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กัณฑ์ท่ี ๔๙๑

ความสุขทดแทน
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

พระพุทธศาสนาเป็ นเหมือนแผนที่ หรือมัคคุเทศน์ผูน้ าํ ทาง นําทางผูท้ ม่ี ศี รัทธาความเชื่อ
ไปสู่ความสุข ไปสู่ความเจริญทีย่ งั ่ ยืนทีถ่ าวร ชีวติ ของพวกเราตอนนี้ อาศัยความสุขทีไ่ ม่
ยัง่ ยืน ไม่ถาวร คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทีจ่ ะต้องมีวนั เสือ่ มลงไปและหมดไป
ความสุขทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ แล้วนําเอามาเผยแผ่สงั ่ สอนให้แก่พวกเรา เป็ น
ความสุขทีไ่ ม่มวี นั หมด ไม่มวี นั สิ้นไม่มวี นั เสือ่ ม ไปจากใจของเรา เป็ นความสุขทีพ่ วกเรา
สามารถยึดไว้เป็ นทีพ่ ง่ึ ได้ตลอดไป ไม่เหมือนกับความสุขของทางร่างกาย เพราะร่างกาย
จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆ จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็จะต้องตายไป ความสุขทีเ่ ราใช้
ร่างกายเป็ นเครื่องมือหาให้กบั เรา ก็จะเสือ่ มลงไปเรื่อยๆ แล้วก็จะหมดไปในทีส่ ุด ถ้าเรา
ไม่มคี วามสุขทดแทน คือความสุขทางใจ เวลาทีเ่ ราแก่ เวลาทีเ่ ราเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาทีเ่ รา
ตาย จะเป็ นเวลาทีท่ กุ ข์ทรมานใจเป็ นอย่างยิ่ง แต่ถา้ เรามีความสุขทดแทน คือความสุขใจ
ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ เราจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ กับความเจ็บ กับความตาย
ของร่างกาย เพราะว่าเราไม่ตอ้ งอาศัยความสุขทางร่างกายแล้ว ถ้าเรามีความสุขทางใจ
ความสุขทางใจนี้ ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกาย และก็จะอยู่กบั ใจไปตลอด เพราะใจ
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย เหมือนกับร่างกาย
ความสุขทีไ่ ด้ผ่านทางร่างกาย เวลาร่างกายเสือ่ มสภาพไป หมดสภาพไป ความสุข
เหล่านัน้ ก็หมดสภาพไป ใจทีพ่ ง่ึ ความสุขเหล่านัน้ ก็จะเดือดร้อน แต่ถา้ ใจมีความสุขทาง
ใจ ความสุขทางใจนี้ จะอยูก่ บั ใจไปตลอด จะไม่เสือ่ มไม่หมดไป ตามความเสื่อมของทาง
ร่างกาย เวลาร่างกายเสือ่ ม ใจทีม่ คี วามสุขใจก็จะไม่เดือดร้อน นี่แหละเป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้
พระพุทธเจ้าที่ ในสมัยทีเ่ ป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ ทีม่ คี วามสุขทางร่างกายอย่างครบถ้วน
บริบูรณ์ อย่างยิ่งใหญ่ จําต้องออกไปหาความสุขทางใจ เพราะหลังจากทีไ่ ด้ทรงเห็นความ
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แก่ เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วย และเห็นความตาย ก็ทาํ ให้พระองค์ทรงเห็นว่า ความสุขทาง
ร่างกายนี้ ถึงแม้จะวิเศษขนาดไหนก็ตาม ระดับของพระราชโอรส มีปราสาท ๓ ฤดู มีผู ้
มาให้การรับใช้บาํ รุงบําเรออย่างมากมายตลอดเวลา
ก็มวี นั ทีจ่ ะต้องเสือ่ มไปหมดไป
พระองค์จงึ ทรงสละความสุขทางร่างกายไป เพือ่ จะได้ไปสร้างความสุขทางใจ ความสุขที่
ได้จากการออกไปบําเพ็ญเป็ นสมณะนักบวช หลังจากทีท่ รงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย
และเห็นนักบวช พระองค์ก็ทรงหูตาสว่างขึ้นมา เกิดปัญญาขึ้นมา เห็นโทษของการติดอยู่
กับความสุขทางร่างกาย เพราะร่างกายจะต้องมีวนั เสือ่ มมีวนั หมดไป เห็นคุณของการไป
บําเพ็ญอยู่แบบนักบวช เพือ่ ทีจ่ ะได้ความสุขทางใจ ทีไ่ ม่มวี นั เสือ่ มไม่มวี นั หมดไป
หลังจากทีพ่ ระองค์ได้ทรงสละราชสมบัติ และออกบําเพ็ญอยู่ประมาณ ๖ ปี พระองค์ก็
ได้ทรงพบความสุขทีถ่ าวร ทีย่ งั ่ ยืน ทีย่ ่งิ ใหญ่ ทีเ่ รียกว่าบรมสุข คือความสุขของพระ
นิพพาน นิ พพานัง ปรมัง สุขงั พระองค์ก็มแี ต่ความสุขภายในพระทัยของพระองค์
ตลอดเวลา ถึงแม้วา่ พระวรกายจะอดอยากขาดแคลน จะอยู่แบบขอทานก็ตาม แต่ความ
ทุกข์ยากลําบากทางร่างกายนัน้ ไม่มพี ลังทีจ่ ะเข้ามาลบล้างความสุขทีไ่ ด้จากพระนิพพาน
เลย
หลังจากนัน้ พระองค์ก็ทรงคิดถึงสัตว์โลก
ทีย่ งั ตกอยู่ในภาวะทีต่ อ้ งพึง่ ความสุขทาง
ร่างกาย ก็ทรงมีความปรารถนาทีจ่ ะสงเคราะห์สตั ว์โลก ให้ได้หลุดออกจากความทุกข์ ที่
ต้องอาศัยความสุขของทางร่างกาย ให้ได้มาพบกับความสุขทางจิตใจ พระองค์จงึ สละ
เวลาทีท่ รงเหลืออยู่ ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปี ดว้ ยกัน พยายามใช้เวลานี้เผยแผ่สงั ่ สอน วิธี
สร้างความสุขทางใจ ให้แก่สตั ว์โลกทีม่ คี วามสนใจ มีศรัทธาความเชื่อ มีวริ ิยะความอุต
ส่าหะทีจ่ ะปฏิบตั ิ ทีจ่ ะสร้างความสุขทางใจนี้ให้เกิดขึ้นมา จึงปรากฏมีพระอรหันตสาวก
ปรากฏขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก พระอรหันตสาวก ก็คอื ผูท้ ห่ี ลังจากได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เกิดความศรัทธาความเชื่อในการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ได้
ความสุขทางใจ พอนําเอาไปปฏิบตั ิ ไม่ชา้ ก็เร็วก็ได้พบกับความสุขเช่นเดียวกันกับที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงพบ แล้วก็ทาํ หน้าทีช่ ่วยเหลือพระพุทธเจ้า เผยแผ่ความสุขนี้ไปให้แก่
ผูอ้ ่นื อีกต่อหนึ่ง จึงทําให้พระพุทธศาสนานัน้ เจริญกว้างใหญ่ไพศาล เผยแผ่ไปแก่ผูท้ ไ่ี ม่รู ้
เป็ นจํานวนมาก และทําให้ผูท้ ไ่ี ม่รูเ้ หล่านัน้ ได้รบั ประโยชน์ ได้รบั ความสุขทีแ่ ท้จริง มา
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จนถึงปัจจุบนั นี้ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ถึงแม้วา่ จะผ่านกาลเวลามาถึง
๒๕๐๐ กว่าปี แล้วก็ตาม แต่ความจริงของคําสอนนี้ ก็ไม่ได้เปลีย่ นไปไม่ได้หายไป ผูใ้ ด
น้อมนํ าเอาคําสอนของพระพุทธเจ้า มาบําเพ็ญมาปฏิบตั ิ ก็จะได้พบกับความสุขแบบ
เดียวกัน กับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้พบกันอย่างแน่ นอน ขอให้มศี รัทธา
ความเชื่อทีแ่ น่วแน่ต่อพระธรรมคําสอน และขอให้มวี ริ ยิ ะอุตสาหะความพากเพียร ทีจ่ ะ
บําเพ็ญทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด ผลทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายได้รบั ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจของผูป้ ฏิบตั นิ นั้ อย่างแน่นอน จึง
ไม่ควรมีความลังเลสงสัย ว่ามรรคผลนิพพานนี้ยงั มีอยู่หรือไม่ เพราะมรรคผลนิ พพานนี้
ไม่ได้เป็ นสมบัตขิ องพระพุทธเจ้า เป็ นสมบัตขิ องผูป้ ฏิบตั ดิ ีปฏิบตั ิชอบทัง้ หลาย
ถ้ามีการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ มรรคผลนิพพานนี้จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน ไม่ได้ข้นึ อยู่
กับกาลกับเวลา ว่าจําเป็ นจะต้องบําเพ็ญในสมัยพุทธกาลเท่านัน้ ถึงจะสามารถบรรลุ
มรรคผลนิพพานได้ อยูท่ ่ศี รัทธาความเชื่อ อยูท่ ่คี วามเพียรวิรยิ ะอุตสาหะ ความ
พยายามอยูท่ ่ไี หน ความสําเร็จอยูท่ ่นี นั ่ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดว้ ยความเพียร ถ้ามี
ความเชื่อแต่ไม่มคี วามเพียร ผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา ต้องเชื่อแล้วนําเอาสิง่ ทีเ่ ชื่อนี้ไป
ปฏิบตั ิ ถ้าปฏิบตั แิ ล้วก็จะได้ผลอย่างแน่นอน จึงอยู่ทผ่ี ูม้ ศี รัทธามีความเชื่อ ทีไ่ ด้มาพบ
กับพระพุทธศาสนา ได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้
ฟัง ได้รูแ้ ล้วว่าวิธีทจ่ี ะสร้างความสุขทางใจนี้ สร้างอย่างไร ถ้านําเอาไปปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่
ก็จะได้ผลอย่างเต็มที่ อย่างแน่นอน ผลเกิดจากเหตุ คือการบําเพ็ญ คือการปฏิบตั ิ ถ้า
ปฏิบตั ไิ ม่เต็มทีผ่ ลก็จะไม่เต็มที่ ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั ิ ผูท้ ม่ี คี วามปรารถนา ทีจ่ ะได้ความสุขอัน
ยิ่งใหญ่น้ ี มาทดแทนความสุขทีจ่ ะต้องหมดไปในอนาคต คือความสุขทางร่างกาย ทางตา
หูจมูกลิ้นกาย ก็จาํ เป็ นที่จะต้องทุ่มเทชีวติ จิตใจ ให้กบั การบําเพ็ญ กับการปฏิบตั ิ สร้าง
ความสุขทางใจขึ้นมาให้ได้
ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางการบําเพ็ญการสร้างความสุข
นอกจากความเกียจคร้าน หรือความกลัวความทุกข์ยากลําบาก ที่จะเกิดขึ้นในขณะที่
บําเพ็ญ อุปสรรคมีอยูเ่ ท่านั้น อยู่ทค่ี วามเกียจคร้าน อยู่ทค่ี วามกลัวความทุกข์
ยากลําบาก ทีจ่ าํ เป็ นทีจ่ ะต้องอยู่แบบเรียบง่าย เพราะการอยู่แบบสุขอย่างสบายนี้ เป็ น
อุปสรรคต่อการสร้างมรรคผลนิพพานนัน่ เอง ผูท้ ป่ี รารถนามรรคผลนิพพาน จําเป็ น
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จะต้องอยู่แบบสมถะเรียบง่าย จําเป็ นที่จะต้องไม่อาศัยความสุขทางร่างกาย ต้องสละ
ความสุขทางร่างกาย สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไป ถึงจะสามารถสร้างความสุข
ทางใจขึ้นมาได้
ดังนั้นถ้าปรารถนาความสุขอันนี้ ก็ตอ้ งยอมเสียสละความสุขที่ไม่ถาวร คือความสุขทาง
ร่างกายนี้ ไป เพือ่ จะได้มเี วลามาสร้างความสุขทางใจได้อย่างเต็มทีน่ นั ่ เอง ถ้ายังรักพี่
เสียดายน้องอยู่ ความสุขทางใจก็อยากได้ ความสุขทางร่างกายก็เสียดาย มันก็จะทําให้
การบําเพ็ญนี้ ไม่เป็ นไปได้อย่างเต็มที่ ไม่ได้เป็ นไปแบบ สุปฏิปนั โน อุชะปฏิปนั โน ญายะ
ปฏิปนั โน สามีจปิ ฏิปนั โน เมือ่ ความเพียรไม่เป็ นดังนี้ผลก็จะไม่เป็ น ผลก็คอื มรรค ๔ ผล
๔ นิพพาน ๑ ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา ผูบ้ าํ เพ็ญจึงต้องมองไปทีผ่ ูท้ ไ่ี ด้บาํ เพ็ญมาแล้ว เช่น
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ต้องดูวา่ ท่านบําเพ็ญอย่างไร ท่านจึงได้ผล
เหล่านัน้ ขึ้นมา ผลทีพ่ วกเราปรารถนากัน เราก็ตอ้ งบําเพ็ญอย่างนัน้ เราถึงจะได้ผลอย่าง
นัน้ ถ้าเราบําเพ็ญแบบทีเ่ ราบําเพ็ญกันอยู่ คือแบบรักพีเ่ สียดายน้อง ความสุขทางร่างกาย
ก็ยงั เสียดาย ความสุขทางใจก็อยากได้ ก็แบ่งไปคนละครึ่ง ครึ่งหนึ่งก็ไปหาความสุขทาง
ร่างกาย อีกครึ่งหนึ่งก็ไปหาความสุขทางใจ ก็จะได้แบบครึ่งๆกลางๆ จะไม่ได้ความสุข
ทางใจอย่างเต็มที่ ความสุขทางร่างกายก็จะไม่ได้อย่างเต็มทีเ่ หมือนกัน เราต้องชัง่
นํ้ าหนักดูวา่ ความสุขทางร่างกายกับความสุขทางใจนี้ อย่างไหนสําคัญกว่ากัน ถ้าใช้เหตุ
ใช้ผลก็เห็นกันชัดๆว่า ความสุขทางใจนี้สาํ คัญกว่าความสุขทางร่างกาย เพราะความสุข
ทางร่างกายมีแต่จะลดน้อยถอยลงไปตามลําดับ ตามกําลังของร่างกายทีจ่ ะสามารถหามา
ได้ ร่างกายเมือ่ เข้าสู่วยั ชรา ความสามารถทีจ่ ะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะลด
น้อยถอยลงไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถทีจ่ ะหาความสุขทางร่างกายได้เลย แต่ความสุขทาง
ใจนี้จะไม่ลดน้อยถอยลงไป เพราะว่าไม่ได้อาศัยร่างกายเป็ นเครื่องมือหาความสุขอันนี้
ความสุขทางใจนี้อาศัยการบําเพ็ญการปฏิบตั ธิ รรม ซึง่ เป็ นธรรมทีอ่ ยู่ภายในใจไม่ได้อยู่ท่ี
ร่างกาย สามารถบําเพ็ญได้ไม่ว่าเวลาใด ไม่วา่ เวลาร่างกายจะเป็ นอย่างไร เวลาร่างกาย
แก่ก็บาํ เพ็ญได้ เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็บาํ เพ็ญได้ เวลาร่างกายจะตายก็บาํ เพ็ญได้ นี่
คือสิง่ ทีเ่ ราจะต้องคํานึงกัน ต้องชัง่ นํา้ หนักกัน เพือ่ ทีเ่ ราจะได้เลือกทางเดินทีถ่ กู ต้อง แล้ว
เราจะได้บาํ เพ็ญกันอย่างเต็มที่ ไม่ตอ้ งมารักพีเ่ สียดายน้อง
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ความสุขทางร่างกายนี้ ถ้ามองถึงอนาคตของมันแล้ว มันก็จะต้องมีวนั จบมีวนั สิ้น ก็ให้
มันจบให้มนั สิ้นเสียแต่วนั นี้เลยไม่ดหี รือ เพือ่ เราจะได้เอาเวลาทีม่ อี ยู่น้ ี ไปบําเพ็ญไปสร้าง
ความสุขทางใจทีถ่ าวร ที่จะไม่มวี นั สิ้นไม่มวี นั หมด ไม่ดกี ว่าหรือ อย่าไปรอให้มนั ถึงเวลา
ทีร่ ่างกายหมดสภาพแล้ว เพราะตอนนัน้ ก็จะไม่สามารถมาบําเพ็ญสร้างความสุขทางใจได้
นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราควรจะพิจารณากัน พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราระลึกถึงเทวทูตอยูเ่ รื่อยๆ
ให้เราระลึกถึงความแก่อยูเ่ รื่อยๆ ให้ราํ ลึกถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยอยูเ่ รื่อยๆ ให้ราํ ลึกถึง
ความตายอยูเ่ รื่อยๆ ว่าเป็ นสิ่งที่กาํ ลังคืบคลานเข้าหาเรา ใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะ
เรายังประมาทนอนใจหาความสุขผ่านทางร่างกายอยูห่ รือ เราไม่รบี หาความสุขทาง
จิตใจกันหรือ ถ้าเป็ นเรือ ก็คอื เรือทีเ่ ราอยู่น้ กี าํ ลังจะจม เราไม่เปลีย่ นเรือหรือ มีเรือทีเ่ รา
สามารถเปลีย่ นได้ตอนนี้ เราไม่เปลีย่ นกัน พอเรือจมแล้วมันจะไม่มเี รือเปลีย่ น พอเวลา
ร่างกายแก่เจ็บหรือตายจะไม่สามารถมาบําเพ็ญได้ เพราะในเบื้องต้นก็จาํ เป็ นที่จะต้อง
ลากสังขารร่างกายนี้ไปอยู่วดั ไปอยู่ในสถานทีม่ กี ารศึกษามีการปฏิบตั ิ เพือ่ จะได้รูว้ ธิ ี
สร้างความสุขทางใจขึ้นมา พอสามารถสร้างความสุขทางใจได้แล้ว ก็ไม่ตอ้ งอาศัยสังขาร
ร่างกายนี้อกี ต่อไป ร่างกายจะเป็ นอย่างไร ใจก็สามารถสร้างความสุขทางใจได้เสมอ แต่
ในเบื้องต้นนี้ยงั จําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ร่างกายนี้ พาไปสู่สถานทีท่ ม่ี กี ารศึกษามีการปฏิบตั ิ
เพือ่ ทีจ่ ะได้รูจ้ กั วิธีปฏิบตั ิ สร้างความสุขทางใจด้วยธรรมต่างๆ พอมีธรรมต่างๆมาสร้าง
ความสุขภายในใจได้แล้ว การทีจ่ ะต้องใช้ร่างกายนี้ก็หมดไป อย่างเวลาทีเ่ ราเริ่มฝึ กหัด
ใหม่ๆ เราก็ตอ้ งไปตามวัดวาสถานทีป่ ฏิบตั ิ ไปศึกษาไปฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล้วก็ไปปฏิบตั ิ
เดินจงกรมนัง่ สมาธิ เพือ่ ให้เกิดธรรมทีจ่ ะมาสร้างความสุขให้กบั ใจ ก็คอื สติ
การเดินจงกรมการนัง่ สมาธิน้ ี ในเบื้องต้นก็เพือ่ สร้างสติข้ ึนมา เพราะสติจะเป็ น
เครื่องมือที่จะกํากับใจให้เข้าสูค่ วามสงบนัน่ เอง ใจเป็ นเหมือนเชือก ทีเ่ วลาเราอยากจะ
จับลิงเข้ากรงลากลิงเข้ากรง เราก็ตอ้ งเอาเชือกนี้ไปคล้องคอลิง ถ้ามีเชือกแล้วเราก็
สามารถดึง เอาเชือกนี้ไปผูกคอลิงแล้วก็ลากตัวลิงให้เข้าไปในกรงได้ ถ้าไม่มเี ชือก จะไป
วิง่ ไล่จบั ลิงนี้ ไล่จบั ไปจนวันตายก็จบั มันไม่ได้ เพราะมันเร็วกว่า ใจของพวกเราก็เป็ น
เหมือนลิงเหมือนกัน การทีจ่ ะทําใจให้สงบ เพือ่ ให้เกิดความสุขทางใจขึ้นมานี้ ก็จาํ เป็ นที่
จะต้องมีเชือกไว้จบั ใจ เพือ่ ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ เชือกทีจ่ ะใช้ดงึ ใจให้เข้าสู่ความสงบนี้
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ก็คอื สติ จําเป็ นทีจ่ ะต้องสร้างสติข้นึ มา วิธีสร้างสติ ก็คือให้ใจตัง้ อยูใ่ นปัจจุบนั ไม่ให้ใจ
ลอยไปลอยมาตามความคิดต่างๆ ทีจ่ ะคอยคิดถึงเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้าง เรื่อง
ใกล้เรื่องไกลบ้าง เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้ามีความคิดอยู่ ก็เหมือนกับไม่มสี ติผูกใจดึงใจ ไม่มี
เชือกผูกคอลิงไว้ ก็จะไม่สามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ จําเป็ นจะต้องมีสติ มีเชือก
คอยดึงใจให้ตงั้ อยู่ในปัจจุบนั
เพราะปัจจุบนั เป็ นทีต่ งั้ ของความสงบของใจนัน่ เอง
พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงวิธีสร้างสติอยู่ถงึ ๔๐ วิธีดว้ ยกัน ทีเ่ รียกว่ากรรมฐาน ๔๐
กรรมฐาน ๔๐ นี้ ก็คือวิธสี ร้างสติ ด้วยอุบายต่างๆกัน ในกลุม่ ของอนุสสติก็มี ๑๐ อุบาย
ด้วยกัน ๑๐ วิธีดว้ ยกันทีจ่ ะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ อนุสสติก็คอื ให้เรานึกถึง
สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง แล้วก็พยายามให้ราํ ลึกอยู่กบั สิง่ นัน้ ไปเรื่อยๆตลอดเวลา เช่นพุทธานุสสติ
ก็ให้ราํ ลึกถึงพระพุทธเจ้า จะรําลึกถึงพระพุทธคุณก็ได้ เช่น การเจริญบทพระพุทธคุณ อิ
ติปิโสฯ ไปในใจเพือ่ ทีจ่ ะกําจัดความคิดปรุงแต่งต่างๆ เพือ่ ทีใ่ จจะได้ไม่สามารถไปคิดถึง
เรื่องนัน้ เรื่องนี้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ได้ ถ้ามีการเจริญพระพุทธคุณอยู่เรื่อยๆ ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ
หรือถ้าจะรําลึกถึงพระนามของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวก็ได้ ก็คอื การบริกรรมพุท
โธๆไป อย่างนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสสติ ถ้าธัมมานุสสติก็ระลึกถึงนามของพระธรรมคําสอน
ก็คอื ธัมโมๆไป หรือจะรําลึกถึงพระธรรมคุณก็ได้ สวากขาโต ภควตาธัมโม สันทิฏฐิโก
อกาลิโก เอหิปสั สิโก ก็ให้ท่องไปภายในใจ เพือ่ ใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ หรือ
จะใช้สงั ฆานุ สสติก็ได้ ให้ราํ ลึกถึงพระสังฆคุณ เช่น สุปฏิปนั โน อุชปุ ฏิปนั โน ญายะ
ปฏิปนั โน หรือจะรําลึกถึงชื่อของพระสงฆ์ก็ได้ คือสังโฆๆไป หรือจะระลึกถึงพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ์พร้อมกันไปก็ได้ พุทโธธัมโมสังโฆ อันนี้เป็ นอุบายทีจ่ ะดึงใจไม่ให้ลอย
ไปตามความคิดปรุงแต่งต่างๆ ถ้าใจมีอะไรยึดเหนี่ยวไว้ ใจก็จะไม่ลอยไปตามอารมณ์
ต่างๆ ลอยไปตามความคิดปรุงแต่งต่างๆ ถ้าใจไม่ลอยไปลอยมาใจตัง้ มันอยู
่ ่ในปัจจุบนั
ถ้าร่างกายนัง่ อยู่เฉยๆ ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ นี่ก็เป็ นตัวอย่างของการเจริญสติ
ด้วยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ หรือจะใช้อานาปานสติ ก็คอื การเพ่งดูลม
หายใจเข้าออกก็ได้
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การเพ่งดูลมหายใจเข้าออกนี้ น่าจะเหมาะกับเวลาที่นงั ่ อยู่เฉยๆไม่เคลือ่ นไหว ร่างกายไม่
ทําอะไร เช่นขณะนัง่ อยู่ในท่าสมาธิ ก็กาํ หนดดูลมเข้าลมออกไป ลมหายใจเข้าก็ให้รู ้ ลม
หายใจออกก็ให้รูเ้ ฉยๆ ไม่ตอ้ งไปทําอะไรกับลม ให้รูเ้ ฉยๆ ให้ใช้ลมเป็ นทีผ่ ูกใจไม่ให้ลอย
ไปตามความคิดต่างๆ ถ้าไม่สามารถตัง้ เกาะติดอยู่กบั ลมได้ ก็อาจจะต้องอาศัยคํา
บริกรรมมาช่วยเสริม หรือเปลีย่ นจากลมมาเป็ นคําบริกรรมก่อน หรือการสวดพระ
พุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก่อน เพือ่ เป็ นการกล่อมใจ เพือ่ เป็ นการดึงใจไม่ให้
ลอยไปตามเรื่องราวต่างๆ ถ้าสวดไปได้สกั ระยะหนึ่งแล้วรูส้ กึ ใจเบาใจสบาย ใจไม่ไป
คิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ จะหยุดสวดแล้วหันมาดูลมหายใจเข้าออกต่อไปก็ได้ หรือจะสวด
ไปเรื่อยๆก็ได้ แล้วแต่ความถนัด แล้วไม่ชา้ ก็เร็วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ เป็ น
เอกัคคตารมณ์ เป็ นอุเบกขา เป็ นสุขอย่างมาก เป็ นสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจ นี่คอื
การสร้างสติข้นึ มาเพือ่ สร้างความสุขทางใจ ทีเ่ รียกว่านัตถิ สันติ ปรัง สุขงั ความสุขทีเ่ กิด
จากความสงบ เป็ นความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ หลาย ถ้าได้พบกับความสุขอันนี้แล้ว
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ จะไม่มคี วามหมายต่อจิตใจนัน้ จะไม่อยากจะได้ความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไป เพราะความสุขนัน้ มันต่างกันมากเหมือนฟ้ ากับดินนัน่ เอง
หรือเหมือนเพชรกับก้อนหิน ถ้ามีเพชรแล้วก็จะไม่สนใจกับก้อนหิน เพราะคุณค่าราคา
มันต่างกันมาก ฉันใด ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบนี้ ก็เหนือความสุขทัง้ หลาย ทางตา
ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย
พอได้พบกับความสุขอันนี้แล้ว ก็อยากจะให้ความสุขอันนี้แผ่กว้างไปเรื่อยๆ เพราะ
ความสุขทีไ่ ด้จากสมาธิในเบื้องต้นนี้ จะอยู่ชวั ่ ขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิเท่านัน้ พอออกจากสมาธิ
มาแล้วความสุขนัน้ ก็จะค่อยๆจางหายไป ถ้าไม่รกั ษาด้วยการเจริญสติ หรือด้วยการ
เจริญปัญญา ซึง่ ในเบื้องต้นนี้ก็อาจจะไม่สามารถทําได้ตลอดเวลา เพราะกําลังคืออินทรีย ์
ทีจ่ ะมาควบคุมใจนี้ ยังไม่มกี าํ ลังมากพอ ส่วนใหญ่พอออกจากสมาธิมาแล้ว ก็มกั จะ
ปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาตามความคิดต่างๆ แล้วความสุขทีไ่ ด้จากความสงบนัน้ ก็จะ
หายไป พอหายไปก็เกิดความอยากจะได้ความสุขนัน้ กลับคืนมา ก็จาํ เป็ นจะต้องเริ่มต้น
ใหม่ ก็คอื การเจริญสติใหม่ เจริญสติไปเรื่อยๆแล้วก็นงั ่ สมาธิไปเรื่อยๆ จนกว่าใจจะเข้าสู่
ความสงบได้ใหม่ ในเบื้องต้นก็จะเป็ นการฝึ กทําสมาธิไปเรื่อยๆก่อน จนกว่าจะมีความ
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ชํานาญ ที่จะสามารถเข้าสมาธิได้ทกุ เวลาที่ตอ้ งการ เมื่อสามารถเข้าได้ทกุ เวลาที่
ต้องการ เวลาออกจากสมาธิมาก็อยากจะขยับขึ้นสูก่ ารปฏิบตั ิท่สี ูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ ง ที่
เรียกว่าปัญญาหรือวิปสั สนา เพราะการปฏิบตั ขิ นั้ ปัญญาหรือขัน้ วิปสั สนานี้ จะรักษา
ความสุขทีไ่ ด้จากสมาธิให้อยู่อย่างยัง่ ยืนถาวร ไม่มวี นั เสือ่ มไม่มวี นั หมดไป เพราะปัญญา
จะเข้าไปทําลายต้นเหตุ ที่มาทําลายความสงบ ที่ได้จากการเจริญสติจากการนัง่ สมาธิ
นัน่ เอง
สิง่ ทีจ่ ะมาทําลายความสงบความสุขทีไ่ ด้จากความสงบ นัน้ ก็คอื ตัณหาความอยากต่างๆ
อันนี้เป็ นความรูท้ ไ่ี ม่มใี ครรูม้ าก่อน มีพระพุทธเจ้าเป็ นพระองค์แรกทีท่ รงค้นพบความรู ้
อันนี้ ก่อนหน้านัน้ ผูบ้ าํ เพ็ญนี้ จะสามารถบําเพ็ญเจริญสติจนจิตรวมเข้าสู่สมาธิ ได้ฌาน
ระดับต่างๆ แต่พอออกจากสมาธิมา แล้วก็ไม่ได้เจริญสติอย่างต่อเนื่อง ความสุขความ
สงบทีไ่ ด้จากสมาธิก็จะจางหายไป แล้วถ้าต้องการความสุขความสงบนัน้ อีก ก็ตอ้ งกลับ
เข้าไปในสมาธิใหม่ ต้องเจริญสติใหม่ พระพุทธเจ้าจึงพยายามค้นคิดหาวิธี ว่าทําอย่างไร
ทีจ่ ะรักษาความสุข ทีไ่ ด้จากความสงบของสมาธิน้ ี ให้อยู่ยงั ่ ยืนต่อไปหลังจากทีอ่ อกจาก
สมาธิแล้ว ทรงไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆ ก็ไม่มใี ครรูว้ ธิ ีทจ่ี ะรักษาความสุขความสงบ
ของสมาธิน้ ี ให้อยู่ต่อไปได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเข้าไปในสมาธิ พระองค์เลยต้องเป็ นผูค้ น้ คว้า
ศึกษาหาด้วยตนเอง จนในทีส่ ุดก็ทรงค้นพบ เหตุทม่ี าทําลายความสุขความสงบทีไ่ ด้จาก
สมาธิ ก็คอื ตัณหาความอยากต่างๆ ทรงสังเกตว่าเวลาออกจากสมาธิมาแล้ว พอเกิด
ความอยากไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ความสงบสุขนัน้ ก็จะหายไป อยากจะ
ได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ หรืออยากจะให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ความสงบความสุข
ความนิ่งของใจก็จะหายไป
ใจก็จะกระเพือ่ มขึ้นมาใจก็จะเริ่มปัน่ ป่ วนวุน่ วายขึ้นมา
พระองค์จงึ ทรงเห็นว่าสิ่งที่มาทําลายความสงบความสุขที่ได้จากสมาธิน้ ี ก็คือ ตัณหา
ความอยากทัง้ ๓ นัน่ เอง คือกามตัณหา ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
ภวตัณหา คือความอยากมีอยากเป็ น อยากได้อยากมี วิภวตัณหา ความอยากไม่มีอยาก
ไม่เป็ น อยากไม่ได้ อยากไม่มี
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แต่การอยู่ในโลกนี้ ใจจําเป็ นทีจ่ ะต้องสัมผัสกับสิง่ ต่างๆ แล้วจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆทีไ่ ด้
สัมผัสไป ถ้ามีความอยากให้สง่ิ ต่างๆทีไ่ ด้นนั้ คงอยู่ต่อไป เวลาสิง่ ต่างๆนัน้ สูญไปก็จะเกิด
ความทุกข์ใจ เกิดความกระวนกระวายใจขึ้นมา แต่ถา้ ยอมรับความจริงว่า สิง่ ต่างๆใน
โลกนี้ มีเกิดก็ตอ้ งมีดบั มีข้นึ ก็ตอ้ งมีลง มีดกี ็ตอ้ งมีไม่ดี สลับกันไป จะให้เป็ นไปตาม
ความอยากเสมอไปนัน้ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ เวลาเกิดความอยากให้เป็ นไปตามความอยาก
ใจก็จะทุกข์ข้นึ มา ถ้าหยุดความอยากได้ ให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างเป็ นไปตามความจริงของเขา
อยู่กบั ความเป็ นจริงของเขา จะดีจะชัว่ จะสุขจะทุกข์ก็อยู่กบั เขาไป ใจก็จะไม่วุน่ วายใจก็
จะสงบ ใจก็ยงั จะมีความสุขเหมือนขณะทีเ่ ข้าไปในสมาธิ นี่คอื ธรรมระดับปัญญา การ
ตรัสรูธ้ รรมก็ตรัสรูต้ รงนี้เอง ตรัสรูว้ า่ ความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจเอง
ความอยาก ๓ ชนิดคือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา และการที่จะทําให้ใจนั้น
กลับเข้าสูค่ วามสงบได้ ก็ตอ้ งละความอยากทัง้ ๓ นี้ และธรรมที่จะมาละความอยากทัง้
๓ นี้ ได้กค็ ือปัญญา คือการเห็นความจริงของสภาวธรรมทัง้ หลาย ว่าไม่เที่ยง เป็ นทุกข์
ไม่ใช่ตวั เราของเรา ไม่มีตวั ไม่มีตน ว่าร่างกายนี้ ไม่สวยไม่งาม ว่าอาหารการกินต่างๆที่
เราหลงใหลคลัง่ ไคล้น้ ี มันสกปรกเป็ นปฏิกลู เวลาเข้าไปในปากแล้วนี้ พอไปเคี้ยวผสม
กับนํา้ ลายนี้แล้ว ถ้าคายออกมานี้ก็ไม่อยากจะตักเข้าไปในปากอีก
นี่คอื วิธีการของการใช้ปญั ญา มาละลายมาสลายความอยากทีม่ อี ยู่ภายในใจ จะเห็นสิง่ ที่
อยากได้วา่ จะต้องเสือ่ มไปหมดไป ก็ไม่รูว้ า่ จะเอามาทําไม ได้มาแล้วก็ตอ้ งเสียไป เวลา
เสียไปก็จะเสียอกเสียใจ สูไ้ ม่มไี ม่ดกี ว่าหรือ เมือ่ ไม่มกี ็จะได้ไม่ตอ้ งมาเสียอกเสียใจ เช่น
ถ้าได้ลูกมาแล้วจะต้องเสียลูกไปภายในระยะเวลาอันใกล้ เกิดมาได้เดือนสองเดือนแล้วก็
ต้องตายไปอย่างนี้ สูไ้ ม่มลี ูกไม่ดกี ว่าหรือ มีแล้วก็ตอ้ งตายไป หรือถ้าลูกทีอ่ ยากจะได้น้ ี
เป็ นลูกพิกลพิการ เป็ นโรคสมองเสือ่ ม อยากจะได้หรือเปล่า ต้องให้คดิ อย่างนี้ คิดถึง
ความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนของร่างกาย
ไม่มใี ครไปกําหนดได้วา่ ร่างกายของลูกทีเ่ รา
ต้องการนี้ จะเป็ นร่างกายแบบไหน จะสมบูรณ์สมประกอบหรือจะพิกลพิการ แล้วเมือ่
เกิดมาแล้วจะอยู่ไปยาวนานหรือไม่ เกิดมาแล้วอาจจะตายไปเพียงในเวลาไม่ก่วี นั ก็ได้ นี่
คือการคิดทางอนิจจัง คือความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน การเสือ่ มการดับของสิง่ ต่างๆทีเ่ รา
อยากได้มา ถ้าคิดอย่างนี้แล้วความอยากได้สง่ิ ต่างๆมันก็จะหายไป พอความอยาก
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หายไป ความสงบก็จะกลับคืนมา ความสุขใจทีไ่ ด้จากความสงบก็จะกลับคืนมา แล้วถ้า
สามารถทําลายความอยากที่โผล่ข้ ึนมาทุกครัง้ ได้ ต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลือ
อยูภ่ ายในใจ ที่จะมาทําลายความสุขความสงบที่ได้จากการเข้าไปในสมาธิ ใจก็จะมี
ความสงบตลอดเวลาหลังจากออกจากสมาธิมาแล้ว ไม่จาํ เป็ นที่จะต้องเข้าไปในสมาธิอกี
ต่อไป อยูต่ ามภาวะปกติของใจนี้ ก็มีความสุข ไม่ตอ้ งเข้าไปในสมาธิ สามารถรับรู ้
เรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ โดยไม่มคี วามอยากมาเกี่ยวข้อง การรับรูส้ ง่ิ
ต่างๆก็จะรับรูด้ ว้ ยใจทีเ่ ย็นทีส่ บาย ไม่เดือนร้อนไม่วุน่ วาย กับการรับรูเ้ รื่องราวต่างๆ ไม่
ว่าเรื่องราวนัน้ จะดีหรือไม่ดี จะเจริญหรือจะเสือ่ ม ก็จะไม่เป็ นปัญหากับใจ เพราะใจไม่มี
ความอยากกับสิง่ ต่างๆทีม่ ารับรูน้ นั ่ เอง ปล่อยให้สง่ิ ต่างๆเป็ นไปตามสภาพของเขา นี่คอื
การปฏิบตั ริ ะดับวิปสั สนาหรือระดับปัญญา
ผูป้ ฏิบตั จิ าํ เป็ นทีจ่ ะต้องเจริญปัญญา คือพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ พิจารณาความไม่
เทีย่ งแท้แน่นอนของทุกสิง่ ทุกอย่าง พิจารณาความไม่มตี วั ตน ไม่มใี ครเป็ นเจ้าของ ไม่มี
ใครไปสัง่ ให้สง่ิ ต่างๆเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ได้เสมอไป พิจารณาความทุกข์ทเ่ี กิดจาก
ความอยาก เกิดจากความหลงทีไ่ ปคิดว่า ถ้าอยากได้แล้วจะได้ความสุขมา ความจริง
อยากแล้วนัน้ กลับได้ความทุกข์มา เพราะความสงบทีไ่ ด้จากการนัง่ สมาธิก็จะหายไป แล้ว
มาแทนทีก่ ็คอื ความกระวนกระวายความกระสับกระส่าย ความกังวลความวิตกต่างๆก็จะ
ปรากฏขึ้นมา ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ มองทุกสิง่ ทุกอย่างต้องมองว่าเขาจะต้องมีวนั
สิ้นสุด มองร่างกายของใครก็ตอ้ งมองว่าสักวันหนึ่งเขาก็ตอ้ งตายไป มองร่างกายของเราก็
ต้องมองว่ามันสักวันหนึ่งก็ตอ้ งตายไป ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ไม่มใี ครมาห้ามมันได้
ต่อให้มยี าวิเศษขนาดไหน หมอเก่งขนาดไหน ก็ไม่มใี ครทีจ่ ะมาสามารถห้ามความเจ็บไข้
ได้ป่วย ห้ามความตายได้ ถ้าเห็นความจริงเหล่านี้ก็จะทําลายความอยากให้ร่างกายนี้ไม่
เจ็บไม่ตายได้ พอไม่มคี วามอยากไม่เจ็บไม่ตาย ใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความ
ตายของร่างกาย ปล่อยให้ร่างกายเจ็บ ปล่อยให้ร่างกายตายได้อย่างสบาย เพราะความ
จริงใจก็ไม่ได้ตายไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายแต่อย่างใด นี่ คือการใช้ปญั ญาที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงค้นพบ คือ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา และอสุภะ
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ถ้าใจยังมีความใคร่ความรักในร่างกายของผูอ้ ่นื อยู่ ก็จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องดูส่วนทีไ่ ม่สวยไม่
งามของร่างกาย ของบุคคลทีใ่ จมีความรักความใคร่ดว้ ย เพือ่ ทีจ่ ะได้ทาํ ลายความอยาก
อยากทีจ่ ะร่วมหลับนอนอยากจะร่วมเสพความสุขกับร่างกายอันนัน้
ถ้าเห็นส่วนทีไ่ ม่
สวยงามของร่างกายนัน้ ความอยากในกามารมณ์ก็จะสลายไป ถ้าอยากจะรับประทาน
อาหารแบบไม่มขี อบเขตไม่มเี วลํา่ ไม่มเี วลา ไม่ได้รบั ประทานแบบรับประทานยา ก็จาํ เป็ น
ทีจ่ ะต้องพิจารณาดูสภาพของความสกปรก หรือความไม่น่าดูของอาหาร อาหารทีเ่ ข้าไป
ในปากแล้วเป็ นอย่างไร ทีอ่ ยู่ในท้องแล้วเป็ นอย่างไร ทีถ่ ่ายออกมาแล้วเป็ นอย่างไร ให้ดู
อย่างนัน้ แล้วความอยากจะรับประทานอาหารนอกกรอบเวลา ทีเ่ ราได้กาํ หนดไว้ก็จะดับ
ไปได้ เช่นผูท้ ร่ี กั ษาศีล ๘ จําเป็ นทีจ่ ะต้องงดการรับประทานอาหารหลังเทีย่ งวันไปแล้ว
แต่ใจนี้มนั ยังไม่ยอมหยุด มันยังอยากอยู่ พอตกเย็นเคยรับประทานอาหารอยู่เป็ น
ประจํา พอตกเย็นก็จะคิดถึงอาหาร ก็มกั จะคิดถึงอาหารทีม่ อี ยู่ในจานทีต่ งั้ อยู่บนโต๊ะ ก็
ต้องให้คดิ ไปถึงอาหารทีอ่ ยู่ในปาก ทีเ่ คี้ยวผสมกับนํา้ ลาย หรือทีอ่ ยู่เข้าไปในท้อง เวลา
ถ่ายออกมาเวลาอาเจียรออกมานี้ ยังน่ารับประทานอยู่หรือไม่ ถ้าคิดถึงภาพของอาหารที่
ไม่น่ารับประทานไม่น่าดูท่สี กปรก ก็จะไม่อยากจะรับประทาน ก็สามารถระงับความอยาก
รับประทานอาหารนอกเวลาได้
นี่คอื ปัญญาชนิดต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผูท้ ต่ี อ้ งการทีจ่ ะทําลายตัณหาความ
อยาก ทีจ่ ะมาสร้างความปัน่ ป่ วนสร้างความวุน่ วายให้แก่จติ ใจนี้ ให้หายไปให้หมด เพราะ
ถ้าไม่มตี ณั หาหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว ใจนี้จะสงบตลอดเวลา จะมีความสุขตลอดเวลา
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเข้าไปในสมาธิ ไม่ตอ้ งมีสติมาคอยควบคุมใจ เพราะใจไม่มอี ะไรทีจ่ ะมา
กระตุน้ ให้ใจนัน้ เกิดความอยากขึ้นมา เพราะความอยากต่างๆนัน้ ได้ถกู ทําลายไปด้วย
ปัญญา พอไม่มคี วามอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว ใจก็จะสงบไปถาวร เป็ น ปรมัง สุ
ขัง ไปตลอด ไม่มวี นั ทีจ่ ะต้องมาเกิดอีกต่อไป เพราะตัวทีด่ นั ให้ไปเกิดคือความอยากนัน้
มันไม่มแี ล้ว ถ้าเป็ นรถยนต์ก็นาํ้ มันหมดแล้ว ถ้านํา้ มันในถังหมดแล้วนี้ รถยนต์ก็จะไม่
สามารถวิง่ ไปไหนมาไหนได้อกี ต่อไป ใจทีไ่ ม่มนี าํ้ มันแล้วก็ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีก
ต่อไป เมือ่ ไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั ความแก่ความเจ็บความตาย แต่
ถ้ายังมีความอยากอยู่ ยังมีนาํ้ มันอยู่ ใจก็จะไปต่อ พอร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจก็ยงั ไม่
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เข็ดกับความแก่ความเจ็บความตาย เพราะความอยากได้ร่างกายมาเสพรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ยังมีอยู่ภายในใจ มันก็จะดันใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ ไปเกิดใหม่ เมือ่ เกิด
แล้วก็ตอ้ งมาทุกข์กบั การเลี้ยงดูร่างกาย มาทุกข์กบั การดูแลรักษาร่างกาย มาทุกข์กบั
ความแก่ ทุกข์กบั ความเจ็บ ทุกข์กบั ความตาย ทุกข์กบั ความอยากต่างๆ ทีใ่ จไปส่งเสริม
ให้มเี พิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกครัง้ ที่เราทําตามความอยากนี้ ความอยากจะมีต่อไปจะมี
เพิ่มมากขึ้นไป
วิธีท่จี ะกําจัดความอยาก ก็คือ ต้องไม่ทาํ ตามความอยาก เหมือนกับนํา้ มันในรถ วิธีทจ่ี ะ
ทําให้นาํ้ มันมันหมดก็คอื อย่าไปเติมนํา้ มัน ถ้าไม่เติมนํา้ มันแล้ววิง่ ไปเรื่อยๆเดีย๋ วนํา้ มัน
มันก็จะหมด หมดแล้วมันก็จะวิง่ ไปไม่ได้ แต่ถา้ พอวิง่ ไป พอเห็นปัม้ นํา้ มันก็จอดแวะเติม
นํา้ มัน ก็เหมือนกับเวลาเกิดความอยากได้อะไรอยากทําอะไร ก็ไปทําตามความอยากนัน้
ความอยากนัน้ มันก็จะไม่ตายไปไม่หมดไป เพราะได้สง่ิ นี้แล้วมันก็อยากได้สง่ิ นัน้ ต่อ ได้
สิง่ นัน้ แล้วก็อยากจะได้สง่ิ นู น้ ต่อ ได้ไปได้มากลับไปกลับมาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ มันก็จะไม่
มีวนั หมด จะให้มนั หมดได้ก็ตอ้ งไม่ทาํ ตามความอยาก จะไม่ทาํ ตามความอยากได้กต็ อ้ ง
มีธรรมไว้ต่อสูก้ บั ความอยาก ก็คือสติธรรม สมาธิธรรม และปัญญาธรรม
ถ้ามีสติธรรมมีสมาธิธรรมมีปญั ญาธรรม ก็จะสามารถต่อสูก้ บั ความอยาก ฝื นความ
อยากได้ ไม่ทาํ ตามความอยากได้ ความอยากสัง่ ให้รบั ประทานอาหารนอกเวลา เช่นให้
รับประทานอาหารเย็นก็จะไม่รบั ประทาน จะใช้อาหาเรปฏิกูลสัญญามาสูก้ บั มัน ถ้า
อยากจะให้ไปร่วมหลับนอนกับแฟน ก็ใช้อสุภกรรมฐานเข้ามาสูก้ บั มัน ถ้ามีอสุภะแล้วจะ
ไม่อยากนอนกับใคร ถ้าเห็นว่าร่างกายนี้เป็ นซากศพ จะอยากนอนไหม ถ้าแฟนของเรา
ตายไปวันนี้เรายังจะเก็บเขาไว้ในห้องนอนคืนนี้หรือไม่ หรือจะรีบยกไปให้วดั ทันที ก่อน
หน้านัน้ หวงแทบเป็ นแทบตาย ใครมาแย่งนี้ตอ้ งถึงกับฆ่ากันตายเลย แต่พอเขาไม่หายใจ
เท่านัน้ ละ ไม่เอาแล้ว ไปเลย ใครอยากได้ยกให้เลย ยกให้ฟรีๆด้วย นัน่ แหละให้คดิ ถึง
ความตาย คิดถึงซากศพบ้าง ร่างกายของพวกเราทุกคนนี้ ในทีส่ ุดมันก็จะไม่หายใจ เวลา
มันไม่หายใจแล้วมีใครปรารถนาบ้างไหม มีใครอยากจะเก็บเอาไว้บา้ งไหม ไม่มี นอกจาก
คนบ้าเท่านัน้ เอง หรือคนทีแ่ สวงผลประโยชน์จากซากศพ เช่นครูบาอาจารย์ตายไปก็ไม่
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ยอมเผาไม่ยอมให้ใครไป ขอเก็บไว้เป็ นเครื่องดึงดูดศรัทธาให้มาทําบุญต่อไป กลัวว่าไม่
มีร่างกายของครูบาอาจารย์แล้วจะไม่มใี ครเข้าวัด เมือ่ ไม่มคี นเข้าวัดก็ไม่มรี ายได้ แต่ถา้
ครูบาอาจารย์น้ ีไม่มใี ครสนใจไม่มใี ครศรัทธานี้ ตายไปมีใครอยากจะเก็บไว้ไหม ไม่มใี คร
หรอกเอาไปเผาทิ้งดีกว่า ทีอ่ ยากจะให้เก็บไว้ใส่โลงแก้วไว้ เพือ่ จะได้เป็ นเหมือนกับเป็ น
แผ่นโฆษณาให้คนได้เข้ามาหาวัด เข้ามาหาตัวท่าน ถึงแม้ท่านตายไปแล้วแต่ขอให้ได้เห็น
ท่านนอนอยู่ในโลงศพก็ยงั มากันอยู่ เมือ่ มาก็ตอ้ งมาทําบุญกัน ทําบุญกันใครเป็ นคน
ได้รบั ประโยชน์ละ ก็พวกทีด่ ูแลวัดวานัน่ แหละทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์ จึงมีการถกเถียงกัน
เวลาตายไป บางทีครูบาอาจารย์ถงึ ต้องสัง่ ไว้ก่อน ว่าตายแล้วอย่าเก็บไว้นานนะ ๓ วัน ๗
วันให้เผาเลย ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้วบางทีก็ไม่ยอมเผากัน เก็บไว้กนั เป็ นปี เก็บไว้ไปตลอด
เพราะจะได้มรี ายได้เข้าวัด มีคนเข้าวัดอยู่เรื่อยๆ แต่น่เี ป็ นเรื่องของกิเลสตัณหา การที่
อยากจะได้รายได้จากซากศพ แต่ถา้ เราไม่มกี เิ ลสตัณหาอยากได้รายได้จากซากศพ ของ
แฟนเรานี้เวลาตายไป เราไม่ได้รายได้จากซากศพของแฟนเราๆก็ไม่รูจ้ ะเก็บไว้ทาํ ไม ก็ยก
ให้สปั เหร่อไป
นี่คอื เรื่องของการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ได้ความสุขทีแ่ ท้จริงทีถ่ าวร ทีจ่ ะมาทดแทนความสุขที่
ชัว่ คราว ทีพ่ วกเราอาศัยกันอยู่ในปัจจุบนั นี้ ตอนนี้ พวกเรายังอาศัยความสุขทางตาหู
จมูกลิ้นกายกันอยู่ แต่เราต้องคํานึ งถึงว่า เวลาผ่านไปๆ ความสามารถที่จะหาความสุข
เหล่านี้ ผ่านทางร่างกายมันก็จะด้อยลงไป จะน้อยลงไปตามลําดับ แล้วมันจะต้องถึง
วันที่มีการสิ้นสุดลง งานเลี้ยงย่อมมีวนั สิ้นสุดลง ฉันใด ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็
ต้องมีวนั สิ้นสุดลง ถ้าเราไม่มคี วามสุขมาทดแทนความสุขเหล่านี้ เวลาทีร่ ่างกายหมด
สภาพทีไ่ ม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ ใจของเราก็จะทุกข์ทรมานเป็ นอย่างมาก
แต่ถา้ เรามีความสุขทดแทน คือความสุขที่เกิดจากการบําเพ็ญ จากการปฏิบตั ิทานศีล
ภาวนา เราก็จะไม่เดือดร้อน เราก็จะอยูอ่ ย่างสุขสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เพราะเรามีความสุขที่ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่า ความสุขของทางร่างกายมาทดแทน และก็จะ
อยูก่ บั เราไปตลอด ทําให้เราไม่ตอ้ งไปหาร่างกายอันใหม่ ไม่ตอ้ งไปเกิดใหม่อกี ต่อไป
นัน่ แหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ใจของท่านเป็ น
อย่างนัน้ ท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป เมือ่ ไม่กลับมาเกิดก็ไม่มคี วามทุกข์ เพราะทรง
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ตรัสไว้แล้วว่า ทุกข์ย่อมไม่มแี ก่ผูไ้ ม่เกิดเท่านัน้ ถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ ถึงแม้วา่ จะมา
เกิดเป็ นมหาเศรษฐี เป็ นมหาราชา มหาจักรพรรดิ์ เป็ นประธานาธิบดี เป็ นนายกรัฐมนตรี
ก็ยงั จะต้องพบกับความทุกข์ทเ่ี กิดจากความแก่ความเจ็บความตายนัน้ อยู่ดี
ต้องไม่
กลับมาเกิดเท่านัน้ ถึงจะไม่มคี วามทุกข์อกี ต่อไป
จึงขอให้พวกเราจงตัง้ มันอยู
่ ่กบั ศรัทธา คําสอนของพระพุทธเจ้า และพยายามปลุกความ
เพียร ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ เพือ่ ผลักดันจิตใจของเราให้เข้าสู่ความ
สงบ เข้าสู่ความสุขของทางจิตใจ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ไม่เดือดร้อนกับการแก่ กับการเจ็บ กับ
การตายของร่างกายทีจ่ ะตามมาต่อไป
ถาม ผมภาวนาพัฒนาขึ้นกว่าเดิม จิตใจเฉยเป็ นแบบนี้อยู่ ๖ วัน เป็ นผลมาจากผมไป
พิจารณาทุกข์ทใ่ี จมันไปยึด เรื่องนัน้ เรื่องนี้ทม่ี าสัมผัส วิธีการคือสาวไปหาเหตุผล
ของเรื่องนี้ ทบไปทบมา พอเข้าใจทุกข์มนั ก็เบาบางลง แต่ไม่ดบั ครับ ทําแบบนี้ไป
เรื่อย แม้ไม่จดั อยู่ในสมาธิตามตํารา แต่พจิ ารณาหาเหตุของทุกข์ทใ่ี จ แล้วใจเบา
ทุกข์นอ้ ยสุขน้อย ถึงฝัง่ ด้วยกันช้าเร็วเท่านัน้ ปัจจุบนั นี้ผมเปลีย่ นไปจากเดิมมาก
ครับ จึงขอความเมตตาว่า ถ้าผมจะก้าวเดินไปแบบนี้ผดิ ไหมครับ หรือมีธรรมข้อ
ใดทีผ่ มจะพัฒนาใจให้ดขี ้นึ ตามลําดับครับ
ตอบ ก็ตอ้ งพยายามดับความทุกข์ให้ได้อย่างสิ้นเชิง การจะดับความทุกข์ได้อย่างเต็มที่
ก็ตอ้ งละความอยากให้ได้เต็มที่ ต้นเหตุของความทุกข์ก็คอื ความอยาก ถ้าเรายัง
ไม่สามารถละความอยากให้หมดไป ความทุกข์กย็ งั จะไม่หมดไป ถ้าเราไม่
สามารถละความอยากได้เราก็ตอ้ งมาคิดดูวา่ เราขาดอะไร เราขาดปัญญาหรือเรา
ขาดสมาธิ เพราะมันต้องมีทงั้ ๒ ส่วน เพราะปัญญานี้มนั มี ๒ แบบ ปัญญาทีต่ ดั
ความอยากได้ กับปัญญาทีต่ ดั ความอยากไม่ได้ ปัญญาทีต่ ดั ความอยากไม่ได้ก็
คือ สุตมยปัญญากับจินตามยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั หรือ
ปัญญาทีเ่ กิดจากการคิดค้นอย่างทีเ่ รากําลังทําอยู่ในปัจจุบนั นี้ มันยังไม่สามารถ
ละความอยากได้อย่างเต็มที่ ถ้าอยากจะละความอยากได้อย่างถาวรนี้ ต้องใช้
ภาวนามยปัญญา ก็คอื ต้องมีปญั ญาทีเ่ กิดจากความคิด จากการได้ยนิ ได้ฟงั
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สนับสนุนด้วยการภาวนาคือ สมถภาวนา คือใจจะต้องมีความอุเบกขามีความ
สงบ ถึงจะสามารถละความอยากได้อย่างเต็มที่ ถึงจะเรียกว่าเป็ นภาวนามย
ปัญญา
เราเห็นไตรลักษณ์เรารูไ้ ตรลักษณ์เราเห็นอสุภะ แต่พอถึงเวลาจะดับตัณหาความ
อยากเราไม่มกี าํ ลัง ก็แสดงว่าเราขาดสมถภาวนา เราต้องทําสมถภาวนาทําจิตให้
รวมเป็ นเอกัคคตารมณ์ สักแต่วา่ รู ้ เป็ นอุเบกขา ถ้าเรามีใจทีส่ งบมันคง
่
พอ
ปัญญาบอกให้ละความอยากตัวนี้ เราก็จะละได้อย่างเต็มที่ ถอนรากถอนโคนได้
เลย ปัญญาทีไ่ ด้จากสุตมยปัญญา การได้ยนิ ได้ฟงั กับปัญญาทีใ่ คร่ครวญนี้ ก็จะ
ละได้ก็เป็ นพักๆ แต่ไม่ถงึ กับถอนรากถอนโคน เวลาเรานึกถึงปัญญานึกถึงอสุภะ
กามารมณ์ก็จะดับได้ แต่พอเราเผลอ เดีย๋ วมันก็จะกลับโผล่ข้นึ มาได้อกี เพราะใจ
มันยังหิวอยู่ ใจยังมีความอยาก แต่ถา้ ใจสงบใจรวมเป็ นหนึ่งนี้ ใจจะไม่มคี วาม
หิวความอยาก พอใช้ปญั ญาก็จะสามารถทําลายความหิวความอยากได้อย่าง
ถาวร
ดังนัน้ ขอให้เราพยายามเจริญภาวนามยปัญญาขึ้นมาให้ได้ สุตมยปัญญาจิน
ตามยปัญญานี้ พวกเรามีกนั ทัง้ นัน้ เราได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมกันมาจนหูฉีกแล้ว
ธรรมะเราก็คดิ กันอยู่เรื่อยๆ แต่มนั ก็ยงั ละตัณหาความอยากไม่ได้ ก็แสดงว่าจิต
เรายังไม่รวม ยังไม่ได้อเุ บกขา ยังไม่ได้ความอิ่มเอิบใจ ไม่ได้ความสุขทีเ่ กิดจาก
ความสงบ คือนัตถิ สันติ ปรัง สุขงั ถ้าได้ความสุขจากความสงบแล้วตัณหาต่างๆ
นี้ พอบอกให้ละปั ๊บจะละได้เลย
ถาม ความอยากใช่ธรรมะหรือเปล่าครับ
ตอบ ความอยากใช่ธรรมะหรือเปล่า เป็ นยังไง ธรรมะคือคําสอนของพระพุทธเจ้า หรือ
ความถูกต้องดีงาม ถ้าถามว่าความอยากนี้เป็ นความถูกต้องดีงามหรือเปล่า ก็
ต้องตอบว่าไม่ใช่ ความอยากนี้เป็ นกิเลสเป็ นพิษเป็ นภัยกับจิตใจ เป็ นต้นเหตุของ
ความทุกข์ใจ นอกจากความอยากทีจ่ ะทําลายความอยากนี้ ถึงจะเรียกว่าเป็ น
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ความอยากทีเ่ ป็ นธรรม ถ้าอยากจะฆ่ากิเลสนี้ ถือว่าเป็ นความอยากทีด่ ี ความ
อยากปฏิบตั ธิ รรม อยากจะรักษาศีล อยากจะทําทาน อยากจะนัง่ สมาธิ อยากจะ
ปฏิบตั ธิ รรมนี้ เรียกว่าเป็ นความอยากทีด่ ี เพราะจะมาทําลายความอยากทีไ่ ม่ดใี ห้
หมดไปจากใจ
ถาม การเจริญสมถะถึงขัน้ จิตเป็ นหนึ่งแล้ว
ครับ

ต่อจากจิตเป็ นหนึ่งแล้วเป็ นอย่างไรต่อ

ตอบ ก็เวลาจิตเป็ นหนึ่ง จิตก็จะมีความสุขมาก เหมือนได้ไปถึงพระนิพพาน แต่เป็ น
พระนิพพานชัว่ คราว คือปรมัง สุขงั อยู่ชวั ่ คราว เพราะกําลังทีก่ ดจิตให้อยู่ใน
ความสงบนี้มนั มีจาํ กัด เหมือนกับนํา้ มันรถทีเ่ ราเติม พอเราเติมนํา้ มันรถ เราก็วง่ิ
ไปไหนมาไหนได้เต็มที่ แต่ไม่นานเดีย๋ วนํา้ มันก็ตอ้ งหมด พอนํา้ มันหมดรถก็ตอ้ ง
จอด ฉันใด สติคอื กําลังทีด่ นั ใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ ก็มขี อบเขต พอดันเข้าไปได้
สักระยะหนึ่ง มันก็หมดกําลัง พอหมดกําลังตัณหาความอยากทีด่ นั อยากจะดัน
จิตให้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย มันมีกาํ ลังมากกว่า มันก็จะดันจิตให้ออกมา
ความสุขในสมาธิเลยไม่ได้ถาวรเหมือนความสุขของพระนิพพาน ถ้าอยากจะให้
ความสุขของสมาธิน้ ีถาวร พอออกจากสมาธิมาก็ตอ้ งใช้ปญั ญา มาฆ่ากิเลสทีด่ นั
จิตให้ออกมาไปสู่ความอยากต่างๆด้วยปัญญา ถ้าปัญญาสามารถมากําจัดทําลาย
ความอยาก ทีค่ อยผลักดันใจให้ไปหาสิง่ ต่างๆได้ ก็จะไม่มตี วั ดันให้ใจต้องไปหา
สิง่ นัน้ สิง่ นี้ ใจก็จะตัง้ อยู่ในความสงบ ทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้อยู่ในสมาธิ เพราะตัวทีค่ อย
ปัน่ ป่ วนใจนัน้ ได้ถกู ทําลายด้วยปัญญาไปแล้วนัน่ เอง
ถาม หนู มปี ญั หากามราคะ แต่ไม่มคี ู่กรณี คือไม่ได้หลงรักชอบใคร จึงไม่รูจ้ ะพิจารณา
อสุภะกับใคร แต่มารูส้ กึ ถึงอารมณ์ทม่ี คี วามกําหนัดอยู่ กรณีน้ หี นู จะพิจารณา
อย่างไรคะ
ตอบ การมีกามารมณ์น้ ี ก็แสดงว่า มันมีความอยากในร่างกายทีส่ วยๆงามๆ ไม่จาํ เป็ น
ว่าจะต้องเป็ นของใคร ก็พจิ ารณาร่างกายแบบไม่มชี ่อื ไม่มหี น้าไม่มตี าก็ได้ ไม่ตอ้ ง
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เป็ นของใครก็ได้ ของร่างกายทัว่ ๆไปก็ได้ เพราะร่างกายทุกๆคนไม่วา่ จะเป็ นหญิง
เป็ นชาย ไม่สวยไม่งามทัง้ นัน้ เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายไป ให้นึกถึงเวลาในทีเ่ ขา
ไม่น่าดู อย่าไปนึกถึงตอนทีเ่ วลาเขาเสริมสวย เสริมความงามด้วยเครื่องสําอางค์
หรือเครื่องอะไรต่างๆ ให้นึกถึงตอนทีเ่ ขาพึง่ ตื่นขึ้นมา ยังไม่ได้ลา้ งหน้าล้างตา ขี้
ตายังติดอยู่ ผมเผ้าไม่ได้หวี หรือเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเวลาเขาตายไปแล้ว
ถ้าเราไปคารวะศพเขาได้ ไปดูศพเขา ดูเขาเวลาทีเ่ ขาตายแล้วเป็ นอย่างไร ให้นึก
ถึงภาพด้านนัน้ บ้าง เป็ นร่างกายอันเดียวกัน แต่เรามักจะมองเห็นร่างกายอีกแบบ
หนึ่ง คือร่างกายทีส่ วยทีง่ าม เพราะว่าเวลาเราออกจากบ้านนี้ เราต้องเสริมสวย
เสริมความงามก่อน ก่อนทีเ่ ราจะออกจากบ้านกัน หรือเวลาเราเจอหน้ากันเราจึง
มักจะเห็นส่วนทีด่ ขี องร่างกาย เราเลยไม่ได้เห็นส่วนทีไ่ ม่ดไี ม่น่าดูของร่างกาย ก็
ทําให้เราเกิดกามารมณ์ข้นึ มาได้ ดังนัน้ เราต้องพยายามระลึกถึงส่วนทีไ่ ม่น่าดูของ
ร่างกายบ้าง หรือมองเข้าไปส่วนทีถ่ กู ปกปิ ดด้วยผิวหนังด้วยเนื้อก็ได้ มองเวลาถ้า
ผ่าออกมาดู เห็นอวัยวะต่างๆทีม่ อี ยู่ภายใต้ร่างกาย เราก็จะได้มองเห็นส่วนทีไ่ ม่
น่าดู ก็จะทําให้กามารมณ์นนั้ ดับไปได้
ถาม การรักษาศีล ๘ กระผมลองรักษาศีล ๘ จากวันแรกทาน ๒ มื้อ พอวันที่ ๓ - ๔
ทานเพียงมื้อเดียว ดืม่ นํา้ ชาก็ลดนํา้ ชาลง เครื่องดืม่ อื่นๆก็ลดลงเช่นเดียวกัน
เพราะได้อบุ ายจากพระอาจารย์วา่ เป็ นยาพิษ คือความอยาก แต่จะทานบ้างตาม
เหตุ เช่นเขาซื้อมาฝาก เป็ นนํา้ หรือช็อคโกแลต แต่รูส้ กึ ว่าทานนํา้ เปล่าเฉยๆจะไม่
หิวมากกว่า แล้วแต่บางวัน ทําเกือบ ๒ อาทิตย์ ทีน้ เี มือ่ วานพึง่ กล่าวคําอธิษฐาน
อุโบสถ ปัจจเวกองค์อโุ บสถ เพือ่ ให้ความตัง้ ใจขึ้น เคยได้ยนิ มาว่าหากก้าวล่วงจะ
บาป หรือถ้าเราไม่เจตนาแล้วไปผิด อย่างนี้มผี ลเป็ นบาปไหมครับ
ตอบ คือการทีเ่ ราไปสมาทาน หรือไปอธิษฐาน ทีจ่ ะรักษาศีลต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรือสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์น้ ี มันเป็ นการเหมือนกับบังคับใจของเรานัน้ มีความระมัดระวัง
และมีความแน่วแน่ต่อการรักษาศีล เพราะอย่างน้อยมีสกั ขีพยาน ทําให้เราอาจจะ
อับอายขายหน้า ถ้าเราไม่สามารถรักษาสิง่ ทีเ่ ราตัง้ ใจไว้จะรักษาได้ แต่มนั ก็ไม่มี
19

ผลว่าจะทําให้เราบาปมากหรือบาปน้อย ถ้าเราทําบาปมันก็บาปเหมือนกัน จะไป
ขอศีลต่อหน้าพระประธานหรือไม่ก็ตาม
ถ้าทําผิดศีลข้อนัน้ มันก็บาปเท่ากัน
เพียงแต่วา่ การทีเ่ ราไปสมาทานต่อหน้าพระพุทธรูปหรือต่อพระภิกษุสงฆ์น้ ี
อาจจะเป็ นเหมือนกับว่าจะให้มสี กั ขีพยาน ทําให้เราต้องมีความระมัดระวัง และมี
ความแน่วแน่ต่อการรักษาศีล มันเป็ นอุบายทีจ่ ะบังคับให้เรารักษาศีลให้ได้ เพราะ
ถ้าเราไม่มสี กั ขีพยานเราตัง้ จิตของเราขึ้นมา เช้าว่าจะรักษาศีลพอเย็นเดีย๋ วหิวข้าว
เย็นก็ล ้มระเนระนาด และก็ไม่มใี ครรูว้ า่ เรารักษาศีลหรือไม่ มีเรารูค้ นเดียว นัน่ ก็
คืออุบายวิธกี ารทีจ่ ะทําให้เราสามารถรักษาศีลได้
ถาม บุญและบาปทีพ่ ระอาจารย์เทศน์วา่ เหมือนหนังจะฉายจนหมดม้วน จนบาปบุญ
หมด กระผมทําได้เป็ นบางช่วง หนังทีเ่ รียกว่าสัญญา มันจะมาปรากฏ เช่นหลับ
ฝันไปครัง้ หนึ่ง ว่าได้ผดิ ศีล มันไหลไปตามร่องกรรมเพราะความเคยชิน พอตื่น
ขึ้นมาจะดีใจมากทีฝ่ นั ไป ก่อนหน้านี้ก็ไปทําสมาธิตดั ทําอสุภะ ทําภาพในใจให้
หาย แต่มานึกย้อนดูถงึ ความไม่อยาก และความอยากนี่แหละมันเป็ นภัย เหมือน
จิตจะไปทราบว่าการทําลายนี้ไม่ดี ในขัน้ นี้ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรครับ
ตอบ คือเรื่องของผลของบุญของบาปนี้ เราไปทําอะไรไม่ได้ มันจะต้องส่งผลไปตาม
วาระของมัน สิง่ ทีเ่ ราทําได้ก็คอื อย่าไปทําบาป หรือถ้าเราไม่อยากได้ผลบุญก็อย่า
ไปทําบุญ เพราะเมือ่ ทําแล้วมันก็ตอ้ งมีผลตามมา แล้วมันจะมาแบบไหนเวลาใดนี้
เราก็ไม่สามารถทีจ่ ะไปควบคุมบังคับมันได้
ถาม การเห็นอสุภะทีเ่ กิดขึ้นบ่อยๆ ทัง้ ทีม่ าเองในสมาธิโดยไม่ได้ตงั้ ใจ เช่นเห็นศพ
