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กณัฑท์ี่ ๕๐๒ 

การกระทาํที่เรยีกว่าความเพยีร 
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

การทีผู่ป้ฏบิตัธิรรมจะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย และบรรลถุงึธรรม ข ัน้ต่างๆได ้ก็

อยู่ทีค่วามพากเพยีร ความพยายาม ดงัในธรรมทีแ่สดงไวว้่า หลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้

ดว้ยความเพยีร หรอืความพยายามอยู่ทีไ่หน ความสาํเร็จอยู่ทีน่ ัน่ ถา้ผูป้ฏบิตัปิรารถนา

ทีจ่ะบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆ ผูป้ฏบิตักิ็จะตอ้งมคีวามอตุสาหะ วริยิะ มคีวามพากเพยีร

พยายาม ทีจ่ะเจรญิธรรมต่างๆ ทีจ่ะทาํใหเ้กดิมรรคผลนิพพานขึ้นมา ธรรมทีจ่ะทาํให ้

เกดิมรรคผลนิพพานขึ้นมา ก็คอื สติ สมาธิ และปญัญา น่ีคือธรรมที่ผูบ้าํเพญ็ผูป้ฏบิตัิ

จาํเป็นจะตอ้งเจรญิใหม้าก เจรญิใหไ้ดต้ลอดเวลา นบัต ัง้แตต่ื่นข้ึนมาจนถงึเวลาหลบั 

ถา้ทุ่มเทชีวิตจติใจใหก้บัการเจรญิธรรมทัง้สามประการน้ี รบัรองไดว้่า มรรคผลนิพพาน 

จะตอ้งเป็นผลที่ปรากฏข้ึนมาอยา่งแน่นอน เหมอืนชาวนาชาวไร่ทีม่คีวามขยนัหม ัน่เพยีร

ในการปลูกตน้ไมช้นิดต่างๆ แลว้ก็คอยทาํนุบาํรุงดูแลรกัษาตน้ไม ้ ใหเ้จรญิงอกงาม

เตบิโตไป ในไมช่า้ ตน้ไมเ้หลา่นัน้ก็จะออกดอกออกผลขึ้นมา ดอกผลไมไ่ดเ้กดิจากการ

ปรารถนาเพยีงอย่างเดยีว การปรารถนามรรคผลนิพพานเป็นสิง่ทีด่ ี เป็นจดุเริ่มตน้ แต่

ไมไ่ดเ้ป็นสิง่เดยีวทีจ่ะทาํใหเ้กดิมรรคผลนิพพานขึ้นมา เหมอืนกบัชาวนาชาวไร่ทีอ่ยากจะ

ไดด้อกผลต่างๆจากตน้ไม ้เมือ่มคีวามอยากไดด้อกผลจากตน้ไม ้สิง่ทีจ่าํเป็นจะตอ้งทาํก็

คอืปลูกตน้ไมช้นิดต่างๆขึ้นมา เมือ่ทาํการเพาะปลูกตน้ไมช้นิดต่างๆ ไมน่านตน้ไม ้

เหลา่นัน้ก็จะออกดอกออกผลขึ้นมา 

ตน้ไมข้องธรรมก็คอืสต ิ สมาธิ และปญัญาน่ีเอง ทีผู่บ้าํเพญ็ผูป้ฏบิตัธิรรม จาํเป็นที่

จะตอ้งหม ัน่ปลูกฝงัใหเ้กดิขึ้นมาใหไ้ด ้ ถา้มตีน้สต ิ ตน้สมาธิ ตน้ปญัญาแลว้ มรรคผล

ชนิดต่างๆ ต ัง้แต่โสดาปฏผิลจนไปถงึอรหตัตผล ก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน และ

การทีจ่ะทาํใหส้ตสิมาธิ และ ปญัญาเกดิขึ้นได ้ก็จาํเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามพากเพยีร เจรญิ
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สต ิสมาธิ และปญัญาตามลาํดบั ปญัญาน้ีจะเกดิไดก้็ตอ้งมสีมาธิก่อน สมาธิจะเกดิไดก้็

จะตอ้งมสีตก่ิอน ดงันัน้สิง่แรกทีจ่าํเป็นจะตอ้งเจรญิก็คอืสต ิสตน้ีิเป็นธรรมทีส่าํคญัทีสุ่ด

ในบรรดาธรรมท ัง้สาม คือสต ิ สมาธิ และปญัญา เพราะสตจิะเป็นผูท้ีจ่ะทาํใหเ้กดิสมาธิ

ขึ้นมา และเมือ่มสีมาธิก็สามารถทีจ่ะเจรญิปญัญาใหเ้หน็อรยิสจั ๔ ใหเ้หน็ไตรลกัษณไ์ด ้

เมือ่เหน็อรยิสจั ๔ เหน็ไตรลกัษณ ์ เหน็อสุภะ เหน็ความจรงิของสภาวธรรมท ัง้ปวง ก็จะ

สามารถละตณัหาความอยากได ้ เมือ่ละตณัหาความอยากได ้ นิโรธคอืการดบัของความ

ทกุข ์ คอืมรรคผลนิพพาน ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาํดบั ดงันัน้ ผูป้ฏบิตัจิงึตอ้งมคีวาม

เพยีรพยายามใหม้าก ในการเจรญิสตก่ิอน เพราะถา้ไมม่สีตแิลว้ เวลานัง่สมาธิใจจะไม่

สงบ ใจจะไม่รวมลงเป็นอปัปนาสมาธิ เมือ่ใจไมร่วมลงเป็นอปัปนาสมาธิ ใจจะไมม่ี

อเุบกขา ใจจะไมม่กีาํลงัที่จะพจิารณาธรรมต่างๆได ้เพราะใจทีไ่มม่อีเุบกขาน้ี เป็นใจทีจ่ะ

ถกูตณัหาความอยากฉุดลากใหไ้ปคดิในทางทีเ่ป็นอกศุล ไปในทางทีจ่ะสรา้งตณัหา สรา้ง

ความโลภความโกรธต่างๆขึ้นมา จะไมม่กีาํลงัทีจ่ะไปพจิารณาธรรมทีจ่ะมาใชใ้นการดบั

ตณัหา ดบักเิลสต่างๆได ้ 

ดงันัน้ตอ้งทาํใจใหส้งบก่อน ใจจะสงบไดก้็ตอ้งมสีตเิป็นผูด้งึใจเขา้ไปสู่ความสงบ ขณะน้ี

ใจถกูกาํลงัของตณัหา เช่นกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ผลกัดนัใจใหอ้อกไปขา้ง

นอก ใหอ้อกไปทางตาหูจมกูลิ้นกาย ใหไ้ปหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เพือ่เสพเพือ่ให ้

ไดร้บัความสุข แต่เป็นความสุขแบบยาเสพตดิ เมือ่เสพแลว้ก็จะตดิ เวลาไมไ่ดเ้สพก็จะ

ทกุข ์ น่ีคอืปญัหาของใจทีไ่มม่สีต ิ ไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะดงึใจใหเ้ขา้ไปสู่สมาธิ ถา้สตมิกีาํลงั

พอทีจ่ะดงึใจใหเ้ขา้ไปในสมาธิได ้ ใจก็จะสงบและมคีวามสุข แลว้ก็จะไมต่อ้งออกไปทาง

ตาหูจมกูลิ้นกาย เพราะเมือ่มคีวามสุขแลว้ ก็ไม่จาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปหาความสุขทางตาหู

จมกูลิ้นกายนัน่เอง แต่ถา้ใจไมส่งบน้ี ก็แสดงว่าตณัหาความอยาก ยงัผลกัดนัใจให ้

ออกไปขา้งนอกอยู่ ใหอ้อกไปหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหไ้ปเสพแลว้ก็ตอ้งไปทกุข ์

เวลาทีไ่มไ่ดเ้สพ เพราะการจะเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ี ก็ตอ้งมเีหตปุจัจยัหลาย

อย่าง มตีวัแปรหลายตวั เช่น ร่างกายตาหูจมกูลิ้นกาย ก็ตอ้งอยู่ในภาวะทสีมบูรณ ์และ

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็ตอ้งเป็นรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีถ่กูอกถกูใจ ซึง่ก็ไมใ่ช่

เป็นสิง่ทีจ่ะคงเสน้คงวา บางเวลารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีถ่กูอกถกูใจก็อาจจะไมไ่ด ้
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อยู่ใกลใ้หไ้ดเ้สพก็ได ้พอไมไ่ดเ้สพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีถ่กูอกถกูใจ กจ็ะไมไ่ดร้บั

ความสุข แลว้ก็จะไดร้บัความผดิหวงัแทน ไดร้บัความหงดุหงดิราํคาญใจแทน เพราะ

ไมไ่ดเ้สพสิง่ทีร่กัทีช่อบ เพราะช่วงนัน้สิง่ทีร่กัทีช่อบอาจจะหายไป หรอืไมม่ใีนขณะนัน้ 

เช่น ถา้ชอบเสพอาหารบางชนิด แลว้พอดรีา้นทีข่ายอาหารชนิดนัน้เขาปิดไป ก็ไมไ่ดเ้สพ 

หรอืผลไมช้นิดต่างๆทีม่อียู่เป็นบางโอกาสบางเวลา ถา้เกดิไปอยากจะเสพผลไมใ้นช่วงที่

ไมม่ใีหเ้สพ ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา 

น่ีคอืเรื่องของการทีเ่ราไม่มสีตดิงึใจใหเ้ขา้ไปสู่ขา้งใน ใหใ้จเป็นสมาธิ ใหใ้จสงบเป็น

อเุบกขา ใหใ้จมคีวามสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขท ัง้ปวง ถา้สต ิ กาํลงัสูต้ณัหาความอยาก

ไมไ่ด ้ จติก็จะไมม่วีนัทีจ่ะสงบ แลว้จติไมส่งบ จติก็จะตอ้งออกไปวุน่วาย ไปทกุขก์บั

เรื่องราวต่างๆ เพราะสิง่ต่างๆทีใ่จอยากไดน้ัน้ จะมกีารเปลีย่นไปเปลีย่นมา มกีารขึ้น มี

การลง มกีารมา มกีารไป ไมเ่หมอืนเดมิ ไมค่งเสน้คงวา ตอ้งคอยดูแลรกัษา ตอ้งคอย

ปกป้อง แลว้ถา้หายไป ก็ตอ้งคอยไปหามาทดแทนใหม ่ ก็จะเป็นการวุน่วายกบัการหา 

กบัการรกัษา แลว้ถา้รกัษาไมไ่ด ้ ก็ตอ้งวุน่วายกบัความเสยีอกเสยีใจ ดงันัน้ ถา้เราไม่

พยายามเพยีรสรา้งสตกินั ใจของเราก็จะเป็นใจทีวุ่่นวายอยู่ตลอดเวลา แต่ถา้เราสามารถ

สรา้งสตจินมกีาํลงัมากกว่าตณัหาความอยากต่างๆได ้ สตกิ็จะดงึใจใหเ้ขา้ไปสู่ความสงบ

ได ้ถา้มสีตอิย่างต่อเน่ือง จนเป็นสมัปชญัญะ สตกิ็คอืการระลกึรู ้ถา้ระลกึรูอ้ย่างต่อเน่ือง 

ท่านก็เรยีกวา่สมัปชญัญะ ถา้ระลกึรูแ้ลว้เดีย๋วเผลอ ก็ยงัไมเ่ป็นสมัปชญัญะ รูแ้ลว้เผลอ 

เผลอแลว้รู ้ สลบักนัไปสลบักนัมา ถา้ยงัมเีวลาเผลออยู่ ก็จะไมส่ามารถทีจ่ะดงึใจใหเ้ขา้

ไปถงึฐานของความสงบได ้

ดงันัน้ การเจรญิสตจิงึเป็นเรื่องทีส่าํคญัมาก และความเพยีรพยายามทีทุ่่มเทใหก้บัการ

เจรญิสตน้ีิ ก็เป็นตวัทีม่บีทบาททีส่าํคญัอย่างมาก ถา้ไมม่คีวามเพยีรพยายามแลว้ เจรญิ

สตไิดค้ร ัง้สองครัง้แลว้ก็ยอมแพ ้ บอกไมไ่หว สูไ้ม่ไหว ควบคุมใจไม่ได ้ ใจชอบไปคดิ

เรื่องนัน้เรื่องน้ี ชอบไปเสพสิง่นัน้สิง่น้ี ดงึกลบัมาก็ไมย่อมกลบัมา ถา้ไมเ่พยีรพยายามดงึ 

มนัก็จะไมก่ลบั ตอ้งพยายาม ตอ้งทาํความเพยีรใหม้ากๆ อย่าเกยีจครา้น ความเกยีจ

ครา้นไมใ่ช่เป็นธรรมทีจ่ะนาํไปสู่ความหลดุพน้ แต่ความเพยีรพยายามน้ีเป็นธรรมที่จะ
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นําไปสูก่ารหลดุพน้ เพราะฉะนัน้ เราควรจะทุ่มเทชวีติจติใจของเราใหก้บัการเพยีรสรา้ง

สตขิึ้นมา ดกีว่าสรา้งอะไรต่างๆท ัง้หลายทีม่อียู่ในโลกน้ี เพราะสิง่ต่างๆทีเ่ราสรา้งขึ้นมาใน

โลกน้ี ไมส่ามารถทาํใหเ้ราไดห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ดเ้ลย ไมส่ามารถทาํใหเ้ราหลดุพน้

จากการเกดิแก่เจบ็ตาย หลดุพน้จากการเวยีนว่ายตายเกดิได ้ ไมส่ามารถทาํใหเ้ราบรรลุ

ถงึมรรคผลนิพพานได ้ นอกจากความเพยีรเจรญิสตน้ีิเท่านัน้ ฉะนัน้อย่าไปหลงกบั

ความสุขทางโลก อย่าไปหลงกบัสิง่มหศัจรรยท์างโลก เพราะวา่เป็นเหมอืนกบัดกัใหเ้รา

ตดิอยู่กบัวฏัจกัรแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิน้ี ถา้เรายงัหลงกบัสิง่มหศัจรรยต่์างๆทีม่นุษย์

สรา้งกนัขึ้นมา เช่น ตกึรามบา้นช่องต่างๆ เครื่องบนิเครื่องอะไรต่างๆ เครื่องมอื เครื่อง

ไมใ้ชส้อยอะไรต่างๆ สมยัน้ีมกีารผลติสนิคา้ชนิดต่างๆขึ้นมามากมาย ถา้เราไปหลงใหล

กบัสิง่เหลา่น้ี แลว้ทุ่มเทชวีติจติใจ ทุ่มเทความเพยีรใหก้บัการแสวงหาสิง่ต่างๆเหลา่น้ี เรา

ก็จะตดิกบัดกัของวฏัฏะแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ เราก็จะตอ้งกลบัมาเกดิ มาแก่ มาเจบ็ 

มาตาย อยู่เรื่อยๆ เพราะสนิคา้ต่างๆทีผ่ลติขึ้นมาในโลกน้ี ไมส่ามารถทีจ่ะทาํใหเ้ราหลดุ

พน้ออกจากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้แต่จะผูกเราไวใ้หต้ดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

น่ีคอืสิง่ทีเ่ราหรอืสตัวโ์ลกทีไ่มไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ทีไ่มไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรม จะ

หลงใหลคล ัง่ไคลก้บัสนิคา้ต่างๆทีผ่ลติกนัขึ้นมา จะมสีนิคา้ใหม่ๆ ออกมาลอ่อกลอ่ใจอยู่

เรื่อยๆ รถยนตช์นิดใหมจ่ะออกมาอยู่เรื่อยๆ มวีวิฒันาการแปลกพสิดารขึ้นไปเรื่อยๆ 

สนิคา้ทกุอย่างจะมคีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆ ทาํใหผู้บ้ริโภคนัน้

หลงใหลคล ัง่ไคล ้เวลาไปออกงานโชวส์นิคา้กนัแต่ละครัง้ มคีนไปดูกนัเป็นหมืน่เป็นแสน

กนั น่ีคอืความหลงใหลของจติใจทีถ่กูอวชิชาโมหะความหลงครอบงาํอยู่ คดิวา่สนิคา้

ต่างๆทีม่นุษยผ์ลติขึ้นมาน้ี จะมาอาํนวยความสุข จะมาบาํบดัความทกุขต่์างๆใหห้มดไป 

แต่มนักลบัเป็นทางตรงกนัขา้ม มนัอาจจะบาํบดัความทกุขท์างร่างกาย อาํนวยความ

สะดวกทางร่างกาย แต่มนัไมบ่าํบดัความทกุข ์หรอือาํนวยความสุขทางใจเรา มแีต่จะเป็น

ทางตรงกนัขา้ม มนักลบัจะสรา้งความทกุขใ์จใหม้เีพิม่มากขึ้น ลดความสุขใจใหม้นีอ้ยลง 

เพราะทกุครัง้เวลาเหน็สนิคา้อะไรใหม่ๆ ขึ้นมา ก็จะเกดิความอยากไดข้ึ้นมา แลว้ก็จะตอ้ง

ตะเกยีกตะกายดิ้นรนไปหาซื้อสนิคา้เหลา่นัน้มา อนัน้ีก็เป็นการสรา้งความทกุขใ์จขึ้น

มาแลว้ เพราะความอยากไดจ้ะทาํใหอ้ยู่ไมเ่ป็นสุข จะตอ้งดิ้นรนหาเอาสิง่ทีต่อ้งการอยาก



7 
 

ไดน้ี้มาใหไ้ด ้ และเมือ่ไดม้าแลว้ ก็ตอ้งมากงัวลกบัการดูแลรกัษา และถา้เกิดเสยีไปหรอื

หายไป กต็อ้งเสยีใจ มคีวามทกุขใ์จเกดิขึ้นมา น่ีคือเรื่องของสนิคา้ต่างๆ วตัถตุ่างๆ ทีม่ี

อยู่ในโลกน้ี อาจจะมาบาํบดับรรเทาความทกุขย์ากทางร่างกายได ้ และเพิม่ความสุขทาง

ร่างกายได ้แต่จะมาเพิม่ความทกุขท์างใจใหเ้พิม่มากขึ้น ลดความสุขทางใจใหน้อ้ยลงไป 

ผูท้ีไ่ดเ้ขา้หาพระธรรมคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ จะเขา้ใจความจรงิอนัน้ี และจะ

ระมดัระวงัไม่ใหใ้จน้ี ถกูความหลงหลอกใหไ้ปหาความสุขทางร่างกายมากจนเกนิไป หา

ความสขุทางรา่งกายตามความจาํเป็นของรา่งกายกพ็อ เช่นร่างกายขาดอาหาร ก็หา

อาหารมาใหร่้างกายไดบ้รโิภค ขาดเสื้อผา้ก็หาเสื้อผา้มาสวมใส่ ขาดทีอ่ยู่อาศยัก็หาทีอ่ยู่

อาศยัมาหลบแดดหลบฝน เป็นโรคภยัไขเ้จบ็ก็หาหยูกหายามารกัษา พอใหร่้างกายน้ีอยู่

เป็นปกตสุิขก็พอแลว้ แต่ถา้ตอ้งการหาความสุขมากกวา่สิง่ทีป่จัจยัสีห่าไดน้ ัน้ จะไมไ่ด ้

ความสุขแต่กลบัจะไดค้วามทกุขท์างใจเพิม่มากขึ้นไป จะลดความสุขทางใจใหน้อ้ยลงไป 

เพราะจะตอ้งวุน่วายกบัการไปแสวงหา กบัการไปดูแลรกัษา และวุน่วายกบัการสูญเสยี 

เวลาสิง่ทีไ่ปแสวงหามาได ้มอีนัทีจ่ะตอ้งหมดสิ้นไป ดงันัน้ เรื่องของความสุขทางร่างกาย

น้ี ก็ใหม้ปีจัจยั ๔ ก็พอเพยีงแลว้ ร่างกายอยู่ไดเ้ป็นปกตสุิขแลว้ ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะ

ทาํใหร่้างกายสุขไปมากกว่าการมปีจัจยั ๔ อาจจะอาํนวยความสะดวกตามความอยาก

มากกวา่ เช่นอยากจะไปไหนมาไหนก็ตอ้งมรีถยนต ์ ถา้มรีถยนตข์องตนเองกส็ามารถไป

ไหนมาไหนไดส้ะดวก แต่อนัน้ีมนัก็เป็นการสรา้งตณัหาความอยากขึ้นมาทีจ่ะมาสรา้ง

ความทกุขใ์หแ้ก่ใจต่อไป เพราะเวลาเกดิตณัหาความอยากไปไหนมาไหนแลว้ไมส่ามารถ

ไปได ้เช่นรถยนตเ์สยี ยางแตก หรอืคนขบัรถไมอ่ยู่ ไมว่า่ง ไมส่บาย หรอืร่างกายของเรา

เกดิเจบ็ไขไ้ดป่้วยขึ้นมา ก็ไมส่ามารถไปตามความอยากได ้ เพราะฉะนัน้อย่าไปซื้อสนิคา้

ต่างๆ ทีม่าอาํนวยความอยากของเรา มาตอบสนองความอยากของเรา เพราะมนัจะให ้

ความสุขเราในเบื้องตน้ ในขณะทีเ่ราสามารถทาํอะไรตามความอยากได ้ แต่พอถงึเวลาที่

เราไม่สามารถทาํตามความอยากได ้ เวลานัน้เราก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา ในทางตรงกนั

ขา้ม ถา้เราไม่ไปทาํตามความอยาก เช่น เราไม่ไปไหนมาไหนตามความอยาก เราก็ไม่

ตอ้งไปหารถยนต ์ไปซื้อรถยนตม์า เราก็อยู่บา้น ถา้จาํเป็นจะไปไหนก็ใชร้ถสาธารณะก็ได ้



8 
 

แต่ไปดว้ยความจาํเป็น ไมไ่ดไ้ปดว้ยความอยาก ถา้อย่างน้ีก็จะไมเ่ป็นปญัหา เพราะถา้ไม่

มคีวามอยากแลว้ก็จะอยู่เฉยๆได ้อยู่อย่างมสุีขได ้ 

การที่เราจะอยูอ่ยา่งไม่มีตณัหาได ้ เรากต็อ้งมีสติคอยกาํราบตณัหาในเบื้องตน้กอ่น 

ผลกัดนัใจใหก้ลบัเขา้ไปสูค่วามสงบใหไ้ด ้ เพราะเวลาใจสงบแลว้ ตนัหาความอยากก็จะ

หยุดทาํงานไปช ัว่คราว จะทาํใหเ้ราอยู่เป็นสุข จะทาํใหเ้รามคีวามรูส้กึวา่ไมอ่ยากไดอ้ะไร 

เพราะความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบน้ี มนัยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆทีเ่ราจะไดผ่้านทางตาหู

จมกูลิ้นกาย อนัน้ีคอืความจาํเป็นในการทาํความเพยีร เพยีรเจรญิสตใิหม้ากๆ เจรญิสติ

ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาเลย เพราะพอตื่นขึ้นมา ถา้เราไมเ่จรญิสต ิ ตณัหาก็จะเจริญ ตณัหาน่ี

เจรญิต ัง้แต่พอเราลมืตาขึ้นมาเลย พอลมืตาน้ีก็จะเกดิความอยากต่างๆขึ้นมา ถา้เรามีสติ

เรากส็ามารถกาํกบัควบคมุความอยากได ้ จะใหท้าํตามความอยากกบัสิ่งที่จาํเป็นเท่านั้น 

เช่น ร่างกายหวินํา้ก็หานํา้ใหร่้างกายดืม่ แต่ถา้ร่างกายอยากจะดืม่สุรา อยากจะดืม่

เครื่องดืม่ทีม่รีสมชีาต ิ เพือ่จะไดเ้สพความอยากทางรูปเสยีงกลิน่รส เราก็จะไมใ่หม้นัเสพ 

เราจะใชส้ตคิวบคุม บรกิรรมพทุโธๆไป พอมกีารบรกิรรมพทุโธๆไป ความอยากเสพรูป

เสยีงกลิน่รสต่างๆก็จะระงบัไป 

น่ีคอืเรื่องของการเจรญิสต ิเพยีรพยายามเจรญิสตติลอดเวลา พอลมืตาขึ้นมาก็ต ัง้สต ิถา้

ต ัง้ไวท้ีพ่ทุโธกบ็รกิรรมพทุโธไป จะตัง้ไวท้ีร่่างกายก็เฝ้าดูร่างกายในทกุอริยิาบถ วา่กาํลงั

ทาํอะไรอยู่ อย่าใหใ้จลอยไปกบัความคดิปรุงแต่งต่างๆ เพราะความคิดปรุงแต่งนัน้ จะ

เป็นความคดิปรุงแต่งไปในทางความอยากต่างๆนัน้เอง ถา้ไปกบัความคดิปรุงแต่งตาม

ความอยากแลว้ ใจก็จะไมส่งบ ใจก็จะไปวุน่วายกบัการไปทาํตามความอยากต่างๆ จงึ

ไมใ่หไ้ปคดิ ใหห้ยุดคดิกนัก่อน ใหบ้รกิรรมพทุโธๆ หรอืใหเ้ฝ้าดูการเคลือ่นไหว การ

กระทาํของร่างกายทกุเวลา พอตื่นขึ้นมา ถา้ร่างกายนอนอยู่ก็รูว้า่กาํลงันอนอยู่ กาํลงัลกุ

ขึ้นมานัง่ ก็รูว้า่กาํลงัลกุขึ้นมานัง่ กาํลงัยนื กาํลงัเดนิ กาํลงัไปทาํอะไรต่างๆ ก็ใหรู้อ้ยู่กบั

การเคลือ่นไหว กบัการกระทาํของร่างกายเพยีงอย่างเดยีว ไมใ่หไ้ปคดิถงึคนนัน้คนน้ี สิง่

นัน้สิง่น้ี เรื่องนัน้เรื่องน้ี จะทาํอย่างน้ีไดก้็ตอ้งมชีวีติทีไ่มม่งีานการ เป็นชวีติทีอ่สิระ เป็น

ชวีติของนกับวช ถา้มงีานการน้ี มนัหา้มความคดิไมไ่ด ้ เพราะตื่นขึ้นมาก็ตอ้งคดิแลว้วา่
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วนัน้ีวนัอะไร ตอ้งไปทาํภารกจิทีไ่หนกบัใคร อย่างไร ก็คดิไป พอคดิไปใจก็วุน่ไปกบั

ความคดิ ก็จะไมม่สีตติ ัง้ม ัน่ จติจะไมต่ ัง้ม ัน่ สตไิมส่ามารถดงึใจไมใ่หค้ดิ เพราะความ

จาํเป็นบงัคบัใหค้ดิ เพราะยงัทาํงานทาํการอยู่ ผูท้ีต่อ้งการสรา้งสตอิย่างเต็มทีน่ ัน้ จงึตอ้ง

ออกไปอยู่แบบนกับวช คอืไมม่ภีารกจิการงานกบัอะไรแลว้ เลกิทาํมาหากิน เลกิหาเงนิ

หาทอง เลกิทาํธุรกจิต่างๆ แลว้มาทาํธุรกจิเพยีงเรื่องเดยีว คอืธุรกจิในการเจรญิสต ิ

เจรญิสมาธิ และเจรญิปญัญาเท่านัน้ ถา้ไมทุ่่มเทใหก้บัการเจรญิสต ิสมาธิ ปญัญา แบ่ง

รบัแบ่งสู ้ ผลก็จะไมค่่อยเกดิ เพราะว่าเหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดินัน้มกีาํลงัไมพ่อ สตไิมม่ากพอ 

ก็จะไมท่าํใหเ้กดิสมาธิขึ้นมา เมือ่สมาธิไมเ่กดิ ปญัญาก็จะไมเ่กดิ เมือ่ปญัญาไมเ่กดิ การ

บรรลกุารหลดุพน้ก็จะไมเ่กดิ 

น่ีคอืเรื่องของการบาํเพญ็ ถา้เราปรารถนามรรคผลนิพพาน เรากต็อ้งทาํแบบที่

พระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย ท่านไดบ้าํเพญ็กนั ท่านเคยมอีาชพีอะไร

ท่านก็ลาออกจากอาชพีนัน้ เลกิทาํมาหากนิ เคยเป็นกษตัรยิก์็ออกบวชเป็นพระ เป็นมหา

เศรษฐกี็ยกสมบตัใิหก้บัผูอ้ื่นไป แลว้ก็ไปบวช หรอืไปอยู่แบบนกับวช เพือ่ทีจ่ะไดไ้มต่อ้ง

ไปคดิถงึเรื่องงานเรื่องการ เรื่องราวต่างๆ ถา้มสีมบตั ิ มคีนทีจ่ะตอ้งคอยดูแลเลี้ยงดู

อปุการะ ใจก็ตอ้งคดิถงึสมบตั ิ คดิถงึคนทีเ่ราตอ้งเลี้ยงดูทีเ่รามคีวามรบัผดิชอบ ก็จะไม่

สามารถทีจ่ะมาเจรญิสตไิดอ้ย่างต่อเน่ือง ผูท้ีบ่รรลมุรรคผลนิพพานส่วนใหญ่จงึเป็นผูท้ี่

ตกงาน เป็นผูท้ีไ่มม่ภีารกิจ เป็นผูท้ีล่ม้ละลายในทางธุรกจิ การลม้ละลายทางธุรกจิน้ี ใน

สายตาของทางโลกอาจจะคดิวา่เป็นการลม้เหลวของชวีติ แต่ในทางธรรมน้ี ถอืวา่เป็นการ

เจรญิในทางธรรม เพราะเมือ่ลม้เหลวทางธุรกจิแลว้ก็จะไดไ้มต่อ้งมาทาํธุรกจิอกีต่อไป 

จะไดม้เีวลาไปเจรญิธรรม ไปเจรญิสต ิ สมาธิ และปญัญา เพือ่การหลดุพน้ เพือ่การ

บรรลผุลทางธรรมต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้นมา น่ีคอืเรื่องของความเพยีร สาํหรบัผูท้ีป่รารถนา

มรรคผลนิพพานจะตอ้งเพยีรแบบน้ี ถา้ไมเ่พยีรแบบน้ีแลว้จะไม่ได ้ดูผูท้ีเ่ขาไดก้นัแลว้วา่

เขาเพยีรแบบไหนกนั รอ้ยท ัง้รอ้ยน้ีจะเป็นผูท้ีไ่มม่ภีารกจิการงานอย่างอื่นทาํกนั ถา้มี

ภารกจิการงานอย่างอื่น จะไมม่เีวลาทีจ่ะมาเจรญิสตไิดอ้ย่างต่อเน่ือง สตจิะมกีารขาด

ตอนไปเรื่อยๆ เพราะจะตอ้งไปคดิถงึภารกจิต่างๆอยู่เรื่อยๆ 
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น่ีคอืความสาํคญัของการบาํเพญ็ความเพยีร เพยีรสรา้งสติ สติเป็นธรรมขอ้แรกที่จาํเป็น 

กอ่นที่จะข้ึนสูข่ ัน้ที่สอง ขัน้ที่สามได ้ ตอ้งผ่านข ัน้ทีห่น่ึงใหไ้ดก่้อน เหมอืนกบัการเรยีน

หนงัสอื จาํเป็นทีจ่ะตอ้งผ่านข ัน้อนุบาล ข ัน้ประถมไปก่อน ถงึจะขึ้นสู่ช ัน้มธัยม ข ัน้

อดุมศึกษาได ้ดงันัน้ ผูท้ี ่บาํเพญ็ ถา้ยงัไมบ่รรลธุรรมก็แสดงวา่ยงัไมม่ปีญัญา ถา้ยงัไมม่ี

ปญัญาก็แสดงวา่ยงัไมม่สีมาธิ ถา้ยงัไมม่สีมาธิก็แสดงวา่ยงัไมม่สีต ิ ฉะนัน้เราตอ้งดูวา่ 

ตอนน้ีเรามอีะไรหรอืไมม่อีะไร ถา้เรามสีมาธิแลว้ จติรวมไดแ้ลว้ ก็แสดงว่าเรามสีตแิลว้ 

ถา้เรามีสติ จติรวมไดแ้ลว้ เรากอ็อกไปทางปญัญาไดแ้ลว้ ออกไปพจิารณาไตรลกัษณ์

ไดแ้ลว้ พจิารณาอสุภะไดแ้ลว้ พจิารณาความเป็นปฏกิลูของอาหาร ของสิ่งที่เรา

รบัประทานไดแ้ลว้ เราตอ้งพจิารณาของเหลา่น้ี เพื่อจะไดร้ะงบัความอยากในสิ่งต่างๆ

นัน่เอง ถา้เราไมพ่จิารณา เราก็จะยงัเหน็วา่มนัน่ารบัประทาน ยงัน่ารกัน่าชม ยงัให ้

ความสุขกบัเราอยู่ เราก็จะตดิอยู่กบัการหาสิง่ต่างๆในโลกน้ีต่อไป แต่ถา้เราพจิารณาวา่

สิง่ต่างๆทีเ่ราอยากไดน้ี้ มนัใหค้วามทกุขก์บัเรา มนัไมส่วยไมง่ามอย่างทีเ่ราคดิ มนัไม่

น่าดู ไม่น่ารบัประทานอย่างทีเ่ราคดิ ถา้เราเหน็วา่มนัเป็นสิง่ตรงกนัขา้มกบัทีเ่ราคดิ เราก็

จะไมอ่ยากได ้พอเราไมอ่ยากไดเ้ราก็ละตณัหาความอยากต่างๆได ้พอละตนัหาได ้ก็ดบั

ความทกุขต่์างๆได ้ เป็นวธิีการดบัความทกุขง์า่ยเหลอืเกนิ มแีค่น้ีเอง เพยีงใหเ้ราเหน็

ความจรงิของสิง่ต่างๆทีเ่ราหลงไปคดิวา่มนัด ี มนัใหค้วามสุขกบัเรา ใหเ้ราเหน็วา่มนัไมด่ี

จรงิ มนัไม่ใหค้วามสุขกบัเราจรงิ แต่มนัจะใหค้วามทกุขก์บัเราจรงิ เพราะสิง่ต่างๆทีเ่รา

ไดม้า ไมช่า้ก็เร็วมนัก็จะตอ้งเสือ่มหมดไป เวลามนัเสือ่มหมดไป ความสุขทีไ่ดจ้ากมนัก็

จะหายไป ความทกุขท์ีอ่ยากจะใหม้นักลบัมาก็จะโผลข่ึ้นมา 

น่ีคอืปญัญาทีเ่ราจะตอ้งหม ัน่พจิารณา ถา้เรามสีมาธิแลว้ ถา้เรายงัไมม่สีมาธิ เราก็ตอ้ง

เจรญิสตใิหม้ากๆ ถา้ใชค้าํบรกิรรม ก็หม ัน่เจรญิบรกิรรมไปเรื่อยๆ พทุโธๆไปเรื่อยๆ 

อย่าไปคดิถงึเรื่องทีผ่่านมาแลว้ในอดตี อย่าไปคดิถงึเรื่องทีย่งัไม่มาถงึในอนาคต ใหอ้ยู่

กบัพทุโธๆไป หรอื คดิกบัเรื่องเลก็ๆนอ้ยๆทีเ่ราจาํเป็นตอ้งคดิวา่ตอนน้ีจะทาํอะไรด ี เดนิ

จงกรมดหีรอืนัง่สมาธิด ี ถงึเวลาปดักวาดหรอืยงั ถงึเวลาบณิฑบาตหรอืยงั ถงึเวลา

อาบนํา้อาบท่าหรอืยงั กค็ดิในเรื่องเลก็ๆนอ้ยๆเหลา่น้ีได ้ ไมเ่ป็นปญัหาอะไร อนัน้ีเป็น

เรื่องปกตทิีต่อ้งคดิ แต่ถา้เวลาทาํอะไรก็ไมต่อ้งคดิอะไร ปดักวาดก็พทุโธๆไป หรอืดูการ
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ปดักวาดก็ได ้ ปดัไปทางซา้ยก็วา่ซา้ย ปดัไปทางขวาก็วา่ขวา ซา้ยขวาๆไป ใหอ้ยู่กบั

กจิกรรมอยู่กบัการงาน การเคลือ่นไหวของร่างกาย ไมใ่หไ้ปคดิถงึคนนัน้คนน้ี เรื่องนัน้

เรื่องน้ี ถา้จติอยู่กบัปจัจบุนัอยู่กบัพทุโธ หรอือยู่กบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย เวลานัง่

สมาธิ จติก็จะไมล่อยไปลอยมา จติก็จะเขา้สู่ความสงบไดอ้ย่างงา่ยดาย นัง่หลบัตา

บรกิรรมพทุโธ เดีย๋วเดยีวก็รวมได ้ หรอืนัง่หลบัตาแลว้ดูลมหายใจเขา้ออก เดีย๋วเดยีวก็

รวมได ้ เพราะใจไมเ่คลือ่นไปเคลือ่นมา ไมไ่ปอดตีไมไ่ปอนาคต ตัง้อยู่ในปจัจบุนัทีเ่ป็น

ทีต่ ัง้ของสมาธิ สมาธิจะไมเ่กดิถา้จติไปอดตีหรอืไปอนาคต จติตอ้งอยูใ่นปจัจุบนัถงึจะ

เกดิสมาธิข้ึนมาได ้เกดิความสงบข้ึนมาได ้

น่ีคอืเรื่องทีเ่ราจะตอ้งพยายามทาํกนัใหไ้ด ้ ถา้เราอยากจะหลดุพน้จากกองทกุขแ์ห่งการ

เวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุพน้จากการทีจ่ะตอ้งกลบัมาเกดิ มาแก่ มาเจบ็ มาตาย มาพลดั

พรากจากสิง่ต่างๆ จากบคุคลต่างๆ มาเจอกบัสิง่ต่างๆทีเ่ราไมป่รารถนา เจอกบับคุคล

ต่างๆทีเ่ราไมป่รารถนาทีจ่ะเจอ เราก็ตอ้งไมก่ลบัมาเกดิ และการที่จะไม่กลบัมาเกดิกต็อ้ง

หยดุเหตทุี่จะทาํใหม้าเกดิ เหตทุี่จะทาํใหเ้รามาเกดิกค็ือตณัหาความอยากทัง้ ๓ น่ีเอง 

คือความอยากในรูปเสยีงกลิ่นรส เรยีกว่ากามตณัหา ความอยากมีอยากเป็นเรยีกว่า

ภวตณัหา และความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรยีกว่าวภิวตณัหา น่ีคอืตวัทีท่าํใหเ้กดิภพ

ชาตขิึ้นมา เกดิการเกดิการแก่การเจบ็การตายขึ้นมา เราจงึตอ้งมาละตณัหากนั และสิ่งที่

จะทาํใหต้ณัหาหมดไปไดก้ค็ือสต ิ สมาธ ิ ปญัญา ที่เป็นองคป์ระกอบของมรรคน่ีเอง 

มรรคก็คอืสมัมาสติ สมัมาสมาธิ สมัมาทฐิ ิ สมัมาสงักปัโปคอืปญัญา น่ีรวมกนัแลว้ก็จะ

ทาํใหล้ะตณัหาได ้ เพราะจะเหน็วา่สิง่ทีต่ณัหาอยากไดน้ัน้ เป็นความทุกขไ์มใ่ช่เป็น

ความสุข ไดม้าแลว้จะตอ้งรอ้งไหแ้น่นอน จะตอ้งเสยีใจกบัสิง่ทีไ่ดม้าไมช่า้ก็เร็ว พอเหน็

วา่เป็นความทกุขแ์ลว้ก็จะไมอ่ยากได ้ ความอยากก็จะหายไป แลว้เมือ่ไมม่คีวามอยาก 

ความทกุขก์็จะดบัไป ขณะทีเ่กดิความอยากก็เกดิความทกุขแ์ลว้ เวลาจติสงบน่ิงเฉยๆน้ี

จะมคีวามสุข แต่พอจติเกดิความอยากขึ้นมาน้ี จติก็จะกระเพือ่มขึ้นมา เหมอืนกบันํา้ที่

น่ิง พอมตีวัปลาผดุขึ้นมา นํา้ก็จะไม่น่ิง จะมคีลืน่ คลืน่ของใจหรอืปลาทีม่อียู่ในใจ ก็คอื

