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I N T R O D U C T I O N
“เทศน์ให้ก�าลังใจคณะศิษย์ช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙”

	 “ก็ให้เรามองความเลวร้ายที่มันเลวร้ายกว่านี้	 ถ้าเราตกงานอย่างน้อยเราก็ยังมี
บ้านอยู่	มีข้าวกิน	ดีกว่าไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกิน	คืออย่าไปมองในสิ่งที่เรามีแล้วตอนนี้ 
เราไม่มี	 ให้เรามองในส่ิงที่เรามีและอาจจะไม่มีต่อไป	 มันก็จะท�าให้เราพอที่จะอยู่กับ
เหตุการณ์ต่างๆ	ได้	เราต้องท�าตามที่พระพุทธเจ้าสอน	คือให้เรามีสันโดษ	มีความยินดี 
ตามมตีามเกดิ	ถ้าเรามคีวามยนิดกีบัส่ิงท่ีเราม	ีพอใจกบัส่ิงท่ีเราได้รบั	ความทุกข์กจ็ะไม่เกดิ	 
ตอนน้ีเรายงัมชีวีติกย็งัถอืว่าดกีว่าไม่มชีวิีต	ให้คดิอย่างนีไ้ป	ตอนนีเ้รายงัไม่เจบ็ไข้ได้ป่วย	 
ดีกว่าที่เราจะต้องไปเจ็บไข้ได้ป่วย	ให้คิดในมุมกลับบ้าง	อย่าไปมองแต่ในมุมที่เราขาด 
หรือหายไป	 เราเคยมีนู้นมีนี่	 เราเคยไปท�านู้นท�าน่ี	 เด๋ียวน้ีเราไม่มี	 เราไม่ได้ท�าแล้ว	 
ขอให้มองว่าตอนนี้เรามีอะไร	ซึ่งบางคนที่เขาแย่กว่าเรา	เขาไม่มี	คนตาบอดเขาไม่มีตา	 
แต่เรายังมีตาอยู่	คนพิการ	คนแขนขาดขาขาด	เขาไม่มีแขนไม่มีขาเขาก็ยังอยู่ได้เขาก็ 
ไม่เดือดร้อน	 เรามีมากกว่าเขาแต่เราไปเดือดร้อนท�าไม	 ก็แสดงว่าเราสู้เขาไม่ได้ล่ะซ	ิ 
แสดงว่าเราไม่ต่อสู้กับชีวิต	เห็นไหมใน	internet	ใน	facebook	มีคนถ่ายรูปคนพิการ	 
บางคนแขนก็ไม่มี	ขาก็ไม่มี	เขาก็ยังอยู่ของเขาได้	หรืออาจจะมีแขนแต่ไม่มีขา	เขาก็ใช้ 
แขนแทนขา	 ใช้มือแทนเท้าไป	 บางคนไม่มีแขนก็ใช้เท้าแทน	 เขาก็ปรับตัวให้เข้ากับ 
เหตุการณ์ท่ีมีอยู่	 คือต้องสู้ไม่ถอย	 อย่าท้อแท้ ถ้าเกิดความท้อแท้แล้วมันจะเป็นตัวท่ี 
จะมาท�าลายเรา เหตุการณ์ต่างๆ น้ีมนัไม่ท�าลายเราหรอก ตวัท่ีจะมาท�าลายเราคอืความ 
ท้อแท้ ความหมดก�าลังใจ
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 ฉะน้ันบางทเีราต้องไปดคูนทีเ่ขาด้อยกว่าเรา ล�าบากกว่าเรา แย่กว่าเรา แต่ท�าไมเขา 
อยู่ได้ ท�าไมเขายิ้มได้ เขาหัวเราะได้ เรามีเยอะกว่าเขาดีกว่าเขา แต่ท�าไมเรามา 
หน้าบึ้งตึง ก็เพราะความอยากของเรานี่แหละ อยากมีในสิ่งที่เราไม่มีกัน ส่วนคนที่เขา
ไม่มี เขาก็ไม่มีความอยาก เพราะเขารู้ว่าเขาอยากเขาก็ไม่ได้ เขาก็ไม่อยาก เขาก็ไม่มี
ความทุกข์ เขาก็มีความสุขกับสภาพของเขาได้ 

	 จะยกตวัอย่าง	คนสองคนนีม้เีงนิเท่ากนั	สมมติุว่าม	ี๑	ล้านเท่ากนัสองคน	คนหนึง่

ยิม้แย้มแจ่มใส	อกีคนหนึง่บึง้ตงึ	เพราะอะไร	คนทีย่ิม้แย้มแจ่มใสเพราะเมือ่ก่อนเขามแีค่ 

แสนเดียว	นี่เขาถูกล๊อตเตอรี่หรือได้ท�าธุรกิจขายของอะไรได้เงินมาเป็นล้าน	 เขาก็ดีใจ	 

อีกคนหนึ่งที่บึ้งตึงที่เขาก็มีเงิน	๑	ล้าน	บึ้งตึงเพราะอะไร	เพราะเมื่อก่อนเขามี	๑๐	ล้าน	 

แล้วกจิการน้ันถกูปิดไป	รายได้หมดไป	ท�าให้เขามเีงนิเหลอืแค่	๑	ล้าน	แล้วเขากม็าซมึเศร้า	 

มาเศร้าใจเสียใจ	ทั้งๆ	ที่คนสองคนนี้มีเงินเท่ากัน	มีเงิน	๑	ล้านเท่ากัน	แต่มีความสุข

มีความทุกข์ต่างกัน	ก็เพราะว่าคนหนึ่งเขาดีใจเขาได้มากกว่าที่เขามีอยู่เขาก็มีความสุข	

คนที่เสียส่ิงของไปเขาก็ทุกข์	 ทุกข์เพราะเขาไม่อยากจะสูญเสียเพราะเขาอยากจะได้	 

แต่ถ้าเขามองมมุกลบัว่า	กมูตีัง้ล้านหนึง่	บางคนท่ีมแีสนหน่ึง	กมูเียอะกว่าเขาอีก	ท�าไม

กูยังต้องมาทุกข์ด้วยใช่ไหม
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	 ฉะนั้นอยู่ที่มุมมองของเรา	ทุกมุมมองนี้เราสามารถปรับได้ ท�าให้เรานี้ไม่ต้องทุกข์ 
กบัอะไรเลย กค็อืให้เรายนิดตีามมีตามเกดิ ถอืว่านีม่นัเป็นกรรมของเรากแ็ล้วกนั แล้วกย็งั 
ดกีว่าคนอืน่ทีเ่ขาแย่กว่าเรา คนทีเ่ขาตาบอดบ้าง	แขนขาดบ้าง	หหูนวกบ้าง	เป็นใบ้บ้าง	
เรายังท�าอะไรได้อยู่	ยังมีตา	มีปากพูดได้	มีแขน	มีขา	ท�าอะไรได้	จะไปนั่งเศร้าท�าไม	
หาอะไรท�าก็ได้	ท�าได้หลายอย่าง	ทางโลกก็ได้	ก็ท�าอะไรไป	พวกเย็บปักถักร้อยหรือท�า
หน้ากากขายหรืออะไรก็ได้	ดีกว่ามานั่งซึมเศร้ามานั่งบ่น	หรือถ้าเราอยากจะมาท�าทาง
ธรรมก็ได้	นานๆ	จะมีโอกาสมีเวลาว่าง	ก็มาฟังเทศน์ฟังธรรม	มาหัดปฏิบัติธรรมก็ได้	
มีโอกาสอะไรใหม่ๆ	 เยอะแยะที่เราสามารถท่ีจะใช้เวลาว่างของเรานี้มาท�าให้เกิดคุณ
เกิดประโยชน์กับเราได้	แต่ถ้าเรามาติดอยู่กับอดีตนี้	ตายแน่ๆ	ติดกับความสุขในอดีต	 
ตดิกับทรพัย์สมบตัใินอดตีท่ีผ่านมาทีม่นัไปแล้วไม่กลบัมาแล้ว	แล้วอยากจะให้มนักลบัมา	 
ชีวิตก็จะมีแต่ความซึมเศร้า	และดีไม่ดีเดี๋ยวอาจจะคิดฆ่าตัวตายได้	
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 ปัญหาที่เราเจอกันในช่วงนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกัน เราเจอกันมาไม่รู้กี่แสน
ล้านคร้ังแล้ว เพราะการมาเกดิมามีร่างกายของพวกเรานีเ้คยมมีาแล้วหลายแสนล้านครัง้ 
ด้วยกัน อย่างที่เคยพูด ถ้าอยากจะรู้ว่ามีมากน้อยเพียงไร ก็ลองเอาน�้าตาท่ีเราหล่ัง 
ในแต่ละครั้งที่เรามาเกิด เวลาเรามีความทุกข์ใจเสียใจเรามักจะร้องไห้กัน ถ้าเราเอา
น�า้ตาทีเ่ราหลัง่ออกมานีเ้กบ็ไว้ในขวดแล้วมารวบรวมกบัของชาตก่ิอนๆ ท่ีเราได้หลัง่มาน้ี  
พอเอามารวมกันแล้ว ท่านบอกว่าน�้าตาที่เราเคยหล่ังมานี้ มันมีมากยิ่งกว่าน�้าใน 
มหาสมทุร คดิดกูแ็ล้วกนัว่า กีแ่สนล้านครัง้ด้วยกนัของการมาเกดิถงึจะท�าให้เราหลัง่น�า้ตา 
ได้มากขนาดน้ัน แล้วมนักจ็ะเป็นอย่างนีไ้ปเรือ่ยๆ ถ้าตราบใดเราไม่มาเปลีย่นพฤตกิรรม
ของใจของพวกเรา

