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เวลาเกิดมานี่ทุกข์หรือสุข 
เกิดจากท้องแม่ออกมา

หัวเราะหรือร้องไห้ 
ออกมาก็ร้องไห้แล้ว 

การร้องนี่ไม่สุขหรอก 
มันทุกข์แล้ว



ความทุกข์ทีเ่ปน็เงาตามตวัไม่ว่าจะอยู่ 

ทีไ่หน กคื็อความแก่  ความเจ็บ  ความตาย  

มันตามเราไปทุกแห่งทุกหนไม่ว่าจะ

อยู่ที่ไหน ปลอดภัยขนาดไหน มี รปภ. 

ปกป้องรักษาขนาดไหน ก็ป ้องกัน 

ไอ้สามตัวนี้ไม่ได้ เดี๋ยวมันก็จะเข้ามา

ท�าร้ายร่างกายเราในที่สุด



เราสร้างความทุกข์
เพราะเราไปหาความสุข

ที่มันมีความทุกข์
ติดมาด้วยนั่นเอง



ขอให้เราท�าความเข้าใจว่า ความทกุข์ทีเ่รามีกนัอยูน่ี ้

มันไม่ได้เกิดจากใครนะ เกิดจากเรา เราไปหา 

มันเอง เหมือนกองไฟนี้ มันอยู่ของมันดีๆ ถ้าเรา

ไม่เดินเข้าไปในกองไฟ ไฟมันไม่เผาเราหรอก  

แต่ท�าไมเราเดนิเข้าไปกองไฟกัน ก็เพราะเราคดิว่า 

ในกองไฟมีเพชรอยู่เม็ดเบ้อเริ่มน่ะเอง เราถึง

กล้าเส่ียงเข้าไปในกองไฟเพื่อที่จะไปได้เพชรน้ัน  

แต่ความจริงมันไม่มีหรอก มันเป็นของหลอก 

ของปลอม ความสุขในโลกนี้ไม่มี ในโลกนี้มีแต่

ความทุกข์ เพียงแต่ความหลงของเราท�าให้มอง

เห็นว่ามันเป็นความสุขเท่านั้นเอง



ชีวิตของพวกเรา 
เราไปหาความทุกข์กันเอง 

อย่าไปโทษใคร 
โทษตัวเราเองที่ไม่รู้จัก

ไปหาสิ่งที่ไม่มีความทุกข์กัน 
แต่ชอบไปหาความสุข

ที่มีความทุกข์แทน 



ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ ทุกข์กับเรื่องน้ันทุกข์

กับเรือ่งนี ้ทกุข์กบัเงนิ ทุกข์กับโน่นทุกข์กับน่ี ก็เรา 

ไปหามันเองทั้งนั้น คนที่เขาไม่ไปหาเขาไม่มา 

บ่นเลย ดูพระพุทธเจ้า ดูพระอริยสงฆ์สาวกซิ  

ท่านไม่บ่นเลย ไม่มีทุกข์อะไรกับใครเลย  เพราะ

ท่านรู้ด้วยปัญญาว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี ้

เป็นทุกข์” ท่านจึงไม่ไปหามัน ท่านไม่หาลาภ  

ไม่หายศ ไม่หาสรรเสริญ ไม่หารูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะต่างๆ มาให้ความสุขกับท่าน เพราะ

