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อยู่กบั ความว่าง

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เป้ าหมายของการปฏิบตั ธิ รรม หรือจุดหมายปลายทางของการเดินทางธรรมนี้ ก็คือ การ
ไม่มีอะไร ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า นิ พพานัง ปรมัง สุญญัง นิ พพานัง ปรมัง
สุขงั การไม่มีอะไรนี้ เป็ นความสุขอย่างยิ่ง ก็คือพระนิ พพาน ทีป่ ฏิบตั กิ นั นี้ก็เพือ่ พระ
นิพพาน พระนิพพาน ก็คอื นิพพานัง ปรมัง สุญญัง นิพพานัง ปรมัง สุขงั การไม่มอี ะไร
นี่แหละเป็ นความสุขอย่างยิ่ง เพราะการมีอะไรนี้มนั เป็ นความทุกข์นนั ่ เอง ทุกข์เพราะ
อะไร ทุกข์เพราะว่า สัพเพ สังขารา ทุกขา สรรพสิ่งทัง้ หลายในโลกนี้ เป็ นความทุกข์
ทัง้ นั้น ทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะไม่เที่ยงนัน่ เอง มีเกิดแล้วก็ตอ้ งมีดบั ไปเป็ นธรรมดา
ทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถไปยึดเอาไว้ รัง้ เอาไว้ดงึ เอาไว้เก็บเอาไว้ ให้เป็ นของเราไปได้
ตลอด นี่คอื เป้ าหมายของการปฏิบตั ธิ รรม ก็คือให้เราละทุกอย่าง สละทุกอย่าง เพื่อ
ไม่ให้มีอะไรเลย แล้วจะมีความสุขอย่างยิ่ง ให้สละลาภยศสรรเสริญ สละรูปเสียงกลิน่
รสโผฏฐัพพะ สละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ สละธรรมมารมณ์ แล้วเราจะได้สง่ิ ที่
เราไม่คาดฝันกัน แทนทีจ่ ะเสียทุกสิง่ ทุกอย่างแล้วจะได้ความทุกข์กลับเป็ นได้ความสุข
การที่มีทกุ สิ่งทุกอย่างแทนที่จะมีความสุขกลับมีความทุกข์กนั นี่ คือสิ่งที่ปถุ ชุ นธรรมดา
จะไม่เข้าใจ จะมองไม่เห็น ปุถชุ นธรรมดาอย่างพวกเรานี้ จะมองว่าการมีลาภยศ
สรรเสริญ มีรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้ เป็ นความสุขอย่างยิ่ง ทุกคนจึงขวนขวายกัน
แสวงหากันสะสมกันสร้างกัน สร้างลาภยศสรรเสริญ สร้างรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
ชนิดต่างๆ มาไว้เป็ นสมบัตขิ องตน แล้วก็ตอ้ งมาทุกข์กบั ลาภยศสรรเสริญ ทุกข์กบั รูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทุกข์กบั รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทุกข์กบั ธรรมมารมณ์
เพราะไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ นัน่ เอง มองไม่เห็นว่าเขาเป็ นไตรลักษณ์ เป็ น
อนิ จจังทุกขังอนัตตา
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มีแต่นกั ปราชญ์ เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเท่านัน้ ทีจ่ ะเห็นความ
จริงของสิง่ ต่างๆว่าเป็ นความทุกข์ ไม่ใช่เป็ นความสุข เพราะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เที่ยงแท้แน่นอน
มีเกิดแล้วก็ตอ้ งมีดบั ไปเป็ นธรรมดา
เป็ นอนัตตา
ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะสามารถ
ครอบครองไว้เป็ นสมบัตไิ ด้ตลอดเวลา จะต้องมีการพลัดพรากจากกันไปในทีส่ ุด นี่
แหละคือเป้ าหมายของการปฏิบตั ิ คือการสละทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมด ดังที่ทรงตรัส
สอนไว้วา่ ให้สละทรัพย์ ให้สละอวัยวะ ให้สละชีวติ เพื่อรักษาความว่างความไม่มีน้ ี เอง
ถ้ายังมีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ก็ยงั ไม่ถอื ว่าว่าง ถ้ามีเพราะจําเป็ นยังต้องมีอยู่ หรือยังไม่ส้นิ สุดยังไม่
หมดไป เช่นร่างกายนี้ยงั มีอยู่ ยังไม่ตายไป ก็ตอ้ งไม่ยดึ ไม่ตดิ กับร่างกาย ถ้ามีทรัพย์เช่น
ยังมีท่ี ยังมีอยู่ ก็ตอ้ งไม่ยดึ ไม่ตดิ กับทรัพย์นนั้ ไม่ถอื ว่าเป็ นนิจจัง สุขขัง อัตตา คือไม่ถอื
ว่าทรัพย์นนั้ จะเป็ นของเราไปตลอด จะอยู่กบั เราไปตลอด จะไม่มวี นั หมดสิ้น จะให้
ความสุขกับเรา จะไม่ถอื แต่ถา้ ยังมีความติดต่อกันอยู่ ยังติดกันอยู่ เช่นร่างกายนี้ยงั ติด
อยู่ จิตยังติดอยู่กบั ร่างกาย เช่นพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ท่านได้สละทุกสิง่ ทุก
อย่างไปหมดแล้ว ตอนทีท่ ่านได้บรรลุถงึ พระนิพพาน ใจของท่านนี้ไม่มคี วามผูกพัน ไม่มี
ความอยากกับสิง่ ต่างๆทัง้ หลาย แต่ร่างกายของท่านนี้ยงั ไม่ตาย ท่านก็อยู่กบั ร่างกายนัน้
ต่อไป แต่ไม่มคี วามคิดผูกพัน ไม่มคี วามคิดว่าเป็ นตัวเราของเรา ไม่มคี วามคิดว่ามัน
จะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับความเป็ นจริง คือ
ธรรมชาติของมันว่า มันต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ไม่คดิ จะไปยับยัง้ มันไม่ให้มนั ไม่แก่ไม่
เจ็บไม่ตาย มันอยู่ได้ก็ให้มนั อยู่ไป มันอยู่ไม่ได้ก็ให้มนั ไป มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อย
มันเจ็บไป
ใจไม่มคี วามอยากทีจ่ ะให้มนั หาย หรืออยากทีจ่ ะให้มนั ไม่หาย มันจะหายก็เป็ นเรื่องของ
มัน มันไม่หายก็เป็ นเรื่องของมัน มันจะอยู่ก็เป็ นเรื่องของมัน มันจะไปก็เรื่องของมัน ไม่
ว่าจะเป็ นร่างกายหรือเป็ นสิง่ ของต่างๆทรัพย์สมบัตติ ่างๆ เช่นลาภสักการะต่างๆ ทีศ่ รัทธา
ญาติโยมถวายให้กบั ท่าน ท่านก็ไม่ยดึ ไม่ตดิ ว่าเป็ นของท่าน ไม่อาศัยมันให้ความสุข ไม่
เอาไปซื้อสิง่ ต่างๆ อย่างทีผ่ ูเ้ ป็ นปุถชุ นธรรมดายังซื้ออยู่ ซื้อเพือ่ ให้ความสุข แต่ท่านไม่ซ้อื
ไม่เอาเงินทองเหล่านี้ไปซื้อความสุขต่างๆ เพราะว่าใจของท่านมีความสุข ทีเ่ หนือกว่า
ความสุขทีจ่ ะได้จากการใช้เงินใช้ทอง ซื้อข้าวซื้อของต่างๆนัน่ เอง ใจของท่านว่างจากทุก
4

สิง่ ทุกอย่าง ใจของท่านเป็ นปรมัง สุขงั มีความสุขทีส่ ูงสุด คือบรมสุข จึงไม่จาํ เป็ นที่
จะต้องอาศัยเงินทองเพือ่ ทีจ่ ะซื้อความสุขต่างๆ อย่างปุถชุ นธรรมดาทีย่ งั ไม่มคี วามสุข
ภายในใจ จึงต้องอาศัยเงินทองซื้อสิง่ ต่างๆ เพือ่ ให้ความสุข แต่กลับไม่รูว้ ่าเป็ นการซื้อ
ความทุกข์ให้กบั ใจ เพราะเหมือนกับการซื้อสิง่ เสพติดต่างๆนัน่ เอง ซื้อยาเสพติด
เพราะว่าเวลาเสพแล้วมันจะต้องเสพไปเรื่อยๆ ขาดไม่ได้ เวลาทีข่ าดเงินขาดทองไม่
สามารถซื้อความสุขต่างๆได้ เวลานัน้ ก็จะเป็ นเวลาทีท่ กุ ข์มากทรมานใจมาก หรือเวลาที่
ร่างกายทีเ่ คยอาศัย ทีใ่ ช้อาศัยเป็ นเครื่องมือหาความสุขต่างๆ ไม่สามารถหาความสุข
ให้กบั ใจได้ เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลานัน้ ก็จะไม่มคี วามสุข จะไปดูไปฟังไปเทีย่ วทีน่ นั ่
เทีย่ วทีน่ ่ี ไปดืม่ ไปรับประทานอะไร ก็ไม่สามารถทําได้ เพราะร่างกายไม่พร้อม ร่างกาย
อาพาธไม่สามารถตอบสนองความอยากของใจ ทีจ่ ะใช้ร่างกายให้หาความสุขต่างๆมา
ให้แก่ใจได้นนั ่ เอง
นี่แหละคือเรื่องของปุถชุ นกับพระอริยเจ้า คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ มีความเห็นที่
ไม่เหมือนกัน ปุถชุ นนี้ยงั มีมจิ ฉาทิฐอิ ยู่ ยังมีความเห็นผิดเป็ นชอบอยู่ เพราะว่ายังเห็นว่า
การมีสง่ิ ต่างๆ เช่นมีทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง มีลาภยศสรรเสริญ มีรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ มาบํารุงบําเรอจะให้ความสุขกับตน แต่เป็ นความสุขปลอมนัน่ เอง คือเป็ น
ความสุขเดีย๋ วเดียวแล้วก็จางหายไป แล้วก็สร้างความอยากหาความสุขนัน้ อีก ก็ตอ้ งหา
อยู่เรื่อยๆ แล้วเวลาใดทีไ่ ม่สามารถหาความสุขเหล่านัน้ ได้ เวลานัน้ ก็จะกลายเป็ นความ
ทุกข์ข้นึ มา นี่คอื ความคิดของปุถชุ น คือมิจฉาทิฐคิ วามเห็นผิดเป็ นชอบ แต่ความเห็นของ
พระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์น้ ี ท่านเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ น
ทุกข์ เพราะไม่เทีย่ ง เพราะไม่ใช่เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงนัน่ เอง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็ นอนิ จจัง
ทุกขัง อนัตตา ท่านจึงสละทุกสิ่งทุกอย่างไปหมด สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวติ พอ
ท่านสละได้หมด ท่านก็ได้นิพพานขึ้นมา ได้ความว่าง ได้บรมสุข
นี่ คือการปฏิบตั เิ พื่อความสุขที่ย่งิ ใหญ่ ที่เป็ นความสุขที่ถาวร พวกเราต้องคํานึ งถึงการ
ปฏิบตั ิ เพื่อให้เราไม่มีอะไร ไม่ใช่ปฏิบตั ิเพื่อให้เราได้ส่งิ นั้นได้ส่งิ นี้ มีส่งิ นั้นหรือมีส่งิ นี้
เช่น พุทธศาสนิกชนทัว่ ไป ผูท้ ไ่ี ม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนอย่างละเอียด จะทําบุญทํา
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ทานจะรักษาศีล ก็อยากจะได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้เป็ นสิง่ ตอบแทน ทําบุญแล้วก็อยากจะรํา่ รวย
อยากมีอายุยนื ยาวนาน ตายไปก็อยากจะไปสวรรค์ แต่สง่ิ ต่างๆเหล่านี้นนั้ มันเป็ นทุกข์
ทุกข์เพราะว่ามันไม่เทีย่ ง เวลาได้มาก็เป็ นความสุขแต่ไม่ได้มองข้ามไป ไม่ได้มองต่อไป
อีกทอดหนึ่งว่า สักวันหนึ่งมันก็ตอ้ งหมดไป สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากมันไป เวลาพลัดพราก
จากกัน เวลานัน้ ก็จะเป็ นความทุกข์ข้นึ มา ดังนั้นเราต้องศึกษาพระธรรมคําสอน ให้เห็น
ภาพรวมให้ได้ ให้เห็นผลสุดท้ายที่เราต้องการ ผลสุดท้ายทีเ่ ราต้องการก็คอื พระนิพพาน
พระนิพพานก็คอื ความสุขอย่างยิ่ง บรมสุข การที่จะได้พระนิ พพานก็ตอ้ งไม่มีอะไร ต้อง
ไม่ยดึ ไม่ติดกับอะไร ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องไม่ถอื ว่าอะไรเป็ นของเราเลย
สัพเพ ธัมมา อนัตตา
นี่แหละคือ เป้ าหมายของการปฏิบตั ธิ รรม และเหตุท่จี ะทําให้เราไปถึงเป้ าหมายนั้น ก็คือ
การเจริญมรรค ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน มรรคที่มีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปโป
ความเห็นชอบ ความดําริชอบ สัมมากัมมันโต สัมมาวาจา สัมมาอาชีโว การกระทําชอบ
วาจาชอบ อาชีพชอบ สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี่ คือธรรมที่
เราต้องสร้างขึ้นมา เพราะธรรมเหล่านี้จะเป็ นเหมือนบันไดหรือเป็ นเหมือนเครื่องมือ ที่
จะทําให้เราปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราหลงมายึดมาติดมารักมาหวงได้ ถ้าเราไม่มมี รรค
ทีม่ อี งค์ ๘ นี้ เราจะไม่มเี ครื่องมือทีจ่ ะถอดถอนใจให้ออกจากอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อ
มัน่ ในทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่ในขณะนี้ได้
มรรค ๘ นี้ ท่านก็แสดงไว้ ๒ ลักษณะ เวลาแสดงให้กบั พระภิกษุผูท้ ไ่ี ด้ออกบวชแล้ว
ท่านก็จะแสดงเป็ นศีลสมาธิปญั ญา ก็คอื มรรค ๘ นี่เอง ศีลก็คอื สัมมาวาจา สัมมา
กัมมันโต สัมมาอาชีโว สมาธิก็คอื สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ปัญญาก็คอื
สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปโป ความเห็นชอบ ความดําริชอบ นี่คอื องค์ประกอบของศีลสมาธิ
ปัญญา ก็คอื มรรค ๘ นี่เอง ผูท้ บ่ี วชแล้วต้องบําเพ็ญไตรสิกขา ไตรสิกขาก็คอื วิชชา ๓
สิกขาก็แปลว่าวิชชาหรือศึกษา ศึกษา ๓ วิธีน้ ี ปฏิบตั ิ ๓ วิธีน้ แี ล้วก็จะสามารถปลด
เปลื้องจิตใจ ให้ออกจากอํานาจดึงดูดของอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ต่างๆได้
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ถ้าทรงสอนกับฆราวาสญาติโยมผูค้ รองเรือน
ผูท้ ย่ี งั มีทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง
พระองค์กต็ อ้ งเติมทานเข้าไปอีกข้อหนึ่ ง นอกจากศีลสมาธิปญั ญาแล้ว ก็สอนให้ทาํ ทาน
สละทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง เพราะถ้าไม่สละทรัพย์กจ็ ะติดอยูก่ บั ทรัพย์น้ัน จะไม่
สามารถทีจ่ ะออกบําเพ็ญศีลสมาธิปญั ญา ได้เต็มรูปแบบได้ตลอดเวลา จะทําได้ก็ในวัน
ธรรมสวนะ วันพระ ทีศ่ รัทธาญาติโยมจะมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ก็จะเข้าวัด
เพือ่ มาบําเพ็ญทานศีลภาวนา หรือทานศีลสมาธิปญั ญานี่เอง มาทําบุญใส่บาตรบริจาค
ทรัพย์ บริจาคข้าวของเงินทองต่างๆ แล้วก็รกั ษาศีล ๕ รักษาศีล ๘ ตามกําลัง แล้วก็
เจริญสมถภาวนา นัง่ สมาธิหรือไหว้พระสวดมนต์ แล้วก็ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม เพือ่ ให้เกิด
ปัญญาขึ้นมา อันนี้ก็จะปฏิบตั ไิ ด้เฉพาะในวันทีไ่ ม่ตอ้ งไปทํางานทําการทํามาหากิน ซึง่ ก็จะ
ไม่พอเพียงต่อการทีจ่ ะตัดทุกสิง่ ทุกอย่าง ให้หมดไปจากภพนี้ในชาติน้ ไี ด้ อย่างมากก็จะ
ได้ก็คอื ได้สะสมนิสยั ไว้เท่านัน้ นิสยั ใฝ่ บญ
ุ ใฝ่ กศุ ล เวลาตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ยงั
จะมีนิสยั นี้ตดิ ตัวอยู่ ก็จะกลับมาทําบุญทําทานกลับมารักษาศีล กลับมาภาวนาอยู่ แต่ก็
จะทําได้ไม่มาก ผลทีจ่ ะได้อย่างมากก็คอื ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ พรหม แล้วก็ตอ้ งเสือ่ ม
ลงมาสู่สวรรค์ชนั้ เทพ แล้วก็กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ กลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่
เพราะว่าไม่สามารถละอุปาทาน ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างได้หมดนัน่ เอง พอวันธรรมดา
วันทีไ่ ม่มาวัด ก็กลับไปยึดไปติดกับทุกสิง่ ทุกอย่าง ไปหาเงินหาทอง ไปดูรกั ษาเงินทอง
ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใจก็ยงั ติดอยู่กบั สิง่ ต่างๆ ยังติดอยู่กบั ลาภยศ
สรรเสริญ ติดกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะอยู่ พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ทาํ ทาน ทํา
ทานถ้าเต็มรูปแบบก็ตอ้ งสละหมด แล้วก็จะได้อยู่แบบนักบวช หรือเป็ นนักบวช สุดแท้
แต่กรณี สมัยนี้ญาติโยมทีเ่ ป็ นหญิงอาจจะไม่มวี ดั วา หรือไม่มสี ถานทีท่ จ่ี ะสนับสนุนใน
การบวชได้อย่างกว้างขวาง เหมือนกับญาติโยมผูช้ าย ทีส่ ามารถทีจ่ ะออกบวชและปฏิบตั ิ
ธรรมได้เต็มรูปแบบ สําหรับญาติโยมนัน้ ก็ตอ้ งหาสถานทีท่ ส่ี ามารถทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้ ถ้าหา
วัดไม่ได้ก็อาจจะต้องหาบ้าน หรือหาสถานทีท่ เ่ี อื้อต่อการบําเพ็ญ ถ้าได้ออกแล้วเท่านัน้ ถึง
จะได้มเี วลาปฏิบตั ไิ ด้อย่างเต็มรูปแบบ ปฏิบตั ไิ ด้ตลอดเวลา
ถ้าได้ปฏิบตั เิ ต็มรูปแบบตลอดและได้ปฏิบตั ิตลอดเวลา ก็จะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วในมหาสติปฏั ฐานสูตร ที่ทรงตรัสว่า ถ้าปฏิบตั สิ ติสมาธิปญั ญา
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ได้อย่างต่อเนื่ อง ผลจะต้องได้อย่างน้อยก็ตอ้ งเป็ นพระอนาคามี ถ้าไม่ได้เป็ นพระ
อรหันต์ ภายในเวลา ๗ วันถ้าไม่ได้ภายใน ๗ วันก็ภายในเวลา ๗ เดือน ถ้าไม่ภายใน
๗ เดือน ก็จะต้องได้ภายใน ๗ ปี อย่างแน่ นอน ถ้ามีการไปปฏิบตั เิ ต็มรูปแบบ มีการ
ปฏิบตั ติ ลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านัน้ การปฏิบตั ติ ลอดเวลายกเว้นเวลาหลับนี้ปฏิบตั ิ
อย่างไร ก็คอื พอตื่นขึ้นมาสิง่ แรกทีจ่ ะต้องปฏิบตั กิ ็คอื การเจริญสตินนั ่ เอง ต้องมีสติ
พอลืมตาขึ้นมานี้สติตอ้ งทํางานแล้ว ถ้าบริกรรมพุทโธก็ตอ้ งบริกรรมพุทโธไป ถ้าเฝ้ าดู
ร่างกาย กายคตาสติ เอาร่างกายเป็ นทีเ่ จริญสติ ก็ตอ้ งดูวา่ ตอนนี้ร่างกายกําลังอยู่ใน
อิรยิ าบถไหนกําลังทําอะไร พอลืมตาขึ้นมา ก็จะรูว้ ่าตอนนี้กาํ ลังนอนอยู่ แล้วพอจะลุก
ขึ้นมานัง่ ก็ตอ้ งรูแ้ ล้วว่ากําลังลุกขึ้นมานัง่ พอยืนพอเดินไปทําภารกิจทางร่างกาย ก็ตอ้ ง
อยู่กบั การกระทําของร่างกาย ทุกอิรยิ าบถของการเคลือ่ นไหว ถ้ามีการกระทําอย่างนี้ ก็
เรียกว่ามีการปฏิบตั แิ ล้ว ก็คอื เจริญสติท่เี ป็ นหนึ่ งในองค์ของมรรค ๘ นี่เอง และเป็ น
องค์สาํ คัญที่สดุ เพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้ว มรรคองค์อน่ื ก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้
เช่นสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ สัมมาทิฐิ
สัมมาสังกัปโปก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโวก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ สัมมาวายาโมก็จะเกิดขึ้นมา
ไม่ได้ ถ้าไม่มสี มั มาสติ เช่นถ้าไปดืม่ สุราจนมึนเมา ตอนนัน้ ก็จะไม่ถอื ว่ามีสมั มาสติ สติ
ไม่สมบูรณ์ นัง่ สมาธิก็นงั ่ ไม่ได้ พิจารณาปัญญาก็พจิ ารณาไม่ได้ จะดํารงตนอยู่ในสัมมา
กัมมันโตก็ทาํ ไม่ได้ จะต้องไปทําอะไรให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ้ ่นื จะดํารงสัมมาวาจาก็
ทําไม่ได้ จะต้องไปพูดอะไรทีท่ าํ ให้ผูอ้ ่นื เขาเดือดร้อน สัมมาอาชีโวก็ไม่ได้ มิจฉาชีพมักจะ
ดืม่ สุรา เพือ่ ทีจ่ ะได้ไปประกอบมิจฉาชีพได้ ผูท้ ด่ี าํ รงสัมมาอาชีพนี้มกั จะไม่ด่มื สุรา เวลา
ไปทํางานทําการกัน เพราะถ้าดืม่ สุราแล้วจะไม่สามารถทีจ่ ะทํางานสัมมาอาชีพได้
นี่แหละคือความสําคัญของสติ ทีพ่ วกเรานี้จะต้องถือเป็ นธรรมอันแรกในการปฏิบตั ิ พอ
ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตอ้ งเจริญสติเลย ถ้าใช้พทุ ธานุ สติกบ็ ริกรรม พุทโธ ๆไป ไม่ว่าจะทําอะไร
ลืมตาขึ้นมาก็พทุ โธๆ ลุกขึ้นมานัง่ ก็พทุ โธๆ ยืนก็พทุ โธ เดินก็พทุ โธ เข้าไปในห้องนํา้ ก็พทุ
โธ ล้างหน้าล้างตาก็พทุ โธ แปรงฟันก็พทุ โธ อาบนํา้ อาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัว รับประทาน
อาหารก็พทุ โธไป ทําอย่างนี้ไปถึงจะเรียกว่าเป็ นการปฏิบตั เิ ต็มรูปแบบ เป็ นการปฏิบตั ิ
ตลอดเวลา แล้วพอเสร็จภารกิจของร่างกาย ก็มาเดินจงกรม เดินจงกรมก็พทุ โธไปถ้าใช้
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พุทโธ ถ้าใช้ร่างกายก็ดูเท้าทีเ่ คลือ่ นไหวไป ซ้ายขวา ซ้ายขวาไป พอเดินจนเมือ่ ยแล้วก็
กลับมานัง่ นัง่ ก็พทุ โธไปถ้าใช้พทุ โธ ถ้าใช้ร่างกายก็ดูลมหายใจเข้าออก ดูตรงจุดทีล่ ม
สัมผัสเด่นชัดทีส่ ุด ก็คอื แถวบริเวณปลายจมูกเหนือๆริมฝี ปากขึ้นมา ให้เฝ้ าดูอยู่ตรงนัน้
ให้มใี จจดจ่ออยู่กบั ลม หรือจดจ่ออยู่กบั คําบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง จะรวมกันก็ได้จะ
ผสมกันก็ได้ถา้ เป็ นจริต ถ้าไม่ถกู จริตก็ไม่ตอ้ งรวมกัน แยกกันไปเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
เลย ถ้าจะบริกรรมพุทโธก็พทุ โธมันไปเพียงอย่างเดียว ถ้าจะดูลมหายใจเข้าออกก็ดูไป
เพียงอย่างเดียว อย่าไปรวมกัน บางทีอยากจะบริกรรมให้เร็ว แต่ลมนี้มนั ช้า ก็จะไม่
สามารถทําได้ เช่นบางเวลาจิตฟุ้งมากคิดมาก ถ้าพุทเข้าโธออกนี้มนั มีช่องให้คดิ มาก ก็
เอาบริกรรมอย่างเดียวไปก่อน หยุดการดูลมไป แล้วต้องบริกรรมให้ถข่ี ้นึ ให้เร็วขึ้น
เพือ่ ทีจ่ ะกันไม่ให้ความคิดต่างๆปรากฏขึ้นมา หรือถ้ายังมีความคิดอยู่ก็ไม่ตอ้ งไปสนใจ
ขอให้ตดิ อยู่กบั การบริกรรมพุทโธไปก็แล้วกัน ถ้ามีการบริกรรมอย่างต่อเนื่อง ต่อไป
ความคิดต่างๆมันก็จะจางหายไปเอง ไม่ตอ้ งไปกังวลไม่ตอ้ งไปอยากให้มนั หาย อย่าไป
สนใจกับมัน มันจะคิดก็ปล่อยมันคิดไปแต่เราจะพุทโธของเราไป พุทโธไปเรื่อยๆ หรือดู
ลมหายใจเข้าออกก็ดูไป อย่าไปสนใจกับความคิดให้สนใจไปกับลมหายใจไปเรื่อยๆ แล้ว
ต่อไปความคิดต่างๆมันก็จะจางหายไปเอง ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญ ไม่ไปคิดกับมัน ไม่
ไปคุยกับมัน เดีย๋ วมันก็หายไป
ถ้าเราอยู่กบั พุทโธหรือลมหายใจเข้าออก แล้วมันก็จะดึงใจให้เข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่ความ
สงบได้ ในกรณีทด่ี ูลม ลมก็จะละเอียดลงไปเบาลงไป จนถึงกับไม่สามารถเห็นลมได้ ดู
ลมได้ ก็ให้ดูผูร้ ูแ้ ทน ดูทผ่ี ูร้ ูล้ ม ดูทผ่ี ูด้ ูลม ถ้าอยู่กบั ผูร้ ูไ้ ปให้สกั แต่วา่ รูไ้ ป รูอ้ ยู่กบั การไม่
มีลม รูอ้ ยู่กบั ความว่างไป ไม่ตอ้ งไปตื่นตระหนกตกใจ อย่าไปปรุงแต่งไปคิดว่า ไม่มลี ม
แล้วเราจะตาย อันนี้จะทําให้จติ นี้ถอนออกมาเพราะความกลัวตาย แล้วก็จะกลับมาหา
ลมหายใจ ลมทีล่ ะเอียดก็เลยต้องหยาบตามจิตทีห่ ยาบ ตามจิตทีถ่ อนจากความละเอียด
มาสู่ความหยาบ ถ้าเราไม่ไปสนใจเมือ่ ไม่มลี มให้รบั รูก้ ็ไม่ตอ้ งรับรูม้ นั ให้รูก้ บั ความว่างไป
ให้รูก้ บั ผูร้ ูไ้ ป ให้สกั แต่วา่ รูไ้ ป แล้วเดีย๋ วมันก็จะวูบลงไปแล้วก็จะนิ่งสงบ สบาย ถึง
อุเบกขา ถึงอัปปนาฯ ถึงสักแต่วา่ รู ้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งไปบังคับมันตอนนัน้ ถึงจุดนัน้ แล้วไม่
ต้องทําอะไร เป็ นเวลาทีเ่ ราได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้ว เราไม่ตอ้ งทําอะไรแล้ว
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ตอนนัน้ เหมือนกับเราไปถึงทีพ่ กั แล้วเราก็พกั ผ่อนหลับนอน ไม่ตอ้ งไปทําอะไรทัง้ นัน้
จนกว่าจิตจะพักได้เต็มที่ หรือว่ากําลังของสตินนั้ อ่อนลง จิตก็จะถอนออกมา แล้ว
ออกมารับรูร้ ูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ มารับรูก้ บั สังขารความคิดปรุงแต่ง สัญญา
ความจําได้หมายรู ้
ถ้าเราอยากทีจ่ ะเจริญปัญญา ก็เป็ นเวลาทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับการเจริญปัญญา คือตอนทีใ่ จ
ออกจากสมาธิมาใหม่ๆ เพราะตอนนัน้ กิเลสตัณหายังไม่มกี าํ ลัง เพราะตอนทีอ่ ยู่ในสมาธิ
นัน้ ถูกตัดกําลัง ถูกสมาธิน้ ีกดเอาไว้ เวลาออกมาจากสมาธิใหม่ๆจึงไม่มกี าํ ลังมาก
เหมือนตอนก่อนทีจ่ ะเข้าไปในสมาธิ ตอนนัน้ ถ้าจะพิจารณาธรรมก็จะไม่มกี ิเลสออกมา
ต่อต้าน จะไม่มาสร้างอารมณ์หดหู่หรืออารมณ์ทเ่ี บือ่ หน่ายไม่อยากจะพิจารณา เพราะ
ธรรมทีเ่ ราต้องพิจารณานี้ เป็ นธรรมทีก่ เิ ลสตัณหาไม่ชอบให้พจิ ารณานัน่ เอง เช่นให้
พิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย ให้พจิ ารณาอสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกาย
ให้พจิ ารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา ให้ดูความไม่สวยไม่น่ารับประทานน่าดืม่ ของอาหารและ
เครื่องดืม่ ต่างๆ เวลานัน้ เป็ นเวลาทีเ่ หมาะต่อการเจริญปัญญา เพราะจะไม่มกี เิ ลสมา
ต่อต้านนัน่ เอง ก็พยายามพิจารณา
เป้ าหมายของการพิจารณา ก็เพือ่ ให้ดงึ ข้อมูลเหล่านี้เข้ามาเก็บไว้ในใจ ให้อยู่ใกล้ใจ เวลา
ทีจ่ ะใช้ต่อสู่กบั กิเลสจะได้ดงึ ออกมาได้ทนั ทีทนั ควัน
ปัญญานี้ก็เป็ นเหมือนกับอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ต่างๆนัน่ เอง เวลาทีเ่ ราจะทําศึกสงครามกับข้าศึกศัตรู ถ้าเราไม่สะสมอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ไว้ให้อยู่ใกล้ตัวเรา เวลาเกิดมีการต่อสูก้ บั ข้าศึกศัตรู เราจะไม่มอี าวุธไว้ต่อสู ้
เราจึงต้องสะสมอาวุธเหล่านี้ให้อยู่ใกล้ตัวเรา พอถึงเวลาก็เอาออกมาใช้ได้เลย การเจริญ
ปัญญาในขัน้ นี้เรียกว่าเป็ นการสะสมปัญญาก็ได้ สะสมความรูต้ ่างๆทีเ่ ราจะเอามาใช้ต่อสู ้
กับกิเลสตัณหา เวลาทีม่ นั ออกฤทธิ์ออกเดชขึ้นมานัน่ เอง เวลาเกิดกามารมณ์จะได้ดงึ อสุ
ภะออกมาได้ เวลาเกิดความกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดงึ มันออกมา ดึงปัญญาออกมาได้
เวลากลัวความตายก็ดงึ ปัญญาออกมาได้ แต่ถา้ เราไม่ได้สะสมปัญญาไว้ในใจ เวลาเกิด
กามารมณ์ข้นึ มาก็หยุดมันไม่ได้ เวลาเกิดอยากจะดืม่ อยากจะรับประทานอาหาร ทีไ่ ม่ใช่
เป็ นเวลาทีจ่ ะรับประทานไม่ควรจะดืม่ ก็จะหยุดมันไม่ได้ เวลาเกิดความกลัวความแก่
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กลัวความเจ็บกลัวความตายก็จะไม่มปี ญั ญามาฆ่าความกลัวเหล่านี้ได้ ถ้าเราไม่สะสม
ปัญญาไว้เพือ่ ให้มนั ฝังอยู่ในใจ ไม่ให้มนั หลงไม่ให้มนั ลืม ให้มนั อยู่ในใจเหมือนกับเรา
