
 

 

 

 

 

 

โดย พระจลุนายก (สุชาต ิอภชิาโต) 

วดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร 

  ในพระบรมราชูปถมัภ ์

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี

พมิพแ์จกเป็นธรรมทาน 

www.kammatthana.com 

www.phrasuchart.com 

www.facebook.com/Abhijato 

กาํลงัใจ ๑๖ 

 

 

กาํลงัใจ ๗๒ 
(จุลธรรมนําใจ ๔๔) 

 

http://www.kammatthana.com/
http://www.phrasuchart.com/
http://www.facebook.com/Abhijato


1 
 

 

 

 

 

ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะพมิพห์นงัสอืเลม่น้ีแจกเป็นธรรมทาน 

ท่านสามารถพมิพไ์ดโ้ดยไมต่อ้งขออนุญาตแต่อย่างใด 

โดยใหถ้อืตามหลกัธรรมทีแ่สดงไวว้า่ การใหธ้รรมะ ชนะการใหท้ ัง้ปวง 



2 
 

สารบญั 

กณัฑท์ี่ หนา้ 

๔๙๔  สิง่มหศัจรรยท์ีแ่ทจ้รงิ 3 

๔๙๕  สต ิ 27 

๔๙๖  ฟงัธรรมจากผูบ้รรลธุรรม 46 

๔๙๗  พรวนัเกดิ 66 

 
 



3 
 

กณัฑท์ี่ ๔๙๔ 

สิง่มหศัจรรยท์ี่แทจ้รงิ 
๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๘ 

ถา้จะถามวา่ อะไรเป็นสิง่ทีม่หศัจรรยท์ีสุ่ดของโลก คาํตอบกต็อ้งเป็นพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ทีเ่ป็นสิง่ทีม่หศัจรรยท์ีสุ่ด ยิ่งกวา่สิง่มหศัจรรยต่์างๆทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัอยู่ใน

โลกน้ี เพราะพระพทุธพระธรรมพระสงฆน้ี์ เป็นบคุคลและเป็นคาํสอน ทีไ่ดบ้รรลถุงึการ

สิ้นสุดของการเวยีนวา่ยตายเกดิ และจะสามารถทาํใหผู้ท้ีไ่ดม้าพบปะ ไดห้ลุดพน้จากการ

เวยีนวา่ยตายเกดิเช่นเดยีวกนั สิง่มหศัจรรยต่์างๆอื่นๆในโลกน้ี ไมส่ามารถทาํใหผู้ไ้ดไ้ป

พบปะ ไดเ้หน็ ไดดู้ สามารถหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ความมหศัจรรยข์อง

พระพทุธพระธรรมพระสงฆน้ี์ จงึเป็นความมหศัจรรยท์ี่แทจ้รงิ เพราะไม่มีอะไรจะ

มหศัจรรย ์ เท่ากบัการไดห้ลดุพน้จากการเกดิแกเ่จบ็ตาย ไดห้ลดุพน้จากความทกุขท์ี่

เกดิจากการเกดิแกเ่จบ็ตาย ที่สตัวโ์ลกทัง้หลายตอ้งประสบพบกนั รวมไปถงึผูท้ีไ่ดส้รา้ง

สิง่มหศัจรรยต่์างๆของโลกขึ้นมา เขาเหลา่นัน้ก็ยงัไมห่ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

แต่พระพทุธพระธรรมพระสงฆน้ี์ เป็นผูท้ีส่ามารถทาํใหต้นเอง ไดห้ลดุพน้จากการเวยีน

วา่ยตายเกดิ และสามารถทาํใหผู้อ้ื่น ดว้ยการส ัง่สอน ใหห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตาย

เกดิดว้ย น่ีแหละคอืความมหศัจรรยท์ีสู่งสุดและทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ด คอืความมหศัจรรยข์อง

พระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ทีพ่วกเราไดม้วีาสนา มาพบ มาเหน็ มาไดย้นิ มาไดฟ้งักนั 

และพวกเรา ถา้มีความศรทัธามีความอตุสาหะพากเพยีรที่จะศึกษาและปฏบิตัิ ตามพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ตามแบบฉบบัของพระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวก

ทัง้หลาย พวกเรากจ็ะสามารถไดพ้บกบัสิ่งมหศัจรรย ์ คือการหลดุพน้จากการเกดิแก่

เจบ็ตายอยา่งแน่นอน โอกาสอยา่งน้ีจงึไม่ใช่เป็นสิง่ที่จะเกดิข้ึนไดง้า่ยๆและบ่อยๆ เป็น

โอกาสที่นานๆจะเกดิข้ึนสกัคร ัง้หน่ึง  
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การปรากฏของพระพทุธเจา้แตล่ะพระองคน้ี์ ใชเ้วลาอนัยาวนานมาก ที่จะมีมาปรากฏ

ใหโ้ลกไดพ้บปะ ไดก้ราบไหวบู้ชา ไดศึ้กษา ไดป้ฏบิตัติามกนั เวลาระหวา่งพระพทุธเจา้

แต่ละพระองคน้ี์นบัดว้ยกปัดว้ยกลัป์ ไมใ่ช่นบัดว้ยลา้นปีหรอืแสนลา้นปี เป็นเวลาที่

ยาวนานกวา่แสนลา้นปี ไมส่ามารถเขยีนไดด้ว้ยตวัเลขวา่มนัยาวขนาดไหน น่ีคอืหน่ึงของ

ความมหศัจรรย ์ คอืนานๆจะมพีระพทุธเจา้มาปรากฏ ใหเ้ป็นทีพ่ึง่ของสตัวโ์ลกท ัง้หลาย 

ใหเ้ป็นผูน้าํพาสตัวโ์ลก ใหไ้ดอ้อกจากกองทกุขแ์หง่การเวยีนวา่ยตายเกดิ แลว้การไดม้า

เกดิเป็นมนุษยใ์นวาระเดียวกบั การเกดิของพระพทุธเจา้กดี็ หรอืการเกดิของพระธรรม 

ของพระอรหนัตสาวกกดี็ กเ็ป็นสิ่งที่มหศัจรรยอ์ย่างยิ่งเช่นเดียวกนั การไดม้าเกดิเป็น

มนุษย ์ ท่านก็ไดท้รงแสดงไวว้า่ มนัก็ไมใ่ช่เป็นของงา่ย เป็นของมหศัจรรย ์ เมือ่

เปรยีบเทยีบกบัการเกดิของสตัวช์นิดอื่นๆ มนุษยน้ี์จะมลูีกไดก้็คนหน่ึง สามภีรรยาคู่

หน่ึงก็มไีดไ้มก่ี่คน ไมเ่หมอืนกบับรรดาสตัวต่์างๆ ทีม่ลูีกไดเ้ป็นฝูง น่ีก็คอืความยากของ

การไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ แลว้ความมหศัจรรยท์ี่ไดม้าเกดิเป็นมนุษยอ์ยูใ่นช่วงที่มี

พระพทุธศาสนา มีสิ่งมหศัจรรยท์ี่สุดของโลกใหไ้ดก้ราบไหวบู้ชา ใหไ้ดศึ้กษาไดป้ฏบิตัิ

ตาม พวกเราจงึควรที่จะใชโ้อกาสอนัมหศัจรรยน้ี์ ใหเ้กดิผลที่มหศัจรรยท์ี่พงึจะเกดิกบั

พวกเราได ้ 

ถา้พวกเราไมป่ระมาทนอนใจ ไมป่ระมาทตนเอง วา่เป็นผูด้อ้ยวาสนา ไม่มคีวามสามารถ

ทีจ่ะปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้ เพราะพวกเราทกุคนน้ี มวีาสนา มศีรทัธา ที่

จะมาศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ มคีวามอตุสาหะพากเพยีร ทีจ่ะปฏบิตัติาม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ไดด้ว้ยกนัทกุคน และมคีวามสามารถเหมอืนกนัหมดไมว่า่จะ

เป็นเพศใด จะเป็นหญงิหรอืเป็นชาย ก็สามารถทีจ่ะปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้

ได ้ เป็นฆราวาสญาตโิยมหรอืเป็นบรรพชตินกับวช ก็สามารถทีจ่ะปฏบิตัไิดเ้ช่นเดยีวกนั 

เป็นเดก็เป็นผูใ้หญ่ เป็นชนชาตเิผ่าพนัธุใ์ดก็ตาม ถา้สามารถเขา้ถงึคาํสอนได ้ก็สามารถที่

จะปฏบิตัไิดด้ว้ยกนัท ัง้นัน้ เช่นชาวต่างประเทศทีอ่ยู่ต่างประเทศทีม่ต่ีางภาษา เขาก็ยงั

สามารถเขา้ถงึพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้ เพราะพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ไดถ้กูแปลเป็นภาษาต่างๆไปหลายภาษาดว้ยกนั ผูท้ีไ่มไ่ดพ้ดูภาษาไทยหรอื

ภาษาบาล ี ก็สามารถทีจ่ะเขา้ถงึ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้ และเมือ่ไดเ้ขา้ถงึ
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แลว้ ก็ไดเ้กดิศรทัธาทีจ่ะปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถงึแมว้า่ในบา้นเขาใน

ประเทศเขา ไม่มคีรูบาอาจารย ์ ไม่มพีระพทุธศาสนาทีจ่ะคอยสนบัสนุน ส่งเสรมิในการ

ปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ เขาก็สามารถเดนิทางจากบา้นเขาจากประเทศเขา มา

สู่บา้นเราทีม่พีระพทุธศาสนา เป็นระบบทีค่อยสนบัสนุนในการปฏบิตั ิ ใหบ้รรลมุรรคผล

นิพพาน เขาอยู่ไกลแสนไกลจากเรา เขายงัอตุส่าหข์า้มนํา้ขา้มเรอืขา้มทะเล มาศึกษามา

ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  

พวกเราน้ีอยู่กบัพระพทุธศาสนา เกดิมากบัพระพทุธศาสนา พวกเราน้ีมโีอกาสมวีาสนาที่

มากกวา่เขา พวกเรามโีอกาสทีจ่ะไดบ้รรลมุรรคผลนิพพานมากกวา่เขา ถา้พวกเราไมฉ่วย

โอกาสน้ี ก็เป็นทีน่่าเสยีดาย ถา้จะปลอ่ยใหโ้อกาสน้ีหลดุมอืจากเราไป โดยทีไ่มไ่ดร้บั

ผลประโยชน ์ คอืมรรคผลนิพพาน จากการไดม้าเกดิเป็นชาวพทุธ ไดม้าอยู่ใกลช้ดิกบั

พระพทุธศาสนา ไดเ้ขา้ถงึพระอรยิสงฆส์าวกต่างๆ ถา้เรายงัไมไ่ดป้ฏบิตักินัอย่างเป็น

กจิจะลกัษณะ เรากต็อ้งถามตวัเราเองวา่ ทาํไมไม่ไดป้ฏบิตัิกนั มีอะไรเป็นอปุสรรค

ขวางก ัน้ ทาํไมเราไม่รบีฉวยโอกาสกนั ตกัตวงสิง่ที่เป็นมหศัจรรยท์ี่สุดของโลกน้ี ที่อยู่

แค่เอื้อมมือของพวกเราแลว้ เพยีงแต่เอื้อมมอืไปจบัก็ถงึแลว้ไดแ้ลว้ ทาํไมไมเ่อื้อมมอื

กนัไป ทาํไมกลบัไปใหค้วามสาํคญักบัสิง่ต่างๆทีไ่มม่หศัจรรยก์นัทาํไม ทาํไมไปให ้

ความสาํคญักบัลาภยศสรรเสรญิ กบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายกนัทาํไม มนัเป็น

ความสุขทีไ่มม่หศัจรรยเ์ลย และนอกจากไมเ่ป็นความสุขทีม่หศัจรรยแ์ลว้ มนัยงัเป็น

ความทกุขแ์สนสาหสัเสยีดว้ยซํา้ไป แต่กลบัมองไมเ่หน็กนั เพราะอาํนาจของโมหะอวชิชา

ความหลงครอบงาํจติใจ ทาํใหเ้หน็กงจกัรเป็นดอกบวัไป เหน็สิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่เป็นสุขไป 

แลว้เหน็สิง่ทีเ่ป็นสุขวา่เป็นทกุขไ์ป จงึแทนทีจ่ะเดนิเขา้หาสิง่ทีเ่ป็นสุข ก็เดนิหนีจากสิง่ที่

เป็นสุข แลว้ก็เดนิเขา้ไปหาสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์เพราะความเหน็ผดิเป็นชอบน่ีเอง คอืมจิฉาทฐิ ิ

การทีจ่ะแกม้จิฉาทฐิน้ีิ ก็ตอ้งแกด้ว้ยสมัมาทฐิ ิ สมัมาทฐิน้ีิก็มอียู่ในมรรค ๘ ของ

พระพทุธเจา้น้ีเอง และการทีจ่ะทาํใหเ้กดิสมัมาทฐิขิึ้นมาในเบื้องตน้ ท่านกท็รงแสดงไว ้

แลว้วา่ ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรมน่ีเอง อานิสงสข์องการฟังเทศนฟ์ังธรรมน้ี มีอยู ่ ๕ 

ประการดว้ยกนั คือ ๑. จะไดย้นิไดฟ้ังธรรมที่ไม่เคยไดย้นิไดฟ้ังมากอ่น ๒. ธรรมที่
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เคยไดย้นิไดฟ้ังแลว้ เม่ือไดฟ้ังซ้ําอกี กจ็ะเกดิความเขา้ใจดีข้ึนไปตามลาํดบั ๓. จะ

กาํจดัความลงัเลสงสยัใหห้ายไปได ้๔. ทาํใหมี้สมัมาทิฐคิวามเหน็ที่ถกูตอ้ง และ ๕. ทาํ

ใหจ้ติใจผ่องใสสงบมีความสุขเป็นอยา่งยิ่ง น่ีคอือานิสงสข์องการฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

อานิสงสท์ี่เราตอ้งการกนัในขณะน้ีกค็ือสมัมาทิฐ ิ ความเหน็ชอบความเหน็ที่ถกูตอ้ง 

ความเหน็ว่าทกุขเ์ป็นทกุข ์ ความเหน็ว่าสขุเป็นสุข เพื่อที่เราจะไดม้าแกมิ้จฉาทิฐิ

ความเหน็ผิดเป็นชอบ ที่ไปเหน็สิ่งที่เป็นทกุขว์่าเป็นสขุ แลว้ไปเหน็สิ่งที่เป็นสขุว่าเป็น

ทกุข ์ เพือ่ทีเ่ราจะไดป้รบัการเดนิของเราใหไ้ปสู่จดุหมายปลายทางทีถ่กูตอ้ง ก็คอืเดนิทาง

ไปสู่ความสุขนัน่เอง เดนิทางออกจากกองทกุข ์ กองทกุขก์็คอืลาภยศสรรเสรญิ และ

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ีแลทีพ่วกเรายงัเดนิเขา้หากนัอยู่ อย่างไมส่ะทกสะทา้น

อย่างไมห่ว ัน่ไหว อย่างไมห่วาดกลวั ต่างกบันกัปราชญท์ ัง้หลายทีจ่ะเหน็ลาภยศ

สรรเสรญิ และความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี เป็นสิง่ทีน่่าหวาดกลวัเป็นอย่างมาก เป็น

สิง่ทีไ่มค่วรจะเขา้หา ไม่ควรเขา้ใกลเ้ลย ควรจะถอยห่างออกมา เพราะเป็นเหมอืนกบั

กองเพลงิดีๆ น่ีเอง  

น่ีคอืสมัมาทฐิคิวามเหน็ชอบ ตอ้งเหน็วา่ทกุขเ์ป็นทกุข ์ ทกุขเ์พราะอะไร ทกุขเ์พราะไม่

เทีย่งนัน่เอง ลาภยศสรรเสรญิ และความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี จะใหค้วามสุขกบัเรา

ตอนทีเ่จรญิเท่านัน้เอง เวลาเจรญิลาภยศสรรเสรญิ เจรญิความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายก็

เป็นความสุข แต่ของทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี เช่นเดยีวกบัลาภยศสรรเสรญิ และความสุข

ทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี กเ็ป็นของทีม่กีารเจรญิแลว้ก็ตอ้งมกีารเสือ่มไปเป็นธรรมดา แต่

คนโงน้ี่จะมองไมเ่หน็ความเสือ่มกนั จะเหน็แต่ความเจรญิของลาภยศสรรเสรญิสุขกนั 

จงึไมก่ลวั จงึเดนิเขา้หาอย่างไมม่คีวามสะทกสะทา้น แลว้พอไปเจอความทกุขท์ีเ่กดิจาก

ความเสือ่ม ก็ตอ้งทนทกุขท์รมานไป ถา้ทนไมไ่หวก็อาจจะถงึกบัฆ่าตวัตายไป น่ีคอืความ

หลงหรอืความเหน็ผดิเป็นชอบ ทีจ่ะผลกัดนัใหผู้ท้ีไ่มรู่ ้ ผูไ้ม่มสีมัมาทฐิน้ีิ เดนิเขา้หากอง

ทกุขก์นั แทนทีจ่ะเดนิออกจากกองทกุขก์นั แทนทีจ่ะเดนิเขา้สู่กองสุขกนั กองสุขน้ีไป

ทางไหน ก็ไปทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงไดด้าํเนินไปนัน่เอง ทางทีพ่ระอรหนัตสาวก ทางทีค่รู

บาอาจารยต่์างๆ ท่านไดเ้ดนิไปกนั แลว้ท่านก็นาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอน ใหก้บัพวกเราทีม่ี

มจิฉาทฐิกินั ใหก้ลบัมามสีมัมาทฐิกินั ใหเ้ดนิเขา้หากองสุขกนั อย่างทีพ่ระพทุธเจา้และ
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พระอรหนัตสาวกไดเ้ดนิกนั ท่านเดนิเขา้สู่มรรคผลนิพพานกนั ทางทีพ่าใหท้่านไปสู่

มรรคผลนิพพานคอือะไร ก็คอืทานศีลภาวนาน่ีเอง ทางทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวก ครูบาอาจารยต่์างๆทีเ่ราเคารพกราบไหวบู้ชา ท่านเดนิทางน้ีกนัท ัง้นัน้ ท่านทาํทาน

กนัท ัง้นัน้ ท่านรกัษาศีลกนัท ัง้นัน้ ท่านภาวนากนัท ัง้นัน้ ท่านไมไ่ดไ้ปหาลาภยศสรรเสรญิ 

ไมไ่ดไ้ปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายกนัท ัง้นัน้ ท่านจงึไดเ้ดนิทางไปถงึมรรคผล

นิพพานได ้ 

พวกเราผูท้ีม่คีวามเคารพรกัเชื่อฟงัครูบาอาจารยข์องพวกเรา เราก็ตอ้งเดนิตามทางของ

ครูบาอาจารย ์ถงึจะเรยีกวา่ ศิษยท์ีม่คีรู อย่างหลวงตาเคยพดูอยู่เสมอวา่ ตอ้งเป็นศิษย์

ที่มีครู ครูสอนใหท้าํอะไร ครูทาํอยา่งไร ถา้จะเป็นลูกศิษยก์นัจรงิๆ กต็อ้งทาํตามคาํ

สอน ทาํตามการกระทาํของครูบาอาจารยถ์งึจะเรยีกว่าเป็นลูกศิษย ์ไมใ่ช่มาขอกราบเป็น

ลูกศิษย ์ แต่การกระทาํน้ีมนัไมไ่ดก้ระทาํตามเลย บางคนน้ีมาขอกราบเป็นลูกศิษย ์ ขอ

ถวายตวัเป็นลูกศิษย ์ฟงัแลว้มนัก็ขาํ ทาํไมตอ้งถวายดว้ย เพราะของเหลา่น้ีมนัไมใ่ช่ของ

ทีจ่ะตอ้งถวายกนั แต่เป็นของทีจ่ะตอ้งปฏบิตักินั ลกูศิษยก์ต็อ้งทาํหนา้ที่ของลูกศิษย ์ครู

บาอาจารยก์ต็อ้งทาํหนา้ที่ของครูบาอาจารย ์ หนา้ที่ของครูบาอาจารยก์ค็ืออบรมส ัง่สอน

ใหลู้กศิษยมี์สมัมาทฏิฐ ิ ใหลู้กศิษยเ์ดินไปในทางที่จะพาไปสูม่รรคผล นิพพาน น่ีคอื

หนา้ทีข่องครูบาอาจารย ์ ถา้ไดท้าํหนา้ทีอ่ย่างน้ีแลว้ก็ถอืวา่ไดเ้ป็นครูบาอาจารยแ์ลว้ สว่น

หนา้ที่ของลูกศิษยก์ค็ือตอ้งฟังแลว้กต็อ้งปฏบิตัติาม ถา้ไม่ฟัง หรอืฟังแลว้ไม่ปฏบิตัิตาม 

กจ็ะไม่ถอืว่าเป็นลูกศิษย ์

ตามคาํนิยามของคาํวา่ ลูกศิษย ์ หรอืคาํว่าสาวก สาวกกค็ือผูฟ้ัง ฟังแลว้กป็ฏบิตัิตาม 

แลว้กจ็ะไดก้ลายเป็นพระสาวกของพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกของพระพทุธเจา้ 

ท่านเหลา่น้ีท่านฟงัพระพทุธเจา้ ฟงัแลว้ท่านก็ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงปฏบิตั ิ ได ้

ทรงสอนใหป้ฏบิตั ิ พอไดป้ฏบิตัแิลว้ ก็ไดเ้ป็นพระสาวกของพระพทุธเจา้ เป็นลูกศิษย์

ของพระพทุธเจา้ โดยทีไ่มต่อ้งมากราบขอถวายตวัเอง เป็นลูกศิษยแ์ต่อย่างใด เป็นลูก

ศิษยโ์ดยความเป็นจรงิ ความเป็นจรงิกค็ือ ปฏบิตัิตามคาํสอนของครูบาอาจารย ์ แลว้

บรรลถุงึจดุหมายปลายทาง ทีค่รูบาอาจารยไ์ดเ้ดนิทางไปถงึ ก็ไดเ้ป็นลูกศิษยโ์ดยปรยิาย



8 
 

ไป โดยธรรมชาตไิป ไมต่อ้งเอาดอกไมธู้ปเทยีนมา กราบขอเป็นลูกศิษยใ์หเ้สยีเวลาไป

เปลา่ๆ เพราะการขอเป็นลูกศิษยแ์บบนัน้ขอไปจนวนัตาย ก็ไมไ่ดเ้ป็นอยู่ด ี ถา้ไมไ่ด ้

ปฏบิตัติามคาํสอนของครูบาอาจารย ์ มาถวายตวัเป็นลูกศิษยแ์ลว้ก็กลบัไปหาเงนิหาทอง 

หาลาภยศสรรเสรญิ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ขออย่างน้ีขอไปก็ไมไ่ดผ้ลไมเ่กดิ

ประโยชนแ์ต่อย่างใด แต่ถา้เชื่อฟงั แลว้นาํเอาคาํสอนของครูบาอาจารยไ์ปปฏบิตั ิ จะมา

นาํดอกไมธู้ปเทยีนมาขอฝากตนเองเป็นลูกศิษยห์รอืไม ่ ก็เป็นลูกศิษยโ์ดยความเป็นจรงิ

อยู่แลว้ ดว้ยการปฏบิตั ิ 

น่ีคอืสิง่ทีพ่วกเรา ควรที่จะถามตวัเราเองว่า ทาํไมเราจงึไม่ไดไ้ปในทางที่ครูบาอาจารย ์

ส ัง่สอนใหพ้วกเราไปกนั ทาํไมพวกเรายงัไปในทางตรงกนัขา้มกบัทีพ่ระพทุธเจา้ พระ

ธรรม พระสงฆไ์ดท้รงส ัง่สอนใหพ้วกเราไปกนั ทาํไมยงัไปหาลาภยศสรรเสริญ ยงัไปหา

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายอยู่ ก็เพราะถกูกเิลสแอบอา้งวา่ เพราะพอ่บา้ง เพราะแมบ่า้ง 

เพราะลูกบา้ง เพราะงานบา้ง แต่อนัน้ีเป็นขอ้อา้งท ัง้นัน้ ความจรงิแลว้มนัเป็นเรื่องของ

ตณัหา ความอยาก คือกามตณัหา ความอยากในรูปเสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะ ภวตณัหา 

ความอยากมีอยากเป็น วิภวตณัหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต่างหาก ที่เป็นตวัที่

ผลกัดนัใหเ้ราเดินสวนทางกบัพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ไมใ่ช่พอ่ไม่ใช่แม ่ไมใ่ช่

พี ่ ไมใ่ช่นอ้ง ไมใ่ช่ลูก ไม่ใช่ครอบครวั ไมใ่ช่กจิการ ทรพัยส์มบตัเิงนิทอง อะไรต่างๆ ที่

เราตอ้งไปดูแลรกัษาไปจดัการ แต่เป็นเรื่องของตณัหาดีๆ น่ีเอง ถา้คดิวา่เป็นเรื่องของพอ่

ของแมจ่รงิ ก็ตอ้งอย่าไปทาํอะไรตามตณัหาความอยาก อยู่กบัพอ่กบัแม ่ ดูแลพอ่กบัแม่

ก็ดูแลไป แต่อย่าไปทาํตามความอยากของตณัหา ทางตาหูจมกูลิ้นกาย กามตณัหา 

ภวตณัหา หรอืวภิวตณัหา ถา้ทาํอย่างนัน้จงึจะเรยีกวา่ทาํตามเหตจุรงิๆ ทาํตามเหตผุล

จรงิๆ คอืตอ้งดูแลพอ่แม ่ ตอ้งเลี้ยงดูลูก ตอ้งดูแลทรพัยส์มบตัเิงนิทองขา้วของต่างๆ ก็

ทาํไปดว้ยการไมม่ตีณัหาซ ิ ไมไ่ปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ไมไ่ปอยากใหส้ิง่ต่างๆ 

เป็นอย่างนัน้หรอืเป็นอย่างน้ี หรอืไมอ่ยากใหส้ิง่น ัน้สิง่น้ีไมเ่ป็นอย่างนัน้ไมเ่ป็นอย่างน้ี ถงึ

จะเรยีกวา่ทาํตามเหตผุลจรงิๆ  
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แต่ส่วนใหญ่แลว้เหตผุลทีแ่ทจ้รงิ ทีเ่ดนิสวนทางกบัพระพทุธเจา้ ก็เพราะความอยาก

น่ีเอง เพราะตณัหาท ัง้ ๓ น่ีเอง คอืกามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา ไมเ่ชื่อลอง

สาํรวจดูตวัเองวา่ เป็นอย่างน้ีหรอืไม ่ ถา้ไมม่กีามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ถา้ไมไ่ด ้

ทาํเพือ่ตณัหาแลว้ ก็จะตอ้งไปทางทาน ศีล ภาวนาอย่างแน่นอน แต่ถา้ยงัไปทางลาภยศ

สรรเสรญิ ยงัไปทางของความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายอยู่ ต่อใหจ้ะอา้งเหตนุัน้เหตน้ีุกต็าม 

มนัก็อา้งไมข่ึ้น เพราะการกระทาํมนับ่งบอกอยู่ในตวัของมนัเอง  

เช่นสมมตุวิา่ถา้เราไปทาํเพราะเหตใุดเหตหุน่ึง เพราะพอ่เพราะแม่ หรอืเพราะใครก็ตาม 

อย่างนอ้ยเราก็ตอ้งแสดงวา่เราไมม่ตีณัหา ไมไ่ดท้าํเพือ่ตณัหา อย่างนอ้ยกต็อ้งรกัษาศีล 

๘ กนั ไมใ่ช่ไปรกัษาศีล ๕ หรอืบางทศีีล ๕ ก็ไมไ่ดร้กัษา รกัษาไดบ้า้ง รกัษาไมไ่ดบ้า้ง 

แลว้ก็ไปอา้งวา่ไปทาํเพือ่พอ่เพือ่แมเ่พือ่ลูก เพือ่อะไรต่างๆก็ตาม ถา้ทาํอย่างน้ีก็ถกูโมหะ

อวชิชาหลอกไปเท่านัน้เอง อนัน้ีก็ไมไ่ดต้าํหนิตเิตยีนวา่กลา่วใครท ัง้นัน้ เป็นเรื่องของ

ธรรมะทีม่นัออกมาตามกระแสของมนั ตามเหตตุามผลของมนั กพ็ดูไปเพื่อใหไ้ดมี้

ขอ้คิด เพื่อจะไดแ้กโ้มหะอวิชชา คือมิจฉาทิฐ ิ เพื่อจะไดใ้หมี้สมัมาทฏิฐ ิ แลว้จะได้

กลบัไปในทางที่พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆท์่านสอนใหนํ้าไปปฏบิตัิกนั ดูท่าน

เป็นตวัอยา่ง ท่านกมี็พอ่มีแม่มีลูกเหมือนกนั มีทรพัยส์มบตัเิงนิทองขา้วของเหมือนกนั 

ทาํไมท่านไปในทางทาน ศีล ภาวนาได ้ พวกเราที่มีพอ่มีแม่ มีลูก มีทรพัยส์มบตัิขา้ว

ของเงนิทอง ทาํไมเราไปกนัไม่ได ้ถา้เราใชเ้หตผุลพจิารณากนั เราจะไดเ้หน็ขอ้บกพร่อง

ของเรา แลว้เราจะไดแ้กไ้ขมนั ปรบัการเดนิทางของเรา ใหไ้ปในทางของพระพทุธเจา้ 

พระธรรม พระสงฆ ์ ถา้เราอยากจะไดผ้ลอย่างเดยีวกบั ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลายไดร้บั เราก็ตอ้งปรบัการเดนิทางของเรา ใหเ้ป็นไปในทางเดยีวกบัของ

พระพทุธเจา้และของพระอรหนัตสาวก ถา้การเดนิทางของพวกเราเป็นทางเดยีวกนั 

จดุหมายปลายทางก็ตอ้งเป็นจดุหมายปลายทางอนัเดยีวกนั ก็คอืมรรคผลนิพพาน  

น่ีคอืเรื่องของเหตแุละผล เหตเุกดิจากการดาํเนินชวีติของเรา ผลก็คอืมรรคผลนิพพาน 

ถา้เราเดนิไปตามทางทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายท่านเดนิกนัไป ถา้เรา

เดินไปในทางตรงขา้มกบัของพระพทุธเจา้ กบัของพระอรหนัตสาวก คือเราเดินไปสู่
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ลาภยศสรรเสรญิ ไปสูค่วามสขุทางตาหจูมูกลิ้นกายกนั จุดหมายปลายทางของพวกเรา

กค็ือ สงัสารวฏัน่ีเอง คือวฏัฏะแหง่การเวียนว่ายตายเกดิ วฏัฏะแหง่การเกดิ แก ่ เจบ็ 

ตาย ที่เป็นกองทกุขอ์นัยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่กว่ากองทุกขท์ ัง้หมดที่มีอยูใ่นโลกน้ี ต่อใหม้ไีฟ

เผาโลกท ัง้โลกน้ีไป ความทกุขข์องไฟทีเ่ผาโลกน้ี ยงัสูค้วามทกุขข์องวฏัฏะ แห่งการเวยีน

วา่ยตายเกดิของพวกเราไมไ่ด ้ เพราะเราเวยีนวา่ยตายเกดิกนัเป็นแสนลา้น หรอืลา้นๆ

ชาต ิ มนัมากมายก่ายกอง อย่างทีเ่คยเปรยีบเทยีบใหฟ้งั นํา้ตาทีพ่วกเราไดห้ล ัง่ในแต่ละ

ภพแต่ละชาต ิถา้ไดส้ะสมมารวบรวมกนัไวแ้ลว้ จะมมีากกวา่นํา้ในมหาสมทุรเสยีอกี นัน่

แหละคอืความทกุข ์ ทีพ่วกเราไดป้ระสบพบกนัมา และจะประสบพบกนัต่อไปอกี ถา้เรา

ยงัเดนิไปในทางทีส่วนกบัทางของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก คอืทางสู่ลาภยศ

สรรเสรญิ ทางสู่ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี  

ดงันั้นเราควรจะขวนขวายตะเกยีกตะกาย พยายามดึงตวัเราออกจากทางไปสูล่าภยศ

สรรเสรญิสุข ดึงตวัเราใหเ้ขา้สูท่างของทานศีลภาวนากนั พยายามทาํทานอยา่ง

สมํา่เสมอ และทาํใหม้ากข้ึนไปตามลาํดบั เช่นเดียวกบัการรกัษาศีล พยายามรกัษาศีล

ใหไ้ดม้าก ทาํอยา่งต่อเน่ืองอยา่งสมํา่เสมอ ทาํใหม้ากข้ึนไปตามลาํดบั เช่นเดียวกบัการ

บาํเพญ็จติตภาวนา สมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา กต็อ้งเพยีรบาํเพญ็ไปอยา่ง

สมํา่เสมอ อยา่งต่อเน่ือง และเพยีรใหมี้มากข้ึนไปตามลาํดบั จนเต็มเป่ียมของ

ความสามารถของพวกเรา ทาํทาน รกัษาศีล ภาวนาใหไ้ดเ้ต็มที ่ เต็มรอ้ย อย่างที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายท่านไดบ้าํเพญ็กนั ถา้ไดบ้าํเพญ็แบบ

พระพทุธเจา้ แบบพระอรหนัตสาวก ผลก็จะไดเ้หมอืนกนัอย่างแน่นอน ตอนน้ีผลไม่ได ้

อย่างพระพทุธเจา้ อย่างพระอรหนัตสาวกไดก้นั ก็เพราะวา่เหตคุอืการบาํเพญ็นัน้ ไม่

เท่ากนันัน่เอง ท่านบาํเพญ็เต็มรอ้ย แต่เราบาํเพญ็เพยีงรอ้ยละสบิ แลว้ผลมนัจะไดเ้ต็ม

รอ้ยไดอ้ย่างไร ผลมนัก็ไดเ้พยีงรอ้ยละสบิเท่านัน้ เรื่องของเหตขุองผลน้ี เราก็ยอมรบักนั 

เอาเงนิไปฝากสบิบาทกบัเอาเงนิไปฝากรอ้ยบาท ทีจ่ะเอาดอกเบี้ยเท่ากนัน้ี ทางธนาคาร

เขาไมย่อมใหห้รอก ถา้เขาใหเ้ขาก็เจง๊เท่านัน้แหละ เขาจะไปอยู่ไดอ้ย่างไร ฝากสบิบาทแต่

จะขอดอกรอ้ยบาทอย่างน้ี ไมม่ธีนาคารไหนเขาใหห้รอก ใหเ้ขาก็หมดเน้ือหมดตวั เขาก็

ตอ้งปิดกจิการลงไปเท่านัน้เอง  
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พวกเราตอ้งดูที่เหตกุนั ถา้เราอยากจะไดผ้ล ดูที่เหตเุป็นหลกั ว่าเหตขุองเราเท่าไหรก่นั 

ผลของเรามนัจงึไดเ้ท่านั้น เหตมุนัรอ้ยละสบิ ทาํทาน รกัษาศีล ภาวนารอ้ยละสบิ แลว้

จะไปเอาผลรอ้ยละรอ้ยมนัไดอ้ย่างไร จะไปเอามรรคผลนิพพาน อย่างพระพทุธเจา้ 

อย่างพระอรหนัตสาวกไดอ้ย่างไร มนัก็ไดแ้ค่รอ้ยละสบิเท่านัน้เอง ทาํทาน รกัษาศีล 

ภาวนารอ้ยละสบิน้ีก็อาจจะไดไ้ปสวรรค ์ ไปแป๊บเดยีวก็ตอ้งกลบัลงมาแลว้ เพราะนอ้ย 

เหมอืนกบัไปอยู่โรงเเรม มเีงนิไมก่ี่บาทจะไปอยู่เป็นเดอืนไดอ้ย่างไร พอเงนิหมดเขาก็

เชญิออกแลว้เขาไมใ่หอ้ยู่ต่อ ฉนัใดเวลาทีเ่ราตายไปแลว้ แลว้ไดไ้ปเกดิบนสวรรคช์ ัน้

ต่างๆ เราจะอยู่ไดน้านไม่นานก็อยู่ทีก่ารบาํเพญ็ทาน ศีล ภาวนาของพวกเราน้ี ถา้บาํเพญ็

เพยีงรอ้ยละสบิ ก็อยู่ไดเ้ดีย๋วเดยีว ถา้อยากจะอยู่ไดน้านก็ตอ้งบาํเพญ็มากกวา่นัน้ ตอ้ง

ทาํมากกวา่นัน้ตอ้งใหม้ากกวา่นัน้ ตอ้งรกัษาศีลใหบ้รสุิทธิ์ไดม้ากกวา่นัน้ ตอ้งภาวนาได ้

มากกวา่นัน้ ผลจงึจะมากกวา่  

น่ีเป็นเหตผุลทีไ่มม่วีนัเปลีย่นแปลง ท่านจงึเรยีกวา่ อกาลโิก ธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้น้ีเป็นสวากขาโต ภควตา ธมัโม คอืเป็นธรรมทีต่รสัไวช้อบแลว้ ชอบดว้ย

เหตดุว้ยผลน่ีเอง ถกูตอ้งตามเหตตุามผล และเหตผุลทีไ่ดท้รงแสดงไวน้ี้ ก็ไมม่วีนั

เปลีย่นแปลงไปตามกาลตามเวลา เหตผุลทีเ่ป็นอย่างไรในสมยัพระพทุธกาล เหตผุลนัน้

ก็จะเป็นอย่างนัน้เหมอืนกนัในสมยัปจัจบุนัน้ี เหมอืนกนั ทาํสบิก็ตอ้งไดส้บิ ถา้ทาํรอ้ยก็

ไดร้อ้ย ไม่ใช่สมยัน้ีทาํสบิแลว้ไดร้อ้ย อนัน้ีอาจจะเป็นเรื่องของการพฒันาของทางโลก ที่

เดีย๋วน้ีสามารถทาํอะไรไดม้ากกวา่สมยัก่อน เช่นการเดนิทาง สมยัก่อนเดนิทางจากทีน่ี่ไป

กรุงเทพฯ อาจจะใชเ้วลาวนัสองวนั สมยัน้ีสามารถไปไดเ้พยีงในระยะเวลา ๒ - ๓ 

ช ัว่โมง แต่อนัน้ีไมใ่ช่เป็นธรรมะ ไม่ไดเ้ป็นเหตขุองการบาํเพญ็ และการไดร้บัผลจากการ

บาํเพญ็ การบาํเพญ็ก็ยงัเหมอืนเดมิอยู่ ทาํทาน รกัษาศีล ภาวนา อยู่เหมอืนในสมยัพระ

พทุธกาล ต่อใหน้ ัง่รถไปทาํทาน มนัก็ไมไ่ดม้ากไปกวา่เดนิไปทาํทาน สมยัพระพทุธกาล

เดนิไปวดัไปทาํทานรอ้ยละสบิก็จะไดผ้ลรอ้ยละสบิ สมยัน้ีนัง่รถมาทาํทานรอ้ยละสบิ ผล

ก็ไดร้อ้ยละสบิเหมอืนกนั ต่างกนัตรงเวลา เวลาทีเ่ดนิทางไปวดั ถา้เดนิดว้ยเทา้อาจจะใช ้

เวลาทีย่าวกวา่นานกวา่ แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่จะไดผ้ลมากกวา่ การทีเ่ดนิทางดว้ย

รถยนต ์ทีใ่ชเ้วลาเพยีงเลก็นอ้ยก็ถงึจดุหมายปลายทาง  
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ดงันัน้อย่าไปหลงประเดน็ อย่าไปคดิวา่เหตผุลสมยัน้ี มนัต่างกบัเหตผุลสมยัพทุธกาล 

บางคนก็คดิวา่ปฏบิตัไิปกไ็มไ่ดผ้ลอยู่ด ี เพราะไมม่พีระพทุธเจา้มาคอยอบรมส ัง่สอน ไม่

มพีระอรหนัตสาวกมาคอยอบรมส ัง่สอน ก็พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้น่ีแหละ ที่

พระพทุธเจา้ทรงฝากไว ้ ทรงส ัง่ไวว้า่เป็นศาสดาแทนพระองค ์ พวกเราจะไมไ่ดอ้ยู่โดย

ปราศจากพระศาสดา ไม่ไดอ้ยู่โดยปราศจากครูบาอาจารย ์ เพราะพวกเรามธีรรมวนิยัที่

ทรงตรสัสอนไวช้อบแลว้ คอืสวากขาโต ภควตา ธมัโมน่ีแหละทีเ่ป็นอกาลโิก ทีเ่ป็นสิง่ที่

ไมม่วีนัเปลีย่นแปลง ไม่มวีนัเสือ่มสลาย เป็นเหมอืนกบัยารกัษาโรคทีไ่มม่วีนัหมดอายุ 

สามารถใชร้กัษาโรคภยัไขเ้จบ็ไดท้กุยุคทกุสมยั ไมเ่หมอืนกบัยารกัษาโรคทางร่างกาย ที่

ยงัมวีนัเสือ่มวนัหมดอายุ ถา้เสือ่มแลว้หมดแลว้ รบัประทานเขา้ไปแลว้จะไมส่ามารถ

รกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ได ้ แต่สวากขาโต ภคตา ธมัโม คอืธรรมทีต่รสัไวช้อบแลว้ของ

พระพทุธเจา้น้ี จะเป็นอกาลโิก จะไมเ่สือ่มไปตามกาลตามเวลา สามารถยงัประโยชนใ์หผู้ ้

ปฏบิตั ิไดบ้รรลถุงึผลไดอ้ย่างเดยีวกบัในสมยัพระพทุธกาล  

ขอใหพ้วกเราทุม่เทศรทัธาและความเพยีร ใหก้บัการศึกษาและกบัการปฏบิตัิเถดิ 

พยายามดึงตวัเราออกจากความหลงกนั ออกจากการเดินทางไปสูล่าภยศสรรเสรญิ 

ไปสูค่วามสุขทางตาหจูมูกลิ้นกายกนั ใหเ้ดินทางไปสูท่างของทาน ศีล ภาวนากนั ใหท้าํ

ทานใหม้ากข้ึนไปตามลาํดบั ควรจะเปรยีบเทยีบเมือ่สบิปีก่อน เราทาํทานเท่าไหร่ สบิปีน้ี 

หลงัสบิปีผ่านไปแลว้ เราทาํทานไดเ้พิม่มากขึ้นเท่าไหร่ เมือ่ก่อนทาํรอ้ยละสบิ เดีย๋วน้ียงั

ทาํรอ้ยละสบิอยู่หรอืเปลา่ รกัษาศีล เมือ่ก่อนน้ีรกัษาศีลไดร้อ้ยละสบิ เดีย๋วน้ียงัรกัษาศีล

รอ้ยละสบิอยู่หรอืเปลา่ เมือ่ก่อนภาวนาไดร้อ้ยละสบิ เดีย๋วน้ีเรายงัภาวนารอ้ยละสบิอยู่

หรอืเปลา่ ใหดู้ตรงเหต ุ ถา้ยงัรอ้ยละสบิอยู่ ผลมนัก็ยงัรอ้ยละสบิอยู่นัน่แหละ มนัจะให ้

เป็นรอ้ยไดอ้ย่างไร ถา้เหตมุนัไมเ่ต็มรอ้ย ถา้เมือ่ก่อนน้ีรอ้ยละสบิ วนัน้ีรอ้ยละรอ้ย อย่าง

น้ีซถิงึจะน่าฟงั เมือ่ก่อนเคยทาํทานรอ้ยละสบิ เดีย๋วน้ีไดท้าํทานรอ้ยละรอ้ย คอืมเีท่าไหร่

ก็ใหห้มด บรจิาคไปหมด ไมม่เีงนิทองหลงเหลอืตดิตวัอยู่แลว้ อยู่แบบนกับวชแลว้ อยู่

ดว้ยการใหข้องผูอ้ื่นแลว้ น่ีคอืการทาํทานรอ้ยเตม็รอ้ย แบบทีพ่ระพทุธเจา้ และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลายไดท้าํกนั ท่านทาํรอ้ยเต็มรอ้ย ท่านไมม่ทีรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิ

ทองไวซ้ื้อขา้วของ ซื้ออาหารซื้ออะไรต่างๆแลว้ ท่านอยู่แบบผูข้อแลว้ อยู่กบัการใหข้อง
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ผูอ้ื่นแลว้ เชา้ท่านก็ถอืบาตรเขา้ไปในบา้น ไปรบับาตร ไปบณิฑบาต ไดอ้ะไรมา ก็ยนิดี

ตามมตีามเกดิ รบัประทานไปเพือ่ใหร่้างกายพออยู่ไดก้็พอแลว้ ไมไ่ดร้บัประทานเพือ่ให ้

เกดิความสุข ซึง่เป็นการรบัประทานแบบตณัหาความอยาก ทีจ่ะผูกมดัใหจ้ติใจยงัตอ้ง

ตดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่  

ผูท้ีป่รารถนาทีจ่ะออกจากกองทกุข ์ แห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ตอ้งรบัประทานแบบยา 

รบัประทานดว้ยความจาํเป็น ดว้ยความจาํใจรบัประทาน รบัประทานเพือ่ใหร่้างกายอยู่

ได ้ ไม่ไดร้บัประทานเพือ่ใหม้คีวามสุขจากการรบัประทาน ถา้รบัประทานเพือ่ความสุข ก็

เรยีกวา่เป็นกามสุข เป็นกามตณัหา น่ีคอืลกัษณะของการบาํเพญ็ของพระพทุธเจา้ และ

ของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านบาํเพญ็กนัเต็มรอ้ย ทานท่านก็ใหเ้ต็มรอ้ย ศีลท่านก็

รกัษาเต็มรอ้ย รกัษาตลอดเวลา ยกเวน้เวลาทีห่ลบัเท่านัน้ เวลาตื่นขึ้นมาท่านก็มสีต ิ

ระมดัระวงั คอยดูการกระทาํทางกาย ทางวาจาไมใ่หไ้ปกระทบ ไมใ่หไ้ปสรา้งความ

เดอืดรอ้น ความเสยีหายใหก้บัผูอ้ื่นและกบัตนเอง เรยีกวา่การรกัษาศีล แลว้ท่านก็

บาํเพญ็จติตภาวนา ต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ลมืตาขึ้นมาก็เจรญิสต ิ ต ัง้สตบิรกิรรมพทุโธไป 

หรอืเฝ้าดูการเคลือ่นไหว การกระทาํต่างๆของร่างกายไป ไมป่ลอ่ยใหใ้จคดิเรื่อยเป่ือยคดิ

ไปในทางความโลภ ความโกรธ ความหลง คดิไปในทางความอยากต่างๆ พอควบคุมใจ

ดว้ยสตไิด ้เวลานัง่สมาธิ ใจก็จะรวมเขา้สู่ความสงบได ้เวลาใจสงบความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ความอยากต่างๆ ก็สงบตวัลงไป ใจก็เยน็สบาย มคีวามสุข มคีวามอิ่ม มี

ความพอ แต่พอออกจากสมาธิมา ใจก็จะเริ่มคดิปรุงเเต่งต่อ แลว้ก็ถา้ไมร่ะมดัระวงัไม่

ควบคุมดว้ยสต ิ หรอืดว้ยปญัญา ก็จะถกูกเิลสตณัหารุมเรา้สรา้งความทกุขส์รา้งความ

วุน่วายใจต่างๆ ใหเ้กดิขึ้นต่อไป  

ดงันั้นเวลาออกจากสมาธมิาแลว้ กต็อ้งใชส้ติหรอืปญัญาทนัที ถา้ใชส้ติกค็วบคมุ

ความคดิ ไม่ใหค้ิดไปในทางที่จะเกดิกเิลสตณัหาข้ึนมา ถา้ใชป้ญัญากพ็จิารณา ใหเ้หน็

ว่าการกระทาํตามตณัหาความอยากน้ี เป็นการสรา้งความทกุขใ์หก้บัตนเอง เพราะสิง่ที่

อยากไดก้็เป็นของทีเ่ป็นทกุข ์ เพราะวา่มนัไมเ่ทีย่ง เพราะวา่เราไมส่ามารถทีจ่ะควบคุม

บงัคบั ใหม้นัไปเป็นตามความตอ้งการของเราไดเ้สมอไป เวลาไมไ่ดเ้ป็นไปตามความ
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ตอ้งการก็จะเกดิความทกุข ์ เกดิความเศรา้โศก เสยีใจตามมา ถา้ใชป้ญัญาก็จะสามารถ

ทาํลายความอยากต่างๆ ใหห้มดไปจากใจได ้ ถา้ใชส้ตกิ็เพยีงแต่กดมนัไว ้ ดงันัน้

เป้าหมายที่แทจ้รงิหลงัจากออกจากสมาธิมาแลว้ กค็ือการเจรญิปญัญา การเจรญิใหเ้หน็

ว่าทกุสิ่งทกุอยา่งเป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา หรอืถา้มีกามารมณ์กต็อ้ง

เหน็ว่ารา่งกายน้ีเป็นอสุภะไม่สวยไม่งาม หรอืถา้มีความชอบรบัประทานอาหารกต็อ้ง

เหน็ว่า อาหารน้ีเป็นปฏกิลูเป็นของสกปรก ไมน่่าดู ไมน่่าชม เวลาเขา้ไปในปากสมัผสักบั

นํา้ลาย ถกูฟนัขบเคี้ยว ถา้คายออกมาน้ีจะไมก่ลา้ทีจ่ะตกักลบัเขา้ไปในปากอกี หรอืเวลา

อยู่ในทอ้งอาเจยีนออกมา หรอืเวลาถ่ายออกมาทางทวารหนกั น่ีคอืการดูภาพทีไ่มน่่าดู 

ไมง่าม ไมน่่ารบัประทานของอาหาร ทีผู่ท้ีช่อบรบัประทานอาหาร คล ัง่ไคลห้ลงใหลกบั

การรบัประทานอาหารมองไมเ่หน็ ถา้เหน็ภาพเหลา่น้ีแลว้ รบัรองไดว้่าจะหายหลง จะหาย

คล ัง่ไคลก้บัการรบัประทานอาหาร จะรบัประทานไปเพือ่อยู่เท่านัน้เอง ไมไ่ดร้บัประทาน

ดว้ยความมนั ดว้ยความเอร็ดอร่อย ดว้ยความสุขใจ เพราะนัน่มนัเป็นความหลง ไมใ่ช่

เป็นความจรงิ ความจรงิของการรบัประทานอาหารน้ี เป็นการเยยีวยารกัษาร่างกาย

เท่านัน้เอง เหมอืนกบัการรบัประทานยา ไวส้าํหรบัรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ทีเ่กดิขึ้นเท่านัน้เอง  

น่ีก็คอืปญัญาทีผู่บ้าํเพญ็จะตอ้งเจรญิใหม้าก หลงัจากทีอ่อกจากสมาธิแลว้ ขณะทีอ่ยู่ใน