ท่านรูว้า่มนัเป็นความสุขปลอม เป็นความสขุทีจ่ะ

กลายเป็นความทุกข์ต่อไปนั่นเอง



การไม่มีความอยากไม่ได้หมายความว่า

เราจะไม่ต้องท�าอะไร สิง่ทีเ่ราท�า เราท�ากนั 

ได้โดยไม่ต้องใช้ความอยาก เราท�าด้วย 

เหตดุ้วยผล อย่างนีไ้ม่ถอืว่าเป็นความอยาก  

แต่ถ้าเราไปอยากได้ในสิ่งที่ไม่มีความ 

จ�าเป็น  อย่างนัน้ถงึจะเรยีกว่าเป็นความอยาก  

เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราโดย 

ใช่เหตุ



ความทุกข์ต่างๆ น้ีเกิดจากการกระท�า

ของเราเอง ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ  

ไม่ได้เกิดจากบุคคลต่างๆ แต่เกิดจาก

ความคิดของเรา เกิดจากการพูดของเรา 

เกิดจากการกระท�าของเรา พอเราคิด 

เราพูด เราท�าแล้ว ความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้



ถ้าเรารู้จักวิธีคิด วิธีพูด วิธีท�า 
เราก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยง

การคิด การพูด การท�า
ที่จะท�าให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้



