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กณัฑท์ี่ ๔๙๘ 

เรื่องผา้ของพระภกิษุสงฆ ์
๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 

ช่วงน้ีเป็นช่วงกฐนิกาล คอืเป็นระยะเวลา ๑ เดือน ที่พระพทุธเจา้ทรงอนุญาตใหมี้การ

ถวายผา้กฐนิ แกพ่ระผูท้ี่ไดจ้าํพรรษาตลอดระยะเวลา ๓ เดือน นบัต ัง้แตว่นัแรม ๑ คํา่

เดือน ๑๑ ถงึวนัข้ึน ๑๕ คํา่เดือน ๑๒ เป็นระยะเวลา ๑ เดอืนทีพ่ระภกิษุสามารถรบัผา้

กฐนิได ้ ก่อนทีจ่ะมกีารถวายผา้กฐนิ พระภกิษุตอ้งหาผา้ทีท่ิ้งตามป่าชา้ เช่น ผา้ห่อศพ 

ผา้ทีท่ิ้งตามกองขยะ เพราะไมม่ธีรรมเนียมถวายผา้ใหแ้ก่พระภกิษุ มธีรรมเนียมเพยีงแต่

การใส่บาตร สมยัยุคทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประกาศพระธรรมคาํสอนขึ้นมาใหม่ๆ ยงัไมม่ผูี ้

ทีม่าบวชเป็นพระภกิษุมาก การหาผา้ตามป่าชา้จงึพอเป็นพอไป พอไดพ้อประมาณ แต่

ต่อมามผูีม้จีติศรทัธา หลงัจากทีไ่ดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ ก็เกดิ

ศรทัธาอยากทีจ่ะปฏบิตั ิ อยากทีจ่ะบวช ก็เลยขอบวชกนัเป็นจาํนวนมากขึ้นไปตามลาํดบั 

ผา้ทีท่ิ้งไวใ้นป่าชา้ ทิ้งไวต้ามกองขยะ ก็เริ่มหายากขึ้น เพราะมปีรมิาณผูท้ีต่อ้งการน้ีมมีาก

ขึ้นไป แลว้วนัหน่ึงพระองคท์รงเหน็พระกลุม่หน่ึง ไดเ้ดนิทางมาช่วงปลายพรรษา มา

กราบพระพทุธเจา้ ระหว่างทางก็ไปเจอฝนตก เวลาเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ก็เฝ้าดว้ยจวีรที่

เปียกปอน เพราะไมม่ผีา้จวีรไวเ้ปลีย่น จงึเหน็ความลาํบากของพระภกิษุ จงึไดบ้อกญาติ

โยม วา่ควรจะถวายผา้ใหแ้ก่พระภกิษุ เพราะเป็นสิ่งทีข่าดแคลน ผูใ้ดถวายผา้กฐนิ คอื

ผา้ทีเ่ป็นผา้ขาว ผา้ทีย่งัไมไ่ดต้ดัเยบ็ ยงัไมไ่ดซ้กัยอ้ม ถวายใหพ้ระภกิษุนาํไปตดัเยบ็ซกั

ยอ้มเป็นผา้จวีร จะไดร้บัอานิสงสม์ากไดบ้ญุมาก เพราะว่าเป็นสิง่ทีข่าดแคลนในช่วงนัน้ 

การที่เราไดใ้หใ้นสิ่งที่ขาดแคลนน้ี จะทาํใหผู้ร้บันั้นไดร้บัประโยชนม์าก การทาํ

ประโยชน์ใหแ้กผู่อ้ืน่มาก กจ็ะเป็นบญุมากสาํหรบัผูใ้ห ้ ก็เลยมปีระเพณีการถวายผา้

กฐนิมาตัง้แต่บดันัน้  
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การถวายผา้กฐนิ พระพทุธเจา้ก็ทรงมบีญัญตัขิอ้เงอืนไขไวห้ลายประการ เช่นระยะเวลา

ทีจ่ะถวาย ถวายไดเ้พยีง ๑ เดือน พระองคไ์มท่รงตอ้งการให ้ เรื่องการถวายผา้น้ีมนั

ยดืเยื้อ ไมอ่ยากใหพ้ระตอ้งมาคอยรบัผา้ตลอดท ัง้ปี ก็เลยใหถ้วายไดเ้พยีงระยะเวลา ๑ 

เดอืน และแต่ละวดักจ็ะรบัผา้กฐนิไดเ้พยีงคร ัง้เดียว วดันั้นกจ็ะตอ้งมีพระภกิษุอยูจ่าํ

พรรษาอยา่งนอ้ย ๕ รูปข้ึนไป เพราะเวลารบัผา้กฐนิมาแลว้ ก็จะมพีธิีอปุโลก การกระทาํ

อปุโลกนต์อ้งใชพ้ระภกิษุ ๔ รูป แลว้ก็พระผูท้ีร่บัผา้กฐนิอกีรูปหน่ึง รวมเป็น ๕ รูป พระ

ทีท่าํการอปุโลกนก์็จะเป็นผูท้ีจ่ะเสนอ วา่ผา้ทีไ่ดร้บัมาน้ีควรจะใหผู้ใ้ดก่อน แลว้ก็จะมี

พระทีจ่ะสวดคุณสมบตัขิองพระผูท้ีจ่ะรบัวา่มอีะไรบา้ง แลว้ก็จะมพีระทีจ่ะต ัง้ญตัต ิ ให ้

สงฆอ์นุมตั ิ มอบผา้นัน้ใหแ้ก่พระทีท่างสงฆไ์ดเ้ลอืกเฟ้นใหเ้ป็นผูร้บัผา้ น้ีคอืพธิีอปุโลกน์

ทีญ่าตโิยมคงจะไดเ้หน็กนั เพราะวา่จะตอ้งทาํในขณะทีถ่วายผา้เลย เวลาญาตโิยมกลา่ว

คาํถวายผา้แลว้ พระท่านก็จะรบัผา้น้ีไปตัง้ไวท้ีท่่ามกลางสงฆ ์ แลว้ก็จะมพีระสวดอปุโลก 

๔ รูปตามลาํดบั สวดเสร็จแลว้พระ ๒ รูปก็จะต ัง้ญตัต ิ การตัง้ญตัตกิ็เหมอืนกบัการ

เสนอใหส้งฆไ์ดร้บัทราบ วา่ทางคณะสงฆไ์ดป้รกึษากนัแลว้ และเหน็พอ้งตอ้งกนัแลว้วา่

พระรูปน้ี ควรจะเป็นผูท้ีไ่ดร้บัผา้กฐนิ พอสวดเสร็จก็เอาผา้นัน้ มอบใหก้บัพระทีไ่ดเ้ป็นผู ้

เลอืกใหเ้ป็นผูร้บัผา้กฐนิ  

ในปจัจบุนัหรอืตามธรรมเนียม ก็มกัจะเลอืกพระทีเ่ป็นหวัหนา้ เพราะเป็นพระทีม่ี

คุณสมบตัทิีด่ทีีสุ่ด ครูบาอาจารยก์็มกัจะเป็นผูร้บัผา้นัน้ เมือ่ไดร้บัผา้นัน้แลว้ พระภกิษุ

ในวดัก็จะช่วยกนันาํเอาไปตดัเยบ็ เพราะจาํเป็นจะตอ้งทาํใหเ้สร็จภายในวนันัน้ คอืตอ้ง

ใหเ้สร็จก่อนสวา่งของวนัรุ่งขึ้น สมยัโบราณน้ีจะนบัวนัเริ่มตน้ทีต่อนเชา้มดืตอนทีส่วา่ง 

พอสวา่งก็ถอืวา่เป็นวนัใหม ่ นบัจากสวา่งถงึสว่าง ฉะนัน้พอพระรบัไปแลว้ อย่างวนัน้ี 

ญาตโิยมถวายผา้ไปแลว้ ตอนน้ีพระท่านกาํลงัตดัเยบ็กนัชลุมนุ เพราะวา่จะตอ้งตดั ตอ้ง

เยบ็ แลว้ก็ตอ้งมาซกัยอ้มดว้ยส ีตม้นํา้แก่นขนุน  แลว้ก็ผสมสกีรกัเขา้ไป แลว้ก็ตอ้งเอา

ไปผึง่เอาไปตากใหแ้หง้ กวา่จะแหง้บางทกี็มดืคํา่ พอตดัเยบ็เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ พระสงฆ์

ก็จะประชมุกนัอกีครัง้หน่ึง แลว้ก็ใหพ้ระทีไ่ดร้บัผา้นัน้ อนุโมทนา อนัน้ีเป็นการทาํให ้

พระภกิษุ มคีวามสามคัคีต่อกนัและกนั ทกุคนร่วมไมร่้วมมอืกนั ทาํกจิน้ีใหเ้สร็จ เสรมิ

ความเพยีร คอืใหท้าํดว้ยความเร่งรบีไม่ใหท้อดทิ้ง ใหร้บีทาํใหเ้สร็จ มีกจิอนัใดที่พงึ
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จะตอ้งทาํกร็ว่มกนัทาํใหเ้สรจ็ เป็นการเสรมิสรา้งความเพยีรในหมู่สงฆ ์เสรมิสรา้งความ

สามคัคีในหมู่สงฆ ์น่ีกค็ือเรื่องของผา้กฐนิ  

นอกจากทีจ่ะตอ้งทาํใหเ้สร็จภายในวนันัน้แลว้ ผา้ที่ถวายตอ้งเป็นผา้ขาว ผา้ที่ยงัไม่ได ้

ตดัเยบ็ สมยัก่อนนัน้จะไมม่รีา้นขายผา้กนั พระสงฆจ์ะตอ้งหดัเรยีนตดัเยบ็ผา้จวีรกนั 

แลว้เน่ืองจากพระนั้นไม่ใช่มีเพยีงพระรูปเดียว กจ็ะมีการถวายผา้บรวิารใหก้บัสงฆด์ว้ย 

เพราะว่านอกจากพระทีร่บัผา้กฐนินัน้แลว้ พระอื่นก็จาํเป็นทีจ่ะตอ้งเปลีย่นผา้เก่า เพราะ

ผา้ทีใ่ชม้าตลอดระยะเวลา ๑ ปีก็ตอ้งชาํรุดตอ้งขาด พระก็ตอ้งหาผา้ใหมก่นั ฉะนัน้

นอกจากผา้ทีถ่วายในพธิีแลว้ ก็ยงัมถีวายผา้เป็นพบัๆ เพือ่ทีพ่ระรูปอื่นจะไดน้าํเอาไปตดั

เยบ็เป็นจวีรใหม ่เพือ่จะไดเ้ปลีย่นจวีรเก่าทีข่าดไป แลว้ธรรมเนียมของพระป่า ท่านกจ็ะ

ตดัเยบ็ผา้กนัเอง ไมนิ่ยมไปซื้อผา้ตามรา้น ผา้สาํเร็จรูปทีญ่าตโิยมนิยมถวายพระ พระ

ป่าน้ีส่วนใหญ่ท่านจะไมใ่ชก้นั ท่านจะนิยมใชผ้า้ที่ตดัเยบ็ของตนเองช่วยกนัตดัเยบ็ เพื่อ

เป็นการสบืทอดประเพณี พระป่าน้ีจะรูจ้กัวิธตีดัเยบ็ผา้จวีรต่างๆ แต่พระบา้นพระเมอืง

น้ีจะไม่รูจ้กั เพราะว่าจะมผูีถ้วายผา้สาํเร็จรูป ผา้ไตรทีญ่าตโิยมซื้อจากรา้นมา ซึง่บางที

มนัก็ไมไ่ดข้นาดกบัพระที่จะใช ้ เพราะพระน้ีก็มคีวามสูงตํา่ไมเ่ท่ากนั ผา้จงึมแีบ่งเป็น ๓ 

ขนาด ขนาดเตี้ยขนาดกลางและขนาดสูง ขนาดสูงก็ประมาณ ๒ เมตรขึ้นไป ขนาดปาน

กลางก็ประมาณ ๒ เมตร ขนาดเตี้ยก็ประมาณ ๑.๘๐ เมตร น่ีคอืความสูงของผา้จวีร  

และสขีองผา้ก็มหีลากหลาย สมยัน้ีแต่ละวดัก็มธีรรมเนียมใชส้ผีา้ต่างกนัไป ตามครูบา

อาจารยข์องแต่ละวดั ครูบาอาจารยท์่านก็ใชต้ามครูบาอาจารยข์องท่าน ท่านเคยไปศึกษา

ไปเรยีนรูอ้ยู่กบัครูบาอาจารยท์ีไ่หน เขาใชผ้า้สอีะไรท่านก็จะใชส้นี ัน้ พอท่านมาตัง้วดัท่าน

ก็จะใชผ้า้สนี ัน้ พระที่มาบวชในวดันัน้ก็จะใชส้ตีามกนัไป แลว้ถา้หลงัจากนัน้พระที่

ออกไปตัง้วดัของตนก็จะใชส้ขีองวดันัน้ ดงันั้นญาติโยมกอ็าจจะเหน็วา่มีสผีา้ของพระน้ี

หลากหลายดว้ยกนั สเีหลอืง สกีรกั สคีลา้ยๆ สแีดงกมี็ อนัน้ีกเ็ป็นไปตามธรรมเนียม

ของแตล่ะวดั แต่ทางสายพระป่าน้ี ทา่นจะซกัยอ้มดว้ยน้ําที่ตม้ดว้ยแกน่ขนุน นํา้ทีต่ม้

ดว้ยแก่นขนุนน้ีจะออกเป็นสเีหลอืงๆ แลว้ก็มสีทีีเ่ป็นสผีง เป็นสกีรกั แลว้ก็มสีเีหลอืง

ทอง แลว้ก็ยงัมสีทีีไ่ดม้าจากการเอาหนิแดงมาฝน จะผสมกนัสามสี่สดีว้ยกนั สผีา้ทีเ่หน็
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ของพระป่าจะเป็นอย่างนัน้ ส่วนผา้ทีญ่าตโิยมอาจจะไมค่่อยไดเ้หน็ ก็คอืผา้ทีพ่ระท่านนุ่ง

ทีเ่รยีกวา่เป็นผา้อาบน้ําฝน ท่านก็ใชห้นิแดงน้ีมาฝน แลว้ก็เอาผา้ขาวทีไ่ดม้ายอ้ม แต่อนั

น้ีท่านมกัจะใส่เวลาทีอ่ยู่ในวดั เวลาทีท่าํงานทาํการหรอืเวลาทีไ่มไ่ดป้ระกอบพธิีกรรม 

เช่นการไปบณิฑบาตหรอืการมาฉนั อนัน้ีท่านจะใชผ้า้ทีเ่รยีกวา่ผา้ไตร พระน้ีจะตอ้งมีผา้

หน่ึงไตรเป็นผา้ครอง พระทกุรูปน้ีจะตอ้งมีผา้ ๓ ผืน  

เวลาบวชน้ีจะตอ้งมผีา้ ๓ ผืน คือ ผา้นุ่งที่เรยีกว่าผา้สบง ผา้หม่เรยีกว่าผา้จวีร และผา้

หม่กนัหนาวเป็นผา้ ๒ ชัน้น้ีเรยีกว่าผา้สงัฆาฏ ิ เวลาพระทาํพธิีน้ีท่านจะครองผา้ท ัง้ ๓ 

ผนืน้ี ผา้นุ่งผา้ห่มแลว้ก็ผา้ห่มกนัหนาวน้ีเป็นผา้ทีญ่าตโิยมเหน็ท่านพาดไวบ้นบ่า อนันัน้

เป็นผา้ห่มกนัหนาว พระวินัยน้ีบงัคบัใหพ้ระตอ้งดูแลรกัษาผา้ท ัง้ ๓ ผืนน้ีไวใ้ห ้

ปลอดภยั เพราะเป็นสมบตัิสาํคญัของพระ เป็นสมบตัิ ๓ ช้ินในอฐับรขิาร สมบตัขิอง

พระท ัง้หมดน้ีม ี ๘ ชิ้นดว้ยกนั ทีจ่ะตอ้งดูแลรกัษา เพราะขาดไปแลว้จะทาํใหล้าํบากได ้

อฐับรขิารช้ินที่ ๑ กค็ือบาตร บาตรน้ีถา้หายแลว้อดตายแน่ๆ แต่ถา้มบีาตรแลว้ไปทีไ่หน

ก็ไมม่วีนัอดตาย แลว้กผ็า้ ๓ ผืน กเ็ป็นผา้เครื่องนุ่งหม่ ปกตทิ่านก็จะห่ม ๒ ผนื ห่มผนื

หน่ึงนุ่งผนืหน่ึง ผา้สบงแลว้ก็ผา้ห่ม เวลาทีท่่านไปทาํภารกจิเช่นขบฉนัอะไร หรอืพบปะ

กบัญาตโิยมตอ้นรบัญาตโิยม ท่านก็จะห่มผา้จวีรกบันุ่งผา้สบง ถา้ทาํพธิสีงฆก์จ็ะตอ้งเอา

ผา้สงัฆาฏไิปดว้ย ผา้ห่มกนัหนาว มนัหนามากก็เลยไมห่่มมนั ไมซ่อ้นห่มมนั ก็เลยพาด

บนไหลแ่ทน แต่สาํหรบัพระป่าเวลาออกบิณฑบาตน้ี ท่านจะเอาผา้หม่กนัหนาวน้ี

ซอ้นทบักบัผา้จวีร ท่านจะเอาติดตวัไป เพราะว่าเวลาที่ท่านอยูใ่นป่า เวลาที่ท่านธุดงค์

แลว้ ท่านไปพกัอยูใ่นป่าน้ี ท่านไม่มีที่เกบ็ผา้ไวใ้หป้ลอดภยั เวลาไปบณิฑบาตถา้ไมเ่อา

ผา้ห่มกนัหนาวน้ีไปดว้ย กลบัมาลงิอาจจะขโมยไปก็ได ้ หรอืสมยัก่อนผา้เป็นของทีห่า

ยาก ก็อาจจะมคีนขโมยไปก็ได ้ พระป่าทีท่่านไปธุดงคท์่านจงึนิยมทีจ่ะเอาผา้สงัฆาฏไิป

ดว้ย จะพาดไวบ้นไหลม่นัก็ไมส่ะดวก เดีย่วมนัก็หลน่เดีย๋วมนัก็หลดุ ท่านก็เลยซอ้นผา้

จวีร คือเวลาหม่จวีรออกบิณฑบาตน้ีเหมือนกบัหม่ผา้ ๓ ผืนดว้ยกนั เป็นผา้ ๓ ชัน้ ผา้

ห่มกนัหนาวน้ีมนั ๒ ช ัน้แลว้ก็ผา้จวีรอกีผนืหน่ึง ก็เป็น ๓ ช ัน้ ถา้เจอช่วงฤดูรอ้นน้ีก็รอ้น

น่าดู กลบัมาจากบณิฑบาตน้ีบางทเีหงือ่แตก แต่ก็เป็นธรรมเนียมทีท่่านรกัษากนัมา 
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เพราะเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งคอยดูแลรกัษาผา้ไม่ใหห้ายไป เพราะถา้หายแลว้จะลาํบาก จะ

เดอืดรอ้น จะตอ้งไปหาผา้ใหม ่ 

สมยัครูบาอาจารยส์มยัหลวงปู่ม ัน่นัน้ ท่านอยู่ในยุคทีย่งัไมม่คีวามเจรญิทางดา้นวตัถุ

เหมอืนกบัสมยัน้ี ผา้ก็เป็นสิง่ทีห่ายาก สนิคา้ต่างๆ น้ีเป็นสิง่ทีห่ายาก หลวงตาท่านเคย

เขยีนไวใ้นหนงัสอืวา่ พวกโอวลัตนิพวกกาแฟอะไรน่ี ท่านบอกวา่มแีต่ภาพใหดู้ ของไม่

ค่อยไดม้กีนั ภาพจะดูยงัหายาก เพราะในช่วงยุคสงครามโลกมนัก็เป็นยุคทีว่า่ มกีารขาด

แคลนทางดา้นวตัถขุา้วของต่างๆ และการพฒันาทางดา้นวตัถกุ็ไมเ่จรญิเหมอืนสมยัน้ี 

สมยัน้ีมวีตัถขุา้วของเต็มไปหมด มนัก็เป็นคนละสมยั สมยัก่อนท่านจงึมคีวาม

ระมดัระวงัเกี่ยวกบัเรื่องบรขิารของท่าน บาตรท่านตอ้งรกัษา ไปไหนกต็อ้งเอาตดิตวัไป 

ผา้ไตร ๓ ผนืก็ตอ้งเอาตดิตวัไป นอกจากผา้ไตรแลว้ก็ตอ้งมีเข็มขดั ที่เรยีกว่ารดัประคด

เอว ไวส้าํหรบัรดัผา้สบงดว้ย เพราะผา้น้ีจะไมม่ซีบิไมม่กีระดุม เป็นผา้แลว้ก็มว้นๆ กนั

เขา้มาแลว้ก็มดัเขา้มาเท่านัน้เอง ตอ้งมปีระคดเอวไวร้ดัอกีทหีน่ึง ถา้ไม่มเีดีย๋วก็หลดุ 

แลว้กมี็เข็มกบัดา้ยไวส้าํหรบัปะเยบ็จวีรเวลามนัขาด แลว้กมี็มีดโกนไวส้าํหรบัโกนผม

โกนหนวด แลว้กมี็ที่กรองน้ํา เพราะสมยัก่อนน้ีตกันํา้ตามลาํธารตามบ่อ ไม่มนีํา้ประปาที่

เขากรองสะอาดแลว้ ตอ้งมทีีก่รองนํา้ เพราะว่าน้ําในบึงในบ่อในลาํธารมีตวัสตัว ์ เช่น

ลูกน้ํา เวลาตกัน้ําข้ึนมากต็อ้งมีอะไรกรองไม่ใหม้นัติดข้ึนมาดว้ย เพื่อที่จะไดไ้ม่ไปทาํ

บาป ดว้ยการฆา่สตัวต์ดัชีวติเวลาด่ืมน้ําเขา้ไป และอาจจะเป็นวธิีรกัษาป้องกนัโรคภยั

ไขเ้จบ็ดว้ย  

น่ีคือสมบตัิ ๘ ช้ินของพระ ที่เป็นสมบตัทิี่พระพทุธเจา้สอนใหดู้แลรกัษาใหอ้ย่างด ีพระ

ก็มแีค่น้ีแหละสาํหรบัสมบตั ิ พอแลว้สาํหรบัการเลี้ยงชพี คอืดูแลรกัษาอตัภาพร่างกาย 

ใหอ้ยู่อย่างเป็นปกตสุิข ไมอ่ดอยากขาดแคลน ไม่ตกทกุขไ์ดย้าก ไมเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย 

เพือ่ทีจ่ะไดใ้ชร่้างกายน้ีมาทาํกจิทีส่าํคญั ก็คอืการพฒันาจติใจ พระพทุธเจา้สอนใหพ้ระ

น้ีไม่ใหเ้สยีเวลากบัการเลี้ยงดูรา่งกาย ใหถ้อืหลกัมกันอ้ยสนัโดษ ในเรื่องของปจัจยั ๔ 

ของรา่งกาย ใหย้นิดอีาหารตามมตีามเกดิ ไปบณิฑบาตไดอ้ะไรมาก็ฉนัไป ถอืวา่เป็นการ

ฉนัยา ไม่ไดฉ้นัดว้ยความอยาก ไมไ่ดฉ้นัดว้ยความสุขจากการไดฉ้นั อาหารชนิดทีถ่กู
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ปากถกูคอถกูใจ ฉนัเพือ่ทีจ่ะใหร่้างกายไมห่วิ ดบัเวทนาทีเ่กดิจากความหวิ เพือ่ทีจ่ะไดม้ี

กาํลงัวงัชา เพือ่จะไดน้าํมาปฏบิตัธิรรม มกันอ้ยก็คอืใหม้สีมบตันิอ้ยๆ เช่นใหม้แีค่

อฐับรขิาร เพราะจะไมพ่ะรุงพะรงั ไมเ่ป็นภาระ ไม่ตอ้งมาคอยกงัวลดูแลรกัษา มมีากมี

นอ้ย มนัก็ดูแลร่างกายไดเ้ท่าๆ กนั ถา้มพีอประมาณแลว้มากกวา่นัน้ มนัก็ไมไ่ดเ้กดิ

ประโยชนอ์ะไรมากขึ้น ไมไ่ดท้าํใหร่้างกายน้ีดขีึ้นแต่อย่างใด ถา้มปีจัจยั ๔ พอเพยีงแลว้ 

จะมอีกี ๒ – ๓ เท่าก็ไมม่ปีระโยชนอ์ะไร มแีต่จะกลายเป็นภาระไปเปลา่ๆ เพราะจะตอ้ง

ดูแลหรอืจดัการกบัของต่างๆ ทีม่นัมมีากเกนิความจาํเป็น  

ฉะนัน้ท่านสอนว่าอย่ามากงัวลมาวุน่วายกบัเรื่องขา้วของต่างๆ ใหม้ไีวร้บัใชเ้รา ไวเ้ลี้ยงดู

ร่างกายใหอ้ยู่เป็นปกตสุิข ก็พอแลว้ ไปไหนมาไหนท่านบอกวา่ ไปเหมอืนนก นกน้ีเวลา

บนิไปไหนมาไหน เขาไมม่อีะไรตดิตวัไปดว้ย เขาไปหากนิขา้งหนา้เอา ไปทีไ่หนเขาก็ไปหา

อาหารตามทีเ่ขาจะหาได ้ พระก็เหมอืนกนั เวลาไปไหนก็ไมไ่ดเ้อาตูเ้ยน็ไปดว้ย ไมไ่ดเ้อา

ไมโครเวฟไปดว้ย ไม่ไดเ้อาเสบยีงอะไรต่างๆ ตดิตวัไปดว้ย เอาแต่บาตรใบเดยีว พอไป

ถงึทีไ่หนเชา้ก็ออกบณิฑบาตไดเ้ลย แลว้ก็จะไดอ้าหารมา การอยู่แบบน้ีมนัจะทาํให ้ ไม่

ตอ้งมาวุน่วายกบัการเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ภาชนะการขบฉนัก็ไมต่อ้งใช ้ ชอ้นก็ไมม่ ี พระ

ป่าน้ีท่านจะไมนิ่ยนใชช้อ้นเวลาฉนั เพราะเวลาบวชหลวงตาท่านบอกไวว้า่ อปุชัฌายม์อบ

ใหเ้พยีงบาตรใบเดยีว ไมม่ชีอ้นตดิมาดว้ย ไมม่ชีอ้นไมม่ชีามไม่มจีานอะไรตดิมาดว้ย 

เวลาบวชน้ีมแีต่บาตรใบเดยีว ท่านจงึนิยมฉนัในบาตร มอีะไรก็ใส่ไปในบาตร รวมกนั 

แลว้ชอ้นก็ไมใ่ช ้จะใชม้อื รบัประทานแบบคนโบราณ สบาย สะดวก งา่ยดาย ไมต่อ้งลา้ง

ชอ้น ลา้งมอืแป๊บเดยีวก็เสร็จ แลว้สมยัก่อนบาตรน้ี ก็เป็นบาตรทีต่อ้งบ่ม คาํวา่บ่มก็คอื 

ตอ้งเอาไปเผาไปอบไฟ บาตรเหลก็น้ีเวลาถกูไฟอบแลว้ มนัจะมสีะเก็ดออกมาคลมุตวั

เน้ือเหลก็อกีทหีน่ึง เพราะวา่ถา้เหลก็น้ีไมม่สีะเก็ด เขาเรยีกผวิ ทีเ่กดิจากการบ่มน้ี เวลา

เหลก็เจอนํา้แลว้เชด็ไมแ่หง้ มนัก็จะสนิมขึ้นได ้ สนิมขึ้นก็จะเป็นอนัตรายต่อร่างกายเวลา

รบัประทานอาหาร ก็ตอ้งเอาบาตรเหลก็น้ีไปบ่ม ไปบ่มแลว้ก็จะมผีวิเคลอืบตวับาตรอกีที

หน่ึง แต่ผวิน้ีมนับางมาก ถา้มขีองแขง็อะไรไปกระเทาะกระแทกมนัหน่อยมนัก็จะหลดุ 

พอหลดุแลว้ก็ตอ้งเอาไปบม่ใหมท่นัท ี เพราะวา่ไม่สามารถทีจ่ะปะมนัได ้ ตอ้งขดูมนัออก

ใหมห่มด แลว้ก็ไปเผาใหม ่ถา้เผาครัง้สองครัง้มนัก็จะทะล ุเพราะเวลาเผาแต่ละครัง้มนัก็
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จะบางลงไป เรื่องบาตรน้ีสมยัก่อนท่านระมดัระวงัมาก ท่านจะไมใ่หใ้ครมาแตะเลย ญาติ

โยมทีไ่มรู่จ้กัจะมาขออุม้บาตร หรอืจะเอาบาตรไปลา้งน้ี ท่านจะไมใ่หเ้อาไป จะใหค้นทีรู่ ้

เรื่อง เพราะเวลาลา้งบาตรน้ีก็ตอ้งไมว่างไวบ้นพื้นทีแ่ขง็ เขาจะตอ้งมอีะไรรองรบักน้บาตร

อกีทหีน่ึง เช่นมหี่วงลูกยางวางไว ้ เพือ่จะไดไ้มก่ระแทกกบัพื้นทีแ่ขง็ เพราะถา้วางไวแ้บบ

กระแทกปงัเดีย๋วมนัก็กระเทาะหลดุแลว้  

ฉะนัน้บาตรน้ีจะเป็นบรขิารทีท่่านดูแลรกัษามาก ชอ้นท่านถงึไมนิ่ยมใชเ้พราะวา่บางทใีช ้

ชอ้นไปขดูกบักน้บาตรเขา้ เดีย๋วสิง่ทีเ่คลอืบผวิทีเ่คลอืบอยู่มนัก็จะหลดุออกมา ท่านก็

เลยไมนิ่ยมใชช้อ้นกนั ก็จะใชม้อืเป็นชอ้นแทน แลว้อาหารคาวหวานต่างๆ ก็ใหใ้ส่ไปใน

บาตร เพราะถอืวา่เดีย๋วมนัก็ตอ้งไปรวมกนัทีใ่นทอ้งอยู่ด ีทอ้งน้ีก็เป็นบาตรใบที ่๒ บาตร

ใบแรกก็อยู่ขา้งนอก บาตรใบที ่ ๒ มนัก็อยู่ขา้งใน ฉะนัน้ก็เอามารวมกนัไวท้ีบ่าตรเลย 

ไมต่อ้งมาแยกมนัใหม้นัยุ่งยากไปเปลา่ๆ เพราะว่ามนักลายเป็นเรื่องของกเิลสไป เวลาที่

เราแยกอาหารคาวหวานน้ี มนัเป็นเรื่องของรสชาดแลว้ เรื่องของรูปสกีลิน่รสแลว้ เป็น

กามฉนัทะแลว้ อาหารชนิดน้ีจะตอ้งกนิ ตอ้งเป็นรสแบบน้ี อาหารชนิดน้ีตอ้งเป็นรสแบบ

น้ี ปนกนัไมไ่ด ้ พอปนแลว้มนัเสยีอารมณ ์ กนิไม่ลง วธิีทีท่่านจะแกป้ญัหาเรื่องของกาม

ฉนัทะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรบัประทานอาหาร ก็ใหใ้ส่อาหารลงไปในบาตร ส่วนหน่ึงก็เป็น

เพราะว่ามภีาชนะเพยีงอนัเดยีว เวลาไปธุดงคน้ี์ไมไ่ดเ้อาถว้ยเอาชามเอาจานตดิตวัไป

ดว้ย เวลาไปบณิฑบาต ญาตโิยมใส่บาตร กลบัมาทีพ่กัก็เอาอาหารทีไ่ดใ้ส่ไปในบาตรแลว้

ก็ฉนั ฉนัเสร็จก็ลา้งบาตรใบเดยีวแป๊บเดยีวก็เสร็จ ไมต่อ้งยุ่งยากไมต่อ้งวุน่วายไมต่อ้ง

เสยีเวลามาก  

แลว้การใสอ่าหารเขา้ไปในบาตรกมี็ ๓ ระดบัดว้ยกนั ระดบัแบบสบายๆ คอืไมซ่เีรยี

สมากเกนิไปกค็ือ ใสล่งไปรวมกนั ใสต่รงไหนกไ็ด ้ ไม่ไดไ้ปแยกแยะว่าจะตอ้งแยกขา้ว

ไวม้มุหน่ึง กบัไวม้มุหน่ึง ของหวานไวม้มุหน่ึง อนัน้ีแบบปานกลาง ถา้แบบจูจ้ี่จุกจกิ

หน่อยกแ็ยก เอาขา้วไวม้มุหน่ึง เอากบัไวม้มุหน่ึง เอาของหวานไวม้มุหน่ึง แลว้อกีขัน้

หน่ึงกแ็บบขัน้ที่ว่า ตอ้งการที่จะดดักเิลส กค็ือคลกุมนัเลย ใสเ่ขา้ไปแลว้กค็นมนัคลกุ

มนัเหมือนผดัขา้วในกะทะ ใหม้นัเป็นอาหารจานเดียว อนัน้ีกนิเพื่ออยู ่ ไม่ไดอ้ยูเ่พื่อ
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กนิ ถา้อยู่เพือ่กนิน้ีจะตอ้งสรรหา วนัน้ีจะกนิอะไรด ี กนิทีไ่หนด ี อนัน้ีเรยีกวา่อยู่เพือ่กนิ 

ถา้กนิเพือ่อยู่ก็มอีะไรก็กนิๆ มนัไป กนิเหมอืนกนิยา อาหารน้ีกเ็ป็นเหมือนยารกัษา

รา่งกาย ไม่ใหเ้จบ็ไขไ้ดป่้วย ไม่ใหห้วิโหย อนัน้ีก็เป็นเรื่องการอยู่แบบมกันอ้ยสนัโดษ

ของพระภกิษุ เพือ่จะไดไ้มต่อ้งมาเสยีเวลามากกบัการดูแลร่างกาย ถา้อยู่องคเ์ดยีวไป

บณิฑบาตฉนัเสร็จน่ีแปดโมง แปดโมงครึ่งก็เสร็จแลว้ ก็ภาวนาไดแ้ลว้ ภาวนา ไมต่อ้ง

เสยีเวลา ถา้อยู่กบัหมูค่ณะ อยู่ในวดั มญีาตโิยมมาทาํบญุใส่บาตรกนัมากๆ กวา่จะเสร็จ

ก็เกอืบสบิโมงสบิเอด็โมง บางวนัถา้มคีนมามาก น่ีคอืสาเหตหุน่ึงทีบ่างทพีระท่านจะตอ้ง

ไปปลกีวเิวก เพราะวา่เวลาอยู่กบัครูบาอาจารย ์ จะมญีาตโิยมมาทาํบญุกนัมาก ก็จะตอ้ง

มกีารงานทีจ่ะคอยตอ้งดูแลกนั ตอ้งเตรยีมขา้วเตรยีมของไวต้อ้นรบัญาตโิยม เตรยีม

ภาชนะเตรยีมนํา้เตรยีมอะไร แลว้เวลาญาตโิยมกลบั ก็ตอ้งช่วยกนัเก็บช่วยกนักวาด

ช่วยกนัถ ู มนัก็จะมงีานมากขึ้น แต่ถา้เป็นพระบวชใหม ่ ก็มคีวามจาํเป็นทีย่งัตอ้งอยู่กบั

ครูบาอาจารยไ์ปก่อน เพือ่จะไดศึ้กษาจากครูบาอาจารย ์แต่พอบวชไปไดแ้ลว้ปฏบิตัไิปได ้

มคีวามกา้วหนา้ขึ้น สามารถทีจ่ะไปปฏบิตัติามลาํพงัได ้ บางทกี็ตอ้งขออนุญาตลาท่านไป

ปลกีวเิวก เพือ่จะไดม้เีวลาปฏบิตัไิดอ้ย่างเต็มที ่ 

แลว้การไปปลกีวิเวกกจ็ะเป็นการทดสอบกาํลงัของตนเอง เพราะเวลาอยูก่บัครูบา

อาจารยน้ี์ สว่นใหญ่กอ็าศยับารมีของครูบาอาจารย ์ คอยคุม้ครองคอยดูแลคอย

ช่วยเหลอื แต่เวลาไปอยูต่ามลาํพงัน้ี กต็อ้งใชบ้ารมีของตนเอง ไวต้่อสูก้บัภยั ท ัง้ที่มีอยู่

ขา้งนอกและภยัที่มีอยูข่า้งใน ภยัขา้งนอกกค็ือสงิสาราสตัวต์่างๆ ภยัที่อยูภ่ายในกก็เิลส

ตณัหาต่างๆ อนัน้ีพอไปปลกีวเิวกแลว้ ก็ตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถ ทีต่นไดเ้รยีนได ้

ศึกษามาจากครูบาอาจารย ์ เพือ่ทีจ่ะมาใชต่้อสูก้บัภยัต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึ้น คือเวลามีภยัขา้ง

นอกแลว้มนักจ็ะเกดิภยัขา้งในตามมาดว้ย เวลาเหน็สงิสาราสตัวน้ี์มนักจ็ะเกดิความกลวั

ข้ึนมาได ้ เกดิความกลวัถา้ไม่สามารถระงบัความกลวัได ้ มนักจ็ะอยูไ่ม่ได ้ ก็ตอ้งหาวธิ ี

หาธรรมทีไ่ดเ้รยีนมา ใชใ้นการทีจ่ะกาํจดัความกลวั ถา้กาํจดัไดแ้ลว้มนัก็จะสบาย ถา้

กาํจดัไมไ่ดก้็ยงัตอ้งพยายามกาํจดัต่อไป เพราะภยัทางทีเ่กดิจากความกลวัก็คอืความ

ทกุขน่ี์เอง ผูท้ีต่อ้งการหลดุพน้จากความทกุขน้ี์ ก็จะตอ้งดบัความกลวัใหไ้ด ้ 
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วิธีดบัความกลวัน้ีกมี็ ๒ ขัน้ตอน ขัน้แรกกด็บัดว้ยกาํลงัของสติ เวลาที่ไปเจออะไรแลว้

ทาํใหเ้กดิความกลวัข้ึนมา ท่านกบ็อกว่าดึงใจกลบัเขา้มาอยา่ปลอ่ยใหใ้จไปคดิถงึสิ่งที่ทาํ

ใหก้ลวั เช่นกลวัผกี็อย่าไปคดิถงึเรื่องผ ี กลวัเสอืไดย้นิเสยีงเสอืรอ้งก็อย่าไปคดิถงึเสยีง

เสอืรอ้ง ใหใ้ชส้ตคิอืการบรกิรรมพทุโธๆ ถา้ใจจดจ่ออยู่กบัคาํบรกิรรมพทุโธเพยีงอย่าง

เดยีว ใจก็จะไมส่ามารถทีจ่ะไปคดิถงึสิง่ทีท่าํใหเ้กดิความกลวัขึ้นมาได ้พอใจจดจอ่อยูก่บั

คาํบรกิรรมอยา่งต่อเน่ือง ใจกจ็ะรวมเขา้สูค่วามสงบได ้ การทีอ่ยากจะใหใ้จรวมน้ี มนั

จะตอ้งไปเจอเหตกุารณท์ีม่นัทา้ทายต่อความกลวั ความเป็นความตาย มนัถงึจะภาวนา

กนัอย่างเอาจรงิเอาจงั ตอนทีเ่ราภาวนาอยู่ในทีป่ลอดภยัน้ีเราเหมอืนกบัวา่เป็นเหมอืน

ของเลน่ เลน่ไป ภาวนาพทุโธไป หยุดบา้งไมห่ยุดบา้ง เพราะวา่มนัไมม่อีะไรบงัคบัให ้

ภาวนากนัอย่างจรงิๆจงัๆ แต่ถา้ไปอยู่ในสถานทีม่นัน่ากลวั หรอืไปเจอสิง่ทีม่นัน่ากลวั

ขึ้นมา มนัตอ้งภาวนากนัแบบฝากเป็นฝากตายไวเ้ลย มนัก็จะแบบวา่ภาวนากนัอย่างสุด

ฤทธิ์เลย เหมอืนญาตโิยมถา้อยู่บนเครื่องบนิน้ีมนัจะตกอย่างน้ี สวดมนตก์นัวุน่ไปหมด

เลย มนัตอ้งมเีหตกุารณอ์ะไรสกัอย่าง ทีท่าํใหเ้ราตอ้งหาทีย่ดึเหน่ียวจติใจ เพราะวา่ถา้

มนัไมม่ ีมนัจะเสยีสตไิด ้มนัจะเป็นบา้ได ้กลวัมากๆ น่ีมนัก็ทกุขท์รมานมาก  

ถา้อยากจะดบัความทกุขท์รมานที่เกดิจากความกลวัน้ี กต็อ้งใชส้ติเป็นเบื้องตน้ เพราะ

เป็นวิธทีี่งา่ยที่สดุ กค็ือบรกิรรมพทุโธ หรอืสวดมนตไ์ป อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ 

เวลาเกดิความกลวัขึ้นมาก็ใหส้วด ใหร้ะลกึถงึพระพทุธคุณ เมือ่ระลกึถงึพระพทุธคุณ

แลว้ ความกลวัยงัไมห่าย ก็ใหร้ะลกึถงึพระธรรมคุณ เมือ่ธรรมคุณยงัไมห่าย ก็ใหร้ะลกึ

ถงึพระสงัฆคุณ ใหร้ะลกึอย่างน้ีกลบัไปกลบัมาอยู่เรื่อยๆ เดีย๋วความกลวัก็จะหายไป จติ

ก็จะสงบตวัลงเขา้สู่ความสงบได ้ มนัเป็นวธิีทีค่รูบาอาจารยท์่านชอบใชก้นั เพราะมนัจะ

ทาํใหจ้ติรวมไดจ้รงิๆ ถา้อยูใ่นที่สบายๆ ปลอดภยัไม่มีภยั มนัจะไม่ต ัง้ใจที่จะภาวนา

จรงิๆจงัๆ เพราะว่ามนัไม่มีความกลวั เหมอืนกบัเวลาทีม่คีวามกลวั มนัจะตอ้งเอา

จรงิๆจงัๆ เลย พอภาวนาอย่างจรงิๆจงัๆ ไมน่านไม่กี่นาท ีจติมนัก็รวมสงบได ้แต่ถา้มนั

ไมอ่ยู่ในทีม่นัมภียัน้ี มนัไมภ่าวนา มนัไมบ่รกิรรมอย่างจรงิๆจงัๆ  มนับรกิรรมไดแ้ปบ

เดยีวก็หยุดแลว้ ไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ีแลว้ จติมนัก็เลยไมร่วมกนั น่ีคือสาเหตทุาํไม

พระถงึตอ้งไปอยูใ่นป่าในเขา อยูใ่นตามสถานที่ที่มนัน่าหวาดกลวักนั ไปภาวนาในป่า
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ชา้กนับา้ง ไปอยูใ่นสถานที่มีสงิสาราสตัวน่์ากลวัต่างๆ เพื่อที่จะไดก้ระตุน้ความกลวัให ้

เกดิข้ึน เม่ือมีความกลวัแลว้ตอ้งรบีหาธรรมมาระงบัมนั  

ธรรมที่เราสามารถที่จะเรยีกข้ึนมาไดอ้ยา่งงา่ยที่สดุ กค็ือสต ิถา้เราไมม่สีตเิราจะไปอยู่ใน

ทีเ่หลา่นัน้ไมไ่ด ้เพยีงแต่คดิถงึมนัก็ไมอ่ยากจะไปแลว้ แต่คนทีม่สีตน้ีิเขาจะไมก่ลวัเขาจะ

รูว้า่ เวลาเกดิความกลวัขึ้นมา เขาจะมสีตพิอทีจ่ะยบัย ัง้มนัได ้หรอืถา้ยงัไมม่กี็อยากจะไป

เพือ่ทีจ่ะไดบ้งัคบัใหใ้ชส้ต ิ เพือ่ใหย้บัย ัง้ความกลวัได ้ ส่วนผูท้ีเ่คยใชส้ตยิบัย ัง้ความกลวั

แลว้ ก็อยากจะใชป้ญัญาต่อไป เพราะการใชส้ตยิบัย ัง้ความกลวัน้ี มนัยบัย ัง้ไดเ้ป็นครัง้

เป็นครัง้ไป เจอความกลวัครัง้น้ี พอใชส้ตบิรกิรรมพทุโธ ความกลวัหายไป แต่พอครัง้

หนา้ไปเจอความกลวัไปเจอของทีน่่ากลวัอกี ความกลวัก็กลบัขึ้นมาอกี มนัก็ตอ้งใชส้ตแิก ้

ไปอย่างน้ีไปเรื่อยๆ มนัจะไมเ่ป็นการแกแ้บบถาวร มนัแกเ้ป็นเฉพาะกจิไป คราวน้ีเจอ

ความกลวัก็พทุโธๆ ไป พอจติรวมลงจติสงบลงความกลวัก็หายไป แต่พอคราวหนา้ไป

เจอสิง่ทีน่่ากลวัขึ้นมาอกี ก็ตอ้งพทุโธอกี เพราะความกลวัยงัไมต่ายยงัไม่หมด  

พอผูท้ี่ไดผ่้านความกลวัดว้ยการใชส้ตแิลว้ ขัน้ต่อไปกอ็ยากจะกาํจดัมนัใหถ้าวร ใหม้นั

