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“ก็ให้เรามองความเลวร้ายที่มันเลวร้ายกว่านี้ ถ้าเราตกงานอย่างน้อยเราก็ยังมี
บ้านอยู่ มีข้าวกิน ดีกว่าไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกิน คืออย่าไปมองในสิ่งที่เรามีแล้วตอนนี้
เราไม่มี ให้เรามองในสิ่งที่เรามีและอาจจะไม่มีต่อไป มันก็จะท�ำให้เราพอที่จะอยู่กับ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้ เราต้องท�ำตามที่พระพุทธเจ้าสอน คือให้เรามีสันโดษ มีความยินดี
ตามมีตามเกิด ถ้าเรามีความยินดีกบั สิง่ ทีเ่ รามี พอใจกับสิง่ ทีเ่ ราได้รบั ความทุกข์กจ็ ะไม่เกิด
ตอนนีเ้ รายังมีชวี ติ ก็ยงั ถือว่าดีกว่าไม่มชี วี ติ ให้คดิ อย่างนีไ้ ป ตอนนีเ้ รายังไม่เจ็บไข้ได้ปว่ ย
ดีกว่าที่เราจะต้องไปเจ็บไข้ได้ป่วย ให้คิดในมุมกลับบ้าง อย่าไปมองแต่ในมุมที่เราขาด
หรือหายไป เราเคยมีนู้นมีนี่ เราเคยไปท�ำนู้นท�ำนี่ เดี๋ยวนี้เราไม่มี เราไม่ได้ท�ำแล้ว
ขอให้มองว่าตอนนี้เรามีอะไร ซึ่งบางคนที่เขาแย่กว่าเรา เขาไม่มี คนตาบอดเขาไม่มีตา
แต่เรายังมีตาอยู่ คนพิการ คนแขนขาดขาขาด เขาไม่มีแขนไม่มีขาเขาก็ยังอยู่ได้เขาก็
ไม่เดือดร้อน เรามีมากกว่าเขาแต่เราไปเดือดร้อนท�ำไม ก็แสดงว่าเราสู้เขาไม่ได้ล่ะซิ
แสดงว่าเราไม่ต่อสู้กับชีวิต เห็นไหมใน internet ใน facebook มีคนถ่ายรูปคนพิการ
บางคนแขนก็ไม่มี ขาก็ไม่มี เขาก็ยังอยู่ของเขาได้ หรืออาจจะมีแขนแต่ไม่มีขา เขาก็ใช้
แขนแทนขา ใช้มือแทนเท้าไป บางคนไม่มีแขนก็ใช้เท้าแทน เขาก็ปรับตัวให้เข้ากับ
เหตุการณ์ที่มีอยู่ คือต้องสู้ไม่ถอย อย่าท้อแท้ ถ้าเกิดความท้อแท้แล้วมันจะเป็นตัวที่
จะมาท�ำลายเรา เหตุการณ์ตา่ งๆ นีม้ นั ไม่ทำ� ลายเราหรอก ตัวทีจ่ ะมาท�ำลายเราคือความ
ท้อแท้ ความหมดก�ำลังใจ
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ฉะนัน้ บางทีเราต้องไปดูคนทีเ่ ขาด้อยกว่าเรา ล�ำบากกว่าเรา แย่กว่าเรา แต่ทำ� ไมเขา
อยู่ได้ ท�ำไมเขายิ้มได้ เขาหัวเราะได้ เรามีเยอะกว่าเขาดีกว่าเขา แต่ท�ำไมเรามา
หน้าบึ้งตึง ก็เพราะความอยากของเรานี่แหละ อยากมีในสิ่งที่เราไม่มีกัน ส่วนคนที่เขา
ไม่มี เขาก็ไม่มีความอยาก เพราะเขารู้ว่าเขาอยากเขาก็ไม่ได้ เขาก็ไม่อยาก เขาก็ไม่มี
ความทุกข์ เขาก็มีความสุขกับสภาพของเขาได้
จะยกตัวอย่าง คนสองคนนีม้ เี งินเท่ากัน สมมุตวิ า่ มี ๑ ล้านเท่ากันสองคน คนหนึง่
ยิม้ แย้มแจ่มใส อีกคนหนึง่ บึง้ ตึง เพราะอะไร คนทีย่ มิ้ แย้มแจ่มใสเพราะเมือ่ ก่อนเขามีแค่
แสนเดียว นี่เขาถูกล๊อตเตอรี่หรือได้ท�ำธุรกิจขายของอะไรได้เงินมาเป็นล้าน เขาก็ดีใจ
อีกคนหนึ่งที่บึ้งตึงที่เขาก็มีเงิน ๑ ล้าน บึ้งตึงเพราะอะไร เพราะเมื่อก่อนเขามี ๑๐ ล้าน
แล้วกิจการนัน้ ถูกปิดไป รายได้หมดไป ท�ำให้เขามีเงินเหลือแค่ ๑ ล้าน แล้วเขาก็มาซึมเศร้า
มาเศร้าใจเสียใจ ทั้งๆ ที่คนสองคนนี้มีเงินเท่ากัน มีเงิน ๑ ล้านเท่ากัน แต่มีความสุข
มีความทุกข์ต่างกัน ก็เพราะว่าคนหนึ่งเขาดีใจเขาได้มากกว่าที่เขามีอยู่เขาก็มีความสุข
คนที่เสียสิ่งของไปเขาก็ทุกข์ ทุกข์เพราะเขาไม่อยากจะสูญเสียเพราะเขาอยากจะได้
แต่ถา้ เขามองมุมกลับว่า กูมตี งั้ ล้านหนึง่ บางคนทีม่ แี สนหนึง่ กูมเี ยอะกว่าเขาอีก ท�ำไม
กูยังต้องมาทุกข์ด้วยใช่ไหม
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ฉะนั้นอยู่ที่มุมมองของเรา ทุกมุมมองนี้เราสามารถปรับได้ ท�ำให้เรานี้ไม่ต้องทุกข์
กับอะไรเลย ก็คอื ให้เรายินดีตามมีตามเกิด ถือว่านีม่ นั เป็นกรรมของเราก็แล้วกัน แล้วก็ยงั
ดีกว่าคนอืน่ ทีเ่ ขาแย่กว่าเรา คนทีเ่ ขาตาบอดบ้าง แขนขาดบ้าง หูหนวกบ้าง เป็นใบ้บา้ ง
เรายังท�ำอะไรได้อยู่ ยังมีตา มีปากพูดได้ มีแขน มีขา ท�ำอะไรได้ จะไปนั่งเศร้าท�ำไม
หาอะไรท�ำก็ได้ ท�ำได้หลายอย่าง ทางโลกก็ได้ ก็ท�ำอะไรไป พวกเย็บปักถักร้อยหรือท�ำ
หน้ากากขายหรืออะไรก็ได้ ดีกว่ามานั่งซึมเศร้ามานั่งบ่น หรือถ้าเราอยากจะมาท�ำทาง
ธรรมก็ได้ นานๆ จะมีโอกาสมีเวลาว่าง ก็มาฟังเทศน์ฟังธรรม มาหัดปฏิบัติธรรมก็ได้
มีโอกาสอะไรใหม่ๆ เยอะแยะที่เราสามารถที่จะใช้เวลาว่างของเรานี้มาท�ำให้เกิดคุณ
เกิดประโยชน์กับเราได้ แต่ถ้าเรามาติดอยู่กับอดีตนี้ ตายแน่ๆ ติดกับความสุขในอดีต
ติดกับทรัพย์สมบัตใิ นอดีตทีผ่ า่ นมาทีม่ นั ไปแล้วไม่กลับมาแล้ว แล้วอยากจะให้มนั กลับมา
ชีวิตก็จะมีแต่ความซึมเศร้า และดีไม่ดีเดี๋ยวอาจจะคิดฆ่าตัวตายได้
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๑
ปัญหาที่เราเจอกันในช่วงนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกัน เราเจอกันมาไม่รู้กี่แสน
ล้านครัง้ แล้ว เพราะการมาเกิดมามีรา่ งกายของพวกเรานีเ้ คยมีมาแล้วหลายแสนล้านครัง้
ด้วยกัน อย่างที่เคยพูด ถ้าอยากจะรู้ว่ามีมากน้อยเพียงไร ก็ลองเอาน�้ำตาที่เราหลั่ง
ในแต่ละครั้งที่เรามาเกิด เวลาเรามีความทุกข์ใจเสียใจเรามักจะร้องไห้กัน ถ้าเราเอา
น�ำ้ ตาทีเ่ ราหลัง่ ออกมานีเ้ ก็บไว้ในขวดแล้วมารวบรวมกับของชาติกอ่ นๆ ทีเ่ ราได้หลัง่ มานี้
พอเอามารวมกันแล้ว ท่านบอกว่าน�้ำตาที่เราเคยหลั่งมานี้ มันมีมากยิ่งกว่าน�้ำใน
มหาสมุทร คิดดูกแ็ ล้วกันว่า กีแ่ สนล้านครัง้ ด้วยกันของการมาเกิดถึงจะท�ำให้เราหลัง่ น�ำ้ ตา
ได้มากขนาดนัน้ แล้วมันก็จะเป็นอย่างนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ถ้าตราบใดเราไม่มาเปลีย่ นพฤติกรรม
ของใจของพวกเรา
ดังนัน้ เราต้องมาเปลีย่ นพฤติกรรม เลิกใช้รา่ งกายให้ได้ เหมือนตอนนีท้ เี่ ราถูกบังคับ
ให้เปลีย่ นพฤติกรรม ห้ามไม่ให้ออกนอกบ้าน ไม่ให้ไปหาความสุขนอกบ้านกัน แต่กท็ ำ� ได้
ชัว่ คราวเท่านัน้ เดีย๋ วพอปลอดภัยแล้ว พอเขาส่งสัญญาณว่าออกนอกบ้านได้นรี้ บั รองได้
