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โลกเขาไง เวลาโลกเขาพยายามหาไง คนท่ีไม่มีกพ็ยายามจะหาเงินหาทองหาข้ึนมา แลว้ก็
เร่ิมไปเบียดเบียนกนัทางโลก เบียดเบียนกนัจนเสียสติ จนเป็นใบเ้ป็นบา้ไป เห็นไหม ถา้ไม่มีกต็อ้ง
แสวงหา พยายามคน้ควา้ พยายามจะหาข้ึนมาใหไ้ด ้แลว้มนักเ็บียดเบียนตนเองจนเป็นอยา่งนั้น  

ผูท่ี้ไม่มีพยายามแสวงหาใหมี้ หากนัไปมนัเอาแต่จบัแต่ส่ิงท่ีไม่จริงไง คิดวา่ส่ิงนั้นจะเป็นท่ี
พึ่งได ้ จะมีความสุขไดจ้ริง แลว้มนัจบัแลว้มนัไม่ไดพ้ึ่งตามความเป็นจริง แลว้เวลาแสวงหากนัไป
มนักย็งัเป็นทุกขเ์ป็นยาก  

ไม่มีกแ็สวงหาใหมี้ แลว้พอมีแลว้ เวลามี เห็นไหม คนท่ีเขามีเงินมีทองกนั เขาไปพกัผอ่น
นะ ไปตากอากาศกนัไปอะไรกนั กโ็หยหาธรรมชาติ เห็นไหม จากข้ึนไปส่ิงท่ีสุดยอดแลว้กก็ลบั
ลงมาหาธรรมชาติอยา่งเก่า  

อยา่งพวกเรากเ็หมือนกนั อยา่งพวกเรากแ็สวงหาตรงกนัขา้มกบัเขา อยูข้ึ่นมาแลว้ ท าข้ึนมา
จนอยูใ่นโลกเขา เห็นสภาวะความเป็นจริงแลว้ปล่อยไง ปล่อยมนัท้ิงไป แลว้เขา้ป่าเขา้ภูเขากนั ไป
อยูก่บัชาวป่าชาวเขา นัน่ไปแสวงหาอะไร?  

มี.. แลว้แสวงหาความไม่มี เขาไม่มีแลว้แสวงหาความมี ความมีข้ึนมา เห็นไหม แสวงหา
ความมี แต่ความมีท่ีเขาวา่แสวงหาความมี มนัมีแลว้มีไม่จริงไง มนัมีแลว้มีแต่ความทุกขค์วามร้อน 
จนเสียสติกนัไป แต่เวลาคนเสียสติกนัไปแลว้กเ็วลาพวกท่ีท างานกนั เห็นไหม กพ็ยายามจะหาส่ิง
ท่ีพกัผอ่น ออกไปพกัผอ่น ไปตากอากาศกนั ไปหาธรรมชาติกนั อนันั้นของเขาหาเป็นทางโลกนะ  

แต่ของเราไปอยูอ่ยา่งนั้นเลยเพื่อไปปรับสภาพความไม่มี วา่มนัมีแลว้ความไม่มี ความไม่มี
ไม่ติดไม่ขอ้ง ความไม่ติดไม่ขอ้งมนักลบัเป็นความจริง ส่ิงท่ีพึ่งได ้ ส่ิงท่ีจะเป็นความสุขความจริง
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มนัเป็นเร่ืองของใจ แต่เร่ืองของใจมนักต็อ้งอาศยัส่ิงแวดลอ้มนั้นเขา้มาบีบบงัคบั เวลาเขา้ไปทุกข์
ไปยาก ไปปรับตวัก่อน ปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงนั้นได ้ 

พอเขา้ส่ิงนั้นไดแ้ลว้ ทีน้ีมนัดูหวัใจนะ มนัไม่เคยเจอสภาพแบบนั้น มนักไ็ม่คิดมาก เห็น
ไหม มนัอยูใ่นสตัวส์งัคม สตัวส์งัคมพึ่งพาอาศยักนั พอไปอยูใ่นป่าเขา้ มนัพึ่งพาอาศยัอะไร? มนั
พึ่งพาอาศยักบัความเป็นอยูก่บัธรรมชาติ การหาอยูห่ากินตามสภาพของเขา เขาหาอยูห่ากินตาม
สภาพพื้นท่ีของเขา กห็าอยูห่ากินอยา่งนั้น อยูก่นัตามสภาพไป แต่เขากมี็ละครมีทีว ี ออกทีวีไปดู
นะ เขากอ็ยากจะมีชีวิตหรูหราข้ึนมาแบบเรา  