ตณัหาความอยากน้ี พอปลามนัโผลข่ึ้นมา ใจทีส่งบน่ิงก็จะกระเพือ่ม พอกระเพือ่ม ใจก็

ไมส่บายแลว้ ใจก็เริ่มมอีาการหงดุหงดิ มอีาการไมส่งบ ไมสุ่ขแลว้ เพยีงแต่เกดิตณัหาน้ี
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ก็เป็นทกุขแ์ลว้ แลว้ไปหาสิง่ทีค่ดิวา่จะใหค้วามสุข ก็จะเป็นทกุขเ์พิม่มากขึ้นไป เวลาสิง่ที่

ไดม้านัน้มนัตายจากเราไป หรอืหายจากเราไป คดิวา่ไดบ้คุคลนัน้มาแลว้จะไดค้วามสุข

กบัเขา พออยู่กนัไปสกัพกั เดีย๋วเขาจากเราไปแลว้ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลอนัใด จากเพราะ

ความตาย จากเพราะความเบือ่ จากเพราะมคีนอื่นทีด่กีวา่รอเขาอยู่ เวลาเขาจากเราไป 

เราก็จะทกุขแ์ลว้ แต่ถา้เรารกัษาความสงบของเราไวด้กีวา่ เวลาเกดิความอยากขึ้นมาก็

หยุดมนั ใชป้ญัญาหยุดมนัวา่ อย่าไปทาํ อย่าไปอยาก อยู่กบัความสงบน้ีแหละดทีีสุ่ด

แลว้ ไม่มีความสขุอนัใดที่จะดีเท่ากบัความสขุที่เกดิจากความสงบน้ี สอนใจเตือนใจอยู่

เรื่อยๆอยา่งน้ี แลว้กจ็ะสามารถสูก้บัความอยากได ้ ละความอยากได ้ แลว้กจ็ะดบัความ

ทกุขท์ี่เกดิจากความอยากได ้ตอ้งเกดิดว้ยปญัญาเท่านั้น  

สมาธิน้ีไมม่กีาํลงัทีจ่ะทาํลายความอยากได ้เพยีงแต่กดไวไ้ดเ้ท่านัน้เอง สมาธิเป็นเหมอืน

หนิทบัหญา้ ส่วนปญัญาจะเป็นเหมอืนการถอนหญา้ออกจากดนิ ถอนรากเหงา้ของหญา้

ออกจากดนิ ถา้ถอนตน้หญา้กบัรากออกจากดนิแลว้ ตน้หญา้ก็จะไมม่วีนัทีจ่ะงอกงาม

ขึ้นมาไดอ้กีเลย แต่ถา้เอาหนิไปทบัไวเ้ฉยๆ พอเอาหนิออกปับ๊ เดีย๋วไม่นานหญา้ก็จะงอก

ขึ้นมาใหมไ่ด ้ ปญัญาเป็นผูถ้อดถอนรากเหงา้ของความอยาก สว่นสมาธิเป็นผูก้ดความ

อยากเอาไวด้ว้ยกาํลงัของสติ สตน้ีิเป็นผูก้ดเอาไวใ้หอ้ยูใ่นสมาธิ เวลาอยูใ่นสมาธ ิ

ตณัหากจ็ะไม่โผลข้ึ่นมา ไม่มีกาํลงัโผลข้ึ่นมา เพราะกาํลงัของสติกดเอาไว ้ แตพ่อสติ

ออ่นกาํลงัลง ตณัหากจ็ะโผลข้ึ่นมา จติก็จะออกจากสมาธิขึ้นมา แลว้ก็ไปคดิในเรื่องของ

ตณัหาต่อไป ถา้ไมต่อ้งการใหต้ณัหาเจรญิงอกงาม ก็ตอ้งใชป้ญัญาถอนรากของตณัหา 

อะไรคือรากของตณัหา กค็ือโมหะน่ีเอง โมหะหรอือวิชชา ความหลง ความไม่รูว้่า

ความสขุที่แทจ้รงิอยูท่ี่ไหน ความไม่รูว้่าสิ่งที่ตณัหาอยากได ้ เช่นรูปเสยีงกลิ่นรส

โผฏฐพัพะน้ี มนัเป็นความทกุข ์ เพราะว่ามนัไม่เที่ยง มนัเป็นอนิจจงั รูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะน้ีมนัไมเ่ทีย่ง ไดม้าแลว้ก็หมดไป เป็นเหมอืนควนัไฟ ไปเทีย่วมาแลว้ความ

สนุกสนานก็หายไป กลบัมาบา้นความสนุกสนานความสุขต่างๆก็หายไปหมด เหลอืแต่

ความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่วเดยีวดาย ทีจ่ะทาํใหเ้กดิความอยากไปเทีย่วใหมอ่กี ตอ้งเหน็วา่

มนัเป็นอนิจจงั เป็นความสุขช ัว่คราว แลว้เวลาไมไ่ดเ้สพตามความอยากก็จะเกดิความ

ทกุขข์ึ้นมา และเราก็ไปหา้มรูปเสยีงกลิน่รส ใหอ้ยู่กบัเราไปตลอดไมไ่ด ้ เพราะเขาเป็น
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อนตัตา เขาไมใ่ช่เป็นของเรา เขาไมใ่ช่เป็นสิง่ทีเ่ราจะควบคุมบงัคบัใหอ้ยู่กบัเรา ให ้

ความสุขกบัเราไปไดต้ลอดเวลานัน่เอง 

น่ีคอืการเหน็ไตรลกัษณ ์เหน็อนิจจงั เหน็อนตัตาในรูปเสยีงกลิน่รส เหน็ความทกุขท์ีเ่กดิ

จากความอยาก พออยากแลว้ใจก็กระเพือ่มขึ้นมา แลว้เวลาไดม้าก็จะดใีจ แต่พอเสยีไป

ก็จะเกดิความเสยีใจตามมาต่อไป ใหพ้จิารณาอย่างน้ีแลว้ก็จะหายโง ่ อวชิชาก็จะถกู

ทาํลายไป โมหะก็จะถกูทาํลายไป จะเหน็ว่าทกุอยา่งในโลกน้ีเป็นทกุข ์ เพยีงแตว่่ามนัมี

ความสขุบงัหนา้เทา่นั้นเอง แตม่นัมีความทกุขซ่์อนอยูข่า้งหลงั ก็ดูชวีติคู่ครองมนัเป็น

อย่างไร มนัสุขหรอืมนัทกุขก์นัแน่ ระหวา่งอยู่คนเดยีวกบัอยู่กบัคู่ครองน้ี อนัไหนมนัจะ

ดกีวา่กนั อยู่คนเดยีวก็ไมต่อ้งมาทกุขก์บัคู่ครอง มคู่ีครองแลว้ก็ตอ้งมาทะเลาะกนับา้ง 

มาโกรธกนับา้ง มาเกลยีดกนับา้ง แลว้ก็ตอ้งมาห่วงมาวติกมากงัวลกนั แลว้เวลาจากกนั

ก็เสยีอกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้อยู่คนเดยีวก็จะไมม่คีวามทกุขต่์างๆเหลา่น้ี อยู่คนเดยีวก็

จะมคีวามทกุขท์ีเ่กดิจากความเหงา ความวา้เหว ่ทีเ่กดิจากความอยากมเีพือ่น มอีะไรมา

ระงบัความเหงาความวา้เหวน้ี่ แต่ถา้คนฉลาด ถา้อยู่คนเดยีวก็ตอ้งเจรญิสตใิหม้ากๆ ทาํ

ใจใหส้งบใหไ้ด ้ เพราะเมือ่ใจสงบแลว้ก็จะไมเ่หงา จะไมว่า้เหว ่ จะอยู่คนเดยีวไดอ้ย่าง

สบาย แลว้ถา้เกดิความเหงาความวา้เหว ่ ก็ใชป้ญัญาเขา้มาทาํลาย วา่อยู่คนเดยีวดกีวา่ 

อยู่กบัความสงบดกีวา่ ความสงบน้ีเป็นคู่ครองทีแ่ทจ้รงิของเรา เป็นคู่ครองทีซ่ือ่สตัยก์บั

เรา จะไมท่ิ้งเรา จะไมไ่ปหาคนอื่น จะอยู่กบัเราไปตลอด ถา้เราสรา้งความสงบขึ้นมาได ้

แลว้ เราก็จะสามารถรกัษามนัไวไ้ด ้และใหอ้ยู่กบัเราไปไดต้ลอด แต่คู่ครองของเราน้ี เรา

ไมส่ามารถทีจ่ะรกัษาใหเ้ขาอยู่กบัเราไปไดต้ลอด ถงึแมว้า่เขาจะมคีวามซือ่สตัยก์บัเรา แต่

ในทีสุ่ดเขาก็จะตอ้งตายจากเราไป ก็เหมอืนกบัการทีเ่ขาไมซ่ือ่สตัยน์ ัน่เอง เพราะเขาไมอ่ยู่

กบัเราแลว้ เขาจากเราไปแลว้ ดงันัน้ถา้เรามคีวามสงบแลว้ ใหย้ดึความสงบน้ีไวเ้ป็น

คู่ครองของเราเถอะ อย่าไปหาคู่ครองจากคนนัน้คนน้ีเลย เพราะจะทาํใหเ้ราตอ้งเสยีอก

เสยีใจในภายหลงั เพราะเขาจะไมอ่ยู่กบัเราไปตลอดนัน่เอง 

น่ีคอืเรื่องของการบาํเพญ็ความเพยีร เพยีรสรา้งสตขิึ้นมาเพือ่ใหไ้ดส้มาธิ เพือ่จะได ้

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบ แลว้จะไดถ้อดถอนความอยากต่างๆทีจ่ะไปหาความสุขจาก
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สิง่ต่างๆภายนอกใจ ถา้ไมม่คีวามสุขภายในใจ จะไมม่กีาํลงัทีจ่ะไปถอดถอนความอยาก

ทีจ่ะไปหาความสุขภายนอกใจได ้ แต่ถา้มคีวามสุขภายในใจแลว้ ก็สามารถทีจ่ะยบัย ัง้

ความอยากทีจ่ะไปหาความสุขภายนอกได ้ เราจงึตอ้งเจรญิสตก่ิอนเพือ่ใหเ้กดิสมาธิ เกดิ

ความสุขภายในใจก่อน แลว้เราค่อยไปเจรญิปญัญา คอยสอนใจวา่ การเกดิความอยาก

แต่ละครัง้น้ีเป็นความทกุข ์เพราะทกุขเ์พราะทาํใหใ้จกระเพือ่ม พอใจกระเพือ่มความสงบ

ก็จะหายไป แลว้ถา้ไปทาํตามความอยาก ก็ยิ่งจะเพิม่ความทกุขข์ึ้นมาอกี เพราะเวลา

แสวงหาสิง่ทีอ่ยากไดก้็ตอ้งทกุขแ์ลว้ และเวลาไดม้าก็ตอ้งทกุขก์บัการดูแลรกัษา ทกุขก์บั

ความวติกกงัวล แลว้ก็จะมาทกุขก์บัเวลาทีต่อ้งสูญเสยีสิง่ทีไ่ดไ้ปในทีสุ่ด น่ีคอืการ

พจิารณาใหเ้หน็ความทกุขใ์นสิง่ต่างๆทีเ่ราอยากได ้ เพือ่ทีจ่ะทาํใหเ้ราจะไดไ้มอ่ยากได ้

อะไร เหมอืนกบัถา้เราเหน็วา่เครื่องดืม่ชนิดน้ี ดืม่ไปแลว้จะทาํใหเ้กดิโรคมะเร็งขึ้นมา 

รบัรองไดว้า่เราจะไมด่ืม่เครื่องดืม่ชนิดนัน้อย่างแน่นอน ต่อใหเ้ขาโฆษณาวา่วเิศษขนาด

ไหน เอร็ดอร่อยขนาดไหนก็ตามเถอะ เราไมเ่อาดกีว่า อร่อยแค่ความสุขช ัว่ปลายลิ้น

เท่านัน้เอง พอไดด้ืม่ก็มคีวามสุข แต่พอดืม่ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะตอ้งตายเพราะมนั เช่น 

สุรายาเมาน้ี ก็เป็นเหมอืนยาพษิดีๆ น่ีเอง เพยีงแต่วา่ เป็นยาพษิแบบอ่อนๆ ฆ่าแบบน่ิมๆ 

ฆ่าแบบนานๆ ดึม่ไปเรื่อยๆ ๒๐ - ๓๐ ปี เดีย๋วก็ตบัแขง็ขึ้นมาเอง น่ีแหละคอืเรื่องของ

คนทีไ่มม่ปีญัญา มองไมเ่หน็โทษของการดืม่สุรายาเมา หรอืของการสูบบหุรี่ก็

เช่นเดยีวกนั สูบไปเรื่อยๆเดีย๋วมะเร็งก็กนิปอดเอง แต่มองไมเ่หน็กนัเพราะไมใ่ชป้ญัญา 

คดิวา่มนัเป็นความสุขไมใ่ช่เป็นความทกุข ์ 

น่ีคอืเรื่องของปญัญาทีเ่ราจะตอ้งใช ้ หลงัจากทีเ่ราไดค้วามสงบแลว้ ใหใ้จอยู่กบัความ

สงบเพยีงอย่างเดยีว อย่าไปหาความสุขนอกเหนือจากความสงบ เพราะความสุข

นอกเหนือจากความสงบน้ีไมม่ ีความสุขทีน่อกเหนือจากความสงบน้ีเป็นความทกุขท์ ัง้น ัน้ 

เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา น่ีคอืการสอนใจเพือ่ใหล้ะตณัหาความอยาก เพือ่ทีจ่ะไดบ้รรลุ

มรรคผลนิพพานนัน่เอง ถา้ละตณัหาได ้ ก็จะไดบ้รรลธุรรมข ัน้ต่างๆขึ้นไปจนถงึธรรมข ัน้

สูงสุด ละดว้ยปญัญาน้ีเอง ละดว้ยการเหน็วา่ ทกุอย่างเป็นทกุข ์ ไมว่า่จะเป็นความสุข

ภายนอกกาย ภายนอกใจ หรอืความสุขภายในใจ ก็เป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา

เช่นเดยีวกนั  
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ดงันัน้ขอใหพ้วกเราพยายามสรา้งความเพยีรกนัขึ้นมา เพราะเราจะหลดุพน้ไดก้็ตอ้งหลดุ

พน้ไดด้ว้ยความเพยีร สต ิสมาธิ ปญัญาจะไมเ่กิดขึ้นมาเอง สติ สมาธิ ปญัญาจะเกดิก็

ต่อเม่ือเรามีความเพยีรที่จะสรา้งมนัข้ึนมานัน่เอง ดงันั้นขอใหเ้ราต ัง้เป้าไวท้ี่ความเพยีร 

ต่อไปน้ีเราจะเพยีรเจรญิสตอิย่างต่อเน่ืองต ัง้แต่ตื่นขึ้นมา เราจะเจรญิสตไิปท ัง้วนัจนถงึ

เวลาทีเ่รานอนหลบั ถา้เราทาํได ้ เราจะไดส้มาธิอย่างแน่นอน เมือ่เราไดส้มาธิแลว้ข ัน้

ต่อไปเราก็ตอ้งเจรญิปญัญา มองทกุอยา่งใหเ้หน็ว่าเป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัทกุขงั

อนัตตา เป็นทกุขท์ ัง้นั้น ไม่มีอะไรในโลกน้ีที่เป็นสขุเลย เพราะมนัไม่เที่ยง เพราะมนั

ไม่ใช่เป็นของเรานัน่เอง 

จงึขอฝากเรื่องของการมาฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพือ่ใหเ้กดิศรทัธา เกดิวริยิะ เกดิความเพยีร

พยายาม ทีจ่ะเจรญิทีจ่ะบาํเพญ็ธรรมทีส่าํคญัคอื สต ิสมาธิ และปญัญาน้ี ใหเ้กดิขึ้นมา

เพือ่จะไดห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย 

ถาม กราบนมสัการพระอาจารยค์รบั กระผมขอกราบเรียนถามพระอาจารยว์า่ การทาํ

สมาธิน่ี ผมใชก้ารกาํหนดพทุโธ ในขณะทีก่าํหนดระยะหน่ึงน่ี ก็มองเหน็ไตร

ลกัษณข์องธาตทุ ัง้ ๔ ออกมา การปฏบิตัขิองผมน่ี จะตอ้งกาํหนดพทุโธต่อหรอืวา่

มองอสุภะของไตรลกัษณค์รบั 

ตอบ ถา้เราทาํสมาธิ เราไมค่วรทีจ่ะไปเหน็ไตรลกัษณ ์ เหน็อสุภะ เราตอ้งการใหอ้ยู่กบั

พทุโธไปอยู่เรื่อยๆ มอีะไรมาปรากฏใหเ้หน็ก็อย่าไปสนใจ ใหเ้ราเกาะตดิอยู่กบั

พทุโธไป จนกวา่จติจะรวมเป็นสมาธิเป็นเอกคัคตารมณ ์ เป็นหน่ึง เพราะตอนน้ี

เราไมต่อ้งการเหน็ไตร-ลกัษณ ์ ไมต่อ้งการเหน็อสุภะ อนันัน้เป็นอกีข ัน้หน่ึง 

หลงัจากทีเ่ราไดส้มาธิแลว้ แลว้เราตอ้งการเจรญิปญัญา ตอนนัน้เราตอ้งนึกถงึ

ไตรลกัษณ ์นึกถงึอสุภะอยู่บ่อยๆ 

เพราะว่าถา้เรานัง่พทุโธแลว้ไปเหน็ไตรลกัษณ ์ แลว้ไปดูไตร-ลกัษณ ์ เดีย๋วใจมนัก็

จะไมส่งบได ้ เพราะบางคนเหน็แลว้ก็เกดิอาการหงดุหงดิหรอืเบือ่หน่ายหรอือะไร

ไดข้ึ้นมา เพราะว่าจติยงัไมม่อีเุบกขา ไมม่กีาํลงัของสมาธิมาสนบัสนุนใหดู้ภาพที่
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เราไมอ่ยากจะดูกนั เบื้องตน้เราตอ้งสรา้งภมูคุิม้กนัใหก้บัใจก่อน สรา้ง อเุบกขา

ขึ้นมาก่อน พอเรามอีเุบกขาแลว้ทน้ีีเราไปดูซากศพกนัได ้จะไม่รูส้กึมอีาการเวยีน

ศีรษะ หรอืเป็นลม คนบางคนน่ีถา้จติไม่แขง็ ไปเหน็ศพแลว้จะเป็นลม 

เพราะฉะนัน้จาํเป็นตอ้งมสีมาธิก่อน 

ถาม นัง่ฟงัเทศนข์องพระอาจารยข์ณะขบัรถแลว้เกดิจติสงบ แลว้รูส้กึวา่ตวัหายไป 

ร่างกายวา่งๆ ตอ้งกาํหนดอย่างไรครบั 

ตอบ ก็ขอใหก้าํหนดดูทีก่ารขบัรถ ความจรงิการฟงัธรรมน่ีควรจะนัง่เฉยๆจะดกีวา่ 

เพราะถา้เกดิจติสงบจะไดไ้มเ่กดิปญัหาขึ้นมาได ้ ถา้ขบัรถไปแลว้จติสงบ อาจจะ

ไมส่นใจกบัการขบัรถ เดีย๋วรถวิง่ไปชนอะไรได ้ การฟงัธรรมทีแ่ทจ้รงิควรจะสงบ

กายสงบวาจา และสงบใจ สงบกายก็คอืร่างกายตอ้งไมท่าํอะไร ตอ้งนัง่เฉยๆ 

สงบวาจาก็ตอ้งไมพ่ดูคุยกนั สงบใจก็ตอ้งไมไ่ปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใหค้ดิอยู่กบั

ธรรมะทีเ่รากาํลงัฟงัอยู่เพยีงอย่างเดยีว ถา้เราฟงัแบบน้ี เวลาจติรวมลงก็จะไมม่ี

ปญัหาอะไร ถา้ขบัรถไปแลว้เกดิจติรวมลงน่ี ทิ้งรถเลย รถจะวิง่ไปชนทีไ่หนกบั

ใครก็ไมรู่แ้ลว้ละ่ 

ถาม มอียู่คร ัง้หน่ึงขณะนัง่สมาธิไดย้นิเสยีงอะไรดงัขึ้นมา แลว้จติก็ดิง่ลงเป็นสมาธิ 

รูส้กึวา่มเีพยีงลมหายใจเบาๆแค่นัน้ ทีท่่องคาํภาวนาก็ไมม่ ี แต่รูส้กึตวัตลอดครบั 

ภาวะขณะนัน้เรยีกวา่อะไรครบั 

ตอบ ก็ภาวะของจติทีส่งบในระดบัหน่ึง อาจจะไมเ่ต็มที ่ ถา้เต็มทีแ่ลว้ทกุอย่างก็จะ

หายไปหมด แมแ้ต่ร่างกายก็จะหายไป แต่ความสงบบางครัง้ก็ไมส่งบเต็มที ่ก็ยงั

รบัรูส่้วนของร่างกายอยู่ เสยีงก็ยงัไดย้นิ แต่ใจไมไ่ปมอีารมณก์บัสิง่ทีไ่ดร้บัรู ้

หรอืไดย้นิ ใจจะสกัแต่วา่รูเ้ฉยๆไป 

ถาม จะเริ่มฝึกอย่างไรเพือ่ใหเ้ป็นคนใจเยน็ ไมห่งดุหงดิงา่ย มสีตติลอดเวลาคะ 
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ตอบ ข ัน้พื้นฐานเราก็ตอ้งมเีมตตาก่อน เราตอ้งมคีวามปรารถนาด ี คดิดกีบัผูอ้ื่น 

ตอ้งการใหผู้อ้ื่นเขามคีวามสุข คอืตอ้งเป็นผูใ้ห ้ อย่าเป็นผูอ้ยากได ้ เพราะความ

หงดุหงดิน้ี ส่วนใหญ่เกดิจากความโลภความอยากของเรา อยากไดส้ิง่น ัน้ อยาก

มสีิง่น้ี อยากใหค้นนัน้เคา้ทาํอย่างนัน้ใหก้บัเรา ทาํอย่างน้ีใหก้บัเรา พอเขาไมท่าํ 

เราก็จะเกดิความหงดุหงดิ เราตอ้งเปลีย่นเป็นวา่ เราไมต่อ้งการไดอ้ะไรจากใคร 

เรามแีต่อยากจะใหเ้ขา เขาตอ้งการอะไรเรายนิดจีะใหเ้สมอ ถา้เรามคีวามเมตตา

แลว้ ความหงดุหงดิก็จะเบาลงไป แลว้เราก็ควรจะฝึกควบคุมใจดว้ยการเจรญิ

สต ิ บรกิรรมพทุโธๆไปเรื่อยๆ เพือ่จะดงึใจไมใ่หไ้ปโลภ ไปอยากไดส้ิง่ต่างๆมาก

จนเกนิไป 

ถาม ตามทีผ่มเขา้ใจคอื เมือ่จติปรุงแต่งคอือารมณ ์ เมือ่ปรุงแต่งเสร็จแลว้เป็น

ความรูส้กึ ผมเขา้ใจแบบน้ีไมท่ราบวา่ถกูบา้งไหมครบั 

ตอบ คอืเวลาปรุงแต่งมนัก็จะเกดิอารมณข์ึ้นมา แลว้ก็จะเกดิความรูส้กึ ความสุขทกุข ์

ขึ้นมาตามอารมณท์ีป่รากฎขึ้นมา ถา้คดิเรื่องดกี็อารมณด์ ี ก็มคีวามสุขใจ ถา้คดิ

เรื่องไมด่กี็มอีารมณไ์มด่ ีก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา 

ถาม ตามทีพ่ระอาจารยไ์ดแ้นะนาํวา่ ผูท้ีจ่ะปฎบิตัธิรรมอย่างแทจ้รงิ และมเีวลาในการ

ปฏบิตัคิวรออกบวช หากเราประสงคจ์ะออกบวช แต่เรามคีรอบครวัพอ่แมท่ี่

ตอ้งการใหเ้ราดูแล เราจะตอ้งอยู่ดูแลท่านก่อน หรอืเราจะขอท่านออกมาบวช 

เพือ่มใิหต้วัเรารูส้กึวา่ไมไ่ดอ้ยู่ตอบแทนดูแลท่าน เพราะเคยบอกแต่ท่านไมเ่หน็

ดว้ยครบั 

ตอบ คอืการตอบแทนดูแลก็มหีลายวธิีดว้ยกนั การมาบวชน้ีก็สามารถตอบแทนและ

ดูแลบญุคุณของพอ่ของแมไ่ด ้ อย่างพระพทุธเจา้ ท่านก็ตอบแทนดว้ยการออก

บวช แลว้จะไดดู้แลไดอ้ย่างถงึอกถงึใจ ถา้ไมไ่ดบ้วชก็ดูแลไดเ้พยีงร่างกายของ

พอ่ของแม ่ แต่ไมส่ามารถดูแลจติใจของท่านได ้ แต่ถา้ไดอ้อกบวชแลว้ ไดบ้รรลุ

ธรรมน่ี สามารถทีจ่ะมาดูแลจติใจ ใหจ้ติใจของท่านบรรลธุรรม ใหพ้น้จากความ
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ทกุขท์ ัง้หลายได ้ ดงันัน้การออกบวชน่ีแหละ เป็นการทีจ่ะไปดูแลพอ่แมอ่ย่าง

ถกูตอ้งและแทจ้รงิ การออกบวชน้ีไมไ่ดห้มายความวา่เราจะไม่คบคา้สมาคมไม่

เจอกนัเลย ก็เพยีงแต่ไปช่วงแรกๆ ตอ้งขอเวลาทีจ่ะอยู่ห่างกนัหน่อย เพือ่จะได ้

ทาํใจใหส้งบ เพือ่ใหเ้กดิปญัญา พอใจสงบเกดิปญัญาแลว้ก็เจอกนัไดท้กุวนั มา

อยู่ดว้ยกนัก็ได ้ อยากจะมาอยู่วดัก็มาอยู่ได ้ อย่างหลวงตาท่านก็เอาแมม่าอยู่วดั 

ไปบวชเป็นช ีไปเลี้ยงดูไปสอนธรรมะอะไรทกุอย่างทีว่ดั ดจีะตายไป 

ถาม ขอใหพ้ระอาจารยช่์วยเมตตาแสดงหลกัธรรมอะไรบา้งทีจ่ะช่วยส่งเสรมิสาํหรบั

การทาํงานเป็นทมีครบั 

ตอบ ก็ตอ้งมคีวามสามคัค ีการทาํงานเป็นทมีก็อย่าเป็นแบบคนเดยีวทาํ เราตอ้งฟงัคน

อื่นดว้ย ถา้ไมฟ่งัคนอื่นก็ตอ้งทาํคนเดยีว ถา้ทาํเป็นทมีก็ตอ้งฟงั กต็อ้งลงเสยีง

ลงคะแนนกนั มคีวามเหน็อย่างไรก็วา่กนัดว้ยเหตดุว้ยผล แลว้ก็มาออกเสยีงกนั 

เสยีงฝ่ายไหนมากกวา่ก็ไปทางนัน้ ก็จะทาํงานแบบเป็นทมีได ้ ถา้จะเป็นแบบ

กระบีม่อืเดยีวน้ี ก็ตอ้งอยู่คนเดยีว ทาํแบบคนเดยีว 

ถาม ผมนัง่สมาธิบรกิรรมพทุโธรวัๆ ไมใ่หม้นัปรุงแต่งมาก เพราะมนิีสยัชอบคดินัน่น่ี

ตลอดเวลา ต ัง้ใจจะใหไ้ด ้๑ ช ัว่โมง แต่นัง่ๆไป ๔๐ นาท ีมนัเกดิทกุขท์รมานใจ

มาก เหมอืนมนัโหยหาอารมณก์ารปรุงแต่ง ทกุขจ์นตอ้งถอนหายใจเฮอ้ออกมา

ดงัๆ เป็นอย่างน้ีประจาํเลยครบั แต่ก็สบัสนวา่ ถา้ลกุไปเดนิจงกรมต่อจะทาํตาม

กเิลสไหม หรอืการอยากนัง่ ๑ ช ัว่โมงมนัเป็นสมทุยัของทกุขน้ี์ สุดทา้ยทนไมไ่หว

ก็ลกุเดนิจงกรมต่อ ในใจรูส้กึเซง็กบัทกุขงัทีบ่บีค ัน้มากเลยครบั ผมควรดาํเนิน

อย่างไรดคีรบั 

ตอบ ก็หม ัน่เจรญิพทุโธไปเรื่อยๆ เริ่มแรกก็จะเป็นลกัษณะลม้ลกุคลกุคลาน เหมอืน

เดก็ทีห่ดัเดนิใหม่ๆ  ก็จะลกุขึ้นมาเดนิเลยไมไ่ด ้เดนิไดส้องกา้วก็ลม้ การเจริญสติ

ใหม่ๆ ก็มกีารลม้ลกุคลกุคลานเป็นธรรมดา ก็ขอใหท้าํไปเรื่อยๆ แลว้มนัก็จะ

พฒันาขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปมนัก็จะเจรญิสตไิดอ้ย่างต่อเน่ือง และสามารถทีจ่ะทาํ
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ใหใ้จสงบไดใ้นทีสุ่ด ในเบื้องตน้ก็อย่าไปทอ้แทเ้บือ่หน่าย ทาํไป ถา้ทนนัง่ไมไ่หวก็

ลกุขึ้นมาเดนิ เดนิจนกระท ัง่เมือ่ย เดนิไมไ่หวก็กลบัไปนัง่ใหม ่ ขอใหท้าํเรื่อยๆก็

แลว้กนั ส่วนเรื่องอริยิาบถก็เปลีย่นไดใ้นเบื้องตน้ เพราะวา่เรายงัไมม่พีลงัจติ

พอทีจ่ะนัง่แบบยาวๆได ้เดนิแบบนานๆได ้ก็เอาแบบตามกาํลงัของเราไปก่อน ขอ้

สาํคญัขอใหม้กีารบรกิรรมพทุโธไปเรื่อยๆก็แลว้กนั ไมว่า่จะอยู่ในอริยิาบถใด ถา้

เผลอพอนึกไดก้็กลบัมาเจรญิใหม ่ อย่าไปโมโห อย่าไปหวัเสยี เพราะวา่มนัจะทาํ

ใหเ้ราพาลไมย่อมทาํเลย คดิวา่ไมเ่ป็นไรลม้ก็ลกุขึ้นมา เดนิใหม ่เดนิแลว้ลม้ก็ลกุ

ขึ้นมาใหม่ ตอนน้ีเรายงัไมแ่ขง็ ขาเรายงัไมแ่ขง็ เราก็เดนิได ้๒-๓ กา้วก็ลม้ ก็ไม่

เป็นไร ลม้เดีย๋วก็ลกุขึ้นมาใหม ่ เดีย๋วเดนิไปเรื่อยขามนัก็จะแขง็ขึ้นไปเรื่อยๆ พทุ

โธของเราก็จะแก่กลา้ขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้เราทาํแบบไมห่ยุดไมห่ย่อน พอรูว้า่เผลอก็

กลบัมาเริ่มใหม ่เผลอก็เริ่มใหม ่ทาํไปเรื่อยๆ เดีย๋วมนัก็ตดิเป็นนิสยัไปเอง 

ถาม ผมเคยพจิารณากายในส่วนทีเ่คยเจบ็ป่วย เคยผ่าตดั แลว้คลายความทกุขไ์ด ้

บางส่วน แต่ยงัไมเ่ขา้ใจท ัง้หมด ยงัเขา้ใจวา่กายเป็นเราบา้ง ไมใ่ช่เราบา้ง แต่ไม่

ค่อยทกุขเ์รื่องกาย จงึขา้มไปพจิารณาเวทนาและนามขนัธ ์ เน่ืองจากใจทกุขจ์าก

เวทนาและนามขนัธอ์ื่นทีแ่ปรปรวนบ่อยมาก จงึจดจ่อกบัการพจิารณานามขนัธท์ี่

เหน็วา่เป็นปญัหาก่อน ไมท่ราบวา่ผดิข ัน้ตอนไหมครบั 

ตอบ คอืความเจบ็มนัก็มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัรูปขนัธค์อืร่างกายนะ ความเจบ็น้ีมนัก็เกดิ

มาจากการเจบ็ป่วยของร่างกาย ร่างกายแปรปรวน มนัก็เกดิอาพาธขึ้นมา เวลา

เกดิเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็เกดิทกุขเวทนาขึ้นมา การพจิารณาทกุขเวทนามนัก็เกี่ยวขอ้ง

กบัการพจิารณาร่างกาย มนัเป็นของมาดว้ยกนั การพจิารณาร่างกายเราก็

พจิารณา หน่ึงใหเ้หน็วา่มนัไมเ่ทีย่ง มนัมวีนัเกดิแลว้มนัก็ตอ้งมวีนัแก่ มวีนัเจบ็ 

และมวีนัตาย สองเพือ่ใหเ้รายอมรบัความจรงิน้ีเท่านัน้เอง ไม่ใหเ้ราไปฝืนความ

จรงิ เวลาเกดิความเจบ็ไขไ้ดป่้วย เกดิทกุขเวทนาขึ้นมา ก็อย่าไปอยากใหม้นัหาย 

เพราะความอยากใหม้นัหายจะทาํใหเ้กดิความทกุขใ์จขึ้นมาทีไ่มจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้ง

เกดิ ถา้เราไมไ่ดอ้ยากใหม้นัหาย ใจเราจะไมท่กุข ์เราปฏบิตัน้ีิเพือ่ไมใ่หใ้จทกุข ์ใจ
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จะไมท่กุขก์็ต่อเมือ่เวลาเจบ็ก็ไมอ่ยากใหม้นัหายเจบ็ เราเฉยๆไว ้ เจบ็ก็เจบ็ไป 

เวลาแก่ก็อย่าไปอยากใหม้นัไมแ่ก่ มนัก็จะไมท่กุข ์ เวลาจะตายก็เช่นเดยีวกนั ก็

อย่าไปอยากไมต่าย เวลาตายก็ยอมตาย ยอมตายแลว้มนัก็จะไมท่กุข ์ เพราะผูท้ี่

ตาย ผูท้ีแ่ก่ ผูท้ีเ่จบ็ก็ไมใ่ช่คนทีท่กุขน์ ัน่แหละ คนทีท่กุขก์บัคนทีต่ายน้ีคนละคน

กนั คนทีต่ายเป็นบ่าวของคนทีท่กุข ์ คนทีท่กุขเ์ป็นนาย ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว 

เป็นคนละคนกนั แต่ใจไปทกุขก์บักายเพราะหลงคดิวา่ใจเป็นกาย เท่านัน้เอง ใจ

คดิวา่ตนเองเป็นร่างกาย พอร่างกายเป็นอะไร ใจก็เลยทกุขก์บัการเป็นไปของ

ร่างกาย ทกุขเ์พราะความอยากไมใ่หม้นัเป็นเท่านัน้เอง แต่พอรูว้า่เราหา้มมนั

ไมไ่ด ้อย่าไปอยากฝืนความจรงิ ยอมรบัความจรงิเสยี ยอมรบัความแก่ ยอมรบั

ความเจบ็ไขไ้ดป่้วย ยอมรบัความตาย ใจก็จะไมท่กุข ์ น้ีคอืการปฏบิตัเิพือ่ดบั

ความทกุข ์ไม่ไดด้บัความแก่ ความเจบ็ ความตาย ทีเ่ราดบัไมไ่ด ้หา้มไมไ่ด ้มนั

เป็นอนตัตา ร่างกายเป็นอนตัตา มนัเป็นธรรมชาต ิมนัไมใ่ช่เป็นตวัเราของเรา มนั

มาจากดนินํา้ลมไฟ มนัเป็นอย่างน้ี มนัแก่ มนัเจบ็ มนัตาย ไมม่ใีครทีจ่ะมายบัย ัง้

มนัได ้ แมแ้ต่พระพทุธเจา้ก็ยบัย ัง้ไมไ่ด ้ พระพทุธเจา้ก็ไมย่บัย ัง้ พระพทุธเจา้

เพยีงแต่ยบัย ัง้ความอยาก ไมใ่หแ้ก่ ไมใ่หเ้จบ็ ไมใ่หต้าย เท่านัน้เอง ยอมแก่ 

ยอมเจบ็ ยอมตาย ถา้ยอมแก่ ยอมเจบ็ ยอมตายแลว้ ทกุขก์็จะไมเ่กดิขึ้น 

ถาม การเริ่มพจิารณานามขนัธก่์อนหรอืรูปขนัธก่์อน สุดทา้ยปลายทาง จบลงที่

เดยีวกนัใช่ไหมครบั 

ตอบ มนัก็แลว้แต่วา่ปญัหาตวัไหนมาก่อน ถา้ความตายมาก่อน มนัก็ตอ้งพจิารณา

ความตาย เช่นไปเจอเสอืสงิหก์ระทงิแรด มนัจะมากดักนิเราตาย เราก็ตอ้ง

พจิารณาร่างกายวา่ มนัจะตอ้งตายเป็นธรรมดา ยอมตายมนัก็หายทกุข ์หายกลวั 

ถา้เกดิโรคภยัไขเ้จบ็ขึ้นมา ปวดตรงนัน้ปวดตรงน้ี ก็พจิารณาว่ามนัเป็น

ทกุขเวทนา หา้มมนัไมไ่ด ้ส ัง่ใหม้นัหายไมไ่ด ้ถา้อยากไปใหม้นัหาย มนัก็จะทกุข ์

ขึ้นมา ถา้ยอมรบัวา่ มนัอยู่ก็อยู่ มนัจะไปก็ไป มนัเป็นอนิจจงัมนัเป็นอนตัตา 

หา้มมนัไมไ่ด ้ อนิจจงัมนัก็เปลีย่นไปเปลีย่นมา เดีย๋วก็ทกุขบ์า้ง เดีย๋วก็สุขบา้ง 
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เดีย๋วก็ไมท่กุขไ์มสุ่ขบา้ง สลบักนัไป อย่าไปอยากใหม้นัเป็นอย่างอื่นเวลามนัเป็น

อย่างนัน้ เป็นอย่างไรก็รบัมนั เวลาสุขก็รบัมนั เวลาไม่สุขไมท่กุขก์็รบัมนั เวลา

ทกุขก์็รบัมนั เวลาสุขก็คือเช่นเวลารอ้นแลว้ไปอาบนํา้ อาบนํา้เยน็สบายก็สุขแต่

มนัก็สบายเดีย๋วเดยีว เดีย๋วก็รอ้นขึ้นมาใหม ่ เดีย๋วก็ทกุขข์ึ้นมาใหม ่ เดีย๋วก็ไมสุ่ข

ไมท่กุข ์ มนัก็สลบักนัไปอย่างน้ี เราไปทาํอะไรมนัไมไ่ด ้ แต่เราไมต่อ้งทกุขก์บัมนั

ได ้ดว้ยการยอมรบัมนั อนัน้ีก็คอืแลว้แต่วา่เรื่องไหนมนัจะมาก่อน คอืการปฏบิตัิ

น่ีมนัม ี๒ ข ัน้ตอนไง ทีพ่ดูน้ีเป็นการเขา้หอ้งสอบ ถา้เกดิเจอความตาย มนัก็ตอ้ง

พจิารณาเรื่องของความตาย เช่นไปหาหมอ หมอบอกวา่เป็นมะเร็ง ตายแน่ๆ จะ

ทาํใจอย่างไรทีจ่ะไดต้ายอย่างสงบ อยู่อย่างสงบก่อนตาย ก็ตอ้งยอมรบัความ

ตาย ตอ้งยอมรบัวา่ร่างกายไมเ่ทีย่ง เกดิแก่เจบ็ตายเป็นธรรมดา ถา้เกดิเจอความ

ปวดทรมานจากโรคภยัทีก่าํลงัเป็นอยู่ ก็ตอ้งพจิารณาความเจบ็ปวดน้ีก็หา้มมนั

ไมไ่ด ้ส ัง่มนัไมไ่ด ้ ไลม่นั มนัก็ไมไ่ป อยากใหม้นัหายมนัก็จะทกุข ์ไปเปลา่ๆ ถา้

ไมไ่ดอ้ยากใหม้นัหาย ยอมอยู่กบัมนัไป ก็อยู่กบัมนัไป มนัก็จะไมท่กุข ์อนัน้ีเวลา

เกดิขอ้สอบ แต่ถา้ยงัไมเ่กดิขอ้สอบ ก็ตอ้งทาํการบา้นไปก่อน คดิถงึความตายอยู่

เรื่อยๆ มรณานุสตไิปเรื่อยๆ แลว้ฝึกนัง่ใหม้นัเจ็บแลว้พยายามทาํใจใหเ้ฉยกบั

ความเจบ็นัน้ อย่าไปอยากใหม้นัหาย ต่อไปเราชนิกบัมนัแลว้ ต่อไปพอเจอของ

จรงิจะไดท้าํใจได ้  

 น่ีก็คอืสองข ัน้ตอน ข ัน้ตอนแรกก็คอืข ัน้ตอนทาํการบา้น ก่อนข ัน้ตอนทาํการบา้น 

ก็คอืข ัน้เขา้หอ้งเรยีน น่ีตอนน้ีคอืเขา้หอ้งเรยีน กาํลงัมาเรยีนรูว้ธิีปฏบิตักิบัความ