ท่องสูตรคูณ เวลาทีเ่ ราจะใช้สูตรคูณ เวลาทีเ่ ราจะใช้คาํ นวณ คํานวณอะไรต่างๆ ใน
สมัยก่อนนี้เราไม่มเี ครื่องคิดเลข เราไม่มเี ครื่องคอมฯเหมือนสมัยนี้ สมัยก่อนนี้เราต้อง
ท่องสูตรคูณกันไว้ พอเวลาทีเ่ ราต้องคํานวณ ทําอะไรทีเ่ กี่ยวกับตัวเลข ต้องบวกลบคูณ
หาร เราต้องอาศัยสูตรคูณทีเ่ ราท่องไว้ในใจ แล้วเราก็จะสามารถทํางานในการคิดเลข
ต่างๆได้ บวกลบคูณหารได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพราะเราจําได้ จําสูตรคูณได้ ฉัน
ใด ถ้าเราอยากทีจ่ ะมีปญั ญาเพือ่ จะดับความทุกข์ทเ่ี กิดจากกิเลสตัณหา เราก็ตอ้ งสะสม
ปัญญาไว้ในใจ เราต้องจดต้องจํามัน
ในการพิจารณาอยู่เนืองๆนี้ ก็เพือ่ ไม่ให้หลงไม่ให้ลมื นัน่ เอง ถ้าเราไม่พจิ ารณาใจของเราก็
จะไปคิดเรื่องอื่น พอไปคิดเรื่องอื่น เรื่องอื่นมันก็จะมาเข้าสู่ในใจแทน แล้วเรื่องอื่นทีเ่ รา
คิดกันมาตัง้ แต่เกิดจนตายก็เรื่องของกิเลสตัณหาทัง้ นัน้ เรื่องทีอ่ ยากจะให้ร่างกายนี้ไม่
แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เรื่องทีเ่ ห็นร่างกายว่าสวยว่างาม อยากจะได้เขามาเป็ นคู่รกั คู่ครอง มันก็
จะคิดอยู่อย่างนี้ ถ้าคิดอยู่อย่างนี้มนั ก็ไม่มที างทีจ่ ะฆ่ากิเลสตัณหาได้ มันมีแต่จะ
กลายเป็ นลูกน้องของกิเลสตัณหาไป คิดไปในทางทีก่ เิ ลสตัณหาต้องการให้คดิ แล้วพอ
ไปเจอของจริงเข้า ก็จะต้องทุกข์ทรมานใจจะรับความจริงไม่ได้ เวลาไปเจอความแก่ก็จะ
ทุกข์ เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุกข์ เจอความตายก็จะทุกข์ เพราะกิเลสไม่ได้สอนให้
คิดว่าเราต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย กิเลสจะสอนให้เราคิดว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บเราไม่ตาย
นี่ แหละเป็ นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการที่เราจะเจริญปัญญา
คือตอนที่เราออกจาก
สมาธิมาใหม่ๆ เวลานั้นใจยังมีอเุ บกขาอยู่ แต่ถา้ เราพิจารณาไปได้สกั ระยะหนึ่ง กิเลส
ตัณหาทีถ่ กู สมาธิตดั กําลังลงไปนัน้ ก็จะเริ่มมีกาํ ลังเพิม่ มากขึ้นไป แล้วมันก็จะเริ่มเข้ามา
แทรกแซงการพิจารณาของเราได้ แทนทีจ่ ะพิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาอสุภะ พิจารณา
ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ พิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา มันก็จะเริ่มหลอกให้เราไปพิจารณา
ความน่ารักน่าสวยน่าดู น่ากินน่าดืม่ น่ารับประทานขึ้นมา แล้วก็จะทําให้เกิดตัณหาความ
อยากขึ้นมา คิดถึงขนมนมเนย คิดถึงกาแฟเครื่องดืม่ อะไรต่างๆ แทนทีจ่ ะคิดถึงอาหาเร
ปฏิกูลสัญญามันจะไปคิดทางตรงกันข้ามกัน
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ถ้ามันเริ่มออกไปทางตัณหาแล้ว เราก็ควรที่จะหยุดพิจารณา หยุดเจริญปัญญา แล้ว
กลับเข้ามาในสมาธิใหม่ เพือ่ ที่มาตัดกําลังของกิเลสตัณหา และเพิ่มกําลังของอุเบกขา
ขึ้นมาใหม่ เพิม่ ความอิม่ ใจสุขใจให้แก่ใจ เพื่อที่จะได้ออกมาทํางานทางปัญญาต่อไป ก็
เหมือนกับการทํางานทางร่างกาย ร่างกายเราก็ตอ้ งมีการพักผ่อนหลับนอน รับประทาน
อาหาร เวลาเราไปทํางานเราก็ทาํ ๘ โมงถึง ๕ โมงเย็น หรือ ๘ โมงถึงเทีย่ งเราก็พกั เทีย่ ง
แล้ว พักรับประทานอาหาร พักผ่อนร่างกาย ๑ ชัว่ โมง แล้วเราก็กลับมาทํางานต่ออีก ๔
ชัว่ โมง พอถึงเวลา ๕ โมงเย็นเราก็เลิกทํางาน เราก็กลับบ้าน กลับบ้านเพือ่ จะได้พกั ผ่อน
หลับนอน อาบนํา้ อาบท่ารับประทานอาหาร พอตื่นตอนเช้าขึ้นมา ร่างกายก็จะมีกาํ ลัง
วังชามีความสดชื่น พร้อมทีจ่ ะออกไปทํางานทําการต่อ ฉันใด การเข้าสมาธิกเ็ ป็ นการพัก
จิตใจนัน่ เอง เป็ นการเสริมพลังของธรรมให้มีมากขึ้น ก็คือความสุขใจอิม่ ใจ ความเป็ น
อุเบกขาสักแต่ว่ารู ้ แล้วก็พอได้กาํ ลังนี้แล้วได้พกั ผ่อนเต็มทีแ่ ล้ว ค่อยออกมา พอออกมา
ก็ดึงมาพิจารณาไตรลักษณ์ต่อไป พิจารณาสิ่งที่เรายังรักยังยึดยังติดอยู่ ยังคิดว่ายัง
ต้องมีอยู่ ยังอยูป่ ราศจากมันไม่ได้อยู่ ต้องพิจารณาให้เห็นว่ากําลังอยูก่ บั ความทุกข์
ไม่ได้อยูก่ บั ความสุข อยู่กบั ลาภยศสรรเสริญอยู่กบั รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้ เป็ นการ
อยู่กบั กองทุกข์ไม่ได้อยู่กบั กองสุข เพราะว่ามันไม่เทีย่ งนัน่ เอง มันเป็ นสุขเดีย๋ วเดียว สุข
ทีม่ คี วามทุกข์ตามมาเสมอ ต้องเห็นว่ามันเป็ นทุกข์เพือ่ ทีจ่ ะได้หยุดไปพึง่ พาอาศัยมันให้
ความสุข ก็คอื ต้องการละนัน่ เอง ต้องการเข้าสู่ความไม่มี เพราะความไม่มนี ้ เี ป็ นความสุข
ทีแ่ ท้จริง ความไม่มนี ้ ีไม่มวี นั เสือ่ มไม่มวี นั หมดไม่มวี นั สิ้น เพราะมันไม่มอี ะไรจะให้เสือ่ ม
ไม่มอี ะไรจะให้หมดนัน่ เอง แต่การมีอะไรนัน้ ละมันจะต้องมีการเสือ่ มมีการหมดไป แล้ว
ถ้าเราพึง่ มันเราก็จะต้องทุกข์ เวลาทีม่ นั เสือ่ มเวลาทีม่ นั หมดไป
นี่คอื การใช้ปญั ญาให้มองทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิน่ รส
บุคคลต่างๆ สิง่ ของต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ ว่าเป็ นไตรลักษณ์ เราไปทําอะไรไม่ได้ เราอย่า
ไปยึดไปติดเขา เราอย่าไปพึง่ พาอาศัยเขา เพราะเราพึง่ เขาไม่ได้ตลอดเวลา เขาต้องมีการ
เปลีย่ นไปมีการเสือ่ มไปมีการหมดไป อย่าไปพึง่ เพราะใจเราไม่ตอ้ งพึง่ เขาก็อยู่ได้ ถ้าใจ
เราอยู่กบั ความว่างได้ เราต้องพยายามสอนใจฝึ กใจให้หดั อยูก่ บั ความว่าง ความว่างนี้
แหละเป็ นความสุขที่แท้จริง จะอยู่กบั ความว่างได้กต็ อ้ งตัดความอยากต่างๆ ตัดความ
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โลภต่างๆให้ได้ การจะตัดความโลภตัดความอยากต่างๆได้กต็ อ้ งมีปญั ญา มีปญั ญาคอย
สอนใจเตือนใจห้ามใจไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆ ไม่ให้ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆ ถ้ายังมี
อยูย่ งั ไม่ได้จากกันก็ตอ้ งอยูแ่ บบเหมือนกับจากกันแล้ว จะไปเมือ่ ไหร่ก็ไม่เดือดร้อน
ร่างกายนี้จะไปเมือ่ ไหร่ก็ไม่เดือดร้อน คือได้ตายจากกันแล้วอย่างทีเ่ ราคงได้ยนิ ว่าให้ฝึก
ตายก่อนตายนัน่ เอง ให้เราฝึ กว่าเราตายแล้ว ร่างกายกับเรานี้จากกันแล้ว ตอนนี้มนั อยู่ก็
เรื่องของมัน แต่เวลามันไปเราไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่ตอ้ งพึง่ มันแล้วเราไม่ตอ้ งอาศัย
มันแล้ว ไม่ตอ้ งใช้มนั เป็ นเครื่องมือหาความสุขต่างๆ เพราะเรามีความสุขทีย่ ่งิ ใหญ่กว่า
ความสุขทีเ่ ราได้รบั จากการใช้ร่างกายนัน่ เอง ก็คอื การทีเ่ ราไม่มอี ะไร ไม่พง่ึ อะไร ไม่ตอ้ ง
มีอะไร
จะไม่มอี ะไรไม่พง่ึ อะไรได้ ก็ตอ้ งมีมรรค ๘ มีศีลสมาธิปญั ญา มีทาน ถ้ายังมีทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของเงินทองอยู่ก็ตอ้ งจัดการกับมัน ไม่พง่ึ มันอีกต่อไป ไม่อาศัยมัน ถ้ายังมีอยู่
ก็อยู่กนั แบบว่าได้จากกันแล้ว จะจากไปเมือ่ ไหร่จะหมดไปเมือ่ ไหร่ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร
ทัง้ นัน้ ร่างกายก็เช่นเดียวกัน มันจะหมดไปเมือ่ ไหร่จะเป็ นอะไรไปเมือ่ ไหร่ ก็ไม่เป็ น
ปัญหาอะไร เพราะเราไม่ตอ้ งอาศัยมันแล้ว ไม่ตอ้ งอาศัยเงินทอง ไม่ตอ้ งอาศัยร่างกาย
เพราะเรามีสง่ิ ทีเ่ ราดีกว่าเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเราแล้ว นัน่ ก็คอื นิพพานัง ปรมัง สูญญัง นัน่ เอง
ความว่าง ใจว่างจากทุกสิ่งทุกอย่าง ใจไม่มสี มบัตอิ ะไรต่างๆแล้ว มีแต่ความว่าง อยู่เปล่า
เปลีย่ วเดียวดายโดดเดีย่ ว แต่อยู่แบบ ปรมัง สุขงั เพราะอยู่ดว้ ยความสมัครใจ ผูท้ ต่ี อ้ ง
อยู่ตามลําพังโดดเดีย่ วปราศจากอะไรเพราะถูกบังคับจากสถานการณ์ ผูน้ นั้ อยู่แบบความ
ทุกข์ เพราะยังไม่สามารถทีจ่ ะตัดความอยากในสิง่ ต่างๆได้ เวลาไม่มสี ง่ิ ต่างๆอยู่คนเดียว
แทนทีจ่ ะมี ปรมัง สุขงั กลับมี ปรมัง ทุกขัง ก็เพราะว่าผูท้ ส่ี ร้าง ปรมัง ทุกขังนัน้ ไม่ได้ถกู
ทําลายไปนัน่ เอง ผูน้ นั้ ก็คอื กิเลสตัณหาต่างๆ ทีย่ งั มีอยู่ภายในใจ ฉะนัน้ การไปอยู่ป่าอยู่
คนเดียวนี้ ของคน ๒ คนนี้จงึ ไม่เหมือนกัน คนทีม่ ธี รรมไปอยู่ป่าคนเดียวนัน้ อยู่อย่าง
สบายอยู่อย่างสงบ คนทีไ่ ปอยู่ ยังไม่มธี รรม ยังไม่เคยปฏิบตั ธิ รรมไม่เคยนัง่ สมาธิไม่เคย
เจริญสติไม่เคยเจริญปัญญา ไปอยู่ป่าแล้วจะอยู่แบบทุกข์ทรมานใจ อยู่คนเดียวแล้วรูส้ กึ
ว้าเหว่เศร้าสร้อยหงอยเหงา แต่คนทีม่ สี ติมสี มาธิมปี ญั ญานี้ จะอยู่อย่างมีความสุข จะไม่
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อยากจะอยู่กบั ใคร จะไม่อยากจะมีอะไร เพราะความว่างนี้เป็ น ปรมัง สุขงั นัน่ เอง นิ
พพานัง ปรมัง สุญญัง นิพพานัง ปรมัง สุขงั
นี่แหละคือเป้ าหมายของพวกเรา ในการทีเ่ รามาทําทานกัน มารักษาศีลกัน มาภาวนากัน
มาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญา เพือ่ ทีเ่ ราจะได้มพี ลังมีกาํ ลัง มีเครื่องมือทีจ่ ะตัด
ความโลภความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็ นตัวฉุดลากเราให้เราไปยึดไปติดกับสิง่ ต่างๆ แล้วก็ตอ้ ง
ไปทุกข์กบั สิง่ ต่างๆ เวลาทีเ่ ขาเกิดการเปลีย่ นแปลง เวลาทีเ่ ขาเกิดการสู ญ เวลาทีเ่ ขาเกิด
การดับไปนัน่ เอง ถ้าเราทําลายตัวกิเลสตัณหาได้แล้ว เวลาจะสูญอะไรนี้จะไม่เป็ นปัญหา
เลย จะอยู่ก็ไม่เป็ นปัญหาจะสูญก็ไม่เป็ นปัญหา อยู่กบั มันได้สูญจากมันได้ ใจไม่
เดือดร้อน ใจมี ปรมัง สุขงั อยู่ในใจ ใจมีความอิ่มมีความพอ ไม่ตอ้ งพึง่ พาอาศัยสิง่
ต่างๆมาให้ความสุขกับใจ ใจจะอยู่ในสถานภาพนี้ได้ ก็ตอ้ งมีมรรคเป็ นผูพ้ าไปนัน่ เอง มี
ทานศีลภาวนาเป็ นผูพ้ าไป มีศีลสมาธิปญั ญาเป็ นผูพ้ าไป ดังนัน้ ผูท้ บ่ี าํ เพ็ญผูท้ อ่ี อกบวชนี้
จะต้องถือธรรมทัง้ ๒ ชนิดนี้หรือซึง่ เป็ นชนิดเดียวกันนี้ คือมรรค ๘ นี้เป็ นทางแห่งการ
ดําเนิน เป็ นงานทีจ่ ะต้องปฏิบตั ไิ ปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง ต้องรักษาศีลให้
บริสุทธิ์ ต้องเจริญสติตงั้ แต่ต่นื จนหลับ ต้องเดินจงกรมนัง่ สมาธิสลับกันไป แล้วก็
เข้าสมาธิกบั การพิจารณาปัญญาสลับกันไป เวลาอยู่ในสมาธิก็ไม่พจิ ารณา ให้สกั แต่วา่ รู ้
ให้อยู่เฉยๆ ให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะนานได้ เวลาออกจากสมาธิมาก็เจริญปัญญา พิจารณา
อนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาอสุภะ พิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา พิจารณาอาการ ๓๒
ของร่างกาย ว่าไม่มตี วั ไม่มตี น มีแต่อวัยวะ ๓๒ ชิ้นเท่านัน้ ในร่างกายอันนี้ ให้พจิ ารณา
ว่าเป็ นธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ มาจากธาตุ ๔ แล้วก็จะกลับคืนสู่ธาตุ ๔ ไป ไม่มใี ครเป็ น
เจ้าของร่างกายอันนี้ ร่างกายอันนี้เป็ นของดินนํา้ ลมไฟ เพราะยืมมาจากดินนํา้ ลมไฟ
นัน่ เอง ยืมจากดินนํา้ ลมไฟมาปรุงแต่งให้กลายเป็ นอาการ ๓๒ แล้วพออาการ ๓๒ เกิด
อาพาธเกิดการแตกสามัคคี ไม่ยอมทํางาน ก็จะล่มสลายกลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟไป
นี่คอื เรื่องของปัญญา ทีเ่ ราจะต้องนําเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไม่ลมื พอเกิด
เหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็สามารถดึงปัญญาออกมาใช้ได้เลย พอเจอความกลัวความแก่กลัว
ความเจ็บกลัวความตาย ก็เอาปัญญาออกมาใช้ เวลาเกิดกามารมณ์อยากจะเสพกาม ก็
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ดึงอสุภะออกมาใช้ เวลาเกิดความอยากดืม่ อยากรับประทานอาหารขนมนมเนย เกิน
ความพอดีเกินความต้องการของร่างกาย ก็ตอ้ งดึงอาหาเรปฏิกูลสัญญาออกมาใช้ เวลา
หลงคิดว่าร่างกายนี้เป็ นตัวเราของเรา ก็ตอ้ งดึงอาการ ๓๒ ออกมาใช้ ดึงธาตุ ๔ ดินนํา้
ลมไฟออกมาใช้ ถ้ามันมีปญั ญาเหล่านี้อยู่ในใจทีพ่ ร้อมทีจ่ ะใช้ได้ทนั ท่วงที เวลาทีเ่ กิด
ความหลงทีท่ าํ ให้เกิดอารมณ์ต่างๆ เกิดกามารมณ์ เกิดความกลัวต่างๆ เกิดความอยาก
ต่างๆ ก็จะได้ดบั มันได้ พอดับมันได้ ความทุกข์ต่างๆทีเ่ กิดจากความอยากต่างๆ มันก็จะ
หายไป ใจก็จะไม่ตอ้ งทุกข์กบั อะไรอีกต่อไป จะอยู่กบั ความว่างไม่ตอ้ งมีอะไร อยู่กบั
ปรมัง สุขงั ความว่างนี้เป็ น ปรมัง สุขงั นัน่ เอง นี่แหละขอให้พวกเราอย่าลืมเป้ าหมายอัน
นี้ อย่าลืมจุดประสงค์อนั นี้ของการปฏิบตั ขิ องเรา เราไม่ตอ้ งการผลอะไร นอกจากการที่
เราสามารถอยู่ได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีอะไรให้ความสุขกับเรา เราสามารถให้ความว่างนี้ ทํา
ความว่างนี้ให้ความสุขกับเรา ถ้าเราไม่มคี วามอยากแล้วเวลาอยู่กบั ความว่างนี้แสนจะสุข
แสนจะสบาย แต่ถา้ เรายังมีความอยากอยู่เวลาอยู่กบั ความว่างนี้จะแสนทุกข์ทรมาน
เพราะความอยากนี่เองทีท่ าํ ให้ทกุ ข์ทรมาน ไม่ใช่ความว่างทีท่ าํ ให้ใจทุกข์ทรมาน แต่ความ
อยากจะมีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ทท่ี าํ ให้ใจทุกข์ทรมาน เราจึงต้องเห็นโทษของความอยากทีจ่ ะมีสง่ิ
นัน้ สิง่ นี้ ว่าเป็ นตัวทีส่ ร้างความทุกข์ทรมานใจให้กบั ใจของเรา ไม่ใช่การอยู่โดยทีไ่ ม่มี
อะไรทีท่ าํ ให้เราเกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้าเป็ นอย่างนี้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต
สาวกจะมี ปรมัง สุขงั ได้อย่างไร เพราะท่านอยู่แบบไม่มอี ะไรนัน่ เอง ท่านอยู่ได้เพราะ
ท่านตัดตัณหาความอยากต่างๆได้ แต่พวกเราอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าเราตัดไม่ได้ เรายังต้อง
มีรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เรายังต้องมีลาภยศสรรเสริญ เรายังต้องมีร่างกาย พอ
ร่างกายเป็ นอะไรขึ้นมา เราก็โวยวาย วุน่ วายเดือดร้อนขึ้นมาทันที ยิ่งถ้ารูว้ า่ จะต้องตายนี้
ก็จะหมดกําลังจิตกําลังใจทีจ่ ะทําอะไรต่อไป
นี่คอื สิง่ ทีพ่ วกเราควรจะพิจารณาตลอดเวลา ถ้าเราอยากจะเข้าหาความสุขทีแ่ ท้จริง เข้าสู่
ความสุขทีถ่ าวร ถ้าเราอยากจะปฏิบตั ธิ รรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ขอให้เรารูว้ า่ เรา
ปฏิบตั เิ พือ่ อะไร เราไม่ได้ปฏิบตั เิ พือ่ ให้ได้ลาภยศสรรเสริญมากขึ้น เพือ่ ให้ได้สง่ิ ต่างๆ
ตามทีเ่ ราปรารถนากัน แต่เราต้องการทีจ่ ะอยู่แบบไม่มอี ะไรให้ได้เท่านัน้ นี่แหละคือ
เป้ าหมายของพวกเรา คือไม่ให้ตอ้ งมีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ไม่ตอ้ งมีลาภไม่ตอ้ งมียศไม่ตอ้ งมี
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สรรเสริญ ไม่ตอ้ งมีรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่ตอ้ งมีอะไร ถ้าเราปฏิบตั ติ ามที่
พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนให้ปฏิบตั ิ สร้างมรรค ๘ นี้ข้นึ มา สร้างทานศีลภาวนานี้ข้นึ มา
สร้างศีลสมาธิปญั ญาขึ้นมา รับรองได้วา่ เราจะอยู่กบั ความว่างได้ เราจะอยู่กบั การไม่มี
อะไรได้อย่างมีความสุขอย่างยิ่ง จึงขอฝากเรื่องของการตัง้ เป้ าหมาย หรือดูจดุ หมาย
ปลายทางของการปฏิบตั ิวา่ เราปฏิบตั เิ พือ่ การไม่มอี ะไร เราไม่ได้ปฏิบตั เิ พือ่ มีอะไรนี้ ให้
ท่านได้นาํ เอาไปพินิจพิจารณา เพือ่ ความสุขสูงสุดทีจ่ ะตามมาต่อไป
ถาม เมือ่ วานดิฉนั นัง่ สมาธิช่วงตอนสวดมนต์ทาํ วัตรเย็น แล้วเกิดข้อสงสัย แต่ก็คดิ ว่า
ได้คาํ ตอบแล้ว แต่ก็ยงั อยากจะถาม เมือ่ วานตอนเย็นนัง่ ไปได้สกั พักหนึ่ง เขาปิ ด
ไฟหมดแล้ว นัง่ สักพักก็เห็นแสงพุง่ ออกมาจากแถวพระประธาน เป็ นแสงเล็กๆ
กลมๆ มันลอยอยู่พกั หนึ่งแล้วก็หายไป แล้วสักพักดิฉนั ก็เข้าไปอีกทีห่ นึ่ง คือ
สว่างแล้วก็เย็นโล่งนะค่ะ ไม่ทราบว่าแสงทีเ่ ห็นคือแสงอะไรละคะ
ตอบ ก็แสงนิมติ แหละ คือเวลานัง่ สมาธิน้ ี จะมีนิมติ ต่างๆปรากฏให้เราเห็นได้ แต่เรา
อย่าไปหลงมันก็แล้วกัน เพราะว่ามันไม่ได้เป็ นผลทีเ่ ราต้องการ เพราะมันไม่เป็ น
ประโยชน์กบั จิตใจของเรา มันไม่ได้เป็ นประโยชน์ต่อการทีเ่ ราจะเจริญปัญญา สิง่
ทีเ่ ราต้องการ ผลทีเ่ ราต้องการจากการนัง่ สมาธิก็คอื ความว่างความสงบความนิ่ง
ความอิ่มความพอ ความเป็ นอุเบกขาของใจ เหลือแต่ผูร้ ู ้ สักแต่วา่ รูอ้ ยู่ อันนัน้
เป็ นจุดหมายปลายทางของการปฏิบตั สิ มาธิ ถ้าเรายังไม่ถงึ จุดนัน้ เราก็ควรทีจ่ ะ
ภาวนาต่อ ถ้าเราดูลมได้ก็ดูลมไป ถ้าบริกรรมพุทโธได้ก็บริกรรมพุทโธไป อย่า
หลงตามรูก้ บั แสงหรือภาพอะไรต่างๆทีป่ รากฏขึ้นมาให้รบั รู ้ เพราะมันไม่เป็ น
ประโยชน์อะไร ก็เหมือนกับเรานัง่ ดูทห่ี น้าจอทีวดี ๆี นี่เอง ดูแล้วกิเลสตัณหามันไม่
ตาย แต่มนั กลับจะหึกเหิมเกิดกําลังเพิม่ มากขึ้นได้ แต่ถา้ เราอยู่กบั ความว่าง
กิเลสมันก็จะหดตัวมันก็จะสงบตัวลงไป
ถาม ค่ะ แต่ก็รูค้ ่ะ ยังมีสติยงั กําหนดลมหายใจ ยังพุทโธอยู่
ตอบ ใช่ก็ทาํ ต่อไป
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ถาม แล้วก็มวี นั นี้ เมือ่ กลางวันตอนเทีย่ ง นัง่ อยู่สกั พักหนึ่งรูส้ กึ ว่า ไม่รูว้ า่ ใจมันจะรวม
เป็ นหนึ่งหรือเปล่าสงบหรือเปล่า แต่รูว้ า่ มีความสงบมาก ก็คอื ตรงช่วงกึ่งกลาง
ระหว่างฐาน ตรงช่วงเลยเหนือสะดือขึ้นมาประมาณนิ้วหรือ ๒ นิ้ว รูส้ กึ ว่ามันจะ
นิ่ง นิ่งมาก แล้วก็มแี สงออกมา
ตอบ ได้ ก็ให้มนั นิ่ง ให้มนั สงบก็แล้วกัน ส่วนแสงจะมีหรือไม่มกี ็ไม่ตอ้ งไปกังวลกับมัน
ขอให้มนั นิ่งมันไม่คิดปรุงแต่งถึงอดีตอนาคตถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ แล้วมีความสุขอยู่
กับความว่าง ก็ถอื ว่าใช้ได้ และก็ปล่อยให้มนั อยู่อย่างนัน้ ไป จนกว่ามันจะถอน
ออกมา พอออกมารับรูเ้ รื่องรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ รับรูเ้ รื่องความคิดปรุง
แต่ง ก็ดงึ มันมาคิดในทางไตรลักษณ์ ให้มนั พิจารณาว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีเ่ ราเห็นที่
เราได้สมั ผัสมาเมือ่ กี้น้ ี มันก็เป็ นอนิจจังไปแล้ว มันหมดไปแล้ว ผ่านไปแล้ว เรา
ไม่ตอ้ งไปยึดไปติดไปอยากให้มนั ปรากฏขึ้นมา ถ้ามันจะปรากฏขึ้นมา มันก็
ปรากฏขึ้นมาเองถ้ามีเหตุมปี จั จัย แล้วก็ให้พจิ ารณาสิง่ ทีเ่ รายังยึดยังติดยังรักยัง
หวงอยู่ ยังทุกข์กบั มันอยู่ พิจารณาให้เห็นว่าสักวันหนึ่งไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งมีการจาก
กันไป ถ้าเรายินดีให้เขาจากไปเราก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้าเราหวงเราอยากให้เขาอยู่กบั เรา
เวลาเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์
ฉะนัน้ เราต้องถามตัวเราเองเราอยากจะทุกข์
หรือไม่ทกุ ข์ ถ้าอยากจะทุกข์ก็รกั ไปหวงไป ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ตอ้ งปล่อย ต้อง
ไม่รกั ไม่หวง
ถาม ค่ะ แล้วเวลานัง่ สมาธิ ใกล้หัวใจใกล้จะนิ่งปุ๊ บ ทําไมพุทโธมันเร่งจัง เร่งเอาเร่งเอา
จนพุทโธแบบไม่ทนั นะค่ะ
ตอบ ก็อาจจะเป็ นเพราะว่าเราอยากให้มนั สงบเร็วๆ ก็ไม่เป็ นไรถ้ามันจะเร่งหรือมันไม่
เร่งก็ ถ้ามันอยู่กบั พุทโธก็ใช้ได้ อย่าให้มนั ไปอยู่กบั ความคิดปรุงแต่งต่างๆก็แล้ว
กัน
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ถาม ผมปฏิบตั ธิ รรมมาก็ประมาณสัก ๓๐ ปี ได้ครับ ส่วนใหญ่นงั ่ ก็จะหลับนะครับ
แล้วก็อย่างเมือ่ กี้น้ ฟี งั หลวงพ่อเทศน์ก็ตรงประเด็นครับ แต่กห็ ลับบ้างตื่นบ้าง มัน
ทํายังไงได้ครับทีว่ า่ ให้จติ มันตื่นตลอด
ตอบ คือสติเรามีกาํ ลังไม่มากพอนัน่ เอง เวลาเรานัง่ เฉยๆ พอจิตมันจะสงบสติมนั ก็
หมดกําลัง มันก็เลยหลับไป ถ้าเรามีสติแล้วเวลาจิตสงบมันจะไม่หลับ มันจะเข้า
ไปในสมาธิ ดังนัน้ เราต้องฝึ กสติอย่างทีไ่ ด้สอนไว้วา่ ฝึ กตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื จน
หลับ คอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปคิดเรื่องต่างๆนานา ให้อยู่กบั เรื่องทีเ่ รากําหนด
ไว้เรื่องเดียว
ถ้าเราให้กาํ หนดอยู่กบั พุทโธก็ตอ้ งอยู่กบั พุทโธไปอย่างเดียว
ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะทําอะไร ถ้าเราใช้ร่างกายเป็ นตัวทีเ่ รากําหนดให้จติ ตัง้ สติ
อยู่ เราก็ตอ้ งเฝ้ าดูร่างกายไปตลอดเวลา ไม่วา่ เราจะทําอะไร จนกว่าเราจะนอน
หลับ ถ้าเราฝึ กสติได้อย่างนี้แล้วเวลานัง่ สมาธิแล้วจะไม่หลับ เวลาฟังเทศน์ฟงั
ธรรมจะไม่หลับ
ถาม สติตอ้ งตัง้ ตลอดเลยใช่ไหมครับ ไม่วา่ จะยืนเดินนัง่ นอนอะไร
ตอบ ใช่ ทุกอิรยิ าบถ ทุกขณะ ทุกเวลา ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่วา่ จะทําอะไรถ้าไม่
ต้องใช้ความคิดก็ให้พทุ โธๆไป
หรือถ้าใช้ร่างกายก็ตอ้ งเฝ้ าดูการกระทําของ
ร่างกายไป ทุกอิรยิ าบถของการเคลือ่ นไหว
ถาม จิตอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็ นไรใช่ไหมครับ
ตอบ ก็จติ อยู่กบั สติ สติอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนัน้ นะ ถ้าไม่มสี ติจติ มันก็จะไปอดีตไป
อนาคตไปเรื่องนัน้ เรื่องนี้แทน
ถาม ถ้าอย่างเจ็บป่ วยอะไรอย่างนี้
ตอบ ตอนนัน้ ต้องใช้ปญั ญา พอออกจากสมาธิมาก็พจิ ารณาว่า ความเจ็บป่ วยนี้เป็ น
เรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของใจ ใจไม่ได้เจ็บป่ วยไปกับร่างกาย ร่างกายก็เป็ นสิง่
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ทีห่ า้ มมันไม่ได้ มันจะเจ็บจะป่ วยก็ปล่อยมันไป เหมือนกับเราห้ามฝนฟ้ าอากาศ
ไม่ได้ ถ้าเราไม่ไปห้ามฝนฟ้ าอากาศ เวลาฝนฟ้ าอากาศเป็ นอะไรเราก็ไม่เจ็บไปกับ
มัน เช่นเดียวกับร่างกาย ถ้าเราไม่ไปห้ามมันไม่ให้มนั เจ็บ ไม่ไปอยากให้มนั เจ็บนี้
เวลามันเป็ นอะไรไปเวลามันเจ็บเราก็จะไม่เจ็บ คือเราต้องปล่อยวางมัน
ถาม ร่างกายก็รกั ษากันไป
ตอบ ตามอาการตามสภาพตามกําลัง
ถาม จิตเราก็
ตอบ รูไ้ ป รักษาใจไป รักษาจิตด้วยการปล่อยวาง อย่าไปทุกข์กบั ร่างกาย อย่าไปอยาก
ให้ร่างกายไม่เจ็บไม่เป็ นอะไร
ถาม และถ้าจะเอาบุญกุศลนี้ เราก็นงั ่ กรรมฐานอะไรช่วยนี้ พอจะได้ไหม
ตอบ ก็น่ีแหละ บุญกุศลสูงสุดแล้วทีก่ าํ ลังพูดอยู่น่ี คือปัญญา กรรมฐานก็คอื ปัญญา
นี่เอง นัง่ กรรมฐานเพือ่ ให้เกิดปัญญา เพือ่ ทีจ่ ะได้ดบั ความทุกข์ต่างๆให้หมดไป
จากใจ
ถาม คือเวลาผมภาวนาพุทโธนะครับ มันเครียดมากเลยครับ คือภาวนาพุทโธไป บาง
ทีมนั ก็งว่ งบ้างใช่ไหมครับ บอกไม่งว่ ง บางทีภาวนาไปปุ๊ บไปเจอแหม่มใช่ไหม
ครับ คือความรูส้ กึ ไปเห็น บอกไม่เอา ภาวนาพุทโอย่างเดียว ดึงมันอย่างเดียว
ดึงมาอยู่ตรงนี้ รูส้ กึ เครียดมากครับพระอาจารย์ ถ้าเปรียบเหมือนกับว่าเราสวด
มนต์ อรหัง สัมมาฯ รูส้ กึ มันสดชื่นมากกว่า มันเป็ นเพราะอะไร
ตอบ ก็เปลีย่ นได้เพราะว่ามัน จิตเรายังไม่ถกู จริตกับพุทโธ ยังถูกจริตกับการสวดมนต์
ก็สวดมนต์ไป คือสติเราอาจจะยังไม่มกี าํ ลังมากพอทีจ่ ะดึงให้จติ อยู่กบั คําเดียว
มันยังอยากจะไหลไปกับหลายๆคํา ก็ไหลไปได้ถา้ อยู่กบั บทสวดมนต์ ก็ถอื ว่าเป็ น
การภาวนาอยู่เหมือนกัน
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ถาม ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
ตอบ ได้ ก็สวดไปจนกระทัง่ รูส้ กึ ว่าเหนื่อยอยากจะหยุด ก็ลองดูเอาแต่พทุ โธคําเดียว
ต่อไปก็ได้ หรือถ้าไม่อยากจะพุทโธก็ดูลมหายใจต่อไปก็ได้
ถาม ครับแต่วา่ ถ้าเสร็จจากตรงนัน้ แล้วสังเกตตัวเองว่า คือบางทีพอนัง่ พัก เราก็ดูลม
หายใจเข้าออก เออรูส้ กึ ดีข้นึ มาก
ตอบ คือตอนต้นนี้ความคิดมันมีกาํ ลังมาก มันอยากจะคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เราก็ให้มนั
