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กัณฑ์ท่ี ๕๐๒

การกระทําที่เรียกว่าความเพียร
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

การทีผ่ ูป้ ฏิบตั ธิ รรมจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย และบรรลุถงึ ธรรม ขัน้ ต่างๆได้ ก็
อยู่ทค่ี วามพากเพียร ความพยายาม ดังในธรรมทีแ่ สดงไว้ว่า หลุดพ้นจากความทุกข์ได้
ด้วยความเพียร หรือความพยายามอยู่ทไ่ี หน ความสําเร็จอยู่ทน่ี นั ่ ถ้าผูป้ ฏิบตั ปิ รารถนา
ทีจ่ ะบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ ผูป้ ฏิบตั กิ ็จะต้องมีความอุตสาหะ วิรยิ ะ มีความพากเพียร
พยายาม ทีจ่ ะเจริญธรรมต่างๆ ทีจ่ ะทําให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมา ธรรมทีจ่ ะทําให้
เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมา ก็คอื สติ สมาธิ และปัญญา นี่ คือธรรมที่ผูบ้ าํ เพ็ญผูป้ ฏิบตั ิ
จําเป็ นจะต้องเจริญให้มาก เจริญให้ได้ตลอดเวลา นับตัง้ แต่ต่ืนขึ้นมาจนถึงเวลาหลับ
ถ้าทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กบั การเจริญธรรมทัง้ สามประการนี้ รับรองได้ว่า มรรคผลนิ พพาน
จะต้องเป็ นผลที่ปรากฏขึ้นมาอย่างแน่ นอน เหมือนชาวนาชาวไร่ทม่ี คี วามขยันหมันเพี
่ ยร
ในการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ แล้วก็คอยทํานุบาํ รุงดูแลรักษาต้นไม้ ให้เจริญงอกงาม
เติบโตไป ในไม่ชา้ ต้นไม้เหล่านัน้ ก็จะออกดอกออกผลขึ้นมา ดอกผลไม่ได้เกิดจากการ
ปรารถนาเพียงอย่างเดียว การปรารถนามรรคผลนิพพานเป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นจุดเริ่มต้น แต่
ไม่ได้เป็ นสิง่ เดียวทีจ่ ะทําให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมา เหมือนกับชาวนาชาวไร่ทอ่ี ยากจะ
ได้ดอกผลต่างๆจากต้นไม้ เมือ่ มีความอยากได้ดอกผลจากต้นไม้ สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นจะต้องทําก็
คือปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆขึ้นมา เมือ่ ทําการเพาะปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ไม่นานต้นไม้
เหล่านัน้ ก็จะออกดอกออกผลขึ้นมา
ต้นไม้ของธรรมก็คอื สติ สมาธิ และปัญญานี่เอง ทีผ่ ูบ้ าํ เพ็ญผูป้ ฏิบตั ธิ รรม จําเป็ นที่
จะต้องหมันปลู
่ กฝังให้เกิดขึ้นมาให้ได้ ถ้ามีตน้ สติ ต้นสมาธิ ต้นปัญญาแล้ว มรรคผล
ชนิดต่างๆ ตัง้ แต่โสดาปฏิผลจนไปถึงอรหัตตผล ก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน และ
การทีจ่ ะทําให้สติสมาธิ และ ปัญญาเกิดขึ้นได้ ก็จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องมีความพากเพียร เจริญ
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สติ สมาธิ และปัญญาตามลําดับ ปัญญานี้จะเกิดได้ก็ตอ้ งมีสมาธิก่อน สมาธิจะเกิดได้ก็
จะต้องมีสติก่อน ดังนัน้ สิง่ แรกทีจ่ าํ เป็ นจะต้องเจริญก็คอื สติ สติน้ เี ป็ นธรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
ในบรรดาธรรมทัง้ สาม คือสติ สมาธิ และปัญญา เพราะสติจะเป็ นผูท้ จ่ี ะทําให้เกิดสมาธิ
ขึ้นมา และเมือ่ มีสมาธิก็สามารถทีจ่ ะเจริญปัญญาให้เห็นอริยสัจ ๔ ให้เห็นไตรลักษณ์ได้
เมือ่ เห็นอริยสัจ ๔ เห็นไตรลักษณ์ เห็นอสุภะ เห็นความจริงของสภาวธรรมทัง้ ปวง ก็จะ
สามารถละตัณหาความอยากได้ เมือ่ ละตัณหาความอยากได้ นิโรธคือการดับของความ
ทุกข์ คือมรรคผลนิพพาน ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับ ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั จิ งึ ต้องมีความ
เพียรพยายามให้มาก ในการเจริญสติก่อน เพราะถ้าไม่มสี ติแล้ว เวลานัง่ สมาธิใจจะไม่
สงบ ใจจะไม่รวมลงเป็ นอัปปนาสมาธิ เมือ่ ใจไม่รวมลงเป็ นอัปปนาสมาธิ ใจจะไม่มี
อุเบกขา ใจจะไม่มกี าํ ลังที่จะพิจารณาธรรมต่างๆได้ เพราะใจทีไ่ ม่มอี เุ บกขานี้ เป็ นใจทีจ่ ะ
ถูกตัณหาความอยากฉุดลากให้ไปคิดในทางทีเ่ ป็ นอกุศล ไปในทางทีจ่ ะสร้างตัณหา สร้าง
ความโลภความโกรธต่างๆขึ้นมา จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะไปพิจารณาธรรมทีจ่ ะมาใช้ในการดับ
ตัณหา ดับกิเลสต่างๆได้
ดังนัน้ ต้องทําใจให้สงบก่อน ใจจะสงบได้ก็ตอ้ งมีสติเป็ นผูด้ งึ ใจเข้าไปสู่ความสงบ ขณะนี้
ใจถูกกําลังของตัณหา เช่นกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ผลักดันใจให้ออกไปข้าง
นอก ให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย ให้ไปหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพือ่ เสพเพือ่ ให้
ได้รบั ความสุข แต่เป็ นความสุขแบบยาเสพติด เมือ่ เสพแล้วก็จะติด เวลาไม่ได้เสพก็จะ
ทุกข์ นี่คอื ปัญหาของใจทีไ่ ม่มสี ติ ไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะดึงใจให้เข้าไปสู่สมาธิ ถ้าสติมกี าํ ลัง
พอทีจ่ ะดึงใจให้เข้าไปในสมาธิได้ ใจก็จะสงบและมีความสุข แล้วก็จะไม่ตอ้ งออกไปทาง
ตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะเมือ่ มีความสุขแล้ว ก็ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องไปหาความสุขทางตาหู
จมูกลิ้นกายนัน่ เอง แต่ถา้ ใจไม่สงบนี้ ก็แสดงว่าตัณหาความอยาก ยังผลักดันใจให้
ออกไปข้างนอกอยู่ ให้ออกไปหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้ไปเสพแล้วก็ตอ้ งไปทุกข์
เวลาทีไ่ ม่ได้เสพ เพราะการจะเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้ ก็ตอ้ งมีเหตุปจั จัยหลาย
อย่าง มีตวั แปรหลายตัว เช่น ร่างกายตาหูจมูกลิ้นกาย ก็ตอ้ งอยู่ในภาวะทีสมบูรณ์ และ
รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็ตอ้ งเป็ นรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีถ่ กู อกถูกใจ ซึง่ ก็ไม่ใช่
เป็ นสิง่ ทีจ่ ะคงเส้นคงวา บางเวลารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทีถ่ กู อกถูกใจก็อาจจะไม่ได้
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อยู่ใกล้ให้ได้เสพก็ได้ พอไม่ได้เสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะทีถ่ กู อกถูกใจ ก็จะไม่ได้รบั
ความสุข แล้วก็จะได้รบั ความผิดหวังแทน ได้รบั ความหงุดหงิดรําคาญใจแทน เพราะ
ไม่ได้เสพสิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบ เพราะช่วงนัน้ สิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบอาจจะหายไป หรือไม่มใี นขณะนัน้
เช่น ถ้าชอบเสพอาหารบางชนิด แล้วพอดีรา้ นทีข่ ายอาหารชนิดนัน้ เขาปิ ดไป ก็ไม่ได้เสพ
หรือผลไม้ชนิดต่างๆทีม่ อี ยู่เป็ นบางโอกาสบางเวลา ถ้าเกิดไปอยากจะเสพผลไม้ในช่วงที่
ไม่มใี ห้เสพ ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา
นี่คอื เรื่องของการทีเ่ ราไม่มสี ติดงึ ใจให้เข้าไปสู่ขา้ งใน ให้ใจเป็ นสมาธิ ให้ใจสงบเป็ น
อุเบกขา ให้ใจมีความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ ปวง ถ้าสติ กําลังสูต้ ณั หาความอยาก
ไม่ได้ จิตก็จะไม่มวี นั ทีจ่ ะสงบ แล้วจิตไม่สงบ จิตก็จะต้องออกไปวุน่ วาย ไปทุกข์กบั
เรื่องราวต่างๆ เพราะสิง่ ต่างๆทีใ่ จอยากได้นนั้ จะมีการเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา มีการขึ้น มี
การลง มีการมา มีการไป ไม่เหมือนเดิม ไม่คงเส้นคงวา ต้องคอยดูแลรักษา ต้องคอย
ปกป้ อง แล้วถ้าหายไป ก็ตอ้ งคอยไปหามาทดแทนใหม่ ก็จะเป็ นการวุน่ วายกับการหา
กับการรักษา แล้วถ้ารักษาไม่ได้ ก็ตอ้ งวุน่ วายกับความเสียอกเสียใจ ดังนัน้ ถ้าเราไม่
พยายามเพียรสร้างสติกนั ใจของเราก็จะเป็ นใจทีว่ ุ่นวายอยู่ตลอดเวลา แต่ถา้ เราสามารถ
สร้างสติจนมีกาํ ลังมากกว่าตัณหาความอยากต่างๆได้ สติก็จะดึงใจให้เข้าไปสู่ความสงบ
ได้ ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่อง จนเป็ นสัมปชัญญะ สติก็คอื การระลึกรู ้ ถ้าระลึกรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ท่านก็เรียกว่าสัมปชัญญะ ถ้าระลึกรูแ้ ล้วเดีย๋ วเผลอ ก็ยงั ไม่เป็ นสัมปชัญญะ รูแ้ ล้วเผลอ
เผลอแล้วรู ้ สลับกันไปสลับกันมา ถ้ายังมีเวลาเผลออยู่ ก็จะไม่สามารถทีจ่ ะดึงใจให้เข้า
ไปถึงฐานของความสงบได้
ดังนัน้ การเจริญสติจงึ เป็ นเรื่องทีส่ าํ คัญมาก และความเพียรพยายามทีท่ ่มุ เทให้กบั การ
เจริญสติน้ ี ก็เป็ นตัวทีม่ บี ทบาททีส่ าํ คัญอย่างมาก ถ้าไม่มคี วามเพียรพยายามแล้ว เจริญ
สติได้ครัง้ สองครัง้ แล้วก็ยอมแพ้ บอกไม่ไหว สูไ้ ม่ไหว ควบคุมใจไม่ได้ ใจชอบไปคิด
เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ชอบไปเสพสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ดึงกลับมาก็ไม่ยอมกลับมา ถ้าไม่เพียรพยายามดึง
มันก็จะไม่กลับ ต้องพยายาม ต้องทําความเพียรให้มากๆ อย่าเกียจคร้าน ความเกียจ
คร้านไม่ใช่เป็ นธรรมทีจ่ ะนําไปสู่ความหลุดพ้น แต่ความเพียรพยายามนี้ เป็ นธรรมที่จะ
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นํ าไปสูก่ ารหลุดพ้น เพราะฉะนัน้ เราควรจะทุ่มเทชีวติ จิตใจของเราให้กบั การเพียรสร้าง
สติข้นึ มา ดีกว่าสร้างอะไรต่างๆทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เพราะสิง่ ต่างๆทีเ่ ราสร้างขึ้นมาใน
โลกนี้ ไม่สามารถทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลย ไม่สามารถทําให้เราหลุดพ้น
จากการเกิดแก่เจ็บตาย หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่สามารถทําให้เราบรรลุ
ถึงมรรคผลนิพพานได้ นอกจากความเพียรเจริญสติน้ เี ท่านัน้ ฉะนัน้ อย่าไปหลงกับ
ความสุขทางโลก อย่าไปหลงกับสิง่ มหัศจรรย์ทางโลก เพราะว่าเป็ นเหมือนกับดักให้เรา
ติดอยู่กบั วัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ ถ้าเรายังหลงกับสิง่ มหัศจรรย์ต่างๆทีม่ นุษย์
สร้างกันขึ้นมา เช่น ตึกรามบ้านช่องต่างๆ เครื่องบินเครื่องอะไรต่างๆ เครื่องมือ เครื่อง
ไม้ใช้สอยอะไรต่างๆ สมัยนี้มกี ารผลิตสินค้าชนิดต่างๆขึ้นมามากมาย ถ้าเราไปหลงใหล
กับสิง่ เหล่านี้ แล้วทุ่มเทชีวติ จิตใจ ทุ่มเทความเพียรให้กบั การแสวงหาสิง่ ต่างๆเหล่านี้ เรา
ก็จะติดกับดักของวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เราก็จะต้องกลับมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ
มาตาย อยู่เรื่อยๆ เพราะสินค้าต่างๆทีผ่ ลิตขึ้นมาในโลกนี้ ไม่สามารถทีจ่ ะทําให้เราหลุด
พ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่จะผูกเราไว้ให้ตดิ อยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิด
นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราหรือสัตว์โลกทีไ่ ม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ทีไ่ ม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม จะ
หลงใหลคลังไคล้กั
่
บสินค้าต่างๆทีผ่ ลิตกันขึ้นมา จะมีสนิ ค้าใหม่ๆออกมาล่ออกล่อใจอยู่
เรื่อยๆ รถยนต์ชนิดใหม่จะออกมาอยู่เรื่อยๆ มีววิ ฒั นาการแปลกพิสดารขึ้นไปเรื่อยๆ
สินค้าทุกอย่างจะมีความรูค้ วามสามารถเพิม่ ขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆ ทําให้ผูบ้ ริโภคนัน้
หลงใหลคลังไคล้
่ เวลาไปออกงานโชว์สนิ ค้ากันแต่ละครัง้ มีคนไปดูกนั เป็ นหมืน่ เป็ นแสน
กัน นี่คอื ความหลงใหลของจิตใจทีถ่ กู อวิชชาโมหะความหลงครอบงําอยู่ คิดว่าสินค้า
ต่างๆทีม่ นุษย์ผลิตขึ้นมานี้ จะมาอํานวยความสุข จะมาบําบัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไป
แต่มนั กลับเป็ นทางตรงกันข้าม มันอาจจะบําบัดความทุกข์ทางร่างกาย อํานวยความ
สะดวกทางร่างกาย แต่มนั ไม่บาํ บัดความทุกข์ หรืออํานวยความสุขทางใจเรา มีแต่จะเป็ น
ทางตรงกันข้าม มันกลับจะสร้างความทุกข์ใจให้มเี พิม่ มากขึ้น ลดความสุขใจให้มนี อ้ ยลง
เพราะทุกครัง้ เวลาเห็นสินค้าอะไรใหม่ๆขึ้นมา ก็จะเกิดความอยากได้ข้นึ มา แล้วก็จะต้อง
ตะเกียกตะกายดิ้นรนไปหาซื้อสินค้าเหล่านัน้ มา อันนี้ก็เป็ นการสร้างความทุกข์ใจขึ้น
มาแล้ว เพราะความอยากได้จะทําให้อยู่ไม่เป็ นสุข จะต้องดิ้นรนหาเอาสิง่ ทีต่ อ้ งการอยาก
6

ได้น้ มี าให้ได้ และเมือ่ ได้มาแล้ว ก็ตอ้ งมากังวลกับการดูแลรักษา และถ้าเกิดเสียไปหรือ
หายไป ก็ตอ้ งเสียใจ มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นมา นี่คือเรื่องของสินค้าต่างๆ วัตถุต่างๆ ทีม่ ี
อยู่ในโลกนี้ อาจจะมาบําบัดบรรเทาความทุกข์ยากทางร่างกายได้ และเพิม่ ความสุขทาง
ร่างกายได้ แต่จะมาเพิม่ ความทุกข์ทางใจให้เพิม่ มากขึ้น ลดความสุขทางใจให้นอ้ ยลงไป
ผูท้ ไ่ี ด้เข้าหาพระธรรมคําสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า จะเข้าใจความจริงอันนี้ และจะ
ระมัดระวังไม่ให้ใจนี้ ถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขทางร่างกายมากจนเกินไป หา
ความสุขทางร่างกายตามความจําเป็ นของร่างกายก็พอ เช่นร่างกายขาดอาหาร ก็หา
อาหารมาให้ร่างกายได้บริโภค ขาดเสื้อผ้าก็หาเสื้อผ้ามาสวมใส่ ขาดทีอ่ ยู่อาศัยก็หาทีอ่ ยู่
อาศัยมาหลบแดดหลบฝน เป็ นโรคภัยไข้เจ็บก็หาหยูกหายามารักษา พอให้ร่างกายนี้อยู่
เป็ นปกติสุขก็พอแล้ว แต่ถา้ ต้องการหาความสุขมากกว่าสิง่ ทีป่ จั จัยสีห่ าได้นนั้ จะไม่ได้
ความสุขแต่กลับจะได้ความทุกข์ทางใจเพิม่ มากขึ้นไป จะลดความสุขทางใจให้นอ้ ยลงไป
เพราะจะต้องวุน่ วายกับการไปแสวงหา กับการไปดูแลรักษา และวุน่ วายกับการสูญเสีย
เวลาสิง่ ทีไ่ ปแสวงหามาได้ มีอนั ทีจ่ ะต้องหมดสิ้นไป ดังนัน้ เรื่องของความสุขทางร่างกาย
นี้ ก็ให้มปี จั จัย ๔ ก็พอเพียงแล้ว ร่างกายอยู่ได้เป็ นปกติสุขแล้ว ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะ
ทําให้ร่างกายสุขไปมากกว่าการมีปจั จัย ๔ อาจจะอํานวยความสะดวกตามความอยาก
มากกว่า เช่นอยากจะไปไหนมาไหนก็ตอ้ งมีรถยนต์ ถ้ามีรถยนต์ของตนเองก็สามารถไป
ไหนมาไหนได้สะดวก แต่อนั นี้มนั ก็เป็ นการสร้างตัณหาความอยากขึ้นมาทีจ่ ะมาสร้าง
ความทุกข์ให้แก่ใจต่อไป เพราะเวลาเกิดตัณหาความอยากไปไหนมาไหนแล้วไม่สามารถ
ไปได้ เช่นรถยนต์เสีย ยางแตก หรือคนขับรถไม่อยู่ ไม่วา่ ง ไม่สบาย หรือร่างกายของเรา
เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ก็ไม่สามารถไปตามความอยากได้ เพราะฉะนัน้ อย่าไปซื้อสินค้า
ต่างๆ ทีม่ าอํานวยความอยากของเรา มาตอบสนองความอยากของเรา เพราะมันจะให้
ความสุขเราในเบื้องต้น ในขณะทีเ่ ราสามารถทําอะไรตามความอยากได้ แต่พอถึงเวลาที่
เราไม่สามารถทําตามความอยากได้ เวลานัน้ เราก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา ในทางตรงกัน
ข้าม ถ้าเราไม่ไปทําตามความอยาก เช่น เราไม่ไปไหนมาไหนตามความอยาก เราก็ไม่
ต้องไปหารถยนต์ ไปซื้อรถยนต์มา เราก็อยู่บา้ น ถ้าจําเป็ นจะไปไหนก็ใช้รถสาธารณะก็ได้
7

แต่ไปด้วยความจําเป็ น ไม่ได้ไปด้วยความอยาก ถ้าอย่างนี้ก็จะไม่เป็ นปัญหา เพราะถ้าไม่
มีความอยากแล้วก็จะอยู่เฉยๆได้ อยู่อย่างมีสุขได้
การที่เราจะอยูอ่ ย่างไม่มีตณ
ั หาได้ เราก็ตอ้ งมีสติคอยกําราบตัณหาในเบื้องต้นก่อน
ผลักดันใจให้กลับเข้าไปสูค่ วามสงบให้ได้ เพราะเวลาใจสงบแล้ว ตันหาความอยากก็จะ
หยุดทํางานไปชัว่ คราว จะทําให้เราอยู่เป็ นสุข จะทําให้เรามีความรูส้ กึ ว่าไม่อยากได้อะไร
เพราะความสุขทีไ่ ด้จากความสงบนี้ มันยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆทีเ่ ราจะได้ผ่านทางตาหู
จมูกลิ้นกาย อันนี้คอื ความจําเป็ นในการทําความเพียร เพียรเจริญสติให้มากๆ เจริญสติ
ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาเลย เพราะพอตื่นขึ้นมา ถ้าเราไม่เจริญสติ ตัณหาก็จะเจริญ ตัณหานี่
เจริญตัง้ แต่พอเราลืมตาขึ้นมาเลย พอลืมตานี้ก็จะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมา ถ้าเรามีสติ
เราก็สามารถกํากับควบคุมความอยากได้ จะให้ทาํ ตามความอยากกับสิ่งที่จาํ เป็ นเท่านั้น
เช่น ร่างกายหิวนํา้ ก็หานํา้ ให้ร่างกายดืม่ แต่ถา้ ร่างกายอยากจะดืม่ สุรา อยากจะดืม่
เครื่องดืม่ ทีม่ รี สมีชาติ เพือ่ จะได้เสพความอยากทางรูปเสียงกลิน่ รส เราก็จะไม่ให้มนั เสพ
เราจะใช้สติควบคุม บริกรรมพุทโธๆไป พอมีการบริกรรมพุทโธๆไป ความอยากเสพรูป
เสียงกลิน่ รสต่างๆก็จะระงับไป
นี่คอื เรื่องของการเจริญสติ เพียรพยายามเจริญสติตลอดเวลา พอลืมตาขึ้นมาก็ตงั้ สติ ถ้า
ตัง้ ไว้ทพ่ี ทุ โธก็บริกรรมพุทโธไป จะตัง้ ไว้ทร่ี ่างกายก็เฝ้ าดูร่างกายในทุกอิรยิ าบถ ว่ากําลัง
ทําอะไรอยู่ อย่าให้ใจลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆ เพราะความคิดปรุงแต่งนัน้ จะ
เป็ นความคิดปรุงแต่งไปในทางความอยากต่างๆนัน้ เอง ถ้าไปกับความคิดปรุงแต่งตาม
ความอยากแล้ว ใจก็จะไม่สงบ ใจก็จะไปวุน่ วายกับการไปทําตามความอยากต่างๆ จึง
ไม่ให้ไปคิด ให้หยุดคิดกันก่อน ให้บริกรรมพุทโธๆ หรือให้เฝ้ าดูการเคลือ่ นไหว การ
กระทําของร่างกายทุกเวลา พอตื่นขึ้นมา ถ้าร่างกายนอนอยู่ก็รูว้ า่ กําลังนอนอยู่ กําลังลุก
ขึ้นมานัง่ ก็รูว้ า่ กําลังลุกขึ้นมานัง่ กําลังยืน กําลังเดิน กําลังไปทําอะไรต่างๆ ก็ให้รูอ้ ยู่กบั
การเคลือ่ นไหว กับการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียว ไม่ให้ไปคิดถึงคนนัน้ คนนี้ สิง่
นัน้ สิง่ นี้ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ จะทําอย่างนี้ได้ก็ตอ้ งมีชวี ติ ทีไ่ ม่มงี านการ เป็ นชีวติ ทีอ่ สิ ระ เป็ น
ชีวติ ของนักบวช ถ้ามีงานการนี้ มันห้ามความคิดไม่ได้ เพราะตื่นขึ้นมาก็ตอ้ งคิดแล้วว่า
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วันนี้วนั อะไร ต้องไปทําภารกิจทีไ่ หนกับใคร อย่างไร ก็คดิ ไป พอคิดไปใจก็วุน่ ไปกับ
ความคิด ก็จะไม่มสี ติตงั้ มัน่ จิตจะไม่ตงั้ มัน่ สติไม่สามารถดึงใจไม่ให้คดิ เพราะความ
จําเป็ นบังคับให้คดิ เพราะยังทํางานทําการอยู่ ผูท้ ต่ี อ้ งการสร้างสติอย่างเต็มทีน่ นั้ จึงต้อง
ออกไปอยู่แบบนักบวช คือไม่มภี ารกิจการงานกับอะไรแล้ว เลิกทํามาหากิน เลิกหาเงิน
หาทอง เลิกทําธุรกิจต่างๆ แล้วมาทําธุรกิจเพียงเรื่องเดียว คือธุรกิจในการเจริญสติ
เจริญสมาธิ และเจริญปัญญาเท่านัน้ ถ้าไม่ท่มุ เทให้กบั การเจริญสติ สมาธิ ปัญญา แบ่ง
รับแบ่งสู ้ ผลก็จะไม่ค่อยเกิด เพราะว่าเหตุทจ่ี ะทําให้เกิดนัน้ มีกาํ ลังไม่พอ สติไม่มากพอ
ก็จะไม่ทาํ ให้เกิดสมาธิข้นึ มา เมือ่ สมาธิไม่เกิด ปัญญาก็จะไม่เกิด เมือ่ ปัญญาไม่เกิด การ
บรรลุการหลุดพ้นก็จะไม่เกิด
นี่คอื เรื่องของการบําเพ็ญ ถ้าเราปรารถนามรรคผลนิ พพาน เราก็ตอ้ งทําแบบที่
พระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านได้บาํ เพ็ญกัน ท่านเคยมีอาชีพอะไร
ท่านก็ลาออกจากอาชีพนัน้ เลิกทํามาหากิน เคยเป็ นกษัตริยก์ ็ออกบวชเป็ นพระ เป็ นมหา
เศรษฐีก็ยกสมบัตใิ ห้กบั ผูอ้ ่นื ไป แล้วก็ไปบวช หรือไปอยู่แบบนักบวช เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่ตอ้ ง
ไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการ เรื่องราวต่างๆ ถ้ามีสมบัติ มีคนทีจ่ ะต้องคอยดูแลเลี้ยงดู
อุปการะ ใจก็ตอ้ งคิดถึงสมบัติ คิดถึงคนทีเ่ ราต้องเลี้ยงดูทเ่ี รามีความรับผิดชอบ ก็จะไม่
สามารถทีจ่ ะมาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง ผูท้ บ่ี รรลุมรรคผลนิพพานส่วนใหญ่จงึ เป็ นผูท้ ่ี
ตกงาน เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มภี ารกิจ เป็ นผูท้ ล่ี ้มละลายในทางธุรกิจ การล้มละลายทางธุรกิจนี้ ใน
สายตาของทางโลกอาจจะคิดว่าเป็ นการล้มเหลวของชีวติ แต่ในทางธรรมนี้ ถือว่าเป็ นการ
เจริญในทางธรรม เพราะเมือ่ ล้มเหลวทางธุรกิจแล้วก็จะได้ไม่ตอ้ งมาทําธุรกิจอีกต่อไป
จะได้มเี วลาไปเจริญธรรม ไปเจริญสติ สมาธิ และปัญญา เพือ่ การหลุดพ้น เพือ่ การ
บรรลุผลทางธรรมต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้นมา นี่คอื เรื่องของความเพียร สําหรับผูท้ ป่ี รารถนา
มรรคผลนิพพานจะต้องเพียรแบบนี้ ถ้าไม่เพียรแบบนี้แล้วจะไม่ได้ ดูผูท้ เ่ี ขาได้กนั แล้วว่า
เขาเพียรแบบไหนกัน ร้อยทัง้ ร้อยนี้จะเป็ นผูท้ ไ่ี ม่มภี ารกิจการงานอย่างอื่นทํากัน ถ้ามี
ภารกิจการงานอย่างอื่น จะไม่มเี วลาทีจ่ ะมาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง สติจะมีการขาด
ตอนไปเรื่อยๆ เพราะจะต้องไปคิดถึงภารกิจต่างๆอยู่เรื่อยๆ
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นี่คอื ความสําคัญของการบําเพ็ญความเพียร เพียรสร้างสติ สติเป็ นธรรมข้อแรกที่จาํ เป็ น
ก่อนที่จะขึ้นสูข่ น้ั ที่สอง ขัน้ ที่สามได้ ต้องผ่านขัน้ ทีห่ นึ่งให้ได้ก่อน เหมือนกับการเรียน
หนังสือ จําเป็ นทีจ่ ะต้องผ่านขัน้ อนุบาล ขัน้ ประถมไปก่อน ถึงจะขึ้นสู่ชนั้ มัธยม ขัน้
อุดมศึกษาได้ ดังนัน้ ผูท้ ่ี บําเพ็ญ ถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็แสดงว่ายังไม่มปี ญั ญา ถ้ายังไม่มี
ปัญญาก็แสดงว่ายังไม่มสี มาธิ ถ้ายังไม่มสี มาธิก็แสดงว่ายังไม่มสี ติ ฉะนัน้ เราต้องดูวา่
ตอนนี้เรามีอะไรหรือไม่มอี ะไร ถ้าเรามีสมาธิแล้ว จิตรวมได้แล้ว ก็แสดงว่าเรามีสติแล้ว
ถ้าเรามีสติ จิตรวมได้แล้ว เราก็ออกไปทางปัญญาได้แล้ว ออกไปพิจารณาไตรลักษณ์
ได้แล้ว พิจารณาอสุภะได้แล้ว พิจารณาความเป็ นปฏิกลู ของอาหาร ของสิ่งที่เรา
รับประทานได้แล้ว เราต้องพิจารณาของเหล่านี้ เพื่อจะได้ระงับความอยากในสิ่งต่างๆ
นัน่ เอง ถ้าเราไม่พจิ ารณา เราก็จะยังเห็นว่ามันน่ารับประทาน ยังน่ารักน่าชม ยังให้
ความสุขกับเราอยู่ เราก็จะติดอยู่กบั การหาสิง่ ต่างๆในโลกนี้ต่อไป แต่ถา้ เราพิจารณาว่า
สิง่ ต่างๆทีเ่ ราอยากได้น้ ี มันให้ความทุกข์กบั เรา มันไม่สวยไม่งามอย่างทีเ่ ราคิด มันไม่
น่าดู ไม่น่ารับประทานอย่างทีเ่ ราคิด ถ้าเราเห็นว่ามันเป็ นสิง่ ตรงกันข้ามกับทีเ่ ราคิด เราก็
จะไม่อยากได้ พอเราไม่อยากได้เราก็ละตัณหาความอยากต่างๆได้ พอละตันหาได้ ก็ดบั
ความทุกข์ต่างๆได้ เป็ นวิธีการดับความทุกข์งา่ ยเหลือเกิน มีแค่น้ เี อง เพียงให้เราเห็น
ความจริงของสิง่ ต่างๆทีเ่ ราหลงไปคิดว่ามันดี มันให้ความสุขกับเรา ให้เราเห็นว่ามันไม่ดี
จริง มันไม่ให้ความสุขกับเราจริง แต่มนั จะให้ความทุกข์กบั เราจริง เพราะสิง่ ต่างๆทีเ่ รา
ได้มา ไม่ชา้ ก็เร็วมันก็จะต้องเสือ่ มหมดไป เวลามันเสือ่ มหมดไป ความสุขทีไ่ ด้จากมันก็
จะหายไป ความทุกข์ทอ่ี ยากจะให้มนั กลับมาก็จะโผล่ข้นึ มา
นี่คอื ปัญญาทีเ่ ราจะต้องหมันพิ
่ จารณา ถ้าเรามีสมาธิแล้ว ถ้าเรายังไม่มสี มาธิ เราก็ตอ้ ง
เจริญสติให้มากๆ ถ้าใช้คาํ บริกรรม ก็หมันเจริ
่ ญบริกรรมไปเรื่อยๆ พุทโธๆไปเรื่อยๆ
อย่าไปคิดถึงเรื่องทีผ่ ่านมาแล้วในอดีต อย่าไปคิดถึงเรื่องทีย่ งั ไม่มาถึงในอนาคต ให้อยู่
กับพุทโธๆไป หรือ คิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆทีเ่ ราจําเป็ นต้องคิดว่าตอนนี้จะทําอะไรดี เดิน
จงกรมดีหรือนัง่ สมาธิดี ถึงเวลาปัดกวาดหรือยัง ถึงเวลาบิณฑบาตหรือยัง ถึงเวลา
อาบนํา้ อาบท่าหรือยัง ก็คดิ ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้ ไม่เป็ นปัญหาอะไร อันนี้เป็ น
เรื่องปกติทต่ี อ้ งคิด แต่ถา้ เวลาทําอะไรก็ไม่ตอ้ งคิดอะไร ปัดกวาดก็พทุ โธๆไป หรือดูการ
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ปัดกวาดก็ได้ ปัดไปทางซ้ายก็วา่ ซ้าย ปัดไปทางขวาก็วา่ ขวา ซ้ายขวาๆไป ให้อยู่กบั
กิจกรรมอยู่กบั การงาน การเคลือ่ นไหวของร่างกาย ไม่ให้ไปคิดถึงคนนัน้ คนนี้ เรื่องนัน้
เรื่องนี้ ถ้าจิตอยู่กบั ปัจจุบนั อยู่กบั พุทโธ หรืออยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย เวลานัง่
สมาธิ จิตก็จะไม่ลอยไปลอยมา จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดาย นัง่ หลับตา
บริกรรมพุทโธ เดีย๋ วเดียวก็รวมได้ หรือนัง่ หลับตาแล้วดูลมหายใจเข้าออก เดีย๋ วเดียวก็
รวมได้ เพราะใจไม่เคลือ่ นไปเคลือ่ นมา ไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคต ตัง้ อยู่ในปัจจุบนั ทีเ่ ป็ น
ทีต่ งั้ ของสมาธิ สมาธิจะไม่เกิดถ้าจิตไปอดีตหรือไปอนาคต จิตต้องอยูใ่ นปัจจุบนั ถึงจะ
เกิดสมาธิข้ ึนมาได้ เกิดความสงบขึ้นมาได้
นี่คอื เรื่องทีเ่ ราจะต้องพยายามทํากันให้ได้ ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการ
เวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากการทีจ่ ะต้องกลับมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตาย มาพลัด
พรากจากสิง่ ต่างๆ จากบุคคลต่างๆ มาเจอกับสิง่ ต่างๆทีเ่ ราไม่ปรารถนา เจอกับบุคคล
ต่างๆทีเ่ ราไม่ปรารถนาทีจ่ ะเจอ เราก็ตอ้ งไม่กลับมาเกิด และการที่จะไม่กลับมาเกิดก็ตอ้ ง
หยุดเหตุท่จี ะทําให้มาเกิด เหตุท่จี ะทําให้เรามาเกิดก็คือตัณหาความอยากทัง้ ๓ นี่ เอง
คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส เรียกว่ากามตัณหา ความอยากมีอยากเป็ นเรียกว่า
ภวตัณหา และความอยากไม่มีอยากไม่เป็ นเรียกว่าวิภวตัณหา นี่คอื ตัวทีท่ าํ ให้เกิดภพ
ชาติข้นึ มา เกิดการเกิดการแก่การเจ็บการตายขึ้นมา เราจึงต้องมาละตัณหากัน และสิ่งที่
จะทําให้ตณ
ั หาหมดไปได้กค็ ือสติ สมาธิ ปัญญา ที่เป็ นองค์ประกอบของมรรคนี่ เอง
มรรคก็คอื สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปโปคือปัญญา นี่รวมกันแล้วก็จะ
ทําให้ละตัณหาได้ เพราะจะเห็นว่าสิง่ ทีต่ ณั หาอยากได้นนั้ เป็ นความทุกข์ไม่ใช่เป็ น
ความสุข ได้มาแล้วจะต้องร้องไห้แน่นอน จะต้องเสียใจกับสิง่ ทีไ่ ด้มาไม่ชา้ ก็เร็ว พอเห็น
ว่าเป็ นความทุกข์แล้วก็จะไม่อยากได้ ความอยากก็จะหายไป แล้วเมือ่ ไม่มคี วามอยาก
ความทุกข์ก็จะดับไป ขณะทีเ่ กิดความอยากก็เกิดความทุกข์แล้ว เวลาจิตสงบนิ่งเฉยๆนี้
จะมีความสุข แต่พอจิตเกิดความอยากขึ้นมานี้ จิตก็จะกระเพือ่ มขึ้นมา เหมือนกับนํา้ ที่
นิ่ง พอมีตวั ปลาผุดขึ้นมา นํา้ ก็จะไม่น่งิ จะมีคลืน่ คลืน่ ของใจหรือปลาทีม่ อี ยู่ในใจ ก็คอื
ตัณหาความอยากนี้ พอปลามันโผล่ข้นึ มา ใจทีส่ งบนิ่งก็จะกระเพือ่ ม พอกระเพือ่ ม ใจก็
ไม่สบายแล้ว ใจก็เริ่มมีอาการหงุดหงิด มีอาการไม่สงบ ไม่สุขแล้ว เพียงแต่เกิดตัณหานี้
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ก็เป็ นทุกข์แล้ว แล้วไปหาสิง่ ทีค่ ดิ ว่าจะให้ความสุข ก็จะเป็ นทุกข์เพิม่ มากขึ้นไป เวลาสิง่ ที่
ได้มานัน้ มันตายจากเราไป หรือหายจากเราไป คิดว่าได้บคุ คลนัน้ มาแล้วจะได้ความสุข
กับเขา พออยู่กนั ไปสักพัก เดีย๋ วเขาจากเราไปแล้ว ไม่วา่ ด้วยเหตุผลอันใด จากเพราะ
ความตาย จากเพราะความเบือ่ จากเพราะมีคนอื่นทีด่ กี ว่ารอเขาอยู่ เวลาเขาจากเราไป
เราก็จะทุกข์แล้ว แต่ถา้ เรารักษาความสงบของเราไว้ดกี ว่า เวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็
หยุดมัน ใช้ปญั ญาหยุดมันว่า อย่าไปทํา อย่าไปอยาก อยู่กบั ความสงบนี้แหละดีทส่ี ุด
แล้ว ไม่มีความสุขอันใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ สอนใจเตือนใจอยู่
เรื่อยๆอย่างนี้ แล้วก็จะสามารถสูก้ บั ความอยากได้ ละความอยากได้ แล้วก็จะดับความ
ทุกข์ท่เี กิดจากความอยากได้ ต้องเกิดด้วยปัญญาเท่านั้น
สมาธิน้ ไี ม่มกี าํ ลังทีจ่ ะทําลายความอยากได้ เพียงแต่กดไว้ได้เท่านัน้ เอง สมาธิเป็ นเหมือน
หินทับหญ้า ส่วนปัญญาจะเป็ นเหมือนการถอนหญ้าออกจากดิน ถอนรากเหง ้าของหญ้า
ออกจากดิน ถ้าถอนต้นหญ้ากับรากออกจากดินแล้ว ต้นหญ้าก็จะไม่มวี นั ทีจ่ ะงอกงาม
ขึ้นมาได้อกี เลย แต่ถา้ เอาหินไปทับไว้เฉยๆ พอเอาหินออกปั ๊บ เดีย๋ วไม่นานหญ้าก็จะงอก
ขึ้นมาใหม่ได้ ปัญญาเป็ นผูถ้ อดถอนรากเหง้าของความอยาก ส่วนสมาธิเป็ นผูก้ ดความ
อยากเอาไว้ดว้ ยกําลังของสติ สติน้ ี เป็ นผูก้ ดเอาไว้ให้อยูใ่ นสมาธิ เวลาอยูใ่ นสมาธิ
ตัณหาก็จะไม่โผล่ข้ ึนมา ไม่มีกาํ ลังโผล่ข้ ึนมา เพราะกําลังของสติกดเอาไว้ แต่พอสติ
อ่อนกําลังลง ตัณหาก็จะโผล่ข้ ึนมา จิตก็จะออกจากสมาธิข้นึ มา แล้วก็ไปคิดในเรื่องของ
ตัณหาต่อไป ถ้าไม่ตอ้ งการให้ตณั หาเจริญงอกงาม ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาถอนรากของตัณหา
อะไรคือรากของตัณหา ก็คือโมหะนี่ เอง โมหะหรืออวิชชา ความหลง ความไม่รูว้ ่า
ความสุขที่แท้จริงอยูท่ ่ไี หน ความไม่รูว้ ่าสิ่งที่ตณ
ั หาอยากได้ เช่นรูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะนี้ มันเป็ นความทุกข์ เพราะว่ามันไม่เที่ยง มันเป็ นอนิ จจัง รูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะนี้มนั ไม่เทีย่ ง ได้มาแล้วก็หมดไป เป็ นเหมือนควันไฟ ไปเทีย่ วมาแล้วความ
สนุกสนานก็หายไป กลับมาบ้านความสนุกสนานความสุขต่างๆก็หายไปหมด เหลือแต่
ความอ้างว้างเปล่าเปลีย่ วเดียวดาย ทีจ่ ะทําให้เกิดความอยากไปเทีย่ วใหม่อกี ต้องเห็นว่า
มันเป็ นอนิจจัง เป็ นความสุขชัว่ คราว แล้วเวลาไม่ได้เสพตามความอยากก็จะเกิดความ
ทุกข์ข้นึ มา และเราก็ไปห้ามรูปเสียงกลิน่ รส ให้อยู่กบั เราไปตลอดไม่ได้ เพราะเขาเป็ น
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อนัตตา เขาไม่ใช่เป็ นของเรา เขาไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะควบคุมบังคับให้อยู่กบั เรา ให้
ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลานัน่ เอง
นี่คอื การเห็นไตรลักษณ์ เห็นอนิจจัง เห็นอนัตตาในรูปเสียงกลิน่ รส เห็นความทุกข์ทเ่ี กิด
จากความอยาก พออยากแล้วใจก็กระเพือ่ มขึ้นมา แล้วเวลาได้มาก็จะดีใจ แต่พอเสียไป
ก็จะเกิดความเสียใจตามมาต่อไป ให้พจิ ารณาอย่างนี้แล้วก็จะหายโง่ อวิชชาก็จะถูก
ทําลายไป โมหะก็จะถูกทําลายไป จะเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ เป็ นทุกข์ เพียงแต่ว่ามันมี
ความสุขบังหน้าเท่านั้นเอง แต่มนั มีความทุกข์ซ่อนอยูข่ า้ งหลัง ก็ดูชวี ติ คู่ครองมันเป็ น
อย่างไร มันสุขหรือมันทุกข์กนั แน่ ระหว่างอยู่คนเดียวกับอยู่กบั คู่ครองนี้ อันไหนมันจะ
ดีกว่ากัน อยู่คนเดียวก็ไม่ตอ้ งมาทุกข์กบั คู่ครอง มีคู่ครองแล้วก็ตอ้ งมาทะเลาะกันบ้าง
มาโกรธกันบ้าง มาเกลียดกันบ้าง แล้วก็ตอ้ งมาห่วงมาวิตกมากังวลกัน แล้วเวลาจากกัน
ก็เสียอกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ อยู่คนเดียวก็จะไม่มคี วามทุกข์ต่างๆเหล่านี้ อยู่คนเดียวก็
จะมีความทุกข์ทเ่ี กิดจากความเหงา ความว้าเหว่ ทีเ่ กิดจากความอยากมีเพือ่ น มีอะไรมา
ระงับความเหงาความว้าเหว่น้ ี แต่ถา้ คนฉลาด ถ้าอยู่คนเดียวก็ตอ้ งเจริญสติให้มากๆ ทํา
ใจให้สงบให้ได้ เพราะเมือ่ ใจสงบแล้วก็จะไม่เหงา จะไม่วา้ เหว่ จะอยู่คนเดียวได้อย่าง
สบาย แล้วถ้าเกิดความเหงาความว้าเหว่ ก็ใช้ปญั ญาเข้ามาทําลาย ว่าอยู่คนเดียวดีกว่า
อยู่กบั ความสงบดีกว่า ความสงบนี้เป็ นคู่ครองทีแ่ ท้จริงของเรา เป็ นคู่ครองทีซ่ อ่ื สัตย์กบั
เรา จะไม่ท้งิ เรา จะไม่ไปหาคนอื่น จะอยู่กบั เราไปตลอด ถ้าเราสร้างความสงบขึ้นมาได้
แล้ว เราก็จะสามารถรักษามันไว้ได้ และให้อยู่กบั เราไปได้ตลอด แต่คู่ครองของเรานี้ เรา
ไม่สามารถทีจ่ ะรักษาให้เขาอยู่กบั เราไปได้ตลอด ถึงแม้วา่ เขาจะมีความซือ่ สัตย์กบั เรา แต่
ในทีส่ ุดเขาก็จะต้องตายจากเราไป ก็เหมือนกับการทีเ่ ขาไม่ซอ่ื สัตย์นนั ่ เอง เพราะเขาไม่อยู่
กับเราแล้ว เขาจากเราไปแล้ว ดังนัน้ ถ้าเรามีความสงบแล้ว ให้ยดึ ความสงบนี้ไว้เป็ น
คู่ครองของเราเถอะ อย่าไปหาคู่ครองจากคนนัน้ คนนี้เลย เพราะจะทําให้เราต้องเสียอก
เสียใจในภายหลัง เพราะเขาจะไม่อยู่กบั เราไปตลอดนัน่ เอง
นี่คอื เรื่องของการบําเพ็ญความเพียร เพียรสร้างสติข้นึ มาเพือ่ ให้ได้สมาธิ เพือ่ จะได้
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ แล้วจะได้ถอดถอนความอยากต่างๆทีจ่ ะไปหาความสุขจาก
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สิง่ ต่างๆภายนอกใจ ถ้าไม่มคี วามสุขภายในใจ จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะไปถอดถอนความอยาก
ทีจ่ ะไปหาความสุขภายนอกใจได้ แต่ถา้ มีความสุขภายในใจแล้ว ก็สามารถทีจ่ ะยับยัง้
ความอยากทีจ่ ะไปหาความสุขภายนอกได้ เราจึงต้องเจริญสติก่อนเพือ่ ให้เกิดสมาธิ เกิด
ความสุขภายในใจก่อน แล้วเราค่อยไปเจริญปัญญา คอยสอนใจว่า การเกิดความอยาก
แต่ละครัง้ นี้เป็ นความทุกข์ เพราะทุกข์เพราะทําให้ใจกระเพือ่ ม พอใจกระเพือ่ มความสงบ
ก็จะหายไป แล้วถ้าไปทําตามความอยาก ก็ย่งิ จะเพิม่ ความทุกข์ข้นึ มาอีก เพราะเวลา
แสวงหาสิง่ ทีอ่ ยากได้ก็ตอ้ งทุกข์แล้ว และเวลาได้มาก็ตอ้ งทุกข์กบั การดูแลรักษา ทุกข์กบั
ความวิตกกังวล แล้วก็จะมาทุกข์กบั เวลาทีต่ อ้ งสูญเสียสิง่ ทีไ่ ด้ไปในทีส่ ุด นี่คอื การ
พิจารณาให้เห็นความทุกข์ในสิง่ ต่างๆทีเ่ ราอยากได้ เพือ่ ทีจ่ ะทําให้เราจะได้ไม่อยากได้
อะไร เหมือนกับถ้าเราเห็นว่าเครื่องดืม่ ชนิดนี้ ดืม่ ไปแล้วจะทําให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมา
รับรองได้วา่ เราจะไม่ดม่ื เครื่องดืม่ ชนิดนัน้ อย่างแน่นอน ต่อให้เขาโฆษณาว่าวิเศษขนาด
ไหน เอร็ดอร่อยขนาดไหนก็ตามเถอะ เราไม่เอาดีกว่า อร่อยแค่ความสุขชัว่ ปลายลิ้น
เท่านัน้ เอง พอได้ดม่ื ก็มคี วามสุข แต่พอดืม่ ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะต้องตายเพราะมัน เช่น
สุรายาเมานี้ ก็เป็ นเหมือนยาพิษดีๆนี่เอง เพียงแต่วา่ เป็ นยาพิษแบบอ่อนๆ ฆ่าแบบนิ่มๆ
ฆ่าแบบนานๆ ดึม่ ไปเรื่อยๆ ๒๐ - ๓๐ ปี เดีย๋ วก็ตบั แข็งขึ้นมาเอง นี่แหละคือเรื่องของ
คนทีไ่ ม่มปี ญั ญา
มองไม่เห็นโทษของการดืม่ สุรายาเมา
หรือของการสูบบุหรี่ก็
เช่นเดียวกัน สูบไปเรื่อยๆเดีย๋ วมะเร็งก็กนิ ปอดเอง แต่มองไม่เห็นกันเพราะไม่ใช้ปญั ญา
คิดว่ามันเป็ นความสุขไม่ใช่เป็ นความทุกข์
นี่คอื เรื่องของปัญญาทีเ่ ราจะต้องใช้ หลังจากทีเ่ ราได้ความสงบแล้ว ให้ใจอยู่กบั ความ
สงบเพียงอย่างเดียว อย่าไปหาความสุขนอกเหนือจากความสงบ เพราะความสุข
นอกเหนือจากความสงบนี้ไม่มี ความสุขทีน่ อกเหนือจากความสงบนี้เป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้
เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา นี่คอื การสอนใจเพือ่ ให้ละตัณหาความอยาก เพือ่ ทีจ่ ะได้บรรลุ
มรรคผลนิพพานนัน่ เอง ถ้าละตัณหาได้ ก็จะได้บรรลุธรรมขัน้ ต่างๆขึ้นไปจนถึงธรรมขัน้
สูงสุด ละด้วยปัญญานี้เอง ละด้วยการเห็นว่า ทุกอย่างเป็ นทุกข์ ไม่วา่ จะเป็ นความสุข
ภายนอกกาย ภายนอกใจ หรือความสุขภายในใจ ก็เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา
เช่นเดียวกัน
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ดังนัน้ ขอให้พวกเราพยายามสร้างความเพียรกันขึ้นมา เพราะเราจะหลุดพ้นได้ก็ตอ้ งหลุด
พ้นได้ดว้ ยความเพียร สติ สมาธิ ปัญญาจะไม่เกิดขึ้นมาเอง สติ สมาธิ ปัญญาจะเกิดก็
ต่อเมื่อเรามีความเพียรที่จะสร้างมันขึ้นมานัน่ เอง ดังนั้นขอให้เราตัง้ เป้ าไว้ท่คี วามเพียร
ต่อไปนี้เราจะเพียรเจริญสติอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมา เราจะเจริญสติไปทัง้ วันจนถึง
เวลาทีเ่ รานอนหลับ ถ้าเราทําได้ เราจะได้สมาธิอย่างแน่นอน เมือ่ เราได้สมาธิแล้วขัน้
ต่อไปเราก็ตอ้ งเจริญปัญญา มองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิ จจังทุกขัง
อนัตตา เป็ นทุกข์ทง้ั นั้น ไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่เป็ นสุขเลย เพราะมันไม่เที่ยง เพราะมัน
ไม่ใช่เป็ นของเรานัน่ เอง
จึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพือ่ ให้เกิดศรัทธา เกิดวิรยิ ะ เกิดความเพียร
พยายาม ทีจ่ ะเจริญทีจ่ ะบําเพ็ญธรรมทีส่ าํ คัญคือ สติ สมาธิ และปัญญานี้ ให้เกิดขึ้นมา
เพือ่ จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย
ถาม กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ กระผมขอกราบเรียนถามพระอาจารย์วา่ การทํา
สมาธิน่ี ผมใช้การกําหนดพุทโธ ในขณะทีก่ าํ หนดระยะหนึ่งนี่ ก็มองเห็นไตร
ลักษณ์ของธาตุทงั้ ๔ ออกมา การปฏิบตั ขิ องผมนี่ จะต้องกําหนดพุทโธต่อหรือว่า
มองอสุภะของไตรลักษณ์ครับ
ตอบ ถ้าเราทําสมาธิ เราไม่ควรทีจ่ ะไปเห็นไตรลักษณ์ เห็นอสุภะ เราต้องการให้อยู่กบั
พุทโธไปอยู่เรื่อยๆ มีอะไรมาปรากฏให้เห็นก็อย่าไปสนใจ ให้เราเกาะติดอยู่กบั
พุทโธไป จนกว่าจิตจะรวมเป็ นสมาธิเป็ นเอกัคคตารมณ์ เป็ นหนึ่ง เพราะตอนนี้
เราไม่ตอ้ งการเห็นไตร-ลักษณ์ ไม่ตอ้ งการเห็นอสุภะ อันนัน้ เป็ นอีกขัน้ หนึ่ง
หลังจากทีเ่ ราได้สมาธิแล้ว แล้วเราต้องการเจริญปัญญา ตอนนัน้ เราต้องนึกถึง
ไตรลักษณ์ นึกถึงอสุภะอยู่บ่อยๆ
เพราะว่าถ้าเรานัง่ พุทโธแล้วไปเห็นไตรลักษณ์ แล้วไปดูไตร-ลักษณ์ เดีย๋ วใจมันก็
จะไม่สงบได้ เพราะบางคนเห็นแล้วก็เกิดอาการหงุดหงิดหรือเบือ่ หน่ายหรืออะไร
ได้ข้นึ มา เพราะว่าจิตยังไม่มอี เุ บกขา ไม่มกี าํ ลังของสมาธิมาสนับสนุ นให้ดูภาพที่
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เราไม่อยากจะดูกนั เบื้องต้นเราต้องสร้างภูมคิ ุม้ กันให้กบั ใจก่อน สร้าง อุเบกขา
ขึ้นมาก่อน พอเรามีอเุ บกขาแล้วทีน้ เี ราไปดูซากศพกันได้ จะไม่รูส้ กึ มีอาการเวียน
ศีรษะ หรือเป็ นลม คนบางคนนี่ถา้ จิตไม่แข็ง ไปเห็นศพแล้วจะเป็ นลม
เพราะฉะนัน้ จําเป็ นต้องมีสมาธิก่อน
ถาม นัง่ ฟังเทศน์ของพระอาจารย์ขณะขับรถแล้วเกิดจิตสงบ
ร่างกายว่างๆ ต้องกําหนดอย่างไรครับ