 ดงันัน้เราต้องมาเปลีย่นพฤตกิรรม เลกิใช้ร่างกายให้ได้ เหมอืนตอนนีท้ีเ่ราถกูบงัคบั 
ให้เปลีย่นพฤตกิรรม ห้ามไม่ให้ออกนอกบ้าน ไม่ให้ไปหาความสขุนอกบ้านกนั แต่กท็�าได้ 
ชัว่คราวเท่านัน้ เดีย๋วพอปลอดภยัแล้ว พอเขาส่งสญัญาณว่าออกนอกบ้านได้นีร้บัรองได้ 
จะเป็นเหมอืนววัปากคอก พอเปิดคอกประตูขึน้มานี ้ววัมนัจะวิง่กนัเหยยีบกนัเลย คอยดู  
เพราะว่าเรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม เรายังใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันอยู่ 
เพียงแต่ว่าตอนน้ีเราถูกเบรกไว้ ถูกยับยั้งไว้ว่าตอนน้ีอย่าไปหาความสุขข้างนอกบ้าน 
เพราะจะได้ความทุกข์มา มันได้ไม่คุ้มเสีย เราจึงยอมกัน เอาความจริงมาบอกกัน พอรู้ 
ว่าผลได้ผลเสียจากการที่ออกนอกบ้านกับการอยู่ในบ้านนี้มันต่างกันอย่างไร ไม่ต้อง
บงัคับกนั ยอมอยูใ่นบ้านกนัทุกคน เพราะเรามตัีวอย่างมา เราเห็นก่อนแล้ว เห็นประเทศ
จีนแล้ว เห็นประเทศอิตาลีแล้ว เห็นประเทศอเมริกา และประเทศทางยุโรปแล้ว โอ้ย  
คนตายกันเป็นเบือ เราเห็นตัวอย่างแล้วมันก็เลยท�าให้เราไม่กล้าออกนอกบ้านกัน  

๑
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แต่ถ้าเราไม่มตัีวอย่าง	เช่น	ถ้าเราเป็นประเทศแรกทีเ่ป็นนี	้เชือ่ไหมว่าพูดยงัไงเตอืนยงัไง 
สอนยังไงก็ไม่ยอมฟังกัน	เหมือนที่สหรัฐเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้	ก็มีพวกคนหนุ่มสาวที่อยู่ใน
ช่วงหยุดปิดเทอม	ช่วง	spring		break	พอดี	เป็นธรรมเนียมของเขาว่าเขาจะต้องไปกิน
เหล้าเมายาตามชายหาดกัน	เขาก็ไปกัน	ถึงแม้จะมีประกาศว่าอย่าออกนอกบ้าน	เขาก็
ไม่สนใจ	เพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมนี้มันไม่ใช่เป็นของง่าย	เพราะมันเป็นเหมือนการ
ตดิยาเสพติดนัน่เอง	แต่ถ้ามอีะไรมาให้เหน็ถงึภยัทีจ่ะเกดิขึน้นีม้นัหยดุได้	ถ้าเหน็ว่าออก
ไปนอกบ้านนี้ตายได้นะ	อันนี้แหละมันจะท�าให้ไม่กล้าออกนอกบ้านกัน

	 ประเทศไทยเราโชคดี	ตอนนี้เราเป็นประเทศที่เกิดขึ้นในภายหลัง	เรามีตัวอย่างให้
เห็นแล้วว่า	การที่เราไม่เปลี่ยนพฤติกรรม	การที่เรายังออกนอกบ้านยังไปท�าอะไรกันอยู่	
ยงัไปสังสรรค์กนั	ยงัไปคลุกคลีกนั	ยงัไปร่วมท�าอะไรกนัอยูน่ี	้จงึท�าให้เกดิคนตดิเชือ้โรค
กนัมาก	และท�าให้เกดิคนตายกนัมากขึน้ด้วย	พอเราเหน็ตวัอย่างแล้วเรากเ็ลยท�าใจกนัได้	 
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อยู่บ้านดีกว่า	ออกไปแล้วเดี๋ยวจะไม่เจอกัน	ออกไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับมา	อาจจะไป
ติดเชื้อ	 ไปติดอยู่โรงพยาบาล	 เขาอาจจะจับกักตัวไว้ไม่ให้ไปแพร่เชื้อให้กับคนอีกก็ได้	
ตอนนี้ในสหรัฐฯ	 เขาว่าเวลาสามีหรือภรรยาตายน้ีไม่ได้เห็นหน้ากันแล้ว	 เวลาฝังศพ 
เขากใ็ห้ฝังศพแบบห่างๆ	ไม่ให้ไปอยู่ใกล้กนั	ให้น่ังอยูใ่นรถ	แล้วกใ็ห้ดูสัปเหร่อเอาหีบศพ 
ลงไปในดิน	 นี่คือสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นที่ช่วยท�าให้เรานี้ยอมงดหรือยุติพฤติกรรมเก่าของ
พวกเรา	เพียงแต่ว่าจะท�าได้นานหรือไม่นานเท่านั้นเอง

 ส�าหรับคนบางคนนี้เขาเห็นโทษของการใช้ร่างกายว่าจะต้องมาเจอกับปัญหา 
แบบน้ี ถ้าไม่เกดิจากปัญหาเจบ็ไข้ได้ป่วยจากโรคภยัไข้เจบ็ต่างๆ กม็เีกดิปัญหาจากภยั
ธรรมชาติ ปัญหาจากพวกมิจฉาชีพ ปัญหาจากสัตว์ร้ายต่างๆ เมื่อมาเกิดแล้วนี้ มันจะ
ต้องเจ็บแบบใดแบบหนึ่ง จะต้องตายแบบใดแบบหนึ่ง ถ้าเราเอาความจริงอันนี้มาคอย
สอนใจเราแล้ว มันจะท�าให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 

9  



	 ส�าหรับผู้ท่ีได้เคยศึกษาได้ปฏิบัติแล้วก็จะใช้โอกาสช่วงน้ีมาวัดว่าการปฏิบัติของ 
ตนนี้ไปถึงไหนแล้ว	ได้ผลหรือยัง	บรรลุผลหรือยัง	ข้ามความทุกข์ได้หรือยัง	ความทุกข์
ของร่างกาย	ความเจบ็ไข้ได้ป่วยของร่างกาย	ความตายของร่างกาย	ใจสามารถข้ามผ่าน 
ไปได้หรือยัง

	 ตอนน้ีแหละเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องไปหาที่ไหน	 เมื่อก่อนเวลาไม่มีโรคระบาดนี	้
นักปฏิบัติอยากจะพิสูจน์ว่าตนเองนี้ผ่านพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้หรือยัง	 ผ่านพ้น
ความตายไปได้หรือยัง	 เลยจะต้องหามาตรการอย่างอื่นมาทดสอบใจ	 เช่น	 ถ้าอยาก 
จะรู้ว่าเราจะผ่านความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้หรือไม่	 ก็ต้องนั่งสมาธิไปนานๆ	 
น่ังไปจนกระทั่งร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดท่ัวสรรพางค์กาย	 แล้วก็ใช้สติปัญญามา 
สอนใจให้ปล่อยวางความเจบ็ไข้ได้ป่วย	ความเจบ็ปวดของร่างกายท่ีเกดิจากการนัง่สมาธิ
เป็นเวลาอันยาวนานโดยไม่ขยับ	 โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ	 ถ้ารู้จักใช้สติ	 รู้จักใช้ปัญญา	 
ใจจะสามารถอยูก่บัความเจบ็ปวดของร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะท้าน	เพราะใจจะเข้าสู ่
อเุบกขา	พอใจเข้าสู่อเุบกขาแล้ว	ความเจบ็ของร่างกายนีเ้ป็นเหมอืนกบัหยดน�า้บนใบบวั	 
มนัจะไม่ซมึเข้าหากนั	หยดน�า้นีถ้้าไปหยดบนกระดาษ	มนัจะดดูซมึเป็นเนือ้เดยีวกนั	ใจที่ 
ไม่มีอุเบกขานี้	มันจะดูดความเจ็บปวดของร่างกายเข้าไปเต็มร้อยเลย	ร่างกายเจ็บปวด
อย่างไร	ใจจะเจบ็ปวดไปกบัมนั	แตถ้ามอุีเบกขาน้ี	มนัจะเป็นเหมือนกบัหยดน�า้บนใบบัว	
มนัจะรูว่้าร่างกายเจบ็แต่มนัไม่ได้เจบ็ไปกบัการเจบ็ปวดของร่างกาย	เพราะใจมอีเุบกขา	
อุเบกขานี้ก็เกิดจากการมีสติ	 ถ้ารู้จักใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่ง	 หยุดความอยากได้	 

๒
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ใจก็จะเป็นอุเบกขาแบบชั่วคราว	ถ้าใช้ปัญญาเป็นตัวหยุดความอยากความคิดได้	 ใจก็
จะได้อุเบกขาแบบถาวร	ใจก็จะไม่ทุกข์ไปกับความเจ็บของร่างกาย