สิ้นซากไปไม่ใหมี้ความกลวัหลงเหลอือยูเ่ลย ขัน้ต่อไปท่านกจ็ะตอ้งใชป้ญัญา ถา้ใช ้

ปญัญากาํจดัความกลวัไดแ้ลว้น้ี มนัจะหายไปอย่างถาวรเลย เช่นความกลวัน้ี มนักลวั

อะไร มนัก็กลวัความตายไมใ่ช่กลวัอะไร ถา้กลวัความตายถา้ใชป้ญัญาพจิารณา กต็อ้ง

พจิารณารา่งกายวา่มนัเป็นอะไร มนัเป็นนิจจงัหรอืเป็นอนิจจงั มนัเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง มนั

จะอยู่ของมนัอย่างน้ีไปตลอดหรอืเปลา่ หรอืมนัจะตอ้งตาย แลว้มนัก็ตายไดท้กุแห่งทกุ

หน ไมว่า่จะมคีวามกลวัหรอืไมม่คีวามกลวั ไม่มสีิง่ทีน่่ากลวัมาทาํใหม้นัตายมนัก็ตายได ้

อยู่ในทีป่ลอดภยัขนาดไหนถงึเวลามนัจะตายมนัก็ตายได ้ ถา้เวลาจะตายมนัก็จะเกดิ

ความกลวัขึ้นมา แลว้ถา้อยากจะใหม้นัหายกลวัเลยก็ตอ้งใชป้ญัญาพจิารณา วา่ร่างกาย

มนัเป็นไตรลกัษณ์ไมใ่ช่หรอื มนัเป็นอนิจจงัไมใ่ช่หรอื มนัเกดิแก่แลว้เจบ็แลว้ก็ตอ้งตาย

ไมใ่ช่หรอื ใครไปหา้มมนัไดห้รอืเปลา่ มนัเป็นอนตัตาไมใ่ช่หรอื เราไปส ัง่มนัไมไ่ดเ้ราไป

หา้มมนัไมไ่ด ้ ถงึเวลามนัจะตายมนัก็ตอ้งตาย ถา้พจิารณาอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ พอไปอยู่ใน

สถานทีม่นัคบัขนัทีจ่ะตอ้งปลงอย่างน้ี มนัจะปลงได ้มนัจะยอมตาย เพราะมนัรูว้า่มนัไม่
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มทีางไป ทางไปของใจกค็ือตอ้งปลง เพราะว่าถา้ปลงแลว้มนัปลอ่ย ปลอ่ยแลว้มนัจะไม่

ทกุข ์ 

อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เพราะวา่มนัไมป่ลอ่ย อยู่กบัอนิจจงั อยู่กบัของทีเ่ป็นอนตัตา แลว้ก็

ไปทกุขก์บัมนั ทกุขเ์พราะวา่ไปยดึไปตดิกบัมนั ไปรกัไปหวงมนั ไมย่อมปลอ่ยมนั 

อยากจะใหม้นัอยู่กบัเราไปเรื่อยๆ ไมม่วีนัพลดัพรากจากเราไป แต่ร่างกายมนัก็เป็นของ

ช ัว่คราว มนัเป็นของทีจ่ะตอ้งจากเราไป ถา้เราไปรกัไปหวงมนั เวลาตอ้งจากกนัมนัก็จะ

ทกุขข์ึ้นมา ท่านถงึเรยีกวา่อนิจจงัทกุขงัอนตัตา แต่ถา้ใชป้ญัญายอมรบัวา่ร่างกายมนัตอ้ง

จากเราไป เราหา้มมนัไมไ่ด ้ ถา้เราไมอ่ยากจะทกุขก์บัมนัเราก็ตอ้งปลอ่ยมนั เราก็อย่าไป

อยากใหม้นัอยู่กบัเราไปตลอด เราก็ยอมใหม้นัไปเมือ่ถงึเวลาทีม่นัจะไป เช่นตอนทีไ่ปเจอ

ภยัอนัตรายต่อชวีติ แลว้รูว้า่มีทางเลอืก ๒ ทาง อยากจะสุขหรอือยากจะทกุข ์ถา้ทกุขก์็

ยดึไป ถา้ยดึไมย่อมปลอ่ยมนัก็จะทกุข ์ แต่ถา้ยอมปลอ่ยเพราะรูว้า่ในทีสุ่ดก็ตอ้งปลอ่ย 

ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งปลอ่ย จะปลอ่ยแบบถกูบงัคบัใหป้ลอ่ย หรอืปลอ่ยแบบยอมปลอ่ย ถา้

ปลอ่ยแบบยอมปลอ่ยมนัก็จะไมท่กุข ์ แต่ถา้ปลอ่ยเพราะถกูบงัคบั เช่นเวลาจะตายมนัก็

จะทกุขต์ลอด เพราะไมย่อมปลอ่ย อนัน้ีเป็นการใชป้ญัญา เวลาที่ไปเจอภยัอนัตราย ที่

ทาํใหเ้กดิความกลวัขึ้นมา แลว้ถา้พจิารณาวา่สิง่ที่จะเกดิขึ้นก็เกดิขึ้นกบัร่างกายน้ีเท่านัน้

แหละ ภยัต่างๆ มนัจะทาํอะไรได ้มนัก็ทาํทีร่่างกายเราน่ีแหละ อย่างมากมนัก็ตาย และ

ร่างกายน้ีมนัก็ไมม่วีนัตายหรอือย่างไร 

ก่อนหนา้ทีเ่ราจะมาเจอความจรงิอนัน้ี เราก็สอนใจไวก่้อนแลว้วา่ ร่างกายน้ีเกดิมาแลว้

ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความแก่ความเจบ็ความตายไปไมไ่ด ้ถา้เรา

คดิอย่างน้ีอยู่บ่อยๆ พอเราไปเจอเวลาทีจ่ะตอ้งตายเราก็จะปลอ่ยไดเ้ราก็จะยอมได ้

เพราะถา้เราไมป่ลอ่ยเราจะทกุขม์ากเราจะกลวัมาก ความกลวัความทกุขน้ี์มนัรา้ยกาจยิ่ง

กว่าความตาย ความตายน้ีมนัไมม่โีทษไมม่ภียั ไม่มพีษิไมม่ภียั ไอต้วัทีเ่ป็นพษิเป็นภยัก็

คอืความกลวัตายน่ีแหละ ทีม่นัทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมาอย่างสุดขดี ความทกุขน้ี์ก็เกดิ

จากความอยากไมต่าย อยากจะอยู่ อยากจะใหม้นัอยู่กบัเราไป ตณัหา กจ็ะเหน็อรยิสจั

เลยเวลาปฏบิตัิดว้ยปญัญา จะเหน็ชดัเลยว่า ออ้ ทกุขท์ี่พระพทุธเจา้บอกวา่อยูท่ี่ความ
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แกค่วามเจบ็ความตายน้ี ก็น่ีกาํลงัจะเจอมนัอยู่น่ี ทกุขเ์พราะอะไร ทกุขเ์พราะตณัหา 

ความอยากไมใ่หม้นัตายนัน่เอง แลว้ปญัญาคือมรรคคืออะไร มรรคกค็ือความจรงิ 

ความจรงิของรา่งกายว่า แลว้มนัไม่ตายหรอื แลว้เราไปส ัง่มนัไปหา้มมนัไดห้รอืเปลา่ 

มนัเป็นอตัตาหรอืเป็นอนตัตา มนัเป็นอนิจจาหรอืเป็นนิจจา มนักจ็ะสอบถามกนัไป ไล่

พสูิจน์กนัไป จนในที่สดุมนักไ็ดข้อ้สรุปวา่ มนัเป็นอนิจจาเป็นอนตัตา แลว้มนัจะเป็น

ทกุขถ์า้เราไปยดึไปติดมนั ไปอยากใหม้นัไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่ายขึ้นมา แต่ความจรงิมนัตอ้ง

แก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ถา้เราไมฝื่นความจรงิเราก็จะหยุดความอยากไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่ายได ้

พอหยดุได ้ความทกุขท์ี่เกดิจากความอยากไม่ตายมนักจ็ะหายไป ใจกจ็ะผ่านความกลวั

ตายไปได ้รา่งกายจะตายไม่ตาย จะไม่เป็นปญัหา  

ปญัหามนัไม่ไดอ้ยูท่ี่รา่งกาย มนัอยูท่ี่ใจ อยูท่ี่อรยิสจั ๔ อยูท่ี่ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค จะ

เหน็ธรรมก็ตอ้งเหน็ตวัน้ี เหน็ทกุขส์มทุยันิโรธมรรค ถงึจะเรยีกว่าเป็นผูเ้หน็ธรรม เหน็

การทาํงานของตณัหาความอยาก ที่ทาํใหเ้กดิความทกุขข้ึ์นมา เหน็การทาํงานของ

ปญัญาที่ทาํใหล้ะความอยากได ้ เหน็วา่ร่างกายน้ีมนัตอ้งตายแน่ๆ ไมม่วีนัทีจ่ะไปเปลีย่น

แปรความจรงิอนัน้ีได ้ อาจจะไมต่ายวนัน้ีก็ตอ้งตายวนัพรุ่งน้ีอยู่ด ี สกัวนัหน่ึงมนัจะตอ้ง

ตาย เมือ่ถงึเวลานัน้ ถา้ไมย่อมรบัความตายมนัก็จะทกุข ์ถา้ยอมรบัความตายไดม้นัก็จะ

ไมท่กุข ์ พอไปเจอเหตกุารณท์ีรู่ว้า่ตวัเองจะตอ้งตายแลว้ยอมรบัความจรงิไดว้า่ ตายก็

ตาย ตายก็จบ หา้มมนัไม่ได ้อยากไปก็ทกุขไ์ปเปลา่ๆ อยากใหอ้ยู่อยากใหม้นัไมต่ายก็จะ

ทกุขไ์ปเปลา่ๆ พอหยดุความอยากได ้ ความทกุขก์ห็ายไป จติกร็วมเขา้สูค่วามสงบ 

ปลอ่ยวางรา่งกายได ้ จติกเ็หมือนกบัแยกออกจากรา่งกายไปเลย รา่งกายอยูส่่วนหน่ึง 

จติจะไปอยูอ่กีสว่นหน่ึง อยูใ่นความสงบอยูใ่นมมุสงบ เวลาเกาะตดิอยู่กบัร่างกายน้ีมนั

ทกุขม์าก พอปลอ่ยปับ๊ มนัเหมอืนกบัวา่มนัหลดุออกจากร่างกายไป ไปอยู่อกีมมุหน่ึง 

จติเหมอืนดิง่เขา้สู่ความสงบ เวลามนัปลอ่ยดว้ยปญัญา เวลามนัเหน็ เหน็วา่ไปยดึไปตดิ

กบัสิง่ทีจ่ะตอ้งตาย ไปอยากใหม้นัไมต่าย ก็เลยเกดิความทกุขข์ึ้นมา พอปลอ่ยปับ๊ มนัก็

เหมอืนกบัวา่เราถอืถ่านหนิรอ้นๆ อยู่ในมอืเรา พอเรารูว้า่มนัรอ้น เราก็ปลอ่ยมนัไปเลย 

โยนทิ้งมนัไปเลย พอโยนทิ้งปับ๊ ไอค้วามรอ้นทีม่นัเผามอืเรามนัก็หายไป มอืเราก็เยน็ ใจ

เราก็เป็นเหมอืนมอืน้ี ไปจบัไอร่้างกายอนัน้ีทีร่อ้นเป็นไฟอยู่น้ี ไมย่อมปลอ่ยมนั มนัก็
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ทกุข ์พอรูว้า่มนัทกุขเ์พราะวา่ไปจบัไอค้วามรอ้นตวัน้ี ก็ปลอ่ยมนัไปเท่านัน้เอง พอปลอ่ย

มนัปับ๊ ใจเราก็เยน็ เขา้สู่ความสงบ  

อนัน้ีกจ็ะเหน็อรยิสจั ๔ ไดอ้ยา่งชดัเจน เหน็การทาํงานของสมทุยัที่ทาํใหเ้กดิความทกุข์

ใจข้ึนมา เหน็การทาํงานของมรรคที่ทาํใหนิ้โรธปรากฏข้ึนมา คือความสงบความเยน็ใจ 

ความดบัทกุข ์อนัน้ีแหละถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ ทน้ีีต่อไปก็จะรูว้ธิีทีจ่ะกาํจดัปญัหาต่างๆ ทีม่ี

อยู่ในใจ วา่มนัเกดิอยู่ทีต่ณัหาความอยากเท่านัน้ และมนัเกดิจากการทีไ่มเ่หน็ไตรลกัษณ ์

ไมม่ปีญัญาทีจ่ะเหน็ความจรงิของสิง่ต่างๆ วา่มนัเป็นอนตัตามนัไมใ่ช่ของเรา เป็นอนิจจา

เป็นของช ัว่คราว ถา้ไปอยากใหม้นัเป็นอย่างอื่น มนัก็จะทกุขข์ึ้นมาทนัท ี ถา้ไมอ่ยาก 

ปลอ่ยใหม้นัเป็นไปตามความจรงิของมนั มนัก็จะไมท่กุข ์ แลว้มนัจะแกป้ญัหาความทกุข์

ใจดว้ยวธิีน้ีไปถงึทกุชนิดเลย ความทกุขใ์นใจทกุชนิดน้ีเกดิจากความอยาก เกดิจาก

ความหลงที่ไม่เหน็ความจรงิของสิ่งที่เราไปอยากว่ามนัไม่เที่ยง มนัไม่ใช่ตวัเรา มนั

ไม่ใช่ของเรา มนักจ็ะใชว้ิธีน้ีแกป้ญัหาใจไป แกค้วามทกุขข์องใจไปที่มีอยูห่ลายระดบั

หลายชนิดดว้ยกนั แต่วธิแีกก้แ็กด้ว้ยวิธน้ีีเหมือนกนั คือใชป้ญัญาน้ีเป็นตวัแก ้ถา้ใชส้ติ

เป็นตวัแกม้นัก็แกไ้ดช้ ัว่คร ัง้ช ัว่คราว เวลายงัไมส่ามารถใชป้ญัญาไดก้็ใชส้ตไิปก่อน ถา้ยงั

ใชป้ญัญาไมเ่ป็น คดิไมเ่ป็นวา่อนิจจงัเป็นยงัไง อนตัตาเป็นยงัไง ก็ใชส้ตพิทุโธๆ ไปก่อน 

มนัก็ระงบัไดช้ ัว่คราว แต่ถา้รูจ้กัใชป้ญัญาแลว้มนัก็จะแกไ้ดอ้ย่างถาวร พอแกไ้ดแ้ลว้ มนั

จะไมม่คีวามกลวักบัเรื่องนัน้อกีต่อไป เคยกลวัตาย พอแกค้วามกลวัตายน้ีไดแ้ลว้ต่อไป

ก็ไมก่ลวัมนัแลว้ อยู่กบัร่างกายไปไดอ้ย่างสบาย ถงึเวลามนัจะตายก็เป็นเรื่องของมนั 

เรื่องของใจน้ีเราแกแ้ลว้ เราไม่ไปทกุขก์บัมนัแลว้ เพราะเราไมไ่ปอยากใหม้นัไมต่าย

นัน่เอง  

น่ีกค็ือเรื่องของการไปปลกีวิเวก เพื่อที่จะไปเขา้หอ้งสอบ เพราะว่าเวลาอยู่กบัครูบา

อาจารยอ์ยู่ในวดัน้ี บางททีีม่นัปลอดภยั ยกเวน้วา่เป็นวดัป่าทีใ่หญ่ทีม่คีวามน่ากลวัอยู่ใน

วดันัน้ ก็สามารถออกไปทดสอบจติใจได ้ ในยามคํา่คนื ออกไปหาความกลวัในวดันัน้ก็

ได ้สมยัน้ีไมจ่าํเป็น บางวดัน้ีทีม่นัเปลีย่วพอสมควร อย่างบนน้ีเป็นเขาเป็นป่าอยู่แลว้ ถา้

อยากจะทดสอบก็ลองออกไปเดนิเทีย่วป่าในตอนกลางคนืดู ไมต่อ้งฉายฟงฉายไฟ ใช ้
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แสงเดอืนแสงดาว กลวัก็ปลงมนัไปเลย ถา้ปลงไดแ้ลว้ก็จะสบาย จะไมก่ลวัตายอกีต่อไป 

น่ีก็คอืเรื่องของธรรมะทีไ่ดม้าฝาก มาแบ่งปนัใหญ้าตโิยมไดฟ้งักนั ก็คดิวา่พอสมควรแก่

เวลา ก็ขออนุโมทนาใหพ้ร  

ถาม การกรานกฐนิน้ีไมอ่นุญาตใหฆ้ราวาสอยู่ใช่ไหมเจา้คะ 

ตอบ มนัเป็นกจิของสงฆล์ว้นๆ เป็นเรื่องทีเ่หมอืนกบัเวลาบวชพระอย่างน้ี เขา้ไปใน

หตัถบาตไมไ่ด ้ เหมอืนกบัเวลาผูแ้ทนเขาประชมุในสภาอย่างน้ี คนขา้งนอกน้ีเขา

ไมใ่หเ้ขา้ไป มนัเป็นกจิของสงฆ ์ไมเ่กี่ยวกบัญาตโิยม ในตอนทีอ่ปุโลกนก์ฐนิตอน

ทีญ่าตโิยมถวายกฐนิเสร็จ พระท่านอปุโลกนท์่านก็จะมวีงของท่านอยู่ ญาตโิยม

เขา้ไปในนัน้ไมไ่ด ้ ตอ้งอยู่นอกหตัถบาตอย่างนอ้ย ๑ ศอก หรอื ๒ ศอก 

เพราะว่ามนัคลา้ยๆ วา่เป็นเรื่องของสงฆ ์ ไมใ่ช่เรื่องของฆราวาสญาตโิยม 

ฆราวาสญาตโิยมทาํหนา้ทีต่อนทีก่ลา่วคาํถวายแลว้ พอกลา่วคาํถวายเสร็จ มอบ

ผา้ประเคนใหก้บัพระแลว้ ทน้ีีพระท่านก็เอาเขา้ไปในหตัถบาต หรอืในบรเิวณของ

พระสงฆท์าํพธิีกรรม ท่านก็จะต ัง้ญตัต ิ ท่านกต็ ัง้อปุโลกนก์นั แลว้กรานกฐนิน้ีก็

คอืตอนทีท่าํผา้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ในตอนเยน็หรอืตอนคํา่ พระท่านก็จะเขา้

ประชมุกนัอกีครัง้หน่ึงทีโ่บสถ ์ หรอืทีศ่าลาแลว้แต่วา่มอีะไรทีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชมุ 

แลว้ก็จะมกีารอนุโมทนา มกีารทาํพธิีกรานกฐนิ เสร็จแลว้ก็ถอืวา่จบ  

ถาม ปจัจบุนัน้ีมคีนมาบวชแบบ ๗ วนับา้ง ๑๕ วนับา้ง แลว้ก็สกึออกไป จดุประสงค์

ของการบวชแบบน้ี มเีพือ่อะไรหรอืครบั แลว้ไดป้ระโยชนจ์ากการบวชไหมครบั 

ตอบ อนัน้ีเขาเรยีกวา่บวชเลน่ๆ ไมใ่ช่บวชจรงิๆ ถา้บวชจรงิๆ เขาไมส่กึกนั ฉะนัน้การ

บวชสมยัครัง้พทุธกาลกบับวชสมยัน้ี มนัไมเ่หมอืนกนั สมยัน้ีบวชเอาฤกษเ์อาชยั

กนั แต่สมยัพทุธกาลบวชเพือ่ใหห้ลดุพน้จากวฏัฏะแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

ดงันัน้จดุประสงคข์องการบวชในพระพทุธศาสนาน้ี มไีวเ้พือ่ใหไ้ดห้ลดุพน้ออก

จากวฏัฏะแห่งการเกดิแก่เจบ็ตาย ไมต่อ้งกลบัมาเกดิมาแก่มาเจบ็มาตายอยู่

เรื่อยๆ อนัน้ีเป็นจดุประสงค ์ ผูท้ีบ่วชน้ีก็จะบวชแบบไมส่กึกนั เพราะว่าพอบรรลุ
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แลว้ก็ไมรู่ว้่าจะไปไหน อยู่เป็นพระสบายกวา่ ของฟรทีกุอย่างบา้นก็ฟรขีา้วก็ฟร ี

ก็ไมรู่จ้ะเอาเงนิทองไปทาํอะไร เพราะวา่ความสุขที่ไดจ้ากเงนิทอง สูค้วามสุขทีไ่ด ้

จากการหลดุพน้ไม่ได ้ ก็เลยอยู่เป็นพระแลว้ก็ทาํหนา้ทีส่บืทอดพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ต่อไป  

ถาม ในขณะทาํสมาธิอยู่นัน้ สมาธิไดถ้อยออกมาเองโดยไมรู่ต้วั เหมอืนสมาธิทีผ่ม

ปฏบิตัอิยู่นัน้ มนัตื้น และเป็นบ่อยๆ ตอนน้ี ควรทาํอย่างไรดคีรบั 

ตอบ ตอ้งสรา้งสตใิหม้มีากขึ้น สตน้ีิเป็นตวัทีจ่ะดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบ เขา้สู่สมาธิ แต่

ถา้มกีาํลงันอ้ยก็เขา้ไปไดไ้มล่กึ ไดไ้มน่าน ถา้มกีาํลงัมากก็จะเขา้ไปไดล้กึไดน้าน 

ดงันัน้ถา้อยากจะใหไ้ดส้มาธิ อยู่นานๆ อยู่ลกึๆ กต็อ้งหม ัน่เจรญิสตเิวลาทีไ่มไ่ด ้

นัง่สมาธิ คอืตอ้งเจรญิตลอดวนัเลย ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาน้ี พทุโธไปเลย เจรญิสตไิป

เลย จะใชพ้ทุโธก็บรกิรรมพทุโธไปตลอดท ัง้วนั ยกเวน้เวลาทีจ่ะตอ้งใชค้วามคดิ

ในเรื่องการงานต่างๆ ก็หยุดไวช้ ัว่คราว ถา้ไม่ใชก้ารบรกิรรม ก็ใชก้ารเฝ้าดูการ

เคลือ่นไหวของร่างกายในทกุอริยิาบถ ในทกุการกระทาํ ไม่ใหค้ลาดจากสายตา

ของใจไป ไมใ่หใ้จส่งไปคดิถงึคนนัน้คนน้ีเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใหอ้ยู่ทีร่่างกาย

ตลอดเวลา แลว้เวลานัง่มนัก็จะมกีาํลงั ทีจ่ะดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบ ไดล้กึไดน้าน

ได ้ 

ถาม ขณะทีเ่ราภาวนาดูลมหายใจ บางครัง้จติมนัไปรบัรู ้ ถงึการเตน้ไหลเวยีนของเสน้

เลอืด ตรงขมบัหรอืตรงลาํคอ และมสีมาธิรบัรู ้ รูส้กึต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ แบบน้ีถอื

เป็นการภาวนาหรอืไม่คะ  

ตอบ ไมเ่ป็นการภาวนาแลว้ ถา้ภาวนาตอ้งอยู่กบัอารมณท์ีเ่ราไดก้าํหนดไว ้ถา้เราใชพ้ทุ

โธก็ใหอ้ยู่กบัพทุโธเพยีงอย่างเดยีว ถา้ลมหายใจก็ใหอ้ยู่กบัลมหายใจเพยีงอย่าง

เดยีว อย่าไปสนใจกบัสิง่ต่างๆ ทีม่าปรากฏใหร้บัรู ้ เพราะจะทาํใหเ้สยีสมาธิเสยี

สต ิแลว้จติก็จะไมร่วมเขา้สู่ความสงบ  
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ถาม โยมมกัจะตดิอยู่กบัพทุโธทีเ่ป็นวง แต่ยงัมมีอืขาและปากอยู่ ไมส่ามารถทาํให ้

เหลอืพทุโธแต่อย่างเดยีว ควรทาํอย่างไรต่อคะ 

ตอบ ไมต่อ้งไปสนใจ ใหอ้ยู่กบัคาํพทุโธไปเรื่อยๆ จะมอีะไรมาปรากฏใหร้บัรู ้หรอือะไร

มาแทรกก็อย่าไปสนใจ เหมอืนเราคุยกนั ๒ คนน้ี คนอื่นจะมาแทรกก็อย่าไป

สนใจ เราก็คุยของเราไป ถา้เราคุยไปเรื่อยๆ เดีย๋วพวกคนทีจ่ะมาแทรกเขาเบือ่ 

เขาก็หายไปเอง แต่ถา้เราไปใหค้วามสาํคญักบัเขา ไปตอบไปโตไ้ปคุยไปดูไปอะไร 

เราก็จะไม่ไดพ้ทุโธ พอไมไ่ดพ้ทุโธ มนัก็จะฟุ้ งขึ้นมา มนัก็จะไมน่ิ่งจะไม่สงบ 

ถาม บางครัง้ตอ้งกลนืนํา้ลายตอ้งแกไ้ขอย่างไรด ี

ตอบ อย่าไปกลนื ใหม้นัไหลออกมาใหม้นัยอ้ยออกมา ไมต่อ้งไปสนใจกบัเรื่องอะไร

ท ัง้นัน้ คนัตรงนัน้คนัตรงน้ีก็ไมต่อ้งไปเกามนั เจบ็ตรงนัน้ปวดตรงน้ีก็อย่าไปขยบั

มนั ใหอ้ยู่กบัการภาวนาเพยีงอย่างเดยีว ถา้พทุโธก็พทุโธไปอย่างเดยีว ดูลมก็ดู

ลมไปอย่างเดยีว อย่าไปสนใจกบัอะไรท ัง้หมด ร่างกายคดิวา่จะเอนไปทางซา้ยก็

ไมต่อ้งไปขยบัมนั เอนไปทางขวาก็ไมต่อ้งขยบัมนั เอนไปขา้งหนา้เอนไปขา้งหลงั 

ก็อย่าไปสนใจ ก่อนเวลาเรานัง่เราต ัง้ท่าใหม้นัตรงใหม้นัดแีลว้ก็พอ ทน้ีีมนัจะเอน

บา้งไมเ่อนบา้ง ใจเราไมต่อ้งไปกงัวลกบัมนั บางทเีราไปคดิกนัเองวา่มนัเอน มนั

เอนก็ปลอ่ยมนัเอนใหม้นัลม้ไปก่อนแลว้ค่อยมาขยบั ถา้มนัยงัไมล่ม้ก็ไม่ตอ้ง

ขยบันะ เราภาวนาไปเรื่อยๆ มฉิะนัน้มนัก็จะโดนไอเ้รื่องพวกน้ีหลอกเราอยู่

ตลอดเวลา ไมไ่ดพ้ทุโธ ไมไ่ดภ้าวนา ฉะนัน้ตอ้งมสีตทิีก่าํลงัดมีนัจะไมส่นใจ มนั

จะพทุโธมนัไปอย่างเดยีว อะไรจะมาใหร้บัรูใ้หอ้ะไรมาแกลง้มากล ัน่มาหลอกมนั

จะไมส่นใจ มนัจะอยู่กบัพทุโธ พทุโธ พทุโธ พทุโธ ไปเรื่อยๆ ทน้ีีถา้ดูลมก็ดูลม

ไปเรื่อยๆ ถา้มนัต่อเน่ือง ไมน่านมนัก็สงบ 

ถาม เมือ่ก่อนน้ีเดนิจงกรมไปพทุโธไป แต่พอมาไดย้นิวา่ การเดนิจงกรมและพทุโธไป 

เป็นการเหยยีบยํา่พระพทุธเจา้ จงึสบัสนในการปฏบิตัคิรบั วา่ทีท่าํอยู่ผดิหรอื

เปลา่ครบั  
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ตอบ พระพทุธเจา้ท่านไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่ราเหยยีบหรอก พทุโธก็ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่ทา้เขา้ใจไหม พทุ 

โธอยู่ทีใ่จ การระลกึถงึพทุโธน่ี ระลกึภายในใจ ส่วนร่างกายมนัจะเดนิไปเดนิมา 

มนัก็เรื่องของร่างกาย มนัคนละเรื่องกนั ไมเ่กี่ยวกนั ทาํได ้เดนิจงกรมก็พทุโธได ้

แมแ้ต่เขา้หอ้งสว้มขบัถ่ายก็พทุโธได ้ ไมม่ปีญัหาอะไร ไมไ่ดเ้สยีความเคารพแต่

อย่างใด พระพทุธเจา้บอกสตเิป็นสิง่ทีจ่าํเป็นในทกุกรณี ตอ้งมสีตติลอดเวลาไม่

วา่จะทาํอะไร ขบัถ่ายอะไรก็ตอ้งมสีต ิ มฉิะนัน้จะเลอะนะถา้ไม่มสีต ิ ถ่ายไม่ถกูที่

ถกูทาง คนไมม่สีตเิมาเหลา้ บางทอีาเจยีนหรอือว้กหรอืถ่ายทีไ่หนก็ถ่ายไปเลย 

นัน่แสดงวา่ไมม่สีต ิถา้ไม่มสีตกิ็ตอ้งใชพ้ทุโธดงึกลบัมา เพือ่จะไดม้สีต ิจะไดรู้ว้า่

เราทาํอะไร ตรงไหนถกูตอ้งหรอืไมถ่กูตอ้งอย่างไร  

ถาม พยายามเจรญิสตทิกุวนั แต่วา่เจรญิสตยิงัไงมนัก็ไดแ้ป๊บหน่ึงแลว้มนัก็หลดุนะ

คะ มวีธิีทาํอย่างไรใหม้นัเจรญิสตไิดต่้อเน่ืองมากขึ้น 

ตอบ ก็พยายาม พอหลดุก็กลบัมาใหม ่ พอหลดุก็ต ัง้ท่าใหมไ่ปเรื่อยๆ อย่าหยุด อย่า

ยอมแพ ้พอรูว้า่เผลอก็กลบัมาใหม ่ทาํไปเรื่อยๆ ตอ้งพยายาม ความพยายามอยู่

ทีไ่หนความสาํเร็จอยู่ทีน่ ัน่  

ถาม เวลานัง่สมาธินะคะ พอนัง่สกัพกัตวัมนัก็จะเขย่าและเขย่ารุนแรงมาก 

ตอบ แสดงวา่สตเิราไมม่แีลว้ จติมนัไมม่ตีวัควบคุม มนัก็เลยไปเขย่าร่างกาย ก็ลองใช ้

การสวดมนตดู์ก็ได ้ ถา้รูส้กึมนัเริ่มเขย่า สตทิีเ่ราใชอ้ยู่มนัมกีาํลงัไมพ่อ ก็ลองใช ้

การสวดมนตไ์ป ดงึกลบัมาสวดมนตแ์ลว้มนัก็จะหาย  

ถาม พอดฟีงัวทิยุแลว้เขาบอกวา่ เราสวยก็เพราะบญุ สูงตํา่ก็เพราะบญุ ดาํขาวก็เพราะ

บญุอย่างน้ีนะคะ เพราะบญุทีท่าํมา แต่ทน้ีีหนูมคีวามสงสยัวา่ แลว้คนที่

ทาํศลัยกรรมปจัจบุนันะคะ ทีเ่ขาสวยขึ้นอย่างน้ี คือมนัมผีลมาจากบญุกรรมแต่

ก่อนของเขาหรอืเปลา่คะ 
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ตอบ จะวา่มส่ีวนก็ได ้ เพราะว่าทาํศลัยกรรมก็ตอ้งมเีงนิใช่ไหม คนมเีงนิก็แสดงว่าเคย

ไปทาํบญุมาในอดตีแลว้ถงึมเีงนิมา แต่สวยแบบน้ีมนัเป็นสวยช ัว่คราวแลว้ก็สวย

ปลอม พระพทุธเจา้ใหเ้นน้ความสวยงามทีจ่ติใจเป็นหลกั สวยงามดว้ยศีลธรรม 

สวยงามดว้ยความเมตตากรุณา อนัน้ีจะเป็นความสวยงามทีไ่มจ่ดืไมจ่าง ไมต่อ้ง

ไปทาํศลัยกรรม ถงึแมผ้มจะหงอกหนา้จะเหีย่วก็ยงัจะเป็นคนทีน่่ารกัอยู่เสมอ  

คอือานิสงสข์องการทาํบญุของเราน้ี ส่วนใหญ่มนัจะเกดิภายในอนาคต คอืภพ

หนา้ชาตหินา้ การทาํบญุทาํทานรกัษาศีลน้ี จะทาํใหเ้รามผีวิพรรณผ่องใส หนา้ตา

สวยงาม เพราะวา่จติใจเราสวยงาม มนัก็เลยออกมาทางร่างกาย แต่มนัไมไ่ดเ้ป็น

เพราะจะเกดิขึ้นในชาตน้ีิ ชาตน้ีิยิ่งทาํยิ่งจน แบบพระเวสสนัดรเหน็ไหม ยิ่งทาํยิ่ง

จน แต่พอตายไปกลบัมาเกดิเป็นเจา้ชายสทิธตัถะ ฉะนัน้การทาํบญุน้ีเราหวงั

อานิสงส ์ถา้อนาคตถา้เรื่องของอานิสงส ์ เช่นไดร้บัเงนิทองอะไรต่างๆ กลบัคนืมา

ก็ตอ้งรอภพหนา้ชาตหินา้ ส่วนชาตน้ีิเราก็จะไดค้วามสุขใจอิ่มใจ อย่างทีเ่รามา

ทาํบญุกนัวนัน้ี เราก็มคีวามรูส้กึอิ่มเอมิใจ มคีวามสุขใจ อนัน้ีสาํคญักวา่ เพราะ

มนัเป็นปจัจบุนั มนัไดร้บัทนัตาเหน็เลย ฉะนัน้ถา้เราจะทาํขอใหเ้ราทาํเพือ่ผลตรง

น้ีดกีวา่ ผลก็คอืความสุขใจอิ่มใจและความสวยงามทางจติใจ การทาํบญุน่ีแหละ

เป็นการเสรมิความงาม ศลัยกรรมความงามทีแ่ทจ้รงิ ถา้ใจสวยงามแลว้ ต่อให ้

รูปร่างหนา้ตาอปัลกัษณย์งัไงก็มคีนรกัมคีนชอบ แลว้ดูพระภกิษุท่านหวัโลน้

ท ัง้นัน้เหน็ไหม น่ียงัไปกราบท่านกนั ครูบาอาจารยห์นงัเหีย่วย่นผมขาวหงอก ก็

ยงัไปกราบท่านไปรกัไปเคารพท่าน เพราะท่านสวยงามทางจติใจ ท่านมคีวาม

เมตตามคีวามกรุณา มศีีลมสีตัย ์ ฉะนัน้ขอใหเ้รามาเสรมิความงามทีแ่ทจ้รงิกนั

ดกีวา่ อย่าไปเสรมิความงามทีร่่างกายมนัเป็นความงามปลอม ถา้ไปอยู่กบัคน

สวยงามแต่พอเหน็นิสยัใจคอ วา่เป็นคนโหดรา้ยทารุณก็ไมอ่ยากจะอยู่ดว้ยแลว้ 

น่ีคอืตอ้งเนน้ทีจ่ติใจ บญุกศุลน่ีแหละเป็นเครื่องสาํอางคข์องจติใจ 

เครื่องศลัยกรรมของจติใจ ของชวีติของพวกเรา เราจะสวยจะงามน้ีอยู่ทีบ่ญุอยู่ที่

กศุล อยู่ทีศี่ลทีส่ตัยท์ีเ่ราสรา้งกนัขึ้นมา อย่าไปหลงกบัความสวยงามของร่างกาย 

ทีม่นัจะตอ้งเหีย่วมนัจะตอ้งย่นเหมอืนกบัดอกไม ้ ถา้อยากจะคดิถงึความ
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สวยงามของร่างกายใหค้ดิถงึดอกไม ้ มนับานไมก่ี่วนัเดีย๋วมนัก็เหีย่วแลว้ เหีย่ว

แลว้ก็ตอ้งโยนทิ้งถงัขยะไป แต่ความงามทางจติใจน้ีไมม่วีนัเหีย่ว ยิ่งแก่ยิ่งสวย 

น่ีคอืความจรงิ ขอใหเ้ราอย่าหลงกนั  

ถาม ลูกชอบทีท่่านอาจารยต์อบปญัหา คาํถามเรื่องลูกทีบ่วชแลว้เสยีชวีตินะคะ ทีเ่ขา

เป็นทกุขม์าก เมือ่สองวนัมาน้ี ดมีากเลยค่ะ 

ตอบ จาํไมไ่ด ้ ออ้ ทีเ่ป็นนอ้งชายของนกักฬีาโอลมิปิก เขาไปบวชอยู่ทางเหนือใช่ไหม 

แลว้ก็ไปอาบนํา้อุ่น รูส้กึวา่มนัเป็นแกส๊ แลว้มนัมคีารบ์อนมอนอกไซดอ์อกมา

จากเครื่องทาํนํา้รอ้น แลว้หอ้งนํา้มนัทบึ ก็สลบไสลไปไมรู่ต้วั รูส้กึว่าพอ่เขาเลา่วา่

คนน้ีมคีวามตัง้ใจมาก เรียนจบปับ๊ก็บวชเลย  

ถาม ยงับอกใหเ้พือ่นไปอ่าน เพราะท่านอาจารยพ์ดูถงึเรื่องอปุาทาน ยดึม ัน่ในความรกั  

ตอบ ใช่ ยิ่งรกัมากก็ยิ่งทกุขม์าก เหน็เขาบอกวา่ไมเ่คยทกุขอ์ย่างน้ีมาก่อนในหวัใจเขา

เลย เสยีคนทีร่กั เสยีลูกไป เมือ่ก่อนเหน็คนอื่นเขาทกุขก์็ไมรู่ส้กึวา่มนัทกุข ์ พอ

มาเกดิขึ้นกบัตวัเองถงึจะรูว้า่ โอโ้ห มนัทกุขแ์สนสาหสั  

จติของเราน้ีมนัรา้ยกาจ เวลามนัดกี็แสนดนีะ เวลามนัแสนรา้ยน่ี โห มนัโหดรา้ย

น่าดู ฉะนัน้อย่าประมาท รบีมาควบคุมมนัซะ จติน้ีควบคุมได ้ ความทุกขน้ี์

ควบคุมได ้ มธีรรมของพระพทุธเจา้ โชคด ี นานๆ จะเจอธรรมของพระพทุธเจา้

สกัครัง้ ยงัแนะนาํบอกวา่ น่ีอย่าไปใหค้วามสาํคญักบัเรื่องอื่นเลยตอนน้ี นานๆ 

ไดม้าเจอธรรมของพระพทุธเจา้ เอาธรรมอย่างเดยีว ของอย่างอื่นทิ้งไปก่อน ถา้

มนัไมบ่รรล ุ เดีย๋วชาตหินา้กลบัมาเกดิใหมค่่อยไปวา่กนัใหม ่ ไปหาลูกหาเมยีหา

ผวัใหม ่ คราวน้ีทิ้งผวัทิ้งลูกทิ้งเมยีเลย  ขอใหเ้อาธรรมก่อน เพราะธรรมนานๆ 

จะมาสกัครัง้หน่ึง ชาตหินา้กลบัมาเกดิอาจจะไม่เจอธรรมแลว้ ถา้ไมเ่จอธรรมก็ไป

เอาลูกเอาเมยีเอาผวัเอาสมบตักินั แต่ชาตน้ีิมขีองทีด่กีวา่ ทาํไมยงัไปเอาของทีไ่ม่

ด ี ทาํไม ของทีด่ทีีน่านๆ จะมาเกดิขึ้นสกัครัง้ ก็คอืธรรมของพระพทุธเจา้น้ี 

ฉะนัน้ตอนน้ีทิ้งไปเลย สามภีรรยา ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง 
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ยศฐาบรรดาศกัดิ์อะไรต่างๆ แลว้หนัมาเอาธรรม เพราะนานๆ จะเจอธรรมของ

พระพทุธเจา้สกัครัง้หน่ึง และถา้เป็นบญุเป็นวาสนาของเรา ก็อาจจะไมต่อ้ง

กลบัมาเกดิแก่เจบ็ตายอกีต่อไป ถา้กลบัมาก็จะกลบัมาดกีวา่เก่า มธีรรมของ

พระพทุธเจา้คุม้ครอง ถา้อย่างนอ้ยไดเ้ขา้สู่กระแสก็ยิ่งดใีหญ่ ก็จะกลบัมาเกดิไม่

เกนิ ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก ฉะนัน้ตอนน้ีทิ้งไปใหห้มดเลย สามภีรรยาบตุรธิดา 

หวงทาํไม เดีย๋วก็ตอ้งจากกนัอยู่ด ี เอาเวลาทีเ่หลอืน้ี มารบีตกัตวงเอาธรรมของ

พระพทุธเจา้ดกีวา่ ดว้ยการศึกษาฟงัเทศนฟ์งัธรรม ดว้ยการปฏบิตั ิ ปฏบิตัแิลว้

ผลมนัก็ตอ้งเกดิ อนัน้ีมนัเป็นเหตเุป็นผล ทีเ่ป็นมาอย่างน้ีต ัง้แต่สมยัพทุธกาล

แลว้ มนัไมเ่ปลีย่นแปลงตามกาลตามเวลา อกาลโิก อยู่ทีเ่ราท ัง้นัน้แหละ ทีจ่ะมา

ศึกษามาปฏบิตักินัหรอืไมเ่ท่านัน้เอง ถา้ศึกษาปฏบิตัมินัก็มปีฏเิวธ มกีารบรรลุ

มรรคผลขึ้นมา ถา้ศึกษาแต่ไมป่ฏบิตัมินัก็ไมม่ผีล เหมอืนไปเอายามาแลว้ไมก่นิ 

ไปรบัยาจากหมอมาแลว้ไมก่นิ โรคก็ไมห่าย ถา้อยากจะใหโ้รคหายก็ตอ้งกนิยาที่

หมอมอบมา เรามารบัยาจากพระพทุธเจา้แลว้ เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมแต่ละครัง้ก็

เหมอืนการรบัยาไป รบัไปแลว้ก็ไปวางไวเ้ฉยๆ เต็มตูไ้ปหมด เต็มบา้นไปหมด 

หนงัสอืธรรมะ เทป ซดี ีแต่ไมป่ฏบิตักินัเลย มนัก็เลยไมป่ฏเิวธกนั  

ถาม ชอบอนัทีท่่านอาจารยอ์ธิบาย เรื่องความรกักบัเมตตา ทีท่่านอาจารยไ์ดส้อนเขา 

อยากใหท้่านอธิบายใหพ้วกเราฟงั 

ตอบ ความรกัมนัเป็นกเิลส รกัแบบผูกพนัรกัแบบครอบครอง เป็นสมบตัขิองตน รกั

แบบเมตตาน้ี รกัเพือ่ใหเ้ขามปีระโยชนม์คีวามสุข ไมไ่ดห้วงัอะไรจากตวัของผูท้ี่

รบัความเมตตา ใหอ้ย่างเดยีว  

ถาม จรงิๆ พอ่แมก่็รกัลูกแบบเมตตาดว้ยนะ 

ตอบ ใช่ แต่มนัมกีเิลสดว้ยไง มนัยงัหวงวา่เป็นลูกของฉนั แลว้ดไีม่ดเีมตตากลายเป็น

โทสะไปก็ได ้ เวลาลูกไมท่าํตามทีส่ ัง่ แต่ถา้เมตตาลว้นๆ จะไมม่โีทสะตามมา ไม่

ทาํตามทีส่อนก็แลว้ไป เรามหีนา้ทีส่อนส ัง่เขาแลว้ เขาจะทาํตามก็เป็นบญุของเขา 
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เขาไมท่าํตามก็เป็นกรรมของเขา ก็คดิแค่นัน้เอง จะไมม่โีทสะไมม่คีวามเสยีใจ ถา้

หนีไปแต่งงานกบัใครก็ไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ มนัอยากจะไปอยู่กบัใครก็เรื่องของมนั 

แต่ถา้เป็นของเราน้ี จะตอ้งเป็นคนจดัการแลว้ หาผวัใหเ้ขาบา้งละ่ คนน้ีไมเ่อาคน

นัน้ไมเ่อา ตอ้งเอาคนน้ี น่ียุ่งแลว้น่ีเหน็ไหม อนัน้ีเรียกวา่รกัแบบกเิลส ถา้รกัแบบ

เมตตาก็ปลอ่ยเขาส ิ อนัไหนทีเ่ป็นความสุขของเขา ถา้ด ี ถา้ไมเ่สยีหายก็โอเค ถา้

ไมผ่ดิศีลผดิธรรมผดิกฎหมาย อยากจะรกัขอทานก็ไมว่า่อะไร ทาํใจไดไ้หมถา้ลูก

ไปแต่งงานกบัขอทานอย่างน้ี หรอืไปแต่งงานกบัโสเภณีอย่างน้ี  

ถาม อย่างแมล่กุขึ้นแต่เชา้ตสีามก็ไมอ่ยากใหแ้มล่กุ ก็เป็นทกุขเ์หมอืนกนั  

ตอบ ปลอ่ยท่านเถอะ ท่านสบายยงัไงท่านจะทาํอย่างไร ตอนน้ีปลอ่ยท่านไปตาม

อธัยาศยัของท่าน อย่าไปเคี่ยวเขญ็บงัคบั ท่านจะกนิยาไมก่นิยา จะรกัษาไม่รกัษา 

ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามอธัยาศยัของท่าน ไปเคี่ยวเขญ็ก็ทกุขก์นัไปเปลา่ๆ แลว้ก็ตาย

