราเจอสะพานน้ี แทนที่เราจะเดินขา้มกนั เรากลบัไม่เดินกนั เรากลบัสนใจกบั

การเดนิวนอยู่ในวฏัฏะแห่งการเกดิแก่เจบ็ตายกนั เพราะเรายงัมคีวามหลง มคีวามรกัมี

ความชอบ กบัสิง่ต่างๆทีม่อียู่ในสงัสารวฏัน้ี เรายงัมคีวามรกัความชอบในรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ เรายงัมคีวามรกัความชอบในลาภยศสรรเสรญิ เรายงัมคีวามรกัความชอบใน

บคุคลนัน้บคุคลน้ี ในสิง่นัน้สิง่น้ี จนทาํใหเ้ราน้ีไม่สามารถทีจ่ะทิ้งเขาไปได ้เพราะการทีจ่ะ

เดนิขา้มสะพานน้ี ก็ตอ้งทิ้งทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ีไปนัน่เอง ไมส่ามารถทีจ่ะเอาสิง่

ต่างๆเหลา่น้ีไปกบัตนได ้ สะพานน้ีไม่สามารถรบันํา้หนกั ของสิง่ต่างๆทีเ่ราตอ้งการทีจ่ะ

เอาไปกบัเราได ้ เช่นลาภยศสรรเสรญิ เช่นความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เช่นบคุคลนัน้

บคุคลน้ี สิง่นัน้สิง่น้ี ถา้เราตอ้งการที่จะเดินขา้มสะพานน้ี เราตอ้งไปตวัเปลา่ๆ ไม่

สามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆ ที่เรารกัเราชอบน้ีติดไปกบัเราได ้ น่ีอาจจะเป็นสาเหตทุี่ทาํให ้

เรา ยงัวนเวียนติดอยูก่บัสงัสารวฏัน้ีอยู ่จนถงึปจัจบุนัน้ี และอาจจะเป็นอยา่งน้ีต่อไปอกี

เรื่อยๆกไ็ด ้ ถา้ตราบใดที่เรายงัไม่ยอมเดินขา้มสะพาน ในโอกาสทีเ่รามโีอกาสไดพ้บกบั

สะพาน เพราะเรายงัรกัยงัหวงกบัสิง่ต่างๆ ทีเ่รามอียู่ในสงัสารวฏัน้ี  

ถา้เราอยากจะเดนิขา้มสะพาน เราก็ตอ้งทาํเหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงทาํ คอืทรง

พจิารณาเหน็ความทกุขใ์นสิง่ต่างๆ ทีม่อียู่ในสงัสารวฏัน้ี ทกุขเ์พราะวา่เป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง

แทไ้มถ่าวร จะดขีนาดไหนจะวเิศษขนาดไหน จะใหค้วามสุขกบัเรามากนอ้ยขนาดไหนก็
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ตาม เขาก็ตอ้งมวีนัทีจ่ะสิ้นสุดลง มวีนัทีจ่ะตอ้งพลดัพรากจากกนัอยู่ด ีพระองคท์รงเหน็

ความแก่ เหน็ความเจบ็ไขไ้ดป่้วย เหน็ความตาย และเหน็สมณะนกับวช จงึทาํให ้

พระองคส์ามารถเลอืกทางเดนิได ้ว่าจะตอ้งเดนิไปทางของนกับวช เพราะทางของนกับวช

น้ี เป็นทางทีจ่ะเดนิขา้มสะพานไปนัน่เอง ทางของคนแก่คนเจบ็คนตาย กจ็ะตดิอยู่กบั

การเกดิแก่เจบ็ตายอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมม่วีนัสิ้นสุด ดงันัน้ถา้เราอยากทีจ่ะเดนิขา้ม

สะพาน เราตอ้งมองเหน็ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่น้ีวา่เป็นทกุขไ์มใ่ช่เป็นสุข ทกุขเ์พราะวา่

เขาจะตอ้งมวีนัเปลีย่นไป มวีนัเสือ่มไป มวีนัหมดไป มวีนัทีจ่ะตอ้งจากเราไป หรอืมวีนัที่

เราจะตอ้งจากเขาไป เวลาทีจ่ะตอ้งจากกนันัน้ไมใ่ช่เป็นเวลาทีม่คีวามสุขเลย มแีต่ความ

ทกุขม์แีต่ความเศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้ ถา้เราดาํเนินตามแนวทางที่พระพทุธเจา้ 

ไดท้รงดาํเนินและทรงสอนใหเ้ราดาํเนินกนั กค็ือใหห้มัน่พจิารณาความแกค่วามเจบ็

ความตาย ความพลดัพรากจากกนัอยูเ่รื่อยๆ มนักจ็ะทาํใหเ้ราน้ีเหน็ความทกุขใ์นสิ่ง

ต่างๆ และจะทาํใหเ้ราน้ีไม่อยากที่จะตอ้งมาทกุขก์บัสิ่งตา่งๆ กจ็ะทาํใหเ้ราน้ีสามารถ

ปลอ่ยวางละสิ่งต่างๆที่เรารกัเราชอบได ้ เพื่อที่เราจะไดเ้ดินขา้มสะพาน ไปสูฟ่ากที่ไม่มี

ความทกุข ์ฟากที่มีแต่ความสขุเพยีงอยา่งเดียว  

น่ีคอืเรื่องของสะพาน คือพระพทุธพระธรรมพระสงฆภ์ายนอก มปีระโยชนก์บัเรามาก 

แต่ไมไ่ดเ้ป็นสรณะทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิของเรา เราอยา่ไปคิดว่าเรามีพระพทุธรูปแลว้เรามีที่พึง่ 

เรามีหนังสอืธรรมะไวอ้า่นแลว้เราจะมีที่พึ่ง เรามีพระสงฆอ์รยิเจา้ครูบาอาจารยต์่างๆ 

คอยส ัง่คอยสอนเราว่าเป็นที่พึ่ง เพราะท่านไม่สามารถที่จะอยูก่บัเราไปไดต้ลอดเวลา 

เวลาทีเ่ราตอ้งการทีพ่ึง่ บางทที่านก็ไมไ่ดอ้ยู่ใกลเ้รา หรอืไมไ่ดอ้ยู่กบัเรา เราก็จะไมม่ทีีพ่ึง่ 

หนงัสอืธรรมะก็อาจจะหายไปได ้หรอืตาของเราอาจจะบอดไมส่ามารถอ่านหนงัสอืธรรมะ

ได ้หูจะหนวกไมส่ามารถฟงัเสยีงธรรมได ้แลว้ตอนนัน้ เราจะใชอ้ะไรเป็นทีพ่ึง่ แต่ถา้เรา

มาสรา้งที่พึ่งภายในใจกนั ที่พึ่งภายในใจน้ีจะอยูก่บัเราไปตลอด สามารถทีจ่ะป้องกนั

ภยัต่างๆทกุขต่์างๆ ไมใ่หม้าเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจ ของพวกเราไดต้ลอดเวลา เพราะทีพ่ึง่

ภายในใจน้ีจะอยู่คู่กบัใจไปตลอดเวลา ไมม่วีนัทีจ่ะจากเราไป ไมว่า่เราจะอยู่ในภพไหน

ชาตไิหนก็ตาม ถา้เรายงัไมส่ามารถขา้มฟากของการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ธรรมะน้ีแหละที่

จะเป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ของพวกเรา พระพทุธพระธรรมพระสงฆภ์ายในใจน้ีแหละ ทีจ่ะ
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เป็นทีพ่ึง่ของพวกเราอย่างแทจ้รงิ เราจงึตอ้งทาํความเขา้ใจใหถ้กูตอ้ง วา่พระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆภ์ายนอกใจน้ี ยงัไมไ่ดเ้ป็นทีพ่ึง่ของเรา ทีพ่ึง่ของเราน้ีตอ้งเป็นพระพทุธ

พระธรรมพระสงฆภ์ายในใจ ทีจ่ะเกดิจากการศึกษาและปฏบิตัติาม พระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้เท่านัน้ แลว้ก็ไมจ่าํกดัเพศจาํกดัวยั ไมจ่าํกดัวา่จะตอ้งเป็นนกับวชหรอื

เป็นฆราวาส  

สามารถสรา้งที่พึ่งภายในใจน้ี ใหเ้กดิข้ึนไดท้กุคน ถา้มคีวามเพยีรพยายาม ถา้มกีาร

ปฏบิตั ิ ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน อริยบคุคลที่พระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงไวน้ั้น กมี็

ทกุประเภท มที ัง้หญงิมที ัง้ชาย มที ัง้คฤหสัถม์ที ัง้บรรพชติ มที ัง้เดก็มที ัง้ผูใ้หญ่ มทีกุรูปมี

ทกุชนิด เพราะวา่บคุคลเหลา่น้ีเขามีสิ่งที่เหมือนกนักค็ือ มีความเพยีรที่จะปฏบิตัติามคาํ

สอนของพระพทุธเจา้เทา่นั้นเอง แต่สถานภาพของการเป็นบรรพชติหรอืเป็นคฤหสัถน้ี์ 

มนัก็มคีวามแตกต่างกนั เหมอืนกบัเวลาทีเ่รารกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ ถา้เรารกัษาทีบ่า้นกบัเรา

ไปรกัษาทีโ่รงพยาบาล ความพรอ้มมนัก็มไีมเ่หมอืนกนั รกัษาทีบ่า้นน้ีความพรอ้มไม่ดี

เท่ากบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล การสรา้งสรณะที่พึง่ทางใจในฐานะของฆราวาส กบัใน

ฐานะของนักบวชน้ีกมี็ความตา่งกนั ถา้เป็นฆราวาสถา้ยงัมภีารกจิอะไรต่างๆ มนัก็จะมี

อปุสรรคมาก มเีวลานอ้ยต่อการปฏบิตั ิ แต่ถา้เป็นบรรพชติเป็นนกับวชก็จะไมม่ภีารกจิ

อื่นๆ ทีจ่ะตอ้งมาเสยีเวลาดว้ย มเีวลาทีจ่ะบาํเพญ็ไดอ้ย่างเต็มที ่ แต่ถา้ไดม้าเป็นนกับวช

แลว้ไมม่าบาํเพญ็ ก็สูฆ้ราวาสทีถ่งึแมว้า่จะมภีารกจิบา้ง แต่ไดบ้าํเพญ็อย่างต่อเน่ืองไมไ่ด ้

ดงันัน้อย่าไปดูทีเ่พศทีว่ยัวา่เป็นคฤหสัถห์รอืเป็นบรรพชติ วา่เป็นหญงิหรอืเป็นชาย เป็น