แล้วรูส้ กึ ว่าตัวหายไป

ตอบ ก็ขอให้กาํ หนดดูทก่ี ารขับรถ ความจริงการฟังธรรมนี่ควรจะนัง่ เฉยๆจะดีกว่า
เพราะถ้าเกิดจิตสงบจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นมาได้ ถ้าขับรถไปแล้วจิตสงบ อาจจะ
ไม่สนใจกับการขับรถ เดีย๋ วรถวิง่ ไปชนอะไรได้ การฟังธรรมทีแ่ ท้จริงควรจะสงบ
กายสงบวาจา และสงบใจ สงบกายก็คอื ร่างกายต้องไม่ทาํ อะไร ต้องนัง่ เฉยๆ
สงบวาจาก็ตอ้ งไม่พดู คุยกัน สงบใจก็ตอ้ งไม่ไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ให้คดิ อยู่กบั
ธรรมะทีเ่ รากําลังฟังอยู่เพียงอย่างเดียว ถ้าเราฟังแบบนี้ เวลาจิตรวมลงก็จะไม่มี
ปัญหาอะไร ถ้าขับรถไปแล้วเกิดจิตรวมลงนี่ ทิ้งรถเลย รถจะวิง่ ไปชนทีไ่ หนกับ
ใครก็ไม่รูแ้ ล้วล่ะ
ถาม มีอยู่ครัง้ หนึ่งขณะนัง่ สมาธิได้ยนิ เสียงอะไรดังขึ้นมา แล้วจิตก็ดง่ิ ลงเป็ นสมาธิ
รูส้ กึ ว่ามีเพียงลมหายใจเบาๆแค่นนั้ ทีท่ ่องคําภาวนาก็ไม่มี แต่รูส้ กึ ตัวตลอดครับ
ภาวะขณะนัน้ เรียกว่าอะไรครับ
ตอบ ก็ภาวะของจิตทีส่ งบในระดับหนึ่ง อาจจะไม่เต็มที่ ถ้าเต็มทีแ่ ล้วทุกอย่างก็จะ
หายไปหมด แม้แต่ร่างกายก็จะหายไป แต่ความสงบบางครัง้ ก็ไม่สงบเต็มที่ ก็ยงั
รับรูส้ ่วนของร่างกายอยู่ เสียงก็ยงั ได้ยนิ แต่ใจไม่ไปมีอารมณ์กบั สิง่ ทีไ่ ด้รบั รู ้
หรือได้ยนิ ใจจะสักแต่วา่ รูเ้ ฉยๆไป
ถาม จะเริ่มฝึ กอย่างไรเพือ่ ให้เป็ นคนใจเย็น ไม่หงุดหงิดง่าย มีสติตลอดเวลาคะ
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ตอบ ขัน้ พื้นฐานเราก็ตอ้ งมีเมตตาก่อน เราต้องมีความปรารถนาดี คิดดีกบั ผูอ้ ่นื
ต้องการให้ผูอ้ ่นื เขามีความสุข คือต้องเป็ นผูใ้ ห้ อย่าเป็ นผูอ้ ยากได้ เพราะความ
หงุดหงิดนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากความโลภความอยากของเรา อยากได้สง่ิ นัน้ อยาก
มีสง่ิ นี้ อยากให้คนนัน้ เค้าทําอย่างนัน้ ให้กบั เรา ทําอย่างนี้ให้กบั เรา พอเขาไม่ทาํ
เราก็จะเกิดความหงุดหงิด เราต้องเปลีย่ นเป็ นว่า เราไม่ตอ้ งการได้อะไรจากใคร
เรามีแต่อยากจะให้เขา เขาต้องการอะไรเรายินดีจะให้เสมอ ถ้าเรามีความเมตตา
แล้ว ความหงุดหงิดก็จะเบาลงไป แล้วเราก็ควรจะฝึ กควบคุมใจด้วยการเจริญ
สติ บริกรรมพุทโธๆไปเรื่อยๆ เพือ่ จะดึงใจไม่ให้ไปโลภ ไปอยากได้สง่ิ ต่างๆมาก
จนเกินไป
ถาม ตามทีผ่ มเข้าใจคือ เมือ่ จิตปรุงแต่งคืออารมณ์ เมือ่ ปรุงแต่งเสร็จแล้วเป็ น
ความรูส้ กึ ผมเข้าใจแบบนี้ไม่ทราบว่าถูกบ้างไหมครับ
ตอบ คือเวลาปรุงแต่งมันก็จะเกิดอารมณ์ข้นึ มา แล้วก็จะเกิดความรูส้ กึ ความสุขทุกข์
ขึ้นมาตามอารมณ์ทป่ี รากฎขึ้นมา ถ้าคิดเรื่องดีก็อารมณ์ดี ก็มคี วามสุขใจ ถ้าคิด
เรื่องไม่ดกี ็มอี ารมณ์ไม่ดี ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
ถาม ตามทีพ่ ระอาจารย์ได้แนะนําว่า ผูท้ จ่ี ะปฎิบตั ธิ รรมอย่างแท้จริง และมีเวลาในการ
ปฏิบตั คิ วรออกบวช หากเราประสงค์จะออกบวช แต่เรามีครอบครัวพ่อแม่ท่ี
ต้องการให้เราดูแล เราจะต้องอยู่ดูแลท่านก่อน หรือเราจะขอท่านออกมาบวช
เพือ่ มิให้ตวั เรารูส้ กึ ว่าไม่ได้อยู่ตอบแทนดูแลท่าน เพราะเคยบอกแต่ท่านไม่เห็น
ด้วยครับ
ตอบ คือการตอบแทนดูแลก็มหี ลายวิธีดว้ ยกัน การมาบวชนี้ก็สามารถตอบแทนและ
ดูแลบุญคุณของพ่อของแม่ได้ อย่างพระพุทธเจ้า ท่านก็ตอบแทนด้วยการออก
บวช แล้วจะได้ดูแลได้อย่างถึงอกถึงใจ ถ้าไม่ได้บวชก็ดูแลได้เพียงร่างกายของ
พ่อของแม่ แต่ไม่สามารถดูแลจิตใจของท่านได้ แต่ถา้ ได้ออกบวชแล้ว ได้บรรลุ
ธรรมนี่ สามารถทีจ่ ะมาดูแลจิตใจ ให้จติ ใจของท่านบรรลุธรรม ให้พน้ จากความ
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ทุกข์ทงั้ หลายได้ ดังนัน้ การออกบวชนี่แหละ เป็ นการทีจ่ ะไปดูแลพ่อแม่อย่าง
ถูกต้องและแท้จริง การออกบวชนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คบค้าสมาคมไม่
เจอกันเลย ก็เพียงแต่ไปช่วงแรกๆ ต้องขอเวลาทีจ่ ะอยู่ห่างกันหน่อย เพือ่ จะได้
ทําใจให้สงบ เพือ่ ให้เกิดปัญญา พอใจสงบเกิดปัญญาแล้วก็เจอกันได้ทกุ วัน มา
อยู่ดว้ ยกันก็ได้ อยากจะมาอยู่วดั ก็มาอยู่ได้ อย่างหลวงตาท่านก็เอาแม่มาอยู่วดั
ไปบวชเป็ นชี ไปเลี้ยงดูไปสอนธรรมะอะไรทุกอย่างทีว่ ดั ดีจะตายไป
ถาม ขอให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาแสดงหลักธรรมอะไรบ้างทีจ่ ะช่วยส่งเสริมสําหรับ
การทํางานเป็ นทีมครับ
ตอบ ก็ตอ้ งมีความสามัคคี การทํางานเป็ นทีมก็อย่าเป็ นแบบคนเดียวทํา เราต้องฟังคน
อื่นด้วย ถ้าไม่ฟงั คนอื่นก็ตอ้ งทําคนเดียว ถ้าทําเป็ นทีมก็ตอ้ งฟัง ก็ตอ้ งลงเสียง
ลงคะแนนกัน มีความเห็นอย่างไรก็วา่ กันด้วยเหตุดว้ ยผล แล้วก็มาออกเสียงกัน
เสียงฝ่ ายไหนมากกว่าก็ไปทางนัน้ ก็จะทํางานแบบเป็ นทีมได้ ถ้าจะเป็ นแบบ
กระบีม่ อื เดียวนี้ ก็ตอ้ งอยู่คนเดียว ทําแบบคนเดียว
ถาม ผมนัง่ สมาธิบริกรรมพุทโธรัวๆ ไม่ให้มนั ปรุงแต่งมาก เพราะมีนิสยั ชอบคิดนัน่ นี่
ตลอดเวลา ตัง้ ใจจะให้ได้ ๑ ชัว่ โมง แต่นงั ่ ๆไป ๔๐ นาที มันเกิดทุกข์ทรมานใจ
มาก เหมือนมันโหยหาอารมณ์การปรุงแต่ง ทุกข์จนต้องถอนหายใจเฮ้อออกมา
ดังๆ เป็ นอย่างนี้ประจําเลยครับ แต่ก็สบั สนว่า ถ้าลุกไปเดินจงกรมต่อจะทําตาม
กิเลสไหม หรือการอยากนัง่ ๑ ชัว่ โมงมันเป็ นสมุทยั ของทุกข์น้ ี สุดท้ายทนไม่ไหว
ก็ลกุ เดินจงกรมต่อ ในใจรูส้ กึ เซ็งกับทุกขังทีบ่ บี คัน้ มากเลยครับ ผมควรดําเนิน
อย่างไรดีครับ
ตอบ ก็หมันเจริ
่ ญพุทโธไปเรื่อยๆ เริ่มแรกก็จะเป็ นลักษณะล้มลุกคลุกคลาน เหมือน
เด็กทีห่ ดั เดินใหม่ๆ ก็จะลุกขึ้นมาเดินเลยไม่ได้ เดินได้สองก้าวก็ล ้ม การเจริญสติ
ใหม่ๆก็มกี ารล้มลุกคลุกคลานเป็ นธรรมดา ก็ขอให้ทาํ ไปเรื่อยๆ แล้วมันก็จะ
พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถทีจ่ ะทํา
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ให้ใจสงบได้ในทีส่ ุด ในเบื้องต้นก็อย่าไปท้อแท้เบือ่ หน่าย ทําไป ถ้าทนนัง่ ไม่ไหวก็
ลุกขึ้นมาเดิน เดินจนกระทัง่ เมือ่ ย เดินไม่ไหวก็กลับไปนัง่ ใหม่ ขอให้ทาํ เรื่อยๆก็
แล้วกัน ส่วนเรื่องอิรยิ าบถก็เปลีย่ นได้ในเบื้องต้น เพราะว่าเรายังไม่มพี ลังจิต
พอทีจ่ ะนัง่ แบบยาวๆได้ เดินแบบนานๆได้ ก็เอาแบบตามกําลังของเราไปก่อน ข้อ
สําคัญขอให้มกี ารบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆก็แล้วกัน ไม่วา่ จะอยู่ในอิรยิ าบถใด ถ้า
เผลอพอนึกได้ก็กลับมาเจริญใหม่ อย่าไปโมโห อย่าไปหัวเสีย เพราะว่ามันจะทํา
ให้เราพาลไม่ยอมทําเลย คิดว่าไม่เป็ นไรล้มก็ลกุ ขึ้นมา เดินใหม่ เดินแล้วล้มก็ลกุ
ขึ้นมาใหม่ ตอนนี้เรายังไม่แข็ง ขาเรายังไม่แข็ง เราก็เดินได้ ๒-๓ ก้าวก็ล ้ม ก็ไม่
เป็ นไร ล้มเดีย๋ วก็ลกุ ขึ้นมาใหม่ เดีย๋ วเดินไปเรื่อยขามันก็จะแข็งขึ้นไปเรื่อยๆ พุท
โธของเราก็จะแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเราทําแบบไม่หยุดไม่หย่อน พอรูว้ า่ เผลอก็
กลับมาเริ่มใหม่ เผลอก็เริ่มใหม่ ทําไปเรื่อยๆ เดีย๋ วมันก็ตดิ เป็ นนิสยั ไปเอง
ถาม ผมเคยพิจารณากายในส่วนทีเ่ คยเจ็บป่ วย เคยผ่าตัด แล้วคลายความทุกข์ได้
บางส่วน แต่ยงั ไม่เข้าใจทัง้ หมด ยังเข้าใจว่ากายเป็ นเราบ้าง ไม่ใช่เราบ้าง แต่ไม่
ค่อยทุกข์เรื่องกาย จึงข้ามไปพิจารณาเวทนาและนามขันธ์ เนื่องจากใจทุกข์จาก
เวทนาและนามขันธ์อ่นื ทีแ่ ปรปรวนบ่อยมาก จึงจดจ่อกับการพิจารณานามขันธ์ท่ี
เห็นว่าเป็ นปัญหาก่อน ไม่ทราบว่าผิดขัน้ ตอนไหมครับ
ตอบ คือความเจ็บมันก็มสี ่วนเกี่ยวข้องกับรูปขันธ์คอื ร่างกายนะ ความเจ็บนี้มนั ก็เกิด
มาจากการเจ็บป่ วยของร่างกาย ร่างกายแปรปรวน มันก็เกิดอาพาธขึ้นมา เวลา
เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา การพิจารณาทุกขเวทนามันก็เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาร่างกาย มันเป็ นของมาด้วยกัน การพิจารณาร่างกายเราก็
พิจารณา หนึ่งให้เห็นว่ามันไม่เทีย่ ง มันมีวนั เกิดแล้วมันก็ตอ้ งมีวนั แก่ มีวนั เจ็บ
และมีวนั ตาย สองเพือ่ ให้เรายอมรับความจริงนี้เท่านัน้ เอง ไม่ให้เราไปฝื นความ
จริง เวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ก็อย่าไปอยากให้มนั หาย
เพราะความอยากให้มนั หายจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทีไ่ ม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้อง
เกิด ถ้าเราไม่ได้อยากให้มนั หาย ใจเราจะไม่ทกุ ข์ เราปฏิบตั นิ ้ เี พือ่ ไม่ให้ใจทุกข์ ใจ
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จะไม่ทกุ ข์ก็ต่อเมือ่ เวลาเจ็บก็ไม่อยากให้มนั หายเจ็บ เราเฉยๆไว้ เจ็บก็เจ็บไป
เวลาแก่ก็อย่าไปอยากให้มนั ไม่แก่ มันก็จะไม่ทกุ ข์ เวลาจะตายก็เช่นเดียวกัน ก็
อย่าไปอยากไม่ตาย เวลาตายก็ยอมตาย ยอมตายแล้วมันก็จะไม่ทกุ ข์ เพราะผูท้ ่ี
ตาย ผูท้ แ่ี ก่ ผูท้ เ่ี จ็บก็ไม่ใช่คนทีท่ กุ ข์นนั ่ แหละ คนทีท่ กุ ข์กบั คนทีต่ ายนี้คนละคน
กัน คนทีต่ ายเป็ นบ่าวของคนทีท่ กุ ข์ คนทีท่ กุ ข์เป็ นนาย ใจเป็ นนายกายเป็ นบ่าว
เป็ นคนละคนกัน แต่ใจไปทุกข์กบั กายเพราะหลงคิดว่าใจเป็ นกาย เท่านัน้ เอง ใจ
คิดว่าตนเองเป็ นร่างกาย พอร่างกายเป็ นอะไร ใจก็เลยทุกข์กบั การเป็ นไปของ
ร่างกาย ทุกข์เพราะความอยากไม่ให้มนั เป็ นเท่านัน้ เอง แต่พอรูว้ า่ เราห้ามมัน
ไม่ได้ อย่าไปอยากฝื นความจริง ยอมรับความจริงเสีย ยอมรับความแก่ ยอมรับ
ความเจ็บไข้ได้ป่วย ยอมรับความตาย ใจก็จะไม่ทกุ ข์ นี้คอื การปฏิบตั เิ พือ่ ดับ
ความทุกข์ ไม่ได้ดบั ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ทีเ่ ราดับไม่ได้ ห้ามไม่ได้ มัน
เป็ นอนัตตา ร่างกายเป็ นอนัตตา มันเป็ นธรรมชาติ มันไม่ใช่เป็ นตัวเราของเรา มัน
มาจากดินนํา้ ลมไฟ มันเป็ นอย่างนี้ มันแก่ มันเจ็บ มันตาย ไม่มใี ครทีจ่ ะมายับยัง้
มันได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยบั ยัง้ ไม่ได้ พระพุทธเจ้าก็ไม่ยบั ยัง้ พระพุทธเจ้า
เพียงแต่ยบั ยัง้ ความอยาก ไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย เท่านัน้ เอง ยอมแก่
ยอมเจ็บ ยอมตาย ถ้ายอมแก่ ยอมเจ็บ ยอมตายแล้ว ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น
ถาม การเริ่มพิจารณานามขันธ์ก่อนหรือรูปขันธ์ก่อน
เดียวกันใช่ไหมครับ