	 น่ีคือเร่ืองของนักปฏิบัติธรรมเวลาท่ีต้องการจะทดสอบ	 ต้องหาข้อสอบมาท�ากัน	
ต้องน่ังให้นานๆ	ให้มนัเจบ็ให้มนัปวด	แล้วกใ็ช้สติใช้ปัญญาท�าให้เป็นอเุบกขา	ให้ปล่อย
วางความเจ็บปวดของร่างกายให้ได้	 พอปล่อยได้แล้วทีนี้ก็ไม่ทุกข์กับความเจ็บปวด 
ของร่างกาย	ถ้าใช้สติก็จะได้อุเบกขาแบบชั่วคราว	พอก�าลังของสติหมด	อุเบกขาหมด	
ใจก็จะกลับมาเจ็บมาปวดกับร่างกายใหม่	 แต่ถ้าใช้ปัญญา	 ใจจะได้อุเบกขาแบบถาวร	 
จะไม่เจบ็ปวดกบัร่างกายอีกต่อไป	ไม่ว่าร่างกายจะเจ็บปวดเมือ่ไรเวลาไหน	ใจท่ีมปัีญญา
ท�าให้เป็นอุเบกขานี้จะไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดต่างๆ	 ของร่างกาย	 แต่ไม่สามารถไป
ห้ามความเจ็บปวดได้	เช่นตอนนีจ้ะห้ามไม่ให้ร่างกายติดเช้ือไม่ได้	แต่ใจท่ีมอุีเบกขาด้วย
ปัญญานีจ้ะไม่เดอืดร้อน	ไม่กลวั	เพราะผ่านมาแล้ว	เคยทดสอบมาแล้วว่าเรามภูีมคิุม้กนั
ทางใจแล้ว	ร่างกายอาจจะไม่มีภูมิคุ้มกัน	ร่างกายอาจจะแพ้เชื้อแล้วตายได้	แต่ใจนี้มี 
ภมูคิุม้กนั	มปัีญญาทีท่�าให้ใจนีม้อีเุบกขาตลอดเวลา	จะติดเช้ือ	จะเป็นไข้	จะตาย	ใจจะ 
ไม่เดือดร้อน	ใจจะรู้สึกเฉยๆ	ไม่มีปัญหา	นี่แหละคือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องท�ากัน	
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๓
 ตัวทุกข์จริงๆ นี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือที่เราอ่านกัน ไม่ได้อยู่ในธรรมะที่เราฟังกัน  
ตัวทุกข์จริงๆ มันอยู่ในใจของเรา	เช่น	ตอนนี้ใจของพวกเราทุกข์กันไหม	เราทุกข์กังวล
กบัเร่ืองโรคระบาดใช่ไหม	แล้วเราดบัความทุกข์ความกงัวลของความทุกข์ท่ีเกดิข้ึนจาก
เรื่องโรคระบาดนี้ได้หรือยัง	ถ้ายังดับไม่ได้ก็แสดงว่ายังปฏิบัติไม่ถึงเป้านั่นเอง	ถึงแม้เรา 
จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมกนัอย่างต่อเนือ่ง	รูว่้าความทกุข์ของเราเกดิจากความอยากของเรา 
ที่ท�าให้ใจเราทุกข์กัน	ตอนนี้เราทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหม	เพราะอะไรเราถึงทุกข์กับ 
โรคภยัไข้เจบ็	กเ็พราะความอยากของเรานัน่แหละ	ความอยากไม่ให้เรามโีรคภยัไข้เจบ็กนั	 
อยากไม่ให้ติดเชื้อโรคหวัดกัน	 จึงท�าให้เราวิตก	 ท�าให้เรากังวลหวาดกลัวกัน	 ถ้าเรา 
ปฏบิตัธิรรมจริง	ถ้าเราบรรลุธรรม	ความวิตกกงัวล	ความหวาดกลวั	ความทุกข์ท่ีเกดิจาก 
โรคภัยจากโรคระบาดนีจ้ะไม่เกดิขึน้ในใจอย่างเดด็ขาดอย่างแน่นอน	ถ้าความทกุข์เกดิขึน้ 
กแ็สดงว่ายงัไม่บรรลุธรรมขัน้นัน้	คอืธรรมขัน้ทีท่�าให้เราปล่อยวางร่างกายได้	คอืขัน้ของ 
พระโสดาบันนี่เอง	

	 ตอนนี้อยากเป็นพระโสดาบันกันเยอะแยะไปหมดใช่ไหม	นี่ถึงเวลา	มีโอกาสแล้ว	 
มีโอกาสพิสูจน์ว่าจะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้หรือไม่	 ปล่อยวางร่างกายได้หรือไม่	 
ยอมให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือไม่	ยอมให้มันตายได้หรือไม่	อันนั้นแหละพระโสดาบัน
ท่านท�าได้	พระโสดาบันท่านจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย	ร่างกายเจ็บ 
แต่ใจท่านไม่เจบ็	ร่างกายเป็นไข้	ร่างกายปวดไปทัว่สรรพางค์กาย	ร่างกายมอีาการหืดหอบ 
หายใจไม่ออกอะไรต่างๆ	เหล่าน้ีเกดิขึน้ได้กบัร่างกายของทกุคน	ของพระโสดาบนักเ็กดิขึน้ 
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ได้เหมือนกัน	 เพียงแต่ใจของพระโสดาบันนี้ต่างจากใจของปุถุชน	 ใจของพระโสดาบัน 
ไม่เดอืดร้อน	ไม่มคีวามรู้สึกหวาดวติกหวาดกลัว	แต่จะรู้สกึเฉยๆ	มอีเุบกขา	ไม่รกัไม่ชงั	 
ไม่กลวัไม่หลงกบัโรคหวดั	แต่กไ็ม่ประมาท	ท�าหน้าท่ีท่ีพึงกระท�าได้	ป้องกนัได้กป้็องกนั	 
ใส่หน้ากากไป	เชด็มอืล้างมอืกนัไป	หลกีเลีย่งทีช่มุชน	ไปปลกีวิเวกกนั	ไม่คลกุคลกีนักท็�าได้	 
ไม่ได้ว่ากลวั	เพยีงแต่ว่าถ้าเป็นพระโสดาบันนีย้งัต้องปฏิบัติธรรมข้ันต่อไปอยู	่แล้วถ้ามา 
สญูเสยีร่างกายไปกต้็องกลบัมาต่อใหม่	เหมอืนกบัหนงัขาด	สมยัก่อนหนงัเป็นฟิล์ม	พอดู
หนังอยูด่ีๆ 	ขาดป๊ับน้ี	หมดอารมณ์	ต้องรอให้เขามาต่อหนังใหม่แล้วค่อยถงึจะดูต่อไป	อนันี ้
กเ็หมอืนกนั	ร่างกายกเ็ป็นเหมอืนหนงัทีพ่ระโสดาบันยงัต้องใช้เพ่ือท่ีจะปฏบัิตธิรรมขัน้สงู 
ต่อไป	คอืขัน้จากโสดาบนักข้ึ็นไปสู่ขัน้สกทิาคาม	ีอนาคาม	ีและขัน้พระอรหนัต์	ถ้าร่างกายไป 
ตอนนี้ก็ต้องรอให้กลับมาเกิดใหม่แล้วถึงมาปฏิบัติธรรมต่อได้	