มาคิดกับบทสวดมนต์แทนก็ได้ หรือท่องพระสูตรไปก็ได้ ท่องสติปฏั ฐานสูตรไป
ก็ได้
ถาม ทีพ่ ระอาจารย์พดู ในเรื่องการพลัดพรากจากกัน ก็พยายามนึกตลอดเวลา แต่วา่
พอนึกถึงใช้ปญั ญา นึกถึงการพลัดพรากจากลูกซึง่ เรารักมาก อาจารย์บางทีใจ
หายแวบ เราต้องตายจากกันจริงๆหรือนี่ ความรูส้ กึ มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ครับ
ตอบ เพราะใจเราไม่สงบไง ถึงบอกว่าต้องพิจารณาตอนทีใ่ จออกจากสมาธิมาใหม่ๆ
ตอนนัน้ กิเลสมันจะไม่มกี าํ ลัง มันก็จะไม่สร้างความรูส้ กึ เสียววาบขึ้นมา
ถาม ผมไม่รูค้ นอื่นเหมือนผมหรือเปล่า
ตอบ เหมือนกันทุกคนแหละ ถ้าใจไม่สงบ พอคิดถึงเวลาทีเ่ ราต้องพลัดพรากสิง่ ทีเ่ รา
รักไปนี้ มันจะเสียววาบขึ้นมา คิดถึงร่างกายเราต้องจากมันไปมันก็จะเสียววาบ
ขึ้นมา แต่ถา้ ใจสงบแล้วความเสียวนี้จะไม่มี เพราะความเสียวเกิดจากกิเลส
ตัณหาความอยากนี่เอง จึงต้องพิจารณาหลังจากทีอ่ อกจากสมาธิมา เป็ นเวลาทีด่ ี
ทีส่ ุด พิจารณาไปจนกว่าเริ่มเกิดอาการเสียววาบ ก็หยุด แล้วก็กลับเข้าไปใน
สมาธิใหม่ เหมือนกับหมอฟันเวลาจะถอนฟันนี้ ต้องฉีดยาชาก่อนถึงจะถอนได้
พอคนไข้บอกเจ็บนี้ก็ตอ้ งหยุดถอนก่อนแล้ว ก็ตอ้ งฉีดยาชาเพิม่
อันนี้ก็
เหมือนกัน สมาธิน้ ีก็เป็ นเหมือนยาชาของใจ เวลาที่จะถอนอุปาทานความรักความ
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หวงนี้มนั จะเจ็บมันจะเสียว แต่ถา้ เรามีสมาธิมนั จะไม่เสียวมันจะไม่เจ็บ มันจะ
รูส้ กึ เฉยๆ
ถาม เรื่องของการพิจารณาอสุภะ ก็คอื เจอใครสวยๆนี่ พยายามคิดเหมือนทีพ่ ระ
อาจารย์เทศน์นะครับ มันไม่สวยมันไม่งามมันมีอาการ ๓๒ ก็ได้ระดับหนึ่งครับ
แต่บางทีเดินผ่านแป๊ บเลยนะครับอาจารย์ สัมผัสปุ๊ บนี่มนั มาปุ๊ บขึ้นมาเลยครับ ถ้า
ไปเจออย่างนัน้ เราจะใช้ตวั ไหนระงับให้ได้
ตอบ ก็อสุภะนี้ เพียงแต่วา่ เรามันไม่มนี ะ เราถึงต้องพิจารณามันบ่อยๆ เพราะว่ากําลัง
ของอสุภะทีเ่ ราสะสมไว้ในใจนี้มนั มีนอ้ ย พอไปเจอสุภะปั ๊บมันถูกเหยียบหายไป
หมดเลย
ถาม ผมพิจารณาอย่างนี้ครับ ไม่รูจ้ ะใช้ได้ไหม คือพอเห็นปุ๊ บ มันสวยงามมันแป๊ บ
ขึ้นมาเลยนะครับอาจารย์ ตอนแรกบอกไม่ใช่ แต่ไปๆมาๆมันตามมา ไม่ดงึ มัน
กลับมา ภรรยาเราสมัยสาวๆมันก็อย่างนี้แหละ มันก็เต่งตึงอย่างนี้แหละ เดีย๋ วนี้
มันยานแล้ว คือพยายามนึกอย่างนี้ คิดอย่างนี้ตลอดเวลาครับ คือเรื่องนี้มนั ผม
ไม่รูใ้ ครจะเหมือนผมไหม แต่วา่ ความรูส้ กึ อย่างนี้มนั เกิดขึ้นตลอด
ตอบ ก็ตอ้ งเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ าํ ให้คลายความกําหนัดยินดี คลายกามารมณ์ ต้อง
พยายามนึกอยู่เรื่อยๆให้มนั ฝังอยู่ในใจเหมือนดังทีพ่ ดู ว่าให้มนั เหมือนสูตรคูณ
เลย พอจะต้องคูณเลขปั ๊บมันก็โผล่ข้นึ มาเลย สองคูณสองเท่าไหร่ มันจะได้
คําตอบทันทีเลย พอเห็นอะไรสวยเห็นอะไรงามปั ๊บอสุภะก็ตอ้ งมาทันทีเลย
ถาม เรื่องนี้เป็ นเรื่องทีก่ ระผมได้พบเจอมาตัง้ แต่สมัยตอนเป็ นเด็ก
แต่ยงั เก็บ
ความรูส้ กึ อัดอัน้ ตันใจไว้ ไม่ทราบว่าเป็ นอะไร ก็คอื สมัยก่อนจะเป็ นทุ่งนา ผม
เดินผ่านทุ่งนาหนึ่งไปอีกทุง่ นาหนึ่ง ไปเจอร่มไม้ทเ่ี ป็ นพุทราใหญ่ ข้างในจะมีคน
ลักษณะเป็ นรูปร่างใหญ่โตนอนอยู่ เป็ นผูห้ ญิงกับผูช้ าย ใส่ชดุ เหมือนกับฤๅษี
แล้วก็มองหน้ากระผมอยู่ ตอนนัน้ กระผมประมาณ ๗ ขวบขอรับ แต่กระผมก็ได้
แค่ยนื มองเขาก็มองหน้าแล้วก็เดินผ่านไป ช่วงนัน้ เวลาประมาณ ๖ โมงเช้า แต่
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หลังจากกระผมเดินทางกลับมาทางเดิมประมาณ ๔ โมงเย็น ปรากฏว่าไม่เห็น
แล้วขอรับ ก็เลยอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่า เป็ นเทวดาหรือว่าเป็ นภูตผี
ปี ศาจ หรือว่าอะไรอย่างไรขอรับ
ตอบ อย่าไปคาดคะเน อย่าไปปรุงแต่ง ให้เห็นตามความเป็ นจริง เห็นว่ามันเป็ นอย่างที่
เราเห็น แล้วก็พจิ ารณาว่ามันไม่เทีย่ งมันหายไปแล้ว ถ้าไปมีความสงสัยมีความ
อยากรูอ้ ยากเห็นว่าเป็ นอะไรก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ต้องเห็นแล้วก็ปล่อยวาง
เห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดบั ไป มันไม่มสี ารประโยชน์อะไรกับใจของเรา มันเป็ น
ทุกข์ถา้ เราไปยึดไปติดมัน ให้ปล่อยวาง เท่านัน้ เอง เหมือนกับเราดูภาพยนตร์ ดู
เสร็จแล้วหนังจบแล้วก็ผ่านไป
ถาม ครับผม ส่วนมากแล้วก็จะเห็นแต่ในนิมติ ในความฝันก็มี
ตอบ ก็นนั ่ ละ มันก็เหมือนกับฝันนะ เวลาฝันตื่นขึ้นมามันก็หายไปหมดไป ไม่ตอ้ งไป
เอามาเป็ นสัญญาอารมณ์ ถ้ามันไม่มปี ระโยชน์ ถ้าเห็นซากศพนี้มนั เป็ นประโยชน์
กับใจ เพราะว่ามันจะเอามาฆ่ากิเลสได้ ก็เอามาเจริญบ่อยๆต่อ ถ้าเห็นเป็ น
ซากศพเห็นเป็ นโครงกระดูกของหญิงของชาย ก็เอามาพิจารณาต่อ ต่อไปเวลา
เห็นหญิงเห็นชาย ก็พยายามให้เห็นโครงกระดูกเห็นซากศพของเขา ถ้าอย่างนี้มนั
จะเป็ นประโยชน์ เพราะมันจะทําให้เราปลงได้
ถาม ครับผม เพราะว่าตอนนัน้ มีหนังจักรๆวงศ์ๆเรื่องพระเวสสันดรนะครับ ตอนแรก
ยังไม่รูจ้ กั ก็เลยคิดว่าน่าจะเหมือนพระเวสสันดรหรือเปล่า
ตอบ ก็ไม่ตอ้ งไปกังวลนะ จะเป็ นไม่เป็ นก็ มันเป็ นมันก็เป็ นไปแล้ว ถ้ามันไม่เป็ นมันก็
ไม่เป็ นไปแล้ว
ถาม หากญาติเราทีเ่ ขาไปอยู่บนเทวโลก เขาเคยได้ฟงั ธรรมจนบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ เขา
สามารถมาสอนธรรมเราในฝันหรือในสมาธิได้หรือไม่ มาแค่แนะนําและนําเราไป
เจอครูบาอาจารย์พระสุปฏิปนั โน และเขาก็จะมาคอยเตือนให้เราปฏิบตั ิ
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ตอบ มันจะได้ไม่ได้ก็อยู่ทม่ี นั เกิดหรือไม่เกิดนัน่ เอง ถ้ามันเกิดก็แสดงว่ามันได้ ถ้ามัน
ไม่เกิดก็แสดงว่ามันไม่ได้
ถาม ญาติทอ่ี ยู่บนเทวโลกแจ้งเราว่าบนโลกมีสมบัตขิ องเขาอยู่ บอกให้เรานําไปขาย
เราแบ่งกําไรไว้ใช้ได้ แต่จดุ ประสงค์ของเขาต้องการให้เราไปทําบุญ แบบนี้เขาจะ
ได้บญ
ุ ไหมคะ เพราะเป็ นของๆเขา และหากว่าเขาได้รบั บุญนี้ เราจะได้ถอื ว่าเรา
ร่วมบุญกับเขาไหมคะ ส่วนเราเมือ่ ได้ส่วนกําไรก็นาํ ไปทําบุญเช่นกันค่ะ
ตอบ เขาก็จะได้บญ
ุ ทีเ่ กิดจากการให้ทเ่ี รียกว่าทาน เราก็จะได้บญ
ุ จากการรับใช้ผูอ้ ่นื
อันนี้เป็ นบุญทีต่ ่างกัน แล้วเราก็จะได้รบั บุญถ้าเราเอาเงินกําไรทีเ่ ขาให้เรานี้ไปทํา
เราก็จะได้บญ
ุ อีกก้อนหนึ่งก็คอื ทาน
ถาม ขณะทีจ่ ติ ออกจากสมาธิ เริ่มรูส้ กึ นึกคิด แล้วหยิบกายมาพิจารณา นิมติ มักแสดง
รูป กลายสภาพเป็ นของแตก ในรูปลักษณะทีเ่ ราไม่เข้าใจได้ทนั ในขณะจิตจน
นิมติ นัน้ แตกหายสูญไปหมด กว่าจะเข้าใจต้องมานัง่ พิจารณาทบทวนอีกครัง้
หลังออกจากสมาธิ เช่นสภาพกายระยิบระยับย่อยไปเป็ นผง เป็ นการกลายสภาพ
ไปคืนสู่ดนิ การทีจ่ ติ เราพิจารณากายภายนอก แล้วจิตตามรูก้ ารกลายสภาพสูญ
ไม่ทนั ในขณะนัง่ สมาธิหลับตา มาเข้าใจภายหลังลืมตาแล้ว ควรไม่ควรผิดถูก
อย่างไรครับ
ตอบ ก็ควรจะเอาภาพของร่างกายนัน้ เข้ามาเปรียบเทียบกับร่างกายของเรา ว่าร่างกาย
ของเราก็จะต้องเป็ นอย่างนัน้ เหมือนกัน ต้องโอปนยิโก ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราเห็น
ให้เอามาใช้กบั ร่างกายของเรา เพือ่ ให้เราปล่อยวางร่างกายของเรา และร่างกาย
ของคนทีเ่ รารักเราหวง เรารักใครเราหวง เราไม่อยากให้เขาตายไป เราก็ตอ้ งเอา
ภาพของความตายของเขานัน้ มาปรากฏให้เราเห็นบ่อยๆ จนกระทัง่ เรายอมรับว่า
เขาต้องจากเราไปเขาต้องตายจากเราไป นี่คอื การเจริญวิปสั สนา ต้องเอามาใช้กบั
ตัวเรากับบุคคลทีเ่ รารักเราหวง เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ปล่อยวาง จะได้ไม่ทกุ ข์กบั การตาย
ของเขา หรือการตายของเรา
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ถาม การพิจารณากายภายนอกนี้ จะมีมาแสดงให้เห็นในหลายลักษณะ ก่อนไปจบสู่
สภาพสูญหรือแตกสลาย แต่จติ ก็ไม่ยอมเข้าสู่ความว่าง ถือว่าการภาวนานี้ยาํ ่ อยู่
กับทีห่ รือเปล่า หรือจิตกําลังเรียนรูก้ ายภายนอกครับ
ตอบ เพราะว่ายังไม่ได้เข้าสู่หอ้ งสอบไง การพิจารณานี้เป็ นเหมือนการทําการบ้าน การ
เตรียมตัวไว้ก่อน เราต้องไปเจอสภาพทีเ่ ราจะต้องถูกบังคับให้ปล่อยวาง ร่างกาย
ของเราหรือร่างกายของคนอื่น เช่นเราทุกข์กบั ร่างกายของคนนัน้ คนนี้ เพราะเรา
รักเราห่วงเราหวง เราอยากให้เขาดีอยากให้อยู่ไปนานๆ แต่ตอนนี้เขากําลังจะตาย
อย่างนี้ ถ้าเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วเราเอาความตายนี้มาพิจารณา จนเรา
ยอมรับแล้วเราปล่อยวางเขาได้ ความทุกข์ภายในใจของเราก็จะหายไป แล้วใจ
ของเราก็จะว่างจากเขา ใจของเราจะไม่วติ กไม่กงั วลไม่วุน่ วายเดือดร้อน กับความ
เป็ นความตายของเขาหรือของเรา เราต้องมีขอ้ สอบก่อน ใจมันถึงจะผ่านข้อสอบ
ได้ เพราะถ้าผ่านข้อสอบได้ ใจก็จะว่าง ทีย่ งั ไม่ว่างเพราะว่ายังไม่ได้ทาํ ข้อสอบ
ตอนนี้ยงั เป็ นการเพียงแต่เป็ นการทําการบ้าน เป็ นการเตรียมข้อมูลไว้ เตรียม
อาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ต่อสูก้ บั กิเลสตัณหาเวลาทีม่ นั เกิดเหตุการณ์ข้นึ มา
ถาม มีคนมาแนะนําให้ทาํ บุญ และนัง่ สมาธิ เขาบอกว่าทําแล้วรวย เมือ่ รวยแล้วก็เอา
เงินไปทําบุญ เป็ นการบํารุงพระพุทธศาสนา พร้อมยกตัวอย่างพระวัดดังๆ ว่าทีม่ ี
คนมาทําบุญทีว่ ดั จํานวนมากๆ ทัง้ ทีไ่ ม่ตอ้ งออกไปเรี่ยไรเลย แต่ผลจากการนัง่
สมาธิจะเรียกเงินทองได้
ตอบ แล้วทําไม
ถาม เขาคงถามว่า จริงหรือไม่ทพ่ี ระนัง่ สมาธิแล้วจะรวย
ตอบ รวย ป่ านนี้เราก็รวยแล้ว เราก็ยงั ขอทานอยู่ทกุ วันนี้
ถาม การปฏิบตั เิ ห็นความไม่เทีย่ งของเวทนา แยกรูปและนามได้บางครัง้ แต่จติ ไม่เคย
รวมสักครัง้ ปฏิบตั มิ าถูกทางไหมคะ
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ตอบ ก็ยงั ไม่ปล่อยอย่างเต็มทีน่ นั ่ เอง เช่นเวลาเรานัง่ แล้วเกิดความเจ็บปวด แล้วเรา
ปล่อยมันไม่ไปยุ่งกับมัน มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป มันจะหายก็ปล่อยมันหาย
มันไม่หายก็อยู่กบั มันไป ถ้าเราปล่อยมันจริงๆ จิตเราก็จะรวม ถ้ายังไม่รวมก็
แสดงว่ายังไม่ปล่อย
ถาม ถ้าเราแผ่บญ
ุ ให้กบั ผูท้ ไ่ี ม่ได้เป็ นญาติ เขาจะได้รบั บุญนัน้ หรือไม่ หรือทําอย่างไร
ถึงจะแผ่บญ
ุ ให้เขาเหล่านัน้ ได้คะ
ตอบ การจะแผ่บญ
ุ เราก็ตอ้ งมีบญ
ุ ก่อน ดังนัน้ เราต้องทําบุญ การสร้างบุญทีน่ ิยมใช้ใน
การแผ่ก็คอื การทําทาน อย่างวันนี้ญาติโยมมาทําทานแล้วตอนนี้มบี ญ
ุ แล้ว ทีน้ ี
อยากจะไปแผ่ให้ใครก็แผ่ได้ แบ่งให้ใครอุทศิ ให้ใครก็ได้ แต่ผูท้ ร่ี บั ก็อาจจะรับ
หรือไม่รบั ก็ได้อยู่ทฐ่ี านะของเขา ถ้าเขาเป็ นขอทานมารอรับอยู่เขาก็จะรับไป ถ้า
เขาเป็ นเศรษฐีเขารับรูเ้ ขาก็จะอนุโมทนา เหมือนกับเอาเงินให้ขอทานไปให้เศรษฐี
เศรษฐีเขาก็เฉยๆไม่เดือดร้อน ไม่ดใี จไม่เสียใจ ให้มาก็ขอบใจนํา้ ใจของผูใ้ ห้ แต่
ไม่มผี ลกระทบต่อผูร้ บั แต่ถา้ เป็ นขอทานนี่มผี ลกระทบมาก เพราะผูร้ บั นี้กาํ ลังหิว
ได้เงินนี้ได้บญ
ุ ก้อนนี้ก็จะได้ไปซื้ออาหารมารับประทาน ฉะนัน้ อยู่ทส่ี ถานภาพของ
ผูร้ บั ว่าเขาอยู่ในสถานภาพใด
ถาม อย่างเวลาถือศีล ๘ เรื่องเครื่องนอน อย่างทีน่ อนจะนอนแค่ปูเสือ่ หรือผ้าบางๆได้
แต่ผา้ ห่ม ถ้าเกิดเขาห่มผ้านวมอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะ เพราะเขาหนาว ผ้าห่ม
หนาๆ
ตอบ ได้ ถ้าห่มกันหนาวได้ ต้องดูแลรักษาร่างกายให้เป็ นปกติสุข ถ้านอนหลับก็เป็ น
การปกติสุขของร่างกายนี้ ทําได้ เช่นถ้าพื้นมันเย็นแล้วนอนแล้ว มันทําให้ไม่
สบายก็ผา้ นวมหรือผ้าห่มหนาๆมาปู เพือ่ กันความเย็นนี้ก็ทาํ ได้
ถาม แล้วถ้าเขามาบวชพราหมณ์ทว่ี ดั เขาก็พกผ้ามาด้วยอีกหลายๆผืนอย่างนี้ ได้ไหม
คะ
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ตอบ ได้ ถ้าไม่ได้เอามาเพือ่ บํารุงบําเรอความสุข เท่านัน้ เอง มาเพือ่ บําบัดทุกข์มารักษา
ร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทาํ ได้
ถาม สภาวะทีห่ นู ปฏิบตั อิ ยู่ มันรู ้ รูแ้ บบบางทีก็ละเอียดบางทีก็หยาบ รูแ้ ค่สภาวะสิง่ ที่
เกิดขึ้นระหว่างวันมันเข้าในใจไม่ได้นะค่ะ
ตอบ หมายถึงอย่างไรเข้าไปในใจไม่ได้
ถาม หมายถึงว่า อารมณ์โกรธอย่างนี้ เวลามีเรื่องโกรธหรือว่าดีใจเสียใจอะไรอย่างนี้ ก็
คือไม่เข้าใจ
ตอบ ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ถาม ใช่คะ
ตอบ ก็อารมณ์ต่างๆ มันเกิดจากความอยากของเราทัง้ นัน้ แหละ เราอยากได้อะไรแล้ว
ไม่ได้ดงั ใจมันก็โกรธเราก็เสียใจ หรือเราวิตกกังวลกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เพราะเรา
อยากจะให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าสรุปก็คอื อารมณ์ต่างๆที่
เรียกว่าอารมณ์ไม่ดนี ้ ี ทีเ่ ป็ นทุกข์น้ ี เกิดจากความอยากทัง้ นัน้
ถาม แต่มนั เข้าไม่ได้ค่ะ
ตอบ เข้าไปทีไ่ หน
ถาม ในใจค่ะ
ตอบ จะเข้าไปทําไมละ จะให้มนั เข้าไปทําไมละ มันก็อยู่ในใจอยู่แล้ว อารมณ์ทเ่ี กิดขึ้น
ถาม คืออย่างนี้ปฏิบตั ถิ กู ใช่ไหมคะ
ตอบ คือถูกยังไงละ
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ถาม ก็คอื รูค้ ่ะ ดูแค่ตวั รูใ้ ช่ไหมคะ
ตอบ คือถ้ารูแ้ ล้วปล่อยวางมันได้ก็ถกู คือไม่ไปวุน่ วายไปกับมัน แต่มนั จะมีอารมณ์
อย่างไร ก็รูว้ า่ มันเป็ นอารมณ์ ทีม่ นั ไม่เทีย่ งเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป เราไม่ตอ้ งไป
วุน่ วายกับมัน เราสักแต่วา่ รูไ้ ด้ก็ไม่มปี ญั หาอะไร ก็ถกู แต่ไม่ใช่รูแ้ ล้วก็อยากจะ
ดืม่ กาแฟก็ไปชงกาแฟมาดืม่ อย่างนี้ไม่ถกู แล้ว ถ้าอยากจะดืม่ กาแฟก็ไม่ดม่ื
ถาม ค่ะ บางทีถา้ มันรูส้ กึ หนักๆ หนู ก็จะพิจารณาดูค่ะ ว่าสิง่ ทีเ่ กิดสิง่ ทีท่ าํ ให้ใจมันหนัก
นะค่ะ คือว่ามันเป็ นเพราะอะไร
ตอบ ต้องไม่ไปแก้ดว้ ยการไปหารูปเสียงกลิน่ รสมาแก้ ต้องแก้ดว้ ยปัญญาเท่านัน้ ไม่ใช่
ไม่สบายใจก็ไปชอปปิ้ งอย่างนี้ อย่างนี้ไม่ใช่วธิ ีแก้ วิธีแก้ก็ให้ดูวา่ มันต้องมีอะไรทํา
ให้เราไม่สบายใจ ถ้าเราค้นหาเจอ เราก็ละต้นเหตุนนั้ มันก็จะหาย ถ้าไม่หายก็ทน
อยู่กบั มันไปจนกว่ามันจะหมดแรงเอง แล้วมันก็จะหายไปเอง แต่อย่าไปทําอะไร
อย่าไปชอปปิ้ งอย่าไปดูหนังอย่าไปกินเหล้าเมายา เพือ่ มาแก้อารมณ์ทไ่ี ม่ดี อันนี้
ไม่ใช่วธิ ีสกั แต่วา่ รู ้ สักแต่วา่ รูต้ อ้ งเฉย ต้องรูเ้ ฉยๆ รูว้ า่ เดีย๋ วมันก็ดบั ลงไปเอง ถ้า
ทนไหว ถ้าอยากจะให้มนั ดับเร็วก็ตอ้ งใช้ปญั ญาค้นหาสาเหตุวา่ มันเกิดจากอะไร
เข้าใจนะ
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กัณฑ์ท่ี ๔๘๙

ควรเร่งปฏิบตั ไิ ด้แล้ว
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘

สิง่ ทีพ่ วกเราควรจะกระทํากัน เวลาทีเ่ ราไปงานศพ ก็คอื เราควรจะรําลึกถึงพระปัจฉิ ม
โอวาทของพระบรมศาสดา ของพระพุทธเจ้าของพวกเรา ที่ได้ทรงตรัสไว้กอ่ นที่จะจาก
พวกเราไปว่า สังขารทัง้ หลายเป็ นของไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้นตัง้ อยูแ่ ล้วดับไป จงยัง
ประโยชน์ตนและประโยชน์ทา่ นให้ถงึ พร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด นี่คอื เป็ นคํา
สอนครัง้ สุดท้ายของพระพุทธเจ้า ก่อนทีจ่ ะจากพวกเราไป ทรงเตือนให้พวกเราอย่าตัง้ อยู่
ในความประมาทกัน ความประมาทก็คือการไม่ทาํ กิจที่พงึ กระทํานัน่ เอง ปล่อยให้วนั
เวลาผ่านไป ผ่านไป โดยไม่ได้ทาํ ประโยชน์ของตน และประโยชน์ของผูอ้ น่ื ไม่คดิ ว่า
ตนเองนัน้ จะต้องตายไปในวันใดวันหนึ่ง คิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆ จึงไม่ตอ้ งรีบขวนขวาย
คิดว่าจะมีเวลาปฏิบตั เิ มือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะปฏิบตั ิ แต่การปฏิบตั นิ ้ ี จะเกิดก็ตอ้ งเกิดขึ้นในวันนี้
ถ้าบอกว่าจะปฏิบตั พิ รุ่งนี้ พอถึงพรุ่งนี้ก็จะบอกว่าจะปฏิบตั พิ รุ่งนี้ นี่คอื ความคิดของเรา
มักจะเป็ นอย่างนัน้
ถ้าเราปฏิบตั วิ นั นี้ เราก็จะได้ปฏิบตั มิ าอยู่เรื่อยๆ และเมือ่ เราได้ปฏิบตั ิ เราก็จะได้รบั ผล
จากการปฏิบตั ิ การศึกษาเราก็ได้ศึกษากันมาพอสมควรแล้ว มาศึกษาทีน่ ่กี ็เกือบครบ
๑๐ ปี แล้ว แต่การปฏิบตั ไิ ม่ปรากฏขึ้นเลย คือการไปปฏิบตั แิ บบเอาจริงเอาจัง ควบคู่กบั
การรํา่ เรียน ปริยตั แิ ละปฏิบตั นิ ้ ี ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันไม่ได้แยกออกจากกัน มัน
ไปด้วยกัน เรียนแล้วก็สามารถปฏิบตั คิ วบคู่กนั ไปได้ ไม่ตอ้ งรอให้เรียนจบพระไตรปิ ฎก
ก่อน แล้วค่อยมาปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิน้ ี ถ้าเราไม่ดาํ ริ เราไม่รเิ ริ่ม เราไม่ผลักดันมัน มันจะ
ไม่มีวนั เกิดขึ้นได้ อย่างทีเ่ ราเมือ่ ก่อนตอนทีเ่ ริ่มศึกษาพระธรรมคําสอนใหม่ๆ ก็ได้ศึกษา
อยู่เกือบ ๓ เดือนด้วยกัน ก็ยงั ไม่ได้ปฏิบตั เิ สียที จนวันหนึ่งก็เกิดความคิดขึ้นมา ถาม
ตัวเองว่า เอ๊ะ เราก็เรียนมาพอสมควรแล้ว รูแ้ ล้วว่าต้องทําอะไร ทําไมไม่ทาํ เสียที คือการ
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นัง่ สมาธิ พอคิดอย่างนัน้ เลยก็นงั ่ มันตอนนัน้ เลย พอเริ่มนัง่ แล้ว มันก็นงั ่ ไปได้เรื่อยๆ ทํา
ไปได้เรื่อยๆ พอมันทําไปได้เรื่อยๆ มันก็มกี ารพัฒนาการของมันไป นี่คอื เรื่องของการ
ปฏิบตั ิ ถ้าเราไม่เริ่มต้นในวันนี้ มันก็จะหลอกเราให้รอไปวันข้างหน้า นี่มนั ก็หลอกพวก
เรามาเกือบ ๑๐ ปี แล้ว แล้วมันก็จะหลอกต่อไปอีก ๑๐ ปี ถ้าไม่เริ่มปฏิบตั ิในวันนี้ นี่
แหละคือเรื่องของความประมาท
ประมาทเพราะถูกความหลงมันหลอก ให้เราคิดว่าเวลาเรายังมีอกี มาก เราจะปฏิบตั ิ
เมือ่ ไหร่ก็ปฏิบตั ไิ ด้ ถ้าปฏิบตั ไิ ด้มนั ควรจะปฏิบตั มิ าเกือบ ๑๐ ปี แล้ว ทีม่ นั ปฏิบตั ไิ ม่ได้ก็
เพราะว่ามันถูกหลอก ให้คดิ ว่าปฏิบตั ไิ ด้ จะปฏิบตั เิ มือ่ ไหร่ก็ปฏิบตั ไิ ด้ ถ้ามันปฏิบตั ไิ ด้มนั
ก็ตอ้ งปฏิบตั เิ สียแต่วนั นี้ ถ้าไม่เช่นนัน้ อีก ๑๐ ปี กลับมาคุยกัน ก็จะรูว้ า่ ยังไม่ได้ปฏิบตั อิ ยู่
ดี เพราะเรื่องของการปฏิบตั นิ ้ ี ถ้าเราไม่เป็ นคนกดปุ่ม เป็ นคนจุดฉนวน มันจะไม่ไป มัน
จะไม่ขบั เคลือ่ น เหมือนกับรถยนต์ ถ้าเราไม่ใส่กญ
ุ แจแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ รถยนต์มนั
จะไม่วง่ิ มันก็จะจอดอยู่อย่างนัน้ นี่คอื เรื่องของการปฏิบตั ิ ทีพ่ วกเรายังเข้าไม่ถงึ กัน ก็
เพราะว่าเรายังไม่ได้บงั คับตัวเองให้ปฏิบตั นิ นั ่ เอง การปฏิบตั ิน้ ี ตอ้ งบังคับ มันไม่
เหมือนกับการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ตา่ งๆ การไปท่องเทีย่ วนี้ไม่ตอ้ งบังคับ เพียงแต่
ให้มเี หตุเท่านัน้ แหละมันไปได้หมด มีคนมาชวนก็ไปได้ ไม่มคี นชวนอยากจะไปเองก็ไป
ได้ มันไม่ได้เคยบอกว่าไว้พรุ่งนี้ค่อยไป พอจะไปนี้มนั เตรียมตัวเตรียมจองตัวกั
๋ น
เตรียมจองตัวเครื
๋ ่องบินเตรียมจองทีพ่ กั กัน แต่การปฏิบตั นิ ้ มี นั ไม่เป็ นเหมือนกับการไป
เทีย่ ว เพราะการไปเทีย่ วนี้มนั ง่าย เพราะว่ามันเป็ นเหมือนกับการเดินลงเขา มันเคยทํา
มาอย่างชํา่ ชองอย่างชํานาญ มันมีความชํานิชาํ นาญมากเกี่ยวกับการท่องเทีย่ ว ท่านจึง
บอกว่าเราเป็ นนักท่องเที่ยวในวัฏสงสาร ท่องเที่ยวในโลกของการเวียนว่ายตายเกิด
เป็ นผูช้ าํ นิชาํ นาญในเรื่องของการท่องเทีย่ ว แต่เราไม่ชํานาญในการตัดภพตัดชาติ ตัด
การท่องเทีย่ ว เพราะการปฏิบตั ิน้ ี เป็ นเหมือนการเดินขึ้นเขา มันไม่ได้เป็ นสิ่งที่งา่ ยดาย
สนุ กสนานเหมือนกับการไปท่องเทีย่ ว แต่ผลทีจ่ ะได้รบั จากการปฏิบตั นิ ้ ี มันมีคุณมี
ประโยชน์กว่าผลทีเ่ ราจะได้รบั จากการท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วนี้ เป็ นการสร้างความสุข
ตอนต้น แต่จะต้องไปทุกข์ตอนปลาย ทุกข์ตอนปลายก็คอื เวลาทีไ่ ม่สามารถไปท่องเทีย่ ว
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ได้ เวลาทีร่ ่างกายแก่ลงไป เวลาทีร่ ่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาทีร่ ่างกายตายไป ตอนนัน้ ก็
จะมีแต่ความทุกข์ ท่านจึงเรียกว่าเป็ นการดําเนินทางของสุขต้นแล้วทุกข์ปลาย
ส่วนการดําเนิ นของการปฏิบตั ิธรรมนี้ เป็ นการดําเนิ นทางของความทุกข์ตน้ แล้วสุข
ปลาย ตอนต้นจะทุกข์มาก ในการปฏิบตั ิ เพราะจะต้องตัดสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบ ตัด
การท่องเทีย่ ว ตัดการเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ บังคับให้ปลีกวิเวก อยูต่ ามลําพัง
เหมือนกับไปติดคุกติดตาราง ไม่ได้พบปะกับคน ไม่ได้พบปะกับสิง่ ต่างๆทีเ่ คยให้
ความสุขความสนุกสนาน ให้ความเพลิดเพลิน ต้องอยู่กบั ความจําเจของสิ่งแวดล้อม ที่
ไม่มอี ะไรนอกจากต้นไม้ และเสียงนกเสียงกาเสียงลมพัด ต้องอยูแ่ บบสมถะเรียบง่าย
มักน้อยสันโดษ ไม่มเี ครื่องอํานวยความสุขความสะดวกทางร่างกาย ห้องนํา้ ห้องท่าก็
ไม่ได้อยู่ในทีพ่ กั ทีพ่ กั ก็ไม่มอี ะไรนอกจากหลังคากับฝาไว้กนั แดดกันฝน อาหารการกินก็
ไม่สามารถทีจ่ ะไปคิดปรุงแต่งว่า จะกินอาหารชนิดนัน้ อาหารชนิดนี้ได้ กินตามมีตามเกิด
ได้อะไรมาก็กนิ มันไป เพือ่ ทีจ่ ะเยียวยารักษาร่างกาย ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ให้ตายไป
ให้อยู่เพือ่ ทีจ่ ะได้ปฏิบตั ธิ รรม นี่คอื การอยู่แบบผูป้ ฏิบตั ธิ รรม อยู่ตามมีตามเกิดอยู่ใน
สถานทีก่ นั ดาร ห่างไกลจากความสะดวกสบาย เช่นไฟฟ้ านํา้ ประปา และเครื่องบันเทิง
ต่างๆ มันยิ่งกว่าเป็ นการติดคุกติดตะรางเสียอีก เพราะสมัยนี้พวกทีต่ ดิ คุกติดตะรางนี้
เขามีเครื่องอํานวยความสะดวกพร้อม ไฟฟ้ าก็มี นํา้ ประปาก็มี มีทงั้ โทรทัศน์มอี ะไรให้ดู
มีภาพยนตร์ให้ดู บางครัง้ บางแห่งถึงกับให้ภรรยามาเยี่ยมหลับนอนด้วยก็มี การติดคุก
สมัยนี้จงึ ไม่ยากลําบากเหมือนกับการไปบวชไปปฏิบตั ธิ รรม จึงไม่ค่อยมีใครอยากจะ
ปฏิบตั กิ นั แต่ไม่คิดกันว่าผลที่จะได้รบั จากการปฏิบตั ิธรรมนี้ มันวิเศษขนาดไหน มัน
เลอเลิศขนาดไหน มันดีขนาดไหนไม่คดิ กัน
ผลที่ได้รบั ก็คือ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทง้ั หลาย เวลาบัน้ ปลายของชีวติ เวลาที่
ร่างกายแก่ ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาร่างกายตายไป ใจกลับไม่เดือดร้อน ใจกลับมี
ความสุขอยู่ตลอดเวลา เป็ น ปรมัง สุขงั อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย
หรือเกิดขึ้นกับสิง่ ต่างๆทีม่ ไี ว้ครอบครอง ทรัพย์สนิ ข้าวของเงินทองอะไรต่างๆ จะเสือ่ ม
จะสูญจะหมดไป ก็ไม่เป็ นปัญหาแต่อย่างใด จะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
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กายได้ ไม่สามารถไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ก็จะไม่เป็ นปัญหาแต่อย่างใด เพราะใจไม่
ต้องอาศัยสิง่ ต่างๆเหล่านี้มาให้ความสุขแล้ว เพราะได้การปฏิบตั ิธรรม เป็ นเครื่องมือใน
การผลิตความสุข แทนทีจ่ ะต้องใช้ลาภยศสรรเสริญ ใช้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีเ่ ป็ น
สิง่ ทีม่ กี ารเจริญและมีการเสือ่ มเป็ นธรรมดา เวลาเสื่อมเวลานัน้ ก็จะเป็ นเวลาทุกข์ ของผูท้ ่ี
ยังต้องพึง่ ลาภยศสรรเสริญ พึง่ รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะให้ความสุข แต่สาํ หรับผูท้ ไ่ี ม่
ต้องพึง่ สิง่ เหล่านี้แล้วก็จะไม่ทกุ ข์ไม่เดือดร้อน เพราะมีสง่ิ ทีด่ กี ว่ามาทดแทน มาเป็ นทีพ่ ง่ึ