นอนอืด พอพิจารณาเผาทิ้ง แล้วศพก็กลับตัง้ ขึ้นใหม่อกี และจากการออกไปข้าง
นอกเห็นผูค้ น ของสวยงาม แต่พจิ ารณาอสุภะ พอกลับมาลองนัง่ หลับตาปุ๊ บ ก็
เห็นเนื้อแดงๆมีความเปื่ อย
และในตอนสวดมนต์เห็นจากภายในร่างกายเรา
ออกไปข้างนอกบ่อยๆอย่างนี้ เป็ นสิง่ ทีด่ ใี ช่ไหมครับ
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ตอบ ก็เป็ นการเตรียมนํา้ ไว้ดบั ไฟ แต่ตอนนี้ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมัน เพราะไฟยัง
ไม่เกิด เช่นเราไปเตรียมเครื่องดับไฟไว้ ตัง้ ไว้ตามจุดต่างๆในบ้าน แต่เครื่อง
ดับเพลิงจะวิเศษขนาดไหน แต่ถา้ ยังไม่มไี ฟมันก็ไม่มปี ระโยชน์อะไร ต้องรอให้
มันไฟมันลุกขึ้นมา แล้วถึงจะเห็นคุณค่าของเครื่องดับไฟ เช่นเราเตรียมพิจารณา
อสุภะอยู่เรื่อยๆนี้ ก็เป็ นเหมือนกับการเตรียมอาวุธเตรียมนํา้ ดับไฟ เราต้องรอให้
ไฟมันร้อนขึ้นมาจากกามารมณ์ กามราคะ แล้วเราเอาอสุภะนี้มาดับมัน ถ้าดับมัน
ได้ใจก็จะกลับมาเป็ นปกติ จะเย็นจะสบาย ดังนัน้ การทีเ่ ราเห็นอสุภะนี้ ไม่ได้
หมายความว่าเราบรรลุหรืออะไร เราเพียงแต่มอี าวุธไว้คอยต่อสูก้ บั ข้าศึกศัตรู ที่
จะมาสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กบั เรา แต่ถา้ พอข้าศึกศัตรูมาแทนทีเ่ ราจะใช้
อาวุธ เรากลับยกธงขาวยอมมันทําตามทีม่ นั สัง่ ฉะนัน้ เห็นอสุภะแบบนัน้ เห็นไป
ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เห็นแล้วไม่เอามาใช้ทาํ ลายข้าศึกศัตรู พอข้าศึกศัตรูมาก็
ไปกับข้าศึกเลย ชวนให้ไปหลับนอนก็ไปกับมันเลยแทนทีจ่ ะสูก้ บั มัน
ถาม เวลานัง่ สติเผลอไปคิด ไปปรุงหรือมีสญั ญาขึ้นมา เราก็พจิ ารณาดูใจตนเอง เช่น
สัญญาสังขารปรากฏ อุปมาเหมือนวิดนํา้ ในสระ เห็นหางปลาย้อนกลับมาที่
ต้นเหตุ จับทีห่ วั ปลา ทีใ่ จเกิดดับ เกิดดับ ทําไปแล้วมันก็มคี วามสุข แต่ปลามี
เยอะมาก อย่างนี้กระผมควรพิจารณาสลับกับพุทโธ อย่างนี้ถกู ไหมครับ
ตอบ ถ้าจะทําใจให้สงบนี้ไม่ควรพิจารณา ควรจะเกาะติดอยู่กบั พุทโธเพียงอย่างเดียว
ถ้าเราไปพิจารณานี้มนั ก็ทาํ ให้ใจปรุงแต่งไปเรื่อยๆ ใจก็จะไม่มวี นั เข้าสู่ความสงบ
ได้ ถ้าจะพิจารณานี้ ไว้รอวาระทีเ่ ราเข้าสู่ระดับวิปสั สนาหรือปัญญา แล้วค่อย
พิจารณาจะดีกว่า จะได้ประโยชน์กว่า เพราะถ้ามาพิจารณาช่วงทีท่ าํ ใจให้สงบนี้
มันจะกลายเป็ นนิวรณ์ไป กลายเป็ นความฟุ้งซ่าน ใจก็จะไม่เข้าสู่ความสงบได้
ฉะนัน้ อย่าถูกกลของกิเลสมาหลอกเรา พอเราพุทโธๆไป แล้วเดีย๋ วพอมีอะไร
ปรากฏขึ้นมา มันก็หลอกให้เราไปพิจารณา หลอกให้เราไปคิดปรุงแต่ง นัง่ ไปนาน
เท่าไหร่ จิตก็ไม่รวมสักที นี่ตอ้ งระวังไว้ ถ้าเราอยู่ในขัน้ ของสมาธิน้ อี ย่างเพิง่ ไป
พิจารณา ให้อยู่กบั อารมณ์เดียวอยู่กบั กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง พุทโธ หรือ
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อสุภะ หรืออะไร ให้อยู่อย่างนัน้ แล้วอย่าไปพิจารณาอะไรทัง้ นัน้ ให้มนั รวมก่อน
รวมแล้วออกมาแล้ว ทีน้ อี ยากจะพิจารณาอะไรก็พจิ ารณาได้
ถาม เวลามีคนมาเอาเปรียบผมมากๆ ใจกระผมมันไม่ได้เป็ นทุกข์ดา้ นวัตถุสง่ิ ของ แต่
ใจมันคิดไปว่าเขาเอาเปรียบเราได้มากขนาดนี้เลย เช่นในความเป็ นจริง ราคาของ
๑๐๐ บาท แต่เขามาบอกเราว่าราคา ๑๐๐๐ บาท พอมันมารูท้ หี ลังใจมันเป็ นทุกข์
กระผมเลยไปสวดมนต์และแผ่เมตตาให้เขา ทําอย่างนี้ถกู ไหมครับ และคิดว่า
การทีเ่ ราโดนเอาเปรียบ ก็คดิ ว่าชดใช้กรรมให้เขาไป และเงินทีจ่ ่ายไปก็คดิ ว่าเป็ น
ค่าซื้อความรู ้ คิดแบบนี้ถกู ไหมครับ
ตอบ ถ้าคิดแล้วทําให้เราไม่โกรธเกลียดเขาก็ใช้ได้ ถ้าเราให้อภัยเขา ไม่มปี ญั หากับเขาก็
ใช้ได้
ถาม สุขวิปสั โก กับปฏิสมั ภิทปั ปัตโต เราสามารถเลือกปฏิบตั ไิ ด้เอง หรือต้องอาศัยภูมิ
เดิมมาก่อน
ตอบ คือมาถามผิดทีแ่ ล้ว ต้องไปถาม ดร.กูลเกิล
ถาม การเข้าถึงพระอนาคามีและพระอรหันต์ เป็ นอย่างไร มีอารมณ์อย่างไร
ตอบ ต้องปฏิบตั ดิ ูถงึ จะรู ้
ถาม ทีม่ คี นเขียนข้อความว่า ส่วนบุญ เมือ่ คุณพูดออกมาว่า จะไปทําบุญ เจ้ากรรม
นายเวรหรือเหล่าสัมภเวสีต่างๆ เขาได้ยนิ เขาดีใจเขาหวังยิ่งทีจ่ ะรอรับส่วนบุญ
กุศล จากการอุทศิ กรวดนํา้ ของคุณ หากคุณพูดแล้ว แต่เปลีย่ นใจไม่ทาํ เขาจะ
โกรธผูกพยาบาทอาฆาตสาปแช่ง แม้บางทีอาจส่งผลให้คุณถึงขัน้ ฉิบหาย โดย
ยากยิ่งนักทีจ่ ะอโหสิฯ เมือ่ คุณคิดและพูดแต่ทาํ ไม่ได้ อย่าคิดอย่าพูด คือเรื่อง
จริงหรือว่าไม่จริงคะ
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ตอบ มันก็ไม่รูห้ รอก จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง คือถ้ามีดวงวิญญานจริงๆเขารอรับอยู่ แล้ว
เราเหมือนกับไปบอกว่า จะไปทําบุญให้เขาอย่างนี้ แล้วไม่ทาํ เขาก็เป็ นเหมือนคน
ดีๆนี่แหละ ทีถ่ กู หลอกใช่ไหม เขาก็ตอ้ งโกรธเราได้ แต่น่เี ราจะไปรูห้ รือว่ามีดวง
วิญญานมารอรับของหรือเปล่า นอกจากเราฝันหรือนัง่ สมาธิ แล้วมีดวงวิญญาน
เข้ามาหา อย่างคุณแม่แก้ว ท่านสามารถรับรูด้ วงจิตดวงวิญญานของผูท้ ล่ี ว่ งลับ
ไปได้ ติดต่อกันได้คุยกันได้ เหมือนเราคุยกันอยู่ตรงนี้ ก็ถา้ ไปรับปากกับเขาไว้วา่
จะทําอะไรให้เขา แล้วไม่ทาํ มันก็เป็ นเหมือนกับการโกหกหลอกลวง ก็จะทําให้เขา
เสียใจได้ เขาก็อาจจะโกรธแค้นโกรธเคืองเราได้เช่นกัน อันนี้ก็เป็ นพูดในเชิงแง่
คิดเท่านัน้ นะ ความเป็ นจริงนี้เราไม่ทราบว่าเป็ นอย่างไร เพียงแต่เราคิดเฉยๆ
แล้วจะมีดวงวิญญานมาคอยรับฟังความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาหรือ อันนี้เราก็
ไม่รูเ้ หมือนกัน มันต้องมีเหตุ เช่นเขามาเข้าฝันเรา ขอสิง่ นัน้ สิง่ นี้ แล้วเราก็ไป
รับปากเขาในฝันว่าเช้าพรุ่งนี้จะใส่บาตรให้ พอตื่นขึ้นมาขี้เกียจตื่นขี้เกียจไป เขา
รอรับเขาไม่ได้รบั เขาก็ตอ้ งเสียใจเป็ นธรรมดา
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กัณฑ์ท่ี ๔๙๒

การกระทําที่เป็ นกุสลา
๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรา หมัน่ พิจารณากันอยูเ่ นื องๆว่า วันเวลาผ่านไป ผ่านไป
เรากําลังทําอะไรกันอยู่ เรากําลังตัดภพตัดชาติ หรือว่าเรากําลังก่อภพก่อชาติ ถ้าเราทํา
ตามธรรม ทําตามทางของทานศีลภาวนา เราก็กาํ ลังตัดภพตัดชาติกนั ถ้าเราทําตามความ
อยาก ทําตามกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ทําไปในทางลาภยศสรรเสริญ ไปในทาง
ของความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เป็ นการก่อภพก่อชาติ เราต้องหมันพิ
่ จารณาอยู่
เรื่อยๆ เหมือนกับเวลาเราขับรถ เราก็ตอ้ งดูทางว่าเรากําลังไปทิศทางไหน ไปในทิศทางที่
เราต้องการจะไปหรือไม่ เช่นเวลาเดินทางมาทีน่ ่ี ถ้าเราเป็ นคนขับรถเราก็ตอ้ งคอยดูทาง
เวลาถึงทางแยกเราก็ตอ้ งรูว้ า่ เราต้องเลี้ยวไปในทางไหน ถึงจะทําให้เรามาถึงจุดหมาย
ปลายทาง ทีเ่ ราต้องการไปได้ ฉันใดการพิจารณาอยู่เนืองๆ ก็เป็ นเหมือนกับการดูทศิ ทาง
ของการเดินทางของพวกเรา ว่าเรากําลังไปในทิศทางไหนกันแน่ ถ้าเราไปในทางทีผ่ ดิ เรา
ก็จะได้แก้ไข ย้อนกลับไปในทางทีถ่ กู ถ้าเราไปในทางทีถ่ กู เราก็พยายามเดินต่อไป ไป
เรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอน ขอให้เรามีความเพียรเป็ น
หลัก มีความพยายามเป็ นหลัก พยายามเดินทางไปเรื่อยๆ ช้าบ้างเร็วบ้าง ไม่เป็ นปัญหา
อะไร ตราบใดทีม่ กี ารเดินทางไปในทางนี้ ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งถึงจุดหมายปลายทางอย่าง
แน่นอน
ดังนัน้ เราต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆ ว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่ กําลังสร้างภพสร้าง
ชาติ หรือกําลังตัดภพตัดชาติ ถ้ากําลังตัดภพตัดชาติ ท่านก็เรียกว่าเป็ นกุสลา เป็ นกุศล
ถ้ากําลังสร้างภพสร้างชาติ ท่านก็เรียกว่าเป็ นอกุสลา เป็ นอกุศล เราต้องสร้างกุสลาสร้าง
กุศล ในขณะทีเ่ รายังมีลมหายใจอยู่ อย่าไปรอให้เขามากุสลาให้เราเวลาทีเ่ ราตายไปแล้ว
ไม่เกิดประโยชน์อะไร อย่างทีห่ ลวงตาท่านเคยสอนอยู่เรื่อยๆว่า อย่ามากุสลาตอนทีเ่ รา
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ตายไปแล้ว ไม่เกิดประโยชน์ กุสลานี้ตอ้ งทําในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ เวลาตายไปแล้วให้พระ
มาสวดกุสลานี้ ไม่ได้เป็ นประโยชน์ต่อผูต้ าย หรือต่อผูอ้ ยู่ก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมาก
นัก จากการได้ยนิ คําสวดกุสลา เพราะส่วนใหญ่ผูท้ ไ่ี ปงานศพ ก็ไม่ได้สนใจทีจ่ ะฟังพระ
สวดกัน และสิง่ ทีพ่ ระสวดก็ฟงั ไม่เข้าใจกัน เพราะเป็ นภาษาบาลี จึงไม่ค่อยเกิดประโยชน์
สวดไปก็เท่านัน้ เพราะเป้ าหมายของการสวดก็เพือ่ ให้คนตาย เพราะถ้าไม่มคี นตายก็จะ
ไม่มกี ารนิมนต์พระมาสวดกุสลากัน แต่คนที่ตายไปแล้วนี้ ไม่สามารถที่จะทํากุสลาได้
และไม่มีใครที่จะมาทํากุสลาแทนกันได้ ต้องกุสลากันเอง กุสลาในขณะที่มีชีวติ อยู่ คือ
การปฏิบตั ิตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านัน่ เอง คือการทําทาน การรักษาศีล
และการภาวนา อันนี้ แหละเป็ นกุสลาธัมมา เป็ นการกุสลาให้กบั ตนทีเ่ ป็ นคุณเป็ น
ประโยชน์อย่างแท้จริง การสวดกุสลาให้คนตายนัน้ คนตายไม่ได้รบั อะไร เพราะคนตาย
ต้องไปรับผลบุญผลบาปทีต่ นได้ทาํ ไปแล้ว ประโยชน์ก็จะอยู่ทค่ี นเป็ น แต่คนเป็ นก็ไม่รูว้ า่
จะตักตวงประโยชน์จากการฟังกุสลาอย่างไร เพราะฟังไม่เข้าใจ ก็เลยไม่สนใจ ปล่อยให้
พระสวดไป คนฟังก็สนทนากันไป เลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา
ดังนัน้ ขอให้พวกเราพยายามพิจารณาอยู่เนืองๆ ว่าวันเวลาผ่านไป ผ่านไป เรากําลังทํา
อะไรกันอยู่ วันนี้เราได้ทาํ ทานกันหรือยัง วันนี้เรารักษาศีลกันอยู่หรือเปล่า วันนี้เราได้
ภาวนากันหรือไม่ นี่แหละเป็ นสิง่ ทีเ่ ราควรจะทบทวนอยู่ทกุ วัน อยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าเราไม่
ทบทวน เราจะลืมได้ เพราะเราจะมีภารกิจอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็ นภารกิจก่อภพก่อชาติ
ทัง้ นัน้ ทีจ่ ะมาดึงเอาเวลาอันมีค่าทีเ่ ราจะใช้กบั การตัดภพตัดชาติน้ ไี ป ถ้าเราไม่พจิ ารณา
เราก็จะไม่รูส้ กึ ตัว เราก็จะถูกเหตุการณ์ต่างๆ ภารกิจต่างๆ ฉุดลากเราไปสู่การก่อภพก่อ
ชาติ โดยทีเ่ ราไม่รูส้ กึ ตัว แต่ถา้ เราหมันพิ
่ จารณาอยู่เนืองๆ ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆ ว่าวัน
เวลาผ่านไป ผ่านไป เรากําลังทําอะไรกันอยู่ ก็จะทําให้เกิดสติข้นึ มา เกิดความตระหนัก
ขึ้นมาว่า เรากําลังไปในทิศทางไหนกันแน่ เราต้องการไปเกิดแก่เจ็บตาย หรือเราต้องการ
ยุตกิ ารเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าเราไปในทางเกิดแก่เจ็บตาย เราก็ไปสู่กองทุกข์ ถ้าเราไปสู่การ
ยุตแิ ห่งการเกิดแก่เจ็บตาย เราก็ไปสู่กองสุข กองสุขทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลายได้ไปถึงกัน
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ถ้าเราอยากจะเจริญตามรอยพระพุทธบาท เราก็ตอ้ งไปในทางเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ทรงดําเนินไป ด้วยการปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนอย่างขะมักเขม้น ไม่ใช่ทาํ
แบบพอหอมปากหอมคอ ไม่ให้เสียศรัทธา อันนี้จะไม่ได้ผลประโยชน์เท่าทีค่ วร การจะ
ทําอะไรนี้ตอ้ งทุ่มเทชีวติ จิตใจให้เต็มทีไ่ ปเลย เอามันข้างใดข้างหนึ่งไปเลย อย่าเหยียบ
เรือสองแคม อย่ารักพีเ่ สียดายน้อง ทานศีลภาวนาก็อยากจะทํา ลาภยศสรรเสริญสุขก็
อยากจะได้ ถ้ามีความอยากทัง้ ๒ แบบนี้ ก็จะไปไม่ถงึ ทางทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายได้ไปถึงกัน ถ้าอยากจะไปถึงทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกไปถึง ก็ตอ้ งทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กบั การบําเพ็ญ กับการปฏิบตั ทิ านศีลภาวนา
เหมือนการลงทุนก็ตอ้ งลงทุนมันทัง้ หน้าตักเลย เวลาเล่นการพนันบางทีเขามีเงินอยู่ท่ี
หน้าตักเท่าไหร่ เขาทุ่มลงไปเลย ยอม เอาให้มนั รูแ้ ล้วรูร้ อดไป ไม่รวยก็เจ๊งกันไปเลย
ทีเดียว ไม่ตอ้ งมานัง่ เล่นไปทีละเล็กทีละน้อย เล่นกันทัง้ คืน กําไรก็ไม่ได้เท่าไหร่ขาดทุนก็
ไม่ขาดทุนเท่าไหร่ สูเ้ อาทีเดียวเลยหนเดียว รูแ้ ล้วรูร้ อดกันจบไปเลย นาทีสองนาทีก็รูผ้ ล
แล้ว เจ๊งหรือรวย ไม่ตอ้ งมานัง่ หลังขดหลังแข็งเล่นกันทัง้ คืน
นี่คอื สิ่งที่จะทําให้เกิดผลหรือไม่เกิดผลขึ้นมา ก็คอื การทุ่มเทชีวติ จิตใจ ให้กบั การงานที่
เราต้องทํากัน ถ้าเราทุ่มเทกันอย่างสุดเหวีย่ งอย่างเต็มที่ ผลมันก็จะออกมาอย่างเต็มที่
และรวดเร็ว ถ้าเราทุ่มเทน้อย ผลมันก็จะออกมาน้อย และนาน กว่าจะออกมาได้ มันอยู่
ทีเ่ หตุของการกระทําของพวกเรา ไม่ได้อยู่ทพ่ี ระพุทธเจ้า ไม่ได้อยู่ทพ่ี ระธรรมคําสอน
ไม่ได้อยู่ทพ่ี ระอริยสงฆ์สาวก ไม่ได้อยู่ทใ่ี ครทัง้ นัน้ อยู่ทก่ี ารบําเพ็ญของเราเป็ นหลัก อยู่
ทีค่ วามเพียร ความเพียรนี้ เป็ นธรรมที่สาํ คัญอย่างมาก เพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้
แล้วว่า จะหลุดพ้นได้จากความทุกข์ก็ตอ้ งมีความเพียร ถ้าไม่มคี วามเพียรแล้วธรรม
ต่างๆทีจ่ ะเป็ นเครื่องมือ ในการดับความทุกข์ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา ธรรมที่เราต้องการก็
คือ สติ สมาธิ และปัญญา อันนี้ เป็ นเครื่องมือสําคัญที่สดุ สําหรับการกําจัดความทุกข์
ต่างๆให้หมดไปจากใจ สําหรับการตัดภพตัดชาติต่างๆให้หมดสิ้นไป ต้องมีสติสมาธิ
และปัญญา ธรรมเหล่านี้ จะเกิดขึ้นมาได้กต็ อ้ งมีความเพียร และก็ตอ้ งมีศีลและทาน
เป็ นผูส้ นับสนุ น เป็ นผูผ้ ลักดันไป ถ้าไม่มที านไม่มศี ีลก็จะไม่มเี วลาทีจ่ ะมาบําเพ็ญ การ
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เจริญสติสมาธิและปัญญานัน่ เอง จึงจําเป็ นต้องทําทานเพือ่ จะได้มเี วลามารักษาศีล มี
เวลามาปลีกวิเวก มีเวลามาเจริญสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา
การทําทาน ก็หมายความว่าให้เรา หยุดการหาเงินหาทอง หยุดการใช้เงินใช้ทองนัน่ เอง
เป้ าหมายหลักอยูต่ รงนั้น เพือ่ ให้เราจะได้ไม่เสียเวลากับการหาเงินหาทอง แล้วก็มาใช้เงิน
ใช้ทอง ถ้าเรายังต้องใช้เงินใช้ทองเราก็ตอ้ งหาเงินหาทอง เราก็ตอ้ งไปทํางานทําการ ไปทํา
มาหากิน เวลาทีเ่ ราจะเอามาบําเพ็ญก็จะไม่มี ถ้าเราเลิกใช้เงินใช้ทองเป็ นเครื่องมือหา
ความสุข เราก็ไม่ตอ้ งไปหาเงินหาทอง เราก็จะมีเวลามาหาความสุขจากการบําเพ็ญ จาก
การรักษาศีล จากการปลีกวิเวก จากการเจริญสมถภาวนา และวิปสั สนาภาวนา นี่คอื
ความหมายของการทําทาน คือไม่ให้เราต้องไปพึง่ พาอาศัยเงินทองเป็ นเครื่องมือ ในการ
หาความสุข เพราะความสุขทีไ่ ด้จากการใช้เงินใช้ทองนี้ เป็ นความสุขปลอม เป็ นความ
ทุกข์ทห่ี ุม้ ห่อด้วยความสุข แบบบางๆ ผิวบางๆ เหมือนกับยาขมเคลือบนํา้ ตาล ผิว
นํา้ ตาลทีเ่ คลือบยาขมนี้มนั บางๆ ถ้าเราใส่ปากอมไว้ในปาก เดีย๋ วเดียวนํา้ ตาลก็จะละลาย
ไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่ความขม ฉันใดความสุขทีไ่ ด้จากการใช้เงินใช้ทองก็เป็ นแบบนัน้
เป็ นความสุขเดีย๋ วเดียวเวลาทีเ่ ราได้ใช้เงินใช้ทอง พอเงินหมดแล้วก็จะเหลือแต่ความ
ทุกข์ ทุกข์เพราะต้องไปหาเงินทองมาใหม่ แล้วถ้าไม่มปี ญั ญาหาเงินทองมาได้ ก็จะยิ่ง
ทุกข์ข้นึ ไปใหญ่ เวลาทีส่ ูญเสียเงินทองไป ก็จะเกิดความทุกข์มาก บางคนถึงกับต้องฆ่า
ตัวตายไปก็มี เพราะว่าไม่สามารถทีจ่ ะหาความสุขจากเงินทองได้อกี ต่อไป นี่เราเรียกว่า
เป็ นความสุขปลอม เราจึงต้องยุตกิ ารหาความสุขแบบนี้กนั เพือ่ ทีเ่ ราจะได้มาหาความสุข
ทีแ่ ท้จริง ความสุขทีม่ คี วามทุกข์หุม้ ห่ออยู่ ก็เรียกว่าเป็ นยาขมเคลือบนํา้ ตาล การมา
ปฏิบตั ธิ รรมนี้เป็ นเหมือนกับอมยาขม ทีเ่ ป็ นเปลือกเป็ นผิวบางๆ พอละลายไปแล้วก็จะ
เหลือแต่นาํ้ ตาลหวานๆให้เราอม
การปฏิบตั ิธรรมในเบื้องต้นมันจะยาก มันจะทุกข์ทรมานใจ เพราะจะต้องตัดทุกสิ่งทุก
อย่าง ที่เราเคยรักเคยชอบเคยหวงเคยแหน แล้วต้องมาอยูต่ ามลําพังเพียงคนเดียว
เพื่อที่จะมาเจริญสติ มาทําใจให้สงบ ช่วงนั้นจะมีแต่ความทุกข์ แต่พอเราได้ถงึ
เป้ าหมายคือความสงบแล้ว เราก็จะได้พบกับความหวานของรสชาติแห่งธรรมที่ชนะรส
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ทัง้ ปวง นัน่ แหละการมาปฏิบตั ธิ รรมจึงเป็ นเหมือนยาขมเคลือบนํา้ ตาล การไปทางโลกไป
ทางความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางลาภยศสรรเสริญนี่ เป็ นเหมือนไปสู่นาํ้ ตาลเคลือบ
ยาขม หวานเดีย๋ วเดียว หวานตอนใหม่ๆ เวลาแต่งงานกันใหม่ๆนี้หวานเจีย๊ บเลย แต่พอ
ไม่นานนํา้ ตาลทีเ่ คลือบมันก็ละลายหายไป เหลือแต่ยาขม กลืนไม่เข้าคายไม่ออก จะหย่า
กันก็หย่ากันไม่ได้ จะอยู่กนั ก็อยู่กนั อย่างไม่มคี วามสุข อยู่กนั ไปแบบทนกันอยู่กนั ไป
จนกว่าใครจะตายไปก่อนกัน นัน่ แหละคือความสุขทางลาภยศสรรเสริญ ทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย ทางเงินทอง เราจึงต้องยุตกิ ารใช้เงินใช้ทองหาความสุขต่างๆ ยุตกิ ารแสวงหาเงิน
ทอง เพือ่ เราจะได้มเี วลามาหาความสุขทางใจ มาหาความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ทีเ่ ป็ น
ความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ หลายในโลกนี้ นัน่ แหละคือหน้าทีข่ องการทําทาน ถ้า
เปรียบเหมือนกับจรวดทีเ่ ขาส่งยานอวกาศขึ้นไปสํารวจในอวกาศ ตัวยานอวกาศเองนี้
ต้องอาศัยจรวดส่งขึ้นไป เวลาส่งยานอวกาศขึ้นไป เขาจะมีจรวดผูกติดไว้กบั ยานอวกาศ
เพือ่ ทีจ่ ะได้ส่งยานอวกาศนี้ข้นึ ไปในอวกาศ พอถึงจุดทีย่ านอวกาศสามารถไปได้เองแล้ว
จรวดนัน้ ก็จะแยกตัวออกจากยานอวกาศนัน้ ไป แล้วก็ตกกลับลงมาสู่โลก ส่งให้ยาน
อวกาศได้เดินทางต่อไปได้ ฉันใดใจของเราก็ตอ้ งอาศัยทานเป็ นเหมือนจรวด ส่งให้พวก
เราเข้าสู่การบําเพ็ญให้ได้ เข้าสู่การบําเพ็ญสมถภาวนาวิปสั สนาภาวนา เข้าสู่การบําเพ็ญ
ศีลของนักบวช คือศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ แบบไหนก็ได้ ใช้ได้เหมือนกัน ศีล ๘ ก็
ใช้ได้ ศีล ๑๐ ก็ใช้ได้ ศีล ๒๒๗ ก็ใช้ได้ ขึ้นอยู่กบั ภาวะของผูร้ กั ษาศีลว่าจะอยู่ในภาวะ
ไหน ทําหน้าทีใ่ กล้เคียงกันคล้ายกัน ทําหน้าทีส่ นับสนุนในการบําเพ็ญ ทําหน้าทีป่ กป้ อง
จิตใจไม่ให้เล็ดรอดออกมา ทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านัน้ เอง
นี่คอื หน้าที่ของศีล คือเป็ นเหมือนรัว้ กําแพง เช่นเรามีสุนขั สัตว์เลี้ยงทีเ่ ราต้องการทีจ่ ะให้
อยู่ในบ้านของเรา ถ้าเราไม่มรี วั้ สัตว์เลี้ยงมันก็จะออกไปเทีย่ วข้างนอกบ้านได้ ไปแล้วก็ไป
สร้างปัญหาได้ ไปกัดกับสุนขั ตัวอื่น หรือไปลักขโมยข้าวของ ของคนอื่นเขา ไปสร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั คนอื่นและกับเจ้าของ คือตัวเราเองได้ การมีศีลก็เพื่อที่จะได้
ป้ องกันไม่ให้ใจนั้น ออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนัน่ เอง ไม่ให้ไปก่อเรื่องก่อ
ราวกับผูอ้ น่ื ที่จะทําให้เกิดเรื่องเกิดราว เกิดความวุน่ วายที่จะมาขัดขวางการทําใจให้
สงบนัน่ เอง จึงจําเป็ นจะต้องมีศีลเป็ นรัว้ กัน้ ศีล ๘ ก็ได้ ศีล ๑๐ ก็ได้ ศีล ๒๒๗ ก็ได้
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ศีล ๓๑๑ ก็ได้ เมือ่ เรามีศีลแล้ว ใจของเราก็จะไม่ออกไปเพ่นพ่าน เวลาทีจ่ ะดึงใจให้เข้าสู่
ความสงบก็จะง่ายดายกว่าการไม่มศี ีล หรือมีนอ้ ย เช่นมีศีล ๕ ศีล ๕ กับศีล ๘ นี้มี
ความแตกต่างกัน ตรงทีศ่ ีล ๕ ไม่สามารถทีจ่ ะล้อมคอกใจ ไม่ให้ออกไปทางรูปเสียงกลิน่
รสโผฏฐัพพะได้ ยังสามารถไปเทีย่ วตามสถานบันเทิงต่างๆได้ ยังสามารถไปร่วมหลับ
นอนกับสามีภรรยาได้ ยังสามารถทําอะไรต่างๆเพือ่ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ แต่
ถ้ามีศีล ๘ ขึ้นไปแล้วนี้ ทําไม่ได้ เมือ่ ทําไม่ได้ก็จะได้ไม่เสียเวลาไปกับการทํากิจกรรม
เหล่านัน้ เพือ่ จะได้มเี วลามาเจริญสติ เพือ่ ทีจ่ ะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบนัน่ เอง
นี่คอื หน้าทีข่ องทานและศีล ทานก็ส่งให้ใจได้ไปสู่การบําเพ็ญรักษาศีล สู่การบําเพ็ญ
ภาวนา พอได้ทาํ ทานอย่างเต็มทีแ่ ล้ว ได้มาสู่การรักษาศีลของนักบวชแล้ว ทีน้ ใี จก็จะ
พร้อมทีจ่ ะรับธรรมของสติ คําสัง่ ของสติ สติก็จะสัง่ ให้อยู่ในปัจจุบนั อย่าลอยไปลอยมา
อย่าไปหาอดีตอย่าไปหาอนาคต อดีตมันก็เป็ นเหมือนความฝัน อนาคตก็เป็ นเหมือนกับ
ความเพ้อเจ้อ มันไม่ได้เป็ นความจริง ความจริงมีอยู่แต่ในปัจจุบนั เท่านัน้ จิตจะสงบ
หรือไม่สงบก็อยู่ในปัจจุบนั ถ้าไปอดีตไปอนาคตแล้วมันจะไม่สงบ มันจะสงบได้ต่อเมือ่
มันอยู่ในปัจจุบนั สักแต่วา่ รู ้ ไม่คดิ ไม่ปรุงแต่งนัน่ เอง หน้าที่ของสติกอ็ ยูต่ รงนี้ ตรงที่จะ
พยายามดึงใจให้อยูใ่ นปัจจุบนั ให้สกั แต่วา่ รู ้ ไม่ให้คิดปรุงแต่ง ถึงเรื่องราวที่ผ่าน
มาแล้วในอดีต หรือถึงเรื่องราวที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในอนาคต ถ้าอยูใ่ นปัจจุบนั แล้วใจก็จะ
สามารถเข้าสูค่ วามสงบได้ เพราะทางเข้าสูค่ วามสงบก็คือปัจจุบนั ธรรมนี่ เอง ไม่ใช่อดีต
ธรรมหรืออนาคตธรรม ต้องเป็ นปัจจุบนั ธรรม และธรรมทีจ่ ะทําให้จิตเป็ นปัจจุบนั ธรรมก็
คือสติน่เี อง เราจึงต้องเจริญสติกนั ให้มากๆ เจริญตัง้ แต่ต่นื จนหลับเลย ไม่ใช่จะมาเจริญ
แต่เฉพาะเวลาทีจ่ ะทําใจให้สงบ เพราะมันจะไม่มกี าํ ลังพอนัน่ เอง ถ้าไม่ได้เจริญสติมาเลย
ทัง้ วัน พอถึงเวลามานัง่ สมาธิ แล้วหวังจะให้ใจรวมเป็ นหนึ่งนี้ เป็ นไปได้ยากมาก
นอกจากเป็ นเหตุการณ์ทม่ี นั ฟลุคเท่านัน้ เอง มันไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นได้ อย่าง
สมํา่ เสมอตามความต้องการ ถ้าไม่ได้ฝึกสติมาก่อน ถ้ามันรวมก็รวมด้วยความบังเอิญไป
เท่านัน้ เอง แต่จะให้มนั รวมทุกครัง้ นี้มนั เป็ นไปไม่ได้ ถ้าต้องการให้มนั รวมทุกครัง้ นี้ตอ้ ง
มีสติ ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบนั ตลอดเวลาเท่านัน้
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ดังนั้นหน้าที่แรกของการบําเพ็ญจึงอยูท่ ่กี ารเจริญสติน่ี เอง ต้องดึงใจให้อยูใ่ นปัจจุบนั
โดยใช้อบุ ายของสติ ที่มีอยู่ ๔๐ ชนิ ดด้วยกัน แต่เราไม่ตอ้ งใช้ทงั้ ๔๐ ชนิด เราต้องการ
ใช้ชนิดเดียวเท่านัน้ เอง เอาอย่างใดอย่างหนึ่งทีเ่ ราชอบที่ถกู จริตกับเรา เราก็เอาอย่างนัน้
จะใช้การบริกรรมพุทโธๆไปก็ได้ ตื่นมาก็บริกรรมพุทโธไป ควบคู่ไปกับการทําภารกิจ
ต่างๆ ถ้าอยู่ในช่วงไหนทีต่ อ้ งใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจการงาน ช่วงนัน้ ก็หยุด
การบริกรรมพุทโธไว้ชวั ่ คราว พอไม่ตอ้ งใช้ความคิดแล้ว แล้วถ้าใจลอยไปคิดถึงเรื่อง
อดีตอนาคต คิดถึงเรื่องราวทีไ่ ม่มสี าระไม่มคี ุณไม่มปี ระโยชน์ ก็ดงึ กลับมาให้อยู่กบั การ
บริกรรมพุทโธๆ ถ้าไม่จาํ เป็ นอย่าคิด ถึงแม้วา่ จะเป็ นปัญญา ตอนนี้ยงั ไม่ใช่เวลาทีจ่ ะ
เจริญปัญญา เพราะว่ามันไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะสนับสนุนปัญญา มันจะไม่สามารถทีจ่ ะนําไปสู่
การดับความทุกข์ได้ ตัดกิเลสได้ แล้วไม่สามารถทําใจให้รวมเป็ นหนึ่งได้ ต้องใช้สติ
เท่านัน้ ต้องพยายามบริกรรมพุทโธไปอยู่เรื่อยๆ หรือถ้าเราจะใช้การเฝ้ าดูการเคลือ่ นไหว
ของร่างกายก็ได้ พอลืมตาขึ้นมาก็ดูไปทีร่ ่างกายเลยว่า ตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่
ตื่นขึ้นมาก็จะเห็นว่าร่างกายกําลังนอนอยู่ แล้วพอเริ่มคิดว่าจะต้องลุกขึ้นไปเข้าห้องนํา้ ก็
ต้องมีสติเฝ้ าดูการเปลีย่ นอิรยิ าบถ จากท่านอนขึ้นมาเป็ นท่านัง่ จากท่านัง่ ขึ้นมาเป็ นท่ายืน
จากท่ายืนเป็ นท่าเดิน ต้องมีสติกาํ กับการเคลือ่ นไหวของร่างกายในทุกอิรยิ าบถเลย และ
ในทุกการงานทีก่ าํ ลังทําอยู่ เข้าห้องนํา้ ล้างหน้าล้างตาแปรงฟัน อาบนํา้ อาบท่า ขับถ่าย ก็
ให้อยู่กบั การกระทําเหล่านัน้ ของร่างกาย อย่าให้มเี รื่องอื่นเข้ามาแทรก อย่าให้มเี รื่องงาน
ทีจ่ ะต้องไปทํา เรื่องของคนนัน้ เรื่องของคนนี้ เรื่องของเหตุการณ์ทผ่ี ่านมาแล้วเมือ่ วานนี้
อย่าให้มนั เข้ามาแทรก
