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กณัฑท์ี่ ๕๐๕ 

ขัน้ตอนการรกัษาใจใหพ้น้ทกุข ์
๑๙ มิถนุายน ๒๕๕๙ 

การทีพ่วกเราไดม้าฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัอย่างสมํา่เสมอ เรยีกวา่เป็นการเขา้สู่ขบวนการ ที่

จะนาํเราไปสู่มรรคผลนิพพาน นาํเราไปสู่การหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ การฟัง

เทศน์ฟังธรรมน้ีเป็นขัน้ที่ ๑ ของขบวนการ คือเรยีกว่าปรยิตัิ เป็นการศึกษาพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ เพื่อที่เราจะไดรู้ว้า่ เราควรที่จะดําเนินชีวติของเราอยา่งไร 

เพือ่ทีจ่ะไดเ้กดิผลทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์ไมเ่กดิโทษกบัชวีติจติใจของพวกเรา หลงัจาก

ทีเ่ราไดศึ้กษาแลว้ เราก็ตอ้งเขา้สู่ขบวนการขัน้ท ี ๒ คือการปฏบิตัติามคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เมือ่เราไดเ้ขา้สู่ขบวนการของการปฏบิตัแิลว้ เราก็จะไดเ้ขา้สู่ขบวนการขัน้ที่ 

๓ ต่อไปกค็ือ การบรรลผุลที่เกดิจากการปฏบิตัิ การไดเ้ขา้ถงึมรรคผลนิพพาน น้ีเป็น

ข ัน้ที ่๓ ก่อนทีจ่ะไปถงึข ัน้ที ่๓ ไดต้อ้งผ่านข ัน้ที ่๒ ผ่านข ัน้ที ่๑ ก่อน เพราะถา้ไมม่กีาร

ผ่านข ัน้ที ่ ๑ เช่นไมไ่ดศึ้กษาวา่พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ราปฏบิตัตินอย่างไร เราก็จะไม่

สามารถทีจ่ะปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งได ้ เมือ่เรานาํเอาไปปฏบิตั ิ เราก็จะไมส่ามารถบรรลถุงึผลที่

เราตอ้งการได ้ ถา้เราไมม่พีระพทุธศาสนา ไมม่พีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เราจะ

ไมส่ามารถทีจ่ะปฏบิตั ิเพือ่ใหไ้ปถงึมรรคผลนิพพานไดเ้ลย  

ดงันัน้ก่อนทีเ่ราจะปฏบิตัไิด ้ เราตอ้งมาพบกบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ก่อน ซึง่

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้น้ี ก็ไมไ่ดจ้ะเป็นสิง่ทีจ่ะมาปรากฏใหโ้ลกไดศึ้กษากนั

อย่างบ่อยครัง้ นานๆ จะมพีระพทุธศาสนา มพีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มา

ปรากฏสกัครัง้หน่ึง เพราะนานๆ จะมพีระพทุธเจา้มาตรสัรูส้กัคร ัง้หน่ึง คาํว่านานน้ีก็คอื

เป็นกปัเป็นกลัป์ คาํวา่กปัวา่กลัป์น้ีมนัก็เป็นระยะเวลาทีเ่ราไมส่ามารถทีจ่ะประมาณได ้

ดว้ยตวัเลข เช่นแสนลา้นหรอืลา้นลา้นปี มนัยาวไปกวา่นัน้มาก ดงันัน้โอกาสที่เราจะ

ไดม้าพบกบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ในแต่ละคร ัง้น้ีจงึเป็นสิ่งที่ยากมาก ยาก
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กวา่การงมเขม็ในมหาสมทุรอกี หลบัตางมเข็มในมหาสมทุรน้ียงังา่ยกว่าการมาพบกบั

พระพทุธศาสนา ถา้ไดพ้บกบัพระพทุธศาสนาน้ีก็ตอ้งถอืวา่เป็นโชคลาภอนัยิ่งใหญ่ทีสุ่ด

ทีจ่ะมไีด ้ ทีจ่ะพบได ้ ถกูลอตเตอรี่รางวลัที ่ ๑ รอ้ยครัง้ยงัสูก้บัการทีไ่ดม้าพบกบั

พระพทุธศาสนาเพยีงครัง้เดยีวไมไ่ด ้ เพราะประโยชนท์ีเ่ราจะไดร้บัจากพระพทุธศาสนาน้ี 

มคุีณค่ามหาศาล ยิ่งกวา่เงนิทองทีเ่ราไดร้บัจากการถกูลอตเตอรี่รางวลัที ่ ๑ รอ้ยครัง้ 