สุดท้ายปลายทาง

จบลงที่

ตอบ มันก็แล้วแต่วา่ ปัญหาตัวไหนมาก่อน ถ้าความตายมาก่อน มันก็ตอ้ งพิจารณา
ความตาย เช่นไปเจอเสือสิงห์กระทิงแรด มันจะมากัดกินเราตาย เราก็ตอ้ ง
พิจารณาร่างกายว่า มันจะต้องตายเป็ นธรรมดา ยอมตายมันก็หายทุกข์ หายกลัว
ถ้าเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา ปวดตรงนัน้ ปวดตรงนี้ ก็พจิ ารณาว่ามันเป็ น
ทุกขเวทนา ห้ามมันไม่ได้ สัง่ ให้มนั หายไม่ได้ ถ้าอยากไปให้มนั หาย มันก็จะทุกข์
ขึ้นมา ถ้ายอมรับว่า มันอยู่ก็อยู่ มันจะไปก็ไป มันเป็ นอนิจจังมันเป็ นอนัตตา
ห้ามมันไม่ได้ อนิจจังมันก็เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เดีย๋ วก็ทกุ ข์บา้ ง เดีย๋ วก็สุขบ้าง
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เดีย๋ วก็ไม่ทกุ ข์ไม่สุขบ้าง สลับกันไป อย่าไปอยากให้มนั เป็ นอย่างอื่นเวลามันเป็ น
อย่างนัน้ เป็ นอย่างไรก็รบั มัน เวลาสุขก็รบั มัน เวลาไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็รบั มัน เวลา
ทุกข์ก็รบั มัน เวลาสุขก็คือเช่นเวลาร้อนแล้วไปอาบนํา้ อาบนํา้ เย็นสบายก็สุขแต่
มันก็สบายเดีย๋ วเดียว เดีย๋ วก็รอ้ นขึ้นมาใหม่ เดีย๋ วก็ทกุ ข์ข้นึ มาใหม่ เดีย๋ วก็ไม่สุข
ไม่ทกุ ข์ มันก็สลับกันไปอย่างนี้ เราไปทําอะไรมันไม่ได้ แต่เราไม่ตอ้ งทุกข์กบั มัน
ได้ ด้วยการยอมรับมัน อันนี้ก็คอื แล้วแต่วา่ เรื่องไหนมันจะมาก่อน คือการปฏิบตั ิ
นี่มนั มี ๒ ขัน้ ตอนไง ทีพ่ ดู นี้เป็ นการเข้าห้องสอบ ถ้าเกิดเจอความตาย มันก็ตอ้ ง
พิจารณาเรื่องของความตาย เช่นไปหาหมอ หมอบอกว่าเป็ นมะเร็ง ตายแน่ๆ จะ
ทําใจอย่างไรทีจ่ ะได้ตายอย่างสงบ อยู่อย่างสงบก่อนตาย ก็ตอ้ งยอมรับความ
ตาย ต้องยอมรับว่าร่างกายไม่เทีย่ ง เกิดแก่เจ็บตายเป็ นธรรมดา ถ้าเกิดเจอความ
ปวดทรมานจากโรคภัยทีก่ าํ ลังเป็ นอยู่ ก็ตอ้ งพิจารณาความเจ็บปวดนี้ก็หา้ มมัน
ไม่ได้ สัง่ มันไม่ได้ ไล่มนั มันก็ไม่ไป อยากให้มนั หายมันก็จะทุกข์ ไปเปล่าๆ ถ้า
ไม่ได้อยากให้มนั หาย ยอมอยู่กบั มันไป ก็อยู่กบั มันไป มันก็จะไม่ทกุ ข์ อันนี้เวลา
เกิดข้อสอบ แต่ถา้ ยังไม่เกิดข้อสอบ ก็ตอ้ งทําการบ้านไปก่อน คิดถึงความตายอยู่
เรื่อยๆ มรณานุสติไปเรื่อยๆ แล้วฝึ กนัง่ ให้มนั เจ็บแล้วพยายามทําใจให้เฉยกับ
ความเจ็บนัน้ อย่าไปอยากให้มนั หาย ต่อไปเราชินกับมันแล้ว ต่อไปพอเจอของ
จริงจะได้ทาํ ใจได้
นี่ก็คอื สองขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรกก็คอื ขัน้ ตอนทําการบ้าน ก่อนขัน้ ตอนทําการบ้าน
ก็คอื ขัน้ เข้าห้องเรียน นี่ตอนนี้คอื เข้าห้องเรียน กําลังมาเรียนรูว้ ธิ ีปฏิบตั กิ บั ความ
เจ็บกับความตาย พอรูแ้ ล้วขัน้ ต่อไปก็ไปทําการบ้าน อย่าขี้เกียจ อย่าไปนัง่ ดูทวี ี
อย่าไปเทีย่ ว อย่าไปดูหนังฟังเพลงกัน มาหัดนัง่ ทําใจ นัง่ สมาธิแล้วให้อยู่กบั
ความเจ็บปวดไป ทําใจให้เป็ นสมาธิ เป็ นอุเบกขา ก็จะอยู่กบั มันได้ แล้วก็หมัน่
ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ว่าเราจะต้องตาย พรุ่งนี้เราอาจจะต้องไปหาหมอ
แล้วหมอก็วา่ เรียบร้อยเตรียมตัวตายได้ เราก็จะได้ทาํ ข้อสอบได้ ถ้าเราเตรียมตัว
ทําการบ้านแล้ว เวลาเข้าสอบก็สบายบรือ๋ ข้อสอบข้อไหนมาก็ตอบได้ทนั ที ได้เต็ม
๑๐๐ เลย ๔.๐ ใช่ไหม ถ้าไม่ทาํ การบ้าน ข้อนี้ก็ตอบไม่ได้ ข้อนี้ก็ตอบไม่ได้ ตก
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ถาม สมาธิทเ่ี กิดจากการกําหนดรู ้ การรับรูต้ ่างๆว่าไม่ใช่ตวั ตน มีแต่ความแปรปรวน
แล้วใจมันเข้ามาสงบรวมพักสงบเอง มันคือสมาธิแบบไหนหรือครับ
ตอบ ก็สมาธิแบบทีค่ ุณทําอยู่นนั ่ แหละ เราก็ไม่รูช้ ่อื มันเหมือนกัน แบบไหนก็ได้ขอให้
ทําแล้วมันสงบก้อแล้วกัน
ถาม แล้วผมจะพัฒนาจิตใจตนเองต่อไปอย่างไรดีครับ
ตอบ ก็เวลาสงบก็ให้มนั สงบนานๆ ให้มนั สงบบ่อยๆ และให้มนั ชํานาญ ให้เข้าได้ทกุ
เวลาทีต่ อ้ งการ และหลังจากนัน้ ค่อยออกมาเจริญทางปัญญา พิจารณาไตร
ลักษณ์ พิจารณาอสุภะต่อไป
ถาม ผมมีความสนใจทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรม แต่คนทีใ่ กล้ชิดเราเขาไม่สนใจ แม้เราจะแนะนํา
หรือพยายามเชิญชวนเขา แต่เขามักมีขอ้ อ้างต่างๆมากมาย เรารูส้ กึ สงสารเขา
อยากให้เขาได้เห็นธรรมเช่นนี้ เราควรพยายามต่อไปหรือควรปล่อยเขาไปครับ
ตอบ เวลาเรานอนนี่ เราต้องให้เขามานอนหลับพร้อมๆกับเราหรือเปล่า เวลาเราง่วง
นอน เราก็นอนของเราไป เขาจะง่วงหรือไม่งว่ งก็เรื่องของเขา อันนี้ก็เหมือนกัน
การปฏิบตั ธิ รรมมันก็เรื่องของเรา ไม่ใช่เรื่องของเขา เราก็ปฏิบตั ขิ องเราไป จะไป
อยากให้เขามาปฏิบตั กิ บั เราทําไม ถ้าเขาไม่อยากปฏิบตั มิ นั ก็เรื่องของเขา อย่าง
เวลาเราง่วงนอน เราจะนอนแต่เค้าไม่งว่ ง เขาจะนัง่ ดูทวี ี ก็ปล่อยเขาดูไปซิ คนละ
คนกัน ทําไมจะต้องมาจับมาทําอะไรเหมือนกัน เหมือนกับเป็ นปาท่องโก๋อย่างนัน้
ถาม หนู ปฏิบตั ธิ รรมมาได้ประมาณสามปี แต่ก่อนไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร
ตอนนี้พอเข้าใจแล้วค่ะ แต่คดิ ว่าตัวเองเข้าใจเพราะฟังธรรมะตลอด แต่เข้าไม่ถงึ
จะต้องปฏิบตั อิ ย่างไรคะ
ตอบ การจะเข้าถึงธรรมะนัน้ ก็มอี ยู่สองขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรกก็คอื ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ศึกษาธรรมอยู่เรื่อยๆ เมือ่ ได้ศึกษาได้ฟงั แล้ว ขัน้ ทีส่ องก็นาํ เอาไปปฏิบตั ิ เมือ่
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ปฏิบตั แิ ล้วธรรมก็จะเข้าสู่ใจได้
ถาม ดิฉนั รูส้ กึ ว่าถึงจะภาวนามาสักระยะหนึ่ง ก็ยงั รูส้ กึ ว่าตัวเองหงุดหงิด โมโหง่าย
เวลามีคนมาทําอะไรไม่ถกู ใจเรา เลยสงสัยว่าเราปฏิบตั ผิ ดิ พลาดตรงไหน ไม่ชอบ
ความรูส้ กึ โกรธของตัวเอง ชอบนึกถึงความไม่ดขี องคนทีท่ าํ ให้เราโกรธ ทัง้ ทีจ่ ริง
เขาก็มสี ่วนดี มีโทสะจริตง่าย ได้ฟงั ธรรมของพระอาจารย์ทบ่ี อกว่า อย่าเอาแต่
ภาวนาพุทโธ ให้เจริญเมตตาด้วย ก็รูว้ า่ ตัวเองขาดตรงนี้โดยไม่ทนั ได้นึกค่ะ
เพราะจะรูส้ กึ ว่าเรามีเมตตาอยู่บา้ ง เพราะชอบทําบุญช่วยเหลือคน แต่พอคนใกล้
ตัวกลับโมโหง่าย การเจริญเมตตาเพือ่ ลดโทสะ เราควรมีแนวทางการพิจารณา
หรือมีอบุ ายในการนึกคิด อย่างไรดีคะ
ตอบ ก็เอาหัวอกเขามาใส่หวั อกเรา เราอยากให้เขาทําอะไรกับเรา เราก็ทาํ อย่างนัน้ กับ
เขา เราอยากจะให้เขารักเรา เราก็รกั เขา เราอยากจะให้คนรักเรา เราก็รกั เขา
เดีย๋ วเขาก็มารักเราเอง ทําดีกบั ใคร เดีย๋ วเขาก็จะมาทําดีกบั เรา เราทําชัว่ กับใคร
เขาก็จะมาทําชัว่ กับเรา ง่ายๆแค่น้ เี อง อยู่ตรงนี้เอง หัดเอาอกเอาใจคนอื่น อย่า
เอาใจตนเอง ถ้าเอาใจคนอื่นแล้ว เดีย๋ วเขาก็มาเอาใจเรา เขาก็จะรักเรา ชอบเรา
ถ้าเราเอาแต่ใจเรา ไม่มใี ครเขาจะชอบเรา
ถาม เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่า เราได้รบั ข้อสอบจากครูบาอาจารย์คะ เพราะ ทุกคนก็มาฟัง
ธรรม ฟังแนวทางการปฏิบตั จิ ากท่าน ก็เป็ นเทศนา กัณฑ์เดียวกันค่ะ
ตอบ คือข้อสอบมันมีอยู่ทกุ คนแล้วไม่ตอ้ งให้ เข้าใจไหม ข้อสอบพระพุทธเจ้าก็แสดง
ไว้ในทุกขอริยสัจ ทุกขสัจข้อทีห่ นึ่งคือ ความเกิดแก่เจ็บตาย การพลัดพรากจาก
กัน การเจอกับสิง่ ทีเ่ ราไม่ปรารถนา อันนี้คอื ข้อสอบของเราทุกคน อาจารย์ไม่ตอ้ ง
ให้หรอก มันมากับชีวติ เรา อาจารย์เพียงแต่มาชี้บอกให้รูว้ า่ ข้อสอบของคุณคือ
อะไร และวิธีทาํ ข้อสอบนี้ทาํ อย่างไรเท่านัน้ ก็คอื ต้องมาปฏิบตั ธิ รรม สร้างภูมิ
ปัญญาขึ้นมา เพือ่ ทีจ่ ะได้ทาํ ข้อสอบเหล่านี้ได้
ถาม แล้วข้อสอบทีแ่ ต่ละคนจะได้ข้นึ อยู่กบั อะไรคะ
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ตอบ อันนี้ก็ตอบข้อหนึ่งไปแล้ว
ถาม บางครัง้ เวลาทีเ่ รารูส้ กึ โกรธน้อยใจครูบาอาจารย์น้ ี จะแก้ไขอารมณ์น้ อี ย่างไรคะ
ตอบ ก็เราอยากให้ครูบาอาจารย์เอาใจเรา อยากจะทําให้เราพอใจอยู่เรื่อยๆ พออาจารย์
ไม่ทาํ ตามทีเ่ ราอยากได้ เราก็โกรธท่าน เสียใจ ฉะนัน้ อย่าไปหวัง อย่าไปอยากได้
อะไรจากใคร แล้วก็จะไม่เสียใจ ต้นเหตุของความเสียใจ ของความโกรธก็คอื
ความอยากนี่เอง อยากได้สง่ิ นัน้ อยากได้สง่ิ นี้ พอไม่ได้ก็โกรธ เสียใจ ถ้าไม่มี
ความอยากได้แล้วจะไปโกรธไปเสียใจกับใครทีไ่ หน
ถาม บางครัง้ บางวันรูส้ กึ ท้อ รูส้ กึ เบือ่ มีอารมณ์ต่างๆ โกรธบ้าง น้อยใจ เสียใจบ้าง
บางครัง้ คุมมันไม่อยู่ ผุดขึ้นเป็ นดอกเห็ด มาคิดๆดู อารมณ์แบบนี้ ก็ไม่ต่างจาก
อารมณ์ทอ่ี ยู่แบบโลกๆ จนบางทีอยากจะประชดชีวติ กลับไปอยู่แบบโลกๆ ไปใช้
ชีวติ ไปดืม่ ไปเทีย่ วให้มนั สุดๆไปเลย เพราะยังไงตกนรกก็อนิจจัง อย่างเมือ่ วาน
หนู เกือบทําตามความคิดทีแ่ ว๊บเข้ามา จะจองตัวไปเที
๋ ย่ วเกาหลีใต้ แล้วไปต่อที่
ญี่ป่ นุ แต่พอมาฟังเทศน์ก็สาํ นึกผิดทีค่ ดิ จะทําแบบนี้ ทําให้หนู กลัวอารมณ์แบบนี้
หนู จะแก้ไขอย่างไรดีคะ
ตอบ ก็เวลาเกิดอารมณ์ก็ให้ตงั้ สติ ดูวา่ มันเป็ นเหมือนพายุก็แล้วกัน เวลาพายุมานี้เราก็
หาทีห่ ลบ เดีย๋ วมันก็สงบตัวเอง เราไม่ตอ้ งไปทําอะไร เพียงแต่รูว้ า่ ตอนนี้ใจเรา
กําลังมีพายุ เราไม่ตอ้ งไปทําตามอารมณ์ เราก็เพียงแต่ประคับประคองใจของเรา
ด้วยสติไปเรื่อยๆ แต่อย่าไปอยากให้อารมณ์นนั้ มันหาย เพราะมันจะทําให้เรา
เครียด เพราะมันไม่หาย เพียงแต่ยอมรับว่าตอนนี้ช่วงนี้ฝนฟ้ าอากาศมันไม่ดี มี
พายุฝนในใจของเรา แต่เดีย๋ วมันก็หายไป เพราะว่ามันก็ผ่านมาหลายครัง้ แล้ว
ชีวติ ของเรามีสุขมีทกุ ข์สลับกันไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ วิธีทเ่ี ราจะเผชิญกับมันก็คอื ว่า
มันก็อนิจจัง เหมือนกับนรกไง ตอนนี้ก็เป็ นนรกแท้ๆอยู่แล้ว ไม่ตอ้ งไปหานรกอีก
อันมาเพิม่ หรอก ตอนทีม่ คี วามทุกข์ใจเรานี้ มันก็เป็ นนรกอยู่แล้ว เดีย๋ วมันก็
หายไป เดีย๋ วมันก็เป็ นอนิจจังเหมือนกัน เดีย๋ วมันก็จบ ยังไม่ตอ้ งไปทําอะไร อย่า
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ไปทําอะไรในขณะทีม่ อี ารมณ์ไม่ดี เพราะมันจะทําให้เลวร้ายยิ่งกว่าเดิม ไปเพิม่
อารมณ์ไม่ดเี พิม่ ขึ้นกว่าเดิม เพียงแต่ให้ประคับประคองสติ ให้สกั แต่วา่ รูไ้ ปเฉยๆ
ทําใจ สอนใจว่ามันเป็ นอนิจจัง เดีย๋ วมันก็ผ่านไป มันเป็ นอนัตตา เราไปบังคับมัน
ไม่ได้ มันจะอยู่ก็ให้มนั อยู่ไป ถ้าเราไม่ไปอยากให้มนั หาย เราจะไม่ทกุ ข์
ถาม จําเป็ นหรือไม่ ทีข่ นั้ ตอนของการแสวงหาความสุขทางจิตใจ คือ ต้องมีสเต็ป คือ
ทาน ศีล แล้วค่อยมาถึงภาวนา เหมือนกับว่าถ้าไม่ได้ทาน ได้รกั ษาศีลห้า ก็ไม่
สามารถทําการภาวนาได้ เป็ นเหมือนกับสูตร เราสามารถข้ามขัน้ ตอนได้ไหมครับ
ตอบ ถ้าข้ามได้แล้วได้ผลก็ขา้ มไป ถ้าข้ามแล้วไม่ได้ผลก็ตอ้ งกลับมาทําตามขัน้ คนบาง
คนอาจจะข้ามได้เพราะในอดีตเคยทํามาแล้ว เขาก็ไม่ตอ้ งมาทําเป็ นขัน้ ๆก็ได้ บาง
คนเกิดมาแล้วก็มาภาวนาได้เลย ไม่ตอ้ งมาทําบุญใส่บาตร ไม่ตอ้ งทําอะไร ศีลเขา
ก็จะว่ามีหรือไม่มี เขาก็ไม่ได้ทาํ บาปอยู่แล้ว เขาก็ไม่ตอ้ งไปขอศีลจากพระเลย อัน
นี้ก็ไม่ตอ้ งก็ได้ ถ้าเขาภาวนาได้ก็ภาวนาไปเลย แต่ถา้ ยังภาวนาไม่ได้ก็ตอ้ งมาดู
แล้วว่าศีลเราบริสุทธิ์หรือเปล่า ยังดืม่ สุราอยู่หรือเปล่า เพราะการดืม่ สุราก็จะทํา
ให้ภาวนาไม่ได้ เวลาเมาแล้วมันจะนัง่ สมาธิได้อย่างไร ขนาดไม่เมายังนัง่ ไม่ได้เลย
มันก็ตอ้ งดูวา่ ถ้าเราภาวนาได้ก็ภาวนาไปเลย ถ้ายังภาวนาไม่ได้ ดูวา่ เรารักษาศีล
แปดได้หรือเปล่า รักษาศีลแปดยังไม่ได้ ดูวา่ รักษาศีลห้าได้หรือเปล่า รักษาศีลห้า
ยังไม่ได้ ดูวา่ ทําบุญทําทานได้หรือเปล่า มีความเมตตาเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กบั คนอื่น
หรือเปล่า มันเป็ นขัน้ ของมัน ถ้าเราผ่านขัน้ ไหนไปแล้ว เราทําได้แล้ว เราก็ไม่ตอ้ ง
กลับไปทําขัน้ ทีเ่ ราผ่านมาแล้ว
ถาม ผมเป็ นคนนับถือศาสนาคริสต์มาก่อน ควรจะเริ่มจากตรงไหนในการศึกษาดีครับ
เพราะดูเหมือนมันเยอะแยะไปหมด
ตอบ ก็ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร หาหนังสือที่
กะทัดรัดหน่อย คือไม่ตอ้ งเอาพระไตรปิ ฎก เพราะว่ามันมากมาย มีหนังสือที่
รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็ นหมวดเป็ นหมู่ แล้วก็มาเปิ ดอ่านดู หรือว่า
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อ่านหนังสือทางภาคปฏิบตั ขิ องครูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้ ท่านก็จะเอาแต่แก่นๆ เอา
แต่เนื้อๆมาสอน จะได้ไม่ตอ้ งไปเสียเวลาไปงมอยู่ในนํา้ มีแต่นาํ้ ลาย เอาแต่แก่น
เช่นศีลสมาธิปญั ญา แค่น่ีก็พอแล้ว ถ้าอยากจะรูว้ า่ พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบตั ิ
อะไร ก็มสี ามข้อนี้ คือทําทาน รักษาศีล แล้วก็ภาวนา แล้วเราก็ไปศึกษา
รายละเอียดของแต่ละข้อว่า ทําทานนี้ทาํ อะไรบ้างถึงเรียกว่าทําทาน รักษาศีลข้อ
ไหนถึงจะเรียกว่าเป็ นการรักษาศีล ภาวนาทําอย่างไรถึงจะเรียกว่าภาวนา ภาวนา
มีสองระดับ มีสมถภาวนาทําใจให้สงบ วิปสั สนาภาวนาทําใจให้ฉลาด มันก็มี
รายละเอียดทีเ่ ราจะต้องเข้าไปศึกษา ตามลําดับต่อไป
ถาม ในทางพุทธศาสนา ทําไมคนเราเกิดมาไม่เท่ากันครับ คนทีเ่ กิดมามีโรคประจําตัว
ตัง้ แต่เกิด เกิดจากอะไร คือผมมีโรคประจําตัวตัง้ แต่เด็ก โดยไม่รูส้ าเหตุ ต้องกิน
ยาทุกวัน อยากทราบว่าเป็ นเพราะการมีกรรมหรืออะไร แล้วเราจะอยู่กบั มัน
อย่างไรดี มีทางทีจ่ ะยอมรับโรคนี้แล้วมีความสุขได้อย่างไร มันจะมีปาฏิหาริยท์ ่ี
จะช่วยให้โรคหายได้ไหมครับหากบําเพ็ญภาวนามากๆ
ตอบ คือความแตกต่างของคนเรา ก็อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า กรรมเป็ น
เครื่องจําแนกแยกสัตว์ให้เป็ นอะไรต่างๆ คําว่ากรรมนี่เป็ นคํากลางๆ คือเป็ นการ
กระทํา ซึง่ มีสองอย่างทีส่ าํ คัญก็คอื การทําบุญกับการทําบาป มักจะพูดบุญกรรม
แทนทีจ่ ะบุญกับบาป คนทีเ่ รามาเกิดแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บนี้ เป็ นอานิสงส์ของบาปที่
เราทํามาในอดีต มันก็ตดิ ตัวมากับเรา คนทีม่ าแล้วไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ ก็เป็ น
อานิสงส์ของการไม่ได้ทาํ บาป หรือได้ทาํ บุญมา ทีน้ เี มือ่ มันเกิดผลขึ้นมาแล้วเราก็
ทําอะไรมันไม่ได้ เราก็ตอ้ งอยู่กบั มันไป วิธีทจ่ี ะอยู่กบั มันแบบไม่ทกุ ข์ก็คอื อย่าไป
อยากหนีมนั อย่าไปอยากให้มนั หาย คิดว่าคือมันมาแล้วเดีย๋ วถ้ามันจะหายมันก็
หาย ถ้ามันไม่หายก็อยู่กบั มันไป เราก็จะไม่เดือดร้อน การภาวนาก็เพือ่ ทําใจให้
เราอยู่กบั มันให้ได้น่ีเอง ภาวนาแล้วเราก็จะมีกาํ ลังทีจ่ ะหยุดใจ หยุดความอยาก
ให้สง่ิ ทีเ่ ราไม่อยากไม่ชอบให้มนั หายไป แต่มนั เป็ นสิง่ ทีม่ นั ไมหาย เราก็จะทําใจ
อยู่กบั มันได้โดยทีไ่ ม่ทกุ ข์กบั มัน ถ้าเราไม่ภาวนา เราก็จะเกิดความอยากอยู่
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เรื่อยๆ อยากให้สวิ อันนี้มนั หาย อยากจะให้ตาํ หนิตรงนี้มนั หาย ทําอย่างไรมันก็
ไม่ยอมหาย ก็ทกุ ข์กบั มันไป แต่พอภาวนาทําใจให้สงบแล้ว ไม่สนใจ มันจะอยู่ก็
อยู่ จะหายก็หาย ไม่เป็ นไร นี่คอื ผลทีเ่ ราได้รบั จากการภาวนา คือจะดับความ
ทุกข์วุน่ วายใจกับวิบากกรรมของเราได้ เราจะอยู่กบั วิบากกรรมของเราได้
ถาม ทีท่ าํ งานมีเป้ าหมายให้ทาํ โดยบอกว่าเชื่อว่าเราทําได้ และเราต้องทําตามเป้ าหมาย
นัน้ จึงอยากเรียนสอบถามว่า ความเชื่อและความอยากเหมือนกันหรือไม่ และ
เราอยากทําตามเป้ าหมายนัน้ เป็ นกิเลสหรือไม่ครับ
ตอบ การทํางานนี้มนั ก็เป็ นการทํางานของกิเลส ต้องการทีจ่ ะมีรายได้เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ
ปี น้ ีตอ้ งเพิม่ ร้อยละ ๑๐ แล้วเขาก็ตอ้ งพูดเป็ นทางจิตวิทยา เชื่อว่าคุณทําได้ เท่า
นัน้ เอง เพราะว่าถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ตอ้ งออก เพียงแต่วา่ เขาไม่พดู ตรงนัน้ เท่า
นัน้ เอง ทีน้ คี ุณจะทําได้ไม่ได้ก็เรื่องของคุณ ถ้าคุณไม่ทาํ ทําไม่ได้ เขาก็หาคนอื่น
มาทําแทนคุณเท่านัน้ เอง
ถาม เราจะสอนเด็กอย่างไรทีจ่ ะให้เด็กในวัยเรียนไม่มแี ฟน หรือสนใจในเรื่องนี้ และ
ควรเริ่มต้นสอนตัง้ แต่อายุเท่าไหร่ดคี ะ
ตอบ ความอยากมีแฟนมันติดมากับใจของคนทุกคน ห้ามมันไม่ได้ เพียงแต่อย่าไป
เปิ ดโอกาสให้มนั มีช่องไปมีแฟนเท่านัน้ เอง
ถ้ามันยังเด็กอยู่ก็ตอ้ งคอย
ควบคุมดูแล ไปไหนก็อย่าปล่อยให้ไปคนเดียว คอยคุมแจ จนกว่าจะบรรลุนิติ
ภาวะ จนกว่าทีจ่ ะพึง่ ตัวเองได้ ดูแลตัวเองได้ มีครอบครัวของตนเองได้ ค่อย
ปล่อยเขาไป เหมือนกับหมานะ เราก็ตอ้ งมีเชือกมัดไว้ ไม่ใช่ปล่อยให้มนั ออกไปขี้
ตามสถานทีต่างๆ แล้วให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน ด่าเรา ถ้าเราเลี้ยงหมา เวลาเรา
ปล่อยหมาออกนอกบ้าน เราก็ตอ้ งจูงมันไป มีเชือกมีอะไรรัดตัวมันไว้ แล้วก็มี
ถุงพลาสติกคอยเก็บอุจจาระ เพราะทีเ่ มืองนอกนี่เขาปรับนะ ถ้าปล่อยให้สุนขั
อุจจาระแล้วไม่เก็บอุจจาระของสุนขั นี่ ถือว่าทําผิดกฎหมาย เพราะไปสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ฉันใดลูกเราก็เหมือนสุนขั นี่ เราก็ตอ้ งผูกมันไว้ โบราณ
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เขาก็บอกอยู่แล้วว่า รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี สมัยนี้ไม่กล้าตีลูกกัน หาว่าโหดร้าย
ทารุณไม่มคี วามเมตตา การตีมนั มีตสี องแบบ ตีแบบโหดร้ายก็มี ตีแบบเมตตาก็
มี ตีแบบเพือ่ ปราม เพือ่ อบรมสัง่ สอน ว่าทําอย่างนี้แล้วจะเกิดโทษขึ้นมา ตีได้ถา้ ตี
แบบนี้ แต่ถา้ ตีดว้ ยความโกรธเกลียด มันดื้อเหลือเกินบอกยังไงก็ไม่ยอมฟัง
ฟาดจนกระทัง่ มันสลบอย่างนี้ อย่างนี้มนั ไม่ควรตี ตีแบบนัน้ ไม่เกิดผล มันจะ
กลับมาโกรธมาเกลียดเรา แล้วจะไม่เชื่อฟังเราต่อไป เข้าใจไหม ฉะนัน้ ก็ตอ้ งคอย
ควบคุมเด็ก เด็กมันยังเล็กอยู่ไม่รูผ้ ดิ ถูกดีชวั ่ อย่าปล่อยให้ไปทําอะไรโดยอิสระ
เพราะถ้าเผลอแล้วมันไปทําทันที ความอยากมีแฟน คือกามตัณหานี่มนั ติดมา
มันถึงมาเกิดกันไง ถ้าไม่มกี ามตัณหามันก็ไม่มาเกิดกันหรอก พวกเราทัง้ หมดก็มี
กันทัง้ นัน้ แหละ มีมากมีนอ้ ย แล้วก็มสี ติมปี ญั ญาทีจ่ ะคอยควบคุมมันได้มาก
น้อยเพียงไรเท่านัน้ เอง ฉะนัน้ เราต้องคอยควบคุมเด็กของเรา อย่าปล่อยให้มี
โอกาสไปทําอะไรต่างๆทีย่ งั ไม่ควรทําในขณะทีย่ งั เป็ นเด็กอยู่
ถาม มีคนถามว่า ถ้าผลชิ้นเนื้อเป็ นมะเร็ง จะรักษาดีไหมคะ
ตอบ ก็ตามใจ อยู่ทใ่ี จของผูเ้ ป็ นเจ้าของร่างกายนัน้ ก็ได้ทงั้ สองทาง คนที่เขาทําใจได้
แล้ว ก็แล้วแต่เขา ถ้าเขาไม่อยากจะต้องมาทรมานกับการรักษา ก็ปล่อยเขาไป ถ้า
เขายังคิดว่า รักษาแล้วยังอยู่ต่อไป และทําประโยชน์ได้ เขาก็ทาํ ไป เขายอมเจ็บ
กับการดูแลรักษา อันนี้เป็ นเรื่องของใจของแต่ละคนว่า มีธรรมมากน้อยเพียงไร
สามารถทีจ่ ะเลือกได้วา่ จะทําอย่างไร คนทีม่ ธี รรมแล้วทําได้ทงั้ สองทาง คือรักษา
ก็ได้ไม่รกั ษาก็ได้ แต่ถา้ จะรักษาหรือไม่รกั ษา ก็อาจจะเล็งถึงประโยชน์ทจ่ี ะ
ตามมา ซึง่ ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ประโยชน์กบั ตนเอง แต่ประโยชน์กบั ผูอ้ ่นื เพราะผูท้ ม่ี ี
ธรรมแล้วมีประโยชน์เต็มตัวอยู่แล้ว ก็ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องอยู่ต่อไป ทีอ่ ยู่
ต่อไปก็เพือ่ ประโยชน์สุขของผูอ้ ่นื เช่นพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
ท่านไม่ได้อยู่เพือ่ ประโยชน์สุขของท่าน เพราะว่าท่านได้ประโยชน์สุขเต็มเปี่ ยมอยู่
ภายในหัวใจแล้ว อยู่ต่อไปทําอะไรต่อไปมากน้อยเพียงใด ก็ไม่ได้ทาํ ให้มนั เพิม่
มากขึ้นหรือลดน้อยลงไป แต่อย่างใด แต่อยู่ไปเพือ่ ประโยชน์สุขของผูอ้ ่นื ผูท้ ย่ี งั
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มีโอกาสจะได้รบั ประโยชน์สุขจากการอยู่ของท่าน ท่านก็อาจจะอยู่ต่อไป แต่ถา้
ท่านคิดว่าอยู่ไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ก็ไม่รูจ้ ะอยู่ไปทําอะไร สอนปาก
เปี ยกปากฉีกมันก็เท่าเดิม ก็ไปดีกว่า
ถาม เวลาทีเ่ ราเกิดตัณหาความอยาก หรือความไม่อยากขึ้นมานะครับ แล้วเราเผลอ
ปล่อยให้มนั เกิดขึ้น แล้วพึง่ มาดึงสติกลับมา รูก้ ลับมา ว่ามันเกิดขึ้น แล้วเกิด
ความรูส้ กึ ว่า เสียใจ หรือสลดหดหู่กบั สิง่ ทีเ่ ราปล่อยให้มนั เผลอไป เราควรที่
จะต้องทําอย่างไรครับ
ตอบ อย่าไปเสียใจเวลาทีไ่ ม่ควรจะทําแล้วไปทํา ทําแล้วไปเสียใจมันก็ไม่เป็ นประโยชน์
อะไร ก็ตงั้ ใจว่าครัง้ ต่อไปก็พยายามอย่าไปทํามันอีกก็แล้วกัน ครัง้ นี้พลาดไป
เหมือนกับครัง้ นี้เราไปสอบแล้วเราสอบตก คราวหน้าเราก็ไปสอบใหม่ สอบไป
จนกว่าจะผ่าน
ถาม เราควรทีจ่ ะเชื่อคําทํานายทายทักของหมอดูหมอดวง ทีอ่ าจจะทํานายถึงเรื่องภัย
พิบตั ิ ต่างๆนี่เราควรจะเชื่อไหมครับ
ตอบ ไม่รูใ้ ครเขารูจ้ ริงหรือเปล่า เรื่องราวเหล่านี้ คิดว่ามันไม่มใี ครรูจ้ ริง นอกจากพวก
ทีเ่ ขามีความรูท้ างวิทยาศาสตร์ เช่น พยากรณ์อากาศ กรมอุตนุ ิยมวิทยานี้ อย่าง
น้อยการพยากรณ์ของเขา มีเหตุมผี ล ก็เป็ นไปตามทีเ่ ขาพยากรณ์กนั แต่ส่วน
เรื่องทํานายทายทักว่า เห็นภายในนี้ เราไม่เชื่อหรอก แต่คนอื่นจะเชื่อเราก็ไม่ได้วา่
อะไร แต่เราเชื่อว่า อะไรจะเกิดมันก็ตอ้ งเกิด มีคนมาบอกว่าจะเกิดหรือไม่เกิด ก็
ไม่สาํ คัญอะไร ข้อสําคัญก็คอื ว่าเราพร้อมทีจ่ ะรับมันหรือเปล่า อย่างนี้จะดีกว่า ให้
เราคิดว่าจะต้องมีภยั ทุกวัน แล้วเราเตรียมตัวรับกับภัยมันทุกวัน ถ้าเราเตรียม
ตัวรับกับมันได้เราจะไม่เดือดร้อน เวลามันเกิดภัยพิบตั ติ ่างๆขึ้นมา
ถาม แล้วถ้าเราจะเตรียมรับมือกับภัยทีจ่ ะเกิดขึ้น ควรจะทําอย่างไรครับ
ตอบ ก็ปฎิบตั ธิ รรม ทําใจให้สงบ แล้วใจก็จะรับกับภัยทุกแบบได้ ภัยทีเ่ กิดกับร่างกาย
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ของเรา ภัยทีเ่ กิดกับธรรมชาติ ภัยทีเ่ กิดกับบุคคลอื่น เราจะรับได้หมด ถ้าใจของ
เรามีความสงบมีปญั ญา
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กัณฑ์ท่ี ๕๐๓

ขึ้นรางวัล

๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
พวกเราทีไ่ ด้มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันและปฏิบตั ธิ รรมกันนี้
เป็ นเหมือนพวกทีไ่ ด้ถกู
ลอตเตอรี่รางวัลทีห่ นึ่ง เพราะเราได้พบกับสิ่งที่หายากอยู่ ๔ ประการด้วยกัน คือ หนึ่ ง
การได้มาเกิดเป็ นมนุ ษย์ อันนี้ก็เป็ นของยาก การปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละ
พระองค์กเ็ ป็ นของยาก การดํารงชีวติ อยูก่ เ็ ป็ นของยาก และการได้ฟังเทศน์ฟังธรรม
คําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็เป็ นของยาก เป็ นของยากทีจ่ ะเกิดขึ้น และผลที่
เราจะได้รบั จากการที่เราได้พบกับของยาก ๔ ประการนี้ ก็คือมรรคผลนิ พพาน เป็ น
รางวัลที่หนึ่ งของพระพุทธศาสนา ของชีวติ เมือ่ พวกเรานี้ได้มาพบกับของยากแล้ว มี
โอกาสแล้วทีจ่ ะได้รบั รางวัลทีห่ นึ่ง คือรับมรรคผลนิพพาน สิง่ ทีพ่ วกเราควรทีจ่ ะกระทํา
กัน ก็คอื รีบไปขึ้นรางวัลกัน เหมือนกับเวลาทีถ่ กู ลอตเตอรี่รางวัลทีห่ นึ่ง เราจะรีบไปขึ้น
รางวัลกัน เพราะถ้าเก็บไว้เดีย๋ วอาจจะหายไปหรือตายไปก่อน ก็จะไม่ได้รบั รางวัล ฉันใด
การทีเ่ ราได้มาเกิดเป็ นมนุ ษย์น้ ี ก็เป็ นสิง่ ทีย่ ากมาก เพราะการเกิดของมนุษย์แต่ละคนนี้
ก็เกิดได้ทลี ะไม่มาก ไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทีเ่ ขาเกิดกันทีเป็ นฝูงเป็ นคอก และการ
จะมาเกิดได้นนั้ จะต้องมีบญ
ุ หรือบาปเท่าเทียมกัน คือบาปก็ไม่สามารถดึงไว้ให้อยู่ใน
อบายได้ บุญก็ไม่สามารถดึงให้ไปอยู่บนสวรรค์ได้ ก็จะต้องมาเกิดเป็ นมนุษย์ การจะเกิด
เป็ นมนุษย์ก็ตอ้ งรอช่องของการทีจ่ ะมีมนุษย์ได้ คือต้องมีให้คนตัง้ ครรภ์ สมัยนี้คนก็
ตัง้ ครรภ์กนั ไม่มาก มีการใช้ยาทีเ่ รียกว่าคุมกําเนิดกันด้วยวิธีการต่างๆ ช่องทีจ่ ะมาให้เกิด
เป็ นมนุษย์ก็ย่งิ ยากขึ้นไป ใครได้มาเกิดเป็ นมนุษย์น่ีก็ถอื ว่าโชคดี
สองการเกิดของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็ นของยาก นานๆจะมีพระโพธิสตั ว์ผูท้ พ่ี ร้อม บารมีทงั้
๑๐ ประการทีจ่ ะตรัสรูพ้ ระธรรมอันประเสริฐได้ดว้ ยพระองค์เอง นานๆจะมีพระพุทธเจ้า
มาปรากฏในโลกนี้สกั ครัง้ หนึ่ง และการทีไ่ ด้มชี วี ติ อยู่น้ กี ็เป็ นของยากเช่นเดียวกัน เวลาที่
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ได้เกิดนี้ก่อนจะเกิดนี้ก็มอี ปุ สรรค เดีย๋ วนี้ก็มกี ารทําแท้งกันมาก เพราะไม่อยากทีจ่ ะเลี้ยง
ลูกกัน อยากจะมีความสนุกสนานกัน แต่ไม่อยากทีจ่ ะรับภาระเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากัน เวลา
ตัง้ ครรภ์ก็มกั จะไปทําแท้งกัน อันนี้ก็ทาํ ให้เกิดอยู่ในท้องได้ไม่ก่วี นั ก็ตาย แล้วพอออก
จากท้องมาก็อาจจะอยู่ได้ไม่ก่วี นั บางคนก็เกิดมาได้ไม่ก่ชี วั ่ โมงก็ตายไป บางคนก็ไม่ก่วี นั
บางคนก็ไม่ก่เี ดือน บางคนก็ไม่ก่ปี ี ตายกันไป ทีจ่ ะอยู่กนั ไปจนแก่เฒ่านี้ก็ยาก หายาก
มาก การมีชวี ติ อยู่น้ ีจงึ เป็ นของยาก การทีพ่ วกเราตอนนี้มชี วี ติ อยู่น้ กี ็ถอื ว่าเราได้ของยาก
และการทีเ่ ราจะได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมนี้ก็เป็ นของยาก
เมืองไทยถึงแม้วา่ จะเป็ นเมืองพุทธก็ตาม และมีคนนับถือพุทธศาสนากัน ๙๐ กว่า
เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีชาวพุทธทีฟ่ งั เทศน์กนั อย่างจริงๆจังๆนี้ มีสกั กี่คนกัน บางทีฟงั ก็ฟงั
แบบทัพพีในหม้อแกง พอพระตัง้ นะโมก็หลับสัปหงกไป หรือฟังไปแล้วก็คดิ เรื่องโน้น
เรื่องนี้ไป บางแห่งก็คุยกันไป ธรรมทีแ่ สดงนี้ไม่ได้เข้าไปถึงใจ ก็เป็ นเหมือนกับทัพพีใน
หม้อแกง ทัพพีน้ ีถงึ แม้จะอยู่ในหม้อแกงนานซักเท่าไหร่ก็ตาม จะไม่รูว้ า่ เป็ นแกงชนิดใด
ไม่เหมือนการฟังธรรมแบบลิ้นกับแกง ลิ้นนี้พอสัมผัสกับรสแกงเพียงหยดเดียว ก็จะรูว้ า่
เป็ นแกงชนิดใด
คนทีฟ่ งั ธรรมด้วยจิตใจทีส่ งบตัง้ มันและพิ
่
จารณาตามนี้หายากมาก
เพราะถ้าฟังแบบนัน้ แล้วจะมีโอกาสทีจ่ ะได้บรรลุธรรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว หรือ
ไม่เช่นนัน้ ก็นาํ ไปสู่การปฏิบตั ทิ เ่ี ข้มข้น เพือ่ ให้ได้บรรลุธรรมตามลําดับต่อไป ไม่ใช่ฟงั สัก
แต่วา่ ฟัง ฟังแล้วก็ไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลงในชีวติ การบําเพ็ญการปฏิบตั กิ ็ไม่มเี พิม่ ขึ้น ฟัง
แล้วก็กลับไปดําเนินชีวติ เหมือนเดิม เคยทําอะไร เคยกินอะไร เคยเทีย่ ว เคยอยู่อย่างไร
ก็ทาํ อย่างนัน้ ต่อไป การฟังธรรมอย่างนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร
นี่คอื สิง่ ทีย่ าก ๔ ประการด้วยกัน ทีจ่ ะทําให้พวกเรานี้ทไ่ี ด้พบสิง่ ทีย่ าก ๔ ประการนี้
ได้รบั รางวัลอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธศาสนา ก็คอื ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกัน
ถ้าเราไม่ได้เป็ นมนุษย์ เรามาเกิดในยุคทีม่ พี ระพุทธศาสนา เช่นมาเกิดเป็ นเหมือนกับสัตว์
เดรัจฉานทีอ่ ยู่บนเขานี้ เกิดเป็ นกวาง เกิดเป็ นลิง เกิดเป็ นนก เกิดเป็ นงู เป็ นสิงสาราสัตว์
ชนิดต่างๆ เราก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา ไม่ได้รบั ประโยชน์จากพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะไม่สามารถปฏิบตั ิ เพือ่ ให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้
32

