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กณัฑท์ี่ ๔๙๑ 

ความสขุทดแทน 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

พระพทุธศาสนาเป็นเหมอืนแผนที ่ หรอืมคัคุเทศนผู์น้าํทาง นาํทางผูท้ีม่ศีรทัธาความเชื่อ 

ไปสู่ความสุข ไปสู่ความเจรญิทีย่ ัง่ยนืทีถ่าวร ชวีติของพวกเราตอนน้ี อาศยัความสุขทีไ่ม่

ย ัง่ยนื ไมถ่าวร คอืความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทีจ่ะตอ้งมวีนัเสือ่มลงไปและหมดไป 

ความสุขทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงคน้พบ แลว้นาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนใหแ้ก่พวกเรา เป็น

ความสุขทีไ่มม่วีนัหมด ไมม่วีนัสิ้นไมม่วีนัเสือ่ม ไปจากใจของเรา เป็นความสุขทีพ่วกเรา

สามารถยดึไวเ้ป็นทีพ่ึง่ไดต้ลอดไป ไมเ่หมอืนกบัความสุขของทางร่างกาย เพราะร่างกาย

จะตอ้งแก่ลงไปเรื่อยๆ จะตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วย แลว้ก็จะตอ้งตายไป ความสุขทีเ่ราใช ้

ร่างกายเป็นเครื่องมอืหาใหก้บัเรา ก็จะเสือ่มลงไปเรื่อยๆ แลว้ก็จะหมดไปในทีสุ่ด ถา้เรา

ไมม่คีวามสขุทดแทน คือความสขุทางใจ เวลาทีเ่ราแก่ เวลาทีเ่ราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลาทีเ่รา

ตาย จะเป็นเวลาทีท่กุขท์รมานใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ถา้เรามคีวามสุขทดแทน คอืความสุขใจ

ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงคน้พบ เราจะไมเ่ดอืดรอ้นกบัความแก่ กบัความเจบ็ กบัความตาย

ของร่างกาย เพราะวา่เราไมต่อ้งอาศยัความสุขทางร่างกายแลว้ ถา้เรามคีวามสุขทางใจ 

ความสุขทางใจน้ี ยิ่งใหญ่กวา่ความสุขทางร่างกาย และก็จะอยู่กบัใจไปตลอด เพราะใจ

เป็นสิง่ทีไ่มต่าย เหมอืนกบัร่างกาย  

ความสุขทีไ่ดผ่้านทางร่างกาย เวลาร่างกายเสือ่มสภาพไป หมดสภาพไป ความสุข

เหลา่นัน้ก็หมดสภาพไป ใจทีพ่ึง่ความสุขเหลา่นัน้ก็จะเดอืดรอ้น แต่ถา้ใจมคีวามสุขทาง

ใจ ความสุขทางใจน้ีจะอยูก่บัใจไปตลอด จะไม่เสือ่มไม่หมดไป ตามความเสื่อมของทาง

รา่งกาย เวลาร่างกายเสือ่ม ใจทีม่คีวามสุขใจก็จะไมเ่ดอืดรอ้น น่ีแหละเป็นสาเหตทุีท่าํให ้

พระพทุธเจา้ที ่ ในสมยัทีเ่ป็นเจา้ชายสทิธตัถะ ทีม่คีวามสุขทางร่างกายอย่างครบถว้น

บรบูิรณ ์อย่างยิ่งใหญ่ จาํตอ้งออกไปหาความสุขทางใจ เพราะหลงัจากทีไ่ดท้รงเหน็ความ
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แก่ เหน็ความเจบ็ไขไ้ดป่้วย และเหน็ความตาย ก็ทาํใหพ้ระองคท์รงเหน็วา่ ความสุขทาง

ร่างกายน้ี ถงึแมจ้ะวเิศษขนาดไหนก็ตาม ระดบัของพระราชโอรส มปีราสาท ๓ ฤดู มผูี ้

มาใหก้ารรบัใชบ้าํรุงบาํเรออย่างมากมายตลอดเวลา ก็มวีนัทีจ่ะตอ้งเสือ่มไปหมดไป 

พระองคจ์งึทรงสละความสุขทางร่างกายไป เพือ่จะไดไ้ปสรา้งความสุขทางใจ ความสุขที่

ไดจ้ากการออกไปบาํเพญ็เป็นสมณะนกับวช หลงัจากทีท่รงเหน็คนแก่คนเจบ็คนตาย 

และเหน็นกับวช พระองคก์็ทรงหูตาสวา่งขึ้นมา เกดิปญัญาขึ้นมา เหน็โทษของการตดิอยู่

กบัความสุขทางร่างกาย เพราะร่างกายจะตอ้งมวีนัเสือ่มมวีนัหมดไป เหน็คุณของการไป

บาํเพญ็อยู่แบบนกับวช เพือ่ทีจ่ะไดค้วามสุขทางใจ ทีไ่มม่วีนัเสือ่มไมม่วีนัหมดไป 

หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดท้รงสละราชสมบตั ิ และออกบาํเพญ็อยู่ประมาณ ๖ ปี พระองคก์็

ไดท้รงพบความสุขทีถ่าวร ทีย่ ัง่ยนื ทีย่ิ่งใหญ่ ทีเ่รยีกวา่บรมสุข คอืความสุขของพระ

นิพพาน นิพพานัง ปรมงั สขุงั พระองคก์็มแีต่ความสุขภายในพระทยัของพระองค์

ตลอดเวลา ถงึแมว้า่พระวรกายจะอดอยากขาดแคลน จะอยู่แบบขอทานก็ตาม แต่ความ

ทกุขย์ากลาํบากทางร่างกายนัน้ ไมม่พีลงัทีจ่ะเขา้มาลบลา้งความสุขทีไ่ดจ้ากพระนิพพาน

เลย  

หลงัจากนัน้พระองคก์็ทรงคดิถงึสตัวโ์ลก ทีย่งัตกอยู่ในภาวะทีต่อ้งพึง่ความสุขทาง

ร่างกาย ก็ทรงมคีวามปรารถนาทีจ่ะสงเคราะหส์ตัวโ์ลก ใหไ้ดห้ลดุออกจากความทกุข ์ ที่

ตอ้งอาศยัความสุขของทางร่างกาย ใหไ้ดม้าพบกบัความสุขทางจติใจ พระองคจ์งึสละ

เวลาทีท่รงเหลอือยู่ ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปีดว้ยกนั พยายามใชเ้วลาน้ีเผยแผ่ส ัง่สอน วธิี

สรา้งความสุขทางใจ ใหแ้ก่สตัวโ์ลกทีม่คีวามสนใจ มศีรทัธาความเชื่อ มวีริิยะความอตุ

ส่าหะทีจ่ะปฏบิตั ิ ทีจ่ะสรา้งความสุขทางใจน้ีใหเ้กดิขึ้นมา จงึปรากฏมพีระอรหนัตสาวก 

ปรากฏขึ้นมาเป็นจาํนวนมาก พระอรหนัตสาวก ก็คอื ผูท้ีห่ลงัจากไดย้นิไดฟ้งัพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ ก็เกดิความศรทัธาความเชื่อในการปฏบิตั ิ เพือ่ใหไ้ด ้

ความสุขทางใจ พอนาํเอาไปปฏบิตั ิ ไมช่า้ก็เร็วก็ไดพ้บกบัความสุขเช่นเดยีวกนักบัที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงพบ แลว้ก็ทาํหนา้ทีช่่วยเหลอืพระพทุธเจา้ เผยแผ่ความสุขน้ีไปใหแ้ก่

ผูอ้ื่นอกีต่อหน่ึง จงึทาํใหพ้ระพทุธศาสนานัน้เจรญิกวา้งใหญ่ไพศาล เผยแผ่ไปแก่ผูท้ีไ่มรู่ ้

เป็นจาํนวนมาก และทาํใหผู้ท้ีไ่มรู่เ้หลา่นัน้ ไดร้บัประโยชน ์ ไดร้บัความสุขทีแ่ทจ้รงิ มา
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จนถงึปจัจบุนัน้ี พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถงึแมว้า่จะผ่านกาลเวลามาถงึ 

๒๕๐๐ กวา่ปีแลว้กต็าม แต่ความจรงิของคาํสอนน้ี ก็ไมไ่ดเ้ปลีย่นไปไมไ่ดห้ายไป ผูใ้ด

นอ้มนําเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้ มาบาํเพญ็มาปฏบิตัิ กจ็ะไดพ้บกบัความสุขแบบ

เดียวกนั กบัที่พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกไดพ้บกนัอยา่งแน่นอน ขอใหม้ศีรทัธา

ความเชื่อทีแ่น่วแน่ต่อพระธรรมคาํสอน และขอใหม้วีริยิะอตุสาหะความพากเพยีร ทีจ่ะ

บาํเพญ็ทีจ่ะปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้อย่างเคร่งครดั ผลทีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลายไดร้บั ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจของผูป้ฏบิตันิ ัน้อย่างแน่นอน จงึ

ไมค่วรมคีวามลงัเลสงสยั วา่มรรคผลนิพพานน้ียงัมอียู่หรอืไม ่เพราะมรรคผลนิพพานน้ี

ไม่ไดเ้ป็นสมบตัขิองพระพทุธเจา้ เป็นสมบตัขิองผูป้ฏบิตัดีิปฏบิตัิชอบทัง้หลาย  

ถา้มกีารปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ มรรคผลนิพพานน้ีจะเกดิขึ้นมาอย่างแน่นอน ไมไ่ดข้ึ้นอยู่

กบักาลกบัเวลา วา่จาํเป็นจะตอ้งบาํเพญ็ในสมยัพทุธกาลเท่านัน้ ถงึจะสามารถบรรลุ

มรรคผลนิพพานได ้ อยูท่ี่ศรทัธาความเช่ือ อยูท่ี่ความเพยีรวิรยิะอตุสาหะ ความ

พยายามอยูท่ี่ไหน ความสาํเรจ็อยูท่ี่นัน่ หลดุพน้จากความทกุขไ์ดด้ว้ยความเพยีร ถา้มี

ความเชื่อแต่ไมม่คีวามเพยีร ผลก็จะไมป่รากฏขึ้นมา ตอ้งเชื่อแลว้นาํเอาสิง่ทีเ่ชื่อน้ีไป

ปฏบิตั ิ ถา้ปฏบิตัแิลว้ก็จะไดผ้ลอย่างแน่นอน จงึอยู่ทีผู่ม้ศีรทัธามคีวามเชื่อ ทีไ่ดม้าพบ

กบัพระพทุธศาสนา ไดม้าพบกบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ หลงัจากทีไ่ดย้นิได ้

ฟงั ไดรู้แ้ลว้วา่วธิีทีจ่ะสรา้งความสุขทางใจน้ี สรา้งอย่างไร ถา้นาํเอาไปปฏบิตัอิย่างเต็มที ่

ก็จะไดผ้ลอย่างเต็มที ่ อย่างแน่นอน ผลเกดิจากเหต ุ คอืการบาํเพญ็ คอืการปฏบิตั ิ ถา้

ปฏบิตัไิมเ่ต็มทีผ่ลก็จะไมเ่ต็มที ่ ดงันัน้ผูป้ฏบิตั ิ ผูท้ีม่คีวามปรารถนา ทีจ่ะไดค้วามสุขอนั

ยิ่งใหญ่น้ี มาทดแทนความสุขทีจ่ะตอ้งหมดไปในอนาคต คือความสุขทางร่างกาย ทางตา

หูจมกูลิ้นกาย กจ็าํเป็นที่จะตอ้งทุ่มเทชีวติจติใจ ใหก้บัการบาํเพญ็ กบัการปฏบิตัิ สรา้ง

ความสขุทางใจข้ึนมาใหไ้ด ้ ไม่มีอะไรที่จะมาขดัขวางการบาํเพญ็การสรา้งความสขุ 

นอกจากความเกยีจครา้น หรอืความกลวัความทกุขย์ากลาํบาก ที่จะเกดิข้ึนในขณะที่

บาํเพญ็ อปุสรรคมีอยูเ่ท่านั้น อยู่ทีค่วามเกยีจครา้น อยู่ทีค่วามกลวัความทกุข์

ยากลาํบาก ทีจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งอยู่แบบเรยีบงา่ย เพราะการอยู่แบบสุขอย่างสบายน้ี เป็น

อปุสรรคต่อการสรา้งมรรคผลนิพพานนัน่เอง ผูท้ีป่รารถนามรรคผลนิพพาน จาํเป็น
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จะตอ้งอยู่แบบสมถะเรยีบงา่ย จาํเป็นที่จะตอ้งไมอ่าศยัความสุขทางร่างกาย ตอ้งสละ

ความสุขทางร่างกาย สละความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายไป ถงึจะสามารถสรา้งความสุข

ทางใจขึ้นมาได ้ 

ดงันั้นถา้ปรารถนาความสขุอนัน้ี กต็อ้งยอมเสยีสละความสุขที่ไม่ถาวร คือความสุขทาง

รา่งกายน้ีไป เพือ่จะไดม้เีวลามาสรา้งความสุขทางใจไดอ้ย่างเต็มทีน่ ัน่เอง ถา้ยงัรกัพี่

เสยีดายนอ้งอยู่ ความสุขทางใจก็อยากได ้ ความสุขทางร่างกายก็เสยีดาย มนัก็จะทาํให ้

การบาํเพญ็น้ี ไมเ่ป็นไปไดอ้ย่างเต็มที ่ไมไ่ดเ้ป็นไปแบบ สุปฏปินัโน อชุะปฏปินัโน ญายะ

ปฏปินัโน สามจีปิฏปินัโน เมือ่ความเพยีรไม่เป็นดงัน้ีผลก็จะไมเ่ป็น ผลก็คอืมรรค ๔ ผล 

๔ นิพพาน ๑ ก็จะไมป่รากฏขึ้นมา ผูบ้าํเพญ็จงึตอ้งมองไปทีผู่ท้ีไ่ดบ้าํเพญ็มาแลว้ เช่น

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ตอ้งดูวา่ท่านบาํเพญ็อย่างไร ท่านจงึไดผ้ล

เหลา่นัน้ขึ้นมา ผลทีพ่วกเราปรารถนากนั เราก็ตอ้งบาํเพญ็อย่างนัน้เราถงึจะไดผ้ลอย่าง

นัน้ ถา้เราบาํเพญ็แบบทีเ่ราบาํเพญ็กนัอยู่ คอืแบบรกัพีเ่สยีดายนอ้ง ความสุขทางร่างกาย

ก็ยงัเสยีดาย ความสุขทางใจก็อยากได ้ ก็แบ่งไปคนละครึ่ง ครึ่งหน่ึงก็ไปหาความสุขทาง

ร่างกาย อกีครึ่งหน่ึงก็ไปหาความสุขทางใจ ก็จะไดแ้บบครึ่งๆกลางๆ จะไมไ่ดค้วามสุข

ทางใจอย่างเต็มที ่ ความสุขทางร่างกายก็จะไมไ่ดอ้ย่างเต็มทีเ่หมอืนกนั เราตอ้งชัง่

น้ําหนักดูวา่ ความสขุทางรา่งกายกบัความสุขทางใจน้ีอยา่งไหนสาํคญักว่ากนั ถา้ใชเ้หตุ

ใชผ้ลก็เหน็กนัชดัๆวา่ ความสุขทางใจน้ีสาํคญักวา่ความสุขทางร่างกาย เพราะความสุข

ทางร่างกายมแีต่จะลดนอ้ยถอยลงไปตามลาํดบั ตามกาํลงัของร่างกายทีจ่ะสามารถหามา

ได ้ ร่างกายเมือ่เขา้สู่วยัชรา ความสามารถทีจ่ะหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็จะลด

นอ้ยถอยลงไปเรื่อยๆ จนไมส่ามารถทีจ่ะหาความสุขทางร่างกายไดเ้ลย แต่ความสุขทาง

ใจน้ีจะไมล่ดนอ้ยถอยลงไป เพราะว่าไมไ่ดอ้าศยัร่างกายเป็นเครื่องมอืหาความสุขอนัน้ี 

ความสุขทางใจน้ีอาศยัการบาํเพญ็การปฏบิตัธิรรม ซึง่เป็นธรรมทีอ่ยู่ภายในใจไมไ่ดอ้ยู่ที่

ร่างกาย สามารถบาํเพญ็ไดไ้มว่่าเวลาใด ไม่วา่เวลาร่างกายจะเป็นอย่างไร เวลาร่างกาย

แก่ก็บาํเพญ็ได ้เวลาร่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็บาํเพญ็ได ้เวลาร่างกายจะตายก็บาํเพญ็ได ้น่ี

คอืสิง่ทีเ่ราจะตอ้งคาํนึงกนั ตอ้งช ัง่นํา้หนกักนั เพือ่ทีเ่ราจะไดเ้ลอืกทางเดนิทีถ่กูตอ้ง แลว้

เราจะไดบ้าํเพญ็กนัอย่างเต็มที ่ไมต่อ้งมารกัพีเ่สยีดายนอ้ง  
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ความสุขทางร่างกายน้ี ถา้มองถงึอนาคตของมนัแลว้ มนัก็จะตอ้งมวีนัจบมวีนัสิ้น ก็ให ้

มนัจบใหม้นัสิ้นเสยีแต่วนัน้ีเลยไมด่หีรือ เพือ่เราจะไดเ้อาเวลาทีม่อียู่น้ี ไปบาํเพญ็ไปสรา้ง

ความสุขทางใจทีถ่าวร ที่จะไมม่วีนัสิ้นไมม่วีนัหมด ไมด่กีวา่หรอื อย่าไปรอใหม้นัถงึเวลา

ทีร่่างกายหมดสภาพแลว้ เพราะตอนนัน้ก็จะไมส่ามารถมาบาํเพญ็สรา้งความสุขทางใจได ้

น่ีคอืสิง่ทีเ่ราควรจะพจิารณากนั พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหเ้ราระลกึถงึเทวทูตอยูเ่รื่อยๆ 

ใหเ้ราระลกึถงึความแกอ่ยูเ่รื่อยๆ ใหร้าํลกึถงึความเจบ็ไขไ้ดป่้วยอยูเ่รื่อยๆ ใหร้าํลกึถงึ

ความตายอยูเ่รื่อยๆ ว่าเป็นสิ่งที่กาํลงัคบืคลานเขา้หาเรา ใกลเ้ขา้มาทกุขณะทกุขณะ 

เรายงัประมาทนอนใจหาความสขุผ่านทางรา่งกายอยูห่รอื เราไม่รบีหาความสขุทาง

จติใจกนัหรอื ถา้เป็นเรอื ก็คอืเรอืทีเ่ราอยู่น้ีกาํลงัจะจม เราไมเ่ปลีย่นเรอืหรอื มเีรอืทีเ่รา

สามารถเปลีย่นไดต้อนน้ี เราไมเ่ปลีย่นกนั พอเรอืจมแลว้มนัจะไมม่เีรอืเปลีย่น พอเวลา

ร่างกายแก่เจบ็หรอืตายจะไมส่ามารถมาบาํเพญ็ได ้ เพราะในเบื้องตน้ก็จาํเป็นที่จะตอ้ง 

ลากสงัขารร่างกายน้ีไปอยู่วดั ไปอยู่ในสถานทีม่กีารศึกษามกีารปฏบิตั ิ เพือ่จะไดรู้ว้ธิี

สรา้งความสุขทางใจขึ้นมา พอสามารถสรา้งความสุขทางใจไดแ้ลว้ ก็ไมต่อ้งอาศยัสงัขาร

ร่างกายน้ีอกีต่อไป ร่างกายจะเป็นอย่างไร ใจก็สามารถสรา้งความสุขทางใจไดเ้สมอ แต่

ในเบื้องตน้น้ียงัจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชร่้างกายน้ี พาไปสู่สถานทีท่ีม่กีารศึกษามกีารปฏบิตั ิ

เพือ่ทีจ่ะไดรู้จ้กัวธิีปฏบิตั ิ สรา้งความสุขทางใจดว้ยธรรมต่างๆ พอมธีรรมต่างๆมาสรา้ง

ความสุขภายในใจไดแ้ลว้ การทีจ่ะตอ้งใชร่้างกายน้ีก็หมดไป อย่างเวลาทีเ่ราเริ่มฝึกหดั

ใหม่ๆ  เราก็ตอ้งไปตามวดัวาสถานทีป่ฏบิตั ิไปศึกษาไปฟงัเทศนฟ์งัธรรม แลว้ก็ไปปฏบิตั ิ

เดนิจงกรมนัง่สมาธิ เพือ่ใหเ้กดิธรรมทีจ่ะมาสรา้งความสุขใหก้บัใจ ก็คอืสต ิ 

การเดินจงกรมการนัง่สมาธิน้ี ในเบื้องตน้กเ็พือ่สรา้งสติข้ึนมา เพราะสติจะเป็น

เครื่องมือที่จะกาํกบัใจใหเ้ขา้สูค่วามสงบนัน่เอง ใจเป็นเหมอืนเชอืก ทีเ่วลาเราอยากจะ

จบัลงิเขา้กรงลากลงิเขา้กรง เราก็ตอ้งเอาเชอืกน้ีไปคลอ้งคอลงิ ถา้มเีชอืกแลว้เราก็

สามารถดงึ เอาเชอืกน้ีไปผูกคอลงิแลว้ก็ลากตวัลงิใหเ้ขา้ไปในกรงได ้ ถา้ไมม่เีชอืก จะไป

วิง่ไลจ่บัลงิน้ี ไลจ่บัไปจนวนัตายก็จบัมนัไมไ่ด ้ เพราะมนัเร็วกวา่ ใจของพวกเราก็เป็น

เหมอืนลงิเหมอืนกนั การทีจ่ะทาํใจใหส้งบ เพือ่ใหเ้กดิความสุขทางใจขึ้นมาน้ี ก็จาํเป็นที่

จะตอ้งมเีชอืกไวจ้บัใจ เพือ่ดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบ เชอืกทีจ่ะใชด้งึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบน้ี 
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ก็คอื สต ิจาํเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งสตขิึ้นมา วิธีสรา้งสต ิกค็ือใหใ้จต ัง้อยูใ่นปจัจุบนั ไม่ใหใ้จ

ลอยไปลอยมาตามความคิดต่างๆ ทีจ่ะคอยคดิถงึเรื่องอดตีบา้งเรื่องอนาคตบา้ง เรื่อง

ใกลเ้รื่องไกลบา้ง เรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้มคีวามคิดอยู่ ก็เหมอืนกบัไมม่สีตผูิกใจดงึใจ ไมม่ี

เชอืกผูกคอลงิไว ้ ก็จะไม่สามารถดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบได ้ จาํเป็นจะตอ้งมสีต ิ มเีชอืก

คอยดงึใจใหต้ ัง้อยู่ในปจัจบุนั เพราะปจัจบุนัเป็นทีต่ ัง้ของความสงบของใจนัน่เอง 

พระพทุธเจา้ก็ทรงแสดงวธิีสรา้งสตอิยู่ถงึ ๔๐ วธิีดว้ยกนั ทีเ่รยีกวา่กรรมฐาน ๔๐  

กรรมฐาน ๔๐ น้ีกค็ือวิธสีรา้งสต ิดว้ยอบุายต่างๆกนั ในกลุม่ของอนุสสตกิ็ม ี๑๐ อบุาย

ดว้ยกนั ๑๐ วธิีดว้ยกนัทีจ่ะสามารถดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบได ้ อนุสสตกิ็คอืใหเ้รานึกถงึ

สิง่ใดสิง่หน่ึง แลว้ก็พยายามใหร้าํลกึอยู่กบัสิง่นัน้ไปเรื่อยๆตลอดเวลา เช่นพทุธานุสสต ิ

ก็ใหร้าํลกึถงึพระพทุธเจา้ จะราํลกึถงึพระพทุธคุณก็ได ้เช่น การเจรญิบทพระพทุธคุณ อิ

ตปิิโสฯ ไปในใจเพือ่ทีจ่ะกาํจดัความคิดปรุงแต่งต่างๆ เพือ่ทีใ่จจะไดไ้ม่สามารถไปคดิถงึ

เรื่องนัน้เรื่องน้ีสิง่น ัน้สิง่น้ีได ้ ถา้มกีารเจรญิพระพทุธคุณอยู่เรื่อยๆ ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั 

หรอืถา้จะราํลกึถงึพระนามของพระพทุธเจา้เพยีงอย่างเดยีวก็ได ้ ก็คอืการบรกิรรมพทุ

โธๆไป อย่างน้ีก็เรยีกวา่พทุธานุสสต ิ ถา้ธมัมานุสสตกิ็ระลกึถงึนามของพระธรรมคาํสอน 

ก็คอืธมัโมๆไป หรอืจะราํลกึถงึพระธรรมคุณก็ได ้ สวากขาโต ภควตาธมัโม สนัทฏิฐโิก 

อกาลโิก เอหปิสัสโิก ก็ใหท้่องไปภายในใจ เพือ่ใจจะไดไ้มไ่ปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี หรอื

จะใชส้งัฆานุสสตกิ็ได ้ ใหร้าํลกึถงึพระสงัฆคุณ เช่น สุปฏปินัโน อชุปุฏปินัโน ญายะ

ปฏปินัโน หรอืจะราํลกึถงึชื่อของพระสงฆก์็ได ้ คือสงัโฆๆไป หรอืจะระลกึถงึพระพทุธ

พระธรรมพระสงฆพ์รอ้มกนัไปก็ได ้พทุโธธมัโมสงัโฆ อนัน้ีเป็นอบุายทีจ่ะดงึใจไมใ่หล้อย

ไปตามความคดิปรุงแต่งต่างๆ ถา้ใจมอีะไรยดึเหน่ียวไว ้ ใจก็จะไม่ลอยไปตามอารมณ์

ต่างๆ ลอยไปตามความคดิปรุงแต่งต่างๆ ถา้ใจไมล่อยไปลอยมาใจตัง้ม ัน่อยู่ในปจัจบุนั 

ถา้ร่างกายนัง่อยู่เฉยๆ ใจก็จะรวมเขา้สู่ความสงบได ้ น่ีก็เป็นตวัอย่างของการเจรญิสต ิ

ดว้ยพระพทุธคุณพระธรรมคุณพระสงัฆคุณ หรอืจะใชอ้านาปานสต ิ ก็คอืการเพง่ดูลม

หายใจเขา้ออกก็ได ้ 
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การเพง่ดูลมหายใจเขา้ออกน้ี น่าจะเหมาะกบัเวลาที่น ัง่อยู่เฉยๆไมเ่คลือ่นไหว ร่างกายไม่

ทาํอะไร เช่นขณะนัง่อยู่ในท่าสมาธิ ก็กาํหนดดูลมเขา้ลมออกไป ลมหายใจเขา้ก็ใหรู้ ้ ลม

หายใจออกก็ใหรู้เ้ฉยๆ ไมต่อ้งไปทาํอะไรกบัลม ใหรู้เ้ฉยๆ ใหใ้ชล้มเป็นทีผู่กใจไมใ่หล้อย

ไปตามความคดิต่างๆ ถา้ไมส่ามารถตัง้เกาะตดิอยู่กบัลมได ้ ก็อาจจะตอ้งอาศยัคาํ

บรกิรรมมาช่วยเสรมิ หรอืเปลีย่นจากลมมาเป็นคาํบรกิรรมก่อน หรอืการสวดพระ

พทุธคุณพระธรรมคุณพระสงัฆคุณก่อน เพือ่เป็นการกลอ่มใจ เพือ่เป็นการดงึใจไม่ให ้

ลอยไปตามเรื่องราวต่างๆ ถา้สวดไปไดส้กัระยะหน่ึงแลว้รูส้กึใจเบาใจสบาย ใจไม่ไป

คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี จะหยุดสวดแลว้หนัมาดูลมหายใจเขา้ออกต่อไปก็ได ้ หรอืจะสวด

ไปเรื่อยๆก็ได ้ แลว้แต่ความถนดั แลว้ไมช่า้ก็เร็วใจก็จะรวมเขา้สู่ความสงบ เป็น

เอกคัคตารมณ ์ เป็นอเุบกขา เป็นสุขอย่างมาก เป็นสุขทีเ่กดิจากความสงบของใจ น่ีคอื 

การสรา้งสตขิึ้นมาเพือ่สรา้งความสุขทางใจ ทีเ่รยีกวา่นัตถ ิสนัติ ปรงั สุขงั ความสุขทีเ่กดิ

จากความสงบ เป็นความสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขท ัง้หลาย ถา้ไดพ้บกบัความสุขอนัน้ีแลว้ 

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี จะไม่มคีวามหมายต่อจติใจนัน้ จะไมอ่ยากจะไดค้วามสุข

ทางตาหูจมกูลิ้นกายอกีต่อไป เพราะความสุขนัน้มนัต่างกนัมากเหมอืนฟ้ากบัดนินัน่เอง 

หรอืเหมอืนเพชรกบักอ้นหนิ ถา้มเีพชรแลว้ก็จะไมส่นใจกบักอ้นหนิ เพราะคุณค่าราคา

มนัต่างกนัมาก ฉนัใด ความสุขทีเ่กดิจากความสงบน้ี ก็เหนือความสุขท ัง้หลาย ทางตา

ทางหูทางจมกูทางลิ้นทางกาย  

พอไดพ้บกบัความสุขอนัน้ีแลว้ ก็อยากจะใหค้วามสุขอนัน้ีแผ่กวา้งไปเรื่อยๆ เพราะ

ความสุขทีไ่ดจ้ากสมาธิในเบื้องตน้น้ี จะอยู่ช ัว่ขณะทีอ่ยู่ในสมาธิเท่านัน้ พอออกจากสมาธิ

มาแลว้ความสุขนัน้ ก็จะค่อยๆจางหายไป ถา้ไมร่กัษาดว้ยการเจรญิสต ิ หรอืดว้ยการ

เจรญิปญัญา ซึง่ในเบื้องตน้น้ีก็อาจจะไม่สามารถทาํไดต้ลอดเวลา เพราะกาํลงัคอือนิทรยี ์

ทีจ่ะมาควบคุมใจน้ี ยงัไมม่กีาํลงัมากพอ ส่วนใหญ่พอออกจากสมาธิมาแลว้ ก็มกัจะ

ปลอ่ยใหใ้จลอยไปลอยมาตามความคดิต่างๆ แลว้ความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบนัน้ก็จะ

หายไป พอหายไปก็เกดิความอยากจะไดค้วามสุขนัน้กลบัคนืมา ก็จาํเป็นจะตอ้งเริ่มตน้

ใหม ่ก็คอืการเจรญิสตใิหม ่เจรญิสตไิปเรื่อยๆแลว้ก็นัง่สมาธิไปเรื่อยๆ จนกวา่ใจจะเขา้สู่

ความสงบไดใ้หม ่ ในเบื้องตน้กจ็ะเป็นการฝึกทาํสมาธิไปเรื่อยๆกอ่น จนกว่าจะมีความ
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ชํานาญ ที่จะสามารถเขา้สมาธิไดท้กุเวลาที่ตอ้งการ เม่ือสามารถเขา้ไดท้กุเวลาที่

ตอ้งการ เวลาออกจากสมาธมิากอ็ยากจะขยบัข้ึนสูก่ารปฏบิตัิที่สูงข้ึนไปอกีระดบัหน่ึง ที่

เรยีกว่าปญัญาหรอืวิปสัสนา เพราะการปฏบิตัขิ ัน้ปญัญาหรอืข ัน้วปิสัสนาน้ี จะรกัษา

ความสุขทีไ่ดจ้ากสมาธิใหอ้ยู่อย่างย ัง่ยนืถาวร ไมม่วีนัเสือ่มไมม่วีนัหมดไป เพราะปญัญา

จะเขา้ไปทาํลายตน้เหต ุ ที่มาทาํลายความสงบ ที่ไดจ้ากการเจรญิสติจากการนัง่สมาธิ

นัน่เอง  

สิง่ทีจ่ะมาทาํลายความสงบความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบ นัน้ก็คอื ตณัหาความอยากต่างๆ 

อนัน้ีเป็นความรูท้ีไ่มม่ใีครรูม้าก่อน มพีระพทุธเจา้เป็นพระองคแ์รกทีท่รงคน้พบความรู ้

อนัน้ี ก่อนหนา้นัน้ผูบ้าํเพญ็น้ี จะสามารถบาํเพญ็เจรญิสตจินจติรวมเขา้สู่สมาธิ ไดฌ้าน

ระดบัต่างๆ แต่พอออกจากสมาธิมา แลว้ก็ไม่ไดเ้จรญิสตอิย่างต่อเน่ือง ความสุขความ

สงบทีไ่ดจ้ากสมาธิก็จะจางหายไป แลว้ถา้ตอ้งการความสุขความสงบนัน้อกี ก็ตอ้งกลบั

เขา้ไปในสมาธิใหม ่ตอ้งเจรญิสตใิหม ่พระพทุธเจา้จงึพยายามคน้คิดหาวธิี วา่ทาํอย่างไร

ทีจ่ะรกัษาความสุข ทีไ่ดจ้ากความสงบของสมาธิน้ี ใหอ้ยู่ย ัง่ยนืต่อไปหลงัจากทีอ่อกจาก

สมาธิแลว้ ทรงไปศึกษากบัพระอาจารยต่์างๆ ก็ไมม่ใีครรูว้ธิีทีจ่ะรกัษาความสุขความสงบ

ของสมาธิน้ี ใหอ้ยู่ต่อไปไดโ้ดยทีไ่มต่อ้งเขา้ไปในสมาธิ พระองคเ์ลยตอ้งเป็นผูค้น้ควา้

ศึกษาหาดว้ยตนเอง จนในทีสุ่ดก็ทรงคน้พบ เหตทุีม่าทาํลายความสุขความสงบทีไ่ดจ้าก

สมาธิ ก็คอืตณัหาความอยากต่างๆ ทรงสงัเกตวา่เวลาออกจากสมาธิมาแลว้ พอเกดิ

ความอยากไปสมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ความสงบสุขนัน้ก็จะหายไป อยากจะ

ไดส้ิง่น ัน้สิง่น้ี หรอือยากจะใหส้ิง่น ัน้สิง่น้ีเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ความสงบความสุข

ความน่ิงของใจก็จะหายไป ใจก็จะกระเพือ่มขึ้นมาใจก็จะเริ่มปัน่ป่วนวุน่วายขึ้นมา 

พระองคจ์งึทรงเหน็ว่าสิ่งที่มาทาํลายความสงบความสุขที่ไดจ้ากสมาธิน้ี กค็ือ ตณัหา

ความอยากทัง้ ๓ นัน่เอง คือกามตณัหา ความอยากในรูปเสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะ 

ภวตณัหา คือความอยากมีอยากเป็น อยากไดอ้ยากมี วิภวตณัหา ความอยากไม่มีอยาก

ไม่เป็น อยากไม่ได ้อยากไม่มี  
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แต่การอยู่ในโลกน้ี ใจจาํเป็นทีจ่ะตอ้งสมัผสักบัสิง่ต่างๆ แลว้จะตอ้งสูญเสยีสิ่งต่างๆทีไ่ด ้

สมัผสัไป ถา้มคีวามอยากใหส้ิง่ต่างๆทีไ่ดน้ ัน้คงอยู่ต่อไป เวลาสิง่ต่างๆนัน้สูญไปก็จะเกดิ

ความทกุขใ์จ เกดิความกระวนกระวายใจขึ้นมา แต่ถา้ยอมรบัความจรงิวา่ สิง่ต่างๆใน

โลกน้ี มเีกดิก็ตอ้งมดีบั มขีึ้นก็ตอ้งมลีง มดีกี็ตอ้งมไีมด่ ี สลบักนัไป จะใหเ้ป็นไปตาม

ความอยากเสมอไปนัน้ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ เวลาเกดิความอยากใหเ้ป็นไปตามความอยาก 

ใจก็จะทกุขข์ึ้นมา ถา้หยุดความอยากได ้ ใหท้กุสิง่ทกุอย่างเป็นไปตามความจรงิของเขา 

อยู่กบัความเป็นจรงิของเขา จะดจีะช ัว่จะสุขจะทกุขก์็อยู่กบัเขาไป ใจก็จะไมวุ่น่วายใจก็

จะสงบ ใจก็ยงัจะมคีวามสุขเหมอืนขณะทีเ่ขา้ไปในสมาธิ น่ีคอืธรรมระดบัปญัญา การ

ตรสัรูธ้รรมก็ตรสัรูต้รงน้ีเอง ตรสัรูว้า่ความทกุขข์องใจน้ีเกดิจากความอยากของใจเอง 

ความอยาก ๓ ชนิดคอื กามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา และการที่จะทาํใหใ้จนั้น

กลบัเขา้สูค่วามสงบได ้ กต็อ้งละความอยากทัง้ ๓ น้ี และธรรมที่จะมาละความอยากทัง้ 

๓ น้ีไดก้ค็ือปญัญา คือการเหน็ความจรงิของสภาวธรรมทัง้หลาย ว่าไม่เที่ยง เป็นทกุข ์

ไม่ใช่ตวัเราของเรา ไม่มีตวั ไม่มีตน วา่รา่งกายน้ีไม่สวยไม่งาม วา่อาหารการกนิต่างๆที่

เราหลงใหลคล ัง่ไคลน้ี้ มนัสกปรกเป็นปฏกิลู เวลาเขา้ไปในปากแลว้น้ี พอไปเคี้ยวผสม

กบันํา้ลายน้ีแลว้ ถา้คายออกมาน้ีก็ไมอ่ยากจะตกัเขา้ไปในปากอกี  

น่ีคอืวธิีการของการใชป้ญัญา มาละลายมาสลายความอยากทีม่อียู่ภายในใจ จะเหน็สิง่ที่

อยากไดว้า่จะตอ้งเสือ่มไปหมดไป ก็ไมรู่ว้า่จะเอามาทาํไม ไดม้าแลว้ก็ตอ้งเสยีไป เวลา

เสยีไปก็จะเสยีอกเสยีใจ สูไ้มม่ไีมด่กีวา่หรอื เมือ่ไมม่กี็จะไดไ้มต่อ้งมาเสยีอกเสยีใจ เช่น

ถา้ไดลู้กมาแลว้จะตอ้งเสยีลูกไปภายในระยะเวลาอนัใกล ้ เกดิมาไดเ้ดอืนสองเดอืนแลว้ก็

ตอ้งตายไปอย่างน้ี สูไ้มม่ลูีกไมด่กีวา่หรอื มแีลว้ก็ตอ้งตายไป หรอืถา้ลูกทีอ่ยากจะไดน้ี้

เป็นลูกพกิลพกิาร เป็นโรคสมองเสือ่ม อยากจะไดห้รอืเปลา่ ตอ้งใหค้ดิอย่างน้ี คดิถงึ

ความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนของร่างกาย ไมม่ใีครไปกาํหนดไดว้า่ร่างกายของลูกทีเ่รา

ตอ้งการน้ี จะเป็นร่างกายแบบไหน จะสมบูรณส์มประกอบหรอืจะพกิลพกิาร แลว้เมือ่

เกดิมาแลว้จะอยู่ไปยาวนานหรอืไม ่ เกดิมาแลว้อาจจะตายไปเพยีงในเวลาไมก่ี่วนัก็ได ้ น่ี

คอืการคดิทางอนิจจงั คือความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน การเสือ่มการดบัของสิง่ต่างๆทีเ่รา

อยากไดม้า ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ความอยากไดส้ิง่ต่างๆมนัก็จะหายไป พอความอยาก
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หายไป ความสงบก็จะกลบัคนืมา ความสุขใจทีไ่ดจ้ากความสงบก็จะกลบัคนืมา แลว้ถา้