เพราะเงนิทีเ่ราไดร้บัจากการถกูลอตเตอรี่น้ี ก็ไมส่ามารถทีจ่ะทาํใหเ้ราไดห้ลดุพน้จาก

ความทกุขท์ ัง้หลายได ้ทาํใหเ้ราพบกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิทีถ่าวรได ้มีแต่พระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้น้ีเทา่นั้น ที่จะสามารถทาํใหเ้ราไดห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ทาํให ้

เราไดพ้บกบัความสุขที่แทจ้รงิ ที่สมบูรณ์และถาวร ที่ไม่มีวนัสิ้นสดุ  

น่ีคอืโชคของพวกเรา โชคลาภของพวกเราทีน่านๆ จะไดเ้กดิขึ้นสกัครัง้หน่ึง เราจงึควรที่

จะมีความยนิดี มีฉนัทะ มีวิรยิะ ความอตุสาหพากเพยีร ที่จะศึกษาพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ แลว้กป็ฏบิตัิ ทุม่เทชีวติจติใจใหก้บัการปฏบิตัิ ตามพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ แลว้ผลที่จะไดร้บัจากการปฏบิตักิจ็ะปรากฏข้ึนมาอยา่งแน่นอน ไมไ่ด ้

ขึ้นกบัวา่จะตอ้งศึกษาจากพระโอษฐข์องพระพทุธเจา้โดยตรง ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งอยู่ในยุค

ในสมยัทีม่พีระพทุธเจา้ทรงดาํรงพระชนมช์พีอยู่ เพราะว่าพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้น้ี เป็นตวัแทนของพระพทุธเจา้ไดเ้ต็มรอ้ย ดงัทีไ่ดท้รงกลา่วไวก่้อนทีจ่ะจาก

ไปวา่ พระธรรมคาํสอนของเราน้ีแล จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป พวกเธอจะไมไ่ด ้

อยู่ปราศจากศาสดา ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ ัน้เหน็เราตถาคต ผูท้ีเ่หน็ตถาคตก็คอืผูท้ีเ่หน็

ธรรม ผูท้ีจ่ะเหน็ธรรมก็ตอ้งเป็นผูท้ีป่ฏบิตัธิรรม ผูท้ีจ่ะปฏบิตัธิรรมก็จะตอ้งเป็นผูท้ีต่อ้ง

ศึกษาพระธรรมคาํสอนก่อน น่ีคอืเรื่องของพระพทุธศาสนา และเรื่องของพวกเรา ที่

นานๆ ครัง้จะโคจรมาพบกนัสกัครัง้หน่ึง ถา้เราไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนา เราจะไม่

รูจ้กัการปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ราไดห้ลดุออกจากกองทขุท์ ัง้หลาย หลดุออกจากการวยีนวา่ยตาย

เกดิได ้ เราก็จะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิไปอย่างไมม่วีนัจบสิ้น การเวยีนวา่ยตายเกดิของเรา

ทีผ่่านมาในอดตีน้ี มนัก็มากมายก่ายกอง ท่านใหเ้ราประมาณไดโ้ดยการดูนํา้ตาที่เราได ้

หล ัง่ในแต่ละภพแต่ละชาต ิ ถา้เราเอานํา้ตาทีเ่ราหล ัง่น้ีมารวบรวมกนั ท่านวา่จะมมีากกวา่

นํา้ในมหาสมทุร คดิดูก็แลว้กนัวา่จะตอ้งเกดิมากี่ภพกี่ชาตกิี่คร ัง้ดว้ยกนั ถงึจะสามารถ
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รอ้งไหห้ล ัง่นํา้ตา ไดป้ริมาณของทีม่ากกวา่นํา้ในมหาสมทุร นัน่แหละคอืการเวยีนวา่ย

ตายเกดิของพวกเรา  

แสดงวา่เราในอดตีไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนามาเลย หรอืวา่พบแต่ก็ไมไ่ดร้บัประโยชน์

จากพระพทุธศาสนา เช่นอาจจะเป็นบคุคลทีเ่รยีกวา่บวัใตน้ํา้ บคุคลทีถ่งึแมไ้ดพ้บกบั

พระพทุธศาสนา แต่ก็ไมเ่หน็คุณค่าของพระพทุธศาสนา ไมม่คีวามสนใจทีจ่ะศึกษาพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมส่นใจกบัการปฏบิตัธิรรม น่ีก็อาจจะเป็นในลกัษณะนัน้ 