เจบ็กบัความตาย พอรูแ้ลว้ข ัน้ต่อไปก็ไปทาํการบา้น อย่าขี้เกยีจ อย่าไปนัง่ดูทวี ี

อย่าไปเทีย่ว อย่าไปดูหนงัฟงัเพลงกนั มาหดันัง่ทาํใจ นัง่สมาธิแลว้ใหอ้ยู่กบั

ความเจบ็ปวดไป ทาํใจใหเ้ป็นสมาธิ เป็นอเุบกขา ก็จะอยู่กบัมนัได ้ แลว้ก็หม ัน่

ระลกึถงึความตายอยู่เรื่อยๆ วา่เราจะตอ้งตาย พรุ่งน้ีเราอาจจะตอ้งไปหาหมอ 

แลว้หมอก็วา่ เรยีบรอ้ยเตรยีมตวัตายได ้เราก็จะไดท้าํขอ้สอบได ้ถา้เราเตรยีมตวั

ทาํการบา้นแลว้ เวลาเขา้สอบก็สบายบรือ๋ ขอ้สอบขอ้ไหนมาก็ตอบไดท้นัท ีไดเ้ต็ม 

๑๐๐ เลย ๔.๐ ใช่ไหม ถา้ไมท่าํการบา้น ขอ้น้ีก็ตอบไมไ่ด ้ขอ้น้ีก็ตอบไม่ได ้ตก 
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ถาม สมาธิทีเ่กดิจากการกาํหนดรู ้ การรบัรูต่้างๆวา่ไมใ่ช่ตวัตน มแีต่ความแปรปรวน 

แลว้ใจมนัเขา้มาสงบรวมพกัสงบเอง มนัคอืสมาธิแบบไหนหรอืครบั 

ตอบ ก็สมาธิแบบทีคุ่ณทาํอยู่นัน่แหละ เราก็ไม่รูช้ื่อมนัเหมอืนกนั แบบไหนก็ไดข้อให ้

ทาํแลว้มนัสงบกอ้แลว้กนั 

ถาม แลว้ผมจะพฒันาจติใจตนเองต่อไปอย่างไรดคีรบั 

ตอบ ก็เวลาสงบก็ใหม้นัสงบนานๆ ใหม้นัสงบบ่อยๆ และใหม้นัชาํนาญ ใหเ้ขา้ไดท้กุ

เวลาทีต่อ้งการ และหลงัจากนัน้ค่อยออกมาเจริญทางปญัญา พจิารณาไตร

ลกัษณ ์พจิารณาอสุภะต่อไป 

ถาม ผมมคีวามสนใจทีจ่ะปฏบิตัธิรรม แต่คนทีใ่กลช้ดิเราเขาไมส่นใจ แมเ้ราจะแนะนาํ

หรอืพยายามเชญิชวนเขา แต่เขามกัมขีอ้อา้งต่างๆมากมาย เรารูส้กึสงสารเขา 

อยากใหเ้ขาไดเ้หน็ธรรมเช่นน้ี เราควรพยายามต่อไปหรอืควรปลอ่ยเขาไปครบั 

ตอบ เวลาเรานอนน่ี เราตอ้งใหเ้ขามานอนหลบัพรอ้มๆกบัเราหรอืเปลา่ เวลาเรางว่ง

นอน เราก็นอนของเราไป เขาจะงว่งหรอืไมง่ว่งก็เรื่องของเขา อนัน้ีก็เหมอืนกนั 

การปฏบิตัธิรรมมนัก็เรื่องของเรา ไมใ่ช่เรื่องของเขา เราก็ปฏบิตัขิองเราไป จะไป

อยากใหเ้ขามาปฏบิตักิบัเราทาํไม ถา้เขาไมอ่ยากปฏบิตัมินัก็เรื่องของเขา อย่าง

เวลาเรางว่งนอน เราจะนอนแต่เคา้ไมง่ว่ง เขาจะนัง่ดูทวี ีก็ปลอ่ยเขาดูไปซ ิคนละ

คนกนั ทาํไมจะตอ้งมาจบัมาทาํอะไรเหมอืนกนั เหมอืนกบัเป็นปาท่องโกอ๋ย่างนัน้ 

ถาม หนูปฏบิตัธิรรมมาไดป้ระมาณสามปี แต่ก่อนไมเ่ขา้ใจว่าพระพทุธเจา้สอนอะไร 

ตอนน้ีพอเขา้ใจแลว้ค่ะ แต่คดิวา่ตวัเองเขา้ใจเพราะฟงัธรรมะตลอด แต่เขา้ไมถ่งึ 

จะตอ้งปฏบิตัอิย่างไรคะ 

ตอบ การจะเขา้ถงึธรรมะนัน้ ก็มอียู่สองข ัน้ตอน ข ัน้ตอนแรกก็คอืฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ศึกษาธรรมอยู่เรื่อยๆ เมือ่ไดศึ้กษาไดฟ้งัแลว้ ข ัน้ทีส่องก็นาํเอาไปปฏบิตั ิ เมือ่
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ปฏบิตัแิลว้ธรรมก็จะเขา้สู่ใจได ้

ถาม ดฉินัรูส้กึวา่ถงึจะภาวนามาสกัระยะหน่ึง ก็ยงัรูส้กึวา่ตวัเองหงดุหงดิ โมโหงา่ย

เวลามคีนมาทาํอะไรไมถ่กูใจเรา เลยสงสยัวา่เราปฏบิตัผิดิพลาดตรงไหน ไม่ชอบ

ความรูส้กึโกรธของตวัเอง ชอบนึกถงึความไมด่ขีองคนทีท่าํใหเ้ราโกรธ ท ัง้ทีจ่รงิ

เขาก็มส่ีวนด ี มโีทสะจรติงา่ย ไดฟ้งัธรรมของพระอาจารยท์ีบ่อกวา่ อย่าเอาแต่ 

ภาวนาพทุโธ ใหเ้จรญิเมตตาดว้ย ก็รูว้า่ตวัเองขาดตรงน้ีโดยไมท่นัไดนึ้กค่ะ 

เพราะจะรูส้กึว่าเรามเีมตตาอยู่บา้ง เพราะชอบทาํบญุช่วยเหลอืคน แต่พอคนใกล ้

ตวักลบัโมโหงา่ย การเจรญิเมตตาเพือ่ลดโทสะ เราควรมแีนวทางการพจิารณา 

หรอืมอีบุายในการนึกคดิ อย่างไรดคีะ 

ตอบ ก็เอาหวัอกเขามาใส่หวัอกเรา เราอยากใหเ้ขาทาํอะไรกบัเรา เราก็ทาํอย่างนัน้กบั

เขา เราอยากจะใหเ้ขารกัเรา เราก็รกัเขา เราอยากจะใหค้นรกัเรา เราก็รกัเขา 

เดีย๋วเขาก็มารกัเราเอง ทาํดกีบัใคร เดีย๋วเขาก็จะมาทาํดกีบัเรา เราทาํช ัว่กบัใคร 

เขาก็จะมาทาํช ัว่กบัเรา งา่ยๆแค่น้ีเอง อยู่ตรงน้ีเอง หดัเอาอกเอาใจคนอื่น อย่า

เอาใจตนเอง ถา้เอาใจคนอื่นแลว้ เดีย๋วเขาก็มาเอาใจเรา เขาก็จะรกัเรา ชอบเรา 

ถา้เราเอาแต่ใจเรา ไมม่ใีครเขาจะชอบเรา 

ถาม เราจะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่ เราไดร้บัขอ้สอบจากครูบาอาจารยค์ะ เพราะ ทกุคนก็มาฟงั

ธรรม ฟงัแนวทางการปฏบิตัจิากท่าน ก็เป็นเทศนา กณัฑเ์ดยีวกนัค่ะ 

ตอบ คอืขอ้สอบมนัมอียู่ทกุคนแลว้ไมต่อ้งให ้ เขา้ใจไหม ขอ้สอบพระพทุธเจา้ก็แสดง

ไวใ้นทกุขอรยิสจั ทกุขสจัขอ้ทีห่น่ึงคอื ความเกดิแก่เจบ็ตาย การพลดัพรากจาก

กนั การเจอกบัสิง่ทีเ่ราไมป่รารถนา อนัน้ีคอืขอ้สอบของเราทกุคน อาจารยไ์ม่ตอ้ง

ใหห้รอก มนัมากบัชวีติเรา อาจารยเ์พยีงแต่มาชี้บอกใหรู้ว้า่ ขอ้สอบของคุณคอื

อะไร และวธิีทาํขอ้สอบน้ีทาํอย่างไรเท่านัน้ ก็คอืตอ้งมาปฏบิตัธิรรม สรา้งภมูิ

ปญัญาขึ้นมา เพือ่ทีจ่ะไดท้าํขอ้สอบเหลา่น้ีได ้

ถาม แลว้ขอ้สอบทีแ่ต่ละคนจะไดข้ึ้นอยู่กบัอะไรคะ 
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ตอบ อนัน้ีก็ตอบขอ้หน่ึงไปแลว้ 

ถาม บางครัง้เวลาทีเ่รารูส้กึโกรธนอ้ยใจครูบาอาจารยน้ี์ จะแกไ้ขอารมณ์น้ีอย่างไรคะ 

ตอบ ก็เราอยากใหค้รูบาอาจารยเ์อาใจเรา อยากจะทาํใหเ้ราพอใจอยู่เรื่อยๆ พออาจารย์

ไมท่าํตามทีเ่ราอยากได ้ เราก็โกรธท่าน เสยีใจ ฉะนัน้อย่าไปหวงั อย่าไปอยากได ้

อะไรจากใคร แลว้ก็จะไมเ่สยีใจ ตน้เหตขุองความเสยีใจ ของความโกรธก็คอื 

ความอยากน่ีเอง อยากไดส้ิง่น ัน้อยากไดส้ิง่น้ี พอไมไ่ดก้็โกรธ เสยีใจ ถา้ไมม่ี

ความอยากไดแ้ลว้จะไปโกรธไปเสยีใจกบัใครทีไ่หน 

ถาม บางครัง้บางวนัรูส้กึทอ้ รูส้กึเบือ่ มอีารมณต่์างๆ โกรธบา้ง นอ้ยใจ เสยีใจบา้ง 

บางครัง้คุมมนัไมอ่ยู่ ผดุขึ้นเป็นดอกเหด็ มาคดิๆดู อารมณแ์บบน้ี ก็ไมต่่างจาก

อารมณท์ีอ่ยู่แบบโลกๆ จนบางทอียากจะประชดชวีติ กลบัไปอยู่แบบโลกๆ ไปใช ้

ชวีติไปดืม่ไปเทีย่วใหม้นัสุดๆไปเลย เพราะยงัไงตกนรกก็อนิจจงั อย่างเมือ่วาน 

หนูเกอืบทาํตามความคดิทีแ่วบ๊เขา้มา จะจองตัว๋ไปเทีย่วเกาหลใีต ้ แลว้ไปต่อที่

ญี่ปุ่ น แต่พอมาฟงัเทศนก์็สาํนึกผดิทีค่ดิจะทาํแบบน้ี ทาํใหห้นูกลวัอารมณแ์บบน้ี 

หนูจะแกไ้ขอย่างไรดคีะ 

ตอบ ก็เวลาเกดิอารมณก์็ใหต้ ัง้สต ิดูวา่มนัเป็นเหมอืนพายุก็แลว้กนั เวลาพายุมาน้ีเราก็

หาทีห่ลบ เดีย๋วมนัก็สงบตวัเอง เราไมต่อ้งไปทาํอะไร เพยีงแต่รูว้า่ตอนน้ีใจเรา

กาํลงัมพีายุ เราไมต่อ้งไปทาํตามอารมณ ์ เราก็เพยีงแต่ประคบัประคองใจของเรา

ดว้ยสตไิปเรื่อยๆ แต่อย่าไปอยากใหอ้ารมณน์ัน้มนัหาย เพราะมนัจะทาํใหเ้รา

เครยีด เพราะมนัไมห่าย เพยีงแต่ยอมรบัวา่ตอนน้ีช่วงน้ีฝนฟ้าอากาศมนัไมด่ ี มี

พายุฝนในใจของเรา แต่เดีย๋วมนัก็หายไป เพราะวา่มนัก็ผ่านมาหลายครัง้แลว้ 

ชวีติของเรามสุีขมทีกุขส์ลบักนัไปอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ วธิีทีเ่ราจะเผชญิกบัมนัก็คอืวา่ 

มนัก็อนิจจงั เหมอืนกบันรกไง ตอนน้ีก็เป็นนรกแท ้ๆ อยู่แลว้ ไมต่อ้งไปหานรกอกี

อนัมาเพิม่หรอก ตอนทีม่คีวามทกุขใ์จเราน้ี มนัก็เป็นนรกอยู่แลว้ เดีย๋วมนัก็

หายไป เดีย๋วมนัก็เป็นอนิจจงัเหมอืนกนั เดีย๋วมนัก็จบ ยงัไมต่อ้งไปทาํอะไร อย่า
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ไปทาํอะไรในขณะทีม่อีารมณไ์มด่ ี เพราะมนัจะทาํใหเ้ลวรา้ยยิ่งกวา่เดมิ ไปเพิม่

อารมณไ์มด่เีพิม่ขึ้นกวา่เดมิ เพยีงแต่ใหป้ระคบัประคองสต ิใหส้กัแต่วา่รูไ้ปเฉยๆ 

ทาํใจ สอนใจว่ามนัเป็นอนิจจงั เดีย๋วมนัก็ผ่านไป มนัเป็นอนตัตา เราไปบงัคบัมนั

ไมไ่ด ้มนัจะอยู่ก็ใหม้นัอยู่ไป ถา้เราไมไ่ปอยากใหม้นัหาย เราจะไมท่กุข ์

ถาม จาํเป็นหรอืไม ่ ทีข่ ัน้ตอนของการแสวงหาความสุขทางจติใจ คอื ตอ้งมสีเตป็ คอื 

ทาน ศีล แลว้ค่อยมาถงึภาวนา เหมอืนกบัวา่ถา้ไมไ่ดท้าน ไดร้กัษาศีลหา้ ก็ไม่

สามารถทาํการภาวนาได ้เป็นเหมอืนกบัสูตร เราสามารถขา้มข ัน้ตอนไดไ้หมครบั 

ตอบ ถา้ขา้มไดแ้ลว้ไดผ้ลก็ขา้มไป ถา้ขา้มแลว้ไมไ่ดผ้ลก็ตอ้งกลบัมาทาํตามข ัน้ คนบาง

คนอาจจะขา้มไดเ้พราะในอดตีเคยทาํมาแลว้ เขาก็ไมต่อ้งมาทาํเป็นข ัน้ๆก็ได ้บาง

คนเกดิมาแลว้ก็มาภาวนาไดเ้ลย ไมต่อ้งมาทาํบญุใส่บาตร ไมต่อ้งทาํอะไร ศีลเขา

ก็จะวา่มหีรอืไมม่ ีเขาก็ไม่ไดท้าํบาปอยู่แลว้ เขาก็ไม่ตอ้งไปขอศีลจากพระเลย อนั

น้ีก็ไมต่อ้งก็ได ้ ถา้เขาภาวนาไดก้็ภาวนาไปเลย แต่ถา้ยงัภาวนาไมไ่ดก้็ตอ้งมาดู

แลว้วา่ศีลเราบรสุิทธิ์หรอืเปลา่ ยงัดืม่สุราอยู่หรอืเปลา่ เพราะการดืม่สุราก็จะทาํ

ใหภ้าวนาไมไ่ด ้เวลาเมาแลว้มนัจะนัง่สมาธิไดอ้ย่างไร ขนาดไมเ่มายงันัง่ไมไ่ดเ้ลย 

มนัก็ตอ้งดูวา่ถา้เราภาวนาไดก้็ภาวนาไปเลย ถา้ยงัภาวนาไมไ่ด ้ ดูวา่เรารกัษาศีล

แปดไดห้รอืเปลา่ รกัษาศีลแปดยงัไมไ่ด ้ดูวา่รกัษาศีลหา้ไดห้รอืเปลา่ รกัษาศีลหา้

ยงัไมไ่ด ้ ดูวา่ทาํบญุทาํทานไดห้รอืเปลา่ มคีวามเมตตาเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่กบัคนอื่น

หรอืเปลา่ มนัเป็นข ัน้ของมนั ถา้เราผ่านข ัน้ไหนไปแลว้ เราทาํไดแ้ลว้ เราก็ไมต่อ้ง

กลบัไปทาํข ัน้ทีเ่ราผ่านมาแลว้ 

ถาม ผมเป็นคนนบัถอืศาสนาครสิตม์าก่อน ควรจะเริ่มจากตรงไหนในการศึกษาดคีรบั 

เพราะดูเหมอืนมนัเยอะแยะไปหมด 

ตอบ ก็ศึกษาคาํสอนของพระพทุธเจา้ วา่พระพทุธเจา้ทรงสอนอะไร หาหนงัสอืที่

กะทดัรดัหน่อย คอืไมต่อ้งเอาพระไตรปิฎก เพราะวา่มนัมากมาย มหีนงัสอืที่

รวบรวมคาํสอนของพระพทุธเจา้ไวเ้ป็นหมวดเป็นหมู ่ แลว้ก็มาเปิดอ่านดู หรอืวา่
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อ่านหนงัสอืทางภาคปฏบิตัขิองครูบาอาจารยต่์างๆก็ได ้ท่านก็จะเอาแต่แก่นๆ เอา

แต่เน้ือๆมาสอน จะไดไ้ม่ตอ้งไปเสยีเวลาไปงมอยู่ในนํา้ มแีต่นํา้ลาย เอาแต่แก่น 

เช่นศีลสมาธิปญัญา แค่น่ีก็พอแลว้ ถา้อยากจะรูว้า่พระพทุธเจา้สอนใหป้ฏบิตัิ

อะไร ก็มสีามขอ้น้ี คอืทาํทาน รกัษาศีล แลว้ก็ภาวนา แลว้เราก็ไปศึกษา

รายละเอยีดของแต่ละขอ้วา่ ทาํทานน้ีทาํอะไรบา้งถงึเรยีกวา่ทาํทาน รกัษาศีลขอ้

ไหนถงึจะเรยีกวา่เป็นการรกัษาศีล ภาวนาทาํอย่างไรถงึจะเรยีกวา่ภาวนา ภาวนา

มสีองระดบั มสีมถภาวนาทาํใจใหส้งบ วปิสัสนาภาวนาทาํใจใหฉ้ลาด มนัก็มี

รายละเอยีดทีเ่ราจะตอ้งเขา้ไปศึกษา ตามลาํดบัต่อไป 

ถาม ในทางพทุธศาสนา ทาํไมคนเราเกดิมาไมเ่ท่ากนัครบั คนทีเ่กดิมามโีรคประจาํตวั

ต ัง้แต่เกดิ เกดิจากอะไร คอืผมมโีรคประจาํตวัต ัง้แต่เดก็ โดยไมรู่ส้าเหต ุตอ้งกนิ

ยาทกุวนั อยากทราบวา่เป็นเพราะการมกีรรมหรืออะไร แลว้เราจะอยู่กบัมนั

อย่างไรด ี มทีางทีจ่ะยอมรบัโรคน้ีแลว้มคีวามสุขไดอ้ย่างไร มนัจะมปีาฏหิาริยท์ี่

จะช่วยใหโ้รคหายไดไ้หมครบัหากบาํเพญ็ภาวนามากๆ 

ตอบ คอืความแตกต่างของคนเรา ก็อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว้่า กรรมเป็น

เครื่องจาํแนกแยกสตัวใ์หเ้ป็นอะไรต่างๆ คาํวา่กรรมน่ีเป็นคาํกลางๆ คอืเป็นการ

กระทาํ ซึง่มสีองอย่างทีส่าํคญัก็คอืการทาํบญุกบัการทาํบาป มกัจะพดูบญุกรรม

แทนทีจ่ะบญุกบับาป คนทีเ่รามาเกดิแลว้มโีรคภยัไขเ้จบ็น้ี เป็นอานิสงสข์องบาปที่

เราทาํมาในอดตี มนัก็ตดิตวัมากบัเรา คนทีม่าแลว้ไมม่โีรคภยัไขเ้จบ็ ก็เป็น

อานิสงสข์องการไมไ่ดท้าํบาป หรอืไดท้าํบญุมา ทน้ีีเมือ่มนัเกดิผลขึ้นมาแลว้เราก็

ทาํอะไรมนัไม่ได ้เราก็ตอ้งอยู่กบัมนัไป วธิีทีจ่ะอยู่กบัมนัแบบไมท่กุขก์็คอื อย่าไป

อยากหนีมนั อย่าไปอยากใหม้นัหาย คดิวา่คอืมนัมาแลว้เดีย๋วถา้มนัจะหายมนัก็

หาย ถา้มนัไมห่ายก็อยู่กบัมนัไป เราก็จะไมเ่ดอืดรอ้น การภาวนาก็เพือ่ทาํใจให ้

เราอยู่กบัมนัใหไ้ดน่ี้เอง ภาวนาแลว้เราก็จะมกีาํลงัทีจ่ะหยุดใจ หยุดความอยาก

ใหส้ิง่ทีเ่ราไมอ่ยากไมช่อบใหม้นัหายไป แต่มนัเป็นสิง่ทีม่นัไมหาย เราก็จะทาํใจ

อยู่กบัมนัไดโ้ดยทีไ่มท่กุขก์บัมนั ถา้เราไมภ่าวนา เราก็จะเกดิความอยากอยู่
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เรื่อยๆ อยากใหส้วิอนัน้ีมนัหาย อยากจะใหต้าํหนิตรงน้ีมนัหาย ทาํอย่างไรมนัก็

ไมย่อมหาย ก็ทกุขก์บัมนัไป แต่พอภาวนาทาํใจใหส้งบแลว้ ไม่สนใจ มนัจะอยู่ก็

อยู่ จะหายก็หาย ไมเ่ป็นไร น่ีคอืผลทีเ่ราไดร้บัจากการภาวนา คอืจะดบัความ

ทกุขวุ์น่วายใจกบัวบิากกรรมของเราได ้เราจะอยู่กบัวบิากกรรมของเราได ้

ถาม ทีท่าํงานมเีป้าหมายใหท้าํ โดยบอกวา่เชื่อวา่เราทาํได ้และเราตอ้งทาํตามเป้าหมาย

นัน้ จงึอยากเรยีนสอบถามวา่ ความเชื่อและความอยากเหมอืนกนัหรอืไม ่ และ

เราอยากทาํตามเป้าหมายนัน้ เป็นกเิลสหรอืไมค่รบั 

ตอบ การทาํงานน้ีมนัก็เป็นการทาํงานของกเิลส ตอ้งการทีจ่ะมรีายไดเ้พิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ 

ปีน้ีตอ้งเพิม่รอ้ยละ ๑๐ แลว้เขาก็ตอ้งพดูเป็นทางจติวทิยา เชื่อวา่คุณทาํได ้ เท่า

นัน้เอง เพราะว่าถา้คุณทาํไมไ่ดคุ้ณก็ตอ้งออก เพยีงแต่วา่เขาไมพ่ดูตรงนัน้เท่า

นัน้เอง ทน้ีีคุณจะทาํไดไ้ม่ไดก้็เรื่องของคุณ ถา้คุณไมท่าํ ทาํไมไ่ด ้ เขาก็หาคนอื่น

มาทาํแทนคุณเท่านัน้เอง 

ถาม เราจะสอนเดก็อย่างไรทีจ่ะใหเ้ดก็ในวยัเรยีนไมม่แีฟน หรอืสนใจในเรื่องน้ี และ

ควรเริ่มตน้สอนตัง้แต่อายุเท่าไหร่ดคีะ 

ตอบ ความอยากมแีฟนมนัตดิมากบัใจของคนทกุคน หา้มมนัไมไ่ด ้ เพยีงแต่อย่าไป

เปิดโอกาสใหม้นัมช่ีองไปมแีฟนเท่านัน้เอง ถา้มนัยงัเดก็อยู่ก็ตอ้งคอย

ควบคุมดูแล ไปไหนก็อย่าปลอ่ยใหไ้ปคนเดยีว คอยคุมแจ จนกวา่จะบรรลนิุติ

ภาวะ จนกวา่ทีจ่ะพึง่ตวัเองได ้ ดูแลตวัเองได ้ มคีรอบครวัของตนเองได ้ ค่อย

ปลอ่ยเขาไป เหมอืนกบัหมานะ เราก็ตอ้งมเีชอืกมดัไว ้ไมใ่ช่ปลอ่ยใหม้นัออกไปขี้

ตามสถานทต่ีางๆ แลว้ใหช้าวบา้นเขาเดอืดรอ้น ด่าเรา ถา้เราเลี้ยงหมา เวลาเรา

ปลอ่ยหมาออกนอกบา้น เราก็ตอ้งจูงมนัไป มเีชอืกมอีะไรรดัตวัมนัไว ้ แลว้ก็มี

ถงุพลาสตกิคอยเก็บอจุจาระ เพราะทีเ่มอืงนอกน่ีเขาปรบันะ ถา้ปลอ่ยใหสุ้นขั

อจุจาระแลว้ไมเ่ก็บอจุจาระของสุนขัน่ี ถอืวา่ทาํผดิกฎหมาย เพราะไปสรา้งความ

เดอืดรอ้นใหแ้ก่ชาวบา้น ฉนัใดลูกเราก็เหมอืนสุนขัน่ี เราก็ตอ้งผูกมนัไว ้ โบราณ
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เขาก็บอกอยู่แลว้วา่ รกัววัใหผู้กรกัลูกใหต้ ี สมยัน้ีไมก่ลา้ตลูีกกนั หาวา่โหดรา้ย

ทารุณไมม่คีวามเมตตา  การตมีนัมตีสีองแบบ ตแีบบโหดรา้ยก็ม ีตแีบบเมตตาก็

ม ีตแีบบเพือ่ปราม เพือ่อบรมส ัง่สอน วา่ทาํอย่างน้ีแลว้จะเกดิโทษขึ้นมา ตไีดถ้า้ตี

แบบน้ี แต่ถา้ตดีว้ยความโกรธเกลยีด มนัดื้อเหลอืเกนิบอกยงัไงก็ไมย่อมฟงั 

ฟาดจนกระท ัง่มนัสลบอย่างน้ี อย่างน้ีมนัไม่ควรตี ตแีบบนัน้ไมเ่กดิผล มนัจะ

กลบัมาโกรธมาเกลยีดเรา แลว้จะไมเ่ชื่อฟงัเราต่อไป เขา้ใจไหม ฉะนัน้ก็ตอ้งคอย

ควบคุมเดก็ เดก็มนัยงัเลก็อยู่ไมรู่ผ้ดิถกูดชี ัว่ อย่าปลอ่ยใหไ้ปทาํอะไรโดยอสิระ 

เพราะถา้เผลอแลว้มนัไปทาํทนัท ี ความอยากมแีฟน คอืกามตณัหาน่ีมนัตดิมา 

มนัถงึมาเกดิกนัไง ถา้ไม่มกีามตณัหามนัก็ไมม่าเกิดกนัหรอก พวกเราท ัง้หมดก็มี

กนัท ัง้นัน้แหละ มมีากมนีอ้ย แลว้ก็มสีตมิปีญัญาทีจ่ะคอยควบคุมมนัไดม้าก

นอ้ยเพยีงไรเท่านัน้เอง ฉะนัน้เราตอ้งคอยควบคุมเดก็ของเรา อย่าปลอ่ยใหม้ี

โอกาสไปทาํอะไรต่างๆทีย่งัไมค่วรทาํในขณะทีย่งัเป็นเดก็อยู่ 

ถาม มคีนถามวา่ ถา้ผลชิ้นเน้ือเป็นมะเร็ง จะรกัษาดไีหมคะ 

ตอบ ก็ตามใจ อยู่ทีใ่จของผูเ้ป็นเจา้ของร่างกายนัน้ ก็ไดท้ ัง้สองทาง คนที่เขาทาํใจได ้

แลว้ ก็แลว้แต่เขา ถา้เขาไมอ่ยากจะตอ้งมาทรมานกบัการรกัษา ก็ปลอ่ยเขาไป ถา้

เขายงัคดิวา่ รกัษาแลว้ยงัอยู่ต่อไป และทาํประโยชนไ์ด ้ เขาก็ทาํไป เขายอมเจบ็

กบัการดูแลรกัษา อนัน้ีเป็นเรื่องของใจของแต่ละคนวา่ มธีรรมมากนอ้ยเพยีงไร 

สามารถทีจ่ะเลอืกไดว้า่จะทาํอย่างไร คนทีม่ธีรรมแลว้ทาํไดท้ ัง้สองทาง คอืรกัษา

ก็ไดไ้มร่กัษาก็ได ้ แต่ถา้จะรกัษาหรอืไมร่กัษา ก็อาจจะเลง็ถงึประโยชนท์ีจ่ะ

ตามมา ซึง่ส่วนใหญ่ก็ไมไ่ดป้ระโยชนก์บัตนเอง แต่ประโยชนก์บัผูอ้ื่น เพราะผูท้ีม่ี

ธรรมแลว้มปีระโยชนเ์ต็มตวัอยู่แลว้ ก็ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งอยู่ต่อไป ทีอ่ยู่

ต่อไปก็เพือ่ประโยชนสุ์ขของผูอ้ื่น เช่นพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย 

ท่านไมไ่ดอ้ยู่เพือ่ประโยชนสุ์ขของท่าน เพราะว่าท่านไดป้ระโยชนสุ์ขเต็มเป่ียมอยู่

ภายในหวัใจแลว้ อยู่ต่อไปทาํอะไรต่อไปมากนอ้ยเพยีงใด ก็ไมไ่ดท้าํใหม้นัเพิม่

มากขึ้นหรอืลดนอ้ยลงไป แต่อย่างใด แต่อยู่ไปเพือ่ประโยชนสุ์ขของผูอ้ื่น ผูท้ีย่งั
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มโีอกาสจะไดร้บัประโยชนสุ์ขจากการอยู่ของท่าน ท่านก็อาจจะอยู่ต่อไป แต่ถา้

ท่านคดิวา่อยู่ไปแลว้ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ก็ไมรู่จ้ะอยู่ไปทาํอะไร สอนปาก

เปียกปากฉีกมนัก็เท่าเดมิ ก็ไปดกีวา่ 

ถาม เวลาทีเ่ราเกดิตณัหาความอยาก หรอืความไมอ่ยากขึ้นมานะครบั แลว้เราเผลอ

ปลอ่ยใหม้นัเกดิขึ้น แลว้พึง่มาดงึสตกิลบัมา รูก้ลบัมา วา่มนัเกดิขึ้น แลว้เกดิ

ความรูส้กึวา่ เสยีใจ หรอืสลดหดหู่กบัสิง่ทีเ่ราปลอ่ยใหม้นัเผลอไป เราควรที่

จะตอ้งทาํอย่างไรครบั 

ตอบ อย่าไปเสยีใจเวลาทีไ่มค่วรจะทาํแลว้ไปทาํ ทาํแลว้ไปเสยีใจมนัก็ไมเ่ป็นประโยชน์

อะไร ก็ต ัง้ใจวา่คร ัง้ต่อไปก็พยายามอย่าไปทาํมนัอกีก็แลว้กนั ครัง้น้ีพลาดไป 

เหมอืนกบัครัง้น้ีเราไปสอบแลว้เราสอบตก คราวหนา้เราก็ไปสอบใหม ่ สอบไป

จนกวา่จะผ่าน 

ถาม เราควรทีจ่ะเชื่อคาํทาํนายทายทกัของหมอดูหมอดวง ทีอ่าจจะทาํนายถงึเรื่องภยั

พบิตั ิต่างๆน่ีเราควรจะเชื่อไหมครบั 

ตอบ ไมรู่ใ้ครเขารูจ้รงิหรอืเปลา่ เรื่องราวเหลา่น้ี คดิวา่มนัไมม่ใีครรูจ้รงิ นอกจากพวก

ทีเ่ขามคีวามรูท้างวทิยาศาสตร ์ เช่น พยากรณอ์ากาศ กรมอตุนิุยมวทิยาน้ี อย่าง

นอ้ยการพยากรณข์องเขา มเีหตมุผีล ก็เป็นไปตามทีเ่ขาพยากรณก์นั แต่ส่วน

เรื่องทาํนายทายทกัวา่ เหน็ภายในน้ี เราไมเ่ชื่อหรอก แต่คนอื่นจะเชื่อเราก็ไมไ่ดว้า่

อะไร แต่เราเชื่อวา่ อะไรจะเกดิมนัก็ตอ้งเกดิ มคีนมาบอกวา่จะเกดิหรอืไมเ่กดิ ก็

ไมส่าํคญัอะไร ขอ้สาํคญัก็คอืวา่เราพรอ้มทีจ่ะรบัมนัหรอืเปลา่ อย่างน้ีจะดกีวา่ ให ้

เราคดิว่าจะตอ้งมภียัทกุวนั แลว้เราเตรยีมตวัรบักบัภยัมนัทกุวนั ถา้เราเตรยีม

ตวัรบักบัมนัไดเ้ราจะไมเ่ดอืดรอ้น เวลามนัเกดิภยัพบิตัต่ิางๆขึ้นมา 

ถาม แลว้ถา้เราจะเตรยีมรบัมอืกบัภยัทีจ่ะเกดิขึ้น ควรจะทาํอย่างไรครบั 

ตอบ ก็ปฎบิตัธิรรม ทาํใจใหส้งบ แลว้ใจก็จะรบักบัภยัทกุแบบได ้ภยัทีเ่กดิกบัร่างกาย
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ของเรา ภยัทีเ่กดิกบัธรรมชาต ิภยัทีเ่กดิกบับคุคลอื่น เราจะรบัไดห้มด ถา้ใจของ

เรามคีวามสงบมปีญัญา 
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กณัฑท์ี่ ๕๐๓ 

ข้ึนรางวลั 
๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

พวกเราทีไ่ดม้าฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัและปฏบิตัธิรรมกนัน้ี เป็นเหมอืนพวกทีไ่ดถ้กู

ลอตเตอรี่รางวลัทีห่น่ึง เพราะเราไดพ้บกบัสิ่งที่หายากอยู ่ ๔ ประการดว้ยกนั คือ หน่ึง

การไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ อนัน้ีก็เป็นของยาก การปรากฏของพระพทุธเจา้แต่ละ

พระองคก์เ็ป็นของยาก การดํารงชีวติอยูก่เ็ป็นของยาก และการไดฟ้ังเทศน์ฟังธรรม 

คาํสอนอนัประเสรฐิของพระพทุธเจา้กเ็ป็นของยาก เป็นของยากทีจ่ะเกดิขึ้น และผลที่

เราจะไดร้บัจากการที่เราไดพ้บกบัของยาก ๔ ประการน้ี กค็ือมรรคผลนิพพาน เป็น

รางวลัที่หน่ึงของพระพทุธศาสนา ของชีวติ เมือ่พวกเราน้ีไดม้าพบกบัของยากแลว้ มี

โอกาสแลว้ทีจ่ะไดร้บัรางวลัทีห่น่ึง คอืรบัมรรคผลนิพพาน สิง่ทีพ่วกเราควรทีจ่ะกระทาํ

กนั ก็คอืรบีไปขึ้นรางวลักนั เหมอืนกบัเวลาทีถ่กูลอตเตอรี่รางวลัทีห่น่ึง เราจะรบีไปขึ้น

รางวลักนั เพราะถา้เก็บไวเ้ดีย๋วอาจจะหายไปหรอืตายไปก่อน ก็จะไมไ่ดร้บัรางวลั ฉนัใด

การทีเ่ราไดม้าเกดิเป็นมนุษยน้ี์ ก็เป็นสิง่ทีย่ากมาก เพราะการเกดิของมนุษยแ์ต่ละคนน้ี 

ก็เกดิไดท้ลีะไมม่าก ไมเ่หมอืนกบัสตัวเ์ดรจัฉานทีเ่ขาเกดิกนัทเีป็นฝูงเป็นคอก และการ

จะมาเกดิไดน้ ัน้จะตอ้งมบีญุหรอืบาปเท่าเทยีมกนั คอืบาปก็ไมส่ามารถดงึไวใ้หอ้ยู่ใน

อบายได ้บญุก็ไมส่ามารถดงึใหไ้ปอยู่บนสวรรคไ์ด ้ก็จะตอ้งมาเกดิเป็นมนุษย ์การจะเกดิ

เป็นมนุษยก์็ตอ้งรอช่องของการทีจ่ะมมีนุษยไ์ด ้ คอืตอ้งมใีหค้นตัง้ครรภ ์ สมยัน้ีคนก็

ต ัง้ครรภก์นัไมม่าก มกีารใชย้าทีเ่รยีกวา่คุมกาํเนิดกนัดว้ยวธิีการต่างๆ ช่องทีจ่ะมาใหเ้กดิ

เป็นมนุษยก์็ยิ่งยากขึ้นไป ใครไดม้าเกดิเป็นมนุษยน่ี์ก็ถอืวา่โชคด ี 

สองการเกดิของพระพทุธเจา้น้ีก็เป็นของยาก นานๆจะมพีระโพธิสตัวผู์ท้ีพ่รอ้ม บารมที ัง้ 

๑๐ ประการทีจ่ะตรสัรูพ้ระธรรมอนัประเสรฐิไดด้ว้ยพระองคเ์อง นานๆจะมพีระพทุธเจา้

มาปรากฏในโลกน้ีสกัครัง้หน่ึง และการทีไ่ดม้ชีวีติอยู่น้ีก็เป็นของยากเช่นเดยีวกนั เวลาที่
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ไดเ้กดิน้ีก่อนจะเกดิน้ีก็มอีปุสรรค เดีย๋วน้ีก็มกีารทาํแทง้กนัมาก เพราะไมอ่ยากทีจ่ะเลี้ยง

ลูกกนั อยากจะมคีวามสนุกสนานกนั แต่ไมอ่ยากทีจ่ะรบัภาระเลี้ยงลูกเลี้ยงเตา้กนั เวลา

ต ัง้ครรภก์็มกัจะไปทาํแทง้กนั อนัน้ีก็ทาํใหเ้กดิอยู่ในทอ้งไดไ้มก่ี่วนัก็ตาย แลว้พอออก

จากทอ้งมาก็อาจจะอยู่ไดไ้มก่ี่วนั บางคนก็เกดิมาไดไ้มก่ี่ช ัว่โมงก็ตายไป บางคนก็ไมก่ี่วนั 

บางคนก็ไมก่ี่เดอืน บางคนก็ไมก่ี่ปี ตายกนัไป ทีจ่ะอยู่กนัไปจนแก่เฒ่าน้ีก็ยาก หายาก

มาก การมชีวีติอยู่น้ีจงึเป็นของยาก การทีพ่วกเราตอนน้ีมชีวีติอยู่น้ีก็ถอืวา่เราไดข้องยาก 

และการทีเ่ราจะไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมน้ีก็เป็นของยาก 

เมอืงไทยถงึแมว้า่จะเป็นเมอืงพทุธกต็าม และมคีนนบัถอืพทุธศาสนากนั ๙๐ กวา่

เปอรเ์ซน็ต ์ แต่จะมชีาวพทุธทีฟ่งัเทศนก์นัอย่างจรงิๆจงัๆน้ี มสีกักี่คนกนั บางทฟีงัก็ฟงั

แบบทพัพใีนหมอ้แกง พอพระตัง้นะโมก็หลบัสปัหงกไป หรอืฟงัไปแลว้ก็คดิเรื่องโนน้

เรื่องน้ีไป บางแห่งก็คุยกนัไป ธรรมทีแ่สดงน้ีไม่ไดเ้ขา้ไปถงึใจ ก็เป็นเหมอืนกบัทพัพใีน