สามารถทาํลายความอยากที่โผลข้ึ่นมาทกุคร ัง้ได ้ ต่อไปกจ็ะไม่มีความอยากหลงเหลอื

อยูภ่ายในใจ ที่จะมาทาํลายความสุขความสงบที่ไดจ้ากการเขา้ไปในสมาธ ิ ใจกจ็ะมี

ความสงบตลอดเวลาหลงัจากออกจากสมาธมิาแลว้ ไม่จาํเป็นที่จะตอ้งเขา้ไปในสมาธิอกี

ต่อไป อยูต่ามภาวะปกติของใจน้ีกมี็ความสุข ไมต่อ้งเขา้ไปในสมาธิ สามารถรบัรู ้

เรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมกูลิ้นกายได ้ โดยไมม่คีวามอยากมาเกี่ยวขอ้ง การรบัรูส้ิง่

ต่างๆก็จะรบัรูด้ว้ยใจทีเ่ยน็ทีส่บาย ไมเ่ดอืนรอ้นไม่วุน่วาย กบัการรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ไม่

วา่เรื่องราวนัน้จะดหีรอืไม่ด ี จะเจรญิหรอืจะเสือ่ม ก็จะไมเ่ป็นปญัหากบัใจ เพราะใจไมม่ี

ความอยากกบัสิง่ต่างๆทีม่ารบัรูน้ ัน่เอง ปลอ่ยใหส้ิง่ต่างๆเป็นไปตามสภาพของเขา น่ีคอื

การปฏบิตัริะดบัวปิสัสนาหรอืระดบัปญัญา  

ผูป้ฏบิตัจิาํเป็นทีจ่ะตอ้งเจรญิปญัญา คอืพจิารณาไตรลกัษณอ์ยู่เรื่อยๆ พจิารณาความไม่

เทีย่งแทแ้น่นอนของทกุสิง่ทกุอย่าง พจิารณาความไมม่ตีวัตน ไมม่ใีครเป็นเจา้ของ ไมม่ี

ใครไปส ัง่ใหส้ิง่ต่างๆเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีไดเ้สมอไป พจิารณาความทุกขท์ีเ่กดิจาก

ความอยาก เกดิจากความหลงทีไ่ปคดิวา่ ถา้อยากไดแ้ลว้จะไดค้วามสุขมา ความจรงิ

อยากแลว้นัน้กลบัไดค้วามทกุขม์า เพราะความสงบทีไ่ดจ้ากการนัง่สมาธิก็จะหายไป แลว้

มาแทนทีก่็คอืความกระวนกระวายความกระสบักระส่าย ความกงัวลความวติกต่างๆก็จะ

ปรากฏขึ้นมา ตอ้งพจิารณาอยู่เรื่อยๆ มองทกุสิง่ทกุอย่างตอ้งมองวา่เขาจะตอ้งมวีนั

สิ้นสุด มองร่างกายของใครก็ตอ้งมองวา่สกัวนัหน่ึงเขาก็ตอ้งตายไป มองร่างกายของเราก็

ตอ้งมองวา่มนัสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งตายไป ตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วย แลว้ก็ไม่มใีครมาหา้มมนัได ้

ต่อใหม้ยีาวเิศษขนาดไหน หมอเก่งขนาดไหน ก็ไมม่ใีครทีจ่ะมาสามารถหา้มความเจบ็ไข ้

ไดป่้วย หา้มความตายได ้ ถา้เหน็ความจรงิเหลา่น้ีก็จะทาํลายความอยากใหร่้างกายน้ีไม่

เจบ็ไมต่ายได ้ พอไมม่คีวามอยากไมเ่จบ็ไมต่าย ใจก็จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัความเจบ็ความ

ตายของร่างกาย ปลอ่ยใหร่้างกายเจบ็ ปลอ่ยใหร่้างกายตายไดอ้ย่างสบาย เพราะความ

จรงิใจก็ไมไ่ดต้ายไมไ่ดเ้จ็บไปกบัร่างกายแต่อย่างใด น่ีคือการใชป้ญัญาที่พระพทุธเจา้

ไดท้รงคน้พบ คือ อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา และอสภุะ 
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ถา้ใจยงัมคีวามใคร่ความรกัในร่างกายของผูอ้ื่นอยู่ ก็จาํเป็นทีจ่ะตอ้งดูส่วนทีไ่มส่วยไม่

งามของร่างกาย ของบคุคลทีใ่จมคีวามรกัความใคร่ดว้ย เพือ่ทีจ่ะไดท้าํลายความอยาก 

อยากทีจ่ะร่วมหลบันอนอยากจะร่วมเสพความสุขกบัร่างกายอนันัน้ ถา้เหน็ส่วนทีไ่ม่

สวยงามของร่างกายนัน้ ความอยากในกามารมณ์ก็จะสลายไป ถา้อยากจะรบัประทาน

อาหารแบบไมม่ขีอบเขตไมม่เีวล ํา่ไมม่เีวลา ไมไ่ดร้บัประทานแบบรบัประทานยา ก็จาํเป็น

ทีจ่ะตอ้งพจิารณาดูสภาพของความสกปรก หรอืความไมน่่าดูของอาหาร อาหารทีเ่ขา้ไป

ในปากแลว้เป็นอย่างไร ทีอ่ยู่ในทอ้งแลว้เป็นอย่างไร ทีถ่่ายออกมาแลว้เป็นอย่างไร ใหดู้

อย่างนัน้แลว้ความอยากจะรบัประทานอาหารนอกกรอบเวลา ทีเ่ราไดก้าํหนดไวก้็จะดบั

ไปได ้ เช่นผูท้ีร่กัษาศีล ๘ จาํเป็นทีจ่ะตอ้งงดการรบัประทานอาหารหลงัเทีย่งวนัไปแลว้ 

แต่ใจน้ีมนัยงัไมย่อมหยุด มนัยงัอยากอยู่ พอตกเยน็เคยรบัประทานอาหารอยู่เป็น

ประจาํ พอตกเยน็ก็จะคดิถงึอาหาร ก็มกัจะคดิถงึอาหารทีม่อียู่ในจานทีต่ ัง้อยู่บนโตะ๊ ก็

ตอ้งใหค้ดิไปถงึอาหารทีอ่ยู่ในปาก ทีเ่คี้ยวผสมกบันํา้ลาย หรอืทีอ่ยู่เขา้ไปในทอ้ง เวลา

ถ่ายออกมาเวลาอาเจยีรออกมาน้ี ยงัน่ารบัประทานอยู่หรอืไม ่ ถา้คดิถงึภาพของอาหารที่

ไมน่่ารบัประทานไมน่่าดูที่สกปรก ก็จะไมอ่ยากจะรบัประทาน ก็สามารถระงบัความอยาก

รบัประทานอาหารนอกเวลาได ้ 

น่ีคอืปญัญาชนิดต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหผู้ท้ีต่อ้งการทีจ่ะทาํลายตณัหาความ

อยาก ทีจ่ะมาสรา้งความปัน่ป่วนสรา้งความวุน่วายใหแ้ก่จติใจน้ี ใหห้ายไปใหห้มด เพราะ

ถา้ไมม่ตีณัหาหลงเหลอือยู่ภายในใจแลว้ ใจน้ีจะสงบตลอดเวลา จะมคีวามสุขตลอดเวลา 

โดยทีไ่มต่อ้งเขา้ไปในสมาธิ ไมต่อ้งมสีตมิาคอยควบคุมใจ เพราะใจไม่มอีะไรทีจ่ะมา

กระตุน้ใหใ้จนัน้เกดิความอยากขึ้นมา เพราะความอยากต่างๆนัน้ไดถ้กูทาํลายไปดว้ย

ปญัญา พอไมม่คีวามอยากหลงเหลอือยู่ภายในใจแลว้ ใจก็จะสงบไปถาวร เป็น ปรมงั สุ

ขงั ไปตลอด ไมม่วีนัทีจ่ะตอ้งมาเกดิอกีต่อไป เพราะตวัทีด่นัใหไ้ปเกดิคอืความอยากนัน้

มนัไมม่แีลว้ ถา้เป็นรถยนตก์็นํา้มนัหมดแลว้ ถา้นํา้มนัในถงัหมดแลว้น้ี รถยนตก์็จะไม่

สามารถวิง่ไปไหนมาไหนไดอ้กีต่อไป ใจทีไ่มม่นีํา้มนัแลว้ก็ไมไ่ปเวยีนวา่ยตายเกดิอกี

ต่อไป เมือ่ไมเ่กดิก็ไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย ก็ไมต่อ้งทกุขก์บัความแก่ความเจบ็ความตาย แต่

ถา้ยงัมคีวามอยากอยู่ ยงัมนีํา้มนัอยู่ ใจก็จะไปต่อ พอร่างกายน้ีตายไปแลว้ ใจก็ยงัไม่
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เขด็กบัความแก่ความเจบ็ความตาย เพราะความอยากไดร่้างกายมาเสพรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ยงัมอียู่ภายในใจ มนัก็จะดนัใจใหไ้ปหาร่างกายอนัใหม ่ ไปเกดิใหม ่ เมือ่เกดิ

แลว้ก็ตอ้งมาทกุขก์บัการเลี้ยงดูร่างกาย มาทกุขก์บัการดูแลรกัษาร่างกาย มาทกุขก์บั

ความแก่ ทกุขก์บัความเจ็บ ทกุขก์บัความตาย ทกุขก์บัความอยากต่างๆ ทีใ่จไปส่งเสรมิ

ใหม้เีพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ ทกุคร ัง้ที่เราทาํตามความอยากน้ี ความอยากจะมีต่อไปจะมี

เพิ่มมากข้ึนไป  

วิธีที่จะกาํจดัความอยาก กค็ือ ตอ้งไม่ทาํตามความอยาก เหมอืนกบันํา้มนัในรถ วธิีทีจ่ะ

ทาํใหน้ํา้มนัมนัหมดก็คอือย่าไปเตมินํา้มนั ถา้ไมเ่ตมินํา้มนัแลว้วิง่ไปเรื่อยๆเดีย๋วนํา้มนั

มนัก็จะหมด หมดแลว้มนัก็จะวิง่ไปไมไ่ด ้แต่ถา้พอวิง่ไป พอเหน็ปัม้นํา้มนัก็จอดแวะเตมิ

นํา้มนั ก็เหมอืนกบัเวลาเกดิความอยากไดอ้ะไรอยากทาํอะไร ก็ไปทาํตามความอยากนัน้ 

ความอยากนัน้ มนัก็จะไมต่ายไปไมห่มดไป เพราะไดส้ิง่น้ีแลว้มนัก็อยากไดส้ิง่น ัน้ต่อ ได ้

สิง่น ัน้แลว้ก็อยากจะไดส้ิง่นูน้ต่อ ไดไ้ปไดม้ากลบัไปกลบัมาอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ มนัก็จะไม่

มวีนัหมด จะใหม้นัหมดไดก้็ตอ้งไมท่าํตามความอยาก จะไม่ทาํตามความอยากไดก้ต็อ้ง

มีธรรมไวต้่อสูก้บัความอยาก กค็ือสติธรรม สมาธธิรรม และปญัญาธรรม  

ถา้มสีตธิรรมมสีมาธิธรรมมปีญัญาธรรม ก็จะสามารถต่อสูก้บัความอยาก ฝืนความ

อยากได ้ ไมท่าํตามความอยากได ้ ความอยากส ัง่ใหร้บัประทานอาหารนอกเวลา เช่นให ้

รบัประทานอาหารเยน็ก็จะไมร่บัประทาน จะใชอ้าหาเรปฏกูิลสญัญามาสูก้บัมนั ถา้

อยากจะใหไ้ปร่วมหลบันอนกบัแฟน ก็ใชอ้สุภกรรมฐานเขา้มาสูก้บัมนั ถา้มอีสุภะแลว้จะ

ไมอ่ยากนอนกบัใคร ถา้เหน็วา่ร่างกายน้ีเป็นซากศพ จะอยากนอนไหม ถา้แฟนของเรา

ตายไปวนัน้ีเรายงัจะเก็บเขาไวใ้นหอ้งนอนคนืน้ีหรอืไม ่ หรอืจะรบียกไปใหว้ดัทนัท ี ก่อน

หนา้นัน้หวงแทบเป็นแทบตาย ใครมาแย่งน้ีตอ้งถงึกบัฆ่ากนัตายเลย แต่พอเขาไมห่ายใจ

เท่านัน้ละ ไมเ่อาแลว้ ไปเลย ใครอยากไดย้กใหเ้ลย ยกใหฟ้รีๆ ดว้ย นัน่แหละใหค้ดิถงึ

ความตาย คดิถงึซากศพบา้ง ร่างกายของพวกเราทกุคนน้ี ในทีสุ่ดมนัก็จะไม่หายใจ เวลา

มนัไมห่ายใจแลว้มใีครปรารถนาบา้งไหม มใีครอยากจะเก็บเอาไวบ้า้งไหม ไมม่ ีนอกจาก

คนบา้เท่านัน้เอง หรอืคนทีแ่สวงผลประโยชนจ์ากซากศพ เช่นครูบาอาจารยต์ายไปก็ไม่
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ยอมเผาไมย่อมใหใ้ครไป ขอเก็บไวเ้ป็นเครื่องดงึดูดศรทัธาใหม้าทาํบญุต่อไป กลวัวา่ไม่

มร่ีางกายของครูบาอาจารยแ์ลว้จะไมม่ใีครเขา้วดั เมือ่ไมม่คีนเขา้วดัก็ไมม่รีายได ้ แต่ถา้

ครูบาอาจารยน้ี์ไมม่ใีครสนใจไมม่ใีครศรทัธาน้ี ตายไปมใีครอยากจะเก็บไวไ้หม ไมม่ใีคร

หรอกเอาไปเผาทิ้งดกีวา่ ทีอ่ยากจะใหเ้กบ็ไวใ้ส่โลงแกว้ไว ้ เพือ่จะไดเ้ป็นเหมอืนกบัเป็น

แผ่นโฆษณาใหค้นไดเ้ขา้มาหาวดั เขา้มาหาตวัท่าน ถงึแมท้่านตายไปแลว้แต่ขอใหไ้ดเ้หน็

ท่านนอนอยู่ในโลงศพก็ยงัมากนัอยู่ เมือ่มาก็ตอ้งมาทาํบญุกนั ทาํบญุกนัใครเป็นคน

ไดร้บัประโยชนล์ะ ก็พวกทีดู่แลวดัวานัน่แหละทีจ่ะไดร้บัประโยชน ์ จงึมกีารถกเถยีงกนั

เวลาตายไป บางทคีรูบาอาจารยถ์งึตอ้งส ัง่ไวก่้อน วา่ตายแลว้อย่าเก็บไวน้านนะ ๓ วนั ๗ 

วนัใหเ้ผาเลย ถา้ไมเ่ช่นนัน้แลว้บางทกี็ไมย่อมเผากนั เก็บไวก้นัเป็นปี เก็บไวไ้ปตลอด 

เพราะจะไดม้รีายไดเ้ขา้วดั มคีนเขา้วดัอยู่เรื่อยๆ แต่น่ีเป็นเรื่องของกเิลสตณัหา การที่

อยากจะไดร้ายไดจ้ากซากศพ แต่ถา้เราไม่มกีเิลสตณัหาอยากไดร้ายไดจ้ากซากศพ ของ

แฟนเราน้ีเวลาตายไป เราไมไ่ดร้ายไดจ้ากซากศพของแฟนเราๆก็ไมรู่จ้ะเก็บไวท้าํไม ก็ยก

ใหส้ปัเหร่อไป  

น่ีคอืเรื่องของการปฏบิตั ิ เพือ่ใหไ้ดค้วามสุขทีแ่ทจ้รงิทีถ่าวร ทีจ่ะมาทดแทนความสุขที่

ช ัว่คราว ทีพ่วกเราอาศยักนัอยู่ในปจัจบุนัน้ี ตอนน้ีพวกเรายงัอาศยัความสุขทางตาหู

จมูกลิ้นกายกนัอยู ่ แต่เราตอ้งคาํนึงถงึว่า เวลาผ่านไปๆ ความสามารถที่จะหาความสขุ

เหลา่น้ีผ่านทางรา่งกายมนักจ็ะดอ้ยลงไป จะนอ้ยลงไปตามลาํดบั แลว้มนัจะตอ้งถงึ

วนัที่มีการสิ้นสดุลง งานเลี้ยงย่อมมวีนัสิ้นสุดลง ฉนัใด ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายก็

ตอ้งมวีนัสิ้นสุดลง ถา้เราไมม่คีวามสุขมาทดแทนความสุขเหลา่น้ี เวลาทีร่่างกายหมด

สภาพทีไ่มส่ามารถหาความสุขทางร่างกายได ้ ใจของเราก็จะทกุขท์รมานเป็นอย่างมาก 

แต่ถา้เรามีความสุขทดแทน คือความสขุที่เกดิจากการบาํเพญ็ จากการปฏบิตัิทานศีล

ภาวนา เรากจ็ะไม่เดือดรอ้น เรากจ็ะอยูอ่ยา่งสุขสบายเหมือนกบัไม่มีอะไรเกดิข้ึน 

เพราะเรามีความสขุที่ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่า ความสุขของทางรา่งกายมาทดแทน และกจ็ะ

อยูก่บัเราไปตลอด ทาํใหเ้ราไม่ตอ้งไปหารา่งกายอนัใหม่ ไม่ตอ้งไปเกดิใหม่อกีต่อไป 

นัน่แหละคอืใจของพระพทุธเจา้และใจของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ใจของท่านเป็น

อย่างนัน้ ท่านจงึไมก่ลบัมาเกดิอกีต่อไป เมือ่ไมก่ลบัมาเกดิก็ไมม่คีวามทกุข ์ เพราะทรง
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ตรสัไวแ้ลว้ว่า ทกุขย่์อมไมม่แีก่ผูไ้มเ่กดิเท่านัน้ ถา้ตราบใดยงัมกีารเกดิอยู่ ถงึแมว้า่จะมา

เกดิเป็นมหาเศรษฐ ีเป็นมหาราชา มหาจกัรพรรดิ์ เป็นประธานาธิบด ีเป็นนายกรฐัมนตร ี

ก็ยงัจะตอ้งพบกบัความทกุขท์ีเ่กดิจากความแก่ความเจบ็ความตายนัน้อยู่ด ี ตอ้งไม่

กลบัมาเกดิเท่านัน้ถงึจะไมม่คีวามทกุขอ์กีต่อไป  

จงึขอใหพ้วกเราจงตัง้ม ัน่อยู่กบัศรทัธา คาํสอนของพระพทุธเจา้ และพยายามปลกุความ

เพยีร ทีจ่ะปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้น้ี เพือ่ผลกัดนัจติใจของเราใหเ้ขา้สู่ความ

สงบ เขา้สู่ความสุขของทางจติใจ เพือ่ทีเ่ราจะไดไ้มเ่ดอืดรอ้นกบัการแก่ กบัการเจบ็ กบั

การตายของร่างกายทีจ่ะตามมาต่อไป  

ถาม ผมภาวนาพฒันาขึ้นกว่าเดมิ จติใจเฉยเป็นแบบน้ีอยู่ ๖ วนั เป็นผลมาจากผมไป

พจิารณาทกุขท์ีใ่จมนัไปยดึ เรื่องนัน้เรื่องน้ีทีม่าสมัผสั วธิีการคอืสาวไปหาเหตผุล

ของเรื่องน้ี ทบไปทบมา พอเขา้ใจทกุขม์นัก็เบาบางลง แต่ไมด่บัครบั ทาํแบบน้ีไป

เรื่อย แมไ้มจ่ดัอยู่ในสมาธิตามตาํรา แต่พจิารณาหาเหตขุองทกุขท์ีใ่จ แลว้ใจเบา

ทกุขน์อ้ยสุขนอ้ย ถงึฝัง่ดว้ยกนัชา้เร็วเท่านัน้ ปจัจบุนัน้ีผมเปลีย่นไปจากเดมิมาก

ครบั จงึขอความเมตตาวา่ ถา้ผมจะกา้วเดนิไปแบบน้ีผดิไหมครบั หรอืมธีรรมขอ้

ใดทีผ่มจะพฒันาใจใหด้ขีึ้นตามลาํดบัครบั  

ตอบ ก็ตอ้งพยายามดบัความทกุขใ์หไ้ดอ้ย่างสิ้นเชงิ การจะดบัความทกุขไ์ดอ้ย่างเต็มที ่

ก็ตอ้งละความอยากใหไ้ดเ้ต็มที ่ ตน้เหตขุองความทกุขก์็คอืความอยาก ถา้เรายงั

ไมส่ามารถละความอยากใหห้มดไป ความทกุขก์ย็งัจะไมห่มดไป ถา้เราไม่

สามารถละความอยากไดเ้ราก็ตอ้งมาคดิดูวา่เราขาดอะไร เราขาดปญัญาหรือเรา

ขาดสมาธิ เพราะมนัตอ้งมที ัง้ ๒ ส่วน เพราะปญัญาน้ีมนัม ี๒ แบบ ปญัญาทีต่ดั

ความอยากได ้ กบัปญัญาทีต่ดัความอยากไมไ่ด ้ ปญัญาทีต่ดัความอยากไมไ่ดก้็

คอื สุตมยปญัญากบัจนิตามยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั หรอื

ปญัญาทีเ่กดิจากการคดิคน้อย่างทีเ่รากาํลงัทาํอยู่ในปจัจบุนัน้ี มนัยงัไมส่ามารถ

ละความอยากไดอ้ย่างเต็มที ่ ถา้อยากจะละความอยากไดอ้ย่างถาวรน้ี ตอ้งใช ้

ภาวนามยปญัญา ก็คอืตอ้งมปีญัญาทีเ่กดิจากความคดิ จากการไดย้นิไดฟ้งั
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สนบัสนุนดว้ยการภาวนาคอื สมถภาวนา คอืใจจะตอ้งมคีวามอเุบกขามคีวาม

สงบ ถงึจะสามารถละความอยากไดอ้ย่างเต็มที ่ ถงึจะเรยีกวา่เป็นภาวนามย

ปญัญา  

เราเหน็ไตรลกัษณเ์รารูไ้ตรลกัษณเ์ราเหน็อสุภะ แต่พอถงึเวลาจะดบัตณัหาความ

อยากเราไมม่กีาํลงั ก็แสดงวา่เราขาดสมถภาวนา เราตอ้งทาํสมถภาวนาทาํจติให ้

รวมเป็นเอกคัคตารมณ ์ สกัแต่วา่รู ้ เป็นอเุบกขา ถา้เรามใีจทีส่งบม ัน่คง พอ

ปญัญาบอกใหล้ะความอยากตวัน้ี เราก็จะละไดอ้ย่างเต็มที ่ ถอนรากถอนโคนได ้

เลย ปญัญาทีไ่ดจ้ากสุตมยปญัญา การไดย้นิไดฟ้งักบัปญัญาทีใ่คร่ครวญน้ี ก็จะ

ละไดก้็เป็นพกัๆ แต่ไมถ่งึกบัถอนรากถอนโคน เวลาเรานึกถงึปญัญานึกถงึอสุภะ

กามารมณก์็จะดบัได ้แต่พอเราเผลอ เดีย๋วมนัก็จะกลบัโผลข่ึ้นมาไดอ้กี เพราะใจ

มนัยงัหวิอยู่ ใจยงัมคีวามอยาก แต่ถา้ใจสงบใจรวมเป็นหน่ึงน้ี ใจจะไมม่คีวาม

หวิความอยาก พอใชป้ญัญาก็จะสามารถทาํลายความหวิความอยากไดอ้ย่าง

ถาวร  

ดงันัน้ขอใหเ้ราพยายามเจรญิภาวนามยปญัญาขึ้นมาใหไ้ด ้ สุตมยปญัญาจนิ

ตามยปญัญาน้ี พวกเรามกีนัท ัง้นัน้ เราไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมกนัมาจนหูฉีกแลว้ 

ธรรมะเราก็คดิกนัอยู่เรื่อยๆ แต่มนัก็ยงัละตณัหาความอยากไมไ่ด ้ ก็แสดงวา่จติ

เรายงัไมร่วม ยงัไมไ่ดอ้เุบกขา ยงัไมไ่ดค้วามอิ่มเอบิใจ ไมไ่ดค้วามสุขทีเ่กิดจาก

ความสงบ คอืนตัถ ิสนัต ิปรงั สุขงั ถา้ไดค้วามสุขจากความสงบแลว้ตณัหาต่างๆ

น้ี พอบอกใหล้ะปับ๊จะละไดเ้ลย 

ถาม ความอยากใช่ธรรมะหรอืเปลา่ครบั 

ตอบ ความอยากใช่ธรรมะหรอืเปลา่ เป็นยงัไง ธรรมะคอืคาํสอนของพระพทุธเจา้ หรอื

ความถกูตอ้งดงีาม ถา้ถามวา่ความอยากน้ีเป็นความถกูตอ้งดงีามหรอืเปลา่ ก็

ตอ้งตอบวา่ไมใ่ช่ ความอยากน้ีเป็นกเิลสเป็นพษิเป็นภยักบัจติใจ เป็นตน้เหตขุอง

ความทกุขใ์จ นอกจากความอยากทีจ่ะทาํลายความอยากน้ี ถงึจะเรยีกว่าเป็น



18 
 

ความอยากทีเ่ป็นธรรม ถา้อยากจะฆ่ากเิลสน้ี ถอืวา่เป็นความอยากทีด่ ี ความ

อยากปฏบิตัธิรรม อยากจะรกัษาศีล อยากจะทาํทาน อยากจะนัง่สมาธิ อยากจะ

ปฏบิตัธิรรมน้ี เรยีกวา่เป็นความอยากทีด่ ีเพราะจะมาทาํลายความอยากทีไ่มด่ใีห ้

หมดไปจากใจ  

ถาม การเจรญิสมถะถงึข ัน้จติเป็นหน่ึงแลว้ ต่อจากจติเป็นหน่ึงแลว้เป็นอย่างไรต่อ

ครบั 

ตอบ ก็เวลาจติเป็นหน่ึง จติก็จะมคีวามสุขมาก เหมอืนไดไ้ปถงึพระนิพพาน แต่เป็น

พระนิพพานชัว่คราว คือปรมงั สุขงัอยู่ช ัว่คราว เพราะกาํลงัทีก่ดจติใหอ้ยู่ใน

ความสงบน้ีมนัมจีาํกดั เหมอืนกบันํา้มนัรถทีเ่ราเตมิ พอเราเตมินํา้มนัรถ เราก็วิง่

ไปไหนมาไหนไดเ้ต็มที ่ แต่ไมน่านเดีย๋วนํา้มนัก็ตอ้งหมด พอนํา้มนัหมดรถก็ตอ้ง

จอด ฉนัใด สตคิอืกาํลงัทีด่นัใจใหเ้ขา้สู่ความสงบน้ี ก็มขีอบเขต พอดนัเขา้ไปได ้

สกัระยะหน่ึง มนัก็หมดกาํลงั พอหมดกาํลงัตณัหาความอยากทีด่นั อยากจะดนั

จติใหอ้อกมาทางตาหูจมกูลิ้นกาย มนัมกีาํลงัมากกวา่ มนัก็จะดนัจติใหอ้อกมา 

ความสุขในสมาธิเลยไมไ่ดถ้าวรเหมอืนความสุขของพระนิพพาน ถา้อยากจะให ้

ความสุขของสมาธิน้ีถาวร พอออกจากสมาธิมาก็ตอ้งใชป้ญัญา มาฆ่ากเิลสทีด่นั

จติใหอ้อกมาไปสู่ความอยากต่างๆดว้ยปญัญา ถา้ปญัญาสามารถมากาํจดัทาํลาย

ความอยาก ทีค่อยผลกัดนัใจใหไ้ปหาสิง่ต่างๆได ้ ก็จะไมม่ตีวัดนัใหใ้จตอ้งไปหา

สิง่นัน้สิง่น้ี ใจก็จะต ัง้อยู่ในความสงบ ท ัง้ๆทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในสมาธิ เพราะตวัทีค่อย

ปัน่ป่วนใจนัน้ ไดถ้กูทาํลายดว้ยปญัญาไปแลว้นัน่เอง  

ถาม หนูมปีญัหากามราคะ แต่ไมม่คู่ีกรณี คอืไม่ไดห้ลงรกัชอบใคร จงึไมรู่จ้ะพจิารณา

อสุภะกบัใคร แต่มารูส้กึถงึอารมณท์ีม่คีวามกาํหนดัอยู่ กรณีน้ีหนูจะพจิารณา

อย่างไรคะ 

ตอบ การมกีามารมณน้ี์ ก็แสดงวา่ มนัมคีวามอยากในร่างกายทีส่วยๆงามๆ ไมจ่าํเป็น

วา่จะตอ้งเป็นของใคร ก็พจิารณาร่างกายแบบไมม่ชีื่อไมม่หีนา้ไมม่ตีาก็ได ้ไม่ตอ้ง
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เป็นของใครก็ได ้ของร่างกายท ัว่ๆไปก็ได ้เพราะร่างกายทกุๆคนไมว่า่จะเป็นหญงิ

เป็นชาย ไมส่วยไมง่ามท ัง้นัน้เวลาแก่เวลาเจบ็เวลาตายไป ใหนึ้กถงึเวลาในทีเ่ขา

ไมน่่าดู อย่าไปนึกถงึตอนทีเ่วลาเขาเสรมิสวย เสริมความงามดว้ยเครื่องสาํอางค์

หรอืเครื่องอะไรต่างๆ ใหนึ้กถงึตอนทีเ่ขาพึง่ตื่นขึ้นมา ยงัไมไ่ดล้า้งหนา้ลา้งตา ขี้

ตายงัตดิอยู่ ผมเผา้ไมไ่ดห้ว ี หรอืเวลาเขาเจบ็ไขไ้ดป่้วย หรอืเวลาเขาตายไปแลว้ 

ถา้เราไปคารวะศพเขาได ้ ไปดูศพเขา ดูเขาเวลาทีเ่ขาตายแลว้เป็นอย่างไร ใหนึ้ก

ถงึภาพดา้นนัน้บา้ง เป็นร่างกายอนัเดยีวกนั แต่เรามกัจะมองเหน็ร่างกายอกีแบบ

หน่ึง คอืร่างกายทีส่วยทีง่าม เพราะว่าเวลาเราออกจากบา้นน้ี เราตอ้งเสริมสวย

เสรมิความงามก่อน ก่อนทีเ่ราจะออกจากบา้นกนั หรอืเวลาเราเจอหนา้กนัเราจงึ

มกัจะเหน็ส่วนทีด่ขีองร่างกาย เราเลยไมไ่ดเ้หน็ส่วนทีไ่มด่ไีมน่่าดูของร่างกาย ก็

ทาํใหเ้ราเกดิกามารมณ์ขึ้นมาได ้ ดงันัน้เราตอ้งพยายามระลกึถงึส่วนทีไ่มน่่าดูของ

ร่างกายบา้ง หรอืมองเขา้ไปส่วนทีถ่กูปกปิดดว้ยผวิหนงัดว้ยเน้ือก็ได ้มองเวลาถา้

ผ่าออกมาดู เหน็อวยัวะต่างๆทีม่อียู่ภายใตร่้างกาย เราก็จะไดม้องเหน็ส่วนทีไ่ม่

น่าดู ก็จะทาํใหก้ามารมณ์นัน้ดบัไปได ้ 

ถาม การรกัษาศีล ๘ กระผมลองรกัษาศีล ๘ จากวนัแรกทาน ๒ มื้อ พอวนัที ่๓ - ๔ 

ทานเพยีงมื้อเดยีว ดืม่นํา้ชาก็ลดนํา้ชาลง เครื่องดืม่อื่นๆก็ลดลงเช่นเดยีวกนั 

เพราะไดอ้บุายจากพระอาจารยว์า่เป็นยาพษิ คอืความอยาก แต่จะทานบา้งตาม

เหต ุ เช่นเขาซื้อมาฝาก เป็นนํา้หรอืชอ็คโกแลต แต่รูส้กึวา่ทานนํา้เปลา่เฉยๆจะไม่

หวิมากกวา่ แลว้แต่บางวนั ทาํเกอืบ ๒ อาทติย ์ทน้ีีเมือ่วานพึง่กลา่วคาํอธิษฐาน

อโุบสถ ปจัจเวกองคอ์โุบสถ เพือ่ใหค้วามตัง้ใจขึ้น เคยไดย้นิมาวา่หากกา้วลว่งจะ

บาป หรอืถา้เราไมเ่จตนาแลว้ไปผดิ อย่างน้ีมผีลเป็นบาปไหมครบั 

ตอบ คอืการทีเ่ราไปสมาทาน หรอืไปอธิษฐาน ทีจ่ะรกัษาศีลต่อบคุคลหน่ึงบคุคลใด

หรอืสิง่ศกัดิ์สทิธิ์น้ี มนัเป็นการเหมอืนกบับงัคบัใจของเรานัน้ มคีวามระมดัระวงั

และมคีวามแน่วแน่ต่อการรกัษาศีล เพราะอย่างนอ้ยมสีกัขพียาน ทาํใหเ้ราอาจจะ

อบัอายขายหนา้ ถา้เราไมส่ามารถรกัษาสิง่ทีเ่ราต ัง้ใจไวจ้ะรกัษาได ้ แต่มนัก็ไมม่ี
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ผลวา่จะทาํใหเ้ราบาปมากหรอืบาปนอ้ย ถา้เราทาํบาปมนัก็บาปเหมอืนกนั จะไป

ขอศีลต่อหนา้พระประธานหรอืไมก่็ตาม ถา้ทาํผดิศีลขอ้นัน้มนัก็บาปเท่ากนั 

เพยีงแต่วา่การทีเ่ราไปสมาทานต่อหนา้พระพทุธรูปหรอืต่อพระภกิษุสงฆน้ี์ 

อาจจะเป็นเหมอืนกบัวา่จะใหม้สีกัขพียาน ทาํใหเ้ราตอ้งมคีวามระมดัระวงั และมี

ความแน่วแน่ต่อการรกัษาศีล มนัเป็นอบุายทีจ่ะบงัคบัใหเ้รารกัษาศีลใหไ้ด ้เพราะ

ถา้เราไมม่สีกัขพียานเราต ัง้จติของเราขึ้นมา เชา้ว่าจะรกัษาศีลพอเยน็เดีย๋วหวิขา้ว

เยน็ก็ลม้ระเนระนาด และก็ไมม่ใีครรูว้า่เรารกัษาศีลหรอืไม ่มเีรารูค้นเดยีว นัน่ก็

คอือบุายวธิกีารทีจ่ะทาํใหเ้ราสามารถรกัษาศีลได ้ 

ถาม บญุและบาปทีพ่ระอาจารยเ์ทศนว์า่ เหมอืนหนงัจะฉายจนหมดมว้น จนบาปบญุ

หมด กระผมทาํไดเ้ป็นบางช่วง หนงัทีเ่รยีกวา่สญัญา มนัจะมาปรากฏ เช่นหลบั

ฝนัไปครัง้หน่ึง วา่ไดผ้ดิศีล มนัไหลไปตามร่องกรรมเพราะความเคยชนิ พอตื่น

ขึ้นมาจะดใีจมากทีฝ่นัไป ก่อนหนา้น้ีก็ไปทาํสมาธิตดั ทาํอสุภะ ทาํภาพในใจให ้

หาย แต่มานึกยอ้นดูถงึความไมอ่ยาก และความอยากน่ีแหละมนัเป็นภยั เหมอืน

จติจะไปทราบวา่การทาํลายน้ีไมด่ ีในข ัน้น้ีไมท่ราบวา่จะทาํอย่างไรครบั  

ตอบ คอืเรื่องของผลของบญุของบาปน้ี เราไปทาํอะไรไม่ได ้ มนัจะตอ้งส่งผลไปตาม

วาระของมนั สิง่ทีเ่ราทาํไดก้็คอื อย่าไปทาํบาป หรอืถา้เราไมอ่ยากไดผ้ลบญุก็อย่า

ไปทาํบญุ เพราะเมือ่ทาํแลว้มนัก็ตอ้งมผีลตามมา แลว้มนัจะมาแบบไหนเวลาใดน้ี

เราก็ไมส่ามารถทีจ่ะไปควบคุมบงัคบัมนัได ้

ถาม การเหน็อสุภะทีเ่กดิขึ้นบ่อยๆ ท ัง้ทีม่าเองในสมาธิโดยไมไ่ดต้ ัง้ใจ เช่นเหน็ศพ

นอนอดื พอพจิารณาเผาทิ้ง แลว้ศพก็กลบัต ัง้ขึ้นใหมอ่กี และจากการออกไปขา้ง

นอกเหน็ผูค้น ของสวยงาม แต่พจิารณาอสุภะ พอกลบัมาลองนัง่หลบัตาปุ๊ บ ก็

เหน็เน้ือแดงๆมคีวามเป่ือย และในตอนสวดมนตเ์หน็จากภายในร่างกายเรา 

ออกไปขา้งนอกบอ่ยๆอย่างน้ี เป็นสิง่ทีด่ใีช่ไหมครบั 
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ตอบ ก็เป็นการเตรยีมนํา้ไวด้บัไฟ แต่ตอนน้ียงัไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนจ์ากมนั เพราะไฟยงั

ไมเ่กดิ เช่นเราไปเตรยีมเครื่องดบัไฟไว ้ ต ัง้ไวต้ามจดุต่างๆในบา้น แต่เครื่อง

ดบัเพลงิจะวเิศษขนาดไหน แต่ถา้ยงัไมม่ไีฟมนัก็ไมม่ปีระโยชนอ์ะไร ตอ้งรอให ้

มนัไฟมนัลกุขึ้นมา แลว้ถงึจะเหน็คุณค่าของเครื่องดบัไฟ เช่นเราเตรยีมพจิารณา

อสุภะอยู่เรื่อยๆน้ี ก็เป็นเหมอืนกบัการเตรยีมอาวุธเตรยีมนํา้ดบัไฟ เราตอ้งรอให ้

ไฟมนัรอ้นขึ้นมาจากกามารมณ ์กามราคะ แลว้เราเอาอสุภะน้ีมาดบัมนั ถา้ดบัมนั

ไดใ้จก็จะกลบัมาเป็นปกต ิ จะเยน็จะสบาย ดงันัน้การทีเ่ราเหน็อสุภะน้ี ไมไ่ด ้

หมายความวา่เราบรรลหุรืออะไร เราเพยีงแต่มอีาวุธไวค้อยต่อสูก้บัขา้ศึกศตัรู ที่

จะมาสรา้งความทกุขท์รมานใจใหก้บัเรา แต่ถา้พอขา้ศึกศตัรูมาแทนทีเ่ราจะใช ้

อาวุธ เรากลบัยกธงขาวยอมมนัทาํตามทีม่นัส ัง่ ฉะนัน้เหน็อสุภะแบบนัน้ เหน็ไป

ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เหน็แลว้ไมเ่อามาใชท้าํลายขา้ศึกศตัรู พอขา้ศึกศตัรูมาก็

ไปกบัขา้ศึกเลย ชวนใหไ้ปหลบันอนก็ไปกบัมนัเลยแทนทีจ่ะสูก้บัมนั  

ถาม เวลานัง่สตเิผลอไปคดิ ไปปรุงหรอืมสีญัญาขึ้นมา เราก็พจิารณาดูใจตนเอง เช่น

สญัญาสงัขารปรากฏ อปุมาเหมอืนวดินํา้ในสระ เหน็หางปลายอ้นกลบัมาที่

ตน้เหต ุ จบัทีห่วัปลา ทีใ่จเกดิดบั เกดิดบั ทาํไปแลว้มนัก็มคีวามสุข แต่ปลามี

เยอะมาก อย่างน้ีกระผมควรพจิารณาสลบักบัพทุโธ อย่างน้ีถกูไหมครบั 

ตอบ ถา้จะทาํใจใหส้งบน้ีไมค่วรพจิารณา ควรจะเกาะตดิอยู่กบัพทุโธเพยีงอย่างเดยีว 

ถา้เราไปพจิารณาน้ีมนัก็ทาํใหใ้จปรุงแต่งไปเรื่อยๆ ใจก็จะไมม่วีนัเขา้สู่ความสงบ

ได ้ ถา้จะพจิารณาน้ี ไวร้อวาระทีเ่ราเขา้สู่ระดบัวปิสัสนาหรอืปญัญา แลว้ค่อย

พจิารณาจะดกีวา่ จะไดป้ระโยชนก์วา่ เพราะถา้มาพจิารณาช่วงทีท่าํใจใหส้งบน้ี 

มนัจะกลายเป็นนิวรณ์ไป กลายเป็นความฟุ้ งซ่าน ใจก็จะไมเ่ขา้สู่ความสงบได ้

ฉะนัน้อย่าถกูกลของกเิลสมาหลอกเรา พอเราพทุโธๆไป แลว้เดีย๋วพอมอีะไร

ปรากฏขึ้นมา มนัก็หลอกใหเ้ราไปพจิารณา หลอกใหเ้ราไปคดิปรุงแต่ง นัง่ไปนาน

เท่าไหร่ จติก็ไมร่วมสกัท ี น่ีตอ้งระวงัไว ้ ถา้เราอยู่ในข ัน้ของสมาธิน้ีอย่างเพิง่ไป