เหมอืนเดมิ ไมเ่ปลีย่นแปลงอะไร สูใ้หเ้ขาอยู่อย่างมคีวามสุขสบายใจของเขา

ดกีวา่ แลว้ก็ตายอย่างสุขอย่างสบายใจ อย่าไปเคี่ยวเขญ็ใครท ัง้นัน้ ชวีติของเขา 

ใหเ้ขาเป็นผูเ้ลอืกทางเดนิของเขาเอง เรามขีอ้เสนอแนะมอีะไรก็เสนอไป ถา้เขา

ยนิดรีบัก็ด ีถา้เขาไมย่นิดรีบัก็อย่าไปบงัคบัอย่าไปเคี่ยวเขญ็ 

ถาม ท่านอาจารยค์ะ มนัจะไปถงึ คอืคลา้ยเราตอ้งดูแลก่อน ตอ้งส ัง่สอน ก่อนไปถงึ

ตรงเคี่ยวเขญ็น่ี  

ตอบ ช่วงทีเ่คี่ยวเขญ็มนัก็ตอ้งมบีา้ง เช่น ตอนทีเ่ป็นเดก็เป็นเลก็น่ี ถา้ไมอ่ยากไป

โรงเรยีนก็ตอ้งเคี่ยวเขญ็ใหไ้ปโรงเรยีน ไมใ่ช่ปลอ่ยตามใจอย่างน้ีไมถ่กู แต่

หมายถงึวา่ถา้เขาโตแลว้เขาเป็นตวัของเขาแลว้น้ี รบัผดิชอบในชวีติของเขาแลว้น่ี 

เราหมดหนา้ทีแ่ลว้ ไปเคี่ยวเขญ็แลว้มนัจะกลายเป็นโทสะเป็นกรรมกนัไปเปลา่ๆ 

เพราะเขาก็ไมพ่อใจ เราก็ไมพ่อใจ แทนทีจ่ะมคีวามรกัต่อกนัก็กลายเป็นความ

เกลยีดต่อกนั ถงึแมข้ณะทีเ่คี่ยวเขญ็ได ้ ถา้เขาไมท่าํตาม ก็ในทีสุ่ดก็ตอ้งยอม 
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เคี่ยวเขญ็แลว้ไมเ่อา จะไมย่อมไปเรยีนอย่างเดยีว เขาไม่เรยีนก็ไมเ่รยีนจะทาํ

ยงัไง ก็คดิวา่เป็นพกิารทางสมองไปก็แลว้กนั  
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กณัฑท์ี่ ๔๙๙ 

คาํถามที่ควรหมัน่เตอืนตน 
๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 

พระพทุธเจา้ไดท้รงสอนใหพ้วกเรา หมัน่พจิารณากนัอยูเ่น่ืองๆว่า วนัเวลาผ่านไป ผ่าน

ไป เรากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ เรากาํลงัสรา้งมรรค สรา้งทางสูพ่ระนิพพาน หรอืเรากาํลงั

สรา้ง ทางสูก่ารเวียนวา่ยตายเกดิ ถา้เรากาํลงัสรา้งลาภยศสรรเสรญิ สรา้งความสุขทาง

ตาหูจมกูลิ้นกาย ก็ถอืวา่เรากาํลงัสรา้งการเวยีนวา่ยตายเกดิ เพราะใจของเราจะมคีวาม

อยากได ้ ลาภยศสรรเสริญ อยากไดค้วามสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้ก็จะไมม่วีนัหมด 

ถงึแมว้า่จะไดม้ามากนอ้ยเพยีงไร ความอยากไดน้ี้ จะไม่ไดห้มดไปกบัการกระทาํตาม

ความอยาก กลบัจะทาํใหม้คีวามอยากเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ พอร่างกายน้ีแก่เจบ็ตายไป ใจที่

ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ใจทีม่คีวามอยากก็จะฉุดลากใจใหไ้ปหาร่างกายอนัใหม ่ ไปเกดิ

แก่เจบ็ตายใหม ่ ไปหาลาภยศสรรเสรญิ ไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายใหม ่ น่ีคอื

หนทางหรอืวถิจีติของผูท้ี ่ สรรหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย สรรหาลาภยศสรรเสรญิ 

เป็นทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสละ แลว้ก็มาสรา้งทางไปสู่พระนิพพาน ทางไปสู่พระนิพพาน 

ก็ทางแห่งการทาํทาน แห่งการรกัษาศีล และแห่งการภาวนาน้ี น่ีเป็นทางสู่พระนิพพาน  

ถา้เราทาํทานไป เพิม่ไปเรื่อยๆ ทาํจากนอ้ยไปหามาก จนในทีสุ่ดสละหมดเลย เก็บไว ้

เท่าทีจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งเลี้ยงดูร่างกาย ของตนเองก็ด ี หรอืของผูอ้ื่นก็ด ี ถา้เป็นชายก็อาจจะ

สละทรพัยส์มบตัใิหแ้ก่ผูอ้ื่นไป ใหแ้ก่บดิามารดาใหแ้ก่พีน่อ้งใหก้บัภรรยา แลว้ก็ไปบวช

เป็นพระ เพือ่ทีจ่ะไดใ้ชเ้วลาทีม่คุีณค่าทกุวนิาทน้ีี ใหไ้ปกบัการสรา้งมรรคสรา้งผล สรา้ง

ทางไปสู่พระนิพพาน คอืการรกัษาศีล ๘ และการบาํเพญ็จติตภาวนา เริ่มตน้ดว้ยสมถ

ภาวนาและวปิสัสนาภาวนา น่ีคอืข ัน้ตอนของการดาํเนินเพือ่นาํพาจติไปสู่การหลดุพน้ 

ไปสู่มรรคผลนิพพาน เริ่มทีท่านก่อน ทานน้ีเป็นเหมอืนกบัสมอเรอื เวลาจะออกเรอืน้ี

ตอ้งถอนสมอ ถา้ไมถ่อนสมอน้ีเรอืจะไปไม่ได ้ ถา้ยงัมคีวามผูกพนั อยู่กบัเรื่องทรพัย์
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สมบตัขิา้วของเงนิทอง ยงัพึง่พาทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ในการหาความสุขทางตาหู

จมกูลิ้นกายอยู่ ก็จะไมส่ามารถไปปลกีวเิวก ไปบาํเพญ็ ไปรกัษาศีลของนกับวชได ้ คอื

รกัษาศีล ๘ ขึ้นไป ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ น้ีเป็นศีลของนกับวช แลว้ก็จะไดม้รี ัว้ก ัน้

จติไมใ่หเ้ถลไถล ออกไปทางตาหูจมกูลิ้นกาย ออกไปทางรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ  

แลว้ก็อาศยัการเจรญิสตอิย่างต่อเน่ือง ดงึใจใหเ้ขา้ขา้งใน เช่นการบรกิรรมพทุโธๆน้ี เป็น

การดงึใจใหอ้อกจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมใ่หใ้จไปคดิถงึรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ไมใ่หไ้ปคดิถงึลาภยศสรรเสรญิ ไมใ่หไ้ปคดิถงึบคุคลนัน้บคุคลน้ี ถา้มสีติ

กาํลงัมากพอ ก็จะสามารถดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบได ้ เหตทุี่ไม่สามารถทาํใหใ้จสงบก็

เพราะว่า สติยงัมีกาํลงัสูก้เิลสตณัหาไม่ได ้ ตณัหาความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสน้ี คอย

ผลกัดนัใจ ใหอ้อกไปคดิเกี่ยวกบัเรื่องรูปเสยีงกลิน่รสอยู่เรื่อยๆ ตอ้งใชส้ตเิป็นผูสู้ก้บั

ตณัหาความอยาก ดงึจติใหเ้ขา้สู่ขา้งในใหไ้ด ้ เพราะถา้จติเขา้สู่ขา้งในไดแ้ลว้ เขา้สู่ความ

สงบไดแ้ลว้ จะพบกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ จะพบกบัความสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขท ัง้ปวง 

แลว้ก็จะสามารถใชป้ญัญาปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างได ้ ปลอ่ยวางร่างกายได ้ ปลอ่ยวาง

เวทนาได ้ ปลอ่ยวางอารมณต่์างๆ ทีอ่ยู่ภายในจติได ้ ตอ้งมคีวามสงบเป็นผูส้นบัสนุน 

เพราะถา้จติไม่สงบน้ี จติจะไมม่คีวามสุข เมือ่ไมม่คีวามสุขก็จะตอ้งพึง่อารมณต่์างๆ พึง่

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ พึง่ลาภยศสรรเสรญิ เพือ่ทีจ่ะใหค้วามสุขแก่ใจ แต่ความสุข

แบบน้ี เป็นความสุขทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มเีจรญิแลว้ก็มเีสือ่มไปเป็นธรรมดา เวลาไดม้า

ก็มคีวามสุข เวลาเสยีไปก็มคีวามทกุข ์ พระพทุธเจา้ทรงเหน็ความทกุข ์ อยู่ในลาภยศ

สรรเสรญิ อยู่ในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ พระพทุธเจา้จงึสละพระราชสมบตั ิ เพือ่ทีจ่ะ

ไดอ้อกไปบาํเพญ็จติตภาวนา เพือ่ทีจ่ะรกัษาศีลของนกับวช เพือ่ทีจ่ะเป็นร ัว้ก ัน้ ไมใ่หจ้ติ

เถลไถลออกไปทาํกจิต่างๆ ทีไ่มท่าํใหจ้ติสงบ ถา้มศีีล ๘ น้ีก็จะช่วยกาํจดัการหาความสุข

จากผูอ้ื่น จากการหลบันอนกบัผูอ้ื่น กาํจดัความสุขจากการรบัประทานอาหารตามความ

อยาก กาํจดัความสุขของรูปเสยีงกลิน่รสในรูปแบบของมหรสพและบนัเทงิ กาํจดั

ความสุขจากการรอ้งราํทาํเพลง กาํจดัความสุขจากการแต่งเน้ือแต่งตวั แต่งหนา้ทาปาก

ดว้ยเครื่องสาํอางต่างๆ ดว้ยนํา้มนันํา้หอมต่างๆ ดว้ยการทาํเผา้ทาํผมต่างๆ เพราะว่าการ
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กระทาํเหลา่น้ี เป็นการกระทาํทีใ่หค้วามสุขช ัว่คราวเท่านัน้เอง พอไมไ่ดเ้สพไมไ่ดส้มัผสั 

ความสุขทีไ่ดจ้ากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็จางหายไปเหมอืนควนัไฟ  

ผูท้ี่ตอ้งการที่จะหาความสขุจากความสงบของใจ จงึตอ้งหกัหา้มจติใจไม่ใหไ้ปแสวง

ความสขุนอกใจ ความสขุผ่านทางรา่งกาย โดยใชส้ติเป็นผูดึ้งใจใหเ้ขา้สูข่า้งใน สตน้ีิก็มี

หลากหลายวธิีสรา้งขึ้นมา วธิีไหนก็เป็นการสรา้งสตเิหมอืนกนั สติกค็ือการระลกึรูอ้ยู่กบั

อารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง เพื่อที่จะไม่ใหไ้ปรูก้บัความคดิปรุงแต่งตา่งๆ ถา้อยู่กบัพทุโธๆ 

ใจก็จะไม่สามารถไปคดิถงึลาภยศสรรเสรญิ คดิถงึรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะได ้ หรอืถา้

จะอยู่กบัร่างกาย ทีเ่รยีกวา่กายคตาสติ ก็ใหจ้ดจ่อเฝ้าดู ในทกุอริยิาบถของการ

เคลือ่นไหวร่างกาย วา่ตอนน้ีร่างกายกาํลงัทาํอะไรอยู่ อยู่กบัร่างกายไปเรื่อยๆ ไมว่า่จะทาํ

ภารกจิอะไร ก็ใหม้สีตอิยู่กบัภารกจินัน้ๆ แลว้พอมเีวลาวา่งไมต่อ้งทาํภารกจิ ก็หามมุ

สงบมานัง่สมาธิ ทาํใจใหส้งบ เพราะใจจะไมส่งบ หากร่างกายยงัทาํกจิกรรมอะไรอยู่ 

ตอ้งนัง่เฉยๆ กายตอ้งสงบ ใจถงึจะสงบได ้เวลานัง่ถา้ใชก้ายคตาสต ิก็ใหดู้ลมหายใจเขา้

ออก เรยีกวา่อานาปานสติ ลมหายใจเขา้ออก ใหม้สีตอิยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ถา้ไม่

เผลอไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้อยู่กบัลมหายใจอย่างต่อเน่ือง เดีย๋วจติก็จะรวมเขา้สู่ความ

สงบเอง อยา่ไปอยาก ความอยากน้ีจะทาํใหใ้จไม่สงบ ใหรู้อ้ยู่กบัลมหายใจเพยีงอย่าง

เดยีว รูว้า่ตอนน้ีกาํลงัหายใจเขา้ กาํลงัหายใจออก หายใจส ัน้ก็รูว้า่หายใจส ัน้ หายใจยาว

ก็รูว้า่หายใจยาว ลมหายใจหยาบก็รูว้า่หยาบ ลมหายใจละเอยีดก็รูว้า่ละเอยีด ลมหายใจ

หายไปก็ใหรู้ต้ามความเป็นจรงิ ไมต่อ้งตื่นตกใจ ไมต่อ้งปรุงแต่งวา่ ไมม่ลีมหายใจแลว้

เราจะตาย เพราะถา้เกดิความคดิแบบน้ี จติก็จะถอนออกมา ไปสู่ลมหายใจใหม ่เวลาจติ

ละเอยีดน้ี จติจะปลอ่ยลมหายใจ แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ลมหายใจหยุดหายใจ ร่างกายก็

ยงัหายใจอยู่เหมอืนเดมิ เพยีงแต่วา่จติไมไ่ปรบัรูก้บัลมหายใจ เพราะจติกาํลงัรวมเขา้สู่

ความสงบนัน่เอง  

น่ีคอืวธิีการสรา้งความสุขภายในใจ เบื้องตน้สรา้งความสุขช ัว่คราวก่อน ความสุขจากการ

ไดเ้ขา้สมาธิน้ี เป็นความสุขช ัว่คราว เพราะเวลาออกจากสมาธิมาแลว้ ก็จะไปคดิปรุงแต่ง

อะไรต่อไป ถา้ไมม่สีตเิดีย๋วก็เกดิความอยากขึ้นมา ดงันัน้ผูท้ีอ่อกจากสมาธิแลว้จงึตอ้ง
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เจรญิสตต่ิอไป หรอืเจรญิปญัญา ไดท้ ัง้ ๒ อย่าง แลว้แต่วา่จะทาํอย่างไหนได ้ ถา้ยงั

พจิารณาทางปญัญาไมเ่ป็น ยงัพจิารณาไตรลกัษณ ์ อนิจจงัทกุขงัอนตัตาไมเ่ป็น ยงั

พจิารณาอสุภะไมเ่ป็น ยงัพจิารณาอาหาเรปฏกูิลสญัญาไมเ่ป็น ก็ใหเ้จริญสตไิปก่อน 

เหมอืนกบัตอนทีก่่อนจะนัง่สมาธิ ใหก้ลบัมาอยู่กบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย ในทกุ

อริยิาบถในทกุการกระทาํของร่างกาย หรอืจะใชค้าํบรกิรรมพทุโธๆ ก็ได ้ ก็จะสามารถ

ควบคุมรกัษาใจไม่ใหค้ดิไปในทางความอยากได ้ แลว้ก็จะรกัษาความสงบทีไ่ดจ้ากสมาธิ

น้ีใหอ้ยู่ต่อไป แลว้พอเสร็จภารกจิก็กลบัไปนัง่สมาธิใหม ่ ทาํเรื่องของสมาธใิหชํ้านาญ

กอ่น จนกว่าจะสามารถเขา้สมาธิไดท้กุเวลาที่ตอ้งการ ถา้เมือ่สามารถเขา้ไดแ้ลว้ ขัน้

ต่อไปตอ้งบงัคบัใจใหค้ดิไปในทางปญัญา ท่านสอนใหเ้ราพจิารณารา่งกาย วา่ร่างกายน้ี

เกดิแก่เจบ็ตาย ไมเ่ทีย่ง ทาํมาจากดนินํา้ลมไฟ ไม่มตีวัตน ไมใ่ช่ตวัเราไมใ่ช่ของเรา สกั

วนัหน่ึงร่างกายน้ีจะตอ้งกลบัคนืสู่สภาพเดมิ กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟ ถา้มองไมเ่หน็ ถา้ไม่

พจิารณา เวลาร่างกายแก่เจบ็ตายน้ี จะทกุขม์ากจะกลวัมาก แต่ถา้หม ัน่พจิารณาอยู่

เรื่อยๆ สอนใจอยูเ่รื่อยๆ จนกว่าใจจะยอมรบัความจรงิอนัน้ีได ้เมือ่ยอมรบัความจรงิอนั

น้ีไดแ้ลว้ ใจจะไมท่กุขก์บัความแก่ความเจบ็ความตายของร่างกาย เพราะจะรูว้า่เป็นเพยีง

ดนินํา้ลมไฟ ใจไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย ใจเป็นผูท้ีม่าครอบครองร่างกายช ัว่คราว ใจเป็นผูรู้ผู้ ้

คดิ ผูม้คีวามรูส้กึต่างๆ  

น่ีคอืเรื่องของการพจิารณาทางปญัญา เพือ่ทีใ่หใ้จมคีวามรูม้ปีญัญา ใหเ้หน็ตามความเป็น

จรงิ วา่ไมม่อีะไรเป็นตวัตน ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นของดนินํา้ลมไฟ แลว้ก็ไม่

สวยไมง่าม ร่างกายน้ีมส่ีวนทีส่วยอยู่เพยีงนิดเดยีว ส่วนทีอ่ยู่ทีผ่วิหนงัน้ีเท่านัน้ แลว้ก็

สวยไมน่าน ผวิหนงัน้ีต่อไปก็ตอ้งเหีย่วย่น ผมก็จะขาวจะหงอก และถา้มองเขา้ไปใต ้

ผวิหนงั ก็จะเหน็ส่วนต่างๆ ทีไ่มน่่าดูน่าชม เหน็อวยัวะนอ้ยใหญ่ เหน็นํา้ต่างๆ นํา้เลอืด

นํา้เหลอืงนํา้เหงือ่ นํา้มนัขน้นํา้ตานํา้มนัเหลว นํา้ลายนํา้มกุนํา้ไขขอ้นํา้มตูร น่ีเป็นของทีม่ี

อยู่ในร่างกาย แต่ถา้ไมพ่จิารณาก็จะมองไมเ่หน็ ถา้ไมพ่จิารณาผมขนเลบ็ฟนัหนงัเน่ือเอน็

กระดูก เยื่อในกระดูกมา้มหวัใจตบัพงัผดื ไตปอดไสใ้หญ่ไสน้อ้ย อาหารใหมอ่าหารเก่า

เยื่อในสมองศีรษะ ถา้ไมพ่จิารณาอาการเหลา่น้ีก็จะมองไมเ่หน็ จะเหน็เป็นสตัวเ์ป็น

บคุคลไป เหน็เป็นหญงิเหน็เป็นชาย เหน็เป็นพอ่เหน็เป็นแม ่ เหน็เป็นพีเ่หน็เป็นนอ้ง เหน็



29 
 

เป็นสามเีหน็เป็นภรรยาไป ถา้เหน็แบบน้ีแลว้ก็จะยดึม ัน่ถอืม ัน่ แลว้เวลาทีจ่ะตอ้งสูญเสยี

ร่างกายไป ก็จะตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้ แต่ถา้พจิารณาอยู่เน่ืองๆ เพือ่เตอืนใจใหรู้อ้ยู่

ตลอดเวลาวา่ เป็นเพยีงอาการ ๓๒ ไมม่สีตัวไ์มม่บีุคคลในอาการ ๓๒ น้ี ไม่มตีวัตน ไม่

มตีวัเราของเราอยู่ในร่างกายอนัน้ี เวลาร่างกายตายไป ร่างกายไปไหน ก็กลบัคนืสู่ดนินํา้

ลมไฟ ธาตทุ ัง้ ๔ ก็จะแยกทางกนั พอตายปับ๊ธาตไุฟไปก่อนแลว้ ธาตไุฟกบัธาตลุมไป

ก่อนแลว้ ความรอ้นในร่างกายก็จะค่อยๆ หายไป ร่างกายก็จะเยน็เฉียบ ลมก็จะไมม่เีขา้ 

มแีต่ออก มแีต่ออก มแีต่ระเหยออกมา นํา้ก็จะมกีารไหลออกมาตามทวารต่างๆ จน

ร่างกายแหง้กรอบไป หนงัหุม้กระดูก หุม้อวยัวะทีแ่หง้กรอบ แลว้ถา้ทิ้งไวน้านๆ ก็จะ

เป่ือย จะกลายเป็นดนิไป  

น่ีคอืเรื่องของการเจรญิปญัญา เพือ่ทีจ่ะไดรู้แ้จง้เหน็จรงิ สภาวธรรมทีเ่ราหลงยดึตดิ ก็

คอืร่างกาย เราจะคดิวา่เป็นตวัเราของเรา เราจะดูร่างกายของคนอื่นวา่เป็นพอ่เป็นแมเ่ป็น

พีเ่ป็นนอ้ง เป็นสตัวเ์ป็นบคุคล อนัน้ีเป็นสมมตุไิม่ใช่เป็นความจรงิ ชื่อเสยีงเรียงนามทีเ่รา

ต ัง้กนัขึ้นมาก็เป็นสมมตุ ิ เราจงึเปลีย่นชื่อกนัได ้ เปลีย่นจากนาย ก. มาเป็นนาย ข. ได ้

ถา้ไมช่อบชื่อน้ีก็เปลีย่นอกีชื่อหน่ึง มนัเป็นชื่อเท่านัน้เอง มนัไมไ่ดเ้ป็นตวัร่างกาย ตวั

ร่างกายก็คอือาการ ๓๒ ดนินํา้ลมไฟ น่ีคือการพจิารณาเบื้องตน้ คือพจิารณารา่งกาย 

เพื่อใหเ้หน็อนิจจงั เหน็อนัตตา เพื่อจะไดล้ะความอยาก ละอปุาทาน ยดึตดิกบัรา่งกาย

ว่าเป็นตวัเราของเรา ถา้ปลอ่ยอปุาทานได ้ ไมม่คีวามอยากใหร่้างกายไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย 

เพราะมนัเป็นไปไมไ่ด ้ ร่างกายไมว่า่จะเป็นของใครก็ตาม ในทีสุ่ดก็ตอ้งแก่เจบ็ตายไปทกุ

คน กลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟไป น่ีคอืการพจิารณาร่างกาย ใหเ้หน็อนิจจงัอนตัตา  

ถา้ตอ้งการเหน็อสุภะ ก็ตอ้งพจิารณาอวยัวะต่างๆ หรอืดูสภาพของร่างกายที่ตายไปแลว้ 

อย่างสมยัโบราณน้ีเขาจะเอาศพไปทิ้งไวใ้นป่าชา้ ก็สามารถไปเยี่ยมป่าชา้ได ้ ไปดูสภาพ

ของศพของร่างกายทีเ่ปลีย่นไปตามเวลา จากศพที่พึง่ตายใหม่ๆ  ไปสู่ศพทีข่ึ้นอดื ไปสู่ศพ

ทีแ่รง้กามากดัมากนิ มสุีนขัมากดัท่อนแขนท่อนขาไปคนละทศิคนละทาง ไปจนถงึ

ร่างกายทีแ่หง้กรอบ น่ีคอือนาคตของร่างกายของพวกเราทกุๆคน และพจิารณาเพื่อดบั

กามตณัหา เวลาเราเกดิกามตณัหาน้ีเกดิเพราะเราไปดูส่วนทีส่วยทีง่าม ไปดูทีผ่มไปดูที่
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ผวิหนงั ไปดูทีรู่ปร่างหนา้ตา ก็เลยเกดิกามารมณข์ึ้นมา พอเกดิกามารมณก์็ตอ้งเสพกาม 

พอเสพแลว้ก็ตดิ จะตอ้งเสพไปเรื่อยๆ เวลาไม่ไดเ้สพก็จะทกุข ์ เวลาคนทีเ่ราเสพกาม

ดว้ยตายจากเราไป หรอืเลกิกนัก็จะเป็นเวลาทีทุ่กขใ์จ ท ัง้น้ีท ัง้น ัน้ก็เป็นเพราะวา่ ใจยงัไม่

มคีวามสงบ ถา้มคีวามสงบแลว้ จะมคีวามสุขทีท่ดแทนความสุขทีเ่กดิจากการเสพกาม 

แลว้พอพจิารณาร่างกายใหเ้หน็วา่เป็นอสุภะไมส่วยไมง่าม ใจก็สามารถถอดถอน

กามตณัหาได ้กามราคะได ้พอไมม่กีามราคะแลว้ใจก็สงบเยน็สบาย ไมม่อีะไรมาเขย่าใจ

ใหวุ้น่วาย ใหเ้กดิความรูส้กึหงดุหงดิราํคาญใจ  

น่ีคือเรื่องของการพจิารณารา่งกาย ที่เป็นด่านแรกของการปฏบิตัิ เพื่อความรูแ้จง้เหน็

จรงิ แลว้พอผ่านรา่งกายไปไดก้จ็ะเขา้ไปสูจ่ติใจต่อไป จติใจก็ม ี สภาวธรรมคอื

ธรรมารมณต่์างๆ ทีไ่มเ่ทีย่ง ทีเ่ป็นอนตัตาเหมอืนกบัร่างกาย มเีกดิมดีบั มเีจรญิมเีสือ่ม 

ไมส่ามารถไปควบคุมบงัคบัไดเ้สมอ บางเวลาก็คุมได ้ บางเวลาก็คุมไมไ่ด ้ ถา้ไปอยาก

ควบคุมอารมณเ์หลา่น้ี ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา กต็อ้งพจิารณาเหมือนกบัพจิารณา

รา่งกาย แต่พจิารณาไปที่อารมณ์ต่างๆ ที่มีอยูใ่นจติ ที่เกดิข้ึน ต ัง้อยู ่ แลว้ดบัไป อยา่

ไปยดึอยา่ไปตดิอยา่ไปอยากไดอ้ารมณ์ตา่งๆ เหลา่น้ี อยู่กบัความวา่งดกีวา่ อยู่กบัการ

ไมม่อีารมณด์กีว่า ถา้ปลอ่ยวางไดจ้ติก็จะวา่ง พอวา่งแลว้ก็เป็น นิพพานงั ปรมงัสูญญงั

ไป นิพพานนงั ปรมงัสุขงัไป น่ีคอืข ัน้ตอนของการบาํเพญ็ เพือ่ใหอ้อกจากวฏัฏะแห่งการ

เวยีนวายตายเกดิ ตอ้งเจรญิทานศีลภาวนา การเจรญิทานศีลภาวนาน้ีก็ตอ้งแบ่งเป็น ๒ 

กลุม่ ถา้ยงัเจรญิทานอยู่ ก็จะยงัไมส่ามารถทีไ่ปเจรญิศีล ๘ และเจรญิภาวนาได ้ แต่ถา้

ไปเจรญิศีลไปเจรญิภาวนาได ้ ตอนนัน้ก็ควรจะระงบัการทาํทานไวก่้อน ถา้ยงัมทีรพัยม์ี

อะไรทีย่งัอยากจะทาํอยู่ ตอนนัน้อย่าไปเอาการทาํทาน มาเป็นอปุสรรคต่อการบาํเพญ็

จติตภาวนา ถา้บาํเพญ็จติตภาวนา ไปปลกีวเิวก ก็จะไมยุ่่งกบัเรื่องของการทาํทาน ระงบั

ไวก่้อน ไปปลกีวเิวกน้ีเพือ่ไปทาํใจใหส้งบ ถา้ไปทาํทานก็จะทาํใหใ้จวุน่วาย เพราะจะตอ้ง

จดัขา้วจดัของเตรยีมการณอ์ะไรต่างๆ ดงันัน้พวกปฏบิตั ิ ตอ้งรูจ้กัแยกแยะ วา่บญุส่วน

หยาบน้ีจะมาทาํลายบญุส่วนทีล่ะเอยีดได ้ 
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ถา้เขา้ไปสู่การภาวนาแลว้ ก็อย่าเอาการทาํทานเขา้มาเกี่ยวขอ้ง เพราะเป็นบญุส่วนหยาบ 

เหมอืนกบัเวลาทีช่่างไมเ้ขาไสไมด้ว้ยกบ เสร็จแลว้เขาก็เอากระดาษทรายมาขดั พอเขาลง

กระดาษทรายแลว้ เขาจะไมใ่ชก้บ เพราะกบน้ี มนัเป็นเครื่องมอืทีห่ยาบ มนัจะทาํใหไ้ม ้

เสยีหายได ้ พอใชก้ระดาษทรายแลว้ ก็ถงึเวลาทีจ่ะทาสต่ีอไป ฉนัใด การบาํเพญ็ทานก็

เหมอืนกนั ถา้ยงัอยู่ในข ัน้ทานก็ทาํไปเลย ไปงานต่างๆ งานบญุงานกศุลงานบวช งาน

กฐนิงานวนัเกดิครูบาอาจารย ์งานศพงานอะไรต่างๆ อยากจะทาํบญุ เพราะยงัไมส่ามารถ

ทีจ่ะไปปลกีวเิวก ไปรกัษาศีล ๘ ไปบาํเพญ็จติตภาวนาได ้ ก็ตอ้งใชท้านน้ีเป็นบนัได ทาํ

ทานไปเรื่อยๆ แลว้ใจจะเกดิความสงบ จะเกดิความรูส้กึทีไ่มอ่ยากจะเบยีดเบยีนผูอ้ื่น ก็

จะสามารถรกัษาศีล ๕ ได ้พอรกัษาศีล ๕ ได ้ต่อไปก็จะรกัษาศีล ๘ ได ้พอรกัษาศีล ๘ 

ได ้ ก็อยากจะไปปลกีวเิวก ไปอยู่คนเดยีว เพือ่จะไดเ้จรญิสต ิ เพือ่จะไดด้งึใจใหเ้ขา้สู่

ความสงบ ถา้ไปปลกีวเิวกไปอยู่คนเดยีวแลว้ เรื่องของการทาํทานน้ีตอ้งแขวนไวก่้อน 

ตอ้งระงบัไวก่้อน อย่าทาํท ัง้ ๒ อย่าง เพราะวา่มนัจะมาขดักนั เช่นแมแ้ต่อยากจะถวาย

อาหารใหก้บัพระภกิษุ อนัน้ีก็จะทาํใหยุ่้ง ตอ้งทาํกบัขา้วกบัปลาอาหาร ยกเวน้วา่พระภกิษุ

ไมม่ใีครเลี้ยง เช่นไปอยู่ในวดัทีก่นัดาร ญาตโิยมทีไ่ปอยู่ก็เขา้โรงครวักนั เพือ่ทาํอาหาร

เลี้ยงพระ ถา้มเีหตใุหท้าํกท็าํไป แต่ถา้ไมม่เีหต ุกอ็ย่าทาํดกีวา่ เอาเวลาเขา้ครวัน้ี ไปเดนิ

จงกรม นัง่สมาธิ เจรญิสต ิเพือ่ทาํใจใหส้งบดกีวา่ จติจะไดเ้จรญิกา้วหนา้ไปอย่างรวดเร็ว 

ถา้ม ัว่แต่มากงัวลกบัเรื่องการทาํทาน เรื่องของการดูแลผูอ้ื่น จติก็จะไม่เขา้สู่ความสงบ 

หรอืเขา้ไดย้าก เพราะตอ้งออกมา ทางตาหูจมกูลิ้นกาย เพือ่มาจดัการกบัเรื่องทาํอาหาร

อะไรต่างๆ  

ดงันั้นผูบ้าํเพญ็จะตอ้งรูว้า่ตอนน้ีตนเองกาํลงัทาํอะไรอยู ่ ถา้กาํลงัทาํบญุทาํทานอยู่ก็ไม่

เป็นปญัหาอะไร จะอยากภาวนาบา้งบางเวลาก็ทาํได ้ แต่จะทาํไดน้อ้ย และผลจะไดไ้ม่

มาก เพราะจติทีย่งัเกี่ยวขอ้งกบัการทาํบญุทาํทานอยู่น้ี จะตอ้งปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆ ซึง่ขดั

กบัการภาวนา ทีจ่ะหยุดความคดิปรุงแต่ง ดงันั้นถา้อยากจะภาวนา อยากจะทาํใจให ้

สงบน้ี ตอ้งไม่ไปทาํภารกจิอยา่งอืน่ ทาํภารกจิอยา่งเดียวกค็ือการเจรญิสติ เพื่อใหไ้ด ้

สมาธ ิ และเม่ือไดส้มาธแิลว้กใ็หอ้อกทางปญัญาต่อไป น่ีคือวิธบีาํเพญ็ของพระพทุธเจา้ 

สมยัทีท่รงออกบาํเพญ็น้ีพระองคไ์มเ่คยไปงานกฐนิงานผา้ป่า ไมเ่คยสรา้งกุฏสิรา้งวหิาร 
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ไมเ่คยพาญาตโิยมไปจาริกตามสถานทีต่่างๆ ไปกราบครูบาอาจารยต่์างๆ อนัน้ีพระองค์

ทรงเหน็วา่เป็นงานหยาบ เป็นบญุส่วนหยาบ ทีจ่ะมาเอาเวลาของการภาวนาไป และจะทาํ

ใหจ้ติหยาบลง แทนทีจ่ติจะละเอยีดขึ้นกลบัจะหยาบลง ถา้จติหยาบจติจะไมส่ามารถเขา้

สู่ความสงบได ้พระองคต์ลอดระยะเวลา ๖ ปีน้ี ไม่ยุ่งกบัใครเลย พยายามบาํเพญ็อย่าง

เดยีว จนไดต้รสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ หลงัจากนัน้ จงึมาโปรดญาตโิยมที่

ยงัมดืบอดอยู่ ทีย่งัไมรู่จ้กัทางไปสู่พระนิพพาน ที่ยงัไมรู่จ้กัทางสู่การดบัทกุข ์ ดบัการ

เวยีนวายตายเกดิ ถา้พระพทุธเจา้ไมท่รงมาโปรด จะไมม่ใีครรูเ้ลยวา่ วธิีดบัความทกุขใ์จ

น้ีดบัอย่างไร วธิียุตกิารเวยีนวายตายเกดิน้ี หยุดอย่างไร พระพทุธเจา้จงึทรงสละเวลาที่

เหลอือยู่ตลอด ๔๕ ปี หลงัจากทีไ่ดท้รงตรสัรู ้ อายุ ๓๕ ก็ส ัง่สอนมนุษยแ์ละเทวดา

ท ัง้หลาย ทกุวนัเป็นพทุธกจิ  

พทุธกจิม ี ๕ ประการดว้ยกนั คอื ๑. อบรมส ัง่สอนญาตโิยมในตอนบ่าย ๒. อบรมส ัง่

สอนพระเณรในยามคํา่ ๓. อบรมส ัง่สอนเทวดาในยามดกึ ๔. ก่อนทีจ่ะออกบณิฑบาตใน

ตอนเชา้ จะทรงเลง็ญาณดูวา่จะไปโปรดใครด ี ใครทีอ่ยู่ในภาวะทีพ่รอ้มจะรบัธรรม หรอื

ทีม่อีนัตรายทีจ่ะเกดิขึ้นกบัชวีติร่างกายของเขา ก็ทรงมุง่ไปโปรดคนนัน้ก่อน เพราะเวลา

เขาใกลจ้ะหมดแลว้ พวกทีย่งัมเีวลาเหลอือยู่เยอะกเ็อาไวก่้อน แลว้หลงัจากนัน้ก็ ๕. ทรง

ออกบณิฑบาต น่ีเรยีกวา่พทุธกจิ กจิของพระพทุธเจา้หลงัจากทีไ่ดบ้รรล ุ ไดต้รสัรูเ้ป็น

พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ พระองคท์รงทาํกจิเหลา่น้ีเท่านัน้ ไมเ่คยสรา้งวดัสรา้ง

วาเลย วดัวาทีท่รงประทบัอยู่น้ี ก็เกดิจากศรทัธาของผูท้ีม่ฐีานะ เช่นพระราชามหา

กษตัรยิ ์ มหาเศรษฐ ี ทีอ่ยากจะใหพ้ระพทุธเจา้มทีีอ่ยู่อาศยั ก็เลยสรา้งวดักนัขึ้นมาถวาย

พระพทุธเจา้ แต่พระองคก์็จะไมอ่ยู่ทีน่ ัน่ตลอดเวลา เพราะทรงมคีวามห่วงใยในเรื่องของ

การเผยแพร่ส ัง่สอน สตัวโ์ลกท ัง้หลาย มนุษยท์ ัง้หลาย ใหม้ดีวงตาเหน็ธรรมกนั 

พระองคก์็จะอยู่ช ัว่ระยะหน่ึง แลว้ก็จะออกจารกิต่อไป ไปตามสถานทีท่ีย่งัไมเ่คยไป 

หรอืสถานทีท่ีเ่คยไปแลว้ ก็กลบัมาวนใหม ่ อนัน้ีเป็นความเมตตาอนัสูงสุดของ

พระพทุธเจา้ ช่วยเหลอืใหผู้ท้ีต่ดิอยู่ในการเวยีนวายตายเกดิ ไดห้ลดุพน้จากการเวยีน

วายตายเกดิกนัเป็นจาํนวนมาก พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเกดิจากพระพทุธเจา้ คาํวา่ 

สาวกก็แปลวา่ผูฟ้งั อรหนัตก์็แปลวา่ผูส้ิ้นกเิลส การจะสิ้นกเิลสไดต้อ้งเป็นผูฟ้งั เพราะว่า
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ตามลาํพงัแลว้จะไม่สามารถสอนตนเองได ้ เพราะไมม่ปีญัญาบารมแีก่กลา้พอ ทีจ่ะ

มองเหน็อรยิสจั ๔ ดว้ยตนเอง จะตอ้งอาศยัพระพทุธเจา้เป็นผูช้ี้บอก พอทรงชี้บอกแลว้ 

เหน็แลว้วา่ ความทกุขใ์จเกดิจากตณัหาความอยาก และตณัหาความอยากน้ีจะดบั จะละ

ไดก้็ตอ้งเหน็ไตรลกัษณ ์เหน็อสุภะ ก็เลยนาํเอาไปบาํเพญ็  

พอบาํเพญ็พจิารณา เริ่มตน้ก็ทาํใจใหส้งบ พอใจสงบแลว้ก็ออกมาพจิารณาไตรลกัษณ ์

พจิารณาอสุภะ พอเหน็ไตรลกัษณ ์เหน็อสุภะ ก็หยุดตณัหาความอยากได ้พอไมม่ตีณัหา

ความอยากก็จะไมม่ทีกุขเ์กดิขึ้นมาภายในใจ น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงไดบ้าํเพญ็มา 

และทรงนาํมาส ัง่สอนพวกเรา และใหพ้วกเราคอยถามตนเองอยู่เรื่อยๆ วา่ วนัเวลาผ่าน

ไป ผ่านไป เรากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ เรากาํลงัสรา้งภพสรา้งชาต ิ หรอืเรากาํลงัตดัภพตดั

ชาต ิ ถา้เรายงัแสวงหาลาภยศสรรเสรญิ แสวงหาความสขุทางตาหจูมูกลิ้นกายอยู ่ น่ี

แสดงว่าเรายงักาํลงัสรา้งภพสรา้งชาติอยู ่ถา้เราตดัภพตดัชาติ เรากต็อ้งบาํเพญ็ทานศีล

ภาวนา น่ีคือสิ่งที่เราจะตอ้งคอยสาํรวจ คอยเตือนใจอยูเ่รื่อยๆ วา่อย่าไปหลงกบั

ความสุขช ัว่ปลายลิ้น หรอืความสุขแบบควนัไฟ ความสุขจากลาภยศสรรเสรญิ ความสุข

จากรูปเสยีงกลิน่รสน้ี เป็นเหมอืนควนัไฟ ไดม้าแลว้เดีย๋วก็จางหายไป แลว้ตามมาดว้ย

ความอยาก ดว้ยความทุกข ์ ตอ้งพยายามสอนใจเตือนใจ ว่าเราเป็นศิษยข์องตถาคต 

เป็นศิษยข์องพระพทุธเจา้ เราเป็นชาวพทุธน้ีเราถอืพระพทุธเจา้เป็นแบบเป็นฉบบั 

เป็นสรณังคจัฉามิ เราถอืพระอรยิสงฆส์าวกเป็นแบบเป็นฉบบั เพราะท่านก็ถอื

พระพทุธเจา้เป็นแบบเป็นฉบบั บาํเพญ็ตามแบบทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็มา จนได ้

บรรลเุป็นพระอรยิสาวกขึ้นมา พวกเราถา้นอ้มเอาวิธีการปฏบิตัิของพระพทุธเจา้ เอา

วิธีการปฏบิตัขิองพระอรยิสงฆส์าวก มาปฏบิตัิ ไม่ชา้กเ็รว็เรากจ็ะไดเ้ป็นพระอรยิสงฆ์

สาวก เรากจ็ะไดบ้รรลถุงึพระนิพพานได ้ 

พระนิพพานน้ีไมไ่ดเ้ป็นสิ่งยากเยน็เลย ถา้มพีระพทุธศาสนามาเป็นผูส้อนเป็นผูน้าํทาง 

แต่จะยากเยน็มาก ถา้ไมม่พีระพทุธศาสนา เพราะจะไมม่ใีครรูท้างไปสู่การดบัทกุขไ์ด ้

ก่อนทีพ่ระพทุธเจา้จะตรสัรูน้ี้ ไมม่พีระอรหนัตสาวกเลยแมแ้ต่รูปเดยีว ไมม่ใีครรูว้ธิีทีจ่ะ

ดบัความทกุขข์องตนได ้ แต่พอมพีระพทุธเจา้ตรสัรูแ้ลว้ แลว้เอามาเผยแผ่ส ัง่สอน ก็
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ปรากฏมพีระอรหนัตสาวกขึ้นมาเป็นจาํนวนมาก อย่างรวดเร็วดว้ย เช่น ตอนทีท่รงแสดง

ธรรมครัง้แรกน้ี เป็นวนัขึ้น ๑๕ คํา่เดอืน ๘ ทีเ่รยีกวา่วนัอาสาฬหบูชา แลว้ต่อมาในวนั

เพญ็ขึ้น ๑๕ คํา่เดอืน ๓ ก็เป็นระยะเวลา ๗ เดอืนนบัจากเดอืน ๘ ไป ก็ปรากฏมพีระ

อรหนัตสาวกอย่างนอ้ยก ็๑๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพทุธเจา้จากสารทศิต่างๆ โดยทีไ่มไ่ดน้ดั

หมายกนั น่ีคอืความอศัจรรยข์องพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีส่ามารถทาํใหผู้ท้ี่

ไมห่ลดุพน้น้ีไดห้ลดุพน้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา ๗ เดอืนน้ีบรรลอุย่างนอ้ยก ็

๑๒๕๐ รูป แต่ก่อนหนา้นัน้น้ี เป็นเวลาพนัปีหมืน่ปีแสนปี ไมม่ใีครบรรลเุป็นพระอรหนัต

สาวกไดเ้ลย เพราะไม่มพีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ แลว้มาแสดงธรรม มาเผยแผ่ธรรมใหแ้ก่

สตัวโ์ลกนัน่เอง พวกเราจงึควรทีจ่ะเหน็คุณค่า เหน็พระคุณของพระพทุธเจา้ ทีอ่ตุส่าห์

สละเวลาของพระองคม์าส ัง่สอน เพราะพระองคน้ี์ไมไ่ดร้บัอะไรจากการส ัง่สอนเลย 

เพราะจติของพระองคน้ี์เต็มเป่ียมไปดว้ยความสุขแลว้ ไมส่ามารถทีจ่ะรบัความสุข

เพิม่ขึ้นไดอ้กี ทาํประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้ื่น ก็ทาํเพือ่ประโยชนข์องผู่อื่น โดยถ่ายเดยีว ไมไ่ด ้

ทาํเพือ่ความสุขของตนเองเลย  

ถา้เราอยากจะสาํนึกในบญุคุณของพระพทุธเจา้ เรากต็อ้งบูชาดว้ยการปฏบิตัิบูชา 

เพราะพระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ เป็นการบูชาทีแ่ทจ้รงิ ผูใ้ดปฏบิตัธิรรมสมควรแกธ่รรม 

ผูน้ั้นคือผูบู้ชาเราตถาคต น่ีถา้อยากจะบูชาพระพทุธเจา้ อยากจะตอบแทนพระคุณของ

พระพทุธเจา้ ขอใหพ้วกเรามาตอบแทนดว้ยการปฏบิตับูิชาเถดิ ดว้ยการหม ัน่ถามตนเอง

อยู่เรื่อยๆ วา่วนัเวลาผ่านไป ผ่านไป เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ เดีย๋วไมช่า้ก็เร็วเราก็ตอ้งตาย

แลว้ เวลาของเราน้ีมนีอ้ยลงไปทกุวนัๆ ไมไ่ดม้มีากขึ้นแต่อย่างใด จงึควรรบีขวนขวาย

สรา้งมรรคกนัดีกวา่ สรา้งทางสู่พระนิพพานกนัดกีวา่ เลกิสรา้งความสุขทางลาภยศ

สรรเสรญิ ทางรูปเสยีงกลิน่รสกนัดกีวา่ มาสรา้งความสงบ ทีเ่กดิจากการบาํเพญ็ทานศีล

ภาวนาน้ีดกีวา่ เพราะผลทีไ่ดร้บัน้ี เป็นผลทีเ่ลศิทีป่ระเสรฐิ เป็นความสุขทีเ่หนือกวา่