สมาธิไมใ่ช่เวลาเจรญิปญัญา ขณะทีอ่ยู่ในสมาธิเป็นเวลาสรา้งพลงั คอืความสงบ ความ

เป็นอเุบกขา ทีจ่ะใชต่้อสูก้บัตณัหาความอยากต่างๆ เวลาทีอ่อกจากสมาธิมาแลว้ พอ

ออกจากสมาธิมาแลว้มีอเุบกขา กจ็ะสามารถดึงใจใหม้าพจิารณาไตรลกัษณ์ได ้ดึงใจให ้

มาพจิารณาอสภุะได ้ ดึงใจใหม้าพจิารณาอาหาเรปฏกิลูสญัญาได ้มาพจิารณาความแก่

เจบ็ตายได ้ พจิารณาธาต ุ ๔ ดินน้ําลมไฟได ้ ถา้มอีเุบกขาแลว้ ใจจะไมห่วิกบัรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ จะไมห่วิกบัอารมณต่์างๆ ทีจ่ะมาฉุดลากจติใจใหไ้ปเสพกนั ก็จะ

สามารถพจิารณาปญัญาไดอ้ย่างต่อเน่ือง ถา้พจิารณาบ่อยๆไดอ้ย่างต่อเน่ือง ก็จะจดจาํ

ได ้ จะฝงัอยู่ในใจ จะกลายเป็นปญัญาขึ้นมาไมใ่ช่เป็นสญัญา ถา้ไมพ่จิารณาอย่าง

ต่อเน่ือง ก็จะจางหายไป ก็จะกลายเป็นสญัญาไป ปญัญาตอ้งมีอยูต่ลอดเวลา เพราะว่า

เวลาเกดิปญัหาจะไดแ้กไ้ดท้นัท่วงทีนัน่เอง ถา้ไมม่อียู่ตลอดเวลา เวลาเกดิตณัหาขึ้นมา

จะแกไ้มไ่ด ้ แกไ้มท่นั เหมอืนกบันกัรบในสมรภูมน้ีิ เวลานอนหรอืเวลารบัประทานน้ี 
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ตอ้งกอดปืน นอนไปดว้ยรบัประทานไปดว้ย เพราะไมรู่ว้่าเวลาใดขา้ศึกศตัรูจะบกุรุกเขา้

มาเมือ่ไหร่ ถา้ไปวางไวท้ีอ่ื่น เวลาเกดิภาวะฉุกเฉินขึ้นมา จะควา้มาไมท่นักาลนัน่เอง 

จะตอ้งอยู่ตดิคู่ไปกบักายเลย ฉนัใด ปญัญาก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ตอ้งอยู่คู่กบัใจตลอดเวลา 

พอเวลาเกดิตณัหาปรากฏขึ้นมา ก็สามารถใชป้ญัญาทาํลายไดท้นัท่วงท ีถา้ไมอ่ยู่ใกล ้พอ

ถงึเวลาก็ควา้หาไมเ่จอ พอตณัหาเกดิขึ้นมา แทนทีจ่ะฆ่าตณัหากลบัไปทาํตาม ยกธงขาว

ยอมแพ ้ ส ัง่ใหท้าํอะไร ทาํตามทนัท ี ส ัง่ใหไ้ปดืม่ก็ดืม่ทนัท ี ส ัง่ใหไ้ปดูก็ดูทนัท ี ส ัง่ใหไ้ป

รบัประทานก็รบัประทานทนัท ี ส ัง่ใหไ้ปรกัไปหลงก็ไปทาํทนัท ี ก็เลยไมม่วีนัทีจ่ะสามารถ

ทาํลายตณัหาใหห้มดไปจากใจได ้ ถา้ไมห่ม ัน่พจิารณา อนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมห่ม ัน่

พจิารณาอสุภะ ไมห่ม ัน่พจิารณาอาหาเรปฏกูิลสญัญา 

น่ีคือการเจรญิปญัญา ตอ้งเจรญิหลงัจากที่ไดอ้อกจากสมาธิมาแลว้ ขณะที่อยูใ่นสมาธ ิ

ขณะจติที่น่ิงสงบอยูน้ี่ ไม่ใหท้าํอะไรทัง้นั้น ใหป้ระคบัประคองความสงบดว้ยสติ ใหอ้ยู่

ไปใหน้านที่สดุเทา่ที่จะนานได ้ ถา้จะถอนออกมา ถา้ยงัมกีาํลงัสต ิ สามารถดนักลบัเขา้

ไปใหมไ่ด ้ ก็ทาํต่อไป อย่าเพิง่ออกมา ใหอ้ยู่ไปนานๆ เพือ่จะไดม้กีาํลงัอเุบกขามากๆ 

แลว้พอออกมา จะไดส้ามารถดึงใจมาพจิารณาทางปญัญาได ้ และสามารถต่อสูก้บั

ตณัหาความอยากต่างๆ ที่เกดิข้ึนมาได ้หลงัจากออกมาแลว้ ถา้ไดพ้จิารณาจนแรงของ

อเุบกขาหมดแลว้ การพจิารณาไม่เป็นไปทางไตรลกัษณ์ ทางปญัญาแลว้ เริ่มโลเล 

ออกไปทางกเิลสตณัหา กค็วรที่จะหยดุการพจิารณา แลว้กก็ลบัเขา้มาในสมาธิ ทาํใจให ้

สงบดึงกาํลงัอเุบกขาใหก้ลบัฟ้ืนคืนข้ึนมาใหม่ น่ีคอืการบาํเพญ็ของการเจรญิสมถะและ

วิปสัสนาภาวนา ตอ้งทาํสลบักนัไป หลงัจากทีไ่ดส้มถภาวนาแลว้ ถา้ในเบื้องตน้ยงัไมไ่ด ้

สมถภาวนา ก็พยายามเจรญิสมถภาวนาใหม้ากไปก่อน เพราะว่าถา้ไมม่สีมถภาวนา ไมม่ี

อเุบกขาภาวนา การเจริญปญัญา การเจรญิวปิสัสนาภาวนาน้ี จะเป็นไปไดย้าก หรอื

เป็นไปไมไ่ดเ้ลย จงึตอ้งพยายามสรา้งสมถภาวนาขึ้นมาก่อน ใหจ้ติมคีวามสงบมากๆ มี

อเุบกขามากๆ แลว้พอออกมา สามารถบงัคบัจติใหพ้จิารณาทางปญัญาไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

และเป็นเวลาอนัยาวนาน จนกวา่จะหมดกาํลงัของอเุบกขา แลว้ค่อยกลบัเขา้ไปเตมิพลงั

ใหม ่ สลบัทาํกนัไปอย่างน้ี จนกวา่จะสามารถสรา้งปญัญาใหไ้ดเ้ต็มรอ้ย ทีส่ามารถทีจ่ะ

ทาํลายตณัหาความอยากต่างๆ ไดท้นัท่วงท ีใหห้มดไปจากใจ  
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เม่ือตณัหาไดถ้กูทาํลายหมดไปจากใจแลว้ งานบาํเพญ็จติตภาวนากถ็งึจุดสิ้นสุดลง 

เหมอืนกบัการรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ดว้ยหยูกดว้ยยา พอโรคภยัไขเ้จบ็หายแลว้ หยูกยาก็

ไมต่อ้งใหอ้กีต่อไป ไมม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งให ้ ผูท้ีส่ามารถทาํลายตณัหาใหห้มดไปจาก

ใจไดแ้ลว้ ก็ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งบาํเพญ็จติตภาวนาอกีต่อไป เช่นพระพทุธเจา้ พระอรหนัต

สาวก ท่านไม่ไดบ้าํเพญ็จติตภาวนา หลงัจากทีท่่านไดบ้รรลถุงึพระนิพพานแลว้ ท่าน

เพยีงแต่ภาวนาไปเพือ่เป็นการพกัผ่อนของธาตขุนัธแ์ละจติเท่านัน้เอง ไม่ไดท้าํไปเพือ่

บาํบดักาํจดัตณัหาความอยาก กาํจดัความทกุขต่์างๆ เพราะสิง่เหลา่น้ีไดถ้กูกาํจดัหมดไป

แลว้นัน่เอง  

น่ีแหละคอืทางของพระพทุธเจา้ ทางของพระอรหนัตสาวก และจดุหมายปลายทางที่

มหศัจรรยท์ีสุ่ดของโลก อยู่ในการบาํเพญ็ ทาน ศีล ภาวนาน่ีเอง อยู่ในการทีเ่ราไดม้าพบ

กบัสิง่ทีม่หศัจรรยท์ีสุ่ดของโลก คอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ดงันัน้ขอใหพ้วกเรารบี

ฉวยโอกาสน้ี รบีดงึเอาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆน้ี์ ใหม้าเป็นทีพ่ึง่ของพวกเรา ใหม้า

สรา้งสิง่มหศัจรรยใ์หก้บัพวกเรากนัเถดิ อย่ามวัไปหลงกบัการหาลาภยศสรรเสรญิ หา

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายกนัเลย เพราะจะทาํใหเ้ราจะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดต่อไป

อย่างไมม่วีนัสิ้นสุดนัน่เอง  

การแสดงก็คดิวา่พอสมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี ขออนุโมทนาใหพ้ร 

ถาม หลงัออกมาจากปฏบิตัธิรรม แนวเจรญิสตปิฏัฐาน ๔ ประมาณ ๕ วนั พอกลบั

มาถงึบา้น มอีาการดบับ่อยๆ คอืความรูต้วัท ัง้หมดเลยดบั เหมอืนปิดเปิดไฟ

เร็วๆ เกดิขึ้นเกอืบทกุวนิาททีกุจงัหวะทีจ่ะทาํอะไร เช่นจะคดิ ดบั จบัชอ้น ดบั 

จะยกชอ้นเขา้ปากเคี้ยว หรอืแมแ้ต่ตอนจะกา้วเทา้แต่ละกา้ว จะมอีาการ ดบัวบั 

คัน่ตลอด แรงมากและเบาและห่างลงในวนัที ่ ๒ ก่อนจะเริ่มหายจากอาการน้ีได ้

ในวนัถดัไป กราบพระอาจารยอ์ธิบาย ใหค้วามรูใ้นสภาวะน้ีคอือะไร และแนะนาํ

ทางในการปฏบิตัต่ิออาการแบบน้ี เพราะตอนนัน้ทีท่าํก็คอื ต ัง้สตทิีจ่ะพยุงตวั 

พยายามมคีวามรูต้วัใหม้าก กงัวลทีจ่ะลม้หรอืของในมอืจะตก เพราะตอ้งใชช้วีติ

ในการทาํงานปกตค่ิะ 
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ตอบ ก็ใหรู้ว้า่มนัเป็นอย่างน้ีก็แลว้กนั ไมต่อ้งไปสนใจวา่ ทาํไมมนัถงึเป็นอย่างน้ี มนั

เป็นอย่างน้ีก็รูว้า่มนัเป็นอย่างน้ี แลว้ก็พจิารณาใหว้า่มนัก็เป็นไตรลกัษณไ์ป คอื

มนัไมเ่ทีย่งมนัเกดิแลว้มนัก็ดบัไป เราก็อย่าไปทกุขก์บัมนั อย่าไปวุน่วายไปกบั

มนั มนัเป็นอย่างน้ีก็รูว้า่มนัเป็นอย่างน้ี อย่าไปอยากใหม้นัเป็นอย่างอื่น ก็เท่า

นัน้เอง ถา้เรามสีตมิปีญัญา มนัก็จะไมม่ปีญัหาแต่อย่างใด ถา้ไมม่สีตไิมม่ปีญัญา 

ก็จะเกดิความสงสยั เกดิความวุน่วายใจต่างๆตามมาก็ได ้ เช่นอยากจะไมใ่หม้นั

เป็นอย่างน้ี ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ไมอ่ยากใหม้นัเป็น มนัก็เป็น เวลามนัจะ

หายมนัก็หาย ฉะนัน้ใหรู้ต้ามความเป็นจรงิของมนั มนัเป็นก็รูว้า่มนัเป็น มนัไม่

เป็นก็รูว้า่มนัไมเ่ป็น เท่านัน้เอง อย่าไปอยากใหม้นัเป็นอย่างอื่น แลว้ก็จะไมเ่ป็น

ปญัหาอย่างไร 

ถาม มเีพือ่นบา้นครอบครวัหน่ึง พอ่เสยีชวีติเหลอืแต่แมก่บัยาย และลูกชายหน่ึงคน 

ลูกชายกนิเหลา้เมามายทกุวนั ด่าวา่แมเ่หมอืนไมใ่ช่มนุษย ์ บงัคบัเขญ็ใจแมแ่ละ

ยายทกุวนั ไมไ่ดอ้ะไรตามใจก็จะขูฆ่่า จะต ี ทาํรา้ยขา้วของ แมเ่ขาไดแ้ต่มาเลา่

เพือ่ระบายทกุข ์ จะตกัเตอืนลูกชายก็วา่ก็ขู ่ ดว้ยกลวัวา่ลูกชายจะทาํรา้ย ก็เลย

ตอ้งขม่ใจทาํทกุอย่าง แมค่วรทาํอย่างไรดถีงึจะพน้ทกุข ์ดว้ยความสงสารกระผม

จงึหาวธิีช่วย โดยถามจากเวบ็เพจต่างๆ เพือ่ช่วยอะไรได ้ตอนน้ีผมคดิแค่ว่า ถา้

เป็นพระพทุธเจา้ท่านจะช่วยอย่างไรเท่านัน้เอง ผมขอความเมตตาเพือ่ดบัทกุข ์

ดว้ยครบั 

ตอบ ก็ตอ้งทาํใจเท่านัน้ ถา้เปลีย่นเขาไม่ไดก้็ตอ้งเปลีย่นใจเรา เปลีย่นใหเ้ขาดไีมไ่ด ้

เราก็เปลีย่นใจเราใหด้ไีด ้ เปลีย่นใจของเราจากทกุขใ์หเ้ป็นสุขได ้ดว้ยการยอมรบั

กบัสภาวะของเรา ยอมรบัวา่มนัเป็นวบิากของเราทีจ่ะตอ้งมลูีกแบบน้ี ทีจ่ะตอ้งมี

ชวีติแบบน้ี อย่าไปอยากใหม้นัหายไป เมือ่มนัไมส่ามารถหายไปไดต้ามความ

อยากของเรา ก็จะทกุขไ์ปเปลา่ๆ ก็คอืสรุปงา่ยๆก็คอืตอ้งทาํใจ ตอ้งถอืวา่เป็น

กรรมของเรา ก็ตอ้งรบัใชก้รรมต่อไป ถา้ยอมรบั ใจก็จะไมท่กุข ์ใจก็จะสงบ ใจก็

จะมคีวามสุขกบัวบิากของกรรมของเราได ้ 
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ถาม เราจะสงัเกตอย่างไร วา่อารมณแ์ละจติของเราเหมาะกบักรรมฐานกองไหนครบั 

ตอบ ก็ตอ้งลองไปดูก็แลว้กนั เอาของงา่ยๆก็พทุโธไปก่อน พทุโธไป ถา้พทุโธไมไ่ดก้็

ลองดูเฝ้าดูร่างกาย ดูการเคลือ่นไหวของร่างกาย ถา้ไมไ่ดก้็ลองมรณานุสต ิ

คดิถงึความตายอยู่เรื่อยๆ หรอืถา้เวลานัง่ก็ดูลมหายใจเขา้ออก ก็มวีธิี

หลากหลายวธิีทีผู่ป้ฏบิตักิส็ามารถเลอืกทดลองใชไ้ด ้ตามจรติของตน ท่านก็บอก

วา่ ถา้มโีทสะก็ใหเ้จรญิเมตตา ถา้มกีามารมณก์็ใหเ้จรญิอสุภะ ถา้มคีวามหลงก็

ใหใ้ชป้ญัญา ใชไ้ตรลกัษณ ์ พจิารณาดว้ยไตรลกัษณ ์ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

ฉะนัน้ก็ตอ้งอยู่กบัภาวะจติของเราทีอ่าจจะเปลีย่นไปเปลีย่นมาได ้ ถา้เวลาโกรธน้ี

ไปเจรญิอสุภะก็แกไ้มไ่ด ้ เหมอืนเวลาทีป่วดหวัแลว้ไปกนิยาแกป้วดทอ้ง มนัก็ไม่

หาย ตอ้งรูว้า่ตอนน้ีเราเป็นโรคอะไรและตอ้งใชย้าชนิดไหน พระพทุธเจา้ก็ทรง

แสดงไวแ้ลว้วา่ ใหใ้ชเ้มตตาระงบัความโกรธ ใหใ้ชอ้สุภะระงบักามารมณ ์ ความ

อยากเสพกาม อยากจะร่วมหลบันอน อยากมแีฟนกบัคนนัน้คนน้ี ก็ใหดู้อสุภะดู

ความไม่สวยงามของร่างกายของเขา อย่าดูของเรา ของเรามนัไมม่ปีญัหา เราไป

เป็นปญัหากบัร่างกายของใครก็ตอ้งดูร่างกายของเขา วา่ไมส่วยไมง่าม ถา้มคีวาม

หลงก็พจิารณาปญัญาพจิารณาไตรลกัษณ ์ วา่ทกุสิง่ทกุอย่างเกดิแลว้กต็อ้งดบัไป 

ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นทกุข ์ ไมใ่ช่ของเรา ก็จะหายหลงได ้ อนัน้ีก็ตอ้งแลว้แต่

เหตกุารณท์ีม่ารุมเรา้จติใจ แต่ถา้จติใจเป็นปกตกิ็สามารถใชก้รรมฐานแบบท ัว่ไป

ได ้ เช่นการบรกิรรมพทุโธ ถา้ไมช่อบการบรกิรรมพทุโธ ก็ดูการเคลือ่นไหว การ

กระทาํต่างๆของร่างกาย ใหใ้จจดจ่อเฝ้าดู เฝ้าดูการกระทาํเพยีงอย่างเดยีว ไมใ่ห ้

ไปคดิเรื่องอื่น เช่นกาํลงัเดนิก็ใหอ้ยู่กบัการเดนิ เช่นกา้วเทา้ซา้ยไปก็วา่ซา้ย กา้ว

เทา้ขวาก็วา่ขวา ซา้ย-ขวา ซา้ย-ขวาไป กาํลงัรบัประทานอาหาร ก็วา่ไป จะว่าก็ได ้

หรอืจะดูก็ได ้กาํลงัตกัขา้ว กาํลงัป้อนขา้วเขา้ไปในปาก กาํลงัเคี้ยว กาํลงักลนื ให ้

เฝ้าดู ทกุอริยิาบถของการทาํงานของร่างกายไป อย่าใหใ้จลอยไปคดิถงึคนนัน้คน

น้ี เรื่องนัน้เรื่องน้ี ใจก็จะมสีต ิ เมือ่มสีตเิวลานัง่ ถา้ใชก้ารดูร่างกาย ก็ใหดู้ทีล่ม

หายใจต่อไป หายใจเขา้ก็รู ้ หายใจออกก็รู ้ ลมหายใจส ัน้ก็รูว้า่ส ัน้ ยาวก็รูว้่ายาว 

หยาบก็รูว้า่หยาบ ละเอยีดก็รูว้า่ละเอยีด ลมหายไปก็รูว้า่หายไป ใหรู้เ้ฉยๆ อย่า
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ไปปรุงแต่ง อย่าไปเกดิความวติกวจิารณข์ึ้นมา แลว้เดีย๋วใจก็จะรวมเขา้สู่ความ

สงบ เป็นสมาธิขึ้นมา 

ถาม การทาํงานในปจัจบุนั ตอ้งพบเจอบคุคลทีเ่อาเปรยีบเรื่อยมา ไมว่า่จะมาจาก

เจา้นายหรอืเพือ่นร่วมงาน ไมว่า่จะทาํงานทีใ่ด บางครัง้ถกูเจา้นายส ัง่ใหท้าํบางสิง่

ทีไ่มถ่กูตอ้งตามกฏหมาย โดยเจา้นายระบแุค่วา่ ผมส ัง่แลว้คุณจะตอ้งทาํ หรอื

บางงานไมผ่ดิกฏหมายแต่ผดิจรยิธรรม โดยทีเ่ราเองก็ไมอ่ยากทาํ ไมอ่ยากผดิ

ศีล ๕ อยากจะลาออกไป แตก๋็พบเจอเหตเุช่นน้ีในแทบทกุทีใ่นทีท่าํงาน จะตอ้ง

ทาํอย่างไรเมือ่พบเจอเจา้นายเช่นน้ี หรอืระบบงานเช่นน้ีเรื่อยๆไปเจา้ค่ะ 

ตอบ ถา้อยู่กบัเขาไมไ่ดก้็ตอ้งยา้ยไป ไปอยู่ทีอ่ื่น ไปหาเจา้นายที่มศีีลมธีรรม เจา้นายที่

มศีีลมธีรรมก็อยู่ตามวดัตามวาต่างๆ ไปแลว้ไมผ่ดิหวงัแน่นอน ไปอยู่กบัหลวงปู่

หลวงตาหลวงพอ่น้ี ท่านจะสอนใหท้าํแต่รกัษาศีลใหป้ฏบิตัธิรรม ก็เราเลอืกไปอยู่

กบัคนไมด่แีลว้มานัง่บ่นทาํไม  

ถาม ผมอยากเขา้ใจแบบคร่าวๆ เกี่ยวกบับคุคลทีค่วรสรา้งสถปูไวบู้ชา วา่ทาํไมจงึตอ้ง

มพีระเจา้จกัรพรรดิ์รวมอยู่ดว้ย เพราะในความเขา้ใจส่วนตวัแลว้ พระเจา้

จกัรพรรดิ์ยงัไมบ่รรลเุป็นพระอรหนัตค์รบั 

ตอบ คอืตามขนบธรรมเนียมประเพณีในสมยัพระพทุธกาลน้ี เขาจะบรรจอุฐัขิองผูท้ี่

เป็นคนทีถ่อืวา่ เป็นคนยิง่ใหญ่ของโลก หรอืของธรรม เช่นเขาจะนิยมบรรจอุฐัิ

ของพระพทุธเจา้ ของพระปจัเจกพทุธเจา้ ของพระอรหนัต ์ และของพระมหา

จกัรพรรดิ์ เพราะพระมหาจกัรพรรดิ์น้ีทางโลก เขาก็ถอืวา่เป็นสุดยอดของมนุษย ์

เหมอืนกบัพระพทุธเจา้ กบัพระอรหนัตสาวก ก็เป็นธรรมเนียมทีเ่ชื่อกนัมา และ

ปฏบิตักินัมาเท่านัน้เอง ไมไ่ดม้อีะไร ไมไ่ดไ้ปเปรยีบวา่พระมหาจกัรพรรดิ์น้ีเป็น

พระอรหนัตแ์ต่อย่างใด แต่ในทางโลกเขาถอืวา่ เป็นบคุคลทีสุ่ดยอดของมนุษย์

ในทางโลก ส่วนพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตน้ี์ ทา่นก็ถอืวา่เป็นสุดยอดของทาง
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ธรรม ก็ถอืวา่อยู่ในระดบัเดยีวกนัได ้ เลยมกีารปฏบิตัคิลา้ยคลงึกนั ใหเ้กยีรตใิห ้

ความเคารพเท่ากนั  

ถาม จติใจของลูกไปวติกกงัวลกบัความสวยงาม คอืกงัวลไมอ่ยากใหแ้ก่ เน่ืองจาก

ทาํงานเป็นแอรโ์ฮสเตส แต่อกีจติหน่ึงก็พยายามดงึกลบัต่อสูก้บักเิลสภายใน 

พยายามเอารูปศพขึ้นอดืเน่าเป่ือยมาดู และพยายามมองใหเ้หน็วา่ ไมม่อีะไรน่าดู 

เราตายก็เป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั แต่ก็ยงัสูก้เิลสไมไ่ดอ้ยู่ด ีเลยพยายามวางเฉยกบั

กระแสพลุง่พลา่นในความไมอ่ยากแก่ ความรูส้กึนัน้ก็จางไป มนัเกดิขึ้นเป็น

ระยะๆ ขอเมตตาหลวงพอ่ใหอ้บุายธรรมแก่ผูท้ีย่งัโงเ่ขลาเช่นลูกดว้ยค่ะ 

ตอบ ทีท่าํใจไมไ่ดก้็อย่างทีไ่ดเ้ทศนไ์วเ้มือ่กี้ เพราะไมม่สีมาธิไมม่อีุเบกขา มปีญัญาแต่

ปญัญาไมส่ามารถทีจ่ะสูก้บักาํลงัของกเิลส ความรกัความสวยความงามได ้

เพราะฉะนัน้ตอ้งกลบัมาสรา้งกาํลงัของสมถะ สรา้งอเุบกขา ตอ้งมาดาํเนินสมถ

ภาวนา ทาํใจใหส้งบ ถา้ใจรวมเป็นอปัปนาฯไดแ้ลว้ พอพจิารณาความไม่สวยไม่

งามของร่างกาย ความแก่ความเจบ็ความตายของร่างกาย ก็จะรบัไดอ้ย่างสบาย 

จะไมม่คีวามอยากไมแ่ก่ไมส่วยเลย เพราะรูว้า่มนัเป็นไปไมไ่ด ้ อยากไปก็จะทกุข ์

ใจไปเปลา่ๆ ปลงได ้ทีป่ลงไมไ่ดเ้พราะไมม่กีาํลงัปลง ไมม่อีเุบกขา อย่างทีเ่มือ่กี้ที่

พดูวา่พอทาํใจเฉยไดก้็รูส้กึสบายขึ้นมา นัน่แหละ เพยีงแต่วา่มนัเฉยไมไ่ดน้าน 

เดีย๋วพอเผลอกลบัมาคดิถงึความสวยความงามอกี ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมาใหม ่

ฉะนัน้ตอ้งพยายามเจรญิสตเิพือ่กาํจดั ความรกัความสวยความงาม ความคดิที่

จะคดิแต่เรื่องสวยเรื่องงาม ใหม้นัสงบลง ใจสงบมคีวามสุขแลว้ ก็จะยอมรบักบั

ความไม่สวยไมง่ามได ้ ตอนน้ีใจไมส่งบ ไมม่คีวามสุข เลยตอ้งพึง่ความสุขจาก

ความสวยงาม พอรูว้่าจะตอ้งสูญเสยีความสวยงามไป ก็กลวัวา่จะสูญเสยี

ความสุขไปดว้ย แต่ถา้มคีวามสุขจากการนัง่สมาธิแลว้ จะไมต่อ้งอาศยัความสุข

จากความสวยงาม มนัจะสวยไมส่วยก็จะไมเ่ป็นปญัหา เพราะยงัมคีวามสุขได ้

เหมอืนกบัตอนทีย่งัสวย คอืมคีวามสุขจากความสงบของใจ ความสงบเป็นบาท

เป็นฐานเป็นกาํลงัของวปิสัสนา ใครอยากจะใชป้ญัญาอย่างเดยีว โดยไมม่สีมถ
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ภาวนา ไม่มคีวามสงบน้ี ก็จะไมม่วีนัทาํไดส้าํเร็จ ฉะนัน้อย่าขา้มข ัน้ตอนไป 

พระพทุธเจา้สอนศีลสมาธิและปญัญา เดีย๋วน้ีสมยัน้ีเขาขา้มสมาธิกนัไป เพราะวา่

มนัยากก็เลยไมต่อ้งทาํมนั ปญัญามนังา่ยกวา่ คดิปับ๊มนัก็ไดแ้ลว้ ปญัญา แต่มนั

เอาไปฟนักเิลสไมไ่ดเ้ท่านัน้เอง มนัเป็นจนิตามยปญัญา มนัไมใ่ช่เป็นภาวนามย

ปญัญา  

ถาม ภาวนาแลว้เหน็ไตรลกัษณม์ากขึ้น ปลอ่ยวางไดง้า่ยขึ้น แต่ก็มโีทสะมากขึ้น 

ปฏบิตัผิดิหรอืไมค่ะ ทาํไมถงึมโีทสะแรงขึ้น 

ตอบ ก็เพราะวา่ปลอ่ยใหม้นัเกิดขึ้น มนัก็แรงไง ถา้เวลามนัเกดิเราคอยกาํจดัมนั มนัก็

จะเบาลง การเหน็ไตรลกัษณน้ี์เป็นเพยีงมเีครื่องมอืเท่านัน้เอง ตอ้งเอามากาํจดั

ตอนทีเ่กดิโทสะ วิธีกาํจดัโทสะกต็อ้งไปกาํจดัเหตขุองโทสะ เหตขุองโทสะกค็ือ

ตณัหาความอยาก อยากไดอ้ย่างนัน้อยากไดอ้ย่างน้ี พอไม่ไดก้็เกดิโทสะขึ้นมา ก็

ตอ้งมาหยุดความอยากใหไ้ดอ้ย่างนัน้ใหไ้ดอ้ย่างน้ี ใหเ้อาตามมตีามเกดิไป อย่า

ไปมคีวามอยากกบัสิง่นัน้สิง่น้ี กบัเหตกุารณน์ัน้เหตกุารณน้ี์ ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป

ตามมตีามเกดิไป ถา้เราปลอ่ยไดไ้มม่คีวามอยากเราก็จะไมม่โีทสะตามมา ฉะนัน้

เรามไีตรลกัษณแ์ลว้แต่เราไมเ่อามาใช ้ เราตอ้งพจิารณาวา่ของต่างๆเหตกุารณ์

ต่างๆน้ีเป็นไตรลกัษณ ์ เราไปควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ ไปส ัง่ใหม้นัเป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ีไมไ่ด ้ไปอยากใหม้นัเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีไมไ่ดเ้พราะจะเกดิโทสะ พอรู ้

อย่างน้ีแลว้ต่อไปก็จะไมม่โีทสะ มไีตรลกัษณแ์ต่ไมเ่อามาใช ้ เหมอืนกบัมมีดีแต่

ไมเ่อามาฟนัขา้ศึกศตัรู เก็บไวเ้ฉยๆ ขา้ศึกศตัรูมนัก็เลยออกมาเพน่พา่นได ้โทสะ

ก็มมีากได ้ ก็เพราะวา่ไม่ไปกาํจดัตณัหาความอยาก ดงันัน้พอเหน็มไีตรลกัษณ์

แลว้ ตอ้งเอาไตรลกัษณไ์ปหยุดความอยากต่างๆ ถา้มไีตรลกัษณแ์ลว้มภีาวนา มี

สมถภาวนา มอีเุบกขา มนัก็จะหยุดตณัหาความอยากต่างๆได ้ พอหยุดตณัหา

ความอยากได ้ความโกรธก็จะไมม่ตีามมา  
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ถาม ลูกนัง่สมาธิแลว้ไปถงึจดุทีร่่างกายหายไป รูว้า่เราเหลอืแค่จดุๆหน่ึงเท่านัน้ จะถงึ

แค่จดุน้ีเท่านัน้ ไปต่อไมไ่ด ้ ลูกจะไปต่ออย่างไรคะ เพราะถงึจดุๆน้ีจะน่ิงเมือ่

อิ่มตวั จติก็จะถอนออกมาไมไ่ปไหนต่อค่ะ 

ตอบ การนัง่สมาธิก็ใหไ้ปถงึแค่จดุนัน้เอง ใหไ้ปจดุทีม่นัน่ิง มนัสงบ มนัวา่ง ปราศจาก

ความคดิปรุงแต่งต่างๆ แลว้มอีเุบกขาความน่ิงเฉย ใจเป็นกลางปราศจากความ

รกั ชงั กลวั หลง อนัน้ีก็ถงึจดุหมายปลายทางของการนัง่สมาธิแลว้ ถา้อยากจะ

ใหม้นัไปไกลกวา่น้ี เวลาออกจากสมาธิมา ก็ตอ้งมาพจิารณาไตรลกัษณก์นั มา

พจิารณาปญัญากนั พจิารณาอสุภะ พจิารณาอาหาเรปฏกูิลสญัญา พจิารณาธาต ุ

๔ ดนินํา้ลมไฟ พจิารณาอาการ ๓๒ ถา้อย่างน้ีแลว้มนัจะกา้วต่อไป มนัจะเกดิ

ปญัญา แลว้มนัจะสามารถทาํลายตณัหาความอยากต่างๆได ้ พอตณัหาความ

อยากต่างๆถกูทาํลายไป ความสุขก็จะมมีากขึ้นไปตามลาํดบั จนมคีวามสุขเต็ม

เป่ียมภายในหวัใจ 

ถาม ผมกาํหนดลมหายใจพกัเดยีว จติมนัรวมลงทีห่นา้ผาก ผมควรทาํอย่างไรครบั 

ผมเคยถอดจติบนรถเมล ์ อยากทราบวา่มนัเกดิไดอ้ย่างไร เพราะตอนออกและ

ตอนเขา้ก็ไมรู่ ้ และวนันัน้ไดพ้จิารณากาย เหน็เสน้ขนมนัใหญ่ขนาดน้ิวมอื อกี

ครัง้ผมถอดจติเหน็คนแต่หวัเป็นไก่ การวางอารมณค์อือย่างไร เวลาทีจ่ติวาง

อารมณ ์ ทาํไมเราจงึไมส่ามารถบงัคบัการแสดงนิมติทีเ่ป็นอยู่ได ้ การสวดมนต์

บ่อยๆแลว้เวลาเราทาํงานอะไร มกัจะไดย้นิเสยีงสวดมนตเ์สมอ อย่างไรคอืจติต ัง้

ม ัน่ครบั  

ตอบ การภาวนาของเรา เราไมไ่ดภ้าวนาดว้ยสต ิ มนัก็เลยเป็นอย่างน้ี ถา้เราใชส้ตน้ีิเรา

จะสามารถควบคุม สิง่ต่างๆทีป่รากฏขึ้นมาได ้ คือเราสามารถทีจ่ะไมไ่ปใหค้วาม

สนใจกบัมนั แลว้เราจดจ่อสตขิองเราอยู่กบัเรื่องใดเรื่องหน่ึง เช่นการบรกิรรมพทุ

โธ หรอืการดูลมหายใจเขา้ออกต่อไปเรื่อยๆ สิง่ต่างๆทีป่รากฏขึ้นมามนัก็จะ

หายไปเอง เพราะจติจะเขา้ไปขา้งในลกึเขา้ไปเรื่อยๆ พอเขา้ไปยิ่งลกึสิง่ต่างๆที่

ปรากฏก็จะหายไป จนในทีสุ่ดก็เขา้ไปสู่ความวา่ง ไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่ ฉะนัน้
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การภาวนาตอ้งมาเริ่มตน้ทีส่ตกินั ตอ้งฝึกสต ิ ตอ้งใหม้สีต ิ ไมใ่ช่ปลอ่ยใหจ้ติมนั

แสดงอทิธิฤทธิ์ปาฏหิารย ์ แสดงอะไรต่างๆของมนัตามภาวะ ตามกาํลงัของมนัที่

มนัมอียู่ เราตอ้งมาเริ่มตน้ทีก่ารเจรญิสต ิ ควบคุมการเคลือ่นไหวของจติ อย่า

ปลอ่ยใหม้นัเคลือ่นไหวไปตามเรื่องตามราวของมนั เพราะเราจะไม่สามารถ

ควบคุมบงัคบัมนัได ้ ถา้เรามสีตเิราจะสามารถควบคุมการเคลือ่นไหว การ

ปรากฏการณต่์างๆของจติได ้ จะสามารถดงึจติใหเ้ขา้สู่ความวา่งความสงบได ้

ตามลาํดบัต่อไป  

ถาม โยมอปุฏัฐากทีเ่ป็นผูห้ญงิ สามารถเก็บกวาดทีน่อน เชด็ถหูอ้งของพระสงฆไ์ด ้

ไหมครบั ถา้ไมไ่ดก้รณีแบบน้ีถา้มผูีช้ายอยู่ดว้ยจะทาํไดไ้หมครบั  

ตอบ ผูห้ญงิน้ีไมค่วรเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัพระมาก ไม่ควรทีจ่ะไปยุ่งกบัเรื่องการเก็บ

กวาดทาํความสะอาด ซกัจวีร ลา้งบาตรหรอือะไรทีเ่ป็นของพระ ผูห้ญงิไมค่วรที่

จะเขา้ไปใกล ้ ควรทีจ่ะอยู่ห่าง ไมค่วรไปทีก่ฏุพิระเลย พระทีว่ดัป่าบา้นตาดน้ี 

ท่านจะไมใ่หฆ้ราวาสญาตโิยมไปเยี่ยมพระทีก่ฏุ ิ ถา้มธุีระใหม้าทีศ่าลา มาพบปะ

กนัทีศ่าลา ส่วนเรื่องการกวาดถ ู ทาํความสะอาดศาลาหรอืกฏุขิองพระน้ี ท่านทาํ

กนัเอง หรอืถา้เป็นพระผูใ้หญ่ ก็จะมพีระผูน้อ้ยคอยอปุฏัฐาก คอยดูแลให ้

ฉะนัน้เรื่องของสกีาหรอืญาตโิยมทีเ่ป็นสุภาพสตรน้ีี ไมค่วรทีจ่ะเขา้ไปทาํภารกจิ

ต่างๆของพระเลย ไมค่วรเขา้ไปในทีอ่ยู่ทีพ่กัของพระ ควรจะอยู่ในทีส่าธารณะ

เช่นทีศ่าลา  

ถาม ผูม้พีระคุณกบัผูม้บีญุคุณ เหมอืนหรอืต่างกนัคะ  

ตอบ ก็ต่างกนัตรงภาษาเท่านัน้ บญุคุณกบัพระคุณ ความหมายมนัก็อนัเดยีวกนั  

ถาม หนูฝึกกรรมฐาน โดยวธิียุบหนอพองหนอมา ๓ – ๔ ปี ไดผ้ลดค่ีะ แต่อาจารยท์ี่

สอนบอกวา่ วธิีน้ีเป็นการฝึกสต ิตอนน้ีลองมาพทุโธของหลวงปู่วริยิงัค ์ท่านสอน

วา่ เป้าหมายเป็นการฝึกสมาธิ หนูเลอืกวางฐานจติไวท้ีก่ลางหนา้ผาก คาํถามขอ้

แรก เคยไดย้นิพระอาจารยเ์ทศนว์า่ เมือ่เรามสีตแิลว้ สมาธิจะเกดิ นัน่
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หมายความวา่เราควรมุง่เนน้การฝึกสตโิดยสตปิฏัฐาน เมือ่ไดผ้ลดแีลว้จงึเริ่มฝึก

สมาธิหรอืเปลา่คะ 

ตอบ คอืการเจรญิสตน้ีิ มวีธิีหลากหลายดว้ยกนั พทุโธน้ีก็เป็นการเจรญิสตวิธิีหน่ึง ยุบ

หนอพองหนอก็เป็นการเจรญิสต ิ การดูการเคลือ่นไหวของร่างกายก็เป็นการ

เจรญิสตทิ ัง้น ัน้ แลว้ผลก็คอืจะเป็นสมาธิต่อไป ฉะนัน้เวลาคนเขามาพดูว่าเราทาํ

อย่างน้ีเป็นการเจรญิสต ิ ก็ใช่ แต่การเจรญิสตแิลว้มนัก็จะเป็นสมาธิ สตเิป็นเหต ุ

สมาธิจะเป็นผล ไมว่่าจะดว้ยวธิีใดก็ตาม ยุบหนอพองหนอ ดูลมหายใจเขา้ออก 

บรกิรรมพทุโธ หรอืดูดวงแกว้ดวงไฟ อะไรก็ตาม สิ่งเหลา่น้ีเรยีกวา่เป็นการเจรญิ

สต ิเมือ่เจรญิสตอิย่างต่อเน่ือง จติก็จะรวมเขา้สู่ความสงบ ก็เรยีกวา่เป็นสมาธิไป 

ถาม การวางจติไวท้ีห่นา้ผากตอนเดนิจงกรมและนัง่สมาธิ รูส้กึรอ้นวูบๆตงึๆทีฐ่านจติ 

หนูปฏบิตัถิกูไหมคะ 

ตอบ คอืการภาวนาไมว่า่จะวางจติไวต้รงไหน เป้าหมายก็คอืใหม้นัเยน็ไมใ่หม้นัรอ้น 

ใหม้นัสงบใหม้นัสบาย ถา้เดนิน้ีปกตทิ่านจะดูที่การเดนิเป็นหลกั หรอืถา้บรกิรรม

พทุโธ ก็ใหอ้ยู่กบัคาํบรกิรรมพทุโธไมต่อ้งไปตัง้ไวท้ีไ่หนท ัง้นัน้ ใหต้ ัง้ไวก้บัคาํ

บรกิรรม เช่นเราพทุโธเราก็อยู่กบัคาํบรกิรรมไป ไมต่อ้งไปตัง้อยู่ทีก่ลางศีรษะ

หนา้ผากหรอืทีไ่หนกต็าม ใหอ้ยู่กบัคาํบรกิรรมพทุโธ ถา้เดนิจงกรม ถา้จะใช ้

ร่างกายก็ดูทีเ่ทา้น่ีแหละ ซา้ยขวา ซา้ยขวาไป แลว้ถา้ทาํอย่างน้ี จติก็จะวา่งจะเยน็

และจะสบาย ถา้ทาํแบบทีท่าํน้ีมนัเป็นการทาํหลายเรื่องโดยใช่เหต ุ เอาจติไปวาง

ไวท้ีห่นา้ผาก แลว้ก็มาบริกรรมพทุโธๆ มนัก็เลยไปอยู่ ๒ ที ่อยู่ทีพ่ทุโธแลว้ก็ไป

อยู่ทีห่นา้ผาก มนัก็เลยงง ไมรู่จ้ะไปอยู่ทีไ่หนด ีมนัก็เลยรอ้นขึ้นมา ฉะนัน้ใหอ้ยู่

ทีเ่ดยีว อยู่กบัคาํบรกิรรมไปถา้บรกิรรม ถา้ดูลมก็อยู่ดูทีล่มไป อย่าไปใหม้นัมาก

เรื่อง บางคนเอาพทุเขา้โธออกมนัก็เลยมากเรื่อง แต่ถา้ทาํแลว้มนัสงบมนัเยน็ ก็

ถอืวา่เป็นกรณีเฉพาะตนไป บางคนพทุเขา้โธออกแลว้จติรวมไดก้็ไมเ่ป็นปญัหา

อะไร ฉะนัน้ก็ตอ้งดูผลทีเ่กดิขึ้นในระหวา่งทีป่ฏบิตัวิา่ มนัเยน็หรอืมนัรอ้น ถา้มนั

รอ้นก็แสดงวา่ผดิทางแลว้ ถา้มนัเยน็ก็ถกูทาง 
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ถาม ขอถามวา่คนทีเ่ขามจีติหรอืสมาธิทีเ่ขม้แขง็ ถา้เกดิวา่ อย่างเขาไปดูภาพยนตร์

อย่างน้ี ภาพยนตรท์ีอ่อกแนวรุนแรงแลว้มเีลอืดสาด อวยัวะขาด ฟาดฟนักนัดว้ย

ความรุนแรง เขาสามารถดูดว้ยหนา้ตาเฉยแลว้ไมรู่ส้กึอะไร แต่เวลาหนูไปดูอย่าง

น้ี หนูจะอกส ัน่ขวญัแขวนอย่างน้ีนะคะ แลว้กลบัมาก็จะมอีาการสะทกสะทา้น ไม่

สามารถดูหนงัพวกน้ีได ้ แสดงวา่จติของเราไมเ่ขม้แขง็เท่าคนทีอ่ยู่ในโรง

ภาพยนตรใ์ช่ไหมคะ  

ตอบ ก็คอืเราไมม่สีมาธินัน่เอง ไมม่อีเุบกขา พอเหน็อะไรใจก็ไหลไปตามสิง่ทีเ่หน็ 

เหมอืนกบัวา่ตนเองอยู่ในเหตกุารณน์ัน้จรงิๆ แต่คนทีม่อีเุบกขาน้ี เขาจะแยกเขา

ออกมาจากเหตกุารณไ์ด ้ เขาจะเป็นเหมอืนคนดูหนงั คอืเขารูว้่าเขาไมไ่ดอ้ยู่ในจอ

หนงั แต่คนทีม่อีาการหว ัน่ไหวน้ี เขาไปคิดวา่เขาอยู่ในจอหนงัดว้ย เพราะเขาไมม่ี

อเุบกขา พอเหน็อะไรก็คดิวา่เป็นไปอย่างตามทีเ่หน็ ท ัง้ๆทีม่นัเป็นเพยีงภาพ

หลอกภาพหลอนเราเท่านัน้เอง ไมไ่ดเ้ป็นเหตกุารณจ์รงิ ฉะนัน้ตอ้งฝึกสตใิห ้

มากๆ แลว้ต่อไปจติก็จะมอีเุบกขา มพีลงัทีจ่ะสกัแต่วา่รูไ้ด ้ ตอนน้ีไม่สกัแต่วา่รู ้

เหน็แลว้ปรุงแต่งตามเหตกุารณไ์ป  

ถาม พระอาจารยค์ะ หรอืจะไปฝึกแบบดูไปบ่อยๆ แลว้เดีย๋วก็ชนิไปเองหรอืเปลา่คะ  

ตอบ ดูหนงับ่อยๆหรอื 

ถาม ค่ะ 

ตอบ ก็ดูเรื่องเดยีวซํา้ๆต่อไปมนัก็ชนินะ ดูซํา้ๆไปทาํไม 

ถาม หรอืไปทาํสมาธิดกีวา่ 

ตอบ ถา้ทาํสมาธิก็ไมต่อ้งไปดูหนงัแลว้ ถา้ไปดูหนงัก็แสดงวา่ทาํสมาธิไม่ไดผ้ล ถา้ทาํ

สมาธิไดผ้ลแลว้ก็ไมอ่ยากจะดูอะไร 

ถาม นัง่สมาธิพทุโธไปเรื่อยๆแลว้จะหายกลวัใช่ไหมคะ แลว้เจอคนจะไมส่ ัน่ 
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ตอบ เวลาเจอคน ส ัน่ ก็พทุโธๆไปเรื่อยๆ 
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กณัฑท์ี่ ๔๙๕ 

สต ิ
๒๗ กนัยายน ๒๕๕๘ 

ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนวา่เป็นธรรมทีส่าํคญัทีสุ่ดคอือะไร ก็คอืสติน่ีเอง สติน้ีเป็น

ธรรมที่จะทาํใหธ้รรมอยา่งอืน่เกดิข้ึนมาได ้ เช่นสมาธิ ปญัญา วมิตุตกิารหลดุพน้ ตอ้งมี

สตเิป็นผูใ้หก้าํเนิด ถา้ไม่มสีต ิ นัง่สมาธิไปใจก็จะไมม่วีนัสงบได ้ นัง่ไปนานเท่าไรก็จะมี

ความคดิฟุ้ งซ่านอยู่ตลอดเวลา แต่ถา้มสีต ิจดจ่ออยู่กบัอารมณท์ี่ใหก้าํหนดไวเ้พือ่ใหเ้กดิ

สต ิเช่นการบรกิรรมพทุโธ พทุโธ ถา้เกาะตดิอยู่กบัคาํบรกิรรมพทุโธไดอ้ย่างต่อเน่ือง ใจ

ก็จะเขา้สู่ความสงบไดอ้ย่างงา่ยดาย เพยีง ๕ นาท ี ๑๐ นาทกี็สามารถเขา้สู่ความสงบได ้

เมือ่ไดค้วามสงบ ก็จะไดพ้บกบัความสุขทีย่ิ่งใหญ่กวา่ความสุขท ัง้ปวง ก็จะทาํใหส้ามารถ

ใชป้ญัญามาตดักเิลสตณัหาได ้ 

ถา้ไมม่สีมาธิน้ี ปญัญาจะไมม่กีาํลงัทีจ่ะสูก้บัตณัหาได ้ปญัญาทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งัก็

ด ี ปญัญาทีเ่กดิจากการพจิารณาใคร่ครวญก็ด ี อนัน้ียงัไมไ่ดเ้ป็นปญัญาทีส่ามารถดบั

ความทกุขล์ะกเิลสตณัหาได ้ เพราะไมม่กีาํลงั ไมม่กีาํลงัหยุด จติน้ีตอ้งหยุด หยุดกเิลส 

หยุดตณัหา ธรรมทีจ่ะทาํใหห้ยุดกเิลสหยุดตณัหาได ้ ก็คอืสต ิ ถา้มสีตแิลว้ก็จะหยุดได ้

แต่ก็ตอ้งมปีญัญาเป็นผูบ้อกใหรู้ว้า่ อะไรเป็นกเิลส อะไรไมใ่ช่เป็นกเิลส ปญัญาจะเป็นผู ้

ทีจ่ะชี้เป้าใหก้บัจติ ใหจ้ติมุง่ไปสู่การทาํลายเป้านัน้ เป้าทีป่ญัญาจะส่งใหไ้ป ก็คอื

กามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหาน่ีเอง กามตณัหา ก็คอืความอยากในรูปเสยีงกลิน่

รสโผฏฐพัพะ ภวตณัหา ก็คอืความอยากใหล้าภยศสรรเสรญิสุข ใหม้แีต่ความเจรญิไป

เรื่อยๆ และวภิวตณัหา ก็คอืความอยากไมใ่หล้าภยศสรรเสรญิสุขเสือ่มลงไป ไมอ่ยากให ้

ร่างกายตอ้งแก่เจบ็ตายไป น่ีคอืตณัหาทีเ่ป็นตวัก่อเหตใุหเ้กดิความทกุขท์รมานใจ  

ถา้มปีญัญา เช่นปญัญาทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในขณะน้ี รูว้า่ตณัหาท ัง้ ๓ น้ี เป็นตน้เหตขุองความ

ทกุขใ์จ แต่ก็ละไมไ่ด ้ ยงัอยากดู อยากฟงั ยงัตดิอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอยู่ 
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เพราะจติไม่มกีาํลงัพอ ทีจ่ะดงึจติใหอ้อกจากการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะนัน่เอง 

เพราะจติไม่มคีวามสุขภายในตวัเอง ถา้จติมคีวามสุขภายในตวัเอง ความสุขทีเ่กดิจาก

ความสงบน้ี จติจะสามารถเลกิการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะได ้ เลกิการมคีวาม

อยากใหเ้จรญิ ในลาภยศสรรเสรญิสุขไปเรื่อยๆ หรอือยากไมใ่หล้าภยศสรรเสรญิเสือ่ม

ลงไป อนัน้ีถา้พจิารณาดว้ยปญัญาตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอน พระองคท์รงตรสัว่า 

ธรรมทัง้หลายมีการเกดิข้ึน ยอ่มมีการดบัไปเป็นธรรมดา ทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่จะเป็น

ลาภยศสรรเสรญิ ไม่วา่จะเป็นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ สิง่เหลา่น้ีจะตอ้งมวีนัเสือ่ม มี

วนัหมดไป ร่างกาย คอืตาหูจมกูลิ้นกาย ก็ตอ้งมวีนัเสือ่มมวีนัหมดไปเช่นเดยีวกนั แต่ใจ

ทีไ่มม่คีวามสุขในตวัเอง ไมม่สีมาธิ ไมม่คีวามสงบ ก็ตอ้งอาศยัรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ อาศยัลาภยศสรรเสรญิน้ี มาเป็นสิง่ทีใ่หค้วามสุข พอตอ้งเจอความเสือ่ม ก็จะ

เกดิความทกุข ์ เพราะใจไมอ่ยากใหเ้สื่อม ภวตณัหา วภิวตณัหา ภวตณัหาอยากจะให ้

เจรญิ วภิวตณัหาอยากใหไ้มเ่สือ่ม แต่ธรรมท ัง้ปวงนัน้ เมือ่เกดิขึ้นแลว้ก็ตอ้งมกีารดบัไป