นี่แหละจึงเป็ นเหตุทผ่ี ูท้ จ่ี ะบําเพ็ญนัน้ จะต้องไม่มกี ารงานทํากัน ต้องเป็ นผูว้ า่ งงาน เป็ นผู ้
ตกงาน จะได้ไม่มเี รื่องราวมาคอยดึงใจให้ไปคิด ถึงเรื่องราวต่างๆ ถึงการงานต่างๆ
นัน่ เอง นี่แหละทําไมถึงต้องทําทาน เพือ่ จะได้หยุดการหาเงินหาทองกัน แล้วจะได้ไม่มี
เรื่องราวของการทํางานทําการมารบกวน เวลาทีเ่ ราจะต้องเจริญสติ เราจะได้เจริญสติ
งานของเราก็มแี ค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านัน้ เอง อย่างเป็ นนักบวชนี้ ก็มแี ค่ต่นื ขึ้นมาก็
เตรียมไปบิณฑบาต บิณฑบาตเสร็จก็ฉนั ฉันเสร็จก็ล ้างบาตร เสร็จแล้วก็เก็บกวาดถู
ศาลาให้เรียบร้อย แล้วก็กลับกุฏิ กลับกุฏกิ ็เสร็จภารกิจการงานแล้ว ก็มเี วลาว่างทีจ่ ะเดิน
30

จงกรมนัง่ สมาธิต่อไป เจริญสติต่อไป นี่คอื เรื่องของการเจริญสติ ถ้าเราต้องการที่จะนัง่
แล้วทําให้จติ รวมเป็ นหนึ่ ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ ต้องมีสติ ต้องเจริญสติอย่างสมํา่ เสมอ
ตัง้ แต่ต่ืนจนหลับ พอเรามีสติแล้วเวลาเรานัง่ สมาธิน้ ี จิตจะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่าง
รวดเร็ว และจะตัง้ อยู่ในความสงบนัน้ ได้เป็ นเวลาอันยาวนาน พอเราออกจากความสงบ
แล้ว ทีน้ ีเราก็ออกมาเจริญปัญญาได้แล้ว แต่ในขณะทีจ่ ติ อยู่ในความสงบนัน้ อย่าไปเจริญ
ปัญญา จิตจะสงบจะนิ่งนานไม่นาน เวลานัน้ ไม่ใช่เป็ นเวลาทีจ่ ะพิจารณาธรรม เวลานัน้
เป็ นเวลาให้จติ นิ่ง ให้สงบ ให้สกั แต่วา่ รูอ้ ยู่ เพือ่ จะได้เสริมสร้างพลัง คืออุเบกขาให้มี
กําลังขึ้นมากๆนัน่ เอง ถ้านิ่งได้นานอุเบกขาก็จะมีกาํ ลังมาก ถ้านิ่งไม่ได้นานอุเบกขาก็จะมี
กําลังน้อย
เพราะว่าในการบําเพ็ญปัญญา ในการต่อสูก้ บั กิเลสตัณหานี้ เราต้องมีอเุ บกขาสนับสนุ น
ปัญญา ถึงจะสามารถหยุดกิเลสตัณหาได้ ถ้าไม่มีอเุ บกขา ปัญญาบอกว่านี้ เป็ นกิเลสก็
หยุดไม่ได้ ปัญญาเป็ นเพียงผูม้ ีหน้าที่บอกว่าตอนนี้ กําลังไปในทางความอยากแล้ว ถ้า
ไม่มีอเุ บกขาก็หยุดไม่ได้ เหมือนกับรถยนต์ถา้ ไม่มเี บรก คนขับบอกว่าต้องหยุดแล้ว ถึง
สีแ่ ยกไฟแดงแล้ว เหยียบเบรกลงไปรถก็ไม่ชะลอลง เพราะว่าไม่มเี บรก ฉะนัน้ เวลาขับ
รถยนต์น้ ีเรามักจะต้องเช็คดูเบรกอยู่เสมอ
ก่อนทีเ่ ราจะออกรถยนต์ไปไหนมาไหน
เพราะถ้าเราไม่มเี บรก เดีย๋ วเราถึงเวลาต้องหยุดรถ เราจะหยุดไม่ได้ เราก็ตอ้ งไปชนกับ
รถคันอื่นอย่างแน่นอน ฉันใด การทีเ่ ราจะไปหยุดกิเลสตัณหา ตัวทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความ
ทุกข์ต่างๆนัน้ เราก็ตอ้ งมีเบรก เบรกก็คืออุเบกขาที่ได้จากการรวมของจิตในสมาธิ ส่วน
ปัญญาก็เป็ นแต่เพียงผูค้ อยเตือนใจ ให้เหยียบเบรกนัน่ เอง ว่ากําลังไปในทางทีผ่ ดิ แล้ว
นะ เช่นถ้าคิดไปในทางลาภยศสรรเสริญ ไปในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ปัญญาก็
บอกว่าอย่าไปทางนัน้ มันเป็ นทางสู่ความทุกข์ เพราะสิง่ ทีอ่ ยากได้มนั ไม่เทีย่ ง แล้วก็ไป
ห้ามมันไม่ได้ ไปสัง่ มันไม่ได้ สัง่ ให้มนั อยู่กบั เราไปตลอดไม่ได้ เช่นได้แฟนมาได้สามีได้
ภรรยามา แล้วอยากจะให้เขาอยู่กบั เราตลอดนี้ เราสัง่ ไม่ได้ ถึงเวลาเขาจะจากไปเขาก็จะ
จากไป เวลาเขาจากไปเราก็จะต้องทุกข์ นี่คอื หน้าทีข่ องปัญญา บอกให้ใจรูว้ า่ กําลังเดิน
เข้าสู่ความทุกข์ไม่ใช่เข้าสู่ความสุข พอใจรู ้ ว่าต้องไปกําลังไปสู่ความทุกข์ ก็จะได้หยุดได้
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ถ้ามีอเุ บกขา ถ้าไม่มอี เุ บกขา จิตไม่เคยรวมมาก่อนเลย พอถึงเวลาจะหยุดตัณหาความ
อยากก็จะหยุดไม่ได้ นี่แหละคือหน้าทีข่ องสมาธิ
สมาธิเป็ นผูใ้ ห้กาํ ลังในการหยุดกิเลสตัณหา แต่ถา้ ไม่มีปญั ญาก็จะไม่รูว้ ่าสิ่งที่กาํ ลังจะไป
ทํานั้นเป็ นกิเลสตัณหาหรือไม่ อันนี้เป็ นหน้าทีข่ องปัญญา ปัญญาจะดูวา่ ทําไปแล้ว เกิด
ความทุกข์ตามมา หรือเกิดความสุขตามมา ถ้าเกิดความสุขตามมา ปัญญาก็จะเปิ ดไฟ
เขียว เช่นถ้าอยากจะไปปลีกวิเวกจะไปภาวนา จะไปบําเพ็ญสมถภาวนาวิปสั สนาภาวนา
ปัญญาก็พจิ ารณาเห็นว่ากําลังเดินไปสู่ความสุข กําลังเดินไปสู่ ปรมัง สุขงั ปัญญาก็จะ
เปิ ดไฟเขียว ไปได้เต็มทีเ่ ลยไม่ตอ้ งเบรก ไปเลยตัดมันทุกสิง่ ทุกอย่างเลย มีอะไรขัดขวาง
มีอะไรเหนี่ยวรัง้ ไว้ ตัดมันไปให้หมด เพราะกําลังเดินไปสู่ความสุขไม่ใช่เดินไปสู่ความ
ทุกข์ เป็ นการเดินออกจากกองทุกข์ไปสู่ความสุข นี่คอื หน้าทีข่ องปัญญา จะคอยบอกใจ
ว่ากําลังเดินไปในทิศทางไหน อย่างทีไ่ ด้แสดงไว้ในตอนเริ่มต้นว่า วันเวลาผ่านไปผ่านไป
เรากําลังทําอะไรกันอยู่ เรากําลังบําเพ็ญทานศีลภาวนา หรือเรากําลังแสวงหาลาภยศ
สรรเสริญ แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
อันนี้ปญั ญาจะเป็ นผูว้ เิ คราะห์บอกเราว่า เรากําลังไปทางไหนกัน ถ้าไปในทางสูก่ องทุกข์
ปัญญาก็บอกว่าให้หยุด แต่ถา้ เราไม่มีสมถภาวนาไม่มีอเุ บกขา เราก็หยุดไม่ได้ คนเขา
ส่งตัวให้
๋ ไปเทีย่ วก็ตดั ใจไม่ได้ ส่งตัวคื
๋ นไปให้เขาไม่ได้ บางคนอุตส่าห์ส่งมาให้ตวฟรี
ั ๋ ๆ ไม่
ต้องเสียเงิน ให้ไปเทีย่ ว ๒ – ๓ อาทิตย์ นี่ปญั ญาหายไปหมดเลย เหลือแต่วา่ เตรียมตัว
จะไปเมือ่ ไหร่เท่านัน้ ดูแต่วนั เวลา อันนี้เพราะไม่มปี ญั ญาบอกว่ากําลังเดินเข้าสู่กองทุกข์
ถ้ามีปญั ญาแต่ถา้ ไม่มอี เุ บกขา ก็หยุดไม่ได้อกี ละ สองจิตสองใจคิดไปคิดมาร้อยแปดพัน
ประการ ในทีส่ ุดก็ไปอยู่ดี เพราะว่ามันไม่มอี เุ บกขา ใจไม่มคี วามสุขในตัวของมันเอง มัน
เลยต้องไปหาความสุขข้างนอก เหมือนสามีภรรยาที่ไม่มคี วามสุขในบ้าน ก็จะต้องออกไป
หาความสุขนอกบ้าน สามีทต่ี อ้ งออกไปหาความสุขนอกบ้าน เพราะเวลากลับมาบ้านก็
โดนภรรยาด่า โดนภรรยาบ่น มันก็ไม่มคี วามสุข แต่เวลาไปข้างนอกมีคนนู น้ คนนี้มา
คอยเอาอกเอาใจ คอยมาตอบสนองความอยากความต้องการต่างๆ ได้รบั ความสุขมันก็
เลยไม่อยากจะกลับบ้าน อันนี้ก็เหมือนกัน ใจของพวกเราถ้ายังไม่มีความสงบนี้ มันจะ
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ไม่มีความสุขในตัวของมันเอง มันก็เลยต้องไปหาความสุขจากภายนอก หาความสุขจาก
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกัน แต่ถา้ มันมีความสงบมีความสุขภายในแล้ว มันจะไม่
อยากออกไปข้างนอก เพราะความสุขภายในนี้ มันเหนื อกว่าความสุขภายนอก ถ้ามี
ความสุขตัวนี้ แล้วตัณหาความอยากจะมาดึงไปนี้ ยาก นอกจากไม่รูเ้ ท่านั้นเองว่าเป็ น
ตัณหา ไม่รูว้ ่าไปสูก่ องทุกข์ จึงต้องใช้ปญั ญามาสอน ว่ากําลังไปสูก่ องทุกข์
ปัญญาจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาว่า สิง่ ทีไ่ ด้มานี้เทีย่ งหรือไม่เทีย่ ง เป็ นสุขหรือไม่เป็ นสุข เรา
สามารถเก็บเอาไว้เป็ นของเราไปได้ตลอดหรือไม่ ถ้าปัญญาพิจารณาว่ามันไม่เทีย่ งมันเป็ น
ทุกข์ เราเก็บมันไว้ไม่ได้มนั จะต้องจากเราไป เราก็จะได้ไม่ไปเอามัน เมือ่ เราไม่ไปเอามัน
มาเราก็จะไม่ทกุ ข์ พอไม่ไปเอาแฟนมาเราก็ไม่ตอ้ งมาทุกข์กบั แฟน เวลาแฟนตายไปก็ไม่
ต้องมาร้องห่มร้องไห้ เพราะไม่มแี ฟนจะตาย นี่คือปัญญา มันจะบอกเราให้เห็นสิง่ ต่างๆ
ทีค่ วามอยากของเรายังอยากได้อยู่ ให้เห็นว่ามันเป็ นทุกข์ มันเป็ นไตรลักษณ์ มันเป็ น
อนิ จจังทุกขังอนัตตา พอเห็นอย่างนัน้ แล้วมันก็จะได้หยุดความอยากได้ ถ้ามันมีอเุ บกขา
มีความสุขในตัวของมันเอง มันก็บอกว่าไม่ตอ้ งไปแล้วอยู่ในบ้าน หาความสุขในใจเอง
ดีกว่า กลับมานัง่ สมาธิทาํ ใจให้สงบดีกว่า ใจสงบแล้วเย็นสบาย นี่คอื หน้าทีข่ องปัญญา ที่
จะมาเป็ นผูบ้ อกทางให้แก่ใจ ให้รูว้ ่ากําลังเดินไปในทิศทางไหน แล้วถ้าใจมีความสุขมี
อุเบกขา ใจก็จะไม่ไปทําตามความอยากต่างๆได้ ถ้าไม่มปี ญั ญา บางทีก็ยงั ถูกหลอกคิด
ว่าเป็ นความสุขทีด่ กี ว่า ความสงบทีม่ อี ยู่ก็ได้ อย่างในสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรง
ตรัสรู ้ ผูท้ ไ่ี ด้ฌานได้สมาธิแล้ว เวลาออกมาก็ยงั ไปเดินเข้าหาความทุกข์ได้อยู่ เช่นไปหา
ความสุขจากร่างกาย ยังอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆ อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย
พอเกิดความอยากเหล่านี้ข้นึ มา ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ความสุขทีไ่ ด้จากสมาธินนั้ ก็
หายไปหมด เพราะไม่มปี ญั ญาสอนใจว่า การไปหาความสุขจากร่างกายก็เป็ นทุกข์ไม่ใช่
เป็ นสุข เพราะร่างกายมันก็ไม่เทีย่ ง มันต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย มันไม่ใช่ตวั เราของเรา
มันจะไม่อยู่กบั เราไปตลอด ถ้าอยากให้มนั อยู่กบั เราไปตลอด อยากให้มนั ไม่แก่ไม่เจ็บไม่
ตาย ก็จะเกิดความทุกขึ้นมา อันนี้แหละเป็ นวิปสั สนา ทีพ่ ระพุทธเจ้าเป็ นผูท้ รงค้นพบ
ขึ้นมาเอง ทรงเห็นไตรลักษณ์ในสิง่ ต่างๆ เช่นร่างกาย
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ผูท้ ย่ี งั ไม่ได้มปี ญั ญาจะไม่เห็น ถ้าบําเพ็ญแต่สมาธิเพียงอย่างเดียว เวลาออกจากสมาธิมา
พอเห็นร่างกายของตนเอง ก็อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆ อยากจะให้ร่างกายไม่เจ็บ
ไข้ได้ป่วย อยากจะให้ร่างกายนี้ไม่ตาย แต่พอต้องไปเจอกับความแก่ความเจ็บความตาย
ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา เพราะยังเดินเข้าหาร่างกายอยู่ ยังยึดติดอยู่กบั ร่างกาย ไม่ถอน
ออกมา ไม่ถอยออกจากร่างกาย ไม่ปล่อยวางร่างกายให้มนั เป็ นไปตามเรื่องของมัน มัน
จะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไป มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป มันจะตายก็ปล่อยมันตายไป เพราะ
มันเป็ นอนัตตา มันไม่ใช่เป็ นตัวเราของเรา เราไปสัง่ ไปห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้
ตายไม่ได้ เหมือนกับร่างกายของคนอื่นนี้ เราไปห้ามไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขา
ตายไม่ได้ ฉันใด ร่างกายของเรามันก็เป็ นเหมือนกัน ห้ามไม่ได้เหมือนกัน อันนี้เป็ น
ปัญญาทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาขึ้นมาด้วยพระองค์เอง จึงทรงเป็ นพระพุทธเจ้า
ขึ้นมา ทรงเห็นว่าความทุกข์นนั้ เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย และ
การจะดับความทุกข์นนั้ ก็ตอ้ งเห็นความจริงของร่างกายว่า ร่างกายมันไม่เทีย่ งเกิดแล้ว
ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ร่างกายนัน้ มันไม่ใช่เป็ นตัวเราของเรา เราไปสัง่ มันไม่ได้หา้ มมัน
ไม่ได้ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มนั ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ต้องปล่อยมันไป นี่
แหละคือการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า ตรัสรูท้ ต่ี รงนี้เอง จึงทําให้พระพุทธเจ้านัน้ ไม่มคี วาม
ทุกข์กบั สิง่ ต่างๆ เพราะทรงเห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ หมด ก็เลยปล่อยวางไม่ยดึ ไม่ตดิ
เขาจะเจริญก็ปล่อยเขาเจริญไป เขาจะเสือ่ มก็ปล่อยเขาเสือ่ มไป ทําได้ก็ทาํ ไป ดูแลรักษา
ร่างกายได้ก็ดูแลไป ดูแลไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อยมันไปก็เท่านัน้ เอง นี่คอื เรื่องของปัญญา ที่
ต้องมีสมาธิเป็ นผูส้ นับสนุน ถึงจะสามารถหยุดความอยากดับความทุกข์ได้
สมัยพระพุทธกาลนัน้ ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะตรัสรูน้ นั้ มีผูม้ สี มาธิกนั มากมายแต่ไม่มี
ปัญญา พอพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบปัญญา แล้วทรงเอามาเผยแผ่ พอแสดงธรรมไป
ครัง้ เดียวเท่านัน้ ก็บรรลุธรรมกันขึ้นมาได้ บางแห่งนี่บรรลุธรรมกันทีเดียว ๕๐๐ รูปเลย
เพราะเขามีสมถภาวนากันอยู่ทกุ คน ได้บรรลุฌานกันทุกคน มีอปั ปนาฯกันทุกคน พอได้
ยินเรื่องของไตรลักษณ์เขาก็เข้าใจ เขาก็หยุดตัณหาความอยากได้ทนั ที เขาก็บรรลุกนั ได้
ทันที แต่ในสมัยปัจจุบนั นี้ มันตรงกันข้ามกัน สมัยปัจจุบนั นี้มปี ญั ญาเยอะแต่ไม่มสี มถะ
ไม่มคี วามสงบกัน มีแต่เรียนกัน สุตตมยปัญญา ฟังธรรมกันจนหูฉีกกัน รูก้ นั หมดว่า
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ไตรลักษณ์เป็ นอะไร อริยสัจ ๔ เป็ นอะไร แต่ไม่มอี เุ บกขาไม่มคี วามสงบ ใจไม่น่งิ พอ
ตัณหาเกิดขึ้นมาก็สูไ้ ม่ไหว พอบอกอยากจะดืม่ กาแฟ มันก็คว้าไปก่อนแล้วมือก็ย่นื ไป
ก่อนแล้ว สติปญั ญาตามไม่ทนั นี่คอื ความแตกต่างกันกับสมัยพุทธกาลกับสมัยปัจจุบนั
ปัจจุบนั จึงไม่ค่อยบรรลุมรรคผลนิพพานกัน เพราะขาดสมถภาวนา เพราะหลงคิดว่ามี
ปัญญาแล้ว เป็ นปัญญาชนกันทัง้ นัน้ ฟังธรรมกันรูเ้ รื่อง รูห้ มดจบพระไตรปิ ฎก
เหมือนกับพระโปฏฐิละเลย พระโปฏฐิละใบลานเปล่า พวกเราก็คงจะอยู่ในสภาพนัน้ ใบ
ลานเปล่า ฟังเทศน์ครูบาอาจารย์น้ ี โอ ไม่รูเ้ ป็ นกี่พนั กัณฑ์ เดีย๋ วนี้อดั เข้าไปในเครื่อง
อัดเสียงนี้ อยากจะฟังกัณฑ์ไหน กดเบอร์ไหนโผล่ข้นึ มา ฟังแล้วมันบรรลุกนั ทีไ่ หน ฟัง
แล้วมันก็เหมือนเดิม เพราะมันไม่ภาวนากัน ไม่เจริญสมถภาวนากัน
ฉะนั้นอย่าไปมองข้ามเรื่องสมถภาวนา สําคัญมาก คําสอนครัง้ แรกของหลวงปู่มนให้
ั ่ กบั
หลวงตา ก็คอื ให้เจริญสมถภาวนา หลวงปู่มนบอกว่
ั่
า ท่านเป็ นมหาแล้วท่านเรียนจบ
พระไตรปิ ฎกมาแล้ว แต่ความรูเ้ หล่านี้มนั ไม่เป็ นประโยชน์กบั ท่านตอนนี้ ท่านต้องมาทํา
ใจให้สงบก่อน ถ้าใจสงบแล้ว ทีน้ ีความรูท้ ท่ี ่านเรียนมานี้มนั จะเป็ นประโยชน์กบั ใจ นี่เป็ น
คําสอนทีห่ ลวงตาท่านเล่าให้ฟงั ตอนทีไ่ ปขอกราบอยู่กบั หลวงปู่มนั ่ หลวงปู่มนก็
ั ่ ให้
โอวาทไว้ดงั นี้ จึงขอให้พวกเราจงพยายามเจริญตามแนวทาง คําสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างเคร่งครัด ท่านสอนให้ทาํ ทานก็ทาํ ทาน รักษาศีลก็รกั ษาศีล ให้เจริญสติกเ็ จริญสติ
ให้เจริญสมถภาวนาทําใจให้สงบ ทําใจให้เป็ นหนึ่ งก็ทาํ ไป แล้วค่อยออกไปเจริญปัญญา
รับรองได้ว่าทําตามขัน้ ตามตอน แล้วผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่ นอน
การแสดงก็คดิ ว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พร
ถาม หนู มปี ญั หา ปัญหาเดียวกันแต่วา่ มี ๒ เหตุการณ์คะ หนู เป็ นคนทีเ่ จริญมรณานุ
สติ ด้วยการหนู จะใช้คาํ ถามทีค่ อยถามตัวเอง ยํา้ กับตัวเองตลอดเวลา คือจะถาม
ว่า พร้อมจะตายไหม เราจะเสียดายชีวติ ไหมถ้าเราตายตอนนี้ ถ้า ณ วินาทีน้ เี รา
จะเสียชีวติ ไป แล้วเวลาทีห่ นู เข้าสมาธิ มีอยู่ครัง้ หนึ่งหนู นงั ่ ไปได้ไม่นานมาก แล้ว
หนู ก็เกิดอาการเหมือนกับหงุดหงิด ถ้าเป็ นปกติหนู ก็คงจะรีบลุก แต่วา่ วันนัน้ หนู
อยากจะลองนัง่ ต่อไป พอนัง่ ไปสักพักหนึ่ง หนู เริ่มรูส้ กึ ว่าหนู เห็นอะไรบางอย่าง
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เหมือนกับเป็ นยุง มันยิบๆอยู่แล้ว หนู ก็ยงั รูส้ กึ ถึงกายทีย่ งั นัง่ อยู่ แล้วหนู กเ็ ริ่ม
สังเกตว่า ก่อนทีห่ นู คดิ จะลุกนี่ หนู เริ่มหันกลับมามองว่า ตัวนี้ต่างหากทีเ่ ป็ นตัว
ปัญหา ทีท่ าํ ให้หนู รูส้ กึ หงุดหงิดรําคาญใจ หนู ก็เลยนัง่ ต่อไปแล้วหนู ก็พยายามดู
เป็ นอนิจจังไป ก็นงั ่ ต่อไปแล้วก็ยงั ยํา้ คําถามทีห่ นู ใช้เรื่องความตาย ก็ยงั ยํา้ ต่อไป
เรื่อยๆยังไม่ยอมหยุด พอทุกขเวทนามันเริ่มมา หนู ก็ยงั พยายามนัง่ ต่อไป สักพัก
ถ้าเป็ นปกติหนู จะรูส้ กึ ถึงทุกขเวทนาทีม่ ากกว่านี้ทแ่ี รงกว่านี้ แต่วา่ ครัง้ นัน้ มันมา
เรื่อยๆนะค่ะ แต่วา่ ถึงจุดหนึ่งมันก็ทนไม่ไหว
แล้วก็อกี เหตุการณ์ก็คอื คล้ายๆกัน ก็มที กุ ขเวทนาเข้ามา แต่วา่ หนู รูส้ กึ ถึงความ
เจ็บทีข่ า แล้วสักพัก มันก็เริ่มสังเกตุเห็นว่า ตัวหนู ไม่แน่ใจว่ามันคือจิตหรือเปล่า
คะ รูส้ กึ ว่าร่างกายทีเ่ ป็ นตัวหนู น้ ี หนู เห็นความร้อนกับความเย็น หนู เห็นว่าสิง่ ที่
เป็ นหนู ขา้ งใน มันเย็นในขณะทีค่ วามเจ็บปวดข้างนอกทีร่ ูส้ กึ ทีข่ ามันร้อน หนูเริ่ม
สังเกตเห็นว่าเวลาทีห่ นู อยากจะลุก หนู รูส้ กึ ถึงทุกขเวทนารูส้ กึ ถึงความเจ็บทีม่ าก
ขึ้น หนู เห็นอาการของหนู ค่ะ อาการของจิตว่า มันพยายามทีจ่ ะต้าน เวลาที่มนั
กลัว เวลาทีม่ นั เฉยๆ เวลาทีม่ นั เย็น แต่วา่ สุดท้ายหนู ก็ยงั ไม่สามารถข้ามมันไปได้
แต่หนู ก็ยงั ไม่ได้หยุดทีจ่ ะทําตรงนี้นะค่ะ ณ จุดนี้คือหนู ยงั ขาดสติใช่ไหมคะ
ตอบ ยังขาดปัญญา ยังไม่สามารถแยกเวทนาออกจากใจ ออกจากร่างกาย คือไม่
สามารถเห็นเวทนาก็เป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง ร่างกายก็เป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง
ใจก็เป็ นผูร้ ู ้ ใจยังไม่เป็ นผูร้ ู ้ ใจยังเป็ นผูป้ รุงแต่ง ยังมีความอยากให้เวทนาหาย
หรือยังมีความกลัวความเจ็บของร่างกายอยู่ ก็เลยทําให้ใจไม่ปล่อยวาง ใจไม่สงบ
ไม่สกั แต่วา่ รู ้ ถ้าพิจารณาเห็นว่า สภาวธรรมเช่นร่างกายเขาก็เป็ นอย่างนี้ เขาเกิด
แก่เจ็บตาย เวทนาก็เป็ นสภาวธรรมทีเ่ กิดไปตัง้ อยู่แล้วก็ดบั ไป เวลาเขาอยู่ จะไป
อยากให้เขาดับก็ไม่ได้
ถ้าเกิดความอยากให้เขาดับก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา
ภายในใจ มันไม่เห็นตรงนี้ ถ้าเห็นตรงนี้ มันก็จะทําให้ปล่อยวางเวทนาได้ เมือ่ สัง่
เขาไม่ได้หา้ มเขาไม่ได้ เขาจะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยเขาเป็ นไป ใจไม่ได้เป็ นเวทนา ใจ
เป็ นผูร้ ู ้ ก็ให้รูไ้ ปเฉยๆ เรายังไม่รูจ้ กั แยกแยะธรรมทัง้ ๓ อย่างนี้ให้เป็ นอิสระ คือ
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ไม่ให้ไปผูกพันกัน ให้ร่างกายก็เป็ นเพียงแต่ร่างกาย ให้เวทนาก็เป็ นเพียงแต่
เวทนา ให้ใจก็เป็ นเพียงแต่ใจ เป็ นผูร้ ูเ้ ท่านัน้ ตอนนี้ใจถูกกิเลสตัณหาความอยาก
มาผูกมัด ให้ตดิ อยู่กบั เวทนาติดอยู่กบั กาย เพราะยังไปคิดว่าร่างกายเป็ นตัวเรา
ของเรา เวทนาเป็ นเรา เราเป็ นผูร้ บั ความเจ็บเป็ นเวทนา มันก็เลยทําให้เกิดตัณหา
ความอยากไม่ให้มนั เจ็บ เพราะเราคือใจ อยากจะมีแต่ความสุขไม่อยากจะเจอ
ความทุกข์ มันก็เลยยังไม่สามารถทีจ่ ะปล่อยวางเวทนาได้ ให้สกั แต่วา่ รูไ้ ด้ เพราะ
กําลังของสมาธิก็ยงั มีไม่พอ ควรจะเสริมกําลังสมาธิข้นึ มาก่อน เวลาเจอ
ทุกขเวทนา ควรจะกําหนดอารมณ์อะไรสักอย่าง เป็ นทีผ่ ูกใจไว้ เช่น การบริกรรม
พุทโธ หรือการสวดมนต์ หรือการพิจารณาอาการ ๓๒ ท่องชื่อของรายการไป
ก่อน ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ อย่าให้ใจไปวุน่ กับความเจ็บ
อย่าไปวุน่ กับทุกขเวทนา อย่าไปสนใจมัน ให้ใจมีงานทํา เพือ่ จะได้ไม่ไปอยากให้
ทุกขเวทนานัน้ หายไป
เบื้องต้นวิธตี ่อสูก้ บั ทุกขเวทนาต้องใช้สติก่อน พุทโธไปให้ถเ่ี ลย อนิจจังทุกขัง
อนัตตาก็ได้ ท่องมันไป ท่องไปให้มนั ขาดใจไปกับอนิจจังทุกขังอนัตตา อย่าให้
มันไปคิดถึงความเจ็บ คิดถึงทุกขเวทนา แล้วใจจะปล่อยได้ชวั ่ คราว ใจก็จะเข้าสู่
ความสงบเป็ นอุเบกขาได้ พอมีอเุ บกขาแล้ว ในคราวต่อไปเวลานัง่ แล้วเจอความ
เจ็บ ก็ลองแยกดูพจิ ารณาเป็ นส่วนๆไป ร่างกายก็เป็ นดินนํา้ ลมไฟ ดินนํา้ ลมไฟ
มันจะไปรูว้ ่ามันเจ็บได้อย่างไร เวลาคนตายเอาไปเผาไฟ ไม่เห็นมันดิ้น ไม่เห็นมัน
ร้อง ใครร้องกันแน่เวลาทีร่ ่างกายมันเจ็บ ร่างกายเจ็บไอ้คนร้องก็คอื กิเลสตัณหา
นี่เอง ความกลัวความเจ็บ นี่เราต้องรูจ้ กั แยกแยะไป ว่าร่างกายก็เป็ นเพียงดินนํา้
ลมไฟ มันไม่สะทกสะท้านต่อทุกขเวทนา ทุกขเวทนามันก็ไม่รูว้ า่ มันเป็ น
ทุกขเวทนา มันก็แสดงไปตามเหตุปจั จัยของมัน ผูร้ ูก้ ็คอื ใจ ก็ไม่รูต้ ามความจริง
ไปรูต้ ามความอยาก รูเ้ พือ่ อยากจะให้ทกุ ขเวทนาหายไป มันก็เลยเกิดความทุกข์
ขึ้นมาทีท่ นไม่ได้ ทุกขเวทนาเป็ นสิง่ ทีใ่ จรับได้ทนได้ แต่พอมีกเิ ลสตัณหามา
เกี่ยวข้อง มาอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป ก็เลยเกิดทุกข์ในอริยสัจขึ้นมา เป็ น
ทุกข์ท่ใี จทนไม่ได้ อยูส่ ูไ้ ม่ได้ ไม่ใช่ทกุ ข์ของทุกขเวทนา แต่ทกุ ข์ในอริยสัจที่เกิด
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จากสมุทยั
คือความอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป ฉะนัน้ หน้าทีข่ องใจของ
สติปญั ญา ก็ตอ้ งสอนใจว่าอย่าไปอยากให้ทกุ ขเวทนาหายไป เพราะสัง่ มันไม่ได้
ขับไล่มนั ไปไม่ได้ ถ้ามันจะอยู่ก็ให้มนั อยู่ ถ้าไม่ชอบก็หดั ชอบมันเสีย ถ้าชอบมัน
แล้วก็อยู่ดว้ ยกันได้ใช่ไหม คนเราเวลาอยู่ดว้ ยกัน ถ้าไม่ชอบนี้อยู่ดว้ ยกันมันทุกข์
ไหม แต่ถา้ ชอบนี้ อยู่ดว้ ยกันนี้มนั สุขไหม มันก็คนๆเดียวกัน เวลาชอบกันก็อยู่
ด้วยกันได้ พอไม่ชอบกันขึ้นมานี้อยู่ดว้ ยกันไม่ได้แล้ว มันทุกข์ข้นึ มาในใจ ความ
ทุกข์ใจมันเกิดจากความชอบไม่ชอบ เวลาต้องอยู่กบั สิง่ ทีไ่ ม่ชอบมันก็ตอ้ งทุกข์ใช่
ไหม เวลาเสียสิง่ ทีช่ อบไปมันก็ทกุ ข์
ฉะนัน้ เวลาต้องอยู่กบั สิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ก็หดั เปลีย่ นใจ หัดชอบมันเสีย หัดชอบ
ทุกขเวทนา แล้วต่อไปก็จะไม่ทกุ ข์ วิธีชอบทุกขเวทนาคือยังไง ก็อยู่กบั มันไป
หรือคิดถึงสิง่ ทีเ่ ราชอบ เราชอบกระเป๋ าสวยๆก็มองไอ้ทกุ ขเวทนานี้ ว่าเป็ นเหมือน
กระเป๋ าสวยๆ อยากจะได้มนั ลองเอาตัวอย่างของความชอบมาใช้กบั สิง่ ทีเ่ ราไม่
ชอบ แล้วใจมันก็จะค่อยๆปรับ จากความไม่ชอบเข้าสู่ความเป็ นกลางได้ เรา
ต้องการให้ใจอยู่เป็ นกลาง คือจะชอบก็ไม่เชิงจะไม่ชอบก็ไม่ใช่ อยู่ระหว่าง
ความชอบกับความไม่ชอบ ถ้าใจมันไปอยู่ทไ่ี ม่ชอบก็ตอ้ งดึงมันกลับมาอยู่ตรง
กลาง การจะดึงมันกลับมาก็ตอ้ งใช้การชอบดึงมันมา ถ้าไปใช้การไม่ชอบมันก็ย่งิ
ไปใหญ่ มันก็ย่งิ ไปสุดทาง เมือ่ มันเหมือนกับรถ ถ้ามันวิง่ ออกไปทางขวาเราก็ตอ้ ง
ดึงมันกลับเข้ามาทางซ้าย มันถึงจะเข้ามาอยู่ตรงกลางถนนได้ ถ้ามันอยู่ทางซ้ายก็
ต้องดึงมันขึ้นมาทางขวา ให้มนั ขึ้นมาอยู่ตรงกลาง ฉันใดถ้าเจอทุกขเวทนาก็หดั
ชอบมันเสีย ยินดีตอ้ นรับเขียนป้ ายไว้เลย ฉันชอบเธอ แผ่เมตตาให้กบั มัน ต้อง
หัดนัง่ บ่อยๆ มันเจ็บก็พยายามอยู่กบั มันไป พยายามทําใจปรับใจให้ชอบมันเสีย
เหมือนคนกินพริกนี่ ถ้าไม่ชอบกินพริกนี่มนั กินไม่ได้ พอกินไปคําเดียวมันก็ โอ้
โห มันทุกข์ข้นึ มา แต่คนทีช่ อบนี้กนิ ไปกี่เม็ดมันก็ไม่เดือดร้อน เพราะเขาชอบ
ฉะนัน้ ถ้าเราไม่ชอบอะไร เราหัดกินไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ชอบเอง มันก็ชนิ แล้ว
ต่อไปมันก็จะชอบมันก็จะไม่ต่อต้าน ตอนนี้ใจเราต่อต้านทุกขเวทนา นี่เราต้องหา
อุบายวิธหี ยุดต่อต้าน
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วิธีแรกก็คอื ใช้สติดงึ ออกมา อย่าไปคิดถึงมัน ให้คดิ อยู่กบั เรื่องอื่นแทน คิดถึง
พุทโธธัมโมสังโฆ คิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตา คิดถึงอาการ ๓๒ ไป แล้วมันก็จะ
ไม่ไปต่อต้านกับทุกขเวทนา แต่น่มี นั เป็ นอุบายของสติ มันก็ใช้ได้ชวั ่ คราว เวลา
เกิดทุกขเวทนาทุกครัง้ ก็ตอ้ งใช้แบบนี้ถงึ จะอยู่กบั มันได้ แต่ถา้ ใช้แบบปัญญาคือ
หัดชอบมัน รูว้ า่ ต้องอยู่กบั มัน แยกกันไม่ได้เหมือนฝาแฝดอย่างนี้ ต้องอยู่ตดิ กัน
ไป ตราบใดทีย่ งั มีร่างกายนี้ ตราบนัน้ ก็ตอ้ งมีทกุ ขเวทนาอยู่ ก็หดั ชอบมันเสีย หัด
อยู่กบั มันให้ได้ พออยู่กบั มันได้แล้ว ต่อไปก็จะไม่ทกุ ข์กบั มัน ถ้าใจปล่อยวางมัน
ได้ ถ้ามันไม่ชอบก็ตอ้ งพยายามหัดชอบมัน พิจารณาว่ามันเป็ นอนัตตาเราไปห้าม
มันไม่ได้ ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ สัง่ มันไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราสัง่ ได้ก็คอื ใจเรา อย่า
ไปยุ่งกับมัน อย่าไปรังเกียจมัน อย่าไปอยากให้มนั หายไป เข้าใจไหม
ถาม เวลาทีน่ งั ่ สมาธิแล้วมีความสงบ แล้วมันเกิดความสุขหลายแบบนะคะ บางทีก็
เหมือนอยู่ในนํา้ บางทีก็เหมือนลอยไปตามลม แต่วา่ บางทีก็คอื มันจะมีความสุข
พุง่ ขึ้นไปเลยค่ะ แบบอย่างรวดเร็ว แล้วคราวนี้เวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์แบบนี้ ก็คอื
ถ้ายังมีคาํ บริกรรมหรือว่ายังดูลมได้อยู่ ก็คอื จะบริกรรมแล้วก็ดูลมไปค่ะ แล้วก็
นัง่ มองความสุขไป แต่วา่ ถ้าเกิดบางทีก่อนทีจ่ ะเกิดความสุขนี้ คําบริกรรมกับลม
นี้มนั เบามาก จนทีเ่ วลาทีเ่ กิดความสุขขึ้นมานี้ ความสุขมันมากกว่าเราก็ไม่
สามารถกลับไปทีจ่ ะบริกรรมหรือดูลมได้ค่ะ ก็เลยใช้วธิ ีวา่ ก็ดูความสุขทีเ่ กิดขึ้น