หมอ้แกง ทพัพน้ีีถงึแมจ้ะอยู่ในหมอ้แกงนานซกัเทา่ไหร่ก็ตาม จะไมรู่ว้า่เป็นแกงชนิดใด 

ไมเ่หมอืนการฟงัธรรมแบบลิ้นกบัแกง ลิ้นน้ีพอสมัผสักบัรสแกงเพยีงหยดเดยีว ก็จะรูว้า่

เป็นแกงชนิดใด คนทีฟ่งัธรรมดว้ยจติใจทีส่งบตัง้ม ัน่และพจิารณาตามน้ีหายากมาก 

เพราะถา้ฟงัแบบนัน้แลว้จะมโีอกาสทีจ่ะไดบ้รรลธุรรมไดอ้ย่างงา่ยดายและรวดเร็ว หรอื

ไมเ่ช่นนัน้ก็นาํไปสู่การปฏบิตัทิีเ่ขม้ขน้ เพือ่ใหไ้ดบ้รรลธุรรมตามลาํดบัต่อไป ไมใ่ช่ฟงัสกั

แต่วา่ฟงั ฟงัแลว้ก็ไมม่อีะไรเปลีย่นแปลงในชวีติ การบาํเพญ็การปฏบิตักิ็ไมม่เีพิม่ขึ้น ฟงั

แลว้ก็กลบัไปดาํเนินชวีติเหมอืนเดมิ เคยทาํอะไร เคยกนิอะไร เคยเทีย่ว เคยอยู่อย่างไร 

ก็ทาํอย่างนัน้ต่อไป การฟงัธรรมอย่างน้ีก็ไมไ่ดเ้กดิประโยชนอ์ะไร 

น่ีคอืสิง่ทีย่าก ๔ ประการดว้ยกนั ทีจ่ะทาํใหพ้วกเราน้ีทีไ่ดพ้บสิง่ทีย่าก ๔ ประการน้ี 

ไดร้บัรางวลัอนัเลศิอนัประเสรฐิของพระพทุธศาสนา ก็คอืไดบ้รรลมุรรคผลนิพพานกนั 

ถา้เราไม่ไดเ้ป็นมนุษย ์เรามาเกดิในยุคทีม่พีระพทุธศาสนา เช่นมาเกดิเป็นเหมอืนกบัสตัว ์

เดรจัฉานทีอ่ยู่บนเขาน้ี เกดิเป็นกวาง เกดิเป็นลงิ เกดิเป็นนก เกดิเป็นง ูเป็นสงิสาราสตัว ์

ชนิดต่างๆ เราก็จะไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนา ไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะไมส่ามารถปฏบิตั ิ เพือ่ใหบ้รรลมุรรคผลนิพพานได ้
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ถงึแมว้า่จะไดม้าเกดิในยุคทีม่พีระพทุธศาสนา มกีารปรากฏขึ้นของพระพทุธเจา้ ถา้ไมไ่ด ้

เกดิเป็นมนุษยก์็จะไมม่โีอกาสทีจ่ะไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ไดป้ฏบิตัธิรรม ถา้ไดเ้กดิเป็น

มนุษยแ์ลว้ และไดเ้กดิในแดนของพทุธศาสนา แต่กลบัไมส่นใจทีจ่ะศึกษาฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมกนั ไมศึ่กษาไม่สนใจทีจ่ะปฏบิตัธิรรมกนัอย่างเต็มที ่เต็มรูปแบบ การทีจ่ะไดม้รรค

ผลนิพพานก็ไมป่รากฏขึ้นมาเช่นเดยีวกนั เป็นพทุธศาสนิกชน เป็นมนุษย ์ แต่บางทกี็ไม่

ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั ฟงัก็ฟงัพอเป็นพธิ ี ฟงัแลว้ก็ไมไ่ดเ้ขา้อกเขา้ใจอะไร ไมไ่ดน้าํไปสู่

การปฏบิตัทิีเ่ขม้ขน้และจริงจงัตามลาํดบัต่อไป อนัน้ีถงึแมไ้ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ไดม้าพบ

กบัพระพทุธศาสนา ก็ยงัไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนา 

และนอกจากการทีเ่ป็นมนุษยแ์ลว้ ไดพ้บกบัพระพทุธศาสนาแลว้ ก็ยงัตอ้งมชีวีติอยู่ ถา้

ตายไปก็ไมส่ามารถทีจ่ะปฏบิตัธิรรม ไมส่ามารถทีจ่ะศึกษาธรรมได ้ ก็จะไมส่ามารถรบั

มรรคผลนิพพานได ้ ถา้เป็นมนุษยไ์ดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ไดม้ชีวีติอยู่ แต่ไมส่นใจที่

จะศึกษาทีจ่ะปฏบิตั ิ ตามคาํสอนของพระพทุธเจา้อย่างจรงิจงั ก็จะไมไ่ดร้บัมรรคผล

นิพพานเช่นเดยีวกนั ผูท้ีไ่ดร้บัมรรคผลนิพพานน้ี เช่นครูบาอาจารยต่์างๆทีเ่ราเคารพบูชา

กราบไหว ้ท่านเป็นมนุษยเ์หมอืนพวกเรา ท่านไดพ้บพระพทุธศาสนาเหมอืนพวกเรา เมือ่

ท่านยงัมชีวีติอยู่ ท่านไดศึ้กษาไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมจนเกดิศรทัธา ทีน่าํไปสู่การปฏบิตัิ

อย่างเขม้ขน้ อย่างเต็มที ่จงึทาํใหท้่านไดร้บัมรรคผลนิพพานกนั 

น่ีคอืสิง่ทีย่าก ทีห่ายากในโลกน้ี ทีพ่วกเราน้ีไดเ้ขา้มาพบแลว้ สิง่ทีเ่รายงัไมไ่ดท้าํกนัอย่าง

เต็มที ่ ก็คอืศึกษากนัอย่างจรงิจงั และปฏบิตักินัอย่างจรงิจงันัน่เอง คาํวา่จรงิจงัก็ศึกษา

และปฏบิตัเิป็นเหมอืนมอือาชพี ไมใ่ช่เป็นมอืสมคัรเลน่ ถา้มอืสมคัรเลน่น้ี จะมาศึกษามา

ปฏบิตัธิรรมในวนัทีม่เีวลาวา่งจากภารกจิการงานอื่นๆ ถา้ยงัมภีารกจิการงานอื่นๆแลว้มา

ศึกษามาปฏบิตัธิรรมในช่วงวนัหยุด ในเวลาวา่ง น่ียงัไมถ่อืวา่เป็นนกัปฏบิตัมิอือาชพี ยงั

ไมม่โีอกาสทีจ่ะไดร้บัมรรคผลนิพพาน ผูท้ีจ่ะไดร้บัมรรคผลนิพพานน้ีตอ้งเป็นระดบัมอื

อาชพี พวกทีจ่ะไปแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกเพือ่รบัเหรยีญทองน้ี จะตอ้งเป็นผูท้ีเ่ป็นนกักฬีา

มอือาชพี คอืไมม่ภีารกิจการงานอื่นๆ นอกจากการฝึกซอ้มกฬีาทีจ่ะแขง่ขนักบัผูอ้ื่น 

เพือ่ทีจ่ะไดช้ยัชนะไดเ้หรียญทอง พวกนกักฬีาโอลมิปิกน้ีส่วนใหญ่เขาไม่มอีาชพีอย่างอื่น 
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เขาไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาลหรอืจากองคก์รต่างๆ เพือ่ใหเ้ขาไดม้เีวลาซอ้มกฬีาได ้

อย่างเต็มที ่ พวกทีเ่ป็นนกัปฏบิตัมิอือาชพี ก็คอืพระภกิษุสงฆห์รอืภกิษุณี หรอืแมช่เีป็น

ตน้ ก็มผูีส้นบัสนุนในเรื่องของปจัจยั ๔ ทาํใหไ้มต่อ้งไปเสยีเวลากบัการทาํมาหากนิ เพือ่

จะไดม้าเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง มเีวลาเต็มรอ้ยคอืต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ไวส้าํหรบัการบาํเพญ็

สาํหรบัการปฏบิตัจิติตภาวนา ทีจ่ะทาํใหจ้ติใจไดบ้รรลมุรรคผลนิพพานกนั 

น่ีคอืการขึ้นรางวลัทีห่น่ึงของพระพทุธศาสนา เมือ่เราถกูรางวลัแลว้ สิง่ทีเ่ราตอ้งทาํก็ตอ้ง

ไปรบัรางวลัที่ๆ เขามกีารใหร้างวลักนั เช่น ทีส่าํนกังานสลากกนิแบ่ง ถกูลอตเตอรี่รางวลั

ทีห่น่ึงน้ีก็ไปขึ้นรางวลัทีน่ ัน่ เพราะทีอ่ื่นเขาไมร่บัขึ้นเพราะเป็นเงนิจาํนวนมนัมาก ก็ตอ้งไป

ขึ้นทีส่าํนกังานสลากกนิแบ่งเอง การที่เราถกูลอตเตอรี่รางวลัที่หน่ึงของพระพทุธศาสนา

แลว้ สิ่งที่เราตอ้งทาํกค็ือตอ้งไปข้ึนรางวลั วิธีข้ึนรางวลัของพระพทุธศาสนากค็ือ

การศึกษาการปฏบิตัิอยา่งจรงิจงัและอยา่งเตม็ที่ ถงึจะไดร้บัรางวลัไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงรบัประกนัไวแ้ลว้วา่ ถา้ศึกษาและปฏบิตักินัอย่างจรงิจงัอย่าง

เต็มที ่ภายใน ๗ วนั ๗ เดอืน หรอื ๗ ปีจะตอ้งไดร้บัผลอย่างแน่นอน 

น่ีคอืการรบัรางวลัของพระพทุธศาสนา ตอ้งศึกษาและปฏบิตัแิบบมอือาชพี เช่นเป็นภกิษุ

สามเณรน้ีไมม่หีนา้ทีอ่ะไร การมาบวชน้ีก็เพือ่มาศึกษา เพือ่มาปฏบิตัติามคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ดว้ยสุปฏปินัโน อชุ ุญายะ สามจีปิฏปินัโน ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ปฏบิตัดิกี็

คอืปฏบิตัอิย่างเต็มที ่ ถา้เป็นนกัเรยีนก็สอบไดค้ะแนนเกรด ๔ .๐ ไมม่ขีอ้บกพร่องเลย 

ทาํเต็มไดท้กุวชิาทกุแขนง ปฏบิตัอิย่างถกูตอ้งก็คอืตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตัิ

ทกุประการ ไมว่า่จะเป็นการทาํทาน ไมว่า่จะเป็นการรกัษาศีล ไมว่า่จะเป็นการภาวนา ทาํ

ตามแบบฉบบัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็มา และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดบ้าํเพญ็

มา ถา้ปฏบิตัอิย่างเต็มที ่ ปฏบิตัอิย่างจรงิจงั ปฏบิตัอิย่างถกูตอ้ง ผลก็จะตอ้งเกดิขึ้นมา

อย่างแน่นอน การบรรลเุป็นพระอรยิบคุคลข ัน้ต่างๆ ก็จะเป็นผลทีจ่ะตามมา ตามลาํดบั

จนถงึข ัน้สูงสุด คอืข ัน้ของพระอรหนัต ์ ข ัน้ของพระนิพพาน เกดิจากการปฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบ เกดิจากการบาํเพญ็อย่างมอือาชพี คอืบาํเพญ็อย่างเต็มรอ้ย เต็มที ่อย่างจรงิจงั ไม่

ทอ้ถอย ไมย่่อหย่อน ปฏบิตัไิปเรื่อยๆ จนกวา่จะบรรลผุล น่ีคอืสิง่ทีผู่ท้ีป่รารถนาทีจ่ะรบั
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รางวลัทีห่น่ึงของพระพทุธศาสนา จาํเป็นจะตอ้งทุม่เทชวีติจติใจใหก้บัการศึกษาและกบั

การปฏบิตัเิพยีงอย่างเดยีว ไมต่อ้งการทีจ่ะไปยุ่งเกี่ยวกบัภารกจิการงานอย่างอื่นเลย 

และการทีจ่ะทาํอย่างน้ีได ้ ส่วนหน่ึงก็ตอ้งมผูีท้ีค่อยควบคุม ถา้อยู่ตามลาํพงัของเรา ถา้

เราไมม่คีวามแน่วแน่ ไม่มคีวามจรงิจงั ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ โอกาสทีจ่ะเถลไถลไปทาํสิง่นัน้

สิง่น้ีก็มมีาก จงึตอ้งไปพึง่ครูบาอาจารยก์นั ถา้ภกิษุบวชใหมน้ี่ ท่านบงัคบัเลยวา่ตอ้งอยู่

กบัครูบาอาจารยอ์ย่างนอ้ย ๕ พรรษาขึ้นไปก่อน ครูบาอาจารยท์ีบ่รรลธุรรมแลว้น้ี ท่าน

จะคอยขนาบคอยดงึใหเ้ขา้ไปในแนวทางของการปฏบิตัทิี่ถกูตอ้ง เวลาเถลไถลจะไปทาํ

สิง่อื่นน้ีจะถกูดุด่า วา่กลา่วตกัเตอืน และถา้ดื้อดงึก็จะถกูขบัไลอ่อกจากวดัไป ตอ้งมคีรู

บาอาจารยช่์วยกาํกบัการปฏบิตั ิเพราะวา่จะทาํใหก้ารปฏบิตัน้ีิกา้วหนา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ถา้

ไมม่คีรูบาอาจารยน้ี์ โอกาสทีจ่ะเถลไถลออกนอกทางน้ียงัมมีาก และอาจจะเสยีเวลา

มากกวา่จะไดบ้รรลธุรรม 

ดูตวัอย่างของหลวงปู่ม ัน่ ท่านกวา่จะบรรลธุรรมน่ีท่านอายุย่างเขา้ไปในวยั ๖๐ ขึ้นไป

แลว้ เพราะตามประวตัน้ีิท่านไปอยู่เชยีงใหมไ่ปบาํเพญ็ตามลาํพงัน้ี ในช่วงระยะอายุ ๖๐ 

ปี ช่วง ๖๐ ถงึ ๗๐ ปีน้ี ท่านบาํเพญ็ตามลาํพงัอยู่ในเชยีงใหมเ่พยีงผูเ้ดยีว ท่านไมม่คีรู

บาอาจารยท์ีจ่ะมาคอยกาํราบ คอยกาํกบัใหท้่านไดป้ฏบิตั ิ ก่อนหนา้นัน้ท่านก็ปฏบิตัแิลว้

ก็ไปทาํภารกจิอย่างอื่น ไปเป็นครูเป็นอาจารยพ์าพระเณรพาญาตโิยมปฏบิตัธิรรมกนั 

โดยทีต่วัท่านเองนัน้ก็ยงัไมไ่ดบ้รรลธุรรมข ัน้สูงสุด จนในทีสุ่ดท่านก็เหน็โทษของการที่

จะเถลไถล ไมบ่าํเพญ็งานของตนใหบ้รรลลุลุว่งไปก่อน ก็เลยทิ้งหมูค่ณะไป หนีไปอยู่ที่

เชยีงใหม ่ ไปอยู่กบัชาวป่าชาวเขา ธุดงคไ์ปตามหมูบ่า้นต่างๆ แลว้ก็บาํเพญ็อยู่ตามลาํพงั 

ถา้มพีระเณรไปปรกึษาก็จะใหอ้ยู่เพยีงเดีย๋วเดยีว เช่นในช่วงเขา้พรรษา พอออกพรรษา

ท่านก็จะปลกีหนีไป จะไมอ่ยากจะอยู่กบัใคร ไมอ่ยากจะสอนใคร ไมอ่ยากจะช่วยใคร

ในตอนน้ี เพราะถา้ช่วยคนอื่นสอนคนอื่น ก็ไมม่เีวลามาช่วยตนเอง มาสอนตนเอง ท่านก็

เลยไมเ่กี่ยวขอ้ง ไมค่ลุกคลกีบัหมูค่ณะในช่วงนัน้ จนกระท ัง่ท่านไดบ้รรลธุรรมแลว้ 

ประมาณอายุ ๗๐ น้ี ท่านเจา้คุณธรรมเจดยีท์ีเ่ป็นลูกศิษยข์องหลวงปู่ม ัน่ ก็ไปอาราธนา

ใหท้่านไดม้าโปรดญาตโิยมและพระภกิษุสามเณร ท่านก็เลยรบันิมนตก์ลบัมาอยู่ทางภาค

อสีาน มาอยู่ช่วง ๑๐ ปีสุดทา้ยของชวีติของท่าน มพีระเณรเขา้ไปศึกษาไปปฏบิตั ิและได ้
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บรรลธุรรมกนัเป็นจาํนวนมาก อนัน้ีก็เพยีงแต่เปรยีบเทยีบตามทีไ่ดศึ้กษาประวตัขิอง

ท่านมา วา่ขนาดอายุ ๖๐ น้ีท่านยงัไมไ่ดบ้รรลธุรรมเลย ก็แสดงวา่ท่านยงัไมไ่ดทุ้่มเทชวีติ

จติใจใหก้บัการปฏบิตัอิย่างเต็มที ่ ส่วนหน่ึงอาจจะเป็นเพราะไม่มคีรูบาอาจารย ์ คอย

กาํกบั คอยส ัง่คอยสอน ท่านอาจจะตอ้งศึกษาจากตาํราบา้ง จากพระรูปนัน้รูปน้ีบา้ง แต่

ไมไ่ดเ้ป็นครูบาอาจารยแ์บบทีจ่ะคอยมาคอยกาํกบัดูแลอย่างใกลช้ดิและอย่างต่อเน่ือง 

จงึทาํใหก้ารบรรลธุรรมของท่านน้ีลว่งไปถงึวยัชราแลว้ หลงัอายุ ๖๐ ปีไปแลว้ ช่วง ๑๐ 

ปีทีท่่านอยู่ทีเ่ชยีงใหม ่ ช่วงอายุ ๖๐ ถงึ ๗๐ ปีนัน้ เป็นช่วงทีท่่านไดบ้รรลุธรรมข ัน้สูง 

หลงัจากนัน้แลว้ท่านก็เลยรบันิมนตจ์ากท่านเจา้คุณธรรมเจดยี ์ มาอยู่ทางภาคอสีาน มา

ตัง้สาํนกัแลว้ก็มพีระเณรไปอยู่ไปศึกษาไปปฏบิตัธิรรม และไปบรรลธุรรม 

น่ีคอืเรื่องของการบาํเพญ็ เรื่องของการการปฏบิตั ิ ถา้ไมเ่อาจรงิเอาจงัและถา้ไมม่คีรูบา

อาจารยค์อยกาํกบัควบคุมน้ี โอกาสทีจ่ะไดบ้รรลธุรรมอย่างงา่ยดายและรวดเร็วน้ียาก 

เพราะใจน้ียงัมกีเิลสตณัหาทีจ่ะคอยหลอกคอยลอ่ใหไ้ปหลงกบัสิง่อื่น แทนทีจ่ะใหอ้ยู่กบั

การปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง แต่ถา้มคีรูบาอาจารยน่ี์จะช่วยไดม้าก เวลามใีครมาชวนใหไ้ป

นู่นมาน่ี บางทกีต็อ้งไปขออนุญาตก่อน พอไปขออนุญาตก็รูว้า่ท่านก็ไมใ่หไ้ป ก็เลยไมไ่ป

ขอใหเ้สยีเวลา แต่ถา้ไมม่คีรูบาอาจารยน้ี์ พอมใีครมาชวนใหไ้ปงานนัน้งานน้ี งานวนัเกดิ

ของครูบาอาจารย ์งานศพของครูบาอาจารย ์หรอืงานฉลองเจดยีฉ์ลองโบสถน่ี์ ถา้ไมม่คีรู

บาอาจารยท์ีรู่ว้า่เป็นการเถลไถล ก็จะไปกนั ไปแลว้ก็เสยีเวลาการบาํเพญ็ เสยีเวลาการ

ปฏบิตั ิ การปฏบิตัเิมือ่ไมเ่ป็นการต่อเน่ืองน้ี มนัจะทาํใหล้า่ชา้และยาวนาน เพราะเวลาไป

น้ีก็ไมไ่ดป้ฏบิตั ิ ถา้เป็นรถก็เหมอืนรถทีปี่นขึ้นเขา พอเวลาไปทาํภารกจิอย่างอื่นก็

เหมอืนกบัการปลอ่ยใหร้ถไหลกลบัลงมาขา้งลา่ง พอกลบัมาจะมาปฏบิตักิ็ตอ้งมาเริ่มตน้

ใหม ่หรอืตอ้งเริ่มจากจดุทีถ่อยหลงัลงมาใหม ่กวา่จะกลบัไปถงึจดุที่ๆ ก่อนจะออกไปเถล

ไถลนัน่ ก็เหน่ือยพอสมควร แลว้ถา้ยงัไมเ่ขด็เดีย๋วก็มเีรื่องนัน้เรื่องน้ีมาชวนใหไ้ปทาํอยู่

เรื่อยๆ ถา้ปลอ่ยใหท้าํอย่างน้ีรบัรองไดว้า่ ไมม่วีนัทีจ่ะสาํเร็จได ้ถงึแมว้า่จะไดม้าบวชเป็น

พระ มคีวามตัง้ใจอย่างแน่วแน่ที่จะบวชทีจ่ะปฏบิตัอิย่างเต็มที ่ แต่พอถงึเวลาปฏบิตัิ

จรงิๆก็ตา้นกระแสของสิง่ทีม่าลอ่ใจไมไ่ด ้ มาลอ่ใหไ้ปทาํโน่นมาลอ่ใหไ้ปทาํน่ี บางทญีาติ

โยมก็มานิมนตใ์หไ้ปสวด ไปขึ้นบา้นใหม ่ไปทาํอะไรต่างๆ ความเกรงอกเกรงใจญาตโิยม
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ทีม่บีญุมคุีณก็เลยทาํใหต้อ้งปฏเิสธไมไ่ด ้ ก็เลยตอ้งเสยีเวลา แทนทีจ่ะไดบ้าํเพญ็อย่าง

ต่อเน่ือง เดีย๋วก็ตอ้งไปงานคนนัน้เดีย๋วก็ตอ้งไปงานคนน้ี มนัก็มงีานมาใหเ้รื่อยๆ ถา้ไม่

ปฏเิสธนะ ถา้ลองรบัแลว้มนัตอ้งมคีนอื่นมาขอนดัมาขอนิมนตต่์อ คนน้ีนิมนตไ์ดเ้ดีย๋วก็

ตอ้งมคีนอื่นมานิมนตต่์อ คนนัน้ก็มวีนัเกดิ คนนัน้ก็มวีนัตาย คนนัน้ก็มขีึ้นบา้นใหม ่ มี

อะไรต่างๆทีต่อ้งการจะนิมนตพ์ระไป ถา้ลองรบังานหน่ึงแลว้รบัรองไดว้า่ตอ้งรบัเป็นรอ้ย

เป็นพนัไป แต่ถา้ไมร่บังานหน่ึงแลว้ ไมต่อ้งรบัหมดเลย แลว้เขาก็จะไม่มานิมนตใ์ห ้

เสยีเวลา เพราะเขารูว้่านิมนตก์็ไมไ่ดไ้ปอยู่ด ี คนทีจ่ะไมร่บักจินิมนตไ์ดน้ี้ ตอ้งเป็นคนที่

ค่อนขา้งทีจ่ะหนกัแน่นจริงๆ คอืยอมใหเ้ขาด่ายอมใหเ้ขาเกลยีด ยอมใหเ้ขาโกรธ ยอมให ้

เขาไมพ่อใจ ยอมใหเ้ขาเลกิคบคา้สมาคมกบัเรา ไมม่าเหยยีบวดัน้ีอกีต่อไป ก็ไมเ่ป็นไร 

ไมม่าเหยยีบก็ด ีวดัจะไดเ้บาขึ้น คนเหยยีบมากๆมนัก็หนกั คนเหยยีบนอ้ยมนัก็เบา ไม่

มคีนมาเลยก็ยิ่งด ี ยิ่งสงบ เหมาะกบัการบาํเพญ็อย่างแทจ้รงิ คนทีมุ่ง่ม ัน่ต่อมรรคผล

นิพพานน้ีจะไมเ่กรงอะไรท ัง้นัน้ ไม่เกรงใจคน แต่เกรงธรรม ธรรมทีพ่งึจะได ้ ถา้ไป

เกรงใจคนกจ็ะไม่ไดธ้รรม ธรรมปฏบิตักิ็จะลม้เหลว ผลทีเ่กดิจากปฏบิตักิ็จะตอ้ง

ลม้เหลวไป เพราะผลน้ีเกดิจากเหต ุ เหตกุ็คอืการบาํเพญ็การปฏบิตั ิ ถา้ไมม่กีารบาํเพญ็

ไมม่กีารปฏบิตัอิย่างต่อเน่ืองแลว้ ผลจะไมเ่กดิขึ้นมาได ้

เหมอืนกบัเวลาหมอผ่าตดัน้ี ถา้ผ่าปับ๊แลว้ก็ขอพกั ๑๕ นาท ีพกัช ัว่โมงไปนัง่ดืม่กาแฟ ไป

ทาํอะไรอย่างอื่น แลว้ค่อยกลบัมาผ่าต่อ รบัรองไดค้นไขต้าย ไมฟ้ื่นละ่ ไมห่าย เวลา

ผ่าตดัน้ีหมอตอ้งยอมทรมาน ยอมทนยนืเป็นช ัว่โมงๆ หรอืถา้จะสบัเปลีย่นกต็อ้งมหีมอที่

มคีวามสามารถเท่าเทยีมกนัมาคอยสบัเปลีย่นกนั การผ่าตดัน้ีจะหยุดกลางคนัไมไ่ด ้ ฉนั

ใดการปฏบิตัธิรรมก็ควรจะเป็นอย่างนัน้ เป็นเหมอืนกบัการผ่าตดั ผ่าตดัใจ จติใจ ผ่าเอา

กเิลสตณัหาออกจากจติจากใจ ตอ้งทาํกนัอย่างต่อเน่ือง ไมม่กีารหยุดไมม่กีารย ัง้ ไมว่่า

จะเขา้พรรษาหรอืออกพรรษา ธรรมเนียมสมยัน้ีบางทเีขาก็มาพุง่เป้ากนัตอนช่วง

เขา้พรรษากนั วา่เวลาเขา้พรรษาน้ีจะเอากนัอย่างเต็มทีเ่ลย ๓ เดอืน แต่อกี ๙ เดอืนน้ี 

พอออกพรรษาแลว้ไมเ่อาเลย ไมเ่อาเต็มทีแ่ลว้เอาแบบสบายๆ วนัไหนอยากมาปฏบิตักิ็

ปฏบิตั ิ วนัไหนไมอ่ยากปฏบิตักิ็ไมป่ฏบิตั ิ วนัไหนจะไปงานนัน้งานน้ีก็ไปกนั มกัจะเป็น

อย่างน้ี เหน็เวลาเขา้พรรษาน้ีรูส้กึวา่ ทกุคนตัง้จติอธิษฐานกนั ตัง้จติต ัง้ใจกนัจะปฏบิตัิ
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กนัอย่างเต็มทีเ่ลย พอออกพรรษาปับ๊หายไปหมดเลย อกี ๙ เดอืนค่อยมาวา่กนัใหม ่

แลว้อย่างน้ีเมือ่ไหร่มนัจะไดผ้ลเสยีท ี มนัจะไดผ้ลมนัตอ้งเอากนัตลอด ๒๔ ช ัว่โมง

ยกเวน้เวลาหลบั ๗ วนัต่ออาทติย ์ ๔ อาทติยต่์อเดอืน ๑๒ เดอืนต่อปี มนัตอ้งปฏบิตัิ

แบบไมม่กีารหยุดไมม่กีารหย่อน ไมม่กีารยบัย ัง้ ยกเวน้มนัเป็นเหตสุุดวสิยัเจบ็ไขไ้ดป่้วย 

แมแ้ต่ขณะเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็สามารถปฏบิตัไิด ้ ถา้ผูป้ฏบิตัอิยู่ในข ัน้ภาวนาแลว้ ก็จะไดใ้ช ้

การเจบ็ไขไ้ดป่้วยน้ีเป็นอารมณท์ดสอบจติใจ หรอืเป็นเครื่องทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิการ

ภาวนาเพือ่ปลอ่ยวาง ปลอ่ยวางความเจบ็ไขไ้ดป่้วย ปลอ่ยวางร่างกาย ปลอ่ยวางความ

ตายของร่างกาย  

การปฏบิตัน้ีิสามารถปฏบิตัไิดท้กุเวลา ถา้ผูป้ฏบิตัเิขา้ถงึข ัน้ของภาวนาจรงิๆ คอืเขา้สู่ข ัน้

สตแิลว้ สตน้ีิสามารถเจรญิไดต้ลอดเวลา ไมว่า่ร่างกายจะอยู่ในสภาพไหนก็ตาม ใจน้ี

สามารถทีจ่ะเจรญิสตไิดต้ลอดเวลา ต ัง้แต่เวลาตื่นขึ้นมาจนถงึหลบั การเจริญสตน้ีิเป็น

สิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดในการบาํเพญ็ ถา้ไมม่สีตแิลว้ เวลานัง่สมาธิใจจะไมม่วีนัที่จะรวม จะ

สงบเป็นอปัปนาสมาธิไดเ้ลย แลว้ถา้ไมม่อีปัปนาสมาธิน้ีจะไม่สามารถทีจ่ะใชป้ญัญามาฆ่า

กเิลสตณัหาต่างๆใหห้มดไปจากใจได ้ ถงึแมจ้ะรูว้่ากเิลสตณัหาเป็นสิง่ทีไ่มด่ ี ไมค่วรจะ

กระทาํตาม แต่ถา้จติไมม่กีาํลงัของอเุบกขาไวต้า้น เวลาเกดิความอยากแลว้จะสูไ้มไ่หว 

ถงึแมรู้ว้า่การทาํตามความอยากน้ี จะนาํไปสู่ความทกุขก์็ยงัอดไมไ่ด ้ สูไ้มไ่หว เพราะใจ

ไมม่กีาํลงัทีจ่ะตา้นความอยาก แต่ถา้มสีมาธิมอีเุบกขาแลว้น่ี ใจจะมกีาํลงัทีจ่ะหยุดกเิลส

ตณัหาต่างๆได ้ ถา้ปญัญาบอกวา่ น่ีคอืกเิลสตณัหาไมค่วรจะทาํตาม ทาํแลว้จะนาํมาซึง่

ความทกุขต่์างๆ ความเดอืดรอ้นความวุ่นวายใจต่างๆ เช่นคนทีต่ดิยาเสพตดิ ตดิสุรา 

ตดิบหุรี่น้ี ทีเ่ลกิกนัไมไ่ดก้็เพราะวา่ไมม่อีเุบกขา ไมม่สีมาธิกนั รูว้า่การดื่มสุราไมด่ ี การ

เสพยาเสพตดิไม่ด ี สูบบหุรี่ไมด่ ี แต่เวลาเกดิความอยากขึ้นมาน้ี หา้มใจตวัเองไมไ่ด ้

เพราะไมม่อีเุบกขา ไมใ่ช่ไมม่ปีญัญา มปีญัญากนั รูโ้ทษของความอยากเสพสิง่ทีเ่ป็นภยั

ต่อร่างกายและจติใจ แต่ไมม่กีาํลงัใจทีจ่ะสูก้บัมนั แต่ถา้มาฝึกสมาธิได ้ ทาํใจใหส้งบได ้

ทาํใจใหเ้ป็นอปัปนาฯได ้ รบัรองไดว้า่เลกิไดอ้ย่างงา่ยดาย พอรูว้า่มนัไมด่กี็ไมไ่ปทาํตาม

มนั ใชส้ตคิวบคุมใจพทุโธๆ ใหเ้ขา้สู่สมาธิไป พอใจเขา้สู่สมาธิไปความอยากก็ถกูระงบัไป 

พอออกมาความอยากนัน้ก็หายไป อ่อนกาํลงัลงไป เพราะเราไมไ่ดท้าํตามความอยาก 
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ความอยากมนัจะออ่นกาํลงัลงไปเรื่อยๆ ทกุคร ัง้ที่เราไม่ทาํตามความอยาก แลว้เดี๋ยวไม่

นานความอยากนั้นกจ็ะหมดแรงไป แต่ทกุคร ัง้ที่เราทาํตามความอยากน้ี กเ็ป็นการ

เสรมิความอยากใหมี้กาํลงัเพิ่มมากข้ึน กจ็ะกลบัมาแรงกว่าเกา่ เคยสูบบหุรี่วนัละซองก็

จะกลายเป็นสองซอง เคยดืม่สุราวนัละครึ่งขวดก็อาจจะกลายเป็นหน่ึงขวด 

อนัน้ีเป็นเรื่องของความอยาก และของความไมอ่ยาก จะละความอยากไดน้ี้จะตอ้งมอีปัป

นาสมาธิทีม่อีเุบกขาเป็นผล จติรวมลงสกัแต่วา่รู ้ ไมม่อีะไรเหลอือยู่ มแีต่ความวา่งและ

ความสงบ ความสุขใจ ทีเ่ป็นความสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขท ัง้ปวง มอีเุบกขา อนัน้ีแหละที่

ทาํใหเ้ราไมต่อ้งไปหาความสุขจากสิง่อื่นๆ เช่นยาเสพตดิ หรอืสุรายาเมา หรอืบหุรี่ หรอื

การเทีย่ว การหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็เช่นเดยีวกนั เหตหุน่ึงทีพ่วกเรามาบวช

กนัไมไ่ดก้็เพราะวา่ยงัตดิอยู่กบัการเทีย่ว กบัการหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายกนัอยู่

นัน่เอง เพราะวา่เรายงัไม่มคีวามสุขทดแทน ถา้เราฝึกสตจินสามารถทาํใจใหส้งบ ใหเ้ป็น

อปัปนาสมาธิได ้ ใหม้อีเุบกขา ใหม้คีวามสุขทีเ่กดิจากความสงบทีเ่หนือกวา่ความสุขท ัง้

ปวงได ้ เราก็จะทิ้งความสุขแบบอื่นได ้ ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายเราก็จะทิ้งได ้

ความสุขจากการไดอ้ยู่ใกลช้ดิกบัคนนัน้คนน้ี ไดก้ระทาํสิง่นัน้สิง่น้ีร่วมกนั มนัจะไมม่ี

กาํลงัสูค้วามสุขทีไ่ดจ้ากความสงบได ้ รสแหง่ธรรมชนะรสทัง้ปวง รสแหง่ธรรมกร็สของ

ความสงบน่ีเอง ถา้เราไดท้าํจติใหส้งบแลว้ มสีมาธิแลว้ จะสามารถบรรลธุรรมได ้ ถา้มี

ปญัญารูว้า่การทาํตามความอยากต่างๆน้ี เป็นการนาํไปสู่ความทกุข ์ไมใ่ช่ไปสู่การดบัของ

ความทกุขต่์างๆ  

อย่างพวกทีม่สีมาธิมฌีานแลว้ พอไดย้นิไดฟ้งัธรรมจากพระพทุธเจา้ก็บรรลุธรรมกนัเลย 

สมยันัน้ไมม่ใีครมปีญัญา ไมม่ใีครรูว้่าการทาํตามความอยากน้ีเป็นการพาไปสู่ความทกุข ์

ไมใ่ช่พาไปสู่การดบัทกุข ์ พวกทีไ่มรู่ม้กัจะคดิวา่เวลาอยากมนัทกุข ์ ก็เลยตอ้งทาํตาม

ความอยาก พอทาํตามความอยากแลว้ทกุขก์็หายไป อยากสูบบหุรี่ พอไดสู้บบหุรี่ ความ

ทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากสูบบหุรี่กห็ายไป อยากดืม่กาแฟ อยากไปเทีย่ว พอไดด้ืม่

กาแฟไดไ้ปเทีย่วปับ๊ความทกุขน์ ัน้ก็หายไป เพยีงแต่วา่มนัไมห่ายอย่างถาวรเท่านัน้เอง 

มนัหายช ัว่คราว แลว้เดีย๋วก็โผลก่ลบัขึ้นมาใหมแ่ละแรงกวา่เก่า ตอ้งกนิใหร้สเขม้ขน้
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กวา่เดมิ ตอ้งเทีย่วใหม้ากกวา่เดมิ มนัถงึจะมคีวามสุขมากกวา่เดมิ มนัไมไ่ดห้ายไป การ

ทาํตามความอยากน้ีไม่ใช่เป็นการดบัความทกุขใ์จ แต่เป็นการสรา้งความทกุขใ์จ หรอื

เพิ่มความทกุขใ์จใหมี้เพิม่มากข้ึนตามลาํดบัต่อไป แต่การฝืนไม่ทาํตามความอยากน่ี 

เป็นการที่จะทาํลายความอยากต่างๆใหห้มดไปได ้ และการที่จะฝืนได ้ เราตอ้งมีสิ่งที่

ดีกว่าจากการที่เราไดจ้ากการทาํตามความอยาก คือมีความสุขที่เกดิจากความสงบ ที่

เป็นความสขุเหนือกวา่ความสขุท ัง้ปวง เหนือกวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากการดืม่กาแฟ 

เหนือกวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากการไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ถา้เราไดค้วามสุขอนัน้ีแลว้ เรา

ก็จะทิ้งความสุขต่างๆได ้ เวลาเกดิความอยากแลว้เรารูว้า่ การทาํตามความอยากน้ีจะ

นาํไปสู่ความทกุข ์ ความวุ่นวายใจทีไ่มม่วีนัสิ้นสุด เราก็ไมท่าํตาม เราก็ทาํใจใหส้งบเป็น

อเุบกขา ใหม้คีวามสุขจากความสงบ เราก็ไมต่อ้งไปทาํตามความอยาก เราก็จะหลดุพน้

จากความอยากต่างๆ ทีส่รา้งความทกุขต่์างๆใหเ้กดิขึ้นภายในใจของพวกเรา  

พอไมม่คีวามอยากหลงเหลอือยู่ภายในใจแลว้ ก็จะไมม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่อกีต่อไป 

ใจก็จะเต็มเป่ียมไปดว้ยบรมสุข ปรมงั สุขงั สุขไปตลอด เพราะตวัที่จะมาทาํลาย

ความสุขคอืความอยากต่างๆน้ีไดถ้กูทาํลายไปหมดแลว้ ดว้ยอาํนาจของสมาธิ และ

ปญัญา หรอืดว้ยอาํนาจของสตแิละปญัญา เพราะสมาธิก็เป็นผลทีเ่กดิจากการเจรญิสติ

อย่างต่อเน่ืองนัน่เอง ถา้มสีตอิย่างต่อเน่ืองก็จะสามารถทาํใจใหส้งบได ้ ใหเ้ป็นอเุบกขา 

ใหม้คีวามสุขจากความสงบได ้ก็จะไมต่อ้งไปทาํตามความอยาก เมือ่ไมต่อ้งทาํตามความ

อยาก ความอยากก็จะอ่อนกาํลงัลงไปตามลาํดบั และหมดไปในทีสุ่ด หมดแลว้ก็สบาย 

ไมม่อีะไรมารบกวนใจอกีต่อไป สิง่ทีม่าคอยรงัควานใจมารบกวนใจน้ีไม่ใช่อะไร ไมใ่ช่คน

นัน้คนน้ีสิง่นัน้สิง่น้ี แต่ความอยากของเราน่ีเองทีม่าเป็นตวัรบกวนมารงั-ควานใจ เหน็

อะไรก็อยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีขึ้นมา ก็เลยเกดิความไม่พอใจกบัสิง่ทีเ่หน็เท่า

นัน้เอง ถา้ไมม่คีวามอยากแลว้ เหน็อะไรก็จะเฉยๆ ไดย้นิอะไรก็จะเฉยๆ ไมม่คีวามรูส้กึ

ราํคาญใจแต่อย่างใด ถา้ใจมอีเุบกขา แต่พอไมม่อีเุบกขาน้ี เหน็อะไรปับ๊จะเกดิอารมณ์

ขึ้นมาทนัท ี อารมณร์กัอารมณช์งั อารมณก์ลวัอารมณห์ลงขึ้นมา แลว้ก็จะมตีณัหาความ

อยากตามมา พอมตีณัหาความอยากก็มคีวามไมส่บายใจตามมา แลว้แทนทีจ่ะมาหยุด

ความรกั ความชงั ความกลวั ความหลง ความอยากต่างๆ ก็กลบัไปทาํตามความอยาก 
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คดิวา่จะไดท้าํใหค้วามหงดุหงดิ ความไม่สบายใจหายไป มนัหายแต่มนัหายแบบชัว่คราว 