พจิารณา ใหอ้ยู่กบัอารมณเ์ดยีวอยู่กบักรรมฐานอย่างใดอย่างหน่ึง พทุโธ หรอื
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อสุภะ หรอือะไร ใหอ้ยู่อย่างนัน้แลว้อย่าไปพจิารณาอะไรท ัง้นัน้ ใหม้นัรวมก่อน 

รวมแลว้ออกมาแลว้ ทน้ีีอยากจะพจิารณาอะไรก็พจิารณาได ้ 

ถาม เวลามคีนมาเอาเปรยีบผมมากๆ ใจกระผมมนัไม่ไดเ้ป็นทกุขด์า้นวตัถสุิง่ของ แต่

ใจมนัคดิไปวา่เขาเอาเปรยีบเราไดม้ากขนาดน้ีเลย เช่นในความเป็นจรงิ ราคาของ 

๑๐๐ บาท แต่เขามาบอกเราวา่ราคา ๑๐๐๐ บาท พอมนัมารูท้หีลงัใจมนัเป็นทกุข ์

กระผมเลยไปสวดมนตแ์ละแผ่เมตตาใหเ้ขา ทาํอย่างน้ีถกูไหมครบั และคดิวา่

การทีเ่ราโดนเอาเปรยีบ กค็ดิวา่ชดใชก้รรมใหเ้ขาไป และเงนิทีจ่่ายไปก็คดิวา่เป็น

ค่าซื้อความรู ้คดิแบบน้ีถกูไหมครบั 

ตอบ ถา้คดิแลว้ทาํใหเ้ราไมโ่กรธเกลยีดเขาก็ใชไ้ด ้ถา้เราใหอ้ภยัเขา ไมม่ปีญัหากบัเขาก็

ใชไ้ด ้

ถาม สุขวปิสัโก กบัปฏสิมัภทิปัปตัโต เราสามารถเลอืกปฏบิตัไิดเ้อง หรอืตอ้งอาศยัภมูิ

เดมิมาก่อน 

ตอบ คอืมาถามผดิทีแ่ลว้ ตอ้งไปถาม ดร.กูลเกลิ 

ถาม การเขา้ถงึพระอนาคามแีละพระอรหนัต ์เป็นอย่างไร มอีารมณอ์ย่างไร  

ตอบ ตอ้งปฏบิตัดูิถงึจะรู ้

ถาม ทีม่คีนเขยีนขอ้ความว่า ส่วนบญุ เมือ่คุณพดูออกมาวา่ จะไปทาํบญุ เจา้กรรม

นายเวรหรอืเหลา่สมัภเวสต่ีางๆ เขาไดย้นิ เขาดใีจเขาหวงัยิ่งทีจ่ะรอรบัส่วนบญุ

กศุล จากการอทุศิกรวดนํา้ของคุณ หากคุณพดูแลว้ แต่เปลีย่นใจไมท่าํ เขาจะ

โกรธผูกพยาบาทอาฆาตสาปแช่ง แมบ้างทอีาจส่งผลใหคุ้ณถงึข ัน้ฉิบหาย โดย

ยากยิ่งนกัทีจ่ะอโหสฯิ เมือ่คุณคดิและพดูแต่ทาํไมไ่ด ้ อย่าคดิอย่าพดู คอืเรื่อง

จรงิหรอืวา่ไมจ่รงิคะ 
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ตอบ มนัก็ไมรู่ห้รอก จรงิบา้ง ไมจ่รงิบา้ง คอืถา้มดีวงวญิญานจริงๆเขารอรบัอยู่ แลว้

เราเหมอืนกบัไปบอกวา่ จะไปทาํบญุใหเ้ขาอย่างน้ี แลว้ไมท่าํ เขาก็เป็นเหมอืนคน

ดีๆ น่ีแหละ ทีถ่กูหลอกใช่ไหม เขาก็ตอ้งโกรธเราได ้ แต่น่ีเราจะไปรูห้รอืวา่มดีวง

วญิญานมารอรบัของหรอืเปลา่ นอกจากเราฝนัหรอืนัง่สมาธิ แลว้มดีวงวญิญาน

เขา้มาหา อย่างคุณแมแ่กว้ ท่านสามารถรบัรูด้วงจติดวงวญิญานของผูท้ีล่ว่งลบั

ไปได ้ตดิต่อกนัไดคุ้ยกนัได ้เหมอืนเราคุยกนัอยู่ตรงน้ี ก็ถา้ไปรบัปากกบัเขาไวว้า่

จะทาํอะไรใหเ้ขา แลว้ไม่ทาํมนัก็เป็นเหมอืนกบัการโกหกหลอกลวง ก็จะทาํใหเ้ขา

เสยีใจได ้ เขาก็อาจจะโกรธแคน้โกรธเคอืงเราไดเ้ช่นกนั อนัน้ีก็เป็นพดูในเชงิแง่

คดิเท่านัน้นะ ความเป็นจรงิน้ีเราไมท่ราบวา่เป็นอย่างไร เพยีงแต่เราคดิเฉยๆ 

แลว้จะมดีวงวญิญานมาคอยรบัฟงัความคดิของเราอยู่ตลอดเวลาหรอื อนัน้ีเราก็

ไมรู่เ้หมอืนกนั มนัตอ้งมเีหต ุ เช่นเขามาเขา้ฝนัเรา ขอสิง่นัน้สิง่น้ี แลว้เราก็ไป

รบัปากเขาในฝนัวา่เชา้พรุ่งน้ีจะใส่บาตรให ้ พอตื่นขึ้นมาขี้เกยีจตื่นขี้เกยีจไป เขา

รอรบัเขาไมไ่ดร้บัเขาก็ตอ้งเสยีใจเป็นธรรมดา  
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กณัฑท์ี่ ๔๙๒ 

การกระทาํที่เป็นกสุลา 
๗ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้วกเรา หมัน่พจิารณากนัอยูเ่นืองๆว่า วนัเวลาผ่านไป ผ่านไป 

เรากาํลงัทาํอะไรกนัอยู ่ เรากาํลงัตดัภพตดัชาติ หรอืว่าเรากาํลงักอ่ภพกอ่ชาติ ถา้เราทาํ

ตามธรรม ทาํตามทางของทานศีลภาวนา เราก็กาํลงัตดัภพตดัชาตกินั ถา้เราทาํตามความ

อยาก ทาํตามกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ทาํไปในทางลาภยศสรรเสริญ ไปในทาง

ของความสุข ทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็เป็นการก่อภพก่อชาต ิ เราตอ้งหม ัน่พจิารณาอยู่

เรื่อยๆ เหมอืนกบัเวลาเราขบัรถ เราก็ตอ้งดูทางวา่เรากาํลงัไปทศิทางไหน ไปในทศิทางที่

เราตอ้งการจะไปหรอืไม ่ เช่นเวลาเดนิทางมาทีน่ี่ ถา้เราเป็นคนขบัรถเราก็ตอ้งคอยดูทาง 

เวลาถงึทางแยกเราก็ตอ้งรูว้า่ เราตอ้งเลี้ยวไปในทางไหน ถงึจะทาํใหเ้รามาถงึจดุหมาย

ปลายทาง ทีเ่ราตอ้งการไปได ้ฉนัใดการพจิารณาอยู่เนืองๆ ก็เป็นเหมอืนกบัการดูทศิทาง 

ของการเดนิทางของพวกเรา วา่เรากาํลงัไปในทศิทางไหนกนัแน่ ถา้เราไปในทางทีผ่ดิ เรา

ก็จะไดแ้กไ้ข ยอ้นกลบัไปในทางทีถ่กู ถา้เราไปในทางทีถ่กู เราก็พยายามเดนิต่อไป ไป

เรื่อยๆ ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งไปถงึจดุหมายปลายทางอย่างแน่นอน ขอใหเ้รามคีวามเพยีรเป็น

หลกั มคีวามพยายามเป็นหลกั พยายามเดนิทางไปเรื่อยๆ ชา้บา้งเร็วบา้ง ไมเ่ป็นปญัหา

อะไร ตราบใดทีม่กีารเดนิทางไปในทางน้ี ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งถงึจดุหมายปลายทางอย่าง

แน่นอน  

ดงันัน้เราตอ้งคอยถามตวัเราเองอยู่เรื่อยๆ วา่เรากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ กาํลงัสรา้งภพสรา้ง

ชาต ิหรอืกาํลงัตดัภพตดัชาต ิถา้กาํลงัตดัภพตดัชาติ ทา่นกเ็รยีกว่าเป็นกสุลา เป็นกศุล 

ถา้กาํลงัสรา้งภพสรา้งชาติ ทา่นกเ็รยีกว่าเป็นอกสุลา เป็นอกศุล เราตอ้งสรา้งกสุลาสรา้ง

กศุล ในขณะทีเ่รายงัมลีมหายใจอยู่ อย่าไปรอใหเ้ขามากสุลาใหเ้ราเวลาทีเ่ราตายไปแลว้ 

ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร อย่างทีห่ลวงตาท่านเคยสอนอยู่เรื่อยๆวา่ อย่ามากสุลาตอนทีเ่รา
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ตายไปแลว้ ไมเ่กดิประโยชน ์ กสุลาน้ีตอ้งทาํในขณะทีม่ชีวีติอยู่ เวลาตายไปแลว้ใหพ้ระ

มาสวดกสุลาน้ี ไมไ่ดเ้ป็นประโยชนต่์อผูต้าย หรอืต่อผูอ้ยู่ก็ไมค่่อยไดป้ระโยชนอ์ะไรมาก

นกั จากการไดย้นิคาํสวดกสุลา เพราะส่วนใหญ่ผูท้ีไ่ปงานศพ ก็ไมไ่ดส้นใจทีจ่ะฟงัพระ

สวดกนั และสิง่ทีพ่ระสวดก็ฟงัไมเ่ขา้ใจกนั เพราะเป็นภาษาบาล ีจงึไมค่่อยเกดิประโยชน ์

สวดไปก็เท่านัน้ เพราะเป้าหมายของการสวดก็เพือ่ใหค้นตาย เพราะถา้ไม่มคีนตายก็จะ

ไมม่กีารนิมนตพ์ระมาสวดกสุลากนั แต่คนที่ตายไปแลว้น้ี ไม่สามารถที่จะทาํกสุลาได ้

และไม่มีใครที่จะมาทาํกสุลาแทนกนัได ้ ตอ้งกสุลากนัเอง กสุลาในขณะที่มีชีวติอยู ่ คือ

การปฏบิตัิตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน่เอง คือการทาํทาน การรกัษาศีล 

และการภาวนา อนัน้ีแหละเป็นกสุลาธมัมา เป็นการกสุลาใหก้บัตนทีเ่ป็นคุณเป็น

ประโยชนอ์ย่างแทจ้รงิ การสวดกสุลาใหค้นตายนัน้ คนตายไมไ่ดร้บัอะไร เพราะคนตาย

ตอ้งไปรบัผลบญุผลบาปทีต่นไดท้าํไปแลว้ ประโยชนก์็จะอยู่ทีค่นเป็น แต่คนเป็นก็ไมรู่ว้า่

จะตกัตวงประโยชนจ์ากการฟงักสุลาอย่างไร เพราะฟงัไมเ่ขา้ใจ ก็เลยไมส่นใจ ปลอ่ยให ้

พระสวดไป คนฟงัก็สนทนากนัไป เลยไมไ่ดเ้กดิประโยชนอ์ะไรขึ้นมา  

ดงันัน้ขอใหพ้วกเราพยายามพจิารณาอยู่เนืองๆ วา่วนัเวลาผ่านไป ผ่านไป เรากาํลงัทาํ

อะไรกนัอยู่ วนัน้ีเราไดท้าํทานกนัหรอืยงั วนัน้ีเรารกัษาศีลกนัอยู่หรอืเปลา่ วนัน้ีเราได ้

ภาวนากนัหรอืไม ่ น่ีแหละเป็นสิง่ทีเ่ราควรจะทบทวนอยู่ทกุวนั อยู่เรื่อยๆ เพราะถา้เราไม่

ทบทวน เราจะลมืได ้ เพราะเราจะมภีารกจิอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นภารกจิก่อภพก่อชาติ

ท ัง้น ัน้ ทีจ่ะมาดงึเอาเวลาอนัมค่ีาทีเ่ราจะใชก้บัการตดัภพตดัชาตน้ีิไป ถา้เราไมพ่จิารณา

เราก็จะไม่รูส้กึตวั เราก็จะถกูเหตกุารณต่์างๆ ภารกจิต่างๆ ฉุดลากเราไปสู่การก่อภพก่อ

ชาต ิ โดยทีเ่ราไมรู่ส้กึตวั แต่ถา้เราหม ัน่พจิารณาอยู่เนืองๆ ถามตวัเองอยู่เรื่อยๆ วา่วนั

เวลาผ่านไป ผ่านไป เรากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ ก็จะทาํใหเ้กดิสตขิึ้นมา เกดิความตระหนกั

ขึ้นมาว่า เรากาํลงัไปในทศิทางไหนกนัแน่ เราตอ้งการไปเกดิแก่เจบ็ตาย หรอืเราตอ้งการ

ยุตกิารเกดิแก่เจบ็ตาย ถา้เราไปในทางเกดิแก่เจบ็ตาย เราก็ไปสู่กองทกุข ์ ถา้เราไปสู่การ

ยุตแิห่งการเกดิแก่เจบ็ตาย เราก็ไปสู่กองสุข กองสุขทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลายไดไ้ปถงึกนั  
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ถา้เราอยากจะเจรญิตามรอยพระพทุธบาท เราก็ตอ้งไปในทางเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

ทรงดาํเนินไป ดว้ยการปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนอย่างขะมกัเขมน้ ไมใ่ช่ทาํ

แบบพอหอมปากหอมคอ ไมใ่หเ้สยีศรทัธา อนัน้ีจะไมไ่ดผ้ลประโยชนเ์ท่าทีค่วร การจะ

ทาํอะไรน้ีตอ้งทุ่มเทชวีติจติใจใหเ้ต็มทีไ่ปเลย เอามนัขา้งใดขา้งหน่ึงไปเลย อย่าเหยยีบ

เรอืสองแคม อย่ารกัพีเ่สยีดายนอ้ง ทานศีลภาวนาก็อยากจะทาํ ลาภยศสรรเสรญิสุขก็

อยากจะได ้ ถา้มคีวามอยากท ัง้ ๒ แบบน้ี กจ็ะไปไมถ่งึทางทีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลายไดไ้ปถงึกนั ถา้อยากจะไปถงึทางที่พระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกไปถงึ กต็อ้งทุ่มเทชีวิตจติใจใหก้บัการบาํเพญ็ กบัการปฏบิตัทิานศีลภาวนา 

เหมือนการลงทนุกต็อ้งลงทนุมนัท ัง้หนา้ตกัเลย เวลาเลน่การพนนับางทเีขามเีงนิอยู่ที่

หนา้ตกัเท่าไหร่ เขาทุ่มลงไปเลย ยอม เอาใหม้นัรูแ้ลว้รูร้อดไป ไมร่วยก็เจง๊กนัไปเลย

ทเีดยีว ไมต่อ้งมานัง่เลน่ไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย เลน่กนัท ัง้คนื กาํไรก็ไม่ไดเ้ท่าไหร่ขาดทนุก็

ไมข่าดทนุเท่าไหร่ สูเ้อาทเีดยีวเลยหนเดยีว รูแ้ลว้รูร้อดกนัจบไปเลย นาทสีองนาทกี็รูผ้ล

แลว้ เจง๊หรอืรวย ไมต่อ้งมานัง่หลงัขดหลงัแขง็เลน่กนัท ัง้คนื  

น่ีคอืสิ่งที่จะทาํใหเ้กดิผลหรอืไม่เกดิผลข้ึนมา กค็อืการทุ่มเทชีวติจติใจ ใหก้บัการงานที่

เราตอ้งทาํกนั ถา้เราทุ่มเทกนัอย่างสุดเหวีย่งอย่างเต็มที ่ ผลมนัก็จะออกมาอย่างเต็มที่

และรวดเร็ว ถา้เราทุ่มเทนอ้ย ผลมนัก็จะออกมานอ้ย และนาน กวา่จะออกมาได ้มนัอยู่

ทีเ่หตขุองการกระทาํของพวกเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระพทุธเจา้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระธรรมคาํสอน 

ไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระอรยิสงฆส์าวก ไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่ครท ัง้นัน้ อยู่ทีก่ารบาํเพญ็ของเราเป็นหลกั อยู่

ทีค่วามเพยีร ความเพยีรน้ีเป็นธรรมที่สาํคญัอยา่งมาก เพราะพระพทุธเจา้ก็ทรงตรสัไว ้

แลว้วา่ จะหลดุพน้ไดจ้ากความทกุขก์็ตอ้งมคีวามเพยีร ถา้ไม่มคีวามเพยีรแลว้ธรรม

ต่างๆทีจ่ะเป็นเครื่องมอื ในการดบัความทกุขก์็จะไมป่รากฏขึ้นมา ธรรมที่เราตอ้งการก็

คือ สติ สมาธิ และปญัญา อนัน้ีเป็นเครื่องมือสาํคญัที่สดุ สาํหรบัการกาํจดัความทกุข์

ต่างๆใหห้มดไปจากใจ สาํหรบัการตดัภพตดัชาตติ่างๆใหห้มดสิ้นไป ตอ้งมสีตสิมาธิ

และปญัญา ธรรมเหลา่น้ีจะเกดิข้ึนมาไดก้ต็อ้งมีความเพยีร และกต็อ้งมีศีลและทาน

เป็นผูส้นับสนุน เป็นผูผ้ลกัดนัไป ถา้ไมม่ทีานไม่มศีีลก็จะไม่มเีวลาทีจ่ะมาบาํเพญ็ การ
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เจรญิสตสิมาธิและปญัญานัน่เอง จงึจาํเป็นตอ้งทาํทานเพือ่จะไดม้เีวลามารกัษาศีล มี

เวลามาปลกีวเิวก มเีวลามาเจรญิสมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา  

การทาํทาน กห็มายความว่าใหเ้รา หยดุการหาเงนิหาทอง หยดุการใชเ้งนิใชท้องนัน่เอง 

เป้าหมายหลกัอยูต่รงนั้น เพือ่ใหเ้ราจะไดไ้มเ่สยีเวลากบัการหาเงนิหาทอง แลว้ก็มาใชเ้งนิ

ใชท้อง ถา้เรายงัตอ้งใชเ้งนิใชท้องเราก็ตอ้งหาเงนิหาทอง เราก็ตอ้งไปทาํงานทาํการ ไปทาํ

มาหากนิ เวลาทีเ่ราจะเอามาบาํเพญ็ก็จะไมม่ ี ถา้เราเลกิใชเ้งนิใชท้องเป็นเครื่องมอืหา

ความสุข เราก็ไมต่อ้งไปหาเงนิหาทอง เรากจ็ะมีเวลามาหาความสขุจากการบาํเพญ็ จาก

การรกัษาศีล จากการปลกีวิเวก จากการเจรญิสมถภาวนา และวิปสัสนาภาวนา น่ีคอื

ความหมายของการทาํทาน คอืไมใ่หเ้ราตอ้งไปพึง่พาอาศยัเงนิทองเป็นเครื่องมอื ในการ

หาความสุข เพราะความสุขทีไ่ดจ้ากการใชเ้งนิใชท้องน้ี เป็นความสุขปลอม เป็นความ

ทกุขท์ีหุ่ม้ห่อดว้ยความสุข แบบบางๆ ผวิบางๆ เหมอืนกบัยาขมเคลอืบนํา้ตาล ผวิ

นํา้ตาลทีเ่คลอืบยาขมน้ีมนับางๆ ถา้เราใส่ปากอมไวใ้นปาก เดีย๋วเดยีวนํา้ตาลก็จะละลาย

ไปหมดแลว้ก็จะเหลอืแต่ความขม ฉนัใดความสุขทีไ่ดจ้ากการใชเ้งนิใชท้องก็เป็นแบบนัน้ 

เป็นความสุขเดีย๋วเดยีวเวลาทีเ่ราไดใ้ชเ้งนิใชท้อง พอเงนิหมดแลว้ก็จะเหลอืแต่ความ

ทกุข ์ ทกุขเ์พราะตอ้งไปหาเงนิทองมาใหม ่ แลว้ถา้ไมม่ปีญัญาหาเงนิทองมาได ้ ก็จะยิ่ง

ทกุขข์ึ้นไปใหญ่ เวลาทีสู่ญเสยีเงนิทองไป ก็จะเกดิความทกุขม์าก บางคนถงึกบัตอ้งฆ่า

ตวัตายไปก็ม ี เพราะวา่ไมส่ามารถทีจ่ะหาความสุขจากเงนิทองไดอ้กีต่อไป น่ีเราเรยีกวา่

เป็นความสุขปลอม เราจงึตอ้งยุตกิารหาความสุขแบบน้ีกนั เพือ่ทีเ่ราจะไดม้าหาความสุข

ทีแ่ทจ้รงิ ความสุขทีม่คีวามทกุขห์ุม้ห่ออยู่ ก็เรยีกวา่เป็นยาขมเคลอืบนํา้ตาล การมา

ปฏบิตัธิรรมน้ีเป็นเหมอืนกบัอมยาขม ทีเ่ป็นเปลอืกเป็นผวิบางๆ พอละลายไปแลว้ก็จะ

เหลอืแต่นํา้ตาลหวานๆใหเ้ราอม  

การปฏบิตัิธรรมในเบื้องตน้มนัจะยาก มนัจะทกุขท์รมานใจ เพราะจะตอ้งตดัทกุสิ่งทกุ

อยา่ง ที่เราเคยรกัเคยชอบเคยหวงเคยแหน แลว้ตอ้งมาอยูต่ามลาํพงัเพยีงคนเดียว 

เพื่อที่จะมาเจรญิสติ มาทาํใจใหส้งบ ช่วงนั้นจะมีแต่ความทกุข ์ แตพ่อเราไดถ้งึ

เป้าหมายคือความสงบแลว้ เรากจ็ะไดพ้บกบัความหวานของรสชาตแิหง่ธรรมที่ชนะรส
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ทัง้ปวง นัน่แหละการมาปฏบิตัธิรรมจงึเป็นเหมอืนยาขมเคลอืบนํา้ตาล การไปทางโลกไป

ทางความสุข ทางตาหูจมกูลิ้นกาย ทางลาภยศสรรเสรญิน่ี เป็นเหมอืนไปสู่นํา้ตาลเคลอืบ

ยาขม หวานเดีย๋วเดยีว หวานตอนใหม่ๆ  เวลาแต่งงานกนัใหม่ๆ น้ีหวานเจีย๊บเลย แต่พอ

ไมน่านนํา้ตาลทีเ่คลอืบมนัก็ละลายหายไป เหลอืแต่ยาขม กลนืไมเ่ขา้คายไมอ่อก จะหย่า

กนัก็หย่ากนัไมไ่ด ้ จะอยู่กนัก็อยู่กนัอย่างไมม่คีวามสุข อยู่กนัไปแบบทนกนัอยู่กนัไป 

จนกวา่ใครจะตายไปก่อนกนั นัน่แหละคอืความสุขทางลาภยศสรรเสรญิ ทางตาหูจมกู

ลิ้นกาย ทางเงนิทอง เราจงึตอ้งยุตกิารใชเ้งนิใชท้องหาความสุขต่างๆ ยุตกิารแสวงหาเงนิ

ทอง เพือ่เราจะไดม้เีวลามาหาความสุขทางใจ มาหาความสุขทีเ่กิดจากความสงบ ทีเ่ป็น

ความสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขท ัง้หลายในโลกน้ี นัน่แหละคอืหนา้ทีข่องการทาํทาน ถา้

เปรยีบเหมอืนกบัจรวดทีเ่ขาส่งยานอวกาศขึ้นไปสาํรวจในอวกาศ ตวัยานอวกาศเองน้ี

ตอ้งอาศยัจรวดส่งขึ้นไป เวลาส่งยานอวกาศขึ้นไป เขาจะมจีรวดผูกตดิไวก้บัยานอวกาศ 

เพือ่ทีจ่ะไดส่้งยานอวกาศน้ีขึ้นไปในอวกาศ พอถงึจดุทีย่านอวกาศสามารถไปไดเ้องแลว้ 

จรวดนัน้ก็จะแยกตวัออกจากยานอวกาศนัน้ไป แลว้ก็ตกกลบัลงมาสู่โลก ส่งใหย้าน

อวกาศไดเ้ดนิทางต่อไปได ้ ฉนัใดใจของเราก็ตอ้งอาศยัทานเป็นเหมอืนจรวด ส่งใหพ้วก

เราเขา้สู่การบาํเพญ็ใหไ้ด ้ เขา้สู่การบาํเพญ็สมถภาวนาวปิสัสนาภาวนา เขา้สู่การบาํเพญ็

ศีลของนกับวช คอืศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ แบบไหนก็ได ้ ใชไ้ดเ้หมอืนกนั ศีล ๘ ก็

ใชไ้ด ้ ศีล ๑๐ ก็ใชไ้ด ้ ศีล ๒๒๗ ก็ใชไ้ด ้ขึ้นอยู่กบัภาวะของผูร้กัษาศีลวา่จะอยู่ในภาวะ

ไหน ทาํหนา้ทีใ่กลเ้คยีงกนัคลา้ยกนั ทาํหนา้ทีส่นบัสนุนในการบาํเพญ็ ทาํหนา้ทีป่กป้อง

จติใจไมใ่หเ้ลด็รอดออกมา ทางตาหูจมกูลิ้นกายเท่านัน้เอง  

น่ีคอืหนา้ที่ของศีล คือเป็นเหมือนร ัว้กาํแพง เช่นเรามสุีนขัสตัวเ์ลี้ยงทีเ่ราตอ้งการทีจ่ะให ้

อยู่ในบา้นของเรา ถา้เราไมม่รี ัว้สตัวเ์ลี้ยงมนัก็จะออกไปเทีย่วขา้งนอกบา้นได ้ไปแลว้ก็ไป

สรา้งปญัหาได ้ ไปกดักบัสุนขัตวัอื่น หรอืไปลกัขโมยขา้วของ ของคนอื่นเขา ไปสรา้ง

ความเดอืดรอ้นใหก้บัคนอื่นและกบัเจา้ของ คอืตวัเราเองได ้ การมศีีลก็เพื่อที่จะได ้

ป้องกนัไม่ใหใ้จนั้น ออกไปทางรูปเสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะนัน่เอง ไม่ใหไ้ปกอ่เรื่องกอ่

ราวกบัผูอ้ืน่ ที่จะทาํใหเ้กดิเรื่องเกดิราว เกดิความวุน่วายที่จะมาขดัขวางการทาํใจให ้

สงบนัน่เอง จงึจาํเป็นจะตอ้งมีศีลเป็นร ัว้ก ัน้ ศีล ๘ ก็ได ้ ศีล ๑๐ ก็ได ้ ศีล ๒๒๗ ก็ได ้
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ศีล ๓๑๑ ก็ได ้เมือ่เรามศีีลแลว้ ใจของเราก็จะไมอ่อกไปเพน่พา่น เวลาทีจ่ะดงึใจใหเ้ขา้สู่

ความสงบก็จะงา่ยดายกว่าการไมม่ศีีล หรอืมนีอ้ย เช่นมศีีล ๕ ศีล ๕ กบัศีล ๘ น้ีมี

ความแตกต่างกนั ตรงทีศี่ล ๕ ไมส่ามารถทีจ่ะลอ้มคอกใจ ไมใ่หอ้อกไปทางรูปเสยีงกลิน่

รสโผฏฐพัพะได ้ ยงัสามารถไปเทีย่วตามสถานบนัเทงิต่างๆได ้ ยงัสามารถไปร่วมหลบั

นอนกบัสามภีรรยาได ้ ยงัสามารถทาํอะไรต่างๆเพือ่ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายได ้ แต่

ถา้มศีีล ๘ ขึ้นไปแลว้น้ี ทาํไมไ่ด ้ เมือ่ทาํไม่ไดก้็จะไดไ้มเ่สยีเวลาไปกบัการทาํกจิกรรม

เหลา่นัน้ เพือ่จะไดม้เีวลามาเจรญิสต ิเพือ่ทีจ่ะดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบนัน่เอง  

น่ีคอืหนา้ทีข่องทานและศีล ทานก็ส่งใหใ้จไดไ้ปสู่การบาํเพญ็รกัษาศีล สู่การบาํเพญ็

ภาวนา พอไดท้าํทานอย่างเต็มทีแ่ลว้ ไดม้าสู่การรกัษาศีลของนกับวชแลว้ ทน้ีีใจก็จะ

พรอ้มทีจ่ะรบัธรรมของสต ิ คาํส ัง่ของสต ิ สตกิ็จะส ัง่ใหอ้ยู่ในปจัจบุนั อย่าลอยไปลอยมา 

อย่าไปหาอดตีอย่าไปหาอนาคต อดตีมนัก็เป็นเหมอืนความฝนั อนาคตก็เป็นเหมอืนกบั

ความเพอ้เจอ้ มนัไมไ่ดเ้ป็นความจรงิ ความจรงิมอียู่แต่ในปจัจบุนัเท่านัน้ จติจะสงบ

หรอืไมส่งบก็อยู่ในปจัจบุนั ถา้ไปอดตีไปอนาคตแลว้มนัจะไมส่งบ มนัจะสงบไดต่้อเมือ่

มนัอยู่ในปจัจบุนั สกัแต่วา่รู ้ ไมค่ดิไมป่รุงแต่งนัน่เอง หนา้ที่ของสติกอ็ยูต่รงน้ี ตรงที่จะ

พยายามดึงใจใหอ้ยูใ่นปจัจุบนั ใหส้กัแต่วา่รู ้ ไม่ใหค้ิดปรุงแต่ง ถงึเรื่องราวที่ผ่าน

มาแลว้ในอดีต หรอืถงึเรื่องราวที่ยงัไม่เกดิข้ึนในอนาคต ถา้อยูใ่นปจัจุบนัแลว้ใจกจ็ะ

สามารถเขา้สูค่วามสงบได ้ เพราะทางเขา้สูค่วามสงบกค็ือปจัจุบนัธรรมน่ีเอง ไมใ่ช่อดตี

ธรรมหรอือนาคตธรรม ตอ้งเป็นปจัจบุนัธรรม และธรรมทีจ่ะทาํใหจ้ิตเป็นปจัจบุนัธรรมก็

คอืสตน่ีิเอง เราจงึตอ้งเจรญิสตกินัใหม้ากๆ เจรญิต ัง้แต่ตื่นจนหลบัเลย ไมใ่ช่จะมาเจรญิ

แต่เฉพาะเวลาทีจ่ะทาํใจใหส้งบ เพราะมนัจะไมม่กีาํลงัพอนัน่เอง ถา้ไม่ไดเ้จรญิสตมิาเลย

ท ัง้วนั พอถงึเวลามานัง่สมาธิ แลว้หวงัจะใหใ้จรวมเป็นหน่ึงน้ี เป็นไปไดย้ากมาก 

นอกจากเป็นเหตกุารณท์ีม่นัฟลคุเท่านัน้เอง มนัไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นได ้ อย่าง

สมํา่เสมอตามความตอ้งการ ถา้ไมไ่ดฝึ้กสตมิาก่อน ถา้มนัรวมก็รวมดว้ยความบงัเอญิไป

เท่านัน้เอง แต่จะใหม้นัรวมทกุครัง้น้ีมนัเป็นไปไมไ่ด ้ ถา้ตอ้งการใหม้นัรวมทกุครัง้น้ีตอ้ง

มสีต ิดงึใจใหอ้ยู่ในปจัจบุนัตลอดเวลาเท่านัน้  
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ดงันั้นหนา้ที่แรกของการบาํเพญ็จงึอยูท่ี่การเจรญิสติน่ีเอง ตอ้งดึงใจใหอ้ยูใ่นปจัจุบนั

โดยใชอ้บุายของสติ ที่มีอยู ่๔๐ ชนิดดว้ยกนั แต่เราไมต่อ้งใชท้ ัง้ ๔๐ ชนิด เราตอ้งการ

ใชช้นิดเดยีวเท่านัน้เอง เอาอย่างใดอย่างหน่ึงทีเ่ราชอบที่ถกูจรติกบัเรา เราก็เอาอย่างนัน้ 

จะใชก้ารบรกิรรมพทุโธๆไปก็ได ้ ตื่นมาก็บรกิรรมพทุโธไป ควบคู่ไปกบัการทาํภารกจิ

ต่างๆ ถา้อยู่ในช่วงไหนทีต่อ้งใชค้วามคดิเกี่ยวกบัเรื่องของภารกจิการงาน ช่วงนัน้ก็หยุด

การบรกิรรมพทุโธไวช้ ัว่คราว พอไมต่อ้งใชค้วามคดิแลว้ แลว้ถา้ใจลอยไปคิดถงึเรื่อง

อดตีอนาคต คดิถงึเรื่องราวทีไ่มม่สีาระไมม่คุีณไม่มปีระโยชน ์ ก็ดงึกลบัมาใหอ้ยู่กบัการ

บรกิรรมพทุโธๆ ถา้ไมจ่าํเป็นอย่าคดิ ถงึแมว้า่จะเป็นปญัญา ตอนน้ียงัไมใ่ช่เวลาทีจ่ะ

เจรญิปญัญา เพราะว่ามนัไมม่กีาํลงัทีจ่ะสนบัสนุนปญัญา มนัจะไมส่ามารถทีจ่ะนาํไปสู่

การดบัความทกุขไ์ด ้ ตดักเิลสได ้ แลว้ไมส่ามารถทาํใจใหร้วมเป็นหน่ึงได ้ ตอ้งใชส้ติ

เท่านัน้ ตอ้งพยายามบรกิรรมพทุโธไปอยู่เรื่อยๆ หรอืถา้เราจะใชก้ารเฝ้าดูการเคลือ่นไหว

ของร่างกายก็ได ้ พอลมืตาขึ้นมาก็ดูไปทีร่่างกายเลยวา่ ตอนน้ีร่างกายกาํลงัทาํอะไรอยู่ 

ตื่นขึ้นมาก็จะเหน็วา่ร่างกายกาํลงันอนอยู่ แลว้พอเริ่มคดิวา่จะตอ้งลกุขึ้นไปเขา้หอ้งนํา้ ก็

ตอ้งมสีตเิฝ้าดูการเปลีย่นอริยิาบถ จากท่านอนขึ้นมาเป็นท่านัง่ จากท่านัง่ขึ้นมาเป็นท่ายนื 

จากท่ายนืเป็นท่าเดนิ ตอ้งมสีตกิาํกบัการเคลือ่นไหวของร่างกายในทกุอริยิาบถเลย และ

ในทกุการงานทีก่าํลงัทาํอยู่ เขา้หอ้งนํา้ลา้งหนา้ลา้งตาแปรงฟนั อาบนํา้อาบทา่ ขบัถ่าย ก็

ใหอ้ยู่กบัการกระทาํเหลา่นัน้ของร่างกาย อย่าใหม้เีรื่องอื่นเขา้มาแทรก อย่าใหม้เีรื่องงาน

ทีจ่ะตอ้งไปทาํ เรื่องของคนนัน้เรื่องของคนน้ี เรื่องของเหตกุารณท์ีผ่่านมาแลว้เมือ่วานน้ี 

อย่าใหม้นัเขา้มาแทรก  

น่ีแหละจงึเป็นเหตทุีผู่ท้ีจ่ะบาํเพญ็นัน้ จะตอ้งไมม่กีารงานทาํกนั ตอ้งเป็นผูว้า่งงาน เป็นผู ้

ตกงาน จะไดไ้มม่เีรื่องราวมาคอยดงึใจใหไ้ปคดิ ถงึเรื่องราวต่างๆ ถงึการงานต่างๆ

นัน่เอง น่ีแหละทาํไมถงึตอ้งทาํทาน เพือ่จะไดห้ยุดการหาเงนิหาทองกนั แลว้จะไดไ้มม่ี

เรื่องราวของการทาํงานทาํการมารบกวน เวลาทีเ่ราจะตอ้งเจรญิสต ิ เราจะไดเ้จรญิสต ิ

งานของเราก็มแีค่เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งเท่านัน้เอง อย่างเป็นนกับวชน้ี ก็มแีค่ตื่นขึ้นมาก็

เตรยีมไปบณิฑบาต บณิฑบาตเสร็จก็ฉนั ฉนัเสร็จก็ลา้งบาตร เสร็จแลว้ก็เก็บกวาดถู

ศาลาใหเ้รยีบรอ้ย แลว้ก็กลบักฏุ ิกลบักฏุกิ็เสร็จภารกจิการงานแลว้ ก็มเีวลาวา่งทีจ่ะเดนิ
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จงกรมนัง่สมาธิต่อไป เจรญิสตต่ิอไป น่ีคอืเรื่องของการเจรญิสต ิ ถา้เราตอ้งการที่จะนัง่

แลว้ทาํใหจ้ติรวมเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ ตอ้งมีสต ิ ตอ้งเจรญิสติอยา่งสมํา่เสมอ

ตัง้แต่ตื่นจนหลบั พอเรามสีตแิลว้เวลาเรานัง่สมาธิน้ี จติจะรวมเขา้สู่ความสงบไดอ้ย่าง

รวดเร็ว และจะตัง้อยู่ในความสงบนัน้ไดเ้ป็นเวลาอนัยาวนาน พอเราออกจากความสงบ

แลว้ ทน้ีีเราก็ออกมาเจรญิปญัญาไดแ้ลว้ แต่ในขณะทีจ่ติอยู่ในความสงบนัน้อย่าไปเจรญิ

ปญัญา จติจะสงบจะน่ิงนานไมน่าน เวลานัน้ไมใ่ช่เป็นเวลาทีจ่ะพจิารณาธรรม เวลานัน้

เป็นเวลาใหจ้ติน่ิง ใหส้งบ ใหส้กัแต่วา่รูอ้ยู่ เพือ่จะไดเ้สรมิสรา้งพลงั คอือเุบกขาใหม้ี

กาํลงัขึ้นมากๆนัน่เอง ถา้น่ิงไดน้านอเุบกขาก็จะมกีาํลงัมาก ถา้น่ิงไม่ไดน้านอเุบกขาก็จะมี

กาํลงันอ้ย  

เพราะว่าในการบาํเพญ็ปญัญา ในการต่อสูก้บักเิลสตณัหาน้ี เราตอ้งมีอเุบกขาสนบัสนุน

ปญัญา ถงึจะสามารถหยุดกเิลสตณัหาได ้ ถา้ไม่มีอเุบกขา ปญัญาบอกว่าน้ีเป็นกเิลสก็

หยดุไม่ได ้ ปญัญาเป็นเพยีงผูมี้หนา้ที่บอกว่าตอนน้ีกาํลงัไปในทางความอยากแลว้ ถา้

ไม่มีอเุบกขากห็ยดุไม่ได ้ เหมอืนกบัรถยนตถ์า้ไมม่เีบรก คนขบับอกวา่ตอ้งหยุดแลว้ ถงึ