ถา้ไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา แต่ยงัมาเกดิอยู่ในตอนน้ี ก็แสดงวา่ไม่ไดร้บัประโยชนข์อง

พระพทุธศาสนาเลย และพบน้ีก็อาจจะเป็นอย่างนัน้อกีก็ได ้ถา้เราไมข่วนขวาย ไมใ่ฝ่รูใ้ฝ่

ศึกษา หม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ เพือ่ใหเ้กดิศรทัธาความเชื่อ เพือ่ใหเ้กดิฉนัทะ

ความยนิด ี ใหเ้กดิวริยิะความอตุส่าหพากเพยีร ทีจ่ะบงัคบัตวัเองใหป้ฏบิตัติามคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ เพราะการปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้น้ี จาํเป็นจะตอ้งมกีาร

บงัคบัจติใจ เพราะถา้ปลอ่ยใหท้าํไปตามความพอใจแลว้ จติใจจะไมพ่อใจกบัการทีจ่ะ

ปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพราะการปฏบิตัติามคาํสอนน้ีเป็นเหมอืนการเดนิขึ้น

ภเูขา เป็นสิง่ทีย่ากลาํบาก ซึง่ไมม่ใีครอยากจะทาํกนั ไมม่ใีครอยากจะขึ้นภเูขา ไม่

เหมอืนกบัการเดนิลงเขา การเดนิลงเขาน้ีมนังา่ยมนัสบาย การกระทาํตามตณัหาความ

อยาก ทีเ่ป็นตวัฉุดลากใหเ้ราไปเวยีนวา่ยตายเกดิน้ี มนัเป็นการกระทาํทีง่า่ยดาย 

เหมอืนกบัการเดนิลงเขา แทบจะไมต่อ้งบงัคบักนัเลย ขอใหม้ช่ีองมโีอกาสเท่านัน้ มใีคร

มาชวนใหไ้ปเทีย่ว ใหไ้ปทาํอะไรตามความอยากน้ี แทบจะแต่งเน้ือแต่งตวัออกจากบา้น

ไมท่นั พอไดร้บัคาํเชญิน้ีใจมนัไปก่อนแลว้ ก่อนทีจ่ะแต่งเน้ือแต่งตวัออกจากบา้นไปน้ี 

ใจไปถงึที่ๆ  อยากจะไปแลว้ เพราะใจชอบทาํตามความอยาก  

พอใหม้าปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนใหฝื้นความอยากต่างๆ จงึรูส้กึวา่

เป็นของทีย่ากมาก แลว้ก็รูส้กึทกุขท์รมานใจดว้ย เพราะเวลาทีต่อ้งฝืนความอยากไมท่าํ

ตามความอยากน้ี จะเกิดความเครยีด เกดิความทกุขข์ึ้นมาภายในใจ จะเกดิความ

หงดุหงดิ เกดิความราํคาญใจ เกดิความเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาวา้เหวข่ึ้นมา น่ีคอือาํนาจ

ของความอยากทีม่นัมอียู่ในใจของพวกเรา มนัจะสรา้งอารมณบู์ดเบี้ยวต่างๆ ใหก้บัพวก
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เรา เวลาทีพ่วกเราไมต่อบสนองความอยากของมนั มนัจงึเป็นสิ่งทีเ่ราตอ้งใชเ้หตใุชผ้ล 

เพือ่ทีเ่ราจะไดม้าบงัคบัจติใจ ใหเ้รากระทาํตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ เช่นเราตอ้ง

เปรยีบเทยีบวา่จติใจของเราก็เป็นเหมอืนร่างกาย ร่างกายของเราถา้มโีรคภยัไขเ้จบ็ ที่

จาํเป็นจะตอ้งมกีารผ่าตดัเพือ่รกัษา แต่เมือ่ไดร้กัษาไดผ่้าตดัเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ โรคภยั

ไขเ้จบ็ก็จะหายไป ถา้เราอยากจะใหโ้รคภยัไขเ้จบ็หายเรากย็อมเจบ็ ยอมใหห้มอผ่าตดั 

เพราะว่าหลงัจากการผ่าตดัเสร็จเรยีบรอ้ย แผลไดห้ายแลว้ ความเจบ็ก็จะหายไปโรคภยั

ไขเ้จบ็ก็จะหายไป พวกเราจงึยอมเจบ็กนัเวลาทีต่อ้งไปรกัษาตวัในโรงพยาบาล ฉนัใด 

การปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็เช่นเดยีวกนั เรามารกัษาใจของเรา ทีม่โีรคภยั

