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กัณฑ์ท่ี ๕๐๕

ขัน้ ตอนการรักษาใจให้พน้ ทุกข์
๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๙

การทีพ่ วกเราได้มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันอย่างสมํา่ เสมอ เรียกว่าเป็ นการเข้าสู่ขบวนการ ที่
จะนําเราไปสู่มรรคผลนิพพาน นําเราไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด การฟัง
เทศน์ฟังธรรมนี้ เป็ นขัน้ ที่ ๑ ของขบวนการ คือเรียกว่าปริยตั ิ เป็ นการศึกษาพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่เราจะได้รูว้ า่ เราควรที่จะดําเนิ นชีวติ ของเราอย่างไร
เพือ่ ทีจ่ ะได้เกิดผลทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ไม่เกิดโทษกับชีวติ จิตใจของพวกเรา หลังจาก
ทีเ่ ราได้ศึกษาแล้ว เราก็ตอ้ งเข้าสู่ขบวนการขัน้ ที ๒ คือการปฏิบตั ติ ามคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เมือ่ เราได้เข้าสู่ขบวนการของการปฏิบตั แิ ล้ว เราก็จะได้เข้าสู่ขบวนการขัน้ ที่
๓ ต่อไปก็คือ การบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบตั ิ การได้เข้าถึงมรรคผลนิ พพาน นี้เป็ น
ขัน้ ที่ ๓ ก่อนทีจ่ ะไปถึงขัน้ ที่ ๓ ได้ตอ้ งผ่านขัน้ ที่ ๒ ผ่านขัน้ ที่ ๑ ก่อน เพราะถ้าไม่มกี าร
ผ่านขัน้ ที่ ๑ เช่นไม่ได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบตั ติ นอย่างไร เราก็จะไม่
สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องได้ เมือ่ เรานําเอาไปปฏิบตั ิ เราก็จะไม่สามารถบรรลุถงึ ผลที่
เราต้องการได้ ถ้าเราไม่มพี ระพุทธศาสนา ไม่มพี ระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เราจะ
ไม่สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้เลย
ดังนัน้ ก่อนทีเ่ ราจะปฏิบตั ไิ ด้ เราต้องมาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อน ซึง่
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ ก็ไม่ได้จะเป็ นสิง่ ทีจ่ ะมาปรากฏให้โลกได้ศึกษากัน
อย่างบ่อยครัง้ นานๆ จะมีพระพุทธศาสนา มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามา
ปรากฏสักครัง้ หนึ่ง เพราะนานๆ จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรูส้ กั ครัง้ หนึ่ง คําว่านานนี้ก็คอื
เป็ นกัปเป็ นกัลป์ คําว่ากัปว่ากัลป์ น้ มี นั ก็เป็ นระยะเวลาทีเ่ ราไม่สามารถทีจ่ ะประมาณได้
ด้วยตัวเลข เช่นแสนล้านหรือล้านล้านปี มันยาวไปกว่านัน้ มาก ดังนัน้ โอกาสที่เราจะ
ได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ในแต่ละครัง้ นี้ จึงเป็ นสิ่งที่ยากมาก ยาก
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กว่าการงมเข็มในมหาสมุทรอีก หลับตางมเข็มในมหาสมุทรนี้ ยังง่ายกว่าการมาพบกับ
พระพุทธศาสนา ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนานี้ก็ตอ้ งถือว่าเป็ นโชคลาภอันยิ่งใหญ่ทส่ี ุด
ทีจ่ ะมีได้ ทีจ่ ะพบได้ ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ ร้อยครัง้ ยังสูก้ บั การทีไ่ ด้มาพบกับ
พระพุทธศาสนาเพียงครัง้ เดียวไม่ได้ เพราะประโยชน์ทเ่ี ราจะได้รบั จากพระพุทธศาสนานี้
มีคุณค่ามหาศาล ยิ่งกว่าเงินทองทีเ่ ราได้รบั จากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ ร้อยครัง้
เพราะเงินทีเ่ ราได้รบั จากการถูกลอตเตอรี่น้ ี ก็ไม่สามารถทีจ่ ะทําให้เราได้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทงั้ หลายได้ ทําให้เราพบกับความสุขทีแ่ ท้จริงทีถ่ าวรได้ มีแต่พระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้านี้ เท่านั้น ที่จะสามารถทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทง้ั ปวง ทําให้
เราได้พบกับความสุขที่แท้จริง ที่สมบูรณ์และถาวร ที่ไม่มีวนั สิ้นสุด
นี่คอื โชคของพวกเรา โชคลาภของพวกเราทีน่ านๆ จะได้เกิดขึ้นสักครัง้ หนึ่ง เราจึงควรที่
จะมีความยินดี มีฉนั ทะ มีวิรยิ ะ ความอุตสาหพากเพียร ที่จะศึกษาพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า แล้วก็ปฏิบตั ิ ทุม่ เทชีวติ จิตใจให้กบั การปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า แล้วผลที่จะได้รบั จากการปฏิบตั กิ จ็ ะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่ นอน ไม่ได้
ขึ้นกับว่าจะต้องศึกษาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรง ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องอยู่ในยุค
ในสมัยทีม่ พี ระพุทธเจ้าทรงดํารงพระชนม์ชพี อยู่
เพราะว่าพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้านี้ เป็ นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้เต็มร้อย ดังทีไ่ ด้ทรงกล่าวไว้ก่อนทีจ่ ะจาก
ไปว่า พระธรรมคําสอนของเรานี้แล จะเป็ นศาสดาของพวกเธอต่อไป พวกเธอจะไม่ได้
อยู่ปราศจากศาสดา ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ นั้ เห็นเราตถาคต ผูท้ เ่ี ห็นตถาคตก็คอื ผูท้ เ่ี ห็น
ธรรม ผูท้ จ่ี ะเห็นธรรมก็ตอ้ งเป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั ธิ รรม ผูท้ จ่ี ะปฏิบตั ธิ รรมก็จะต้องเป็ นผูท้ ต่ี อ้ ง
ศึกษาพระธรรมคําสอนก่อน นี่คอื เรื่องของพระพุทธศาสนา และเรื่องของพวกเรา ที่
นานๆ ครัง้ จะโคจรมาพบกันสักครัง้ หนึ่ง ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา เราจะไม่
รูจ้ กั การปฏิบตั เิ พือ่ ให้เราได้หลุดออกจากกองทุขท์ งั้ หลาย หลุดออกจากการวียนว่ายตาย
เกิดได้ เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มวี นั จบสิ้น การเวียนว่ายตายเกิดของเรา
ทีผ่ ่านมาในอดีตนี้ มันก็มากมายก่ายกอง ท่านให้เราประมาณได้โดยการดูนาํ้ ตาที่เราได้
หลังในแต่
่
ละภพแต่ละชาติ ถ้าเราเอานํา้ ตาทีเ่ ราหลังนี
่ ้ มารวบรวมกัน ท่านว่าจะมีมากกว่า
นํา้ ในมหาสมุทร คิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องเกิดมากี่ภพกี่ชาติก่คี รัง้ ด้วยกัน ถึงจะสามารถ
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ร้องไห้หลังนํ
่ า้ ตา ได้ปริมาณของทีม่ ากกว่านํา้ ในมหาสมุทร นัน่ แหละคือการเวียนว่าย
ตายเกิดของพวกเรา
แสดงว่าเราในอดีตไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนามาเลย หรือว่าพบแต่ก็ไม่ได้รบั ประโยชน์
จากพระพุทธศาสนา เช่นอาจจะเป็ นบุคคลทีเ่ รียกว่าบัวใต้นาํ้ บุคคลทีถ่ งึ แม้ได้พบกับ
พระพุทธศาสนา แต่ก็ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ไม่มคี วามสนใจทีจ่ ะศึกษาพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่สนใจกับการปฏิบตั ธิ รรม นี่ก็อาจจะเป็ นในลักษณะนัน้
ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนา แต่ยงั มาเกิดอยู่ในตอนนี้ ก็แสดงว่าไม่ได้รบั ประโยชน์ของ
พระพุทธศาสนาเลย และพบนี้ก็อาจจะเป็ นอย่างนัน้ อีกก็ได้ ถ้าเราไม่ขวนขวาย ไม่ใฝ่ รูใ้ ฝ่
ศึกษา หมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ เพือ่ ให้เกิดศรัทธาความเชื่อ เพือ่ ให้เกิดฉันทะ
ความยินดี ให้เกิดวิรยิ ะความอุตส่าหพากเพียร ทีจ่ ะบังคับตัวเองให้ปฏิบตั ติ ามคําสอน
ของพระพุทธเจ้า เพราะการปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ จําเป็ นจะต้องมีการ
บังคับจิตใจ เพราะถ้าปล่อยให้ทาํ ไปตามความพอใจแล้ว จิตใจจะไม่พอใจกับการทีจ่ ะ
ปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะการปฏิบตั ติ ามคําสอนนี้เป็ นเหมือนการเดินขึ้น
ภูเขา เป็ นสิง่ ทีย่ ากลําบาก ซึง่ ไม่มใี ครอยากจะทํากัน ไม่มใี ครอยากจะขึ้นภูเขา ไม่
เหมือนกับการเดินลงเขา การเดินลงเขานี้มนั ง่ายมันสบาย การกระทําตามตัณหาความ
อยาก ทีเ่ ป็ นตัวฉุดลากให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดนี้ มันเป็ นการกระทําทีง่ า่ ยดาย
เหมือนกับการเดินลงเขา แทบจะไม่ตอ้ งบังคับกันเลย ขอให้มชี ่องมีโอกาสเท่านัน้ มีใคร
มาชวนให้ไปเทีย่ ว ให้ไปทําอะไรตามความอยากนี้ แทบจะแต่งเนื้อแต่งตัวออกจากบ้าน
ไม่ทนั พอได้รบั คําเชิญนี้ใจมันไปก่อนแล้ว ก่อนทีจ่ ะแต่งเนื้อแต่งตัวออกจากบ้านไปนี้
ใจไปถึงทีๆ่ อยากจะไปแล้ว เพราะใจชอบทําตามความอยาก
พอให้มาปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้ฝืนความอยากต่างๆ จึงรูส้ กึ ว่า
เป็ นของทีย่ ากมาก แล้วก็รูส้ กึ ทุกข์ทรมานใจด้วย เพราะเวลาทีต่ อ้ งฝื นความอยากไม่ทาํ
ตามความอยากนี้ จะเกิดความเครียด เกิดความทุกข์ข้นึ มาภายในใจ จะเกิดความ
หงุดหงิด เกิดความรําคาญใจ เกิดความเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่ข้นึ มา นี่คอื อํานาจ
ของความอยากทีม่ นั มีอยู่ในใจของพวกเรา มันจะสร้างอารมณ์บูดเบี้ยวต่างๆ ให้กบั พวก
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เรา เวลาทีพ่ วกเราไม่ตอบสนองความอยากของมัน มันจึงเป็ นสิ่งทีเ่ ราต้องใช้เหตุใช้ผล
เพือ่ ทีเ่ ราจะได้มาบังคับจิตใจ ให้เรากระทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เช่นเราต้อง
เปรียบเทียบว่าจิตใจของเราก็เป็ นเหมือนร่างกาย ร่างกายของเราถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บ ที่
จําเป็ นจะต้องมีการผ่าตัดเพือ่ รักษา แต่เมือ่ ได้รกั ษาได้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรคภัย
ไข้เจ็บก็จะหายไป ถ้าเราอยากจะให้โรคภัยไข้เจ็บหายเราก็ยอมเจ็บ ยอมให้หมอผ่าตัด
เพราะว่าหลังจากการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อย แผลได้หายแล้ว ความเจ็บก็จะหายไปโรคภัย
ไข้เจ็บก็จะหายไป พวกเราจึงยอมเจ็บกันเวลาทีต่ อ้ งไปรักษาตัวในโรงพยาบาล ฉันใด
การปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เช่นเดียวกัน เรามารักษาใจของเรา ทีม่ โี รคภัย
ไข้เจ็บ ก็คอื โรคของความทุกข์ต่างๆ
อันนี้ถา้ เราไม่ไปรักษา ความทุกข์ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ภายในใจ ทีเ่ กิดจากความอยากต่างๆ มัน
ก็จะไม่มวี นั หมดไป มันก็จะสร้างความทุกข์ให้กบั เราไปเรื่อยๆ มันก็จะพาให้เราไปเกิด
ไปแก่ ไปเจ็บ ไปตายอยู่เรื่อยๆ แต่ถา้ เราอยากที่จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บของจิตใจ เรา
ก็ตอ้ งผ่าตัดใจของเรา เพื่อที่จะเอาสิ่งที่เป็ นพิษเป็ นภัยแก่จติ ใจ ให้ออกไปจากใจ สิง่ ที่
เป็ นพิษเป็ นภัยต่อจิตใจก็คอื ตัณหาทัง้ ๓ เรียกว่ากามตัณหา ความอยากในรูปเสียงกลิน่
รส ความอยากในกามคุณทัง้ ๕ ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น อยากให้มแี ต่
ความสุขความเจริญในลาภยศสรรเสริญ และวิภวตัณหา ความอยากไม่มไี ม่เป็ น คือ
อยากไม่ให้ความสุขความเจริญ ลาภยศสรรเสริญสุขนี้เสือ่ มจากเราไป ถ้ามีความอยาก
เหล่านี้อยู่ภายในใจ ใจของเราก็จะต้องทุกข์ทรมานไปไม่มวี นั สิ้นสุด ถ้าเราต้องการกําจัด
เอาความอยากทัง้ ๓ นี้ ออกไป เราก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็ น
เหมือนการผ่าตัด เอาเนื้ อร้ายออกจากใจของเรา เอากามตัณหา เอาภวตัณหา และ
วิภวตัณหาออกไปจากใจของเรา หลังจากทีเ่ ราผ่าตัดเสร็จแล้ว ไม่มคี วามอยากทัง้ ๓ อยู่
ภายในใจแล้ว ใจของเราก็จะหายจากความทุกข์ทงั้ ปวง เหมือนกับคนไข้ทห่ี ายจาก
โรคภัยไข้เจ็บ หลังจากทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด นี่คอื เรื่องเดียวกันเพียงแต่วา่ เป็ นเรื่องของใจ
กับเรื่องของร่างกาย แต่เหตุผลนี้เหมือนกัน
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เรายอมเจ็บเพื่อรักษาร่างกาย ทําไมเราไม่ยอมเจ็บเพื่อรักษาใจ ที่มีความสําคัญยิ่งกว่า
ร่างกาย เพราะว่าร่างกายของพวกเรานี้ จะรักษาให้ดอี ย่างไรก็ตาม มันก็อยู่ไม่เกิน ๑๐๐
ปี เป็ นอย่างมาก แต่ใจของเรานี่ซิ มันไม่มวี นั ตาย มันไม่มวี นั หมด ถ้าไม่รกั ษา มันก็จะ
ทุกข์ไปเรื่อยๆ ถ้ารักษามันก็จะหายทุกข์ และจะไม่มคี วามทุกข์ตามมาอีกต่อไป ใจของ
พระพุทธเจ้า ใจของพระอรหันตสาวกนี้ ท่านยอมรักษา ท่านยอมเจ็บตัว ยอมผ่าตัด
ยอมผ่าใจ เพือ่ เอาตัณหาทัง้ ๓ คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาออกจากใจไป พอ
ท่านได้กาํ จัดมันหมดแล้วใจของท่านก็สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อโรคทีจ่ ะมาสร้างความ
ทุกข์ทรมานให้แก่จติ ใจไปตลอด มีแต่ความสุขไปตลอด เรียกว่าบรมสุข นี่คอื การใช้
เหตุผล เพือ่ ทีเ่ ราจะได้มคี วามยินดีทจ่ี ะมารักษาใจของพวกเรา เพราะว่าถ้าเราไม่รกั ษา
มันก็จะไม่มวี นั หาย และโอกาสทีไ่ ด้เจอหมอเจอโรงพยาบาลทีจ่ ะรักษาโรคใจได้น้ ี นานๆ
ก็จะมีสกั ครัง้ หนึ่ง เช่นในภพนี้ชาติน้ ี เป็ นโอกาสอันเลิศอันวิเศษ ทีน่ านๆ จะเกิดขึ้นสัก
ครัง้ หนึ่ง เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ก็เหมือนกับเราได้มาพบกับหมอพบกับ
โรงพยาบาล ทีส่ ามารถทีจ่ ะกําจัดโรคของใจ เชื้อโรคของใจ ก็คอื กามตัณหาภวตัณหา
วิภวตัณหา ให้หมดไปจากใจของเราได้ แล้วก็เป็ นความจริง เพราะมีผูท้ ไ่ี ด้ไปรักษาที่
โรงพยาบาลนี้แล้ว
เริ่มต้นตัง้ แต่พระพุทธเจ้าเป็ นองค์แรก พระพุทธเจ้าเป็ นองค์แรกทีท่ รงรักษาพระทัยของ
พระองค์เอง จนสามารถทีจ่ ะทําให้ความอยากต่างๆ ทัง้ หลายหายหมดไปจากใจ ทําให้ไม่
มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจ มีแต่ความสุขอยู่ภายในใจไปตลอด หลังจากนัน้
พระองค์ก็ไปเชื้อเชิญผูท้ ม่ี คี วามทุกข์ให้มารักษาตัว ผูท้ เ่ี ชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมารักษาตัว
กับพระพุทธเจ้า ก็ได้พบกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
พบ ท่านเหล่านี้เราก็เรียกว่าพระอรหันตสาวก หลังจากนัน้ พระอรหันตสาวกก็ช่วย
พระพุทธเจ้า ทําหน้าทีร่ กั ษาผูอ้ ่นื ต่อไป ไปชวนญาติสนิทมิตรสหายผูท้ ม่ี ศี รัทธา มีความ
ปรารถนาทีอ่ ยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ภายในใจ ให้มารักษากัน พอมารักษากันก็
สามารถทีจ่ ะรักษาได้ หายจากโรคภัยของจิตใจได้ หายจากความทุกข์ทงั้ หลายทีม่ อี ยู่
ภายในใจได้ ใครก็ได้ ไม่มคี าํ ว่าต้องเป็ นพระ เป็ นนักบวช เป็ นนักบวชก็รกั ษาได้ เป็ น
ฆราวาสก็รกั ษาได้ เป็ นหญิงเป็ นชายก็รกั ษาได้ เป็ นเด็กเป็ นผูใ้ หญ่ก็รกั ษาได้ อยู่ทว่ี า่ จะ
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ยอมรักษาหรือไม่ ถ้าต้องการรักษา หมอยินดีทจ่ี ะรักษาให้ พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้านี้ ยินดีทจ่ี ะรักษาใจของพวกเราให้หายจากความทุกข์ทงั้ หลาย อยู่ทเ่ี ราว่าเรา
ยินดีทจ่ี ะรักษาใจของพวกเราหรือไม่ ถ้าเราไม่ยนิ ดีก็จะไม่สามารถทีจ่ ะรักษาได้ อยู่ท่ี
ความยินดีของเรา อยู่ทศ่ี รัทธาความเชื่อในหมอในยา ว่าจะรักษาความทุกข์ทงั้ หลาย ให้
หายไปจากใจของพวกเราได้ ถ้าเราไม่มศี รัทธาความเชื่อไม่มคี วามยินดีทจ่ี ะรักษา ก็ช่วย
ไม่ได้ ก็จะต้องทุกข์อย่างนี้ต่อไป จะต้องหลังนํ
่ า้ ตาต่อไป คิดถึงเวลาทีเ่ ราต้องหลังนํ
่ า้ ตา
กันบ้าง เวลาทีเ่ ราต้องประสบกับเคราะห์กรรมต่างๆ เวลาทีเ่ ราต้องประสบกับความ
สูญเสีย ประสบกับการพลัดพราก จากบุคคลและสิง่ ทีเ่ รารักเราชอบกัน แล้วคิดดูสวิ ่ามัน
น่าจะต้องพบ กับเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่ เรามีทางเลือก เราไม่ตอ้ งหลังนํ
่ า้ ตากับ
เหตุการณ์ต่างๆ เราไม่ตอ้ งกลับมาเกิดมาเจอเหตุการณ์ต่างๆ ซํา้ แล้วซํา้ อีก อย่างทีเ่ รา
กําลังเจอกันอยู่ในขณะนี้
เราต้องคิดถึงผลทีเ่ ราจะได้รบั จากการรักษาใจของพวกเรา แล้วมันจะทําให้เรายินดีทจ่ี ะ
รักษาใจ เหมือนกับทีเ่ รายินดีทจ่ี ะรักษาร่างกาย ทัง้ ๆ ทีร่ ่างกายนี้มนั ไม่ใช่เป็ นตัวเรา แต่
เพราะความหลงมันกลับทําให้เราคิดว่าร่างกายเป็ นตัวเรา พอร่างกายเราเป็ นอะไรไปนี้ ถ้า
มีใครมารักษาให้ได้น้ ี เราพร้อมทีจ่ ะให้เขารักษาทันที แต่ทาํ ไมใจทีเ่ ป็ นของเราแท้ๆ เรา
กลับไม่ยนิ ดีให้ได้รบั การรักษา ก็เพราะว่าเรายังหลง เห็นผิดเป็ นชอบอยู่ ยังไปเห็นว่า
ร่างกายเป็ นตัวเรา ยังไม่เห็นว่าใจนี้เป็ นตัวเรา และไปเห็นว่าร่างกายนี้สาํ คัญกว่าใจ ใจจะ
ทุกข์ทรมานขนาดไหน ไม่สนใจ ขอให้ร่างกายไม่ทกุ ข์ไม่ทรมาน แต่เพราะความอยากให้
ร่างกายไม่ทกุ ข์ทรมานนี่ เอง เป็ นเหตุท่ที าํ ให้เกิดความทุกข์ทรมานของใจขึ้นมา เพราะ
ความหลงไปเห็นความสําคัญของร่างกายนี้สาํ คัญกว่าใจ หลงว่าร่างกายนี้เป็ นตัวเราของ
เรา ต้องรักษามันอย่างสุดเหวีย่ งเลย มีหมอทีไ่ หนมียาทีไ่ หนวิเศษขนาดไหน ถ้าเป็ นอะไร
แล้วจะต้องรักษามันให้ได้ แต่รกั ษายังไงในทีส่ ุดมันก็ตอ้ งตายไปอยู่ดี แต่ใจของพวกเรา
นี้ทเ่ี ป็ นตัวเราของเรานี้ เรากลับไม่ยนิ ดีทจ่ี ะรักษากัน เพราะเราถูกความหลงหลอกให้เรา
ไม่เห็นความสําคัญของใจ เราจึงต้องมาพบกับพระพุทธเจ้า มาพบกับพระธรรมคําสอน
ทีท่ รงตรัสสอนไว้วา่ ใจเป็ นใหญ่ ใจเป็ นประธาน
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ใจเป็ นสิ่งที่สาํ คัญที่สุด ไม่ใช่รา่ งกาย ร่างกายนี้ ไม่สาํ คัญ ใจนี้ สําคัญ เพราะความสุข
ความทุกข์ของใจนี้ รุนแรงยิ่งกว่า ความสุขความทุกข์ของร่างกาย การรักษาดูแล
ความสุขของร่างกายนี้ มันได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อย ได้ความสุขเพียงเล็กน้อย ไม่
เหมือนกับการดูแลรักษาใจ ทีจ่ ะได้ประโยชน์ได้ความสุขอย่างมากมาย เพราะความสุข
ของใจนี้ใหญ่โตยิ่งกว่าความสุขของทางร่างกาย ความทุกข์ของใจก็ย่งิ ใหญ่กว่าความทุกข์
ของร่างกาย ถ้าเปรียบเป็ นปริมาณนํา้ ความสุขความทุกข์ของร่างกายนี้ก็เป็ นเหมือนนํา้ ที่
ใส่ไว้ในตุ่ม แต่ความสุขความทุกข์ของใจนี้ เป็ นเหมือนนํา้ ทีอ่ ยู่ในสระ มีความใหญ่โตกว่า
ความสุขความทุกข์ของทางร่างกาย ทีเ่ ราทุกข์กนั นี้ไม่ได้ทกุ ข์ทร่ี ่างกาย ความทุกข์ของ
ร่างกายนี้ไม่เป็ นปัญหาอะไร ความทุกข์ท่แี ท้จริงนี้ มนั อยูท่ ่ใี จของเรา เช่นเวลาร่างกาย
เจ็บไข้ได้ป่วย ความเจ็บของร่างกายนี้มนั นิดเดียวเมือ่ เปรียบเทียบกับความเจ็บของใจ
ความเจ็บของใจนี้เกิดจากความหลง เกิดจากความไม่รูว้ า่ การไปอยากให้ความเจ็บของ
ทางร่างกายหายไปนี้ เป็ นการสร้างความเจ็บของใจขึ้นมา ทีม่ คี วามรุนแรงกว่าความเจ็บ
ของทางร่างกาย ถ้าไม่มีความอยากหรือหยุดความอยาก ไม่ให้รา่ งกายเจ็บ หรืออยากให้
ความเจ็บของร่างกายหายไป ใจจะไม่ทกุ ข์เลย แล้วใจจะสามารถอยูก่ บั ความเจ็บของ
ร่างกายได้อย่างสบาย นี่คอื เรื่องของใจ ทีถ่ กู ความหลงหลอกให้สร้างความอยากต่างๆ
ขึ้นมา เพือ่ สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ใจ
เพราะไม่รูว้ ่าเหตุทท่ี าํ ให้ใจสุขหรือใจทุกข์น้ ี เกิดจากความอยากหรือไม่มคี วามอยากนี้
นัน่ เอง ถ้าไม่มคี วามอยากแล้วใจจะไม่ทกุ ข์เลย ใจจะมีแต่ความสุขความสบาย แต่ถา้ มี
ความอยากขึ้นมาเมือ่ ไหร่ ใจจะทุกข์ใจจะเครียด ใจจะทรมานขึ้นมาทันที นี่คอื สิง่ ทีพ่ วก
เราต้องมารักษากัน ก็คอื ใจของพวกเรา ด้วยการมาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพือ่ ให้เรารูว้ า่ สิง่ ใด
ทีเ่ ราควรทีจ่ ะดูแลรักษา สิ่งใดทีเ่ ราควรจะปล่อย เพราะว่าถ้าไม่ปล่อย มันก็จะทําให้จติ ใจ
ของเราทุกข์ทรมาน ด้วยความอยากนัน่ เอง เช่น ร่างกายนี้ ท่านสอนว่าเราต้องปล่อย
เพราะมันไม่ใช่เป็ นของเรา และมันจะต้องจากเราไป ในวันใดวันหนึ่ ง เวลาทีม่ นั จะจาก
เราไป ถ้าเราไม่ปล่อย เราอยากจะให้มนั อยู่ต่อ มันจะสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา
อย่างมากมาย และอยากยังไง มันก็ไม่สามารถทีจ่ ะยับยัง้ ความตายของร่างกายได้อยู่ดี
ทุกข์ไปเปล่าๆ แต่กต็ อ้ งทุกข์เพราะไม่รูจ้ กั วิธีทจ่ี ะทําให้ไม่ทกุ ข์ เพราะว่ายังไงๆ ก็อยาก
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เพราะยังไงๆ ก็คิดว่าร่างกายนี้ เป็ นตัวเราเป็ นของเรา เมือ่ มันเป็ นตัวเราเป็ นของเรา เราก็
จะอยากให้มนั อยู่กบั เรา เพราะเราจะคิดว่าถ้าร่างกายตายไปเราก็จะตายไปกับมัน
อันนี้เราต้องมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั
เราไม่ใช่ของเรา และการปล่อยให้ร่างกายไปนี้ ไม่ได้ทาํ ให้เราตายไปกับมัน ไม่ได้ทาํ ให้
เราทุกข์ไปกับมัน เรากลับจะสุขเรากลับจะสบาย ถ้าเราปล่อยมันได้ อันนี้เป็ นสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสอน และก็ทรงสอนวิธปี ล่อย ถ้าเราอยากจะปล่อย เราต้องมาบําเพ็ญ
จิตตภาวนา มาเจริญสมถภาวนา เจริญวิปสั สนาภาวนา ถ้าเรามีสมถะมีวปิ สั สนาภาวนา
เราจะปล่อยวางร่างกายได้ เราจะไม่ทกุ ข์กบั การตายของร่างกายได้ เพราะเราจะเห็นด้วย
ปัญญาว่า เรากับร่างกายนี้เป็ นคนละคนกัน ร่างกายนี้เราจะเห็นว่ามันต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตาย และไม่มใี ครทีจ่ ะมาห้ามมันไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายได้ ถ้าอยากให้มนั ไม่
แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย มันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ถ้าปล่อยให้มนั แก่ ให้มนั
เจ็บ ให้มนั ตาย ความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่เกิดขึ้น นี่เป็ นผลทีเ่ ราจะได้รบั ถ้าเราปฏิบตั ิ
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบตั ิ เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบตั มิ าแล้ว ได้
ทรงพิสูจน์มาแล้วว่า การปล่อยวางร่างกายนี้ การปล่อยให้ร่างกายตายไปนี้ ไม่ได้ทาํ ให้
เราตายไปกับร่างกาย แต่การยึดติดกับร่างกาย การอยากให้ร่างกายไม่ตายจากเราไปนี้
จะทําให้เราทุกข์ทรมานใจไปเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด จะเห็นอย่างนี้ได้ตอ้ ง
เจริญจิตตภาวนา
ต้องเจริญสมถภาวนาก่อน คือทําใจให้สงบ ทําใจให้ปล่อยวางร่างกายชัว่ คราวให้ได้กอ่ น
เวลาใจสงบนี้ ใจกับร่างกายจะแยกออกจากกัน ใจจะไม่รบั รูไ้ ม่สนใจกับเรื่องของร่างกาย
แต่จะแยกกันได้ก็เพียงชัว่ คราวในขณะทีอ่ ยู่ในความสงบ พอออกจากความสงบมา ใจ
กับร่างกายก็จะมารวมกันใหม่ แล้วก็จะหลงคิดว่าร่างกายเป็ นใจใหม่ ขัน้ ที่ ๒ นี้ ก็คือขัน้
วิปสั สนา ต้องคอยเตือนใจคอยสอนใจว่า ร่างกายนี้ ไม่ใช่ใจ ใจเป็ นผูร้ ูผ้ ูค้ ิด ส่วน
ร่างกายนี้ เป็ นดินนํ้ าลมไฟ ทํามาจากดินนํา้ ลมไฟ นํา้ ทีเ่ ราดืม่ เข้าไป ลมทีเ่ ราหายใจเข้าไป
ดินก็คอื อาหารทีเ่ รารับประทานกัน เช่นข้าวผักนี้ตอ้ งมาจากดิน ต้องปลูกในดิน เป็ นดิน
ในสภาพของข้าว ในสภาพของผัก พอเรากินเข้าไป มันก็ไปผสมกับนํา้ กับลมทีเ่ ราดืม่ เข้า
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ไปทีเ่ ราหายใจเข้าไป ทําให้มนั สร้างอวัยวะต่างๆ ของร่างกายขึ้นมา สร้างผม สร้างขน
สร้างเล็บ สร้างฟัน สร้างเนื้อเอ็นกระดูก สร้างอวัยวะต่างๆ เช่นม้าม หัวใจ ตับ พังพืด
ไต ปอด ลําไส้ใหญ่ ลําไส้นอ้ ย เยื่อในสมองศีรษะเป็ นต้น อันนี้มาจากธาตุทงั้ ๔ คือดิน
นํา้ ลมไฟ ไม่มตี วั ไม่มตี น เราไม่ได้เป็ นดินนํา้ ลมไฟ เราเป็ นตัวรูต้ วั คิด ซึง่ มาอาศัยหรือว่า
มาครอบครองร่างกายนี้ แล้วก็อยู่ไปด้วยกัน จนทําให้หลงคิดไปว่าเป็ นร่างกายไป เพราะ
ใจตัวรูต้ วั คิดนี้ ไม่มรี ูปไม่มรี ่าง ก็เลยคิดว่าร่างกายนี้ทม่ี รี ูปมีร่างนี้ เป็ นใจไป ใจก็เลยรัก
และหวงร่างกายอันนี้ย่งิ กว่าอะไรทัง้ หมด ยิ่งกว่าใจของตนเอง ยอมทุกข์ทรมานใจ
เพือ่ ทีจ่ ะรักษาดูแลร่างกาย ยึดติดกับร่างกาย เพราะไม่รู ้ เพราะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็ นตัว
เราเป็ นของเรา ไปคิดว่าถ้าไม่มรี ่างกายแล้วเราจะตายไป แต่มนั ไม่ได้เป็ นเช่นนัน้ ถ้าเรา
ภาวนาเราจะรู ้
เวลาเราทําใจให้สงบนี้ เวลาใจสงบ ใจจะปล่อยร่างกายแล้วจะเหลือแต่ตวั ใจ คือตัวรู ้ เรา
จะเห็นได้ชดั ว่านี่คอื ใจ ผูร้ ู ้ หรือสักแต่วา่ รูน้ ้ ี คือใจ ทีม่ าประกบติดอยู่กบั ร่างกาย พอ
เวลาทําใจให้สงบ ใจก็แยกออกจากร่างกายชัว่ คราว แต่ก็ตอ้ งกลับไปรวมกันใหม่
เพราะว่า ยังมีสง่ิ ทีเ่ รียกว่าอุปาทาน สิง่ ทีผ่ ูกมัดกันไว้อยู่ พอออกจากสมาธิมาจิตกับ
ร่างกายก็มารวมกันเป็ นหนึ่ง เหมือนนํา้ ในขวดนํา้ เวลาเราเทนํา้ ออกจากขวด เราจะเห็น
ว่านํา้ นี้เป็ นอย่างหนึ่ง ขวดเป็ นอย่างหนึ่ง แต่เวลาทีเ่ ราเอานํา้ เทกลับเข้าไปในขวดนี้ เราจะ
มองเห็นว่านํา้ กับขวดนี้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีรูปร่างของขวด นํา้ นี้จะมีรูปร่างของขวด
ขึ้นมา ก็เลยไปคิดว่านํา้ นี้เป็ นร่างกายไป นํา้ นี้เป็ นขวดไป ใจเวลาออกจากสมาธิ ใจก็จะ
กลับไปรวมกับร่างกาย ก็จะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็ นใจ แล้วก็จะไปรักไปหวง ไปอยากให้
ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็เกิดความทุกข์ใจ
ทัง้ ๆ ทีร่ ่างกายนี้ยงั ไม่ทนั แก่ไม่ทนั เจ็บไม่ทนั ตายเลย เพียงแต่คดิ เท่านัน้ คิดว่าจะต้องแก่
ต้องเจ็บต้องตาย ก็ทกุ ข์ไปกับมันก่อนแล้ว แล้วยิ่งเวลาทีไ่ ปเจอความแก่ความเจ็บความ
ตายก็ย่งิ ทุกข์ใหญ่ เพราะว่าไปหลงคิดว่าเป็ นตัวเราของเรา
ดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้วท่านจึงสอนให้เจริญวิปสั สนา ให้หมันสอนใจอยู
่
่เรื่อยๆ
ว่า ใจเป็ นผูร้ ู ้ ร่างกายเป็ นดินนํา้ ลมไฟ เป็ นคนละส่วนกัน ร่างกายไม่เทีย่ ง ร่างกายเกิด
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มาแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งตายไป ใจนี้เป็ นของทีไ่ ม่ตายไปกับร่างกาย ใจไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั
ร่างกาย ไม่ตอ้ งไปอยากให้ร่างกายไม่ตาย เพราะว่าอยากให้ร่างกายไม่ตายก็หา้ มความ
ตายของร่างกายไม่ได้ มีแต่จะสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาโดยใช่เหตุ พอได้ปฏิบตั ิ
อย่างนี้แล้วก็จะเห็นชัด เวลาทีเ่ กิดความทุกข์กบั ร่างกาย ก็รูท้ นั ทีวา่ กําลังยึดติด กําลัง
อยากให้ร่างกายนี้ดี อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่พอใช้ปญั ญาก็พจิ ารณาเห็น
ว่า ร่างกายนี้ยงั ไงๆ มันก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ถ้าปล่อยวางไม่ไปอยากให้มนั ไม่แก่ไม่
เจ็บไม่ตาย ใจก็จะไม่ทุกข์กบั ร่างกาย เมือ่ เห็นความทุกข์กบั ความไม่ทกุ ข์น้ อี ยู่ทค่ี วาม
อยากของใจ ใจเป็ นผูส้ ร้างความทุกข์ข้นึ มาเอง ไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายของ
ร่างกายทีท่ าํ ให้ใจทุกข์ แต่สง่ิ ทีท่ าํ ให้ใจทุกข์ก็คอื ความอยาก นี่คอื อริยสัจ สมุทยั คือความ
อยาก นี้เป็ นอริยสัจ ผูท้ เ่ี ห็นอริยสัจก็เป็ นผูท้ ม่ี ดี วงตาเห็นธรรม เห็นว่าความทุกข์ของใจ
เกิดจากความอยาก ไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตาย ถ้าไม่อยากจะ
ทุกข์ ก็ตอ้ งยอมรับความจริง ต้องเห็นความจริงของร่างกายว่า ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตวั
เราไม่ใช่ของเรา ร่างกายไม่เทีย่ ง ร่างกายต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็
ต้องปล่อย
พอปล่อยแล้วความอยากทีจ่ ะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะหายไป
ความทุกข์ต่างๆ ทีม่ อี ยู่กจ็ ะหายไป อันนี้เรียกว่าการเห็นอริยสัจ ๔ เห็นทุกข์ สมุทยั
นิ โรธ มรรค ด้วยวิปสั สนาภาวนา
ผูใ้ ดเห็นอริยสัจ ๔ ในร่างกายก็จะละสักกายทิฐไิ ด้ ปล่อยวางร่างกายได้ มีสมั มาทิฐิ เห็น
ตามความเป็ นจริงว่าร่างกายนี้ เป็ นเพียงดินนํา้ ลมไฟ เป็ นเพียงอาการ ๓๒ ไม่มสี ตั ว์ ไม่
มีบคุ คล ไม่มตี วั ตนอยู่ในร่างกาย ร่างกายนี้เกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บตายไปทุกๆ คน
ทุกๆ ร่างกาย เหมือนกันหมด ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของใครก็ตาม แต่ผูท้ ม่ี าครอบครอง
ร่างกายนี้ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เมือ่ ไม่มรี ่างกายแล้ว ผูท้ ม่ี าครอบครองก็แยกทางกัน
ไป จะไปทางทิศไหนก็ข้นึ อยู่กบั ความอยากทีม่ อี ยู่ในใจหรือไม่ แล้วขึ้นอยู่กบั บุญกับบาป
ทีม่ อี ยู่ในใจ ถ้ายังมีความอยากอยู่ ก็จะถูกบุญและบาปนี้เป็ นตัวพาไป ถ้าบุญมีมากกว่า
บาป บุญก็จะดึงไปสู่สุคติ ถ้าบาปมีมากกว่าก็จะดึงไปสู่ทคุ ติ แล้วก็จะกลับมาได้ร่างกาย
อันใหม่ มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย มายึดมาติดกับร่างกายอันใหม่ แล้วก็มาทุกข์กบั
ร่างกายอันใหม่ ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แต่ถา้ ไม่มคี วามอยาก มีวปิ สั สนาญาณ มีสมั มาทิฐิ
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เห็นว่าความอยากนี้เป็ นตัวทีจ่ ะนําให้ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด เป็ นตัวทีจ่ ะนําไปสู่ความ
ทุกข์ทงั้ หลาย เมือ่ ได้กาํ จัดความอยากหมดไปจากใจแล้วก็ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป ก็ไป
อยู่ทพ่ี ระนิพพาน ทีๆ่ ไม่มกี ารเกิดแก่เจ็บตาย ทีๆ่ มีแต่บรมสุขไปตลอด เป็ นทีอ่ ยู่ของ
พระอรหันต์และพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย เป็ นทีห่ ลุดพ้นของความทุกข์ทงั้ ปวง ทีท่ กุ คน
สามารถไปได้ ถ้ามีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านําทาง และมีความยินดีมศี รัทธา
ความเชื่อ มีความพากเพียรทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เจริญสมถ
ภาวนาและวิปสั สนาภาวนาไปเรื่อยๆ รับรองได้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็ว ก็จะได้ไปถึงพระนิพพานกัน
ทุกคน ผูใ้ ดทีป่ ฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนนี้ พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองอยู่แล้วว่า
ไปได้ บางคน ๗ วันก็ไปถึง บางคนก็ชา้ หน่อยก็ ๗ เดือน บางคนถ้าช้ากว่านัน้ ก็ ๗ ปี
รับรองว่าไปถึงได้ ถ้ามีการเจริญสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา
การภาวนานี้จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องมีทงั้ ๒ ส่วน มีทงั้ สมถะคือความสงบ และวิปสั สนาคือ
ความรูค้ วามฉลาด เป็ นเหมือนกับการมีมอื ซ้ายและมือขวา เวลาจะทํางานอะไรนี้ ถ้ามีมอื
เดียวนี้ทาํ ได้ยากกว่าการมีสองมือ
เวลามีสองมือนี้ทาํ อะไรได้อย่างรวดเร็วได้อย่าง
ง่ายดาย ถ้ามีมอื เดียวนี้ทาํ ได้ยากลําบาก และอาจจะไม่สามารถทําได้สาํ เร็จ ฉันใด การที่
เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทง้ั ปวงได้น้ ี จําเป็ นจะต้องมีทง้ั สมถภาวนาและวิปสั สนา
ภาวนา ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ งไปไม่ได้ ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้วพระพุทธเจ้าจะสอน สมถ
ภาวนาวิปสั สนาภาวนาให้เสียเวลาไปทําไม ทําไมไม่สอนวิปสั สนาภาวนาอย่างเดียว ทําไม
สอนให้มสี มถภาวนาด้วย เพราะมันจําเป็ นจะต้องมีนนั ่ เอง ถ้าไม่มมี นั ก็ไม่สามารถทีจ่ ะ
หลุดพ้นได้ ดังนัน้ อย่าหลงไปกับคําสอนของบุคคลบางบุคคล ทีส่ อนว่าไม่ตอ้ งเจริญสมถ
ภาวนา ไม่ตอ้ งนัง่ สมาธิ ให้เจริญปัญญาให้เจริญวิปสั สนาเลย แต่มนั จะไม่เป็ นวิปสั สนา
มันจะเป็ นสัญญาความจําเสียมากกว่า เวลาจะใช้มนั ก็ลมื ใช้ไม่ได้ เวลาทีจ่ ะปล่อย
ร่างกาย เวลาทีจ่ ะมองให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็ นตัวเราของเรา ก็จะลืมไป เวลาเกิดอะไร
ขึ้นกับร่างกาย แทนทีจ่ ะคิดว่ามันไม่ใช่ตวั เราของเราก็กลับไปคิดว่ามันเป็ นตัวเราของเรา
แล้วก็เกิดการยึดติดทันที เกิดความอยากให้มนั อยู่กบั เราไป อยากให้มนั หายจากโรคภัย
ไข้เจ็บ แล้วก็ตอ้ งทุกข์ไปกับร่างกาย เพราะว่าวิปสั สนาหรือปัญญาที่ขาดสมาธิน้ ี จะไม่มี
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ความสามารถทีจ่ ะดึงใจให้ออกจากการยึดติดกับร่างกายได้ ถึงแม้จะจําได้ถงึ แม้จะรูว้ า่
ร่างกายไม่ใช่เป็ นตัวเราของเรา แต่ถา้ ไม่มสี มถะก็จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะปล่อย
เพราะฉะนัน้ ขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ปฏิบตั ใิ ห้ครบสูตรทีท่ รง
สอน ทรงสอนทัง้ สมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา สมถะก็คอื การทําใจให้สงบ นัง่ สมาธิ
ใช้สติควบคุมใจไม่ให้คดิ ปรุงแต่ง ให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่นคําบริกรรม
พุทโธๆ ไป หรือให้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออกไป โดยทีไ่ ม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราว
ต่างๆ ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ ปล่อยวางร่างกายได้ชวั ่ คราว พอรูจ้ กั ปล่อยวางด้วย
สมาธิแล้ว พอออกมาใช้ปญั ญาเพือ่ สอนให้ใจให้ปล่อยวางก็จะปล่อยได้ เพราะรูจ้ กั วิธี
ปล่อยแล้ว ปล่อยด้วยอุเบกขานี่เอง ก็คอื ทําใจให้เป็ นกลาง ไม่ให้รกั ไม่ให้ชงั ไม่ให้กลัว
ไม่ให้หลง อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็อย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลง แล้วก็
จะปล่อยมันได้ จะไม่อยากให้มนั เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ มันจะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยมัน
เป็ นไปตามเรื่องของมัน ถ้ายังดูแลได้ก็ดูแลกันไปรักษาได้ก็รกั ษากันไป ถ้าดูแลไม่ได้
รักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมัน นี่วปิ สั สนา แล้วสมถภาวนา สมถะเป็ น
ตัวปล่อย วิปสั สนาเป็ นตัวสอนให้ปล่อย เป็ นตัวบอกให้ปล่อย เมือ่ ถึงเวลาปล่อยก็ปล่อย
ก็ยงั ไม่ถงึ เวลาต้องปล่อยก็ยงั ไม่ตอ้ งปล่อย เช่นร่างกายยังดีอยู่ยงั ใช้งานได้อยู่ ใช้
ประโยชน์ได้อยู่ก็ไม่ตอ้ งไปฆ่ามัน ปล่อยมันอยู่ไป เอามาใช้ประโยชน์ ร่างกายของ
พระพุทธเจ้าหลังจากทรงตรัสรูแ้ ล้ว ก็นาํ เอามาใช้ประโยชน์อยู่ถงึ ๔๕ ปี ดว้ ยกัน ไม่ได้ฆ่า
มันไม่ได้ทาํ ลายมัน เมือ่ มันยังอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไป เมือ่ ยังรักษามันได้ก็รกั ษามันไป แต่
เมือ่ ถึงวาระสุดท้ายทีไ่ ม่สามารถรักษามันได้ เมือ่ ถึงวาระทีม่ นั จะต้องไปก็ปล่อยมันไปเท่า
นัน้ เอง แต่ใจนี้ไม่ได้ทกุ ข์กบั การอยู่หรือกับการไปของร่างกาย เพราะมีปญั ญาและมี
สมาธิทจ่ี ะทําให้ใจไม่เดือดร้อนกับการอยู่กบั การไปของร่างกาย ร่างกายอยู่ก็ไม่เดือดร้อน
ร่างกายไปก็ไม่เดือดร้อน เพราะใจมีความสุขมีความสงบ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีร่างกายเป็ น
เครื่องมือ
นี่คอื เรื่องของการมาศึกษา พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาเพือ่ ทีเ่ ราจะได้รูจ้ กั
วิธีดาํ เนินชีวติ ของเรา เพือ่ ให้เราได้หลุดออกจากความทุกข์ทงั้ หลาย หลุดออกจากการ
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เวียนว่ายตายเกิด คําสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้ ก็พงุ่ ไปที่การกําจัดความ
อยากต่างๆ นี่ เอง เช่นการทําทานนี้ก็เป็ นการกําจัดความอยาก ไม่ตอ้ งการให้เราใช้เงิน
ทองไปทําตามความอยากต่างๆ ไปซื้อของต่างๆ ด้วยความอยาก หรือไปเทีย่ วหรือไปทํา
อะไรด้วยความอยาก เพราะมันจะเป็ นการสร้างภพสร้างชาติ สร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็ น
การสร้างความสุข เอาเงินมาทําทานแทน เอาเงินมาทําบุญทําทานแทน อย่าเอาเงินไปทํา
ตามความอยาก เมือ่ ไม่ตอ้ งใช้เงินทําตามความอยาก ก็ไม่ตอ้ งหาเงิน เมือ่ ไม่ตอ้ งหาเงินก็
จะมีเวลามาปฏิบตั ิ มารักษาศีล มาเจริญสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา ได้อย่างเต็ม
รูปแบบ เมือ่ ได้บาํ เพ็ญอย่างเต็มรูปแบบ ก็จะได้รบั ผลอย่างรวดเร็ว ภายใน ๗ วัน ๗
เดือนและ ๗ ปี อย่างแน่นอน จึงขอให้พวกท่านทัง้ หลาย จงเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้
ไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ติ าม เพือ่ ประโยชน์สุข คือความสุขทีถ่ าวรของพระนิพพาน
และการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ทีจ่ ะตามมาต่อไป
ถาม ผมพยายามฝึ กบริกรรมภาวนาพุทโธ ในทุกๆ อิรยิ าบถ เมือ่ จิตเผลอไปปรุงแต่งก็
จะลืมคําบริกรรม แต่พอสติระลึกได้ ส่วนใหญ่จติ จะหยุดปรุงแต่ง ผมก็จะ
บริกรรมพุทโธใหม่ แต่บางครัง้ จะเห็นจิตนิ่ง แล้วพยายามปรุงต่อ ผมควรเอาสติ
ตามดู เพือ่ พิจารณาสังขาร ความคิดปรุงแต่งก็ตกภายใต้กฏไตรลักษณ์ หรือดึง
จิตกลับมาทีค่ าํ บริกรรมดีครับ
ตอบ ตอนแรกนี้ขอให้อยู่ทค่ี าํ บริกรรมก่อน ขอให้เราหยุดจิตให้ได้ก่อน หยุดความคิด
ทําจิตให้สงบเป็ นสมาธิได้ก่อน ถ้าเราหยุดไม่ได้ไปตามดูความคิด เดีย๋ วมันก็พา
เราไปฟุ้งซ่านต่อ ฉะนั้นตอนต้นนี้ ต้องหยุดความคิดให้ได้กอ่ น ให้จติ รวมเป็ น
สมาธิให้ได้กอ่ น หลังจากนั้นแล้วค่อยดึงจิตไปคิดในทางปัญญาต่อไป ไม่ควร
ปล่อยให้จติ คิดเอง เพราะจิตนี้เป็ นเหมือนเด็ก ชอบจะคิดไปในทางทีไ่ ม่ดี แทนที่
จะคิดไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือ ก็จะคิดไปเทีย่ วไปเล่นกัน งัน้ จิตนี้เราต้องอย่า
ปล่อยมัน เราต้องควบคุมมัน หยุดมัน เมื่อหยุดมันได้แล้วขัน้ ต่อไปก็ดึงให้มนั
มาคิดทางไตรลักษณ์ ให้พจิ ารณาความจริงของทุกสิ่งทุกอย่าง ว่าเป็ นอนิ จจังทุก
ขังอนัตตา
15