สีแ่ยกไฟแดงแลว้ เหยยีบเบรกลงไปรถก็ไมช่ะลอลง เพราะว่าไมม่เีบรก ฉะนัน้เวลาขบั

รถยนตน้ี์เรามกัจะตอ้งเชค็ดูเบรกอยู่เสมอ ก่อนทีเ่ราจะออกรถยนตไ์ปไหนมาไหน 

เพราะถา้เราไม่มเีบรก เดีย๋วเราถงึเวลาตอ้งหยุดรถ เราจะหยุดไมไ่ด ้ เราก็ตอ้งไปชนกบั

รถคนัอื่นอย่างแน่นอน ฉนัใด การทีเ่ราจะไปหยุดกเิลสตณัหา ตวัทีเ่ป็นตน้เหตขุองความ

ทกุขต่์างๆนัน้ เราก็ตอ้งมเีบรก เบรกกค็ืออเุบกขาที่ไดจ้ากการรวมของจติในสมาธิ ส่วน

ปญัญาก็เป็นแต่เพยีงผูค้อยเตอืนใจ ใหเ้หยยีบเบรกนัน่เอง วา่กาํลงัไปในทางทีผ่ดิแลว้

นะ เช่นถา้คดิไปในทางลาภยศสรรเสรญิ ไปในความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ปญัญาก็

บอกวา่อย่าไปทางนัน้มนัเป็นทางสู่ความทกุข ์ เพราะสิง่ทีอ่ยากไดม้นัไมเ่ทีย่ง แลว้ก็ไป

หา้มมนัไมไ่ด ้ ไปส ัง่มนัไมไ่ด ้ ส ัง่ใหม้นัอยู่กบัเราไปตลอดไมไ่ด ้ เช่นไดแ้ฟนมาไดส้ามไีด ้

ภรรยามา แลว้อยากจะใหเ้ขาอยู่กบัเราตลอดน้ี เราส ัง่ไม่ได ้ ถงึเวลาเขาจะจากไปเขาก็จะ

จากไป เวลาเขาจากไปเราก็จะตอ้งทกุข ์ น่ีคอืหนา้ทีข่องปญัญา บอกใหใ้จรูว้า่กาํลงัเดนิ

เขา้สู่ความทกุขไ์มใ่ช่เขา้สู่ความสุข พอใจรู ้ วา่ตอ้งไปกาํลงัไปสู่ความทกุข ์ก็จะไดห้ยุดได ้
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ถา้มอีเุบกขา ถา้ไมม่อีเุบกขา จติไมเ่คยรวมมาก่อนเลย พอถงึเวลาจะหยุดตณัหาความ

อยากก็จะหยุดไมไ่ด ้น่ีแหละคอืหนา้ทีข่องสมาธิ  

สมาธเิป็นผูใ้หก้าํลงัในการหยดุกเิลสตณัหา แต่ถา้ไม่มีปญัญากจ็ะไม่รูว้่าสิ่งที่กาํลงัจะไป

ทาํนั้นเป็นกเิลสตณัหาหรอืไม่ อนัน้ีเป็นหนา้ทีข่องปญัญา ปญัญาจะดูวา่ทาํไปแลว้ เกดิ

ความทกุขต์ามมา หรอืเกดิความสุขตามมา ถา้เกดิความสุขตามมา ปญัญาก็จะเปิดไฟ

เขยีว เช่นถา้อยากจะไปปลกีวเิวกจะไปภาวนา จะไปบาํเพญ็สมถภาวนาวปิสัสนาภาวนา 

ปญัญาก็พจิารณาเหน็วา่กาํลงัเดนิไปสู่ความสุข กาํลงัเดนิไปสู่ ปรมงั สุขงั ปญัญาก็จะ

เปิดไฟเขยีว ไปไดเ้ต็มทีเ่ลยไมต่อ้งเบรก ไปเลยตดัมนัทกุสิง่ทกุอย่างเลย มอีะไรขดัขวาง

มอีะไรเหน่ียวร ัง้ไว ้ ตดัมนัไปใหห้มด เพราะกาํลงัเดนิไปสู่ความสุขไมใ่ช่เดนิไปสู่ความ

ทกุข ์ เป็นการเดนิออกจากกองทกุขไ์ปสู่ความสุข น่ีคอืหนา้ทีข่องปญัญา จะคอยบอกใจ

วา่กาํลงัเดนิไปในทศิทางไหน อย่างทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตอนเริ่มตน้วา่ วนัเวลาผ่านไปผ่านไป 

เรากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ เรากาํลงับาํเพญ็ทานศีลภาวนา หรอืเรากาํลงัแสวงหาลาภยศ

สรรเสรญิ แสวงหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย  

อนัน้ีปญัญาจะเป็นผูว้เิคราะหบ์อกเราว่า เรากาํลงัไปทางไหนกนั ถา้ไปในทางสูก่องทกุข ์

ปญัญากบ็อกว่าใหห้ยดุ แต่ถา้เราไม่มีสมถภาวนาไม่มีอเุบกขา เรากห็ยดุไม่ได ้ คนเขา

ส่งต ัว๋ใหไ้ปเทีย่วกต็ดัใจไมไ่ด ้ส่งต ัว๋คนืไปใหเ้ขาไม่ได ้บางคนอตุส่าหส่์งมาใหต้ ัว๋ฟรีๆ  ไม่

ตอ้งเสยีเงนิ ใหไ้ปเทีย่ว ๒ – ๓ อาทติย ์น่ีปญัญาหายไปหมดเลย เหลอืแต่วา่เตรยีมตวั

จะไปเมือ่ไหร่เท่านัน้ ดูแต่วนัเวลา อนัน้ีเพราะไม่มปีญัญาบอกวา่กาํลงัเดนิเขา้สู่กองทกุข ์

ถา้มปีญัญาแต่ถา้ไมม่อีเุบกขา ก็หยุดไมไ่ดอ้กีละ สองจติสองใจคดิไปคดิมารอ้ยแปดพนั

ประการ ในทีสุ่ดก็ไปอยู่ด ีเพราะว่ามนัไมม่อีเุบกขา ใจไมม่คีวามสุขในตวัของมนัเอง มนั

เลยตอ้งไปหาความสุขขา้งนอก เหมอืนสามภีรรยาที่ไมม่คีวามสุขในบา้น ก็จะตอ้งออกไป

หาความสุขนอกบา้น สามทีีต่อ้งออกไปหาความสุขนอกบา้น เพราะเวลากลบัมาบา้นก็

โดนภรรยาด่า โดนภรรยาบ่น มนัก็ไมม่คีวามสุข แต่เวลาไปขา้งนอกมคีนนูน้คนน้ีมา

คอยเอาอกเอาใจ คอยมาตอบสนองความอยากความตอ้งการต่างๆ ไดร้บัความสุขมนัก็

เลยไมอ่ยากจะกลบับา้น อนัน้ีก็เหมอืนกนั ใจของพวกเราถา้ยงัไม่มีความสงบน้ี มนัจะ
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ไม่มีความสขุในตวัของมนัเอง มนักเ็ลยตอ้งไปหาความสขุจากภายนอก หาความสขุจาก

รูปเสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะกนั แต่ถา้มนัมีความสงบมีความสขุภายในแลว้ มนัจะไม่

อยากออกไปขา้งนอก เพราะความสขุภายในน้ีมนัเหนือกว่าความสขุภายนอก ถา้มี

ความสขุตวัน้ีแลว้ตณัหาความอยากจะมาดึงไปน้ียาก นอกจากไม่รูเ้ท่านั้นเองว่าเป็น

ตณัหา ไม่รูว้่าไปสูก่องทกุข ์จงึตอ้งใชป้ญัญามาสอน ว่ากาํลงัไปสูก่องทกุข ์ 

ปญัญาจะเป็นผูพ้จิารณาว่า สิง่ทีไ่ดม้าน้ีเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง เป็นสุขหรอืไมเ่ป็นสุข เรา

สามารถเก็บเอาไวเ้ป็นของเราไปไดต้ลอดหรอืไม ่ถา้ปญัญาพจิารณาว่ามนัไมเ่ทีย่งมนัเป็น

ทกุข ์ เราเก็บมนัไวไ้มไ่ดม้นัจะตอ้งจากเราไป เราก็จะไดไ้ม่ไปเอามนั เมือ่เราไมไ่ปเอามนั

มาเราก็จะไมท่กุข ์ พอไมไ่ปเอาแฟนมาเราก็ไมต่อ้งมาทกุขก์บัแฟน เวลาแฟนตายไปก็ไม่

ตอ้งมารอ้งห่มรอ้งไห ้ เพราะไมม่แีฟนจะตาย น่ีคือปญัญา มนัจะบอกเราใหเ้หน็สิง่ต่างๆ 

ทีค่วามอยากของเรายงัอยากไดอ้ยู่ ใหเ้หน็วา่มนัเป็นทกุข ์ มนัเป็นไตรลกัษณ์ มนัเป็น

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา พอเหน็อย่างนัน้แลว้มนัก็จะไดห้ยุดความอยากได ้ถา้มนัมอีเุบกขา

มคีวามสุขในตวัของมนัเอง มนัก็บอกวา่ไมต่อ้งไปแลว้อยู่ในบา้น หาความสุขในใจเอง

ดกีวา่ กลบัมานัง่สมาธิทาํใจใหส้งบดกีวา่ ใจสงบแลว้เยน็สบาย น่ีคอืหนา้ทีข่องปญัญา ที่

จะมาเป็นผูบ้อกทางใหแ้ก่ใจ ใหรู้ว้่ากาํลงัเดนิไปในทศิทางไหน แลว้ถา้ใจมคีวามสุขมี

อเุบกขา ใจก็จะไมไ่ปทาํตามความอยากต่างๆได ้ ถา้ไมม่ปีญัญา บางทกี็ยงัถกูหลอกคดิ

วา่เป็นความสุขทีด่กีวา่ ความสงบทีม่อียู่ก็ได ้ อย่างในสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ยงัไมไ่ดท้รง

ตรสัรู ้ ผูท้ีไ่ดฌ้านไดส้มาธิแลว้ เวลาออกมาก็ยงัไปเดนิเขา้หาความทกุขไ์ดอ้ยู่ เช่นไปหา

ความสุขจากร่างกาย ยงัอยากใหร่้างกายอยู่ไปนานๆ อยากใหร่้างกายไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย 

พอเกดิความอยากเหลา่น้ีขึ้นมา ก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ความสุขทีไ่ดจ้ากสมาธินัน้ก็

หายไปหมด เพราะไมม่ปีญัญาสอนใจวา่ การไปหาความสุขจากร่างกายก็เป็นทกุขไ์มใ่ช่

เป็นสุข เพราะร่างกายมนัก็ไมเ่ทีย่ง มนัตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย มนัไมใ่ช่ตวัเราของเรา 

มนัจะไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด ถา้อยากใหม้นัอยู่กบัเราไปตลอด อยากใหม้นัไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไม่

ตาย ก็จะเกดิความทกุขึ้นมา อนัน้ีแหละเป็นวปิสัสนา ทีพ่ระพทุธเจา้เป็นผูท้รงคน้พบ

ขึ้นมาเอง ทรงเหน็ไตรลกัษณใ์นสิง่ต่างๆ เช่นร่างกาย  
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ผูท้ีย่งัไมไ่ดม้ปีญัญาจะไม่เหน็ ถา้บาํเพญ็แต่สมาธิเพยีงอย่างเดยีว เวลาออกจากสมาธิมา 

พอเหน็ร่างกายของตนเอง ก็อยากจะใหร่้างกายน้ีอยู่ไปนานๆ อยากจะใหร่้างกายไมเ่จบ็

ไขไ้ดป่้วย อยากจะใหร่้างกายน้ีไมต่าย แต่พอตอ้งไปเจอกบัความแก่ความเจบ็ความตาย

ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา เพราะยงัเดนิเขา้หาร่างกายอยู่ ยงัยดึตดิอยู่กบัร่างกาย ไมถ่อน

ออกมา ไมถ่อยออกจากร่างกาย ไมป่ลอ่ยวางร่างกายใหม้นัเป็นไปตามเรื่องของมนั มนั

จะแก่ก็ปลอ่ยมนัแก่ไป มนัจะเจบ็ก็ปลอ่ยมนัเจบ็ไป มนัจะตายก็ปลอ่ยมนัตายไป เพราะ

มนัเป็นอนตัตา มนัไมใ่ช่เป็นตวัเราของเรา เราไปส ัง่ไปหา้มมนัไมใ่หแ้ก่ไม่ใหเ้จบ็ไมใ่ห ้

ตายไมไ่ด ้ เหมอืนกบัร่างกายของคนอื่นน้ี เราไปหา้มไมใ่หเ้ขาแก่ไมใ่หเ้ขาเจบ็ไมใ่หเ้ขา

ตายไมไ่ด ้ ฉนัใด ร่างกายของเรามนัก็เป็นเหมอืนกนั หา้มไมไ่ดเ้หมอืนกนั อนัน้ีเป็น

ปญัญาทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงพจิารณาขึ้นมาดว้ยพระองคเ์อง จงึทรงเป็นพระพทุธเจา้

ขึ้นมา ทรงเหน็วา่ความทกุขน์ ัน้เกดิจากความอยากใหร่้างกายไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย และ

การจะดบัความทกุขน์ ัน้ก็ตอ้งเหน็ความจรงิของร่างกายวา่ ร่างกายมนัไมเ่ทีย่งเกดิแลว้

ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ร่างกายนัน้มนัไมใ่ช่เป็นตวัเราของเรา เราไปส ัง่มนัไมไ่ดห้า้มมนั

ไมไ่ด ้ ถา้ไมอ่ยากจะทกุขก์็อย่าไปอยากใหม้นัไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย ตอ้งปลอ่ยมนัไป น่ี

แหละคอืการตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ ตรสัรูท้ีต่รงน้ีเอง จงึทาํใหพ้ระพทุธเจา้นัน้ไมม่คีวาม

ทกุขก์บัสิง่ต่างๆ เพราะทรงเหน็วา่เป็นไตรลกัษณท์ ัง้หมด ก็เลยปลอ่ยวางไมย่ดึไมต่ดิ 

เขาจะเจรญิก็ปลอ่ยเขาเจริญไป เขาจะเสือ่มก็ปลอ่ยเขาเสือ่มไป ทาํไดก้็ทาํไป ดูแลรกัษา

ร่างกายไดก้็ดูแลไป ดูแลไมไ่ดก้็ตอ้งปลอ่ยมนัไปก็เท่านัน้เอง น่ีคอืเรื่องของปญัญา ที่

ตอ้งมสีมาธิเป็นผูส้นบัสนุน ถงึจะสามารถหยุดความอยากดบัความทกุขไ์ด ้ 

สมยัพระพทุธกาลนัน้ ก่อนทีพ่ระพทุธเจา้จะตรสัรูน้ ัน้ มผูีม้สีมาธิกนัมากมายแต่ไมม่ี

ปญัญา พอพระพทุธเจา้ไดท้รงคน้พบปญัญา แลว้ทรงเอามาเผยแผ่ พอแสดงธรรมไป

ครัง้เดยีวเท่านัน้ก็บรรลธุรรมกนัขึ้นมาได ้ บางแห่งน่ีบรรลธุรรมกนัทเีดยีว ๕๐๐ รูปเลย 

เพราะเขามสีมถภาวนากนัอยู่ทกุคน ไดบ้รรลฌุานกนัทกุคน มอีปัปนาฯกนัทกุคน พอได ้

ยนิเรื่องของไตรลกัษณเ์ขาก็เขา้ใจ เขาก็หยุดตณัหาความอยากไดท้นัท ี เขาก็บรรลกุนัได ้

ทนัท ีแต่ในสมยัปจัจบุนัน้ี มนัตรงกนัขา้มกนั สมยัปจัจบุนัน้ีมปีญัญาเยอะแต่ไมม่สีมถะ

ไมม่คีวามสงบกนั มแีต่เรยีนกนั สุตตมยปญัญา ฟงัธรรมกนัจนหูฉีกกนั รูก้นัหมดวา่
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ไตรลกัษณเ์ป็นอะไร อรยิสจั ๔ เป็นอะไร แต่ไมม่อีเุบกขาไมม่คีวามสงบ ใจไมน่ิ่ง พอ

ตณัหาเกดิขึ้นมาก็สูไ้มไ่หว พอบอกอยากจะดืม่กาแฟ มนัก็ควา้ไปก่อนแลว้มอืก็ยื่นไป

ก่อนแลว้ สตปิญัญาตามไมท่นั น่ีคอืความแตกต่างกนักบัสมยัพทุธกาลกบัสมยัปจัจบุนั 

ปจัจบุนัจงึไมค่่อยบรรลมุรรคผลนิพพานกนั เพราะขาดสมถภาวนา เพราะหลงคดิวา่มี

ปญัญาแลว้ เป็นปญัญาชนกนัท ัง้นัน้ ฟงัธรรมกนัรูเ้รื่อง รูห้มดจบพระไตรปิฎก

เหมอืนกบัพระโปฏฐลิะเลย พระโปฏฐลิะใบลานเปลา่ พวกเราก็คงจะอยู่ในสภาพนัน้ ใบ

ลานเปลา่ ฟงัเทศนค์รูบาอาจารยน้ี์ โอ ไมรู่เ้ป็นกี่พนักณัฑ ์ เดีย๋วน้ีอดัเขา้ไปในเครื่อง

อดัเสยีงน้ี อยากจะฟงักณัฑไ์หน กดเบอรไ์หนโผลข่ึ้นมา ฟงัแลว้มนับรรลุกนัทีไ่หน ฟงั

แลว้มนัก็เหมอืนเดมิ เพราะมนัไมภ่าวนากนั ไมเ่จริญสมถภาวนากนั  

ฉะนั้นอยา่ไปมองขา้มเรื่องสมถภาวนา สาํคญัมาก คาํสอนครัง้แรกของหลวงปู่ม ัน่ใหก้บั

หลวงตา ก็คอืใหเ้จรญิสมถภาวนา หลวงปู่ม ัน่บอกวา่ ท่านเป็นมหาแลว้ท่านเรยีนจบ

พระไตรปิฎกมาแลว้ แต่ความรูเ้หลา่น้ีมนัไมเ่ป็นประโยชนก์บัท่านตอนน้ี ทา่นตอ้งมาทาํ

ใจใหส้งบก่อน ถา้ใจสงบแลว้ ทน้ีีความรูท้ีท่่านเรยีนมาน้ีมนัจะเป็นประโยชนก์บัใจ น่ีเป็น

คาํสอนทีห่ลวงตาท่านเลา่ใหฟ้งั ตอนทีไ่ปขอกราบอยู่กบัหลวงปู่ม ัน่ หลวงปู่ม ัน่ก็ให ้

โอวาทไวด้งัน้ี จงึขอใหพ้วกเราจงพยายามเจรญิตามแนวทาง คาํสอนของพระพทุธเจา้

อยา่งเครง่ครดั ทา่นสอนใหท้าํทานกท็าํทาน รกัษาศีลกร็กัษาศีล ใหเ้จรญิสติกเ็จรญิสต ิ

ใหเ้จรญิสมถภาวนาทาํใจใหส้งบ ทาํใจใหเ้ป็นหน่ึงกท็าํไป แลว้ค่อยออกไปเจรญิปญัญา 

รบัรองไดว้่าทาํตามขัน้ตามตอน แลว้ผลกจ็ะตอ้งปรากฏข้ึนมาอยา่งแน่นอน  

การแสดงก็คดิวา่พอสมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี ขออนุโมทนาใหพ้ร  

ถาม หนูมปีญัหา ปญัหาเดยีวกนัแต่วา่ม ี ๒ เหตกุารณค์ะ หนูเป็นคนทีเ่จรญิมรณานุ

สต ิดว้ยการหนูจะใชค้าํถามทีค่อยถามตวัเอง ยํา้กบัตวัเองตลอดเวลา คอืจะถาม

วา่ พรอ้มจะตายไหม เราจะเสยีดายชวีติไหมถา้เราตายตอนน้ี ถา้ ณ วนิาทน้ีีเรา

จะเสยีชวีติไป แลว้เวลาทีห่นูเขา้สมาธิ มอียู่คร ัง้หน่ึงหนูนัง่ไปไดไ้มน่านมาก แลว้

หนูก็เกดิอาการเหมอืนกบัหงดุหงดิ ถา้เป็นปกตหินูก็คงจะรบีลกุ แต่วา่วนันัน้หนู

อยากจะลองนัง่ต่อไป พอนัง่ไปสกัพกัหน่ึง หนูเริ่มรูส้กึวา่หนูเหน็อะไรบางอย่าง
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เหมอืนกบัเป็นยุง มนัยบิๆอยู่แลว้ หนูก็ยงัรูส้กึถงึกายทีย่งันัง่อยู่ แลว้หนูกเ็ริ่ม

สงัเกตวา่ ก่อนทีห่นูคดิจะลกุน่ี หนูเริ่มหนักลบัมามองวา่ ตวัน้ีต่างหากทีเ่ป็นตวั

ปญัหา ทีท่าํใหห้นูรูส้กึหงดุหงดิราํคาญใจ หนูก็เลยนัง่ต่อไปแลว้หนูก็พยายามดู

เป็นอนิจจงัไป ก็นัง่ต่อไปแลว้ก็ยงัยํา้คาํถามทีห่นูใชเ้รื่องความตาย ก็ยงัยํา้ต่อไป

เรื่อยๆยงัไมย่อมหยุด พอทกุขเวทนามนัเริ่มมา หนูก็ยงัพยายามนัง่ต่อไป สกัพกั 

ถา้เป็นปกตหินูจะรูส้กึถงึทกุขเวทนาทีม่ากกวา่น้ีทีแ่รงกวา่น้ี แต่วา่คร ัง้นัน้ มนัมา

เรื่อยๆนะค่ะ แต่วา่ถงึจดุหน่ึงมนัก็ทนไมไ่หว  

แลว้ก็อกีเหตกุารณก์็คอืคลา้ยๆกนั ก็มทีกุขเวทนาเขา้มา แต่วา่หนูรูส้กึถงึความ

เจบ็ทีข่า แลว้สกัพกั มนัก็เริ่มสงัเกตเุหน็วา่ ตวัหนูไมแ่น่ใจว่ามนัคอืจติหรอืเปลา่

คะ รูส้กึวา่ร่างกายทีเ่ป็นตวัหนูน้ี หนูเหน็ความรอ้นกบัความเยน็ หนูเหน็วา่สิง่ที่

เป็นหนูขา้งใน มนัเยน็ในขณะทีค่วามเจบ็ปวดขา้งนอกทีรู่ส้กึทีข่ามนัรอ้น หนูเริ่ม

สงัเกตเหน็วา่เวลาทีห่นูอยากจะลกุ หนูรูส้กึถงึทกุขเวทนารูส้กึถงึความเจบ็ทีม่าก

ขึ้น หนูเหน็อาการของหนูค่ะ อาการของจติวา่ มนัพยายามทีจ่ะตา้น เวลาที่มนั

กลวั เวลาทีม่นัเฉยๆ เวลาทีม่นัเยน็ แต่วา่สุดทา้ยหนูก็ยงัไมส่ามารถขา้มมนัไปได ้

แต่หนูก็ยงัไมไ่ดห้ยุดทีจ่ะทาํตรงน้ีนะค่ะ ณ จดุน้ีคือหนูยงัขาดสตใิช่ไหมคะ  

ตอบ ยงัขาดปญัญา ยงัไมส่ามารถแยกเวทนาออกจากใจ ออกจากร่างกาย คอืไม่

สามารถเหน็เวทนาก็เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง ร่างกายก็เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง 

ใจก็เป็นผูรู้ ้ ใจยงัไมเ่ป็นผูรู้ ้ ใจยงัเป็นผูป้รุงแต่ง ยงัมคีวามอยากใหเ้วทนาหาย 

หรอืยงัมคีวามกลวัความเจบ็ของร่างกายอยู่ ก็เลยทาํใหใ้จไมป่ลอ่ยวาง ใจไม่สงบ 

ไมส่กัแต่วา่รู ้ ถา้พจิารณาเหน็วา่ สภาวธรรมเช่นร่างกายเขาก็เป็นอย่างน้ี เขาเกดิ

แก่เจบ็ตาย เวทนาก็เป็นสภาวธรรมทีเ่กดิไปตัง้อยู่แลว้ก็ดบัไป เวลาเขาอยู่ จะไป

อยากใหเ้ขาดบัก็ไมไ่ด ้ ถา้เกดิความอยากใหเ้ขาดบัก็จะเกดิความทุกขข์ึ้นมา

ภายในใจ มนัไมเ่หน็ตรงน้ี ถา้เหน็ตรงน้ี มนัก็จะทาํใหป้ลอ่ยวางเวทนาได ้เมือ่ส ัง่

เขาไม่ไดห้า้มเขาไมไ่ด ้เขาจะเป็นอย่างไรก็ปลอ่ยเขาเป็นไป ใจไมไ่ดเ้ป็นเวทนา ใจ

เป็นผูรู้ ้ก็ใหรู้ไ้ปเฉยๆ เรายงัไมรู่จ้กัแยกแยะธรรมท ัง้ ๓ อย่างน้ีใหเ้ป็นอสิระ คอื
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ไมใ่หไ้ปผูกพนักนั ใหร่้างกายก็เป็นเพยีงแต่ร่างกาย ใหเ้วทนาก็เป็นเพยีงแต่

เวทนา ใหใ้จก็เป็นเพยีงแต่ใจ เป็นผูรู้เ้ท่านัน้ ตอนน้ีใจถกูกเิลสตณัหาความอยาก

มาผูกมดั ใหต้ดิอยู่กบัเวทนาตดิอยู่กบักาย เพราะยงัไปคดิวา่ร่างกายเป็นตวัเรา

ของเรา เวทนาเป็นเรา เราเป็นผูร้บัความเจบ็เป็นเวทนา มนัก็เลยทาํใหเ้กดิตณัหา

ความอยากไมใ่หม้นัเจบ็ เพราะเราคอืใจ อยากจะมแีต่ความสุขไมอ่ยากจะเจอ

ความทกุข ์มนัก็เลยยงัไม่สามารถทีจ่ะปลอ่ยวางเวทนาได ้ใหส้กัแต่วา่รูไ้ด ้เพราะ

กาํลงัของสมาธิก็ยงัมไีมพ่อ ควรจะเสรมิกาํลงัสมาธิขึ้นมาก่อน เวลาเจอ

ทกุขเวทนา ควรจะกาํหนดอารมณอ์ะไรสกัอย่าง เป็นทีผู่กใจไว ้เช่น การบริกรรม

พทุโธ หรอืการสวดมนต ์ หรอืการพจิารณาอาการ ๓๒ ทอ่งชื่อของรายการไป

ก่อน ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก ฯลฯ อย่าใหใ้จไปวุน่กบัความเจบ็ 

อย่าไปวุน่กบัทกุขเวทนา อย่าไปสนใจมนั ใหใ้จมงีานทาํ เพือ่จะไดไ้มไ่ปอยากให ้

ทกุขเวทนานัน้หายไป  

เบื้องตน้วธิต่ีอสูก้บัทกุขเวทนาตอ้งใชส้ตก่ิอน พทุโธไปใหถ้ีเ่ลย อนิจจงัทกุขงั

อนตัตาก็ได ้ ท่องมนัไป ท่องไปใหม้นัขาดใจไปกบัอนิจจงัทกุขงัอนตัตา อย่าให ้

มนัไปคดิถงึความเจบ็ คิดถงึทกุขเวทนา แลว้ใจจะปลอ่ยไดช้ ัว่คราว ใจก็จะเขา้สู่

ความสงบเป็นอเุบกขาได ้ พอมอีเุบกขาแลว้ ในคราวต่อไปเวลานัง่แลว้เจอความ

เจบ็ ก็ลองแยกดูพจิารณาเป็นส่วนๆไป ร่างกายก็เป็นดนินํา้ลมไฟ ดนินํา้ลมไฟ

มนัจะไปรูว้่ามนัเจบ็ไดอ้ย่างไร เวลาคนตายเอาไปเผาไฟ ไมเ่หน็มนัดิ้น ไมเ่หน็มนั

รอ้ง ใครรอ้งกนัแน่เวลาทีร่่างกายมนัเจบ็ ร่างกายเจบ็ไอค้นรอ้งก็คอืกเิลสตณัหา

น่ีเอง ความกลวัความเจบ็ น่ีเราตอ้งรูจ้กัแยกแยะไป วา่ร่างกายก็เป็นเพยีงดนินํา้

ลมไฟ มนัไมส่ะทกสะทา้นต่อทกุขเวทนา ทกุขเวทนามนัก็ไมรู่ว้า่มนัเป็น

ทกุขเวทนา มนัก็แสดงไปตามเหตปุจัจยัของมนั ผูรู้ก้็คอืใจ ก็ไมรู่ต้ามความจรงิ 

ไปรูต้ามความอยาก รูเ้พือ่อยากจะใหท้กุขเวทนาหายไป มนัก็เลยเกดิความทกุข์

ขึ้นมาทีท่นไมไ่ด ้ ทกุขเวทนาเป็นสิง่ทีใ่จรบัไดท้นได ้ แต่พอมีกเิลสตณัหามา

เกี่ยวขอ้ง มาอยากใหท้กุขเวทนาหายไป กเ็ลยเกดิทกุขใ์นอรยิสจัข้ึนมา เป็น

ทกุขท์ี่ใจทนไม่ได ้อยูสู่ไ้ม่ได ้ไม่ใช่ทกุขข์องทกุขเวทนา แต่ทกุขใ์นอรยิสจัที่เกดิ
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จากสมทุยั คือความอยากใหท้กุขเวทนาหายไป ฉะนัน้หนา้ทีข่องใจของ

สตปิญัญา กต็อ้งสอนใจวา่อย่าไปอยากใหท้กุขเวทนาหายไป เพราะส ัง่มนัไมไ่ด ้

ขบัไลม่นัไปไม่ได ้ ถา้มนัจะอยู่ก็ใหม้นัอยู่ ถา้ไมช่อบก็หดัชอบมนัเสยี ถา้ชอบมนั

แลว้ก็อยู่ดว้ยกนัไดใ้ช่ไหม คนเราเวลาอยู่ดว้ยกนั ถา้ไมช่อบน้ีอยู่ดว้ยกนัมนัทกุข ์

ไหม แต่ถา้ชอบน้ี อยู่ดว้ยกนัน้ีมนัสุขไหม มนัก็คนๆเดยีวกนั เวลาชอบกนัก็อยู่

ดว้ยกนัได ้พอไมช่อบกนัขึ้นมาน้ีอยู่ดว้ยกนัไมไ่ดแ้ลว้ มนัทกุขข์ึ้นมาในใจ ความ

ทกุขใ์จมนัเกดิจากความชอบไมช่อบ เวลาตอ้งอยู่กบัสิง่ทีไ่มช่อบมนัก็ตอ้งทกุขใ์ช่

ไหม เวลาเสยีสิง่ทีช่อบไปมนัก็ทกุข ์ 

ฉะนัน้เวลาตอ้งอยู่กบัสิง่ทีไ่มช่อบ ก็หดัเปลีย่นใจ หดัชอบมนัเสยี หดัชอบ

ทกุขเวทนา แลว้ต่อไปกจ็ะไมท่กุข ์ วธิีชอบทกุขเวทนาคอืยงัไง ก็อยู่กบัมนัไป 

หรอืคดิถงึสิง่ทีเ่ราชอบ เราชอบกระเป๋าสวยๆก็มองไอท้กุขเวทนาน้ี วา่เป็นเหมอืน

กระเป๋าสวยๆ อยากจะไดม้นั ลองเอาตวัอย่างของความชอบมาใชก้บัสิง่ทีเ่ราไม่

ชอบ แลว้ใจมนัก็จะค่อยๆปรบั จากความไมช่อบเขา้สู่ความเป็นกลางได ้ เรา

ตอ้งการใหใ้จอยู่เป็นกลาง คอืจะชอบก็ไมเ่ชงิจะไมช่อบก็ไมใ่ช่ อยู่ระหวา่ง

ความชอบกบัความไมช่อบ ถา้ใจมนัไปอยู่ทีไ่มช่อบกต็อ้งดงึมนักลบัมาอยู่ตรง

กลาง การจะดงึมนักลบัมาก็ตอ้งใชก้ารชอบดงึมนัมา ถา้ไปใชก้ารไมช่อบมนัก็ยิ่ง

ไปใหญ่ มนัก็ยิ่งไปสุดทาง เมือ่มนัเหมอืนกบัรถ ถา้มนัวิง่ออกไปทางขวาเราก็ตอ้ง

ดงึมนักลบัเขา้มาทางซา้ย มนัถงึจะเขา้มาอยู่ตรงกลางถนนได ้ถา้มนัอยู่ทางซา้ยก็

ตอ้งดงึมนัขึ้นมาทางขวา ใหม้นัขึ้นมาอยู่ตรงกลาง ฉนัใดถา้เจอทกุขเวทนาก็หดั

ชอบมนัเสยี ยนิดตีอ้นรบัเขยีนป้ายไวเ้ลย ฉนัชอบเธอ แผ่เมตตาใหก้บัมนั ตอ้ง

หดันัง่บ่อยๆ มนัเจบ็ก็พยายามอยู่กบัมนัไป พยายามทาํใจปรบัใจใหช้อบมนัเสยี 

เหมอืนคนกนิพรกิน่ี ถา้ไมช่อบกนิพรกิน่ีมนักนิไมไ่ด ้ พอกนิไปคาํเดยีวมนัก็ โอ ้

โห มนัทกุขข์ึ้นมา แต่คนทีช่อบน้ีกนิไปกี่เมด็มนักไ็มเ่ดอืดรอ้น เพราะเขาชอบ 

ฉะนัน้ถา้เราไมช่อบอะไร เราหดักนิไปเรื่อยๆต่อไปมนัก็ชอบเอง มนัก็ชนิ แลว้

ต่อไปมนัก็จะชอบมนัก็จะไมต่่อตา้น ตอนน้ีใจเราต่อตา้นทกุขเวทนา น่ีเราตอ้งหา

อบุายวธิหียุดต่อตา้น  
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วธิีแรกก็คอืใชส้ตดิงึออกมา อย่าไปคดิถงึมนั ใหค้ดิอยู่กบัเรื่องอื่นแทน คดิถงึ

พทุโธธมัโมสงัโฆ คดิถงึอนิจจงัทกุขงัอนตัตา คดิถงึอาการ ๓๒ ไป แลว้มนัก็จะ

ไมไ่ปต่อตา้นกบัทกุขเวทนา แต่น่ีมนัเป็นอบุายของสต ิ มนัก็ใชไ้ดช้ ัว่คราว เวลา

เกดิทกุขเวทนาทกุครัง้ก็ตอ้งใชแ้บบน้ีถงึจะอยู่กบัมนัได ้ แต่ถา้ใชแ้บบปญัญาคอื

หดัชอบมนั รูว้า่ตอ้งอยู่กบัมนั แยกกนัไมไ่ดเ้หมอืนฝาแฝดอย่างน้ี ตอ้งอยู่ตดิกนั

ไป ตราบใดทีย่งัมร่ีางกายน้ี ตราบนัน้ก็ตอ้งมทีกุขเวทนาอยู่ ก็หดัชอบมนัเสยี หดั

อยู่กบัมนัใหไ้ด ้พออยู่กบัมนัไดแ้ลว้ ต่อไปก็จะไมท่กุขก์บัมนั ถา้ใจปลอ่ยวางมนั

ได ้ ถา้มนัไม่ชอบก็ตอ้งพยายามหดัชอบมนั พจิารณาวา่มนัเป็นอนตัตาเราไปหา้ม

มนัไมไ่ด ้ไปควบคุมบงัคบัมนัไมไ่ด ้ส ัง่มนัไมไ่ด ้แต่สิง่ทีเ่ราส ัง่ไดก้็คอืใจเรา อย่า

ไปยุ่งกบัมนั อย่าไปรงัเกยีจมนั อย่าไปอยากใหม้นัหายไป เขา้ใจไหม 

ถาม เวลาทีน่ ัง่สมาธิแลว้มคีวามสงบ แลว้มนัเกดิความสุขหลายแบบนะคะ บางทกี็

เหมอืนอยู่ในนํา้ บางทกี็เหมอืนลอยไปตามลม แต่วา่บางทกี็คอืมนัจะมคีวามสุข

พุง่ขึ้นไปเลยค่ะ แบบอย่างรวดเร็ว แลว้คราวน้ีเวลาทีเ่กดิเหตกุารณแ์บบน้ี ก็คอื

ถา้ยงัมคีาํบรกิรรมหรอืวา่ยงัดูลมไดอ้ยู่ ก็คอืจะบรกิรรมแลว้ก็ดูลมไปค่ะ แลว้ก็

นัง่มองความสุขไป แต่วา่ถา้เกดิบางทก่ีอนทีจ่ะเกดิความสุขน้ี คาํบรกิรรมกบัลม

น้ีมนัเบามาก จนทีเ่วลาทีเ่กดิความสุขขึ้นมาน้ี ความสุขมนัมากกวา่เราก็ไม่

สามารถกลบัไปทีจ่ะบรกิรรมหรอืดูลมไดค่้ะ ก็เลยใชว้ธิีวา่ก็ดูความสุขทีเ่กดิขึ้น

นัน้ไปนะคะ แลว้สกัพกัสกัประมาณสกันาทหีน่ึงมนัก็ดบัไปเองอย่างน้ีค่ะ  

ตอบ ก็ใหใ้ชส้กัแต่วา่รูไ้ป เป้าหมายของเราก็คอืตอ้งการไปสู่ความว่าง ไมม่คีวามสุข

แบบนัน้ ใหม้คีวามสุขอกีแบบหน่ึง ความสุขทีเ่กดิจากความว่างเกดิจากอเุบกขา 

อนัน้ีมนัเป็นความสุขอกีแบบหน่ึงทีม่นัเป็นคุณสมบตัคู่ิกบัความสงบของใจ มนั

ไมเ่หมอืนกบัความสุขทีไ่ดจ้ากการภาวนาพทุโธๆ แลว้มนัก็โผลข่ึ้นมาระหวา่ง 

ก่อนทีเ่ราจะเขา้ไปสู่อเุบกขานัน้ มนัก็จะมคีวามสุขมปิีต ิ แบบนัน้มนัก็เป็นแบบ

ชัว่คราว ก็ใหรู้ไ้ปเท่านัน้เอง ขอใหเ้ราอยู่กบัการภาวนาหรอือยู่กบัผูรู้ ้คอืสกัแต่วา่
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รู ้ เป้าหมายของเราก็คอืตอ้งการใหใ้จวา่ง ใหใ้จสงบน่ิง เป็นอเุบกขา แลว้จะมี