จะเป็นเหมือนวัวปากคอก พอเปิดคอกประตูขนึ้ มานี้ วัวมันจะวิง่ กันเหยียบกันเลย คอยดู
เพราะว่าเรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม เรายังใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันอยู่
เพียงแต่ว่าตอนนี้เราถูกเบรกไว้ ถูกยับยั้งไว้ว่าตอนนี้อย่าไปหาความสุขข้างนอกบ้าน
เพราะจะได้ความทุกข์มา มันได้ไม่คุ้มเสีย เราจึงยอมกัน เอาความจริงมาบอกกัน พอรู้
ว่าผลได้ผลเสียจากการที่ออกนอกบ้านกับการอยู่ในบ้านนี้มันต่างกันอย่างไร ไม่ต้อง
บังคับกัน ยอมอยูใ่ นบ้านกันทุกคน เพราะเรามีตวั อย่างมา เราเห็นก่อนแล้ว เห็นประเทศ
จีนแล้ว เห็นประเทศอิตาลีแล้ว เห็นประเทศอเมริกา และประเทศทางยุโรปแล้ว โอ้ย
คนตายกันเป็นเบือ เราเห็นตัวอย่างแล้วมันก็เลยท�ำให้เราไม่กล้าออกนอกบ้านกัน
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แต่ถา้ เราไม่มตี วั อย่าง เช่น ถ้าเราเป็นประเทศแรกทีเ่ ป็นนี้ เชือ่ ไหมว่าพูดยังไงเตือนยังไง
สอนยังไงก็ไม่ยอมฟังกัน เหมือนที่สหรัฐเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ ก็มีพวกคนหนุ่มสาวที่อยู่ใน
ช่วงหยุดปิดเทอม ช่วง spring  break พอดี เป็นธรรมเนียมของเขาว่าเขาจะต้องไปกิน
เหล้าเมายาตามชายหาดกัน เขาก็ไปกัน ถึงแม้จะมีประกาศว่าอย่าออกนอกบ้าน เขาก็
ไม่สนใจ เพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมนี้มันไม่ใช่เป็นของง่าย เพราะมันเป็นเหมือนการ
ติดยาเสพติดนัน่ เอง แต่ถา้ มีอะไรมาให้เห็นถึงภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ นีม้ นั หยุดได้ ถ้าเห็นว่าออก
ไปนอกบ้านนี้ตายได้นะ อันนี้แหละมันจะท�ำให้ไม่กล้าออกนอกบ้านกัน
ประเทศไทยเราโชคดี ตอนนี้เราเป็นประเทศที่เกิดขึ้นในภายหลัง เรามีตัวอย่างให้
เห็นแล้วว่า การที่เราไม่เปลี่ยนพฤติกรรม การที่เรายังออกนอกบ้านยังไปท�ำอะไรกันอยู่
ยังไปสังสรรค์กนั ยังไปคลุกคลีกนั ยังไปร่วมท�ำอะไรกันอยูน่ ี้ จึงท�ำให้เกิดคนติดเชือ้ โรค
กันมาก และท�ำให้เกิดคนตายกันมากขึน้ ด้วย พอเราเห็นตัวอย่างแล้วเราก็เลยท�ำใจกันได้
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อยู่บ้านดีกว่า ออกไปแล้วเดี๋ยวจะไม่เจอกัน ออกไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับมา อาจจะไป
ติดเชื้อ ไปติดอยู่โรงพยาบาล เขาอาจจะจับกักตัวไว้ไม่ให้ไปแพร่เชื้อให้กับคนอีกก็ได้
ตอนนี้ในสหรัฐฯ เขาว่าเวลาสามีหรือภรรยาตายนี้ไม่ได้เห็นหน้ากันแล้ว เวลาฝังศพ
เขาก็ให้ฝงั ศพแบบห่างๆ ไม่ให้ไปอยูใ่ กล้กนั ให้นงั่ อยูใ่ นรถ แล้วก็ให้ดสู ปั เหร่อเอาหีบศพ
ลงไปในดิน นี่คือสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นที่ช่วยท�ำให้เรานี้ยอมงดหรือยุติพฤติกรรมเก่าของ
พวกเรา เพียงแต่ว่าจะท�ำได้นานหรือไม่นานเท่านั้นเอง
ส�ำหรับคนบางคนนี้เขาเห็นโทษของการใช้ร่างกายว่าจะต้องมาเจอกับปัญหา
แบบนี้ ถ้าไม่เกิดจากปัญหาเจ็บไข้ได้ปว่ ยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็มเี กิดปัญหาจากภัย
ธรรมชาติ ปัญหาจากพวกมิจฉาชีพ ปัญหาจากสัตว์ร้ายต่างๆ เมื่อมาเกิดแล้วนี้ มันจะ
ต้องเจ็บแบบใดแบบหนึ่ง จะต้องตายแบบใดแบบหนึ่ง ถ้าเราเอาความจริงอันนี้มาคอย
สอนใจเราแล้ว มันจะท�ำให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้
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ส�ำหรับผู้ที่ได้เคยศึกษาได้ปฏิบัติแล้วก็จะใช้โอกาสช่วงนี้มาวัดว่าการปฏิบัติของ
ตนนี้ไปถึงไหนแล้ว ได้ผลหรือยัง บรรลุผลหรือยัง ข้ามความทุกข์ได้หรือยัง ความทุกข์
ของร่างกาย ความเจ็บไข้ได้ปว่ ยของร่างกาย ความตายของร่างกาย ใจสามารถข้ามผ่าน
ไปได้หรือยัง
ตอนนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องไปหาที่ไหน เมื่อก่อนเวลาไม่มีโรคระบาดนี้
นักปฏิบัติอยากจะพิสูจน์ว่าตนเองนี้ผ่านพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้หรือยัง ผ่านพ้น
ความตายไปได้หรือยัง เลยจะต้องหามาตรการอย่างอื่นมาทดสอบใจ เช่น ถ้าอยาก
จะรู้ว่าเราจะผ่านความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้หรือไม่ ก็ต้องนั่งสมาธิไปนานๆ
นั่งไปจนกระทั่งร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดทั่วสรรพางค์กาย แล้วก็ใช้สติปัญญามา
สอนใจให้ปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ปว่ ย ความเจ็บปวดของร่างกายทีเ่ กิดจากการนัง่ สมาธิ
เป็นเวลาอันยาวนานโดยไม่ขยับ โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ถ้ารู้จักใช้สติ รู้จักใช้ปัญญา
ใจจะสามารถอยูก่ บั ความเจ็บปวดของร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะท้าน เพราะใจจะเข้าสู่
อุเบกขา พอใจเข้าสูอ่ เุ บกขาแล้ว ความเจ็บของร่างกายนีเ้ ป็นเหมือนกับหยดน�ำ้ บนใบบัว
มันจะไม่ซมึ เข้าหากัน หยดน�ำ้ นีถ้ า้ ไปหยดบนกระดาษ มันจะดูดซึมเป็นเนือ้ เดียวกัน ใจที่
ไม่มีอุเบกขานี้ มันจะดูดความเจ็บปวดของร่างกายเข้าไปเต็มร้อยเลย ร่างกายเจ็บปวด
อย่างไร ใจจะเจ็บปวดไปกับมัน แตถ้ามีอเุ บกขานี้ มันจะเป็นเหมือนกับหยดน�ำ้ บนใบบัว
มันจะรูว้ า่ ร่างกายเจ็บแต่มนั ไม่ได้เจ็บไปกับการเจ็บปวดของร่างกาย เพราะใจมีอเุ บกขา
อุเบกขานี้ก็เกิดจากการมีสติ ถ้ารู้จักใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่ง หยุดความอยากได้
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ใจก็จะเป็นอุเบกขาแบบชั่วคราว ถ้าใช้ปัญญาเป็นตัวหยุดความอยากความคิดได้ ใจก็
จะได้อุเบกขาแบบถาวร ใจก็จะไม่ทุกข์ไปกับความเจ็บของร่างกาย
นี่คือเรื่องของนักปฏิบัติธรรมเวลาที่ต้องการจะทดสอบ ต้องหาข้อสอบมาท�ำกัน
ต้องนัง่ ให้นานๆ ให้มนั เจ็บให้มนั ปวด แล้วก็ใช้สติใช้ปญั ญาท�ำให้เป็นอุเบกขา ให้ปล่อย