ความสุขท ัง้ปวง และเป็นความสุขทีจ่รีงัถาวร เป็นความสุขทีไ่มม่คีวามทกุขม์าปนเลย น่ี

คอืผลทีเ่ราจะไดร้บัจากการหม ัน่ถามตวัเองอยู่เรื่อยๆ วา่ วนัเวลาผ่านไป ผ่านไป เรา

กาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ ถา้เราถามตวัเองเรากจ็ะเขินจะอายว่า เรากาํลงัไปทาํสิ่งที่

พระพทุธเจา้ไม่ไดท้รงส ัง่สอนใหท้าํ เราจะไดเ้ลกิไปทาํ แลว้กลบัมาทาํสิ่งที่พระพทุธเจา้
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ทรงส ัง่สอนใหท้าํกนั พอไดท้าํแลว้เดี๋ยวกไ็ดร้บัผลอยา่งแน่นอน เพราะผูท้ี่ทาํน้ีไดร้บั

ผลกนัมาเกอืบทกุคนเลย  

น่ีคอืสิง่ทีพ่วกเราจะตอ้งคอยเตอืนใจอยู่เรื่อยๆ อยา่ต ัง้อยูใ่นความประมาท อยา่ไปคิดว่า

เราจะอยูไ่ปอกีนาน เพราะความตายน้ีสามารถมาเยอืนไดท้กุเวลา ไมม่ใีครมี

ความสามารถทีจ่ะผลดัเวลาได ้ เมือ่เวลาของความตายมาถงึ ก็ตอ้งรบัเพยีงอย่างเดยีว 

แลว้ก็จะหมดโอกาสทีจ่ะไดบ้าํเพญ็ ไดย้กตนใหห้ลดุพน้จากการเวยีนวายตายเกดิ 

เพราะว่าเวลากลบัมาเกดิเป็นมนุษยใ์หม ่ อาจจะไม่มพีระพทุธศาสนาอยู่ในโลกน้ีแลว้ก็ได ้

ก็ตอ้งรอพระพทุธศาสนาของพระพทุธเจา้องคต่์อไป แต่ถา้เรามนิีสยัที่

ผลดัวนัประกนัพรุ่ง มนิีสยัทีไ่มช่อบบาํเพญ็ไมช่อบปฏบิตั ิ ต่อใหเ้ราไดพ้บกบั

พระพทุธศาสนา พบกบัพระพทุธเจา้กี่พระองคก์็ตาม เราก็จะไมป่ฏบิตัอิยู่ด ี ดงันั้นเรา

ตอ้งมาเปลี่ยนนิสยัของเรา ที่ไม่ชอบปฏบิตัิ ใหห้นัมาชอบปฏบิตัิ ใหเ้บื่อกบัการหาลาภ

ยศสรรเสรญิ หาความสขุทางตาหจูมูกลิ้นกาย เป็นสิ่งที่เราทาํไดแ้ต่เราตอ้งบงัคบัใจ ถา้

ปลอ่ยใหใ้จเป็นไปตามอารมณ์ ใจจะไม่มาทางน้ี ใจจะไปสูก่ารเวียนวายตายเกดิเพยีง

อยา่งเดียว  

ถาม ทาํไมอรยิสจั ๔ ท่านถงึเรยีงผลก่อนเหต ุ เช่น ทกุขก่์อนสมทุยั และนิโรธก่อน

มรรคคะ และเกี่ยวขอ้งกบัแนวทางปฏบิตัอิย่างไร  

ตอบ มนัก็ตอ้งเริ่มตรงไหนสกัแห่ง ไมเ่ริ่มทีผ่ลก็ตอ้งเริ่มทีเ่หต ุมนัก็มแีค่นัน้ ส่วนใหญ่

ทีเ่ริ่มทีผ่ลก็เพราะวา่ ถา้ไมม่ผีลมนัก็ไม่ไปหาหมอใช่ไหม เวลาถา้สบายก็ไมไ่ปหา

หมอ แต่พอเวลาไมส่บายถงึไปหาหมอ หมอก็จะไดว้เิคราะหดู์วา่เกดิจากเหตอุนั

ใด พวกเราถา้ไมม่คีวามทุกขก์็จะไมเ่ขา้หาศาสนา พวกเราก็จะเทีย่วจะเลน่กนั ถา้

โลกน้ีไมม่คีวามทกุขน่ี์ไม่ตอ้งมศีาสนาหรอก ทีม่ศีาสนาก็เพราะว่า พวกเรายงัมี

ความทกุขก์นัอยู่ แลว้เราไมรู่ว้่าเหตขุองความทกุขน้ี์เกดิจากอะไร เราก็เลยตอ้ง

เขา้หาผูรู้ ้ แลว้พระพทุธเจา้ก็จะบอกเราวา่ เหตขุองความทกุขน้ี์เกดิจากความ

อยากของพวกเราเอง อยากในสิ่งที่มนัเป็นไปไม่ได ้พอไดร่้างกายมาแลว้ก็อยาก

ใหร่้างกายไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไม่ตายกนั อนัน้ีก็ขดักบัหลกัความเป็นจรงิ เพราะร่างกาย
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น้ีเป็นอนิจจงั มเีกดิแลว้ก็ตอ้งมดีบัไปเป็นธรรมดา เป็นอนตัตาไมใ่ช่ตวัเราของเรา 

เป็นดนินํา้ลมไฟ น่ีคอืวธิีดบัความทกุข ์ ก็คอืตอ้งใชป้ญัญาวเิคราะห ์ วตัถหุรอืสิง่

ทีเ่ราไปทกุขด์ว้ย เช่นร่างกาย วา่มนัเป็นอย่างทีเ่ราคดิหรอืเปลา่ พระพทุธเจา้บอก

วา่มนัไม่ไดเ้ป็นอย่างทีเ่ราคดิ ร่างกายน้ีไมไ่ดเ้ป็นตวัเราของเรา ร่างกายน้ีไมม่วีนัที่

จะไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย ใหส้อนใจไปเรื่อยๆ เดีย๋วใจมนัก็จะยอมรบัความจรงิ 

แลว้มนัก็จะไมม่คีวามอยากใหร่้างกายไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย พอไมม่คีวามอยาก 

ความทกุขก์็หมดไป  

ถาม สตปิฏัฐาน ๔ คอืการมสีตเิขา้ไปตัง้ในกาย เวทนา จติ ธรรม ถกูหรอืไมค่ะ และ

อรยิสจั ๔ จะนาํไปใชก้บักายเวทนาจติธรรมอย่างไร และจะทาํใหบ้รรลธุรรมได ้

อย่างไรคะ 

ตอบ ความจรงิไมอ่ยากจะตอบปญัหาอนัน้ีเลย เพราะมนัระดบัปรญิญาเอกแลว้ 

ตอนน้ียงัอยู่ประถมอยู่ อยากจะใหท้าํบญุเยอะๆ สละเงนิสละทอง อย่าเอาเงนิ

ทองไปซื้อความสุขต่างๆ เอาเงนิทองมาทาํบญุเพือ่ทีจ่ะไดห้ยุดความอยากเทีย่ว 

อยากหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แลว้จะไดไ้ปรกัษาศีล แลว้ก็จะบาํเพญ็

เจรญิสต ิมนัเป็นข ัน้เป็นตอนนะ ทีถ่ามมาน้ีมนัข ัน้ระดบัปรญิญาเอก พดูไปตอบ

ไปก็ไมเ่ขา้ใจ หรอืเขา้ใจแลว้เดีย๋วก็ลมื เพราะยงัปฏบิตัไิมไ่ด ้ อย่างทีเ่มือ่กี้กพ็ดู

แลว้วา่ ความทกุขเ์กดิจากความอยากไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย ถา้อยากจะไมท่กุขก์็

อย่าไปอยากใหม้นัไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย แต่มนัทาํไมไ่ด ้ เพราะใจมนัอยากอยู่นัน่

แหละ แลว้มนัจะไมห่ายไป หรอืหยุดดว้ยการรูเ้ฉยๆ มนัตอ้งสรา้งเครื่องมอืมา

หยุดมนั เครื่องมอืทีห่ยุดมนัก็น่ี ทาน ใหท้าํทานทกุครัง้ทีจ่ะอยากซื้อขนม ซื้อ

ของฟุ่มเฟือยของไมจ่าํเป็น ก็เอาไปทาํบญุทาํทานเสยี จะทาํกบัใครก็ได ้ ไมต่อ้ง

มาทาํกบัวดัก็ได ้ ทาํกบัพอ่กบัแมก่บัเพือ่นกบัพีก่บันอ้ง คอือย่าเอาเงนิน้ีไปซื้อ

ความสุขตามความอยาก เราตอ้งการทีจ่ะละความอยาก น่ีถา้เราทาํอย่างน้ีแลว้ 

ใจก็จะลดความอยากลงไป ตอนตน้น้ีเราละเอาความอยากทีม่นัใกลต้วัก่อน 

ความอยากทีใ่กลต้วัก็คอื อยากกนิอยากดืม่อยากรบัประทานอยากดูอยากฟงัน้ี 



37 
 

มอียู่ตลอดเวลา ตื่นขึ้นมาก็อยากแลว้ วนัน้ีจะกนิอาหารเชา้อะไรด ี จะดืม่อะไรด ี

มนัปรุงแต่งไปแลว้ ความอยากท ัง้นัน้แหละ ถา้ไมเ่ป็นความอยากก็วนัน้ีจะไดก้นิ

อะไร อะไรก็ได ้อย่างพระน้ีไมรู่ว้า่วนัน้ีจะไดก้นิอะไร เชา้ก็ไปบณิฑบาต ไดอ้ะไร

มาก็กนิไปตามมตีามเกดิ อนัน้ีแหละคอืข ัน้ตน้ เราตอ้งทาํจากข ัน้ทีเ่ราทาํไดก่้อน 

แลว้ค่อยกา้วขึ้นไปสู่ข ัน้ทีย่ากขึ้นไปตามลาํดบั ฉะนัน้ก็ไมอ่ยากจะตอบปญัหาให ้

มนัยาวไปเสยีเวลาไปเปลา่ๆ  

อยากจะสอนใหม้าปฏบิตัดิกีวา่ รูไ้ปก็ทาํอะไรไมไ่ด ้ เพราะไมม่เีครื่องไมเ้ครื่องมอื 

ทีจ่ะมาทาํตามทีเ่รารูไ้ด ้ถา้เรามเีครื่องไมเ้ครื่องมอืเราก็บรรลแุลว้ สมยัพทุธกาลน้ี 

พระพทุธเจา้ทรงแสดงอริยสจั ๔ ครัง้แรกใหก้บัพระปญัจวคัคยี ์พระปญัจวคัคยี์

ก็บรรลเุป็นโสดาบนัได ้ เพราะท่านมศีีลท่านมสีมาธิแลว้ ท่านสละ ทานน้ีท่านทาํ

จนหมดเน้ือหมดตวัแลว้ ไมม่คีวามหวงในทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองอยู่เลย 

แต่ยงัมาหวงอยู่กบัร่างกายอนัน้ี พอพระพทุธเจา้มาสอนวา่ ร่างกายอนัน้ีมนัก็ไม่

เทีย่ง เกดิแลว้ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ท่านก็เขา้ใจ ออ้ ความทกุขข์องเราเกดิ

จากความไมอ่ยากแก่ไมอ่ยากเจบ็ไมอ่ยากตาย ท่านก็เลยเปลง่อทุานออกมา 

ธรรมอนัใดมกีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา ตอ้งมกีารดบัไปเป็นธรรมดา น่ีคอืเหน็แลว้

ทาํได ้พระพทุธเจา้เหน็เลย ออ้ อญัญาโกณฑญัญะเธอรูแ้ลว้หนอ เธอรูแ้ลว้หนอ 

เธอทาํใจใหห้ยุดความอยากไดแ้ลว้ พระพทุธเจา้สามารถเลง็ญาณดูภาวะจติของ

ผูอ้ื่นได ้ อนัน้ีเป็นสิง่ทีเ่ราก็ตอ้งสรา้ง เครื่องไมเ้ครื่องมอืขึ้นมารบั ธรรมะของ

พระพทุธเจา้ เพราะธรรมะของพระพทุธเจา้น้ีเป็นระดบัสูงสุด ปญัญา วปิสัสนา 

ถา้ไปเรยีนปญัญาวปิสัสนา โดยไมม่ศีีล ไมม่สีมาธิ ไมม่ทีานน้ี เรยีนไปเดีย๋วก็

วปิสสนูไป คดิแลว้ก็เขา้ใจวา่เราเขา้ใจแลว้เราบรรลุแลว้ แต่ตณัหาสกัตวัน้ีไมไ่ด ้

ดบัเลย ยงัมเีหมอืนเดมิอยู่ ถา้อยากจะรูว้า่บรรลหุรือไมก่็ลองไปทดสอบ หาทีม่นั

น่ากลวัดู ดูว่ายงักลวัอยู่หรอืเปลา่ ถา้มานัง่คดิอยู่ในทีป่ลอดภยัมนัก็ไมม่อีะไรจะ

น่ากลวั ตอ้งไปอยู่ในป่าชา้ในป่าในเขา ทีม่สีงิสาราสตัวต่์างๆ เวลาไดย้นิเสยีงเสอื

คาํรามน้ี ดูซวิ่าใจจะเฉยหรอืวา่ใจจะส ัน่ ถา้ส ัน่ก็แสดงวา่ทกุข ์ เพราะยงัไม่อยาก

ตาย ยงัไมอ่ยากจะเจอเสอื ถา้เฉยก็แสดงวา่ไม่ทกุข ์ ยนิดพีรอ้มทีจ่ะเจอ ถา้
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จะตอ้งเจอก็เจอ น่ีคอืสิง่ทีพ่วกเราควรจะทาํกนั ก็คอืสรา้งเครื่องไมเ้ครื่องมอื

รองรบัปญัญาของพระพทุธเจา้ เหมอืนกบัเวลาเราจะไปรบัของรบัประทานทีโ่รง

ทาน เราตอ้งไปหยบิจานก่อนใช่ไหม เอามอืเปลา่ๆ ไปรบัเดีย๋วก็ไหมม้อืหมด 

ตอ้งหาจานแลว้ก็ใหเ้ขาตกัอาหารทีเ่ราตอ้งการใส่จาน ตอนน้ีเราไมม่จีาน เราไมม่ี

ทานไมม่ศีีลไมม่ภีาวนา แลว้เราจะไปรองรบัปญัญาดว้ยอะไร  

ถาม พระอรยิเจา้ซึง่ไดเ้ขา้ถงึอนุปาทเิสสนิพพาน ท่านก็ยงัรบัทราบความเป็นไปของ

โลกมนุษยต่์างๆ เหมอืนเมือ่ท่านยงัมชีวีติอยู่ ใช่หรอืไมค่ะ 

ตอบ ก็เวลาทีบ่รรลน้ีุท่านบรรลุทีใ่จ ใจของท่านปราศจากความอยากความโลภความ

โกรธความหลงเท่านัน้เอง แต่ขนัธข์องท่านคอืร่างกายเวทนาสญัญามนัก็ยงัทาํ

หนา้ทีเ่หมอืนเดมิ เพยีงแต่วา่มนัไมป่รุงแต่งไปทางความอยาก เหน็เป๊บซีก่็ไม่

อยากดืม่ เหน็ขนมก็ไมอ่ยากกนิ ถา้ยงัไมถ่งึเวลากนิ แต่ถา้ถงึเวลากนิก็เอา

เหมอืนกนันะ แต่ถา้ไมไ่ดก้นิก็ไมไ่ดท้กุข ์คอืท่านไดท้ ัง้น ัน้ กนิก็ไดไ้มก่นิก็ได ้แต่

เมือ่ถงึเวลาตอ้งฉนัท่านก็ฉนัได ้ ก็ดูวา่ท่านเป็นเหมอืนคนธรรมดา ฉนัโน่นฉนัน่ี

เหมอืนคนอื่น ก็เพราะท่านฉนัเพือ่ร่างกาย ท่านไมไ่ดฉ้นัเพือ่ตณัหาความอยาก 

ใจท่านไมม่คีวามอยากกบัอาหารทีท่่านเหน็ดว้ยตาของท่าน ท่านก็ฉนัไปเพือ่

ร่างกาย แลว้พอรูส้กึอิ่มก็หยุด ไมใ่ช่อิ่มแลว้ยงัยดัเขา้ไป ยดัเขา้ไป จนร่างกาย

กลายเป็นตุ่ม ไอน่ี้เรยีกวา่กนิตามความอยาก ไมไ่ดก้นิเพือ่ร่างกาย ฉะนัน้พระ

อรหนัตพ์ระพทุธเจา้น้ี ท่านก็ยงัมร่ีางกายอยู่เหมอืนเดมิ ร่างกายของท่านน้ีก็

ไมไ่ดเ้ปลีย่นไป หลงัจากทีไ่ดต้รสัรูแ้ลว้ ร่างกายก็ยงัตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตาย

เหมอืนเดมิ แต่ใจของท่านไมไ่ดไ้ปทกุขก์บัมนั เท่านัน้เอง  

ถาม เพือ่นเหน็จติวญิญาณทีเ่ป็นตวัตนตลอด เขามาขอส่วนบญุหรอืเปลา่คะควร

ปฏบิตัอิย่างไรคะ 

ตอบ ก็ถามเขาสเิขามา ไมถ่าม แลว้จะไปรูห้รอื  
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ถาม กระผมภาวนาพทุโธๆ พอภาวนาไปเรื่อยๆ รูส้กึเหมอืนนัง่อยู่ในทีม่ดืๆ ทบึๆ แต่

ไมอ่ดึอดัครบั สบายด ีจติใจก็สงบด ีก็พยายามพทุโธไปเรื่อยๆ สกัพกัหน่ึงใจมนั

เปิดโลง่ สวา่ง เหมอืนจติมนัลอยไมอ่ยู่กบัตวั สกัพกัก็เริ่มรบัรูส้มัผสัต่างๆ 

บางครัง้ก็รูส้กึทอ้งรอ้งหวิขา้ว แลว้จติมนัก็เริ่มคดิโน่นคดิน่ี ไมท่ราบวา่ผมภาวนา

ถกูตอ้งหรอืเปลา่ครบั  

ตอบ ก็มนัออกมาแลว้ไง หนา้ทีข่องเรา ตอ้งการดงึจติเขา้ไปขา้งใน ใหห้่างจากรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ ถา้มนัถอยออกมา หวิขา้วแลว้ ก็แสดงวา่มนักลบัมาหารูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะแลว้ แลว้ตณัหาก็เกดิขึ้นตามมาทนัท ี จะว่าผดิไม่ผดิก็ไม่

รูแ้หละ ภาวนาเพือ่ใหเ้ขา้ขา้งใน ถา้จติเขา้ขา้งในได ้ มนัจะดิง่ มนัจะเหมอืนตก

หลมุตกบอ่ แลว้มนัก็จะสงบ แลว้ก็จะวา่งไมม่อีะไร เหลอืแต่สกัแต่วา่รู ้ แลว้ก็

อเุบกขา กบัความสุขทีเ่กดิจากความสงบน้ี เท่านัน้เอง ถา้ถงึจดุนัน้มนัก็จะรูเ้อง 

เพราะว่ามนัเป็นสิง่ทีแ่ปลกประหลาดมหศัจรรยใ์จทีเ่ราไมเ่คยพบเคยเหน็มาก่อน 

ถา้ยงัไมถ่งึจดุนัน้ก็อย่าไปสงสยั อย่าไปคดิวา่เป็นนู่นเป็นน่ีเลย พทุโธๆ ไปเรื่อยๆ 

ถา้ยงัพทุโธไดก้็แสดงวา่ยงัไมเ่ขา้ถงึจดุนัน้ ถา้เขา้ถงึจดุนัน้แลว้พทุโธมนัจะหยุด

ไปเอง  

ถาม เคยมคีร ัง้หน่ึง ภาวนาแลว้รูส้กึร่างกายมนับดิเบี้ยว เหมอืนเราเอามอืบบีดนินํา้มนั

อย่างนัน้ครบั มนัเป็นอย่างไรครบั อาการแบบน้ี ตอ้งแกไ้ขอย่างไรครบั  

ตอบ ออ้ มนัเป็นเรื่องของกเิลสทีจ่ะมาสรา้งนิวรณ ์ สรา้งอปุสรรคในการภาวนา แลว้ก็

กาํลงัของสตเิรายงัมนีอ้ย มนัจงึมกีาํลงัทีจ่ะมาสรา้งเหตเุหลา่น้ีใหก้บัเรา วธิีทีเ่รา

จะปฏบิตักิบัมนัก็คอื อย่าไปสนใจ เราก็บรกิรรมพทุโธๆ ของเราไปเรื่อยๆ มนัจะ

รูส้กึอย่างไรมนัก็เป็นของหลอกท ัง้นัน้ ถา้ไมเ่ชื่อลองลมืตาดูส ิ ลมืตาดูก็จะเหน็วา่

ร่างกายไมไ่ดบ้ดิไปไหน มนัก็เหมอืนเดมิ แต่ความรูส้กึน้ีมนัจะหลอก ใจมนัจะ

หลอก บางทคีนัตรงนัน้คนัตรงน้ี บางทกี็คดิวา่ร่างกายเอนไปขา้งหลงั เอนไป

ขา้งหนา้ เอนไปทางซา้ยเอนไปทางขวา อย่าไปใหค้วามสาํคญักบัมนั กอ่นเวลานัง่

น้ี เราต ัง้ทา่ใหม้นัตรงใหม้นัเรยีบรอ้ย แลว้กท็าํความเขา้ใจว่ามนัเรยีบรอ้ยแลว้ 



40 
 

ทีน้ีจติมนัจะไปคดิวา่มนัเป็นอยา่งนั้นเป็นอยา่งน้ี กอ็ยา่ไปสนใจ มนัมาหลอก

เรา มนัจะไม่ใหเ้ราบรกิรรมพทุโธ มนัจะไม่ใหเ้ราดูลมหายใจเขา้ออก ถา้เราไป

เชื่อมนั เอนมาทางซา้ยก็ขยบัไปทางขวาหน่อย เดีย๋วบอกมากเกนิไปตอ้งกลบัมา

ทางซา้ยอกี มนัก็เลยไมต่อ้งทาํอะไร มามวัแต่ขยบัร่างกาย และน่ีคอืหลมุพราง

ของกเิลสตณัหาทีจ่ะมาคอยทาํใหผู้ป้ฏบิตัน้ีิ ตกลงไปในหลมุแลว้จะไมเ่ขา้ไปสู่

ความสงบได ้ ฉะนั้นเวลานัง่น้ีจะมีความรูส้กึแบบไหน อยา่ไปสนใจ คดิวา่

ร่างกายพองหรอืวา่ร่างกายหด มนักห็ลอกเราท ัง้นั้น มนัจะพองมนัจะหดได ้

อย่างไร ใช่ไหมคนมปีญัญาแค่น้ีมนัก็ตอ้งรูแ้ลว้ ร่างกายอยู่ดีๆ  จะพองจะหดไดก้็

ดจีะไดล้ดนํา้หนกั มนัพองใช่ไหมเดีย๋วก็นัง่สมาธิเดีย๋วมนัก็หดแลว้ มนัไม่เป็น

อย่างนัน้หรอก ขอใหรู้ว้า่มนัเป็นกเิลสทีม่นัคอยหลอกลอ่ใจ ไมใ่หม้สีมาธิเท่า

นัน้เอง ไมใ่หอ้ยู่กบัพทุโธ ไมใ่หอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ฉะนัน้เราตอ้งอย่าไป

สนใจ ใหเ้กาะตดิอยู่กบัพทุโธถา้ใชพ้ทุโธ ถา้ใชล้มหายใจก็เกาะตดิอยู่กบัลม

หายใจไปเพยีงอย่างเดยีว  

ถาม เลน่หรอืซื้อหวยจะผดิศีล ๕ หรอืเปลา่ครบั 

ตอบ ก็แลว้แต่เราเลน่แบบไหน ถา้เราคดิว่าทาํบญุก็ไมผ่ดิ ทาํบญุใหก้บัรฐับาลเอาเงนิ

ไปช่วยเหลอืพฒันาบา้นเมอืง แลว้ถา้ถกูก็เอาเงนิน้ีไปทาํบญุอกี คอืจะไมเ่อาเงนิที่

ไดจ้ากการเลน่หวยน้ีมาใชส่้วนตวัเลย คดิวา่ทาํบญุ เราอาจจะมวีาสนาบารม ี เรา

ไมส่ามารถหาเงนิมาทาํบุญไดแ้ต่เราแทงหวยแลว้มนัถกู เราก็ไปแทงหวย แลว้พอ

ถกูก็เอาเงนิน้ีไปทาํบญุต่อ ถา้อย่างน้ีก็ไมเ่ป็นการเลน่การพนนัเป็นการทาํบญุ แต่

ถา้เราถกูแลว้ก็เอาไปเทีย่วไปกนิไปเลน่น้ี มนัก็เป็นตณัหาแลว้ เป็นกเิลสแลว้ มนั

ก็ไมถ่กู มนัตอ้งถอืวา่เขา้ขา่ยเหมอืนกบัการแสวงหาทรพัยด์ว้ยวธิีงา่ยๆ คอืไม่

ตอ้งทาํงานเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เอาเงนิมาแทงเลข ซึง่ท่านก็บอกไวแ้ลว้ส่วนใหญ่

เจง๊ ไมใ่ช่รวยกนัหรอก  

ถาม การละสงัโยชน ์ ๓ ดว้ยปญัญา คอือย่างแรก ตอ้งละสกักายทฐิ ิ คอืมกีารเหน็วา่

กายน้ี เป็นเพยีงเหตปุจัจยัเกื้อหนุนกนั ไมม่ตีวัตนทีแ่ทจ้รงิ ดงัทีว่า่ ธรรม



41 
 

ท ัง้หลายเกดิแต่เหต ุและเหน็ความดบัไปของทกุขน์ ัน้ เพราะอะไร จงึส่งผลใหล้ะ

วจิกิจิฉา ความลงัเลสงสยัในคาํสอน คอืพระธรรมของพระพทุธเจา้ ดงันัน้คาํ

สอนสามารถใชป้ฏบิตัไิดผ้ลจรงิ จงึมพีระสงฆรู์ต้ามอย่างแน่นอน และละ

สลีพัพตปรามาสโดยปรยิาย ไมไ่ปทาํอะไรในสิง่ไม่มเีหตมุผีล ลมๆ แลง้ๆ ตาม

ศีลพรของศาสนาอื่นๆ เพราะเขา้ใจในปฏจิจสมปุบาท เหน็เหตปุจัจยัตรงหนา้ที่

ผ่านเขา้มาในอายตนะ ๖ อย่างน้ี ซึง่ไมจ่าํเป็นวา่ตอ้งมสีภาวะนิมติอะไร ในสมาธิ

ทีม่หศัจรรย ์เขา้ใจอย่างน้ีถกูตอ้งไหมครบั 

ตอบ ตอ้งมสีมาธินะ ถา้จติไมส่งบจติไมต่ ัง้ม ัน่ จติจะละตณัหาความอยากไมไ่ด ้ถงึแม ้

จะเหน็ อย่างพวกเราน้ีก็ไดย้นิไดฟ้งัจนหูฉีกกนัแลว้ วา่ทกุขเ์กดิจากสมทุยั แต่

พอตณัหาเกดิขึ้นปับ๊ก็กราบมนัเลย พีต่อ้งการอะไรเดีย๋วนอ้งจะไปหามาให ้ ถา้

อย่างน้ีก็ยงัละไมไ่ด ้ คนเราทีท่กุขก์็ทกุขเ์พราะวา่ ไมอ่ยากแก่ไมอ่ยากเจบ็ไม่

อยากตาย หรอืวา่รูส้กึวา่ชวีติน้ีมนัตกตํา่ ก็เพราะวา่คดิว่าน่ีมนัเกดิจากเหตนุัน้

เหตน้ีุ ความจรงิเหตทุีแ่ทจ้รงิเกดิจากใจเรา ทีไ่ปทกุขก์บัการเสือ่มการเจรญิน่ีเอง 

เวลาอะไรเสือ่มเราก็จะทกุขข์ึ้นมา เพราะเราไม่มปีญัญา ทีจ่ะเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่าง

น้ี มเีจรญิก็ตอ้งมเีสือ่มไปเป็นธรรมดา ถา้เหน็ดว้ยปญัญามนัก็จะไมท่กุข ์มนัก็ไม่

ตอ้งไปแกด้ว้ยวธิีต่างๆ เช่นไปหาหมอดู ไปเปลีย่นชื่อ มคีนหน่ึงเขาบอกวา่เขา

เปลีย่นชื่อมา ๓ ครัง้แลว้ ครัง้น้ีดเีหลอืเกนิ ถา้อย่างน้ีเราก็ไมต่อ้งทาํอะไรกินกนั

แลว้นะ มานัง่เปลีย่นชื่อกนั น่ีเรยีกสลีพัพตปรามาส ไมเ่ป็นเหตเุป็นผล เหตขุอง

ความทกุขใ์จ ก็คอืความอยากไมเ่สือ่ม อยากใหส้ิง่ต่างๆ อยู่ไปจรีงัถาวร พอไป

เจอความเสือ่มของสิง่ต่างๆ ก็เกดิความทกุขค์วามวุ่นวายใจขึ้นมา แลว้ก็ไปทาํวธิี

สะเดาะเคราะหอ์ะไรต่างๆ แลว้แต่หมอดูคนนัน้จะสอนใหไ้ปทาํอะไร ทาํแลว้ก็

รูส้กึสบายใจ แต่มนัก็สบายใจเดีย๋วเดยีว ถา้มนัไมไ่ดไ้ปทาํใหเ้กดิในสิง่ทีอ่ยากได ้

เดีย๋วมนัก็ทกุขข์ึ้นมาใหม่ ก็ไปหาหมอคนใหม ่ เดีย๋วคนอื่นก็มาแนะนาํ ไปหาคน

น้ีสคินน้ีไมเ่ก่ง ก็ไปอยู่เรื่อยๆ แต่ถา้เราเขา้หาพระพทุธศาสนา ท่านก็จะสอนเรา

ใหป้ลงซะ ใหย้อมรบัวา่มเีกดิก็ตอ้งมดีบั มเีจรญิก็ตอ้งมเีสือ่ม แลว้เราก็จะไม่

ทกุขจ์ะไม ่ไมส่บายใจ จะเฉยๆ รบักบัความเสือ่มได ้ 
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ถาม ขณะนัง่สมาธิในหอ้งพระ เหมอืนจติหนัไปทางขวามอื เหน็ตวัเองยนือยู่ กาํลงัจะ

ลงมานัง่ทบัร่างตวัเองทีน่ ัง่สมาธิอยู่ มเีสยีงดงัคว ับ่จนตวัเองตกใจ แต่ไมล่มืตานะ

คะ ยงัอยู่ในสมาธิต่อไป สกัครู่จงึค่อยแผ่เมตตา เป็นเพราะอะไรคะ สิง่ทีเ่ราเหน็

คอือะไรคะ  

ตอบ มนัเป็นกเิลสหลอกเรา อย่างทีบ่อกแลว้เมือ่กี้ น้ี อย่าไปสนใจสิง่ทีป่รากฏใหร้บัรู ้

ใหเ้ราอยู่กบัคาํบรกิรรม อยู่กบัการภาวนาของเราไป แลว้สิง่ต่างๆ น้ี เดีย๋วมนัก็

จะหายไปเอง ถา้เราไปสนใจหรอืไปมปีฏกิริยิาเราก็จะเสยีสมาธิได ้ ถา้เจอของดกี็

อยากจะใหม้นัอยู่นานๆ ถา้เจอของไมด่กี็อยากใหม้นัหายไป มนัก็เกดิตณัหาเกดิ

ความทกุขต์ามมา  

ถาม ดฉินัอยู่ห่างไกลถงึสวสิเซอรแ์ลนด ์มคีวามประสงคจ์ะเรยีนกราบถามค่ะ ในวนัที่

มกีารพระราชทานเพลงิพระศพของสมเดจ็พระสงัฆราช ดฉินัชมรายการ

ถ่ายทอดสด และสวดมนตไ์ปดว้ย ดฉินัไดก้ลิน่เหมน็เน่าในขณะสวดมนต ์ ท ัง้ๆ

ทีใ่นบา้นไมเ่คยมกีลิน่ คร ัง้น้ีเป็นครัง้ที ่๒ ครัง้แรกเมือ่คร ัง้สมเดจ็ย่าก็เช่นกนัเจา้

ค่ะ เพราะอะไรเจา้คะ เป็นวจิกิจิฉาหรอืไมเ่จา้คะ  

ตอบ ออ้ ไมห่รอก มนัเป็นกเิลสของเรานะ วา่มนัเจอศพขึ้นมา กลิน่มนัก็มาเลย ท ัง้ๆ 

ทีบ่างทศีพมนัไมม่กีลิน่ แต่เรื่องของสงัขารความคดิปรุงแต่งน้ีสญัญาอะไรมนั

เคยฝงัอยู่ในใจ พอไปเหน็อะไรปับ๊มนัก็จะทาํหนา้ทีข่ึ้นมาทนัท ี ผลติกลิน่ผลติ

อะไรขึ้นมา ก็อย่าไปสนใจมนัอย่างทีบ่อกไง ใหม้สีตพิจิารณาดว้ยปญัญาวา่ มนั

เกดิแลว้มนัก็ดบัไปแลว้ ไมต่อ้งไปอยากจะรูว้า่มนัเป็นอะไร รูว้า่มนัเกดิแลว้มนั

ดบั รูว้า่เราหา้มมนัไมไ่ดเ้วลามนัจะเกดิ เวลามนัดบัเราก็หา้มมนัไมไ่ด ้ เราอย่าไป

อยากใหม้นัเกดิ หรอือย่าไปอยากใหม้นัดบั แลว้เราก็จะไมม่ปีญัหากบัมนั  

ถาม ภาวนาจนคาํบรกิรรมเงยีบไป และลมหายใจหายไปแลว้ ตอ้งทาํอย่างไรต่อไป

ครบั  
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ตอบ ก็ใหรู้ไ้ปเฉยๆ สกัแต่วา่รู ้ใหรู้อ้ยู่กบั ถา้มคีาํบรกิรรมก็บรกิรรมต่อไป ถา้ไมไ่ดใ้ช ้

คาํบรกิรรมแลว้ลมหายไปก็รูว้า่ลมหายไป อยู่กบัความวา่งไป  

ถาม ดฉินัไดถ้กูสอนมาใหต้ ัง้จติอธษิฐานขอ หรอืแผ่ส่วนบญุส่วนกศุล ใหก้บัตนเอง 

และสรรพสิง่ต่างๆ แต่บ่อยครัง้ทีด่ฉินัต ัง้ใจเอาไวแ้ลว้วา่จะอธิษฐาน แต่เมือ่ถงึ

เวลานัน้ ดฉินักลบัรูส้กึวา่ง ไมม่คีวามอยากหรอืคาดหวงักบัสิง่ที ่ ทแีรกตัง้ใจไว ้

วา่จะอธิษฐานเพือ่ใหไ้ด ้ หรอืใหเ้ป็นในสิง่ใดๆ ดฉินัไดเ้สยีโอกาสในการปฏบิตัใิห ้

ถกูทางหรอืไม ่ อย่างไรคะ ยกตวัอย่างเช่น ดฉินัทาํทาน ต ัง้ใจจะอธิษฐานขอให ้

ตนเองพบกบัทางสวา่ง ขอมุง่หนา้ไปพบมรรคผลนิพพาน แต่เมือ่ถงึเวลาถวาย

หรอืใหท้าน ดฉินักลบัไมอ่ธิษฐานขอในสิง่ทีต่ ัง้ใจเอาไว ้ กลายเป็นวา่ใจดฉินักลบั

คดิเพยีงขอใหท้านน้ีไปบาํรุงแก่ผูร้บัทานเป็นตน้ คาํถามในตอนแรกค่ะ ว่าเสยี

โอกาสในการปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งใหถ้กูทางหรอืไมค่ะ 

ตอบ คอืคาํวา่อธิษฐานน้ี ของพระของศาสนาน้ี ไม่ไดแ้ปลวา่ขอ แปลวา่ต ัง้ใจ 

ต ัง้เป้าหมาย เช่นเราต ัง้เป้าหมายวา่เราจะเดนิทางมาทีน่ี่ในวนัน้ี ถา้เราไมไ่ด ้

ต ัง้เป้าหมายขอใหม้าทีน่ี่ มนัก็ไมไ่ดม้า เพราะว่ามนัเป็นผล เราตอ้งต ัง้อยู่ทีเ่หต ุ

ถา้เราต ัง้อยู่ทีเ่หตเุราออกเดนิทางเดีย๋วเราก็มาถงึทีน่ี่ เช่นเดยีวกบัมรรคผล

นิพพาน ก็ตอ้งต ัง้อยู่ทีก่ารทาํทาน รกัษาศีล ภาวนา ใหต้ ัง้จติอธิษฐานวา่ ต ัง้แต่

บดัน้ีไปจะทาํทาน จะรกัษาศีล จะภาวนาไป จนชวีติจะหาไม่ เหมอืนกบั

พระพทุธเจา้ตอนทีน่ ัง่อยู่ใตโ้คนตน้โพธิ์ แลว้ก็ทรงต ัง้จติอธิษฐานวา่ จะนัง่ตรงน้ี

ภาวนาไปเรื่อยๆ จนกวา่จะบรรล ุ พระพทุธเจา้ไม่ไดน้ ัง่ขอใหบ้รรลุ เขา้ใจไหม 

พระพทุธเจา้ภาวนา จะภาวนาไปจนกวา่จะบรรลุ ไมใ่ช่นัง่เฉยๆ แลว้ก็ขอใหม้นั

บรรลขุึ้นมาเอง มนัเป็นไปไมไ่ด ้ มนัไม่ไดเ้ป็นเหตเุป็นผล ฉะนัน้เวลาทีเ่รา

อธิษฐานน่ี ตามหลกัธรรมน้ีแปลวา่ การตัง้เป้าหมาย การตัง้ใจ ถา้เราไม่

ต ัง้เป้าหมายเราก็จะเถลไถล อย่างวนัน้ีถา้เราไมต่ ัง้เป้าหมายวา่จะมาทีน่ี่ เดีย๋ว

เพือ่นโทรมาชวนไปเทีย่วไปดูอะไรก็อาจจะไป เพราะวา่เราไม่ไดต้ ัง้ใจวา่เราจะมา

ทีน่ี่ แต่พอเราต ัง้ใจต ัง้เป้าหมายวา่วนัน้ีจะตอ้งมาทีน่ี่ ถา้เกดิมเีพือ่นโทรมาชวนไป
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ทีอ่ื่นเราก็บอกเขาวา่เราไม่ไป เพราะวนัน้ีเราต ัง้ใจจะมาวดั น่ีคอืเจตนาของการให ้

ต ัง้อธิษฐานเพื่อเราจะไดไ้ม่โลเล ใหเ้รามีเป้าหมายของชีวิต ถา้เราไม่

ต ัง้เป้าหมายเราก็จะไหลไปตามเหตกุารณต่์างๆ ไหลไปตามอารมณ ์ วนัน้ีถา้

อยากจะไปดูหนงัฟงัเพลงก็จะไป พรุ่งน้ีเพือ่นมาชวนไปเทีย่วทีโ่น่นทีน่ี่ก็จะไป ก็

จะไมม่วีนัทีจ่ะมาเขา้วดัได ้ แต่ถา้เราต ัง้ใจวา่ เดอืนน้ีท ัง้เดอืนเราจะไม่ไปไหน เรา

จะไปอยู่วดั ตัง้แลว้กต็อ้งมีสจัจะมาควบคุมดว้ย บางคนชอบตัง้แต่ไมช่อบทาํ

ตาม ต ัง้เสยีวเิศษเลย จะปฏบิตัอิย่างนูน้อย่างน้ี จะทาํบญุเป็นหมืน่เป็นแสน พอ

ถงึเวลาเสยีดาย เอาแค่รอ้ยหน่ึงก่อนก็แลว้กนั น่ีคอืไมม่สีจัจะ มคีวามตัง้ใจแต่

ไมม่สีจัจะ ตอ้งมสีจัจะดว้ยมนัจะไดท้าํตามทีต่ ัง้ใจได ้ อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตัง้

สจัจะอธิษฐาน พระพทุธเจา้เป็นคนทีม่สีจัจะ พอลองไดต้ ัง้ใจวา่จะทาํอะไรแลว้ไม่

เลกิ ดงัทีท่่านบอก ขอใหเ้ลอืดในร่างกายน้ีเหอืดแหง้ไป ก็จะไมล่กุจากทีน่ี่ไปโดย

เดด็ขาด ถา้ยงัไมไ่ดต้รสัรู ้ น่ีแหละคอืเรื่องของสจัจาธิษฐาน แลว้พอไดส้จัจาธิษ

ฐานแลว้ก็ตอ้งมวีริยิะต่อ ไมใ่ช่นัง่เฉยๆ ใจลอย รอวา่เมือ่ไหร่มนัจะเกดิ มนัก็ไม่

เกดิอกี มนัตอ้งเจรญิเหต ุ เหตทุีจ่ะทาํใหต้รสัรู ้ ก็คอืวปิสัสนาสมถภาวนา กต็อ้ง

เจรญิเหตดุว้ยความเพยีร แลว้ถา้เจอความเจบ็ก็ตอ้งใชข้นัตสูิก้บัมนั ถา้เจอ

ความทกุขย์ากลาํบากเจออปุสรรค ถา้ไมม่ขีนัตกิ็จะยอมแพย้กธงขาวได ้ น่ีคอื

ธรรม ๔ ประการดว้ยกนั ที่จะทาํใหผู้ท้ี่ปรารถนาสิง่ใดสิ่งหน่ึงนั้น สามารถไดส้ิ่ง

นั้นตามที่ปรารถนา ตอ้งมีอธิษฐาน มีสจัจะ มีวิรยิะ และมีขนัติ โยมคนหน่ึง

บอกวา่จะมาวดัในวนัที ่๒๓ ดูสติ ัง้แลว้จะมสีจัจะหรอืเปลา่ เดีย๋ววนัที ่ ๒๓ เกดิ

แฟนชวนไปธุระทีอ่ื่น ก็ขอเลือ่นไปก่อน ไมส่าํคญั หรอืพอมาถงึก็ เหน็หอ้งมนั

สบาย ขอนอนก่อน กะจะมาดูวา่ขาดแคลนอะไรก็รอไวก่้อน แหมมนัสบายมแีอร์

มอีะไรต่างๆ แสดงว่าไมม่คีวามเพยีร นะ น่ีคอืสิง่ที่เราตอ้งมถีา้เราอยากจะไดผ้ล

อนัเลศิอนัประเสรฐิ ทีพ่ระพทุธเจา้และสาวกท ัง้หลายไดร้บั ก็คอืเราต ัง้จติ

อธิษฐานทีเ่หตคุอืการกระทาํของเรา แลว้ก็ใชค้วามเพยีรผลกัดนั สิง่ทีเ่ราตอ้งการ

จะทาํ ใชส้จัจะบงัคบัมนัไมใ่หเ้ถลไถล คนเราเวลาสญัญาน้ีพดูหวานเชยีวนะ จะ

ทาํอย่างนูน้จะทาํอย่างน้ีให ้พอถงึเวลาขึ้นมาเปลีย่นใจแลว้ แสดงวา่ไมม่สีจัจะ 
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ถาม ในกรณีทีเ่ราอ่านหนงัสอืธรรมะ และชอบการอ่านออกเสยีง (อยู่คนเดยีวค่ะ จงึ

ไมถ่อืวา่รบกวนใคร) แลว้ก็บนัทกึเสยีงขณะอ่าน เพราะทาํใหรู้ส้กึว่าเขา้ใจ และใจ

จดจ่อกบัตวัหนงัสอื จากนัน้ก็เอาเสยีงทีบ่นัทกึน้ี ไปใหค้นทีม่ปีญัหาทางสายตา

ฟงั แลว้ปรากฏวา่ มคีนชอบและรอตดิตามฟงัเสยีงธรรมะทีเ่ราอ่าน อย่างน้ีถอืวา่

เป็นการประโยชนต์นและมพีว่ง คอืไดท้าํประโยชนใ์หค้นอื่นดว้ย ถกูตอ้งไหมคะ  

ตอบ ก็จะไดธ้รรมะทีอ่่าน แลว้ก็จะไดแ้บ่งปนัธรรมะทีเ่ราอ่านแลว้เราก็อดัเสยีงไว ้ ไป

ใหค้นอื่นไดฟ้งัต่อ ก็เป็นประโยชนเ์ลก็ๆ นอ้ยๆ ไมใ่ช่เป็นประโยชนแ์บบที่

พระพทุธเจา้ไดท้าํ  

ถาม ปกตหินูจะตัง้เวลาในแต่ละวนั สาํหรบัอ่านหนงัสอืธรรมะ และบนัทกึเสยีงน้ี เช่น

วนัละ ๑ – ๒ ช ัว่โมง แลว้จากนัน้ก็จะเดนิจงกรมนัง่สมาธิ พยายามใหใ้จเกาะตดิ

กบัพทุโธ แต่บอ่ยครัง้หนูก็รูส้กึวา่ การอ่านหนงัสอืธรรมะแลว้บนัทกึเสยีงน้ี สนุก

กวา่พทุโธ หนูก็เปลีย่นไปทาํสิง่ทีใ่จหนูชอบมากกวา่ อย่างน้ีก็เป็นกเิลสใช่ไหมคะ  

ตอบ คอืกาํลงัสตขิองเรายงัมกีาํลงัไมม่ากพอ ทีจ่ะควบคุมบงัคบัใหอ้ยู่กบัเรื่องเดยีวสิง่