เป็นธรรมดา  

อนัน้ี ถา้ไมม่สีต ิ ทีจ่ะทาํใหใ้จเขา้สู่สมาธิได ้ การปฏบิตัจิะไมม่วีนัคบืหนา้ไปได ้ เพราะจะ

ไมม่กีาํลงัทีจ่ะถอดถอนตณัหาความอยากต่างๆ ใหอ้อกไปจากใจได ้การจะมีความสงบมี

สมาธิ กต็อ้งมีสติ สติน้ีคือธรรมที่จะระงบัความคดิปรุงเเต่งตา่งๆ เพราะความคดิปรุง

เเต่งต่างๆน้ี เป็นเหตทุีท่าํใหใ้จไมส่งบ ทาํใหเ้กดิตณัหาความอยากต่างๆขึ้นมา ถา้ทาํใจให ้

สงบได ้ ตณัหาก็จะถกูระงบัไวช้ ัว่คราว แลว้เวลาออกจากสมาธิมา ตณัหาก็จะไมม่กีาํลงั

เหมอืนตอนทีไ่มม่สีมาธิ สมาธิน้ีจะตดักาํลงัของตณัหาลงไป เพราะใจมีความสุขใน

ตวัเอง ใจไมต่อ้งไปเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใจไมต่อ้งหาลาภยศสรรเสรญิมาให ้

ความสุข เพราะมคีวามสุขทีด่กีวา่ ก็คอืความสขุที่เกดิจากความสงบ เป็นความสุขที่

เหนือกว่าความสุขท ัง้ปวง จะเกดิข้ึนไดก้ต็อ้งมีสติเป็นผูก้าํกบัใจ กาํกบัความคดิปรุง

เเต่ง ถา้มสีตอิย่างต่อเน่ือง ความคดิปรุงเเต่งก็จะไมส่ามารถปรุงได ้ เมือ่ไม่ปรุง ใจก็จะ

เขา้สู่ความสงบได ้ 
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การเจรญิสตน้ีิ พระพทุธเจา้ก็ทรงแสดงไวว้่ามอียู่ ๔๐ วธิีดว้ยกนั ทีเ่รยีกวา่กรรมฐาน 

๔๐ อนัน้ีเป็นวธิทีีผู่ป้ฏบิตั ิ สามารถเลอืกเอาไปปฏบิตัไิด ้ แต่ไมจ่าํเป็นจะตอ้งปฏบิตัทิ ัง้ 

๔๐ วธิ ี เอาวธิีเดยีวเท่านัน้เอง วิธีไหนที่ถกูจรติ วธิีไหนที่ทาํแลว้เกดิผลข้ึนมา กใ็หเ้อา

วิธีนั้น สาํหรบัพวกเราน้ีครูบาอาจารยท์่านก็เหน็วา่ การบรกิรรมพทุโธน้ี เหมาะกบัพวก

เราและก็งา่ย เพยีงแต่บรกิรรมพทุโธๆไปเท่านัน้เอง ถา้บรกิรรมพทุโธก็จะไมส่ามารถ

คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี คดิถงึคนนัน้คนน้ีได ้ ถา้อยู่กบัพทุโธ เดีย๋วเดยีว จติก็รวมเขา้สู่

ความสงบได ้ 

คนที่จะกา้วหนา้ในธรรมน้ี อยูท่ี่สติเป็นหลกั ใครมสีตแิลว้น่ี จะหลดุพน้ไดอ้ย่างงา่ยดาย

และรวดเร็ว แต่ถา้ไมม่สีตน้ีิ จะไมม่วีนัทีจ่ะหลุดพน้ไดเ้ลย ดงันัน้ผูป้ฏบิตัจิงึจาํเป็น

จะตอ้งหมัน่เจรญิสติอยูเ่รื่อยๆ ไม่ว่าจะอยูท่ี่ไหน ไม่ว่าจะทาํอะไร อย่ามาเจรญิสติ

เฉพาะเวลาทีม่านัง่สมาธิ เพราะถา้ทาํอย่างนัน้ จะไม่มกีาํลงัทีจ่ะหยุดความคดิปรุงเเต่งได ้

ตอ้งหยุดความคดิปรุงเเต่งก่อนทีจ่ะมานัง่ หรอืทาํใหค้วามคดิปรุงเเต่งน้ี เบาบางลงไป 

เมือ่เบาบางลงไป เวลามานัง่ก็จะไมฟุ่้ ง แลว้ถา้มใีจจดจ่ออยู่กบัคาํบรกิรรมอย่างต่อเน่ือง 

ก็จะเขา้สู่ความสงบได ้ เวลาบรกิรรมก็อย่าไปคาดคะเน วา่เมือ่ไหร่จะสงบ อย่าไปสนใจ

กบัอนาคต ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนัคอืคาํบรกิรรม ถา้ไปกงัวลหรอืไปคาดวา่เมือ่ไหร่จะสงบ จติ

ก็ไปอนาคตแลว้ ถา้จติไปอยู่อนาคตน้ีจะไมม่สีต ิจติตอ้งอยู่ปจัจบุนั เขาเรยีกวา่ ปจัจุบนั

ธรรม  

สติคือปจัจุบนัธรรม ตอ้งดงึจติใหอ้ยู่ในปจัจบุนั ไมค่ดิถงึเรื่องราวต่างๆ ทีผ่่านมาแลว้ใน

อดตี ไมค่ดิถงึเรื่องราวที่ยงัไมเ่กดิขึ้นในอนาคต ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั อยู่กบัคาํบรกิรรม พทุ

โธๆไปเรื่อยๆ แลว้เดีย๋วจติก็จะรวมเขา้สู่ความสงบ ความสงบน้ีกมี็ ๒ รูปแบบ ทีท่่าน

เรยีกวา่ อปัปนา กบัอปุจาระ อปัปนาก็คอืจติรวมเขา้สู่ความสงบแลว้ก็น่ิง มอีเุบกขา มี

ความวา่งเป็นอารมณ ์ แต่สาํหรบัผูท้ีม่อีปุจารสมาธิ ท่านแสดงไวว้า่ เมือ่จติรวมลง จติก็

จะถอยออกมาเพือ่มารบัรูเ้รื่องราวต่างๆ รบัรูนิ้มติต่างๆ รบัรูอ้ภญิญาต่างๆ อภญิญาคอื

ความสามารถวเิศษ อ่านวาระจติของผูอ้ื่น ระลกึชาตไิด ้ เหาะเหนิเดนิอากาศได ้ อนัน้ีอยู่

ในอปุจารสมาธิ แต่อปุจารสมาธิน้ี ไมเ่ป็นประโยชนต่์อการเจรญิวปิสัสนา เพราะผูท้ีอ่ยู่
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ในอปุจารสมาธิน้ี จะไม่มอีเุบกขา ใจยงัมคีวามโลภความอยากอยู่ เวลาเหน็นิมติเหน็

อะไร ก็เกดิความอยากหรอืเกดิความกลวัขึ้นมา ถา้เหน็นิมติทีน่่าดูก็อยากใหอ้ยู่ไปนานๆ 

ถา้เหน็นิมติทีน่่ากลวัก็อยากจะใหม้นัหายไป ดงันัน้ผูท้ี่ปฏบิตัติอ้งระมดัระวงั ถา้มจีรติ

ทางดา้นอปุจารสมาธิ ซึง่มไีมม่าก ครูบาอาจารยท์่านบอกวา่ มปีระมาณรอ้ยละ ๕ เท่า

นัน้เอง ทีจ่ะเป็นจติแบบผาดโผน จติผาดโผนก็คอืจติไมน่ิ่งจติไมส่งบ ถา้เป็นแบบน้ีท่าน

บอกใหใ้ชส้ต ิ ดงึกลบัเขา้ไปในความสงบ อย่าตามรูเ้รื่องราวต่างๆทีม่าปรากฏใหร้บัรู ้

เพราะจะเสยีเวลา แลว้จะไมไ่ดก้าํลงั จะไมไ่ดอ้เุบกขาทีจ่ะตอ้งเอาไปใชใ้นการต่อสูก้บั

กเิลสตณัหา  

ผูท้ีต่อ้งการเจรญิทางวปิสัสนาน้ี ตอ้งดงึจติเขา้ไปสู่ความสงบ ทีเ่รยีกวา่อปัปนาสมาธิ คือ

สกัแต่วา่รู ้ แลว้กไ็ม่มีอะไรใหร้บัรู ้ มีแต่อเุบกขา มีแตค่วามวา่ง สมาธแิบบน้ีแหละเป็น

ประโยชน์ เพราะว่าจะทาํใหจ้ติใจมีกาํลงั เพราะวา่เวลาอยู่ในสมาธิแบบน้ี จติสามารถที่

จะกดตณัหาต่างๆ ไมใ่หอ้อกมาทาํงานได ้อปัปนากบัขณิกสมาธิก็เป็นสมาธิแบบเดยีวกนั 

ต่างกนัตรงทีข่ณิกสมาธิน้ี สงบเพยีงเดีย๋วเดยีว ซึง่มกัจะเกดิขึ้นในระยะเเรกๆเวลานัง่

สมาธิ พอจติรวมลงไปปับ๊ก็สงบ แลว้ก็เกดิความตกใจ เพราะวา่ไมเ่คยเหน็อย่างน้ีมา

ก่อน แลว้ก็จะถอนออกมา แต่ถา้ทาํต่อไปก็จะรูว้า่ มนัไมม่อีะไรเสยีหาย เวลารวมลงก็ใช ้

สตปิระคบัประคอง อย่าปลอ่ยใหต้กใจ อย่าปลอ่ยใหถ้อนออกมา แลว้พยายามเขา้ไปอยู่

ในอปัปนาสมาธิน้ี ใหน้านๆ ใหบ้่อยๆ เหมอืนกบัการเอานํา้ไปเเช่ในตูเ้ยน็ ตอ้งแช่ไว ้

นานๆ นํา้ถงึจะเยน็ นํา้เยน็จะไดม้าดบัความรอ้นต่างๆได ้ ถา้เขา้ไปแป๊บเดยีวแลว้เอา

ออกมาน้ี ยงัไมม่คีวามเยน็พอ ยงัไมม่อีเุบกขาพอ จะหยุดตณัหาความอยากไมไ่ด ้ เวลา

ทีป่ญัญาพจิารณาวา่ สิง่ต่างๆเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ถงึแมจ้ะรูว้า่เป็นอนิจจงัทกุขงั

อนตัตา แต่ถา้ไมม่อีเุบกขา กเิลสมนัก็จะออกมา ตณัหาก็จะออกมา แลว้ก็พาจติใหไ้ปทาํ

ตามสิง่ทีต่ณัหาตอ้งการ พาไปเสพรูปเสยีงกลิน่รส พาไปหาลาภยศสรรเสริญสุข แต่ถา้

จติมอีเุบกขา มอีปัปนาสมาธิ จติก็จะมกีาํลงัทีจ่ะต่อตา้น เพราะจติที่เป็นอปัปนาน้ี เป็น

จติที่มีความสุข เป็นจติที่ไม่หวิโหยกบัอารมณ์ต่างๆ แตต่อ้งพยายามทาํใหม้ากๆ  
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ในเบื้องตน้น้ี ไมต่อ้งไปกงัวลวา่จะตดิสมาธิ ขอใหม้สีมาธิก่อนเถดิ ยงัไมม่สีมาธิบางคนก็

กลวัจะไปตดิสมาธิแลว้ ถา้ไมม่สีมาธิแลว้ไปกลวัตดิสมาธิ มนัก็เป็นทางของตณัหากเิลส

น่ีเอง ทีไ่มอ่ยากใหใ้จมสีมาธิ เพราะถา้มสีมาธิแลว้ มนัจะฆ่ากเิลสตณัหา มนัจะกดกเิลส

ตณัหาไมใ่หอ้อกมาเพน่พา่นได ้ อนัน้ี ก็คอืเรื่องของสมาธิ เวลาทีน่ ัง่ไปแลว้เกดิผลอะไร 

ก็ขอใหร้ะมดัระวงั เพราะวา่สมยัน้ี บางทกี็มกีารสอนบอกวา่นัง่แลว้ใหเ้หน็นรก ใหเ้หน็

สวรรค ์ ใหไ้ปเทีย่วตามภพภมูต่ิางๆ การเหน็เหลา่น้ีไมเ่ป็นประโยชน ์ ต่อการดบัความ

ทกุข ์ ละตณัหา ทีเ่ป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ ตอ้งเป็นสมาธิทีว่า่ง สกัแต่วา่รู ้ แลว้ก็มี

ความสงบทีเ่ป็นความสุขอย่างยิ่ง อนัน้ีตอ้งพยายามทาํใหไ้ด ้ทาํใหบ้่อย แลว้ต่อไปมนัจะ

เป็นไปตลอดท ัง้วนัเลย พอเราออกมาปับ๊ เปลีย่นอริยิาบถสกัแป๊บก็กลบัเขา้ไปนัง่ใหม ่

แลว้ต่อไปบางทยีงัไมท่นัเขา้ไปนัง่ มนัก็สงบมาโดยอตัโนมตั ิ มนัมาของมนัเอง เพราะจติ

มนัเคยเขา้ไปเวลาใด มนัก็จะเหมอืนกบั มนีาฬกิาปลกุทีจ่ะดงึใหจ้ติเขา้สู่ความสงบ บางที

ไมต่อ้งนัง่สมาธิ เพยีงแต่อยู่เฉยๆตามลาํพงั พอไมค่ดิอะไรเท่านัน้เอง จติมนัก็สงบได ้

อนัน้ีแหละเป็นผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการเจรญิสต ิเพราะวา่ถา้ไมม่สีตน้ีิ สมาธิจะไมเ่กดิ เมือ่

สมาธิไมเ่กดิ ภาวนามยปญัญาก็จะไมเ่กดิ  

ภาวนามยปญัญาน้ี เป็นปญัญาที่ดบัความทกุขไ์ด ้เพราะมีท ัง้สมถภาวนาและมีวิปสัสนา

ภาวนา พจิารณาเหน็ไตรลกัษณ์ แลว้มีความสงบเป็นเครื่องอยูอ่าศยั พอเหน็อะไรเป็น

ทกุขก์จ็ะปลอ่ยไดว้างได ้แต่ถา้ไมม่สีมาธิ ไมม่สีมถภาวนา เหน็อะไรเป็นทกุขก์็ยงัปลอ่ย

ไมไ่ด ้ ยงัอยากไดอ้ยู่ เพราะวา่ถงึแมว้า่จะเป็นทกุข ์ อย่างนอ้ยมนัก็ยงัมสุีข สุขตอนทีไ่ด ้

เสพใหม่ๆ  แต่ต่อไปมนัจะหมดไป หรอืเวลาที่ร่างกายแก่เจบ็ตายไปน้ี มนัจะไมส่ามารถที่

จะเสพความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะได ้ อนัน้ีถา้พจิารณาอยู่เรื่อยๆ ก็เป็นการ

เตอืนใจสอนใจ ใหเ้หน็โทษของการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหเ้หน็โทษของการที่

อยากจะใหม้คีวามเจรญิในลาภยศสรรเสรญิสุข ใหเ้หน็โทษวา่ความอยากไม่ใหล้าภยศ

สรรเสรญิสุขเสือ่มน้ี จะเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิความทกุขใ์จ เพราะว่าผูท้ีพ่จิารณาทาง

ปญัญา จะเหน็ความจรงิ และรูว้า่ เป็นความจรงิทีจ่ะไมม่ใีครมาลบลา้งไดก้็คอือนิจจงั 

เช่นพระอญัญาโกณฑญัญะ ทีท่่านเปลง่วาจาออกมาวา่ ธรรมใดมกีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา 

ธรรมเหลา่นัน้ย่อมมกีารดบัไปเป็นธรรมดา เหน็การดบัของสภาวธรรมท ัง้ปวง ไมว่า่จะ
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เป็นลาภยศสรรเสรญิสุข ไมว่า่จะเป็นร่างกายของตนเอง หรอืของผูอ้ื่น จะตอ้งพบกบั

ความเสือ่ม พบกบัความสิ้นสุด แต่ถา้เหน็ดว้ยปญัญา แลว้ไมอ่ยากจะเจอกบัความทกุข ์

ก็งา่ย เพยีงแต่ปลอ่ยวางเขาไปเท่านัน้เอง อย่าไปอยากใหเ้ขาไมเ่สือ่ม อย่าไปอยากใหเ้ขา

เจรญิ ปลอ่ยไปตามความเป็นจรงิ จะเสือ่มก็ปลอ่ยใหเ้สือ่มไป จะเจรญิก็ปลอ่ยใหเ้จรญิ

ไป เพราะในโลกน้ีมเีหตมุปีจัจยั ทีท่าํใหล้าภยศสรรเสรญิสุขน้ี มกีารเจรญิมกีารเสือ่มไป 

ร่างกายน้ีก็มเีหตปุจัจยัทีท่าํใหเ้จรญิใหเ้สือ่มไป เมือ่ยงัไมถ่งึเวลาทีจ่ะเสือ่ม ก็อย่าไป

อยากใหม้นัเสือ่ม พออยากแลว้ก็จะทกุข ์ เช่นบางคนไมอ่ยากจะแก่ ไมอ่ยากจะเจบ็ ไม่

อยากจะเป็นโรคนัน้โรคน้ี พอเป็นก็จะหาวธิีฆ่าตวัตายกนั อนัน้ีเพราะตณัหาความอยาก 

อยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จบ็ อยากไมต่าย แลว้การฆ่าตวัตายน้ี ก็ไมไ่ดเ้ป็นการดบัความ

ทกุข ์ เพราะความทกุขน้ี์ไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย ความทกุขน้ี์อยู่ทีใ่จ ทีเ่กดิจากความอยากคอื 

ภวตณัหาวภิวตณัหาน่ีเอง  

ดงันัน้ถา้พจิารณาดว้ยปญัญาแลว้ ถา้มสีมาธิก็จะปลอ่ยวางได ้ จะยอมรบัสภาพกบัการ

เจรญิและกบัการเสือ่มได ้ จะไมห่ว ัน่ไหวเวลามอีะไรเสือ่มไป จะไม่ดอีกดใีจเวลามอีะไร

เจรญิขึ้นมา เพราะจะเหน็วา่การเจรญิน้ีก็เพือ่ไปสู่ความเสือ่มนัน่เอง เพราะว่าไมม่อีะไรที่

เจรญิแลว้จะไมเ่สือ่ม ยกเวน้ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตัเิท่านัน้ อนัน้ีเป็น

ธรรมทีอ่ยู่ภายในใจ ต่างกบัธรรมทีอ่ยู่ภายนอก สภาวธรรมทีอ่ยู่ภายนอกใจน้ี มเีจรญิมี

เสือ่ม แต่ธรรมทีม่อียู่ในใจ เช่น สต ิ สมาธิ ปญัญาน้ีจะไมว่นัเสือ่ม เพราะว่าจะสามารถ

ดูแลรกัษามนัไดน้ ัน่เอง ถา้มสีตแิลว้ก็จะสามารถเขา้สมาธิไดท้กุคร ัง้ทกุเวลา แลว้ถา้มี

ปญัญาก็สามารถทีจ่ะตดัความอยากต่างๆ ทีท่าํใหเ้กดิความทกุขใ์จได ้ จนไม่มคีวามทกุข์

ใจหลงเหลอือยู่ ใจก็จะเป็นใจทีม่แีต่บรมสุข ปรมงั สุขงั  

อนัน้ีเกดิจากการเจรญิสติ เจรญิสตเิพือ่ใหไ้ดส้มาธิ เมือ่ไดส้มาธิแลว้ก็พจิารณา

สภาวธรรมท ัง้ปวงวา่ เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา หรอืเป็นอสุภะ ถา้มคีวามอยากทีจ่ะเสพ

กามกบัผูอ้ื่น เวลาเหน็รูปร่างหนา้ตาของผูอ้ื่น แลว้เหน็วา่น่ารกัน่าชื่นชม ก็อยากจะเกดิ

กามารมณข์ึ้นมา แต่ถา้หม ัน่พจิารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆ ดูส่วนอื่นทีเ่รามองไมเ่หน็ดว้ยตา

เปลา่ คอืเราจะเหน็แต่เฉพาะอาการ ๕ อาการ เหน็ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เท่านัน้ เราก็
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ตอ้งดูอาการอื่น ก็ตอ้งอาศยั สมยัก่อนเขาก็ไปป่าชา้กนั สมยัน้ีก็ไปโรงพยาบาล ไปดูการ

ผ่าศพก็ได ้ หรอืดูหนงัสอืทีเ่ขาถ่ายรูปมา ใหม้นัฝงัอยู่ในใจเรา ถา้มนัฝงัอยู่ในใจ เวลา

เหน็ภาพสวยๆงามๆ ไอภ้าพไมส่วยไมง่ามน้ี มนัจะออกมาตา้นมาลบทนัท ี ความอยากก็

จะไมม่โีอกาสทีจ่ะโผลข่ึ้นมาได ้อนัน้ีก็คอืเรื่องของการพจิารณาอสุภะ  

ส่วนการพจิารณาอาหาเรปฏกูิลสญัญา อนัน้ีก็แกป้ญัหาเรื่องการรบัประทานอาหาร แบบ

ไมม่ขีอบไมม่เีขต คอืไมไ่ดร้บัประทานเพือ่อยู่ แต่อยู่เพือ่รบัประทาน อนัน้ีถา้พจิารณา

ความเป็นปฏกูิลของอาหาร เช่น เวลาทีเ่ขา้ไปในปาก ลองนึกถงึภาพทีอ่าหารถกูเคี้ยวบด

ดว้ยฟนั ผสมกบันํา้ลาย หรอืเวลาเขา้ไปในทอ้ง แลว้เวลาอาเจยีนออกมา หรอืเวลา

ขบัถ่ายออกมา น่ีคอือาหาเรปฏกูิล ใหดู้ส่วนทีเ่ป็นปฏกูิลของอาหาร อาหารมนัมที ัง้ ๒ 

ส่วน ส่วนทีน่่าดูน่ากนิ เวลาพอ่ครวัแมค่รวัเขาทาํมาน้ี เขาจดัประดษิฐป์ระดอยมาอย่าง

พสิดาร คนเหน็ปับ๊น้ี โอโ้ห นํา้ลายไหล อยากจะกนิทนัท ีแต่คนที่มอีาหาเรปฏกูิลสญัญา

น้ี จะไมม่คีวามอยาก จะกนิก็ต่อเมือ่ถงึเวลา กนิเพือ่อยู่ แต่ไมอ่ยู่เพือ่กนิ อนัน้ีก็จาํเป็น 

เพราะว่าผูป้ฏบิตับิางทกีต็ดิกบัเรื่องอาหาร แลว้บางทกี็รบัประทานอาหารมากเกนิไป ทาํ

ใหเ้กดินิวรณ ์คอืความงว่งเหงาหาวนอน ทาํใหเ้กดิความเกยีจครา้นขึ้นมา  

ผูป้ฏบิตับิางท่านถงึกบัอดอาหารไปเลย ใหม้นัรูแ้ลว้รูร้อดไป ไม่รบัประทานอาหาร ๓ วนั

บา้ง ๕ วนับา้ง เวลาไม่ไดร้บัประทานอาหารน้ี สตสิตงัมนัจะด ี เพราะมนัจะตอ้งคอย

ควบคุมความคิดปรุงเเต่ง ไมใ่หค้ดิปรุงเเต่งไปหาอาหารนัน่เอง เพราะถา้คดิไปถงึอาหาร

แลว้มนัจะอยากกนิ นํา้ลายจะไหล หรอืถา้มนัจะคดิไปหาอาหารก็ตอ้งหาอาหารทีไ่มน่่า

รบัประทาน ไมน่่าดู คอืพจิารณาปฏกูิลของอาหาร ความสกปรกของอาหาร พอมนัเขา้ไป

ในร่างกายของเราน้ี มนักลายเป็นของสกปรกไปแลว้ ถา้บว้นออกมา อาเจยีนออกมาน้ี 

เราจะไมเ่อากลบัเขา้ไปในร่างกายอกีแลว้ ท ัง้ๆทีเ่วลาอยู่ในปากอยู่ในทอ้งน้ี มนั

เอร็ดอร่อย แต่พอมนัออกมาใหเ้ราเหน็ความสกปรกของมนั เราก็จะไมก่ลา้ตกัเขา้ไปอกี 

อนัน้ีก็เป็นการควบคุมความอยากในการรบัประทานอาหาร ทีผู่ป้ฏบิตัมิกัจะเจอปญัหา

กนั ตอ้งยอมทกุขก์บัเรื่องของร่างกาย เพือ่ความสุขของใจ ถา้สุขทางร่างกายแลว้ ใจก็จะ

ทกุข ์ เพราะวา่ความสุขของร่างกายน้ี เกดิจากตณัหา เกดิจากการทาํตามตณัหาความ
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อยาก อยากดืม่ อยากรบัประทาน ก็ดืม่ไดเ้ลย ดืม่เสร็จก็มคีวามสุข แต่เดีย๋วไมน่านก็

อยากดืม่อยากรบัประทานอกี ถา้ปลอ่ยใหด้ืม่ใหร้บัประทานแบบไมม่ขีอบไมม่เีขต เดีย๋ว

ร่างกายก็จะตอ้งมปีญัหา นํา้หนกัจะเกนิ มโีรคภยัต่างๆตามมา นํา้ตาลก็มากเกนิไป 

ไขมนัก็สูง ความดนัก็สูง เกดิจากการรบัประทานอาหารแบบไมม่ขีอบมเีขตน่ีเอง  

น่ีก็คอืวปิสัสนาหรอืปญัญา ในรูปแบบต่างๆ ทีม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งเอามาใช ้ ในการทีจ่ะ

หยุดความอยากต่างๆ ถา้มคีวามอยากในการเสพกามกบัผูอ้ื่นก็ตอ้งพจิารณาอสุภะ ดู

ร่างกายของคนทีเ่ราอยากจะเสพกาม ดูเขา้ไปขา้งใน ดูอาการ ๓๒ ถา้อยากจะ

รบัประทานอาหารก็พจิารณาความสกปรกของอาหาร ถา้อยากใหส้ิง่ทีไ่มเ่ทีย่งน้ีเทีย่งก็

ตอ้งพจิารณาความไมเ่ทีย่ง ความไมแ่น่นอนของสิ่งต่างๆ ถา้ไมพ่จิารณามนัจะลมืมนัจะ

หลง ทีต่อ้งพจิารณาอยู่เนืองๆ เพราะวา่จติของพวกเราน้ี ถกูความหลงดงึใหไ้ปคดิถงึสิง่

ทีเ่ทีย่ง เรามอีะไรน้ีเรามกัจะคดิเสมอวา่ จะอยู่กบัเราไปเรื่อยๆ จะเป็นของเราไปเรื่อยๆ 

แต่พอเขาจากเราไป เวลาเขาเสือ่มไป เราก็จะตอ้งเสยีอกเสยีใจ แต่ถา้เราพยายามคดิอยู่

เรื่อยๆวา่ สิง่ต่างๆทีเ่ราไดม้าสิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่ ไมช่า้ก็เร็วก็จะตอ้งมกีารพลดัพรากจาก

กนั ถา้เราคดิอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ เราก็จะไม่ลมื แลว้เราก็จะไมเ่กดิความอยากใหส้ิง่ต่างๆ 

อยู่กบัเราเจรญิไปเรื่อยๆ เพราะเรารูว้่าทกุสิง่ทกุอย่างนัน้ มเีจรญิก็ตอ้งมเีสือ่มไป ทกุสิง่

ทกุอย่างไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมบงัคบัของเราได ้ แมแ้ต่ร่างกายของเราน้ี เราก็ควบคุม

บงัคบัเขาไมไ่ด ้ ก็ดูแลไปไดใ้นระดบัหน่ึง เช่นพาเขารบัประทานอาหาร พาเขาไปทาํธุรกจิ

ต่างๆ แต่เวลาทีเ่ขาเจบ็ไขไ้ดป่้วยน้ี เราไมส่ามารถทีจ่ะหยุดเขาได ้หรอืเวลาทีเ่ขาแก่ หรอื

เวลาทีเ่ขาตาย เราไมส่ามารถหา้มเขาได ้ เพราะเขาเป็นอนตัตา เช่นเดยีวกบัสิง่ต่างๆ เป็น

อนตัตาหมด ลาภยศสรรเสรญิสุขน้ีก็เป็นอนตัตา ลาภน้ีไมใ่ช่ของเรา วนัดคีืนดมีนัก็จาก

เราไปได ้หรอืวนัดคีนืดเีราก็จากเขาไปได ้ 

อนัน้ีตอ้งหม ัน่พจิารณาอยู่เรื่อยๆ เวลาทีเ่กดิการพลดัพรากจากกนัจะไมเ่สยีหลกั จะไม่

ทกุข ์จะสบาย อยู่กบัการสูญเสยีไดอ้ย่างไมส่ะทกสะทา้น น่ีคอืการเจรญิปญัญา ปญัญา

น้ีก็อย่างทีพ่ดูไวม้ ี๓ ระดบั ปญัญาระดบัแรกเรยีกว่า ปญัญาที่เกดิจากการไดย้นิไดฟ้งั 

สุตมยปญัญา เพราะเราไมม่ปีญัญาในตวัเรา ทีเ่ราไปโรงเรยีน ไปเรยีนหนงัสอื ก็เพราะวา่
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เราไมม่คีวามรูไ้มม่ปีญัญา เราก็ตอ้งไปเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่น แต่การไปโรงเรยีนน้ี มนัเป็นการ

ไปเรยีนรูท้างโลก ไมไ่ดเ้รยีนรูท้างธรรม ถา้อยากจะเรยีนรูท้างธรรม ก็ตอ้งมาฟงัเทศน์

ฟงัธรรม หรอืมาอ่านหนงัสอืธรรมะของพระพทุธเจา้ ของครูบาอาจารยต่์างๆ เราก็จะไดม้ี

ความรู ้ วา่ความทกุขข์องเราน้ี เกดิจากความอยากต่างๆของเรานัน่เอง และการทีจ่ะดบั

ความทกุขต่์างๆได ้ เราก็ตอ้งมสีตเิพือ่ใหเ้กดิสมาธ ิ และเมือ่เราเกดิสมาธิแลว้ เราก็จะ

สามารถใชป้ญัญาทีเ่ราวเิคราะหอ์ยู่ อย่างไมล่มื ก็สามารถเอามาใชไ้ดเ้ลย เช่นเวลาเรา

สูญเสยีบคุคลทีร่กัไป หรอืสิง่ทีร่กัไป ถา้เราพจิารณาอยู่เรื่อยๆ แลว้เรามสีมาธิ จติของ

เราจะรูส้กึเฉยๆ เพราะมอีเุบกขานัน่เอง แต่ถา้ไมม่สีมาธิน้ี จติจะแกวง่ทนัท ี จะแกวง่ไป

ทางดใีจ แกวง่ไปทางเสยีใจ ไดอ้ะไรมาก็ดใีจ พอเสยีอะไรไปก็จะเสยีใจ ก็ตอ้งพยายาม 

ตอนตน้กต็อ้งฟงัก่อน อย่างวนัน้ีมาฟงัเพือ่จะไดรู้ธ้รรมต่างๆ ว่าจะตอ้งปฏบิตัอิะไรบา้ง 

ตอ้งเจรญิอะไรบา้ง ตอ้งเจรญิสตเิพือ่ใหเ้กดิสมาธิ แลว้ก็ไดส้มาธิแลว้ก็พจิารณาอนิจจงั

ทกุขงัอนตัตา ในสภาวธรรมท ัง้ปวง เพือ่ใหรู้ท้นัวา่ สิง่ต่างๆน้ีเขาจะตอ้งมกีารเปลีย่นไป 

มกีารจากเราไป ถา้เรารูเ้ราไมล่มื เวลาเขาจากเราไป เราก็จะไมเ่สยีใจ ถา้เรามอีเุบกขาที่

เกดิจากการนัง่สมาธิ ถา้ไมม่อีเุบกขา ต่อใหเ้ราพจิารณาอยู่เรื่อยๆ พอเกดิเวลาสูญเสยี

ขึ้นมาน้ี ก็ทาํใจไม่ได ้ แต่ก็ยงัจะดกีวา่คนทีไ่มพ่จิารณาเลย อาจจะเสยีหลกัไปแค่ช ัว่โมง

สองช ัว่โมงหรอืวนัสองวนั แต่ถา้คนไมม่สีตไิม่มสีมาธิไมม่ปีญัญาเลยน้ี บางทเีสยีสตไิป

เลย เพราะการสูญเสยีสิง่ทีร่กับคุคลทีร่กัน้ี มนัสุดแสนจะทรมานใจ บางคนน้ีใชเ้วลาเป็น

ปีกวา่จะยอมรบักบัสภาพทีเ่สยีไปได ้ 

น่ีคอืเรื่องของสต ิทีเ่ป็นจดุเริ่มตน้ของธรรมท ัง้หลาย ถา้มสีตแิลว้ก็จะสามารถนัง่สมาธิได ้

ฉะนัน้เวลาจะนัง่สมาธิ ก่อนจะมานัง่น้ีตอ้งฝึกสตอิยู่เรื่อยๆ ใหค้วบคุมใจใหอ้ยู่กบั

อารมณเ์ดยีว อยู่กบัพทุโธ หรอือยู่กบัร่างกาย การทีจ่ะทาํอย่างน้ีไดน้ี้ ตอ้งอยู่แบบ

นกับวชเท่านัน้แหละ เพราะวา่ถา้อยู่แบบฆราวาสญาตโิยมน้ี จะมภีารกจิการงานต่างๆ มี

เรื่องราวต่างๆ ใหม้าคดิอยู่เรื่อยๆ จติก็จะไมต่ ัง้ม ัน่อยู่กบัเรื่องเดยีว ถา้อยากจะไดส้ต ิ

ตอ้งไปปลกีวเิวก อยู่แบบพระปฏบิตั ิ ท่านไปอยู่ในป่าในเขา พระพทุธเจา้ท่านก็ออกจาก

วงัไป แลว้ก็ไปเจรญิสต ิ เพือ่ใหไ้ดส้มาธิ หลงัจากไดส้มาธิแลว้ ก็ใชค้วามสามารถของ

พระองคเ์อง พจิารณาหาสาเหตวุา่ความทกุขใ์จนัน้เกดิจากอะไร ในทีสุ่ดก็ทรงคน้พบพระ
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อรยิสจั ๔ พบวา่ความทกุขใ์จเกดิจากความอยาก ๓ ประการ ความอยากในรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ ความอยากใหม้นัเจรญิ ใหท้กุสิง่ทีเ่รารกัเราชอบมนัเจริญ และความ

อยากใหส้ิง่ทีเ่ราไมร่กั สิง่ทีเ่รารกัไมใ่หเ้สือ่ม อนัน้ีเรยีกวา่ ภวตณัหา วภิวตณัหา พอทรง

เหน็แลว้ พระองคก์็เลยทรงหยุดตณัหาต่างๆ เพราะว่ามนัไมม่คีวามสาํคญักบัจติทีม่ี

อเุบกขา จติทีม่คีวามสุข จติทีม่อีเุบกขามคีวามสุขน้ี ไมต่อ้งมอีะไรก็ได ้น่ีคือวธิีการเจรญิ

สต ิ ถา้มสีตคิวบคุมจติไม่ใหค้ดิลอยไปลอยมาได ้ ใหต้ ัง้อยู่ในปจัจบุนัอยู่เรื่อยๆ เวลานัง่

สมาธิ มนัก็จะไม่ลอยไปลอยมา มนัจะไมฟุ่้ ง แลว้มนัก็จะเขา้สู่ความสงบไดอ้ย่างงา่ยดาย  

เมือ่เขา้สู่ความสงบแลว้ ก็พยายามทาํบ่อยๆ ใหม้นัอยู่นานๆ เพราะว่าทาํคร ัง้สองครัง้น้ี

มนัยงัไมพ่อ ตอ้งพยายามทาํใหม้นัมอียู่ตลอดท ัง้วนัเลย เรยีกวา่สมาธิไมเ่สื่อม ออกมา

จากสมาธิ ก็จะมอีเุบกขาประคบัประคองใจไปเรื่อยๆ ถา้มอีเุบกขาประคบัประคองใจไป 

ก็สามารถพจิารณาปญัญา พจิารณาไตรลกัษณ ์ พจิารณาความเสือ่มของสิง่ต่างๆ แลว้ก็

จะสามารถปลอ่ยวางความอยากต่างๆได ้ อนัน้ีก็คอืเรื่องของปญัญา ปญัญาน้ีตอ้ง

พจิารณาอยู่เรื่อยๆ เพราะเวลาทีเ่ราไมพ่จิารณาน้ี กเิลสมนัจะมาพจิารณาแทนทนัท ี ถา้

เราไมพ่จิารณาถงึความเสื่อม ไมพ่จิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา กเิลสมนัจะมาใหเ้รา

พจิารณานิจจงั สุขงั อตัตา เหน็อะไรก็วา่มนัเทีย่งแทแ้น่นอน เหน็อะไรก็เป็นความสุข 

เหน็อะไรก็คดิวา่เป็นของเรา ถา้เราไม่พจิารณาปับ๊มนัจะกลบัไปทางนัน้ทนัท ีเพราะมนัคดิ

อย่างน้ีมาไมรู่ก้ี่ลา้นชาตแิลว้ ดงันัน้การทีจ่ะหยุดความคดิแบบนัน้ เราก็ตอ้งคดิอยู่เรื่อยๆ 

คดิอยู่กบัไตรลกัษณอ์ยู่เรื่อยๆ คดิอยู่กบัอสุภะอยู่เรื่อยๆ คดิอยู่กบัอาหาเรปฏกูิลสญัญา

อยู่เรื่อยๆ ถา้เราคดิอยู่เรื่อยๆ แลว้เราจะไมห่ลงไมล่มื แลว้เราก็จะปลอ่ยวางความทกุข์

ต่างๆ ปลอ่ยวางความอยากได ้แต่ถา้เราไมพ่จิารณา เดีย๋วเราจะไปอยากใหม้นัเป็นนิจจงั 

สุขงั อตัตา พอไมเ่ป็นก็จะเครยีดจะทกุขข์ึ้นมา  

น่ีคอืเรื่องของสตทิีม่คีวามสาํคญัต่อธรรมท ัง้ปวง ถา้มสีตแิลว้ก็จะมสีมาธิตามมา ถา้มี

สมาธิแลว้ก็จะมภีาวนามยปญัญาตามมา คอืปญัญาที่ไดจ้ากการฟัง กบัปญัญาที่

ใครค่รวญพจิารณาน้ี ยงัไม่มีกาํลงัพอที่จะหยดุตณัหาความอยากได ้ ตอ้งเป็น

ภาวนามยปญัญา มสีมาธิ แลว้ก็มปีญัญาคอยเตอืนใจอยู่เรื่อยๆ วา่น่ีเป็นทกุข ์ไมใ่ช่ของ
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เรา เป็นของไมเ่ทีย่ง มเีกดิแลว้ตอ้งมดีบั ถา้มนัมอียู่คู่กบัใจน้ี มนัจะหยุดตณัหาความ

อยากไดห้มด แต่ถา้ยงัเกดิความอยากก็แสดงวา่เผลอ ไม่ไดพ้จิารณา อนิจจงัทกุขงั

อนตัตา ก็จะเกดิความอยากใหส้ิง่น ัน้สิง่น้ี อยู่ไปนานๆ เป็นของเราไปนานๆ ใหค้วามสุข

กบัเราไปนานๆ พอเขาไม่ใหค้วามสุขกบัเรา ก็จะทกุขท์รมานใจ  

น่ีคอืเรื่องของการมสีต ิ เพือ่ใหม้สีมาธิ เมือ่มสีมาธิ ก็จะพจิารณาทางปญัญาได ้ เพราะถา้

ไมม่สีมาธิจติจะหวิกบัอารมณต่์างๆ หวิกบัรูปเสยีงกลิน่รส หวิกบัลาภยศสรรเสรญิ จะ

ไมส่ามารถดงึมาพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตาได ้ จะไมส่ามารถดงึมาพจิารณาอสุภะ จะ

ไมส่ามารถดงึมาพจิารณาอาหาเรปฏกูิลสญัญาได ้ จะพจิารณาทางตรงกนัขา้ม อาหารที่

ไหนเอร็ดอร่อย รา้นไหน จะคดิไปอย่างนัน้ ทีเ่ทีย่วทีไ่หนน่าไป ทีไ่หนด ีถามคนนัน้ถาม

คนน้ี ไดอ้ะไรมาแลว้น้ี ตอ้งอยู่กบัเราไปเสมอ อนัน้ีเป็นความคดิไปในทางตณัหากเิลส ที่

จะทาํใหเ้ราตอ้งทกุขเ์วลาทีม่นัไมไ่ดเ้ป็นไปอย่างทีเ่ราคดิ แต่ถา้เราหมัน่คิดอยูเ่รื่อยๆ ถา้

เรามีสมาธน้ีิ จติจะไม่มีอารมณ์หวิโหยกบัเรื่องราวตา่งๆ กจ็ะสามารถพจิารณาไตร

ลกัษณ์ได ้ พจิารณาอสภุะได ้ พจิารณาอาหาเรปฏกิลูสญัญาได ้ กจ็ะสามารถที่จะละ

ตณัหาต่างๆ ละกามตณัหา ภวตณัหา และวิภวตณัหาได ้ เมือ่ละตณัหาท ัง้ ๓ได ้ กจิ

ในทางพระพทุธศาสนาก็มวีนัสิ้นสุด วสุติงั พรหมจรยิงั กจิในพรหมจรรยน้ี์ไดถ้งึทีสุ่ด

แลว้ ไมเ่หมอืนกจิทางโลกน้ี ทาํใหไ้ปทาํมากเท่าไหร่ ก็ยงัมกีจิใหท้าํอยู่เรื่อยๆ ทาํไปตอ้ง

ถงึกบัไมส่ามารถจะทาํได ้ เช่นแก่หรอืตายไปเท่านัน้ถงึจะหยุดทาํ เพราะตณัหาความ

อยากมนัทาํใหอ้ยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ท ัง้ๆทีม่ลีาภยศสรรเสรญิสุขอยู่เต็มทีเ่ลย แต่มนัไมม่ี

ความสุข มนัไม่มคีวามอิ่ม มนัเลยตอ้งหาอะไรทาํ เพราะคดิวา่ไดท้าํแลว้มนัจะทาํใหม้ี

ความสุข อย่างนอ้ยมนัก็ระงบัความหงดุหงดิ ทีเ่กดิจากความอยากได ้ก็ตอ้งทาํไปเรื่อยๆ 

ไมม่วีนัสิ้นสุด แต่ถา้กาํจดัความอยากท ัง้ ๓ หมดไปไดน้ี้ จะไมม่อีะไรมากระตุน้ ไมม่ี

อะไรมาผลกัดนั ใหไ้ปทาํอะไรอกีต่อไป  

ถา้ทาํก็ทาํเพือ่ประโยชนข์องผูอ้ื่น อย่างพระพทุธเจา้ ครูบาอาจารยต่์างๆ หลงัจากทีท่่าน

ไดก้าํจดัตณัหาความอยากใหห้มดไปจากใจของท่านแลว้ ท่านก็เอาเวลาทีเ่หลอือยู่น้ี มา

เผยแผ่ส ัง่สอนธรรมะ แต่ท่านไมไ่ดท้าํดว้ยความอยาก คอืมคีนมาฟงัก็สอน ไมม่คีนมา
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ฟงัก็จะไมไ่ปตดิป้ายตดิประกาศ วา่ใครอยากจะฟงัมาฟงัได ้ อนัน้ีจะไมม่ ี เพราะใจของ

ท่านไมม่คีวามอยากไดอ้ะไรเป็นสิง่ตอบแทน ถา้ยงัมคีวามอยากมอีะไรเป็นการตอบแทน 

ก็อยากจะใหค้นมาฟงัเทศน ์เพราะเวลาคนมาฟงัเทศนก์็จะไดม้าทาํบญุนัน่เอง แต่สาํหรบั

ผูท้ีท่่านเสร็จกจิแลว้น้ี กจิทีท่่านทาํน้ี ไมไ่ดเ้ป็นกจิเพือ่ทีจ่ะสรา้งลาภยศสรรเสรญิสุข เป็น

กจิทีส่งเคราะหโ์ลก เป็นกจิทีเ่มตตาต่อโลก ถา้พระพทุธเจา้ครูบาอาจารยต่์างๆน้ี ถา้ท่าน

ไมแ่สดงธรรมน้ี พวกเราก็จะไมม่วีนัทีจ่ะรูเ้รื่องราวต่างๆของธรรมะไดเ้ลย เราก็จะถกู

ความหลงหลอก ใหไ้ปหาลาภยศสรรเสรญิสุข เหมอืนกบัคนทีเ่ขาไมเ่คยฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม เขาจะพุง่ไปทีก่ารหาลาภยศสรรเสรญิ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้ก็ตอ้ง

มคีวามทกุขต์ามมา เพราะวา่มนัจะตอ้งมวีนัสิ้นสุด มวีนัเสือ่ม มวีนัหมด  

ดงันัน้พวกเราถอืวา่เป็นพวกทีม่วีาสนามบีญุ ทีไ่ดม้าเจอคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีจ่ะ

สามารถนาํพาชวีติของเรา ใหไ้ปสู่การสิ้นสุดของการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ไปสู่การสิ้นสุด

ของการทาํกจิต่างๆได ้ จะอยู่เฉยๆอย่างมคีวามสุข อย่างมคีวามสบาย จะไมรู่ส้กึ

หงดุหงดิราํคาญใจ เหมอืนกบัขา้ราชการทีส่ิ้นเดอืนกนัยายนน้ี ตอ้งเกษยีณอายุ เคยไป

ทาํงานทกุวนั พอ ๑ ตลุาคมน้ี ไม่มงีานใหท้าํแลว้ อยู่เฉยๆกห็งดุหงดิราํคาญ เคยมี

ลูกนอ้งบรษิทับรวิาร คอยมาใหบ้รกิารใหค้วามสุข ก็จะไมม่แีลว้ แต่ถา้เป็นคนทีป่ฏบิตัิ

ธรรมควบคู่กบัการทาํงานทางโลก พองานทางโลกหมดไป ก็หนัมาทาํงานทางธรรมต่อได ้

เลย ก็จะไมห่งดุหงดิ เพราะว่าจะมงีานใหท้าํ และเป็นงานทีจ่ะนาํไปสู่การไมห่งดุหงดิ

อย่างถาวร น่ีคอืเรื่องของธรรมของพระพทุธเจา้ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้วกเรา

พยายามเจรญิกนัใหม้ากๆ ก็คอืสต ิ เจรญิสตดิว้ยความวริยิะ ความอตุสาหะพากเพยีร 

ถา้ขี้เกยีจไมม่วีริยิะก็จะไม่สามารถเจรญิสตไิด ้ ก็จะไมส่ามารถดบัความทกุขไ์ด ้ เพราะ

การดบัทกุขน้ี์ ตอ้งเกดิจากการมวีริยิะ มคีวามพากเพยีรนัน่เอง พากเพยีรทาํอะไร 

พากเพยีรเจรญิสต ิพอไดส้ต ิก็เจรญิสมาธิ พอไดส้มาธิ ก็เจรญิปญัญา พอไดป้ญัญา ก็

จะไดว้มิตุต ิไดม้รรคผลนิพพานข ัน้ต่างๆ จนถงึข ัน้สูงสุด  
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จงึขอใหพ้วกเรา จงมคีวามยนิดทีีช่าตน้ีิไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา และขอใหพ้ยายาม

ตกัตวงโอกาสอนัเลศิอนัประเสรฐิน้ี ใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้การแสดงก็พอสมควร

แก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี ขออนุโมทนาใหพ้ร  

ถาม ผมกาํลงัศึกษาในมหาวทิยาลยั เครยีดกบัการเรยีน สิง่แวดลอ้มต่างๆ ก็พยายาม

สวดมนต ์ นัง่สมาธิเลก็นอ้ย แต่จะเนน้หนกับทสวดมนต ์ ปรากฏวา่ความคิดใน

ทกุขณะ แมแ้ต่ตอนเรยีนหนงัสอืทีม่หาวทิยาลยั ก็จะมภีาพตน้โพธิ์ใหญ่ปรากฏ

ขึ้น ซึง่ผมกลวัมาก ควรทาํอย่างไรครบั 

ตอบ ไมต่อ้งไปกลวัหรอก มนัไมม่อีะไร ไมต่อ้งไปสนใจ ใหพ้จิารณาวา่เป็นอนิจจงัทกุ

ขงัอนตัตาไป มนัไมม่สีาระอะไร ก็ไมต่อ้งไปกลวัมนั อย่าไปสนใจ เราก็สวดมนต์

ไปหรอืพทุโธไป เดีย๋วมนัก็หายไปเอง  

ถาม ไดฟ้งัเทศนข์องหลวงตามหาบวั ไมแ่น่ใจว่าจบัใจความถกูหรอืไม ่ ท่านวา่ใหเ้อา

อรยิสจัฆ่าอรยิสจั หมายความวา่อย่างไรคะ  

ตอบ อรยิสจัมนัม ี๒ พวก พวกทีส่รา้งความทกุข ์กบัพวกทีด่บัความทกุข ์ท่านกบ็อก

ใหเ้อาอรยิสจัทีด่บัความทกุขน้ี์ มาฆ่าอรยิสจัทีส่รา้งความทกุข ์ อรยิสจัทีส่รา้ง

ความทกุขก์็คอืตณัหาความอยาก อรยิสจัทีจ่ะฆ่าตณัหาก็คอืมรรค ๘ น้ีเอง ทาน

ศีลภาวนา  

ถาม ดฉินัมแีฟนซึง่ยงัไม่ไดแ้ต่งงานกนั เขาประสบอบุตัเิหต ุ มผีลกระทบต่อสมอง 

ช่วยเหลอืตวัเองไดแ้ต่ไมส่ามารถกลบัมาเป็นปกต ิ ดฉินัก็ไปเยี่ยมดูแลเขา ดฉินั

ทกุขม์ากเพราะตอ้งเจอปญัหารอบดา้น ตวัดฉินัเองก็ยงัเอาตวัไมร่อด ถา้ดฉินัจะ

ถอยออกมาจากแฟนจะผดิไหมคะ  

ตอบ ถา้เราไม่ไดส้ญัญาวา่จะอยู่กบัเขาไปตลอดก็คงไมผ่ดิ แต่ถา้เราใหค้าํม ัน่สญัญาวา่

จะอยู่กนัไปจนวนัตาย อนัน้ีก็แสดงวา่โกหก 
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ถาม หลวงพอ่กลา่ววา่ นรกหรือสวรรคค์อืสภาพของจติใจ ไมใ่ช่สถานทีน่ ัน้ แต่ทีม่คีรู

บาอาจารยไ์ดเ้คยกลา่วไวว้า่ ไปเทีย่วดูนรกและสวรรค ์ นัน่หมายความว่าอย่างไร

คะ และหลวงตามหาบวัก็เคยเลา่วา่ท่านเคยไปเทีย่วเมอืงผ ี นัน่หมายความวา่

อย่างไรคะ  

ตอบ ก็เทีย่วในจติของเราน่ีแหละ จติของเราทีจ่ะพาเราไปท่องเทีย่วในโลกทพิย ์ มนั

ไมไ่ดอ้ยู่ทีโ่ลกทีเ่ราอยู่ โลกทีร่่างกายน้ีอยู่ ไมม่หีาไมไ่ด ้ จะหาสวรรคห์านรกจาก