ไม่ว่าจะรวยหรอืจะจน ความสุขในตวัเราน้ี 

ทุกคนสามารถมีได้กันทุกคน และเป็น

ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่มหาเศรษฐี 

ได้กัน ความสุขท่ีได้จากเงินทองไม่ว่าจะ

เป็นกีห่มืน่กีแ่สนกีล้่านก็ตาม ก็สูค้วามสขุ

ที่มีอยู่ในตัวของเราเองไม่ได้



อย่าไปคิดว่าการมีอะไรมากๆ 
แล้วจะมีความสุขมาก 

มันก็มีตอนช่วงที่มีเท่านั้นแหละ 
แต่พอตอนที่ไม่มีแล้ว

ทีนี้มันจะทุกข์มาก 
ดังนั้นสู้ไม่มีดีกว่า 

อยู่กับการไม่มีได้นี้จะสบายกว่า



ความสุขในตัวเราน้ีเป ็นเหมือนเพชรชิ้นเอก 

ก้อนใหญ่เท่าก�าปั้น คิดดูถ้าเราได้เพชรก้อนใหญ่ 

เท่าก�าปั้นจะรู้สึกอย่างไร เอาไปขายน่ีไม่รู้จะได้

กี่พันล้านบาท ฉันใด ความสุขที่มีอยู่ในใจของ 

พวกเรานี้ก็มีคุณค่าเหมือนกับเพชรก้อนเท่ากับ

ก�าป้ันดีๆ  นีเ่อง ถ้าเราเข้าถงึความสขุอนันีก้เ็ท่ากบั

ว่าเรามีทรัพย์อันล�้าค่าที่จะให้ความสุขกับเราไป

ได้ตลอดชีวิต และไม่ใช่เฉพาะชีวิตของร่างกายนี้ 

เท่าน้ัน หลังจากร่างกายนี้ไปแล้ว ความสุขที่มี

อยู่ในใจเราก็ไม่ได้หายไปกับร่างกาย เราไม่ได้

สญูเสยีความสุขอันน้ี ความสุขอนัน้ีจะอยูคู่กั่บเรา 

อย่างถาวร



ความสุขสุดยอด 
ความสุขที่ไม่มีวันหด

ไม่มีวันหายนี้ 
มันอยู่ในตัวของเราเอง 

อยู่ในใจของเราเอง 
อย่าไปหาความสุขที่อื่น 
ความสุขที่อื่นได้มาแล้ว

เดี๋ยวมันจะหด 
มันจะหายไป มันจะหมดไป



เงินทองท่ีพวกเราใช้กันอยู่ทุกวันน้ี พอเรา 

ได้มาก็เอาไปเข้าบัญชีฝากเงินธนาคาร  

แล้วพอเราต้องการจะใช้ เราก็ไปกดเอทเีอม็ 

กดไปแต่ละครั้งยอดเงินมันก็จะลดลงไป

เรือ่ยๆ มนัไม่มเีพิม่ขึน้หรือมนัไม่อยูเ่ท่าเดมิ  

แต่ความสุขทีเ่ราหาได้ภายในใจของเราน้ีจะ

ไม่เป็นเหมือนกับยอดเงินท่ีอยู่ในตู้เอทีเอ็ม

หรืออยู่ในบัญชีเงินฝาก เพราะยอดเงินคือ

ความสุขที่เราหาได้ในใจของเรานี้ ใช้เท่าไร

มนักไ็ม่หมด มนัจะอยูเ่ท่าเดมิ เป็นความสขุ

ที่ไม่มีวันลดน้อยถอยลง 



เห็นอะไรแล้วไม่โลภ ไม่โกรธ 
ไม่รักไม่ชัง ไม่กลัวไม่หลง 

ได้ยินอะไรก็ไม่รัก ชัง กลัว หลง 
ใครจะด่าก็ไม่ชัง ใครจะชมก็ไม่รัก 

ได้ยินอะไรก็เฉยๆ 
ได้อะไรมาก็ไม่ได้รักไม่ได้ชัง 
เสียอะไรไปก็ไม่ได้รักไม่ได้ชัง 

นี่คือแก่นของการก�าจัด
ความทุกข์



พวกเราท�าได้ไหม ไม่รกั ชงั กลวั หลง 

แค่ ๔ ตวันีเ้อง เหน็อะไรกเ็ฉย เห็นเพชร 

เมด็เท่านิว้โป้งกเ็ฉย เห็นทองหนกัเป็น 

๑๐ กิโล ก็เฉย เห็นรถเก๋งราคาเป็น  

๒๐ ล้านก็เฉย เห็นคอนโดราคาเป็น  

๕๐ ล้านก็เฉย เฉยได้หรือเปล่า  

ถ้าไม่เฉยจะทุกข์นะ รู้หรือเปล่า



ทรัพย์สมบัติข้าวของต่างๆ 
ในโลกนี้ ไม่สามารถสอนให้เรา

อยู่เหนือความทุกข์ได้ 
แต่กลับจะท�าให้เราอยู่อย่าง
มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไป

จากการไปพึ่งไปยึดกับ
ข้าวของเงินทองต่างๆ 
ที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลง



เวลาเห็นอะไรก็ให้รู้เฉยๆ ให้สักแต่ว่ารู้ 

แล้วอย่าไปยุ่งกับมัน มันจะดีหรือไม่ดีก็

ไม่มีปัญหา ที่เป็นปัญหาเพราะเราไปยุ่ง

กับมัน ให้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างน้ี รู้เฉยๆ 

แต่ถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรก็ต้องไป

ค้นหาค�าตอบ และค�าตอบท่ีได้ก็ไม่ตรง

กับความเป็นจริง มันก็จะท�าให้เป็นทุกข์



แก่นความรู้ทางศาสนาพุทธจริงๆ คือ ทุกอย่าง 

ไม่เทีย่ง ไม่ใช่ของเรา ของดขีองไม่ดจีะท�าให้เราทกุข์  

เสื้อผ้าราคาแพงๆ ชุดละหมื่นสองหมื่นจะท�าให้

ไม่สบายใจ เพราะต้องคอยดูแล นาฬิกาเรือน

เป็นแสน ซ่อมทีเป็นหม่ืน ก็บอกเวลาได้เหมือน

กับนาฬิการาคา ๓-๔ พัน รถยนต์ก็เหมือนกัน 

ราคาหลายล้านซ่อมทีก็หลายแสน ย่ิงใช้ของดี

ของแพงยิ่งต้องวุ่นวายไปกับมัน ต้องดูการใช้งาน  

รถ ๕ แสนกับรถ ๕ ล้าน ก็พาไปถึงได้เหมือนกัน  

ยิง่ของราคาแพง ค่ารกัษา ค่าวติกกงัวลกม็มีากกว่า  

ใช้ของราคาถกูแต่ได้ประโยชน์เหมอืนกนัจะดกีว่า  



ถ้าทุกคนที่เป็นชาวพุทธ
มาเข้าวัด มาศึกษา

มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันนี้ 
เชื่อว่าอบายมุข

ในบ้านเมืองเรานี้จะไม่มี 
จะไม่มีบาร์ ไม่มีผับ ไม่มีบ่อน 
ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