ความสุขอกีแบบหน่ึง  

ถาม มโียมถามท่านพระอาจารยว์า่ เวลาภาวนาพทุโธ จติมกัไปคดิเรื่องอื่น พระ

อาจารยบ์อกใหน้บัพทุโธ ๑ พทุโธ ๒ ไปเรื่อยๆ ใหจ้ติจดจ่ออยู่กบัการนบั พอ

กราบลาพระอาจารยอ์อกจากวดั โยมก็เริ่มนบัพทุโธจากชลบรุไีปเรื่อยๆจนถงึ

บา้น กลบัถงึบา้นสวดมนตไ์หวพ้ระ นัง่พทุโธจน ๓๐๐ หยุดลม้ตวันอนเริ่มนบั

พทุโธ ๑ ใหม ่ จนพทุโธ ๙๐ กวา่แลว้หยุด รูส้กึเหมอืนคนเหยยีบเทา้ รูส้กึร่าง

เริ่มหมนุจากชา้ ก็พทุโธต่อแต่ไมน่บัแลว้ ร่างเริ่มหมนุเร็วขึ้นนึกถงึคาํทีท่่าน

อาจารยบ์อกวา่ ใหดู้มนั แต่มนัหมนุเร็วมากขึ้นจนหายใจไมอ่อก และเหมอืนจะ

ดิง่ลง เกดิความขดัแยง้ในใจ จะใหม้นัหมนุต่อหรอืจะหยุด เริ่มหายใจไมอ่อก 

เหมอืนมอีะไรบบีรดัทนไมไ่หวอกีต่อไป พยายามหยุดตวัเองไมใ่หห้มนุและดงึ

ตวัเองออกมา ลมืตา เหน่ือย ตกใจ ดูนาฬกิาพึง่ลม้ตวันอนไดส้บิกวา่นาทเีอง ไม่

หลบัและไมก่ลา้นบัพทุโธต่อไป กราบเรยีนถามพระอาจารยว์า่ ถา้เจอเหตกุารณ์

แบบน้ีอกี ลูกควรทาํอย่างไรดคีะ 

ตอบ ความจรงิไมค่วรไปสนใจสิง่ทีป่รากฏใหรู้ใ้หเ้หน็ ควรจะเกาะตดิอยู่กบัพทุโธไป

อย่างเดยีว ส่วนอะไรจะเกดิขึ้นก็อย่าไปสนใจมนั แลว้เดีย๋วมนัก็จะหายไปเอง ถา้

ไปใหค้วามสนใจกบัมนัแลว้ มนัก็จะทาํใหเ้รามคีวามผูกพนัตดิกบัมนัไป จน

บางครัง้เราก็จะทนภาวนาต่อไปไมไ่ด ้ แต่ถา้เราภาวนาไปเรื่อยๆ พทุโธไปเรื่อยๆ 

ไมว่า่จะมภีาพแบบไหนปรากฏขึ้นมา อย่าไปสนใจ เดีย๋วมนัก็จะพาเราเขา้สู่ความ

สงบ  

ถาม โรคทีเ่กดิจากกรรมเก่าในอดตีมผีลในปจัจบุนั พอเราตายแลว้เกดิเป็นคนในชาติ

ต่อไปอกี โรคเดมิของกรรมเก่าจะตดิตามมาอกีไหมเจา้คะ 
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ตอบ ถา้มนัยงัไมห่มดมนัก็ตดิตามมา ถา้หมดแลว้มนัก็ไมต่ดิตามมา มนัอยู่ทีก่าํลงั

ของกรรมทีเ่ราทาํไว ้ วา่หนกัหรอืเบา เช่นเราไปฆ่าคน ๑๐ คนกบัฆ่าคน ๑ คนน้ี 

นํา้หนกัมนัก็ต่างกนั วบิากมนัก็ต่างกนั  

ถาม ถา้แมข่องเรามอีารมณแ์ปรปรวน เป็นทกุข ์ เขา้ทางธรรมไมไ่ด ้ แลว้เราก็ดูรบัรู ้

เฉยๆ ยอมรบัในสิง่ทีเ่ขาเป็น เพราะเราช่วยเขาไมไ่ด ้ แต่เราก็รกัษาใจเราใหเ้ป็น

ปกต ิ กรณีแบบน้ีเราปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไปตามสภาพเขา ถอืวา่เราทาํผดิไหมคะ 

หรอืตอ้งช่วยเขาอย่างไรดเีจา้คะ 

ตอบ ก็เป็นเหมอืนกบัรกัษาคนไข ้หมอก็รกัษาอย่างสุดกาํลงั รกัษาไดเ้ท่าไหร่ก็รกัษาไป

เท่านัน้ เมือ่รกัษาไมไ่ดก้็ตอ้งปลอ่ย เรื่องกรณีของคุณแมก่็เหมอืนกนั ถา้เรา

พยายามช่วยคุณแมอ่ย่างสุดกาํลงัแลว้ ก็ช่วยไดเ้ท่านัน้ก็ตอ้งหยุดไป ช่วยไป

มากกวา่นัน้ก็ไมไ่ดท้าํใหเ้กดิประโยชนอ์ะไรขึ้นมา การทีเ่ราหยุดนัน้ก็ไมไ่ดถ้อืวา่

เป็นบาปแต่อย่างใด  

ถาม กระผมปฏบิตัภิาวนาพทุโธ จนเกดิปิตมิอีาการขนพองสยองเกลา้ แลว้จงึหยุด

บรกิรรม เพง่ผูนึ้กผูค้ดิ เหน็ความไมนึ่กไมค่ดิ เหน็ผูรู้ท้าํหนา้ทีรู่ ้เกดิดบั เกดิดบั 

เป็นสนัตตติดิต่อกนั แต่ตอ้งการใหผู้รู้ ้ รูโ้ดยไมเ่กดิดบั อปุมาใหน่ิ้งเหมอืนนํา้ที่

ไมต่อ้งลม แต่ก็สุดเหลอืความพยายาม จงึพจิารณาผูรู้ ้โดยนาํหลกัไตรลกัษณม์า

คลีค่ลาย เหน็ผูรู้ย้งัขอ้งในไตรลกัษณอ์ยู่ ทนัใดนัน้เกดิวางผูรู้ ้ เหน็ความว่างเบา

ละเอยีดเปรยีบดงัอากาศ เกดิกระแสของความรูล้ะเอยีดกระจายออกมาท ัว่กาย 

ห่างประมาณหน่ึงแขนโดยหมายเป็นวงกลม เกดิความรูค้วามเขา้ใจว่า บคุคล

รอบขา้งมคีวามสุข มคีวามเศรา้หมองของใจ ไปในลกัษณะอารมณใ์ด โดยไม่

สงสยัในความรูน้ ัน้ อยู่ไดป้ระมาณชัว่โมงกวา่ๆ อาการนัน้ก็อนัตรธานไป กลบัมา

เป็นปกตติามเดมิ จงึไดพ้สูิจนส์ิง่ทีรู่ก้็เป็นความจริงตามความรู ้ อกีแนวทางหน่ึง 

กระผมบรกิรรมพทุโธอยู่ เกดิจติรวมลงไปในท่ามกลางอก เหน็อาการของความรู ้

น ัน้เด่นชดั ความคิดอยู่บนหวัแต่ความรูอ้ยู่ท่ามกลางอก อาการน้ีเป็นบ่อยมาก 
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บางทกี็ไมบ่รกิรรมก็เป็นเอง เลยเกดิความสงสยัว่า จะปฏบิตัไิปในทศิทางไหนใน

ระหวา่ง ๒ ทางน้ีครบั 

ตอบ ทางแรกก็ไมค่วรไปเพราะวา่ ภาวนาไปแลว้ปรากฏอะไรใหเ้หน็ใหรู้ก้็หยุดภาวนา 

อนัน้ีก็จะไปไมถ่งึอเุบกขา ตอ้งการภาวนาต่อไป เวลามอีะไรปรากฏมาใหร้บัรู ้ ถา้

เรายงับรกิรรมพทุโธไดเ้ราก็บรกิรรมพทุโธต่อไป เพราะเรายงัไมถ่งึจดุหมาย

ปลายทาง คอือเุบกขา จติรวมเป็นหน่ึง สกัแต่วา่รู ้ ปราศจากความคดิปรุงแต่ง 

ประการทีส่องทีเ่ลา่ใหฟ้งัน้ีก็คลา้ยๆวา่จะถงึแต่ยงัไมถ่งึ เพราะยงัมคีวามคิดปรุง

แต่งอยู่ กต็อ้งภาวนาต่อไป จนกวา่ความคดิปรุงแต่งนัน้หายไป เหลอืสกัแต่วา่รู ้

เพยีงอย่างเดยีว  

ถาม หนูเป็นพยาบาลอกี ๗ ปีลาออกจะไดบ้าํนาญ แต่หนูรูส้กึเบือ่อยากลาออกไปบวช

ช ี ไมอ่ยากสรา้งภพชาตอิกีแลว้ อยากหลดุพน้ แต่แมข่อรอ้งใหท้าํต่ออกี ๗ ปี 

เพราะท่านบอกวา่เป็นแมช่ถีา้ไมม่เีงนิใชม้นัลาํบาก และแมก่็ยงัเบกิไดอ้กี ท่านยงั

ตอ้งพึง่พาเราอยู่ ท่านมลูีก ๓ คนแต่เราเป็นคนเดยีวทีใ่หเ้งนิเดอืนท่าน ท่านบอก

ถงึตอนนัน้ท่านก็จะไปปฏบิตักิบัเราดว้ย ถา้เราดื้อรน้ลาออกและบวชช ี โดยทีแ่ม่

ไมอ่นุญาต จะเป็นบาปต่อแมแ่ละบวชไดห้รอืเปลา่คะ 

ตอบ ไมเ่ป็นบาปหรอกเพราะวา่การไปบวชน้ีเป็นการไปทาํบญุ เหมอืนพระพทุธเจา้ทรง

สละราชสมบตั ิ แลว้ก็ไปบวช แต่คนอื่นก็อาจจะลาํบาก อนัน้ีถา้เรามจีติใจทีแ่น่ว

แน่ เราก็จะมองไปวา่มนัเป็นวบิากของเขา ทีเ่กดิมาตอ้งมาเจอเราเป็นลูก แต่ถา้

เราไปแลว้เกดิเราไดไ้ปบรรลธุรรม เราก็จะกลบัมาช่วยเขาไดเ้หมอืนกบั

พระพทุธเจา้ ทีไ่ดก้ลบัมาช่วยบรรดาพระญาตทิ ัง้หลายใหไ้ดบ้รรลธุรรมกนั  

ถาม เคยถามพระอาจารยท์่านหน่ึง ท่านเคยบอกไวว้า่บางทกีเิลสก็หลอกเราบอกวา่

เบือ่ทางโลก พอไปบวชจรงิๆใจจะกงัวลคิดถงึทางบา้น แลว้ใจเราจะพะวงถงึแม ่

การปฏบิตัเิราจะไมก่า้วหนา้ ใหท้าํหนา้ทีน้ี่ไปก่อน ใหม้องวา่มนัเป็นเรื่องสมมตุ ิ
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พจิารณาไปดว้ยทาํงานไปดว้ยก็ได ้ ใจมนัก็จะดูรบัฟงั แต่พอฟงัพระอาจารยสุ์

ชาตเิทศน ์ก็กลบัมาคดิเรื่องบวชเหมอืนเดมิอกี ควรทาํอย่างไรดคีะ  

ตอบ เราก็ตอ้งตดัสนิใจเอาเองจะเอาแบบไหน คอืเวลาเราสอนน้ีเราไมไ่ดส้อนแบบ

บงัคบัใหท้าํตาม เราเพยีงแต่เป็นผู ้ เหมอืนกบัคนขายรถยนต ์ เราก็มรีถหลาย

ระดบั เราก็ตอ้งเสนอรถยนตท์กุระดบั ใหค้นซื้อไดเ้ลอืกเอา อยากจะไดร้ถระดบั

ไหนก็เลอืกเอา ราคามนัก็ต่างกนั ถา้อยากจะไดร้ถระดบัสูงก็ตอ้งเสยีเงนิมาก

หน่อย ถา้อยากจะไดร้ถระดบัตํา่ก็เสยีเงนินอ้ยหน่อย ฉะนัน้มนัตอ้งมไีดม้เีสยี ไอ ้

การทีจ่ะไดอ้ย่างเดยีวไมม่ ี 

ถาม เรื่องการปฏบิตั ิ ตอนน้ีรูว้า่เรายงัตดิหลงอยู่ กายคนอื่นมองวา่เป็นอสุภะได ้

เพราะเหน็จากคนไขท้กุวนั แต่ทาํไมกายเราเองพจิารณาอย่างไรก็ไมข่าด ท ัง้ๆทีก่็

บอกมนัทกุวนัวา่เป็นเพยีงธาต ุ ๔ มนัไมใ่ช่ของเรา แต่ทกุครัง้เวลานัง่สมาธิแลว้

เกดิทกุขเวทนาทไีร มนัไมย่อมปลอ่ย มนัยดึตลอดวา่เป็นเรา แมจ้ะบรกิรรมวา่

อนตัตากต็าม 

ตอบ ก็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ มนัเป็นการรวมตวัของธาต ุ๔ เช่นร่างกายน้ีตอ้งมดีนิ มี

นํา้ มลีม มไีฟ ถงึจะก่อร่างสรา้งตวัขึ้นมาได ้ดนิก็คืออาหารทีเ่รารบัประทาน นํา้ก็

คอืนํา้ทีเ่ราดืม่ ลมก็คอืลมหายใจ ไฟก็คอืคอืความรอ้นทีเ่กดิจากการรวมตวัของ

ดนินํา้ลมนัน่เอง น่ีคอืเรื่องของธาต ุ ๔ แลว้ก็มาเป็นอาการ ๓๒ เป็นผมขนเลบ็

ฟนัหนงัเน้ือเอน็กระดูกฯลฯ อาการเหลา่น้ีก็ไดม้าจากการรวมตวัของดนินํา้ลมไฟ 

แลว้เมือ่ร่างกายหยุดหายใจ ธาตทุ ัง้ ๔ ก็จะแตกสามคัคแียกทางกนัไป ไฟก็ไป

ทางหน่ึง นํา้ก็ไปทางหน่ึง ลมก็ไปทางหน่ึง ดนิก็ไปทางหน่ึง ดูร่างกายของคนตาย

ถา้ปลอ่ยทิ้งไวเ้ฉยๆ สิง่แรกทีไ่ปก็คอืลม ลมหายไป สิง่ที ่๒ ก็คอืไฟ ร่างกายกจ็ะ

เยน็ สิง่ที ่ ๓ ทีจ่ะไปก็คอืนํา้ นํา้ก็จะไหลออกมา ไหลออกมาจนกระท ัง่ร่างกายน้ี

แหง้กรอบ ผเุป่ือยกลายเป็นดนิไป น่ีคอืการพจิารณา ใหเ้หน็วา่ร่างกายน้ีเป็น

เพยีงธาต ุ๔ ดนินํา้ลมไฟ ไมม่ตีวัเราอยู่ในน้ี เราเพยีงแต่ไปตู่เอาวา่เป็นตวัเราของ

เรา ใจไดร่้างกายน้ีมา ก็เหมอืนกบัเวลาเราไดตุ้ก๊ตามา เราก็ไปตู่วา่เป็นของเรา 
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สมยัเดก็ๆเราไดข้องอะไรมาน้ี เราก็จะยดึจะตดิวา่เป็นของเรา พอมนัหายไปเราก็

รอ้งห่มรอ้งไหเ้สยีอกเสยีใจ ร่างกายน้ีก็เหมอืนตุก๊ตาตวัหน่ึงทีเ่ราไดม้าจากพอ่แม ่

พอไดม้าแลว้เราก็ไปตู่ไปคดิวา่มนัเป็นตวัเราของเรา เราก็เลยยดึตดิกบัมนั พอ

มนัจะเป็นอะไรไปเราก็วุน่วายใจขึ้นมา เพราะเราไมไ่ดส้อนใจใหเ้รารูว้า่มนัเป็น

เพยีงตุก๊ตาตวัหน่ึง มนัไมไ่ดเ้ป็นตวัเราของเรา เราตอ้งพยายามพจิารณาอยู่

เรื่อยๆใหเ้หน็วา่มนัเป็นเพยีงตุก๊ตา หรอืเป็นหุ่น ผูท้ีช่กัหุ่นน้ีก็คอืเรา เราเป็นคน

ส ัง่ใหร่้างกายน้ีทาํอะไรต่างๆ ก่อนทีเ่ราจะมาวนัน้ีไดเ้ราตอ้งคดิก่อนใช่ไหม น่ี

ความคดิก็คอืเราน้ี เราเป็นผูค้ดิ คดิแลว้เราก็ส ัง่ใหร่้างกายเดนิทางมาทีน่ี่ ร่างกาย

จะทาํอะไรไดน้ี้ตอ้งรอรบัคาํส ัง่จากใจก่อน อย่างตอนน้ีเดีย๋วจะตอ้งลกุขึ้นน้ี ใจ

ตอ้งส ัง่ใหล้กุก่อน ถา้ใจไมส่ ัง่ใหล้กุมนัก็ลกุไมไ่ด ้ 

ฉะนัน้ขอใหเ้ราพจิารณาแยกใจกบักาย วา่ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ร่างกายเป็น

เพยีงตุก๊ตาตวัหน่ึงทีพ่อ่แมใ่หเ้รามา แลว้เราก็ไปหลงไปคดิวา่เป็นตวัเราของเรา 

เราก็ตอ้งมาแกม้าคอยเตอืนใจสอนใจมาแยกธาตอุยู่เรื่อยๆ ใหรู้ว้า่มนัทาํมาจาก

ธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ เหมอืนกบัตุก๊ตาน้ี ถา้เราลองแยกมนัออกมาก็จะเหน็วา่มนั

ทาํจากวสัดุต่างๆ พอมนัมารวมตวักนัก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ร่างกายก็แบบ

เดยีวกนั ใหพ้จิารณาอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ต่อไปมนักจ็ะเหน็ชดัเจน แลว้มนัก็จะไม่

วุน่วายกบัความเป็นความตายของร่างกาย เพราะรูว้่าเราไมไ่ดต้ายไปกบัมนั  

ถาม ถา้เรามคีวามอยากเยอะเกนิ เช่นอยากทีจ่ะหลดุพน้ มนัจะเป็นตวัขวา้งก ัน้

นิพพานหรอืเปลา่คะ เพราะเราไมอ่ยู่กบัปจัจบุนั มแีต่อยากไปขา้งหนา้ตลอด มี

วธิีดบัความอยากยงัไงคะ 

ตอบ มนัก็ตอ้งมชัฌมิา มนัตอ้งเป็นทางสายกลาง อยากมากเกนิไป มากเกนิความเป็น

จรงิก็เป็นโทษ นอ้ยเกนิไปก็ไมเ่ป็นประโยชน ์มนัตอ้งอยากใหพ้อกบักาํลงัของเรา 

เราทาํอะไรไดเ้ท่าไหร่ เราก็ทาํไปตามกาํลงัของเรา อยากจะใหไ้ดม้ากกวา่ทีเ่ราทาํ

ไดม้นัก็ไมเ่กดิ จะทาํใหเ้ราทกุขใ์จไปเปลา่ๆ ถา้อยากนอ้ยไปเราก็จะกา้วไป

ขา้งหนา้ชา้ แทนทีเ่ราจะทาํมาก เราทาํมากไดแ้ต่เราขี้เกยีจไมอ่ยากจะทาํอย่างน้ี 
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มนัก็จะกา้วไปชา้ ฉะนัน้เราตอ้งยดึหลกัความพอด ี ตามกาํลงัตามความสามารถ

ของเรา วนัน้ีเราทาํไดม้ากนอ้ยเพยีงไรเราก็ทาํไปก่อน แลว้ถา้เราคิดวา่ยงัทาํ

เพิม่เตมิขึ้นมาไดอ้กี เราก็ทาํเพิม่ขึ้นไป ค่อยๆขยบัขึ้นไป 

ถาม ดฉินัอ่านหนงัสอืแลว้กลา่ววา่ จติคดิดมีคีวามสุขมากเท่าใด ตณัหาก็ทาํใหเ้กดิ

ความทกุขม์ากเท่านัน้ ดฉินัเขา้ใจวา่ ยิ่งเราทาํบญุทาํกศุลมากเท่าใด เหมอืนมี

ความสุขในอารมณฌ์าน เราก็ยิ่งมคีวามทกุขม์ากเท่านัน้ เพราะเรายงัยดึตดิกบั

สุขใช่หรอืไม่คะ 

ตอบ ความทกุขเ์กดิจากความอยาก ถา้เราไมไ่ดท้าํดว้ยความอยาก มนัจะไมท่กุข ์ ถา้

เราทาํดว้ยเหตดุว้ยผล มนัจะไมท่กุข ์ เช่นทาํบญุ เรามปีจัจยัทีเ่ราจะทาํไดเ้ราก็ทาํ

ไป ทาํแลว้ก็จบ เราก็ไดค้วามสุขจากการทาํบญุนัน้ แต่ถา้เราอยากจะทาํมากกวา่

ทีเ่ราม ี มนัก็จะทาํใหเ้ราทกุขไ์ด ้ ฉะนัน้ความทกุขม์นัไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารทาํบญุการทาํ

ทาน แต่มนัอยู่ทีค่วามอยากทีจ่ะทาํมากกวา่ทีจ่ะทาํได ้ 

ถาม หนงัสอืกลา่ววา่ สุขกบัทกุขม์นัตดิกนั เมือ่สุขมากก็ทกุขม์าก หมายความวา่

อย่างไรคะ  

ตอบ มนัหมายถงึไปตดิกบัสิง่ทีท่าํใหเ้ราสุข หรอืถา้เรารกัคนไหนมากเราก็จะทกุขก์บั

คนนัน้มาก เรารกัคนไหน คนไหนใหค้วามสุขกบัเรามาก เวลาทีเ่ขาจากเราไปเรา

ก็จะทกุขม์าก ความหมายมนัหมายความวา่อย่างนัน้ ถา้เราอยู่กบัคนทีเ่ราไมร่กั

หรอืรกันอ้ย เวลาเขาจากเราไปเราก็จะทกุขน์อ้ย ถา้เราอยู่กบัคนทีไ่มช่อบเลยน่ี

เวลาเขาจากเราไปเราก็จะไมท่กุขเ์ลย ฉะนัน้มนัอยู่ทีว่า่คนนัน้เราไปรกัเขามาก

หรอืนอ้ย ความสุขของเราก็เกดิจากความรกัมากหรอืรกันอ้ยน่ีเอง ถา้รกัใครมาก

ก็จะสุขมาก เวลาไดอ้ยู่กบัเขา แต่เวลาตอ้งจากเขาไปก็จะทกุขม์าก ฉะนัน้

ความสุขมากทกุขม์ากน้ีก็อยู่ทีค่วามรกัมากหรอืรกันอ้ยน่ีเอง  

ถาม การปฏบิตัจินเป็นสมัมาทฐิ ิ ผลของการกระทาํหรอืวบิาก คอืไมใ่หผ้ลบญุผลบาป 

เป็นกลางๆเหนือบญุเหนือบาปใช่หรอืไมค่ะ 
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ตอบ เรื่องของวบิากน้ีเราไปเปลีย่นมนัไมไ่ด ้ วบิากของกรรมทีเ่ราทาํมาแลว้ มนัก็

จะตอ้งเป็นไปตามเรื่องของมนั แต่การมสีมัมาทฐิน้ีิเป็นการสอนใหเ้รารูว้่า การ

กระทาํทีถ่กูตอ้งวา่เป็นอย่างไร การกระทาํทีจ่ะทาํไมใ่หเ้กดิวบิากต่างๆ ทีเ่ราไม่

ปรารถนากนัเท่านัน้เอง เพือ่อนาคตเราจะไดไ้มไ่ปสรา้งวบิากทีเ่ราไมป่รารถนามา 

ใหเ้ราตอ้งมารบั แต่วบิากเก่าทีเ่กดิจากกรรมเก่าน้ี เราไปเปลีย่นไมไ่ด ้ อย่าง

พระพทุธเจา้ ถงึแมไ้ดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้แลว้ แต่ก็ยงัมวีบิากทีเ่กดิจากกรรม

เก่า คอืพระเทวทตั พระองคก์็ทรงหา้มไมไ่ด ้แต่พระองคท์รงมสีมัมาทฐิทิีจ่ะรูจ้กั

วธิีปฏบิตัต่ิอวบิากกรรมทีเ่กดิขึ้น ก็คอืใชธ้รรมเป็นตวัปฏบิตักิบัวบิากต่างๆ เช่น

ใชค้วามเมตตา ใชป้ญัญา ใชอ้เุบกขา เช่นเวลาส่งคนมาฆ่าพระพทุธเจา้ก็ทรงใช ้

ปญัญาสอนเขาไป ใหเ้ขาเหน็โทษของการฆ่า เขาก็เลยไมฆ่่าพระพทุธเจา้ เวลาส่ง

ชา้งมาท่านก็ใชแ้ผ่เมตตา เวลากลิ้งกอ้นหนิลงมาท่านก็ใชอ้เุบกขา ไมต่อบโตอ้ะไร 

น่ีคอืวธิีของการปฏบิตัต่ิอวบิากกรรม ทีเ่กดิจากกรรมเก่าทีเ่ราหา้มไม่ได ้ ถา้เรามี

สมัมาทฐิแิลว้เราจะไมท่กุขไ์มเ่ดอืดรอ้นกบัวบิากต่างๆ ถา้มสีมัมาทฐิเิราก็จะ

ดาํเนินชวีติของเราไปในทางทีถ่กู ทีจ่ะทาํใหใ้จเรามแีต่ความสงบมแีต่ความสุข ไม่

วุน่วายไมเ่ดอืดรอ้นกบัเหตกุารณต่์างๆทีย่งัจะตอ้งเผชญิยงัตอ้งพบอยู่  

ถาม การทีเ่ราเกดิมาชาตน้ีิ มกีรรมและไดร้บัผลของกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง สนอง

ตามมาเลน่งานในชาตปิจัจบุนัจนตาย หรอืไมต่าย อยากทราบวา่กรรมตวัทีใ่หผ้ล

ในชาตปิจัจบุนั จะตามใหผ้ลในภพหนา้ไหมครบั กรณีเกดิมาเป็นมนุษยอ์กีครัง้

ครบั เพราะกรรมเลน่งานในชาตน้ีิแลว้  

ตอบ ถา้มนัหมดมนัก็ไมต่าม ถา้ยงัไมห่มด เหมอืนเจา้หน้ีนะถา้เราจ่ายเขาไมห่มดเขาก็

ตอ้งมาตามหน้ีต่อ ฉนัใด กรรมน้ีก็เป็นเหมอืนหน้ีทีเ่ราตอ้งใช ้ ถา้ใชห้มดแลว้มนั

ก็หมดไป ถา้ยงัไมห่มดมนัก็จะตามมาเก็บต่อๆไป  

ถาม การพจิารณากรรมฐาน ๕ กระผมภาวนาเกศา โดยทาํความรูบ้นศีรษะ พอใจสงบ

สกัพกั เกดิมคีวามปรากฏของหวักระโหลกศีรษะ ขณะนัน้ก็เหมอืนตกใจ

เลก็นอ้ย เพราะคาํบรกิรรมทีท่่องไมต่รงกบัสิง่ทีม่าปรากฏ ใจไม่ไดไ้หว แต่ควา้
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หาคาํภาวนา เลยภาวนาอตัถ ิอตัถ ิดว้ยความไมแ่น่ใจนกั แต่ใจสงบลงอยู่กบัคาํ

บรกิรรมอกีไดส้กัพกัใหญ่ กราบเรียนถามวา่ ควรทาํเช่นไรหากมสีิ่งกาํลงั

พจิารณาเปลีย่นไป 

ตอบ ก็ควรจะพจิารณาตามความเป็นจรงิของสิง่ทีเ่ราพจิารณา ถา้มนัเปลีย่นไปเราก็

กลบัมาทีเ่ดมิทีเ่ราเคยพจิารณาอยู่ หรอืกลบัมาเริ่มตน้พจิารณาใหมก่็ได ้ ถา้เรา

คดิวา่สิง่ทีเ่ราพจิารณามนัเริ่มแหวกแนวไป ออกนอกลูน่อกทางเราก็ไมจ่าํเป็นทีจ่ะ

พจิารณาตามมนัไป ใหเ้ราพจิารณาใหเ้หน็ตามสภาพความเป็นจรงิ เป้าหมายของ

การพจิารณา กเ็พื่อใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของรา่งกายว่าเป็น ๑. เป็นอนิจจงัไม่

เที่ยง เกดิแกเ่จบ็ตาย ๒. เป็นอนตัตาคือไม่มีตวัไม่มีตน เป็นเพยีงอาการ ๓๒ 

และ ๓. ว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งาม น่ีคอืเป้าหมายการพจิารณาร่างกาย เรา

ตอ้งการความรูอ้ย่างน้ีเท่านัน้ ถา้มนัไปไดค้วามรูอ้ยา่งอืน่กแ็สดงวา่เราหลงทาง 

ไปไมถ่งึจดุหมายปลายทางทีเ่ราตอ้งการไป เราตอ้งการเหน็วา่ร่างกายน้ีมนัเกดิ

แลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย เราไปหา้มมนัไม่ได ้ มนัเป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เป็น

เพยีงอาการ ๓๒ ไมม่ตีวัตนอยู่ในร่างกายน้ี ไมม่เีรา ไมม่พีอ่ ไมม่แีม ่ไมม่พีี ่ไม่

มนีอ้ง ไมม่สีาม ี ไมม่ภีรรยาอยู่ในร่างกาย เวลาร่างกายของพอ่ของแมข่องพีข่อง

นอ้งของเราตายไป พอ่แมพ่ีน่อ้งเราน้ีไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกายอนัน้ี พอ่แมพ่ีน่อ้ง

และตวัเราน้ีอยู่ในใจทีไ่ม่ตาย ใจทีไ่ปเกดิใหม ่ ใจทีไ่ปหาร่างกายอนัใหม ่ ให ้

พจิารณาอย่างน้ีแลว้เราจะไดไ้มก่ลวัตาย เราจะไดไ้มเ่สยีใจเวลาคนทีเ่รารกัตาย

จากเราไป เพราะเรารูว้า่เขาไม่ไดต้าย เพยีงแต่เป็นร่างกายของเขาทีเ่ป็นเหมอืน

คนรบัใช ้ทีต่ายไปเท่านัน้ เขาก็ตอ้งไปหาคนรบัใชค้นใหมม่ารบัใชเ้ขาต่อไป ถา้เขา

เบือ่เขาก็ไมต่อ้งกลบัมาหาคนรบัใชใ้หม ่เขาก็อยู่แบบไมต่อ้งมคีนรบัใชก้็ได ้อย่าง

พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตน้ี์ ท่านก็เบือ่กบัการทีจ่ะตอ้งมาอาศยัคนรบัใช ้ เพราะ

มาไดก้ี่คนเดีย๋วมนัก็ตายไป ก็ตอ้งเปลีย่นอยู่เรื่อยๆ ก็เลยไมต่อ้งใชม้นั พึง่ตวัเอง

ดกีวา่ พึง่ธรรมดกีวา่ พึง่ใจ ทาํใจใหส้งบแลว้ก็ไม่ตอ้งมร่ีางกายมาเป็นเครื่องมอื

หาความสุข  
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ถาม การเหน็ทกุอย่างตามความเป็นจรงิ กบัความเบือ่หน่าย เช่นเหน็ร่างกายของ

ตวัเองเวลามอีะไรกระทบ ก็จะมองเขา้ถงึภายใน คอืไมไ่ดถ้อืความเป็นตวัเราอยู่

เรื่อยๆ เหน็ดว้ยความเป็นจรงิของมนั ตามความรูท้ีท่าํได ้ แต่ยงัไมไ่ดเ้กดิความ

เบือ่หน่ายไปเลยในสิง่ทีม่ทีีเ่ป็น เหน็เป็นแบบเหน็ไปแบบน้ี หรอืทาํความรูไ้ปแบบ

น้ีถกูไหมครบั 

ตอบ คอืการเหน็แลว้เกดิความเบือ่หน่ายน้ี มนัเหน็ได ้๒ แบบ เบือ่หน่ายแบบไมส่บาย

ใจ กบัเบือ่หน่ายแบบเฉยๆไมเ่ดอืดรอ้น ถา้เบือ่หน่ายแบบไมส่บายใจน้ียงัเป็น

กเิลสอยู่ แต่ถา้เบือ่หน่ายแบบเฉยๆอย่างน้ีเป็นอเุบกขา อย่างน้ีแสดงวา่เป็น

ปญัญา ฉะนัน้การทีจ่ะเบือ่หน่ายแบบเฉยๆไดน้ี้ จงึตอ้งมสีมาธิก่อน ตอ้งมี

อเุบกขาก่อน แลว้เวลาเราพจิารณาสิง่ต่างๆทีเ่ราเบือ่หน่าย เราจะไม่รูส้กึหดหู่ใจ 

หรอืรูส้กึไมส่บายใจกบัสิง่ทีเ่ราเบือ่หน่าย แต่ถา้เราไมม่อีเุบกขาเราไปพจิารณา 

มนัจะทาํใหเ้ราเกดิอาการหดหู่ เกดิอาการไมส่บายใจขึ้นมาได ้ ท่านจงึสอนใหเ้รา

ฝึกทาํสมาธิก่อน ทาํใจใหส้งบมอีเุบกขาก่อน เพราะอเุบกขาน้ีจะเป็นฐานของการ

พจิารณาธรรมต่างๆ ใหใ้จน้ีไมม่ปีฏกิริยิาทีไ่มด่ต่ีอจติใจ คอืความไมส่บายใจ ถา้

ไมม่อีเุบกขาพอไปพจิารณาสิง่ทีไ่มถ่กูใจก็จะเกดิความไมส่บายใจขึ้นมาได ้ 

ถาม ช่วงทีผ่่านมามคีนเขา้มาคุยกบัผมอยู่พอสมควร มหีลายวนัผมก็แนะนาํเท่าที่เคย

ปฏบิตัมิากบัตวัเอง และเอาธรรมะใหอ่้าน แนะนาํใหล้องสวดมนต ์ซึง่มนีอ้ยทีจ่ะ

ทาํตาม แต่ก็ไมไ่ดรู้ส้กึราํคาญหรอืห่วงมากนกั เลยคดิวา่ ความทกุขแ์บบน้ีมนั

อาจจะเกดิขึ้นกบัเราไดส้กัวนัหน่ึง แต่เรายงัดทีีม่คีรูบาอาจารยค์อยเตอืนใจ

เสมอๆ ถงึอย่างไรเราก็อยู่กบัปจัจบุนั ความเป็นกลางๆของใจไปก่อน และจะหา

ช่องทางออกไปทาํความสงบ ตามกาํลงั เพราะทาํอยู่ทีบ่า้นไดส้กัระยะหน่ึงแลว้

ก่อนหนา้น้ี ขอแมอ่อกไปอยู่วดั เริ่มจากวดัใกลบ้า้น แต่แมก่บัพอ่ขอ ท่านใชค้าํ

วา่ขอรอ้ง ท่านบอกวา่ปกตทิีท่าํอยู่ก็มากแลว้ ในสายตาของเขา ผมเลยปรกึษากบั

พี่ๆ  เลยไดค้าํตอบวา่ ทาํใหเ้ขาสบายใจ เพราะไปโดยทีเ่ขาห่วง ผมก็คงไมส่บาย

ใจตอนไปเท่าไหร่ วนันัน้เก็บของเตรยีมตวัแลว้แต่ก็ไมไ่ดไ้ปครบั แต่ก็ไมไ่ดท้กุข ์
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รอ้นอะไร และคอยหาโอกาสอยู่เสมอๆตามทีไ่ดท้าํครบั เลยมากราบเรยีนผลและ

ขอคาํชี้แนะครบั 

ตอบ เพราะเราไม่พจิารณาความตายบา้ง ถา้เราพจิารณาความตาย เราสมมตุวิา่ถา้เรา

ตายไปน่ี เราก็ตอ้งทาํใหเ้ขาไม่สบายใจอยู่ด ี เขาก็ตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้ แต่เขาก็รอ้ง

ห่มรอ้งไหไ้ปไมก่ี่วนัเดีย๋วเขาก็ลมืแลว้ เขาก็ดาํเนินชวีติของเขาต่อไป ฉะนัน้ความ

ไมส่บายใจของเขา ก็เป็นความไม่สบายใจเพยีงช ัว่ระยะส ัน้ๆเท่านัน้เอง เราก็ตอ้ง

คดิวา่เวลาเราไปก็ตอ้งคดิวา่เหมอืนเราตายจากเขาไป ถา้เราคดิอย่างน้ีแลว้เราก็

จะไดไ้มต่อ้งมากงัวลมาก เพราะรูว้่าอย่างมากเขาก็ไมส่บายใจเพยีงไมก่ี่วนัแลว้

เดีย๋วเขาก็หาย คอืเราไม่ยอมคดิวา่ ถา้เกดิเราตายไปวนัน้ีจะทาํอย่างไร เขาจะ

รูส้กึอย่างไร ฉนัใดก็เหมอืนกนั เวลาเราไปบวชก็เหมอืนกบัเราตายจากชวีติของ

ฆราวาสน้ีไปแลว้ เวลาไปน้ีเราไมม่พีอ่ไม่มแีม่ไม่มพีีไ่มม่นีอ้งแลว้ เราไปเกิดใน

ตระกูลของพระพทุธเจา้แลว้ ไปเป็นลูกของพระพทุธเจา้ มพีระทีบ่วชก่อนเราเป็น

พี ่มพีระทีบ่วชหลงัเราเป็นนอ้งเท่านัน้เอง ถา้เราตอ้งการทีจ่ะไปทางน้ี เราตอ้งคดิ

แบบน้ีเราถงึจะไปได ้ ถา้เรายงัคดิวา่เรายงัเป็นลูกของคนนัน้ลูกของคนน้ีอยู่ เราก็

จะไปไมไ่ด ้ 

ถาม ถา้เกดิวา่เราภาวนาไปถงึจดุหน่ึง ทีเ่ราเริ่มรูส้กึวา่กายไมใ่ช่ของเรา แลว้เราไม่ไดม้ี

ในร่างกาย แลว้เวลาทีนึ่กถงึความตายเราก็จะเริ่มมคีวามรูส้กึวา่ จรงิๆแลว้มนัไม่

มอีะไรตาย มนัไมม่แีมแ้ต่คาํวา่ตาย แต่ใจก็ยงัไมช่อบทกุขเวทนา แลว้ก็เวลาทีเ่รา

เปลีย่นอริยิาบถ เราเริ่มมคีวามรูส้กึทีผ่ดิแปลกกบัร่างกาย เราเริ่มรูส้กึวา่เราไม่

รูจ้กัมนั เริ่มรูส้กึวา่มนัเหมอืนเป็นกอ้นอะไรสกัอย่างหน่ึง แต่มนัก็ไมไ่ดเ้ป็น

ตลอด มนัเป็นแค่บางช่วงเท่านัน้ ลกัษณะน้ีควรจะแกอ้ย่างไรคะ 

ตอบ ก็ทาํใหม้นัเป็นตลอด พจิารณาอยู่เรื่อยๆ พอเราไมพ่จิารณามนัก็ลมืไป มนัก็

กลบัไปคดิแบบเดมิ คดิวา่เป็นตวัเราของเราอยู่ ฉะนัน้จงึตอ้งคอยพยายาม

พจิารณาอยู่เรื่อยๆ จนกระท ัง่มนัไมล่มืมนัไมห่ลง  
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กณัฑท์ี่ ๔๙๓ 

องคป์ระกอบของชีวติ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

วนัน้ีพวกเราจะมาทาํการศึกษา มาทาํความรูจ้กักบัชวีติของพวกเรา ว่ามอีงคป์ระกอบ

อะไรบา้ง มคุีณสมบตัอิย่างไรบา้ง ชีวิตของพวกเราน้ี กมี็องคป์ระกอบอยู ่ ๒ สว่น

ดว้ยกนั คือรา่งกายและจติใจ รา่งกายน้ีกมี็อาการ ๓๒ เช่น ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ 

เอน็ กระดูก เยื่อในกระดูก มา้ม หวัใจ ตบั พงัผดื ไต ปอด ไสใ้หญ่ ไสน้อ้ย อาหารใหม ่

อาหารเก่า เยื่อในสมองศีรษะ นํา้ด ีนํา้เสลด นํา้เหลอืง นํา้เลอืด นํา้เหงือ่ นํา้มนัขน้ นํา้ตา 

นํา้มนัเหลว นํา้ลาย นํา้มกู นํา้ไขขอ้ นํา้มตูร น่ีคอืส่วนประกอบของร่างกาย ทีเ่ป็นส่วนที่

เราสามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตาเปลา่ เราเรยีกรา่งกายสว่นน้ีว่า รูปขนัธ ์ อกีสว่นหน่ึงของ

ชีวติของเราน้ีคือ จติใจน้ี กมี็องคป์ระกอบหรอืมีอาการอยู ่๔ อาการดว้ยกนั คือ เวทนา 