ในโลกน้ีไมไ่ด ้ เพราะสวรรคน์รกน้ีมนัอยู่ทีใ่จ แลว้ทีม่นัไปน้ี มนัไปแบบนิมติพา

ไป เป็นเรื่องเป็นราวพาไป เท่านัน้เอง 

ถาม ผมเป็นคนมจีติใจอ่อนแอ ทาํงานก็มกัจะไมจ่รงิจงักบัเรื่องอะไรเลย เวลามคีนมา

ตหิรอืทาํงานหนกัๆ ก็จะรูส้กึไมอ่ยากทาํ เวลานัง่สมาธิก็น ัง่นานๆเหมอืนคนอื่น

ไมไ่ด ้ บางครัง้ก็ทอ้ เวลาเหน็คนอื่นทาํไดห้มดแต่ตวัเองทาํไมไ่ด ้ ถงึข ัน้อยากเลกิ

ฝึกปฏบิตั ิ มวีธิีภาวนาอย่างไรใหไ้มอ่่อนไหวต่อคาํพดูคนอื่น ไมเ่กี่ยงงานทีท่าํ 

และหากรูส้กึวา่ตวัเองปฏบิตัธิรรมไดไ้มเ่ท่าคนอื่น ควรทาํอย่างไรครบั  

ตอบ เราตอ้งเจรญิสตอิยู่บ่อยๆ เพราะถา้เรามสีตแิลว้ใจของเราจะม ัน่คง แลว้เราจะไม่

รูส้กึเสยีใจ หรอืวา่นอ้ยเน้ือตํา่ใจ เวลาเราเหน็คนอื่นเขาดกีวา่เรา เก่งกวา่เรา ก็ให ้

เราทาํความเขา้ใจวา่เขาทาํมามากกวา่เรา ถา้เราอยากจะเก่งกวา่เขา เราก็ทาํให ้

มากๆกวา่เขา มนัอยู่ทีเ่หต ุ เหตคุอืการกระทาํ การเจรญิสต ิ ถา้อยากจะเก่งกวา่

เขา ก็พยายามเจรญิสตอิยู่เรื่อยๆ แลว้เดีย๋วต่อไปก็จะเก่งกวา่ผูอ้ื่นได ้ 

ถาม ผมเคยบวชเป็นสามเณร ไมม่คีวามรูเ้กี่ยวกบัหลกัธรรมเลย แต่ก็ฝึกสมาธิตาม

หนงัสอื กาํหนดลมหายใจพทุโธ ประมาณ ๓ – ๔ วนั ทาํสมาธิก่อนนอน 

กาํหนดลมหายใจไปเรื่อยๆ แลว้ก็เกดิเหมอืนจมดิง่ลงลกึไป เหมอืนทิ้งหนิลงเหว 

รูส้กึเยน็แผ่ซ่านไปท ัง้ตวั อย่างมคีวามสุขตลอดคนื ทาํใหผ้มตดิใจอยากไดแ้ต่

ความสุขนัน้ วนัต่อมาผมทาํสมาธิมุง่เอาความสุขเย็นนัน้ ก็ไมเ่ป็นเหมอืนเดมิอกี

แลว้ สมาธิสามารถกลบัมาไดอ้กีหรอืไมค่รบั มวีธิีหรอืไมค่รบั  
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ตอบ เราตอ้งไปทาํเหตทุีท่าํใหเ้กดิสมาธิคราวทีแ่ลว้ อย่าไปดูผล อย่าไปอยากไดผ้ล 

เพราะความอยากไดผ้ลทีเ่กดิขึ้นในอดตีน้ี มนัไมเ่ป็นเหตทุีท่าํใหเ้กดิผลขึ้นมา เรา

ก็ตอ้งกลบัไปทาํเหตทุีเ่ราทาํ แลว้ทาํใหเ้ราไดส้มาธินัน้มา ถา้เราจาํไดเ้ราก็ทาํไป 

น่าจะจาํได ้ เพราะวา่เราทาํอะไรเราก็ตอ้งมคีวามรูส้กึตวัอยู่ตลอดเวลา กลบัไป

ทบทวนทีเ่หตวุา่คราวทีแ่ลว้นัง่อย่างไร มสีตจิดจ่ออย่างไร ถงึไดค้วามสงบ คราว

น้ีนัง่มสีตเิหมอืนคราวทีแ่ลว้หรอืเปลา่ หรอืมแีต่ตณัหาความอยากใหม้นัสงบ ถา้

มคีวามอยากใหม้นัสงบน้ีนัง่ไปจนวนัตายมนัก็จะไมส่งบ เพราะเหตทุีท่าํใหม้นั

สงบไมใ่ช่ความอยาก แต่เหตทุีท่าํใหม้นัสงบก็คอืสต ิ น้ีเราตอ้งกลบัมาทบทวนสติ

ของเรา สรา้งสตขิึ้นมาใหม ่อย่าไปคดิถงึผล ผลมนัจะเกดิต่อเมือ่มเีหตุ 

ถาม ตอนน้ีมกีระแสต่อตา้นหนงัเรื่องอาบตั ิ จากพระและองคก์รพทุธ หลงัจากทีไ่ดดู้

ตวัอย่างหนงั ซึง่เป็นหนงัเกี่ยวกบัพระ ในเรื่องเลา่ถงึเณรทีถ่กูพอ่จบับวชเพราะ

เกเร แต่แลว้ก็มาเจอโยมผูห้ญงิรุ่นราวคราวเดยีวกนั ในตวัอย่างมภีาพเณรแตะ

เน้ือตอ้งตวักนั มพีระจบักลุม่เสพอบายมขุ ซึง่เหตผุลทีค่ดัคา้นหนงัเรื่องน้ี บอก

วา่เป็นหนงัทีไ่มจ่รรโลงพระพทุธศาสนา จะยิ่งทาํใหค้นดูทีไ่มช่อบศาสนาพทุธอยู่

แลว้ต่อตา้น ส่วนอกีฝ่ายก็บอกวา่เป็นการสรา้งจากเรื่องจรงิ นาํเสนอความจรงิใน

สงัคม เพราะพระทีไ่มด่กี็มใีหเ้หน็ท ัว่ไปในสงัคม ส่วนจะทาํใหค้นดูเสือ่มศรทัธา

หรอืไม ่ อยู่ทีว่จิารณญานคนดู ถามว่า ถา้ในฐานะคนทาํสือ่ เรื่องราวทีไ่ม่ดขีอง

องคก์รศาสนาน้ี เราควรตแีผ่เพือ่ใหเ้กดิการแกไ้ข หรอืแกป้ญัหาไหมคะ ส่วนอกี

ฝ่ายอย่างองคก์รพทุธหรอืพระ ควรทาํอย่างไรคะ 

ตอบ คอืเราทาํส่วนของเราก็พอ ส่วนคนอื่นน้ีไมต่อ้งไป เพราะว่าเราไมส่ามารถทีจ่ะไป

ส ัง่ไปบอกเขาได ้เราทาํส่วนของเรา ถา้เราคดิวา่เราทาํอะไรดีๆ ไดก้็ทาํไป  

ถาม ฟงัเทศนข์องหลวงพอ่กณัฑห์น่ึง พดูถงึเรื่องรถเขน็ ใจเราใชร่้างกายหาความสุข

จนชนิ แลว้ไมย่อมเขา้หาความสุขภายในใจ เหมอืนคนเจบ็ป่วยทีพ่ึง่รถเขน็ตลอด 

ท ัง้ทีพ่อเดนิไดก้็ไมเ่ดนิ ฟงัแลว้รูส้กึว่าทกุข ์ ทกุวนัน้ีเป็นเหมอืนทีห่ลวงพอ่เทศน์

จรงิๆ คดิวา่ถา้เป็นอย่างน้ี คงตอ้งไปเกดิแลว้เกดิอกี เพราะยงัเลี้ยงร่างกายอิ่ม
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หมพีมีนัอย่างสุขสบาย แต่ใจกลบัแหง้แลง้เป็นขอทาน พอคดิอย่างน้ีได ้ แทนที่

จะฮดึมกีาํลงัปฏบิตัแิบบทุม่สุดตวั แต่มนัก็ยงัทาํไมเ่ต็มที่อยู่ด ี ใจลกึๆมนัยงัหวง

ความสุขทางร่างกายอยู่ ยงัไมม่คีวามอดทนพอทีจ่ะทนลาํบากกาย ก่อนเขา้สู่

ความสุขทางใจ ขอหลวงพอ่เมตตาใหอ้บุายเสรมิแรงในการปฏบิตัดิว้ยค่ะ 

ตอบ ก็พยายามฝึกสตน่ีิแหละ ถา้เรามสีตเิราก็จะไดผ้ลจากการปฏบิตั ิ แลว้พอเรา

ไดผ้ลแลว้ เราก็จะมกีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะปฏบิตัเิพิม่มากขึ้นไปเอง ถา้ไมม่สีตแิลว้

จะไมม่วีนัทีจ่ะเจรญิกา้วหนา้ในทางปฏบิตัไิด ้ฉะนัน้อย่าไปคดิใหฟุ้้ งซ่าน ใหม้าทาํ

ใจใหส้งบ หยุดคดิเสยี จติเราจะเจรญิ อยู่ทีก่ารหยุดคดิ ไม่ไดอ้ยู่ทีก่ารคดิ

ฟุ้ งซ่าน ยิ่งคดิก็ยิ่งฟุ้ ง ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เรามาหยุดคดิดู ลองใชพ้ทุโธๆหยุด

มนัดู แลว้เราจะไดพ้บกบัความสงบ ความสุข 

ถาม หนูตัง้ใจไวว้า่ จะมาวเิวกทีว่ดัทกุเดอืน พอมาครัง้น้ีใจหนูกลบัรูส้กึไมต่ื่นเตน้ทีจ่ะ

มาปฏบิตัทิีว่ดั กลบัรูส้กึเฉยๆ ท ัง้ทีไ่ดม้าอยู่ใกลค้รูบาอาจารย ์ อยู่ในทีท่ีเ่อื้อต่อ

การปฏบิตั ิ และช่วงทีอ่ยู่วดันัน้ก็โดนกเิลสเลน่งานฟุ้ งซ่าน เวลานัง่สมาธิเดนิ

จงกรมก็ไมส่งบเหมอืนครัง้ก่อนๆ แถมระยะเวลาทีน่ ัง่เดนิก็ใชเ้วลาส ัน้ลง แต่

อาศยัทาํบ่อยๆ ทาํท ัง้ทีฟุ่้ งซ่าน ถามหลวงพอ่วา่ อาการแบบน้ีเป็นเพราะ หนูยงัไม่

ถงึจดุทีจ่ติรวมเป็นอปัปนาฯใช่ไหมคะ ถงึทาํใหไ้มม่คีวามรูส้กึตื่นเตน้ยนิดกีบัการ

ปฏบิตั ิไมม่ฉีนัทะ แต่ทาํเพราะตอ้งทาํ และจะแกอ้าการเหลา่น้ีอย่างไรคะ เพราะ

หนูอยากขยนัปฏบิตั ิอยากปฏบิตัใิหม้ากๆ แต่คราวน้ีใจมนัไมไ่ป  

ตอบ ก็พยายามเจรญิสต ิ ถา้ไดส้ตแิลว้มนัไปเอง มนัอยู่ตรงนัน้นะ แลว้จากมสีตมินัก็

สงบ สงบมนัก็มคีวามสุข มนัก็จะมฉีนัทะวริยิะตามมา แต่ถา้ไมม่สีตมินัก็ฟุ้ งซ่าน 

ฟุ้ งซ่านแลว้มนัก็ไมไ่ดผ้ล มนัก็คดิไปหงดุหงดิกบัการปฏบิตัขิองตน ก็เลยไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร ถงึบอกวา่สตน้ีิเป็นธรรมทีส่าํคญัทีสุ่ด พยายามควบคุมความคดิ

ของเราใหไ้ด ้หยุดความคิดของเราใหไ้ด ้ใชพ้ทุโธๆน้ี ถา้เราท่องพทุโธๆไป เดีย๋ว

ความคดิของเรามนัก็ตอ้งหยุดเอง ตอนตน้มนัอาจจะแขง่กบัเรา ก็อย่าไปสนใจ
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มนั มนัจะแขง่คดิเราก็อย่าไปตามคดิมนั ใหเ้ราตามอยู่กบัพทุโธไป แลว้เดีย๋ว

ต่อไปมนัก็จะจางหายไป  

ถาม เทวดา เปรต สตัวน์รก มรูีปไหมคะ  

ตอบ ก็เหมอืนกบัร่างทพิยก์ายทพิยท์ ัง้หลายนัน่แหละ จะว่ามกี็ได ้ เพราะว่าผูท้ีเ่ขาท่อง

อยู่ในโลกทพิยเ์ขาก็จะเหน็ ร่างกายของเปรต ร่างกายของสตัวน์รก แต่มนัเป็น

รูปแบบเทวดา เทวดาก็มรูีปเหมอืนกนั แต่จะเหน็พวกน้ีก็ตอ้งเหน็ดว้ยจติทีม่ี

สมาธิ ถา้จติไมม่สีมาธิก็จะไมเ่หน็ ผูท้ีม่สีมาธิอย่างคุณแมแ่กว้ เวลานัง่สมาธิท่าน

มกัจะมดีวงวญิญาณทีต่ายไปแลว้ มาหาท่านในสมาธิ ท่านก็บอกเวลาเขามา 

ถงึแมเ้ขาจะเป็นหมปู่า แต่เวลาเขามาเขาก็มาในรูปร่างของมนุษย ์ของผูช้าย และ

ก็มาแสดงคารวะอะไรของเขาไป ฉะนัน้เรื่องรูปน้ีมนัอยู่เรื่องของจติ ทน้ีีใครเป็น

ผูส้รา้งรูปเหลา่น้ีขึ้นมา ก็ไมส่ามารถทีจ่ะตอบได ้แต่มนัม ีคอืนิมติน้ีมนัม ี๒ แบบ 

นิมตินอกก็คอืผูท้ีอ่ยู่ขา้งนอกเขา้มาหาเรา เช่นเทวดา พระอรหนัต ์ หลวงปู่ม ัน่

ท่านก็เคยเลา่วา่ บางทกี็มพีระอรหนัตม์าสนทนาธรรมมาสอนธรรมะใหก้บัท่าน 

แลว้ก็จะมาในรูปแบบไหนมนัก็เป็นเรื่องของการเนรมติ จติมนัเนรมติรูปร่าง

ต่างๆได ้เท่านัน้เอง  

ถาม พระอรหนัตท์่านควบคุมจติของตนไดต้ลอดเวลาเลยหรอืไมค่ะ 

ตอบ ท่านไมต่อ้งควบคุมแลว้ เพราะวา่ท่านทาํลายเหตทุีจ่ะมาสรา้งปญัหาใหห้มดไป

แลว้ เหมอืนกบัคนทีห่ายจากโรคภยัไขเ้จบ็แลว้ไม่ตอ้งกนิยา ไมต่อ้งใชส้ต ิ ไม่

ตอ้งใชส้มาธิ ไมต่อ้งใชป้ญัญา  

ถาม พระอาจารยว์า่ ในยามปกตจิติเราก็ยงัไมถ่กูฝึกใหค้วบคุมได ้จติจะทาํสิง่ต่างๆไป

ตามอาํนาจของกเิลส แสดงวา่เราปฏบิตัธิรรมเพือ่ฝึกควบคุมจติของเรา ใหอ้ยู่

ภายใตค้าํส ัง่ของเราใช่ไหมคะ  
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ตอบ ใช่ ควบคุมความคิดของเรา เบื้องตน้ใหม้นัหยุดคดิก่อน แลว้พอมนัหยุดคดิได ้

แลว้ เราก็ส ัง่ใหม้นัคดิไปในทางทีด่ ี ใหค้ดิไปในทางมรรคผลนิพพาน ตอนน้ีมนั

คดิไปในทางเวยีนวา่ยตายเกดิ คดิไปในทางตณัหาท ัง้ ๓ มนัก็เลยไปเวยีนวา่ย

ตายเกดิ พอเราสามารถควบคุมความคดิใหม้นัหยุดคดิได ้ มสีมาธิแลว้ ทน้ีีเราก็

สามารถสอนใหม้นัคดิไปในทางมรรคผลนิพพานได ้ ใหม้นัละตณัหาความอยาก

ต่างๆได ้ 

ถาม ร่างกายมทีกุขเวทนา เป็นปกตขิองมนั แลว้อย่างน้ีจติก็คดิดชี ัว่ได ้ เรามองว่ามนั

เป็นปกตบิา้งไมไ่ดห้รอืคะ  

ตอบ คอืถา้มนัช ัว่มนัก็จะทาํใหเ้ราทกุขวุ์น่วายใจ ความคดิทีไ่มด่มีนัก็เหมอืนกบัเชื้อ

โรค เรามเีชื้อโรคเราก็ตอ้งกาํจดัมนั เพราะเราไมอ่ยากทีจ่ะเจบ็ไขไ้ดป่้วยจากเชื้อ

โรค ความคดิไปในทางกเิลสตณัหา มนัก็เป็นความคดิทีจ่ะสรา้งความทกุข์

ทรมานใจใหก้บัเรา เราก็ตอ้งหยุดมนัใหไ้ด ้ ทาํลายมนัใหไ้ด ้ แลว้คดิไปในทาง

ธรรม เพราะการคดิไปในทางธรรมน้ี มแีต่ความสุข  

ถาม จรงิๆแลว้ร่างกายมแีต่ทกุขเวทนาหรอืคะ ไมม่สุีขเวทนาเลยหรอืคะ เช่นนอนบน

ฟูก กนิอาหารอร่อย ใส่เสื้อผา้เน้ือละเอยีด มนัก็ทาํใหเ้ราสุขสบายกายไมใ่ช่หรอื

คะ  

ตอบ ก็ใช่ ไมไ่ดบ้อกวา่มนัทกุขอ์ย่างเดยีว เวทนาน้ีมนัม ี ๓ มสุีข ทกุข ์ และไมสุ่ขไม่

ทกุข ์ แต่ทีเ่ป็นปญัหากบัพวกเราก็คอื ทกุขเวทนา พอเจอทกุขเวทนาก็ดิ้นพลา่น

ไปเลยนัน่แหละ เราตอ้งมาปฏบิตักิบัทกุขเวทนาใหไ้ด ้ อยู่กบัมนัใหไ้ด ้ ดว้ยการ

ทาํใจใหป้ลอ่ยวาง ใหเ้ฉยกบัทกุขเวทนาใหไ้ด ้ วธิีทีจ่ะปลอ่ยวางได ้ เบื้องตน้ก็ให ้

ใชพ้ทุโธน่ีแหละ พอเวลาเกดิอาการเจบ็ปวดตามร่างกายก็พทุโธๆไป แลว้มนัจะ

ลดความเจบ็ปวดภายในใจลงไป การภาวนาน้ีไมไ่ดไ้ปลดความเจบ็ปวดทาง

ร่างกาย แต่จะลดความเจบ็ปวดทางใจทีรุ่นแรงกวา่ความเจบ็ปวดของร่างกาย 

พอเราหยุดความเจบ็ปวดของทางใจไดแ้ลว้ ความเจบ็ปวดทางร่างกายน้ี มนัจะมี
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นิดเดยีว มนัจะรูส้กึไมเ่ป็นปญัหาแต่อย่างใด อนัน้ีข ัน้แรก ข ัน้ที ่๒ ก็ใหพ้จิารณา

ดว้ยปญัญา วา่เวทนามนัก็อย่างน้ี มนัไมเ่ที่ยง มนัเปลีย่นไปเปลีย่นมา เดีย๋วก็สุข

เวทนาแลว้เดีย๋วก็ทกุขเวทนา เดีย๋วก็ไมสุ่ขไมท่กุขเ์วทนา ก็เหมอืนฝนฟ้าอากาศน่ี 

เดีย๋วก็ตกเดีย๋วก็ไมต่ก แต่เราทาํไมอยู่กบัฝนฟ้าอากาศได ้ ก็เพราะวา่เราไมม่ี

ความอยากกบัเขา เราอยู่ตามสภาพได ้ อนัน้ีก็เหมอืนกนั เวทนาท ัง้ ๓ น้ี ถา้เรา

ฝึกจติเราได ้มสีต ิควบคุมบงัคบัจติของเราได ้ เราก็จะสามารถอยู่กบัทกุขเวทนา

ได ้ ดว้ยการใชป้ญัญาพจิารณาว่ามนัเป็นอนตัตา คอืเราไปหา้มเขาไมไ่ดส้ ัง่เขา

ไมไ่ด ้ มทีางเดยีวเท่านัน้ก็คอืปลอ่ยเขาไป เขาจะเจบ็ก็ปลอ่ยเขาเจบ็ไป แต่ถา้ใจ

ของเราไมม่คีวามอยากแลว้มนัจะไมเ่จ็บ มนัจะเจบ็เพยีงนิดเดยีว เจบ็ทีร่่างกาย

แต่ไมเ่จบ็ทีใ่จ  

ถาม เวลาท่านอาจารยพ์ดูเรื่องสต ิท่านอาจารยพ์ดูงา่ยๆ แต่เวลาทาํมนัไมง่า่ยอย่างนัน้  

ตอบ ก็มนัไมง่า่ยเพราะเราไมท่าํ ถา้เราทาํมนัก็งา่ย ลองพทุโธไปดูสกัวนัส ิ วนัน้ีจะเอา

พทุโธเป็นหลกั จะไมค่ดิเรื่องอะไร สูก้บัมนัไป เผลอเมือ่ไหร่พอรูส้กึตวัก็กลบัมา

พทุโธๆไป เหมอืนกบัชกัเย่อกบัมนั น่ีไมม่สูีก้บัมนัเลย พอพทุโธได ้๒ – ๓ คาํ 

หายไปแลว้ เลกิแลว้ ทาํไปเถอะ มนัไมย่ากหรอก การบรกิรรมพทุโธ ยาก

ตรงไหน ใช่ไหม เราคดิเรื่องนูน้เรื่องน้ี คดิไดท้ ัง้วนั ไมเ่หน็ยากเลย พอใหม้าคดิ

พทุโธๆน่ี คดิไมไ่ด ้ มนัก็ความคดิเหมอืนกนั แต่เป็นความคดิทีจ่ะทาํใหใ้จสงบ 

เราชอบคดิทีท่าํใหใ้จฟุ้ งซ่าน ตอ้งพยายามเวลานอ้ยลงไปเรื่อยๆ ทาํได ้ทกุคนทาํ

ได ้ขอใหทุ้่มเท เราไมม่คีวามพยายามกนั ทาํวนัละนิดหน่อย พอแลว้ ไมไ่หวแลว้ 

เลกิ  
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กณัฑท์ี่ ๔๙๖ 

ฟงัธรรมจากผูบ้รรลธุรรม 
๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

เป้าหมายของชาวพทุธเรา กค็ือการไดบ้รรลธุรรมขัน้ต่างๆ ที่พระพทุธเจา้ไดท้รงบรรล ุ

แลว้ไดน้าํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนใหแ้ก่ชาวพทุธเรา เป้าหมายของพระพทุธศาสนาของ

พทุธศาสนิกชนน้ี กค็ือการบรรลอุรยิมรรคอรยิผล ที่ไม่มีในศาสนาอืน่ ศาสนาอื่นน้ีสอน

ใหไ้ดไ้ปสู่สวรรคช์ ัน้ต่างๆ ไปสู่สวรรคช์ ัน้เทพ ไปสู่สวรรคช์ ัน้พรหม แต่ไมม่ศีาสนาใดที่

สอนใหไ้ปสู่สวรรคช์ ัน้อรยิมรรคอรยิผล สวรรคข์องพทุธศาสนาน้ี เป็นสวรรคร์ะดบัที่

เรยีกว่าเหนือโลก คือโลกตุระ เป็นสวรรคท์ี่ไม่เสื่อม เป็นสวรรคท์ีไ่มม่วีนัทีจ่ะกลบัมาตดิ

อยู่กบัโลกของการเวยีนวา่ยตายเกดิ แต่สวรรคร์ะดบัเทพสวรรคร์ะดบัพรหมน้ี เป็น

สวรรคร์ะดบัโลกยีะ เป็นสวรรคร์ะดบัช ัว่คราว ไดแ้ลว้ก็จะตอ้งหมดไป แลว้ก็ตอ้ง

กลบัมาเกดิแก่เจบ็ตายใหม ่ แต่สวรรคข์องพระพทุธศาสนา คอื อรยิผลขัน้ต่างๆ เช่น

โสดาปฏผิล สกทิาคามิผล อนาคามิผล และอรหตัผลน้ี เป็นผลที่ไดแ้ลว้จะไม่มีวนั

เสื่อม จะพฒันาข้ึนไปตามลาํดบั จนถงึขัน้สูงสดุ คือขัน้อรหตัผล ข ัน้โสดาปฏผิลน้ี ยงั

ตดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมเ่กนิ ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก ข ัน้สกทิาคามผีลยงัตดิอยู่

กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่เพยีงชาตเิดยีว ในชาตขิองมนุษยใ์นกามภพ ส่วน

อนาคามผิลน้ีก็ยงัตดิอยู่ในสวรรคช์ ัน้พรหมโลก ถา้ไดอ้รหตัผลก็จะหลดุพน้จากสวรรค์

ของโลกยีะ โลกของการเกดิแก่เจบ็ตายอย่างสิ้นเชงิ  

น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธศาสนา จะมอบใหก้บัผูท้ีม่จีติศรทัธา มคีวามเคารพเลือ่มใสในพระ

พทุธพระธรรมพระสงฆ ์ ทีน่อ้มนาํเอาคาํสอนน้ีไปปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั ไปปฏบิตัอิย่าง

สมํา่เสมอ ไปปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง อย่างไมท่อ้ถอย อย่างไมห่ยุดหย่อน แลว้ก็ปฏบิตัิ

เพิม่ขึ้นมากขึ้นไปตามลาํดบั จนสามารถปฏบิตัไิดเ้ต็มรอ้ย แลว้ผลทีพ่ระพทุธศาสนาจะ

มอบใหแ้ก่ผูป้ฏบิตั ิก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาํดบัอย่างแน่นอน พอผลเกดิจากการปฏบิตัทิี่
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ถกูตอ้ง ทีเ่รยีกวา่ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ บคุคลที่ปฏบิตัดีิปฏบิตัิชอบ กค็ือสุปฏปินัโน อชุุ

ปฏปินัโน ญายะปฏปินัโน สามีจปิฏปินัโน ผูใ้ดปฏบิตัิไดใ้น ๔ ลกัษณะน้ี กจ็ะไดบ้รรลุ

มรรคผลขัน้ตา่งๆอยา่งแน่นอน ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัเพศกบัวยั เช่นไมจ่าํกดัว่าจะตอ้งเป็น

ผูช้าย ผูห้ญงิก็ปฏบิตับิรรลไุดเ้ช่นเดยีวกนั ไมจ่าํกดัวา่จะตอ้งเป็นผูใ้หญ่ เดก็ก็บรรลไุด ้

ในสมยัพระพทุธกาล มเีดก็สามเณรบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ แลว้มาสอนผูใ้หญ่ทีเ่ป็นพระ

มหาเถระ น่ีคอืตวัอย่างเรื่องของเพศของวยั ของการเป็นนกับวชหรอืเป็นผูค้รองเรอืน 

สถานภาพต่างๆของมนุษยเ์ราน้ี ไมไ่ดเ้ป็นเหตเุป็นตวัจาํกดั การบรรลุมรรคผลนิพพาน 

ถา้บคุคลต่างๆมกีารปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ก็จะบรรลมุรรคผลนิพพานไดด้ว้ยกนัท ัง้หมด  

ดงันัน้จงึไมม่เีหตผุลอนัใด ทีจ่ะมาหา้มใหพ้วกเราทีม่จีติศรทัธาต่อพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ หา้มไมใ่หเ้ราไดบ้รรลุมรรคผลนิพพานกนั สิง่ทีจ่ะหา้มก็คอืการไมไ่ดป้ฏบิตัิ

ดปีฏบิตัชิอบนัน่เอง คอืไมไ่ดป้ฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ไมไ่ดป้ฏบิตัอิย่างสมํา่เสมอ ไมไ่ด ้

ปฏบิตัอิย่างไมย่่อหย่อน ไมท่อ้ถอย ไมห่ยุด ไมย่อมแพ ้ ถา้มกีารปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งแลว้ 

ผลต่างๆ จะตอ้งปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน ไมว่่าจะอยู่ในยุคใดสมยัใดก็ตาม จะอยู่ใน

ยุคสมยัพระพทุธกาลก็ด ี จะอยู่ในสมยัปจัจบุนัน้ีก็ด ี ธรรมที่พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนน้ี 

เป็นอกาลโิก ไม่ไดข้ึ้นกบักาลกบัเวลา ประสทิธภิาพประสทิธิผลของพระธรรมคาํสอน 

ไม่ไดเ้สื่อมไปตามกาลตามเวลา มปีระสทิธิภาพประสทิธิผลอย่างไรในสมยัที่

พระพทุธเจา้ทรงเป็นผูส้ ัง่สอน ก็ยงัมปีระสทิธิภาพประสทิธิผลในสมยัทีไ่มม่พีระพทุธเจา้

ส ัง่สอนแลว้ แต่ยงัมพีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จารกึอยูใ่นพระไตรปิกฎกดี็ 

หรอืจารกึอยูใ่นหวัใจของพระอรหนัตสาวกกดี็ เป็นธรรมที่สามารถที่จะนําพาผูท้ี่มีการ

ปฏบิตัดีิปฏบิตัิชอบ ไดบ้รรลถุงึมรรคผลนิพพานอยา่งแน่นอน ดงันัน้พวกเราจงึไมม่ี

เหตผุลอนัใด ทีจ่ะมายบัย ัง้การบรรลมุรรคผลนิพพานของพวกเรา นอกจากการไม่

ปฏบิตัเิท่านัน้เอง ถา้ไมป่ฏบิตัแิลว้ต่อใหม้คีวามปรารถนา ต่อใหม้ศีรทัธาแรงกลา้ขนาด

ไหนก็ตาม ศรทัธาเพยีงอย่างเดยีว ความปรารถนาเพยีงอย่างเดยีว ยงัไมพ่อทีจ่ะทาํให ้

เกดิผลขึ้นมา แต่ความศรทัธาทีแ่รงกลา้และความปรารถนาทีแ่รงกลา้น้ี จะเป็นตวั

ผลกัดนัใหเ้กดิมกีารปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งขึ้นมา  



48 
 

และการทีจ่ะเกดิศรทัธา เกดิความปรารถนาทีแ่รงกลา้ ก็เกดิจากการไดย้นิไดฟ้งั พระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จากปากของผูท้ีไ่ดบ้รรลแุลว้ ธรรมที่ไดย้นิไดฟ้ังจากปาก

ของผูท้ี่บรรลน้ีุ จะมีพลานุภาพมาก จะมีกาํลงัมาก ที่จะผลกัดนัใหใ้จของผูฟ้ังเกดิพลงั

ข้ึนมา กลา้ที่จะทาํในสิ่งที่ไม่เคยทาํมากอ่น ถา้เวลาทีย่งัมคีวามกลา้ๆกลวัๆอยู่ แต่พอได ้

ยนิไดฟ้งัธรรมจากผูท้ีไ่ดบ้รรลธุรรมแลว้ ความกลา้ๆกลวัๆน้ีจะเหลอืแต่ความกลา้เพยีง

อย่างเดยีว เพราะมผูีย้นืยนั วา่ทาํแลว้จะตอ้งไดผ้ลอย่างแน่นอน ดงันั้นการเขา้หาครูบา

อาจารยผู์รู้ ้ ผูป้ฏบิตัดีิ ปฏบิตัิชอบ จงึเป็นกจิกรรมที่จาํเป็นอยา่งมาก สาํหรบัผูท้ี่ยงัไม่มี

ศรทัธา ไม่มีความปรารถนาที่แรงกลา้ จาํเป็นจะตอ้งอาศยัครูบาอาจารยผู์รู้ ้ ผูป้ฏบิตัดิี

ปฏบิตัชิอบ คอยกระตุน้ใหเ้กดิกาํลงัใจขึ้นมา พอเกดิกาํลงัใจแลว้ก็จะไดน้าํไปสู่การ

ปฏบิตั ิแลว้พอปฏบิตัแิลว้ไดเ้กดิผลขึ้นมา ก็จะทาํใหเ้กดิมกีาํลงัใจขึ้นมาในตนเอง แลว้ก็

จะไมต่อ้งไปกราบไหวค้รูบาอาจารยเ์พือ่ขอกาํลงัใจ เพราะตนเองสามารถทีจ่ะสรา้ง

กาํลงัใจขึ้นมา ดว้ยการปฏบิตัขิองตนเอง แต่ก็อาจจะยงัตอ้งเขา้หาอย่างต่อเน่ือง 

เพือ่ทีจ่ะไดร้บัความรูต่้างๆทีย่งัไมรู่ ้ทีจ่ะช่วยใหก้ารปฏบิตันิ ัน้ เจรญิกา้วหนา้ขึ้นไปเรื่อยๆ 

ถา้ปฏบิตัิตามลาํพงัไม่มีครูบาอาจารย ์ ถงึแมจ้ะมีกาํลงัใจ แต่กอ็าจจะไปตดิอยูต่ามจดุ

ต่างๆของการปฏบิตัิได ้ เพราะทางน้ีมีกบัดกัอยูห่ลายจุดดว้ยกนั แต่ถา้มคีรูบาอาจารยผู์ ้

ทีไ่ดผ่้านจดุต่างๆเหลา่น้ีมาแลว้ ท่านก็จะคอยเตอืนคอยบอก เหมอืนกบัทา่นจะไปตดิ

ป้ายไวต้ามจดุต่างๆวา่ จดุตรงน้ีอนัตรายเหมอืนกบัป้ายทีต่ดิตามขา้งถนน เวลาทีม่จีดุทีม่ี

อบุตัเิหตเุกดิขึ้นบ่อยๆ เช่นทางโคง้ต่างๆ จะมเีขยีนป้ายใหร้ะมดัระวงั โคง้อนัตราย ตอ้ง

ลดความเร็วลง ถงึจะสามารถผ่านไปไดโ้ดยปลอดภยั ครูบาอาจารย ์ หลงัจากทีก่ระตุน้

ใหเ้ราเกดิกาํลงัใจ ใหเ้ราไดป้ฏบิตั ิ จนเราไดร้บัผลข ัน้แรกๆ เราก็จะเกดิกาํลงัใจขึ้นมาใน

ตวัเราเอง ทีจ่ะผลกัดนัการปฏบิตัขิองเรา ใหป้ฏบิตัไิปโดยทีไ่มต่อ้งมาคอยบงัคบั แต่ก็ยงั

ตอ้งอาศยัครูบาอาจารย ์ ในการทีจ่ะคอยเตอืน คอยบอกทางทีย่งัไมเ่คยไปอยู่น้ี วา่เมือ่

ถงึจดุนัน้ แลว้ควรจะทาํอย่างไร เมือ่ถงึทางแยกนัน้แลว้ควรจะไปทางไหน ครูบาอาจารย ์

น้ียงัมีความจาํเป็นต่อลูกศิษยไ์ปตลอด จนถงึวาระสุดทา้ยของการปฏบิตัิ ถา้ตอ้งการ

ปฏบิตัิอยา่งงา่ยดายและสะดวกรวดเรว็ การมคีรูบาอาจารยน้ี์จะช่วยไดม้าก การมคีรูบา

อาจารยน้ี์ ไมไ่ดห้มายความวา่ เราน้ีไมม่คีวามสามารถหรอือะไร ความสามารถของเรามี
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อยู่ แต่ความสามารถของเราน้ี มไีมพ่อต่อการปฏบิตัใินทางน้ี ในทางน้ีจาํเป็นจะตอ้งมคีรู

บาอาจารยค์อยบอกทางตลอดเวลา ถงึจะสามารถบรรลไุดอ้ย่างงา่ยดายและรวดเร็ว แต่

ถา้ไดธ้รรมข ัน้แรกๆแลว้ แลว้ไมส่ามารถมคีรูบาอาจารยค์อยบอกคอยสอนได ้ผูป้ฏบิตักิ็

ยงัสามารถทีจ่ะปฏบิตัไิปไดด้ว้ยตวัเองอยู่ เพยีงแต่วา่จะยาก และจะใชเ้วลามาก ไม่

เหมอืนกบัมผูีค้อยเตอืนคอยบอก  

ผูใ้ดไดเ้ขา้สู่กระเเสธรรมแลว้ คอืไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนัแลว้น้ี จะสามารถทีจ่ะปฏบิตัิ

ไปดว้ยกาํลงัของตนเองได ้ แต่จะชา้กวา่ผูท้ีไ่ดม้คีรูบาอาจารยค์อยสอนคอยกาํชบัอยู่ทกุ

เวลานาท ี เพราะครูบาอาจารยท์่านเคยผ่านสถานะของเรามาแลว้ แลว้รูว้า่เราจะตดิอยู่

ตรงไหน ก็จะคอยเตอืน คอยสอนคอยบอก ไมใ่หต้ดิอยู่ตรงนัน้ ใหอ้อกมา ใหม้าปฏบิตัิ

ต่อสิง่นัน้สิง่น้ีต่อไป อนัน้ีก็เป็น ๒ ทางเลอืก คอืถา้ไดเ้ขา้สู่กระแสแลว้น้ีจะมคีรูบา

อาจารยค์อยบอกคอยเตอืนคอยสอน หรอืไมก่็สามารถบรรลไุด ้บรรลถุงึพระนิพพานได ้

ในทีสุ่ด แต่อาจจะใชเ้วลามากหน่อย เช่น ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก สาํหรบัผูท้ีไ่ดบ้รรลเุป็น

พระโสดาบนัแลว้ การจะไปถงึพระนิพพานน้ี ท่านแสดงไวว้่าไมเ่กนิ ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก 

แต่ถา้มคีรูบาอาจารยค์อยสอนคอยบอก อาจจะเสร็จภายใน ๗ วนัก็ได ้ น่ีคอืความ

แตกต่างระหวา่งการปฏบิตัธิรรม หลงัจากทีไ่ดบ้รรลธุรรมแลว้ ถา้มคีรูบาอาจารยค์อย

ช่วย คอยบอกคอยสอน ก็จะไปไดเ้ร็วและงา่ยดายกวา่ไปไดด้ว้ยตนเอง แต่ก็ไปได ้

เพยีงแต่วา่จะชา้หน่อยเท่านัน้เอง น่ีคอืความสาํคญัของการมคีรูบาอาจารยผู์ท้ีรู่จ้รงิเหน็

จรงิ ผูท้ี่ไดบ้รรลธุรรมแลว้ ผูท้ี่เป็นผูป้ฏบิตัดีิปฏบิตัชิอบ การไดอ้ยูก่บัท่าน จะเป็น

แหลง่ของการมีกาํลงัใจ การมีศรทัธา การมีความปรารถนา ผูท้ี่ปรารถนาการหลดุพน้ 

จากกองทกุขแ์หง่การเวียนว่ายตายเกดิ จงึมกัจะแสวงหาครูบาอาจารยก์นั เพราะว่าเป็น

วิธีเดียวที่จะทาํใหก้ารปฏบิตัินั้น เป็นไปไดอ้ยา่งงา่ยดายและรวดเรว็นัน่เอง  

สมยัทีห่ลวงปู่ม ัน่ท่านเป็นครูบาอาจารย ์ จงึมพีระมุง่ไปหาหลวงปู่ม ัน่กนัเป็นจาํนวนมาก 

สมยัก่อนไมม่รีถราเหมอืนสมยัน้ี การเดนิทางท่านตอ้งใชก้ารเดนิ หลวงปู่ม ัน่ท่านจาํ

พรรษาอยู่แถวเชยีงใหม ่ ลูกศิษยลู์กหาทีอ่ยู่ทางภาคอสีาน ทางอบุล ทางอดุร หนองคาย 

ขอนแก่นก็ตอ้งเดนิธุดงคก์นัไป เดนิไปกราบหลวงปู่แลว้ก็ขอรบัฟงัโอวาท แต่ช่วงที่อยู่ใน
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เชยีงใหม ่ หลวงปู่ท่านกต็อ้งการทีจ่ะปลกีวเิวก ตอ้งการทีจ่ะบาํเพญ็ใหถ้งึข ัน้สูงสุด ท่าน

จงึไมไ่ดร้บัลูกศิษยลู์กหาเป็นกจิจะลกัษณะ เจอกนัทีไ่หนก็สอนกนัตรงนัน้ พอสอนเสร็จ

ก็แยกกนัไป ท่านไมอ่ยากจะคลกุคลกีบัใคร ไมอ่ยากจะยุ่งกบัใคร แมแ้ต่หลงัจากทีท่่าน

ไดบ้รรลแุลว้ ท่านก็ไมอ่ยากจะคลกุคลไีมอ่ยากจะยุ่งกบัใคร อยากจะอยู่ตามลาํพงัตาม

อธัยาศยั แต่ลูกศิษยลู์กหาก็รบเรา้ขอความกรุณาความเมตตา ใหท้่านไดม้าโปรด ท่านจงึ

รบันิมนต ์จากเจา้คุณธรรมเจดยีท์ีห่ลวงปู่ม ัน่บวชเณรให ้เคยอยู่กบัหลวงปู่ม ัน่ต ัง้แต่เป็น

เณร แลว้หลวงปู่ม ัน่ก็ส่งใหไ้ปเรยีนหนงัสอื เรยีนปรยิตัธิรรมจนไดเ้ปรยีญข ัน้ต่างๆ ได ้

สมณศกัดิ์เป็นเจา้ฟ้าเจา้คุณ อยู่ทีอ่ดุรธานี เป็นเจา้อาวาสวดัโพธิสมภรณ์ ท่านก็ไป

อาราธนาขอกราบเรยีนเชญิใหห้ลวงปู่ม ัน่ มาโปรดลูกศิษยลู์กหาทีอ่ยู่ทางภาคอสีาน ท่าน

จงึเดนิทางมาแลว้ก็ไปอยู่จาํพรรษาอยู่ทีอ่ดุรก่อน หลงัจากนัน้ก็ไปอยู่ทีส่กลนคร ช่วงนัน้

ก็จะมพีระเณรทีเ่ขา้ไปศึกษา ไปปฏบิตักิบัหลวงปู่ม ัน่เป็นจาํนวนมาก ครูบาอาจารยท์ี่

พวกเรากราบไหว ้ ทีเ่รารูจ้กัก็ไปศึกษาอยู่กบัท่านในช่วงนัน้ เช่นหลวงตามหาบวั หลวงปู่

หลา้ พระอาจารยต่์างๆ อกีหลายรูปทีไ่มไ่ดก้ลา่วนามถงึ แลว้ไดอ้ยู่กบัท่านเพยีงไมก่ี่ปี 

ท่านก็ไดบ้รรลมุรรคผลนิพพานกนั ไดก้ลายเป็นทีพ่ึง่ของพวกเรามาจนถงึปจัจบุนัน้ี แลว้

ท่านก็เปิดโอกาสรบัลูกศิษยลู์กหา ใหไ้ดไ้ปอยู่ไปศึกษาจากท่าน แลว้ลูกศิษยลู์กหา

เหลา่นัน้ ทีไ่ปศึกษาไปปฏบิตั ิ ก็ไดบ้รรลธุรรมกนั แลว้ก็มาเป็นครูบาอาจารยม์าส ัง่สอน

กนัอกีทอดหน่ึง  

น่ีคือเรื่องความสาํคญัของการมีครูบาอาจารยเ์ป็นผูนํ้า เป็นผูส้ ัง่ผูส้อน เพราะจะมีผูท้ี่

บอกทางที่ถกูตอ้ง และจะเป็นผูท้ี่คอยกระตุน้คอยกระตกุใหป้ฏบิตั ิ อยา่งสมํา่เสมอ ไม่

ใหเ้ถลไถลไปกบัการกระทาํอย่างอื่น ทีไ่มไ่ดเ้ป็นประโยชนต่์อมรรคผลนิพพาน จะคอย

เตอืนคอยฉุดคอยลากใหเ้ขา้สู่ทางของการปฏบิตั ิ ใหไ้ปเดนิจงกรม ใหไ้ปนัง่สมาธิ ใหไ้ป

ปลกีวเิวกอยู่ตามลาํพงั ไมใ่หค้ลกุคลกีนั เวลามาทาํกจิกรรม กจิวตัรทีจ่าํเป็นก็ใหท้าํ

อย่างรวดเร็ว และทาํดว้ยความมสีต ิมกีารสาํรวมกายวาจาใจ ไมส่่งใจออกไปสู่บคุคลนัน้

บคุคลน้ี ดว้ยการสนทนากนั ใหม้สีตอิยู่กบัการงานทีก่าํลงัทาํอยู่ หรอืใหม้สีตอิยู่กบั

กรรมฐานบทใดบทหน่ึง เพือ่ทีจ่ะคอยควบคุมใจไม่ใหเ้กดิความฟุ้ งซ่าน เกดิความวุน่วาย

ใจ ไม่ใหเ้กดิกเิลสตณัหาต่างๆ เพือ่ทีจ่ะไดไ้มม่าทาํลายเป้าหมายของการปฏบิตั ิ ถา้ใจไม่
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มกีารคอยควบคุมอยู่อย่างใกลช้ดิตลอดเวลา เผลอไปหน่อยเดยีว กเิลสจะโผลอ่อกมา 

แลว้จะมาสรา้งความวุน่วายใจใหเ้กดิขึ้น จนจะทาํใหก้ารปฏบิตัน้ีิ ลม้เหลวลงไปเลยก็ได ้

ถงึกบัไมอ่ยากจะปฏบิตัเิลยก็ได ้ ถา้ไมร่ะมดัระวงั ครูบาอาจารยท์่านจงึคอยควบคุมพระ

เณร ทีอ่ยู่กบัท่านอย่างใกลช้ดิ ไมป่ลอ่ยใหจ้ติใจเถลไถลออกนอกลูน่อกทาง คอย

ควบคุมอยู่ตลอดเวลา  

เวลาอยูต่่อหนา้ครูบาอาจารยน้ี์ จติใจของพระเณรทกุรูปน้ี มีสตคิอยควบคมุใจอยู่

ตลอดเวลา เพราะถา้เผลอสติเม่ือไหร ่ จะมีการแสดงที่ไม่น่าดูออกมาทนัท ี แลว้ครูบา

อาจารยท์่านกจ็ะรูท้นัทีเหน็ทนัที ท่านกจ็ะเตือนทนัที ถา้เตือนบ่อยๆ ท่านกจ็ะไม่ใหอ้ยู่

กบัท่านอกีต่อไป พระเณรถงึกลวัครูบาอาจารยม์าก แต่ไมไ่ดก้ลวัเพราะอาํนาจทีจ่ะถกู

ขบัไล ่ แต่กลวัเพราะว่าตนเองน้ีจะลม้เหลว เวลาเจอครูบาอาจารย ์ จงึพยายามทีจ่ะสงบ

เสงีย่มเจยีมตวั คอยควบคุมความคดิของตน ใหต้ ัง้อยู่ในความสงบเสมอ การมสีต ิ มี

ความระมดัระวงัควบคุมใจของตนน้ี ก็เป็นเหตทุีท่าํใหจ้ติใจเจรญิกา้วหนา้ไปตามลาํดบั 

ทาํใหม้สีตเิพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ มสีตอิย่างต่อเน่ือง แลว้ก็จะทาํใหก้ารปฏบิตั ิ เพือ่ทาํใจให ้

สงบนัน้เป็นผลขึ้นมา 

ถา้สติมีอยา่งต่อเน่ือง เวลานัง่สมาธ ิ จติจะรวมเขา้สูค่วามสงบไดอ้ยา่งงา่ยดาย และจะ

เขา้สูค่วามสงบอยา่งเต็มที่ คืออปัปนาสมาธิ จะพบกบัความสุขที่เกดิจากความสงบน้ี 

แลว้กจ็ะมีหลกัมีเกณฑ ์มีที่พึ่งทางใจ เวลาเกดิความวุน่วายใจ กจ็ะรูว้่า มีที่ไปดบัความ

วุ่นวายใจน้ีได ้ คือการเขา้สูอ่ปัปนาสมาธิ ถา้มทีีพ่ึง่ทางใจแลว้ การปฏบิตัน้ีิก็จะกา้วหนา้

ขึ้นไปไดอ้ย่างแน่นอน แต่ถา้ยงัไมไ่ดค้วามสงบน้ี การปฏบิตัน้ีิก็ยงัจะลม้ลกุคลกุคลาน

อยู่ ยงัเป็นลูกผลูีกคนอยู่ ยงัไมแ่น่นอน เวลาทีเ่กดิความฟุ้ งซ่านเกดิความวุ่นวายใจ ถา้

ยงัไมส่ามารถทีจ่ะระงบัดบัมนัได ้ มนัก็จะเป็นช่วงทีท่กุขท์รมานใจเป็นอย่างมาก และถา้

ปลอ่ยใหม้นัเรื้อรงัยดืยาวออกไป ก็อาจจะทาํใหถ้งึกบัยกธงขาว ยอมแพ ้หยุดการปฏบิตั ิ

แลว้ก็ไปกระทาํสิง่ทีก่เิลสตณัหาตอ้งการใหก้ระทาํ ก็คอืกลบัไปหาความสุขทางโลก 

กลบัไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย 
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แต่ถา้ไดห้ลกัไดเ้กณฑใ์นการปฏบิตัแิลว้ รูจ้กัวธิีทีจ่ะทาํใจใหร้วมเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตา

รมณ ์ เป็นอปัปนาสมาธิแลว้ ปญัหาทีจ่ะทาํใหใ้จนัน้ยกธงขาวน้ีจะหมดไป เพราะว่าเวลา

เกดิความทกุขท์ีไ่มส่ามารถใชป้ญัญาแกไ้ด ้ เพราะปญัญายงัไมม่ ี อย่างนอ้ยก็จะใชส้มาธิ

น้ีมาช่วยแกป้ญัหาไปไดพ้ลางๆก่อน ไปหลบอยู่ตามลาํพงั ไปทาํใจใหส้งบ พอใจสงบแลว้ 

ปญัาหาต่างๆทีท่าํใหเ้กดิความวุน่วายใจ ก็จะหายไป แลว้พอออกจากสมาธมิา กจ็ะตอ้ง

หดัเจรญิปญัญา พจิารณาถงึเหตทุี่ทาํใหเ้กดิปญัหาต่างๆข้ึนมา วา่เกดิจากอะไร ปญัหา

ต่างๆที่มีอยูใ่นโลกน้ี กเ็กดิจากความไม่เที่ยงแทแ้น่นอนของสิ่งต่างๆนัน่เอง สิง่ต่างๆ

นัน้ มกีารเปลีย่นไปเปลีย่นมาอยู่ตลอดเวลา เป็นปญัหาเพราะวา่เราไมอ่ยากจะใหเ้ขา

เปลีย่น เรามอีะไรเราก็อยากจะใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้ ไมอ่ยากใหเ้ขาเปลีย่น เพราะเปลีย่น