เดยีว ก็เลยตอ้งอาศยัการอ่านพระสูตรไปก่อน อย่างสมยัทีเ่ราเริ่มตน้เราก็ทาํ

แบบนัน้ เราท่องพระสูตร แลว้เราเวลานัง่สมาธิ ดูลมหายใจแลว้มนัฟุ้ งมนัจะไป

นู่นมาน่ี เราก็เลยใชก้ารท่องพระสูตรน้ี มาท่อง พอท่องไปจบพระสูตร ใจมนัก็

เยน็ ก็สามารถดูลมต่อได ้ คอืเวลาเริ่มตน้ใหม่ๆ  น้ี สตจิะมกีาํลงัไมม่ากพอ มนั

จะไมย่อมอยู่ กเิลสจะดงึ จะไมย่อมอยู่กบัสิง่ใดสิ่งหน่ึง มนัชอบสิง่หลากหลาย 

ถา้อยู่กบัสิง่เดยีวมนัเบือ่ มนัเลยตอ้งม ี เช่นคนบางคนน้ีนัง่สมาธิไมไ่ด ้ ตอ้งฟงั

ธรรมไปก่อน บางคนเปิดฟงัธรรมะไปใจก็สงบ ใจไมฟุ่้ ง คาํวา่สงบก็คอืไมร่วม

หรอกเพยีงแต่วา่มนัไมฟุ่้ ง แลว้พอมนัไม่ฟุ้ งก็ปิดเสยีงธรรม แลว้ก็ดูลมหายใจต่อ 

หรอืพทุโธต่อไปได ้ เหมอืนกบัรถนะ ทีม่นัสตารท์ไมต่ดิก็ตอ้งอาศยัคนเขน็ก่อน 

พอเขน็ใหม้นัตดิ พอเครื่องตดิแลว้ทน้ีีมนัก็วิง่ของมนัไปเองได ้ น่ีการสวดธรรมะ 

การอ่านธรรมะน้ีก็เป็นเหมอืนกบั ตอ้งอาศยัสิง่ภายนอกมาดนัใจ ดนัสตใิห ้

เกดิขึ้น หรอืการฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างน้ี สงัเกตดูญาตโิยมเวลามาฟงัธรรมน่ีนัง่
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ไดเ้กอืบช ัว่โมงน้ีนัง่ได ้ แต่ถา้ใหน้ ัง่อยู่ทีบ่า้นหรอือยู่คนเดยีวน้ี มกัจะนัง่ไมถ่งึ

ช ัว่โมงนะ เพราะมนัไมม่อีะไรผูกใจไว ้แต่เวลาฟงัธรรมน้ีมเีรื่องใหเ้ราฟงัมเีรื่องให ้

เราคดิ มนัก็เลยสามารถนัง่ฟงัไปได ้แลว้ก็เป็นเรื่องทีม่คุีณมปีระโยชนด์ว้ย  

ดงันัน้ถา้เรายงัมสีตไิม่มกีาํลงัมากพอไม่สามารถพทุโธได ้ หรอืไมส่ามารถดูลม

หายใจได ้ ก็ลองฟงัธรรมไป หรอือ่านหนงัสอืธรรมะของพระพทุธเจา้พระสูตร

ต่างๆ หรอืทางทีด่ถีา้เราท่องไดจ้ะดกีวา่ เพราะการภาวนาน้ีเราไมอ่ยากจะเอาตา

ออกมาสู่รูป เพราะมนัจะไมส่งบ ตอ้งหลบัตาแลว้ก็ท่องไป ท่องพระสูตรทีเ่ราจาํ

ได ้ท่องไปแลว้สกัพกัหน่ึงใจก็จะเยน็ เยน็แลว้ก็จะสามารถพทุโธต่อไปได ้หรอืดู

ลมหายใจต่อไปได ้แลว้จติก็จะรวมเขา้สู่ความสงบได ้ตามลาํดบัต่อไป  

ถาม ถงึหนูจะชอบการบนัทกึเสยีง ขณะอ่านหนงัสอืธรรมะ แต่ทางทีด่คีวรกาํหนด

ระยะเวลาใหแ้น่นอนเท่านัน้ แลว้จากนัน้คอืการเจรญิสต ิ เพือ่ดงึใจเขา้ขา้งใน 

อย่างน้ีถงึจะเรยีกวา่ เป็นการทาํประโยชนใ์หแ้ก่จติใจของตวัเอง ใช่ไหมคะ 

ตอบ คอืเราตอ้งทาํใจของเราใหส้งบก่อน แลว้ก็อย่าไปกาํหนดเวลา ใหก้าํหนดทีผ่ล ถา้

ยงัไมส่งบก็อย่าพึง่เลกิ เหมอืนอย่างพระพทุธเจา้ ถา้ยงัไมต่รสัรูก้็จะไมเ่ลกิ ไมใ่ช่

ดูนาฬกิาอยู่เรื่อย ถงึเวลาหรอืยงั ถงึเวลาหรอืยงั ถา้ดูนาฬกิาจติมนัก็จะออกนอก

แลว้ จติมนัจะไมม่กีะจติกะใจทีจ่ะดงึใจใหเ้ขา้ขา้งในได ้ ดงันัน้เราอย่าไปกาํหนด 

อย่าไปกาํหนดเวลา ใหก้าํหนดผลวา่จะนัง่ไปจนจติจะรวมจติจะสงบ หรอืทนไม่

ไหวจรงิๆ จงึค่อยลกุออกมา  

ถาม ขอหลวงพอ่เมตตาใหอ้บุายวางใจ ช่วงเวลาทีก่าํลงัเจรญิสต ิ แลว้มเีสยีงดงัจาก

ภายนอก ไมว่า่จะเป็นเสยีงคอนเสริต์ เสยีงคนคุยกนั เสยีงคนงานใชอ้ปุกรณท์าํ

สวน เราควรเจรญิสตขิองเราไป เหมอืนแขง่กบัเสยีงภายนอก หรอืควรหลบดว้ย

การทาํกจิกรรมอย่างอื่นแทน แลว้ค่อยภาวนาต่อ หลงัจากเสยีงเงยีบไปแลว้ เพือ่

ไมใ่หม้อีารมณก์บัเสยีงนัน้ เพราะบางทกี็รูส้กึหงดุหงดิ แต่บางทกี็ไมรู่ส้กึ ทางที่

ถกูควรทาํอย่างไรคะ  
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ตอบ ก็ทาํแบบไมห่งดุหงดิ ถา้หงดุหงดิก็ทาํไมไ่ดก้็หยุดไวก่้อน แสดงวา่กาํลงัของสติ

เรามไีม่มากพอ ถา้กาํลงัของสตเิรามมีากพอ ยิ่งถา้มปีญัญามนัก็จะปลอ่ยวางได ้

ก็จะคดิวา่เป็นเสยีงฟ้าเสยีงฝน เสยีงของธรรมชาต ิเสยีงลมพดัไป มนัก็จะไมเ่กดิ

ความรูส้กึหงดุหงดิขึ้นมา  

ถาม การนัง่สมาธิควรนัง่นานเท่าไหร่ และบ่อยนานเท่าไหร่ ทีเ่หมาะสม จะไดผ้ลคะ 

ตอบ ก็นานจนกวา่มนัจะไดผ้ลนะ บอกแลว้เมือ่กี้วา่อย่าไปกาํหนดเวลา ถา้กาํหนดเวลา

แลว้มนัจะไมม่วีนัไดผ้ล เพราะมนัจะไดเ้วลาแทน มนัจะคอยจอ้งอยู่ทีเ่วลา ถงึ

หรอืยงั ถงึหรอืยงั ฉะนัน้อย่าไปสนใจเรื่องเวลา อย่าไปมนีาฬกิา นอกจากว่าเรามี

ภารกจิทีจ่ะตอ้งไปทาํงานในเวลานัน้เวลาน้ี แต่เรายงัอยากจะนัง่สมาธิ ก็น ัง่ไป 

อย่าไปมองมนั ใหม้นัต ัง้แบบใหม้นัมเีสยีง พอถงึเวลามนัก็จะเสยีงดงัเราก็จะไดรู้ ้

วา่ หมดเวลาแลว้ อย่างน้ีก็ได ้ แต่อย่าไปตัง้แบบไมม่เีสยีงแลว้คอยดูอยู่เรื่อยๆ 

ถงึเวลาหรอืยงั ถงึเวลาหรอืยงั เพราะบางทนีาฬกิาแบบขอ้มอืมนัไมม่เีสยีงนะ ก็

ตอ้งหานาฬกิารปลกุทีม่เีสยีง ถา้อยากจะนัง่แต่มเีวลาจาํกดั ก็ตอ้งใชแ้บบน้ี แต่

ทางทีด่คีวรจะนัง่แบบไมม่เีวลาจาํกดัจะดกีวา่ เพราะวนัดคีืนดมีนัอาจจะเขา้ดา้ย

เขา้เขม็ตอนใดตอนหน่ึงก็ได ้ พอจะเขา้ดา้ยเขา้เขม็แลว้ ติง๊ขึ้นมา เอ เสยีดาย 

เพราะไมแ่น่นะเพราะสตขิองเรามนัขึ้นๆลงๆอยู่ วนัดคีนืดมีนัขึ้นมนัต่อเน่ือง มนั

ไมไ่ปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี มนัก็จะสงบใหเ้รา ฉะนัน้ถา้เป็นไปไดก้็อย่าไปตัง้เวลา ต ัง้

ทีผ่ลก็แลว้กนั จะนัง่จนกวา่จะสงบ หรอืทนไมไ่หว นัง่ไมไ่หวก็ค่อยเลกิไป  

ถาม เวลากาํลงัอ่านธรรม หรอืปฏบิตัธิรรม จะมเีสยีงมากระทบ บ่น ท ัง้ๆทีเ่ราเองไม่

เคยทาํผดิ ดฉินัไมเ่คยสรา้งภาระใหก้บัคนอื่น กลบัเป็นคนรบัภาระมากกวา่ บ่น

เป็นนิสยั ดฉินัเลยพดูออกไป คอืพดูวา่คนไมม่คีวามผดิทาํไมตอ้งมาบ่น บ่นจน

เป็นสนัดานแลว้ เพราะพูดคาํวา่สนัดานออกไป เลยถกูมองวา่น่ีหรอืคอืคนปฏบิตัิ

ธรรม จาํไดว้า่ นิสยับ่นน้ีทาํใหด้ฉินัทกุข ์พอมาศึกษาธรรมก็กลายเป็นตอบโตเ้อา

ความจรงิมาพดู แต่เขารบัความจรงิไมไ่ด ้ เลยมองคนศึกษาธรรมในดา้นลบ 

รุนแรงมากสาํหรบัคนฟงั ขอพระอาจารยช่์วยอบรมชี้แนะแนวทางใหพ้น้ทกุขค่์ะ 
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ตอบ ออ๋ วธิีของธรรมะก็คอื ใหใ้ชค้วามน่ิงความสงบสยบความเคลือ่นไหว เขา

อยากจะบ่นเขาอยากจะด่าก็ปลอ่ยเขาบ่นไป เราทาํตวัเราเป็นเหมอืนเสาก็แลว้กนั 

ลองไปด่าเสาดูซ ิ ด่าไปสกัพกัเดีย๋วมนัก็เหน่ือยเอง ท่านบอกวา่ใชค้วามสงบอย่า

ไปตอบโต ้ เฉยๆ อยู่เฉยๆ รบัฟงัไป ทีเ่ราอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ เพราะความทกุขใ์จที่

เกดิจากความอยากไมใ่หเ้ขาวา่เรานัน่เอง เท่านัน้เอง เราก็ตอ้งใชป้ญัญาสอนใจวา่ 

อยู่ในโลกน้ีมนัมที ัง้สรรเสรญิมที ัง้นินทา มที ัง้ชมมที ัง้ด่า ของมนัคู่กนั เราไม่

สามารถทีจ่ะไปกาํหนดวา่จะใหม้แีต่คาํชมอย่างเดยีวได ้ กเิลสของพวกเราทกุคน

น้ีไมช่อบคาํด่า ครูบาอาจารยจ์งึชอบด่า เพือ่จะไดใ้หพ้วกเราแกก้เิลสกนั เขา้ใจ

ไหม เพราะเวลาด่าของครูบาอาจารยน้ี์ มนัทาํอะไรไมไ่ดน้อกจากน่ิงเฉย หรอืใช ้

ปญัญา มนัก็จะรูจ้กัวธิีแก ้ แต่ถา้คนอื่นด่าปับ๊น้ีมนัจะสวนกลบัไปเลย แต่กบัครู

บาอาจารยน้ี์ไมก่ลา้ เพราะความเคารพ น่ีประโยชนข์องครูบาอาจารย ์ 

ก็ขอใหน้าํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ไปพนิิจพจิารณา ไปปฏบิตัเิพือ่ความสุข

ความเจรญิกา้วหนา้ ในธรรมยิ่งๆขึ้นไป เทอญ  
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กณัฑท์ี่ ๕๐๐ 

เพยีรระลกึถงึความตาย 
๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

ธรรมทีผู่ป้ฏบิตั ิ ผูท้ีม่คีวามปรารถนาอนัแรงกลา้ ต่อการหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง 

ควรจะมอียู่ในใจเสมอ ก็คอืความพากเพยีร ความยนิดใีนการทีจ่ะเจรญิธรรมต่างๆ ที่

เป็นเหตทุีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้ได ้ ตอ้งมีความรกัในการทาํความเพยีร ชอบทาํความเพยีร 

คิดอยูก่บัการทาํความเพยีรอยูเ่สมอ ในทกุอริยิาบถ ตัง้แตต่ื่นข้ึนมาจนถงึเวลาหลบัไป 

โดยใหย้ดึคติธรรมที่พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัไวว้า่ หลดุพน้จากความทกุขไ์ดด้ว้ยความ

เพยีร ความเพยีรน้ีเป็นตวัทีจ่ะผลกัดนัใหผู้ป้ฏบิตั ิ ไดเ้จรญิกา้วหนา้ในธรรมต่างๆ ถา้

ขาดความเพยีรแลว้ ธรรมต่างๆ เช่นสต ิ ปญัญาจะไมส่ามารถปรากฏขึ้นมาได ้ ตอ้งมี

ความเพยีรเป็นผูผ้ลกัดนั ผลกัดนัใหเ้จรญิสต ิ ใหค้วบคุมความคิด ไมใ่หค้ิดไปในทาง

กเิลสตณัหา ความโลภ ความอยากต่างๆ ใหค้ดิไปในทางธรรม เช่นใหเ้จริญมรณานุสติ

อยู่เรื่อยๆ การระลกึถงึความตายน้ีเป็นการเจรญิสติเหมือนกบัการเจรญิพทุธานุสติ คอื

การบรกิรรมพทุโธๆ  

แต่การเจรญิมรณานุสตน้ีิ เป็นประโยชน ์ ๒ สว่น เป็นการเจรญิสตแิละเป็นการเจรญิ

ปญัญาควบคู่ไปดว้ย การเจรญิพทุธานุสตน้ีิ เป็นการเจรญิสตเิพยีงอย่างเดยีว ไมไ่ด ้

ปญัญา แต่ถา้เจรญิมรณานุสต ิ ระลกึถงึความตายอยู่เรื่อยๆ จะไดท้ ัง้สตแิละจะไดท้ ัง้

ปญัญา ถา้ถกูจรติผูท้ีเ่จรญิมรณานุสตน้ีิ ก็จะสามารถกา้วหนา้ในธรรมไดอ้ย่างรวดเร็ว 

เพราะเมือ่มสีต ิก็จะทาํใหใ้จสงบน่ิงเป็นอเุบกขาได ้แลว้เมือ่เกดิกเิลสตณัหา ความรกัตวั

กลวัตายเกดิขึ้นมา ก็จะมปีญัญา คอืความตายน้ี มาระงบัดบัความรกัตวักลวัตายได ้ทาํ

ใหใ้จไมต่อ้งทกุขก์บัความตาย เพราะมปีญัญาทีเ่หน็วา่ร่างกายน้ีเมือ่เกดิมาแลว้ ย่อมมี

ความตายไปเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความตายไปไม่ได ้ การทีจ่ะทาํใหไ้ดผ้ลในการดบัความ
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ทกุข ์ ทีเ่กดิจากความรกัตวักลวัตายได ้ ก็ตอ้งอาศยัความเพยีรพยายามที่จะเจรญิมรณา

นุสตอิยู่เรื่อยๆ  

การเจรญิมรณานุสติน้ี กเ็จรญิไดท้ ัง้กบัรา่งกายของเรา และรา่งกายของผูอ้ืน่ 

โดยเฉพาะรา่งกายของคนที่เรามีความผูกพนัดว้ย มคีวามรกัมคีวามห่วงใย ถา้เราหม ัน่

เจรญิมรณานุสตอิยู่เรื่อยๆ เราก็จะเหน็วา่ความห่วงใยของเราน้ี ไมเ่ป็นประโยชนแ์ต่อย่าง

ใด ไมเ่ป็นผลแต่อย่างใด เป็นแต่โทษกบัเราเอง เพราะทาํใหเ้รานัน้ทกุขไ์ปเปลา่ๆ เพราะ

คนเราทกุคนนัน้ย่อมมคีวามตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความตายไปไมไ่ด ้ น่ีคอืประโยชน์

ที่เราจะไดร้บัจากการเจรญิมรณานุสติ จะทาํใหเ้ราหายวิตกหายกงัวล หายหว่งใยใน

ชีวติของทกุๆคนได ้ท ัง้ของเราและทัง้ของผูอ้ืน่ เราจะเหน็วา่มนัเป็นเรื่องธรรมดา มเีกดิ

แลว้ย่อมมตีายเป็นธรรมดา ธรรมอนัใดมกีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา ธรรมเหลา่นัน้ย่อมมี

การดบัไปเป็นธรรมดา น่ีเป็นสิง่ทีจ่ะปรากฏขึ้นมาในใจ ถา้หม ัน่เจริญมรณานุสตอิยู่

เรื่อยๆ  

การจะเจรญิมรณานุสติอยูเ่รื่อยๆได ้ กต็อ้งอาศยัความพากเพยีรน่ีเอง พยายาม

พากเพยีรพจิารณา พยายามเจรญิสต ิระลกึถงึความตายอยู่อย่างสมํา่เสมอ เหมอืนกบัที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอนพระอานนท ์ ตอนตน้พระองคท์รงถามพระอานนทว์า่ อานนท์

วนัหน่ึงเธอระลกึถงึความตายสกักี่คร ัง้ดว้ยกนั พระอานนทก์็ตอบวา่วนัละ ๔ - ๕ ครัง้ 

เชา้ กลางวนั เยน็ ก่อนนอน หลงัจากตื่นขึ้นมาเป็นตน้ พระพทุธเจา้ก็ทรงตรสัวา่ อานนท์

เธอยงัต ัง้อยู่ในความประมาท  เธอยงัพจิารณาความตายไมพ่อเพยีง ต่อการทีจ่ะทาํให ้

เธอไดห้ลดุพน้จากความทุกขไ์ด ้ ถา้เธอตอ้งการทีจ่ะหลดุพน้จากความทกุข ์ จากความ

กลวัตาย เธอจะตอ้งระลกึถงึความตายอยูท่กุลมหายใจเขา้ออก แลว้เธอกจ็ะเหน็ว่า

ความตายน้ี มนัส ัน้นิดเดียว พอหายใจเขา้ไม่หายใจออกกต็ายแลว้ ไม่ไดเ้ป็นเรื่องยดื

ยื้อเรื่องยาว เรื่องน่าหวาดกลวัแต่อยา่งใด หายใจเขา้ไปแลว้ไม่หายใจออกมากต็าย 

หรอืหายใจออกมาแลว้ไม่หายใจเขา้ไปกต็าย มนัเป็นเหตกุารณ์ที่เกดิข้ึนแวบ๊เดียวเท่า

นั้นเอง ชัว่ขณะเดียว ไม่ทนัที่เราจะตกใจหรอืกลวัไดเ้ลย ถา้เรามีสติระลกึรูอ้ยู่

ตลอดเวลา ความตายน้ีจะเป็นเรื่องธรรมดาจรงิๆ เป็นเรื่องของการหายใจเขา้ออกน่ีเอง 



51 
 

แต่สาํหรบัผูท้ีม่จีติทีย่งัอ่อนไหวอยู่ เป็นจติทีไ่มส่ามารถเจรญิมรณานุสตไิด ้ เช่นเวลา

ระลกึถงึความตายแลว้ มคีวามหวาดกลวัหรอืมคีวามหดหู่ใจ ก็ตอ้งใชก้ารเจรญิสตแิบบ

อื่น แต่ก็จะทาํใหต้อ้งเสยีเวลาหน่อย เพราะวา่ตอ้งทาํใหใ้จนัน้สงบขึ้นมาก่อน แลว้ถงึจะ

สามารถทีจ่ะมาเจรญิมรณานุสตไิดอ้กีคร ัง้   

ความตายน้ีผูป้ฏบิตัจิะตอ้งพจิารณากนัทกุรายไป เพยีงแต่วา่จะทาํตอนไหน จะทาํควบคู่

ไปกบัการเจรญิสตเิลย หรอืจะตอ้งแบ่งเป็น ๒ ข ัน้ตอน ข ัน้ตอนแรกเจรญิสต ิเพือ่ทาํใจ

ใหส้งบเป็นสมาธิก่อน เมือ่ใจสงบเป็นสมาธิมฐีานของความสงบสนบัสนุนแลว้ เวลาออก

จากสมาธิมาก็ใหเ้จรญิมรณานุสตใิหพ้จิารณาความตาย ถา้มคีวามสงบแลว้น้ี เวลา

พจิารณาความตายจะไมม่อีารมณห์ดหู่ จะไมม่คีวามหวาดกลวั เพราะวา่กเิลสตณัหาที่

เป็นตวัทีท่าํใหจ้ติเกดิความหดหู่ใจ เกดิความหวาดกลวันัน้ ไดถ้กูอาํนาจของสมาธิกด

เอาไว ้ จงึไมส่ามารถทีจ่ะมาสรา้งอารมณห์ดหู่ อารมณห์วาดกลวัใหก้บัใจได ้ ใจก็จะ

สามารถระลกึหรอืพจิารณาความตายได ้ แลว้ก็จะเหน็วา่ความตายน้ี เป็นเรื่องธรรมดา 

เหมอืนฝนตกแดดออกน่ีเอง ไมม่ผีลกระทบกบัใจเลย สิง่ทีถ่กูกระทบคอืร่างกาย ซึง่

ร่างกายน้ีก็ไมม่คีวามรูส้กึรบัรูเ้รื่องของความตายของตนเอง ร่างกายก็เป็นเหมอืนกบั

ตน้ไมต้น้หน่ึง เวลาทีต่น้ไมถ้กูตดัลม้ลงไป ตน้ไมก้็ไมแ่สดงอาการอะไรต่อการลม้ตาย

ของตน้ไม ้ มแีต่ใจเท่านัน้แหละ ทีเ่ป็นผูท้ีไ่ปมปีฏกิริยิากบัความตายของร่างกาย แต่

พอใจมปีญัญามาสอนใหรู้ว้า่ ใครตายใครไมต่าย ใจก็จะไมม่ปีฏกิริยิาต่อความตาย ใจก็

จะยอมรบัสภาพ รบัรูค้วามเป็นจรงิของความตายของร่างกายได ้ เพราะผูท้ีต่ายน้ีไมใ่ช่

เป็นใจนะ ผูท้ี่ตายกค็ือรา่งกาย แต่ผูท้ี่ทกุข ์ ผูท้ี่เดือดรอ้นน้ีคือใจ ร่างกายน้ีเขาไม่

เดอืดรอ้นกบัความตายของเขา เหมอืนกบัตน้ไมท้ีเ่ขาไมเ่ดอืดรอ้นเวลาทีเ่ขาถกูตดัลม้ลง

ไป แต่ถา้มเีจา้ของ เจา้ของตน้ไมน้ ัน้ ก็อาจจะเดอืดรอ้นขึ้นมาได ้ ถา้มคีวามรกัมคีวาม

หวงในตน้ไมต้น้นัน้ ไมอ่ยากจะใหต้น้ไมน้ ัน้ ลม้ตายจากไป เวลาทีใ่ครมาตดัตน้ไม ้ก็จะ

ทาํใหเ้จา้ของตน้ไมน้ ัน้เกดิความเสยีใจ เกดิความโกรธได ้เช่นเดยีวกบัร่างกายกบัใจ  ใจ

เป็นเจา้ของร่างกาย แต่เป็นเจา้ของช ัว่คราวไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของทีถ่าวร เพราะร่างกายน้ีไมไ่ด ้

เป็นสมบตัทิีถ่าวรของใจ ร่างกายไดม้าแลว้ก็จะตอ้งแก่ เจบ็ ตายไปในทีสุ่ด ถา้ใจไดรู้ ้
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ความจรงิจากการไดพ้จิารณาแยกแยะใจออกจากรา่งกายได ้ เวลาเกดิอะไรข้ึนมากบั

รา่งกาย ใจกจ็ะวางเฉยได ้ปลอ่ยวางได ้ไม่ทกุขไ์ปกบัความตายของรา่งกาย  

ความทกุขน้ี์ เกดิจากความอยากไมใ่หร่้างกายน้ีตายนัน่เอง แต่เมือ่มปีญัญาพจิารณาอยู่

เรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆวา่ ร่างกายน้ีเกดิมาแลว้ ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตายไป ลว่งพน้

ความแก่ ความเจบ็ ความตายไปไมไ่ด ้ถา้มปีญัญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไมล่มื 

พอเวลาเกดิเหตกุารณข์ึ้นมา ปญัญาก็จะสอนใหใ้จอยู่เฉยๆ ใหป้ลอ่ยวาง เพราะว่าถา้ไป

มคีวามอยากไมต่าย อยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จบ็ ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา น่ีคอืเรื่องของ

ปญัญาและเรื่องของสต ิ ทีจ่ะเกดิขึ้นจากการมคีวามเพยีร ถา้ไม่มคีวามเพยีร ธรรม

เหลา่น้ีก็จะอยู่นอกใจ อยู่ช ัว่ขณะทีไ่ดย้นิไดฟ้งัอย่างตอนน้ี พอเราแยกทางกนักลบับา้น 

กลบัไปสู่ทีอ่ยู่อาศยัของเรา หรอืกลบัไปทาํอะไรต่างๆ ถา้เราไมม่คีวามเพยีร ทีจ่ะเจรญิ

ระลกึถงึความตาย สิง่ทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัน้ีก็จะหายไป กลายเป็นสญัญา กลายเป็นความจาํ

ไป พอเราไปประสบกบัความตายของเราก็ด ี หรอืของคนอื่นก็ด ี เราก็จะเกิดความตกใจ 

เกดิความหวาดกลวัขึ้นมาทนัท ี เพราะวา่เราไมม่ปีญัญาอยู่คู่กบัใจไวค้อยปกป้องรกัษาใจ 

ไมใ่หเ้กดิความหวาดกลวัขึ้นมา ความหวาดกลวัน้ี เกดิจากความหลง ความลมื ไปวา่

ร่างกายน้ีจะตอ้งแก่เจบ็ตายนัน่เอง พอเกดิความหลง เกดิความลมื ก็เกดิความอยาก 

อยากใหร่้างกายน้ีไมต่าย พอไปเจอความตายเขา้ ก็จะเกดิความหวาดกลวั เกดิความ

ทกุขข์ึ้นมาทนัท ีเพราะวา่ไมม่ปีญัญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆนัน่เอง  

แต่ถา้เราเอาความตายน้ี ทีเ่ราไดย้นิในขณะน้ี ไปกบัเราดว้ย หลงัจากทีอ่อกจากทีน่ี่ไป

แลว้ เราก็ยงัระลกึถงึความตายอย่างต่อเน่ือง ใจของเราน้ีก็จะมปีญัญาคอยคุม้ครองคอย

รกัษา ไมใ่หใ้จของเราทุกขวุ์น่วายไปกบัความตาย น่ีคอืเรื่องของการมคีวามเพยีร เรา

ตอ้งพยายามเพยีรเจรญิสต ิ เพยีรเจรญิปญัญาใหม้าก เพยีรนัง่สมาธิทาํใจใหส้งบ เพราะ

ถา้ใจสงบแลว้ ใจจะสามารถปลอ่ยวางร่างกายได ้ถา้ปญัญาสอนหรอืชี้ใหเ้หน็วา่ร่างกายน้ี 

ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ร่างกายน้ีประกอบขึ้นมาจากธาตทุ ัง้ ๔ คอืดนินํา้ลมไฟ และสกัวนั

หน่ึงก็จะตอ้งกลบัคนืสู่ธาตเุดมิ ธาตทุีม่อียู่ในร่างกายท ัง้ ๔ น้ี เช่นธาตดุนิ ธาตนุํา้ ธาตุ

ลม ธาตไุฟน้ี สกัวนัหน่ึงก็จะตอ้งแตกความสามคัคกีนั จะตอ้งแยกทางกนั ร่างกายน้ีพอ
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ไมห่ายใจแลว้ ธาตลุมก็หยุดการเขา้ออกแลว้ ธาตไุฟก็จะหายไป ธาตนุํา้ก็จะไหลออกมา 

ไหลจนกระท ัง่ร่างกายน้ีแหง้กรอบไป กลายเป็นดนิไป น่ีคอืเรื่องของร่างกายของทกุๆคน 

เกดิมาแลว้จะตอ้งแก่เจบ็ตายดว้ยกนัทกุคน ไมม่ใีครสามารถทีจ่ะหา้มความแก่ ความ

เจบ็ ความตายของร่างกายได ้ แต่ปญัญาน้ีจะหา้มไมใ่หใ้จ ทกุขก์บัความแก่ความเจบ็

ความตายได ้เพราะวา่เวลามปีญัญาก็จะทาํใหใ้จน้ี ยอมรบัความจรงิ ยอมรบัวา่ร่างกายน้ี

ตอ้งเป็นอย่างน้ี ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย แต่ใจผูพ้จิารณาร่างกายน้ีไม่ไดเ้ป็นร่างกาย 

ใจเป็นผูรู้ ้ เป็นผูค้ดิเท่านัน้ ใจมาไดร่้างกายมาเป็นสมบตัไิวส้าํหรบัรบัใชใ้จ ตอบสนอง

ความตอ้งการต่างๆของใจ ใจตอ้งการจะดูรูป ฟงัเสยีงก็ตอ้งใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื แต่

ถา้ใจมคีวามสงบแลว้ ใจก็จะไมต่อ้งใชร่้างกาย เพราะความสขุที่ไดจ้ากความสงบน้ี เป็น

ความสขุที่ดีกว่าความสขุที่ไดจ้ากการใชร้า่งกาย ไปดูรูปหรอืไปฟงัเสยีงต่างๆ เมือ่มี

ความสุขทีด่กีวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากทางร่างกาย การใชร่้างกายก็ไมม่คีวามจาํเป็นอกีต่อไป 

เมือ่ไมม่คีวามจาํเป็นแลว้ ร่างกายจะอยู่หรอืจะไปก็จะไมเ่ป็นปญัหา แต่ถา้ใจยงัไมม่ี

ความสงบ ยงัไมส่ามารถหาความสุขจากความสงบได ้ ใจก็จะตอ้งไปอาศยัร่างกาย หา

ความสุขผ่านทางร่างกาย ถา้ยงัตอ้งอาศยัร่างกาย ก็จะตอ้งเกดิความรกั เกดิความหวง

ขึ้นมา เกดิความอยากไม่ใหร่้างกายตายไปจากใจ เพราะถา้ไมม่ร่ีางกายแลว้ ใจก็จะไม่

สามารถหาความสุขไดน้ ัน่เอง น่ีคอืเรื่องของการปลอ่ยวางร่างกาย จะปลอ่ยวางรา่งกาย

ไดเ้ราตอ้งมีสมาธิ มีความสงบ มีความสุขที่เกดิจากความสงบน้ีกอ่น ถา้เรามคีวามสุขที่

เกดิจากความสงบแลว้เราจะปลอ่ยวางสิง่ต่างๆ เช่นร่างกายน้ีไดอ้ย่างสบาย เพราะ

ความสุขทีไ่ดผ่้านทางร่างกายน้ีสูค้วามสุขทีไ่ดผ่้านจากความสงบไม่ได ้ 

น่ีคือสิ่งที่พวกเราจะตอ้งเพยีรพยายามสรา้งข้ึนมาใหไ้ดก้อ่น กค็ือความสุขที่เกดิจาก

ความสงบ ความสุขที่เกดิจากการทาํใจใหร้วมเป็นสมาธิ รวมเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตา

รมณ์ เป็นอเุบกขา ใจจะรวม ใจจะสงบไดน้ี้ ตอ้งอาศยัสติเป็นเครื่องมือ สตน้ีิจะดงึใจให ้

รวมเป็นหน่ึง ใหด้งึใจใหเ้ขา้ไปขา้งใน สิง่ทีค่อยดนัใจใหอ้อกมาทางร่างกาย ก็คอืตณัหา

ความอยากต่างๆ เช่นความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็จะดงึใจใหอ้อกมาทาง

ตาหูจมกูลิ้นกาย เพือ่ทีจ่ะไดเ้สพสมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แลว้ก็ไดร้บั
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ความสุขช ัว่คราว แลว้ก็จะตอ้งเสพอยู่เรื่อยๆ ใจกจ็ะไมย่อมเขา้ไปขา้งใน จะออกมาอยู่

เรื่อยๆ จะออกมาหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะอยู่เรื่อยๆ ถา้ปลอ่ยใหอ้อกมา ใจก็จะไมม่ี

วนัสงบ ใจจะสงบไดก้็ต่อเมือ่ใจน้ีถอนออกมาจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ถอนออกมา

จากตาหูจมกูลิ้นกาย รวมเขา้ไปสู่ใจ การที่จะใหใ้จถอนออกจากรูปเสยีงกลิ่นรส ถอน

ออกมาจากตาหจูมูกลิ้นกายได ้ กต็อ้งใชส้ติเป็นเครื่องมือนัน่เอง ถา้เราเจริญสตแิบบใด

แบบหน่ึง จะเป็นมรณานุสต ิหรอืจะเป็นพทุธานุสต ิหรอืจะเป็นกายคตาสต ิหรอืสตแิบบ

อื่น มอียู่ ๔๐ ชนิดดว้ยกนัทีเ่รยีกวา่ กรรมฐาน ๔๐  

กรรมฐาน ๔๐ น้ีเป็นเครื่องมือเจรญิสติ บางชนิดกเ็ป็นเครื่องมือเจรญิปญัญาดว้ย เช่น

มรณานุสติหรอือสุภะ เหลา่น้ีจะเป็นท ัง้สตแิละเป็นท ัง้ปญัญา แต่ถา้จรติไมเ่หมาะกบัการ

เจรญิมรณานสุตหิรอือสุภะ ก็จาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชอ้ย่างอื่น เช่นอานาปานสตหิรอืกายคตา

สต ิ หรอืพทุธานุสตไิปก่อน เพือ่ทาํใหใ้จใหร้วมเป็นสมาธิ ใหใ้จสงบ ถา้ใจรวมเป็นสมาธิ

แลว้ มคีวามสงบ ไดค้วามสุขทีเ่กดิจากความสงบน้ี ก็จะสามารถทีจ่ะเลกิการใชร่้างกาย 

เลกิการใชส้ิง่ต่างๆมาเป็นเครื่องมอืในการใหค้วามสุขกบัใจได ้ เพราะความสุขทีไ่ดจ้าก

ความสงบน้ี เป็นความสุขทีเ่หนือความสุขท ัง้ปวงนัน่เอง ถา้เปรยีบเทยีบก็เป็นเหมอืน

สนิคา้ทีม่คุีณค่ามรีาคาทีสู่งสุด ถา้เราไดส้นิคา้ทีม่รีาคาทีด่กีวา่สิง่ทีเ่รามอียู่ เช่นบา้น เรามี

บา้นแลว้เราไดบ้า้นใหมท่ีม่คุีณค่า มรีาคาทีด่กีวา่บา้นเก่าทีเ่ราอยู่ เขาใหเ้ราเลอืกวา่จะเอา

บา้นเก่าบา้นใหม ่ เราก็ตอ้งเลอืกเอาบา้นใหมก่นั เพราะมนัดกีวา่บา้นเก่า หรอืรถยนต ์ มี

คนเสนอเอารถยนตรุ่์นใหมอ่อกมาลา่สุดแพงทีสุ่ด กบัขอเเลกเปลีย่นกบัรถเก่าๆของเราน้ี 

เราจะเอาหรอืไมเ่อา เราก็ตอ้งเอากนั เพราะมนัเป็นของทีด่กีวา่ ของทีเ่รามอียู่ ฉนัใด

ความสุขทีพ่วกเรา มกีนัอยู่น้ี ความสุขทีไ่ดจ้ากเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ี เป็น

ความสุขทีสู่ค้วามสุขทีไ่ดจ้ากความสงบไม่ได ้ 

ถา้ใจเรารวมเป็นสมาธิแลว้ เราจะเหน็ความแตกต่างของความสุข ๒ รูปแบบน้ีทนัท ีและ

เราจะรูท้นัทวีา่เราจะเอาความสุขแบบไหน พอไดส้มัผสักบัความสุข ทีเ่กดิจากความสงบ

เพยีงครัง้เดยีว แมแ้ต่เพยีงช ัว่วูบเดยีว ช ัว่ขณะเดยีว ก็ทาํใหเ้กดิความพงึพอใจ เกดิ

ฉนัทะ เกดิความยนิดทีีจ่ะหาความสุขแบบน้ี แทนทีจ่ะหาความสุขแบบเดมิ ถา้มฉีนัทะ
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แลว้ ก็จะเกดิมวีริยิะ มคีวามอตุสาหะ ทีจ่ะเพยีรพยายามเจรญิสตใิหต่้อเน่ืองใหม้ากขึ้น 

เพราะถา้มสีตมิากเท่าไร ก็จะสามารถทาํใจใหส้งบไดม้ากขึ้นไปเท่านัน้ นัน่เอง ถา้มสีติ

นอ้ยทาํไดเ้ป็นช่วงๆ ทาํไดเ้ป็นพกัๆ ก็จะไดค้วามสงบเป็นช่วงๆ เป็นพกัๆ แต่ถา้มสีติ

อย่างต่อเน่ืองไมข่าดสาย ก็จะสามารถมคีวามสงบไดอ้ย่างต่อเน่ือง  

ผูป้ฏบิตัจิะเหน็คุณค่าของการเจรญิสต ิหลงัจากทีไ่ดส้มัผสักบัการรวมของจติ หลงัจากที่

ไดส้มัผสักบัสมาธิ หลงัจากทีไ่ดส้มัผสักบัความสุขทีเ่กดิจากความสงบของใจ อยากจะ

ทิ้งทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ไป ไมว่า่จะเป็นบคุคล จะเป็นขา้วของเงนิทองอะไรต่างๆ มนัสู ้

ความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบไมไ่ด ้ รสแหง่ธรรมชนะรสทัง้ปวง ผูใ้ดไดส้มัผสัรสแห่งธรรม

แมแ้ต่เพยีงช ัว่ขณะเดยีว เหมอืนกบัลิ้มรสของอาหารเพยีงหยดเดยีว ก็จะเกดิความยนิด ี

ทีอ่ยากจะลิ้มรสอาหารชนิดนัน้ จะไมอ่ยากลิ้มรสจะไมอ่ยากรบัประทานอาหารชนิดอื่น

อกีต่อไป เพราะรสของอาหารทีไ่ดล้องลิ้มรสน้ี มนัดกีวา่รสอาหารท ัง้ปวงนัน่เอง รสแห่ง

ธรรมก็เป็นอย่างนัน้ รสแห่งธรรมก็รสของความสงบน่ีเอง ความสงบทีเ่กดิจากการเจรญิ

สตอิยู่เรื่อยๆ ตอนน้ีถา้เรายงัไมม่คีวามเพยีรทีจ่ะเจรญิสต ิ เราก็ตอ้งใชค้วามระลกึถงึผล

ทีเ่ราจะไดร้บัจากการเจริญสต ิ จากการเจรญิความเพยีร วา่เราจะไดผ้ลทีด่กีวา่ สิง่ต่างๆ

ทีเ่รามอียู่ในปจัจบุนั ถา้เรารูว้า่ถา้เราทาํไปแลว้ เราจะไดร้บัผลทีด่กีวา่สิง่ทีเ่รามอียู่ ก็จะ

ทาํใหเ้รามกีาํลงัใจทีจ่ะหม ัน่เจรญิสติอยู่เรื่อยๆ หม ัน่เพยีรเจรญิสตอิยู่เรื่อยๆ  

เมือ่มคีวามเพยีรพยายามอยู่เรื่อยๆ ไมช่า้ก็เร็วผลก็จะตอ้งปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน 

เพราะความพยายามอยู่ทีไ่หน ความสาํเร็จย่อมอยู่ทีน่ ัน่ อยู่ทีค่วามเพยีรน่ีเอง ผูป้ฏบิตัิ

จงึไมค่วรทีจ่ะมองขา้มความเพยีรไป ควรมคีวามเพยีรน้ีฝงัอยู่ในใจเสมอ พอตื่นขึ้นมา

ปับ๊ พอไดส้ตรูิส้กึตวัปับ๊ขึ้นมา ก็บอกวา่ตอ้งทาํความเพยีรแลว้ ตอ้งเจรญิสตแิลว้ ถา้มี

อะไรมาเป็นอปุสรรค ต่อการเจรญิสต ิ ต่อการทาํความเพยีร ก็พยายามกาํจดัมนัไป ถา้

เป็นการงานก็ลดจาํนวนงานลงไป ถา้ยงัมคีวามจาํเป็นทีต่อ้งทาํอยู่ กท็าํเท่าทีจ่าํเป็น อย่า

ทาํไปมากกวา่ความจาํเป็น ความจาํเป็นพื้นฐานก็คอืปจัจยั ๔ น้ีเท่านัน้ คอือาหาร ทีอ่ยู่

อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งมไีวใ้นการดูแลรกัษาร่างกาย 

เพือ่จะไดใ้ชร่้างกายน้ีมาเจรญิ มาทาํความเพยีร มาเจรญิสต ิ มาเจรญิปญัญา มาเจรญิ
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สมาธิกนั แต่อย่าทาํมากไปกวา่นัน้ ไมเ่ป็นประโยชนอ์ะไร เงนิทองทีม่ากกวา่ทีเ่ราจะตอ้ง

เอามาใชใ้หก้บัปจัจยั ๔ น้ี ไมส่ามารถทีจ่ะมาทาํใหเ้ราไดค้วามสงบ ไดร้สแห่งธรรมที่

เหนือกวา่รสท ัง้ปวงได ้ แต่สิง่ทีจ่ะทาํใหเ้ราได ้ ก็คอืเวลาทีเ่ราจะไดเ้อามาใชก้บัการเพยีร

เจรญิสตอิย่างต่อเน่ืองนัน่เอง  

ดงันัน้ถา้มอีะไรเป็นอปุสรรคขวางก ัน้ในการทาํความเพยีร เราตอ้งหาวธิีกาํจดัเขาใหห้มด

ไปใหไ้ด ้เหมอืนกบัเราเดนิทาง เดนิไปตามทางเดนิแลว้ถา้มกีิ่งไมม้ตีน้ไมข้วางทาง หรอืมี

อะไรขวางทาง เราจะทาํอย่างไร ถา้เราตอ้งการทีจ่ะเดนิขา้มทางเหลา่น้ีไป เราก็ตอ้งกาํจดั

มนัออกไป อะไรทีเ่ป็นอปุสรรคขวางก ัน้การทาํความเพยีร เราตอ้งพยายามตดัมนัไป มนั

ไมม่คุีณมปีระโยชนก์บัจติใจ มนัอาจจะมปีระโยชน ์กบัการหาความสุขทีเ่ราเคยหามา แต่

ถา้เรารูว้่าความสุขทีเ่ราไดจ้ากสิง่เหลา่น้ี มนัสูค้วามสุขทีจ่ากการทาํความเพยีร เจรญิสต ิ

ทาํใจใหส้งบไมไ่ด ้ เราก็ตดัทิ้งมนัไปดกีวา่ เช่นเรายงัตดิอยู่กบัการดูละคร ตดิอยู่กบัการ

ทาํกจิกรรมสงัคมอะไรต่างๆ เราก็ตอ้งมาใชป้ญัญาพจิารณาช ัง่นํา้หนกัดู ว่า ความสุขที่

ไดร้บัจากการดูละคร จากการทาํกจิกรรมทางสงัคมต่างๆน้ี มนัสูค้วามสุขทีไ่ดจ้ากการมา

ทาํใจใหส้งบไดห้รอืไม ่และอะไรเป็นความสุขทีถ่าวร อะไรเป็นความสุขช ัว่คราว ถา้เราใช ้

การพจิารณาดว้ยปญัญา เราก็จะเหน็วา่ความสุขต่างๆ ทีเ่ราเคยหาอยู่น้ี มนัเป็นความสุข

ช ัว่คราว เป็นความสุขทีไ่มไ่ดใ้หค้วามอิ่มความพอกบัเรา เป็นความสุขทีจ่ะทาํใหเ้ราตอ้ง