เหน็กระเป๋าใบหน่ึง เหน็แลว้อยากจะซื้อ ต่อสูก้บัมนัหลายครัง้หลายหนแลว้ แต่พอเหน็ที

ไรมนัก็ยงัอยากไดอ้ยู่นัน่ ในทีสุ่ดทนไมไ่หวก็ เอา้!ซื้อก็ซื้อ พอซื้อปับ๊ความอยากมนัก็

หายไปช ัว่คราว ไดก้ระเป๋ามาแลว้ ความหงดุหงดิความราํคาญใจก็หายไปหมด ช ัว่คราว 

แต่เดีย๋วไปเจอใบใหมข่ึ้นมาอกี เกดิความอยากขึ้นมาอกีแลว้ เกดิความชอบขึ้นมาอกี

แลว้ มนัไม่ไดห้ายไป มนัจะหายไปก็คอืไมซ่ื้อมนั พอไมซ่ื้อมนัแลว้ความอยากไมซ่ื้อน้ี

หายไปปับ๊ ครัง้ต่อไป พอไปเจอใบใหมม่นัก็เฉยๆ ไมซ่ื้อก็ได ้ใบทีแ่ลว้ก็ไมซ่ื้อ ใบน้ีมนัก็

ไมไ่ดว้เิศษกวา่ใบทีแ่ลว้เท่าไหร่ ก็ไมซ่ื้อมนัได ้เลกิมนัได ้

น่ีคอืเรื่องของวธิีการดบัความทกุขต่์างๆทีม่อียู่ภายในใจของเรา ทีจ่ะทาํใหใ้จของเราบรรลุ

มรรคผลนิพพานข ัน้ต่างๆ เกดิจากการทาํลายความอยากต่างๆทีม่อียู่ภายในใจของพวก

เราน่ีเอง และจะทาํลายมนัไดก้็ตอ้งมปีญัญาของพระพทุธเจา้ทีส่อนใหเ้รารูว้่า ตน้เหตขุอง

ความทกุขใ์จของพวกเราก็คอืความอยากต่างๆน่ีเอง และวธิีทีจ่ะดบัความอยากต่างๆก็

ตอ้งใชส้ตสิมาธิเท่านัน้คอื จติจะตอ้งน่ิง จะตอ้งสงบ จติตอ้งเป็นอเุบกขา แลว้จะตา้น

ความอยากได ้ จะสูก้บัความอยากได ้ เพราะจติทีม่คีวามสงบน้ีมคีวามสุขมากกว่า

ความสุข ทีจ่ะไดร้บัจากการไปทาํตามความอยากต่างๆ คนทีม่อีเุบกขาแลว้จะไมห่วิกบั

กระเป๋า เหน็อย่างไรก็เฉยๆ มนัก็แค่กระเป๋าเท่านัน้เอง แต่คนทีไ่มม่อีเุบกขาน้ี เหน็แลว้

มนัไมเ่ฉย เหน็แลว้มนัชอบ ชอบแลว้มนัก็อยาก อยากแลว้ก็ดิ้น อยู่ไมเ่ป็นสุข จะหยุด

ดิ้นก็ต่อเมือ่ไดก้ระเป๋าใบนัน้มาแลว้ แลว้เดีย๋วมนัก็กลบัมาอยากไดก้ระเป๋าใบใหม่ หรอื

อยากไดข้องอย่างอื่นแทน ไดก้ระเป๋าแลว้เดีย๋วก็ไปเจอรองเทา้ เดีย๋วก็ไปเจอสรอ้ย ไป

เจอตุม้หู ไปเจอเสื้อผา้ เจออะไรรอ้ยแปดพนัประการ มนัก็อยากไปของมนัอยู่เรื่อยๆ 

เพราะไมม่อีเุบกขาไมม่คีวามสงบ การมสีตจิงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัอย่างมาก อย่างที่

พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว้่า สตน้ีิเป็นธรรมทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดในบรรดาธรรมท ัง้หลาย เพราะ

ธรรมทีเ่ป็นสมาธิหรอืธรรมทีเ่ป็นปญัญาน้ี ก็ตอ้งอาศยัสตเิป็นผูท้ีจ่ะทาํใหเ้กดิขึ้นมา  

ดงันัน้ เราตอ้งเริ่มตน้ทีส่ต ิ การเจรญิสตไิดอ้ย่างต่อเน่ืองกต็อ้งปลกีวเิวก ตอ้งอยู่คน

เดยีว ไมค่ลกุคลกีนั ถา้อยู่ร่วมกนัเดีย๋วก็อดทีจ่ะชวนคุยเรื่องนัน้คุยเรื่องน้ีไมไ่ด ้ พอคุย
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ไปสตกิ็เผลอ ปลอ่ยใหค้วามคดิปรุงแต่ง ปรุงกนัไปปรุงกนัมา เดีย๋วก็เกดิความอยาก

ขึ้นมา แลว้ถา้เกดิความอยากไมต่รงกนั ก็เกดิการทะเลาะววิาทกนัขึ้นมาได ้ เพราะฉะนัน้

ผูป้ฏบิตัทิีต่อ้งการทีจ่ะเจรญิสตอิย่างต่อเน่ืองจงึตอ้งปลกีวเิวก ตอ้งอยู่คนเดยีว หรอืถา้

อยู่ร่วมกนัก็ใหแ้ยกกนัอยู่ จะมาร่วมกนัก็เฉพาะเวลาทีจ่ะตอ้งมทีาํภารกจิร่วมกนั แลว้

เวลาทาํภารกจิก็ไมต่อ้งสนทนากนั ไมต่อ้งคุยกนั ใหเ้จรญิสตอิย่างต่อเน่ืองในขณะที่

กาํลงัทาํภารกจิต่างๆ อย่างเวลาพระภกิษุมาทาํกจิร่วมกนัเช่นบณิฑบาต ขบฉนัน่ี ท่านไม่

คุยกนั ท่านไมส่่งใจไปหาผูอ้ื่น ท่านจะคอยควบคุมใจของท่าน ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั ไมใ่ห ้

คดิปรุงแต่งไปเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใหรู้อ้ยู่วา่กาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัเดนิ กาํลงับณิฑบาต กาํลงั

เปิดฝาบาตร กาํลงัปิดฝาบาตร ใหม้สีตอิยู่กบัเรื่องทีก่าํลงัทาํอยู่ ไมไ่ปคดิถงึคนนัน้คนน้ี 

ไมค่ดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็ยงัถอืวา่ยงัภาวนาอยู่ ยงัปฏบิตัอิยู่ แมจ้ะทาํภารกจิอย่างอื่นก็

สามารถภาวนาควบคู่ไปกบัการทาํภารกจิต่างๆได ้ ถา้มกีารเจรญิสตอิย่างสมํา่เสมออย่าง

ต่อเน่ือง 

น่ีคอืสิง่ทีพ่วกเราควรทีจ่ะเอาไปพจิารณา และเอาไปปฏบิตักินั คอืการสรา้งสตขิึ้นมา ถา้

ไมม่สีตแิลว้ ธรรมต่างๆเช่นสมาธิ ปญัญา การหลดุพน้ การบรรลมุรรคผลนิพพานน้ี จะ

เกดิขึ้นไมไ่ด ้ ตอ้งมสีต ิ เพราะเมือ่มสีตกิ็จะทาํใหจ้ติสงบเป็นอเุบกขา ทาํใหม้คีวามสุขใน

ตวัของตนเอง ไมต่อ้งไปหาความสุขจากภายนอก เวลาตณัหาความอยากชวนใหไ้ปหา

ความสุขจากภายนอกก็ไม่ไป ฝืนได ้ สูไ้ด ้ ใครมาชวนไปเทีย่วก็ไมไ่ป อยู่บา้นได ้ อยู่วดั

ได ้แต่ถา้ไมม่คีวามสงบไมม่คีวามสุขในตวัแลว้ พอใครมาชวนปับ๊น่ี ตอบรบัทนัทเีลย ไป

ทนัทเีลย ไมต่อ้งเตรยีมตวัไมต่อ้งคดิหนา้คดิหลงัเลย รอจงัหวะใหค้นมาชวนเท่านัน้เอง 

ใครมาชวน ใครมรีถมารบัไป น้ีไปเลย เพราะไมม่คีวามสุขอยู่ในตวัเอง แต่ถา้มคีวามสุข

อยู่ในตวัเองแลว้ขี้เกยีจไป ไปทาํไม ไปแลว้เหน่ือยเปลา่ๆ ความสุขทีไ่ดจ้ากการไปก็สู ้

ความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบทีม่อียู่น้ีไมไ่ด ้ ถงึไมค่วรมองขา้มความสาํคญัของสมาธิ คน

สมยัใหมน้ี่คดิวา่สมาธิไม่จาํเป็น ใหเ้จรญิปญัญากนัเลย วปิสัสนากนัเลย มนัก็เป็น

วปิสัสนึกเท่านัน้เอง พอจะฆ่ากเิลส สูก้บัตณัหาความอยาก ก็สูก้บัมนัไมไ่ด ้ เพราะไม่มี

กาํลงัของสมาธิสนบัสนุนนัน่เอง วปิสัสนึกไปก็บรรลแุบบวปิสัสนึกไป บรรลถุงึข ัน้นูน้

แลว้ถงึข ัน้น้ีแลว้ แต่กเิลสยงัเต็มอยู่ในหวัใจ ยงัอยากไดนู้น้ยงัอยากมน่ีีอยู่ ก็ไมรู่ว้า่มนั
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เป็นกเิลส กลบักลายคดิวา่เป็นธรรม อยากจะสอนคนอื่น คดิวา่การส ัง่สอนผูอ้ื่นน้ีเป็น

ธรรม ถา้การอยากสอนผูอ้ื่นน่ีเป็นกเิลสแลว้ คนทีส่อนธรรมจรงิๆท่านไมอ่ยากจะสอน

หรอก สอนเพราะวา่มนัไมม่ใีครสอน  

อย่างพระพทุธเจา้น้ีไมอ่ยากจะสอน แต่เมือ่พจิารณาดว้ยเหตดุว้ยผลแลว้ ถา้ท่านไมส่อน

ก็ไมม่ใีครสอน ก็เลยตอ้งสอน ไมไ่ดส้อนดว้ยความอยากสอน ไมไ่ดส้อนดว้ยความ

อยากเป็นอาจารยข์องใคร สอนเพราะความเมตตากรุณา เพราะวา่รูว้า่ไมม่ใีครจะสอนได ้

ไมม่ใีครรูอ้รยิสจั ๔ ไมม่ใีครบรรลอุรยิสจั ๔ มพีระองคเ์พยีงพระองคเ์ดยีว ตอนตน้ก็ไม่

อยากจะสอน แต่หลงัจากทีไ่ดใ้คร่ครวญดว้ยเหตดุว้ยผล และดว้ยความเมตตากรุณา ก็

ทาํใหท้รงตอ้งตดัสนิพระทยัส ัง่สอน แต่การส ัง่สอนของท่านก็ไมไ่ดม้คีวามอยากไดร้างวี่

รางวลั ไดร้บัผลตอบแทนอะไร แมแ้ต่ผูป้ฏบิตัจิะบรรลหุรอืไมบ่รรลุ ท่านก็ไมไ่ดม้คีวาม

อยาก สอนแลว้ก็สอนไป บรรลไุดก้็เป็นบญุของเขา บรรลไุมไ่ดก้็ช่วยไมไ่ด ้ก็เท่านัน้เอง 

แต่ถา้อยากจะสอนน่ี พอสอนแลว้ลูกศิษยไ์มป่ฏบิตัธิรรมบางทกีโ็กรธลูกศิษยข์ึ้นมาก็ได ้

ปฏบิตัไิปเป็นปีๆแลว้ไมบ่รรลกุ็อาจจะเบือ่ อาจจะโกรธไมอ่ยากจะสอนต่อไปก็ได ้ ถา้มี

ความอยากจะสอน แต่ถา้ไมม่คีวามอยากมนัก็จะสอนไปตามหนา้ที ่ ถงึเวลามาฟงัก็สอน

ไป สอนไปแลว้มนัจะไปทาํอะไรก็เรื่องของมนั มนัจะปฏบิตัไิมป่ฏบิตักิ็ไมไ่ปตดิตาม ไม่

ไปเชค็ดูใหเ้หน่ือยไปเปลา่ๆ มหีนา้ทีส่อนก็สอน เขามหีนา้ทีป่ฏบิตักิป็ลอ่ยเขาปฏบิตัไิป 

ถา้เขาปฏบิตัิเขากไ็ด ้ ถา้เขาไม่ปฏบิตัเิขากไ็ม่ได ้ ก็ช่วยไมไ่ด ้ อตัตาห ิ อตัโนนาโถ ตน

เป็นที่พึ่งของตน ผูอ้ืน่ปฏบิตัิใหก้บัเราไม่ได ้เราตอ้งเป็นผูป้ฏบิตัเิอง 

ดงันั้น พวกเราน่ีกไ็ดม้าพบกบัรางวลัที่หน่ึง ถกูรางวลัที่หน่ึงแลว้ อนัน้ีเราตอ้งไปข้ึน

รางวลั วิธีการข้ึนรางวลักค็ือไปปลกีวเิวก ไปเจรญิสติ ไปทาํใจใหส้งบ ใหจ้ติเป็น

อเุบกขา ใหพ้บกบัความสุขที่เหนือกว่าความสขุท ัง้ปวง แลว้เอาปญัญาของพระพทุธเจา้ 

ที่ทรงสอนว่าตณัหาเป็นตน้เหตขุองความอยาก ของความทกุขท์ ัง้หลาย เราตอ้งกาํจดั

ตณัหาดว้ยปญัญา ดว้ยการเหน็ว่าการทาํตามความอยากน้ีนําไปสูค่วามทกุข ์ ไม่ใช่

นําไปสูค่วามสุข เราก็จะหยุดความอยากไดถ้า้เรามอีเุบกขา น่ีคอืเรื่องของการขึ้นรางวลั 

ตอ้งปลกีวเิวก เจรญิสติ เพือ่ใหเ้กดิความสงบ เกดิอเุบกขา แลว้ก็เอาปญัญาคอือรยิสจั 
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๔ น้ีมาสู ้มาทาํลายความอยาก ใหเ้หน็วา่ความอยากน้ีเป็นเหมอืนอสรพษิ ไมใ่ช่เป็นปลา

ไหล เป็นงเูห่า อย่าไปใกลม้นั ใกลม้นัแลว้จะถกูมนักดัตายได ้แต่ความหลงจะทาํใหเ้หน็

งเูห่าเป็นปลาไหล อยากจะจบัมาผดัเผด็กนั พอไปจบัมนัเขา้ก็ถกูมนักดั ถา้ไปยุ่งกบั

ตณัหาความอยากเมือ่ไหร่ก็เหมอืนกบัไปยุ่งกบัอสรพษิเมือ่นัน้ แต่ความหลงก็ทาํใหไ้ม่

คดิวา่เป็นอสรพษิ คดิวา่มนัเป็นอาหารอนัโอชะ เหน็กระเป๋าก็อยากได ้ ก็ซื้อกระเป๋า เขา

มาชวนไปเทีย่วก็ไป น่ีช่วงน้ีเมษาน้ีมหียุดกนัหลายวนั ไปเทีย่วต่างจงัหวดับา้ง ไปเทีย่ว

ต่างประเทศบา้ง พอมใีครมาชวนปับ๊ก็ไปเลย เพราะอยากไปอยู่แลว้ หรอืไมม่ใีครชวนก็

ไป เพราะอยากจะไป น่ีคือการเดนิเขา้หาอสรพษิ การทาํตามความอยาก ถา้มปีญัญาแลว้

จะตอ้งเดนิถอยหลงั ช่วงหยุดน้ีตอ้งมาอยู่วดั มาปลกีวเิวก มาเจรญิปญัญา มาเจรญิสต ิ

ทาํใจใหส้งบ เพือ่ทีจ่ะไดม้คีวามสุขทีเ่กดิจากความสงบ แลว้จะไดไ้มต่อ้งไปหาความสุข

จากการทาํตามความอยากต่างๆ แลว้เราก็จะไดร้บัรางวลัทีห่น่ึงกนั 

น่ีคอืเรื่องของพวกเราทีเ่ป็นพวกไดถ้กูลอตเตอรี่รางวลัทีห่น่ึงกนัแลว้ รอเพยีงแต่เวลาไป

ขึ้นรางวลัน้ีเท่านัน้เอง ก็ขอใหพ้ยายามรบีไปเสยี เพราะเดีย๋วเวลามนัจะหมด เวลาก็คอื

ชวีติของเรามนัจะนอ้ยลงไปเรื่อยๆ แลว้มนัจะหมดไปในทีสุ่ด 

ถาม กราบนมสัการครบัพระอาจารย ์ ก็คอืเคยมาหาอาจารยค์ร ัง้แรกก็น่าจะประมาณ

วนัที ่ ๒๖ - ๒๗ ธนัวา แต่ก่อนหนา้นัน้ก็จะนัง่สมาธิไดแ้ค่ประมาณ ๓๐ นาท ี

แลว้ก็จะรูส้กึว่าปวดจนทนไมไ่ด ้ แต่พอหลงัจากนัน้มาหาพระอาจารยเ์สร็จ ก็คอื

รบัซดีแีละฟงัเทศนข์องพระอาจารย ์เลยทาํใหท้ราบวา่สตเิป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งเจรญิ ก็

เลยพยายามเจรญิมาตลอดก็คอืระหวา่งวนั หลงัจากนัน้พอกลบัไปพยายามทีจ่ะ

เดนิจงกรมกบันัง่สมาธิทกุวนั ต ัง้แต่หลงัปีใหมเ่ป็นตน้มา ก็ทาํใหพ้บวา่ เรา

สามารถทีจ่ะนัง่สมาธิไดน้านขึ้นถงึประมาณสกั ๑ ช ัว่โมง แลว้ก็ไมไ่ดม้คีวามรูส้กึ

วา่มนัมคีวามปวดจนทนไมไ่ด ้ คอืพยายามทีจ่ะอยู่กบัมนัไปเรื่อยๆนะครบั ก็เลย

ทาํใหเ้ราทราบวา่ เคยลองนัง่ไปถงึสกัประมาณเกอืบ ๒ ช ัว่โมงก็ยงัทนได ้และก็

รูส้กึวา่ มนัไมใ่ช่เป็นสิง่ทีเ่หนือความสามารถเรา ถา้หากเราพยายามอยู่กบัมนั ก็
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คอืพอเรามสีต ิ ก็จะกลายเป็นเหมอืนกบัวา่มนัมกีาํลงัมากขึ้น ทาํใหเ้รารูส้กึว่าเรา

อยู่กบัมนัได ้เราก็ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆใช่ไหมครบัพระอาจารย ์

ตอบ  ทาํอยู่เรื่อยๆ จนสามารถทีจ่ะใหเ้ราอยู่เฉยๆ กบัสิง่ต่างๆ ได ้ ไมว่า่จะเป็นความ

เจบ็ปวดขนาดไหน ถา้จติเรามสีตใิหอ้ยู่เฉยๆแลว้มนัจะไมเ่ดอืดรอ้นกบัความ

เจบ็ปวดของร่างกาย หรอืความแก่ความตายของร่างกาย ของเราเองหรอืของ

ผูอ้ื่นก็ตาม การฝึกจติน้ีเพื่อใหจ้ติเป็นกลางหรอืเป็นอเุบกขา เวลาจติเป็นกลาง

แลว้จะไม่เดือดรอ้นกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะข้ึนหรอืจะลง จะดีหรอืไม่ดี จติ

รบัรูไ้ดท้กุสภาพ น่ีคือเป้าหมาย คือใหรู้ท้นัแลว้ปลอ่ยวาง ถา้เรามอีเุบกขาแลว้ 

แต่บางทเีราอาจจะไมรู่ท้นั เรายงัไปหลงชอบไปรกัไปชงัอยู่ ก็อาจจะทาํใหเ้ราออก

จากอเุบกขาได ้ ทาํใหเ้ราวุน่วายใจขึ้นมาได ้ เราก็ตอ้งดงึมนักลบัมาสู่อเุบกขา

เหมอืนเดมิ ทกุครัง้ทีเ่รามคีวามวุน่วายใจ ขอใหเ้รารูว้า่เรากาํลงัหลงทางแลว้ เรา

กาํลงัไปอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี หรอือยากไดส้ิง่น ัน้สิง่น้ี เราก็ตอ้งดงึจติ

เขา้มาใหอ้ยู่เฉยๆใหไ้ด ้ดว้ยสตดิว้ยปญัญา ถา้อยากก็ใหพ้จิารณาวา่ ไดม้าก็สูก้บั

การไมไ่ด ้ไมไ่ดจ้ะดกีวา่ได ้ไดม้าแลว้ก็จะตอ้งทกุขก์บัสิง่ทีไ่ดม้า เพราะสิง่ใดทีไ่ด ้

มาแลว้ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งมวีนัเสือ่มมวีนัดบัไป น่ีคอืปญัญา  

มสีตอิย่างเดยีวบางทไีมพ่อ สูไ้มไ่หว ก็ตอ้งเอาปญัญาของพระพทุธเจา้มาใช ้ ให ้

เหน็วา่ถา้เราไปทาํตามความอยากกบัจะไปเพิม่ความทกุข ์ ไมใ่ช่ไปทาํใหค้วาม

ทกุขม์นันอ้ยลง การฝืนความอยาก ไมท่าํตามความอยาก การปลอ่ยวางทกุสิง่

ทกุอย่างน้ีจะทาํใหค้วามทกุขม์นันอ้ยลงไป และหมดไปในทีสุ่ด พยายามทาํไป

เรื่อยๆ จนเราสามารถควบคุมใจเราไดต้ลอดเวลา ไมส่ะทกสะทา้น ไมห่ว ัน่ไหว

กบัอะไรต่างๆทีเ่รามารบัรู ้ ถา้เราอยากจะพสูิจนก์็ไปหาเหตกุารณต่์างๆทีส่ะเทอืน

ใจเราดูวา่ ใจเรายงัจะสะเทอืนกบัมนัหรอืไม่ เช่นไปหาทีน่่ากลวัอยู่ เรายงัมคีวาม

กลวัอยู่หรอืเปลา่ ถา้มคีวามกลวัแลว้ เราใชส้ตใิชป้ญัญาหยุดความกลวัน้ีไดไ้หม 

ใหจ้ติอยู่เฉยๆไดห้รอืเปลา่ ถา้มคีวามรกัก็ตอ้งพจิารณาดูวา่ ถา้เราไมอ่ยู่กบัสิง่ที่

เรารกั เราจะอยู่ไดห้รอืไม ่ ก็ตอ้งหดัไปอยู่คนเดยีว ไมต่อ้งอยู่ใกลก้บัสิง่ทีเ่รารกั
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เราชอบ น่ีคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งทดสอบ ขณะน้ีเราปฏบิตัเิราอาจจะยงัไมไ่ดป้ลอ่ยวาง

ทกุสิง่ทกุอย่าง เราตอ้งปลอ่ยวางทกุสิ่งทกุอยา่งใหไ้ด ้

ถาม มคีนมาเสนอขายทีด่นิเปลา่สองไร่ อยู่ทีอ่าํเภอวงันํา้เขยีวโคราช แต่โยมไปเชค็

แลว้เป็นทีส่ปก. ไมม่โีฉนด เป็นทีร่ฐับาลแบ่งใหป้ระชาชนยากจนเพือ่ทาํกนิ แต่

ชาวบา้นเอามาขายต่อค่ะ ถา้โยมรูแ้ต่ซื้อมาเพือ่ปลูกอาศยัซึง่ผดิเจตนารฐับาล 

โยมไมส่บายใจค่ะ โยมควรจะซื้อหรอืไมค่ะ 

ตอบ  ก็นัน่มนัก็บอกอยู่แลว้ มนัไมส่บายใจถา้ไปซื้อมา ถา้อยากสบายใจก็อย่าไปซื้อมนั 

คนืเขาไปก็หมดเรื่อง ตณัหาความอยาก อยากได ้ ไดม้าแลว้แทนทีจ่ะสบายใจ 

กลบัไมส่บายใจ กลบัไปนัง่สมาธิดกีวา่ ทาํใจใหส้งบแลว้จะสบายใจ จะไม่อยาก

ไดอ้ะไร 

ถาม การตกภวงัค ์ กบัจติรวมเป็นสมาธิ มขีอ้แตกต่างกนัทีส่ตใิช่ไหมคะ คอืถา้มสีตกิ็

จะไมต่กภวงัค ์แต่จติจะรวมเป็นสมาธิใช่ไหมคะ 

ตอบ  ความจรงิคาํวา่ตกภวงัคน้ี์ ถา้เป็นภวงัคส์มาธิก็คอืจติรวมน่ีเอง คาํเดยีวกนั ถา้

ภวงัคแ์บบไมม่สีตกิ็เรยีกวา่ภวงัคห์ลบั หลบัสปัหงกไป เป็นภวงัคอ์กีอนัหน่ึง ก็มี

สองภวงัค ์ภวงัคส์มาธิกบัภวงัคห์ลบั ถา้ภวงัคส์มาธิก็เป็นจติรวมเขา้สู่ความสงบ 

ถาม มช่ีวงหน่ึงทีจ่ติของผมยนิดรีกัใคร่ขณะทีเ่หน็ผูห้ญงิสวย จนทาํใหจ้ติฟุ้ งซ่าน ผม

เลยมานัง่พจิารณาอสุภะเพยีงอย่างเดยีว พจิารณากลบัไปกลบัมาแบบน้ีอยู่สอง

เดอืน ขณะพจิารณารูส้กึร่างกายมนัพองโตขึ้นไปเรื่อยๆ จนทาํใหร่้างแตก ขณะ

ร่างแตกทาํใหเ้หน็ตามกายคตาสตภิาวนาทีใ่ชพ้จิารณา และคนืนัน้ขณะหลบั ได ้

ฝนัเหน็กองกระดูกสูงเท่าภเูขา ในฝนัถามวา่น่ีกองกระดูกอะไร ทาํไมเยอะจงั มี

คนบอกวา่ กองกระดูกทีภ่พชาตทิีต่วัเองเกดิมา ท ัง้กระดูกคนและสตัวเ์ดรจัฉาน 

จากวนันัน้จติผมก็เกดิความเบือ่หน่าย ไมย่นิดพีอใจขณะทีเ่จอผูห้ญงิสวย พอ

เจอมนัเหมอืนซากศพ เหมอืนโครงกระดูกยนือยู่ กนิขา้วไม่ได ้ ไมย่นิดพีอใจกบั

สิง่นัน้เลย ผมปฏบิตัแิบบน้ี ถกูตอ้งตามหลกัปฏบิตัไิหมครบั 
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ตอบ ถา้ละความอยากในกามไดก้็ถกูตอ้ง คอืถา้เราไมต่อ้งการทีจ่ะร่วมหลบันอนกบั

ใคร ไมว่า่เขาจะรูปร่างหนา้ตาดไีมด่อีย่างไร เราอยู่คนเดยีวอยู่โสดได ้ ไมต่อ้งหา

ความสุขจากการร่วมหลบันอนก็เรยีกวา่เป็นการปฏบิตัทิีถ่กูวธิี เพราะผูท้ีบ่าํเพญ็

จติตภาวนา ก็ตอ้งเป็นผูท้ีถ่อืศีลพรหมจรรยก์นั เพราะจะไมห่าความสุขทาง

ร่างกาย จะหาความสุขจากการทาํใจใหส้งบ แต่ใจจะสงบไมส่งบก็อยู่ทีม่ตีณัหา

ความอยากมารบกวนใจหรอืไม่ ถา้มตีณัหามนัก็จะทาํใหใ้จไมส่งบ ถา้มปีญัญา

คอือสุภะมาระงบัดบัตณัหาความอยากทีจ่ะเสพกาม อยากจะร่วมหลบันอนกนัได ้

มนัก็จะทาํใหใ้จกลบัไปสู่ความสงบได ้ ก็ถกูตอ้ง ถา้ทาํแลว้ใจสงบ กาํจดัตณัหา

ความอยากได ้

ถาม ผมยิ่งปฏบิตัภิาวนาไปเรื่อยๆ รูส้กึเบือ่หน่าย ไมอ่ยากกลบัมาเกดิบนโลกมนุษย์

อกี เพราะผมรูส้กึวา่มนัเป็นทกุข ์มแีต่อยากจะออกบวช เพราะเป็นหนทางเดยีวที่

จะพน้จากทกุข ์ความรูส้กึแบบน้ีถกูตอ้งตามหลกัปฏบิตัไิหมครบั 

ตอบ ถกูตอ้งแต่ตอ้งนาํไปสู่การปฏบิตั ิก็คอืตอ้งไปบวช ถา้เบือ่แลว้อยากบวช แต่ยงัไม่

บวชก็แสดงวา่ยงัไมถ่กูตอ้ง 

ถาม เวลาเราหงดุหงดิราํคาญใจ แต่ไมม่กีาํลงัสตแิละปญัญาทีจ่ะพจิารณาดบัได ้ เรา

ตามรูม้นัเฉยๆไดไ้หมคะ 

ตอบ ก็ดูวา่มนัแกป้ญัหาไดห้รอืไม่ ถา้ตามรูแ้ลว้ทาํใหค้วามหงดุหงดิราํคาญใจหายไป

ได ้ ก็ใชไ้ด ้ ถา้ตามแลว้มนักลบัหงดุหงดิเพิม่ขึ้น หรอืมนัไมห่ายก็ใชไ้ม่ได ้ ถา้ใช ้

ไมไ่ดก้็ควรใชพ้ทุโธจะดกีวา่ ถา้พทุโธน้ีแน่นอนกวา่ ถา้อยู่กบัพทุโธๆไป เดีย๋ว

ความหงดุหงดิอะไรต่างๆมนัก็จะหายไปเอง 

ถาม หนูปรารถนาจะบรรลธุรรมในเพศฆราวาส ชอบปลกีวเิวกอยู่ในทีส่งบสงดั 

หลกีเลีย่งสิง่รบกวนปรุงแต่ง ไมอ่ยากยุ่งเกี่ยวกบัใครท ัง้สงัคมเพือ่นฝูง ทาํสวน

เป็นอาชพีพอเลี้ยงตนได ้พยายามฝึกใจใหว้า่ง หลกีเลีย่งสงัคมความวุน่วาย และ

บคุคลทีม่ารบกวน หนูเบือ่และสลดสงัเวชกบัความอยากดอียากไดข้องคน 
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เพราะมคีนมาขอทรพัยส์นิเงนิทองหนูมาก หนูใหจ้นเหลอืแค่พอมพีอกนิเท่านัน้ 

สงัคมมองวา่โงใ่หเ้ขาหลอกเอาทรพัยส์นิ หนูควรปฏบิตัอิย่างไรใหห้ลดุพน้ วฏั

จกัรของสงัคมท ัง้ทีอ่ยู่ในเพศฆราวาสคะ 

ตอบ ก็ตอ้งละความอยากต่างๆ ละกามตณัหา ความอยากทีจ่ะเสพรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ ความอยากมอียากไมเ่ป็น เช่นอยากรํา่อยากรวย อยากใหญ่อยากโต 

อยากมหีนา้มตีามเีกยีรต ิ ละการอยากไมม่ ี คอืวภิวตณัหา เช่น อยากไมแ่ก่ 

อยากไมเ่จบ็ อยากไมต่าย อยากไมใ่หเ้ขามาด่าเราวา่เรา อะไรต่างๆเหลา่น้ี เรา

ตอ้งไมม่คีวามอยากเหลา่น้ีอยู่ในใจ เราก็จะหลดุพน้ได ้

หาทางลดัเจอหรอืยงั ทางลดัเจอแลว้แต่ไมย่อมเดนิ คดิวา่จะมลีดักว่าน้ีอกีเหรอ ไมม่ี

แลว้ ทางระหวา่งจดุหน่ึงถงึอกีจดุหน่ึงทีส่ ัน้ทีสุ่ดคอือะไร ทางตรงใช่ไหม เสน้ตรงคอืทาง

ทีส่ ัน้ทีสุ่ด ถา้เสน้มนัโคง้มนัเวา้น่ีมนัจะยาวขึ้นไป ทางของพระพทุธเจา้น้ีตรงทีสุ่ดแลว้ 

สวากขาโต ภควตาธมัโม ธรรมทีต่รสัไวช้อบแลว้ ตรงกบัความจรงิทกุประการแลว้ ไมม่ี

อะไรจะตรงกวา่น้ีแลว้ จะใหส้ ัน้กวา่น้ีไมม่แีลว้ 

อย่าสงสยั อย่าลงัเล โอกาสน้ีหายากนะ เป็นเหมอืนรถไฟขบวนสุดทา้ยแลว้ น่ีสงกรานต์

จะนัง่รถกลบับา้นกนัใหร้บีขึ้นรถ เดีย๋วรอคนัโนน้คนัน้ี พอไปเจอคนัสุดทา้ยแลว้ไมข่ึ้นก็

ตอ้งเดนิกลบับา้น ตอนน้ีมพีระพทุธศาสนาเป็นรถไฟพาเราไปพระนิพพานกนั ถา้เรามวั

แต่เปลีย่นคนัโนน้ รอคนัน้ี รอเวลานัน้ รอเวลาน้ี เดีย๋วเกดิเราตายไปเสยีก่อน ก็จะ

เหมอืนกบัไมไ่ดข้ึ้นรถไฟ ใหร้ะลกึถงึความตายอยู่เรื่อยๆ ระลกึถงึเทว-ทูตสีอ่ยู่เรื่อยๆ 

ความแก่ขยบัเขา้มา ความแก่น้ีเหมอืนกบัอะไรรูไ้หม เหมอืนกบังทูีเ่ขมอืบเหยื่อ เคยเหน็

งกูนิเหยื่อไหม มนัไมไ่ดก้นิเหมอืนเรากนิขา้ว ตกัเขา้ไปเลย มนัค่อยๆเขมอืบเขา้ไปทลีะ

นิดทลีะนิด กบหรอืคางคกน่ีมนัค่อยๆเอาเขา้ไปทลีะนิดทลีะนิด พอเผลอปับ๊ เอา้!หายไป

แลว้ กนิเขา้ไปหมดแลว้ ร่างกายของเราก็แบบเดยีวกนั มนัค่อยๆแก่ลงไปทลีะนิดทลีะ

นิด ดูทกุวนัมนัดูไมอ่อก แต่ลองไปดูภาพทีถ่่ายมาเมือ่ซกั ๑๐ ปี กบัภาพตอนน้ี หรอื

ภาพตอนทีเ่กดิมา ไปดูเดก็ทารก คดิถงึตอนทีเ่ราเป็นทารกกบัตอนน้ีเป็นอย่างไร แลว้ก็

ไปดูงานศพ ไปดูคนตาย ดูวา่เน่ียต่อไปเราก็จะตอ้งเป็นอย่างน้ี มนัจะไดท้าํใหเ้กดิมี



49 
 

ความขวนขวายกระตอืรอืรน้ขึ้นมา ไมผ่ดัวนัประกนัพรุ่ง ไมป่ระมาทนอนใจ เวลามนีอ้ย

ไมรู่จ้ะหมดเมือ่ไหร่ พวกเราเหมอืนไดต้ ัง้ระเบดิเวลากนัไวแ้ลว้ ไมรู่ว้า่ร่างกายของเราจะ

ระเบดิเวลาไหนกนั บางคนก็อาจจะระเบดิวนัน้ี บางคนก็อาจจะพรุ่งน้ี บางคนก็เดอืน

หนา้ปีหนา้ ไมม่ใีครรูว้า่เราต ัง้เวลากนัไวเ้ท่าไหร่ ตอนไหน เวลาทีเ่ราต ัง้ก็เกดิจากบญุบาป

ทีเ่ราทาํน้ี จากการกระทาํต่างๆของเราน้ี มนัเป็นเหมอืนกบัตวัต ัง้นาฬกิาของเรา ถา้เราดืม่

สุรา สูบบหุรี่น้ี ก็ต ัง้เวลาใหม้นัเร็วขึ้น ถา้เราไมด่ืม่สุรา ไมสู่บบหุรี่ มนัก็ทาํใหเ้วลามนัยาว

ออกไป  

การกระทาํของเราน่ีแหละเป็นตวักาํหนดชีวิตของเรา ใหส้ ัน้หรอืใหย้าวสว่นหน่ึง สว่น

หน่ึงกเ็รื่องของเหตปุจัจยัเหนือวิสยัที่เราหา้มไม่ไดบ้งัคบัไม่ได ้ เช่น ภยัธรรมชาตต่ิางๆ 

อบุตัภิยัต่างๆ โรคระบาด หรอือะไรต่างๆเหลา่น้ี มนัก็เป็นเรื่องทีม่นัไมไ่ดอ้ยู่ภายในการ

กระทาํของเรา เราไปกาํหนดไปควบคุมบงัคบัมนัไมไ่ด ้ วนัดคีนืดไีปตดิโรคอะไรขึ้นมาก็

ได ้ ไปกนิอะไรเขา้ไป ไปเอาไวรสัอะไรเขา้มาในร่างกายก็ได ้ ไปหาหมอ หมอลมืทาํความ

สะอาดเครื่องมอื เอาเชื้ออะไรมาใส่เราก็ได ้ มนัมีโอกาสที่จะทาํใหชี้วติเราส ัน้ลง และ

หมดไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ เราตอ้งคดิเรื่องราวเหลา่น้ี มนัถงึจะทาํใหเ้รากระตือรอืรน้

ข้ึนมา ถา้เราคดิว่า เออ...เราก็อยู่อย่างน้ีมา เราก็จะอยู่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ คดิแบบน้ีเป็น

การคดิแบบประมาท เพราะเหตปุจัจยัต่างๆมนัเปลีย่นไปเรื่อยๆ ปจัจยัทีม่นัทาํใหเ้ราอยู่

ในวนัน้ี มนัอาจจะเปลีย่นไปก็ได ้มนัอาจจะทาํใหเ้ราตายพรุ่งน้ีก็ได ้เราตอ้งหม ัน่คดิอย่าง

น้ี หมัน่ระลกึถงึเทวทูต ๔ ทีแ่น่นอนน้ีก็คอืความแก่นัน้ มนัแก่ลงไปเรื่อยๆ ความเจบ็ไข ้

ไดป่้วยก็ไมแ่น่นอน แลว้แต่เหตปุจัจยัต่างๆ ความตายก็ไมแ่น่นอน จะตายเร็วตายชา้ 

ตายยากตายงา่ย มนัก็ไม่มใีครรู ้ เราจงึไมค่วรรรีอ ดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง พอเหน็

เทวทูต ๔ แลว้ก็เตรยีมตวัออกจากวงัเลย ไปปฏบิตัไิปปรบัใจใหไ้มต่อ้งมาทกุขก์บัความ

แก่ความเจบ็ความตาย ใหไ้มต่อ้งกลบัมาเกดิแก่เจบ็ตายอกีต่อไป 

อนัน้ีทาํได ้ เป็นสิง่ทีท่กุคนทาํได ้ อย่างเมือ่กี้โยมทีเ่ขาเลา่วา่ พอไปฝึกสตเิขาก็เหน็วา่มนั

ทาํได ้ มนัไมใ่ช่ของยากเยน็อะไร มนัก็เหมอืนกบักฬีา หดัเลน่กฬีา ถา้ไมเ่คยเลน่ก็ยาก 

ลองไปตกีอลฟ์ดูส ิ ไมเ่คยตมีนัก็ยาก ลองไปเลน่บลิเลยีด ไปแทงบลิเลยีด แทงไมเ่ป็น
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มนัก็ยาก ไปเลน่เทนนิสมนัก็ยาก มนัยากท ัง้นัน้เพราะเราไมเ่คย แต่พอเราไปฝึกไปหดั

ไปเรยีนไปกระทาํ ต่อไปมนัก็งา่ยขึ้นมาเอง ฉนัใดการปฏบิตัธิรรมก็เป็นของที ่ มนัก็

เหมอืนการเลน่กฬีานัน่แหละ คนอื่นเขาทาํไดเ้ราก็ตอ้งทาํได ้ พระพทุธเจา้ พระอรหนัต

สาวกท่านทาํได ้ เราก็ทาํได ้ เพราะท่านก็เป็นมนุษยเ์หมอืนเรา ท่านก็ไมไ่ดม้คีวามวเิศษ