แลว้มกัจะเป็นปญัหากบัเรา เช่นมรีถเราก็อยากจะใหร้ถน้ีใชก้ารใชง้านไดต้ลอดเวลา ไม่

อยากจะใหเ้ขาเสยี แต่ธรรมชาตขิองรถ หรอืของสิ่งต่างๆ มนัก็ตอ้งมวีนัเสือ่มมวีนัเสยี 

พอมนัเสยีมนัก็กลายเป็นปญัหาขึ้นมา เราก็ตอ้งพจิารณาว่า ปญัหาอยู่ทีก่ารเสยีการเสือ่ม

ของรถ หรอืวา่ปญัหาอยู่ทีใ่จของเรา ทีไ่มอ่ยากใหเ้ขาเสือ่ม ไมอ่ยากใหเ้ขาเสยี  

ถา้เราพจิารณาแลว้ เราก็จะเหน็วา่ปญัหาทีท่าํใหเ้ราไม่สบายใจนัน้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารเสือ่ม

การเสยี แต่อยู่ทีค่วามอยากของพวกเราเอง ความอยากใหส้ิง่ต่างๆ ไมเ่สือ่มไมเ่สยี พอ

เขาเสือ่มเขาเสยีก็เกดิความไมส่บายใจขึ้นมา แต่ถา้เราใชป้ญัญาพจิารณา เราก็จะสามารถ

แกป้ญัหาน้ีได ้ เราก็จะเหน็วา่สิง่ต่างๆ ตอ้งมกีารเสือ่มมกีารเสยีไปเป็นธรรมดา ไปหา้ม

เขาไม่ได ้ ถา้เราอยากจะใหเ้ขาไมเ่สือ่มไมเ่สยี เราก็จะเกดิความไมส่บายใจขึ้นมา แต่ถา้

เรายอมรบัสภาพความเป็นจรงิ วา่เขาตอ้งเสือ่มตอ้งเสยี เวลาเขาเสือ่มเขาเสยี เราก็รบักบั

สภาพนัน้ไป ถา้เรารกัษาไดเ้ราก็รกัษาไป แกไ้ขไดก้็แกไ้ขไป เปลีย่นไดก้็เปลีย่นไป ถา้

รกัษาไมไ่ดเ้ปลีย่นไม่ได ้ ก็ตอ้งยอมรบักบัสภาพไป ถา้สิง่ไหนทีเ่ราไมจ่าํเป็นจะตอ้งม ี ก็

อย่าไปมมีนั ถา้มกี็ตอ้งทาํใจเวลาทีใ่ชเ้ขาไมไ่ด ้ อนัน้ีก็จะทาํใหจ้ติใจของเราไมท่กุขไ์ม่

วุน่วายไปกบัความเสือ่มความเสยีของสิง่ต่างๆ แมก้บัร่างกายของเรา ก็ตกอยู่ในสภาพ

เดยีวกบัสิง่ต่างๆ หรอืร่างกายของคนทีเ่ราเกี่ยวขอ้งดว้ย ร่างกายของคนทีเ่รารกัเราชอบ 

เขาก็ตอ้งมวีนัเสือ่มมวีนัเสยี เหมอืนกบัร่างกายของเราทีจ่ะตอ้งมวีนัเสือ่มมวีนัเสยี ถา้เรา

ตอ้งการทีจ่ะไมม่คีวามวุน่วายใจ กบัความเสือ่มกบัความเสยีของร่างกายของคนทีเ่รา
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เกี่ยวขอ้งดว้ยก็ด ี หรอืกบัร่างกายของเราเองก็ด ี เราก็ตอ้งสอนใจเตอืนใจอยู่เรื่อยๆ วา่

เขาตอ้งเสือ่มเขาตอ้งเสยี และเราหา้มเขาไมไ่ด ้ แต่สิง่ทีเ่ราหา้มได ้ ก็คอืหา้มใจของเรา

ไมใ่หท้กุขก์บัการเสือ่มกบัการเสยี ใหใ้จของเราต ัง้อยู่ในความสงบ ตัง้อยู่ในความสุข

สบายใจได ้ไม่วา่เขาจะเสื่อม หรอืเขาจะไมเ่สือ่ม เขาจะเสยีหรอืไมเ่สยี 

อนัน้ีคอืเรื่องของปญัญา ทีจ่ะมาคอยสอนใจ ใหใ้จรกัษาความสงบ ความสุขของใจไว ้

ดว้ยการปลอ่ยวางของต่างๆ ทีใ่จมาสมัผสัรบัรูห้รอืมาครอบครองเป็นสมบตั ิ ตอ้งรูว้า่ 

เป็นสิง่ทีใ่จไมส่ามารถทีจ่ะไปควบคุมบงัคบัไดต้ลอดเวลา บางเวลาก็ยงัพอทีจ่ะดูแล

ควบคุมบงัคบัได ้ แต่ก็มเีวลาทีจ่ะไม่สามารถควบคุมดูแลบงัคบัได ้ ก็ตอ้งปลอ่ย ตอ้งอยู่

กบัเขาไป บงัคบัเขาไมไ่ด ้ เขาเป็นอะไรก็ตอ้งรบัรูไ้ป ร่างกายไมส่บายก็ตอ้งรบัรูไ้ป รกัษา

ไมไ่ดก้็ตอ้งรบัรูไ้ป อยู่ไมไ่ดก้็รบัรูไ้ป ถา้รูเ้ฉยๆ สกัแต่วา่รู ้ไม่มคีวามอยากใหเ้ขาไมเ่สือ่ม 

ไมม่คีวามอยากใหเ้ขาหายดเีป็นปกต ิ ใจก็จะไมท่กุขไ์มวุ่น่วายใจ เวลาทีเ่ขาไมไ่ดเ้ป็นไป

ตามความอยากของใจ ก็จะเหน็โทษของความอยากของใจ วา่เป็นตวัทีส่รา้งความทกุข์

ความวุน่วายใจ ไมใ่ช่ความเสือ่มความเสยีของร่างกาย แต่เป็นความอยากของใจ ทีไ่ม่

อยากใหร่้างกายเสือ่ม ไม่อยากใหร่้างกายเสยีน่ีเอง น่ีคอืการเจรญิปญัญา หลงัจากทีไ่ด ้

สมาธิแลว้  

สมาธิน้ียงัไมส่ามารถทีก่าํจดัความทกุขค์วามวุน่วายใจ เวลาออกจากสมาธิมาได ้ เวลาอยู่

ในสมาธิน้ี ความทกุข ์ ความวุน่วายใจ จะไมป่รากฏ เพราะเหตขุองความทกุขค์วา

มวุน่วายใจนัน้ ถกูกาํลงัของสมาธิกดเอาไว ้แต่พอออกจากสมาธิแลว้ เหตทุีท่าํใหใ้จทกุข ์

วุน่วายน้ี ก็จะออกมาแสดงตน ก็คอืความอยากต่างๆ ความอยากใหบ้คุคลนัน้บคุคลน้ี

เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ความอยากใหร่้างกายของเราเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ความ

อยากใหส้ิง่น ัน้สิง่น้ีเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ความอยากเหลา่น้ีแล ทีเ่ป็นตวัสรา้งปญัหา

ใหแ้ก่ใจ สรา้งความทกุขใ์หก้บัใจ เพราะไมเ่ขา้ใจถงึสิง่ต่างๆทีใ่จไปมคีวามอยากดว้ยวา่ 

เขาตอ้งเปลีย่นไปเปลีย่นมา เขาตอ้งขึ้นตอ้งลง ตอ้งเจรญิตอ้งเสือ่ม เขาไมอ่ยู่ภายใต ้

อาํนาจคาํส ัง่ของเรา อนิจจงั กแ็ปลว่าตอ้งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา อนัตตา กค็ือเราไม่

สามารถไปควบคมุบงัคบัใหเ้ขาเป็นตามที่เราตอ้งการไดเ้สมอไป ถา้เราเขา้ใจหลกั
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อนิจจงั หลกัอนตัตา เราก็จะไมไ่ปอยากใหเ้ขาเป็นในสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้แต่เราก็ยงัพอทีจ่ะ

ควบคุมเขาไดใ้นระดบัหน่ึง เช่นร่างกายของเราตอนน้ีเราก็ยงัสามารถควบคุมใหอ้ยู่เป็น

ปกตไิด ้ แต่เวลาเกดิอาการเจบ็ไขไ้ดป่้วยขึ้นมา ก็อาจจะไม่สามารถควบคุมได ้ ถา้ไมม่ี

การดูแลรกัษาดว้ยหยูกดว้ยยาต่างๆ และบางครัง้แมแ้ต่หยูกยาก็จะไมส่ามารถทีจ่ะ

ควบคุมบงัคบั ใหเ้ขาอยู่อย่างเป็นปกตไิด ้ เพราะมนัเป็นช่วงทีเ่ขาจะตอ้งถงึแก่ความตาย

แลว้ ช่วงนัน้เราก็ไมส่ามารถทีจ่ะทาํอะไรไดก้บัร่างกาย แต่ถา้เราเขา้ใจหลกัน้ี เราก็จะไม่

ทกุขไ์ปกบัความตายของร่างกาย เพราะเรารูว้า่ มนัเป็นเรื่องทีอ่ยู่เหนือ ความรู ้

ความสามารถของเรา ทีจ่ะไปเปลีย่นแปลงได ้ เมือ่ร่างกายถงึเวลาทีจ่ะตอ้งตาย เราก็

ปลอ่ยเขาตายไป ถา้เราไมม่คีวามอยากใหเ้ขาไมต่าย เราก็จะไมม่ปีญัหากบัความตายของ

ร่างกาย เราจะไมท่กุขไ์มเ่ดอืดรอ้น กบัความตายของร่างกาย  

น่ีคือการปฏบิตัขิ ัน้ปญัญา จะตอ้งเหน็ไตรลกัษณ์ในสิ่งต่างๆ ที่ใจมาเกี่ยวขอ้งดว้ย มา

ครอบครองเป็นสมบตัิ ไม่ว่าจะเป็นสมบตัภิายนอก ไม่ว่าจะเป็นบคุคลตา่งๆ หรอืไม่ว่า

จะเป็นรา่งกายของเรา ลว้นเป็นไตรลกัษณ์ทัง้นั้น ลว้นจะตอ้งมีการสิ้นสดุลงไป ถา้เรา

คอยสอนใจเตอืนใจไมใ่หห้ลงไมใ่หล้มื เวลาเกดิเหตกุารณท์ีเ่ราไดค้อยสอนคอยเตอืนใจ

อยู่ ใจของเราก็จะไมห่ลง ใจของเราก็จะไมเ่กดิความอยากไมใ่หเ้กดิขึ้น ใจของเราก็จะสกั

แต่วา่รู ้ ปลอ่ยวาง แลว้ก็แยกกนัไป เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งแยกทางกนั ใจก็ยงัเป็น

เหมอืนเดมิอยู่ เหมอืนในขณะทีไ่มไ่ดแ้ยกทางกนั อยู่ก็ไมเ่ดอืดรอ้น ไปก็ไมเ่ดอืดรอ้น 

เพราะใจปลอ่ยวางสิง่ต่างๆ เพราะรูว้า่ไมช่า้ก็เร็วก็จะตอ้งมกีารพลดัพรากจากกนั ผูท้ีม่ี

ปญัญาก็จะไมท่กุขก์บัการพลดัพรากจากกนัและกนั การที่จะมีปญัญากต็อ้งคอย

พจิารณาอยูเ่นืองๆ พจิารณาอยูเ่รื่อยๆ อยา่งที่พระพทุธเจา้ทรงสอนว่า เราเกดิมาแลว้

ยอ่มมีความแกเ่ป็นธรรมดา ลว่งพน้ความแกไ่ปไม่ได ้เราเกดิมาแลว้ยอ่มมีความเจบ็ไข้

ไดป่้วยเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยไปไม่ได ้ เราเกดิมาแลว้ยอ่มมีความ

ตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความตายไปไม่ได ้เราเกดิมาแลว้ยอ่มมีการพลดัพรากจากกนั

เป็นธรรมดา ลว่งพน้การพลดัพรากจากกนัไปไม่ได ้ อนัน้ีแหละคอืการเจรญิปญัญา 

หลงัจากทีเ่ราออกจากสมาธิมาแลว้  
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การเจรญิปญัญาน้ีเจรญิไดต้ลอดเวลา ยกเวน้เวลาทีอ่ยู่ในสมาธิเท่านัน้ เวลาที่จติรวม

เป็นอปัปนาฯ เป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นหน่ึงสกัแต่ว่ารู ้ เป็นอเุบกขา เวลานั้นไม่ใช่เป็น

เวลาที่เราจะเจรญิปญัญา เวลานั้นเป็นเวลาเจรญิสมาธิ เจรญิพลงัของใจ ใหมี้ความสงบ 

ใหมี้ความน่ิงใหมี้ความอิม่ไม่หวิโหยกบัอารมณ์ต่างๆ ถา้จติไมม่คีวามอิ่ม ไมม่คีวามหวิ

โหยกบัอารมณต่์างๆ พอออกจากสมาธิมา จติก็จะหวิโหยกบัอารมณต่์างๆ ทีเ่คยไดเ้สพ 

จะหวิโหยกบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะชนิดต่างๆ ก็จะไมม่กีะจติกะใจทีจ่ะมาเจรญิ

ปญัญา มาพจิารณาความจรงิของร่างกาย ทีจ่ะเป็นปญัหาต่อไป แต่ถา้จติมสีมาธิ มคีวาม

อิ่ม ไมห่วิโหยกบัอารมณ ์ เวลาออกมาก็จะสามารถดงึจติมาพจิารณา เรื่องของร่างกายน้ี

ได ้ทีต่อ้งพจิารณา ก็เพราะวา่ถา้ไมพ่จิารณามนัจะลมื พอไมพ่จิารณาปับ๊ มนัจะเผลอมนั

จะไปคดิเหมอืนเดมิ คดิอยากใหร่้างกายไมแ่ก่ ไมเ่จบ็ ไมต่าย ไมพ่ลดัพรากจากสิง่ต่างๆ 

จากบคุคลต่างๆ แลว้พอคดิวา่จะตอ้งพลดัพรากก็เกดิความไม่สบายใจแลว้ ท ัง้ๆทีย่งัไม่

เกดิเหตกุารณน์ัน้เลย เหมอืนกบัเวลาหมอบอกวา่จะฉีดยาเท่านัน้ ยงัไมท่นัฉีดเลย ก็เกดิ

อารมณเ์สยีขึ้นมาแลว้ ไม่สบายใจขึ้นมาแลว้ แต่ถา้ไดห้ม ัน่พจิารณาอยู่เรื่อยๆ ต่อไปเวลา

คดิถงึเรื่องราวเหลา่น้ี ใจจะรูส้กึเฉยๆ แต่จะเฉยไดน้ี้ ก็ตอ้งมกีาํลงัของสมาธิช่วย

สนบัสนุน ผูท้ี่ไม่มีสมาธจิงึไม่สามารถที่จะเจรญิปญัญาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

ประสทิธิผล พจิารณาไปก็พจิารณาไดเ้ดีย๋วเดยีว เดีย๋วก็ลมื แลว้พอไปคดิถงึความแก่ 

ความเจบ็ ความตายก็ใจไมด่ขีึ้นมาอกี  

ดงันั้นการเจรญิปญัญาอยา่งแทจ้รงิน้ี ตอ้งเกดิหลงัจากที่ไดส้มาธิมาแลว้ แลว้สมาธิก็

ตอ้งเป็นสมาธิที่ลกึ ที่มีอเุบกขาเป็นกาํลงั เวลาไดส้มาธิใหม่ๆ จงึไม่ควรรบีไปเจรญิ

ปญัญา แตค่วรที่จะสรา้งฐานของสมาธิ ใหห้นาแน่นมัน่คง ใหมี้ความเช่ียวชาญชํานาญ 

สามารถเขา้ออกในสมาธิไดท้กุเวลาที่ตอ้งการ เม่ือสามารถควบคุมใจใหเ้ขา้สูส่มาธิได ้

ทกุเวลาที่ตอ้งการแลว้ เวลาออกจากสมาธิมาแลว้คอ่ยใชป้ญัญา เพราะวา่เวลาใชป้ญัญา

น้ีตอ้งใชค้วามคดิปรุงเเต่ง ถา้สมาธิยงัไมช่าํนาญ ยงัไมเ่ชี่ยวชาญ ยงัไมม่ ัน่คง ถา้ออกมา

พจิารณาแลว้เผลอพล ัง้ไปคดิในทางกเิลสตณัหา ใจก็จะเกดิความฟุ้ งซ่านขึ้นมาได ้ แลว้

ถา้ไมม่คีวามเชี่ยวชาญชาํนาญในการเขา้สมาธิ ก็อาจจะไมส่ามารถดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบ

ได ้หรอืกวา่จะเขา้ไดก้็ตอ้งยากเยน็แสนเขญ็ ดงันัน้ในเบื้องตน้ของการเจรญิสมาธิ ขอให ้
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พยายามสรา้งฐานของสมาธิ ใหแ้น่นหนาม ัน่คง ใหต้ ัง้อยู่ในความสงบใหไ้ดเ้ป็นเวลาอนั

ยาวนาน แลว้ก็สามารถเขา้ไดท้กุเวล ํา่เวลาทีต่อ้งการก่อน แลว้ค่อยออกมาเจรญิทาง

ปญัญาจะปลอดภยักวา่  

น่ีคือหลกัของการบาํเพญ็สมาธแิละปญัญา แลว้หลงัจากที่ไดเ้จรญิปญัญา กต็อ้งมีจุดที่

จะตอ้งพกัปญัญาไวช้ัว่คราว เพราะการพจิารณาจะถงึจุดอิม่ตวั จะไม่อยากจะพจิารณา 

หรอืการพจิารณาจะเริ่มออกนอกลูน่อกทาง เพราะกาํลงัของอเุบกขาที่มีอยูใ่นสมาธน้ีิ 

จางหายไป กเิลสกจ็ะออกมาฉุดลากใหก้ารพจิารณาน้ี ออกไปในทางกเิลสตณัหาได ้

ตอนนั้นกค็วรที่จะพกัการพจิารณา แลว้กก็ลบัเขา้สูส่มาธิ ไปพกัจติ ไปสรา้งความสงบ 

สรา้งอเุบกขาใหก้ลบัคนืข้ึนมาใหม่ เหมอืนกบันํา้เยน็ทีเ่ราแช่ไวใ้นตูเ้ยน็ พอเเช่ไวน้านๆ

นํา้ก็เยน็ เราก็เอาออกมาดืม่เอามาใชก้นั พอความเยน็ของนํา้หายไป เราก็เอากลบัเขา้ไป

เเช่ในตูเ้ยน็ใหม ่ เพือ่ใหน้ํา้มนัเยน็ พอเยน็แลว้เราค่อยเอาออกมาดืม่ใหม ่ฉนัใด สมาธิก็

เป็นความเยน็ความสงบ ความสบายของใจ แต่พอเอาออกมาเจรญิปญัญา มนัก็จะเสือ่ม

ลงไปได ้หมดไปได ้ก็ตอ้งกลบัเขา้ไปในสมาธิใหม ่ไปสรา้งความเยน็ สรา้งความสบายใจ

ขึ้นมาใหม ่ตอ้งทาํอยา่งน้ีสลบักนัไป จนกว่าจะสามารถตดัอปุาทาน ในสิ่งที่เราพจิารณา

ได ้ เช่นตดัอปุาทานในร่างกายได ้ ตดัอปุาทานในเวทนาได ้ ถา้เราตดัไดแ้ลว้สิง่ทีเ่ราตดั

แลว้นัน้จะไมเ่ป็นปญัหากบัใจอกีต่อไป จะไมม่าสรา้งความทกุขส์รา้งความวุน่วายใจ

ใหก้บัใจไดอ้กีต่อไป  

เม่ือไม่มีปญัหาแลว้ กไ็ม่ตอ้งไปพจิารณาอกี กไ็ปพจิารณาในสิ่งที่มีปญัหาอยู่ เช่นถา้ยงั

มกีามารมณอ์ยู่ ก็ตอ้งไปพจิารณาเรื่องของอสุภะต่อไป พจิารณาดูความไมส่วยไมง่าม

ของร่างกาย ใหม้นัตดิตาตดิใจ เวลาเกดิกามารมณข์ึ้นมา ก็จะสามารถเอาความไม่สวย

ไมง่ามน้ี ออกมาลบลา้งกามารมณ์ได ้ เพราะกามารมณน้ี์เกดิจากการไปเหน็ในสิง่ทีส่วยที่

งาม นัน่เอง แต่พอไปเหน็ในสิง่ทีไ่มส่วยไมง่าม กามารมณ์นัน้มนัก็จะหายไป ถา้ใจของ

เรายงัไมม่ภีาพของความไมส่วยไมง่ามของร่างกาย เราก็จะไมม่เีครื่องไมเ้ครื่องมอื ทีจ่ะ

มาสูก้บักามารมณไ์ด ้ นอกจากการใชส้มาธิ ซึง่เป็นการหลบหนีปญัหาเท่านัน้เอง ไมไ่ด ้

เป็นการเผชญิและแกป้ญัหา ไมไ่ดเ้ป็นการฆ่าปญัหา เพยีงแต่วา่ไมม่อีาวุธ เลยตอ้งใช ้
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สมาธิหลบไปก่อน แต่ถา้มอีาวุธคอืมปีญัญา มอีสุภะ อสุภะน้ีก็จะสามารถแกป้ญัหาได ้

โดยไมต่อ้งหลบเขา้ไปในสมาธิ พอเกดิกามารมณก์็เหน็ภาพไมส่วยไมง่ามของร่างกาย

ขึ้นมาทนัท ีเหน็โครงกระดูก เหน็ตบัไตไสพ้งุ เหน็เน้ือเอน็กระดูก เหน็อวยัวะต่างๆ อนัน้ี

ก็จะทาํใหก้ามารมณน้ี์ดบัไปได ้ อนัน้ีก็เป็นปญัญาอกีข ัน้หน่ึง ทีจ่ะตอ้งดาํเนินต่อไป 

หลงัจากทีไ่ดผ่้านปญัญาขัน้ของรา่งกาย ขัน้ของเวทนากต็อ้งไปสูข่ ัน้ของอสุภะของ

ความไม่สวยไม่งาม การปฏบิตัเิมือ่ผ่านแต่ละข ัน้ไป มนัก็จะรูว้า่ผ่าน หมดปญัหาไป แลว้

มนัก็จะรูว้า่ยงัตดิอยู่ตรงไหน ตดิตรงไหนกต็อ้งใชก้ารพจิารณาไตรลกัษณแ์บบเดยีวกนั

น้ีไป จนกวา่จะผ่านไปได ้ผ่านไปหมด จนกวา่จะรูว้่าไมม่ปีญัหาหลงเหลอือยู่แลว้ ใจไมม่ี

ปญัหากบัอะไรแลว้ งานของการปฏบิตักิ็จะสิ้นสุดลง ไมม่กีจิทีจ่ะตอ้งทาํมากไปกวา่น้ี

แลว้ กจิในพรหมจรรยน้ี์ไดเ้สร็จสิ้นลงแลว้ วสุติงั พรหมจรยิงั  

น่ีคอืการปฏบิตัธิรรมเพือ่เป้าหมายของพระพทุธศาสนา คอืมรรคผลนิพพานน้ี เกดิจาก

การเขา้หาครูบาอาจารย ์ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ จนเกดิกาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะ

ปฏบิตัอิย่างจรงิๆจงัๆ แลว้พอไดป้ฏบิตั ิไดร้บัผลจากการปฏบิตั ิก็จะมกีาํลงัใจทีจ่ะคอย

ผลกัดนัใหป้ฏบิตัไิปดว้ยตนเอง แต่ก็ยงัตอ้งพึง่ครูบาอาจารยค์อยสอนคอยบอก ถงึทาง

ทีจ่ะไปวา่มอีปุสรรคอะไรรออยู่ขา้งหนา้ มหีลมุพรางอะไรอยู่ขา้งหนา้ ทีจ่ะตอ้งคอยแก ้

คอยหลบ ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยก์็อาจจะไปตดิอยู่ตรงหลมุนัน้หลมุน้ี หรอืจะไปผดิทาง 

ตอ้งวกกลบัมาใหม ่ เสยีเวลา แต่ก็ยงัสามารถไปไดถ้า้ไดเ้ขา้สู่กระแสธรรมแลว้ ไดเ้ขา้สู่

กระแสของพระนิพพานแลว้ คอืไดเ้ป็นพระโสดาบนัแลว้ จะมคีรูบาอาจารยห์รอืไมก่็ยงั

สามารถไปไดด้ว้ยตนเอง แต่จะชา้จะยากกวา่มคีรูบาอาจารยค์อยพา คอยสอน คอย

บอก  

ดงันัน้ผูท้ีม่คีรูบาอาจารยแ์ลว้ มกัจะไมอ่ยู่ห่างครูบาอาจารย ์ถงึแมจ้ะไปปลกีวเิวกก็ยงัจะ

กลบัมาหาอยู่เรื่อยๆ เพราะเวลาไปปลกีวเิวกแต่ละครัง้ ก็มกัจะเกดิปญัหา ความไมเ่ขา้ใจ

ในแต่ละครัง้เกดิขึ้นมา ก็ตอ้งยอ้นกลบัมากราบเลา่ใหท้่านฟงั พอท่านไดย้นิไดฟ้งัท่านก็

จะชี้แนะว่าควรจะทาํอย่างนัน้ควรจะทาํอย่างน้ี พอเราปฏบิตัติาม ปญัหาทีเ่กดิขึ้นก็จะ

หมดไป น่ีคอืเรื่องของการศึกษาจากครูบาอาจารย ์ เพือ่นาํไปสู่การปฏบิตั ิ เมือ่ไดป้ฏบิตัิ
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อย่างถกูตอ้งแลว้ เป็นสุปฏปินัโนแลว้ ก็จะไดบ้รรลมุรรคผลนิพพานกนั ไมว่า่จะเป็น

หญงิเป็นชาย เป็นนกับวชเป็นผูค้รองเรอืน เป็นเดก็หรอืเป็นผูใ้หญ่ ไมส่าํคญั สาํคญัอยู่

ทีก่ารมคีรูบาอาจารย ์มกีารปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง แลว้ผลก็จะเกิดตามขึ้นมาอย่างแน่นอน  

ดงันัน้ก็ขอใหพ้วกเรา ทีย่งัเกาะตดิอยู่กบัครูบาอาจารย ์ทีย่งัพยายามทีจ่ะสรา้งกาํลงัใจให ้

เกดิ เพือ่จะไดเ้ขา้สู่การปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิ หรอืผูท้ีไ่ดป้ฏบิตัอิย่างแทจ้รงิแลว้ ก็ขอให ้

พยายามปฏบิตัต่ิอไป อย่างต่อเน่ือง ขอใหเ้พิม่ใหม้กีารปฏบิตัิมากขึ้นไปตามลาํดบั จน

สามารถปฏบิตัไิดเ้ต็มรอ้ย แลว้ผลต่างๆทีเ่ราตอ้งการ ก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน 

แลว้สกัวนัหน่ึงงานของการปฏบิตัน้ีิ ก็จะถงึวนัทีส่าํเร็จ วนัทีไ่มต่อ้งปฏบิตัอิกีต่อไป  

การแสดงก็คดิวา่พอสมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี ขออนุโมทนาใหพ้ร 

ถาม เมือ่ก่อนเวลาทาํสมาธิ ตอ้งนึกพทุโธไปดว้ย สกัระยะหน่ึงจงึพบวา่ จติจะสามารถ

รวมลงกลายเป็นสงบ สุข วา่ง แต่ตอนน้ีเหมอืนไมต่อ้งอาศยัพทุโธเลย แค่พอได ้

ลงนัง่สมาธิ รูส้กึไดว้่าจติรวมลงเป็นสมาธิไดแ้ลว้ ในเวลาส ัน้ๆ ครัน้พอนึกขึ้นมา

ไดว้า่ตอ้งนึกพทุโธดว้ยซ ิเดีย๋วจะไม่ถกูตอ้ง สตกิ็ดงึเอาพทุโธมาภาวนาต่อ อย่าง

น้ีถกูหรอืผดิคะ หรอืวา่ปลอ่ยใหจ้ติสงบลงไปเลย ไมต่อ้งอาศยัพทุโธก็ได ้

ตอบ ถา้จติสงบโดยไมต่อ้งใชพ้ทุโธ ก็ไมต่อ้งใชพ้ทุโธ แสดงวา่สตขิองเรามกีาํลงัพอ ไม่

ตอ้งอาศยัพทุโธเป็นตวักระตุน้เป็นตวัสรา้งขึ้นมา ผูท้ีย่งัไมม่สีตมิกัจะตอ้งใชพ้ทุ

โธ เป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิสตขิึ้นมา แต่ผูท้ีไ่ดฝึ้กสตมิาอย่างต่อเน่ือง จนสตพิอมี

กาํลงัทีจ่ะส ัง่ใหจ้ติเขา้สู่ความสงบได ้ โดยทีไ่มต่อ้งใชพ้ทุโธก็ไมจ่าํเป็นจะตอ้งใช ้

ถา้กลบัมาใชพ้ทุโธก็แทนทีจ่ะสงบ มนัก็กลบัมาไมส่งบ เพราะว่าดงึจติทีส่งบ

ออกมาคดิปรุงเเต่ง ถงึแมว้า่จะเป็นพทุโธมนัก็ยงัเป็นความคดิปรุงเเต่งอยู่ 

เพยีงแต่วา่มนัไมเ่ป็นความคดิปรุงเเต่งทีท่าํใหฟุ้้ งซ่าน มนัจะทาํใหส้งบ แต่เมือ่มนั

สงบแลว้ มนัก็เหมอืนกบัเดนิถอยหลงั เดนิเขา้ไปในประตูหอ้งแลว้ โดยทีไ่มต่อ้ง

ใชก้ญุแจ เราคดิวา่เมือ่ก่อนเวลาจะเขา้ประตูหอ้งตอ้งใชก้ญุแจ ก็เลยถอยออกไป

แลว้ไปเอากญุแจมาเปิดประตูใหม ่ มนัก็เขา้ไปเหมอืนเดมิ มนัก็เขา้ไปอยู่ที่
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เดยีวกนั คอืถา้มสีตแิลว้ก็ไมต่อ้งใชก้ญุแจ เขาเรยีกวา่มกีญุแจผ ี เพยีงแต่จบัปับ๊

มนัก็เปิดแลว้ประตู ฉะนัน้ผูท้ีเ่ชี่ยวชาญในสตแิลว้เขาไมต่อ้งใชพ้ทุโธ ไมต่อ้งใช ้

ลมหายใจ เขาเรยีกวา่กาํหนดจติ เพยีงแต่วา่กาํหนดวา่ไม่ใหค้ดิปรุงเเต่งใหส้กัแต่

วา่รู ้มนัก็สงบได ้

ถาม แลว้หลงัจากทีจ่ติรวมสงบแลว้ ตอ้งทาํอะไรต่อไปอกีคะ 

ตอบ ก็พยายามใหม้นัสงบไปนานๆ ไมต่อ้งทาํอะไร ใหม้นัพกัอยู่ในความสงบนัน้ 

จนกวา่กาํลงัสตมินัจะหมด แลว้กาํลงัของกเิลสตณัหามนัก็จะดนัใหจ้ติออกมาคดิ

ปรุงแต่ง ถา้อยากจะใหส้งบต่อก็กาํหนดสตใิหมใ่หม้นัสงบต่อ ถา้ไมอ่ยากจะอยู่ 

หรอืวา่จาํเป็นตอ้งลกุไปทาํอะไรก็ออกมา ก็ใชส้ติประคบัประคอง อย่าใหม้นัไป

คดิฟุ้ งซ่าน ไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ หรอืถา้จะใหค้ดิไปในทางปญัญาก็พจิารณา

ไตรลกัษณ ์พจิารณาร่างกาย ว่าไมเ่ทีย่งเป็นทกุขไ์มใ่ช่เป็นของเรา  

ถาม เวลาเหน็บคุคลทีท่าํไมถ่กูตอ้ง เช่นเขยีนบทความหรอืความคดิเหน็ทีไ่มถ่กูตอ้ง

ตามจรงิ หรอืใหข้อ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้ง จะรูส้กึไมพ่อใจ ตอ้งเขา้ไปเขยีนหรอืแสดง

ความคดิเหน็ทีเ่ป็นจรงิ เพือ่แสดงความจรงิใหป้รากฏ สิง่ทีท่าํน้ีเป็นความโกรธ

หรอืความหลง หรอืไมเ่ป็นท ัง้สองอย่าง และควรจะทาํต่อไปหรอืเลกิทาํดคีรบั 

ตอบ ก็ขึ้นอยู่กบัเหตผุล วา่ทาํดว้ยความโกรธหรอืทาํดว้ยความหลง ถา้ทาํดว้ยความ

โกรธความหลงก็อย่าไปทาํ แต่ทาํดว้ยเหตผุลซึง่บางครัง้อาจจะมคีวามจาํเป็น

จะตอ้งทาํ เมือ่มกีารแสดงอะไรทีไ่มถ่กูตอ้ง แลว้เรามหีนา้ที่ๆ จะตอ้งไปทาํความ

เขา้ใจ ใหผู้อ้ื่นไมเ่กดิความหลงผดิขึ้นมา เราก็อาจจะตอ้งออกไปแสดง ไปตอบ

ไปบอกความถกูตอ้งวา่เป็นอย่างไร แต่ถา้เราไมม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งเราไมม่หีนา้ที่ เรา

จะทาํก็ได ้ไมท่าํก็ได ้ไมท่าํก็ไมเ่ดอืดรอ้น ทาํก็ไมเ่ดอืดรอ้น  

หมดคาํถามแลว้หรอื กลุม่พวกเราไมม่ใีครอยากจะถามอะไรหรอื ถามวา่เมือ่ไหร่จะไป

ปฏบิตัเิสยีท ี เริ่มมาเมือ่มถินุา ๒๕๔๘ ไมน่่าเชื่อนะ ๑๐ ปีผ่านไป เคยดูรูปร่างหนา้ตา

ตอนนัน้กบัตอนน้ีไหม ร่างกายมนัเปลีย่นไป ใจเราก็ควรจะเปลีย่นดว้ย เปลีย่นไปในทาง
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ธรรม คอืร่างกายเรามนัก็ตอ้งเสือ่มไปตามเวลาของมนั แต่ก่อนทีม่นัจะหมดสมรรถภาพ

ความสามารถทีจ่ะใชม้นัมาเปลีย่นใจของเรา ก็ควรทีจ่ะรบีฉวยโอกาสน้ี เพราะวา่ต่อไป

ร่างกายมนัก็จะไม่สามารถเดนิจงกรมได ้ นัง่สมาธิได ้ การทีเ่รายงัตอ้งใชร่้างกาย ก็

เพราะว่า เรายงัไมส่ามารถทีจ่ะใชใ้จไดโ้ดยตรง เรายงัไมส่ามารถกาํหนดใจใหส้งบได ้

โดยทีไ่มต่อ้งใชก้ารนัง่หรอืการเดนิ ฉะนัน้ตอนน้ีเรายงัตอ้งใชร่้างกายอยู่ ใชใ้นการเดนิ

จงกรม ใชใ้นการนัง่สมาธิ ใชใ้นการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ก็ควรทีจ่ะเอามาใชเ้สยี ก่อนทีม่นั

จะไมส่ามารถรบัใชเ้ราได ้ แลว้ตอนนัน้มนัก็จะลาํบาก ถา้เราสามารถเอาร่างกายน้ีมาสรา้ง 

ใหใ้จเกดิสมาธิ ใจเกดิปญัญาขึ้นมาได ้ ต่อไปร่างกายเป็นอะไร เราก็ไมต่อ้งพึง่ร่างกายได ้

เราใชส้มาธิได ้ใชป้ญัญาไดโ้ดยตรง ไมต่อ้งใชผ่้านทางร่างกาย  

อย่าประมาท เวลามนัก็จะนอ้ยลงไปเรื่อยๆ เหลอือกีไมก่ี่ปีก็ไปกนัแลว้ พออายุ ๖๐ น้ีก็

เริ่มนบัถอยหลงักนัไดแ้ลว้ ถา้ ๘๐ ก็เหลอือกี ๒๐ ปี พอ ๗๐ ก็เหลอือกี ๑๐ ปี มนัจะ

ส ัน้ลงไปเรื่อย ฉะนั้นอย่าประมาทนอนใจ ใหร้บีปฏบิตัิ โอกาสที่จะไดมี้ที่ปฏบิตัิ มีผู ้

คอยตอบปญัหา คอยใหก้าํลงัใจน้ี นานๆจะไดมี้สกัคร ัง้หน่ึง  

ถา้ไมม่หีลวงปู่ม ัน่ท่านขึ้นมาฟ้ืนฟู แนวทางของการปฏบิตัน้ีิ ก็แทบจะไมม่กีารปฏบิตัเิลย 

การปฏบิตักิ็จะไมอ่ยู่ในแนวทางของพระพทุธเจา้ทีท่รงสอน ก็จะออกกนัไปโน่นมาน่ีกนั 

ไปเทีย่วสวรรคไ์ปเทีย่วนรกกนั ไปหาหูทพิยต์าทพิย ์ ไปดูอะไรกนัต่างๆนานา อนันัน้

ถงึแมว้า่จะเป็นการปฏบิตั ิ แต่ไมไ่ดเ้ป็นการปฏบิตัเิพือ่ตดัภพตดัชาต ิ ตดักเิลส ตดัการ

เวยีนวา่ยตายเกดิ อนัน้ีมมีาต ัง้นานแลว้ต ัง้แต่สมยัโบราณของประเทศไทย พวก

คาถาอาคม พวกอทิธิฤทธิ์ปาฏหิารยต่์างๆน้ี มคู่ีมากบัพระพทุธศาสนา แต่แทบจะไม่

ค่อยไดย้นิไดฟ้งัเรื่องมรรคผลนิพพานกนัเลย จะมาไดย้นิไดฟ้งัก็ในยุคของหลวงปู่ม ัน่ 

และก็เพราะความพยายามของหลวงตา ทีพ่ยายามนาํเอาประวตัขิองหลวงตาและประวตัิ

ของพระอาจารยต่์างๆ ทีเ่ป็นลูกศิษยห์ลวงปู่ม ัน่น้ีออกมาเผยแผ่ จงึทาํใหเ้ราไดพ้บไดรู้ไ้ด ้

เหน็เกี่ยวกบัเรื่องมรรคผลนิพพาน ไดรู้ไ้ดเ้หน็ถงึวธิีการปฏบิตัขิองพระพทุธเจา้ และของ

พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีม่มีาอยู่ในอดตีกาล แต่มายุคปจัจบุนัน้ี ผูป้ฏบิตัจิะหลงทาง

กนั จะไมเ่หน็ความสาํคญัของการตดัภพตดัชาตติดักเิลสตณัหา แต่จะไปเหน็
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ความสาํคญัของการมอีทิธิฤทธิ์ปาฏหิารย ์ มคีาถาอาคมไวป้กป้องคุม้ครองรกัษาภยั

อนัตรายต่างๆ ซึง่ปกป้องไดห้รอืไมไ่ดก้็ไม่รู ้ตายไปหมดดว้ยกนัท ัง้นัน้แหละ มหีรอืไมม่ ี

บางคนหอ้ยพระราคาเป็นลา้น ตาย ฉะนัน้ความจริง เป็นไปไมไ่ดห้รอก ไมม่อีะไรทีจ่ะมา

ยบัย ัง้ความตายได ้ 

ความตายน้ีมนัเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งตามมาเสมอ เมือ่มกีารเกดิแลว้ ถา้ไมต่อ้งการตายก็ตอ้ง

อย่ากลบัมาเกดิ ถา้ไมต่อ้งกลบัมาเกดิก็ตอ้งไปพระนิพพาน ตอ้งบรรลมุรรคผลนิพพาน 

ตอ้งเหน็อรยิสจั ๔ เหน็เหตขุองการเกดิก็คอืความอยากต่างๆ มคีวามอยากก็ทาํใหเ้กดิ

การเกดิแก่เจบ็ตาย ถา้ตดัความอยากได ้ ความเกิดแก่เจบ็ตายกห็มดไป จะตดัไดก้็ตอ้ง

เหน็วา่ การเกดิแก่เจบ็ตายน้ีเป็นโทษเป็นทกุข ์ เป็นการเดนิเขา้หากองไฟไมใ่ช่เดนิออก

จากกองไฟ การทาํตามความอยากน้ี ถอืว่าเป็นการเดินเขา้หากองไฟ ยกเวน้ความอยาก

ทีจ่ะออกจากกองไฟเท่านัน้ ทีไ่มใ่ช่เป็นความอยาก เช่นความอยากปฏบิตัธิรรม การ

อยากจะรกัษาศีล การอยากจะบวช อย่างน้ีเป็นความอยากทีจ่ะนาํไปสู่การออกจากกอง

ไฟ แต่การอยากมอียากเป็นอยากไดส้ิง่น ัน้สิง่น้ี อยากไมใ่หส้ิง่น ัน้สิง่น้ีเป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ี ความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ ความอยากเหลา่น้ีแหละเป็นตวัทีจ่ะดงึใจให ้

เขา้สู่กองไฟกองทกุข ์ ตอ้งพยายามฝืน ตอ้งพยายามตดั จะฝืนจะตดัไดก้็ตอ้งมสีตมิี

สมาธิ มสีตมิสีมาธิไดก้็ตอ้งมศีีล เป็นร ัว้คอยควบคุมใจไมใ่หเ้ถลไถลออกไปจากการ

ปฏบิตั ิ สตสิมาธิและปญัญา ถา้ไมม่ศีีลเดีย๋วมนัก็หลอกใหไ้ปกนิขา้วเยน็ได ้ หลอกใหไ้ป

ดูหนงัฟงัเพลงได ้ บางทตีวัเองก็บอกไมอ่ยากไปหรอกแต่เพือ่นชวนก็ตอ้งไป ถา้ไมอ่ยาก

ไปจรงิๆต่อใหช้า้งมาลากก็ไมไ่ป ก็มนัอยากไปอยู่แลว้เพยีงแต่อา้ปากเท่านัน้ ถามเลยไป

ไหน จรงิไหมถา้เราไมอ่ยากเสยีอย่าง ใครจะมาชวนเราไปได ้ 

ศิษย ์ บางครัง้มนัเป็นความจาํเป็นนะคะ 

ตอบ เพราะมนัยงัอยากอยู่ไง ทกุอย่างเลยกลายเป็นความจาํเป็นไปหมด นัน่แหละ ถา้

ไมอ่ยากแลว้เขาจะทะเลาะกนัก็เรื่องของเขา  

ศิษย ์ เดีย๋วจะตดัความเป็นนอ้งออกเลย 
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ตอบ ไมถ่งึขนาดนัน้หรอก ตดัก็ตดัส ิ ตดัก็ตดั ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งตดัอยู่ด ี เดีย๋วก็ตอ้ง

ตายจากกนัอยู่ด ีมนัก็ตอ้งตดัอยู่ดอียู่แลว้ มนัไมค่ดิอย่างน้ีนะซ ีมนัถงึตอนน้ีมนั

ยงัครื้นเครง อา้วจรงิๆ ถา้คนเขาชวนเราไปทาํในสิง่ทีเ่ราไมอ่ยากทาํเราจะทาํไหม 

เขาชวนเราไปกนิยาพษิเราจะไปไหม  

ศิษย ์ ไมไ่ป 

ตอบ อนัน้ีมนัรา้ยยิ่งกวา่ยาพษิอกี ยาพษิทางใจน้ีรา้ยแรงยิ่งกวา่ยาพษิทางกายอกี  

ศิษย ์ อตุส่าหข์ออนุญาตทิ่านอาจารยแ์ลว้นะ 

ตอบ ขออนุญาตแบบใหไ้มใ่ห ้ ก็ไปอยู่ด ี จติมนัยงัใฝ่อยู่ มนัยงัเสยีดายอยู่ รกัพี่

เสยีดายนอ้ง ก็เป็นอย่างน้ีแหละมนัถงึยงัไปไมถ่งึไหนกนั เพราะยงัห่วงนัน่ห่วงน่ี 

ยงักงัวลความรูส้กึของคนนัน้คนน้ีอยู่ ก็ไมม่วีนัทีจ่ะไปได ้ 

พระพทุธเจา้พระอรหนัตแ์ต่ละพระองคน้ี์ ท่านไมก่งัวลถงึความรูส้กึของใคร ท่าน

กงัวลถงึการเวยีนวา่ยตายเกดิของท่าน วา่ท่านจะกาํจดัมนัไดอ้ย่างไร เพราะการ

ไปกงัวลกบัความรูส้กึของคนอื่น ไมไ่ดม้าช่วยการตดัภพตดัชาตติดัการเวยีนวา่ย

ตายเกดิได ้ อยู่ทีก่ารเหน็โทษของการเกดิแก่เจบ็ตาย การเหน็ทกุขข์องความแก่

ความเจบ็ความตายน้ีแหละ ทีม่นัเป็นตวัทาํใหเ้ราไมก่งัวลกบัเรื่องความรูส้กึนึก

คดิของผูอ้ื่น เพราะเวลาเราทกุขน้ี์ผูอ้ื่นเขามาทกุขแ์ทนเราไดห้รอืเปลา่ เวลานอน

หนุนเตยีง หายใจกระแด่วกระแด่ว คนอื่นบอกเดีย๋วขอมานอนแทนที ่ เขาทาํ

ไมไ่ดห้รอก ถงึแมเ้ขาอยากจะทาํเขาก็ทาํใหไ้มไ่ด ้ เราไมค่ดิใหม้นัลกึซึ้งกวา้งขวาง 

เราคดิในวงแคบๆ เพราะเราถกูอาํนาจของโมหะความหลงมนัครอบงาํใจเราอยู่ 

มนัจะใหเ้ราคดิไปในทางตณัหาความอยากเสมอ อนัน้ีก็ตอ้งอาศยัการไดย้นิไดฟ้งั

แบบน้ี มนัอาจจะช่วยกระตุน้บา้ง ถา้ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัมนัก็ไมรู่จ้กัแนวทางคดิ การ

ไดอ้ยู่กบัครูบาอาจารยก์็ไดป้ระโยชนอ์ย่างน้ี บางทไีมไ่ดค้ดิถงึปญัหาของเรา

หรอก แต่บางทที่านเลา่ถงึการแกป้ญัหาของคนนัน้ของคนน้ีใหเ้ราฟงั ต่อไปพอ

เราเจอปญัหาน้ีเราก็จะรูจ้กัวธิีแก ้ 
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ฉะนัน้การไดอ้ยู่กบัผูรู้ ้ ผูท้ีไ่ดก้าํจดัเรื่องความหลงความอยากต่างๆแลว้น้ี มนั

เป็นประโยชนก์บัเรา เพราะวา่เราจะตอ้งเจอปญัหาคลา้ยคลงึกนั แลว้เราก็จะ

สามารถเอาวธิีการทีท่่านใชน้ี้ มาแกป้ญัหาได ้เพราะถา้ลาํพงัใหเ้ราคดิแบบท่านเรา

คดิไมไ่ด ้ เพราะใจของเราถกูอาํนาจของความหลง ของความอยากน้ี มนัคอยดงึ

คอยจูงใหไ้ปคดิในทางของมนั คดิยงัไงก็ไมม่ทีางทีจ่ะคดิยอ้นศรของมนัได ้ ตอ้ง

คดิตามมนัเสมอ มนัถงึเป็นเจา้ของใจเรามาตลอด อวิชชา ปจัจยา สงัขารา ความ

หลงเป็นผูผ้ลกัดนัความคดิปรุงเเต่งของเรา มนัก็คดิปรุงเเต่งใหเ้ราออกไปหารูป

เสยีงกลิน่รส ไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้ก็ไปเกดิตณัหาความอยาก 

ไปเกดิอปุาทานตดิอยู่กบัความสุขแบบน้ี ดิ้นไมห่ลดุ ตายไปก็กลบัมาเกดิใหม ่

กลบัมาหาความสุขแบบน้ีใหม ่ แลว้ก็มาพบกบัความทกุขท์ีต่อ้งเกดิจากการแก่

การเจบ็การตายใหม ่ก็จะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมม่วีนัจบสิ้น จงึตอ้งเขา้หาครูบา

อาจารย ์ พยายามฟงัธรรมมากๆ ศึกษาพระธรรมคาํสอนมากๆของพระอรยิะ

ท ัง้หลาย แลว้มนัจะช่วยใหเ้ราคดิไปในทางของพระอรยิะ แลว้มนัจะทาํใหเ้รา

ออกจากอาํนาจของอวชิชา ทีค่อยควบคุมบงัคบัความคดิปรุงเเต่งของเราได ้

ถาม เพือ่นเขาฝากถาม คอืเขาก็ปฏบิตัไิปเรื่อยๆ เขาอยากรูว้า่ ถา้เขาใกลจ้ะตาย ทาํ

อย่างไรเขาถงึจะไปวมิตุตไิด ้คอืจรงิๆท่านอาจารยก์็ตอบไปในเลม่ ๔๐ แลว้ (จลุ

ธรรมนาํใจ ๔๐) 

ตอบ ถา้ยงัไมต่ายยงัไมไ่ด ้ แลว้ใกลจ้ะตายจะไปไดอ้ย่างไร เหมอืนไมท่าํการบา้นแลว้

จะไปทาํขอ้สอบไดอ้ย่างไร ก็ตอ้งทาํการบา้นใหไ้ดก่้อน ถา้ทาํการบา้นได ้ ทาํ

ขอ้สอบมนัก็ได ้

ถาม เขาบอกจะไปทาํตอนนัน้เลย 

ตอบ ก็ไดล้องดูซ ิถา้มนัทาํได ้จะไดห้รอืไมไ่ด ้จะผ่านหรอืไมผ่่านเท่านัน้เอง 

ถาม นัน่แหละค่ะ เขาบอกวา่ท่านอาจารยจ์ะแนะนาํวา่ทาํยงัไงตอนนัน้ อะไรอย่างน้ี 
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ตอบ ก็แนะนาํต ัง้แต่ตอนน้ีแลว้ไง ใหไ้ปฝึกตายตัง้แต่ตอนน้ีก่อน ไปอยู่ในทีท่ีก่ลวัตาย 