ผูม้คีรอบครวัหรอืไมม่คีรอบครวั สิ่งเหลา่น้ีแมจ้ะมีอปุสรรคบา้งแต่มนัไม่เหนือความ

เพยีรไปได ้ตราบใดที่มีความเพยีร ที่จะศึกษาอยา่งต่อเน่ือง แลว้กป็ฏบิตัิอยา่งต่อเน่ือง 

ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานภาพใดกต็าม กจ็ะสามารถที่จะบรรลถุงึผลต่างๆ ที่พระพทุธเจา้ได ้

ทรงบรรลถุงึอยา่งแน่นอน  

ดงันั้นอยา่ไปคาํนึงอยา่ไปกงัวลถงึสถานภาพของตนเอง ขอใหก้งัวลถงึความเพยีรของ

ตน ว่ามีมากนอ้ยเพยีงไร ถา้มีนอ้ยกค็วรจะเพิม่ใหม้ากที่สดุเทา่ที่จะมากได ้ ถา้มีอะไร

เป็นอปุสรรค ถา้ตดัไดก้ค็วรจะตดักนัไป ถา้ยงัตดัไม่ไดก้ต็อ้งอยูก่บัมนัไปกอ่น แต่ก็
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ตอ้งยอมรบัว่ามนัเป็นอปุสรรค มนัจะทาํใหก้ารเดินทางเน่ินชา้ลงไป อนัน้ีก็ตอ้งถอืวา่

เป็นเรื่องทีสุ่ดวสิยั เป็นเรื่องของบญุของกรรม บางท่านก็บรรลเุร็ว เช่นพระบางท่านไดฟ้งั

ธรรมก็ไดบ้รรลธุรรมกนั เช่นพระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ ไดฟ้งัธรรมจากพระพทุธเจา้เพยีง

ไมก่ี่คร ัง้ ก็ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตก์นัหมดเลย แต่บางท่านน้ีก็ไมไ่ดบ้รรลถุงึข ัน้สูงสุด 

เช่นพระอานนท ์ พระอานนทน้ี์ก็ไดบ้รรลขุ ัน้พระโสดาบนั แลว้ก็ตดิอยู่ตรงนัน้ เพราะตดิ 

มภีารกจิทีจ่ะตอ้งคอยรบัใชพ้ระพทุธเจา้อยู่ถงึ ๒๐ กวา่ปีดว้ยกนั จติใจก็ไมไ่ดม้กีาร

เจรญิเตบิโตขึ้นไป เพราะไมม่เีวลาไปบาํเพญ็เพยีรนัน่เอง ไมม่เีวลาไปปฏบิตัิ เพราะว่า

จะตอ้งเอาเวลามาปรนนิบตัริบัใชพ้ระพทุธเจา้ ก็เลยไมส่ามารถทีจ่ะบรรลธุรรมข ัน้สูงได ้

ในช่วงทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมพีระชนมช์พีอยู่ แต่หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงเสดจ็ดบั

ขนัธปรนิิพพานไปแลว้ พระอานนทก์็เป็นอสิระมเีวลาวา่งเต็มที ่ สามารถบาํเพญ็เพยีรได ้

ตลอดเวลา ยกเวน้เวลาหลบั จงึทาํใหท้่านสามารถบรรลถุงึพระนิพพานไดภ้ายใน ๓ 

เดอืน น่ีก็เป็นเรื่องของแต่ละบคุคล ทีม่บีญุมกีรรม มอีปุสรรค มภีาระอะไรต่างๆ ทีไ่ม่

เท่ากนั  

ถา้เรามีอปุสรรคมีภาระ ถา้เราสามารถตดัมนัได ้ มนัก็จะช่วยทาํใหก้ารปฏบิตัขิองเราน้ี 

ใหไ้ดผ้ลเร็วขึ้น เราก็ควรจะพจิารณาดูว่า ควรจะตดัไดห้รอืควรจะตดัไมไ่ด ้ควรคาํนึงถงึ

เวลาดว้ยว่า เวลาของเราที่จะใชส้ะพานน้ีกมี็จาํกดั เพราะถา้เกดิเราถงึแกชี่วิตไป หรอื

เกดิเจบ็ไขไ้ดป่้วยพกิลพกิารไป เราอาจจะไม่สามารถเดินขา้มสะพานอนัน้ีไปได ้ อนัน้ี

เรากต็อ้งชัง่น้ําหนักดูเกี่ยวกบัอปุสรรคหรอืภาระที่เรายงัมีอยู ่ กบัสิ่งที่เราจะไดร้บัจาก

การบาํเพญ็จากการปฏบิตัิ ว่าสิ่งไหนสาํคญักว่ากนั มนีํา้หนกัมากกวา่กนั และการทีเ่รา

จะตดัหรอืปลอ่ยภาระต่างๆน้ี ก็ไมไ่ดเ้ป็นการตดัแบบไมม่เียื่อใย หรอืจะไมพ่บกนัอกี

ต่อไปก็ไมใ่ช่ เป็นการตดัช ัว่ระยะเวลาทีเ่ราตอ้งไปบาํเพญ็เพยีรเท่านัน้เอง หลงัจากทีเ่รา

เสร็จภารกจิแลว้ เราก็กลบัมาอยู่ เราก็มาอยู่หรอืมาพบกบับคุคลต่างๆ ทีเ่ราเคยตดัเคย

จากเขาไป และเราก็จะกลบัมาในรูปของผูท้ีม่าช่วยเหลอืเขาได ้ มาพาใหเ้ขาเดนิขา้ม

สะพานไปสู่พระนิพพานได ้ เช่นพระพทุธเจา้ตอนทีท่รงเสดจ็ออกจากพระราชวงั 

พระองคก์็ทรงตดัทกุสิง่ทกุอย่างไปหมด ตดัพระราชสมบตั ิ ตดัพระราชบดิา พระมเหส ี

พระราชโอรส พระมารดาเลี้ยง พระญาตทิ ัง้หลาย พระองคก์็ทรงตดัแบบเหมอืนกบัไมม่ี
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เยื่อใย แต่ความจรงิความเยื่อใยมอียู่ แต่ความจาํเป็นบงัคบัใหต้อ้งตดั เพือ่จะไดไ้ปปลกี

วเิวก เพือ่ทีจ่ะไดไ้ปบาํเพญ็ไดอ้ย่างเต็มทีน่ ัน่เอง เพราะการบาํเพญ็เท่านัน้ทีจ่ะทาํใหห้ลดุ

พน้ได ้ ดงัทีม่สุีภาษติทีพ่ดูไวว้า่ หลดุพน้จากความทกุขไ์ดด้ว้ยความเพยีร ไม่ไดห้ลดุ

พน้ดว้ยอะไรทัง้นั้น ตอ้งเป็นความเพยีร ความเพยีรที่จะปฏบิตัิธรรมต่างๆใหเ้กดิข้ึนมา

นัน่เอง บาํเพญ็เพยีรเพื่อใหเ้กดิสต ิ บาํเพญ็เพยีรเพื่อใหเ้กดิสมาธิ บาํเพญ็เพยีร

เพื่อใหเ้กดิปญัญา เมือ่มสีต ิมสีมาธิ มปีญัญาแลว้ ก็จะหลดุพน้ไดโ้ดยถ่ายเดยีว  

น่ีคอืเรื่องของคาํวา่ความเพยีร ทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ ไมไ่ดห้มายความวา่เพยีร

อย่างเดยีว โดยทีไ่มส่รา้งธรรมะอะไรขึ้นมา ธรรมะอย่างอื่นก็สาํคญั แต่ธรรมะทีส่าํคญั

ต่างๆน้ี จะเกดิขึ้นมาไดก้็ตอ้งมคีวามเพยีรทีจ่ะบาํเพญ็ ทีจ่ะสรา้งมนัขึ้นมานัน่เอง ทีเ่รา

ออกปฏบิตักินัน้ีเราก็มาเพยีรสรา้งสตกินั สรา้งสตเิพือ่ใหไ้ดส้มาธิ เมือ่ไดส้มาธิแลว้เราก็

จะสามารถทีจ่ะพจิารณาทางปญัญาได ้ เหน็ความจรงิของสภาวธรรมท ัง้หลายได ้ วา่ไม่

เทีย่งเป็นทกุขไ์มใ่ช่ตวัเราไมใ่ช่ของเรา พอเหน็วา่เป็นอย่างนัน้ก็จะสามารถทีจ่ะปลอ่ยวาง

ทกุสิง่ทกุอย่างได ้ละความอยากในสิง่ทกุสิง่ทกุอย่างได ้เมือ่ไมม่คีวามอยากอยู่ภายในใจ

ก็จะไมม่คีวามทกุขเ์หลอือยู่ภายในใจ เกดิขึ้นจากการมคีวามเพยีรปฏบิตั ิ ปฏบิตัศีิล

สมาธิปญัญา ปฏบิตัทิานศีลภาวนา น่ีคอืเรื่องของการทีเ่ราทีจ่ะตอ้งสละทกุสิง่ทกุอย่างไป 

ละทกุสิง่ทกุอย่างไปช ัว่คราว โดยใหพ้จิารณาว่า ไมช่า้ก็เร็วเราก็ตอ้งมกีารพลดัพรากจาก

กนั มคีวามแก่มคีวามเจ็บมคีวามตายมารอพวกเราอยู่ดว้ยกนัทกุคน ไมช่า้ก็เร็วทีพ่วก

เรามาเจอกนัทกุเดอืนน้ีก็จะไมไ่ดเ้จอกนัอกีต่อไป มนัเป็นเรื่องปกตขิองสงัสารวฏั มเีกดิ

แลว้ก็ย่อมมแีก่มเีจบ็มตีาย ถา้ไมอ่ยากทีจ่ะตอ้งมาเจอกบัสภาพน้ีซํา้แลว้ซํา้อกี ก็ตอ้ง

ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างไป แลว้ออกไปบาํเพญ็เพยีรออกไปปฏบิตั ิ ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ 

ไปสรา้งสต ิไปสรา้งสมาธิ ไปสรา้งปญัญาขึ้นมา เมือ่ไดส้ตไิดส้มาธิไดป้ญัญาแลว้ ก็จะได ้

อาวุธไวท้าํลายตณัหาความอยากต่างๆ ทีเ่ป็นตน้เหตขุองความทกุขใ์จ ทีเ่ป็นตน้เหตทุีด่งึ

ใหใ้จกลบัมาเกดิแก่เจบ็ตายซํา้แลว้ซํา้อกีอยู่อย่างไมม่วีนัจบสิ้น น่ีคอืการจากไป จากไป

เพยีงช ัว่ระยะเวลาหน่ึงเท่านัน้เอง สาํหรบัพระพทุธเจา้ก็เพยีง ๖ ปี หลงัจากนัน้พระองคก์็