น่ีชีวิตเรียบง่ายอยา่งหน่ึง ชีวิตท่ีประสบความส าเร็จอีกอยา่งหน่ึง ประสบความส าเร็จแลว้ 
มนัจนท าใหเ้ราพึ่งตวัเองกนัไม่ได ้ ต่อไปน้ีพวกวยัรุ่นรุ่นใหม่จะหุงหาอาหารกนัไม่เป็นเพราะ
อะไร? เพราะอาศยัแต่เทคโนโลยข้ึีนไปไง มนัหาตามความจริงของตวัเองไม่ได ้ พึ่งตวัเองไม่ได ้
แต่ของเขาเขาตอ้งหาอยูห่ากิน เขามีมีดอนัเดียวเขา้ป่าไป เขาตอ้งหาส่ิงท่ีวา่ประทงัชีวิตเขาไดอ้ยู่
แลว้ เขาใชด้  ารงชีวิตอยูใ่นป่าของเขา  

อนันั้นเป็นเร่ืองของเปลือก แต่เรากไ็ปอาศยัส่ิงนั้นเพื่อบีบบงัคบักลบัมา เพื่ออาศยัเร่ืองของ
หวัใจไง หวัใจท่ีมนัเป็นภาระเร่าร้อน หวัใจท่ีเป็นภาระเกาะเก่ียว พอไปอยูส่ภาพแบบนั้น มนัไป
เห็นสภาพแบบนั้นแลว้ มนัส่ิงแวดลอ้มเขา้มาไง  

ชีวิตอยูอ่ยา่งน้ีกอ็ยูไ่ด!้ ชีวิตอาศยัความเป็นอยูแ่ค่น้ีอยูไ่ด ้ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั ชีวติน้ีไม่
ตอ้งการส่ิงท่ีมากไปกวา่น้ีเลย แต่พวกเราหาส่ิงท่ีเป็นภาระรุงรังมากไปกวา่น้ีแลว้กแ็บกภาระส่ิง
นั้นไว ้ กิเลสมนัออกช่องน้ีไง ความคิดของใจมนัหาท่ีเกาะท่ีเก่ียว แลว้มนักเ็อาฟืนเอาไฟมาเผาลน
ไป  

แต่ชีวิตของเขา เขาอยูส่ภาพของเขาอยา่งนั้น ถา้อยูดู่ดว้ยความเป็นอยูข่า้งนอก มนัมีความ
ทุกขอ์ยูพ่อสมควร ถึงวา่ตอ้งหาอยูห่ากินไปวนัหน่ึงๆ แลว้กต็อ้งหาอยูห่ากินไปทุกวนัไง ทุกวนั
ตอ้งหาเล้ียงปากเล้ียงทอ้งไป ด ารงชีวิตใหไ้ดอ้ยูอ่ยา่งนั้น แต่ของเขาอยูข่องเขาได ้ 

ของเราหาความสะสม ความสะสมนั้นหนา้ท่ีหาอยา่งหน่ึง หนา้ท่ีเกบ็ภาระอยา่งหน่ึง 
หนา้ท่ีวิตกกงัวลกบัส่ิงท่ีหามาอยา่งหน่ึง เห็นไหม มนัมีจนเป็น.. ส่ิงท่ีวา่จะพึ่งไดก้บัเราตอ้งไปเป็น
ข้ีขา้ใหม้นั แต่ส่ิงท่ีเขาไม่มีเลย เขามีแต่มือเปล่าๆ เขา้ป่าไป เขากต็อ้งหาอะไรออกมาประทงัชีวิต
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เขาได ้ เขาอยูอ่ยา่งนั้นเขากอ็ยูป่ระสาของเขาไป อนันั้นเป็นเร่ืองของโลกนะ เป็นเร่ืองของร่างกาย 
แต่เร่ืองของหวัใจล่ะ?  