ถาม คาํตอบคอืเป็นไปไมไ่ด ้ใช่ไหมคะ ทีจ่ะไปทาํตอนทีจ่ะตาย 

ตอบ ถา้ไดก้็ไปนิพพานกนัทกุคนแลว้ซ ิ ใช่ไหม ก็บรรลธุรรมกนัตอนตายทกุคน คนที่

บรรลธุรรมไดใ้นตอนตาย ก็เป็นกรณียกเวน้มากกวา่ เช่นพระราชบดิาของ

พระพทุธเจา้ เพราะมคีรูสอนอยู่ใกลช้ดิ คอยสอนอยู่ตลอดเวลา หรอืคุณเพาพงา

น้ีมหีลวงตาคอยสอนคอยเทศนอ์ยู่ถงึ ๙๒ คนืม ัง้ ๙๒ กณัฑ ์ไดฟ้งัธรรมอย่างน้ี 

มนัก็มโีอกาส แต่ถา้ไมไ่ดฟ้งัแบบน้ี ไมม่คีรูบาอาจารยท์ีรู่จ้รงิเหน็จรงิ มาคอย

สอนน้ี แลว้ใครจะมาคอยสอนเราละ่ ใจของเรามนัก็คดิแต่ไมอ่ยากตายๆ เทา่นัน้

แหละ อยากจะหาวธิีรกัษาใหม้นัหาย พอรกัษาไมไ่ด ้ ก็ทกุขเ์พยีงอย่างเดยีว มนั

ไมม่ทีางทีจ่ะมาคดิปลอ่ยวางไดห้รอก  

ดงันัน้อย่าประมาท พระพทุธเจา้ก็สอนอยู่เรื่อยๆ วา่ใหร้บีทาํกจิทีต่อ้งทาํเสยีใน

ขณะน้ี อย่ามารอเวลาทีม่นัใกลจ้ะหมด เหมอืนเดก็นกัเรยีน อย่ามาดูหนงัสอืใน

คนืจะสอบ เหมอืนกนัแหละ ตอ้งพยายามดูไปเรื่อยๆ มนัจะไดจ้ดไดจ้าํได ้

เพราะการเรยีนน้ีบางทตีอ้งใชเ้วลาซมึซบั มนัไมใ่ช่จะผลกัมนั ดนัมนัไดท้ ัง้หมด 

ดูหนงัสอืท ัง้เลม่ท ัง้คนืแลว้ใหม้นัฝงัอยู่ในใจ มนัไม่ฝงัหรอก แต่ถา้เราคอยอ่านที

ละ ๑๐ หนา้ ๑๐ หนา้ไป มนัก็จะค่อยซมึเขา้ไป แลว้เราก็กลบัมาทบทวนใหม ่

ต่อไปมนัก็จะอยู่ไดท้ ัง้เลม่นะ  

สรุปก็คอืเป็นไปไมไ่ดห้รอก ถา้เป็นไปไดก้็ตอ้งเป็นกรณีพเิศษ คอืไดป้ฏบิตัมิา

มากแลว้อย่างโชกโชนแลว้ ไดเ้ตรยีมตวัแลว้ แต่ยงัไมบ่รรลเุพราะยงัไมไ่ดเ้จอ

เหตกุารณจ์รงิ แต่พอมาเจอเหตกุารณจ์รงิ การทีไ่ดซ้กัซอ้มมาก่อน มนัก็จะ

สามารถทีจ่ะปฏบิตักิบัเหตกุารณจ์รงินัน้ได ้ แต่ถา้ไมฝึ่กซอ้มมาก่อน เหมอืน

นกัมวย ไมไ่ดซ้อ้มกบัคู่ต่อสูม้าก่อน พอไปขึ้นเวทไีปเจอคู่ต่อสู ้ โดนเขาแยบ็

ทเีดยีวก็ลม้แลว้ 

ถาม พระโสดาบนัตอ้งเกดิ ๗ ชาต ิ๑ ชาตคิอืกี่ปีคะ 



65 
 

ตอบ ก็เกดิ ๑ ครัง้ แลว้ก็ตาย ๑ ครัง้ จะอายุส ัน้อายุยาวก็แลว้แต่เหตุการณ ์ คอืจะ

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยไ์มเ่กนิ ๗ ครัง้ ถา้เป็นพระสกทิาคามกี็ยงัตอ้งกลบัมาเกดิ

เป็นมนุษยอ์กี ๑ ครัง้ ถา้เป็นพระอนาคามกี็จะไปเกดิบนสวรรคช์ ัน้พรหม ช ัน้

สุทธาวาสทีม่อียู่ ๕ ช ัน้ดว้ยกนัคอื ๑. อวหิา  ๒. อตปัปา  ๓. สุทสัสา  ๔. สุทสั

ส ี  ๕. อกนิฏฐา   แลว้ก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ในขณะทีอ่ยู่ในสวรรคช์ ัน้

พรหม ไมต่อ้งมร่ีางกาย เพราะว่าพระอนาคามน้ีี เขา้ใจธรรมชาตขิองร่างกายทกุ

สดัทกุส่วน เหน็วา่เป็นทกุขท์กุสดัทกุส่วน เหน็วา่ความแก่ความเจบ็ความตาย 

เหน็ความไมส่วยไมง่ามของร่างกาย จงึไมม่คีวามหลงใหลคล ัง่ไคลก้บัเรื่องของ

ร่างกาย เหมอืนกบัคนทีเ่หน็โทษของยาเสพตดิ จะไมก่ลบัไปเสพยาเสพติดอกี

ต่อไป ฉนัใดก็ฉนันัน้ น่ีคือการปฏบิตั ิถา้เขา้สู่ข ัน้อรยิมรรคแลว้ อรยิมรรคก็ตอ้ง

เขา้สู่ข ัน้ปญัญานัน่เอง เขา้สู่ข ัน้พจิารณาอนิจจงัทุกขงัอนตัตา ในข ัน้เบื้องตน้ก็

พจิารณาเรื่องของร่างกาย เรื่องของความไมเ่ทีย่ง เรื่องของความไม่มตีวัตน เรื่อง

ของความไม่สวยไมง่ามของร่างกาย แลว้ก็จะปลอ่ยวางร่างกายได ้ ก็จะไปตดิอยู่

กบัเรื่องของภยัทีม่อียู่ภายในใจ ภายในใจก็ยงัมคีวามหลงอยู่กบัความสุขความ

สงบของใจ ยงัมคีวามหลงความยดึตดิอยู่กบัความรูส้กึนึกคดิวา่มตีวัมตีน มเีรา

มเีขาอยู่ ยงัมคีวามอยากใหจ้ติของตนนัน้ มแีต่ความสุขไมม่คีวามทกุข ์ อนัน้ีก็

เป็นอวชิชา ทีย่งัไมเ่ขา้ใจวา่จติของตนนัน้ ยงัเป็นจติทีอ่ยู่ภายใตก้ฏของไตร

ลกัษณอ์ยู่ ยงัมเีจรญิมเีสือ่ม มสุีขมทีกุขอ์ยู่ ก็ใชป้ญัญาพจิารณาไปแลว้ก็จะผ่าน

ไปได ้ แลว้ก็จะไปพบกบัจติทีไ่มม่อีะไรเลย ทีเ่รยีกวา่จติบรสุิทธิ์ อนันัน้แหละถงึ

จะไปถงึพระนิพพานได ้ก็มเีท่าน้ี  

เอาแค่น้ีก็แลว้กนันะ ขอใหท้่านท ัง้หลายจงนาํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ไปพนิิจ

พจิารณาไปปฏบิตั ิเพือ่เจรญิกา้วหนา้ในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเทอญ 
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กณัฑท์ี่ ๔๙๗ 

พรวนัเกดิ 
๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 

นักปราชญเ์ขาไม่ไดดี้ใจกบัวนัเกดินะ เขาดใีจกบัวนัตาย คอืเขาใหค้วามสาํคญักบัวนั

ตายมากกว่าวนัเกดิ เพราะวนัเกดิมนัผ่านมาแลว้ มนัเป็นอดตีไปแลว้ มนัไมม่ี

ความหมายอะไร ตวัทีจ่ะมคีวามหมายก็คอืวนัตาย เป็นวนัทดสอบจติใจ วา่จะสอบตก

หรอืจะสอบผ่าน อนัน้ีต่างหากทีเ่ราตอ้งใหค้วามสาํคญั เราตอ้งเตรยีมตวัทาํขอ้สอบกนั 

ถามวา่เราพรอ้มทีจ่ะตายหรอืยงั ถา้วนัน้ีเราจะตอ้งตาย เราตายไดไ้หม เรายนิดทีีจ่ะตาย

หรอืไม ่พรอ้มทีจ่ะตายหรอืไม ่เพราะถา้พรอ้มมนัก็จะไมท่กุข ์ถา้ไมพ่รอ้มมนัก็จะทกุข ์

ศาสนาพทุธก็มไีวส้อนเพือ่ใหเ้ราไมท่กุขก์นั ท่านก็เลยสอนใหเ้ราระลกึถงึความตายอยู่

เรื่อยๆ ไมเ่คยสอนใหร้ะลกึถงึวนัเกดิเลย พวกเราน้ีเป็นพวกลูกศิษยไ์มม่คีรู ครูบา

อาจารยส์อนอย่างแต่ไปทาํอย่าง สอนใหค้ดิถงึวนัตายกลบัไปคดิถงึวนัเกดิกนั เลี้ยง

ฉลองวนัเกดิเฮฮาปารต์ี้กนั อนันัน้แหละเป็นกเิลส เชื่อกเิลสเชื่ออาจารย ์กเิลสมนัชอบให ้

เราสนุกสนานเฮฮาร่าเรงิ แต่มนัเป็นความสุขสนานร่าเรงิเพยีงช ัว่คราว เพราะวา่อย่างที่

เขามพีดูกนัว่า งานเลี้ยงยอ่มมีวนัสิ้นสดุลง เวลางานเลี้ยงผ่านไปแลว้เดีย๋วเยน็น้ีผ่านไป

แลว้ อย่างวนัน้ีหมดแลว้พรุ่งน้ีก็ไมม่เีสยีแลว้ ไมม่งีานเลี้ยงแลว้ ก็จะมแีต่ความเหงา

วา้เหว ่ วนัน้ีคนมากนัเต็มไปหมด เดีย๋วพอพรุ่งน้ีไมม่ใีครมาเลย ถา้ไม่มีความสขุในตวัก็

จะเดือดรอ้น แต่ถา้มคีวามสุขในตวัอยู่แลว้ ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร ใครจะมาใครจะไป ก็

ไมเ่ป็นปญัหาอะไร เพราะวา่ไมไ่ดอ้าศยัความสุขจากการไปการมาของผูค้นต่างๆ  

มคีวามสุขหลอ่เลี้ยงตวัเองอยู่ตลอดเวลา อนัน้ีแหละทีพ่ระพทุธเจา้สอนใหพ้วกเราหากนั 

ถา้เรามีความสุขอยูใ่นตวัเราแลว้ เรากไ็ม่ตอ้งไปหาความสขุภายนอกตวัเรา ไมต่อ้งไป

จดังานเลี้ยงวนัเกดิ วนัแต่งงาน วนัครบรอบ วนัอะไรต่างๆ ทีต่อ้งจดักนั ก็เพราะว่าไมม่ี

ความสุขในตวัเอง ก็เลยตอ้งไปหาความสุขภายนอก หาเท่าไหร่มนัก็หมด หามาไดป้ับ้
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แลว้มนัก็หมดไป เดีย๋วพรุ่งน้ีมนัก็หมดแลว้ วนัน้ีเป็นอย่างน้ี เดีย๋วพรุ่งน้ีก็ไมม่แีลว้ 

พรุ่งน้ีก็กนิอาหารบณิฑบาตตามปกต ิ วนัน้ีมอีาหารพเิศษมาเยอะแยะไปหมด กนิเสร็จ

แลว้มนัก็เหมอืนกนั อาหารกนิก็เพือ่ใหร่้างกายมนัอยู่ได ้ไมห่วิ กาํจดัความหวิ มนัก็ผ่าน

ไปเหมอืนกนั ฉะนัน้อย่าไปหลงหาความสุข ทีเ่ป็นความสุขทีไ่มจ่รีงัถาวร เป็นความสุขที่

ตอ้งคอยแสวงหาอยู่เรื่อยๆ เพราะต่อไปมนัจะหาไม่ได ้มนัจะไมม่กีาํลงัหา ต่อไปร่างกาย

แก่ลงไป ร่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วย หรอืร่างกายตายไป มนัก็ไมส่ามารถหาความสุขผ่านทาง

ร่างกายได ้เมือ่ไม่สามารถหาความสุข มนัก็มแีต่ความทกุขอ์ยู่ในใจ  

ใหห้าความสุจในใจดีกวา่ เพราะความสุขในใจ พอเราหาไดแ้ลว้มนัจะอยูก่บัเราไป

ตลอด ความสขุขา้งนอกมีกไ็ดไ้ม่มีกไ็ด ้ ถอืว่าเป็นของแถม เช่นวนัน้ีถอืวา่เป็นของแถม 

มขีนมนมเนยขา้วของอะไรต่างๆมากมายก่ายกอง ก็เท่านัน้ ไมม่มีนัก็เท่าเดมิ ก็ไมไ่ดท้าํ

ใหค้วามสุขทีม่อียู่ในใจน้ีมนัมากขึ้นหรอืนอ้ยลง ความสุขในใจน้ีมนัสมํา่เสมอ ถา้รูจ้กัวธิี

สรา้งรูจ้กัวธิีรกัษาแลว้ มนัจะสมํา่เสมอมนัจะอยู่ไปของมนัไปเรื่อยๆ ความสุขภายนอก

จะมมีากมนีอ้ย ก็ไมไ่ดม้าทาํใหค้วามสุขภายในมคีวามมากนอ้ยเพิม่ขึ้นแต่อย่างใด 

เช่นเดยีวกบัความทกุขภ์ายนอกก็เช่นเดยีวกนั ก็ไมม่าทาํใหค้วามสุขภายในลดนอ้ยลงไป 

ต่อใหท้กุขย์งัไง ต่อใหร่้างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วยอย่างไร มนัก็จะอยู่ขา้งนอก มนัจะไมเ่ขา้มา

ขา้งในใจ มนัจะอยู่ทีร่่างกาย สาํหรบัคนทีรู่จ้กัแยกร่างกายออกจากใจ เรื่องของร่างกายก็

จะไมเ่ขา้มาสู่ใจ แต่คนทีแ่ยกไมเ่ป็นน้ีก็จะเอาร่างกายมามดัตดิไวก้บัใจ เหมอืนขา้วตม้

มดัเหน็ไหม ขา้วตม้มดัเขามดักนัเป็นคู่ๆ อะไรเป็นอนัหน่ึงอกีอนัก็เป็นดว้ย โยนเขา้ไปใน

ตูเ้ยน็มนัก็เยน็ดว้ยกนัท ัง้คู่ โยนเขา้ไปในเตามนัก็รอ้นดว้ยกนัท ัง้คู่ เพราะมนัอยู่ตดิกนั 

มนัผูกตดิกนั ร่างกายเป็นอย่างไรใจก็เป็นไปกบัร่างกายดว้ย ท ัง้ทีใ่จไมไ่ดเ้ป็นเลย เพราะ

ไมรู่จ้กัแยกร่างกายออกจากใจ เวลาร่างกายทกุขน่ี์ใจก็ทกุขต์ามไปดว้ย ท ัง้ๆทีใ่จไมต่อ้ง

ทกุขก์็ได ้ 

การปฏบิตัิธรรมกเ็พื่อที่จะแยกใจใหอ้อกจากรา่งกาย ใหต้่างฝ่ายตา่งอยูก่นั อยูต่าม

ธรรมชาติของตน ธรรมชาตขิองรา่งกายกค็ือเกดิแกเ่จบ็ตาย ธรรมชาติของใจกค็ือสกั

แตว่่ารู ้ อเุบกขา นัน่คอืสิง่ทีเ่ราตอ้งแยกมนัออกกนั ปลอ่ยใหต่้างฝ่ายต่างเป็นไปตาม
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ธรรมชาตขิองเขา ทีใ่จไมเ่ป็นสกัแต่วา่รู ้ไมเ่ป็นอเุบกขา ก็เพราะวา่มนัถกูตณัหา ถกูโมหะ

ความหลงมนัหลอกใหม้าจบั มาใหม้ดัตดิกบัร่างกาย แลว้ใหไ้ปหลงคดิวา่เป็นร่างกาย 

แลว้ก็เกดิความอยาก ไม่ใหร่้างกายแก่ ไมใ่หร่้างกายเจบ็ ไมใ่หร่้างกายตาย แต่ไปหา้ม

มนัไมไ่ด ้เรื่องธรรมชาตขิองร่างกาย มนัตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย พอไปมคีวามยดึม ัน่ถอื

ม ัน่กบัร่างกาย คดิวา่เป็นตวัเราของเรา มนัก็เกดิตณัหาความอยาก อยากใหร่้างกายไม่

แก่ไมเ่จบ็ไมต่าย ท ัง้ๆทีร่่างกายมนัก็แก่เจบ็ตายไปตามธรรมชาตขิองมนั พอมนัเกดิ

ความอยากไมใ่หม้นัแก่ ความทกุขก์็เกดิขึ้นภายในใจ ความทกุขน่ี์แหละที่พระพทุธเจา้

เป็นผูต้รสัรู ้ทกุขใ์นอรยิสจั ๔ ทกุขภ์ายในใจ  

ความทกุขข์องใจเกดิจากความอยาก ไมใ่หร่้างกายแก่ ไมใ่หร่้างกายเจบ็ ไมใ่หร่้างกาย

ตาย พอมนัเจอร่างกาย เหน็ร่างกายแก่มนัก็ทกุขข์ึ้นมา ร่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็ทกุข ์

ขึ้นมา ร่างกายตายก็ทกุขข์ึ้นมา ทกุขเ์พราะความอยาก ไมใ่ช่ทกุขเ์พราะวา่ความแก่ความ

เจบ็ความตาย ความทกุขข์องใจไม่ไดท้กุข ์ เพราะวา่ร่างกายแก่ร่างกายเจบ็ร่างกายตาย 

ความทกุขข์องใจเกดิจาก ความอยากไมใ่หร่้างกายแก่ ไมใ่หร่้างกายเจบ็ ไมใ่หร่้างกาย

ตาย ถา้ผูป้ฏบิตัิแยกใจออกจากรา่งกายได ้ เบื้องตน้กแ็ยกดว้ยสมาธดิว้ยสติ แยกมนั

ออกไป จติรวมเขา้สูค่วามสงบกแ็ยกออกจากรา่งกายชัว่คราว กจ็ะรูว้่าใจน้ีมีความสุข

เวลาที่ไม่มีรา่งกาย ไมต่อ้งมร่ีางกายก็มคีวามสุขมากกวา่ พอออกจากสมาธิมา เมือ่มนั

รวมกนัก็คอยเตอืนใจคอยสอนใจวา่ อย่าไปยดึอย่าไปตดิกบัร่างกาย ถา้ไปยดึไปตดิแลว้ 

มนัจะอยากใหร่้างกายไม่แก่ไมเ่จบ็ไมต่าย แลว้มนัก็จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจขึ้นมา  

เมือ่สอนอยู่อย่างน้ีเรื่อยๆแลว้ ก็ตอ้งไปพสูิจนดู์วา่ ปลอ่ยร่างกายไดห้รอืเปลา่ ใหม้นัเจบ็ 

นัง่ใหม้นัเจบ็ดู หรอือดขา้วก็ได ้ อดขา้วใหม้นัหวิดู หวิแลว้ดูซวิา่มนัทกุขไ์หม ความหวิก็

เป็นความเจบ็ของร่างกายอย่างหน่ึง ดูซวิา่อยู่กบัความหวิไดไ้หม รบัรูค้วามหวิไดห้รอื

เปลา่ ใจเป็นเพยีงผูรู้ผู้ร้บัรู ้รูไ้ปซวิา่ร่างกายมนัหวิหรอืร่างกายมนัเจบ็ ถา้ไมม่คีวามอยาก

ใหร่้างกายอิ่ม มนัก็จะไม่ทกุข ์ แต่ถา้มนัมคีวามอยากมนัก็ทกุข ์ อยากใหร่้างกายไมห่วิ 

หรอือยากใหร่้างกายอิ่ม มนัก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา อยากไมใ่หร่้างกายเจบ็ เวลา

ร่างกายเจบ็เราไปหา้มมนัไดท้ีไ่หน เวลาเราไปอยู่ในทีอ่ดอยากขาดแคลนไมไ่ดก้นิขา้ว 
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มนัก็หวิจะทาํอย่างไร ก็มอียู่ ๒ ทาง ทกุขห์รอืไมท่กุข ์ถา้อยากใหม้นัอิ่ม อยากใหค้วาม

หวิหายไป มนัก็จะทกุข ์แต่ถา้ยอมรบัวา่ร่างกายมนัหวิ แลว้ทาํอะไรไมไ่ด ้ก็ปลอ่ยมนัหวิ

ไป เราก็เพยีงแต่รบัรู ้ ใจก็เพยีงแต่รบัรู ้ รูว้า่มนัหวิ หวิกห็วิไป ใจก็จะไมท่กุข ์ ถา้ใจไมม่ี

ความอยาก  

ใจจะละความอยากหรอืไม่มีความอยากได ้ กต็อ้งมีสมาธิเป็นฐาน เพราะเวลาใจสงบน้ี 

ใจจะเป็นกลางไมม่คีวามอยาก พอออกจากสมาธิมาก็ใชป้ญัญาสอนใจ ใหอ้ยู่เป็นกลาง

ไปเรื่อยๆ อย่าไปทางความอยาก อย่าออกมาทางความอยาก เพราะออกมาทางความ

อยากแลว้ใจมนัจะทกุขข์ึ้นมาทนัท ี ใหใ้จอยู่เฉยๆ ใหรู้เ้ฉยๆ รูก้บัเรื่องของร่างกาย 

ร่างกายหวิก็รูว้า่หวิ ร่างกายเจบ็ก็รูว้า่เจบ็ ร่างกายจะตายก็รูว้า่ร่างกายจะตาย ถา้รูเ้ฉยๆ

ได ้ ไมม่คีวามอยาก ใจก็จะไมท่กุข ์ ใจก็จะผ่านความทกุขข์องความเจบ็ความตายของ

ร่างกายได ้ตอ้งไปพสูิจน ์ความเจบ็ก็นัง่ใหม้นัเจบ็ หรอืเดนิใหม้นัเมือ่ยจนกระท ัง่มนัเดนิ

ไมไ่หว เดนิไปเรื่อยๆ ใหม้นัเจบ็จากการเดนิ ฝ่าเทา้แตกเหน็ไหมท่านบอก แต่ใจอย่าไป

เจบ็กบัร่างกาย ความตายก็ไปหาทีม่นัเสีย่งเป็นเสีย่งตายดู หาที่ๆมนัทา้ทายต่อความเป็น

ความตายดู ในป่าในเขา ในที่ๆ เราคดิว่ามภียัอนัตราย จากสงิสาราสตัว ์ เวลาเกดิความ

กลวัตายขึ้นมาก็ดูซวิา่จะใชป้ญัญา ปลอ่ยวางร่างกายไดห้รอืไม ่ 

รา่งกายอนิจจงัไม่เที่ยง เกดิแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายเป็นธรรมดา รา่งกายเป็น

อนัตตา ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นดินน้ําลมไฟ เดีย๋วก็ตอ้งกลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟ เราเอา

ดนินํา้ลมไฟเขา้มาสู่ร่างกายตลอดเวลา ธาตลุมน้ีเราเอาเขา้มาอยู่เรื่อยๆ ทกุลมหายใจเขา้

ออกน้ีเป็นเรื่องของธาตลุมท ัง้นัน้ เวลาหวินํา้ก็เอานํา้เขา้มา เวลาหวิขา้วก็เอาขา้วเขา้มา ก็

เป็นการตอ้งการธาตตุ่างๆนัน่เอง เวลาร่างกายหวิก็แสดงวา่ธาตดุนิมนัหมดแลว้ตอ้งเตมิ 

ขา้วก็มาจากดนิ ปลูกขา้วปลูกทีไ่หน ไมไ่ดป้ลูกในนํา้ไมไ่ดป้ลูกในทะเล ปลูกบนดนิ มนั

ก็เอาดนิน่ีแหละมาทาํเป็นขา้ว พอกนิเขา้ไปในร่างกาย มนัก็เขา้ไปต่อเตมิอวยัวะต่างๆ 

อาการต่างๆ อาการ ๓๒ ของรา่งกาย ทาํใหผ้มมนังอกยาวขึ้นมาได ้ ทาํใหอ้วยัวะต่างๆ

อยู่ต่อไปได ้ ก็เพราะวา่มกีารเสรมิธาตอุยู่เรื่อยๆ เวลาเริ่มตน้ของร่างกายก็เริ่มจากธาตน่ีุ

แหละ ธาตดุนินํา้ลมไฟมารวมกนั เวลาทีธ่าตขุองแมก่บัธาตขุองพอ่มารวมกนั ธาต ุ ๔ 
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ของพอ่ ธาต ุ๔ ของแมม่ารวมกนั ก็มาสรา้งร่างกายอนัใหมข่ึ้นมา แลว้ก็อาศยัธาต ุ๔ ที่

เขา้มาทางสายเลอืดของมารดา เป็นตวัทีก่่อร่างสรา้งตวัขึ้นมา สรา้งอวยัวะ ๓๒ ขึ้นมาใน

ร่างกาย พอร่างกายมอีวยัวะครบ ๓๒ ก็คลอดออกมา คลอดออกมาแลว้ก็เตมิธาตตุ่อไป 

เตมินํา้เตมิลมเตมิดนิเตมิไฟต่อไป อวยัวะอาการต่างๆ ๓๒ อาการก็เริ่มเจริญเตบิโต ก็

เตบิโตมาจากธาตทุ ัง้ ๔ น้ี ถา้ไมก่นิขา้วดูไมก่นินํา้ดูไมห่ายใจดู แลว้ร่างกายมนัจะโต

ขึ้นมาไดไ้หม มนัก็หยุดชะงกั ดูทารกทีต่ายไป ตวัมนัก็แขง็ทือ่ เขยีว มนัก็ไมเ่ตบิโต มนั

มแีต่จะเน่าไปเท่านัน้เอง เน่ามนัก็กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟไป  

น่ีคือเรื่องธรรมชาตขิองรา่งกาย มนัไม่มีตวัไม่มีตนทัง้นั้น มนัเป็นเรื่องของดินน้ําลมไฟ

แท้ๆ  แต่เรากลบัไปหลงไปเรยีกว่ามนัเป็นตวัเราของเรา เพราะเราไดม้นัมาครอบครอง 

เป็นสมบตั ิเป็นผูร้บัใช ้ทา่นเรยีกวา่ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ร่างกายก็เป็นบา่วมารบัใชใ้จ 

ใจก็คอืเราน้ี เราเป็นคนคดิไมใ่ช่หรอื คดิใหร่้างกายทาํนู่นทาํน่ี คดิแต่งเน้ือแต่งตวัให ้

ร่างกาย ใครเป็นคนคดิ ร่างกายคดิเองไดท้ีไ่หน ถา้ไมม่ใีจเป็นคนส ัง่ใหค้ิด มนัก็นอน

แขง็ทือ่ หรอืเวลาใจไม่ส ัง่ เวลานอนหลบัน้ี ใจไม่ส ัง่การ ร่างกายมนัก็นอนอยู่เฉยๆ ไมม่ี

ใครส ัง่การ พอใจส ัง่การปับ๊มนัก็ลกุขึ้นมา ลกุขึ้น ลกุขึ้น ถงึเวลาตื่นแลว้ ถงึเวลาไป

ทาํงานแลว้ ใครเป็นคนบอกใหล้กุ ก็ใจน่ีแหละ ใจน้ีแหละเป็นคนบอกใหแ้ต่งเน้ือแต่งตวั

อาบนํา้อาบท่า กนิขา้ว เตรยีมออกไปนอกบา้นไปทาํธุรกรรมต่างๆ ก็เป็นใจเท่านัน้เป็นผู ้

ส ัง่ ถา้ใจไมส่ ัง่ วนัไหนใจขี้เกยีจไมอ่ยากทาํงานก็ส ัง่ วนัน้ีไมต่อ้งทาํงานอยู่บา้นเฉยๆ ก็ใจ

เป็นผูส้ ัง่ แต่ใจไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย  

ใจมาไดร่้างกาย ตอนทีพ่อ่แมส่รา้งร่างกายน้ีขึ้นมา ทีเ่รยีกวา่ปฏสินธ ิเวลาธาตขุองพอ่กบั

ธาตขุองแมม่าผสมกนัมารวมกนั ถา้ไม่มีจติเขา้มาครอบครองมนัปฏสินธิกไ็ม่เกดิ ตอ้งมี

ท ัง้ ๓ สว่น สว่นของธาตขุองพอ่ ๑ สว่น ธาตขุองแม่ ๑ สว่น แลว้กธ็าตรูุค้ือใจ ผูท้ี่

กาํลงัหาร่างกาย เหมอืนกาํลงัไปซื้อรถ ไปตามโชวรู์มต่างๆ ไปเหน็รถรุ่นนัน้รุ่นน้ี ชอบรุ่น

น้ีก็ส ัง่จองไว ้ เพราะวา่เขายงัไมไ่ดผ้ลติ น่ีกาํลงัผลติอยู่ในโรงงาน เขาส ัง่จองไว ้ แลว้พอ

เขาผลติรถยนตเ์สร็จ เขาก็มาส่งใหเ้รา พอแมค่ลอดเราออกมาก็เป็นเราขึ้นมาทนัท ี เป็น

ของเราขึ้นมาทนัท ีตอนตน้ก็ตอ้งหดัขบัรถก่อน หดัขบัร่างกายน้ีก่อน หดัขบัถ่าย หดัดืม่ 
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หดักนิ หดัคลาน หดัยนื หดัเดนิ เป็นการฝึกหดัขบัรถยนตไ์ปก่อน รถยนตค์นัน้ีใชเ้วลา

หดัขบัต ัง้หลายปี เรยีนรูต้ ัง้หลายปี กวา่ทีจ่ะสามารถขบัไปไหนมาไหนได ้๒ – ๓ ปี แลว้

ก็ไปโรงเรยีนอนุบาลได ้ ไปแบบตอนนัน้ก็ยงัตอ้งคอยมพีีเ่ลี้ยงคอยควบคุมอยู่ แต่พอ

ร่างกายโตขึ้นๆ แขง็แรงมากขึ้น สามารถดูแลตนเองไดก้็ไมต่อ้งมพีีเ่ลี้ยง ก็มใีจเป็นพี่

เลี้ยง ใจก็คอยดูแลร่างกายของตนไป ดูแลไปอย่างไรก็หยุดธรรมชาตขิองใจไมไ่ด ้

ธรรมชาตขิองใจทีจ่ะเจริญเตบิโตไปเรื่อยๆ โตจนกระท ัง่โตเต็มทีแ่ลว้ พอโตเต็มทีแ่ลว้ก็

เริ่มเขา้สู่วยัชรา ก็เริ่มแก่ลงไปแก่ลงไป แลว้ก็ตอ้งพบกบัโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ จนในทีสุ่ดก็

หยุด ไปไมไ่หว หายใจไมไ่หว หยุดหายใจ พอไมห่ายใจแลว้ก็ไมม่ธีาตลุมเขา้มาหลอ่

เลี้ยงร่างกาย เมือ่ร่างกายขาดธาตลุมก็หยุดการทาํงาน ถา้เป็นโรงงานมนัก็ปิด ไมม่ี

เชื้อเพลงิมาขบัเคลือ่นเครื่องจกัรต่างๆ กต็อ้งปิดโรงงานไป เมือ่ปิดโรงงานทิ้งโรงงานไว ้

สกัพกั เดีย๋วเครื่องจกัรต่างๆมนัก็ชาํรุดทรุดโทรมเก่าพงัไปเอง ร่างกายน้ีพอหยุดทาํงาน 

ถา้ทิ้งไวม้นัก็จะชาํรุดทรุดโทรมไป มนัก็จะย่อยสลายไป สมยัก่อนเขาเอาศพไปทิ้งไวใ้น

ป่าชา้ ก็จะมปีระเพณีไปเยี่ยมป่าชา้ เพือ่จะไดเ้หน็สภาพของร่างกายทีค่่อยๆบบุสลาย

หายไป ธาตนุํา้ก็จะแยกออกมา ธาตไุฟก็ไปแลว้ ร่างกายเยน็เฉียบ ธาตนุํา้ก็ออกมา ธาตุ

ลมก็ออกมา จนในทีสุ่ดก็เหลอืแต่ธาตดุนิ เป็นกระดูกเป็นหนงัทีเ่หีย่วแหง้กรอบ ทิ้งไป

ต่อไปก็ผเุป่ือย กลายเป็นฝุ่ นกลายเป็นดนิไป  

น่ีคอืเรื่องของร่างกาย ทีเ่ราไปหลงคดิวา่เป็นตวัเราของเรา พอมนัเป็นอะไรก็เลยทกุขไ์ป

กบัมนั แต่ถา้ไดม้าศึกษาดูธรรมชาตดูิความจรงิของร่างกาย นบัต ัง้แต่จดุทีม่นัเริ่มตน้เลย 

มนัมาจากทีไ่หน มนัมทีีม่าทีไ่ปเหน็ชดัๆอยู่ มนัตอ้งมธีาตขุองพอ่ ธาตดุนินํา้ลมไฟของ

พอ่ มาผสมกบัธาตดุนินํา้ลมไฟของแม ่ แลว้ก็เจริญเตบิโตดว้ยธาตดุนินํา้ลมไฟ ทีแ่มส่่ง

มาใหผ่้านทางสายเลอืด เมือ่มกีารส่งธาตดุนินํา้ลมไฟมาสู่ร่างกายของทารก ร่างกายของ

ทารกก็เจรญิเตบิโตขึ้นมา มอีวยัวะต่างๆปรากฏขึ้นมาตามมา มาจากอะไร มาจากธาตุ

ท ัง้น ัน้ ดนินํา้ลมไฟท ัง้นัน้ มตีวัเราทีไ่หน ตวัเราอยู่ตรงไหน อยู่ในดนิของพอ่ อยู่ในธาตุ

ของพอ่หรอืธาตขุองแม ่ มนัไมม่ ี แลว้ยิ่งมาภาวนา จติใหร้วมใหแ้ยกออกจากร่างกายได ้

ยิ่งเหน็ชดัเลยวา่ ออ้ จติเพยีงแต่มาครอบครองร่างกายน้ีเท่านัน้เอง เวลาจติออกจาก

สมาธิน่ี มนัก็กลบัไปตดิอยู่กบัร่างกาย ผ่านทางวญิญาณ วญิญาณสมัผสัรบัรูรู้ปเสยีง
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กลิน่รสผ่านทางตาหูจมกูลิ้นกาย จากใจ วญิญาณก็เขา้ไปสู่ตาหูจมกูลิ้นกาย ใจก็รบัรูว้า่

ออ้ตอนน้ีมตีามหูี ลมืตาขึ้นก็เหน็ภาพ เปิดหูก็ไดย้นิเสยีง เวลาเขา้ไปในสมาธน้ีิวิญญาณ

มนัถอดออกมา มนัเหมือนกบัมนัตดัการรบัรูท้างทวารทัง้ ๕ ทางตาหจูมูกลิ้นกาย กเ็ลย

เหมือนกบัวา่รา่งกายไม่มี รา่งกายหายไป เพราะใจหยดุการทาํงานของเวทนาสญัญา

สงัขารวิญญาณไวช้ัว่คราว วิญญาณไม่รบัรูรู้ปเสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะ กเ็ลยไม่รบัรูเ้รื่อง

ของรา่งกาย แตพ่อออกจากสมาธมิา กเ็ริ่มมารบัรูต้อ่ เป็นการรบัรูเ้ท่านั้นเอง แลว้กไ็ปมี

อวิชชาความหลงที่ไปคดิวา่ตวัเราของเรา  

เพราะใจไม่มีรูปไม่มีรา่งเป็นของตนเอง พอไดร้า่งกายมากเ็ลยหลงไปคิดวา่เป็นรูปรา่ง

ของตนเอง กเ็ลยยดึติด อยากจะใหไ้มแ่ก่ไมเ่จบ็ไม่ตาย เพราะใจมนัไมแ่ก่ไม่เจบ็ไมต่าย 

ใจมนัอยู่ไปไดต้ลอด ฉะนัน้ถา้ร่างกายไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่ายก็จะอยู่กนัไปไดต้ลอด แต่

ร่างกายมนัตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย แต่ใจไมรู่ ้ หรอืไมย่อมรบัความจรงิอนัน้ี ใจก็เลย

เกดิความอยากขึ้นมา พออยากแลว้ก็ทกุข ์ เวลาไมไ่ดด้งัใจอยาก เวลาร่างกายแก่ก็ทกุข ์

ร่างกายเจบ็ก็ทกุข ์ ร่างกายตายกท็กุข ์ แต่ถา้ไดม้าศึกษาจากพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนให ้

พจิารณาสอนใจใหรู้ว้่าร่างกายน้ีเป็นเพยีงธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ เป็นของขวญัจากพอ่จาก

แม ่ พอ่แมเ่ป็นผูผ้ลติร่างกายน้ีขึ้นมา แมค่นเดยีวผลติไมไ่ด ้ ตอ้งมพีอ่ดว้ย แต่แมเ่ป็น

คนทาํงานหนกั พอ่เพยีงแต่มาใหส่้วนผสมเท่านัน้เอง แต่การเลี้ยงดูใหร่้างกาย

เจรญิเตบิโตน้ี เป็นหนา้ทีข่องแมอ่ยู่ตลอด ตัง้แต่อยู่ในครรภ ์ แลว้ออกมาแมก่็ดูแลต่อ 

พอ่ก็เป็นผูส้นบัสนุนแมอ่กีทหีน่ึง ไปทาํงานทาํการหาเงนิหาทองหาธาต ุ ๔ ดนินํา้ลมไฟ 

มาใหแ้ม ่ เอาเขา้ไปในร่างกายของแม ่ แลว้ก็ส่งไปสู่ทีร่่างกายของทารก ที่อยู่ในร่างกาย

ของแมอ่กีทหีน่ึง พอคลอดออกมาก็เอาธาต ุ๔ ทีม่อียู่ขา้งนอกเขา้ไปในร่างกายแทน เอา

ลมหายใจเขา้ไป เอานํา้เขา้ไป เอาดนิเขา้ไป มนัก็มแีค่น้ีแหละ  

มนัมแีค่ดนินํา้ลมไฟ มแีค่อาการ ๓๒ แต่เราไม่มองความจรงิอนัน้ี เราไปมองความจรงิ

อกีดา้นหน่ึง ความจรงิทีเ่กี่ยวกบัความสมัพนัธ ์เช่นร่างกายน้ีออกมาจากทอ้งคนน้ี ก็ตอ้ง

เป็นลูกของคนน้ี คนน้ีก็เป็นพอ่แม ่คนน้ีก็เป็นลูก แลว้ก็มคีวามผูกพนักนั เพราะว่ามบีญุ

มคุีณต่อกนั ลูกก็มคีวามรูส้กึสาํนึกในบญุคุณของพอ่แม ่ ก็รกัพอ่รกัแมข่ึ้นมา รกัแลว้ก็
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หวงนะส ิ ก็อยากอกีแลว้ละ่ส ิ อยากใหพ้่อแมไ่มแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย พอพอ่แมแ่ก่เจบ็ตายก็

ทกุขไ์ปกบัพอ่แม ่ พอไดใ้ครมาเป็นของตนกย็ดึตดิทนัที กอ็ยากใหเ้ขาไม่แกไ่ม่เจบ็ไม่

ตาย ไดส้ามไีดภ้รรยาก็อยากใหเ้ขาไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย เพราะไปคดิวา่ตวัเขาอยูท่ี่

รา่งกาย เวลาเขาตายแลว้ เวลารา่งกายตายเขาจะตายไปกบัรา่งกาย แตค่วามจรงิเขาก็

ไม่ไดต้ายไปกบัรา่งกาย เพราะเขาไม่ไดอ้ยูใ่นรา่งกาย ตวัเขาก็อยู่กบัใจของเขา พอ

ร่างกายเขาตายไปเขาก็ไปหาร่างกายอนัใหมต่่อ  

ถา้เราเขา้ใจอย่างน้ีแลว้ ต่อไปเวลาใครตายเราก็จะรูว้า่เขาไมต่าย ส่วนทีต่ายนัน้เป็นเพยีง

คนรบัใชเ้ขาเท่านัน้เอง ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว จาํไวใ้จไมต่ายไปกบับ่าว บ่าวตายแต่ใจ

ไมต่าย นายตอ้งไปหาบ่าวใหม ่ ก็ไปเกดิใหม ่ ไดร่้างกายอนัใหม ่ ไดม้าเลี้ยงวนัเกดิกนั

ใหม ่เวลาเกดิออกมา ก็จองวนัทีไ่ว ้พอครบปีหน่ึงก็เลี้ยงกนัท ีแทนทีจ่ะมาคดิใหม้นัเกดิ

ปญัญาขึ้นมาก็ไมค่ิดกนั ก็คดิวา่เป็นตวัเราของเรา แลว้ก็อวยพรวนัเกดิกนั ขอใหอ้ยู่กนั

ไปนานๆ อย่าเจบ็ไขไ้ดป่้วย ขอไปยงัไงมนัเป็นไปไดท้ไีหน ก็รูก้นัอยู่ทกุวนัทกุคน วา่มนั

ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย ใช่ไหม ตอ้งอวยพรแบบน้ีวา่ ขอใหอ้ยา่ทกุขก์บัความแก ่

ความเจบ็ ความตายเลยนะคะ อย่างน้ีมนัถงึจะด ี อวยพรแบบน้ี มนัถงึเป็นธรรมเขา้ใจ

ไหม เวลาไปอวยพรใคร ต่อไปวนัเกดิ ขอใหพ้ีอ่ย่าทกุข ์กบัความแก่ความเจ็บความตาย

เลยนะ ทีม่นัจะตามมาน้ี ถา้พีไ่มรู่จ้กัทาํใจ ก็พีไ่ปปฏบิตัธิรรมเถดิ แลว้จะรูจ้กัวธิีทาํใจ 

แลว้จะไมท่กุขก์บัความแก่ความเจบ็ความตาย 

วนัน้ีก็จะใหพ้รวนัเกดิอย่างน้ีแหละ ขอใหท้กุคนน้ี จงไมม่คีวามทกุขก์บัความแก่ ความ

เจบ็ ความตายนะ  

มาดูใจเราดีกวา่ มาเผาศพใจเราดีกว่า เผากเิลสในใจเราดีกว่า อยา่ไปเผาศพคนอืน่

เลย เผากเิลสเราดีกวา่ เผาดว้ยขนัต ิ ตโปตตีิกขา ขนัติเป็นไฟแผดเผากเิลส ถา้ไมม่ี

ขนัตจิะไมส่ามารถทีจ่ะแผดเผากเิลสได ้ ถา้มขีนัตแิลว้กิเลสตายหมด ไม่ไดก้ะจะพดูยาว

เลยไมไ่ดเ้อาไมคม์าต ัง้ สนทนากนัแบบสบายๆ ก็ไมม่ใีครยอมสนทนาดว้ย  
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ถาม สมมตุวิา่ฟงัธรรมเรื่อยๆ บางครัง้ก็เหมอืนกบัผ่านไปเลย เหมอืนใจจดจ่อเป็น

บางครัง้นะคะ 

ตอบ ใจไมม่สีตไิง ใจมนัลอย ฟงัแลว้มนัไมเ่ขา้ไปในใจ มนัเขา้หูซา้ยแลว้ออกหูขวา  

ถาม เป็นบางครัง้นะคะ บางครัง้ฟงัก็เหมอืนใจจดจ่อ แต่บางครัง้ฟงัก็เหมอืนกบัผ่าน

ไป คอืฟงัหลายรอบค่ะ ชดุหน่ึงน้ีฟงัหลายครัง้ บางครัง้เหมอืนกบัอนัน้ีเคยไดย้นิ

แลว้นะ รูแ้ลว้ รูแ้ลว้ พอเขา้ใจระดบัหน่ึง แต่วา่เหมอืนกบัสตไิมค่่อยมกีบั

ขอ้ความทีฟ่งันะคะ 

ตอบ ก็เลยไมไ่ดค้วามรู ้ หรอือย่างไร เวลาไมม่สีตกิ็เหมอืนกบัไมไ่ดฟ้งัใช่ไหม 

เหมอืนกบัไมรู่ว้า่ทีก่าํลงัฟงันัน้มคีวามหมายอย่างไร หรอืเปลา่ 

ถาม คอืปกตจิะฟงัของพระอาจารย ์ ค่อยขา้งบ่อยเกอืบทกุวนันะคะ แลว้ตาน้ีหนูฟงัน่ี 

เหมอืนบางครัง้ขอ้ความน้ีเรารูแ้ลว้ เราก็เหมอืนกบัฟงัไปผ่านๆอย่างน้ีนะคะ  

ตอบ ถา้เราเขา้ใจแลว้เราก็ไมต่อ้ง เราก็เลยไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญักบัการฟงั ปลอ่ยมนั

ผ่านไป  

ถาม กลายเป็นเหมอืนกบัวา่ เหมอืนกบัจะเป็นลกัษณะอย่างนัน้ 

ตอบ แลว้ทาํไมนะ 

ถาม คอือยากใหใ้จจดจ่อตลอด แต่ทาํไมไ่ด ้

ตอบ ออ้ ก็ตอ้งฝึกสตใิหม้มีากขึ้น  

ถาม ก็เหมอืนกบัเจรญิ กาํหนดพทุโธ บ่อยๆ 
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ตอบ ใช่ ใหใ้จไมล่อยไป หรอืวา่บางทสีิง่ทีเ่ราฟงัแลว้ ถา้เราเขา้ใจแลว้เราก็ไมอ่ยากจะ

ฟงั ก็ได ้ฟงัไปมนัก็ไมไ่ดท้าํใหม้อีะไรแตกต่าง เราก็อาจจะปลอ่ยใหม้นัผ่านๆ ฟงั

แบบผ่านๆไป อย่างนัน้หรอืเปลา่ 

ถาม เป็นทกุครัง้เหมอืนกบัตอ้งเปลีย่นเรื่อง เปลีย่นแผ่น เปลีย่นอะไรอย่างน้ี 

ตอบ คลา้ยๆกบัมนัฟงัของเก่า มนัอาจจะเบือ่ก็ได ้ เกดิความเคยชนิขึ้นมา แต่บางคน

เขาบอกฟงัของเก่าทไีร มกัจะไดข้องใหม ่ ไดอ้ะไรใหม่ๆ ขึ้นมา เพราะเวลาฟงัแต่

ละครัง้อาจจะไดไ้มท่ ัง้หมด ครบท ัง้หมด พอฟงัครัง้แรกอาจจะไดบ้างส่วน พอ

ฟงัครัง้ที ่๒ ก็อาจจะไดบ้างส่วน เพราะสตกิารฟงัของเรามนัแบบขาดๆเกนิๆ ช่วง

ทีไ่มม่สีต ิ ช่วงทีใ่จลอยไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ธรรมทีไ่ดย้นิไดฟ้งัตอนนัน้ก็จะ 

เหมอืนกบัไมไ่ดย้นิไดฟ้งั แต่พอคราวหนา้มาฟงัใหมพ่อช่วงทีไ่มเ่คยไดย้นิไดฟ้งั 

มสีตพิอดใีนช่วงนัน้ก็ไดฟ้งั เอะ๊ไมไ่ดย้นิตอนน้ีน่ี คราวทีแ่ลว้ไมไ่ดย้นิตอนน้ี ก็

อาจจะไดย้นิตอนน้ีก็ได ้ หรอืวา่ถา้เราฟงับ่อยจนกระท ัง่เราจาํไดห้มดท ัง้แผ่นเลย 

อนัน้ี ถา้มนัจาํได ้มนัก็น่าจะเป็นประโยชน ์เพราะวา่การฟงัน้ีก็เพือ่ทาํใหเ้กดิความ

เขา้ใจลกึซึ้งขึ้นไป และช่วยกาํจดัความลงัเลสงสยัต่างๆได ้ และทาํใหเ้รามี

ความเหน็ทีถ่กูตอ้ง  

การฟงัเทศนฟ์งัธรรมน้ี ส่วนใหญ่ก็จะสอนใหเ้ราเหน็วา่ทกุอย่างไมเ่ทีย่งเป็นทกุข ์

ไมใ่ช่ของเรา ซึง่ปกตเิรามกัจะเหน็วา่ ทกุอย่างน้ีเทีย่ง มนัเป็นสุข เป็นของเรา แต่

พอเราฟงัแลว้เราก็จะไดย้นิวา่มนัไมใ่ช่ แต่มนัก็อาจจะไมเ่ขา้ลกึเขา้ไปในใจ พอ

ฟงัผ่านไปสกัพกัมนัก็จะลมื แลว้เราก็จะยงัมคีวามคดิวา่มนัเทีย่ง มนัสุข มนัเป็น

ของเราอยู่ เช่นร่างกายน้ีเรามกัจะคดิวา่มนัตอ้งเทีย่ง มนัตอ้งเป็นสุข มนัตอ้งเป็น

ของเรา ตอ้งอยู่กบัเรา แต่ถา้เราฟงับ่อยๆมนัก็จะทาํใหเ้ราจาํแลว้ก็แกค้วามเหน็น้ี 

เป็นความเหน็ทีไ่มถ่กู ความเหน็ทีว่า่ร่างกายน้ีเป็นสุข มนัไมถ่กู เพราะร่างกายมนั

ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย มนัไมเ่ทีย่ง แลว้มนัไมใ่ช่ของเรา มนัไมใ่ช่ตวัเรา แลว้

เราก็ตอ้งเอามาสอนใจอกีต่อหน่ึง เพราะการฟงัหนเดยีวน้ีมนั พอฟงัปับ๊ ถา้เราไม่

เอามาพจิารณาต่อ มนัก็ลมื เพราะวา่เราจะไปคดิเรื่องอื่น คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี เรื่อง
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ทีเ่ราฟงัก็เหมอืนอดัเทปน้ี ถา้เราอดัเทปน้ีแลว้เราเอาอย่างอื่นมาอดัทบัมนั ไอท้ีเ่รา

อดัไวค้ร ัง้แรกมนัก็ถกูไอท้ีเ่ราอดัครัง้ใหมน้ี่ทบัไป ใจเราเวลาเราฟงัเทศนฟ์งัธรรม

ก็เหมอืนอดัเทป เสยีงธรรมเขา้มาอยู่ในใจ แลว้พอเราเลกิฟงัเทศนก์็ไปดูหนงัไปดู

ขา่ว ไปคุยกบัคนนัน้คนน้ี เรื่องใหมม่นัก็มากลบเรื่องเก่าทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัมา ถา้

เราอยากจะไมใ่หม้นัหายไปเราก็ตอ้งดงึมนักลบัมาคดิใหม ่ คดิตามทีเ่ราไดย้นิได ้

ฟงัใหม ่ตอ้งคดิอยู่เรื่อยๆ มนัจะไดไ้มถ่กูเรื่องอื่นมากลบไป  

ฉะนัน้การฟงัน้ีเป็นการ คลา้ยๆวา่ เป็นการจดุชนวนของความคดิเท่านัน้เอง ให ้

เราคดิไปในทางทีจ่ะเป็นประโยชนก์บัใจ คอืถา้คดิไปในทางธรรมน้ี มนัจะดบั

ความทกุขค์วามเดอืดรอ้นใจได ้ แต่ถา้เราไมรู่จ้กัวธิีคดิเราก็ตอ้งไปฟงัธรรม การ

แสดงธรรมน้ีก็จะสอนวธิีคดิวา่ใหค้ดิแบบน้ี อย่างวนัน้ีใหค้ดิเรื่องร่างกาย ว่ามนั

เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟธาต ุ ๔ เวลาฟงัตอนน้ีก็เขา้ใจ แต่พอเดีย๋ว พอออกไปก็ไป

คุยกนั แลว้เดีย๋วไอน่ี้มนัก็หายไป พอแมลงหรอืยุงมาเกาะหน่อยก็ตบผวัะเลย 

เพราะมนัลมืไปวา่มนัไม่ใช่เป็นร่างกายของเรา มนักลายเป็นร่างกายของเรา

กลบัมาทนัท ี ถา้มนัไมใ่ช่เป็นร่างกายของเราก็ปลอ่ยมนักดัไป มนัอยากจะกดัก็

กดัไป มนัเจบ็ก็ร่างกายเจบ็ เราไม่ไดเ้จบ็ เราเพยีงแต่ผูร้บัรูเ้ท่านัน้เอง ผูร้บัรูว้า่