วโิสอะไรมากไปกวา่เรา มอีาการ ๓๒ เหมอืนกนั มตีาหูจมกูลิ้นกายเหมอืนกนั มสีตมิี

ปญัญาเหมอืนกนั ก็อยู่ทีเ่ราท ัง้นัน้แหละ วา่เราจะขวนขวายเราจะเอาหรอืไมเ่อา เท่า

นัน้เอง ถา้เราไมเ่อาก็ช่วยไมไ่ด ้ เหมอืนกบัเทนํา้ใส่แกว้ทีม่นัคว ํา่อยู่ เทไปเท่าไหร่มนัก็

เก็บนํา้ไมไ่ดแ้มแ้ต่หยดเดยีว มนัตอ้งหงาย ถา้หงายแลว้เทเขา้เท่าไหร่มนัก็จะไดห้มด 

ธรรมทีเ่ราจะไดก้็เหมอืนกนั ถา้เราขวนขวาย เราอยากได ้มนัก็จะได ้ถา้เราไมข่วนขวาย

ไมอ่ยากได ้มนัก็จะไม่ได ้ไมไ่ดอ้ยู่ทีใ่ครอยู่ทีเ่รา  

และสิง่ทีจ่ะทาํใหเ้ราเกดิความขวนขวายขึ้นมา ก็คอืการระลกึถงึความแก่ความเจ็บความ

ตาย การระลกึถงึคาํสอนของพระพทุธเจา้ การระลกึถงึการปฏบิตัขิองพระพทุธเจา้ ของ

พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย มนัก็จะเป็นสิง่ทีจ่ดุประกายความขวนขวายขึ้นมาได ้ทาํใหเ้รา

ไมป่ระมาทนอนใจ ใหเ้รารบีตกัตวงประโยชนอ์นัยิ่งใหญ่ทีน่านๆจะเกดิขึ้นสกัครัง้หน่ึง 

คอืการไดม้าเจอพระพทุธศาสนา และไดเ้ป็นมนุษย ์ ตอ้งเป็นท ัง้มนุษยแ์ละตอ้งพบกบั

พระพทุธศาสนา จงึจะสามารถปฏบิตัธิรรมได ้ ยกเวน้ถา้เป็นเทวดา แลว้มพีระอรยิเจา้ที่

สามารถ ส ัง่สอนเทวดาได ้ซึง่ก็นอ้ยกวา่พระอรยิเจา้ทีไ่มไ่ดส้ ัง่สอน ก็ตอ้งไปรอใหท้่านส ัง่

สอน แต่ถา้เรามาเจอพระทีม่คีวามสามารถ พดูภาษาของเราได ้ เราก็รบีทีจ่ะขวนขวาย 

ชาวต่างประเทศเขายงัพดูภาษาไทยไมไ่ด ้ เขายงัอตุส่าหบ์นิมาเมอืงไทย เพือ่มาศึกษามา

ปฏบิตัเิลย เรากลบับนิไปบา้นเขาไปเทีย่วบา้นเขา เขากลบัเบือ่บา้นเขา เขาไมอ่ยากจะ

เทีย่วบา้นเขา ไอเ้รากลบัไปชอบไปเทีย่วบา้นเขา เขากลบัชอบมาปฏบิตัทิีบ่า้นเรา เพราะ

ทศันคตมิองไมเ่หน็กนั เขามองเหน็เพชรในบา้นเรา เรากลบัไปเหน็ตวัหนอนไสเ้ดอืนใน

บา้นเขา เราชอบกนิตวัหนอนไสเ้ดอืน พวกไก่ไดพ้ลอย พอเจอพลอยก็เขีย่ทิ้งเขีย่ทิ้ง หา

แต่ตวัหนอนตวัไสเ้ดอืน หนอนไสเ้ดอืนน่ีก็รูปเสยีงกลิน่รสน่ีแหละ ไปบา้นเขาจะไดเ้หน็

รูปเสยีงกลิน่รสแปลกๆ ต่างจากรูปเสยีงกลิน่รสทีเ่ราเหน็จาํเจอยู่ทีบ่า้นเรา พอไดไ้ปเทีย่ว
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ทีบ่า้นคนอื่น ประเทศอื่นแลว้ รูส้กึตื่นเตน้ดใีจกนั แต่ถา้ใหไ้ปอยู่สกัพกัก็เบือ่ เดีย๋วเหน็

สกัพกัมนัก็จาํเจ 

ถาม ทีท่่านอาจารยบ์อกวา่ ไปเทีย่วน้ีเป็นตณัหาชนิดหน่ึง ก็พยายามจะทาํใจ แต่พอ

เพือ่นไปเทีย่วอเมรกิา แคนาดา แลว้เขาถ่ายรูปสวยสวยมา กเิลสมนัขึ้นทนัทเีลย

ค่ะ ท่านอาจารยค์ดิวา่ อย่างน้ีควรจะตอ้งพทุโธหรอือย่างไรคะ 

ตอบ ก็ตอ้งรบีไปนัง่สมาธิแลว้ อย่าดูอย่าฟงัในสิง่ทีท่าํใหเ้กดิตณัหาความอยากขึ้นมา 

ตอ้งระงบัตอ้งสาํรวมอนิทรยี ์ ตาหูจมกูลิ้นกาย อย่าไปดูรูปเสยีงกลิน่รสทีม่นัทาํ

ใหเ้กดิตณัหาความอยากขึ้นมา ถา้ไมไ่ดเ้หน็ภาพทีเ่ขาส่งมาก็ไมไ่ดม้คีวามอยาก 

ถา้ไมไ่ดค้ดิถงึมนัมนัก็จะไมม่คีวามอยาก มนัตอ้งใชพ้ทุโธอยู่ พทุโธๆไป แต่ถา้

ไมไ่ดซ้อ้มพทุโธมาก่อน ถงึเวลาก็เหมอืนกบัรถนะ ขบัไมเ่ป็น ถงึเวลาจะขบัหนีก็

ขบัไมไ่ด ้ เพราะไมเ่คยหดัขบัรถมาก่อน สตน้ีิก็เป็นเหมอืนรถยนตท์ีจ่ะพาใหเ้รา 

หนีออกจากตณัหาความอยากได ้ถา้เราไมฝึ่กสตไิว ้พอถงึเวลาจะใชส้ตจิรงิๆก็ใช ้

ไมเ่ป็น เหมอืนกบัขบัรถน่ีแหละ พอจะหนีภยัหน่อยก็ขบัไมเ่ป็นเสยีแลว้ เพราะ

เมือ่มเีวลาวา่งไมห่ดัขบักนั พอถงึเวลาจะขบัก็สตารท์ไมเ่ป็น ขบัไมเ่ป็น อนัน้ีก็

เหมอืนกนั สตกิ็เป็นเหมอืนรถยนตท์ีจ่ะพาใหเ้ราหนีออกจากตณัหา หนีออกจาก

ความทกุขต่์างๆได ้ ถา้เราไมฝึ่กเสยีแต่วนัน้ี พอถงึเวลาจะทาํก็ทาํไม่ได ้ ก็อย่างที่

บอก ตอนน้ีอยากจะไปแลว้ใช่ไหม และอาจจะไปแลว้ก็ได ้ กาํลงัเตรยีมตวัอยู่

แลว้ใช่ไหม 

ถาม นมสัการค่ะหลวงพอ่ คดิถงึหลวงพอ่เจา้ค่ะ 

ตอบ อย่าคดิถงึเราเลย คดิถงึธรรมของพระพทุธเจา้ดกีวา่ คดิถงึเราเดีย๋วมปีญัหาได ้

ถาม หลวงพอ่คะ คอืหนูก็อยากจะไปต่อนะคะ ทน้ีีจะไปต่อไดก้็ตอ้งมาปรกึษาหลวง

พอ่ก่อนค่ะ คอืก่อนทีจ่ะมาเรยีนธรรมะกบัหลวงพอ่ ความโกรธมนัเป็นกอ้น

ใหญ่ๆ แต่ความโกรธนัน้ไมเ่คยทาํรา้ยผูอ้ื่น แต่ความโกรธนัน้มาทาํรา้ยใจตวัเอง 

แลว้ก็ทาํรา้ยคอมพวิเตอรไ์ปหน่ึงเครื่อง หนูโยนทิ้งเลยโมโหนะคะ ทน้ีีพอมาเรยีน
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ธรรมะกบัหลวงพอ่แลว้ หลวงพอ่สอนหนูก็เอาไปฝึกทาํค่ะ ปรากฏวา่ความโกรธ

มนัไมไ่ดเ้ป็นกอ้นใหญ่ๆแลว้ค่ะ พอมคีวามโกรธขึ้นมา มคีร ัง้หน่ึง มขีอ้ธรรมะ

ของหลวงปู่ดูลยค่์ะ ผดุขึ้นมาวา่ ความโกรธของหลวงปู่มไีหม หลวงปู่บอกวา่ มี

แต่เราไมเ่อามนั หนูกเ็ลยรูส้กึวา่ความโกรธทีเ่ขา้มาในใจหนู ไมว่า่จะเกดิ

เหตกุารณอ์ะไรขึ้นมา มนัเหมอืนคนทีอ่ยู่นอกบา้น แต่ใจของหนูน่ีเหมอืนบา้น ถา้

หนูไมใ่หค้วามโกรธน้ีเขา้มาในบา้น ความโกรธนัน้มนัไมม่เีลยค่ะ 

ตอบ เออ! ด ีถกูตอ้ง 

ถาม หนูจงึคดิวา่ตรงน้ีเป็นสิง่ทีห่นูนึกไปเองหรอืเปลา่ แต่ทกุครัง้น่ีหนูสงัเกตดูวา่ 

ตัง้แต่เรยีนธรรมะกบัพระอาจารยม์าน่ี ความโกรธทีเ่ป็นกอ้นนะมนัไมม่ ี แต่มนัมี

ความยุบยบิๆอยู่ในใจทีย่งัเป็นความขุน่เคอืง หรอืราํคาญใจตรงน้ีละคะ 

ตอบ ก็ตอ้งคดิเหมอืนกบัความโกรธเหมอืนกนั ก็ตอ้งอย่าใหม้นัเขา้มาในบา้นเรา ต่อไป

ถา้มนัยุบยบิๆก็อย่าใหม้นัเขา้มา มนัเป็นความหงดุหงดิราํคาญใจทีล่ะเอยีดเขา้ไป 

เกดิจากความอยากทีม่นัละเอยีดเขา้ไป ก็ใชว้ธิีเดยีวกนัคอือย่าเอามนั มนั

ยุบยบิๆก็อย่าไปสนใจมนั 

ถาม มนัเหมอืนกบัวา่เราเหน็คนทีเ่ดนิเขา้มา แต่เราไมใ่หเ้ขา้บา้น 

ตอบ มนัยุบยบิๆก็อย่าใหม้นัเขา้มาในใจเรา 

ถาม บางทหีนูรูส้กึวา่ใจของหนูเหมอืนบา้นเลยใช่ไหมค่ะ 

ตอบ เออ! ใช่ 

ถาม มนัเป็นทีป่ลอดภยั  

ตอบ ทีส่อบไง ทีส่อบเป็นทีป่ลอดภยั 

ถาม แลว้อารมณต่์างๆทีเ่ขา้มาน่ี เหมอืนคนทีอ่ยู่นอกบา้น 
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ตอบ ใช่ อาคนัตกุะ เขาเรยีกเป็นอาคนัตกุะ ถา้เราไมต่อ้นรบัเขา เดีย๋วเขาก็ไป ถา้เรา

ตอ้นรบัเขา เขาก็จะอยู่สรา้งความวุ่นวายใหก้บัเรา 

ถาม ความรูส้กึทีเ่กดิขึ้นตรงน้ี เป็นสิง่ทีห่นูนึกไปเองหรอืเป็นสิง่ทธีรรมะสอนคะ 

ตอบ ก็เหมอืนกนั จะนึกหรอืไม่นึก ถา้มนัดบัความทกุขไ์ดก้็เป็นธรรมะท ัง้นัน้  

ถาม ค่ะพระอาจารย ์หนูไปทางน้ีต่อไดไ้หมค่ะ 

ตอบ ก็ถกูแลว้ อย่าเอามนัเขา้มาในบา้น อย่าเอางเูขา้มาในบา้น เหน็งแูลว้ตอ้งรบีปิด

ประตู ไมใ่ช่เปิดประตูใหม้นัเขา้มา วธิีปิดก็พทุ-โธๆไป ปิดประตูไวน้ะ ปกป้อง

รกัษาใจ 

ถาม เมือ่กี้ทีท่่านพระอาจารยบ์อกวา่ ถดัจากความโกรธมนัเขา้ไป ละเอยีดเขา้ไปขา้งใน

อกี เป็นความราํคาญใจ ขอใหพ้ระอาจารยอ์ธิบายต่ออกีนิดไดไ้หมคะ 

ตอบ ก็มนัเป็นสิง่ทีเ่รายงัมองไมเ่หน็ ยงัพจิารณาหาเหตไุมไ่ด ้ แต่เรารูว้า่เราหงดุหงดิ

ยุบยบิ บางทอีาจจะเป็นอากาศรอ้น หรอืเป็นความเบือ่หน่าย หรอือะไรมนัก็ทาํให ้

เกดิอารมณไ์มด่ไีด ้ แต่เราก็ใชพ้ทุ-โธ ใชส้ตหิยุดมนัได ้ พอรูส้กึมนัยุบยบิๆ หา

สาเหตไุมไ่ดก้็พทุโธไวก่้อนก็แลว้กนั ถา้หาสาเหตไุดก้็ ออ๋! หงดุหงดิเพราะอากาศ

รอ้น ก็ทาํใจรอ้นก็รอ้น ทาํไงได ้ มนัเป็นอนตัตาหา้มมนัไม่ได ้ พอยอมรบัความ

รอ้นได ้ เดีย๋วมนัก็หายหงดุหงดิเอง ถา้ยงัหาสาเหตไุมไ่ดก้็พทุโธๆไป อย่าปลอ่ย

ใหใ้จมนัหงดุหงดิ ยิ่งหงดุหงดิเดีย๋วมนัก็ยิ่งขยายความขึ้นไปใหญ่ พอหงดุหงดิก็

บอกวา่ใจมนัไมส่งบแลว้ ใจเราเกดิตณัหาความอยากแลว้ ก็พทุโธๆไปก่อน ทาํ

จติใหส้งบเป็นอเุบกขาก่อนก็ยงัด ี แลว้ค่อยมาใชป้ญัญาคดิคน้ดูอกีทวีา่มนัอยาก

กบัอะไร 

ถาม สมมตุวิา่เราเดนิจงกรมไป หลวงพอ่เคยพดูไวแ้ลว้ละคะ ถา้หนูเดนิจงกรมไปเจอ

งจูงอาง คราวน้ีการตดัสนิใจม ี๒ อย่าง คอืจะวิง่หนีหรอืจะพทุโธต่อหนา้มนั แลว้
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ปลอ่ยใหม้นักดัตายเลยเจา้ค่ะ แต่วา่เราก็รูส้กึอกีแงห่น่ึงวา่ เราปฏบิตัยิงัไมถ่งึ

ไหน ถา้ปลอ่ยตายไปก็แปลวา่ ก็ตอ้งเซฟตวัเองไวก่้อน ใหป้ฏบิตัไิดก่้อน 

ตอบ เราจะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่มนัจะกดัตาย มนัอาจจะไมก่ดัตายก็ได ้ ถา้เรายนืเฉยๆ มนั

อาจจะไมม่าทาํอะไรเราก็ได ้อย่างหลวงปู่ชอบท่านไปเจอเสอื ท่านก็ยนืเฉยๆ จติ

ท่านก็รวมเขา้ไปในสมาธิ ออกจากสมาธิมาเสอืก็หายไป ร่างกายท่านก็ยงัอยู่

เหมอืนเดมิ สตัวม์นัไมท่าํรา้ยเราหรอกถา้เราไมแ่สดงกริยิาอาการ ทีท่าํใหม้นัคดิ

วา่เป็นภยักบัมนั ถา้เรายนืเฉยๆน่ี มนัจะไมม่ากดัมาทาํรา้ยเรา ถา้เราวิง่น่ี มนั

อาจจะคดิว่าเราจะไปทาํรา้ยมนัก็ได ้ ตอ้งเฉยอย่างเดยีว ถา้เจอแลว้ตอ้งเฉย 

เบรคกกึเลย ยนืเฉยๆ พทุโธไปไมต่อ้งไปมองมนั ถา้มนัจะกดัก็กดั มนัไมก่ดัก็

ไมก่ดั ถา้มนักดัก็ถอืวา่เป็นกรรมของเรา แต่ส่วนใหญ่มนัไมก่ดัหรอกโดย

ธรรมชาติ เท่าทีอ่ยู่กบัมนัมาน้ี เวลาเหน็มนั เรายนือยู่เฉยๆ เดีย๋วมนัก็เลื้อยไป 

ถาม แลว้ถา้หนูเดนิออกจากกฏุติอนกลางคนื หรอืวา่ตอนตสีามอย่างน้ีเจา้ค่ะ กไ็ดใ้ช่

ไหมเจา้ค่ะ 

ตอบ ก็อยู่ทีเ่ราวา่เราตอ้งการอะไร ถา้เราตอ้งการทดสอบจติใจวา่เรากลวัอะไรหรือไม ่

เราก็อาจจะตอ้งออกมาหาสิง่ทีท่าํใหเ้ราเกดิความกลวัขึ้นมา แลว้เราก็จะได ้

แกป้ญัหาดว้ยสตหิรอืดว้ยปญัญา 

ถาม คอืกลวัผ ี ก็พอทนได ้ แต่กลวัเรื่องของคนน่ีแหละค่ะ เวลาออกมาตอนหา้หกทุ่ม 

เราก็จะวติกกงัวลนิดหน่อย 

ตอบ เราก็ตอ้งรูก่้อนวา่ทีท่ีเ่ราอยู่ มนัค่อนขา้งปลอดภยัหรอืไม ่ คอืเราจะไปรบัประกนั

วา่ปลอดภยั ๑๐๐  เปอรเ์ซน็ต ์ คงไมม่หีรอก ทีใ่นวงัมนัยงัไมป่ลอดภยัเลย 

แต่ถา้เราใชเ้หตผุลวา่ โดยภาพรวมแลว้มนัปลอดภยั ก็โอเค แต่ถา้มนัถงึคราวจะ

ตาย มนัก็อาจจะเจออะไรขึ้นมาก็ได ้ อยู่ในวงัก็ตายได ้ แต่ตอ้งใชก้ารพจิารณา

โดยหลกัเหตผุลวา่ โดยภาพรวมทีน้ี่มนัปลอดภยัก็โอเค แต่ไมม่อีะไรปลอดภยั 

๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ เราก็ตอ้งเตรยีมรบั ถงึสอนใหร้ะลกึถงึความตายอยู่เรื่อยๆ เรา
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จะไดไ้มต่อ้งหว ัน่ไหวกบัความตายมากจนเกนิไป เรามาบวชน่ีเพือ่ไม่ใหก้ลวัความ

ตาย เราไมไ่ดม้าบวชเพือ่หนีความตาย ความตายเราหนีไมไ่ด ้แต่เราจะหนีความ

ทกุขท์ีเ่กดิจากความตายได ้หนีจากความกลวัตายได ้ เพราะฉะนัน้เราตอ้งเจอกบั

สิง่ทีท่าํใหเ้ราคดิวา่เราจะตาย เราจะไดใ้ชป้ญัญา ใชธ้รรมะน้ีมาดบัความกลวัได ้

ถา้เจออะไรทีเ่รากลวัมากๆ แลว้เราปลงได ้เออ้! ร่างกายในทีสุ่ดมนัก็ตอ้งตาย ถา้

เวลาน้ีเป็นเวลาทีต่อ้งตายก็ยอมตาย พอยอมตายปับ๊จติก็สงบ หายกลวั แลว้จะ

ตายหรอืไมต่ายกอ็กีเรื่องหน่ึง คนละเรื่องกนั แตเ่ราอาศยัเหตกุารณ์ที่ทาํใหเ้กดิ

ความกลวัสุดขีดน้ี มาเป็นตวัที่กระตุน้ธรรมะใหเ้กดิข้ึน คือปญัญาใหเ้หน็วา่เกดิ

แลว้ตอ้งมีตายเป็นธรรมดา ถา้ไม่ยอมตายกจ็ะทกุข ์ถา้ยอมตายกจ็ะไม่ทกุข ์เรา

ตอ้งการทกุขห์รอืไม่ทกุข ์ ถา้เราตอ้งการไม่ทกุขเ์รากต็อ้งยอมตาย พอเรายอม

ตายปับ๊เรากห็ายทกุข ์ สว่นจะตายจรงิหรอืไม่ตายจรงิ กไ็ม่เป็นปญัหาอะไร 

เขา้ใจนะ 
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กณัฑท์ี่ ๕๐๔ 

งานที่แทจ้รงิคอืการสรา้งบารมีท ัง้ ๑๐ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

วนัน้ีเป็นวนัทีญ่าตโิยมไดต้ ัง้ใจมาวดั เพือ่มาสรา้งบารมต่ีางๆ ทีเ่ป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่แสง

สวา่งแห่งธรรม นาํมาซึง่ความหลดุพน้จากกองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ บารมทีี่

พระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็มาอย่างต่อเน่ือง จนในทีสุ่ดก็ไดท้าํให ้ พระองคไ์ดท้รงตรสัรู ้

เป็นพระอรหนัต-สมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นทีพ่ึง่ของสตัวโ์ลกมาจนถงึปจัจบุนัน้ี สตัวโ์ลก

ท ัง้หลายทีป่รารถนาความหลดุพน้จากการเวยีนว่ายตายเกดิ ก็จะตอ้งบาํเพญ็บารมต่ีางๆ

อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็มา และนาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนใหแ้ก่สตัวโ์ลกใหไ้ด ้

บาํเพญ็กนั 

บารมีขอ้ที่ ๑ กค็ืออธิษฐานบารมี อธิษฐานแปลวา่ความตัง้เป้า หรอืความตัง้ใจทีจ่ะทาํ

อะไรอย่างใดอย่างหน่ึง อย่างญาตโิยมทีม่าฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัเป็นประจาํทกุเดอืนน้ี ก็มี

อธิษฐานบารม ี คอืไดต้ ัง้เป้าไวว้า่ ทกุเดอืนจะมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมทีว่ดัน้ี ไดก้ระทาํมา

อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปีแลว้ เพราะมอีธิษฐานบารม ี คอืมคีวามตัง้ใจ อธิษฐานน้ี

แปลได ้ ๒ ความหมาย ความหมายทางโลกแปลวา่ การบนบานขอสิง่ต่างๆจากสิง่

ศกัดิ์สทิธิ์ท ัง้หลาย เช่นอธิษฐานใหไ้ดส้ิง่ทีด่ทีีง่าม ใหช้วีติมแีต่ความร่มเยน็เป็นสุข อนัน้ี

เป็นการแปลความหมายของคาํวา่อธิษฐานแบบทางโลก คอืจะไปตัง้เป้าอยู่ทีผ่ล คอื

อยากจะไดค้วามสุขความเจรญิ แต่ความสุขความเจรญิน้ี มนัไม่ไดเ้กดิจากการขอจาก

ผูใ้ดผูห้น่ึง ความสุขความเจรญิน้ีเกดิจากการกระทาํเหตุ ทีท่าํใหเ้กดิความสุขความเจรญิ 

เช่นการกระทาํความดงีามต่างๆ ดงันัน้การแปลความหมายของทางโลกจงึแปลผดิไป 

เพราะว่าอธิษฐานแบบน้ีจะไมไ่ดผ้ล ขอใหม้คีวามสุขความเจรญิ แต่เหตขุองความสุข

ความเจรญิไมข่อกนั ไมไ่ปตัง้อยู่ทีเ่หต ุ ความจรงิควรจะไปตัง้อยู่ทีเ่หตวุา่ ขอใหท้าํความ

ดไีปตลอดชวีติ ตราบทีม่ลีมหายใจเขา้ออกน้ี จะทาํแต่ความดเีพยีงอย่างเดยีว ถา้ต ัง้
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อธิษฐานไวท้ี่เหต ุ ผลมนัจะตอ้งตามมาอยา่งแน่นอน ดงันัน้ทางธรรมน้ีท่านแปลใหเ้รา

ไปตัง้อธิษฐานกนัอยู่ทีเ่หต ุ คอืการกระทาํของพวกเรา เช่นตัง้อธิษฐานวา่จะมาฟงัเทศน์

ฟงัธรรมกนัทกุเดอืน แลว้ผลทีจ่ะไดร้บัจากการฟงัเทศนฟ์งัธรรมมนัก็จะเกดิขึ้นมา คอื

จะไดม้คีวามรูค้วามฉลาด มคีวามเหน็ทีถ่กูตอ้ง มปีญัญา เกดิจากการทีเ่ราอธิษฐานวา่จะ

มาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัทกุเดอืน ไมใ่ช่อยู่ทีว่า่ขอใหม้คีวามรูค้วามฉลาด ขอไปจนวนัตาย 

ถา้ไมไ่ดศึ้กษาพระธรรมคาํสอน ไมไ่ดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ความรูค้วามฉลาดก็จะไมม่วีนัที่

จะเกดิขึ้นมาได ้ 

ดงันัน้การอธิษฐานน้ี พระพทุธเจา้จงึทรงใหอ้ธิษฐานที่เหตคุือการกระทาํของเรา เช่นทรง

ใหอ้ธิษฐานวา่เราจะฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัทกุเดอืน แลว้เราก็มาฟงักนัทกุเดอืน ฟงัแลว้เรา

ก็ไดค้วามรูก้ลบัไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย แลว้ก็เป็นเหตทุีท่าํใหเ้กดิแสงสวา่งแห่งธรรมขึ้นมา 

ทาํใหเ้ราเหน็ทางไปสู่ความสุข และทางไปสู่ความทุกข ์ ทางไปสู่ความทกุขเ์ราก็ไมไ่ป เรา

จะไปแต่ทางทีไ่ปสู่ความสุข น่ีคอืเรื่องของอธิษฐานบารม ี กอ่นที่เราตอ้งการอะไรเราตอ้ง

ต ัง้ใจต ัง้เป้าหมายไว ้เพื่อที่เราจะไดท้าํในสิ่งที่จะทาํใหเ้กดิผลที่เราปรารถนากนั พวกเรา

ปราถนาการหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ พวกเราก็ต ัง้จติอธษิฐานวา่ จะสรา้งบารมี

ต่างๆดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสรา้งมา เช่นเมตตาบารม ี ทานบารม ี ศีลบารม ี เนกขมัม

บารม ี อเุบกขาบารม ี และปญัญาบารม ี น่ีคอืบารมต่ีางๆทีเ่ราตอ้งสรา้งกนัขึ้นมาดว้ย

ตนเอง ขอจากพระพทุธเจา้ไมไ่ด ้บารมน้ีีแบ่งใหก้นัไมไ่ด ้บารมน้ีีของใครของมนั ใครทาํ

ใครก็ได ้ใครไมท่าํใครก็ไมไ่ด ้ดงันัน้ตอ้งทาํและก่อนทีจ่ะทาํได ้ก็ตอ้งมกีารต ัง้เป้าไว ้คอื

ตอ้งอธิษฐานวา่ ชาตน้ีิจะทุ่มเทชวีติจติใจใหก้บัการสรา้งบารมต่ีางๆ ทีจ่ะทาํใหไ้ดห้ลุดพน้

จากกองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ อนัน้ีเรยีกวา่อธิษฐานบารม ี เป็นบารมขีอ้แรกทีผู่ ้

ทีต่อ้งการสรา้งบารมต่ีางๆ จาํเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งขึ้นมาก่อน คอืตอ้งต ัง้เป้าหมายของชวีติ

วา่จะไปสู่พระนิพพาน ไปสู่การหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ แลว้จะไปไดอ้ย่างไร ก็

ตอ้งทาํเหตทุีจ่ะทาํใหไ้ปได ้

บารมีขอ้ที่ ๒ ทีจ่ะตอ้งม ี หลงัจากทีไ่ดต้ ัง้อธิษฐานบารมแีลว้ ก็คือสจัจ-บารมี คือความ

แน่วแน่ต่อการตัง้ใจ คือไม่เปลี่ยนใจ สจัจะแปลว่าจรงิใจ ไม่โกหกหลอกลวงตนเอง 
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บางคนตัง้ใจวา่จะรกัษาศีล ๕ พอเวลาเยน็เพือ่นมาชวนไปดืม่สุราก็ยกเลกิการรกัษาศีล 

๕ ไปดืม่สุราแทน อย่างน้ีเรยีกวา่ไมม่สีจัจะ หรอือย่างทีญ่าตโิยมทีต่ ัง้ใจจะมาฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมกนัทกุเดอืน พอถงึเวลาทีจ่ะมา มภีารกจิอย่างอื่น มเีพือ่นมาชวนใหไ้ปทีน่ ัน่ทีน่ี่ 

หรอืมงีานอย่างอื่นทีจ่ะตอ้งไปทาํ ก็เปลีย่นใจ การเปลีย่นใจน้ีก็เรยีกวา่การไมจ่รงิใจ ไมม่ี

สจัจะกบัตนเอง ไมม่สีจัจะต่อการตัง้จติอธิษฐาน ต ัง้แลว้ไมท่าํตามทีต่ ัง้ไว ้ เปลีย่นใจ 

เรยีกวา่ขาดสจัจบารม ี ผูท้ี่มีสจัจบารมีเม่ือไดต้ ัง้ใจไวแ้ลว้วา่จะทาํอะไรกจ็ะตอ้งทาํใหไ้ด ้

ยกเวน้เป็นเหตสุุดวิสยั เช่นลม้ป่วยมาไม่ไดจ้รงิๆหรอืตาย อย่างน้ีก็ไมส่ามารถทีจ่ะ

กระทาํตามทีไ่ดต้ ัง้จติต ัง้ใจเอาไว ้อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงต ัง้สจัจาธิษฐานขณะนัง่อยู่ใต ้

ตน้โพธิ์ในวนัเพญ็เดอืน ๖ ทรงตัง้สจัจาธิษฐานวา่จะนัง่ภาวนาอยู่ตรงน้ีไปจนกวา่จะตรสัรู ้

จนกวา่จะพบธรรมอนัประเสรฐิ ทีจ่ะทาํใหพ้ระทยัของพระองคไ์ดห้ลดุพน้จากการเวยีน

วา่ยตายเกดิ แมเ้ลอืดในร่างกายน้ีจะเหอืดแหง้ไป ก็จะไมย่อมลกุจากทีภ่าวนาน้ีไปโดย

เดด็ขาด น้ีคอืเรยีกวา่สจัจะ ถา้ไมม่สีจัจะแลว้เวลาตัง้น้ีมนัคดิต ัง้ได ้ แต่พอเวลาจะทาํน้ี 

มนัอาจจะไมท่าํก็ไดถ้า้ไม่มสีจัจะ ถา้มสีจัจะแลว้ต่อใหช้า้งมาลากไปก็ไมไ่ป จะไปทาํในสิง่

ทีไ่ดต้ ัง้ใจเอาไวเ้ท่านัน้ ยกเวน้เป็นเหตสุุดวสิยัจรงิๆ น่ีคอืสจัจบารมทีีผู่ส้รา้งบารมจีาํเป็น

ทีจ่ะตอ้งใหค้วามสาํคญั  

หลงัจากทีม่สีจัจบารมแีลว้ บารมีขอ้ที่ ๓ ทีจ่าํเป็นจะตอ้งม ี ก็คือวิรยิบารมี ความ

พากเพยีร ความอตุสาหะพากเพยีร เช่น ต ัง้ใจทีจ่ะมาวดัแลว้พอถงึวนัทีจ่ะออกเดนิทาง

ก็เกดิความเกยีจครา้นขึ้นมา เช่น เมือ่คนืน้ีไปทาํธุระหรอืไปงานเลี้ยงดกึเกนิไป กลบัมา

บา้นนอนดกึ จะตอ้งตื่นเชา้ออกเดนิทางมา ก็ไมม่คีวามขยนัพอ ไมม่คีวามพากเพยีรพอ 

อยากจะนอนมากกวา่อยากจะเดนิทาง ถา้ไมม่คีวามเพยีร ถงึแมว้า่จะมสีจัจะไมไ่ด ้

เปลีย่นใจไมไ่ดไ้ปไหน แต่ก็ไมส่ามารถทาํตามสจัจะทีไ่ดต้ ัง้ไวไ้ดเ้พราะไมม่คีวาม

พากเพยีร ถา้มคีวามพากเพยีรถงึแมว้า่อยากจะนอน แต่เมือ่ไดต้ ัง้สจัจะไวแ้ลว้วา่จะตอ้ง

มาวดัใหไ้ด ้ ก็ตอ้งเคี่ยวเขญ็ตนเองใหล้กุขึ้นมาใหไ้ด ้ ใหต้ื่นขึ้นมาใหล้า้งหนา้ลา้งตา แต่ง

เน้ือแต่งตวั แลว้ก็ออกเดนิทางมา ดงันัน้ตอ้งมวีริยิบารม ี ความเพยีร วริยิบารมเีช่น

ตวัอย่างพระมหาชนก ทรงลอยคออยู่กลางทะเล ถา้ไมย่อมวา่ยนํา้ก็จะไมม่วีนัทีจ่ะไปถงึ

ฝัง่ได ้ถงึแมจ้ะมองไมเ่หน็ฝัง่แต่มคีวามพยายามที่จะวา่ยไป ตราบใดทีย่งัมกีาํลงัทีจ่ะวา่ย
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ไดก้็จะวา่ยไป อนัน้ีก็เช่นเดยีวกนั ต ัง้ใจมาวดัแลว้ถา้มกีาํลงัจะมาได ้แต่อยากจะนอน ก็

ตอ้งฝืนความอยากนอน แลว้ก็บงัคบัตนเองใหล้กุขึ้นมา เพือ่ทีจ่ะไดเ้ตรยีมตวัออก

เดนิทางมา 

พอออกเดนิทางมา ก็จะตอ้งมบีารมีขอ้ที่ ๔ ถงึจะทาํใหม้าถงึทีว่ดัไดก้็คือขนัตบิารมี 

ความอดทน เพราะการเดนิทางน้ีก็อาจจะไปพบกบัอปุสรรคต่างๆ ฝนฟ้าตก นํา้ท่วมถนน 

รถตดิ มอีบุตัเิหตขุา้งหนา้ทาํใหไ้มส่ามารถทีจ่ะเดนิไปตามเสน้ทางน้ีได ้ ตอ้งออ้มไปใชอ้กี

เสน้ทางหน่ึง ถา้ไมม่คีวามอดทนพอก็อาจจะไมม่าก็ได ้ แต่ถา้มคีวามอดทน จะตอ้ง

ลาํบากอย่างไรก็จะอดทน พยายามขบัรถ พยายามเดนิทางมาใหถ้งึจดุหมายปลายทางให ้

ได ้

น่ีคือบารมี ๔ ประการดว้ยกนั ที่จะเป็นเครื่องไมเ้ครื่องมือของการสรา้งบารมีอืน่ๆเช่น 

เมตตาบารมี เมตตาบารมกี็คอื ความรกั ความปรารถนาดต่ีอผูอ้ื่น มคีวามปรารถนา

อยากใหผู้อ้ื่นมคีวามสุขจากการกระทาํของตน เช่นการเสยีสละ มอีะไรก็ยนิดทีีจ่ะ

แบ่งปนัใหก้บัผูอ้ื่น ถงึแมว้า่บางเวลาผูอ้ื่นอาจจะกระทาํตนเองดูไมเ่หมาะสม หรอืไมน่่า

เลือ่มใสศรทัธา แต่เมือ่มคีวามเมตตา ก็จะรกัษาความเมตตานัน้ต่อไป ถา้มผูีอ้ื่นมาสรา้ง

ความโกรธแคน้ใหก้บัตน ก็จะใหอ้ภยั จะไมถ่อืโทษโกรธเคอืง จะรกัษาความเมตตาน้ีไว ้

ใหอ้ยู่ต่อไปใหไ้ด ้ น่ีคอืการสรา้งเมตตาบารม ี ตอ้งมีแต่ความคิดดี ปรารถนาดีต่อผูอ้ืน่ 

โดยไม่สนใจว่าผูอ้ืน่นั้นเขาจะกระทาํตนอยา่งไร กระทาํตนดหีรอืไมด่กี็ตาม เราไมม่ี

หนา้ทีท่ีจ่ะไปทาํรา้ยเขา ไมม่หีนา้ทีท่ีจ่ะไปสรา้งความเสยีหายใหก้บัเขา ถงึแมว้า่เขาจะมา

สรา้งความเสยีหายใหก้บัเรา เราก็ตอ้งใหอ้ภยัเขาไป เพราะเราตอ้งการความเมตตา เรา

ไมเ่สยีดายสิง่ทีเ่ราเสยีไป เพราะสิง่ทีเ่ราเสยีไปนัน้ เป็นของทีไ่มม่ค่ีาเท่ากบัความเมตตา 

เพราะถา้มีความเมตตาแลว้ใจจะสงบ ใจจะเยน็ ใจจะสบาย ถา้ขาดความเมตตาเกดิ

ความโกรธเกลยีดเคยีดแคน้ขึ้นมา ใจก็จะรอ้นเป็นไฟขึ้นมา จะไมม่คีวามสุข สูม้คีวาม

เมตตาดกีวา่ มคีวามเมตตาแลว้ใจจะเยน็ จะมคีวามสุข แลว้จะทาํใหส้ามารถสรา้งบารมี

อื่นๆต่อไปได ้ 
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พอเรามีเมตตาบารมีแลว้ เรากจ็ะพรอ้มที่จะสรา้งทานบารมี ทานบารมคีือการแบ่งปนั 

การเสยีสละประโยชน์สขุของตวัเราที่เรามีมากเกนิกว่าที่เราจะสามารถใชไ้ด ้ หรอืเกบ็

เอาไวไ้ด ้ เก็บไวก้็ไมไ่ดท้าํใหเ้กดิประโยชนอ์ะไรขึ้นมา กเ็สยีสละ แบ่งปนัประโยชน์สุข

สว่นน้ีใหแ้กผู่อ้ืน่ไป อย่างน้ีเรยีกวา่เป็นการสรา้งทานบารม ี เพราะว่าถา้เราไมส่รา้งทาน

บารม ีเราก็จะตดิมคีวามผูกพนัอยู่กบัทรพัยส์มบตั ิขา้วของเงนิทองต่างๆ ก็จะทาํใหเ้ราน้ี

ไมส่ามารถทีจ่ะทาํภารกจิอย่างอื่นทีส่าํคญักวา่ได ้ เพราะจะตอ้งมาคอยดูแลรกัษา ทรพัย์

สมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ ทีเ่ราก็ไมไ่ดใ้ชใ้นขณะทีม่ชีวีติอยู่ แลว้เวลาตายไปก็เอาไป

ไมไ่ด ้ สูเ้อามาแบ่งปนัดกีวา่ ถา้มเีมตตา มคีวามปรารถนาดอียากใหผู้อ้ื่นมคีวามสุขแลว้ 

ก็จะสามารถทีจ่ะสรา้งทานบารมน้ีีไดอ้ย่างงา่ยดาย ทาํใหผู้อ้ื่นเขาไดร้บัประโยชน ์ ไดร้บั

ความสุขจากทรพัยส์มบตั ิ ขา้วของเงนิทองต่างๆทีเ่รามอียู่ เพือ่ทีเ่ราจะไดห้มดภาระกบั

การทีจ่ะตอ้งมาคอยดูแลรกัษา เพือ่ทีเ่ราจะไดไ้ปบาํเพญ็บารมขีอ้อื่น ทีเ่ราจะตอ้งใชเ้วลา

ใหก้บัการบาํเพญ็บารมเีหลา่นัน้ 

บารมีต่อมากค็ือศีลบารมี ถา้เรามทีานบารม ีมจีติใจทีเ่มตตา เราไมห่วงทรพัยส์มบตั ิขา้ว

ของเงนิทอง เราไมม่คีวามโลภอยากไดท้รพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง การรกัษาศีล ๕ น้ีก็

จะเป็นไปไดอ้ย่างงา่ยดาย เพราะผูท้ีม่เีมตตา ผูท้ีใ่หท้านน้ี จะไมช่อบเบยีดเบยีนผูอ้ื่น จะ

ไมช่อบฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ไมช่อบลกัทรพัย ์ ไมช่อบประพฤตผิดิประเวณี ไม่ชอบพดูปด