ไขเ้จบ็ ก็คอืโรคของความทกุขต่์างๆ  

อนัน้ีถา้เราไม่ไปรกัษา ความทกุขต่์างๆ ทีม่อียู่ภายในใจ ทีเ่กดิจากความอยากต่างๆ มนั

ก็จะไมม่วีนัหมดไป มนัก็จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัเราไปเรื่อยๆ มนัก็จะพาใหเ้ราไปเกดิ 

ไปแก่ ไปเจบ็ ไปตายอยู่เรื่อยๆ แต่ถา้เราอยากที่จะหายจากโรคภยัไขเ้จบ็ของจติใจ เรา

กต็อ้งผ่าตดัใจของเรา เพื่อที่จะเอาสิ่งที่เป็นพษิเป็นภยัแกจ่ติใจ ใหอ้อกไปจากใจ สิง่ที่

เป็นพษิเป็นภยัต่อจติใจกค็อืตณัหาทัง้ ๓ เรยีกวา่กามตณัหา ความอยากในรูปเสยีงกลิน่

รส ความอยากในกามคุณท ัง้ ๕ ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น อยากใหม้แีต่

ความสุขความเจรญิในลาภยศสรรเสรญิ และวิภวตณัหา ความอยากไมม่ไีมเ่ป็น คอื

อยากไมใ่หค้วามสุขความเจรญิ ลาภยศสรรเสรญิสุขน้ีเสือ่มจากเราไป ถา้มคีวามอยาก

เหลา่น้ีอยู่ภายในใจ ใจของเราก็จะตอ้งทกุขท์รมานไปไมม่วีนัสิ้นสุด ถา้เราตอ้งการกาํจดั

เอาความอยากทัง้ ๓ น้ีออกไป เรากต็อ้งปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ซ่ึงเป็น

เหมือนการผ่าตดั เอาเน้ือรา้ยออกจากใจของเรา เอากามตณัหา เอาภวตณัหา และ

วภิวตณัหาออกไปจากใจของเรา หลงัจากทีเ่ราผ่าตดัเสร็จแลว้ ไมม่คีวามอยากท ัง้ ๓ อยู่

ภายในใจแลว้ ใจของเราก็จะหายจากความทกุขท์ ัง้ปวง เหมอืนกบัคนไขท้ีห่ายจาก

โรคภยัไขเ้จบ็ หลงัจากทีไ่ดร้บัการผ่าตดั น่ีคอืเรื่องเดยีวกนัเพยีงแต่วา่ เป็นเรื่องของใจ

กบัเรื่องของร่างกาย แต่เหตผุลน้ีเหมอืนกนั  
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เรายอมเจบ็เพื่อรกัษารา่งกาย ทาํไมเราไม่ยอมเจบ็เพื่อรกัษาใจ ที่มีความสาํคญัยิ่งกว่า

รา่งกาย เพราะวา่ร่างกายของพวกเราน้ี จะรกัษาใหด้อีย่างไรก็ตาม มนัก็อยู่ไมเ่กนิ ๑๐๐ 

ปี เป็นอย่างมาก แต่ใจของเราน่ีซ ิ มนัไม่มวีนัตาย มนัไมม่วีนัหมด ถา้ไมร่กัษา มนัก็จะ

ทกุขไ์ปเรื่อยๆ ถา้รกัษามนัก็จะหายทกุข ์ และจะไมม่คีวามทกุขต์ามมาอกีต่อไป ใจของ

พระพทุธเจา้ ใจของพระอรหนัตสาวกน้ี ท่านยอมรกัษา ท่านยอมเจบ็ตวั ยอมผ่าตดั 

ยอมผ่าใจ เพือ่เอาตณัหาท ัง้ ๓ คอืกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหาออกจากใจไป พอ