ร่างกายน้ีเจบ็ ร่างกายน้ีถกูยุงกดั แต่เราไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย ร่างกายมนัจะเจบ็ก็

เรื่องของร่างกาย  

อนัน้ีคือเม่ือฟังแลว้เราตอ้งเอาไปพจิารณาต่อ การฟังเรยีกว่าสุตตมยปญัญา ได ้

ปญัญาเกดิจากการไดฟ้ัง จาํเป็นเพราะอะไร เพราะเราคิดแบบน้ีไม่เป็น ตอ้งมา

เรยีนรูว้ิธีคดิที่ถกู การฟังธรรมน้ีเป็นการฝึกหดัคดิใหม่ ฝึกหดัความคดิของเรา

ใหม่ ฝึกหดัทศันคตขิองเราใหม่ ใหเ้รามองโลกอกีแบบหน่ึง ตอนน้ีเรามองโลก

ในแงด่ ี มองวา่โลกน้ีมนัเป็นสุข พระพทุธเจา้บอกวา่ตอ้งมองอกีแงห่น่ึง เพราะ

มนัมีท ัง้ ๒ ดา้น มีท ัง้ดา้นสุขและดา้นทกุข ์แต่เรามองเพยีงดา้นเดียว พอเราไป

เจอทกุขเ์ราก็เลยผดิหวงัเสยีใจ แต่ถา้เรามองวา่ มนัมที ัง้สุข มที ัง้ทกุขน์ะ พอเรา

ไปเจอทกุขเ์ราก็จะไดไ้มผ่ดิหวงั เราจะไดเ้ตรยีมตวัเตรียมใจ ช ัง่นํา้หนกัเอาไว ้
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ก่อนวา่จะเอาดหีรอืไมเ่อาด ี แต่งงานแลว้ไมใ่ช่สุขอย่างเดยีวนะ แต่งงานแลว้ก็

ตอ้งทกุขน์ะ ถา้คดิอย่างน้ีมนัก็อาจจะไมเ่อาดกีวา่มงั เพราะเวลาแต่งงานก็คดิวา่

จะสุขอย่างเดยีว ไมม่ใีครคดิวา่จะตอ้งทกุข ์อนัน้ีแหละเป็นเรื่องของความคิด คิด

ในแนวทางของธรรมะ คือมองโลกตามความเป็นจรงิ ไมไ่ดม้องโลกในแงร่า้ย 

เพยีงแต่วา่พอดคีวามเป็นจรงิมนัรา้ยไง ก็เลยมาโทษศาสนาพทุธวา่มองโลกในแง่

รา้ย  

แตค่วามจรงิศาสนาพทุธ สอนใหเ้รามองโลกในแงข่องความเป็นจรงิ แตเ่ราน้ี

ถกูกเิลสหลอก ใหเ้รามองโลกในแงข่องความไม่เป็นจรงิ เราจะมองว่ามนัสุข

อยา่งเดียวดีอยา่งเดียว แลว้มนัเป็นจรงิอยา่งที่เราคิดหรอืเปลา่ มอีะไรมนัสุข

จรงิๆบา้ง มอีะไรทีม่นัดจีรงิๆบา้ง มนัไมม่หีรอกของในโลกน้ี ในทีสุ่ดมนัก็ตอ้ง

เสยี ตอ้งเสือ่ม ตอ้งพงัไป ตอ้งชาํรุด เวลาของทีเ่ราซื้อมาชาํรุดแลว้มนัดไีหม ตอ้ง

ส่งไปซ่อมอย่างน้ี ซื้อของมาใชไ้ด ้๒ – ๓ วนัอา้วเสยีซะแลว้ ซื้อแอรม์าตดิสกั ๒ 

– ๓ วนัเสยีแลว้ ซื้อคอมมาใชส้กั ๒ – ๓ วนัก็เสยี ซื้อรถมาใชส้กั ๒ – ๓ วนัก็

เสยี เขาถงึตอ้งมปีระกนัไง มปีระกนั แต่ไมไ่ดป้ระกนัของไมใ่หเ้สยีนะ ประกนัวา่

ถา้เสยีแลว้มขีองมาแทนให ้ เท่านัน้เอง เราไมม่องตรงน้ีกนั เราไมม่องดา้นทีม่นั

จะเป็นความทกุขก์นั เพราะถา้มองแลว้มนัจะไมอ่ยากไดอ้ะไร เพราะของทกุอย่าง

ในโลกน้ีมนัเป็นทกุขท์ ัง้น ัน้ ทกุขเ์พราะอะไร เพราะมนัเสือ่ม ทกุขเ์พราะมนั

เปลีย่นไป ทกุขเ์พราะวา่มนัดบัไป มนัตอ้งเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง มนัตอ้งเปลีย่น 

มนัตอ้งเสือ่มนะ และมนัตอ้งดบันะ แลว้เราไปหา้มมนัไดห้รอืเปลา่ ส ัง่มนัไดห้รอื

เปลา่ มนัจงึไมใ่ช่เป็นของเรา ถา้เป็นของเรา เราตอ้งส ัง่ได ้ อย่างใจน้ีเป็นของเรา 

เราส ัง่มนัได ้ ส ัง่ใหม้นัสงบได ้ แต่เราไมส่ ัง่มนั เพราะมนัยากเพราะมนัดื้อ กวา่จะ

ส ัง่มนัไดน้ี้ตอ้งเหน่ือย ตอ้งสูก้บัมนัแบบสุดๆนะ แต่ใจน้ีต่อไปส ัง่มนัได ้ถา้ส ัง่มนั

ไดแ้ลว้สบาย ส ัง่ใหม้นัสุข ส ัง่ไม่ใหม้นัทกุขไ์ด ้แต่ตอนน้ีเราส ัง่มนัไมไ่ด ้มนัก็เลย

ใหเ้หตกุารณส์ ัง่ พอไปเจอเหตกุารณท์ีไ่มด่มีนัก็เลยทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้ส ัง่มนัไว ้

ก่อนวา่ เวลาเจอเหตกุารณน้ี์อย่าไปทกุขน์ะ เพราะมนัตอ้งเกดิ พอสอนมนัไวส้ ัง่

มนัไว ้พอมนัไปเจอเหตกุารณไ์มด่มีนัก็ไมท่กุขไ์ด ้เพราะเคยถกูส ัง่ถกูสอนวา่อย่า
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ไปทกุข ์ อย่าไปอยากแลว้จะไมท่กุข ์ อย่าไปอยากใหเ้ขาไมเ่สือ่ม อย่าไปอยากให ้

เขาไมเ่ปลีย่น อย่าไปอยากใหเ้ขาไมด่บั ถา้เราไมม่คีวามอยากเหลา่น้ีอยู่เราจะไม่

ทกุข ์เวลาเขาเสือ่ม เวลาเขาเปลีย่น เวลาเขาดบัไป น่ีคอืขบวนการของการ (เสยีง

หายไป)  

มาแลว้ เสยีง ถา้มนัเสือ่มมนัเสยีก็ตอ้งเปลีย่น แต่อย่าไปทกุขก์บัมนั เพราะเรารู ้

วา่มนัตอ้งเสยีตอ้งเสือ่ม เราเตรยีมตวัทาํใจไวก่้อน ร่างกายมนัก็เป็นแบบเครื่องน้ี 

เดีย๋วมนัก็ตอ้งเสยี เดีย๋วก็ตอ้งไปหาหมอ เวลาไปหาหมอน้ีทาํใจไดห้รอืเปลา่ ให ้

เตรยีมตวัไวน้ะมนัตอ้งไปดว้ยกนัทกุคนนะ ไปหาหมอก่อน แลว้ก็ไปโรงพยาบาล 

แลว้ก็ไปวดั ถา้เตรยีมตวัไวก่้อนมนัก็จะไมท่กุข ์ 

เครื่องขยายเสยีงน้ีก็ใชม้าหลายปีแลว้ เริ่มเทศนม์าต ัง้แต่ มนีา ๕๖ มนีา ๕๙ ก ็

๓ ปี เครื่องมนัก็แค่น้ีแหละเพราะเครื่องมนัราคาถกู แลว้แบตเตอรี่มนักเ็ป็น

อย่างน้ี แบตเตอรี่ใชไ้ปแลว้ ความสามารถทีจ่ะบรรจไุฟ มนัก็จะลดไปตามเวลา

ของการใชง้าน ก็เหมอืนทกุอย่างทีเ่ราใชม้นัก็เป็นอย่างน้ี ทีม่แีบตเตอรี่ใชไ้ปๆ 

สมยัน้ีเขาเอาวธิีเอารุ่นใหมอ่อกมาลอ่อยู่เรื่อยๆ เลยไมม่เีวลาเปลีย่นแบต แบตยงั

ไมท่นัหมด รุ่นใหมม่นัออกมาก่อนแลว้ ก็เลยเปลีย่นท ัง้แบตท ัง้เครื่องไปเลย 

เพราะมนัมลูีกเลน่มากขึ้น ทาํอะไรไดม้ากขึ้นงา่ยขึ้นเร็วขึ้น 

ถาม ท่านอาจารยบ์อกใจเป็นของเรา  

ตอบ ก็ลองไปปฏบิตัดูิ ระหวา่งร่างกายกบัใจน้ี เราควบคุมอะไรไดบ้า้ง ร่างกายเรา

ควบคุมไมไ่ดเ้ลย แต่ใจเราคุมได ้ ใจมนัทกุขเ์ราดบัมนัได ้ ใช่ไหม เพยีงแต่ว่ามนั

ก็ไมใ่ช่ตวัเรา พูดในเชงิเปรยีบเทยีบ ระหวา่งร่างกายกบัใจน้ี อนัไหนจะเป็นตวัเรา

มากกวา่กนั ร่างกายน้ีเราควบคุม (เสยีงหายอกี อา้ว เหน็ไหมวนัน้ีมนัแสดงให ้

เหน็การดบั) ใจน้ีเราควบคุมได ้ควบคุมใหม้นัสงบไมใ่หม้นัทกุขไ์ด ้ แต่ตอนน้ีเรา

ควบคุมไมไ่ดเ้พราะเราไม่รูจ้กัวธิีควบคุมมนั น่ีเรามาปฏบิตัมิาฝึกกนัก็เพือ่มาฝึก

ควบคุมใจเราน่ีเอง 
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แต่ความจรงิใจมนัก็เป็นเพยีงธาต ุ ธาตรูุน้ ัน่เอง ธาตรูุท้ีม่สีงัขารความคดิปรุงแต่ง 

ทีป่รุงแต่งใหใ้จเป็นอะไรต่างๆนานา เราก็มาควบคุมตวัสงัขารตวัน้ี ใหม้นัปรุง

แต่งไปในทางทีท่าํใหใ้จสงบใหม้คีวามสุข ถา้ใหก้เิลสปรุงแต่ง มนัก็จะปรุงแต่งให ้

ใจ เป็นเปรตเป็นยกัษเ์ป็นมารไป เพราะกเิลสมนัอยากไดนู้น้ไดน่ี้ พอไมไ่ดอ้ะไร

ดงัใจมนัก็จะไปทาํบาปทาํกรรม ตอนน้ีใจของเราถกูกเิลสเป็นผูส้ ัง่การ กเิลสเป็น

เจา้นายของใจเรา อวิชชา ปจัยาสงัขารา อวิชชาเป็นผูส้ ัง่ใหส้งัขารคดิปรุงแต่ง 

ไปในทางความหลง ไปในทางที่เป็นทกุข ์คือใหไ้ปหาความสุขภายนอกใจ ใหห้า

ความสุขทางอายตนะ ตาหูจมกูลิ้นกาย พอไปสมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รส ก็เกดิ

เวทนาสุขทกุขข์ึ้นมา พอเกดิสุขก็อยากเกดิตณัหาอยากจะใหสุ้ขน้ีอยู่ไปนานๆ ถา้

เกดิทกุขก์็อยากจะใหค้วามทกุขน้ี์หายไปเร็วๆ ทกุขเวทนานะไมใ่ช่ทกุขท์าง

อรยิสจั เช่นเหน็(เสยีงหายอกีแลว้) รูปทีเ่ราชอบเราก็มคีวามสุข พอเหน็รูปทีเ่รา

ไมช่อบก็มคีวามทกุข ์ก็อยากจะใหรู้ปทีเ่รามคีวามทกุขห์ายไป ถา้เชญิเขาไปไมไ่ด ้

บางทกี็แจง้ยามแจง้รปภ แจง้คนทีม่กีาํลงัวงัชา มาบงัคบัใหเ้ขาไป มนัก็นาํไปสู่

การมเีวรมกีรรมกนั  

ถาม เคยฟงัหลวงพอ่ชานะคะ วา่ใจเองก็ไมใ่ช่ของเรา ถงึแมว้า่เป็นถงึจติทีไ่มม่กีเิลส

แลว้ มนัก็ยงัม ีมนัก็ยงัไมใ่ช่วา่จะคุมทกุอย่างได ้มนัก็เป็นอนตัตา ถงึตรงน้ีก็เลย

ยงัสงสยั  

ตอบ ไมม่ใีครพดูวา่ใจเป็นอนตัตา  

ถาม ท่านไมไ่ดใ้ชค้าํว่าอนตัตาเจา้ค่ะ แต่ท่านวา่มนัไมใ่ช่ของเรา  

ตอบ ก็บอกวา่มนัไมม่เีรา เมือ่ไมม่เีรา มนัจะเป็นของเราไดอ้ย่างไร เพยีงแต่วา่ผูท้ี่

ควบคุมใจน้ี คอืสงัขารน้ี มนัควบไดม้นัคุมได ้ ผูท้ีค่วบคุมสงัขารน้ี มนัคุมให ้

สงัขารหยุดคดิไปในทางที่ไมด่ไีด ้ ผูท้ีค่วบคุมก็คอืธรรมน้ี มนัไมใ่ช่เรา เพยีงแต่

เราใชช้ื่อเราแทนธรรมเท่านัน้เอง เราปฏบิตัธิรรม เพือ่เอาธรรมมาควบคุม

ความคดิทีไ่มด่ ี ใหม้าคิดไปในทางทีด่ ี ตอนน้ีใจเราถกูอวชิชาควบคุมใหค้ดิไป
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ในทางทีไ่มด่ ี คดิไปสู่การเวยีนวา่ยตายเกดิ ตอนน้ีเราจะเอาธรรมมาควบคุม

ความคดิของเรา ใหม้นัยุตกิารเวยีนวา่ยตายเกดิ เพยีงแต่เราใชค้าํว่า ”เรา” น้ี

แทนธรรม เราพจิารณา เราปฏบิตั ิ ความจรงิธรรมน่ีแหละเป็นผูพ้จิารณา ธรรม

เป็นผูป้ฏบิตั ิ แต่เราอยู่ในโลกสมมตุเิราก็ใชค้าํวา่“เรา”ไป เท่านัน้เอง แต่พอไป

ปฏบิตัถิงึข ัน้ทีเ่ราเขา้ไปถงึตวัใจแลว้ เราก็จะรูว้่าใจน้ีเป็นเพยีงแต่ผูรู้ ้ ถา้มเีรา

ขึ้นมาเมอืไหร่ ก็จะเป็นความทกุขข์ึ้นมาทนัท ี ถา้มเีราก็เป็นอวชิชาขึ้นมาทนัท ี อนั

น้ีมนัตอ้งไปถงึจดุนัน้ก่อน มนัถงึจะละไอต้วั เรา ตวันัน้ได ้ แต่ตอนน้ีเราตอ้ง

อาศยัตวัเราน้ีมาแกป้ญัหาขา้งนอกใจก่อน มาปลอ่ยวางของขา้งนอกก่อน ทีต่วัเรา

ไปหลงคดิวา่เป็นของเรา พอปลอ่ยทกุอย่างไดแ้ลว้มนัก็จะกลบัเขา้ไปขา้งใน แลว้

มนัก็จะไปเจอตวัเรา แลว้พอมนัเหน็ตวัเรา มนัก็รูว้า่ไอต้วัเราน้ี มนัยงัทาํใหใ้จเรา

ทกุขอ์ยู่ เราก็ตอ้งหยุดตวัเรา แปลงตวัเราใหเ้ป็นตวัรูเ้ฉยๆ ใหส้กัแต่วา่รูไ้ป ถา้รู ้

เฉยๆ มนัก็จะไมท่กุข ์แต่ถา้พอเป็นเราปับ๊มนัก็จะเป็นของเราขึ้นมา  

ถาม เป็นลาํดบัข ัน้ ตอนน้ีก็ยงัคดิวา่มนัเป็นเราไปก่อน  

ตอบ คอืเราเป็นตวัแทนของใจ ตวัแทนของใจทีจ่ะมาละสิง่ต่างๆ เพราะใจเป็นผูท้ีไ่ป

ยดึตดิกบัสิง่ต่างๆ โดยอาํนาจของอวชิชา เราก็เอาธรรมน่ีแหละ มาเป็นตวัทีจ่ะมา

ถอดถอนความยดึตดิต่างๆออกมา มนัก็ไมม่เีราหรอก ไมม่ ี มนัก็มอีวชิชากบั

ธรรม ตอนน้ีเราไมม่ธีรรมมนัก็เลยยงัยดึยงัตดิ ยงัถอดถอนไมไ่ดอ้ยู่ เราก็เลย

ตอ้งมาสรา้งธรรมขึ้นมา สรา้งสตธิรรม สรา้งสมาธิธรรม สรา้งปญัญาธรรมขึ้นมา 

พอมธีรรมเหลา่น้ีแลว้มนัก็จะหยุดอวชิชา ผูท้ีจ่ะคอยส ัง่การใหใ้จน้ี ไป

ครอบครองไปยดึไปตดิสิง่ต่างๆ พอทกุอย่างจบแลว้มนัก็ไมต่อ้งมตีวัไมม่ตีนไมม่ี

อะไร แต่ก็ยงัใชต้วัตนอยู่เวลาที ่ ใชใ้จอยู่เวลาทีต่อ้งคุยกนัอย่างน้ี เวลาคุยก็ยงั

ตอ้งมเีรามคุีณมอีะไรกนัอยู่ แต่มนัก็เป็นเพยีงแต่สมมตุเิท่านัน้เอง สมมตุทิีเ่ราใช ้

กนั แต่ถา้เวลาอยู่คนเดยีวไมต่อ้งยุ่งกบัใคร มนัก็ไมม่ตีวัเราไมม่อีะไร มนัก็จะรู ้

เฉยๆไป  

ถาม แลว้ทีบ่อกวา่วมิตุต ิน้ีก็คอืการทีม่นัไมม่สีมมตุติรงน้ีหรอืเจา้คะ 
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ตอบ ในใจไมม่ ี แต่เวลามนัมาเกี่ยวขอ้งทางร่างกายมนัม ี ก็รูท้นัมนัไมห่ลง ไมห่ลงไป

ยดึไปตดิมนั รูท้ ัง้สมมตุรูิท้ ัง้วมิตุต ิ วา่มนัเป็นความจรงิท ัง้ ๒ ส่วน ความจริงที่

ถาวรกบัความจรงิทีช่ ัว่คราว ความจรงิช ัว่คราวก็คอืสมมตุต่ิางๆ เดีย๋วก็จบ เดีย๋ว

พอร่างกายของคนนูน้คนน้ีตาย มนัก็ออกจากระบบสมมตุไิป ทีจ่ะเหลอือยู่ก็อยู่

แต่ระบบวมิตุตเิท่านัน้ เมือ่ใจไมม่ร่ีางกายทีจ่ะไปรบัรูเ้รื่องสมมตุทิ ัง้หลาย มนัก็

อยู่กบัวมิตุตอิย่างเดยีว  

ถาม อย่างพระอรหนัตท์ีท่่านนิพพานไปแลว้น้ี ท่านก็จะอยู่แต่วมิตุตอิย่างเดยีว 

ตอบ ก็ลองเป็นดู ไมรู่จ้ะตอบยงัไง ท่านจะเป็นยงัไงก็เรื่องของท่านก็ท่านก็ไมม่อีะไรกบั

ใคร เดีย๋วก็มาอา้งอกีว่าเดีย๋วพระอรหนัตม์าเขา้สมาธิของหลวงปู่ม ัน่ไดอ้ย่างไร 

อนันัน้ก็เป็นเรื่องทีม่นับอกวา่มนัเหนือเหตเุหนือผล พวกทีย่งัไมป่ฏบิตัถิงึข ัน้นัน้ก็

จะไมเ่ขา้ใจอยู่ด ี แลว้มนัไมส่าํคญัจะตอ้งรู ้ เพราะความรูเ้หลา่น้ีมนัไม่ไดเ้ป็น

ประเดน็ทีจ่ะมาดบัความทกุขข์องเรา อย่างทีพ่ระพทุธเจา้บอกวา่ ความรูท้ีเ่รารูน้ี้

เหมอืนกบัใบไมใ้นป่า มนัมากไหม ท่านหยบิใบไมข้ึ้นมาในกาํมอืแลว้ก็ถามวา่ 

ใบไมท้ีอ่ยู่ในกาํมอืเราน้ีกบัใบไมท้ีอ่ยู่ในป่าน้ี อนัไหนมนัจะมากกวา่กนั พระก็

บอกวา่ในป่ามนัก็ตอ้งมากกวา่ พระพทุธเจา้บอกนัน่แหละ ธรรมทีเ่ราสอนพวก

เธอก็เป็นเหมอืนใบไมท้ีอ่ยู่ในกาํมอืน้ี แต่ธรรมทีเ่รารูเ้ราเหน็น้ีมนัเหมอืนอยู่ในป่า 

แต่เราไมเ่อามาพูดเพราะพดูไปพวกเธอก็ไมเ่ขา้ใจ พดูไปยิ่งทาํใหส้บัสน งงไป

ใหญ่ แลว้มนัก็ไมเ่ป็นประโยชน ์กบัการทีจ่ะมาแกป้ญัหาของพวกเธอ ปญัหาของ

พวกเธอก็อยู่ใบไมท้ีอ่ยู่ในกาํมอืน้ีแค่น้ี อริยสจั ๔ อนิจจงัทกุขงัอนตัตา แค่น้ีเอา

ใหม้นัได ้ แค่น้ีพอแลว้ เรื่องวมิตุตสิมมตุ ิ เรื่องพระอรหนัตจ์ติของท่านเป็นยงัไง 

จติของพระพทุธเจา้เป็นยงัไง อนัน้ีไมต่อ้งสนใจมนัหรอก เดีย๋วถงึตรงนัน้แลว้มนั

ก็จะรูเ้อง แลว้มนัก็จะรูว้า่มนัอธิบายไมไ่ด ้ เหมอืนบอกคนตาบอดวา่สเีขยีวสแีดง

เป็นยงัไง พดูไปจนวนัตายก็ไมเ่ขา้ใจ นะ เลยไมรู่จ้ะตอบยงัไง ตอบไปแลว้มนัก็

มปีระเดน็ใหม้าแยง้มาขดัอยู่นัน่แหละ เหมอืนทีห่ลวงตาท่านบอกวา่ มนัสุขกบั

ความวา่ง ท่านวา่มนัมเีหมอืนกบัไมม่ ี ความวา่งแลว้มนัมคีวามสุขไดอ้ย่างไร 
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พวกเรามนัคดิวา่ความสุขมนัตอ้งมกีบัสิง่นัน้สิง่น้ี พอไปบอกวา่ในความวา่งน้ีก็มี

ความสุข แลว้พวกเราก็งงส ิ มนัจะมไีดอ้ย่างไร ในความว่างมนัจะมคีวามสุขได ้

อย่างไร มนัมแีต่เราตอ้งสมัผสัรบัรูเ้ราถงึจะรู ้เหมอืนเป็นความสุขอกีรูปแบบหน่ึง

อกีมติหิน่ึง ทีด่กีวา่ความสุขทีเ่รามอียู่ในขณะน้ี  

ถาม เหมอืนเราไมเ่คยกนินํา้ตาลเราก็อธิบายไมไ่ด ้เราตอ้งกนิเอง  

ตอบ เหมอืนทเุรยีนน่ี บางคนกบ็อกวา่หอม บางคนก็บอกวา่เหมน็ แลว้จะไปอธิบายให ้

คนอื่นฟงัไดอ้ย่างไร วา่มนัหอมยงัไง มนัเหมน็ยงัไง มนัท ัง้หอมท ัง้เหมน็น่ี เขา

ไมใ่หเ้อาขึ้นเครื่องใช่ไหม มนัตอ้งสมัผสัเองมนัถงึเขา้ใจ  

ถาม ท่านอาจารยบ์อกวา่ เวลาฟงัธรรมอย่างน้ี คอืพระอาจารยช์าท่านจะพดูบอกวา่ 

เวลาเทศนน้ี์ไดแ้ต่บอกใหค้นๆน้ี เขา้ไปดูของในตูห้รอืในกลอ่งน้ี คอืไดแ้ต่ชกัชวน

ใหไ้ป แต่วา่เขาจะไปเปิดกลอ่งแลว้เหน็เอง มนัตอ้งเป็นเขาเหน็ คอืท่านไดท้าํได ้

แค่ชกัชวนใหเ้ขา้ไปเปิดไอก้ลอ่งนัน้ แต่วา่ถา้เขาไมเ่ปิดมนัก็ไมม่ปีระโยชน ์หรอืวา่

พดูน้ีท่านไดแ้ต่พดูใหเ้ขาไปเปิดกลอ่งเอง อย่างน้ีก็คอืการท่านอาจารยเ์ทศน์

ท ัง้หลายน้ี คอืเราก็มคีวามรูส้กึว่าเราฟงัท่านอาจารยเ์ราเขา้ใจทีท่่านอาจารยพ์ดู 

แต่จรงิๆคอืมนัยงัไมเ่หน็ใช่ไหมคะ มนัตอ้งไปเปิดไอก้ลอ่งน้ีเอง สาํคญัตรงนัน้ 

ตอบ ก็กญุแจทีจ่ะเปิดไอก้ลอ่งน้ีก็คอืสตน้ีิ คอืสอนน้ีใหฝึ้กสตไิว ้ เพราะมสีตแิลว้เปิด

กลอ่ง มนัก็จะเหน็สมาธิเหน็ปญัญาเหน็วมิตุต ิ แต่ตอนน้ีมนัไมเ่หน็ มนัอยู่ในตู ้

ตอ้งหากญุแจมาเปิดใหไ้ด ้ น่ีตวัสตน้ีิจะเป็นตวัเปิดตูท้ีม่อียู่ในใจเราน้ี ตูน้ี้มนั

ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หนมนัอยู่ในใจเรา ตอนน้ีมนัถกูอวชิชา กญุแจของอวชิชามนัลอ็ก

เอาไว ้ เขา้ใจไหม ตอ้งเอากญุแจคอืสตน้ีิมาเปิดกญุแจน้ี พอเปิดกญุแจน้ีเราก็จะ

เปิดเขา้ไปก็จะเหน็ธรรมต่างๆ เหน็สมาธิ เหน็ปญัญา เหน็วมิตุต ิ เหน็มรรคผล

นิพพาน อยู่ในใจเราน้ีแหละ ทีใ่หส้อนตอนน้ีก็คอืใหไ้ปหากญุแจกนั เราทิ้งกญุแจ

ไวท้ีไ่หนไมรู่ ้ไมย่อมอยู่กบัพทุโธเลย พทุโธหาย ท่านบอกพทุโธหาย กญุแจหาย  
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ถาม เพราะเวลาฟงัน้ี เราไปคดิวา่เขา้ใจ นึกวา่ตรงน้ีมนัใช่แลว้ แต่จรงิๆมนัไมใ่ช่เลย ที่

ผ่านมาเราปฏบิตัมินัถงึไมไ่ดผ้ลอะไร เพราะวา่เราฟงัธรรมะอย่างเดยีว เรารูส้กึ

เราเขา้ใจในธรรมะทีฟ่งั ความจรงิมนัยงัไมไ่ดเ้อากุญแจไปเปิด  

ตอบ มนัยงัไมไ่ดเ้ปิดตู ้ ถา้จติสงบเมือ่ไหร่มนัถงึจะรูว้า่ ออ๋ ไดก้ญุแจแลว้ ไดเ้ปิดตู ้

แลว้ ถา้จติรวมเมือ่ไหร่นะมนัถงึจะ แสดงว่าไดเ้ปิดตูแ้ลว้ ตอนน้ีอาจจะไดก้ญุแจ

มาแลว้พอจะใส่เขา้ไปก็หลดุมอื นัง่สมาธิไดป้ ับ๊หน่ึงก็ออกมาแลว้ ทาํท่าจะสงบ

หน่อย อา้วออกมาอกีแลว้ มนัยงัไมร่วมสกัท ีหรอืมนัสงบก็สงบแบบผวิๆ คอืไม่

ฟุ้ งซ่านแลว้ก็ไม่คดิอะไรมากมาย เยน็สบาย แต่มนัก็ไมถ่งึกบัวุบ้เขา้ไปแลว้ก ็มนั

ตอ้งเขา้ไปถงึจดุนัน้  

ถาม ถา้เปิดกลอ่งแลว้เราจะรูเ้องวา่อะไรเป็นอะไร 

ตอบ รูเ้อง สมาธิเป็นยงัไง แลว้จะรูท้าํไมตอ้งมสีมาธิ แลว้จะรูท้าํไมตอ้งมปีญัญา  

ถาม ตอนน้ีฟงัเขา้ใจ มนัคนละระดบักบัของจรงิ 

ตอบ ตอนน้ีความจรงิ การสอนจรงิๆควรจะสอนแค่สติคาํเดยีว อย่างเมือ่เชา้น้ีมกีลุม่

มาเลเซยีเขา้มา เขาบอกจะมาอยู่วดั ๖ วนั เขาถามวา่เขาควรจะปฏบิตัอิย่างไร ก็

บอกวา่ใหท้าํแต่สตอิย่างเดยีว หากญุแจตวัน้ีมาเปิดตูพ้ระไตรปิฎกใหไ้ด ้ ไดม้ี

กญุแจมาตวัน้ีแลว้จะไปเจอสมาธิ จะเจอปญัญา จะเจอวมิตุต ิ จะเจอมรรคผล

นิพพาน มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มนัอยู่ในตูน้ี้ท ัง้หมด อยู่ในใจของเราน้ี 

ตอนน้ีเราถกูกญุแจของกเิลสลอ็กไว ้ไมย่อมใหเ้ราเหน็ ใหเ้รามองออกไปขา้งนอก

กนั ใช่ไหม ใหไ้ปหาลาภยศสรรเสรญิ หารูปเสยีงกลิน่รส ไปถงึเมอืงนอกเมอืงนา

กนัเลย เพราะมนัไมม่กีญุแจทีจ่ะมาเปิดดูตูภ้ายใน มนัก็เลยตอ้งไปดูตูข้า้งนอก  

ถาม แมแ้ต่ปฏบิตัมินัก็ยงัหลอกเรา เพราะวา่เราคดิวา่เราฟงัธรรมะ เรารูเ้ราซาบซึ้งเรา

เขา้ใจ แต่มนัก็ยงัไมไ่ดเ้ปิดไอก้ลอ่งหบีอยู่ด ี 



84 
 

ตอบ มนัก็ซาบซึ้งช ัว่ขณะทีฟ่งั เหมอืนกบัเปิดนะ หลวงตาท่านเคยเทศนว์า่ฟงัเทศน์

ของหลวงปู่ม ัน่ทไีร เหมอืนกบัท่านเปิดตูพ้ระไตรปิฎกใหพ้วกเราดู พอท่านเทศน์

จบท่านก็ปิด  

ถาม ใช่คะ เพราะบางทฟีงัไปมนัซาบซึ้ง มนัก็ยงัไมเ่ปลีย่นตวั 

ตอบ มนัซาบซึ้งในขณะทีฟ่งั มนัเปลีย่นไปในขณะทีฟ่งั พอหยุดฟงัปับ๊มนักห็มดไป

หายไป  

ถาม แต่ถา้มนัเปิดกลอ่งไดจ้รงิๆ มนัจะไปเปลีย่นใจเราขา้งในไดใ้ช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ มนัก็จะพลกิใจเรา จากการทีจ่ะออกไปขา้งนอกกลบัเขา้สู่ขา้งใน เพราะขา้งใน

มนัดกีวา่ ขา้งในมนัเยน็มนัสบายกวา่ขา้งนอก ขา้งนอกมนัสนุกแต่มนัรอ้น มนั

เหน่ือย ไปเทีย่วแต่ละครัง้น้ีมนัเหน่ือย โดนทกุคนแหละ เราก็โดน เมือ่ก่อนเราก็

เทีย่วเหมอืนกนั  

ถาม จติรวมครัง้เดยีวน้ีคอืรวมอปัปนาใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ ถา้มนัรวมเต็มทีก่็เรยีกวา่อปัปนา 

ถาม คอืหมายความวา่ ถา้ลงครัง้หน่ึงเหมอืนเปิดกลอ่งไดเ้ลยหรอืเจา้คะ 

ตอบ ก็ตอ้งเปิดบ่อยๆ คอืแต่ละครัง้ทีเ่รารวมก็เปิดไปครัง้หน่ึง ก็ตอ้งใหม้นัรวมท ัง้วนั

ท ัง้คนื ก็ตอ้งฝึกไปเรื่อยๆ  

ถาม จะรกัษาอย่างไรใหไ้ดน้าน 

ตอบ ก็สตไิปเรื่อยๆ ออกจากสมาธิมาก็เจรญิสตต่ิอ รกัษาความสงบไว ้ รกัษาการรวม

ของจติไว ้ถงึแมจ้ะไม่รวมเต็มที ่มนัก็ยงัรวมอยู่ แลว้พอกลบัมานัง่ใหมม่นัก็รวม

ใหม ่ 



85 
 

ถาม ตอนทีร่วมน่ี ยงัไงจติก็ยงัรบัรูค้วามเฉยอยู่หรอืเปลา่เจา้คะ 

ตอบ ก็ความเฉยก็คอืความรวมไง เวลาจติรวมมนัก็จะเฉย เป็นอเุบกขาแลว้พอออกมา

ปับ๊ อเุบกขามนัก็จะค่อยๆจางหายไป ก็ตอ้งใชส้ตดิงึเอาไว ้รกัษาไว ้ 

ถาม รกัษาไวไ้ม่ใหก้ระเพื้อม 

ตอบ อย่าปลอ่ยใหม้นักระเพื้อม อย่าปลอ่ยใหใ้จคดิ อย่าปลอ่ยใหใ้จอยาก แลว้พอคดิ

วา่กลบัไปนัง่ไดก้็กลบัไปนัง่ เพราะวา่เรานัง่นานๆมนัก็เมือ่ย ก็ลกุขึ้นมาเปลีย่น

อริยิาบถ มาเดนิคลาย พอหายแลว้ก็กลบัไปนัง่ใหม ่ สลบักนัไปทาํอย่างน้ีอยู่

เรื่อยๆ พยายามใหจ้ติมนัรวมใหม้นัสงบอยู่ตลอดเวลา พอมนัชาํนาญแลว้ ที่น้ีก็

ใชป้ญัญามารกัษาอย่างถาวรอกีทหีน่ึง เพราะสตน้ีิจะรกัษาไดช้ ัว่ขณะทีม่สีต ิ พอ

เวลาเผลอปับ๊มนัก็จะไปทางความฟุ้ งซ่านไปทางความอยากได ้ แต่ถา้ใชป้ญัญามา

สอนวา่ ทกุอย่างทีเ่ราอยากน้ีเป็นทกุข ์ มนัก็จะหยุดความอยากได ้ หยุดไดอ้ย่าง

ถาวร พอไมม่คีวามอยากก็จะไมม่ตีวัมาทาํลายความสงบ ตวัทีท่าํลายความสงบ

หลงัจากทีเ่ราไดส้มาธิก็คอืความอยาก หรอืขณะทีเ่ราไมม่สีมาธิแต่มคีวามสบาย

ใจ พอมคีวามอยากขึ้นมาปับ๊น่ี ความสบายใจหายไปแลว้  

ถาม หลวงตาท่านบอกวา่ ความสุขจากสมาธิน้ีมนัสุขจรงิแต่วา่พอสุขปญัญามนั

ยิ่งใหญ่ 

ตอบ ก็ใช่เพราะมนัถาวรกว่าไง ความสุขสมาธิมนัแค่ช ัว่คราว ถงึวา่พอไดส้มาธิแลว้ 

ชาํนาญในสมาธิแลว้ ก็ตอ้งออกทางปญัญา เพือ่จะไดร้กัษาความสุขของสมาธิน้ี 

ใหม้นัเป็นไป โดยทีไ่มต่อ้งเขา้ไปในสมาธิ ไมต่อ้งนัง่หลบัตา  

ถาม เป็นสุขเหมอืนกนั  
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ตอบ เหมอืนกนั เหมอืนกบัมนัไมต่อ้งเขา้ไป เพยีงแต่ถา้มนัเขา้ไปมนัก็อาจจะระงบัการ

รบัรูเ้รื่องราวต่างๆ เท่านัน้เอง แต่ใจมนัไมส่ะเทอืน ไมว่า่จะอยู่ขา้งในหรอือยู่ขา้ง

นอก ใจมนัก็จะเยน็สบาย  

ถาม เปิดเป็นหนเดยีวแลว้มนัลมืไปแลว้วา่เปิดยงัไง 

ตอบ กญุแจหาย ตอ้งเปิดอยู่เรื่อยๆ พอออกมาปับ๊มนัก็เหมอืนปิดปับ๊ทนัท ี ใหม่ๆ ก็จะ

ไดแ้ค่ขณิกะเท่านัน้เอง แค่หนงัตวัอย่าง วุบ้เขา้ไปปับ๊แลว้ก็ออกมาเลย แต่มนัก็

ประทบัใจ ในความรูส้กึอนัเยน็อนัสบายของความสงบนัน้ ก็อยากจะใหม้นัได ้

มากขึ้นก็ตอ้งฝึกสต ิเพราะสตน้ีิเป็นวธิีทีง่า่ยกวา่การใชป้ญัญา  

ถาม แต่วา่ปญัญาเองก็มนัทาํใหเ้กดิภาวะทีม่คีวามสุขมากๆ ไดเ้หมอืนกนั 

ตอบ ก็ลองทาํดูส ิถา้ไดม้นัควรจะไดม้าต ัง้นานแลว้ไมใ่ช่หรอื  

ถาม มนัไดแ้ต่มนัแวบ๊ๆนะเจา้ค่ะ 

ตอบ ก็นัน่นะส ิก็แสดงว่าไม่ได ้แลว้ยงัจะไปใชม้นัทาํไม เมือ่มนัใชไ้ม่ได ้ถา้มนัได ้มนั

ควรจะไดม้าต ัง้นานแลว้ ใช่ไหม ทาํไมไมล่องใชแ้บบทีม่นังา่ย สตน้ีิมนังา่ยจะ

ตาย แค่พทุโธๆคาํเดยีว ไมใ่หม้นัคดิ ปญัญามนัตอ้งมเีหตกุารณด์ว้ย อยู่ดีๆ มนั

ไมเ่ขา้หรอก มนัตอ้งมทีกุข ์ มทีกุขแ์ลว้ก็ดบัความทกุขน์ ัน้ได ้ ก็ลองนัง่ใหม้นัเจบ็

แลว้ลองใชป้ญัญาดู ถา้มนัปลอ่ยวางทกุขเวทนาไดม้นัก็เขา้ไปได ้อย่างทีห่ลวงตา

บอกนัง่ ๙ ช ัว่โมง ๘ ช ัว่โมงน่ี มนัเขา้ไปนัน่แหละ เขา้ไปในอปัปนาดว้ยการใช ้

ปญัญาน่ีแหละ ตอ้งใชแ้บบนัน้ถงึจะเรยีกวา่ปญัญาอบรมสมาธิ ไมใ่ช่นัง่อยู่เฉยๆ 

นัง่คดิอนิจจงัทกุขงัอนตัตา นัง่คดิไปจนวนัตายมนัก็ไมเ่ขา้หรอก เพราะมนัไมม่ี

ภาวะทีจ่ะทาํใหม้นัเขา้ไป  

ถาม แต่ตอนทีท่าํน้ีมนัเป็นภาวะหน่ึง  
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ตอบ มนัตอ้งมทีกุข ์ พอเราใชป้ญัญาแลว้ดบัความทกุขไ์ด ้ จติมนัก็หลดุเขา้ไปได ้ เช่น

กลวัตายแลว้พจิารณา เครื่องบนิจะตกแลว้ทาํอย่างไรอย่างน้ี ตกก็ตกวะ่ เกดิ

มาแลว้ก็ตอ้งตายยอมตายปับ๊ พอมนัยอมตายปับ๊ มนัก็น่ิงสงบเป็นอปัปนาไป 

มนัก็ไมท่กุข ์ มนัตอ้งมภีาวะตอ้งมเีหตกุารณถ์งึจะใชป้ญัญาได ้ ถา้อยู่เฉยๆนัง่

อย่างน้ี ลองไปนัง่คดิยงัไงมนัไมเ่ขา้หรอก มนัก็เป็นความคดิปรุงแต่งไปเท่า

นัน้เอง ยิ่งเราตอ้งการระงบัความคดิปรุงแต่ง เราคดิปรุงแต่งแลว้มนัจะไปหยุด

ไดอ้ย่างไร มนัตอ้งเขา้ใจคาํวา่ใชป้ญัญาอบรมสมาธิ มนัตอ้งมภีาวะ เช่นนัง่ ๘ 

ช ัว่โมงอย่างน้ี ตอ้งใชป้ญัญามนัถงึจะนัง่แลว้ถงึจะผ่าน ผ่านเขา้ไปได ้ 

ถาม ตอนทีเ่ป็น เหมอืนจะตายนะคะ 

ตอบ มนัตอ้งมทีกุข ์ 

ถาม ก็เลยรูส้กึวา่ค่อนขา้งกลวัแลว้ก็ 

ตอบ พอมนัปลงได ้พอมนัยอมรบัความจรงิได ้ไหนจะตาย ยอมตาย พอมนัยอมตาย

จติมนัก็จะสงบ หรอืตอ้งไปหาหมอตอนน้ี ไมส่บายแลว้ไปหาหมอ หมอบอก

เสยีใจเป็นมะเร็งเสยีแลว้ เหลอื ๓ เดอืนใหไ้ปเตรยีมตวัเตรยีมใจ ถา้ตอนนัน้ใจ

วุน่แลว้พจิารณาว่า ร่างกายน้ีอนิจจงัร่างกายอนตัตา พอพจิารณาเหน็ชดัแลว้ปลง

ไดป้ลอ่ยไดป้ับ๊ มนัก็จะหายทกุขท์นัท ี จะเรยีกวา่เป็นอปัปนาก็ได ้ ในระดบันัน้

ของธรรมของข ัน้นัน้ แต่เราไมเ่รยีกวา่อปัปนา เราจะเรยีกวา่วมิตุตกิ็ได ้ หลดุพน้ 

ข ัน้โสดาบนั หลดุพน้จากความกลวัตายได ้ หลดุพน้จากความกลวัความเจบ็

ความตายได ้ อย่างทีพ่ระอญัญาโกณฑญัญะพดูวา่ อนัใดมกีารเกดิขึ้นเป็น

ธรรมดา อนันัน้ตอ้งมกีารดบัไปเป็นธรรมดา ยอมรบัไดว้า่ร่างกายมกีารเกิดขึ้น

เป็นธรรมดา ก็ตอ้งมกีารดบัไปเป็นธรรมดา ไมฝื่นไมต่่อตา้นไมข่อรอ้ง ไมภ่าวนา

ขอใหอ้ยู่ต่อไป ถา้ถงึเวลาจะไปก็ยนิดไีป ใจมนัก็จะหายทกุขไ์ด ้ จะเรยีกวา่สงบก็

ได ้ จะเรยีกวา่เป็นอปัปนาก็ได ้ เพราะน่ีมนัเป็นความสงบแบบปญัญา ทีม่นัดกีวา่

สงบแบบอปัปนา 
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ถาม แต่วา่มนัเป็นภาวะ คอืทีม่นัแปลก คอืมนัมคีวามสุขมากๆแต่วา่มนัไมน่านนะคะ 

มนัไมไ่ดอ้ยู่นาน 

ตอบ ก็เราไมป่ฏบิตั ิ มนัก็ไดเ้ท่านัน้ เราไมป่ฏบิตัต่ิอ ตอนนัน้มนัเป็นเหตกุารณเ์ฉพาะ

กาล ทีเ่กดิขึ้นแลว้เราก็มธีรรมเขา้มารบักบัปญัหาตอนนัน้ พอปญัหาตอนนัน้ผ่าน

ไป เราก็เลกิ เราก็กลบัไปดาํเนินชวีติแบบเดมิ ไปหากเิลสเหมอืนเดมิ ไปทาํตาม

กเิลสเหมอืนเดมิ มนัก็ไปสะสมความทกุขก์องใหมข่ึ้นมา จนกวา่จะไปเจอทกุข์

คร ัง้ต่อไป ไมเ่ช่นนัน้ก็มาปฏบิตัแิลว้ก็วิง่เขา้หาทกุข ์มาปฏบิตัมิาอดขา้วเยน็น่ีก็วิง่

เขา้หาทกุขแ์ลว้ มาหยุดการหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย อนัน้ีก็เป็นการสรา้ง

ภาวะความทกุขข์ึ้นมาในใจ ใหเ้ราจะตอ้งใชธ้รรมเขา้มาแกแ้ลว้ ถา้ไมม่ธีรรมเดีย๋ว

ก็รกัษาศีล ๘ ไดไ้มก่ี่วนัก็เสร็จกนัไป  

ถาม คอืจรงิๆจะตอ้งสรา้งสถานการณช่์วยดว้ย 

ตอบ น่ีพระพทุธเจา้ก็อยู่ในวงั ตรสัรูใ้นวงัไมด่กีวา่หรอื ใช่ไหม ตรสัรูแ้ลว้จดังานเลี้ยง

เลย เราเหน็ทกุขแ์ลว้ ทุกขเ์กดิจากความอยาก มนัตอ้งสรา้งภาวะ ตอ้งมทีกุข ์

แบบทีท่่านพดูไว ้ทกุขบ์่มปีญัญาบ่เกดิ  

ถาม แต่ทกุขจ์ากการถอืศีล ๘ มนัก็ยงัไมพ่อ มนัตอ้งทกุขอ์ะไรทีห่นกั 

ตอบ ก็หนกัขึ้นไปเรื่อยๆไง ถอืศีล ๘ แลว้ก็ใหน้ ัง่อยู่เฉยๆ ๖ ช ัว่โมงไมใ่หไ้ปทาํอะไร 

มนัก็จะเกดิความอยากขึ้นมาอกี ทกุข ์ ก็ใชป้ญัญาหยุดมนั ถา้หยุดปับ้มนักส็งบ

ได ้ทาํไมไมใ่ชล้ะตอนนัน้ ๖ ช ัว่โมง ลองใชป้ญัญาดูส ิ ไมต่อ้งลกุ ลกุไปทาํอะไร 

ร่างกายทกุอย่างก็ดอียู่แลว้นิ อาหารก็ไดร้บัประทานแลว้อะไรดแีลว้ นัง่เฉยๆ

ไมไ่ดห้รอืยงัไง ใชป้ญัญาสูก้บัมนัเลยส ิ 

ถาม แต่ก็คงตอ้งเขา้หอ้งนํา้ 
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ตอบ ก็เอากระโถนมาตัง้ไว ้ถา้ตอ้งเขา้ก็ไมเ่ป็นไร ชกมวยเขายงัมตีรีะฆงัพกัได ้ เมือ่ถงึ

เวลาเขา้หอ้งนํา้ก็เตง๊ เขา้ไป ๓ นาทแีลว้กลบัมาใหม ่ กลบัมาสูก้นัใหม ่ ได ้ ไม่

เป็นไร ก็บอกอนุญาตถา้จะเขา้หอ้งนํา้ แต่ไมใ่หเ้ดนิไมใ่หอ้ะไร  

ถาม กลางคนืน้ีลกุขึ้นมาเดนิเหมอืนกนั 

ตอบ แลว้ไมล่กุขึ้นมายนืไดก้็ยิ่งด ี มนัเจบ็ก็สูก้บัความเจบ็ไป ใชป้ญัญาสูก้บัมนัส ิ

ร่างกายเป็นใคร เราเป็นร่างกายหรอืเปลา่ ร่างกายมนัเจบ็เราตอ้งเจบ็ไปกบัมนั

หรอืเปลา่ น่ีลองใชป้ญัญาดู ถา้มนัปลอ่ยไดเ้ดีย๋วเวทนา ความทกุขก์็จะดบัไป 

ความทกุขท์ีเ่กดิจากเวทนาก็จะดบัไป เวทนาอาจจะไมด่บั แต่เวทนาจะไมเ่ป็น

ปญัหา เพราะตวัตวัปญัหามนัไม่ใช่ทีเ่วทนา มนัคอืความทกุข ์ ความอยากจะให ้

ความเจบ็มนัหายไป เราหยุดความอยากตวัน้ีไดห้รอืเปลา่ ถา้หยุดความอยากตวั

น้ีได ้ มนัเจบ็ก็เจบ็ไปส ิ ใจมนัจะไมส่ะเทอืน เพราะใจมนัจะสงบ ใจมนัจะปลอ่ย

วางมนัจะเป็นนิโรธ นิโรธก็เหมอืนอปัปนาสมาธิ นิโรธดว้ยปญัญา ปญัญาละ

ความอยาก ปลอ่ยใหร่้างกายเป็นไป ปลอ่ยใหเ้วทนาเป็นไปตามเรื่องของเขา 

เพราะเขาเป็นอนตัตา เขาไมใ่ช่เป็นของเรา เราส ัง่เขาไม่ได ้ ลองใชป้ญัญา ถา้

อยากจะใชป้ญัญาอบรมสมาธิ สมาธิก็คอืคาํวา่อปัปนาก็ได ้ นิโรธก็ไดเ้หมอืนกนั 

ถา้เราใชป้ญัญาเราก็เรยีกวา่นิโรธ จติหายทกุข ์ จติหายทกุขม์นัก็สงบนะ 

เหมอืนกนั แต่มนัหนกักวา่มนัดกีวา่ ดกีว่าอปัปนาสมาธิ นํา้หนกัมนัต่างกนั 

ความสุขทีไ่ดจ้ากการดบัความทกุข ์ ความสงบทีด่บัความทกุขไ์ดน้ี้ มนัหนกักวา่ 

อิ่มกวา่ ถา้กนิอาหารก็เหมอืนกนิขนมกบักนิอาหารอย่างน้ี ถา้ไดค้วามสงบจาก

ปญัญาน้ีมนัหนกั อิ่มทอ้ง แต่ถา้ไดค้วามสุขจากสตน้ีิมนัจะเบากวา่ นํา้หนกัมนัจะ

เบา  

ถาม ทีถ่ามเพราะวา่มนัมภีาวะเป็นแบบนัน้ แต่วา่มนัไมไ่ดร้กัษาไวไ้ดน้าน หมายถงึได ้

ระยะหน่ึง แต่วา่มนัรูส้กึว่ามนัสุขมาก  
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ตอบ เพราะปญัหามนัหมดไป ความทกุขม์นัหมดไปก็เลย เหมอืนคนดบัเพลงิเขามาดบั