ดิ้นไปเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่เรื่อยๆ เพราะเป็นความสุขทีเ่ราตอ้งใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื 

พอร่างกายอนัน้ีตายไป เราก็ตอ้งหาร่างกายอนัใหม ่ เราก็ตอ้งไปเกดิใหม ่ เมือ่ไปเกดิแลว้ 

ก็ตอ้งไปเจอกบัความแก่ความเจบ็ความตายใหม ่ แต่ถา้เรามาหาความสุขทีเ่กดิจากความ

สงบน้ี เราก็จะไดค้วามสุขทีถ่าวร เพราะเป็นความสุขทีต่ดิอยู่กบัใจ จะไมม่วีนัเสือ่ม ถา้

เรารูจ้กัวธิีสรา้งมนัขึ้นมาแลว้ เราจะรูจ้กัวธิีรกัษา และเราจะสามารถรกัษาใหม้นัอยู่ไปกบั

ใจไปไดต้ลอด เราไมต่อ้งใชร่้างกายเป็นเครื่องมอืหาความสุขอกีต่อไป เมือ่ร่างกายน้ีตาย

ไปแลว้ เราก็ไมต่อ้งกลบัมาหาร่างกายอนัใหม ่มาเกดิมาแก่มาเจบ็มาตายใหม ่ เราก็จะได ้

หลดุพน้จากความทกุขด์ว้ยความเพยีร ตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัสอนไว ้ 
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ถา้เราพจิารณาเปรยีบเทยีบช ัง่นํา้หนกัระหวา่งความสุข ๒ รูปแบบน้ีแลว้ เราก็จะรูว้่า

ความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบน้ี เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นความสุขทีเ่ราควรที่จะพุง่เป้าไป 

ถา้มอีะไรเป็นอปุสรรคต่อการหาความสุขจากความสงบ เราก็ตอ้งตดัมนัไป งานสงัคม

ต่างๆ ภารกจิการงานต่างๆ ถา้เราพอมพีอกนิแลว้ อยู่ไปไมเ่ดอืดรอ้น ก็ไปหาเงนิทองมา

เพิม่ขึ้นมาอกีทาํไม หาไปเท่าไรก็เท่านัน้ หรอืจะอา้งวา่หาใหค้นนัน้คนน้ี หาไปใหเ้ขาทาํไม 

สูส้อนใหเ้ขามาหาความสุข ทีเ่กดิจากความสงบน้ีไมด่กีวา่หรอื ชวนเขามาบาํเพญ็มา

ปฏบิตัไิปกบัเรา เขาจะไดร้บัความสุขทีแ่ทจ้รงิ ถา้เรายงัตอ้งหาเงนิหาทองเพือ่ใหเ้ขาอยู่

อย่างมคีวามสุขอยู่ แลว้ถา้เกดิเราตายไปหรอืเป็นอะไรไป เขาจะมใีครมาหาใหเ้ขาได ้ เขา

ก็ตอ้งหาของเขาเองอยู่ด ี เพราะฉะนัน้ถา้เราคดิอย่างน้ี เราก็จะสามารถที่จะตดั ความ

ผูกพนั หรอืภาระผูกพนัต่างๆใหห้มดไปได ้ เพือ่ทีเ่ราจะไดม้เีวลามาสรา้งความเพยีรกนั 

มาเจรญิสตกินั มานัง่สมาธิ ทาํใจใหส้งบเป็นหน่ึงกนั เพือ่จะไดส้มัผสักบัความสุขทีเ่กดิ

จากความสงบ แลว้เมือ่ไดร้บัความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบน้ี แลว้ก็ใชป้ญัญารกัษาต่อไป  

สิง่ทีจ่ะมาทาํลายความสุข ทีเ่กดิจากความสงบน้ี ก็คอืความอยาก ทีย่งัไมต่ายไปจาก

กาํลงัของสตแิละสมาธิ สติและสมาธิน้ี เพยีงแต่ยบัย ัง้ความอยากไวช้ัว่คราว แต่เวลาที่

ใจออกมาคิดปรุงเเต่ง ความอยากน้ีกจ็ะโผลข้ึ่นมาได ้ เวลาโผลข่ึ้นมา ถา้ปลอ่ยใหม้นั

ออกมาแผลงฤทธิ์ มนักจ็ะมาทาํลายความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบ ดงันัน้เวลาเกดิความ

อยากก็ตอ้งใชป้ญัญา ปญัญาก็จะชี้ใหเ้หน็วา่ สิง่ทีค่วามอยากตอ้งการนัน้ มนัเป็นทกุข ์

มากกวา่เป็นสุข เพราะวา่มนัเป็นความสุขเดีย๋วเดยีว อยากจะไปเสพรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ เวลาไปเสพก็มคีวามสุข แลว้พอไมไ่ดเ้สพปับ๊มนัก็หายไปหมด พอหายไป 

มนัก็ทาํใหเ้กดิความอยาก ทีจ่ะเสพขึ้นมาใหมก่็ตอ้งไปเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาทีไ่มไ่ดเ้สพก็

จะเกดิความหงดุหงดิราํคาญใจขึ้นมา เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา น่ีคอืปญัญาสอนใจใหเ้หน็

วา่อย่าไปทาํตามความอยาก สูอ้ยู่เฉยๆ สูก้ลบัมาทาํใจใหน่ิ้ง ใหส้งบ หยุดความอยาก

ดกีวา่ ถา้มีท ัง้ปญัญา มีท ัง้สต ิ กจ็ะสามารถฝืนความอยากได ้ ไม่ทาํตามความอยากได ้

พอไม่ทาํตามความอยาก ความอยากกจ็ะออ่นกาํลงัลงไป แลว้ต่อไปความอยากกจ็ะไม่

โผลข้ึ่นมาอกี เวลาไมม่คีวามอยาก ใจก็จะน่ิงสงบเยน็สบายใจไปตลอด  
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น่ีคอืหนา้ทีข่องปญัญา คอืคอยเตอืนใจสอนใจวา่ การทาํตามความอยากน้ี เป็นการสรา้ง

ความทกุขใ์หก้บัใจ ไมใ่ช่เป็นการสรา้งความสุขใหก้บัใจ การไมท่าํตามความอยากน้ี

ต่างหาก ทีจ่ะทาํใหส้รา้งความสุขใหก้บัใจ ถา้ไปทาํตามความอยาก ใจก็จะตอ้งทกุขก์บัสิง่

ทีอ่ยากได ้ เพราะไดอ้ะไรมาแลว้ ก็จะเกดิความหวง เกดิความห่วงใย เกดิความรกั เกดิ

ความผูกพนั เกดิความอยากไมใ่หสู้ญเสยีสิง่ทีไ่ดม้า แต่ธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆทีม่อียู่ใน

โลกน้ี ทีไ่ดม้าดว้ยความอยากน้ี ไมช่า้ก็เร็วมนัก็จะตอ้งมวีนัเสือ่ม มวีนัหมดไป มวีนัพลดั

พรากจากกนัไป พอเกดิเหตกุารณน์ัน้ขึ้นมา ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา อนัน้ีเป็นหนา้ที่

ของปญัญา ทีจ่ะทาํใหส้ามารถทาํลายความอยากต่างๆใหห้มดไปจากใจได ้ ส่วนสตหิรอื

สมาธิน้ีเพยีงแต่หยุดไวช้ ัว่คราว เช่นเวลาเจรญิมรณานุสตน้ีิ ก็จะไมส่ามารถไปคดิถงึรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ไมส่ามารถไปคดิถงึสิง่ต่างๆ บคุคลต่างๆได ้พอไมไ่ปคดิ ใจก็จะ

ไมม่คีวามอยาก พอใจสงบหยุดคดิ ความอยากต่างๆก็จะหยุดไปพรอ้มกบัความคดิ  

ความอยากน้ีใชค้วามคดิเป็นเครื่องมือ พอไม่มีความคดิ ความอยากกห็ายไป พอไมม่ี

ความอยาก ใจก็สงบเยน็สบาย มคีวามสุข พอออกจากความสงบมาคิดถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี 

ถงึบคุคลนัน้บคุคลน้ี ก็จะเกดิความอยากขึ้นมา แลว้ก็จะมาทาํใหค้วามสงบนัน้หายไป น่ี

คอืเรื่องของสิง่ทีจ่ะทาํใหใ้จสงบ กบัสิง่ทีจ่ะทาํใหใ้จไมส่งบ สิง่ทีจ่ะทาํใหใ้จสงบมคีวามสุข

ก็คอืสตหิรอืปญัญาอย่างใดอย่างหน่ึง ถา้มสีตกิ็สงบไดช้ ัว่คราว ถา้มปีญัญาก็จะสงบได ้

อย่างถาวร ในเบื้องตน้เราตอ้งใชส้ต ิ เป็นเครื่องกาํกบัควบคุมใจใหส้งบก่อน เพราะ

ปญัญาน้ีอาจจะไมม่ ี ใจยงัไมม่คีวามสงบพอทีจ่ะใชป้ญัญาได ้ เช่นมรณานุสต ิ พอระลกึ

ถงึความตายแทนทีใ่จจะสงบ ใจกลบัเกดิอาการหดหู่ เกดิอาการทอ้แทเ้บือ่หน่าย หรอื

หวาดกลวัขึ้นมา อย่างน้ีก็จะไมส่ามารถทีจ่ะเจรญิปญัญาได ้ ตอ้งรอ ทาํใจใหส้งบก่อน 

ดว้ยการเจรญิสตแิบบอื่นก่อน เช่นพทุธานุสต ิหรอืกายคตาสต ิเฝ้าดูการเคลือ่นไหวของ

ร่างกายอย่างต่อเน่ือง เพือ่ไมใ่หใ้จไปคดิถงึคนนัน้คนน้ี เรื่องนัน้เรื่องน้ี แลว้เวลานัง่สมาธิ 

ก็ดูทีล่มหายใจเขา้ออก หรอืบรกิรรมพทุโธๆไป ใจตัง้อยู่กบัอารมณใ์ดอารมณห์น่ึง ไมช่า้

ก็เร็ว ใจก็จะรวมเขา้สู่ความสงบได ้พอมคีวามสงบแลว้ ทน้ีี อารมณห์ดหู่ต่างๆทีเ่กดิจาก

ความพจิารณาความจรงิ เช่นความตาย ก็จะถกูความสงบน้ีกดเอาไว ้เวลาออกจากสมาธิ

มาใหม่ๆ  ความสงบน้ียงัมอียู่เต็มที ่ก็ใชเ้วลานัน้พจิารณาความตายไดอ้ย่างสบาย จะไม่มี
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ความรูส้กึหดหู่แต่อย่างใด แลว้ก็จะไดจ้ดจาํไดว้่าร่างกายน้ีจะตอ้งตาย ไม่มใีครทีจ่ะมา

ยบัย ัง้ความตายของร่างกายได ้ ความอยากไมต่ายน้ีจะทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมาโดยใช ้

เหต ุเมือ่เหน็ความเป็นจริงแลว้ พอตอ้งเจอความตาย ก็จะยอมตายดกีวา่ยอมทกุข ์ 

ความทกุขน้ี์เป็นอนัตรายต่อจติใจ แต่ความตายน้ีไมเ่ป็นอนัตรายต่อจติใจ ความตายน้ี

เป็นภยัต่อร่างกาย แต่ร่างกายเขาไมเ่ดอืดรอ้น เพราะเขาไมรู่ว้า่เขาเป็นหรอืเขาตายนัน่เอง 

ดงันัน้พอมปีญัญาแลว้ ก็จะสามารถหา้มใจไม่ใหไ้ปอยากไมต่ายได ้ พอหา้มใจไมอ่ยาก

ไมต่ายไดก้็จะไมท่กุขก์บัความตาย จะตายไดอ้ย่างสบาย น่ีคือการปฏบิตัธิรรมเพื่อให ้

หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ตอ้งหลดุพน้จากความทกุข ์ดว้ยความพากเพยีร ตอ้งมี

ความเพยีรตลอดเวลา ตัง้แต่ตื่นจนหลบั พระพทุธเจา้สอนพระใหบ้าํเพญ็ ต ัง้แต่ตื่น

ขึ้นมาเลย ตื่นขึ้นมาตสีองตสีามก็ใหเ้ดนิจงกรมนัง่สมาธิ เจรญิปญัญาแลว้แต่วา่อยู่ใน

ธรรมข ัน้ไหน พอถงึเวลาออกไปทาํภารกจิต่างๆ ก็ใหม้สีตคิวบคุมใจใหอ้ยู่กบัภารกจิการ

งานทีก่าํลงัทาํอยู่ กาํลงับณิฑบาต กาํลงัขบฉนัอาหาร กาํลงัลา้งบาตรเชด็บาตร กาํลงัทาํ

อะไรก็ใหเ้จรญิสตอิยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู่ พอเสร็จภารกจิ กลบัมาถงึทีพ่กั ก็ใหเ้ดนิ

จงกรม นัง่สมาธิต่อไป สลบักนัไป ถา้เหน่ือย ถา้มคีวามเพลยีอ่อนเพลยี ก็อาจจะนอน

พกัสกัช ัว่โมงในช่วงกลางวนัก็ได ้พอตื่นขึ้นมา ก็ลุกขึ้นมาเดนิจงกรม นัง่สมาธิไป จนถงึ

เวลาทาํหนา้ทีป่ดักวาด ปดักวาดลานวดั ดืม่นํา้ปานะ สรงนํา้ ซกัผา้ เสร็จแลว้ก็เขา้

ทางเดนิจงกรม นัง่สมาธิไป จนถงึระยะเวลา ๔ - ๕ ทุ่ม ก็จะพกัผ่อนหลบันอนประมาณ

สกั ๔ - ๕  ช ัว่โมง พอตื่นขึ้นมา ตสีองตสีามก็บาํเพญ็ต่อ  

น่ีคอืลกัษณะของการมคีวามเพยีร มคีวามพยายามในการทีจ่ะผลกัดนัจติใจ ใหส้รา้ง

ธรรมต่างๆขึ้นมา โดยเฉพาะ สต ิ สมาธิ และปญัญาธรรม ถา้มสีต ิ มสีมาธิ มปีญัญา

ธรรมแลว้ การหลดุพน้จากความทกุข ์ ก็จะเป็นผลปรากฏตามมาอย่างแน่นอน เพราะ

เป็นวธิีการทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดบ้าํเพญ็มาแลว้ ไดร้บัผล

มาแลว้ แลว้นาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนใหแ้ก่พวกเรา ถา้พวกเรามศีรทัธา มคีวามเชื่อ  แลว้

นอ้มนาํเอาไปปฏบิตั ิ รบัรองไดว้า่ผลทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดร้บั 

ก็จะเป็นผลทีเ่ราไดร้บัเช่นเดยีวกนั ตอนน้ีผลเหลา่น้ีไมป่รากฏขึ้นมาเพราะอะไร เพราะ
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เราไมม่คีวามเพยีร เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายทา่นมกีนั เรา

มคีวามเพยีร แต่เพยีรไปผดิทศิผดิทาง แทนทีจ่ะเพยีรไปในการสรา้งธรรม คอืสรา้งสต ิ

สรา้งสมาธิ สรา้งปญัญา เรากลบัไปเพยีรสรา้งลาภยศสรรเสรญิ ไปสรา้งความสุขทางตา

หูจมกูลิ้นกายกนั แทนทีเ่ราจะหลดุพน้จากความทกุข ์ เรากลบัตอ้งตดิอยู่กบักองทกุข ์

ต่อไป  

กองทกุขแ์ห่งการเกดิแก่เจบ็ตาย กองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ เพราะความเพยีร

ในการหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี จาํเป็นจะตอ้งมร่ีางกาย

เป็นเครื่องมอืนัน่เอง พอตอ้งใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื เวลาร่างกายทีม่อียู่ในขณะน้ีตาย

ไป ความอยากทีจ่ะหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญ ทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี ไมไ่ดต้ายไป

กบัร่างกาย ยงัอยู่คู่กบัใจอยู่ ความอยากน้ีก็จะเป็นตวัดงึใจ ใหไ้ปหาร่างกายอนัใหม ่ ไป

เกดิแก่เจบ็ตายใหมอ่กีรอบหน่ึงและอกีหลายๆรอบ จนกวา่ทีเ่ราจะหนัความเพยีรของเรา 

จากการไปหาความสุขทางรูปเสยีงกลิน่รส ความสุขทางลาภยศสรรเสรญิ ใหม้าหา

ความสุขจากความสงบของใจ ดว้ยการเจรญิสต ิ สมาธิ และปญัญา ถา้เราไดห้นัเห

ทศิทางของความเพยีรของเรา จากการไปหาความสุขทางลาภยศสรรเสรญิ ทางตาหูจมกู

ลิ้นกาย มาสู่การหาความสุขจากการเจรญิสตสิมาธิปญัญา เพือ่ทาํใหจ้ติสงบ และ

เพือ่ทีจ่ะไดส้มัผสักบัความสุขทีเ่กดิจากความสงบ เราก็จะหลดุพน้ออกจากกองทกุข ์

แห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ เพราะวา่เราจะไมต่อ้งพึง่ร่างกายอกีต่อไป เรามธีรรมเป็นที่

พึง่ ธรรมน้ีแลทีจ่ะทาํใหใ้จของเรามคีวามสุข ทาํใหเ้ราไมต่อ้งอาศยัร่างกาย เป็นเครื่องมอื

ในการหาลาภยศสรรเสริญ ในการหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เมือ่เราไมใ่ชร่้างกาย

แลว้ เราก็ไมต่อ้งกลบัมาเกดิใหมอ่กีต่อไป เราก็จะหลดุพน้จากกองทกุขไ์ดอ้ย่างถาวร น่ี

คอืทีม่าของคาํสอนที่พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้่า หลดุพน้จากความทกุขไ์ดด้ว้ยความ

เพยีร  

ดงันั้นขอใหพ้วกทา่นทัง้หลายจงตัง้เป้าหมายไวอ้ยูท่ี่ความเพยีร พยายามสอนพยายาม

เตอืนตวัเองวา่ต่อไปน้ี เราจะตอ้งทาํความเพยีรนบัต ัง้แต่ทีเ่ราตื่นขึ้นมาเลย เราสามารถ

สรา้งความเพยีร ทาํความเพยีรไดด้ว้ยการเจรญิสตอิย่างต่อเน่ือง ระลกึถงึพทุโธก็ได ้
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ระลกึถงึความตายก็ได ้ หรอืเฝ้าดูการเคลือ่นไหวของร่างกายก็ได ้ ถา้เรามกีารกระทาํ

เหลา่น้ี ถอืวา่เราไดม้กีารกระทาํความเพยีรแลว้ แลว้ถา้เราทาํไปอย่างต่อเน่ือง ผลก็จะ

ปรากฏใหเ้ราเหน็ ความสงบก็จะปรากฏขึ้นมา เมื่อเหน็ความสงบ เหน็ประโยชน ์ เหน็

ความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบ ก็อยากจะรกัษาไว ้ ก็จะใชป้ญัญาพจิารณา ทาํลายสิง่ทีจ่ะมา

คอยทาํลายความสงบทีไ่ดม้า พอมปีญัญา ปญัญาก็จะสามารถทาํลายตณัหาความอยาก

ต่างๆ ทีเ่ป็นตวัทีจ่ะมาทาํลายความสงบ ทาํลายความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบ พอตณัหาถกู

ปญัญาทาํลายไปหมดแลว้ ก็จะไมม่อีะไรมาทาํลายความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบ ความสุข

ทีไ่ดจ้ากความสงบน้ี ก็จะเป็นบรมสุขไป เป็นปรมงั สุขงัไป ใจก็เป็นนิพพานไป ใจก็หลดุ

พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิไป  

น่ีคือเป้าหมายของชีวติของพวกเรา เป้าหมายของความเพยีร เพยีรเจรญิธรรม เช่นสต ิ

สมาธิ และปญัญา เพื่อวมิตุติ การหลดุพน้  

จงึขอฝากเรื่องของความเพยีรพยายามน้ี ใหท้่านจงนาํเอาไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิ

เพือ่ความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่

เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี ขออนุโมทนาใหพ้ร 

ถาม ขณะทานขา้วจะบรกิรรมไปดว้ย สลบักบัคดิเรื่องเพือ่นเปลีย่นศาสนา พอคดิวา่

ช่างเขาเรื่องของเขา ก็ไดย้นิแต่คาํบรกิรรมค่ะ วนัก่อนคุยกบัเพือ่นแลว้ก็ทกุขไ์ป

กบัเขา นึกไดว้า่ใหค้ดิเป็นไตรลกัษณ ์ ก็หายค่ะ แบบน้ีถกูตอ้งไหมคะ และตอ้ง

ทาํอย่างไรต่อไปคะ 

ตอบ ถกูตอ้งแลว้ ควรพยายามใหเ้กาะตดิอยู่กบัคาํบรกิรรมไปเรื่อยๆ เวลามคีวามคดิ

เขา้มาแทรกก็อย่าไปสนใจ ใหเ้กาะตดิอยู่กบัคาํบรกิรรม หรอืวา่ถา้มนัใชป้ญัญา 

ใชไ้ตรลกัษณไ์ดก้็ใชไ้ด ้ คดิวา่เป็นไตรลกัษณ ์ เป็นอนิจจงั เป็นอดตีมนัผ่านไป

แลว้ เราไปทาํอะไรมนัไมไ่ด ้ คิดไปก็ป่วยการเปลา่ๆ ก็หยุดคดิแลว้ก็กลบัมา

เจรญิคาํบรกิรรมต่อไป พยายามทาํคาํบรกิรรมใหม้นัไปเรื่อยๆ จนมนัฝงัอยู่ในใจ

เป็นนิสยั ตอ้งการจะบรกิรรมเมือ่ไหร่ก็จะบรกิรรมได ้เพราะคาํบรกิรรมน้ี จะเป็น
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เหมอืนกบัยาสามญัประจาํบา้น ทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาความทกุขเ์ฉพาะหนา้ได ้

เวลาเกดิความทกุขจ์ากเรื่องอะไร ถา้เราบรกิรรมพทุโธๆไป เดีย๋วความทกุขน์ ัน้ก็

จะหายไป เพราะเราไมไ่ปคดิถงึเรื่องทีท่าํใหเ้ราทกุข ์ นัน่เอง เช่นเราไปอยู่ในที่

เปลีย่วแลว้กลวัผขีึ้นมา เราก็บรกิรรมพทุโธๆไป ถา้ใจเราไมไ่ปคดิถงึเรื่องผแีลว้ 

ความกลวัผกี็จะหายไป ถา้เราไมห่ดับรกิรรมไวก่้อน พอถงึเวลาจะบรกิรรมมนั

บรกิรรมไมอ่อก มนัจะคดิอยู่กบัเรื่องผอีย่างเดยีว ฉะนัน้ตอ้งพยายามฝึก

บรกิรรมไปเรื่อยๆ ท ัง้วนัเลย ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนหลบั ยกเวน้เวลาทีเ่ราตอ้งใช ้

ความคดิในการทาํงานทาํการ หรอืคดิในเรื่องทีจ่าํเป็น เช่นคดิทางดา้นปญัญา เรา

ก็หยุดบรกิรรมได ้ แต่ถา้เราไม่ไดค้ดิ หรอืวา่คดิไปในทางทีเ่ป็นกเิลสตณัหา ก็

ควรทีจ่ะใชค้าํบรกิรรมมายบัย ัง้ อย่าปลอ่ยใหใ้จคดิไปในทางความโลภความ

โกรธความหลง เพราะจะทาํใหเ้กดิความฟุ้ งซ่าน เกดิความวุน่วายใจขึ้นมา ถา้มี

คาํบรกิรรมอยู่อย่างต่อเน่ือง ใจจะวา่งจะเยน็จะสบาย เวลานัง่สมาธิใจก็จะรวม

เป็นหน่ึงเป็นสมาธิได ้ฉะนัน้จงพยายามทาํไป จนกระท ัง่มนัเป็นส่วนหน่ึงของชวีติ

เราเลย คอืคาํบรกิรรมทีเ่ราสามารถจะใชไ้ด ้ ทกุเวลานาททีีเ่ราตอ้งการ เวลาทีเ่รา

ไมต่อ้งการใชเ้ราก็หยุดได ้ เช่นถา้ใจเราสงบ ใจเราไมค่ดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี สิ่งนัน้

สิง่น้ี คนนัน้คนน้ี เราก็ไมต่อ้งบรกิรรมก็ได ้ ใจใหเ้ราอยู่วา่งๆเฉยๆ อย่าไปแกวง่

เทา้หาเสี้ยน ความคดิของเราน้ีมนัเป็นเหมอืนกบัการแกวง่เทา้ พอไปคดิถงึคน

นัน้ขึ้นมาเดีย๋วก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา คดิถงึสิง่นัน้เดีย๋วก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา น่ี

เรยีกวา่การแกวง่เทา้หาเสี้ยน ใจของเราใชค้วามคิด เป็นการแกวง่ตวัเองไปหา

ความทกุข ์ ถา้เราหยุดความคดิไดค้วามทกุขก์็จะไมเ่กดิ ถงึแมม้นัจะมอียู่ขา้ง

นอกมนัจะไมเ่ขา้มาภายในใจเรา มนัจะเกดิไดก้็แค่ทีร่่างกายเท่านัน้ มนัจะอยู่ที่

ร่างกาย แต่มนัไม่สามารถทะลทุะลวงเขา้มาในใจได ้ ตวัทีท่าํใหค้วามทกุขท์ะลุ

ทะลวงเขา้มาในใจ ก็คอืความคดิของเราน่ีเอง ไปดงึความทกุขเ์ขา้มาเอง ไปเชญิ

ความทกุขเ์ขาเขา้มาเอง ถา้หยุดความคดิปับ๊มนัก็เหมอืนกบัปิดประตู พอปิด

ประตูความทกุขม์นัก็เขา้มาไมไ่ด ้ ง ัน้พยายามบรกิรรมไปเรื่อยๆ จนกระท ัง่มนั

เป็นนิสยัไปเลย เป็นเหมอืนกบัการหายใจ ลมหายใจ เวลาตอ้งการบรกิรรม
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เมือ่ไหร่ก็สามารถใชไ้ดท้นัททีนัใด อนัน้ีจะเป็นคุณเป็นประโยชน ์ ในเบื้องตน้ของ

การปฏบิตั ิแลว้ต่อไปเราก็จะสามารถไปข ัน้ปญัญาไดต่้อไป  

ถาม ถา้บรษิทั ๔ ไมเ่ขา้ใจธรรม หรอืตามบคุคล พอมผูีน้าํทีช่ี้ทางผดิ จะรกัษาพระ

ธรรมพระวนิยัอย่างไรดคีรบั 

ตอบ ก็อย่าไปยดึบคุคล ใหย้ดึหลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถา้ไมรู่ห้ลกัธรรมก็

ตอ้งศึกษา ตอ้งอ่านหนงัสอืธรรมะ ตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรมของพระปฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบ ศึกษาพระไตรปิฎก ศึกษาพระสูตรต่างๆของพระพทุธเจา้ อนัน้ีเป็นศาสดา

ของพวกเราทีแ่ทจ้รงิ คนทีม่าเกดิมาตายมาส ัง่มาสอนน้ี เขาก็มาแลว้ก็ไปกนัไป มี

ท ัง้ของจรงิและมที ัง้ของปลอม ถา้ไปเจอของจรงิก็โชคดไีป ถา้ไปเจอของปลอมก็

โชครา้ยไป ฉะนัน้อย่าไปเสีย่งดกีวา่ หาของแทข้องจรงิก็คอืคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ดกีวา่ แลว้ค่อยไปหาคาํสอนของครูบาอาจารยเ์ป็นเครื่องเสริมอกีที

หน่ึง มาช่วยอธิบายขยายความ คาํสอนของพระพทุธเจา้ ใหเ้ราเหน็กระจ่างเขา้ใจ

อย่างแจ่มแจง้ขึ้นมา เพราะผูท้ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ผูท้ีไ่ดร้บัผลแลว้น้ี จะสามารถ

แจกแจงขยายความหมายของคาํสอนของพระพทุธเจา้ ใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

บางทอ่ีานคาํสอนน้ียงัจะไมค่่อยเขา้ใจ เน่ืองจาก ๑. ภาษา ๒. สอนแบบกลางๆ

ไมไ่ดท้ะลทุะลวงเขา้ไปสู่เรื่องใดเรื่องหน่ึง บางทตีอ้งมผูีเ้อาคาํสอนน้ีมาใชก้บั

เหตกุารณต่์างๆ แลว้ก็จะทาํใหเ้ราเขา้อกเขา้ใจดขีึ้น และสามารถนอ้มนาํเอาไป

ปฏบิตัใิหเ้กดิผลกบัเราได ้ ครูบาอาจารยท์ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบน้ีสาํคญัมาก แต่

ยากเหมอืนเพชรทีจ่ะหาได ้ ครูบาอาจารยท์ีส่อนแบบไมรู่เ้รื่องรูร้าวน้ีมเียอะ 

เหมอืนกอ้นอฐิกอ้นกรวดกอ้นทราย ก็ตอ้งระมดัระวงั อย่าไปเจออาจารยท์ีส่อน

ผดิทาง เพราะว่าจะทาํใหเ้ราหลงทางไดน้ ัน่เอง แต่ถา้เรามคีาํสอนของ

พระพทุธเจา้จากพระไตรปิฎกเป็นหลกั เช่นพระสูตรหลกัๆ ๓ – ๔ พระสูตรน้ีก็

พอเพยีง ทีจ่ะทาํใหเ้รารูว้า่ครูบาอาจารยท์ีส่อนเราน้ี ท่านสอนไปในแนวทาง

เดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนหรอืไม ่ถา้ไมต่รงกนัก็ถอยดกีวา่ 
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ถาม พีส่าวเสยีชวีติไป ๓ – ๔ เดอืนแลว้ พยายามทีจ่ะทาํใจ แต่ก็ยงัทาํใจไมไ่ดเ้ลยค่ะ 

มคีวามทกุขเ์พราะคดิถงึเขามาก ขอหลวงพอ่สอนเพือ่นาํมาใหเ้กดิสตปิญัญา ใน

การปลอ่ยวางใหไ้ดค่้ะ  

ตอบ ก็อย่างทีส่อน เบื้องตน้ก็หยุดคดิ อย่าไปคดิถงึเขา ใชค้าํบรกิรรมดงึใจเราออกมา

จากความคดิถงึเขา ถา้เราบรกิรรมพทุโธๆไป เราก็จะคดิถงึเขาไมไ่ด ้ ฉะนัน้เราก็

ตอ้งพยายามบรกิรรมไป ทกุๆเวลาทีใ่จจะไปคดิถงึเขา ก็ตอ้งรบีดงึคาํบรกิรรม

ออกมา บรกิรรมไปจนกระท ัง่หยุดคดิหรอืลมืคดิถงึเขา เราก็หยุดบรกิรรมได ้

แลว้พอเขาจะกลบัไปคดิอกีเราก็บรกิรรมใหม ่ เป็นเหมอืนรถยนต ์ รถยนตท์ีม่นั

ไหลไปตามทางทีม่นัลาดชนั เราก็ตอ้งคอยเบรคไว ้ พอเหยยีบเบรครถมนัหยุด

ไหล เราก็ถอนเบรคได ้ พอรถมนัจะไหลใหมเ่ราก็เหยยีบเบรคใหม ่ ใจเราก็เป็น

เหมอืนรถทีไ่หลไปตามเรื่องราวต่างๆ ชอบไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี คดิแลว้ก็นอน

ไมห่ลบักนิไมไ่ด ้ กเ้พราะเกดิอารมณอ์ะไรต่างๆขึ้นมา ก็หยุดความคดินัน้ เท่า

นัน้เอง เครื่องมอืทีจ่ะหยุดความคดิก็คอืคาํบรกิรรมน้ี บรกิรรมไป พทุโธๆไป ถา้

ไมช่อบเปลีย่นคาํบรกิรรมอย่างอื่นก็ได ้ ใชพ้ทุโธ ธมัโม สงัโฆก็ได ้พทุธงั สรณงั 

คจัฉาม ิธมัมงั สรณงั คจัฉามกิ็ได ้ ขอใหใ้จมอีะไรทาํ เพือ่จะไดไ้มไ่ปคดิถงึเรื่อง

นัน้เท่านัน้เอง พอเรา ใจไดอ้ยู่กบัเรื่องอื่นไปสกัพกัมนัก็จะลมืเรื่องนัน้ ความทกุข์

ใจก็จะหายไป ซึง่พยายามหดับรกิรรมไว ้ อย่างทีเ่มือ่กี้ไดพ้ดูตอบไปในคาํถามที่

ผ่านมาว่า คาํบรกิรรมน้ีเป็นเหมอืนยาสามญัประจาํบา้น รกัษาไดท้กุโรค ปวด

ทอ้งปวดหวั ปวดแขง้ปวดขายาหมอ่งน้ีทาไดห้มด  

ถาม ถา้เรารบัเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทนต่างๆ จากนายจา้งหรอืบรษิทั ทีไ่ดร้ายไดท้ีม่า

จ่ายเราจากอบายมขุ การกระทาํผดิศีล ไมด่ต่ีางๆ เมือ่เรารบัเงนิดงักลา่ว โดยที่

เราไม่ไดรู้เ้หน็การกระทาํดงักลา่วดว้ย เราจะบาปหรือไมค่รบั และมวีธิีการปฏบิตัิ

ตวัอย่างไร  

ตอบ เรื่องเงนิของคนอื่น เขาหามาดว้ยวธิีใดไมใ่ช่เรื่องของเรา คนทีห่ามาจะตอ้งเป็น

ผูร้บัผลของการหาของเขา ถา้เขาหามาโดยมชิอบผดิศีลผดิธรรม เขาก็จะตอ้งรบั
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วบิากของเขาไป ถา้ทาํผดิกฏหมายก็อาจจะตอ้งถกูเจา้หนา้ทีท่างบา้นเมอืง จบัไป

ลงโทษต่อไป แต่เงนิทองทีเ่ขาเอามาใชจ้บัจ่ายซื้อขา้วซื้อของ จ่ายเงนิเดอืนให ้

คนงานน้ี ไม่มผีลแต่อย่างใดกบับคุคลที ่๓ ดงันัน้ไมต่อ้งไปกงัวล นอกจากถา้เรา

รูว้า่เขาเป็นโจร เราก็อย่าไปทาํงานกบัเขาก็แลว้กนั  

ถาม ถา้เราตอ้งการทาํจติเป็นสมาธิ โดยอยู่กบัปจัจบุนัขณะ แต่วา่เราตอ้งดาํเนินชวีติ

ต่อไป ตอ้งวางแผนอนาคตต่างๆ ทาํอย่างไรเราถงึจะทาํจติใจใหเ้ป็นสมาธิ กรณี

ตอ้งคดิเรื่องต่างๆอกีดว้ยครบั  

ตอบ ก็เราไมไ่ดค้ดิท ัง้วนัไมใ่ช่หรอื เราก็คดิเป็นเวลาของมนั เมือ่ถงึเวลาจะตอ้งวาง

แผนการ วา่วนัน้ีจะมงีานอะไรจะตอ้งทาํอะไรก็คิดไป พอรูแ้ลว้วา่ตอ้งทาํอะไร 

เตรยีมการไวแ้ลว้เราก็หยุดคดิมนัไป แลว้ก็กลบัมาดงึใจใหว้า่งใหส้งบ ไม่ใหล้อย

ไปกบัเหตกุารณต่์างๆ แต่มนัจะไมด่เีท่ากบัการทีไ่มม่ภีารกจิการงานคดิอะไรเลย 

เพราะถา้มนัมแีลว้ความผูกพนั ความเผลอสต ิ มนัจะคอยดงึใหเ้ราไปคดิอยู่

เรื่อยๆ เพราะความกงัวลบา้ง ความวติกบา้ง กลวัจะลมืบา้ง กลวัจะไมไ่ดท้าํให ้

มนัดใีหม้นัสาํเร็จบา้ง มนัก็จะทาํใหไ้ปคดิ ไปผูกพนัอยู่กบัความคดิเหลา่นัน้ ถา้

ไมม่กีารงานทีจ่ะตอ้งคดิเรื่องราวเหลา่น้ี มนัก็ไมม่อีะไรจะดงึไป ผูป้ฏบิตัจิรงิๆจงึ

มกัจะเป็นนกับวชกนั หรอืเป็นผูท้ีต่กงานกนั คอืผูท้ีไ่มม่ภีารกจิการงานตอ้งทาํ  

ถาม พระพทุธเจา้พระอรหนัต ์ ยงัมพีลงังาน หรอืมจีติวญิญาน ทีส่ามารถถ่ายทอด 

หรอืช่วยเหลอืเราไดห้รอืไมค่รบั 

ตอบ ก็สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนน่ีแหละ เป็นพลงังาน เป็นผลงานของพระพทุธเจา้ 

ทีส่อนใหพ้วกเราสามารถหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายได ้ แต่เรื่องของพลงัจติ

อย่างทีเ่ราคดิกนั เช่นสามารถปลกุเสกใหเ้ราเป็นนู่นเป็นน่ีขึ้นมาไดน้ี้ มนัไมม่ี

หรอก อย่าไปคดิวา่พระพทุธเจา้ ถงึแมจ้ะวเิศษขนาดไหน ท่านก็ไมส่ามารถผลติ

นิพพานใหก้บัเราได ้ ปลุกเสกใหเ้ราเป็นพระอรหนัตข์ึ้นมาได ้ อนัน้ีมนัเหนือวสิยั 

มนัเหนือกฏของหลกัเหตผุล หลกัเหตผุลอยู่ทีว่า่ ผูใ้ดมเีหตผูุน้ ัน้ก็จะไดร้บัผล 
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ผูใ้ดไมม่เีหตผูุน้ ัน้ก็จะไมไ่ดร้บัผล แต่หนา้ทีข่องพระพทุธเจา้กบัของพระสาวก ก็

เพยีงสอนใหเ้รารูจ้กัเหต ุ เพือ่ใหเ้ราสรา้งเหตขุองเราขึ้นมาเอง เมือ่เราสรา้งเหตไุด ้

เราก็จะไดร้บัผลได ้ น้ีคอืงานทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงกระทาํ ตลอดระยะเวลา

หลงัจากทีไ่ดท้รงตรสัรู ้ ไปจนถงึวนัสุดทา้ยของชวีติ ก็คอืสอนเหต ุ สอนใหพ้วก

เราสรา้งเหตขุึ้นมากนั เมือ่มเีหตแุลว้ผลก็จะตามมาต่อไป  

ถาม ขอหลกัในการดาํเนินชวีติ ไมใ่หนึ้กถงึอดตี และกงัวลอนาคตครบั 

ตอบ ก็ตอ้งใชค้าํบรกิรรมหรอืสต ิ แบบใดแบบหน่ึง ดงึใจเอาไว ้ ใจน้ีก็เป็นเหมอืนเรอื 

ถา้เรอืเราทอดสมอไวม้นัก็จะไมไ่หลไปตามกระแสนํา้ ไมว่า่จะนํา้ขึ้นหรอืนํา้ลง 

มนัก็จะไมไ่หลขึ้นไหลลง ฉนัใด ใจของเราก็มกีระแสของความคิด ความคดิน้ีมนั

ก็จะไหลมาเรื่อยๆ ถา้เราไมม่อีะไรผูกใจไว ้ มนัก็จะไหลไปตามกระแสความคดิ 

คดิแลว้ก็เกดิอารมณต่์างๆขึ้นมา ถา้เรามคีาํบรกิรรม มสีต ิเป็นเครื่องผูกใจไว ้ใจ

ก็จะไมไ่หลไปตามกระแสของความคดิ ความคดิก็จะไมม่อีทิธิพล ทีจ่ะทาํใหใ้จ

เราเกดิอารมณต่์างๆขึ้นมา เกดิความวา้วุน่ขุ่นมวัขึ้นมาได ้ ใจของเราก็จะต ัง้อยู่ใน

ปจัจบุนัไดต้ลอดเวลา ไม่ไหลไปตามกระแสของความคดิในอดตีบา้ง ความคิดใน

อนาคตบา้ง ถา้มสีต ิสตน้ีิก็มหีลายแบบดว้ยกนั คาํบรกิรรมต่างๆก็เป็นแบบหน่ึง 

การเพง่อยู่กบัเรื่องใดเรื่องหน่ึงสิง่ใดสิง่หน่ึง เช่นร่างกาย อาการเคลือ่นไหว การ

ทาํงานของร่างกาย เราเพ่งอยู่กบัการงาน การเคลือ่นไหวของร่างกาย ใจก็จะไป

คดิถงึอดตีถงึอนาคตไมไ่ด ้ฉะนัน้ตอ้งมสีต ิ 

ถา้มสีตแิลว้ใจจะตัง้ม ัน่ ใจจะเป็นสมาธิ เป็นปจัจบุนั ใจจะสงบ สตเิป็นธรรมที่

สาํคญัอย่างยิ่ง แต่สตจิะเกดิขึ้นมาไดก้็ตอ้งมคีวามเพยีร เพยีรเจรญิสต ิสตไิมไ่ด ้

เกดิขึ้นมาเอง ไมเ่หมอืนฝน ฝนเมือ่กี้ น้ีมนัตกมาเองได ้ แต่สติ วนัดคีนืดมีนัไม่

โผลข่ึ้นมาใหเ้รา มนัจะโผลข่ึ้นมาใหเ้รา ต่อเมือ่เรามคีวามเพยีรพยายามทีจ่ะ

เจรญิสต ิจงึตอ้งคอยตัง้ใจ บอกเตอืนใจวา่ ตื่นขึ้นมาน้ีเราตอ้งต ัง้สตก่ิอนเลย สติ

น้ีเราสามารถตัง้ได ้ ไมต่อ้งไปอยู่ทีว่ดั อยู่ทีไ่หนก็ต ัง้ได ้ เพยีงแต่วา่ ต ัง้ไดน้านตัง้

ไดน้อ้ยตัง้ไดม้ากน้ี มนัอยู่ทีส่ถานที ่ ถา้อยู่ในสถานทีส่งบสงดัวเิวก ไมม่เีรื่องมี
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ราวน้ีจะตัง้สตไิดม้ากไดน้าน แต่ถา้ตอ้งไปอยู่ในเหตกุารณต่์างๆ เกี่ยวขอ้งกบั

บคุคลต่างๆน้ี มนัจะลม้ระเนระนาดไดง้า่ย เดีย๋วมนัก็ถกูเหตกุารณต่์างๆฉุดลาก

ไป  

ดงันัน้ผูท้ีอ่ยากจะไดส้ตมิากๆ ไดส้ตนิานๆ จะตอ้งไปปลกีวเิวกอยู่คนเดยีวถงึจะ

ได ้ แต่ถา้ยงัไปไมไ่ดก้็เอาเท่าทีไ่ดก่้อน ตื่นขึ้นมาก็ยงัอยู่คนเดยีวอยู่ อยู่ใน

หอ้งนอนน้ีก็ไมไ่ดยุ่้งกบัใคร ตื่นขึ้นมาเราก็ต ัง้สตขิองเราได ้ เขา้ไปในหอ้งนํา้ก็

ไมไ่ดยุ่้งกบัใคร เราก็ต ัง้สตไิด ้ ยงัพอมเีวลาทีจ่ะต ัง้สตไิดบ้า้ง แต่พอออกมา

พบปะคนโนน้คนน้ีแลว้ ไปแลว้ เดีย๋วหายไปหมดแลว้ พทุธงพทุโธอะไรน่ีหายไป

หมดแลว้ เดีย๋วเรื่องคนนัน้เรื่องคนน้ีเขา้มา กวา่จะไดก้ลบัมาตัง้สตอิกีทกี็ตอนที่

เขา้ไปในหอ้งนํา้นะ น่ีคอืความจรงิทีพ่วกเราจะตอ้งยอมรบั และตอ้งพยายามทาํ

ใหไ้ด ้ คอืตอ้งเพยีรพยายามสรา้งสต ิ ดว้ยการหาที่ๆ สงบสงดัวเิวก ดว้ยการตดั

ภารกจิความผูกพนัต่างๆใหม้นันอ้ยลงไป จนกระท ัง่ไมม่เีลย ถา้ไมม่แีลว้มนัก็จะ

งา่ยต่อการสรา้งสต ิ งา่ยต่อการเจรญิสมาธิ งา่ยต่อการเจรญิปญัญา งา่ยต่อการ

หลดุพน้ บางคนหลดุพน้ไดภ้ายใน ๗ วนั บางคนก็ ๗ เดอืน บางคนก็ ๗ ปี 

เพราะความผูกพนัมมีากนอ้ยไมเ่ท่ากนั ถา้ผูกพนัมากก็ชา้หน่อย ถา้ผูกพนันอ้ยก็

เร็วหน่อย อยู่ทีค่วามผูกพนั อยู่ทีใ่จเราไปยุ่งกบัอะไรมากหรอืนอ้ย ถา้ยุ่งมากก็

ชา้ ถา้ยุ่งนอ้ยก็เร็ว  

ดงันัน้ขอใหเ้พยีร พยายามตดัภาระความผูกพนั กบัเรื่องราวต่างๆ เอาเท่าทีม่นั

จาํเป็นจรงิๆเท่านัน้ ถา้ไมจ่าํเป็นก็อย่าไปสนใจ สิง่ต่างๆในโลกน้ีทาํไปมากนอ้ย

เท่าไหร่ มนัไมเ่ป็นประโยชนก์บัจติใจของเรา เหมอืนกบัการเจรญิสต ิ เหมอืนกบั

การเจรญิปญัญา ฉะนัน้ตอ้งพุง่เป้าไปทีก่ารเจรญิสต ิ สมาธิ และปญัญาน้ีเท่านัน้ 

แลว้เราจะไดร้บัสิง่ทีเ่ลศิที่ประเสรฐิ ที่พระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลายไดร้บั