ถึงแม้วา่ จะได้มาเกิดในยุคทีม่ พี ระพุทธศาสนา มีการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ได้
เกิดเป็ นมนุษย์ก็จะไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ได้ปฏิบตั ธิ รรม ถ้าได้เกิดเป็ น
มนุษย์แล้ว และได้เกิดในแดนของพุทธศาสนา แต่กลับไม่สนใจทีจ่ ะศึกษาฟังเทศน์ฟงั
ธรรมกัน ไม่ศึกษาไม่สนใจทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมกันอย่างเต็มที่ เต็มรูปแบบ การทีจ่ ะได้มรรค
ผลนิพพานก็ไม่ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกัน เป็ นพุทธศาสนิกชน เป็ นมนุษย์ แต่บางทีก็ไม่
ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน ฟังก็ฟงั พอเป็ นพิธี ฟังแล้วก็ไม่ได้เข้าอกเข้าใจอะไร ไม่ได้นาํ ไปสู่
การปฏิบตั ทิ เ่ี ข้มข้นและจริงจังตามลําดับต่อไป อันนี้ถงึ แม้ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้มาพบ
กับพระพุทธศาสนา ก็ยงั ไม่ได้รบั ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา
และนอกจากการทีเ่ ป็ นมนุษย์แล้ว ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ยงั ต้องมีชวี ติ อยู่ ถ้า
ตายไปก็ไม่สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรม ไม่สามารถทีจ่ ะศึกษาธรรมได้ ก็จะไม่สามารถรับ
มรรคผลนิพพานได้ ถ้าเป็ นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนา ได้มชี วี ติ อยู่ แต่ไม่สนใจที่
จะศึกษาทีจ่ ะปฏิบตั ิ ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง ก็จะไม่ได้รบั มรรคผล
นิพพานเช่นเดียวกัน ผูท้ ไ่ี ด้รบั มรรคผลนิพพานนี้ เช่นครูบาอาจารย์ต่างๆทีเ่ ราเคารพบูชา
กราบไหว้ ท่านเป็ นมนุษย์เหมือนพวกเรา ท่านได้พบพระพุทธศาสนาเหมือนพวกเรา เมือ่
ท่านยังมีชวี ติ อยู่ ท่านได้ศึกษาได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมจนเกิดศรัทธา ทีน่ าํ ไปสู่การปฏิบตั ิ
อย่างเข้มข้น อย่างเต็มที่ จึงทําให้ท่านได้รบั มรรคผลนิพพานกัน
นี่คอื สิง่ ทีย่ าก ทีห่ ายากในโลกนี้ ทีพ่ วกเรานี้ได้เข้ามาพบแล้ว สิง่ ทีเ่ รายังไม่ได้ทาํ กันอย่าง
เต็มที่ ก็คอื ศึกษากันอย่างจริงจัง และปฏิบตั กิ นั อย่างจริงจังนัน่ เอง คําว่าจริงจังก็ศึกษา
และปฏิบตั เิ ป็ นเหมือนมืออาชีพ ไม่ใช่เป็ นมือสมัครเล่น ถ้ามือสมัครเล่นนี้ จะมาศึกษามา
ปฏิบตั ธิ รรมในวันทีม่ เี วลาว่างจากภารกิจการงานอื่นๆ ถ้ายังมีภารกิจการงานอื่นๆแล้วมา
ศึกษามาปฏิบตั ธิ รรมในช่วงวันหยุด ในเวลาว่าง นี่ยงั ไม่ถอื ว่าเป็ นนักปฏิบตั มิ อื อาชีพ ยัง
ไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้รบั มรรคผลนิพพาน ผูท้ จ่ี ะได้รบั มรรคผลนิพพานนี้ตอ้ งเป็ นระดับมือ
อาชีพ พวกทีจ่ ะไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กเพือ่ รับเหรียญทองนี้ จะต้องเป็ นผูท้ เ่ี ป็ นนักกีฬา
มืออาชีพ คือไม่มภี ารกิจการงานอื่นๆ นอกจากการฝึ กซ้อมกีฬาทีจ่ ะแข่งขันกับผูอ้ ่นื
เพือ่ ทีจ่ ะได้ชยั ชนะได้เหรียญทอง พวกนักกีฬาโอลิมปิ กนี้ส่วนใหญ่เขาไม่มอี าชีพอย่างอื่น
33