ไฟใหบ้า้นทีก่าํลงัไหม ้ พอไฟไหม ้ พอดบัไฟเสร็จเขาก็กลบักนั แต่ถา้เขาคอยฉีด

อยู่เรื่อยๆ บา้นมนัก็จะไมม่วีนัไหม ้ เราไมป่ฏบิตัต่ิอ เราตอ้งสรา้งจดุไฟเผาบา้น

อยู่เรื่อยๆ จะไดใ้ชน้ํา้ดบัไฟได ้ตอ้งหาสรา้งความทกุขข์ึ้นมากนั  

ถาม เมือ่มนัมคีวามสุขแลว้น้ี มนัเหมอืนสตมินัจะหลดุ มนัจะแฮปป้ี มนัจะอยู่ใน

ความสุขอนันัน้ไปแลว้ 

ตอบ ก็มนัไมม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งใชม้นัแลว้ตอนนัน้ ก็ตอ้งสรา้งภาวะขึ้นมาใหม ่ ก็นัง่

ใหม ่นัง่ใหม้นัเจบ็ใหม ่ 

ถาม มนัไมใ่ช่เรื่องความเจบ็ มนัเป็นไมส่บาย คดิวา่ตวัเองจะหยุดหายใจ  

ตอบ หรอืเรื่องอะไรก็ไดท้ีท่าํใหเ้ราทกุข ์ เรื่องกบัคนใกลช้ดิใกลต้วัเราก็ได ้ ลองดูวา่ทาํ

ใหเ้ราอยู่กบัเขาไดโ้ดยทีเ่ราไมท่กุขก์บัเขาไดห้รอืไม่ ไมว่า่เขาจะพูดเขาจะทาํอะไร 

จะไมม่คีาํปรปิากออกมาวา่เขาบ่นกบัเขาเลย ปลอ่ยใหเ้ขาทาํไดต้ามสบาย ไม่

เดอืดรอ้น อนัน้ีก็ใชป้ญัญาได ้ พจิารณาเขาว่าเป็นอนตัตาไมใ่ช่ตวัเราของเรา ส ัง่

เขาไม่ได ้หา้มเขาไมไ่ด ้ถา้พจิารณาเหน็อย่างน้ี ก็อยู่กบัเขาไดส้บาย  

ถาม สมมตุวิา่เราทาํอยู่ แต่วา่มนัไมไ่ด ้ คอืมนัอาจจะไม่พดูอะไรออกมา แต่ใจเราก็ยงั

ไมไ่ดส้บาย 

ตอบ ก็ยงัไมนิ่โรธ ยงัไมเ่หน็อนตัตา ยงัไมเ่หน็วา่เขาอนตัตา ยงัคดิวา่ส ัง่เขาไดอ้ยู่ บอก

เขาไดอ้ยู่ หา้มเขาไดอ้ยู่เตอืนเขาไดอ้ยู่ แต่ถา้เรามองวา่หา้มไมไ่ดเ้ตอืนไมไ่ด ้ พดู

อะไรไมไ่ด ้ไมเ่กดิประโยชน ์อย่าพดูดกีวา่ พอมนัเหน็อย่างน้ีมนัก็หยุดพดู แลว้ก็

ทาํใจรบักบัเหตกุารณ ์เขาจะดจีะช ัว่เขาจะฟืดฟดัเขาจะงอน เขาจะอะไรก็เรื่องของ

เขาแหละ ปลอ่ยเขาไป เราก็จะไมท่กุขก์บัเขา  

ถาม ใจตอ้งไมก่ระเทอืน 
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ตอบ เพราะมนัรูท้นัดว้ยปญัญา 

ถาม อนัน้ียงัไมไ่ด ้ไมพู่ดน้ีไดแ้ต่วา่ใหใ้จมนัน่ิง 

ตอบ เฉย เหมอืนกบัเราดูเดก็นะ เดก็มนัจะรอ้งมนัจะเลน่ เราก็รูว้า่มนัเป็นเดก็ เราก็ไม่

ถอืสามนั แลว้ก็ดูผูใ้หญ่มนัก็เหมอืนเดก็นะ ร่างกายมนัผูใ้หญ่แต่ใจมนัก็เหมอืน

เดก็ มนัก็ยงัอารมณอ์ยู่ไง อยากจะทาํอะไรดงัใจของเขาอยู่ น่ีก็ปญัญาอบรม

สมาธิเหมอืนกนั หรอืปญัญาเพือ่ทาํใหเ้กดินิโรธ การดบัของความทกุข ์ การดบั

ของความทกุขก์็คอืความสงบของใจ แต่ท่านไมเ่รยีกวา่อปัปนาสมาธิ ท่านเรยีกวา่

นิโรธ เพราะมนัเกดิจากปญัญา แลว้ก็ถาวรดว้ย สงบแบบถาวร 

ถาม ถา้เราตอ้งการจะไดแ้บบจากปญัญาน้ี เราก็ตอ้งไมใ่ช่หลบไปอยู่ในทีส่งบอย่าง

เดยีว มนัตอ้งสูก้บัปญัหาใช่ไหมเจา้คะ หรอืเราตอ้งทาํท ัง้ ๒ อย่าง  

ตอบ ทีห่ลบไปคนเดยีวก็เพราะตอ้งการสรา้งสตก่ิอน ถา้ไมม่สีตอิยู่เดีย๋วก็สตแิตก 

เดีย๋วก็ควกัปืนมายงิกนัเทา่นัน้แหละ ทีใ่หไ้ปอยู่คนเดยีวก็เพือ่ใหไ้ปฝึกสต ิ ฝึก

สมาธิใหใ้จมนัวางเฉยใหไ้ดก่้อน แลว้ถงึค่อยไปใชป้ญัญา ถา้ไมม่ตีวัน้ี พอเจอ

เหตกุารณป์ญัญามนัไมเ่ป็นนะ กเิลสมนัจะออกมาก่อน  

ถาม แต่เมือ่เราทาํอนัน้ีแลว้ เราก็ตอ้งไปหาไอท้ีม่ปีญัหา  

ตอบ ใช่ ก็พระถงึตอ้งเขา้ป่าไปหาเสอืกนั หรอืนัง่ ๘ ช ัว่โมงก็เพือ่หาทกุขเวทนา อนันัน้

พวกน้ีเป็นข ัน้ปญัญาแลว้ แต่ข ัน้เริ่มตน้ก็ใหฝึ้กสติไปก่อน ใหจ้ติไดส้งบบา้งก่อน 

ถา้ไมม่คีวามสงบเลย มนัไมม่กีาํลงัทีจ่ะออกมาใชท้างปญัญาได ้ 

ถาม เรานัง่พทุโธไปเรื่อยๆจนน่ิงแลว้น่ี ทาํไมหลวงพอ่ถงึไมใ่หเ้ราเปลีย่นมาดูลมละคะ 

ตอบ ท่านกลวัวา่เวลาเปลีย่นไปเปลีย่นมา เดีย๋วมนัจะเสยีสมาธิ เหมอืนขีม่า้ ๒ ตวั ขี่

มา้ครึ่งทางกระโดดลง แลว้กระโดดขึ้นอกีตวัหน่ึง มนัก็จะเสยีเวลา มนัก็จะ

กลบัมาเริ่มตน้ใหม ่ 
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ถาม ก็แปลวา่ถา้หน่ึงอย่างก็ตอ้งลยุไปเลย 

ตอบ เท่าทีไ่ดย้นิท่านก็วา่อย่างนัน้ 

ถาม แลว้ถา้เกดิวา่เรานัง่ไปเรื่อยๆ ช ัว่โมง ๒ ช ัว่โมงพอเวทนาก็ผ่านๆปุ๊ บ เราก็ยงัดนัๆ 

ดนัเขา้ไป คราวน้ีถา้เราลุกขึ้นมาระหวา่งทาง แสดงวา่สิง่ทีเ่ราทาํก็ตอ้งเสยีของไป

เลย เพราะว่ามนัก็ตอ้งทาํส ัน้ๆซํา้ไปซํา้มาอย่างน้ีนะ สูเ้ราดนัใหม้นั 

ตอบ ก็เหมอืนเชอืกขาด  

ถาม ก็ตอ้งมาเริ่มใหม ่วธิีทาํใหน้านทีสุ่ดเพือ่ไมใ่หม้นัเสยีของ 

ตอบ แต่การเปลีย่นน้ี ถา้มเีหตผุลเปลีย่นก็น่าจะเปลีย่นได ้ เช่นสมมตุเิราจะนัง่ดูลม 

แลว้สตเิราไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะดูลม เราก็มานัง่สวดมนตก่์อน สวดมนตไ์ป

จนกระท ัง่สตมินักลบัคนืมา เพราะวา่ช่วงทีน่ ัง่ดูลมมนัจะไปคดิถงึเรื่องนัน้คนนัน้

คนน้ี ก็ลองเอาการสวดมนตน้ี์มาเป็นตวัดงึใจ ใหอ้อกจากความคดิถงึเรื่องนัน้

เรื่องน้ี ก็ไมรู่จ้ะไดห้รอืเปลา่นะ บางทกี็อาจจะไม่ได ้ ถา้ความคดิมนัแรงมาก มนั

คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ีมาก บางทกี็อาจจะไมม่กีาํลงัทีจ่ะดงึมาสวดมนตก์็ได ้ ฉะนัน้

อนัน้ีก็ได ้ สมมตุนิ ัง่สวดมนตไ์ปสกัครึ่งช ัว่โมงก่อนแลว้ค่อยนัง่สมาธิต่ออย่างน้ีก็

ได ้ ก็เหมอืนกบับรกิรรมพทุโธไปก่อน แลว้พอจติรูส้กึเบาไมอ่ยากจะบรกิรรม

อยากจะดูลมเฉยๆ ก็ดูไปก็ได ้ 

ถาม แต่พอนัง่ไปยาว ยาวไปอกีมนัจะมคีวามเจบ็ปวดระยะแบบข ัน้อนุบาลขึ้นมาถงึข ัน้

ประถม ประถมก็ตอ้งใชป้ญัญาอบรมมนัไปอกีรอบหน่ึงเหมอืนอนุบาลอกีใช่ไหม

คะ 

ตอบ คอืมนัอยู่ทีต่วัเรานะ เวลาเราปฏบิตัน้ีิ เราจะตอ้งเป็นคนพาเครื่องไมเ้ครื่องมอืที่

เรามอียู่ในตวัของเราน้ี เอามาใช ้ น้ีจะมาบอกวา่ตอ้งทาํอย่างนัน้ตอ้งทาํอย่างน้ีมนั

ไมต่ายตวั เขา้ใจไหม คุณจะใชส้ตกิ็ได ้ ใชป้ญัญาก็ได ้ ตวัใดตวัหน่ึง ถา้เรามี
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กาํลงัทีจ่ะใชม้นั คนทีม่ปีญัญาเก่งๆอาจจะไมต่อ้งใชส้ตกิ็ได ้ ใชป้ญัญาส ัง่ใจขม่ใจ

ใหส้งบเลย หรอืใจกาํลงัฟุ้ งซ่านกบัเรื่องอะไรก็ทาํใหม้นัหายฟุ้ งซ่าน  

ถาม ก็คอืพทุโธไป ถา้ปวดมากรุนแรงมาก ก็ตอ้งหยุดพทุโธแลว้ก็ใชป้ญัญาขม่มนัไป

เลยก็ไดใ้ช่ไหมคะ 

ตอบ ได ้

ถาม ถา้พทุโธเอาไมอ่ยู่ 

ตอบ เอาไมอ่ยู่ก็ลองใชป้ญัญา 

ถาม กดทบัมนัเขา้ไปอกีรอบหน่ึง  

ตอบ พจิารณาวา่อะไรทกุขก์นัแน่ เวทนาหรอืวา่ใจ ถา้ใจทกุข ์ ใจทกุขด์ว้ยอะไร ดว้ย

ความอยาก อยากอะไร อยากใหเ้วทนาหายไปเหรอ ทน้ีีเวทนาเราส ัง่มนัไดห้รอื

เปลา่ เมือ่ส ัง่มนัไม่ได ้ เราก็ส ัง่ใจได ้ ใจเราส ัง่ไดไ้มใ่ช่หรอื ส ัง่อย่าใหม้นัอยาก ให ้

มนัอยู่ไป ใหย้อมอยู่กบัเวทนาไป ถา้ใจมนัยอม ความอยากมนัยอมแพม้นั ใจก็

จะสงบ เวทนามนัจะมอียู่ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร เพราะตวัปญัหาน้ีมนัไมใ่ช่เป็นตวั

เวทนา แต่เป็นตวัความอยาก ทีท่าํใหเ้กดิความทรมานใจขึ้นมา ความทกุขท์รมาน

ใจ ความอยากจะลกุน้ีมนัก็ทาํใหท้รมานละ่พอไมไ่ดล้กุ ถา้เราหยุด เปลีย่นใจได ้

ไมล่กุก็ไดน้ ัง่ต่อไปมนัก็จะหาย  

ถาม มนัไมย่อม 

ตอบ มนัไมย่อมเปลีย่นใจสกัท ี พอมนัอยากจะลกุมนัจะลกุอย่างเดยีว แต่ก็ใชเ้หตผุล

สอนมนั ถา้ลกุก็ตอ้งลกุอยู่เรื่อยๆ ถา้ไมล่กุต่อไปกไ็มต่อ้งลกุ จะเอายงัไง ลองใช ้

เหตผุลถามตวัเองดู ถา้ไมล่กุต่อไปเราก็ไมต่อ้งลกุ แลว้ต่อไปเราจะไมเ่ดอืนรอ้น

กบัความเจบ็ของร่างกาย ต่อไปร่างกายเป็นอะไร เป็นไขเ้ป็นอะไรก็จะไมเ่ดอืน

รอ้นอะไร เพราะเราไมห่นีมนั ไมต่อ้งหนีมนั คาํวา่ลกุก็แปลวา่เราหนีมนัใช่ไหม 
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เพราะเราสูม้นัไมไ่ด ้ ทน้ีีเราจะสูม้นัใหไ้ดก้็ตอ้งไมห่นีไมล่กุ ก็อยู่กบัมนัไป ยาว

พอสมควรแลว้นะ คดิวา่จะพดูส ัน้ๆ  

 ฉะนั้นการปฏบิตัิ ถงึเวลาจรงิๆแลว้ คนปฏบิตัจิะตอ้งเป็นคนที่จะพลกิแพลง

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเหตกุารณ์ ตามความเหมาะสม ตามกาํลงั ตามเครื่อง

ไมเ้ครื่องมือที่ตนเองมีอยู ่ เหมอืนกบัเวลาทีเ่ราทาํกบัขา้วในครวัอย่างน้ี เวลาถงึ

เวลาทาํกบัขา้ว ตูม้นัมอีะไรก็ตอ้งทาํไปตามทีม่นัมแีหละ จะไปทาํตามสูตรทีเ่ขา

เขยีนไว ้ มนัไมม่นีะ ใช่ไหม จะตอ้งรบีทาํอาหารกนิอย่างน้ี แลว้ถา้ไปเปิดเมนูดู

ตอ้งมไีอน้ ัน่ตอ้งมไีอน่ี้ ดูในตูไ้มม่กี็ทาํกนิไมไ่ดส้ ิ ไมไ่ด ้ ก็มอีะไรก็ทาํกนิไปตามที่

มนัม ีเพือ่ใหม้นัอิ่มใช่ไหม เวลามนัทกุขก์็ทาํไปส ิมอีะไรใชม้นัไดก้็ใชม้นัไป ใชส้ติ

ไดก้็ใชม้นัไป ใชส้ตไิม่ได ้ ใชป้ญัญาไดก้็ใชม้นัไป มนักมี็ ๒ ตวัเทา่นั้นที่จะดบั

ความทกุขไ์ด ้ ถา้ใชส้ติมนักด็บัไดช้ัว่คราว ถา้ใชป้ญัญาไดม้นักจ็ะดบัอยา่งถาวร 

ทกุขต์วัน้ีจะไมเ่กดิอกีถา้ใชป้ญัญานะ แต่ถา้ใชส้ตเิดีย๋วมนัก็เกดิขึ้นมาอกี ก็ตอ้ง

ใชส้ตแิกอ้ยู่เรื่อยๆ แต่ถา้ใชป้ญัญาแกแ้ลว้แกห้นเดยีว ต่อไปตวัความอยากมนั

จะไมเ่กดิขึ้นมา เช่นพอไมก่ลวัเจบ็แลว้มนัก็จะไม่กลวัเจบ็อกีต่อไป ถา้ไมก่ลวั

ตายแลว้มนัก็จะไมก่ลวัตายอกีต่อไป แต่ถา้ใชว้ธิแีกค้วามกลวัเจบ็ดว้ยพทุโธๆ 

มนัสงบปับ้มนัก็ไมก่ลวัช ัว่คราว พอออกมาจากสมาธิพอเจอความเจบ็ใหมก่็กลวั

ใหม ่ เพราะมนัไมไ่ดไ้ปแกท้ีร่ากของปญัหา คอืความอยาก ความหลง ถา้ไปแกท้ี่

รากแลว้มนัไมม่ปีญัหา ปญัหามนัก็จะหมดไปอย่างถาวร ผลทีไ่ดจ้ากปญัญามนั

ถงึดกีวา่ทีไ่ดจ้ากสมาธิ แต่ทีน้ี่เรายงัไมม่ปีญัญาเราก็ใชส้ตไิปก่อน แต่ถา้เรามี

ปญัญาเราสามารถดบัปญัหา แกป้ญัหาดบัทกุขด์ว้ยปญัญาก็ใชป้ญัญาไปเลย ไม่

ตอ้งมาใชส้ต ิ ทน้ีีมนัใชไ้ดห้รอืเปลา่มนัตอ้งดูตรงนัน้ ใช่ไหม พอมคีวามทกุข์

ขึ้นมา จติฟุ้ งซ่านขึ้นมาใชป้ญัญาดบัมนัเลย เขา้ไป จี้ไปเลย ปญัหามนัอยู่

ตรงไหน มนัตอ้งการอะไร มนัอยากอะไร แลว้หยุดความอยากนัน้เสยี พอเขา้ใจ

ไหม คราวหนา้นัง่ ๖ ช ัว่โมงลองใชป้ญัญาสูม้นัดู ลองไลดู่ มนัก็มแีค่ร่างกาย 

แลว้ก็เวทนา แลว้ก็ความอยาก ความอยากก็ถามดู มนัมเีหตมุผีลมคีวามจาํเป็น

จะตอ้งลกุไปไหม ก็มเีหตอุย่างเดยีวก็คอืปวดทอ้งฉ่ี ทาํไมก็นัง่เฉยๆไมไ่ด ้ อยู่
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เฉยๆสบายจะตาย ทาํไมอยากจะไปทาํนู่นทาํน่ี อยากไปคดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี

ทาํไม คดิแลว้มนัไดอ้ะไร มนัไดแ้ต่ตณัหาความอยากขึ้นมาเพิม่ ไดแ้ต่ความ

ฟุ้ งซ่าน  

ถาม แต่นัง่ตอ้งใหม้นัเจบ็ ถา้นัง่สบายๆนัง่เกา้อี้มนัอยู่ไดเ้ป็น ๒ ช ัว่โมงมนัไมค่่อยเจบ็

เลย  

ตอบ ก็ไมเ่ป็นไร ขอใหน้ ัง่สบายไปก่อน ขอใหม้นัได ้๖ ช ัว่โมงก่อน  

ถาม อย่างนัน้ก็เคยทาํแลว้ แต่วา่มนัไดอ้ยู่ประมาณ ๔ ช ัว่โมงแต่พอช ัว่โมงที ่ ๕ ที ่ ๖ 

น่ีมนัจะวุน่วาย  

ตอบ นัน่ ก็ทาํไมไมใ่ชป้ญัญาดบัความวุน่วาย ก็นัง่มาไดต้ ัง้ ๔ ช ัว่โมงอกี ๒ ช ัว่โมง

ทาํไมจะนัง่ไมไ่ด ้ 

ถาม พอทา้ยๆมนักระจยุกระจายเลย  

ตอบ นัน่แหละตอนนัน้ถงึตอ้งใชป้ญัญา ตอนทีม่นัไมท่กุขม์นัไมต่อ้งใชป้ญัญาหรอก 

ตอนทีม่นัเชื่องมนัไมด่ื้อ มนัไมต่อ้งใชป้ญัญา ไมต่อ้งใชไ้มเ้รยีว แต่ตอนทีม่นัดื้อ

น่ีก็ตอ้งใชป้ญัญาแลว้  

ถาม มนัเป็นเหมอืนกบั มนัจะมอีะไรนิดหน่ึงก็ทาํให ้อุย้ ตอ้งวิง่ไปดูแลว้ เสยีงอะไร  

ตอบ ถามวา่ดูทาํไม ทาํไมไมถ่ามวา่ดูทาํไม ดูแลว้ไดอ้ะไร ตอนน้ีเรากาํลงัจะหา้มไมใ่ห ้

ดูอะไร ไมใ่หฟ้งัอะไรไมใ่ช่หรอื เอาปญัญามาใชส้ ิ นัน่แหละปญัญา ถา้ใชป้ญัญา

เป็นก็ไมต่อ้งใชส้ตกิ็ได ้ ไมต่อ้งพทุโธๆ เวลามนัอยากจะลกุแลว้ไมต่อ้งพทุโธๆ 

ถามวา่ลกุไปทาํไม ลกุไปแลว้ไดอ้ะไร ตอนน้ีเราสญัญากบัเราไวไ้ม่ใช่หรอื เราจะ

นัง่อยู่ตรงน้ีไมไ่ปทาํอะไร เราตอ้งการจะหยุดความอยากไมใ่ช่หรอื เมือ่เกดิความ

อยากแลว้เราไปทาํตามความอยากเราก็แพน้ะส ิ 
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ถาม ในกรณีของผูสู้งอายุจะ ๖ ช ัว่โมงไหวไหมคะ 

ตอบ ไมรู่แ้หละ มนัก็แลว้แต่คน คนสูงอายุนัง่เครื่องบนิไปเมอืงนอกเมอืงนายงัไปได ้

นัง่เกา้อี้เฉยๆมนัก็เหมอืนนัง่เครื่องบนิไมใ่ช่หรอื นัง่เกา้อี้เฉยๆเราก็คดิวา่กาํลงันัง่

เครื่องบนิอยู่  

ถาม ท่านอาจารยค์ะ อย่างนัน้คนทีอ่ายุนอ้ยกวา่กบัคนทีอ่ายุมากกวา่ เวลานัง่แลว้เจอ

ทกุขเวทนาน่ี คนทีเ่ป็นผูใ้หญ่กวา่ก็จะเสยีเปรยีบทางดา้นกายหรอืเปลา่ แต่วา่เผือ่

ใจเอากลบัมาจดุนัน้ได ้ก็ไมม่ปีญัหาวา่อายุมากหรอืนอ้ยใช่ไหมคะ 

ตอบ เจบ็มนัก็เจบ็เหมอืนกนั 

ถาม ออ้ ถา้อย่างนัน้ผูช้ราก็จะไมม่ขีอ้แมข้อ้น้ี 

ตอบ ก็อยู่ทีเ่ราจะเชื่อหมอหรอืเชื่อพระพทุธเจา้ อยู่ทีเ่ราตอ้งการรกัษาร่างกายหรอืเรา

ตอ้งการรกัษาใจ ทีม่าปฏบิตัน้ีิเราเพือ่มารกัษาใจ ใช่ไหม ทน้ีีเมือ่มารกัษาใจเราก็

ตอ้งตดัร่างกายไป มนัถงึจะรกัษาได ้ เพราะว่าใจมนัไม่สบายเพราะมนัไปห่วง

ร่างกาย มนัไปหวงร่างกาย ฉะนัน้เราก็ตอ้งถามตวัเองวา่เราพรอ้มทีจ่ะละร่างกาย

หรอืเปลา่ ถา้ยงัไมพ่รอ้ม เราก็มาปฏบิตัไิมไ่ด ้ รกัษาใจไมไ่ด ้ ทีห่ลวงตาบอกคุณ

เพาพงา ถา้จะมารกัษาใจก็อย่าเอาหมอมา อย่าเอาเครื่องไมเ้ครื่องมอืมา นัน่

แหละมารกัษาใจ เมือ่รกัษาใจเราตอ้งปลงตอ้งปลอ่ยร่างกาย ตอ้งยอมตาย ครูบา

อาจารยท์่านพดูอยู่เรื่อยนิพพานอยู่ฟากตาย ฟากตาย ก็น่ีแหละ รกัษาใจก็คอื

นิพพานน่ี ถา้อยากจะไดนิ้พพานก็ตอ้งยอมตาย ถา้ไมย่อมตายไมม่วีนัจะได ้ 

ถาม ตอนนัน้โชคดไีปเจอคุณหมอมะมว่ง ทีเ่ป็นหมอกายภาพพอดเีลยค่ะ เขาก็เลย

บอกวา่หมอตอ้งหา้มอย่างน้ีไวก่้อน เพราะวา่ถา้เรามจีดุอ่อนอะไร ท่านัน้ๆก็อย่า

ไปนัง่  
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ตอบ ก็เพราะเขามหีนา้ทีร่กัษาร่างกาย ก็ถกูตอ้งของเขา ทน้ีีเราก็ตอ้งเลอืกนะ ถา้เรา

ตอนน้ียงัไมพ่รอ้มทีจ่ะรกัษาใจก็รกัษาร่างกายไปก่อนได ้เพือ่ใหร่้างกายมนัด ี 

ถาม แต่เราก็อยากลองวา่มนัไปไดถ้งึข ัน้ไหน ถา้มนัแย่มากๆจรงิๆเราอาจจะขอดูอกีท ี

แต่เดีย๋วกเิลสมนัจะหลอกเรา 

ตอบ ก็นัน่นะส ิก็เลยตอ้งถามเราตอ้งการอะไร ถา้ยงัเป็นแบบรกัพีเ่สยีดายนอ้งอยู่ มนั

ก็ไมไ่ดอ้ยู่ด ี มนัตอ้งเอาตวัใดตวัหน่ึงเลย ตอนน้ีจะนัง่ ๖ ช ัว่โมงน้ีจะเอาใจอย่าง

เดยีว ร่างกายมนัจะปวดมนัจะตายก็ปลอ่ยมนัตายไปเถอะตอนนัน้ มนัตอ้งเอา

สกัอนั แต่นอกเวลาปฏบิตัมินัก็อกีเรื่องหน่ึง นอกเวลาจะมาประคบประหงม

ร่างกายก็ดูแลไป แต่เวลาทีเ่ราจะขึ้นเวทน้ีีเราก็ตอ้ง ถา้ยงัไมพ่รอ้มก็อย่าพึง่ไปขึ้น 

ไมม่ใีครบงัคบัใหเ้ราไปขึ้น  

ถาม มนัก็จะไมไ่ปไหนเสยีท ี 

ตอบ เออ้ไมไ่ปไหน แลว้เวลามนัก็จะหมดไปเรื่อยๆ มนัก็ตอ้งช ัง่นํา้หนกัเอา ช ัง่ใจเอาวา่

อนัไหนสาํคญักวา่กนั รกัษาร่างกายดยีงัไงในทีสุ่ดมนัก็ตายอยู่ด ี แต่ถา้รกัษาใจ

ได ้ มนัสบายไปตลอด มนัหายแลว้ มนัหายไปตลอด ถา้มนัยงัไมห่ายมนัก็ไม่

หายไปตลอด น่ีเราไมห่ายมาไมรู่ก้ี่ภพกี่ชาตแิลว้น่ี เพราะมวัแต่ไปรกัษาร่างกาย 

คนทีห่ายเขาไมร่กัษาร่างกาย เขาทิ้งหมดแลว้ หลวงปู่ม ัน่ท่านปวดทอ้งท่านกนิยง

กนิยาท ัง้หลายรอบไมย่อมหาย ไมก่นิมนัแลว้เอาสมาธิ นัง่สมาธิภาวนา จติ

รวมเขา้ไปปับ๊ออกมาหายเลย หายท ัง้ร่างกายหายท ัง้ใจ ใจก็สบายไมท่กุขก์บั

ร่างกาย แต่ร่างกายมนัก็ตอ้งเป็นต่อไป ร่างกายหลวงปู่ม ัน่ต่อมาก็ชราภาพ ตอ้ง

เจบ็ไขไ้ดป่้วยแลว้ก็ตายไป แต่ใจท่านหายไมท่กุขก์บัร่างกายอกีต่อไป อกีกี่ ๑๐ 

ปีกี่ ๑๐๐ ปีมนัก็จะไมท่กุขก์บัร่างกายอกีต่อไป เขา้ใจนะ เอาละ่นะคอแหง้แลว้ 

หมดเวลาพอด ี ก็ขอใหเ้อาไปปฏบิตักินันะ เพือ่ความสุขความเจรญิกา้วหนา้ใน

ธรรมยิ่งๆขึ้นไปเทอญ  

ถาม ตอนทีเ่ราดูเวทนาไปน่ี ก็คอืไมค่ดิอะไร ไมต่อ้งพจิารณาอะไร 
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ตอบ ถา้ดูไดโ้ดยทีไ่มเ่กดิความอยากใหม้นัดบัอย่างน้ี กดู็มนั คอือยู่กบัมนัไป มนัจะ

เจบ็ก็อยู่กบัมนัไป มนัจะดบัก็ปลอ่ยมนัดบัเอง อย่าไปบงัคบัใหม้นัดบั ถา้บงัคบั

โดยวธิีทีม่นัไมเ่ป็นธรรมชาต ิมนัจะทาํใหเ้ราตอ้งคอยไปดบัมนัเรื่อยๆ แลว้มนัจะ

ไปดบัมนัไมไ่ดเ้วลาทีม่นัไมย่อมดบั เช่นเวลาเราเจ็บแลว้เราลกุน่ี มนัเป็นการดบั

แบบไมเ่ป็นธรรมชาต ิ เพราะเราไปมส่ีวนไปทาํใหม้นัดบั แต่เราจะไปเจอ

ทกุขเวทนาแบบทีเ่ราดบัมนัไมไ่ด ้เช่นเวลาเป็นมะเร็งหรอืเป็นอะไร ตอนนัน้ถา้เรา

ทาํใจไมไ่ดเ้ราจะทกุขม์าก แต่ถา้เราฝึกทาํใจเสยีแต่ตอนน้ี เวลาเจบ็ก็อย่าไปขยบั

มนัปลอ่ยใหม้นัดบัของมนัไปเอง หรอืไมด่บัก็อยู่กบัมนัไป  

ถาม ก็ทนถา้เราทนได ้แลว้ก็ไมต่อ้งพจิารณาอะไรก็ได ้

ตอบ ทีพ่จิารณาก็เพือ่สอนใจว่า อย่าไปอยากใหม้นัหาย ทีพ่จิารณาวา่มนัเป็นอนตัตา 

เพราะว่ามนัเกดิดบัของมนัเอง เราไมส่ามารถไปส ัง่มนัได ้ ตอนน้ีอาจจะส ัง่ได ้

เพราะว่าเราขยบัร่างกายได ้ แต่มนัจะมเีวทนาแบบตอนทีเ่ราขยบัร่างกายไดก้็ไม่

หายนะ แลว้ตอนนัน้เราจะทาํยงัไง ใช่ไหม เราก็ตอ้งทาํใจอยู่ด ีถา้เราทาํใจไดเ้ราก็

จะไมท่กุขท์างใจ ฉะนัน้ถา้เรานัง่ไปแลว้มนัเจบ็ แลว้เราไมท่กุขท์างใจ ใจเราเยน็

สบายไมเ่ดอืดรอ้น ก็ดูก็อยู่กบัมนัไป  

ถาม เวลาเดนิ ท่านอาจารยบ์อกวา่ลองใหรู้ส้กึอยู่ทีก่าย ถา้เราทาํความรูส้กึวา่เป็นโครง

กระดูกเดนิ โดยทีว่า่เทา้แตะพื้นแต่เราไมร่บัรูว้่าเป็นเทา้ซา้ยหรอืเทา้ขวาไดไ้หมคะ 

คอืแตะลงไปก็รู ้

ตอบ ถา้ไมไ่ปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีก็ได ้ การมสีต ิ การใชส้ตกิ็เพือ่หยุดความคดิปรุงแต่ง

ต่างๆ มนัจะใชอ้บุายแบบไหน ก็ใหจ้ติมนัอยู่กบัปจัจบุนั แลว้วา่งปราศจาก

ความคดิปรุงแต่งก็ใชไ้ด ้จะใชพ้ทุโธ อย่างเดยีวก็ได ้บางท่านใชพ้ทุโธอย่างเดยีว

จติก็อยู่ในปจัจบุนั จติก็วา่งไมไ่ดไ้ปคดิถงึอดตีอนาคต ไมไ่ดค้ดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี 

เป้าหมายของการฝึกสติกเ็พื่อหยดุความคิด เพราะความคดิน้ีทาํใหจ้ติไม่สงบ 

แลว้ถา้เราหยดุความคิดไดจ้ติกจ็ะรวมเขา้สูค่วามสงบได ้ ฉะนัน้การฝึกสตมินัมี
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หลากหลายอบุาย ๔๐ กรรมฐานน้ีก็เป็นการฝึกสตทิ ัง้น ัน้ ใชก้รรมฐานชนิดใดก็

ได ้มรณาสุสตกิ็ได ้เทวานุสตกิ็ได ้ธรรมานุสต ิสงัฆานุสต ิพทุธานุสต ิอานาปาน

สต ิ น่ีอยู่ในกลุม่อนุสต ิ๑๐ ประการดว้ยกนัม ี๑๐ ขอ้ กายคตาสต ิ น่ีก็เป็นการ

สรา้งสตขิึ้นมาดว้ยอบุายต่างๆ นอกจากนัน้ก็ยงัมพีรหมวหิาร ๔ มซีากศพ ๑๐ 

ชนิด น่ีก็เป็นกรรมฐานท ัง้นัน้ ทีเ่ราสามารถเอามาใช ้ เพือ่เป็นเครื่องทาํใหใ้จมสีต ิ

มคีวามสงบไม่คดิฟุ้ งซ่านได ้หรอืจะใชก้สณิสต่ีางๆ อนัน้ีไมค่่อยนิยมทาํกนัเพราะ

ไมม่คีรูบาอาจารยส์อนกนั กสณิก็คอืเช่นใหนึ้กถงึสแีดงแลว้ก็หลบัตา ก่อนจะ

หลบัตาก็ดูสแีดง จาํมนัไว ้ แลว้พอหลบัตาก็พยายามนึกถงึสแีดง ใหม้นัเป็นสี

แดงโผลข่ึ้นมาในจอใจ แลว้ใจก็อยู่กบัสแีดงนัน้ไปตลอดมนัก็จะน่ิงได ้ หรอืสี

เขยีวหรอืสฟ้ีา สอีะไรที่มนัถกูกบัจรติของเรา อนัน้ีเพยีงแต่อ่านมานะไมเ่คยทาํ 

เดีย๋วจะอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกบัเรื่องกรรมฐาน ๔๐ มอียู่ลองไปเปิดดูในตาํรา มี

กรรมฐานอยู่ ๔๐ ชนิดดว้ยกนั เพยีงแต่วา่ มนัคงจะเป็นเรื่องทีจ่ะตอ้งมคีรูบา

อาจารยท์ีรู่ส้อนกนั ถงึจะดกีวา่ ถา้เราไปลองทาํกนัเองเดีย๋วจะทาํผดิทาํถกู ครูบา

อาจารยท์างสายเราท่านก็สอนอานาปานสตหิรอืพทุธานุสต ิ ท่านสอนอย่างน้ีเราก็

สอนกนัต่อมาอย่างน้ี  

ตอนทีเ่ราฝึกเราก็อาศยัสตปิฏัฐาน ๔ เป็นตวัฝึกสต ิ ก็ใชก้ายคตาสตเิป็นหลกั 

เวลาทาํอะไร ก็ใหม้คีวามรูส้กึอยู่กบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย เวลาจะนัง่สมาธิ

ก็ดูลมหายใจเขา้ออก อานาปานสต ิ เราก็ไดผ้ลดเีราก็เลยไมต่อ้งใชอ้ะไร พอมา

เจอทกุขเวทนาครัง้แรก ก็ใชค้าํบรกิรรม แต่ไม่ไดใ้ชพ้ทุโธ ใชอ้นิจจงั เพราะเรา

ตดิกบัคาํวา่อนิจจงั เราก็อนิจจงัๆๆ ไป เดีย๋วเดยีวจติมนัก็สงบ เวทนานัน้ก็

หายไป แต่มนัหายแบบขณิกะแป๊บเดยีว จติสงบกต็ื่นเตน้ตกใจ เอะ๊ อยู่ดีๆ มนัก็

หายไปได ้ อยู่ดีๆ จติก็สงบขึ้นมา มนัก็ไดอ้บุาย วธิีทีจ่ะทาํใหจ้ติสงบ ก็คอืหยุด

มนั อย่าใหม้นัไปคดิถงึความเจบ็ ก็ตอ้งใชอ้นิจจงัๆไป พทุโธๆไป เหมอืนกบัเวลา

เรากลวัผอีย่าส่งใจใหไ้ปคดิถงึผ ี ใหส้วดมนตห์รอืพทุโธๆไป พอจติมนัไมไ่ป

คดิถงึผ ี มนัสงบปับ๊ความกลวัมนัก็หายไป นัน่ลกัษณะของการใชส้ตเิป็นการ

แกป้ญัหา ทาํใจใหห้ายฟุ้ งซ่านหายกลวัช ัว่คราว แต่ถา้จะใหห้ายถาวรก็ตอ้งปลง
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ยอมตาย กลวัผ ี ผจีะมาลากจะมาบบีคอตายก็ใหม้นับบีไป พอยอมตายปับ๊มนัก็

จะหายกลวั มนัไมม่หีรอกผนีะทีจ่ะมาทาํอะไรเรา มแีต่ผอีาํคอืตวัเราเอง จติเรา

เอง หลอกตวัเอง  

ถาม หนูฝึกพทุโธอยู่ แต่วา่พอหนูฝนั ฝนัแบบมบีางวนัทีฝ่นัอยู่ในหอ้งน่ากลวั มนัไม่

เอาพทุโธมา แต่เอานะโมตสัสะมาอย่างน้ีนะ 

ตอบ ก็ได ้ 

ถาม คราวน้ีหนูก็เลยขดัแยง้กนัวา่ หนูจะบรกิรรมอะไร นะโมตสัสะตามในฝนั หรอืจะ

เอาพทุโธ 

ตอบ อนัไหนมนัไดผ้ลก็เอาอนันัน้ ลองดูส ิ

ถาม ตอ้งลองดู 

ตอบ ลองดู อาจจะไดเ้ครื่องมอือนัใหมม่าอกีชิ้นหน่ึงก็ได ้ ก็เหมอืนกบัเป็นพทุโธ

เพยีงแต่มนัสวดยาวขึ้นหน่อย นะโมตสัสะมนัก็ถงึพระพทุธเจา้เหมอืนกนั จรติ

ของเราอาจจะเดมิในอดตีชาตเิคยตดิกบันะโมตสัสะมา แต่พอมาสมยัน้ีมคีนสอน

พทุโธก็ลองใชพ้ทุโธตาม แต่พอในฝนัมนักลบัมาเตอืนวา่ใหก้ลบัมาใชต้วัน้ีส ิ เรา

เคยใชต้วัน้ี อย่างอนิจจงัน้ีเราก็ไมเ่คยคดิวา่จะใชม้าก่อน แต่อยู่ดีๆ มนักโ็ผล่

ขึ้นมาในช่วงนัน้ เหมอืนธรรมะมนัจดัสรรใหเ้ราอย่างน้ี เราก็ใชม้นัไปดู เพราะ

ตอนนัน้เรายงัไมไ่ดศึ้กษาทางสายครูบาอาจารย ์ อ่านจากหนงัสอืจากสติปฏัฐาน

สูตร มนัก็เลยไมม่เีรื่อง พทุโธน้ีไมรู่เ้รื่องเลย รูแ้ต่กายคตาสตกิบัอานาปานสต ิ

แต่พอเจอทกุขเวทนาน้ีไม่รูจ้ะทาํยงัไง ก็เลยอนิจจงัขึ้นมาเลย มนัก็บรกิรรม

อนิจจงัของมนัไป แลว้ตอนนัง่ใหม่ๆ นัง่ไมไ่ด ้ ก็ใชท้่องสตปิฏัฐานสูตรไป เป็น

อบุายใหเ้รานัง่ได ้ เพราะว่าตอนตน้นัง่ใหม่ๆ น้ีมนันัง่ไมไ่ด ้ มนัจะคดิเรื่องนัน้เรื่อง

น้ี ก็เลยใชก้ารท่อง ท่องพระสูตรก็เหมอืนสวดมนตน่ี์แหละ เพยีงแต่วา่มนัเป็น

มนตภ์าษาองักฤษเท่านัน้เอง มนัแปลมาเป็นภาษาองักฤษ ตอนนัน้เราไดเ้ป็น
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หนงัสอืภาษาองักฤษมา เราก็อ่านแลว้เราก็คดิวา่มนัเป็นคาํสอนทีด่ ี เราก็เลยท่อง

มนัไปเลย เราท่องเวลานัง่สมาธิ นัง่ดูลมไดเ้ดีย๋วเดยีวมนัไมย่อมนัง่ต่อ ก็เลยลอง

มาท่องบทน้ี พอท่องไปมนัก็นัง่ได ้ ๔๐ นาท ี เพราะมนักวา่จะจบก็ประมาณ ๔๐ 

นาทไีด ้แลว้พอหลงัจากนัน้ก็รูส้กึจติเบาก็ดูลมต่อได ้นัง่ต่อไปไดอ้กี จติมนับางที

มนัฟุ้ งมาก เราจะใชส้ตดูินัน่ดูน่ีมนัจะไมอ่ยู่ ก็ตอ้งใชก้ารสวดมนตไ์ปก็ได ้ สวด

ส ัน้สวดยาว บทมนัจะยาวจะส ัน้ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร ถา้มนัส ัน้ก็สวดหลายๆรอบ

ซํา้ไปซํา้มา  

ถาม บางทมีนัรูส้กึวา่ใจเรามนักระจาย ทน้ีีก็เลยลองแบบ ลูบมนัเขา้ไปแลว้เพง่ไปที่

แสงอะไรอนัหน่ึง 

ตอบ ก็ได ้ 

ถาม มนัก็เป็นเหมอืนกบับงัคบัมนัแลว้จบัมนัใหม้นั แต่มนัก็เหมอืนกบั 

ตอบ ก็สตเิป็นตวับงัคบัไง บงัคบัใจไมใ่หก้ระจาย ไมใ่หไ้ปคดิไปถงึเรื่องราวต่างๆ ตอ้ง

บงัคบัมนั คาํว่าสติกค็ือการบงัคบัใจ  

ถาม ฉะนัน้ตอ้งบงัคบัมนั 

ตอบ ใช่ ถา้ไมบ่งัคบัมนั มนัก็จะไมม่วีนัทีจ่ะได ้ ทีเ่รามาปฏบิตัน่ีิถา้ไมบ่งัคบัตวัเองมนั

จะมาปฏบิตัไิดไ้หม ถา้ปลอ่ยใหไ้ปตามใจตามความอยาก มนัไมม่าหรอก  

ถาม ฉะนัน้จรงิๆก็คอืตอ้งบงัคบัตอ้งฝืน 

ตอบ ใช่ เพยีงแต่เราเหน็วา่ เราจะไดป้ระโยชนจ์ากการบงัคบัน้ี เราถงึตอ้งบงัคบัมนั 

เหมอืนกบัเราบงัคบัตวัเราไปรกัษา ไปหาหมอไปโรงพยาบาล เพราะเรารูถ้า้ไมไ่ป

หาหมอมนัก็ไมห่ายสกัท ี แต่ถา้ไปหาหมอแลว้มนัหายก็เอา ก็บงัคบัไป ใจไม่

อยากไปหรอก เสยีท ัง้เงนิเสยีท ัง้ตวั เจบ็ตวัดว้ย แต่มนัหาย หลงัจากนัน้มนัหาย 

เราตอ้งดูผล การทีเ่รามาบงัคบัตวัเรามาปฏบิตัน้ีิเพือ่ใหม้นัหายทกุข ์ ใหม้นัหลดุ
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พน้จากความทกุข ์ ถา้ไม่บงัคบัมนัก็ไมม่วีนัหาย มนัเป็นยงัไงมนัก็ยงัเป็นของมนั

อยู่อย่างนัน้อยู่เหมอืนเดมิ ฉะนัน้การปฏบิตัติอ้งบงัคบั คนจะมาคดิว่าไมไ่ด ้

บงัคบั ปลอ่ยใหม้นัเป็นของมนัไปเอง เป็นไปไมไ่ด ้

ถาม ง ัน้เวลาตอนแรกทีผ่่านมาน่ี มนัไมไ่ดสู้เ้วทนามานานแลว้ แต่ช่วงทีสู่น่ี้ มนัจะ

เหมอืนกบัทีก่ราบเรยีนถามท่านอาจารยว์า่ เพ่งแลว้ก็บงัคบัน่ี แลว้มนัก็

เหมอืนกบัความเจบ็มนัแยกออกไป แต่วา่มนัจะแยกออกไปไมไ่ดน้าน แลว้เดีย๋ว

มนัก็กลบัมาเจบ็แบบหนกัหนา  

ตอบ ก็เราไมไ่ดต่้อเน่ือง เวลาที่เราทาํมนัก็แยก พอเราหยุดทาํมนัก็กลบัเขา้มาใหม ่ 

ถาม แต่ไอช่้วงทีม่นัแยกน้ีเหมอืนเราตอ้งใชพ้ลงัอะไรบางอย่าง 

ตอบ ก็สตไิง 

ถาม สต ิแต่มนัรกัษาไวไ้มไ่หว 

ตอบ หมดกาํลงั กาํลงัเรายงันอ้ย สตเิรายงันอ้ย ถงึตอ้งฝึกตลอดเวลา เพือ่ใหม้กีาํลงั

มากขึ้นๆ  

ถาม ตอนน้ีไมไ่ดท้าํเรื่องเวทนามานาน เพราะวา่มนัลม้แลว้มนัมปีญัหาก็เลยไมก่ลา้ทาํ 

เพราะหมอบอกไมใ่หท้าํก็เลยไมไ่ด ้ แต่ตอนน้ีก็ตอ้งกลบัมาทาํใหม ่ เพราะไมง่ ัน้

มนัก็ไม ่มนัก็อยู่อย่างน้ี ไมม่อีะไรดขีึ้น ตอ้งตดัใจวา่เป็นไงเป็นกนั 

ตอบ คอืทาํมนัเจบ็ทีอ่ื่นก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร อย่าไปเจบ็ทีม่นัเจบ็ คอืใหม้นัเจบ็ทีเ่รานัง่

แลว้มนัเจบ็ทีเ่ทา้ ทีเ่ขา่หรอืทีอ่ะไร ส่วนอื่น ถา้มนัไปเจบ็ส่วนนัน้เราก็อย่าไปฝืน 

เพราะนัน่มนัเป็นเรื่องของร่างกาย ทีม่นัอาการอาพาธ เราอย่าไปซํา้เตมิมนั แต่ถา้

มนัมาเจบ็ตรงทีเ่ทา้ทีอ่ะไรทีเ่รานัง่อย่างน้ี แสดงว่ามนัเป็นเรื่องของการนัง่นานๆ

แลว้เลอืดลมมนัไม่ไหล มนัก็เกดิการเจบ็ขึ้นมาได ้ แต่อนัน้ีมนัจะเจบ็แบบ
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ช ัว่คราว เดีย๋วเราลกุขึ้นมามนัก็จะหาย แต่ถา้ไปเจบ็แบบทีเ่ราเจบ็อยู่แลว้มนัก็ไม่

ควร ไมค่วรไปฝืนมนั  

ถาม เราก็ควรจะหาวธิีน ัง่อย่างไรทีไ่มใ่หม้นักระทบ 

ตอบ ใช่ 

ถาม ปกตนิัง่เวทนา ๓ ช ัว่โมงครบแลว้จะเดนิจงกรม ทน้ีีถา้เรานัง่เวทนา ๓ ช ัว่โมง เรา

เปลีย่นมานัง่สบาย ๓ เพือ่ใหเ้ป็นต่อไปเป็น ๖ ช ัว่โมงอย่างน้ี 

ตอบ ได ้ มนัก็เพยีงแต่ลดปริมาณของขอ้สอบลง ถา้เราอยากจะใหข้อ้สอบมนัเขม้ขน้ 

เราก็อย่าไปเปลีย่น เพือ่ทีเ่ราจะไดม้พีลงัมากขึ้น ถา้เราผ่านความเจบ็ทีห่นกัๆมาก

ได ้ขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปเราก็จะไมก่ลวัความเจบ็ของร่างกาย ไมว่า่จะมาในรูปแบบ

ไหน แต่ถา้นัง่ไมไ่ดก้็ยงัไมอ่ยากจะลกุ เพยีงแต่เปลีย่นท่านัง่แลว้ก็นัง่ต่อ มนัก็

เพยีงแต่เป็นการหยุดตณัหาความอยาก ทีอ่ยากจะไปดูไปทาํโน่นทาํน่ี โดยทีไ่มม่ี

เหตมุผีลอย่างน้ี เราก็ยงัควบคุมความอยากไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ความอยาก

เกี่ยวกบัความเจบ็เราไมส่ามารถควบคุมมนัได ้ เพราะมนัอยากจะหนีจากความ

เจบ็อนัน้ีไปแลว้ เราอาจจะตอ้งสมมตุ ิบางทเีราเจบ็ไขไ้ดป่้วย มนัไม่ไดเ้จบ็แค่ ๒ 

– ๓ ช ัว่โมง ๖ ช ัว่โมง มนัเจบ็เป็นวนัๆอย่างน้ี เราจะอยู่กบัมนัไดห้รอืเปลา่ แต่

บางทคีนเราบางทมีนัจนตรอก เมือ่ไมม่ทีางมนัก็ตอ้งอยู่ แต่สมยัน้ีทางโลกเขาก็

ใชย้าแกป้วดกนั ใชอ้ะไรกนัไป มนัก็เป็นการพึง่ของภายนอก มนัก็ไมไ่ดท้าํใหใ้จ

เราฝึกรบักบัความเจบ็ เพราะเราไปกาํจดัความเจบ็ดว้ยการกนิยา ก็เหมอืนกบัเรา

เปลีย่นอริยิาบถ ก็เหมอืนกบักาํจดัความเจบ็ เวลาเราเจบ็เราก็ยดืแขง้ยดืขาไป ที

น้ีมนัก็จะทาํใหเ้รายงัไม่สามารถทีจ่ะปลดลอ็กตวัน้ีได ้ เราก็ยงัทกุขก์บัมนัอยู่ ถา้

เราจะแบบวา่หยุด ปลดลอ็ก ปลดแกป้ญัหาตวัน้ีโดยทีไ่มต่อ้งพึง่พาอาศยัอะไร

ท ัง้นัน้ ปลอ่ยใหใ้จน้ีทาํใจปลอ่ยวางใหเ้ป็นอเุบกขา หยุดความอยากใหค้วามเจบ็

น้ีหายไป แลว้ต่อไปมนัก็จะหมดปญัหาไป 
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