วางความเจ็บปวดของร่างกายให้ได้ พอปล่อยได้แล้วทีนี้ก็ไม่ทุกข์กับความเจ็บปวด
ของร่างกาย ถ้าใช้สติก็จะได้อุเบกขาแบบชั่วคราว พอก�ำลังของสติหมด อุเบกขาหมด
ใจก็จะกลับมาเจ็บมาปวดกับร่างกายใหม่ แต่ถ้าใช้ปัญญา ใจจะได้อุเบกขาแบบถาวร
จะไม่เจ็บปวดกับร่างกายอีกต่อไป ไม่วา่ ร่างกายจะเจ็บปวดเมือ่ ไรเวลาไหน ใจทีม่ ปี ญั ญา
ท�ำให้เป็นอุเบกขานี้จะไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดต่างๆ ของร่างกาย แต่ไม่สามารถไป
ห้ามความเจ็บปวดได้ เช่นตอนนีจ้ ะห้ามไม่ให้รา่ งกายติดเชือ้ ไม่ได้ แต่ใจทีม่ อี เุ บกขาด้วย
ปัญญานีจ้ ะไม่เดือดร้อน ไม่กลัว เพราะผ่านมาแล้ว เคยทดสอบมาแล้วว่าเรามีภมู คิ มุ้ กัน
ทางใจแล้ว ร่างกายอาจจะไม่มีภูมิคุ้มกัน ร่างกายอาจจะแพ้เชื้อแล้วตายได้ แต่ใจนี้มี
ภูมคิ มุ้ กัน มีปญั ญาทีท่ ำ� ให้ใจนีม้ อี เุ บกขาตลอดเวลา จะติดเชือ้ จะเป็นไข้ จะตาย ใจจะ
ไม่เดือดร้อน ใจจะรู้สึกเฉยๆ ไม่มีปัญหา นี่แหละคือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องท�ำกัน
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๓
ตัวทุกข์จริงๆ นี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือที่เราอ่านกัน ไม่ได้อยู่ในธรรมะที่เราฟังกัน
ตัวทุกข์จริงๆ มันอยู่ในใจของเรา เช่น ตอนนี้ใจของพวกเราทุกข์กันไหม เราทุกข์กังวล
กับเรือ่ งโรคระบาดใช่ไหม แล้วเราดับความทุกข์ความกังวลของความทุกข์ทเี่ กิดขึน้ จาก
เรื่องโรคระบาดนี้ได้หรือยัง ถ้ายังดับไม่ได้ก็แสดงว่ายังปฏิบัติไม่ถึงเป้านั่นเอง ถึงแม้เรา
จะมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันอย่างต่อเนือ่ ง รูว้ า่ ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเรา
ที่ท�ำให้ใจเราทุกข์กัน ตอนนี้เราทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหม เพราะอะไรเราถึงทุกข์กับ
โรคภัยไข้เจ็บ ก็เพราะความอยากของเรานัน่ แหละ ความอยากไม่ให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บกัน
อยากไม่ให้ติดเชื้อโรคหวัดกัน จึงท�ำให้เราวิตก ท�ำให้เรากังวลหวาดกลัวกัน ถ้าเรา
ปฏิบตั ธิ รรมจริง ถ้าเราบรรลุธรรม ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว ความทุกข์ทเี่ กิดจาก
โรคภัยจากโรคระบาดนีจ้ ะไม่เกิดขึน้ ในใจอย่างเด็ดขาดอย่างแน่นอน ถ้าความทุกข์เกิดขึน้
ก็แสดงว่ายังไม่บรรลุธรรมขัน้ นัน้ คือธรรมขัน้ ทีท่ ำ� ให้เราปล่อยวางร่างกายได้ คือขัน้ ของ
พระโสดาบันนี่เอง
ตอนนี้อยากเป็นพระโสดาบันกันเยอะแยะไปหมดใช่ไหม นี่ถึงเวลา มีโอกาสแล้ว
มีโอกาสพิสูจน์ว่าจะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ ปล่อยวางร่างกายได้หรือไม่
ยอมให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือไม่ ยอมให้มันตายได้หรือไม่ อันนั้นแหละพระโสดาบัน
ท่านท�ำได้ พระโสดาบันท่านจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ร่างกายเจ็บ
แต่ใจท่านไม่เจ็บ ร่างกายเป็นไข้ ร่างกายปวดไปทัว่ สรรพางค์กาย ร่างกายมีอาการหืดหอบ
หายใจไม่ออกอะไรต่างๆ เหล่านีเ้ กิดขึน้ ได้กบั ร่างกายของทุกคน ของพระโสดาบันก็เกิดขึน้
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ได้เหมือนกัน เพียงแต่ใจของพระโสดาบันนี้ต่างจากใจของปุถุชน ใจของพระโสดาบัน
ไม่เดือดร้อน ไม่มคี วามรูส้ กึ หวาดวิตกหวาดกลัว แต่จะรูส้ กึ เฉยๆ มีอเุ บกขา ไม่รกั ไม่ชงั
ไม่กลัวไม่หลงกับโรคหวัด แต่กไ็ ม่ประมาท ท�ำหน้าทีท่ พี่ งึ กระท�ำได้ ป้องกันได้กป็ อ้ งกัน
ใส่หน้ากากไป เช็ดมือล้างมือกันไป หลีกเลีย่ งทีช่ มุ ชน ไปปลีกวิเวกกัน ไม่คลุกคลีกนั ก็ทำ� ได้
ไม่ได้วา่ กลัว เพียงแต่วา่ ถ้าเป็นพระโสดาบันนีย้ งั ต้องปฏิบตั ธิ รรมขัน้ ต่อไปอยู่ แล้วถ้ามา
สูญเสียร่างกายไปก็ตอ้ งกลับมาต่อใหม่ เหมือนกับหนังขาด สมัยก่อนหนังเป็นฟิลม์ พอดู
หนังอยูด่ ๆี ขาดปับ๊ นี้ หมดอารมณ์ ต้องรอให้เขามาต่อหนังใหม่แล้วค่อยถึงจะดูตอ่ ไป อันนี้
ก็เหมือนกัน ร่างกายก็เป็นเหมือนหนังทีพ่ ระโสดาบันยังต้องใช้เพือ่ ทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมขัน้ สูง
ต่อไป คือขัน้ จากโสดาบันก็ขนึ้ ไปสูข่ นั้ สกิทาคามี อนาคามี และขัน้ พระอรหันต์ ถ้าร่างกายไป
ตอนนี้ก็ต้องรอให้กลับมาเกิดใหม่แล้วถึงมาปฏิบัติธรรมต่อได้
นี่คือเรื่องของวิกฤติที่เราสามารถพลิกให้เป็นโอกาสได้ มีคนชอบถามเรื่องการ
เป็นโสดาบันเป็นอย่างไร ตอนนี้แหละเป็นเวลาที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าการจะเป็น
พระโสดาบันเป็นอย่างไร ตอนนี้แหละเป็นเวลาที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าการจะเป็น
พระโสดาบันนีเ้ ป็นได้อย่างไร เมือ่ ก่อนมันไม่มเี หตุการณ์ ไม่มขี อ้ สอบให้เราทดสอบจิตใจ
ตอนนี้มีข้อสอบแล้ว ถ้าเป็นนักมวยก็เป็นไฟต์บังคับแล้ว จะมาเลื่อนไม่ได้ จะบอกว่า
ขอเลือ่ นไปก่อน รอให้เวลาแก่กอ่ นแล้วค่อยเจ็บแล้วค่อยมาปล่อยวางร่างกาย มาท�ำข้อสอบ
ในตอนนัน้ ตอนนีถ้ กู บังคับแล้ว นักมวยเขาไม่ตอ้ งการให้ครองแชมป์นานๆ เพราะมีคนอืน่
อยากจะได้แชมป์ เขาเลยต้อมีไฟต์บังคับ ถึงเวลาต้องต่อสู้ก็ต่อสู้ ไม่ใช่ขออยู่เฉยๆ
เป็นแชมป์ไปนานๆ ก่อน อันนีก้ เ็ หมือนกัน ตอนนีแ้ หละเป็นโอกาสอันดีของผูท้ อี่ ยากจะรูว้ า่
ตนเองเป็นพระโสดาบันหรือไม่ จะได้พิสูจน์ได้รู้กันในตอนนี้ว่าใจเราเฉยหรือไม่เฉยใน
ตอนนี้ หรือว่าใจเราเครียดวิตกกังวล กินไม่ได้นอนไม่หลับ อย่างนี้ก็ไม่ใช่โสดาบันแล้ว
เขาเรียกว่าโสเดา มีโสดากับโสเดา พวกโสเดาก็คอื พวกเดากัน คาดคะเน เอ๊ะ ตอนนีเ้ รา
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บรรลุโสดาบันหรือยัง เราเป็นโสดาบันหรือยัง น่าจะเป็นนะ อย่างนี้เรียกว่าโสเดา