	 นี่คือเรื่องของวิกฤติที่เราสามารถพลิกให้เป็นโอกาสได	้ มีคนชอบถามเรื่องการ 
เป็นโสดาบันเป็นอย่างไร	 ตอนนี้แหละเป็นเวลาท่ีสามารถท่ีจะพิสูจน์ได้ว่าการจะเป็น 
พระโสดาบันเป็นอย่างไร	 ตอนนี้แหละเป็นเวลาที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าการจะเป็น 
พระโสดาบนัน้ีเป็นได้อย่างไร	เมือ่ก่อนมนัไม่มเีหตุการณ์	ไม่มข้ีอสอบให้เราทดสอบจติใจ	
ตอนนี้มีข้อสอบแล้ว	 ถ้าเป็นนักมวยก็เป็นไฟต์บังคับแล้ว	 จะมาเลื่อนไม่ได้	 จะบอกว่า 
ขอเลือ่นไปก่อน	รอให้เวลาแก่ก่อนแล้วค่อยเจบ็แล้วค่อยมาปล่อยวางร่างกาย	มาท�าข้อสอบ
ในตอนนัน้	ตอนนีถ้กูบังคบัแล้ว	นกัมวยเขาไม่ต้องการให้ครองแชมป์นานๆ	เพราะมคีนอืน่ 
อยากจะได้แชมป์	 เขาเลยต้อมีไฟต์บังคับ	 ถึงเวลาต้องต่อสู้ก็ต่อสู้	 ไม่ใช่ขออยู่เฉยๆ	 
เป็นแชมป์ไปนานๆ	ก่อน	อันน้ีกเ็หมอืนกนั	ตอนน้ีแหละเป็นโอกาสอนัดขีองผูท้ีอ่ยากจะรูว่้า 
ตนเองเป็นพระโสดาบันหรือไม่	 จะได้พิสูจน์ได้รู้กันในตอนนี้ว่าใจเราเฉยหรือไม่เฉยใน 
ตอนนี้	หรือว่าใจเราเครียดวิตกกังวล	กินไม่ได้นอนไม่หลับ	อย่างนี้ก็ไม่ใช่โสดาบันแล้ว	 
เขาเรยีกว่าโสเดา	มโีสดากบัโสเดา	พวกโสเดากค็อืพวกเดากนั	คาดคะเน	เอ๊ะ	ตอนนีเ้รา 
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บรรลุโสดาบันหรือยัง	 เราเป็นโสดาบันหรือยัง	 น่าจะเป็นนะ	 อย่างน้ีเรียกว่าโสเดา	 
พวกโสดาบันนี้เขารู้เพราะธรรมเป็นสันทิฏฐิโกที่ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์รู้ได้ด้วยตนเอง 
ว่าตนเองน้ันได้บรรลุธรรมขั้นไหน	 ตอนนี้เรามีข้อสอบของแต่ละขั้นให้ผู ้ปฏิบัติได้ 
กระท�ากันว่าผ่านได้หรือผ่านไม่ได้	ขั้นของพระโสดาบันนี้ก็คือปล่อยขันธ์	๕	ได้หรือไม่	 
ปล่อยวางรูป	 เวทนา	สัญญา	สังขาร	 วิญญาณ	ได้หรือไม่	 รูปก็คือร่างกาย	ปล่อยให้ 
ร่างกายแก่ได้หรือไม่	ปล่อยให้ร่างกายตายได้หรือไม่	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	
ก็คือความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเวทนาเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วย	 ความเจ็บไข้ได้ป่วย 
เป็นอนตัตา	ไม่มตีวัไม่มตีน	ร่างกายไม่มตัีวไม่มตีน	ไม่มเีราไม่ได้เป็นของเรา	เวทนากไ็ม่เป็น 
ของเรา	เราไปสั่งให้เวทนาสุขไม่ได้	เวลาที่มันทุกข์	ไปสั่งให้เวทนาหายไปไม่ได้	เวลาที่ 
มนัทกุข์เราต้องอยูกั่บมนัได้หรอืไม่	อยูแ่บบไม่ทุกข์ได้หรอืไม่	ดตูรงนัน้	เวลาเกดิการเจบ็ไข้ 
ได้ป่วยขึ้นมา	เวลาเกิดความรู้สึกว่าจะตายนี้ใจเป็นอย่างไร	ใจถ้าเฉย	ไม่รู้สึกเดือดร้อน 
เหมอืนตอนทีไ่ม่มเีหตกุารณ์เกดิขึน้แสดงว่าใจได้ผ่านได้เป็นโสดาบัน	แต่ถ้ายงัวิตกกงัวล	 
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ยังหวาดกลัว	ยังทุกข์	ยังวุ่นวายใจอยู่	บางคนนี้เห็นตรวจอุณหภูมิทุกวัน	ตื่นขึ้นมาก็เช็ค
อณุหภมู	ิตอนนีก้ีอ่งศา	พอเป็นปกตกิบ็อกโล่งใจไป	รอดตายไปอกีวนั	ถ้าอย่างน้ียงัไม่เป็น 
โสดาบนั	ถ้าโสดาบนัแล้วจะรูส้กึเฉยๆ	อณุหภมูขิึน้หรอืลงกเ็ป็นเรือ่งจรงิของดนิฟ้าอากาศ	

	 ร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของดินฟ้าอากาศ	มันก็มีการขึ้นลงของอุณหภูมิ	 อุณหภูมิ
ภายนอกมนักม็ขีึน้มลีง	วนันี	้๓๑	๓๒	เมือ่	๒	เดือนก่อนกไ็ม่ถงึ	มนัเป็นไปตามเหตุตามปัจจยั	 
อณุหภมูขิองร่างกายเรา	เวลาเป็นไข้กส็งูขึน้	๔๐	องศา	ถ้าปกตกิ	็๓๖	เรากไ็ปสัง่มนัไม่ได้ 
ใช่ไหมว่า	อยู	่๓๖	นะ	เหมอืนเครือ่งปรบัอากาศนีย้งัสัง่ได้อยู	่เคร่ืองปรบัอากาศเขามทีีก่ด 
ว่าจะต้องการอุณหภูมิเท่าไร	แล้วเราตั้งกดได้	ต้องการ	๒๕	๒๗	องศา	ก็กดตั้งไปได้	 
แต่อุณหภูมิทางร่างกายนี้เราสั่งไม่ได้	 ควบคุมบังคับไม่ได้	 เราต้องท�าใจให้ได้	 เราต้อง 
ยอมรับกบัความเป็นจรงิของขนัธ์	๕	ว่า	ร่างกายมนัอนิจจงั	ไม่เทีย่ง	มนัเกดิแล้วเดีย๋วมนั 
กต้็องเข้าสูค่วามแก่	ความเจบ็	และความตายไปตามล�าดับ	ไม่มใีครไปห้ามมนัไม่ให้แก่ 
ไม่ให้เจ็บ	ไม่ให้ตายได้	ถ้าอยากให้มันไม่แก่	ไม่เจ็บ	ไม่ตาย	ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา
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	 นีแ่หละตอนเราทกุข์กเ็หน็ชดัๆ	แล้วใช่ไหมว่าทกุข์เพราะอะไร	ทกุข์เพราะไม่อยาก

ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วย	ทุกข์เพราะไม่อยากให้มันตาย	แต่เราห้ามมันได้ไหม	ห้ามไม่ให้มัน

เจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่า	ห้ามไม่ได้แต่ป้องกันได้	ตอนนี้เราพยายามป้องกัน	แต่ถ้ามัน

สามารถเข้ามาในร่างกายเราได้	เรากห้็ามมนัไม่ได้	ถ้ามนัเข้ามาแล้ว	ใจเราเป็นยงัไง	ถ้าใจ

เรามปัีญญาเหน็ไตรลกัษณ์ในขนัธ์	๕	เห็นว่ารปู	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ไม่เท่ียง	 

มเีกดิมีดบั	มเีจรญิมเีส่ือม	เหน็เป็นอนตัตา	ไปควบคมุบงัคบัเขาไม่ได้	เขาเป็นเหมอืนดนิ

ฟ้าอากาศ	เช่นตอนนีล้มก�าลังพดั	เราไปส่ังให้เขาหยดุไม่ได้	เวลาเขาไม่พัด	ไปส่ังให้เขา

พัดก็ไม่ได้	ไม่เหมือนพัดลมที่เราติดในบ้านที่เราสั่งได้	แต่ดินฟ้าอากาศหรือร่างกายที่มี 

ธาต	ุ๔	ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	เรากส่ั็งเขาไม่ได้	กต้็องเป็นไปตามเหตตุามปัจจัย	บางทีอณุหภมูิ

ก็ขึ้นสูง	บางทีอุณหภูมิก็ลงต�่า	เราก็คอยดูแลได้ในระดับหนึ่ง	บางทีเราก็รู้ว่าอะไรท�าให้

มันขึ้นเราก็ลดมันได้	เช่น	กินยาลดไข้อะไรไป	ท�าไปเท่าที่เราท�าได้	แต่ข้อส�าคัญขอให้

ใจเราอย่าไปวุ่นวายไปกับมัน ถ้าเราวุ่นวายแสดงว่าเรายังมีความอยากในร่างกายใน 

ความเจบ็ไข้ได้ป่วยอยู ่คอือยากไม่ให้มนัเจบ็ อยากไม่ให้มนัตาย เรากย็งัจะมีอาการรูส้กึ 

ไม่สบายอกสบายใจอยู่ แต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายอย่าง 

แน่นอน ไม่วนันีก้พ็รุง่นี ้ไม่มใีครหนพ้ีนความเจ็บความตายไปได้ ถ้ายอมเจบ็ยอมตายแล้ว  

ใจจะปล่อยทันที พอปล่อยแล้ว ใจจะรู้สึกโล่งเบาสบาย เย็น ไม่เครียด ไม่วิตกไม่กังวล  

เพราะว่าใช้ปัญญามาหยุดความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายได้ ก็จะรู้ภายใน

ใจของผู้ปฏิบัตินี้ว่าตนเองได้บรรลุหรือยัง ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในเรื่องนี้ได้หรือยัง 

มนัเหน็ชดัๆ	เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร	เวลาหิวกบัเวลาอ่ิมน้ีเห็นได้ชัดๆ	ว่ามนัมี 