ทุกคนจะอยู่กันอย่างสงบสุข 
ไม่วุ่นวาย ไม่เดือดร้อน



พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าของทกุอย่างไม่เทีย่ง 

มาแล้วกไ็ป เจรญิแล้วกเ็สือ่ม เดีย๋วดเีดีย๋วไม่ดี  

แล้วก็หายไป บังคับไม่ได้ สั่งไม่ได้ ทุกสิ่งใน 

โลกนีเ้ป็นอย่างนี ้สูไ้ม่มอีะไรดกีว่า ได้อะไรมา 

ก็ต้องจากกัน นี่เป็นความรู้จริงที่จะท�าให้เรา

สบายใจ  แต่ไม่มีใครได้รับการสั่งสอนแบบนี้ 

ตั้งแต่เด็ก ความรู้ที่ได้จากปู่ย่าตายายมีแต่ 

สอนว่า เงินทองดี แต่งงานดี มีลูกมีเต้าดี  

สิ่งเหล่านี้มีแต่ท�าให้เราไม่สบายใจ



ความรู้ทางธรรมเป็นความรู้ที่ครอบคลุม

ท้ังการดูแลร่างกายและการดูแลจิตใจ  

ถ้าความรู ้ทางโลกได้ศึกษาความรู้ทาง

ธรรมแล้ว ร ่างกายและจิตใจจะได้รับ

ประโยชน์ จะได้รับความสขุ ร่างกายก็จะอยู ่

อย่างมีความสุขไปตามอัตภาพไปจนถึง 

วันสุดท้ายของชีวิต จิตใจก็จะอยู่อย่างมี

ความสุขไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด



ความรู้ทางธรรมเหนือกว่า
ความรู้ทางโลก 

ผู้ที่มีความรู้ทางธรรม
จึงถือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดกว่า

ผู้ที่มีความรู้ทางโลก



ไม่ว่ายคุใดสมยัใด ปัญหากเ็หมอืนกนั ปัญหาการ

แย่งทรพัยากรมาเป็นสมบัตขิองตน ความแก่งแย่ง

ลาภ ยศ สรรเสรญิ ความแก่งแย่งความสขุทางตา

ห ูจมกู ล้ิน กาย นีม้มีาทุกยคุทุกสมัย เพราะจติใจ 

ไม่ได้รับการส่ังสอนให้รู ้จักส่ิงที่เป็นคุณเป็น

ประโยชน์กบัจติใจ กลบัไปหลงกบัสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็น