ก็คอื ผลทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั ธิ รรมขัน้ ต่างๆนัน่ เอง ผลที่ได้รบั จากการปฏิบตั ิธรรมขัน้
ต่างๆ ก็คือความสงบในระดับต่างๆกันนัน่ เอง สงบจากน้อยขึ้นไปสูส่ งบอย่างเต็มที่
ธรรมขัน้ ต่างๆนี้ก็วดั กันได้ทค่ี วามสงบความสุข ที่มมี ากขึ้น แล้วก็ความทุกข์ทม่ี นี อ้ ยลง
ไป ตามขัน้ ของธรรม ถ้ามีความสุขมากขึ้นความทุกข์ก็จะน้อยลงไป น้อยลงไปเรื่อยๆ
ตามปริมาณของความสุขทีม่ เี พิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนกับภาชนะทีเ่ ราใส่ของ ถ้าเราใส่ของ
มีของเก่าอยู่ ถ้าเราอยากจะใส่ของใหม่เราก็ตอ้ งเทของเก่าออกไป เทของเก่าออกได้ไป
เท่าไหร่ก็สามารถเทของใหม่เข้าไปได้มากเท่านัน้ ถ้าเทของเก่าออกไปได้หมด ก็สามารถ
เอาของใหม่เข้าไปได้เต็มที่ ใจของเราก็เป็ นที่รองรับของความสุขและความทุกข์ ใจของ
เราตอนนี้ เป็ นที่รองรับความทุกข์มากกว่าความสุข
ถ้าเราปฏิบตั ธิ รรม เราก็จะเพิ่มปริมาณความสุขในใจให้มีมากขึ้น แล้วก็กาํ จัดปริมาณ
ของความทุกข์ภายในใจให้นอ้ ยลงไป ตามลําดับ จนในที่สุด เราก็จะสามารถให้ใจนี้ มี
แต่ความสุขเต็มเปี่ ยม ปราศจากความทุกข์ นี่คอื ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ธิ รรม
และเมือ่ เราได้รบั ความสุขเต็มเปี่ ยมอยู่ภายในหัวใจนี้แล้ว มันก็จะอยู่อย่างถาวร มันจะ
ไม่เป็ นเหมือนความสุขทีพ่ วกเราได้รบั จากการเทีย่ ว ได้รบั จากลาภยศสรรเสริญ ได้รบั
จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีเ่ ป็ นความสุขแบบควันไฟ พอได้มาแล้วมันก็จางหายไป
ต้องคอยหามาเพิม่ อยู่เรื่อยๆ พอเวลาทีไ่ ม่สามารถหามาได้ เวลานัน้ ก็จะไม่มคี วามสุขให้
เสพ ก็มแี ต่ความทุกข์ให้เสพ นี่คอื ความสุขต้นแล้วทุกข์ปลาย ถ้าเราใช้ลาภยศสรรเสริญ
ใช้รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ มาเป็ นเครื่องมือผลิตความสุขให้กบั เรา ถ้าเราใช้การปฏิบตั ิ
ธรรมเป็ นเครื่องมือ ให้ผลิตความสุขให้กบั เรา ความสุขทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ธิ รรมนี้ จะไม่
เหมือนความสุขทางลาภยศสรรเสริญ เพราะมันจะติดค้างอยู่ภายในใจ เพราะใจสามารถ
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ทีจ่ ะผลิตขึ้นมาได้เรื่อยๆได้ตลอดเวลา ถ้ารูจ้ กั วิธีผลิตแล้ว ก็สามารถผลิตไปได้เรื่อยๆ มี
แต่จะเพิม่ มากขึ้นไปตามลําดับ จนมีอยู่เต็มเปี่ ยมภายในหัวใจ แล้วก็จะไม่มีวนั สูญไม่มี
วันดับ เพราะใจก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มวี นั สูญไม่มวี นั ดับ
การทํางานของใจ การปฏิบตั ธิ รรมของใจ ก็สามารถปฏิบตั สิ ร้างความสุขนี้ให้มอี ยู่ได้
ตลอดเวลา ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย ก็ไม่เป็ นปัญหา ถ้าร่างกายอันนี้เกิดหมด
สภาพไปก่อน ทีจ่ ะเติมความสุขให้เต็มเปี่ ยมภายในหัวใจได้ ก็รอได้ร่างกายอันใหม่มา ก็
สามารถทีจ่ ะผลิตต่อได้ อย่างเช่นพระโสดาบันนี้ ท่านก็มอี นาคตชาติอยู่ไม่เกิน ๗ ชาติ
เป็ นอย่างมาก ถ้าเกิดท่านตายไปก่อนทีจ่ ะได้บรรลุธรรมทีส่ ูงกว่า ท่านก็ยงั กลับมาเกิดได้
กลับมาเกิดแล้วก็กลับมาบําเพ็ญต่อได้
และก็จะสามารถบรรลุธรรมขัน้ ทีส่ ูงขึ้นไป
ตามลําดับได้ ภายใน ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก เพราะใจทีไ่ ด้ธรรม ได้ความสุขนี้ ไม่ได้เสือ่ ม
ไม่ได้สูญ เหมือนกับลาภยศสรรเสริญ กับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะทีไ่ ด้มา เวลาที่
ร่างกายตายไป ลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ก็จะสูญหายไป
หมด เวลากลับมาเกิดใหม่ ก็ตอ้ งกลับมาเริ่มต้นใหม่ หรือถ้ามีบญ
ุ ได้สร้างบุญสร้างกุศล
ได้ปฏิบตั ธิ รรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะได้กลับมารับสิง่ ต่างๆทีเ่ คยมีอยู่ได้ แต่
ถ้าไม่ได้ทาํ บุญทําทาน ไม่ได้รกั ษาศีล ไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรมเลย เวลากลับมาเกิดใหม่น้ ี ก็จะ
ไม่มอี ะไรรอรับ จะกลับมาก็ตอ้ งมาเริ่มต้นทีศ่ ูนย์ใหม่ แล้วจะได้เหมือนเดิมหรือไม่ ก็ไม่
มีอะไรทีจ่ ะมารับรองได้
ดังนัน้ ขอให้พวกเราอย่าหลงระเริง กับการใช้ลาภยศสรรเสริญ ใช้รูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ เป็ นเครื่องมือในการผลิตความสุขต่างๆให้กบั เรา เพราะวันเวลาผ่านไป
ความสามารถในการทีจ่ ะใช้ร่างกายของเรา หาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ หาความสุข
จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้ จะมีนอ้ ยลงไปเรื่อยๆ จนจะไม่สามารถทีจ่ ะหาความสุข
จากลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะได้ เวลาทีเ่ จ็บไข้ได้ป่วย เวลาทีเ่ ป็ น
อัมพฤกษ์อมั พาต เวลานัน้ ก็มแี ต่ความทุกข์ใจ เพราะว่าความอยากทีจ่ ะเสพรูปเสียงกลิน่
รสเหมือนทีเ่ คยเสพนี้ยงั ไม่ตายไป ยังมีอยู่ยงั ไม่ได้เป็ นอัมพาตไปกับร่างกาย ร่างกายเป็ น
อัมพาตแต่ตณั หาความอยากเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้ มันไม่ได้เป็ นอัมพาตไปกับ
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ร่างกาย มันจึงเป็ นตัวสร้างความทุกข์ให้กบั ใจ ถ้าตัวตัณหานี้มนั เป็ นอัมพาตไปกับ
ร่างกายได้ก็ดี ถ้ามันไม่มตี ณั หาความอยากจะเสพใจก็จะไม่ทกุ ข์ แต่มนั ไม่ได้เป็ นส่วน
หนึ่งของร่างกาย มันเป็ นส่วนของใจมันอยู่ทใ่ี จ ทีไ่ ม่มตี ายไม่มวี นั แก่ไม่มวี นั เจ็บไม่มวี นั
เป็ นอัมพฤกษ์เป็ นอัมพาต มันจะคอยผลิตตัณหาความอยากออกมาอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราไม่
ใช้การปฏิบตั ธิ รรมทําลายมัน ไม่มีอะไรที่จะทําลายตัณหาความอยากต่างๆ ที่มีอยู่
ภายในใจของเราได้ นอกจากการปฏิบตั ธิ รรม ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัส
สอน และได้ทรงปฏิบตั มิ าแล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงทําลายตัณหาความอยากต่างๆจาก
พระทัย จนหมดสิ้นแล้ว ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ทีท่ รงนําเอามาเผยแผ่สงั ่ สอนให้แก่สตั ว์
โลกได้นาํ เอาไปปฏิบตั ิ ผูท้ ม่ี ศี รัทธามีความเชื่อน้อมเอาไปปฏิบตั ิ ก็สามารถทําลายตัณหา
ความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็ นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้ บรรลุเป็ นพระอรหันตสาวกกัน
ขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก ท่านเหล่านี้ก็เป็ นบุคคลธรรมดา เป็ นปุถชุ นธรรมดาเหมือนเรา
เหมือนท่านทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนี้ ท่านก็มที กุ เพศทุกวัย มีทงั้ นักบวชมีทงั้ ฆราวาสผูค้ รอง
เรือน มีทงั้ หญิงมีทงั้ ชาย มีทงั้ เด็กมีทงั้ ผูใ้ หญ่ ไม่จาํ กัดเพศจํากัดวัย เพราะการทําลาย
กิเลสตัณหานี้ ไม่ได้อยู่ทเ่ี พศอยู่ทว่ี ยั ไม่ได้อยู่ทว่ี า่ เป็ นบรรพชิตหรือเป็ นคฤหัสถ์ เป็ น
นักบวชหรือเป็ นผูค้ รองเรือน แต่อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ธิ รรม ถ้ามีการปฏิบตั ธิ รรมก็จะมีการ
ทําลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ เป็ นหญิงก็ปฏิบตั ธิ รรมได้ เป็ นชายก็
ปฏิบตั ธิ รรมได้ เป็ นนักบวชก็ปฏิบตั ธิ รรมได้ เป็ นฆราวาสญาติโยมก็ปฏิบตั ธิ รรมได้
ดังนัน้ จึงไม่มีขอ้ อ้างข้ออะไรทัง้ นั้น ที่จะมาอ้างว่าไม่สามารถที่จะปฏิบตั ิธรรมได้ ข้ออ้าง
ที่ถกู ต้องก็คือ ขี้เกียจไม่อยากจะปฏิบตั ิ กลัวความทุกข์ยากลําบากที่เกิดจากการปฏิบตั ิ
ยังรักความสุขความสบาย จากการได้เสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะอยู่ ยังเสียดาย ยัง
ไม่กล้าทีจ่ ะทิ้งมันไป กลัวเวลาทิ้งมันไปแล้วจะทุกข์ทรมานใจ ถ้ามันทุกข์ก็เป็ นทุกข์ชวั ่
ระยะสัน้ ๆ ชัว่ ระยะทีเ่ รามาปฏิบตั ใิ หม่ๆ เพราะช่วงนัน้ เรายังไม่มธี รรม ทีจ่ ะมาต่อสูม้ า
ทําลายตัณหาความอยากต่างๆ แต่พอเราปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง ปฏิบตั ิ
อย่างไม่ลดราวาศอก ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ ธรรมทีจ่ ะเป็ นเครื่องมือมาทําลายตัณหาความ
อยาก ก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมา แล้วก็จะมาทําลายความอยากทีส่ ร้างความทุกข์ต่างๆ
ทีม่ าเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ธิ รรมนี้ ให้นอ้ ยลงไปให้เบาบางลงไป จนต่อไปความ
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อยากต่างๆนี้ก็จะมีนอ้ ยลงไปเรื่อยๆ ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากต่างๆก็จะมีนอ้ ยลง
ไปตามลําดับ ถ้ามีการปฏิบตั ธิ รรมอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการเพิม่ การปฏิบตั ใิ ห้มมี ากขึ้นไป
ตามลําดับ ธรรมก็จะมีกาํ ลังเพิม่ มากขึ้น ทีจ่ ะไปทําลายตัณหาความอยาก ทีเ่ ป็ นตัวสร้าง
ความทุกข์ยากลําบากใจ ทําให้มนั เบาบางลงไป ทําให้การปฏิบตั งิ า่ ยขึ้นไปตามลําดับ
การปฏิบตั ิน้ ี มันจะยากในเบื้องต้น แต่เมื่อเริ่มปฏิบตั ิไปแล้ว ความยากลําบากนี้ มันจะ
ค่อยๆลดลงไป เพราะ เราก็เกิดความชินชากับความยากลําบาก เราก็จะรูว้ ่าเราอยูก่ บั
มันได้ มันไม่ได้เป็ นของทีย่ ากเย็น ของทีเ่ ราไม่สามารถทําได้แต่อย่างใด ถ้าเราทําไปแล้ว
มันก็จะทําได้อยู่กบั มันได้ อยู่กบั ความยากลําบากได้ อยู่กบั ความอดอยากขาดแคลนได้
อดมื้อกินมื้อ อดวันกินวันได้ อดทีละ ๓ วันอดทีละ ๕ วันก็อดได้ ถ้าใจมีธรรมแล้ว
ความทุกข์ท่เี กิดจากความอยากในใจนี้ มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆ จะทําให้สามารถอยูก่ บั
ความทุกข์ยากลําบากได้อย่างสบาย ฉะนัน้ อย่ากลัวความทุกข์ยากลําบาก พยายามมอง
ถึงผลที่จะได้รบั ที่เกิดจากการปฏิบตั ิ ว่ามันคุม้ ค่าเหนื่ อย คุม้ ค่ากับความทุกข์
ยากลําบาก ทุกๆคนต้องผ่านความทุกข์ยากลําบากเหมือนกัน เวลาเราท้อแท้ท่านบอกให้
นึกถึงพระบรมศาสดา นึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะผูท้ เ่ี ป็ นราชโอรส ทีม่ คี วามสุขทางโลกระดับ
สูงสุด ทีไ่ ด้สละความสุขในระดับสูงสุดนี้ แล้วไปอยู่กบั สภาพของขอทาน อยู่แบบตามมี
ตามเกิด อาหารการกินทีอ่ ยู่อาศัยเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค อยู่แบบตามมีตาม
เกิดจริงๆ ได้อะไรมาก็ฉนั ไปตามทีไ่ ด้มา มีเสื้อผ้าอะไรพอใช้ปกปิ ดอวัยวะร่างกายได้ ก็
ใช้มนั ไป ผ้าบังสุกลุ นี่ สมัยพระพุทธกาล ท่านใช้ผา้ บังสุกลุ ก็คอื เศษผ้าทีเ่ ขาทิ้งไว้ในป่ า
ช้า หรือผ้าทีท่ ้งิ ไว้ในกองขยะ ไม่มใี ครถวายผ้านุ่งห่มให้กบั นักบวช นักบวชต้องหาผ้าเอง
หาผ้าทีเ่ ขาทิ้งไว้ตามสถานทีต่ ่างๆ เป็ นชิ้นใหญ่บา้ งชิ้นเล็กบ้าง เอามาสะสม พอได้จาํ นวน
ทีจ่ ะเอามาตัดเย็บเป็ นผ้านุ่งห่มได้ก็เอามาตัดเย็บ เสร็จแล้วก็เอาไปซักย้อมด้วยนํา้ ฝาด
นํา้ ทีต่ ม้ จากแก่นไม้ ก็ได้ผา้ มาใช้เป็ นเครื่องนุ่งห่มแล้ว อาหารก็บณ
ิ ฑบาตตามมีตามเกิด
แล้วแต่ชาวบ้านผูม้ จี ติ เมตตาจะอนุเคราะห์สงเคราะห์ เขากินอะไรเขาก็แบ่งส่วนนัน้ มาให้
เรากิน ก็กนิ ไป เขากินได้เราก็ตอ้ งกินได้ ยารักษาโรคก็ไม่มโี รงพยาบาล ไม่มรี า้ นขายยา
ก็รกั ษาไปตามธรรมเนียม รักษาด้วยยาสมุนไพรต่างๆ รักษาด้วยการดืม่ นํา้ มูตร ซึง่ เป็ น
ธรรมเนียมของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บในสมัยโบราณ ก็พอทีจ่ ะอยู่ได้ อย่างพระวรกาย
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ของพระพุทธเจ้า ก็อยู่ได้ถงึ ๘๐ พรรษาด้วยกัน ทัง้ ๆทีส่ มัยนัน้ ก็ไม่มหี ยูกไม่มยี า มี
โรงพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือ มีแพทย์มพี ยาบาลมีอะไรต่างๆไว้คอยดูแลร่างกาย
ร่างกายมันก็อยู่ของมันได้ถงึ ๘๐ – ๙๐ ปี ไม่เห็นจะมีปญั หาอะไร สมัยนี้มหี ยูกมียามี
แพทย์มพี ยาบาลมีโรงพยาบาล มีเครื่องมืออันทันสมัย ก็อยู่ได้เท่าๆกัน หรือบางทีอยู่ได้
น้อยกว่าก็มี เพราะกินดีเกินไปอยู่ดเี กินไป กินของทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยกับร่างกาย แทนทีจ่ ะ
มีอายุยนื ยาวนานกลับมีอายุสนั้ เพราะไม่รูจ้ กั การบริโภคให้ถกู สุขลักษณะ บริโภคตาม
ตัณหาความอยาก ก็เลยตายเพราะปาก ตายเพราะตัณหาความอยาก
ดังนัน้ ขอให้พวกเราอย่าไปกังวล ไปกลัวกับความทุกข์ยากลําบาก ถ้าขนาดพระราชโอรส
ท่านสุขสบายยิ่งกว่าเราหลาย ๑๐๐ เท่าด้วยกัน มาอยู่แบบขอทานได้ เราทําไมจะมาอยู่
แบบขอทานกันไม่ได้ ถ้าเราคิดอย่างนี้มนั ก็จะไม่มอี ุปสรรคมาขวางกัน้ แล้วถ้าเราบอกว่า
ถ้าเราปฏิบตั แิ ล้ว เราจะไม่ได้มคี วามสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เวลาเราปฏิบตั แิ ล้ว ถ้าจิต
มันสงบเมือ่ ไหร่ เราก็จะได้รบั ความสุขที่เหนือกว่าทีด่ กี ว่า ความสุขทีเ่ ราจะได้รบั จากการ
ดูการฟัง การดูละครการฟังเพลงอะไรต่างๆ จะสูค้ วามสุขทีไ่ ด้รบั จากการทําใจให้สงบ
ไม่ได้ เราจะได้สง่ิ ทีด่ กี ว่าเป็ นรางวัลเป็ นผลตอบแทน ความสุขทีเ่ ราได้รบั จากการปฏิบตั ิ
ธรรมนี้ เป็ นความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะสามารถออกปฏิบตั ไิ ด้ การปฏิบตั เิ ราก็รูว้ ธิ ีปฏิบตั กิ นั
แล้ว ว่าต้องมีสถานทีส่ งบสงัดวิเวก ต้องสํารวมอินทรียต์ าหูจมูกลิ้นกาย ด้วยการรักษา
ศีล ๘ ศีล ๘ นี้ก็คอื เป็ นการเจริญอินทรียส์ งั วรนี่เอง คือไม่หาความสุขจากทางร่างกาย
จากทางตาหูจมูกลิ้นกาย ละเว้นการรับประทานอาหาร ก็รบั ประทานเพือ่ ร่างกาย ไม่ได้
รับประทานเพือ่ ความสุขทางใจตามความอยาก รับประทานให้พออยู่ได้ ไม่ตอ้ ง
รับประทานหลายครัง้ หลายหนในแต่ละวัน รับประทานวันละครัง้ ก็พอเพียงต่อการดูแล
รักษาร่างกาย ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็งดไป เพือ่ จะได้มเี วลามาหาความสุขทางใจ
มาทําใจให้สงบ
การที่จะทําใจให้สงบได้ ก็ตอ้ งมีสติเป็ นเครื่องมือ สติน้ ี เป็ นเครื่องมือที่สาํ คัญที่สุดใน
การปฏิบตั ิธรรม เป็ นเหมือนกุญแจทีเ่ ราจะต้องใช้ถา้ เราต้องการทีจ่ ะขับรถไปไหนมาไหน
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ถ้าไม่มกี ญ
ุ แจรถนี้ เราก็รูว้ า่ เราไม่สามารถทีจ่ ะเข้าไปในรถยนต์ได้ เราจะไม่สามารถ
สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ ไม่สามารถทีจ่ ะขับรถยนต์ไปไหนมาไหนได้ ฉันใด การปฏิบตั ิ
ธรรมของเราก็จะไม่กา้ วหน้าไปไหน ถ้าเราไม่มกี ญ
ุ แจดอกสําคัญดอกนี้ ก็คอื สติ เราต้อง
พยายามสร้างสติข้นึ มา การสร้างสติน้ กี ็เป็ นเหมือนกับการไปหากุญแจรถยนต์น่เี อง ถ้า
เราได้สติเมือ่ ไหร่เราก็จะได้กญ
ุ แจรถยนต์เมือ่ นัน้ พอได้กญ
ุ แจรถยนต์เราก็เข้าไปนัง่ ใน
รถยนต์ได้ สตาร์ทรถยนต์ได้ ขับรถยนต์ไปไหนมาไหนได้ ถ้าเราได้สติแล้วเวลานัง่ สมาธิ
ใจก็จะสงบได้ แล้วออกจากสมาธิมา เราก็สามารถเจริญปัญญาได้ ถ้าเราเจริญปัญญาได้
เราก็จะตัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไป
สร้างความสุขในระดับต่างๆให้เกิดขึ้นมาได้ จนถึงระดับสูงสุดได้ เกิดจากการเจริญสติ
ในเบื้องต้น การเจริญสติน้ ีก็เป็ นเหมือนกับการเรียนในชัน้ ประถมหรืออนุบาล ต้องฝึ ก
เรียน ก.ไก่ ข.ไข่ เรียน เอ บี ซี เรียนนับ ๑ ๒ ๓ ไปก่อน พอเราเรียนได้แล้วท่องได้แล้ว
ก.ไก่ ข.ไข่ เอ บี ซี ๑ ๒ ๓ ได้แล้ว เราก็จะสามารถทีจ่ ะอ่านออกเขียนได้ สามารถทีจ่ ะ
บวกลบคูณหารได้ สามารถทีจ่ ะเรียนรูว้ ชิ าต่างๆได้ต่อไป ถ้าเราอ่านออกเขียนไม่ได้น้ ี เรา
จะไม่สามารถเรียนวิชาต่างๆได้ ไม่วา่ จะเป็ นวิชาอะไรก็ตาม ต้องอ่านออกเขียนได้ ต้อง
บวกลบคูณหารได้ ถึงจะสามารถเรียนรูว้ ชิ าต่างๆได้ ฉันใด การปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดธรรม
ต่างๆ เช่นสมาธิปญั ญา วิมตุ ติหลุดพ้น ก็จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องมีสติเป็ นผูเ้ ปิ ดทาง
ถ้ามีสติแล้วการนัง่ สมาธิก็จะสงบ ใจก็จะรวมเป็ นหนึ่ง สักแต่วา่ รูเ้ ป็ นอุเบกขา มีความสุข
ใจอิ่มเอิบใจ มีกาํ ลังทีจ่ ะต่อสูก้ บั ตัณหาความอยากต่างๆทีเ่ กิดขึ้น ในขณะทีใ่ ช้ปญั ญา
สอนใจให้เห็นโทษของความอยาก ให้เห็นโทษของสิง่ ทีอ่ ยากได้มา ว่าไม่ได้ทาํ ให้เกิด
ความสุขเพิม่ ขึ้น แต่กลับจะทําให้เกิดความทุกข์เพิม่ มากขึ้นไป ถ้าเห็นชัดด้วยปัญญาว่า
สิง่ ทีใ่ จอยากได้นนั้ เป็ นทุกข์ไม่ใช่เป็ นสุข ก็จะไม่อยากได้ ก็จะตัดความอยากได้สง่ิ ต่างๆ
ให้หมดไปจากใจได้ เพราะสิง่ ต่างๆทีอ่ ยากได้นนั้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ถาวรนัน่ เอง เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่
เทีย่ งแท้แน่นอนไม่คงเส้นคงวา ไม่เหมือนเดิมมีการเปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ มีการเจริญมี
การเสือ่ มไปในทีส่ ุด ไม่สามารถทีจ่ ะไปควบคุมบังคับ ไปห้ามเขาไม่ให้เสือ่ มได้ ไม่ให้เขา
เปลีย่ นแปลงได้ เขาต้องเปลีย่ นแปลงไปตามธรรมชาติของเขา ถ้าเราไปยึดไปติดเขาให้
ความสุขกับเรา เวลาทีเ่ ขาเปลีย่ นไป เขาก็จะไม่ให้ความสุขกับเราอีกต่อไป สิง่ ทีเ่ ป็ น
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ความสุขก็จะกลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา นี่คอื การทํางานของปัญญา ต้องคอยสอนใจ
ชี้บอกถึงความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ของสิง่ ต่างๆ และไม่สามารถทีจ่ ะไปควบคุมบังคับเขา
ได้ พอเขาเปลีย่ นไปความสุขทีไ่ ด้จากเขาก็จะเปลีย่ นไปด้วย ความสุขก็จะกลายเป็ นความ
ทุกข์ข้นึ มาแทน นี่คอื การสอนด้วยปัญญา เวลาออกจากสมาธิน้ ี เวลาเห็นอะไรอยากได้
อะไร อยากมีอะไร ให้ใช้ปญั ญาสอนว่ามันไม่เทีย่ ง มันต้องเปลีย่ นไป มันต้องเสือ่ มมัน
ต้องดับไป แล้วความสุขทีไ่ ด้มนั ก็จะกลายเป็ นความทุกข์ นี่วธิ ีเห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆ เห็น
เพราะว่ามันไม่เทีย่ งแท้แน่นอน
เห็นเพราะว่าไปห้ามมันไม่ได้ ห้ามมันไม่ให้มนั
เปลีย่ นแปลงไม่ได้ ห้ามไม่ให้มนั เสือ่ มไม่ได้ พอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเห็นโทษของความ
อยาก ทีอ่ ยากจะให้เขาไม่เสือ่ มไม่เปลีย่ นแปลง ก็จะหยุดความอยากต่างๆได้
พอหยุดความอยากต่างๆได้ ความทุกข์ใจก็จะไม่มี ความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก
อยากให้สง่ิ ทีเ่ สือ่ มไม่เสือ่ มนัน่ เอง อยากให้สง่ิ ทีเ่ ราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ให้เรา
ควบคุมบังคับได้ พอเห็นความจริงอันนี้เราก็ไม่ฝืนความจริง ยอมรับความจริง ปล่อยให้
เขาเสือ่ มไป ปล่อยให้เขาเปลีย่ นไป ถ้าปล่อยแล้วเราก็จะไม่ทกุ ข์ ความทุกข์เกิดจากความ
หลงทีไ่ ปคิดว่าเราไปสัง่ เขาได้ ไปเปลีย่ นเขาได้หา้ มเขาได้ แต่พอพิจารณาด้วยปัญญา ก็
จะเห็นว่าไม่มอี ะไรทีเ่ ราจะไปยับยัง้ ได้ไปเปลีย่ นแปลงได้ ทุกสิง่ ทุกอย่างเขาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของเขา เช่นร่างกายนี้ก็เป็ นไปตามธรรมชาติของเขา เขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็
เจริญเติบโตไป แล้วพอเขาเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ เขาก็จะเริ่มเสือ่ มลงไป เริ่มแก่ลงไป
เริ่มมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นไปตามลําดับ แล้วในทีส่ ุดเขาก็จะตายไป ไม่มใี คร
สามารถทีจ่ ะมาเปลีย่ นแปลงเขาได้ ห้ามเขาได้ ใครอยากไปเปลีย่ นแปลงก็จะทุกข์ใจ ถ้า
ไม่เปลีย่ นแปลงเขาก็จะไม่ทกุ ข์ใจ ผูท้ ม่ี ปี ญั ญาเห็นความจริงอันนี้ ก็จะไม่ไปเปลีย่ นแปลง
เขา เช่นพระอัญญาโกณฑัญญะ เป็ นบุคคลคนที่ ๒ ในโลกนี้ทเ่ี ห็นความจริงอันนี้ต่อจาก
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็ นพระองค์แรกทีท่ รงเห็นว่า สิง่ ใดมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา
ต้องมีการดับไปเป็ นธรรมดา พอนําเอามาสัง่ สอนให้แก่พระปัญจวัคคีย ์ หนึ่งในพระปัญจ
วัคคียก์ ็เข้าใจทันที คือพระอัญญาโกณฑัญญะ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า โกณฑัญญะ
รูแ้ ล้วหนอ โกณฑัญญะรูแ้ ล้วหนอ เห็นแล้วว่า สิง่ ใดมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมมีการ
ดับไปเป็ นธรรมดา ต้องดับไปเป็ นธรรมดา ไม่มใี ครมายับยัง้ มาห้ามการดับของสิง่ ต่างๆ
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ได้ ผูท้ อ่ี ยากจะไม่ให้ดบั ผูน้ นั้ ก็คอื ผูท้ ส่ี ร้างความทุกข์ให้แก่ตนเอง โดยใช่เหตุ เพราะว่า
มันก็ไม่ได้ไปเปลีย่ นแปลงการดับของสิง่ ต่างๆ สิง่ ต่างๆก็ยงั จะต้องดับไปอยู่ดี แต่คนที่
ไม่รูค้ วามจริงอันนี้ ก็ตอ้ งฝื นทันที เพราะอยากจะให้สง่ิ ต่างๆไม่ดบั นัน่ เอง พอเกิดความ
อยากไม่ให้สง่ิ ต่างๆดับ ก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
ความทุกข์ใจของพวกเราทุกคน ก็เกิดจากความอยากอันนี้นนั ่ เอง การทีเ่ รามองไม่เห็น
อนิจจัง คือความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน การเสือ่ มการดับของสิง่ ทัง้ หลาย มองไม่เห็นอนัตตา
ว่าเราไม่สามารถทีจ่ ะไปยับยัง้ ไปห้ามได้ ถ้าเราเห็นอนิ จจังเห็นอนัตตา เราก็จะดับความ
ทุกข์ได้ เพราะความทุกข์น้ ี เกิดจากความอยาก ในสิ่งที่มนั เป็ นไปไม่ได้นนั ่ เอง พอเรารู ้
ว่ามันไม่สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงมันได้ เราอยากไปก็ทาํ ให้เราทุกข์ไปเปล่าๆ ก็เราทุกข์
ไปทําไม เราก็ปล่อยมันไป ยอมให้มนั ดับ ร่างกายมันจะแก่ก็ยอมให้มนั แก่ มันจะเจ็บจะ
ตายก็ยอมให้มนั เจ็บมันตายไป ก็มเี ท่านัน้ ร่างกายนี้ไม่มใี ครทีจ่ ะมายับยัง้ มันได้ ร่างกาย
ของพระพุทธเจ้าก็ตอ้ งเสือ่ มดับไป
ร่างกายของพระอรหันตสาวกก็ตอ้ งเสือ่ มดับไป
ร่างกายของพวกเราทุกคนก็ตอ้ งเสือ่ มดับไป แต่ทาํ ไมเรายังมาทุกข์กบั มันอยู่ ก็เพราะว่า
เรายังไม่เห็นมันอย่างชัดเจนนัน่ เอง เราเห็นแบบสัญญา เวลาใครพูดถึงเราก็เห็น แต่พอ
ไม่มใี ครพูดถึงหรือเราไม่คดิ ถึงมัน เราก็ไม่เห็นแล้ว เราก็อยากให้มนั ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย
แล้ว ดังนั้นเราจึงต้องเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่ องจนไม่หลงไม่ลมื ทุกเวลานาที ที่เราเห็น
ร่างกายของเราหรือของใครก็ตาม เราต้องเห็นอนิ จจังเห็นอนัตตาทันที แล้วเราจึงจะไม่
ทุกข์กบั มัน ถ้าเราไม่เห็นเราก็จะทุกข์ข้ ึนมาทันที
ตอนนี้เราขาดปัญญาระดับนี้ ทีเ่ รียกว่าระดับภาวนามยปัญญา เพราะใจของเรายังไม่สงบ
ถ้าใจเราไม่สงบ เราไม่สามารถเจริญปัญญาได้ตลอดเวลานัน่ เอง เพราะจะถูกกิเลสตัณหา
ทีม่ กี าํ ลัง ดึงให้เราไปมองทางอื่นไปคิดถึงเรื่องอื่น จนทําให้เราลืมว่าร่างกายนี้ตอ้ งแก่ตอ้ ง
เจ็บต้องตายไป พอพบกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ก็เกิดความทุกข์ใจ
ขึ้นมาทันที เราจึงต้องพยายามเจริญสติให้มากเพือ่ ทําใจให้สงบให้ได้ เมือ่ ใจสงบแล้ว
ออกจากความสงบมา ก็ใช้การเจริญปัญญานี้อย่างต่อเนื่องคิดถึงความแก่ความเจ็บความ
ตาย คิดถึงอนิจจังคิดถึงอนัตตาอยู่เรื่อยๆ จนมันฝังอยู่ในใจของเรา ไม่หลงไม่ลมื คิดถึง
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เรื่องอะไร มันจะทําอะไรนี้ มันจะคิดถึงอนิจจังอนัตตาของร่างกายเสมอ แล้วมันก็จะถาม
ว่าทําไปทําไม ทําไปให้มนั เหนื่อย ได้ประโยชน์อะไร อยู่เฉยๆไม่ดกี ว่าหรือ ไปยุ่งยากไป