ถาม บางครัง้ ผมทําสมาธิ ไม่รูว้ ่าจับต้นชนปลายถูกหรือเปล่า หรือผมจะทําดีหรือไม่ทาํ
ดี ผมบุญน้อย ทําก็ทาํ อย่างคนเดินทางกลางป่ า หาจุดหมายไม่ได้เลย สมาธิคอื
ทําอย่างไร ถึงจะรูแ้ ละเข้าใจถูกต้องครับ
ตอบ ก็ให้ฟงั คําสอนของพระพุทธเจ้า ท่านสอนให้เราเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ให้ระลึกถึงคํา
ว่าพุทโธๆ ไปภายในใจเพียงอย่างเดียว แล้วเดีย๋ วมันก็จะพาเราไปสู่ความสงบเอง
ถาม ในกรณีทพ่ี ยายามมากทีส่ ุดแล้ว แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในชาติน้ ี ตายไปได้
ไปเกิดในสวรรค์ชนั้ สูง ได้พบพระอริยเจ้า เราสามารถปรารถนาความเพียร
ปฏิบตั ิ และบรรลุธรรมได้ไหมคะ โดยไม่ตอ้ งมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี
ตอบ ถ้ายังไม่หลุดพ้นก็ยงั ต้องกลับมาเกิดอีก ถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดก็ตอ้ งปฏิบตั ิ
ชาติน้ ใี ห้มนั หลุดพ้นไป เพราะถ้าไปเกิดไม่วา่ จะอยู่สวรรค์ชนั้ ไหน เดีย๋ วบุญทีส่ ่ง
ขึ้นไปนัน้ หมด ก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่ดี ดังนัน้ ควรพยายามพากเพียรให้มากๆ
อย่าย่อท้อ อย่าหยุดทํา ฝึ กตามทีส่ อน มันไม่ยากหรอก ให้ระลึกคําว่าพุทโธคํา
เดียว มันยากตรงไหน ไม่ยอมทํากัน มันเลยไปไม่ถงึ ไหนกัน เหมือนกับเวลา
ขับรถเขาบอกเอากุญแจไปใส่ในรูกญ
ุ แจรถ แล้วมันก็จะสตาร์ทจะวิง่ ไปได้ ไม่
ยอมใช้กญ
ุ แจกัน ไปนัง่ เฉยๆ รถมันก็ไม่วง่ิ ต้องเอากุญแจไปเสียบ แล้วก็สตาร์ท
เครื่อง แล้วมันก็จะวิง่ การภาวนาของเราก็ตอ้ งเริ่มที่สติ เริ่มที่พทุ โธ ฝึ กท่องพุท
โธไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็จะพาเราไปสู่ สมาธิ ปัญญา หลุดพ้นต่อไปตามลําดับ
ถาม และความคิดข้างต้นแบบนี้ถอื ว่าเป็ นภวตัณหาไหมคะ
ตอบ ก็ไม่รูล้ ะ่ คิดยังไงก็อย่าไปคิดก็แล้วกัน หยุดความคิดเสีย เอาพุทโธๆ เพียงอย่าง
เดียว
ถาม ถ้าเราดูสอ่ื ลามก มันผิดศีลหรือเป็ นบาปไหมครับ และบาปมากไหมครับ แล้วถ้า
จะฝื นใจไม่ให้มนั อยากดู ควรจะหาอุบายธรรมข้อใดมากําราบครับ
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ตอบ ก็ไปดูสอ่ื ทีไ่ ม่ลามก ไปดูอสุภะแทน
ถาม เข้าพรรษานี้ผมจะบําเพ็ญกุศลในพรรษา คิดว่าจะถือศีลข้อวิกาลโภชนา แต่ยงั ไม่
เข้าใจว่า ต้องละเว้นของขบเคี้ยวตอนไหนถึงตอนไหน และช่วงทีล่ ะเว้น เราดืม่
นมหรืออะไรได้ไหมครับ
ตอบ อันนี้ตอ้ งไปศึกษาทีว่ ดั ทีเ่ ราไปปฏิบตั ิ เพราะแต่ละวัดนี้มบี างสิง่ บางอย่างทีไ่ ม่
เหมือนกัน แต่พดู โดยรวมก็คอื หลังจากเทีย่ งวันไปแล้วอะไรทีเ่ ป็ นอาหารนี่ก็ไม่
รับประทาน แต่ตอนบ่ายนี้เขาก็ยงั มีอนุญาตให้รบั ประทานของทีเ่ รียกว่าเป็ นยาได้
อยู่ ฉะนัน้ แต่ละทีก่ ็อาจจะมีการปฏิบตั ไิ ม่เหมือนกัน ก็ลองไปอยู่แล้วก็ไปถามเขา
ดูก็แล้วกันว่าเขากินอะไรได้บา้ งกินอะไรไม่ได้บา้ ง
ถาม อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อนี้ มีอานิสงส์อย่างไรครับ
ตอบ ก็ทาํ ให้เราไม่เสียเวลากับการกิน เราจะได้มเี วลามาภาวนา แล้วก็จะทําให้เราไม่
ง่วงนอน
ถาม การใส่บาตรกับพระทีเ่ ดินบิณฑบาตกับมาใส่บาตรทีศ่ าลาฉัน มีความแตกต่างกัน
หรือไม่ครับ
ตอบ ใส่บาตรทีไ่ หนก็ได้บญ
ุ เหมือนกัน ถ้าเราใส่ไม่ทนั เราก็ตามมาใส่ทว่ี ดั ก็ได้
ถาม อานิสงส์เท่ากันไหมครับ
ตอบ เท่ากัน
ถาม การพิจารณาดูจติ ให้รูท้ นั จิตจนเห็นผูร้ ู ้ เมือ่ เห็นผูร้ ูแ้ ล้วให้ทาํ ลายผูร้ ู ้
พิจารณาอย่างไรคะ งงกับคําว่าให้ทาํ ลายผูร้ ู ้ มันต้องพิจารณาอย่างไร
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คือให้

ตอบ ใครบอกให้ทาํ ลายผูร้ ู ้ ไปเรียนมาจากทีไ่ หน เอาคัมภีรท์ ไ่ี หนมาพูด ไม่มใี ครเขา
สอนให้ไปทําลายผูร้ ู ้ ให้ทาํ ลายกิเลส ทําลายอวิชชาผูห้ ลง ผูร้ ูไ้ ม่ตอ้ งไปทําลาย ผูร้ ู ้
ทําลายไม่ได้ ทําลายผูห้ ลงก็คอื โมหะอวิชชา
ถาม เรื่องความแตกต่างระหว่าง วิภวตัณหากับการกําหนดรูเ้ ฉยๆ ครับ
ตอบ รูเ้ ฉยๆ มันก็เพียงแต่รู ้ วิภวตัณหาก็คอื ความอยากไม่ให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้เป็ นอย่างนัน้
เป็ นอย่างนี้ ถ้ารูเ้ ฉยๆ ก็ปล่อยวาง อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิด เช่นจะเจ้งก็ให้มนั
เจ้งไป ค้าขายแล้วขายไม่ดี จะปิ ดบริษทั ก็ปิดไป อย่างนี้เรียกว่ารูเ้ ฉยๆ ถ้ารูแ้ บบ
วิภวตัณหาก็คอื โอยเครียดจะตายให้ได้ บริษทั จะเจ้งจะทํายังไงดี วิง่ หาเจ้า
เข้าทรงกัน วิง่ ไปขอความช่วยเหลือจากคนนัน้ คนนี้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ อันนี้เรียกว่ามี
วิภวตัณหา มีความอยากไม่ให้บริษทั เจ้ง แต่ถา้ สักแต่วา่ รู ้ รูเ้ ฉยๆ ก็รูไ้ ปตาม
ความเป็ นจริง อะไรจะเกิดก็เกิด มันจะเจ้งก็ปล่อยมันเจ้งไป จะได้ไม่ตอ้ งมา
ทํางานให้เหนื่อย ไปบวชดีกว่า
ถาม การด่าอลัชชีบาปหรือไม่ครับ
ตอบ การด่ามันก็เป็ นการพูดคําหยาบ มันก็ผดิ ศีลอยู่แล้ว ไม่ควรทีจ่ ะด่า
ถาม อุเบกขาในโพชฌงค์ต่างจาก อุเบกขาทีเ่ ป็ นวิปสั สนู กเิ ลสอย่างไร คนเป็ นแล้วไม่
รูต้ วั จะแก้ไขอย่างไรคะ
ตอบ ก็ไม่รูเ้ หมือนกันลองปฏิบตั ดิ ูวา่ มันแตกต่างกันอย่างไร สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตา
เห็นนะ
ถาม ขออุบายในการเพิม่ ความเพียรในการปฏิบตั ธิ รรมครับ
ตอบ ก็พยายามทําอยู่เรื่อยๆ คิดถึงความเพียรอยู่เรื่อยๆ คิดถึงพุทโธอยู่เรื่อยๆ อย่า
ไปคิดถึงขนมนมเนย อย่าไปคิดถึงรูปเสียงกลิน่ รส ให้คดิ อยู่กบั พุทโธๆ ไป
เรื่อยๆ ความเพียรก็จะเพิม่ ขึ้นมาเอง
18

ถาม เมือ่ ทําทานกับรักษาศีลมาได้เวลาหนึ่ง แล้วเริ่มต้นนับหนึ่งของการทําสมาธิ คือ
นัง่ ขัดสมาธิหลับตาแล้วจับลมหายใจทีป่ ลายจมูกใช่ไหมครับ
ตอบ ใช่ แต่ก่อนทีจ่ ะจับทีป่ ลายจมูกได้ก็ตอ้ งมีสติก่อน เพราะว่าถ้าไม่ฝึกสติมาก่อน
เวลามานัง่ มันจะไม่ยอมอยู่ทล่ี ม มันจะไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ฉะนัน้ ก่อนทีจ่ ะมานัง่
สมาธิ ควรทีจ่ ะหยุดความคิดต่างๆ ให้ได้ในระดับหนึ่งก่อน ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้ว
เดีย๋ วมันจะนัง่ ไม่ได้ นัง่ แล้วมันคิดฟุ้งซ่านมันก็จะทนนัง่ ต่อไปไม่ได้ ถึงต้องฝึ ก
สติสร้างสติข้นึ มาก่อน จะใช้การดูร่างกายก็ได้ เวลาทีร่ ่างกายกําลังเคลือ่ นไหว
กําลังทําอะไร ใจก็เฝ้ าดู ก็จดจ่ออยู่กบั การเคลือ่ นไหวกับการกระทําของร่างกาย
ไป ทุกอิรยิ าบถ ทุกการเคลือ่ นไหว ทุกการกระทํา ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่น แล้ว
เวลาพอเรามานัง่ สมาธิมนั ก็จะมีสติดงึ ใจให้อยู่กบั ลมหายใจได้
ถาม การสวดอิตปิ ิ โสฯเกินจํานวนอายุนนั้
ยากลําบากของชีวติ ไปได้หรือไม่คะ