ความรูส้กึต่างกนั	เวลาหวิข้าวกร็บัประทานข้าวไป	รบัประทานไปสักระยะหน่ึง	ความหิว 

ที่มีอยู่ก็หายไป	ความอิ่มที่ไม่มีก็เข้ามาแทนที่	

18  



19  



 นีก่ารปฏบิติัเป็นอย่างนี ้จงึไม่จ�าเป็นจะต้องไปถามใครว่าเราบรรลหุรอืยงั เราหมด
ทกุข์หรอืยงั มนัรูอ้ยูแ่ก่ใจว่าทกุข์หรอืไม่ทกุข์ ถ้าทกุข์กต้็องปฏบิตัต่ิอไป ต้องค้นหาสาเหตุ
ของความทกุข์	เช่น	พอบรรลเุป็นพระโสดาบนัแล้ว	ปัญหาเรือ่งของร่างกาย	เรือ่งของการ 
เจบ็ไข้ได้ป่วย	เร่ืองของความตายน้ีมนัจะไม่เกดิอีก	จะเจบ็ไข้ได้ป่วยหรอืจะตายมนักร็ูส้กึ 
เฉยๆ	มนัไม่ทกุข์	แต่มนัไปทกุข์กบัเรือ่งอืน่ทีย่งัไม่ได้รบัการก�าจดั	พระโสดาบันยงัไม่ได้ 
ก�าจดัความทกุข์ทีเ่กดิจากความอยากมแีฟน	คอืยงัอยากมแีฟน	ยงัอยากหาความสขุกบั 
แฟนอยู	่เวลาไม่ได้อยูก่บัแฟนมนักจ็ะรูส้กึเหงารูส้กึว้าเหว่อยู	่วธิทีีจ่ะแก้ความอยากมแีฟน 
ก็ต้องพิจารณาความสวยงามของแฟน	ดูส่วนของร่างกายของแฟนที่ไม่น่าดูน่าชม	ก็จะ
ท�าให้ความรักในตัวแฟนนี้หายไปได้	 ถ้าเห็นร่างกายของแฟนตอนท่ีร่างกายของแฟน 
ตายไปแล้ว	รกักนัยงัไงกไ็ม่เกบ็ไว้ในบ้าน	จะส่งให้สัปเหร่อได้	จะไม่หลงอีกต่อไป	แต่ถ้า 
ตอนช่วงทีม่ลีมหายใจอยูนี่	้ใครมาคยุกบัแฟนหน่อยนี	้เราจะเริม่รูส้กึวติกขึน้มาแล้ว	เอ๊ะ	 
เขามาจบีแฟนเราหรอืเขาจะมาแย่งแฟนเราหรอืเปล่า	แต่พอแฟนไม่หายใจเท่านัน้	ใครจะ 
มาคยุกบัเขาเราไม่สนใจแล้ว	ยกให้เลย	อยากได้เขาเหรอ	เอาไปเลย	ให้ฟรีๆ 	แถมเงนิด้วย	 
เพราะค่าบรรทุกเวลาจะเอาศพออกจากบ้านก็ต้องมีค่าใช้จ่าย
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	 ฉะน้ันต้องพจิารณาร่างกายตอนทีม่นัตาย	เรยีกว่าพจิารณาซากศพ	ถามตวัเราเอง
ว่าคนทีเ่รารักคนทีเ่ราชอบนี	้ถ้าเขาหมดลมหายใจแล้วเรายงัอยากจะอยูก่บัเขา	ยงัอยาก
ให้เขาอยูก่บัเราต่อไปหรอืเปล่า	หรอืเราบอกไม่เอาแล้ว	เพราะรูว่้าถ้าปล่อยทิง้ไปเดีย๋วมนั 
ก็ส่งกลิ่นเหม็นแน่นอน	 เดี๋ยวก็ต้องขึ้นอืด	 เดี๋ยวก็ต้องฟกช�้าด�าเขียว	 แผลพุพองขึ้นมา	 
แล้วก็มีน�้าอะไรต่างๆ	ไหลออกมา	มีกลิ่นไม่พึงปรารถนาไหลออกมา	ต้องมองอย่างนี้ 
มันถึงจะก�าจัดกามราคะได้	ความที่อยากเสพกามในร่างกายของผู้อื่น	ของคนที่เรารัก 
เราชอบ	เพราะเราไปเห็นในช่วงทีเ่ขาน่าดูน่าชมน่ารกัน่ันเอง	พอเวลาเขาออกมาข้างนอก	
เขาต้องเตรยีมตัวให้พร้อมก่อน	เขาต้องล้างหน้าล้างตา	แปรงฟัน	ก�าจดัสิง่สกปรกต่างๆ	
ในร่างกาย	 ก�าจัดส่วนที่ส่งกลิ่นเหม็นก่อนถึงจะออกมาเสนอตัวเองต่อสาธารณชนได้	
เขาไม่ออกมาแบบพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็ออกมาแบบนั้น	ใส่ชุดนอนออกมา	ผมเผ้าไม่หวี	 
หน้าตาไม่ล้าง	ขี้ตาติดเต็มหน้า	เขาไม่ออกมาตอนนั้น	ถ้าออกมาตอนนั้นก็ไม่มีใครรัก 
ใครชอบเขาแล้ว	เขายงัอยากให้คนอ่ืนรกัเขาชอบอยู	่เขากเ็ลยต้องปรงุแต่ง	เรยีกว่าจดัฉาก 
ในการเสริมความงามต่างๆ	 ของร่างกายให้มันดูแล้วน่ารักน่าชมน่าใคร่ขึ้นมานั้นเอง	 
ฉะนัน้เราต้องย้อนศร	เราต้องมองกลบัไปตอนทีเ่ขาเพิง่ตืน่ขึน้มาหรอืดตูอนทีเ่ขาไม่สบาย	 
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ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล	ตอนที่สบายกับตอนที่ไม่สบายนี้เหมือนเป็นคนละคนไป	เราต้อง 
มองในส่วนทีไ่ม่น่าดูน่าชงั	แล้วมนัจะได้ไม่ท�าให้เราเกดิความรกัความใคร่ขึน้มา	พอมนั 
เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายไป	 มันก็จะดับความรักความใคร่ได	้ ดับกามารมณ ์
ดับกามราคะได้

	 อันนี้เป็นปัญหาที่พระโสดาบันยังแก้ไม่ได้	ก็จะต้องพยายามท�าไป	เบื้องต้นก็อาจ 
จะท�าแบบล้มลุกคลุกคลาน	พิจารณาได้บ้าง	พิจารณาไม่ได้บ้าง	เวลาใดที่พิจารณาได้	
เวลานั้นกามารมณ์ก็ดับไป	 เวลาที่ยังพิจารณาไม่ได้	 กามารมณ์ก็ยังจะมาสร้างความ
หงุดหงิด	สร้างความร�าคาญใจ	สร้างความเหงา	สร้างความว้าเหว่ให้กับใจได้อยู่	 นี่ก็
ถอืว่าเป็นขัน้ของพระสกทิาคาม	ีพระสกทิาคามนีีจ้ะลดความใคร่ลงได้	ท�าให้กามารมณ์ 
เบาบางลง	แต่ยงัไม่ได้ท�าให้หมดส้ินไป	เพราะยังไม่เจรญิปัญญาได้อย่างต่อเนือ่ง	บางเวลา 
ยังเผลอไปคิดถึงส่วนที่สวยส่วนที่งามของร่างกายอยู่ก็เกิดกามารมณ์ขึ้นมา	 พอมีสติ 
ตามทนักด็บัมนัได้	แต่ยงัคมุมนัไม่ได้ตลอดเวลาเพราะยงัไม่ได้เจรญิอสภุะ	ไม่ได้พิจารณา 
ความไม่สวยไม่งามตลอดเวลา	 บางทียังเผลอปล่อยให้ไปคิดในส่วนสวยงามของ 
ร่างกายอยู	่กต้็องพยายามพจิารณาต่อไป	พจิารณาอยูเ่รือ่ยๆ	ทกุครัง้เหน็ร่างกายของใคร 
กต็ามไม่ว่าเป็นของตนหรือของผู้อ่ืน	กใ็ห้เหน็ว่ามนัเป็นอสภุะอยูเ่รือ่ยๆ	อยูท่กุเวลานาท	ี
ถ้าสามารถเหน็ร่างกายของคนอืน่เป็นอสุภะได้ทุกเวลานาทีแล้วทีนี	้กามารมณ์กจ็ะไม่มี
วนัเกดิขึน้อกีต่อไป	กามารมณ์กจ็ะถกูก�าจดัได้อย่างหมดส้ินไป	เพราะทุกครัง้ทีจ่ะมองคน 
ว่าสวยงาม	 อสุภะมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันที	 ถ้าอสุภะมันถูกฝังอยู่ในใจแล้วนี้	 มันจะมา
ต้านกเิลสทีจ่ะมองว่าร่างกายว่าคนนีส้วยคนนีง้าม	พอว่าสวยว่างามกม็องทะลุเข้าไปใต้
ผิวหนังเลย	มันสวยที่ตรงไหน	กระดูกสวย	หรือหัวใจสวย	หรือตับสวย	หรือไตสวย	หรือ 
ล�าไส้สวย	มนัจะมองเข้าไปทนัท	ีถ้าผูช้�านาญในการพจิารณาอสภุะแล้ว	อสภุะมีหลายส่วน 
หลายมิติด้วยกัน	 ดูอาการ	 ๓๒	 ดูอาการท่ีมีอยู่ภายใต้ผิวหนังก็เป็นอสุภะอย่างหนึ่ง	 
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เรามองไม่เหน็ส่วนต่างๆ	ทีม่อียูภ่ายใต้ผิวหนงั	เพราะผิวหนงัมนัห่อหุ้มเอาไว้	แต่พอเรา 
ใช้ปัญญา	 ผิวหนังน้ีมันไม่สามารถกั้นปัญญาได้	 ปัญญาจะเห็นภาพของโครงกระดูก	 
เห็นภาพของอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆ	ที่มีอยู่ภายในของร่างกาย	มันก็จะท�าให้กามารมณ์
ดับทันที	