พวกโสดาบันนี้เขารู้เพราะธรรมเป็นสันทิฏฐิโกที่ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์รู้ได้ด้วยตนเอง
ว่าตนเองนั้นได้บรรลุธรรมขั้นไหน ตอนนี้เรามีข้อสอบของแต่ละขั้นให้ผู้ปฏิบัติได้
กระท�ำกันว่าผ่านได้หรือผ่านไม่ได้ ขั้นของพระโสดาบันนี้ก็คือปล่อยขันธ์ ๕ ได้หรือไม่
ปล่อยวางรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ได้หรือไม่ รูปก็คือร่างกาย ปล่อยให้
ร่างกายแก่ได้หรือไม่ ปล่อยให้ร่างกายตายได้หรือไม่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ก็คือความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเวทนาเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วย ความเจ็บไข้ได้ป่วย
เป็นอนัตตา ไม่มตี วั ไม่มตี น ร่างกายไม่มตี วั ไม่มตี น ไม่มเี ราไม่ได้เป็นของเรา เวทนาก็ไม่เป็น
ของเรา เราไปสั่งให้เวทนาสุขไม่ได้ เวลาที่มันทุกข์ ไปสั่งให้เวทนาหายไปไม่ได้ เวลาที่
มันทุกข์เราต้องอยูก่ บั มันได้หรือไม่ อยูแ่ บบไม่ทกุ ข์ได้หรือไม่ ดูตรงนัน้ เวลาเกิดการเจ็บไข้
ได้ป่วยขึ้นมา เวลาเกิดความรู้สึกว่าจะตายนี้ใจเป็นอย่างไร ใจถ้าเฉย ไม่รู้สึกเดือดร้อน
เหมือนตอนทีไ่ ม่มเี หตุการณ์เกิดขึน้ แสดงว่าใจได้ผา่ นได้เป็นโสดาบัน แต่ถา้ ยังวิตกกังวล
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ยังหวาดกลัว ยังทุกข์ ยังวุ่นวายใจอยู่ บางคนนี้เห็นตรวจอุณหภูมิทุกวัน ตื่นขึ้นมาก็เช็ค
อุณหภูมิ ตอนนีก้ อี่ งศา พอเป็นปกติกบ็ อกโล่งใจไป รอดตายไปอีกวัน ถ้าอย่างนีย้ งั ไม่เป็น
โสดาบัน ถ้าโสดาบันแล้วจะรูส้ กึ เฉยๆ อุณหภูมขิ นึ้ หรือลงก็เป็นเรือ่ งจริงของดินฟ้าอากาศ
ร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของดินฟ้าอากาศ มันก็มีการขึ้นลงของอุณหภูมิ อุณหภูมิ
ภายนอกมันก็มขี นึ้ มีลง วันนี้ ๓๑ ๓๒ เมือ่ ๒ เดือนก่อนก็ไม่ถงึ มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
อุณหภูมขิ องร่างกายเรา เวลาเป็นไข้กส็ งู ขึน้ ๔๐ องศา ถ้าปกติก็ ๓๖ เราก็ไปสัง่ มันไม่ได้
ใช่ไหมว่า อยู่ ๓๖ นะ เหมือนเครือ่ งปรับอากาศนีย้ งั สัง่ ได้อยู่ เครือ่ งปรับอากาศเขามีทกี่ ด
ว่าจะต้องการอุณหภูมิเท่าไร แล้วเราตั้งกดได้ ต้องการ ๒๕ ๒๗ องศา ก็กดตั้งไปได้
แต่อุณหภูมิทางร่างกายนี้เราสั่งไม่ได้ ควบคุมบังคับไม่ได้ เราต้องท�ำใจให้ได้ เราต้อง
ยอมรับกับความเป็นจริงของขันธ์ ๕ ว่า ร่างกายมันอนิจจัง ไม่เทีย่ ง มันเกิดแล้วเดีย๋ วมัน
ก็ตอ้ งเข้าสูค่ วามแก่ ความเจ็บ และความตายไปตามล�ำดับ ไม่มใี ครไปห้ามมันไม่ให้แก่
ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายได้ ถ้าอยากให้มันไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา
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นีแ่ หละตอนเราทุกข์กเ็ ห็นชัดๆ แล้วใช่ไหมว่าทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะไม่อยาก
ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกข์เพราะไม่อยากให้มันตาย แต่เราห้ามมันได้ไหม ห้ามไม่ให้มัน
เจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่า ห้ามไม่ได้แต่ป้องกันได้ ตอนนี้เราพยายามป้องกัน แต่ถ้ามัน
สามารถเข้ามาในร่างกายเราได้ เราก็หา้ มมันไม่ได้ ถ้ามันเข้ามาแล้ว ใจเราเป็นยังไง ถ้าใจ
เรามีปญั ญาเห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ เห็นว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เทีย่ ง
มีเกิดมีดบั มีเจริญมีเสือ่ ม เห็นเป็นอนัตตา ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ เขาเป็นเหมือนดิน
ฟ้าอากาศ เช่นตอนนีล้ มก�ำลังพัด เราไปสัง่ ให้เขาหยุดไม่ได้ เวลาเขาไม่พดั ไปสัง่ ให้เขา
พัดก็ไม่ได้ ไม่เหมือนพัดลมที่เราติดในบ้านที่เราสั่งได้ แต่ดินฟ้าอากาศหรือร่างกายที่มี
ธาตุ ๔ ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ เราก็สงั่ เขาไม่ได้ ก็ตอ้ งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย บางทีอณุ หภูมิ
ก็ขึ้นสูง บางทีอุณหภูมิก็ลงต�่ำ เราก็คอยดูแลได้ในระดับหนึ่ง บางทีเราก็รู้ว่าอะไรท�ำให้
มันขึ้นเราก็ลดมันได้ เช่น กินยาลดไข้อะไรไป ท�ำไปเท่าที่เราท�ำได้ แต่ข้อส�ำคัญขอให้
ใจเราอย่าไปวุ่นวายไปกับมัน ถ้าเราวุ่นวายแสดงว่าเรายังมีความอยากในร่างกายใน
ความเจ็บไข้ได้ปว่ ยอยู่ คืออยากไม่ให้มนั เจ็บ อยากไม่ให้มนั ตาย เราก็ยงั จะมีอาการรูส้ กึ
ไม่สบายอกสบายใจอยู่ แต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายอย่าง
แน่นอน ไม่วนั นีก้ พ็ รุง่ นี้ ไม่มใี ครหนีพน้ ความเจ็บความตายไปได้ ถ้ายอมเจ็บยอมตายแล้ว
ใจจะปล่อยทันที พอปล่อยแล้ว ใจจะรู้สึกโล่งเบาสบาย เย็น ไม่เครียด ไม่วิตกไม่กังวล
เพราะว่าใช้ปัญญามาหยุดความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายได้ ก็จะรู้ภายใน
ใจของผู้ปฏิบัตินี้ว่าตนเองได้บรรลุหรือยัง ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในเรื่องนี้ได้หรือยัง
มันเห็นชัดๆ เหมือนกับการรับประทานอาหาร เวลาหิวกับเวลาอิม่ นีเ้ ห็นได้ชดั ๆ ว่ามันมี
ความรูส้ กึ ต่างกัน เวลาหิวข้าวก็รบั ประทานข้าวไป รับประทานไปสักระยะหนึง่ ความหิว
ที่มีอยู่ก็หายไป ความอิ่มที่ไม่มีก็เข้ามาแทนที่
18
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นีก่ ารปฏิบตั เิ ป็นอย่างนี้ จึงไม่จำ� เป็นจะต้องไปถามใครว่าเราบรรลุหรือยัง เราหมด
ทุกข์หรือยัง มันรูอ้ ยูแ่ ก่ใจว่าทุกข์หรือไม่ทกุ ข์ ถ้าทุกข์กต็ อ้ งปฏิบตั ติ อ่ ไป ต้องค้นหาสาเหตุ
ของความทุกข์ เช่น พอบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว ปัญหาเรือ่ งของร่างกาย เรือ่ งของการ