นัน้ ไปนะคะ แล้วสักพักสักประมาณสักนาทีหนึ่งมันก็ดบั ไปเองอย่างนี้ค่ะ
ตอบ ก็ให้ใช้สกั แต่วา่ รูไ้ ป เป้ าหมายของเราก็คอื ต้องการไปสู่ความว่าง ไม่มคี วามสุข
แบบนัน้ ให้มคี วามสุขอีกแบบหนึ่ง ความสุขทีเ่ กิดจากความว่างเกิดจากอุเบกขา
อันนี้มนั เป็ นความสุขอีกแบบหนึ่งทีม่ นั เป็ นคุณสมบัตคิ ู่กบั ความสงบของใจ มัน
ไม่เหมือนกับความสุขทีไ่ ด้จากการภาวนาพุทโธๆ แล้วมันก็โผล่ข้นึ มาระหว่าง
ก่อนทีเ่ ราจะเข้าไปสู่อเุ บกขานัน้ มันก็จะมีความสุขมีปิติ แบบนัน้ มันก็เป็ นแบบ
ชัว่ คราว ก็ให้รูไ้ ปเท่านัน้ เอง ขอให้เราอยู่กบั การภาวนาหรืออยู่กบั ผูร้ ู ้ คือสักแต่วา่
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รู ้ เป้ าหมายของเราก็คอื ต้องการให้ใจว่าง ให้ใจสงบนิ่ง เป็ นอุเบกขา แล้วจะมี
ความสุขอีกแบบหนึ่ง
ถาม มีโยมถามท่านพระอาจารย์วา่ เวลาภาวนาพุทโธ จิตมักไปคิดเรื่องอื่น พระ
อาจารย์บอกให้นบั พุทโธ ๑ พุทโธ ๒ ไปเรื่อยๆ ให้จติ จดจ่ออยู่กบั การนับ พอ
กราบลาพระอาจารย์ออกจากวัด โยมก็เริ่มนับพุทโธจากชลบุรไี ปเรื่อยๆจนถึง
บ้าน กลับถึงบ้านสวดมนต์ไหว้พระ นัง่ พุทโธจน ๓๐๐ หยุดล้มตัวนอนเริ่มนับ
พุทโธ ๑ ใหม่ จนพุทโธ ๙๐ กว่าแล้วหยุด รูส้ กึ เหมือนคนเหยียบเท้า รูส้ กึ ร่าง
เริ่มหมุนจากช้า ก็พทุ โธต่อแต่ไม่นบั แล้ว ร่างเริ่มหมุนเร็วขึ้นนึกถึงคําทีท่ ่าน
อาจารย์บอกว่า ให้ดูมนั แต่มนั หมุนเร็วมากขึ้นจนหายใจไม่ออก และเหมือนจะ
ดิง่ ลง เกิดความขัดแย้งในใจ จะให้มนั หมุนต่อหรือจะหยุด เริ่มหายใจไม่ออก
เหมือนมีอะไรบีบรัดทนไม่ไหวอีกต่อไป พยายามหยุดตัวเองไม่ให้หมุนและดึง
ตัวเองออกมา ลืมตา เหนื่อย ตกใจ ดูนาฬกิ าพึง่ ล้มตัวนอนได้สบิ กว่านาทีเอง ไม่
หลับและไม่กล้านับพุทโธต่อไป กราบเรียนถามพระอาจารย์วา่ ถ้าเจอเหตุการณ์
แบบนี้อกี ลูกควรทําอย่างไรดีคะ
ตอบ ความจริงไม่ควรไปสนใจสิง่ ทีป่ รากฏให้รูใ้ ห้เห็น ควรจะเกาะติดอยู่กบั พุทโธไป
อย่างเดียว ส่วนอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจมัน แล้วเดีย๋ วมันก็จะหายไปเอง ถ้า
ไปให้ความสนใจกับมันแล้ว มันก็จะทําให้เรามีความผูกพันติดกับมันไป จน
บางครัง้ เราก็จะทนภาวนาต่อไปไม่ได้ แต่ถา้ เราภาวนาไปเรื่อยๆ พุทโธไปเรื่อยๆ
ไม่วา่ จะมีภาพแบบไหนปรากฏขึ้นมา อย่าไปสนใจ เดีย๋ วมันก็จะพาเราเข้าสู่ความ
สงบ
ถาม โรคทีเ่ กิดจากกรรมเก่าในอดีตมีผลในปัจจุบนั พอเราตายแล้วเกิดเป็ นคนในชาติ
ต่อไปอีก โรคเดิมของกรรมเก่าจะติดตามมาอีกไหมเจ้าคะ
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ตอบ ถ้ามันยังไม่หมดมันก็ตดิ ตามมา ถ้าหมดแล้วมันก็ไม่ตดิ ตามมา มันอยู่ทก่ี าํ ลัง
ของกรรมทีเ่ ราทําไว้ ว่าหนักหรือเบา เช่นเราไปฆ่าคน ๑๐ คนกับฆ่าคน ๑ คนนี้
นํา้ หนักมันก็ต่างกัน วิบากมันก็ต่างกัน
ถาม ถ้าแม่ของเรามีอารมณ์แปรปรวน เป็ นทุกข์ เข้าทางธรรมไม่ได้ แล้วเราก็ดูรบั รู ้
เฉยๆ ยอมรับในสิง่ ทีเ่ ขาเป็ น เพราะเราช่วยเขาไม่ได้ แต่เราก็รกั ษาใจเราให้เป็ น
ปกติ กรณีแบบนี้เราปล่อยให้เขาเป็ นไปตามสภาพเขา ถือว่าเราทําผิดไหมคะ
หรือต้องช่วยเขาอย่างไรดีเจ้าคะ
ตอบ ก็เป็ นเหมือนกับรักษาคนไข้ หมอก็รกั ษาอย่างสุดกําลัง รักษาได้เท่าไหร่ก็รกั ษาไป
เท่านัน้ เมือ่ รักษาไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อย เรื่องกรณีของคุณแม่ก็เหมือนกัน ถ้าเรา
พยายามช่วยคุณแม่อย่างสุดกําลังแล้ว ก็ช่วยได้เท่านัน้ ก็ตอ้ งหยุดไป ช่วยไป
มากกว่านัน้ ก็ไม่ได้ทาํ ให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา การทีเ่ ราหยุดนัน้ ก็ไม่ได้ถอื ว่า
เป็ นบาปแต่อย่างใด
ถาม กระผมปฏิบตั ภิ าวนาพุทโธ จนเกิดปิ ตมิ อี าการขนพองสยองเกล้า แล้วจึงหยุด
บริกรรม เพ่งผูน้ ึกผูค้ ดิ เห็นความไม่นึกไม่คดิ เห็นผูร้ ูท้ าํ หน้าทีร่ ู ้ เกิดดับ เกิดดับ
เป็ นสันตติตดิ ต่อกัน แต่ตอ้ งการให้ผูร้ ู ้ รูโ้ ดยไม่เกิดดับ อุปมาให้น่งิ เหมือนนํา้ ที่
ไม่ตอ้ งลม แต่ก็สุดเหลือความพยายาม จึงพิจารณาผูร้ ู ้ โดยนําหลักไตรลักษณ์มา
คลีค่ ลาย เห็นผูร้ ูย้ งั ข้องในไตรลักษณ์อยู่ ทันใดนัน้ เกิดวางผูร้ ู ้ เห็นความว่างเบา
ละเอียดเปรียบดังอากาศ เกิดกระแสของความรูล้ ะเอียดกระจายออกมาทัว่ กาย
ห่างประมาณหนึ่งแขนโดยหมายเป็ นวงกลม เกิดความรูค้ วามเข้าใจว่า บุคคล
รอบข้างมีความสุข มีความเศร้าหมองของใจ ไปในลักษณะอารมณ์ใด โดยไม่
สงสัยในความรูน้ นั้ อยู่ได้ประมาณชัว่ โมงกว่าๆ อาการนัน้ ก็อนั ตรธานไป กลับมา
เป็ นปกติตามเดิม จึงได้พสิ ูจน์สง่ิ ทีร่ ูก้ ็เป็ นความจริงตามความรู ้ อีกแนวทางหนึ่ง
กระผมบริกรรมพุทโธอยู่ เกิดจิตรวมลงไปในท่ามกลางอก เห็นอาการของความรู ้
นัน้ เด่นชัด ความคิดอยู่บนหัวแต่ความรูอ้ ยู่ท่ามกลางอก อาการนี้เป็ นบ่อยมาก
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บางทีก็ไม่บริกรรมก็เป็ นเอง เลยเกิดความสงสัยว่า จะปฏิบตั ไิ ปในทิศทางไหนใน
ระหว่าง ๒ ทางนี้ครับ
ตอบ ทางแรกก็ไม่ควรไปเพราะว่า ภาวนาไปแล้วปรากฏอะไรให้เห็นให้รูก้ ็หยุดภาวนา
อันนี้ก็จะไปไม่ถงึ อุเบกขา ต้องการภาวนาต่อไป เวลามีอะไรปรากฏมาให้รบั รู ้ ถ้า
เรายังบริกรรมพุทโธได้เราก็บริกรรมพุทโธต่อไป
เพราะเรายังไม่ถงึ จุดหมาย
ปลายทาง คืออุเบกขา จิตรวมเป็ นหนึ่ง สักแต่วา่ รู ้ ปราศจากความคิดปรุงแต่ง
ประการทีส่ องทีเ่ ล่าให้ฟงั นี้ก็คล้ายๆว่าจะถึงแต่ยงั ไม่ถงึ เพราะยังมีความคิดปรุง
แต่งอยู่ ก็ตอ้ งภาวนาต่อไป จนกว่าความคิดปรุงแต่งนัน้ หายไป เหลือสักแต่วา่ รู ้
เพียงอย่างเดียว
ถาม หนู เป็ นพยาบาลอีก ๗ ปี ลาออกจะได้บาํ นาญ แต่หนู รูส้ กึ เบือ่ อยากลาออกไปบวช
ชี ไม่อยากสร้างภพชาติอกี แล้ว อยากหลุดพ้น แต่แม่ขอร้องให้ทาํ ต่ออีก ๗ ปี
เพราะท่านบอกว่าเป็ นแม่ชถี า้ ไม่มเี งินใช้มนั ลําบาก และแม่ก็ยงั เบิกได้อกี ท่านยัง
ต้องพึง่ พาเราอยู่ ท่านมีลูก ๓ คนแต่เราเป็ นคนเดียวทีใ่ ห้เงินเดือนท่าน ท่านบอก
ถึงตอนนัน้ ท่านก็จะไปปฏิบตั กิ บั เราด้วย ถ้าเราดื้อร้นลาออกและบวชชี โดยทีแ่ ม่
ไม่อนุญาต จะเป็ นบาปต่อแม่และบวชได้หรือเปล่าคะ
ตอบ ไม่เป็ นบาปหรอกเพราะว่าการไปบวชนี้เป็ นการไปทําบุญ เหมือนพระพุทธเจ้าทรง
สละราชสมบัติ แล้วก็ไปบวช แต่คนอื่นก็อาจจะลําบาก อันนี้ถา้ เรามีจติ ใจทีแ่ น่ว
แน่ เราก็จะมองไปว่ามันเป็ นวิบากของเขา ทีเ่ กิดมาต้องมาเจอเราเป็ นลูก แต่ถา้
เราไปแล้วเกิดเราได้ไปบรรลุธรรม
เราก็จะกลับมาช่วยเขาได้เหมือนกับ
พระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้กลับมาช่วยบรรดาพระญาติทงั้ หลายให้ได้บรรลุธรรมกัน
ถาม เคยถามพระอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านเคยบอกไว้วา่ บางทีกเิ ลสก็หลอกเราบอกว่า
เบือ่ ทางโลก พอไปบวชจริงๆใจจะกังวลคิดถึงทางบ้าน แล้วใจเราจะพะวงถึงแม่
การปฏิบตั เิ ราจะไม่กา้ วหน้า ให้ทาํ หน้าทีน่ ้ ไี ปก่อน ให้มองว่ามันเป็ นเรื่องสมมุติ
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พิจารณาไปด้วยทํางานไปด้วยก็ได้ ใจมันก็จะดูรบั ฟัง แต่พอฟังพระอาจารย์สุ
ชาติเทศน์ ก็กลับมาคิดเรื่องบวชเหมือนเดิมอีก ควรทําอย่างไรดีคะ
ตอบ เราก็ตอ้ งตัดสินใจเอาเองจะเอาแบบไหน คือเวลาเราสอนนี้เราไม่ได้สอนแบบ
บังคับให้ทาํ ตาม เราเพียงแต่เป็ นผู ้ เหมือนกับคนขายรถยนต์ เราก็มรี ถหลาย
ระดับ เราก็ตอ้ งเสนอรถยนต์ทกุ ระดับ ให้คนซื้อได้เลือกเอา อยากจะได้รถระดับ
ไหนก็เลือกเอา ราคามันก็ต่างกัน ถ้าอยากจะได้รถระดับสูงก็ตอ้ งเสียเงินมาก
หน่อย ถ้าอยากจะได้รถระดับตํา่ ก็เสียเงินน้อยหน่อย ฉะนัน้ มันต้องมีได้มเี สีย ไอ้
การทีจ่ ะได้อย่างเดียวไม่มี
ถาม เรื่องการปฏิบตั ิ ตอนนี้รูว้ า่ เรายังติดหลงอยู่ กายคนอื่นมองว่าเป็ นอสุภะได้
เพราะเห็นจากคนไข้ทกุ วัน แต่ทาํ ไมกายเราเองพิจารณาอย่างไรก็ไม่ขาด ทัง้ ๆทีก่ ็
บอกมันทุกวันว่าเป็ นเพียงธาตุ ๔ มันไม่ใช่ของเรา แต่ทกุ ครัง้ เวลานัง่ สมาธิแล้ว
เกิดทุกขเวทนาทีไร มันไม่ยอมปล่อย มันยึดตลอดว่าเป็ นเรา แม้จะบริกรรมว่า
อนัตตาก็ตาม
ตอบ ก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่า มันเป็ นการรวมตัวของธาตุ ๔ เช่นร่างกายนี้ตอ้ งมีดนิ มี
นํา้ มีลม มีไฟ ถึงจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้ ดินก็คืออาหารทีเ่ รารับประทาน นํา้ ก็
คือนํา้ ทีเ่ ราดืม่ ลมก็คอื ลมหายใจ ไฟก็คอื คือความร้อนทีเ่ กิดจากการรวมตัวของ
ดินนํา้ ลมนัน่ เอง นี่คอื เรื่องของธาตุ ๔ แล้วก็มาเป็ นอาการ ๓๒ เป็ นผมขนเล็บ
ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกฯลฯ อาการเหล่านี้ก็ได้มาจากการรวมตัวของดินนํา้ ลมไฟ
แล้วเมือ่ ร่างกายหยุดหายใจ ธาตุทงั้ ๔ ก็จะแตกสามัคคีแยกทางกันไป ไฟก็ไป
ทางหนึ่ง นํา้ ก็ไปทางหนึ่ง ลมก็ไปทางหนึ่ง ดินก็ไปทางหนึ่ง ดูร่างกายของคนตาย
ถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ สิง่ แรกทีไ่ ปก็คอื ลม ลมหายไป สิง่ ที่ ๒ ก็คอื ไฟ ร่างกายก็จะ
เย็น สิง่ ที่ ๓ ทีจ่ ะไปก็คอื นํา้ นํา้ ก็จะไหลออกมา ไหลออกมาจนกระทัง่ ร่างกายนี้
แห้งกรอบ ผุเปื่ อยกลายเป็ นดินไป นี่คอื การพิจารณา ให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็ น
เพียงธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ ไม่มตี วั เราอยู่ในนี้ เราเพียงแต่ไปตู่เอาว่าเป็ นตัวเราของ
เรา ใจได้ร่างกายนี้มา ก็เหมือนกับเวลาเราได้ตกุ๊ ตามา เราก็ไปตู่วา่ เป็ นของเรา
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สมัยเด็กๆเราได้ของอะไรมานี้ เราก็จะยึดจะติดว่าเป็ นของเรา พอมันหายไปเราก็
ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจ ร่างกายนี้ก็เหมือนตุก๊ ตาตัวหนึ่งทีเ่ ราได้มาจากพ่อแม่
พอได้มาแล้วเราก็ไปตู่ไปคิดว่ามันเป็ นตัวเราของเรา เราก็เลยยึดติดกับมัน พอ
มันจะเป็ นอะไรไปเราก็วุน่ วายใจขึ้นมา เพราะเราไม่ได้สอนใจให้เรารูว้ า่ มันเป็ น
เพียงตุก๊ ตาตัวหนึ่ง มันไม่ได้เป็ นตัวเราของเรา เราต้องพยายามพิจารณาอยู่
เรื่อยๆให้เห็นว่ามันเป็ นเพียงตุก๊ ตา หรือเป็ นหุ่น ผูท้ ช่ี กั หุ่นนี้ก็คอื เรา เราเป็ นคน
สัง่ ให้ร่างกายนี้ทาํ อะไรต่างๆ ก่อนทีเ่ ราจะมาวันนี้ได้เราต้องคิดก่อนใช่ไหม นี่
ความคิดก็คอื เรานี้ เราเป็ นผูค้ ดิ คิดแล้วเราก็สงั ่ ให้ร่างกายเดินทางมาทีน่ ่ี ร่างกาย
จะทําอะไรได้น้ ีตอ้ งรอรับคําสัง่ จากใจก่อน อย่างตอนนี้เดีย๋ วจะต้องลุกขึ้นนี้ ใจ
ต้องสัง่ ให้ลกุ ก่อน ถ้าใจไม่สงั ่ ให้ลกุ มันก็ลกุ ไม่ได้
ฉะนัน้ ขอให้เราพิจารณาแยกใจกับกาย ว่าใจเป็ นนายกายเป็ นบ่าว ร่างกายเป็ น
เพียงตุก๊ ตาตัวหนึ่งทีพ่ อ่ แม่ให้เรามา แล้วเราก็ไปหลงไปคิดว่าเป็ นตัวเราของเรา
เราก็ตอ้ งมาแก้มาคอยเตือนใจสอนใจมาแยกธาตุอยู่เรื่อยๆ ให้รูว้ า่ มันทํามาจาก
ธาตุ ๔ ดินนํา้ ลมไฟ เหมือนกับตุก๊ ตานี้ ถ้าเราลองแยกมันออกมาก็จะเห็นว่ามัน
ทําจากวัสดุต่างๆ พอมันมารวมตัวกันก็เป็ นรูปเป็ นร่างขึ้นมา ร่างกายก็แบบ
เดียวกัน ให้พจิ ารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะเห็นชัดเจน แล้วมันก็จะไม่
วุน่ วายกับความเป็ นความตายของร่างกาย เพราะรูว้ ่าเราไม่ได้ตายไปกับมัน
ถาม ถ้าเรามีความอยากเยอะเกิน เช่นอยากทีจ่ ะหลุดพ้น มันจะเป็ นตัวขว้างกัน้
นิพพานหรือเปล่าคะ เพราะเราไม่อยู่กบั ปัจจุบนั มีแต่อยากไปข้างหน้าตลอด มี
วิธีดบั ความอยากยังไงคะ
ตอบ มันก็ตอ้ งมัชฌิมา มันต้องเป็ นทางสายกลาง อยากมากเกินไป มากเกินความเป็ น
จริงก็เป็ นโทษ น้อยเกินไปก็ไม่เป็ นประโยชน์ มันต้องอยากให้พอกับกําลังของเรา
เราทําอะไรได้เท่าไหร่ เราก็ทาํ ไปตามกําลังของเรา อยากจะให้ได้มากกว่าทีเ่ ราทํา
ได้มนั ก็ไม่เกิด จะทําให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆ ถ้าอยากน้อยไปเราก็จะก้าวไป
ข้างหน้าช้า แทนทีเ่ ราจะทํามาก เราทํามากได้แต่เราขี้เกียจไม่อยากจะทําอย่างนี้
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มันก็จะก้าวไปช้า ฉะนัน้ เราต้องยึดหลักความพอดี ตามกําลังตามความสามารถ
ของเรา วันนี้เราทําได้มากน้อยเพียงไรเราก็ทาํ ไปก่อน แล้วถ้าเราคิดว่ายังทํา
เพิม่ เติมขึ้นมาได้อกี เราก็ทาํ เพิม่ ขึ้นไป ค่อยๆขยับขึ้นไป
ถาม ดิฉนั อ่านหนังสือแล้วกล่าวว่า จิตคิดดีมคี วามสุขมากเท่าใด ตัณหาก็ทาํ ให้เกิด
ความทุกข์มากเท่านัน้ ดิฉนั เข้าใจว่า ยิ่งเราทําบุญทํากุศลมากเท่าใด เหมือนมี
ความสุขในอารมณ์ฌาน เราก็ย่งิ มีความทุกข์มากเท่านัน้ เพราะเรายังยึดติดกับ
สุขใช่หรือไม่คะ
ตอบ ความทุกข์เกิดจากความอยาก ถ้าเราไม่ได้ทาํ ด้วยความอยาก มันจะไม่ทกุ ข์ ถ้า
เราทําด้วยเหตุดว้ ยผล มันจะไม่ทกุ ข์ เช่นทําบุญ เรามีปจั จัยทีเ่ ราจะทําได้เราก็ทาํ
ไป ทําแล้วก็จบ เราก็ได้ความสุขจากการทําบุญนัน้ แต่ถา้ เราอยากจะทํามากกว่า
ทีเ่ รามี มันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ ฉะนัน้ ความทุกข์มนั ไม่ได้อยู่ทก่ี ารทําบุญการทํา
ทาน แต่มนั อยู่ทค่ี วามอยากทีจ่ ะทํามากกว่าทีจ่ ะทําได้
ถาม หนังสือกล่าวว่า สุขกับทุกข์มนั ติดกัน เมือ่ สุขมากก็ทกุ ข์มาก หมายความว่า
อย่างไรคะ
ตอบ มันหมายถึงไปติดกับสิง่ ทีท่ าํ ให้เราสุข หรือถ้าเรารักคนไหนมากเราก็จะทุกข์กบั
คนนัน้ มาก เรารักคนไหน คนไหนให้ความสุขกับเรามาก เวลาทีเ่ ขาจากเราไปเรา
ก็จะทุกข์มาก ความหมายมันหมายความว่าอย่างนัน้ ถ้าเราอยู่กบั คนทีเ่ ราไม่รกั
หรือรักน้อย เวลาเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์นอ้ ย ถ้าเราอยู่กบั คนทีไ่ ม่ชอบเลยนี่
เวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่ทกุ ข์เลย ฉะนัน้ มันอยู่ทว่ี า่ คนนัน้ เราไปรักเขามาก
หรือน้อย ความสุขของเราก็เกิดจากความรักมากหรือรักน้อยนี่เอง ถ้ารักใครมาก
ก็จะสุขมาก เวลาได้อยู่กบั เขา แต่เวลาต้องจากเขาไปก็จะทุกข์มาก ฉะนัน้
ความสุขมากทุกข์มากนี้ก็อยู่ทค่ี วามรักมากหรือรักน้อยนี่เอง
ถาม การปฏิบตั จิ นเป็ นสัมมาทิฐิ ผลของการกระทําหรือวิบาก คือไม่ให้ผลบุญผลบาป
เป็ นกลางๆเหนือบุญเหนือบาปใช่หรือไม่คะ
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ตอบ เรื่องของวิบากนี้เราไปเปลีย่ นมันไม่ได้ วิบากของกรรมทีเ่ ราทํามาแล้ว มันก็
จะต้องเป็ นไปตามเรื่องของมัน แต่การมีสมั มาทิฐนิ ้ เี ป็ นการสอนให้เรารูว้ ่า การ
กระทําทีถ่ กู ต้องว่าเป็ นอย่างไร การกระทําทีจ่ ะทําไม่ให้เกิดวิบากต่างๆ ทีเ่ ราไม่
ปรารถนากันเท่านัน้ เอง เพือ่ อนาคตเราจะได้ไม่ไปสร้างวิบากทีเ่ ราไม่ปรารถนามา
ให้เราต้องมารับ แต่วบิ ากเก่าทีเ่ กิดจากกรรมเก่านี้ เราไปเปลีย่ นไม่ได้ อย่าง
พระพุทธเจ้า ถึงแม้ได้ตรัสรูเ้ ป็ นพระพุทธเจ้าแล้ว แต่ก็ยงั มีวบิ ากทีเ่ กิดจากกรรม
เก่า คือพระเทวทัต พระองค์ก็ทรงห้ามไม่ได้ แต่พระองค์ทรงมีสมั มาทิฐทิ จ่ี ะรูจ้ กั
วิธีปฏิบตั ติ ่อวิบากกรรมทีเ่ กิดขึ้น ก็คอื ใช้ธรรมเป็ นตัวปฏิบตั กิ บั วิบากต่างๆ เช่น
ใช้ความเมตตา ใช้ปญั ญา ใช้อเุ บกขา เช่นเวลาส่งคนมาฆ่าพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้
ปัญญาสอนเขาไป ให้เขาเห็นโทษของการฆ่า เขาก็เลยไม่ฆ่าพระพุทธเจ้า เวลาส่ง
ช้างมาท่านก็ใช้แผ่เมตตา เวลากลิ้งก้อนหินลงมาท่านก็ใช้อเุ บกขา ไม่ตอบโต้อะไร
นี่คอื วิธีของการปฏิบตั ติ ่อวิบากกรรม ทีเ่ กิดจากกรรมเก่าทีเ่ ราห้ามไม่ได้ ถ้าเรามี
สัมมาทิฐแิ ล้วเราจะไม่ทกุ ข์ไม่เดือดร้อนกับวิบากต่างๆ
ถ้ามีสมั มาทิฐเิ ราก็จะ
ดําเนินชีวติ ของเราไปในทางทีถ่ กู ทีจ่ ะทําให้ใจเรามีแต่ความสงบมีแต่ความสุข ไม่
วุน่ วายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆทีย่ งั จะต้องเผชิญยังต้องพบอยู่
ถาม การทีเ่ ราเกิดมาชาติน้ ี มีกรรมและได้รบั ผลของกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง สนอง
ตามมาเล่นงานในชาติปจั จุบนั จนตาย หรือไม่ตาย อยากทราบว่ากรรมตัวทีใ่ ห้ผล
ในชาติปจั จุบนั จะตามให้ผลในภพหน้าไหมครับ กรณีเกิดมาเป็ นมนุษย์อกี ครัง้
ครับ เพราะกรรมเล่นงานในชาติน้ แี ล้ว
ตอบ ถ้ามันหมดมันก็ไม่ตาม ถ้ายังไม่หมด เหมือนเจ้าหนี้นะถ้าเราจ่ายเขาไม่หมดเขาก็
ต้องมาตามหนี้ต่อ ฉันใด กรรมนี้ก็เป็ นเหมือนหนี้ทเ่ี ราต้องใช้ ถ้าใช้หมดแล้วมัน
ก็หมดไป ถ้ายังไม่หมดมันก็จะตามมาเก็บต่อๆไป
ถาม การพิจารณากรรมฐาน ๕ กระผมภาวนาเกศา โดยทําความรูบ้ นศีรษะ พอใจสงบ
สักพัก เกิดมีความปรากฏของหัวกระโหลกศีรษะ ขณะนัน้ ก็เหมือนตกใจ
เล็กน้อย เพราะคําบริกรรมทีท่ ่องไม่ตรงกับสิง่ ทีม่ าปรากฏ ใจไม่ได้ไหว แต่คว้า
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หาคําภาวนา เลยภาวนาอัตถิ อัตถิ ด้วยความไม่แน่ใจนัก แต่ใจสงบลงอยู่กบั คํา
บริกรรมอีกได้สกั พักใหญ่ กราบเรียนถามว่า ควรทําเช่นไรหากมีส่งิ กําลัง
พิจารณาเปลีย่ นไป
ตอบ ก็ควรจะพิจารณาตามความเป็ นจริงของสิง่ ทีเ่ ราพิจารณา ถ้ามันเปลีย่ นไปเราก็
กลับมาทีเ่ ดิมทีเ่ ราเคยพิจารณาอยู่ หรือกลับมาเริ่มต้นพิจารณาใหม่ก็ได้ ถ้าเรา
คิดว่าสิง่ ทีเ่ ราพิจารณามันเริ่มแหวกแนวไป ออกนอกลูน่ อกทางเราก็ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะ
พิจารณาตามมันไป ให้เราพิจารณาให้เห็นตามสภาพความเป็ นจริง เป้ าหมายของ
การพิจารณา ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่าเป็ น ๑. เป็ นอนิ จจังไม่
เที่ยง เกิดแก่เจ็บตาย ๒. เป็ นอนัตตาคือไม่มีตวั ไม่มีตน เป็ นเพียงอาการ ๓๒
และ ๓. ว่าเป็ นอสุภะไม่สวยไม่งาม นี่คอื เป้ าหมายการพิจารณาร่างกาย เรา
ต้องการความรูอ้ ย่างนี้เท่านัน้ ถ้ามันไปได้ความรูอ้ ย่างอืน่ ก็แสดงว่าเราหลงทาง
ไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทางทีเ่ ราต้องการไป เราต้องการเห็นว่าร่างกายนี้มนั เกิด
แล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย เราไปห้ามมันไม่ได้ มันเป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เป็ น
เพียงอาการ ๓๒ ไม่มตี วั ตนอยู่ในร่างกายนี้ ไม่มเี รา ไม่มพี อ่ ไม่มแี ม่ ไม่มพี ่ี ไม่
มีนอ้ ง ไม่มสี ามี ไม่มภี รรยาอยู่ในร่างกาย เวลาร่างกายของพ่อของแม่ของพีข่ อง
น้องของเราตายไป พ่อแม่พน่ี อ้ งเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้ พ่อแม่พน่ี อ้ ง
และตัวเรานี้อยู่ในใจทีไ่ ม่ตาย ใจทีไ่ ปเกิดใหม่ ใจทีไ่ ปหาร่างกายอันใหม่ ให้
พิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่กลัวตาย เราจะได้ไม่เสียใจเวลาคนทีเ่ รารักตาย
จากเราไป เพราะเรารูว้ า่ เขาไม่ได้ตาย เพียงแต่เป็ นร่างกายของเขาทีเ่ ป็ นเหมือน
คนรับใช้ ทีต่ ายไปเท่านัน้ เขาก็ตอ้ งไปหาคนรับใช้คนใหม่มารับใช้เขาต่อไป ถ้าเขา
เบือ่ เขาก็ไม่ตอ้ งกลับมาหาคนรับใช้ใหม่ เขาก็อยู่แบบไม่ตอ้ งมีคนรับใช้ก็ได้ อย่าง
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์น้ ี ท่านก็เบือ่ กับการทีจ่ ะต้องมาอาศัยคนรับใช้ เพราะ
มาได้ก่คี นเดีย๋ วมันก็ตายไป ก็ตอ้ งเปลีย่ นอยู่เรื่อยๆ ก็เลยไม่ตอ้ งใช้มนั พึง่ ตัวเอง
ดีกว่า พึง่ ธรรมดีกว่า พึง่ ใจ ทําใจให้สงบแล้วก็ไม่ตอ้ งมีร่างกายมาเป็ นเครื่องมือ
หาความสุข
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ถาม การเห็นทุกอย่างตามความเป็ นจริง กับความเบือ่ หน่าย เช่นเห็นร่างกายของ
ตัวเองเวลามีอะไรกระทบ ก็จะมองเข้าถึงภายใน คือไม่ได้ถอื ความเป็ นตัวเราอยู่
เรื่อยๆ เห็นด้วยความเป็ นจริงของมัน ตามความรูท้ ท่ี าํ ได้ แต่ยงั ไม่ได้เกิดความ
เบือ่ หน่ายไปเลยในสิง่ ทีม่ ที เ่ี ป็ น เห็นเป็ นแบบเห็นไปแบบนี้ หรือทําความรูไ้ ปแบบ
นี้ถกู ไหมครับ
ตอบ คือการเห็นแล้วเกิดความเบือ่ หน่ายนี้ มันเห็นได้ ๒ แบบ เบือ่ หน่ายแบบไม่สบาย
ใจ กับเบือ่ หน่ายแบบเฉยๆไม่เดือดร้อน ถ้าเบือ่ หน่ายแบบไม่สบายใจนี้ยงั เป็ น
กิเลสอยู่ แต่ถา้ เบือ่ หน่ายแบบเฉยๆอย่างนี้เป็ นอุเบกขา อย่างนี้แสดงว่าเป็ น
ปัญญา ฉะนัน้ การทีจ่ ะเบือ่ หน่ายแบบเฉยๆได้น้ ี จึงต้องมีสมาธิก่อน ต้องมี
อุเบกขาก่อน แล้วเวลาเราพิจารณาสิง่ ต่างๆทีเ่ ราเบือ่ หน่าย เราจะไม่รูส้ กึ หดหู่ใจ
หรือรูส้ กึ ไม่สบายใจกับสิง่ ทีเ่ ราเบือ่ หน่าย แต่ถา้ เราไม่มอี เุ บกขาเราไปพิจารณา
มันจะทําให้เราเกิดอาการหดหู่ เกิดอาการไม่สบายใจขึ้นมาได้ ท่านจึงสอนให้เรา
ฝึ กทําสมาธิก่อน ทําใจให้สงบมีอเุ บกขาก่อน เพราะอุเบกขานี้จะเป็ นฐานของการ
พิจารณาธรรมต่างๆ ให้ใจนี้ไม่มปี ฏิกริ ยิ าทีไ่ ม่ดตี ่อจิตใจ คือความไม่สบายใจ ถ้า
ไม่มอี เุ บกขาพอไปพิจารณาสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ใจก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้
ถาม ช่วงทีผ่ ่านมามีคนเข้ามาคุยกับผมอยู่พอสมควร มีหลายวันผมก็แนะนําเท่าที่เคย
ปฏิบตั มิ ากับตัวเอง และเอาธรรมะให้อ่าน แนะนําให้ลองสวดมนต์ ซึง่ มีนอ้ ยทีจ่ ะ
ทําตาม แต่ก็ไม่ได้รูส้ กึ รําคาญหรือห่วงมากนัก เลยคิดว่า ความทุกข์แบบนี้มนั
อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้สกั วันหนึ่ง
แต่เรายังดีทม่ี คี รูบาอาจารย์คอยเตือนใจ
เสมอๆ ถึงอย่างไรเราก็อยู่กบั ปัจจุบนั ความเป็ นกลางๆของใจไปก่อน และจะหา
ช่องทางออกไปทําความสงบ ตามกําลัง เพราะทําอยู่ทบ่ี า้ นได้สกั ระยะหนึ่งแล้ว
ก่อนหน้านี้ ขอแม่ออกไปอยู่วดั เริ่มจากวัดใกล้บ้าน แต่แม่กบั พ่อขอ ท่านใช้คาํ
ว่าขอร้อง ท่านบอกว่าปกติทท่ี าํ อยู่ก็มากแล้ว ในสายตาของเขา ผมเลยปรึกษากับ
พีๆ่ เลยได้คาํ ตอบว่า ทําให้เขาสบายใจ เพราะไปโดยทีเ่ ขาห่วง ผมก็คงไม่สบาย
ใจตอนไปเท่าไหร่ วันนัน้ เก็บของเตรียมตัวแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปครับ แต่ก็ไม่ได้ทกุ ข์
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ร้อนอะไร และคอยหาโอกาสอยู่เสมอๆตามทีไ่ ด้ทาํ ครับ เลยมากราบเรียนผลและ
ขอคําชี้แนะครับ
ตอบ เพราะเราไม่พจิ ารณาความตายบ้าง ถ้าเราพิจารณาความตาย เราสมมุตวิ า่ ถ้าเรา
ตายไปนี่ เราก็ตอ้ งทําให้เขาไม่สบายใจอยู่ดี เขาก็ตอ้ งร้องห่มร้องไห้ แต่เขาก็รอ้ ง
ห่มร้องไห้ไปไม่ก่วี นั เดีย๋ วเขาก็ลมื แล้ว เขาก็ดาํ เนินชีวติ ของเขาต่อไป ฉะนัน้ ความ
ไม่สบายใจของเขา ก็เป็ นความไม่สบายใจเพียงชัว่ ระยะสัน้ ๆเท่านัน้ เอง เราก็ตอ้ ง
คิดว่าเวลาเราไปก็ตอ้ งคิดว่าเหมือนเราตายจากเขาไป ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็
จะได้ไม่ตอ้ งมากังวลมาก เพราะรูว้ ่าอย่างมากเขาก็ไม่สบายใจเพียงไม่ก่วี นั แล้ว
เดีย๋ วเขาก็หาย คือเราไม่ยอมคิดว่า ถ้าเกิดเราตายไปวันนี้จะทําอย่างไร เขาจะ
รูส้ กึ อย่างไร ฉันใดก็เหมือนกัน เวลาเราไปบวชก็เหมือนกับเราตายจากชีวติ ของ
ฆราวาสนี้ไปแล้ว เวลาไปนี้เราไม่มพี อ่ ไม่มแี ม่ไม่มพี ไ่ี ม่มนี อ้ งแล้ว เราไปเกิดใน
ตระกูลของพระพุทธเจ้าแล้ว ไปเป็ นลูกของพระพุทธเจ้า มีพระทีบ่ วชก่อนเราเป็ น
พี่ มีพระทีบ่ วชหลังเราเป็ นน้องเท่านัน้ เอง ถ้าเราต้องการทีจ่ ะไปทางนี้ เราต้องคิด
แบบนี้เราถึงจะไปได้ ถ้าเรายังคิดว่าเรายังเป็ นลูกของคนนัน้ ลูกของคนนี้อยู่ เราก็
จะไปไม่ได้
ถาม ถ้าเกิดว่าเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่ง ทีเ่ ราเริ่มรูส้ กึ ว่ากายไม่ใช่ของเรา แล้วเราไม่ได้มี
ในร่างกาย แล้วเวลาทีน่ ึกถึงความตายเราก็จะเริ่มมีความรูส้ กึ ว่า จริงๆแล้วมันไม่
มีอะไรตาย มันไม่มแี ม้แต่คาํ ว่าตาย แต่ใจก็ยงั ไม่ชอบทุกขเวทนา แล้วก็เวลาทีเ่ รา
เปลีย่ นอิรยิ าบถ เราเริ่มมีความรูส้ กึ ทีผ่ ดิ แปลกกับร่างกาย เราเริ่มรูส้ กึ ว่าเราไม่
รูจ้ กั มัน เริ่มรูส้ กึ ว่ามันเหมือนเป็ นก้อนอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่มนั ก็ไม่ได้เป็ น
ตลอด มันเป็ นแค่บางช่วงเท่านัน้ ลักษณะนี้ควรจะแก้อย่างไรคะ
ตอบ ก็ทาํ ให้มนั เป็ นตลอด พิจารณาอยู่เรื่อยๆ พอเราไม่พจิ ารณามันก็ลมื ไป มันก็
กลับไปคิดแบบเดิม คิดว่าเป็ นตัวเราของเราอยู่ ฉะนัน้ จึงต้องคอยพยายาม
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ จนกระทัง่ มันไม่ลมื มันไม่หลง