จะช่วยส่งผลบุญให้ตวั เราผ่านช่วง

ตอบ การสวดนี้เพือ่ ทําใจให้สงบ เมือ่ ใจสงบแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับความยากลําบาก
ต่างๆ ส่วนความยากลําบากนี้มนั ก็ตอ้ งเป็ นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน มันจะ
หายไปหรือไม่หายไปก็ไม่เป็ นปัญหา ถ้าใจมีความสงบ
ถาม กระผมติดอยู่ในความทุกข์ ในความรูส้ กึ ผิดของตัวเองทีล่ ว่ งมาแล้ว พยายามอยู่
กับลมหายใจ แต่พอเผลอ ก็กลับมาคิดเรื่องเดิมๆ จนสังขารปรุงแต่งเพิม่ เติมไป
อีก มีอบุ ายในการแก้ปญั หาไหมครับ หรือควรพิจารณาทุกข์ทม่ี นั เกิดขึ้น แต่ก็
เกรงจะติดสัญญา แล้วสังขารปรุงแต่งให้ผดิ ทาง หรือควรกําหนดกลับมาทีล่ ม
หายใจ ให้ได้มากทีส่ ุด แต่กระผมก็อยากจะผ่านปัญหานี้ไปให้ได้ เลยไม่ทราบว่า
การกําหนดลมหายใจจะทําให้เกิดปัญหาอีก จะเกิดทุกข์อกี หรือไม่
ตอบ ถ้าอยู่กบั ลมหายใจได้ มันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงความทุกข์ต่างๆ ทีเ่ กิดมาแล้ว
ในอดีต มันก็จะหายไป ดังนัน้ ถ้าจะอยู่กบั ลมก็ได้ หรือจะใช้คาํ บริกรรมพุทโธก็
ได้ แต่อย่าปล่อยให้มนั ไปคิด พอมันคิดแล้วเดีย๋ วมันก็จะไปคิดถึงเรื่องทีเ่ คยคิด
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แล้วก็จะทําให้เราไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆ ฉะนัน้ พยายามใช้สติแบบใดแบบหนึ่งก็ได้
ใช้ดูลมหายใจก็ได้ ใช้คาํ บริกรรมพุทโธๆ ไปก็ได้ ขอให้มนั อย่าไปคิดก็แล้วกัน
ถาม การทีม่ ภี าระต้องดูแลเลี้ยงดูครอบครัว และต้องทํามาหากินด้วย มีวธิ ีเจริญสติ
อย่างไรครับ
ตอบ ก็ใช้พทุ โธไปนัน่ แหละ หรือว่าเฝ้ าดูการเคลือ่ นไหวการกระทําต่างๆ ของร่างกาย
เจริญได้ เพียงแต่วา่ มันยาก เพราะว่าเวลาใช้ความคิดมันก็จะเผลอ แล้วก็เผลอ
คิดไปเรื่อยๆ เพราะเวลาทํางานทําการก็ตอ้ งใช้ความคิด ก็ทาํ เท่าทีท่ าํ ได้ก็แล้วกัน
ถ้าอยากจะทําได้มากๆ ก็ตอ้ งไปปลีกวิเวก ไปอยู่คนเดียว
ถาม หากว่าเราเกิดทุกข์ เราคิดแบบนี้ได้ไหม คือคิดว่า คิดก็ตายไม่คดิ ก็ตาย ได้ไหม
ครับ
ตอบ ไม่ได้หรอก ต้องคิดว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยาก เราต้องละความ
อยาก เราต้องหาให้เจอว่าตอนนี้เรากําลังอยากกับอะไร ถ้าเราหาเจอแล้วเราเลิก
ความอยากนัน้ ได้ ความทุกข์ก็จะหายไป
ถาม เวลาใส่บาตรตอนเช้า บางทีไม่ทนั ได้จบคําบูชาข้าว ใส่บาตรก่อน แบบนี้จะเป็ น
อะไรไหมคะ
ตอบ ก็ใส่ไปได้เลยไม่ตอ้ งจบก็ได้ ก็จบก่อนทีจ่ ะมาใส่ก็ได้ เวลาเตรียมตัวก็จบไปในใจ
ถาม รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาน จะพิจารณาอย่างไรให้เข้าไปถึงใจคะ
ตอบ ก็ตอ้ งพิจารณาว่ามันเป็ น รูปก็เป็ นร่างกาย รูปก็ทาํ มาจากดินนํา้ ลมไฟ ก็ไม่มี
ตัวตน เวทนาสัญญาสังขารวิญญาน ก็เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป ก็ไม่มี
ตัวตน มันเป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่ในใจเรียกว่าอาการของใจ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาน
ก็พจิ ารณาไปว่า มันไม่เที่ยง มันเกิดมันดับ มันไม่มตี วั ตน เราไปห้ามมันไม่ได้ไป
สัง่ มันไม่ได้ มันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดบั เช่นเวทนามันจะสุขมันก็โผล่ข้นึ มา
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เดีย๋ วมันก็หายไป มันจะทุกข์มนั ก็โผล่ข้นึ มาแล้วเดีย๋ วมันก็หายไป ฉะนัน้ เราให้
รูท้ นั แล้วปล่อยวางแล้วเราจะไม่ทกุ ข์กบั มัน แล้วอย่าไปอยากให้มนั เป็ นอย่างนัน้
เป็ นอย่างนี้
ถาม ทําอย่างไรถึงจะนัง่ สมาธิโดยไม่ฟ้ งุ ซ่านคะ พองหนอยุบหนออยู่ดๆี ก็ฟ้ งุ หนอ คิด
หนออยู่เรื่อยๆ ค่ะ
ตอบ ก็เพราะว่าไม่ฝึกสติมาก่อนนัง่ ต้องฝึ กสติไว้ก่อน พุทโธไปเรื่อยๆ ก่อน หรือดู
การเคลือ่ นไหวการกระทําต่างๆ ของร่างกาย จดจ่ออยู่กบั การทํางานของเรา ของ
ร่างกาย อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นพร้อมกับการทํางาน กําลังทําอะไรอยู่ก็ให้
อยู่กบั งานนัน้ เพียงอย่างเดียว อย่าปล่อยไปคิดถึงขนมนมเนย อย่าไปคิดถึงคน
นัน้ คนนี้เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ให้มาอยู่กบั งานทีก่ าํ ลังทําอยู่ทกุ ขณะ แล้วเวลานัง่ จะไม่
ฟุ้ง
ถาม เห็นข่าวมีคนฆ่ากันตายบ่อยๆ ตอนนี้เริ่มกลัวคนด้วยกันแล้ว แก้ยงั ไงดีครับ
ตอบ ก็พจิ ารณาว่า ความตายนี้เป็ นเรื่องปกติ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน ถึงเวลาก็ตอ้ งตาย
ด้วยกันทุกคน หลีกเลีย่ งไม่ได้ เราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็ นธรรมดา ล่วง
พ้นความตายไปไม่ได้ แต่เราก็ไม่ควรประมาท เราก็ควรทีจ่ ะรูจ้ กั หลบรูจ้ กั หลีก
ไม่ควรทีจ่ ะไปอยู่ในทีๆ่ มันจะทําให้เกิดภัยต่างๆ ขึ้นมา ก็ทาํ ได้เท่านัน้ แต่ก็ตอ้ ง
ทําใจยอมรับว่า ต่อให้อยู่ทไ่ี หนปลอดภัยขนาดไหน ถ้าถึงเวลามันจะตายมันก็
ตายได้ทงั้ นัน้ ฉะนัน้ ถ้าไม่อยากจะตายก็อย่ากลับมาเกิด ถ้าไม่อยากจะเกิดก็ตอ้ ง
หยุดความอยากต่างๆ ถ้าอยากจะหยุดความอยากก็ตอ้ งมาบวช
ถาม พระทีบ่ วชอยู่ได้นาน ท่านอยู่ดว้ ยธรรมอันใดครับ
ตอบ ก็ไปถามท่านดู แต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
ถาม ถามพระอาจารย์ก็ได้ครับ
21

ตอบ เราอยู่เพราะญาติโยมนะ ถ้าญาติโยมไม่มาเราก็ไม่อยู่หรอก (เสียงหัวเราะ) ถึงใจ
ไหมวันนี้
ถาม เคยไปนัง่ วิปสั สนาทีว่ ดั อัมพวันเมือ่ นานมาแล้ว แล้วระหว่างทีน่ งั ่ อยู่ ขณะที่
บริกรรมอยู่นนั้ สติรูท้ นั ว่าเราทุกข์ พอรูแ้ ล้วจู่ๆ มันก็ดบั ไปเอง เหลือแต่ความ
ว่างเปล่า เคยถามคนรูจ้ กั ทีเ่ ขาปฏิบตั ิ เขาบอกว่ามันคือนิพพานชัว่ คราว เลยเกิด
ความสงสัยว่ามันใช่หรือคะ
ตอบ ก็การดับทุกข์ก็ถอื ว่าเป็ นนิพพาน ทีน้ ถี า้ จะนิพพานทีแ่ ท้จริงมันต้องดับตลอดเวลา
ไม่มคี วามทุกข์เลย ถ้าดับแล้วมีความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมา ก็ยงั ถือว่าเป็ น เราจะ
เรียกว่านิพพานชัว่ คราวก็ได้ เช่นการดับขัน้ ต่างๆ ของพระอริยเจ้านี้ ท่านก็ดบั
พระโสดาบันท่านก็ดบั ทุกข์เกี่ยวกับความเจ็บความตายของร่างกายได้ มันก็เป็ น
เสี้ยวหนึ่งของพระนิพพาน ยังไม่เต็ม ๑๐๐ พอขัน้ ที่ ๒ ขัน้ ที่ ๓ ก็ได้เข้าไปอีก
ครึ่งหนึ่ง แล้วพอขัน้ ที่ ๔ ก็จะถึงค่อยเต็ม ๑๐๐ ดับทุกข์ไปเรื่อยๆ ดับไปเรื่อยๆ
ก็ถอื ว่ากําลังเข้าสู่ความเป็ นนิพพานมากขึ้นไปเรื่อยๆ พอได้ดบั ทุกข์หมดไปจากใจ
แล้วก็เป็ นนิพพานเต็ม ๑๐๐ ขึ้นมา
ถาม ทําบุญด้วยเงินมากๆ จะได้ไปสวรรค์ไปนิพพาน คือไม่ทกุ ข์ ได้ดว้ ยหรือคะ
ตอบ การทําบุญอย่างเดียวนี้ยงั ไปถึงพระนิพพานไม่ได้ การทําบุญด้วยเงินทองนี้ แล้ว
ถ้าเรารักษาศีลด้วย เวลาตายไปเราก็จะไปสวรรค์ แล้วเวลาเรากลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์ เราก็จะได้มเี งินทองรอเราอยู่ ถ้าเราทําบุญอย่างเดียวแต่เราไม่รกั ษาศีล
เราตายไปเราก็ตอ้ งไปอบาย
แต่อาจจะไปอยู่อบายในสภาพทีด่ กี ว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้
ทําบุญ เช่นไปเกิดเป็ นสัตว์ ก็เป็ นสัตว์ทน่ี ่ารักมีคนเอาไปเลี้ยงเป็ นลูก อย่างหมานี้
สมัยนี้คนบางคนไม่มลี ูกก็เห็นหมาน่ารักก็ซ้อื ไปเลี้ยงเป็ นลูก อันนี้ก็เป็ นเพราะว่า
ทําบุญมาเยอะแต่ไม่รกั ษาศีล ก็เลยยังต้องไปเป็ นเดรัจฉาน แต่ถา้ รักษาศีลได้ก็
จะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ แล้วก็จะมีสถานภาพรํา่ รวยมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม
ถาม อาการทีน่ งั ่ สมาธิ จะรูส้ กึ ว่าทีม่ อื จะชาและวูบๆ วาบๆ อาการนี้เรียกว่าอะไรครับ
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ตอบ ไม่ตอ้ งไปสนใจหรอกมันเป็ นเรื่องธรรมดา เวลานัง่ บางทีมนั ก็เกิดอาการชาขึ้นมา
ไม่ตอ้ งไปให้ความสําคัญ ให้สาํ คัญอยู่ทส่ี ติ ให้อยู่กบั ลมหายใจ หรืออยู่กบั พุทโธ
ไปเรื่อยๆ แล้วเดีย๋ วพอจิตสงบแล้วทุกอย่างมันก็จะหายไปเอง
ถาม ถ้าเราอยู่ในหมูบ่ า้ นแห่งหนึ่ง แล้วหมูบ่ า้ นนัน้ เกิดแตกแยกเป็ น ๒ ฝ่ ายทีม่ คี วาม
ขัดแย้งกัน เราจะอยู่เหนือความขัดแย้งของหมูบ่ า้ นนัน้ ได้อย่างไร ควรจะเข้ากับ
ฝ่ ายทีม่ คี วามเห็นตรงกับเรา หรือถูกต้องมากทีส่ ุดกับเรา หรือไม่อย่างไร
ตอบ ก็อยู่เฉยๆ ดีทส่ี ุด ไม่ตอ้ งไปเข้าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ถาม บางวันใจสงบไม่คดิ อะไรเลย บางวันก็ไม่สงบเกิดจากอะไรครับ
ตอบ เกิดจากสติ ถ้ามีสติมนั ก็สงบ ไม่มสี ติมนั ก็ไม่สงบ
ถาม ขณะหลับจิตก็อยู่ในสมาธิได้ใช่ไหมครับ
ตอบ เวลาหลับนี้มนั ไม่มสี ติ มันก็อยู่ไปตามสภาพของมัน มันอาจจะอยู่ในสมาธิก็ได้
อาจจะฝันนัน่ ฝันนี่ก็ได้ แล้วแต่มนั จะเป็ นไปตามภาวะของมัน
ถาม การเจริญสติแบบบริกรรมพุทโธ กับแบบดูกายเคลือ่ นไหว สามารถทําไปพร้อม
กัน หรือต้องทําทีละขณะครับ
ตอบ ทําพร้อมกันก็ได้ ดูกายด้วยแล้วก็พทุ โธไปด้วยก็ได้ หรือจะดูกายอย่างเดียวก็ได้
หรือพุทโธอย่างเดียวก็ได้ แต่เวลาพุทโธมันก็ตอ้ งดู เวลาเรากําลังเดินเราก็ตอ้ งดู
ไปด้วย ไม่ใช่อยู่แต่พทุ โธแล้วเดินไปชนต้นไม้ มันก็ตอ้ งดูดว้ ย ดูร่างกายด้วย
แล้วก็พทุ โธไปด้วย แต่ถา้ เราดูร่างกายอย่างเดียวเราอาจจะไม่ตอ้ งใช้พทุ โธก็ได้
แต่ถา้ ใช้พทุ โธนี้ตอ้ งดูดว้ ยว่าเรากําลังทําอะไรอยู่
สิบเอ็ดปี แล้วนะขอให้เอาไปปฏิบตั ไิ ด้นะ เรียนไม่ยอมจบเสียที ชอบเรียนอย่าง
เดียวไม่ชอบปฏิบตั ิ มันเลยไม่มปี ฏิเวท จะเกิดอะไรขึ้นมาเมือ่ ไหร่ไม่มใี ครรูน้ ะ
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ภาวนาเยอะๆ แล้วต่อไปมีอะไรก็ไม่เดือดร้อน อยู่ทไ่ี หนก็ภาวนาได้ มีความสุขได้
ภาวนาไม่ได้มนั ก็อยากจะไปนู น้ มานี่ พอมันไม่ได้ไปมันก็เครียด หงุดหงิดรําคาญ
ใจ การภาวนานี้เป็ นของดีของวิเศษแต่พวกเราไม่ชอบทํากัน พวกเราชอบไปเทีย่ ว
กันมากกว่า เดีย๋ วสักวันหนึ่งร่างกายมันก็ไปไม่ได้ ตอนนัน้ จะภาวนาก็ภาวนาไม่
ไหว เพราะไม่ได้ภาวนา มันไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน พอถึงเวลาจะทําก็ทาํ ไม่ได้
พยายามมา นี่สร้างบ้านให้มาภาวนากัน มากันบ่อยๆ การภาวนานี่ แหละเป็ นที่
พึ่งของเราที่แท้จริง อย่างอืน่ พึ่งไม่ได้ เพราะมันไม่แน่ นอน มันมีเจริญมีเสื่อม
แต่การภาวนานี้ เราภาวนาได้ตลอดเวลา ดึงใจให้สงบได้ตลอดเวลา แล้วก็จะมี
ความสบาย ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น สิ้นเนื้อประดาตัว ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ น
อัมพฤกษ์อมั พาต อดอยากขาดแคลน ก็ไม่เป็ นไร ตายก็ไม่เป็ นไร ใจมันไม่ได้
ต้องพึง่ ร่างกาย ใจมันมีความสงบเป็ นทีพ่ ง่ึ แล้วมันสบาย ภาวนานะจะได้ความ
สงบกัน จะได้มที พ่ี ง่ึ
ถาม ก็ฟงั เยอะแต่เราไม่ได้ตามทีพ่ ระอาจารย์สอนนี่ เป็ นเพราะว่าไม่จริงเข้าไปในจิต
ใช่ไหมคะ
ตอบ เราไม่ฝึกสติสมาธิมนั ไม่เข้า ต้องจิตมีสมาธิมนั ถึงจะเข้าไป ตอนนี้จติ เราอยู่ขา้ ง
นอก จิตเราอยู่กบั รูปเสียงกลิน่ รส มันไม่เข้าไปถึงใจ มันต้องนัง่ สมาธิไปเพือ่ ดึง
ใจให้เข้าไปข้างใน เมือ่ ดึงใจเข้าข้างในแล้วมันก็จะธรรมะเข้าไปข้างในด้วย แล้ว
มันก็จะควบคุมใจได้ ตอนนี้ควบคุมใจไม่ได้ พอเจออะไรปั ๊บใจก็โดนกิเลสเล่น
งานทุกที โลภโกรธหลงขึ้นมา อยากได้นูน้ อยากได้น่ี เพราะว่าใจเราอยู่ขา้ งนอก
กิเลสอยู่ขา้ งใน เราหยุดกิเลสไม่ได้ เราต้องเข้าไปข้างใน เหมือนว่าขโมยอยู่ใน
บ้านแต่เราอยู่นอกบ้าน ต้องเข้าไปจับขโมยในบ้าน แต่ขโมยมันหลอกให้เรา
ออกไปจับข้างนอกกัน ไปจับเงาไปตะครุบเงา ตัวมันอยู่ขา้ งในเราต้องเข้าไปข้าง
ใน ความอยากกิเลสตัณหานี้อยู่ขา้ งใน แต่มนั หลอกให้เราออกไปข้างนอก
ออกไปหาสิง่ ต่างๆ เราเลยไม่เคยเจอตัวมัน ดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกต้องกลับเข้า
ไปข้างใน ใช้พทุ โธดึงเข้าไปข้างใน ถอนออกมาจากข้างนอก อย่าไปอยูท่ ่รี ูป
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เสียงกลิ่นรสให้เข้ามาอยูข่ า้ งใน พอเข้าข้างในแล้วมันก็เจอหน้ากัน เวลาโกรธก็
เห็นหน้ากันชัดๆ เวลาโลภก็เห็นกันชัดๆ ก็หยุดมันได้
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กัณฑ์ท่ี ๕๐๖