เจ็บไข้ได้ปว่ ย เรือ่ งของความตายนีม้ นั จะไม่เกิดอีก จะเจ็บไข้ได้ปว่ ยหรือจะตายมันก็รสู้ กึ
เฉยๆ มันไม่ทกุ ข์ แต่มนั ไปทุกข์กบั เรือ่ งอืน่ ทีย่ งั ไม่ได้รบั การก�ำจัด พระโสดาบันยังไม่ได้
ก�ำจัดความทุกข์ทเี่ กิดจากความอยากมีแฟน คือยังอยากมีแฟน ยังอยากหาความสุขกับ
แฟนอยู่ เวลาไม่ได้อยูก่ บั แฟนมันก็จะรูส้ กึ เหงารูส้ กึ ว้าเหว่อยู่ วิธที จี่ ะแก้ความอยากมีแฟน
ก็ต้องพิจารณาความสวยงามของแฟน ดูส่วนของร่างกายของแฟนที่ไม่น่าดูน่าชม ก็จะ
ท�ำให้ความรักในตัวแฟนนี้หายไปได้ ถ้าเห็นร่างกายของแฟนตอนที่ร่างกายของแฟน
ตายไปแล้ว รักกันยังไงก็ไม่เก็บไว้ในบ้าน จะส่งให้สปั เหร่อได้ จะไม่หลงอีกต่อไป แต่ถา้
ตอนช่วงทีม่ ลี มหายใจอยูน่ ี้ ใครมาคุยกับแฟนหน่อยนี้ เราจะเริม่ รูส้ กึ วิตกขึน้ มาแล้ว เอ๊ะ
เขามาจีบแฟนเราหรือเขาจะมาแย่งแฟนเราหรือเปล่า แต่พอแฟนไม่หายใจเท่านัน้ ใครจะ
มาคุยกับเขาเราไม่สนใจแล้ว ยกให้เลย อยากได้เขาเหรอ เอาไปเลย ให้ฟรีๆ แถมเงินด้วย
เพราะค่าบรรทุกเวลาจะเอาศพออกจากบ้านก็ต้องมีค่าใช้จ่าย
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ฉะนัน้ ต้องพิจารณาร่างกายตอนทีม่ นั ตาย เรียกว่าพิจารณาซากศพ ถามตัวเราเอง
ว่าคนทีเ่ รารักคนทีเ่ ราชอบนี้ ถ้าเขาหมดลมหายใจแล้วเรายังอยากจะอยูก่ บั เขา ยังอยาก
ให้เขาอยูก่ บั เราต่อไปหรือเปล่า หรือเราบอกไม่เอาแล้ว เพราะรูว้ า่ ถ้าปล่อยทิง้ ไปเดีย๋ วมัน
ก็ส่งกลิ่นเหม็นแน่นอน เดี๋ยวก็ต้องขึ้นอืด เดี๋ยวก็ต้องฟกช�้ำด�ำเขียว แผลพุพองขึ้นมา
แล้วก็มีน�้ำอะไรต่างๆ ไหลออกมา มีกลิ่นไม่พึงปรารถนาไหลออกมา ต้องมองอย่างนี้
มันถึงจะก�ำจัดกามราคะได้ ความที่อยากเสพกามในร่างกายของผู้อื่น ของคนที่เรารัก
เราชอบ เพราะเราไปเห็นในช่วงทีเ่ ขาน่าดูนา่ ชมน่ารักนัน่ เอง พอเวลาเขาออกมาข้างนอก
เขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อน เขาต้องล้างหน้าล้างตา แปรงฟัน ก�ำจัดสิง่ สกปรกต่างๆ
ในร่างกาย ก�ำจัดส่วนที่ส่งกลิ่นเหม็นก่อนถึงจะออกมาเสนอตัวเองต่อสาธารณชนได้
เขาไม่ออกมาแบบพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็ออกมาแบบนั้น ใส่ชุดนอนออกมา ผมเผ้าไม่หวี
หน้าตาไม่ล้าง ขี้ตาติดเต็มหน้า เขาไม่ออกมาตอนนั้น ถ้าออกมาตอนนั้นก็ไม่มีใครรัก
ใครชอบเขาแล้ว เขายังอยากให้คนอืน่ รักเขาชอบอยู่ เขาก็เลยต้องปรุงแต่ง เรียกว่าจัดฉาก
ในการเสริมความงามต่างๆ ของร่างกายให้มันดูแล้วน่ารักน่าชมน่าใคร่ขึ้นมานั้นเอง
ฉะนัน้ เราต้องย้อนศร เราต้องมองกลับไปตอนทีเ่ ขาเพิง่ ตืน่ ขึน้ มาหรือดูตอนทีเ่ ขาไม่สบาย
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ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล ตอนที่สบายกับตอนที่ไม่สบายนี้เหมือนเป็นคนละคนไป เราต้อง
มองในส่วนทีไ่ ม่นา่ ดูนา่ ชัง แล้วมันจะได้ไม่ทำ� ให้เราเกิดความรักความใคร่ขนึ้ มา พอมัน
เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายไป มันก็จะดับความรักความใคร่ได้ ดับกามารมณ์
ดับกามราคะได้
อันนี้เป็นปัญหาที่พระโสดาบันยังแก้ไม่ได้ ก็จะต้องพยายามท�ำไป เบื้องต้นก็อาจ
จะท�ำแบบล้มลุกคลุกคลาน พิจารณาได้บ้าง พิจารณาไม่ได้บ้าง เวลาใดที่พิจารณาได้
เวลานั้นกามารมณ์ก็ดับไป เวลาที่ยังพิจารณาไม่ได้ กามารมณ์ก็ยังจะมาสร้างความ
หงุดหงิด สร้างความร�ำคาญใจ สร้างความเหงา สร้างความว้าเหว่ให้กับใจได้อยู่ นี่ก็
ถือว่าเป็นขัน้ ของพระสกิทาคามี พระสกิทาคามีนจี้ ะลดความใคร่ลงได้ ท�ำให้กามารมณ์
เบาบางลง แต่ยงั ไม่ได้ทำ� ให้หมดสิน้ ไป เพราะยังไม่เจริญปัญญาได้อย่างต่อเนือ่ ง บางเวลา
ยังเผลอไปคิดถึงส่วนที่สวยส่วนที่งามของร่างกายอยู่ก็เกิดกามารมณ์ขึ้นมา พอมีสติ
ตามทันก็ดบั มันได้ แต่ยงั คุมมันไม่ได้ตลอดเวลาเพราะยังไม่ได้เจริญอสุภะ ไม่ได้พจิ ารณา
ความไม่สวยไม่งามตลอดเวลา บางทียังเผลอปล่อยให้ไปคิดในส่วนสวยงามของ
ร่างกายอยู่ ก็ตอ้ งพยายามพิจารณาต่อไป พิจารณาอยูเ่ รือ่ ยๆ ทุกครัง้ เห็นร่างกายของใคร
ก็ตามไม่วา่ เป็นของตนหรือของผูอ้ นื่ ก็ให้เห็นว่ามันเป็นอสุภะอยูเ่ รือ่ ยๆ อยูท่ กุ เวลานาที
ถ้าสามารถเห็นร่างกายของคนอืน่ เป็นอสุภะได้ทกุ เวลานาทีแล้วทีนี้ กามารมณ์กจ็ ะไม่มี
วันเกิดขึน้ อีกต่อไป กามารมณ์กจ็ ะถูกก�ำจัดได้อย่างหมดสิน้ ไป เพราะทุกครัง้ ทีจ่ ะมองคน
ว่าสวยงาม อสุภะมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันที ถ้าอสุภะมันถูกฝังอยู่ในใจแล้วนี้ มันจะมา
ต้านกิเลสทีจ่ ะมองว่าร่างกายว่าคนนีส้ วยคนนีง้ าม พอว่าสวยว่างามก็มองทะลุเข้าไปใต้
ผิวหนังเลย มันสวยที่ตรงไหน กระดูกสวย หรือหัวใจสวย หรือตับสวย หรือไตสวย หรือ
ล�ำไส้สวย มันจะมองเข้าไปทันที ถ้าผูช้ ำ� นาญในการพิจารณาอสุภะแล้ว อสุภะมีหลายส่วน
หลายมิติด้วยกัน ดูอาการ ๓๒ ดูอาการที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังก็เป็นอสุภะอย่างหนึ่ง
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เรามองไม่เห็นส่วนต่างๆ ทีม่ อี ยูภ่ ายใต้ผวิ หนัง เพราะผิวหนังมันห่อหุม้ เอาไว้ แต่พอเรา
ใช้ปัญญา ผิวหนังนี้มันไม่สามารถกั้นปัญญาได้ ปัญญาจะเห็นภาพของโครงกระดูก
เห็นภาพของอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในของร่างกาย มันก็จะท�ำให้กามารมณ์
ดับทันที
พอท�ำให้กามารมณ์ดบั แบบไม่มวี นั โผล่ขนึ้ มาอีกต่อไป ก็เรียกว่าได้บรรลุขนั้ ที่ ๓ คือ
ขั้นพระอนาคามี ได้ละสังโยชน์ ๕ ตัว สังโยชน์ ๓ ตัวแรก เป็นพระโสดาบันละได้ คือ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส แล้วพระสกิทาคามีก็มาเพิ่มอีก ๒ ตัว ธรรมอีก
๒ ตัวคือ กามราคะกับปฏิฆะ ความหงุดหงิดให้เบาบางลง แต่ยงั ไม่หมด พอพระอนาคามี
ก็ท�ำให้ปฏิฆะ กามราคะ หมดไป ก็คือได้ละสังโยชน์ ๕ ตัว ก็เรียกว่าสังโยชน์เบื้องต�่ำ 