	 พอท�าให้กามารมณ์ดบัแบบไม่มวีนัโผล่ขึน้มาอกีต่อไป	กเ็รยีกว่าได้บรรลขุัน้ที	่๓	คอื
ขั้นพระอนาคามี	ได้ละสังโยชน์	๕	ตัว	สังโยชน์	๓	ตัวแรก	เป็นพระโสดาบันละได้	คือ	
สักกายทิฏฐิ	วิจิกิจฉา	สีลัพพตปรามาส	แล้วพระสกิทาคามีก็มาเพิ่มอีก	๒	ตัว	ธรรมอีก	 
๒	ตวัคือ	กามราคะกบัปฏฆิะ	ความหงดุหงดิให้เบาบางลง	แต่ยงัไม่หมด	พอพระอนาคามี 
ก็ท�าให้ปฏิฆะ	กามราคะ	หมดไป	ก็คือได้ละสังโยชน์	๕	ตัว	ก็เรียกว่าสังโยชน์เบื้องต�่า	
สังโยชน์นี้แบ่งไว้	๒	ระดับ	คือระดับต�่ากับระดับสูง	ยังมีสังโยชน์อีก	๕	ตัว	คือระดับสูง	
สงัโยชน์ระดบัสงูนีม้อีะไรบ้าง	มรีปูราคะ	ความยนิดีในรปูฌาน	อรปูราคะ	ความยนิดีใน 
อรูปฌาน	มานะ	การถือตัว	อุทธัจจะ	ความฟุ้งซ่าน	อวิชชา	ความหลงหรือความที่ยัง 
ไม่เหน็อรยิสจัทีย่งัมหีลงเหลอือยูภ่ายในจติ	เหน็อรยิสจัในขนัธ์	๕	ในร่างกาย	เหน็อรยิสจั 
แต่ยงัไม่เหน็อรยิสัจในจติ	ยงัมคีวามรกัความชอบในความรูส้กึนกึคดิอยู	่ยงัชอบอารมณ์	 
ยังรักอารมณ์	ยังอยากได้อารมณ์ดีๆ	ในจิต	รูปราคะก็ติดรูปฌาน	พอไม่ได้เสพร่างกาย	 
พอปล่อยวางร่างกายได้ก็ไปเสพรูปฌานแทน	 เพราะต้องใช้รูปฌานในการปล่อยวาง 
สังโยชน์เบื้องต�่า	 ผู้ที่จะละสังโยชน์ต�่าได้คือต้องเข้าฌานได้ก่อน	 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	 มีเจริญมีเส่ือม	 ถ้าไปติดมันก็เหมือนติดรูป	 เสียง	
กล่ิน	 รส	 โผฏฐัพพะ	 เวลาได้เสพ	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	
โผฏฐัพพะ	ก็มีความสุข	เวลาไม่ได้เสพรูป	เสียง	กลิ่น	รส	

โผฏฐัพพะ	 ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา	 วิธีท่ีจะท�าให้ไม่ติดไม่ทุกข์กับรูปฌาน	 อรูปฌาน	 
ก็คือต้องไม่เสพมัน	 เวลาอยากเข้ารูปฌานก็ไม่เข้า	 เวลาอยากเข้าอรูปฌานก็ไม่เข้า	 
ให้อยูก่บัความเฉยๆ	ของใจ	ให้หยดุให้ฝืนความอยากเสพ	พอฝืนความอยากได้ด้วยปัญญา	 
เพราะเห็นว่าถ้าไปเสพก็จะติด	ติดก็ยังไม่หลุด	ก็จะต้องกลับมาเกิดในไตรภพอีกต่อไป	 
ถ้าไม่เสพกไ็ม่ตดิ	ต่อไปความอยากเสพมนัจะหลดุ	มนัจะหายไป	แล้วใจกเ็ป็นเหมอืนคน 
ที่หลุดจากการติดบุหรี่	 ติดสุรา	 ติดผู้หญิงติดผู้ชาย	 ต้องเลิกความอยาก	 ไม่ท�าตาม 
ความอยาก	 เพราะเห็นโทษว่าการไปท�าตามความอยากต้องพาไปสู่ความทุกข์ต่อไป	 
เพราะสิง่ทีเ่ราเสพเราตดินีม้นัไม่เทีย่ง	เป็นของชัว่คราว	เราไปสัง่ให้มนัเทีย่งไม่ได้	มนัเป็น 
อนตัตา		มนัเจรญิแล้วเดีย๋วมนัต้องเสือ่ม	สิง่ใดมกีารเกดิขึน้เป็นธรรมดา	สิง่นัน้ย่อมมกีาร 
ดบัไปเป็นธรรมดา	ไม่ว่าจะเป็นรูป	เสยีง	กล่ิน	รส	โผฏฐพัพะ	ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย	ไม่ว่า 
จะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌาน	เป็นไตรลักษณ์เหมือนกัน	ถ้าไปเสพแล้วมันจะติด	แล้วจะ 
ทกุข์เวลาทีม่นัเส่ือม	แต่ถ้าไม่ไปเสพไม่ไปติดมนักจ็ะไม่ทุกข์	มนัจะเจรญิหรอืมนัจะเส่ือม 
มันก็ไม่มาเกี่ยวข้องกับจิตใจของผู้ไม่เสพอีกต่อไป	 เหมือนผู้ท่ีไม่เสพสุรา	 ไม่เสพบุหรี่	 
เวลาไม่มสีรุาไม่มบีหุรีเ่สพกไ็ม่เดอืดร้อน	แต่ผูท้ีย่งัเสพสรุายงัเสพบหุรีอ่ยู่	เวลาทีไ่ม่ได้เสพ 
มันจะเดือดร้อน	พิจารณาด้านไตรลักษณ์ก็จะปล่อยรูปราคะได้ปล่อยอรูปราคะได้