ทรงรบันิมนตก์ลบัไปโปรดพระญาตต่ิางๆ แลว้ก็สามารถนาํพระญาตมิาบวชกนั นาํพระ

ราชโอรสมาบวชกนั แลว้ไดป้ฏบิตัไิดบ้รรลธุรรมกนัตามลาํดบั แลว้ก็มพีระพทุธมารดา
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เลี้ยงก็มาขออนุญาตบวช เพือ่ปฏบิตัเิพือ่หลดุพน้ ก็เลยไดเ้ป็นพระภกิษุณีรูปแรกของ

พระพทุธศาสนาขึ้นมา ถา้พระพทุธเจา้ไมไ่ดส้ละ ไมไ่ดไ้ปปลกีวเิวกไปอยู่ตามลาํพงั 

บคุคลเหลา่น้ีจะสามารถบรรลเุป็นพระอรหนัตก์นัไดอ้ย่างไร เพราะไมม่คีรูไม่มอีาจารยท์ี่

จะมาส ัง่มาสอนนัน่เอง แต่พอพระพทุธเจา้ทรงตดัทรงทิ้งทกุอย่างไป เพือ่ทีจ่ะไดไ้ป

บาํเพญ็อย่างเต็มที ่ พอไดพ้บพระนิพพานแลว้ ก็กลบัมาชวนใหพ้ระญาตทิ ัง้หลายไดไ้ป

พระนิพพานกนั  

ฉะนัน้เวลาทีเ่ราไปบาํเพญ็ ขอใหเ้ราคดิอย่างน้ี เราไมไ่ดท้ิ้งเขา เราไปทาํหนา้ทีข่องเรา 

หนา้ที่ของเรากค็ือทาํใจของเราใหห้ลดุพน้ จากวฏัฏะแหง่การเวียนว่ายตายเกดิ ใหเ้รา

ไดไ้ปสู่ ใหเ้ราไดพ้ระนิพพานมาเป็นสมบตัขิองเรา พอเราไดแ้ลว้เรากก็ลบัมาพบกบั

เขา แลว้กช่็วยเขาสอนเขา ใหเ้ขาไดพ้ระนิพพานมาเป็นสมบตัิของเขาต่อไป ถา้เราคดิ

แบบน้ีแลว้การไปน้ีจะไมรู่ส้กึวา่เป็นการเหน็แก่ตวั จะไม่รูส้กึวา่จะไมไ่ดพ้บกนัอกีต่อไป 

ครูบาอาจารยท์ีท่่านออกบวชกนั ท่านก็ออกบวชทา่นก็ไปบาํเพญ็กนั พอท่านบรรลกุนั

ท่านก็กลบัมาสรา้งวดัทีใ่กลบ้า้นของท่าน ท่านไม่ไดไ้ปไหนหรอก หลวงตาก็กลบัมาสรา้ง

วดัทีว่ดัป่าบา้นตาด ครูบาอาจารยต่์างๆท่านก็กลบัมาอยู่ใกลบ้า้น เพราะความผูกพนัทีม่ี

ต่อญาตพิีน่อ้ง พอตนเองเสร็จภารกจิของตนแลว้ก็มาทาํหนา้ที ่ เผยแผ่ส ัง่สอนพระธรรม

คาํสอน ทีเ่ป็นเหมอืนสะพานใหพ้าผูท้ีม่ศีรทัธา ไดเ้ดนิขา้มไปสู่พระนิพพานกนั น่ีคอืเรื่อง

ของการสรา้งสรณะทีพ่ึง่ทางใจ ทีเ่ป็นสรณะทีแ่ทจ้ริง พวกเราทกุคนตอ้งบาํเพญ็กนั ตอ้ง

ปฏบิตักินั ตอ้งทิ้งทกุสิง่ทกุอย่างไปกนั ถา้เราอยากจะไดส้รณะน้ีอย่างรวดเร็วทีสุ่ด 

เพราะถา้เรายงัมกีจิต่างๆ ทาํใหเ้ราไปบา้งกลบัมาบา้ง มนัก็เป็นเหมอืนการเดนิหนา้แลว้ก็

เดนิถอยหลงั เวลาเราออกไปบาํเพญ็ก็เหมอืนเราเดนิไปขา้งหนา้ พอเรามภีารกจิทีจ่ะตอ้ง

กลบัมาดูแลทีบ่า้นก็เหมอืนกบัเราเดนิถอยหลงั มนัก็เลยทาํใหก้ารเดนิทางของเราน้ีมนั

เนินชา้ มนัไมไ่ปใหถ้งึเร็วเท่าทีค่วรนัน่เอง แทนทีจ่ะเป็น ๗ วนั ๗ เดอืนหรอื ๗ ปีดงัที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงพยากรณไ์ว ้ ก็อาจจะเป็น ๑๐ ปี ๒๐ ปี ก็สุดแทแ้ต่การเดนิทางของ

แต่ละบคุคลของแต่ละผูป้ฏบิตั ิ จะเดนิมากเดนินอ้ย ก็จะถงึชา้ถงึเร็ว ผูท้ีเ่ดนิมากเดนิไป

ขา้งหนา้มากกวา่เดนิถอยหลงั ย่อมไปถงึเร็วกวา่ผูท้ีเ่ดนิถอยหลงัมากกวา่เดนิไปขา้งหนา้ 
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ฉะนั้นกใ็หดู้ตรงน้ีดูที่การบาํเพญ็เป็นหลกั อยูท่ี่การปฏบิตัิเป็นหลกัว่า เราปฏบิตัิไปใน

ทิศทางไหน เราตอ้งมีความเขม้แข็งมีความกลา้หาญ มีความอดทนต่อการ

กระทบกระทัง่ของสิ่งต่างๆ เช่นคาํนินทาต่างๆทีอ่าจจะเกดิขึ้นได ้ วา่เราเป็นคนเหน็แก่ตวั 

วา่เราเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เราตอ้งคดิวา่เวลาทีเ่ราทกุข ์ คนทีเ่ขาวา่เราน้ีมาดบัความ

ทกุขใ์หเ้ราไดห้รอืเปลา่ ถา้เขาดบัความทกุขใ์หเ้ราไม่ได ้เราไปกงัวลกบัคาํพดูของเขาทาํไม 

เราควรทีจ่ะมากงัวลกบัวธิีการทีจ่ะดบัความทกุขข์องเรา ไม่ดกีวา่หรอื เพราะความทกุขน้ี์

มนัจะตอ้งเกดิขึ้นอย่างแน่นอน และก็ไมม่ใีครทีจ่ะมาดบัความทกุขข์องเราได ้ นอกจาก

การปฏบิตัขิองเราน้ีเท่านัน้ คอืการสรา้งพระพทุธพระธรรมพระสงฆข์ึ้นมาภายในใจ 

เพราะเมือ่เรามพีระพทุธพระธรรมพระสงฆอ์ยู่ภายในใจของเราแลว้ เราก็จะสามารถทีจ่ะ

ดบัความทกุขต่์างๆได ้ เราจะทนกบัคาํครหานินทาต่างๆไดอ้ย่างสบาย ฟงัวา่เป็น

เหมอืนกบัเสยีงลมทีพ่ดัใบไมต่้างๆน่ีเอง มนัไมม่สีาระแก่นสารอะไร เราไปใหค้วามหมาย

มนัแลว้ก็ไปตื่นเตน้ตกใจ ไปกบัความหมายทีเ่ราใหม้นัเท่านัน้เอง ความจริงมนัก็เป็นแค่

เสยีงลมพดัดีๆ น่ีเอง เสยีงลมปากของคนออกมา แลว้เราก็ไปเอาความหมายของลมปาก

น้ี มาทิม่แทงจติใจของเรา ดว้ยความโงเ่ขลาเบาปญัญา เพราะวา่เรายงัมตีณัหาความ

อยาก อยากใหเ้ขาชม อยากจะใหเ้ขายกย่องสรรเสรญิ ไมอ่ยากใหเ้ขาตาํหนิตเิตยีนวา่

กลา่วต่างๆนานา เพราะเรายงัหลง มอีตัตาตวัตนอยู่ในใจ ถา้ยงัมอีตัตาตวัตน ก็อยากจะ

ใหต้วัตนน้ี เป็นตวัตนทีม่คีนยกย่องนบัถอืเชดิชูเคารพบูชา จะไมช่อบใหต้วัตนน้ีถกู

เหยยีบยํา่ ดว้ยวธิีการต่างๆ พระพทุธเจา้จงึตอ้งสอนผูป้ฏบิตัวิ่า ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นปฐพี

ใหไ้ด ้ ทาํใจใหเ้ป็นผา้ข้ีริ้ว อยา่ไปถอืตวัถอืตนวา่เหยยีบไม่ได ้ ใหถ้อืว่าเป็นปฐพเีป็น

พื้นดิน ที่ใครกเ็หยยีบยํา่ได ้ใครจะอจุจาระปสัสาวะใส่ก็ย่อมทาํได ้เหน็ไหมสุนขัเวลามนั

อยากจะอจุจาระปสัสาวะ มนัไปอจุจาระปสัสาวะที่ไหน มนัก็ไปอจุจาระปสัสาวะบนปฐพี

บนพื้นดนิน่ีเอง ถา้พื้นดนิมนับอกไมไ่ดน่ี้จะทาํอย่างไร มนัก็ตอ้งแผ่นดนิไหวเท่านัน้ ใจ

ของเราก็เป็นอย่างนัน้ พอใครด่าหน่อยใครว่าหน่อยก็เป็นแผ่นดนิไหวขึ้นมาเลย แตะ

ไมไ่ดต้วัน้ี ตวัน้ีตอ้งยกย่องเชดิชูเพยีงอย่างเดยีว ตอ้งชมตอ้งสรรเสรญิเพยีงอย่างเดยีว

เท่านัน้ พอใครมาว่ามาตาํหนิหน่อยเท่านัน้เกดิแผ่นดนิไหวขึ้นมาเลย น่ีละเราตอ้งมาฝึก 

ถา้เราจะเป็นผูป้ฏบิตั ิ เราตอ้งทนต่อการเสยีดสเีสยีดทานอะไรต่างๆ ทีจ่ะมาจากทกุ
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สารทศิ บคุคลเหลา่น้ีเขาทาํอะไรใหก้บัเราบา้ง เขาดบัความทกุขใ์หก้บัเราไดห้รอืเปลา่ เขา

ช่วยใหเ้ราไปถงึพระนิพพานไดห้รอืเปลา่ แลว้เราไปกงัวลกบัเขาทาํไม เขาจะมาเสยีด

สเีสยีดแทงวา่กลา่วตเิตยีนอย่างไร ขอใหเ้ราคดิว่าก็เป็นเสยีงลมเสยีงนกเสยีงกาไปก็แลว้

