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กัณฑ์ท่ี ๔๙๘

เรื่องผ้าของพระภิกษุสงฆ์
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ช่วงนี้เป็ นช่วงกฐินกาล คือเป็ นระยะเวลา ๑ เดือน ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุ ญาตให้มีการ
ถวายผ้ากฐิน แก่พระผูท้ ่ไี ด้จาํ พรรษาตลอดระยะเวลา ๓ เดือน นับตัง้ แต่วนั แรม ๑ คํา่
เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๑๒ เป็ นระยะเวลา ๑ เดือนทีพ่ ระภิกษุสามารถรับผ้า
กฐินได้ ก่อนทีจ่ ะมีการถวายผ้ากฐิน พระภิกษุตอ้ งหาผ้าทีท่ ้งิ ตามป่ าช้า เช่น ผ้าห่อศพ
ผ้าทีท่ ้งิ ตามกองขยะ เพราะไม่มธี รรมเนียมถวายผ้าให้แก่พระภิกษุ มีธรรมเนียมเพียงแต่
การใส่บาตร สมัยยุคทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอนขึ้นมาใหม่ๆ ยังไม่มผี ู ้
ทีม่ าบวชเป็ นพระภิกษุมาก การหาผ้าตามป่ าช้าจึงพอเป็ นพอไป พอได้พอประมาณ แต่
ต่อมามีผูม้ จี ติ ศรัทธา หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เกิด
ศรัทธาอยากทีจ่ ะปฏิบตั ิ อยากทีจ่ ะบวช ก็เลยขอบวชกันเป็ นจํานวนมากขึ้นไปตามลําดับ
ผ้าทีท่ ้งิ ไว้ในป่ าช้า ทิ้งไว้ตามกองขยะ ก็เริ่มหายากขึ้น เพราะมีปริมาณผูท้ ต่ี อ้ งการนี้มมี าก
ขึ้นไป แล้ววันหนึ่งพระองค์ทรงเห็นพระกลุม่ หนึ่ง ได้เดินทางมาช่วงปลายพรรษา มา
กราบพระพุทธเจ้า ระหว่างทางก็ไปเจอฝนตก เวลาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าก็เฝ้ าด้วยจีวรที่
เปี ยกปอน เพราะไม่มผี า้ จีวรไว้เปลีย่ น จึงเห็นความลําบากของพระภิกษุ จึงได้บอกญาติ
โยม ว่าควรจะถวายผ้าให้แก่พระภิกษุ เพราะเป็ นสิ่งทีข่ าดแคลน ผูใ้ ดถวายผ้ากฐิน คือ
ผ้าทีเ่ ป็ นผ้าขาว ผ้าทีย่ งั ไม่ได้ตดั เย็บ ยังไม่ได้ซกั ย้อม ถวายให้พระภิกษุนาํ ไปตัดเย็บซัก
ย้อมเป็ นผ้าจีวร จะได้รบั อานิสงส์มากได้บญ
ุ มาก เพราะว่าเป็ นสิง่ ทีข่ าดแคลนในช่วงนัน้
การที่เราได้ให้ในสิ่งที่ขาดแคลนนี้ จะทําให้ผูร้ บั นั้นได้รบั ประโยชน์มาก การทํา
ประโยชน์ให้แก่ผูอ้ น่ื มาก ก็จะเป็ นบุญมากสําหรับผูใ้ ห้ ก็เลยมีประเพณีการถวายผ้า
กฐินมาตัง้ แต่บดั นัน้
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การถวายผ้ากฐิน พระพุทธเจ้าก็ทรงมีบญั ญัตขิ อ้ เงือนไขไว้หลายประการ เช่นระยะเวลา
ทีจ่ ะถวาย ถวายได้เพียง ๑ เดือน พระองค์ไม่ทรงต้องการให้ เรื่องการถวายผ้านี้มนั
ยืดเยื้อ ไม่อยากให้พระต้องมาคอยรับผ้าตลอดทัง้ ปี ก็เลยให้ถวายได้เพียงระยะเวลา ๑
เดือน และแต่ละวัดก็จะรับผ้ากฐินได้เพียงครัง้ เดียว วัดนั้นก็จะต้องมีพระภิกษุอยูจ่ าํ
พรรษาอย่างน้อย ๕ รูปขึ้นไป เพราะเวลารับผ้ากฐินมาแล้ว ก็จะมีพธิ ีอปุ โลก การกระทํา
อุปโลกน์ตอ้ งใช้พระภิกษุ ๔ รูป แล้วก็พระผูท้ ร่ี บั ผ้ากฐินอีกรูปหนึ่ง รวมเป็ น ๕ รูป พระ
ทีท่ าํ การอุปโลกน์ก็จะเป็ นผูท้ จ่ี ะเสนอ ว่าผ้าทีไ่ ด้รบั มานี้ควรจะให้ผูใ้ ดก่อน แล้วก็จะมี
พระทีจ่ ะสวดคุณสมบัตขิ องพระผูท้ จ่ี ะรับว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็จะมีพระทีจ่ ะตัง้ ญัตติ ให้
สงฆ์อนุมตั ิ มอบผ้านัน้ ให้แก่พระทีท่ างสงฆ์ได้เลือกเฟ้ นให้เป็ นผูร้ บั ผ้า นี้คอื พิธีอปุ โลกน์
ทีญ
่ าติโยมคงจะได้เห็นกัน เพราะว่าจะต้องทําในขณะทีถ่ วายผ้าเลย เวลาญาติโยมกล่าว
คําถวายผ้าแล้ว พระท่านก็จะรับผ้านี้ไปตัง้ ไว้ทท่ี ่ามกลางสงฆ์ แล้วก็จะมีพระสวดอุปโลก
๔ รูปตามลําดับ สวดเสร็จแล้วพระ ๒ รูปก็จะตัง้ ญัตติ การตัง้ ญัตติก็เหมือนกับการ
เสนอให้สงฆ์ได้รบั ทราบ ว่าทางคณะสงฆ์ได้ปรึกษากันแล้ว และเห็นพ้องต้องกันแล้วว่า
พระรูปนี้ ควรจะเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผ้ากฐิน พอสวดเสร็จก็เอาผ้านัน้ มอบให้กบั พระทีไ่ ด้เป็ นผู ้
เลือกให้เป็ นผูร้ บั ผ้ากฐิน
ในปัจจุบนั หรือตามธรรมเนียม ก็มกั จะเลือกพระทีเ่ ป็ นหัวหน้า เพราะเป็ นพระทีม่ ี
คุณสมบัตทิ ด่ี ที ส่ี ุด ครูบาอาจารย์ก็มกั จะเป็ นผูร้ บั ผ้านัน้ เมือ่ ได้รบั ผ้านัน้ แล้ว พระภิกษุ
ในวัดก็จะช่วยกันนําเอาไปตัดเย็บ เพราะจําเป็ นจะต้องทําให้เสร็จภายในวันนัน้ คือต้อง
ให้เสร็จก่อนสว่างของวันรุ่งขึ้น สมัยโบราณนี้จะนับวันเริ่มต้นทีต่ อนเช้ามืดตอนทีส่ ว่าง
พอสว่างก็ถอื ว่าเป็ นวันใหม่ นับจากสว่างถึงสว่าง ฉะนัน้ พอพระรับไปแล้ว อย่างวันนี้
ญาติโยมถวายผ้าไปแล้ว ตอนนี้พระท่านกําลังตัดเย็บกันชุลมุน เพราะว่าจะต้องตัด ต้อง
เย็บ แล้วก็ตอ้ งมาซักย้อมด้วยสี ต้มนํา้ แก่นขนุน แล้วก็ผสมสีกรักเข้าไป แล้วก็ตอ้ งเอา
ไปผึง่ เอาไปตากให้แห้ง กว่าจะแห้งบางทีก็มดื คํา่ พอตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์
ก็จะประชุมกันอีกครัง้ หนึ่ง แล้วก็ให้พระทีไ่ ด้รบั ผ้านัน้ อนุโมทนา อันนี้เป็ นการทําให้
พระภิกษุ มีความสามัคคีต่อกันและกัน ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกัน ทํากิจนี้ให้เสร็จ เสริม
ความเพียร คือให้ทาํ ด้วยความเร่งรีบไม่ให้ทอดทิ้ง ให้รบี ทําให้เสร็จ มีกจิ อันใดที่พงึ
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จะต้องทําก็รว่ มกันทําให้เสร็จ เป็ นการเสริมสร้างความเพียรในหมู่สงฆ์ เสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่สงฆ์ นี่ กค็ ือเรื่องของผ้ากฐิน
นอกจากทีจ่ ะต้องทําให้เสร็จภายในวันนัน้ แล้ว ผ้าที่ถวายต้องเป็ นผ้าขาว ผ้าที่ยงั ไม่ได้
ตัดเย็บ สมัยก่อนนัน้ จะไม่มรี า้ นขายผ้ากัน พระสงฆ์จะต้องหัดเรียนตัดเย็บผ้าจีวรกัน
แล้วเนื่ องจากพระนั้นไม่ใช่มีเพียงพระรูปเดียว ก็จะมีการถวายผ้าบริวารให้กบั สงฆ์ดว้ ย
เพราะว่านอกจากพระทีร่ บั ผ้ากฐินนัน้ แล้ว พระอื่นก็จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องเปลีย่ นผ้าเก่า เพราะ
ผ้าทีใ่ ช้มาตลอดระยะเวลา ๑ ปี ก็ตอ้ งชํารุดต้องขาด พระก็ตอ้ งหาผ้าใหม่กนั ฉะนัน้
นอกจากผ้าทีถ่ วายในพิธีแล้ว ก็ยงั มีถวายผ้าเป็ นพับๆ เพือ่ ทีพ่ ระรูปอื่นจะได้นาํ เอาไปตัด
เย็บเป็ นจีวรใหม่ เพือ่ จะได้เปลีย่ นจีวรเก่าทีข่ าดไป แล้วธรรมเนี ยมของพระป่ า ท่านก็จะ
ตัดเย็บผ้ากันเอง ไม่นิยมไปซื้อผ้าตามร้าน ผ้าสําเร็จรูปทีญ
่ าติโยมนิยมถวายพระ พระ
ป่ านี้ส่วนใหญ่ท่านจะไม่ใช้กนั ท่านจะนิ ยมใช้ผา้ ที่ตดั เย็บของตนเองช่วยกันตัดเย็บ เพื่อ
เป็ นการสืบทอดประเพณี พระป่ านี้ จะรูจ้ กั วิธตี ดั เย็บผ้าจีวรต่างๆ แต่พระบ้านพระเมือง
นี้จะไม่รูจ้ กั เพราะว่าจะมีผูถ้ วายผ้าสําเร็จรูป ผ้าไตรทีญ
่ าติโยมซื้อจากร้านมา ซึง่ บางที
มันก็ไม่ได้ขนาดกับพระที่จะใช้ เพราะพระนี้ก็มคี วามสูงตํา่ ไม่เท่ากัน ผ้าจึงมีแบ่งเป็ น ๓
ขนาด ขนาดเตี้ยขนาดกลางและขนาดสูง ขนาดสูงก็ประมาณ ๒ เมตรขึ้นไป ขนาดปาน
กลางก็ประมาณ ๒ เมตร ขนาดเตี้ยก็ประมาณ ๑.๘๐ เมตร นี่คอื ความสูงของผ้าจีวร
และสีของผ้าก็มหี ลากหลาย สมัยนี้แต่ละวัดก็มธี รรมเนียมใช้สผี า้ ต่างกันไป ตามครูบา
อาจารย์ของแต่ละวัด ครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้ตามครูบาอาจารย์ของท่าน ท่านเคยไปศึกษา
ไปเรียนรูอ้ ยู่กบั ครูบาอาจารย์ทไ่ี หน เขาใช้ผา้ สีอะไรท่านก็จะใช้สนี นั้ พอท่านมาตัง้ วัดท่าน
ก็จะใช้ผา้ สีนนั้ พระที่มาบวชในวัดนัน้ ก็จะใช้สตี ามกันไป แล้วถ้าหลังจากนัน้ พระที่
ออกไปตัง้ วัดของตนก็จะใช้สขี องวัดนัน้ ดังนั้นญาติโยมก็อาจจะเห็นว่ามีสผี า้ ของพระนี้
หลากหลายด้วยกัน สีเหลือง สีกรัก สีคล้ายๆ สีแดงก็มี อันนี้ ก็เป็ นไปตามธรรมเนี ยม
ของแต่ละวัด แต่ทางสายพระป่ านี้ ท่านจะซักย้อมด้วยนํ้ าที่ตม้ ด้วยแก่นขนุ น นํา้ ทีต่ ม้
ด้วยแก่นขนุนนี้จะออกเป็ นสีเหลืองๆ แล้วก็มสี ที เ่ี ป็ นสีผง เป็ นสีกรัก แล้วก็มสี เี หลือง
ทอง แล้วก็ยงั มีสที ไ่ี ด้มาจากการเอาหินแดงมาฝน จะผสมกันสามสี่สดี ว้ ยกัน สีผา้ ทีเ่ ห็น
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ของพระป่ าจะเป็ นอย่างนัน้ ส่วนผ้าทีญ
่ าติโยมอาจจะไม่ค่อยได้เห็น ก็คอื ผ้าทีพ่ ระท่านนุ่ง
ทีเ่ รียกว่าเป็ นผ้าอาบนํ้ าฝน ท่านก็ใช้หนิ แดงนี้มาฝน แล้วก็เอาผ้าขาวทีไ่ ด้มาย้อม แต่อนั
นี้ท่านมักจะใส่เวลาทีอ่ ยู่ในวัด เวลาทีท่ าํ งานทําการหรือเวลาทีไ่ ม่ได้ประกอบพิธีกรรม
เช่นการไปบิณฑบาตหรือการมาฉัน อันนี้ท่านจะใช้ผา้ ทีเ่ รียกว่าผ้าไตร พระนี้ จะต้องมีผา้
หนึ่ งไตรเป็ นผ้าครอง พระทุกรูปนี้ จะต้องมีผา้ ๓ ผืน
เวลาบวชนี้จะต้องมีผา้ ๓ ผืน คือ ผ้านุ่ งที่เรียกว่าผ้าสบง ผ้าห่มเรียกว่าผ้าจีวร และผ้า
ห่มกันหนาวเป็ นผ้า ๒ ชัน้ นี้ เรียกว่าผ้าสังฆาฏิ เวลาพระทําพิธีน้ ที ่านจะครองผ้าทัง้ ๓
ผืนนี้ ผ้านุ่งผ้าห่มแล้วก็ผา้ ห่มกันหนาวนี้เป็ นผ้าทีญ
่ าติโยมเห็นท่านพาดไว้บนบ่า อันนัน้
เป็ นผ้าห่มกันหนาว พระวินัยนี้ บังคับให้พระต้องดูแลรักษาผ้าทัง้ ๓ ผืนนี้ ไว้ให้
ปลอดภัย เพราะเป็ นสมบัติสาํ คัญของพระ เป็ นสมบัติ ๓ ชิ้นในอัฐบริขาร สมบัตขิ อง
พระทัง้ หมดนี้มี ๘ ชิ้นด้วยกัน ทีจ่ ะต้องดูแลรักษา เพราะขาดไปแล้วจะทําให้ลาํ บากได้
อัฐบริขารชิ้นที่ ๑ ก็คือบาตร บาตรนี้ถา้ หายแล้วอดตายแน่ๆ แต่ถา้ มีบาตรแล้วไปทีไ่ หน
ก็ไม่มวี นั อดตาย แล้วก็ผา้ ๓ ผืน ก็เป็ นผ้าเครื่องนุ่ งห่ม ปกติท่านก็จะห่ม ๒ ผืน ห่มผืน
หนึ่งนุ่งผืนหนึ่ง ผ้าสบงแล้วก็ผา้ ห่ม เวลาทีท่ ่านไปทําภารกิจเช่นขบฉันอะไร หรือพบปะ
กับญาติโยมต้อนรับญาติโยม ท่านก็จะห่มผ้าจีวรกับนุ่งผ้าสบง ถ้าทําพิธสี งฆ์กจ็ ะต้องเอา
ผ้าสังฆาฏิไปด้วย ผ้าห่มกันหนาว มันหนามากก็เลยไม่ห่มมัน ไม่ซอ้ นห่มมัน ก็เลยพาด
บนไหล่แทน แต่สาํ หรับพระป่ าเวลาออกบิณฑบาตนี้ ท่านจะเอาผ้าห่มกันหนาวนี้
ซ้อนทับกับผ้าจีวร ท่านจะเอาติดตัวไป เพราะว่าเวลาที่ท่านอยูใ่ นป่ า เวลาที่ท่านธุดงค์
แล้ว ท่านไปพักอยูใ่ นป่ านี้ ท่านไม่มีท่เี ก็บผ้าไว้ให้ปลอดภัย เวลาไปบิณฑบาตถ้าไม่เอา
ผ้าห่มกันหนาวนี้ไปด้วย กลับมาลิงอาจจะขโมยไปก็ได้ หรือสมัยก่อนผ้าเป็ นของทีห่ า
ยาก ก็อาจจะมีคนขโมยไปก็ได้ พระป่ าทีท่ ่านไปธุดงค์ท่านจึงนิยมทีจ่ ะเอาผ้าสังฆาฏิไป
ด้วย จะพาดไว้บนไหล่มนั ก็ไม่สะดวก เดีย่ วมันก็หล่นเดีย๋ วมันก็หลุด ท่านก็เลยซ้อนผ้า
จีวร คือเวลาห่มจีวรออกบิณฑบาตนี้ เหมือนกับห่มผ้า ๓ ผืนด้วยกัน เป็ นผ้า ๓ ชัน้ ผ้า
ห่มกันหนาวนี้มนั ๒ ชัน้ แล้วก็ผา้ จีวรอีกผืนหนึ่ง ก็เป็ น ๓ ชัน้ ถ้าเจอช่วงฤดูรอ้ นนี้ก็รอ้ น
น่าดู กลับมาจากบิณฑบาตนี้บางทีเหงือ่ แตก แต่ก็เป็ นธรรมเนียมทีท่ ่านรักษากันมา
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เพราะเป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องคอยดูแลรักษาผ้าไม่ให้หายไป เพราะถ้าหายแล้วจะลําบาก จะ
เดือดร้อน จะต้องไปหาผ้าใหม่
สมัยครูบาอาจารย์สมัยหลวงปู่มนนั
ั ่ น้
ท่านอยู่ในยุคทีย่ งั ไม่มคี วามเจริญทางด้านวัตถุ
เหมือนกับสมัยนี้ ผ้าก็เป็ นสิง่ ทีห่ ายาก สินค้าต่างๆ นี้เป็ นสิง่ ทีห่ ายาก หลวงตาท่านเคย
เขียนไว้ในหนังสือว่า พวกโอวัลตินพวกกาแฟอะไรนี่ ท่านบอกว่ามีแต่ภาพให้ดู ของไม่
ค่อยได้มกี นั ภาพจะดูยงั หายาก เพราะในช่วงยุคสงครามโลกมันก็เป็ นยุคทีว่ า่ มีการขาด
แคลนทางด้านวัตถุขา้ วของต่างๆ และการพัฒนาทางด้านวัตถุก็ไม่เจริญเหมือนสมัยนี้
สมัยนี้มวี ตั ถุขา้ วของเต็มไปหมด มันก็เป็ นคนละสมัย สมัยก่อนท่านจึงมีความ
ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องบริขารของท่าน บาตรท่านต้องรักษา ไปไหนก็ตอ้ งเอาติดตัวไป
ผ้าไตร ๓ ผืนก็ตอ้ งเอาติดตัวไป นอกจากผ้าไตรแล้วก็ตอ้ งมีเข็มขัด ที่เรียกว่ารัดประคด
เอว ไว้สาํ หรับรัดผ้าสบงด้วย เพราะผ้านี้จะไม่มซี บิ ไม่มกี ระดุม เป็ นผ้าแล้วก็มว้ นๆ กัน
เข้ามาแล้วก็มดั เข้ามาเท่านัน้ เอง ต้องมีประคดเอวไว้รดั อีกทีหนึ่ง ถ้าไม่มเี ดีย๋ วก็หลุด
แล้วก็มีเข็มกับด้ายไว้สาํ หรับปะเย็บจีวรเวลามันขาด แล้วก็มีมีดโกนไว้สาํ หรับโกนผม
โกนหนวด แล้วก็มีท่กี รองนํ้ า เพราะสมัยก่อนนี้ตกั นํา้ ตามลําธารตามบ่อ ไม่มนี าํ้ ประปาที่
เขากรองสะอาดแล้ว ต้องมีทก่ี รองนํา้ เพราะว่านํ้ าในบึงในบ่อในลําธารมีตวั สัตว์ เช่น
ลูกนํ้ า เวลาตักนํ้ าขึ้นมาก็ตอ้ งมีอะไรกรองไม่ให้มนั ติดขึ้นมาด้วย เพื่อที่จะได้ไม่ไปทํา
บาป ด้วยการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ เวลาดื่มนํ้ าเข้าไป และอาจจะเป็ นวิธีรกั ษาป้ องกันโรคภัย
ไข้เจ็บด้วย
นี่ คือสมบัติ ๘ ชิ้นของพระ ที่เป็ นสมบัตทิ ่พี ระพุทธเจ้าสอนให้ดูแลรักษาให้อย่างดี พระ
ก็มแี ค่น้ แี หละสําหรับสมบัติ พอแล้วสําหรับการเลี้ยงชีพ คือดูแลรักษาอัตภาพร่างกาย
ให้อยู่อย่างเป็ นปกติสุข ไม่อดอยากขาดแคลน ไม่ตกทุกข์ได้ยาก ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
เพือ่ ทีจ่ ะได้ใช้ร่างกายนี้มาทํากิจทีส่ าํ คัญ ก็คอื การพัฒนาจิตใจ พระพุทธเจ้าสอนให้พระ
นี้ ไม่ให้เสียเวลากับการเลี้ยงดูรา่ งกาย ให้ถอื หลักมักน้อยสันโดษ ในเรื่องของปัจจัย ๔
ของร่างกาย ให้ยนิ ดีอาหารตามมีตามเกิด ไปบิณฑบาตได้อะไรมาก็ฉนั ไป ถือว่าเป็ นการ
ฉันยา ไม่ได้ฉนั ด้วยความอยาก ไม่ได้ฉนั ด้วยความสุขจากการได้ฉนั อาหารชนิดทีถ่ กู
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ปากถูกคอถูกใจ ฉันเพือ่ ทีจ่ ะให้ร่างกายไม่หวิ ดับเวทนาทีเ่ กิดจากความหิว เพือ่ ทีจ่ ะได้มี
กําลังวังชา เพือ่ จะได้นาํ มาปฏิบตั ธิ รรม มักน้อยก็คอื ให้มสี มบัตนิ อ้ ยๆ เช่นให้มแี ค่
อัฐบริขาร เพราะจะไม่พะรุงพะรัง ไม่เป็ นภาระ ไม่ตอ้ งมาคอยกังวลดูแลรักษา มีมากมี
น้อย มันก็ดูแลร่างกายได้เท่าๆ กัน ถ้ามีพอประมาณแล้วมากกว่านัน้ มันก็ไม่ได้เกิด
ประโยชน์อะไรมากขึ้น ไม่ได้ทาํ ให้ร่างกายนี้ดขี ้นึ แต่อย่างใด ถ้ามีปจั จัย ๔ พอเพียงแล้ว
จะมีอกี ๒ – ๓ เท่าก็ไม่มปี ระโยชน์อะไร มีแต่จะกลายเป็ นภาระไปเปล่าๆ เพราะจะต้อง
ดูแลหรือจัดการกับของต่างๆ ทีม่ นั มีมากเกินความจําเป็ น
ฉะนัน้ ท่านสอนว่าอย่ามากังวลมาวุน่ วายกับเรื่องข้าวของต่างๆ ให้มไี ว้รบั ใช้เรา ไว้เลี้ยงดู
ร่างกายให้อยู่เป็ นปกติสุข ก็พอแล้ว ไปไหนมาไหนท่านบอกว่า ไปเหมือนนก นกนี้เวลา
บินไปไหนมาไหน เขาไม่มอี ะไรติดตัวไปด้วย เขาไปหากินข้างหน้าเอา ไปทีไ่ หนเขาก็ไปหา
อาหารตามทีเ่ ขาจะหาได้ พระก็เหมือนกัน เวลาไปไหนก็ไม่ได้เอาตูเ้ ย็นไปด้วย ไม่ได้เอา
ไมโครเวฟไปด้วย ไม่ได้เอาเสบียงอะไรต่างๆ ติดตัวไปด้วย เอาแต่บาตรใบเดียว พอไป
ถึงทีไ่ หนเช้าก็ออกบิณฑบาตได้เลย แล้วก็จะได้อาหารมา การอยู่แบบนี้มนั จะทําให้ ไม่
ต้องมาวุน่ วายกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ภาชนะการขบฉันก็ไม่ตอ้ งใช้ ช้อนก็ไม่มี พระ
ป่ านี้ท่านจะไม่นิยนใช้ชอ้ นเวลาฉัน เพราะเวลาบวชหลวงตาท่านบอกไว้วา่ อุปชั ฌาย์มอบ
ให้เพียงบาตรใบเดียว ไม่มชี อ้ นติดมาด้วย ไม่มชี อ้ นไม่มชี ามไม่มจี านอะไรติดมาด้วย
เวลาบวชนี้มแี ต่บาตรใบเดียว ท่านจึงนิยมฉันในบาตร มีอะไรก็ใส่ไปในบาตร รวมกัน
แล้วช้อนก็ไม่ใช้ จะใช้มอื รับประทานแบบคนโบราณ สบาย สะดวก ง่ายดาย ไม่ตอ้ งล้าง
ช้อน ล้างมือแป๊ บเดียวก็เสร็จ แล้วสมัยก่อนบาตรนี้ ก็เป็ นบาตรทีต่ อ้ งบ่ม คําว่าบ่มก็คอื
ต้องเอาไปเผาไปอบไฟ บาตรเหล็กนี้เวลาถูกไฟอบแล้ว มันจะมีสะเก็ดออกมาคลุมตัว
เนื้อเหล็กอีกทีหนึ่ง เพราะว่าถ้าเหล็กนี้ไม่มสี ะเก็ด เขาเรียกผิว ทีเ่ กิดจากการบ่มนี้ เวลา
เหล็กเจอนํา้ แล้วเช็ดไม่แห้ง มันก็จะสนิมขึ้นได้ สนิมขึ้นก็จะเป็ นอันตรายต่อร่างกายเวลา
รับประทานอาหาร ก็ตอ้ งเอาบาตรเหล็กนี้ไปบ่ม ไปบ่มแล้วก็จะมีผวิ เคลือบตัวบาตรอีกที
หนึ่ง แต่ผวิ นี้มนั บางมาก ถ้ามีของแข็งอะไรไปกระเทาะกระแทกมันหน่อยมันก็จะหลุด
พอหลุดแล้วก็ตอ้ งเอาไปบ่มใหม่ทนั ที เพราะว่าไม่สามารถทีจ่ ะปะมันได้ ต้องขูดมันออก
ใหม่หมด แล้วก็ไปเผาใหม่ ถ้าเผาครัง้ สองครัง้ มันก็จะทะลุ เพราะเวลาเผาแต่ละครัง้ มันก็
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จะบางลงไป เรื่องบาตรนี้สมัยก่อนท่านระมัดระวังมาก ท่านจะไม่ให้ใครมาแตะเลย ญาติ
โยมทีไ่ ม่รูจ้ กั จะมาขออุม้ บาตร หรือจะเอาบาตรไปล้างนี้ ท่านจะไม่ให้เอาไป จะให้คนทีร่ ู ้
เรื่อง เพราะเวลาล้างบาตรนี้ก็ตอ้ งไม่วางไว้บนพื้นทีแ่ ข็ง เขาจะต้องมีอะไรรองรับก้นบาตร
อีกทีหนึ่ง เช่นมีห่วงลูกยางวางไว้ เพือ่ จะได้ไม่กระแทกกับพื้นทีแ่ ข็ง เพราะถ้าวางไว้แบบ
กระแทกปังเดีย๋ วมันก็กระเทาะหลุดแล้ว
ฉะนัน้ บาตรนี้จะเป็ นบริขารทีท่ ่านดูแลรักษามาก ช้อนท่านถึงไม่นิยมใช้เพราะว่าบางทีใช้
ช้อนไปขูดกับก้นบาตรเข้า เดีย๋ วสิง่ ทีเ่ คลือบผิวทีเ่ คลือบอยู่มนั ก็จะหลุดออกมา ท่านก็
เลยไม่นิยมใช้ชอ้ นกัน ก็จะใช้มอื เป็ นช้อนแทน แล้วอาหารคาวหวานต่างๆ ก็ให้ใส่ไปใน
บาตร เพราะถือว่าเดีย๋ วมันก็ตอ้ งไปรวมกันทีใ่ นท้องอยู่ดี ท้องนี้ก็เป็ นบาตรใบที่ ๒ บาตร
ใบแรกก็อยู่ขา้ งนอก บาตรใบที่ ๒ มันก็อยู่ขา้ งใน ฉะนัน้ ก็เอามารวมกันไว้ทบ่ี าตรเลย
ไม่ตอ้ งมาแยกมันให้มนั ยุ่งยากไปเปล่าๆ เพราะว่ามันกลายเป็ นเรื่องของกิเลสไป เวลาที่
เราแยกอาหารคาวหวานนี้ มันเป็ นเรื่องของรสชาดแล้ว เรื่องของรูปสีกลิน่ รสแล้ว เป็ น
กามฉันทะแล้ว อาหารชนิดนี้จะต้องกิน ต้องเป็ นรสแบบนี้ อาหารชนิดนี้ตอ้ งเป็ นรสแบบ
นี้ ปนกันไม่ได้ พอปนแล้วมันเสียอารมณ์ กินไม่ลง วิธีทท่ี ่านจะแก้ปญั หาเรื่องของกาม
ฉันทะทีเ่ กี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร ก็ให้ใส่อาหารลงไปในบาตร ส่วนหนึ่งก็เป็ น
เพราะว่ามีภาชนะเพียงอันเดียว เวลาไปธุ ดงค์น้ ไี ม่ได้เอาถ้วยเอาชามเอาจานติดตัวไป
ด้วย เวลาไปบิณฑบาต ญาติโยมใส่บาตร กลับมาทีพ่ กั ก็เอาอาหารทีไ่ ด้ใส่ไปในบาตรแล้ว
ก็ฉนั ฉันเสร็จก็ลา้ งบาตรใบเดียวแป๊ บเดียวก็เสร็จ ไม่ตอ้ งยุ่งยากไม่ตอ้ งวุน่ วายไม่ตอ้ ง
เสียเวลามาก
แล้วการใส่อาหารเข้าไปในบาตรก็มี ๓ ระดับด้วยกัน ระดับแบบสบายๆ คือไม่ซเี รีย
สมากเกินไปก็คือ ใส่ลงไปรวมกัน ใส่ตรงไหนก็ได้ ไม่ได้ไปแยกแยะว่าจะต้องแยกข้าว
ไว้มมุ หนึ่ ง กับไว้มมุ หนึ่ ง ของหวานไว้มมุ หนึ่ ง อันนี้ แบบปานกลาง ถ้าแบบจูจ้ ่จี ุกจิก
หน่ อยก็แยก เอาข้าวไว้มมุ หนึ่ ง เอากับไว้มมุ หนึ่ ง เอาของหวานไว้มมุ หนึ่ ง แล้วอีกขัน้
หนึ่ งก็แบบขัน้ ที่ว่า ต้องการที่จะดัดกิเลส ก็คือคลุกมันเลย ใส่เข้าไปแล้วก็คนมันคลุก
มันเหมือนผัดข้าวในกะทะ ให้มนั เป็ นอาหารจานเดียว อันนี้ กินเพื่ออยู่ ไม่ได้อยูเ่ พื่อ
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กิน ถ้าอยู่เพือ่ กินนี้จะต้องสรรหา วันนี้จะกินอะไรดี กินทีไ่ หนดี อันนี้เรียกว่าอยู่เพือ่ กิน
ถ้ากินเพือ่ อยู่ก็มอี ะไรก็กนิ ๆ มันไป กินเหมือนกินยา อาหารนี้ ก็เป็ นเหมือนยารักษา
ร่างกาย ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ให้หวิ โหย อันนี้ก็เป็ นเรื่องการอยู่แบบมักน้อยสันโดษ
ของพระภิกษุ เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งมาเสียเวลามากกับการดูแลร่างกาย ถ้าอยู่องค์เดียวไป
บิณฑบาตฉันเสร็จนี่แปดโมง แปดโมงครึ่งก็เสร็จแล้ว ก็ภาวนาได้แล้ว ภาวนา ไม่ตอ้ ง
เสียเวลา ถ้าอยู่กบั หมูค่ ณะ อยู่ในวัด มีญาติโยมมาทําบุญใส่บาตรกันมากๆ กว่าจะเสร็จ
ก็เกือบสิบโมงสิบเอ็ดโมง บางวันถ้ามีคนมามาก นี่คอื สาเหตุหนึ่งทีบ่ างทีพระท่านจะต้อง
ไปปลีกวิเวก เพราะว่าเวลาอยู่กบั ครูบาอาจารย์ จะมีญาติโยมมาทําบุญกันมาก ก็จะต้อง
มีการงานทีจ่ ะคอยต้องดูแลกัน ต้องเตรียมข้าวเตรียมของไว้ตอ้ นรับญาติโยม เตรียม
ภาชนะเตรียมนํา้ เตรียมอะไร แล้วเวลาญาติโยมกลับ ก็ตอ้ งช่วยกันเก็บช่วยกันกวาด
ช่วยกันถู มันก็จะมีงานมากขึ้น แต่ถา้ เป็ นพระบวชใหม่ ก็มคี วามจําเป็ นทีย่ งั ต้องอยู่กบั
ครูบาอาจารย์ไปก่อน เพือ่ จะได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ แต่พอบวชไปได้แล้วปฏิบตั ไิ ปได้
มีความก้าวหน้าขึ้น สามารถทีจ่ ะไปปฏิบตั ติ ามลําพังได้ บางทีก็ตอ้ งขออนุญาตลาท่านไป
ปลีกวิเวก เพือ่ จะได้มเี วลาปฏิบตั ไิ ด้อย่างเต็มที่
แล้วการไปปลีกวิเวกก็จะเป็ นการทดสอบกําลังของตนเอง
เพราะเวลาอยูก่ บั ครูบา
อาจารย์น้ ี ส่วนใหญ่กอ็ าศัยบารมีของครูบาอาจารย์ คอยคุม้ ครองคอยดูแลคอย
ช่วยเหลือ แต่เวลาไปอยูต่ ามลําพังนี้ ก็ตอ้ งใช้บารมีของตนเอง ไว้ต่อสูก้ บั ภัย ทัง้ ที่มีอยู่
ข้างนอกและภัยที่มีอยูข่ า้ งใน ภัยข้างนอกก็คือสิงสาราสัตว์ต่างๆ ภัยที่อยูภ่ ายในก็กเิ ลส
ตัณหาต่างๆ อันนี้พอไปปลีกวิเวกแล้ว ก็ตอ้ งใช้ความรูค้ วามสามารถ ทีต่ นได้เรียนได้
ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ เพือ่ ทีจ่ ะมาใช้ต่อสูก้ บั ภัยต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้น คือเวลามีภยั ข้าง
นอกแล้วมันก็จะเกิดภัยข้างในตามมาด้วย เวลาเห็นสิงสาราสัตว์น้ ี มันก็จะเกิดความกลัว
ขึ้นมาได้ เกิดความกลัวถ้าไม่สามารถระงับความกลัวได้ มันก็จะอยูไ่ ม่ได้ ก็ตอ้ งหาวิธี
หาธรรมทีไ่ ด้เรียนมา ใช้ในการทีจ่ ะกําจัดความกลัว ถ้ากําจัดได้แล้วมันก็จะสบาย ถ้า
กําจัดไม่ได้ก็ยงั ต้องพยายามกําจัดต่อไป เพราะภัยทางทีเ่ กิดจากความกลัวก็คอื ความ
ทุกข์น่ีเอง ผูท้ ต่ี อ้ งการหลุดพ้นจากความทุกข์น้ ี ก็จะต้องดับความกลัวให้ได้
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วิธีดบั ความกลัวนี้ ก็มี ๒ ขัน้ ตอน ขัน้ แรกก็ดบั ด้วยกําลังของสติ เวลาที่ไปเจออะไรแล้ว
ทําให้เกิดความกลัวขึ้นมา ท่านก็บอกว่าดึงใจกลับเข้ามาอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงสิ่งที่ทาํ
ให้กลัว เช่นกลัวผีก็อย่าไปคิดถึงเรื่องผี กลัวเสือได้ยนิ เสียงเสือร้องก็อย่าไปคิดถึงเสียง
เสือร้อง ให้ใช้สติคอื การบริกรรมพุทโธๆ ถ้าใจจดจ่ออยู่กบั คําบริกรรมพุทโธเพียงอย่าง
เดียว ใจก็จะไม่สามารถทีจ่ ะไปคิดถึงสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดความกลัวขึ้นมาได้ พอใจจดจ่ออยูก่ บั
คําบริกรรมอย่างต่อเนื่ อง ใจก็จะรวมเข้าสูค่ วามสงบได้ การทีอ่ ยากจะให้ใจรวมนี้ มัน
จะต้องไปเจอเหตุการณ์ทม่ี นั ท้าทายต่อความกลัว ความเป็ นความตาย มันถึงจะภาวนา
กันอย่างเอาจริงเอาจัง ตอนทีเ่ ราภาวนาอยู่ในทีป่ ลอดภัยนี้เราเหมือนกับว่าเป็ นเหมือน
ของเล่น เล่นไป ภาวนาพุทโธไป หยุดบ้างไม่หยุดบ้าง เพราะว่ามันไม่มอี ะไรบังคับให้
ภาวนากันอย่างจริงๆจังๆ แต่ถา้ ไปอยู่ในสถานทีม่ นั น่ากลัว หรือไปเจอสิง่ ทีม่ นั น่ากลัว
ขึ้นมา มันต้องภาวนากันแบบฝากเป็ นฝากตายไว้เลย มันก็จะแบบว่าภาวนากันอย่างสุด
ฤทธิ์เลย เหมือนญาติโยมถ้าอยู่บนเครื่องบินนี้มนั จะตกอย่างนี้ สวดมนต์กนั วุน่ ไปหมด
เลย มันต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่าง ทีท่ าํ ให้เราต้องหาทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจ เพราะว่าถ้า
มันไม่มี มันจะเสียสติได้ มันจะเป็ นบ้าได้ กลัวมากๆ นี่มนั ก็ทกุ ข์ทรมานมาก
ถ้าอยากจะดับความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความกลัวนี้ ก็ตอ้ งใช้สติเป็ นเบื้องต้น เพราะ
เป็ นวิธที ่งี า่ ยที่สดุ ก็คือบริกรรมพุทโธ หรือสวดมนต์ไป อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนว่า
เวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้สวด ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ เมือ่ ระลึกถึงพระพุทธคุณ
แล้ว ความกลัวยังไม่หาย ก็ให้ระลึกถึงพระธรรมคุณ เมือ่ ธรรมคุณยังไม่หาย ก็ให้ระลึก
ถึงพระสังฆคุณ ให้ระลึกอย่างนี้กลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆ เดีย๋ วความกลัวก็จะหายไป จิต
ก็จะสงบตัวลงเข้าสู่ความสงบได้ มันเป็ นวิธีทค่ี รูบาอาจารย์ท่านชอบใช้กนั เพราะมันจะ
ทําให้จติ รวมได้จริงๆ ถ้าอยูใ่ นที่สบายๆ ปลอดภัยไม่มีภยั มันจะไม่ตง้ั ใจที่จะภาวนา
จริงๆจังๆ เพราะว่ามันไม่มีความกลัว เหมือนกับเวลาทีม่ คี วามกลัว มันจะต้องเอา
จริงๆจังๆ เลย พอภาวนาอย่างจริงๆจังๆ ไม่นานไม่ก่นี าที จิตมันก็รวมสงบได้ แต่ถา้ มัน
ไม่อยู่ในทีม่ นั มีภยั นี้ มันไม่ภาวนา มันไม่บริกรรมอย่างจริงๆจังๆ มันบริกรรมได้แปบ
เดียวก็หยุดแล้ว ไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้แล้ว จิตมันก็เลยไม่รวมกัน นี่ คือสาเหตุทาํ ไม
พระถึงต้องไปอยูใ่ นป่ าในเขา อยูใ่ นตามสถานที่ท่มี นั น่ าหวาดกลัวกัน ไปภาวนาในป่ า
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ช้ากันบ้าง ไปอยูใ่ นสถานที่มีสงิ สาราสัตว์น่ากลัวต่างๆ เพื่อที่จะได้กระตุน้ ความกลัวให้
เกิดขึ้น เมื่อมีความกลัวแล้วต้องรีบหาธรรมมาระงับมัน
ธรรมที่เราสามารถที่จะเรียกขึ้นมาได้อย่างง่ายที่สดุ ก็คือสติ ถ้าเราไม่มสี ติเราจะไปอยู่ใน
ทีเ่ หล่านัน้ ไม่ได้ เพียงแต่คดิ ถึงมันก็ไม่อยากจะไปแล้ว แต่คนทีม่ สี ติน้ เี ขาจะไม่กลัวเขาจะ
รูว้ า่ เวลาเกิดความกลัวขึ้นมา เขาจะมีสติพอทีจ่ ะยับยัง้ มันได้ หรือถ้ายังไม่มกี ็อยากจะไป
เพือ่ ทีจ่ ะได้บงั คับให้ใช้สติ เพือ่ ให้ยบั ยัง้ ความกลัวได้ ส่วนผูท้ เ่ี คยใช้สติยบั ยัง้ ความกลัว
แล้ว ก็อยากจะใช้ปญั ญาต่อไป เพราะการใช้สติยบั ยัง้ ความกลัวนี้ มันยับยัง้ ได้เป็ นครัง้
เป็ นครัง้ ไป เจอความกลัวครัง้ นี้ พอใช้สติบริกรรมพุทโธ ความกลัวหายไป แต่พอครัง้
หน้าไปเจอความกลัวไปเจอของทีน่ ่ากลัวอีก ความกลัวก็กลับขึ้นมาอีก มันก็ตอ้ งใช้สติแก้
ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ มันจะไม่เป็ นการแก้แบบถาวร มันแก้เป็ นเฉพาะกิจไป คราวนี้เจอ
ความกลัวก็พทุ โธๆ ไป พอจิตรวมลงจิตสงบลงความกลัวก็หายไป แต่พอคราวหน้าไป
เจอสิง่ ทีน่ ่ากลัวขึ้นมาอีก ก็ตอ้ งพุทโธอีก เพราะความกลัวยังไม่ตายยังไม่หมด
พอผูท้ ่ีได้ผ่านความกลัวด้วยการใช้สติแล้ว ขัน้ ต่อไปก็อยากจะกําจัดมันให้ถาวร ให้มนั
สิ้นซากไปไม่ให้มีความกลัวหลงเหลืออยูเ่ ลย ขัน้ ต่อไปท่านก็จะต้องใช้ปญั ญา ถ้าใช้
ปัญญากําจัดความกลัวได้แล้วนี้ มันจะหายไปอย่างถาวรเลย เช่นความกลัวนี้ มันกลัว
อะไร มันก็กลัวความตายไม่ใช่กลัวอะไร ถ้ากลัวความตายถ้าใช้ปญั ญาพิจารณา ก็ตอ้ ง
พิจารณาร่างกายว่ามันเป็ นอะไร มันเป็ นนิจจังหรือเป็ นอนิจจัง มันเทีย่ งหรือไม่เทีย่ ง มัน
จะอยู่ของมันอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่า หรือมันจะต้องตาย แล้วมันก็ตายได้ทกุ แห่งทุก
หน ไม่วา่ จะมีความกลัวหรือไม่มคี วามกลัว ไม่มสี ง่ิ ทีน่ ่ากลัวมาทําให้มนั ตายมันก็ตายได้
อยู่ในทีป่ ลอดภัยขนาดไหนถึงเวลามันจะตายมันก็ตายได้ ถ้าเวลาจะตายมันก็จะเกิด
ความกลัวขึ้นมา แล้วถ้าอยากจะให้มนั หายกลัวเลยก็ตอ้ งใช้ปญั ญาพิจารณา ว่าร่างกาย
มันเป็ นไตรลักษณ์ไม่ใช่หรือ มันเป็ นอนิจจังไม่ใช่หรือ มันเกิดแก่แล้วเจ็บแล้วก็ตอ้ งตาย
ไม่ใช่หรือ ใครไปห้ามมันได้หรือเปล่า มันเป็ นอนัตตาไม่ใช่หรือ เราไปสัง่ มันไม่ได้เราไป
ห้ามมันไม่ได้ ถึงเวลามันจะตายมันก็ตอ้ งตาย ถ้าพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ พอไปอยู่ใน
สถานทีม่ นั คับขันทีจ่ ะต้องปลงอย่างนี้ มันจะปลงได้ มันจะยอมตาย เพราะมันรูว้ า่ มันไม่
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มีทางไป ทางไปของใจก็คือต้องปลง เพราะว่าถ้าปลงแล้วมันปล่อย ปล่อยแล้วมันจะไม่
ทุกข์
อนิ จจังทุกขังอนัตตา เพราะว่ามันไม่ปล่อย อยู่กบั อนิจจัง อยู่กบั ของทีเ่ ป็ นอนัตตา แล้วก็
ไปทุกข์กบั มัน ทุกข์เพราะว่าไปยึดไปติดกับมัน ไปรักไปหวงมัน ไม่ยอมปล่อยมัน
อยากจะให้มนั อยู่กบั เราไปเรื่อยๆ ไม่มวี นั พลัดพรากจากเราไป แต่ร่างกายมันก็เป็ นของ
ชัว่ คราว มันเป็ นของทีจ่ ะต้องจากเราไป ถ้าเราไปรักไปหวงมัน เวลาต้องจากกันมันก็จะ
ทุกข์ข้นึ มา ท่านถึงเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ถา้ ใช้ปญั ญายอมรับว่าร่างกายมันต้อง
จากเราไป เราห้ามมันไม่ได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กบั มันเราก็ตอ้ งปล่อยมัน เราก็อย่าไป
อยากให้มนั อยู่กบั เราไปตลอด เราก็ยอมให้มนั ไปเมือ่ ถึงเวลาทีม่ นั จะไป เช่นตอนทีไ่ ปเจอ