เขาได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลหรือจากองค์กรต่างๆ เพือ่ ให้เขาได้มเี วลาซ้อมกีฬาได้
อย่างเต็มที่ พวกทีเ่ ป็ นนักปฏิบตั มิ อื อาชีพ ก็คอื พระภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณี หรือแม่ชเี ป็ น
ต้น ก็มผี ูส้ นับสนุนในเรื่องของปัจจัย ๔ ทําให้ไม่ตอ้ งไปเสียเวลากับการทํามาหากิน เพือ่
จะได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง มีเวลาเต็มร้อยคือตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ไว้สาํ หรับการบําเพ็ญ
สําหรับการปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา ทีจ่ ะทําให้จติ ใจได้บรรลุมรรคผลนิพพานกัน
นี่คอื การขึ้นรางวัลทีห่ นึ่งของพระพุทธศาสนา เมือ่ เราถูกรางวัลแล้ว สิง่ ทีเ่ ราต้องทําก็ตอ้ ง
ไปรับรางวัลทีๆ่ เขามีการให้รางวัลกัน เช่น ทีส่ าํ นักงานสลากกินแบ่ง ถูกลอตเตอรี่รางวัล
ทีห่ นึ่งนี้ก็ไปขึ้นรางวัลทีน่ นั ่ เพราะทีอ่ ่นื เขาไม่รบั ขึ้นเพราะเป็ นเงินจํานวนมันมาก ก็ตอ้ งไป
ขึ้นทีส่ าํ นักงานสลากกินแบ่งเอง การที่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ งของพระพุทธศาสนา
แล้ว สิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องไปขึ้นรางวัล วิธีข้ ึนรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือ
การศึกษาการปฏิบตั ิอย่างจริงจังและอย่างเต็มที่
ถึงจะได้รบั รางวัลได้อย่างรวดเร็ว
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้แล้วว่า ถ้าศึกษาและปฏิบตั กิ นั อย่างจริงจังอย่าง
เต็มที่ ภายใน ๗ วัน ๗ เดือน หรือ ๗ ปี จะต้องได้รบั ผลอย่างแน่นอน
นี่คอื การรับรางวัลของพระพุทธศาสนา ต้องศึกษาและปฏิบตั แิ บบมืออาชีพ เช่นเป็ นภิกษุ
สามเณรนี้ไม่มหี น้าทีอ่ ะไร การมาบวชนี้ก็เพือ่ มาศึกษา เพือ่ มาปฏิบตั ติ ามคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ด้วยสุปฏิปนั โน อุชุ ญายะ สามีจปิ ฏิปนั โน ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ปฏิบตั ดิ กี ็
คือปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ถ้าเป็ นนักเรียนก็สอบได้คะแนนเกรด ๔ ๐.ไม่มขี อ้ บกพร่องเลย
ทําเต็มได้ทกุ วิชาทุกแขนง ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องก็คอื ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั ิ
ทุกประการ ไม่วา่ จะเป็ นการทําทาน ไม่วา่ จะเป็ นการรักษาศีล ไม่วา่ จะเป็ นการภาวนา ทํา
ตามแบบฉบับทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมา และพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้บาํ เพ็ญ
มา ถ้าปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง ผลก็จะต้องเกิดขึ้นมา
อย่างแน่นอน การบรรลุเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ ก็จะเป็ นผลทีจ่ ะตามมา ตามลําดับ
จนถึงขัน้ สูงสุด คือขัน้ ของพระอรหันต์ ขัน้ ของพระนิพพาน เกิดจากการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบ เกิดจากการบําเพ็ญอย่างมืออาชีพ คือบําเพ็ญอย่างเต็มร้อย เต็มที่ อย่างจริงจัง ไม่
ท้อถอย ไม่ย่อหย่อน ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ จนกว่าจะบรรลุผล นี่คอื สิง่ ทีผ่ ูท้ ป่ี รารถนาทีจ่ ะรับ
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รางวัลทีห่ นึ่งของพระพุทธศาสนา จําเป็ นจะต้องทุม่ เทชีวติ จิตใจให้กบั การศึกษาและกับ
การปฏิบตั เิ พียงอย่างเดียว ไม่ตอ้ งการทีจ่ ะไปยุ่งเกี่ยวกับภารกิจการงานอย่างอื่นเลย
และการทีจ่ ะทําอย่างนี้ได้ ส่วนหนึ่งก็ตอ้ งมีผูท้ ค่ี อยควบคุม ถ้าอยู่ตามลําพังของเรา ถ้า
เราไม่มคี วามแน่วแน่ ไม่มคี วามจริงจัง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โอกาสทีจ่ ะเถลไถลไปทําสิง่ นัน้
สิง่ นี้ก็มมี าก จึงต้องไปพึง่ ครูบาอาจารย์กนั ถ้าภิกษุบวชใหม่น้ ี ท่านบังคับเลยว่าต้องอยู่
กับครูบาอาจารย์อย่างน้อย ๕ พรรษาขึ้นไปก่อน ครูบาอาจารย์ทบ่ี รรลุธรรมแล้วนี้ ท่าน
จะคอยขนาบคอยดึงให้เข้าไปในแนวทางของการปฏิบตั ทิ ่ถี กู ต้อง เวลาเถลไถลจะไปทํา
สิง่ อื่นนี้จะถูกดุด่า ว่ากล่าวตักเตือน และถ้าดื้อดึงก็จะถูกขับไล่ออกจากวัดไป ต้องมีครู
บาอาจารย์ช่วยกํากับการปฏิบตั ิ เพราะว่าจะทําให้การปฏิบตั นิ ้ กี า้ วหน้าได้อย่างรวดเร็ว ถ้า
ไม่มคี รูบาอาจารย์น้ ี โอกาสทีจ่ ะเถลไถลออกนอกทางนี้ยงั มีมาก และอาจจะเสียเวลา
มากกว่าจะได้บรรลุธรรม
ดูตวั อย่างของหลวงปู่มนั ่ ท่านกว่าจะบรรลุธรรมนี่ท่านอายุย่างเข้าไปในวัย ๖๐ ขึ้นไป
แล้ว เพราะตามประวัตนิ ้ ีท่านไปอยู่เชียงใหม่ไปบําเพ็ญตามลําพังนี้ ในช่วงระยะอายุ ๖๐
ปี ช่วง ๖๐ ถึง ๗๐ ปี น้ ี ท่านบําเพ็ญตามลําพังอยู่ในเชียงใหม่เพียงผูเ้ ดียว ท่านไม่มคี รู
บาอาจารย์ทจ่ี ะมาคอยกําราบ คอยกํากับให้ท่านได้ปฏิบตั ิ ก่อนหน้านัน้ ท่านก็ปฏิบตั แิ ล้ว
ก็ไปทําภารกิจอย่างอื่น ไปเป็ นครูเป็ นอาจารย์พาพระเณรพาญาติโยมปฏิบตั ธิ รรมกัน
โดยทีต่ วั ท่านเองนัน้ ก็ยงั ไม่ได้บรรลุธรรมขัน้ สูงสุด จนในทีส่ ุดท่านก็เห็นโทษของการที่
จะเถลไถล ไม่บาํ เพ็ญงานของตนให้บรรลุลลุ ว่ งไปก่อน ก็เลยทิ้งหมูค่ ณะไป หนีไปอยู่ท่ี
เชียงใหม่ ไปอยู่กบั ชาวป่ าชาวเขา ธุดงค์ไปตามหมูบ่ า้ นต่างๆ แล้วก็บาํ เพ็ญอยู่ตามลําพัง
ถ้ามีพระเณรไปปรึกษาก็จะให้อยู่เพียงเดีย๋ วเดียว เช่นในช่วงเข้าพรรษา พอออกพรรษา
ท่านก็จะปลีกหนีไป จะไม่อยากจะอยู่กบั ใคร ไม่อยากจะสอนใคร ไม่อยากจะช่วยใคร
ในตอนนี้ เพราะถ้าช่วยคนอื่นสอนคนอื่น ก็ไม่มเี วลามาช่วยตนเอง มาสอนตนเอง ท่านก็
เลยไม่เกี่ยวข้อง ไม่คลุกคลีกบั หมูค่ ณะในช่วงนัน้ จนกระทัง่ ท่านได้บรรลุธรรมแล้ว
ประมาณอายุ ๗๐ นี้ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดียท์ เ่ี ป็ นลูกศิษย์ของหลวงปู่มนั ่ ก็ไปอาราธนา
ให้ท่านได้มาโปรดญาติโยมและพระภิกษุสามเณร ท่านก็เลยรับนิมนต์กลับมาอยู่ทางภาค
อีสาน มาอยู่ช่วง ๑๐ ปี สุดท้ายของชีวติ ของท่าน มีพระเณรเข้าไปศึกษาไปปฏิบตั ิ และได้
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บรรลุธรรมกันเป็ นจํานวนมาก อันนี้ก็เพียงแต่เปรียบเทียบตามทีไ่ ด้ศึกษาประวัตขิ อง
ท่านมา ว่าขนาดอายุ ๖๐ นี้ท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมเลย ก็แสดงว่าท่านยังไม่ได้ท่มุ เทชีวติ
จิตใจให้กบั การปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็ นเพราะไม่มคี รูบาอาจารย์ คอย
กํากับ คอยสัง่ คอยสอน ท่านอาจจะต้องศึกษาจากตําราบ้าง จากพระรูปนัน้ รูปนี้บา้ ง แต่
ไม่ได้เป็ นครูบาอาจารย์แบบทีจ่ ะคอยมาคอยกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดและอย่างต่อเนื่อง
จึงทําให้การบรรลุธรรมของท่านนี้ลว่ งไปถึงวัยชราแล้ว หลังอายุ ๖๐ ปี ไปแล้ว ช่วง ๑๐
ปี ทท่ี ่านอยู่ทเ่ี ชียงใหม่ ช่วงอายุ ๖๐ ถึง ๗๐ ปี นนั้ เป็ นช่วงทีท่ ่านได้บรรลุธรรมขัน้ สูง
หลังจากนัน้ แล้วท่านก็เลยรับนิมนต์จากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย ์ มาอยู่ทางภาคอีสาน มา
ตัง้ สํานักแล้วก็มพี ระเณรไปอยู่ไปศึกษาไปปฏิบตั ธิ รรม และไปบรรลุธรรม
นี่คอื เรื่องของการบําเพ็ญ เรื่องของการการปฏิบตั ิ ถ้าไม่เอาจริงเอาจังและถ้าไม่มคี รูบา
อาจารย์คอยกํากับควบคุมนี้ โอกาสทีจ่ ะได้บรรลุธรรมอย่างง่ายดายและรวดเร็วนี้ยาก
เพราะใจนี้ยงั มีกเิ ลสตัณหาทีจ่ ะคอยหลอกคอยล่อให้ไปหลงกับสิง่ อื่น แทนทีจ่ ะให้อยู่กบั
การปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง แต่ถา้ มีครูบาอาจารย์น่ีจะช่วยได้มาก เวลามีใครมาชวนให้ไป
นู่นมานี่ บางทีกต็ อ้ งไปขออนุญาตก่อน พอไปขออนุญาตก็รูว้ า่ ท่านก็ไม่ให้ไป ก็เลยไม่ไป
ขอให้เสียเวลา แต่ถา้ ไม่มคี รูบาอาจารย์น้ ี พอมีใครมาชวนให้ไปงานนัน้ งานนี้ งานวันเกิด
ของครูบาอาจารย์ งานศพของครูบาอาจารย์ หรืองานฉลองเจดียฉ์ ลองโบสถ์น่ี ถ้าไม่มคี รู
บาอาจารย์ทร่ี ูว้ า่ เป็ นการเถลไถล ก็จะไปกัน ไปแล้วก็เสียเวลาการบําเพ็ญ เสียเวลาการ
ปฏิบตั ิ การปฏิบตั เิ มือ่ ไม่เป็ นการต่อเนื่องนี้ มันจะทําให้ลา่ ช้าและยาวนาน เพราะเวลาไป
นี้ก็ไม่ได้ปฏิบตั ิ ถ้าเป็ นรถก็เหมือนรถทีป่ ี นขึ้นเขา พอเวลาไปทําภารกิจอย่างอื่นก็
เหมือนกับการปล่อยให้รถไหลกลับลงมาข้างล่าง พอกลับมาจะมาปฏิบตั กิ ็ตอ้ งมาเริ่มต้น
ใหม่ หรือต้องเริ่มจากจุดทีถ่ อยหลังลงมาใหม่ กว่าจะกลับไปถึงจุดทีๆ่ ก่อนจะออกไปเถล
ไถลนัน่ ก็เหนื่อยพอสมควร แล้วถ้ายังไม่เข็ดเดีย๋ วก็มเี รื่องนัน้ เรื่องนี้มาชวนให้ไปทําอยู่
เรื่อยๆ ถ้าปล่อยให้ทาํ อย่างนี้รบั รองได้วา่ ไม่มวี นั ทีจ่ ะสําเร็จได้ ถึงแม้วา่ จะได้มาบวชเป็ น
พระ มีความตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ทจ่ี ะบวชทีจ่ ะปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ แต่พอถึงเวลาปฏิบตั ิ
จริงๆก็ตา้ นกระแสของสิง่ ทีม่ าล่อใจไม่ได้ มาล่อให้ไปทําโน่นมาล่อให้ไปทํานี่ บางทีญาติ
โยมก็มานิมนต์ให้ไปสวด ไปขึ้นบ้านใหม่ ไปทําอะไรต่างๆ ความเกรงอกเกรงใจญาติโยม
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ทีม่ บี ญ
ุ มีคุณก็เลยทําให้ตอ้ งปฏิเสธไม่ได้ ก็เลยต้องเสียเวลา แทนทีจ่ ะได้บาํ เพ็ญอย่าง
ต่อเนื่อง เดีย๋ วก็ตอ้ งไปงานคนนัน้ เดีย๋ วก็ตอ้ งไปงานคนนี้ มันก็มงี านมาให้เรื่อยๆ ถ้าไม่
ปฏิเสธนะ ถ้าลองรับแล้วมันต้องมีคนอื่นมาขอนัดมาขอนิมนต์ต่อ คนนี้นิมนต์ได้เดีย๋ วก็
ต้องมีคนอื่นมานิมนต์ต่อ คนนัน้ ก็มวี นั เกิด คนนัน้ ก็มวี นั ตาย คนนัน้ ก็มขี ้นึ บ้านใหม่ มี
อะไรต่างๆทีต่ อ้ งการจะนิมนต์พระไป ถ้าลองรับงานหนึ่งแล้วรับรองได้วา่ ต้องรับเป็ นร้อย
เป็ นพันไป แต่ถา้ ไม่รบั งานหนึ่งแล้ว ไม่ตอ้ งรับหมดเลย แล้วเขาก็จะไม่มานิมนต์ให้
เสียเวลา เพราะเขารูว้ ่านิมนต์ก็ไม่ได้ไปอยู่ดี คนทีจ่ ะไม่รบั กิจนิมนต์ได้น้ ี ต้องเป็ นคนที่
ค่อนข้างทีจ่ ะหนักแน่นจริงๆ คือยอมให้เขาด่ายอมให้เขาเกลียด ยอมให้เขาโกรธ ยอมให้
เขาไม่พอใจ ยอมให้เขาเลิกคบค้าสมาคมกับเรา ไม่มาเหยียบวัดนี้อกี ต่อไป ก็ไม่เป็ นไร
ไม่มาเหยียบก็ดี วัดจะได้เบาขึ้น คนเหยียบมากๆมันก็หนัก คนเหยียบน้อยมันก็เบา ไม่
มีคนมาเลยก็ย่งิ ดี ยิ่งสงบ เหมาะกับการบําเพ็ญอย่างแท้จริง คนทีม่ งุ่ มันต่
่ อมรรคผล
นิพพานนี้จะไม่เกรงอะไรทัง้ นัน้ ไม่เกรงใจคน แต่เกรงธรรม ธรรมทีพ่ งึ จะได้ ถ้าไป
เกรงใจคนก็จะไม่ได้ธรรม ธรรมปฏิบตั กิ ็จะล้มเหลว ผลทีเ่ กิดจากปฏิบตั กิ ็จะต้อง
ล้มเหลวไป เพราะผลนี้เกิดจากเหตุ เหตุก็คอื การบําเพ็ญการปฏิบตั ิ ถ้าไม่มกี ารบําเพ็ญ
ไม่มกี ารปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องแล้ว ผลจะไม่เกิดขึ้นมาได้
เหมือนกับเวลาหมอผ่าตัดนี้ ถ้าผ่าปั ๊บแล้วก็ขอพัก ๑๕ นาที พักชัว่ โมงไปนัง่ ดืม่ กาแฟ ไป
ทําอะไรอย่างอื่น แล้วค่อยกลับมาผ่าต่อ รับรองได้คนไข้ตาย ไม่ฟ้ ื นล่ะ ไม่หาย เวลา
ผ่าตัดนี้หมอต้องยอมทรมาน ยอมทนยืนเป็ นชัว่ โมงๆ หรือถ้าจะสับเปลีย่ นก็ตอ้ งมีหมอที่
มีความสามารถเท่าเทียมกันมาคอยสับเปลีย่ นกัน การผ่าตัดนี้จะหยุดกลางคันไม่ได้ ฉัน
ใดการปฏิบตั ธิ รรมก็ควรจะเป็ นอย่างนัน้ เป็ นเหมือนกับการผ่าตัด ผ่าตัดใจ จิตใจ ผ่าเอา
กิเลสตัณหาออกจากจิตจากใจ ต้องทํากันอย่างต่อเนื่อง ไม่มกี ารหยุดไม่มกี ารยัง้ ไม่ว่า
จะเข้าพรรษาหรือออกพรรษา
ธรรมเนียมสมัยนี้บางทีเขาก็มาพุง่ เป้ ากันตอนช่วง
เข้าพรรษากัน ว่าเวลาเข้าพรรษานี้จะเอากันอย่างเต็มทีเ่ ลย ๓ เดือน แต่อกี ๙ เดือนนี้
พอออกพรรษาแล้วไม่เอาเลย ไม่เอาเต็มทีแ่ ล้วเอาแบบสบายๆ วันไหนอยากมาปฏิบตั กิ ็
ปฏิบตั ิ วันไหนไม่อยากปฏิบตั กิ ็ไม่ปฏิบตั ิ วันไหนจะไปงานนัน้ งานนี้ก็ไปกัน มักจะเป็ น
อย่างนี้ เห็นเวลาเข้าพรรษานี้รูส้ กึ ว่า ทุกคนตัง้ จิตอธิษฐานกัน ตัง้ จิตตัง้ ใจกันจะปฏิบตั ิ
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กันอย่างเต็มทีเ่ ลย พอออกพรรษาปั ๊บหายไปหมดเลย อีก ๙ เดือนค่อยมาว่ากันใหม่
แล้วอย่างนี้เมือ่ ไหร่มนั จะได้ผลเสียที มันจะได้ผลมันต้องเอากันตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
ยกเว้นเวลาหลับ ๗ วันต่ออาทิตย์ ๔ อาทิตย์ต่อเดือน ๑๒ เดือนต่อปี มันต้องปฏิบตั ิ
แบบไม่มกี ารหยุดไม่มกี ารหย่อน ไม่มกี ารยับยัง้ ยกเว้นมันเป็ นเหตุสุดวิสยั เจ็บไข้ได้ป่วย
แม้แต่ขณะเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ถ้าผูป้ ฏิบตั อิ ยู่ในขัน้ ภาวนาแล้ว ก็จะได้ใช้
การเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็ นอารมณ์ทดสอบจิตใจ
หรือเป็ นเครื่องทีจ่ ะกระตุน้ ให้เกิดการ
ภาวนาเพือ่ ปล่อยวาง ปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ป่วย ปล่อยวางร่างกาย ปล่อยวางความ
ตายของร่างกาย
การปฏิบตั นิ ้ ีสามารถปฏิบตั ไิ ด้ทกุ เวลา ถ้าผูป้ ฏิบตั เิ ข้าถึงขัน้ ของภาวนาจริงๆ คือเข้าสู่ขนั้
สติแล้ว สติน้ สี ามารถเจริญได้ตลอดเวลา ไม่วา่ ร่างกายจะอยู่ในสภาพไหนก็ตาม ใจนี้
สามารถทีจ่ ะเจริญสติได้ตลอดเวลา ตัง้ แต่เวลาตื่นขึ้นมาจนถึงหลับ การเจริญสติน้ เี ป็ น
สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดในการบําเพ็ญ ถ้าไม่มสี ติแล้ว เวลานัง่ สมาธิใจจะไม่มวี นั ที่จะรวม จะ
สงบเป็ นอัปปนาสมาธิได้เลย แล้วถ้าไม่มอี ปั ปนาสมาธิน้ ีจะไม่สามารถทีจ่ ะใช้ปญั ญามาฆ่า
กิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ถึงแม้จะรูว้ ่ากิเลสตัณหาเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี ไม่ควรจะ
กระทําตาม แต่ถา้ จิตไม่มกี าํ ลังของอุเบกขาไว้ตา้ น เวลาเกิดความอยากแล้วจะสูไ้ ม่ไหว
ถึงแม้รูว้ า่ การทําตามความอยากนี้ จะนําไปสู่ความทุกข์ก็ยงั อดไม่ได้ สูไ้ ม่ไหว เพราะใจ
ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะต้านความอยาก แต่ถา้ มีสมาธิมอี เุ บกขาแล้วนี่ ใจจะมีกาํ ลังทีจ่ ะหยุดกิเลส
ตัณหาต่างๆได้ ถ้าปัญญาบอกว่า นี่คอื กิเลสตัณหาไม่ควรจะทําตาม ทําแล้วจะนํามาซึง่
ความทุกข์ต่างๆ ความเดือดร้อนความวุ่นวายใจต่างๆ เช่นคนทีต่ ดิ ยาเสพติด ติดสุรา
ติดบุหรี่น้ ี ทีเ่ ลิกกันไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มอี เุ บกขา ไม่มสี มาธิกนั รูว้ า่ การดื่มสุราไม่ดี การ
เสพยาเสพติดไม่ดี สูบบุหรี่ไม่ดี แต่เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้ ห้ามใจตัวเองไม่ได้
เพราะไม่มอี เุ บกขา ไม่ใช่ไม่มปี ญั ญา มีปญั ญากัน รูโ้ ทษของความอยากเสพสิง่ ทีเ่ ป็ นภัย
ต่อร่างกายและจิตใจ แต่ไม่มกี าํ ลังใจทีจ่ ะสูก้ บั มัน แต่ถา้ มาฝึ กสมาธิได้ ทําใจให้สงบได้
ทําใจให้เป็ นอัปปนาฯได้ รับรองได้วา่ เลิกได้อย่างง่ายดาย พอรูว้ า่ มันไม่ดกี ็ไม่ไปทําตาม
มัน ใช้สติควบคุมใจพุทโธๆ ให้เข้าสู่สมาธิไป พอใจเข้าสู่สมาธิไปความอยากก็ถกู ระงับไป
พอออกมาความอยากนัน้ ก็หายไป อ่อนกําลังลงไป เพราะเราไม่ได้ทาํ ตามความอยาก
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ความอยากมันจะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆ ทุกครัง้ ที่เราไม่ทาํ ตามความอยาก แล้วเดี๋ยวไม่
นานความอยากนั้นก็จะหมดแรงไป แต่ทกุ ครัง้ ที่เราทําตามความอยากนี้ ก็เป็ นการ
เสริมความอยากให้มีกาํ ลังเพิ่มมากขึ้น ก็จะกลับมาแรงกว่าเก่า เคยสูบบุหรี่วนั ละซองก็
จะกลายเป็ นสองซอง เคยดืม่ สุราวันละครึ่งขวดก็อาจจะกลายเป็ นหนึ่งขวด
อันนี้เป็ นเรื่องของความอยาก และของความไม่อยาก จะละความอยากได้น้ ีจะต้องมีอปั ป
นาสมาธิทม่ี อี เุ บกขาเป็ นผล จิตรวมลงสักแต่วา่ รู ้ ไม่มอี ะไรเหลืออยู่ มีแต่ความว่างและ
ความสงบ ความสุขใจ ทีเ่ ป็ นความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ ปวง มีอเุ บกขา อันนี้แหละที่
ทําให้เราไม่ตอ้ งไปหาความสุขจากสิง่ อื่นๆ เช่นยาเสพติด หรือสุรายาเมา หรือบุหรี่ หรือ
การเทีย่ ว การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เช่นเดียวกัน เหตุหนึ่งทีพ่ วกเรามาบวช
กันไม่ได้ก็เพราะว่ายังติดอยู่กบั การเทีย่ ว กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่
นัน่ เอง เพราะว่าเรายังไม่มคี วามสุขทดแทน ถ้าเราฝึ กสติจนสามารถทําใจให้สงบ ให้เป็ น
อัปปนาสมาธิได้ ให้มอี เุ บกขา ให้มคี วามสุขทีเ่ กิดจากความสงบทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้
ปวงได้ เราก็จะทิ้งความสุขแบบอื่นได้ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะทิ้งได้
ความสุขจากการได้อยู่ใกล้ชิดกับคนนัน้ คนนี้ ได้กระทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้ร่วมกัน มันจะไม่มี
กําลังสูค้ วามสุขทีไ่ ด้จากความสงบได้ รสแห่งธรรมชนะรสทัง้ ปวง รสแห่งธรรมก็รสของ
ความสงบนี่ เอง ถ้าเราได้ทาํ จิตให้สงบแล้ว มีสมาธิแล้ว จะสามารถบรรลุธรรมได้ ถ้ามี
ปัญญารูว้ า่ การทําตามความอยากต่างๆนี้ เป็ นการนําไปสู่ความทุกข์ ไม่ใช่ไปสู่การดับของ
ความทุกข์ต่างๆ
อย่างพวกทีม่ สี มาธิมฌี านแล้ว พอได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมกันเลย
สมัยนัน้ ไม่มใี ครมีปญั ญา ไม่มใี ครรูว้ ่าการทําตามความอยากนี้เป็ นการพาไปสู่ความทุกข์
ไม่ใช่พาไปสู่การดับทุกข์ พวกทีไ่ ม่รูม้ กั จะคิดว่าเวลาอยากมันทุกข์ ก็เลยต้องทําตาม
ความอยาก พอทําตามความอยากแล้วทุกข์ก็หายไป อยากสูบบุหรี่ พอได้สูบบุหรี่ ความ
ทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากสูบบุหรี่กห็ ายไป อยากดืม่ กาแฟ อยากไปเทีย่ ว พอได้ดม่ื
กาแฟได้ไปเทีย่ วปั ๊บความทุกข์นนั้ ก็หายไป เพียงแต่วา่ มันไม่หายอย่างถาวรเท่านัน้ เอง
มันหายชัว่ คราว แล้วเดีย๋ วก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่และแรงกว่าเก่า ต้องกินให้รสเข้มข้น
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กว่าเดิม ต้องเทีย่ วให้มากกว่าเดิม มันถึงจะมีความสุขมากกว่าเดิม มันไม่ได้หายไป การ
ทําตามความอยากนี้ ไม่ใช่เป็ นการดับความทุกข์ใจ แต่เป็ นการสร้างความทุกข์ใจ หรือ
เพิ่มความทุกข์ใจให้มีเพิม่ มากขึ้นตามลําดับต่อไป แต่การฝื นไม่ทาํ ตามความอยากนี่
เป็ นการที่จะทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปได้ และการที่จะฝื นได้ เราต้องมีส่งิ ที่
ดีกว่าจากการที่เราได้จากการทําตามความอยาก คือมีความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่
เป็ นความสุขเหนื อกว่าความสุขทัง้ ปวง
เหนือกว่าความสุขทีไ่ ด้จากการดืม่ กาแฟ
เหนือกว่าความสุขทีไ่ ด้จากการไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ ถ้าเราได้ความสุขอันนี้แล้ว เรา
ก็จะทิ้งความสุขต่างๆได้ เวลาเกิดความอยากแล้วเรารูว้ า่ การทําตามความอยากนี้จะ
นําไปสู่ความทุกข์ ความวุ่นวายใจทีไ่ ม่มวี นั สิ้นสุด เราก็ไม่ทาํ ตาม เราก็ทาํ ใจให้สงบเป็ น
อุเบกขา ให้มคี วามสุขจากความสงบ เราก็ไม่ตอ้ งไปทําตามความอยาก เราก็จะหลุดพ้น
จากความอยากต่างๆ ทีส่ ร้างความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นภายในใจของพวกเรา
พอไม่มคี วามอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว ก็จะไม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยู่อกี ต่อไป
ใจก็จะเต็มเปี่ ยมไปด้วยบรมสุข ปรมัง สุขงั สุขไปตลอด เพราะตัวที่จะมาทําลาย
ความสุขคือความอยากต่างๆนี้ได้ถกู ทําลายไปหมดแล้ว ด้วยอํานาจของสมาธิ และ
ปัญญา หรือด้วยอํานาจของสติและปัญญา เพราะสมาธิก็เป็ นผลทีเ่ กิดจากการเจริญสติ
อย่างต่อเนื่องนัน่ เอง ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถทําใจให้สงบได้ ให้เป็ นอุเบกขา
ให้มคี วามสุขจากความสงบได้ ก็จะไม่ตอ้ งไปทําตามความอยาก เมือ่ ไม่ตอ้ งทําตามความ
อยาก ความอยากก็จะอ่อนกําลังลงไปตามลําดับ และหมดไปในทีส่ ุด หมดแล้วก็สบาย
ไม่มอี ะไรมารบกวนใจอีกต่อไป สิง่ ทีม่ าคอยรังควานใจมารบกวนใจนี้ไม่ใช่อะไร ไม่ใช่คน
นัน้ คนนี้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ แต่ความอยากของเรานี่เองทีม่ าเป็ นตัวรบกวนมารัง-ควานใจ เห็น
อะไรก็อยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ข้นึ มา ก็เลยเกิดความไม่พอใจกับสิง่ ทีเ่ ห็นเท่า
นัน้ เอง ถ้าไม่มคี วามอยากแล้ว เห็นอะไรก็จะเฉยๆ ได้ยนิ อะไรก็จะเฉยๆ ไม่มคี วามรูส้ กึ
รําคาญใจแต่อย่างใด ถ้าใจมีอเุ บกขา แต่พอไม่มอี เุ บกขานี้ เห็นอะไรปั ๊บจะเกิดอารมณ์
ขึ้นมาทันที อารมณ์รกั อารมณ์ชงั อารมณ์กลัวอารมณ์หลงขึ้นมา แล้วก็จะมีตณั หาความ
อยากตามมา พอมีตณั หาความอยากก็มคี วามไม่สบายใจตามมา แล้วแทนทีจ่ ะมาหยุด
ความรัก ความชัง ความกลัว ความหลง ความอยากต่างๆ ก็กลับไปทําตามความอยาก
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คิดว่าจะได้ทาํ ให้ความหงุดหงิด ความไม่สบายใจหายไป มันหายแต่มนั หายแบบชัว่ คราว
เห็นกระเป๋ าใบหนึ่ง เห็นแล้วอยากจะซื้อ ต่อสูก้ บั มันหลายครัง้ หลายหนแล้ว แต่พอเห็นที
ไรมันก็ยงั อยากได้อยู่นนั ่ ในทีส่ ุดทนไม่ไหวก็ เอ้า!ซื้อก็ซ้อื พอซื้อปั ๊บความอยากมันก็
หายไปชัว่ คราว ได้กระเป๋ ามาแล้ว ความหงุดหงิดความรําคาญใจก็หายไปหมด ชัว่ คราว
แต่เดีย๋ วไปเจอใบใหม่ข้นึ มาอีก เกิดความอยากขึ้นมาอีกแล้ว เกิดความชอบขึ้นมาอีก
แล้ว มันไม่ได้หายไป มันจะหายไปก็คอื ไม่ซ้อื มัน พอไม่ซ้อื มันแล้วความอยากไม่ซ้อื นี้
หายไปปั ๊บ ครัง้ ต่อไป พอไปเจอใบใหม่มนั ก็เฉยๆ ไม่ซ้อื ก็ได้ ใบทีแ่ ล้วก็ไม่ซ้อื ใบนี้มนั ก็
ไม่ได้วเิ ศษกว่าใบทีแ่ ล้วเท่าไหร่ ก็ไม่ซ้อื มันได้ เลิกมันได้
นี่คอื เรื่องของวิธีการดับความทุกข์ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในใจของเรา ทีจ่ ะทําให้ใจของเราบรรลุ
มรรคผลนิพพานขัน้ ต่างๆ เกิดจากการทําลายความอยากต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในใจของพวก
เรานี่เอง และจะทําลายมันได้ก็ตอ้ งมีปญั ญาของพระพุทธเจ้าทีส่ อนให้เรารูว้ ่า ต้นเหตุของ
ความทุกข์ใจของพวกเราก็คอื ความอยากต่างๆนี่เอง และวิธีทจ่ี ะดับความอยากต่างๆก็
ต้องใช้สติสมาธิเท่านัน้ คือ จิตจะต้องนิ่ง จะต้องสงบ จิตต้องเป็ นอุเบกขา แล้วจะต้าน
ความอยากได้ จะสูก้ บั ความอยากได้ เพราะจิตทีม่ คี วามสงบนี้มคี วามสุขมากกว่า
ความสุข ทีจ่ ะได้รบั จากการไปทําตามความอยากต่างๆ คนทีม่ อี เุ บกขาแล้วจะไม่หวิ กับ
กระเป๋ า เห็นอย่างไรก็เฉยๆ มันก็แค่กระเป๋ าเท่านัน้ เอง แต่คนทีไ่ ม่มอี เุ บกขานี้ เห็นแล้ว
มันไม่เฉย เห็นแล้วมันชอบ ชอบแล้วมันก็อยาก อยากแล้วก็ด้นิ อยู่ไม่เป็ นสุข จะหยุด
ดิ้นก็ต่อเมือ่ ได้กระเป๋ าใบนัน้ มาแล้ว แล้วเดีย๋ วมันก็กลับมาอยากได้กระเป๋ าใบใหม่ หรือ
อยากได้ของอย่างอื่นแทน ได้กระเป๋ าแล้วเดีย๋ วก็ไปเจอรองเท้า เดีย๋ วก็ไปเจอสร้อย ไป
เจอตุม้ หู ไปเจอเสื้อผ้า เจออะไรร้อยแปดพันประการ มันก็อยากไปของมันอยู่เรื่อยๆ
เพราะไม่มอี เุ บกขาไม่มคี วามสงบ
การมีสติจงึ เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างมาก
อย่างที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า สติน้ ีเป็ นธรรมทีย่ ่งิ ใหญ่ทส่ี ุดในบรรดาธรรมทัง้ หลาย เพราะ
ธรรมทีเ่ ป็ นสมาธิหรือธรรมทีเ่ ป็ นปัญญานี้ ก็ตอ้ งอาศัยสติเป็ นผูท้ จ่ี ะทําให้เกิดขึ้นมา
ดังนัน้ เราต้องเริ่มต้นทีส่ ติ การเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องก็ตอ้ งปลีกวิเวก ต้องอยู่คน
เดียว ไม่คลุกคลีกนั ถ้าอยู่ร่วมกันเดีย๋ วก็อดทีจ่ ะชวนคุยเรื่องนัน้ คุยเรื่องนี้ไม่ได้ พอคุย
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ไปสติก็เผลอ ปล่อยให้ความคิดปรุงแต่ง ปรุงกันไปปรุงกันมา เดีย๋ วก็เกิดความอยาก
ขึ้นมา แล้วถ้าเกิดความอยากไม่ตรงกัน ก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาได้ เพราะฉะนัน้
ผูป้ ฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งการทีจ่ ะเจริญสติอย่างต่อเนื่องจึงต้องปลีกวิเวก ต้องอยู่คนเดียว หรือถ้า
อยู่ร่วมกันก็ให้แยกกันอยู่ จะมาร่วมกันก็เฉพาะเวลาทีจ่ ะต้องมีทาํ ภารกิจร่วมกัน แล้ว
เวลาทําภารกิจก็ไม่ตอ้ งสนทนากัน ไม่ตอ้ งคุยกัน ให้เจริญสติอย่างต่อเนื่องในขณะที่
กําลังทําภารกิจต่างๆ อย่างเวลาพระภิกษุมาทํากิจร่วมกันเช่นบิณฑบาต ขบฉันนี่ ท่านไม่
คุยกัน ท่านไม่ส่งใจไปหาผูอ้ ่นื ท่านจะคอยควบคุมใจของท่าน ให้อยู่กบั ปัจจุบนั ไม่ให้
คิดปรุงแต่งไปเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ให้รูอ้ ยู่วา่ กําลังทําอะไรอยู่ กําลังเดิน กําลังบิณฑบาต กําลัง
เปิ ดฝาบาตร กําลังปิ ดฝาบาตร ให้มสี ติอยู่กบั เรื่องทีก่ าํ ลังทําอยู่ ไม่ไปคิดถึงคนนัน้ คนนี้
ไม่คดิ ถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็ยงั ถือว่ายังภาวนาอยู่ ยังปฏิบตั อิ ยู่ แม้จะทําภารกิจอย่างอื่นก็
สามารถภาวนาควบคู่ไปกับการทําภารกิจต่างๆได้ ถ้ามีการเจริญสติอย่างสมํา่ เสมออย่าง
ต่อเนื่อง
นี่คอื สิง่ ทีพ่ วกเราควรทีจ่ ะเอาไปพิจารณา และเอาไปปฏิบตั กิ นั คือการสร้างสติข้นึ มา ถ้า
ไม่มสี ติแล้ว ธรรมต่างๆเช่นสมาธิ ปัญญา การหลุดพ้น การบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ จะ
เกิดขึ้นไม่ได้ ต้องมีสติ เพราะเมือ่ มีสติก็จะทําให้จติ สงบเป็ นอุเบกขา ทําให้มคี วามสุขใน
ตัวของตนเอง ไม่ตอ้ งไปหาความสุขจากภายนอก เวลาตัณหาความอยากชวนให้ไปหา
ความสุขจากภายนอกก็ไม่ไป ฝื นได้ สูไ้ ด้ ใครมาชวนไปเทีย่ วก็ไม่ไป อยู่บา้ นได้ อยู่วดั
ได้ แต่ถา้ ไม่มคี วามสงบไม่มคี วามสุขในตัวแล้ว พอใครมาชวนปั ๊บนี่ ตอบรับทันทีเลย ไป
ทันทีเลย ไม่ตอ้ งเตรียมตัวไม่ตอ้ งคิดหน้าคิดหลังเลย รอจังหวะให้คนมาชวนเท่านัน้ เอง
ใครมาชวน ใครมีรถมารับไป นี้ไปเลย เพราะไม่มคี วามสุขอยู่ในตัวเอง แต่ถา้ มีความสุข
อยู่ในตัวเองแล้วขี้เกียจไป ไปทําไม ไปแล้วเหนื่อยเปล่าๆ ความสุขทีไ่ ด้จากการไปก็สู ้
ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบทีม่ อี ยู่น้ ไี ม่ได้ ถึงไม่ควรมองข้ามความสําคัญของสมาธิ คน
สมัยใหม่น้ คี ดิ ว่าสมาธิไม่จาํ เป็ น ให้เจริญปัญญากันเลย วิปสั สนากันเลย มันก็เป็ น
วิปสั สนึกเท่านัน้ เอง พอจะฆ่ากิเลส สูก้ บั ตัณหาความอยาก ก็สูก้ บั มันไม่ได้ เพราะไม่มี
กําลังของสมาธิสนับสนุนนัน่ เอง วิปสั สนึกไปก็บรรลุแบบวิปสั สนึกไป บรรลุถงึ ขัน้ นู น้
แล้วถึงขัน้ นี้แล้ว แต่กเิ ลสยังเต็มอยู่ในหัวใจ ยังอยากได้นูน้ ยังอยากมีน่อี ยู่ ก็ไม่รูว้ า่ มัน
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เป็ นกิเลส กลับกลายคิดว่าเป็ นธรรม อยากจะสอนคนอื่น คิดว่าการสัง่ สอนผูอ้ ่นื นี้เป็ น
ธรรม ถ้าการอยากสอนผูอ้ ่นื นี่เป็ นกิเลสแล้ว คนทีส่ อนธรรมจริงๆท่านไม่อยากจะสอน
หรอก สอนเพราะว่ามันไม่มใี ครสอน
อย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่อยากจะสอน แต่เมือ่ พิจารณาด้วยเหตุดว้ ยผลแล้ว ถ้าท่านไม่สอน
ก็ไม่มใี ครสอน ก็เลยต้องสอน ไม่ได้สอนด้วยความอยากสอน ไม่ได้สอนด้วยความ
อยากเป็ นอาจารย์ของใคร สอนเพราะความเมตตากรุณา เพราะว่ารูว้ า่ ไม่มใี ครจะสอนได้
ไม่มใี ครรูอ้ ริยสัจ ๔ ไม่มใี ครบรรลุอริยสัจ ๔ มีพระองค์เพียงพระองค์เดียว ตอนต้นก็ไม่
อยากจะสอน แต่หลังจากทีไ่ ด้ใคร่ครวญด้วยเหตุดว้ ยผล และด้วยความเมตตากรุณา ก็
ทําให้ทรงต้องตัดสินพระทัยสัง่ สอน แต่การสัง่ สอนของท่านก็ไม่ได้มคี วามอยากได้รางวี่
รางวัล ได้รบั ผลตอบแทนอะไร แม้แต่ผูป้ ฏิบตั จิ ะบรรลุหรือไม่บรรลุ ท่านก็ไม่ได้มคี วาม
อยาก สอนแล้วก็สอนไป บรรลุได้ก็เป็ นบุญของเขา บรรลุไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ ก็เท่านัน้ เอง
แต่ถา้ อยากจะสอนนี่ พอสอนแล้วลูกศิษย์ไม่ปฏิบตั ธิ รรมบางทีกโ็ กรธลูกศิษย์ข้นึ มาก็ได้
ปฏิบตั ไิ ปเป็ นปี ๆแล้วไม่บรรลุก็อาจจะเบือ่ อาจจะโกรธไม่อยากจะสอนต่อไปก็ได้ ถ้ามี
ความอยากจะสอน แต่ถา้ ไม่มคี วามอยากมันก็จะสอนไปตามหน้าที่ ถึงเวลามาฟังก็สอน
ไป สอนไปแล้วมันจะไปทําอะไรก็เรื่องของมัน มันจะปฏิบตั ไิ ม่ปฏิบตั กิ ็ไม่ไปติดตาม ไม่
ไปเช็คดูให้เหนื่อยไปเปล่าๆ มีหน้าทีส่ อนก็สอน เขามีหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ป็ ล่อยเขาปฏิบตั ไิ ป
ถ้าเขาปฏิบตั ิเขาก็ได้ ถ้าเขาไม่ปฏิบตั เิ ขาก็ไม่ได้ ก็ช่วยไม่ได้ อัตตาหิ อัตโนนาโถ ตน
เป็ นที่พ่งึ ของตน ผูอ้ น่ื ปฏิบตั ิให้กบั เราไม่ได้ เราต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั เิ อง
ดังนั้น พวกเรานี่ กไ็ ด้มาพบกับรางวัลที่หนึ่ ง ถูกรางวัลที่หนึ่ งแล้ว อันนี้ เราต้องไปขึ้น
รางวัล วิธีการขึ้นรางวัลก็คือไปปลีกวิเวก ไปเจริญสติ ไปทําใจให้สงบ ให้จติ เป็ น
อุเบกขา ให้พบกับความสุขที่เหนื อกว่าความสุขทัง้ ปวง แล้วเอาปัญญาของพระพุทธเจ้า
ที่ทรงสอนว่าตัณหาเป็ นต้นเหตุของความอยาก ของความทุกข์ทง้ั หลาย เราต้องกําจัด
ตัณหาด้วยปัญญา ด้วยการเห็นว่าการทําตามความอยากนี้ นํ าไปสูค่ วามทุกข์ ไม่ใช่
นํ าไปสูค่ วามสุข เราก็จะหยุดความอยากได้ถา้ เรามีอเุ บกขา นี่คอื เรื่องของการขึ้นรางวัล
ต้องปลีกวิเวก เจริญสติ เพือ่ ให้เกิดความสงบ เกิดอุเบกขา แล้วก็เอาปัญญาคืออริยสัจ
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๔ นี้มาสู ้ มาทําลายความอยาก ให้เห็นว่าความอยากนี้เป็ นเหมือนอสรพิษ ไม่ใช่เป็ นปลา
ไหล เป็ นงูเห่า อย่าไปใกล้มัน ใกล้มันแล้วจะถูกมันกัดตายได้ แต่ความหลงจะทําให้เห็น
งูเห่าเป็ นปลาไหล อยากจะจับมาผัดเผ็ดกัน พอไปจับมันเข้าก็ถกู มันกัด ถ้าไปยุ่งกับ
ตัณหาความอยากเมือ่ ไหร่ก็เหมือนกับไปยุ่งกับอสรพิษเมือ่ นัน้ แต่ความหลงก็ทาํ ให้ไม่
คิดว่าเป็ นอสรพิษ คิดว่ามันเป็ นอาหารอันโอชะ เห็นกระเป๋ าก็อยากได้ ก็ซ้อื กระเป๋ า เขา
มาชวนไปเทีย่ วก็ไป นี่ช่วงนี้เมษานี้มหี ยุดกันหลายวัน ไปเทีย่ วต่างจังหวัดบ้าง ไปเทีย่ ว
ต่างประเทศบ้าง พอมีใครมาชวนปั ๊บก็ไปเลย เพราะอยากไปอยู่แล้ว หรือไม่มใี ครชวนก็
ไป เพราะอยากจะไป นี่คือการเดินเข้าหาอสรพิษ การทําตามความอยาก ถ้ามีปญั ญาแล้ว
จะต้องเดินถอยหลัง ช่วงหยุดนี้ตอ้ งมาอยู่วดั มาปลีกวิเวก มาเจริญปัญญา มาเจริญสติ
ทําใจให้สงบ เพือ่ ทีจ่ ะได้มคี วามสุขทีเ่ กิดจากความสงบ แล้วจะได้ไม่ตอ้ งไปหาความสุข
จากการทําตามความอยากต่างๆ แล้วเราก็จะได้รบั รางวัลทีห่ นึ่งกัน
นี่คอื เรื่องของพวกเราทีเ่ ป็ นพวกได้ถกู ลอตเตอรี่รางวัลทีห่ นึ่งกันแล้ว รอเพียงแต่เวลาไป
ขึ้นรางวัลนี้เท่านัน้ เอง ก็ขอให้พยายามรีบไปเสีย เพราะเดีย๋ วเวลามันจะหมด เวลาก็คอื
ชีวติ ของเรามันจะน้อยลงไปเรื่อยๆ แล้วมันจะหมดไปในทีส่ ุด
ถาม กราบนมัสการครับพระอาจารย์ ก็คอื เคยมาหาอาจารย์ครัง้ แรกก็น่าจะประมาณ
วันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวา แต่ก่อนหน้านัน้ ก็จะนัง่ สมาธิได้แค่ประมาณ ๓๐ นาที
แล้วก็จะรูส้ กึ ว่าปวดจนทนไม่ได้ แต่พอหลังจากนัน้ มาหาพระอาจารย์เสร็จ ก็คอื
รับซีดแี ละฟังเทศน์ของพระอาจารย์ เลยทําให้ทราบว่าสติเป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องเจริญ ก็
เลยพยายามเจริญมาตลอดก็คอื ระหว่างวัน หลังจากนัน้ พอกลับไปพยายามทีจ่ ะ
เดินจงกรมกับนัง่ สมาธิทกุ วัน ตัง้ แต่หลังปี ใหม่เป็ นต้นมา ก็ทาํ ให้พบว่า เรา
สามารถทีจ่ ะนัง่ สมาธิได้นานขึ้นถึงประมาณสัก ๑ ชัว่ โมง แล้วก็ไม่ได้มคี วามรูส้ กึ
ว่ามันมีความปวดจนทนไม่ได้ คือพยายามทีจ่ ะอยู่กบั มันไปเรื่อยๆนะครับ ก็เลย
ทําให้เราทราบว่า เคยลองนัง่ ไปถึงสักประมาณเกือบ ๒ ชัว่ โมงก็ยงั ทนได้ และก็
รูส้ กึ ว่า มันไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีเ่ หนือความสามารถเรา ถ้าหากเราพยายามอยู่กบั มัน ก็
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คือพอเรามีสติ ก็จะกลายเป็ นเหมือนกับว่ามันมีกาํ ลังมากขึ้น ทําให้เรารูส้ กึ ว่าเรา
อยู่กบั มันได้ เราก็ทาํ อย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพระอาจารย์
ตอบ ทําอยู่เรื่อยๆ จนสามารถทีจ่ ะให้เราอยู่เฉยๆ กับสิง่ ต่างๆ ได้ ไม่วา่ จะเป็ นความ
เจ็บปวดขนาดไหน ถ้าจิตเรามีสติให้อยู่เฉยๆแล้วมันจะไม่เดือดร้อนกับความ
เจ็บปวดของร่างกาย หรือความแก่ความตายของร่างกาย ของเราเองหรือของ
ผูอ้ ่นื ก็ตาม การฝึ กจิตนี้ เพื่อให้จติ เป็ นกลางหรือเป็ นอุเบกขา เวลาจิตเป็ นกลาง
แล้วจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลง จะดีหรือไม่ดี จิต
รับรูไ้ ด้ทกุ สภาพ นี่ คือเป้ าหมาย คือให้รูท้ นั แล้วปล่อยวาง ถ้าเรามีอเุ บกขาแล้ว
แต่บางทีเราอาจจะไม่รูท้ นั เรายังไปหลงชอบไปรักไปชังอยู่ ก็อาจจะทําให้เราออก
จากอุเบกขาได้ ทําให้เราวุน่ วายใจขึ้นมาได้ เราก็ตอ้ งดึงมันกลับมาสู่อเุ บกขา
เหมือนเดิม ทุกครัง้ ทีเ่ รามีความวุน่ วายใจ ขอให้เรารูว้ า่ เรากําลังหลงทางแล้ว เรา
กําลังไปอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ หรืออยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ เราก็ตอ้ งดึงจิต
เข้ามาให้อยู่เฉยๆให้ได้ ด้วยสติดว้ ยปัญญา ถ้าอยากก็ให้พจิ ารณาว่า ได้มาก็สูก้ บั
การไม่ได้ ไม่ได้จะดีกว่าได้ ได้มาแล้วก็จะต้องทุกข์กบั สิง่ ทีไ่ ด้มา เพราะสิง่ ใดทีไ่ ด้
มาแล้วไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งมีวนั เสือ่ มมีวนั ดับไป นี่คอื ปัญญา
มีสติอย่างเดียวบางทีไม่พอ สูไ้ ม่ไหว ก็ตอ้ งเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ ให้
เห็นว่าถ้าเราไปทําตามความอยากกับจะไปเพิม่ ความทุกข์ ไม่ใช่ไปทําให้ความ
ทุกข์มนั น้อยลง การฝื นความอยาก ไม่ทาํ ตามความอยาก การปล่อยวางทุกสิง่
ทุกอย่างนี้จะทําให้ความทุกข์มนั น้อยลงไป และหมดไปในทีส่ ุด พยายามทําไป
เรื่อยๆ จนเราสามารถควบคุมใจเราได้ตลอดเวลา ไม่สะทกสะท้าน ไม่หวันไหว
่
กับอะไรต่างๆทีเ่ รามารับรู ้ ถ้าเราอยากจะพิสูจน์ก็ไปหาเหตุการณ์ต่างๆทีส่ ะเทือน
ใจเราดูวา่ ใจเรายังจะสะเทือนกับมันหรือไม่ เช่นไปหาทีน่ ่ากลัวอยู่ เรายังมีความ
กลัวอยู่หรือเปล่า ถ้ามีความกลัวแล้ว เราใช้สติใช้ปญั ญาหยุดความกลัวนี้ได้ไหม
ให้จติ อยู่เฉยๆได้หรือเปล่า ถ้ามีความรักก็ตอ้ งพิจารณาดูวา่ ถ้าเราไม่อยู่กบั สิง่ ที่
เรารัก เราจะอยู่ได้หรือไม่ ก็ตอ้ งหัดไปอยู่คนเดียว ไม่ตอ้ งอยู่ใกล้กับสิง่ ทีเ่ รารัก
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เราชอบ นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราต้องทดสอบ ขณะนี้เราปฏิบตั เิ ราอาจจะยังไม่ได้ปล่อยวาง
ทุกสิง่ ทุกอย่าง เราต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้
ถาม มีคนมาเสนอขายทีด่ นิ เปล่าสองไร่ อยู่ทอ่ี าํ เภอวังนํา้ เขียวโคราช แต่โยมไปเช็ค
แล้วเป็ นทีส่ ปก. ไม่มโี ฉนด เป็ นทีร่ ฐั บาลแบ่งให้ประชาชนยากจนเพือ่ ทํากิน แต่
ชาวบ้านเอามาขายต่อค่ะ ถ้าโยมรูแ้ ต่ซ้อื มาเพือ่ ปลูกอาศัยซึง่ ผิดเจตนารัฐบาล
โยมไม่สบายใจค่ะ โยมควรจะซื้อหรือไม่คะ
ตอบ ก็นนั ่ มันก็บอกอยู่แล้ว มันไม่สบายใจถ้าไปซื้อมา ถ้าอยากสบายใจก็อย่าไปซื้อมัน
คืนเขาไปก็หมดเรื่อง ตัณหาความอยาก อยากได้ ได้มาแล้วแทนทีจ่ ะสบายใจ
กลับไม่สบายใจ กลับไปนัง่ สมาธิดกี ว่า ทําใจให้สงบแล้วจะสบายใจ จะไม่อยาก
ได้อะไร
ถาม การตกภวังค์ กับจิตรวมเป็ นสมาธิ มีขอ้ แตกต่างกันทีส่ ติใช่ไหมคะ คือถ้ามีสติก็
จะไม่ตกภวังค์ แต่จติ จะรวมเป็ นสมาธิใช่ไหมคะ
ตอบ ความจริงคําว่าตกภวังค์น้ ี ถ้าเป็ นภวังค์สมาธิก็คอื จิตรวมนี่เอง คําเดียวกัน ถ้า
ภวังค์แบบไม่มสี ติก็เรียกว่าภวังค์หลับ หลับสัปหงกไป เป็ นภวังค์อกี อันหนึ่ง ก็มี
สองภวังค์ ภวังค์สมาธิกบั ภวังค์หลับ ถ้าภวังค์สมาธิก็เป็ นจิตรวมเข้าสู่ความสงบ
ถาม มีช่วงหนึ่งทีจ่ ติ ของผมยินดีรกั ใคร่ขณะทีเ่ ห็นผูห้ ญิงสวย จนทําให้จติ ฟุ้งซ่าน ผม
เลยมานัง่ พิจารณาอสุภะเพียงอย่างเดียว พิจารณากลับไปกลับมาแบบนี้อยู่สอง
เดือน ขณะพิจารณารูส้ กึ ร่างกายมันพองโตขึ้นไปเรื่อยๆ จนทําให้ร่างแตก ขณะ
ร่างแตกทําให้เห็นตามกายคตาสติภาวนาทีใ่ ช้พจิ ารณา และคืนนัน้ ขณะหลับ ได้
ฝันเห็นกองกระดูกสูงเท่าภูเขา ในฝันถามว่านี่กองกระดูกอะไร ทําไมเยอะจัง มี
คนบอกว่า กองกระดูกทีภ่ พชาติทต่ี วั เองเกิดมา ทัง้ กระดูกคนและสัตว์เดรัจฉาน
จากวันนัน้ จิตผมก็เกิดความเบือ่ หน่าย ไม่ยนิ ดีพอใจขณะทีเ่ จอผูห้ ญิงสวย พอ
เจอมันเหมือนซากศพ เหมือนโครงกระดูกยืนอยู่ กินข้าวไม่ได้ ไม่ยนิ ดีพอใจกับ
สิง่ นัน้ เลย ผมปฏิบตั แิ บบนี้ ถูกต้องตามหลักปฏิบตั ไิ หมครับ
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ตอบ ถ้าละความอยากในกามได้ก็ถกู ต้อง คือถ้าเราไม่ตอ้ งการทีจ่ ะร่วมหลับนอนกับ
ใคร ไม่วา่ เขาจะรูปร่างหน้าตาดีไม่ดอี ย่างไร เราอยู่คนเดียวอยู่โสดได้ ไม่ตอ้ งหา
ความสุขจากการร่วมหลับนอนก็เรียกว่าเป็ นการปฏิบตั ทิ ถ่ี กู วิธี เพราะผูท้ บ่ี าํ เพ็ญ
จิตตภาวนา ก็ตอ้ งเป็ นผูท้ ถ่ี อื ศีลพรหมจรรย์กนั เพราะจะไม่หาความสุขทาง
ร่างกาย จะหาความสุขจากการทําใจให้สงบ แต่ใจจะสงบไม่สงบก็อยู่ทม่ี ตี ณั หา
ความอยากมารบกวนใจหรือไม่ ถ้ามีตณั หามันก็จะทําให้ใจไม่สงบ ถ้ามีปญั ญา
คืออสุภะมาระงับดับตัณหาความอยากทีจ่ ะเสพกาม อยากจะร่วมหลับนอนกันได้
มันก็จะทําให้ใจกลับไปสู่ความสงบได้ ก็ถกู ต้อง ถ้าทําแล้วใจสงบ กําจัดตัณหา
ความอยากได้
ถาม ผมยิ่งปฏิบตั ภิ าวนาไปเรื่อยๆ รูส้ กึ เบือ่ หน่าย ไม่อยากกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์
อีก เพราะผมรูส้ กึ ว่ามันเป็ นทุกข์ มีแต่อยากจะออกบวช เพราะเป็ นหนทางเดียวที่
จะพ้นจากทุกข์ ความรูส้ กึ แบบนี้ถกู ต้องตามหลักปฏิบตั ไิ หมครับ
ตอบ ถูกต้องแต่ตอ้ งนําไปสู่การปฏิบตั ิ ก็คอื ต้องไปบวช ถ้าเบือ่ แล้วอยากบวช แต่ยงั ไม่
บวชก็แสดงว่ายังไม่ถกู ต้อง
ถาม เวลาเราหงุดหงิดรําคาญใจ แต่ไม่มกี าํ ลังสติและปัญญาทีจ่ ะพิจารณาดับได้ เรา
ตามรูม้ นั เฉยๆได้ไหมคะ
ตอบ ก็ดูวา่ มันแก้ปญั หาได้หรือไม่ ถ้าตามรูแ้ ล้วทําให้ความหงุดหงิดรําคาญใจหายไป
ได้ ก็ใช้ได้ ถ้าตามแล้วมันกลับหงุดหงิดเพิม่ ขึ้น หรือมันไม่หายก็ใช้ไม่ได้ ถ้าใช้
ไม่ได้ก็ควรใช้พทุ โธจะดีกว่า ถ้าพุทโธนี้แน่นอนกว่า ถ้าอยู่กบั พุทโธๆไป เดีย๋ ว
ความหงุดหงิดอะไรต่างๆมันก็จะหายไปเอง
ถาม หนู ปรารถนาจะบรรลุธรรมในเพศฆราวาส
ชอบปลีกวิเวกอยู่ในทีส่ งบสงัด
หลีกเลีย่ งสิง่ รบกวนปรุงแต่ง ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครทัง้ สังคมเพือ่ นฝูง ทําสวน
เป็ นอาชีพพอเลี้ยงตนได้ พยายามฝึ กใจให้วา่ ง หลีกเลีย่ งสังคมความวุน่ วาย และ
บุคคลทีม่ ารบกวน
หนู เบือ่ และสลดสังเวชกับความอยากดีอยากได้ของคน
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เพราะมีคนมาขอทรัพย์สนิ เงินทองหนู มาก หนู ให้จนเหลือแค่พอมีพอกินเท่านัน้
สังคมมองว่าโง่ให้เขาหลอกเอาทรัพย์สนิ หนู ควรปฏิบตั อิ ย่างไรให้หลุดพ้น วัฏ
จักรของสังคมทัง้ ทีอ่ ยู่ในเพศฆราวาสคะ
ตอบ ก็ตอ้ งละความอยากต่างๆ ละกามตัณหา ความอยากทีจ่ ะเสพรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ความอยากมีอยากไม่เป็ น เช่นอยากรํา่ อยากรวย อยากใหญ่อยากโต
อยากมีหน้ามีตามีเกียรติ ละการอยากไม่มี คือวิภวตัณหา เช่น อยากไม่แก่
อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย อยากไม่ให้เขามาด่าเราว่าเรา อะไรต่างๆเหล่านี้ เรา
ต้องไม่มคี วามอยากเหล่านี้อยู่ในใจ เราก็จะหลุดพ้นได้
หาทางลัดเจอหรือยัง ทางลัดเจอแล้วแต่ไม่ยอมเดิน คิดว่าจะมีลดั กว่านี้อกี เหรอ ไม่มี
แล้ว ทางระหว่างจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งทีส่ นั้ ทีส่ ุดคืออะไร ทางตรงใช่ไหม เส้นตรงคือทาง
ทีส่ นั้ ทีส่ ุด ถ้าเส้นมันโค้งมันเว้านี่มนั จะยาวขึ้นไป ทางของพระพุทธเจ้านี้ตรงทีส่ ุดแล้ว
สวากขาโต ภควตาธัมโม ธรรมทีต่ รัสไว้ชอบแล้ว ตรงกับความจริงทุกประการแล้ว ไม่มี
อะไรจะตรงกว่านี้แล้ว จะให้สนั้ กว่านี้ไม่มแี ล้ว
อย่าสงสัย อย่าลังเล โอกาสนี้หายากนะ เป็ นเหมือนรถไฟขบวนสุดท้ายแล้ว นี่สงกรานต์
จะนัง่ รถกลับบ้านกันให้รบี ขึ้นรถ เดีย๋ วรอคันโน้นคันนี้ พอไปเจอคันสุดท้ายแล้วไม่ข้นึ ก็
ต้องเดินกลับบ้าน ตอนนี้มพี ระพุทธศาสนาเป็ นรถไฟพาเราไปพระนิพพานกัน ถ้าเรามัว
แต่เปลีย่ นคันโน้น รอคันนี้ รอเวลานัน้ รอเวลานี้ เดีย๋ วเกิดเราตายไปเสียก่อน ก็จะ
เหมือนกับไม่ได้ข้นึ รถไฟ ให้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ระลึกถึงเทว-ทูตสีอ่ ยู่เรื่อยๆ
ความแก่ขยับเข้ามา ความแก่น้ เี หมือนกับอะไรรูไ้ หม เหมือนกับงูทเ่ี ขมือบเหยื่อ เคยเห็น
งูกนิ เหยื่อไหม มันไม่ได้กนิ เหมือนเรากินข้าว ตักเข้าไปเลย มันค่อยๆเขมือบเข้าไปทีละ
นิดทีละนิด กบหรือคางคกนี่มนั ค่อยๆเอาเข้าไปทีละนิดทีละนิด พอเผลอปั ๊บ เอ้า!หายไป
แล้ว กินเข้าไปหมดแล้ว ร่างกายของเราก็แบบเดียวกัน มันค่อยๆแก่ลงไปทีละนิดทีละ
นิด ดูทกุ วันมันดูไม่ออก แต่ลองไปดูภาพทีถ่ ่ายมาเมือ่ ซัก ๑๐ ปี กับภาพตอนนี้ หรือ
ภาพตอนทีเ่ กิดมา ไปดูเด็กทารก คิดถึงตอนทีเ่ ราเป็ นทารกกับตอนนี้เป็ นอย่างไร แล้วก็
ไปดูงานศพ ไปดูคนตาย ดูวา่ เนี่ยต่อไปเราก็จะต้องเป็ นอย่างนี้ มันจะได้ทาํ ให้เกิดมี
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ความขวนขวายกระตือรือร้นขึ้นมา ไม่ผดั วันประกันพรุ่ง ไม่ประมาทนอนใจ เวลามีนอ้ ย
ไม่รูจ้ ะหมดเมือ่ ไหร่ พวกเราเหมือนได้ตงั้ ระเบิดเวลากันไว้แล้ว ไม่รูว้ า่ ร่างกายของเราจะ
ระเบิดเวลาไหนกัน บางคนก็อาจจะระเบิดวันนี้ บางคนก็อาจจะพรุ่งนี้ บางคนก็เดือน
หน้าปี หน้า ไม่มใี ครรูว้ า่ เราตัง้ เวลากันไว้เท่าไหร่ ตอนไหน เวลาทีเ่ ราตัง้ ก็เกิดจากบุญบาป
ทีเ่ ราทํานี้ จากการกระทําต่างๆของเรานี้ มันเป็ นเหมือนกับตัวตัง้ นาฬกิ าของเรา ถ้าเราดืม่
สุรา สูบบุหรี่น้ ี ก็ตงั้ เวลาให้มนั เร็วขึ้น ถ้าเราไม่ดม่ื สุรา ไม่สูบบุหรี่ มันก็ทาํ ให้เวลามันยาว
ออกไป
การกระทําของเรานี่ แหละเป็ นตัวกําหนดชีวิตของเรา ให้สน้ั หรือให้ยาวส่วนหนึ่ ง ส่วน
หนึ่ งก็เรื่องของเหตุปจั จัยเหนื อวิสยั ที่เราห้ามไม่ได้บงั คับไม่ได้ เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ
อุบตั ภิ ยั ต่างๆ โรคระบาด หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ มันก็เป็ นเรื่องทีม่ นั ไม่ได้อยู่ภายในการ
กระทําของเรา เราไปกําหนดไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ วันดีคนื ดีไปติดโรคอะไรขึ้นมาก็
ได้ ไปกินอะไรเข้าไป ไปเอาไวรัสอะไรเข้ามาในร่างกายก็ได้ ไปหาหมอ หมอลืมทําความ
สะอาดเครื่องมือ เอาเชื้ออะไรมาใส่เราก็ได้ มันมีโอกาสที่จะทําให้ชีวติ เราสัน้ ลง และ
หมดไปได้อย่างรวดเร็ว เราต้องคิดเรื่องราวเหล่านี้ มันถึงจะทําให้เรากระตือรือร้น
ขึ้นมา ถ้าเราคิดว่า เออ...เราก็อยู่อย่างนี้มา เราก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ คิดแบบนี้เป็ น
การคิดแบบประมาท เพราะเหตุปจั จัยต่างๆมันเปลีย่ นไปเรื่อยๆ ปัจจัยทีม่ นั ทําให้เราอยู่
ในวันนี้ มันอาจจะเปลีย่ นไปก็ได้ มันอาจจะทําให้เราตายพรุ่งนี้ก็ได้ เราต้องหมันคิ
่ ดอย่าง
นี้ หมัน่ ระลึกถึงเทวทูต ๔ ทีแ่ น่นอนนี้ก็คอื ความแก่นนั้ มันแก่ลงไปเรื่อยๆ ความเจ็บไข้
ได้ป่วยก็ไม่แน่นอน แล้วแต่เหตุปจั จัยต่างๆ ความตายก็ไม่แน่นอน จะตายเร็วตายช้า
ตายยากตายง่าย มันก็ไม่มใี ครรู ้ เราจึงไม่ควรรีรอ ดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง พอเห็น
เทวทูต ๔ แล้วก็เตรียมตัวออกจากวังเลย ไปปฏิบตั ไิ ปปรับใจให้ไม่ตอ้ งมาทุกข์กบั ความ
แก่ความเจ็บความตาย ให้ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป
อันนี้ทาํ ได้ เป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนทําได้ อย่างเมือ่ กี้โยมทีเ่ ขาเล่าว่า พอไปฝึ กสติเขาก็เห็นว่ามัน
ทําได้ มันไม่ใช่ของยากเย็นอะไร มันก็เหมือนกับกีฬา หัดเล่นกีฬา ถ้าไม่เคยเล่นก็ยาก
ลองไปตีกอล์ฟดูสิ ไม่เคยตีมนั ก็ยาก ลองไปเล่นบิลเลียด ไปแทงบิลเลียด แทงไม่เป็ น
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มันก็ยาก ไปเล่นเทนนิสมันก็ยาก มันยากทัง้ นัน้ เพราะเราไม่เคย แต่พอเราไปฝึ กไปหัด
ไปเรียนไปกระทํา ต่อไปมันก็งา่ ยขึ้นมาเอง ฉันใดการปฏิบตั ธิ รรมก็เป็ นของที่ มันก็
เหมือนการเล่นกีฬานัน่ แหละ คนอื่นเขาทําได้เราก็ตอ้ งทําได้ พระพุทธเจ้า พระอรหันต
สาวกท่านทําได้ เราก็ทาํ ได้ เพราะท่านก็เป็ นมนุษย์เหมือนเรา ท่านก็ไม่ได้มคี วามวิเศษ
วิโสอะไรมากไปกว่าเรา มีอาการ ๓๒ เหมือนกัน มีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกัน มีสติมี
ปัญญาเหมือนกัน ก็อยู่ทเ่ี ราทัง้ นัน้ แหละ ว่าเราจะขวนขวายเราจะเอาหรือไม่เอา เท่า
นัน้ เอง ถ้าเราไม่เอาก็ช่วยไม่ได้ เหมือนกับเทนํา้ ใส่แก้วทีม่ นั ควํา่ อยู่ เทไปเท่าไหร่มนั ก็
เก็บนํา้ ไม่ได้แม้แต่หยดเดียว มันต้องหงาย ถ้าหงายแล้วเทเข้าเท่าไหร่มนั ก็จะได้หมด
ธรรมทีเ่ ราจะได้ก็เหมือนกัน ถ้าเราขวนขวาย เราอยากได้ มันก็จะได้ ถ้าเราไม่ขวนขวาย
ไม่อยากได้ มันก็จะไม่ได้ ไม่ได้อยู่ทใ่ี ครอยู่ทเ่ี รา
และสิง่ ทีจ่ ะทําให้เราเกิดความขวนขวายขึ้นมา ก็คอื การระลึกถึงความแก่ความเจ็บความ
ตาย การระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า การระลึกถึงการปฏิบตั ขิ องพระพุทธเจ้า ของ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย มันก็จะเป็ นสิง่ ทีจ่ ดุ ประกายความขวนขวายขึ้นมาได้ ทําให้เรา
ไม่ประมาทนอนใจ ให้เรารีบตักตวงประโยชน์อนั ยิ่งใหญ่ทน่ี านๆจะเกิดขึ้นสักครัง้ หนึ่ง
คือการได้มาเจอพระพุทธศาสนา และได้เป็ นมนุษย์ ต้องเป็ นทัง้ มนุษย์และต้องพบกับ
พระพุทธศาสนา จึงจะสามารถปฏิบตั ธิ รรมได้ ยกเว้นถ้าเป็ นเทวดา แล้วมีพระอริยเจ้าที่
สามารถ สัง่ สอนเทวดาได้ ซึง่ ก็นอ้ ยกว่าพระอริยเจ้าทีไ่ ม่ได้สงั ่ สอน ก็ตอ้ งไปรอให้ท่านสัง่
สอน แต่ถา้ เรามาเจอพระทีม่ คี วามสามารถ พูดภาษาของเราได้ เราก็รบี ทีจ่ ะขวนขวาย
ชาวต่างประเทศเขายังพูดภาษาไทยไม่ได้ เขายังอุตส่าห์บนิ มาเมืองไทย เพือ่ มาศึกษามา
ปฏิบตั เิ ลย เรากลับบินไปบ้านเขาไปเทีย่ วบ้านเขา เขากลับเบือ่ บ้านเขา เขาไม่อยากจะ
เทีย่ วบ้านเขา ไอ้เรากลับไปชอบไปเทีย่ วบ้านเขา เขากลับชอบมาปฏิบตั ทิ บ่ี า้ นเรา เพราะ
ทัศนคติมองไม่เห็นกัน เขามองเห็นเพชรในบ้านเรา เรากลับไปเห็นตัวหนอนไส้เดือนใน
บ้านเขา เราชอบกินตัวหนอนไส้เดือน พวกไก่ได้พลอย พอเจอพลอยก็เขีย่ ทิ้งเขีย่ ทิ้ง หา
แต่ตวั หนอนตัวไส้เดือน หนอนไส้เดือนนี่ก็รูปเสียงกลิน่ รสนี่แหละ ไปบ้านเขาจะได้เห็น
รูปเสียงกลิน่ รสแปลกๆ ต่างจากรูปเสียงกลิน่ รสทีเ่ ราเห็นจําเจอยู่ทบ่ี า้ นเรา พอได้ไปเทีย่ ว
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ทีบ่ า้ นคนอื่น ประเทศอื่นแล้ว รูส้ กึ ตื่นเต้นดีใจกัน แต่ถา้ ให้ไปอยู่สกั พักก็เบือ่ เดีย๋ วเห็น
สักพักมันก็จาํ เจ
ถาม ทีท่ ่านอาจารย์บอกว่า ไปเทีย่ วนี้เป็ นตัณหาชนิดหนึ่ง ก็พยายามจะทําใจ แต่พอ
เพือ่ นไปเทีย่ วอเมริกา แคนาดา แล้วเขาถ่ายรูปสวยสวยมา กิเลสมันขึ้นทันทีเลย
ค่ะ ท่านอาจารย์คดิ ว่า อย่างนี้ควรจะต้องพุทโธหรืออย่างไรคะ
ตอบ ก็ตอ้ งรีบไปนัง่ สมาธิแล้ว อย่าดูอย่าฟังในสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมา
ต้องระงับต้องสํารวมอินทรีย ์ ตาหูจมูกลิ้นกาย อย่าไปดูรูปเสียงกลิน่ รสทีม่ นั ทํา
ให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมา ถ้าไม่ได้เห็นภาพทีเ่ ขาส่งมาก็ไม่ได้มคี วามอยาก
ถ้าไม่ได้คดิ ถึงมันมันก็จะไม่มคี วามอยาก มันต้องใช้พทุ โธอยู่ พุทโธๆไป แต่ถา้
ไม่ได้ซอ้ มพุทโธมาก่อน ถึงเวลาก็เหมือนกับรถนะ ขับไม่เป็ น ถึงเวลาจะขับหนีก็
ขับไม่ได้ เพราะไม่เคยหัดขับรถมาก่อน สติน้ กี ็เป็ นเหมือนรถยนต์ทจ่ี ะพาให้เรา
หนีออกจากตัณหาความอยากได้ ถ้าเราไม่ฝึกสติไว้ พอถึงเวลาจะใช้สติจริงๆก็ใช้
ไม่เป็ น เหมือนกับขับรถนี่แหละ พอจะหนีภยั หน่อยก็ขบั ไม่เป็ นเสียแล้ว เพราะ
เมือ่ มีเวลาว่างไม่หดั ขับกัน พอถึงเวลาจะขับก็สตาร์ทไม่เป็ น ขับไม่เป็ น อันนี้ก็
เหมือนกัน สติก็เป็ นเหมือนรถยนต์ทจ่ี ะพาให้เราหนีออกจากตัณหา หนีออกจาก
ความทุกข์ต่างๆได้ ถ้าเราไม่ฝึกเสียแต่วนั นี้ พอถึงเวลาจะทําก็ทาํ ไม่ได้ ก็อย่างที่
บอก ตอนนี้อยากจะไปแล้วใช่ไหม และอาจจะไปแล้วก็ได้ กําลังเตรียมตัวอยู่
แล้วใช่ไหม
ถาม นมัสการค่ะหลวงพ่อ คิดถึงหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ตอบ อย่าคิดถึงเราเลย คิดถึงธรรมของพระพุทธเจ้าดีกว่า คิดถึงเราเดีย๋ วมีปญั หาได้
ถาม หลวงพ่อคะ คือหนู ก็อยากจะไปต่อนะคะ ทีน้ จี ะไปต่อได้ก็ตอ้ งมาปรึกษาหลวง
พ่อก่อนค่ะ คือก่อนทีจ่ ะมาเรียนธรรมะกับหลวงพ่อ ความโกรธมันเป็ นก้อน
ใหญ่ๆ แต่ความโกรธนัน้ ไม่เคยทําร้ายผูอ้ ่นื แต่ความโกรธนัน้ มาทําร้ายใจตัวเอง
แล้วก็ทาํ ร้ายคอมพิวเตอร์ไปหนึ่งเครื่อง หนู โยนทิ้งเลยโมโหนะคะ ทีน้ พี อมาเรียน
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ธรรมะกับหลวงพ่อแล้ว หลวงพ่อสอนหนู ก็เอาไปฝึ กทําค่ะ ปรากฏว่าความโกรธ
มันไม่ได้เป็ นก้อนใหญ่ๆแล้วค่ะ พอมีความโกรธขึ้นมา มีครัง้ หนึ่ง มีขอ้ ธรรมะ
ของหลวงปู่ดูลย์ค่ะ ผุดขึ้นมาว่า ความโกรธของหลวงปู่มไี หม หลวงปู่บอกว่า มี
แต่เราไม่เอามัน หนู กเ็ ลยรูส้ กึ ว่าความโกรธทีเ่ ข้ามาในใจหนู ไม่วา่ จะเกิด
เหตุการณ์อะไรขึ้นมา มันเหมือนคนทีอ่ ยู่นอกบ้าน แต่ใจของหนู น่เี หมือนบ้าน ถ้า
หนู ไม่ให้ความโกรธนี้เข้ามาในบ้าน ความโกรธนัน้ มันไม่มเี ลยค่ะ
ตอบ เออ! ดี ถูกต้อง
ถาม หนู จงึ คิดว่าตรงนี้เป็ นสิง่ ทีห่ นู นึกไปเองหรือเปล่า
แต่ทกุ ครัง้ นี่หนู สงั เกตดูวา่
ตัง้ แต่เรียนธรรมะกับพระอาจารย์มานี่ ความโกรธทีเ่ ป็ นก้อนนะมันไม่มี แต่มนั มี
ความยุบยิบๆอยู่ในใจทีย่ งั เป็ นความขุน่ เคือง หรือรําคาญใจตรงนี้ละคะ
ตอบ ก็ตอ้ งคิดเหมือนกับความโกรธเหมือนกัน ก็ตอ้ งอย่าให้มนั เข้ามาในบ้านเรา ต่อไป
ถ้ามันยุบยิบๆก็อย่าให้มนั เข้ามา มันเป็ นความหงุดหงิดรําคาญใจทีล่ ะเอียดเข้าไป
เกิดจากความอยากทีม่ นั ละเอียดเข้าไป ก็ใช้วธิ ีเดียวกันคืออย่าเอามัน มัน
ยุบยิบๆก็อย่าไปสนใจมัน
ถาม มันเหมือนกับว่าเราเห็นคนทีเ่ ดินเข้ามา แต่เราไม่ให้เข้าบ้าน
ตอบ มันยุบยิบๆก็อย่าให้มนั เข้ามาในใจเรา
ถาม บางทีหนู รูส้ กึ ว่าใจของหนู เหมือนบ้านเลยใช่ไหมค่ะ
ตอบ เออ! ใช่
ถาม มันเป็ นทีป่ ลอดภัย
ตอบ ทีส่ อบไง ทีส่ อบเป็ นทีป่ ลอดภัย
ถาม แล้วอารมณ์ต่างๆทีเ่ ข้ามานี่ เหมือนคนทีอ่ ยู่นอกบ้าน
52