	 ส่วนมานะก็คือการถือตัว	ถือว่าเราสูงกว่าเขาบ้าง	ต�่ากว่าเขาบ้าง	เท่ากับเขาบ้าง	 
อนันีก้เ็ป็นความคดิเฉยๆ	เท่าน้ันเอง	ความจรงิเราเป็นเท่ากนัหมด	เราเป็นเหมอืนกนัหมด	 
เราเป็นผู้รู้ผู้คิด	 เป็นจิตวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในไตรภพ	 แล้วก็อาศัยบุญบาปที่ท�าให้
เราสูงท�าให้เราต�่า	คนท�าบุญก็จะได้สูง	คนท�าบาปก็จะได้ต�่า	ได้เกิดในที่สูง	เกิดในที่ต�่า	 
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แต่น่ันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเอง	 ความจริงแล้วจิตก็เป็นจิตเหมือนกันทุกคน	 ไม่มีจิต
ของใครสงูกว่ากนัต�า่กว่ากนั	เพราะจติไม่มอีตัตาตวัตน	ตวัทีเ่ป็นอตัตาตวัตนคอืเกดิจาก
ความรู้สึกนึกคิดนั่นเอง	คือสังขาร	สัญญา	ปรุงแต่งขึ้นมา	เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาก็จะ
รู้ทัน	รู้ว่าเป็นมายาเป็นของปลอม	ไม่ใช่ของจริง	แต่ก็ไม่ปฏิเสธ	 เมื่อยังอยู่ในโลกของ
มายาอยู่ก็ไม่ไปลบหลู่	ไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่	รู้ทันแต่ไม่ลบหลู่	รู้ว่าเป็นสมมุติ	เขาสมมุติ
ว่าให้เราเป็นหญิงเป็นชาย	เป็นคนรวยเป็นคนจน	เป็นคนฉลาดเป็นคนโง่	เป็นคนดีเป็น
คนชั่ว	 ก็เคารพกฎของสมมุติไป	 แต่รู้ว่าความจริงการท่ีเป็นตัวตนเหล่านี้เป็นเหมือน 
ตวัละครเท่าน้ันเอง	ผูท่ี้แสดงละครไม่ได้เป็นไปตามตวัละคร	ผูท่ี้เป็นตัวแสดงกค็อืจติเป็น
ผูรู้้ผูค้ดิเหมอืนกนัทกุคน	กจ็ะไม่ไปถอืตวัว่าใหญ่กว่าคนนัน้ต�า่กว่าคนนีห้รอืเท่ากบัคนนัน้	
แต่รู้อยูภ่ายในใจ	แต่ไม่แสดงออกมาทางภายนอก	ทางภายนอกกต้็องว่าไปตามกฎของ
สมมุติเขา	เขาเป็นพี่ก็ต้องเคารพเขา	เขาเป็นน้องก็เอ็นดูเขาไปตามฐานะของสมมุติไป	 
แต่จะไม่มคีวามทกุข์		ถ้าเป็นพีแ่ล้วเขาไม่มาเคารพเรากไ็ม่ได้เดอืดร้อน	เขาไม่อยากเคารพ 
เราก็ไม่เป็นไร	 เพราะเรากับเขาก็ไม่ต้องเคารพกันอยู่แล้ว	ที่เคารพกันก็เคารพที่สมมุติ 
นั่นเอง	เขาเป็นน้องเขาก็ต้องเคารพพี่	แต่เขาไม่เคารพพี่ก็เป็นเรื่องของเขา	เขาเป็นลูก
ไม่เคารพพ่อไม่เคารพแม่ก็เป็นเรื่องของเขา	 คนที่รู้ทันสมมุติแล้วจะไม่ทุกข์	 ในฐานะ
ของตนเป็นใหญ่เป็นโต	ไม่มีใครเขาให้เกียรติก็ไม่ทุกข์	เป็นหัวหน้าสั่งลูกน้องมันไม่ฟัง 
ก็ไม่ทุกข์	มันไม่ฟังก็เรื่องของมัน	เราปลดมันได้ก็ปลดไป	เปลี่ยนมันได้ก็เปลี่ยนมันไป	 
แต่ไม่ต้องไปทกุข์กบัมัน	เพราะเราไปบงัคบัเขาไม่ได้	เขาจะเคารพเรา	เขาชอบเรา	ทางเรา 
นี้ไปห้ามเขาไม่ได้	ใจจะไม่ไปวุ่นวายไปกับเรื่องของสมมุติต่างๆ	ละมานะการถือตัวได้	 
ละอัตตาตัวตนได้	รู้ว่าอัตตาตัวตนนี้เป็นสมมุติ	เป็นมายา	เป็นของปลอม	 
ของจริงนี้เป็นแต่ผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเอง	 เป็นจิตวิญญาณที ่
ล่องไปล่องมาในไตรภพตามอ�านาจของบุญของ
บาปตามอ�านาจของกเิลสตณัหา	กจ็ะไม่มี 
การถือเนื้อถือตัวอีกต่อไป
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	 แล้วกเ็หลอือวชิชากบัอทุธจัจะ	อุทธจัจะกเ็กดิข้ึนจากการท่ีพิจารณาค้นหาอวิชชาน้ี	 
อวิชชาน้ีมันเป็นอะไร	 ยิ่งค้นยิ่งเครียดเพราะค้นแล้วก็ไม่เจอ	 ไม่รู ้ว่ามันเป็นอะไร	 
ในทีส่ดุกต้็องหยดุ	หยดุอทุธจัจะ	หยดุค้น	พอหยดุค้นป้ับกจ็ะเข้าใจ	อ๋อ	ความอยากนีเ่อง 
ทีท่�าให้เราเครยีด	อยากหาอวชิชา	อยากรูว่้าอวิชชาเป็นใครเป็นอะไรอย่างไร	พอหยดุค้น 
หยดุคดิป๊ับ	จติสงบป๊ับ	กลบัมาสูท่ีจ่ดุท่ีควรจะเป็นคอืปล่อยวาง	พอจติปล่อยวางกป็ล่อย 
ทุกสิ่งทุกอย่าง	ปล่อยความอยากต่างๆ	ที่ยังมีอยู่ภายในจิตให้หมดไปได้	ก็เห็นอริยสัจ 
ขึน้มาว่า	ทีท่กุข์ทีย่งัเครยีดอยูย่งัฟุง้ซ่านอยูเ่พราะยงัมคีวามอยาก	เช่น	ยงัอยากบรรลอุยู่	 
รู้ว่าตอนน้ันมนัใกล้จะบรรลแุล้ว	แต่ยงัรูสึ้กมนัขาดๆ	เกนิๆ	อยู	่มนัยงัไม่เข้าล็อค	ไม่รู้ว่ามนั 
เป็นอะไร	ท�าไปท�ามาลองผิดลองถกูเดีย๋วกเ็ข้าใจเอง	เดีย๋วกจ็ะเหน็	มาสรปุท่ีตวัความอยาก 
นีเ่อง	ความอยากให้ทกุสิง่ทกุอย่างมนัเข้าร่องเข้ารอย	ยิง่อยากมนัยิง่ไม่เข้าใหญ่		พอหยดุ 
ความอยากปั้บ	มันเข้าของมันเองโดยอัตโนมัติ	 ตัวที่มาอยากนี้ท�าให้มันไม่เข้าล็อคกัน	 
พอเราปล่อยวางอย่างแท้จรงิ	ในทีส่ดุมนักส็�าเรจ็	ในทีส่ดุจิตกจ็ะลงตวั	กเ็หมอืนกบัการท�า	 
crossword	puzzles	นี้	พวกท�า	puzzles	เดี๋ยวเจออันสุดท้ายก็รู้เองว่า	อ๋อ	ใส่ตรงนี้ปั้บ	 
ภาพกจ็ะปรากฏขึน้มาสมบรูณ์ทนัท	ีการปฏิบัติของจติกเ็ป็นในลักษณะน้ัน	จติยงัต้องรบั 
การจัดการให้มันเข้าร่องเข้ารอย	 การท่ีจิตจะเข้าร่องเข้ารอก็ต้องอาศัยปัญญาท่ีจะ 
คอยเชค็ดตูรวจดวู่า	เข้าตรงนีก้ย็งัเข้าไม่ได้	ต้องเข้าแบบน้ัน	ลองเข้าวิธเีข้าท่ีถกูต้องกค็อื
ต้องหยดุความอยาก	ต้องปล่อยวาง	อยูเ่ฉยๆ	ปล่อยให้มันเข้าล็อคของมนัเอง	ไม่ต้องไปจบั	 
ตัวสุดท้ายนี้ไปจับมันไม่ได้	ให้มันเข้าล็อคของมันเอง	เพราะถ้าเราไปจับก็แสดงว่ายังมี 
ตัวตนอยู่	 ยังมีตัวจัดการอยู่	 ต้องจัดการตัวจัดการน้ีให้ได้	 เวลาเราปฏิบัติที่ผ่านมา 
เราใช้ตัวจัดการน้ีได้ทุกขั้น	 แต่พอมาถึงขั้นสุดท้ายนี้ต้องหยุดไอ้ตัวจัดการนี้	 เพราะว่า
ตวัจดัการนีเ้ป็นตัวปัญหาไปซะแล้ว	เมือ่ก่อนเป็นเครือ่งมอืในการจดัการกบัปัญหาต่างๆ	
พอมาถึงขั้นสุดท้ายไอ้ตัวจัดการนี้กลับเป็นตัวปัญหา	ต้องปล่อยต้องหยุดไอ้ตัวจัดการนี้	
พอหยุดไอ้ตัวจัดการนี้ปั๊บ	จิตมันก็เข้าร่องของมันไปทันที	มันก็รู้ว่า	อ๋อ	ตอนนี้จิตเข้าสู่
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ความสมบูรณ์แล้ว	ไม่มีบกพร่องอีกต่อไปภายในจิต	ไม่มีความอยาก	ไม่มีความหิวโหย	
ไม่มีความทุกข์กับอะไรอีกต่อไป	มีแต่ความอิ่มตลอดเวลา	เป็นปรมัง	สุขัง	ตลอดเวลา	
นี่คือขั้นละอวิชชา

	 ขัน้ละสงัโยชน์เบือ้งต้น	เบ้ืองบนกล็ะรปูราคะ	ละอรูปราคะ	และกม็าละมานะ	มาละ 
อวิชชา	ด้วยการปล่อยวาง	 ให้หยุดจัดการกับจิตแล้วก็ตัวฟุ้งซ่านมันก็จะหยุด	จิตก็จะ 
ลงลอ็คทนัท	ีจติกร็ูว่้าตอนนีไ้ม่ต้องท�าอะไรอกีแล้ว	ไม่ต้องขดุคุย้	ไม่ต้องจดัการกบัตวัจติ 
อกีต่อไป	จติมันสมบูรณ์	มนัอยูข่องมนัเองได้	ไม่ต้องไปท�าอะไรให้กบัมนัอกีแล้ว	เมือ่ก่อน 
ต้องช่วยมนั	ต้องช่วยก�าจดักเิลสตัวน้ันตวันีท่ี้ท�าให้จติใจมนัวุ่นวายต่างๆ	แต่พอมาถงึขัน้ 
สดุท้ายน้ี	ต้องมาจดัการกบัตัวจดัการให้มนัหยดุจดัการ	คอืไล่ผูจ้ดัการออก	ผูจ้ดัการเป็น
ตัวปัญหาของบริษัทไปเสียแล้ว	ท�าให้บริษัทไม่สงบ	พอไล่ผู้จัดการออกปั้บ	บริษัทก็สงบ	