สญัญา สงัขาร วิญญาณ องคป์ระกอบ ๔ องคน้ี์ เราเรยีกว่า นามขนัธ ์ เมือ่รวมกบัรูป

ขนัธ ์เราก็จะเรยีกวา่ ขนัธ ์๕ ขนัธ ์๕ น้ีกค็ือ สว่นประกอบองคป์ระกอบของชีวิตพวกเรา 

องคป์ระกอบ ๒ ส่วนน้ี คอื รูปขนัธก์บันามขนัธ ์ คือรา่งกายกบัจติใจ รา่งกายน้ีเป็น

องคป์ระกอบที่ไม่ถาวร มีการเกดิข้ึนมาแลว้ กมี็การเจรญิเตบิโต แลว้กมี็ความแก ่

ความเจบ็ไขไ้ดป่้วย และความตาย พอถงึความตาย รา่งกายน้ีกจ็ะสลายไปกลบัคนืสู่

สภาพเดิม คือ ดินน้ําลมไฟ สว่นจติใจน้ีเป็นสว่นที่ถาวร เป็นสว่นที่อยูต่่อไป คือเวทนา

สญัญาสงัขารวิญญาณ ไม่ไดต้ายไปกบัรา่งกาย อยูก่บัใจ ใจเป็นสิ่งที่ไม่ตาย 

ถา้ยงัมเีชื้อ มคีวามอยากมตีณัหา มคีวามโลภความโกรธความหลง ใจก็จะถกูความโลภ

ความโกรธความหลงความอยาก ดงึใหไ้ปหาร่างกายอนัใหม ่ เรยีกวา่ไปเกดิใหม ่ พอ

ร่างกายอนัน้ีตายไป ใจทีย่งัมตีณัหา ใจทีย่งัมคีวามโลภความโกรธความหลง ก็จะไปหา

ร่างกายอนัใหม ่ เพือ่ทีจ่ะไดม้ร่ีางกายไวร้บัใชใ้จ รบัใชค้วามอยากของใจ ความอยากของ

ใจตอ้งใชร้า่งกายเป็นเครื่องมือ อยากดูกต็อ้งมตีา อยากฟงักต็อ้งมหูี อยากลิ้มรสก็ตอ้ง
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มลีิ้น อยากดมกลิน่ก็ตอ้งมจีมกู อยากสมัผสักบัโผฏฐพัพะต่างๆก็ตอ้งมร่ีางกาย การเกดิ

ของชีวติจงึเกดิข้ึนเพราะความอยาก ร่างกายน้ี อาการ ๓๒ น้ี ไมม่ตีวัไมม่ตีน เป็น

อาการ ทาํมาจากดนินํา้ลมไฟ ดนินํา้ลมไฟทีม่าทาํใหม้ผีมขนเลบ็ฟนัน้ี ก็คอือาหาร 

อาหารทีแ่มร่บัประทานเขา้ไปในทอ้ง แลว้ก็ส่งไปหลอ่เลี้ยงทารกทีอ่ยู่ในทอ้ง สรา้งทารก

ขึ้นมาดว้ยอาหารทีแ่มร่บัประทานเขา้ไป แมร่บัประทานขา้ว ผกั เน้ือ ผลไม ้ ส่วนน้ี

เรยีกวา่ดนิ ส่วนดนิหรอืส่วนนํา้ผสมเขา้ไป แลว้ก็มส่ีวนอากาศคอืลมหายใจ และส่วน

ของความรอ้น ทีเ่ราเรยีกวา่ธาตไุฟ มาผสมกนัรวมกนั ทอ้งของแมจ่งึเป็นเหมอืนกบั

โรงงานผลติรถยนต ์ แต่ไมไ่ดผ้ลติรถยนต ์ ทอ้งของแมน้ี่ผลติร่างกาย ร่างกายทีพ่วกเรา

ไดก้นัมาน้ี ไดม้าจากโรงงานของแม ่แมเ่ป็นผูผ้ลติร่างกายน้ีใหก้บัเรา  

เราคอืใจทีม่คีวามอยาก เมือ่สูญเสยีร่างกายอนัเก่าไป แลว้ตอ้งการร่างกายอนัใหม ่ ก็จะ

โคจรมาพบกบัร่างกายทีม่อียู่ในทอ้งแม ่ ถา้ไม่มใีครจบัจองไวก่้อน เราก็เขา้ไปจบัจอง 

เหมอืนกบัทีด่นิ ทีด่นิสมยัก่อนถา้ไมม่เีจา้ของ ใครตอ้งการก็ไปจบัจองได ้แต่ถา้มเีจา้ของ

แลว้ก็ไมส่ามารถทีจ่ะไปจบัจองได ้ ฉนัใด ร่างกายทีอ่ยู่ในทอ้งแมค่อืทารก ถา้ยงัไมม่ใีจ

ดวงใดดวงหน่ึงมาครอบครอง ถา้ใจของเราผ่านมาพบเขา้ ตอ้งการทีจ่ะครอบครองก็

สามารถเขา้ไปครอบครองได ้ เมือ่เราครอบครองร่างกายน้ีแลว้ เราก็เกาะตดิอยู่กบั

ร่างกายน้ี จนร่างกายน้ีคลอดออกมาจากทอ้งแม ่  ออกจากทอ้งแมม่า เราก็เตมิธาต ุดนิ

นํา้ลมไฟต่อไป เพือ่ทีจ่ะไดส้รา้งร่างกายใหเ้จรญิเตบิโตขึ้นมา ร่างกายเจริญเตบิโตไดก้็

เพราะอาหาร นํา้ ลมหายใจ และความรอ้น ทีเ่กดิจากการรวมตวัของธาตทุ ัง้ ๓ คอืดนินํา้

กบัลม ก็จะทาํใหเ้กดิความรอ้น ธาตทุี ่ ๔ ขึ้นมาเป็นไฟ ร่างกายก็เลยเจรญิเตบิโตขึ้นมา

เรื่อยๆ จนเป็นผูใ้หญ่เตม็ที ่ เมือ่เจรญิเตบิโตเต็มทีแ่ลว้ ก็เขา้สู่ภาวะถดถอยหรอืเสือ่ม 

จากการเจรญิสูงสุด ก็เหมอืนกบัเวลาทีเ่ราเดนิขึ้นไปบนภเูขา พอเราไปถงึยอดภเูขาแลว้ 

ถา้เราเดนิต่อไปเราก็ตอ้งเดนิลง เพราะวา่เมือ่ถงึจดุสูงสุดของภเูขาแลว้ จะเดนิใหไ้ปสูง

กวา่นัน้ก็ไปไมไ่ด ้ อย่างเวลาเราเดนิขา้มเขา เราก็เดนิไปถงึยอดของเขา พอถงึยอดแลว้

เราก็เดนิลง  
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ชวีติของเราก็เป็นเหมอืนภเูขา ร่างกายของพวกเราเป็นเหมอืนภเูขา คอืจะเริ่มจากนํา้ ๒ 

หยดคอื ธาตขุองพอ่และของแมม่าผสมกนั ก่อร่างสรา้งตวัขึ้นมา มอีาการ ๓๒ ปรากฏ

ขึ้นมาตามลาํดบั เมือ่เตบิใหญ่ก็คลอดออกมาจากทอ้งแม ่ แลว้ก็ไดร้บัการทาํนุบาํรุงดว้ย

อาหาร ดว้ยนํา้ ดว้ยอากาศ ดว้ยความรอ้น ก็ทาํใหร่้างกายเตบิใหญ่ เจรญิเตบิโตขึ้นไป

จนถงึจดุสูงสุด หรอืทีเ่รยีกวา่จดุของวยักลางคน อายุของคนเราถา้ ๘๐ พอถงึอายุ ๔๐ 

น้ีก็ถอืวา่ถงึจดุสูงสุดของความเจรญิของร่างกาย หลงัจากนัน้มนัก็จะเริ่มนบัถอยหลงั จะ

เสือ่มลงไป ทลีะเลก็ทีล่ะนอ้ย อายุ ๔๑ ก็จะเสือ่มลงไป ๔๒ ก็เสือ่มลงไป พอ ๕๐ ก็

เสือ่มมากขึ้นไป ๖๐ ๗๐ พอถงึ ๘๐ อย่างร่างกายของพระพทุธเจา้ก็ถงึจดุอวสาน 

ร่างกายก็ไมส่ามารถดาํรงต่อไปได ้ เมือ่ร่างกายไมส่ามารถอยู่ต่อไปได ้ มนัก็จะเกดิความ

แยกกนัออก คอืส่วนประกอบทีม่าสรา้งร่างกายน้ี ก็จะแยกทางกนัไป ส่วนทีเ่ป็นนํา้ก็ไป

ทางของนํา้ ส่วนทีเ่ป็นลมก็ไปทางของลม ส่วนทีเ่ป็นไฟก็ไปทางของไฟ ส่วนทีเ่ป็นดนิก็ไป

ทางของดนิ ร่างกายถา้เราเอาไปเผาก็จะเหลอืส่วนทีเ่ป็นดนิ ก็คอืขี้เถา้กบัเศษกระดูก นัน่

ก็คอืเรื่องของร่างกาย ของทกุคนเป็นอย่างน้ี  

พระพทุธเจา้ทรงพจิารณาเหน็วา่ร่างกายน้ี ไม่มตีวัตน คาํทีว่า่ตวัตนน้ีเกดิจากใจทีม่า

ครอบครองร่างกาย แลว้ก็ไปหลงคดิวา่ร่างกายน้ี เป็นตน เป็นใจ เป็นผูค้รอบครอง แต่

ความจรงิผูท้ีม่าครอบครองกบัผูท้ีถ่กูครอบครองน้ีเป็น ๒ ส่วน เหมอืนกบัทีด่นิทีผู่ ้

ครอบครองไปครอบครอง ทีด่นิกบัผูท้ีค่รอบครองทีด่นิน้ี ไมไ่ดเ้ป็นส่วนเดยีวกนั เป็น ๒ 

ส่วน ฉนัใด ร่างกายก็เป็นส่วนหน่ึง ใจผูท้ีม่าครอบครองน้ีก็เป็นอกีส่วนหน่ึง ร่างกายน้ี

เป็นส่วนทีไ่มถ่าวร จะตอ้งกลบัคนืสู่สภาพเดมิ แต่ใจน้ีเป็นส่วนทีถ่าวร คอืไมไ่ดต้ายไป

กบัร่างกาย แต่ใจน้ีมีทางไปอยู ่๒ ทางดว้ยกนั คอืไปเกดิใหม่ หรอืไม่ไปเกดิใหม่ การ

ไปเกดิใหม่กเ็พราะว่ายงัมีความอยากอยู ่ ความอยากน้ีมีอยู ่ ๓ ชนิดดว้ยกนัที่ทาํใหไ้ป

เกดิใหม่ เรยีกว่า กามตณัหา ความอยากไดรู้ปเสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะ อยากเสพรูป

เสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะ กต็อ้งมีตาหจูมูกลิ้นกาย และการอยากมีอยากเป็น อยากได้

โนน้อยากไดน่ี้ กต็อ้งมีรา่งกาย อยากไดล้าภยศสรรเสรญิ อยากไดค้วามสุขทางตาหู

จมูกลิ้นกาย กต็อ้งมีรา่งกาย เรยีกว่า ภวตณัหา และความอยากไม่มีอยากไม่เป็น 

เรยีกว่า วภิวตณัหา คอือยากใหส้ิ่งที่ไม่ชอบน้ีหายไป เช่นอยากใหค้วามแกห่ายไป 
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อยากใหค้วามเจบ็ไขไ้ดป่้วยหายไป อยากใหค้วามตายหายไป อนัน้ีก็เรยีกวา่ 

วภิวตณัหา  

ถา้มตีณัหาท ัง้ ๓ ชนิดอยู่ในใจ มนัก็จะเป็นตวัทีจ่ะผลกัดนัจติใจใหไ้ปเกดิใหม ่ ไปหา

ร่างกายอนัใหม ่ เช่นวภิวตณัหาเกดิขึ้นในตอนไหน ก็ตอนทีเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย เช่นร่างกาย

เป็นโรคภยัเจบ็ไขแ้บบรกัษาไมห่าย รอเวลาตาย ก็เกดิวภิวตณัหาอยากจะทิ้งร่างกายน้ีไป 

ไมอ่ยากจะอยู่กบัร่างกายน้ีแลว้ เพราะร่างกายน้ีไมส่ามารถทาํหนา้ทีใ่หก้บัใจได ้ ก็

อยากจะฆ่าตวัตาย การอยากฆ่าตวัตายน้ีก็เรยีกวา่วภิวตณัหา เมือ่ฆ่าตวัตายแลว้ก็จะได ้

ไปหาร่างกายอนัใหม ่ น้ีก็คอืเหตทุีจ่ะทาํใหไ้ปเกดิใหม ่ถา้ยงัมตีณัหาความอยากท ัง้ ๓ น้ี

อยู่ในใจ ไมม่ใีครรูค้วามจรงิอนัน้ี ผูท้ีรู่ค้วามจรงิไดด้ว้ยตนเองก็คอืพระพทุธเจา้ เป็นคน

เดยีวในโลกน้ีในจกัรวาลน้ี ในโลกของมนุษยแ์ละสตัวท์ ัง้หลาย รวมท ัง้เทวดาเทวบตุร

ท ัง้หลาย ไมม่ใีครรูค้วามจรงิอนัน้ี มพีระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีว ทีม่คีวามสามารถที่

จะศึกษาถงึธรรมชาตขิองใจ ไดว้่าอะไรทาํใหใ้จตอ้งดิ้น ตอ้งไปหาความสุข ไปหาร่างกาย 

แลว้ก็ไปหาความทกุขแ์ทน เพราะวา่ร่างกายน้ีมคีวามทกุขต์ดิอยู่กบัร่างกายเสมอ ความ

ทกุขข์องร่างกายก็คอื ความแก่ ความเจบ็ และความตายน้ีเอง พระองคท์รงศึกษาเพราะ

พระองคไ์มต่อ้งการทีจ่ะพบกบัความแก่ความเจบ็ความตาย ก็ทรงคดิ กท็รงคน้พบวา่

เกดิจากความอยากของใจท ัง้ ๓ ประการน้ี  

พระองคก์็เลยศึกษาหาวธิีกาํจดัความอยากท ัง้ ๓ ประการน้ี ก็ไดท้รงคน้พบ มรรค ที่

เรยีกวา่ ทางหรอืเครื่องมอื ทีจ่ะหยุดความอยากต่างๆ ทีม่อียู่ภายในใจน้ีใหห้มดไปได ้

พระองคก์็เลยสามารถหยุดความอยาก ทาํลายความอยากทีม่อียู่ในพระทยัของพระองค ์

จนหมดสิ้นไป เมือ่ใจไม่มคีวามอยาก พอร่างกายทีใ่จมคีรอบครองอยู่น้ี หมดสภาพไป 

ตายไป ใจก็ไมไ่ปหาร่างกายอนัใหม ่ เพราะวา่ไมม่คีวามอยากทีจ่ะหาความสุขทางร่างกาย

อกีต่อไป เพราะใจมคีวามสุขทีเ่กดิจากความไมอ่ยาก ความสขุที่เกดิจากความไม่อยากน้ี 

เป็นความสขุที่แทจ้รงิ เป็นความสุขที่เหนือกวา่ความสุขท ัง้หลาย ผูใ้ดทีส่ามารถหยุด

ความอยากไดแ้มเ้ป็นเพยีงช ัว่คราว เช่นขณะทีท่าํใจใหส้งบอยู่ในสมาธิ ก็จะพบกบั

ความสุขอนัยิ่งใหญ่น้ี ความสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขท ัง้หลาย ก็จะทาํใหเ้หน็คุณและเหน็
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โทษ ของการหยุดความอยากกบัการมคีวามอยาก เหน็คุณของการหยุดความอยาก 

เพราะเวลาไมม่คีวามอยากแลว้ แสนจะสบาย สุขหนอ สุขหนอ แต่เวลาเกดิความอยาก

ขึ้นมาน้ี เหน็โทษทนัทวีา่มนัทกุขห์นอ ทกุขห์นอ เพราะเวลาเกดิความอยากแลว้น้ี จะอยู่

เฉยๆไมไ่ด ้ อยู่ไมเ่ป็นสุข จะตอ้งดิ้นรน ขวนขวาย หาสิง่ทีอ่ยากได ้ ใหเ้อามาใหไ้ด ้

อยากจะไดอ้ะไรก็ตอ้งหาวธิีการต่างๆ เพือ่ทีจ่ะใหไ้ดม้าในสิง่ทีอ่ยากได ้ เช่นคนอยากสูบ

บหุรี่ กต็อ้งดิ้นหาบหุรี่มาสูบ ถา้ไมม่บีหุรี่สูบแลว้จะหงดุหงดิ อดึอดัราํคาญใจ คนอยาก

ดืม่สุราก็เช่นเดยีวกนั คนอยากเสพยาเสพตดิก็เช่นเดยีวกนั คนอยากเทีย่วก็เช่นเดยีวกนั 

คนอยากชอ้ปก็เช่นเดยีวกนั อยากซื้อขา้วซื้อของอยากไปเดนิตามหา้งตามรา้น ไปซื้อสิง่

น ัน้สิง่น้ีมาท ัง้ๆทีไ่มม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปซื้อมา แต่เมือ่เกดิความอยากแลว้ก็อยู่ไมไ่ด ้

อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ยิ่งถา้มเีงนิอยู่ในกระเป๋าแลว้ ยิ่งอยู่ไมไ่ดใ้หญ่ ถา้ไมม่เีงนิก็บางทกี็อาจจะ

ตอ้งไปหาวธิีหาเงนิมา เพือ่ทีจ่ะไดเ้อาไปซื้อสิง่ทีอ่ยากไดม้า  

น่ีผูท้ีม่ปีญัญา ผูท้ีเ่หน็ใจ เหน็โทษและเหน็คุณของความอยากและความไมอ่ยาก จะ

เขา้ใจและจะรูว้า่ปญัหาของตนนัน้ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน อยู่ทีค่วามอยากของตนน้ีเท่านัน้เอง 

เวลาเกดิความอยากแลว้มนัทกุข ์ เวลาหยุดความอยากไดแ้ลว้มนัสุข พระพทุธเจา้ก็เลย

พยายามศึกษาหาวธิีทีจ่ะหยุดความอยาก ตอนตน้ก็ไดว้ธิีหยุดความอยากช ัว่คราว คอื

การทาํใจใหส้งบเขา้ไปสู่สมาธิ ขณะทีจ่ติรวมลง หยุดความคดิปรุงแต่งต่างๆ ความอยาก

ต่างๆก็จะหยุดไปดว้ย เพราะความอยากตอ้งอาศยัความคดิเป็นเครื่องมอื เช่นเวลาทีเ่รา

ไมค่ดิอะไรน้ีเราจะไม่มคีวามอยาก แต่พอเราคดิถงึขนมเราก็อยากจะรบัประทานขนม 

คดิถงึบหุรี่ก็อยากจะสูบบหุรี่ คดิถงึสุราก็อยากจะดืม่สุรา คิดถงึภาพยนตก์็อยากจะดู

ภาพยนต ์ ฉะนัน้เวลาทีเ่ราหยุดความคดิได ้ จติอยู่ในความสงบ วา่งจากความคดิปรุง

แต่ง เวลานัน้ความอยากก็หายไป พอความอยากหายไปความสุขก็โผลข่ึ้นมา ทาํใหเ้หน็

วา่การไม่มคีวามอยากน้ีเป็นความสุขอย่างยิ่ง เพยีงแต่วา่ความไม่มคีวามอยากแบบน้ีเป็น

สุขช ัว่คราว สุขในขณะที่อยู่ในสมาธิ พอออกจากสมาธิมาความคดิปรุงแต่งก็เริ่มคดิต่อ 

พอปลอ่ยใหค้ดิไปก็จะคดิไปตามความอยากเหมอืนเดมิ  
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พระพทุธเจา้ก็เลยทรงคน้พบวธิีวา่ ถา้ไมอ่ยากจะใหเ้กดิความอยากขึ้นมา ก็ตอ้งใหค้ดิไป

ในทางทีไ่มท่าํใหเ้กดิความอยาก การทีจ่ะคดิไปในทางทีไ่มท่าํใหเ้กดิความอยาก ก็ตอ้ง

คดิใหเ้หน็วา่สิง่ทีอ่ยากไดน้ ัน้เป็นทกุขไ์มใ่ช่เป็นสุข เหมอืนเครื่องดืม่ทีเ่ราจะดืม่น้ี ไม่ใช่

เป็นเครื่องดืม่ทีจ่ะใหค้วามสุข แต่เป็นเหมอืนกบัเป็นยาพษิ ถา้เราเหน็เครื่องหมาย

กะโหลกศีรษะ กระดูกไขวก้บักะโหลกศีรษะน้ีเราจะชะงกัทนัท ีเพราะเราจะรูว้า่มนัเป็นยา

พษิ ถา้ดืม่เขา้ไปแลว้จะตอ้งทกุข ์ ฉนัใด ของทกุอย่างในโลกน้ีควรจะมเีครื่องหมายน้ีตดิ

ไว ้ แต่ไมม่ใีครเขาทาํกนั ก็เลยไปหลงคดิวา่เป็นความสุขกนั เครื่องดืม่ต่างๆจงึขายดบิ

ขายดกีนั แลว้ก็ทาํใหค้นดืม่น้ีตดิกนั ทกุขก์นัเวลาทีไ่มม่ดีืม่ น้ีตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่ มนั

ทกุขเ์พราะวา่เวลาทีไ่มม่ดีื่มมนัจะทกุข ์ เวลาไดด้ืม่มนัสุข แต่เวลามนัไมไ่ดด้ื่มมนัจะทกุข ์

ขึ้นมา และในไมช่า้ก็เร็ว ก็จะตอ้งทกุขข์ึ้นมาเพราะอะไร เพราะร่างกายก็อาจจะหมด

ความสามารถทีจ่ะดืม่ หรอืดืม่ไปแลว้จะตอ้งเกดิโรคภยัไขเ้จบ็ขึ้นมา เช่นผูท้ีต่ดิสุรา

เรื้อรงั ดืม่สุรามากเกนิไปมากจนกระท ัง่ ร่างกายไมส่ามารถรบัพษิของสุราไดต่้อไป ถา้

ดืม่เขา้ไปอกีก็จะตอ้งทาํใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็ขึ้นมา ก็ตอ้งหยุดดืม่ แต่การหยุดดืม่น้ีก็ทาํ

ใหใ้จทกุขเ์พราะไมไ่ดด้ืม่ เพราะว่าความอยากดืม่ยงัไมห่มดไป กวา่จะหมดก็ตอ้งทนทกุข์

ไป ระยะหน่ึงถงึจะถอน ถอนความทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากได ้ความอยากน้ีเราเลกิได ้

แตต่อ้งผ่านความทกุข ์ 

เราอยากดืม่กาแฟน้ี ถา้เราอยากจะเลกิดืม่กาแฟเราก็เลกิได ้ แต่ก่อนทีจ่ะเลกิไดน้ี้ มนั

ตอ้งผ่านความทกุข ์ ในช่วงทีเ่ราไมด่ืม่กาแฟ เวลาเกดิความอยากจะดืม่กาแฟหรอืดืม่สุรา 

แลว้เราไมไ่ดด้ื่มเวลานัน้มนัจะทกุข ์แต่ถา้เรามคีวามอดทน ถา้เรามีเครื่องมือ เช่นเรานัง่

สมาธิได ้ เรากจ็ะผ่อนคลายความทุกขน์ั้นได ้แลว้พอเราไมไ่ปดืม่ตามความอยากของเรา 

ความอยากของเรามนัก็จะอ่อนกาํลงัลงไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดมนัก็จะหมดกาํลงัไป แลว้

เราก็จะไมต่อ้งดืม่สุราไมต่อ้งดืม่กาแฟอกีต่อไป เพราะวา่ความอยากดืม่มนัหายไป ทีเ่รา

ดืม่กนัน้ี ดืม่เพราะความอยาก เวลามนัไมอ่ยากเราไมด่ืม่กนั ใช่ไหม แต่เวลาเราอยากเรา

ก็ตอ้งดืม่ แลว้ถา้เราอยากแลว้ไมไ่ดด้ื่มเรารูส้กึอย่างไร เช่นกาแฟหมด หรือวา่สุราหมด 

หรอืวา่ร่างกายไมส่บาย ดืม่ไมไ่ด ้ แต่ใจยงัอยากดืม่อยู่ ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา 

พระพทุธเจา้ก็เลยคน้พบวธิีทีจ่ะทาํใหเ้ราไมต่อ้งทกุขก์บัความอยาก ก็คืออย่าปลอ่ยใหใ้จ
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คดิไปในทางความอยากดื่ม หรอืใหค้ดิเหน็พษิของสิง่ทีเ่ราไปอยากดืม่ วา่มนัเป็นพษิแก่

จติใจของเราและร่างกายของเรา ของทกุอย่างทีเ่ราเอาเขา้ไปในร่างกายของเราน้ี ถา้มนั

มากเกนิไปน้ี มนัอนัตรายท ัง้นัน้ แมแ้ต่นํา้เปลา่ๆน้ี ถา้ลองรบัประทานมากเกนิไปดู ทอ้ง

ก็ตอ้งแตก ของทีม่นัไมเ่ป็นพษิก็ยงัตอ้งมปีระมาณ ไมม่ากเกนิไป แลว้ของทีม่นัเป็นพษิ

น้ีไมม่ปีระมาณ คดิดูซวิา่มนัจะรา้ยกาจขนาดไหน คนทีต่ายเพราะสุรายาเมาน้ีมมีาก

ขนาดไหน คนทีต่ายเพราะพษิของควนับหุรี่น้ีมมีากนอ้ยเพยีงไร คนทีต่ายเพราะพษิของ

ยาเสพตดิต่างๆน่ีมมีากเพยีงไร มมีากแต่ไมม่ปีญัญาทีจ่ะหยุดมนั มปีญัญาแต่ก็ไมม่ี

กาํลงัทีจ่ะหยุดมนั  

ผูท้ีจ่ะหยุดมนัไดก้็คอืสตน่ีิเอง สตติอ้งหยุดคดิถงึสิง่ทีเ่ราอยากจะดืม่ ทาํใจใหส้งบ พอใจ

สงบไมค่ดิถงึเรื่องต่างๆ ใจก็มคีวามสุข สตจิงึเป็นเครื่องมอืสาํคญัอย่างยิ่ง ในการทีจ่ะมา

ใชใ้นการหยุดความอยากต่างๆ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหเ้จรญิที่สติเป็นขัน้แรก ถา้มี

สติจะหยดุความคดิได ้ถา้หยดุความคิดไดก้จ็ะหยดุความอยากไดช้ัว่คราว ทาํใหใ้จสงบ

มีความสุข แลว้พอมีความสขุแลว้กจ็ะมีกาํลงั ที่จะออกมาต่อสูก้บัความอยาก ถา้ใช ้

ปญัญาเป็นเครื่องมอืพจิารณาเหน็วา่ สิง่ทีเ่ราอยากนัน้มนัไม่ไดใ้หค้วามสุขกบัเราเพยีง

อย่างเดยีว มนัใหค้วามสุขตอนตน้ ตอนทีเ่ราไดเ้สพไดด้ืม่ แต่พอเวลาทีเ่ราไม่ไดเ้สพ

ไมไ่ดด้ืม่ไมไ่ดส้มัผสั เราก็จะทกุข ์ แต่ถา้เรามสีมาธิมสีตคิวบคุมใจใหส้งบได ้ ในระหวา่ง

ทีเ่ราไมไ่ดเ้สพ ไมไ่ดท้าํตามความอยาก ใจของเราก็จะไมท่กุข ์ เหมอืนกบัคนทีไ่มม่สีมาธิ 

คนทีไ่มม่สีมาธิจงึเลกิไมไ่ด ้ ตดิอะไรน้ีแลว้เลกิไม่ได ้ แต่คนทีม่สีมาธิถา้เหน็วา่มนัเป็น

โทษก็เลกิได ้ ทีไ่มเ่ลกิก็เพราะไมเ่หน็วา่มนัเป็นโทษ เพราะไมม่ปีญัญา แต่พอมปีญัญา

เหน็วา่มนัเป็นโทษ โทษระยะยาวก็คอื ทาํใหต้อ้งกลบัมาเกดิซํา้แลว้ซํา้อีก ไมม่วีนัสิ้นสุด 

ถา้ยงัมคีวามอยากอยู่ มนัจะทาํใหต้อ้งกลบัมาเกดิอยู่เรื่อยๆ เกดิแก่เจบ็ตายอยู่เรื่อยๆ 

เวลาเกดิมนัดแีต่เวลามนัแก่มนัไมด่ ีเวลามนัเจบ็ไขไ้ดป่้วยมนัไมด่ ีเวลามนัตายมนัไมด่ี 

น่ีคอืเรื่องของใจ ทีห่ลงัจากตอ้งแยกทางจากร่างกายไปแลว้ ก็มทีางไปได ้๒ ทาง คอืไป

เกดิใหม ่ หรอืไมไ่ปเกดิใหม ่ ถา้มาพบกบัพระพทุธเจา้แลว้ทาํตามที่พระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอน กค็ือใหม้าเจรญิสต ิ เพื่อมาหยดุความคดิความอยากต่างๆ แลว้กเ็จรญิปญัญาให ้
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เหน็โทษของความอยาก กส็ามารถที่จะหยดุการกระทาํตามความอยากได ้ เมื่อหยดุการ

กระทาํตามความอยากได ้ เวลาตายไปกไ็ปพบกบัพระพทุธเจา้ ไปทิศเดียวไปทาง

เดียวกบัพระพทุธเจา้ กค็ือไปพระนิพพาน ผูท้ี่ไปตามพระพทุธเจา้กเ็รยีกว่าพระ

อรหนัตสาวก ก่อนหนา้นัน้ท่านก็มคีวามอยากเหมอืนพวกเรา ไม่มีใครที่มาเกดิในโลกน้ี

ไม่มีความอยากกนั เพราะว่าความอยากน้ีเป็นตวัที่พาเรามาใหเ้กดินัน่เอง มผูีท้ีไ่ม่

กลบัมาเกดิน้ีก็มพีระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตใ์นอดตีเท่านัน้ทีไ่มม่าเกดิ พวกทีม่าเกดิน้ี

เป็นพวกทีม่คีวามอยากท ัง้นัน้ มกีามตณัหา มภีวตณัหา มวีภิวตณัหากนัท ัง้นัน้จงึมาเกดิ 

แต่จะเกดิต่อไปหรอืไมเ่กดิต่อไป กอ็ยู่ทีว่า่ไดม้าเจอพระพทุธเจา้พระธรรมพระสงฆ์

หรอืไม ่ ถา้ไดม้โีอกาสมาพบกบัพระพทุธเจา้ หรอืพบกบัพระธรรมคาํสอน หรอืพบกบั

พระสงฆพ์ระสาวกของพระพทุธเจา้ ก็จะไดพ้บกบัคาํสอนทีจ่ะสอนใหเ้ราหยุดความอยาก 

เพือ่ทีเ่ราจะไดไ้มต่อ้งกลบัมาเกดิแก่เจบ็ตายอกีต่อไป  

ถา้ไมไ่ดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา ไมไ่ดพ้บกบัพระธรรมคาํสอน ไมไ่ดพ้บกบั

พระพทุธเจา้หรอืพระอรหนัตสาวก ก็จะไมม่วีนัทีจ่ะหยุดความเกดิแก่เจบ็ตายได ้ เพราะ

จะไมรู่ว้่าตน้เหตขุองการทีม่าเกดิน้ีเกดิจากอะไร ก็จะทาํตามความอยากต่อไป เหมอืนกบั

ทีก่าํลงัทาํกนัอยู่ทกุวนัน้ี ท ัง้ๆทีไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนาแลว้ ทัง้ๆที่รูแ้ลว้วา่การทาํตาม

ความอยากน้ี จะตอ้งนํามาสูก่ารเกดิแกเ่จบ็ตายอกีต่อไป แต่กห็ยดุไม่ได ้ เพราะไม่มี

เครื่องมือ เพราะไม่สรา้งเครื่องมือข้ึนมา เครื่องมือน้ีตอ้งสรา้งกนัเอง เหมอืนกบัเวลา

ยางแตกน้ีเราจะทาํอย่างไร ถา้เราไมม่เีครื่องมอืเราเปลีย่นยางไดไ้หม ไมม่แีมแ่รงจะยก

ลอ้ขึ้นมา แลว้ก็ขนัน็อต คลายน็อต ออก เปลีย่นยางไดห้รอืเปลา่ เปลีย่นดว้ยมอื ๒ มอื

เปลา่ๆน้ีเปลีย่นไมไ่ด ้ จติของพวกเราที่ไม่มีธรรมะ ไม่มีสมถภาวนาและวิปสัสนาภาวนา

น้ี กเ็ป็นเหมือนจติที่ไม่มีเครื่องมือที่จะมาหยดุความอยาก พระพทุธเจา้จงึสอนใหพ้วก

เราสรา้งเครื่องมือข้ึนมา สรา้งสมถภาวนา สรา้งวปิสัสนาภาวนาขึ้นมา หรอืสรา้งสตสิมาธิ

ปญัญาน่ีเอง คอืองคป์ระกอบของสมถะและวปิสัสนาภาวนา จะไดส้มถภาวนาหรอืได ้

วิปสัสนาภาวนากต็อ้งมีสติเป็นผูนํ้า ถา้สติหยดุความคิดไดก้เ็ป็นสมถภาวนา ถา้สตดึิง

ใจใหไ้ปคดิใหเ้หน็โทษของความอยากกจ็ะเป็นวปิสัสนาภาวนาข้ึนมา น่ีตอ้งมเีครื่องมอื 

ตอนน้ีพวกเรารูแ้ลว้ว่าความอยากเป็นโทษ และรูแ้ลว้วา่เครื่องมอืทีจ่ะหยุดความอยาก 
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คอืการบาํเพญ็จติตภาวนา สมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา ทีน้ีมนักอ็ยูท่ี่ตวัเราแลว้วา่ 

เราจะทาํอยา่งไรกบัความรูท้ี่เราไดเ้รยีนรูม้า เราจะทาํตามที่พระพทุธเจา้ทรงสอน

หรอืไม่เท่านั้นเอง ถา้เราทาํ เราก็จะไดเ้ครื่องมอื เราก็จะสามารถหยุดความอยากดบั

ความทกุขต่์างๆ หยุดการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ถา้เราไมท่าํตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

เราก็จะไม่มวีนัทีจ่ะหยุดความอยากได ้ ไมม่วีนัทีจ่ะดบัความทกุข ์ ไม่มวีนัทีจ่ะยุตกิาร

เวยีนวา่ยตายเกดิได ้ 

ทัง้หมดน้ีกก็ลบัมาที่เราแลว้ ทกุสิ่งทกุอยา่งที่เราจาํเป็นตอ้งมีเรามีแลว้ ความรูข้อง

พระพทุธเจา้เรามีแลว้ แต่สิ่งที่เราไม่มีกค็ือความเพยีร ความกลา้หาญ เพราะวา่เรายงัไม่

เหน็โทษของความอยาก เราอาจจะตอ้งรอใหเ้จบ็ไขไ้ดป่้วยก่อน รอใหใ้กลต้ายก่อน แต่

เวลานัน้มนัอาจจะสายเกนิไป เราจงึควรจาํลองความเจบ็ไขไ้ดป่้วยความตาย ดว้ยการไป

เยี่ยมดูคนเจบ็ไขไ้ดป่้วยกนั ไปดูคนตายกนั แลว้อาจจะทาํใหใ้จของเราสะเทอืนขึ้นมาวา่ 

สกัวนัหน่ึงเราก็จะตอ้งเป็นอย่างนัน้ แลว้กอ่นที่เราจะไปถงึวนันั้น เราควรจะรบีสรา้ง

เครื่องไมเ้ครื่องมือข้ึนมา เพื่อที่จะไดร้องรบักบัความทุกขต์่างๆที่จะเกดิข้ึนในอนาคต 

และถา้เรามีเครื่องไมเ้ครื่องมือ พอถงึเวลาที่เราจะตอ้งพบกบัเหตกุารณ์เหลา่นั้น ใจของ

เราจะไม่ทกุขไ์ม่เดือดรอ้น เพราะเรามีเครื่องไมเ้ครื่องมือที่จะหยดุความอยาก ก็คอื

วภิวตณัหา เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยน้ีจะเกดิความอยากใหค้วามเจบ็ไขไ้ดป่้วยน้ีหายไป เวลา

จะตายก็จะเกดิความอยากใหไ้มต่าย พอเกดิความอยากเหลา่น้ีขึ้นมาก็จะเกดิความทกุข์

ใจ แต่ถา้เรามเีครื่องมอืมสีมถะและมวีปิสัสนาภาวนาเป็นเครื่องมอื เราจะไมป่ลอ่ยให ้

ความอยากไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่ายปรากฏขึ้นมา เพราะเราเหน็โทษของมนัวา่ มนัจะทาํใหเ้รา

ทกุขไ์ปเปลา่ๆ เพราะว่ามนัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงความจรงิไปแต่อย่างใด ไมอ่ยากแก่มนัก็

ตอ้งแก่อยู่ด ี ไมอ่ยากเจบ็มนัก็ยงัเจบ็อยู่ด ี ไมอ่ยากตายก็ยงัตอ้งตายอยู่ด ี มนัก็จะทกุข ์

ไปเปลา่ๆโดยใช่เหต ุ ถา้เราหยุดความอยากไมแ่ก่ได ้ หยุดความอยากไมเ่จ็บได ้ หยุด

ความอยากไมต่ายได ้ เราจะไมท่กุข ์ น่ีคอืสิง่ทีพ่วกเรามาศึกษากนั มาเรยีนรูก้นั ตอนน้ี

ข ัน้ต่อไปก็คอื รูแ้ลว้ก็ตอ้งนาํเอาไปปฏบิตั ิ ถา้ไมไ่ปปฏบิตั ิ ผลก็จะไมเ่กดิขึ้นมา 

เหมอืนกบัรูจ้กัวธิทีาํกบัขา้วแลว้ แต่ถงึเวลาก็ไมไ่ปทาํกบัขา้ว ก็อดตาย ถา้ไมไ่ดก้นิขา้วก็

ตาย เรยีนรูจ้กัวธิีทาํกบัขา้วแลว้ แต่พอถงึเวลาจะกนิขา้วก็ไมย่อมไปทาํกบัขา้วกนิกนั 
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เมือ่ไมม่กีบัขา้วกนิ ร่างกายมนัก็ตอ้งอดอยากขาดแคลน ถา้อดไปนานๆมนัก็จะตอ้งตาย

ไปในทีสุ่ด  

น่ีคอืเรื่องของชวีติของพวกเรา ม ี๒ ส่วนดว้ยกนั ส่วนทีถ่าวรกบัส่วนทีไ่มถ่าวร แต่เราไม่

รูเ้ราไปสลบักนั ไปหลงตดิอยู่กบัส่วนทีไ่ม่ถาวร ไปคดิวา่เป็นของเรา แลว้ก็อยากจะให ้

มนัอยู่ถาวรไปเรื่อยๆ ส่วนทีถ่าวรเรากบัไมรู่จ้กั เรากลบัไมส่นใจทีจ่ะดูแลรกัษา ใหม้นัอยู่

ไปอย่างไมม่คีวามทกุข ์ ตอนน้ีเราไดม้าพบกบัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีจ่ะทาํใหเ้รารูจ้กั

วธิีปฏบิตักิบัชวีติของเราไดอ้ย่างถกูตอ้ง ทีจ่ะทาํใหเ้ราน้ีไมต่อ้งทกุขก์บัชวีติของเรา ไม่

ตอ้งทกุขก์บัร่างกายทีเ่ป็นส่วนช ัว่คราว แลว้ก็ไมต่อ้งสรา้งความทกุขใ์หแ้ก่ใจของเราที่