โกหกหลอกลวง ไมช่อบเสพสุรายาเมาและอบายมขุต่างๆ อนัน้ีก็จะเป็นศีลบารมขีึ้นมา 

ถา้ไมม่เีมตตาบารม ีไมม่ทีานบารมน้ีี จะสรา้งศีลบารมน้ีียาก ผูท้ีย่งัอยากไดท้รพัยส์มบตัิ

ขา้วของเงนิทองมากๆ ก็จะทาํแต่บาปแต่กรรมเพือ่ทีจ่ะทาํใหไ้ดท้รพัยส์มบตัต่ิางๆมา 

เพราะการทาํบาปน้ีมนัทาํใหไ้ดท้รพัยส์มบตัมิาไดง้า่ยดายกวา่การไมท่าํบาปนัน่เอง แต่ผูท้ี่

ไมต่อ้งการทรพัยส์มบตัแิลว้ มแีต่อยากจะให ้ก็จะไมม่วีนัทีจ่ะไปทาํบาปทาํกรรมได ้ก็จะ

มศีีลบารม ี ศีลบารมีกค็ือศีล ๕ แลว้พอสามารถรกัษาศีล ๕ ได ้ก็จะรกัษาเพิม่ขึ้นอกี ๓ 

ขอ้ได ้ เม่ือรกัษาได ้๕ ขอ้แลว้ต่อไปกอ็ยากจะรกัษาเพิ่มอกี ๓ ขอ้เป็น ๘ ขอ้ เรยีกวา่

ศีล ๘ 
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ศีล ๘ น่ีกค็ือเนกขมัมบารมีนัน่เอง ศีล ๘ น้ีจะยบัย ัง้จติใจไมใ่หไ้ปหาความสุขทางรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ คือกามคุณท ัง้ ๕ เนกขมัมะน้ีแปลว่า การออกจากกาม การไม่

เขา้ไปสูก่ารเสพกามนัน่เอง การออกจากการเสพกาม ถา้ถอืศีล ๕ น้ี ยงัไม่ไดห้า้มเรื่อง

ของการเสพกามต่างๆ เพยีงแต่หา้มเรื่องของการทาํบาป แต่พอรกัษาศีล ๘ น้ี หา้มไม่ให ้

หาความสุขทางกาม เช่นศีลขอ้ ๓ ก็จะตอ้งยุตกิจิกรรม ศีลขอ้ ๓ ไป คอืจะไมร่่วมหลบั

นอนกบัใคร แลว้ก็หา้มไม่ใหร้บัประทานอาหารตามความอยาก ใหร้บัประทานอาหารตาม

ความจาํเป็นของร่างกาย เช่นวนัละหน่ึงมื้อ หรอืสองมื้อ แต่ก็ไมใ่หเ้กนิเทีย่งวนัไปแลว้ 

หลงัเทีย่งวนัไปแลว้ก็ใหยุ้ตกิารหาความสุขจากการรบัประทานอาหาร ใหร้บัประทาน

อาหารเพือ่ใหร่้างกายอยู่ได ้ รบัประทานเหมอืนกบัการรบัประทานยา รบัประทานตาม

เวลา คอืวนัละหน่ึงมื้อหรอืสองมื้อ และไมใ่หเ้กนิเทีย่งวนัไปแลว้ แลว้ก็หา้มไมใ่หไ้ปหา

ความสุขจากการไปเทีย่วตามสถานบนัเทงิต่างๆ ไปดูมหรสพ ไปรอ้งราํทาํเพลง แต่งเน้ือ

แต่งตวัดว้ยเสื้อผา้อาภรณท์ีส่วยงาม เสรมิความงามดว้ยเครื่องสาํอาง นํา้หอม นํา้มนั

ต่างๆ อนัน้ีจะไมห่าความสุขแบบน้ี แลว้ก็จะไม่นอนมากเกนิไป จะนอนเพือ่พกัผ่อน

ร่างกาย แต่จะไมน่อนเพือ่ความสุขตามความอยาก ก็จะไมน่อนบนฟูกหนาๆ เตยีง

ใหญ่ๆ จะนอนบนพื้นแขง็ๆ ถา้นอนบนพื้นแขง็ๆ หลงัจากทีร่่างกายไดพ้กัผ่อนหลบันอน 

พอต่อความตอ้งการของร่างกายแลว้ ก็จะตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาก็จะไมอ่ยากจะนอนต่อ 

เพราะมนัไมส่บายถา้นอนบนพื้นแขง็ๆ ถา้นอนบนฟูกหนาๆน้ี พอร่างกายไดพ้กัผ่อน

พอแลว้ พอตื่นขึ้นมาแทนทีอ่ยากจะลกุขึ้นมาก็ไม่อยากจะลกุ อยากจะนอนต่อเพราะมนั

แสนจะสบาย อยากจะหาความสุขจากร่างกายต่อไป จากการไดส้มัผสักบัของนุ่ม นอน

บนฟูกหนาๆนุ่มๆน้ีนอนแลว้สบายมคีวามสุข ก็จะนอนมากเกนิความจาํเป็น เกนิความ

ตอ้งการของร่างกาย ก็จะทาํใหเ้สยีเวลาไป จะไม่มเีวลามาสรา้งบารมีขัน้ตอ่ไป กค็ือ

อเุบกขาบารมี 

ผูท้ีส่ามารถสรา้งเนกขมัมะบารมไีดแ้ลว้น้ี ก็จะมคีวามสามารถทีจ่ะขึ้นสู่อเุบกขาบารมไีด ้

อเุบกขาบารมีกค็ือการทาํใจใหส้งบ ใหร้วมอยูใ่นสมาธิ ใหเ้หลอืแตส่กัแตว่่ารู ้ เหลอืแต่

อเุบกขา การทีจ่ะทาํใหใ้จรวมเป็นสมาธิเป็นอเุบกขาได ้ จาํเป็นจะตอ้งมเีวลาใหก้บัการ

เจรญิสตอิย่างต่อเน่ือง เพราะสตน้ีิเป็นธรรมทีจ่ะดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบ ใหเ้ขา้สู่อเุบกขา



62 
 

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งเจรญิสตติ ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนถงึเวลาหลบัไป เพราะถา้มาสรา้งสตใินขณะที่

น ัง่สมาธินัน้ จะมกีาํลงัไมพ่อ จะไมส่ามารถดงึใจใหร้วมเขา้สู่อปัปนาสมาธิได ้ จาํเป็นที่

จะตอ้งเจรญิสตอิย่างสมํา่เสมอ การเจรญิสตอิย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา กจ็ะตอ้งไมม่ี

กจิกรรมทางกามคุณ ๕ มาใหก้ระทาํนัน่เอง จงึตอ้งมเีนกขมัมบารมมีาสนบัสนุนในการ

เจรญิสต ิ ถา้เอาเวลาไปหาความสุขจากการร่วมหลบันอน จากการรบัประทานอาหาร ไป

งานเลี้ยง ไปงานบนัเทงิ ไปดูมหรสพ ไปเสยีเวลากบัการแต่งเน้ือแต่งตวั อะไรต่างๆ เพือ่

หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็จะทาํใหไ้มม่เีวลาทีจ่ะมาเจรญิสตไิดอ้ย่างต่อเน่ือง วธิี

เจรญิสตไิดอ้ย่างต่อเน่ืองทีด่ทีีสุ่ดก็คอื การเดนิจงกรม เดินจงกรมนัง่สมาธิน่ี เป็นวิธี

เจรญิสติที่ดีที่สุดเพราะจะไมม่อีะไรมารบกวน มาทาํใหก้ารเจรญิสตนิัน้ขาดตอนนัน่เอง  

ถา้ไปทาํภารกจิอย่างอื่น โอกาสทีจ่ะถกูเรื่องอื่น เหตกุารณอ์ื่นมาดงึใจใหไ้ป ไมใ่หอ้ยู่กบั

การเจรญิสตกิ็มอียู่มาก แต่ถา้อยู่ตามลาํพงั ไปปลกีวเิวก แลว้มเีวลาใหก้บัการเดนิ

จงกรมนัง่สมาธิน่ี การเจรญิสตใิหม้สีตอิย่างต่อเน่ืองก็จะเป็นไปไดอ้ย่างงา่ยดายและ

รวดเร็ว พอเรานัง่สมาธิ ใจก็จะรวมเขา้สู่อปัปนาสมาธิได ้ ถา้ไดถ้งึอปัปนาสมาธิกจ็ะได ้

อเุบกขาบารมี เพราะว่าอเุบกขาน้ีคือผลที่เกดิจากการทาํใจใหส้งบ ทาํใจใหร้วมเป็น

อปัปนาสมาธิน้ีเอง แลว้ความสุขทีไ่ดจ้ากอเุบกขาน้ี ก็เป็นความสุขทีเ่หนือกวา่ความสุข

ต่างๆ ทีเ่คยไดร้บัจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็จะทาํใหส้ามารถทีจ่ะใชป้ญัญา ทีไ่ด ้

รบัมาจากพระพทุธเจา้มาในการยุตคิวามอยากต่างๆ ความอยากทีจ่ะหาความสุขจากสิง่

ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี เช่นความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เรยีกว่ากามตณัหา 

หรอืความอยากใหม้คีวามเจรญิในลาภยศสรรเสรญิ ในรูปเสยีงกลิน่รส อนัน้ีก็เรยีกวา่

ภวตณัหา ทกุคนเกดิมาน้ีอยากจะเจรญิในลาภยศสรรเสรญิสุขกนัทกุคน แต่ความอยาก

น้ีจะทาํใหเ้กดิความทกุขใ์จขึ้นมาได ้ เพราะเวลาทีอ่ยากแลว้ไมไ่ดด้งัใจอยากก็จะเกดิ

ความทกุขใ์จ เกดิความเสยีใจ และความอยากอกีชนิดหน่ึงทีเ่รยีกวา่วิภวตณัหา คอื

ความอยากไมใ่หล้าภยศสรรเสรญิสุขเสือ่มไป อนัน้ีก็จะทาํใหใ้จทกุขเ์พราะว่า ลาภยศ

สรรเสรญิสุขน้ีเป็นธรรมที่มีการเจรญิและมีการเสื่อม เรยีกว่าโลกธรรม มกีารเจรญิใน

ลาภยศสรรเสรญิสุข ก็มกีารเสือ่มในลาภยศสรรเสรญิสุข แต่ผูท้ีไ่มฉ่ลาดจะไมเ่หน็ความ

จรงิอนัน้ี ก็จะมแีต่ความอยากใหเ้จรญิเพยีงอย่างเดยีว มภีวตณัหา แลว้ก็มวีภิวตณัหา 
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ความอยากไมใ่หล้าภยศสรรเสรญิสุขเสือ่มไป แต่พอความจรงิปรากฏขึ้นมา ก็จะตอ้ง

เสยีอกเสยีใจ ทกุขท์รมานใจ ถา้เสยีมากๆก็อาจจะถงึกบัอยากจะทาํลายชวีติของตนเอง

ไป อนัน้ีเพราะขาดปญัญา ขาดอเุบกขา  

ผูท้ี่เจรญิอเุบกขาบารมีจะไดพ้บกบัความสุข ที่เหนือกว่าความสุขที่ไดจ้ากลาภยศ

สรรเสรญิสุขทางตาหจูมูกลิ้นกาย ก็จะไมใ่หค้วามสาํคญัไม่สนใจกบัการแสวงหาลาภยศ

สรรเสรญิ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย อยากจะใหค้วามสงบน้ีอยู่ไปนานๆ และก็จะ

เหน็ดว้ยปญัญาวา่สิง่ทีม่าทาํลายความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบน้ี ก็คอืตณัหาความอยากท ัง้ 

๓ น้ีเอง คอืกามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา ถา้ยงัไมรู่ก้็ฟงัเทศนฟ์งัธรรมไป ถา้ได ้

ยนิอรยิสจั ๔ เมือ่ไหร่ก็จะเขา้ใจทนัท ี อย่างสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ยงัไมไ่ดท้รงตรสัรูพ้ระ

อรยิสจั ๔ ก็มผูีป้ฏบิตั ิ เช่นพระปญัจวคัคยีไ์ดเ้ขา้ถงึอปัปนาสมาธิกนัแลว้ แต่เวลาออก

จากอปัปนาสมาธิมา แลว้ไปเหน็สิง่ต่างๆทีไ่มต่รงกบัความอยาก ก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา 

เช่นเหน็ความแก่ เหน็ความเจบ็ เหน็ความตาย ก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา แต่ไมรู่ว้า่ความ

ทกุขใ์จน้ีเกดิขึ้นมาไดอ้ย่างไร แต่พอพระพทุธเจา้มาทรงแสดงอรยิสจั ๔ ใหฟ้งัวา่ ความ

ทกุขใ์จเกดิจากตณัหาความอยากท ัง้ ๓ คอืกามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา และ

การเกดิของตณัหาก็เพราะวา่ ไมเ่หน็สจัธรรมความจรงิของสิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ีวา่เป็น

อนิจจงั มกีารเกดิขึ้น ก็ตอ้งมกีารเสือ่มไปเป็นธรรมดา พอพระพทุธเจา้ทรงแสดงให ้

พระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ ใหเ้หน็วา่ ลาภยศสรรเสรญิสุข หรอืร่างกายน้ีมเีจรญิก็ตอ้งมเีสือ่ม

ไปเป็นธรรมดา พอไดย้นิสจัธรรมความจรงิอนัน้ี พระอญัญาโกณฑญัญะก็หลดุพน้จาก

ความทกุขใ์นระดบัทีห่น่ึงได ้ คอืไมท่กุขก์บัความแก่ ความเจบ็ความตาย ของร่างกาย 

เพราะเหน็ดว้ยสจัธรรมความจรงิแลว้วา่ ร่างกายน้ีเกดิแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายไป

เป็นธรรมดา ไมม่ใีครมาหา้มใหม้นัไมแ่ก่ไม่เจบ็ไมต่ายได ้ และเหตทุีท่าํใหใ้จทกุขก์็

เพราะว่าอยากใหม้นัไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่ายน่ีเอง ทีเ่รยีกวา่วภิวตณัหา พอละวภิวตณัหาได ้

เพราะรูว้า่มนัเป็นโทษ มนัเป็นตวัทีท่าํลายความสงบความสุขของใจ พอละไดใ้จก็กลบัมา

สู่ความสงบ สู่ความเป็นอเุบกขาต่อไป ร่างกายจะแก่ จะเจบ็ จะตาย ก็จะไมเ่ป็นปญัหา

ต่อไป อนัน้ีก็เรื่องของปญัญาบารมี ทีจ่ะตอ้งไดย้นิไดฟ้งัจากพระพทุธเจา้ หรอืจากพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ผ่านพระอรหนัตสาวก หรอืผ่านพระไตรปิฎก หนงัสอื
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ธรรมะต่างๆทีไ่ดม้กีารจารึกมกีารบนัทกึเอาไว ้ อนัน้ีเป็นความรูท้ีไ่มม่ใีนศาสนาอื่น ถา้ไม่

ไดม้าศึกษาไมไ่ดม้าฟงัเทศนฟ์งัธรรม พวกเราจะไมรู่ว้า่ ความสุขของเรานัน้อยู่ทีอ่ปัปนา

สมาธิ อยู่ทีอ่เุบกขา และเราจะไมรู่ว้่าความทกุขท์ีเ่กดิขึ้น ทีม่าทาํลายความสุขทีไ่ดจ้าก

สมาธิ ก็คอืตณัหาความอยากต่างๆนัน่เอง 

ดงันัน้พอไดอ้เุบกขาแลว้ พอออกจากสมาธิมา ก็ตอ้งใชป้ญัญาคอยรกัษาอเุบกขาน้ีไว ้

ต่อไป เวลาเกดิความอยาก ไมว่า่จะเป็นกามตณัหา ภวตณัหา หรอืวภิวตณัหา ก็ตอ้งใช ้

ปญัญาใชค้วามจรงิคอืไตรลกัษณ ์ มาสอนใจใหย้อมรบัความจรงิว่า ฝืนความจรงิไมไ่ด ้

อยากในสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ ไมค่วรจะไปอยาก เพราะจะทาํใหท้กุขใ์จไปเปลา่ๆ ไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร พอเหน็สจัธรรมความจรงิว่า สิ่งต่างๆท ัง้หลายมกีารเจรญิก็ตอ้งมกีาร

เสือ่มไปเป็นธรรมดา มคีวามสวยงามก็มคีวามไมส่วยงามมาดว้ยกนั เป็นของทีม่าควบคู่

กนั ร่างกายน้ีเวลาสวยงามก็สวยงาม เวลาทีม่นัไม่สวยงามมนัก็ไม่สวยงาม เช่นเวลาแก่ 

เวลาเจบ็ เวลาตาย ร่างกายทีเ่คยสวยงามก็ไมส่วยงามอกีต่อไป เหมอืนกบัดอกไมท้ีเ่รา

เดด็มาจากตน้เพือ่เอามาปกัไวใ้นแจกนั เวลาเดด็มาใหม่ๆ  ปกัไวใ้นแจกนัดูสวยงามด ีแต่

พอปกัไวไ้ดไ้มก่ี่วนั มนัก็เหีย่วเฉาลงไป แลว้ในทีสุ่ดก็เน่าไมน่่าดู น่ีคอืสิ่งทีเ่ราตอ้งใช ้

ปญัญาพจิารณากนัอยู่เนืองๆ คอืความเสือ่มของสิ่งต่างๆ ท ัง้หลาย ทีเ่รามคีวามหลง มี

ความรกั มคีวามอยากไดม้าเป็นสมบตั ิ มาใหค้วามสุขกบัเรา วา่เราจะไดข้องปลอม ได ้

ความสุขช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว แลว้ก็จะตอ้งไดร้บัความทกุขต์ามมาต่อไป หลงัจากสิง่ที่

เรารกัเราชอบน้ีเปลีย่นสภาพไป เสือ่มไป ดบัไป 

น่ีคอืเรื่องของปญัญา ในเบื้องตน้ถา้เราไมม่ปีญัญา มองไมเ่หน็ความจรงิ มองไมเ่หน็ไตร

ลกัษณ ์ เราก็ตอ้งอาศยัการมาฟงัเทศนฟ์งัธรรม อย่างทีญ่าตโิยมไดม้ากระทาํกนัอย่าง

ต่อเน่ือง มาฟงัความจรงิของสภาวธรรมท ัง้หลาย วา่เป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง มกีารเกดิขึ้นก็

ตอ้งมกีารดบัไปเป็นธรรมดา เป็นอนตัตา คอืไมม่ใีครจะมาหา้มมนัไม่ใหม้นัเสือ่ม ไมใ่ห ้

มนัดบัไปได ้ ถา้อยากจะใหม้นัไมเ่สือ่ม อยากใหม้นัอยู่อย่างถาวร ก็จะเกดิความทกุขใ์จ

ขึ้นมา เพราะความอยากน้ีเป็นตน้เหตขุองความทกุขใ์จ อนัน้ีจะไดจ้ากการไดย้นิไดฟ้งั

ธรรม เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งนาํเอาไปพจิารณาอยู่เนืองๆ เช่นทรงสอนให ้
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เราพจิารณาอยู่เนืองๆวา่ เราเกดิมาแลว้ย่อมมคีวามแก่ความเจบ็ความตายเป็นธรรมดา 

ย่อมมกีารพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ลว่งพน้จากความแก่ ความเจบ็ ความตาย ลว่ง

พน้จากการพลดัพรากจากกนัไมไ่ด ้ถา้เราไมเ่อามาพจิารณาอยู่เนืองๆ เดีย๋วเราจะลมื พอ

ลมืแลว้เราก็จะอยากจะใหอ้ยู่นานๆ อยากจะใหม้แีต่ความสุขเพยีงอย่างเดยีว อยากจะ

ใหเ้จรญิอย่างเดยีว ไมอ่ยากจะใหม้นัเสือ่ม พอเวลาไปเจอความเสือ่มก็จะเกดิความทกุข์

ใจขึ้นมา แต่ถา้มีการสอนใจเตือนใจอยูเ่รื่อยๆว่า เราอยูใ่นโลกของอนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตา ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามความอยากของเราไดเ้สมอ เพราะฉะนั้นเราตอ้งคอย

ควบคมุความอยากของเรา เวลาทีม่นัไปสวนกบัความจรงิเราตอ้งหยุดมนัทนัท ีเช่นอยาก

ไมเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย พอไปหาหมอ หมอบอกวา่เป็นโรคมะเร็งน้ี เราก็ตอ้งยอมรบัทนัท ี อย่า

ไปอยากไมใ่หม้นัเป็น อย่าไปอยากใหม้นัหาย มนัจะหายไมห่ายนัน้เป็นเรื่องของอนาคต 

แต่ปจัจบุนัน้ีมนัเป็นแลว้กย็อมรบัมนัไปวา่มนัเป็นก็แลว้กนั ส่วนจะรกัษาใหม้นัหาย

หรอืไมห่ายนัน้ก็เป็นเรื่องของอนาคต ก็รกัษาไป รกัษาไดก้็ดไีป แต่มนัก็ดชี ัว่คราว 

หายไปช ัว่คราว แลว้เดีย๋วมนัก็ตอ้งกลบัมาเป็นใหมอ่ยู่ด ี ไมเ่ป็นโรคน้ีก็เป็นโรคใหมม่า

แทนที ่ แลว้ในทีสุ่ดมนัก็ตอ้งตายไปอยู่ด ี ฉะนัน้ยงัไงๆ เราก็ตอ้งยอมรบัความเจบ็ใหไ้ด ้

ยอมรบัความตายใหไ้ด ้ ถา้เรามปีญัญาคอยสอนใจ เตอืนใจอยู่เรื่อยๆ เราจะยอมรบั

เพราะเราไมอ่ยากจะทกุข ์ถา้เรายอมรบัแลว้ใจเราจะไมท่กุข ์ทีเ่รายงัไมย่อมรบัก็เพราะวา่

ใจเรายงัไม่สงบพอนัน่เอง ยงัขาดอเุบกขา ถา้ยงัไมย่อมรบั เราก็ตอ้งพยายามทาํใจให ้

สงบใหม้ากขึ้น ทาํใจใหม้อีเุบกขาใหม้ากขึ้น พอใจมอีเุบกขาแลว้ พอเหน็ความจรงิก็จะ

ยอมรบัทนัท ี เพราะการยอมรบัน้ีเป็นประโยชนก์บัใจ ไมไ่ดเ้ป็นโทษกบัใจ เพราะทาํใหใ้จ

สงบ ทาํใหใ้จไมท่กุข ์ แต่การไมย่อมรบัน้ีแหละ่เป็นโทษกบัใจ เพราะจะทาํใหใ้จทกุข ์ ใจ

วุน่วาย ใจเครยีด 

น่ีคอืเรื่องของปญัญาบารมทีีเ่ราจะตอ้งสรา้งขึ้นมา ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ถา้เรายงัไม่

รูเ้ราก็ฟงัเทศนฟ์งัธรรมไปก่อน ถา้เรารู ้ เราไดย้นิ ไดฟ้งัธรรมแลว้ เราก็เอาธรรมทีเ่ราได ้

ยนิไดฟ้งัน้ี มาพจิารณาอยู่เนืองๆ พจิารณาอนิจจงัอยู่เนืองๆ พจิารณาทกุขงัอยู่เนืองๆ 

พจิารณาอนตัตาอยู่เนืองๆ ถา้เรามอีนิจจงั ทกุขงั อนตัตาอยู่ในใจ เวลาใจเราเกดิความ

ทกุขข์ึ้นมา เราจะสามารถใชอ้นิจจงั ทกุขงั อนตัตาน้ี มาละตณัหาทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บั
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ใจเราไดอ้ย่างทนัททีนัใด และจะทาํใหใ้จของเราน้ีไมท่กุขก์บัเรื่องต่างๆได ้ จะทาํใหใ้จเรา

กาํจดัตณัหาความอยากต่างๆใหห้มดไปจากใจได ้ ทาํใหเ้ราหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง

ได ้ ทาํใหเ้ราไมต่อ้งกลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไปได ้ เพราะเหตทุีท่าํใหใ้จเราตอ้ง

กลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิ ก็คอืกามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหาน้ีเอง แต่ถา้เรามี

ไตรลกัษณอ์ยู่กบัใจของเราอยู่ตลอดเวลา และมใีจทีเ่ป็นอเุบกขาอยู่ตลอดเวลา เราก็จะ

สามารถทีจ่ะละตณัหาท ัง้ ๓ น้ีไดเ้วลาทีเ่กดิความทกุขใ์จขึ้นมา แลว้พอเราละมนัไดแ้ลว้

มนัก็จะไมห่วนกลบัคนืมาอกี เพราะการละดว้ยปญัญาน้ี เป็นการละแบบถอนรากถอน

โคน รากเหงา้ของตณัหาความอยากก็คอื โมหะอวชิชาทีไ่มเ่หน็ไตรลกัษณ์ในสภาวะธรรม

ท ัง้ปวงนัน่เอง จงึเกดิความหลงรกั เกดิความยนิด ี เกดิความอยากใหส้ิง่ทีร่กัทีย่นิดน้ีีอยู่

กบัตนไปนานๆ เพราะมองไมเ่หน็วา่มนัเป็นไตรลกัษณ ์มนัเป็นอนิจจงั มนัไมเ่ทีย่ง มกีาร

มาแลว้ก็ตอ้งมกีารไป มกีารเกดิแลว้ก็ตอ้งมกีารดบัไป ถา้เรามไีตรลกัษณอ์ยู่ในใจ

ตลอดเวลา เวลาเกดิความหลงอยากจะรกัสิง่นัน้สิง่น้ี อยากจะไดส้ิง่น ัน้สิง่น้ี ก็จะตดัไป

ไดท้นัท ีเพราะเหน็วา่มนัเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

น่ีคอืปญัญาบารม ี ทีจ่ะเป็นตวัทีจ่ะเป็นแสงสวา่งสอนใจ ใหเ้หน็ตน้เหตขุองความทกุข ์

และเหน็ตน้เหตขุองการดบัความทกุข ์ เหน็ตน้เหตกุ็คอืเหน็กามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหา เหน็ตน้เหตทุีจ่ะทาํใหท้กุขด์บัไปก็คอืเหน็ไตรลกัษณน่ี์เอง เหน็อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา ผูท้ีเ่หน็อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ตลอดเวลาในทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่จะเป็นสิง่

ภายนอกหรอืสิง่ภายในใจ ก็จะสามารถละตณัหาต่างๆใหห้มดไปจากใจได ้ เมือ่ไมม่ี

ตณัหาแลว้ความทกุขก์็จะไมม่ ีการเวยีนวา่ยตายเกดิก็จะไมม่ ีน่ีคอืการบาํเพญ็บารม ี๑๐ 

ประการดว้ยกนั ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็มา แลว้ไดน้าํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนใหแ้ก่

พวกเรา ผูท้ีย่งัไมม่บีารมเีหลา่น้ี ใหเ้ราไดม้าสรา้งบารมกีนั ขอใหเ้ราเหน็คุณค่าของเวลา

ของชวีติของเราวา่ ไมม่อีะไรทีจ่ะเป็นประโยชนก์บัชวีติจติใจของพวกเรา ยิ่งกวา่การสรา้ง

บารมที ัง้ ๑๐ ประการน้ี การทีเ่ราไปสรา้งลาภยศสรรเสรญิ สรา้งความสุขทางตาหูจมกู

ลิ้นกายกนั เป็นการสรา้งความสุขปลอม สุขปลอมเพราะว่ามนัจะกลายเป็นความทกุขใ์น

บ ัน้ปลาย เวลาทีร่่างกายไมส่ามารถทีจ่ะหาลาภยศสรรเสรญิ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้น

กายได ้ หรอืเวลาทีล่าภยศสรรเสรญิ และความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ี เสือ่มไปหรอื
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ดบัไป หมดไป ใจของเราก็จะเจอกบัความทกุข ์แทนทีจ่ะเจอกบัความสุข แต่ถา้เราไม่ไป

หาลาภยศสรรเสรญิสุข เวลามนัเสือ่มมนัก็จะไมท่าํใหเ้ราทกุข ์ ถา้เรามาหาความสงบของ

ใจ ความหลดุพน้จากความทกุขข์องใจ ดว้ยการสรา้งบารมต่ีางๆ 

ดงันั้นชีวติของเราที่เกดิมาน้ี เป้าหมายที่แทจ้รงิกค็ือการสรา้งบารมีท ัง้ ๑๐ ประการน้ี

เอง เพราะพวกเราทกุคนตอ้งการหลดุพน้จากความทกุขด์ว้ยกนัทกุคน ไมม่ใีครอยากจะ

มคีวามทกุขก์นั ไมม่ใีครอยากทีจ่ะมาแก่ มาเจบ็ มาตายกนั แต่ถา้เราไม่มบีารม ี ๑๐ 

ประการน้ี เราก็จะไม่สามารถยุตกิารกลบัมาเกดิ มาแก่ มาเจบ็ มาตายได ้เพราะเราไม่ได ้

ทาํลายเหตทุีท่าํใหม้กีารเกดิแก่เจบ็ตาย นัน่ก็คอืตณัหาท ัง้ ๓ น้ีเอง แต่ถา้เรามบีารม ี๑๐ 

ประการอยู่ในใจของเรา เราจะสามารถหยุดตณัหาความอยากต่างๆไดอ้ย่างถาวร อย่าง

ไมม่วีนัทีม่นัจะโผลข่ึ้นมาไดอ้กี เมือ่ไมม่ตีณัหาแลว้ การเวยีนว่ายตายเกดิก็หมดไป 

ความทกุขต่์างๆทีเ่กดิจากความแก่ ความเจบ็ ความตาย ก็หมดไป  

น่ีคอืงานของพวกเราทีแ่ทจ้รงิ คอืงานสรา้งบารม ี ๑๐ ประการน้ี ส่วนงานอย่างอื่นนัน้ก็

อาจจะตอ้งสรา้งตอ้งทาํบา้ง เช่นงานทีเ่กี่ยวกบัการดูแลรกัษาร่างกายของเรา เพราะวา่ถา้

เราไมม่ร่ีางกาย ไมม่ชีวีติอยู่ เราก็จะไมส่ามารถมาสรา้งบารม ี๑๐ ประการน้ีได ้เราก็ตอ้ง

มงีานทีเ่กี่ยวกบัการเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง หาปจัจยั ๔ ใหแ้ก่ร่างกาย หาอาหาร หายารกัษา

โรค หาเครื่องนุ่งห่ม และหาทีอ่ยู่อาศยั แต่พอเรามพีอเพยีงแลว้ เราก็ควรทีจ่ะเอาเวลา

ใหก้บัการสรา้งบารมที ัง้ ๑๐ ประการน้ี เพราะวา่ถา้เรามวัแต่หาปจัจยั ๔ ไปตลอด โดยที่

เราไม่สนใจทีจ่ะมาหาสรา้งบารม ี ๑๐ ประการ พอร่างกายน้ีตายไป มนัก็หมดสภาพไป 

แลว้เราก็ยงัตดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ต่อไป ดงันัน้การหาปจัจยั ๔ น้ีก็หาเพือ่ให ้

ร่างกายน้ีมกีาํลงัวงัชาทีจ่ะมาสรา้งบารมที ัง้ ๑๐ ประการน้ี อย่าเอาร่างกายทีม่กีาํลงัวงัชา

ไปหาความสุขตามอาํนาจของตณัหาต่างๆ เช่นไปเทีย่วตามสถานบนัเทงิต่างๆ สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ อนัน้ีเป็นการใชร่้างกายผดิจดุประสงค ์ เป็นการสรา้งโทษใหแ้ก่จติใจ 

เพราะเป็นการสรา้งภพสรา้งชาตใิหแ้ก่จติใจนัน่เอง เราตอ้งเอาร่างกายทีเ่ราเลี้ยงดูดว้ย

ปจัจยั ๔ น้ีมาสรา้งบารม ี๑๐ ประการ คอืมาสรา้งอธิษฐานบารม ีมาสรา้งสจัจะบารม ีมา
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สรา้งวริยิบารม ี มาสรา้งขนัตบิารม ี มาสรา้งเมตตาบารม ี ทานบารม ี ศีลบารม ี เนกขมัม

บารม ีอเุบกขาบารม ีและปญัญาบารม ี 

ถา้เราเริ่มตน้ที่อธิษฐาน แลว้ตามดว้ยสจัจะ ดว้ยวิรยิะ ดว้ยขนัติ เรากจ็ะสามารถกา้ว

ข้ึนไปตามลาํดบัชัน้ได ้ กา้วข้ึนสูก่ารมีความเมตตา สูก่ารทาํทาน สูก่ารรกัษาศีล สูก่าร

ออกจากกาม สูก่ารมีใจที่สงบเป็นอเุบกขา และสูใ่จที่มีความรูค้วามฉลาด คือมีไตร

ลกัษณ์อยูใ่นใจตลอดเวลา ใจของเรากจ็ะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงได ้ น่ีคอื

ข ัน้ตอนทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดบ้าํเพญ็กนัมา ผูใ้ดก็ตาม ถา้ได ้

บาํเพญ็แบบเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็ก็จะไดร้บัผลเช่นเดยีวกนั ไมจ่าํกดัอยู่

ทีเ่พศทีว่ยั ไมไ่ดจ้าํกดัว่าจะตอ้งเป็นผูค้รองเรอืนหรอืเป็นนกับวช ไมจ่าํกดัว่าจะตอ้งเป็น

ชาวพทุธหรอืไมใ่ช่เป็นชาวพทุธ ไมจ่าํกดัวา่จะตอ้งเป็นชาวไทยหรอืชาวต่างประเทศ 

ตราบใด ผูใ้ดก็ตามสามารถทีจ่ะสรา้งบารมที ัง้ ๑๐ ประการน้ีขึ้นมาได ้ตราบนัน้ผูน้ ัน้ก็จะ

สามารถหลดุพน้ จากกองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้การหลดุพน้น้ีไม่ไดอ้ยู่ทีเ่พศ

อยู่ทีว่ยั ไมไ่ดว้า่จะตอ้งเป็นหญงิหรอืเป็นชาย เป็นเดก็หรอืเป็นผูใ้หญ่ ไมไ่ดว้า่จะตอ้ง

เป็นนกับวชหรอืเป็นผูค้รองเรอืน ไมไ่ดว้า่จะตอ้งเป็นผูท้ีน่บัถอืพระพทุธศาสนา ผูใ้ดก็

ตาม ถา้มบีารม ี๑๐ ประการน้ี สามารถทีจ่ะบรรลุได ้เพราะวา่บารม ี๑๐ ประการน้ีบางที

เราก็อาจจะไดส้รา้งมาในอดตีชาตก่ิอนก็ได ้ แลว้ชาตน้ีิเรามาเกดินอกพระพทุธศาสนาก็

ไมไ่ดห้มายความวา่เราไม่มบีารม ี บารมต่ีางๆทีเ่ราไดส้รา้งมาในอดตีชาตมินัก็ตดิมากบั

เรา 

น่ีสาเหตทุีท่าํใหท้าํไมคนทีอ่ยู่นอกศาสนาพทุธ จงึหนัเขา้มาปฏบิตัติามศาสนาพทุธ มา

บวชเป็นพระภกิษุกนั เพราะในอดตีชาตเิขาก็เคยสรา้งบารมต่ีางๆเหลา่น้ีมาแลว้ มนัก็เลย

เป็นตวัทีผ่ลกัดนัใหเ้ขามาสรา้งบารมต่ีางๆต่อไป ทีไ่หนมสีถานทีเ่หมาะสมต่อการสรา้ง

บารม ี เขาก็จะไปทีต่รงนัน้ เช่นในปจัจบุนัเมอืงไทยของเรามสีถานทีท่ีเ่หมาะสมต่อการ

สรา้งบารมที ัง้ ๑๐ ประการ ผูท้ีอ่ยู่ต่างประเทศถงึแมจ้ะอยู่ในประเทศทีม่คีวามเจรญิ

ทางดา้นวตัถมุากกวา่ของเรา เขาก็ยงัอตุส่าหข์า้มนํา้ขา้มทะเลมา เพือ่มาสรา้งบารม ี ๑๐ 

ประการทีใ่นประเทศของเรา เพราะประเทศของเราน้ีเป็นสถานทีท่ีเ่อื้อต่อการสรา้งบารมี
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ท ัง้ ๑๐ ประการ เป็นเหมอืนเน้ือนาทีเ่หมาะต่อการเพาะปลูก เน้ือนาบญุ บญุญเขตเต มี

พระอรยิบคุคลทีจ่ะคอยใหก้าํลงัจติกาํลงัใจ ใหค้วามรู ้ ใหค้วามช่วยเหลอืในการบาํเพญ็

บารมที ัง้ ๑๐ ประการน้ี จงึไมเ่ป็นเรื่องแปลกทีท่าํไมคนต่างชาตจิงึมาถงึเมอืงไทยกนั มา

บวชอยู่ในเมอืงไทยกนั ก็เพราะว่าเขาเหน็ความสาํคญัของบารมที ัง้ ๑๐ ประการน้ีเอง เขา

รูว้า่บารม ี๑๐ ประการน้ี เป็นเหตทุีจ่ะทาํใหเ้ขาไดห้ลดุพน้จากกองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ย

ตายเกดิ และไมม่ทีีไ่หนในโลกน้ี ทีจ่ะเป็นสถานทีท่ีเ่อื้อต่อการสรา้งบารมที ัง้ ๑๐ ประการ

น้ีเท่ากบัประเทศไทยของพวกเรา พวกเราจงึควรมคีวามภมูใิจและก็ควรพยายามทีจ่ะตกั

ตวงประโยชนอ์นัน้ีใหไ้ด ้อย่าทาํตวัเป็นเหมอืนทพัพใีนหมอ้แกง อยู่กบัแกงมาตลอดเวลา

แต่ไมรู่คุ้ณค่าของแกงเลยวา่เป็นแกงอะไร ขอใหเ้ราอยู่กนัแบบลิ้นกบัแกง ใหเ้หน็

ความสาํคญัของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ใหเ้หน็ประโยชนข์องการสรา้งบารมี

ท ัง้ ๑๐ ประการน้ี เพือ่ทีเ่ราจะไดทุ้่มเทชวีติจติใจของพวกเราใหก้บัการสรา้งบารมที ัง้ ๑๐ 

ประการน้ี เพราะไมม่อีะไรจะใหคุ้ณใหป้ระโยชนแ์ก่จติใจของเราไดม้ากเท่ากบัการสรา้ง

บารมที ัง้ ๑๐ ประการน้ี ถา้เราไมส่รา้งและไมท่าํภารกจิน้ีใหเ้สร็จภายในชาติน้ี เราก็ยงั

จะตอ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิต่อไป และคราวหนา้เรากลบัมาเกดิเราอาจจะไมม่ี

พระพทุธศาสนามาเป็นผูน้าํทางใหแ้ก่พวกเรา ตอนนัน้เราก็อาจจะตอ้งคลาํทางกนัไป

เหมอืนคนตาบอด จนกวา่เราจะไดไ้ปพบพระพทุธเจา้องคต่์อไป ทีจ่ะมาดงึพาใหเ้ราไดม้า

สรา้งบารม ี๑๐ ประการกนัอกี เพือ่ทีใ่หเ้ราจะไดห้ลดุพน้จากการเวยีนว่ายตายเกดิต่อไป 

 

ดงันัน้ ขอใหเ้รารบีใชเ้วลาทีม่คุีณค่าน้ีใหก้บัการสรา้งบารมที ัง้ ๑๐ ประการน้ีเถดิ อย่าไป

เสยีเวลากบัการสรา้งสิง่ต่างๆท ัง้หลายในโลกน้ี ทีใ่หค้วามสุขปลอม คอืความสุขช ัว่

ประเดีย๋วประดา๋ว แลว้ก็กลายเป็นความทกุขต์ามมาทหีลงั น่ีคอืเรื่องของความสาํคญั

ของการมาวดั เพือ่มาสรา้งบารมที ัง้ ๑๐ ประการน้ี ขอใหท้่านจงนาํเอาไปพนิิจพจิารณา

และปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจงึขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี ขออนุโมทนาใหพ้ร 
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ถาม เวลาทีต่อ้งระงบัความหงดุหงดิไมพ่อใจคนทีเ่รารูจ้กั ดฉินัพยายามบรกิรรมพทุโธ 

เพือ่ระงบัความโกรธ ไมเ่อาเรื่องต่างๆกลบัมาคดิ แต่พอเหน็หนา้หรอืเหตกุารณ์

อกี อาการไมพ่อใจก็แสดงออกทนัททีางสหีนา้ของเรา ท ัง้ทีเ่ราก็ไมช่อบการ

กระทาํหรอืความขุน่มวัในใจเลย นอกจากบรกิรรมพทุโธ เราตอ้งนึกถงึคนทีท่าํ

ใหเ้ราหงดุหงดิ แลว้พจิารณาใหเ้หน็ไตรลกัษณข์องคนนัน้ หรอืการกระทาํนัน้อยู่

บ่อยๆ เหมอืนฝึกซอ้มทาํการบา้น เพือ่เวลาเจอเหตกุารณเ์ราจะไดม้สีตคิวบคุมใจ

ไดท้นั เขา้ใจถกูไหมคะ หรอืควรบรกิรรมพทุโธไปเรื่อยๆ โดยไมต่อ้งพจิารณาคะ 

ตอบ มนัก็ตอ้งใชท้ ัง้สองอย่างช่วยกนั เพราะวา่อย่างใดอย่างหน่ึงก็อาจจะมกีาํลงัไมพ่อ 

ถงึแมเ้ราจะรูว้่าเขาเป็นไตรลกัษณ ์แต่ถา้ใจของเรายงัไมเ่ป็นอเุบกขา มนัก็ยงัอดที่

จะไปรกัไปชงัเขาไมไ่ด ้ แต่ถา้เรามอีเุบกขาแลว้ ถา้เราไปเหน็เขา มนัก็อาจจะเกดิ

ความรกั ชงัขึ้นมา เราก็ตอ้งใชป้ญัญา มนัก็ตอ้งมที ัง้สองอย่าง มที ัง้อเุบกขา แลว้

ก็มที ัง้ปญัญา มนัก็จะช่วยกนัทาํใหใ้จของเราน้ี สกัแต่วา่รูไ้ด ้ ไมไ่ปมคีวาม

หงดุหงดิราํคาญกบัคนทีเ่ราเหน็ 

ถาม อ่านหนงัสอืเลม่หน่ึงเขาบอกวา่ ไมค่วรแผ่เมตตาใหค้นตาย เพราะจะทาํใหไ้ม่

สามารถเขา้ถงึอปุจารสมาธิ หรอือปัปนาสมาธิ จรงิหรอืคะ เพราะอะไรคะ 

ตอบ ความแผ่เมตตามนัไม่เกีย่วกบัการเจรญิสมาธิ แผ่เมตตาน้ีก็คอืใหเ้ราแผ่ใหก้บั

สรรพสตัว ์ ไมว่า่จะเป็นคนเป็นหรอืคนตาย แผ่ไดห้มด คนทีต่ายไปแลว้เราก็แผ่

ความเมตตาใหก้บัเขาได ้ เช่นถา้เวลาเรานัง่สมาธิแลว้จติของเรา ไปรบัรูด้วง

วญิญาณของผูอ้ื่น เขามาขอความเมตตา เราก็ใหค้วามเมตตากบัเขาได ้อนัน้ีหรอื

เปลา่ทีอ่าจจะเป็นความเขา้ใจผดิคิดวา่ เวลาแผ่เมตตาจะทาํใหใ้จไมเ่ขา้สู่อปัปนา

สมาธิได ้ เพราะเวลาใจจะรบัรูก้บัผูท้ีต่ายไปแลว้นัน้ จะตอ้งอยู่ในอปุจารสมาธิ 

ไมไ่ดอ้ยู่ในอปัปนาสมาธิ เรื่องอปุจาร-สมาธิน้ี มนัเป็นเรื่องความสามารถพเิศษ

ของผูท้ีเ่จรญิสมาธิ บางคนก็ไมม่ ี บางคนเจรญิสมาธิแลว้ก็จะเขา้สู่อปัปนาสมาธิ

เพยีงอย่างเดยีว ไมไ่ปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆทีเ่ป็นเกี่ยวกบัเรื่องเสยีงทพิย ์ กลิน่ทพิย ์

รูปทพิย ์ อะไรต่างๆน้ี แต่บางคนน้ีจะมวีาสนาหรอืมคีวามสามารถพเิศษ เวลาจติ
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สงบแลว้มกัจะออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ นิมติต่างๆ ซึง่การรบัรูเ้รื่องราวในนิมติ

ต่างๆน้ี มนัก็ไมเ่ป็นประโยชนต่์อการเจรญิวปิสัสนาภาวนา เพราะมนัไมไ่ดท้าํให ้

จติมอีเุบกขา  

ดงันัน้ ถา้ผูท้ีต่อ้งการทีจ่ะไปทางวปิสัสนา ไปสู่การหลดุพน้น้ี ไมค่วรทีจ่ะไปให ้

ความสาํคญัต่ออปุจารสมาธิ ถา้จติมวีาสนาแลว้จะไปทางนัน้ก็ควรจะดงึกลบัเขา้

มาใหเ้ขา้สู่อปัปนาสมาธิ ดว้ยการใชส้ตดิงึกลบัเขา้มา จะใชส้ตดิว้ยการบริกรรม 

หรอืดูลมหายใจเขา้ออก หรอืใชส้ตดิงึเขา้มาก็ได ้ แลว้แต่ ขอ้สาํคญัถา้เรายงัไม่

หลดุพน้ เราไม่ควรที่จะไปเสยีเวลากบัการไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆในอปุจารสมาธิ 

ถงึแมว้า่อาจจะเป็นเรื่องทีน่่าตื่นเตน้ยนิด ี แต่มนัก็เหมอืนกบัการไปท่องเทีย่วทาง

ร่างกาย จะทาํใหเ้ราเสยีเวลาต่อการบาํเพญ็เพือ่การหลดุพน้ ดงันัน้ถา้เรามวีาสนา

ทีจ่ะไปทางอปุจารสมาธิ ก็ขอใหเ้ราดงึใจกลบัเขา้มาเวลาใจจะออกไปรบัรูเ้รื่องราว

ต่างๆ ใหจ้ติเขา้ไปสู่อปัปนาสมาธิ ใหจ้ติมแีต่ความสงบ อนัน้ีคอืเรื่องของอปุจาระ

กบัอปัปนาสมาธิ  

แต่เรื่องของความแผ่เมตตา ความจรงิแลว้เราแผ่ไดเ้วลาทีเ่ราไมไ่ดอ้ยู่ในอปัปนา

สมาธิ เวลาอยู่ในอปัปนาสมาธิน้ี ทาํอะไรไม่ไดเ้ลย เพราะจติหยุดคดิ หยุดทาํ

อะไรต่างๆ จะแผ่เมตตาก็ตอ้งรอออกจากสมาธิมาแลว้ หลงัจากทีเ่ราเลกินัง่สมาธ ิ

ก่อนทีเ่ราจะลกุไปทาํอะไร เราก็แผ่เมตตาก็ได ้ แต่ความจรงิแผ่เมตตาแบบน้ีก็ยงั

ไมไ่ดเ้ป็นการแผ่เพราะไม่มผูีร้บั เราตอ้งแผ่ตอนทีม่ผูีม้ารอรบัความเมตตาจาก

เรา เหมอืนกบัการใหเ้งนิทอง ใหด้ว้ยการเขยีนเชค็โดยไมม่ผูีร้บัน้ี ไมรู่เ้ขยีนไปให ้

ใคร ตอ้งมผูีม้ารบั มชีื่อนัน้ชื่อน้ี เราก็เขยีนเชค็ใส่ชื่อเขาไป เขาก็จะไดร้บัเงนิทีเ่รา

ใหก้บัเขาไป ความเมตตาก็เป็นเหมอืนกบัเงนิทอง มนัเป็นความสุขใจ ผูท้ีไ่ดร้บั

ความเมตตาก็จะมคีวามสุขใจ ดงันัน้เราตอ้งแผ่เมตตาในตอนทีม่ผูีร้บั เช่นเวลาที่

เราพบปะกบัผูค้นต่างๆ เราก็ใหค้วามเมตตากบัเขา แทนทีจ่ะหนา้บึ้งตงึ แยก

เขี้ยว เราก็ยิ้มใหเ้ขาอย่างน้ี แทนทีจ่ะด่าเขา เราก็พูดดีๆ กบัเขา อนัน้ีคอืเรื่องของ

การแผ่เมตตา ตอ้งแผ่ตอนทีม่ผูีร้บั แต่ตอนที่เราแผ่ในขณะที่เราออกจากสมาธิ
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มา อนันั้นเป็นการทาํการบา้น เป็นการเตรยีมตวัสอนตวัเราใหรู้จ้กัการแผ่

เมตตา ว่าจะตอ้งแผ่เมตตาอยา่งไร สพัเพ สตัตา อเวรา โหนต ุแปลวา่อย่ามเีวร

กนั สพัเพ สตัตา อพัยาปชัฌา โหนต ุ แปลวา่อย่าเบยีดเบยีนกนั สุข ี อตัตานงั 

ปรหิรนัต ุแปลวา่ขอใหท้กุคนมคีวามสุข อย่างน้ีเป็นตน้  

น่ีคอืคุณสมบตั ิคุณลกัษณะของการมีความเมตตา คือไม่จองเวร ไม่เบียดเบียน 

และปรารถนาใหผู้อ้ืน่มีความสุข พอเราไปเจอคนหรอืเจอสุนขั หรอืเจออะไร 

สตัว ์เทวดาหรอืผ ีกต็าม ตอนนัน้เราก็แผ่ใหเ้ขาได ้แต่ไมไ่ดแ้ผ่เพือ่ไลเ่ขานะ บาง

ทเีจอผน่ีีชอบแผ่กนั แต่แผ่แบบใหเ้ขาไป อนัน้ีไมเ่รียกวา่เมตตาแลว้ ถา้ไลเ่ขาไป

น้ีก็แสดงวา่ไมเ่มตตาแลว้ แผ่เมตตาก็คอืใหเ้ขาอยู่ ถา้เขาตอ้งการอะไรก็ถามเขา 

เดอืดรอ้นอะไร เราช่วยเหลอือะไรไดไ้หม ตอ้งแผ่เมตตาแบบนัน้ อย่างคุณแมช่ี

แกว้น่ี ท่านเวลานัง่สมาธิ ก็จะมพีวกสตัวท์ีต่ายแลว้ หมปู่าเอย ควายเอย เขา้มา

ในสมาธิ แลว้ก็มาขอความเมตตา ท่านก็ใหค้วามเมตตากบัเขาไป สอนธรรมะ

ใหก้บัเขาไป น่ีแหละคอืการแผ่เมตตา แต่เวลาทีเ่ราเลกิจากการนัง่สมาธิแลว้ เรา

สวด สพัเพ สตัตา น้ี เป็นการสอนใจ เป็นการทาํการบา้น เพือ่เวลาทีเ่ราไปเจอ

ขอ้สอบเราจะไดท้าํขอ้สอบได ้ ถา้เราไมเ่ตรยีมตวั สอนใจไว ้ พอเราไปเจอใครที่

เขาทาํอะไรไมด่กีบัเรา แทนทีเ่ราจะแผ่เมตตา เราก็อาจจะแผ่ความโกรธไปใหก้บั

เขาแทน อนันัน้เพราะว่าเราไม่ไดเ้ตรยีมตวัทาํการบา้นเอาไวก่้อน น่ีคอืเรื่องของ

การแผ่เมตตา แผ่ไดท้กุเวลา นอกจากเวลาทีอ่ยู่ในอปัปนาสมาธิเท่านัน้ 

ถาม เวลาเราอทุศิบญุ มคีนบอกใหอ้ทุศิใหเ้ทวดาประจาํตวัเราท ัง้หมดก่อน แลว้ค่อย

ขอใหเ้ทวดาประจาํตวัเรา แบ่งใหเ้จา้กรรมนายเวร ใหพ้อ่แมช่าตน้ีิก่อน ผบีา้นผี

เรอืน โน่นน่ีนัน่ ถา้เราอทุศิเองเขาบอกวา่ จะโดนรุมมากเกนิไป จรงิหรอืคะ 

ตอบ คอืผูท้ีจ่ะมารบัส่วนบญุของเราน่ี ก็อยู่ทีว่า่ เขาอยู่ในฐานะทีเ่ขาตอ้งมาขอเรา

หรอืไม ่ถา้เขาเป็นพวกทีม่บีญุ พวกเทวดาท ัง้หลายน้ี เขาไมม่ารอรบัส่วนบญุทีเ่รา

อทุศิหรอก เพราะบญุทีเ่ราอทุศิน้ีมจีาํนวนนอ้ยมาก เหมอืนกบัเงนิทีเ่ราใหข้อทาน 

คดิดูส ิถา้เราจะใหเ้งนิขอทานแลว้ใหค้นเป็นรอ้ยมารบักนัน้ี เขาจะไดก้นัคนละซกั
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กี่สตางค ์ เพราะฉะนัน้ส่วนใหญ่เราจะอทุศิเจาะจงใหก้บับคุคลใดบคุคลหน่ึงเสยี

มากกวา่ เช่นคนทีเ่พิง่ตายไปน้ี เรากลวัวา่เขาจะไม่มบีญุพอทีจ่ะไปเป็นเทพ หรอื

กลวัเขาจะไปเป็นเปรต ก็เลยทาํบญุเยอะๆ อทุศิใหเ้ขาไปเยอะๆ เพือ่เขาจะได ้

อาศยับญุอทุศิน้ีพาใหเ้ขาไปสู่สุคตไิด ้แทนทีจ่ะไปอบาย อย่างน้ีเป็นตน้ แต่ถา้เรา

ไมม่คีนทีต่ายหรอืคนทีเ่ราคดิถงึ เราก็ทาํแบบหลวงตาพาทาํ แผ่เมตตาใหก้บั

สรรพสตัวท์ ัง้หลาย เปิดโลกธาต ุ ใครอยู่ทีภ่พไหนภมูไิหน แต่กลบัมาตกทกุขไ์ด ้

ยาก จะตอ้งมารบัส่วนบญุส่วนน้ีก็มาเอาไป อนัน้ีก็ทาํ สาํหรบัพวกทีบ่างที

ตอ้งการรบัส่วนบญุ แต่ไมม่ญีาตพิีน่อ้งทีเ่ชื่อในเรื่องการทาํบญุ การอทุศิบญุ เขา

ก็จะไมม่ใีครอทุศิบญุใหก้บัเขา ก็ตอ้งอาศยัชาวพทุธอย่างพวกเราทีม่คีวามเมตตา 

ทีป่รารถนาใหผู้อ้ื่นมคีวามสุขน้ี มาอทุศิบญุใหก้บัเขากนั ดงันัน้เรื่องของการอุทศิ

บญุน้ี มนัก็แลว้แต่ละคน วา่มคีวามคดิถงึใคร มคีวามรกัใคร มคีวามเป็นห่วง

ใคร ก็อทุศิไปตามความรูส้กึของตน ไมจ่าํเป็นจะตอ้งทาํตามที่คนนัน้บอก วา่ให ้

ทาํอย่างนัน้ ใหท้าํอย่างน้ี ไมเ่กี่ยวกนั เหมอืนกบัเราจะใหเ้งนิใคร เราไมต่อ้งมี

เงือ่นไขวา่จะตอ้งใหค้นนัน้ก่อนคนน้ีก่อน เราอยากจะใหค้นน้ีเราก็ใหค้นน้ีคน

เดยีวไปก็ได ้เรื่องของเรา 

ถาม ปจัจบุนัเวลานัง่สมาธิจะพทุโธถี่ๆ ไปเรื่อยๆ แต่มอียู่ช่วงหน่ึงบริกรรมพทุโธถีม่าก

เหมอืนจะหมดลมหายใจ จากนัน้เหมอืนความรูส้กึจากช่วงคอพุง่ลงไปทีช่่วงทอ้ง 

แลว้รูส้กึโลง่สบายขึ้นมาก แต่ยงัรูส้กึถงึลมหายใจเบาบางอยู่ นัง่สมาธิเป็นแบบน้ี

บ่อยครัง้ ต่อจากน้ีควรทาํอย่างไรต่อครบั ใหพ้ทุโธต่อหรอืหยุดใหอ้ยู่กบั

ความรูส้กึนัน้ดคีรบั 

ตอบ ถา้มนัวา่งมนัสงบมนัสบายจะหยุดก็ได ้ แต่ถา้รูส้กึวา่มนัยงัไมเ่ต็มที ่ เหมอืนกนิ

ขา้วยงัไมอ่ิ่ม ก็พทุโธต่อไป กนิขา้วต่อไป เพราะความสงบมนัมหีลายระดบั ที่

ท่านเรยีกวา่ฌานข ัน้ต่างๆ มนัก็เป็นความสงบ แต่ความสงบมนัลกึและละเอยีด

มากไมเ่ท่ากนั ฌานทีห่น่ึงก็อยู่ในระดบัหน่ึง ฌานทีส่องก็ลกึเขา้ไป ฌานทีส่ามก็
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ยิ่งลกึเขา้ไป จนถงึฌานทีส่ีม่นัถงึจะน่ิงสงบจรงิๆ ถา้ยงัไมน่ิ่งสงบ ยงัมอีะไรใหร้บั

รูอ้ยู่ ก็แสดงวา่ยงัไมส่งบเต็มที ่ก็ควรทีจ่ะภาวนาต่อไป 

ถาม ถา้ฆราวาสสาํเร็จธรรมแลว้ไมบ่วช ตอ้งตายจรงิหรอืเปลา่คะ 

ตอบ บวชหรอืไมบ่วชก็ตอ้งตายดว้ยกนัทกุคน สาํเร็จหรอืไมส่าํเร็จก็ตอ้งตายดว้ยกนั

ทกุคน ไมม่ใีครไมต่าย ไมเ่กี่ยวกนั คนทีส่าํเร็จแลว้จะไมบ่วชก็ไมต่ายหรอกถา้

ยงัไมถ่งึเวลาทีจ่ะตาย พอดคีนเขาไปเอาเรื่องทีม่นัเกดิขึ้น กบัคนทีส่าํเร็จแลว้ตาย

ภายในเจด็วนัมาเป็นขอ้อา้งกนั เช่นพอ่ของพระพทุธเจา้ ก็บรรลุแลว้ก็ตายภายใน

เจด็วนั บรรลกุ่อนจะตายเจด็วนั ก็เลยคดิว่าพอบรรลแุลว้เป็นฆราวาสแลว้ไมไ่ด ้

บวชก็ตอ้งตายภายในเจด็วนั หรอืนายพาหยิะทีไ่ปถามธรรมของพระพทุธเจา้ 

ในขณะทีท่่านทรงบณิฑบาต พระพทุธเจา้ก็แสดงธรรมส ัน้ๆว่า ใหส้กัแต่วา่รู ้ สกั

แต่วา่เหน็ สกัแต่วา่ไดย้นิ เขาก็บรรลธุรรมขึ้นมา เขาก็ขออนุญาตไปเตรยีม

บรขิารเพือ่จะมาขอบวช ในระหวา่งทางไปเตรยีมตวักถ็กูกระทงิขวดิตาย 

พระพทุธเจา้ทรงทราบขา่วก็บอกใหท้าํฌาปนกจิแลว้ก็บรรจกุระดูกเขาไวใ้นสถูป 

แสดงวา่เป็นการรบัรองวา่ ท่านผูน้ี้ไดบ้รรลแุลว้ ไดห้ลดุพน้แลว้ แลว้ก็ตายไป

ก่อนทจีะไดบ้วช ก็เลยมาเป็นความคดิเหน็กนัวา่ ถา้เป็นฆราวาสแลว้บรรลุแลว้

ไมไ่ดบ้วชภายในเจด็วนัจะตอ้งตาย ซึง่มนัไมไ่ดเ้ป็นเหตเุป็นผล เป็นเพยีง

เหตกุารณส์องเหตกุารณ ์ ทีเ่ขามาใชเ้ป็นขอ้ตดัสนิใจวา่จะตอ้งเป็นอย่างน้ี เท่า

นัน้เอง ฉะนัน้มนัไมเ่กี่ยวกนั เรื่องความเป็นความตายน้ีจะบรรลหุรอืไมบ่รรลมุนั

ตายดว้ยกนัทกุคน จะเป็นพระหรอืไมเ่ป็นพระมนัก็ตาย ไมเ่กี่ยวกนั ไมต่อ้งกลวั 

ถา้เป็นฆราวาสแลว้บรรลุหลดุพน้น้ีก็ไมต่อ้งกลวั ถา้มนัหลดุพน้แลว้ก็ไมก่ลวัตาย

อยู่ด ีตายก็ตายไมม่คีวามหมายอะไร อยู่ก็ไดต้ายกไ็ด ้ตายกลบัสบายกวา่ไมต่อ้ง

มาคอยเลี้ยงร่างกาย เพราะไมม่อีะไรทีจ่ะตอ้งการจากในโลกน้ีอกีแลว้ ทีอ่ยู่ก็อยู่

เพือ่ผูอ้ื่นเท่านัน้ อย่างพระพทุธเจา้ ทีอ่ยู่กอ็ยู่เพือ่ส ัง่สอนธรรมะใหแ้ก่ผูอ้ื่นเท่านัน้ 

ถาม ผมนัง่สมาธิแรกๆ นัง่ได ้๓๐ ถงึ ๔๐ นาท ีรูส้กึทกุขเวทนาหนกัมาก ตวัส ัน่ ปวด

ขาไปหมด แลว้ก็ตอ้งเลกินัง่ แต่พอผมฝึกขนัตคิอือดทนต่อความเจบ็ปวด ผมจงึ
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ผ่านอาการเจบ็ปวดมาได ้ ทกุวนัน้ีนัง่ไดน้านสุด ๑ ช ัว่โมง พอเวทนาเกดิก็สกัแต่

วา่รู ้ เอาจติมาอยู่กบัพทุโธหรอืลมหายใจเขา้ออก แต่พอจติแวบ๊ไปคดิถงึอาการ

ปวด เวทนาก็พรอ้มทีจ่ะโจมต ี ผมอดทนไดส้องถงึสามรอบเท่านัน้เวลาทีจ่ติไป

คดิถงึเวทนา เป็นอย่างน้ีมานานแลว้ครบั จนเมือ่วานรุ่นพีค่นหน่ึงบอกวา่ ถา้เกดิ

เวทนาแลว้เอาจติไปผูกกบัลมหายใจเขา้ออก หรอืพทุโธ จะทาํใหส้งบ

เพยีงช ัว่คราว พอจติไม่น่ิงมนัจะกลบัมาปวดอกี เขาแนะนาํใหพ้จิารณาอาการ

ปวดเลย โดยใชป้ญัญา แลว้อาการปวดมนัจะหาย ถกูตอ้งหรอืไมค่รบั 

ตอบ อาการปวดของร่างกาย อาจจะหายหรอืไมห่าย จากการพจิารณาทางปญัญา แต่

อาการปวดทางใจน้ีจะหาย แลว้อาการปวดทางใจน้ี เป็นตวัทีรุ่นแรงกวา่ความ

ปวดทางร่างกาย ทีท่นไมไ่ดไ้มใ่ช่เพราะความปวดของทางร่างกาย แต่เพราะความ

ปวดทางใจทีเ่กดิจากความอยากใหค้วามปวดทางร่างกายหายไป หรอือยากจะหนี

จากความปวดน้ีไป พอหนีไมไ่ดห้รอืความปวดไม่หาย ความทกุขท์รมานใจก็จะ

เกดิขึ้นมา เน่ืองจากมคีวามอยากใหม้นัหาย ถา้เราพจิารณาดว้ยปญัญา แลว้เหน็

โทษของความอยากใหค้วามเจบ็ความปวดของร่างกายหายไป และยอมรบัวา่

ความเจบ็ปวดของร่างกายเป็นเรื่องปกต ิทีเ่ราไมส่ามารถทีจ่ะไปควบคุมบงัคบัมนั

ได ้มนัเป็นอนตัตา เราอยู่กบัมนัได ้ เพยีงแต่เราตอ้งทาํใจใหเ้ฉยปลอ่ยวางเทา่นัน้ 

ถา้เราเฉยปลอ่ยวาง ไมม่คีวามอยากใหม้นัหาย ความทกุขท์างใจก็จะไมม่ ี พอ

ความทกุขท์างใจไมม่ ี ใจก็จะสงบเยน็สบาย จะเหมอืนกบัวา่ไมไ่ดน้ ัง่สมาธิ 

เหมอืนกบัตอนทีไ่มไ่ดน้ ัง่สมาธิ หรอืตอนทีไ่มม่คีวามเจบ็ปวด มคีวามเจบ็ปวด

หรอืไมม่คีวามเจบ็ปวดก็จะมคีวามรูส้กึเท่ากนั ไมเ่ดอืดรอ้น อนัน้ีเป็นผลทีเ่กดิ

จากการใชป้ญัญาทีจ่ะดบัความเจบ็ปวดทางใจได ้ แต่ความเจบ็ปวดทางร่างกายน้ี 

อาจจะเบาตามลงไปดว้ยก็ได ้ เพราะบางทคีวามเจ็บปวดของทางร่างกาย กเ็กดิ

จากการขยายของใจ เราไปขยายความรูส้กึขึ้นมาเอง พอใจเราสงบมนัก็หยุดทาํ

หนา้ทีข่ยายความเจบ็ปวดของร่างกาย ก็เลยรูส้กึวา่ความเจบ็ปวดของร่างกายที่

เมือ่กี้ รูส้กึวา่มนัรุนแรง มนักลบัไมรุ่นแรง มนัเบาลงไป อนัน้ีก็เป็นได ้ หรอืบางที

หายไปเลยก็เป็นไดเ้หมอืนกนั แต่ไมส่าํคญั เรื่องของความเจบ็ปวดของร่างกายน้ี 
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เราไม่ใหค้วามสาํคญักบัมนั มนัจะอยู่ไมอ่ยู่ มนัจะเบาไมเ่บา ไมเ่ป็นไร ขอให ้

ความเจบ็ปวดทางใจมนัหายไปเท่านัน้ และมนัจะหายก็ต่อเมือ่เราใชป้ญัญา

พจิารณาวา่ มนัเกดิจากความอยากของเราเอง ความอยากใหค้วามเจบ็ปวดของ

ร่างกายหายไป และเราเหน็โทษของความอยากน้ีแลว้เราหยุดมนั ยอมรบัความ

เจบ็ปวดของทางร่างกาย ใจของเราก็จะสงบ แลว้ก็จะไมท่กุขก์บัความปวดของ

ทางร่างกาย 

ถาม ถา้เราใชป้ญัญาพจิารณาว่า กายเราน้ีเป็นเพยีงรูปขนัธท์ ัง้หา้ ประกอบเป็นตวัรูป

เราขึ้นมา เราจะพจิารณาต่อไปอย่างไรครบั 

ตอบ ก็พจิารณาเหมอืนตุก๊ตาตวัหน่ึง ตุก๊ตาเวลาเราเอาเขม็ไปทิม่ไปแทงขามนัแขนมนั 

มนัก็ไมร่อ้งไมรู่ส้กึอะไร กระดูกของเรามนัก็เหมอืนกบัแขนขาของตุก๊ตา ตอนน้ี

มนัรูส้กึเจบ็ปวด แต่ตวักระดูกเองมนัไมรู่ว้่ามนัเจ็บมนัปวดหรอก ผูท้ีรู่ค้อืใจ 

แลว้ใจก็ไม่ไดเ้จบ็ไมไ่ดป้วดไปกบัความเจ็บปวดของกระดูก เพราะฉะนัน้ มนัจะ

เจบ็ขนาดไหนใจใหม้หีนา้ทีเ่พยีงแต่รบัรูเ้ท่านัน้ก็พอ แลว้ก็ร่างกายมนัจะเจบ็

จนกระท ัง่มนัแตกไป ก็ปลอ่ยมนัแตกไป ร่างกายไมรู่ส้กึความเจบ็ความแตกของ

มนัหรอก เวลาคนตายเราเอาไปเผา มนัรอ้งหรอืเปลา่ มนัดิ้นหรอืเปลา่ มนัไมรู่ ้

เรื่อง มนัก็เหมอืนตุก๊ตาตวัหน่ึงดีๆ น่ีเอง ทีม่นัดิ้นก็เพราะมใีจมารบัรู ้ แลว้ใจน่ี

แหละเป็นผูด้ิ้น ไมใ่ช่ร่างกายทีเ่ป็นผูด้ิ้น เพราะฉะนัน้ถา้ใจสงบแลว้มนัก็จะไมด่ิ้น 

มนัจะปลอ่ยใหร่้างกายน้ีเป็นเหมอืนตุก๊ตาไปตวัหน่ึง ไมยุ่่งกบัมนั 

ถาม เวลาก่อนผมนัง่ ผมจะมองนาฬกิาดูวา่วนัน้ีเราทาํไดน้านเพยีงไร เพือ่ดูผลของ

การปฎบิตั ิแต่ก็ไมไ่ดย้ดึตดิกบัเวลา เพราะจะไปตดิอยู่ทีเ่วทนา จนเรารูไ้ดเ้องวา่

กี่นาทแีลว้ ผมปฏบิตัอิย่างน้ีถกูหรอืไมค่รบั 

ตอบ คอืดูนาฬกิาหรอืไมดู่นาฬกิาน้ีมนัไมส่าํคญั สาํคญัทีว่า่ถา้เรามนีดั หรอืวา่มงีาน

การทีจ่ะตอ้งทาํ เราก็อาจจะตอ้งดูนาฬกิา เพือ่ทีเ่ราจะไดไ้มน่ ัง่เกนิเวลา ถงึเวลา

จะตอ้งไปทาํงานจะไดไ้ปได ้ เรื่องนาฬกิามนัก็มแีค่น้ี เวลาภาวนาจรงิๆ สมยั
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พระพทุธเจา้ไมเ่หน็มนีาฬกิาเลย ทาํไมท่านบรรลกุนัได ้ หลดุพน้กนัได ้ ไม่สาํคญั 

เวลานัง่เราไม่ไดว้ดัดว้ยนาฬกิา ดว้ยเวลา เราวดัดว้ยความสงบ ดว้ยผลวา่นัง่

แลว้ไดผ้ลหรอืไมไ่ดผ้ล สงบมากหรอืสงบนอ้ย สงบนานหรอืสงบไมน่าน อนัน้ี

เป็นตวัวดัการปฏบิตัขิองเราต่างหาก ส่วนการทีน่ ัง่แลว้ถงึเวลาหน่ึงมนัจะเกดิ

เวทนาขึ้นมา ก็เพราะว่าสตเิราหมดกาํลงัทีจ่ะไปควบคุมสงัขาร ความคิดปรุงแต่ง 

พอความคดิปรุงแต่งมนัปรุงแต่งขึ้นมา มนัก็จะไปปรุงทีเ่วทนาทนัท ี แลว้พอไป

ปรุงแต่งเวทนา มนัก็เกดิความทกุขใ์จเกดิความอยากขึ้นมาทนัท ี มนัก็เลยทาํให ้

ทนนัง่ต่อไปไมไ่ด ้ถา้เรามสีตมิกีาํลงัควบคุมใหม้นัอยู่กบัพทุโธๆ ต่อไปได ้มนัไม่

ไปปรุงแต่งเรื่องเวทนา มนัก็จะนัง่ต่อไปได ้ เพราะฉะนัน้ ถงึเวลานัน้แลว้เราตอ้ง

ดนัสตต่ิอไป บงัคบัใหพ้ทุโธ พทุโธ ต่อไป อย่าไปสนใจคดิถงึเรื่องของความเจบ็

ของร่างกาย ถา้เราดนัมนัผ่านไปได ้ เดีย๋วความเจ็บนัน้ก็จะหายไป มนัก็จะผ่าน

ไปไดอ้กีข ัน้หน่ึง มนัเป็นข ัน้ๆ เวทนาก็มหีลายตวัดว้ยกนั แต่ละตวัมนัก็จะมาโผล่

ตอนทีส่ตขิองเราอ่อนกาํลงัลง ถา้เราอยากจะผ่านมนัเราก็ตอ้งเพิม่สตขิึ้นไป หรอื

ไมเ่ช่นนัน้ก็ตอ้งใชป้ญัญา แยกใจออกจากร่างกาย ออกจากเวทนา แลว้ถงึจะ

ผ่านมนัไปได ้

ถาม ผมนัง่ภาวนาโดยดูลมเป็นหลกั พอจติเริ่มสงบ จะเกดิอาการรวมลง ลมหายใจ

หยุดไปช ัว่ขณะ แลว้ก็มขีึ้นใหม ่ บางครัง้รวมแรงมากตรงกลางหนา้อก แลว้ก็

คลาย ลมหายใจกลบัมา น่ีเป็นอาการของขณิกสมาธิหรอืเปลา่ครบั แลว้เราจะมี

วธิีหรอือบุายอย่างไรใหจ้ติรวมแลว้สงบคงทีไ่ดอ้ย่างต่อเน่ืองครบั 

ตอบ ก็ตอ้งภาวนาต่อไป พอจติเริ่มกลบัมารูท้ีล่มหายใจ ก็ดูลมต่อไป ดูไปจนกวา่มนั

จะรวม รวมนานหรอืไมน่านก็แลว้แต่กาํลงัของสต ิ แลว้ถา้มนัถอนออกมา ถา้เรา

มสีต ิมคีวามเพยีร เราก็ดูลมต่อไป อย่าเลกิ นัง่ไปเรื่อยๆ ดูลมไปเรื่อยๆ จนกวา่

มนัจะสงบไดน้านต่อไป 

ถาม การทาํกรรมฐานกบัการนัง่สมาธิ เหมอืนและแตกต่างกนัอย่างไรคะ 
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ตอบ มนัเป็นคาํพดูทีม่นัต่างกนั แต่การปฏบิตักิ็เหมอืนกนั นัง่กรรมฐานหรอืนัง่สมาธิก็

น ัง่เพือ่ทาํใจใหส้งบ กรรมฐานก็คอือานาปาณสต ิก็เป็นกรรมฐานอย่างหน่ึง นัง่ดู

ลมก็เรยีกวา่นัง่กรรมฐาน นัง่ดูลมก็เรยีกวา่นัง่สมาธิ มนัก็เป็นคาํทีใ่ชแ้ทนกนัได ้

ถาม และถา้เหมอืนกนั ทาํเองทีบ่า้นใหผ้ลเหมอืนกนัหรอืไมค่ะ 

ตอบ ผลอยู่ทีว่า่สถานที ่มนัก็อยู่ทีว่า่สถานทีม่นัสงบหรอืวุน่วาย ถา้สถานทีวุ่น่วายมนัก็

สงบยาก ถา้สถานทีส่งบมนัก็สงบงา่ย แต่มนัก็ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่ถานทีเ่พยีงอย่างเดยีว 

มนัอยู่ทีส่ตดิว้ย ถา้มสีถานทีส่งบแต่ใจไมม่สีต ิ มนัก็ไมส่งบ แต่อยู่ในสถานที่

วุน่วาย แต่ถา้มสีตมิาก กาํลงัมากก็อาจจะสงบได ้ เพราะฉะนัน้มนัก็ตอ้งมที ัง้สอง

ส่วน มสีถานทีส่งบและมสีตทิีม่กีาํลงัมาก มนัก็จะไดผ้ลดี 

ถาม หลวงปู่ม ัน่ท่านลาพทุธภมูอิย่างไร ท่านทาํอย่างไรครบั 

ตอบ ก็ท่านไปปลกีวเิวกอยู่คนเดยีว เมือ่ก่อนน้ีท่านก็โปรดญาตโิยม โปรดพระเณร 

ช่วยเขาฝึกนัง่สมาธิกนั แต่พอท่านถงึอายุ ๖๐ น้ี ท่านรูว้า่ท่านยงัไมเ่สร็จงานของ

ท่าน ท่านก็เลยมาพจิารณา ก็เหน็วา่ท่านคงตดิเรื่องพทุธภมู ิ เรื่องของความ

เมตตาต่อผูอ้ื่น เมตตาส ัง่สอนผูอ้ื่นมาตลอด จนตนเองลมืส ัง่สอนตนเอง ก็เลย

ในทีสุ่ด ก็เปลีย่นใจวา่ไม่เอาแลว้พทุธภมู ิ ตอ้งการทีจ่ะหลดุพน้ในชาตน้ีิ ท่านก็

เลยไปปลกีวเิวกอยู่ทีเ่ชยีงใหมอ่ยู่ถงึ ๑๐ ปี ระหวา่งอายุ ๖๐ ปีถงึ ๗๐ ปีตาม

ประวตัทิีห่ลวงตาเขยีน ก็เป็นช่วงทีท่่านไดบ้รรลธุรรมข ัน้สูงสุด หลงัจากนัน้ท่านก็

ไดร้บัอาราธนาใหม้าโปรดส ัง่สอนญาตโิยม ท่านก็กลบัมาส ัง่สอนใหม ่ส ัง่สอนพระ

เณรทีม่หีลวง-ตาไปเป็นลูกศิษยใ์นช่วงนัน้ ช่วง ๗๐ ถงึ ๘๐ พรรษาของหลวงปู่

ม ัน่ แลว้พออายุ ๘๐ หลวงปู่ม ัน่ท่านก็ละสงัขารไป 

ถาม กราบนมสัการหลวงพอ่ครบั โยมไมม่คีวามเขา้ใจเรื่องคาํวา่สุญญตาครบั ก็เลยมี

คาํถามกบัตวัเองตลอด เลยกราบเรยีนถามหลวงพ่อครบั 
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ตอบ สุญญตาก็แปลวา่ความว่างไง เช่นเราไปอยู่ในหอ้งวา่งๆ ไมม่ขีา้วมขีอง ไม่มอีะไร 

ก็เรยีกวา่เป็นความวา่ง อนัน้ีก็เป็นความวา่งภายนอก ความวา่งภายในใจก็ไมม่ี

ความคดิปรุงแต่ง ไมม่เีวทนา ไมม่อีะไร สกัแต่วา่รู ้รูเ้ฉยๆ หรอืเวลาทีเ่ราออกไป

นอกโลกไปอยู่ในอวกาศน้ี ก็ไมม่อีะไร 

ถาม ความหมายของสุญญตาน้ีก็ต่างกบันิพพานใช่ไหมครบั 

ตอบ มนัก็คนละคาํกนั นิพพานก็นิพพาน สุญญตาก็สุญญตา สุญญตาน้ีมนัมี

ความหมายไดห้ลายอย่าง วา่งจากอะไร วา่งจะกเิลสก็เป็นสุญญตาอย่างหน่ึง วา่ง

จากสมมตุเิช่นสตัว ์บคุคล เราเขา น้ีก็เป็นความวา่งอกีแบบหน่ึง มนัก็มคีวามวา่ง

หลายอย่าง ซึง่ถา้เราไมป่ฏบิตัเิราก็จะไมรู่จ้กัแยกแยะวา่มนัเป็นอย่างไร ตอนน้ีก็

ใหรู้เ้พยีงแต่เวลาทีเ่ราวา่ง ตอนทีเ่ราตกงานน่ีมนัก็วา่งเหมอืนกนั วา่งจากงาน วา่ง

จากภารกจิการงาน เวลาแฟนทิ้งเราไปเราก็ว่างจากการมคู่ีครอง มนัก็เป็นวา่ง

เหมอืนกนั 

ถาม กราบนมสัการเจา้ค่ะหลวงพอ่ คอืโยมอยากจะกราบเรยีนถามองคห์ลวงพอ่นะเจา้

คะ วา่ชาตน้ีิเราไดเ้กดิเป็นมนุษย ์  ไดพ้บพระพทุธศาสนา แต่บารมธีรรมยงั

บาํเพญ็ไมเ่ต็มทีเ่จา้ค่ะ ทีจ่ะบรรลธุรรมข ัน้ใดข ัน้หน่ึง ถา้เราเร่งปฏบิตั ิ ทาํความ

เพยีรใหม้ากขึ้น เราจะสามารถทีจ่ะพน้ทกุขแ์ละบรรลธุรรมไดใ้นชาตน้ีิหรอืเปลา่

เจา้คะ 

ตอบ ก็อยู่ทีท่าํมากทาํนอ้ย ทาํครบหรอืไมค่รบ ถา้ทาํครบมนัก็บรรลไุด ้ ถา้ยงัทาํไม่

ครบมนัก็ยงับรรลไุมไ่ด ้ บารมกี็ตอ้งทาํใหค้รบท ัง้ ๑๐ ขอ้ แลว้ก็ใหเ้ต็ม ๑๐๐ 

อย่างน้ีมนัก็จะบรรลไุด ้
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