กนั เราตอ้งมองทีเ่หตทุีผ่ลของเรา ทีเ่ราออกไปปฏบิตัเิพือ่อะไร เราออกปฏบิตัเิพือ่

นิพพาน เราไม่ไดอ้อกปฏบิตัติามทีเ่ขาตาํหนิตเิตยีน เขาไม่รูเ้รื่องของเรา ฉะนัน้เขาจะวา่

อย่างไรก็อย่าไปเสยีเวลา เหมอืนกบัไปอธิบายใหค้นตาบอดใหเ้หน็วา่สแีดงสเีขยีวเป็น

อย่างไร อธิบายไปจนวนัตายมนัก็มองไมเ่หน็ เพราะคนตาบอดลองหลบัตาดูสมินัจะเหน็

สอีะไร มนัก็เหน็สดีาํเท่านัน้เอง  

ดงันัน้คนทีไ่มรู่เ้รื่องธรรมะ ไมรู่เ้รื่องของการปฏบิตั ิ ไมรู่เ้รื่องของการปลกีวเิวก ไมรู่เ้รื่อง

ของการบาํเพญ็เพยีรตามลาํพงั เขาจะไมรู่ค้วามหมายความสาํคญั ความจาํเป็นของการ

บาํเพญ็ เขาก็จะพดูไปตามประสาของเขา เราก็ตอ้งมองเขาวา่เป็นเหมอืนเดก็ไรเ้ดยีงสา 

เดก็ไรป้ญัญา เดก็ไรป้ญัญามนัจะพูดอะไรเราก็ไม่ถอืสามนั เพราะเรารูว้่ามนัไรเ้ดยีงสา

นัน่เอง ฉนัใด บคุคลทีไ่ม่รูธ้รรม ไมรู่คุ้ณค่าของการบาํเพญ็ของการปฏบิตั ิก็เป็นเหมอืน

เดก็ไรเ้ดยีงสาทีเ่ราไมค่วรทีจ่ะใหค้วามสาํคญั เขาจะพูดอะไรก็ปลอ่ยใหเ้ขาพดูไปเท่า

นัน้เอง อย่าไปเสยีเวลาอธิบาย อธิบายใหค้นตาบอดเหน็สเีขยีวสแีดงน้ีมนัยาก มนั

เป็นไปไมไ่ด ้ อธิบายใหค้นเหน็คุณค่าของการสละครอบครวั สละลูกสละสามสีละภรรยา 

สละทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองเพือ่ไปบาํเพญ็น้ี อธิบายอย่างไรเขาก็ไมเ่ขา้ใจ เขาก็จะ

วา่เราบา้เท่านัน้แหละ เพราะเราไมเ่หมอืนเขาๆก็เลยตอ้งวา่เราบา้ ถา้เราเหมอืนเขาเราก็ไม่

บา้ แต่ความจรงิถา้เราเหมอืนเขาเราก็บา้ไปเหมอืนกบัเขานัน่แหละ เวลาทีเ่ราไมบ่า้

เหมอืนกบัเขา เราไมบ่า้ เขาแหละบา้ แต่เขากลบัมาวา่เราบา้ ก็เพราะเขาคิดวา่เขาไมบ่า้ 

แต่ความจรงิแลว้ใครบา้หรอืไมบ่า้ ดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง พวกเรากบัพระพทุธเจา้น้ี 

ใครบา้หรอืใครไมบ่า้กนัแน่ เรายงับา้ลาภยศสรรเสรญิสุขกนัอยู่ไมใ่ช่เหรอ พระพทุธเจา้

ท่านบา้ลาภยศสรรเสรญิสุขหรอืเปลา่ ท่านบา้สามบีา้ภรรยาบา้บตุรธิดาหรอืเปลา่ นัน่

แหละใครบา้กนัแน่ ดงันัน้อย่าไปฟงัคนบา้พดู ใหฟ้งัคนไมบ่า้พดู ใหฟ้งัพระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆ ์ ใหฟ้งัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ฟงัคาํสอนของพระอรยิสงฆส์าวก เป็นคาํ

สอนของคนไมบ่า้ เป็นคาํสอนของคนทีม่สีตคิรบบรบูิรณ ์ และเป็นคาํสอนที่จะทาํใหเ้รา
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ไดพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ ใหเ้ราไดห้ลดุพน้จากการทีจ่ะตอ้งกลบัมาเกดิมาแก่มาเจบ็มา

ตาย ซํา้แลว้ซํา้อกีอย่างไมม่วีนัสิ้นสุด ขอใหเ้รายดึตรงน้ี คดิตรงน้ี ยดึพระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆท์ีเ่ป็นสะพานเชื่อมสู่ พระพทุธพระธรรมพระสงฆท์ีแ่ทจ้รงิ ทีจ่ะเกดิขึ้น

ภายในใจของเรา ดว้ยการหม ัน่ศึกษาฟงัเทศนฟ์งัธรรม แลว้นาํเอาธรรมทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไป

ปฏบิตั ิแลว้เราก็จะไดเ้ดนิขา้มสะพานน้ีเขา้สู่พระนิพพานไปในทีสุ่ด  

ก็ขอฝากเรื่องของการมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมอน้ี ขอใหท้่านไดฟ้งัแลว้นาํเอาไป

ปฏบิตัต่ิอ เพือ่ความสุขและความเจรญิในธรรมทีจ่ะตามมาต่อไป  

ถาม คอืมนัเป็นความฝนัว่า ไปตื่นขึ้นมาทีห่น่ึง ทีน่ ัน่วุน่วายดว้ยทกุๆคนหาอยู่หากนิ 

จนรูส้กึวา่เดอืดรอ้นมาก ราํคาญอดึอดัเป็นทกุขม์าก ก็เลยรอ้งไหแ้ลว้ก็แอบหนี

ออกมา แต่พอหนีออกมาไดปุ้๊ บก็ตอ้งมาสุดตรงทีว่า่ ตอ้งมานัง่หนัหลงัใหป้ญัหา 

หนา้มองออกไปทีท่ะเล ทะเลน้ีเป็นทะเลทีก่วา้งใหญ่ลกึสวยน่ิง ทน้ีีถา้เกดิเรา

ภาวนาจนถงึจดุน้ีแลว้ จะไปอย่างไรต่อคะ  

ตอบ ก็อย่าไปสนใจมนัไง เพราะน่ีไมใ่ช่เป็นทางทีเ่ราควรจะไป ทางแห่งนิมติต่างๆน้ี 

ไมใ่ช่เป็นทางสู่พระนิพพาน เราควรทีจ่ะดงึใจกลบัเขา้มาสู่ทีค่วามวา่งความสงบ 

ใหส้กัแต่วา่รู ้ แลว้ก็อย่าไปสนใจกบันิมติต่างๆทีป่รากฏมาใหร้บัรู ้ เพราะว่ามนั

ไมใ่ช่เป็นมรรคเป็นผล นิมติทีเ่ราตอ้งการ ก็คอืความเหน็ความไมเ่ทีย่ง เหน็

ความทกุขใ์นสิง่ต่างๆ เหน็วา่สิง่ต่างๆนัน้ไมใ่ช่เป็นของเรา ถา้เหน็นิมติเหลา่นัน้ก็

เอามาเจรญิต่อ มาพฒันาต่อ ใหม้นัต ัง้อยู่ในใจของเราไปใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนาน

ได ้แต่ถา้เป็นเรื่องของสพัเพเหระแบบน้ี เป็นเหมอืนกบัดูละครดูหนงั ดูจบแลว้ก็

ลมืมนัไป มนัไมม่สีาระคุณประโยชนต่์อการบาํเพญ็ เพือ่การหลดุพน้จากกอง

ทกุขไ์ด ้ นิมติทีเ่ราตอ้งการจะเหน็ เช่นอสุภนิมติ ถา้เหน็ซากศพ เหน็ส่วนทีไ่ม่

สวยงามของร่างกายอย่างน้ี อย่างน้ีนะด ี ถา้นิมติแบบน้ีเป็นนิมติทีเ่ป็นมรรคเป็น

ผลได ้ แต่ถา้นิมติแบบทอ้งฟ้าทะเลกวา้งใหญ่ไพศาลนัน้ แลว้ตอ้งมา

ตคีวามหมายวา่มนัเป็นอะไรน้ี ไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผล ฉะนัน้อย่าไปสนใจกบัมนั  
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ใหก้ลบัมาสู่ความสงบสู่ความวา่ง เพราะการนัง่สมาธิน้ี เราตอ้งการพกัผ่อนจติใจ 

เพราะว่าเราจะตอ้งเอาจติใจน้ีไปทาํงาน ไปต่อสูก้บัขา้ศึกศตัรูของเรา ก็คอืกเิลส

ตณัหาต่างๆ เวลาทีเ่ราออกมาจากสมาธิแลว้น้ี เราจะตอ้งพบกบัขา้ศึกศตัรูของเรา 

คอืความอยากต่างๆ ความโลภความโกรธความหลงต่างๆ ถา้เราไมม่กีาํลงั เราจะ

ไมส่ามารถทีจ่ะใชป้ญัญา ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบใหก้บัพวกเราน้ี มาสูก้บัขา้ศึก

ศตัรูได ้ เราโชคดเีราไมต่อ้งผลติอาวุธของเราขึ้นมาเอง เราเอาอาวุธทีพ่ระพทุธเจา้

ผลติมาแลว้น้ี เอามาใชไ้ดเ้ลย ดว้ยการเอามาเจรญิอยู่เรื่อยๆ ทีท่รงสอนใหเ้จรญิ

อสุภะอยู่เรื่อยๆ เจรญิมรณานุสตอิยู่เรื่อยๆ อนัน้ีเป็นการเอาอาวุธของ

พระพทุธเจา้มาไวก้บัตวัเรา แลว้พอเราออกจากสมาธิ เราจะมกีาํลงัใชอ้าวุธน้ี ไว ้

ต่อสูก้บัตณัหาความอยากต่างๆ เวลามนัโผลข่ึ้นมา เวลามนัอยากไดอ้ะไร พอมนั

คดิถงึความตายปับ๊น้ี ความอยากมนัก็จะหายไป มนัคดิถงึความทกุขจ์ากสิง่ทีเ่รา

อยากได ้มนัก็จะหายไป ถา้เราเหน็วา่สิง่ทีเ่ราอยากไดเ้ป็นยาพษิน้ี เราจะยงัอยาก

ไดอ้ยู่หรอืเปลา่ ปญัหาคอืเรายงัอยากไดเ้พราะเราไมเ่หน็วา่มนัเป็นยาพษิ เราเหน็

วา่มนัเป็นเหมอืนขนมนมเนย น่ากนิน่ารบัประทาน แต่ถา้เราเหน็วา่มนัเป็นยาพษิ 

มนัเป็นทกุข ์ทกุขเ์พราะอะไร ทกุขเ์พราะวา่มนัไมเ่ทีย่ง มนัเป็นของช ัว่คราว ทกุข ์

เพราะว่ามนัจะตอ้งจากเราไป เราไมส่ามารถหา้มมนัได ้ถา้เราเหน็อย่างน้ี เราก็จะ

สามารถหยุดความอยากได ้ 

ถา้เรามกีาํลงัของสมาธิมาช่วยสนบัสนุน เพราะการหยุดความอยาก ก็คอืการทาํ

ใจใหเ้ฉยนัน่เอง ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา วางเฉย ไมร่กัไมช่งัไมอ่ยากไดไ้มอ่ยากเสยี 