ท่านไดก้าํจดัมนัหมดแลว้ใจของท่านก็สะอาดบรสุิทธิ์ ปราศจากเชื้อโรคทีจ่ะมาสรา้งความ

ทกุขท์รมานใหแ้ก่จติใจไปตลอด มแีต่ความสุขไปตลอด เรยีกวา่บรมสุข น่ีคอืการใช ้

เหตผุล เพือ่ทีเ่ราจะไดม้คีวามยนิดทีีจ่ะมารกัษาใจของพวกเรา เพราะวา่ถา้เราไม่รกัษา 

มนัก็จะไมม่วีนัหาย และโอกาสทีไ่ดเ้จอหมอเจอโรงพยาบาลทีจ่ะรกัษาโรคใจไดน้ี้ นานๆ

ก็จะมสีกัครัง้หน่ึง เช่นในภพน้ีชาตน้ีิ เป็นโอกาสอนัเลศิอนัวเิศษ ทีน่านๆ จะเกดิขึ้นสกั

ครัง้หน่ึง เราไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา ก็เหมอืนกบัเราไดม้าพบกบัหมอพบกบั

โรงพยาบาล ทีส่ามารถทีจ่ะกาํจดัโรคของใจ เชื้อโรคของใจ ก็คอืกามตณัหาภวตณัหา

วภิวตณัหา ใหห้มดไปจากใจของเราได ้ แลว้ก็เป็นความจรงิ เพราะมผูีท้ีไ่ดไ้ปรกัษาที่

โรงพยาบาลน้ีแลว้  

เริ่มตน้ต ัง้แต่พระพทุธเจา้เป็นองคแ์รก พระพทุธเจา้เป็นองคแ์รกทีท่รงรกัษาพระทยัของ

พระองคเ์อง จนสามารถทีจ่ะทาํใหค้วามอยากต่างๆ ท ัง้หลายหายหมดไปจากใจ ทาํใหไ้ม่

มคีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่ภายในใจ มแีต่ความสุขอยู่ภายในใจไปตลอด หลงัจากนัน้

พระองคก์็ไปเชื้อเชญิผูท้ีม่คีวามทกุขใ์หม้ารกัษาตวั ผูท้ีเ่ชื่อพระพทุธเจา้แลว้มารกัษาตวั

กบัพระพทุธเจา้ ก็ไดพ้บกบัการหลดุพน้จากความทกุข ์ เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

พบ ท่านเหลา่น้ีเราก็เรียกวา่พระอรหนัตสาวก หลงัจากนัน้พระอรหนัตสาวกก็ช่วย

พระพทุธเจา้ ทาํหนา้ทีร่กัษาผูอ้ื่นต่อไป ไปชวนญาตสินิทมติรสหายผูท้ีม่ศีรทัธา มคีวาม

ปรารถนาทีอ่ยากจะหลดุพน้จากความทกุขภ์ายในใจ ใหม้ารกัษากนั พอมารกัษากนัก็

สามารถทีจ่ะรกัษาได ้ หายจากโรคภยัของจติใจได ้ หายจากความทกุขท์ ัง้หลายทีม่อียู่

ภายในใจได ้ ใครก็ได ้ ไมม่คีาํวา่ตอ้งเป็นพระ เป็นนกับวช เป็นนกับวชก็รกัษาได ้ เป็น

ฆราวาสก็รกัษาได ้ เป็นหญงิเป็นชายก็รกัษาได ้ เป็นเดก็เป็นผูใ้หญ่ก็รกัษาได ้ อยู่ทีว่า่จะ
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ยอมรกัษาหรอืไม ่ ถา้ตอ้งการรกัษา หมอยนิดทีีจ่ะรกัษาให ้ พระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้น้ี ยนิดทีีจ่ะรกัษาใจของพวกเราใหห้ายจากความทกุขท์ ัง้หลาย อยู่ทีเ่ราวา่เรา

ยนิดทีีจ่ะรกัษาใจของพวกเราหรอืไม ่ ถา้เราไมย่นิดกี็จะไมส่ามารถทีจ่ะรกัษาได ้ อยู่ที่

ความยนิดขีองเรา อยู่ทีศ่รทัธาความเชื่อในหมอในยา วา่จะรกัษาความทกุขท์ ัง้หลาย ให ้

หายไปจากใจของพวกเราได ้ ถา้เราไม่มศีรทัธาความเชื่อไมม่คีวามยนิดทีีจ่ะรกัษา ก็ช่วย

ไมไ่ด ้ ก็จะตอ้งทกุขอ์ย่างน้ีต่อไป จะตอ้งหล ัง่นํา้ตาต่อไป คดิถงึเวลาทีเ่ราตอ้งหล ัง่นํา้ตา