ทุกข์กบั เรื่องราวต่างๆทําไม เรื่องราวต่างๆเขาก็ตอ้ งเจริญเขาก็ตอ้ งเสือ่ มไปตามกาลตาม
เวลาของเขานัน่ แหละ เราไม่ตอ้ งไปยุ่งกับเขา เขาก็เป็ นของเขาอยู่อย่างนัน้ เขาจะเจริญ
เขาก็เจริญ เขาจะเสือ่ มเขาก็จะเสือ่ มเอง แล้วเราก็จะปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างได้ ไม่ตอ้ ง
แบกทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่ตอ้ งมาให้ความทุกข์กบั เรา ถ้าเรามีปญั ญา ถ้าเราเห็นความเสื่อม
เห็นอนิ จจัง เห็นอนัตตาว่าเราไปห้ามไม่ได้ ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปยับยัง้ ไม่ได้ นี่ คือ
ปัญญาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้สมาธิแล้ว เราจะสามารถพิจารณาได้อย่างต่อเนื่ อง
เพราะจะไม่มีตณ
ั หากิเลสมาคอยลากให้เราไปคิดเรื่องอืน่ นัน่ เอง แต่ถา้ ใจเราไม่สงบ
กิเลสตัณหานี้มกี าํ ลังมากกว่าธรรม จะไม่สามารถดึงใจให้มาคิดในทางธรรมได้ในทาง
ปัญญาได้ จะถูกกิเลสดึงไปคิดในทางตัณหาความอยากได้ ก็เลยทําให้ลมื เรื่องอนิจจัง
อนัตตาไป พอไปเจอความจริงเข้าก็เกิดความอยากทันที เกิดความอยากก็เกิดความทุกข์
ขึ้นมาทันที
ดังนัน้ เราต้องพยายามปฏิบตั ธิ รรมกันให้ได้ ถ้าเราอยากจะได้ปญั ญา เราอยากจะได้ละ
ได้ตดั ความอยากต่างๆ ดับความทุกข์ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในใจของเรา เวลาเราเห็นอนิจจัง
เวลาเราเห็นอนัตตา เราจะได้รูส้ กึ เฉยๆ รูส้ กึ ว่ามันเป็ นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องคอขาด
บาดตายอะไร เวลาเห็นใครตายได้ยนิ ข่าวใครตายนี้ ถ้าไม่เห็นอนิจจังเห็นอนัตตา
ตลอดเวลา มันจะตกใจขึ้นมาทันที จะเกิดความกลัวเกิดความเสียใจขึ้นมาทันที แต่ถา้
เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลา มันจะรูส้ กึ เฉยๆ มันรูว้ า่ มันจะต้องเป็ นอย่างนัน้ รู ้
ไว้ก่อนทีม่ นั จะเกิดแล้ว แล้วพอมันเกิด มันจะทําให้เราตื่นเต้นตกใจได้อย่างไร นี่คอื เรื่อง
ของการปฏิบตั ธิ รรม เราปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ให้เกิดปัญญา เพือ่ จะได้ใช้ปญั ญานี้ หยุดความ
อยากต่างๆ ทีเ่ ป็ นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจของเรา ถ้ามีปญั ญาแล้ว ตัณหาก็จะไม่
เกิด ทุกข์ก็จะไม่เกิด จะมีปญั ญาได้ก็ตอ้ งมีสมาธิ จะมีสมาธิได้ก็ตอ้ งมีสติ ฉะนัน้ จะต้อง
พยายามเจริญสติให้ได้ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ควบคุมใจอย่าให้คดิ เรื่อยเปื่ อย
ลอยไปลอยมากับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ให้อยู่กบั เรื่องเดียว อยู่กบั พุทโธ อยู่กบั ร่างกาย แล้วใจ
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จะตัง้ มัน่ แล้วเวลานัง่ สมาธิใจก็จะสงบ ออกจากสมาธิมาก็จะเจริญปัญญาได้ มีปญั ญาก็
จะละตัณหาความอยากต่างๆ ดับความทุกข์ต่างๆได้ ได้บรมสุขขึ้นมาได้
นี่คอื การปฏิบตั ทิ พ่ี วกเราต้องบังคับตัวเราเองให้ปฏิบตั ใิ ห้ได้ ถ้าเราไม่บงั คับแล้วมันก็จะ
ไม่มวี นั ทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้ เมือ่ บังคับได้แล้วมันก็จะบังคับไปได้เรื่อยๆ ถ้าไม่บงั คับปล่อยให้
เป็ นไปตามอารมณ์ วันไหนอยากนัง่ อยากปฏิบตั กิ ป็ ฏิบตั ไิ ป พอวันไหนไม่อยากนัง่ ไม่
อยากปฏิบตั กิ ็จะไม่ได้ปฏิบตั ิ แต่ถา้ เราบังคับมันได้ วันไหนมันไม่อยากจะปฏิบตั เิ ราก็
บังคับให้มนั ปฏิบตั ไิ ด้ บังคับให้มนั ปฏิบตั ทิ กุ วันได้ เราต้องใช้การบังคับใจ ถึงจะ
สามารถที่จะทําให้การปฏิบตั ขิ องเรานี้ เป็ นไปได้อย่างต่อเนื่ อง และเจริญก้าวหน้าไป
ตามลําดับ จนถึงขัน้ สูงสุดได้ จึงขอฝากเรื่องของการพิจารณาระลึกถึงพระปัจฉิ มโอวาท
ของพระพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสเตือนพวกเราไว้กอ่ นที่จะจากไปว่า สังขารทัง้ หลายเป็ นของ
ไม่เที่ยงแท้แน่ นอน มีการเจริญและมีการเสื่อมดับไปเป็ นธรรมดา จงยังประโยชน์ของ
ตนและของท่านให้ถงึ พร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด
ถาม ทีท่ ่านอาจารย์เทศน์บอกว่า ใจเป็ นอะไรทีไ่ ม่เกิดไม่ตาย แต่ในส่วนของจิตนี่
เหมือนกับว่ามีการเกิดดับ อยากให้ท่านอาจารย์อธิบายจุดนี้
ตอบ คือสิง่ ทีม่ อี ยู่ในใจนี้ เราเรียกว่าธรรมมารมณ์ มีการเกิดการดับ เปลีย่ นไปเปลีย่ น
มา อารมณ์ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในใจเรา ถ้าใจเราเปรียบเหมือนท้องฟ้ า พวกเมฆ
หมอกต่างๆนี้ก็เป็ นเหมือนอารมณ์ ท้องฟ้ าบางวันก็แจ่มใสปราศจากเมฆหมอก
บางวันก็มดื ครึ้มมีเมฆหมอกปกคลุมอยู่
แต่ทอ้ งฟ้ าก็ยงั เป็ นท้องฟ้ าอยู่เดิม
ท้องฟ้ าไม่ได้เปลีย่ นไปกับเมฆหมอกทีเ่ ปลีย่ นไปเปลีย่ นมา ใจคือผูร้ ู ้ ผูร้ ูน้ ้ ี ไม่
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สักแต่ว่ารูอ้ ยูต่ ลอดเวลา แต่อารมณ์ท่ปี รากฏขึ้นมาในใจ
หรือนามขันธ์ท่เี ป็ นอาการของใจนี้ มีการเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
สังขารมีการคิด คิดแล้วก็หยุดคิด สัญญามีการจําได้หมายรูแ้ ล้วก็หยุดจํา
วิญญาณก็รบั รูร้ ูปเสียงกลิน่ รสเข้ามาแล้วก็หายไป แล้วก็รบั รูใ้ หม่ เวทนาก็
เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา มีสุขบ้าง มีทกุ ข์บา้ ง มีไม่สุขมีไม่ทกุ ข์บา้ ง เหล่านี้ก็เรียกว่า
เป็ นอาการต่างๆทีม่ อี ยู่ในใจ สิง่ เหล่านี้มนั มีการเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เหมือนอย่าง
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ทีเ่ ปรียบเทียบไว้ทอ้ งฟ้ า ท้องฟ้ านี้ถา้ ไม่มเี มฆไม่มหี มอกไม่มพี ายุไม่มอี ะไร มันก็
ว่าง ใส สะอาด เหมือนนํา้ ทีส่ ะอาด ใจเวลาทีส่ งบอยู่ในอัปปนาสมาธิก็ไม่มอี ะไร
ไม่มอี ะไรเกิดไม่มอี ะไรดับไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลง ทุกสิง่ ทุกอย่างสักแต่รู ้ รูอ้ ยู่
อย่างเดียว แต่พอออกจากอัปปนาสมาธิมา เริ่มมีสญั ญาสังขารวิญญาณทํางาน ก็
ปรากฏมีอารมณ์ต่างๆขึ้นมา แล้วก็เกิดมาแล้วก็ดบั ไป เปลีย่ นไปเปลีย่ นมาอยู่
เรื่อยๆ ผูท้ ป่ี ฏิบตั ธิ รรมก็จะมีธรรมทีส่ ามารถทีจ่ ะกําจัดสิง่ เหล่านี้ให้หมดไปจากใจ
ได้ ใจก็จะเป็ นใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ใจทีไ่ ม่มอี ารมณ์อะไรต่างๆ ไม่มกี ารเกิดการ
ดับของอารมณ์ต่างๆภายในใจ นี่คอื เรื่องของใจ ถ้าเราได้รบั การปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
ธรรมแล้ว ธรรมก็คือสติสมาธิปญั ญานี้ จะมาเป็ นผูท้ ่กี รอง กําจัด สิ่งต่างๆที่ทาํ
ให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ให้มนั หายไปหมดไปจากใจ
ถาม ครัง้ หนึ่งในการภาวนา ถอยออกจากสมาธิ เริ่มรูส้ กึ นึกคิด ยกกายขึ้นมาพิจารณา
ปรากฏเป็ นรูปท่อนแขน ต่อมารูปก็แสดงอาการไหม้ไฟจนเกรียม โยมก็รูส้ กึ ปวด
ร่างกายตัวเองมาก เหมือนตัวเองกําลังถูกไฟไหม้เสียเอง ขอพระอาจารย์แนะนํา
ในการภาวนาต่อไปด้วยครับ
ตอบ ก็ควรให้มนั ไหม้ไปทัง้ ร่างกายเลย เหมือนเวลาทีเ่ ขาจับเข้าไปใส่ในโลงศพแล้วเขา
ก็เอาเข้าเตาเผาไป เผาให้มนั จนกระทัง่ เหลือแต่ข้เี ถ้ากับเศษกระดูก พิจารณามัน
อยู่อย่างนี้เรื่อยๆซํา้ แล้วซํา้ อีก เอาตัง้ แต่ร่างกายทีย่ งั ไม่ถกู เผา ร่างกายทีย่ งั ไม่
ตาย แล้วก็ให้มนั ตายไปหมดลมหายใจ ให้เขามารดนํา้ ศพเรา เสร็จแล้วก็ให้เขา
จับเข้าโลงแล้วก็เอาเข้าเตาเผา ออกจากเตาเผาก็กลายเป็ นขี้เถ้ากลายเป็ นเศษ
กระดูกไป นี่คอื ทางไปของร่างกายของเรา ทีจ่ ะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคน ถ้าเรา
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ เราจะได้ไม่หวาดกลัว ไม่ตกใจ เพราะเราเป็ นผูพ้ จิ ารณา เรา
ไม่ได้เป็ นร่างกาย เราจะแยกผูพ้ จิ ารณาออกจากร่างกายได้ เราจะรูว้ า่ เราเป็ น
เพียงแต่ผูท้ ม่ี าครอบครองร่างกายนี้ชวั ่ คราว แล้วถึงวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะต้องมี
อันเป็ นไป ร่างกายเขาอายุสนั้ กว่าเรา เราอายุยนื กว่าเขามาก เขาตายไปเราก็ไม่ได้
ตายไปกับเขา ถ้าเราเบือ่ กับการทีจ่ ะต้องมาเผาร่างกายเราอยู่เรื่อยๆ เราก็จะได้ยุติ
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การไปมีร่างกายใหม่ ถ้าเรายังไม่เบือ่ เราก็ไปมีใหม่ ไปมีใหม่เราก็ตอ้ งมาแก่มาเจ็บ
มาตายใหม่
นี่คอื การพิจารณาร่างกาย พิจารณาให้มนั เห็นอนิจจังของร่างกาย เกิดแก่เจ็บตาย
ให้มนั เห็นว่าเป็ นอนัตตา ห้ามมันไม่ได้มนั ไม่ใช่ตวั เรามันไม่ใช่ของเรา ไม่มสี ่วน
ไหนในร่างกายนี้ทเ่ี ป็ นเราเลย เราไปยึดมันเอง เหมือนกับเราได้อะไรมาเราก็ไป
ยึดแล้วว่าเป็ นของเราขึ้นมาทันที ได้ลูกมาก็ยดึ ว่าเป็ นลูกของเรา ได้สามีก็ยดึ ว่า
เป็ นสามีของเรา แล้วเป็ นยังไงพอถึงเวลาเขาก็จากเราไป พอเขาจากเราไปเราก็
ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจ ถ้าเรารูว้ า่ ต่อไปเขาต้องจากเราไป เราก็ไม่ไปยึดไปติด
ว่าเป็ นของเรา เขาจะไปก็เรื่องของเขา เขาจะอยู่ก็เรื่องของเขา เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั
เขา ร่างกายของเราต่อไปจะต้องตายไป เราก็จะไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั เขา ถ้าเรา
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ เห็นภาพของอนาคตของร่างกาย ว่ามันจะต้องเป็ นอย่างนี้ มัน
จะต้องถูกเขาเอาจับเข้าไปเผาในเตาไฟ รักกันขนาดไหนเคารพกันขนาดไหน ก็ไม่
มีใครอยากจะเก็บร่างกายนี้ไว้ พอถึงเวลาตายไปแล้วก็ตอ้ งจัดการกับมันไป ให้
มันกลับคืนสู่สภาพเดิม คือกลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟไป ถ้าพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆ
ต่อไปใจก็จะเคยชินกับความตายของร่างกาย ใจก็จะไม่หวาดกลัวไม่วติ กไม่กงั วล
ถาม ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับว่า การทําสมถภาวนา เราสามารถทําด้วยการเดิน
จงกรม หรือการนัง่ สมาธิเท่านัน้ ด้วยการบริกรรมหรือดูลมหายใจ เพือ่ ทําใจให้
สงบ ส่วนการทําวิปสั สนาภาวนานัน้ เราสามารถทําได้ในทุกอิรยิ าบถ เพือ่
พิจารณากฎไตรลักษณ์
ตอบ คือการทําใจให้สงบนี้ ท่านัง่ นี้จะเป็ นท่าทีเ่ หมาะทีส่ ุด เพราะว่าเป็ นท่าทีใ่ จไม่ตอ้ ง
ทําอะไรกับร่างกาย ถ้าร่างกายยังเดินอยู่ใจยังต้องทํางานคอยควบคุมร่างกายอยู่
เพราะร่างกายนี้ก็เป็ นเหมือนรถยนต์ ถ้ารถยนต์ขบั เคลือ่ นนี้ คนขับก็ตอ้ งคอย
เฝ้ าดูการขับเคลือ่ นของรถยนต์ ถ้านอนหลับเดีย๋ วก็ไปชนกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้ได้ แต่ถา้
จอดรถดับเครื่องแล้ว ทีน้ จี ะนอนหลับหรือจะทําอะไรก็ไม่เป็ นปัญหา ไม่ตอ้ ง
ทํางานเกี่ยวกับร่างกายได้ การนัง่ ภาวนาทําใจให้สงบเป็ นสมาธิน้ ี เพื่อให้ใจได้
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หยุดได้พกั ผ่อน ใจจะหยุดพักผ่อนได้ตอ้ งปล่อยร่างกายก่อน คือต้องไม่มาคอย
ควบคุมร่างกาย ถ้ายังเดินอยู่น้ ตี อ้ งคอยควบคุม ถ้าไม่ควบคุมเดีย๋ วมันล้ม หรือ
เดีย๋ วมันเดินไปชนสิง่ นัน้ สิ่งนี้ การที่จะทําใจให้สงบในท่าเดินท่ายืนมันจึงยาก
กว่า การทีจ่ ะให้มนั สงบในท่านัง่ จึงมีธรรมเนียมมีการปฏิบตั นิ งั ่ สมาธิกนั เป็ น
หลัก ถ้าต้องการทําใจให้สงบ พระพุทธรูปเกือบทุกรูปทีเ่ ราเห็นนี้ จะอยู่ในท่านัง่
ทัง้ นัน้ ท่าของสมาธิ ท่าเดินท่ายืนนี้จะไม่สงบ หรือถ้าจะสงบก็ตอ้ งมีเหตุบงั คับให้
มันสงบ อย่างทีเ่ คยเล่าให้ฟงั เกี่ยวกับหลวงปู่ชอบทีท่ ่านชอบเดินธุดงค์ตอน
กลางคืน เพราะอากาศมันเย็นสบายไม่รอ้ น ท่านจะเดินธุดงค์ตอนกลางคืน แล้ว
ท่านใช้โคมไฟทีจ่ ดุ ด้วยเทียน เดินไปในป่ าแล้วก็ภาวนาไป เจริญพุทโธๆไป เจริญ
สติไประหว่างทางเดิน แล้ววันหนึ่งท่านก็เดินไปจ๊ะเอ๋กบั เสือโคร่งตัวหนึ่ง พอตา
เห็นเสือโคร่งจิตรูว้ า่ เป็ นเสือโคร่งปั ๊บ จิตมันก็วูบเข้าไปในสมาธิเลย มันรวมเข้าไป
เลย เพราะตอนนัน้ มีสติคอยควบคุม ถ้าไม่มสี ติมนั ก็จะตื่นเต้นตกใจ วิง่ หนีกนั
โกลาหล แต่เพราะว่ามีสติคอยควบคุมใจอยู่ตลอดเวลา ใจมันไม่มที ไ่ี ปมันก็เลย
ต้องเข้าไปในที่ ทีส่ มาธิ ทีอ่ ปั ปนาฯ ท่านบอกว่าเวลาเข้าไปนี้ ทุกสิง่ ทุกอย่าง
หายไปหมดจากใจ เสือก็หายไป ร่างกายของท่านก็หายไป เหลือแต่ใจสักแต่วา่
รูอ้ ยู่ตามลําพัง พอออกจากสมาธิมา เทียนทีจ่ ดุ ไว้ในโคมไฟนี้มนั ไหม้มอดหายไป
หมดแล้ว ไม่ทราบว่าท่านยืนอยู่ในท่านัน้ อยู่นานสักเท่าไร เสือก็หายไปไม่มอี ะไร
นี่คอื การรวมเข้าสู่สมาธิของจิตในท่าเดิน มันต้องมีอะไรทีม่ าบังคับ มันถึงจะลง
ได้อย่างเต็มที่
แต่การเดินจงกรมแล้วทําใจให้สงบได้ก็มเี หมือนกัน คือจิตก็รวมแต่ไม่รวมเต็มที่
คือจิตสงบนิ่งเป็ นอุเบกขาสักแต่วา่ รู ้ แต่ยงั รับรูร้ ่างกาย รับรูเ้ วทนาทีเ่ กิดจากการ
เดินอยู่ แต่จะไม่รูส้ กึ เจ็บปวดเหมือนตอนทีจ่ ติ ไม่ได้รวม จิตรวมแล้วรูส้ กึ ว่าเดิน
สบาย เหมือนเดินบนนุ่นอะไรอย่างนี้ แล้วมันนิ่มมันสบาย ไม่เหมือนตอนทีม่ นั
ไม่สงบนี้เดินบนพื้นแข็งๆมันเจ็บมันเมือ่ ย อันนี้ก็เป็ นได้ถา้ มีสติต่อเนื่องจดจ่อ ไม่
ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ มันก็รวมได้แต่จะไม่รวมเต็มที่ เหมือนกับ
เวลาทีน่ งั ่ สมาธิ นัง่ สมาธิก็รวมเต็มทีก่ ็มไี ม่รวมเต็มทีก่ ็มเี หมือนกัน ดังนัน้ ความ
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จริงจะว่าท่าของร่างกายนี้ เป็ นตัวกําหนดหรือไม่ ก็ไม่ใช่ ตัวทีจ่ ะกําหนดจริงๆก็
คือตัวสติ ถ้ามีสติแล้วมันก็สามารถรวมได้ในทุกท่า แต่มนั จะง่ายหรือยากกว่ากัน
เท่านัน้ เอง ท่านัง่ นี้จะง่ายกว่าท่าเดิน เพราะว่าใจไม่ตอ้ งมาควบคุมร่างกาย นัง่
แล้วก็ปล่อยร่างกายได้ ให้อยู่กบั พุทโธไปอย่างเดียว ไม่ตอ้ งไปกังวลกับเรื่องของ
ร่างกายว่าจะไปชนสิง่ นัน้ สิ่งนี้หรือเปล่า แต่ท่าเดินนี้มนั ยังต้องคอยดู ดูทาง เดิน
ไปสุดทางก็ตอ้ งเลี้ยวกลับ มันก็เป็ นการทํางานของใจไปด้วย มันก็เลยจะทําให้
รวมยาก เขาถึงนิยมถ้าต้องการให้จติ รวมนี้ มักจะนัง่ ในท่านัง่ กันมากกว่า
ถาม ลูกทําการงานด้านจัดเลี้ยงโรงแรม ซึง่ เลีย่ งไม่ได้ท่ตี อ้ งขายเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
เพราะลูกค้าต้องการให้จดั ให้มใี นงาน ตรงนี้รูส้ กึ ผิดในใจ ทีเ่ ราเป็ นส่วนหนึ่งใน
การลดทอนปัญญาผูอ้ ่นื เราควรวางใจเช่นไรคะ
ตอบ ถ้าเราไม่ทาํ แล้วคนเขาจะเลิกดืม่ หรือเปล่า ถ้าเราเลิกทําแล้วเขาเลิกดืม่ เราก็ควรจะ
เลิก แต่ถา้ เราเลิกทําเขาก็ยงั ดืม่ เขาก็ยงั หาคนอื่นมาทําแทนเราก็ทาํ ของเราไป
ปัญหาอยู่ทว่ี า่ เราอย่าไปดืม่ เองก็แล้วกัน
ถาม อาทิสมานกายนี่คอื อะไรคะ
ตอบ ก็ลองไปถามกูลเกิลดู เราก็ไม่รูเ้ หมือนกันศัพท์แสงพวกนี้เราก็ไม่เคยใช้มาก่อน
ถาม เวลาทําสมาธิ จะทําอานาปานสติ จับลมหายใจเข้าออก แต่จบั ลมหายใจแล้วเห็น
ท้องพองยุบด้วย หากภาวนาพร้อมกับจับอาการทัง้ ลมหายใจทีป่ ลายจมูกและ
ท้องพองยุบไปด้วย จะได้ไหมคะ
ตอบ ไม่ควร ควรจะเอาทีใ่ ดที่หนึ่ง เพราะต้องการให้จติ ไม่แยก ถ้าเราดูทจ่ี มูกด้วยดูท่ี
ท้องด้วย จิตมันก็ตอ้ งเคลือ่ นไปเคลือ่ นมา ขยับไปขยับมา มันก็จะไม่น่งิ ต้องให้
มันอยู่ทเ่ี ดียวจุดใดจุดหนึ่ง ให้เลือกเอา จะอยู่ทป่ี ลายจมูกก็ได้ตรงทีล่ มเข้าออก
หรือจะอยู่ทท่ี อ้ งก็ได้เวลามันยุบเข้าพองออก ให้อยู่ในทีเ่ ดียว หรือถ้าจะใช้พทุ โธก็
ไม่ตอ้ งใช้ลม บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวไม่ตอ้ งดูลม มันจะได้อยู่กบั เรื่องเดียว
44

แล้วมันก็จะรวมได้งา่ ยกว่าอยู่ ๒ เรื่อง บางคนชอบพุทเข้าโธออกนี้มนั ก็เป็ น ๒
ไปแล้ว พุทกับโธ อย่างทีต่ อ้ งทําอย่างนี้เพราะในเบื้องต้นจิตมันฟุ้ง มันมีกาํ ลัง
ต่อต้านมาก มันไม่ยอมอยู่กบั เรื่องเดียว มันอยากจะอยู่กบั หลายเรื่องก็เลยหา
เรื่องให้มนั อยู่ หาพุทโธให้มนั อยู่กบั ใจ แต่ถา้ ภาวนาไปแล้วพอมันไม่ฟ้ งุ แล้วก็
ควรจะหยุด เอามันอย่างใดอย่างหนึ่งไป เอาพุทโธก็พทุ โธไป เอาลมก็เอาลมไป
เลยจะดีกว่า ไม่เช่นนัน้ มันจะไม่รวม เพราะมันยังเป็ น ๒ อยู่ ยังเป็ นพุทเข้าโธ
ออกอยู่ เอามันอย่างเดียว ถ้าเอาลมก็ดูลมไปเฉยๆไม่ตอ้ งพุทโธ แต่ถา้ มันยังกลิ้ง
ไปกลิ้งมายังไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ ก็ตอ้ งใช้พทุ โธช่วย ถ้าใช้พทุ โธบางทีกไ็ ม่
ต้องใช้ลม อยู่กบั พุทโธไปเลย หรือจะใช้สวดมนต์ไปก็ได้ ท่องคาถาอาคมอะไร
ต่างๆทีเ่ รานึกได้ ก็ท่องไปก็ได้ เอาให้มนั อยู่ อย่าให้มนั ไป คิดถึงลูกคิดถึงสามี
ภรรยา คิดถึงเรื่องงานเรื่องการ ๑๐๘ ให้อยู่กบั ปัจจุบนั แล้วเดีย๋ วมันก็จะเข้าสู่
ความสงบได้
ถาม แล้วเวลานอน ศิษย์ก็ทาํ สมาธิก่อนจะหลับด้วยคะ แต่ตอนกําหนดลมหายใจทํา
สมาธิ จะรูส้ กึ ตื่นอยู่ตลอดเวลา ตาหลับแต่จติ ไม่หลับ และรูส้ กึ เหนื่อย อาการ
แบบนี้ตอ้ งทําอย่างไรบ้างคะ
ตอบ ก็อย่าภาวนา เพราะบางทีภาวนาแล้วสติมนั มีกาํ ลังมาก มันก็จะตื่นตัว สติน้ ีก็เป็ น
ตัวทําให้จติ ตื่น ก็อย่าไปภาวนา ก็นอนแบบปกติไป เคยนอนหลับยังไงก็นอน
แบบนัน้ ไป
ถาม ถ้าการยอมตายได้ครัง้ หนึ่งในนิมติ เป็ นโสดาปฏิผลหรือไม่เจ้าคะ
ตอบ มันก็ข้นึ อยู่กบั ว่ายอมตายด้วยสาเหตุใด ถ้ายอมตายเพราะเห็นว่า การไม่ยอม
ตายนี้เป็ นความทุกข์ เพราะเกิดจากความอยาก อันนี้ก็จะเป็ นโสดาฯได้ ต้องเห็น
อริยสัจ เห็นว่าใจเราทุกข์เพราะความอยากไม่ตาย แต่ถา้ เรายอมตายเพราะเรารู ้
ว่ามันยังไงก็ตอ้ งตาย ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ตอ้ งไม่ฝืนความจริง ไม่ไปอยาก
ไม่ตาย พอเราละความไม่อยากไม่ตายได้ เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความตาย แต่ถา้ เรา
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ยอมตายเพราะว่าเราจนตรอกไม่มที างหนี อันนี้คราวหน้าถ้ามันมีช่องหนีมนั ก็
อาจจะหนีต่อ มันจะไม่ยอมตายอยู่ดี ฉะนั้นต้องยอมตาย เพราะเห็นว่าการไม่
ยอมตายนี้ เป็ นความทุกข์ เกิดจากความอยากอยู่ ถ้าอย่างนี้ ถึงจะเรียกว่า เห็น
บรรลุธรรม เห็นอนิ จจังเห็นว่าร่างกายนี้ จะอยากไม่อยากอย่างไรมันก็ตอ้ งตาย
ถ้าอยากไม่ตายมันก็จะทุกข์ไปเปล่าๆ ถ้ายอมตายเพราะว่ามันต้องตายก็จะไม่
ทุกข์ ก็จะบรรลุได้ ต้องเห็นอริยสัจ ๔
ถาม เมือ่ ๙ ปี ทแ่ี ล้วนัง่ อยู่ในศาลา ทําสมาธิดว้ ยปรากฏว่าเห็นจังหวะทีจ่ ติ แย๊บออกมา
เร็วมากคะ ทุกขณะทีจ่ ติ เคลือ่ น เห็นตลอด เป็ นอยู่ประมาณ ๑๐ นาทีแล้วก็
หายไป แล้วไม่ปรากฏมาอีกจนปัจจุบนั ขอเมตตากราบเรียนว่า สามารถเห็น
ความเคลือ่ นของจิตเพราะเหตุใด และจะทําอย่างไรทีจ่ ะให้เห็นจิตแย๊บออกมา
เช่นนัน้ อีกคะ แล้วจะช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ธิ รรมหรือไม่คะ
ตอบ ก็ทเ่ี ห็นก็เห็นด้วยสติน้ ี ถ้าเราเจริญสติต่อไปเราก็จะเห็นเหมือนทีเ่ ราเคยเห็น ถ้า
เราหยุดเจริญสติเมือ่ ไหร่มนั ก็จะไม่เห็น ดังนั้นถ้าเราอยากจะเห็นการเคลื่อนไหว
ของจิตในทุกรูปแบบนี้ เราก็ตอ้ งเจริญสติ พอเราเจริญสติแล้วจิตก็จะเห็นตัวจิต
ถ้าเราไม่เจริญสติจติ มันก็จะไปอยู่กบั เรื่องทีม่ นั คิดถึง เรื่องคนนัน้ เรื่องคนนี้มนั ก็
จะไม่เห็นจิต ไม่เห็นการเคลือ่ นไหวของจิต เห็นการเคลือ่ นไหวของบุคคลต่างๆ
เวลาเรามองออกไปข้างนอกนี่เราจะเห็นเขาเคลือ่ นไหวทํานู่นทํานี่ แต่เราจะไม่เห็น
จิตของเราทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าต่อการเคลือ่ นไหวของเขา แต่ถา้ เราฝึ กเจริญสติ สติมนั จะ
ดึงใจให้กลับเข้ามาดูจติ มากกว่าไปดูขา้ งนอก ข้างนอกก็ดู แต่จะดูขา้ งในด้วย
ปกติถา้ ไม่มสี ติน้ มี นั จะไม่ดูขา้ งในเลย มันจะดูแต่ขา้ งนอก พอข้างนอกทําอะไรไม่
ถูกใจก็ไปว่าเขา แทนทีจ่ ะมาปรับใจตัวเองว่าไปยุ่งกับเขาทําไม ไปอยากให้เขาเป็ น
อย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ทาํ ไม มันก็ไปแก้ผดิ จุด แทนทีจ่ ะไปแก้ทใ่ี จทีไ่ ม่ยอม ทีอ่ ยาก
ให้เขาทําอย่างนัน้ ทําอย่างนี้ ก็ไปแก้ทเ่ี ขา ไปบอกให้เขาทําอย่างนัน้ ทําอย่างนี้ พอ
เขาไม่ทาํ อย่างนัน้ ทําอย่างนี้ก็เลยยิ่งโกรธขึ้นมาใหญ่ ปัญหาก็แก้กนั ไม่มวี นั จบ
แต่ถา้ แก้ทใ่ี จได้วา่ ทีเ่ ราวุน่ วายใจก็เพราะเราไปอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่าง
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นี้ เราก็หยุดความอยากเสียก็หมดเรื่อง เพราะเราก็สงั ่ เขาไม่ได้หา้ มเขาไม่ได้อยู่
แล้ว เขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไป มองให้เขาเห็นว่าเป็ นเหมือนลมทีพ่ ดั
อยู่น้ ี ลมมันอยากจะพัดมันก็พดั มันอยากจะหยุดมันก็หยุด เราเคยไปสัง่ มัน
ไหม เคยไปอยากให้มนั พัดหรือไม่พดั ไหม ฉันใด เราก็ตอ้ งมองคนหรือสิง่ ต่างๆ
เหมือนกับลมพัด ถ้าเราเห็นเขาเป็ นเหมือนลมพัดก็แสดงว่าเราเห็นว่าเขาเป็ น
อนัตตา เขาไม่อยู่ภายใต้อาํ นาจการควบคุมบังคับสัง่ การของเรา พอเราไม่ไป
ควบคุมบังคับ เราก็สบายเราก็ไม่ทกุ ข์ นี่การทีจ่ ะเห็นการเคลือ่ นไหวของจิตได้ก็
ต้องเจริญสติน้ ี การเจริญสติกเ็ พื่อจุดหมายอันนี้ เอง เพื่อที่เราจะได้มาดูการ
เคลื่อนไหวของใจของจิต ที่เคลื่อนไปในทางที่ทาํ ให้เราวุ่นวาย พอเรารูว้ า่ เรา
วุ่นวายเพราะการเคลื่อนไหวของเราๆก็หยุดมันเสีย พอเราหยุดการเคลื่อนไหว
ของเราปับ๊ ความวุ่นวายมันก็หายไป ไม่ตอ้ งไปแก้คนนู น้ คนนี้ ไม่ตอ้ งไปแก้
รัฐธรรมนู ญให้มนั เหนื่อย แก้มนั กี่รอบมันก็ฉีกทิ้งแล้วก็มาแก้กนั ใหม่อยู่นนั ่ นะ
แก้ท่ใี จตัวเองแล้วจบ
ถาม อยู่ทโ่ี รงงานครับ มีเพือ่ นๆหลายคนทีย่ งั ไม่รูจ้ กั ศีล ๕ ก็มคี รับ ผมก็แนะนําไปใน
เบื้องต้นว่าศีล ๕ มีอะไรบ้าง แล้วก็การทีม่ ศี ีล ๕ เป็ นปกติ เราจะอยู่เป็ นมนุษย์
ไม่เป็ นสัตว์เดรัจฉาน อย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ดูวา่ เช่นอย่างเห็นสุนจั เห็นแมว
อยู่ในโรงงาน เขาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบตั ธิ รรมไม่ได้นะ เหมือนกับเราทีเ่ ป็ น
มนุษย์ เราจะไม่เสียดายชาติเกิดหรือ ทีเ่ ราไม่ปฏิบตั ธิ รรมไม่รกั ษาศีลอะไรอย่างนี้
แต่พอผมพูดอย่างนี้ ก็มหี ลายคนทีเ่ ริ่มกลัวแล้วรูจ้ กั ปฏิบตั ริ กั ษาศีล ๕ และก็มี
หลายคนทีอ่ ยากมาฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ดว้ ย เพียงแต่วนั นี้เขาติดธุระ
เขาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมา ไม่ทราบว่าเวลาทีเ่ ขาถามว่าผมปฏิบตั นิ งั ่ สมาธิแล้ว
เขาถามว่าเห็นอะไรยังไง ผมก็บอกว่ามันเป็ นปัจจัตตังมันจะเห็นได้เฉพาะตนเอง
แต่ขนั้ ต้นมันก็ทาํ ให้จติ ใจเราสงบ ลดความโลภความโกรธความหลงลงได้เยอะ
เราก็จะรูไ้ ด้เฉพาะเราเอง แล้วเขาก็พยายามซักไซ้ต่อว่า เราเห็นนิมติ อะไรหรือ
เปล่า น่าจะเห็นเทวดานางฟ้ าอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ ผมก็บอกว่ามันก็เป็ น
เฉพาะนิมติ แต่มนั ก็เป็ นเฉพาะของผมเอง แต่พระอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปหลง
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อย่าไปติด แต่ถา้ ว่าอยากภาวนาอยากปฏิบตั ธิ รรมจริงๆ ก็ขอให้รกั ษาศีล ๕ ให้
ได้ก่อน แล้วเขาถามผมว่า เวลาวันพระผมรักษาศีลอะไรบ้าง ผมก็บอกว่าผม
รักษาศีลอุโบสถ ศีล ๘ เขาถามว่าทําไมต้องศีล ๕ แล้วก็ศีล ๘ ผมก็เลยไม่รูจ้ ะ