คอืเฉยๆ เสยีก็ได ้ ไดก้็ได ้ แต่ไมม่คีวามอยากทีจ่ะไดท้ีจ่ะเสยี จะทาํใจใหเ้ป็น

อเุบกขาไดก้็ตอ้งเขา้ไปในสมาธิ ใหใ้จน่ิงใหส้งบ ไมม่คีวามคิดปรุงแต่ง ถา้ใจเขา้

ไปแลว้ออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆน้ี ก็แสดงวา่ใจเริ่มมคีวามคดิปรุงแต่งแลว้ 

เพราะนิมติต่างๆเหลา่น้ี มนัก็เกดิมาจากความคดิปรุงแต่งของใจเราน่ีเอง มนั

ไมไ่ดม้าจากทีไ่หน ถา้ไปอยู่กบัสมาธิแบบน้ีออกมาจากสมาธิ ก็จะไมม่เีรี่ยวไมม่ี

แรง ไมม่อีเุบกขา เพราะใจมนัไมไ่ดน่ิ้ง มนัไมอ่ยู่ในอเุบกขา มนัปรุงแต่งนิมติ

ต่างๆออกมาหลอกเรา ใหเ้ราหลงไปกบัมนัเท่านัน้เอง ดงันัน้เวลาเจอนิมติต่างๆน้ี 
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ขอใหเ้ราโยนทิ้งไปไดเ้ลย ยกเวน้ถา้เป็นอสุภนิมติ มรณานิมติอย่างน้ี เหน็เรา

นอนตายอย่างน้ี เหน็เรากลายเป็นซากศพ เขาเอาศพเราไปเผาในเตาจนกระท ัง่

กลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป อย่างนัน้นะเอามาใชไ้ด ้ เอามาพจิารณาต่อ เอามาดูซํา้

แลว้ซํา้อกี เหมอืนกบัเอาหนงัเก่าน้ีมาฉายอยู่เรื่อยๆ จนกระท ัง่จาํไดห้มดวา่หนงั

เรื่องน้ีมอีะไรบา้ง แลว้ต่อไปเราก็จะไดไ้มต่อ้งไปอาศยัดูหนงั เพราะมนัอยู่ใน

ความจาํเราแลว้ เวลาเหน็ร่างกายเราทไีรก็เหน็วา่มนัเป็นซากศพ เหน็วา่มนัเป็น

ขี้เถา้ขีถ่่านไป ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ มนัจะไปกลวัความตายไดอ้ย่างไร เพราะมนัรูว้า่

มนัก็ตอ้งเป็นอย่างน้ี น่ีแหละ ถา้จะเป็นนิมิตขอใหเ้ป็นนิมิตแบบน้ี นิมิตที่อยูใ่น

กรอบของไตรลกัษณ์ นิมิตที่อยูใ่นกรอบของอสุภะ ถา้ตดิขนมนมเนยอาหารก็

ตอ้งเหน็ปฏกูิลของอาหาร เหน็อาหารทีเ่รารบัประทานเขา้ไปแลว้กลายเป็นอะไร 

กลายเป็นอาจมกลายเป็นอาเจยีนเวลาอาเจยีนออกมา กลายเป็นอจุจาระเวลา

ขบัถ่ายออกมา ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ความอยากกนิอาหารกนิขนมนมเนย ไมม่เีวล ํา่

เวลามนัก็จะไมม่ ี การรบัประทานอาหาร มนัก็จะรบัประทานเพือ่ใหร่้างกายอยู่ไป

ไดเ้ท่านัน้ แต่ไมไ่ดร้บัประทานเพือ่ความสุขของใจ  

น่ีคอืเรื่องวธิีของการภาวนา นัง่สมาธิน้ีเราตอ้งการความสงบ ตอ้งการความวา่ง 

ตอ้งการอเุบกขา ไมต่อ้งการนิมติต่างๆ ถา้มกี็อย่าไปสนใจ ดงึใจกลบัเขา้ไปสู่

ความวา่งใหไ้ด ้ ดว้ยการภาวนาต่อ ถา้ใชพ้ทุโธกบ็รกิรรมพทุโธต่อไป ถา้ใชล้ม

หายใจก็กลบัมาดูลมต่อไป ถา้ใชส้ตดิงึใจไดก้็ดงึมนักลบัเขา้มา แลว้แต่กาํลงัของ

เรา แลว้แต่เครื่องมอืทีเ่รามอียู่ แต่อย่าไปไหลตามดูนิมติเหมอืนกบัดูภาพยนตร ์

มนัก็เหมอืนกบัเปิดทวีดูีซดีน่ีีเอง ไมต่อ้งไปนัง่สมาธิใหเ้สยีเวลา  

ถาม คอืเวลาเดนิจงกรมเสร็จกลบัไปนัง่สมาธิ ช่วงแรกมนัเหมอืนกบัเบาสบาย แต่พอ

นัง่ไปไดส้กัพกัหน่ึง มนัเหมอืนกดบอนลงนํา้นะค่ะ มนัก็จะโดนดดีและเดง้

ออกมา มนัจะเป็นอย่างน้ีแลว้มนัไมต่่อเน่ือง ไมท่ราบวา่จะทาํอย่างไร  

ตอบ เพราะกเิลสมนัดนัใจเราออก แลว้สตเิราดงึมนัเขา้ไป พอฝ่ายไหนมกีาํลงัอ่อนกวา่ 

อกีฝ่ายหน่ึงมนัก็จะดนัออกมา พอสตเิราอ่อน เราไมเ่จรญิอย่างต่อเน่ือง กเิลสที่
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ดนัอยู่มนัก็จะดนัใจออกมา มนัก็จะทาํใหเ้วลานัง่แลว้รูส้กึอดึอดั นัง่ไม่ได ้ แต่ถา้

มสีตทิีม่กีาํลงัมากกวา่มนัก็จะทาํใหน้ ัง่เฉยๆได ้ นัง่สงบไดน้ ัง่สบายได ้ สติจะมี

กาํลงัมากกต็่อเม่ือเรามีการเจรญิอยา่งต่อเน่ือง ไม่พล ัง้ไม่เผลอ ไม่ปลอ่ยใหใ้จ

ไปคดิเรื่องนั้นเรื่องน้ี ใหอ้ยูก่บัเรื่องที่เรากาํหนดใหใ้จเจรญิอยู่ เช่นพทุโธกใ็หอ้ยู่

กบัพทุโธไปอย่างเดยีว ถา้อย่างน้ีแลว้สตมินัจะมกีาํลงัมากกวา่ มนัจะทาํใหก้ารนัง่

น้ีสบายไมรู่ส้กึอดึอดั แต่ถา้เผลอสต ิ เผลอไปคดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ีเดีย๋วนัง่ไมไ่ด ้

นัง่แลว้มนัจะอดึอดั แลว้ในทีสุ่ดมนัก็ตอ้งลกุขึ้นไป พอลกุขึ้นไปพอไดผ่้อนคลาย 

กาํลงัของกเิลสมนัก็เบาลงเพราะมนัไดอ้อก เหมอืนกบันํา้เดอืด ถา้เรามรูีใหน้ํา้ที่

มนัเดอืดมรูีระบายออกมา ความดนัในนํา้ในกามนัก็จะไมแ่รง แต่ถา้ปิดประตู

ไมใ่หม้นัมอีอกมาเดีย๋วมนัก็ระเบดิ ฝามนัก็จะเดง้ออกมา เพราะมนัจะสะสม

ความดนัไวม้าก เหมือนกนัเวลาเรานัง่แลว้ เราทนนัง่ไม่ได ้ กแ็สดงว่าความดนั

ของกเิลสน้ีมนัแรงแลว้ พอเราลกุออกมาเดินน้ี มนักเ็หมือนกบัคลาย มนัได ้

ปลอ่ยออกมาทางตาหจูมกูลิ้นกาย มนักเ็ลยรูส้กึเบา พอเบาแลว้เราก็เจรญิสตไิด ้

เพราะว่าเราเมือ่ก่อนสูม้นัไมไ่ด ้ สตลิม้ตายไป พอมนัเบาสตกิ็มกีาํลงัพอทีจ่ะ

กลบัคนืมาได ้ กเ็จรญิสติต่อ แลว้กก็ลบัไปนัง่ไดใ้หม่ นัง่ไดส้กัพกัหน่ึงพอสติสู ้

กเิลสไม่ไดก้ล็กุข้ึนมาใหม่ มนักเ็ป็นอยา่งน้ีไป สลบักนัไป จนกว่าสติจะมีกาํลงั

มากกว่า จนสามารถดนัมนัเขา้ไปสูค่วามสงบความว่างได ้ไปสูค่วามน่ิงได ้มนัก็

ไมต่อ้งใชก้าํลงัดนัมนัเขา้ไป แต่กเิลสมนัก็ยงัจะมอียู่ทกุครัง้ เพราะวา่กเิลสมนั

ไมไ่ดต้ายไปกบัการเจรญิสตกิารเจรญิสมาธิ ถา้อยากจะใหก้เิลสน้ีมนัหมดฤทธิ์

หมดเดชกต็อ้งใชป้ญัญา เวลาออกมาแลว้กพ็จิารณาไตรลกัษณ์ พจิารณาอสุภะ 

พจิารณาปฏกิลูของอาหาร เวลาที่เกดิความอยากในสิ่งต่างๆ แลว้มนักจ็ะฆา่

ตณัหาความอยากต่างๆไปไดอ้ยา่งถาวร แลว้ตอ่ไปจะนัง่สมาธน้ีิไม่ตอ้งบงัคบั

เลย นัง่หลบัตากาํหนดใจใหน่ิ้งไมค่ดิ มนัก็เขา้ไปสู่ความสงบได ้เพราะมนัไม่มตีวั

ดนัออกมาแลว้ ตวัทีด่นัออกน้ีถกูทาํลายไปหมดแลว้ 

ถาม ทีบ่า้นส ัง่หนูวา่ใหม้าวดัใหน้อ้ยลง เดอืนละครัง้ก็พอ เน่ืองจากพอ่เป็นโรคซมึเศรา้ 