กนับา้ง เวลาทีเ่ราตอ้งประสบกบัเคราะหก์รรมต่างๆ เวลาทีเ่ราตอ้งประสบกบัความ

สูญเสยี ประสบกบัการพลดัพราก จากบคุคลและสิง่ทีเ่รารกัเราชอบกนั แลว้คดิดูสวิ่ามนั

น่าจะตอ้งพบ กบัเหตกุารณเ์หลา่น้ีหรอืไม ่ เรามทีางเลอืก เราไมต่อ้งหล ัง่นํา้ตากบั

เหตกุารณต่์างๆ เราไมต่อ้งกลบัมาเกดิมาเจอเหตกุารณต่์างๆ ซํา้แลว้ซํา้อกี อย่างทีเ่รา

กาํลงัเจอกนัอยู่ในขณะน้ี  

เราตอ้งคดิถงึผลทีเ่ราจะไดร้บัจากการรกัษาใจของพวกเรา แลว้มนัจะทาํใหเ้รายนิดทีีจ่ะ

รกัษาใจ เหมอืนกบัทีเ่รายนิดทีีจ่ะรกัษาร่างกาย ท ัง้ๆ ทีร่่างกายน้ีมนัไม่ใช่เป็นตวัเรา แต่

เพราะความหลงมนักลบัทาํใหเ้ราคดิว่าร่างกายเป็นตวัเรา พอร่างกายเราเป็นอะไรไปน้ี ถา้

มใีครมารกัษาใหไ้ดน้ี้ เราพรอ้มทีจ่ะใหเ้ขารกัษาทนัท ี แต่ทาํไมใจทีเ่ป็นของเราแท ้ๆ  เรา

กลบัไมย่นิดใีหไ้ดร้บัการรกัษา ก็เพราะวา่เรายงัหลง เหน็ผดิเป็นชอบอยู่ ยงัไปเหน็วา่

ร่างกายเป็นตวัเรา ยงัไมเ่หน็วา่ใจน้ีเป็นตวัเรา และไปเหน็วา่ร่างกายน้ีสาํคญักวา่ใจ ใจจะ

ทกุขท์รมานขนาดไหน ไม่สนใจ ขอใหร่้างกายไมท่กุขไ์มท่รมาน แต่เพราะความอยากให ้

รา่งกายไม่ทกุขท์รมานน่ีเอง เป็นเหตทุี่ทาํใหเ้กดิความทกุขท์รมานของใจข้ึนมา เพราะ

ความหลงไปเหน็ความสาํคญัของร่างกายน้ีสาํคญักวา่ใจ หลงว่าร่างกายน้ีเป็นตวัเราของ

เรา ตอ้งรกัษามนัอย่างสุดเหวีย่งเลย มหีมอทีไ่หนมยีาทีไ่หนวเิศษขนาดไหน ถา้เป็นอะไร

แลว้จะตอ้งรกัษามนัใหไ้ด ้ แต่รกัษายงัไงในทีสุ่ดมนัก็ตอ้งตายไปอยู่ด ี แต่ใจของพวกเรา

น้ีทีเ่ป็นตวัเราของเราน้ี เรากลบัไมย่นิดทีีจ่ะรกัษากนั เพราะเราถกูความหลงหลอกใหเ้รา

ไมเ่หน็ความสาํคญัของใจ เราจงึตอ้งมาพบกบัพระพทุธเจา้ มาพบกบัพระธรรมคาํสอน 

ทีท่รงตรสัสอนไวว้า่ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน  
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ใจเป็นสิ่งที่สาํคญัที่สุด ไม่ใช่รา่งกาย รา่งกายน้ีไม่สาํคญั ใจน้ีสาํคญั เพราะความสุข

ความทกุขข์องใจน้ีรุนแรงยิ่งกว่า ความสุขความทกุขข์องรา่งกาย การรกัษาดูแล

ความสุขของร่างกายน้ี มนัไดป้ระโยชนเ์พยีงเลก็นอ้ย ไดค้วามสุขเพยีงเลก็นอ้ย ไม่

เหมอืนกบัการดูแลรกัษาใจ ทีจ่ะไดป้ระโยชนไ์ดค้วามสุขอย่างมากมาย เพราะความสุข

ของใจน้ีใหญ่โตยิ่งกวา่ความสุขของทางร่างกาย ความทกุขข์องใจก็ยิ่งใหญ่กวา่ความทกุข์

ของร่างกาย ถา้เปรยีบเป็นปรมิาณนํา้ ความสุขความทกุขข์องร่างกายน้ีก็เป็นเหมอืนนํา้ที่