ยกตัวอย่างอย่างไร ผมก็เลยบอกว่า อย่างเช่นเราทํางานได้รบั เงินเดือนอย่างนี้
สมมุตเิ ดือนละหนึ่งหมืน่ สองหมีน่ แต่ส้นิ ปี เราได้รบั โบนัสอย่างนี้ เป็ นแสนหรือ
สองแสนอย่างนี้ ผมก็บอกว่า ถ้าเหตุเราธรรมดาอย่างนี้เหมือนศีล ๕ ให้เป็ นคน
ปกติ แล้วถ้าเรารักษาศีลทีพ่ เิ ศษขึ้นมาอีก เราก็น่าจะได้ผลทีพ่ เิ ศษขึ้นมาอีก ไม่
ทราบว่าทีก่ ระผมบอกเขาไป จะเป็ นการอุตริโอ้อวดหรือเปล่าขอรับ
ตอบ ไม่หรอกก็เราพูดไปตามความจริง ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เพียงแต่วา่ เรายัง
อาจจะไม่ได้อธิบาย ให้เขาได้เห็นอย่างละเอียดชัดเจน เราก็พดู ไปตามเท่าทีเ่ รารู ้
สิง่ ไหนทีเ่ ราไม่รูเ้ ราอย่าไปพูดจะดีกว่า ถ้าเราไปพูดในสิง่ ทีเ่ ราไม่รูน้ นั้ ถึงจะเรียกว่า
เป็ นการอุตริ เราพูดในสิง่ ทีเ่ รารูน้ ้ ไี ม่ถอื ว่าเป็ นการอุตริ
ถาม ปกติหนู ก็จะบริกรรมพุทโธ ทีน้ มี นั จะมีบางช่วงทีจ่ ติ มันจะขุน่ ขึ้นมานิดนึง มันจะ
ฟุ้งมากกว่าปกติ หนู ก็อาจจะเปลีย่ นคําบริกรรมบ้าง อาจจะเป็ นลักษณะสวดมนต์
บ้างอย่างนี้ หรือเกิดว่ามากกว่านัน้ จะเริ่มมีตวั ความทุกข์เข้ามา โดยทีค่ าํ บริกรรม
หรือการสวดมนต์มนั เอาไม่อยู่ หนู ก็จะต้องใช้การพิจารณาไปบ้าง ส่วนมากมันก็
จะทําให้หนู พอจะสงบไอ้ตวั ฟุ้งซ่านตัวแรงๆนี้ไปได้ชวั ่ คราว ทีน้ ี การทีห่ นู มกี าร
เปลีย่ นไปเปลีย่ นมาลักษณะนี้ค่อนข้างถี่ ตรงนี้มนั จะมีผลทําให้หนู ไม่สงบด้วย
หรือเปล่าคะ ด้วยการเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา
ตอบ ก็ดูผลว่ามันสงบหรือไม่สงบ ถ้ามันสงบก็ใช้ได้ ถ้ามันไม่สงบก็ตอ้ งพยายามใช้
อย่างใดอย่างหนึ่ง มันเหมือนกับการกินยา ก็ตอ้ งหายาทีม่ นั ถูกกับโรค ถ้ายาถูก
กับโรคๆก็หาย ถ้ายาไม่ถกู ก็ตอ้ งหายาไปเรื่อยๆ
ถาม คือส่วนมากเวลาทีจ่ ะได้ผลทีส่ ุด ก็จะเป็ นลักษณะทีม่ ตี วั ทุกข์เข้ามา แล้วหนู ก็
พยายามพิจารณาไปเรื่อยๆ ทีไ่ ด้ผลทีส่ ุดก็เป็ นลักษณะนี้
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ตอบ ก็ได้ผลก็ดี ก็ใช้มนั ไป ก็ใช้อย่างนี้ไป ใช้ปญั ญาเดินไป เรียกปัญญาอบรมสมาธิ
พอไม่มคี วามทุกข์เราก็พจิ ารณาร่างกายไปดู
พิจารณาความเกิดแก่เจ็บตาย
พิจารณาอาการ ๓๒ ดูอาการต่างๆ ดูแต่ละอาการก็ได้ ดูผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เนื้อ เอ็น กระดูก ฯ แล้วก็วเิ คราะห์ถามตัวเองว่า ส่วนไหนบ้างทีเ่ ป็ นตัวเรา ผมนี้
เป็ นเราหรือเปล่า ขนนี้เป็ นเราหรือเปล่า เล็บนี้เป็ นเราหรือเปล่า ฟัน หนัง เนื้อ
เอ็น กระดูก เป็ นเราหรือเปล่า ไล่มนั ไป ๓๒ อาการเลย ไล่กลับไปกลับมา
วิเคราะห์ไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ เห็นชัดเจนว่าไม่มอี ะไรในนี้ทเ่ี ป็ นตัวเรา เหมือนกับ
เราคิดว่าเราทิ้งกุญแจไว้ในกระเป๋ า เราก็เปิ ดกระเป๋ านี้ออกมาดู เอาสิง่ ต่างๆเท
กระเป๋ าออกมาเลย หาดูวา่ มีกญ
ุ แจที่เราคิดว่ามันอยู่ในกระเป๋ านี้หรือเปล่า ถ้าเท
ออกมามีแต่กระดาษทิชชูมแี ต่ขยะ ก็จะรูว้ า่ มันไม่มี เราไปคิดมันเอง เราไปว่ามัน
เองว่ากุญแจเราเก็บไว้ในกระเป๋ าใบนี้ ฉันใด เราก็ไปคิดว่าเราเก็บตัวเราไว้ท่ี
ร่างกายอันนี้ เราคิดว่าร่างกายเรานี้ คือตัวเรา เราอยู่ในร่างกายอันนี้ เราก็ตอ้ งเท
ร่างกายนี้ออกมาเลย แยกออกมาให้ทกุ ส่วนของมันเลย มีอะไรแยกมันออกมา
ผมก็แยกมันออกมา หนังก็แยกมันออกมา เนื้อ เอ็น กระดูก ก็แยกมันออกมา
พิจารณาไปอย่างนี้ จนกระทัง่ เกิดปัญญาขึ้นมาว่า อ้อ มันไม่มอี ะไรในตัวเรา อัน
นี้ก็ได้ใช้อย่างนี้เป็ นการอบรมจิตใจไปเรื่อยๆ พอพิจารณามันเหนื่อยแล้ว ก็ลอง
หยุดดูลมเฉยๆก็ได้ พอดูลมเฉยๆ มันดูได้เดีย๋ วมันก็รวมเข้าสู่ความสงบได้
ถาม จะมีปญั หาในลักษณะนี้ครัง้ หนึ่งค่ะ ช่วงทีพ่ จิ ารณาไปแล้วมันก็สงบไป แล้วพอ
ช่วงหนึ่งรูส้ กึ ว่าจิตมันเหนื่อย ก็เลยลองเปลีย่ นเป็ นพุทโธหรือดูลมหายใจ ทีน้ มี นั
กลายเป็ นว่าพอเราจะดูเฉยๆ มันกลายเป็ นว่า คือหนู รูส้ กึ แบบ ความคิดมันพุง่
เข้ามาหลายตัวมากพร้อมๆกัน เหมือนมันจะไม่ยอมให้เราอยู่เฉยๆ
ตอบ ก็สวดมนต์ไป พิจารณาต่อไป ถ้ามันไม่ยอมอยู่เฉยๆก็พจิ ารณาธรรมต่อไป
จนกว่ามันจะเหนื่อยมันจะหยุด
ถาม ถ้าเกิดคนเราเกิดแล้วตายไป อาจจะไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธ เป็ นศาสนาอื่น แล้ว
กลับมาอย่างนี้ เป็ นไปได้ไหมคะ
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ตอบ คือเราจะไปเกิดทีไ่ หน ก็เหมือนเราไปหาทีจ่ อดรถอย่างนี้ คราวหน้าเราไปที่
ศูนย์การค้าเราหาทีจ่ อดรถ ไปจอดทีเ่ ดียวกันได้หรือเปล่าก็ไม่รู ้ แต่ก็ไม่สาํ คัญ
ถ้าเรารูว้ ่าเราจะไปไหนเราก็ไป จอดตรงนี้เราก็เดินไปทีๆ่ เราต้องการไป ถ้าใจของ
เรามีเป้ าหมายอยู่ มันเกิดทีไ่ หน เดีย๋ วมันก็ไปหาทีๆ่ ต้องการไป เห็นไหมฝรัง่ มัน
ยังมาทีน่ ่ีได้ ฉะนัน้ ขอให้ทาํ ให้มนั มีอยู่ในใจของเรา ให้มเี ป้ าหมายอยู่ในใจของเรา
มันจะเกิดทีไ่ หนอยู่ทไ่ี หน มันก็ไปตามเป้ าหมายทีเ่ ราวางไว้ ถ้าเราภาวนามันก็จะ
ไปภาวนาของมันเอง ถึงเวลามันก็จะหาทีภ่ าวนาของมันเอง ถ้าไม่ภาวนามันก็ไม่
ภาวนา ถ้ามันเทีย่ วมันก็จะหาทีเ่ ทีย่ วของมัน มันไม่สาํ คัญว่าไปเกิดทีไ่ หน
ถาม ลูกใช้วธิ ีอธิษฐานเจ้าค่ะท่านอาจารย์ เมือ่ ก่อนลูกก็ภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้าง ตอน
ทีไ่ ปทําเจดียล์ ูกก็เลยอธิษฐานว่า ตัง้ แต่น้ ตี ่อไปจะภาวนาทุกคืน ไม่เว้นแม้วา่ นา
ทีเดียวก็จะต้องภาวนา แล้วหลังจากนัน้ มันก็เลยทําให้ไม่ทาํ ไม่ได้
ตอบ ให้อธิษฐานทีเ่ หตุอย่าไปอธิษฐานทีผ่ ล เพราะผลไม่เกิดจากการอธิษฐาน ผลเกิด
จากการเจริญเหตุ ทําอย่างนี้ถกู แล้ว ต่อไปนี้จะภาวนาทุกคืนอย่างนี้ แม้แต่นาที
หนึ่งก็ยงั ดี มันก็จะติดนิสยั ไป ต่อไปมันอยู่ทไ่ี หน เกิดทีไ่ หนมันก็จะทําอย่างนี้
ต่อไป
ถาม ก็ได้โอกาสเวลา เพราะว่าพักนี้บนิ บ่อย พอขึ้นเครื่องคาดเข็มขัดก็ดูลมภาวนาไป
แล้วก็ได้ ได้ดขี ้นึ กว่าเมือ่ ก่อนเยอะ แล้วบางทีก็คดิ ว่าเครื่องบินอาจจะตกก็
พิจารณาไปเรื่อย ทําใจเตรียมไว้ รับไว้ ก็ทาํ ให้มสี ติ บางครัง้ ตอนแรกลูกก็วา่ มัน
ไม่เห็นก้าวหน้าเท่าไหร่ ตอนหลังรูส้ กึ ว่าก้าวหน้าขึ้น ตอนทีว่ า่ เวลาทีอ่ ยู่ใน
ชีวติ ประจําวันแล้วเราโกรธหรืออะไร แล้วสติมาทัน หรือว่าบางครัง้ ทีเ่ คยเรียน
ถามท่านอาจารย์เมือ่ ก่อนว่าเมตตาทํายังไง
พอครัง้ นี้ทม่ี เี หตุเกิดขึ้นก็ยงั รูส้ กึ
เมตตาว่า ตอนนี้เข้าใจแล้วทีท่ ่านอาจารย์บอกว่า เขาเป็ นเหมือนเราทุกข์สุข
เหมือนเรา มันเมตตาแล้วมันเป็ นยังไง ก็มาจากสมาธิทลี ะนิดนี้เจ้าค่ะ
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ตอบ ดี เป็ นผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ จิตมันก็จะมีความเมตตากรุณาเพิม่ มากขึ้นไป
เรื่อยๆ เพราะจิตสงบมันไม่โลภไม่อยากได้อะไรจากใคร มันก็เลยมองคนอื่น ให้
ความสําคัญกับคนอื่นเพิม่ มากขึ้น แต่ถา้ เรามีความโลภมาก จะเอาความสําคัญ
ของเราเป็ นหลัก เราก็จะไม่กงั วลกับเรื่องของคนอื่น ภาวนาไป
ตอนนี้พวกเราก็มอี ธิษฐาน แต่อธิษฐานแค่ทานเท่านัน้ มาทุกเดือนนี่ยนื ยันชัดอยู่
แล้วเกือบ ๑๐ ปี อยู่แล้ว มากันทุกเดือนไม่เคยขาดเลย
ศิษย์ ลูกคิดว่าทุกคนได้ทาํ ค่ะ แต่ไม่มากเท่าถึงเกณฑ์ทท่ี ่านอาจารย์สอน
ท่าน มาฟังเทศน์มาทําบุญนี่ ทําประจํา แต่ภาวนา
ศิษย์ ทําค่ะ ทุกคนทํา แต่อาจจะน้อย อาจจะได้ผลไม่ชดั เจน
ท่าน ก็ให้มนั มากขึ้นไป ให้มนั เห็นบ้าง มาอยู่ ๗ วันให้เห็นสักครัง้ ไม่ได้หรือ
ศิษย์ บุญน้อย
ท่าน เห็นไหมว่าอย่างนัน้ ไปอีก บุญน้อยก็ย่งิ ต้องทําให้มนั มาก คนบุญมากเขาทําน้อย
ก็ไม่เป็ นไร แต่คนบุญน้อยนี่ตอ้ งทํามาก ยิ่งน้อยยิ่งต้องทํามากขึ้น พวกทีม่ าก
แล้วเขาทําน้อยก็ไม่เป็ นไร ใช่ไหม
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กัณฑ์ท่ี ๔๙๐

สะพานไปสูน่ ิ พพาน
๑๙ เมษายน ๒๕๕๘

พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้วา่
ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทเ่ี ป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริงของพวกเรา
แม้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทีอ่ ยู่ขา้ งนอกใจของพวกเรา ก็ไม่ใช่เป็ นที่พง่ึ ทีแ่ ท้จริง
เพราะจะต้องมีวนั เสือ่ ม มีวนั หมดไป เช่นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสรู ้ และเสด็จดับขันธป
รินิพพานไปแล้ว พระอริยสงฆ์สาวกแต่ละพระองค์ ก็โผล่ข้นึ มาปรากฏขึ้นมา แล้วก็ตาย
ไป จากพวกเราไป พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะค่อยสูญไป ค่อยหมดไป ดังที่
ได้ทรงพยากรณ์ไว้ ว่า ๕๐๐๐ ปี ก็จะไม่มพี ระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้ว นี่คอื
สรณะที่พ่งึ ภายนอกใจ ไม่ได้เป็ นที่พ่งึ ที่แท้จริง ไม่ได้เป็ นที่พ่งึ ที่ถาวร พวกเราไม่ควรที่
จะไปหลงยึดติดอยู่กบั ทีพ่ ง่ึ ภายนอกใจ ควรที่จะเข้าหาที่พ่งึ ที่แท้จริง ที่พง่ึ ที่แท้จริงนี้
ต้องเป็ น พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจ ที่เกิดจากการศึกษาพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า แล้วนํ าเอาไปปฏิบตั ิจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เห็นพระ
อริยสัจ ๔ เห็นทุกข์สมุทยั นิ โรธมรรคขึ้นมาภายในใจ พอได้เห็นธรรมนี้แล้ว ก็จะได้เห็น
พระพุทธเจ้า และผูท้ เ่ี ห็นพระพุทธเจ้า ก็คอื ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ผูท้ ศ่ี ึกษาแล้วนําเอาคํา
สอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบตั ิ จนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เป็ นพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นมา
เป็ นผูท้ ไ่ี ม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ปรากฏเด่นชัดอยู่ภายในใจนัน่ เอง ที่พ่งึ อันนี้ จะไม่มีวนั ที่จะเสื่อม ไม่มีวนั ที่จะหมดไป
ถึงแม้รา่ งกายนี้ ตายไป ที่พ่งึ นี้ ก็ไม่ได้เสื่อมไปกับร่างกาย เพราะที่พ่งึ นี้ อยูใ่ นใจนัน่ เอง
ผูใ้ ดทีไ่ ด้ทพ่ี ง่ึ นี้แล้วก็จะปลอดจากความทุกข์ไปตามลําดับ จนไปถึงขัน้ สูงสุดคือขัน้ พระ
นิพพาน ผูท้ ไ่ี ด้มดี วงตาเห็นธรรม เป็ นผูท้ ไ่ี ด้เข้าสู่กระแสไปสู่พระนิพพาน แสงสว่างแห่ง
ธรรมอันนี้ จะนําพาดวงจิตดวงใจ ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ตามลําดับ
ตามขัน้ ไปเรื่อยๆจนถึงขัน้ สูงสุด ขัน้ พระอริยสงฆ์สาวกนี้ ก็มี ๔ ขัน้ ขัน้ พระโสดาบัน คือ
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ขัน้ แรกขัน้ ที่เห็นธรรม เห็นสิง่ ใดมีการเกิดขึ้น ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา จึงไม่ยดึ ไม่
ติดกับสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน ปล่อยวางไม่มคี วามปรารถนาทีจ่ ะอาศัยเป็ นทีพ่ ง่ึ
เพราะเป็ นทีพ่ ง่ึ ได้ชวั ่ คราว เวลาทีพ่ ง่ึ นัน้ หมดไป ก็จะลอยเคว้งคว้าง เหมือนคนทีล่ อยอยู่
ในนํา้ ถ้าเรือล่มเรือจมไปก็ตอ้ งลอยคออยู่กลางทะเล ถ้าว่ายนํา้ ไม่เป็ นก็ตอ้ งจม จมนํา้
ตายไป พอได้เห็นธรรมขัน้ แรกนี้ แล้ว ก็จะรูว้ ิธีท่จี ะปฏิบตั ติ ่อธรรมขัน้ ที่สูงขึ้นไป คือขัน้
พระสกิทาคามี ขัน้ พระอนาคามี และขัน้ พระอรหันต์ ผูท้ ่ไี ด้เข้าสูก่ ระแสของพระ
นิ พพานนี้ แล้ว ย่อมไหลไปตามกระแสนี้ และจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่าง
แน่ นอน ไม่เกิน ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก สําหรับผูท้ เ่ี ริ่มเข้าสู่กระแส คือพระโสดาบัน
สําหรับผูท้ ไ่ี ด้เข้าสู่กระแสและได้ไหลไปตามกระแสนี้จนถึงขัน้ ที่ ๒ คือขัน้ พระสกิทาคามี
ก็จะเหลือภพชาติอยู่เพียงภพเดียว ถ้าไหลเข้าไปสู่พระอนาคามีได้ ก็หลุดพ้นจากการที่
จะต้องกลับมาเกิดในกามภพได้ เพราะผูท้ บ่ี รรลุขนั้ พระอนาคามีนนั้ ได้ละกามตัณหา
กามราคะได้อย่างสิ้นเชิง ก็จะไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีร่างกายไว้ เป็ นเครื่องมือในการ
เสพกามนัน่ เอง แล้วจากนัน้ ก็จะไหลขึ้นสู่ขนั้ พระอรหันต์ไป ก็จะได้ไปถึงพระนิพพานใน
ทีส่ ุด นี่คอื เรื่องของการมีสรณะ มีทพ่ี ง่ึ ทีแ่ ท้จริงภายในใจ จะทําให้ใจนี้ หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ต่างๆได้ไปตามลําดับ และหมดสิ้นไปในทีส่ ุด
นี่คอื ทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริงทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอน ให้พวกเราสร้างกันขึ้นมาให้ได้ พระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ์ท่อี ยูภ่ ายนอกใจนี้ เปรียบเหมือนเป็ นสะพานเชื่อม พระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์ภายในใจ จะว่าไม่มคี ุณไม่มปี ระโยชน์ก็ไม่ใช่ มีคุณมีประโยชน์มาก
เพราะถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจ เราจะไม่สามารถที่จะเข้าสู่ พระ
พุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจได้เลย เพราะเหมือนกับไม่มสี ะพานข้ามแม่นาํ้ นัน่ เอง
ถ้าเราอยากจะข้ามฟาก ไม่มสี ะพานข้าม เราว่ายนํา้ ไม่เป็ น เราก็ไม่สามารถทีจ่ ะข้ามได้
เช่นรถยนต์น้ ีตอ้ งมีสะพาน ถึงจะข้ามฟากได้ ฉันใด จิตของปุถชุ นทัง้ หลาย ทีอ่ ยากจะ
ข้ามฟากของวัฏสงสาร คือวัฏฏะวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิด สังสารวัฏนี้ จําเป็ นจะต้อง
มีสะพานทีจ่ ะเชื่อมให้ออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เข้าไปสู่โลกของการไม่มกี าร
เวียนว่ายตายเกิด คือเข้าไปสู่พระนิพพานนัน่ เอง ดังนั้นการที่บอกว่า พระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจนี้ ไม่ใช่เป็ นที่พ่งึ ที่แท้จริงนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่สาํ คัญ
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ไม่มีประโยชน์ เป็ นสิ่งที่สาํ คัญอย่างยิ่งสําหรับสัตว์โลก ที่ยงั ไม่สามารถข้ามฟากไปได้
จําเป็ นต้องอาศัยสะพานนี้ พาให้ขา้ มฟากไปได้ เพราะถ้าไม่มสี ะพานนี้แล้ว สัตว์โลกก็
จะไม่สามารถทีจ่ ะข้ามฟากไปได้ ยกเว้นผูท้ ม่ี คี วามสามารถอย่างพระโพธิสตั ว์ ทีจ่ ะ
สามารถสร้างสะพานขึ้นมาได้ดว้ ยตนเอง แล้วก็ขา้ มฟากไปได้ แล้วหลังจากนัน้ ก็ให้ผูอ้ ่นื
ทีไ่ ม่มสี ะพาน ได้มาอาศัยสะพานของพระโพธิสตั ว์ ทีไ่ ด้ตรัสรูเ้ ป็ นพระพุทธเจ้านี้มาใช้กนั
ถ้าไม่มพี ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอก สัตว์โลกทัง้ หลายอย่างพวกเรา ก็จะไม่
สามารถทีจ่ ะข้ามฟากไปสู่พระนิพพานกันได้ จะต้องติดอยู่กบั ฟากนี้ คือฟากแห่งการ
เวียนว่ายตายเกิด ฟากของสังสารวัฏ
ดังนัน้ การทีพ่ ดู ว่า พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทม่ี อี ยู่ภายนอกใจ ไม่ใช่เป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง
ก็เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทอ่ี ยู่ภายนอกใจ ก็อยู่ภายใต้กฏของไตรลักษณ์
คือจะต้องมีการเจริญมีการเสือ่ มไป เช่นตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู ้ และทรงประกาศ
พระธรรมคําสอน ยุคนัน้ ก็เป็ นยุคของความเจริญของพระพุทธเจ้า แต่ ๔๕ ปี หลังจาก
นัน้ พระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไป ทีพ่ ง่ึ ในพระพุทธเจ้าก็หมดไป แต่ก็มที ่ี
พึง่ มาทดแทนอยู่ ๒ ส่วน คือ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงตรัสไว้วา่ จะเป็ น
ศาสดา แทนพระพุทธเจ้าต่อไป แล้วก็มพี ระอริยสงฆ์สาวก ผูท้ ไ่ี ด้ศึกษาได้ปฏิบตั ิ ได้มี
ดวงตาเห็นธรรม ได้มพี ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจ ก็สามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ ต่อไป
ได้ และก็เป็ นทีพ่ ง่ึ มากันอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบนั นี้ คือ ๒๕๐๐ กว่าปี มาแล้ว ก็มี
พระอริยสงฆ์สาวกปรากฏขึ้นมากันตามลําดับไม่ขาดตอน
แต่ก็จะมีวนั สักวันหนึ่งที่
จะต้องมีวนั หมดไป เพราะสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญเพือ่ การหลุดพ้น สมัยนัน้ ก็ไม่มี
พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ หลงเหลืออยู่ในโลกนี้เลย จะว่าพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์จะมีไปต่อไปอย่างตลอดนี้ ก็ย่อมเป็ นไปไม่ได้ เพราะความจริงในประวัตศิ าสตร์
ก็ได้แสดงให้เห็นแล้ว ว่าในยุคทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญ ก็ไม่มพี ระพุทธเจ้ามาสอนพระ
โพธิสตั ว์ คือสมณโคดม ไม่มพี ระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน เป็ นทีพ่ ง่ึ เป็ น
ผูน้ าํ ทาง ไม่มพี ระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน มาคอยสัง่ สอนแทน
พระพุทธเจ้า นัน่ ก็แสดงว่า พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจในยุคนัน้ ได้หายไป
หมดแล้ว แต่ก็มกี ารปรากฏกลับขึ้นมาเป็ นยุคๆ เช่นยุคของสมณโคดม คือเจ้าชายสิทธัต
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ถะ พระพุทธเจ้าของพวกเรา ก็ได้ปรากฏขึ้นมาให้เป็ นทีพ่ ง่ึ แก่โลกอีกครัง้ หนึ่ง แต่ก็จะ
เป็ นทีพ่ ง่ึ ได้ชวั ่ ระยะเวลาหนึ่ง ถ้าเป็ นไปตามทีท่ รงพยากรณ์ไว้ก็ประมาณ ๕๐๐๐ ปี ทีพ่ ง่ึ
นี้ก็จะหายไปหมดเช่นเดียวกัน
พวกเราที่มีโอกาสได้มาเจอสะพาน ได้มาเจอที่พ่งึ อันนี้ เราจึงควรรีบเดินข้ามสะพาน
กัน ใช้สะพานนี้ เชื่อมให้เราเข้าสูท่ ่พี ่งึ ที่แท้จริง ภายในใจของเรา ที่จะไม่มีวนั เสื่อมไม่มี
วันหมด ไม่มีวนั จางหายไปจากใจของเรา แต่ถา้ เราไม่เดินข้ามสะพานอันนี้ เราก็จะ
ไม่ได้ท่ีพ่งึ อันถาวร เราก็ยงั จะติดอยูก่ บั โลกของการเกิดแก่เจ็บตาย ติดอยูใ่ นสังสารวัฏ
นี้ ต่อไป จนกว่าจะมีสะพานอันใหม่ข้ ึนมา แล้วก็อยูท่ ่เี ราว่าเราจะข้ามเราจะใช้สะพาน
นั้นหรือไม่ เราอาจจะได้พบสะพานนี้ มาแล้วหลายครัง้ ด้วยกันก็ได้ แต่เนื่ องจากว่าทุก
ครัง้ ที่เราเจอสะพานนี้ แทนที่เราจะเดินข้ามกัน เรากลับไม่เดินกัน เรากลับสนใจกับ
การเดินวนอยู่ในวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายกัน เพราะเรายังมีความหลง มีความรักมี
ความชอบ กับสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในสังสารวัฏนี้ เรายังมีความรักความชอบในรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ เรายังมีความรักความชอบในลาภยศสรรเสริญ เรายังมีความรักความชอบใน
บุคคลนัน้ บุคคลนี้ ในสิง่ นัน้ สิง่ นี้ จนทําให้เรานี้ไม่สามารถทีจ่ ะทิ้งเขาไปได้ เพราะการทีจ่ ะ
เดินข้ามสะพานนี้ ก็ตอ้ งทิ้งทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ไปนัน่ เอง ไม่สามารถทีจ่ ะเอาสิง่
ต่างๆเหล่านี้ไปกับตนได้ สะพานนี้ไม่สามารถรับนํา้ หนัก ของสิง่ ต่างๆทีเ่ ราต้องการทีจ่ ะ
เอาไปกับเราได้ เช่นลาภยศสรรเสริญ เช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นบุคคลนัน้
บุคคลนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ถ้าเราต้องการที่จะเดินข้ามสะพานนี้ เราต้องไปตัวเปล่าๆ ไม่
สามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆ ที่เรารักเราชอบนี้ ติดไปกับเราได้ นี่ อาจจะเป็ นสาเหตุท่ที าํ ให้
เรา ยังวนเวียนติดอยูก่ บั สังสารวัฏนี้ อยู่ จนถึงปัจจุบนั นี้ และอาจจะเป็ นอย่างนี้ ต่อไปอีก
เรื่อยๆก็ได้ ถ้าตราบใดที่เรายังไม่ยอมเดินข้ามสะพาน ในโอกาสทีเ่ รามีโอกาสได้พบกับ
สะพาน เพราะเรายังรักยังหวงกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ รามีอยู่ในสังสารวัฏนี้
ถ้าเราอยากจะเดินข้ามสะพาน เราก็ตอ้ งทําเหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงทํา คือทรง
พิจารณาเห็นความทุกข์ในสิง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในสังสารวัฏนี้ ทุกข์เพราะว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง
แท้ไม่ถาวร จะดีขนาดไหนจะวิเศษขนาดไหน จะให้ความสุขกับเรามากน้อยขนาดไหนก็
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ตาม เขาก็ตอ้ งมีวนั ทีจ่ ะสิ้นสุดลง มีวนั ทีจ่ ะต้องพลัดพรากจากกันอยู่ดี พระองค์ทรงเห็น
ความแก่ เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วย เห็นความตาย และเห็นสมณะนักบวช จึงทําให้
พระองค์สามารถเลือกทางเดินได้ ว่าจะต้องเดินไปทางของนักบวช เพราะทางของนักบวช
นี้ เป็ นทางทีจ่ ะเดินข้ามสะพานไปนัน่ เอง ทางของคนแก่คนเจ็บคนตาย ก็จะติดอยู่กบั
การเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มวี นั สิ้นสุด ดังนัน้ ถ้าเราอยากทีจ่ ะเดินข้าม
สะพาน เราต้องมองเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่น้ วี า่ เป็ นทุกข์ไม่ใช่เป็ นสุข ทุกข์เพราะว่า
เขาจะต้องมีวนั เปลีย่ นไป มีวนั เสือ่ มไป มีวนั หมดไป มีวนั ทีจ่ ะต้องจากเราไป หรือมีวนั ที่
เราจะต้องจากเขาไป เวลาทีจ่ ะต้องจากกันนัน้ ไม่ใช่เป็ นเวลาทีม่ คี วามสุขเลย มีแต่ความ
ทุกข์มแี ต่ความเศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ ถ้าเราดําเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงดําเนินและทรงสอนให้เราดําเนินกัน ก็คือให้หมัน่ พิจารณาความแก่ความเจ็บ
ความตาย ความพลัดพรากจากกันอยูเ่ รื่อยๆ มันก็จะทําให้เรานี้ เห็นความทุกข์ในสิ่ง
ต่างๆ และจะทําให้เรานี้ ไม่อยากที่จะต้องมาทุกข์กบั สิ่งต่างๆ ก็จะทําให้เรานี้ สามารถ
ปล่อยวางละสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบได้ เพื่อที่เราจะได้เดินข้ามสะพาน ไปสูฟ่ ากที่ไม่มี
ความทุกข์ ฟากที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว
นี่คอื เรื่องของสะพาน คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอก มีประโยชน์กบั เรามาก
แต่ไม่ได้เป็ นสรณะทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริงของเรา เราอย่าไปคิดว่าเรามีพระพุทธรูปแล้วเรามีท่พี ง่ึ
เรามีหนังสือธรรมะไว้อา่ นแล้วเราจะมีท่พี ่งึ เรามีพระสงฆ์อริยเจ้าครูบาอาจารย์ต่างๆ
คอยสัง่ คอยสอนเราว่าเป็ นที่พ่งึ เพราะท่านไม่สามารถที่จะอยูก่ บั เราไปได้ตลอดเวลา
เวลาทีเ่ ราต้องการทีพ่ ง่ึ บางทีท่านก็ไม่ได้อยู่ใกล้เรา หรือไม่ได้อยู่กบั เรา เราก็จะไม่มที พ่ี ง่ึ
หนังสือธรรมะก็อาจจะหายไปได้ หรือตาของเราอาจจะบอดไม่สามารถอ่านหนังสือธรรมะ
ได้ หูจะหนวกไม่สามารถฟังเสียงธรรมได้ แล้วตอนนัน้ เราจะใช้อะไรเป็ นทีพ่ ง่ึ แต่ถา้ เรา
มาสร้างที่พ่งึ ภายในใจกัน ที่พ่งึ ภายในใจนี้ จะอยูก่ บั เราไปตลอด สามารถทีจ่ ะป้ องกัน
ภัยต่างๆทุกข์ต่างๆ ไม่ให้มาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจ ของพวกเราได้ตลอดเวลา เพราะทีพ่ ง่ึ
ภายในใจนี้จะอยู่คู่กบั ใจไปตลอดเวลา ไม่มวี นั ทีจ่ ะจากเราไป ไม่วา่ เราจะอยู่ในภพไหน
ชาติไหนก็ตาม ถ้าเรายังไม่สามารถข้ามฟากของการเวียนว่ายตายเกิดได้ ธรรมะนี้แหละที่
จะเป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของพวกเรา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจนี้แหละ ทีจ่ ะ