ตอบ ใช่ อาคันตุกะ เขาเรียกเป็ นอาคันตุกะ ถ้าเราไม่ตอ้ นรับเขา เดีย๋ วเขาก็ไป ถ้าเรา
ต้อนรับเขา เขาก็จะอยู่สร้างความวุ่นวายให้กบั เรา
ถาม ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึ้นตรงนี้ เป็ นสิง่ ทีห่ นู นึกไปเองหรือเป็ นสิง่ ทีธรรมะสอนคะ
ตอบ ก็เหมือนกัน จะนึกหรือไม่นึก ถ้ามันดับความทุกข์ได้ก็เป็ นธรรมะทัง้ นัน้
ถาม ค่ะพระอาจารย์ หนู ไปทางนี้ต่อได้ไหมค่ะ
ตอบ ก็ถกู แล้ว อย่าเอามันเข้ามาในบ้าน อย่าเอางูเข้ามาในบ้าน เห็นงูแล้วต้องรีบปิ ด
ประตู ไม่ใช่เปิ ดประตูให้มนั เข้ามา วิธีปิดก็พทุ -โธๆไป ปิ ดประตูไว้นะ ปกป้ อง
รักษาใจ
ถาม เมือ่ กี้ทท่ี ่านพระอาจารย์บอกว่า ถัดจากความโกรธมันเข้าไป ละเอียดเข้าไปข้างใน
อีก เป็ นความรําคาญใจ ขอให้พระอาจารย์อธิบายต่ออีกนิดได้ไหมคะ
ตอบ ก็มนั เป็ นสิง่ ทีเ่ รายังมองไม่เห็น ยังพิจารณาหาเหตุไม่ได้ แต่เรารูว้ า่ เราหงุดหงิด
ยุบยิบ บางทีอาจจะเป็ นอากาศร้อน หรือเป็ นความเบือ่ หน่าย หรืออะไรมันก็ทาํ ให้
เกิดอารมณ์ไม่ดไี ด้ แต่เราก็ใช้พทุ -โธ ใช้สติหยุดมันได้ พอรูส้ กึ มันยุบยิบๆ หา
สาเหตุไม่ได้ก็พทุ โธไว้ก่อนก็แล้วกัน ถ้าหาสาเหตุได้ก็ อ๋อ! หงุดหงิดเพราะอากาศ
ร้อน ก็ทาํ ใจร้อนก็รอ้ น ทําไงได้ มันเป็ นอนัตตาห้ามมันไม่ได้ พอยอมรับความ
ร้อนได้ เดีย๋ วมันก็หายหงุดหงิดเอง ถ้ายังหาสาเหตุไม่ได้ก็พทุ โธๆไป อย่าปล่อย
ให้ใจมันหงุดหงิด ยิ่งหงุดหงิดเดีย๋ วมันก็ย่งิ ขยายความขึ้นไปใหญ่ พอหงุดหงิดก็
บอกว่าใจมันไม่สงบแล้ว ใจเราเกิดตัณหาความอยากแล้ว ก็พทุ โธๆไปก่อน ทํา
จิตให้สงบเป็ นอุเบกขาก่อนก็ยงั ดี แล้วค่อยมาใช้ปญั ญาคิดค้นดูอกี ทีวา่ มันอยาก
กับอะไร
ถาม สมมุตวิ า่ เราเดินจงกรมไป หลวงพ่อเคยพูดไว้แล้วละคะ ถ้าหนู เดินจงกรมไปเจอ
งูจงอาง คราวนี้การตัดสินใจมี ๒ อย่าง คือจะวิง่ หนีหรือจะพุทโธต่อหน้ามัน แล้ว
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ปล่อยให้มนั กัดตายเลยเจ้าค่ะ แต่วา่ เราก็รูส้ กึ อีกแง่หนึ่งว่า เราปฏิบตั ยิ งั ไม่ถงึ
ไหน ถ้าปล่อยตายไปก็แปลว่า ก็ตอ้ งเซฟตัวเองไว้ก่อน ให้ปฏิบตั ไิ ด้ก่อน
ตอบ เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่ามันจะกัดตาย มันอาจจะไม่กดั ตายก็ได้ ถ้าเรายืนเฉยๆ มัน
อาจจะไม่มาทําอะไรเราก็ได้ อย่างหลวงปู่ชอบท่านไปเจอเสือ ท่านก็ยนื เฉยๆ จิต
ท่านก็รวมเข้าไปในสมาธิ ออกจากสมาธิมาเสือก็หายไป ร่างกายท่านก็ยงั อยู่
เหมือนเดิม สัตว์มนั ไม่ทาํ ร้ายเราหรอกถ้าเราไม่แสดงกิรยิ าอาการ ทีท่ าํ ให้มนั คิด
ว่าเป็ นภัยกับมัน ถ้าเรายืนเฉยๆนี่ มันจะไม่มากัดมาทําร้ายเรา ถ้าเราวิง่ นี่ มัน
อาจจะคิดว่าเราจะไปทําร้ายมันก็ได้ ต้องเฉยอย่างเดียว ถ้าเจอแล้วต้องเฉย
เบรคกึกเลย ยืนเฉยๆ พุทโธไปไม่ตอ้ งไปมองมัน ถ้ามันจะกัดก็กดั มันไม่กดั ก็
ไม่กดั ถ้ามันกัดก็ถอื ว่าเป็ นกรรมของเรา แต่ส่วนใหญ่มนั ไม่กดั หรอกโดย
ธรรมชาติ เท่าทีอ่ ยู่กบั มันมานี้ เวลาเห็นมัน เรายืนอยู่เฉยๆ เดีย๋ วมันก็เลื้อยไป
ถาม แล้วถ้าหนู เดินออกจากกุฏติ อนกลางคืน หรือว่าตอนตีสามอย่างนี้เจ้าค่ะ ก็ได้ใช่
ไหมเจ้าค่ะ
ตอบ ก็อยู่ทเ่ี ราว่าเราต้องการอะไร ถ้าเราต้องการทดสอบจิตใจว่าเรากลัวอะไรหรือไม่
เราก็อาจจะต้องออกมาหาสิง่ ทีท่ าํ ให้เราเกิดความกลัวขึ้นมา
แล้วเราก็จะได้
แก้ปญั หาด้วยสติหรือด้วยปัญญา
ถาม คือกลัวผี ก็พอทนได้ แต่กลัวเรื่องของคนนี่แหละค่ะ เวลาออกมาตอนห้าหกทุ่ม
เราก็จะวิตกกังวลนิดหน่อย
ตอบ เราก็ตอ้ งรูก้ ่อนว่าทีท่ เ่ี ราอยู่ มันค่อนข้างปลอดภัยหรือไม่ คือเราจะไปรับประกัน
ว่าปลอดภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คงไม่มหี รอก ทีใ่ นวังมันยังไม่ปลอดภัยเลย
แต่ถา้ เราใช้เหตุผลว่า โดยภาพรวมแล้วมันปลอดภัย ก็โอเค แต่ถา้ มันถึงคราวจะ
ตาย มันก็อาจจะเจออะไรขึ้นมาก็ได้ อยู่ในวังก็ตายได้ แต่ตอ้ งใช้การพิจารณา
โดยหลักเหตุผลว่า โดยภาพรวมทีน่ ้ มี นั ปลอดภัยก็โอเค แต่ไม่มอี ะไรปลอดภัย
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เราก็ตอ้ งเตรียมรับ ถึงสอนให้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ เรา
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จะได้ไม่ตอ้ งหวันไหวกั
่
บความตายมากจนเกินไป เรามาบวชนี่เพือ่ ไม่ให้กลัวความ
ตาย เราไม่ได้มาบวชเพือ่ หนีความตาย ความตายเราหนีไม่ได้ แต่เราจะหนีความ
ทุกข์ทเ่ี กิดจากความตายได้ หนีจากความกลัวตายได้ เพราะฉะนัน้ เราต้องเจอกับ
สิง่ ทีท่ าํ ให้เราคิดว่าเราจะตาย เราจะได้ใช้ปญั ญา ใช้ธรรมะนี้มาดับความกลัวได้
ถ้าเจออะไรทีเ่ รากลัวมากๆ แล้วเราปลงได้ เอ้อ! ร่างกายในทีส่ ุดมันก็ตอ้ งตาย ถ้า
เวลานี้เป็ นเวลาทีต่ อ้ งตายก็ยอมตาย พอยอมตายปั ๊บจิตก็สงบ หายกลัว แล้วจะ
ตายหรือไม่ตายก็อกี เรื่องหนึ่ง คนละเรื่องกัน แต่เราอาศัยเหตุการณ์ท่ที าํ ให้เกิด
ความกลัวสุดขีดนี้ มาเป็ นตัวที่กระตุน้ ธรรมะให้เกิดขึ้น คือปัญญาให้เห็นว่าเกิด
แล้วต้องมีตายเป็ นธรรมดา ถ้าไม่ยอมตายก็จะทุกข์ ถ้ายอมตายก็จะไม่ทกุ ข์ เรา
ต้องการทุกข์หรือไม่ทกุ ข์ ถ้าเราต้องการไม่ทกุ ข์เราก็ตอ้ งยอมตาย พอเรายอม
ตายปับ๊ เราก็หายทุกข์ ส่วนจะตายจริงหรือไม่ตายจริง ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร
เข้าใจนะ
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กัณฑ์ท่ี ๕๐๔

งานที่แท้จริงคือการสร้างบารมีทง้ั ๑๐
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วันนี้เป็ นวันทีญ
่ าติโยมได้ตงั้ ใจมาวัด เพือ่ มาสร้างบารมีต่างๆ ทีเ่ ป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ แสง
สว่างแห่งธรรม นํามาซึง่ ความหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด บารมีท่ี
พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาอย่างต่อเนื่อง จนในทีส่ ุดก็ได้ทาํ ให้ พระองค์ได้ทรงตรัสรู ้
เป็ นพระอรหันต-สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นทีพ่ ง่ึ ของสัตว์โลกมาจนถึงปัจจุบนั นี้ สัตว์โลก
ทัง้ หลายทีป่ รารถนาความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะต้องบําเพ็ญบารมีต่างๆ
อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมา และนําเอามาเผยแผ่สงั ่ สอนให้แก่สตั ว์โลกให้ได้
บําเพ็ญกัน
บารมีขอ้ ที่ ๑ ก็คืออธิษฐานบารมี อธิษฐานแปลว่าความตัง้ เป้ า หรือความตัง้ ใจทีจ่ ะทํา
อะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างญาติโยมทีม่ าฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันเป็ นประจําทุกเดือนนี้ ก็มี
อธิษฐานบารมี คือได้ตงั้ เป้ าไว้วา่ ทุกเดือนจะมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมทีว่ ดั นี้ ได้กระทํามา
อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาหลายปี แล้ว เพราะมีอธิษฐานบารมี คือมีความตัง้ ใจ อธิษฐานนี้
แปลได้ ๒ ความหมาย ความหมายทางโลกแปลว่า การบนบานขอสิง่ ต่างๆจากสิง่
ศักดิ์สทิ ธิ์ทงั้ หลาย เช่นอธิษฐานให้ได้สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ให้ชวี ติ มีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุข อันนี้
เป็ นการแปลความหมายของคําว่าอธิษฐานแบบทางโลก คือจะไปตัง้ เป้ าอยู่ทผ่ี ล คือ
อยากจะได้ความสุขความเจริญ แต่ความสุขความเจริญนี้ มันไม่ได้เกิดจากการขอจาก
ผูใ้ ดผูห้ นึ่ง ความสุขความเจริญนี้เกิดจากการกระทําเหตุ ทีท่ าํ ให้เกิดความสุขความเจริญ
เช่นการกระทําความดีงามต่างๆ ดังนัน้ การแปลความหมายของทางโลกจึงแปลผิดไป
เพราะว่าอธิษฐานแบบนี้จะไม่ได้ผล ขอให้มคี วามสุขความเจริญ แต่เหตุของความสุข
ความเจริญไม่ขอกัน ไม่ไปตัง้ อยู่ทเ่ี หตุ ความจริงควรจะไปตัง้ อยู่ทเ่ี หตุวา่ ขอให้ทาํ ความ
ดีไปตลอดชีวติ ตราบทีม่ ลี มหายใจเข้าออกนี้ จะทําแต่ความดีเพียงอย่างเดียว ถ้าตัง้
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อธิษฐานไว้ท่เี หตุ ผลมันจะต้องตามมาอย่างแน่ นอน ดังนัน้ ทางธรรมนี้ท่านแปลให้เรา
ไปตัง้ อธิษฐานกันอยู่ทเ่ี หตุ คือการกระทําของพวกเรา เช่นตัง้ อธิษฐานว่าจะมาฟังเทศน์
ฟังธรรมกันทุกเดือน แล้วผลทีจ่ ะได้รบั จากการฟังเทศน์ฟงั ธรรมมันก็จะเกิดขึ้นมา คือ
จะได้มคี วามรูค้ วามฉลาด มีความเห็นทีถ่ กู ต้อง มีปญั ญา เกิดจากการทีเ่ ราอธิษฐานว่าจะ
มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันทุกเดือน ไม่ใช่อยู่ทว่ี า่ ขอให้มคี วามรูค้ วามฉลาด ขอไปจนวันตาย
ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอน ไม่ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ความรูค้ วามฉลาดก็จะไม่มวี นั ที่
จะเกิดขึ้นมาได้
ดังนัน้ การอธิษฐานนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงให้อธิษฐานที่เหตุคือการกระทําของเรา เช่นทรง
ให้อธิษฐานว่าเราจะฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันทุกเดือน แล้วเราก็มาฟังกันทุกเดือน ฟังแล้วเรา
ก็ได้ความรูก้ ลับไปทีละเล็กทีละน้อย แล้วก็เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมา
ทําให้เราเห็นทางไปสู่ความสุข และทางไปสู่ความทุกข์ ทางไปสู่ความทุกข์เราก็ไม่ไป เรา
จะไปแต่ทางทีไ่ ปสู่ความสุข นี่คอื เรื่องของอธิษฐานบารมี ก่อนที่เราต้องการอะไรเราต้อง
ตัง้ ใจตัง้ เป้ าหมายไว้ เพื่อที่เราจะได้ทาํ ในสิ่งที่จะทําให้เกิดผลที่เราปรารถนากัน พวกเรา
ปราถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด พวกเราก็ตงั้ จิตอธิษฐานว่า จะสร้างบารมี
ต่างๆดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างมา เช่นเมตตาบารมี ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมม
บารมี อุเบกขาบารมี และปัญญาบารมี นี่คอื บารมีต่างๆทีเ่ ราต้องสร้างกันขึ้นมาด้วย
ตนเอง ขอจากพระพุทธเจ้าไม่ได้ บารมีน้ แี บ่งให้กนั ไม่ได้ บารมีน้ ขี องใครของมัน ใครทํา
ใครก็ได้ ใครไม่ทาํ ใครก็ไม่ได้ ดังนัน้ ต้องทําและก่อนทีจ่ ะทําได้ ก็ตอ้ งมีการตัง้ เป้ าไว้ คือ
ต้องอธิษฐานว่า ชาติน้ ีจะทุ่มเทชีวติ จิตใจให้กบั การสร้างบารมีต่างๆ ทีจ่ ะทําให้ได้หลุดพ้น
จากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด อันนี้เรียกว่าอธิษฐานบารมี เป็ นบารมีขอ้ แรกทีผ่ ู ้
ทีต่ อ้ งการสร้างบารมีต่างๆ จําเป็ นทีจ่ ะต้องสร้างขึ้นมาก่อน คือต้องตัง้ เป้ าหมายของชีวติ
ว่าจะไปสู่พระนิพพาน ไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แล้วจะไปได้อย่างไร ก็
ต้องทําเหตุทจ่ี ะทําให้ไปได้
บารมีขอ้ ที่ ๒ ทีจ่ ะต้องมี หลังจากทีไ่ ด้ตงั้ อธิษฐานบารมีแล้ว ก็คือสัจจ-บารมี คือความ
แน่ วแน่ ต่อการตัง้ ใจ คือไม่เปลี่ยนใจ สัจจะแปลว่าจริงใจ ไม่โกหกหลอกลวงตนเอง
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บางคนตัง้ ใจว่าจะรักษาศีล ๕ พอเวลาเย็นเพือ่ นมาชวนไปดืม่ สุราก็ยกเลิกการรักษาศีล
๕ ไปดืม่ สุราแทน อย่างนี้เรียกว่าไม่มสี จั จะ หรืออย่างทีญ
่ าติโยมทีต่ งั้ ใจจะมาฟังเทศน์ฟงั
ธรรมกันทุกเดือน พอถึงเวลาทีจ่ ะมา มีภารกิจอย่างอื่น มีเพือ่ นมาชวนให้ไปทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี
หรือมีงานอย่างอื่นทีจ่ ะต้องไปทํา ก็เปลีย่ นใจ การเปลีย่ นใจนี้ก็เรียกว่าการไม่จริงใจ ไม่มี
สัจจะกับตนเอง ไม่มสี จั จะต่อการตัง้ จิตอธิษฐาน ตัง้ แล้วไม่ทาํ ตามทีต่ งั้ ไว้ เปลีย่ นใจ
เรียกว่าขาดสัจจบารมี ผูท้ ่มี ีสจั จบารมีเมื่อได้ตง้ั ใจไว้แล้วว่าจะทําอะไรก็จะต้องทําให้ได้
ยกเว้นเป็ นเหตุสุดวิสยั เช่นล้มป่ วยมาไม่ได้จริงๆหรือตาย อย่างนี้ก็ไม่สามารถทีจ่ ะ
กระทําตามทีไ่ ด้ตงั้ จิตตัง้ ใจเอาไว้ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตัง้ สัจจาธิษฐานขณะนัง่ อยู่ใต้
ต้นโพธิ์ในวันเพ็ญเดือน ๖ ทรงตัง้ สัจจาธิษฐานว่าจะนัง่ ภาวนาอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะตรัสรู ้
จนกว่าจะพบธรรมอันประเสริฐ ทีจ่ ะทําให้พระทัยของพระองค์ได้หลุดพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิด แม้เลือดในร่างกายนี้จะเหือดแห้งไป ก็จะไม่ยอมลุกจากทีภ่ าวนานี้ไปโดย
เด็ดขาด นี้คอื เรียกว่าสัจจะ ถ้าไม่มสี จั จะแล้วเวลาตัง้ นี้มนั คิดตัง้ ได้ แต่พอเวลาจะทํานี้
มันอาจจะไม่ทาํ ก็ได้ถา้ ไม่มสี จั จะ ถ้ามีสจั จะแล้วต่อให้ชา้ งมาลากไปก็ไม่ไป จะไปทําในสิง่
ทีไ่ ด้ตงั้ ใจเอาไว้เท่านัน้ ยกเว้นเป็ นเหตุสุดวิสยั จริงๆ นี่คอื สัจจบารมีทผ่ี ูส้ ร้างบารมีจาํ เป็ น
ทีจ่ ะต้องให้ความสําคัญ
หลังจากทีม่ สี จั จบารมีแล้ว บารมีขอ้ ที่ ๓ ทีจ่ าํ เป็ นจะต้องมี ก็คือวิรยิ บารมี ความ
พากเพียร ความอุตสาหะพากเพียร เช่น ตัง้ ใจทีจ่ ะมาวัดแล้วพอถึงวันทีจ่ ะออกเดินทาง
ก็เกิดความเกียจคร้านขึ้นมา เช่น เมือ่ คืนนี้ไปทําธุระหรือไปงานเลี้ยงดึกเกินไป กลับมา
บ้านนอนดึก จะต้องตื่นเช้าออกเดินทางมา ก็ไม่มคี วามขยันพอ ไม่มคี วามพากเพียรพอ
อยากจะนอนมากกว่าอยากจะเดินทาง ถ้าไม่มคี วามเพียร ถึงแม้วา่ จะมีสจั จะไม่ได้
เปลีย่ นใจไม่ได้ไปไหน
แต่ก็ไม่สามารถทําตามสัจจะทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ได้เพราะไม่มคี วาม
พากเพียร ถ้ามีความพากเพียรถึงแม้วา่ อยากจะนอน แต่เมือ่ ได้ตงั้ สัจจะไว้แล้วว่าจะต้อง
มาวัดให้ได้ ก็ตอ้ งเคี่ยวเข็ญตนเองให้ลกุ ขึ้นมาให้ได้ ให้ต่นื ขึ้นมาให้ลา้ งหน้าล้างตา แต่ง
เนื้อแต่งตัว แล้วก็ออกเดินทางมา ดังนัน้ ต้องมีวริ ยิ บารมี ความเพียร วิรยิ บารมีเช่น
ตัวอย่างพระมหาชนก ทรงลอยคออยู่กลางทะเล ถ้าไม่ยอมว่ายนํา้ ก็จะไม่มวี นั ทีจ่ ะไปถึง
ฝัง่ ได้ ถึงแม้จะมองไม่เห็นฝัง่ แต่มคี วามพยายามที่จะว่ายไป ตราบใดทีย่ งั มีกาํ ลังทีจ่ ะว่าย
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ได้ก็จะว่ายไป อันนี้ก็เช่นเดียวกัน ตัง้ ใจมาวัดแล้วถ้ามีกาํ ลังจะมาได้ แต่อยากจะนอน ก็
ต้องฝื นความอยากนอน แล้วก็บงั คับตนเองให้ลกุ ขึ้นมา เพือ่ ทีจ่ ะได้เตรียมตัวออก
เดินทางมา
พอออกเดินทางมา ก็จะต้องมีบารมีขอ้ ที่ ๔ ถึงจะทําให้มาถึงทีว่ ดั ได้ก็คือขันติบารมี
ความอดทน เพราะการเดินทางนี้ก็อาจจะไปพบกับอุปสรรคต่างๆ ฝนฟ้ าตก นํา้ ท่วมถนน
รถติด มีอบุ ตั เิ หตุขา้ งหน้าทําให้ไม่สามารถทีจ่ ะเดินไปตามเส้นทางนี้ได้ ต้องอ้อมไปใช้อกี
เส้นทางหนึ่ง ถ้าไม่มคี วามอดทนพอก็อาจจะไม่มาก็ได้ แต่ถา้ มีความอดทน จะต้อง
ลําบากอย่างไรก็จะอดทน พยายามขับรถ พยายามเดินทางมาให้ถงึ จุดหมายปลายทางให้
ได้
นี่ คือบารมี ๔ ประการด้วยกัน ที่จะเป็ นเครื่องไม้เครื่องมือของการสร้างบารมีอน่ื ๆเช่น
เมตตาบารมี เมตตาบารมีก็คอื ความรัก ความปรารถนาดีต่อผูอ้ ่นื มีความปรารถนา
อยากให้ผูอ้ ่นื มีความสุขจากการกระทําของตน เช่นการเสียสละ มีอะไรก็ยนิ ดีทจ่ี ะ
แบ่งปันให้กบั ผูอ้ ่นื ถึงแม้วา่ บางเวลาผูอ้ ่นื อาจจะกระทําตนเองดูไม่เหมาะสม หรือไม่น่า
เลือ่ มใสศรัทธา แต่เมือ่ มีความเมตตา ก็จะรักษาความเมตตานัน้ ต่อไป ถ้ามีผูอ้ ่นื มาสร้าง
ความโกรธแค้นให้กบั ตน ก็จะให้อภัย จะไม่ถอื โทษโกรธเคือง จะรักษาความเมตตานี้ไว้
ให้อยู่ต่อไปให้ได้ นี่คอื การสร้างเมตตาบารมี ต้องมีแต่ความคิดดี ปรารถนาดีต่อผูอ้ น่ื
โดยไม่สนใจว่าผูอ้ น่ื นั้นเขาจะกระทําตนอย่างไร กระทําตนดีหรือไม่ดกี ็ตาม เราไม่มี
หน้าทีท่ จ่ี ะไปทําร้ายเขา ไม่มหี น้าทีท่ จ่ี ะไปสร้างความเสียหายให้กบั เขา ถึงแม้วา่ เขาจะมา
สร้างความเสียหายให้กบั เรา เราก็ตอ้ งให้อภัยเขาไป เพราะเราต้องการความเมตตา เรา
ไม่เสียดายสิง่ ทีเ่ ราเสียไป เพราะสิง่ ทีเ่ ราเสียไปนัน้ เป็ นของทีไ่ ม่มคี ่าเท่ากับความเมตตา
เพราะถ้ามีความเมตตาแล้วใจจะสงบ ใจจะเย็น ใจจะสบาย ถ้าขาดความเมตตาเกิด
ความโกรธเกลียดเคียดแค้นขึ้นมา ใจก็จะร้อนเป็ นไฟขึ้นมา จะไม่มคี วามสุข สูม้ คี วาม
เมตตาดีกว่า มีความเมตตาแล้วใจจะเย็น จะมีความสุข แล้วจะทําให้สามารถสร้างบารมี
อื่นๆต่อไปได้
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พอเรามีเมตตาบารมีแล้ว เราก็จะพร้อมที่จะสร้างทานบารมี ทานบารมีคือการแบ่งปัน
การเสียสละประโยชน์สขุ ของตัวเราที่เรามีมากเกินกว่าที่เราจะสามารถใช้ได้ หรือเก็บ
เอาไว้ได้ เก็บไว้ก็ไม่ได้ทาํ ให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา ก็เสียสละ แบ่งปันประโยชน์สุข
ส่วนนี้ ให้แก่ผูอ้ น่ื ไป อย่างนี้เรียกว่าเป็ นการสร้างทานบารมี เพราะว่าถ้าเราไม่สร้างทาน
บารมี เราก็จะติดมีความผูกพันอยู่กบั ทรัพย์สมบัติ ข้าวของเงินทองต่างๆ ก็จะทําให้เรานี้
ไม่สามารถทีจ่ ะทําภารกิจอย่างอื่นทีส่ าํ คัญกว่าได้ เพราะจะต้องมาคอยดูแลรักษา ทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของเงินทองต่างๆ ทีเ่ ราก็ไม่ได้ใช้ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ แล้วเวลาตายไปก็เอาไป
ไม่ได้ สูเ้ อามาแบ่งปันดีกว่า ถ้ามีเมตตา มีความปรารถนาดีอยากให้ผูอ้ ่นื มีความสุขแล้ว
ก็จะสามารถทีจ่ ะสร้างทานบารมีน้ ไี ด้อย่างง่ายดาย ทําให้ผูอ้ ่นื เขาได้รบั ประโยชน์ ได้รบั
ความสุขจากทรัพย์สมบัติ ข้าวของเงินทองต่างๆทีเ่ รามีอยู่ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้หมดภาระกับ
การทีจ่ ะต้องมาคอยดูแลรักษา เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ไปบําเพ็ญบารมีขอ้ อื่น ทีเ่ ราจะต้องใช้เวลา
ให้กบั การบําเพ็ญบารมีเหล่านัน้
บารมีต่อมาก็คือศีลบารมี ถ้าเรามีทานบารมี มีจติ ใจทีเ่ มตตา เราไม่หวงทรัพย์สมบัติ ข้าว
ของเงินทอง เราไม่มคี วามโลภอยากได้ทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง การรักษาศีล ๕ นี้ก็
จะเป็ นไปได้อย่างง่ายดาย เพราะผูท้ ม่ี เี มตตา ผูท้ ใ่ี ห้ทานนี้ จะไม่ชอบเบียดเบียนผูอ้ ่นื จะ
ไม่ชอบฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ชอบลักทรัพย์ ไม่ชอบประพฤติผดิ ประเวณี ไม่ชอบพูดปด
โกหกหลอกลวง ไม่ชอบเสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆ อันนี้ก็จะเป็ นศีลบารมีข้นึ มา
ถ้าไม่มเี มตตาบารมี ไม่มที านบารมีน้ ี จะสร้างศีลบารมีน้ ยี าก ผูท้ ย่ี งั อยากได้ทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทองมากๆ ก็จะทําแต่บาปแต่กรรมเพือ่ ทีจ่ ะทําให้ได้ทรัพย์สมบัตติ ่างๆมา
เพราะการทําบาปนี้มนั ทําให้ได้ทรัพย์สมบัตมิ าได้งา่ ยดายกว่าการไม่ทาํ บาปนัน่ เอง แต่ผูท้ ่ี
ไม่ตอ้ งการทรัพย์สมบัตแิ ล้ว มีแต่อยากจะให้ ก็จะไม่มวี นั ทีจ่ ะไปทําบาปทํากรรมได้ ก็จะ
มีศีลบารมี ศีลบารมีกค็ ือศีล ๕ แล้วพอสามารถรักษาศีล ๕ ได้ ก็จะรักษาเพิม่ ขึ้นอีก ๓
ข้อได้ เมื่อรักษาได้ ๕ ข้อแล้วต่อไปก็อยากจะรักษาเพิ่มอีก ๓ ข้อเป็ น ๘ ข้อ เรียกว่า
ศีล ๘
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ศีล ๘ นี่ กค็ ือเนกขัมมบารมีนนั ่ เอง ศีล ๘ นี้จะยับยัง้ จิตใจไม่ให้ไปหาความสุขทางรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ คือกามคุณทัง้ ๕ เนกขัมมะนี้ แปลว่า การออกจากกาม การไม่
เข้าไปสูก่ ารเสพกามนัน่ เอง การออกจากการเสพกาม ถ้าถือศีล ๕ นี้ ยังไม่ได้หา้ มเรื่อง
ของการเสพกามต่างๆ เพียงแต่หา้ มเรื่องของการทําบาป แต่พอรักษาศีล ๘ นี้ ห้ามไม่ให้
หาความสุขทางกาม เช่นศีลข้อ ๓ ก็จะต้องยุตกิ จิ กรรม ศีลข้อ ๓ ไป คือจะไม่ร่วมหลับ
นอนกับใคร แล้วก็หา้ มไม่ให้รบั ประทานอาหารตามความอยาก ให้รบั ประทานอาหารตาม
ความจําเป็ นของร่างกาย เช่นวันละหนึ่งมื้อ หรือสองมื้อ แต่ก็ไม่ให้เกินเทีย่ งวันไปแล้ว
หลังเทีย่ งวันไปแล้วก็ให้ยุตกิ ารหาความสุขจากการรับประทานอาหาร ให้รบั ประทาน
อาหารเพือ่ ให้ร่างกายอยู่ได้ รับประทานเหมือนกับการรับประทานยา รับประทานตาม
เวลา คือวันละหนึ่งมื้อหรือสองมื้อ และไม่ให้เกินเทีย่ งวันไปแล้ว แล้วก็หา้ มไม่ให้ไปหา
ความสุขจากการไปเทีย่ วตามสถานบันเทิงต่างๆ ไปดูมหรสพ ไปร้องรําทําเพลง แต่งเนื้อ
แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี วยงาม เสริมความงามด้วยเครื่องสําอาง นํา้ หอม นํา้ มัน
ต่างๆ อันนี้จะไม่หาความสุขแบบนี้ แล้วก็จะไม่นอนมากเกินไป จะนอนเพือ่ พักผ่อน
ร่างกาย แต่จะไม่นอนเพือ่ ความสุขตามความอยาก ก็จะไม่นอนบนฟูกหนาๆ เตียง
ใหญ่ๆ จะนอนบนพื้นแข็งๆ ถ้านอนบนพื้นแข็งๆ หลังจากทีร่ ่างกายได้พกั ผ่อนหลับนอน
พอต่อความต้องการของร่างกายแล้ว ก็จะตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อ
เพราะมันไม่สบายถ้านอนบนพื้นแข็งๆ ถ้านอนบนฟูกหนาๆนี้ พอร่างกายได้พกั ผ่อน
พอแล้ว พอตื่นขึ้นมาแทนทีอ่ ยากจะลุกขึ้นมาก็ไม่อยากจะลุก อยากจะนอนต่อเพราะมัน
แสนจะสบาย อยากจะหาความสุขจากร่างกายต่อไป จากการได้สมั ผัสกับของนุ่ม นอน
บนฟูกหนาๆนุ่มๆนี้นอนแล้วสบายมีความสุข ก็จะนอนมากเกินความจําเป็ น เกินความ
ต้องการของร่างกาย ก็จะทําให้เสียเวลาไป จะไม่มเี วลามาสร้างบารมีขน้ั ต่อไป ก็คือ
อุเบกขาบารมี
ผูท้ ส่ี ามารถสร้างเนกขัมมะบารมีได้แล้วนี้ ก็จะมีความสามารถทีจ่ ะขึ้นสู่อเุ บกขาบารมีได้
อุเบกขาบารมีกค็ ือการทําใจให้สงบ ให้รวมอยูใ่ นสมาธิ ให้เหลือแต่สกั แต่ว่ารู ้ เหลือแต่
อุเบกขา การทีจ่ ะทําให้ใจรวมเป็ นสมาธิเป็ นอุเบกขาได้ จําเป็ นจะต้องมีเวลาให้กบั การ
เจริญสติอย่างต่อเนื่อง เพราะสติน้ เี ป็ นธรรมทีจ่ ะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ ให้เข้าสู่อเุ บกขา
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จําเป็ นทีจ่ ะต้องเจริญสติตงั้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไป เพราะถ้ามาสร้างสติในขณะที่
นัง่ สมาธินนั้ จะมีกาํ ลังไม่พอ จะไม่สามารถดึงใจให้รวมเข้าสู่อปั ปนาสมาธิได้ จําเป็ นที่
จะต้องเจริญสติอย่างสมํา่ เสมอ การเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ก็จะต้องไม่มี
กิจกรรมทางกามคุณ ๕ มาให้กระทํานัน่ เอง จึงต้องมีเนกขัมมบารมีมาสนับสนุนในการ
เจริญสติ ถ้าเอาเวลาไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอน จากการรับประทานอาหาร ไป
งานเลี้ยง ไปงานบันเทิง ไปดูมหรสพ ไปเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัว อะไรต่างๆ เพือ่
หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะทําให้ไม่มเี วลาทีจ่ ะมาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่อง วิธี
เจริญสติได้อย่างต่อเนื่องทีด่ ที ส่ี ุดก็คอื การเดินจงกรม เดินจงกรมนัง่ สมาธิน่ี เป็ นวิธี
เจริญสติท่ดี ีท่สี ุดเพราะจะไม่มอี ะไรมารบกวน มาทําให้การเจริญสตินนั้ ขาดตอนนัน่ เอง
ถ้าไปทําภารกิจอย่างอื่น โอกาสทีจ่ ะถูกเรื่องอื่น เหตุการณ์อ่นื มาดึงใจให้ไป ไม่ให้อยู่กบั
การเจริญสติก็มอี ยู่มาก แต่ถา้ อยู่ตามลําพัง ไปปลีกวิเวก แล้วมีเวลาให้กบั การเดิน
จงกรมนัง่ สมาธิน่ี การเจริญสติให้มสี ติอย่างต่อเนื่องก็จะเป็ นไปได้อย่างง่ายดายและ
รวดเร็ว พอเรานัง่ สมาธิ ใจก็จะรวมเข้าสู่อปั ปนาสมาธิได้ ถ้าได้ถงึ อัปปนาสมาธิกจ็ ะได้
อุเบกขาบารมี เพราะว่าอุเบกขานี้ คือผลที่เกิดจากการทําใจให้สงบ ทําใจให้รวมเป็ น
อัปปนาสมาธิน้ ี เอง แล้วความสุขทีไ่ ด้จากอุเบกขานี้ ก็เป็ นความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุข
ต่างๆ ทีเ่ คยได้รบั จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็จะทําให้สามารถทีจ่ ะใช้ปญั ญา ทีไ่ ด้
รับมาจากพระพุทธเจ้ามาในการยุตคิ วามอยากต่างๆ ความอยากทีจ่ ะหาความสุขจากสิง่
ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เช่นความอยากในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เรียกว่ากามตัณหา
หรือความอยากให้มคี วามเจริญในลาภยศสรรเสริญ ในรูปเสียงกลิน่ รส อันนี้ก็เรียกว่า
ภวตัณหา ทุกคนเกิดมานี้อยากจะเจริญในลาภยศสรรเสริญสุขกันทุกคน แต่ความอยาก
นี้จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ เพราะเวลาทีอ่ ยากแล้วไม่ได้ดงั ใจอยากก็จะเกิด
ความทุกข์ใจ เกิดความเสียใจ และความอยากอีกชนิดหนึ่งทีเ่ รียกว่าวิภวตัณหา คือ
ความอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขเสือ่ มไป อันนี้ก็จะทําให้ใจทุกข์เพราะว่า ลาภยศ
สรรเสริญสุขนี้ เป็ นธรรมที่มีการเจริญและมีการเสื่อม เรียกว่าโลกธรรม มีการเจริญใน
ลาภยศสรรเสริญสุข ก็มกี ารเสือ่ มในลาภยศสรรเสริญสุข แต่ผูท้ ไ่ี ม่ฉลาดจะไม่เห็นความ
จริงอันนี้ ก็จะมีแต่ความอยากให้เจริญเพียงอย่างเดียว มีภวตัณหา แล้วก็มวี ภิ วตัณหา
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ความอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขเสือ่ มไป แต่พอความจริงปรากฏขึ้นมา ก็จะต้อง
เสียอกเสียใจ ทุกข์ทรมานใจ ถ้าเสียมากๆก็อาจจะถึงกับอยากจะทําลายชีวติ ของตนเอง
ไป อันนี้เพราะขาดปัญญา ขาดอุเบกขา
ผูท้ ่ีเจริญอุเบกขาบารมีจะได้พบกับความสุข
ที่เหนื อกว่าความสุขที่ได้จากลาภยศ
สรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะไม่ให้ความสําคัญไม่สนใจกับการแสวงหาลาภยศ
สรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อยากจะให้ความสงบนี้อยู่ไปนานๆ และก็จะ
เห็นด้วยปัญญาว่าสิง่ ทีม่ าทําลายความสุขทีไ่ ด้จากความสงบนี้ ก็คอื ตัณหาความอยากทัง้
๓ นี้เอง คือกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ถ้ายังไม่รูก้ ็ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมไป ถ้าได้
ยินอริยสัจ ๔ เมือ่ ไหร่ก็จะเข้าใจทันที อย่างสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงตรัสรูพ้ ระ
อริยสัจ ๔ ก็มผี ูป้ ฏิบตั ิ เช่นพระปัญจวัคคียไ์ ด้เข้าถึงอัปปนาสมาธิกนั แล้ว แต่เวลาออก
จากอัปปนาสมาธิมา แล้วไปเห็นสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่ตรงกับความอยาก ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
เช่นเห็นความแก่ เห็นความเจ็บ เห็นความตาย ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ไม่รูว้ า่ ความ
ทุกข์ใจนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร แต่พอพระพุทธเจ้ามาทรงแสดงอริยสัจ ๔ ให้ฟงั ว่า ความ
ทุกข์ใจเกิดจากตัณหาความอยากทัง้ ๓ คือกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา และ
การเกิดของตัณหาก็เพราะว่า ไม่เห็นสัจธรรมความจริงของสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้วา่ เป็ น
อนิจจัง มีการเกิดขึ้น ก็ตอ้ งมีการเสือ่ มไปเป็ นธรรมดา พอพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้
พระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ ให้เห็นว่า ลาภยศสรรเสริญสุข หรือร่างกายนี้มเี จริญก็ตอ้ งมีเสือ่ ม
ไปเป็ นธรรมดา พอได้ยนิ สัจธรรมความจริงอันนี้ พระอัญญาโกณฑัญญะก็หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ในระดับทีห่ นึ่งได้ คือไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ ความเจ็บความตาย ของร่างกาย
เพราะเห็นด้วยสัจธรรมความจริงแล้วว่า ร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายไป
เป็ นธรรมดา ไม่มใี ครมาห้ามให้มนั ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ และเหตุทท่ี าํ ให้ใจทุกข์ก็
เพราะว่าอยากให้มนั ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เอง ทีเ่ รียกว่าวิภวตัณหา พอละวิภวตัณหาได้
เพราะรูว้ า่ มันเป็ นโทษ มันเป็ นตัวทีท่ าํ ลายความสงบความสุขของใจ พอละได้ใจก็กลับมา
สู่ความสงบ สู่ความเป็ นอุเบกขาต่อไป ร่างกายจะแก่ จะเจ็บ จะตาย ก็จะไม่เป็ นปัญหา
ต่อไป อันนี้ก็เรื่องของปัญญาบารมี ทีจ่ ะต้องได้ยนิ ได้ฟงั จากพระพุทธเจ้า หรือจากพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ผ่านพระอรหันตสาวก หรือผ่านพระไตรปิ ฎก หนังสือ
63