สังโยชน์นี้แบ่งไว้ ๒ ระดับ คือระดับต�่ำกับระดับสูง ยังมีสังโยชน์อีก ๕ ตัว คือระดับสูง
สังโยชน์ระดับสูงนีม้ อี ะไรบ้าง มีรปู ราคะ ความยินดีในรูปฌาน อรูปราคะ ความยินดีใน
อรูปฌาน มานะ การถือตัว อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน อวิชชา ความหลงหรือความที่ยัง
ไม่เห็นอริยสัจทีย่ งั มีหลงเหลืออยูภ่ ายในจิต เห็นอริยสัจในขันธ์ ๕ ในร่างกาย เห็นอริยสัจ
แต่ยงั ไม่เห็นอริยสัจในจิต ยังมีความรักความชอบในความรูส้ กึ นึกคิดอยู่ ยังชอบอารมณ์
ยังรักอารมณ์ ยังอยากได้อารมณ์ดีๆ ในจิต รูปราคะก็ติดรูปฌาน พอไม่ได้เสพร่างกาย
พอปล่อยวางร่างกายได้ก็ไปเสพรูปฌานแทน เพราะต้องใช้รูปฌานในการปล่อยวาง
สังโยชน์เบื้องต�่ำ  ผู้ที่จะละสังโยชน์ต่�ำได้คือต้องเข้าฌานได้ก่อน ได้รูปฌานหรือ
อรูปฌานก่อน เพราะจะได้ใช้รูปฌานหรืออรูปฌานนี้เป็นเครื่องอยู่แทนการใช้ร่างกาย
เป็นเครื่องอยู่  แทนที่จะใช้ร่างกาย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เพื่อเสพรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ก็เปลี่ยนมาใช้รูปฌานหรืออรูปฌานที่ได้จากการเจริญสติแทน
พอเลิกเสพกามได้ เลิกเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะได้ ก็เลยมาตัดรูปฌาน
อรูปฌาน รูปฌาน อรูปฌานก็เป็นเหมือนร่างกาย คือเป็นไตรลักษณ์ ไม่เที่ยง มีเกิด
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มีดับ มีเจริญมีเสื่อม ถ้าไปติดมันก็เหมือนติดรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เวลาได้เสพ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ก็มีความสุข เวลาไม่ได้เสพรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา วิธีที่จะท�ำให้ไม่ติดไม่ทุกข์กับรูปฌาน อรูปฌาน
ก็คือต้องไม่เสพมัน เวลาอยากเข้ารูปฌานก็ไม่เข้า เวลาอยากเข้าอรูปฌานก็ไม่เข้า
ให้อยูก่ บั ความเฉยๆ ของใจ ให้หยุดให้ฝนื ความอยากเสพ พอฝืนความอยากได้ดว้ ยปัญญา
เพราะเห็นว่าถ้าไปเสพก็จะติด ติดก็ยังไม่หลุด ก็จะต้องกลับมาเกิดในไตรภพอีกต่อไป
ถ้าไม่เสพก็ไม่ตดิ ต่อไปความอยากเสพมันจะหลุด มันจะหายไป แล้วใจก็เป็นเหมือนคน
ที่หลุดจากการติดบุหรี่ ติดสุรา ติดผู้หญิงติดผู้ชาย ต้องเลิกความอยาก ไม่ท�ำตาม
ความอยาก เพราะเห็นโทษว่าการไปท�ำตามความอยากต้องพาไปสู่ความทุกข์ต่อไป
เพราะสิง่ ทีเ่ ราเสพเราติดนีม้ นั ไม่เทีย่ ง เป็นของชัว่ คราว เราไปสัง่ ให้มนั เทีย่ งไม่ได้ มันเป็น
อนัตตา  มันเจริญแล้วเดีย๋ วมันต้องเสือ่ ม สิง่ ใดมีการเกิดขึน้ เป็นธรรมดา สิง่ นัน้ ย่อมมีการ
ดับไปเป็นธรรมดา ไม่วา่ จะเป็นรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ไม่วา่ จะเป็นร่างกาย ไม่วา่
จะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌาน เป็นไตรลักษณ์เหมือนกัน ถ้าไปเสพแล้วมันจะติด แล้วจะ
ทุกข์เวลาทีม่ นั เสือ่ ม แต่ถา้ ไม่ไปเสพไม่ไปติดมันก็จะไม่ทกุ ข์ มันจะเจริญหรือมันจะเสือ่ ม
มันก็ไม่มาเกี่ยวข้องกับจิตใจของผู้ไม่เสพอีกต่อไป เหมือนผู้ที่ไม่เสพสุรา ไม่เสพบุหรี่
เวลาไม่มสี รุ าไม่มบี หุ รีเ่ สพก็ไม่เดือดร้อน แต่ผทู้ ยี่ งั เสพสุรายังเสพบุหรีอ่ ยู่ เวลาทีไ่ ม่ได้เสพ
มันจะเดือดร้อน พิจารณาด้านไตรลักษณ์ก็จะปล่อยรูปราคะได้ปล่อยอรูปราคะได้
ส่วนมานะก็คือการถือตัว ถือว่าเราสูงกว่าเขาบ้าง ต�่ำกว่าเขาบ้าง เท่ากับเขาบ้าง
อันนีก้ เ็ ป็นความคิดเฉยๆ เท่านัน้ เอง ความจริงเราเป็นเท่ากันหมด เราเป็นเหมือนกันหมด
เราเป็นผู้รู้ผู้คิด เป็นจิตวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในไตรภพ แล้วก็อาศัยบุญบาปที่ท�ำให้
เราสูงท�ำให้เราต�่ำ คนท�ำบุญก็จะได้สูง คนท�ำบาปก็จะได้ต�่ำ ได้เกิดในที่สูง เกิดในที่ต�่ำ 
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แต่นั่นเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเอง ความจริงแล้วจิตก็เป็นจิตเหมือนกันทุกคน ไม่มีจิต
ของใครสูงกว่ากันต�ำ่ กว่ากัน เพราะจิตไม่มอี ตั ตาตัวตน ตัวทีเ่ ป็นอัตตาตัวตนคือเกิดจาก
ความรู้สึกนึกคิดนั่นเอง คือสังขาร สัญญา ปรุงแต่งขึ้นมา เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาก็จะ
รู้ทัน รู้ว่าเป็นมายาเป็นของปลอม ไม่ใช่ของจริง แต่ก็ไม่ปฏิเสธ เมื่อยังอยู่ในโลกของ
มายาอยู่ก็ไม่ไปลบหลู่ ไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่ รู้ทันแต่ไม่ลบหลู่ รู้ว่าเป็นสมมุติ เขาสมมุติ
ว่าให้เราเป็นหญิงเป็นชาย เป็นคนรวยเป็นคนจน เป็นคนฉลาดเป็นคนโง่ เป็นคนดีเป็น
คนชั่ว ก็เคารพกฎของสมมุติไป แต่รู้ว่าความจริงการที่เป็นตัวตนเหล่านี้เป็นเหมือน
ตัวละครเท่านัน้ เอง ผูท้ แี่ สดงละครไม่ได้เป็นไปตามตัวละคร ผูท้ เี่ ป็นตัวแสดงก็คอื จิตเป็น
ผูร้ ผู้ คู้ ดิ เหมือนกันทุกคน ก็จะไม่ไปถือตัวว่าใหญ่กว่าคนนัน้ ต�ำ่ กว่าคนนีห้ รือเท่ากับคนนัน้
แต่รอู้ ยูภ่ ายในใจ แต่ไม่แสดงออกมาทางภายนอก ทางภายนอกก็ตอ้ งว่าไปตามกฎของ
สมมุติเขา เขาเป็นพี่ก็ต้องเคารพเขา เขาเป็นน้องก็เอ็นดูเขาไปตามฐานะของสมมุติไป
แต่จะไม่มคี วามทุกข์  ถ้าเป็นพีแ่ ล้วเขาไม่มาเคารพเราก็ไม่ได้เดือดร้อน เขาไม่อยากเคารพ
เราก็ไม่เป็นไร เพราะเรากับเขาก็ไม่ต้องเคารพกันอยู่แล้ว ที่เคารพกันก็เคารพที่สมมุติ
นั่นเอง เขาเป็นน้องเขาก็ต้องเคารพพี่ แต่เขาไม่เคารพพี่ก็เป็นเรื่องของเขา เขาเป็นลูก
ไม่เคารพพ่อไม่เคารพแม่ก็เป็นเรื่องของเขา คนที่รู้ทันสมมุติแล้วจะไม่ทุกข์ ในฐานะ
ของตนเป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครเขาให้เกียรติก็ไม่ทุกข์ เป็นหัวหน้าสั่งลูกน้องมันไม่ฟัง
ก็ไม่ทุกข์ มันไม่ฟังก็เรื่องของมัน เราปลดมันได้ก็ปลดไป เปลี่ยนมันได้ก็เปลี่ยนมันไป