ภัยอันตรายต่อชีวติ แล้วรูว้ า่ มีทางเลือก ๒ ทาง อยากจะสุขหรืออยากจะทุกข์ ถ้าทุกข์ก็
ยึดไป ถ้ายึดไม่ยอมปล่อยมันก็จะทุกข์ แต่ถา้ ยอมปล่อยเพราะรูว้ า่ ในทีส่ ุดก็ตอ้ งปล่อย
ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งปล่อย จะปล่อยแบบถูกบังคับให้ปล่อย หรือปล่อยแบบยอมปล่อย ถ้า
ปล่อยแบบยอมปล่อยมันก็จะไม่ทกุ ข์ แต่ถา้ ปล่อยเพราะถูกบังคับ เช่นเวลาจะตายมันก็
จะทุกข์ตลอด เพราะไม่ยอมปล่อย อันนี้เป็ นการใช้ปญั ญา เวลาที่ไปเจอภัยอันตราย ที่
ทําให้เกิดความกลัวขึ้นมา แล้วถ้าพิจารณาว่าสิง่ ที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับร่างกายนี้เท่านัน้
แหละ ภัยต่างๆ มันจะทําอะไรได้ มันก็ทาํ ทีร่ ่างกายเรานี่แหละ อย่างมากมันก็ตาย และ
ร่างกายนี้มนั ก็ไม่มวี นั ตายหรืออย่างไร
ก่อนหน้าทีเ่ ราจะมาเจอความจริงอันนี้ เราก็สอนใจไว้ก่อนแล้วว่า ร่างกายนี้เกิดมาแล้ว
ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ ถ้าเรา
คิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆ
พอเราไปเจอเวลาทีจ่ ะต้องตายเราก็จะปล่อยได้เราก็จะยอมได้
เพราะถ้าเราไม่ปล่อยเราจะทุกข์มากเราจะกลัวมาก ความกลัวความทุกข์น้ ี มนั ร้ายกาจยิ่ง
กว่าความตาย ความตายนี้มนั ไม่มโี ทษไม่มภี ยั ไม่มพี ษิ ไม่มภี ยั ไอ้ตวั ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยก็
คือความกลัวตายนี่แหละ ทีม่ นั ทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มาอย่างสุดขีด ความทุกข์น้ กี ็เกิด
จากความอยากไม่ตาย อยากจะอยู่ อยากจะให้มนั อยู่กบั เราไป ตัณหา ก็จะเห็นอริยสัจ
เลยเวลาปฏิบตั ิดว้ ยปัญญา จะเห็นชัดเลยว่า อ้อ ทุกข์ท่พี ระพุทธเจ้าบอกว่าอยูท่ ่คี วาม
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แก่ความเจ็บความตายนี้ ก็น่ีกาํ ลังจะเจอมันอยู่น่ี ทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะตัณหา
ความอยากไม่ให้มนั ตายนัน่ เอง แล้วปัญญาคือมรรคคืออะไร มรรคก็คือความจริง
ความจริงของร่างกายว่า แล้วมันไม่ตายหรือ แล้วเราไปสัง่ มันไปห้ามมันได้หรือเปล่า
มันเป็ นอัตตาหรือเป็ นอนัตตา มันเป็ นอนิ จจาหรือเป็ นนิ จจา มันก็จะสอบถามกันไป ไล่
พิสูจน์กนั ไป จนในที่สดุ มันก็ได้ขอ้ สรุปว่า มันเป็ นอนิ จจาเป็ นอนัตตา แล้วมันจะเป็ น
ทุกข์ถา้ เราไปยึดไปติดมัน ไปอยากให้มนั ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมา แต่ความจริงมันต้อง
แก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ถ้าเราไม่ฝืนความจริงเราก็จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้
พอหยุดได้ ความทุกข์ท่เี กิดจากความอยากไม่ตายมันก็จะหายไป ใจก็จะผ่านความกลัว
ตายไปได้ ร่างกายจะตายไม่ตาย จะไม่เป็ นปัญหา
ปัญหามันไม่ได้อยูท่ ่รี า่ งกาย มันอยูท่ ่ใี จ อยูท่ ่อี ริยสัจ ๔ อยูท่ ่ที กุ ข์สมุทยั นิ โรธมรรค จะ
เห็นธรรมก็ตอ้ งเห็นตัวนี้ เห็นทุกข์สมุทยั นิ โรธมรรค ถึงจะเรียกว่าเป็ นผูเ้ ห็นธรรม เห็น
การทํางานของตัณหาความอยาก ที่ทาํ ให้เกิดความทุกข์ข้ ึนมา เห็นการทํางานของ
ปัญญาที่ทาํ ให้ละความอยากได้ เห็นว่าร่างกายนี้มนั ต้องตายแน่ๆ ไม่มวี นั ทีจ่ ะไปเปลีย่ น
แปรความจริงอันนี้ได้ อาจจะไม่ตายวันนี้ก็ตอ้ งตายวันพรุ่งนี้อยู่ดี สักวันหนึ่งมันจะต้อง
ตาย เมือ่ ถึงเวลานัน้ ถ้าไม่ยอมรับความตายมันก็จะทุกข์ ถ้ายอมรับความตายได้มนั ก็จะ
ไม่ทกุ ข์ พอไปเจอเหตุการณ์ทร่ี ูว้ า่ ตัวเองจะต้องตายแล้วยอมรับความจริงได้วา่ ตายก็
ตาย ตายก็จบ ห้ามมันไม่ได้ อยากไปก็ทกุ ข์ไปเปล่าๆ อยากให้อยู่อยากให้มนั ไม่ตายก็จะ
ทุกข์ไปเปล่าๆ พอหยุดความอยากได้ ความทุกข์กห็ ายไป จิตก็รวมเข้าสูค่ วามสงบ
ปล่อยวางร่างกายได้ จิตก็เหมือนกับแยกออกจากร่างกายไปเลย ร่างกายอยูส่ ่วนหนึ่ ง
จิตจะไปอยูอ่ กี ส่วนหนึ่ ง อยูใ่ นความสงบอยูใ่ นมุมสงบ เวลาเกาะติดอยู่กบั ร่างกายนี้มนั
ทุกข์มาก พอปล่อยปั ๊บ มันเหมือนกับว่ามันหลุดออกจากร่างกายไป ไปอยู่อกี มุมหนึ่ง
จิตเหมือนดิง่ เข้าสู่ความสงบ เวลามันปล่อยด้วยปัญญา เวลามันเห็น เห็นว่าไปยึดไปติด
กับสิง่ ทีจ่ ะต้องตาย ไปอยากให้มนั ไม่ตาย ก็เลยเกิดความทุกข์ข้นึ มา พอปล่อยปั ๊บ มันก็
เหมือนกับว่าเราถือถ่านหินร้อนๆ อยู่ในมือเรา พอเรารูว้ า่ มันร้อน เราก็ปล่อยมันไปเลย
โยนทิ้งมันไปเลย พอโยนทิ้งปั ๊บ ไอ้ความร้อนทีม่ นั เผามือเรามันก็หายไป มือเราก็เย็น ใจ
เราก็เป็ นเหมือนมือนี้ ไปจับไอ้ร่างกายอันนี้ทร่ี อ้ นเป็ นไฟอยู่น้ ี ไม่ยอมปล่อยมัน มันก็
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ทุกข์ พอรูว้ า่ มันทุกข์เพราะว่าไปจับไอ้ความร้อนตัวนี้ ก็ปล่อยมันไปเท่านัน้ เอง พอปล่อย
มันปั ๊บ ใจเราก็เย็น เข้าสู่ความสงบ
อันนี้ ก็จะเห็นอริยสัจ ๔ ได้อย่างชัดเจน เห็นการทํางานของสมุทยั ที่ทาํ ให้เกิดความทุกข์
ใจขึ้นมา เห็นการทํางานของมรรคที่ทาํ ให้นิโรธปรากฏขึ้นมา คือความสงบความเย็นใจ
ความดับทุกข์ อันนี้แหละถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว ทีน้ ตี ่อไปก็จะรูว้ ธิ ีทจ่ี ะกําจัดปัญหาต่างๆ ทีม่ ี
อยู่ในใจ ว่ามันเกิดอยู่ทต่ี ณั หาความอยากเท่านัน้ และมันเกิดจากการทีไ่ ม่เห็นไตรลักษณ์
ไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะเห็นความจริงของสิง่ ต่างๆ ว่ามันเป็ นอนัตตามันไม่ใช่ของเรา เป็ นอนิจจา
เป็ นของชัว่ คราว ถ้าไปอยากให้มนั เป็ นอย่างอื่น มันก็จะทุกข์ข้นึ มาทันที ถ้าไม่อยาก
ปล่อยให้มนั เป็ นไปตามความจริงของมัน มันก็จะไม่ทกุ ข์ แล้วมันจะแก้ปญั หาความทุกข์
ใจด้วยวิธีน้ ไี ปถึงทุกชนิดเลย ความทุกข์ในใจทุกชนิ ดนี้ เกิดจากความอยาก เกิดจาก
ความหลงที่ไม่เห็นความจริงของสิ่งที่เราไปอยากว่ามันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ตวั เรา มัน
ไม่ใช่ของเรา มันก็จะใช้วิธีน้ ี แก้ปญั หาใจไป แก้ความทุกข์ของใจไปที่มีอยูห่ ลายระดับ
หลายชนิ ดด้วยกัน แต่วธิ แี ก้กแ็ ก้ดว้ ยวิธนี ้ ี เหมือนกัน คือใช้ปญั ญานี้ เป็ นตัวแก้ ถ้าใช้สติ
เป็ นตัวแก้มนั ก็แก้ได้ชวั ่ ครัง้ ชัว่ คราว เวลายังไม่สามารถใช้ปญั ญาได้ก็ใช้สติไปก่อน ถ้ายัง
ใช้ปญั ญาไม่เป็ น คิดไม่เป็ นว่าอนิจจังเป็ นยังไง อนัตตาเป็ นยังไง ก็ใช้สติพทุ โธๆ ไปก่อน
มันก็ระงับได้ชวั ่ คราว แต่ถา้ รูจ้ กั ใช้ปญั ญาแล้วมันก็จะแก้ได้อย่างถาวร พอแก้ได้แล้ว มัน
จะไม่มคี วามกลัวกับเรื่องนัน้ อีกต่อไป เคยกลัวตาย พอแก้ความกลัวตายนี้ได้แล้วต่อไป
ก็ไม่กลัวมันแล้ว อยู่กบั ร่างกายไปได้อย่างสบาย ถึงเวลามันจะตายก็เป็ นเรื่องของมัน
เรื่องของใจนี้เราแก้แล้ว เราไม่ไปทุกข์กบั มันแล้ว เพราะเราไม่ไปอยากให้มนั ไม่ตาย
นัน่ เอง
นี่ กค็ ือเรื่องของการไปปลีกวิเวก เพื่อที่จะไปเข้าห้องสอบ เพราะว่าเวลาอยู่กบั ครูบา
อาจารย์อยู่ในวัดนี้ บางทีทม่ี นั ปลอดภัย ยกเว้นว่าเป็ นวัดป่ าทีใ่ หญ่ทม่ี คี วามน่ากลัวอยู่ใน
วัดนัน้ ก็สามารถออกไปทดสอบจิตใจได้ ในยามคํา่ คืน ออกไปหาความกลัวในวัดนัน้ ก็
ได้ สมัยนี้ไม่จาํ เป็ น บางวัดนี้ทม่ี นั เปลีย่ วพอสมควร อย่างบนนี้เป็ นเขาเป็ นป่ าอยู่แล้ว ถ้า
อยากจะทดสอบก็ลองออกไปเดินเทีย่ วป่ าในตอนกลางคืนดู ไม่ตอ้ งฉายฟงฉายไฟ ใช้
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แสงเดือนแสงดาว กลัวก็ปลงมันไปเลย ถ้าปลงได้แล้วก็จะสบาย จะไม่กลัวตายอีกต่อไป
นี่ก็คอื เรื่องของธรรมะทีไ่ ด้มาฝาก มาแบ่งปันให้ญาติโยมได้ฟงั กัน ก็คดิ ว่าพอสมควรแก่
เวลา ก็ขออนุโมทนาให้พร
ถาม การกรานกฐินนี้ไม่อนุญาตให้ฆราวาสอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
ตอบ มันเป็ นกิจของสงฆ์ล ้วนๆ เป็ นเรื่องทีเ่ หมือนกับเวลาบวชพระอย่างนี้ เข้าไปใน
หัตถบาตไม่ได้ เหมือนกับเวลาผูแ้ ทนเขาประชุมในสภาอย่างนี้ คนข้างนอกนี้เขา
ไม่ให้เข้าไป มันเป็ นกิจของสงฆ์ ไม่เกี่ยวกับญาติโยม ในตอนทีอ่ ปุ โลกน์กฐินตอน
ทีญ
่ าติโยมถวายกฐินเสร็จ พระท่านอุปโลกน์ท่านก็จะมีวงของท่านอยู่ ญาติโยม
เข้าไปในนัน้ ไม่ได้ ต้องอยู่นอกหัตถบาตอย่างน้อย ๑ ศอก หรือ ๒ ศอก
เพราะว่ามันคล้ายๆ ว่าเป็ นเรื่องของสงฆ์ ไม่ใช่เรื่องของฆราวาสญาติโยม
ฆราวาสญาติโยมทําหน้าทีต่ อนทีก่ ล่าวคําถวายแล้ว พอกล่าวคําถวายเสร็จ มอบ
ผ้าประเคนให้กบั พระแล้ว ทีน้ พี ระท่านก็เอาเข้าไปในหัตถบาต หรือในบริเวณของ
พระสงฆ์ทาํ พิธีกรรม ท่านก็จะตัง้ ญัตติ ท่านก็ตงั้ อุปโลกน์กนั แล้วกรานกฐินนี้ก็
คือตอนทีท่ าํ ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในตอนเย็นหรือตอนคํา่ พระท่านก็จะเข้า
ประชุมกันอีกครัง้ หนึ่งทีโ่ บสถ์ หรือทีศ่ าลาแล้วแต่วา่ มีอะไรทีจ่ ะใช้เป็ นทีป่ ระชุม
แล้วก็จะมีการอนุโมทนา มีการทําพิธีกรานกฐิน เสร็จแล้วก็ถอื ว่าจบ
ถาม ปัจจุบนั นี้มคี นมาบวชแบบ ๗ วันบ้าง ๑๕ วันบ้าง แล้วก็สกึ ออกไป จุดประสงค์
ของการบวชแบบนี้ มีเพือ่ อะไรหรือครับ แล้วได้ประโยชน์จากการบวชไหมครับ
ตอบ อันนี้เขาเรียกว่าบวชเล่นๆ ไม่ใช่บวชจริงๆ ถ้าบวชจริงๆ เขาไม่สกึ กัน ฉะนัน้ การ
บวชสมัยครัง้ พุทธกาลกับบวชสมัยนี้ มันไม่เหมือนกัน สมัยนี้บวชเอาฤกษ์เอาชัย
กัน แต่สมัยพุทธกาลบวชเพือ่ ให้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
ดังนัน้ จุดประสงค์ของการบวชในพระพุทธศาสนานี้ มีไว้เพือ่ ให้ได้หลุดพ้นออก
จากวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย
ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่
เรื่อยๆ อันนี้เป็ นจุดประสงค์ ผูท้ บ่ี วชนี้ก็จะบวชแบบไม่สกึ กัน เพราะว่าพอบรรลุ
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แล้วก็ไม่รูว้ ่าจะไปไหน อยู่เป็ นพระสบายกว่า ของฟรีทกุ อย่างบ้านก็ฟรีขา้ วก็ฟรี
ก็ไม่รูจ้ ะเอาเงินทองไปทําอะไร เพราะว่าความสุขที่ได้จากเงินทอง สูค้ วามสุขทีไ่ ด้
จากการหลุดพ้นไม่ได้ ก็เลยอยู่เป็ นพระแล้วก็ทาํ หน้าทีส่ บื ทอดพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าต่อไป
ถาม ในขณะทําสมาธิอยู่นนั้ สมาธิได้ถอยออกมาเองโดยไม่รูต้ วั เหมือนสมาธิทผ่ี ม
ปฏิบตั อิ ยู่นนั้ มันตื้น และเป็ นบ่อยๆ ตอนนี้ ควรทําอย่างไรดีครับ
ตอบ ต้องสร้างสติให้มมี ากขึ้น สติน้ เี ป็ นตัวทีจ่ ะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ เข้าสู่สมาธิ แต่
ถ้ามีกาํ ลังน้อยก็เข้าไปได้ไม่ลกึ ได้ไม่นาน ถ้ามีกาํ ลังมากก็จะเข้าไปได้ลกึ ได้นาน
ดังนัน้ ถ้าอยากจะให้ได้สมาธิ อยู่นานๆ อยู่ลกึ ๆ ก็ตอ้ งหมันเจริ
่ ญสติเวลาทีไ่ ม่ได้
นัง่ สมาธิ คือต้องเจริญตลอดวันเลย ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมานี้ พุทโธไปเลย เจริญสติไป
เลย จะใช้พทุ โธก็บริกรรมพุทโธไปตลอดทัง้ วัน ยกเว้นเวลาทีจ่ ะต้องใช้ความคิด
ในเรื่องการงานต่างๆ ก็หยุดไว้ชวั ่ คราว ถ้าไม่ใช้การบริกรรม ก็ใช้การเฝ้ าดูการ
เคลือ่ นไหวของร่างกายในทุกอิรยิ าบถ ในทุกการกระทํา ไม่ให้คลาดจากสายตา
ของใจไป ไม่ให้ใจส่งไปคิดถึงคนนัน้ คนนี้เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ให้อยู่ทร่ี ่างกาย
ตลอดเวลา แล้วเวลานัง่ มันก็จะมีกาํ ลัง ทีจ่ ะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ ได้ลกึ ได้นาน
ได้
ถาม ขณะทีเ่ ราภาวนาดูลมหายใจ บางครัง้ จิตมันไปรับรู ้ ถึงการเต้นไหลเวียนของเส้น
เลือด ตรงขมับหรือตรงลําคอ และมีสมาธิรบั รู ้ รูส้ กึ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ แบบนี้ถอื
เป็ นการภาวนาหรือไม่คะ
ตอบ ไม่เป็ นการภาวนาแล้ว ถ้าภาวนาต้องอยู่กบั อารมณ์ทเ่ี ราได้กาํ หนดไว้ ถ้าเราใช้พทุ
โธก็ให้อยู่กบั พุทโธเพียงอย่างเดียว ถ้าลมหายใจก็ให้อยู่กบั ลมหายใจเพียงอย่าง
เดียว อย่าไปสนใจกับสิง่ ต่างๆ ทีม่ าปรากฏให้รบั รู ้ เพราะจะทําให้เสียสมาธิเสีย
สติ แล้วจิตก็จะไม่รวมเข้าสู่ความสงบ
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ถาม โยมมักจะติดอยู่กบั พุทโธทีเ่ ป็ นวง แต่ยงั มีมอื ขาและปากอยู่ ไม่สามารถทําให้
เหลือพุทโธแต่อย่างเดียว ควรทําอย่างไรต่อคะ
ตอบ ไม่ตอ้ งไปสนใจ ให้อยู่กบั คําพุทโธไปเรื่อยๆ จะมีอะไรมาปรากฏให้รบั รู ้ หรืออะไร
มาแทรกก็อย่าไปสนใจ เหมือนเราคุยกัน ๒ คนนี้ คนอื่นจะมาแทรกก็อย่าไป
สนใจ เราก็คุยของเราไป ถ้าเราคุยไปเรื่อยๆ เดีย๋ วพวกคนทีจ่ ะมาแทรกเขาเบือ่
เขาก็หายไปเอง แต่ถา้ เราไปให้ความสําคัญกับเขา ไปตอบไปโต้ไปคุยไปดูไปอะไร
เราก็จะไม่ได้พทุ โธ พอไม่ได้พทุ โธ มันก็จะฟุ้งขึ้นมา มันก็จะไม่น่งิ จะไม่สงบ
ถาม บางครัง้ ต้องกลืนนํา้ ลายต้องแก้ไขอย่างไรดี
ตอบ อย่าไปกลืน ให้มนั ไหลออกมาให้มนั ย้อยออกมา ไม่ตอ้ งไปสนใจกับเรื่องอะไร
ทัง้ นัน้ คันตรงนัน้ คันตรงนี้ก็ไม่ตอ้ งไปเกามัน เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ก็อย่าไปขยับ
มัน ให้อยู่กบั การภาวนาเพียงอย่างเดียว ถ้าพุทโธก็พทุ โธไปอย่างเดียว ดูลมก็ดู
ลมไปอย่างเดียว อย่าไปสนใจกับอะไรทัง้ หมด ร่างกายคิดว่าจะเอนไปทางซ้ายก็
ไม่ตอ้ งไปขยับมัน เอนไปทางขวาก็ไม่ตอ้ งขยับมัน เอนไปข้างหน้าเอนไปข้างหลัง
ก็อย่าไปสนใจ ก่อนเวลาเรานัง่ เราตัง้ ท่าให้มนั ตรงให้มนั ดีแล้วก็พอ ทีน้ มี นั จะเอน
บ้างไม่เอนบ้าง ใจเราไม่ตอ้ งไปกังวลกับมัน บางทีเราไปคิดกันเองว่ามันเอน มัน
เอนก็ปล่อยมันเอนให้มนั ล้มไปก่อนแล้วค่อยมาขยับ ถ้ามันยังไม่ล ้มก็ไม่ตอ้ ง
ขยับนะ เราภาวนาไปเรื่อยๆ มิฉะนัน้ มันก็จะโดนไอ้เรื่องพวกนี้หลอกเราอยู่
ตลอดเวลา ไม่ได้พทุ โธ ไม่ได้ภาวนา ฉะนัน้ ต้องมีสติทก่ี าํ ลังดีมนั จะไม่สนใจ มัน
จะพุทโธมันไปอย่างเดียว อะไรจะมาให้รบั รูใ้ ห้อะไรมาแกล้งมากลันมาหลอกมั
่
น
จะไม่สนใจ มันจะอยู่กบั พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ ไปเรื่อยๆ ทีน้ ถี า้ ดูลมก็ดูลม
ไปเรื่อยๆ ถ้ามันต่อเนื่อง ไม่นานมันก็สงบ
ถาม เมือ่ ก่อนนี้เดินจงกรมไปพุทโธไป แต่พอมาได้ยนิ ว่า การเดินจงกรมและพุทโธไป
เป็ นการเหยียบยํา่ พระพุทธเจ้า จึงสับสนในการปฏิบตั คิ รับ ว่าทีท่ าํ อยู่ผดิ หรือ
เปล่าครับ
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ตอบ พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อยู่ทเ่ี ราเหยียบหรอก พุทโธก็ไม่ได้อยู่ทเ่ี ท้าเข้าใจไหม พุท
โธอยู่ทใ่ี จ การระลึกถึงพุทโธนี่ ระลึกภายในใจ ส่วนร่างกายมันจะเดินไปเดินมา
มันก็เรื่องของร่างกาย มันคนละเรื่องกัน ไม่เกี่ยวกัน ทําได้ เดินจงกรมก็พทุ โธได้
แม้แต่เข้าห้องส้วมขับถ่ายก็พทุ โธได้ ไม่มปี ญั หาอะไร ไม่ได้เสียความเคารพแต่
อย่างใด พระพุทธเจ้าบอกสติเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นในทุกกรณี ต้องมีสติตลอดเวลาไม่
ว่าจะทําอะไร ขับถ่ายอะไรก็ตอ้ งมีสติ มิฉะนัน้ จะเลอะนะถ้าไม่มสี ติ ถ่ายไม่ถกู ที่
ถูกทาง คนไม่มสี ติเมาเหล้า บางทีอาเจียนหรืออ้วกหรือถ่ายทีไ่ หนก็ถ่ายไปเลย
นัน่ แสดงว่าไม่มสี ติ ถ้าไม่มสี ติก็ตอ้ งใช้พทุ โธดึงกลับมา เพือ่ จะได้มสี ติ จะได้รูว้ า่
เราทําอะไร ตรงไหนถูกต้องหรือไม่ถกู ต้องอย่างไร
ถาม พยายามเจริญสติทกุ วัน แต่วา่ เจริญสติยงั ไงมันก็ได้แป๊ บหนึ่งแล้วมันก็หลุดนะ
คะ มีวธิ ีทาํ อย่างไรให้มนั เจริญสติได้ต่อเนื่องมากขึ้น
ตอบ ก็พยายาม พอหลุดก็กลับมาใหม่ พอหลุดก็ตงั้ ท่าใหม่ไปเรื่อยๆ อย่าหยุด อย่า
ยอมแพ้ พอรูว้ า่ เผลอก็กลับมาใหม่ ทําไปเรื่อยๆ ต้องพยายาม ความพยายามอยู่
ทีไ่ หนความสําเร็จอยู่ทน่ี นั ่
ถาม เวลานัง่ สมาธินะคะ พอนัง่ สักพักตัวมันก็จะเขย่าและเขย่ารุนแรงมาก
ตอบ แสดงว่าสติเราไม่มแี ล้ว จิตมันไม่มตี วั ควบคุม มันก็เลยไปเขย่าร่างกาย ก็ลองใช้
การสวดมนต์ดูก็ได้ ถ้ารูส้ กึ มันเริ่มเขย่า สติทเ่ี ราใช้อยู่มนั มีกาํ ลังไม่พอ ก็ลองใช้
การสวดมนต์ไป ดึงกลับมาสวดมนต์แล้วมันก็จะหาย
ถาม พอดีฟงั วิทยุแล้วเขาบอกว่า เราสวยก็เพราะบุญ สูงตํา่ ก็เพราะบุญ ดําขาวก็เพราะ
บุญอย่างนี้นะคะ เพราะบุญทีท่ าํ มา แต่ทนี ้ หี นู มคี วามสงสัยว่า แล้วคนที่
ทําศัลยกรรมปัจจุบนั นะคะ ทีเ่ ขาสวยขึ้นอย่างนี้ คือมันมีผลมาจากบุญกรรมแต่
ก่อนของเขาหรือเปล่าคะ
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ตอบ จะว่ามีส่วนก็ได้ เพราะว่าทําศัลยกรรมก็ตอ้ งมีเงินใช่ไหม คนมีเงินก็แสดงว่าเคย
ไปทําบุญมาในอดีตแล้วถึงมีเงินมา แต่สวยแบบนี้มนั เป็ นสวยชัว่ คราวแล้วก็สวย
ปลอม พระพุทธเจ้าให้เน้นความสวยงามทีจ่ ติ ใจเป็ นหลัก สวยงามด้วยศีลธรรม
สวยงามด้วยความเมตตากรุณา อันนี้จะเป็ นความสวยงามทีไ่ ม่จดื ไม่จาง ไม่ตอ้ ง
ไปทําศัลยกรรม ถึงแม้ผมจะหงอกหน้าจะเหีย่ วก็ยงั จะเป็ นคนทีน่ ่ารักอยู่เสมอ
คืออานิสงส์ของการทําบุญของเรานี้ ส่วนใหญ่มนั จะเกิดภายในอนาคต คือภพ
หน้าชาติหน้า การทําบุญทําทานรักษาศีลนี้ จะทําให้เรามีผวิ พรรณผ่องใส หน้าตา
สวยงาม เพราะว่าจิตใจเราสวยงาม มันก็เลยออกมาทางร่างกาย แต่มนั ไม่ได้เป็ น
เพราะจะเกิดขึ้นในชาติน้ ี ชาติน้ ยี ่งิ ทํายิ่งจน แบบพระเวสสันดรเห็นไหม ยิ่งทํายิ่ง
จน แต่พอตายไปกลับมาเกิดเป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ ฉะนัน้ การทําบุญนี้เราหวัง
อานิสงส์ ถ้าอนาคตถ้าเรื่องของอานิสงส์ เช่นได้รบั เงินทองอะไรต่างๆ กลับคืนมา
ก็ตอ้ งรอภพหน้าชาติหน้า ส่วนชาติน้ เี ราก็จะได้ความสุขใจอิ่มใจ อย่างทีเ่ รามา
ทําบุญกันวันนี้ เราก็มคี วามรูส้ กึ อิ่มเอิมใจ มีความสุขใจ อันนี้สาํ คัญกว่า เพราะ
มันเป็ นปัจจุบนั มันได้รบั ทันตาเห็นเลย ฉะนัน้ ถ้าเราจะทําขอให้เราทําเพือ่ ผลตรง
นี้ดกี ว่า ผลก็คอื ความสุขใจอิ่มใจและความสวยงามทางจิตใจ การทําบุญนี่แหละ
เป็ นการเสริมความงาม ศัลยกรรมความงามทีแ่ ท้จริง ถ้าใจสวยงามแล้ว ต่อให้
รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ยงั ไงก็มคี นรักมีคนชอบ
แล้วดูพระภิกษุท่านหัวโล้น
ทัง้ นัน้ เห็นไหม นี่ยงั ไปกราบท่านกัน ครูบาอาจารย์หนังเหีย่ วย่นผมขาวหงอก ก็
ยังไปกราบท่านไปรักไปเคารพท่าน เพราะท่านสวยงามทางจิตใจ ท่านมีความ
เมตตามีความกรุณา มีศีลมีสตั ย์ ฉะนัน้ ขอให้เรามาเสริมความงามทีแ่ ท้จริงกัน
ดีกว่า อย่าไปเสริมความงามทีร่ ่างกายมันเป็ นความงามปลอม ถ้าไปอยู่กบั คน
สวยงามแต่พอเห็นนิสยั ใจคอ ว่าเป็ นคนโหดร้ายทารุณก็ไม่อยากจะอยู่ดว้ ยแล้ว
นี่คอื ต้องเน้นทีจ่ ติ ใจ
บุญกุศลนี่แหละเป็ นเครื่องสําอางค์ของจิตใจ
เครื่องศัลยกรรมของจิตใจ ของชีวติ ของพวกเรา เราจะสวยจะงามนี้อยู่ทบ่ี ญ
ุ อยู่ท่ี
กุศล อยู่ทศ่ี ีลทีส่ ตั ย์ทเ่ี ราสร้างกันขึ้นมา อย่าไปหลงกับความสวยงามของร่างกาย
ทีม่ นั จะต้องเหีย่ วมันจะต้องย่นเหมือนกับดอกไม้
ถ้าอยากจะคิดถึงความ
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สวยงามของร่างกายให้คดิ ถึงดอกไม้ มันบานไม่ก่วี นั เดีย๋ วมันก็เหีย่ วแล้ว เหีย่ ว
แล้วก็ตอ้ งโยนทิ้งถังขยะไป แต่ความงามทางจิตใจนี้ไม่มวี นั เหีย่ ว ยิ่งแก่ย่งิ สวย
นี่คอื ความจริง ขอให้เราอย่าหลงกัน
ถาม ลูกชอบทีท่ ่านอาจารย์ตอบปัญหา คําถามเรื่องลูกทีบ่ วชแล้วเสียชีวติ นะคะ ทีเ่ ขา
เป็ นทุกข์มาก เมือ่ สองวันมานี้ ดีมากเลยค่ะ
ตอบ จําไม่ได้ อ้อ ทีเ่ ป็ นน้องชายของนักกีฬาโอลิมปิ ก เขาไปบวชอยู่ทางเหนือใช่ไหม
แล้วก็ไปอาบนํา้ อุ่น รูส้ กึ ว่ามันเป็ นแก๊ส แล้วมันมีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมา
จากเครื่องทํานํา้ ร้อน แล้วห้องนํา้ มันทึบ ก็สลบไสลไปไม่รูต้ วั รูส้ กึ ว่าพ่อเขาเล่าว่า
คนนี้มคี วามตัง้ ใจมาก เรียนจบปั ๊บก็บวชเลย
ถาม ยังบอกให้เพือ่ นไปอ่าน เพราะท่านอาจารย์พดู ถึงเรื่องอุปาทาน ยึดมันในความรั
่
ก
ตอบ ใช่ ยิ่งรักมากก็ย่งิ ทุกข์มาก เห็นเขาบอกว่าไม่เคยทุกข์อย่างนี้มาก่อนในหัวใจเขา
เลย เสียคนทีร่ กั เสียลูกไป เมือ่ ก่อนเห็นคนอื่นเขาทุกข์ก็ไม่รูส้ กึ ว่ามันทุกข์ พอ
มาเกิดขึ้นกับตัวเองถึงจะรูว้ า่ โอ้โห มันทุกข์แสนสาหัส
จิตของเรานี้มนั ร้ายกาจ เวลามันดีก็แสนดีนะ เวลามันแสนร้ายนี่ โห มันโหดร้าย
น่าดู ฉะนัน้ อย่าประมาท รีบมาควบคุมมันซะ จิตนี้ควบคุมได้ ความทุกข์น้ ี
ควบคุมได้ มีธรรมของพระพุทธเจ้า โชคดี นานๆ จะเจอธรรมของพระพุทธเจ้า
สักครัง้ ยังแนะนําบอกว่า นี่อย่าไปให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นเลยตอนนี้ นานๆ
ได้มาเจอธรรมของพระพุทธเจ้า เอาธรรมอย่างเดียว ของอย่างอื่นทิ้งไปก่อน ถ้า
มันไม่บรรลุ เดีย๋ วชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ค่อยไปว่ากันใหม่ ไปหาลูกหาเมียหา
ผัวใหม่ คราวนี้ท้งิ ผัวทิ้งลูกทิ้งเมียเลย ขอให้เอาธรรมก่อน เพราะธรรมนานๆ
จะมาสักครัง้ หนึ่ง ชาติหน้ากลับมาเกิดอาจจะไม่เจอธรรมแล้ว ถ้าไม่เจอธรรมก็ไป
เอาลูกเอาเมียเอาผัวเอาสมบัตกิ นั แต่ชาติน้ มี ขี องทีด่ กี ว่า ทําไมยังไปเอาของทีไ่ ม่
ดี ทําไม ของทีด่ ที น่ี านๆ จะมาเกิดขึ้นสักครัง้ ก็คอื ธรรมของพระพุทธเจ้านี้
ฉะนัน้ ตอนนี้ท้งิ ไปเลย
สามีภรรยา
ทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง
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ยศฐาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆ แล้วหันมาเอาธรรม เพราะนานๆ จะเจอธรรมของ
พระพุทธเจ้าสักครัง้ หนึ่ง และถ้าเป็ นบุญเป็ นวาสนาของเรา ก็อาจจะไม่ตอ้ ง
กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ถ้ากลับมาก็จะกลับมาดีกว่าเก่า มีธรรมของ
พระพุทธเจ้าคุม้ ครอง ถ้าอย่างน้อยได้เข้าสู่กระแสก็ย่งิ ดีใหญ่ ก็จะกลับมาเกิดไม่
เกิน ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก ฉะนัน้ ตอนนี้ท้งิ ไปให้หมดเลย สามีภรรยาบุตรธิดา
หวงทําไม เดีย๋ วก็ตอ้ งจากกันอยู่ดี เอาเวลาทีเ่ หลือนี้ มารีบตักตวงเอาธรรมของ
พระพุทธเจ้าดีกว่า ด้วยการศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรม ด้วยการปฏิบตั ิ ปฏิบตั แิ ล้ว
ผลมันก็ตอ้ งเกิด อันนี้มนั เป็ นเหตุเป็ นผล ทีเ่ ป็ นมาอย่างนี้ตงั้ แต่สมัยพุทธกาล
แล้ว มันไม่เปลีย่ นแปลงตามกาลตามเวลา อกาลิโก อยู่ทเ่ี ราทัง้ นัน้ แหละ ทีจ่ ะมา
ศึกษามาปฏิบตั กิ นั หรือไม่เท่านัน้ เอง ถ้าศึกษาปฏิบตั มิ นั ก็มปี ฏิเวธ มีการบรรลุ
มรรคผลขึ้นมา ถ้าศึกษาแต่ไม่ปฏิบตั มิ นั ก็ไม่มผี ล เหมือนไปเอายามาแล้วไม่กนิ
ไปรับยาจากหมอมาแล้วไม่กนิ โรคก็ไม่หาย ถ้าอยากจะให้โรคหายก็ตอ้ งกินยาที่
หมอมอบมา เรามารับยาจากพระพุทธเจ้าแล้ว เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมแต่ละครัง้ ก็
เหมือนการรับยาไป รับไปแล้วก็ไปวางไว้เฉยๆ เต็มตูไ้ ปหมด เต็มบ้านไปหมด
หนังสือธรรมะ เทป ซีดี แต่ไม่ปฏิบตั กิ นั เลย มันก็เลยไม่ปฏิเวธกัน
ถาม ชอบอันทีท่ ่านอาจารย์อธิบาย เรื่องความรักกับเมตตา ทีท่ ่านอาจารย์ได้สอนเขา
อยากให้ท่านอธิบายให้พวกเราฟัง
ตอบ ความรักมันเป็ นกิเลส รักแบบผูกพันรักแบบครอบครอง เป็ นสมบัตขิ องตน รัก
แบบเมตตานี้ รักเพือ่ ให้เขามีประโยชน์มคี วามสุข ไม่ได้หวังอะไรจากตัวของผูท้ ่ี
รับความเมตตา ให้อย่างเดียว
ถาม จริงๆ พ่อแม่ก็รกั ลูกแบบเมตตาด้วยนะ
ตอบ ใช่ แต่มนั มีกเิ ลสด้วยไง มันยังหวงว่าเป็ นลูกของฉัน แล้วดีไม่ดเี มตตากลายเป็ น
โทสะไปก็ได้ เวลาลูกไม่ทาํ ตามทีส่ งั ่ แต่ถา้ เมตตาล้วนๆ จะไม่มโี ทสะตามมา ไม่
ทําตามทีส่ อนก็แล้วไป เรามีหน้าทีส่ อนสัง่ เขาแล้ว เขาจะทําตามก็เป็ นบุญของเขา
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เขาไม่ทาํ ตามก็เป็ นกรรมของเขา ก็คดิ แค่นนั้ เอง จะไม่มโี ทสะไม่มคี วามเสียใจ ถ้า
หนีไปแต่งงานกับใครก็ไม่รอ้ งห่มร้องไห้ มันอยากจะไปอยู่กบั ใครก็เรื่องของมัน
แต่ถา้ เป็ นของเรานี้ จะต้องเป็ นคนจัดการแล้ว หาผัวให้เขาบ้างล่ะ คนนี้ไม่เอาคน
นัน้ ไม่เอา ต้องเอาคนนี้ นี่ยุ่งแล้วนี่เห็นไหม อันนี้เรียกว่ารักแบบกิเลส ถ้ารักแบบ
เมตตาก็ปล่อยเขาสิ อันไหนทีเ่ ป็ นความสุขของเขา ถ้าดี ถ้าไม่เสียหายก็โอเค ถ้า
ไม่ผดิ ศีลผิดธรรมผิดกฎหมาย อยากจะรักขอทานก็ไม่วา่ อะไร ทําใจได้ไหมถ้าลูก
ไปแต่งงานกับขอทานอย่างนี้ หรือไปแต่งงานกับโสเภณีอย่างนี้
ถาม อย่างแม่ลกุ ขึ้นแต่เช้าตีสามก็ไม่อยากให้แม่ลกุ ก็เป็ นทุกข์เหมือนกัน
ตอบ ปล่อยท่านเถอะ ท่านสบายยังไงท่านจะทําอย่างไร ตอนนี้ปล่อยท่านไปตาม
อัธยาศัยของท่าน อย่าไปเคี่ยวเข็ญบังคับ ท่านจะกินยาไม่กนิ ยา จะรักษาไม่รกั ษา
ปล่อยให้เป็ นไปตามอัธยาศัยของท่าน ไปเคี่ยวเข็ญก็ทกุ ข์กนั ไปเปล่าๆ แล้วก็ตาย
เหมือนเดิม ไม่เปลีย่ นแปลงอะไร สูใ้ ห้เขาอยู่อย่างมีความสุขสบายใจของเขา
ดีกว่า แล้วก็ตายอย่างสุขอย่างสบายใจ อย่าไปเคี่ยวเข็ญใครทัง้ นัน้ ชีวติ ของเขา
ให้เขาเป็ นผูเ้ ลือกทางเดินของเขาเอง เรามีขอ้ เสนอแนะมีอะไรก็เสนอไป ถ้าเขา
ยินดีรบั ก็ดี ถ้าเขาไม่ยนิ ดีรบั ก็อย่าไปบังคับอย่าไปเคี่ยวเข็ญ
ถาม ท่านอาจารย์คะ มันจะไปถึง คือคล้ายเราต้องดูแลก่อน ต้องสัง่ สอน ก่อนไปถึง
ตรงเคี่ยวเข็ญนี่
ตอบ ช่วงทีเ่ คี่ยวเข็ญมันก็ตอ้ งมีบา้ ง เช่น ตอนทีเ่ ป็ นเด็กเป็ นเล็กนี่ ถ้าไม่อยากไป
โรงเรียนก็ตอ้ งเคี่ยวเข็ญให้ไปโรงเรียน ไม่ใช่ปล่อยตามใจอย่างนี้ไม่ถกู แต่
หมายถึงว่าถ้าเขาโตแล้วเขาเป็ นตัวของเขาแล้วนี้ รับผิดชอบในชีวติ ของเขาแล้วนี่
เราหมดหน้าทีแ่ ล้ว ไปเคี่ยวเข็ญแล้วมันจะกลายเป็ นโทสะเป็ นกรรมกันไปเปล่าๆ
เพราะเขาก็ไม่พอใจ เราก็ไม่พอใจ แทนทีจ่ ะมีความรักต่อกันก็กลายเป็ นความ
เกลียดต่อกัน ถึงแม้ขณะทีเ่ คี่ยวเข็ญได้ ถ้าเขาไม่ทาํ ตาม ก็ในทีส่ ุดก็ตอ้ งยอม
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เคี่ยวเข็ญแล้วไม่เอา จะไม่ยอมไปเรียนอย่างเดียว เขาไม่เรียนก็ไม่เรียนจะทํา
ยังไง ก็คดิ ว่าเป็ นพิการทางสมองไปก็แล้วกัน
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กัณฑ์ท่ี ๔๙๙

คําถามที่ควรหมัน่ เตือนตน
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเรา หมัน่ พิจารณากันอยูเ่ นื่ องๆว่า วันเวลาผ่านไป ผ่าน
ไป เรากําลังทําอะไรกันอยู่ เรากําลังสร้างมรรค สร้างทางสูพ่ ระนิ พพาน หรือเรากําลัง
สร้าง ทางสูก่ ารเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเรากําลังสร้างลาภยศสรรเสริญ สร้างความสุขทาง
ตาหูจมูกลิ้นกาย ก็ถอื ว่าเรากําลังสร้างการเวียนว่ายตายเกิด เพราะใจของเราจะมีความ
อยากได้ ลาภยศสรรเสริญ อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็จะไม่มวี นั หมด
ถึงแม้วา่ จะได้มามากน้อยเพียงไร ความอยากได้น้ ี จะไม่ได้หมดไปกับการกระทําตาม
ความอยาก กลับจะทําให้มคี วามอยากเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ พอร่างกายนี้แก่เจ็บตายไป ใจที่
ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจทีม่ คี วามอยากก็จะฉุดลากใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ ไปเกิด
แก่เจ็บตายใหม่ ไปหาลาภยศสรรเสริญ ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ นี่คอื
หนทางหรือวิถจี ติ ของผูท้ ่ี สรรหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย สรรหาลาภยศสรรเสริญ
เป็ นทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสละ แล้วก็มาสร้างทางไปสู่พระนิพพาน ทางไปสู่พระนิพพาน
ก็ทางแห่งการทําทาน แห่งการรักษาศีล และแห่งการภาวนานี้ นี่เป็ นทางสู่พระนิพพาน
ถ้าเราทําทานไป เพิม่ ไปเรื่อยๆ ทําจากน้อยไปหามาก จนในทีส่ ุดสละหมดเลย เก็บไว้
เท่าทีจ่ าํ เป็ นทีจ่ ะต้องเลี้ยงดูร่างกาย ของตนเองก็ดี หรือของผูอ้ ่นื ก็ดี ถ้าเป็ นชายก็อาจจะ
สละทรัพย์สมบัตใิ ห้แก่ผูอ้ ่นื ไป ให้แก่บดิ ามารดาให้แก่พน่ี อ้ งให้กบั ภรรยา แล้วก็ไปบวช
เป็ นพระ เพือ่ ทีจ่ ะได้ใช้เวลาทีม่ คี ุณค่าทุกวินาทีน้ ี ให้ไปกับการสร้างมรรคสร้างผล สร้าง
ทางไปสู่พระนิพพาน คือการรักษาศีล ๘ และการบําเพ็ญจิตตภาวนา เริ่มต้นด้วยสมถ
ภาวนาและวิปสั สนาภาวนา นี่คอื ขัน้ ตอนของการดําเนินเพือ่ นําพาจิตไปสู่การหลุดพ้น
ไปสู่มรรคผลนิพพาน เริ่มทีท่ านก่อน ทานนี้เป็ นเหมือนกับสมอเรือ เวลาจะออกเรือนี้
ต้องถอนสมอ ถ้าไม่ถอนสมอนี้เรือจะไปไม่ได้ ถ้ายังมีความผูกพัน อยู่กบั เรื่องทรัพย์