ความสุขแบบนักปราชญ์
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ในโลกนี้ มีความสุขอยู่ ๒ ชนิ ดด้วยกัน คือความสุขชัว่ คราวกับความสุขถาวร ความสุข
ชัว่ คราว ก็คอื ความสุขทางกาย ความสุขถาวร ก็คอื ความสุขทางใจ ความสุขทางกาย
ชัว่ คราว เพราะตาหูจมูกลิ้นกายเป็ นของชัว่ คราว รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ที่เสพก็
เป็ นของชัว่ คราว มีวนั เสือ่ มมีวนั หมดไป ความสุขทางใจเป็ นความสุขที่ถาวร เพราะใจ
เป็ นสิ่งที่ถาวร ไม่มีวนั เสือ่ มไม่มีวนั หมดไป และสิง่ ที่ทาํ ให้ใจมีความสุข ก็เป็ นสิ่งที่ถาวร
เป็ นอกาลิโก ไม่เสื่อมไปตามกาลตามเวลา ก็คือธรรม เช่น ศีล สมาธิ ปัญญา เป็ นสิง่ ที่
ไม่มวี นั เสือ่ ม ไม่มวี นั หมด อยู่กบั ใจไปตลอด ให้ใจมีความสุขไปตลอด นักปราชญ์คน
ฉลาด เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านจึงเลือกเอาความสุขที่ถาวร แต่
คนไม่ฉลาดหรือคนโง่อย่างพวกเรา พวกเราก็จะเลือกเอาความสุขชัว่ คราว เพราะ
ความสุขชัว่ คราวนี้มนั ง่ายกว่าการเอาความสุขทีถ่ าวร ความสุขชัว่ คราวนี้ มันเป็ น
ความสุขต้นแต่ทกุ ข์ปลาย ส่วนความสุขที่ถาวรนี้ เป็ นความสุขที่ทกุ ข์ตอนต้นและไปสุข
ตอนปลาย คนจึงไม่ค่อยชอบหาความสุขทีถ่ าวรกัน ชอบหาความสุขชัว่ คราวกัน คือขอ
ไปตายเอาดาบหน้า วันนี้ขอให้มคี วามสุขก่อน ส่วนพรุ่งนี้จะทุกข์ก็ค่อยว่ากัน พอถึงวันที่
เจอความทุกข์ก็ไม่มใี ครทีจ่ ะช่วยเหลือได้ ตัวเองก็ช่วยตนเองไม่ได้ ก็ตอ้ งมีแต่ความทุกข์
เช่นตอนทีร่ ่างกายเข้าสู่ชราภาพ ร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วย และร่างกายต้องตายไป
เวลานัน้ ก็จะมีแต่ความทุกข์ บางคนทนกับสภาพของความทุกข์เหล่านัน้ ไม่ได้ ก็ถงึ กับคิด
ฆ่าตัวตาย นี่เป็ นเพราะว่าไม่เชื่อนักปราชญ์ ไม่เข้าหานักปราชญ์ อย่างพระพุทธเจ้า อย่าง
พระอรหันตสาวก ถ้าเชื่อแล้วเข้าหาก็จะได้ยนิ ได้ฟงั วิธีสร้างความสุขทีถ่ าวร แล้วจะได้
ไม่ตอ้ งมาทุกข์ในบัน้ ปลายของชีวติ และก็จะไม่ทกุ ข์เลย หลังจากทีไ่ ด้สร้างความสุขที่
ถาวรนี้ให้เกิดขึ้นมา แล้วจะสุขไปตลอด ไม่มวี นั สิ้นสุด
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ดังนั้นพุทธศาสนิ กชน จึงควรที่จะเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อพระอรหันตสาวก อย่าเชื่อแบบ
ไม่ปฏิบตั ิตาม อย่าเชื่อแบบกราบไหว้เฉยๆ ต้องเชื่อแบบปฏิบตั ติ าม ท่านสอนให้ปฏิบตั ิ
อย่างไร ท่านได้ปฏิบตั อิ ย่างไร เราก็ควรทีจ่ ะปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ไม่ใช่เชื่อแต่ไม่ปฏิบตั ิ หรือ
ปฏิบตั เิ พียงส่วนทีช่ อบใจ ส่วนทีง่ า่ ย ส่วนทีไ่ ม่ยาก ถ้าเชื่อแบบนัน้ ปฏิบตั แิ บบนัน้ ก็จะ
ได้ผลไม่มาก ถ้าอยากจะได้ผลอย่างเต็มที่ ก็ตอ้ งปฏิบตั เิ ต็มรูปแบบ ทําตามที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้กระทํากันมา ท่านยุตกิ ารหาความสุข
ชัว่ คราว ท่านมุง่ ไปสู่การหาความสุขทีถ่ าวรกัน ท่านก็เป็ นคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเรา
เป็ นปุถชุ นเหมือนกัน ตอนทีท่ ่านยังไม่ได้ปฏิบตั ิ ท่านก็อยู่กบั ความสุขชัว่ คราว แต่ท่าน
พอได้ทราบว่าเป็ นความทุกข์ทจ่ี ะตามมาต่อไป พอเห็นความแก่ความเจ็บความตายของ
ร่างกาย ก็จะรูว้ า่ เวลาทีร่ ่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้ จะไม่สามารถหาความสุข
ต่างๆ ได้ ท่านก็เลยหาความสุขแบบถาวรดีกว่า ยอมทุกข์ยากลําบาก ทุกข์ทเ่ี กิดจากการ
ทีต่ อ้ งหยุดหาความสุขชัว่ คราว เป็ นความทุกข์อย่างยิ่ง เป็ นเหมือนกับคนทีต่ ดิ ยาเสพติด
แล้วจะเลิกจะไม่เสพยาเสพติด เวลาทีห่ ยุดเวลาทีไ่ ม่เสพนี้ เป็ นเวลาทีท่ กุ ข์ทรมานใจเป็ น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นใครก็ตาม เมื่อลองติดอะไรแล้วเวลาเลิกนี้ มันจะทุกข์ทรมานใจ
แต่ผลที่ได้รบั หลังจากที่หายจากการติดแล้ว มันดีกว่าที่จะได้จากการเสพสิ่งที่ติดอยู่
เรื่อยๆ
ดังนั้น ผูท้ ่ตี อ้ งการความสุขที่ถาวร จึงต้องยอมทนทุกข์ทรมานไปกับการยุติหาความสุข
ชัว่ คราว คือยุตกิ ารหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นมาถือศีล ๘ กัน ศีล ๘ นี้ก็คอื
วิธีการทีจ่ ะทําให้ยุตกิ ารหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ศีลข้อ ๓ ก็คอื ไม่หาความสุข
จากการร่วมหลับนอนกับผูอ้ ่นื ศีลข้อ ๖ ก็ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหาร มาก
เกินความจําเป็ นของร่างกาย รับประทานพอประมาณ รับประทานเพือ่ ให้ร่างกายอยู่ได้ไม่
เดือดร้อน ก็ไม่ตอ้ งรับประทานมาก เอาแค่ช่วงเช้าถึงเทีย่ งก็พอแล้ว หลังจากนัน้ ก็ไม่ตอ้ ง
รับประทานอาหารอีกต่อไป สําหรับวันนัน้ เพราะไม่จาํ เป็ น ถ้ารับประทานก็แสดงว่า
รับประทานด้วยความอยาก ด้วยความติดในรสชาติของอาหาร ก็เป็ นการหาความสุข
ชัว่ คราว เวลาทีไ่ ม่ได้รบั ประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว ก็จะต้องเกิดความทุกข์
ใจขึ้นมา เพราะในช่วงบ่ายๆ เย็นๆ ก็จะอยากรับประทานอาหาร แต่เมือ่ ได้รกั ษาศีล ๘
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แล้วก็จะไม่สามารถรับประทานได้ ก็ตอ้ งยอมทนทุกข์ไป กับการทีไ่ ม่ได้รบั ประทาน
อาหารมื้อคํา่ มื้อเย็น แต่มนั เป็ นความทุกข์ชวั ่ คราว เพราะถ้าได้มาทําใจให้สงบ ได้มา
สร้างความสุขที่ถาวรขึ้นมาภายในใจ ความทุกข์ทรมานนั้นก็จะหายไป ศีลข้อ ๗ ก็
เช่นเดียวกัน ศีลข้อ ๗ ก็คอื การละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จากการ
ได้ไปดูไปฟังมหรสพบันเทิงต่างๆ หรือจากการได้เสริมสวยความงามของทางร่างกาย
แล้วศีลข้อที่ ๘ ก็คอื ละเว้นจากการหาความสุขจากการหลับนอน มากเกินความจําเป็ น
การหลับนอนกับการรับประทานอาหารนี่ก็ทาํ เพือ่ ร่างกายเท่านัน้ ก็ไม่ตอ้ งนอนมากเกินไป
ไม่ตอ้ งรับประทานมากเกินไป ร่างกายธรรมดาต้องการพักผ่อนวันละ ๔ – ๕ ชัว่ โมงก็
พอแล้ว การทีจ่ ะไม่นอนมากเกินไปก็ตอ้ งไม่นอนบนฟูกหนาๆ นอนบนเตียงทีส่ ุขทีส่ บาย
ให้นอนบนพื้นแข็ง เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่นอนมากเกินไป เวลาทีร่ ่างกายได้พกั ผ่อนหลับนอน
พอแล้ว เวลาตื่นขึ้นมา ก็จะไม่อยากจะนอนต่อ เพราะมันไม่สบายถ้านอนบนพื้นแข็งๆ
แต่ถา้ นอนบนฟูกหนาๆ มีความสุขมีความสบาย ก็จะนอนต่อ จะทําให้ไม่มเี วลามาสร้าง
ความสุขทางใจ ทีเ่ ป็ นความสุขเหนือกว่าความสุขทางกาย ทีเ่ ป็ นความสุขทีถ่ าวร นี่คอื
ความทุกข์ทจ่ี ะเกิดขึ้นสําหรับผูท้ จ่ี ะหาความสุขทีถ่ าวร
เปลีย่ นจากการหาความสุขชัว่ คราว ไปสู่ความสุขทีถ่ าวร พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ท่านก็เป็ นเหมือนพวกเราตอนนี้ ท่านก็ตดิ อยู่กบั การหาความสุขชัว่ คราว หา
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่เมือ่ ท่านเห็นความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนทีจ่ ะตามมา ที่
จะต้องไม่มวี นั ทีจ่ ะได้หาความสุขทางร่างกาย
ท่านก็คดิ ว่าควรทีจ่ ะเปลีย่ นวิธีการหา
ความสุขดีกว่า ไปหาความสุขทีแ่ ท้จริงทีถ่ าวรดีกว่า แต่กต็ อ้ งยอมทุกข์กบั การทีจ่ ะต้อง
ยุตกิ ารหาความสุขชัว่ คราว และทุกข์กบั การทีจ่ ะต้องสร้างความสุขทีถ่ าวร มีทกุ ข์อยู่ ๒
ชัน้ ทุกข์ชน้ั ที่ ๑ ก็คือทุกข์ท่เี กิดจากการละเว้นการหาความสุขทางร่างกาย ทุกข์ชนั้ ที่ ๒
ก็เกิดจากการที่จะต้องสร้างความสุขทางใจ เพราะมันไม่ได้มาแบบฝนฟ้ าอากาศทีจ่ ะตก
ลงมาเอง พอต้องการมันก็จะมา มันเป็ นความสุขที่ตอ้ งสร้างกันขึ้นมา ต้องมีการต่อสูก้ บั
อุปสรรคขวางกัน้ ต่างๆ เช่นนิวรณ์ ตัวทีจ่ ะมากีดขวางการทําใจให้สงบ เวลาเจอนิวรณ์น้ กี ็
จะเจอความทุกข์ยากลําบาก พยายามนัง่ สมาธินงั ่ เท่าไหร่ใจก็ไม่สงบ ใจมีเรื่องว้าวุน่ ขุน่
มัวอะไรต่างๆ มาคอยกีดมาคอยขวางอยู่เรื่อยๆ ก็จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องใช้มาตราการทีร่ ุนแรง
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ทีส่ ะเทือนต่อจิตใจ เพือ่ ทีจ่ ะทําลายอุปสรรคทีข่ วางกัน้ การสร้างความสุขทางใจ นี่คอื เรื่อง
ของความทุกข์ยากลําบากของการสร้างความสุขทีถ่ าวร แต่ถา้ สามารถสร้างจนสําเร็จแล้ว
ความทุกข์ยากลําบากต่างๆ ก็จะหายไปหมด และความสุขทีถ่ าวรทีไ่ ด้รบั นี้ ก็จะคุม้ ค่ากับ
ความทุกข์ยากลําบาก
พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ท่านไม่ได้ต่างจากพวกเรา พวกเราอย่าไปคิดว่า เรากับ
พระพุทธเจ้านี้มคี วามแตกต่างกัน ในขัน้ ตอนทีป่ ฏิบตั นิ ้ เี หมือนกัน ตอนทีท่ ่านยังติดอยู่
กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ ท่านก็เป็ นเหมือนพวกเราในขณะนี้ ทีต่ ดิ อยู่กบั
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เวลาทีจ่ ะต้องยุตกิ ารหานี้ ท่านก็ตอ้ งทุกข์เหมือนกับทีพ่ วก
เราทุกข์กนั แต่ท่านเป็ นคนฉลาด ท่านเห็นผลทีจ่ ะตามมาต่อไป ว่ามันเป็ นผลทีด่ กี ว่า ที่
เป็ นอยู่ในปัจจุบนั ความทุกข์น้ ี ขอให้คดิ ว่าเป็ นการลงทุน เวลาเราทํามาค้าขายนี้เราต้องมี
การลงทุนก่อน เมือ่ เรามีการลงทุนแล้ว เราค้าขายไป ถ้าการค้าขายของเราสําเร็จ เราก็
จะได้กาํ ไร เราก็จะได้ผลตอบแทนที่คมุ ้ ค่าต่อค่าที่เราลงทุนไป แต่ถา้ เราไม่ยอมลงทุนนี่
เราก็จะไม่มวี นั ได้ผลตอบแทนกลับคืนมา ถ้าเราไม่ยอมทุกข์กบั การยุตกิ ารหาความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าไม่ยอมทุกข์กบั การต่อสูฟ้ นั ฝ่ าอุปสรรค ทีม่ าคอยขวางกัน้ การทํา
ใจให้สงบ การสร้างความสุขทางใจ เราก็จะไม่มวี นั ทีจ่ ะได้ความสุขทีถ่ าวรได้ เราต้องดู
พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเป็ นตัวอย่าง ท่านก็เป็ นเหมือนพวกเรา ท่านก็
เป็ นปุถชุ นที่มีกเิ ลสตัณหาเหมือนพวกเราในตอนนี้
แต่ทา่ นยอมที่จะต่อสูก้ บั กิเลส
ตัณหา ท่านยอมที่จะยุตกิ ารหาความสุขชัว่ คราว ยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
แล้วก็ทมุ่ เทชีวิตจิตใจ ให้กบั การสร้างความสุขทางใจ สละบ้านเรือน สละทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทอง ทีเ่ รียกว่าเป็ นการทําทาน
นี่คอื ความหมายของการทําทานในพระพุทธศาสนาที่แท้จริง ก็คือการสละทรัพย์สมบัติ
ทัง้ หลาย สละทรัพย์เพื่อธรรม สละความสุขที่ได้จากการใช้ทรัพย์น้ ี เพื่อแลกกับการได้
ความสุขที่เกิดจากการปฏิบตั ิธรรม ท่านสละทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง ไม่วา่ จะอยู่ใน
ฐานะใด เป็ นพระราชามหากษัตริย ์ เป็ นมหาเศรษฐี เป็ นคนธรรมดาสามัญ มีสมบัตขิ า้ ว
ของมากน้อยเพียงไร ก็สละไปหมด เพราะว่าถ้าไม่สละก็จะติดอยู่กบั การดูแลรักษา ติด
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อยู่กบั การหา ติดอยู่กบั การใช้ ก็จะไม่มเี วลาที่จะมาสร้างความสุขทีถ่ าวร คือความสุขทาง
ใจ ท่านก็เลยสละบ้านสละเรือน สละครอบครัว สละสามี สละภรรยา สละลูก สละทุกสิง่
ทุกอย่างทีม่ ี เพือ่ ทีจ่ ะได้มเี วลาทีจ่ ะได้บาํ เพ็ญอย่างเต็มที่ พอท่านสละสิง่ เหล่านี้แล้ว ท่าน
ก็ไปถือศีลกัน ไปถือศีล ๘ กัน อย่างน้อยถือศีล ๘ ศีล ๑๐ อันนี้เป็ นศีลของนักบวช คือ
การยุตกิ ารหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพือ่ ทีจ่ ะได้เอาเวลาทีใ่ ช้กบั การหาความสุข
เหล่านี้ มาหาความสุขทางใจ จะได้มเี วลาไปปลีกวิเวก ไปอยู่ตามลําพัง ไปอยู่ห่างไกล
จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพราะการทีอ่ ยู่ใกล้นัน้ จะทําให้เกิดแรงดึงดูดต่อกัน
นัน่ เอง เหมือนไฟกับนํา้ มัน ถ้าอยู่ใกล้กันก็มโี อกาสทีจ่ ะลุกไหม้ข้นึ มาได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย เขาจึงมักจะแยกทีเ่ ก็บของนํา้ มันกับไฟไว้ ไม่ให้อยู่ใกล้กัน ฉันใด ผูท้ ต่ี อ้ งการ
ละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็ตอ้ งเอาตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ให้อยู่ห่างจากรูปเสียงกลิน่
รสโผฏฐัพพะ ต้องไปอยู่ทไ่ี ม่มรี ูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เช่นไปอยู่ตามป่ าตามเขา เป็ น
สถานทีๆ่ ไม่มรี ูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะทีเ่ คยเสพ รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะทีไ่ ด้เห็น
จากการอยู่ทป่ี ลีกวิเวกนี้ ไม่เป็ นพิษไม่เป็ นภัย ไม่ลุกเป็ นฟื นเป็ นไฟขึ้นมา เหมือนกับรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะทีเ่ คยเสพ จึงต้องออกจากบ้านเรือนกัน แล้วไปอยู่ตามป่ าตามเขา
กัน เพราะเป็ นทีๆ่ ปลอดภัยจากการลุกลามของไฟ ของรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้เอง
เรียกว่าเป็ นการปลีกวิเวก เพราะว่าไม่ตอ้ งการทีจ่ ะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอีก
ต่อไป เพือ่ ทีจ่ ะได้กาํ จัดอุปสรรคทีจ่ ะมาขวางการสร้างความสุขทางใจ ก็คือกามฉันทะ
ความอยากเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ถึงแม้วา่ จะอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ แต่ความอยากเสพมันก็ยงั มีอยู่ภายในใจ และมันก็ไม่ยอมตายไปอย่างง่ายๆ
เมือ่ ได้ปลีกวิเวกแล้ว ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งมาควบคุมกามฉันทะนี้ คือความอยากเสพรูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้ ด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่ อง ควบคุมความคิดไว้ให้ได้ หยุด
ความคิดไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ เพราะถ้าปล่อยให้ไปคิด ความ
อยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะโผล่ข้ ึนมา แล้วมันก็จะสร้างความทุกข์
ทรมานใจ จนทําให้ไม่สามารถทนอยู่ในทีป่ ลีกวิเวกนัน้ ได้ เพราะความอยากนี้มนั จะฉุด
ลากให้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้ กลับไปหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
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ดังนัน้ เมือ่ ปลีกวิเวกแล้ว สิง่ ทีต่ อ้ งทําต่อไปก็คอื ต้องหมันเจริ
่ ญสติ คือธรรมทีจ่ ะทําให้ใจ
ไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เช่นให้ระลึกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ถ้าพุทธานุ
สติก็ให้บริกรรมพุทโธๆ ไปเรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ ถ้าอยู่
กับพุทโธไปเรื่อยๆ ใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิน่ รสได้ กามฉันทะความอยาก
ในรูปเสียงกลิน่ รสมันก็จะทํางานไม่ได้ เพราะมันต้องใช้ความคิดเป็ นเครื่องมือในการทํา
ให้เกิดกามฉันทะขึ้นมา ดังนัน้ หลังจากทีไ่ ด้ไปปลีกวิเวกแล้ว สิง่ ทีต่ อ้ งหมันพยายามทํ
่
าให้
มาก ก็คอื การเจริญสติควบคุมความคิดให้ได้ อย่าปล่อยให้ความคิดนี้คดิ ไปในทางรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้อยู่กบั พุทโธๆ ไปถ้าใช้พทุ ธานุ สติ ถ้าใช้มรณานุ สติก็ให้ระลึก
ถึงความตายไปเรื่อยๆ ว่าเกิดมาแล้วเดีย๋ วก็ตาย ไปหาความสุขได้มามากได้นอ้ ยเดีย๋ วก็
ต้องหมดแล้ว เดีย๋ วก็จะหาไม่ได้แล้ว พอเวลาหาไม่ได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ
เรียกว่าการใช้มรณานุ สติระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ หรือจะใช้กายคตาสติ ก็คอื การดู
ร่างกาย ก็เฝ้ าดูร่างกายไปอยู่เรื่อยๆ ไม่วา่ ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ ใจก็จดจ่อเฝ้ าอยู่กบั
การกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียว ไม่ให้ส่งไปหาเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของรูป
เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ให้อยู่กบั ร่างกายไป กําลังเดินก็อยู่กบั การเดิน กําลังนัง่ กําลังทํา
อะไร รับประทานอาหาร อาบนํา้ อาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัว ทําความสะอาดปัดกวาดถูซกั
เสื้อผ้า ทําอะไรต่างๆ ก็ให้ใจจดจ่ออยู่กบั การกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียว อย่า
ปล่อยให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ แล้วความอยากทีจ่ ะไปเสพรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะก็จะไม่มี แล้วพอเวลาทีไ่ ม่ตอ้ งทําภารกิจก็ให้มสี ติอยู่กบั การเดินจงกรม หรือ
เวลานัง่ ก็ให้มสี ติอยู่กบั ลมหายใจเข้าออก เวลานัง่ หลับตาแล้วก็ให้ดูลมทีป่ ลายจมูก เวลา
ลมหายใจเข้าก็ให้รูว้ ่าหายใจเข้า เวลาหายใจออกก็ให้รูว้ า่ หายใจออก ให้รูเ้ ฉยๆ ไม่ตอ้ งไป
วิพากษ์วจิ ารณ์ลม ลมจะสัน้ ก็ให้รูว้ า่ สัน้ ลมจะยาวก็รูว้ า่ ยาว ลมจะละเอียดก็รูว้ า่ ละเอียด
ลมจะหยาบก็รูว้ า่ หยาบ ลมจะหายไปก็ให้รูว้ า่ ลมหายไป ให้สกั แต่วา่ รู ้ ให้มสี ติอยู่กบั การรู ้
เฉยๆ ไป ถ้าไม่มลี มเหลืออยู่ก็ให้รูเ้ ฉยๆ ไป ให้รูว้ า่ ตอนนี้ไม่มลี ม ก็ให้อยู่กบั ความรู ้
เฉยๆ นี้ไป ประคับประคองให้รูเ้ ฉยๆ ไป แล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ วูบลงไปใน
ทีส่ ุด แล้วก็ไม่ตอ้ งทําอะไรหลังจากนัน้ จิตก็จะนิ่งสบาย
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ถ้านิ่งได้เดีย๋ วเดียวก็เรียกว่าขณิกะ นิ่งแล้วก็ถอนออกมากลับมารับรูล้ มหายใจ มารับรู ้
เรื่องร่างกาย มาคิดถึงเรื่องต่างๆ อันนี้เรียกว่าได้ออกจากความสงบแล้ว ขณะทีอ่ ยู่ใน
ความสงบนี้ มันจะไม่ได้คดิ ปรุงแต่ง จะเหลือแต่สกั แต่วา่ รู ้ เหลือแต่อเุ บกขา เหลือแต่
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ถ้าอยู่นานเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิ ถ้าอยู่เดีย๋ วเดียวแล้ว
ถอนออกมา ก็เรียกว่าขณิ กสมาธิ ถ้ารวมแล้วไม่ถอนออกมาแต่ก็ไม่อยู่น่งิ เฉยๆ ออกไป
รับรูน้ ิมติ ต่างๆ รับรูเ้ รื่องราวต่างๆ ภายในสมาธินนั้ เราก็เรียกว่าอุปจารสมาธิ อุปจาร
สมาธิก็เป็ นทีไ่ ปรับรูเ้ รื่องของโลกทิพย์นนั ่ เอง รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิน่ ทิพย์ คือมีตาทิพย์มี
หูทพิ ย์ สามารถได้ยนิ เสียงทีห่ ูธรรมดาไม่ได้ยนิ สามารถเห็นรูปทีต่ าธรรมดามองไม่เห็น
ก็จะได้สมั ผัสกับกายทิพย์ต่างๆ เช่นเทวดา หรือบรรดาดวงวิญญานต่างๆ ทีย่ งั ล่องลอย
อยู่ ทีย่ งั ไม่ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์หรือไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน พวกนี้เขาก็จะมีเป็ นดวง
วิญญาน เขาก็จะสามารถติดต่อสนทนากับผูท้ ม่ี อี ปุ จารสมาธิน้ ไี ด้ แต่สาํ หรับผูป้ ฏิบตั ิ
เพือ่ ทีจ่ ะสร้างความสุขทีถ่ าวรนัน้
จะต้องระมัดระวังไม่ปล่อยให้ใจออกไปในทางของ
สมาธิแบบนี้ คือถ้าเกิดเป็ นนิสยั หรือเป็ นวาสนาทีเ่ วลาจิตสงบแล้ว จิตจะออกไปรูเ้ รื่อง
นิมติ ต่างๆ นี้ ท่านสอนว่าให้ดงึ กลับเข้ามา อย่าตามไปอย่าปล่อยให้ไป เพราะว่าสมาธิ
แบบนี้ไม่ได้มอี เุ บกขา
จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะทําให้จติ มีพลังไว้ในการเจริญวิปสั สนาเจริญ
ปัญญา เพือ่ ทีจ่ ะได้ทาํ ลายสิง่ ทีม่ าสร้างความทุกข์สร้างความวุน่ วายใจ สิง่ ทีม่ าขัดขวาง
การสร้างความสงบของใจ ก็คอื กิเลสตัณหาต่างๆ จะฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆ ได้น้ ี จําเป็ น
จะต้องมีสมาธิแบบนิ่ งๆ แบบที่มีอเุ บกขา ไม่มีนิมิตอะไรต่างๆ เพราะว่าถ้าออกไปรับรู ้
นิมติ ต่างๆ นี้ ใจก็ยงั ไม่น่ิงนัน่ เอง ใจก็ไปทํางานต่อ แทนทีจ่ ะไปดูรูปเสียงกลิน่ รสทาง
ร่างกาย ก็ไปดูนิมติ ต่างๆ ทางใจแทน ใจก็จะไม่มีพลังที่จะต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา ทีเ่ ป็ นตัว
ทีม่ าทําลายความสงบทีแ่ ท้จริงทีถ่ าวร
ดังนัน้ ถ้าเกิดเป็ นจริตนิสยั ของผูป้ ฏิบตั ิ ทีเ่ วลาจิตสงบแล้วไม่อยู่น่งิ ๆ เฉยๆ ไม่ตงั้ อยู่ใน
อุเบกขา ออกไปรับรูเ้ รื่องราวต่างๆ ก็ตอ้ งดึงกลับเข้ามา อย่าพึง่ ไปสนใจเรื่องราวเหล่านี้
ท่านบอกว่าความสามารถเหล่านี้มนั ยังอยู่กบั เราต่อไป ถ้าเรามีความสามารถทีจ่ ะออกไป
มีตาทิพย์หูทพิ ย์ มีอทิ ธิฤทธิ์อะไรต่างๆ เหล่านี้ มันไม่หายไป แต่เราไม่ควรทีไ่ ปสนใจไป
ใช้มนั ในขณะทีก่ าํ ลังเจริญภาวนา เพือ่ กําจัดกิเลสตัณหา ให้ดงึ ใจกลับเข้ามาอยู่ในสมาธิท่ี
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นิ่งทีเ่ ฉย ทีเ่ ป็ นอุเบกขา ปล่อยให้มนั อยู่แบบนัน้ นานๆ เพือ่ จะได้สร้างกําลังหยุดของใจไว้
เพราะว่าเวลาออกไปเผชิญกับกิเลสตัณหา จะได้หยุดกิเลสตัณหาได้นนั ่ เอง จะได้ทาํ ลาย
กิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจ หลังจากทีไ่ ด้ทาํ ลายกิเลสตัณหาหมดไปแล้วนี้ จะมาใช้
อุปจารสมาธิ จะมาเพลิดเพลินอะไรกับมันก็ไม่เป็ นปัญหา จะมาใช้ความสามารถพิเศษมา
เป็ นเครื่องมือในการสัง่ สอนผูอ้ ่นื ก็ได้ อย่างพระพุทธเจ้าทีท่ รงใช้อทิ ธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ต่างๆ
ไว้ในการสัง่ สอนบุคคลบางบุคคล เพือ่ ให้เขาได้เกิดศรัทธา เกิดความเชื่อในการทีจ่ ะ
ปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระองค์ แต่จะไม่ได้ใช้อทิ ธิฤทธิ์ปาฏิหาริยห์ รือความสามารถ
พิเศษนี้ เพือ่ สร้างความสุขให้กบั ตนเอง เพราะมันเป็ นความสุขชัว่ คราว ถ้ายังมีกเิ ลส
ตัณหาอยู่ ถ้าออกไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ์ กับความสามารถพิเศษ ก็
จะกลายเป็ นเครื่องมือของกิเลสตัณหาไป จะเอาวิชาความรูค้ วามสามารถเหล่านี้มาเป็ น
เครื่องมือ หาลาภยศสรรสเริญ หารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพราะใจยังไม่มคี วามสุขที่
ถาวร ก็เลยต้องมาหาความสุขชัว่ คราวต่อไป โดยการอาศัยความสามารถพิเศษ ทีไ่ ด้จาก
การนัง่ สมาธิ ได้อปุ จารสมาธิน้ ี
ดังนัน้ ถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ขนั้ วิปสั สนา ยังไม่เข้าสู่ขนั้ วิมตุ ติหลุดพ้น ผูป้ ฏิบตั ถิ า้ เกิดไปมี
อุปจารสมาธิน้ ี ก็อย่าปล่อยให้ใจไป ให้ดงึ กลับมาให้อยู่ในอัปปนาสมาธิ ให้อยู่ในความ
สงบอยู่ในความนิ่ง อยู่ในอุเบกขาไป จนกว่าจิตจะถอนออกมา พอถอนออกมาจิตก็จะมี
กําลัง ทีจ่ ะพิจารณาสิง่ ทีจ่ ติ ไม่อยากจะพิจารณา เพราะกิเลสตัณหาไม่ชอบให้พจิ ารณา ก็
คือความเสือ่ มต่างๆ ความไม่สวยงามต่างๆ กิเลสตัณหาชอบพิจารณาความเจริญ ชอบ
พิจารณาความสวยความงาม แต่ไม่ชอบพิจารณาความเสือ่ มความไม่สวยงาม จึงทําให้
จิตหลงใหลติดอยู่กบั สิง่ ทีเ่ ป็ นของทีจ่ ะต้องเสือ่ ม ของทีจ่ ะต้องกลายเป็ นของทีไ่ ม่สวยงาม
ไป จึงจําเป็ นทีต่ อ้ งบังคับให้มอง ความเสือ่ มของสิ่งต่างๆ มองความไม่สวยงามของสิง่
ต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้คลายความหลงใหล เพือ่ ทีจ่ ะได้ยุตคิ วามอยากทีจ่ ะได้สง่ิ ต่างๆ มาเสพ
มาให้ความสุขกับตน อันนี้จาํ เป็ นจะต้องมีใจทีม่ อี เุ บกขา เพราะขณะทีม่ อี เุ บกขานี้ ตัณหา
กิเลสนี้ถกู ตัดกําลังลงไป จะไม่มาขัดมาขวาง ในการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ใน
การพิจารณาอสุภะ ในการพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา ต้องมีใจทีม่ อี เุ บกขา ทีไ่ ด้จาก
การนัง่ สมาธิ ในอัปปนาสมาธิ แต่มนั ก็จะเป็ นอยู่ได้ชวั ่ ระยะหนึ่ง พอถอนออกมาแล้ว
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อุเบกขามันก็จะค่อยๆ อ่อนกําลัง ถ้ามีการคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆ กิเลสตัณหามันก็จะมี
กําลังเพิม่ มากขึ้นไป แล้วพอถึงขีดหนึ่งการพิจารณาก็จะกลายเป็ นความฟุ้งซ่านไปได้
หรือเป็ นการหดหู่ หงุดหงิด รําคาญใจได้ ด้วยอํานาจของกิเลสตัณหา เมือ่ ถึงเวลานัน้ ก็
ต้องยุตกิ ารเจริญปัญญา ยุตกิ ารพิจารณาไว้ชวั ่ คราว แล้วกลับเข้ามาสู่อปั ปนาสมาธิใหม่
มาทําใจให้สงบให้น่ิงใหม่ พอจิตถอนออกมาแล้วมีกาํ ลังของอุเบกขาก็มาพิจารณาใหม่
ต่อไป
ที่ตอ้ งพิจารณาอยูเ่ รื่อยๆ ก็เพื่อว่าให้มนั ฝังอยูใ่ นใจ ให้มนั เห็นได้ตลอดเวลา เวลาใดที่
อยากจะเห็นอนิ จจังก็จะเห็นได้ เวลาใดที่อยากจะเห็นอนัตตาก็จะเห็นได้ เวลาใดที่
อยากจะเห็นทุกขังก็จะเห็นได้ เวลาใดที่อยากจะเห็นอสุภะก็จะเห็นได้ เวลาใดที่
อยากจะเห็นอาหาเรปฏิกลู สัญญาก็จะเห็นได้ การจะเห็นได้แบบนี้ ก็ตอ้ งมีการพิจารณา
อยูบ่ ่อยๆ อยูเ่ รื่อยๆ จนกระทัง่ มันฝังอยูใ่ นใจ เหมือนกับการท่องจําอะไรอย่างนัน้ แหละ
เหมือนกับการท่องจําสูตรคูณ ถ้าเราไม่ท่องจําสูตรคูณเวลาทีเ่ ราจะคูณหารกันนี้ เราจะทํา
ไม่ได้ แต่ถา้ เราจําสูตรคูณได้เวลาเราจะคูณเวลาจะหารนี้ เราก็สามารถทําได้ทนั ทีเลย อัน
นี้ก็เหมือนกัน การพิจารณาอยู่เนืองๆ อยู่บ่อยๆ ก็เพือ่ ทีจ่ ะให้มนั ฝังอยู่ในใจให้จติ ใจ
จดจํามันได้ พอเวลาทีจ่ ะต้องเอามาใช้ในการทําลายกิเลสตัณหาต่างๆ ก็จะได้เอามาใช้ได้
พอเห็นอนิจจังก็จะไม่อยากได้ พอเห็นทุกขังก็จะไม่อยากได้ พอเห็นอนัตตาก็จะปล่อย
จะไม่ยดึ ไม่ตดิ พอเห็นอสุภะก็จะไม่อยาก ก็จะไม่มกี ามารมณ์ พอเห็นอาหาเรปฏิกูล
สัญญา ก็จะไม่มคี วามอยากจะรับประทานอาหาร
อันนี้คอื ขัน้ ตอนของการเจริญปัญญาเจริญวิปสั สนา
เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเห็นที่
ถูกต้องทีเ่ รียกว่าสัมมาทิฐิ ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็ นอสุภะ
เป็ นอาหาเรปฏิกูลสัญญา ถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้ว ความอยากในสิง่ ต่างๆ มันก็จะหายไป
เวลาโผล่ข้นึ มาก็จะถูกปัญญานี้มาทําลายไป จนในทีส่ ุดมันก็จะไม่โผล่ข้นึ มา เมือ่ ไม่โผล่
ขึ้นมาแล้วความสงบทีไ่ ด้จากการนัง่ สมาธิ ความสงบทีเ่ กิดจากการมีสติควบคุมความคิด
ปรุงแต่ง มันก็จะสงบไปอย่างถาวร จะไม่มวี นั เสือ่ มอีกต่อไป แล้วก็จะไม่มภี ารกิจอะไรที่
จะต้องทําอีกต่อไป ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องมาเดินจงกรมนัง่ สมาธิมาพิจารณาอะไรอีกต่อไป
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เพราะว่าปัญหาต่างๆ นี้ได้รบั การกําจัดหมดไปแล้ว ปัญหาก็คอื ความทุกข์ใจทีเ่ กิดจาก
ตัณหาทัง้ ๓ คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหานี้ ได้ถกู การเจริญสมาธิและปัญญานี้
ทําลายหมดไปแล้ว ไม่มหี ลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว งานก็หมด ไม่มงี านทํา ไม่มอี ะไร
ต้องทําอีกต่อไป ภารกิจทางพรหมจรรย์ก็ส้นิ สุดลง การสร้างความสุขทีถ่ าวรก็สร้างได้
เรียบร้อยแล้ว
เป็ นความสุขทีถ่ าวรไม่มวี นั เสือ่ มไม่มวี นั หมดไป ไม่ตอ้ งดูแลไม่ตอ้ งรักษา เหมือนกับ
ความสุขชัว่ คราวทีเ่ ราได้รบั กัน ความสุขชัว่ คราวทีเ่ ราได้รบั จากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
พอได้มาแล้วเราก็ตอ้ งคอยดูแลรักษา เพราะเราอยากจะให้อยู่กบั เราไปนานๆ แต่ดูแล
รักษามากน้อยเพียงไรดีขนาดไหน มันก็ตอ้ งมีวนั เสือ่ มมีวนั จากเราไปอยู่ดี พอเสือ่ มไป
จากไปเราก็ทกุ ข์ แล้วเราก็เลยต้องไปดิ้นรนไปหาอันใหม่มาแทนอันเก่า หามาแทนกี่อนั
มันก็ตอ้ งมีวนั หมดไปเรื่อยๆ จนถึงวันหนึ่งทีจ่ ะไม่มกี าํ ลังไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะหามา
ทดแทนได้ เวลานัน้ ก็จะเหลือแต่ความทุกข์ใจเศร้าใจว้าเหว่
นี่คอื เรื่องของความสุข ๒ แบบด้วยกัน ความสุขทีถ่ าวรกับความสุขชัว่ คราว ถ้าหา
ความสุขชัว่ คราวก็ตอ้ งหาไปเรื่อยๆ พอได้มาแล้วหมดไปก็ตอ้ งหาใหม่ พอร่างกายนี้ตาย
ไปก็ตอ้ งหาร่างกายอันใหม่ ก็ตอ้ งมาเกิดใหม่ พอเกิดแล้วก็ตอ้ งมาเจอความแก่ความเจ็บ
ความตายใหม่ ก็จะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มวี นั สิ้นสุด ถ้าไม่ได้มาพบกับนักปราชญ์
อย่างพระพุทธเจ้า อย่างพระอรหันตสาวก พวกเราก็จะไม่ได้รูจ้ กั วิธีหาความสุขทีถ่ าวร
ตอนนี้ พวกเราได้มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ได้มาเจอคําสอนของพระอรหันต
สาวกทัง้ หลายแล้ว ก็อยูท่ ่พี วกเราเลือกเอาว่าจะเอาความสุขแบบไหน เพราะไม่มีใครจะ
มาบังคับเราได้นอกจากตัวเราเอง พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนี้ท่านก็เป็ นเพียงผู ้
เสนอแนวทางเท่านัน้ เสนอทางเลือกใหม่ เมือ่ ก่อนนี้พวกเราไม่มที างเลือก เวลาทีไ่ ม่มี
พระพุทธศาสนานี้ เราไม่มที างเลือก เราก็ตอ้ งเอาความสุขชัว่ คราวไป แต่ตอนนี้เรามี
ทางเลือกทีด่ กี ว่า มีความสุขทีถ่ าวรรอเราอยู่ อยู่ทว่ี า่ เราจะเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สอนหรือไม่ เชื่อแล้วเราจะนําเอาไปปฏิบตั หิ รือไม่เท่านัน้ เอง ถ้าเราเชื่อแล้วเรานําเอาไป
ปฏิบตั ิ เราก็จะได้กลายเป็ นพระอรหันตสาวก เพราะพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านก็
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เป็ นเหมือนพวกเรา พอท่านได้ยนิ ได้ฟงั สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน ก็เกิดความศรัทธา
เกิดความเชื่อขึ้นมา แล้วก็นอ้ มนําเอาไปปฏิบตั ิ สละความสุขทางร่างกายไป ออกบวช ถือ
ศีล แล้วก็เจริญจิตตภาวนา สมถภาวนา วิปสั สนาภาวนา คือเจริญสติ สมาธิ ปัญญา พอ
มีสติสมาธิปญั ญา ก็จะสามารถสร้างความสุขทางใจให้ปรากฏขึ้นมา และอยู่อย่างถาวรได้
ฉะนัน้ สิง่ ทีพ่ วกเราต้องทํากันก็คอื ต้องยุตกิ ารหาความสุขชัว่ คราวนี้ แล้วมาหาความสุขที่
ถาวรกัน ด้วยการมารักษาศีลของนักบวชกัน ไปปลีกวิเวก ไปอยู่ในทีส่ งบสงัดห่างไกล
จากรูปเสียงกลิน่ รส แล้วก็หมันเจริ
่ ญสติ สมาธิ และปัญญา พอได้สติได้สมาธิปญั ญา
เต็ม ๑๐๐ แล้วก็จะได้ความสุขถาวรเต็ม ๑๐๐ ตามลําดับ
นี่คอื เรื่องของการหาความสุขทีถ่ าวร ไม่มใี ครทีจ่ ะตัดสินใจให้กบั พวกเราได้ พวกเราต้อง
เป็ นผูต้ ดั สินใจเอง เพราะพวกเราจะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของการตัดสินใจของเราเอง คนอื่น
ไม่สามารถทีจ่ ะมารับการตัดสินใจของเราได้ พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวก ไม่สามารถที่
จะเอาความสุขทีถ่ าวรนี้ มายัดเยียดให้กบั พวกเราได้ พวกเราจําเป็ นทีจ่ ะต้องสร้างมัน
ขึ้นมาเอง แต่ท่านสอนเราได้ บอกเราได้วา่ วิธีทจ่ี ะสร้างความสุขทีแ่ ท้จริงทีถ่ าวรนี้สร้าง
อย่างไร เราก็ตอ้ งเกาะติดอยู่กบั พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเรื่อยๆ ตราบใดทีเ่ รายัง
ไม่สามารถทีจ่ ะสร้างความสุขทีถ่ าวรนี้ ให้สาํ เร็จบริบูรณ์ได้ เพราะเรายังต้องอาศัยคําสอน
คําแนะนําไปเรื่อยๆ เพราะขัน้ ตอนของการปฏิบตั แิ ต่ละขัน้ ก็มรี ายละเอียดปลีกย่อยทีเ่ รา
ต้องศึกษา ทีเ่ ราจะรูจ้ ะเห็นเวลาทีเ่ ราปฏิบตั ิ เวลาเราปฏิบตั แิ ล้วเราไปติดอยู่ตรงไหน เราก็
ต้องไปถามผูท้ ร่ี ู ้ เพือ่ ทีจ่ ะได้รูว้ ธิ ีแก้ปญั หาต่างๆ รูว้ ธิ ีแก้อปุ สรรคทีข่ วางทางอยู่ ตราบใด
ที่ยงั มีการปฏิบตั ิอยู่ ตราบนั้นยังมีความจําเป็ นที่จะต้อง ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
เป็ นผูน้ ํ าทาง เป็ นผูแ้ นะแนวทาง แต่พอได้สาํ เร็จแล้ว พอได้บรรลุธรรมขัน้ สูงสุดแล้ว
ก็ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อกี ต่อไป
เหมือนกับ
นักศึกษาทีไ่ ด้จบปริญญาแล้ว ก็ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องไปมหาลัย ไปหาครูหาอาจารย์ เพราะ
ได้เรียนจบแล้ว ได้วชิ าความรูท้ ต่ี อ้ งการแล้ว สามารถนําเอาวิชาความรูเ้ หล่านัน้ ไปทํามา
หากินได้แล้ว ฉันใด การปฏิบตั ธิ รรมก็ฉนั นัน้ ขณะทีป่ ฏิบตั อิ ยู่น้ กี ย็ งั ต้องพึง่ พาพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆ จนกว่าจะไปถึงขัน้ สุดท้ายจนกว่าจะได้หลุดพ้นแล้ว ได้
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บรรลุถงึ ธรรมขัน้ สูงสุดแล้ว ได้พบบรมสุขแล้ว ได้พบกับความสุขทีถ่ าวรแล้ว ก็จะไม่
ต้องพึง่ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อกี ต่อไป
นี่คอื เรื่องของความสุขทีม่ อี ยู่ในโลกนี้อยู่ ๒ ชนิด คือความสุขชัว่ คราว ทีเ่ ป็ นความสุข
เบื้องต้นแต่เป็ นความทุกข์บนั้ ปลาย กับความสุขทีถ่ าวร ทีเ่ ป็ นความทุกข์ในเบื้องต้นแต่
เป็ นความสุขในบัน้ ปลาย เราก็เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะเอาทัง้ ๒ อย่างนัน้ ก็
เป็ นไปไม่ได้ เพราะเหมือนกับการทีจ่ ะเดินทางไปทิศเหนือกับทิศใต้พร้อมๆ กันนี้ ย่อม
เป็ นไปไม่ได้ ถ้าต้องการเดินทางไปทิศเหนือก็ไม่สามารถเดินทางไปทิศใต้ได้ เพราะอยู่
คนละทิศกันนัน่ เอง ต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง ถ้าจะเอาความสุขชัว่ คราวก็ตอ้ งยอมรับ
กับความทุกข์ ทีจ่ ะตามมาในบัน้ ปลาย ถ้าต้องการความสุขที่ถาวร ก็ตอ้ งยอมรับกับ
ความทุกข์ท่จี ะเกิดขึ้นในเบื้องต้น อันนี้ เป็ นสิ่งที่ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้ ก็ตอ้ งไป
พิจารณาดูกนั เอาเอง
ถาม ปฏิบตั สิ มาธิถงึ ขัน้ ไหน ถึงจะบรรลุขนั้ โสดาบันคะ
ตอบ ก็ตอ้ งมีสมาธิทม่ี กี าํ ลัง ทีจ่ ะหยุดตัณหาความอยากได้ แล้วก็ตอ้ งมีปญั ญาทีจ่ ะ
เห็นว่าสิง่ ทีอ่ ยากนัน้ เป็ นทุกข์ เช่นร่างกาย อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย
ต้องมีกาํ ลังสมาธิทพ่ี อจะหยุดความอยาก ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ได้ คือต้องปลง
ให้ได้ ยอมตาย ยอมเจ็บ ถ้ายอมตายยอมเจ็บแล้วก็จะไม่ทกุ ข์ กับความแก่ความ
เจ็บความตายของร่างกาย ต้องมีปญั ญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตวั เราของเรา เห็นว่า
ร่างกายไม่เทีย่ ง มีการเกิดแล้วก็ตอ้ งมีการแก่มกี ารเจ็บมีการตายไปเป็ นธรรมดา
แต่ใจผูท้ ไ่ี ปอยากนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตาย ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีความ
อยากแต่อย่างใด เพราะความอยากจะเป็ นตัวทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั ใจ ถ้าเห็น
อย่างนี้ ก็จะปล่อยวางร่างกายได้ ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้ ก็จะ
บรรลุเป็ นพระโสดาบันได้
ถาม การสวดมนต์ถอื เป็ นการภาวนาไหมคะ
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ตอบ ก็เป็ นการเจริญสติเพือ่ ให้ใจสงบเป็ นสมาธิ แต่เป็ นขัน้ เริ่มต้น สงบก็คงจะไม่สงบ
เท่ากับการเพ่งดูลมหายใจเข้าออก หรือการบริกรรมพุทโธๆ แต่ก็เป็ นประโยชน์
สําหรับผูท้ ย่ี งั ไม่สามารถเพ่งดูลมหรือพุทโธได้ ก็อาศัยการสวดมนต์กล่อมใจไป
ก่อน พอใจสงบลงในระดับหนึ่ง ก็จะสามารถเพ่งดูลม บริกรรมพุทโธต่อไปได้
ถาม วางแผนลาออกจากงานอีก ๕ ปี อยากเป็ นอิสระและใช้ชวี ติ เรียบง่าย แต่บางครัง้
จิตไม่ยอมลงให้ เบือ่ ๆ อยากๆ ควรปฏิบตั อิ ย่างไรดีคะ
ตอบ ก็ควรลาออกเสียเดีย๋ วนี้เลย เพราะใครจะไปรู ้ ว่าจะอยู่ถงึ ๕ ปี
ถาม ถ้าเราอยากปลีกวิเวก แต่ทาํ ให้บพุ การีเสียใจ นํา้ ตาร่วงเครียดนอนไม่หลับ เรา
ควรจะยังคงไปหาทีป่ ลีกวิเวก หรือควรอยู่บา้ น เพือ่ ความสบายใจของบุพการีคะ
ตอบ ความไม่สบายใจของบุพการี เพราะเขาไม่ยอมรับความจริงว่า จะต้องมีการพลัด
พรากจากกัน เป็ นเรื่องธรรมดา ไม่จากกันวันนี้ก็ตอ้ งจากกันในวันข้างหน้าอยู่ดี
ฉะนัน้ การทีท่ าํ ให้เขาร้องห่มร้องไห้น้ ี ไม่ได้เป็ นการกระทําของเรา มันเป็ นการ
กระทําของเขาเอง ทีเ่ ขาไม่ยอมรับความจริงว่าจะต้องมีการพลัดพรากจากกัน
ถาม ฝึ กนัง่ สมาธิประมาณ ๓ ปี โดยบริกรรมพุทโธ แต่ขณะบริกรรมจะรูส้ กึ ตึงปวด
บริเวณตา หน้าผากและศีรษะทุกครัง้ รูส้ กึ ทรมานและไม่อยากบริกรรม บางครัง้
หลังจากทีน่ งั ่ เสร็จจะรูส้ กึ เหนื่อยมาก ใจเต้น ควรทําอย่างไรคะ
ตอบ ก็ลองคิดถึงตอนทีไ่ ปร้องเพลงคาราโอเกะดู เวลาร้องเพลงคาราโอเกะทําไมไม่
เห็นปวด พอมาพุทโธมันปวด มันก็เป็ นเรื่องของกิเลส เรื่องของความชอบไม่ชอบ
พอเราต้องไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ชอบมันก็เกิดอาการต่างๆ ขึ้นมา ถ้าได้ทาํ ในสิง่ ทีเ่ รา
ชอบนี้มนั หายไปหมด
ถาม ในชีวติ ประจําวันหากเราบริกรรมพุทโธแบบมีเสียง โดยทําปากขมุบขมิบไปด้วย
จะได้สติหรือพลังจิตไหมคะ เพราะถ้านึกในใจก็จะรูส้ กึ อึดอัด
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ตอบ พลังจิตมันอยู่ขา้ งใน มันไม่ได้อยู่ทป่ี าก ฉะนัน้ ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องไปใช้วาจา
บริกรรม เราต้องการใช้ใจเป็ นผูบ้ ริกรรม มันจะอึดอัดก็อย่าไปสนใจมัน มันเป็ น
เรื่องธรรมดา เวลาทีเ่ ราทําอะไรทีเ่ ราไม่ชอบ มันก็จะเกิดอาการอึดอัดขึ้นมา แต่
พอเราทําไปบ่อยๆ เข้ามันก็จะชิน แล้วมันก็จะหายไปเอง
ถาม หากใช้การดูลมหายใจ จะต้องตามลมเข้าไปข้างในด้วยไหมคะ หรือดูเฉพาะที่
ปลายจมูกเท่านัน้ และการดูลมหายใจนี้ได้บญ
ุ หรือไม่คะ
ตอบ ไม่ตอ้ งตามลมหรอก ให้ดูอยู่ทจ่ี ดุ เดียว อยู่ทจ่ี ดุ ทีล่ มสัมผัสเด่นชัดทีส่ ุด คือ
บริเวณปลายจมูก หรือบริเวณเหนือริมฝี ปากขึ้นมา ให้อยู่ตรงจุดนัน้ เวลาจิตสงบ
ก็จะได้บญ
ุ มาก เป็ นบุญทีส่ ูงสุด
ถาม เป็ นคนสวดมนต์และนัง่ สมาธิทกุ วันมา ๓ – ๔ เดือนแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้มอี าการ
เจ็บหน้าอกบ่อย จึงหันมานัง่ สมาธิ เพราะแต่ก่อนเคยทําแล้วชอบทีใ่ จสงบดี พอ
ปฏิบตั มิ าได้ ๑ สัปดาห์ อาการเจ็บหน้าอกก็หายไป จิตใจสงบขึ้น จึงเริ่มนัง่ สมาธิ
เช้าเย็น และรักษาศีลไปด้วย แต่อาทิตย์ก่อนไม่สบายจึงนัง่ สมาธิได้ไม่เต็มที่ พอ
อาการดีข้นึ เวลานัง่ กลับรูส้ กึ เหมือนนํา้ ลายเต็มปาก มันจะไหลออกมา พยายาม
พุทโธก็จะหายไป แต่พกั นี้เป็ นอย่างนี้ทกุ ครัง้ ควรทําอย่างไรดีคะ เพราะทุกครัง้
ถ้าผ่านอาการใดไปได้ ก็จะไม่กลับมาเป็ นอีกค่ะ
ตอบ ก็ตอ้ งพยายามทําไปเรื่อยๆ อย่างทีเ่ ราเคยทํามา แล้วเดีย๋ วมันก็จะผ่านไปได้ เวลา
ไม่สบายก็สามารถนอนภาวนาไปได้ ทีไ่ ม่ให้นอนภาวนาเพราะกลัวจะหลับ แต่
เมือ่ เรานัง่ ภาวนาไม่ได้ เรานอนอยู่เราก็ยงั ภาวนาไปได้ และถ้ามีสติดกี ็อาจจะไม่
หลับก็ได้ ฉะนัน้ อย่าให้ความเจ็บไข้ได้ป่วย มาเป็ นอุปสรรคขวางการภาวนาของ
เรา เพราะการภาวนาของเรานี้ ภาวนาทีใ่ จ ไม่ได้ภาวนาทีร่ ่างกาย ดังนัน้ ถ้าเราอยู่
ในท่านัง่ ไม่ได้ ท่าเดินไม่ได้ ท่ายืนไม่ได้ เราอยู่ในท่านอนเราก็ภาวนาไป มันจะ
หลับก็ปล่อยมันหลับไป เดีย๋ วมันตื่นขึ้นมาเราก็ภาวนาต่อไป
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ถาม ถ้าเราเจอคนทีม่ แี ต่จะคอยเบียดเบียนเรา ใส่รา้ ยป้ ายสีเรา ขณะทีเ่ ราทําถูกต้อง
ตามหลักกฏหมาย จะมีวธิ ีทาํ อย่างไร ให้คนผูน้ นั้ ให้เขามีเมตตาต่อเรา และไม่
เบียดเบียนเราครับ
ตอบ ก็เหมือนกันกับการทีจ่ ะไปทํากล้วยให้เป็ นส้มนะ มันเป็ นไปได้หรือไม่ เรา
อยากจะให้กล้วยมันเป็ นส้ม ทําไปจนวันตายมันก็ยงั เป็ นกล้วยอยู่ดมี นั เป็ นส้ม
ไม่ได้ คนทีเ่ ขาเป็ นอะไรอย่างไรเขาก็เป็ นอะไรอย่างนัน้ ของเขา เราจะไปอยากไป
เปลีย่ นเขานี้มนั เปลีย่ นไม่ได้ นอกจากตัวเขาต้องเป็ นผูเ้ ปลีย่ นตัวเขาเอง
ถาม ในบางครัง้ หนู รูส้ กึ อิจฉาริษยาบุคคลอื่น จะทําอย่างไรให้ตดั ได้คะ เพราะรูส้ กึ
ตลกตัวเองค่ะ
ตอบ ก็ตอ้ งคิดว่าคนอื่นเหมือนตัวเรา เวลาเขาได้ดบิ ได้ดี เขามีความสุข เวลาเราได้ดบิ
ได้ดเี ราก็มคี วามสุข เราจึงไม่ควรไปอิจฉาในความสุขของผูอ้ ่นื
ถาม และหนู อยากดับความโมโหและความโกรธค่ะ
ตอบ ก็เกิดจากความอยากของเรานัน่ แหละ ถ้าเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เราก็โกรธ
ขึ้นมา ฉะนัน้ เราก็ตอ้ งพยายามลดละความอยากให้มนั น้อยลงไป ให้ถอื หลักมัก
น้อยสันโดษ ยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็จะไม่โกรธใคร
ถาม ขอถามคําถามเกี่ยวกับการทําสมาธิเดินจงกรมอย่างสมํา่ เสมอ แต่ยงั ขาดในการ
รักษาศีล ๕ แล้วจะได้บญ
ุ ไหมคะ เพือ่ นทีจ่ ะปฏิบตั ดิ ว้ ยกันค่ะ
ตอบ คือการรักษาศีลนี้จะเป็ นเหมือนกับเครื่องมือ ทีจ่ ะสนับสนุนในการนัง่ สมาธิการ
เดินจงกรม ถ้าเราขาดเครื่องมือคือการรักษาศีล ใจของเราก็จะมีแต่เรื่องวุน่ วาย
กับการไปทําผิดศีล มันก็จะทําให้เราต้องเสียเวลากับการไปแก้ปญั หา ทีเ่ กิดจาก
การทําผิดศีลของเรา แล้วก็ทาํ ให้เราจะไม่มเี วลามาปฏิบตั ไิ ด้เต็มที่ แล้วก็จะมี
ความรูส้ กึ วุน่ วายใจคัง่ ค้างอยู่ภายในใจ จะทําให้การทําใจให้สงบนี้ยากกว่าการที่
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มีศีล ดังนัน้ ในเบื้องต้นต้องพยายามรักษาศีล ๕ ให้ได้ก่อน แล้วศีล ๕ ก็ไม่พอ
สําหรับการทีจ่ ะมาปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา มาเดินจงกรมนัง่ สมาธิ จําเป็ นจะต้องมีศีล
๘ ถึงจะมีเวลา และใจก็จะเย็นใจก็จะสงบมากกว่า ผูท้ ร่ี กั ษาศีล ๕ เพราะผูท้ ่ี
รักษาศีล ๕ ยังสามารถทีไ่ ปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ เช่นการไปหาความสุขทางตา
หูจมูกลิ้นกายได้อยู่ ก็จะทําให้ใจยังมีความอยาก มีความกระวนกระวาย ความ
กําหนัดยินดีกบั การไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
ก็จะทําให้ไม่มาเดิน
จงกรม ไม่มานัง่ สมาธิ แต่ถา้ ถือศีล ๘ มันก็เป็ นการปิ ดประตู ไม่ให้ใจไปหา
ความสุขทางร่างกาย ก็เลยต้องมาหาความสุขทางใจ ก็จะมีเวลาทีจ่ ะมาเดิน
จงกรม นัง่ สมาธิได้อย่างเต็มที่
ถาม ในกรณีทต่ี อ้ งการรักษาศีล ๘ แต่ยงั คงต้องทํางานตามปกติ เราสามารถนํามา
ปรับได้บา้ งไหมคะ อย่างเช่นการกินอาหารต้องไม่เกินเทีย่ ง แต่ในการทํางานเรา
ได้พกั บ่ายโมง เราสามารถเลือ่ นเวลาออกมาได้ไหมคะ และในส่วนของการแต่ง
กายนัน้ บางงานมีความจําเป็ นต้องแต่งตัวบ้าง เพราะต้องมีการพบปะผูค้ นจะ
สามารถแต่งได้ไหมคะ
ตอบ ถ้ามีเหตุมผี ลก็ปรับได้ เช่นรับประทานอาหารช้าไปอีกสักชัว่ โมง อันนี้ถา้ ไม่ได้เกิด
จากความอยากของเราเอง บางคนอยากจะกินบ่ายๆ หน่อย ตอนเย็นจะได้ไม่หวิ
กลัวความหิวอย่างนี้ก็ไม่ควร หิวก็ปล่อยให้มนั หิวไป เพราะหิวส่วนใหญ่มนั อยู่ท่ี
ใจมันไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย แล้วเราสามารถระงับความหิวได้ ด้วยการภาวนาทําใจ
ให้สงบ แต่ถา้ เป็ นเรื่องของเหตุผลเรื่องของการทํางาน ทีส่ ่วนใหญ่เขาจะพักกัน
ตอนเทีย่ งวัน เราก็รบั ประทานอาหารตอนทีเ่ ราพักไป เรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวก็
แต่งไปตามความเหมาะสม ตามกาลเทศะก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร อย่าไปแต่งเพราะ
อยากจะเสริมสวยความงาม เสริมสวยบุคคลิกของตน อันนี้มนั เป็ นเรื่องของ
กิเลสไป
ถาม ถ้ากินมากนอนมากแม้จะนอนในทีน่ อนแข็งๆ แล้ว ก็มเี รื่องทุกข์แบบทีไ่ ม่ได้ตงั้ ใจ
ควรทําตัวและทําใจอย่างไรคะ
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ตอบ ก็ตอ้ งกินให้นอ้ ย พยายามดัดนิสยั ตนเอง อย่าไปกินให้มนั มาก ให้หดั เจริญอา
หาเรปฏิกูลสัญญาบ้าง ให้นึกถึงสภาพของอาหารทีม่ นั เปลีย่ นไปตามขัน้ ตอนของ
มัน เวลาอยู่ในจานก็มรี ูปร่างลักษณะอย่างหนึ่ง เวลาทีม่ นั อยู่ในปาก ขบเคี้ยวอยู่
ผสมกับนํา้ ลาย ก็ลองคายออกมาดูหน้าตามันบ้าง เวลาไม่สบายเวลาอาเจียน
ออกมา ก็นงั ่ ดูมนั บ้าง เวลาทีข่ บั ถ่ายออกมาทางทวาร ก็นงั ่ จ้องนัง่ เพ่งดูมนั มัง่
พิจารณามันบ้างว่า อันนี้ก็อาหารดีๆ นี่เองทีเ่ ราอยากกินเหลือเกิน ทําไมพอถึง
ตอนนี้แล้ว เราไม่อยากกินเสียแล้ว อันนี้ก็จะทําให้เราเวลาทีเ่ กิดการอยากจะกิน
อาหารมากๆ ก็ให้นึกถึงส่วนทีม่ นั ทําให้เราไม่อยากกินบ้าง มันก็จะตัดความอยาก
ลงไปได้ แล้วเราก็จะกินไม่มาก
ถาม การปฏิบตั ธิ รรม แบบสมถกรรมฐาน และวิปสั สนากรรมฐาน แตกต่างกันอย่างไร
ครับ
ตอบ คือมันเป็ น ๒ ขัน้ ตอน สมถะก็ทาํ ใจให้สงบ วิปสั สนาก็คอื เป็ นการใช้ปญั ญา
พิจารณา เพือ่ ตัดกิเลสตัณหาต่างๆ ให้หมดไปจากใจ เป็ นงานทีจ่ ะต้องทํา
ต่อเนื่องกัน สนับสนุนกัน
ถาม นัง่ สมาธิกบั พระอาจารย์ นัง่ บริกรรม พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง
คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะโมพุทธายะ พอจิตสงบใกล้ท่านเทศน์จบ
แล้วสะดุง้ เหมือนมีอะไรหลุดจากเข่าซ้าย มองไปเห็นเด็กผูช้ ายอายุราว ๑๒ ปี
นอนอยู่แล้วหายไป (เห็นขณะนัง่ สมาธิ) แล้วต้องทําอย่างไรต่อคะ
ตอบ ก็ปล่อยวาง มันผ่านไปแล้ว พิจารณาดูวา่ มันมีสารประโยชน์อะไรหรือไม่
สารประโยชน์ก็คอื เอามาดับกิเลสตัณหาต่างๆ ได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเอามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้ ก็ปล่อยมันผ่านไป พิจารณาว่ามันเป็ นอนิจจัง มันไม่เทีย่ ง
เกิดแล้วก็ดบั ไป อนัตตาเราไปสัง่ มันไม่ได้ สัง่ ให้มนั กลับมาไม่ได้ หรือเวลามันมา
ห้ามไม่ให้มนั มาไม่ได้ ก็ปล่อยไปตามความเป็ นจริง ไม่ตอ้ งไปสนใจ รับรูแ้ ล้วก็
ปล่อยวางไป
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ถาม ผูท้ บ่ี รรลุพระโสดาบันจะมีนิมติ อะไรแสดงให้รบั ทราบได้บา้ งครับ
โสดาบันจําเป็ นไหมครับ ทีจ่ ะสามารถรับรูเ้ รื่องโลกทิพย์