เร่ืองของหวัใจอาศยัส่ิงนั้นเพื่อเยยีวยาด ารงชีวิตไป พระพทุธเจา้สอนวา่ “เล้ียงชีวิตน้ีให้
เหมือนกบัใชน้ ้ ามนัหยอดลอ้เกวียนเท่านั้นเอง หยอดลอ้เกวียนไป” อนัน้ีชีวิตนกับวช ใช่อยู.่. ถา้
เป็นชีวิตโยมจะคิดอยา่งนั้นกไ็ม่ได ้ มนัตอ้งมีความมัน่ใจ ชีวิตตอ้งมีความมัน่คง ถา้ชีวิตมีความ
มัน่คงมนักอ็ุ่นใจ ชีวติไม่มีความมัน่คง มนักต็อ้งหาเพื่อความมัน่คงของเราไป  

แต่นกับวชนะ อดกไ็ด ้ อ่ิมกไ็ด ้ จะหาความมัน่คงของใจไง ถา้จิตมนัอยูใ่นสภาพแบบนั้น 
มนัจะด้ินรนมากนะ ใหม่ๆ มนักลบัจะด้ินรนเพราะอะไร? เพราะมนัไม่เคย สภาพความไม่เคยมนั
จะด้ินรน แต่ถา้มนัปรับสภาพได ้มนัอยูอ่ยา่งนั้นเคยนะ อยูชี่วติในป่าเคย แลว้ท าความสงบเคยนะ 
พอเขา้มาในเมือง มนัจะเห็นความแตกต่างเลยล่ะ  

ความแตกต่างของหวัใจนะ ไม่ใช่ความแตกต่างของเมือง มนัจะดูความแตกต่างของใจ ใจ
มนัจะรับรู้สภาวะ มนัจะเปล่ียนสภาพเลย สภาวะอยา่งนั้น สภาวะอยา่งนั้น มนัต่ืนไง เพราะมนัเคย
ไปอยูใ่นป่า มนัอยูใ่นความสงบเขา้มา พอออกมาขา้งนอก กล่ินของคน กล่ินของโลกของอะไร 
แสงสีมนัจะต่ืนออกไป น่ีความสงบของใจ  

ถึงวา่ตอ้งธุดงคไ์ง ธุดงคไ์ปเขา้ป่าเขา้เขาไปกเ็พื่อใหอ้าศยัส่ิงนั้น ใหจิ้ตน้ีมนัสงบเขา้มา พอ
จิตน้ีมนัสงบเขา้มา มนักมี็ท่ีพึ่งท่ีอาศยั เห็นไหม จิตน้ีสงบเขา้มา ตอ้งอาศยัความสงบ ส่ิงแวดลอ้ม
บงัคบัเขา้มาก่อน พอบงัคบัเขา้มา ขา้งนอกกส็งบ ขา้งในกส็งบ พอสงบข้ึนมา มนัอยูท่ี่ไหน กิเลส
มนัอยูท่ี่ไหน กจ็ะหากิเลสอยูท่ี่ไหน  

การเหน่ือยยากการทุกขย์ากเป็นเร่ืองของเปลือก แต่เพื่อจะใหพ้ลงังานน้ีมนัใชไ้ป ใหม้นั
อ่อนตวัลง เห็นไหม เรากส็ามารถเขา้มาดูหวัใจของเราได ้ มนัจะเร่ิมแสวงหาความท่ีวา่มนัไม่มีไง 
มนัไม่มีท่ีพึ่ง ไม่มีอะไรเลย แต่เป็นนามธรรม ส่ิงท่ีไม่มี ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ ส่ิงท่ีพึ่งไม่ได ้ ส่ิงท่ีเรา
กลวันะ มนักลบัเป็นท่ีพึ่งได ้ชีวิตนั้นด ารงอยูเ่ท่านั้นนะ  

“ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด”  
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ชีวิตน้ีมีการพลดัพรากเป็นท่ีสุด แต่ชีวิตน้ีพลดัพรากเป็นท่ีสุดกพ็ลดัพรากไปแบบวา่พลดั
พรากไปดว้ยความหน่วงเหน่ียวความเหน่ียวร้ัง แต่ถา้ชีวิตน้ีมนัเขา้ใจในชีวิตจริง มนัยอมรับ
สภาวะความเป็นจริง ถึงมนัจะดบัไป มนักไ็ปดว้ยความพอใจของมนั  

แต่ถา้ช าระลา้งออกไป ช าระลา้งจิตท่ีมนัออกไปจากหวัใจ ส่ิงท่ีมนัเป็นภาระอยูใ่นหวัใจจะ
ดบัออกไปจากใจ ความคิดความกงัวลนั้นไม่มี จิตนั้นถึงวา่ ส่ิงท่ีวา่ไม่มีๆ มนักลบัเป็นส่ิงท่ีเป็น
แก่นสารของใจ ใจมนัเป็นอิสระกบัตวัมนัเอง มนัไม่เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์  

แต่น่ีมนัเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ภายในก่อน แลว้มาเก่ียวขอ้งกบัวตัถุภายนอก เห็นไหม 
เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ความคิดความจบัตอ้งอนันั้น แลว้กม็าเก่ียวขอ้งกบัภายนอก แลว้เรากด็ูวตัถุ 
มองไปส่ิงท่ีมนัจบัตอ้งอนันั้นวา่เป็นเป้าหมาย  

มนัถึงวา่กบัท่ีวา่ออกไปส่ิงท่ีจบัเป้าหมาย เป้าหมายมนัจะปล่อยเป้าหมายเขา้มา ปล่อยวตัถุ
เขา้มา แลว้กม็าปล่อยความกงัวลของใจเขา้มา ใจน่ีมนัเป็นกงัวลอยู ่ภายในหวัใจน่ีมนัเป็นกงัวลอยู ่
มนัเป็นกงัวลแลว้มนักดี็ดด้ินไป  

ธุดงควตัร วตัร เห็นไหม ขอ้วตัรปฏิบติั คนท่ีวดัไม่ร้างไง คนท่ีวดัไม่ร้างคือมีกติกาของใจ
บงัคบัตนเองไดไ้ง กบัคนท่ีวดัร้าง คนท่ีวดัร้างหมายถึงไม่มีขอ้วตัร ไม่มีการประพฤติปฏิบติั ไม่มี
ส่ิงท่ีบงัคบัตวัเอง มนักก็ลบัวา่เป็นคนท่ีมีอิสระ มีเสรี เห็นไหม อิสรเสรีคิดจะท าอะไรกไ็ด ้แต่ไม่มี
วตัรปฏิบติัมาบงัคบัใหม้นัเป็นส่ิงท่ีวา่ขอบเขตของความคิดท่ีมนัจะร่นเขา้มาหาเรา ร่นเขา้มาหาเรา  

น่ีวดัไม่ร้าง คนวดัไม่ร้างมนักค็นท่ีมีท่ีพึ่งท่ีอาศยั มีขอ้วตัรเขา้มาบีบเขา้มาๆ บีบเขา้มาจน.. 
ทีแรกมนัโดนบีบก่อน สุดทา้ยแลว้มนัเห็นประโยชน์ไง มนัตอ้งเห็นประโยชน์เห็นคุณ พอเห็นคุณ
น่ีมนัสมคัรใจท า พอจิตนั้นมนัสมคัรใจท าข้ึนมา มนัสร้างของมนัข้ึนมาเอง สมคัรใจท ามนัสละ.. 
พอมนัสมคัรใจมนักพ็อใจ พอใจมนัสละอารมณ์ท่ีขอ้งใจสละออกไปๆ มนัสละออกไปดว้ยขอ้
วตัรปฏิบติั แลว้กพ็ยายามวิปัสสนาเขา้ไป มนัสละออกไปดว้ยปัญญาตดัขาด สละออกไปดว้ยการ
ขอ้วตัรบีบบงัคบัเขา้มา  

น้ีมนัเป็นวิธีการท่ีเราจะท าเขา้มาก่อน แลว้ถา้มนัสละออก มนัขาดดว้ยวิปัสสนาญาณของ
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