เป็นส่วนถาวรดว้ย ตอนน้ีเราทกุขก์บัร่างกายทีเ่ป็นส่วนช ัว่คราว แลว้เราก็มาสรา้งความ

ทกุขก์บัใจทีเ่ป็นส่วนถาวร ดว้ยการสรา้งความอยากต่างๆขึ้นมา ถา้เราหยุดความอยาก

ได ้ เราก็จะดบัความทกุขท์ีอ่ยู่กบัใจมาเป็นเวลาอนัยาวนานได ้ แลว้เราก็จะไมต่อ้งมาหา

ร่างกายทีเ่ป็นส่วนทีไ่มถ่าวรต่อไป เพราะวา่การหาร่างกายน้ี ก็เป็นเหมอืนการหาความ

ทกุขด์ีๆ น่ีเอง ไดร่้างกายมาแลว้ก็ตอ้งไดร้บัความทุกขจ์ากความแก่ ไดร้บัความทกุขจ์าก

การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ไดร้บัความทกุขจ์ากความตาย ทีเ่ราไดผ่้านมาแลว้นบัไมถ่ว้น เป็น

แสนๆลา้นๆชาตมิาแลว้ และก็จะเป็นอย่างน้ีต่อไปอยู่เรื่อยๆ ถา้ชาตน้ีิผ่านไป โอกาส

หนา้ทีจ่ะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หมน้ี่ ก็ไมรู่ว้า่จะมพีระพทุธศาสนา มาสอนมาบอกเราอยู่

หรอืไม ่อาจจะมกี็ได ้อาจจะไมม่กี็ได ้แต่โอกาสทีจ่ะมนี ัน้ มนีอ้ยมาก เพราะอายุของพระ

พทุธศสนาของพระพทุธเจา้องคป์จัจบุนัน้ี ท่านก็ทรงพยากรณไ์วว้า่จะอยู่ไดป้ระมาณ 

๕๐๐๐ ปี น่ีก็อยู่มาแลว้กวา่ ๒๕๐๐ กวา่ปีก็จะหมดไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย ถา้เรากลบัมา

เกดิหลงัจาก ๕๐๐๐ ปีไปแลว้ ผ่านไปแลว้ เพราะเราอาจจะตอ้งไปใชก้รรมในอบาย 

อาจจะตอ้งไปรบัผลบญุในสวรรค ์กวา่จะกลบัมาก็เวลา ๕๐๐๐ ปีกอ็าจจะผ่านไป  

กลบัมาแลว้ก็อาจจะไม่มคีาํสอนของพระพทุธเจา้หลงเหลอือยู่ เราก็จะไมรู่ค้วามจรงิ ไมรู่ ้

โทษของความอยาก ไมรู่เ้หตขุองการทีจ่ะตอ้งมาแก่มาเจบ็มาตาย วา่เกดิจากความอยาก 

เราก็จะไมเ่ลกิความอยากกนั เราก็จะทาํตามความอยากกนั แลว้ก็ตอ้งไปทกุข ์ ตอนที่

เวลาร่างกายแก่ เวลาร่างกายเจบ็ เวลาร่างกายตาย หรอืเวลาจะทาํตามความอยากแลว้
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ไมไ่ดท้าํ หรอืเวลาไปทาํบาปทาํกรรม เพือ่ทีจ่ะไดท้าํตามความอยาก แลว้ก็ตอ้งไปรบัผล

ของการทาํบาปท ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต ปจัจบุนัก็อาจจะตอ้งไปตดิคุกตดิตะราง ตาย

ไปก็อาจจะตอ้งไปเกดิในอบาย เป็นผลทีเ่กดิจากมคีวามอยากท ัง้นัน้ ถา้ไม่มคีวามอยาก

แลว้ก็จะไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปทาํบาป น่ีคือสิง่ที่พวกเราควรจะมาคดิกนั ว่านานๆ

โอกาสอยา่งน้ีจะมีสกัคร ัง้หน่ึง โอกาสที่ไดม้าไดย้นิไดฟ้ังคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไดรู้ ้

เหตขุองความทกุข ์ รูเ้หตขุองการเกดิแกเ่จบ็ตาย ไดรู้จ้กัวิธีที่จะทาํใหเ้ราหยดุเหตขุอง

การเกดิแกเ่จบ็ตาย หยดุเหตขุองความทกุขไ์ด ้ ถา้เราไม่นําเอาไปปฏบิตัิกไ็ม่มีใครที่จะ

ทาํอะไรได ้ มนัเป็นเรื่องของเรา การปฏบิตัน้ีิเราตอ้งปฏบิตัิ และการรบัผลของการ

ปฏบิตัิเรากเ็ป็นผูร้บัผล ถา้เราปฏบิตัเิรากจ็ะไดร้บัผล ถา้เราไม่ปฏบิตัเิรากจ็ะไม่ไดร้บั

ผล พระพทุธเจา้พระสาวกท่านกเ็ป็นเพยีงแตผู่บ้อกทางเท่านั้น เราจะเดินไปทางนั้น

หรอืไม่มัน่กอ็ยูท่ี่ตวัเรา ถา้เราเดนิไปไมห่ยุดเราก็จะตอ้งถงึจดุหมายปลายทางอย่าง

แน่นอน ถา้เราไมเ่ดนิไปหรอืเดนิไปแลว้หยุด หรอืเดนิไปแลว้หนัหลงัเลี้ยวกลบัมาใหม ่

เราก็จะไปไมถ่งึจดุหมายปลายทาง ทีพ่ระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลายไดไ้ปถงึ  

ดงันัน้สิง่ทีจ่ะทาํใหเ้ราไปได ้ไปถงึจดุหมายปลายทางนัน้ ก็คอืศรทัธา ความเชื่อทีแ่น่วแน่

วา่ สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เป็นสิง่ทีม่คุีณค่ามปีระโยชนก์บัชวีติจติใจของพวกเรา 

เป็นความจรงิ ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีเ่ราจะถกูหลอกใหท้าํ โดยทีไ่มไ่ดป้ระโยชนจ์ากการกระทาํ 

แลว้เราก็ตอ้งมคีวามเพยีร ถา้เราไม่มคีวามเพยีร เราก็จะไม่มวีนัทีจ่ะสามารถ จะไปถงึ

จดุหมายปลายทางนัน้ได ้ ดงันัน้ขอใหเ้ราพยายามสรา้งความเพยีรขึ้นมา สรา้งศรทัธา

ขึ้นมา ศรทัธาก็คอืใหฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ใหศึ้กษาคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่เรื่อยๆ 

ความเพยีรก็คอืใหเ้ราบงัคบัตวัเราใหเ้ราทาํ ทาํไป ทาํจากนอ้ยไปหามาก ไมต่อ้งทาํมาก 

วนัน้ีเขามวีิง่มาราธอนทีพ่ทัยากนั เราอยากจะวิง่มาราธอน แต่เราอาจจะยงัวิง่ไมไ่ดเ้ลย

ตอนแรกทีเ่ราเริ่ม เราก็วิง่วนัละกโิลฯก่อน ครัง้ละกโิลฯหน่ึงก่อน หรอืครัง้ละ ๑๐๐ 

เมตรก่อนก็ได ้แลว้ก็เพิม่ขึ้นไป จาก ๑๐๐ เมตรเป็น ๒๐๐ เมตร จาก ๒๐๐ เมตรเป็น 

๓๐๐ เมตร ทาํไปเรื่อยๆ เพิม่ไปเรื่อยๆ ต่อไปมนัก็วิง่ไดเ้องมาราธอน ฉนัใด การที่จะ

บาํเพญ็เพื่อใหไ้ปถงึมรรคผลนิพพานได ้ กเ็กดิจากการทาํวนัละเลก็วนัละนอ้ยไปกอ่น 

นัง่สมาธิวนัละ ๑๕ นาท ี ๒๐ นาทไีปก่อน เจรญิสติไปอยูเ่รื่อยๆ ใหม้ากที่สุดเท่าที่จะ
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มากได ้ พทุโธไปเรื่อยๆ ตื่นขึ้นมาลมืตาก็พทุโธๆไป ทาํไปเรื่อยๆ แลว้มนัจะเพิ่มกาํลงั

ข้ึนไปเอง มนัจะมีกาํลงัมากเพิม่ข้ึนไปเรื่อยๆ แลว้ต่อไปมนัก็จะสามารถพทุโธไดท้ ัง้วนั 

สามารถนัง่สมาธิทาํใจใหร้วมใหส้งบได ้ ใหต้ ัง้อยูไ่ดเ้ป็นเวลายาวนาน แลว้ออกจาก

สมาธมิากห็ดัเจรญิปญัญา หดัมองทกุอยา่งว่าเป็นทกุข ์ ทกุขเ์พราะวา่มนัไม่เที่ยง 

เพราะว่ามนัไม่ถาวร เวลามนัหมดไปก็จะเป็นความทกุข ์ ความสุขทีม่อียู่ก็จะหมดไป 

เมือ่สิง่ทีใ่หค้วามสุขกบัเรามนัหมดไป เช่นสามตีายไป ภรรยาตายไป  เราตอ้งอยู่คน

เดยีวมนัก็ไมเ่หมอืนกบัตอนทีม่สีามมีภีรรยาอยู่ดว้ย แต่สามภีรรยาก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีถ่าวร 

เกดิแลว้เขาก็ตอ้งตายไป ไมเ่ขาไปก่อนเรา เราก็ไปก่อนเขา หรอืไมเ่ช่นนัน้ก็ไปพรอ้มๆ

กนั ก็มแีค่น้ี ใหพ้จิารณาอย่างน้ี แลว้ต่อไปจะไดไ้มไ่ปพึง่ไปอาศยัสิง่ต่างๆมาใหค้วามสุข

กบัเรา เพราะมนัมีโทษตามมา มีความทกุขต์ามมา เพราะมนัไม่เที่ยง เพราะมนัไม่ใช่

เป็นของเรา มนัไม่สามารถที่จะอยูก่บัเราไปไดต้ลอด ถา้เราพจิารณาอยา่งน้ีแลว้ เราก็

จะเหน็โทษ ของความอยากไดส้ิ่งตา่งๆมาใหค้วามสุขกบัเรา เหน็ทกุขท์ี่จะตามมา เราก็

จะหยดุอยากได ้พอเราหยดุอยากไดเ้รากถ็งึพระนิพพาน ก็มเีท่านัน้เอง จงึขอฝากเรื่อง

การมาศึกษาเรื่องของชวีติของพวกเรา ใหท้่านไดเ้อาไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิ เพือ่

ความหลดุพน้จากความทุกขท์ีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จงึขอยุติ

ไวเ้พยีงแค่น้ี ขออนุโมทนาใหพ้ร  

ถาม มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ แปลวา่อะไรคะ มรรคม ี๘ เลยสบัสนกบัมรรค ๔ 

และผล ๔ คอือะไร ไดย้นิประโยคน้ีมาแต่แรก นึกวา่เรยีนไปเดีย๋วเขา้ใจเอง แต่

ยงัไมรู่จ้นป่านน้ี ขอพระอาจารย ์รบกวนอธิบายดว้ยค่ะ 

ตอบ คอืมรรคน้ี เปรยีบเทีย่บกเ็ป็นเหมอืนกบั การเรยีนปรญิญาระดบัต่างๆ ส่วนผลก็

คอืปรญิญาทีจ่ะไดร้บั เช่นการจะเรยีนปรญิญาตรี เราก็ตอ้งเขา้มหาลยัฯเรียนอยู่ 

๔ ปี พอเรยีนจบ ๔ ปีก็จะไดร้บัปรญิญาตร ีทางพระพทุธศาสนาก็มปีรญิญาอยู่ 

๔ ข ัน้ดว้ยกนั มปีรญิญาตรโีทเอกและเหนือเอกขึ้นไป เป็น ๔ ข ัน้ดว้ยกนั ในแต่

ละข ัน้ก็ตอ้งมกีารเรยีน มกีารทาํการบา้นทาํขอ้สอบ มรรคน้ีคอืการเรยีนการทาํ

ขอ้สอบ เช่นข ัน้แรกเราเรยีกวา่ โสดาปฏมิรรค กบัโสดาปฏผิล ข ัน้ของพระ
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โสดาบนั การทีจ่ะบรรลขุ ัน้โสดาบนัไดก้็ตอ้งเจรญิมรรค มรรคทีจ่ะเจรญิน้ีก็คอื

มรรค ๘ น่ีเอง แต่คาํถามหรอืปญัหาหรอืขอ้สอบน้ีของพระโสดาบนั อยู่ที่

สกักายทฐิ ิ คอืความเหน็วา่ร่างกายน้ี เป็นตวัเราของเรา เหน็วา่ขนัธ ์ ๕ ชวีติของ

เราน้ีเป็นตวัเราของเรา แต่ความจรงิมนัไมไ่ดเ้ป็นตวัเราของเรา พระโสดาบนัก็

ตอ้งศึกษาอย่างทีว่นัน้ีไดแ้สดงใหฟ้งั ถา้ฟงัวนัน้ีเขา้ใจและสามารถปฏบิตัติาม

ความจรงิได ้ คอืปลอ่ยวางร่างกายได ้ เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งปลอ่ย เวลาร่างกาย

จะตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ก็ไมเ่ดอืดรอ้น ไมม่คีวามอยากทีจ่ะใหร่้างกายไมแ่ก่

ไมเ่จบ็ไมต่าย อย่างน้ีก็เรยีกวา่เป็นการทาํขอ้สอบเรยีกวา่มรรค เรยีนดว้ยศึกษา

ไปดว้ย แลว้ก็พอถงึเวลาตอ้งทาํขอ้สอบกท็าํ ถา้ทาํผ่านก็จะไดร้บัปรญิญาก็คอื

ไดร้บัผล ผลก็คอืโสดาปฏผิล ก็คอืไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนั พระโสดาบนัน้ีก็จะ

มรีางวลัก็คอื จะไมต่อ้งไปเกดิในอบายอกีต่อไป และการจะกลบัมาเกดิแก่เจบ็

ตายน้ี ก็มไีมม่ากเกนิ ๗ ชาต ิ และสามารถทีจ่ะบาํเพญ็ไปได ้ โดยทีไ่มต่อ้งมี

พระพทุธศาสนามาสอนมานาํทาง คอืหลงัจากที ่ สมมตุวิา่ยงัไมไ่ดบ้รรลธุรรมข ัน้

สูงกวา่น้ีแลว้ตายไปก่อน แลว้เวลากลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หมแ่ละไม่ไดม้าพบกบั

พระพทุธศาสนา ก็ไมเ่ป็นปญัหาเพราะมทีางอยู่ในใจแลว้ เหน็ทางเหน็มรรคอยู่

แลว้ เหน็ทางทีจ่ะพาไปสู่พระนิพพานแลว้ ก็กลบัมาปฏบิตัต่ิอ มาทาํปรญิญาข ัน้

โทต่อไป ปรญิญาโทและปรญิญาเอกต่อไปได ้ เพราะรูจ้กัวธิีเรยีนรูจ้กัวธิีทาํ

ขอ้สอบ เพยีงแต่วา่จะตอ้งศึกษาขอ้มลูเพิม่เตมิ ในการทีจ่ะผ่านข ัน้ช ัน้ทีสู่งขึ้นไป

กวา่นัน้ได ้ 

ช ัน้ทีสู่งไปกวา่นัน้ก็คอืการระงบัดบักามารมณ ์ คอืกามราคะ คอืความอยากทีจ่ะ

ร่วมหลบันอนกบัผูอ้ื่น อนัน้ีพระโสดาบนัถา้อยากจะขึ้นไปสู่ข ัน้พระสกทิาคาม ี ก็

ตอ้งศึกษาเรื่องของอสุภะ ตอ้งดูใหเ้หน็ร่างกายวา่ไมส่วยไมง่าม สาํหรบัพระ

สกทิาคามน้ีี ก็ไมจ่าํเป็นจะตอ้งทาํลายกามารมณใ์หม้นัหมดไป ถา้ทาํใหม้นัเบา

บางลงไป คอืจาก ๑๐๐ เหลอืสกั ๕๐ อย่างน้ีก็ถอืวา่ไดเ้ป็นพระสกทิาคาม ีพระ

โสดาบนัน้ียงัมกีามารมณ์ ๑๐๐ % แต่พอไดเ้ริ่มพจิารณาอสุภะ แต่เน่ืองจาก

กาํลงัของสตมิไีมม่ากพอ ทีจ่ะพจิารณาไดอ้ย่างต่อเน่ืองไดต้ลอดเวลา บางเวลาก็
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พจิารณาบางเวลาไมพ่จิารณา เวลาทีพ่จิารณากามารมณก์็ไมม่ ี เวลาไมไ่ด ้

พจิารณาก็เกดิกามารมณ์ขึ้นมา ท่านเรยีกวา่น่ีคอืข ัน้ที ่ ๒ ข ัน้สกทิาคามมิรรค 

สกทิาคามผิล การเจรญิมรรคก็คอืการเจรญิพจิารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆ น่ีเรยีกวา่

เป็นการเจรญิมรรค พอทาํไดถ้งึประมาณ ๕๐ % กถ็อืวา่ไดบ้รรลขุ ัน้ที ่๒ ไดเ้ป็น

พระสกทิาคาม ีคอืมคีวามอยากในกามนอ้ยลงไป เบาบางลงไป แต่ยงัไมห่มดไป 

ก็ตอ้งทาํต่อไป ก็เรยีกวา่เขา้สู่ข ัน้ที ่๓  

ข ัน้ที ่๓ น้ีตอ้งสามารถพจิารณาอสุภะไดต้ลอดเวลา หรอืทกุเวลาทีเ่กดิกามารมณ์

ขึ้นมา สามารถเอาอสุภะน้ีมาดบัไดท้นัท ี ไมจ่าํเป็นจะตอ้งไประบายกามารมณ์

ดว้ยการไปหลบันอนกบัผูอ้ื่น เวลาเกดิกามารมณ์ขึ้นมาก็นึกถงึอสุภะทนัท ี พอ

เหน็ภาพอสุภะ กามารมณก์็จะดบัไปทนัท ี น่ีกค็อืข ัน้ที ่ ๓ เรยีกวา่ ข ัน้

อนาคามมิรรค อนาคามผิล ถา้สามารถดบักามารมณด์ว้ยอสุภะไดอ้ย่างราบคาบ 

อย่างสิ้นเชงิ ก็ไดบ้รรลเุป็นพระอนาคาม ีน่ีก็คอืข ัน้ที ่๓ มรรคผลข ัน้ที ่๓  

มรรคผลข ัน้ที ่๔ ก็คอืข ัน้พระอรหนัต ์ข ัน้พระอรหนัตน้ี์ก็จะตอ้งมา กาํจดัอวชิชา 

กาํจดัมานะ ตวัสาํคญั ถา้สามารถกาํจดัมานะ ก็คอืการถอืตวั ยงัถอืวา่ตนเอง สูง

กวา่คนนัน้ เท่าคนน้ี ตํา่กวา่คนนัน้อยู่ เวลาทีม่ใีครเขามาดูถกูดูแคลน ก็จะเกดิ

ความทกุขใ์จขึ้นมา ก็ตอ้งทาํลายตวัมานะน้ี วา่ไม่มใีครสูงกว่าใคร ไมม่ใีครตํา่

กวา่ใคร เท่ากนัหมด สาํหรบัจติน้ีมนัไมม่สูีงไมม่ตีํา่ เป็นตวัรูเ้ฉยๆเท่านัน้เอง แต่

ตวัสมมตุมินัเขา้มาหลอกจติ ใหค้ดิวา่จติน้ีสูงบา้งตํา่บา้งเท่ากบัผูน้ ัน้ผูน้ี้บา้ง ก็

ตอ้งใชป้ญัญาพจิารณาใหรู้ท้นั เวลาเกดิการถอืตวัขึ้นมา ก็จะไดไ้มไ่ปทกุขก์บัมนั 

แต่ก็ยงัตอ้งปฏบิตัติามกฏระเบยีบของโลกอยู่ โลกเขายงัมผูีสู้งกวา่ผูต้ ํา่กวา่อยู่ 

ถงึเวลาก็ตอ้งปฏบิตัติามโลกไป อย่างในประวตัหิลวงปู่ม ัน่น่ี หลวงตาเคยเลา่ให ้

ฟงัวา่มคีนถามวา่ เวลาพระอรหนัตท์่านมาประชมุกนัน้ี ท่านจะนัง่กนัอย่างไร 

ท่านก็ตอบวา่ ท่านนัง่ได ้ ๒ แบบ ถา้นัง่ตามโลกกน็ัง่ตามลาํดบัพรรษา พระทีม่ี

พรรษามากกวา่ก็นัง่ขา้งหนา้ พระทีม่พีรรษานอ้ยกวา่ก็นัง่ขา้งหลงั แต่ถา้ท่านจะ

นัง่ตามแบบของวมิตุต ิ คอืไมใ่ช่เกี่ยวกบัทางโลก ท่านนัง่ตรงไหนก็ได ้ แก่กวา่
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อ่อนกวา่นัง่ตรงไหนก็ได ้ เพราะเหมอืนกนั อนัน้ีก็คอืความแตกต่างระหวา่งผูท้ีม่ี

มานะกบัผูท้ีไ่มม่มีานะ ผูท้ีไ่มม่มีานะน้ีท่านทาํไดท้ ัง้ ๒ แบบ นัง่ขา้งหนา้ก็ได ้นัง่

ขา้งหลงัก็ได ้แต่ผูท้ีย่งัมมีานะอยู่น้ีตอ้งนัง่ตรงทีข่องตนเท่านัน้ ใครมาแตะน้ี เหน็

ชดัเจนไหม แสดงว่ายงัไมบ่รรล ุ ผูท้ีม่านัง่ขา้งหนา้น้ี แสดงวา่พวกทีน่ ัง่ขา้งหลงัน้ี

บรรลเุร็วนะ หรอืผูท้ีน่ ัง่ขา้งหลงัเพราะกลวั กลวัจะถกูถาม อนัน้ีก็คอืข ัน้ของพระ

อรหนัตต์อ้งละมานะ แลว้ก็ละอวชิชา อวชิชาก็ยงัตดิความสุขทีม่อียู่ในจติอยู่ แต่

เป็นความสุขทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มเีจรญิมเีสือ่มอยู่ แต่ยงัอยากใหม้นัเจรญิ

อยากใหม้นัไมเ่สือ่ม ก็เลยยงัไมห่ลดุเพราะยงัมคีวามทกุขอ์ยู่ พอพจิารณาจน

เขา้ใจว่ามนัเป็นเรื่องปกตขิองความสุขภายในจติ ก็ยงัอยู่ภายใตก้ฏของไตร

ลกัษณอ์ยู่  มเีจรญิก็ตอ้งมเีสือ่ม พอรูท้นัก็ปลอ่ยวาง พอปลอ่ยวาง จติกห็ลดุ

ออกจากความทกุขน์ ัน้ไป สุขก็ได ้ ไมท่กุขก์็ได ้จติจะสุขก็ปลอ่ยมนัสุขไป จติมนั

จะทกุขก์็ปลอ่ยมนัทกุขไ์ป แต่ผูรู้ไ้มเ่ป็นทกุขก์บัมนั มนัตรงนัน้ ก็จะหลดุพน้ได ้

ทน้ีีก็ไดเ้ป็นอรหตัตผล อรหตัตมรรคก็คอืตอ้งทาํลายตวัมานะตวัถอืตน ตวัยดึ

ตดิกบัความสุขภายในจติ อวชิชา ไมรู่ว้า่ความสุขภายในจติน้ีก็เป็นอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา  

น่ีก็คอืเรื่องของมรรค ๔ ผล ๔ แลว้หลงัจากนัน้ยงัมอีกี ๑ คอืนิพพาน มรรค ๔ 

ผล ๔ นิพพาน ๑ ถงึจะครบสูตร ผูท้ีจ่ะไดนิ้พพานน้ี ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดอ้รหตัตผล

แลว้ ถงึจะไดร้บัรางวลัโบนสั ถา้ยงัไมไ่ดข้ ัน้พระอรหตัตผลน้ียงัไมไ่ดนิ้พพาน ยงั

ตอ้งกลบัมาเกดิใหมอ่ยู่ พระโสดาบนัก็ตอ้งกลบัมาเกดิ ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก 

พระสกทิาคามกี็ ๑ ชาต ิพระอนาคามไีมก่ลบัมาเกิดในกามภพ คอืไมก่ลบัมาเกดิ

เป็นมนุษย ์ แต่ยงัตอ้งไปเกดิในสวรรคช์ ัน้พรหมอยู่ จนกวา่จะเขา้สู่ไดอ้รหตัตผล 

พอไดอ้รหตัตผล แลว้กจ็ะไดพ้ระนิพพาน เขา้สู่พระนิพพานได ้ ก็จะไม่ตอ้ง

กลบัมาเกดิแก่เจบ็ตายต่อไป ท่านถงึเรยีกวา่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ น่ีคอื

เป้าหมายของการศึกษา ของการปฏบิตัทิางพระพทุธศาสนา หรอืจะพดูตามทาง

โลกก็คอื ปรญิญาข ัน้ต่างๆของพระพทุธศาสดา มอียู่ ๔ ข ัน้ดว้ยกนั จะเรียกวา่

ข ัน้อนุปรญิญา แลว้ก็ตร ี โท เอก ไปก็ได ้ แต่ละข ัน้ก็ตอ้งมมีรรค คอืการเรยีน
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การทาํขอ้สอบ ตอ้งเรยีนก่อน เรยีนแลว้ก็ทาํขอ้สอบ ถา้ทาํไดก้็จะไดร้บัปรญิญา

ไดร้บัผล  

ถาม ท่านอาจารยอ์ธิบายถงึเรื่องปรญิญา ๔ ใบน้ี จาํเป็นไหมคะวา่ สมมตุใินชาตน้ีิ ถา้

สาํเร็จพระอรหนัต ์ เราตอ้งไดห้น่ึงมาจากชาตทิีแ่ลว้ คอืทาํหน่ึงสองสามสีใ่นชาติ

เดยีวกนั ไดห้รอืเปลา่คะ  

ตอบ ได ้ก็พระพทุธเจา้ก็ทาํหน่ึงสองสามสี่ในชาตน้ีิ พระอรหนัตท์ ัง้หลาย หลวงตา ครู

บาอาจารยน้ี์ ท่านก็หน่ึงสองสามสีใ่นชาตน้ีิกนัท ัง้นัน้  

ถาม เราก็มคีวามหวงั  

ตอบ ก็ ๗ วนั ๗ เดอืน ๗ ปีน้ีไง เพราะใครก็ตามถา้มาเกดิแลว้ไม่รูจ้กัอรยิสจั ๔ ก็

แสดงวา่ยงัไม่ไดบ้รรลมุาก่อน แต่ผูท้ีรู่จ้กัอรยิสจั ๔ โดยทีไ่มต่อ้งไดย้นิไดฟ้งัจาก

คาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็แสดงวา่ไดเ้ป็นพระโสดาบนัแลว้ แต่ส่วนใหญ่ท่านก็

บรรลไุปหมดแลว้ เพราะวา่ท่านอย่างมากก็ ๗ ชาต ิ พวกทีม่าเกดิ เช่น

พระพทุธเจา้ไมรู่จ้กัพระอรยิสจั ๔ ตอนทีเ่ป็นเจา้ชายสทิธตัถะ ตอนทีเ่ป็นสมณ

โคตมะน้ี ไมรู่จ้กัอรยิสจั ๔ จงึไมส่ามารถหยุดความอยาก ทาํลายความทกุขเ์วลา

ออกจากสมาธิมาได ้ จนในทีสุ่ดตอ้งใชป้ญัญาพจิารณาดู ก็เลยไดพ้บกบัพระ

อรยิสจั ๔ รูว้า่ความทกุขเ์กดิจากความอยาก และปญัญาคอืเหน็ไตรลกัษณน้ี์ จะ

เป็นตวัทีจ่ะหยุดความอยากได ้ อนัน้ีเป็นหวัใจของการตรสัรู ้ ผูใ้ดถา้พูดวา่บรรลุ

แลว้ ไมเ่คยพดูถงึเรื่องอริยสจั ๔ เลย ก็แสดงวา่ไม่รูเ้รื่อง ไมรู่บ้รรลเุรื่องอะไร ผู ้

ทีบ่รรลน้ีุตอ้งชดัเจนในเรื่องอรยิสจั ๔  

ถาม ผมอ่านเจอคาํสอนของพระอาจารยอ์ยู่ช่วงหน่ึงทีบ่อกวา่ การระลกึรูเ้ป็น

จดุเริ่มตน้ เป็นการตัง้สต ิเพือ่เป็นการไปสู่อกีจดุหน่ึง คอืการหยุดจติ ถา้ตามรูไ้ป

เรื่อยๆ ตามจติอยู่เรื่อยๆก็เหมอืนการตะครุบเงา พอดขีอ้น้ีผมสงสยัวา่ ตรงน้ีต่าง

กบัการภาวนาแบบการรูส้ภาวะอะไรเกดิขึ้นก็สกัแต่วา่รู ้ แลว้ก็รูอ้ย่างมกีารปลอ่ย
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วางกนั เพราะฉะนัน้มนัเหมอืนกบัวา่เรา เราไม่รูถ้งึจติจรงิๆหรอืเปลา่ครบั เรารู ้

แค่การทีจ่ติไปปรุงแต่ง 

ตอบ คอืการทีเ่ราสกัแต่วา่รูไ้ดน้ี้ เราตอ้งมกีาํลงัหยุดจติ ใหส้กัแต่วา่รูจ้รงิๆ ไมใ่ช่สกัแต่

วา่รูแ้ต่ยงัระงบัความรกัชงัความกลวัความหลงไม่ได ้ เช่นไปเหน็ผไีมส่กัแต่วา่รู ้

มนัจะเกดิความกลวัขึ้นมา อย่างน้ีก็ใชไ้มไ่ด ้เหน็ภาพสวยๆงามๆก็เกดิกามารมณ์

ขึ้นมา ไม่สามารถระงบักามารมณ์ได ้ อย่างน้ีก็ไมใ่ช่สกัแต่วา่รู ้ ถา้สกัแต่วา่รูจ้รงิ 

เหน็แลว้จะเฉยหมด ถงึจะเรยีกวา่สกัแต่วา่รูจ้รงิ อนันัน้มนัข ัน้ระดบัปญัญา แต่

ก่อนจะถงึข ัน้ปญัญาได ้มนัจะตอ้งมสีมาธิเป็นตวัหยุดใจใหส้กัแต่วา่รูใ้หไ้ดก่้อน  

ถาม ถา้ผมเขา้ใจไมผ่ดิ ถา้เราจะดูจติไดจ้รงิๆ แปลวา่ตอ้งมสีมาธิต ัง้ม ัน่ก่อนเสมอหรอื

เปลา่ครบั  

ตอบ จะดูทกุอย่างน้ีก็ตอ้งมสีมาธิก่อน ถงึจะสามารถทีจ่ะดูแบบใจไมม่อีคตไิด ้ 

ถาม ครบั ถา้เผือ่เราดู เราดูถงึสภาวะทีม่กีารปรุงแต่งแลว้ อนันัน้ไมถ่อืเป็นการดูจติใช่

หรอืเปลา่ครบั  

ตอบ ก็ดูจติ เพราะวา่การปรุงแต่งก็เป็นสภาวะของจติเหมอืนกนั ความคดิปรุงแต่งน้ี ก็

เป็นตวัทีท่าํใหเ้กดิสภาวะต่างๆขึ้นมาในจติ เกดิความสุข เกดิความทกุข ์ เกดิ

ความผ่องใส เกดิความเศรา้หมองขึ้นมา ก็เกดิจากตวัความคดิปรุงแต่งน้ี เราก็

ตอ้งหยุดมนัก็เท่านัน้  ถา้หยุดมนัไดม้นัก็จะไม่มภีาวะต่างๆ  

ถาม แต่ถา้สมมตุเิราไปรูม้นั แต่สภาวะนัน้ไมห่ยุดลง ก็หมายความวา่เราก็ไดดู้แต่เงา

ของจติ ไมถ่อืเป็นการเจรญิจติตานุปสัสนาใช่ไหมครบั 

ตอบ ไมห่รอก คอืใหเ้รารูท้นัมนัแลว้ไมเ่กดิ ความรกั ชงั กลวั หลงกบัมนัเท่านัน้เอง 

ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป มนัจะดกี็ปลอ่ยมนัด ี มนัจะไมด่กี็ปลอ่ยมนัไมด่ ี ถงึจะ
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เรยีกวา่เป็นการดูแบบสกัแต่วา่รู ้ ทน้ีีจะทาํใหไ้มร่กัชงักลวัหลงได ้ มนัตอ้งมไีตร

ลกัษณเ์ป็นตวัคอยหยุด ๔ ตวัน้ี ถา้ไมม่ไีตรลกัษณม์นัจะหยุด ๔ ตวัน้ีไมไ่ด ้ 

ถาม ถา้เผือ่เราไมเ่หน็ไตรลกัษณจ์รงิๆ แลว้เราใชก้ารคดิเอาสอนใจเราเองน้ี จะมี

ประโยชนใ์นเรื่องการภาวนาไหมครบั  

ตอบ ก็มนัเป็นข ัน้ดาํเนินการไง ข ัน้ดาํเนินการไปสู่การภาวนามยปญัญา การจะ

ภาวนามยปญัญาไดต้อ้งมสีมาธิก่อน ถงึจะสามารถทาํใหจ้ติสกัแต่วา่รูไ้ดจ้รงิๆ  

ถาม ผมอยากเรยีนถามถงึสมถะข ัน้ตน้ครบั คอืเวลาเราภาวนาไปแลว้ รูส้กึว่าฟุ้ งซ่าน

นะครบั มวีธิีแกก้ารฟุ้ งซ่านไหมครบั  

ตอบ ก็ตอ้งพยายามบรกิรรมใหอ้ยู่อย่างต่อเน่ือง และควรจะทาํก่อนทีม่านัง่สมาธิ เรา

สามารถบรกิรรมพทุโธไดต้ลอดเวลา ยกเวน้เวลาทีเ่ราตอ้งใชค้วามคดิไปกบัการ

ทาํงานทาํการ ถา้เราไมต่อ้งใชค้วามคดิไปกบัการทาํงานทาํการ ปกตเิราก็คดิเรื่อย

เป่ือยอยู่แลว้ คดิไปแลว้ก็เลยทาํใหเ้ราฟุ้ งซ่านขึ้นมา ถา้เราใชก้ารบรกิรรมแทน

ปลอ่ยใหจ้ติคดิฟุ้ งซ่านไป ต่อไปความฟุ้ งซ่านก็จะหายไป  

ถาม แลว้เมือ่มนัสงบละ่ครบั แลว้มนัไมอ่ยากบรกิรรม จะตอ้งทาํอย่างไรครบั 

ตอบ ก็ใหอ้ยู่เฉยๆ ใหรู้ไ้ปเฉยๆ จนกวา่มนัจะเริ่มคดิแลว้เราก็หยุดมนัใหม ่ หรอืวา่ถา้

เราสามารถทีจ่ะบงัคบัความคดิ ใหค้ดิไปในทางไตรลกัษณไ์ดก้็คดิไปได ้ คิดวา่

ร่างกายน้ีไมเ่ทีย่ง เกดิแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ร่างกายน้ีไม่สวยไมง่าม เป็น

ดนินํา้ลมไฟไม่ใช่ตวัเราของเรา เป็นทกุขถ์า้เราไปยดึไปตดิมนั ใหค้ดิอย่างน้ีก็จะ

เป็นวปิสัสนาขึ้นมา เป็นปญัญาขึ้นมา แลว้ก็จะปลอ่ยวางร่างกายได ้เขา้ใจไหม 

ถาม เราสวดมนตแ์บบไมอ่อกเสยีง บญุกศุลทีจ่ะไดจ้ะเท่ากนักบัแบบสวดมนตอ์อก

เสยีงไหมคะ 
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ตอบ คอืบญุกศุลทีไ่ดจ้ากการสวดมนต ์ก็คอืความสงบ ความสงบน้ีถา้สวดในใจมนัจะ

สงบกวา่การสวดออกเสยีง เพราะเวลาออกเสยีงน้ีมนัตอ้งใชพ้ลงัจติมากกวา่การ

สวดภายในใจ เพราะตอ้งบงัคบัใหร่้างกายเปลง่เสยีงออกมา ถา้เราสวดภายในใจ

ได ้มนัก็เหมอืนกบัเราบรกิรรมพทุโธ หรอืดูลมหายใจเขา้ออก มนัก็จะสงบไดล้กึ

และไดม้ากกวา่การสวดออกเสยีง 

ถาม คาํวา่อทุศิบญุใหผู้ต้าย พอเขา้ใจ แต่ใหค้นเป็น คาํวา่แบ่งบญุหรอืนาํบญุมาให ้

หรอือื่นๆใหค้นทีม่ชีวีติอยู่ ควรพดูว่าอย่างไรจงึจะถกูตอ้งคะ 

ตอบ บญุน้ีคนทีย่งัมชีวีติอยู่ แบ่งใหเ้ขาไมไ่ด ้เขาตอ้งเป็นคนทาํเอง สิง่ทีเ่ราอาจจะช่วย

ใหเ้ขาไดบ้ญุไดก้็คอื เอาหนงัสอืธรรมะไปใหเ้ขาอ่าน แต่ถา้เขาไมอ่่านเขาก็ยงั

ไมไ่ดบ้ญุ แต่ถา้เขาไดอ่้านเขาก็อาจจะไดบ้ญุ ถา้เขาอ่านแลว้เขาเขา้ใจ แลว้เขา

สามารถทีจ่ะเปลีย่นสภาพจติของเขา ทีเ่คยฟุ้ งซ่านวุ่นวายใหด้บัใหห้ายไปได ้จาก

การไดอ่้านหนงัสอืธรรมะ ก็เรยีกวา่เป็นการแบ่งบญุไดแ้บบน้ี แต่การจะทาํทาน

ใหเ้ขาน้ี แลว้บอกวนัน้ีไดท้าํทานใหคุ้ณแลว้น้ี ทาํไมไ่ด ้ นอกจากเขาฝากเงนิทอง

ไปกบัเรา ใหไ้ปทาํทานใหเ้ขาอย่างน้ี เขาก็จะไดบ้ญุ การทาํทานน้ีมนัตอ้งเกดิจาก

ทรพัยข์องเราเอง เกดิจากเจตนาของเราเอง วา่เราตอ้งการสละทรพัยส่์วนน้ีไป ถา้

เราทาํอย่างน้ีถงึแมว้า่เราจะไมไ่ดไ้ปเอง ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร ขอใหเ้ราไดส้ละ

ทรพัยส่์วนน้ีไปดว้ยความตัง้ใจทีจ่ะสละ แลว้เราก็จะเกดิความสุขใจขึ้นมา คอื

บญุน้ีมนัมอียู่ ๑๐ ชนิดดว้ยกนั บางชนิดก็ตอ้งทาํเอง บางชนิดก็ฝากคนไปทาํให ้

ได ้ เช่นทานน้ีเราฝากเขาไปได ้ธรรมะคาํสอนน้ีคนอื่นเขาเอามาสอนเราแลว้เราฟงั 

แลว้เราเกดิความเขา้ใจ ปลอ่ยวางความอยากได ้ ทาํใจใหส้งบไดอ้นัน้ีก็เป็นบญุ

เหมอืนกนั เช่นวนัน้ีญาติโยมฟงัธรรมแลว้ ก็กลบัไปเลา่ใหคุ้ณแมฟ่งัทีบ่า้น หรอื

คุณพอ่ฟงัทีบ่า้น แลว้พอฟงัแลว้คุณพอ่ก็เขา้ใจ คุณแมก่็เขา้ใจ ใจสุขใจสบาย

ขึ้นมา อนัน้ีก็เหมอืนกบัเอาบญุมาฝากได ้ แต่ผูฟ้งัตอ้งเขา้ใจ ไมใ่ช่เหมอืนกบัไป

พดูใหก้บัเดก็ฟงั เดก็ฟงัไมรู่เ้รื่อง ฟงัแลว้ก็ไมไ่ดเ้กิดประโยชนอ์ะไร อย่างน้ีก็จะ