หนูควรจะอยู่กบัพอ่ และทีบ่า้นบอกวา่พอ่เป็นหนกัขึ้น เพราะหนูไปแต่วดั ไม่
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สนใจพอ่ ไมย่อมอยู่บา้นทาํใหพ้อ่เป็นห่วง เพราะวดัทีห่นูไปนัน้ไกลบา้น ปกตทิี่

บา้นก็มญีาตอิยู่กนัเยอะค่ะ แลว้หนูก็กลบับา้นทกุวนั จะมาวดัก็แค่ช่วงวนัหยุด 

แต่ทีบ่า้นก็บอกวา่มาบ่อยเกนิไป กราบขอพระอาจารยเ์มตตาใหค้าํแนะนาํดว้ยค่ะ 

ตอบ เราก็ตอ้งช ัง่นํา้หนกัดู ความสาํคญัมนัอยู่ตรงไหน นํา้หนกัควรจะไปทางดา้นไหน 

ถา้เราตอ้งการธรรมเราก็ตอ้งไปวดั ถา้เราตอ้งการอยู่ใกลพ้อ่เราก็อยู่บา้น หรอืวา่

ถา้เรากลวัคาํครหานินทา กลวัเขาวา่ เราเลยตอ้งทาํตามทีเ่ขาพดู เราก็ตอ้งอยู่บา้น 

แต่ถา้เราไมส่นใจคดิว่าคาํพดูของเขาเป็นคาํพูดทีไ่ม่มเีหตไุมม่ผีล คอืเราอยู่หรอื

เราไปมนัก็ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอะไร พอ่ก็มคีนดูแลอยู่ เราก็ไมไ่ดท้าํอะไร ฉะนัน้

การไปของเราก็ไมน่่าจะเป็นเรื่องเสยีหายอะไร ทีเ่สยีหายก็อาจจะเป็นความทกุข์

ของพอ่ ทีอ่ยากจะใหเ้ราอยู่ใกล ้อนัน้ีมนัก็เป็นกเิลสของพอ่ ความอยากใหลู้กอยู่

ใกลต้น แต่อยู่ใกลม้นัก็ไมไ่ดท้าํประโยชนอ์ะไรใหก้บัพอ่ เพราะฉะนัน้เราดูที่

ประโยชนด์กีวา่ วา่การอยู่ใกลน้ ัน้ทาํใหเ้กดิประโยชนห์รอืไม ่ ถา้ไมเ่กดิประโยชน ์

อยู่ก็เท่านัน้ไมอ่ยู่ก็เท่านัน้ ก็ไปดกีวา่ แต่ถา้อยู่ใกลแ้ลว้เป็นประโยชน ์ ช่วยดูแล

พอ่เพราะไมม่ใีครดูแล อย่างน้ีก็ตอ้งอยู่ใกล ้ แต่ถา้อยู่แลว้ไมไ่ดท้าํอะไร 

เหมอืนกบัไมไ่ดอ้ยู่ ก็ไปไมด่กีวา่หรอื ไปจะไดธ้รรมะ ไดไ้ปบาํเพญ็ ไดไ้ปฟงั

เทศนฟ์งัธรรม ไดไ้ปปฏบิตัธิรรม  

ถาม เวลาทีเ่ราไมส่บาย เช่นปวดหวัมไีขเ้ป็นหวดั หรอืมนีํา้มกูไหล หรอืเจบ็ปวยอื่นๆ 

เราจะภาวนาอย่างไรครบั 

ตอบ ก็พจิารณาว่ามนัเป็นอนิจจงั ร่างกายเกดิแลว้ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็เป็นธรรมดา เวลา

เจบ็ ถา้รกัษาไดก้็รกัษาไป รกัษาไมไ่ดก้็อยู่กบัมนัไป ก็เท่านัน้ เพราะมนัเป็น

อนตัตา เราไปส ัง่มนัไม่ได ้ส ัง่ใหม้นัหายไมไ่ด ้เหมอืนกบัเสยีงตอนน้ี เสยีงจกัจ ัน่

ทีม่นัรอ้งน้ี เวลามนัเกดิขึ้นมาเราส ัง่ใหม้นัหายไปไดห้รอืเปลา่ ส ัง่ไมไ่ด ้ แต่ถา้เรา

ไมอ่ยากใหม้นัหาย เราจะเดอืดรอ้นไหม ไมเ่ดอืดรอ้น แต่ถา้เราอยากใหม้นัหายน้ี

จะเดอืดรอ้นทนัท ี เช่นเดยีวกบัเวลาทีเ่ราเจบ็ไขไ้ดป่้วย ถา้เราอยากจะใหม้นัหาย 

ใครทกุขล์ะ เราก็ทกุขก์นั แต่ถา้เราไมอ่ยากใหม้นัหายมนัเป็นก็เป็นไป เรามหีนา้ที่
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รกัษามนัก็รกัษามนัไป มนัหายก็หาย มนัไมห่ายกอ็ยู่กบัมนัไป ก็ไมม่อีะไรก็ไม่

ทกุขก์บัมนั เหมอืนกบัไมไ่ดเ้จบ็ไขไ้ดป่้วย 

ถาม มคีนเขาบอกวา่ อาหารทีม่นุษยก์นิอยู่ทกุวนัน้ี คอืเรากนิเน้ือเขา ไม่วา่จะเป็นสตัว ์

ชนิดไหนก็แลว้แต่ เราตอ้งเป็นหน้ีชวีติเขา ภพชาตต่ิอไปเราก็จะถกูเขากนิเช่นกนั 

เป็นอย่างนัน้ไหมคะ 

ตอบ มนัก็แลว้แต่วา่เราไปเกดิเป็นอะไร ถา้เกดิไปเป็นเป็ดเป็นไก่ เขาก็กนิเราแน่ๆ ถา้

มาเกดิเป็นนมษุยก์็ไมม่ใีครเขากนิมนุษย ์ นอกจากไปอยู่กบัพวกชาวป่าชาวเขา ที่

เขามธีรรมเนียมกนิเน้ือมนุษย ์ อนัน้ีก็ตอ้งถกูเขากนิ กนิก็กนิ เวลาตายไปเราจะ

ไปรูห้รอืวา่ร่างกายน้ีเขาจะเอาไปทาํอะไร ร่างกายเราใครจะเอาไปกนิเอาไปทาํ

อะไร ร่างกายมนัไม่รูเ้รื่อง เราก็ไม่รูเ้พราะเราไมไ่ดอ้ยู่กบัร่างกายแลว้ อย่าไป

กงัวลกบัเรื่องเหลา่น้ี ใหก้งัวลวา่ เราอย่าไปสรา้งเวรสรา้งกรรมก็แลว้กนั เราอย่า

ไปฆ่า แต่การกนิเน้ือสตัวน้ี์โดยทีเ่น้ือสตัวท์ีต่ายแลว้น้ี ไมถ่อืวา่เป็นเวรเป็นกรรม 

ไมเ่ป็นบาป เช่นไก่มนัตายเราก็มทีางเลอืกวา่ จะไปฝงัมนัไปเผามนัหรอืไปย่างมนั  

ถาม การตดิดแีละการไมต่ดิด ีคอือย่างไร และเราแกก้ารตดิดอีย่างไรครบั 

ตอบ คอืการตดิดกี็เหมอืนคนไขต้ดิยานัน่แหละ ถา้ยงัมไีขอ้ยู่การตดิยาน้ีมนัก็ด ี ตอ้ง

กนิยามนัถงึจะหายไข ้ แต่ถา้หายไขแ้ลว้ยงัไปตดิยาอยู่มนัก็ไมด่ ี มนัไมจ่าํเป็น

จะตอ้งกนิแลว้ ก็อย่าไปกนิมนั พระพทุธเจา้ท่านบอกวา่ท่านละไดท้ ัง้บญุและบาป 

แต่ตอนทีท่่านยงัไมบ่รรล ุ ท่านยงัตอ้งตดิบญุอยู่ก่อนตดิความดอียู่ก่อน เพราะ

ความดจีะพาใหท้่านไดห้ลุดพน้จากความทกุข ์ พอท่านหลดุพน้จากความทกุข์

แลว้ท่านก็ไมต่ดิกบัการทาํความด ี ทาํก็ไดไ้มท่าํก็ได ้ อย่างตอนตน้พระองคก์็ทรง

ตดัสนิพระทยัวา่ไม่ไปสอนดกีวา่ สอนแลว้มนัเหน่ือย สอนแลว้มนัยาก สอนแลว้

ไมรู่จ้ะไดผ้ลหรอืเปลา่ ก็เลยทอ้พระทยัไมอ่ยากจะสอน อนัน้ีก็ไมไ่ดเ้สยีหาย

ตรงไหน แต่ถา้ไปตดิน้ีมนัก็จะทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมาได ้ อยากจะสอนเขา

อยากจะใหเ้ขาบรรล ุ พอสอนแลว้เขาไมบ่รรลกุ็เลยทอ้ ก็เลยโกรธอย่างน้ี ถา้
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อย่างน้ีมนัก็ผดิ แต่ถา้สอนโดยทีไ่มไ่ดต้ดิความดจีากการสอน สอนไปก็

เหมอืนกบัเราใหข้องดกีบัเขาไป เช่นเรามเีงนิเราก็เอาไปแจก คนไหนไมเ่อาเราก็

เก็บไว ้คนไหนเอาก็ใหเ้ขาไป ก็ไมเ่หน็เดอืดรอ้นตรงไหน เท่านัน้เอง น่ีคอืการทาํ

ความดโีดยไมต่ดิ กบัการทาํความดโีดยตดิน้ี มนัต่างกนั พอตดิแลว้มนัตอ้งการ

ใหไ้ดผ้ลดงัใจทีต่อ้งการ พอไมไ่ดก้็จะทกุขจ์ะเสยีใจขึ้นมา แต่ถา้ทาํความดโีดยไม่

ตดิน้ีก็จะไมท่กุข ์ทาํใหเ้ขาแลว้เขาไดด้กี็ดไีป เขาไมไ่ดด้กี็เรื่องของเขา 

ถาม ผมเลี้ยงปลาไวก้นิเอง ก่อนนาํมาทาํอาหารผมก็ตอ้งฆ่ามนั ผมบาปหรอืเปลา่ครบั 

ตอบ ก็ฆ่ามนัก็บาปแลว้ไง ปาณาตปิาตาเวรมณี การฆ่าสตัวต์ดัชวีติน้ีเป็นบาป ไมค่วร

กระทาํ 

ถาม ภาวนาแลว้รูส้กึความคดิแยกออกจากกนั คอืความคดิยงัทาํงาน ใจทีบ่รกิรรมมี

อยู่ ผูรู้ม้อียู่ แสดงวา่จติไมส่งบเต็มทีใ่ช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่ ใจยงัคดิอยู่ก็แสดงวา่ยงัไมส่งบ ถา้สงบแลว้ความคดิก็จะหายไป คาํบรกิรรม