กนั  

ก็ขอยุตกิารประชมุไวเ้พยีงเท่าน้ี ขอใหท้่านจงนาํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ไปพนิิจ

พจิารณา ไปปฏบิตั ิเพือ่ความสุขความเจรญิกา้วหนา้ในธรรม ยิ่งๆขึ้นไปเทอญ  
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กณัฑท์ี่ ๕๐๑ 

ตอนน้ีเดินทางมรรคหรอืสมทุยั 
๒๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๙ 

พระพทุธเจา้ทรงสอน ใหพ้วกเราคอยเตือนตนเองอยูเ่รื่อยๆว่า วนัเวลาผ่านไป ผ่านไป 

เรากาํลงัทาํอะไรกนัอยู ่ เรากาํลงัเจรญิมรรคที่ควรเจรญิใหม้าก ควรเจรญิใหส้มบูรณ์ 

หรอืเรากาํลงัเจรญิสมทุยั ตน้เหตขุองความทกุข ์คือตณัหาความอยากตา่งๆ ถา้เราคอย

เตอืนตวัเราอยู่เรื่อยๆ ถามตวัเราอยู่เรื่อยๆ ตรวจดูการกระทาํของเราอยู่เรื่อยๆ เวลาเรา

ทาํสิง่ทีข่ดักบัคาํสอนของพระพทุธเจา้ เราก็จะไดแ้กไ้ขดดัแปลงเปลีย่นแปลง 

พระพทุธเจา้ทรงสอน ใหเ้ราเจรญิมรรคใหม้ากๆใหส้มบูรณ ์มรรค ก็คอื ทางสู่ความดบั

ทกุข ์ หรอืเครื่องมอืดบัทกุข ์ เช่น ทานศีลภาวนา การเดนิจงกรม นัง่สมาธิ การเจรญิ

ปญัญา การฟงัเทศนฟ์งัธรรม การกระทาํเหลา่น้ีเรยีกวา่เป็นการเจรญิมรรค มรรคมีกาํลงั

มากเทา่ไหร ่กจ็ะสามารถกาํจดัสมทุยั ตน้เหตขุองความทกุข ์คือตณัหาความอยากทัง้ ๓ 

ใหเ้บาบางลงไปไดม้ากเทา่นั้น และไดห้มดไปในที่สุด ถา้เรากาํลงัเจรญิสมทุยัตน้เหตุ

ของความทกุข ์ คอืกาํลงัอยากจะไปเทีย่วทีน่ ัน่เทีย่วทีน่ี่ อยากจะไปดูภาพยนตดู์ละคร 

อยากจะไปงานสงัสรรค ์ อยากจะไปทาํอะไรต่างๆทางร่างกาย หรอือยากจะใหบ้คุคลนัน้

บคุคลน้ีเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี หรอือยากจะใหต้วัเราไดเ้ป็นอย่างนัน้ไดเ้ป็นอย่างน้ี 

หรอือยากจะใหไ้มใ่หต้วัเราเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี หรอืไมใ่หค้นนัน้คนน้ีเป็นอย่างนัน้

เป็นอย่างน้ี ถา้เรามคีวามคดิเหลา่น้ีอยู่ เราก็ควรจะรูว้า่เรากาํลงัเจรญิสมทุยัไมใ่ช่เจรญิ

มรรค ถา้เราเจรญิสมทุยั เราก็จะไดร้บัความทกุขเ์ป็นผมตอบแทนตามมาต่อไป  

ถา้เรามสีตมิปีญัญาคอยเตอืนใจ คอยถามใจอยู่เรื่อยๆ พอใจของเรา คดิไปในทางความ

อยากท ัง้ ๓ คอือยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ อยากมอียากเป็น อยากไมม่อียากไม่

เป็น เราจะไดห้ยุดความคดิเหลา่น้ี หยุดความอยากเหลา่น้ี เพราะมนัเป็นพษิมนัเป็นภยั 

ต่อชวีติของเรา ต่อจติใจของเรา เพราะมนัจะพาใหเ้ราไปสู่ความทกุขแ์บบไมม่วีนัจบวนั
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สิ้น ทกุขใ์นชาตน้ีิแลว้ยงัไมพ่อ ยงัพาใหเ้ราตอ้งไปเกดิในชาตใิหมต่่อไป ไปเกดิมร่ีางกาย

ใหม ่มาแก่มาเจบ็มาตายใหม ่มาอยากกบัสิง่ต่างๆใหมอ่ยู่เรื่อยๆ ไมม่วีนัจบสิ้น น่ีคอืทาง

ของความอยาก ถา้เราปลอ่ยใหใ้จของเราคิดไปในทางความอยาก เจรญิสมทุยัตน้เหตุ

ของความทกุขอ์ยูเ่รื่อยๆ ความทกุขก์จ็ะเป็นรางวลัเป็นผลตอบแทน ต่อการคิดของเรา

นัน่เอง แต่ถา้เรามสีตรูิว้า่ตอนน้ีเรากาํลงัคดิไปในทางทีผ่ดิ ไมไ่ดเ้ป็นทางทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงสอนใหค้ดิ พระพทุธเจา้ทรงสอนใหล้ะสมทุยั สมทุยัน้ีตอ้งละ  

ในพระอริยสจั ๔ มีกจิอยู ่๔ ประการดว้ยกนั กจิขอ้แรก คือ ใหก้าํหนดรูท้กุข ์ใหศึ้กษา

ทกุขใ์หรู้ว้่าอะไรเป็นทกุข ์ เช่นใหรู้ว้า่ความแก่เป็นทกุข ์ ความเกดิเป็นทกุข ์ ความแก่เป็น

ทกุข ์ ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นทกุข ์ ความตายเป็นทกุข ์ การพลดัพรากจากกนัเป็นทกุข ์

การประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนาเป็นทกุข ์การสูญเสยีสิง่ทีร่กัไปเป็นทกุข ์ เป็นตน้ น่ีคอืให ้

ศึกษา ใหเ้ตอืนใจเราอยู่เรื่อยๆวา่ ชวีติของเราอยู่กบัสิง่เหลา่น้ีหรอืเปลา่ อะไรทาํใหเ้รา

ตอ้งมาเจอกบัสิง่เหลา่น้ี ทาํไมเราตอ้งมาเกดิ ทาํไมเราตอ้งมาแก่ ทาํไมเราตอ้งมาเจบ็ มา

ตาย มาพลดัพรากจากกนั พระพทุธเจา้ก็ทรงตรสัสอนวา่มนัเป็นผลที่เกดิจากเหต ุ คอื

ความอยากต่างๆน้ีเอง ความอยากท ัง้ ๓ น้ีแล เป็นตวัทีท่าํใหเ้รามาเกดิกนั พอเรามาเกดิ

แลว้เราก็ตอ้งมาเจอความแก่ เจอความเจบ็เจอความตาย เจอการพลดัพรากจากกนั ท่าน

จงึสอนใหเ้ราเตอืนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆวา่ การเกดิน้ีไมด่เีป็นทกุข ์ การแก่ก็ไมด่ ี การเจบ็

ไขไ้ดป่้วยการตายก็ไมด่ ีการพลดัพรากจากกนัก็ไมด่ ี เหมอืนกบัเป็นป้ายบอกทาง ใหเ้รา

รูว้า่อย่าไปทางน้ี ทางน้ีไปแลว้เดีย๋วจะตอ้งตกเหว ขบัรถไปถนนเสน้น้ี ถา้ไปแลว้รถทกุ

คนัทีไ่ป จะตอ้งตกเหวทกุคนั ถา้เราเหน็ป้ายเตอืนเราพอเรามาถงึจดุนัน้ เราก็จะได ้

เปลีย่นทศิทางไป อย่าไปในทศิทางของการเกดิแก่เจบ็ตาย  

ทรงสอนใหศึ้กษาใหรู้ว้า่ ตน้เหตขุองการมาเกดิแกเ่จบ็ตายน้ี กค็ือตณัหาทัง้ ๓ น้ี คอื 

กามตณัหา ความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ในกามคุณท ัง้ ๕ ความอยากมี

อยากเป็นเรยีกวา่ ภวตณัหา และความอยากไมม่ไีมเ่ป็นเรยีกวา่ วิภวตณัหา ความอยาก

ท ัง้ ๓ ประการน้ีเป็นตน้เหตขุองการทีเ่ราตอ้งมาเจอทกุขก์นั มาเจอการเกดิ เจอการแก่ 

เจอการเจบ็ เจอการตาย เจอการพลดัพรากจากกนั เราอย่าไปทางน้ี ถา้ไม่ไปทางน้ีเราก็



70 
 

ตอ้งละสมทุยั ท่านจงึทรงสอนใหล้ะสมทุยั สมทุยัน้ีตอ้งละ ละสมทุยั ละกามตณัหา ละ

ภวตณัหา ละวภิวตณัหา ไมใ่ช่ส่งเสรมิไมใ่ช่เจรญิสมทุยั ไมใ่ช่เจรญิตณัหาท ัง้ ๓ น้ี ตอ้ง

กาํจดัตอ้งหา้มตอ้งหยุดมนั น่ีคอืกจิในพระอรยิสจั ๔ ของ ๒ ขอ้แรก ขอ้ที ่๑ ใหส้อนใจ

ใหรู้ว้า่การเกดิน้ีไมด่ ี เกดิแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั และใหรู้ ้

วา่สาเหตทุีท่าํใหม้กีารเกดิ ก็คอืความอยากท ัง้ ๓ ประการ เราจงึตอ้งละความอยาก ถา้

เราไมต่อ้งการทีจ่ะมาเกดิมาแก่มาเจบ็มาตายต่อไป  

แลว้สิ่งที่จะทาํใหเ้ราละความอยากต่างๆได ้ ละสมทุยัได ้ ท่านกท็รงสอนว่าคือมรรค 

มรรคคอืทาง หรอืทางปฏบิตั ิสู่การละตณัหาท ัง้ ๓ สู่การหลดุพน้จากความทุกขท์ ัง้หลาย 

ซึง่เป็นอรยิสจัขอ้ที่ ๓ การหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ท่านเรยีกว่านิโรธ นิโรธน้ีตอ้ง

ทาํใหแ้จง้ เราตอ้งทาํใหก้ารหลดุพน้จากความทกุขข์องเราน้ี ใหแ้จง้ใหไ้ด ้ และทาํได ้

เพราะว่ามคีนทาํมาแลว้ เช่นพระพทุธเจา้พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านทาํนิโรธใหแ้จง้

ไดแ้ลว้ และวิธีที่ท่านทาํนิโรธใหแ้จง้ กค็ือ การเจริญมรรคใหส้มบูรณ์นัน่เอง เจรญิทาน

ศีลภาวนาใหส้มบูรณ์ ถา้มทีานศีลภาวนาเต็ม ๑๐๐ ก็จะสามารถกาํจดัสมทุยัไดเ้ต็ม 

๑๐๐ คอืกาํจดักามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหาไดเ้ต็ม ๑๐๐ ละสมทุยัได ้ตอ้งละดว้ย

มรรคเท่านัน้ ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะสามารถละสมทุยัได ้ ต่อใหม้เีงนิทองเป็นหมืน่ลา้น

แสนลา้น เงนิทองเหลา่น้ีจะไมส่ามารถทีจ่ะมาละสมทุยัได ้ ต่อใหเ้ป็นใหญ่เป็นโต เป็น

พระมหากษตัรยิ ์ เป็นประธานาธิบด ีเป็นนายกรฐัมนตร ีเป็นอะไรก็ตาม ยกเวน้เป็นพระ

อรหนัตก์บัเป็นพระพทุธเจา้เท่านัน้ ทีจ่ะสามารถละสมทุยัได ้ นอกนัน้ละไมไ่ด ้ มหา

เศรษฐกี็ละสมทุยัไมไ่ด ้พระราชามหากษตัรยิก์็ละสมทุยัไมไ่ด ้นายกรฐัมนตรกี็ละสมทุยั

ไมไ่ด ้ ตาํแหน่งเหลา่น้ีไม่มวีนัไมม่กีาํลงั นอกจากไมม่กีาํลงัละแลว้ ยงัเป็นกาํลงัส่งเสรมิ

ใหม้ตีณัหามากขึ้นไปเสยีอกี เป็นเศรษฐรีอ้ยลา้นก็อยากจะเป็นพนัลา้น เป็นเศรษฐี

พนัลา้นก็อยากจะเป็นเศรษฐหีมืน่ลา้น แทนทีจ่ะมาเป็นเครื่องมอืละสมทุยั ละตณัหา

ความอยาก ทีเ่ป็นตวัสรา้งความทกุขใ์หแ้ก่ใจ กลบัมาเป็นสมนุของสมทุยั มาสนบัสนุน

มารบัใชส้มทุยั เพือ่ใหก้า้วไปสู่ความทกุขท์ีใ่หญ่ขึ้น ใหก้า้วจากความทกุขร์ะดบัรอ้ยลา้น 

เป็นความทกุขร์ะดบัพนัลา้น ใหก้า้วขึ้นไปจากความทกุขร์ะดบั พระราชาธรรมดาใหเ้ป็น

พระมหาจกัรพรรด ิ น่ีคอืเป็นการเสรมิสรา้งความทกุขข์ึ้นไป ไมใ่ช่เป็นการลดความทกุข์
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ใหน้อ้ยลงไป เพราะความอยากน้ีพระพทุธเจา้ก็ทรงแสดงไวแ้ลว้วา่ มนัไม่มฝีัง่ไมม่ฝีา ไม่

มขีอบไมม่เีขต นํา้ในมหาสมทุรแมจ้ะกวา้งใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตาม ยงัมขีอบมฝีัง่ 

แต่ความอยากน้ีไมม่ขีอบไมม่ฝีัง่ ลองไปสนบัสนุนมนัแลว้ ลองไปเลน่กบัมนัแลว้ มนัจะ

ขยายตวัเพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ จากนายสบิก็อยากจะเป็นนายรอ้ย จากนายรอ้ยก็อยากจะ

เป็นนายพนั จากนายพนัก็เป็นนายหมืน่นายแสน  

พดูถงึเรื่องความอยากเป็นนายรอ้ย ก็มเีหตกุารณ์เกดิขึ้นเมือ่เชา้น้ี มนีายตาํรวจคนหน่ึง 

รูส้กึวา่ยงัไมไ่ดเ้ป็นนายรอ้ย และอยากเป็นนายรอ้ย แลว้ก็มคีวามทกุขม์ากทีย่งัไม่

สามารถเป็นนายรอ้ยได ้ ก็พอดมีเีพือ่นคนหน่ึงเคยมากราบ ก็แนะนาํบอกวา่ไปคุยกบั

พระอาจารยสุ์ชาต ิ ท่านจะใหค้าํตอบ พอเขามาหาก็เลา่ใหเ้ขาฟงัว่า ความทุกขข์องคุณ

ตอนน้ีมนัเกดิจากความอยากเป็นนายรอ้ย ถา้คุณไมอ่ยากเป็นนายรอ้ยคุณก็จะไมท่กุข ์

แลว้ก็คุณเป็นนายสบิหรอืคุณเป็นนายรอ้ย เวลาตายมนัก็ตายเหมอืนกนั ตายแบบนาย

สบิหรอืตายแบบนายรอ้ย มนัก็ตายเหมอืนกนั แต่ตายแบบนายสบิน้ีสบายกวา่ตายแบบ

นายรอ้ย เพราะคุณกาํลงัรอ้นกาํลงัทกุขก์บัการอยากจะเป็นนายรอ้ย พอคุณไปเป็นนาย

รอ้ยคุณก็จะทกุขเ์พราะคุณอยากจะเป็นนายพนั พอพดูใหเ้ขาฟงั เขาก็บอกวา่เขาเขา้ใจ

ทนัท ี เขาบอกวา่ใจเขาโลง่ขึ้นมาทนัท ี เพราะวา่ทกุขม์าก ทกุขก์บัความอยากทีจ่ะเป็นนาย

รอ้ยแลว้ยงัไมไ่ดเ้ป็น แลว้ก็มคีนบอกวา่ยงัทาํบญุไมพ่อ เขาก็ตรวจตราดูวา่เขาก็ทาํบญุ

ทาํทาน ถวายสงัฆทาน รกัษาศีล ไปปฏบิตัธิรรม แลว้ทาํไมเขายงัไมไ่ดเ้ป็น เพราะการ

ทาํบญุถวายสงัฆทาน การปฏบิตัธิรรมน้ี มนัก็ไม่ไดเ้ป็นเหตทุีจ่ะทาํใหไ้ดเ้ป็น มนัจะทาํ

เป็นเหตใุหท้าํเราไมท่กุข ์ กบัการทีไ่มไ่ดเ้ป็นต่างหาก พออธิบายใหเ้ขาฟงั เขาบอกโอเ้ขา

สบายใจขึ้นเยอะ หายทกุข ์ เพราะไมรู่ว้า่จะทาํยงัไงอยากจะเป็นเหลอืเกนิ กย็กตวัอย่าง

บอกวา่ ก็ดูองคุลมีาลเป็นตวัอย่าง พอเจอพระพทุธเจา้ก็อยากจะฆ่าพระพทุธเจา้ เพราะ

อยากจะบรรล ุ อยากจะเป็นผูว้เิศษ พอเจอพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็บอกวา่ เราได ้

หยุดแลว้ เธอต่างหากยงัไมไ่ดห้ยุด องคุลมีาลก็ถามวา่หยุดจากอะไร ผมวิง่ไลต่ามท่าน

แทบเป็นแทบตาย ยงัไลไ่มท่นัแลว้ยงัมาบอกวา่ท่านหยุดไดอ้ย่างไร พระพทุธเจา้ก็ตรสัวา่

เราหยุดจากความอยากท ัง้ปวง พอพดูอย่างน้ีองคุลมีาลก็เขา้ใจทนัท ี วา่ตนเองกาํลงัไป

ผดิทาง ทางทีไ่ปสู่ความวเิศษของจติใจนัน้ ไม่ไดไ้ปในทางของความอยาก แต่ไปในทาง
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ของความไมอ่ยาก เพราะความอยากเป็นความทกุข ์ พอไมอ่ยากปับ๊ความทกุขก์็จะ

หายไปหมด  

อนัน้ีสมทุยัพวกเราตอ้งละกนัไม่ใช่เจรญิกนั อยา่ไปหลงกบัความสุขเลก็ๆนอ้ยๆที่เราได ้

จากการทาํตามความอยาก มนัเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยูป่ลายเบด็ เหยื่อน้ีมนัมมีนัเป็น

เน้ือชิ้นเลก็ๆเท่านัน้เอง แต่ถา้ไปตะครุบมนัเขา้ไปแลว้ ตะขอเบด็น้ีมนัจะเกี่ยวปาก แลว้

มนัจะทาํใหเ้กดิความทกุขท์รมานใจขึ้นมา พอเราไปตดิกบัการเทีย่ว ตดิกบัการหา

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายแลว้ ก็เป็นเหมอืนกบัการตดิยาเสพตดิน่ีเอง ถา้เราไมต่ดิยา 

เราไมเ่สพยาเสพตดิน้ี เราจะไมท่กุขท์รมาน เวลาทีไ่มม่ยีาเสพตดิใหเ้ราเสพ แต่พอเรา

อยากจะเสพ แลว้เราไปเสพเขา้ ตอนตน้ก็มคีวามสุขด ี แต่พอเสพแลว้ก็ตดิ เวลาไม่ได ้

เสพก็อยากจะเสพ และถา้ไมม่ยีาใหเ้สพ เวลานัน้ก็จะเป็นเวลาทีท่กุขท์รมานใจ ฉนัใด 

การเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะก็เหมอืนกนั เวลาทีเ่ราไดเ้สพ เราก็รูส้กึสนุกสนานกนั 

ไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ไปจดังานเลี้ยงฉลองกนั ไปดูมหรสพบนัเทงิอะไรต่างๆ ดูแลว้

ก็เกดิความสุขใจ แต่พอเสร็จจากการไดดู้ไดฟ้งั ความสุขเหลา่นัน้ก็หายไปหมด เหลอืแต่

ความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่วภายในใจ เหลอืแต่ความอยากที่จะใหม้คีวามสุขอย่างนัน้อกี ก็

ตอ้งคอยหาความสุขแบบน้ีไปเรื่อยๆ แต่เครื่องมอืทีเ่ราใชใ้นการหาความสุข คอืร่างกาย

ของพวกเรา มนัก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะคงทนถาวร จะสามารถทาํหนา้ทีข่องมนัไดต้ลอดเวลา 

บางเวลามนัก็เจบ็ไขไ้ดป่้วย บางเวลามนัก็พกิลพกิาร บางเวลามนัก็แก่ชรา บางเวลามนั

ตาย ไอน่ี้มนัจะทาํใหเ้ราไมส่ามารถทีจ่ะหาความสุข จากทางตาหูจมกูลิ้นกายได ้ พอเรา

ไมส่ามารถหาได ้ ความทกุขก์็เป็นผลทีเ่กดิขึ้นมา เหมอืนกบัเบด็ทีเ่กี่ยวปากปลาน้ี เวลา

พบเหยื่อไดก้นิสมัผสักบัรสของเหยื่อก็เอร็ดอร่อย แต่พอถกูตะขอเบด็เกี่ยวปากเท่านัน้ 

ก็จะตอ้งทกุขท์รมาน น่ีคือความสุขทีพ่วกเราหลงติดอยู่กนั  

ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาทรงตรสัรูค้วามจรงิอนัน้ี พวกเราก็จะตดิกบัความสุขแบบน้ีไป 

แบบไมม่วีนัสิ้นสุด ไดต้ิดมานานมากพอแลว้ และยงัจะตดิต่อไป ถา้ไม่ไดม้าพบกบั

พระพทุธศาสนา ไมไ่ดม้าพบกบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ที่ทรงชี้ใหเ้หน็โทษ

ของการกระทาํตามความอยากต่างๆ และทรงชี้ใหเ้หน็คุณของการกระทาํตามคาํสอนของ
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พระพทุธเจา้ เช่นการทาํบญุใหท้าน การรกัษาศีล และการภาวนา ว่าเป็นการกระทาํทีจ่ะ

ปลดเปลื้องจติใจ ใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์ทีเ่กดิจากความอยากต่างๆ จะทาํใหห้ลดุพน้

จากการเกดิแก่เจบ็ตาย จะไดพ้บกบัความสุขทีย่ิ่งใหญ่ทีถ่าวร น่ีคอืประโยชนท์ีเ่ราจะ

ไดร้บัจากการเจรญิมรรค ทีค่วรเจรญิใหม้าก และเจรญิใหส้มบูรณ ์ เพราะเมือ่เราได ้

เจรญิมรรคไดส้มบูรณแ์ลว้ เราก็จะละสมทุยัไดอ้ย่างสมบูรณ ์ เมือ่เราละสมทุยัไดอ้ย่าง

สมบูรณ ์เราก็จะทาํนิโรธใหแ้จง้อย่างสมบูรณ์ นิโรธก็คอืการหลดุพน้จากความทกุข ์หรอื

ความดบัของความทกุขท์ ัง้หลาย ทีม่อียู่ภายในใจของพวกเรา นิโรธน้ีจะดบัไดก้็ตอ้งดบั

ดว้ยมรรค การศึกษาทกุขค์อืการกาํหนดรูท้กุข ์ ก็ตอ้งกาํหนดรูด้ว้ยมรรค อะไรจะเป็น

ตวัที่คอยกาํหนดรูท้กุข ์กค็ือ ตวัสมัมาทฐิ ิหรอืตวัสติปญัญาน้ีเอง  

เราตอ้งคอยสอนใจเตือนใจเราอยูเ่รื่อยๆ ว่าการเกดิเป็นทกุข ์ เพราะเมือ่เกดิแลว้ก็ตอ้ง

แก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั ทีเ่ป็นความทกุขท์ ัง้น ัน้ ความแก่ก็เป็นความ

ทกุข ์ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็เป็นความทกุข ์ความตายก็เป็นความทกุข ์การพลดัพรากจาก

กนัก็เป็นความทกุข ์ และสาเหตทุีท่าํใหเ้รามาเกดิมาแก่มาเจบ็มาตาย มาพลดัพรากจาก

กนัซํา้แลว้ซํา้อกีอยู่เรื่อยๆ ก็คอืความอยากท ัง้ ๓ น้ีแล ทีเ่รยีกวา่สมทุยั ตน้เหตขุอง

ความทกุข ์กามตณัหาความอยากในกามคุณท ัง้ ๕ คอื รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ความ

อยากมอียากเป็น ภวตณัหา อยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากสวยอยากงาม อยากหนุ่มอยาก

สาว อยากรํา่อยากรวย อยากเป็นนู่นเป็นน่ี อยากมชีื่อมเีสยีง อะไรเป็นตน้ ความอยาก

เหลา่น้ีจะทาํใหใ้จเราตอ้งดิ้น ตอ้งขวนขวาย ตอ้งหาสิง่นูน้สิง่น้ีมา เพือ่ทาํใหไ้ดส้มตาม

ความอยาก แต่ความสุขที่ได ้จากการทีไ่ดท้าํตามความอยาก ก็เป็นสุขเดีย๋วเดยีว พอได ้

เป็นนายรอ้ยปับ๊ ก็ต่อมาก็อยากจะเป็นนายพนัตามมาแลว้ ความทกุขท์ีห่มดไปจากการ

อยากเป็นนายรอ้ยกห็มดไป แต่จะมคีวามทกุขท์ีเ่กดิจากการอยากเป็นนายพนัตามมา

ใหม ่ นัน่ ความอยากมนัจะต่อ มนัจะต่อยอดไปเรื่อยๆ พอมนัไดส้ิง่น้ีแลว้มนัก็อยากจะ

ไดส้ิง่น ัน้ต่อ อยากจะไดส้ิง่น ัน้แลว้ก็อยากจะไดส้ิง่น ัน้ต่อ พอไดถ้งึจดุสูงสุดแลว้ก็

อยากจะไมใ่หสู้ญเสยี เช่นพอเกดิมาแลว้ ก็ไมอ่ยากจะแก่ ไมอ่ยากจะเจบ็ ไมอ่ยากจะ

ตาย แต่ร่างกายน้ี มนัไมไ่ดเ้ป็นไปตามความอยากของพวกเรา มนัเกดิมาแลว้มนัตอ้งแก่

ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ไดเ้ป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหน เวลาแก่เวลาตายก็จะตอ้งหมดไป อนัน้ี
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คอืเรื่องของความอยาก ทีจ่ะสรา้งความทกุขใ์หแ้ก่ใจ เป็นพษิเป็นภยัเป็นอนัตรายต่อ

จติใจ ทีเ่ราจะตอ้งคอยกาํจดั และสิง่ทีจ่ะกาํจดัไดก้็คอืมรรคเท่านัน้ ไมม่อีะไรจะกาํจดัได ้

มรรคก็ตอ้งมสีมบูรณ ์ ทานศีลภาวนา ทานก็ตอ้งเตม็ ๑๐๐ ศีลก็ตอ้งเต็ม ๑๐๐ ภาวนา

คอืสมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา ก็ตอ้งเต็ม ๑๐๐ เต็ม ๑๐๐ ก็คอืระดบัมหาสตมิหา

ปญัญาน่ีเอง  

ถา้อยู่ในระดบัมหาสตมิหาปญัญา ก็ถอืวา่มสีมถะเต็ม ๑๐๐ มวีปิสัสนาเต็ม ๑๐๐ จติ

หมนุตลอดเวลา ดว้ยการพจิารณาทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา พจิารณาอนิจจงัความไมเ่ทีย่งแท ้

ของสิง่ต่างๆ พจิารณาอนตัตาวา่ของต่างๆสิง่ต่างๆทีเ่ราไดม้า หรอือยากไดม้าน้ี ไม่ได ้

เป็นของเราอย่างแทจ้รงิ ไดม้าแลว้ไมช่า้ก็เร็วก็จะตอ้งพลดัพรากจากกนั เสยีไปตายไป

หรอืหายไป อนัน้ีเป็นธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี ไมว่า่จะเป็นสตัวเ์ป็นบคุคล

หรอืเป็นสิง่ของต่างๆ ลว้นอยู่ภายใตก้ฏของอนิจจงัทกุขงัอนตัตาท ัง้นัน้ อนิจจงัก็คอืการ

ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมถ่าวร ไมค่งเสน้คงวา ไมเ่หมอืนเดมิ ไมอ่ยู่ไปตลอด มเีกดิแลว้ก็มี

ดบัไปไมช่า้ก็เร็ว มเีจรญิแลว้ก็ตอ้งมเีสือ่มไปเป็นธรรมดา ใหศึ้กษา ถา้ใจเป็นทีม่มีรรค

สมบูรณต์ลอดเวลา ก็จะพจิารณาสิง่เหลา่น้ีทกุเวลา ไมว่า่จะสมัผสักบัอะไร เหน็รูปก็

พจิารณาทนัทวีา่เป็นไตรลกัษณ ์ ไดย้นิเสยีงก็พจิารณาทนัทวีา่เป็นไตรลกัษณ ์ จนปลอ่ย

วาง ถา้ยงัไมป่ลอ่ยวาง ถา้ยงัหลง ยงัชอบยงัชงัอยู่ก็ตอ้งพจิารณา พจิารณาไปจนกวา่มนั

จะไมร่กัไมช่งั ไมโ่กรธไม่หลงกบัสิง่ต่างๆ ทีใ่จมาสมัผสัรบัรู ้ทกุสิง่ทกุอย่างทีใ่จมาสมัผสั

รบัรู ้ ไมว่า่จะเป็นส่วนทีอ่ยู่ภายนอกใจ หรอืส่วนทีอ่ยู่ภายในใจ คอืธรรมารมณท์ ัง้หลาย 

ลว้นเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตาท ัง้นัน้ ถา้จติมนัสมบูรณ ์ ถา้การภาวนาสมบูรณน้ี์ จะเป็น

มหาสตมิหาปญัญา จะไม่มเีวลาเผลอทีจ่ะปลอ่ยใหใ้จ ไปกระทาํตามความอยากต่างๆ มี

แต่จะใชป้ญัญาคอยตดัความอยากต่างๆ ทีเ่ป็นตวัสรา้งความทกุข ์ สรา้งความวุน่วายใจ

ต่างๆ ใหแ้ก่จติใจ  

การที่จะสรา้งมรรคใหเ้ตม็ ๑๐๐ ได ้ กต็อ้งเริ่มจากจุดที่เรายนือยู ่ ตอนน้ีเราสรา้งได ้

เท่าไหร ่ ถา้เรายงัสรา้งไดร้อ้ยละสบิ เรากต็อ้งเพิ่มข้ึนไป อยา่ยนือยูก่บัที่ มาวดัน้ีก็ ๑๑ 

ปีแลว้ ยงัทาํบญุเท่าเดมิอยู่หรอืเปลา่ เคยบรจิาครอ้ยละสบิน่ี ก็ยงัรอ้ยละสบิอยู่หรอืเปลา่ 
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ถา้ รอ้ยละสบิก็ไมม่วีนัที่จะเดนิกา้วหนา้ได ้ ๑๐ ปีน้ีมนัควรจะรอ้ยละเกา้สบิแลว้ หรอื

รอ้ยละรอ้ยแลว้ บางคนมใีช่ไหม บางคนก็ไปอยู่วดัแลว้ไปบวชแลว้ เขาทาํทานรอ้ยละ

รอ้ยแลว้ เขาไมต่อ้งใชเ้งนิไปเทีย่วไปซื้อความสุขต่างๆแลว้ เขาสละเงนิใหก้บัวดัเป็นค่า

จ่าย สาํหรบัการศึกษาปฏบิตัธิรรมอยู่ทีว่ดัไป เอาเงนิน้ีมาใชใ้หเ้ป็นมรรคขึ้นมา ใชเ้พือ่

ส่งเสรมิการภาวนา เวลาเราไปภาวนาเราก็ตอ้งพึง่พาวดั วดัก็ตอ้งพึง่พาเงนิทองของ

ฆราวาสญาตโิยม เราก็เอาเงนิเหลา่น้ีไปถวายวดั เพือ่สนบัสนุนตวัเราเอง และสนบัสนุน

เพือ่นปฏบิตัธิรรม ใหไ้ดม้สีถานทีป่ฏบิตัธิรรม มปีจัจยั ๔ ทีจ่ะสนบัสนุนในการปฏบิตัิ

ธรรม น่ีคอืทาน ถา้ตอนน้ีเรารอ้ยละสบิเราก็ตอ้งพฒันาขึ้นไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย หรอืทลีะ

มากเลยก็ได ้ แลว้แต่ศรทัธา แลว้แต่พลงัของปญัญา ถา้ปญัญาเหน็ทกุข ์ เหน็วา่ความ

ตายน้ีเป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน อาจจะสละอย่างทนัททีนัใดใหห้มดไปเลยก็ได ้เพราะไมม่ใีครรู ้

วา่จะตายเมือ่ไหร่ เวลาตายไปทรพัยท์ีเ่รามอียู่มากนอ้ย มนัไมเ่ป็นประโยชนก์บัเรา แต่

เวลาทีเ่ราอยู่น้ี เราสามารถเอามาทาํประโยชนใ์หก้บัใจของเรา ทาํใหใ้จของเราไมม่ภีาระไม่

มคีวามกงัวล กบัทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง เพือ่ทีเ่ราจะไดไ้มต่อ้งมาวติกมากงัวล มา

คอยดูแลรกัษา เราจะไดม้เีวลาไดบ้าํเพญ็อย่างเต็มที ่ 

การทีจ่ะบาํเพญ็อย่างเต็มทีน้ี่ ตอ้งไมม่ภีารกจิอย่างอื่นมาคอยดงึใจเราไป ดงันัน้การทาํ

ทานน้ีก็เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น ถา้เรายงัใชเ้งนิไปในทางทีไ่มถ่กูตอ้ง ใชเ้งนิไปในทางส่งเสรมิ

สมทุยั คอืความอยากต่างๆ เช่นไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ไปหาความสุขตามแหลง่

บนัเทงิ ตามสถานทีม่มีหรสพต่างๆ อนัน้ีเราจะตอ้งหยุดการใชเ้งนิแบบน้ี แลว้เอาเงนิน้ีมา

ใชใ้นทางทีจ่ะทาํใหใ้จเราเกดิความอิ่ม เกดิความไมต่อ้งการใชเ้งนิ เป็นเครื่องมอืซื้อ

ความสุข ก็เอามาทาํบญุทาํทาน ทาํประโยชนใ์หแ้ก่สงัคม ทาํประโยชนใ์หแ้ก่โลก เป็นตน้ 

ทาํไป แลว้เราจะไดไ้มต่อ้งตดิ อยู่ในวงจรของการหาเงนิใชเ้งนิ ถา้เรายงัตอ้งใชเ้งนิซื้อ

ความสุข เราก็จะตอ้งคอยหาเงนิมาใช ้ กบัการซื้อความสุขต่างๆ เราก็จะไมม่เีวลาทีจ่ะ

ออกไปสรา้งมรรค สรา้งสตสิรา้งปญัญา ใหเ้ป็นมหาสตมิหาปญัญาขึ้นมาได ้ ทานเป็น

จดุเริ่มตน้ทีเ่ราจะตอ้งทาํกนั ถา้เรายงัใชเ้งนิซื้อความสุขต่างๆอยู่ เราตอ้งเอาเงนิที่เราซ้ือ

ความสขุน้ีมาทาํบญุแทน หรอืเอามาสนบัสนุนในการเจรญิมรรค เช่นแทนทีจ่ะเอาเงนิไป

เทีย่ว เอาเงนิไปอยู่วดักนั ทกุครัง้เวลามวีนัเวลาว่างจากภารกจิการงานต่างๆ อย่าไปจอง
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โรงแรม อย่าไปจองสถานทีท่่องเทีย่ว จองเครื่องบนิกนั ใหม้าจองทีป่ฏบิตัธิรรมในวดักนั 

แลว้ก็เอาเงนิทีจ่ะไปใชก้บัการท่องเทีย่วนัน้ เอามาบรจิาคใหก้บัวดั เพื่อเป็นการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้าย ทีเ่กี่ยวกบัการทีอ่ยู่อาศยันํา้ไฟอะไรต่างๆ ทาํอย่างน้ีแลว้ ต่อไปเราก็จะไมต่อ้ง

เสยีเวลากบัการไปหาเงนิ กบัการไปใชเ้งนิซื้อความสุขต่างๆ เราก็จะเอาเวลามาใชก้บัการ

เจรญิมรรค  

สรา้งศีล ศีล เราก็เริ่มจากจดุทีเ่รามอียู่ตอนน้ี ตอนน้ีเรารกัษาศีลไดเ้ท่าไหร่ เราก็รกัษาไป

แลว้ก็ต ัง้เป้าหมายวา่จะเพิม่ขึ้นไป ถา้รกัษาได ้๒ ขอ้หรอื ๓ ขอ้ก็เพิม่เป็น ๔ ขอ้ ๕ ขอ้

ไป ถา้รกัษาไดอ้าทติยค์ร ัง้ก็เพิม่เป็นอาทติยล์ะ ๒ วนั ๓ วนัไป ๔ วนัไป ตอ้งเพิม่ไป

เรื่อยๆจนเต็ม ๑๐๐ สามารถรกัษาศีล ๕ ไดท้กุวนั พอรกัษาศีล ๕ ไดท้กุวนัแลว้ ก็ตอ้ง

ขยบัขึ้นไปสู่การรกัษาศีล ๘ เบื้องตน้ก็เอาอาทติยล์ะวนั เช่น วนัพระ หรอืวนัหยุดทาํงาน 

เป็นวนัทีส่ะดวก เพราะเราไมต่อ้งมภีารกจิทีบ่งัคบัใหเ้รา ไมส่ามารถรกัษาศีล ๘ ได ้ เช่น 

การรบัประทานอาหาร ถา้เราทาํงานน้ี เขาจะหยุดงาน พกักนิอาหารกลางวนัตอนเทีย่งวนั 

อนัน้ีมนัก็จะเลยเวลาไป หรอืมเีพือ่นฝูง มจีดังานเลี้ยง งานสงัสรรคก์นั ถา้ไมไ่ปก็จะเป็น

คนแปลกแยกไป ยามคํา่บางทเีขาก็ตอ้งชวนไปสงัสรรค ์ ไปรบัประทานอาหารคํา่กนั ก็

ตอ้งไป แต่ถา้เรารกัษาศีลในวนัหยุดการทาํงาน เราไมต่อ้งไปเกี่ยวขอ้งกบับคุคลต่างๆ 

เราก็จะรกัษาศีล ๘ ไดง้า่ย อนัน้ีพระพทุธเจา้จงึทรงบญัญตัวินัพระขึ้นมา วนัพระคอื

วนัหยุดทาํงาน วนัมาสรา้งมรรค มาเจรญิมรรคกนั มาทาํทานมารกัษาศีลกนั  

ถา้รกัษาศีล ๕ ไดท้กุวนั ก็มารกัษาศีล ๘ ในวนัพระในวนัหยุดทาํงานกนั เพือ่ทีเ่ราจะได ้

ยุตกิารหาความสุขทางร่างกายกนั ศีล ๘ น้ีจะเป็นตวัที่จะมาหา้มไม่ใหเ้ราไปใชร้า่งกาย 

เป็นเครื่องมือหาความสขุกนั เช่นไมใ่หเ้ราร่วมหลบันอนกนั ไมใ่หห้าความสุขจากการ

รบัประทานอาหาร ใหร้บัประทานอาหารแบบรบัประทานยา รบัพอเยยีวยาใหร่้างกายอยู่

ได ้ไมใ่หห้วิก็พอ ไมใ่หห้าความสุขจากการรบัประทานอาหาร แลว้ก็ไมใ่หห้าความสุขจาก

การดูการฟงั พวกมหรสพบนัเทงิอะไรต่างๆ ไมห่าความสุขจากการแต่งเน้ือแต่งตวั 

แต่งหนา้ทาปาก แต่งเผา้แต่งผม แต่งเสื้อผา้อาภรณต่์างๆใหส้วยใหง้าม เป็นความสุข

ปลอม ความสุขเดีย๋วเดยีว ไมม่สีาระอะไร สูเ้อาเวลาทีจ่ะตอ้งมาเสยีกบัการแต่งเน้ือ
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แต่งตวัเหลา่น้ี มานัง่สมาธิทาํใจใหส้งบดกีวา่ แลว้ก็ใหล้ะเวน้การหลบันอนมากเกนิไป 

ร่างกายน้ีตอ้งการพกัผ่อนหลบันอนคนืละ ๔ – ๕ ช ัว่โมงก็พอ ถา้นอนบนฟูกหนาๆ บน

ฟูกทีนุ่่มและนอนสบาย เวลาร่างกายไดพ้กัผ่อนพอแลว้ ตื่นขึ้นมาก็จะไมอ่ยากลกุ เพราะ

มนัแสนจะสบายแสนจะสุข ก็จะนอนต่ออกี ๓ – ๔ ช ัว่โมง เวลาทีเ่ราจะไดเ้อามาใชใ้น

การเจรญิมรรคก็จะเสยีไปเปลา่ๆ น่ีคอืหนา้ทีข่องศีล ๘ เพือ่กาํจดัหรอืหา้มการกระทาํ 

การหาความสุขผ่านทางร่างกาย เพือ่จะไดม้เีวลามาเจรญิมรรค เพือ่ทีจ่ะไดม้าใชใ้นการ

ละสมทุยั เพือ่ทีจ่ะไดก้าํจดัความทกุขต่์างๆทีม่อียู่ในใจ เพือ่ทีจ่ะทาํนิโรธใหแ้จง้ขึ้นมา คอื

ใหไ้ดท้าํการหลดุพน้จากความทกุข ์ ใหป้รากฏขึ้นมาแก่ใจ ถา้ไดห้ลดุพน้จากความทกุข์

แลว้ จะไดพ้บกบัความสุขทีย่ิ่งใหญ่กวา่ความสุขทีเ่ราไดร้บั จากการหาความสุขผ่านทาง

ร่างกาย เราจะไดร้บั นิพพานงั ปรมงัสุขงั ความสุขของพระนิพพานทีเ่ป็นบรมสุข ความ

หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงน้ี เรยีกวา่พระนิพพาน และความสุขของพระนิพพานก็

เรยีกวา่บรมสุข เป็นปรมงั สุขงั อนัน้ีเกดิจากการเจรญิมรรค เกดิจากการบาํเพญ็ทานศีล

ภาวนา พอเรารกัษาศีลได ้รกัษาศีล ๘ ได ้เราก็จะไปภาวนาได ้ 

ภาวนาเราก็ตอ้งเจรญิสต ิทีเ่ป็นองคป์ระกอบของการภาวนา เป็นหวัใจของการภาวนา ก็

คือการเจรญิสติ ถา้เดนิจงกรมนัง่สมาธิ แต่ใจลอยไปลอยมาไมม่สีตไิมม่สีตงัน้ี ท่านไม่

เรยีกวา่เป็นการภาวนา ไมเ่ป็นการทาํความเพยีร ตวัทีท่าํความเพยีรทีแ่ทจ้รงิตอ้งเป็นตวั

จติตวัใจ ไมใ่ช่ตวัร่างกาย ร่างกายอาจจะมกีริยิาของการทาํความเพยีร เช่นเดนิจงกรมไป

เดนิจงกรมมา นัง่สมาธิไป แต่ตวัทีท่าํความเพยีรทีแ่ทจ้รงิคอืใจน้ีไมม่สีต ิปลอ่ยใหใ้จคดิ

วุน่วายไปกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี คนนัน้คนน้ี สิง่นัน้สิง่น้ี อย่างน้ีไมไ่ดเ้รยีกวา่เป็นการทาํความ

เพยีร ไมไ่ดเ้รยีกวา่เป็นการภาวนา ไม่ไดเ้รยีกวา่เป็นการเจรญิมรรคแต่อย่างใด การทีจ่ะ

เจรญิมรรคไดน้ี้ จะตอ้งมสีตสิมัปชญัญะอยู่ตลอดเวลา นบัต ัง้แต่เวลาลมืตาขึ้นมาจนถงึ

เวลาหลบัไป ถา้มสีตคิอยควบคุมใจ ถงึแมว้า่กริิยาของร่างกาย ไม่ไดอ้ยู่ในท่าของการ

เดนิจงกรมหรอืนัง่สมาธิก็ตาม ก็ถอืวา่กาํลงัทาํความเพยีรอยู่ ทาํความเพยีรในอริยิาบถ

ท ัง้ ๔ เช่น พอลมืตาขึ้นมาก็บรกิรรมพทุโธๆไป ควบคุมความคิด ไมป่ลอ่ยใหไ้ปคดิถงึ

เรื่องนัน้เรื่องน้ี สิง่น ัน้สิง่น้ีคนนัน้คนน้ี ถา้จะคิดก็ใหค้ดิในวงจาํกดั คอืคดิในเฉพาะเรื่อง