ธรรมะต่างๆทีไ่ ด้มกี ารจารึกมีการบันทึกเอาไว้ อันนี้เป็ นความรูท้ ไ่ี ม่มใี นศาสนาอื่น ถ้าไม่
ได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม พวกเราจะไม่รูว้ า่ ความสุขของเรานัน้ อยู่ทอ่ี ปั ปนา
สมาธิ อยู่ทอ่ี เุ บกขา และเราจะไม่รูว้ ่าความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้น ทีม่ าทําลายความสุขทีไ่ ด้จาก
สมาธิ ก็คอื ตัณหาความอยากต่างๆนัน่ เอง
ดังนัน้ พอได้อเุ บกขาแล้ว พอออกจากสมาธิมา ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาคอยรักษาอุเบกขานี้ไว้
ต่อไป เวลาเกิดความอยาก ไม่วา่ จะเป็ นกามตัณหา ภวตัณหา หรือวิภวตัณหา ก็ตอ้ งใช้
ปัญญาใช้ความจริงคือไตรลักษณ์ มาสอนใจให้ยอมรับความจริงว่า ฝื นความจริงไม่ได้
อยากในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ ไม่ควรจะไปอยาก เพราะจะทําให้ทกุ ข์ใจไปเปล่าๆ ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร พอเห็นสัจธรรมความจริงว่า สิ่งต่างๆทัง้ หลายมีการเจริญก็ตอ้ งมีการ
เสือ่ มไปเป็ นธรรมดา มีความสวยงามก็มคี วามไม่สวยงามมาด้วยกัน เป็ นของทีม่ าควบคู่
กัน ร่างกายนี้เวลาสวยงามก็สวยงาม เวลาทีม่ นั ไม่สวยงามมันก็ไม่สวยงาม เช่นเวลาแก่
เวลาเจ็บ เวลาตาย ร่างกายทีเ่ คยสวยงามก็ไม่สวยงามอีกต่อไป เหมือนกับดอกไม้ทเ่ี รา
เด็ดมาจากต้นเพือ่ เอามาปักไว้ในแจกัน เวลาเด็ดมาใหม่ๆ ปักไว้ในแจกันดูสวยงามดี แต่
พอปักไว้ได้ไม่ก่วี นั มันก็เหีย่ วเฉาลงไป แล้วในทีส่ ุดก็เน่าไม่น่าดู นี่คอื สิ่งทีเ่ ราต้องใช้
ปัญญาพิจารณากันอยู่เนืองๆ คือความเสือ่ มของสิ่งต่างๆ ทัง้ หลาย ทีเ่ รามีความหลง มี
ความรัก มีความอยากได้มาเป็ นสมบัติ มาให้ความสุขกับเรา ว่าเราจะได้ของปลอม ได้
ความสุขชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว แล้วก็จะต้องได้รบั ความทุกข์ตามมาต่อไป หลังจากสิง่ ที่
เรารักเราชอบนี้เปลีย่ นสภาพไป เสือ่ มไป ดับไป
นี่คอื เรื่องของปัญญา ในเบื้องต้นถ้าเราไม่มปี ญั ญา มองไม่เห็นความจริง มองไม่เห็นไตร
ลักษณ์ เราก็ตอ้ งอาศัยการมาฟังเทศน์ฟงั ธรรม อย่างทีญ
่ าติโยมได้มากระทํากันอย่าง
ต่อเนื่อง มาฟังความจริงของสภาวธรรมทัง้ หลาย ว่าเป็ นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง มีการเกิดขึ้นก็
ต้องมีการดับไปเป็ นธรรมดา เป็ นอนัตตา คือไม่มใี ครจะมาห้ามมันไม่ให้มนั เสือ่ ม ไม่ให้
มันดับไปได้ ถ้าอยากจะให้มนั ไม่เสือ่ ม อยากให้มนั อยู่อย่างถาวร ก็จะเกิดความทุกข์ใจ
ขึ้นมา เพราะความอยากนี้เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ใจ อันนี้จะได้จากการได้ยนิ ได้ฟงั
ธรรม เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งนําเอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆ เช่นทรงสอนให้
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เราพิจารณาอยู่เนืองๆว่า เราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็ นธรรมดา
ย่อมมีการพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย ล่วง
พ้นจากการพลัดพรากจากกันไม่ได้ ถ้าเราไม่เอามาพิจารณาอยู่เนืองๆ เดีย๋ วเราจะลืม พอ
ลืมแล้วเราก็จะอยากจะให้อยู่นานๆ อยากจะให้มแี ต่ความสุขเพียงอย่างเดียว อยากจะ
ให้เจริญอย่างเดียว ไม่อยากจะให้มนั เสือ่ ม พอเวลาไปเจอความเสือ่ มก็จะเกิดความทุกข์
ใจขึ้นมา แต่ถา้ มีการสอนใจเตือนใจอยูเ่ รื่อยๆว่า เราอยูใ่ นโลกของอนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา ไม่มีอะไรที่จะเป็ นไปตามความอยากของเราได้เสมอ เพราะฉะนั้นเราต้องคอย
ควบคุมความอยากของเรา เวลาทีม่ นั ไปสวนกับความจริงเราต้องหยุดมันทันที เช่นอยาก
ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย พอไปหาหมอ หมอบอกว่าเป็ นโรคมะเร็งนี้ เราก็ตอ้ งยอมรับทันที อย่า
ไปอยากไม่ให้มนั เป็ น อย่าไปอยากให้มนั หาย มันจะหายไม่หายนัน้ เป็ นเรื่องของอนาคต
แต่ปจั จุบนั นี้มนั เป็ นแล้วก็ยอมรับมันไปว่ามันเป็ นก็แล้วกัน
ส่วนจะรักษาให้มนั หาย
หรือไม่หายนัน้ ก็เป็ นเรื่องของอนาคต ก็รกั ษาไป รักษาได้ก็ดไี ป แต่มนั ก็ดชี วั ่ คราว
หายไปชัว่ คราว แล้วเดีย๋ วมันก็ตอ้ งกลับมาเป็ นใหม่อยู่ดี ไม่เป็ นโรคนี้ก็เป็ นโรคใหม่มา
แทนที่ แล้วในทีส่ ุดมันก็ตอ้ งตายไปอยู่ดี ฉะนัน้ ยังไงๆ เราก็ตอ้ งยอมรับความเจ็บให้ได้
ยอมรับความตายให้ได้ ถ้าเรามีปญั ญาคอยสอนใจ เตือนใจอยู่เรื่อยๆ เราจะยอมรับ
เพราะเราไม่อยากจะทุกข์ ถ้าเรายอมรับแล้วใจเราจะไม่ทกุ ข์ ทีเ่ รายังไม่ยอมรับก็เพราะว่า
ใจเรายังไม่สงบพอนัน่ เอง ยังขาดอุเบกขา ถ้ายังไม่ยอมรับ เราก็ตอ้ งพยายามทําใจให้
สงบให้มากขึ้น ทําใจให้มอี เุ บกขาให้มากขึ้น พอใจมีอเุ บกขาแล้ว พอเห็นความจริงก็จะ
ยอมรับทันที เพราะการยอมรับนี้เป็ นประโยชน์กบั ใจ ไม่ได้เป็ นโทษกับใจ เพราะทําให้ใจ
สงบ ทําให้ใจไม่ทกุ ข์ แต่การไม่ยอมรับนี้แหล่ะเป็ นโทษกับใจ เพราะจะทําให้ใจทุกข์ ใจ
วุน่ วาย ใจเครียด
นี่คอื เรื่องของปัญญาบารมีทเ่ี ราจะต้องสร้างขึ้นมา ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ถ้าเรายังไม่
รูเ้ ราก็ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมไปก่อน ถ้าเรารู ้ เราได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมแล้ว เราก็เอาธรรมทีเ่ ราได้
ยินได้ฟงั นี้ มาพิจารณาอยู่เนืองๆ พิจารณาอนิจจังอยู่เนืองๆ พิจารณาทุกขังอยู่เนืองๆ
พิจารณาอนัตตาอยู่เนืองๆ ถ้าเรามีอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอยู่ในใจ เวลาใจเราเกิดความ
ทุกข์ข้นึ มา เราจะสามารถใช้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี้ มาละตัณหาทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั
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ใจเราได้อย่างทันทีทนั ใด และจะทําให้ใจของเรานี้ไม่ทกุ ข์กบั เรื่องต่างๆได้ จะทําให้ใจเรา
กําจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง
ได้ ทําให้เราไม่ตอ้ งกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปได้ เพราะเหตุทท่ี าํ ให้ใจเราต้อง
กลับมาเวียนว่ายตายเกิด ก็คอื กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหานี้เอง แต่ถา้ เรามี
ไตรลักษณ์อยู่กบั ใจของเราอยู่ตลอดเวลา และมีใจทีเ่ ป็ นอุเบกขาอยู่ตลอดเวลา เราก็จะ
สามารถทีจ่ ะละตัณหาทัง้ ๓ นี้ได้เวลาทีเ่ กิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วพอเราละมันได้แล้ว
มันก็จะไม่หวนกลับคืนมาอีก เพราะการละด้วยปัญญานี้ เป็ นการละแบบถอนรากถอน
โคน รากเหง ้าของตัณหาความอยากก็คอื โมหะอวิชชาทีไ่ ม่เห็นไตรลักษณ์ในสภาวะธรรม
ทัง้ ปวงนัน่ เอง จึงเกิดความหลงรัก เกิดความยินดี เกิดความอยากให้สง่ิ ทีร่ กั ทีย่ นิ ดีน้ อี ยู่
กับตนไปนานๆ เพราะมองไม่เห็นว่ามันเป็ นไตรลักษณ์ มันเป็ นอนิจจัง มันไม่เทีย่ ง มีการ
มาแล้วก็ตอ้ งมีการไป มีการเกิดแล้วก็ตอ้ งมีการดับไป ถ้าเรามีไตรลักษณ์อยู่ในใจ
ตลอดเวลา เวลาเกิดความหลงอยากจะรักสิง่ นัน้ สิง่ นี้ อยากจะได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ก็จะตัดไป
ได้ทนั ที เพราะเห็นว่ามันเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
นี่คอื ปัญญาบารมี ทีจ่ ะเป็ นตัวทีจ่ ะเป็ นแสงสว่างสอนใจ ให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์
และเห็นต้นเหตุของการดับความทุกข์ เห็นต้นเหตุก็คอื เห็นกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา เห็นต้นเหตุทจ่ี ะทําให้ทกุ ข์ดบั ไปก็คอื เห็นไตรลักษณ์น่เี อง เห็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ผูท้ เ่ี ห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตลอดเวลาในทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นสิง่
ภายนอกหรือสิง่ ภายในใจ ก็จะสามารถละตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ เมือ่ ไม่มี
ตัณหาแล้วความทุกข์ก็จะไม่มี การเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มี นี่คอื การบําเพ็ญบารมี ๑๐
ประการด้วยกัน ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมา แล้วได้นาํ เอามาเผยแผ่สงั ่ สอนให้แก่
พวกเรา ผูท้ ย่ี งั ไม่มบี ารมีเหล่านี้ ให้เราได้มาสร้างบารมีกนั ขอให้เราเห็นคุณค่าของเวลา
ของชีวติ ของเราว่า ไม่มอี ะไรทีจ่ ะเป็ นประโยชน์กบั ชีวติ จิตใจของพวกเรา ยิ่งกว่าการสร้าง
บารมีทงั้ ๑๐ ประการนี้ การทีเ่ ราไปสร้างลาภยศสรรเสริญ สร้างความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกายกัน เป็ นการสร้างความสุขปลอม สุขปลอมเพราะว่ามันจะกลายเป็ นความทุกข์ใน
บัน้ ปลาย เวลาทีร่ ่างกายไม่สามารถทีจ่ ะหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
กายได้ หรือเวลาทีล่ าภยศสรรเสริญ และความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ เสือ่ มไปหรือ
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ดับไป หมดไป ใจของเราก็จะเจอกับความทุกข์ แทนทีจ่ ะเจอกับความสุข แต่ถา้ เราไม่ไป
หาลาภยศสรรเสริญสุข เวลามันเสือ่ มมันก็จะไม่ทาํ ให้เราทุกข์ ถ้าเรามาหาความสงบของ
ใจ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ของใจ ด้วยการสร้างบารมีต่างๆ
ดังนั้นชีวติ ของเราที่เกิดมานี้ เป้ าหมายที่แท้จริงก็คือการสร้างบารมีทง้ั ๑๐ ประการนี้
เอง เพราะพวกเราทุกคนต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ดว้ ยกันทุกคน ไม่มใี ครอยากจะ
มีความทุกข์กนั ไม่มใี ครอยากทีจ่ ะมาแก่ มาเจ็บ มาตายกัน แต่ถา้ เราไม่มบี ารมี ๑๐
ประการนี้ เราก็จะไม่สามารถยุตกิ ารกลับมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตายได้ เพราะเราไม่ได้
ทําลายเหตุทท่ี าํ ให้มกี ารเกิดแก่เจ็บตาย นัน่ ก็คอื ตัณหาทัง้ ๓ นี้เอง แต่ถา้ เรามีบารมี ๑๐
ประการอยู่ในใจของเรา เราจะสามารถหยุดตัณหาความอยากต่างๆได้อย่างถาวร อย่าง
ไม่มวี นั ทีม่ นั จะโผล่ข้นึ มาได้อกี เมือ่ ไม่มตี ณั หาแล้ว การเวียนว่ายตายเกิดก็หมดไป
ความทุกข์ต่างๆทีเ่ กิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็หมดไป
นี่คอื งานของพวกเราทีแ่ ท้จริง คืองานสร้างบารมี ๑๐ ประการนี้ ส่วนงานอย่างอื่นนัน้ ก็
อาจจะต้องสร้างต้องทําบ้าง เช่นงานทีเ่ กี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกายของเรา เพราะว่าถ้า
เราไม่มรี ่างกาย ไม่มชี วี ติ อยู่ เราก็จะไม่สามารถมาสร้างบารมี ๑๐ ประการนี้ได้ เราก็ตอ้ ง
มีงานทีเ่ กี่ยวกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หาปัจจัย ๔ ให้แก่ร่างกาย หาอาหาร หายารักษา
โรค หาเครื่องนุ่งห่ม และหาทีอ่ ยู่อาศัย แต่พอเรามีพอเพียงแล้ว เราก็ควรทีจ่ ะเอาเวลา
ให้กบั การสร้างบารมีทงั้ ๑๐ ประการนี้ เพราะว่าถ้าเรามัวแต่หาปัจจัย ๔ ไปตลอด โดยที่
เราไม่สนใจทีจ่ ะมาหาสร้างบารมี ๑๐ ประการ พอร่างกายนี้ตายไป มันก็หมดสภาพไป
แล้วเราก็ยงั ติดอยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไป ดังนัน้ การหาปัจจัย ๔ นี้ก็หาเพือ่ ให้
ร่างกายนี้มกี าํ ลังวังชาทีจ่ ะมาสร้างบารมีทงั้ ๑๐ ประการนี้ อย่าเอาร่างกายทีม่ กี าํ ลังวังชา
ไปหาความสุขตามอํานาจของตัณหาต่างๆ เช่นไปเทีย่ วตามสถานบันเทิงต่างๆ สถานที่
ท่องเทีย่ วต่างๆ อันนี้เป็ นการใช้ร่างกายผิดจุดประสงค์ เป็ นการสร้างโทษให้แก่จติ ใจ
เพราะเป็ นการสร้างภพสร้างชาติให้แก่จติ ใจนัน่ เอง เราต้องเอาร่างกายทีเ่ ราเลี้ยงดูดว้ ย
ปัจจัย ๔ นี้มาสร้างบารมี ๑๐ ประการ คือมาสร้างอธิษฐานบารมี มาสร้างสัจจะบารมี มา
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สร้างวิรยิ บารมี มาสร้างขันติบารมี มาสร้างเมตตาบารมี ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมม
บารมี อุเบกขาบารมี และปัญญาบารมี
ถ้าเราเริ่มต้นที่อธิษฐาน แล้วตามด้วยสัจจะ ด้วยวิรยิ ะ ด้วยขันติ เราก็จะสามารถก้าว
ขึ้นไปตามลําดับชัน้ ได้ ก้าวขึ้นสูก่ ารมีความเมตตา สูก่ ารทําทาน สูก่ ารรักษาศีล สูก่ าร
ออกจากกาม สูก่ ารมีใจที่สงบเป็ นอุเบกขา และสูใ่ จที่มีความรูค้ วามฉลาด คือมีไตร
ลักษณ์อยูใ่ นใจตลอดเวลา ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงได้ นี่คอื
ขัน้ ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้บาํ เพ็ญกันมา ผูใ้ ดก็ตาม ถ้าได้
บําเพ็ญแบบเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญก็จะได้รบั ผลเช่นเดียวกัน ไม่จาํ กัดอยู่
ทีเ่ พศทีว่ ยั ไม่ได้จาํ กัดว่าจะต้องเป็ นผูค้ รองเรือนหรือเป็ นนักบวช ไม่จาํ กัดว่าจะต้องเป็ น
ชาวพุทธหรือไม่ใช่เป็ นชาวพุทธ
ไม่จาํ กัดว่าจะต้องเป็ นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ
ตราบใด ผูใ้ ดก็ตามสามารถทีจ่ ะสร้างบารมีทงั้ ๑๐ ประการนี้ข้นึ มาได้ ตราบนัน้ ผูน้ นั้ ก็จะ
สามารถหลุดพ้น จากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ การหลุดพ้นนี้ไม่ได้อยู่ทเ่ี พศ
อยู่ทว่ี ยั ไม่ได้วา่ จะต้องเป็ นหญิงหรือเป็ นชาย เป็ นเด็กหรือเป็ นผูใ้ หญ่ ไม่ได้วา่ จะต้อง
เป็ นนักบวชหรือเป็ นผูค้ รองเรือน ไม่ได้วา่ จะต้องเป็ นผูท้ น่ี บั ถือพระพุทธศาสนา ผูใ้ ดก็
ตาม ถ้ามีบารมี ๑๐ ประการนี้ สามารถทีจ่ ะบรรลุได้ เพราะว่าบารมี ๑๐ ประการนี้บางที
เราก็อาจจะได้สร้างมาในอดีตชาติก่อนก็ได้ แล้วชาติน้ เี รามาเกิดนอกพระพุทธศาสนาก็
ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มบี ารมี บารมีต่างๆทีเ่ ราได้สร้างมาในอดีตชาติมนั ก็ตดิ มากับ
เรา
นี่สาเหตุทท่ี าํ ให้ทาํ ไมคนทีอ่ ยู่นอกศาสนาพุทธ จึงหันเข้ามาปฏิบตั ติ ามศาสนาพุทธ มา
บวชเป็ นพระภิกษุกนั เพราะในอดีตชาติเขาก็เคยสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้มาแล้ว มันก็เลย
เป็ นตัวทีผ่ ลักดันให้เขามาสร้างบารมีต่างๆต่อไป ทีไ่ หนมีสถานทีเ่ หมาะสมต่อการสร้าง
บารมี เขาก็จะไปทีต่ รงนัน้ เช่นในปัจจุบนั เมืองไทยของเรามีสถานทีท่ เ่ี หมาะสมต่อการ
สร้างบารมีทงั้ ๑๐ ประการ ผูท้ อ่ี ยู่ต่างประเทศถึงแม้จะอยู่ในประเทศทีม่ คี วามเจริญ
ทางด้านวัตถุมากกว่าของเรา เขาก็ยงั อุตส่าห์ขา้ มนํา้ ข้ามทะเลมา เพือ่ มาสร้างบารมี ๑๐
ประการทีใ่ นประเทศของเรา เพราะประเทศของเรานี้เป็ นสถานทีท่ เ่ี อื้อต่อการสร้างบารมี
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ทัง้ ๑๐ ประการ เป็ นเหมือนเนื้อนาทีเ่ หมาะต่อการเพาะปลูก เนื้อนาบุญ บุญญเขตเต มี
พระอริยบุคคลทีจ่ ะคอยให้กาํ ลังจิตกําลังใจ ให้ความรู ้ ให้ความช่วยเหลือในการบําเพ็ญ
บารมีทงั้ ๑๐ ประการนี้ จึงไม่เป็ นเรื่องแปลกทีท่ าํ ไมคนต่างชาติจงึ มาถึงเมืองไทยกัน มา
บวชอยู่ในเมืองไทยกัน ก็เพราะว่าเขาเห็นความสําคัญของบารมีทงั้ ๑๐ ประการนี้เอง เขา
รูว้ า่ บารมี ๑๐ ประการนี้ เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้เขาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าย
ตายเกิด และไม่มที ไ่ี หนในโลกนี้ ทีจ่ ะเป็ นสถานทีท่ เ่ี อื้อต่อการสร้างบารมีทงั้ ๑๐ ประการ
นี้เท่ากับประเทศไทยของพวกเรา พวกเราจึงควรมีความภูมใิ จและก็ควรพยายามทีจ่ ะตัก
ตวงประโยชน์อนั นี้ให้ได้ อย่าทําตัวเป็ นเหมือนทัพพีในหม้อแกง อยู่กบั แกงมาตลอดเวลา
แต่ไม่รูค้ ุณค่าของแกงเลยว่าเป็ นแกงอะไร ขอให้เราอยู่กนั แบบลิ้นกับแกง ให้เห็น
ความสําคัญของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้เห็นประโยชน์ของการสร้างบารมี
ทัง้ ๑๐ ประการนี้ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ท่มุ เทชีวติ จิตใจของพวกเราให้กบั การสร้างบารมีทงั้ ๑๐
ประการนี้ เพราะไม่มอี ะไรจะให้คุณให้ประโยชน์แก่จติ ใจของเราได้มากเท่ากับการสร้าง
บารมีทงั้ ๑๐ ประการนี้ ถ้าเราไม่สร้างและไม่ทาํ ภารกิจนี้ให้เสร็จภายในชาติน้ ี เราก็ยงั
จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไป
และคราวหน้าเรากลับมาเกิดเราอาจจะไม่มี
พระพุทธศาสนามาเป็ นผูน้ าํ ทางให้แก่พวกเรา ตอนนัน้ เราก็อาจจะต้องคลําทางกันไป
เหมือนคนตาบอด จนกว่าเราจะได้ไปพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ทีจ่ ะมาดึงพาให้เราได้มา
สร้างบารมี ๑๐ ประการกันอีก เพือ่ ทีใ่ ห้เราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อไป