ก็จะหายไป เหลอืแต่ใจผูรู้อ้ยู่ตามลาํพงั 

ถาม ภาวนาเจออดตี เช่นคนทีเ่ราเคยโกรธเขามากๆ เขาตายไปแลว้ เราตอ้งหยุดแผ่

เมตตาใหไ้หมครบั หรอืไมส่นใจเลย อยู่กบับรกิรรม มนัอยากแผ่เมตตาแต่กลวั

ไมไ่ดอ้ะไรสกัอย่าง  

ตอบ อย่าไปสนใจ เวลาภาวนาน้ีใหส้นใจอยู่กบัการภาวนาเพยีงอย่างเดยีว เรื่องอื่นน้ี

เอาไวท้หีลงั ตอนน้ีเราตอ้งการทาํใจใหส้งบเพยีงอย่างเดยีว และจะสงบไดก้็

ต่อเมือ่เราภาวนา อยู่กบัคาํบรกิรรมของเราไปเรื่อยๆ 

ถาม กรรมทีเ่คยทาํมากๆเรื่องกาม ทีใ่จรูส้กึชอบในอดตี ถงึมนัจะไมม่ผีลทาํใหใ้จเรา

ตก แต่มนัปรากฏชดัมาก เหมอืนหนงัทีฉ่ายได ้ตอ้งเพกิหรอืละเสยี หรอืถา้ดูได ้

ใหดู้ไป มอีบุายกบัการปรากฏเช่นน้ีบา้งไหมครบั  
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ตอบ ก็ถา้ใจส่งไปอดตีหรอือนาคต ก็ควรจะดงึใหม้นักลบัมาทีป่จัจบุนั ก็ใชส้ตน่ีิแหละ 

ใชก้ารบรกิรรมพทุโธไป แลว้ใจทีม่นัไปไขวค่วา้หาอดตีหรอือนาคต มนัก็จะตอ้ง

กลบัมาทีป่จัจบุนั อดตีก็เป็นความฝนัอนาคตก็เป็นความเพอ้ ความจริงก็คอื

ปจัจบุนัเท่านัน้เอง ใหอ้ยู่ปจัจบุนั เพราะปจัจบุนัน้ีจะเป็นทีต่ ัง้ของความสุข 

ถาม เหมอืนจติมนัเลน่ละครได ้มสีิง่ทีป่รากฏเป็นนิมติ ก็รูส้กึวา่เป็นอะไรก็ไมท่ราบ มี

รูปร่างมเีพศ รูส้กึเขาจะอ่านใจเราได ้ มมีายา ผมเพกิไปเสยี อย่างน้ีเกดิขึ้นได ้

ไหมครบั 

ตอบ อะไรจะเกดิขึ้นภายในจติก็อย่าไปสนใจมนั ขอใหพ้จิารณาวา่มนัเป็นไตรลกัษณ์

ไปหมด เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา มนัไมม่สีาระแก่นสารไม่มคุีณมค่ีา กบัการ

บาํเพญ็มรรคผลนิพพาน ถา้เราไปยุ่งกบัมนัแลว้เราก็จะเสยีเวลาไปเปลา่ๆ  

ถาม ผมอยากทราบวา่ ถา้ดูหนงัเกี่ยวกบัพระพทุธประวตั ิ สาํหรบัวนัทีถ่อืศีล ๘ 

สมควรไหมครบั 

ตอบ ถา้เป็นการศึกษาก็ไมเ่สยีหายอะไร เพราะเป็นเหมอืนการฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

การศึกษาพระพทุธประวตักิ็เป็นธรรมอย่างหน่ึง ใชไ้ด ้ ฟงัธรรมดูวดีโีอเกี่ยวกบั

ธรรมะ ดูหนงัเกี่ยวกบัองคุลมีาลอย่างน้ีก็ยงัพอจะดูได ้ 

ถาม ขอโอกาสถามขยายต่อเรื่องอบุายการสูเ้วทนา เกี่ยวกบัการใชส้ติปฏัฐานเขา้

พจิารณา ว่าข ัน้ตอนเป็นอย่างไร ขอ้แรก ของโยมทอ่งพทุโธ แต่พอภาวนาเริ่มมา 

ใหม้องพทุโธ หรอืหากวา่ตอนนัน้จติทิ้งพทุโธแลว้ กาํลงัดูลมหายใจก็ใหล้ะเสยี 

แลว้หนัมาพจิารณาเวทนาใช่หรอืไมค่ะ 

ตอบ ไมใ่ช่หรอก เวลาภาวนาอะไรก็ใหอ้ยู่กบัองคภ์าวนาของเรา ถา้พทุโธก็อยู่กบัพทุโธ

ไป ถา้อยู่กบัลมก็อยู่กบัลมไป จนกวา่จติจะรวมเขา้สู่ความสงบ แลว้ปลอ่ยวาง

องคภ์าวนาไป ปลอ่ยวางลมหรอืปลอ่ยวางพทุโธไป จติเขา้สู่ความสงบก็ปลอ่ยให ้

จติสงบน่ิง ส่วนเรื่องของการพจิารณาเวทนาน้ี ก็จะตอ้งพจิารณาตอนทีน่ ัง่แลว้จติ
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ไมส่งบแลว้เกดิความทกุขข์ึ้นมา เกดิทกุขเวทนาขึ้นมา ตามส่วนต่างๆของร่างกาย 

ถา้อยากจะนัง่ต่อไปโดยทีไ่มส่ะทกสะทา้นต่อความทกุขข์องร่างกาย ก็ตอ้งใชก้าร

เจรญิสตเิป็นวธิีหน่ึง คอืใหเ้ราบรกิรรมพทุโธต่อไปไมใ่หไ้ปสนใจ กบัความทกุข์

ของร่างกาย ถา้เราไมไ่ปสนใจแลว้จติมกีารบรกิรรมอย่างต่อเน่ือง ความทกุขข์อง

ร่างกายก็จะไมเ่ขา้มาสู่ใจ จะอยู่ทีร่่างกาย ใจจะไมท่กุขก์บัความทกุขข์องร่างกาย 

ใจก็จะนัง่ภาวนาต่อไปได ้ ใจเขา้สู่ความสงบได ้ ผ่านทกุขเวทนาไปไดด้ว้ยการใช ้

คาํบรกิรรม น้ีเรยีกวา่วธิีปฏบิตัต่ิอทุกขเวทนาทางกายดว้ยการใชก้ารเจรญิสต ิถา้

เราอยากจะใชอ้กีวธิีหน่ึงทีด่กีวา่ทีถ่าวร ก็คอืใหเ้ราใชป้ญัญาพจิารณาทกุขเวทนา

ของร่างกาย วา่เป็นไตรลกัษณ ์ เป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง เกดิแลว้เดีย๋วก็ดบัไป เป็น

ทกุขถ์า้เราไปอยากใหเ้ขาหาย เป็นอนตัตาเพราะเราไปส ัง่เขาไมไ่ด ้ ส ัง่ใหเ้ขาหาย

ไมไ่ด ้ถา้เราเหน็อนิจจงัทุกขงัอนตัตา เหน็ในทกุขเวทนา เราก็จะสกัแต่วา่รู ้คอืจะ

ไมอ่ยากใหเ้ขาหาย เพราะรูว้า่ส ัง่เขาไมไ่ด ้ แลว้ก็รูว้า่ไมช่า้ก็เร็วเดีย๋วเขาก็หายเอง 

เขาจะหายก็หาย เขาจะตัง้อยู่กป็ลอ่ยเขาต ัง้อยู่ไป คอืเราไมไ่ปยุ่งเกี่ยวกบัเขา

ปลอ่ยเขา เหมอืนกบัคนมาด่าเรา เราก็นัง่เฉยๆ ปลอ่ยใหเ้ขาด่าไปเดีย๋วเขา

เหน่ือยเขาก็หยุดเอง ทาํตวัของเราใหเ้หมอืนตน้เสาน้ีใหไ้ด ้ แลว้เราเป็นตน้เสาได ้

ใครไปนัง่ด่าเสาสกัพกัเดีย๋วมนัก็เบือ่ไปเองแหละ เขา้ใจไหม นัน่แหละก็อกีวธิี

หน่ึง วธิีปฏบิตัต่ิอทกุขเวทนา คอืสอนใจวา่อย่าไปอยากใหม้นัหาย ส ัง่เขาไมไ่ด ้

ทาํไดก้็คอืทนไป วธิีทนไปก็จะใชก้ารบรกิรรมช่วยก็ได ้ แต่น่ีมนัเป็นช่วยเพือ่ให ้

รกัษาปญัญา คอืไมใ่หใ้จไปต่อตา้นไปอยากใหม้นัหายไป อนัน้ีก็จะเป็นวธิทีีด่ ี

เพราะว่าต่อไปเราจะไม่สะทกสะทา้นต่อความเจบ็ปวดของร่างกาย เพราะใจของ

เราจะไมเ่ดอืดรอ้นกบัความเจบ็ปวดของร่างกาย  

ถาม ขณะกาํหนดภาวนา จติเริ่มรวม สกัพกัมสีภาวะหนกัๆขึ้นมา ความรูส้กึจากเบาๆ 

เปลีย่นเป็นหนาหนกัลอ้มรอบตวั มเีสยีงบอกวา่เป็นเจา้กรรมนายเวร ตอ้ง

พจิารณาอย่างไรต่อเจา้คะ 

ตอบ ก็พจิารณาว่าจติไมส่งบแลว้ ควรจะกลบัเขา้สู่ความสงบใหม ่ก็ภาวนาใหม ่
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ถาม ผมทาํผดิศีลขอ้ ๓ มาเป็นเวลาเกอืบ ๑๐ ปี ท ัง้ๆทีผ่มก็รูว้า่ผดิ ผมอยากเลกิทาํ