ทีจ่าํเป็นจะตอ้งคดิ เช่นวนัน้ีเป็นวนัอะไร ตอ้งไปทาํอะไร มหีนา้ทีต่ดิต่อกบัใคร ก็คดิได ้
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ไมไ่ดห้า้มใหค้ดิ แต่พอเรารูแ้ลว้ว่าเราตอ้งทาํอะไร เราก็เตรยีมตวัไปทาํในสิง่ทีเ่ราตอ้งทาํ 

ขณะทีเ่ราเตรยีมตวัเรา ก็ไมต่อ้งไปคดิถงึคนนัน้คนน้ี เรื่องนัน้เรื่องน้ี ใหอ้ยู่กบัพทุโธๆไป

เรื่อยๆ ถา้ตอ้งคดิในเรื่องทีจ่าํเป็นจะตอ้งคดิ คดิได ้ แต่จะไปคดิเรื่อยเป่ือย คดิแบบ

ฟุ้ งซ่าน คดิไปวติกกงัวลกบัคนนัน้คนน้ีสิง่นัน้สิง่น้ี อย่าไปคดิใหเ้สยีเวลา ใจจะไม่สงบ 

ใจจะไม่มคีวามสุข ใจจะไมม่กีาํลงัทีจ่ะมาทาํใจใหส้งบ และจะไมม่กีาํลงัทีจ่ะออกไปสูก้บั

ตณัหาความอยากต่างๆ ทีเ่ป็นขา้ศึกศตัรูของใจ  

การเจรญิสตน้ีิจะทาํใหใ้จน่ิงใจตัง้ม ัน่ ใจเป็นสมาธิได ้ เวลานัง่สมาธิ ถา้ตอ้งการใหใ้จรวม

น้ี จะตอ้งนัง่เฉยนัง่หลบัตา แลว้ก็กาํหนดจติใหอ้ยู่กบัอารมณใ์ดอารมณห์น่ึง จะอยู่กบั

คาํบรกิรรมพทุโธๆก็ได ้ จะอยู่กบัการเฝ้าดูลมหายใจเขา้ออกก็ได ้ ขอ้สาํคญัตอ้งมสีต ิ

คอยควบคุมใจใหจ้ดจ่ออยู่กบัอารมณน์ัน้ ใหอ้ยู่กบังานนัน้เพยีงอย่างเดยีว อย่าปลอ่ยให ้

แวบไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้แวบไปก็ดงึกลบัมา แวบไปก็ดงึกลบัมา ในเบื้องตน้อาจจะ

เป็นการแขง่กนั เพราะสติยงัไมม่กีาํลงัมากพอ ใจยงัมกีเิลสตณัหาความอยาก ยงัมกีาํลงั

ทีจ่ะแวบไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ีได ้ ก็ใชส้ตดิงึกลบัมา ใชพ้ทุโธดงึกลบัมา ใชล้มหายใจ

ดงึกลบัมา ใหก้ลบัมาดูทีล่มหายใจ ใหก้ลบัมาบรกิรรมพทุโธๆไปเรื่อยๆ ถา้ทาํไปเรื่อยๆ

แลว้ต่อไปมนัก็จะไมแ่วบไป มนัก็จะอยู่กบัพทุโธเพยีงอย่างเดยีว หรอือยู่กบัลมหายใจไป

เพยีงอย่างเดยีว แลว้มนัก็จะรวมเขา้สู่ความสงบไดใ้นทีสุ่ด เวลาจติรวมเขา้สู่ความสงบ

แลว้ จติก็จะน่ิงสงบ ปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆ ปราศจากอารมณ์วุน่วายต่างๆ 

เช่นความรกัความชงัความกลวัความหลงน้ี ก็จะหายไป เหลอืแต่อเุบกขา สกัแต่วา่รู ้ 

น่ีคอืผลทีเ่ราจะไดร้บัจากการเจรญิสมาธิ เราจะไดจ้ติทีส่งบ แลว้เราจะไดค้วามสุขที่

เรยีกวา่ ความสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขท ัง้ปวง ความสุขทีจ่ะทาํใหเ้ราสามารถปลอ่ย

ความสุขแบบอื่น ทีเ่ราเคยหลงเคยรกัเคยชอบได ้ ถา้เรามคีวามสุขทีเ่กดิจากความสงบ

แลว้ เราจะเลกิหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายได ้ เราจะเลกิจากการหาความสุขจากการ

เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี หรอืจากการใหค้นนัน้คนน้ี สิง่นัน้สิง่น้ี เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี 

เราไมต่อ้งใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เราก็มคีวามสุขได ้ แต่ถา้เรายงัไมม่คีวามสุข

ภายในใจ ยงัไมม่คีวามสงบ เราก็อยากจะใหส้ิง่น ัน้สิง่น้ี คนนัน้คนน้ี เป็นอย่างนัน้เป็น
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อย่างน้ี เพือ่ใหเ้รามคีวามสุขกบัเขา แต่ถา้เรามคีวามสุขทีเ่กดิจากความสงบแลว้ เราก็จะ

ไมม่คีวามอยาก ทีจ่ะใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เขาจะเป็นหรอืไมเ่ป็นก็เรื่องของเขา 

ถา้เขาเป็นก็เป็น ถา้เขาไม่เป็นก็ไมเ่ป็น เราไมเ่ดอืดรอ้น เพราะเราไมต่อ้งใชเ้ขาแลว้ ไม่

ตอ้งพึง่เขาแลว้ เรามสีิง่ทีเ่ราพึง่ไดด้กีวา่ คอืความสงบ ทีผ่ลติความสุขใหก้บัเราอยู่

ตลอดเวลา อนัน้ีก็เป็นผลทีเ่กดิจากการเจรญิสตอิย่างต่อเน่ือง  

สตน้ีิเป็นกญุแจดอกแรก ทีเ่ราจะตอ้งใชเ้ปิดประตูสู่พระนิพพาน ถา้เรามกีญุแจสต ิ เราก็

จะเขา้ไปในหอ้งของสมาธิได ้ เขา้ไปสู่ความสงบ เขา้ไปสู่ความสุขของความสงบได ้พอเรา

ไดเ้ขา้ไปในหอ้งสมาธิแลว้ เราก็ตอ้งมกีญุแจดอกที่ ๒ คือปญัญา ทีจ่ะเปิดประตูใหเ้ราเขา้

ไปสู่พระนิพพาน ใหเ้ราเขา้ไปสู่การหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงได ้ เพราะวา่สมาธิน้ีทาํ

ใหเ้ราหลดุพน้ไดเ้พยีงช ัว่คราว ช ัว่ขณะทีจ่ติสงบอยู่ในสมาธิเท่านัน้ พอจติถอนออกจาก

สมาธิมา จติก็จะคดิไปถงึเรื่องนัน้คดิถงึเรื่องน้ี แลว้ตณัหาความอยากต่างๆก็จะโผล่

ขึ้นมาได ้ตณัหาน้ีใชค้วามคดิเป็นเครื่องมอื เป็นทางเดนิ พอเปิดทางเดนิ ตณัหาก็เดนิมา 

พอคดิถงึขนมก็อยากจะรบัประทาน คดิถงึคนนัน้ก็อยากจะใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่าง

น้ี คดิถงึร่างกายของเรา ก็อยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ไมอ่ยากใหเ้ป็นอย่างนัน้ไม่

อยากใหเ้ป็นอย่างน้ี พอมคีวามอยากเหลา่น้ีขึ้นมา ก็จะเกดิความไม่สบายใจขึ้นมา ตอน

นัน้ก็ตอ้งใชป้ญัญามาสอนใจวา่ ของต่างๆทีเ่ขามอียู่เป็นอยู่น้ี เราไปกาํหนดไปควบคุม

บงัคบัไมไ่ดเ้สมอ ควบคุมไดบ้า้งบางเวลา เช่นร่างกายของเรา บางเวลาเราก็ควบคุมได ้

บงัคบัได ้ บางเวลาหรอืบางอย่างก็ควบคุมไมไ่ด ้ เช่นความแก่น้ีเราควบคุมไมไ่ด ้ ความ

เจบ็ไขไ้ดป่้วยน้ีเราควบคุมไมไ่ด ้ความตายน้ีเราควบคุมไมไ่ด ้ไมว่า่จะเป็นร่างกายของเรา 

หรอืร่างกายของผูอ้ื่นก็เป็นแบบเดยีวกนั บางอย่างเราควบคุมได ้ เช่นการกระทาํ เราส ัง่

ใหร่้างกายเดนิไปไหนมาไหนได ้ แต่เวลาร่างกาย ขาเจบ็หรอืขาพกิาร จะส ัง่ใหม้นัเดนิมนั

ก็เดนิไมไ่ดเ้หมอืนกนั ฉะนัน้เราตอ้งรูว้า่ อะไรทีเ่ราส ัง่ได ้อะไรทีเ่ราส ัง่ไมไ่ด ้ในสิง่ทีเ่ราส ัง่

ไมไ่ดอ้ย่าไปอยากใหม้นัเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เพราะจะทาํใหเ้ราเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา

เปลา่ๆ  
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น่ีคอืปญัญา ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็ว่า สพัเพ ธมัมา อนัตตา สรรพสิ่งท ัง้หลายเป็น

อนัตตา ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุบงัคบัของเราไปตลอดเวลา จะตอ้งมเีวลาทีเ่ขาจะไมฟ่งั

เราไมเ่ชื่อเรา หา้มยงัไงเขาก็ไมฟ่งัเรา ส ัง่ใหเ้ขาทาํเขาก็ไมท่าํ ถา้เรารูว้่าเราควบคุมบงัคบั

เขาไม่ได ้ เราก็ตอ้งหยุดความอยากของเรา เพราะถา้ไมห่ยุด เราก็จะสรา้งความทกุข์

ใหก้บัเราเท่านัน้เอง น่ีคอืปญัญาทีจ่ะทาํใหเ้ราหยุดความทกุข ์ ทีเ่กดิขึ้นหลงัจากทีอ่อกมา

จากสมาธิ เวลาอยู่ในสมาธิ ความอยากไมท่าํงาน ความทกุขไ์มม่ ี แต่พอออกจากสมาธิ

มา พอเริ่มคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี คนนัน้คนน้ี เดีย๋วความอยากโผลข่ึ้นมา พอโผลข่ึ้นมา 

ถา้ไมม่ปีญัญาก็จะเกดิความวุน่วายใจ เกดิความไมส่บายใจเวลาไมไ่ดด้งัใจอยาก แต่ถา้

มปีญัญาปับ๊ก็จะตดัไดเ้ลยหยุดไดเ้ลย ไมเ่ป็นอย่างทีเ่ราตอ้งการก็ช่วยไมไ่ด ้ ไมเ่ป็นก็ไม่

เป็น อะไรจะเกดิก็เกดิ อะไรจะตายก็ตาย ไมส่าํคญั ไมม่อีะไรทีส่าํคญัเท่าใจของเรา 

เท่ากบัการหยุดความอยากต่างๆ เท่ากบัการดบัความทกุขต่์างๆ ทีเ่กดิจากความอยาก

ต่างๆน้ี อนัน้ีคอืหนา้ทีข่องปญัญา ถา้ปญัญาเริ่มหมนุเป็นแบบมหาสตมิหาปญัญาแลว้ ที

น้ีมนัจะคอยดูใจอยู่ตลอดเวลาวา่ กาํลงัสรา้งสมทุยัขึ้นมาหรอืเปลา่ ถา้สรา้งปับ๊ ปญัญาก็

จะใชไ้ตรลกัษณเ์ขา้มาสกดัทนัท ี อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีแลว้เป็นไดห้รอืเปลา่ 

หา้มเขาไดห้รอืเปลา่ ส ัง่เขาไดห้รอืเปลา่ ไม่ไดแ้ลว้ไปทกุขก์บัเขาทาํไม ไปอยากทาํไม 

อยากก็ไมไ่ดด้งัใจอยากอยู่ด ีทกุขไ์ปเปลา่ๆ จะเหน็ทกุขว์า่เกดิจากความอยากของเราเอง 

ไมไ่ดเ้กดิจากบคุคลนัน้บคุคลน้ี สิง่นัน้สิง่น้ีเลย บคุคลนัน้บคุคลน้ี สิง่นัน้สิ่งน้ีเขาก็เป็น

ของเขาอยู่อย่างน้ีแล เขาดบีา้งไมด่บีา้ง เขาก็สลบักนัไปตามเรื่องของเขา แต่เราไปอยาก

ใหเ้ขาดใีนเวลาทีเ่ขาไมด่ ี เราก็จะเสยีใจ อยากใหเ้ขาหายไปเวลาทีเ่ขาโผลข่ึ้นมา เขาไม่

หายเราก็เสยีใจทกุขใ์จ  

น่ีเป็นหนา้ทีข่องปญัญาทีจ่ะทาํงาน หลงัจากออกจากสมาธิมาแลว้น้ี จะคอยสงัเกตดูจติ

อย่างเดยีว น่ีคอืวธิีดูจติทีถ่กูตอ้ง การดูจติน้ีบางคนไมรู่ว้่าดูอะไร ดูจติถา้ดูจติเฉยๆ ดู

ไปทาํไม การดูจติน้ีใหดู้กเิลสใหดู้ตณัหา วา่ตอนน้ีมตีณัหาปรากฏขึ้นมาหรอืยงั 

เหมอืนกบัยามทีไ่ปเฝ้าบา้นน้ี เขาใหไ้ปดูบา้น เขาไม่ไดใ้หดู้บา้นหรอก บา้นมนัไมม่ปีญัหา 

เขาใหดู้วา่มขีโมยขึ้นบา้นหรอืเปลา่ เวลาขโมยขึ้นบา้น จะไดจ้บัขโมยไลข่โมยไป บา้นไม่

ตอ้งไปดูมนัหรอก ถา้ไปดูจติเฉยๆไปดูมนัทาํไม ดูจติน้ี ใหดู้กเิลสที่มนัโผลข้ึ่นมาในจติ 
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ดูตณัหาที่มนัโผลข้ึ่นมาในจติ ดูแลว้กดู็วา่ เรามีอาวธุที่จะฆา่ตณัหาที่มนัโผลข้ึ่นมา

หรอืไม่ อนัน้ีต่างหาก เรื่องของการดูจติใหดู้แบบน้ี การจะดูจติไดอ้ยา่งจรงิๆน้ี จะตอ้ง

หลงัจากที่จติรวมเป็นสมาธิแลว้ อนันัน้แหละ พอจติรวมแลว้สตปิญัญามนัเขา้ถงึตวัจติ

แลว้ ทน้ีีเวลาตณัหาโผลข่ึ้นมา สตปิญัญาก็สามารถกาํจดัมนัไดท้นัท ี อนิจจงัทกุขงั

อนตัตาก็จะกาํจดัมนัทนัท ี หรอือสุภะในกรณีทีเ่หน็ของสวยของงาม ก็ใชอ้สุภะกาํจดัมนั 

หรอืในกรณีของความอยากรบัประทานอาหารแบบไมม่ขีอบไมม่เีขต ก็ใชอ้าหาเรปฏกูิล

สญัญาดบัมนั น่ีเป็นปญัญา เป็นการดูจติ จะดูไดก้็ตอ้งหลงัจากทีไ่ดส้มาธแิลว้ ถา้ยงั

ไมไ่ดส้มาธิน้ียงัเขา้ไมถ่งึตวัจติ ยงัเป็นสญัญาอยู่ เหน็กเิลสก็ทาํอะไรมนัไมไ่ด ้เพราะตวัที่

จะกาํจดักเิลสอยู่ขา้งนอก คอืสติปญัญายงัไมไ่ดเ้ขา้ไปขา้งใน จะเขา้ไปขา้งในกต็่อเม่ือ

จติรวมเป็นอปัปนาสมาธิ  

การดูจติจงึตอ้งดูหลงัจากทีไ่ดส้มาธิแลว้ แลว้ก็ตอ้งใชป้ญัญาเป็นตวัทีเ่ป็นอาวุธ คอย

กาํจดัตวัทีเ่ป็นพษิเป็นภยัแก่จติใจ ถา้ใหย้ามดูบา้นเฉยๆแต่ไมม่อีาวุธ เวลาขโมยขึ้นบา้น

ก็ไปหา้มขโมยไมไ่ด ้ ขโมยมนัก็ลกัขโมยมนัไมก่ลวัยาม ขโมยมอีาวุธยงิไลย่ามไดอ้ย่าง

สบาย การทีจ่ะดูจติไดก้็ตอ้งเจรญิปญัญา ตอ้งพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ตอ้งหม ัน่

พจิารณาอสุภะ ตอ้งหม ัน่พจิารณาอาหาเรปฏกูิลสญัญา ถา้ไมม่อีาวุธน้ีพอกเิลสโผลข่ึ้นมา

ก็ดบัมนัไมไ่ด ้ผูท้ีจ่ะเจริญปญัญา ผูท้ีจ่ะดูจติน้ี ตอ้งมอีาวุธคอืปญัญาไวท้าํลาย ตวัทีเ่ป็น

ปญัหา ตวัทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใจ เหมอืนกบัยามทีเ่ฝ้าบา้น หรอืทหารทีเ่ฝ้าประเทศเรา

น้ี ถา้ใหท้หารไปเฝ้า ทาํหนา้ทีโ่ดยไมม่อีาวุธปืนน้ี เวลาขา้ศึกศตัรูบกุเขา้มาบา้นเรา จะทาํ

อะไรก็มแีต่วิง่หนีเท่านัน้ ไมส่ามารถทีจ่ะยบัย ัง้ขา้ศึกศตัรู ทีจ่ะเขา้มาทาํลายบา้นช่องของ

เราได ้ เราจงึตอ้งใหอ้าวุธแก่ทหาร ฉนัใด เราก็ตอ้งใหอ้าวุธแก่มรรค มรรคก็คอืทหาร ที่

จะคอยทาํลายสมทุยั ทีเ่ป็นขา้ศึกศตัรูของใจ อาวุธของมรรคก็คอืปญัญา คอืสมาธิ คอื

สต ิ สตเิราก็ไดแ้ลว้ ไดส้มาธิแลว้ ทน้ีีข ัน้ต่อไปเราก็ตอ้งสรา้งอาวุธ คอืปญัญาขึ้นมา สติ

กบัสมาธิทาํใหเ้รา ไปตัง้ฐานอยู่ในเขตทีข่า้ศึกศตัรูจะเขา้มา เราตอ้งอยู่ใกลก้บัเหตกุารณ์

ถงึจะรบักบัเหตกุารณไ์ด ้ ไมใ่ช่อยู่ทีก่รุงเทพฯ แลว้ปลอ่ยใหข้า้ศึกบกุเขา้มาตามชายแดน 

ถา้ทหารไปตัง้อยู่ทีก่รุงเทพฯน้ี ขา้ศึกศตัรูก็เขา้มาในประเทศไดอ้ย่างสบาย ทหารตอ้งไป

อยู่ตามชายแดน เวลาขา้ศึกศตัรูเขา้มาจะไดต่้อสูก้นัได ้ยบัย ัง้เขาได ้ 
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ฉนัใด ขา้ศึกศตัรูของใจก็อยู่ในใจ คอืสมทุยั กเิลสตณัหาน้ีอยู่ในใจ แต่มรรคของพวก

เรานัน้ยงัไม่ไดอ้ยู่ในใจ ยงัไมม่อียู่ในใจ เราจงึตอ้งสรา้งมรรคขึ้นมา ดว้ยการเจรญิสติ 

ทาํใจใหส้งบรวมเป็นหน่ึง พอใจสงบรวมเป็นหน่ึงก็เหมอืนกบัยกมรรคไปอยู่ทีช่ายแดน 

ที่ๆ ขา้ศึกศตัรูจะบกุเขา้มา ก็คอืดงึมรรคใหเ้ขา้ไปอยู่ในจติ ทีเ่ป็นที่ๆ สมทุยักาํลงัทาํงาน

อยู่ สมทุยัมนัอยู่ในใจแลว้ แต่มรรคมนัไมไ่ดอ้ยู่ในใจ กเิลสตณัหาน้ีมนัทาํงานอยู่ในใจ

เรามาตลอดเวลา แต่เครื่องไมเ้ครื่องมอืทีจ่ะทาํลายมนัน้ีไมไ่ดอ้ยู่ในใจ เพราะเราไมม่ ีเรา

ตอ้งไปอาศยัเครื่องไมเ้ครื่องมอืของพระพทุธเจา้ แลว้ก็เอาเครื่องไมเ้ครื่องมอืน้ี เอาเขา้มา

สู่ภายในใจของเราใหไ้ด ้ ดว้ยการปฏบิตั ิ ดว้ยการเจรญิสต ิ ดว้ยการเจรญิสมาธิ พอได ้

สตไิดส้มาธิ จติก็จะรวมเขา้ไป มรรคก็จะเขา้ไปในสมาธิ เขา้ไปในใจ ในจติ แลว้เรากต็อ้ง

เจรญิมรรคต่อไปคือปญัญา ดว้ยการพจิารณาอยูเ่นืองๆ พจิารณาไตรลกัษณ์อยูเ่น่ืองๆ 

พจิารณาอสภุะอยูเ่น่ืองๆ พจิารณาอาหาเรปฏกิลูสญัญาอยูเ่น่ืองๆ พจิารณาอยูเ่รื่อยๆ 

เพราะว่าน่ีคืออาวธุที่เราจะใชไ้วต้่อสูก้บัขา้ศึกศตัรู คือความอยากต่างๆ พอเกดิความ

อยากโผลข่ึ้นมา เราก็จะมมีรรคมอีาวุธไวท้าํลาย ถา้มปีญัญาทีเ่ป็นปญัญาแบบมหา

ปญัญา ปญัญาอตัโนมตั ิมนัจะทาํงานทนัท ีพอกเิลสตณัหาโผลข้ึ่นมาปับ๊ ปญัญามนัจะ

มาทนัที ถา้เราฝึกอยูเ่รื่อยๆพจิารณาอยูเ่รื่อยๆมนัจะมาทนัที  

ถา้เราไมพ่จิารณาอยู่เรื่อยๆ เวลาตณัหาเกดิขึ้น มรรคไม่มา เพราะเราไม่ไดเ้จรญิ เรา

ไมไ่ดพ้จิารณาอยู่เน่ืองๆ เราลมืไปเผลอไป กลายเป็นสญัญาไป ปญัญายงัไมไ่ดเ้ป็น

ปญัญา ปญัญายงัเป็นสญัญาอยู่ ถา้เป็นปญัญาจรงิน้ีตอ้งมาทนัท ี มาฆ่ากเิลสตณัหาได ้

ทนัท ี ถงึเรยีกวา่ปญัญา ถา้เป็นปญัญาแบบฆ่ากเิลสไม่ไดน้ี้ เราไมเ่รยีกว่าปญัญาเรา

เรยีกวา่สญัญา น่ีคอืเรื่องของการเจรญิมรรค ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้วกเรา 

พยายามเจรญิกนัใหม้ากๆ เจรญิใหส้มบูรณ ์ เพราะจะเป็นเครื่องไมเ้ครื่องมอืทีจ่ะละ

สมทุยั ตน้เหตขุองความทกุขต่์างๆใหห้มดไปจากใจ ทีจ่ะทาํใหใ้จ ทาํใหนิ้โรธคอืการหลดุ

พน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเรา อยู่ทีก่ารทีค่อยระลกึ คอน

เตอืนใจ ถามใจเราอยู่เรื่อยๆวา่ วนัเวลาผ่านไป ผ่านไป เรากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ เรากาํลงั

เจรญิมรรค หรอืเรากาํลงัเจรญิสมทุยั เรากาํลงัทาํตามความอยาก หรอืเรากาํลงัฝืนความ

อยากกนั ถา้เราทาํตามความอยากก็แสดงวา่ เราไมไ่ดท้าํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน 
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เม่ือเราไม่ทาํตามที่พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เราจะไปเรยีกว่าเราบูชาพระพทุธเจา้ได ้

อยา่งไร  

พระพทุธเจา้บอก ผูท้ีป่ฏบิตัธิรรม สมควรแก่ธรรม ผูน้ ัน้คอืผูบู้ชาเราตถาคต ถา้เราเป็น

ศิษยข์องพระพทุธเจา้ เราเคารพพระพทุธเจา้ เราอยากจะบูชาพระคุณของพระพทุธเจา้ 

เราก็ตอ้งบูชาดว้ยการปฏบิตับูิชา ไมใ่ช่เพยีงแต่การกราบไหวต่้อหนา้พระพทุธรูป จดุธูป

เทยีน ๓ ดอก แลว้ก็ถวายดอกไมธู้ปเทยีนเท่านัน้ อนัน้ีเรยีกวา่อามิสบูชา อามสิบูชาน้ียงั

ไมถ่อืวา่เป็นการบูชาทีแ่ทจ้รงิ เป็นเพยีงกริยิาเป็นการแสดงความเคารพเท่านัน้เอง แต่

ไมไ่ดเ้ป็นบูชาทีพ่ระองคท์รงปรารถนาใหพ้วกเราบูชากนั พระองคต์อ้งการใหพ้วกเรา

บูชาดว้ยการปฏบิตัิบูชา เพราะว่าการปฏบิตับูิชาน้ี จะทาํใหพ้วกเราไดร้บัประโยชน ์ ที่

พระองคท์รงปรารถนาใหพ้วกเราไดร้บักนันัน่เอง เป้าหมายของการเสยีสละของ

พระพทุธเจา้ ในการแสดงธรรม ในการส ัง่สอนสตัวโ์ลกน้ี กเ็พื่อใหส้ตัวโ์ลกไดห้ลดุพน้

จากความทกุขท์ ัง้หลาย เท่านั้นเอง ไมท่รงปรารถนาอะไร ตอ้งการใหพ้วกเราทีย่งัตกอยู่

ในกองทกุข ์ ของการเวยีนวา่ยตายเกดิน้ี ใหไ้ดห้ลดุพน้จากความทกุข ์ และวธิีทีจ่ะหลดุ

พน้ได ้ก็ตอ้งปฏบิตับูิชา ก็คอืตอ้งเจรญิมรรคใหส้มบูรณน์ัน่เอง  

การเจรญิมรรคน่ีแหละ เราเรยีกวา่เป็นการปฏบิตับูิชา การปฏบิตัทิานศีลภาวนาน้ี คอื

การปฏบิตับูิชา ทาํไปแลว้เราก็จะไดเ้ป็นผูท้ีบู่ชา บคุคลทีส่มควรต่อการบูชา ดงัในมงคล

สูตรทีแ่สดงไวว้า่ ปูชา จ ปูชนียานัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การบูชาบคุคลที่สมควรแกก่าร

บูชา เป็นมงคลอยา่งยิ่งแกชี่วิต ถา้พวกเราอยากจะไดร้บัความเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชวีติ 

ก็ขอใหเ้ราบูชาพระคุณของพระพทุธเจา้ ดว้ยการปฏบิตับูิชา ดว้ยการเตอืนใจสอนใจเรา

อยู่เรื่อยๆวา่ เรากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ เรากาํลงัเจรญิมรรค หรอืวา่เรากาํลงัเจริญสมทุยั ถา้

เราเจรญิสมทุยัเราก็ตอ้งหยุด เพราะนัน่ไม่ใช่เป็นการบูชาพระพทุธเจา้ การบูชา

พระพทุธเจา้ตอ้งเป็นการเจรญิมรรค ตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอนใหเ้ราปฏบิตักินั ถา้

เราทาํตามที่ทรงสอนได ้ผลกค็ือนิโรธ การหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง กจ็ะเป็นผลที่

จะตามมาต่อไป แลว้พวกเราก็จะไดไ้มต่อ้งกลบัมาเกดิ มาแก่มาเจบ็มาตายกนัอกีต่อไป 

แลว้พวกเราก็จะไดเ้ป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ ของผูท้ีย่งัตดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิ เราก็
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จะไดช่้วยเหลอืเพือ่นมนุษยเ์พือ่นสตัวโ์ลก ทีย่งัตกอยู่ในกองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตาย

เกดิ เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก ไดช่้วยเหลอืพวกเรา เราก็จะไดท้าํ

หนา้ทีต่่อจากพระพทุธเจา้ ต่อจากพระอรหนัตสาวกต่อไป จงึขอฝากเรื่องของการ

เตอืนสตเิตอืนใจใหร้าํลกึ ใหถ้ามตวัเองอยู่เรื่อยๆวา่ วนัเวลาผ่านไป ผ่านไป เรากาํลงัทาํ

อะไรกนัอยู่  

ถาม อะไรเป็นอปุสรรคสาํคญั ทีท่าํใหม้พีระสงฆเ์พยีงจาํนวนนอ้ย ทีส่ามารถบรรลุ

ธรรมสูงสุด จากจาํนวนพระสงฆท์ีม่อียู่เป็นจาํนวนมากคะ 

ตอบ ก็ศรทัธาความเช่ือ ถา้ไมม่ศีรทัธาความเชื่อ มนัก็จะไมส่นใจทีจ่ะศึกษาทีจ่ะปฏบิตัิ

กนั แลว้ประกอบกบัโลกก็เจรญิไปในทางดา้นวตัถกุนัมาก กระแสของวตัถนิุยม

ก็จะดงึดูดจติใจของคน ใหไ้ปหลงอยู่กบัการหาความสุขทางวตัถกุนั อย่างสมยั

พระพทุธกาลน้ี ความเจรญิทางวตัถไุมค่่อยม ี คนจะเหน็ความทกุขก์นัไดช้ดั 

สมยัน้ีไมค่อยเหน็ความทุกขก์นั เพราะเรามวีตัถอุะไรต่างๆมาปิดปงั จงึทาํใหค้น

หลงยดึวตัถเุป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่กนั มุง่ไปสู่การสรา้งวตัถ ุ สรา้งความเจรญิ

ทางดา้นวตัถกุนั ก็เลยไมม่ใีครอยากจะเขา้วดัเขา้วาปฏบิตัศึิกษาธรรมกนั  

ถาม เวลาทีเ่ราเหงา หรอืกลวัวา่จะเกิดการพลดัพราก เช่นพอ่แมท่ีแ่ก่เฒ่า วนัหน่ึงก็

ตอ้งจากเราไป เราควรทาํใจอย่างไรคะ   

ตอบ เบื้องตน้ถา้มคีวามรูส้กึไม่ดกี็ ทาํใจใหส้งบก่อน นัง่สมาธิบรกิรรมพทุโธๆ ไหว ้

พระสวดมนตไ์ปก่อน พอใจสงบแลว้จะหายเศรา้หายเหงา พอออกจากสมาธิมาก็

ควรทีจ่ะเจรญิปญัญา สอนใจเตอืนใจอยู่เรื่อยๆวา่ เราเกดิมาแลว้ย่อมมคีวามแก่

ความตายเป็นธรรมดา ย่อมมกีารพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ใหค้อยเตอืนใจ

สอนใจอยู่เรื่อยๆ แลว้ใจจะไดย้อมรบัความจรงิ จะรูส้กึไมเ่ศรา้ต่อไป แต่ขณะที่

เศรา้น้ี ถา้ยิ่งไปคดิถงึความแก่ความเจบ็ความตาย ก็ยิ่งจะทาํใหจ้ติใจเศรา้หมอง

เพิม่มากขึ้น เพราะตอนนัน้ใจไมย่อมรบัความจรงิ ฉะนัน้เราตอ้งทาํใจใหส้งบก่อน 

เพือ่ทีจ่ะกาํจดัหรอืกดตวัทีไ่มย่อมรบัความจรงิ ก็คือความหลง ความหลงน้ีจะทาํ
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ใหเ้ราไมย่อมรบัความแก่ความเจบ็ความตาย ถา้เราไปพจิารณาในขณะทีใ่จมี

ความหลงอยากจะอยู่ ไมอ่ยากตาย พอเราไปพจิารณาเรื่องความแก่ความเจบ็

ความตาย มนัยิ่งจะทาํใหเ้กดิความเศรา้หมองเพิม่มากขึ้น เกดิความหดหู่ใจเพิม่

มากขึ้น  

ฉะนัน้เวลาทีเ่กดิความหดหู่ใจน้ี เบื้องตน้ตอ้งกาํจดัความหดหู่ใจ ระงบัความหด

หู่ใจก่อน ดว้ยการทาํใจใหส้งบ บรกิรรมพทุโธๆ หรอืสวดมนตไ์ป ไมใ่หไ้ปคิดถงึ

เรื่องราวต่างๆ พอใจสงบแลว้ความรูส้กึหดหู่ ความเศรา้หมองอะไรต่างๆ ก็จะ

หายไป พอออกจากสมาธิมา เราก็ควรทีจ่ะเจรญิปญัญา ควรทีจ่ะสอนใจอยู่

เรื่อยๆ วา่ ร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวัเราของเรา เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ มอีาการ ๓๒ เป็น

อนิจจงัไมเ่ทีย่ง เกดิแก่เจบ็ตายเป็นธรรมดา ถา้เราเหน็ แลว้สอนใจอยู่เรื่อยๆ ใจ

ก็จะรบัความจรงิได ้ แลว้ใจก็จะไมท่กุขก์บัความแก่ความเจบ็ความตาย ไมว่่าจะ

เป็นของใครก็ตาม การพจิารณาร่างกายน้ี ท่านก็ใหพ้จิารณาท ัง้ของเราและของ

ผูอ้ื่น พจิาณากายในก็คอืร่างกายของเรา พจิารณากายนอกก็คอืร่างกายของผูอ้ื่น 

และพจิารณาท ัง้กายในและกายนอก คอืพจิารณาไปร่วมกนัพรอ้มกนั ร่างกาย

ของเราและร่างกายของผูอ้ื่นเป็นเหมอืนกนั เกดิแก่เจบ็ตายเหมอืนกนั เป็นดนินํา้

ลมไฟเหมอืนกนั เป็นอนตัตาไมใ่ช่ตวัเราของเราเหมอืนกนั เป็นเพยีงทีอ่ยู่อาศยั

ของเราช ัว่คราว เป็นคนรบัใชเ้ราช ัว่คราว เดีย๋วถงึเวลาเขาก็จะตอ้งตายไป แต่ใจผู ้

ทีม่าใชร่้างกายน้ี ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ใจน้ีไมม่วีนัตาย ใจของพอ่ใจของแมน้ี่

ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย พอ่แมไ่มไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย พอ่แมอ่ยู่ทีใ่จ พอ่แมก่็ไป

หาร่างกายอนัใหม ่ไปเกดิใหม ่ 

ถาม หนูเป็นทกุข ์ เพราะลูกอยากเรยีนช ัน้ปวส. แต่หนูไมม่เีงนิส่ง เลยเกดิความทกุข์

ขึ้น จะแกค้วามทกุขน้ี์อย่างไรคะ  

ตอบ ก็อย่าไปอยากใหเ้ขาเรยีน เรยีนไมไ่ดก้็ไมต่อ้งเรยีน 

ถาม ขนัธ ์๕ ดบัดว้ยอะไรครบั 
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ตอบ ขนัธ ์๕ มนัดบัดว้ยธรรมชาตขิองมนั เช่นรูปขนัธน้ี์ มนัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้

มนัดบัไปเอง ร่างกายน้ีมนัเกดิแลว้เดีย๋วมนัก็แก่เจ็บตายไปของมนัเอง ส่วนนาม

ขนัธน้ี์มนัไมด่บั มนัเกดิๆดบัๆ แต่มนัไมห่าย มนัไมด่บัถาวร มนัอยู่คู่กบัใจ มนั

เป็นส่วนหน่ึงของใจ เป็นเหมอืนอวยัวะของใจ ตราบใดมใีจมนัก็จะมนีามขนัธ ์

คอื มเีวทนาสญัญาสงัขารวญิญานขนัธ ์ อนัน้ีมนัไมด่บัถาวร มนัเกดิๆดบัๆ มนั

เปลีย่นไปเปลีย่นมา เช่นเวทนามนัก็เปลีย่นจากสุขเป็นทกุข ์จากทกุขเ์ป็นไมสุ่ขไม่

ทกุข ์ สญัญามนัก็คดิจาํแลว้ก็ลมื จาํแลว้ก็หายไป สงัขารคดิแลว้ก็หายไปแลว้ก็

คดิขึ้นมาใหม ่มนัก็ทาํงาน ท่านบอกเปรยีบเหมอืนกบัแสงหิง่หอ้ย มนัเกดิดบัเกดิ

ดบัไปอย่างนัน้ นัน่คอืธรรมชาตขิองนามขนัธ ์หนา้ทีข่องเราไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารทีเ่ราจะ

มาดบัขนัธ ์ 

หนา้ที่ของเราคือมาเขา้ใจขนัธ ์ วา่เขาเป็นอยา่งไร แลว้อยา่ไปหลงไปยดึไปตดิ

กบัเขาเท่านั้นเอง เช่นร่างกายเขาไมใ่ช่เป็นตวัเรา อย่าไปหลงคดิวา่เขาเป็นตวัเรา 

เขาเกดิแลว้เขาก็ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายไป เราไปหา้มเขาไมไ่ด ้ ใหรู้ค้วามจรงิ

แลว้ จะไดต้ดัความอยากทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใจเรา ใจเราตอนน้ีมคีวามอยาก

ไมแ่ก่อยากไมเ่จบ็อยากไมต่าย เพราะเราคิดวา่ร่างกายเป็นตวัเราเป็นของเรา เรา

คดิวา่ถา้ร่างกายตายไปเราจะตายไปกบัร่างกาย เราจงึกลวัตายกนั แต่ความจรงิ

เราไม่ไดต้ายไปกบัร่างกาย น่ีเราไม่รู ้เราตอ้งมาพสูิจนด์ว้ยการภาวนา ถา้เราทาํใจ

ใหส้งบแลว้เราจะเหน็ใจแยกออกจากร่างกาย แลว้เราก็สามารถสอนใจดว้ย

ปญัญาวา่ใหป้ลอ่ยวางร่างกายได ้ วา่เราไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย อนัน้ีตอ้งเกดิจากการ

ภาวนา เกี่ยวกบัเรื่องการปลอ่ยวางขนัธ ์ เช่นเดยีวกบัเวทนาขนัธท์ีเ่ป็นนามขนัธ ์

เวทนามนัก็เกดิมนัก็เปลีย่นไปเปลีย่นมา เกดิแลว้ก็ดบั ทกุขเวทนาเกดิขึ้นแลว้ก็

หายไป สุขเวทนาเกดิขึ้นแลว้ก็หายไป ไมสุ่ขไมท่กุขเวทนาเกดิขึ้นแลว้ก็หายไป 

เป็นอนิจจงัเปลีย่นไปเปลีย่นมา ส ัง่เขาไมไ่ด ้ หา้มเขาไม่ได ้ ส ัง่ใหเ้ขาเวลาเกดิ

ทกุขเวทนาใหห้ายไปกห็ายไมไ่ด ้ ถา้เขาจะหายเดีย๋วเขาหายของเขาเอง ถา้เขายงั

ไมห่ายก็ไมห่าย เช่นเวลาเจบ็ทอ้งอยากจะใหม้นัหาย มนัก็ไมห่าย เดีย๋วถงึเวลา

มนัจะหายมนัก็หายเอง เวลามคีวามสุขก็อยากจะใหม้นัอยู่ไปนานๆ มนัก็ไมอ่ยู่
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ไปนานๆ เดีย๋วมนัก็หายไป ถา้เราไปอยากใหอ้ยู่หรอือยากใหไ้ปก็จะเกดิความ

ทกุขใ์จขึ้นมา เราตอ้งเขา้ใจธรรมชาตขิองเขา วา่ไปส ัง่เขาไมไ่ด ้ ไปหา้มเขาไมไ่ด ้

ถา้เราไมอ่ยากจะทกุขอ์ย่าไปส ัง่อย่าไปหา้ม มหีนา้ทีเ่พยีงแต่รบัรูแ้ลว้อยู่กบัเขาไป 

เขาทกุขก์็รูว้า่เขาทกุข ์เขาสุขก็รูว้า่เขาสุขเท่านัน้เอง แลว้ใจของเราจะไมท่กุข ์ 

น่ีคือเรื่องของการศึกษาขนัธ ์ ๕ เพื่อใหเ้ราเขา้ใจแลว้เราจะไดป้ลอ่ยวาง เราจะ

ไดล้ะสกักายทิฐ ิความเหน็ทีไ่ปเหน็วา่ ขนัธ ์๕ น้ีเป็นตวัเราของเรา ความจรงิเขา

ไมไ่ดเ้ป็นตวัเราของเรา น่ีคอืวธิี เกี่ยวกบัเรื่องของขนัธ ์ ๕ เราไม่ไดม้าควบคุม

บงัคบัส ัง่ใหข้นัธ ์ ๕ เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เพราะเราส ัง่ไมไ่ด ้ ส ัง่ใหร่้างกายไม่

แก่ไมเ่จบ็ไมต่าย ส ัง่ไมไ่ด ้ ส ัง่ใหเ้วทนาไมท่กุขเวทนาไมไ่ด ้มนัจะทกุขก์็ตอ้งทกุข ์

เท่านัน้เอง ถา้เราไมไ่ปทกุขก์บัมนั ถา้เราไมไ่ปอยากกบัมนัแลว้เราจะไม่ทกุข ์

ปญัหาของเราอยู่ทีค่วามหลง ไปอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ฉะนัน้เรา

ตอ้งแกด้ว้ยปญัญาวา่ เขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีตามธรรมชาตขิองเขา เราไป

หา้มไปเปลีย่นเขาไมไ่ด ้ถา้เราไมอ่ยากจะทกุขเ์ราอย่าไปอยาก เราอย่าไปพยายาม

เปลีย่นเขาแลว้เราจะไมท่กุข ์ 

ถาม มาปฏบิตันิะคะ เวลาสมมตุวิา่มคีวามคดิเกดิขึ้น หรอืมอีารมณเ์กดิขึ้น หนูก็จะดู

มนัไปเฉยๆ วา่เดีย๋วมนัก็จะดบัไปเอง แต่วา่ในบางครัง้ จติมนัเขา้ไปรูอ้ารมณ์

หรอืวา่ความคดิ แลว้พอมนัเหน็เสร็จปุ๊ บ มนัจะเหน็การเกดิดบัทีร่วดเร็วมากนะ

คะ ก็เลยอยากจะขอคาํแนะนาํจากพระอาจารยว์า่ วธิีไหนถงึจะเป็นวธิีปฏบิตัทิี่

ถกูตอ้งนะคะ 

ตอบ ใหเ้ขา้ใจแลว้อย่าไปหลงกบัความคดิ คือใหรู้ว้่าเขาเกดิดบั เกดิดบั ถา้เราไมไ่ป

อยาก เราก็จะไมไ่ปทกุขก์บัเขา แต่ถา้เราไปอยากเราก็จะเกดิความทกุข ์ เช่นเขา

คดิแลว้เราอยากจะใหเ้ขาหยุดคดิ เขาไมห่ยุดคดิเราก็จะทกุข ์ แต่ความคดิน้ีมนัมี

คุณมโีทษ ความคดิน้ีมนัไปไดท้ ัง้ ๒ ทาง คดิไปในทางทีเ่ป็นคุณก็ม ีคดิไปในทาง

ทีเ่ป็นโทษก็ม ี ฉะนั้นหนา้ที่ของเรากค็ือ เวลาคิดไปในทางที่เป็นโทษเราตอ้ง

ระงบัมนั ดว้ยการดึงมาใหม้นัคดิไปในทางที่เป็นคุณ เช่นเราคดิกงัวลเกี่ยวกบั
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ลูกเกี่ยวกบัสาม ี เกี่ยวกบัชวีติของเรา ก็ใหม้าคดิทางปญัญาแทน ใหค้ดิวา่ทกุคน

จะไปกงัวลยงัไง ก็ตอ้งแก่เจบ็ตายในที่สุด ถา้เราคดิอย่างน้ีก็จะทาํใหใ้จเรา ไม่

เครยีดไมท่กุขไ์ดก้บัสิง่ต่างๆ หรอืว่าถา้เราอยากจะใหใ้จเราหยดุคิด พกัใจเราๆก็

ตอ้งควบคมุใจของเรา ไม่ใหไ้ปคดิถงึเรื่องราวตา่งๆ ดว้ยการใชส้ติจดจอ่อยูก่บั

อารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง เช่นดูลมหายใจเขา้ออก สกัแต่วา่รูไ้ป หรอืบรกิรรมพทุ

โธๆไปอย่างเดยีว แลว้ก็จะทาํใจ ทาํความคดิใหห้ายไป แลว้ใจก็จะสงบ แต่

ความคดิก็จะหายไปช ัว่คราว ช ัว่ขณะทีใ่จสงบ แต่มนัก็จะทาํใหเ้รามคีวามสุข ทาํ

ใหเ้ราผ่อนคลายจากความเครยีดความทกุขต่์างๆ ทีเ่กดิจากความคดิของเราเอง

ได ้ เพราะความคดิน้ี มนัเป็นอย่างทีบ่อก มนัเป็นได ้๒ ทาง ถา้มนัคดิไปแลว้ทาํ

ใหเ้รามคีวามสุขก็ไม่เป็นปญัหาอะไร แต่ถา้มนัคดิไปในทางทีท่าํใหเ้ราทกุขน้ี์ เรา

ตอ้งหาวธิีระงบัมนัใหไ้ด ้มี ๒ วิธี วิธี ๑ กใ็ชส้ติหยดุมนั ใหม้นัสงบเป็นสมาธิ วธิี

ที่ ๒ กใ็หม้นัคดิไปในทางปญัญา คดิว่าทกุอยา่งเป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัทกุ

ขงัอนัตตา พอคดิอยา่งน้ีแลว้ มนักจ็ะทาํใหเ้ราปลอ่ยวางได ้ แลว้เรากจ็ะหาย

ทกุข ์ 
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