ดังนัน้ ขอให้เรารีบใช้เวลาทีม่ คี ุณค่านี้ให้กบั การสร้างบารมีทงั้ ๑๐ ประการนี้เถิด อย่าไป
เสียเวลากับการสร้างสิง่ ต่างๆทัง้ หลายในโลกนี้ ทีใ่ ห้ความสุขปลอม คือความสุขชัว่
ประเดีย๋ วประด๋าว แล้วก็กลายเป็ นความทุกข์ตามมาทีหลัง นี่คอื เรื่องของความสําคัญ
ของการมาวัด เพือ่ มาสร้างบารมีทงั้ ๑๐ ประการนี้ ขอให้ท่านจงนําเอาไปพินิจพิจารณา
และปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พร
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ถาม เวลาทีต่ อ้ งระงับความหงุดหงิดไม่พอใจคนทีเ่ รารูจ้ กั ดิฉนั พยายามบริกรรมพุทโธ
เพือ่ ระงับความโกรธ ไม่เอาเรื่องต่างๆกลับมาคิด แต่พอเห็นหน้าหรือเหตุการณ์
อีก อาการไม่พอใจก็แสดงออกทันทีทางสีหน้าของเรา ทัง้ ทีเ่ ราก็ไม่ชอบการ
กระทําหรือความขุน่ มัวในใจเลย นอกจากบริกรรมพุทโธ เราต้องนึกถึงคนทีท่ าํ
ให้เราหงุดหงิด แล้วพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ของคนนัน้ หรือการกระทํานัน้ อยู่
บ่อยๆ เหมือนฝึ กซ้อมทําการบ้าน เพือ่ เวลาเจอเหตุการณ์เราจะได้มสี ติควบคุมใจ
ได้ทนั เข้าใจถูกไหมคะ หรือควรบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆ โดยไม่ตอ้ งพิจารณาคะ
ตอบ มันก็ตอ้ งใช้ทงั้ สองอย่างช่วยกัน เพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะมีกาํ ลังไม่พอ
ถึงแม้เราจะรูว้ ่าเขาเป็ นไตรลักษณ์ แต่ถา้ ใจของเรายังไม่เป็ นอุเบกขา มันก็ยงั อดที่
จะไปรักไปชังเขาไม่ได้ แต่ถา้ เรามีอเุ บกขาแล้ว ถ้าเราไปเห็นเขา มันก็อาจจะเกิด
ความรัก ชังขึ้นมา เราก็ตอ้ งใช้ปญั ญา มันก็ตอ้ งมีทงั้ สองอย่าง มีทงั้ อุเบกขา แล้ว
ก็มที งั้ ปัญญา มันก็จะช่วยกันทําให้ใจของเรานี้ สักแต่วา่ รูไ้ ด้ ไม่ไปมีความ
หงุดหงิดรําคาญกับคนทีเ่ ราเห็น
ถาม อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่า ไม่ควรแผ่เมตตาให้คนตาย เพราะจะทําให้ไม่
สามารถเข้าถึงอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิ จริงหรือคะ เพราะอะไรคะ
ตอบ ความแผ่เมตตามันไม่เกีย่ วกับการเจริญสมาธิ แผ่เมตตานี้ก็คอื ให้เราแผ่ให้กบั
สรรพสัตว์ ไม่วา่ จะเป็ นคนเป็ นหรือคนตาย แผ่ได้หมด คนทีต่ ายไปแล้วเราก็แผ่
ความเมตตาให้กบั เขาได้ เช่นถ้าเวลาเรานัง่ สมาธิแล้วจิตของเรา ไปรับรูด้ วง
วิญญาณของผูอ้ ่นื เขามาขอความเมตตา เราก็ให้ความเมตตากับเขาได้ อันนี้หรือ
เปล่าทีอ่ าจจะเป็ นความเข้าใจผิดคิดว่า เวลาแผ่เมตตาจะทําให้ใจไม่เข้าสู่อปั ปนา
สมาธิได้ เพราะเวลาใจจะรับรูก้ บั ผูท้ ต่ี ายไปแล้วนัน้ จะต้องอยู่ในอุปจารสมาธิ
ไม่ได้อยู่ในอัปปนาสมาธิ เรื่องอุปจาร-สมาธิน้ ี มันเป็ นเรื่องความสามารถพิเศษ
ของผูท้ เ่ี จริญสมาธิ บางคนก็ไม่มี บางคนเจริญสมาธิแล้วก็จะเข้าสู่อปั ปนาสมาธิ
เพียงอย่างเดียว ไม่ไปรับรูเ้ รื่องราวต่างๆทีเ่ ป็ นเกี่ยวกับเรื่องเสียงทิพย์ กลิน่ ทิพย์
รูปทิพย์ อะไรต่างๆนี้ แต่บางคนนี้จะมีวาสนาหรือมีความสามารถพิเศษ เวลาจิต
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สงบแล้วมักจะออกไปรับรูเ้ รื่องราวต่างๆ นิมติ ต่างๆ ซึง่ การรับรูเ้ รื่องราวในนิมติ
ต่างๆนี้ มันก็ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการเจริญวิปสั สนาภาวนา เพราะมันไม่ได้ทาํ ให้
จิตมีอเุ บกขา
ดังนัน้ ถ้าผูท้ ต่ี อ้ งการทีจ่ ะไปทางวิปสั สนา ไปสู่การหลุดพ้นนี้ ไม่ควรทีจ่ ะไปให้
ความสําคัญต่ออุปจารสมาธิ ถ้าจิตมีวาสนาแล้วจะไปทางนัน้ ก็ควรจะดึงกลับเข้า
มาให้เข้าสู่อปั ปนาสมาธิ ด้วยการใช้สติดงึ กลับเข้ามา จะใช้สติดว้ ยการบริกรรม
หรือดูลมหายใจเข้าออก หรือใช้สติดงึ เข้ามาก็ได้ แล้วแต่ ข้อสําคัญถ้าเรายังไม่
หลุดพ้น เราไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับการไปรับรูเ้ รื่องราวต่างๆในอุปจารสมาธิ
ถึงแม้วา่ อาจจะเป็ นเรื่องทีน่ ่าตื่นเต้นยินดี แต่มนั ก็เหมือนกับการไปท่องเทีย่ วทาง
ร่างกาย จะทําให้เราเสียเวลาต่อการบําเพ็ญเพือ่ การหลุดพ้น ดังนัน้ ถ้าเรามีวาสนา
ทีจ่ ะไปทางอุปจารสมาธิ ก็ขอให้เราดึงใจกลับเข้ามาเวลาใจจะออกไปรับรูเ้ รื่องราว
ต่างๆ ให้จติ เข้าไปสู่อปั ปนาสมาธิ ให้จติ มีแต่ความสงบ อันนี้คอื เรื่องของอุปจาระ
กับอัปปนาสมาธิ
แต่เรื่องของความแผ่เมตตา ความจริงแล้วเราแผ่ได้เวลาทีเ่ ราไม่ได้อยู่ในอัปปนา
สมาธิ เวลาอยู่ในอัปปนาสมาธิน้ ี ทําอะไรไม่ได้เลย เพราะจิตหยุดคิด หยุดทํา
อะไรต่างๆ จะแผ่เมตตาก็ตอ้ งรอออกจากสมาธิมาแล้ว หลังจากทีเ่ ราเลิกนัง่ สมาธิ
ก่อนทีเ่ ราจะลุกไปทําอะไร เราก็แผ่เมตตาก็ได้ แต่ความจริงแผ่เมตตาแบบนี้ก็ยงั
ไม่ได้เป็ นการแผ่เพราะไม่มผี ูร้ บั เราต้องแผ่ตอนทีม่ ผี ูม้ ารอรับความเมตตาจาก
เรา เหมือนกับการให้เงินทอง ให้ดว้ ยการเขียนเช็คโดยไม่มผี ูร้ บั นี้ ไม่รูเ้ ขียนไปให้
ใคร ต้องมีผูม้ ารับ มีช่อื นัน้ ชื่อนี้ เราก็เขียนเช็คใส่ช่อื เขาไป เขาก็จะได้รบั เงินทีเ่ รา
ให้กบั เขาไป ความเมตตาก็เป็ นเหมือนกับเงินทอง มันเป็ นความสุขใจ ผูท้ ไ่ี ด้รบั
ความเมตตาก็จะมีความสุขใจ ดังนัน้ เราต้องแผ่เมตตาในตอนทีม่ ผี ูร้ บั เช่นเวลาที่
เราพบปะกับผูค้ นต่างๆ เราก็ให้ความเมตตากับเขา แทนทีจ่ ะหน้าบึ้งตึง แยก
เขี้ยว เราก็ย้ มิ ให้เขาอย่างนี้ แทนทีจ่ ะด่าเขา เราก็พูดดีๆกับเขา อันนี้คอื เรื่องของ
การแผ่เมตตา ต้องแผ่ตอนทีม่ ผี ูร้ บั แต่ตอนที่เราแผ่ในขณะที่เราออกจากสมาธิ
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มา อันนั้นเป็ นการทําการบ้าน เป็ นการเตรียมตัวสอนตัวเราให้รูจ้ กั การแผ่
เมตตา ว่าจะต้องแผ่เมตตาอย่างไร สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุ แปลว่าอย่ามีเวร
กัน สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุ แปลว่าอย่าเบียดเบียนกัน สุขี อัตตานัง
ปริหรันตุ แปลว่าขอให้ทกุ คนมีความสุข อย่างนี้เป็ นต้น
นี่คอื คุณสมบัติ คุณลักษณะของการมีความเมตตา คือไม่จองเวร ไม่เบียดเบียน
และปรารถนาให้ผูอ้ น่ื มีความสุข พอเราไปเจอคนหรือเจอสุนขั หรือเจออะไร
สัตว์ เทวดาหรือผี ก็ตาม ตอนนัน้ เราก็แผ่ให้เขาได้ แต่ไม่ได้แผ่เพือ่ ไล่เขานะ บาง
ทีเจอผีน่ีชอบแผ่กนั แต่แผ่แบบให้เขาไป อันนี้ไม่เรียกว่าเมตตาแล้ว ถ้าไล่เขาไป
นี้ก็แสดงว่าไม่เมตตาแล้ว แผ่เมตตาก็คอื ให้เขาอยู่ ถ้าเขาต้องการอะไรก็ถามเขา
เดือดร้อนอะไร เราช่วยเหลืออะไรได้ไหม ต้องแผ่เมตตาแบบนัน้ อย่างคุณแม่ชี
แก้วนี่ ท่านเวลานัง่ สมาธิ ก็จะมีพวกสัตว์ทต่ี ายแล้ว หมูป่าเอย ควายเอย เข้ามา
ในสมาธิ แล้วก็มาขอความเมตตา ท่านก็ให้ความเมตตากับเขาไป สอนธรรมะ
ให้กบั เขาไป นี่แหละคือการแผ่เมตตา แต่เวลาทีเ่ ราเลิกจากการนัง่ สมาธิแล้ว เรา
สวด สัพเพ สัตตา นี้ เป็ นการสอนใจ เป็ นการทําการบ้าน เพือ่ เวลาทีเ่ ราไปเจอ
ข้อสอบเราจะได้ทาํ ข้อสอบได้ ถ้าเราไม่เตรียมตัว สอนใจไว้ พอเราไปเจอใครที่
เขาทําอะไรไม่ดกี บั เรา แทนทีเ่ ราจะแผ่เมตตา เราก็อาจจะแผ่ความโกรธไปให้กบั
เขาแทน อันนัน้ เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวทําการบ้านเอาไว้ก่อน นี่คอื เรื่องของ
การแผ่เมตตา แผ่ได้ทกุ เวลา นอกจากเวลาทีอ่ ยู่ในอัปปนาสมาธิเท่านัน้
ถาม เวลาเราอุทศิ บุญ มีคนบอกให้อทุ ศิ ให้เทวดาประจําตัวเราทัง้ หมดก่อน แล้วค่อย
ขอให้เทวดาประจําตัวเรา แบ่งให้เจ้ากรรมนายเวร ให้พอ่ แม่ชาติน้ กี ่อน ผีบา้ นผี
เรือน โน่นนี่นนั ่ ถ้าเราอุทศิ เองเขาบอกว่า จะโดนรุมมากเกินไป จริงหรือคะ
ตอบ คือผูท้ จ่ี ะมารับส่วนบุญของเรานี่ ก็อยู่ทว่ี า่ เขาอยู่ในฐานะทีเ่ ขาต้องมาขอเรา
หรือไม่ ถ้าเขาเป็ นพวกทีม่ บี ญ
ุ พวกเทวดาทัง้ หลายนี้ เขาไม่มารอรับส่วนบุญทีเ่ รา
อุทศิ หรอก เพราะบุญทีเ่ ราอุทศิ นี้มจี าํ นวนน้อยมาก เหมือนกับเงินทีเ่ ราให้ขอทาน
คิดดูสิ ถ้าเราจะให้เงินขอทานแล้วให้คนเป็ นร้อยมารับกันนี้ เขาจะได้กนั คนละซัก
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กี่สตางค์ เพราะฉะนัน้ ส่วนใหญ่เราจะอุทศิ เจาะจงให้กบั บุคคลใดบุคคลหนึ่งเสีย
มากกว่า เช่นคนทีเ่ พิง่ ตายไปนี้ เรากลัวว่าเขาจะไม่มบี ญ
ุ พอทีจ่ ะไปเป็ นเทพ หรือ
กลัวเขาจะไปเป็ นเปรต ก็เลยทําบุญเยอะๆ อุทศิ ให้เขาไปเยอะๆ เพือ่ เขาจะได้
อาศัยบุญอุทศิ นี้พาให้เขาไปสู่สุคติได้ แทนทีจ่ ะไปอบาย อย่างนี้เป็ นต้น แต่ถา้ เรา
ไม่มคี นทีต่ ายหรือคนทีเ่ ราคิดถึง เราก็ทาํ แบบหลวงตาพาทํา แผ่เมตตาให้กบั
สรรพสัตว์ทงั้ หลาย เปิ ดโลกธาตุ ใครอยู่ทภ่ี พไหนภูมไิ หน แต่กลับมาตกทุกข์ได้
ยาก จะต้องมารับส่วนบุญส่วนนี้ก็มาเอาไป อันนี้ก็ทาํ สําหรับพวกทีบ่ างที
ต้องการรับส่วนบุญ แต่ไม่มญี าติพน่ี อ้ งทีเ่ ชื่อในเรื่องการทําบุญ การอุทศิ บุญ เขา
ก็จะไม่มใี ครอุทศิ บุญให้กบั เขา ก็ตอ้ งอาศัยชาวพุทธอย่างพวกเราทีม่ คี วามเมตตา
ทีป่ รารถนาให้ผูอ้ ่นื มีความสุขนี้ มาอุทศิ บุญให้กบั เขากัน ดังนัน้ เรื่องของการอุทศิ
บุญนี้ มันก็แล้วแต่ละคน ว่ามีความคิดถึงใคร มีความรักใคร มีความเป็ นห่วง
ใคร ก็อทุ ศิ ไปตามความรูส้ กึ ของตน ไม่จาํ เป็ นจะต้องทําตามที่คนนัน้ บอก ว่าให้
ทําอย่างนัน้ ให้ทาํ อย่างนี้ ไม่เกี่ยวกัน เหมือนกับเราจะให้เงินใคร เราไม่ตอ้ งมี
เงือ่ นไขว่าจะต้องให้คนนัน้ ก่อนคนนี้ก่อน เราอยากจะให้คนนี้เราก็ให้คนนี้คน
เดียวไปก็ได้ เรื่องของเรา
ถาม ปัจจุบนั เวลานัง่ สมาธิจะพุทโธถีๆ่ ไปเรื่อยๆ แต่มอี ยู่ช่วงหนึ่งบริกรรมพุทโธถีม่ าก
เหมือนจะหมดลมหายใจ จากนัน้ เหมือนความรูส้ กึ จากช่วงคอพุง่ ลงไปทีช่ ่วงท้อง
แล้วรูส้ กึ โล่งสบายขึ้นมาก แต่ยงั รูส้ กึ ถึงลมหายใจเบาบางอยู่ นัง่ สมาธิเป็ นแบบนี้
บ่อยครัง้
ต่อจากนี้ควรทําอย่างไรต่อครับ ให้พทุ โธต่อหรือหยุดให้อยู่กบั
ความรูส้ กึ นัน้ ดีครับ
ตอบ ถ้ามันว่างมันสงบมันสบายจะหยุดก็ได้ แต่ถา้ รูส้ กึ ว่ามันยังไม่เต็มที่ เหมือนกิน
ข้าวยังไม่อ่มิ ก็พทุ โธต่อไป กินข้าวต่อไป เพราะความสงบมันมีหลายระดับ ที่
ท่านเรียกว่าฌานขัน้ ต่างๆ มันก็เป็ นความสงบ แต่ความสงบมันลึกและละเอียด
มากไม่เท่ากัน ฌานทีห่ นึ่งก็อยู่ในระดับหนึ่ง ฌานทีส่ องก็ลกึ เข้าไป ฌานทีส่ ามก็
73

ยิ่งลึกเข้าไป จนถึงฌานทีส่ ม่ี นั ถึงจะนิ่งสงบจริงๆ ถ้ายังไม่น่งิ สงบ ยังมีอะไรให้รบั
รูอ้ ยู่ ก็แสดงว่ายังไม่สงบเต็มที่ ก็ควรทีจ่ ะภาวนาต่อไป
ถาม ถ้าฆราวาสสําเร็จธรรมแล้วไม่บวช ต้องตายจริงหรือเปล่าคะ
ตอบ บวชหรือไม่บวชก็ตอ้ งตายด้วยกันทุกคน สําเร็จหรือไม่สาํ เร็จก็ตอ้ งตายด้วยกัน
ทุกคน ไม่มใี ครไม่ตาย ไม่เกี่ยวกัน คนทีส่ าํ เร็จแล้วจะไม่บวชก็ไม่ตายหรอกถ้า
ยังไม่ถงึ เวลาทีจ่ ะตาย พอดีคนเขาไปเอาเรื่องทีม่ นั เกิดขึ้น กับคนทีส่ าํ เร็จแล้วตาย
ภายในเจ็ดวันมาเป็ นข้ออ้างกัน เช่นพ่อของพระพุทธเจ้า ก็บรรลุแล้วก็ตายภายใน
เจ็ดวัน บรรลุก่อนจะตายเจ็ดวัน ก็เลยคิดว่าพอบรรลุแล้วเป็ นฆราวาสแล้วไม่ได้
บวชก็ตอ้ งตายภายในเจ็ดวัน หรือนายพาหิยะทีไ่ ปถามธรรมของพระพุทธเจ้า
ในขณะทีท่ ่านทรงบิณฑบาต พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมสัน้ ๆว่า ให้สกั แต่วา่ รู ้ สัก
แต่วา่ เห็น สักแต่วา่ ได้ยนิ เขาก็บรรลุธรรมขึ้นมา เขาก็ขออนุญาตไปเตรียม
บริขารเพือ่ จะมาขอบวช
ในระหว่างทางไปเตรียมตัวก็ถกู กระทิงขวิดตาย
พระพุทธเจ้าทรงทราบข่าวก็บอกให้ทาํ ฌาปนกิจแล้วก็บรรจุกระดูกเขาไว้ในสถูป
แสดงว่าเป็ นการรับรองว่า ท่านผูน้ ้ ไี ด้บรรลุแล้ว ได้หลุดพ้นแล้ว แล้วก็ตายไป
ก่อนทีจะได้บวช ก็เลยมาเป็ นความคิดเห็นกันว่า ถ้าเป็ นฆราวาสแล้วบรรลุแล้ว
ไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันจะต้องตาย ซึง่ มันไม่ได้เป็ นเหตุเป็ นผล เป็ นเพียง
เหตุการณ์สองเหตุการณ์ ทีเ่ ขามาใช้เป็ นข้อตัดสินใจว่าจะต้องเป็ นอย่างนี้ เท่า
นัน้ เอง ฉะนัน้ มันไม่เกี่ยวกัน เรื่องความเป็ นความตายนี้จะบรรลุหรือไม่บรรลุมนั
ตายด้วยกันทุกคน จะเป็ นพระหรือไม่เป็ นพระมันก็ตาย ไม่เกี่ยวกัน ไม่ตอ้ งกลัว
ถ้าเป็ นฆราวาสแล้วบรรลุหลุดพ้นนี้ก็ไม่ตอ้ งกลัว ถ้ามันหลุดพ้นแล้วก็ไม่กลัวตาย
อยู่ดี ตายก็ตายไม่มคี วามหมายอะไร อยู่ก็ได้ตายก็ได้ ตายกลับสบายกว่าไม่ตอ้ ง
มาคอยเลี้ยงร่างกาย เพราะไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องการจากในโลกนี้อกี แล้ว ทีอ่ ยู่ก็อยู่
เพือ่ ผูอ้ ่นื เท่านัน้ อย่างพระพุทธเจ้า ทีอ่ ยู่กอ็ ยู่เพือ่ สังสอนธรรมะให้
่
แก่ผูอ้ ่นื เท่านัน้
ถาม ผมนัง่ สมาธิแรกๆ นัง่ ได้ ๓๐ ถึง ๔๐ นาที รูส้ กึ ทุกขเวทนาหนักมาก ตัวสัน่ ปวด
ขาไปหมด แล้วก็ตอ้ งเลิกนัง่ แต่พอผมฝึ กขันติคอื อดทนต่อความเจ็บปวด ผมจึง
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ผ่านอาการเจ็บปวดมาได้ ทุกวันนี้นงั ่ ได้นานสุด ๑ ชัว่ โมง พอเวทนาเกิดก็สกั แต่
ว่ารู ้ เอาจิตมาอยู่กบั พุทโธหรือลมหายใจเข้าออก แต่พอจิตแว๊บไปคิดถึงอาการ
ปวด เวทนาก็พร้อมทีจ่ ะโจมตี ผมอดทนได้สองถึงสามรอบเท่านัน้ เวลาทีจ่ ติ ไป
คิดถึงเวทนา เป็ นอย่างนี้มานานแล้วครับ จนเมือ่ วานรุ่นพีค่ นหนึ่งบอกว่า ถ้าเกิด
เวทนาแล้วเอาจิตไปผูกกับลมหายใจเข้าออก
หรือพุทโธ
จะทําให้สงบ
เพียงชัว่ คราว พอจิตไม่น่ิงมันจะกลับมาปวดอีก เขาแนะนําให้พจิ ารณาอาการ
ปวดเลย โดยใช้ปญั ญา แล้วอาการปวดมันจะหาย ถูกต้องหรือไม่ครับ
ตอบ อาการปวดของร่างกาย อาจจะหายหรือไม่หาย จากการพิจารณาทางปัญญา แต่
อาการปวดทางใจนี้จะหาย แล้วอาการปวดทางใจนี้ เป็ นตัวทีร่ ุนแรงกว่าความ
ปวดทางร่างกาย ทีท่ นไม่ได้ไม่ใช่เพราะความปวดของทางร่างกาย แต่เพราะความ
ปวดทางใจทีเ่ กิดจากความอยากให้ความปวดทางร่างกายหายไป หรืออยากจะหนี
จากความปวดนี้ไป พอหนีไม่ได้หรือความปวดไม่หาย ความทุกข์ทรมานใจก็จะ
เกิดขึ้นมา เนื่องจากมีความอยากให้มนั หาย ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญา แล้วเห็น
โทษของความอยากให้ความเจ็บความปวดของร่างกายหายไป และยอมรับว่า
ความเจ็บปวดของร่างกายเป็ นเรื่องปกติ ทีเ่ ราไม่สามารถทีจ่ ะไปควบคุมบังคับมัน
ได้ มันเป็ นอนัตตา เราอยู่กบั มันได้ เพียงแต่เราต้องทําใจให้เฉยปล่อยวางเท่านัน้
ถ้าเราเฉยปล่อยวาง ไม่มคี วามอยากให้มนั หาย ความทุกข์ทางใจก็จะไม่มี พอ
ความทุกข์ทางใจไม่มี ใจก็จะสงบเย็นสบาย จะเหมือนกับว่าไม่ได้นงั ่ สมาธิ
เหมือนกับตอนทีไ่ ม่ได้นงั ่ สมาธิ หรือตอนทีไ่ ม่มคี วามเจ็บปวด มีความเจ็บปวด
หรือไม่มคี วามเจ็บปวดก็จะมีความรูส้ กึ เท่ากัน ไม่เดือดร้อน อันนี้เป็ นผลทีเ่ กิด
จากการใช้ปญั ญาทีจ่ ะดับความเจ็บปวดทางใจได้ แต่ความเจ็บปวดทางร่างกายนี้
อาจจะเบาตามลงไปด้วยก็ได้ เพราะบางทีความเจ็บปวดของทางร่างกาย ก็เกิด
จากการขยายของใจ เราไปขยายความรูส้ กึ ขึ้นมาเอง พอใจเราสงบมันก็หยุดทํา
หน้าทีข่ ยายความเจ็บปวดของร่างกาย ก็เลยรูส้ กึ ว่าความเจ็บปวดของร่างกายที่
เมือ่ กี้รูส้ กึ ว่ามันรุนแรง มันกลับไม่รุนแรง มันเบาลงไป อันนี้ก็เป็ นได้ หรือบางที
หายไปเลยก็เป็ นได้เหมือนกัน แต่ไม่สาํ คัญ เรื่องของความเจ็บปวดของร่างกายนี้
75

เราไม่ให้ความสําคัญกับมัน มันจะอยู่ไม่อยู่ มันจะเบาไม่เบา ไม่เป็ นไร ขอให้
ความเจ็บปวดทางใจมันหายไปเท่านัน้
และมันจะหายก็ต่อเมือ่ เราใช้ปญั ญา
พิจารณาว่า มันเกิดจากความอยากของเราเอง ความอยากให้ความเจ็บปวดของ
ร่างกายหายไป และเราเห็นโทษของความอยากนี้แล้วเราหยุดมัน ยอมรับความ
เจ็บปวดของทางร่างกาย ใจของเราก็จะสงบ แล้วก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความปวดของ
ทางร่างกาย
ถาม ถ้าเราใช้ปญั ญาพิจารณาว่า กายเรานี้เป็ นเพียงรูปขันธ์ทงั้ ห้า ประกอบเป็ นตัวรูป
เราขึ้นมา เราจะพิจารณาต่อไปอย่างไรครับ
ตอบ ก็พจิ ารณาเหมือนตุก๊ ตาตัวหนึ่ง ตุก๊ ตาเวลาเราเอาเข็มไปทิม่ ไปแทงขามันแขนมัน
มันก็ไม่รอ้ งไม่รูส้ กึ อะไร กระดูกของเรามันก็เหมือนกับแขนขาของตุก๊ ตา ตอนนี้
มันรูส้ กึ เจ็บปวด แต่ตวั กระดูกเองมันไม่รูว้ ่ามันเจ็บมันปวดหรอก ผูท้ ร่ี ูค้ อื ใจ
แล้วใจก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไปกับความเจ็บปวดของกระดูก เพราะฉะนัน้ มันจะ
เจ็บขนาดไหนใจให้มหี น้าทีเ่ พียงแต่รบั รูเ้ ท่านัน้ ก็พอ แล้วก็ร่างกายมันจะเจ็บ
จนกระทัง่ มันแตกไป ก็ปล่อยมันแตกไป ร่างกายไม่รูส้ กึ ความเจ็บความแตกของ
มันหรอก เวลาคนตายเราเอาไปเผา มันร้องหรือเปล่า มันดิ้นหรือเปล่า มันไม่รู ้
เรื่อง มันก็เหมือนตุก๊ ตาตัวหนึ่งดีๆนี่เอง ทีม่ นั ดิ้นก็เพราะมีใจมารับรู ้ แล้วใจนี่
แหละเป็ นผูด้ ้นิ ไม่ใช่ร่างกายทีเ่ ป็ นผูด้ ้นิ เพราะฉะนัน้ ถ้าใจสงบแล้วมันก็จะไม่ด้นิ
มันจะปล่อยให้ร่างกายนี้เป็ นเหมือนตุก๊ ตาไปตัวหนึ่ง ไม่ยุ่งกับมัน
ถาม เวลาก่อนผมนัง่ ผมจะมองนาฬกิ าดูวา่ วันนี้เราทําได้นานเพียงไร เพือ่ ดูผลของ
การปฎิบตั ิ แต่ก็ไม่ได้ยดึ ติดกับเวลา เพราะจะไปติดอยู่ทเ่ี วทนา จนเรารูไ้ ด้เองว่า
กี่นาทีแล้ว ผมปฏิบตั อิ ย่างนี้ถกู หรือไม่ครับ
ตอบ คือดูนาฬกิ าหรือไม่ดูนาฬกิ านี้มนั ไม่สาํ คัญ สําคัญทีว่ า่ ถ้าเรามีนดั หรือว่ามีงาน
การทีจ่ ะต้องทํา เราก็อาจจะต้องดูนาฬกิ า เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ไม่นงั ่ เกินเวลา ถึงเวลา
จะต้องไปทํางานจะได้ไปได้ เรื่องนาฬกิ ามันก็มแี ค่น้ ี เวลาภาวนาจริงๆ สมัย
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พระพุทธเจ้าไม่เห็นมีนาฬกิ าเลย ทําไมท่านบรรลุกนั ได้ หลุดพ้นกันได้ ไม่สาํ คัญ
เวลานัง่ เราไม่ได้วดั ด้วยนาฬกิ า ด้วยเวลา เราวัดด้วยความสงบ ด้วยผลว่านัง่
แล้วได้ผลหรือไม่ได้ผล สงบมากหรือสงบน้อย สงบนานหรือสงบไม่นาน อันนี้
เป็ นตัววัดการปฏิบตั ขิ องเราต่างหาก ส่วนการทีน่ งั ่ แล้วถึงเวลาหนึ่งมันจะเกิด
เวทนาขึ้นมา ก็เพราะว่าสติเราหมดกําลังทีจ่ ะไปควบคุมสังขาร ความคิดปรุงแต่ง
พอความคิดปรุงแต่งมันปรุงแต่งขึ้นมา มันก็จะไปปรุงทีเ่ วทนาทันที แล้วพอไป
ปรุงแต่งเวทนา มันก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความอยากขึ้นมาทันที มันก็เลยทําให้
ทนนัง่ ต่อไปไม่ได้ ถ้าเรามีสติมกี าํ ลังควบคุมให้มนั อยู่กบั พุทโธๆ ต่อไปได้ มันไม่
ไปปรุงแต่งเรื่องเวทนา มันก็จะนัง่ ต่อไปได้ เพราะฉะนัน้ ถึงเวลานัน้ แล้วเราต้อง
ดันสติต่อไป บังคับให้พทุ โธ พุทโธ ต่อไป อย่าไปสนใจคิดถึงเรื่องของความเจ็บ
ของร่างกาย ถ้าเราดันมันผ่านไปได้ เดีย๋ วความเจ็บนัน้ ก็จะหายไป มันก็จะผ่าน
ไปได้อกี ขัน้ หนึ่ง มันเป็ นขัน้ ๆ เวทนาก็มหี ลายตัวด้วยกัน แต่ละตัวมันก็จะมาโผล่
ตอนทีส่ ติของเราอ่อนกําลังลง ถ้าเราอยากจะผ่านมันเราก็ตอ้ งเพิม่ สติข้นึ ไป หรือ
ไม่เช่นนัน้ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญา แยกใจออกจากร่างกาย ออกจากเวทนา แล้วถึงจะ
ผ่านมันไปได้
ถาม ผมนัง่ ภาวนาโดยดูลมเป็ นหลัก พอจิตเริ่มสงบ จะเกิดอาการรวมลง ลมหายใจ
หยุดไปชัว่ ขณะ แล้วก็มขี ้นึ ใหม่ บางครัง้ รวมแรงมากตรงกลางหน้าอก แล้วก็
คลาย ลมหายใจกลับมา นี่เป็ นอาการของขณิกสมาธิหรือเปล่าครับ แล้วเราจะมี
วิธีหรืออุบายอย่างไรให้จติ รวมแล้วสงบคงทีไ่ ด้อย่างต่อเนื่องครับ
ตอบ ก็ตอ้ งภาวนาต่อไป พอจิตเริ่มกลับมารูท้ ล่ี มหายใจ ก็ดูลมต่อไป ดูไปจนกว่ามัน
จะรวม รวมนานหรือไม่นานก็แล้วแต่กาํ ลังของสติ แล้วถ้ามันถอนออกมา ถ้าเรา
มีสติ มีความเพียร เราก็ดูลมต่อไป อย่าเลิก นัง่ ไปเรื่อยๆ ดูลมไปเรื่อยๆ จนกว่า
มันจะสงบได้นานต่อไป
ถาม การทํากรรมฐานกับการนัง่ สมาธิ เหมือนและแตกต่างกันอย่างไรคะ
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ตอบ มันเป็ นคําพูดทีม่ นั ต่างกัน แต่การปฏิบตั กิ ็เหมือนกัน นัง่ กรรมฐานหรือนัง่ สมาธิก็
นัง่ เพือ่ ทําใจให้สงบ กรรมฐานก็คอื อานาปาณสติ ก็เป็ นกรรมฐานอย่างหนึ่ง นัง่ ดู
ลมก็เรียกว่านัง่ กรรมฐาน นัง่ ดูลมก็เรียกว่านัง่ สมาธิ มันก็เป็ นคําทีใ่ ช้แทนกันได้
ถาม และถ้าเหมือนกัน ทําเองทีบ่ า้ นให้ผลเหมือนกันหรือไม่คะ
ตอบ ผลอยู่ทว่ี า่ สถานที่ มันก็อยู่ทว่ี า่ สถานทีม่ นั สงบหรือวุน่ วาย ถ้าสถานทีว่ ุน่ วายมันก็
สงบยาก ถ้าสถานทีส่ งบมันก็สงบง่าย แต่มนั ก็ไม่ได้อยู่ทส่ี ถานทีเ่ พียงอย่างเดียว
มันอยู่ทส่ี ติดว้ ย ถ้ามีสถานทีส่ งบแต่ใจไม่มสี ติ มันก็ไม่สงบ แต่อยู่ในสถานที่
วุน่ วาย แต่ถา้ มีสติมาก กําลังมากก็อาจจะสงบได้ เพราะฉะนัน้ มันก็ตอ้ งมีทงั้ สอง
ส่วน มีสถานทีส่ งบและมีสติทม่ี กี าํ ลังมาก มันก็จะได้ผลดี
ถาม หลวงปู่มนท่
ั ่ านลาพุทธภูมอิ ย่างไร ท่านทําอย่างไรครับ
ตอบ ก็ท่านไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียว เมือ่ ก่อนนี้ท่านก็โปรดญาติโยม โปรดพระเณร
ช่วยเขาฝึ กนัง่ สมาธิกนั แต่พอท่านถึงอายุ ๖๐ นี้ ท่านรูว้ า่ ท่านยังไม่เสร็จงานของ
ท่าน ท่านก็เลยมาพิจารณา ก็เห็นว่าท่านคงติดเรื่องพุทธภูมิ เรื่องของความ
เมตตาต่อผูอ้ ่นื เมตตาสัง่ สอนผูอ้ ่นื มาตลอด จนตนเองลืมสัง่ สอนตนเอง ก็เลย
ในทีส่ ุด ก็เปลีย่ นใจว่าไม่เอาแล้วพุทธภูมิ ต้องการทีจ่ ะหลุดพ้นในชาติน้ ี ท่านก็
เลยไปปลีกวิเวกอยู่ทเ่ี ชียงใหม่อยู่ถงึ ๑๐ ปี ระหว่างอายุ ๖๐ ปี ถงึ ๗๐ ปี ตาม
ประวัตทิ ห่ี ลวงตาเขียน ก็เป็ นช่วงทีท่ ่านได้บรรลุธรรมขัน้ สูงสุด หลังจากนัน้ ท่านก็
ได้รบั อาราธนาให้มาโปรดสัง่ สอนญาติโยม ท่านก็กลับมาสัง่ สอนใหม่ สัง่ สอนพระ
เณรทีม่ หี ลวง-ตาไปเป็ นลูกศิษย์ในช่วงนัน้ ช่วง ๗๐ ถึง ๘๐ พรรษาของหลวงปู่
มัน่ แล้วพออายุ ๘๐ หลวงปู่มนท่
ั ่ านก็ละสังขารไป
ถาม กราบนมัสการหลวงพ่อครับ โยมไม่มคี วามเข้าใจเรื่องคําว่าสุญญตาครับ ก็เลยมี
คําถามกับตัวเองตลอด เลยกราบเรียนถามหลวงพ่อครับ
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ตอบ สุญญตาก็แปลว่าความว่างไง เช่นเราไปอยู่ในห้องว่างๆ ไม่มขี า้ วมีของ ไม่มอี ะไร
ก็เรียกว่าเป็ นความว่าง อันนี้ก็เป็ นความว่างภายนอก ความว่างภายในใจก็ไม่มี
ความคิดปรุงแต่ง ไม่มเี วทนา ไม่มอี ะไร สักแต่วา่ รู ้ รูเ้ ฉยๆ หรือเวลาทีเ่ ราออกไป
นอกโลกไปอยู่ในอวกาศนี้ ก็ไม่มอี ะไร
ถาม ความหมายของสุญญตานี้ก็ต่างกับนิพพานใช่ไหมครับ
ตอบ มันก็คนละคํากัน นิพพานก็นิพพาน สุญญตาก็สุญญตา สุญญตานี้มนั มี
ความหมายได้หลายอย่าง ว่างจากอะไร ว่างจะกิเลสก็เป็ นสุญญตาอย่างหนึ่ง ว่าง
จากสมมุตเิ ช่นสัตว์ บุคคล เราเขา นี้ก็เป็ นความว่างอีกแบบหนึ่ง มันก็มคี วามว่าง
หลายอย่าง ซึง่ ถ้าเราไม่ปฏิบตั เิ ราก็จะไม่รูจ้ กั แยกแยะว่ามันเป็ นอย่างไร ตอนนี้ก็
ให้รูเ้ พียงแต่เวลาทีเ่ ราว่าง ตอนทีเ่ ราตกงานนี่มนั ก็วา่ งเหมือนกัน ว่างจากงาน ว่าง
จากภารกิจการงาน เวลาแฟนทิ้งเราไปเราก็ว่างจากการมีคู่ครอง มันก็เป็ นว่าง
เหมือนกัน
ถาม กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อ คือโยมอยากจะกราบเรียนถามองค์หลวงพ่อนะเจ้า
คะ ว่าชาติน้ เี ราได้เกิดเป็ นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา แต่บารมีธรรมยัง
บําเพ็ญไม่เต็มทีเ่ จ้าค่ะ ทีจ่ ะบรรลุธรรมขัน้ ใดขัน้ หนึ่ง ถ้าเราเร่งปฏิบตั ิ ทําความ
เพียรให้มากขึ้น เราจะสามารถทีจ่ ะพ้นทุกข์และบรรลุธรรมได้ในชาติน้ หี รือเปล่า
เจ้าคะ
ตอบ ก็อยู่ทท่ี าํ มากทําน้อย ทําครบหรือไม่ครบ ถ้าทําครบมันก็บรรลุได้ ถ้ายังทําไม่
ครบมันก็ยงั บรรลุไม่ได้ บารมีก็ตอ้ งทําให้ครบทัง้ ๑๐ ข้อ แล้วก็ให้เต็ม ๑๐๐
อย่างนี้มนั ก็จะบรรลุได้
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