ผดิ แต่วา่ผมก็ยงัไมส่ามารถเลกิทาํผดิได ้ จติใจผมไมเ่ขม้แขง็พอ ผมควรทาํ

อย่างไรดคีรบั 

ตอบ ไปบวช 

ถาม เวลานัง่สมาธิจติสงบลง บางครัง้จะรูส้กึกายเบาช ัว่ขณะ และรบัรูอ้าการของกาย 

เช่นนัง่กม้หนา้ นัง่เอยีง ลกัษณะน้ีเรยีกวา่สภาวธรรมใช่หรอืไมค่รบั จะมสีตริบัรู ้

ตลอดเวลาแบบน้ีเดนิทางถกูตอ้งไหมครบั ถา้ถกูตอ้งควรทาํอย่างไรต่อครบั และ

ถา้ผดิควรแกไ้ขอย่างไรครบั  

ตอบ มนัไมใ่ช่เป็นวธิีของการภาวนา การภาวนาน้ีเราตอ้งอยู่กบัอารมณข์องการภาวนา 

ถา้เราภาวนาพทุโธเราก็ตอ้งอยู่กบัพทุโธเพยีงอย่างเดยีว อย่าไปรบัรูก้บัเรื่องราว

ต่างๆ เพราะถา้ไปรบัรูแ้ลว้จติก็จะไมส่งบ ก็เหมอืนกบัเราไมไ่ดภ้าวนานัน่เอง 

เวลาภาวนาน้ีจติตอ้งเป็นหน่ึง จติจะเป็นหน่ึงได ้ จะตอ้งอยู่กบัเรื่องเดยีว เช่นอยู่

กบัพทุโธอย่างเดยีว จติถงึจะรวมเขา้ไปสู่ความสงบได ้ ถา้ออกไปรบัรูเ้รื่องต่างๆ

นัน้ ก็ถอืวา่ จติเผลอสตแิลว้ไมม่สีตแิลว้ เมือ่ไมม่สีตกิ็จะไมม่วีนัทีจ่ะสงบได ้

ฉะนัน้ตอ้งพยายามดงึจติใหอ้ยู่ เกาะตดิอยู่กบัการภาวนาเพยีงอย่างเดยีว 

ถาม อนาถบณิฑกิเศรษฐ ี ไดไ้ปคา้ขายและไดฟ้งัธรรมจากพระพทุธเจา้ ทีเ่มอืงรา

ชคฤหจ์นบรรลเุป็นพระโสดาบนั และเมือ่นางวสิาขาอายุได ้ ๗ ขวบ พระพทุธ

องคท์รงแสดงพระธรรมเทศนา เธอฟงัเมือ่จบลงก็ไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนั 

ดงันัน้เมือ่ไดบ้รรลเุป็นโสดาบนัแลว้ แสดงวา่ท ัง้ ๒ คนตอ้งไดส้มาธิมาก่อนใช่

ไหมคะ 

ตอบ ก็ไดข้ณะทีฟ่งัก็ได ้ถา้ต ัง้จติต ัง้ใจฟงัอย่างต่อเน่ือง ใจไมไ่ปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ฟงั

ธรรมแลว้ก็เขา้ใจทกุข ัน้ตอน แลว้ก็สามารถใชป้ญัญานัน้ตดักเิลสได ้ ละ

สกักายทฐิไิดก้็บรรลไุด ้ 
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ถาม และในขณะทีบ่รรลธุรรมนัน้ จติของท่านท ัง้ ๒ ตอ้งลงถงึอปัปนาสมาธิใช่หรอืไม่

คะ  

ตอบ ออ้ เวลาฟงัน้ีจติอยู่ในสภาพปกต ิ แต่พอบรรลธุรรมแลว้จติก็จะรวมเขา้สู่อปัปนา

ฯไดท้นัท ี เพราะจติปลอ่ยวาง ละตณัหาความอยากต่างๆ ในระดบัของพระ

โสดาบนัได ้ละความอยากในร่างกายในเวทนาได ้ปลอ่ยวางร่างกายได ้ปลอ่ยวาง

เวทนาได ้ เพราะเหน็ว่าการยดึการตดิ การอยากใหร่้างกายเป็นอย่างนัน้เป็นอย่าง

น้ี การอยากใหเ้วทนาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เป็นตน้เหตขุองความทกุขใ์จ ถา้ไม่

ตอ้งการจะมคีวามทกุขใ์จก็ปลอ่ยวางความอยากนัน้ ปลอ่ยวางร่างกายปลอ่ยวาง

เวทนาไป ร่างกายจะแก่จะเจบ็จะตายจะเป็นอย่างไรก็ไมก่งัวล เวทนาจะสุขจะ

ทกุขห์รอืไมสุ่ขไมท่กุขก์็ไมก่งัวล น่ีก็เรยีกวา่เหน็อรยิสจั เหน็วา่ความทกุขใ์จเกดิ

จากความอยากในร่างกายกบัความอยากในเวทนา ทีไ่มใ่ช่เป็นตวัเราของเรา ทีเ่รา

ไปส ัง่เขาไม่ไดห้า้มเขาไมไ่ด ้ พอไมไ่ปยุ่งกบัเขาไมไ่ปส ัง่เขา ไม่ไปอยากใหเ้ขาเป็น

อย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ใจก็สบาย 

ถาม และเมือ่ไดค้วามสุขถงึข ัน้นัน้แลว้ ทาํไมท่านท ัง้ ๒ ไมบ่วช และบาํเพญ็จนถงึได ้

บรรลเุป็นพระอรหนัตล์ะคะ ท ัง้ๆทีอ่ยู่ในสมยัพทุธกาล 

ตอบ ก็คนแต่ละคนก็ยงัมกีรรมมอีะไรต่างๆ มพีนัธะ มอีะไรทีไ่มเ่หมอืนกนั คนบาง

คนบรรลเุป็นพระโสดาบนั อย่างพระอานนทก์็ตดิอยู่กบัพระพทุธเจา้ ถงึ ๒๐ 

กวา่ปี ถงึแมบ้วชก็ไมไ่ดป้ฏบิตั ิก็ไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์แต่พอพระพทุธเจา้

ท่านเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานไปแลว้ ก็มเีวลาไปบาํเพญ็ก็บรรลไุด ้ ฉะนัน้แต่ละ

คนภาวะของแต่ละคนน้ีมนัไมเ่หมอืนกนั แต่ถา้ไดโ้สดาบนัแลว้ รบัรองไดว้่าไม่

เกนิ ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก ถา้ชา้ทีสุ่ดก็ ๗ ชาต ิตอ้งไปถงึพระนิพพาน ถา้ยงัไม่

ถงึก็ไมเ่สยีหายอะไร คอืมนัจะตอ้งไปแน่ๆ เพยีงแต่จะชา้หรอืเร็ว อาจจะมเีรื่อง

พนัธะมหีนา้ทีก่ารงาน มบีคุคลเช่นอาจจะเลี้ยงพอ่เลี้ยงแม ่๒ คนพอ่แมไ่ม่มใีคร

เลี้ยงน้ี เราจะไปทิ้งท่านไดอ้ย่างไร นอกจากเอาไปบวชกบัเรา ไปบวชแลว้ก็ขอ

อาศยัอาหารบณิฑบาต เอามาเลี้ยงพอ่เลี้ยงแม ่ อย่างน้ีก็บวชได ้ แต่ละคนมนัมี
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พนัธะกรณีต่างกนั มนัจงึทาํใหก้ารปฏบิตัขิองแต่ละคนน้ีชา้เร็วต่างกนั แต่ที่

แน่นอนก็คอื ถา้ไดเ้ป็นโสดาบนัแลว้ ก็เขา้สู่กระแสแลว้ ถา้เป็นการขบัรถเดนิทาง

ก็ไดข้ึ้นทางด่วนแลว้ จะขบัเร็วขบัชา้เท่านัน้เอง ก็ตอ้งไปถงึจดุหมายปลายทาง

อย่างแน่นอน ไมห่ลงทางแลว้  

ถาม คอืทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัวา่ สงัขารท ัง้หลายไมเ่ทีย่ง สงัขารท ัง้หลายเป็นทกุข ์ และ

ธรรมท ัง้หลายเป็นอนิจจงัครบั คอืตวัสงัขารธรรมน้ีเป็นอะไรครบั และเป็นสิง่ๆ

เดยีวกนัหรอืเปลา่ 

ตอบ ก็มกีารถกเถยีงกนั บางคนก็วา่สงัขารเป็นร่างกาย บางคนก็คดิวา่สงัขารเป็น

ความคดิปรุงแต่ง มนัก็ขึ้นอยู่กบันิยามของคาํวา่สงัขารว่าหมายถงึอะไร บางท่าน

ก็บอกวา่เป็นร่างกาย บางท่านก็บอกเป็นความคดิปรุงแต่ง ถา้วา่ตามนิยามมนัก็

ถกูท ัง้ ๒ อย่าง ส่วนธรรมก็คอืสิง่ทีเ่ป็นท ัง้สงัขารและไม่ใช่เป็นสงัขาร สงัขารคอื

เป็นสิง่ทีป่ระกอบขึ้นมา เช่นร่างกายน้ี ประกอบขึ้นดว้ยธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ ก็

เป็นสงัขาร ส่วนธรรมน้ี ท่านบอกมนัเป็นสิง่ทีด่นินํา้ลมไฟน้ี ไมไ่ดผ้สมปรุงแต่ง

อะไรกบัใคร ไม่ไดร้วมกบัใคร ก็เป็นอนตัตาเหมอืนกนั ใช่ไหม ดนิจะเป็นอะไร 

เป็นตวัตนหรอืเปลา่ นํา้เป็นตวัตนหรอืเปลา่ อนัน้ีเขาเรยีกคาํว่าธรรม สงัขาร

ร่างกายน้ีเป็นของปรุงแต่งมส่ีวนผสมของดนินํา้ลมไฟ แต่ดนิน่ีไมไ่ดผ้สมอะไร

กบัใคร ดนิก็เป็นดนิแท ้ๆ  นํา้ก็เป็นนํา้แท ้ๆ  พวกน้ีเราเรยีกวา่ธรรม  

ถาม คอืท่านจะบอกวา่เป็นนามกบัรูป แค่น้ีใช่ไหมครบั 

ตอบ นามกบัรูปนัน่ก็อกีเรื่องหน่ึง นามก็หมายถงึสญัญาสงัขารวญิญานเวทนา อาการ

ของจติ ๔ ประการน้ี เราเรยีกวา่นามขนัธ ์ ส่วนรูปน้ีเราก็หมายถงึร่างกาย ฉะนัน้

เราตอ้งรูค้วามหมายของคาํ คาํแต่ละคาํว่ามนัมคีวามหมายอย่างไร เวลาเขาพดู

รูปกบันาม เขาพดูถงึชวีติจติใจของเราน้ี เราประกอบดว้ยรูปกบันาม รูปก็คอื

ร่างกาย นามก็คอืความรูส้กึนึกคดิ  

ถาม ก็คงอยู่ภายใตก้ฎของไตรลกัษณอ์ยู่ 
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ตอบ ทกุอย่างมนัไตรลกัษณห์มด มพีระนิพพานเท่านัน้ทีอ่ยู่เหนือกฏไตรลกัษณ ์ จติที่

หลดุพน้น้ีไมอ่ยู่ภายใตก้ฏของไตรลกัษณ ์เพราะไมเ่ปลีย่นไมแ่ปลง 
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