และพระ

ตอบ เรื่องรับรูโ้ ลกทิพย์น้ ี มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเป็ นโสดาบัน โลกทิพย์น้ มี นั เป็ นเรื่อง
ของเวลาจิตเข้าสมาธิแล้วมีอปุ จารสมาธิ ก็จะไปรับรูเ้ รื่องโลกทิพย์ได้ ส่วน
โสดาบันนี้ท่านมีดวงตาเห็นธรรม เห็นไตรลักษณ์ เห็นอริยสัจ ๔ เห็นว่าร่างกายนี้
ไม่ใช่ตวั เราของเรา เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เทีย่ ง เกิดแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายไป
เป็ นธรรมดา แต่ท่านปล่อยวางร่างกายได้ เหมือนกับปล่อยวางร่างกายคนอื่น
เวลาร่างกายคนอื่นเป็ นอย่างไรเราไม่ทกุ ข์ ฉันใด ร่างกายของเรา เราก็จะไม่ทกุ ข์
กับมันฉันนัน้
ถาม การกราบไหว้พระภูมเิ จ้าทีจ่ ะถือว่าเป็ นวิจกิ จิ ฉาได้ไหมครับ
ตอบ มันไม่ใช่หรอก มันเป็ นการเชื่อในสิง่ ทีเ่ ราถูกเสี้ยมสอนมา หรือทีเ่ ราได้เรียนรูม้ า
ว่าเป็ นสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ เราก็อยากจะให้มสี ง่ิ ศักดิ์สทิ ธิ์คุม้ ครองเรา ถ้าจะเรียกว่าเป็ น
มิจฉาทิฐนิ ้ นี ่าจะได้ คือเป็ นความเห็นทีไ่ ม่ถกู ต้อง เพราะไม่มสี ง่ิ ศักดิ์สทิ ธิ์อนั ใดใน
โลกนี้ ทีจ่ ะคุม้ ครองรักษาใจของเราได้ นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
เท่านัน้
ถาม ผมนัง่ สมาธิพอจิตเริ่มจะสงบ
หากมีเสียงดังมารบกวนจะเกิดอาการเหมือน
ไฟช็อต หรือก่อนนอนผมจะบริกรรมพุทโธ แล้วมีอาการเหมือนไฟช็อต
เหมือนกัน อยากทราบว่าเป็ นอาการของจิตทีไ่ ม่มกี าํ ลังพอ หรือจิตอ่อน ใช่
หรือไม่ และมีผลต่อการปฏิบตั หิ รือไม่ ขอทราบแนวทางการปฏิบตั ติ ่อไปครับ
ตอบ คือมันเป็ นอะไรเราก็อย่าไปสนใจมันก็แล้วกัน ให้เราสนใจอยู่กบั การเจริญสติ
เพียงอย่างเดียว ให้สร้างสติข้นึ มาเพือ่ ให้ใจสงบ ขณะทีใ่ จจะสงบ มันจะมีอาการ
อะไรแปลกๆ ปรากฏขึ้นมา ก็เป็ นเรื่องปกติของจิตแต่ละคนทีม่ ไี ม่เหมือนกัน บาง
คนเวลาก่อนจิตจะรวมนี้มนั จะมีอะไรแปลกๆ ปรากฏก็มี แล้วมันก็รวมลงไป
บางคนก็ไม่มี ฉะนัน้ มันจะมีไม่มนี ้ เี ราจะไปบังคับมันไปสัง่ มันไม่ได้ ไปห้ามมัน
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ไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราทําได้ก็คอื ให้เรารักษาสติไว้ให้ดี ประคับประคองใจด้วยสติไป
ไม่ให้มนั เผลอ แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบ พอสงบแล้วสิง่ ต่างๆ มันก็จะหายไป
ถาม มีคนใกล้ตัวเขาคิดว่า เวลาทุกข์ไม่ควรเข้าวัด เพราะต้องคิดแก้ปญั หาก่อน ต้อง
รอเวลาทีส่ บายใจๆ จึงจะยอมเข้าวัด เราชวนเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเข้าปฏิบตั คิ ่ะ
เพราะบอกว่ายังไม่พร้อม อยากสบายใจก่อน เราควรจะบอกเขาอย่างไรดี
ตอบ เขาไม่รูห้ รอกว่าการไปวัดนี้ก็เพือ่ ไปทําให้สบายใจ แล้วจะสบายใจได้เร็วกว่า การ
ทีเ่ ราพยายามทีจ่ ะทําตัวเราให้สบายใจได้ เพราะว่าการทําใจให้เราสบายของเรา
ส่วนใหญ่มนั เหมือนกับ รอให้ไฟมันไหม้หมดแล้วก่อน รอให้ความอยากมัน
หายไป มันสงบตัวลงไปแล้วมันถึงจะหาย แต่ถา้ เราไปเข้าวัดแล้วเราได้ไปศึกษา
ได้พบกับผูส้ อนทีถ่ กู ต้อง คือพบหมอทีเ่ ก่ง หมอก็บอกว่า หยุดความอยากสิ ก็
จะหายเลยทันที อันนี้เขาไม่รูว้ า่ การมาวัดนี้ก็เพือ่ มารักษาใจให้สบายนัน่ เอง แต่ถา้
เขาไม่อยากจะเข้าก็เป็ นสิทธิ์ของเขา เหมือนคนทีเ่ วลาร่างกายไม่สบายแล้วก็บอก
ว่า ขอกินยาทีบ่ า้ น รักษาทีบ่ า้ น เดีย๋ วให้มนั หายก่อนแล้วค่อยไปโรงพยาบาล ถ้า
หายแล้วไปโรงพยาบาลทําไม โรงพยาบาลเขามีไว้ให้สาํ หรับคนทีเ่ จ็บไข้ได้ป่วย
แต่ถา้ หายแล้วเขาก็ไม่รบั อยู่ดี ฉันใด คนทีส่ บายใจแล้วจะมาวัดก็ไม่รูม้ าทําไม
ถาม คุณพ่อนอนป่ วยเป็ นเจ้าชายนิทรา อยากทราบว่ามีวธิ ีใดทีจ่ ะทําบุญ อุทศิ ให้ไปถึง
ท่านได้บา้ งครับ
ตอบ ก็รอให้ท่านตายก่อน ตายแล้วก็ทาํ บุญอุทศิ ได้ ตอนอยู่ก็พยายามเลี้ยงดูร่างกาย
ของท่าน ให้ท่านอยู่อย่างสุขสบายทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ถาม การทําบุญด้วยการบูชาพระ เช่น ๕๐๐.- ได้องค์น้ ี ๑๐๐๐.- ได้องค์น้ ี แบบนี้เรา
จะได้บญ
ุ ไหมคะ บางครัง้ ก็รูส้ กึ ว่า ทําบุญเพราะอยากได้พระมาบูชา
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ตอบ ถ้าเราอยากจะได้ของตอบแทนก็ไม่ได้เป็ นการทําบุญ เรียกว่าเป็ นการแลกเปลีย่ น
หรือเป็ นการซื้อขาย เหมือนกับเวลาทีเ่ ราไปร้านขายของ เราให้เงินเขา เขาก็ให้
ของเรามา อันนี้ก็จะไม่เรียกว่าเป็ นการทําบุญ เป็ นเรื่องของการค้าขายกัน
ถาม ทําไมหนู เจอแต่คนมาเอาเปรียบคะในทุกๆ เรื่อง เกิดจากอะไรคะ แล้วหนู ควรทํา
อย่างไร
ตอบ ชาติก่อนเราเคยไปเอาเปรียบเขาไว้ ชาติน้ กี ็เลยถูกเขาเอาเปรียบ ถ้าอยากจะไม่ให้
เขาเอาเปรียบ ชาติน้ เี ราก็อย่าไปเอาเปรียบคนอื่น แล้วต่อไปชาติหน้าก็จะไม่มใี คร
มาเอาเปรียบเรา
ถาม สภาวะมารทีม่ ารบกวนพระพุทธเจ้า ก่อนการตรัสรูน้ ่ี เป็ นสภาวะทีเ่ กิดจากนิมติ
หรือเป็ นสภาวะทีเ่ กิดจากความโลภความโกรธความหลงหรือกิเลส ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ต่อสูค้ รับพระอาจารย์
ตอบ มันก็อยู่ในใจของพระพุทธเจ้า อยู่ในใจของคนเราทุกคนนะ ก็คอื กิเลสตัณหานี่
แหละ ทีม่ นั จะมาคอยสร้างอุปสรรคขวางกัน้ การทีจ่ ะทําให้ใจเราเข้าสู่ความสงบ
ฉะนัน้ มันก็แล้วแต่กเิ ลสของแต่ละคน ว่ามันจะหนักไปในทางไหน จริตของแต่ละ
คน บางคนก็เป็ นเรื่องของโทสะ บางคนก็เป็ นเรื่องของราคะ มันก็จะโผล่ข้นึ มา
เราก็ตอ้ งใช้ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเจริญกัน ก็คอื ใช้ปญั ญา จะเป็ นอสุ
ภะก็ดี เป็ นไตรลักษณ์ก็ดี เป็ นอาหาเรปฏิกูลสัญญาก็ดี ธรรมเหล่านี้ก็จะสามารถ
ทีจ่ ะมาทําลายมารต่างๆ ทีม่ าคอยขวางกัน้ การบรรลุธรรมของเราได้
ถาม แล้วการต่อสูด้ ว้ ยการอยู่กบั ปัจจุบนั ล่ะครับพระอาจารย์ สู ไ้ ด้ระดับไหนครับ
ตอบ ก็อยู่ทก่ี าํ ลังของสติของเรา ถ้าเรามีสติมาก เราก็สามารถทีจ่ ะดึงใจให้อยู่ใน
ปัจจุบนั ได้ตลอดเวลา ต้องฝึ กสติให้มาก ต้องหมันเจริ
่ ญสติ ด้วยการบริกรรม
พุทโธๆ ไป หรือด้วยการระลึกถึงความตายไป หรือด้วยการเฝ้ าดูการกระทํา การ
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เคลือ่ นไหวต่างๆ ของร่างกายไป ใจก็จะไม่ลอยไปอดีต ไม่ลอยไปอนาคต ก็จะ
ตัง้ อยู่ในปัจจุบนั
ถาม ความฝันเกิดจากอะไรครับ เกี่ยวกับจิตใต้สาํ นึกหรือเปล่าครับ
ตอบ ความฝันก็มาจากความคิดปรุงแต่งนี่แหละ มันเกิดจากความจําเหตุการณ์ต่างๆ
ทีเ่ ราได้กระทําไว้ในอดีต ในปัจจุบนั ด้วย พอเวลาเรานอนหลับ จิตมันก็เอา
เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ ราเคยจําได้น้ ี มาคิด มาปรุง มาแต่งไป ถ้าเราทําความดีเราก็
มักจะฝันดี ถ้าเราทําความชัว่ เราก็มกั จะฝันร้าย
ถาม วิธีทาํ สมาธิเพือ่ ให้จติ รวมควรทําอย่างไรคะ
ตอบ ก็ตอ้ งมีสติอย่างต่อเนื่อง วิธีทจ่ี ะสร้างสติก็ใช้พทุ โธก็ได้ ใช้การดูร่างกายไปก็ได้
ใช้การเจริญมรณานุสติก็ได้ หรือเวลานัง่ ก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ มี
หลายวิธีดว้ ยกัน มี ๔๐ วิธี เรียกว่ากรรมฐาน ๔๐ ถ้าอยากจะใช้เลือกใช้วธิ ีไหน
ก็ลองไปค้นคว้าดูในพระไตรปิ ฎก
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กัณฑ์ท่ี ๕๐๗

ต้องปฏิบตั เิ ท่านั้น
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

พวกเราเป็ นชาวพุทธ
เป็ นผูม้ คี วามศรัทธาความเชื่อ
มีปสาทะความเลือ่ มใสใน
พระพุทธเจ้า ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และในพระอริยสงฆ์สาวก พวกเราจึง
ควรเชื่อและปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสอนให้พวกเราตัง้ อยูใ่ นความไม่
ประมาท โดยให้พจิ ารณาอยูเ่ นื องๆ ว่า เราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็ นธรรมดา ล่วง
พ้นความแก่ไปไม่ได้ เราเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา ล่วงพ้น
ความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ เราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความ
ตายไปไม่ได้ เราเกิดมาแล้วย่อมมีการพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นจากการ
พลัดพรากจากกันไปไม่ได้ นี่คอื วิธีทจ่ี ะทําให้พวกเราตัง้ อยู่ในความไม่ประมาท เพราะจะ
ทําให้เราได้ประโยชน์ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ทรงให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆ คือ
ไม่ใช่แค่วนั ละครัง้ สองครัง้ แต่ให้พจิ ารณาอยู่เนืองๆ เหมือนกับตอนทีไ่ ด้ทรงถามพระ
อานนท์ไว้วา่ อานนท์วนั หนึ่งเธอระลึกถึงความตายมากน้อยเพียงไร พระอานนท์ก็ตอบ
ไปว่า ๔-๕ ครัง้ พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าอานนท์เธอยังตัง้ อยู่ในความประมาทอยู่ วิธีท่ี
จะทําให้เธอไม่ตงั้ อยู่ในความประมาท เธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก
เลย เช่นหายใจเข้าก็ให้คิดว่า ถ้าไม่หายใจออกเราก็ตาย ถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้า
เราก็ตาย ถ้าคิดอย่างนี้อยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออกแล้ว ความคิดทีเ่ ป็ นปัญญานี้จะกลายเป็ น
ภาวนามยปัญญาขึ้นมา จะทําให้เราปล่อยวางร่างกายได้ ปล่อยวางความตายได้ จะทําให้
เราไม่มคี วามรูส้ กึ กลัวต่อความตาย
นี่คอื เหตุผลทีท่ าํ ไมทรงสอนให้เรา หมันพิ
่ จารณากันอยู่เนืองๆ เพราะถ้าเราพิจารณาแล้ว
ใจของเราจะตัง้ มัน่ จะสงบ จะเป็ นสมาธิ และจะเป็ นปัญญา จะมีปญั ญา จะรูว้ า่ ร่างกายนี้
จะต้องแก่ จะต้องเจ็บ และจะต้องตายไป แต่จะไม่มคี วามกลัวความแก่ กลัวความเจ็บ
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กลัวความตาย จะไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ จะไม่ทกุ ข์กบั ความเจ็บ จะไม่ทกุ ข์กบั ความตาย
เพราะใจเห็นด้วยปัญญาแล้วว่า เป็ นเรื่องธรรมดา เป็ นสิง่ ทีม่ กี ารเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป
สิง่ ใดมีการเกิดขึ้นมาเป็ นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา อันนี้เรียกว่าเป็ นการ
สร้างภาวนามยปัญญาขึ้นมา ทีจ่ ะดับความทุกข์ได้ ถ้าไม่พจิ ารณาอยู่เนืองๆ อันนี้จะ
เรียกว่าจินตามยปัญญา พอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะดับความทุกข์ไม่ได้
คิดถึงความแก่แล้วก็ไม่สบายอกไม่สบายใจ คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วย คิดถึงความตาย
แล้วไม่สบายอกไม่สบายใจ ทุกข์ใจ ก็แสดงว่ายังไม่เป็ นภาวนามยปัญญา ยังไม่ได้
พิจารณาอย่างต่อเนื่อง ยังไม่ได้พจิ ารณาทุกลมหายใจเข้าออก เพราะถ้าพิจารณาทุกลม
หายใจเข้าออกแล้ว จิตจะสงบ จิตจะตัง้ มัน่ จิตจะมีอเุ บกขา เมือ่ มีอเุ บกขาแล้ว พอคิดถึง
ความแก่ก็จะรูส้ กึ เฉยๆ คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรูส้ กึ เฉยๆ คิดถึงความตายก็จะ
รูส้ กึ เฉยๆ เมือ่ รูว้ า่ ความรูส้ กึ เฉยๆ นี้เป็ นประโยชน์แก่จติ ใจ เพราะทําให้ใจไม่ทกุ ข์นนั ่ เอง
พอเจอความแก่จริงๆ ก็จะเฉยๆ เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเฉยๆ เจอความตายก็จะ
เฉยๆ ปล่อยวางได้ เจอการพลัดพรากจากกันก็จะเฉยๆ นี่แหละผลประโยชน์ทเ่ี ราจะ
ได้รบั จากการทีเ่ รามีความเชื่อฟังในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และนําเอาไป
ปฏิบตั ิ การเชื่อฟังเฉยๆ โดยไม่มกี ารปฏิบตั ิ ยังไม่เกิดประโยชน์
สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนนั้น ทรงต้องการให้เรานํ าเอาไปปฏิบตั ิ เพราะการฟังเฉยๆ
ยังไม่สามารถทําให้ประโยชน์เกิดขึ้นได้ ประโยชน์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ เรานํ าเอาไปปฏิบตั ิ
เมื่อเรานํ าเอาไปปฏิบตั ิแล้ว ประโยชน์คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ตา่ งๆ ก็จะปรากฏ
ขึ้นมา นี่คอื หน้าทีข่ องพุทธศาสนิกชน คือชาวพุทธอย่างพวกเรานี่ พวกเรามีศรัทธาปสา
ทะ มีความเชื่อมีความเลือ่ มใส แต่เราไม่มคี วามเชื่อเลือ่ มใสจนถึงนําเอาไปปฏิบตั ิ เรา
เพียงแต่เชื่อและฟัง แต่เราไม่นาํ เอาไปปฏิบตั กิ นั ประโยชน์ทพ่ี งึ จะได้รบั ก็เลยไม่เกิด
ขึ้นมา สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงมอบให้กบั เรา ไม่มอี ะไรในโลกนี้สามารถทีจ่ ะมอบให้กบั
เราได้ ประโยชน์สุขที่เราจะได้รบั จากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ คือการหลุด
พ้นจากความทุกข์ต่างๆ ไม่มอี ะไรในโลกนี้สามารถทีจ่ ะทําให้กบั เราได้ ถ้าเราไม่มพี ระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะติดอยู่กบั กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด อยู่
ไปอย่างไม่มวี นั สิ้นสุด อย่างทีเ่ ราเป็ นกันอยู่ในขณะนี้ ถ้าเราสามารถย้อนอดีตของเราไป
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ได้ เราจะเห็นภพชาติของเราเป็ นจํานวนมากมายก่ายกอง สุดลูกหูลูกตา ถ้ามองระยะทาง
ก็เหมือนกับสุดลูกหูลูกตา การเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราในอดีตทีผ่ ่านมานี้ มันสุดลูกหู
ลูกตา และการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราในอนาคต มันก็ยงั สุดลูกหูลูกตาอยู่เช่นกัน
ยังไม่เห็นวันสุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราไม่ได้นาํ เอาพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า การเวียน
ว่ายตายเกิดของพวกเราในอนาคตทีจ่ ะตามมานี้ ก็จะเป็ นแบบสุดลูกหูลูกตาเช่นเดียวกัน
มีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างต่อเนื่อง เกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตาย แล้วก็กลับมาเกิด มา
เจ็บ มาตายใหม่ เป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าได้ เราถึงจะเห็นวันสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตาย ของการเวียนว่ายตาย
เกิด
การปฏิบตั ิเท่านั้น ทีจ่ ะทําให้เราหลุดพ้นจาก กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ การ
ได้ยนิ ได้ฟงั นี้ เป็ นประโยชน์ครึ่งเดียว แต่ยงั ไม่สมบูรณ์ จะสมบูรณ์ต่อเมือ่ เรานําเอาไป
ปฏิบตั ิ ดังนัน้ เราอย่าประมาท อย่าลืมความแก่ อย่าลืมความเจ็บ อย่าลืมความตาย อย่า
หลงใหลกับสิง่ ทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เช่นลาภยศสรรเสริญ และความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
เพราะมันเป็ นกับดักของการเวียนว่ายตายเกิดนัน่ เอง ผูใ้ ดทีย่ งั หลงใหลคลังไคล้
่
อยู่กบั
ลาภยศสรรเสริญ อยู่กบั ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แสดงว่าติดอยู่กบั กับดักของการ
เวียนว่ายตายเกิดนัน่ เอง ผูท้ จ่ี ะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ต้องไม่เข้าไปติดกับ
ของลาภยศสรรเสริญ ติดกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย นี่คอื สัจธรรมความจริงที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู ้ แล้วนําเอามาเผยแผ่สงั ่ สอน ให้แก่พวกเราทีไ่ ม่รูก้ นั เพื่อทีพ่ วก
เราจะได้รูจ้ กั วิธี ทําให้พวกเราได้หลุดพ้น จากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกัน ถ้า
อยากจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด เราก็ตอ้ งออกจากการแสวงหาลาภ
ยศสรรเสริญ แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน เพราะนี่เป็ นทีท่ าํ ให้เกิดภพชาติ
เกิดการเวียนว่ายตายเกิดนัน่ เอง เป็ นแหล่งผลิตภพชาติก็วา่ ได้ คือการแสวงหาลาภยศ
สรรเสริญ การแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
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ถ้าอยากที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ก็ตอ้ งถอยออกจากการ
แสวงหาลาภยศสรรเสริญ แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ด้วยการเอาเงินทอง
ทีเ่ ราใช้ซ้อื ความสุขต่างๆ ซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เอาไปใช้กบั ผูอ้ ่นื อย่าใช้กบั เรา
เอาไปซื้อสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ ให้แก่ผูอ้ ่นื ทีเ่ ขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เอาไปทํา
ประโยชน์แก่สงั คมแก่ส่วนรวม แล้วเราจะได้ไม่มเี งินทองทีจ่ ะไปซื้อภพชาตินนั ่ เอง ทุก
ครัง้ ทีเ่ ราใช้เงินทอง ซื้อข้าวของซื้อสิง่ ต่างๆ ตามความอยากได้ ไม่ใช่ตามความจําเป็ น
การซื้อของทีจ่ าํ เป็ นนี้ไม่ได้เป็ นการสร้างภพสร้างชาติ เช่นซื้อปัจจัย ๔ ซื้ออาหาร ซื้อทีอ่ ยู่
อาศัย ซื้อยารักษาโรค ซื้อเครื่องนุ่งห่ม การซื้อของเหล่านี้โดยประมาณ ไม่ถอื ว่าเป็ นการ
ซื้อภพซื้อชาติ แต่การซื้อแบบกิเลสตัณหาซื้อตามความอยาก แม้จะเป็ นปัจจัย ๔ ก็เป็ น
การซื้อภพซื้อชาติได้เหมือนกัน เช่นซื้อของฟุ่มเฟื อย ของหรูหราเกินความจําเป็ น มา
ดํารงชีพ ซื้อบ้านราคาหลายสิบล้านมาอยู่ ซื้อเสื้อผ้าราคาหลายแสนมาสวมใส่ ซื้ออาหาร
ราคาหลายหมืน่ หลายพันมารับประทาน ถ้าซื้อแบบนี้ใช้แบบนี้ ก็ยงั เรียกว่าเป็ นการใช้เงิน
ทองตามความอยากอยู่ ก็จะทําให้เป็ นการสร้างภพสร้างชาติข้นึ มาได้ แต่ถา้ ซื้อแบบมัก
น้อยสันโดษ ซื้อตามความจําเป็ น ซื้อให้นอ้ ยทีส่ ุดเท่าทีจ่ าํ เป็ น แล้วก็ให้ถกู ทีส่ ุด เพือ่ ทีจ่ ะ
ได้ไม่ตอ้ งไปหาเงินหาทองมาซื้อสิง่ เหล่านี้ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้มเี วลามาสร้างเหตุ ทีจ่ ะทําให้เรา
ได้หลุดพ้นจากความทุกข์
ถ้าเราไม่มเี วลา เรามัวแต่ไปหาเงินหาทอง เพือ่ มาซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย มาซื้อ
ของฟุ่มเฟื อยของหรูหราต่างๆ มาซื้อของตามความอยากต่างๆ เราจะไม่มเี วลาทีจ่ ะไป
ปฏิบตั ิ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนให้ปฏิบตั ไิ ด้ เมือ่ เราไม่ได้ปฏิบตั ิ เราก็จะไม่ได้หลุด
พ้นจากกองทุกข์ การจะหลุดพ้นได้เราต้องมีเวลาไปปฏิบตั ิ และการจะมีเวลาไปปฏิบตั ิ
เราก็ตอ้ งยุติ เอาเวลานี้ไปหาเงินหาทอง เพือ่ มาซื้อของฟุ่มเฟื อยต่างๆ ซื้อความสุขทางตา
หูจมูกลิ้นกาย ถ้าจะหาเพือ่ มาซื้อปัจจัย ๔ แบบมักน้อยสันโดษอย่างนี้ จะไม่ใช้เวลามาก
จะไม่เสียเวลามาก อย่างพระเวลาไปหาอาหารมารับประทานก็ใช้เวลาเพียงชัว่ โมงเดียว
ไปบิณฑบาต ก็ได้อาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้ว อาหารก็ตามมีตามเกิด ไม่ตอ้ งเป็ น
อาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ อาหารทีต่ อ้ งถูกปากถูกคอถูกใจ ยินดีตามมีตามเกิด เรียกว่า
สันโดษ มักน้อยก็คอื เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ ส่วนเกินก็ไม่เก็บสะสมเอาไว้ ส่วนเกินก็สละ
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ไปบริจาคไป ให้ผูอ้ ่นื ทีเ่ ขาไม่มไี ด้มบี า้ ง นี่คอื ลักษณะของการใช้เงินทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ทีเ่ ราจะ
ได้ไม่ตอ้ งไปเสียเวลากับการหาเงินหาทอง ถ้าใช้ตามความอยากแล้ว ต่อให้ได้มาก
เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ เพราะความอยากจะเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ เคยมีระดับนี้ก็จะใช้ระดับนี้ พอ
มีมากกว่าระดับนี้ ก็จะใช้มากกว่าระดับนี้ มันจะตามกันไปเรื่อยๆ ถ้าใช้ตามความอยาก
แล้ว ก็จะไม่มเี วลาทีจ่ ะมาเจริญธรรม ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญได้ ก็คอื ศีลสมาธิ
และปัญญา
ก่อนทีจ่ ะมาพิจารณาธรรมอย่างต่อเนื่องได้ จะต้องมีเวลา ไม่ตอ้ งใช้เวลาไปกับการทํางาน
หาเงินหาทอง กับการใช้เงินใช้ทอง ต้องมีเวลาว่างจากภารกิจต่างๆ จึงจะได้มเี วลาทีจ่ ะมา
พิจารณาอย่างเนืองๆ ว่า เกิดมาแล้วต้องแก่เป็ นธรรมดา ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา
ต้องตายเป็ นธรรมดา ถ้าสามารถพิจารณาอย่างต่อเนื่องได้ ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบ ใจจะ
เป็ นอุเบกขา แล้วก็จะไม่กลัวความแก่ ไม่กลัวความเจ็บ ไม่กลัวความตาย จะไม่ทกุ ข์กบั
ความแก่ความเจ็บความตาย เพราะรูจ้ กั วิธีทจ่ี ะเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตาย
นัน่ เอง ก็คอื การทําใจให้เฉย ทําใจให้น่ิง ทําใจให้เป็ นอุเบกขา ร่างกายจะเป็ นอะไรเราไป
ห้ามเขาไม่ได้ ไปสัง่ เขาไม่ได้ สัง่ ให้เขาไม่แก่ สัง่ ให้เขาไม่เจ็บ สัง่ ให้เขาไม่ตายไม่ได้ ถ้าไป
อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็จะทุกข์ไปเปล่าๆ ถ้าเฉยๆ เสียก็จะไม่ทกุ ข์ ก็จะอยู่กบั
ความแก่ได้ อยู่กบั ความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ อยู่กบั ความตายได้ ก็จะหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายได้ นี่เป็ นวิธีงา่ ยๆ ทีพ่ วกเราไม่คิดกันว่าจะได้ผล พวกเรา
เลยไม่มใี ครทํากัน ไม่มใี ครพิจารณากันอย่างต่อเนื่อง เหมือนกับทีไ่ ด้ทรงสอนพระ
อานนท์ ทุกลมหายใจเข้าออก อย่าไปเสียเวลาคิดกับการหาลาภยศสรรเสริญ หา
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อย่าไปเสียเวลากับการหาวิธีชะลอความแก่ ชะลอความ
เจ็บไข้ได้ป่วย ชะลอความตายเลย ชะลอไปก็เท่านัน้ มันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิม
เพียงแต่ชา้ หน่อย เสียเวลาไปเปล่าๆ
เอาเวลามาพิจารณาอย่างเนืองๆ ดีกว่า ว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็ นธรรมดา
ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา ย่อมมีความตายเป็ นธรรมดา ย่อมมีการพลัด
พรากจากกันเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นจากสิง่ เหล่านี้ไปไม่ได้ พิจารณาไปเรื่อยๆ แล้วจิตจะ
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เชื่อง จิตจะนิ่ ง จิตจะสงบ จิตจะปล่อยวางร่างกายได้ จะไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ จะไม่ทกุ ข์
กับความเจ็บ จะไม่ทกุ ข์กบั ความตาย จะไม่ทุกข์กบั การพลัดพรากจากกัน นี่คอื
ประโยชน์ทเ่ี ราจะได้รบั หากเราเชื่อพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอน นี่คอื หลักของการปฏิบตั ิ เพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด
คือการเจริญสติสมาธิและปัญญานัน่ เอง การพิจารณาอย่างเนื องๆ นี้ เรียกว่าเป็ นการ
เจริญสติ ทุกครัง้ ทีเ่ ราระลึกถึงความตาย ก็เรียกว่ามรณานุ สติ แล้วเมือ่ เราระลึกถึงอยู่
อย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออก จิตก็จะเป็ นสมาธิข้นึ มา เมือ่ เป็ นสมาธิจติ ก็จะนิ่งเฉย
เป็ นอุเบกขา จะปล่อยวางได้ พอเห็นความแก่ก็จะเฉย เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเฉย
เห็นความตายก็จะเฉย นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราไม่ทาํ กัน ไม่ปฏิบตั กิ นั ไม่สร้างสติ ไม่สร้างสมาธิ ไม่
สร้างปัญญากัน วันหนึ่งมัวแต่คดิ เรื่องหาทีไ่ ปเทีย่ วกัน ทีไ่ ปหาความสุขกัน ไปกินไปดืม่
กัน ไปสังสรรค์กนั ไปทําอะไรจิปาถะ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถทีจ่ ะมาดับความทุกข์ใจได้
เวลาทีพ่ บกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตาย
เพราะเราไม่เอาจริงเอาจัง ต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เข้าหูซา้ ยแล้วก็ออกหู
ขวาไป จึงไม่ได้เกิดประโยชน์ เหมือนกับทัพพีในหม้อแกง ฟังธรรมแบบทัพพีในหม้อ
แกง เข้าหูซา้ ยแล้วก็ออกหูขวาไป ไม่ได้นาํ เอาไปปฏิบตั ติ ่อ ไม่เหมือนกับผูท้ ฟ่ี ังแล้ว
นํ าเอาไปปฏิบตั ิ เรียกว่าฟังแบบลิ้นกับแกง ลิ้นกับแกงนี้จะรูร้ สชาติของแกงทันที เพียง
หยดเดียวก็รูว้ า่ เป็ นแกงชนิดใด ส่วนทัพพีน้ ตี ่อให้อยู่ในหม้อแกงไปเป็ นระยะเวลาอัน
ยาวนาน ก็จะไม่รูว้ ่าเป็ นแกงอะไร การฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วไม่นําเอาไปปฏิบตั ิ ก็จะ
ไม่ได้รบั สัมผัสกับผลอันเลิศอันประเสริฐของธรรม แต่ถา้ ฟังแบบ ฟังแล้วนําเอาไป
ปฏิบตั ิ ก็จะได้สมั ผัสกับรสแห่งธรรมทีช่ นะรสทัง้ ปวง รสแห่งธรรมนี้ชนะรสทัง้ ปวง
เพราะไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะสามารถมาดับความทุกข์ใจได้ ความทุกข์ใจนี่แหละคือรส
แห่งธรรม เวลาเกิดความทุกข์แล้วความทุกข์น้ันดับไป จะเห็นความประเสริฐของรส
แห่งธรรม เวลาหลุดพ้นจากความทุกข์น้ ี จะเห็นว่าไม่มอี ะไรในโลกนี้ ทีจ่ ะดีเท่าการหลุด
พ้นจากความทุกข์ ต่อให้ได้ลาภยศสรรเสริญสุขมากองเท่าภูเขาก็ตาม มันก็ไม่ได้มาทําให้
เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ นอกจากจะทําให้เราแบกความทุกข์เพิม่ มากขึ้น แบกกอง
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ทุกข์ของลาภยศสรรเสริญ ยิ่งกองใหญ่กย็ ่งิ ทุกข์หนัก ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะมาทําให้เราหลุด
พ้นจากความทุกข์ได้
ฉะนัน้ อย่าไปหลงกับการแสวงหาลาภยศสรรเสริญ กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
กาย ให้เรามาหารสแห่งธรรมกัน รสแห่งธรรมที่ชนะรสทัง้ ปวง แล้วการที่จะได้รสแห่ง
ธรรม ก็ตอ้ งมีความยินดีในธรรม เพราะความยินดีในธรรมชนะความยินดีทงั้ ปวง
นัน่ เอง ชนะความยินดีในลาภยศสรรเสริญ เพราะถ้ายินดีในลาภยศสรรเสริญสุข ก็จะ
ไปได้รบั กองทุกข์กลับเป็ นผลตอบแทน ถ้ายินดีในธรรมก็จะได้รบั รสแห่งธรรมทีช่ นะรส
ทัง้ ปวง เป็ นผลตอบแทน ฉะนัน้ เราต้องมีความยินดีมฉี นั ทะ ฉันทะคือความยินดี ยินดี
ในธรรม เมือ่ เรามีฉนั ทะแล้ววิรยิ ะก็จะตามมา จะมีความขยันหมันเพี
่ ยรทีจ่ ะเจริญปฏิบตั ิ
ธรรม มีความยินดีในธรรมแล้วก็จะทําให้เกิดวิรยิ ะ คือความยินดีในธรรม เมือ่ มีความ
ยินดีในธรรมใจก็จะจดจ่ออยู่กบั ธรรมเพียงอย่างเดียว
จะไม่ไปสนใจกับลาภยศ
สรรเสริญสุข จะสนใจอยู่กบั สติสมาธิและปัญญา กับศีล กับการปลีกวิเวก นี่คอื การยินดี
ในธรรม ทําให้ใจเรานี้จะจดจ่อจะคิดอยู่ วิมงั สาก็คดิ เรื่องของธรรม ไม่ไปคิดเรื่องของ
ลาภยศสรรเสริญสุข เรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขนี่จะตัดทิ้งไปเลย ทุกครัง้ ถ้าจะคิดก็
ตัดมันไป จะคิดแต่เรื่องการปลีกวิเวก เรื่องความมักน้อยสันโดษ เรื่องของการทําความ
เพียร เรื่องของการไม่คลุกคลีกนั เรื่องของศีล เรื่องของสมาธิ เรื่องของปัญญา เรื่องของ
วิมตุ ติ เรื่องของวิมตุ ติญาณทัสสนะ จะพุง่ จิตใจไปทีธ่ รรมเพียงอย่างเดียว เมือ่ มีฉนั ทะมี
วิรยิ ะมีจติ ตะมีวมิ งั สาแล้ว ผลต่างๆ ก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน เพราะฉันทะวิรยิ ะ
จิตตะวิมงั สานี้ คืออิทธิบาท ๔ นี่เอง
อิทธิบาท ๔ แปลว่าอะไร อิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่ หรือความสําเร็จ บาทก็คอื ทาง อิทธิ
บาทก็แปลว่าทางสูค่ วามสําเร็จ ๔ ประการด้วยกัน ถ้ามีคุณธรรม ๔ ประการนี้ คือมี
ฉันทะความยินดีในธรรม มีวิรยิ ะความพากเพียรทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรม มีจติ ตะ จิตใจทีจ่ ดจ่อ
อยู่กบั การปฏิบตั ธิ รรม มีวมิ งั สาจิตใจทีใ่ คร่ครวญพิจารณาแต่ธรรม พิจารณาธรรมอยู่
เนืองๆ เรียกว่าวิมงั สา พิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเป็ นธรรมดา ล่วง
พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ นี่เรียกว่าวิมงั สา ใคร่ครวญอยู่กบั ธรรม ใจก็จด
53

จ่ออยู่กบั การปฏิบตั ธิ รรม ใครจะมาชวนไปไหนก็ไม่ไป ใครจะซื้อตัวให้
๋ ไปเทีย่ วเมืองนอก
ก็ไม่ไป ยกให้คนอื่นไป ใครอยากจะไปซื้อภพ ไปต่อภพต่อชาติก็ไปเทีย่ วเมืองนอกกัน
ใครอยากทีจ่ ะไปต่อภพต่อชาติก็ไปกินเลี้ยงกัน ไปเฮฮาปาร์ต้ กี นั แต่คนทีต่ อ้ งการตัดภพ
ตัดชาติน้ ี จะไปปลีกวิเวก จะไปมักน้อยสันโดษ จะไปเจริญศีลสมาธิปญั ญา เพือ่ จะได้
วิมตุ ติ และวิมตุ ติญาณทัสสนะ คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย เกิดจากการมี
อิทธิบาท ๔ ถ้ามีอทิ ธิบาท ๔ ในบุคคลใดแล้ว ความสําเร็จก็ตอ้ งปรากฏขึ้นมาอย่าง
แน่นอน เพราะนี่คอื เหตุทจ่ี ะทําให้เกิดผลสําเร็จขึ้นมานัน่ เอง อิทธิบาทแปลว่าทางสู่
ความสําเร็จ ทางสู่ความยิ่งใหญ่
ความยิ่งใหญ่คอื อะไร ก็คอื การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เอง จะมีอะไรจะ
ยิ่งใหญ่ เท่ากับการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธเจ้านี่ ได้เป็ น
พระพุทธเจ้าก็เพราะอิทธิบาท ๔ นี้ ดูความเพียรของพระพุทธเจ้า ดูฉนั ทะของ
พระพุทธเจ้า ทรงเป็ นพระราชโอรส แต่พระทัยของพระองค์ ไม่ได้มฉี นั ทะกับลาภยศ
สรรเสริญสุขของพระราชโอรสเลย กลับมีฉนั ทะกับการไปเป็ นสมณะเป็ นนักบวช ไปปลีก
วิเวก ไปถือความมักน้อยสันโดษ ไปอยู่ตามลําพังไม่คลุกคลีกบั ใคร ไปเจริญศีลสมาธิ
ปัญญา นี่คอื ฉันทะของพระพุทธเจ้า วิรยิ ะของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบตั จิ นสลบไสลถึง ๓
ครัง้ อดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน ทรงตัง้ สัจจาธิษฐาน ขณะทีน่ งั ่ อยู่ใต้โคนต้นโพธิ์วา่
จะไม่ลกุ จากทีน่ งั ่ นี้โดยเด็ดขาด ตราบใดถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรม ไม่ได้ตรัสรู ้ ไม่ได้หลุด
พ้นจากความทุกข์ แม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไป ก็ไม่ยอมลุกโดยเด็ดขาด นี่คอื
ความเพียรของผูท้ ม่ี อี ทิ ธิบาท ๔ อย่างพระพุทธเจ้า จิตใจก็ภาวนาจดจ่ออยู่กบั การเจริญ
สติสมาธิและปัญญา สมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา แล้วในทีส่ ุดก็ได้วมิ ตุ ติ ได้หลุดพ้น
จากความทุกข์ทงั้ หลาย ได้เป็ นพระบรมศาสดา ได้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่
คือผลของอิทธิบาท ๔ ความยิ่งใหญ่ จะมีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการได้บรรลุเป็ นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้าบ้าง จะมีความยิ่งใหญ่อะไรเท่ากับการได้บรรลุเป็ นพระอรหันตสาวก
จะมีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับการได้บรรลุมรรคผลนิ พพาน
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นี่คอื อิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่ บาทก็คอื ทางสู่ความยิ่งใหญ่ ถ้าเราต้องการไปสู่ความ
ยิ่งใหญ่ ไปสู่ความสําเร็จ เราก็ตอ้ งสร้างฉันทะขึ้นมา สร้างฉันทะคือความยินดี ยินดีใน
ธรรม เพราะความยินดีในธรรมชนะความยินดีทงั้ ปวง ความยินดีในธรรมจะนําให้เราได้
ไปพบกับรสแห่งธรรม ทีช่ นะรสทัง้ ปวง เราจึงต้องใฝ่ บญ
ุ ใฝ่ กศุ ลใฝ่ ธรรมอยู่เรื่อยๆ เข้า
หาธรรมอยู่เรื่อยๆ ทุกครัง้ ทีจ่ ะต้องเลือกระหว่างการไปเทีย่ วกับการไปหาธรรมะ ต้องไป
หาธรรมะ ทุกครัง้ ทีจ่ ะเลือกว่าต้องไปหาลาภยศสรรเสริญสุขดี หรือไปหาธรรมดี ผูท้ ม่ี ี
จิตใฝ่ ธรรมจะต้องไปทางธรรมอย่างเดียว จะไม่ไปในทางลาภยศสรรเสริญสุขอีกต่อไป
ถึงจะเรียกว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามยินดีในธรรม เมือ่ มีความยินดีในธรรมก็จะมีความพากเพียร
ต่อการปฏิบตั ธิ รรม ต่อการเจริญธรรม เมือ่ มีการพากเพียรมีการเจริญธรรม ใจก็จะมี
การจดจ่ออยู่กบั การปฏิบตั กิ บั การเจริญธรรม คิด วิมงั สา ก็คดิ อยู่กบั เรื่องของธรรม เช่น
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้คดิ ให้พจิ ารณาอยู่เนืองๆ ว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่
เป็ นธรรมดา ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา ย่อมมีความตายเป็ นธรรมดา ย่อมมี
การพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ถ้าคิดอย่างต่อเนื่องแล้ว ความคิดนี้ก็จะกลายเป็ น
ภาวนามยปัญญาขึ้นมา เพราะคิดแบบนี้จะทําให้ใจนิ่งให้สงบเป็ นอุเบกขา เมือ่ เป็ น
อุเบกขาแล้ว แล้วก็มคี วามรูว้ า่ ความแก่ความเจ็บความตายนี้ เป็ นเรื่องปกติเป็ นเรื่อง
ธรรมดา อย่าไปยุ่งกับเขา ไปเปลีย่ นเขาไม่ได้ ให้รูเ้ ฉยๆ แล้วจะไม่เดือดร้อน จะไม่ทกุ ข์
ก็เรียกว่าก็หลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะจะเฉยกับความแก่ เฉยกับความเจ็บไข้ได้ป่วย
เฉยกับความตายได้
ปัญหาของผูท้ ย่ี งั ไม่ได้ปฏิบตั ิ ก็อยู่แค่ตรงนี้เอง คือเฉยไม่ได้ พอคิดถึงความแก่ก็กลัว
แล้ว คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลัวแล้ว คิดถึงความตายก็กลัวแล้ว ยังไม่ทนั ได้เจอตัว
มันเลย เหมือนกับไปอยู่ในป่ าแล้วได้ยนิ เสือคํารามเท่านัน้ ก็กลัวแล้ว ยังไม่เห็นตัวมันเลย
แต่ผูท้ ค่ี อยพิจารณาเรื่องเสืออยู่เรื่อยๆ เสือมันมีอะไรบ้าง มันมีอะไรทีเ่ ราไม่มบี า้ ง อย่าง
ทีห่ ลวงตาให้พจิ ารณาเวลาไปอยู่ในป่ าไปเจอเสือ ให้แยกให้เปรียบเทียบดูวา่ เสือมันมี
อะไรแล้วเรามีอะไร มันมีผมเราก็มผี ม มันมีขนเราก็มขี น มันมีเขี้ยวเราก็มฟี นั มันมีเล็บ
เราก็มเี ล็บ มีหนังเราก็มหี นัง มีเนื้อเราก็มเี นื้อ มันมีอะไรเราก็มหี มด มีอย่างเดียวทีเ่ ราไม่
มี คืออะไร ก็หางเสือเท่านัน้ เอง เรากลัวหางเสือหรือ ไอ้อย่างอื่นเราไปกลัวทําไม มันมี
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ยังไงเราก็มอี ยู่ เราก็ไม่เคยกลัวผมของเราไปกลัวผมของมันทําไม ขนของมันกับขนของ
เรามันต่างกันตรงไหน นี่คอื การพิจารณาอย่างเนืองๆ เพือ่ ดับความกลัว พอใจมันเฉย
แล้วก็จะไม่กลัว เพราะใจก็รูอ้ ยู่แล้วว่าไม่ชา้ ก็เร็วร่างกายนี้ก็จะต้องตายอยู่ดี แม้วา่ จะอยู่
ทีไ่ หนก็ตาม อยู่ทป่ี ลอดภัยทีส่ ุด มีรปภ.คุม้ ครองรักษาตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ก็ตายได้ อยู่
ในป่ าในเขาทีม่ ภี ยั รอบด้านก็ตายได้ ถ้าถึงเวลาจะตายมันตายได้ ถ้ายังไม่ถงึ เวลามันก็ไม่
ตาย ดูครูบาอาจารย์ทท่ี ่านไปอยู่ในป่ าในเขา ไปอยู่กบั สิงสาราสัตว์ต่างๆ ทําไมท่านไม่
ตายกัน เพราะมันยังไม่ถงึ เวลาทีจ่ ะตาย มันไม่ตายหรอก แต่ถงึ เวลาตายอยู่ทไ่ี หนก็ตอ้ ง
ตาย
เรื่องของความตายนี้มนั เป็ นเรื่องธรรมดา ทีเ่ ราไม่ควรทีจ่ ะไปสนใจให้เสียเวลาเปล่าๆ ไม่
ควรทีจ่ ะต้องไปกลัวให้ทกุ ข์ไปเปล่าๆ เพราะกลัวไปก็ไม่ได้เปลีย่ นแปลงอะไร ถึงเวลามัน
จะตายมันก็ตอ้ งตาย ถึงเวลาไม่ตายมันก็ยงั ไม่ตาย วิธที เ่ี ราจะปฏิบตั กิ บั ความตายได้
อย่างถูกต้อง โดยไม่ทาํ ให้เกิดความทุกข์แก่เรา ก็คอื ให้รูเ้ ฉยๆ เท่านัน้ เอง ให้เฉยกับมัน
เฉยกับความแก่ เฉยกับความเจ็บ เฉยกับความตาย จะเฉยได้ก็ตอ้ งพิจารณาอยู่เนืองๆ
พิจารณาจนจิตเฉย พิจารณาอยู่เรื่อยๆ ต่อไปมันจะเฉยเอง มันจะชินชากับความแก่กบั
ความเจ็บกับความตาย แล้วมันก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความแก่ความเจ็บความตาย แล้วก็จะรูว้ ่า
ได้หลุดพ้นจากความแก่ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายแล้ว
ไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแล้ว ถึงเวลาก็เฉยเท่านัน้ เอง เพราะทําอะไรไม่ได้ ไป
ร้องโวยวายก็ทาํ อะไรไม่ได้ ไปหนีมนั ก็หนีไม่ได้ จะทําอะไรไม่ได้ทงั้ นัน้ เวลาทีเ่ จอความ
แก่ความเจ็บความตาย นอกจากเฉยๆ เท่านัน้ เป็ นวิธีเดียวทีจ่ ะทําให้เราไม่ตอ้ งทุกข์กบั
มัน การปฏิบตั ธิ รรมทัง้ หมดนี้ ไม่ได้ตอ้ งการไปเปลี่ยนแปลงอะไร ไม่ได้ตอ้ งการไป
เปลี่ยนแปลงร่างกาย ไม่ได้ตอ้ งการไปเปลี่ยนแปลงความแก่ความเจ็บความตาย เพราะ
เปลี่ยนไม่ได้ สิ่งที่เปลี่ยนได้กค็ ือความทุกข์ใจนี้ เท่านั้นเอง สามารถทําให้ใจไม่ทกุ ข์กบั
สิง่ ต่างๆ ได้ ไม่ทกุ ข์กบั สิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้สมั ผัสรับรู ้ ทําได้ถา้ เราทําใจให้เฉยได้
นี่คอื เรื่องของการเชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อแล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ ต้องปฏิบตั ิถงึ
จะได้ผล ถ้าไม่ปฏิบตั กิ ลับมาฟังเทศน์อกี ๑๐ ปี ก็เหมือนเดิม ไม่ได้มคี วามเจริญก้าวหน้า
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ไปแต่อย่างใด ก็เหมือนกับทัพพีในหม้อแกง ยังไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้สมั ผัสกับรสของแกง
สักที ถึงแม้วา่ จะอยู่ตดิ กัน ก็ไม่รูร้ สของแกงว่าเป็ นรสชนิดไหน ถ้าอยากจะรูก้ ็ตอ้ ง
เปลีย่ นจากทัพพีมาเป็ นลิ้น ฟังแบบลิ้นกับแกงก็คอื ฟังแล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ เมือ่ เอาไป
ปฏิบตั แิ ล้วก็จะได้สมั ผัสกับรสแห่งธรรม ทีช่ นะรสทัง้ ปวง ไม่มที างอื่น ไม่มที างอื่นทีจ่ ะ
ทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ต้องมีการปฏิบตั ิ ก่อนจะปฏิบตั กิ ต็ อ้ งมีการฟังก่อน
ฟังว่าจะต้องทําอะไรบ้าง เมือ่ ฟังแล้วรูแ้ ล้วว่าต้องทําอย่างนัน้ ทําอย่างนี้ ก็ตอ้ งเอาไปทํา
ทําแล้วถึงจะเกิดผลขึ้นมา ถ้าไม่ทาํ ก็ยงั ไม่เกิดผล ก็จะไม่รูร้ สแห่งธรรมว่าชนะรสทัง้ ปวง
นัน้ เป็ นอย่างไร นี่คอื เรื่องของพวกเราทีเ่ ป็ นชาวพุทธ ทีม่ ศี รัทธาความเชื่อมีปสาทะความ
เลือ่ มใส ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พวกเรานี้ถอื ว่ามีโชคมีวาสนามาก ทีไ่ ด้มาพบกับ
พระพุทธศาสนา พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วมีศรัทธาความเชื่อ เรามาครึ่ง
ทางแล้ว ดีกว่าพวกทีพ่ บกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว ไม่มคี วามเชื่อ ไม่สนใจไม่
ศึกษา อย่าว่าแต่ปฏิบตั เิ ลย แม้แต่ศึกษาก็ไม่สนใจ พวกนี้ก็เป็ นพวกทีต่ ดั อนาคตของ
ตัวเอง ไม่ได้รบั ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเลย ทัง้ ๆ ทีน่ านๆ จะได้มาพบเจอกับ
พระพุทธศาสนาสักครัง้ หนึ่ง เพราะนานๆ พระพุทธศาสนาจะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สกั
ครัง้ หนึ่ง แล้วนานๆ โอกาสทีจ่ ะได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ และได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ก็
จะเกิดขึ้นสักครัง้ หนึ่ง ครัง้ นี้ถอื ว่าเป็ นโชคลาภอันมหาศาล โชคทีย่ ่งิ ใหญ่กว่าการถูก
ลอตเตอรี่รางวัลทีห่ นึ่งเสียอีก เพราะโอกาสทีจ่ ะได้เป็ นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนานี้
มันยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลทีห่ นึ่งหลายล้านเท่าด้วยกัน
ตอนนี้ เราได้เป็ น
มนุ ษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้ว แล้วเราก็มีศรัทธาแล้ว เราก้าวมาไกลแล้ว เหลือ
อีกก้าวเดียวเท่านั้นเอง คือการปฏิบตั นิ ้ ี เท่านั้นเอง
ทําไมไม่ปฏิบตั ิกนั อย่าประมาทนอนใจ เพราะเวลานี้ มันไม่มีใครกําหนดได้ว่าจะหมด
เมื่อไหร่ อย่างเมือ่ วานนี้ก็มญี าติโยมท่านหนึ่งทีใ่ ส่บาตรอยู่เป็ นประจํา ก็ไปว่ายนํา้ แล้ว
เป็ นตะคริวก็จมนํา้ ตายไป อายุก็ยงั ไม่มากประมาณ ๔๐ มีภรรยามีลูก ๒ คน นี่ ความ
ตายมันจะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู ้ แม้แต่พระเมือ่ วานนี้ไปบิณฑบาตก็เกือบจะไปชนกับรถ
แล้ว มีรถวิง่ สวนมา วิง่ เข้ามาในทางของรถทีว่ ง่ิ ไป พอดีคนขับมันได้สติมนั ดึงกลับไป
ไม่เช่นนัน้ ก็จะได้ชนกันแล้ว คนขับเมาหรือเปล่าก็ไม่รู ้ หรือหลับในหรือเปล่าก็ไม่รู ้ วิง่ มา
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ด้วยความเร็วสูง นี่ คือความตายที่รอเราอยูท่ กุ ลมหายใจเข้าออก มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
เราไม่รูก้ นั เราต้องคิดอย่างนี้ เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจ ไม่เช่นนัน้ เราจะคิดว่าเรายัง
อายุแค่น้ ียงั ไปได้อกี หลายปี ตอนนี้ขอเทีย่ วก่อน ขอความสุขจากลาภยศสรรเสริญสุข
ก่อน ไอ้เรื่องไปนัง่ พุทโธ ไปนัง่ พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายนี้ ขอรอเวลาทีท่ าํ
อะไรไม่ได้แล้ว ไปเทีย่ วไม่ได้แล้วค่อยมาว่ากัน ตอนนี้ยงั เทีย่ วได้ขอเทีย่ วก่อน ถ้ามัน
เป็ นไปตามทีเ่ ราวางแผนได้ก็ดี กลัวมันจะตายก่อนถึงเวลาทีเ่ ราวางแผนไว้ หรือถึงเวลา
แก่แล้วก็ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะมาปฏิบตั ธิ รรมแล้ว จะนัง่ จะเดินจะเหินจะทําอะไรก็ไม่ไหวแล้ว
แล้วจะมาให้พจิ ารณาอยู่เนืองๆ ก็ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะพิจารณาได้ ตอนนี้ มีกาํ ลังวังชาที่
สามารถที่จะพิจารณาธรรมต่างๆ ได้ ก็ควรจะรีบทําเสีย เวลามันจะหมดไปเรื่อยๆ วันละ
นิดวันละหน่อย ท่านว่าเวลาเป็ นเหมือนกับอสรพิษ งูทค่ี อยเขมือบเหยื่อเข้าไปทีละนิดที
ละน้อย เวลานี้ กลืนกินสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทง้ั หลาย เวลาผ่านไปผ่านไปนี้ คนก็จะตายไป
ทีละคนสองคน หายไปทีละคนสองคน นี่พวกเรานี้อกี สัก ๑๐๐ ปี ไม่มใี ครอยู่ในโลกนี้
แล้ว ถูกเวลาเขมือบกินไปหมดแล้ว อีก ๑๐๐ ปี น้ ไี ม่มพี วกเรามานัง่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน
อย่างทีเ่ ป็ นอยู่ขณะนี้
ฉะนั้นอย่าประมาท ให้รบี ใช้เวลาอันมีค่านี้ ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ในขณะนี้
เพราะว่าพรุง่ นี้ ไม่รูว้ า่ จะมีหรือเปล่า นี่คอื ความไม่ประมาท ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้
พวกเราตัง้ กัน ให้เราระลึกอยูเ่ รื่อยๆ ว่า วันนี้ อาจจะเป็ นวันสุดท้ายของชีวติ เราก็ได้
อย่างคณะของเราก็ได้ข่าวเมือ่ อาทิตย์ทแ่ี ล้วทีม่ คี นตายไปคนหนึ่งแล้ว ตายไปทีละคน
สองคน เหมือนกับใบไม้บนต้นไม้ ต้นโพธิ์น้ ที กุ ปี มนั จะผลัดใบ ใบเก่ามันก็จะร่วงไปหมด
แล้วใบใหม่ก็จะโผล่ข้นึ มา พวกเราเป็ นเหมือนใบไม้เก่า เดีย๋ วก็ตอ้ งร่วงลงดินไป เปิ ดทาง
ให้ใบไม้ใหม่เขาออกมา ดังนัน้ รีบทําเสียก่อนทีเ่ ราจะตายกัน ถ้าเราไม่รบี แล้ว มันก็จะ
ไม่ได้ทาํ เพราะมันจะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ ขออีกวันนะ ขอเลือ่ นไปอีกวัน วันนี้ก็
เลือ่ นไปพรุ่งนี้ พอพรุ่งนี้ก็เลือ่ นไปต่อ เลือ่ นไปอยู่เรื่อยๆ แล้วมันก็จะหมดเวลา หมด
เวลาแล้วจะมาร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจ ก็ไม่มใี ครเขาช่วยอะไรเราได้ ดังนั้นอย่าตัง้ อยู่
ในความประมาท รีบตักตวงธรรมของพระพุทธเจ้าให้มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ ถ้ารีบทํา
เสียตัง้ แต่บดั นี้ เพียงไม่ก่วี นั กี่เดือนก็จะสามารถตักตวงได้อย่างเต็มที่ พระพุทธเจ้าก็ทรง
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รับรองแล้ว ว่าไม่ ๗ วันก็ ๗ เดือน ไม่ ๗ เดือนก็ ๗ ปี ธรรมที่อนั เลิศอันประเสริฐ
ธรรมที่เป็ นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทัง้ ปวง จะเป็ นของผูท้ ่มี ีความยินดีในธรรม ผูท้ ่มี ีอทิ ธิ
บาท ๔ ต่อธรรม ก็คือมีฉนั ทะวิรยิ ะจิตตะวิมงั สานี่ เอง ดังนัน้ ขอให้ท่านทัง้ หลายจงเอา
ความไม่ประมาทนี้ ไปเป็ นเครื่องเตือนใจสอนใจ เพือ่ ให้กระตุน้ ความเพียรของพวกเรา
กระตุน้ ฉันทะวิรยิ ะจิตตะวิมงั สาให้เกิดขึ้น เพือ่ ผลอันเลิศอันประเสริฐ คือรสแห่งธรรม
ทีช่ นะรสทัง้ ปวงทีจ่ ะตามมาต่อไป
ถาม ตอนก่อนทีจ่ ะเข้าพรรษา ก็ได้จดุ ธู ปแล้วก็บอกไว้วา่ เข้าพรรษาปี น้ จี ะมาปฏิบตั ิ
ธรรมให้ครบ ๓ เดือนในวัดนะคะ ทีน้ ไี ม่ทราบว่าแต่ละวัดเขาจะมีให้แค่ ๗ วัน
๑๕ วันอะไรอย่างนี้ค่ะ นี่ก็ได้อยู่มา ๒ ทีแ่ ล้วทีน่ ่กี ็ ๗ วัน ทีๆ่ แล้วก็ ๑๕ วัน ทีน้ ี
ถ้าเกิดลูกไม่ตอ้ งไปเทีย่ วตะเวนหาจะทําทีบ่ า้ นตัวเองอย่างนี้จะได้ไหมคะ จะผิด
สัจจะไหมคะ
ตอบ ก็แล้วแต่เราตัง้ สัจจะยังไง
ถาม อ๋อค่ะ ถ้าตัง้ อยู่วดั ก็ตอ้ งไปวัดใช่ไหมคะ
ตอบ จะกินก๋วยเตีย๋ วแล้วไปกินข้าวผัดมันก็...
ถาม ค่ะ อย่างนัน้ ก็ตอ้ งเอาวัดต่อให้ครบ
ตอบ ก็ไปตัง้ ก่อนทําไม ไม่ไปเลือกวัดดูก่อน ไม่ไปสํารวจดูก่อนว่าไปอยู่ทไ่ี หนได้หรือ
เปล่า
ถาม ค่ะ ก็พอดีหนู กลับจากนอกก็บนิ เข้ามาเลย เลยไม่ทราบ เดีย๋ วๆ จะลองไปค่ะ
พรุ่งนี้ก็ตอ้ งเสร็จจากทีน่ ่ีแล้วค่ะ เขาให้อยู่แค่ ๗ วันแล้วก็ออกก็คงไปหาทีอ่ ยู่ใหม่
นะคะ ทีแรกหนู คดิ ว่าหนู อยู่ได้จะหาเช่าอพาร์ทเมนต์หรือบ้านอยู่แถวนี้ แล้วก็มา
ฟังหลวงพ่อทุกวันๆ แต่ไม่ได้ใช่ไหมคะ ต้องเข้าวัดใช่ไหมคะ
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ตอบ ก็ไม่รูล้ ะ คุณพูดไว้ยงั ไงกับตัวคุณเองคุณก็ตอ้ งรู ้ มาถามเราได้ยงั ไง คุณบอกจะ
รักคนนี้แล้วถึงเวลาคุณไปรักอีกคนหนึ่งนี้ มันเป็ นสัจจะหรือเปล่า
ถาม วันนี้โยมเห็นข่าว
คณะสงฆ์มมี ติสวดญัตติทตุ ยิ กรรมวาจาควํา่ บาตรพลเอก
ประยุทธ์ โยมขอกราบถามว่า มีความหมายว่าอย่างไรคะ และเราในฐานะศิษย์
ควรวางตัววางจิตอย่างไรคะ
ตอบ ก็ไปถามพวกทีเ่ ขาสวด เราไม่รูว้ ่าเขาสวดอะไรกัน
ถาม หนู อยากตัดภพตัดชาติ แต่ยงั ตัดทางโลกไม่ได้เจ้าค่ะ จะทํายังไงดีคะ ขอพระ
อาจารย์แนะนําเจ้าค่ะ
ตอบ ก็ทาํ ไปตามทีท่ าํ อยู่น่ีแหละ ใจอยากอย่างหนึ่งแต่ทาํ อีกอย่างหนึ่ง มันก็ขดั กันอยู่
แล้ว ปากกับใจต้องตรงกัน อยากจะทําอะไรก็ทาํ ตามทีเ่ ราอยาก อยากจะกิน
ก๋วยเตีย๋ วแต่ไปสัง่ ข้าวผัดมันก็ได้ขา้ วผัดนะ
ถาม ถ้าทําอาชีพขายไก่ย่างจะดีไหมครับ ผมมีส่วนบาปไหมครับ
ตอบ ถ้าเราไม่ไปสัง่ ให้เขาฆ่าหรือเราฆ่าไก่เอง ก็ไม่บาป
ถาม ระหว่างปฏิบตั ิ พยายามกําหนดอยู่กบั อิรยิ าบถปัจจุบนั โดยป้ องกันความคิดเข้า
มาแทรก แต่ความระวังทําให้เกิดความเครียดจากการระมัดระวัง ขอคําแนะนํา
พระอาจารย์ค่ะ
ตอบ ก็อย่าไปสนใจมัน มันเครียดก็เครียดไป เดีย๋ วมันก็หายเอง ถ้าใจสงบแล้วเดีย๋ ว
มันก็หาย
ถาม ตัวทีจ่ ะรับผลว่า เรามีความก้าวหน้าจากการปฏิบตั ิ ทีห่ ลวงพ่อตอบเสมอคือ
ความอยากน้อยลง ความโลภความโกรธความหลงน้อยลง มีความสุขมากขึ้น
อันนัน้ เป็ นนามธรรม แต่ถา้ มองในแง่รูปธรรม หากเราใช้ชวี ติ แบบธรรมชาติ เช่น
60

ลดการอาบนํา้ เหลือวันละครัง้ ทําเหมือนพระ จากเดิมอาบวันละสองสามรอบ
เพือ่ ความสบายตัว เวลากิน ก็กนิ เพือ่ อยู่ ไม่เรื่องมากเรื่องอาหาร มีอะไรก็กนิ อัน
นัน้ เวลาพอเริ่มเจ็บป่ วย ไม่คดิ ทีจ่ ะวิง่ ไปโรงพยาบาล หรือวิง่ หายา จะดูความ
เจ็บป่ วย ฝึ กดูเวทนาไป ไม่ทรุ นทุรายเหมือนเมือ่ ก่อน เรียกได้วา่ ไม่เรื่องมากกับ
ชีวติ ความเป็ นอยู่ พยายามยึดแบบพระ ส่วนเวลาเจอความทุกข์ใจมันก็หายไป
เร็วกว่าเมือ่ ก่อน ทีส่ าํ คัญชอบการอยู่แบบสงบๆ อยู่คนเดียวไม่อยากสุงสิงกับ
ใครถ้าไม่จาํ เป็ น และพยายามเจริญสติ ดึงใจให้อยู่กบั ปัจจุบนั ถึงแม้จะยากแต่ก็
รูว้ า่ ถ้ามีสติก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์จากสิง่ ทีม่ ากระทบ อย่างนี้ พอจะเป็ นตัววัดได้
ไหมคะว่ามีความก้าวหน้าจากการปฏิบตั คิ ่ะ
ตอบ เราก็ตอ้ งวัดว่ามันก้าวหน้าจากไหน จากความฟุ้งซ่านมาสู่ความสงบมันก็กา้ วหน้า
มันแล้วแต่วา่ เราจะวัดจากจุดไหนไปจุดไหน ถึงจะรูว้ า่ มันก้าวหน้าหรือไม่กา้ วหน้า
เช่นถ้าเราเคยมีอยู่ ๑๐ ล้านแล้วเดีย๋ วนี้ได้ ๒๐ ล้านอย่างนี้มนั ก็กา้ วหน้า แต่ถา้
เราได้ ๒๐ ล้านตอนนี้แต่เมือ่ ก่อนเรามี ๔๐ ล้านมันก็ไม่กา้ วหน้า มันก็ถอยหลัง
ฉะนัน้ จะมาถามว่ามันก้าวหน้าหรือไม่กา้ วหน้า คุณก็ตอ้ งบอกจุดทีค่ ุณเริ่มต้น
ก่อน แล้วถึงจุดทีค่ ุณเป็ นอยู่ตอนนี้วา่ เป็ นอย่างไร ถึงจะรูว้ า่ ก้าวหน้าหรือถอย
หลัง เพราะตรงจุดนัน้ มันเป็ นได้ทงั้ ๒ อย่าง ก้าวหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้ เคยมีอยู่
๔๐ ล้านเหลือ ๒๐ ล้านมันก็ถอยหลังแล้ว เคยมีอยู่ ๑๐ ล้านแล้วมี ๒๐ ล้านมัน
ก็กา้ วหน้า จะให้ตอบแบบยังไง ก็ไม่รูว้ า่ คุณจากจุดไหนไปสู่จดุ ไหน
ถาม ทํางานเป็ นเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบุคคล ต้องคอยตอบคําถามช่วยเหลือพนักงานทัง้ วัน
จิตวุน่ วายไม่ได้พกั
พระอาจารย์มวี ธิ ีการแนะนําในการรักษาจิตระหว่างวัน
อย่างไรบ้างคะ
ตอบ ก็นงั ่ พุทโธๆ ไปเวลาไม่ตอ้ งคิดไม่ตอ้ งทํางาน เวลาไม่ตอ้ งใช้ความคิดก็พยายาม
เจริญพุทโธๆ ไปเรื่อยๆ ลบความคิดต่างๆ แล้วความวุน่ วายความเครียดต่างๆ ก็
จะหายไป
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ถาม การอยู่กบั ความว่างและการอยู่กบั ความรูส้ กึ ตัว เป็ นเรื่องเดียวกันหรือไม่ ถ้า
ไม่ใช่ แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ การรูส้ กึ ตัวก็รูส้ กึ ตัว ความว่างมันก็วา่ ง มันคนละเรื่องกัน ความรูส้ กึ ตัว รูว้ ่าว่าง
หรือไม่วา่ ง เขาเรียกว่าความรูส้ กึ ตัว ส่วนความว่างก็คอื ไม่ได้คดิ ปรุงแต่งมันก็วา่ ง
คงจะไม่เป็ นตัวเดียวกันมัง่ ความรูส้ กึ ตัวก็คอื รูว้ า่ ตอนนี้เราว่างหรือไม่วา่ ง แล้ว
ความว่างก็คอื เราไม่ได้คดิ ปรุงแต่งมันก็วา่ ง
ถาม ถ้าโยมไม่ได้เดินก่อนนัง่
อยากทราบว่ามีผลต่อการทําสมาธิหรืออานิสงส์ทไ่ี ด้
ต่างกันอย่างไร หรือไม่เจ้าคะ เพราะบางทีเวลาทีโ่ ยมจะปฏิบตั มิ นี อ้ ย
ตอบ เรื่องเดินเรื่องนัง่ นี้ไม่ได้เป็ นประเด็นสําคัญ จะนัง่ ก็ได้จะเดินก็ได้ ประเด็นสําคัญ
ต่อการปฏิบตั กิ ็คอื สติ ว่ามีสติหรือไม่มสี ติ ดังนัน้ ขอให้เราสนใจอยู่กบั การเจริญ
สติ แล้วเราจะนัง่ หรือเดิน ผลมันก็จะได้ ไม่ได้อยู่ทว่ี ่าเดินหรือนัง่ ทีม่ กี ารเปลีย่ น
อิรยิ าบถเพราะว่าถ้านัง่ นานๆ มันก็เมือ่ ย เมือ่ ยก็ตอ้ งลุกขึ้นมาเดิน ถ้าเดินแล้วมัน
เมือ่ ยก็กลับไปนัง่ นี่ลกั ษณะของผูท้ เ่ี ขาปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง แต่พวกทีป่ ฏิบตั ิ
แบบแค่วนั ละครึ่งชัว่ โมงนี้ ไม่ตอ้ งมากังวลว่าจะเดินหรือจะนัง่ นัง่ ได้เลยเพราะว่า
เดินมาเยอะแล้ว ทํางานทําการทําโน้นทํานี่ก็เดินไปเดินมาอยู่ตลอดเวลา ไม่เคย
นัง่ เลย นี่มานัง่ เสีย ยกเว้นพวกทีท่ าํ งานนัง่ อยู่กบั โต๊ะอยู่กบั เก้าอี้ทงั้ วัน ถ้ามานัง่
ต่อรูส้ กึ ว่ามันเมือ่ ยก็เดินก่อน อันนี้แล้วแต่ แต่ตวั สําคัญอยู่ทต่ี วั สติ ต้องมี
พุทโธๆ ก่อนมานัง่ ถ้ามาเริ่มตัง้ พุทโธตอนนัง่ มันก็จะไม่มวี นั สงบได้ เพราะว่ามัน
จะไม่มกี าํ ลังหยุดความคิดต่างๆ ได้ มันต้องมีสติหยุดความคิดก่อนทีจ่ ะมานัง่
นัง่ แล้วมันถึงจะสงบได้
ถาม ดิฉนั ป่ วยเป็ นมะเร็ง ถ้าก่อนทีล่ มหายใจจะดับ มีความเจ็บปวด มีเวทนาทาง
ร่างกายด้วยอาการของโรค จะปฏิบตั อิ ย่างไรให้แยกกายออกจากจิตได้คะ
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ตอบ ก็อย่างทีส่ อนนี้ ให้คดิ ว่าความเจ็บเป็ นธรรมดา ความตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้น
ความเจ็บไปไม่ได้ ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ให้ท่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนหมดลม
หายใจ แล้วใจจะไม่ทกุ ข์กบั ความเจ็บจะไม่ทกุ ข์กบั ความตาย
ถาม เพือ่ นผูป้ ฏิบตั บิ ่นกับเราว่า เบือ่ มากๆ ยิ่งปฏิบตั ยิ ง่ิ ฟุ้งซ่าน เราควรจะบอกเขา
อย่างไร
ตอบ ก็บอกให้เขาหมันพุ
่ ทโธให้มากๆ ทีม่ นั ฟุ้งซ่านเพราะว่ามันไม่มพี ทุ โธไม่มสี ติ พอ
ไม่มสี ตินงั ่ แล้วมันฟุ้งซ่านก็เลยเบือ่ ไม่ได้ผลนัน่ เอง เพราะว่าไม่เจริญสติ ไม่
เจริญพุทโธๆ ก่อน ต้องพยายามขยันพุทโธไว้ตงั้ แต่ต่นื จนหลับ บอกให้เขาพอ
ลืมตามาก็ให้พทุ โธไปเลย อย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ แล้วพอเวลานัง่ มันจะสงบ
มันจะไม่ฟ้ งุ
ถาม ผมตีงตู ายเพือ่ ปกป้ องแมวทีเ่ ลี้ยงไว้ เพราะงูมนั กําลังจะกัดแมวจะบาปไหมครับ
ถ้าบาปควรทํายังไงเพือ่ ไถ่บาป
ตอบ บาป ก็ตอ้ งไปเกิดเป็ นงูให้เขาตี
ถาม ได้ฟงั ธรรมของพระอาจารย์ทกุ วัน
ไหมคะ

อยากทราบว่าจะได้อานิสงส์เหมือนไปทีว่ ดั

ตอบ ฟังทีไ่ หนก็ได้ผลเหมือนกัน แต่ได้มากได้นอ้ ยอยู่ทก่ี ารฟังว่าฟังแบบไหน ฟังแบบ
ทัพพีในหม้อแกง หรือฟังแบบลิ้นกับแกง ถ้าฟังแบบทัพพี ฟังแล้วเข้าหูซา้ ยออก
หูขวาไป มันก็หมดไป ได้ประโยชน์ในขณะทีฟ่ งั แต่ไม่ได้ประโยชน์เพิม่ จากการ
นําเอาไปปฏิบตั ิ ถ้าต้องการได้ประโยชน์มากกว่าจากการทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ก็ตอ้ ง
นําเอาไปปฏิบตั ิ ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการได้ยนิ ได้ฟงั ก็คอื ได้ยนิ ธรรมทีเ่ ราไม่เคย
ได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน ๒. ถ้าธรรมทีเ่ ราเคยได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว พอฟังซํา้ อีกก็จะเกิด
ความเข้าใจดีข้นึ ก็จะกําจัดความสงสัยไปได้ แต่ยงั อาจจะไม่สามารถทําให้เรา
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หลุดพ้นได้ เพราะมันเป็ นผลชัว่ คราว ชัว่ ในขณะที่ฟงั ถ้าอยากจะให้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทเ่ี รายังติดอยู่ เราก็ตอ้ งนําเอาไปปฏิบตั ติ ่อ
ถาม เวลาเรานัง่ สมาธิ แล้วเห็นความคิดตัวเราเอง คิดฟุ้งซ่าน เราควรจะนัง่ ต่อไป หรือ
ควรถอนออกจากสมาธิก่อน แล้วจึงกลับมานัง่ ใหม่
ตอบ ก็แล้วแต่เรา เราจะทํายังไงก็สุดแท้แต่ ถ้าจะทําทีด่ นี งั ่ ต่อไปได้แล้วบริกรรมพุทโธ
ได้ มันน่าจะดีกว่า เพราะว่าถ้าเราบริกรรมพุทโธได้ ความสงบก็จะตามมา
ถาม เวลานัง่ สมาธิใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาทีจติ ก็สงบนิ่ง ไม่คดิ เรื่องอื่นนอกจากพุท
โธ เบาสบาย แต่ก็ยงั รับรูถ้ งึ เสียง หรือเหตุการณ์ภายนอกอยู่ ถ้าเป็ นเสียงก็จะ
เบากว่าปกติ เช่นนี้ถอื ว่าได้เข้าสู่สมาธิหรือยังคะ
ตอบ ก็ได้เข้าสู่ในระดับหนึ่ง ยังไม่ได้เข้าเต็มที่ ก็ควรจะบริกรรมพุทโธต่อไป จนมันไม่
รับรูเ้ รื่องราวต่างๆ เลย เหลือแต่สกั แต่วา่ รูเ้ พียงอย่างเดียว
ถาม การทีบ่ างคนนอนไม่รูส้ กึ ตัว จิตของเขาจะทรมานอยู่ในกายหรือไม่ น่าจะเป็ น
ผูป้ ่ วยครับพระอาจารย์ ในกรณีนอนไม่รูส้ กึ ตัว
ตอบ เราก็ไม่รูเ้ หมือนกัน ต้องถามเขาดู มาถามเรา
ถาม ทีบ่ า้ นแม่ ทุกวันพระจะไหว้ผลไม้ของคาวหวาน แต่บา้ นผมไหว้ทกุ วันพระ
เหมือนกัน แต่ไหว้พวงมาลัยนํา้ เปล่า อยากทราบว่าจําเป็ นต้องไหว้อย่างทีแ่ ม่ทาํ
ไหมครับ และมีความสําคัญหรือเปล่า
ตอบ ไหว้อะไรนะ ไหว้พระ หรือไหว้พรหม ไหว้เจ้า หรือไหว้อะไร
ถาม ไหว้พระบนหิ้ง
ตอบ พระบนหิ้งท่านไม่ได้ให้ไหว้ดว้ ยผลไม้ ไม่ได้ให้ไหว้ ท่านให้ไหว้ดว้ ยการปฏิบตั ิ
ปฏิบตั บิ ูชา นัง่ หลับตาต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็พทุ โธๆ ไป นี่คอื การไหว้ท่ี
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แท้จริง ถ้าไหว้แบบขี้เกียจก็แบบจุดดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ไปนอน อย่างนี้เรียกว่า
ไหว้แบบขี้เกียจ ถ้าไหว้แบบขยันก็ตอ้ งนัง่ หลับตาพุทโธๆ ไป แล้วผลจะได้
ต่างกัน
ถาม ใช้ระลึกทีค่ วามว่าง หรือความรูส้ กึ พร้อม ทําความรูส้ กึ ตัวเบาๆ หรือเปล่าเจ้าคะ
ตอบ อ้อ เราทําไม่ได้หรอก ความว่างหรือความเบาๆ นี้ มันเกิดจากการทีเ่ รามีสติจด
จ่ออยู่กบั อารมณ์เดียว เช่นอยู่กบั พุทโธๆ ไป แล้วเดีย๋ วมันก็วา่ งขึ้นมาเอง เดีย๋ ว
มันก็เบาเอง ไม่ใช่เราจะมานัง่ นึกให้มนั ว่างให้มนั เบานี้ มันเป็ นไปไม่ได้ ต้องใช้สติ
เป็ นตัวกํากับจิต ไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งต่างๆ แล้วความว่างก็จะเกิด ความเบาก็จะ
เกิดตามมา
ถาม ทําไมดิฉนั สวดมนต์แล้วเสียงมันจึงดับไป ไม่ได้ยนิ เสียงของตัวเองทีก่ าํ ลังสวด
ตอบ ก็หยุดสวดหรือเปล่า
ถาม ในการปฏิบตั แิ บบดูจติ เราใช้อะไรมาเป็ นผูด้ ู เมือ่ เรามีจติ ดวงเดียว และเป็ นผูถ้ กู
ดู
ตอบ อ้อ เราต้องใช้สติเป็ นตัวดู ต้องใช้พทุ โธ พอจิตสงบแล้วเราก็จะเห็นตัวจิต ถ้าจิต
ยังไม่สงบเราจะไม่เห็นตัวจิต เรายังดูจติ ไม่ได้ถา้ จิตยังไม่สงบ ฉะนัน้ ต้องทําจิตให้
สงบก่อน ใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่ง ให้จติ สงบพอจิตรวมแล้วก็จะเห็นตัวจิต
เห็นตัวรู ้ แล้วหลังจากนัน้ เราก็คอยดูมนั ไป ด้วยสติ
ถาม ผมนัง่ สมาธิแล้วติดในอารมณ์สมาธิ ทําอย่างไรจะออกได้โดยไม่ให้ตดิ ในสมาธิ
เพราะนัง่ ได้นานเป็ นชัว่ โมงแล้วติด แต่ออกไม่เป็ น
ตอบ แล้วตอนนี้มาพูดได้ยงั ไงล่ะ ถ้าติดมันก็ตอ้ งไม่ออกสิ ออกแล้วจะมาว่าติดได้
ยังไง
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ถาม คงลักษณะว่าอยากออกแบบเป็ นขัน้ ตอน ไม่ใช่วา่ ออกเลยนะครับพระอาจารย์
ตอบ อ้อไม่ตอ้ งหรอก เข้าไปก็เพือ่ ให้มนั นิ่ง เมือ่ มันนิ่งแล้วจะไปออกมาทําไม ก็ปล่อย
มันออกมาเอง ถ้ามันยังไม่ออกก็ปล่อยมันอยู่ไปอย่างนัน้ ดีจะตายไป ถ้ามันเป็ น
สมาธิจริงๆ ไม่มใี ครอยากจะออก เหมือนคนเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ แล้วอยากจะ
ออกมาอยู่ขา้ งนอกร้อนๆ หรือเปล่า ไม่อยากหรอก นอกจากมีธุระปะปัง มีความ
จําเป็ นจะต้องออกมาเท่านัน้ เอง
ฉันใดการเข้าสมาธิ ก็เหมือนกับการเข้าห้องแอร์ ถ้าเข้าไปในสมาธิแล้วอยากจะ
ออก ก็แสดงว่ามันไม่ใช่สมาธิแล้ว คงจะเป็ นคุกมากกว่า พอเข้าปุ๊ บก็อยากจะ
ออกทันทีเลย ฉะนัน้ ถ้าเป็ นสมาธิจริงแล้วมันไม่อยากจะออกหรอก แต่มนั ต้อง
ออก ทีน้ ีจะอยู่นานหรือไม่นานก็แล้วแต่กาํ ลังของสติ คนทีม่ กี าํ ลังดีๆ ก็วา่
เข้าฌานได้ที ๗ วัน ๑๐ วัน แสดงว่าสติเขามีกาํ ลังมาก สามารถทําใจให้น่งิ ให้
สงบได้นาน ถ้ามีสตินอ้ ยเดีย๋ วสูก้ าํ ลังของตัณหา ความอยากไม่ได้ ความอยาก
มันจะดูรูปเสียงกลิน่ รส มันก็จะดันจิตให้ออกมาเอง ฉะนัน้ ไม่ตอ้ งกลัวหรอกว่า
จะอยู่ในนัน้ ขอให้อยู่นานๆ เถิด อยู่ได้นานเท่าไหร่ย่งิ ดี อย่าไปอยากออกมา
ออกมามันร้อนจะตายไป อยู่ขา้ งในเย็นสบายไม่อยู่ แล้วนัง่ สมาธิไปทําไม
ถาม คงเป็ นลักษณะว่า มีหลายๆ สํานักทีช่ อบบอกว่า ระวังติดสมาธินะอะไรอย่างนี้
แล้วก็กลัว
ตอบ พวกนี้ไม่เคยเจอสมาธิกนั ไปกลัวติดสมาธิทาํ ไม ทีต่ ดิ สมาธิไม่ดตี รงทีว่ า่ มันไม่
ไปเจริญปัญญาต่อ มันไม่กา้ วหน้าต่อเท่านัน้ เอง แต่ตดิ สมาธิก็ดี ไปเป็ นพรหมจะ
เสียหายตรงไหน เพียงแต่วา่ มันไม่ได้ไปเป็ นพระอริยบุคคล ถ้าติดสมาธิมนั ก็เป็ น
พรหมไปเรื่อยๆ ถ้าอยากจะเป็ นพระอริยบุคคล ตัดภพตัดชาติก็ตอ้ งออกมา
เจริญปัญญา ถึงจะเรียกว่าไม่ตดิ สมาธิ
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ถาม ถ้าจับอารมณ์ทส่ี งบนิ่ง เหมือนเมือ่ วานทีน่ งั ่ ฟังธรรมะบนเขา แล้วมีลมเย็นมา
กระทบกาย แล้วใจมันสุข ถ้าจะจับความสุขเย็นแบบนี้ มาเป็ นอารมณ์นึกแทนคํา
ภาวนาได้ไหมคะ
ตอบ ไม่ได้หรอกมันเป็ นอดีตไปแล้ว เราต้องตัง้ อยู่ในปัจจุบนั ให้จติ อยู่กบั อารมณ์ใด
อารมณ์หนึ่ง อย่าไปคิดถึงอารมณ์ในอดีต คิดแล้วมันเป็ นความปรุงแต่งไป แล้ว
มันก็จะไม่สงบ มันก็จะไม่เย็น ฉะนัน้ เราต้องมีสติอยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง
ตอนนัน้ คราวทีแ่ ล้วมันเกิดจากการฟังธรรม เราก็ลองเปิ ดธรรมฟังดูต่อไป อยู่กบั
การฟังธรรมแล้วเดีย๋ วมันก็เย็นมันก็สงบเอง แต่อย่าไปนึกถึงอารมณ์เย็นอารมณ์
สงบแล้วจะ คล้ายๆ เหมือนกับว่า สร้างมันขึ้นมาจากความคิดนี้ไม่ได้ มันไม่ได้
เกิดจากความคิด มันเกิดจากการไม่คดิ
ถาม ขออาจารย์แนะนําวิธีการพิจารณาแยกกายเป็ นธาตุ ตอนนัง่ สมาธิค่ะ
ตอบ ตอนนัง่ สมาธิไม่ให้แยกกาย นัง่ สมาธิให้มนั นิ่งให้มนั สงบ ไม่ให้มนั คิด เวลาออก
จากสมาธิแล้วค่อยมาคิดแยกกาย พิจารณากายว่าเป็ นดินนํา้ ลมไฟ เพราะอะไร
เพราะถ้าไม่กนิ ดินนํา้ ลมไฟเข้าไปมันก็จะมีอาการ ๓๒ นี้หรือเปล่า ถ้าไม่กนิ ข้าว
เข้าไป ร่างกายมันจะโตมาเป็ นแบบนี้ได้หรือเปล่า ข้าวมันก็ดนิ นํา้ ลมไฟนี่แหละ
ข้าว ผัก นํา้ เนื้อ ลมหายใจนี่ มันก็ดนิ นํา้ ลมไฟ เวลาเรากินข้าวก็เรียกว่าเป็ นการ
เติมธาตุ เติมเครื่องทีจ่ ะมาเสริมอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ถ้าเป็ นเด็กก็ให้มนั โต
ขึ้น ให้มนั ใหญ่ข้นึ ผมยาวขึ้น ถ้าเราเกิดมาจากท้องแม่แล้วไม่กนิ ไม่ดม่ื นี้ มันจะ
โตขึ้นมาได้หรือเปล่า แล้วสิง่ ทีท่ าํ ให้มนั โตคืออะไร ก็ขา้ ว ผัก เนื้อ นํา้ ลมหายใจ
ของพวกนี้มนั ก็เป็ นธาตุทงั้ นัน้ ดินนํา้ ลมไฟ แล้วเวลาตายไปร่างกายมันหายไป
ไหน มันก็หายไปกับธาตุไม่ใช่หรือ นํา้ ก็ไปทาง ลมก็ไปทาง ไฟก็ไปทาง ดินก็ไป
ทาง ก็น่ีคอื ร่างกายของเรา ก็คอื การรวมตัวของธาตุ ๔ และการแยกตัวของธาตุ
๔ รวมกันก็เรียกว่าเกิด พอแยกกันก็เรียกว่าตาย เท่านัน้ เอง ไม่มอี ะไรมากไป
กว่านัน้
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ถาม ใช่ครับผมอยากไปต่อ มาขัน้ ปัญญา ผมนัง่ มันติดสุขอารมณ์ขณะนัน้ มันสุขมาก
เกิดปี ติ ใครจะมาซื้อ ๕๐๐ ล้านผมก็ไม่ขาย ขณะนัน้ ผมพูดกับตัวเอง ผมจะมา
ขัน้ ปัญญา ได้อย่างไรครับ
ตอบ เวลาออกจากสมาธิมาก็ให้ พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ในทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รา
ไปยึดไปติดอยู่ ทีเ่ ราไปคิดว่าเป็ นของเรา ทีเ่ ราไปพึง่ มันให้ความสุขกับเรา ถ้าเรา
พึง่ มันก็ตอ้ งพิจารณาว่ามันเป็ นทุกข์ ถ้าเราพึง่ ยศก็พจิ ารณาว่ามันเป็ นทุกข์ เพือ่
เราจะได้ไม่ไปพึง่ มัน เมือ่ เราไม่ไปพึง่ มันแล้ว เราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ที่
เกิดจากการไปพึง่ ในสิง่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นของเรา ไปพึง่ ในสิง่ ทีม่ นั ไม่เทีย่ งทีจ่ ะต้องจาก
เราไป ต้องพิจารณาทุกอย่างทีเ่ รากําลังมีอยู่ตดิ อยู่น่ี มีอะไรโยนทิ้งไปเลย นาฬกิ า
ถ้าไม่จาํ เป็ น สร้อยเพชร อะไรก็โยนทิ้งไป ยกให้คนอื่นไป เอาไปทําบุญ สมัย
หลวงตาท่านทําทองคําช่วยชาติน้ ี บางคนถอดสร้อยถวายท่านเลย ถอดแหวน
ถวายเลย เพราะฟังแล้วไม่รูห้ อ้ ยไปทําไมใส่ไปทําไม เพราะความหลงคิดว่าเป็ นที่
พึง่ หารูไ้ ม่กาํ ลังห้อยงูอยู่ทค่ี อนี่เอง เวลาหายไปร้องห่มร้องไห้กนิ ไม่ได้นอนไม่
หลับเลยใช่ไหม เวลามันจากเราไปนี้เขาเรียกอนิจจัง มองไม่เห็นอนิจจัง ฉะนัน้
อย่าไปยึดไปติดกับอะไรเพราะมันจะต้องจากเรา เวลาจากเราก็รอ้ งห่มร้องไห้
อย่างเมือ่ เช้านี้แฟนของคนตายใส่บาตรนี้ ธรรมดาเจอเขานี่ย้ มิ แย้มแจ่มใส พอ
วันนี้ใส่บาตรหน้าตานองหน้าเลย เสียแฟนไป
ถาม ขอให้พระอาจารย์แนะนําการฝึ กดูลม ขณะนัง่ สมาธิ มีวธิ ีปฏิบตั อิ ย่างไร ต้องตาม
ลมไปหรือไม่
ตอบ ไม่ตอ้ งตามลม ให้ดูลมทีจ่ ดุ เดียว จุดทีม่ นั สัมผัสเข้าออก แถวบริเวณปลายจมูก
หรือเหนือริมฝี ปากขึ้นมา ให้ดูตรงนัน้ เวลาลมเข้าเราก็จะรูว้ ่ามันมีการสัมผัสตรง
นัน้ เข้าก็รูอ้ อกก็รู ้ ไม่ตอ้ งตามเข้าตามออก เหมือนยามทีเ่ ฝ้ าประตู ให้ยนื อยู่ ให้
ดูทต่ี รงประตูแล้วนับคนเข้าคนออก ไม่ตอ้ งตามเข้า คนนี้เข้าไปก็เดินก็ตามเขาเข้า
ไปเดีย๋ วคนออกก็มองไม่เห็นเลย ฉะนัน้ อยู่ทเ่ี ดียว ไม่ตอ้ งไปทําอะไรกับลมนะ
ลมเข้าก็รูว้ ่าเข้า ลมออกก็รูว้ า่ ออก ลมสัน้ ก็รูว้ า่ สัน้ ลมยาวก็รูว้ า่ ยาว ลมหยาบก็รู ้
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ว่าหยาบ ลมละเอียดก็รูว้ า่ ละเอียด ลมหายไปลมหมดไปก็ให้รูเ้ ฉยๆ อย่าไป
ตื่นเต้นตกใจ แล้วเดีย๋ วมันจะรวมเข้าสู่ความสงบของมันเอง
ถาม ชอบนัง่ สมาธิแต่ไม่ชอบสวดมนต์ ปฏิบตั อิ ย่างหนึ่งอย่างใดได้ไหมเจ้าคะ
ตอบ ได้ ถ้านัง่ สมาธิได้ก็ไม่ตอ้ งสวดมนต์ คนทีส่ วดมนต์ส่วนใหญ่เพราะเขายังนัง่
สมาธิไม่ได้ เขาก็เลยต้องการใช้การสวดมนต์เป็ นการแทนนัง่ สมาธิไปก่อน เพราะ
การสวดมนต์ก็จะทําให้มสี ติ ทําให้ใจไม่ฟ้ งุ ซ่าน ทําให้ใจเย็น ใจสงบ เพียงแต่ยงั
ไม่รวมเท่านัน้ เอง ถ้าต้องการให้รวมนี้ตอ้ งนัง่ สมาธิแล้วก็อยู่กบั อารมณ์เดียว อยู่
กับพุทโธไปหรืออยู่กบั ลมหายใจไป จิตถึงจะรวมได้เพราะเราต้องการให้เป็ นหนึ่ง
มันก็เลยต้องมีอารมณ์เดียว ศัพท์ เอกัคคตารมณ์ มีพทุ โธอย่างเดียว หรือมีลม
หายใจอย่างเดียว แล้วมันก็จะรวม แต่ถา้ นัง่ แล้วมันอึดอัดแสดงว่าสติสูก้ เิ ลส
ไม่ได้ กิเลสมันชอบคิด ก็เลยให้มนั มาคิดทางการสวดมนต์แทน การสวดมนต์ก็
เป็ นการคิดอย่างหนึ่ง สวดไปจนกระทัง่ มันเหนื่อยไม่อยากจะสวดก็แสดงว่ากิเลส
มันหมดแรง พอหมดแรงสวดก็ดูลมต่อไปได้ ดูลมแล้วเดีย๋ วมันก็จะสงบ มันก็
จะรวมได้ ฉะนัน้ การสวดมนต์กบั การนัง่ สมาธิน้ ี มันก็เป็ นการปฏิบตั ติ ่อเนื่องกัน
แต่ถา้ เรานัง่ สมาธิได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งสวดเราก็ไม่ตอ้ งสวด แต่ถา้ นัง่ แล้วมันอึดอัดมัน
ไม่ยอม มันอยากจะคิดนู น้ คิดนี่ก็ให้มนั มาสวดมนต์แทน
ถาม ถึงแม้วา่ สําหรับบุคคลทีไ่ ม่ค่อยสวดมนต์
ต้องปฏิบตั อิ ย่างไรครับ

ไม่ค่อยนัง่ สมาธิละ่ ครับพระอาจารย์

ตอบ ก็เปิ ดทีวดี ูสิ
ถาม คือให้ปฏิบตั ไิ ด้นะครับ
ตอบ มีอกี วิธีหนึ่ง คือให้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมไป ฟังธรรมก็จะทําให้ใจสงบได้ อานิสงส์
ของการฟังธรรมก็คอื ทําให้จติ ใจสงบผ่องใส ถ้าฟังแล้วใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะ
ต้องฟังอย่างจดจ่อ อย่างต่อเนื่อง ก็จะได้สมาธิ คนบางคนถึงนิยมฟังธรรมกัน
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เพราะฟังแล้วทําให้ใจสงบ แล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาด้วย แต่ยงั เป็ นปัญญาขัน้ ต้น
คือสุต-ตมยปัญญา ทีจ่ ะต้องนําเอาไปพัฒนาให้เป็ นจินตาฯและเป็ นภาวนามย
ปัญญาต่อไป ก็คอื นี่วนั นี้ฟงั แล้วบอกให้พจิ ารณาอย่างเนืองๆ ความแก่ความเจ็บ
ความตาย เป็ นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ เอาไปพิจารณาต่อก็เรียกว่าเป็ นจินตามย
ปัญญา พอพิจารณาไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ จิตวางเฉยได้ อุเบกขาได้ ก็เป็ น
ภาวนามยปัญญาขึ้นมา ต่อไปก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตาย เพราะเรา
จะเฉยกับมัน
ถาม เวลาเข้าวัดถือศีล ใจนิ่งสงบไม่คดิ ฟุ้งซ่าน แต่พอกลับบ้านใจก็ไม่สงบ มีแต่ความ
ต้องคิดเป็ นเพราะอะไรคะ และควรทําอย่างไร
ตอบ เพราะเหตุการณ์รอบตัวเรามันบังคับให้เราคิด มันมีเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ ราจะต้องทํา
เวลาทําอะไรก็ตอ้ งใช้ความคิด ถ้าไม่อยากจะเจอก็อย่ากลับไป อยู่วดั ไปนานๆ
บวชไปเลย ไม่ตอ้ งกลับ ถ้าอยู่ทว่ี ดั ยังวุน่ วายก็ไปอยู่คนเดียว อยู่วดั ถ้าอยู่กบั คน
หลายคนก็อาจจะยังมีเรื่องมีราวได้ แต่อยู่วดั ไม่น่าจะมีเรื่องหรอก ถ้ามีเรื่องก็
แสดงว่าใจเราไม่สงบ เราควบคุมใจเราไม่ได้ อยู่กบั พุทโธไม่ได้ ก็เลยไปอยู่กบั
เรื่องนัน้ เรื่องนี้กบั คนนัน้ คนนี้ ฉะนัน้ ต้องมีสติ ถ้าอยู่มสี ติแล้วอยู่ทไ่ี หนก็พออยู่
ได้ ถ้าไม่มสี ติอยู่ทไ่ี หนก็มเี รื่องทัง้ นัน้ แหละ
ถาม สวดมนต์หลังเทีย่ งคืนได้ไหมคะ เพราะหนู ทาํ งานเลิกดึกมากไม่มเี วลา
ตอบ เวลาสวดมนต์น้ สี วดได้ทงั้ วันทัง้ คืน เซเว่น อีเลฟเว่น ๒๔ ชัว่ โมง
ถาม ผมเคยนัง่ และนอนสมาธิ เคยเห็นร่างตัวเองประมาณ ๕ วินาที ผมกลัวตาย ผม
ลืมตาจากนัน้ ก็ไม่เป็ นอีกเลย อาการแบบนี้ มันดีไหมครับ และมีโอกาสตายไหม
ครับ
ตอบ เห็นหน้าอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นกลัว เวลาลืมตาก็เห็นหน้าอยู่ พอหลับตาเห็นร่าง
กลับไปกลัว มันเป็ นยังไงนี่
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