ใส่ไวใ้นตุ่ม แต่ความสุขความทกุขข์องใจน้ี เป็นเหมอืนนํา้ทีอ่ยู่ในสระ มคีวามใหญ่โตกวา่

ความสุขความทกุขข์องทางร่างกาย ทีเ่ราทกุขก์นัน้ีไมไ่ดท้กุขท์ีร่่างกาย ความทกุขข์อง

ร่างกายน้ีไมเ่ป็นปญัหาอะไร ความทกุขท์ี่แทจ้รงิน้ีมนัอยูท่ี่ใจของเรา เช่นเวลาร่างกาย

เจบ็ไขไ้ดป่้วย ความเจ็บของร่างกายน้ีมนันิดเดยีวเมือ่เปรยีบเทยีบกบัความเจบ็ของใจ 

ความเจบ็ของใจน้ีเกดิจากความหลง เกดิจากความไมรู่ว้า่ การไปอยากใหค้วามเจบ็ของ

ทางร่างกายหายไปน้ี เป็นการสรา้งความเจบ็ของใจขึ้นมา ทีม่คีวามรุนแรงกวา่ความเจบ็

ของทางร่างกาย ถา้ไม่มีความอยากหรอืหยดุความอยาก ไม่ใหร้า่งกายเจบ็ หรอือยากให ้

ความเจบ็ของรา่งกายหายไป ใจจะไม่ทกุขเ์ลย แลว้ใจจะสามารถอยูก่บัความเจบ็ของ

รา่งกายไดอ้ยา่งสบาย น่ีคอืเรื่องของใจ ทีถ่กูความหลงหลอกใหส้รา้งความอยากต่างๆ

ขึ้นมา เพือ่สรา้งความทกุขท์รมานใหแ้ก่ใจ  

เพราะไมรู่ว้่าเหตทุีท่าํใหใ้จสุขหรอืใจทกุขน้ี์ เกดิจากความอยากหรอืไมม่คีวามอยากน้ี

นัน่เอง ถา้ไมม่คีวามอยากแลว้ใจจะไมท่กุขเ์ลย ใจจะมแีต่ความสุขความสบาย แต่ถา้มี

ความอยากขึ้นมาเมือ่ไหร่ ใจจะทกุขใ์จจะเครยีด ใจจะทรมานขึ้นมาทนัท ี น่ีคอืสิง่ทีพ่วก

เราตอ้งมารกัษากนั ก็คอืใจของพวกเรา ดว้ยการมาฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพือ่ใหเ้รารูว้า่สิง่ใด

ทีเ่ราควรทีจ่ะดูแลรกัษา สิ่งใดทีเ่ราควรจะปลอ่ย เพราะวา่ถา้ไมป่ลอ่ย มนัก็จะทาํใหจ้ติใจ

ของเราทกุขท์รมาน ดว้ยความอยากนัน่เอง เช่น รา่งกายน้ีท่านสอนวา่เราตอ้งปลอ่ย 

เพราะมนัไม่ใช่เป็นของเรา และมนัจะตอ้งจากเราไป ในวนัใดวนัหน่ึง เวลาทีม่นัจะจาก

เราไป ถา้เราไมป่ลอ่ย เราอยากจะใหม้นัอยู่ต่อ มนัจะสรา้งความทกุขท์รมานใจขึ้นมา

อย่างมากมาย และอยากยงัไง มนัก็ไมส่ามารถทีจ่ะยบัย ัง้ ความตายของร่างกายไดอ้ยู่ด ี

ทกุขไ์ปเปลา่ๆ แต่กต็อ้งทกุขเ์พราะไม่รูจ้กัวธิีทีจ่ะทาํใหไ้มท่กุข ์ เพราะว่ายงัไงๆ ก็อยาก 
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เพราะยงัไงๆ ก็คิดวา่ร่างกายน้ี เป็นตวัเราเป็นของเรา เมือ่มนัเป็นตวัเราเป็นของเรา เราก็

จะอยากใหม้นัอยู่กบัเรา เพราะเราจะคดิวา่ถา้ร่างกายตายไปเราก็จะตายไปกบัมนั  

อนัน้ีเราตอ้งมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนวา่ร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวั

เราไม่ใช่ของเรา และการปลอ่ยใหร่้างกายไปน้ี ไมไ่ดท้าํใหเ้ราตายไปกบัมนั ไมไ่ดท้าํให ้