	 นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติธรรม	ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นอกาลิโก	อกาลิโก 
นีแ้หละ	ไม่ต้องบอกว่า	โอ้ย	ไม่ได้ฟังธรรมจากปากพระพุทธเจ้า	ไม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองนี ้
ไปนิพพานไม่ได้	อนันีไ้ม่ใช่	พระพทุธเจ้ากเ็คยตรสัไว้แล้วว่า	แม้เธอจะอยูใ่กล้ชดิเรา เกาะ
ชายผ้าเหลืองเรา แต่ถ้าเธอไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งค�าสอนของเรา เธอก็เหมือนอยู่
ห่างไกลจากเราเป็นโยชน์	หรือถ้าเป็นสมยันีก้ห่็างไกลจากเราเป็น	๒,๕๐๐	กว่าปี	แต่ถ้าเธอ 
ถงึแม้จะอยูใ่นยคุ	๒,๕๐๐	กว่าปี	หลังจากทีเ่ราตายไปแล้วกต็าม		ถ้าเธอน�าเอาค�าสัง่ค�าสอน 
ของเราไปศกึษาไปปฏบิติัดปีฏิบติัชอบ	เธอกเ็หมอืนอยูใ่กล้เรา	เหมอืนเกาะ 
ตดิชายผ้าเหลืองของเรา	เพราะไม่ช้ากเ็รว็เธอจะต้องมดีวงตา 
เหน็ธรรม	การบรรลุธรรมกคื็อการมีดวงตาเห็นธรรมนีเ่อง พอมี 
ดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้า	 แสดงว่านี่ล่ะอยู่ใกล้ 
พระพทุธเจ้า	เหน็พระพทุธเจ้า	ถงึแม้พระพทุธเจ้า 
จะอยูห่่างไกลเราถงึ	๒,๕๐๐	กว่าปี	แต่พระพุทธเจ้า 
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ยังไม่หายไปนะ	ยังสามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้ทุกวันนี้	 เห็นด้วยการเห็นธรรม	 เพราะ
พระพทุธเจ้ากท็รงตรสัไว้แล้วว่า ผู้ใดเหน็ธรรมผู้น้ันเห็นเราตถาคต ผู้ท่ีเห็นตถาคตท่ีแท้จรงิ 
คอืผูท้ีเ่ห็นธรรมน้ันเอง	ผู้ทีม่าเกาะชายผ้าเหลืองมานัง่ดูหน้าตาเรานี	้ยงัไม่ได้เห็นตถาคต	 
เพราะร่างกายของเราหน้าตาของเราน้ีไม่ใช่ตัวตถาคต	 ไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้า	
ตัวพระพุทธเจ้าคือตัวจิตท่ีบริสุทธิ์ ท่ีสะอาดบริสุทธิ์	 ซึ่งมีผู ้ ท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	 
จนท�าจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เท่านั้นถึงจะเห็นตัวพระพุทธเจ้าท่ีแท้จริงได	้ 
ฉะน้ัน	พวกเราจงึไม่ต้องกงัวลว่าพระพทุธเจ้าจากเราไปแล้ว	ท่านไม่ได้จากไป	ผูท้ีจ่ากไป 
ไม่ใช่พระพทุธเจ้า	ผูท้ีจ่ากไปเป็นร่างกายของพระพุทธเจ้า	เป็นคนรบัใช้ของพระพุทธเจ้า
ทีจ่ากไป	แต่ตวัพระพทุธเจ้าเองนีอ้ยู่ในค�าสัง่ค�าสอน	และถ้าปฏบิตัติามค�าสัง่ค�าสอนของ
พระพทุธเจ้าได้	เดีย๋วกจ็ะมดีวงตาเห็นธรรม	พอเหน็ธรรมแล้วกจ็ะเหน็พระพทุธเจ้าขึน้มา	 
ผู้ใดเห็นธรรมผู้น้ันเห็นเราตถาคต	 ผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าได้ก็คือผู้ท่ีปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบนั่นเอง	ก็คือผู้ที่บรรลุธรรม	พระอริยสงฆ์สาวก	พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือ
พระอรยิสงฆ์สาวก	ดงันัน้เมือ่ได้เหน็ธรรมด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกจ็ะเห็นพระพุทธ	
พระธรรม	พระสงฆ์	ว่าอยูใ่นใจของผู้ทีป่ฏิบัติธรรม	จนใจสะอาดบรสิทุธิข้ึ์นมานัน่เอง	ไม่ได้
อยูท่ีไ่หน	ไม่ได้มวีนัเสือ่มไปตามกาลตามเวลา	ถงึแม้จะหมดยคุของศาสนาพทุธยุคนีแ้ล้ว	 
เดีย๋วกมี็คนใหม่มาเจอความบริสุทธิข์องใจ	มาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ต่อไป	แล้วก็
จะมพีระสาวกมาปฏบัิติดปีฏบิตัชิอบ	มาเหน็จติทีส่ะอาดบรสิทุธิ	์มาเหน็พระพทุธ	พระธรรม	 
พระสงฆ์	เหมือนกันทุกยุคทุกสมัย

	 นีแ่หละคอืความหมายของค�าว่าธรรมะเป็นอกาลโิก	ธรรมไม่มวัีนเสือ่มไปตามกาล
ตามเวลา	อาจจะหายไปเป็นยุคๆ	เป็นช่วงๆ	หายไปเพราะไม่มีคนศึกษาไม่มีคนปฏิบัติ
นัน่เอง	แต่พอมคีนมาศกึษามาปฏบิติัใหม่	เด๋ียวธรรมกโ็ผล่ข้ึนมาใหม่	ธรรมไม่ได้หายไป	 
ธรรมเหมอืนเพชรทีฝั่งอยู่ในดนิ	พอไม่มใีครไปขดุหาเพชร	มนักไ็ม่มีเพชรปรากฏขึน้มาให้
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เหน็เทา่นั้นเอง	แต่เพชรก็ยังมีอยู่ในดนิอยู่นั่นแหละ	ธรรมก็เหมือนกัน	บางคนไม่มีธรรม	
บางยคุไม่มพีระพทุธศาสนา	ไม่มพีระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	เพราะยคุนัน้ไม่มใีครศกึษา	 
ไม่มีใครปฏิบัติ	พอมาถึงยุคของเจ้าชายสิทธัตถะ	ท่านมาศึกษามาปฏิบัติ	ท่านก็เหมือน
ไปขุดเพชรในดินนั้นเอง	ขุดปั๊บเดียวก็เจอเพชรโผล่ขึ้นมา	เจอธรรมะโผล่ขึ้นมา	เจอจิต 
ที่สะอาดบริสุทธิ์โผล่ขึ้นมาจากการศึกษาจากการปฏิบัติ	 จึงเรียกตนเองว่าเป็นผู้รู	้ 
พุทธะขึ้นมา	 จิตของพุทธะก็สะอาดบริสุทธิ์	 จิตของสังฆะก็สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกัน	 
ต่างกันตรงที่พุทธะเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติค้นคว้าด้วยตนเอง	 ส่วนจิตบริสุทธิ์ของสังฆะนี ้
เกิดจากการศึกษาจากพระพุทธเจ้าอีกทอดหน่ึงเท่าน้ันเอง	 แต่ความบริสุทธิ์ของจิตน้ี
เหมอืนกนั	จติบรสิทุธิข์องพระพทุธเจ้าเหมอืนทองค�า	๑๐๐	เปอร์เซน็ต์	จติของสาวกกเ็ป็น
ทองค�า	๑๐๐	เปอร์เซน็ต์เหมือนกนั	ไม่ต่างกนัแต่อย่างใด	มบีรมสขุ	มปีรงั	สขุงั	เหมอืนกนั	 
มีการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน	

29  



30  



ธรรมะของพระพุทธเจา้นีถ้งึแมจ้ะมมีากมายกา่ยกองตัง้ ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ์ก็ตาม แต่ทุกบททุกบาทของค�าสอนนี้มุ่งไปที่ 
เป้าหมายอันเดียวกันคือการดับทุกข์ เหมือนกับน�้าในมหาสมุทร 
ที่มีมากมายก่ายกองแต่มีรสอันเดียวกัน เวลาตักน�้าในทะเล ไม่ว่า
จะไปตักที่ไหน ตักที่ญี่ปุ่น ตักที่อเมริกา ตักที่ฝรั่งเศส เวลาตัก
ขึ้นมาดื่มมันก็รสเค็มเหมือนกัน มีรสอันเดียวกัน ธรรมะค�าสอน 
ทีแ่สดงไวก็้มรีสอนัเดยีวกนั คอืรสของการดบัทกุข ์ถา้ศึกษาแลว้
เอาไปปฏิบัติ ความทุกข์ที่มีอยู่ในตอนนี้จะหายไปอย่างแน่นอน
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	 ให้พยายามฟังธรรมไปเรือ่ยๆ	ไม่ว่าจะเป็น 
ของสดหรอืของเก่า	ฟังจากหลายๆ	ครบูาอาจารย์ 
ที่เราเคารพศรัทธาก็ได้

	 การฟังธรรมนีก้เ็ป็นเหมอืนการกนิอาหาร	
ร้านอาหารก็มีหลายร้าน	บางคนก็อาจจะชอบ
ร้านอาหารต่างกัน	 แต่อาหารท่ีได้จากร้าน
อาหารเหล่านั้นก็เหมือนกัน	 คือให้ความอิ่ม
เหมือนกัน	 ถ้าเราชอบฟังธรรมครูบาอาจารย์
รูปไหนหรือหลายๆ	 รูป	 เราก็สลับฟังไปได้	
ไม่เสียหายอะไร	 ไม่ใช่ว่าฟังหลวงพ่อองค์น้ี
แล้วต้องฟังหลวงพ่อองค์น้ีองค์เดียวไปตลอด	
ไม่ใช่หรอก	 อยากจะเปลี่ยนไปร้านปรีชาบ้าง	
อาจจะไปร้านเจ้ตุ่มบ้าง	 ก็เปลี่ยนรสชาติไป	 
บางทอีาจจะได้ของแปลกๆ	ใหม่ๆ	บ้าง	ฟังจาก 
เราก็ได้แนวทางเดิมท่ีซ�้าซากๆ	 พอไปฟังอีก
รูปหนึ่งก็จะได้แนวทางอีกแนวทางหน่ึง	 แต่ก็ 
เป็นทางที่ไปสู่ความสงบท้ังนั้น	 ธรรมะของ
พระพุทธเจ้าแม้จะมีหลากหลาย	 ก็น�าไปสู่ 
เป้าหมายอันเดียวกันคือน�าใจให้เข้าสู่ความ
สงบ	ให้ใจได้รับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวง