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กัณฑ์ท่ี ๔๙๓

องค์ประกอบของชีวติ
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันนี้พวกเราจะมาทําการศึกษา มาทําความรูจ้ กั กับชีวติ ของพวกเรา ว่ามีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง มีคุณสมบัตอิ ย่างไรบ้าง ชีวิตของพวกเรานี้ ก็มีองค์ประกอบอยู่ ๒ ส่วน
ด้วยกัน คือร่างกายและจิตใจ ร่างกายนี้ ก็มีอาการ ๓๒ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ
เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่
อาหารเก่า เยื่อในสมองศีรษะ นํา้ ดี นํา้ เสลด นํา้ เหลือง นํา้ เลือด นํา้ เหงือ่ นํา้ มันข้น นํา้ ตา
นํา้ มันเหลว นํา้ ลาย นํา้ มูก นํา้ ไขข้อ นํา้ มูตร นี่คอื ส่วนประกอบของร่างกาย ทีเ่ ป็ นส่วนที่
เราสามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า เราเรียกร่างกายส่วนนี้ ว่า รูปขันธ์ อีกส่วนหนึ่ งของ
ชีวติ ของเรานี้ คือ จิตใจนี้ ก็มีองค์ประกอบหรือมีอาการอยู่ ๔ อาการด้วยกัน คือ เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ องค์ประกอบ ๔ องค์น้ ี เราเรียกว่า นามขันธ์ เมือ่ รวมกับรูป
ขันธ์ เราก็จะเรียกว่า ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ นี้ ก็คือ ส่วนประกอบองค์ประกอบของชีวิตพวกเรา
องค์ประกอบ ๒ ส่วนนี้ คือ รูปขันธ์กบั นามขันธ์ คือร่างกายกับจิตใจ ร่างกายนี้ เป็ น
องค์ประกอบที่ไม่ถาวร มีการเกิดขึ้นมาแล้ว ก็มีการเจริญเติบโต แล้วก็มีความแก่
ความเจ็บไข้ได้ป่วย และความตาย พอถึงความตาย ร่างกายนี้ ก็จะสลายไปกลับคืนสู่
สภาพเดิม คือ ดินนํ้ าลมไฟ ส่วนจิตใจนี้ เป็ นส่วนที่ถาวร เป็ นส่วนที่อยูต่ ่อไป คือเวทนา
สัญญาสังขารวิญญาณ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย อยูก่ บั ใจ ใจเป็ นสิ่งที่ไม่ตาย
ถ้ายังมีเชื้อ มีความอยากมีตณั หา มีความโลภความโกรธความหลง ใจก็จะถูกความโลภ
ความโกรธความหลงความอยาก ดึงให้ไปหาร่างกายอันใหม่ เรียกว่าไปเกิดใหม่ พอ
ร่างกายอันนี้ตายไป ใจทีย่ งั มีตณั หา ใจทีย่ งั มีความโลภความโกรธความหลง ก็จะไปหา
ร่างกายอันใหม่ เพือ่ ทีจ่ ะได้มรี ่างกายไว้รบั ใช้ใจ รับใช้ความอยากของใจ ความอยากของ
ใจต้องใช้รา่ งกายเป็ นเครื่องมือ อยากดูกต็ อ้ งมีตา อยากฟังก็ตอ้ งมีหู อยากลิ้มรสก็ตอ้ ง
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มีล้นิ อยากดมกลิน่ ก็ตอ้ งมีจมูก อยากสัมผัสกับโผฏฐัพพะต่างๆก็ตอ้ งมีร่างกาย การเกิด
ของชีวติ จึงเกิดขึ้นเพราะความอยาก ร่างกายนี้ อาการ ๓๒ นี้ ไม่มตี วั ไม่มตี น เป็ น
อาการ ทํามาจากดินนํา้ ลมไฟ ดินนํา้ ลมไฟทีม่ าทําให้มผี มขนเล็บฟันนี้ ก็คอื อาหาร
อาหารทีแ่ ม่รบั ประทานเข้าไปในท้อง แล้วก็ส่งไปหล่อเลี้ยงทารกทีอ่ ยู่ในท้อง สร้างทารก
ขึ้นมาด้วยอาหารทีแ่ ม่รบั ประทานเข้าไป แม่รบั ประทานข้าว ผัก เนื้อ ผลไม้ ส่วนนี้
เรียกว่าดิน ส่วนดินหรือส่วนนํา้ ผสมเข้าไป แล้วก็มสี ่วนอากาศคือลมหายใจ และส่วน
ของความร้อน ทีเ่ ราเรียกว่าธาตุไฟ มาผสมกันรวมกัน ท้องของแม่จงึ เป็ นเหมือนกับ
โรงงานผลิตรถยนต์ แต่ไม่ได้ผลิตรถยนต์ ท้องของแม่น้ ผี ลิตร่างกาย ร่างกายทีพ่ วกเรา
ได้กนั มานี้ ได้มาจากโรงงานของแม่ แม่เป็ นผูผ้ ลิตร่างกายนี้ให้กบั เรา
เราคือใจทีม่ คี วามอยาก เมือ่ สูญเสียร่างกายอันเก่าไป แล้วต้องการร่างกายอันใหม่ ก็จะ
โคจรมาพบกับร่างกายทีม่ อี ยู่ในท้องแม่ ถ้าไม่มใี ครจับจองไว้ก่อน เราก็เข้าไปจับจอง
เหมือนกับทีด่ นิ ทีด่ นิ สมัยก่อนถ้าไม่มเี จ้าของ ใครต้องการก็ไปจับจองได้ แต่ถา้ มีเจ้าของ
แล้วก็ไม่สามารถทีจ่ ะไปจับจองได้ ฉันใด ร่างกายทีอ่ ยู่ในท้องแม่คอื ทารก ถ้ายังไม่มใี จ
ดวงใดดวงหนึ่งมาครอบครอง ถ้าใจของเราผ่านมาพบเข้า ต้องการทีจ่ ะครอบครองก็
สามารถเข้าไปครอบครองได้ เมือ่ เราครอบครองร่างกายนี้แล้ว เราก็เกาะติดอยู่กบั
ร่างกายนี้ จนร่างกายนี้คลอดออกมาจากท้องแม่ ออกจากท้องแม่มา เราก็เติมธาตุ ดิน
นํา้ ลมไฟต่อไป เพือ่ ทีจ่ ะได้สร้างร่างกายให้เจริญเติบโตขึ้นมา ร่างกายเจริญเติบโตได้ก็
เพราะอาหาร นํา้ ลมหายใจ และความร้อน ทีเ่ กิดจากการรวมตัวของธาตุทงั้ ๓ คือดินนํา้
กับลม ก็จะทําให้เกิดความร้อน ธาตุท่ี ๔ ขึ้นมาเป็ นไฟ ร่างกายก็เลยเจริญเติบโตขึ้นมา
เรื่อยๆ จนเป็ นผูใ้ หญ่เต็มที่ เมือ่ เจริญเติบโตเต็มทีแ่ ล้ว ก็เข้าสู่ภาวะถดถอยหรือเสือ่ ม
จากการเจริญสูงสุด ก็เหมือนกับเวลาทีเ่ ราเดินขึ้นไปบนภูเขา พอเราไปถึงยอดภูเขาแล้ว
ถ้าเราเดินต่อไปเราก็ตอ้ งเดินลง เพราะว่าเมือ่ ถึงจุดสูงสุดของภูเขาแล้ว จะเดินให้ไปสูง
กว่านัน้ ก็ไปไม่ได้ อย่างเวลาเราเดินข้ามเขา เราก็เดินไปถึงยอดของเขา พอถึงยอดแล้ว
เราก็เดินลง
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ชีวติ ของเราก็เป็ นเหมือนภูเขา ร่างกายของพวกเราเป็ นเหมือนภูเขา คือจะเริ่มจากนํา้ ๒
หยดคือ ธาตุของพ่อและของแม่มาผสมกัน ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา มีอาการ ๓๒ ปรากฏ
ขึ้นมาตามลําดับ เมือ่ เติบใหญ่ก็คลอดออกมาจากท้องแม่ แล้วก็ได้รบั การทํานุบาํ รุงด้วย
อาหาร ด้วยนํา้ ด้วยอากาศ ด้วยความร้อน ก็ทาํ ให้ร่างกายเติบใหญ่ เจริญเติบโตขึ้นไป
จนถึงจุดสูงสุด หรือทีเ่ รียกว่าจุดของวัยกลางคน อายุของคนเราถ้า ๘๐ พอถึงอายุ ๔๐
นี้ก็ถอื ว่าถึงจุดสูงสุดของความเจริญของร่างกาย หลังจากนัน้ มันก็จะเริ่มนับถอยหลัง จะ
เสือ่ มลงไป ทีละเล็กทีล่ ะน้อย อายุ ๔๑ ก็จะเสือ่ มลงไป ๔๒ ก็เสือ่ มลงไป พอ ๕๐ ก็
เสือ่ มมากขึ้นไป ๖๐ ๗๐ พอถึง ๘๐ อย่างร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ถงึ จุดอวสาน
ร่างกายก็ไม่สามารถดํารงต่อไปได้ เมือ่ ร่างกายไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ มันก็จะเกิดความ
แยกกันออก คือส่วนประกอบทีม่ าสร้างร่างกายนี้ ก็จะแยกทางกันไป ส่วนทีเ่ ป็ นนํา้ ก็ไป
ทางของนํา้ ส่วนทีเ่ ป็ นลมก็ไปทางของลม ส่วนทีเ่ ป็ นไฟก็ไปทางของไฟ ส่วนทีเ่ ป็ นดินก็ไป
ทางของดิน ร่างกายถ้าเราเอาไปเผาก็จะเหลือส่วนทีเ่ ป็ นดิน ก็คอื ขี้เถ้ากับเศษกระดูก นัน่
ก็คอื เรื่องของร่างกาย ของทุกคนเป็ นอย่างนี้
พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ ไม่มตี วั ตน คําทีว่ า่ ตัวตนนี้เกิดจากใจทีม่ า
ครอบครองร่างกาย แล้วก็ไปหลงคิดว่าร่างกายนี้ เป็ นตน เป็ นใจ เป็ นผูค้ รอบครอง แต่
ความจริงผูท้ ม่ี าครอบครองกับผูท้ ถ่ี กู ครอบครองนี้เป็ น ๒ ส่วน เหมือนกับทีด่ นิ ทีผ่ ู ้
ครอบครองไปครอบครอง ทีด่ นิ กับผูท้ ค่ี รอบครองทีด่ นิ นี้ ไม่ได้เป็ นส่วนเดียวกัน เป็ น ๒
ส่วน ฉันใด ร่างกายก็เป็ นส่วนหนึ่ง ใจผูท้ ม่ี าครอบครองนี้ก็เป็ นอีกส่วนหนึ่ง ร่างกายนี้
เป็ นส่วนทีไ่ ม่ถาวร จะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิม แต่ใจนี้เป็ นส่วนทีถ่ าวร คือไม่ได้ตายไป
กับร่างกาย แต่ใจนี้ มีทางไปอยู่ ๒ ทางด้วยกัน คือไปเกิดใหม่ หรือไม่ไปเกิดใหม่ การ
ไปเกิดใหม่กเ็ พราะว่ายังมีความอยากอยู่ ความอยากนี้ มีอยู่ ๓ ชนิ ดด้วยกันที่ทาํ ให้ไป
เกิดใหม่ เรียกว่า กามตัณหา ความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ อยากเสพรูป
เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็ตอ้ งมีตาหูจมูกลิ้นกาย และการอยากมีอยากเป็ น อยากได้
โน้นอยากได้น่ี ก็ตอ้ งมีรา่ งกาย อยากได้ลาภยศสรรเสริญ อยากได้ความสุขทางตาหู
จมูกลิ้นกาย ก็ตอ้ งมีรา่ งกาย เรียกว่า ภวตัณหา และความอยากไม่มีอยากไม่เป็ น
เรียกว่า วิภวตัณหา คืออยากให้ส่งิ ที่ไม่ชอบนี้ หายไป เช่นอยากให้ความแก่หายไป
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อยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไป
วิภวตัณหา

อยากให้ความตายหายไป

อันนี้ก็เรียกว่า

ถ้ามีตณั หาทัง้ ๓ ชนิดอยู่ในใจ มันก็จะเป็ นตัวทีจ่ ะผลักดันจิตใจให้ไปเกิดใหม่ ไปหา
ร่างกายอันใหม่ เช่นวิภวตัณหาเกิดขึ้นในตอนไหน ก็ตอนทีเ่ จ็บไข้ได้ป่วย เช่นร่างกาย
เป็ นโรคภัยเจ็บไข้แบบรักษาไม่หาย รอเวลาตาย ก็เกิดวิภวตัณหาอยากจะทิ้งร่างกายนี้ไป
ไม่อยากจะอยู่กบั ร่างกายนี้แล้ว เพราะร่างกายนี้ไม่สามารถทําหน้าทีใ่ ห้กบั ใจได้ ก็
อยากจะฆ่าตัวตาย การอยากฆ่าตัวตายนี้ก็เรียกว่าวิภวตัณหา เมือ่ ฆ่าตัวตายแล้วก็จะได้
ไปหาร่างกายอันใหม่ นี้ก็คอื เหตุทจ่ี ะทําให้ไปเกิดใหม่ ถ้ายังมีตณั หาความอยากทัง้ ๓ นี้
อยู่ในใจ ไม่มใี ครรูค้ วามจริงอันนี้ ผูท้ ร่ี ูค้ วามจริงได้ดว้ ยตนเองก็คอื พระพุทธเจ้า เป็ นคน
เดียวในโลกนี้ในจักรวาลนี้ ในโลกของมนุษย์และสัตว์ทงั้ หลาย รวมทัง้ เทวดาเทวบุตร
ทัง้ หลาย ไม่มใี ครรูค้ วามจริงอันนี้ มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ทีม่ คี วามสามารถที่
จะศึกษาถึงธรรมชาติของใจ ได้ว่าอะไรทําให้ใจต้องดิ้น ต้องไปหาความสุข ไปหาร่างกาย
แล้วก็ไปหาความทุกข์แทน เพราะว่าร่างกายนี้มคี วามทุกข์ตดิ อยู่กบั ร่างกายเสมอ ความ
ทุกข์ของร่างกายก็คอื ความแก่ ความเจ็บ และความตายนี้เอง พระองค์ทรงศึกษาเพราะ
พระองค์ไม่ตอ้ งการทีจ่ ะพบกับความแก่ความเจ็บความตาย ก็ทรงคิด ก็ทรงค้นพบว่า
เกิดจากความอยากของใจทัง้ ๓ ประการนี้
พระองค์ก็เลยศึกษาหาวิธีกาํ จัดความอยากทัง้ ๓ ประการนี้ ก็ได้ทรงค้นพบ มรรค ที่
เรียกว่า ทางหรือเครื่องมือ ทีจ่ ะหยุดความอยากต่างๆ ทีม่ อี ยู่ภายในใจนี้ให้หมดไปได้
พระองค์ก็เลยสามารถหยุดความอยาก ทําลายความอยากทีม่ อี ยู่ในพระทัยของพระองค์
จนหมดสิ้นไป เมือ่ ใจไม่มคี วามอยาก พอร่างกายทีใ่ จมีครอบครองอยู่น้ ี หมดสภาพไป
ตายไป ใจก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ เพราะว่าไม่มคี วามอยากทีจ่ ะหาความสุขทางร่างกาย
อีกต่อไป เพราะใจมีความสุขทีเ่ กิดจากความไม่อยาก ความสุขที่เกิดจากความไม่อยากนี้
เป็ นความสุขที่แท้จริง เป็ นความสุขที่เหนื อกว่าความสุขทัง้ หลาย ผูใ้ ดทีส่ ามารถหยุด
ความอยากได้แม้เป็ นเพียงชัว่ คราว เช่นขณะทีท่ าํ ใจให้สงบอยู่ในสมาธิ ก็จะพบกับ
ความสุขอันยิ่งใหญ่น้ ี ความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ หลาย ก็จะทําให้เห็นคุณและเห็น
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โทษ ของการหยุดความอยากกับการมีความอยาก เห็นคุณของการหยุดความอยาก
เพราะเวลาไม่มคี วามอยากแล้ว แสนจะสบาย สุขหนอ สุขหนอ แต่เวลาเกิดความอยาก
ขึ้นมานี้ เห็นโทษทันทีวา่ มันทุกข์หนอ ทุกข์หนอ เพราะเวลาเกิดความอยากแล้วนี้ จะอยู่
เฉยๆไม่ได้ อยู่ไม่เป็ นสุข จะต้องดิ้นรน ขวนขวาย หาสิง่ ทีอ่ ยากได้ ให้เอามาให้ได้
อยากจะได้อะไรก็ตอ้ งหาวิธีการต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะให้ได้มาในสิง่ ทีอ่ ยากได้ เช่นคนอยากสูบ
บุหรี่ ก็ตอ้ งดิ้นหาบุหรี่มาสูบ ถ้าไม่มบี หุ รี่สูบแล้วจะหงุดหงิด อึดอัดรําคาญใจ คนอยาก
ดืม่ สุราก็เช่นเดียวกัน คนอยากเสพยาเสพติดก็เช่นเดียวกัน คนอยากเทีย่ วก็เช่นเดียวกัน
คนอยากช้อปก็เช่นเดียวกัน อยากซื้อข้าวซื้อของอยากไปเดินตามห้างตามร้าน ไปซื้อสิง่
นัน้ สิง่ นี้มาทัง้ ๆทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องไปซื้อมา แต่เมือ่ เกิดความอยากแล้วก็อยู่ไม่ได้
อยู่เฉยๆไม่ได้ ยิ่งถ้ามีเงินอยู่ในกระเป๋ าแล้ว ยิ่งอยู่ไม่ได้ใหญ่ ถ้าไม่มเี งินก็บางทีก็อาจจะ
ต้องไปหาวิธีหาเงินมา เพือ่ ทีจ่ ะได้เอาไปซื้อสิง่ ทีอ่ ยากได้มา
นี่ผูท้ ม่ี ปี ญั ญา ผูท้ เ่ี ห็นใจ เห็นโทษและเห็นคุณของความอยากและความไม่อยาก จะ
เข้าใจและจะรูว้ า่ ปัญหาของตนนัน้ ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน อยู่ทค่ี วามอยากของตนนี้เท่านัน้ เอง
เวลาเกิดความอยากแล้วมันทุกข์ เวลาหยุดความอยากได้แล้วมันสุข พระพุทธเจ้าก็เลย
พยายามศึกษาหาวิธีทจ่ี ะหยุดความอยาก ตอนต้นก็ได้วธิ ีหยุดความอยากชัว่ คราว คือ
การทําใจให้สงบเข้าไปสู่สมาธิ ขณะทีจ่ ติ รวมลง หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆ ความอยาก
ต่างๆก็จะหยุดไปด้วย เพราะความอยากต้องอาศัยความคิดเป็ นเครื่องมือ เช่นเวลาทีเ่ รา
ไม่คดิ อะไรนี้เราจะไม่มคี วามอยาก แต่พอเราคิดถึงขนมเราก็อยากจะรับประทานขนม
คิดถึงบุหรี่ก็อยากจะสูบบุหรี่ คิดถึงสุราก็อยากจะดืม่ สุรา คิดถึงภาพยนต์ก็อยากจะดู
ภาพยนต์ ฉะนัน้ เวลาทีเ่ ราหยุดความคิดได้ จิตอยู่ในความสงบ ว่างจากความคิดปรุง
แต่ง เวลานัน้ ความอยากก็หายไป พอความอยากหายไปความสุขก็โผล่ข้นึ มา ทําให้เห็น
ว่าการไม่มคี วามอยากนี้เป็ นความสุขอย่างยิ่ง เพียงแต่วา่ ความไม่มคี วามอยากแบบนี้เป็ น
สุขชัว่ คราว สุขในขณะที่อยู่ในสมาธิ พอออกจากสมาธิมาความคิดปรุงแต่งก็เริ่มคิดต่อ
พอปล่อยให้คดิ ไปก็จะคิดไปตามความอยากเหมือนเดิม
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พระพุทธเจ้าก็เลยทรงค้นพบวิธีวา่ ถ้าไม่อยากจะให้เกิดความอยากขึ้นมา ก็ตอ้ งให้คดิ ไป
ในทางทีไ่ ม่ทาํ ให้เกิดความอยาก การทีจ่ ะคิดไปในทางทีไ่ ม่ทาํ ให้เกิดความอยาก ก็ตอ้ ง
คิดให้เห็นว่าสิง่ ทีอ่ ยากได้นนั้ เป็ นทุกข์ไม่ใช่เป็ นสุข เหมือนเครื่องดืม่ ทีเ่ ราจะดืม่ นี้ ไม่ใช่
เป็ นเครื่องดืม่ ทีจ่ ะให้ความสุข แต่เป็ นเหมือนกับเป็ นยาพิษ ถ้าเราเห็นเครื่องหมาย
กะโหลกศีรษะ กระดูกไขว้กบั กะโหลกศีรษะนี้เราจะชะงักทันที เพราะเราจะรูว้ า่ มันเป็ นยา
พิษ ถ้าดืม่ เข้าไปแล้วจะต้องทุกข์ ฉันใด ของทุกอย่างในโลกนี้ควรจะมีเครื่องหมายนี้ตดิ
ไว้ แต่ไม่มใี ครเขาทํากัน ก็เลยไปหลงคิดว่าเป็ นความสุขกัน เครื่องดืม่ ต่างๆจึงขายดิบ
ขายดีกนั แล้วก็ทาํ ให้คนดืม่ นี้ตดิ กัน ทุกข์กนั เวลาทีไ่ ม่มดี ม่ื นี้ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่า มัน
ทุกข์เพราะว่าเวลาทีไ่ ม่มดี ่มื มันจะทุกข์ เวลาได้ดม่ื มันสุข แต่เวลามันไม่ได้ด่มื มันจะทุกข์
ขึ้นมา และในไม่ชา้ ก็เร็ว ก็จะต้องทุกข์ข้นึ มาเพราะอะไร เพราะร่างกายก็อาจจะหมด
ความสามารถทีจ่ ะดืม่ หรือดืม่ ไปแล้วจะต้องเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา เช่นผูท้ ต่ี ดิ สุรา
เรื้อรัง ดืม่ สุรามากเกินไปมากจนกระทัง่ ร่างกายไม่สามารถรับพิษของสุราได้ต่อไป ถ้า
ดืม่ เข้าไปอีกก็จะต้องทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา ก็ตอ้ งหยุดดืม่ แต่การหยุดดืม่ นี้ก็ทาํ
ให้ใจทุกข์เพราะไม่ได้ดม่ื เพราะว่าความอยากดืม่ ยังไม่หมดไป กว่าจะหมดก็ตอ้ งทนทุกข์
ไป ระยะหนึ่งถึงจะถอน ถอนความทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากได้ ความอยากนี้ เราเลิกได้
แต่ตอ้ งผ่านความทุกข์
เราอยากดืม่ กาแฟนี้ ถ้าเราอยากจะเลิกดืม่ กาแฟเราก็เลิกได้ แต่ก่อนทีจ่ ะเลิกได้น้ ี มัน
ต้องผ่านความทุกข์ ในช่วงทีเ่ ราไม่ดม่ื กาแฟ เวลาเกิดความอยากจะดืม่ กาแฟหรือดืม่ สุรา
แล้วเราไม่ได้ด่มื เวลานัน้ มันจะทุกข์ แต่ถา้ เรามีความอดทน ถ้าเรามีเครื่องมือ เช่นเรานัง่
สมาธิได้ เราก็จะผ่อนคลายความทุกข์น้ันได้ แล้วพอเราไม่ไปดืม่ ตามความอยากของเรา
ความอยากของเรามันก็จะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดมันก็จะหมดกําลังไป แล้ว
เราก็จะไม่ตอ้ งดืม่ สุราไม่ตอ้ งดืม่ กาแฟอีกต่อไป เพราะว่าความอยากดืม่ มันหายไป ทีเ่ รา
ดืม่ กันนี้ ดืม่ เพราะความอยาก เวลามันไม่อยากเราไม่ดม่ื กัน ใช่ไหม แต่เวลาเราอยากเรา
ก็ตอ้ งดืม่ แล้วถ้าเราอยากแล้วไม่ได้ด่มื เรารูส้ กึ อย่างไร เช่นกาแฟหมด หรือว่าสุราหมด
หรือว่าร่างกายไม่สบาย ดืม่ ไม่ได้ แต่ใจยังอยากดืม่ อยู่ ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
พระพุทธเจ้าก็เลยค้นพบวิธีทจ่ี ะทําให้เราไม่ตอ้ งทุกข์กบั ความอยาก ก็คืออย่าปล่อยให้ใจ
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คิดไปในทางความอยากดื่ม หรือให้คดิ เห็นพิษของสิง่ ทีเ่ ราไปอยากดืม่ ว่ามันเป็ นพิษแก่
จิตใจของเราและร่างกายของเรา ของทุกอย่างทีเ่ ราเอาเข้าไปในร่างกายของเรานี้ ถ้ามัน
มากเกินไปนี้ มันอันตรายทัง้ นัน้ แม้แต่นาํ้ เปล่าๆนี้ ถ้าลองรับประทานมากเกินไปดู ท้อง
ก็ตอ้ งแตก ของทีม่ นั ไม่เป็ นพิษก็ยงั ต้องมีประมาณ ไม่มากเกินไป แล้วของทีม่ นั เป็ นพิษ
นี้ไม่มปี ระมาณ คิดดูซวิ า่ มันจะร้ายกาจขนาดไหน คนทีต่ ายเพราะสุรายาเมานี้มมี าก
ขนาดไหน คนทีต่ ายเพราะพิษของควันบุหรี่น้ มี มี ากน้อยเพียงไร คนทีต่ ายเพราะพิษของ
ยาเสพติดต่างๆนี่มมี ากเพียงไร มีมากแต่ไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะหยุดมัน มีปญั ญาแต่ก็ไม่มี
กําลังทีจ่ ะหยุดมัน
ผูท้ จ่ี ะหยุดมันได้ก็คอื สติน่ีเอง สติตอ้ งหยุดคิดถึงสิง่ ทีเ่ ราอยากจะดืม่ ทําใจให้สงบ พอใจ
สงบไม่คดิ ถึงเรื่องต่างๆ ใจก็มคี วามสุข สติจงึ เป็ นเครื่องมือสําคัญอย่างยิ่ง ในการทีจ่ ะมา
ใช้ในการหยุดความอยากต่างๆ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เจริญที่สติเป็ นขัน้ แรก ถ้ามี
สติจะหยุดความคิดได้ ถ้าหยุดความคิดได้กจ็ ะหยุดความอยากได้ชวั ่ คราว ทําให้ใจสงบ
มีความสุข แล้วพอมีความสุขแล้วก็จะมีกาํ ลัง ที่จะออกมาต่อสูก้ บั ความอยาก ถ้าใช้
ปัญญาเป็ นเครื่องมือพิจารณาเห็นว่า สิง่ ทีเ่ ราอยากนัน้ มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราเพียง
อย่างเดียว มันให้ความสุขตอนต้น ตอนทีเ่ ราได้เสพได้ดม่ื แต่พอเวลาทีเ่ ราไม่ได้เสพ
ไม่ได้ดม่ื ไม่ได้สมั ผัส เราก็จะทุกข์ แต่ถา้ เรามีสมาธิมสี ติควบคุมใจให้สงบได้ ในระหว่าง
ทีเ่ ราไม่ได้เสพ ไม่ได้ทาํ ตามความอยาก ใจของเราก็จะไม่ทกุ ข์ เหมือนกับคนทีไ่ ม่มสี มาธิ
คนทีไ่ ม่มสี มาธิจงึ เลิกไม่ได้ ติดอะไรนี้แล้วเลิกไม่ได้ แต่คนทีม่ สี มาธิถา้ เห็นว่ามันเป็ น
โทษก็เลิกได้ ทีไ่ ม่เลิกก็เพราะไม่เห็นว่ามันเป็ นโทษ เพราะไม่มปี ญั ญา แต่พอมีปญั ญา
เห็นว่ามันเป็ นโทษ โทษระยะยาวก็คอื ทําให้ตอ้ งกลับมาเกิดซํา้ แล้วซํา้ อีก ไม่มวี นั สิ้นสุด
ถ้ายังมีความอยากอยู่ มันจะทําให้ตอ้ งกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ
เวลาเกิดมันดีแต่เวลามันแก่มนั ไม่ดี เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ดี เวลามันตายมันไม่ดี
นี่คอื เรื่องของใจ ทีห่ ลังจากต้องแยกทางจากร่างกายไปแล้ว ก็มที างไปได้ ๒ ทาง คือไป
เกิดใหม่ หรือไม่ไปเกิดใหม่ ถ้ามาพบกับพระพุทธเจ้าแล้วทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอน ก็คือให้มาเจริญสติ เพื่อมาหยุดความคิดความอยากต่างๆ แล้วก็เจริญปัญญาให้
56

เห็นโทษของความอยาก ก็สามารถที่จะหยุดการกระทําตามความอยากได้ เมื่อหยุดการ
กระทําตามความอยากได้ เวลาตายไปก็ไปพบกับพระพุทธเจ้า ไปทิศเดียวไปทาง
เดียวกับพระพุทธเจ้า ก็คือไปพระนิ พพาน ผูท้ ่ไี ปตามพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระ
อรหันตสาวก ก่อนหน้านัน้ ท่านก็มคี วามอยากเหมือนพวกเรา ไม่มีใครที่มาเกิดในโลกนี้
ไม่มีความอยากกัน เพราะว่าความอยากนี้ เป็ นตัวที่พาเรามาให้เกิดนัน่ เอง มีผูท้ ไ่ี ม่
กลับมาเกิดนี้ก็มพี ระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ในอดีตเท่านัน้ ทีไ่ ม่มาเกิด พวกทีม่ าเกิดนี้
เป็ นพวกทีม่ คี วามอยากทัง้ นัน้ มีกามตัณหา มีภวตัณหา มีวภิ วตัณหากันทัง้ นัน้ จึงมาเกิด
แต่จะเกิดต่อไปหรือไม่เกิดต่อไป
ก็อยู่ทว่ี า่ ได้มาเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์
หรือไม่ ถ้าได้มโี อกาสมาพบกับพระพุทธเจ้า หรือพบกับพระธรรมคําสอน หรือพบกับ
พระสงฆ์พระสาวกของพระพุทธเจ้า ก็จะได้พบกับคําสอนทีจ่ ะสอนให้เราหยุดความอยาก
เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป
ถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา
ไม่ได้พบกับพระธรรมคําสอน
ไม่ได้พบกับ
พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวก ก็จะไม่มวี นั ทีจ่ ะหยุดความเกิดแก่เจ็บตายได้ เพราะ
จะไม่รูว้ ่าต้นเหตุของการทีม่ าเกิดนี้เกิดจากอะไร ก็จะทําตามความอยากต่อไป เหมือนกับ
ทีก่ าํ ลังทํากันอยู่ทกุ วันนี้ ทัง้ ๆทีไ่ ด้พบกับพระพุทธศาสนาแล้ว ทัง้ ๆที่รูแ้ ล้วว่าการทําตาม
ความอยากนี้ จะต้องนํ ามาสูก่ ารเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป แต่กห็ ยุดไม่ได้ เพราะไม่มี
เครื่องมือ เพราะไม่สร้างเครื่องมือขึ้นมา เครื่องมือนี้ ต้องสร้างกันเอง เหมือนกับเวลา
ยางแตกนี้เราจะทําอย่างไร ถ้าเราไม่มเี ครื่องมือเราเปลีย่ นยางได้ไหม ไม่มแี ม่แรงจะยก
ล้อขึ้นมา แล้วก็ขนั น็อต คลายน็อต ออก เปลีย่ นยางได้หรือเปล่า เปลีย่ นด้วยมือ ๒ มือ
เปล่าๆนี้เปลีย่ นไม่ได้ จิตของพวกเราที่ไม่มีธรรมะ ไม่มีสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา
นี้ ก็เป็ นเหมือนจิตที่ไม่มีเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยาก พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวก
เราสร้างเครื่องมือขึ้นมา สร้างสมถภาวนา สร้างวิปสั สนาภาวนาขึ้นมา หรือสร้างสติสมาธิ
ปัญญานี่เอง คือองค์ประกอบของสมถะและวิปสั สนาภาวนา จะได้สมถภาวนาหรือได้
วิปสั สนาภาวนาก็ตอ้ งมีสติเป็ นผูน้ ํ า ถ้าสติหยุดความคิดได้กเ็ ป็ นสมถภาวนา ถ้าสติดึง
ใจให้ไปคิดให้เห็นโทษของความอยากก็จะเป็ นวิปสั สนาภาวนาขึ้นมา นี่ตอ้ งมีเครื่องมือ
ตอนนี้พวกเรารูแ้ ล้วว่าความอยากเป็ นโทษ และรูแ้ ล้วว่าเครื่องมือทีจ่ ะหยุดความอยาก
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คือการบําเพ็ญจิตตภาวนา สมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา ทีน้ ี มันก็อยูท่ ่ตี วั เราแล้วว่า
เราจะทําอย่างไรกับความรูท้ ่เี ราได้เรียนรูม้ า
เราจะทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
หรือไม่เท่านั้นเอง ถ้าเราทํา เราก็จะได้เครื่องมือ เราก็จะสามารถหยุดความอยากดับ
ความทุกข์ต่างๆ หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าเราไม่ทาํ ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า
เราก็จะไม่มวี นั ทีจ่ ะหยุดความอยากได้ ไม่มวี นั ทีจ่ ะดับความทุกข์ ไม่มวี นั ทีจ่ ะยุตกิ าร
เวียนว่ายตายเกิดได้
ทัง้ หมดนี้ ก็กลับมาที่เราแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจําเป็ นต้องมีเรามีแล้ว ความรูข้ อง
พระพุทธเจ้าเรามีแล้ว แต่ส่งิ ที่เราไม่มีกค็ ือความเพียร ความกล้าหาญ เพราะว่าเรายังไม่
เห็นโทษของความอยาก เราอาจจะต้องรอให้เจ็บไข้ได้ป่วยก่อน รอให้ใกล้ตายก่อน แต่
เวลานัน้ มันอาจจะสายเกินไป เราจึงควรจําลองความเจ็บไข้ได้ป่วยความตาย ด้วยการไป
เยี่ยมดูคนเจ็บไข้ได้ป่วยกัน ไปดูคนตายกัน แล้วอาจจะทําให้ใจของเราสะเทือนขึ้นมาว่า
สักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็ นอย่างนัน้ แล้วก่อนที่เราจะไปถึงวันนั้น เราควรจะรีบสร้าง
เครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมา เพื่อที่จะได้รองรับกับความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือ พอถึงเวลาที่เราจะต้องพบกับเหตุการณ์เหล่านั้น ใจของ
เราจะไม่ทกุ ข์ไม่เดือดร้อน เพราะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะหยุดความอยาก ก็คอื
วิภวตัณหา เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้จะเกิดความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้หายไป เวลา
จะตายก็จะเกิดความอยากให้ไม่ตาย พอเกิดความอยากเหล่านี้ข้นึ มาก็จะเกิดความทุกข์
ใจ แต่ถา้ เรามีเครื่องมือมีสมถะและมีวปิ สั สนาภาวนาเป็ นเครื่องมือ เราจะไม่ปล่อยให้
ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปรากฏขึ้นมา เพราะเราเห็นโทษของมันว่า มันจะทําให้เรา
ทุกข์ไปเปล่าๆ เพราะว่ามันไม่ได้เปลีย่ นแปลงความจริงไปแต่อย่างใด ไม่อยากแก่มนั ก็
ต้องแก่อยู่ดี ไม่อยากเจ็บมันก็ยงั เจ็บอยู่ดี ไม่อยากตายก็ยงั ต้องตายอยู่ดี มันก็จะทุกข์
ไปเปล่าๆโดยใช่เหตุ ถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่ได้ หยุดความอยากไม่เจ็บได้ หยุด
ความอยากไม่ตายได้ เราจะไม่ทกุ ข์ นี่คอื สิง่ ทีพ่ วกเรามาศึกษากัน มาเรียนรูก้ นั ตอนนี้
ขัน้ ต่อไปก็คอื รูแ้ ล้วก็ตอ้ งนําเอาไปปฏิบตั ิ ถ้าไม่ไปปฏิบตั ิ ผลก็จะไม่เกิดขึ้นมา
เหมือนกับรูจ้ กั วิธที าํ กับข้าวแล้ว แต่ถงึ เวลาก็ไม่ไปทํากับข้าว ก็อดตาย ถ้าไม่ได้กนิ ข้าวก็
ตาย เรียนรูจ้ กั วิธีทาํ กับข้าวแล้ว แต่พอถึงเวลาจะกินข้าวก็ไม่ยอมไปทํากับข้าวกินกัน
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เมือ่ ไม่มกี บั ข้าวกิน ร่างกายมันก็ตอ้ งอดอยากขาดแคลน ถ้าอดไปนานๆมันก็จะต้องตาย
ไปในทีส่ ุด
นี่คอื เรื่องของชีวติ ของพวกเรา มี ๒ ส่วนด้วยกัน ส่วนทีถ่ าวรกับส่วนทีไ่ ม่ถาวร แต่เราไม่
รูเ้ ราไปสลับกัน ไปหลงติดอยู่กบั ส่วนทีไ่ ม่ถาวร ไปคิดว่าเป็ นของเรา แล้วก็อยากจะให้
มันอยู่ถาวรไปเรื่อยๆ ส่วนทีถ่ าวรเรากับไม่รูจ้ กั เรากลับไม่สนใจทีจ่ ะดูแลรักษา ให้มนั อยู่
ไปอย่างไม่มคี วามทุกข์ ตอนนี้เราได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีจ่ ะทําให้เรารูจ้ กั
วิธีปฏิบตั กิ บั ชีวติ ของเราได้อย่างถูกต้อง ทีจ่ ะทําให้เรานี้ไม่ตอ้ งทุกข์กบั ชีวติ ของเรา ไม่
ต้องทุกข์กบั ร่างกายทีเ่ ป็ นส่วนชัว่ คราว แล้วก็ไม่ตอ้ งสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราที่
เป็ นส่วนถาวรด้วย ตอนนี้เราทุกข์กบั ร่างกายทีเ่ ป็ นส่วนชัว่ คราว แล้วเราก็มาสร้างความ
ทุกข์กบั ใจทีเ่ ป็ นส่วนถาวร ด้วยการสร้างความอยากต่างๆขึ้นมา ถ้าเราหยุดความอยาก
ได้ เราก็จะดับความทุกข์ทอ่ี ยู่กบั ใจมาเป็ นเวลาอันยาวนานได้ แล้วเราก็จะไม่ตอ้ งมาหา
ร่างกายทีเ่ ป็ นส่วนทีไ่ ม่ถาวรต่อไป เพราะว่าการหาร่างกายนี้ ก็เป็ นเหมือนการหาความ
ทุกข์ดๆี นี่เอง ได้ร่างกายมาแล้วก็ตอ้ งได้รบั ความทุกข์จากความแก่ ได้รบั ความทุกข์จาก
การเจ็บไข้ได้ป่วย ได้รบั ความทุกข์จากความตาย ทีเ่ ราได้ผ่านมาแล้วนับไม่ถว้ น เป็ น
แสนๆล้านๆชาติมาแล้ว และก็จะเป็ นอย่างนี้ต่อไปอยู่เรื่อยๆ ถ้าชาติน้ ผี ่านไป โอกาส
หน้าทีจ่ ะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่น้ ี ก็ไม่รูว้ า่ จะมีพระพุทธศาสนา มาสอนมาบอกเราอยู่
หรือไม่ อาจจะมีก็ได้ อาจจะไม่มกี ็ได้ แต่โอกาสทีจ่ ะมีนนั้ มีนอ้ ยมาก เพราะอายุของพระ
พุทธศสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปจั จุบนั นี้ ท่านก็ทรงพยากรณ์ไว้วา่ จะอยู่ได้ประมาณ
๕๐๐๐ ปี นี่ก็อยู่มาแล้วกว่า ๒๕๐๐ กว่าปี ก็จะหมดไปทีละเล็กทีละน้อย ถ้าเรากลับมา
เกิดหลังจาก ๕๐๐๐ ปี ไปแล้ว ผ่านไปแล้ว เพราะเราอาจจะต้องไปใช้กรรมในอบาย
อาจจะต้องไปรับผลบุญในสวรรค์ กว่าจะกลับมาก็เวลา ๕๐๐๐ ปี กอ็ าจจะผ่านไป
กลับมาแล้วก็อาจจะไม่มคี าํ สอนของพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่ เราก็จะไม่รูค้ วามจริง ไม่รู ้
โทษของความอยาก ไม่รูเ้ หตุของการทีจ่ ะต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย ว่าเกิดจากความอยาก
เราก็จะไม่เลิกความอยากกัน เราก็จะทําตามความอยากกัน แล้วก็ตอ้ งไปทุกข์ ตอนที่
เวลาร่างกายแก่ เวลาร่างกายเจ็บ เวลาร่างกายตาย หรือเวลาจะทําตามความอยากแล้ว
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ไม่ได้ทาํ หรือเวลาไปทําบาปทํากรรม เพือ่ ทีจ่ ะได้ทาํ ตามความอยาก แล้วก็ตอ้ งไปรับผล
ของการทําบาปทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต ปัจจุบนั ก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตะราง ตาย
ไปก็อาจจะต้องไปเกิดในอบาย เป็ นผลทีเ่ กิดจากมีความอยากทัง้ นัน้ ถ้าไม่มคี วามอยาก
แล้วก็จะไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องไปทําบาป นี่ คือสิง่ ที่พวกเราควรจะมาคิดกัน ว่านานๆ
โอกาสอย่างนี้ จะมีสกั ครัง้ หนึ่ ง โอกาสที่ได้มาได้ยนิ ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้รู ้
เหตุของความทุกข์ รูเ้ หตุของการเกิดแก่เจ็บตาย ได้รูจ้ กั วิธีท่จี ะทําให้เราหยุดเหตุของ
การเกิดแก่เจ็บตาย หยุดเหตุของความทุกข์ได้ ถ้าเราไม่นําเอาไปปฏิบตั ิกไ็ ม่มีใครที่จะ
ทําอะไรได้ มันเป็ นเรื่องของเรา การปฏิบตั นิ ้ ี เราต้องปฏิบตั ิ และการรับผลของการ
ปฏิบตั ิเราก็เป็ นผูร้ บั ผล ถ้าเราปฏิบตั เิ ราก็จะได้รบั ผล ถ้าเราไม่ปฏิบตั เิ ราก็จะไม่ได้รบั
ผล พระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็เป็ นเพียงแต่ผูบ้ อกทางเท่านั้น เราจะเดินไปทางนั้น
หรือไม่มนั ่ ก็อยูท่ ่ีตวั เรา
ถ้าเราเดินไปไม่หยุดเราก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่าง
แน่นอน ถ้าเราไม่เดินไปหรือเดินไปแล้วหยุด หรือเดินไปแล้วหันหลังเลี้ยวกลับมาใหม่
เราก็จะไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลายได้ไปถึง
ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะทําให้เราไปได้ ไปถึงจุดหมายปลายทางนัน้ ก็คอื ศรัทธา ความเชื่อทีแ่ น่วแน่
ว่า สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่ามีประโยชน์กบั ชีวติ จิตใจของพวกเรา
เป็ นความจริง ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะถูกหลอกให้ทาํ โดยทีไ่ ม่ได้ประโยชน์จากการกระทํา
แล้วเราก็ตอ้ งมีความเพียร ถ้าเราไม่มคี วามเพียร เราก็จะไม่มวี นั ทีจ่ ะสามารถ จะไปถึง
จุดหมายปลายทางนัน้ ได้ ดังนัน้ ขอให้เราพยายามสร้างความเพียรขึ้นมา สร้างศรัทธา
ขึ้นมา ศรัทธาก็คอื ให้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ให้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ
ความเพียรก็คอื ให้เราบังคับตัวเราให้เราทํา ทําไป ทําจากน้อยไปหามาก ไม่ตอ้ งทํามาก
วันนี้เขามีวง่ิ มาราธอนทีพ่ ทั ยากัน เราอยากจะวิง่ มาราธอน แต่เราอาจจะยังวิง่ ไม่ได้เลย
ตอนแรกทีเ่ ราเริ่ม เราก็วง่ิ วันละกิโลฯก่อน ครัง้ ละกิโลฯหนึ่งก่อน หรือครัง้ ละ ๑๐๐
เมตรก่อนก็ได้ แล้วก็เพิม่ ขึ้นไป จาก ๑๐๐ เมตรเป็ น ๒๐๐ เมตร จาก ๒๐๐ เมตรเป็ น
๓๐๐ เมตร ทําไปเรื่อยๆ เพิม่ ไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็วง่ิ ได้เองมาราธอน ฉันใด การที่จะ
บําเพ็ญเพื่อให้ไปถึงมรรคผลนิ พพานได้ ก็เกิดจากการทําวันละเล็กวันละน้อยไปก่อน
นัง่ สมาธิวนั ละ ๑๕ นาที ๒๐ นาทีไปก่อน เจริญสติไปอยูเ่ รื่อยๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
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มากได้ พุทโธไปเรื่อยๆ ตื่นขึ้นมาลืมตาก็พทุ โธๆไป ทําไปเรื่อยๆ แล้วมันจะเพิ่มกําลัง
ขึ้นไปเอง มันจะมีกาํ ลังมากเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปมันก็จะสามารถพุทโธได้ทงั้ วัน
สามารถนัง่ สมาธิทาํ ใจให้รวมให้สงบได้ ให้ตง้ั อยูไ่ ด้เป็ นเวลายาวนาน แล้วออกจาก
สมาธิมาก็หดั เจริญปัญญา หัดมองทุกอย่างว่าเป็ นทุกข์ ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง
เพราะว่ามันไม่ถาวร เวลามันหมดไปก็จะเป็ นความทุกข์ ความสุขทีม่ อี ยู่ก็จะหมดไป
เมือ่ สิง่ ทีใ่ ห้ความสุขกับเรามันหมดไป เช่นสามีตายไป ภรรยาตายไป เราต้องอยู่คน
เดียวมันก็ไม่เหมือนกับตอนทีม่ สี ามีมภี รรยาอยู่ดว้ ย แต่สามีภรรยาก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีถ่ าวร
เกิดแล้วเขาก็ตอ้ งตายไป ไม่เขาไปก่อนเรา เราก็ไปก่อนเขา หรือไม่เช่นนัน้ ก็ไปพร้อมๆ
กัน ก็มแี ค่น้ ี ให้พจิ ารณาอย่างนี้ แล้วต่อไปจะได้ไม่ไปพึง่ ไปอาศัยสิง่ ต่างๆมาให้ความสุข
กับเรา เพราะมันมีโทษตามมา มีความทุกข์ตามมา เพราะมันไม่เที่ยง เพราะมันไม่ใช่
เป็ นของเรา มันไม่สามารถที่จะอยูก่ บั เราไปได้ตลอด ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ แล้ว เราก็
จะเห็นโทษ ของความอยากได้ส่งิ ต่างๆมาให้ความสุขกับเรา เห็นทุกข์ท่จี ะตามมา เราก็
จะหยุดอยากได้ พอเราหยุดอยากได้เราก็ถงึ พระนิ พพาน ก็มเี ท่านัน้ เอง จึงขอฝากเรื่อง
การมาศึกษาเรื่องของชีวติ ของพวกเรา ให้ท่านได้เอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ เพือ่
ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทจ่ี ะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติ
ไว้เพียงแค่น้ ี ขออนุโมทนาให้พร
ถาม มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ แปลว่าอะไรคะ มรรคมี ๘ เลยสับสนกับมรรค ๔
และผล ๔ คืออะไร ได้ยนิ ประโยคนี้มาแต่แรก นึกว่าเรียนไปเดีย๋ วเข้าใจเอง แต่
ยังไม่รูจ้ นป่ านนี้ ขอพระอาจารย์ รบกวนอธิบายด้วยค่ะ
ตอบ คือมรรคนี้ เปรียบเทีย่ บก็เป็ นเหมือนกับ การเรียนปริญญาระดับต่างๆ ส่วนผลก็
คือปริญญาทีจ่ ะได้รบั เช่นการจะเรียนปริญญาตรี เราก็ตอ้ งเข้ามหาลัยฯเรียนอยู่
๔ ปี พอเรียนจบ ๔ ปี ก็จะได้รบั ปริญญาตรี ทางพระพุทธศาสนาก็มปี ริญญาอยู่
๔ ขัน้ ด้วยกัน มีปริญญาตรีโทเอกและเหนือเอกขึ้นไป เป็ น ๔ ขัน้ ด้วยกัน ในแต่
ละขัน้ ก็ตอ้ งมีการเรียน มีการทําการบ้านทําข้อสอบ มรรคนี้คอื การเรียนการทํา
ข้อสอบ เช่นขัน้ แรกเราเรียกว่า โสดาปฏิมรรค กับโสดาปฏิผล ขัน้ ของพระ
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โสดาบัน การทีจ่ ะบรรลุขนั้ โสดาบันได้ก็ตอ้ งเจริญมรรค มรรคทีจ่ ะเจริญนี้ก็คอื
มรรค ๘ นี่เอง แต่คาํ ถามหรือปัญหาหรือข้อสอบนี้ของพระโสดาบัน อยู่ท่ี
สักกายทิฐิ คือความเห็นว่าร่างกายนี้ เป็ นตัวเราของเรา เห็นว่าขันธ์ ๕ ชีวติ ของ
เรานี้เป็ นตัวเราของเรา แต่ความจริงมันไม่ได้เป็ นตัวเราของเรา พระโสดาบันก็
ต้องศึกษาอย่างทีว่ นั นี้ได้แสดงให้ฟงั ถ้าฟังวันนี้เข้าใจและสามารถปฏิบตั ติ าม
ความจริงได้ คือปล่อยวางร่างกายได้ เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องปล่อย เวลาร่างกาย
จะต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ก็ไม่เดือดร้อน ไม่มคี วามอยากทีจ่ ะให้ร่างกายไม่แก่
ไม่เจ็บไม่ตาย อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็ นการทําข้อสอบเรียกว่ามรรค เรียนด้วยศึกษา
ไปด้วย แล้วก็พอถึงเวลาต้องทําข้อสอบก็ทาํ ถ้าทําผ่านก็จะได้รบั ปริญญาก็คอื
ได้รบั ผล ผลก็คอื โสดาปฏิผล ก็คอื ได้บรรลุเป็ นพระโสดาบัน พระโสดาบันนี้ก็จะ
มีรางวัลก็คอื จะไม่ตอ้ งไปเกิดในอบายอีกต่อไป และการจะกลับมาเกิดแก่เจ็บ
ตายนี้ ก็มไี ม่มากเกิน ๗ ชาติ และสามารถทีจ่ ะบําเพ็ญไปได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมี
พระพุทธศาสนามาสอนมานําทาง คือหลังจากที่ สมมุตวิ า่ ยังไม่ได้บรรลุธรรมขัน้
สูงกว่านี้แล้วตายไปก่อน แล้วเวลากลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่และไม่ได้มาพบกับ
พระพุทธศาสนา ก็ไม่เป็ นปัญหาเพราะมีทางอยู่ในใจแล้ว เห็นทางเห็นมรรคอยู่
แล้ว เห็นทางทีจ่ ะพาไปสู่พระนิพพานแล้ว ก็กลับมาปฏิบตั ติ ่อ มาทําปริญญาขัน้
โทต่อไป ปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไปได้ เพราะรูจ้ กั วิธีเรียนรูจ้ กั วิธีทาํ
ข้อสอบ เพียงแต่วา่ จะต้องศึกษาข้อมูลเพิม่ เติม ในการทีจ่ ะผ่านขัน้ ชัน้ ทีส่ ูงขึ้นไป
กว่านัน้ ได้
ชัน้ ทีส่ ูงไปกว่านัน้ ก็คอื การระงับดับกามารมณ์ คือกามราคะ คือความอยากทีจ่ ะ
ร่วมหลับนอนกับผูอ้ ่นื อันนี้พระโสดาบันถ้าอยากจะขึ้นไปสู่ขนั้ พระสกิทาคามี ก็
ต้องศึกษาเรื่องของอสุภะ ต้องดูให้เห็นร่างกายว่าไม่สวยไม่งาม สําหรับพระ
สกิทาคามีน้ ี ก็ไม่จาํ เป็ นจะต้องทําลายกามารมณ์ให้มนั หมดไป ถ้าทําให้มนั เบา
บางลงไป คือจาก ๑๐๐ เหลือสัก ๕๐ อย่างนี้ก็ถอื ว่าได้เป็ นพระสกิทาคามี พระ
โสดาบันนี้ยงั มีกามารมณ์ ๑๐๐ % แต่พอได้เริ่มพิจารณาอสุภะ แต่เนื่องจาก
กําลังของสติมไี ม่มากพอ ทีจ่ ะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดเวลา บางเวลาก็
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พิจารณาบางเวลาไม่พจิ ารณา เวลาทีพ่ จิ ารณากามารมณ์ก็ไม่มี เวลาไม่ได้
พิจารณาก็เกิดกามารมณ์ข้นึ มา ท่านเรียกว่านี่คอื ขัน้ ที่ ๒ ขัน้ สกิทาคามิมรรค
สกิทาคามิผล การเจริญมรรคก็คอื การเจริญพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆ นี่เรียกว่า
เป็ นการเจริญมรรค พอทําได้ถงึ ประมาณ ๕๐ % ก็ถอื ว่าได้บรรลุขนั้ ที่ ๒ ได้เป็ น
พระสกิทาคามี คือมีความอยากในกามน้อยลงไป เบาบางลงไป แต่ยงั ไม่หมดไป
ก็ตอ้ งทําต่อไป ก็เรียกว่าเข้าสู่ขนั้ ที่ ๓
ขัน้ ที่ ๓ นี้ตอ้ งสามารถพิจารณาอสุภะได้ตลอดเวลา หรือทุกเวลาทีเ่ กิดกามารมณ์
ขึ้นมา สามารถเอาอสุภะนี้มาดับได้ทนั ที ไม่จาํ เป็ นจะต้องไประบายกามารมณ์
ด้วยการไปหลับนอนกับผูอ้ ่นื เวลาเกิดกามารมณ์ข้นึ มาก็นึกถึงอสุภะทันที พอ
เห็นภาพอสุภะ กามารมณ์ก็จะดับไปทันที นี่กค็ อื ขัน้ ที่ ๓ เรียกว่า ขัน้
อนาคามิมรรค อนาคามิผล ถ้าสามารถดับกามารมณ์ดว้ ยอสุภะได้อย่างราบคาบ
อย่างสิ้นเชิง ก็ได้บรรลุเป็ นพระอนาคามี นี่ก็คอื ขัน้ ที่ ๓ มรรคผลขัน้ ที่ ๓
มรรคผลขัน้ ที่ ๔ ก็คอื ขัน้ พระอรหันต์ ขัน้ พระอรหันต์น้ กี ็จะต้องมา กําจัดอวิชชา
กําจัดมานะ ตัวสําคัญ ถ้าสามารถกําจัดมานะ ก็คอื การถือตัว ยังถือว่าตนเอง สูง
กว่าคนนัน้ เท่าคนนี้ ตํา่ กว่าคนนัน้ อยู่ เวลาทีม่ ใี ครเขามาดูถกู ดูแคลน ก็จะเกิด
ความทุกข์ใจขึ้นมา ก็ตอ้ งทําลายตัวมานะนี้ ว่าไม่มใี ครสูงกว่าใคร ไม่มใี ครตํา่
กว่าใคร เท่ากันหมด สําหรับจิตนี้มนั ไม่มสี ูงไม่มตี าํ ่ เป็ นตัวรูเ้ ฉยๆเท่านัน้ เอง แต่
ตัวสมมุตมิ นั เข้ามาหลอกจิต ให้คดิ ว่าจิตนี้สูงบ้างตํา่ บ้างเท่ากับผูน้ นั้ ผูน้ ้ บี า้ ง ก็
ต้องใช้ปญั ญาพิจารณาให้รูท้ นั เวลาเกิดการถือตัวขึ้นมา ก็จะได้ไม่ไปทุกข์กบั มัน
แต่ก็ยงั ต้องปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบของโลกอยู่ โลกเขายังมีผูส้ ูงกว่าผูต้ าํ ่ กว่าอยู่
ถึงเวลาก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามโลกไป อย่างในประวัตหิ ลวงปู่มนนี
ั ่ ่ หลวงตาเคยเล่าให้
ฟังว่ามีคนถามว่า เวลาพระอรหันต์ท่านมาประชุมกันนี้ ท่านจะนัง่ กันอย่างไร
ท่านก็ตอบว่า ท่านนัง่ ได้ ๒ แบบ ถ้านัง่ ตามโลกก็นงั ่ ตามลําดับพรรษา พระทีม่ ี
พรรษามากกว่าก็นงั ่ ข้างหน้า พระทีม่ พี รรษาน้อยกว่าก็นงั ่ ข้างหลัง แต่ถา้ ท่านจะ
นัง่ ตามแบบของวิมตุ ติ คือไม่ใช่เกี่ยวกับทางโลก ท่านนัง่ ตรงไหนก็ได้ แก่กว่า
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อ่อนกว่านัง่ ตรงไหนก็ได้ เพราะเหมือนกัน อันนี้ก็คอื ความแตกต่างระหว่างผูท้ ม่ี ี
มานะกับผูท้ ไ่ี ม่มมี านะ ผูท้ ไ่ี ม่มมี านะนี้ท่านทําได้ทงั้ ๒ แบบ นัง่ ข้างหน้าก็ได้ นัง่
ข้างหลังก็ได้ แต่ผูท้ ย่ี งั มีมานะอยู่น้ ตี อ้ งนัง่ ตรงทีข่ องตนเท่านัน้ ใครมาแตะนี้ เห็น
ชัดเจนไหม แสดงว่ายังไม่บรรลุ ผูท้ ม่ี านัง่ ข้างหน้านี้ แสดงว่าพวกทีน่ งั ่ ข้างหลังนี้
บรรลุเร็วนะ หรือผูท้ น่ี งั ่ ข้างหลังเพราะกลัว กลัวจะถูกถาม อันนี้ก็คอื ขัน้ ของพระ
อรหันต์ตอ้ งละมานะ แล้วก็ละอวิชชา อวิชชาก็ยงั ติดความสุขทีม่ อี ยู่ในจิตอยู่ แต่
เป็ นความสุขทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีเจริญมีเสือ่ มอยู่ แต่ยงั อยากให้มนั เจริญ
อยากให้มนั ไม่เสือ่ ม ก็เลยยังไม่หลุดเพราะยังมีความทุกข์อยู่ พอพิจารณาจน
เข้าใจว่ามันเป็ นเรื่องปกติของความสุขภายในจิต
ก็ยงั อยู่ภายใต้กฏของไตร
ลักษณ์อยู่ มีเจริญก็ตอ้ งมีเสือ่ ม พอรูท้ นั ก็ปล่อยวาง พอปล่อยวาง จิตก็หลุด
ออกจากความทุกข์นนั้ ไป สุขก็ได้ ไม่ทกุ ข์ก็ได้ จิตจะสุขก็ปล่อยมันสุขไป จิตมัน
จะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไป แต่ผูร้ ูไ้ ม่เป็ นทุกข์กบั มัน มันตรงนัน้ ก็จะหลุดพ้นได้
ทีน้ กี ็ได้เป็ นอรหัตตผล อรหัตตมรรคก็คอื ต้องทําลายตัวมานะตัวถือตน ตัวยึด
ติดกับความสุขภายในจิต อวิชชา ไม่รูว้ า่ ความสุขภายในจิตนี้ก็เป็ นอนิจจังทุกขัง
อนัตตา
นี่ก็คอื เรื่องของมรรค ๔ ผล ๔ แล้วหลังจากนัน้ ยังมีอกี ๑ คือนิพพาน มรรค ๔
ผล ๔ นิพพาน ๑ ถึงจะครบสูตร ผูท้ จ่ี ะได้นิพพานนี้ ต้องเป็ นผูท้ ไ่ี ด้อรหัตตผล
แล้ว ถึงจะได้รบั รางวัลโบนัส ถ้ายังไม่ได้ขนั้ พระอรหัตตผลนี้ยงั ไม่ได้นิพพาน ยัง
ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่ พระโสดาบันก็ตอ้ งกลับมาเกิด ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก
พระสกิทาคามีก็ ๑ ชาติ พระอนาคามีไม่กลับมาเกิดในกามภพ คือไม่กลับมาเกิด
เป็ นมนุษย์ แต่ยงั ต้องไปเกิดในสวรรค์ชนั้ พรหมอยู่ จนกว่าจะเข้าสู่ได้อรหัตตผล
พอได้อรหัตตผล แล้วก็จะได้พระนิพพาน เข้าสู่พระนิพพานได้ ก็จะไม่ตอ้ ง
กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป ท่านถึงเรียกว่า มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ นี่คอื
เป้ าหมายของการศึกษา ของการปฏิบตั ทิ างพระพุทธศาสนา หรือจะพูดตามทาง
โลกก็คอื ปริญญาขัน้ ต่างๆของพระพุทธศาสดา มีอยู่ ๔ ขัน้ ด้วยกัน จะเรียกว่า
ขัน้ อนุปริญญา แล้วก็ตรี โท เอก ไปก็ได้ แต่ละขัน้ ก็ตอ้ งมีมรรค คือการเรียน
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การทําข้อสอบ ต้องเรียนก่อน เรียนแล้วก็ทาํ ข้อสอบ ถ้าทําได้ก็จะได้รบั ปริญญา
ได้รบั ผล
ถาม ท่านอาจารย์อธิบายถึงเรื่องปริญญา ๔ ใบนี้ จําเป็ นไหมคะว่า สมมุตใิ นชาติน้ ี ถ้า
สําเร็จพระอรหันต์ เราต้องได้หนึ่งมาจากชาติทแ่ี ล้ว คือทําหนึ่งสองสามสีใ่ นชาติ
เดียวกัน ได้หรือเปล่าคะ
ตอบ ได้ ก็พระพุทธเจ้าก็ทาํ หนึ่งสองสามสี่ในชาติน้ ี พระอรหันต์ทงั้ หลาย หลวงตา ครู
บาอาจารย์น้ ี ท่านก็หนึ่งสองสามสีใ่ นชาติน้ กี นั ทัง้ นัน้
ถาม เราก็มคี วามหวัง
ตอบ ก็ ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี น้ ีไง เพราะใครก็ตามถ้ามาเกิดแล้วไม่รูจ้ กั อริยสัจ ๔ ก็
แสดงว่ายังไม่ได้บรรลุมาก่อน แต่ผทู ้ ร่ี ูจ้ กั อริยสัจ ๔ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งได้ยนิ ได้ฟงั จาก
คําสอนของพระพุทธเจ้า ก็แสดงว่าได้เป็ นพระโสดาบันแล้ว แต่ส่วนใหญ่ท่านก็
บรรลุไปหมดแล้ว เพราะว่าท่านอย่างมากก็ ๗ ชาติ พวกทีม่ าเกิด เช่น
พระพุทธเจ้าไม่รูจ้ กั พระอริยสัจ ๔ ตอนทีเ่ ป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ ตอนทีเ่ ป็ นสมณ
โคตมะนี้ ไม่รูจ้ กั อริยสัจ ๔ จึงไม่สามารถหยุดความอยาก ทําลายความทุกข์เวลา
ออกจากสมาธิมาได้ จนในทีส่ ุดต้องใช้ปญั ญาพิจารณาดู ก็เลยได้พบกับพระ
อริยสัจ ๔ รูว้ า่ ความทุกข์เกิดจากความอยาก และปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์น้ ี จะ
เป็ นตัวทีจ่ ะหยุดความอยากได้ อันนี้เป็ นหัวใจของการตรัสรู ้ ผูใ้ ดถ้าพูดว่าบรรลุ
แล้ว ไม่เคยพูดถึงเรื่องอริยสัจ ๔ เลย ก็แสดงว่าไม่รูเ้ รื่อง ไม่รูบ้ รรลุเรื่องอะไร ผู ้
ทีบ่ รรลุน้ ตี อ้ งชัดเจนในเรื่องอริยสัจ ๔
ถาม ผมอ่านเจอคําสอนของพระอาจารย์อยู่ช่วงหนึ่งทีบ่ อกว่า
การระลึกรูเ้ ป็ น
จุดเริ่มต้น เป็ นการตัง้ สติ เพือ่ เป็ นการไปสู่อกี จุดหนึ่ง คือการหยุดจิต ถ้าตามรูไ้ ป
เรื่อยๆ ตามจิตอยู่เรื่อยๆก็เหมือนการตะครุบเงา พอดีขอ้ นี้ผมสงสัยว่า ตรงนี้ต่าง
กับการภาวนาแบบการรูส้ ภาวะอะไรเกิดขึ้นก็สกั แต่วา่ รู ้ แล้วก็รูอ้ ย่างมีการปล่อย
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วางกัน เพราะฉะนัน้ มันเหมือนกับว่าเรา เราไม่รูถ้ งึ จิตจริงๆหรือเปล่าครับ เรารู ้
แค่การทีจ่ ติ ไปปรุงแต่ง
ตอบ คือการทีเ่ ราสักแต่วา่ รูไ้ ด้น้ ี เราต้องมีกาํ ลังหยุดจิต ให้สกั แต่วา่ รูจ้ ริงๆ ไม่ใช่สกั แต่
ว่ารูแ้ ต่ยงั ระงับความรักชังความกลัวความหลงไม่ได้ เช่นไปเห็นผีไม่สกั แต่วา่ รู ้
มันจะเกิดความกลัวขึ้นมา อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ เห็นภาพสวยๆงามๆก็เกิดกามารมณ์
ขึ้นมา ไม่สามารถระงับกามารมณ์ได้ อย่างนี้ก็ไม่ใช่สกั แต่วา่ รู ้ ถ้าสักแต่วา่ รูจ้ ริง
เห็นแล้วจะเฉยหมด ถึงจะเรียกว่าสักแต่วา่ รูจ้ ริง อันนัน้ มันขัน้ ระดับปัญญา แต่
ก่อนจะถึงขัน้ ปัญญาได้ มันจะต้องมีสมาธิเป็ นตัวหยุดใจให้สกั แต่วา่ รูใ้ ห้ได้ก่อน
ถาม ถ้าผมเข้าใจไม่ผดิ ถ้าเราจะดูจติ ได้จริงๆ แปลว่าต้องมีสมาธิตงั้ มันก่
่ อนเสมอหรือ
เปล่าครับ
ตอบ จะดูทกุ อย่างนี้ก็ตอ้ งมีสมาธิก่อน ถึงจะสามารถทีจ่ ะดูแบบใจไม่มอี คติได้
ถาม ครับ ถ้าเผือ่ เราดู เราดูถงึ สภาวะทีม่ กี ารปรุงแต่งแล้ว อันนัน้ ไม่ถอื เป็ นการดูจติ ใช่
หรือเปล่าครับ
ตอบ ก็ดูจติ เพราะว่าการปรุงแต่งก็เป็ นสภาวะของจิตเหมือนกัน ความคิดปรุงแต่งนี้ ก็
เป็ นตัวทีท่ าํ ให้เกิดสภาวะต่างๆขึ้นมาในจิต เกิดความสุข เกิดความทุกข์ เกิด
ความผ่องใส เกิดความเศร้าหมองขึ้นมา ก็เกิดจากตัวความคิดปรุงแต่งนี้ เราก็
ต้องหยุดมันก็เท่านัน้ ถ้าหยุดมันได้มนั ก็จะไม่มภี าวะต่างๆ
ถาม แต่ถา้ สมมุตเิ ราไปรูม้ นั แต่สภาวะนัน้ ไม่หยุดลง ก็หมายความว่าเราก็ได้ดูแต่เงา
ของจิต ไม่ถอื เป็ นการเจริญจิตตานุปสั สนาใช่ไหมครับ
ตอบ ไม่หรอก คือให้เรารูท้ นั มันแล้วไม่เกิด ความรัก ชัง กลัว หลงกับมันเท่านัน้ เอง
ปล่อยให้มนั เป็ นไป มันจะดีก็ปล่อยมันดี มันจะไม่ดกี ็ปล่อยมันไม่ดี ถึงจะ
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เรียกว่าเป็ นการดูแบบสักแต่วา่ รู ้ ทีน้ จี ะทําให้ไม่รกั ชังกลัวหลงได้ มันต้องมีไตร
ลักษณ์เป็ นตัวคอยหยุด ๔ ตัวนี้ ถ้าไม่มไี ตรลักษณ์มนั จะหยุด ๔ ตัวนี้ไม่ได้
ถาม ถ้าเผือ่ เราไม่เห็นไตรลักษณ์จริงๆ แล้วเราใช้การคิดเอาสอนใจเราเองนี้ จะมี
ประโยชน์ในเรื่องการภาวนาไหมครับ
ตอบ ก็มนั เป็ นขัน้ ดําเนินการไง ขัน้ ดําเนินการไปสู่การภาวนามยปัญญา การจะ
ภาวนามยปัญญาได้ตอ้ งมีสมาธิก่อน ถึงจะสามารถทําให้จติ สักแต่วา่ รูไ้ ด้จริงๆ
ถาม ผมอยากเรียนถามถึงสมถะขัน้ ต้นครับ คือเวลาเราภาวนาไปแล้ว รูส้ กึ ว่าฟุ้งซ่าน
นะครับ มีวธิ ีแก้การฟุ้งซ่านไหมครับ
ตอบ ก็ตอ้ งพยายามบริกรรมให้อยู่อย่างต่อเนื่อง และควรจะทําก่อนทีม่ านัง่ สมาธิ เรา
สามารถบริกรรมพุทโธได้ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาทีเ่ ราต้องใช้ความคิดไปกับการ
ทํางานทําการ ถ้าเราไม่ตอ้ งใช้ความคิดไปกับการทํางานทําการ ปกติเราก็คดิ เรื่อย
เปื่ อยอยู่แล้ว คิดไปแล้วก็เลยทําให้เราฟุ้งซ่านขึ้นมา ถ้าเราใช้การบริกรรมแทน
ปล่อยให้จติ คิดฟุ้งซ่านไป ต่อไปความฟุ้งซ่านก็จะหายไป
ถาม แล้วเมือ่ มันสงบล่ะครับ แล้วมันไม่อยากบริกรรม จะต้องทําอย่างไรครับ
ตอบ ก็ให้อยู่เฉยๆ ให้รูไ้ ปเฉยๆ จนกว่ามันจะเริ่มคิดแล้วเราก็หยุดมันใหม่ หรือว่าถ้า
เราสามารถทีจ่ ะบังคับความคิด ให้คดิ ไปในทางไตรลักษณ์ได้ก็คดิ ไปได้ คิดว่า
ร่างกายนี้ไม่เทีย่ ง เกิดแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ร่างกายนี้ไม่สวยไม่งาม เป็ น
ดินนํา้ ลมไฟไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นทุกข์ถา้ เราไปยึดไปติดมัน ให้คดิ อย่างนี้ก็จะ
เป็ นวิปสั สนาขึ้นมา เป็ นปัญญาขึ้นมา แล้วก็จะปล่อยวางร่างกายได้ เข้าใจไหม
ถาม เราสวดมนต์แบบไม่ออกเสียง บุญกุศลทีจ่ ะได้จะเท่ากันกับแบบสวดมนต์ออก
เสียงไหมคะ
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ตอบ คือบุญกุศลทีไ่ ด้จากการสวดมนต์ ก็คอื ความสงบ ความสงบนี้ถา้ สวดในใจมันจะ
สงบกว่าการสวดออกเสียง เพราะเวลาออกเสียงนี้มนั ต้องใช้พลังจิตมากกว่าการ
สวดภายในใจ เพราะต้องบังคับให้ร่างกายเปล่งเสียงออกมา ถ้าเราสวดภายในใจ
ได้ มันก็เหมือนกับเราบริกรรมพุทโธ หรือดูลมหายใจเข้าออก มันก็จะสงบได้ลกึ
และได้มากกว่าการสวดออกเสียง
ถาม คําว่าอุทศิ บุญให้ผูต้ าย พอเข้าใจ แต่ให้คนเป็ น คําว่าแบ่งบุญหรือนําบุญมาให้
หรืออื่นๆให้คนทีม่ ชี วี ติ อยู่ ควรพูดว่าอย่างไรจึงจะถูกต้องคะ
ตอบ บุญนี้คนทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ แบ่งให้เขาไม่ได้ เขาต้องเป็ นคนทําเอง สิง่ ทีเ่ ราอาจจะช่วย
ให้เขาได้บญ
ุ ได้ก็คอื เอาหนังสือธรรมะไปให้เขาอ่าน แต่ถา้ เขาไม่อ่านเขาก็ยงั
ไม่ได้บญ
ุ แต่ถา้ เขาได้อ่านเขาก็อาจจะได้บญ
ุ ถ้าเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจ แล้วเขา
สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นสภาพจิตของเขา ทีเ่ คยฟุ้งซ่านวุ่นวายให้ดบั ให้หายไปได้ จาก
การได้อ่านหนังสือธรรมะ ก็เรียกว่าเป็ นการแบ่งบุญได้แบบนี้ แต่การจะทําทาน
ให้เขานี้ แล้วบอกวันนี้ได้ทาํ ทานให้คุณแล้วนี้ ทําไม่ได้ นอกจากเขาฝากเงินทอง
ไปกับเรา ให้ไปทําทานให้เขาอย่างนี้ เขาก็จะได้บญ
ุ การทําทานนี้มนั ต้องเกิดจาก
ทรัพย์ของเราเอง เกิดจากเจตนาของเราเอง ว่าเราต้องการสละทรัพย์ส่วนนี้ไป ถ้า
เราทําอย่างนี้ถงึ แม้วา่ เราจะไม่ได้ไปเอง ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร ขอให้เราได้สละ
ทรัพย์ส่วนนี้ไปด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะสละ แล้วเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา คือ
บุญนี้มนั มีอยู่ ๑๐ ชนิดด้วยกัน บางชนิดก็ตอ้ งทําเอง บางชนิดก็ฝากคนไปทําให้
ได้ เช่นทานนี้เราฝากเขาไปได้ ธรรมะคําสอนนี้คนอื่นเขาเอามาสอนเราแล้วเราฟัง
แล้วเราเกิดความเข้าใจ ปล่อยวางความอยากได้ ทําใจให้สงบได้อนั นี้ก็เป็ นบุญ
เหมือนกัน เช่นวันนี้ญาติโยมฟังธรรมแล้ว ก็กลับไปเล่าให้คุณแม่ฟงั ทีบ่ า้ น หรือ
คุณพ่อฟังทีบ่ า้ น แล้วพอฟังแล้วคุณพ่อก็เข้าใจ คุณแม่ก็เข้าใจ ใจสุขใจสบาย
ขึ้นมา อันนี้ก็เหมือนกับเอาบุญมาฝากได้ แต่ผูฟ้ งั ต้องเข้าใจ ไม่ใช่เหมือนกับไป
พูดให้กบั เด็กฟัง เด็กฟังไม่รูเ้ รื่อง ฟังแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร อย่างนี้ก็จะ
ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้บญ
ุ
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ถาม ทําบุญทุกครัง้ ทีว่ ดั หรือทีบ่ า้ น เราควรถวายข้าวพระพุทธหรือไม่คะ
ตอบ ไม่ควรหรอก เพราะว่าพระพุทธนี้ท่านกินข้าวไม่ได้ พระพุทธต้องการปฏิบตั บิ ูชา
กับอามิสบูชา อามิสบูชาก็เครื่องสักการะ เช่นดอกไม้ธูปเทียน ปฏิบตั บิ ูชาก็นงั ่
สมาธิ ไหว้พระสวดมนต์อยู่ทห่ี น้าพระ นี่เรียกว่าปฏิบตั บิ ูชา การบูชาทัง้ ๒ ชนิด
นี้ พระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาด้วยการปฏิบตั บิ ูชานี้ เป็ นการบูชาทีแ่ ท้จริง
ถาม ถ้าพระแต่งเพลงและร้องเพลงเพือ่ สถาบันพุทธศาสนา จะถึงอริยบุคคลไหมครับ
หมายถึงอนาคามีบคุ คลไหมครับ
ตอบ ไม่รูจ้ ะตอบยังไง ท่านแต่งแล้วมีกามารมณ์หรือเปล่า การจะถึงอนาคามีได้น้ ี ต้อง
ไม่มกี ามารมณ์ ถ้าแต่งเพลงเหมือนกับเป็ นการแต่งกลอนไป แต่งบทสวดมนต์น้ ี
มันก็ทาํ ให้ใจสงบได้ มันขึ้นอยู่กบั บททีเ่ ราแต่งว่า มันส่อไปในการส่งเสริม
กามารมณ์หรือดับกามารมณ์ ถ้าแต่งว่า ร่างกายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังฯลฯ
มีอาการ ๓๒ ไม่สวยไม่งาม น่าเกลียด อย่างนี้ก็เป็ นอนาคามีได้
ถาม การนัง่ สมาธิแล้วพบกับความว่าง ไม่มคี วามคิด ลมเบาแล้วให้อยู่ตรงนัน้ ให้มนั
คลายตัวของมันเอง หรือคะ เพราะมีความรูส้ กึ ว่าคงสภาพไว้ไม่ได้ อยู่ได้แป๊ บ
เดียวเท่านัน้ มีวธิ ีใดทีจ่ ะคงสภาพนัน้ ไว้ได้นานๆคะ
ตอบ ก็หมันเจริ
่ ญสติให้มากขึ้น ตอนนี้อาจจะสงบแต่สงบไม่ได้นาน และอาจจะยังไม่
ลึก มันควรจะลงไปได้ลกึ กว่านี้อกี มันควรจะถึงขัน้ ทีแ่ บบเรียกว่า มหัศจรรย์ใจ
คือใครได้ลงถึงฐานของจิตแล้ว มันจะเหมือนกับขึ้นสวรรค์ทงั้ เป็ น แล้วมันจะ
บอกว่า ไม่เอาอะไรแล้วในโลกนี้ จะเอาตัวนี้ตวั เดียว นี่แหละคือคู่รกั ทีแ่ ท้จริงของ
เรา หามาตัง้ นานแล้วพึง่ มาเจอวันนี้เอง อันนัน้ แหละมันถึงจะเรียกว่าสงบจริงๆ
แล้วไม่สงสัยไม่ตอ้ งไปถามใครว่าเป็ นสมาธิหรือไม่เป็ นสมาธิ มันต้องอัศจรรย์ใจ
แล้วมันจะไม่อยากได้อะไรแล้ว
มีสามีมภี รรยาก็อยากจะยกให้คนอืน่ แล้ว
อยากจะไปขอบวชอยู่ภาวนาอยู่คนเดียว เพราะทีอ่ ยู่น้ มี นั วุน่ วายหนอ
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ถาม เวลาฟังเทศน์ของหลวงพ่อ ทัง้ ฟังสดและฟังจากซีดี ถ้านัง่ หลับตาฟัง จิตจะ
ฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยเปื่ อย หรือไม่ก็หลับ จับใจความได้นอ้ ย แต่ถา้ ลืมตาฟังจะ
พิจารณาตามได้ แต่หนู อยากนัง่ หลับตาฟังมากกว่า ควรแก้ไขอย่างไรดีคะ
ตอบ อันไหนทีม่ นั ทําให้ใจสงบก็เอาอย่างนัน้ แหละ
ถาม ปัจจุบนั นี้มขี า่ วการข่มขืนแล้วฆ่าเกือบทุกวัน ถ้าเราเจอกับตัวเอง เราควรจะสูค้ น
ทีค่ ดิ จะทําร้ายเราหรือเปล่าคะ และถ้าเราสูเ้ พือ่ ป้ องกันตัว และทําให้เขาต้องตาย
เราจะบาปไหมคะทีฆ่ ่าคนตาย หรือเราไม่ตอ้ งสูเ้ ลย ปล่อยให้เขาทําร้ายเรา เพราะ
คิดว่ามันเป็ นเวรกรรมของเราคะ
ตอบ ก็ไม่ควรจะสูห้ รอก ปล่อยมันไปตามบุญตามกรรม ถึงเวลามันจะตายก็ปล่อยมัน
ตายไป เพราะสูบ้ างทีมนั ก็อาจจะตายเหมือนกันอยู่ดี ถ้าถึงเวลาจะต้องตาย ถ้าไม่
สูอ้ าจจะไม่ตายก็ได้ เพราะเขาไม่ตอ้ งการจะฆ่าเรา เขาต้องการข่มขืนเราเท่า
นัน้ เอง ถ้าเขาต้องการทรัพย์ก็ยกให้เขาไป เขาได้สง่ิ ทีเ่ ขาต้องการแล้วเขาก็ไป ที่
เขาต้องฆ่าเราก็เพราะอาจจะต้องการปิ ดปากเราเท่านัน้ เอง ถ้าเขาต้องทําก็ถอื ว่า
มันเป็ นเรื่องธรรมดา เกิดแก่เจ็บตาย ถ้าเรายอมตายเราก็อาจจะบรรลุเป็ น
โสดาบันในตอนนัน้ เลยก็ได้
ถาม หนู ไม่มคี วามรูส้ กึ เมตตากับผูท้ เ่ี ห็นแก่ตวั ไม่มนี าํ้ ใจ โลภเอาแต่ตวั เอง ดูถกู คน
อื่นเลยค่ะ ถ้าคนทีล่ าํ บากเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยาก หนู จะเมตตาสงสารช่วยเหลือ
แต่ถา้ เป็ นคนทีเ่ ห็นแก่ตวั ไม่มนี าํ้ ใจกับผูอ้ ่นื
เป็ นอะไรหนู จะไม่รูส้ กึ สงสารเลย
ควรจะแก้ไขอย่างไรดีคะ
ตอบ ก็ทาํ ใจให้เป็ นกลางเฉยๆก็แล้วกัน เป็ นอุเบกขาไป ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องตาม
บุญตามกรรมของเขา เขาทําดีเขาก็ได้ดเี ขาทําชัว่ เขาก็ได้ชวั ่ แต่ในกรณีทเ่ี ขาตก
ทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็ไม่ควรทีจ่ ะดูดาย อย่างน้อยก็ควรจะช่วยเขาในระดับที่
จะทําให้เขาได้ดาํ รงชีพต่อไปได้ เช่นระดับของปัจจัย ๔ เช่นบ้านเขาไฟไหม้หรือ
นํา้ ท่วมแล้วไม่มเี สื้อผ้าไม่มอี าหาร เราก็ตอ้ งช่วยเหลือเขาไปตามความเหมาะสม
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แต่ตามปกติ ถ้าเราช่วยเขาไม่ได้ หรือไม่ควรจะทําเราไม่ควรจะช่วย เราก็ทาํ ใจ
เป็ นอุเบกขาไป
ถาม การทีเ่ ราเป็ นนักบุญทีด่ ี เราควรทีจ่ ะทําบุญ ละบาป ชําระใจให้สะอาดบริสุทธ์ ถ้า
เราทําบุญอยู่เป็ นประจําทํามากทําเยอะ ทําไปเรื่อยๆ ละบาปทัง้ หลายได้ แต่ยงั มี
จิตใจทีไ่ ม่เมตตา อิจฉาริษยาผูอ้ ่นื คิดว่าผูอ้ ่นื ตํา่ ต้อยกว่า ทําบุญน้อยกว่าเรา ดู
ถูกผูอ้ ่นื ไม่มนี าํ้ ใจกับผูอ้ ่นื เอาแต่ตวั เอง ไม่สนใจคนรอบข้างในสังคม อย่างนี้ถอื
ว่าเรายังไม่ใช่นกั บุญทีแ่ ท้จริงหรือเปล่าครับ
ตอบ มันก็เป็ นนักบุญบางส่วน ยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ ถ้าอยากจะให้ครบถ้วนบริบูรณ์
นี้จะต้องขยับไปเป็ นนักบวช เพราะว่าปัญหาความเห็นแก่ตวั นี้ มันอยู่ภายในจิต
เป็ นกิเลสตัณหาทีไ่ ม่สามารถทีจ่ ะทําลายได้ ด้วยการรักษาศีลหรือด้วยการทําทาน
ต้องอาศัยการภาวนาเท่านัน้ ถึงจะสามารถทีจ่ ะทําลายกิเลส
คือตัวความหลง
ความเห็นแก่ตวั นี้ได้ ต้องใช้การภาวนา จําเป็ นจะต้องขยับระดับขึ้นไป สู่ระดับ
ของนักบวช คือต้องใช้ให้เวลามากกับการภาวนา ถ้าเป็ นนักบุญนี้ ก็อาจจะภาวนา
กันพอหอมปากหอมคอ วันละครึ่งชัว่ โมง แต่ถา้ เป็ นนักภาวนานี้ จะต้องภาวนา
เป็ นเวลาสิบยี่สบิ ชัว่ โมง ยกเว้นเวลาหลับเท่านัน้ ถึงจะสามารถทีจ่ ะทําลาย
ความเห็นแก่ตวั ทีเ่ กิดจากความหลงนี้ได้
ถาม เรื่องคําถามเมือ่ สักครู่ เรื่องการข่มขืนผูห้ ญิง ในภาวะทีค่ นๆนัน้ ไม่มคี วามพร้อม
ไม่สามารถทีจ่ ะปล่อยวางเรื่องของตนเองได้น้ ี ถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านัน้
เกิดขึ้นนี่ มันก็เป็ นตราบาปของชีวติ ของคนๆนัน้ ไปเลย ชีวติ เหมือนตกนรกทัง้
เป็ น ในเมือ่ เขาปล่อยวางไม่ได้แล้วเกิดสภาวะแบบนัน้ กับเขา แต่ในกรณีทเ่ี ขา
ปล่อยวางได้แล้วเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มปี ญั หาอะไร ก็เลยคิดว่า การทีเ่ ราจะปล่อย
เรื่องนี้ให้เกิดขึ้น สภาวะนัน้ จะต้องมีความพร้อมทีจ่ ะปล่อยวางตัวนี้
ตอบ ก็เป็ นเรื่องของแต่ละคน ทีจ่ ะต้องพิจารณาเอาเองว่า จะเอาอะไร ทาง
พระพุทธศาสนา ทางที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ก็คอื ให้สละทรัพย์เพือ่ รักษา
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อวัยวะ สละอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ และสละชีวติ เพือ่ รักษาธรรม อยู่ทว่ี า่ เรา
ต้องการอะไร ถ้าเราต้องการรักษาทรัพย์เราก็ตอ้ งสูส้ ุดเหวีย่ ง ถ้าใครจะมาเอา
ทรัพย์ของเราไป แต่ถา้ เราต้องการรักษาธรรมเราก็ตอ้ งสละได้ทกุ อย่าง เพราะ
ธรรมนี้มคี ุณค่าเหนือทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ฉะนัน้ ก็สุดแท้แต่ แต่ละท่านจะต้อง
พิจารณา ก็ข้นึ อยู่กบั ปัญญาของแต่ละท่าน ถ้าใครเห็นว่าชีวติ ยังมีคุณค่ากว่า
หรือสถานภาพในสังคมมีคุณค่ากว่าธรรมะ ก็จะไม่สามารถทีจ่ ะสละได้
ธรรมะนี้ก็คอื การหลุดพ้นจากความทุกข์ ในทุกระดับนัน่ แหละ ตัง้ แต่ขนั้
โสดาบันขึ้นไปถึงขัน้ พระอรหันต์น้ ี จะต้องสละสิง่ เหล่านี้ได้หมด สละทรัพย์ได้
สละอวัยวะได้ สละชีวติ ได้ อย่างหลวงปู่ขาวท่านเคยพูดเอาไว้วา่ นิพพานอยู่ฟาก
ตาย ผูใ้ ดนี้ถา้ ยังไม่ยอมตายนี้จะไปไม่ถงึ พระนิพพาน เพราะความกลัวตาย
ความรักตัวกลัวตายนี้ จะทําให้เรายึดติดอยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิดนัน่ เอง แต่
ถ้าเราไม่รกั ตัวกลัวตาย เรารูว้ า่ มันเป็ นของสมมุติ มันไม่ใช่ตวั เราของเรา มี
ปัญญา เราก็ปล่อยมันได้อย่างง่ายดาย เพราะตัวเราทีแ่ ท้จริงก็คอื ใจ ใจทีถ่ กู
ความหลงหลอกให้ไปยึดติดกับเงินทอง ยึดติดกับอวัยวะ ยึดติดกับชีวติ นัน่ เอง
ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตวั เรา มันจะปล่อยมันไป แล้วเราก็จะ
ได้หลุดพ้นได้ ถ้าไม่ปล่อยเราก็จะยึดติดกับมันต่อไป
ฉะนั้นคําถามแต่ละคําถาม คําตอบแต่ละคําตอบนี้ คนฟังนี้ ก็ตอ้ งเอาไป
พิจารณา เพราะว่ามันขึ้นอยูก่ บั ภูมิปญั ญาของแต่ละคน ถ้าเป็ นอยู่ระดับประถม
ก็ตอ้ งทําข้อสอบแบบหนึ่ง ขัน้ มัธยมก็ตอ้ งทําข้อสอบอีกแบบหนึ่ง จะให้
เหมือนกันไม่ได้ แต่อนั นี้ พูดก็พดู เพื่อให้ถงึ ขัน้ สูงสุดเลย ก็คือขัน้ ต้องปล่อย
หมด เหมือนพระโมคคัลลานะท่านก็เป็ นพระอรหันต์ ท่านก็มอี ทิ ธิฤทธิ์ปาฏิหารย์
แต่ท่านก็มวี บิ ากทีจ่ ะต้องถูกคนเขาฆ่าตาย ท่านก็ไม่ใช้อทิ ธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ช่วย
เพราะท่านบอกว่าหนีเขาไปวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ตามมาต่อ เขาจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะ
ทําตามทีเ่ ขาต้องการจะทําได้ ดังนัน้ ผูห้ ญิงทีจ่ ะถูกข่มขืนถ้าเกิดเขาต่อสู ้ เขาวิง่ หนี
ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ถกู ข่มขืนอีก ถ้ามันเป็ นกรรมของเขาทีจ่ ะต้องถูก
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ข่มขืน มันก็ตอ้ งเจออีกอยู่ดี นัน่ แหละเป็ นเรื่องของวิบาก ทีพ่ วกเรามองไม่เห็น
กัน ไม่เข้าใจกัน แต่พระอรหันต์พระอริยะนี้ท่านเข้าใจกฏแห่งกรรม ท่านจะไม่
หนีกรรมไม่หนีวบิ ากกัน เข้าใจแล้วนะ
ถาม ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแบบว่าข่มขืนนะคะ คือว่าถ้าเกิดว่าผูห้ ญิง สมมุตวิ า่ ถ้าเขาจะ
มาข่มขืนเรา แล้วบอกว่า มันเป็ นกรรมของเรา ที่วา่ เราจะต้องโดนเขาข่มขืน คือ
คนนัน้ เขาถามเรื่องการป้ องกัน ถ้าเกิดว่าการป้ องกันตัวเอง ก็เป็ นเหมือนสัญชา
ตญานของมนุษย์อยู่แล้ว ถ้าเกิดว่าเราแบบสูต้ าม หมายถึงว่าสูป้ ้ องกันตัวเอง
ตามสัญชาตญาน แล้วถ้าเกิดว่ามันยังเกิดขึ้น แล้วเราทําใจยอมรับกับสิง่ ทีม่ นั
เกิดขึ้นได้ อย่างนี้จะไม่แปลว่าเราเข้าใจหรือคะ ถ้าเกิดว่าบอกว่าเขามาข่มขืนเรา
ก็แบบปล่อยให้เขาทํา อย่างนี้คอื หมายความว่า เราบรรลุ แล้วถ้าเกิดว่าสมมุตวิ า่
เขาต้องการจะข่มขืนเรา ถ้าเราไม่ขดั ขืนไม่ต่อสู ้ แล้วถ้าเขาไปทํากับคนอื่นต่อไป
อย่างนี้มนั จะไม่เหมือนเรา แบบว่าปล่อยให้เขายังทําต่อไปอย่างนี้หรือคะ
ตอบ ก็เรื่องของเขา เขาจะทําต่อไป คุณจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
ถาม แล้วเรื่องการป้ องกันตัวเองละค่ะ
ตอบ ก็ควรจะป้ องกันไม่ใช่ไม่ควร ไม่ควรจะอยู่ทไ่ี หนทีม่ นั เปลีย่ วทีม่ นั ท้าทายต่อการ
ถูกข่มขืน ไม่ควรใส่เสื้อผ้าทีท่ าํ ให้เขาเกิดกามารมณ์ข้นึ มา เราเป็ นคนสร้างเหตุให้
เขาเกิดกามารมณ์ข้นึ มา มาข่มขืนเราเองโดยทีเ่ ราไม่รูส้ กึ ตัว ไปอยู่ทเ่ี ปลีย่ วตอน
กลางคืน ตอนกลางคํา่ กลางคืนไปเดินคนเดียว มันก็ตอ้ งโดนนะสิ
ถาม แล้วถ้าอย่างแบบทีเ่ ด็กผูห้ ญิงอยู่ในบ้านแล้วโดนแม้กระทัง่
ตอบ อันนัน้ ก็เป็ นกรรมของเขา ไปอยู่ใกล้คนบ้ากาม ก็ช่วยไม่ได้
ถาม ตัวอวิชชาทีเ่ ป็ นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆนี้ จริงๆอวิชชามันมาจาก
ไหน แล้วมันมาได้อย่างไรครับ
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ตอบ ก็ตวั ทีไ่ ม่รูว้ า่ ความสุขความทุกข์ทแ่ี ท้จริงอยู่ตรงไหน ตอนนี้คุณรูห้ รือเปล่า
ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ตรงไหน ไม่รู ้ คุณเลยไปหาความสุขปลอม ความสุขปลอมที่
มีความทุกข์ตามมา ไปแต่งงานก็ตอ้ งไปทุกข์กบั ภรรยา ไปมีลูกก็ตอ้ งไปทุกข์กบั
ลูก ถ้าอยากจะพบกับความสุขทีแ่ ท้จริง ก็ตอ้ งทําตามแบบพระพุทธเจ้า ท่านทิ้ง
ลูกทิ้งภรรยาแล้วก็ไปอยู่คนเดียว ไปทําใจให้สงบ พอใจสงบก็จะรูว้ า่ อ๋อ
ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ตรงนี้เอง อยู่ทค่ี วามสงบ เข้าใจไหม
ถาม ถามเรื่องการแผ่เมตตาครับ คือท่องจํามาแต่เด็กว่า เวลาเราจะแผ่เมตตานี้ เราจะ
บอกว่า สัพเพสัตตา เป็ นบาลีแล้วก็แปลใช่ไหมครับ แล้วจริงๆ มีการแผ่เมตตา
เป็ นภาษาใจไหมครับว่าเราแผ่เมตตากันยังไงครับ
ตอบ อันนัน้ มันตอนทีเ่ ราท่องบาลีนนั้ เป็ นการเรียน เป็ นการสอนใจ ยังไม่ได้แผ่ ตอน
แผ่เมตตาก็คอื เวลาเจอใครก็ย้ มิ ให้เขา อย่างนี้แผ่เมตตา ไม่ตอ้ งใช้ภาษา เจอใคร
ก็ทกั ทาย สวัสดีครับ นี่ก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้ว ไม่ใช่เจอกันก็ด่ากัน
ถาม อย่างสมมุตเิ วลาอยู่ในทีๆ่ เป็ น ทีๆ่ เรารูส้ กึ ว่ามันมีโลกทิพย์อยู่อย่างนี้นะครับ แล้ว
เราต้องการทีจ่ ะแผ่เมตตาให้เขานะครับ
ตอบ ไม่ตอ้ งไปแผ่ให้พวกโลกทิพย์หรอก แผ่ให้พวกคนทีอ่ ยู่ดว้ ยกันนี่ก็พอ แผ่กบั
ภรรยาแผ่กบั เพือ่ นแผ่กบั คนทํางานนี้ เวลาเขาทําให้เราโกรธก็ให้อภัยเขา วันเกิด
เขาก็ซ้อื ของขวัญไปให้เขา นี่ เรียกว่าแผ่เมตตา
ถาม ถ้าเกิดการทีเ่ ราแผ่เมตตาด้วยใจของเราเองนี่ เราพอทีจ่ ะเข้าใจได้ แต่วา่ ถ้า
ยกตัวอย่างว่า เราเปิ ดสือ่ ธรรมะทีเ่ ป็ นบทแผ่เมตตาอย่างนี้นะครับ แล้วเราไม่ได้
อยู่ แล้วบทสวดมนต์หรือบทแผ่เมตตาทีเ่ ปิ ดขึ้นมาจากสือ่ นี่ อยากจะถามว่า
ความตัง้ ใจนัน้ อยู่
ตอบ ไม่ได้แผ่ ไม่ได้แผ่ การอ่านสวดนี้ มันเป็ นการเรียน เป็ นการสอนใจให้รูจ้ กั วิธีแผ่
วิธีแผ่จริงๆก็น่ี ตอนนี้เราด่าคุณ คุณก็ไม่ว่าเรา ให้อภัยอย่างนี้ เรียกว่าแผ่เมตตา
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ถาม ขอโอกาสยกตัวอย่างครับ คือทุกๆวันผมจะเปิ ดบทสวดมนต์เมตตาอัปปมัญญา
ครับ
ตอบ นัน่ แหละมันไม่ได้แผ่ ต้องมีคนรับสิมนั ถึงจะแผ่ คุณไปแผ่คนเดียว ไปแผ่กบั
ก้อนหินอย่างนี้ ไปแผ่กบั ฝาผนังมันจะมีใครมารับ
ถาม ถ้าอย่างนัน้ ก็เท่ากับไม่เกิดประโยชน์ในการเปิ ด
ตอบ ไม่เกิด มันเกิดประโยชน์ เพียงแต่สอนให้คุณเตรียมทําการบ้านไว้ เหมือน
นักมวยซ้อมชกไว้ก่อน เวลาเจอคู่ต่อสูจ้ ะได้ชกได้ เวลาเจอใครเขาโกรธก็ได้ ไม่
เป็ นไร ไม่เป็ นไรให้อภัยกัน เวลาใครปาดหน้าก็ย้ มิ ไปก่อนก็ได้ อันนัน้ แหละแผ่
เมตตา ไม่ใช่พอใครปาดหน้าก็เหยียบชนมันเลย
ถาม ขอกราบพระอาจารย์ยกตัวอย่าง ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าโปรดช้างนาฬาคีรนี ะครับ ว่า
ท่านแผ่เมตตาอย่างไรหรือครับ
ตอบ ท่านก็ย้ มิ ให้ชา้ งนะ ท่านก็ย้ มิ ให้ชา้ ง ทักมันว่าเป็ นไงสบายดีหรือ ช้างมันก็หยุด
ชาวพุทธเรานี้เข้าใจผิด คิดว่าเวลานัง่ สวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตานี้ แผ่เมตตา
ความจริงไม่ได้แผ่หรอก ไม่มคี นรับ พวกกายทิพย์เราก็ไม่รูม้ หี รือเปล่า ไปแผ่ให้
เขาทําไม เขาไม่มปี ญั หาอะไรกับเรา เราต้องแผ่กบั คนทีอ่ ยู่กบั เรา คนทีเ่ ราสัมผัส
ทีจ่ ะต้องพบปะกัน อันนี้ต่างหาก เป็ นบุคคลทีเ่ ราควรจะแผ่ คืออย่าไปมีเรื่องมี
ราวกับใคร ก็เรียกว่าการแผ่เมตตา ให้อภัยช่วยเหลือกันแบ่งปันกัน ให้ความสุข
ต่อกัน อันนี้เรียกว่าแผ่เมตตา อย่างทีเ่ ราทํากันนะ ปี ใหม่เราก็ ส.ค.ส. ใช่ไหม ส่ง
ความสุข อันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตา วันเกิดก็ซ้อื ของขวัญให้กนั หรือไม่เป็ นวันเกิด
ไปเทีย่ วทีไ่ หนกลับมาบ้านก็มขี องมาฝากกัน อันนี้ก็แผ่เมตตา
ถาม แบบในหนังสือจะมีบทสวด แล้วก็บอกแผ่เมตตา พอเราอ่านเราก็คดิ ว่าเราอ่าน
อย่างนี้คอื การแผ่เมตตา
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ตอบ ไม่ใช่ ถึงบอกว่าไม่ใช่ มันเป็ นการเรียนรูว้ ธิ ีแผ่เมตตา มันถึงไม่ได้แผ่กนั ไง เวลา
เจอกันมันก็แยกเขี้ยวใส่กนั ด่ากันตีกนั ว่ากัน จนแบ่งเป็ นสีกนั ไปอย่างนี้ นี่แสดง
ว่าไม่มเี มตตาเลย ทัง้ ๆทีส่ วดมนต์กนั ทุกคน สวดกันทัง้ ๒ สี พอเจอกันก็แยก
เขี้ยวใส่กนั ปรับความเข้าใจนะ การสวดมนต์ สัพเพสัตตา อเวราโหนตุ นี้เป็ น
การสอนใจ ว่าเราต้องให้อภัย ไม่จองเวรกับใคร แต่พอถึงเวลาจริงๆกลับทําไม่ได้
เอาละนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนําสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ไป
พินิจพิจารณา ไปปฏิบตั ิ เพือ่ ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆขึ้นไป
เทอญ
ถาม เรื่องการใส่บาตร จริงๆก็ฟงั หลวงตา ท่านพระอาจารย์มนั ่ ก็บอกว่า เวลาเราใส่
บาตร เราต้องถอดรองเท้า แต่มพี ระบางองค์กล่าวว่าไม่ตอ้ งถอด เพราะไม่
มีบญั ญติไว้ในพระไตรปิ ฎก
ตอบ อันนี้เป็ นเรื่องของความเคารพ โบราณเขาถือว่าการใส่รองเท้าเหมือนยืนสูงกว่า
พระ พระท่านไม่ได้ใส่รองเท้า เท่านัน้ เอง ก็มเี ท่านัน้ ทีท่ ่านให้ทาํ นี้ อยากให้ทาํ
ด้วยความเคารพ ทําด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน พระไม่ใช่ขอทาน พระเป็ นพระ
อริยะมาโปรด มาให้ได้บญ
ุ ได้กศุ ล ถ้าให้ขอทานก็ไม่เป็ นปัญหาใส่รองเท้าก็ได้
คนทีใ่ ส่รองเท้านี้ก็เหมือนกับคนให้ขอทาน แต่ถา้ เราให้พระนี้เรารูว้ า่ ท่านเป็ นพระ
ท่านสูงกว่าเรา แล้วเรายังจะทําตัวสูงกว่าท่าน นอกจากเราไม่รูก้ ็ไปอย่าง ถ้าเรารู ้
แล้ว
หลวงตาท่านเคยพูด เคยบิณฑบาตตามท่าน ท่านบอกคนใส่รองเท้า ท่านบอกว่า
เท้าสกปรกก็ล ้างได้แต่ใจสกปรกมันล้างยาก หลวงตาท่านพูดชัดเจน ใจมัน
สกปรก ใจมันยังมีอตั ตาตัวตนอยู่ การเข้าหาศาสนานี้เพือ่ การมาละอัตตาตัวตน
ไม่ใช่มาสร้างตัวตน มาถือเนื้อถือตัว เข้าใจไหม แต่เราบางทีก็เห็นคนใส่ เราก็ไม่
พูด ขี้เกียจ คนหูหนวกตาบอดก็ปล่อยเขาไป
ถาม อันนัน้ เป็ นกรรมของเขา แต่เป็ นกรรมไหมคะท่านอาจารย์
76

ตอบ เขาก็จะไม่ได้บญ
ุ ส่วนนัน้ ไป ทานทีเ่ ขาให้เขาก็ได้บญ
ุ แต่เขาไม่มกี ารละอัตตา
ตัวตน หรือเขาไม่รูก้ าละเทศะ ไม่รูว้ ่าควรไม่ควรอย่างไร แต่จาํ ได้ หลวงตาท่าน
พูดชัดเจน ตีนเปื้ อนล้างได้นะแต่ใจเปื้ อนนี้ล ้างไม่ได้หรือล้างยาก เราเคยเจอ
ผูห้ ญิง ตอนนัน้ อยู่ทว่ี ดั บวรฯ ไปพักชัว่ คราวแล้วออกมาบิณฑบาต มีผูห้ ญิงคน
หนึ่งตอนเช้าเขาจะไปทํางาน แต่เขาจะใส่บาตร เขาใส่รองเท้าแตะเขาถอดรองเท้า
ออก แล้วเขามีผา้ มา เวลาใส่บาตรเสร็จแล้ว เขาจะเอาผ้ามาเช็ดเท้าแล้วก็ใส่
รองเท้า เราก็ประทับใจ คนธรรมดาถ้าแต่งตัวใส่รองเท้าแล้วเขาจะไม่ถอดหรอก
เขาจะกลัวเท้าเปื้ อน ซึง่ ทางศาสนาท่านก็อนุโลม ถ้าเป็ นพระราชามหากษัตริย ์ เช่น
เวลาในหลวงเสด็จมาวัดญาณฯ มาถวายผ้ากฐินนี้ ท่านไม่ถอดรองเท้า ท่านเดิน
เข้าไปในโบสถ์ ใส่รองเท้าเพราะถือว่าเป็ นส่วนฉลองพระองค์ของท่าน เป็ น
เครื่องแบบทีท่ ่านต้องใส่ ถ้าไปถอดแล้วมันจะคล้ายๆว่าไม่เหมาะสม
ถาม ท่านเคยไปกราบหลวงตา
ตอบ อันนัน้ อีกเรื่องหนึ่ง เป็ นส่วนพระองค์ อันนัน้ ท่านไปในฐานะคนธรรมดา ไปหาครู
บาอาจารย์ แต่ทท่ี ่านไปในงานต่างๆนี้ ท่านไปในฐานะผูน้ าํ ของประเทศ มันไม่
เหมือนกัน ฉะนัน้ ทางศาสนาเราก็เห็นความสําคัญของพระเจ้าแผ่นดิน ก็มขี อ้
อนุโลมได้หลายข้อ อย่างเวลาพระสวดปาฏิโมกข์อยู่ ถ้าเกิดในหลวงจะเสด็จทัน
ควันโดยทีไ่ ม่รูล้ ว่ งหน้ามาก่อนนี้ ท่านบอกให้หยุดก่อน ให้รบั เสด็จก่อน ไม่ใช่ให้
ในหลวงมานัง่ รอ ให้พระสวดให้เสร็จแล้วค่อยรับเสด็จ เพราะว่าการทีท่ าํ ให้พระ
เจ้าแผ่นดินไม่สบายใจนี้ ไม่ดกี บั ศาสนา แต่ตอ้ งมีอยู่ในกรอบพอสวยพองาม คน
ไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู ้ ต้องศึกษา ต้องได้อยู่กบั ครูบาอาจารย์จะได้เห็นวิธีการ
ปฏิบตั กิ บั สิง่ ต่างๆของท่าน ท่านได้เรียนรูม้ าจากครูบาอาจารย์อกี ทอดหนึ่งแล้วก็
สืบทอดกัน
ถาม ต้องใจน้อมลง บางองค์ถงึ จะอยู่กบั ครูบาอาจารย์ แต่ถา้ ใจไม่นอ้ มก็ไม่ได้ ไม่ได้
ทําตามก็มี
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ตอบ ก็ฟงั แบบทัพพีในหม้อแกง ฟังแล้วไม่เอามาใส่ใจ ไม่เอามาพิจารณา ไม่เข้าใจ
ความหมายทีท่ ่านสอน ว่ามีความหมายอย่างไร มีเหตุมผี ลอย่างไร
ถาม ฟังในเอ็มพีสาม ซาบซึ้งใจมากเลย คือวันทีห่ ลวงปู่ชอบท่านก็อายุเยอะแล้ว ท่าน
ไปเยี่ยมหลวงปู่หลุย ตอนนัน้ หลวงปู่หลุยอายุ ๗๔ ในเอ็มพีสามบอกว่าหลวงปู่
หลุยท่านคุกเข่าลง แล้วล้างเท้าหลวงปู่ชอบด้วย ขนาดท่านอายุ ๗๔
ตอบ ใจมันไม่มอี ายุเหมือนกับร่างกาย ใจมันก็ยงั เป็ นเหมือนพระบวชใหม่ คนทีเ่ คยมี
อาวุโสกว่าก็ยงั มีอาวุโสกว่าอยู่นนั ่ ไม่ใช่เรามีอายุมากแล้ว ท่านอายุนอ้ ยลงทีไ่ หน
เท่าเดิม เหมือนตอนทีเ่ ราออกมาจากท้องแม่ ตอนนี้เรากับแม่ก็ยงั เป็ นเหมือนเดิม
เราก็ยงั เป็ นเหมือนทารกเป็ นลูกของแม่อยู่นนั ่
อย่างในหลวงเวลาปฏิบตั กิ บั
สมเด็จย่า ในกรณีส่วนพระองค์ท่านก็ปฏิบตั เิ หมือนลูกกับแม่ปฏิบตั กิ นั ไม่
เรียกว่าเป็ นพระเจ้าแผ่นดินกับแม่ ต้องรูจ้ กั กาละเทศะ รูต้ นรูบ้ คุ คล รูส้ ถานภาพ
ของตน ว่าตอนนี้อยู่ในสถานภาพใด ควรทีจ่ ะปฏิบตั กิ บั สถานภาพนัน้ ให้ถกู ต้อง
ก็อย่างทีพ่ ระอรหันต์ทท่ี ่านมาประชุมกัน ท่านก็ตอ้ งรูว้ า่ ท่านอยู่ในสถานภาพไหน
ถ้าอยู่ในสมมุตกิ ็ตอ้ งว่ากันไปตามลําดับพรรษา ถ้าอยู่ในระดับวิมตุ ติก็ไม่มปี ญั หา
ใครมาก่อนมาหลังก็นงั ่ ตามอัธยาศัยไป
ถาม ทีศ่ าลาใหญ่ เวลาทีน่ งั ่ ฉัน
ตอบ คือเขานัง่ ตามแถว แต่ละแถวก็ตามพรรษาอีก เพียงแต่มนั มีหลายแถว มันก็เลย
ไม่รูจ้ ะไปจัดเรียงอย่างไร ก็เอาแถวแต่ละแถวเป็ นเกณฑ์ไป แต่ละแถวก็จะมี
ลําดับพรรษาของเขาไป ก็ไม่เสียหายอะไร รูปแบบมันก็ไม่ได้วางแบบให้มนั เรียง
เป็ นแถวเดียว เขาก็เลยต้องวางเป็ น ๒ แถวขนานกันไป ก็ทางกิจนิมนต์ของพระ
ก็มี ๒ แบบ นิมนต์ไปในพระราชพิธีเป็ นทางการไปก็ตอ้ งมีพดั ยศ ก็ตอ้ งว่ากันไป
ตามขัน้ ธรรม ขัน้ ตรีขนั้ ธรรมขัน้ ราชขัน้ อะไรไป ถึงแม้วา่ พรรษาจะน้อยกว่าแต่ถา้
ยศสูงกว่า เอาพัดยศเป็ นหลัก แต่ถา้ ไปแบบเป็ นของชาวบ้านนี้ก็ตามแบบพรรษา
ไป
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ถาม แต่ก็เคยเห็นคนเขาจัดเขาสลับทีก่ นั ท่านทีอ่ าวุโสกว่าท่านก็บอกว่าไม่เป็ นไร คือ
ท่านปล่อยท่านไม่ยดึ ท่านก็วา่ ไม่เป็ นไรไม่ตอ้ งไปสับเปลีย่ น
ตอบ มันก็เป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี เี ท่านัน้ เอง เพือ่ ป้ องกันกิเลสตัณหาของแต่
ละคนทีช่ อบมักใหญ่ใฝ่ สูง มันจะได้มอี ะไรคอยเบรคไว้มงั ่ ไม่งนั้ เดีย๋ วมันจะไป
แย่งนัง่ กันทีห่ วั แถว พอเขานิมนต์พอถึงเวลางานก็ไปก่อนสักครึ่งชัวโมงจะได้นงั ่
หัวแถว
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