ไมไ่ดป้ระโยชนไ์ม่ไดบ้ญุ  
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ถาม ทาํบญุทกุครัง้ทีว่ดัหรอืทีบ่า้น เราควรถวายขา้วพระพทุธหรอืไมค่ะ  

ตอบ ไมค่วรหรอก เพราะว่าพระพทุธน้ีท่านกนิขา้วไม่ได ้ พระพทุธตอ้งการปฏบิตับูิชา

กบัอามสิบูชา อามสิบูชาก็เครื่องสกัการะ เช่นดอกไมธู้ปเทยีน ปฏบิตับูิชาก็นัง่

สมาธิ ไหวพ้ระสวดมนตอ์ยู่ทีห่นา้พระ น่ีเรยีกวา่ปฏบิตับูิชา การบูชาท ัง้ ๒ ชนิด

น้ี พระพทุธเจา้บอกวา่การบูชาดว้ยการปฏบิตับูิชาน้ี เป็นการบูชาทีแ่ทจ้รงิ  

ถาม ถา้พระแต่งเพลงและรอ้งเพลงเพือ่สถาบนัพทุธศาสนา จะถงึอรยิบคุคลไหมครบั 

หมายถงึอนาคามบีคุคลไหมครบั 

ตอบ ไมรู่จ้ะตอบยงัไง ท่านแต่งแลว้มกีามารมณห์รอืเปลา่ การจะถงึอนาคามไีดน้ี้ ตอ้ง

ไมม่กีามารมณ ์ ถา้แต่งเพลงเหมอืนกบัเป็นการแต่งกลอนไป แต่งบทสวดมนตน้ี์ 

มนัก็ทาํใหใ้จสงบได ้ มนัขึ้นอยู่กบับททีเ่ราแต่งวา่ มนัส่อไปในการส่งเสรมิ

กามารมณห์รอืดบักามารมณ ์ ถา้แต่งวา่ ร่างกายของเรามผีมขนเลบ็ฟนัหนงัฯลฯ 

มอีาการ ๓๒ ไมส่วยไมง่าม น่าเกลยีด อย่างน้ีก็เป็นอนาคามไีด ้ 

ถาม การนัง่สมาธิแลว้พบกบัความวา่ง ไมม่คีวามคดิ ลมเบาแลว้ใหอ้ยู่ตรงนัน้ ใหม้นั

คลายตวัของมนัเอง หรอืคะ เพราะมคีวามรูส้กึวา่คงสภาพไวไ้มไ่ด ้ อยู่ไดแ้ป๊บ

เดยีวเท่านัน้ มวีธิีใดทีจ่ะคงสภาพนัน้ไวไ้ดน้านๆคะ  

ตอบ ก็หม ัน่เจรญิสตใิหม้ากขึ้น ตอนน้ีอาจจะสงบแต่สงบไมไ่ดน้าน และอาจจะยงัไม่

ลกึ มนัควรจะลงไปไดล้กึกวา่น้ีอกี มนัควรจะถงึข ัน้ทีแ่บบเรยีกวา่ มหศัจรรยใ์จ 

คอืใครไดล้งถงึฐานของจติแลว้ มนัจะเหมอืนกบัขึ้นสวรรคท์ ัง้เป็น แลว้มนัจะ

บอกวา่ ไมเ่อาอะไรแลว้ในโลกน้ี จะเอาตวัน้ีตวัเดยีว น่ีแหละคอืคู่รกัทีแ่ทจ้รงิของ

เรา หามาตัง้นานแลว้พึง่มาเจอวนัน้ีเอง อนันัน้แหละมนัถงึจะเรยีกวา่สงบจรงิๆ 

แลว้ไมส่งสยัไมต่อ้งไปถามใครว่าเป็นสมาธิหรอืไมเ่ป็นสมาธิ มนัตอ้งอศัจรรยใ์จ 

แลว้มนัจะไมอ่ยากไดอ้ะไรแลว้ มสีามมีภีรรยาก็อยากจะยกใหค้นอืน่แลว้ 

อยากจะไปขอบวชอยู่ภาวนาอยู่คนเดยีว เพราะทีอ่ยู่น้ีมนัวุน่วายหนอ  
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ถาม เวลาฟงัเทศนข์องหลวงพ่อ ท ัง้ฟงัสดและฟงัจากซดี ี ถา้นัง่หลบัตาฟงั จติจะ

ฟุ้ งซ่านคดิไปเรื่อยเป่ือย หรอืไมก่็หลบั จบัใจความไดน้อ้ย แต่ถา้ลมืตาฟงัจะ

พจิารณาตามได ้แต่หนูอยากนัง่หลบัตาฟงัมากกวา่ ควรแกไ้ขอย่างไรดคีะ 

ตอบ อนัไหนทีม่นัทาํใหใ้จสงบก็เอาอย่างนัน้แหละ  

ถาม ปจัจบุนัน้ีมขีา่วการข่มขนืแลว้ฆ่าเกอืบทกุวนั ถา้เราเจอกบัตวัเอง เราควรจะสูค้น

ทีค่ดิจะทาํรา้ยเราหรอืเปลา่คะ และถา้เราสูเ้พือ่ป้องกนัตวั และทาํใหเ้ขาตอ้งตาย 

เราจะบาปไหมคะทีฆ่่าคนตาย หรอืเราไมต่อ้งสูเ้ลย ปลอ่ยใหเ้ขาทาํรา้ยเรา เพราะ

คดิวา่มนัเป็นเวรกรรมของเราคะ 

ตอบ ก็ไมค่วรจะสูห้รอก ปลอ่ยมนัไปตามบญุตามกรรม ถงึเวลามนัจะตายก็ปลอ่ยมนั

ตายไป เพราะสูบ้างทมีนัก็อาจจะตายเหมอืนกนัอยู่ด ีถา้ถงึเวลาจะตอ้งตาย ถา้ไม่

สูอ้าจจะไมต่ายก็ได ้ เพราะเขาไมต่อ้งการจะฆ่าเรา เขาตอ้งการขม่ขนืเราเท่า

นัน้เอง ถา้เขาตอ้งการทรพัยก์็ยกใหเ้ขาไป เขาไดส้ิง่ทีเ่ขาตอ้งการแลว้เขาก็ไป ที่

เขาตอ้งฆ่าเราก็เพราะอาจจะตอ้งการปิดปากเราเท่านัน้เอง ถา้เขาตอ้งทาํก็ถอืวา่

มนัเป็นเรื่องธรรมดา เกดิแก่เจบ็ตาย ถา้เรายอมตายเราก็อาจจะบรรลุเป็น

โสดาบนัในตอนนัน้เลยก็ได ้ 

ถาม หนูไมม่คีวามรูส้กึเมตตากบัผูท้ีเ่หน็แก่ตวั ไมม่นีํา้ใจ โลภเอาแต่ตวัเอง ดูถกูคน

อื่นเลยค่ะ ถา้คนทีล่าํบากเดอืดรอ้นตกทกุขไ์ดย้าก หนูจะเมตตาสงสารช่วยเหลอื 

แต่ถา้เป็นคนทีเ่หน็แก่ตวัไมม่นีํา้ใจกบัผูอ้ื่น เป็นอะไรหนูจะไมรู่ส้กึสงสารเลย 

ควรจะแกไ้ขอย่างไรดคีะ 

ตอบ ก็ทาํใจใหเ้ป็นกลางเฉยๆกแ็ลว้กนั เป็นอเุบกขาไป ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่องตาม

บญุตามกรรมของเขา เขาทาํดเีขาก็ไดด้เีขาทาํช ัว่เขาก็ไดช้ ัว่ แต่ในกรณีทีเ่ขาตก

ทกุขไ์ดย้ากเดอืดรอ้นเราก็ไมค่วรทีจ่ะดูดาย อย่างนอ้ยก็ควรจะช่วยเขาในระดบัที่

จะทาํใหเ้ขาไดด้าํรงชพีต่อไปได ้ เช่นระดบัของปจัจยั ๔ เช่นบา้นเขาไฟไหมห้รอื

นํา้ท่วมแลว้ไม่มเีสื้อผา้ไม่มอีาหาร เราก็ตอ้งช่วยเหลอืเขาไปตามความเหมาะสม 
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แต่ตามปกต ิ ถา้เราช่วยเขาไม่ได ้ หรอืไมค่วรจะทาํเราไมค่วรจะช่วย เราก็ทาํใจ

เป็นอเุบกขาไป  

ถาม การทีเ่ราเป็นนกับญุทีด่ ี เราควรทีจ่ะทาํบญุ ละบาป ชาํระใจใหส้ะอาดบรสุิทธ ์ถา้

เราทาํบญุอยู่เป็นประจาํทาํมากทาํเยอะ ทาํไปเรื่อยๆ ละบาปท ัง้หลายได ้ แต่ยงัมี

จติใจทีไ่มเ่มตตา อจิฉารษิยาผูอ้ื่น คดิวา่ผูอ้ื่นตํา่ตอ้ยกวา่ ทาํบญุนอ้ยกวา่เรา ดู

ถกูผูอ้ื่น ไมม่นีํา้ใจกบัผูอ้ื่น เอาแต่ตวัเอง ไมส่นใจคนรอบขา้งในสงัคม อย่างน้ีถอื

วา่เรายงัไม่ใช่นกับญุทีแ่ทจ้รงิหรอืเปลา่ครบั  

ตอบ มนัก็เป็นนกับญุบางส่วน ยงัไมค่รบถว้นบรบูิรณ ์ ถา้อยากจะใหค้รบถว้นบรบูิรณ์

น้ีจะตอ้งขยบัไปเป็นนกับวช เพราะวา่ปญัหาความเหน็แก่ตวัน้ี มนัอยู่ภายในจติ 

เป็นกเิลสตณัหาทีไ่มส่ามารถทีจ่ะทาํลายได ้ดว้ยการรกัษาศีลหรอืดว้ยการทาํทาน 

ตอ้งอาศยัการภาวนาเท่านัน้ถงึจะสามารถทีจ่ะทาํลายกเิลส คอืตวัความหลง

ความเหน็แก่ตวัน้ีได ้ ตอ้งใชก้ารภาวนา จาํเป็นจะตอ้งขยบัระดบัขึ้นไป สู่ระดบั

ของนกับวช คอืตอ้งใชใ้หเ้วลามากกบัการภาวนา ถา้เป็นนกับุญน้ี กอ็าจจะภาวนา

กนัพอหอมปากหอมคอ วนัละครึ่งช ัว่โมง แต่ถา้เป็นนกัภาวนาน้ี จะตอ้งภาวนา

เป็นเวลาสบิยี่สบิช ัว่โมง ยกเวน้เวลาหลบัเท่านัน้ ถงึจะสามารถทีจ่ะทาํลาย

ความเหน็แก่ตวัทีเ่กดิจากความหลงน้ีได ้ 

ถาม เรื่องคาํถามเมือ่สกัครู่ เรื่องการขม่ขนืผูห้ญงิ ในภาวะทีค่นๆนัน้ไม่มคีวามพรอ้ม 

ไมส่ามารถทีจ่ะปลอ่ยวางเรื่องของตนเองไดน้ี้ ถา้ปลอ่ยใหเ้หตกุารณเ์หลา่นัน้

เกดิขึ้นน่ี มนัก็เป็นตราบาปของชวีติของคนๆนัน้ไปเลย ชวีติเหมอืนตกนรกท ัง้

เป็น ในเมือ่เขาปลอ่ยวางไมไ่ดแ้ลว้เกดิสภาวะแบบนัน้กบัเขา แต่ในกรณีทีเ่ขา

ปลอ่ยวางไดแ้ลว้เรื่องเหลา่น้ีก็ไมม่ปีญัหาอะไร ก็เลยคดิวา่ การทีเ่ราจะปลอ่ย

เรื่องน้ีใหเ้กดิขึ้น สภาวะนัน้จะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะปลอ่ยวางตวัน้ี  

ตอบ ก็เป็นเรื่องของแต่ละคน ทีจ่ะตอ้งพจิารณาเอาเองวา่ จะเอาอะไร ทาง

พระพทุธศาสนา ทางที่พระพทุธเจา้เคยสอนไวก้็คอื ใหส้ละทรพัยเ์พือ่รกัษา
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อวยัวะ สละอวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ และสละชวีติเพือ่รกัษาธรรม อยู่ทีว่า่เรา

ตอ้งการอะไร ถา้เราตอ้งการรกัษาทรพัยเ์ราก็ตอ้งสูสุ้ดเหวีย่ง ถา้ใครจะมาเอา

ทรพัยข์องเราไป แต่ถา้เราตอ้งการรกัษาธรรมเราก็ตอ้งสละไดท้กุอย่าง เพราะ

ธรรมน้ีมคุีณค่าเหนือทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ฉะนัน้ก็สุดแทแ้ต่ แต่ละท่านจะตอ้ง

พจิารณา ก็ขึ้นอยู่กบัปญัญาของแต่ละท่าน ถา้ใครเหน็วา่ชวีติยงัมคุีณค่ากวา่ 

หรอืสถานภาพในสงัคมมคุีณค่ากวา่ธรรมะ ก็จะไม่สามารถทีจ่ะสละได ้ 

ธรรมะน้ีก็คอื การหลดุพน้จากความทกุข ์ ในทุกระดบันัน่แหละ ต ัง้แต่ข ัน้

โสดาบนัขึ้นไปถงึข ัน้พระอรหนัตน้ี์ จะตอ้งสละสิง่เหลา่น้ีไดห้มด สละทรพัยไ์ด ้

สละอวยัวะได ้สละชวีติได ้อย่างหลวงปู่ขาวท่านเคยพดูเอาไวว้า่ นิพพานอยู่ฟาก

ตาย ผูใ้ดน้ีถา้ยงัไมย่อมตายน้ีจะไปไมถ่งึพระนิพพาน เพราะความกลวัตาย 

ความรกัตวักลวัตายน้ี จะทาํใหเ้รายดึตดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดินัน่เอง แต่

ถา้เราไม่รกัตวักลวัตาย เรารูว้า่มนัเป็นของสมมตุ ิ มนัไมใ่ช่ตวัเราของเรา มี

ปญัญา เราก็ปลอ่ยมนัไดอ้ย่างงา่ยดาย เพราะตวัเราทีแ่ทจ้รงิก็คอืใจ ใจทีถ่กู

ความหลงหลอกใหไ้ปยดึตดิกบัเงนิทอง ยดึตดิกบัอวยัวะ ยดึตดิกบัชวีตินัน่เอง 

ถา้เหน็ดว้ยปญัญาวา่มนัไมใ่ช่ของเราไมใ่ช่ตวัเรา มนัจะปลอ่ยมนัไป แลว้เราก็จะ

ไดห้ลดุพน้ได ้ถา้ไมป่ลอ่ยเราก็จะยดึตดิกบัมนัต่อไป  

ฉะนั้นคาํถามแต่ละคาํถาม คาํตอบแต่ละคาํตอบน้ี คนฟังน้ีกต็อ้งเอาไป

พจิารณา เพราะว่ามนัข้ึนอยูก่บัภมิูปญัญาของแตล่ะคน ถา้เป็นอยู่ระดบัประถม

ก็ตอ้งทาํขอ้สอบแบบหน่ึง ข ัน้มธัยมก็ตอ้งทาํขอ้สอบอกีแบบหน่ึง จะให ้

เหมอืนกนัไมไ่ด ้ แต่อนัน้ีพดูกพ็ดูเพื่อใหถ้งึขัน้สูงสุดเลย กค็ือขัน้ตอ้งปลอ่ย

หมด เหมอืนพระโมคคลัลานะท่านก็เป็นพระอรหนัต ์ท่านก็มอีทิธิฤทธิ์ปาฏหิารย ์

แต่ท่านก็มวีบิากทีจ่ะตอ้งถกูคนเขาฆ่าตาย ท่านก็ไมใ่ชอ้ทิธิฤทธิ์ปาฏหิารยช่์วย 

เพราะท่านบอกวา่หนีเขาไปวนัน้ีพรุ่งน้ีเขาก็ตามมาต่อ เขาจะไมห่ยุดจนกวา่เขาจะ

ทาํตามทีเ่ขาตอ้งการจะทาํได ้ดงันัน้ผูห้ญงิทีจ่ะถกูขม่ขนืถา้เกดิเขาต่อสู ้ เขาวิง่หนี

ไดก้็ไมไ่ดห้มายความวา่เขาจะไมถ่กูขม่ขนือกี ถา้มนัเป็นกรรมของเขาทีจ่ะตอ้งถกู
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ขม่ขนื มนัก็ตอ้งเจออกีอยู่ด ี นัน่แหละเป็นเรื่องของวบิาก ทีพ่วกเรามองไมเ่หน็

กนั ไมเ่ขา้ใจกนั แต่พระอรหนัตพ์ระอรยิะน้ีท่านเขา้ใจกฏแห่งกรรม ท่านจะไม่

หนีกรรมไมห่นีวบิากกนั  เขา้ใจแลว้นะ  

ถาม ยงัไมค่่อยเขา้ใจเรื่องแบบวา่ขม่ขนืนะคะ คอืวา่ถา้เกิดวา่ผูห้ญงิ สมมตุวิา่ถา้เขาจะ

มาขม่ขนืเรา แลว้บอกวา่ มนัเป็นกรรมของเรา ที่วา่เราจะตอ้งโดนเขาขม่ขนื คอื

คนนัน้เขาถามเรื่องการป้องกนั ถา้เกดิวา่การป้องกนัตวัเอง ก็เป็นเหมอืนสญัชา

ตญานของมนุษยอ์ยู่แลว้ ถา้เกดิวา่เราแบบสูต้าม หมายถงึวา่สูป้้องกนัตวัเอง

ตามสญัชาตญาน แลว้ถา้เกดิวา่มนัยงัเกดิขึ้น แลว้เราทาํใจยอมรบักบัสิง่ทีม่นั

เกดิขึ้นได ้ อย่างน้ีจะไมแ่ปลวา่เราเขา้ใจหรอืคะ ถา้เกดิวา่บอกวา่เขามาขม่ขนืเรา 

ก็แบบปลอ่ยใหเ้ขาทาํ อย่างน้ีคอืหมายความว่า เราบรรล ุ แลว้ถา้เกดิว่าสมมตุวิา่

เขาตอ้งการจะขม่ขนืเรา ถา้เราไม่ขดัขนืไมต่่อสู ้ แลว้ถา้เขาไปทาํกบัคนอื่นต่อไป

อย่างน้ีมนัจะไมเ่หมอืนเรา แบบวา่ปลอ่ยใหเ้ขายงัทาํต่อไปอย่างน้ีหรอืคะ 

ตอบ ก็เรื่องของเขา เขาจะทาํต่อไป คุณจะไปหา้มเขาไดอ้ย่างไร  

ถาม แลว้เรื่องการป้องกนัตวัเองละค่ะ 

ตอบ ก็ควรจะป้องกนัไมใ่ช่ไมค่วร ไม่ควรจะอยู่ทีไ่หนทีม่นัเปลีย่วทีม่นัทา้ทายต่อการ

ถกูขม่ขนื ไมค่วรใส่เสื้อผา้ทีท่าํใหเ้ขาเกดิกามารมณ์ขึ้นมา เราเป็นคนสรา้งเหตใุห ้

เขาเกดิกามารมณข์ึ้นมา มาขม่ขนืเราเองโดยทีเ่ราไมรู่ส้กึตวั ไปอยู่ทีเ่ปลีย่วตอน

กลางคนื ตอนกลางคํา่กลางคนืไปเดนิคนเดยีว มนัก็ตอ้งโดนนะส ิ 

ถาม แลว้ถา้อย่างแบบทีเ่ดก็ผูห้ญงิอยู่ในบา้นแลว้โดนแมก้ระท ัง่ 

ตอบ อนันัน้ก็เป็นกรรมของเขา ไปอยู่ใกลค้นบา้กาม ก็ช่วยไมไ่ด ้ 

ถาม ตวัอวชิชาทีเ่ป็นตน้เหตขุองการเวยีนวา่ยตายเกดิต่างๆน้ี จรงิๆอวชิชามนัมาจาก

ไหน แลว้มนัมาไดอ้ย่างไรครบั 
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ตอบ ก็ตวัทีไ่มรู่ว้า่ ความสุขความทกุขท์ีแ่ทจ้รงิอยู่ตรงไหน ตอนน้ีคุณรูห้รอืเปลา่ 

ความสุขทีแ่ทจ้รงิอยู่ตรงไหน ไมรู่ ้คุณเลยไปหาความสุขปลอม ความสุขปลอมที่

มคีวามทกุขต์ามมา ไปแต่งงานก็ตอ้งไปทกุขก์บัภรรยา ไปมลูีกก็ตอ้งไปทกุขก์บั

ลูก ถา้อยากจะพบกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ ก็ตอ้งทาํตามแบบพระพทุธเจา้ ท่านทิ้ง

ลูกทิ้งภรรยาแลว้ก็ไปอยู่คนเดยีว ไปทาํใจใหส้งบ พอใจสงบก็จะรูว้า่ ออ๋ 

ความสุขทีแ่ทจ้รงิอยู่ตรงน้ีเอง อยู่ทีค่วามสงบ เขา้ใจไหม 

ถาม ถามเรื่องการแผ่เมตตาครบั คอืท่องจาํมาแต่เดก็วา่ เวลาเราจะแผ่เมตตาน้ี เราจะ

บอกวา่ สพัเพสตัตา เป็นบาลแีลว้ก็แปลใช่ไหมครบั แลว้จรงิๆ มกีารแผ่เมตตา

เป็นภาษาใจไหมครบัวา่เราแผ่เมตตากนัยงัไงครบั  

ตอบ อนันัน้มนัตอนทีเ่ราท่องบาลนี ัน้เป็นการเรยีน เป็นการสอนใจ ยงัไม่ไดแ้ผ่ ตอน

แผ่เมตตาก็คอืเวลาเจอใครก็ยิ้มใหเ้ขา อย่างน้ีแผ่เมตตา ไมต่อ้งใชภ้าษา เจอใคร

ก็ทกัทาย สวสัดคีรบั น่ีก็เรยีกวา่แผ่เมตตาแลว้ ไมใ่ช่เจอกนัก็ด่ากนั 

ถาม อย่างสมมตุเิวลาอยู่ในที่ๆ เป็น ที่ๆ เรารูส้กึวา่มนัมโีลกทพิยอ์ยู่อย่างน้ีนะครบั แลว้

เราตอ้งการทีจ่ะแผ่เมตตาใหเ้ขานะครบั  

ตอบ ไมต่อ้งไปแผ่ใหพ้วกโลกทพิยห์รอก แผ่ใหพ้วกคนทีอ่ยู่ดว้ยกนัน่ีก็พอ แผ่กบั

ภรรยาแผ่กบัเพือ่นแผ่กบัคนทาํงานน้ี เวลาเขาทาํใหเ้ราโกรธก็ใหอ้ภยัเขา วนัเกดิ

เขาก็ซื้อของขวญัไปใหเ้ขา น่ี เรยีกวา่แผ่เมตตา  

ถาม ถา้เกดิการทีเ่ราแผ่เมตตาดว้ยใจของเราเองน่ี เราพอทีจ่ะเขา้ใจได ้ แต่วา่ถา้

ยกตวัอย่างวา่ เราเปิดสือ่ธรรมะทีเ่ป็นบทแผ่เมตตาอย่างน้ีนะครบั แลว้เราไมไ่ด ้

อยู่ แลว้บทสวดมนตห์รอืบทแผ่เมตตาทีเ่ปิดขึ้นมาจากสือ่น่ี อยากจะถามวา่

ความตัง้ใจนัน้อยู่ 

ตอบ ไมไ่ดแ้ผ่ ไมไ่ดแ้ผ่ การอ่านสวดน้ี มนัเป็นการเรยีน เป็นการสอนใจใหรู้จ้กัวธิีแผ่ 

วธิีแผ่จรงิๆก็น่ี ตอนน้ีเราด่าคุณ คุณก็ไมว่่าเรา ใหอ้ภยัอย่างน้ี เรยีกวา่แผ่เมตตา 
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ถาม ขอโอกาสยกตวัอย่างครบั คอืทกุๆวนัผมจะเปิดบทสวดมนตเ์มตตาอปัปมญัญา

ครบั  

ตอบ นัน่แหละมนัไม่ไดแ้ผ่ ตอ้งมคีนรบัสมินัถงึจะแผ่ คุณไปแผ่คนเดยีว ไปแผ่กบั

กอ้นหนิอย่างน้ี ไปแผ่กบัฝาผนงัมนัจะมใีครมารบั 

ถาม ถา้อย่างนัน้ก็เท่ากบัไมเ่กดิประโยชนใ์นการเปิด 

ตอบ ไมเ่กดิ มนัเกดิประโยชน ์ เพยีงแต่สอนใหคุ้ณเตรยีมทาํการบา้นไว ้ เหมอืน

นกัมวยซอ้มชกไวก่้อน เวลาเจอคู่ต่อสูจ้ะไดช้กได ้ เวลาเจอใครเขาโกรธก็ได ้ ไม่

เป็นไร ไมเ่ป็นไรใหอ้ภยักนั เวลาใครปาดหนา้ก็ยิ้มไปก่อนก็ได ้ อนันัน้แหละแผ่

เมตตา ไมใ่ช่พอใครปาดหนา้ก็เหยยีบชนมนัเลย  

ถาม ขอกราบพระอาจารยย์กตวัอย่าง ตอนทีพ่ระพทุธเจา้โปรดชา้งนาฬาครีนีะครบั วา่

ท่านแผ่เมตตาอย่างไรหรอืครบั 

ตอบ ท่านก็ยิ้มใหช้า้งนะ ท่านก็ยิ้มใหช้า้ง ทกัมนัวา่เป็นไงสบายดหีรอื ชา้งมนัก็หยุด 

ชาวพทุธเราน้ีเขา้ใจผดิ คดิวา่เวลานัง่สวดมนตแ์ลว้ก็แผ่เมตตาน้ี แผ่เมตตา 

ความจรงิไมไ่ดแ้ผ่หรอก ไมม่คีนรบั พวกกายทพิยเ์ราก็ไมรู่ม้หีรอืเปลา่ ไปแผ่ให ้

เขาทาํไม เขาไม่มปีญัหาอะไรกบัเรา เราตอ้งแผ่กบัคนทีอ่ยู่กบัเรา คนทีเ่ราสมัผสั

ทีจ่ะตอ้งพบปะกนั อนัน้ีต่างหาก เป็นบคุคลทีเ่ราควรจะแผ่ คอือย่าไปมเีรื่องมี

ราวกบัใคร ก็เรยีกวา่การแผ่เมตตา ใหอ้ภยัช่วยเหลอืกนัแบ่งปนักนั ใหค้วามสุข

ต่อกนั อนัน้ีเรยีกวา่แผ่เมตตา อย่างทีเ่ราทาํกนันะ ปีใหมเ่ราก็ ส.ค.ส. ใช่ไหม ส่ง

ความสุข อนัน้ีก็เรยีกวา่แผ่เมตตา วนัเกดิก็ซื้อของขวญัใหก้นั หรอืไมเ่ป็นวนัเกดิ 

ไปเทีย่วทีไ่หนกลบัมาบา้นก็มขีองมาฝากกนั อนัน้ีก็แผ่เมตตา 

ถาม แบบในหนงัสอืจะมบีทสวด แลว้ก็บอกแผ่เมตตา พอเราอ่านเราก็คดิวา่เราอ่าน

อย่างน้ีคอืการแผ่เมตตา  
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ตอบ ไมใ่ช่ ถงึบอกวา่ไมใ่ช่ มนัเป็นการเรยีนรูว้ธิีแผ่เมตตา มนัถงึไมไ่ดแ้ผ่กนัไง เวลา

เจอกนัมนัก็แยกเขี้ยวใส่กนั ด่ากนัตกีนัวา่กนั จนแบ่งเป็นสกีนัไปอย่างน้ี น่ีแสดง

วา่ไมม่เีมตตาเลย ท ัง้ๆทีส่วดมนตก์นัทกุคน สวดกนัท ัง้ ๒ ส ี พอเจอกนักแ็ยก

เขี้ยวใส่กนั ปรบัความเขา้ใจนะ การสวดมนต ์ สพัเพสตัตา อเวราโหนต ุ น้ีเป็น

การสอนใจ ว่าเราตอ้งใหอ้ภยั ไมจ่องเวรกบัใคร แต่พอถงึเวลาจรงิๆกลบัทาํไมไ่ด ้ 

เอาละนะคิดวา่พอสมควรแก่เวลา ก็ขอใหท้่านจงนาํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ไป

พนิิจพจิารณา ไปปฏบิตั ิ เพือ่ความสุขความเจรญิกา้วหนา้ในธรรมยิ่งๆขึ้นไป

เทอญ 

ถาม เรื่องการใส่บาตร จรงิๆก็ฟงัหลวงตา ท่านพระอาจารยม์ ัน่ ก็บอกวา่ เวลาเราใส่

บาตร เราตอ้งถอดรองเทา้ แต่มพีระบางองคก์ลา่ววา่ไมต่อ้งถอด เพราะไม่

มบีญัญตไิวใ้นพระไตรปิฎก 

ตอบ อนัน้ีเป็นเรื่องของความเคารพ โบราณเขาถอืวา่การใส่รองเทา้เหมอืนยนืสูงกวา่

พระ พระท่านไม่ไดใ้ส่รองเทา้ เท่านัน้เอง ก็มเีท่านัน้ ทีท่่านใหท้าํน้ี อยากใหท้าํ

ดว้ยความเคารพ ทาํดว้ยความอ่อนนอ้มถ่อมตน พระไม่ใช่ขอทาน พระเป็นพระ

อรยิะมาโปรด มาใหไ้ดบ้ญุไดก้ศุล ถา้ใหข้อทานก็ไมเ่ป็นปญัหาใส่รองเทา้ก็ได ้

คนทีใ่ส่รองเทา้น้ีก็เหมอืนกบัคนใหข้อทาน แต่ถา้เราใหพ้ระน้ีเรารูว้า่ท่านเป็นพระ 

ท่านสูงกวา่เรา แลว้เรายงัจะทาํตวัสูงกวา่ท่าน นอกจากเราไม่รูก้็ไปอย่าง ถา้เรารู ้

แลว้  

หลวงตาท่านเคยพดู เคยบณิฑบาตตามท่าน ท่านบอกคนใส่รองเทา้ ท่านบอกวา่ 

เทา้สกปรกก็ลา้งไดแ้ต่ใจสกปรกมนัลา้งยาก หลวงตาท่านพดูชดัเจน ใจมนั

สกปรก ใจมนัยงัมอีตัตาตวัตนอยู่ การเขา้หาศาสนาน้ีเพือ่การมาละอตัตาตวัตน 

ไมใ่ช่มาสรา้งตวัตน มาถอืเน้ือถอืตวั เขา้ใจไหม แต่เราบางทกี็เหน็คนใส่ เราก็ไม่

พดู ขี้เกยีจ คนหูหนวกตาบอดก็ปลอ่ยเขาไป 

ถาม อนันัน้เป็นกรรมของเขา แต่เป็นกรรมไหมคะท่านอาจารย ์
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ตอบ เขาก็จะไม่ไดบ้ญุส่วนนัน้ไป ทานทีเ่ขาใหเ้ขาก็ไดบ้ญุ แต่เขาไมม่กีารละอตัตา

ตวัตน หรอืเขาไมรู่ก้าละเทศะ ไมรู่ว้่าควรไมค่วรอย่างไร แต่จาํได ้ หลวงตาท่าน

พดูชดัเจน ตนีเป้ือนลา้งไดน้ะแต่ใจเป้ือนน้ีลา้งไม่ไดห้รอืลา้งยาก เราเคยเจอ

ผูห้ญงิ ตอนนัน้อยู่ทีว่ดับวรฯ ไปพกัช ัว่คราวแลว้ออกมาบณิฑบาต มผูีห้ญงิคน

หน่ึงตอนเชา้เขาจะไปทาํงาน แต่เขาจะใส่บาตร เขาใส่รองเทา้แตะเขาถอดรองเทา้

ออก แลว้เขามผีา้มา เวลาใส่บาตรเสร็จแลว้ เขาจะเอาผา้มาเชด็เทา้แลว้ก็ใส่

รองเทา้ เราก็ประทบัใจ คนธรรมดาถา้แต่งตวัใส่รองเทา้แลว้เขาจะไมถ่อดหรอก 

เขาจะกลวัเทา้เป้ือน ซึง่ทางศาสนาท่านก็อนุโลม ถา้เป็นพระราชามหากษตัรยิ ์เช่น

เวลาในหลวงเสดจ็มาวดัญาณฯ มาถวายผา้กฐนิน้ี ท่านไมถ่อดรองเทา้ ท่านเดนิ

เขา้ไปในโบสถ ์ ใส่รองเทา้เพราะถอืวา่เป็นส่วนฉลองพระองคข์องท่าน เป็น

เครื่องแบบทีท่่านตอ้งใส่ ถา้ไปถอดแลว้มนัจะคลา้ยๆวา่ไมเ่หมาะสม  

ถาม ท่านเคยไปกราบหลวงตา 

ตอบ อนันัน้อกีเรื่องหน่ึง เป็นส่วนพระองค ์อนันัน้ท่านไปในฐานะคนธรรมดา ไปหาครู

บาอาจารย ์ แต่ทีท่่านไปในงานต่างๆน้ี ท่านไปในฐานะผูน้าํของประเทศ มนัไม่

เหมอืนกนั ฉะนัน้ทางศาสนาเราก็เหน็ความสาํคญัของพระเจา้แผ่นดนิ ก็มขีอ้

อนุโลมไดห้ลายขอ้ อย่างเวลาพระสวดปาฏโิมกขอ์ยู่ ถา้เกดิในหลวงจะเสดจ็ทนั

ควนัโดยทีไ่มรู่ล้ว่งหนา้มาก่อนน้ี ท่านบอกใหห้ยุดก่อน ใหร้บัเสดจ็ก่อน ไมใ่ช่ให ้

ในหลวงมานัง่รอ ใหพ้ระสวดใหเ้สร็จแลว้ค่อยรบัเสดจ็ เพราะวา่การทีท่าํใหพ้ระ

เจา้แผ่นดนิไมส่บายใจน้ี ไมด่กีบัศาสนา แต่ตอ้งมอียู่ในกรอบพอสวยพองาม คน

ไมไ่ดศึ้กษาก็จะไมรู่ ้ ตอ้งศึกษา ตอ้งไดอ้ยู่กบัครูบาอาจารยจ์ะไดเ้หน็วธิีการ

ปฏบิตักิบัสิง่ต่างๆของท่าน ท่านไดเ้รยีนรูม้าจากครูบาอาจารยอ์กีทอดหน่ึงแลว้ก็

สบืทอดกนั  

ถาม ตอ้งใจนอ้มลง บางองคถ์งึจะอยู่กบัครูบาอาจารย ์ แต่ถา้ใจไมน่อ้มก็ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้

ทาํตามก็ม ี 
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ตอบ ก็ฟงัแบบทพัพใีนหมอ้แกง ฟงัแลว้ไมเ่อามาใส่ใจ ไมเ่อามาพจิารณา ไม่เขา้ใจ

ความหมายทีท่่านสอน วา่มคีวามหมายอย่างไร มเีหตมุผีลอย่างไร  

ถาม ฟงัในเอม็พสีาม ซาบซึ้งใจมากเลย คอืวนัทีห่ลวงปู่ชอบท่านก็อายุเยอะแลว้ ท่าน

ไปเยี่ยมหลวงปู่หลยุ ตอนนัน้หลวงปู่หลยุอายุ ๗๔ ในเอม็พสีามบอกวา่หลวงปู่ 

หลยุท่านคุกเขา่ลง แลว้ลา้งเทา้หลวงปู่ชอบดว้ย ขนาดท่านอายุ ๗๔  

ตอบ ใจมนัไม่มอีายุเหมอืนกบัร่างกาย ใจมนัก็ยงัเป็นเหมอืนพระบวชใหม ่ คนทีเ่คยมี

อาวุโสกวา่ก็ยงัมอีาวุโสกวา่อยู่นัน่ ไมใ่ช่เรามอีายุมากแลว้ ท่านอายุนอ้ยลงทีไ่หน 

เท่าเดมิ เหมอืนตอนทีเ่ราออกมาจากทอ้งแม ่ตอนน้ีเรากบัแมก่็ยงัเป็นเหมอืนเดมิ 

เราก็ยงัเป็นเหมอืนทารกเป็นลูกของแมอ่ยู่นัน่ อย่างในหลวงเวลาปฏบิตักิบั

สมเดจ็ย่า ในกรณีส่วนพระองคท์่านก็ปฏบิตัเิหมอืนลูกกบัแมป่ฏบิตักินั ไม่

เรยีกวา่เป็นพระเจา้แผ่นดนิกบัแม ่ตอ้งรูจ้กักาละเทศะ รูต้นรูบ้คุคล รูส้ถานภาพ

ของตน วา่ตอนน้ีอยู่ในสถานภาพใด ควรทีจ่ะปฏบิตักิบัสถานภาพนัน้ใหถ้กูตอ้ง 

ก็อย่างทีพ่ระอรหนัตท์ีท่่านมาประชมุกนั ท่านก็ตอ้งรูว้า่ท่านอยู่ในสถานภาพไหน 

ถา้อยู่ในสมมตุกิ็ตอ้งวา่กนัไปตามลาํดบัพรรษา ถา้อยู่ในระดบัวมิตุตกิ็ไมม่ปีญัหา 

ใครมาก่อนมาหลงัก็นัง่ตามอธัยาศยัไป  

ถาม ทีศ่าลาใหญ่ เวลาทีน่ ัง่ฉนั 

ตอบ คอืเขานัง่ตามแถว แต่ละแถวก็ตามพรรษาอกี เพยีงแต่มนัมหีลายแถว มนัก็เลย

ไมรู่จ้ะไปจดัเรยีงอย่างไร ก็เอาแถวแต่ละแถวเป็นเกณฑไ์ป แต่ละแถวก็จะมี

ลาํดบัพรรษาของเขาไป ก็ไมเ่สยีหายอะไร รูปแบบมนัก็ไมไ่ดว้างแบบใหม้นัเรยีง

เป็นแถวเดยีว เขาก็เลยตอ้งวางเป็น ๒ แถวขนานกนัไป กท็างกจินิมนตข์องพระ

ก็ม ี๒ แบบ นิมนตไ์ปในพระราชพธิีเป็นทางการไปก็ตอ้งมพีดัยศ ก็ตอ้งวา่กนัไป

ตามข ัน้ธรรม ข ัน้ตรขี ัน้ธรรมข ัน้ราชข ัน้อะไรไป ถงึแมว้า่พรรษาจะนอ้ยกวา่แต่ถา้

ยศสูงกวา่ เอาพดัยศเป็นหลกั แต่ถา้ไปแบบเป็นของชาวบา้นน้ีก็ตามแบบพรรษา

ไป 
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ถาม แต่ก็เคยเหน็คนเขาจดัเขาสลบัทีก่นั ท่านทีอ่าวุโสกวา่ท่านก็บอกวา่ไมเ่ป็นไร คอื

ท่านปลอ่ยท่านไมย่ดึ ท่านก็วา่ไมเ่ป็นไรไมต่อ้งไปสบัเปลีย่น  

ตอบ มนัก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่เีท่านัน้เอง เพือ่ป้องกนักเิลสตณัหาของแต่

ละคนทีช่อบมกัใหญ่ใฝ่สูง มนัจะไดม้อีะไรคอยเบรคไวม้ ัง่ ไมง่ ัน้เดีย๋วมนัจะไป

แย่งนัง่กนัทีห่วัแถว พอเขานิมนตพ์อถงึเวลางานก็ไปก่อนสกัครึ่งชวัโมงจะไดน้ ัง่

หวัแถว 
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