ภยัเป็นอนัตรายต่อจติใจ เพราะจติใจของทุกคนนี้ 

เหมือนกัน มีความหลงเหมือนกัน มีความคิดว่า

ความสขุนัน้อยูท่ีล่าภ ยศ สรรเสริญ อยูท่ี่ความสขุ

ทางตา หู จมูก ลิ้น กายกัน ทุกคนก็เลยพุ่งเป้าไป

สู่การหาลาภ ยศ สรรเสริญ หาความสุขทางตา หู  

จมกู ลิน้ กาย ทีจ่ะไม่สามารถให้ความอิม่ความพอ 

แก่ผู้ที่แสวงหาได้



ถ้าได้ใส่เสื้อผ้าชุดแบรนด์เนม (brand- 

name) หรือขับรถแบรนด์เนมแล้ว รู้สึกว่า 

ตัวเองมีคุณค่าขึ้นมา เวลาไปไหนมาไหน

คนจะให้การต้อนรับอย่างดี แต่ถ้าขับรถ

โนเนม (no name) น้ี เวลาไปโรงแรมไหน  

ไม่มใีครเปิดประตรูบั แต่ถ้าขบัรถแบรนด์เนม 

มาน้ี พอจอดปุ๊บ คนจะรีบมาเปิดประต ู

ต้อนรับทันที นี่ไปหลงคุณค่านิยมกัน 

เพราะรักการสรรเสริญ น่ีก็เป็นยาเสพติด 

ตัวหนึ่ง คือติดกับการสรรเสริญ



ท�าไมเราจึงสู ้ความอยากกันไม่ได้  

ก็เพราะว่าเราไม่มียาที่จะมาบ�าบัด

ความอยาก ยาก็ คือธรรมะน่ีเอง  

ความรู้ทางธรรมะ ธรรมะคือความสงบ

ของใจ การที่เราจะรู้นี้ได้ เราก็ต้องมี

ความรู้ทางธรรม ถ้าเราไปเรียนทาง

โลกโดยไม่เรียนทางธรรมเลย เราจะ

ไม่รู้เลยว่าส่ิงที่ใจเราต้องการกันจริงๆ 

ก็คือธรรมะนี่เอง



“ธรรมโอสถ” 
ยาของธรรมะ 

ธรรมะก็คือความสงบนี่เอง



ถ้าเรามีธรรมโอสถ 
มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา 

เราจะสามารถท�าใจให้สงบได้ 
ท�าใจให้เกิดความสุข
ความอิ่ม ความพอ  

ธรรมโอสถนี้เป็นยาที่จะไปท�าลาย
ความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในตัว

ท�าให้ความอยาก
ไม่สามารถออกฤทธิ์ออกเดชได้



ความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรมจะเหมือนกัน

ตรงเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกาย ความรู้ทางธรรม

กส็อนให้เราเลีย้งดรู่างกาย ความรู้ทางโลกก็สอน

ให้เราเลี้ยงดูร่างกาย แต่ต่างกันที่ปริมาณของ 

การเลีย้งดูร่างกาย ทางโลกจะไม่มขีอบมเีขต ไม่อัน้  

อยากจะกินเท่าไหร่กินไป อยากจะมีเสื้อผ้า 

กีร้่อยชดุ รองเท้ากีร้่อยคูม่ไีป อยากจะมบ้ีานกีห่ลงั

มีไป อยากจะมีหมอมียาราคาแพงๆ ก็มีไป อันนี้ 

ไม่มขีอบไม่มเีขต เพราะความหลงคดิว่ายิง่มีมาก

ยิ่งมีความสุขมาก แต่ความจริงแล้วมันเท่ากัน



ทางธรรมสอนให้รู้จักประมาณ
ในการบริโภคปัจจัย ๔ 
ให้ดูที่ความต้องการ

ของร่างกาย 
อย่าไปดูที่ความต้องการของใจ



พระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษของความเกียจคร้าน 

โดยเฉพาะกับพระ เพราะพระนี้จะต้องสร้างธรรม 

ทีสู่งทีย่ากถงึจะสามารถสร้าง “ธรรมโอสถ” ระดับ

สูงสุดได้ ดังนั้นจึงต้องมีความขยันหมั่นเพียรมาก  

พระพุทธเจ้าจึงไม่ให้พระขี้เกียจ สิ่งใดที่ท�าให ้

พระข้ีเกียจ ท่านจะพยายามห้ามไม่ให้ท�า เช่น 

สอนให้บิณฑบาตทุกวันเพ่ือจะได้ไม่เกียจคร้าน 

ถ้าอนญุาตให้สะสมอาหารได้ เด๋ียววนันีห้าอาหาร

มาได้ ๗ วัน ก็งดอีก ๗ วัน ค่อยไปบิณฑบาตใหม่ 

แล้วก็ไม่ท�าอะไร มีแต่น่ังๆ นอนๆ เพราะความ

เกียจคร้านมันจะท�าให้ไม่ขยันที่จะศึกษา ไม่ขยัน

ท่ีจะปฏิบัติ ถ้าไม่ศึกษาธรรม ไม่ปฏิบัติธรรม  

เดี๋ยวธรรมโอสถ ยาท่ีจะมารักษาใจให้หายจาก

ความทุกข์ ความวุ่นวายใจต่างๆ ก็จะไม่มีไม่เกิด

ขึ้นมา



กิจของสงฆ์ก็คือการศึกษา การปฏิบัติธรรม  

แต่ไม่ค่อยท�ากัน ชอบไปท�าอะไรต่างๆ  

นอกเรื่องนอกราวกันเยอะแยะไปหมด  

สมยันีด้หูมอดดูวง ท�าน�า้มนต์ ท�าเลขท�ายนัต์  

ท�าตะกรดุ ท�าอะไรต่างๆ เหล่านี ้ถ้าพระพทุธเจ้า 

ยงัอยูก็่คงจะต้องห้ามกจิกรรมเหล่านี ้ศีลจาก  

๒๒๗ ข้อ ก็จะกลายเป็น ๒,๒๗๐ ข้อแน่ๆ 

เพราะมันมีกิจกรรมนอกศาสนาเยอะแยะ

ไปหมด ที่ไม่ใช่เป็นกิจของสงฆ์



ข้อห้ามต่างๆ น้ีเกดิจากการกระท�าผดิของพระภกิษุ  

มเีหตทุ�าให้พระพทุธเจ้าต้องมาสัง่ห้าม ถ้าไม่มีเหตุ

ก็ไม่สั่งห้าม ยุคแรกๆ ไม่มีเหตุ เป็นพระอรหันต์ 

ทั้งนั้น พระอรหันต์นี้ท่านไม่ต้องการอะไร ไม่ได้

ต้องการลาภ ยศ สรรเสริญ ไม่ได้ต้องการความสขุ 

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ท่านนั่งเฉยๆ ท่านก็มี 

ความสุขแล้ว แล้วท่านจะไปท�าอะไรให้เสียหาย

กับใครไปท�าไม การกระท�าของพระอรหันต์จึง 

ไม่เสียหาย พระพุทธเจ้าไม่ทรงท�าอะไรให้เกิด

ความเสียหายกับใคร ยุคแรกๆ เลยไม่มีศีล ไม่มี

ข้อห้ามของพระ



ท่ีบอกว่าให้ท�าบุญกับพระอรหันต์ คือ

ต้องไปขอธรรมะจากท่าน ต้องได้ยิน

ได้ฟังค�าสอนของท่าน บางคนไม่เข้าใจ 

เดินทางไปไกลไปแค่ใส่บาตรแล้ว 

ก็กลับ จะได้บุญอีกต่อก็ต้องฟังธรรม

จากท่าน บุญท่ีได้ความรู ้จากการ 

ฟังธรรมสูงกว่าบุญที่ได้จากการท�าบุญ

ท�าทาน



เวลาฟังธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้า
ต้องใช้สติใช้ความตั้งใจพอสมควร

ถึงจะฟังธรรมแล้วรู้เรื่อง 
ส่วนพิธีกรรมนี้ เพียงแต่ได้ไป 

เช่น พิธีเททองหล่อพระ
หรือปิดทองฝังลูกนิมิต 

มันเป็นการกระท�าที่ไม่ต้องใช้สติ
ใช้สมาธิมาก 

แค่ท�าให้ถูกขั้นตอนเท่านั้นเอง 
แต่มันไม่ได้เป็นเรื่องของธรรมะ



สิ่งที่เราควรจะรับจากศาสนาคือ

รับเนื้อของศาสนา ด้วยการศึกษา

พระธรรมค�าสอน เมื่อศึกษาแล้วก็

น�าไปปฏบัิต ิเมือ่ปฏบิตัแิล้วกจ็ะได้

รับผล ได้เน้ือของศาสนา คือการ

หลุดพ้นจากความทกุข์เป็นขัน้ๆ ไป



จิตมันก็มีเวลาที่สงบกับไม่สงบ
สลับกันไป 

แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัย 
เหมือนกับร่างกายที่ไม่เที่ยง 

ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 
เกิดแล้วก็ต้องดับ 

ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย



ถ้านั่งสมาธิแบบมีสติ 
ไม่มีภาพไม่มีนิมิตอะไรปรากฏขึ้นมา 

จะมีแต่ความนิ่ง
มีแต่ความสงบปรากฏขึ้นมา

เพียงอย่างเดียว 
จะมีความสุขสุดยอด

ที่มีอยู่ในตัวเราปรากฏขึ้นมา



ความสุขท่ีเกิดจากความสงบภายในใจเรานี้  

ถ้าเราเจอมันปั๊บนี่เราจะรู้ทันทีเลยว่า “อ๋อ นี่คือ

ของแปลกประหลาดมหศัจรรย์” เหมือนกับได้เหน็ 

ไดโนเสาร์เลย ถ้านัง่ไปแล้วยงัไม่เหน็อะไรไม่รูอ้ะไร  

เพียงแต ่รู ้ สึกว ่ามันเฉยๆ มันเบาๆ เย็นๆ  

อันนี้ยังไปไม่ถึงนะ ต้องนั่งต่อไป ต้องพุทโธต่อไป 

หรือดูลมหายใจต่อไป อย่าหยุด ถ้าหยุดแล้วมัน 

กจ็ะไปไม่ถงึ พยายามนัง่ต่อไป จนกว่ามนัจะไปเจอ 

ไดโนเสาร์ ไปเจอของที่ “โอ้โฮ นี่เหรอไม่เคยเห็น 

มาก่อน นี่เหรอคือ “นัตถิ สันติปะรัง สุขัง”  

นี่หรือคือความสุขท่ีเหนือกว่าความสุขทั้งปวง 

มันจะต้องร้อง “อ๋อ” ขึ้นมา



อย่ามาถามเวลานั่งสมาธิว่า “จิตสงบหรือยัง”  

ถ้าสงบจริงแล้วมันรู้ มันจะไม่ถามใคร ถ้าถาม

แสดงว่ายงัไม่สงบ ท�าต่อไป ส่วนใหญ่ท�าไม่ถกูกนั  

พุทโธได้สองสามค�าก็หยุดแล้ว ขี้เกียจ ดูลม 

สองสามทีก็หยุดแล้ว แล้วก็ปล่อยให้ใจมัน 

ไม่อยู่เฉย แล้วเดี๋ยวมันก็ผลิตนิมิตแปลกๆ ขึ้นมา 

หลอกเรา แล้วก็มาถามว่า “นี่คืออะไร” เวลานั่ง 

สมาธิแล ้วมีอะไรปรากฏขึ้นมานี้  มันเป ็น 

ภาพหลอนภาพหลอกทั้งนั้นแหละ เขาเรียกว่า 

“มายา” อย่าไปหลงมัน ให้ท�าความเข้าใจว่าตอนนี ้

เราไม่มีสติแล้ว เราขี้เกียจภาวนาแล้ว เราไม่ได้ 

พุทโธแล้ว เราไม่ได้ดูลมหายใจแล้ว เราถึงปล่อย

ให้ของเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาในใจของเรา



“มัชฌิมาปฏิปทา” ทางสายกลาง 
ที่เรียกว่า “มรรค ๘” 

มรรคนี้เป็นทางที่จะดับความทุกข์ 
ทุกข์นี้คือ

การเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือ

 ความอยากในรูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ 

ความอยากมี อยากเป็น 
ความอยากไม่มี อยากไม่เป็น คือ 
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 

ต้องละ ๓ ตัวนี้ ทุกข์ถึงจะดับ 
แล้วจะดับได้ก็ต้องดับด้วยมรรค