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เป็ นทีพ่ ง่ึ ของพวกเราอย่างแท้จริง เราจึงต้องทําความเข้าใจให้ถกู ต้อง ว่าพระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจนี้ ยังไม่ได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา ทีพ่ ง่ึ ของเรานี้ตอ้ งเป็ นพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ์ภายในใจ ทีจ่ ะเกิดจากการศึกษาและปฏิบตั ติ าม พระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ แล้วก็ไม่จาํ กัดเพศจํากัดวัย ไม่จาํ กัดว่าจะต้องเป็ นนักบวชหรือ
เป็ นฆราวาส
สามารถสร้างที่พ่งึ ภายในใจนี้ ให้เกิดขึ้นได้ทกุ คน ถ้ามีความเพียรพยายาม ถ้ามีการ
ปฏิบตั ิ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน อริยบุคคลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้น้ัน ก็มี
ทุกประเภท มีทงั้ หญิงมีทงั้ ชาย มีทงั้ คฤหัสถ์มที งั้ บรรพชิต มีทงั้ เด็กมีทงั้ ผูใ้ หญ่ มีทกุ รูปมี
ทุกชนิด เพราะว่าบุคคลเหล่านี้ เขามีส่งิ ที่เหมือนกันก็คือ มีความเพียรที่จะปฏิบตั ติ ามคํา
สอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง แต่สถานภาพของการเป็ นบรรพชิตหรือเป็ นคฤหัสถ์น้ ี
มันก็มคี วามแตกต่างกัน เหมือนกับเวลาทีเ่ รารักษาโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเรารักษาทีบ่ า้ นกับเรา
ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล ความพร้อมมันก็มไี ม่เหมือนกัน รักษาทีบ่ า้ นนี้ความพร้อมไม่ดี
เท่ากับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล การสร้างสรณะที่พง่ึ ทางใจในฐานะของฆราวาส กับใน
ฐานะของนักบวชนี้ ก็มีความต่างกัน ถ้าเป็ นฆราวาสถ้ายังมีภารกิจอะไรต่างๆ มันก็จะมี
อุปสรรคมาก มีเวลาน้อยต่อการปฏิบตั ิ แต่ถา้ เป็ นบรรพชิตเป็ นนักบวชก็จะไม่มภี ารกิจ
อื่นๆ ทีจ่ ะต้องมาเสียเวลาด้วย มีเวลาทีจ่ ะบําเพ็ญได้อย่างเต็มที่ แต่ถา้ ได้มาเป็ นนักบวช
แล้วไม่มาบําเพ็ญ ก็สูฆ้ ราวาสทีถ่ งึ แม้วา่ จะมีภารกิจบ้าง แต่ได้บาํ เพ็ญอย่างต่อเนื่องไม่ได้
ดังนัน้ อย่าไปดูทเ่ี พศทีว่ ยั ว่าเป็ นคฤหัสถ์หรือเป็ นบรรพชิต ว่าเป็ นหญิงหรือเป็ นชาย เป็ น
ผูม้ คี รอบครัวหรือไม่มคี รอบครัว สิ่งเหล่านี้ แม้จะมีอปุ สรรคบ้างแต่มนั ไม่เหนื อความ
เพียรไปได้ ตราบใดที่มีความเพียร ที่จะศึกษาอย่างต่อเนื่ อง แล้วก็ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง
ไม่ว่าจะอยูใ่ นสถานภาพใดก็ตาม ก็จะสามารถที่จะบรรลุถงึ ผลต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้
ทรงบรรลุถงึ อย่างแน่ นอน
ดังนั้นอย่าไปคํานึ งอย่าไปกังวลถึงสถานภาพของตนเอง ขอให้กงั วลถึงความเพียรของ
ตน ว่ามีมากน้อยเพียงไร ถ้ามีนอ้ ยก็ควรจะเพิม่ ให้มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ ถ้ามีอะไร
เป็ นอุปสรรค ถ้าตัดได้กค็ วรจะตัดกันไป ถ้ายังตัดไม่ได้กต็ อ้ งอยูก่ บั มันไปก่อน แต่ก็
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ต้องยอมรับว่ามันเป็ นอุปสรรค มันจะทําให้การเดินทางเนิ่ นช้าลงไป อันนี้ก็ตอ้ งถือว่า
เป็ นเรื่องทีส่ ุดวิสยั เป็ นเรื่องของบุญของกรรม บางท่านก็บรรลุเร็ว เช่นพระบางท่านได้ฟงั
ธรรมก็ได้บรรลุธรรมกัน เช่นพระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ ได้ฟงั ธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียง
ไม่ก่คี รัง้ ก็ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั หมดเลย แต่บางท่านนี้ก็ไม่ได้บรรลุถงึ ขัน้ สูงสุด
เช่นพระอานนท์ พระอานนท์น้ ีก็ได้บรรลุขนั้ พระโสดาบัน แล้วก็ตดิ อยู่ตรงนัน้ เพราะติด
มีภารกิจทีจ่ ะต้องคอยรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ถงึ ๒๐ กว่าปี ดว้ ยกัน จิตใจก็ไม่ได้มกี าร
เจริญเติบโตขึ้นไป เพราะไม่มเี วลาไปบําเพ็ญเพียรนัน่ เอง ไม่มเี วลาไปปฏิบตั ิ เพราะว่า
จะต้องเอาเวลามาปรนนิบตั ริ บั ใช้พระพุทธเจ้า ก็เลยไม่สามารถทีจ่ ะบรรลุธรรมขัน้ สูงได้
ในช่วงทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมีพระชนม์ชพี อยู่ แต่หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานไปแล้ว พระอานนท์ก็เป็ นอิสระมีเวลาว่างเต็มที่ สามารถบําเพ็ญเพียรได้
ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาหลับ จึงทําให้ท่านสามารถบรรลุถงึ พระนิพพานได้ภายใน ๓
เดือน นี่ก็เป็ นเรื่องของแต่ละบุคคล ทีม่ บี ญ
ุ มีกรรม มีอปุ สรรค มีภาระอะไรต่างๆ ทีไ่ ม่
เท่ากัน
ถ้าเรามีอปุ สรรคมีภาระ ถ้าเราสามารถตัดมันได้ มันก็จะช่วยทําให้การปฏิบตั ขิ องเรานี้
ให้ได้ผลเร็วขึ้น เราก็ควรจะพิจารณาดูว่า ควรจะตัดได้หรือควรจะตัดไม่ได้ ควรคํานึ งถึง
เวลาด้วยว่า เวลาของเราที่จะใช้สะพานนี้ ก็มีจาํ กัด เพราะถ้าเกิดเราถึงแก่ชีวิตไป หรือ
เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไป เราอาจจะไม่สามารถเดินข้ามสะพานอันนี้ ไปได้ อันนี้
เราก็ตอ้ งชัง่ นํ้ าหนักดูเกี่ยวกับอุปสรรคหรือภาระที่เรายังมีอยู่ กับสิ่งที่เราจะได้รบั จาก
การบําเพ็ญจากการปฏิบตั ิ ว่าสิ่งไหนสําคัญกว่ากัน มีนาํ้ หนักมากกว่ากัน และการทีเ่ รา
จะตัดหรือปล่อยภาระต่างๆนี้ ก็ไม่ได้เป็ นการตัดแบบไม่มเี ยื่อใย หรือจะไม่พบกันอีก
ต่อไปก็ไม่ใช่ เป็ นการตัดชัว่ ระยะเวลาทีเ่ ราต้องไปบําเพ็ญเพียรเท่านัน้ เอง หลังจากทีเ่ รา
เสร็จภารกิจแล้ว เราก็กลับมาอยู่ เราก็มาอยู่หรือมาพบกับบุคคลต่างๆ ทีเ่ ราเคยตัดเคย
จากเขาไป และเราก็จะกลับมาในรูปของผูท้ ม่ี าช่วยเหลือเขาได้ มาพาให้เขาเดินข้าม
สะพานไปสู่พระนิพพานได้
เช่นพระพุทธเจ้าตอนทีท่ รงเสด็จออกจากพระราชวัง
พระองค์ก็ทรงตัดทุกสิง่ ทุกอย่างไปหมด ตัดพระราชสมบัติ ตัดพระราชบิดา พระมเหสี
พระราชโอรส พระมารดาเลี้ยง พระญาติทงั้ หลาย พระองค์ก็ทรงตัดแบบเหมือนกับไม่มี
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เยื่อใย แต่ความจริงความเยื่อใยมีอยู่ แต่ความจําเป็ นบังคับให้ตอ้ งตัด เพือ่ จะได้ไปปลีก
วิเวก เพือ่ ทีจ่ ะได้ไปบําเพ็ญได้อย่างเต็มทีน่ นั ่ เอง เพราะการบําเพ็ญเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้หลุด
พ้นได้ ดังทีม่ สี ุภาษิตทีพ่ ดู ไว้วา่ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดว้ ยความเพียร ไม่ได้หลุด
พ้นด้วยอะไรทัง้ นั้น ต้องเป็ นความเพียร ความเพียรที่จะปฏิบตั ิธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นมา
นัน่ เอง บําเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดสติ บําเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดสมาธิ บําเพ็ญเพียร
เพื่อให้เกิดปัญญา เมือ่ มีสติ มีสมาธิ มีปญั ญาแล้ว ก็จะหลุดพ้นได้โดยถ่ายเดียว
นี่คอื เรื่องของคําว่าความเพียร ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ไม่ได้หมายความว่าเพียร
อย่างเดียว โดยทีไ่ ม่สร้างธรรมะอะไรขึ้นมา ธรรมะอย่างอื่นก็สาํ คัญ แต่ธรรมะทีส่ าํ คัญ
ต่างๆนี้ จะเกิดขึ้นมาได้ก็ตอ้ งมีความเพียรทีจ่ ะบําเพ็ญ ทีจ่ ะสร้างมันขึ้นมานัน่ เอง ทีเ่ รา
ออกปฏิบตั กิ นั นี้เราก็มาเพียรสร้างสติกนั สร้างสติเพือ่ ให้ได้สมาธิ เมือ่ ได้สมาธิแล้วเราก็
จะสามารถทีจ่ ะพิจารณาทางปัญญาได้ เห็นความจริงของสภาวธรรมทัง้ หลายได้ ว่าไม่
เทีย่ งเป็ นทุกข์ไม่ใช่ตวั เราไม่ใช่ของเรา พอเห็นว่าเป็ นอย่างนัน้ ก็จะสามารถทีจ่ ะปล่อยวาง
ทุกสิง่ ทุกอย่างได้ ละความอยากในสิง่ ทุกสิง่ ทุกอย่างได้ เมือ่ ไม่มคี วามอยากอยู่ภายในใจ
ก็จะไม่มคี วามทุกข์เหลืออยู่ภายในใจ เกิดขึ้นจากการมีความเพียรปฏิบตั ิ ปฏิบตั ศิ ีล
สมาธิปญั ญา ปฏิบตั ทิ านศีลภาวนา นี่คอื เรื่องของการทีเ่ ราทีจ่ ะต้องสละทุกสิง่ ทุกอย่างไป
ละทุกสิง่ ทุกอย่างไปชัว่ คราว โดยให้พจิ ารณาว่า ไม่ชา้ ก็เร็วเราก็ตอ้ งมีการพลัดพรากจาก
กัน มีความแก่มคี วามเจ็บมีความตายมารอพวกเราอยู่ดว้ ยกันทุกคน ไม่ชา้ ก็เร็วทีพ่ วก
เรามาเจอกันทุกเดือนนี้ก็จะไม่ได้เจอกันอีกต่อไป มันเป็ นเรื่องปกติของสังสารวัฏ มีเกิด
แล้วก็ย่อมมีแก่มเี จ็บมีตาย ถ้าไม่อยากทีจ่ ะต้องมาเจอกับสภาพนี้ซาํ้ แล้วซํา้ อีก ก็ตอ้ ง
ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างไป แล้วออกไปบําเพ็ญเพียรออกไปปฏิบตั ิ ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
ไปสร้างสติ ไปสร้างสมาธิ ไปสร้างปัญญาขึ้นมา เมือ่ ได้สติได้สมาธิได้ปญั ญาแล้ว ก็จะได้
อาวุธไว้ทาํ ลายตัณหาความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความทุกข์ใจ ทีเ่ ป็ นต้นเหตุทด่ี งึ
ให้ใจกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซํา้ แล้วซํา้ อีกอยู่อย่างไม่มวี นั จบสิ้น นี่คอื การจากไป จากไป
เพียงชัว่ ระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ เอง สําหรับพระพุทธเจ้าก็เพียง ๖ ปี หลังจากนัน้ พระองค์ก็
ทรงรับนิมนต์กลับไปโปรดพระญาติต่างๆ แล้วก็สามารถนําพระญาติมาบวชกัน นําพระ
ราชโอรสมาบวชกัน แล้วได้ปฏิบตั ไิ ด้บรรลุธรรมกันตามลําดับ แล้วก็มพี ระพุทธมารดา
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เลี้ยงก็มาขออนุญาตบวช เพือ่ ปฏิบตั เิ พือ่ หลุดพ้น ก็เลยได้เป็ นพระภิกษุณีรูปแรกของ
พระพุทธศาสนาขึ้นมา ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สละ ไม่ได้ไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามลําพัง
บุคคลเหล่านี้จะสามารถบรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั ได้อย่างไร เพราะไม่มคี รูไม่มอี าจารย์ท่ี
จะมาสัง่ มาสอนนัน่ เอง แต่พอพระพุทธเจ้าทรงตัดทรงทิ้งทุกอย่างไป เพือ่ ทีจ่ ะได้ไป
บําเพ็ญอย่างเต็มที่ พอได้พบพระนิพพานแล้ว ก็กลับมาชวนให้พระญาติทงั้ หลายได้ไป
พระนิพพานกัน
ฉะนัน้ เวลาทีเ่ ราไปบําเพ็ญ ขอให้เราคิดอย่างนี้ เราไม่ได้ท้งิ เขา เราไปทําหน้าทีข่ องเรา
หน้าที่ของเราก็คือทําใจของเราให้หลุดพ้น จากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ให้เรา
ได้ไปสู่ ให้เราได้พระนิ พพานมาเป็ นสมบัตขิ องเรา พอเราได้แล้วเราก็กลับมาพบกับ
เขา แล้วก็ช่วยเขาสอนเขา ให้เขาได้พระนิ พพานมาเป็ นสมบัติของเขาต่อไป ถ้าเราคิด
แบบนี้แล้วการไปนี้จะไม่รูส้ กึ ว่าเป็ นการเห็นแก่ตวั จะไม่รูส้ กึ ว่าจะไม่ได้พบกันอีกต่อไป
ครูบาอาจารย์ทท่ี ่านออกบวชกัน ท่านก็ออกบวชท่านก็ไปบําเพ็ญกัน พอท่านบรรลุกนั
ท่านก็กลับมาสร้างวัดทีใ่ กล้บ้านของท่าน ท่านไม่ได้ไปไหนหรอก หลวงตาก็กลับมาสร้าง
วัดทีว่ ดั ป่ าบ้านตาด ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็กลับมาอยู่ใกล้บ้าน เพราะความผูกพันทีม่ ี
ต่อญาติพน่ี อ้ ง พอตนเองเสร็จภารกิจของตนแล้วก็มาทําหน้าที่ เผยแผ่สงั ่ สอนพระธรรม
คําสอน ทีเ่ ป็ นเหมือนสะพานให้พาผูท้ ม่ี ศี รัทธา ได้เดินข้ามไปสู่พระนิพพานกัน นี่คอื เรื่อง
ของการสร้างสรณะทีพ่ ง่ึ ทางใจ ทีเ่ ป็ นสรณะทีแ่ ท้จริง พวกเราทุกคนต้องบําเพ็ญกัน ต้อง
ปฏิบตั กิ นั ต้องทิ้งทุกสิง่ ทุกอย่างไปกัน ถ้าเราอยากจะได้สรณะนี้อย่างรวดเร็วทีส่ ุด
เพราะถ้าเรายังมีกจิ ต่างๆ ทําให้เราไปบ้างกลับมาบ้าง มันก็เป็ นเหมือนการเดินหน้าแล้วก็
เดินถอยหลัง เวลาเราออกไปบําเพ็ญก็เหมือนเราเดินไปข้างหน้า พอเรามีภารกิจทีจ่ ะต้อง
กลับมาดูแลทีบ่ า้ นก็เหมือนกับเราเดินถอยหลัง มันก็เลยทําให้การเดินทางของเรานี้มนั
เนินช้า มันไม่ไปให้ถงึ เร็วเท่าทีค่ วรนัน่ เอง แทนทีจ่ ะเป็ น ๗ วัน ๗ เดือนหรือ ๗ ปี ดงั ที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ ก็อาจจะเป็ น ๑๐ ปี ๒๐ ปี ก็สุดแท้แต่การเดินทางของ
แต่ละบุคคลของแต่ละผูป้ ฏิบตั ิ จะเดินมากเดินน้อย ก็จะถึงช้าถึงเร็ว ผูท้ เ่ี ดินมากเดินไป
ข้างหน้ามากกว่าเดินถอยหลัง ย่อมไปถึงเร็วกว่าผูท้ เ่ี ดินถอยหลังมากกว่าเดินไปข้างหน้า
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ฉะนั้นก็ให้ดูตรงนี้ ดูท่กี ารบําเพ็ญเป็ นหลัก อยูท่ ่กี ารปฏิบตั ิเป็ นหลักว่า เราปฏิบตั ิไปใน
ทิศทางไหน
เราต้องมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญ
มีความอดทนต่อการ
กระทบกระทัง่ ของสิ่งต่างๆ เช่นคํานินทาต่างๆทีอ่ าจจะเกิดขึ้นได้ ว่าเราเป็ นคนเห็นแก่ตวั
ว่าเราเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เราต้องคิดว่าเวลาทีเ่ ราทุกข์ คนทีเ่ ขาว่าเรานี้มาดับความ
ทุกข์ให้เราได้หรือเปล่า ถ้าเขาดับความทุกข์ให้เราไม่ได้ เราไปกังวลกับคําพูดของเขาทําไม
เราควรทีจ่ ะมากังวลกับวิธีการทีจ่ ะดับความทุกข์ของเรา ไม่ดกี ว่าหรือ เพราะความทุกข์น้ ี
มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และก็ไม่มใี ครทีจ่ ะมาดับความทุกข์ของเราได้ นอกจาก
การปฏิบตั ขิ องเรานี้เท่านัน้
คือการสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้นึ มาภายในใจ
เพราะเมือ่ เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของเราแล้ว เราก็จะสามารถทีจ่ ะ
ดับความทุกข์ต่างๆได้ เราจะทนกับคําครหานินทาต่างๆได้อย่างสบาย ฟังว่าเป็ น
เหมือนกับเสียงลมทีพ่ ดั ใบไม้ต่างๆนี่เอง มันไม่มสี าระแก่นสารอะไร เราไปให้ความหมาย
มันแล้วก็ไปตื่นเต้นตกใจ ไปกับความหมายทีเ่ ราให้มนั เท่านัน้ เอง ความจริงมันก็เป็ นแค่
เสียงลมพัดดีๆนี่เอง เสียงลมปากของคนออกมา แล้วเราก็ไปเอาความหมายของลมปาก
นี้ มาทิม่ แทงจิตใจของเรา ด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา เพราะว่าเรายังมีตณั หาความ
อยาก อยากให้เขาชม อยากจะให้เขายกย่องสรรเสริญ ไม่อยากให้เขาตําหนิตเิ ตียนว่า
กล่าวต่างๆนานา เพราะเรายังหลง มีอตั ตาตัวตนอยู่ในใจ ถ้ายังมีอตั ตาตัวตน ก็อยากจะ
ให้ตวั ตนนี้ เป็ นตัวตนทีม่ คี นยกย่องนับถือเชิดชูเคารพบูชา จะไม่ชอบให้ตวั ตนนี้ถกู
เหยียบยํา่ ด้วยวิธีการต่างๆ พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนผูป้ ฏิบตั วิ ่า ต้องทําใจให้เป็ นปฐพี
ให้ได้ ทําใจให้เป็ นผ้าขี้ร้ วิ อย่าไปถือตัวถือตนว่าเหยียบไม่ได้ ให้ถอื ว่าเป็ นปฐพีเป็ น
พื้นดิน ที่ใครก็เหยียบยํา่ ได้ ใครจะอุจจาระปัสสาวะใส่ก็ย่อมทําได้ เห็นไหมสุนขั เวลามัน
อยากจะอุจจาระปัสสาวะ มันไปอุจจาระปัสสาวะที่ไหน มันก็ไปอุจจาระปัสสาวะบนปฐพี
บนพื้นดินนี่เอง ถ้าพื้นดินมันบอกไม่ได้น่จี ะทําอย่างไร มันก็ตอ้ งแผ่นดินไหวเท่านัน้ ใจ
ของเราก็เป็ นอย่างนัน้ พอใครด่าหน่อยใครว่าหน่อยก็เป็ นแผ่นดินไหวขึ้นมาเลย แตะ
ไม่ได้ตวั นี้ ตัวนี้ตอ้ งยกย่องเชิดชูเพียงอย่างเดียว ต้องชมต้องสรรเสริญเพียงอย่างเดียว
เท่านัน้ พอใครมาว่ามาตําหนิหน่อยเท่านัน้ เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเลย นี่ละเราต้องมาฝึ ก
ถ้าเราจะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ เราต้องทนต่อการเสียดสีเสียดทานอะไรต่างๆ ทีจ่ ะมาจากทุก
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สารทิศ บุคคลเหล่านี้เขาทําอะไรให้กบั เราบ้าง เขาดับความทุกข์ให้กบั เราได้หรือเปล่า เขา
ช่วยให้เราไปถึงพระนิพพานได้หรือเปล่า แล้วเราไปกังวลกับเขาทําไม เขาจะมาเสียด
สีเสียดแทงว่ากล่าวติเตียนอย่างไร ขอให้เราคิดว่าก็เป็ นเสียงลมเสียงนกเสียงกาไปก็แล้ว
กัน เราต้องมองทีเ่ หตุทผ่ี ลของเรา ทีเ่ ราออกไปปฏิบตั เิ พือ่ อะไร เราออกปฏิบตั เิ พือ่
นิพพาน เราไม่ได้ออกปฏิบตั ติ ามทีเ่ ขาตําหนิตเิ ตียน เขาไม่รูเ้ รื่องของเรา ฉะนัน้ เขาจะว่า
อย่างไรก็อย่าไปเสียเวลา เหมือนกับไปอธิบายให้คนตาบอดให้เห็นว่าสีแดงสีเขียวเป็ น
อย่างไร อธิบายไปจนวันตายมันก็มองไม่เห็น เพราะคนตาบอดลองหลับตาดูสมิ นั จะเห็น
สีอะไร มันก็เห็นสีดาํ เท่านัน้ เอง
ดังนัน้ คนทีไ่ ม่รูเ้ รื่องธรรมะ ไม่รูเ้ รื่องของการปฏิบตั ิ ไม่รูเ้ รื่องของการปลีกวิเวก ไม่รูเ้ รื่อง
ของการบําเพ็ญเพียรตามลําพัง เขาจะไม่รูค้ วามหมายความสําคัญ ความจําเป็ นของการ
บําเพ็ญ เขาก็จะพูดไปตามประสาของเขา เราก็ตอ้ งมองเขาว่าเป็ นเหมือนเด็กไร้เดียงสา
เด็กไร้ปญั ญา เด็กไร้ปญั ญามันจะพูดอะไรเราก็ไม่ถอื สามัน เพราะเรารูว้ ่ามันไร้เดียงสา
นัน่ เอง ฉันใด บุคคลทีไ่ ม่รูธ้ รรม ไม่รูค้ ุณค่าของการบําเพ็ญของการปฏิบตั ิ ก็เป็ นเหมือน
เด็กไร้เดียงสาทีเ่ ราไม่ควรทีจ่ ะให้ความสําคัญ เขาจะพูดอะไรก็ปล่อยให้เขาพูดไปเท่า
นัน้ เอง อย่าไปเสียเวลาอธิบาย อธิบายให้คนตาบอดเห็นสีเขียวสีแดงนี้มนั ยาก มัน
เป็ นไปไม่ได้ อธิบายให้คนเห็นคุณค่าของการสละครอบครัว สละลูกสละสามีสละภรรยา
สละทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทองเพือ่ ไปบําเพ็ญนี้ อธิบายอย่างไรเขาก็ไม่เข้าใจ เขาก็จะ
ว่าเราบ้าเท่านัน้ แหละ เพราะเราไม่เหมือนเขาๆก็เลยต้องว่าเราบ้า ถ้าเราเหมือนเขาเราก็ไม่
บ้า แต่ความจริงถ้าเราเหมือนเขาเราก็บา้ ไปเหมือนกับเขานัน่ แหละ เวลาทีเ่ ราไม่บา้
เหมือนกับเขา เราไม่บา้ เขาแหละบ้า แต่เขากลับมาว่าเราบ้า ก็เพราะเขาคิดว่าเขาไม่บา้
แต่ความจริงแล้วใครบ้าหรือไม่บา้ ดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง พวกเรากับพระพุทธเจ้านี้
ใครบ้าหรือใครไม่บา้ กันแน่ เรายังบ้าลาภยศสรรเสริญสุขกันอยู่ไม่ใช่เหรอ พระพุทธเจ้า
ท่านบ้าลาภยศสรรเสริญสุขหรือเปล่า ท่านบ้าสามีบา้ ภรรยาบ้าบุตรธิดาหรือเปล่า นัน่
แหละใครบ้ากันแน่ ดังนัน้ อย่าไปฟังคนบ้าพูด ให้ฟงั คนไม่บา้ พูด ให้ฟงั พระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์ ให้ฟงั คําสอนของพระพุทธเจ้า ฟังคําสอนของพระอริยสงฆ์สาวก เป็ นคํา
สอนของคนไม่บา้ เป็ นคําสอนของคนทีม่ สี ติครบบริบูรณ์ และเป็ นคําสอนที่จะทําให้เรา
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ได้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริง ให้เราได้หลุดพ้นจากการทีจ่ ะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมา
ตาย ซํา้ แล้วซํา้ อีกอย่างไม่มวี นั สิ้นสุด ขอให้เรายึดตรงนี้ คิดตรงนี้ ยึดพระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์ทเ่ี ป็ นสะพานเชื่อมสู่ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทแ่ี ท้จริง ทีจ่ ะเกิดขึ้น
ภายในใจของเรา ด้วยการหมันศึ
่ กษาฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล้วนําเอาธรรมทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไป
ปฏิบตั ิ แล้วเราก็จะได้เดินข้ามสะพานนี้เข้าสู่พระนิพพานไปในทีส่ ุด
ก็ขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอนี้ ขอให้ท่านได้ฟงั แล้วนําเอาไป
ปฏิบตั ติ ่อ เพือ่ ความสุขและความเจริญในธรรมทีจ่ ะตามมาต่อไป
ถาม คือมันเป็ นความฝันว่า ไปตื่นขึ้นมาทีห่ นึ่ง ทีน่ นั ่ วุน่ วายด้วยทุกๆคนหาอยู่หากิน
จนรูส้ กึ ว่าเดือดร้อนมาก รําคาญอึดอัดเป็ นทุกข์มาก ก็เลยร้องไห้แล้วก็แอบหนี
ออกมา แต่พอหนีออกมาได้ปบก็
ุ๊ ตอ้ งมาสุดตรงทีว่ า่ ต้องมานัง่ หันหลังให้ปญั หา
หน้ามองออกไปทีท่ ะเล ทะเลนี้เป็ นทะเลทีก่ ว้างใหญ่ลกึ สวยนิ่ง ทีน้ ถี า้ เกิดเรา
ภาวนาจนถึงจุดนี้แล้ว จะไปอย่างไรต่อคะ
ตอบ ก็อย่าไปสนใจมันไง เพราะนี่ไม่ใช่เป็ นทางทีเ่ ราควรจะไป ทางแห่งนิมติ ต่างๆนี้
ไม่ใช่เป็ นทางสู่พระนิพพาน เราควรทีจ่ ะดึงใจกลับเข้ามาสู่ทค่ี วามว่างความสงบ
ให้สกั แต่วา่ รู ้ แล้วก็อย่าไปสนใจกับนิมติ ต่างๆทีป่ รากฏมาให้รบั รู ้ เพราะว่ามัน
ไม่ใช่เป็ นมรรคเป็ นผล นิมติ ทีเ่ ราต้องการ ก็คอื ความเห็นความไม่เทีย่ ง เห็น
ความทุกข์ในสิง่ ต่างๆ เห็นว่าสิง่ ต่างๆนัน้ ไม่ใช่เป็ นของเรา ถ้าเห็นนิมติ เหล่านัน้ ก็
เอามาเจริญต่อ มาพัฒนาต่อ ให้มนั ตัง้ อยู่ในใจของเราไปให้นานทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะนาน
ได้ แต่ถา้ เป็ นเรื่องของสัพเพเหระแบบนี้ เป็ นเหมือนกับดูละครดูหนัง ดูจบแล้วก็
ลืมมันไป มันไม่มสี าระคุณประโยชน์ต่อการบําเพ็ญ เพือ่ การหลุดพ้นจากกอง
ทุกข์ได้ นิมติ ทีเ่ ราต้องการจะเห็น เช่นอสุภนิมติ ถ้าเห็นซากศพ เห็นส่วนทีไ่ ม่
สวยงามของร่างกายอย่างนี้ อย่างนี้นะดี ถ้านิมติ แบบนี้เป็ นนิมติ ทีเ่ ป็ นมรรคเป็ น
ผลได้
แต่ถา้ นิมติ แบบท้องฟ้ าทะเลกว้างใหญ่ไพศาลนัน้
แล้วต้องมา
ตีความหมายว่ามันเป็ นอะไรนี้ ไม่ใช่เป็ นมรรคเป็ นผล ฉะนัน้ อย่าไปสนใจกับมัน
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ให้กลับมาสู่ความสงบสู่ความว่าง เพราะการนัง่ สมาธิน้ ี เราต้องการพักผ่อนจิตใจ
เพราะว่าเราจะต้องเอาจิตใจนี้ไปทํางาน ไปต่อสูก้ บั ข้าศึกศัตรูของเรา ก็คอื กิเลส
ตัณหาต่างๆ เวลาทีเ่ ราออกมาจากสมาธิแล้วนี้ เราจะต้องพบกับข้าศึกศัตรูของเรา
คือความอยากต่างๆ ความโลภความโกรธความหลงต่างๆ ถ้าเราไม่มกี าํ ลัง เราจะ
ไม่สามารถทีจ่ ะใช้ปญั ญา ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบให้กบั พวกเรานี้ มาสูก้ บั ข้าศึก
ศัตรูได้ เราโชคดีเราไม่ตอ้ งผลิตอาวุธของเราขึ้นมาเอง เราเอาอาวุธทีพ่ ระพุทธเจ้า
ผลิตมาแล้วนี้ เอามาใช้ได้เลย ด้วยการเอามาเจริญอยู่เรื่อยๆ ทีท่ รงสอนให้เจริญ
อสุภะอยู่เรื่อยๆ
เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ
อันนี้เป็ นการเอาอาวุธของ
พระพุทธเจ้ามาไว้กบั ตัวเรา แล้วพอเราออกจากสมาธิ เราจะมีกาํ ลังใช้อาวุธนี้ ไว้
ต่อสูก้ บั ตัณหาความอยากต่างๆ เวลามันโผล่ข้นึ มา เวลามันอยากได้อะไร พอมัน
คิดถึงความตายปั ๊บนี้ ความอยากมันก็จะหายไป มันคิดถึงความทุกข์จากสิง่ ทีเ่ รา
อยากได้ มันก็จะหายไป ถ้าเราเห็นว่าสิง่ ทีเ่ ราอยากได้เป็ นยาพิษนี้ เราจะยังอยาก
ได้อยู่หรือเปล่า ปัญหาคือเรายังอยากได้เพราะเราไม่เห็นว่ามันเป็ นยาพิษ เราเห็น
ว่ามันเป็ นเหมือนขนมนมเนย น่ากินน่ารับประทาน แต่ถา้ เราเห็นว่ามันเป็ นยาพิษ
มันเป็ นทุกข์ ทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะว่ามันไม่เทีย่ ง มันเป็ นของชัว่ คราว ทุกข์
เพราะว่ามันจะต้องจากเราไป เราไม่สามารถห้ามมันได้ ถ้าเราเห็นอย่างนี้ เราก็จะ
สามารถหยุดความอยากได้
ถ้าเรามีกาํ ลังของสมาธิมาช่วยสนับสนุน เพราะการหยุดความอยาก ก็คอื การทํา
ใจให้เฉยนัน่ เอง ทําใจให้เป็ นอุเบกขา วางเฉย ไม่รกั ไม่ชงั ไม่อยากได้ไม่อยากเสีย
คือเฉยๆ เสียก็ได้ ได้ก็ได้ แต่ไม่มคี วามอยากทีจ่ ะได้ทจ่ี ะเสีย จะทําใจให้เป็ น
อุเบกขาได้ก็ตอ้ งเข้าไปในสมาธิ ให้ใจนิ่งให้สงบ ไม่มคี วามคิดปรุงแต่ง ถ้าใจเข้า
ไปแล้วออกไปรับรูเ้ รื่องราวต่างๆนี้
ก็แสดงว่าใจเริ่มมีความคิดปรุงแต่งแล้ว
เพราะนิมติ ต่างๆเหล่านี้ มันก็เกิดมาจากความคิดปรุงแต่งของใจเรานี่เอง มัน
ไม่ได้มาจากทีไ่ หน ถ้าไปอยู่กบั สมาธิแบบนี้ออกมาจากสมาธิ ก็จะไม่มเี รี่ยวไม่มี
แรง ไม่มอี เุ บกขา เพราะใจมันไม่ได้น่งิ มันไม่อยู่ในอุเบกขา มันปรุงแต่งนิมติ
ต่างๆออกมาหลอกเรา ให้เราหลงไปกับมันเท่านัน้ เอง ดังนัน้ เวลาเจอนิมติ ต่างๆนี้
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ขอให้เราโยนทิ้งไปได้เลย ยกเว้นถ้าเป็ นอสุภนิมติ มรณานิมติ อย่างนี้ เห็นเรา
นอนตายอย่างนี้ เห็นเรากลายเป็ นซากศพ เขาเอาศพเราไปเผาในเตาจนกระทัง่
กลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป อย่างนัน้ นะเอามาใช้ได้ เอามาพิจารณาต่อ เอามาดูซาํ้
แล้วซํา้ อีก เหมือนกับเอาหนังเก่านี้มาฉายอยู่เรื่อยๆ จนกระทัง่ จําได้หมดว่าหนัง
เรื่องนี้มอี ะไรบ้าง แล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ตอ้ งไปอาศัยดูหนัง เพราะมันอยู่ใน