แต่ไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั มัน เพราะเราไปบังคับเขาไม่ได้ เขาจะเคารพเรา เขาชอบเรา ทางเรา
นี้ไปห้ามเขาไม่ได้ ใจจะไม่ไปวุ่นวายไปกับเรื่องของสมมุติต่างๆ ละมานะการถือตัวได้
ละอัตตาตัวตนได้ รู้ว่าอัตตาตัวตนนี้เป็นสมมุติ เป็นมายา เป็นของปลอม
ของจริงนี้เป็นแต่ผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเอง เป็นจิตวิญญาณที่
ล่องไปล่องมาในไตรภพตามอ�ำนาจของบุญของ
บาปตามอ�ำนาจของกิเลสตัณหา ก็จะไม่มี
การถือเนื้อถือตัวอีกต่อไป
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แล้วก็เหลืออวิชชากับอุทธัจจะ อุทธัจจะก็เกิดขึน้ จากการทีพ่ จิ ารณาค้นหาอวิชชานี้
อวิชชานี้มันเป็นอะไร ยิ่งค้นยิ่งเครียดเพราะค้นแล้วก็ไม่เจอ ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร
ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งหยุด หยุดอุทธัจจะ หยุดค้น พอหยุดค้นปับ้ ก็จะเข้าใจ อ๋อ ความอยากนีเ่ อง
ทีท่ ำ� ให้เราเครียด อยากหาอวิชชา อยากรูว้ า่ อวิชชาเป็นใครเป็นอะไรอย่างไร พอหยุดค้น
หยุดคิดปับ๊ จิตสงบปับ๊ กลับมาสูท่ จี่ ดุ ทีค่ วรจะเป็นคือปล่อยวาง พอจิตปล่อยวางก็ปล่อย
ทุกสิ่งทุกอย่าง ปล่อยความอยากต่างๆ ที่ยังมีอยู่ภายในจิตให้หมดไปได้ ก็เห็นอริยสัจ
ขึน้ มาว่า ทีท่ กุ ข์ทยี่ งั เครียดอยูย่ งั ฟุง้ ซ่านอยูเ่ พราะยังมีความอยาก เช่น ยังอยากบรรลุอยู่
รูว้ า่ ตอนนัน้ มันใกล้จะบรรลุแล้ว แต่ยงั รูส้ กึ มันขาดๆ เกินๆ อยู่ มันยังไม่เข้าล็อค ไม่รวู้ า่ มัน
เป็นอะไร ท�ำไปท�ำมาลองผิดลองถูกเดีย๋ วก็เข้าใจเอง เดีย๋ วก็จะเห็น มาสรุปทีต่ วั ความอยาก
นีเ่ อง ความอยากให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างมันเข้าร่องเข้ารอย ยิง่ อยากมันยิง่ ไม่เข้าใหญ่  พอหยุด
ความอยากปั้บ มันเข้าของมันเองโดยอัตโนมัติ ตัวที่มาอยากนี้ท�ำให้มันไม่เข้าล็อคกัน
พอเราปล่อยวางอย่างแท้จริง ในทีส่ ดุ มันก็สำ� เร็จ ในทีส่ ดุ จิตก็จะลงตัว ก็เหมือนกับการท�ำ 
crossword puzzles นี้ พวกท�ำ puzzles เดี๋ยวเจออันสุดท้ายก็รู้เองว่า อ๋อ ใส่ตรงนี้ปั้บ
ภาพก็จะปรากฏขึน้ มาสมบูรณ์ทนั ที การปฏิบตั ขิ องจิตก็เป็นในลักษณะนัน้ จิตยังต้องรับ
การจัดการให้มันเข้าร่องเข้ารอย การที่จิตจะเข้าร่องเข้ารอก็ต้องอาศัยปัญญาที่จะ
คอยเช็คดูตรวจดูวา่ เข้าตรงนีก้ ย็ งั เข้าไม่ได้ ต้องเข้าแบบนัน้ ลองเข้าวิธเี ข้าทีถ่ กู ต้องก็คอื
ต้องหยุดความอยาก ต้องปล่อยวาง อยูเ่ ฉยๆ ปล่อยให้มนั เข้าล็อคของมันเอง ไม่ตอ้ งไปจับ
ตัวสุดท้ายนี้ไปจับมันไม่ได้ ให้มันเข้าล็อคของมันเอง เพราะถ้าเราไปจับก็แสดงว่ายังมี
ตัวตนอยู่ ยังมีตัวจัดการอยู่ ต้องจัดการตัวจัดการนี้ให้ได้ เวลาเราปฏิบัติที่ผ่านมา
เราใช้ตัวจัดการนี้ได้ทุกขั้น แต่พอมาถึงขั้นสุดท้ายนี้ต้องหยุดไอ้ตัวจัดการนี้ เพราะว่า
ตัวจัดการนีเ้ ป็นตัวปัญหาไปซะแล้ว เมือ่ ก่อนเป็นเครือ่ งมือในการจัดการกับปัญหาต่างๆ
พอมาถึงขั้นสุดท้ายไอ้ตัวจัดการนี้กลับเป็นตัวปัญหา ต้องปล่อยต้องหยุดไอ้ตัวจัดการนี้
พอหยุดไอ้ตัวจัดการนี้ปั๊บ จิตมันก็เข้าร่องของมันไปทันที มันก็รู้ว่า อ๋อ ตอนนี้จิตเข้าสู่
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ความสมบูรณ์แล้ว ไม่มีบกพร่องอีกต่อไปภายในจิต ไม่มีความอยาก ไม่มีความหิวโหย
ไม่มีความทุกข์กับอะไรอีกต่อไป มีแต่ความอิ่มตลอดเวลา เป็นปรมัง สุขัง ตลอดเวลา
นี่คือขั้นละอวิชชา
ขัน้ ละสังโยชน์เบือ้ งต้น เบือ้ งบนก็ละรูปราคะ ละอรูปราคะ และก็มาละมานะ มาละ
อวิชชา ด้วยการปล่อยวาง ให้หยุดจัดการกับจิตแล้วก็ตัวฟุ้งซ่านมันก็จะหยุด จิตก็จะ
ลงล็อคทันที จิตก็รวู้ า่ ตอนนีไ้ ม่ตอ้ งท�ำอะไรอีกแล้ว ไม่ตอ้ งขุดคุย้ ไม่ตอ้ งจัดการกับตัวจิต
อีกต่อไป จิตมันสมบูรณ์ มันอยูข่ องมันเองได้ ไม่ตอ้ งไปท�ำอะไรให้กบั มันอีกแล้ว เมือ่ ก่อน
ต้องช่วยมัน ต้องช่วยก�ำจัดกิเลสตัวนัน้ ตัวนีท้ ที่ ำ� ให้จติ ใจมันวุน่ วายต่างๆ แต่พอมาถึงขัน้
สุดท้ายนี้ ต้องมาจัดการกับตัวจัดการให้มนั หยุดจัดการ คือไล่ผจู้ ดั การออก ผูจ้ ดั การเป็น
ตัวปัญหาของบริษัทไปเสียแล้ว ท�ำให้บริษัทไม่สงบ พอไล่ผู้จัดการออกปั้บ บริษัทก็สงบ
นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติธรรม ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นอกาลิโก อกาลิโก
นีแ้ หละ ไม่ตอ้ งบอกว่า โอ้ย ไม่ได้ฟงั ธรรมจากปากพระพุทธเจ้า ไม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองนี้
ไปนิพพานไม่ได้ อันนีไ้ ม่ใช่ พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้แล้วว่า แม้เธอจะอยูใ่ กล้ชดิ เรา เกาะ
ชายผ้าเหลืองเรา แต่ถ้าเธอไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งค�ำสอนของเรา เธอก็เหมือนอยู่
ห่างไกลจากเราเป็นโยชน์ หรือถ้าเป็นสมัยนีก้ ห็ า่ งไกลจากเราเป็น ๒,๕๐๐ กว่าปี แต่ถา้ เธอ
ถึงแม้จะอยูใ่ นยุค ๒,๕๐๐ กว่าปี หลังจากทีเ่ ราตายไปแล้วก็ตาม  ถ้าเธอน�ำเอาค�ำสัง่ ค�ำสอน
ของเราไปศึกษาไปปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เธอก็เหมือนอยูใ่ กล้เรา เหมือนเกาะ
ติดชายผ้าเหลืองของเรา เพราะไม่ชา้ ก็เร็วเธอจะต้องมีดวงตา
เห็นธรรม การบรรลุธรรมก็คอื การมีดวงตาเห็นธรรมนีเ่ อง พอมี
ดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้า แสดงว่านี่ล่ะอยู่ใกล้
พระพุทธเจ้า เห็นพระพุทธเจ้า ถึงแม้พระพุทธเจ้า
จะอยูห่ า่ งไกลเราถึง ๒,๕๐๐ กว่าปี แต่พระพุทธเจ้า
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ยังไม่หายไปนะ ยังสามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้ทุกวันนี้ เห็นด้วยการเห็นธรรม เพราะ
พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้แล้วว่า ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ นั้ เห็นเราตถาคต ผูท้ เี่ ห็นตถาคตทีแ่ ท้จริง
คือผูท้ เี่ ห็นธรรมนัน้ เอง ผูท้ มี่ าเกาะชายผ้าเหลืองมานัง่ ดูหน้าตาเรานี้ ยังไม่ได้เห็นตถาคต
เพราะร่ า งกายของเราหน้ า ตาของเรานี้ ไ ม่ ใ ช่ ตั ว ตถาคต ไม่ ใ ช่ ตั ว พระพุ ท ธเจ้ า
ตั ว พระพุ ท ธเจ้ า คื อ ตั ว จิ ต ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ ส ะอาดบริ สุ ท ธิ์ ซึ่ ง มี ผู ้ ที่ ป ฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบ
จนท�ำจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เท่านั้นถึงจะเห็นตัวพระพุทธเจ้าที่แท้จริงได้
ฉะนัน้ พวกเราจึงไม่ตอ้ งกังวลว่าพระพุทธเจ้าจากเราไปแล้ว ท่านไม่ได้จากไป ผูท้ จี่ ากไป
ไม่ใช่พระพุทธเจ้า ผูท้ จี่ ากไปเป็นร่างกายของพระพุทธเจ้า เป็นคนรับใช้ของพระพุทธเจ้า
ทีจ่ ากไป แต่ตวั พระพุทธเจ้าเองนีอ้ ยูใ่ นค�ำสัง่ ค�ำสอน และถ้าปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าได้ เดีย๋ วก็จะมีดวงตาเห็นธรรม พอเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นพระพุทธเจ้าขึน้ มา
ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าได้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบนั่นเอง ก็คือผู้ที่บรรลุธรรม พระอริยสงฆ์สาวก พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือ
พระอริยสงฆ์สาวก ดังนัน้ เมือ่ ได้เห็นธรรมด้วยการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบก็จะเห็นพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ว่าอยูใ่ นใจของผูท้ ปี่ ฏิบตั ธิ รรม จนใจสะอาดบริสทุ ธิข์ นึ้ มานัน่ เอง ไม่ได้
อยูท่ ไี่ หน ไม่ได้มวี นั เสือ่ มไปตามกาลตามเวลา ถึงแม้จะหมดยุคของศาสนาพุทธยุคนีแ้ ล้ว
เดีย๋ วก็มคี นใหม่มาเจอความบริสทุ ธิข์ องใจ มาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ตอ่ ไป แล้วก็
จะมีพระสาวกมาปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ มาเห็นจิตทีส่ ะอาดบริสทุ ธิ์ มาเห็นพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เหมือนกันทุกยุคทุกสมัย
นีแ่ หละคือความหมายของค�ำว่าธรรมะเป็นอกาลิโก ธรรมไม่มวี นั เสือ่ มไปตามกาล
ตามเวลา อาจจะหายไปเป็นยุคๆ เป็นช่วงๆ หายไปเพราะไม่มีคนศึกษาไม่มีคนปฏิบัติ
นัน่ เอง แต่พอมีคนมาศึกษามาปฏิบตั ใิ หม่ เดีย๋ วธรรมก็โผล่ขนึ้ มาใหม่ ธรรมไม่ได้หายไป
ธรรมเหมือนเพชรทีฝ่ งั อยูใ่ นดิน พอไม่มใี ครไปขุดหาเพชร มันก็ไม่มเี พชรปรากฏขึน้ มาให้
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เห็นเท่านั้นเอง แต่เพชรก็ยังมีอยู่ในดินอยู่นั่นแหละ ธรรมก็เหมือนกัน บางคนไม่มีธรรม
บางยุคไม่มพี ระพุทธศาสนา ไม่มพี ระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะยุคนัน้ ไม่มใี ครศึกษา
ไม่มีใครปฏิบัติ พอมาถึงยุคของเจ้าชายสิทธัตถะ ท่านมาศึกษามาปฏิบัติ ท่านก็เหมือน
ไปขุดเพชรในดินนั้นเอง ขุดปั๊บเดียวก็เจอเพชรโผล่ขึ้นมา เจอธรรมะโผล่ขึ้นมา เจอจิต
ที่สะอาดบริสุทธิ์โผล่ขึ้นมาจากการศึกษาจากการปฏิบัติ จึงเรียกตนเองว่าเป็นผู้รู้
พุทธะขึ้นมา จิตของพุทธะก็สะอาดบริสุทธิ์ จิตของสังฆะก็สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกัน
ต่างกันตรงที่พุทธะเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติค้นคว้าด้วยตนเอง ส่วนจิตบริสุทธิ์ของสังฆะนี้
เกิดจากการศึกษาจากพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ความบริสุทธิ์ของจิตนี้
เหมือนกัน จิตบริสทุ ธิข์ องพระพุทธเจ้าเหมือนทองค�ำ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จิตของสาวกก็เป็น
ทองค�ำ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน ไม่ตา่ งกันแต่อย่างใด มีบรมสุข มีปรัง สุขงั เหมือนกัน
มีการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน
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้ ง
้ ๘๔,๐๐๐
ธรรมะของพระพุ ทธเจ้านีถ
ึ แม้จะมีมากมายก่ายกองตัง
พระธรรมขั น ธ์ ก็ ต าม แต่ ทุ ก บททุ ก บาทของค� ำ สอนนี้ มุ่ ง ไปที่
เป้าหมายอันเดียวกันคือการดับทุกข์ เหมือนกับน�้ำในมหาสมุทร
ที่มีมากมายก่ายกองแต่มีรสอันเดียวกัน เวลาตักน�้ำในทะเล ไม่ว่า
จะไปตักที่ไหน ตักที่ญ่ป
ี ุ่น ตักที่อเมริกา ตักที่ฝรั่งเศส เวลาตัก
ขึ้นมาดื่มมันก็รสเค็มเหมือนกัน มีรสอันเดียวกัน ธรรมะค�ำสอน
่ สดงไว้กม
ทีแ
็ ร
ี สอันเดียวกัน คือรสของการดับทุกข์ ถ้าศึกษาแล้ว
เอาไปปฏิบัติ ความทุกข์ที่มีอยู่ในตอนนี้จะหายไปอย่างแน่นอน
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ให้พยายามฟังธรรมไปเรือ่ ยๆ ไม่วา่ จะเป็น
ของสดหรือของเก่า ฟังจากหลายๆ ครูบาอาจารย์
ที่เราเคารพศรัทธาก็ได้
การฟังธรรมนีก้ เ็ ป็นเหมือนการกินอาหาร
ร้านอาหารก็มีหลายร้าน บางคนก็อาจจะชอบ
ร้านอาหารต่างกัน แต่อาหารที่ได้จากร้าน
อาหารเหล่านั้นก็เหมือนกัน คือให้ความอิ่ม
เหมือนกัน ถ้าเราชอบฟังธรรมครูบาอาจารย์
รูปไหนหรือหลายๆ รูป เราก็สลับฟังไปได้
ไม่เสียหายอะไร ไม่ใช่ว่าฟังหลวงพ่อองค์นี้
แล้วต้องฟังหลวงพ่อองค์นี้องค์เดียวไปตลอด
ไม่ใช่หรอก อยากจะเปลี่ยนไปร้านปรีชาบ้าง
อาจจะไปร้านเจ้ตุ่มบ้าง ก็เปลี่ยนรสชาติไป
บางทีอาจจะได้ของแปลกๆ ใหม่ๆ บ้าง ฟังจาก
เราก็ได้แนวทางเดิมที่ซ�้ำซากๆ พอไปฟังอีก
รูปหนึ่งก็จะได้แนวทางอีกแนวทางหนึ่ง แต่ก็
เป็นทางที่ไปสู่ความสงบทั้งนั้น ธรรมะของ
พระพุทธเจ้าแม้จะมีหลากหลาย ก็น�ำไปสู่
เป้าหมายอันเดียวกันคือน�ำใจให้เข้าสู่ความ
สงบ ให้ใจได้รับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวง