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สมบัตขิ า้ วของเงินทอง ยังพึง่ พาทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง ในการหาความสุขทางตาหู
จมูกลิ้นกายอยู่ ก็จะไม่สามารถไปปลีกวิเวก ไปบําเพ็ญ ไปรักษาศีลของนักบวชได้ คือ
รักษาศีล ๘ ขึ้นไป ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ นี้เป็ นศีลของนักบวช แล้วก็จะได้มรี วั้ กัน้
จิตไม่ให้เถลไถล ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย ออกไปทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
แล้วก็อาศัยการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ดึงใจให้เข้าข้างใน เช่นการบริกรรมพุทโธๆนี้ เป็ น
การดึงใจให้ออกจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
ไม่ให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ไม่ให้ไปคิดถึงลาภยศสรรเสริญ ไม่ให้ไปคิดถึงบุคคลนัน้ บุคคลนี้ ถ้ามีสติ
กําลังมากพอ ก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ เหตุท่ไี ม่สามารถทําให้ใจสงบก็
เพราะว่า สติยงั มีกาํ ลังสูก้ เิ ลสตัณหาไม่ได้ ตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิน่ รสนี้ คอย
ผลักดันใจ ให้ออกไปคิดเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิน่ รสอยู่เรื่อยๆ ต้องใช้สติเป็ นผูส้ ูก้ บั
ตัณหาความอยาก ดึงจิตให้เข้าสู่ขา้ งในให้ได้ เพราะถ้าจิตเข้าสู่ขา้ งในได้แล้ว เข้าสู่ความ
สงบได้แล้ว จะพบกับความสุขทีแ่ ท้จริง จะพบกับความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ ปวง
แล้วก็จะสามารถใช้ปญั ญาปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างได้ ปล่อยวางร่างกายได้ ปล่อยวาง
เวทนาได้ ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆ ทีอ่ ยู่ภายในจิตได้ ต้องมีความสงบเป็ นผูส้ นับสนุน
เพราะถ้าจิตไม่สงบนี้ จิตจะไม่มคี วามสุข เมือ่ ไม่มคี วามสุขก็จะต้องพึง่ อารมณ์ต่างๆ พึง่
รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ พึง่ ลาภยศสรรเสริญ เพือ่ ทีจ่ ะให้ความสุขแก่ใจ แต่ความสุข
แบบนี้ เป็ นความสุขทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีเจริญแล้วก็มเี สือ่ มไปเป็ นธรรมดา เวลาได้มา
ก็มคี วามสุข เวลาเสียไปก็มคี วามทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงเห็นความทุกข์ อยู่ในลาภยศ
สรรเสริญ อยู่ในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ พระพุทธเจ้าจึงสละพระราชสมบัติ เพือ่ ทีจ่ ะ
ได้ออกไปบําเพ็ญจิตตภาวนา เพือ่ ทีจ่ ะรักษาศีลของนักบวช เพือ่ ทีจ่ ะเป็ นรัว้ กัน้ ไม่ให้จติ
เถลไถลออกไปทํากิจต่างๆ ทีไ่ ม่ทาํ ให้จติ สงบ ถ้ามีศีล ๘ นี้ก็จะช่วยกําจัดการหาความสุข
จากผูอ้ ่นื จากการหลับนอนกับผูอ้ ่นื กําจัดความสุขจากการรับประทานอาหารตามความ
อยาก กําจัดความสุขของรูปเสียงกลิน่ รสในรูปแบบของมหรสพและบันเทิง กําจัด
ความสุขจากการร้องรําทําเพลง กําจัดความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัว แต่งหน้าทาปาก
ด้วยเครื่องสําอางต่างๆ ด้วยนํา้ มันนํา้ หอมต่างๆ ด้วยการทําเผ้าทําผมต่างๆ เพราะว่าการ
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กระทําเหล่านี้ เป็ นการกระทําทีใ่ ห้ความสุขชัว่ คราวเท่านัน้ เอง พอไม่ได้เสพไม่ได้สมั ผัส
ความสุขทีไ่ ด้จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็จางหายไปเหมือนควันไฟ
ผูท้ ่ตี อ้ งการที่จะหาความสุขจากความสงบของใจ จึงต้องหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปแสวง
ความสุขนอกใจ ความสุขผ่านทางร่างกาย โดยใช้สติเป็ นผูด้ ึงใจให้เข้าสูข่ า้ งใน สติน้ กี ็มี
หลากหลายวิธีสร้างขึ้นมา วิธีไหนก็เป็ นการสร้างสติเหมือนกัน สติกค็ ือการระลึกรูอ้ ยู่กบั
อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ ง เพื่อที่จะไม่ให้ไปรูก้ บั ความคิดปรุงแต่งต่างๆ ถ้าอยู่กบั พุทโธๆ
ใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงลาภยศสรรเสริญ คิดถึงรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะได้ หรือถ้า
จะอยู่กบั ร่างกาย ทีเ่ รียกว่ากายคตาสติ ก็ให้จดจ่อเฝ้ าดู ในทุกอิรยิ าบถของการ
เคลือ่ นไหวร่างกาย ว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ อยู่กบั ร่างกายไปเรื่อยๆ ไม่วา่ จะทํา
ภารกิจอะไร ก็ให้มสี ติอยู่กบั ภารกิจนัน้ ๆ แล้วพอมีเวลาว่างไม่ตอ้ งทําภารกิจ ก็หามุม
สงบมานัง่ สมาธิ ทําใจให้สงบ เพราะใจจะไม่สงบ หากร่างกายยังทํากิจกรรมอะไรอยู่
ต้องนัง่ เฉยๆ กายต้องสงบ ใจถึงจะสงบได้ เวลานัง่ ถ้าใช้กายคตาสติ ก็ให้ดูลมหายใจเข้า
ออก เรียกว่าอานาปานสติ ลมหายใจเข้าออก ให้มสี ติอยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ถ้าไม่
เผลอไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้าอยู่กบั ลมหายใจอย่างต่อเนื่อง เดีย๋ วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความ
สงบเอง อย่าไปอยาก ความอยากนี้ จะทําให้ใจไม่สงบ ให้รูอ้ ยู่กบั ลมหายใจเพียงอย่าง
เดียว รูว้ า่ ตอนนี้กาํ ลังหายใจเข้า กําลังหายใจออก หายใจสัน้ ก็รูว้ า่ หายใจสัน้ หายใจยาว
ก็รูว้ า่ หายใจยาว ลมหายใจหยาบก็รูว้ า่ หยาบ ลมหายใจละเอียดก็รูว้ า่ ละเอียด ลมหายใจ
หายไปก็ให้รูต้ ามความเป็ นจริง ไม่ตอ้ งตื่นตกใจ ไม่ตอ้ งปรุงแต่งว่า ไม่มลี มหายใจแล้ว
เราจะตาย เพราะถ้าเกิดความคิดแบบนี้ จิตก็จะถอนออกมา ไปสู่ลมหายใจใหม่ เวลาจิต
ละเอียดนี้ จิตจะปล่อยลมหายใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าลมหายใจหยุดหายใจ ร่างกายก็
ยังหายใจอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่วา่ จิตไม่ไปรับรูก้ บั ลมหายใจ เพราะจิตกําลังรวมเข้าสู่
ความสงบนัน่ เอง
นี่คอื วิธีการสร้างความสุขภายในใจ เบื้องต้นสร้างความสุขชัว่ คราวก่อน ความสุขจากการ
ได้เข้าสมาธิน้ ี เป็ นความสุขชัว่ คราว เพราะเวลาออกจากสมาธิมาแล้ว ก็จะไปคิดปรุงแต่ง
อะไรต่อไป ถ้าไม่มสี ติเดีย๋ วก็เกิดความอยากขึ้นมา ดังนัน้ ผูท้ อ่ี อกจากสมาธิแล้วจึงต้อง
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เจริญสติต่อไป หรือเจริญปัญญา ได้ทงั้ ๒ อย่าง แล้วแต่วา่ จะทําอย่างไหนได้ ถ้ายัง
พิจารณาทางปัญญาไม่เป็ น ยังพิจารณาไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็ น ยัง
พิจารณาอสุภะไม่เป็ น ยังพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาไม่เป็ น ก็ให้เจริญสติไปก่อน
เหมือนกับตอนทีก่ ่อนจะนัง่ สมาธิ ให้กลับมาอยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย ในทุก
อิรยิ าบถในทุกการกระทําของร่างกาย หรือจะใช้คาํ บริกรรมพุทโธๆ ก็ได้ ก็จะสามารถ
ควบคุมรักษาใจไม่ให้คดิ ไปในทางความอยากได้ แล้วก็จะรักษาความสงบทีไ่ ด้จากสมาธิ
นี้ให้อยู่ต่อไป แล้วพอเสร็จภารกิจก็กลับไปนัง่ สมาธิใหม่ ทําเรื่องของสมาธิให้ชํานาญ
ก่อน จนกว่าจะสามารถเข้าสมาธิได้ทกุ เวลาที่ตอ้ งการ ถ้าเมือ่ สามารถเข้าได้แล้ว ขัน้
ต่อไปต้องบังคับใจให้คดิ ไปในทางปัญญา ท่านสอนให้เราพิจารณาร่างกาย ว่าร่างกายนี้
เกิดแก่เจ็บตาย ไม่เทีย่ ง ทํามาจากดินนํา้ ลมไฟ ไม่มตี วั ตน ไม่ใช่ตวั เราไม่ใช่ของเรา สัก
วันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิม กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟ ถ้ามองไม่เห็น ถ้าไม่
พิจารณา เวลาร่างกายแก่เจ็บตายนี้ จะทุกข์มากจะกลัวมาก แต่ถา้ หมันพิ
่ จารณาอยู่
เรื่อยๆ สอนใจอยูเ่ รื่อยๆ จนกว่าใจจะยอมรับความจริงอันนี้ ได้ เมือ่ ยอมรับความจริงอัน
นี้ได้แล้ว ใจจะไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย เพราะจะรูว้ า่ เป็ นเพียง
ดินนํา้ ลมไฟ ใจไม่ได้เป็ นร่างกาย ใจเป็ นผูท้ ม่ี าครอบครองร่างกายชัว่ คราว ใจเป็ นผูร้ ูผ้ ู ้
คิด ผูม้ คี วามรูส้ กึ ต่างๆ
นี่คอื เรื่องของการพิจารณาทางปัญญา เพือ่ ทีใ่ ห้ใจมีความรูม้ ปี ญั ญา ให้เห็นตามความเป็ น
จริง ว่าไม่มอี ะไรเป็ นตัวตน ร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นของดินนํา้ ลมไฟ แล้วก็ไม่
สวยไม่งาม ร่างกายนี้มสี ่วนทีส่ วยอยู่เพียงนิดเดียว ส่วนทีอ่ ยู่ทผ่ี วิ หนังนี้เท่านัน้ แล้วก็
สวยไม่นาน ผิวหนังนี้ต่อไปก็ตอ้ งเหีย่ วย่น ผมก็จะขาวจะหงอก และถ้ามองเข้าไปใต้
ผิวหนัง ก็จะเห็นส่วนต่างๆ ทีไ่ ม่น่าดูน่าชม เห็นอวัยวะน้อยใหญ่ เห็นนํา้ ต่างๆ นํา้ เลือด
นํา้ เหลืองนํา้ เหงือ่ นํา้ มันข้นนํา้ ตานํา้ มันเหลว นํา้ ลายนํา้ มุกนํา้ ไขข้อนํา้ มูตร นี่เป็ นของทีม่ ี
อยู่ในร่างกาย แต่ถา้ ไม่พจิ ารณาก็จะมองไม่เห็น ถ้าไม่พจิ ารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื่อเอ็น
กระดูก เยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืด ไตปอดไส้ใหญ่ไส้นอ้ ย อาหารใหม่อาหารเก่า
เยื่อในสมองศีรษะ ถ้าไม่พจิ ารณาอาการเหล่านี้ก็จะมองไม่เห็น จะเห็นเป็ นสัตว์เป็ น
บุคคลไป เห็นเป็ นหญิงเห็นเป็ นชาย เห็นเป็ นพ่อเห็นเป็ นแม่ เห็นเป็ นพีเ่ ห็นเป็ นน้อง เห็น
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เป็ นสามีเห็นเป็ นภรรยาไป ถ้าเห็นแบบนี้แล้วก็จะยึดมันถื
่ อมัน่ แล้วเวลาทีจ่ ะต้องสูญเสีย
ร่างกายไป ก็จะต้องร้องห่มร้องไห้ แต่ถา้ พิจารณาอยู่เนื่องๆ เพือ่ เตือนใจให้รูอ้ ยู่
ตลอดเวลาว่า เป็ นเพียงอาการ ๓๒ ไม่มสี ตั ว์ไม่มบี ุคคลในอาการ ๓๒ นี้ ไม่มตี วั ตน ไม่
มีตวั เราของเราอยู่ในร่างกายอันนี้ เวลาร่างกายตายไป ร่างกายไปไหน ก็กลับคืนสู่ดนิ นํา้
ลมไฟ ธาตุทง้ั ๔ ก็จะแยกทางกัน พอตายปั ๊บธาตุไฟไปก่อนแล้ว ธาตุไฟกับธาตุลมไป
ก่อนแล้ว ความร้อนในร่างกายก็จะค่อยๆ หายไป ร่างกายก็จะเย็นเฉียบ ลมก็จะไม่มเี ข้า
มีแต่ออก มีแต่ออก มีแต่ระเหยออกมา นํา้ ก็จะมีการไหลออกมาตามทวารต่างๆ จน
ร่างกายแห้งกรอบไป หนังหุม้ กระดูก หุม้ อวัยวะทีแ่ ห้งกรอบ แล้วถ้าทิ้งไว้นานๆ ก็จะ
เปื่ อย จะกลายเป็ นดินไป
นี่คอื เรื่องของการเจริญปัญญา เพือ่ ทีจ่ ะได้รูแ้ จ้งเห็นจริง สภาวธรรมทีเ่ ราหลงยึดติด ก็
คือร่างกาย เราจะคิดว่าเป็ นตัวเราของเรา เราจะดูร่างกายของคนอื่นว่าเป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ น
พีเ่ ป็ นน้อง เป็ นสัตว์เป็ นบุคคล อันนี้เป็ นสมมุตไิ ม่ใช่เป็ นความจริง ชื่อเสียงเรียงนามทีเ่ รา
ตัง้ กันขึ้นมาก็เป็ นสมมุติ เราจึงเปลีย่ นชื่อกันได้ เปลีย่ นจากนาย ก. มาเป็ นนาย ข. ได้
ถ้าไม่ชอบชื่อนี้ก็เปลีย่ นอีกชื่อหนึ่ง มันเป็ นชื่อเท่านัน้ เอง มันไม่ได้เป็ นตัวร่างกาย ตัว
ร่างกายก็คอื อาการ ๓๒ ดินนํา้ ลมไฟ นี่ คือการพิจารณาเบื้องต้น คือพิจารณาร่างกาย
เพื่อให้เห็นอนิ จจัง เห็นอนัตตา เพื่อจะได้ละความอยาก ละอุปาทาน ยึดติดกับร่างกาย
ว่าเป็ นตัวเราของเรา ถ้าปล่อยอุปาทานได้ ไม่มคี วามอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย
เพราะมันเป็ นไปไม่ได้ ร่างกายไม่วา่ จะเป็ นของใครก็ตาม ในทีส่ ุดก็ตอ้ งแก่เจ็บตายไปทุก
คน กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟไป นี่คอื การพิจารณาร่างกาย ให้เห็นอนิจจังอนัตตา
ถ้าต้องการเห็นอสุภะ ก็ตอ้ งพิจารณาอวัยวะต่างๆ หรือดูสภาพของร่างกายที่ตายไปแล้ว
อย่างสมัยโบราณนี้เขาจะเอาศพไปทิ้งไว้ในป่ าช้า ก็สามารถไปเยี่ยมป่ าช้าได้ ไปดูสภาพ
ของศพของร่างกายทีเ่ ปลีย่ นไปตามเวลา จากศพที่พง่ึ ตายใหม่ๆ ไปสู่ศพทีข่ ้นึ อืด ไปสู่ศพ
ทีแ่ ร้งกามากัดมากิน มีสุนขั มากัดท่อนแขนท่อนขาไปคนละทิศคนละทาง ไปจนถึง
ร่างกายทีแ่ ห้งกรอบ นี่คอื อนาคตของร่างกายของพวกเราทุกๆคน และพิจารณาเพื่อดับ
กามตัณหา เวลาเราเกิดกามตัณหานี้เกิดเพราะเราไปดูส่วนทีส่ วยทีง่ าม ไปดูทผ่ี มไปดูท่ี
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ผิวหนัง ไปดูทร่ี ูปร่างหน้าตา ก็เลยเกิดกามารมณ์ข้นึ มา พอเกิดกามารมณ์ก็ตอ้ งเสพกาม
พอเสพแล้วก็ตดิ จะต้องเสพไปเรื่อยๆ เวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์ เวลาคนทีเ่ ราเสพกาม
ด้วยตายจากเราไป หรือเลิกกันก็จะเป็ นเวลาทีท่ ุกข์ใจ ทัง้ นี้ทงั้ นัน้ ก็เป็ นเพราะว่า ใจยังไม่
มีความสงบ ถ้ามีความสงบแล้ว จะมีความสุขทีท่ ดแทนความสุขทีเ่ กิดจากการเสพกาม
แล้วพอพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็ นอสุภะไม่สวยไม่งาม
ใจก็สามารถถอดถอน
กามตัณหาได้ กามราคะได้ พอไม่มกี ามราคะแล้วใจก็สงบเย็นสบาย ไม่มอี ะไรมาเขย่าใจ
ให้วนุ่ วาย ให้เกิดความรูส้ กึ หงุดหงิดรําคาญใจ
นี่ คือเรื่องของการพิจารณาร่างกาย ที่เป็ นด่านแรกของการปฏิบตั ิ เพื่อความรูแ้ จ้งเห็น
จริง แล้วพอผ่านร่างกายไปได้กจ็ ะเข้าไปสูจ่ ติ ใจต่อไป จิตใจก็มี สภาวธรรมคือ
ธรรมารมณ์ต่างๆ ทีไ่ ม่เทีย่ ง ทีเ่ ป็ นอนัตตาเหมือนกับร่างกาย มีเกิดมีดบั มีเจริญมีเสือ่ ม
ไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้เสมอ บางเวลาก็คุมได้ บางเวลาก็คุมไม่ได้ ถ้าไปอยาก
ควบคุมอารมณ์เหล่านี้ ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ก็ตอ้ งพิจารณาเหมือนกับพิจารณา
ร่างกาย แต่พจิ ารณาไปที่อารมณ์ต่างๆ ที่มีอยูใ่ นจิต ที่เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป อย่า
ไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากได้อารมณ์ตา่ งๆ เหล่านี้ อยู่กบั ความว่างดีกว่า อยู่กบั การ
ไม่มอี ารมณ์ดกี ว่า ถ้าปล่อยวางได้จติ ก็จะว่าง พอว่างแล้วก็เป็ น นิพพานัง ปรมังสูญญัง
ไป นิพพานนัง ปรมังสุขงั ไป นี่คอื ขัน้ ตอนของการบําเพ็ญ เพือ่ ให้ออกจากวัฏฏะแห่งการ
เวียนวายตายเกิด ต้องเจริญทานศีลภาวนา การเจริญทานศีลภาวนานี้ก็ตอ้ งแบ่งเป็ น ๒
กลุม่ ถ้ายังเจริญทานอยู่ ก็จะยังไม่สามารถทีไ่ ปเจริญศีล ๘ และเจริญภาวนาได้ แต่ถา้
ไปเจริญศีลไปเจริญภาวนาได้ ตอนนัน้ ก็ควรจะระงับการทําทานไว้ก่อน ถ้ายังมีทรัพย์มี
อะไรทีย่ งั อยากจะทําอยู่ ตอนนัน้ อย่าไปเอาการทําทาน มาเป็ นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญ
จิตตภาวนา ถ้าบําเพ็ญจิตตภาวนา ไปปลีกวิเวก ก็จะไม่ยุ่งกับเรื่องของการทําทาน ระงับ
ไว้ก่อน ไปปลีกวิเวกนี้เพือ่ ไปทําใจให้สงบ ถ้าไปทําทานก็จะทําให้ใจวุน่ วาย เพราะจะต้อง
จัดข้าวจัดของเตรียมการณ์อะไรต่างๆ ดังนัน้ พวกปฏิบตั ิ ต้องรูจ้ กั แยกแยะ ว่าบุญส่วน
หยาบนี้จะมาทําลายบุญส่วนทีล่ ะเอียดได้
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ถ้าเข้าไปสู่การภาวนาแล้ว ก็อย่าเอาการทําทานเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะเป็ นบุญส่วนหยาบ
เหมือนกับเวลาทีช่ ่างไม้เขาไสไม้ดว้ ยกบ เสร็จแล้วเขาก็เอากระดาษทรายมาขัด พอเขาลง
กระดาษทรายแล้ว เขาจะไม่ใช้กบ เพราะกบนี้ มันเป็ นเครื่องมือทีห่ ยาบ มันจะทําให้ไม้
เสียหายได้ พอใช้กระดาษทรายแล้ว ก็ถงึ เวลาทีจ่ ะทาสีต่อไป ฉันใด การบําเพ็ญทานก็
เหมือนกัน ถ้ายังอยู่ในขัน้ ทานก็ทาํ ไปเลย ไปงานต่างๆ งานบุญงานกุศลงานบวช งาน
กฐินงานวันเกิดครูบาอาจารย์ งานศพงานอะไรต่างๆ อยากจะทําบุญ เพราะยังไม่สามารถ
ทีจ่ ะไปปลีกวิเวก ไปรักษาศีล ๘ ไปบําเพ็ญจิตตภาวนาได้ ก็ตอ้ งใช้ทานนี้เป็ นบันได ทํา
ทานไปเรื่อยๆ แล้วใจจะเกิดความสงบ จะเกิดความรูส้ กึ ทีไ่ ม่อยากจะเบียดเบียนผูอ้ ่นื ก็
จะสามารถรักษาศีล ๕ ได้ พอรักษาศีล ๕ ได้ ต่อไปก็จะรักษาศีล ๘ ได้ พอรักษาศีล ๘
ได้ ก็อยากจะไปปลีกวิเวก ไปอยู่คนเดียว เพือ่ จะได้เจริญสติ เพือ่ จะได้ดงึ ใจให้เข้าสู่
ความสงบ ถ้าไปปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวแล้ว เรื่องของการทําทานนี้ตอ้ งแขวนไว้ก่อน
ต้องระงับไว้ก่อน อย่าทําทัง้ ๒ อย่าง เพราะว่ามันจะมาขัดกัน เช่นแม้แต่อยากจะถวาย
อาหารให้กบั พระภิกษุ อันนี้ก็จะทําให้ยุ่ง ต้องทํากับข้าวกับปลาอาหาร ยกเว้นว่าพระภิกษุ
ไม่มใี ครเลี้ยง เช่นไปอยู่ในวัดทีก่ นั ดาร ญาติโยมทีไ่ ปอยู่ก็เข้าโรงครัวกัน เพือ่ ทําอาหาร
เลี้ยงพระ ถ้ามีเหตุให้ทาํ ก็ทาํ ไป แต่ถา้ ไม่มเี หตุ ก็อย่าทําดีกว่า เอาเวลาเข้าครัวนี้ ไปเดิน
จงกรม นัง่ สมาธิ เจริญสติ เพือ่ ทําใจให้สงบดีกว่า จิตจะได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ถ้ามัวแต่
่ มากังวลกับเรื่องการทําทาน เรื่องของการดูแลผูอ้ ่นื จิตก็จะไม่เข้าสู่ความสงบ
หรือเข้าได้ยาก เพราะต้องออกมา ทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพือ่ มาจัดการกับเรื่องทําอาหาร
อะไรต่างๆ
ดังนั้นผูบ้ าํ เพ็ญจะต้องรูว้ า่ ตอนนี้ ตนเองกําลังทําอะไรอยู่ ถ้ากําลังทําบุญทําทานอยู่ก็ไม่
เป็ นปัญหาอะไร จะอยากภาวนาบ้างบางเวลาก็ทาํ ได้ แต่จะทําได้นอ้ ย และผลจะได้ไม่
มาก เพราะจิตทีย่ งั เกี่ยวข้องกับการทําบุญทําทานอยู่น้ ี จะต้องปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆ ซึง่ ขัด
กับการภาวนา ทีจ่ ะหยุดความคิดปรุงแต่ง ดังนั้นถ้าอยากจะภาวนา อยากจะทําใจให้
สงบนี้ ต้องไม่ไปทําภารกิจอย่างอืน่ ทําภารกิจอย่างเดียวก็คือการเจริญสติ เพื่อให้ได้
สมาธิ และเมื่อได้สมาธิแล้วก็ให้ออกทางปัญญาต่อไป นี่ คือวิธบี าํ เพ็ญของพระพุทธเจ้า
สมัยทีท่ รงออกบําเพ็ญนี้พระองค์ไม่เคยไปงานกฐินงานผ้าป่ า ไม่เคยสร้างกุฏสิ ร้างวิหาร
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ไม่เคยพาญาติโยมไปจาริกตามสถานทีต่ ่างๆ ไปกราบครูบาอาจารย์ต่างๆ อันนี้พระองค์
ทรงเห็นว่าเป็ นงานหยาบ เป็ นบุญส่วนหยาบ ทีจ่ ะมาเอาเวลาของการภาวนาไป และจะทํา
ให้จติ หยาบลง แทนทีจ่ ติ จะละเอียดขึ้นกลับจะหยาบลง ถ้าจิตหยาบจิตจะไม่สามารถเข้า
สู่ความสงบได้ พระองค์ตลอดระยะเวลา ๖ ปี น้ ี ไม่ยุ่งกับใครเลย พยายามบําเพ็ญอย่าง
เดียว จนได้ตรัสรูเ้ ป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากนัน้ จึงมาโปรดญาติโยมที่
ยังมืดบอดอยู่ ทีย่ งั ไม่รูจ้ กั ทางไปสู่พระนิพพาน ที่ยงั ไม่รูจ้ กั ทางสู่การดับทุกข์ ดับการ
เวียนวายตายเกิด ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงมาโปรด จะไม่มใี ครรูเ้ ลยว่า วิธีดบั ความทุกข์ใจ
นี้ดบั อย่างไร วิธียุตกิ ารเวียนวายตายเกิดนี้ หยุดอย่างไร พระพุทธเจ้าจึงทรงสละเวลาที่
เหลืออยู่ตลอด ๔๕ ปี หลังจากทีไ่ ด้ทรงตรัสรู ้ อายุ ๓๕ ก็สงั ่ สอนมนุษย์และเทวดา
ทัง้ หลาย ทุกวันเป็ นพุทธกิจ
พุทธกิจมี ๕ ประการด้วยกัน คือ ๑. อบรมสัง่ สอนญาติโยมในตอนบ่าย ๒. อบรมสัง่
สอนพระเณรในยามคํา่ ๓. อบรมสัง่ สอนเทวดาในยามดึก ๔. ก่อนทีจ่ ะออกบิณฑบาตใน
ตอนเช้า จะทรงเล็งญาณดูวา่ จะไปโปรดใครดี ใครทีอ่ ยู่ในภาวะทีพ่ ร้อมจะรับธรรม หรือ
ทีม่ อี นั ตรายทีจ่ ะเกิดขึ้นกับชีวติ ร่างกายของเขา ก็ทรงมุง่ ไปโปรดคนนัน้ ก่อน เพราะเวลา
เขาใกล้จะหมดแล้ว พวกทีย่ งั มีเวลาเหลืออยู่เยอะก็เอาไว้ก่อน แล้วหลังจากนัน้ ก็ ๕. ทรง
ออกบิณฑบาต นี่เรียกว่าพุทธกิจ กิจของพระพุทธเจ้าหลังจากทีไ่ ด้บรรลุ ได้ตรัสรูเ้ ป็ น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ทรงทํากิจเหล่านี้เท่านัน้ ไม่เคยสร้างวัดสร้าง
วาเลย วัดวาทีท่ รงประทับอยู่น้ ี ก็เกิดจากศรัทธาของผูท้ ม่ี ฐี านะ เช่นพระราชามหา
กษัตริย ์ มหาเศรษฐี ทีอ่ ยากจะให้พระพุทธเจ้ามีทอ่ี ยู่อาศัย ก็เลยสร้างวัดกันขึ้นมาถวาย
พระพุทธเจ้า แต่พระองค์ก็จะไม่อยู่ทน่ี นั ่ ตลอดเวลา เพราะทรงมีความห่วงใยในเรื่องของ
การเผยแพร่สงั ่ สอน สัตว์โลกทัง้ หลาย มนุษย์ทงั้ หลาย ให้มดี วงตาเห็นธรรมกัน
พระองค์ก็จะอยู่ชวั ่ ระยะหนึ่ง แล้วก็จะออกจาริกต่อไป ไปตามสถานทีท่ ย่ี งั ไม่เคยไป
หรือสถานทีท่ เ่ี คยไปแล้ว
ก็กลับมาวนใหม่
อันนี้เป็ นความเมตตาอันสูงสุดของ
พระพุทธเจ้า ช่วยเหลือให้ผูท้ ต่ี ดิ อยู่ในการเวียนวายตายเกิด ได้หลุดพ้นจากการเวียน
วายตายเกิดกันเป็ นจํานวนมาก พระอรหันตสาวกทัง้ หลายเกิดจากพระพุทธเจ้า คําว่า
สาวกก็แปลว่าผูฟ้ งั อรหันต์ก็แปลว่าผูส้ ้นิ กิเลส การจะสิ้นกิเลสได้ตอ้ งเป็ นผูฟ้ งั เพราะว่า
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ตามลําพังแล้วจะไม่สามารถสอนตนเองได้ เพราะไม่มปี ญั ญาบารมีแก่กล้าพอ ทีจ่ ะ
มองเห็นอริยสัจ ๔ ด้วยตนเอง จะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็ นผูช้ ้ บี อก พอทรงชี้บอกแล้ว
เห็นแล้วว่า ความทุกข์ใจเกิดจากตัณหาความอยาก และตัณหาความอยากนี้จะดับ จะละ
ได้ก็ตอ้ งเห็นไตรลักษณ์ เห็นอสุภะ ก็เลยนําเอาไปบําเพ็ญ
พอบําเพ็ญพิจารณา เริ่มต้นก็ทาํ ใจให้สงบ พอใจสงบแล้วก็ออกมาพิจารณาไตรลักษณ์
พิจารณาอสุภะ พอเห็นไตรลักษณ์ เห็นอสุภะ ก็หยุดตัณหาความอยากได้ พอไม่มตี ณั หา
ความอยากก็จะไม่มที กุ ข์เกิดขึ้นมาภายในใจ นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงได้บาํ เพ็ญมา
และทรงนํามาสัง่ สอนพวกเรา และให้พวกเราคอยถามตนเองอยู่เรื่อยๆ ว่า วันเวลาผ่าน
ไป ผ่านไป เรากําลังทําอะไรกันอยู่ เรากําลังสร้างภพสร้างชาติ หรือเรากําลังตัดภพตัด
ชาติ ถ้าเรายังแสวงหาลาภยศสรรเสริญ แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ นี่
แสดงว่าเรายังกําลังสร้างภพสร้างชาติอยู่ ถ้าเราตัดภพตัดชาติ เราก็ตอ้ งบําเพ็ญทานศีล
ภาวนา นี่ คือสิ่งที่เราจะต้องคอยสํารวจ คอยเตือนใจอยูเ่ รื่อยๆ ว่าอย่าไปหลงกับ
ความสุขชัว่ ปลายลิ้น หรือความสุขแบบควันไฟ ความสุขจากลาภยศสรรเสริญ ความสุข
จากรูปเสียงกลิน่ รสนี้ เป็ นเหมือนควันไฟ ได้มาแล้วเดีย๋ วก็จางหายไป แล้วตามมาด้วย
ความอยาก ด้วยความทุกข์ ต้องพยายามสอนใจเตือนใจ ว่าเราเป็ นศิษย์ของตถาคต
เป็ นศิษย์ของพระพุทธเจ้า เราเป็ นชาวพุทธนี้ เราถือพระพุทธเจ้าเป็ นแบบเป็ นฉบับ
เป็ นสรณังคัจฉามิ เราถือพระอริยสงฆ์สาวกเป็ นแบบเป็ นฉบับ เพราะท่านก็ถอื
พระพุทธเจ้าเป็ นแบบเป็ นฉบับ บําเพ็ญตามแบบทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมา จนได้
บรรลุเป็ นพระอริยสาวกขึ้นมา พวกเราถ้าน้อมเอาวิธีการปฏิบตั ิของพระพุทธเจ้า เอา
วิธีการปฏิบตั ขิ องพระอริยสงฆ์สาวก มาปฏิบตั ิ ไม่ชา้ ก็เร็วเราก็จะได้เป็ นพระอริยสงฆ์
สาวก เราก็จะได้บรรลุถงึ พระนิ พพานได้
พระนิพพานนี้ไม่ได้เป็ นสิ่งยากเย็นเลย ถ้ามีพระพุทธศาสนามาเป็ นผูส้ อนเป็ นผูน้ าํ ทาง
แต่จะยากเย็นมาก ถ้าไม่มพี ระพุทธศาสนา เพราะจะไม่มใี ครรูท้ างไปสู่การดับทุกข์ได้
ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะตรัสรูน้ ้ ี ไม่มพี ระอรหันตสาวกเลยแม้แต่รูปเดียว ไม่มใี ครรูว้ ธิ ีทจ่ี ะ
ดับความทุกข์ของตนได้ แต่พอมีพระพุทธเจ้าตรัสรูแ้ ล้ว แล้วเอามาเผยแผ่สงั ่ สอน ก็
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ปรากฏมีพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก อย่างรวดเร็วด้วย เช่น ตอนทีท่ รงแสดง
ธรรมครัง้ แรกนี้ เป็ นวันขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๘ ทีเ่ รียกว่าวันอาสาฬหบูชา แล้วต่อมาในวัน
เพ็ญขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๓ ก็เป็ นระยะเวลา ๗ เดือนนับจากเดือน ๘ ไป ก็ปรากฏมีพระ
อรหันตสาวกอย่างน้อยก็ ๑๒๕๐ รูป มาเฝ้ าพระพุทธเจ้าจากสารทิศต่างๆ โดยทีไ่ ม่ได้นดั
หมายกัน นี่คอื ความอัศจรรย์ของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีส่ ามารถทําให้ผูท้ ่ี
ไม่หลุดพ้นนี้ได้หลุดพ้นอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา ๗ เดือนนี้บรรลุอย่างน้อยก็
๑๒๕๐ รูป แต่ก่อนหน้านัน้ นี้ เป็ นเวลาพันปี หมืน่ ปี แสนปี ไม่มใี ครบรรลุเป็ นพระอรหันต
สาวกได้เลย เพราะไม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู ้ แล้วมาแสดงธรรม มาเผยแผ่ธรรมให้แก่
สัตว์โลกนัน่ เอง พวกเราจึงควรทีจ่ ะเห็นคุณค่า เห็นพระคุณของพระพุทธเจ้า ทีอ่ ตุ ส่าห์
สละเวลาของพระองค์มาสัง่ สอน
เพราะพระองค์น้ ไี ม่ได้รบั อะไรจากการสัง่ สอนเลย
เพราะจิตของพระองค์น้ เี ต็มเปี่ ยมไปด้วยความสุขแล้ว
ไม่สามารถทีจ่ ะรับความสุข
เพิม่ ขึ้นได้อกี ทําประโยชน์ให้แก่ผูอ้ ่นื ก็ทาํ เพือ่ ประโยชน์ของผู่อ่นื โดยถ่ายเดียว ไม่ได้
ทําเพือ่ ความสุขของตนเองเลย
ถ้าเราอยากจะสํานึ กในบุญคุณของพระพุทธเจ้า
เราก็ตอ้ งบูชาด้วยการปฏิบตั ิบูชา
เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้วา่ เป็ นการบูชาทีแ่ ท้จริง ผูใ้ ดปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม
ผูน้ ้นั คือผูบ้ ูชาเราตถาคต นี่ถา้ อยากจะบูชาพระพุทธเจ้า อยากจะตอบแทนพระคุณของ
พระพุทธเจ้า ขอให้พวกเรามาตอบแทนด้วยการปฏิบตั บิ ูชาเถิด ด้วยการหมันถามตนเอง
่
อยู่เรื่อยๆ ว่าวันเวลาผ่านไป ผ่านไป เรากําลังทําอะไรอยู่ เดีย๋ วไม่ชา้ ก็เร็วเราก็ตอ้ งตาย
แล้ว เวลาของเรานี้มนี อ้ ยลงไปทุกวันๆ ไม่ได้มมี ากขึ้นแต่อย่างใด จึงควรรีบขวนขวาย
สร้างมรรคกันดีกว่า สร้างทางสู่พระนิพพานกันดีกว่า เลิกสร้างความสุขทางลาภยศ
สรรเสริญ ทางรูปเสียงกลิน่ รสกันดีกว่า มาสร้างความสงบ ทีเ่ กิดจากการบําเพ็ญทานศีล
ภาวนานี้ดกี ว่า เพราะผลทีไ่ ด้รบั นี้ เป็ นผลทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐ เป็ นความสุขทีเ่ หนือกว่า
ความสุขทัง้ ปวง และเป็ นความสุขทีจ่ รี งั ถาวร เป็ นความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์มาปนเลย นี่
คือผลทีเ่ ราจะได้รบั จากการหมันถามตั
่
วเองอยู่เรื่อยๆ ว่า วันเวลาผ่านไป ผ่านไป เรา
กําลังทําอะไรกันอยู่
ถ้าเราถามตัวเองเราก็จะเขินจะอายว่า เรากําลังไปทําสิ่งที่
พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสัง่ สอนให้ทาํ เราจะได้เลิกไปทํา แล้วกลับมาทําสิ่งที่พระพุทธเจ้า
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ทรงสัง่ สอนให้ทาํ กัน พอได้ทาํ แล้วเดี๋ยวก็ได้รบั ผลอย่างแน่ นอน เพราะผูท้ ่ที าํ นี้ ได้รบั
ผลกันมาเกือบทุกคนเลย
นี่คอื สิง่ ทีพ่ วกเราจะต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆ อย่าตัง้ อยูใ่ นความประมาท อย่าไปคิดว่า
เราจะอยูไ่ ปอีกนาน
เพราะความตายนี้ สามารถมาเยือนได้ทกุ เวลา
ไม่มใี ครมี
ความสามารถทีจ่ ะผลัดเวลาได้ เมือ่ เวลาของความตายมาถึง ก็ตอ้ งรับเพียงอย่างเดียว
แล้วก็จะหมดโอกาสทีจ่ ะได้บาํ เพ็ญ
ได้ยกตนให้หลุดพ้นจากการเวียนวายตายเกิด
เพราะว่าเวลากลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ใหม่ อาจจะไม่มพี ระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้
ก็ตอ้ งรอพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป
แต่ถา้ เรามีนิสยั ที่
ผลัดวันประกันพรุ่ง
มีนิสยั ทีไ่ ม่ชอบบําเพ็ญไม่ชอบปฏิบตั ิ
ต่อให้เราได้พบกับ
พระพุทธศาสนา พบกับพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตาม เราก็จะไม่ปฏิบตั อิ ยู่ดี ดังนั้นเรา
ต้องมาเปลี่ยนนิ สยั ของเรา ที่ไม่ชอบปฏิบตั ิ ให้หนั มาชอบปฏิบตั ิ ให้เบื่อกับการหาลาภ
ยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็ นสิ่งที่เราทําได้แต่เราต้องบังคับใจ ถ้า
ปล่อยให้ใจเป็ นไปตามอารมณ์ ใจจะไม่มาทางนี้ ใจจะไปสูก่ ารเวียนวายตายเกิดเพียง
อย่างเดียว
ถาม ทําไมอริยสัจ ๔ ท่านถึงเรียงผลก่อนเหตุ เช่น ทุกข์ก่อนสมุทยั และนิโรธก่อน
มรรคคะ และเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบตั อิ ย่างไร
ตอบ มันก็ตอ้ งเริ่มตรงไหนสักแห่ง ไม่เริ่มทีผ่ ลก็ตอ้ งเริ่มทีเ่ หตุ มันก็มแี ค่นนั้ ส่วนใหญ่
ทีเ่ ริ่มทีผ่ ลก็เพราะว่า ถ้าไม่มผี ลมันก็ไม่ไปหาหมอใช่ไหม เวลาถ้าสบายก็ไม่ไปหา
หมอ แต่พอเวลาไม่สบายถึงไปหาหมอ หมอก็จะได้วเิ คราะห์ดูวา่ เกิดจากเหตุอนั
ใด พวกเราถ้าไม่มคี วามทุกข์ก็จะไม่เข้าหาศาสนา พวกเราก็จะเทีย่ วจะเล่นกัน ถ้า
โลกนี้ไม่มคี วามทุกข์น่ีไม่ตอ้ งมีศาสนาหรอก ทีม่ ศี าสนาก็เพราะว่า พวกเรายังมี
ความทุกข์กนั อยู่ แล้วเราไม่รูว้ ่าเหตุของความทุกข์น้ เี กิดจากอะไร เราก็เลยต้อง
เข้าหาผูร้ ู ้ แล้วพระพุทธเจ้าก็จะบอกเราว่า เหตุของความทุกข์น้ ี เกิดจากความ
อยากของพวกเราเอง อยากในสิ่งที่มนั เป็ นไปไม่ได้ พอได้ร่างกายมาแล้วก็อยาก
ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกัน อันนี้ก็ขดั กับหลักความเป็ นจริง เพราะร่างกาย
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นี้เป็ นอนิจจัง มีเกิดแล้วก็ตอ้ งมีดบั ไปเป็ นธรรมดา เป็ นอนัตตาไม่ใช่ตวั เราของเรา
เป็ นดินนํา้ ลมไฟ นี่คอื วิธีดบั ความทุกข์ ก็คอื ต้องใช้ปญั ญาวิเคราะห์ วัตถุหรือสิง่
ทีเ่ ราไปทุกข์ดว้ ย เช่นร่างกาย ว่ามันเป็ นอย่างทีเ่ ราคิดหรือเปล่า พระพุทธเจ้าบอก
ว่ามันไม่ได้เป็ นอย่างทีเ่ ราคิด ร่างกายนี้ไม่ได้เป็ นตัวเราของเรา ร่างกายนี้ไม่มวี นั ที่
จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ให้สอนใจไปเรื่อยๆ เดีย๋ วใจมันก็จะยอมรับความจริง
แล้วมันก็จะไม่มคี วามอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอไม่มคี วามอยาก
ความทุกข์ก็หมดไป
ถาม สติปฏั ฐาน ๔ คือการมีสติเข้าไปตัง้ ในกาย เวทนา จิต ธรรม ถูกหรือไม่คะ และ
อริยสัจ ๔ จะนําไปใช้กบั กายเวทนาจิตธรรมอย่างไร และจะทําให้บรรลุธรรมได้
อย่างไรคะ
ตอบ ความจริงไม่อยากจะตอบปัญหาอันนี้เลย
เพราะมันระดับปริญญาเอกแล้ว
ตอนนี้ยงั อยู่ประถมอยู่ อยากจะให้ทาํ บุญเยอะๆ สละเงินสละทอง อย่าเอาเงิน
ทองไปซื้อความสุขต่างๆ เอาเงินทองมาทําบุญเพือ่ ทีจ่ ะได้หยุดความอยากเทีย่ ว
อยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วจะได้ไปรักษาศีล แล้วก็จะบําเพ็ญ
เจริญสติ มันเป็ นขัน้ เป็ นตอนนะ ทีถ่ ามมานี้มนั ขัน้ ระดับปริญญาเอก พูดไปตอบ
ไปก็ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจแล้วเดีย๋ วก็ลมื เพราะยังปฏิบตั ไิ ม่ได้ อย่างทีเ่ มือ่ กี้กพ็ ดู
แล้วว่า ความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าอยากจะไม่ทกุ ข์ก็
อย่าไปอยากให้มนั ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่มนั ทําไม่ได้ เพราะใจมันอยากอยู่นนั ่
แหละ แล้วมันจะไม่หายไป หรือหยุดด้วยการรูเ้ ฉยๆ มันต้องสร้างเครื่องมือมา
หยุดมัน เครื่องมือทีห่ ยุดมันก็น่ี ทาน ให้ทาํ ทานทุกครัง้ ทีจ่ ะอยากซื้อขนม ซื้อ
ของฟุ่มเฟื อยของไม่จาํ เป็ น ก็เอาไปทําบุญทําทานเสีย จะทํากับใครก็ได้ ไม่ตอ้ ง
มาทํากับวัดก็ได้ ทํากับพ่อกับแม่กบั เพือ่ นกับพีก่ บั น้อง คืออย่าเอาเงินนี้ไปซื้อ
ความสุขตามความอยาก เราต้องการทีจ่ ะละความอยาก นี่ถา้ เราทําอย่างนี้แล้ว
ใจก็จะลดความอยากลงไป
ตอนต้นนี้เราละเอาความอยากทีม่ นั ใกล้ตัวก่อน
ความอยากทีใ่ กล้ตัวก็คอื อยากกินอยากดืม่ อยากรับประทานอยากดูอยากฟังนี้
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มีอยู่ตลอดเวลา ตื่นขึ้นมาก็อยากแล้ว วันนี้จะกินอาหารเช้าอะไรดี จะดืม่ อะไรดี
มันปรุงแต่งไปแล้ว ความอยากทัง้ นัน้ แหละ ถ้าไม่เป็ นความอยากก็วนั นี้จะได้กนิ
อะไร อะไรก็ได้ อย่างพระนี้ไม่รูว้ า่ วันนี้จะได้กนิ อะไร เช้าก็ไปบิณฑบาต ได้อะไร
มาก็กนิ ไปตามมีตามเกิด อันนี้แหละคือขัน้ ต้น เราต้องทําจากขัน้ ทีเ่ ราทําได้ก่อน
แล้วค่อยก้าวขึ้นไปสู่ขนั้ ทีย่ ากขึ้นไปตามลําดับ ฉะนัน้ ก็ไม่อยากจะตอบปัญหาให้
มันยาวไปเสียเวลาไปเปล่าๆ
อยากจะสอนให้มาปฏิบตั ดิ กี ว่า รูไ้ ปก็ทาํ อะไรไม่ได้ เพราะไม่มเี ครื่องไม้เครื่องมือ
ทีจ่ ะมาทําตามทีเ่ รารูไ้ ด้ ถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็บรรลุแล้ว สมัยพุทธกาลนี้
พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจ ๔ ครัง้ แรกให้กบั พระปัญจวัคคีย ์ พระปัญจวัคคีย ์
ก็บรรลุเป็ นโสดาบันได้ เพราะท่านมีศีลท่านมีสมาธิแล้ว ท่านสละ ทานนี้ท่านทํา
จนหมดเนื้อหมดตัวแล้ว ไม่มคี วามหวงในทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทองอยู่เลย
แต่ยงั มาหวงอยู่กบั ร่างกายอันนี้ พอพระพุทธเจ้ามาสอนว่า ร่างกายอันนี้มนั ก็ไม่
เทีย่ ง เกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ท่านก็เข้าใจ อ้อ ความทุกข์ของเราเกิด
จากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย
ท่านก็เลยเปล่งอุทานออกมา
ธรรมอันใดมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ต้องมีการดับไปเป็ นธรรมดา นี่คอื เห็นแล้ว
ทําได้ พระพุทธเจ้าเห็นเลย อ้อ อัญญาโกณฑัญญะเธอรูแ้ ล้วหนอ เธอรูแ้ ล้วหนอ
เธอทําใจให้หยุดความอยากได้แล้ว พระพุทธเจ้าสามารถเล็งญาณดูภาวะจิตของ
ผูอ้ ่นื ได้ อันนี้เป็ นสิง่ ทีเ่ ราก็ตอ้ งสร้าง เครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมารับ ธรรมะของ
พระพุทธเจ้า เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็ นระดับสูงสุด ปัญญา วิปสั สนา
ถ้าไปเรียนปัญญาวิปสั สนา โดยไม่มศี ีล ไม่มสี มาธิ ไม่มที านนี้ เรียนไปเดีย๋ วก็
วิปสสนู ไป คิดแล้วก็เข้าใจว่าเราเข้าใจแล้วเราบรรลุแล้ว แต่ตณั หาสักตัวนี้ไม่ได้
ดับเลย ยังมีเหมือนเดิมอยู่ ถ้าอยากจะรูว้ า่ บรรลุหรือไม่ก็ลองไปทดสอบ หาทีม่ นั
น่ากลัวดู ดูว่ายังกลัวอยู่หรือเปล่า ถ้ามานัง่ คิดอยู่ในทีป่ ลอดภัยมันก็ไม่มอี ะไรจะ
น่ากลัว ต้องไปอยู่ในป่ าช้าในป่ าในเขา ทีม่ สี งิ สาราสัตว์ต่างๆ เวลาได้ยนิ เสียงเสือ
คํารามนี้ ดูซวิ ่าใจจะเฉยหรือว่าใจจะสัน่ ถ้าสัน่ ก็แสดงว่าทุกข์ เพราะยังไม่อยาก
ตาย ยังไม่อยากจะเจอเสือ ถ้าเฉยก็แสดงว่าไม่ทกุ ข์ ยินดีพร้อมทีจ่ ะเจอ ถ้า
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จะต้องเจอก็เจอ นี่คอื สิง่ ทีพ่ วกเราควรจะทํากัน ก็คอื สร้างเครื่องไม้เครื่องมือ
รองรับปัญญาของพระพุทธเจ้า เหมือนกับเวลาเราจะไปรับของรับประทานทีโ่ รง
ทาน เราต้องไปหยิบจานก่อนใช่ไหม เอามือเปล่าๆ ไปรับเดีย๋ วก็ไหม้มอื หมด
ต้องหาจานแล้วก็ให้เขาตักอาหารทีเ่ ราต้องการใส่จาน ตอนนี้เราไม่มจี าน เราไม่มี
ทานไม่มศี ีลไม่มภี าวนา แล้วเราจะไปรองรับปัญญาด้วยอะไร
ถาม พระอริยเจ้าซึง่ ได้เข้าถึงอนุปาทิเสสนิพพาน ท่านก็ยงั รับทราบความเป็ นไปของ
โลกมนุษย์ต่างๆ เหมือนเมือ่ ท่านยังมีชวี ติ อยู่ ใช่หรือไม่คะ
ตอบ ก็เวลาทีบ่ รรลุน้ ที ่านบรรลุทใ่ี จ ใจของท่านปราศจากความอยากความโลภความ
โกรธความหลงเท่านัน้ เอง แต่ขนั ธ์ของท่านคือร่างกายเวทนาสัญญามันก็ยงั ทํา
หน้าทีเ่ หมือนเดิม เพียงแต่วา่ มันไม่ปรุงแต่งไปทางความอยาก เห็นเป๊ บซีก่ ็ไม่
อยากดืม่ เห็นขนมก็ไม่อยากกิน ถ้ายังไม่ถงึ เวลากิน แต่ถา้ ถึงเวลากินก็เอา
เหมือนกันนะ แต่ถา้ ไม่ได้กนิ ก็ไม่ได้ทกุ ข์ คือท่านได้ทงั้ นัน้ กินก็ได้ไม่กนิ ก็ได้ แต่
เมือ่ ถึงเวลาต้องฉันท่านก็ฉนั ได้ ก็ดูวา่ ท่านเป็ นเหมือนคนธรรมดา ฉันโน่นฉันนี่
เหมือนคนอื่น ก็เพราะท่านฉันเพือ่ ร่างกาย ท่านไม่ได้ฉนั เพือ่ ตัณหาความอยาก
ใจท่านไม่มคี วามอยากกับอาหารทีท่ ่านเห็นด้วยตาของท่าน
ท่านก็ฉนั ไปเพือ่
ร่างกาย แล้วพอรูส้ กึ อิ่มก็หยุด ไม่ใช่อ่มิ แล้วยังยัดเข้าไป ยัดเข้าไป จนร่างกาย
กลายเป็ นตุ่ม ไอ้น่ีเรียกว่ากินตามความอยาก ไม่ได้กนิ เพือ่ ร่างกาย ฉะนัน้ พระ
อรหันต์พระพุทธเจ้านี้ ท่านก็ยงั มีร่างกายอยู่เหมือนเดิม ร่างกายของท่านนี้ก็
ไม่ได้เปลีย่ นไป หลังจากทีไ่ ด้ตรัสรูแ้ ล้ว ร่างกายก็ยงั ต้องแก่ตอ้ งเจ็บตาย
เหมือนเดิม แต่ใจของท่านไม่ได้ไปทุกข์กบั มัน เท่านัน้ เอง
ถาม เพือ่ นเห็นจิตวิญญาณทีเ่ ป็ นตัวตนตลอด
ปฏิบตั อิ ย่างไรคะ
ตอบ ก็ถามเขาสิเขามา ไม่ถาม แล้วจะไปรูห้ รือ
38

เขามาขอส่วนบุญหรือเปล่าคะควร

ถาม กระผมภาวนาพุทโธๆ พอภาวนาไปเรื่อยๆ รูส้ กึ เหมือนนัง่ อยู่ในทีม่ ดื ๆ ทึบๆ แต่
ไม่อดึ อัดครับ สบายดี จิตใจก็สงบดี ก็พยายามพุทโธไปเรื่อยๆ สักพักหนึ่งใจมัน
เปิ ดโล่ง สว่าง เหมือนจิตมันลอยไม่อยู่กบั ตัว สักพักก็เริ่มรับรูส้ มั ผัสต่างๆ
บางครัง้ ก็รูส้ กึ ท้องร้องหิวข้าว แล้วจิตมันก็เริ่มคิดโน่นคิดนี่ ไม่ทราบว่าผมภาวนา
ถูกต้องหรือเปล่าครับ
ตอบ ก็มนั ออกมาแล้วไง หน้าทีข่ องเรา ต้องการดึงจิตเข้าไปข้างใน ให้ห่างจากรูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ ถ้ามันถอยออกมา หิวข้าวแล้ว ก็แสดงว่ามันกลับมาหารูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะแล้ว แล้วตัณหาก็เกิดขึ้นตามมาทันที จะว่าผิดไม่ผดิ ก็ไม่
รูแ้ หละ ภาวนาเพือ่ ให้เข้าข้างใน ถ้าจิตเข้าข้างในได้ มันจะดิง่ มันจะเหมือนตก
หลุมตกบ่อ แล้วมันก็จะสงบ แล้วก็จะว่างไม่มอี ะไร เหลือแต่สกั แต่วา่ รู ้ แล้วก็
อุเบกขา กับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบนี้ เท่านัน้ เอง ถ้าถึงจุดนัน้ มันก็จะรูเ้ อง
เพราะว่ามันเป็ นสิง่ ทีแ่ ปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจทีเ่ ราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน
ถ้ายังไม่ถงึ จุดนัน้ ก็อย่าไปสงสัย อย่าไปคิดว่าเป็ นนู่นเป็ นนี่เลย พุทโธๆ ไปเรื่อยๆ
ถ้ายังพุทโธได้ก็แสดงว่ายังไม่เข้าถึงจุดนัน้ ถ้าเข้าถึงจุดนัน้ แล้วพุทโธมันจะหยุด
ไปเอง
ถาม เคยมีครัง้ หนึ่ง ภาวนาแล้วรูส้ กึ ร่างกายมันบิดเบี้ยว เหมือนเราเอามือบีบดินนํา้ มัน
อย่างนัน้ ครับ มันเป็ นอย่างไรครับ อาการแบบนี้ ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
ตอบ อ้อ มันเป็ นเรื่องของกิเลสทีจ่ ะมาสร้างนิวรณ์ สร้างอุปสรรคในการภาวนา แล้วก็
กําลังของสติเรายังมีนอ้ ย มันจึงมีกาํ ลังทีจ่ ะมาสร้างเหตุเหล่านี้ให้กบั เรา วิธีทเ่ี รา
จะปฏิบตั กิ บั มันก็คอื อย่าไปสนใจ เราก็บริกรรมพุทโธๆ ของเราไปเรื่อยๆ มันจะ
รูส้ กึ อย่างไรมันก็เป็ นของหลอกทัง้ นัน้ ถ้าไม่เชื่อลองลืมตาดูสิ ลืมตาดูก็จะเห็นว่า
ร่างกายไม่ได้บดิ ไปไหน มันก็เหมือนเดิม แต่ความรูส้ กึ นี้มนั จะหลอก ใจมันจะ
หลอก บางทีคนั ตรงนัน้ คันตรงนี้ บางทีก็คดิ ว่าร่างกายเอนไปข้างหลัง เอนไป
ข้างหน้า เอนไปทางซ้ายเอนไปทางขวา อย่าไปให้ความสําคัญกับมัน ก่อนเวลานัง่
นี้ เราตัง้ ท่าให้มนั ตรงให้มนั เรียบร้อย แล้วก็ทาํ ความเข้าใจว่ามันเรียบร้อยแล้ว
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ทีน้ ี จิตมันจะไปคิดว่ามันเป็ นอย่างนั้นเป็ นอย่างนี้ ก็อย่าไปสนใจ มันมาหลอก
เรา มันจะไม่ให้เราบริกรรมพุทโธ มันจะไม่ให้เราดูลมหายใจเข้าออก ถ้าเราไป
เชื่อมัน เอนมาทางซ้ายก็ขยับไปทางขวาหน่อย เดีย๋ วบอกมากเกินไปต้องกลับมา
ทางซ้ายอีก มันก็เลยไม่ตอ้ งทําอะไร มามัวแต่ขยับร่างกาย และนี่คอื หลุมพราง
ของกิเลสตัณหาทีจ่ ะมาคอยทําให้ผูป้ ฏิบตั นิ ้ ี ตกลงไปในหลุมแล้วจะไม่เข้าไปสู่
ความสงบได้ ฉะนั้นเวลานัง่ นี้ จะมีความรูส้ กึ แบบไหน อย่าไปสนใจ คิดว่า
ร่างกายพองหรือว่าร่างกายหด มันก็หลอกเราทัง้ นั้น มันจะพองมันจะหดได้
อย่างไร ใช่ไหมคนมีปญั ญาแค่น้ มี นั ก็ตอ้ งรูแ้ ล้ว ร่างกายอยู่ดๆี จะพองจะหดได้ก็
ดีจะได้ลดนํา้ หนัก มันพองใช่ไหมเดีย๋ วก็นงั ่ สมาธิเดีย๋ วมันก็หดแล้ว มันไม่เป็ น
อย่างนัน้ หรอก ขอให้รูว้ า่ มันเป็ นกิเลสทีม่ นั คอยหลอกล่อใจ ไม่ให้มสี มาธิเท่า
นัน้ เอง ไม่ให้อยู่กบั พุทโธ ไม่ให้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ฉะนัน้ เราต้องอย่าไป
สนใจ ให้เกาะติดอยู่กบั พุทโธถ้าใช้พทุ โธ ถ้าใช้ลมหายใจก็เกาะติดอยู่กบั ลม
หายใจไปเพียงอย่างเดียว
ถาม เล่นหรือซื้อหวยจะผิดศีล ๕ หรือเปล่าครับ
ตอบ ก็แล้วแต่เราเล่นแบบไหน ถ้าเราคิดว่าทําบุญก็ไม่ผดิ ทําบุญให้กบั รัฐบาลเอาเงิน
ไปช่วยเหลือพัฒนาบ้านเมือง แล้วถ้าถูกก็เอาเงินนี้ไปทําบุญอีก คือจะไม่เอาเงินที่
ได้จากการเล่นหวยนี้มาใช้ส่วนตัวเลย คิดว่าทําบุญ เราอาจจะมีวาสนาบารมี เรา
ไม่สามารถหาเงินมาทําบุญได้แต่เราแทงหวยแล้วมันถูก เราก็ไปแทงหวย แล้วพอ
ถูกก็เอาเงินนี้ไปทําบุญต่อ ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็ นการเล่นการพนันเป็ นการทําบุญ แต่
ถ้าเราถูกแล้วก็เอาไปเทีย่ วไปกินไปเล่นนี้ มันก็เป็ นตัณหาแล้ว เป็ นกิเลสแล้ว มัน
ก็ไม่ถกู มันต้องถือว่าเข้าข่ายเหมือนกับการแสวงหาทรัพย์ดว้ ยวิธีงา่ ยๆ คือไม่
ต้องทํางานเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เอาเงินมาแทงเลข ซึง่ ท่านก็บอกไว้แล้วส่วนใหญ่
เจ๊ง ไม่ใช่รวยกันหรอก
ถาม การละสังโยชน์ ๓ ด้วยปัญญา คืออย่างแรก ต้องละสักกายทิฐิ คือมีการเห็นว่า
กายนี้ เป็ นเพียงเหตุปจั จัยเกื้อหนุนกัน ไม่มตี วั ตนทีแ่ ท้จริง ดังทีว่ า่ ธรรม
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ทัง้ หลายเกิดแต่เหตุ และเห็นความดับไปของทุกข์นนั้ เพราะอะไร จึงส่งผลให้ละ
วิจกิ จิ ฉา ความลังเลสงสัยในคําสอน คือพระธรรมของพระพุทธเจ้า ดังนัน้ คํา
สอนสามารถใช้ปฏิบตั ไิ ด้ผลจริง จึงมีพระสงฆ์รูต้ ามอย่างแน่นอน และละ
สีลพั พตปรามาสโดยปริยาย ไม่ไปทําอะไรในสิง่ ไม่มเี หตุมผี ล ลมๆ แล้งๆ ตาม
ศีลพรของศาสนาอื่นๆ เพราะเข้าใจในปฏิจจสมุปบาท เห็นเหตุปจั จัยตรงหน้าที่
ผ่านเข้ามาในอายตนะ ๖ อย่างนี้ ซึง่ ไม่จาํ เป็ นว่าต้องมีสภาวะนิมติ อะไร ในสมาธิ
ทีม่ หัศจรรย์ เข้าใจอย่างนี้ถกู ต้องไหมครับ
ตอบ ต้องมีสมาธินะ ถ้าจิตไม่สงบจิตไม่ตงั้ มัน่ จิตจะละตัณหาความอยากไม่ได้ ถึงแม้
จะเห็น อย่างพวกเรานี้ก็ได้ยนิ ได้ฟงั จนหูฉีกกันแล้ว ว่าทุกข์เกิดจากสมุทยั แต่
พอตัณหาเกิดขึ้นปั ๊บก็กราบมันเลย พีต่ อ้ งการอะไรเดีย๋ วน้องจะไปหามาให้ ถ้า
อย่างนี้ก็ยงั ละไม่ได้ คนเราทีท่ กุ ข์ก็ทกุ ข์เพราะว่า ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่
อยากตาย หรือว่ารูส้ กึ ว่าชีวติ นี้มนั ตกตํา่ ก็เพราะว่าคิดว่านี่มนั เกิดจากเหตุนนั้
เหตุน้ ี ความจริงเหตุทแ่ี ท้จริงเกิดจากใจเรา ทีไ่ ปทุกข์กบั การเสือ่ มการเจริญนี่เอง
เวลาอะไรเสือ่ มเราก็จะทุกข์ข้นึ มา เพราะเราไม่มปี ญั ญา ทีจ่ ะเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง
นี้ มีเจริญก็ตอ้ งมีเสือ่ มไปเป็ นธรรมดา ถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็จะไม่ทกุ ข์ มันก็ไม่
ต้องไปแก้ดว้ ยวิธีต่างๆ เช่นไปหาหมอดู ไปเปลีย่ นชื่อ มีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขา
เปลีย่ นชื่อมา ๓ ครัง้ แล้ว ครัง้ นี้ดเี หลือเกิน ถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ตอ้ งทําอะไรกินกัน
แล้วนะ มานัง่ เปลีย่ นชื่อกัน นี่เรียกสีลพั พตปรามาส ไม่เป็ นเหตุเป็ นผล เหตุของ
ความทุกข์ใจ ก็คอื ความอยากไม่เสือ่ ม อยากให้สง่ิ ต่างๆ อยู่ไปจีรงั ถาวร พอไป
เจอความเสือ่ มของสิง่ ต่างๆ ก็เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมา แล้วก็ไปทําวิธี
สะเดาะเคราะห์อะไรต่างๆ แล้วแต่หมอดูคนนัน้ จะสอนให้ไปทําอะไร ทําแล้วก็
รูส้ กึ สบายใจ แต่มนั ก็สบายใจเดีย๋ วเดียว ถ้ามันไม่ได้ไปทําให้เกิดในสิง่ ทีอ่ ยากได้
เดีย๋ วมันก็ทกุ ข์ข้นึ มาใหม่ ก็ไปหาหมอคนใหม่ เดีย๋ วคนอื่นก็มาแนะนํา ไปหาคน
นี้สคิ นนี้ไม่เก่ง ก็ไปอยู่เรื่อยๆ แต่ถา้ เราเข้าหาพระพุทธศาสนา ท่านก็จะสอนเรา
ให้ปลงซะ ให้ยอมรับว่ามีเกิดก็ตอ้ งมีดบั มีเจริญก็ตอ้ งมีเสือ่ ม แล้วเราก็จะไม่
ทุกข์จะไม่ ไม่สบายใจ จะเฉยๆ รับกับความเสือ่ มได้
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ถาม ขณะนัง่ สมาธิในห้องพระ เหมือนจิตหันไปทางขวามือ เห็นตัวเองยืนอยู่ กําลังจะ
ลงมานัง่ ทับร่างตัวเองทีน่ งั ่ สมาธิอยู่ มีเสียงดังควับจนตั
่ วเองตกใจ แต่ไม่ลมื ตานะ
คะ ยังอยู่ในสมาธิต่อไป สักครู่จงึ ค่อยแผ่เมตตา เป็ นเพราะอะไรคะ สิง่ ทีเ่ ราเห็น
คืออะไรคะ
ตอบ มันเป็ นกิเลสหลอกเรา อย่างทีบ่ อกแล้วเมือ่ กี้น้ ี อย่าไปสนใจสิง่ ทีป่ รากฏให้รบั รู ้
ให้เราอยู่กบั คําบริกรรม อยู่กบั การภาวนาของเราไป แล้วสิง่ ต่างๆ นี้ เดีย๋ วมันก็
จะหายไปเอง ถ้าเราไปสนใจหรือไปมีปฏิกริ ยิ าเราก็จะเสียสมาธิได้ ถ้าเจอของดีก็
อยากจะให้มนั อยู่นานๆ ถ้าเจอของไม่ดกี ็อยากให้มนั หายไป มันก็เกิดตัณหาเกิด
ความทุกข์ตามมา
ถาม ดิฉนั อยู่ห่างไกลถึงสวิสเซอร์แลนด์ มีความประสงค์จะเรียนกราบถามค่ะ ในวันที่
มีการพระราชทานเพลิงพระศพของสมเด็จพระสังฆราช
ดิฉนั ชมรายการ
ถ่ายทอดสด และสวดมนต์ไปด้วย ดิฉนั ได้กลิน่ เหม็นเน่าในขณะสวดมนต์ ทัง้ ๆ
ทีใ่ นบ้านไม่เคยมีกลิน่ ครัง้ นี้เป็ นครัง้ ที่ ๒ ครัง้ แรกเมือ่ ครัง้ สมเด็จย่าก็เช่นกันเจ้า
ค่ะ เพราะอะไรเจ้าคะ เป็ นวิจกิ จิ ฉาหรือไม่เจ้าคะ
ตอบ อ้อ ไม่หรอก มันเป็ นกิเลสของเรานะ ว่ามันเจอศพขึ้นมา กลิน่ มันก็มาเลย ทัง้ ๆ
ทีบ่ างทีศพมันไม่มกี ลิน่
แต่เรื่องของสังขารความคิดปรุงแต่งนี้สญั ญาอะไรมัน
เคยฝังอยู่ในใจ พอไปเห็นอะไรปั ๊บมันก็จะทําหน้าทีข่ ้นึ มาทันที ผลิตกลิน่ ผลิต
อะไรขึ้นมา ก็อย่าไปสนใจมันอย่างทีบ่ อกไง ให้มสี ติพจิ ารณาด้วยปัญญาว่า มัน
เกิดแล้วมันก็ดบั ไปแล้ว ไม่ตอ้ งไปอยากจะรูว้ า่ มันเป็ นอะไร รูว้ า่ มันเกิดแล้วมัน
ดับ รูว้ า่ เราห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเกิด เวลามันดับเราก็หา้ มมันไม่ได้ เราอย่าไป
อยากให้มนั เกิด หรืออย่าไปอยากให้มนั ดับ แล้วเราก็จะไม่มปี ญั หากับมัน
ถาม ภาวนาจนคําบริกรรมเงียบไป และลมหายใจหายไปแล้ว ต้องทําอย่างไรต่อไป
ครับ
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ตอบ ก็ให้รูไ้ ปเฉยๆ สักแต่วา่ รู ้ ให้รูอ้ ยู่กบั ถ้ามีคาํ บริกรรมก็บริกรรมต่อไป ถ้าไม่ได้ใช้
คําบริกรรมแล้วลมหายไปก็รูว้ า่ ลมหายไป อยู่กบั ความว่างไป
ถาม ดิฉนั ได้ถกู สอนมาให้ตงั้ จิตอธิษฐานขอ หรือแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ให้กบั ตนเอง
และสรรพสิง่ ต่างๆ แต่บ่อยครัง้ ทีด่ ฉิ นั ตัง้ ใจเอาไว้แล้วว่าจะอธิษฐาน แต่เมือ่ ถึง
เวลานัน้ ดิฉนั กลับรูส้ กึ ว่าง ไม่มคี วามอยากหรือคาดหวังกับสิง่ ที่ ทีแรกตัง้ ใจไว้
ว่าจะอธิษฐานเพือ่ ให้ได้ หรือให้เป็ นในสิง่ ใดๆ ดิฉนั ได้เสียโอกาสในการปฏิบตั ใิ ห้
ถูกทางหรือไม่ อย่างไรคะ ยกตัวอย่างเช่น ดิฉนั ทําทาน ตัง้ ใจจะอธิษฐานขอให้
ตนเองพบกับทางสว่าง ขอมุง่ หน้าไปพบมรรคผลนิพพาน แต่เมือ่ ถึงเวลาถวาย
หรือให้ทาน ดิฉนั กลับไม่อธิษฐานขอในสิง่ ทีต่ งั้ ใจเอาไว้ กลายเป็ นว่าใจดิฉนั กลับ
คิดเพียงขอให้ทานนี้ไปบํารุงแก่ผูร้ บั ทานเป็ นต้น คําถามในตอนแรกค่ะ ว่าเสีย
โอกาสในการปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องให้ถกู ทางหรือไม่คะ
ตอบ คือคําว่าอธิษฐานนี้ ของพระของศาสนานี้ ไม่ได้แปลว่าขอ แปลว่าตัง้ ใจ
ตัง้ เป้ าหมาย เช่นเราตัง้ เป้ าหมายว่าเราจะเดินทางมาทีน่ ่ใี นวันนี้ ถ้าเราไม่ได้
ตัง้ เป้ าหมายขอให้มาทีน่ ่ี มันก็ไม่ได้มา เพราะว่ามันเป็ นผล เราต้องตัง้ อยู่ทเ่ี หตุ
ถ้าเราตัง้ อยู่ทเ่ี หตุเราออกเดินทางเดีย๋ วเราก็มาถึงทีน่ ่ี
เช่นเดียวกับมรรคผล
นิพพาน ก็ตอ้ งตัง้ อยู่ทก่ี ารทําทาน รักษาศีล ภาวนา ให้ตงั้ จิตอธิษฐานว่า ตัง้ แต่
บัดนี้ไปจะทําทาน จะรักษาศีล จะภาวนาไป จนชีวติ จะหาไม่ เหมือนกับ
พระพุทธเจ้าตอนทีน่ งั ่ อยู่ใต้โคนต้นโพธิ์ แล้วก็ทรงตัง้ จิตอธิษฐานว่า จะนัง่ ตรงนี้
ภาวนาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะบรรลุ พระพุทธเจ้าไม่ได้นงั ่ ขอให้บรรลุ เข้าใจไหม
พระพุทธเจ้าภาวนา จะภาวนาไปจนกว่าจะบรรลุ ไม่ใช่นงั ่ เฉยๆ แล้วก็ขอให้มนั
บรรลุข้นึ มาเอง มันเป็ นไปไม่ได้ มันไม่ได้เป็ นเหตุเป็ นผล ฉะนัน้ เวลาทีเ่ รา
อธิษฐานนี่ ตามหลักธรรมนี้แปลว่า การตัง้ เป้ าหมาย การตัง้ ใจ ถ้าเราไม่
ตัง้ เป้ าหมายเราก็จะเถลไถล อย่างวันนี้ถา้ เราไม่ตงั้ เป้ าหมายว่าจะมาทีน่ ่ี เดีย๋ ว
เพือ่ นโทรมาชวนไปเทีย่ วไปดูอะไรก็อาจจะไป เพราะว่าเราไม่ได้ตงั้ ใจว่าเราจะมา
ทีน่ ่ี แต่พอเราตัง้ ใจตัง้ เป้ าหมายว่าวันนี้จะต้องมาทีน่ ่ี ถ้าเกิดมีเพือ่ นโทรมาชวนไป
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ทีอ่ ่นื เราก็บอกเขาว่าเราไม่ไป เพราะวันนี้เราตัง้ ใจจะมาวัด นี่คอื เจตนาของการให้
ตัง้ อธิษฐานเพือ่ เราจะได้ไม่โลเล
ให้เรามีเป้ าหมายของชีวิต
ถ้าเราไม่
ตัง้ เป้ าหมายเราก็จะไหลไปตามเหตุการณ์ต่างๆ ไหลไปตามอารมณ์ วันนี้ถา้
อยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็จะไป พรุ่งนี้เพือ่ นมาชวนไปเทีย่ วทีโ่ น่นทีน่ ่กี ็จะไป ก็
จะไม่มวี นั ทีจ่ ะมาเข้าวัดได้ แต่ถา้ เราตัง้ ใจว่า เดือนนี้ทงั้ เดือนเราจะไม่ไปไหน เรา
จะไปอยู่วดั ตัง้ แล้วก็ตอ้ งมีสจั จะมาควบคุมด้วย บางคนชอบตัง้ แต่ไม่ชอบทํา
ตาม ตัง้ เสียวิเศษเลย จะปฏิบตั อิ ย่างนู น้ อย่างนี้ จะทําบุญเป็ นหมืน่ เป็ นแสน พอ
ถึงเวลาเสียดาย เอาแค่รอ้ ยหนึ่งก่อนก็แล้วกัน นี่คอื ไม่มสี จั จะ มีความตัง้ ใจแต่
ไม่มสี จั จะ ต้องมีสจั จะด้วยมันจะได้ทาํ ตามทีต่ งั้ ใจได้ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตัง้
สัจจะอธิษฐาน พระพุทธเจ้าเป็ นคนทีม่ สี จั จะ พอลองได้ตงั้ ใจว่าจะทําอะไรแล้วไม่
เลิก ดังทีท่ ่านบอก ขอให้เลือดในร่างกายนี้เหือดแห้งไป ก็จะไม่ลกุ จากทีน่ ่ไี ปโดย
เด็ดขาด ถ้ายังไม่ได้ตรัสรู ้ นี่แหละคือเรื่องของสัจจาธิษฐาน แล้วพอได้สจั จาธิษ
ฐานแล้วก็ตอ้ งมีวริ ยิ ะต่อ ไม่ใช่นงั ่ เฉยๆ ใจลอย รอว่าเมือ่ ไหร่มนั จะเกิด มันก็ไม่
เกิดอีก มันต้องเจริญเหตุ เหตุทจ่ี ะทําให้ตรัสรู ้ ก็คอื วิปสั สนาสมถภาวนา ก็ตอ้ ง
เจริญเหตุดว้ ยความเพียร แล้วถ้าเจอความเจ็บก็ตอ้ งใช้ขนั ติสูก้ บั มัน ถ้าเจอ
ความทุกข์ยากลําบากเจออุปสรรค ถ้าไม่มขี นั ติก็จะยอมแพ้ยกธงขาวได้ นี่คอื
ธรรม ๔ ประการด้วยกัน ที่จะทําให้ผูท้ ่ปี รารถนาสิง่ ใดสิ่งหนึ่ งนั้น สามารถได้ส่งิ
นั้นตามที่ปรารถนา ต้องมีอธิษฐาน มีสจั จะ มีวิรยิ ะ และมีขนั ติ โยมคนหนึ่ง
บอกว่าจะมาวัดในวันที่ ๒๓ ดูสติ งั้ แล้วจะมีสจั จะหรือเปล่า เดีย๋ ววันที่ ๒๓ เกิด
แฟนชวนไปธุระทีอ่ ่นื ก็ขอเลือ่ นไปก่อน ไม่สาํ คัญ หรือพอมาถึงก็ เห็นห้องมัน
สบาย ขอนอนก่อน กะจะมาดูวา่ ขาดแคลนอะไรก็รอไว้ก่อน แหมมันสบายมีแอร์
มีอะไรต่างๆ แสดงว่าไม่มคี วามเพียร นะ นี่คอื สิง่ ที่เราต้องมีถา้ เราอยากจะได้ผล
อันเลิศอันประเสริฐ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและสาวกทัง้ หลายได้รบั ก็คอื เราตัง้ จิต
อธิษฐานทีเ่ หตุคอื การกระทําของเรา แล้วก็ใช้ความเพียรผลักดัน สิง่ ทีเ่ ราต้องการ
จะทํา ใช้สจั จะบังคับมันไม่ให้เถลไถล คนเราเวลาสัญญานี้พดู หวานเชียวนะ จะ
ทําอย่างนู น้ จะทําอย่างนี้ให้ พอถึงเวลาขึ้นมาเปลีย่ นใจแล้ว แสดงว่าไม่มสี จั จะ
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ถาม ในกรณีทเ่ี ราอ่านหนังสือธรรมะ และชอบการอ่านออกเสียง (อยู่คนเดียวค่ะ จึง
ไม่ถอื ว่ารบกวนใคร) แล้วก็บนั ทึกเสียงขณะอ่าน เพราะทําให้รูส้ กึ ว่าเข้าใจ และใจ
จดจ่อกับตัวหนังสือ จากนัน้ ก็เอาเสียงทีบ่ นั ทึกนี้ ไปให้คนทีม่ ปี ญั หาทางสายตา
ฟัง แล้วปรากฏว่า มีคนชอบและรอติดตามฟังเสียงธรรมะทีเ่ ราอ่าน อย่างนี้ถอื ว่า
เป็ นการประโยชน์ตนและมีพว่ ง คือได้ทาํ ประโยชน์ให้คนอื่นด้วย ถูกต้องไหมคะ
ตอบ ก็จะได้ธรรมะทีอ่ ่าน แล้วก็จะได้แบ่งปันธรรมะทีเ่ ราอ่านแล้วเราก็อดั เสียงไว้ ไป
ให้คนอื่นได้ฟงั ต่อ ก็เป็ นประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ ไม่ใช่เป็ นประโยชน์แบบที่
พระพุทธเจ้าได้ทาํ
ถาม ปกติหนู จะตัง้ เวลาในแต่ละวัน สําหรับอ่านหนังสือธรรมะ และบันทึกเสียงนี้ เช่น
วันละ ๑ – ๒ ชัว่ โมง แล้วจากนัน้ ก็จะเดินจงกรมนัง่ สมาธิ พยายามให้ใจเกาะติด
กับพุทโธ แต่บอ่ ยครัง้ หนูก็รูส้ กึ ว่า การอ่านหนังสือธรรมะแล้วบันทึกเสียงนี้ สนุก
กว่าพุทโธ หนู ก็เปลีย่ นไปทําสิง่ ทีใ่ จหนู ชอบมากกว่า อย่างนี้ก็เป็ นกิเลสใช่ไหมคะ
ตอบ คือกําลังสติของเรายังมีกาํ ลังไม่มากพอ ทีจ่ ะควบคุมบังคับให้อยู่กบั เรื่องเดียวสิง่
เดียว ก็เลยต้องอาศัยการอ่านพระสูตรไปก่อน อย่างสมัยทีเ่ ราเริ่มต้นเราก็ทาํ
แบบนัน้ เราท่องพระสูตร แล้วเราเวลานัง่ สมาธิ ดูลมหายใจแล้วมันฟุ้งมันจะไป
นู่นมานี่ เราก็เลยใช้การท่องพระสูตรนี้ มาท่อง พอท่องไปจบพระสูตร ใจมันก็
เย็น ก็สามารถดูลมต่อได้ คือเวลาเริ่มต้นใหม่ๆ นี้ สติจะมีกาํ ลังไม่มากพอ มัน
จะไม่ยอมอยู่ กิเลสจะดึง จะไม่ยอมอยู่กบั สิง่ ใดสิ่งหนึ่ง มันชอบสิง่ หลากหลาย
ถ้าอยู่กบั สิง่ เดียวมันเบือ่ มันเลยต้องมี เช่นคนบางคนนี้นงั ่ สมาธิไม่ได้ ต้องฟัง
ธรรมไปก่อน บางคนเปิ ดฟังธรรมะไปใจก็สงบ ใจไม่ฟ้ งุ คําว่าสงบก็คอื ไม่รวม
หรอกเพียงแต่วา่ มันไม่ฟ้ งุ แล้วพอมันไม่ฟ้ งุ ก็ปิดเสียงธรรม แล้วก็ดูลมหายใจต่อ
หรือพุทโธต่อไปได้ เหมือนกับรถนะ ทีม่ นั สตาร์ทไม่ตดิ ก็ตอ้ งอาศัยคนเข็นก่อน
พอเข็นให้มนั ติด พอเครื่องติดแล้วทีน้ มี นั ก็วง่ิ ของมันไปเองได้ นี่การสวดธรรมะ
การอ่านธรรมะนี้ก็เป็ นเหมือนกับ ต้องอาศัยสิง่ ภายนอกมาดันใจ ดันสติให้
เกิดขึ้น หรือการฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างนี้ สังเกตดูญาติโยมเวลามาฟังธรรมนี่นงั ่
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ได้เกือบชัว่ โมงนี้นงั ่ ได้ แต่ถา้ ให้นงั ่ อยู่ทบ่ี า้ นหรืออยู่คนเดียวนี้ มักจะนัง่ ไม่ถงึ
ชัว่ โมงนะ เพราะมันไม่มอี ะไรผูกใจไว้ แต่เวลาฟังธรรมนี้มเี รื่องให้เราฟังมีเรื่องให้
เราคิด มันก็เลยสามารถนัง่ ฟังไปได้ แล้วก็เป็ นเรื่องทีม่ คี ุณมีประโยชน์ดว้ ย
ดังนัน้ ถ้าเรายังมีสติไม่มกี าํ ลังมากพอไม่สามารถพุทโธได้ หรือไม่สามารถดูลม
หายใจได้ ก็ลองฟังธรรมไป หรืออ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าพระสูตร
ต่างๆ หรือทางทีด่ ถี า้ เราท่องได้จะดีกว่า เพราะการภาวนานี้เราไม่อยากจะเอาตา
ออกมาสู่รูป เพราะมันจะไม่สงบ ต้องหลับตาแล้วก็ท่องไป ท่องพระสูตรทีเ่ ราจํา
ได้ ท่องไปแล้วสักพักหนึ่งใจก็จะเย็น เย็นแล้วก็จะสามารถพุทโธต่อไปได้ หรือดู
ลมหายใจต่อไปได้ แล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ ตามลําดับต่อไป
ถาม ถึงหนู จะชอบการบันทึกเสียง ขณะอ่านหนังสือธรรมะ แต่ทางทีด่ คี วรกําหนด
ระยะเวลาให้แน่นอนเท่านัน้ แล้วจากนัน้ คือการเจริญสติ เพือ่ ดึงใจเข้าข้างใน
อย่างนี้ถงึ จะเรียกว่า เป็ นการทําประโยชน์ให้แก่จติ ใจของตัวเอง ใช่ไหมคะ
ตอบ คือเราต้องทําใจของเราให้สงบก่อน แล้วก็อย่าไปกําหนดเวลา ให้กาํ หนดทีผ่ ล ถ้า
ยังไม่สงบก็อย่าพึง่ เลิก เหมือนอย่างพระพุทธเจ้า ถ้ายังไม่ตรัสรูก้ ็จะไม่เลิก ไม่ใช่
ดูนาฬกิ าอยู่เรื่อย ถึงเวลาหรือยัง ถึงเวลาหรือยัง ถ้าดูนาฬกิ าจิตมันก็จะออกนอก
แล้ว จิตมันจะไม่มกี ะจิตกะใจทีจ่ ะดึงใจให้เข้าข้างในได้ ดังนัน้ เราอย่าไปกําหนด
อย่าไปกําหนดเวลา ให้กาํ หนดผลว่าจะนัง่ ไปจนจิตจะรวมจิตจะสงบ หรือทนไม่
ไหวจริงๆ จึงค่อยลุกออกมา
ถาม ขอหลวงพ่อเมตตาให้อบุ ายวางใจ ช่วงเวลาทีก่ าํ ลังเจริญสติ แล้วมีเสียงดังจาก
ภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นเสียงคอนเสิรต์ เสียงคนคุยกัน เสียงคนงานใช้อปุ กรณ์ทาํ
สวน เราควรเจริญสติของเราไป เหมือนแข่งกับเสียงภายนอก หรือควรหลบด้วย
การทํากิจกรรมอย่างอื่นแทน แล้วค่อยภาวนาต่อ หลังจากเสียงเงียบไปแล้ว เพือ่
ไม่ให้มอี ารมณ์กบั เสียงนัน้ เพราะบางทีก็รูส้ กึ หงุดหงิด แต่บางทีก็ไม่รูส้ กึ ทางที่
ถูกควรทําอย่างไรคะ
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ตอบ ก็ทาํ แบบไม่หงุดหงิด ถ้าหงุดหงิดก็ทาํ ไม่ได้ก็หยุดไว้ก่อน แสดงว่ากําลังของสติ
เรามีไม่มากพอ ถ้ากําลังของสติเรามีมากพอ ยิ่งถ้ามีปญั ญามันก็จะปล่อยวางได้
ก็จะคิดว่าเป็ นเสียงฟ้ าเสียงฝน เสียงของธรรมชาติ เสียงลมพัดไป มันก็จะไม่เกิด
ความรูส้ กึ หงุดหงิดขึ้นมา
ถาม การนัง่ สมาธิควรนัง่ นานเท่าไหร่ และบ่อยนานเท่าไหร่ ทีเ่ หมาะสม จะได้ผลคะ
ตอบ ก็นานจนกว่ามันจะได้ผลนะ บอกแล้วเมือ่ กี้วา่ อย่าไปกําหนดเวลา ถ้ากําหนดเวลา
แล้วมันจะไม่มวี นั ได้ผล เพราะมันจะได้เวลาแทน มันจะคอยจ้องอยู่ทเ่ี วลา ถึง
หรือยัง ถึงหรือยัง ฉะนัน้ อย่าไปสนใจเรื่องเวลา อย่าไปมีนาฬกิ า นอกจากว่าเรามี
ภารกิจทีจ่ ะต้องไปทํางานในเวลานัน้ เวลานี้ แต่เรายังอยากจะนัง่ สมาธิ ก็นงั ่ ไป
อย่าไปมองมัน ให้มนั ตัง้ แบบให้มนั มีเสียง พอถึงเวลามันก็จะเสียงดังเราก็จะได้รู ้
ว่า หมดเวลาแล้ว อย่างนี้ก็ได้ แต่อย่าไปตัง้ แบบไม่มเี สียงแล้วคอยดูอยู่เรื่อยๆ
ถึงเวลาหรือยัง ถึงเวลาหรือยัง เพราะบางทีนาฬกิ าแบบข้อมือมันไม่มเี สียงนะ ก็
ต้องหานาฬกิ ารปลุกทีม่ เี สียง ถ้าอยากจะนัง่ แต่มเี วลาจํากัด ก็ตอ้ งใช้แบบนี้ แต่
ทางทีด่ คี วรจะนัง่ แบบไม่มเี วลาจํากัดจะดีกว่า เพราะวันดีคืนดีมนั อาจจะเข้าด้าย
เข้าเข็มตอนใดตอนหนึ่งก็ได้ พอจะเข้าด้ายเข้าเข็มแล้ว ติง๊ ขึ้นมา เอ เสียดาย
เพราะไม่แน่นะเพราะสติของเรามันขึ้นๆลงๆอยู่ วันดีคนื ดีมนั ขึ้นมันต่อเนื่อง มัน
ไม่ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ มันก็จะสงบให้เรา ฉะนัน้ ถ้าเป็ นไปได้ก็อย่าไปตัง้ เวลา ตัง้
ทีผ่ ลก็แล้วกัน จะนัง่ จนกว่าจะสงบ หรือทนไม่ไหว นัง่ ไม่ไหวก็ค่อยเลิกไป
ถาม เวลากําลังอ่านธรรม หรือปฏิบตั ธิ รรม จะมีเสียงมากระทบ บ่น ทัง้ ๆทีเ่ ราเองไม่
เคยทําผิด ดิฉนั ไม่เคยสร้างภาระให้กบั คนอื่น กลับเป็ นคนรับภาระมากกว่า บ่น
เป็ นนิสยั ดิฉนั เลยพูดออกไป คือพูดว่าคนไม่มคี วามผิดทําไมต้องมาบ่น บ่นจน
เป็ นสันดานแล้ว เพราะพูดคําว่าสันดานออกไป เลยถูกมองว่านี่หรือคือคนปฏิบตั ิ
ธรรม จําได้วา่ นิสยั บ่นนี้ทาํ ให้ดฉิ นั ทุกข์ พอมาศึกษาธรรมก็กลายเป็ นตอบโต้เอา
ความจริงมาพูด แต่เขารับความจริงไม่ได้ เลยมองคนศึกษาธรรมในด้านลบ
รุนแรงมากสําหรับคนฟัง ขอพระอาจารย์ช่วยอบรมชี้แนะแนวทางให้พน้ ทุกข์ค่ะ
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ตอบ อ๋อ วิธีของธรรมะก็คอื ให้ใช้ความนิ่งความสงบสยบความเคลือ่ นไหว เขา
อยากจะบ่นเขาอยากจะด่าก็ปล่อยเขาบ่นไป เราทําตัวเราเป็ นเหมือนเสาก็แล้วกัน
ลองไปด่าเสาดูซิ ด่าไปสักพักเดีย๋ วมันก็เหนื่อยเอง ท่านบอกว่าใช้ความสงบอย่า
ไปตอบโต้ เฉยๆ อยู่เฉยๆ รับฟังไป ทีเ่ ราอยู่เฉยๆไม่ได้ เพราะความทุกข์ใจที่
เกิดจากความอยากไม่ให้เขาว่าเรานัน่ เอง เท่านัน้ เอง เราก็ตอ้ งใช้ปญั ญาสอนใจว่า
อยู่ในโลกนี้มนั มีทงั้ สรรเสริญมีทงั้ นินทา มีทงั้ ชมมีทงั้ ด่า ของมันคู่กนั เราไม่
สามารถทีจ่ ะไปกําหนดว่าจะให้มแี ต่คาํ ชมอย่างเดียวได้ กิเลสของพวกเราทุกคน
นี้ไม่ชอบคําด่า ครูบาอาจารย์จงึ ชอบด่า เพือ่ จะได้ให้พวกเราแก้กเิ ลสกัน เข้าใจ
ไหม เพราะเวลาด่าของครูบาอาจารย์น้ ี มันทําอะไรไม่ได้นอกจากนิ่งเฉย หรือใช้
ปัญญา มันก็จะรูจ้ กั วิธีแก้ แต่ถา้ คนอื่นด่าปั ๊บนี้มนั จะสวนกลับไปเลย แต่กบั ครู
บาอาจารย์น้ ีไม่กล้า เพราะความเคารพ นี่ประโยชน์ของครูบาอาจารย์
ก็ขอให้นาํ เอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ไปพินิจพิจารณา ไปปฏิบตั เิ พือ่ ความสุข
ความเจริญก้าวหน้า ในธรรมยิ่งๆขึ้นไป เทอญ
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กัณฑ์ท่ี ๕๐๐

เพียรระลึกถึงความตาย
๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

ธรรมทีผ่ ูป้ ฏิบตั ิ ผูท้ ม่ี คี วามปรารถนาอันแรงกล้า ต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง
ควรจะมีอยู่ในใจเสมอ ก็คอื ความพากเพียร ความยินดีในการทีจ่ ะเจริญธรรมต่างๆ ที่
เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้หลุดพ้นได้ ต้องมีความรักในการทําความเพียร ชอบทําความเพียร
คิดอยูก่ บั การทําความเพียรอยูเ่ สมอ ในทุกอิรยิ าบถ ตัง้ แต่ต่ืนขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไป
โดยให้ยดึ คติธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้วา่ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดว้ ยความ
เพียร ความเพียรนี้เป็ นตัวทีจ่ ะผลักดันให้ผูป้ ฏิบตั ิ ได้เจริญก้าวหน้าในธรรมต่างๆ ถ้า
ขาดความเพียรแล้ว ธรรมต่างๆ เช่นสติ ปัญญาจะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ ต้องมี
ความเพียรเป็ นผูผ้ ลักดัน ผลักดันให้เจริญสติ ให้ควบคุมความคิด ไม่ให้คิดไปในทาง
กิเลสตัณหา ความโลภ ความอยากต่างๆ ให้คดิ ไปในทางธรรม เช่นให้เจริญมรณานุสติ
อยู่เรื่อยๆ การระลึกถึงความตายนี้ เป็ นการเจริญสติเหมือนกับการเจริญพุทธานุ สติ คือ
การบริกรรมพุทโธๆ
แต่การเจริญมรณานุ สติน้ ี เป็ นประโยชน์ ๒ ส่วน เป็ นการเจริญสติและเป็ นการเจริญ
ปัญญาควบคู่ไปด้วย การเจริญพุทธานุสติน้ ี เป็ นการเจริญสติเพียงอย่างเดียว ไม่ได้
ปัญญา แต่ถา้ เจริญมรณานุสติ ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ จะได้ทงั้ สติและจะได้ทงั้
ปัญญา ถ้าถูกจริตผูท้ เ่ี จริญมรณานุ สติน้ ี ก็จะสามารถก้าวหน้าในธรรมได้อย่างรวดเร็ว
เพราะเมือ่ มีสติ ก็จะทําให้ใจสงบนิ่งเป็ นอุเบกขาได้ แล้วเมือ่ เกิดกิเลสตัณหา ความรักตัว
กลัวตายเกิดขึ้นมา ก็จะมีปญั ญา คือความตายนี้ มาระงับดับความรักตัวกลัวตายได้ ทํา
ให้ใจไม่ตอ้ งทุกข์กบั ความตาย เพราะมีปญั ญาทีเ่ ห็นว่าร่างกายนี้เมือ่ เกิดมาแล้ว ย่อมมี
ความตายไปเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ การทีจ่ ะทําให้ได้ผลในการดับความ
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ทุกข์ ทีเ่ กิดจากความรักตัวกลัวตายได้ ก็ตอ้ งอาศัยความเพียรพยายามที่จะเจริญมรณา
นุสติอยู่เรื่อยๆ
การเจริญมรณานุ สติน้ ี
ก็เจริญได้ทง้ั กับร่างกายของเรา
และร่างกายของผูอ้ น่ื
โดยเฉพาะร่างกายของคนที่เรามีความผูกพันด้วย มีความรักมีความห่วงใย ถ้าเราหมัน่
เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ เราก็จะเห็นว่าความห่วงใยของเรานี้ ไม่เป็ นประโยชน์แต่อย่าง
ใด ไม่เป็ นผลแต่อย่างใด เป็ นแต่โทษกับเราเอง เพราะทําให้เรานัน้ ทุกข์ไปเปล่าๆ เพราะ
คนเราทุกคนนัน้ ย่อมมีความตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ นี่คอื ประโยชน์
ที่เราจะได้รบั จากการเจริญมรณานุ สติ จะทําให้เราหายวิตกหายกังวล หายห่วงใยใน
ชีวติ ของทุกๆคนได้ ทัง้ ของเราและทัง้ ของผูอ้ น่ื เราจะเห็นว่ามันเป็ นเรื่องธรรมดา มีเกิด
แล้วย่อมมีตายเป็ นธรรมดา ธรรมอันใดมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ธรรมเหล่านัน้ ย่อมมี
การดับไปเป็ นธรรมดา นี่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะปรากฏขึ้นมาในใจ ถ้าหมันเจริ
่ ญมรณานุสติอยู่
เรื่อยๆ
การจะเจริญมรณานุ สติอยูเ่ รื่อยๆได้ ก็ตอ้ งอาศัยความพากเพียรนี่ เอง พยายาม
พากเพียรพิจารณา พยายามเจริญสติ ระลึกถึงความตายอยู่อย่างสมํา่ เสมอ เหมือนกับที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่ สอนพระอานนท์ ตอนต้นพระองค์ทรงถามพระอานนท์วา่ อานนท์
วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายสักกี่ครัง้ ด้วยกัน พระอานนท์ก็ตอบว่าวันละ ๔ - ๕ ครัง้
เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน หลังจากตื่นขึ้นมาเป็ นต้น พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า อานนท์
เธอยังตัง้ อยู่ในความประมาท เธอยังพิจารณาความตายไม่พอเพียง ต่อการทีจ่ ะทําให้
เธอได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ถ้าเธอต้องการทีจ่ ะหลุดพ้นจากความทุกข์ จากความ
กลัวตาย เธอจะต้องระลึกถึงความตายอยูท่ กุ ลมหายใจเข้าออก แล้วเธอก็จะเห็นว่า
ความตายนี้ มันสัน้ นิ ดเดียว พอหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้ว ไม่ได้เป็ นเรื่องยืด
ยื้อเรื่องยาว เรื่องน่ าหวาดกลัวแต่อย่างใด หายใจเข้าไปแล้วไม่หายใจออกมาก็ตาย
หรือหายใจออกมาแล้วไม่หายใจเข้าไปก็ตาย มันเป็ นเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นแว๊บเดียวเท่า
นั้นเอง ชัว่ ขณะเดียว ไม่ทนั ที่เราจะตกใจหรือกลัวได้เลย ถ้าเรามีสติระลึกรูอ้ ยู่
ตลอดเวลา ความตายนี้ จะเป็ นเรื่องธรรมดาจริงๆ เป็ นเรื่องของการหายใจเข้าออกนี่ เอง
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แต่สาํ หรับผูท้ ม่ี จี ติ ทีย่ งั อ่อนไหวอยู่ เป็ นจิตทีไ่ ม่สามารถเจริญมรณานุสติได้ เช่นเวลา
ระลึกถึงความตายแล้ว มีความหวาดกลัวหรือมีความหดหู่ใจ ก็ตอ้ งใช้การเจริญสติแบบ
อื่น แต่ก็จะทําให้ตอ้ งเสียเวลาหน่อย เพราะว่าต้องทําให้ใจนัน้ สงบขึ้นมาก่อน แล้วถึงจะ
สามารถทีจ่ ะมาเจริญมรณานุสติได้อกี ครัง้
ความตายนี้ผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องพิจารณากันทุกรายไป เพียงแต่วา่ จะทําตอนไหน จะทําควบคู่
ไปกับการเจริญสติเลย หรือจะต้องแบ่งเป็ น ๒ ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรกเจริญสติ เพือ่ ทําใจ
ให้สงบเป็ นสมาธิก่อน เมือ่ ใจสงบเป็ นสมาธิมฐี านของความสงบสนับสนุนแล้ว เวลาออก
จากสมาธิมาก็ให้เจริญมรณานุสติให้พจิ ารณาความตาย ถ้ามีความสงบแล้วนี้ เวลา
พิจารณาความตายจะไม่มอี ารมณ์หดหู่ จะไม่มคี วามหวาดกลัว เพราะว่ากิเลสตัณหาที่
เป็ นตัวทีท่ าํ ให้จติ เกิดความหดหู่ใจ เกิดความหวาดกลัวนัน้ ได้ถกู อํานาจของสมาธิกด
เอาไว้ จึงไม่สามารถทีจ่ ะมาสร้างอารมณ์หดหู่ อารมณ์หวาดกลัวให้กบั ใจได้ ใจก็จะ
สามารถระลึกหรือพิจารณาความตายได้ แล้วก็จะเห็นว่าความตายนี้ เป็ นเรื่องธรรมดา
เหมือนฝนตกแดดออกนี่เอง ไม่มผี ลกระทบกับใจเลย สิง่ ทีถ่ กู กระทบคือร่างกาย ซึง่
ร่างกายนี้ก็ไม่มคี วามรูส้ กึ รับรูเ้ รื่องของความตายของตนเอง ร่างกายก็เป็ นเหมือนกับ
ต้นไม้ตน้ หนึ่ง เวลาทีต่ น้ ไม้ถกู ตัดล้มลงไป ต้นไม้ก็ไม่แสดงอาการอะไรต่อการล้มตาย
ของต้นไม้ มีแต่ใจเท่านัน้ แหละ ทีเ่ ป็ นผูท้ ไ่ี ปมีปฏิกริ ยิ ากับความตายของร่างกาย แต่
พอใจมีปญั ญามาสอนให้รูว้ า่ ใครตายใครไม่ตาย ใจก็จะไม่มปี ฏิกริ ยิ าต่อความตาย ใจก็
จะยอมรับสภาพ รับรูค้ วามเป็ นจริงของความตายของร่างกายได้ เพราะผูท้ ต่ี ายนี้ไม่ใช่
เป็ นใจนะ ผูท้ ่ตี ายก็คือร่างกาย แต่ผูท้ ่ที กุ ข์ ผูท้ ่เี ดือดร้อนนี้ คือใจ ร่างกายนี้เขาไม่
เดือดร้อนกับความตายของเขา เหมือนกับต้นไม้ทเ่ี ขาไม่เดือดร้อนเวลาทีเ่ ขาถูกตัดล้มลง
ไป แต่ถา้ มีเจ้าของ เจ้าของต้นไม้นนั้ ก็อาจจะเดือดร้อนขึ้นมาได้ ถ้ามีความรักมีความ
หวงในต้นไม้ตน้ นัน้ ไม่อยากจะให้ตน้ ไม้นนั้ ล้มตายจากไป เวลาทีใ่ ครมาตัดต้นไม้ ก็จะ
ทําให้เจ้าของต้นไม้นนั้ เกิดความเสียใจ เกิดความโกรธได้ เช่นเดียวกับร่างกายกับใจ ใจ
เป็ นเจ้าของร่างกาย แต่เป็ นเจ้าของชัว่ คราวไม่ได้เป็ นเจ้าของทีถ่ าวร เพราะร่างกายนี้ไม่ได้
เป็ นสมบัตทิ ถ่ี าวรของใจ ร่างกายได้มาแล้วก็จะต้องแก่ เจ็บ ตายไปในทีส่ ุด ถ้าใจได้รู ้
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ความจริงจากการได้พจิ ารณาแยกแยะใจออกจากร่างกายได้ เวลาเกิดอะไรขึ้นมากับ
ร่างกาย ใจก็จะวางเฉยได้ ปล่อยวางได้ ไม่ทกุ ข์ไปกับความตายของร่างกาย
ความทุกข์น้ ี เกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายนี้ตายนัน่ เอง แต่เมือ่ มีปญั ญาพิจารณาอยู่
เรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆว่า ร่างกายนี้เกิดมาแล้ว ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป ล่วงพ้น
ความแก่ ความเจ็บ ความตายไปไม่ได้ ถ้ามีปญั ญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไม่ลมื
พอเวลาเกิดเหตุการณ์ข้นึ มา ปัญญาก็จะสอนให้ใจอยู่เฉยๆ ให้ปล่อยวาง เพราะว่าถ้าไป
มีความอยากไม่ตาย อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นี่คอื เรื่องของ
ปัญญาและเรื่องของสติ ทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการมีความเพียร ถ้าไม่มคี วามเพียร ธรรม
เหล่านี้ก็จะอยู่นอกใจ อยู่ชวั ่ ขณะทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั อย่างตอนนี้ พอเราแยกทางกันกลับบ้าน
กลับไปสู่ทอ่ี ยู่อาศัยของเรา หรือกลับไปทําอะไรต่างๆ ถ้าเราไม่มคี วามเพียร ทีจ่ ะเจริญ
ระลึกถึงความตาย สิง่ ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั นี้ก็จะหายไป กลายเป็ นสัญญา กลายเป็ นความจํา
ไป พอเราไปประสบกับความตายของเราก็ดี หรือของคนอื่นก็ดี เราก็จะเกิดความตกใจ
เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันที เพราะว่าเราไม่มปี ญั ญาอยู่คู่กบั ใจไว้คอยปกป้ องรักษาใจ
ไม่ให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมา ความหวาดกลัวนี้ เกิดจากความหลง ความลืม ไปว่า
ร่างกายนี้จะต้องแก่เจ็บตายนัน่ เอง พอเกิดความหลง เกิดความลืม ก็เกิดความอยาก
อยากให้ร่างกายนี้ไม่ตาย พอไปเจอความตายเข้า ก็จะเกิดความหวาดกลัว เกิดความ
ทุกข์ข้นึ มาทันที เพราะว่าไม่มปี ญั ญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆนัน่ เอง
แต่ถา้ เราเอาความตายนี้ ทีเ่ ราได้ยนิ ในขณะนี้ ไปกับเราด้วย หลังจากทีอ่ อกจากทีน่ ่ไี ป
แล้ว เราก็ยงั ระลึกถึงความตายอย่างต่อเนื่อง ใจของเรานี้ก็จะมีปญั ญาคอยคุม้ ครองคอย
รักษา ไม่ให้ใจของเราทุกข์วุน่ วายไปกับความตาย นี่คอื เรื่องของการมีความเพียร เรา
ต้องพยายามเพียรเจริญสติ เพียรเจริญปัญญาให้มาก เพียรนัง่ สมาธิทาํ ใจให้สงบ เพราะ
ถ้าใจสงบแล้ว ใจจะสามารถปล่อยวางร่างกายได้ ถ้าปัญญาสอนหรือชี้ให้เห็นว่าร่างกายนี้
ไม่ใช่ตวั เราของเรา ร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาจากธาตุทงั้ ๔ คือดินนํา้ ลมไฟ และสักวัน
หนึ่งก็จะต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิม ธาตุทม่ี อี ยู่ในร่างกายทัง้ ๔ นี้ เช่นธาตุดนิ ธาตุนาํ้ ธาตุ
ลม ธาตุไฟนี้ สักวันหนึ่งก็จะต้องแตกความสามัคคีกนั จะต้องแยกทางกัน ร่างกายนี้พอ
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ไม่หายใจแล้ว ธาตุลมก็หยุดการเข้าออกแล้ว ธาตุไฟก็จะหายไป ธาตุนาํ้ ก็จะไหลออกมา
ไหลจนกระทัง่ ร่างกายนี้แห้งกรอบไป กลายเป็ นดินไป นี่คอื เรื่องของร่างกายของทุกๆคน
เกิดมาแล้วจะต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคน ไม่มใี ครสามารถทีจ่ ะห้ามความแก่ ความ
เจ็บ ความตายของร่างกายได้ แต่ปญั ญานี้จะห้ามไม่ให้ใจ ทุกข์กบั ความแก่ความเจ็บ
ความตายได้ เพราะว่าเวลามีปญั ญาก็จะทําให้ใจนี้ ยอมรับความจริง ยอมรับว่าร่างกายนี้
ต้องเป็ นอย่างนี้ ต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย แต่ใจผูพ้ จิ ารณาร่างกายนี้ไม่ได้เป็ นร่างกาย
ใจเป็ นผูร้ ู ้ เป็ นผูค้ ดิ เท่านัน้ ใจมาได้ร่างกายมาเป็ นสมบัตไิ ว้สาํ หรับรับใช้ใจ ตอบสนอง
ความต้องการต่างๆของใจ ใจต้องการจะดูรูป ฟังเสียงก็ตอ้ งใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ แต่
ถ้าใจมีความสงบแล้ว ใจก็จะไม่ตอ้ งใช้ร่างกาย เพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้ เป็ น
ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้รา่ งกาย ไปดูรูปหรือไปฟังเสียงต่างๆ เมือ่ มี
ความสุขทีด่ กี ว่าความสุขทีไ่ ด้จากทางร่างกาย การใช้ร่างกายก็ไม่มคี วามจําเป็ นอีกต่อไป
เมือ่ ไม่มคี วามจําเป็ นแล้ว ร่างกายจะอยู่หรือจะไปก็จะไม่เป็ นปัญหา แต่ถา้ ใจยังไม่มี
ความสงบ ยังไม่สามารถหาความสุขจากความสงบได้ ใจก็จะต้องไปอาศัยร่างกาย หา
ความสุขผ่านทางร่างกาย ถ้ายังต้องอาศัยร่างกาย ก็จะต้องเกิดความรัก เกิดความหวง
ขึ้นมา เกิดความอยากไม่ให้ร่างกายตายไปจากใจ เพราะถ้าไม่มรี ่างกายแล้ว ใจก็จะไม่
สามารถหาความสุขได้นนั ่ เอง นี่คอื เรื่องของการปล่อยวางร่างกาย จะปล่อยวางร่างกาย
ได้เราต้องมีสมาธิ มีความสงบ มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ ก่อน ถ้าเรามีความสุขที่
เกิดจากความสงบแล้วเราจะปล่อยวางสิง่ ต่างๆ เช่นร่างกายนี้ได้อย่างสบาย เพราะ
ความสุขทีไ่ ด้ผ่านทางร่างกายนี้สูค้ วามสุขทีไ่ ด้ผ่านจากความสงบไม่ได้
นี่ คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเพียรพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้กอ่ น ก็คือความสุขที่เกิดจาก
ความสงบ ความสุขที่เกิดจากการทําใจให้รวมเป็ นสมาธิ รวมเป็ นหนึ่ ง เป็ นเอกัคคตา
รมณ์ เป็ นอุเบกขา ใจจะรวม ใจจะสงบได้น้ ี ต้องอาศัยสติเป็ นเครื่องมือ สติน้ จี ะดึงใจให้
รวมเป็ นหนึ่ง ให้ดงึ ใจให้เข้าไปข้างใน สิง่ ทีค่ อยดันใจให้ออกมาทางร่างกาย ก็คอื ตัณหา
ความอยากต่างๆ เช่นความอยากในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็จะดึงใจให้ออกมาทาง
ตาหูจมูกลิ้นกาย เพือ่ ทีจ่ ะได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แล้วก็ได้รบั
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ความสุขชัว่ คราว แล้วก็จะต้องเสพอยู่เรื่อยๆ ใจก็จะไม่ยอมเข้าไปข้างใน จะออกมาอยู่
เรื่อยๆ จะออกมาหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะอยู่เรื่อยๆ ถ้าปล่อยให้ออกมา ใจก็จะไม่มี
วันสงบ ใจจะสงบได้ก็ต่อเมือ่ ใจนี้ถอนออกมาจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ถอนออกมา
จากตาหูจมูกลิ้นกาย รวมเข้าไปสู่ใจ การที่จะให้ใจถอนออกจากรูปเสียงกลิ่นรส ถอน
ออกมาจากตาหูจมูกลิ้นกายได้ ก็ตอ้ งใช้สติเป็ นเครื่องมือนัน่ เอง ถ้าเราเจริญสติแบบใด
แบบหนึ่ง จะเป็ นมรณานุ สติ หรือจะเป็ นพุทธานุสติ หรือจะเป็ นกายคตาสติ หรือสติแบบ
อื่น มีอยู่ ๔๐ ชนิดด้วยกันทีเ่ รียกว่า กรรมฐาน ๔๐
กรรมฐาน ๔๐ นี้ เป็ นเครื่องมือเจริญสติ บางชนิ ดก็เป็ นเครื่องมือเจริญปัญญาด้วย เช่น
มรณานุ สติหรืออสุภะ เหล่านี้จะเป็ นทัง้ สติและเป็ นทัง้ ปัญญา แต่ถา้ จริตไม่เหมาะกับการ
เจริญมรณานสุตหิ รืออสุภะ ก็จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องใช้อย่างอื่น เช่นอานาปานสติหรือกายคตา
สติ หรือพุทธานุสติไปก่อน เพือ่ ทําให้ใจให้รวมเป็ นสมาธิ ให้ใจสงบ ถ้าใจรวมเป็ นสมาธิ
แล้ว มีความสงบ ได้ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบนี้ ก็จะสามารถทีจ่ ะเลิกการใช้ร่างกาย
เลิกการใช้สง่ิ ต่างๆมาเป็ นเครื่องมือในการให้ความสุขกับใจได้ เพราะความสุขทีไ่ ด้จาก
ความสงบนี้ เป็ นความสุขทีเ่ หนือความสุขทัง้ ปวงนัน่ เอง ถ้าเปรียบเทียบก็เป็ นเหมือน
สินค้าทีม่ คี ุณค่ามีราคาทีส่ ูงสุด ถ้าเราได้สนิ ค้าทีม่ รี าคาทีด่ กี ว่าสิง่ ทีเ่ รามีอยู่ เช่นบ้าน เรามี
บ้านแล้วเราได้บา้ นใหม่ทม่ี คี ุณค่า มีราคาทีด่ กี ว่าบ้านเก่าทีเ่ ราอยู่ เขาให้เราเลือกว่าจะเอา
บ้านเก่าบ้านใหม่ เราก็ตอ้ งเลือกเอาบ้านใหม่กนั เพราะมันดีกว่าบ้านเก่า หรือรถยนต์ มี
คนเสนอเอารถยนต์รุ่นใหม่ออกมาล่าสุดแพงทีส่ ุด กับขอเเลกเปลีย่ นกับรถเก่าๆของเรานี้
เราจะเอาหรือไม่เอา เราก็ตอ้ งเอากัน เพราะมันเป็ นของทีด่ กี ว่า ของทีเ่ รามีอยู่ ฉันใด
ความสุขทีพ่ วกเรา มีกนั อยู่น้ ี ความสุขทีไ่ ด้จากเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้ เป็ น
ความสุขทีส่ ูค้ วามสุขทีไ่ ด้จากความสงบไม่ได้
ถ้าใจเรารวมเป็ นสมาธิแล้ว เราจะเห็นความแตกต่างของความสุข ๒ รูปแบบนี้ทนั ที และ
เราจะรูท้ นั ทีวา่ เราจะเอาความสุขแบบไหน พอได้สมั ผัสกับความสุข ทีเ่ กิดจากความสงบ
เพียงครัง้ เดียว แม้แต่เพียงชัว่ วูบเดียว ชัว่ ขณะเดียว ก็ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจ เกิด
ฉันทะ เกิดความยินดีทจ่ี ะหาความสุขแบบนี้ แทนทีจ่ ะหาความสุขแบบเดิม ถ้ามีฉนั ทะ
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แล้ว ก็จะเกิดมีวริ ยิ ะ มีความอุตสาหะ ทีจ่ ะเพียรพยายามเจริญสติให้ต่อเนื่องให้มากขึ้น
เพราะถ้ามีสติมากเท่าไร ก็จะสามารถทําใจให้สงบได้มากขึ้นไปเท่านัน้ นัน่ เอง ถ้ามีสติ
น้อยทําได้เป็ นช่วงๆ ทําได้เป็ นพักๆ ก็จะได้ความสงบเป็ นช่วงๆ เป็ นพักๆ แต่ถา้ มีสติ
อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ก็จะสามารถมีความสงบได้อย่างต่อเนื่อง
ผูป้ ฏิบตั จิ ะเห็นคุณค่าของการเจริญสติ หลังจากทีไ่ ด้สมั ผัสกับการรวมของจิต หลังจากที่
ได้สมั ผัสกับสมาธิ หลังจากทีไ่ ด้สมั ผัสกับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจ อยากจะ
ทิ้งทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ไป ไม่วา่ จะเป็ นบุคคล จะเป็ นข้าวของเงินทองอะไรต่างๆ มันสู ้
ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบไม่ได้ รสแห่งธรรมชนะรสทัง้ ปวง ผูใ้ ดได้สมั ผัสรสแห่งธรรม
แม้แต่เพียงชัว่ ขณะเดียว เหมือนกับลิ้มรสของอาหารเพียงหยดเดียว ก็จะเกิดความยินดี
ทีอ่ ยากจะลิ้มรสอาหารชนิดนัน้ จะไม่อยากลิ้มรสจะไม่อยากรับประทานอาหารชนิดอื่น
อีกต่อไป เพราะรสของอาหารทีไ่ ด้ลองลิ้มรสนี้ มันดีกว่ารสอาหารทัง้ ปวงนัน่ เอง รสแห่ง
ธรรมก็เป็ นอย่างนัน้ รสแห่งธรรมก็รสของความสงบนี่เอง ความสงบทีเ่ กิดจากการเจริญ
สติอยู่เรื่อยๆ ตอนนี้ถา้ เรายังไม่มคี วามเพียรทีจ่ ะเจริญสติ เราก็ตอ้ งใช้ความระลึกถึงผล
ทีเ่ ราจะได้รบั จากการเจริญสติ จากการเจริญความเพียร ว่าเราจะได้ผลทีด่ กี ว่า สิง่ ต่างๆ
ทีเ่ รามีอยู่ในปัจจุบนั ถ้าเรารูว้ า่ ถ้าเราทําไปแล้ว เราจะได้รบั ผลทีด่ กี ว่าสิง่ ทีเ่ รามีอยู่ ก็จะ
ทําให้เรามีกาํ ลังใจทีจ่ ะหมัน่ เจริญสติอยู่เรื่อยๆ หมันเพี
่ ยรเจริญสติอยู่เรื่อยๆ
เมือ่ มีความเพียรพยายามอยู่เรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็เร็วผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน
เพราะความพยายามอยู่ทไ่ี หน ความสําเร็จย่อมอยู่ทน่ี นั ่ อยู่ทค่ี วามเพียรนี่เอง ผูป้ ฏิบตั ิ
จึงไม่ควรทีจ่ ะมองข้ามความเพียรไป ควรมีความเพียรนี้ฝงั อยู่ในใจเสมอ พอตื่นขึ้นมา
ปั ๊บ พอได้สติรูส้ กึ ตัวปั ๊บขึ้นมา ก็บอกว่าต้องทําความเพียรแล้ว ต้องเจริญสติแล้ว ถ้ามี
อะไรมาเป็ นอุปสรรค ต่อการเจริญสติ ต่อการทําความเพียร ก็พยายามกําจัดมันไป ถ้า
เป็ นการงานก็ลดจํานวนงานลงไป ถ้ายังมีความจําเป็ นทีต่ อ้ งทําอยู่ ก็ทาํ เท่าทีจ่ าํ เป็ น อย่า
ทําไปมากกว่าความจําเป็ น ความจําเป็ นพื้นฐานก็คอื ปัจจัย ๔ นี้เท่านัน้ คืออาหาร ทีอ่ ยู่
อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นทีจ่ ะต้องมีไว้ในการดูแลรักษาร่างกาย
เพือ่ จะได้ใช้ร่างกายนี้มาเจริญ มาทําความเพียร มาเจริญสติ มาเจริญปัญญา มาเจริญ
55

สมาธิกนั แต่อย่าทํามากไปกว่านัน้ ไม่เป็ นประโยชน์อะไร เงินทองทีม่ ากกว่าทีเ่ ราจะต้อง
เอามาใช้ให้กบั ปัจจัย ๔ นี้ ไม่สามารถทีจ่ ะมาทําให้เราได้ความสงบ ได้รสแห่งธรรมที่
เหนือกว่ารสทัง้ ปวงได้ แต่สง่ิ ทีจ่ ะทําให้เราได้ ก็คอื เวลาทีเ่ ราจะได้เอามาใช้กบั การเพียร
เจริญสติอย่างต่อเนื่องนัน่ เอง
ดังนัน้ ถ้ามีอะไรเป็ นอุปสรรคขวางกัน้ ในการทําความเพียร เราต้องหาวิธีกาํ จัดเขาให้หมด
ไปให้ได้ เหมือนกับเราเดินทาง เดินไปตามทางเดินแล้วถ้ามีก่งิ ไม้มตี น้ ไม้ขวางทาง หรือมี
อะไรขวางทาง เราจะทําอย่างไร ถ้าเราต้องการทีจ่ ะเดินข้ามทางเหล่านี้ไป เราก็ตอ้ งกําจัด
มันออกไป อะไรทีเ่ ป็ นอุปสรรคขวางกัน้ การทําความเพียร เราต้องพยายามตัดมันไป มัน
ไม่มคี ุณมีประโยชน์กบั จิตใจ มันอาจจะมีประโยชน์ กับการหาความสุขทีเ่ ราเคยหามา แต่
ถ้าเรารูว้ ่าความสุขทีเ่ ราได้จากสิง่ เหล่านี้ มันสูค้ วามสุขทีจ่ ากการทําความเพียร เจริญสติ
ทําใจให้สงบไม่ได้ เราก็ตดั ทิ้งมันไปดีกว่า เช่นเรายังติดอยู่กบั การดูละคร ติดอยู่กบั การ
ทํากิจกรรมสังคมอะไรต่างๆ เราก็ตอ้ งมาใช้ปญั ญาพิจารณาชัง่ นํา้ หนักดู ว่า ความสุขที่
ได้รบั จากการดูละคร จากการทํากิจกรรมทางสังคมต่างๆนี้ มันสูค้ วามสุขทีไ่ ด้จากการมา
ทําใจให้สงบได้หรือไม่ และอะไรเป็ นความสุขทีถ่ าวร อะไรเป็ นความสุขชัว่ คราว ถ้าเราใช้
การพิจารณาด้วยปัญญา เราก็จะเห็นว่าความสุขต่างๆ ทีเ่ ราเคยหาอยู่น้ ี มันเป็ นความสุข
ชัว่ คราว เป็ นความสุขทีไ่ ม่ได้ให้ความอิ่มความพอกับเรา เป็ นความสุขทีจ่ ะทําให้เราต้อง
ดิ้นไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ เพราะเป็ นความสุขทีเ่ ราต้องใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ
พอร่างกายอันนี้ตายไป เราก็ตอ้ งหาร่างกายอันใหม่ เราก็ตอ้ งไปเกิดใหม่ เมือ่ ไปเกิดแล้ว
ก็ตอ้ งไปเจอกับความแก่ความเจ็บความตายใหม่ แต่ถา้ เรามาหาความสุขทีเ่ กิดจากความ
สงบนี้ เราก็จะได้ความสุขทีถ่ าวร เพราะเป็ นความสุขทีต่ ดิ อยู่กบั ใจ จะไม่มวี นั เสือ่ ม ถ้า
เรารูจ้ กั วิธีสร้างมันขึ้นมาแล้ว เราจะรูจ้ กั วิธีรกั ษา และเราจะสามารถรักษาให้มนั อยู่ไปกับ
ใจไปได้ตลอด เราไม่ตอ้ งใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไป เมือ่ ร่างกายนี้ตาย
ไปแล้ว เราก็ไม่ตอ้ งกลับมาหาร่างกายอันใหม่ มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ เราก็จะได้
หลุดพ้นจากความทุกข์ดว้ ยความเพียร ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้
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ถ้าเราพิจารณาเปรียบเทียบชัง่ นํา้ หนักระหว่างความสุข ๒ รูปแบบนี้แล้ว เราก็จะรูว้ ่า
ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบนี้ เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีเ่ ราควรที่จะพุง่ เป้ าไป
ถ้ามีอะไรเป็ นอุปสรรคต่อการหาความสุขจากความสงบ เราก็ตอ้ งตัดมันไป งานสังคม
ต่างๆ ภารกิจการงานต่างๆ ถ้าเราพอมีพอกินแล้ว อยู่ไปไม่เดือดร้อน ก็ไปหาเงินทองมา
เพิม่ ขึ้นมาอีกทําไม หาไปเท่าไรก็เท่านัน้ หรือจะอ้างว่าหาให้คนนัน้ คนนี้ หาไปให้เขาทําไม
สูส้ อนให้เขามาหาความสุข ทีเ่ กิดจากความสงบนี้ไม่ดกี ว่าหรือ ชวนเขามาบําเพ็ญมา
ปฏิบตั ไิ ปกับเรา เขาจะได้รบั ความสุขทีแ่ ท้จริง ถ้าเรายังต้องหาเงินหาทองเพือ่ ให้เขาอยู่
อย่างมีความสุขอยู่ แล้วถ้าเกิดเราตายไปหรือเป็ นอะไรไป เขาจะมีใครมาหาให้เขาได้ เขา
ก็ตอ้ งหาของเขาเองอยู่ดี เพราะฉะนัน้ ถ้าเราคิดอย่างนี้ เราก็จะสามารถที่จะตัด ความ
ผูกพัน หรือภาระผูกพันต่างๆให้หมดไปได้ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้มเี วลามาสร้างความเพียรกัน
มาเจริญสติกนั มานัง่ สมาธิ ทําใจให้สงบเป็ นหนึ่งกัน เพือ่ จะได้สมั ผัสกับความสุขทีเ่ กิด
จากความสงบ แล้วเมือ่ ได้รบั ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบนี้ แล้วก็ใช้ปญั ญารักษาต่อไป
สิง่ ทีจ่ ะมาทําลายความสุข ทีเ่ กิดจากความสงบนี้ ก็คอื ความอยาก ทีย่ งั ไม่ตายไปจาก
กําลังของสติและสมาธิ สติและสมาธิน้ ี เพียงแต่ยบั ยัง้ ความอยากไว้ชวั ่ คราว แต่เวลาที่
ใจออกมาคิดปรุงเเต่ง ความอยากนี้ ก็จะโผล่ข้ ึนมาได้ เวลาโผล่ข้นึ มา ถ้าปล่อยให้มนั
ออกมาแผลงฤทธิ์ มันก็จะมาทําลายความสุขทีไ่ ด้จากความสงบ ดังนัน้ เวลาเกิดความ
อยากก็ตอ้ งใช้ปญั ญา ปัญญาก็จะชี้ให้เห็นว่า สิง่ ทีค่ วามอยากต้องการนัน้ มันเป็ นทุกข์
มากกว่าเป็ นสุข เพราะว่ามันเป็ นความสุขเดีย๋ วเดียว อยากจะไปเสพรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ เวลาไปเสพก็มคี วามสุข แล้วพอไม่ได้เสพปั ๊บมันก็หายไปหมด พอหายไป
มันก็ทาํ ให้เกิดความอยาก ทีจ่ ะเสพขึ้นมาใหม่ก็ตอ้ งไปเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาทีไ่ ม่ได้เสพก็
จะเกิดความหงุดหงิดรําคาญใจขึ้นมา เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นี่คอื ปัญญาสอนใจให้เห็น
ว่าอย่าไปทําตามความอยาก สูอ้ ยู่เฉยๆ สูก้ ลับมาทําใจให้น่งิ ให้สงบ หยุดความอยาก
ดีกว่า ถ้ามีทง้ั ปัญญา มีทง้ั สติ ก็จะสามารถฝื นความอยากได้ ไม่ทาํ ตามความอยากได้
พอไม่ทาํ ตามความอยาก ความอยากก็จะอ่อนกําลังลงไป แล้วต่อไปความอยากก็จะไม่
โผล่ข้ ึนมาอีก เวลาไม่มคี วามอยาก ใจก็จะนิ่งสงบเย็นสบายใจไปตลอด
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นี่คอื หน้าทีข่ องปัญญา คือคอยเตือนใจสอนใจว่า การทําตามความอยากนี้ เป็ นการสร้าง
ความทุกข์ให้กบั ใจ ไม่ใช่เป็ นการสร้างความสุขให้กบั ใจ การไม่ทาํ ตามความอยากนี้
ต่างหาก ทีจ่ ะทําให้สร้างความสุขให้กบั ใจ ถ้าไปทําตามความอยาก ใจก็จะต้องทุกข์กบั สิง่
ทีอ่ ยากได้ เพราะได้อะไรมาแล้ว ก็จะเกิดความหวง เกิดความห่วงใย เกิดความรัก เกิด
ความผูกพัน เกิดความอยากไม่ให้สูญเสียสิง่ ทีไ่ ด้มา แต่ธรรมชาติของสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ใน
โลกนี้ ทีไ่ ด้มาด้วยความอยากนี้ ไม่ชา้ ก็เร็วมันก็จะต้องมีวนั เสือ่ ม มีวนั หมดไป มีวนั พลัด
พรากจากกันไป พอเกิดเหตุการณ์นนั้ ขึ้นมา ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา อันนี้เป็ นหน้าที่
ของปัญญา ทีจ่ ะทําให้สามารถทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ส่วนสติหรือ
สมาธิน้ เี พียงแต่หยุดไว้ชวั ่ คราว เช่นเวลาเจริญมรณานุสติน้ ี ก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ไม่สามารถไปคิดถึงสิง่ ต่างๆ บุคคลต่างๆได้ พอไม่ไปคิด ใจก็จะ
ไม่มคี วามอยาก พอใจสงบหยุดคิด ความอยากต่างๆก็จะหยุดไปพร้อมกับความคิด
ความอยากนี้ ใช้ความคิดเป็ นเครื่องมือ พอไม่มีความคิด ความอยากก็หายไป พอไม่มี
ความอยาก ใจก็สงบเย็นสบาย มีความสุข พอออกจากความสงบมาคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้
ถึงบุคคลนัน้ บุคคลนี้ ก็จะเกิดความอยากขึ้นมา แล้วก็จะมาทําให้ความสงบนัน้ หายไป นี่
คือเรื่องของสิง่ ทีจ่ ะทําให้ใจสงบ กับสิง่ ทีจ่ ะทําให้ใจไม่สงบ สิง่ ทีจ่ ะทําให้ใจสงบมีความสุข
ก็คอื สติหรือปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ามีสติก็สงบได้ชวั ่ คราว ถ้ามีปญั ญาก็จะสงบได้
อย่างถาวร ในเบื้องต้นเราต้องใช้สติ เป็ นเครื่องกํากับควบคุมใจให้สงบก่อน เพราะ
ปัญญานี้อาจจะไม่มี ใจยังไม่มคี วามสงบพอทีจ่ ะใช้ปญั ญาได้ เช่นมรณานุสติ พอระลึก
ถึงความตายแทนทีใ่ จจะสงบ ใจกลับเกิดอาการหดหู่ เกิดอาการท้อแท้เบือ่ หน่าย หรือ
หวาดกลัวขึ้นมา อย่างนี้ก็จะไม่สามารถทีจ่ ะเจริญปัญญาได้ ต้องรอ ทําใจให้สงบก่อน
ด้วยการเจริญสติแบบอื่นก่อน เช่นพุทธานุสติ หรือกายคตาสติ เฝ้ าดูการเคลือ่ นไหวของ
ร่างกายอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนัน้ คนนี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ แล้วเวลานัง่ สมาธิ
ก็ดูทล่ี มหายใจเข้าออก หรือบริกรรมพุทโธๆไป ใจตัง้ อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ไม่ชา้
ก็เร็ว ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ พอมีความสงบแล้ว ทีน้ ี อารมณ์หดหู่ต่างๆทีเ่ กิดจาก
ความพิจารณาความจริง เช่นความตาย ก็จะถูกความสงบนี้กดเอาไว้ เวลาออกจากสมาธิ
มาใหม่ๆ ความสงบนี้ยงั มีอยู่เต็มที่ ก็ใช้เวลานัน้ พิจารณาความตายได้อย่างสบาย จะไม่มี
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ความรูส้ กึ หดหู่แต่อย่างใด แล้วก็จะได้จดจําได้ว่าร่างกายนี้จะต้องตาย ไม่มใี ครทีจ่ ะมา
ยับยัง้ ความตายของร่างกายได้ ความอยากไม่ตายนี้จะทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มาโดยใช้
เหตุ เมือ่ เห็นความเป็ นจริงแล้ว พอต้องเจอความตาย ก็จะยอมตายดีกว่ายอมทุกข์
ความทุกข์น้ เี ป็ นอันตรายต่อจิตใจ แต่ความตายนี้ไม่เป็ นอันตรายต่อจิตใจ ความตายนี้
เป็ นภัยต่อร่างกาย แต่ร่างกายเขาไม่เดือดร้อน เพราะเขาไม่รูว้ า่ เขาเป็ นหรือเขาตายนัน่ เอง
ดังนัน้ พอมีปญั ญาแล้ว ก็จะสามารถห้ามใจไม่ให้ไปอยากไม่ตายได้ พอห้ามใจไม่อยาก
ไม่ตายได้ก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความตาย จะตายได้อย่างสบาย นี่ คือการปฏิบตั ธิ รรมเพื่อให้
หลุดพ้นจากความทุกข์ทง้ั หลาย ต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยความพากเพียร ต้องมี
ความเพียรตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื จนหลับ พระพุทธเจ้าสอนพระให้บาํ เพ็ญ ตัง้ แต่ต่นื
ขึ้นมาเลย ตื่นขึ้นมาตีสองตีสามก็ให้เดินจงกรมนัง่ สมาธิ เจริญปัญญาแล้วแต่วา่ อยู่ใน
ธรรมขัน้ ไหน พอถึงเวลาออกไปทําภารกิจต่างๆ ก็ให้มสี ติควบคุมใจให้อยู่กบั ภารกิจการ
งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ กําลังบิณฑบาต กําลังขบฉันอาหาร กําลังล้างบาตรเช็ดบาตร กําลังทํา
อะไรก็ให้เจริญสติอยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ พอเสร็จภารกิจ กลับมาถึงทีพ่ กั ก็ให้เดิน
จงกรม นัง่ สมาธิต่อไป สลับกันไป ถ้าเหนื่อย ถ้ามีความเพลียอ่อนเพลีย ก็อาจจะนอน
พักสักชัว่ โมงในช่วงกลางวันก็ได้ พอตื่นขึ้นมา ก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรม นัง่ สมาธิไป จนถึง
เวลาทําหน้าทีป่ ดั กวาด ปัดกวาดลานวัด ดืม่ นํา้ ปานะ สรงนํา้ ซักผ้า เสร็จแล้วก็เข้า
ทางเดินจงกรม นัง่ สมาธิไป จนถึงระยะเวลา ๔ - ๕ ทุ่ม ก็จะพักผ่อนหลับนอนประมาณ
สัก ๔ - ๕ ชัว่ โมง พอตื่นขึ้นมา ตีสองตีสามก็บาํ เพ็ญต่อ
นี่คอื ลักษณะของการมีความเพียร มีความพยายามในการทีจ่ ะผลักดันจิตใจ ให้สร้าง
ธรรมต่างๆขึ้นมา โดยเฉพาะ สติ สมาธิ และปัญญาธรรม ถ้ามีสติ มีสมาธิ มีปญั ญา
ธรรมแล้ว การหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็จะเป็ นผลปรากฏตามมาอย่างแน่นอน เพราะ
เป็ นวิธีการทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้บาํ เพ็ญมาแล้ว ได้รบั ผล
มาแล้ว แล้วนําเอามาเผยแผ่สงั ่ สอนให้แก่พวกเรา ถ้าพวกเรามีศรัทธา มีความเชื่อ แล้ว
น้อมนําเอาไปปฏิบตั ิ รับรองได้วา่ ผลทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้รบั
ก็จะเป็ นผลทีเ่ ราได้รบั เช่นเดียวกัน ตอนนี้ผลเหล่านี้ไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะอะไร เพราะ
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เราไม่มคี วามเพียร เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายท่านมีกนั เรา
มีความเพียร แต่เพียรไปผิดทิศผิดทาง แทนทีจ่ ะเพียรไปในการสร้างธรรม คือสร้างสติ
สร้างสมาธิ สร้างปัญญา เรากลับไปเพียรสร้างลาภยศสรรเสริญ ไปสร้างความสุขทางตา
หูจมูกลิ้นกายกัน แทนทีเ่ ราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ เรากลับต้องติดอยู่กบั กองทุกข์
ต่อไป
กองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด เพราะความเพียร
ในการหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ จําเป็ นจะต้องมีร่างกาย
เป็ นเครื่องมือนัน่ เอง พอต้องใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ เวลาร่างกายทีม่ อี ยู่ในขณะนี้ตาย
ไป ความอยากทีจ่ ะหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญ ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ไม่ได้ตายไป
กับร่างกาย ยังอยู่คู่กบั ใจอยู่ ความอยากนี้ก็จะเป็ นตัวดึงใจ ให้ไปหาร่างกายอันใหม่ ไป
เกิดแก่เจ็บตายใหม่อกี รอบหนึ่งและอีกหลายๆรอบ จนกว่าทีเ่ ราจะหันความเพียรของเรา
จากการไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิน่ รส ความสุขทางลาภยศสรรเสริญ ให้มาหา
ความสุขจากความสงบของใจ ด้วยการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา ถ้าเราได้หนั เห
ทิศทางของความเพียรของเรา จากการไปหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญ ทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย มาสู่การหาความสุขจากการเจริญสติสมาธิปญั ญา เพือ่ ทําให้จติ สงบ และ
เพือ่ ทีจ่ ะได้สมั ผัสกับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ เราก็จะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์
แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ เพราะว่าเราจะไม่ตอ้ งพึง่ ร่างกายอีกต่อไป เรามีธรรมเป็ นที่
พึง่ ธรรมนี้แลทีจ่ ะทําให้ใจของเรามีความสุข ทําให้เราไม่ตอ้ งอาศัยร่างกาย เป็ นเครื่องมือ
ในการหาลาภยศสรรเสริญ ในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เมือ่ เราไม่ใช้ร่างกาย
แล้ว เราก็ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดใหม่อกี ต่อไป เราก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้อย่างถาวร นี่
คือทีม่ าของคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดว้ ยความ
เพียร
ดังนั้นขอให้พวกท่านทัง้ หลายจงตัง้ เป้ าหมายไว้อยูท่ ่คี วามเพียร พยายามสอนพยายาม
เตือนตัวเองว่าต่อไปนี้ เราจะต้องทําความเพียรนับตัง้ แต่ทเ่ี ราตื่นขึ้นมาเลย เราสามารถ
สร้างความเพียร ทําความเพียรได้ดว้ ยการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ระลึกถึงพุทโธก็ได้
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ระลึกถึงความตายก็ได้ หรือเฝ้ าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกายก็ได้ ถ้าเรามีการกระทํา
เหล่านี้ ถือว่าเราได้มกี ารกระทําความเพียรแล้ว แล้วถ้าเราทําไปอย่างต่อเนื่อง ผลก็จะ
ปรากฏให้เราเห็น ความสงบก็จะปรากฏขึ้นมา เมื่อเห็นความสงบ เห็นประโยชน์ เห็น
ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบ ก็อยากจะรักษาไว้ ก็จะใช้ปญั ญาพิจารณา ทําลายสิง่ ทีจ่ ะมา
คอยทําลายความสงบทีไ่ ด้มา พอมีปญั ญา ปัญญาก็จะสามารถทําลายตัณหาความอยาก
ต่างๆ ทีเ่ ป็ นตัวทีจ่ ะมาทําลายความสงบ ทําลายความสุขทีไ่ ด้จากความสงบ พอตัณหาถูก
ปัญญาทําลายไปหมดแล้ว ก็จะไม่มอี ะไรมาทําลายความสุขทีไ่ ด้จากความสงบ ความสุข
ทีไ่ ด้จากความสงบนี้ ก็จะเป็ นบรมสุขไป เป็ นปรมัง สุขงั ไป ใจก็เป็ นนิพพานไป ใจก็หลุด
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไป
นี่ คือเป้ าหมายของชีวติ ของพวกเรา เป้ าหมายของความเพียร เพียรเจริญธรรม เช่นสติ
สมาธิ และปัญญา เพื่อวิมตุ ติ การหลุดพ้น
จึงขอฝากเรื่องของความเพียรพยายามนี้ ให้ท่านจงนําเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ
เพือ่ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่
เวลา จึงขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พร
ถาม ขณะทานข้าวจะบริกรรมไปด้วย สลับกับคิดเรื่องเพือ่ นเปลีย่ นศาสนา พอคิดว่า
ช่างเขาเรื่องของเขา ก็ได้ยนิ แต่คาํ บริกรรมค่ะ วันก่อนคุยกับเพือ่ นแล้วก็ทกุ ข์ไป
กับเขา นึกได้วา่ ให้คดิ เป็ นไตรลักษณ์ ก็หายค่ะ แบบนี้ถกู ต้องไหมคะ และต้อง
ทําอย่างไรต่อไปคะ
ตอบ ถูกต้องแล้ว ควรพยายามให้เกาะติดอยู่กบั คําบริกรรมไปเรื่อยๆ เวลามีความคิด
เข้ามาแทรกก็อย่าไปสนใจ ให้เกาะติดอยู่กบั คําบริกรรม หรือว่าถ้ามันใช้ปญั ญา
ใช้ไตรลักษณ์ได้ก็ใช้ได้ คิดว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจัง เป็ นอดีตมันผ่านไป
แล้ว เราไปทําอะไรมันไม่ได้ คิดไปก็ป่วยการเปล่าๆ ก็หยุดคิดแล้วก็กลับมา
เจริญคําบริกรรมต่อไป พยายามทําคําบริกรรมให้มนั ไปเรื่อยๆ จนมันฝังอยู่ในใจ
เป็ นนิสยั ต้องการจะบริกรรมเมือ่ ไหร่ก็จะบริกรรมได้ เพราะคําบริกรรมนี้ จะเป็ น
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เหมือนกับยาสามัญประจําบ้าน ทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาความทุกข์เฉพาะหน้าได้
เวลาเกิดความทุกข์จากเรื่องอะไร ถ้าเราบริกรรมพุทโธๆไป เดีย๋ วความทุกข์นนั้ ก็
จะหายไป เพราะเราไม่ไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้เราทุกข์ นัน่ เอง เช่นเราไปอยู่ในที่
เปลีย่ วแล้วกลัวผีข้นึ มา เราก็บริกรรมพุทโธๆไป ถ้าใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องผีแล้ว
ความกลัวผีก็จะหายไป ถ้าเราไม่หดั บริกรรมไว้ก่อน พอถึงเวลาจะบริกรรมมัน
บริกรรมไม่ออก มันจะคิดอยู่กบั เรื่องผีอย่างเดียว ฉะนัน้ ต้องพยายามฝึ ก
บริกรรมไปเรื่อยๆ ทัง้ วันเลย ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนหลับ ยกเว้นเวลาทีเ่ ราต้องใช้
ความคิดในการทํางานทําการ หรือคิดในเรื่องทีจ่ าํ เป็ น เช่นคิดทางด้านปัญญา เรา
ก็หยุดบริกรรมได้ แต่ถา้ เราไม่ได้คดิ หรือว่าคิดไปในทางทีเ่ ป็ นกิเลสตัณหา ก็
ควรทีจ่ ะใช้คาํ บริกรรมมายับยัง้
อย่าปล่อยให้ใจคิดไปในทางความโลภความ
โกรธความหลง เพราะจะทําให้เกิดความฟุ้งซ่าน เกิดความวุน่ วายใจขึ้นมา ถ้ามี
คําบริกรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง ใจจะว่างจะเย็นจะสบาย เวลานัง่ สมาธิใจก็จะรวม
เป็ นหนึ่งเป็ นสมาธิได้ ฉะนัน้ จงพยายามทําไป จนกระทัง่ มันเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ
เราเลย คือคําบริกรรมทีเ่ ราสามารถจะใช้ได้ ทุกเวลานาทีทเ่ี ราต้องการ เวลาทีเ่ รา
ไม่ตอ้ งการใช้เราก็หยุดได้ เช่นถ้าใจเราสงบ ใจเราไม่คดิ ถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ สิ่งนัน้
สิง่ นี้ คนนัน้ คนนี้ เราก็ไม่ตอ้ งบริกรรมก็ได้ ใจให้เราอยู่วา่ งๆเฉยๆ อย่าไปแกว่ง
เท้าหาเสี้ยน ความคิดของเรานี้มนั เป็ นเหมือนกับการแกว่งเท้า พอไปคิดถึงคน
นัน้ ขึ้นมาเดีย๋ วก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา คิดถึงสิง่ นัน้ เดีย๋ วก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา นี่
เรียกว่าการแกว่งเท้าหาเสี้ยน ใจของเราใช้ความคิด เป็ นการแกว่งตัวเองไปหา
ความทุกข์ ถ้าเราหยุดความคิดได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิด ถึงแม้มนั จะมีอยู่ขา้ ง
นอกมันจะไม่เข้ามาภายในใจเรา มันจะเกิดได้ก็แค่ทร่ี ่างกายเท่านัน้ มันจะอยู่ท่ี
ร่างกาย แต่มนั ไม่สามารถทะลุทะลวงเข้ามาในใจได้ ตัวทีท่ าํ ให้ความทุกข์ทะลุ
ทะลวงเข้ามาในใจ ก็คอื ความคิดของเรานี่เอง ไปดึงความทุกข์เข้ามาเอง ไปเชิญ
ความทุกข์เขาเข้ามาเอง ถ้าหยุดความคิดปั ๊บมันก็เหมือนกับปิ ดประตู พอปิ ด
ประตูความทุกข์มนั ก็เข้ามาไม่ได้ งัน้ พยายามบริกรรมไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ มัน
เป็ นนิสยั ไปเลย เป็ นเหมือนกับการหายใจ ลมหายใจ เวลาต้องการบริกรรม
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เมือ่ ไหร่ก็สามารถใช้ได้ทนั ทีทนั ใด อันนี้จะเป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ในเบื้องต้นของ
การปฏิบตั ิ แล้วต่อไปเราก็จะสามารถไปขัน้ ปัญญาได้ต่อไป
ถาม ถ้าบริษทั ๔ ไม่เข้าใจธรรม หรือตามบุคคล พอมีผูน้ าํ ทีช่ ้ ที างผิด จะรักษาพระ
ธรรมพระวินยั อย่างไรดีครับ
ตอบ ก็อย่าไปยึดบุคคล ให้ยดึ หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่รูห้ ลักธรรมก็
ต้องศึกษา ต้องอ่านหนังสือธรรมะ ต้องฟังเทศน์ฟงั ธรรมของพระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบ ศึกษาพระไตรปิ ฎก ศึกษาพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้า อันนี้เป็ นศาสดา
ของพวกเราทีแ่ ท้จริง คนทีม่ าเกิดมาตายมาสัง่ มาสอนนี้ เขาก็มาแล้วก็ไปกันไป มี
ทัง้ ของจริงและมีทงั้ ของปลอม ถ้าไปเจอของจริงก็โชคดีไป ถ้าไปเจอของปลอมก็
โชคร้ายไป ฉะนัน้ อย่าไปเสีย่ งดีกว่า หาของแท้ของจริงก็คอื คําสอนของ
พระพุทธเจ้าดีกว่า แล้วค่อยไปหาคําสอนของครูบาอาจารย์เป็ นเครื่องเสริมอีกที
หนึ่ง มาช่วยอธิบายขยายความ คําสอนของพระพุทธเจ้า ให้เราเห็นกระจ่างเข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้งขึ้นมา เพราะผูท้ ป่ี ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลแล้วนี้ จะสามารถ
แจกแจงขยายความหมายของคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้เห็นได้อย่างชัดเจน
บางทีอ่านคําสอนนี้ยงั จะไม่ค่อยเข้าใจ เนื่องจาก ๑. ภาษา ๒. สอนแบบกลางๆ
ไม่ได้ทะลุทะลวงเข้าไปสู่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง บางทีตอ้ งมีผูเ้ อาคําสอนนี้มาใช้กบั
เหตุการณ์ต่างๆ แล้วก็จะทําให้เราเข้าอกเข้าใจดีข้นึ และสามารถน้อมนําเอาไป
ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลกับเราได้ ครูบาอาจารย์ทป่ี ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบนี้สาํ คัญมาก แต่
ยากเหมือนเพชรทีจ่ ะหาได้
ครูบาอาจารย์ทส่ี อนแบบไม่รูเ้ รื่องรูร้ าวนี้มเี ยอะ
เหมือนก้อนอิฐก้อนกรวดก้อนทราย ก็ตอ้ งระมัดระวัง อย่าไปเจออาจารย์ทส่ี อน
ผิดทาง
เพราะว่าจะทําให้เราหลงทางได้นนั ่ เอง
แต่ถา้ เรามีคาํ สอนของ
พระพุทธเจ้าจากพระไตรปิ ฎกเป็ นหลัก เช่นพระสูตรหลักๆ ๓ – ๔ พระสูตรนี้ก็
พอเพียง ทีจ่ ะทําให้เรารูว้ า่ ครูบาอาจารย์ทส่ี อนเรานี้ ท่านสอนไปในแนวทาง
เดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกันก็ถอยดีกว่า
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ถาม พีส่ าวเสียชีวติ ไป ๓ – ๔ เดือนแล้ว พยายามทีจ่ ะทําใจ แต่ก็ยงั ทําใจไม่ได้เลยค่ะ
มีความทุกข์เพราะคิดถึงเขามาก ขอหลวงพ่อสอนเพือ่ นํามาให้เกิดสติปญั ญา ใน
การปล่อยวางให้ได้ค่ะ
ตอบ ก็อย่างทีส่ อน เบื้องต้นก็หยุดคิด อย่าไปคิดถึงเขา ใช้คาํ บริกรรมดึงใจเราออกมา
จากความคิดถึงเขา ถ้าเราบริกรรมพุทโธๆไป เราก็จะคิดถึงเขาไม่ได้ ฉะนัน้ เราก็
ต้องพยายามบริกรรมไป ทุกๆเวลาทีใ่ จจะไปคิดถึงเขา ก็ตอ้ งรีบดึงคําบริกรรม
ออกมา บริกรรมไปจนกระทัง่ หยุดคิดหรือลืมคิดถึงเขา เราก็หยุดบริกรรมได้
แล้วพอเขาจะกลับไปคิดอีกเราก็บริกรรมใหม่ เป็ นเหมือนรถยนต์ รถยนต์ทม่ี นั
ไหลไปตามทางทีม่ นั ลาดชัน เราก็ตอ้ งคอยเบรคไว้ พอเหยียบเบรครถมันหยุด
ไหล เราก็ถอนเบรคได้ พอรถมันจะไหลใหม่เราก็เหยียบเบรคใหม่ ใจเราก็เป็ น
เหมือนรถทีไ่ หลไปตามเรื่องราวต่างๆ ชอบไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ คิดแล้วก็นอน
ไม่หลับกินไม่ได้ ก้เพราะเกิดอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมา ก็หยุดความคิดนัน้ เท่า
นัน้ เอง เครื่องมือทีจ่ ะหยุดความคิดก็คอื คําบริกรรมนี้ บริกรรมไป พุทโธๆไป ถ้า
ไม่ชอบเปลีย่ นคําบริกรรมอย่างอื่นก็ได้ ใช้พทุ โธ ธัมโม สังโฆก็ได้ พุทธัง สรณัง
คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิก็ได้ ขอให้ใจมีอะไรทํา เพือ่ จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่อง
นัน้ เท่านัน้ เอง พอเรา ใจได้อยู่กบั เรื่องอื่นไปสักพักมันก็จะลืมเรื่องนัน้ ความทุกข์
ใจก็จะหายไป ซึง่ พยายามหัดบริกรรมไว้ อย่างทีเ่ มือ่ กี้ได้พดู ตอบไปในคําถามที่
ผ่านมาว่า คําบริกรรมนี้เป็ นเหมือนยาสามัญประจําบ้าน รักษาได้ทกุ โรค ปวด
ท้องปวดหัว ปวดแข้งปวดขายาหม่องนี้ทาได้หมด
ถาม ถ้าเรารับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต่างๆ จากนายจ้างหรือบริษทั ทีไ่ ด้รายได้ทม่ี า
จ่ายเราจากอบายมุข การกระทําผิดศีล ไม่ดตี ่างๆ เมือ่ เรารับเงินดังกล่าว โดยที่
เราไม่ได้รูเ้ ห็นการกระทําดังกล่าวด้วย เราจะบาปหรือไม่ครับ และมีวธิ ีการปฏิบตั ิ
ตัวอย่างไร
ตอบ เรื่องเงินของคนอื่น เขาหามาด้วยวิธีใดไม่ใช่เรื่องของเรา คนทีห่ ามาจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผลของการหาของเขา ถ้าเขาหามาโดยมิชอบผิดศีลผิดธรรม เขาก็จะต้องรับ
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วิบากของเขาไป ถ้าทําผิดกฏหมายก็อาจจะต้องถูกเจ้าหน้าทีท่ างบ้านเมือง จับไป
ลงโทษต่อไป แต่เงินทองทีเ่ ขาเอามาใช้จบั จ่ายซื้อข้าวซื้อของ จ่ายเงินเดือนให้
คนงานนี้ ไม่มผี ลแต่อย่างใดกับบุคคลที่ ๓ ดังนัน้ ไม่ตอ้ งไปกังวล นอกจากถ้าเรา
รูว้ า่ เขาเป็ นโจร เราก็อย่าไปทํางานกับเขาก็แล้วกัน
ถาม ถ้าเราต้องการทําจิตเป็ นสมาธิ โดยอยู่กบั ปัจจุบนั ขณะ แต่วา่ เราต้องดําเนินชีวติ
ต่อไป ต้องวางแผนอนาคตต่างๆ ทําอย่างไรเราถึงจะทําจิตใจให้เป็ นสมาธิ กรณี
ต้องคิดเรื่องต่างๆอีกด้วยครับ
ตอบ ก็เราไม่ได้คดิ ทัง้ วันไม่ใช่หรือ เราก็คดิ เป็ นเวลาของมัน เมือ่ ถึงเวลาจะต้องวาง
แผนการ ว่าวันนี้จะมีงานอะไรจะต้องทําอะไรก็คิดไป พอรูแ้ ล้วว่าต้องทําอะไร
เตรียมการไว้แล้วเราก็หยุดคิดมันไป แล้วก็กลับมาดึงใจให้วา่ งให้สงบ ไม่ให้ลอย
ไปกับเหตุการณ์ต่างๆ แต่มนั จะไม่ดเี ท่ากับการทีไ่ ม่มภี ารกิจการงานคิดอะไรเลย
เพราะถ้ามันมีแล้วความผูกพัน ความเผลอสติ มันจะคอยดึงให้เราไปคิดอยู่
เรื่อยๆ เพราะความกังวลบ้าง ความวิตกบ้าง กลัวจะลืมบ้าง กลัวจะไม่ได้ทาํ ให้
มันดีให้มนั สําเร็จบ้าง มันก็จะทําให้ไปคิด ไปผูกพันอยู่กบั ความคิดเหล่านัน้ ถ้า
ไม่มกี ารงานทีจ่ ะต้องคิดเรื่องราวเหล่านี้ มันก็ไม่มอี ะไรจะดึงไป ผูป้ ฏิบตั จิ ริงๆจึง
มักจะเป็ นนักบวชกัน หรือเป็ นผูท้ ต่ี กงานกัน คือผูท้ ไ่ี ม่มภี ารกิจการงานต้องทํา
ถาม พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ ยังมีพลังงาน หรือมีจติ วิญญาน ทีส่ ามารถถ่ายทอด
หรือช่วยเหลือเราได้หรือไม่ครับ
ตอบ ก็สง่ิ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนนี่แหละ เป็ นพลังงาน เป็ นผลงานของพระพุทธเจ้า
ทีส่ อนให้พวกเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้ แต่เรื่องของพลังจิต
อย่างทีเ่ ราคิดกัน เช่นสามารถปลุกเสกให้เราเป็ นนู่นเป็ นนี่ข้นึ มาได้น้ ี มันไม่มี
หรอก อย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้า ถึงแม้จะวิเศษขนาดไหน ท่านก็ไม่สามารถผลิต
นิพพานให้กบั เราได้ ปลุกเสกให้เราเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มาได้ อันนี้มนั เหนือวิสยั
มันเหนือกฏของหลักเหตุผล หลักเหตุผลอยู่ทว่ี า่ ผูใ้ ดมีเหตุผูน้ นั้ ก็จะได้รบั ผล
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ผูใ้ ดไม่มเี หตุผูน้ นั้ ก็จะไม่ได้รบั ผล แต่หน้าทีข่ องพระพุทธเจ้ากับของพระสาวก ก็
เพียงสอนให้เรารูจ้ กั เหตุ เพือ่ ให้เราสร้างเหตุของเราขึ้นมาเอง เมือ่ เราสร้างเหตุได้
เราก็จะได้รบั ผลได้ นี้คอื งานทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงกระทํา ตลอดระยะเวลา
หลังจากทีไ่ ด้ทรงตรัสรู ้ ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวติ ก็คอื สอนเหตุ สอนให้พวก
เราสร้างเหตุข้นึ มากัน เมือ่ มีเหตุแล้วผลก็จะตามมาต่อไป
ถาม ขอหลักในการดําเนินชีวติ ไม่ให้นึกถึงอดีต และกังวลอนาคตครับ
ตอบ ก็ตอ้ งใช้คาํ บริกรรมหรือสติ แบบใดแบบหนึ่ง ดึงใจเอาไว้ ใจนี้ก็เป็ นเหมือนเรือ
ถ้าเรือเราทอดสมอไว้มนั ก็จะไม่ไหลไปตามกระแสนํา้ ไม่วา่ จะนํา้ ขึ้นหรือนํา้ ลง
มันก็จะไม่ไหลขึ้นไหลลง ฉันใด ใจของเราก็มกี ระแสของความคิด ความคิดนี้มนั
ก็จะไหลมาเรื่อยๆ ถ้าเราไม่มอี ะไรผูกใจไว้ มันก็จะไหลไปตามกระแสความคิด
คิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ถ้าเรามีคาํ บริกรรม มีสติ เป็ นเครื่องผูกใจไว้ ใจ
ก็จะไม่ไหลไปตามกระแสของความคิด ความคิดก็จะไม่มอี ทิ ธิพล ทีจ่ ะทําให้ใจ
เราเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา เกิดความว้าวุน่ ขุ่นมัวขึ้นมาได้ ใจของเราก็จะตัง้ อยู่ใน
ปัจจุบนั ได้ตลอดเวลา ไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดในอดีตบ้าง ความคิดใน
อนาคตบ้าง ถ้ามีสติ สติน้ ีก็มหี ลายแบบด้วยกัน คําบริกรรมต่างๆก็เป็ นแบบหนึ่ง
การเพ่งอยู่กบั เรื่องใดเรื่องหนึ่งสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เช่นร่างกาย อาการเคลือ่ นไหว การ
ทํางานของร่างกาย เราเพ่งอยู่กบั การงาน การเคลือ่ นไหวของร่างกาย ใจก็จะไป
คิดถึงอดีตถึงอนาคตไม่ได้ ฉะนัน้ ต้องมีสติ
ถ้ามีสติแล้วใจจะตัง้ มัน่ ใจจะเป็ นสมาธิ เป็ นปัจจุบนั ใจจะสงบ สติเป็ นธรรมที่
สําคัญอย่างยิ่ง แต่สติจะเกิดขึ้นมาได้ก็ตอ้ งมีความเพียร เพียรเจริญสติ สติไม่ได้
เกิดขึ้นมาเอง ไม่เหมือนฝน ฝนเมือ่ กี้น้ มี นั ตกมาเองได้ แต่สติ วันดีคนื ดีมนั ไม่
โผล่ข้นึ มาให้เรา มันจะโผล่ข้นึ มาให้เรา ต่อเมือ่ เรามีความเพียรพยายามทีจ่ ะ
เจริญสติ จึงต้องคอยตัง้ ใจ บอกเตือนใจว่า ตื่นขึ้นมานี้เราต้องตัง้ สติก่อนเลย สติ
นี้เราสามารถตัง้ ได้ ไม่ตอ้ งไปอยู่ทว่ี ดั อยู่ทไ่ี หนก็ตงั้ ได้ เพียงแต่วา่ ตัง้ ได้นานตัง้
ได้นอ้ ยตัง้ ได้มากนี้ มันอยู่ทส่ี ถานที่ ถ้าอยู่ในสถานทีส่ งบสงัดวิเวก ไม่มเี รื่องมี
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ราวนี้จะตัง้ สติได้มากได้นาน แต่ถา้ ต้องไปอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับ
บุคคลต่างๆนี้ มันจะล้มระเนระนาดได้งา่ ย เดีย๋ วมันก็ถกู เหตุการณ์ต่างๆฉุดลาก
ไป
ดังนัน้ ผูท้ อ่ี ยากจะได้สติมากๆ ได้สตินานๆ จะต้องไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวถึงจะ
ได้ แต่ถา้ ยังไปไม่ได้ก็เอาเท่าทีไ่ ด้ก่อน ตื่นขึ้นมาก็ยงั อยู่คนเดียวอยู่ อยู่ใน
ห้องนอนนี้ก็ไม่ได้ยุ่งกับใคร ตื่นขึ้นมาเราก็ตงั้ สติของเราได้ เข้าไปในห้องนํา้ ก็
ไม่ได้ยุ่งกับใคร เราก็ตงั้ สติได้ ยังพอมีเวลาทีจ่ ะตัง้ สติได้บา้ ง แต่พอออกมา
พบปะคนโน้นคนนี้แล้ว ไปแล้ว เดีย๋ วหายไปหมดแล้ว พุทธงพุทโธอะไรนี่หายไป
หมดแล้ว เดีย๋ วเรื่องคนนัน้ เรื่องคนนี้เข้ามา กว่าจะได้กลับมาตัง้ สติอกี ทีก็ตอนที่
เข้าไปในห้องนํา้ นะ นี่คอื ความจริงทีพ่ วกเราจะต้องยอมรับ และต้องพยายามทํา
ให้ได้ คือต้องเพียรพยายามสร้างสติ ด้วยการหาทีๆ่ สงบสงัดวิเวก ด้วยการตัด
ภารกิจความผูกพันต่างๆให้มนั น้อยลงไป จนกระทัง่ ไม่มเี ลย ถ้าไม่มแี ล้วมันก็จะ
ง่ายต่อการสร้างสติ ง่ายต่อการเจริญสมาธิ ง่ายต่อการเจริญปัญญา ง่ายต่อการ
หลุดพ้น บางคนหลุดพ้นได้ภายใน ๗ วัน บางคนก็ ๗ เดือน บางคนก็ ๗ ปี
เพราะความผูกพันมีมากน้อยไม่เท่ากัน ถ้าผูกพันมากก็ชา้ หน่อย ถ้าผูกพันน้อยก็
เร็วหน่อย อยู่ทค่ี วามผูกพัน อยู่ทใ่ี จเราไปยุ่งกับอะไรมากหรือน้อย ถ้ายุ่งมากก็
ช้า ถ้ายุ่งน้อยก็เร็ว
ดังนัน้ ขอให้เพียร พยายามตัดภาระความผูกพัน กับเรื่องราวต่างๆ เอาเท่าทีม่ นั
จําเป็ นจริงๆเท่านัน้ ถ้าไม่จาํ เป็ นก็อย่าไปสนใจ สิง่ ต่างๆในโลกนี้ทาํ ไปมากน้อย
เท่าไหร่ มันไม่เป็ นประโยชน์กบั จิตใจของเรา เหมือนกับการเจริญสติ เหมือนกับ
การเจริญปัญญา ฉะนัน้ ต้องพุง่ เป้ าไปทีก่ ารเจริญสติ สมาธิ และปัญญานี้เท่านัน้
แล้วเราจะได้รบั สิง่ ทีเ่ ลิศที่ประเสริฐ ที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลายได้รบั
กัน
ก็ขอยุตกิ ารประชุมไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านจงนําสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ไปพินิจ
พิจารณา ไปปฏิบตั ิ เพือ่ ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ยิ่งๆขึ้นไปเทอญ
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กัณฑ์ท่ี ๕๐๑

ตอนนี้ เดินทางมรรคหรือสมุทยั
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเราคอยเตือนตนเองอยูเ่ รื่อยๆว่า วันเวลาผ่านไป ผ่านไป
เรากําลังทําอะไรกันอยู่ เรากําลังเจริญมรรคที่ควรเจริญให้มาก ควรเจริญให้สมบูรณ์
หรือเรากําลังเจริญสมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์ คือตัณหาความอยากต่างๆ ถ้าเราคอย
เตือนตัวเราอยู่เรื่อยๆ ถามตัวเราอยู่เรื่อยๆ ตรวจดูการกระทําของเราอยู่เรื่อยๆ เวลาเรา
ทําสิง่ ทีข่ ดั กับคําสอนของพระพุทธเจ้า
เราก็จะได้แก้ไขดัดแปลงเปลีย่ นแปลง
พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้เราเจริญมรรคให้มากๆให้สมบูรณ์ มรรค ก็คอื ทางสู่ความดับ
ทุกข์ หรือเครื่องมือดับทุกข์ เช่น ทานศีลภาวนา การเดินจงกรม นัง่ สมาธิ การเจริญ
ปัญญา การฟังเทศน์ฟงั ธรรม การกระทําเหล่านี้เรียกว่าเป็ นการเจริญมรรค มรรคมีกาํ ลัง
มากเท่าไหร่ ก็จะสามารถกําจัดสมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์ คือตัณหาความอยากทัง้ ๓
ให้เบาบางลงไปได้มากเท่านั้น และได้หมดไปในที่สุด ถ้าเรากําลังเจริญสมุทยั ต้นเหตุ
ของความทุกข์ คือกําลังอยากจะไปเทีย่ วทีน่ นั ่ เทีย่ วทีน่ ่ี อยากจะไปดูภาพยนต์ดูละคร
อยากจะไปงานสังสรรค์ อยากจะไปทําอะไรต่างๆทางร่างกาย หรืออยากจะให้บคุ คลนัน้
บุคคลนี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ หรืออยากจะให้ตวั เราได้เป็ นอย่างนัน้ ได้เป็ นอย่างนี้
หรืออยากจะให้ไม่ให้ตวั เราเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ หรือไม่ให้คนนัน้ คนนี้เป็ นอย่างนัน้
เป็ นอย่างนี้ ถ้าเรามีความคิดเหล่านี้อยู่ เราก็ควรจะรูว้ า่ เรากําลังเจริญสมุทยั ไม่ใช่เจริญ
มรรค ถ้าเราเจริญสมุทยั เราก็จะได้รบั ความทุกข์เป็ นผมตอบแทนตามมาต่อไป
ถ้าเรามีสติมปี ญั ญาคอยเตือนใจ คอยถามใจอยู่เรื่อยๆ พอใจของเรา คิดไปในทางความ
อยากทัง้ ๓ คืออยากในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ อยากมีอยากเป็ น อยากไม่มอี ยากไม่
เป็ น เราจะได้หยุดความคิดเหล่านี้ หยุดความอยากเหล่านี้ เพราะมันเป็ นพิษมันเป็ นภัย
ต่อชีวติ ของเรา ต่อจิตใจของเรา เพราะมันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์แบบไม่มวี นั จบวัน
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สิ้น ทุกข์ในชาติน้ ีแล้วยังไม่พอ ยังพาให้เราต้องไปเกิดในชาติใหม่ต่อไป ไปเกิดมีร่างกาย
ใหม่ มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ มาอยากกับสิง่ ต่างๆใหม่อยู่เรื่อยๆ ไม่มวี นั จบสิ้น นี่คอื ทาง
ของความอยาก ถ้าเราปล่อยให้ใจของเราคิดไปในทางความอยาก เจริญสมุทยั ต้นเหตุ
ของความทุกข์อยูเ่ รื่อยๆ ความทุกข์กจ็ ะเป็ นรางวัลเป็ นผลตอบแทน ต่อการคิดของเรา
นัน่ เอง แต่ถา้ เรามีสติรูว้ า่ ตอนนี้เรากําลังคิดไปในทางทีผ่ ดิ ไม่ได้เป็ นทางทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสอนให้คดิ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละสมุทยั สมุทยั นี้ตอ้ งละ
ในพระอริยสัจ ๔ มีกจิ อยู่ ๔ ประการด้วยกัน กิจข้อแรก คือ ให้กาํ หนดรูท้ กุ ข์ ให้ศึกษา
ทุกข์ให้รูว้ ่าอะไรเป็ นทุกข์ เช่นให้รูว้ า่ ความแก่เป็ นทุกข์ ความเกิดเป็ นทุกข์ ความแก่เป็ น
ทุกข์ ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นทุกข์ ความตายเป็ นทุกข์ การพลัดพรากจากกันเป็ นทุกข์
การประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนาเป็ นทุกข์ การสูญเสียสิง่ ทีร่ กั ไปเป็ นทุกข์ เป็ นต้น นี่คอื ให้
ศึกษา ให้เตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่า ชีวติ ของเราอยู่กบั สิง่ เหล่านี้หรือเปล่า อะไรทําให้เรา
ต้องมาเจอกับสิง่ เหล่านี้ ทําไมเราต้องมาเกิด ทําไมเราต้องมาแก่ ทําไมเราต้องมาเจ็บ มา
ตาย มาพลัดพรากจากกัน พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนว่ามันเป็ นผลที่เกิดจากเหตุ คือ
ความอยากต่างๆนี้เอง ความอยากทัง้ ๓ นี้แล เป็ นตัวทีท่ าํ ให้เรามาเกิดกัน พอเรามาเกิด
แล้วเราก็ตอ้ งมาเจอความแก่ เจอความเจ็บเจอความตาย เจอการพลัดพรากจากกัน ท่าน
จึงสอนให้เราเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่า การเกิดนี้ไม่ดเี ป็ นทุกข์ การแก่ก็ไม่ดี การเจ็บ
ไข้ได้ป่วยการตายก็ไม่ดี การพลัดพรากจากกันก็ไม่ดี เหมือนกับเป็ นป้ ายบอกทาง ให้เรา
รูว้ า่ อย่าไปทางนี้ ทางนี้ไปแล้วเดีย๋ วจะต้องตกเหว ขับรถไปถนนเส้นนี้ ถ้าไปแล้วรถทุก
คันทีไ่ ป จะต้องตกเหวทุกคัน ถ้าเราเห็นป้ ายเตือนเราพอเรามาถึงจุดนัน้ เราก็จะได้
เปลีย่ นทิศทางไป อย่าไปในทิศทางของการเกิดแก่เจ็บตาย
ทรงสอนให้ศึกษาให้รูว้ า่ ต้นเหตุของการมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ ก็คือตัณหาทัง้ ๓ นี้ คือ
กามตัณหา ความอยากในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ในกามคุณทัง้ ๕ ความอยากมี
อยากเป็ นเรียกว่า ภวตัณหา และความอยากไม่มไี ม่เป็ นเรียกว่า วิภวตัณหา ความอยาก
ทัง้ ๓ ประการนี้เป็ นต้นเหตุของการทีเ่ ราต้องมาเจอทุกข์กนั มาเจอการเกิด เจอการแก่
เจอการเจ็บ เจอการตาย เจอการพลัดพรากจากกัน เราอย่าไปทางนี้ ถ้าไม่ไปทางนี้เราก็
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ต้องละสมุทยั ท่านจึงทรงสอนให้ละสมุทยั สมุทยั นี้ตอ้ งละ ละสมุทยั ละกามตัณหา ละ
ภวตัณหา ละวิภวตัณหา ไม่ใช่ส่งเสริมไม่ใช่เจริญสมุทยั ไม่ใช่เจริญตัณหาทัง้ ๓ นี้ ต้อง
กําจัดต้องห้ามต้องหยุดมัน นี่คอื กิจในพระอริยสัจ ๔ ของ ๒ ข้อแรก ข้อที่ ๑ ให้สอนใจ
ให้รูว้ า่ การเกิดนี้ไม่ดี เกิดแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน และให้รู ้
ว่าสาเหตุทท่ี าํ ให้มกี ารเกิด ก็คอื ความอยากทัง้ ๓ ประการ เราจึงต้องละความอยาก ถ้า
เราไม่ตอ้ งการทีจ่ ะมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไป
แล้วสิ่งที่จะทําให้เราละความอยากต่างๆได้ ละสมุทยั ได้ ท่านก็ทรงสอนว่าคือมรรค
มรรคคือทาง หรือทางปฏิบตั ิ สู่การละตัณหาทัง้ ๓ สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย
ซึง่ เป็ นอริยสัจข้อที่ ๓ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทง้ั ปวง ท่านเรียกว่านิ โรธ นิโรธนี้ตอ้ ง
ทําให้แจ้ง เราต้องทําให้การหลุดพ้นจากความทุกข์ของเรานี้ ให้แจ้งให้ได้ และทําได้
เพราะว่ามีคนทํามาแล้ว เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านทํานิโรธให้แจ้ง
ได้แล้ว และวิธีท่ที ่านทํานิ โรธให้แจ้ง ก็คือ การเจริญมรรคให้สมบูรณ์นนั ่ เอง เจริญทาน
ศีลภาวนาให้สมบูรณ์ ถ้ามีทานศีลภาวนาเต็ม ๑๐๐ ก็จะสามารถกําจัดสมุทยั ได้เต็ม
๑๐๐ คือกําจัดกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาได้เต็ม ๑๐๐ ละสมุทยั ได้ ต้องละด้วย
มรรคเท่านัน้ ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะสามารถละสมุทยั ได้ ต่อให้มเี งินทองเป็ นหมืน่ ล้าน
แสนล้าน เงินทองเหล่านี้จะไม่สามารถทีจ่ ะมาละสมุทยั ได้ ต่อให้เป็ นใหญ่เป็ นโต เป็ น
พระมหากษัตริย ์ เป็ นประธานาธิบดี เป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ นอะไรก็ตาม ยกเว้นเป็ นพระ
อรหันต์กบั เป็ นพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถละสมุทยั ได้ นอกนัน้ ละไม่ได้ มหา
เศรษฐีก็ละสมุทยั ไม่ได้ พระราชามหากษัตริยก์ ็ละสมุทยั ไม่ได้ นายกรัฐมนตรีก็ละสมุทยั
ไม่ได้ ตําแหน่งเหล่านี้ไม่มวี นั ไม่มกี าํ ลัง นอกจากไม่มกี าํ ลังละแล้ว ยังเป็ นกําลังส่งเสริม
ให้มตี ณั หามากขึ้นไปเสียอีก เป็ นเศรษฐีรอ้ ยล้านก็อยากจะเป็ นพันล้าน เป็ นเศรษฐี
พันล้านก็อยากจะเป็ นเศรษฐีหมืน่ ล้าน แทนทีจ่ ะมาเป็ นเครื่องมือละสมุทยั ละตัณหา
ความอยาก ทีเ่ ป็ นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่ใจ กลับมาเป็ นสมุนของสมุทยั มาสนับสนุน
มารับใช้สมุทยั เพือ่ ให้กา้ วไปสู่ความทุกข์ทใ่ี หญ่ข้นึ ให้กา้ วจากความทุกข์ระดับร้อยล้าน
เป็ นความทุกข์ระดับพันล้าน ให้กา้ วขึ้นไปจากความทุกข์ระดับ พระราชาธรรมดาให้เป็ น
พระมหาจักรพรรดิ นี่คอื เป็ นการเสริมสร้างความทุกข์ข้นึ ไป ไม่ใช่เป็ นการลดความทุกข์
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ให้นอ้ ยลงไป เพราะความอยากนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่า มันไม่มฝี งั ่ ไม่มฝี า ไม่
มีขอบไม่มเี ขต นํา้ ในมหาสมุทรแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตาม ยังมีขอบมีฝงั ่
แต่ความอยากนี้ไม่มขี อบไม่มฝี งั ่ ลองไปสนับสนุนมันแล้ว ลองไปเล่นกับมันแล้ว มันจะ
ขยายตัวเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ จากนายสิบก็อยากจะเป็ นนายร้อย จากนายร้อยก็อยากจะ
เป็ นนายพัน จากนายพันก็เป็ นนายหมืน่ นายแสน
พูดถึงเรื่องความอยากเป็ นนายร้อย ก็มเี หตุการณ์เกิดขึ้นเมือ่ เช้านี้ มีนายตํารวจคนหนึ่ง
รูส้ กึ ว่ายังไม่ได้เป็ นนายร้อย และอยากเป็ นนายร้อย แล้วก็มคี วามทุกข์มากทีย่ งั ไม่
สามารถเป็ นนายร้อยได้ ก็พอดีมเี พือ่ นคนหนึ่งเคยมากราบ ก็แนะนําบอกว่าไปคุยกับ
พระอาจารย์สุชาติ ท่านจะให้คาํ ตอบ พอเขามาหาก็เล่าให้เขาฟังว่า ความทุกข์ของคุณ
ตอนนี้มนั เกิดจากความอยากเป็ นนายร้อย ถ้าคุณไม่อยากเป็ นนายร้อยคุณก็จะไม่ทกุ ข์
แล้วก็คุณเป็ นนายสิบหรือคุณเป็ นนายร้อย เวลาตายมันก็ตายเหมือนกัน ตายแบบนาย
สิบหรือตายแบบนายร้อย มันก็ตายเหมือนกัน แต่ตายแบบนายสิบนี้สบายกว่าตายแบบ
นายร้อย เพราะคุณกําลังร้อนกําลังทุกข์กบั การอยากจะเป็ นนายร้อย พอคุณไปเป็ นนาย
ร้อยคุณก็จะทุกข์เพราะคุณอยากจะเป็ นนายพัน พอพูดให้เขาฟัง เขาก็บอกว่าเขาเข้าใจ
ทันที เขาบอกว่าใจเขาโล่งขึ้นมาทันที เพราะว่าทุกข์มาก ทุกข์กบั ความอยากทีจ่ ะเป็ นนาย
ร้อยแล้วยังไม่ได้เป็ น แล้วก็มคี นบอกว่ายังทําบุญไม่พอ เขาก็ตรวจตราดูวา่ เขาก็ทาํ บุญ
ทําทาน ถวายสังฆทาน รักษาศีล ไปปฏิบตั ธิ รรม แล้วทําไมเขายังไม่ได้เป็ น เพราะการ
ทําบุญถวายสังฆทาน การปฏิบตั ธิ รรมนี้ มันก็ไม่ได้เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้ได้เป็ น มันจะทํา
เป็ นเหตุให้ทาํ เราไม่ทกุ ข์ กับการทีไ่ ม่ได้เป็ นต่างหาก พออธิบายให้เขาฟัง เขาบอกโอ้เขา
สบายใจขึ้นเยอะ หายทุกข์ เพราะไม่รูว้ า่ จะทํายังไงอยากจะเป็ นเหลือเกิน ก็ยกตัวอย่าง
บอกว่า ก็ดูองคุลมี าลเป็ นตัวอย่าง พอเจอพระพุทธเจ้าก็อยากจะฆ่าพระพุทธเจ้า เพราะ
อยากจะบรรลุ อยากจะเป็ นผูว้ เิ ศษ พอเจอพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็บอกว่า เราได้
หยุดแล้ว เธอต่างหากยังไม่ได้หยุด องคุลมี าลก็ถามว่าหยุดจากอะไร ผมวิง่ ไล่ตามท่าน
แทบเป็ นแทบตาย ยังไล่ไม่ทนั แล้วยังมาบอกว่าท่านหยุดได้อย่างไร พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า
เราหยุดจากความอยากทัง้ ปวง พอพูดอย่างนี้องคุลมี าลก็เข้าใจทันที ว่าตนเองกําลังไป
ผิดทาง ทางทีไ่ ปสู่ความวิเศษของจิตใจนัน้ ไม่ได้ไปในทางของความอยาก แต่ไปในทาง
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ของความไม่อยาก
หายไปหมด

เพราะความอยากเป็ นความทุกข์ พอไม่อยากปั ๊บความทุกข์ก็จะ

อันนี้ สมุทยั พวกเราต้องละกันไม่ใช่เจริญกัน อย่าไปหลงกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้
จากการทําตามความอยาก มันเป็ นเหมือนเหยื่อที่ติดอยูป่ ลายเบ็ด เหยื่อนี้มนั มีมนั เป็ น
เนื้อชิ้นเล็กๆเท่านัน้ เอง แต่ถา้ ไปตะครุบมันเข้าไปแล้ว ตะขอเบ็ดนี้มนั จะเกี่ยวปาก แล้ว
มันจะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา พอเราไปติดกับการเทีย่ ว ติดกับการหา
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้ว ก็เป็ นเหมือนกับการติดยาเสพติดนี่เอง ถ้าเราไม่ตดิ ยา
เราไม่เสพยาเสพติดนี้ เราจะไม่ทกุ ข์ทรมาน เวลาทีไ่ ม่มยี าเสพติดให้เราเสพ แต่พอเรา
อยากจะเสพ แล้วเราไปเสพเข้า ตอนต้นก็มคี วามสุขดี แต่พอเสพแล้วก็ตดิ เวลาไม่ได้
เสพก็อยากจะเสพ และถ้าไม่มยี าให้เสพ เวลานัน้ ก็จะเป็ นเวลาทีท่ กุ ข์ทรมานใจ ฉันใด
การเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะก็เหมือนกัน เวลาทีเ่ ราได้เสพ เราก็รูส้ กึ สนุกสนานกัน
ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ไปจัดงานเลี้ยงฉลองกัน ไปดูมหรสพบันเทิงอะไรต่างๆ ดูแล้ว
ก็เกิดความสุขใจ แต่พอเสร็จจากการได้ดูได้ฟงั ความสุขเหล่านัน้ ก็หายไปหมด เหลือแต่
ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ วภายในใจ เหลือแต่ความอยากที่จะให้มคี วามสุขอย่างนัน้ อีก ก็
ต้องคอยหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆ แต่เครื่องมือทีเ่ ราใช้ในการหาความสุข คือร่างกาย
ของพวกเรา มันก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะคงทนถาวร จะสามารถทําหน้าทีข่ องมันได้ตลอดเวลา
บางเวลามันก็เจ็บไข้ได้ป่วย บางเวลามันก็พกิ ลพิการ บางเวลามันก็แก่ชรา บางเวลามัน
ตาย ไอ้น่ีมนั จะทําให้เราไม่สามารถทีจ่ ะหาความสุข จากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ พอเรา
ไม่สามารถหาได้ ความทุกข์ก็เป็ นผลทีเ่ กิดขึ้นมา เหมือนกับเบ็ดทีเ่ กี่ยวปากปลานี้ เวลา
พบเหยื่อได้กนิ สัมผัสกับรสของเหยื่อก็เอร็ดอร่อย แต่พอถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเท่านัน้
ก็จะต้องทุกข์ทรมาน นี่คือความสุขทีพ่ วกเราหลงติดอยู่กนั
ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรูค้ วามจริงอันนี้ พวกเราก็จะติดกับความสุขแบบนี้ไป
แบบไม่มวี นั สิ้นสุด ได้ติดมานานมากพอแล้ว และยังจะติดต่อไป ถ้าไม่ได้มาพบกับ
พระพุทธศาสนา ไม่ได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ให้เห็นโทษ
ของการกระทําตามความอยากต่างๆ และทรงชี้ให้เห็นคุณของการกระทําตามคําสอนของ
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พระพุทธเจ้า เช่นการทําบุญให้ทาน การรักษาศีล และการภาวนา ว่าเป็ นการกระทําทีจ่ ะ
ปลดเปลื้องจิตใจ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ทีเ่ กิดจากความอยากต่างๆ จะทําให้หลุดพ้น
จากการเกิดแก่เจ็บตาย จะได้พบกับความสุขทีย่ ่งิ ใหญ่ทถ่ี าวร นี่คอื ประโยชน์ทเ่ี ราจะ
ได้รบั จากการเจริญมรรค ทีค่ วรเจริญให้มาก และเจริญให้สมบูรณ์ เพราะเมือ่ เราได้
เจริญมรรคได้สมบูรณ์แล้ว เราก็จะละสมุทยั ได้อย่างสมบูรณ์ เมือ่ เราละสมุทยั ได้อย่าง
สมบูรณ์ เราก็จะทํานิโรธให้แจ้งอย่างสมบูรณ์ นิโรธก็คอื การหลุดพ้นจากความทุกข์ หรือ
ความดับของความทุกข์ทงั้ หลาย ทีม่ อี ยู่ภายในใจของพวกเรา นิโรธนี้จะดับได้ก็ตอ้ งดับ
ด้วยมรรค การศึกษาทุกข์คอื การกําหนดรูท้ กุ ข์ ก็ตอ้ งกําหนดรูด้ ว้ ยมรรค อะไรจะเป็ น
ตัวที่คอยกําหนดรูท้ กุ ข์ ก็คือ ตัวสัมมาทิฐิ หรือตัวสติปญั ญานี้ เอง
เราต้องคอยสอนใจเตือนใจเราอยูเ่ รื่อยๆ ว่าการเกิดเป็ นทุกข์ เพราะเมือ่ เกิดแล้วก็ตอ้ ง
แก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกัน ทีเ่ ป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ ความแก่ก็เป็ นความ
ทุกข์ ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็ นความทุกข์ ความตายก็เป็ นความทุกข์ การพลัดพรากจาก
กันก็เป็ นความทุกข์ และสาเหตุทท่ี าํ ให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย มาพลัดพรากจาก
กันซํา้ แล้วซํา้ อีกอยู่เรื่อยๆ ก็คอื ความอยากทัง้ ๓ นี้แล ทีเ่ รียกว่าสมุทยั ต้นเหตุของ
ความทุกข์ กามตัณหาความอยากในกามคุณทัง้ ๕ คือ รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ความ
อยากมีอยากเป็ น ภวตัณหา อยากเป็ นใหญ่เป็ นโต อยากสวยอยากงาม อยากหนุ่มอยาก
สาว อยากรํา่ อยากรวย อยากเป็ นนู่นเป็ นนี่ อยากมีช่อื มีเสียง อะไรเป็ นต้น ความอยาก
เหล่านี้จะทําให้ใจเราต้องดิ้น ต้องขวนขวาย ต้องหาสิง่ นู น้ สิง่ นี้มา เพือ่ ทําให้ได้สมตาม
ความอยาก แต่ความสุขที่ได้ จากการทีไ่ ด้ทาํ ตามความอยาก ก็เป็ นสุขเดีย๋ วเดียว พอได้
เป็ นนายร้อยปั ๊บ ก็ต่อมาก็อยากจะเป็ นนายพันตามมาแล้ว ความทุกข์ทห่ี มดไปจากการ
อยากเป็ นนายร้อยก็หมดไป แต่จะมีความทุกข์ทเ่ี กิดจากการอยากเป็ นนายพันตามมา
ใหม่ นัน่ ความอยากมันจะต่อ มันจะต่อยอดไปเรื่อยๆ พอมันได้สง่ิ นี้แล้วมันก็อยากจะ
ได้สง่ิ นัน้ ต่อ อยากจะได้สง่ิ นัน้ แล้วก็อยากจะได้สง่ิ นัน้ ต่อ พอได้ถงึ จุดสูงสุดแล้วก็
อยากจะไม่ให้สูญเสีย เช่นพอเกิดมาแล้ว ก็ไม่อยากจะแก่ ไม่อยากจะเจ็บ ไม่อยากจะ
ตาย แต่ร่างกายนี้ มันไม่ได้เป็ นไปตามความอยากของพวกเรา มันเกิดมาแล้วมันต้องแก่
ต้องเจ็บต้องตาย ได้เป็ นใหญ่เป็ นโตขนาดไหน เวลาแก่เวลาตายก็จะต้องหมดไป อันนี้
73

คือเรื่องของความอยาก ทีจ่ ะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจ เป็ นพิษเป็ นภัยเป็ นอันตรายต่อ
จิตใจ ทีเ่ ราจะต้องคอยกําจัด และสิง่ ทีจ่ ะกําจัดได้ก็คอื มรรคเท่านัน้ ไม่มอี ะไรจะกําจัดได้
มรรคก็ตอ้ งมีสมบูรณ์ ทานศีลภาวนา ทานก็ตอ้ งเต็ม ๑๐๐ ศีลก็ตอ้ งเต็ม ๑๐๐ ภาวนา
คือสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา ก็ตอ้ งเต็ม ๑๐๐ เต็ม ๑๐๐ ก็คอื ระดับมหาสติมหา
ปัญญานี่เอง
ถ้าอยู่ในระดับมหาสติมหาปัญญา ก็ถอื ว่ามีสมถะเต็ม ๑๐๐ มีวปิ สั สนาเต็ม ๑๐๐ จิต
หมุนตลอดเวลา ด้วยการพิจารณาทุกข์อยู่ตลอดเวลา พิจารณาอนิจจังความไม่เทีย่ งแท้
ของสิง่ ต่างๆ พิจารณาอนัตตาว่าของต่างๆสิง่ ต่างๆทีเ่ ราได้มา หรืออยากได้มานี้ ไม่ได้
เป็ นของเราอย่างแท้จริง ได้มาแล้วไม่ชา้ ก็เร็วก็จะต้องพลัดพรากจากกัน เสียไปตายไป
หรือหายไป อันนี้เป็ นธรรมชาติของสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็ นสัตว์เป็ นบุคคล
หรือเป็ นสิง่ ของต่างๆ ล้วนอยู่ภายใต้กฏของอนิจจังทุกขังอนัตตาทัง้ นัน้ อนิจจังก็คอื การ
ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่ถาวร ไม่คงเส้นคงวา ไม่เหมือนเดิม ไม่อยู่ไปตลอด มีเกิดแล้วก็มี
ดับไปไม่ชา้ ก็เร็ว มีเจริญแล้วก็ตอ้ งมีเสือ่ มไปเป็ นธรรมดา ให้ศึกษา ถ้าใจเป็ นทีม่ มี รรค
สมบูรณ์ตลอดเวลา ก็จะพิจารณาสิง่ เหล่านี้ทกุ เวลา ไม่วา่ จะสัมผัสกับอะไร เห็นรูปก็
พิจารณาทันทีวา่ เป็ นไตรลักษณ์ ได้ยนิ เสียงก็พจิ ารณาทันทีวา่ เป็ นไตรลักษณ์ จนปล่อย
วาง ถ้ายังไม่ปล่อยวาง ถ้ายังหลง ยังชอบยังชังอยู่ก็ตอ้ งพิจารณา พิจารณาไปจนกว่ามัน
จะไม่รกั ไม่ชงั ไม่โกรธไม่หลงกับสิง่ ต่างๆ ทีใ่ จมาสัมผัสรับรู ้ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีใ่ จมาสัมผัส
รับรู ้ ไม่วา่ จะเป็ นส่วนทีอ่ ยู่ภายนอกใจ หรือส่วนทีอ่ ยู่ภายในใจ คือธรรมารมณ์ทงั้ หลาย
ล้วนเป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตาทัง้ นัน้ ถ้าจิตมันสมบูรณ์ ถ้าการภาวนาสมบูรณ์น้ ี จะเป็ น
มหาสติมหาปัญญา จะไม่มเี วลาเผลอทีจ่ ะปล่อยให้ใจ ไปกระทําตามความอยากต่างๆ มี
แต่จะใช้ปญั ญาคอยตัดความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็ นตัวสร้างความทุกข์ สร้างความวุน่ วายใจ
ต่างๆ ให้แก่จติ ใจ
การที่จะสร้างมรรคให้เต็ม ๑๐๐ ได้ ก็ตอ้ งเริ่มจากจุดที่เรายืนอยู่ ตอนนี้ เราสร้างได้
เท่าไหร่ ถ้าเรายังสร้างได้รอ้ ยละสิบ เราก็ตอ้ งเพิ่มขึ้นไป อย่ายืนอยูก่ บั ที่ มาวัดนี้ก็ ๑๑
ปี แล้ว ยังทําบุญเท่าเดิมอยู่หรือเปล่า เคยบริจาคร้อยละสิบนี่ ก็ยงั ร้อยละสิบอยู่หรือเปล่า
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ถ้า ร้อยละสิบก็ไม่มวี นั ที่จะเดินก้าวหน้าได้ ๑๐ ปี น้ มี นั ควรจะร้อยละเก้าสิบแล้ว หรือ
ร้อยละร้อยแล้ว บางคนมีใช่ไหม บางคนก็ไปอยู่วดั แล้วไปบวชแล้ว เขาทําทานร้อยละ
ร้อยแล้ว เขาไม่ตอ้ งใช้เงินไปเทีย่ วไปซื้อความสุขต่างๆแล้ว เขาสละเงินให้กบั วัดเป็ นค่า
จ่าย สําหรับการศึกษาปฏิบตั ธิ รรมอยู่ทว่ี ดั ไป เอาเงินนี้มาใช้ให้เป็ นมรรคขึ้นมา ใช้เพือ่
ส่งเสริมการภาวนา เวลาเราไปภาวนาเราก็ตอ้ งพึง่ พาวัด วัดก็ตอ้ งพึง่ พาเงินทองของ
ฆราวาสญาติโยม เราก็เอาเงินเหล่านี้ไปถวายวัด เพือ่ สนับสนุนตัวเราเอง และสนับสนุน
เพือ่ นปฏิบตั ธิ รรม ให้ได้มสี ถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม มีปจั จัย ๔ ทีจ่ ะสนับสนุนในการปฏิบตั ิ
ธรรม นี่คอื ทาน ถ้าตอนนี้เราร้อยละสิบเราก็ตอ้ งพัฒนาขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อย หรือทีละ
มากเลยก็ได้ แล้วแต่ศรัทธา แล้วแต่พลังของปัญญา ถ้าปัญญาเห็นทุกข์ เห็นว่าความ
ตายนี้เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน อาจจะสละอย่างทันทีทนั ใดให้หมดไปเลยก็ได้ เพราะไม่มใี ครรู ้
ว่าจะตายเมือ่ ไหร่ เวลาตายไปทรัพย์ทเ่ี รามีอยู่มากน้อย มันไม่เป็ นประโยชน์กบั เรา แต่
เวลาทีเ่ ราอยู่น้ ี เราสามารถเอามาทําประโยชน์ให้กบั ใจของเรา ทําให้ใจของเราไม่มภี าระไม่
มีความกังวล กับทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ไม่ตอ้ งมาวิตกมากังวล มา
คอยดูแลรักษา เราจะได้มเี วลาได้บาํ เพ็ญอย่างเต็มที่
การทีจ่ ะบําเพ็ญอย่างเต็มทีน่ ้ ี ต้องไม่มภี ารกิจอย่างอื่นมาคอยดึงใจเราไป ดังนัน้ การทํา
ทานนี้ก็เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น ถ้าเรายังใช้เงินไปในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง ใช้เงินไปในทางส่งเสริม
สมุทยั คือความอยากต่างๆ เช่นไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ไปหาความสุขตามแหล่ง
บันเทิง ตามสถานทีม่ มี หรสพต่างๆ อันนี้เราจะต้องหยุดการใช้เงินแบบนี้ แล้วเอาเงินนี้มา
ใช้ในทางทีจ่ ะทําให้ใจเราเกิดความอิ่ม เกิดความไม่ตอ้ งการใช้เงิน เป็ นเครื่องมือซื้อ
ความสุข ก็เอามาทําบุญทําทาน ทําประโยชน์ให้แก่สงั คม ทําประโยชน์ให้แก่โลก เป็ นต้น
ทําไป แล้วเราจะได้ไม่ตอ้ งติด อยู่ในวงจรของการหาเงินใช้เงิน ถ้าเรายังต้องใช้เงินซื้อ
ความสุข เราก็จะต้องคอยหาเงินมาใช้ กับการซื้อความสุขต่างๆ เราก็จะไม่มเี วลาทีจ่ ะ
ออกไปสร้างมรรค สร้างสติสร้างปัญญา ให้เป็ นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาได้ ทานเป็ น
จุดเริ่มต้นทีเ่ ราจะต้องทํากัน ถ้าเรายังใช้เงินซื้อความสุขต่างๆอยู่ เราต้องเอาเงินที่เราซื้อ
ความสุขนี้ มาทําบุญแทน หรือเอามาสนับสนุ นในการเจริญมรรค เช่นแทนทีจ่ ะเอาเงินไป
เทีย่ ว เอาเงินไปอยู่วดั กัน ทุกครัง้ เวลามีวนั เวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ อย่าไปจอง
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โรงแรม อย่าไปจองสถานทีท่ ่องเทีย่ ว จองเครื่องบินกัน ให้มาจองทีป่ ฏิบตั ธิ รรมในวัดกัน
แล้วก็เอาเงินทีจ่ ะไปใช้กบั การท่องเทีย่ วนัน้ เอามาบริจาคให้กบั วัด เพื่อเป็ นการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย ทีเ่ กี่ยวกับการทีอ่ ยู่อาศัยนํา้ ไฟอะไรต่างๆ ทําอย่างนี้แล้ว ต่อไปเราก็จะไม่ตอ้ ง
เสียเวลากับการไปหาเงิน กับการไปใช้เงินซื้อความสุขต่างๆ เราก็จะเอาเวลามาใช้กบั การ
เจริญมรรค
สร้างศีล ศีล เราก็เริ่มจากจุดทีเ่ รามีอยู่ตอนนี้ ตอนนี้เรารักษาศีลได้เท่าไหร่ เราก็รกั ษาไป
แล้วก็ตงั้ เป้ าหมายว่าจะเพิม่ ขึ้นไป ถ้ารักษาได้ ๒ ข้อหรือ ๓ ข้อก็เพิม่ เป็ น ๔ ข้อ ๕ ข้อ
ไป ถ้ารักษาได้อาทิตย์ครัง้ ก็เพิม่ เป็ นอาทิตย์ละ ๒ วัน ๓ วันไป ๔ วันไป ต้องเพิม่ ไป
เรื่อยๆจนเต็ม ๑๐๐ สามารถรักษาศีล ๕ ได้ทกุ วัน พอรักษาศีล ๕ ได้ทกุ วันแล้ว ก็ตอ้ ง
ขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีล ๘ เบื้องต้นก็เอาอาทิตย์ละวัน เช่น วันพระ หรือวันหยุดทํางาน
เป็ นวันทีส่ ะดวก เพราะเราไม่ตอ้ งมีภารกิจทีบ่ งั คับให้เรา ไม่สามารถรักษาศีล ๘ ได้ เช่น
การรับประทานอาหาร ถ้าเราทํางานนี้ เขาจะหยุดงาน พักกินอาหารกลางวันตอนเทีย่ งวัน
อันนี้มนั ก็จะเลยเวลาไป หรือมีเพือ่ นฝูง มีจดั งานเลี้ยง งานสังสรรค์กนั ถ้าไม่ไปก็จะเป็ น
คนแปลกแยกไป ยามคํา่ บางทีเขาก็ตอ้ งชวนไปสังสรรค์ ไปรับประทานอาหารคํา่ กัน ก็
ต้องไป แต่ถา้ เรารักษาศีลในวันหยุดการทํางาน เราไม่ตอ้ งไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ
เราก็จะรักษาศีล ๘ ได้งา่ ย อันนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัตวิ นั พระขึ้นมา วันพระคือ
วันหยุดทํางาน วันมาสร้างมรรค มาเจริญมรรคกัน มาทําทานมารักษาศีลกัน
ถ้ารักษาศีล ๕ ได้ทกุ วัน ก็มารักษาศีล ๘ ในวันพระในวันหยุดทํางานกัน เพือ่ ทีเ่ ราจะได้
ยุตกิ ารหาความสุขทางร่างกายกัน ศีล ๘ นี้ จะเป็ นตัวที่จะมาห้ามไม่ให้เราไปใช้รา่ งกาย
เป็ นเครื่องมือหาความสุขกัน เช่นไม่ให้เราร่วมหลับนอนกัน ไม่ให้หาความสุขจากการ
รับประทานอาหาร ให้รบั ประทานอาหารแบบรับประทานยา รับพอเยียวยาให้ร่างกายอยู่
ได้ ไม่ให้หวิ ก็พอ ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหาร แล้วก็ไม่ให้หาความสุขจาก
การดูการฟัง พวกมหรสพบันเทิงอะไรต่างๆ ไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัว
แต่งหน้าทาปาก แต่งเผ้าแต่งผม แต่งเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆให้สวยให้งาม เป็ นความสุข
ปลอม ความสุขเดีย๋ วเดียว ไม่มสี าระอะไร สูเ้ อาเวลาทีจ่ ะต้องมาเสียกับการแต่งเนื้อ
76

แต่งตัวเหล่านี้ มานัง่ สมาธิทาํ ใจให้สงบดีกว่า แล้วก็ให้ละเว้นการหลับนอนมากเกินไป
ร่างกายนี้ตอ้ งการพักผ่อนหลับนอนคืนละ ๔ – ๕ ชัว่ โมงก็พอ ถ้านอนบนฟูกหนาๆ บน
ฟูกทีน่ ุ่มและนอนสบาย เวลาร่างกายได้พกั ผ่อนพอแล้ว ตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุก เพราะ
มันแสนจะสบายแสนจะสุข ก็จะนอนต่ออีก ๓ – ๔ ชัว่ โมง เวลาทีเ่ ราจะได้เอามาใช้ใน
การเจริญมรรคก็จะเสียไปเปล่าๆ นี่คอื หน้าทีข่ องศีล ๘ เพือ่ กําจัดหรือห้ามการกระทํา
การหาความสุขผ่านทางร่างกาย เพือ่ จะได้มเี วลามาเจริญมรรค เพือ่ ทีจ่ ะได้มาใช้ในการ
ละสมุทยั เพือ่ ทีจ่ ะได้กาํ จัดความทุกข์ต่างๆทีม่ อี ยู่ในใจ เพือ่ ทีจ่ ะทํานิโรธให้แจ้งขึ้นมา คือ
ให้ได้ทาํ การหลุดพ้นจากความทุกข์ ให้ปรากฏขึ้นมาแก่ใจ ถ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์
แล้ว จะได้พบกับความสุขทีย่ ่งิ ใหญ่กว่าความสุขทีเ่ ราได้รบั จากการหาความสุขผ่านทาง
ร่างกาย เราจะได้รบั นิพพานัง ปรมังสุขงั ความสุขของพระนิพพานทีเ่ ป็ นบรมสุข ความ
หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงนี้ เรียกว่าพระนิพพาน และความสุขของพระนิพพานก็
เรียกว่าบรมสุข เป็ นปรมัง สุขงั อันนี้เกิดจากการเจริญมรรค เกิดจากการบําเพ็ญทานศีล
ภาวนา พอเรารักษาศีลได้ รักษาศีล ๘ ได้ เราก็จะไปภาวนาได้
ภาวนาเราก็ตอ้ งเจริญสติ ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของการภาวนา เป็ นหัวใจของการภาวนา ก็
คือการเจริญสติ ถ้าเดินจงกรมนัง่ สมาธิ แต่ใจลอยไปลอยมาไม่มสี ติไม่มสี ตังนี้ ท่านไม่
เรียกว่าเป็ นการภาวนา ไม่เป็ นการทําความเพียร ตัวทีท่ าํ ความเพียรทีแ่ ท้จริงต้องเป็ นตัว
จิตตัวใจ ไม่ใช่ตวั ร่างกาย ร่างกายอาจจะมีกริ ยิ าของการทําความเพียร เช่นเดินจงกรมไป
เดินจงกรมมา นัง่ สมาธิไป แต่ตวั ทีท่ าํ ความเพียรทีแ่ ท้จริงคือใจนี้ไม่มสี ติ ปล่อยให้ใจคิด
วุน่ วายไปกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ คนนัน้ คนนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็ นการทําความ
เพียร ไม่ได้เรียกว่าเป็ นการภาวนา ไม่ได้เรียกว่าเป็ นการเจริญมรรคแต่อย่างใด การทีจ่ ะ
เจริญมรรคได้น้ ี จะต้องมีสติสมั ปชัญญะอยู่ตลอดเวลา นับตัง้ แต่เวลาลืมตาขึ้นมาจนถึง
เวลาหลับไป ถ้ามีสติคอยควบคุมใจ ถึงแม้วา่ กิริยาของร่างกาย ไม่ได้อยู่ในท่าของการ
เดินจงกรมหรือนัง่ สมาธิก็ตาม ก็ถอื ว่ากําลังทําความเพียรอยู่ ทําความเพียรในอิรยิ าบถ
ทัง้ ๔ เช่น พอลืมตาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธๆไป ควบคุมความคิด ไม่ปล่อยให้ไปคิดถึง
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้คนนัน้ คนนี้ ถ้าจะคิดก็ให้คดิ ในวงจํากัด คือคิดในเฉพาะเรื่อง
ทีจ่ าํ เป็ นจะต้องคิด เช่นวันนี้เป็ นวันอะไร ต้องไปทําอะไร มีหน้าทีต่ ดิ ต่อกับใคร ก็คดิ ได้
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ไม่ได้หา้ มให้คดิ แต่พอเรารูแ้ ล้วว่าเราต้องทําอะไร เราก็เตรียมตัวไปทําในสิง่ ทีเ่ ราต้องทํา
ขณะทีเ่ ราเตรียมตัวเรา ก็ไม่ตอ้ งไปคิดถึงคนนัน้ คนนี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ให้อยู่กบั พุทโธๆไป
เรื่อยๆ ถ้าต้องคิดในเรื่องทีจ่ าํ เป็ นจะต้องคิด คิดได้ แต่จะไปคิดเรื่อยเปื่ อย คิดแบบ
ฟุ้งซ่าน คิดไปวิตกกังวลกับคนนัน้ คนนี้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ อย่าไปคิดให้เสียเวลา ใจจะไม่สงบ
ใจจะไม่มคี วามสุข ใจจะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะมาทําใจให้สงบ และจะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะออกไปสูก้ บั
ตัณหาความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็ นข้าศึกศัตรูของใจ
การเจริญสติน้ ีจะทําให้ใจนิ่งใจตัง้ มัน่ ใจเป็ นสมาธิได้ เวลานัง่ สมาธิ ถ้าต้องการให้ใจรวม
นี้ จะต้องนัง่ เฉยนัง่ หลับตา แล้วก็กาํ หนดจิตให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง จะอยู่กบั
คําบริกรรมพุทโธๆก็ได้ จะอยู่กบั การเฝ้ าดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ ข้อสําคัญต้องมีสติ
คอยควบคุมใจให้จดจ่ออยู่กบั อารมณ์นนั้ ให้อยู่กบั งานนัน้ เพียงอย่างเดียว อย่าปล่อยให้
แวบไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้าแวบไปก็ดงึ กลับมา แวบไปก็ดงึ กลับมา ในเบื้องต้นอาจจะ
เป็ นการแข่งกัน เพราะสติยงั ไม่มกี าํ ลังมากพอ ใจยังมีกเิ ลสตัณหาความอยาก ยังมีกาํ ลัง
ทีจ่ ะแวบไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ได้ ก็ใช้สติดงึ กลับมา ใช้พทุ โธดึงกลับมา ใช้ลมหายใจ
ดึงกลับมา ให้กลับมาดูทล่ี มหายใจ ให้กลับมาบริกรรมพุทโธๆไปเรื่อยๆ ถ้าทําไปเรื่อยๆ
แล้วต่อไปมันก็จะไม่แวบไป มันก็จะอยู่กบั พุทโธเพียงอย่างเดียว หรืออยู่กบั ลมหายใจไป
เพียงอย่างเดียว แล้วมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ในทีส่ ุด เวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบ
แล้ว จิตก็จะนิ่งสงบ ปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆ ปราศจากอารมณ์วุน่ วายต่างๆ
เช่นความรักความชังความกลัวความหลงนี้ ก็จะหายไป เหลือแต่อเุ บกขา สักแต่วา่ รู ้
นี่คอื ผลทีเ่ ราจะได้รบั จากการเจริญสมาธิ เราจะได้จติ ทีส่ งบ แล้วเราจะได้ความสุขที่
เรียกว่า ความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ ปวง ความสุขทีจ่ ะทําให้เราสามารถปล่อย
ความสุขแบบอื่น ทีเ่ ราเคยหลงเคยรักเคยชอบได้ ถ้าเรามีความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ
แล้ว เราจะเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ เราจะเลิกจากการหาความสุขจากการ
เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ หรือจากการให้คนนัน้ คนนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
เราไม่ตอ้ งให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เราก็มคี วามสุขได้ แต่ถา้ เรายังไม่มคี วามสุข
ภายในใจ ยังไม่มคี วามสงบ เราก็อยากจะให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ คนนัน้ คนนี้ เป็ นอย่างนัน้ เป็ น
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อย่างนี้ เพือ่ ให้เรามีความสุขกับเขา แต่ถา้ เรามีความสุขทีเ่ กิดจากความสงบแล้ว เราก็จะ
ไม่มคี วามอยาก ทีจ่ ะให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เขาจะเป็ นหรือไม่เป็ นก็เรื่องของเขา
ถ้าเขาเป็ นก็เป็ น ถ้าเขาไม่เป็ นก็ไม่เป็ น เราไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่ตอ้ งใช้เขาแล้ว ไม่
ต้องพึง่ เขาแล้ว เรามีสง่ิ ทีเ่ ราพึง่ ได้ดกี ว่า คือความสงบ ทีผ่ ลิตความสุขให้กบั เราอยู่
ตลอดเวลา อันนี้ก็เป็ นผลทีเ่ กิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง
สติน้ เี ป็ นกุญแจดอกแรก ทีเ่ ราจะต้องใช้เปิ ดประตูสู่พระนิพพาน ถ้าเรามีกญ
ุ แจสติ เราก็
จะเข้าไปในห้องของสมาธิได้ เข้าไปสู่ความสงบ เข้าไปสู่ความสุขของความสงบได้ พอเรา
ได้เข้าไปในห้องสมาธิแล้ว เราก็ตอ้ งมีกญุ แจดอกที่ ๒ คือปัญญา ทีจ่ ะเปิ ดประตูให้เราเข้า
ไปสู่พระนิพพาน ให้เราเข้าไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงได้ เพราะว่าสมาธิน้ ที าํ
ให้เราหลุดพ้นได้เพียงชัว่ คราว ชัว่ ขณะทีจ่ ติ สงบอยู่ในสมาธิเท่านัน้ พอจิตถอนออกจาก
สมาธิมา จิตก็จะคิดไปถึงเรื่องนัน้ คิดถึงเรื่องนี้ แล้วตัณหาความอยากต่างๆก็จะโผล่
ขึ้นมาได้ ตัณหานี้ใช้ความคิดเป็ นเครื่องมือ เป็ นทางเดิน พอเปิ ดทางเดิน ตัณหาก็เดินมา
พอคิดถึงขนมก็อยากจะรับประทาน คิดถึงคนนัน้ ก็อยากจะให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่าง
นี้ คิดถึงร่างกายของเรา ก็อยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ไม่อยากให้เป็ นอย่างนัน้ ไม่
อยากให้เป็ นอย่างนี้ พอมีความอยากเหล่านี้ข้นึ มา ก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ตอน
นัน้ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญามาสอนใจว่า ของต่างๆทีเ่ ขามีอยู่เป็ นอยู่น้ ี เราไปกําหนดไปควบคุม
บังคับไม่ได้เสมอ ควบคุมได้บา้ งบางเวลา เช่นร่างกายของเรา บางเวลาเราก็ควบคุมได้
บังคับได้ บางเวลาหรือบางอย่างก็ควบคุมไม่ได้ เช่นความแก่น้ เี ราควบคุมไม่ได้ ความ
เจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราควบคุมไม่ได้ ความตายนี้เราควบคุมไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของเรา
หรือร่างกายของผูอ้ ่นื ก็เป็ นแบบเดียวกัน บางอย่างเราควบคุมได้ เช่นการกระทํา เราสัง่
ให้ร่างกายเดินไปไหนมาไหนได้ แต่เวลาร่างกาย ขาเจ็บหรือขาพิการ จะสัง่ ให้มนั เดินมัน
ก็เดินไม่ได้เหมือนกัน ฉะนัน้ เราต้องรูว้ า่ อะไรทีเ่ ราสัง่ ได้ อะไรทีเ่ ราสัง่ ไม่ได้ ในสิง่ ทีเ่ ราสัง่
ไม่ได้อย่าไปอยากให้มนั เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เพราะจะทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
เปล่าๆ
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นี่คอื ปัญญา ต้องพิจารณาให้เห็นว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา สรรพสิ่งทัง้ หลายเป็ น
อนัตตา ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมบังคับของเราไปตลอดเวลา จะต้องมีเวลาทีเ่ ขาจะไม่ฟงั
เราไม่เชื่อเรา ห้ามยังไงเขาก็ไม่ฟงั เรา สัง่ ให้เขาทําเขาก็ไม่ทาํ ถ้าเรารูว้ ่าเราควบคุมบังคับ
เขาไม่ได้ เราก็ตอ้ งหยุดความอยากของเรา เพราะถ้าไม่หยุด เราก็จะสร้างความทุกข์
ให้กบั เราเท่านัน้ เอง นี่คอื ปัญญาทีจ่ ะทําให้เราหยุดความทุกข์ ทีเ่ กิดขึ้นหลังจากทีอ่ อกมา
จากสมาธิ เวลาอยู่ในสมาธิ ความอยากไม่ทาํ งาน ความทุกข์ไม่มี แต่พอออกจากสมาธิ
มา พอเริ่มคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ คนนัน้ คนนี้ เดีย๋ วความอยากโผล่ข้นึ มา พอโผล่ข้นึ มา
ถ้าไม่มปี ญั ญาก็จะเกิดความวุน่ วายใจ เกิดความไม่สบายใจเวลาไม่ได้ดงั ใจอยาก แต่ถา้
มีปญั ญาปั ๊บก็จะตัดได้เลยหยุดได้เลย ไม่เป็ นอย่างทีเ่ ราต้องการก็ช่วยไม่ได้ ไม่เป็ นก็ไม่
เป็ น อะไรจะเกิดก็เกิด อะไรจะตายก็ตาย ไม่สาํ คัญ ไม่มอี ะไรทีส่ าํ คัญเท่าใจของเรา
เท่ากับการหยุดความอยากต่างๆ เท่ากับการดับความทุกข์ต่างๆ ทีเ่ กิดจากความอยาก
ต่างๆนี้ อันนี้คอื หน้าทีข่ องปัญญา ถ้าปัญญาเริ่มหมุนเป็ นแบบมหาสติมหาปัญญาแล้ว ที
นี้มนั จะคอยดูใจอยู่ตลอดเวลาว่า กําลังสร้างสมุทยั ขึ้นมาหรือเปล่า ถ้าสร้างปั ๊บ ปัญญาก็
จะใช้ไตรลักษณ์เข้ามาสกัดทันที อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้แล้วเป็ นได้หรือเปล่า
ห้ามเขาได้หรือเปล่า สัง่ เขาได้หรือเปล่า ไม่ได้แล้วไปทุกข์กบั เขาทําไม ไปอยากทําไม
อยากก็ไม่ได้ดงั ใจอยากอยู่ดี ทุกข์ไปเปล่าๆ จะเห็นทุกข์วา่ เกิดจากความอยากของเราเอง
ไม่ได้เกิดจากบุคคลนัน้ บุคคลนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้เลย บุคคลนัน้ บุคคลนี้ สิง่ นัน้ สิ่งนี้เขาก็เป็ น
ของเขาอยู่อย่างนี้แล เขาดีบา้ งไม่ดบี า้ ง เขาก็สลับกันไปตามเรื่องของเขา แต่เราไปอยาก
ให้เขาดีในเวลาทีเ่ ขาไม่ดี เราก็จะเสียใจ อยากให้เขาหายไปเวลาทีเ่ ขาโผล่ข้นึ มา เขาไม่
หายเราก็เสียใจทุกข์ใจ
นี่เป็ นหน้าทีข่ องปัญญาทีจ่ ะทํางาน หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วนี้ จะคอยสังเกตดูจติ
อย่างเดียว นี่คอื วิธีดูจติ ทีถ่ กู ต้อง การดูจติ นี้บางคนไม่รูว้ ่าดูอะไร ดูจติ ถ้าดูจติ เฉยๆ ดู
ไปทําไม การดูจติ นี้ให้ดูกเิ ลสให้ดูตณั หา ว่าตอนนี้มตี ณั หาปรากฏขึ้นมาหรือยัง
เหมือนกับยามทีไ่ ปเฝ้ าบ้านนี้ เขาให้ไปดูบา้ น เขาไม่ได้ให้ดูบา้ นหรอก บ้านมันไม่มปี ญั หา
เขาให้ดูวา่ มีขโมยขึ้นบ้านหรือเปล่า เวลาขโมยขึ้นบ้าน จะได้จบั ขโมยไล่ขโมยไป บ้านไม่
ต้องไปดูมนั หรอก ถ้าไปดูจติ เฉยๆไปดูมนั ทําไม ดูจติ นี้ ให้ดูกเิ ลสที่มนั โผล่ข้ ึนมาในจิต
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ดูตณ
ั หาที่มนั โผล่ข้ ึนมาในจิต ดูแล้วก็ดูวา่ เรามีอาวุธที่จะฆ่าตัณหาที่มนั โผล่ข้ ึนมา
หรือไม่ อันนี้ต่างหาก เรื่องของการดูจติ ให้ดูแบบนี้ การจะดูจติ ได้อย่างจริงๆนี้ จะต้อง
หลังจากที่จติ รวมเป็ นสมาธิแล้ว อันนัน้ แหละ พอจิตรวมแล้วสติปญั ญามันเข้าถึงตัวจิต
แล้ว ทีน้ เี วลาตัณหาโผล่ข้นึ มา สติปญั ญาก็สามารถกําจัดมันได้ทนั ที อนิจจังทุกขัง
อนัตตาก็จะกําจัดมันทันที หรืออสุภะในกรณีทเ่ี ห็นของสวยของงาม ก็ใช้อสุภะกําจัดมัน
หรือในกรณีของความอยากรับประทานอาหารแบบไม่มขี อบไม่มเี ขต ก็ใช้อาหาเรปฏิกูล
สัญญาดับมัน นี่เป็ นปัญญา เป็ นการดูจติ จะดูได้ก็ตอ้ งหลังจากทีไ่ ด้สมาธิแล้ว ถ้ายัง
ไม่ได้สมาธิน้ ียงั เข้าไม่ถงึ ตัวจิต ยังเป็ นสัญญาอยู่ เห็นกิเลสก็ทาํ อะไรมันไม่ได้ เพราะตัวที่
จะกําจัดกิเลสอยู่ขา้ งนอก คือสติปญั ญายังไม่ได้เข้าไปข้างใน จะเข้าไปข้างในก็ต่อเมื่อ
จิตรวมเป็ นอัปปนาสมาธิ
การดูจติ จึงต้องดูหลังจากทีไ่ ด้สมาธิแล้ว แล้วก็ตอ้ งใช้ปญั ญาเป็ นตัวทีเ่ ป็ นอาวุธ คอย
กําจัดตัวทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยแก่จติ ใจ ถ้าให้ยามดูบา้ นเฉยๆแต่ไม่มอี าวุธ เวลาขโมยขึ้นบ้าน
ก็ไปห้ามขโมยไม่ได้ ขโมยมันก็ลกั ขโมยมันไม่กลัวยาม ขโมยมีอาวุธยิงไล่ยามได้อย่าง
สบาย การทีจ่ ะดูจติ ได้ก็ตอ้ งเจริญปัญญา ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ต้องหมัน่
พิจารณาอสุภะ ต้องหมันพิ
่ จารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา ถ้าไม่มอี าวุธนี้พอกิเลสโผล่ข้นึ มา
ก็ดบั มันไม่ได้ ผูท้ จ่ี ะเจริญปัญญา ผูท้ จ่ี ะดูจติ นี้ ต้องมีอาวุธคือปัญญาไว้ทาํ ลาย ตัวทีเ่ ป็ น
ปัญหา ตัวทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั ใจ เหมือนกับยามทีเ่ ฝ้ าบ้าน หรือทหารทีเ่ ฝ้ าประเทศเรา
นี้ ถ้าให้ทหารไปเฝ้ า ทําหน้าทีโ่ ดยไม่มอี าวุธปื นนี้ เวลาข้าศึกศัตรูบกุ เข้ามาบ้านเรา จะทํา
อะไรก็มแี ต่วง่ิ หนีเท่านัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะยับยัง้ ข้าศึกศัตรู ทีจ่ ะเข้ามาทําลายบ้านช่องของ
เราได้ เราจึงต้องให้อาวุธแก่ทหาร ฉันใด เราก็ตอ้ งให้อาวุธแก่มรรค มรรคก็คอื ทหาร ที่
จะคอยทําลายสมุทยั ทีเ่ ป็ นข้าศึกศัตรูของใจ อาวุธของมรรคก็คอื ปัญญา คือสมาธิ คือ
สติ สติเราก็ได้แล้ว ได้สมาธิแล้ว ทีน้ ขี นั้ ต่อไปเราก็ตอ้ งสร้างอาวุธ คือปัญญาขึ้นมา สติ
กับสมาธิทาํ ให้เรา ไปตัง้ ฐานอยู่ในเขตทีข่ า้ ศึกศัตรูจะเข้ามา เราต้องอยู่ใกล้กบั เหตุการณ์
ถึงจะรับกับเหตุการณ์ได้ ไม่ใช่อยู่ทก่ี รุงเทพฯ แล้วปล่อยให้ขา้ ศึกบุกเข้ามาตามชายแดน
ถ้าทหารไปตัง้ อยู่ทก่ี รุงเทพฯนี้ ข้าศึกศัตรูก็เข้ามาในประเทศได้อย่างสบาย ทหารต้องไป
อยู่ตามชายแดน เวลาข้าศึกศัตรูเข้ามาจะได้ต่อสูก้ นั ได้ ยับยัง้ เขาได้
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ฉันใด ข้าศึกศัตรูของใจก็อยู่ในใจ คือสมุทยั กิเลสตัณหานี้อยู่ในใจ แต่มรรคของพวก
เรานัน้ ยังไม่ได้อยู่ในใจ ยังไม่มอี ยู่ในใจ เราจึงต้องสร้างมรรคขึ้นมา ด้วยการเจริญสติ
ทําใจให้สงบรวมเป็ นหนึ่ง พอใจสงบรวมเป็ นหนึ่งก็เหมือนกับยกมรรคไปอยู่ทช่ี ายแดน
ทีๆ่ ข้าศึกศัตรูจะบุกเข้ามา ก็คอื ดึงมรรคให้เข้าไปอยู่ในจิต ทีเ่ ป็ นทีๆ่ สมุทยั กําลังทํางาน
อยู่ สมุทยั มันอยู่ในใจแล้ว แต่มรรคมันไม่ได้อยู่ในใจ กิเลสตัณหานี้มนั ทํางานอยู่ในใจ
เรามาตลอดเวลา แต่เครื่องไม้เครื่องมือทีจ่ ะทําลายมันนี้ไม่ได้อยู่ในใจ เพราะเราไม่มี เรา
ต้องไปอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือของพระพุทธเจ้า แล้วก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือนี้ เอาเข้ามา
สู่ภายในใจของเราให้ได้ ด้วยการปฏิบตั ิ ด้วยการเจริญสติ ด้วยการเจริญสมาธิ พอได้
สติได้สมาธิ จิตก็จะรวมเข้าไป มรรคก็จะเข้าไปในสมาธิ เข้าไปในใจ ในจิต แล้วเราก็ตอ้ ง
เจริญมรรคต่อไปคือปัญญา ด้วยการพิจารณาอยูเ่ นื องๆ พิจารณาไตรลักษณ์อยูเ่ นื่ องๆ
พิจารณาอสุภะอยูเ่ นื่ องๆ พิจารณาอาหาเรปฏิกลู สัญญาอยูเ่ นื่ องๆ พิจารณาอยูเ่ รื่อยๆ
เพราะว่านี่ คืออาวุธที่เราจะใช้ไว้ต่อสูก้ บั ข้าศึกศัตรู คือความอยากต่างๆ พอเกิดความ
อยากโผล่ข้นึ มา เราก็จะมีมรรคมีอาวุธไว้ทาํ ลาย ถ้ามีปญั ญาทีเ่ ป็ นปัญญาแบบมหา
ปัญญา ปัญญาอัตโนมัติ มันจะทํางานทันที พอกิเลสตัณหาโผล่ข้ ึนมาปับ๊ ปัญญามันจะ
มาทันที ถ้าเราฝึ กอยูเ่ รื่อยๆพิจารณาอยูเ่ รื่อยๆมันจะมาทันที
ถ้าเราไม่พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆ เวลาตัณหาเกิดขึ้น มรรคไม่มา เพราะเราไม่ได้เจริญ เรา
ไม่ได้พจิ ารณาอยู่เนื่องๆ เราลืมไปเผลอไป กลายเป็ นสัญญาไป ปัญญายังไม่ได้เป็ น
ปัญญา ปัญญายังเป็ นสัญญาอยู่ ถ้าเป็ นปัญญาจริงนี้ตอ้ งมาทันที มาฆ่ากิเลสตัณหาได้
ทันที ถึงเรียกว่าปัญญา ถ้าเป็ นปัญญาแบบฆ่ากิเลสไม่ได้น้ ี เราไม่เรียกว่าปัญญาเรา
เรียกว่าสัญญา นี่คอื เรื่องของการเจริญมรรค ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรา
พยายามเจริญกันให้มากๆ เจริญให้สมบูรณ์ เพราะจะเป็ นเครื่องไม้เครื่องมือทีจ่ ะละ
สมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจ ทีจ่ ะทําให้ใจ ทําให้นิโรธคือการหลุด
พ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเรา อยู่ทก่ี ารทีค่ อยระลึก คอน
เตือนใจ ถามใจเราอยู่เรื่อยๆว่า วันเวลาผ่านไป ผ่านไป เรากําลังทําอะไรกันอยู่ เรากําลัง
เจริญมรรค หรือเรากําลังเจริญสมุทยั เรากําลังทําตามความอยาก หรือเรากําลังฝื นความ
อยากกัน ถ้าเราทําตามความอยากก็แสดงว่า เราไม่ได้ทาํ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน
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เมื่อเราไม่ทาํ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน
อย่างไร

เราจะไปเรียกว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าได้

พระพุทธเจ้าบอก ผูท้ ป่ี ฏิบตั ธิ รรม สมควรแก่ธรรม ผูน้ นั้ คือผูบ้ ูชาเราตถาคต ถ้าเราเป็ น
ศิษย์ของพระพุทธเจ้า เราเคารพพระพุทธเจ้า เราอยากจะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า
เราก็ตอ้ งบูชาด้วยการปฏิบตั บิ ูชา ไม่ใช่เพียงแต่การกราบไหว้ต่อหน้าพระพุทธรูป จุดธู ป
เทียน ๓ ดอก แล้วก็ถวายดอกไม้ธูปเทียนเท่านัน้ อันนี้เรียกว่าอามิสบูชา อามิสบูชานี้ยงั
ไม่ถอื ว่าเป็ นการบูชาทีแ่ ท้จริง เป็ นเพียงกิรยิ าเป็ นการแสดงความเคารพเท่านัน้ เอง แต่
ไม่ได้เป็ นบูชาทีพ่ ระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเราบูชากัน พระองค์ตอ้ งการให้พวกเรา
บูชาด้วยการปฏิบตั ิบูชา เพราะว่าการปฏิบตั บิ ูชานี้ จะทําให้พวกเราได้รบั ประโยชน์ ที่
พระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเราได้รบั กันนัน่ เอง
เป้ าหมายของการเสียสละของ
พระพุทธเจ้า ในการแสดงธรรม ในการสัง่ สอนสัตว์โลกนี้ ก็เพื่อให้สตั ว์โลกได้หลุดพ้น
จากความทุกข์ทง้ั หลาย เท่านั้นเอง ไม่ทรงปรารถนาอะไร ต้องการให้พวกเราทีย่ งั ตกอยู่
ในกองทุกข์ ของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ และวิธีทจ่ี ะหลุด
พ้นได้ ก็ตอ้ งปฏิบตั บิ ูชา ก็คอื ต้องเจริญมรรคให้สมบูรณ์นนั ่ เอง
การเจริญมรรคนี่แหละ เราเรียกว่าเป็ นการปฏิบตั บิ ูชา การปฏิบตั ทิ านศีลภาวนานี้ คือ
การปฏิบตั บิ ูชา ทําไปแล้วเราก็จะได้เป็ นผูท้ บ่ี ูชา บุคคลทีส่ มควรต่อการบูชา ดังในมงคล
สูตรทีแ่ สดงไว้วา่ ปูชา จ ปูชนี ยานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาบุคคลที่สมควรแก่การ
บูชา เป็ นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต ถ้าพวกเราอยากจะได้รบั ความเป็ นมงคลอย่างยิ่งแก่ชวี ติ
ก็ขอให้เราบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยการปฏิบตั บิ ูชา ด้วยการเตือนใจสอนใจเรา
อยู่เรื่อยๆว่า เรากําลังทําอะไรกันอยู่ เรากําลังเจริญมรรค หรือว่าเรากําลังเจริญสมุทยั ถ้า
เราเจริญสมุทยั เราก็ตอ้ งหยุด เพราะนัน่ ไม่ใช่เป็ นการบูชาพระพุทธเจ้า การบูชา
พระพุทธเจ้าต้องเป็ นการเจริญมรรค ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เราปฏิบตั กิ นั ถ้า
เราทําตามที่ทรงสอนได้ ผลก็คือนิ โรธ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ก็จะเป็ นผลที่
จะตามมาต่อไป แล้วพวกเราก็จะได้ไม่ตอ้ งกลับมาเกิด มาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไป
แล้วพวกเราก็จะได้เป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของผูท้ ย่ี งั ติดอยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิด เราก็
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จะได้ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์เพือ่ นสัตว์โลก ทีย่ งั ตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตาย
เกิด เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก ได้ช่วยเหลือพวกเรา เราก็จะได้ทาํ
หน้าทีต่ ่อจากพระพุทธเจ้า ต่อจากพระอรหันตสาวกต่อไป จึงขอฝากเรื่องของการ
เตือนสติเตือนใจให้ราํ ลึก ให้ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่า วันเวลาผ่านไป ผ่านไป เรากําลังทํา
อะไรกันอยู่
ถาม อะไรเป็ นอุปสรรคสําคัญ ทีท่ าํ ให้มพี ระสงฆ์เพียงจํานวนน้อย ทีส่ ามารถบรรลุ
ธรรมสูงสุด จากจํานวนพระสงฆ์ทม่ี อี ยู่เป็ นจํานวนมากคะ
ตอบ ก็ศรัทธาความเชื่อ ถ้าไม่มศี รัทธาความเชื่อ มันก็จะไม่สนใจทีจ่ ะศึกษาทีจ่ ะปฏิบตั ิ
กัน แล้วประกอบกับโลกก็เจริญไปในทางด้านวัตถุกนั มาก กระแสของวัตถุนิยม
ก็จะดึงดูดจิตใจของคน ให้ไปหลงอยู่กบั การหาความสุขทางวัตถุกนั อย่างสมัย
พระพุทธกาลนี้ ความเจริญทางวัตถุไม่ค่อยมี คนจะเห็นความทุกข์กนั ได้ชดั
สมัยนี้ไม่คอยเห็นความทุกข์กนั เพราะเรามีวตั ถุอะไรต่างๆมาปิ ดปัง จึงทําให้คน
หลงยึดวัตถุเป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ กัน มุง่ ไปสู่การสร้างวัตถุ สร้างความเจริญ
ทางด้านวัตถุกนั ก็เลยไม่มใี ครอยากจะเข้าวัดเข้าวาปฏิบตั ศิ ึกษาธรรมกัน
ถาม เวลาทีเ่ ราเหงา หรือกลัวว่าจะเกิดการพลัดพราก เช่นพ่อแม่ทแ่ี ก่เฒ่า วันหนึ่งก็
ต้องจากเราไป เราควรทําใจอย่างไรคะ
ตอบ เบื้องต้นถ้ามีความรูส้ กึ ไม่ดกี ็ ทําใจให้สงบก่อน นัง่ สมาธิบริกรรมพุทโธๆ ไหว้
พระสวดมนต์ไปก่อน พอใจสงบแล้วจะหายเศร้าหายเหงา พอออกจากสมาธิมาก็
ควรทีจ่ ะเจริญปัญญา สอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่า เราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่
ความตายเป็ นธรรมดา ย่อมมีการพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ให้คอยเตือนใจ
สอนใจอยู่เรื่อยๆ แล้วใจจะได้ยอมรับความจริง จะรูส้ กึ ไม่เศร้าต่อไป แต่ขณะที่
เศร้านี้ ถ้ายิ่งไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย ก็ย่งิ จะทําให้จติ ใจเศร้าหมอง
เพิม่ มากขึ้น เพราะตอนนัน้ ใจไม่ยอมรับความจริง ฉะนัน้ เราต้องทําใจให้สงบก่อน
เพือ่ ทีจ่ ะกําจัดหรือกดตัวทีไ่ ม่ยอมรับความจริง ก็คือความหลง ความหลงนี้จะทํา
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ให้เราไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าเราไปพิจารณาในขณะทีใ่ จมี
ความหลงอยากจะอยู่ ไม่อยากตาย พอเราไปพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บ
ความตาย มันยิ่งจะทําให้เกิดความเศร้าหมองเพิม่ มากขึ้น เกิดความหดหู่ใจเพิม่
มากขึ้น
ฉะนัน้ เวลาทีเ่ กิดความหดหู่ใจนี้ เบื้องต้นต้องกําจัดความหดหู่ใจ ระงับความหด
หู่ใจก่อน ด้วยการทําใจให้สงบ บริกรรมพุทโธๆ หรือสวดมนต์ไป ไม่ให้ไปคิดถึง
เรื่องราวต่างๆ พอใจสงบแล้วความรูส้ กึ หดหู่ ความเศร้าหมองอะไรต่างๆ ก็จะ
หายไป พอออกจากสมาธิมา เราก็ควรทีจ่ ะเจริญปัญญา ควรทีจ่ ะสอนใจอยู่
เรื่อยๆ ว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั เราของเรา เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ มีอาการ ๓๒ เป็ น
อนิจจังไม่เทีย่ ง เกิดแก่เจ็บตายเป็ นธรรมดา ถ้าเราเห็น แล้วสอนใจอยู่เรื่อยๆ ใจ
ก็จะรับความจริงได้ แล้วใจก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ว่าจะ
เป็ นของใครก็ตาม การพิจารณาร่างกายนี้ ท่านก็ให้พจิ ารณาทัง้ ของเราและของ
ผูอ้ ่นื พิจาณากายในก็คอื ร่างกายของเรา พิจารณากายนอกก็คอื ร่างกายของผูอ้ ่นื
และพิจารณาทัง้ กายในและกายนอก คือพิจารณาไปร่วมกันพร้อมกัน ร่างกาย
ของเราและร่างกายของผูอ้ ่นื เป็ นเหมือนกัน เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน เป็ นดินนํา้
ลมไฟเหมือนกัน เป็ นอนัตตาไม่ใช่ตวั เราของเราเหมือนกัน เป็ นเพียงทีอ่ ยู่อาศัย
ของเราชัว่ คราว เป็ นคนรับใช้เราชัว่ คราว เดีย๋ วถึงเวลาเขาก็จะต้องตายไป แต่ใจผู ้
ทีม่ าใช้ร่างกายนี้ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจนี้ไม่มวี นั ตาย ใจของพ่อใจของแม่น้ ี
ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย พ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย พ่อแม่อยู่ทใ่ี จ พ่อแม่ก็ไป
หาร่างกายอันใหม่ ไปเกิดใหม่
ถาม หนู เป็ นทุกข์ เพราะลูกอยากเรียนชัน้ ปวส. แต่หนู ไม่มเี งินส่ง เลยเกิดความทุกข์
ขึ้น จะแก้ความทุกข์น้ อี ย่างไรคะ
ตอบ ก็อย่าไปอยากให้เขาเรียน เรียนไม่ได้ก็ไม่ตอ้ งเรียน
ถาม ขันธ์ ๕ ดับด้วยอะไรครับ
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ตอบ ขันธ์ ๕ มันดับด้วยธรรมชาติของมัน เช่นรูปขันธ์น้ ี มันเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นตัง้ อยู่แล้ว
มันดับไปเอง ร่างกายนี้มนั เกิดแล้วเดีย๋ วมันก็แก่เจ็บตายไปของมันเอง ส่วนนาม
ขันธ์น้ ีมนั ไม่ดบั มันเกิดๆดับๆ แต่มนั ไม่หาย มันไม่ดบั ถาวร มันอยู่คู่กบั ใจ มัน
เป็ นส่วนหนึ่งของใจ เป็ นเหมือนอวัยวะของใจ ตราบใดมีใจมันก็จะมีนามขันธ์
คือ มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญานขันธ์ อันนี้มนั ไม่ดบั ถาวร มันเกิดๆดับๆ มัน
เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เช่นเวทนามันก็เปลีย่ นจากสุขเป็ นทุกข์ จากทุกข์เป็ นไม่สุขไม่
ทุกข์ สัญญามันก็คดิ จําแล้วก็ลมื จําแล้วก็หายไป สังขารคิดแล้วก็หายไปแล้วก็
คิดขึ้นมาใหม่ มันก็ทาํ งาน ท่านบอกเปรียบเหมือนกับแสงหิง่ ห้อย มันเกิดดับเกิด
ดับไปอย่างนัน้ นัน่ คือธรรมชาติของนามขันธ์ หน้าทีข่ องเราไม่ได้อยู่ทก่ี ารทีเ่ ราจะ
มาดับขันธ์
หน้าที่ของเราคือมาเข้าใจขันธ์ ว่าเขาเป็ นอย่างไร แล้วอย่าไปหลงไปยึดไปติด
กับเขาเท่านั้นเอง เช่นร่างกายเขาไม่ใช่เป็ นตัวเรา อย่าไปหลงคิดว่าเขาเป็ นตัวเรา
เขาเกิดแล้วเขาก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายไป เราไปห้ามเขาไม่ได้ ให้รูค้ วามจริง
แล้ว จะได้ตดั ความอยากทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั ใจเรา ใจเราตอนนี้มคี วามอยาก
ไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย เพราะเราคิดว่าร่างกายเป็ นตัวเราเป็ นของเรา เรา
คิดว่าถ้าร่างกายตายไปเราจะตายไปกับร่างกาย เราจึงกลัวตายกัน แต่ความจริง
เราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย นี่เราไม่รู ้ เราต้องมาพิสูจน์ดว้ ยการภาวนา ถ้าเราทําใจ
ให้สงบแล้วเราจะเห็นใจแยกออกจากร่างกาย
แล้วเราก็สามารถสอนใจด้วย
ปัญญาว่าให้ปล่อยวางร่างกายได้ ว่าเราไม่ได้เป็ นร่างกาย อันนี้ตอ้ งเกิดจากการ
ภาวนา เกี่ยวกับเรื่องการปล่อยวางขันธ์ เช่นเดียวกับเวทนาขันธ์ทเ่ี ป็ นนามขันธ์
เวทนามันก็เกิดมันก็เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เกิดแล้วก็ดบั ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็
หายไป สุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็หายไป ไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็หายไป
เป็ นอนิจจังเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา สัง่ เขาไม่ได้ ห้ามเขาไม่ได้ สัง่ ให้เขาเวลาเกิด
ทุกขเวทนาให้หายไปก็หายไม่ได้ ถ้าเขาจะหายเดีย๋ วเขาหายของเขาเอง ถ้าเขายัง
ไม่หายก็ไม่หาย เช่นเวลาเจ็บท้องอยากจะให้มนั หาย มันก็ไม่หาย เดีย๋ วถึงเวลา
มันจะหายมันก็หายเอง เวลามีความสุขก็อยากจะให้มนั อยู่ไปนานๆ มันก็ไม่อยู่
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ไปนานๆ เดีย๋ วมันก็หายไป ถ้าเราไปอยากให้อยู่หรืออยากให้ไปก็จะเกิดความ
ทุกข์ใจขึ้นมา เราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขา ว่าไปสัง่ เขาไม่ได้ ไปห้ามเขาไม่ได้
ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์อย่าไปสัง่ อย่าไปห้าม มีหน้าทีเ่ พียงแต่รบั รูแ้ ล้วอยู่กบั เขาไป
เขาทุกข์ก็รูว้ า่ เขาทุกข์ เขาสุขก็รูว้ า่ เขาสุขเท่านัน้ เอง แล้วใจของเราจะไม่ทกุ ข์
นี่ คือเรื่องของการศึกษาขันธ์ ๕ เพื่อให้เราเข้าใจแล้วเราจะได้ปล่อยวาง เราจะ
ได้ละสักกายทิฐิ ความเห็นทีไ่ ปเห็นว่า ขันธ์ ๕ นี้เป็ นตัวเราของเรา ความจริงเขา
ไม่ได้เป็ นตัวเราของเรา นี่คอื วิธี เกี่ยวกับเรื่องของขันธ์ ๕ เราไม่ได้มาควบคุม
บังคับสัง่ ให้ขนั ธ์ ๕ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เพราะเราสัง่ ไม่ได้ สัง่ ให้ร่างกายไม่
แก่ไม่เจ็บไม่ตาย สัง่ ไม่ได้ สัง่ ให้เวทนาไม่ทกุ ขเวทนาไม่ได้ มันจะทุกข์ก็ตอ้ งทุกข์
เท่านัน้ เอง ถ้าเราไม่ไปทุกข์กบั มัน ถ้าเราไม่ไปอยากกับมันแล้วเราจะไม่ทกุ ข์
ปัญหาของเราอยู่ทค่ี วามหลง ไปอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ฉะนัน้ เรา
ต้องแก้ดว้ ยปัญญาว่า เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ตามธรรมชาติของเขา เราไป
ห้ามไปเปลีย่ นเขาไม่ได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราอย่าไปอยาก เราอย่าไปพยายาม
เปลีย่ นเขาแล้วเราจะไม่ทกุ ข์
ถาม มาปฏิบตั นิ ะคะ เวลาสมมุตวิ า่ มีความคิดเกิดขึ้น หรือมีอารมณ์เกิดขึ้น หนู ก็จะดู
มันไปเฉยๆ ว่าเดีย๋ วมันก็จะดับไปเอง แต่วา่ ในบางครัง้ จิตมันเข้าไปรูอ้ ารมณ์
หรือว่าความคิด แล้วพอมันเห็นเสร็จปุ๊ บ มันจะเห็นการเกิดดับทีร่ วดเร็วมากนะ
คะ ก็เลยอยากจะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์วา่ วิธีไหนถึงจะเป็ นวิธีปฏิบตั ทิ ่ี
ถูกต้องนะคะ
ตอบ ให้เข้าใจแล้วอย่าไปหลงกับความคิด คือให้รูว้ ่าเขาเกิดดับ เกิดดับ ถ้าเราไม่ไป
อยาก เราก็จะไม่ไปทุกข์กบั เขา แต่ถา้ เราไปอยากเราก็จะเกิดความทุกข์ เช่นเขา
คิดแล้วเราอยากจะให้เขาหยุดคิด เขาไม่หยุดคิดเราก็จะทุกข์ แต่ความคิดนี้มนั มี
คุณมีโทษ ความคิดนี้มนั ไปได้ทงั้ ๒ ทาง คิดไปในทางทีเ่ ป็ นคุณก็มี คิดไปในทาง
ทีเ่ ป็ นโทษก็มี ฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือ เวลาคิดไปในทางที่เป็ นโทษเราต้อง
ระงับมัน ด้วยการดึงมาให้มนั คิดไปในทางที่เป็ นคุณ เช่นเราคิดกังวลเกี่ยวกับ
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ลูกเกี่ยวกับสามี เกี่ยวกับชีวติ ของเรา ก็ให้มาคิดทางปัญญาแทน ให้คดิ ว่าทุกคน
จะไปกังวลยังไง ก็ตอ้ งแก่เจ็บตายในที่สุด ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็จะทําให้ใจเรา ไม่
เครียดไม่ทกุ ข์ได้กบั สิง่ ต่างๆ หรือว่าถ้าเราอยากจะให้ใจเราหยุดคิด พักใจเราๆก็
ต้องควบคุมใจของเรา ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ด้วยการใช้สติจดจ่ออยูก่ บั
อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ ง เช่นดูลมหายใจเข้าออก สักแต่วา่ รูไ้ ป หรือบริกรรมพุท
โธๆไปอย่างเดียว แล้วก็จะทําใจ ทําความคิดให้หายไป แล้วใจก็จะสงบ แต่
ความคิดก็จะหายไปชัว่ คราว ชัว่ ขณะทีใ่ จสงบ แต่มนั ก็จะทําให้เรามีความสุข ทํา
ให้เราผ่อนคลายจากความเครียดความทุกข์ต่างๆ ทีเ่ กิดจากความคิดของเราเอง
ได้ เพราะความคิดนี้ มันเป็ นอย่างทีบ่ อก มันเป็ นได้ ๒ ทาง ถ้ามันคิดไปแล้วทํา
ให้เรามีความสุขก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร แต่ถา้ มันคิดไปในทางทีท่ าํ ให้เราทุกข์น้ ี เรา
ต้องหาวิธีระงับมันให้ได้ มี ๒ วิธี วิธี ๑ ก็ใช้สติหยุดมัน ให้มนั สงบเป็ นสมาธิ วิธี
ที่ ๒ ก็ให้มนั คิดไปในทางปัญญา คิดว่าทุกอย่างเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิ จจังทุก
ขังอนัตตา พอคิดอย่างนี้ แล้ว มันก็จะทําให้เราปล่อยวางได้ แล้วเราก็จะหาย
ทุกข์
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