ความจําเราแล้ว เวลาเห็นร่างกายเราทีไรก็เห็นว่ามันเป็ นซากศพ เห็นว่ามันเป็ น
ขี้เถ้าขีถ่ ่านไป ถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว มันจะไปกลัวความตายได้อย่างไร เพราะมันรูว้ า่
มันก็ตอ้ งเป็ นอย่างนี้ นี่แหละ ถ้าจะเป็ นนิ มิตขอให้เป็ นนิ มิตแบบนี้ นิ มิตที่อยูใ่ น
กรอบของไตรลักษณ์ นิ มิตที่อยูใ่ นกรอบของอสุภะ ถ้าติดขนมนมเนยอาหารก็
ต้องเห็นปฏิกูลของอาหาร เห็นอาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไปแล้วกลายเป็ นอะไร
กลายเป็ นอาจมกลายเป็ นอาเจียนเวลาอาเจียนออกมา กลายเป็ นอุจจาระเวลา
ขับถ่ายออกมา ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วความอยากกินอาหารกินขนมนมเนย ไม่มเี วลํา่
เวลามันก็จะไม่มี การรับประทานอาหาร มันก็จะรับประทานเพือ่ ให้ร่างกายอยู่ไป
ได้เท่านัน้ แต่ไม่ได้รบั ประทานเพือ่ ความสุขของใจ
นี่คอื เรื่องวิธีของการภาวนา นัง่ สมาธิน้ เี ราต้องการความสงบ ต้องการความว่าง
ต้องการอุเบกขา ไม่ตอ้ งการนิมติ ต่างๆ ถ้ามีก็อย่าไปสนใจ ดึงใจกลับเข้าไปสู่
ความว่างให้ได้ ด้วยการภาวนาต่อ ถ้าใช้พทุ โธก็บริกรรมพุทโธต่อไป ถ้าใช้ลม
หายใจก็กลับมาดูลมต่อไป ถ้าใช้สติดงึ ใจได้ก็ดงึ มันกลับเข้ามา แล้วแต่กาํ ลังของ
เรา แล้วแต่เครื่องมือทีเ่ รามีอยู่ แต่อย่าไปไหลตามดูนิมติ เหมือนกับดูภาพยนตร์
มันก็เหมือนกับเปิ ดทีวดี ูซดี นี ่เี อง ไม่ตอ้ งไปนัง่ สมาธิให้เสียเวลา
ถาม คือเวลาเดินจงกรมเสร็จกลับไปนัง่ สมาธิ ช่วงแรกมันเหมือนกับเบาสบาย แต่พอ
นัง่ ไปได้สกั พักหนึ่ง มันเหมือนกดบอนลงนํา้ นะค่ะ มันก็จะโดนดีดและเด้ง
ออกมา มันจะเป็ นอย่างนี้แล้วมันไม่ต่อเนื่อง ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไร
ตอบ เพราะกิเลสมันดันใจเราออก แล้วสติเราดึงมันเข้าไป พอฝ่ ายไหนมีกาํ ลังอ่อนกว่า
อีกฝ่ ายหนึ่งมันก็จะดันออกมา พอสติเราอ่อน เราไม่เจริญอย่างต่อเนื่อง กิเลสที่
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ดันอยู่มนั ก็จะดันใจออกมา มันก็จะทําให้เวลานัง่ แล้วรูส้ กึ อึดอัด นัง่ ไม่ได้ แต่ถา้
มีสติทม่ี กี าํ ลังมากกว่ามันก็จะทําให้นงั ่ เฉยๆได้ นัง่ สงบได้นงั ่ สบายได้ สติจะมี
กําลังมากก็ต่อเมื่อเรามีการเจริญอย่างต่อเนื่ อง ไม่พลัง้ ไม่เผลอ ไม่ปล่อยให้ใจ
ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้อยูก่ บั เรื่องที่เรากําหนดให้ใจเจริญอยู่ เช่นพุทโธก็ให้อยู่
กับพุทโธไปอย่างเดียว ถ้าอย่างนี้แล้วสติมนั จะมีกาํ ลังมากกว่า มันจะทําให้การนัง่
นี้สบายไม่รูส้ กึ อึดอัด แต่ถา้ เผลอสติ เผลอไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้เดีย๋ วนัง่ ไม่ได้
นัง่ แล้วมันจะอึดอัด แล้วในทีส่ ุดมันก็ตอ้ งลุกขึ้นไป พอลุกขึ้นไปพอได้ผ่อนคลาย
กําลังของกิเลสมันก็เบาลงเพราะมันได้ออก เหมือนกับนํา้ เดือด ถ้าเรามีรูให้นาํ้ ที่
มันเดือดมีรูระบายออกมา ความดันในนํา้ ในกามันก็จะไม่แรง แต่ถา้ ปิ ดประตู
ไม่ให้มนั มีออกมาเดีย๋ วมันก็ระเบิด ฝามันก็จะเด้งออกมา เพราะมันจะสะสม
ความดันไว้มาก เหมือนกันเวลาเรานัง่ แล้ว เราทนนัง่ ไม่ได้ ก็แสดงว่าความดัน
ของกิเลสนี้ มนั แรงแล้ว พอเราลุกออกมาเดินนี้ มันก็เหมือนกับคลาย มันได้
ปล่อยออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย มันก็เลยรูส้ กึ เบา พอเบาแล้วเราก็เจริญสติได้
เพราะว่าเราเมือ่ ก่อนสูม้ นั ไม่ได้ สติล ้มตายไป พอมันเบาสติก็มกี าํ ลังพอทีจ่ ะ
กลับคืนมาได้ ก็เจริญสติต่อ แล้วก็กลับไปนัง่ ได้ใหม่ นัง่ ได้สกั พักหนึ่ งพอสติสู ้
กิเลสไม่ได้กล็ กุ ขึ้นมาใหม่ มันก็เป็ นอย่างนี้ ไป สลับกันไป จนกว่าสติจะมีกาํ ลัง
มากกว่า จนสามารถดันมันเข้าไปสูค่ วามสงบความว่างได้ ไปสูค่ วามนิ่ งได้ มันก็
ไม่ตอ้ งใช้กาํ ลังดันมันเข้าไป แต่กเิ ลสมันก็ยงั จะมีอยู่ทกุ ครัง้ เพราะว่ากิเลสมัน
ไม่ได้ตายไปกับการเจริญสติการเจริญสมาธิ ถ้าอยากจะให้กเิ ลสนี้ มันหมดฤทธิ์
หมดเดชก็ตอ้ งใช้ปญั ญา เวลาออกมาแล้วก็พจิ ารณาไตรลักษณ์ พิจารณาอสุภะ
พิจารณาปฏิกลู ของอาหาร เวลาที่เกิดความอยากในสิ่งต่างๆ แล้วมันก็จะฆ่า
ตัณหาความอยากต่างๆไปได้อย่างถาวร แล้วต่อไปจะนัง่ สมาธิน้ ี ไม่ตอ้ งบังคับ
เลย นัง่ หลับตากําหนดใจให้น่งิ ไม่คดิ มันก็เข้าไปสู่ความสงบได้ เพราะมันไม่มตี วั
ดันออกมาแล้ว ตัวทีด่ นั ออกนี้ถกู ทําลายไปหมดแล้ว
ถาม ทีบ่ า้ นสัง่ หนู วา่ ให้มาวัดให้นอ้ ยลง เดือนละครัง้ ก็พอ เนื่องจากพ่อเป็ นโรคซึมเศร้า
หนู ควรจะอยู่กบั พ่อ และทีบ่ า้ นบอกว่าพ่อเป็ นหนักขึ้น เพราะหนู ไปแต่วดั ไม่
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สนใจพ่อ ไม่ยอมอยู่บา้ นทําให้พอ่ เป็ นห่วง เพราะวัดทีห่ นู ไปนัน้ ไกลบ้าน ปกติท่ี
บ้านก็มญี าติอยู่กนั เยอะค่ะ แล้วหนู ก็กลับบ้านทุกวัน จะมาวัดก็แค่ช่วงวันหยุด
แต่ทบ่ี า้ นก็บอกว่ามาบ่อยเกินไป กราบขอพระอาจารย์เมตตาให้คาํ แนะนําด้วยค่ะ
ตอบ เราก็ตอ้ งชัง่ นํา้ หนักดู ความสําคัญมันอยู่ตรงไหน นํา้ หนักควรจะไปทางด้านไหน
ถ้าเราต้องการธรรมเราก็ตอ้ งไปวัด ถ้าเราต้องการอยู่ใกล้พ่อเราก็อยู่บา้ น หรือว่า
ถ้าเรากลัวคําครหานินทา กลัวเขาว่า เราเลยต้องทําตามทีเ่ ขาพูด เราก็ตอ้ งอยู่บา้ น
แต่ถา้ เราไม่สนใจคิดว่าคําพูดของเขาเป็ นคําพูดทีไ่ ม่มเี หตุไม่มผี ล คือเราอยู่หรือ
เราไปมันก็ไม่ได้เปลีย่ นแปลงอะไร พ่อก็มคี นดูแลอยู่ เราก็ไม่ได้ทาํ อะไร ฉะนัน้
การไปของเราก็ไม่น่าจะเป็ นเรื่องเสียหายอะไร ทีเ่ สียหายก็อาจจะเป็ นความทุกข์
ของพ่อ ทีอ่ ยากจะให้เราอยู่ใกล้ อันนี้มนั ก็เป็ นกิเลสของพ่อ ความอยากให้ลูกอยู่
ใกล้ตน แต่อยู่ใกล้มันก็ไม่ได้ทาํ ประโยชน์อะไรให้กบั พ่อ เพราะฉะนัน้ เราดูท่ี
ประโยชน์ดกี ว่า ว่าการอยู่ใกล้นัน้ ทําให้เกิดประโยชน์หรือไม่ ถ้าไม่เกิดประโยชน์
อยู่ก็เท่านัน้ ไม่อยู่ก็เท่านัน้ ก็ไปดีกว่า แต่ถา้ อยู่ใกล้แล้วเป็ นประโยชน์ ช่วยดูแล
พ่อเพราะไม่มใี ครดูแล อย่างนี้ก็ตอ้ งอยู่ใกล้ แต่ถา้ อยู่แล้วไม่ได้ทาํ อะไร
เหมือนกับไม่ได้อยู่ ก็ไปไม่ดกี ว่าหรือ ไปจะได้ธรรมะ ได้ไปบําเพ็ญ ได้ไปฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม ได้ไปปฏิบตั ธิ รรม
ถาม เวลาทีเ่ ราไม่สบาย เช่นปวดหัวมีไข้เป็ นหวัด หรือมีนาํ้ มูกไหล หรือเจ็บปวยอื่นๆ
เราจะภาวนาอย่างไรครับ
ตอบ ก็พจิ ารณาว่ามันเป็ นอนิจจัง ร่างกายเกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บเป็ นธรรมดา เวลา
เจ็บ ถ้ารักษาได้ก็รกั ษาไป รักษาไม่ได้ก็อยู่กบั มันไป ก็เท่านัน้ เพราะมันเป็ น
อนัตตา เราไปสัง่ มันไม่ได้ สัง่ ให้มนั หายไม่ได้ เหมือนกับเสียงตอนนี้ เสียงจักจัน่
ทีม่ นั ร้องนี้ เวลามันเกิดขึ้นมาเราสัง่ ให้มนั หายไปได้หรือเปล่า สัง่ ไม่ได้ แต่ถา้ เรา
ไม่อยากให้มนั หาย เราจะเดือดร้อนไหม ไม่เดือดร้อน แต่ถา้ เราอยากให้มนั หายนี้
จะเดือดร้อนทันที เช่นเดียวกับเวลาทีเ่ ราเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าเราอยากจะให้มนั หาย
ใครทุกข์ละ เราก็ทกุ ข์กนั แต่ถา้ เราไม่อยากให้มนั หายมันเป็ นก็เป็ นไป เรามีหน้าที่
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รักษามันก็รกั ษามันไป มันหายก็หาย มันไม่หายก็อยู่กบั มันไป ก็ไม่มอี ะไรก็ไม่
ทุกข์กบั มัน เหมือนกับไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย
ถาม มีคนเขาบอกว่า อาหารทีม่ นุษย์กนิ อยู่ทกุ วันนี้ คือเรากินเนื้อเขา ไม่วา่ จะเป็ นสัตว์
ชนิดไหนก็แล้วแต่ เราต้องเป็ นหนี้ชวี ติ เขา ภพชาติต่อไปเราก็จะถูกเขากินเช่นกัน
เป็ นอย่างนัน้ ไหมคะ
ตอบ มันก็แล้วแต่วา่ เราไปเกิดเป็ นอะไร ถ้าเกิดไปเป็ นเป็ ดเป็ นไก่ เขาก็กนิ เราแน่ๆ ถ้า
มาเกิดเป็ นนมุษย์ก็ไม่มใี ครเขากินมนุษย์ นอกจากไปอยู่กบั พวกชาวป่ าชาวเขา ที่
เขามีธรรมเนียมกินเนื้อมนุษย์ อันนี้ก็ตอ้ งถูกเขากิน กินก็กนิ เวลาตายไปเราจะ
ไปรูห้ รือว่าร่างกายนี้เขาจะเอาไปทําอะไร ร่างกายเราใครจะเอาไปกินเอาไปทํา
อะไร ร่างกายมันไม่รูเ้ รื่อง เราก็ไม่รูเ้ พราะเราไม่ได้อยู่กบั ร่างกายแล้ว อย่าไป
กังวลกับเรื่องเหล่านี้ ให้กงั วลว่า เราอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมก็แล้วกัน เราอย่า
ไปฆ่า แต่การกินเนื้อสัตว์น้ ีโดยทีเ่ นื้อสัตว์ทต่ี ายแล้วนี้ ไม่ถอื ว่าเป็ นเวรเป็ นกรรม
ไม่เป็ นบาป เช่นไก่มนั ตายเราก็มที างเลือกว่า จะไปฝังมันไปเผามันหรือไปย่างมัน
ถาม การติดดีและการไม่ตดิ ดี คืออย่างไร และเราแก้การติดดีอย่างไรครับ
ตอบ คือการติดดีก็เหมือนคนไข้ตดิ ยานัน่ แหละ ถ้ายังมีไข้อยู่การติดยานี้มนั ก็ดี ต้อง
กินยามันถึงจะหายไข้ แต่ถา้ หายไข้แล้วยังไปติดยาอยู่มนั ก็ไม่ดี มันไม่จาํ เป็ น
จะต้องกินแล้ว ก็อย่าไปกินมัน พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านละได้ทงั้ บุญและบาป
แต่ตอนทีท่ ่านยังไม่บรรลุ ท่านยังต้องติดบุญอยู่ก่อนติดความดีอยู่ก่อน เพราะ
ความดีจะพาให้ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ พอท่านหลุดพ้นจากความทุกข์
แล้วท่านก็ไม่ตดิ กับการทําความดี ทําก็ได้ไม่ทาํ ก็ได้ อย่างตอนต้นพระองค์ก็ทรง
ตัดสินพระทัยว่าไม่ไปสอนดีกว่า สอนแล้วมันเหนื่อย สอนแล้วมันยาก สอนแล้ว
ไม่รูจ้ ะได้ผลหรือเปล่า ก็เลยท้อพระทัยไม่อยากจะสอน อันนี้ก็ไม่ได้เสียหาย
ตรงไหน แต่ถา้ ไปติดนี้มนั ก็จะทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มาได้ อยากจะสอนเขา
อยากจะให้เขาบรรลุ พอสอนแล้วเขาไม่บรรลุก็เลยท้อ ก็เลยโกรธอย่างนี้ ถ้า
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อย่างนี้มนั ก็ผดิ
แต่ถา้ สอนโดยทีไ่ ม่ได้ตดิ ความดีจากการสอน สอนไปก็
เหมือนกับเราให้ของดีกบั เขาไป เช่นเรามีเงินเราก็เอาไปแจก คนไหนไม่เอาเราก็
เก็บไว้ คนไหนเอาก็ให้เขาไป ก็ไม่เห็นเดือดร้อนตรงไหน เท่านัน้ เอง นี่คอื การทํา
ความดีโดยไม่ตดิ กับการทําความดีโดยติดนี้ มันต่างกัน พอติดแล้วมันต้องการ
ให้ได้ผลดังใจทีต่ อ้ งการ พอไม่ได้ก็จะทุกข์จะเสียใจขึ้นมา แต่ถา้ ทําความดีโดยไม่
ติดนี้ก็จะไม่ทกุ ข์ ทําให้เขาแล้วเขาได้ดกี ็ดไี ป เขาไม่ได้ดกี ็เรื่องของเขา
ถาม ผมเลี้ยงปลาไว้กนิ เอง ก่อนนํามาทําอาหารผมก็ตอ้ งฆ่ามัน ผมบาปหรือเปล่าครับ
ตอบ ก็ฆ่ามันก็บาปแล้วไง ปาณาติปาตาเวรมณี การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ นี้เป็ นบาป ไม่ควร
กระทํา
ถาม ภาวนาแล้วรูส้ กึ ความคิดแยกออกจากกัน คือความคิดยังทํางาน ใจทีบ่ ริกรรมมี
อยู่ ผูร้ ูม้ อี ยู่ แสดงว่าจิตไม่สงบเต็มทีใ่ ช่ไหมครับ
ตอบ ใช่ ใจยังคิดอยู่ก็แสดงว่ายังไม่สงบ ถ้าสงบแล้วความคิดก็จะหายไป คําบริกรรม
ก็จะหายไป เหลือแต่ใจผูร้ ูอ้ ยู่ตามลําพัง
ถาม ภาวนาเจออดีต เช่นคนทีเ่ ราเคยโกรธเขามากๆ เขาตายไปแล้ว เราต้องหยุดแผ่
เมตตาให้ไหมครับ หรือไม่สนใจเลย อยู่กบั บริกรรม มันอยากแผ่เมตตาแต่กลัว
ไม่ได้อะไรสักอย่าง
ตอบ อย่าไปสนใจ เวลาภาวนานี้ให้สนใจอยู่กบั การภาวนาเพียงอย่างเดียว เรื่องอื่นนี้
เอาไว้ทหี ลัง ตอนนี้เราต้องการทําใจให้สงบเพียงอย่างเดียว และจะสงบได้ก็
ต่อเมือ่ เราภาวนา อยู่กบั คําบริกรรมของเราไปเรื่อยๆ
ถาม กรรมทีเ่ คยทํามากๆเรื่องกาม ทีใ่ จรูส้ กึ ชอบในอดีต ถึงมันจะไม่มผี ลทําให้ใจเรา
ตก แต่มนั ปรากฏชัดมาก เหมือนหนังทีฉ่ ายได้ ต้องเพิกหรือละเสีย หรือถ้าดูได้
ให้ดูไป มีอบุ ายกับการปรากฏเช่นนี้บา้ งไหมครับ
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ตอบ ก็ถา้ ใจส่งไปอดีตหรืออนาคต ก็ควรจะดึงให้มนั กลับมาทีป่ จั จุบนั ก็ใช้สติน่แี หละ
ใช้การบริกรรมพุทโธไป แล้วใจทีม่ นั ไปไขว่คว้าหาอดีตหรืออนาคต มันก็จะต้อง
กลับมาทีป่ จั จุบนั อดีตก็เป็ นความฝันอนาคตก็เป็ นความเพ้อ ความจริงก็คอื
ปัจจุบนั เท่านัน้ เอง ให้อยู่ปจั จุบนั เพราะปัจจุบนั นี้จะเป็ นทีต่ งั้ ของความสุข
ถาม เหมือนจิตมันเล่นละครได้ มีสง่ิ ทีป่ รากฏเป็ นนิมติ ก็รูส้ กึ ว่าเป็ นอะไรก็ไม่ทราบ มี
รูปร่างมีเพศ รูส้ กึ เขาจะอ่านใจเราได้ มีมายา ผมเพิกไปเสีย อย่างนี้เกิดขึ้นได้
ไหมครับ
ตอบ อะไรจะเกิดขึ้นภายในจิตก็อย่าไปสนใจมัน ขอให้พจิ ารณาว่ามันเป็ นไตรลักษณ์
ไปหมด เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันไม่มสี าระแก่นสารไม่มคี ุณมีค่า กับการ
บําเพ็ญมรรคผลนิพพาน ถ้าเราไปยุ่งกับมันแล้วเราก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆ
ถาม ผมอยากทราบว่า ถ้าดูหนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ สําหรับวันทีถ่ อื ศีล ๘
สมควรไหมครับ
ตอบ ถ้าเป็ นการศึกษาก็ไม่เสียหายอะไร
เพราะเป็ นเหมือนการฟังเทศน์ฟงั ธรรม
การศึกษาพระพุทธประวัตกิ ็เป็ นธรรมอย่างหนึ่ง ใช้ได้ ฟังธรรมดูวดี โี อเกี่ยวกับ
ธรรมะ ดูหนังเกี่ยวกับองคุลมี าลอย่างนี้ก็ยงั พอจะดูได้
ถาม ขอโอกาสถามขยายต่อเรื่องอุบายการสูเ้ วทนา
เกี่ยวกับการใช้สติปฏั ฐานเข้า
พิจารณา ว่าขัน้ ตอนเป็ นอย่างไร ข้อแรก ของโยมท่องพุทโธ แต่พอภาวนาเริ่มมา
ให้มองพุทโธ หรือหากว่าตอนนัน้ จิตทิ้งพุทโธแล้ว กําลังดูลมหายใจก็ให้ละเสีย
แล้วหันมาพิจารณาเวทนาใช่หรือไม่คะ
ตอบ ไม่ใช่หรอก เวลาภาวนาอะไรก็ให้อยู่กบั องค์ภาวนาของเรา ถ้าพุทโธก็อยู่กบั พุทโธ
ไป ถ้าอยู่กบั ลมก็อยู่กบั ลมไป จนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบ แล้วปล่อยวาง
องค์ภาวนาไป ปล่อยวางลมหรือปล่อยวางพุทโธไป จิตเข้าสู่ความสงบก็ปล่อยให้
จิตสงบนิ่ง ส่วนเรื่องของการพิจารณาเวทนานี้ ก็จะต้องพิจารณาตอนทีน่ งั ่ แล้วจิต
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ไม่สงบแล้วเกิดความทุกข์ข้นึ มา เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ตามส่วนต่างๆของร่างกาย
ถ้าอยากจะนัง่ ต่อไปโดยทีไ่ ม่สะทกสะท้านต่อความทุกข์ของร่างกาย ก็ตอ้ งใช้การ
เจริญสติเป็ นวิธีหนึ่ง คือให้เราบริกรรมพุทโธต่อไปไม่ให้ไปสนใจ กับความทุกข์
ของร่างกาย ถ้าเราไม่ไปสนใจแล้วจิตมีการบริกรรมอย่างต่อเนื่อง ความทุกข์ของ
ร่างกายก็จะไม่เข้ามาสู่ใจ จะอยู่ทร่ี ่างกาย ใจจะไม่ทกุ ข์กบั ความทุกข์ของร่างกาย
ใจก็จะนัง่ ภาวนาต่อไปได้ ใจเข้าสู่ความสงบได้ ผ่านทุกขเวทนาไปได้ดว้ ยการใช้
คําบริกรรม นี้เรียกว่าวิธีปฏิบตั ติ ่อทุกขเวทนาทางกายด้วยการใช้การเจริญสติ ถ้า
เราอยากจะใช้อกี วิธีหนึ่งทีด่ กี ว่าทีถ่ าวร ก็คอื ให้เราใช้ปญั ญาพิจารณาทุกขเวทนา
ของร่างกาย ว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เกิดแล้วเดีย๋ วก็ดบั ไป เป็ น
ทุกข์ถา้ เราไปอยากให้เขาหาย เป็ นอนัตตาเพราะเราไปสัง่ เขาไม่ได้ สัง่ ให้เขาหาย
ไม่ได้ ถ้าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นในทุกขเวทนา เราก็จะสักแต่วา่ รู ้ คือจะ
ไม่อยากให้เขาหาย เพราะรูว้ า่ สัง่ เขาไม่ได้ แล้วก็รูว้ า่ ไม่ชา้ ก็เร็วเดีย๋ วเขาก็หายเอง
เขาจะหายก็หาย เขาจะตัง้ อยู่กป็ ล่อยเขาตัง้ อยู่ไป คือเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขา
ปล่อยเขา เหมือนกับคนมาด่าเรา เราก็นงั ่ เฉยๆ ปล่อยให้เขาด่าไปเดีย๋ วเขา
เหนื่อยเขาก็หยุดเอง ทําตัวของเราให้เหมือนต้นเสานี้ให้ได้ แล้วเราเป็ นต้นเสาได้
ใครไปนัง่ ด่าเสาสักพักเดีย๋ วมันก็เบือ่ ไปเองแหละ เข้าใจไหม นัน่ แหละก็อกี วิธี
หนึ่ง วิธีปฏิบตั ติ ่อทุกขเวทนา คือสอนใจว่าอย่าไปอยากให้มนั หาย สัง่ เขาไม่ได้
ทําได้ก็คอื ทนไป วิธีทนไปก็จะใช้การบริกรรมช่วยก็ได้ แต่น่มี นั เป็ นช่วยเพือ่ ให้
รักษาปัญญา คือไม่ให้ใจไปต่อต้านไปอยากให้มนั หายไป อันนี้ก็จะเป็ นวิธที ด่ี ี
เพราะว่าต่อไปเราจะไม่สะทกสะท้านต่อความเจ็บปวดของร่างกาย เพราะใจของ
เราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกาย
ถาม ขณะกําหนดภาวนา จิตเริ่มรวม สักพักมีสภาวะหนักๆขึ้นมา ความรูส้ กึ จากเบาๆ
เปลีย่ นเป็ นหนาหนักล้อมรอบตัว มีเสียงบอกว่าเป็ นเจ้ากรรมนายเวร ต้อง
พิจารณาอย่างไรต่อเจ้าคะ
ตอบ ก็พจิ ารณาว่าจิตไม่สงบแล้ว ควรจะกลับเข้าสู่ความสงบใหม่ ก็ภาวนาใหม่
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ถาม ผมทําผิดศีลข้อ ๓ มาเป็ นเวลาเกือบ ๑๐ ปี ทัง้ ๆทีผ่ มก็รูว้ า่ ผิด ผมอยากเลิกทํา
ผิด แต่วา่ ผมก็ยงั ไม่สามารถเลิกทําผิดได้ จิตใจผมไม่เข้มแข็งพอ ผมควรทํา
อย่างไรดีครับ
ตอบ ไปบวช
ถาม เวลานัง่ สมาธิจติ สงบลง บางครัง้ จะรูส้ กึ กายเบาชัว่ ขณะ และรับรูอ้ าการของกาย
เช่นนัง่ ก้มหน้า นัง่ เอียง ลักษณะนี้เรียกว่าสภาวธรรมใช่หรือไม่ครับ จะมีสติรบั รู ้
ตลอดเวลาแบบนี้เดินทางถูกต้องไหมครับ ถ้าถูกต้องควรทําอย่างไรต่อครับ และ
ถ้าผิดควรแก้ไขอย่างไรครับ
ตอบ มันไม่ใช่เป็ นวิธีของการภาวนา การภาวนานี้เราต้องอยู่กบั อารมณ์ของการภาวนา
ถ้าเราภาวนาพุทโธเราก็ตอ้ งอยู่กบั พุทโธเพียงอย่างเดียว อย่าไปรับรูก้ บั เรื่องราว
ต่างๆ เพราะถ้าไปรับรูแ้ ล้วจิตก็จะไม่สงบ ก็เหมือนกับเราไม่ได้ภาวนานัน่ เอง
เวลาภาวนานี้จติ ต้องเป็ นหนึ่ง จิตจะเป็ นหนึ่งได้ จะต้องอยู่กบั เรื่องเดียว เช่นอยู่
กับพุทโธอย่างเดียว จิตถึงจะรวมเข้าไปสู่ความสงบได้ ถ้าออกไปรับรูเ้ รื่องต่างๆ
นัน้ ก็ถอื ว่า จิตเผลอสติแล้วไม่มสี ติแล้ว เมือ่ ไม่มสี ติก็จะไม่มวี นั ทีจ่ ะสงบได้
ฉะนัน้ ต้องพยายามดึงจิตให้อยู่ เกาะติดอยู่กบั การภาวนาเพียงอย่างเดียว
ถาม อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้ไปค้าขายและได้ฟงั ธรรมจากพระพุทธเจ้า ทีเ่ มืองรา
ชคฤห์จนบรรลุเป็ นพระโสดาบัน และเมือ่ นางวิสาขาอายุได้ ๗ ขวบ พระพุทธ
องค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนา
เธอฟังเมือ่ จบลงก็ได้บรรลุเป็ นพระโสดาบัน
ดังนัน้ เมือ่ ได้บรรลุเป็ นโสดาบันแล้ว แสดงว่าทัง้ ๒ คนต้องได้สมาธิมาก่อนใช่
ไหมคะ
ตอบ ก็ได้ขณะทีฟ่ งั ก็ได้ ถ้าตัง้ จิตตัง้ ใจฟังอย่างต่อเนื่อง ใจไม่ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ฟัง
ธรรมแล้วก็เข้าใจทุกขัน้ ตอน แล้วก็สามารถใช้ปญั ญานัน้ ตัดกิเลสได้ ละ
สักกายทิฐไิ ด้ก็บรรลุได้
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ถาม และในขณะทีบ่ รรลุธรรมนัน้ จิตของท่านทัง้ ๒ ต้องลงถึงอัปปนาสมาธิใช่หรือไม่
คะ
ตอบ อ้อ เวลาฟังนี้จติ อยู่ในสภาพปกติ แต่พอบรรลุธรรมแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่อปั ปนา
ฯได้ทนั ที เพราะจิตปล่อยวาง ละตัณหาความอยากต่างๆ ในระดับของพระ
โสดาบันได้ ละความอยากในร่างกายในเวทนาได้ ปล่อยวางร่างกายได้ ปล่อยวาง
เวทนาได้ เพราะเห็นว่าการยึดการติด การอยากให้ร่างกายเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่าง
นี้ การอยากให้เวทนาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ใจ ถ้าไม่
ต้องการจะมีความทุกข์ใจก็ปล่อยวางความอยากนัน้ ปล่อยวางร่างกายปล่อยวาง
เวทนาไป ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจะเป็ นอย่างไรก็ไม่กงั วล เวทนาจะสุขจะ
ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็ไม่กงั วล นี่ก็เรียกว่าเห็นอริยสัจ เห็นว่าความทุกข์ใจเกิด
จากความอยากในร่างกายกับความอยากในเวทนา ทีไ่ ม่ใช่เป็ นตัวเราของเรา ทีเ่ รา
ไปสัง่ เขาไม่ได้หา้ มเขาไม่ได้ พอไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปสัง่ เขา ไม่ไปอยากให้เขาเป็ น
อย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ใจก็สบาย
ถาม และเมือ่ ได้ความสุขถึงขัน้ นัน้ แล้ว ทําไมท่านทัง้ ๒ ไม่บวช และบําเพ็ญจนถึงได้
บรรลุเป็ นพระอรหันต์ละคะ ทัง้ ๆทีอ่ ยู่ในสมัยพุทธกาล
ตอบ ก็คนแต่ละคนก็ยงั มีกรรมมีอะไรต่างๆ มีพนั ธะ มีอะไรทีไ่ ม่เหมือนกัน คนบาง
คนบรรลุเป็ นพระโสดาบัน อย่างพระอานนท์ก็ตดิ อยู่กบั พระพุทธเจ้า ถึง ๒๐
กว่าปี ถึงแม้บวชก็ไม่ได้ปฏิบตั ิ ก็ไม่ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ แต่พอพระพุทธเจ้า
ท่านเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ก็มเี วลาไปบําเพ็ญก็บรรลุได้ ฉะนัน้ แต่ละ
คนภาวะของแต่ละคนนี้มนั ไม่เหมือนกัน แต่ถา้ ได้โสดาบันแล้ว รับรองได้ว่าไม่
เกิน ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก ถ้าช้าทีส่ ุดก็ ๗ ชาติ ต้องไปถึงพระนิพพาน ถ้ายังไม่
ถึงก็ไม่เสียหายอะไร คือมันจะต้องไปแน่ๆ เพียงแต่จะช้าหรือเร็ว อาจจะมีเรื่อง
พันธะมีหน้าทีก่ ารงาน มีบคุ คลเช่นอาจจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ ๒ คนพ่อแม่ไม่มใี คร
เลี้ยงนี้ เราจะไปทิ้งท่านได้อย่างไร นอกจากเอาไปบวชกับเรา ไปบวชแล้วก็ขอ
อาศัยอาหารบิณฑบาต เอามาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ อย่างนี้ก็บวชได้ แต่ละคนมันมี
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พันธะกรณีต่างกัน มันจึงทําให้การปฏิบตั ขิ องแต่ละคนนี้ชา้ เร็วต่างกัน แต่ท่ี
แน่นอนก็คอื ถ้าได้เป็ นโสดาบันแล้ว ก็เข้าสู่กระแสแล้ว ถ้าเป็ นการขับรถเดินทาง
ก็ได้ข้นึ ทางด่วนแล้ว จะขับเร็วขับช้าเท่านัน้ เอง ก็ตอ้ งไปถึงจุดหมายปลายทาง
อย่างแน่นอน ไม่หลงทางแล้ว
ถาม คือทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสว่า สังขารทัง้ หลายไม่เทีย่ ง สังขารทัง้ หลายเป็ นทุกข์ และ
ธรรมทัง้ หลายเป็ นอนิจจังครับ คือตัวสังขารธรรมนี้เป็ นอะไรครับ และเป็ นสิง่ ๆ
เดียวกันหรือเปล่า
ตอบ ก็มกี ารถกเถียงกัน บางคนก็วา่ สังขารเป็ นร่างกาย บางคนก็คดิ ว่าสังขารเป็ น
ความคิดปรุงแต่ง มันก็ข้นึ อยู่กบั นิยามของคําว่าสังขารว่าหมายถึงอะไร บางท่าน
ก็บอกว่าเป็ นร่างกาย บางท่านก็บอกเป็ นความคิดปรุงแต่ง ถ้าว่าตามนิยามมันก็
ถูกทัง้ ๒ อย่าง ส่วนธรรมก็คอื สิง่ ทีเ่ ป็ นทัง้ สังขารและไม่ใช่เป็ นสังขาร สังขารคือ
เป็ นสิง่ ทีป่ ระกอบขึ้นมา เช่นร่างกายนี้ ประกอบขึ้นด้วยธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ก็
เป็ นสังขาร ส่วนธรรมนี้ ท่านบอกมันเป็ นสิง่ ทีด่ นิ นํา้ ลมไฟนี้ ไม่ได้ผสมปรุงแต่ง
อะไรกับใคร ไม่ได้รวมกับใคร ก็เป็ นอนัตตาเหมือนกัน ใช่ไหม ดินจะเป็ นอะไร
เป็ นตัวตนหรือเปล่า นํา้ เป็ นตัวตนหรือเปล่า อันนี้เขาเรียกคําว่าธรรม สังขาร
ร่างกายนี้เป็ นของปรุงแต่งมีส่วนผสมของดินนํา้ ลมไฟ แต่ดนิ นี่ไม่ได้ผสมอะไร
กับใคร ดินก็เป็ นดินแท้ๆ นํา้ ก็เป็ นนํา้ แท้ๆ พวกนี้เราเรียกว่าธรรม
ถาม คือท่านจะบอกว่าเป็ นนามกับรูป แค่น้ ใี ช่ไหมครับ
ตอบ นามกับรูปนัน่ ก็อกี เรื่องหนึ่ง นามก็หมายถึงสัญญาสังขารวิญญานเวทนา อาการ
ของจิต ๔ ประการนี้ เราเรียกว่านามขันธ์ ส่วนรูปนี้เราก็หมายถึงร่างกาย ฉะนัน้
เราต้องรูค้ วามหมายของคํา คําแต่ละคําว่ามันมีความหมายอย่างไร เวลาเขาพูด
รูปกับนาม เขาพูดถึงชีวติ จิตใจของเรานี้ เราประกอบด้วยรูปกับนาม รูปก็คอื
ร่างกาย นามก็คอื ความรูส้ กึ นึกคิด
ถาม ก็คงอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่
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ตอบ ทุกอย่างมันไตรลักษณ์หมด มีพระนิพพานเท่านัน้ ทีอ่ ยู่เหนือกฏไตรลักษณ์ จิตที่
หลุดพ้นนี้ไม่อยู่ภายใต้กฏของไตรลักษณ์ เพราะไม่เปลีย่ นไม่แปลง
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