เราทกุขไ์ปกบัมนั เรากลบัจะสุขเรากลบัจะสบาย ถา้เราปลอ่ยมนัได ้ อนัน้ีเป็นสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงสอน และก็ทรงสอนวิธปีลอ่ย ถา้เราอยากจะปลอ่ย เราตอ้งมาบาํเพญ็

จติตภาวนา มาเจรญิสมถภาวนา เจรญิวปิสัสนาภาวนา ถา้เรามสีมถะมวีปิสัสนาภาวนา 

เราจะปลอ่ยวางร่างกายได ้ เราจะไมท่กุขก์บัการตายของร่างกายได ้ เพราะเราจะเหน็ดว้ย

ปญัญาวา่ เรากบัร่างกายน้ีเป็นคนละคนกนั ร่างกายน้ีเราจะเหน็ว่ามนัตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ 

ตอ้งตาย และไมม่ใีครทีจ่ะมาหา้มมนัไมใ่หแ้ก่ ไมใ่หเ้จบ็ ไมใ่หต้ายได ้ ถา้อยากใหม้นัไม่

แก่ ไมเ่จบ็ ไมต่าย มนัก็จะทาํใหเ้กดิความทกุขท์รมานใจขึ้นมา ถา้ปลอ่ยใหม้นัแก่ ใหม้นั

เจบ็ ใหม้นัตาย ความทกุขท์รมานใจก็จะไมเ่กดิขึ้น น่ีเป็นผลทีเ่ราจะไดร้บัถา้เราปฏบิตั ิ

ตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอนใหป้ฏบิตั ิ เพราะวา่พระพทุธเจา้ไดท้รงปฏบิตัมิาแลว้ ได ้

ทรงพสูิจนม์าแลว้วา่ การปลอ่ยวางร่างกายน้ี การปลอ่ยใหร่้างกายตายไปน้ี ไมไ่ดท้าํให ้

เราตายไปกบัร่างกาย แต่การยดึตดิกบัร่างกาย การอยากใหร่้างกายไมต่ายจากเราไปน้ี 

จะทาํใหเ้ราทกุขท์รมานใจไปเปลา่ๆ ไมเ่กดิประโยชนแ์ต่อย่างใด จะเหน็อย่างน้ีไดต้อ้ง

เจรญิจติตภาวนา  

ตอ้งเจรญิสมถภาวนากอ่น คือทาํใจใหส้งบ ทาํใจใหป้ลอ่ยวางรา่งกายชัว่คราวใหไ้ดก้อ่น 

เวลาใจสงบน้ี ใจกบัรา่งกายจะแยกออกจากกนั ใจจะไมร่บัรูไ้มส่นใจกบัเรื่องของร่างกาย 

แต่จะแยกกนัไดก้็เพยีงช ัว่คราวในขณะทีอ่ยู่ในความสงบ พอออกจากความสงบมา ใจ

กบัร่างกายก็จะมารวมกนัใหม ่แลว้ก็จะหลงคดิวา่ร่างกายเป็นใจใหม ่ขัน้ที่ ๒ น้ีกค็ือขัน้

วิปสัสนา ตอ้งคอยเตือนใจคอยสอนใจว่า รา่งกายน้ีไม่ใช่ใจ ใจเป็นผูรู้ผู้ค้ิด สว่น

รา่งกายน้ีเป็นดินน้ําลมไฟ ทาํมาจากดนินํา้ลมไฟ นํา้ทีเ่ราดืม่เขา้ไป ลมทีเ่ราหายใจเขา้ไป 

ดนิก็คอือาหารทีเ่รารบัประทานกนั เช่นขา้วผกัน้ีตอ้งมาจากดนิ ตอ้งปลูกในดนิ เป็นดนิ

ในสภาพของขา้ว ในสภาพของผกั พอเรากนิเขา้ไป มนัก็ไปผสมกบันํา้กบัลมทีเ่ราดืม่เขา้
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ไปทีเ่ราหายใจเขา้ไป ทาํใหม้นัสรา้งอวยัวะต่างๆ ของร่างกายขึ้นมา สรา้งผม สรา้งขน 

สรา้งเลบ็ สรา้งฟนั สรา้งเน้ือเอน็กระดูก สรา้งอวยัวะต่างๆ เช่นมา้ม หวัใจ ตบั พงัพดื 

ไต ปอด ลาํไสใ้หญ่ ลาํไสน้อ้ย เยื่อในสมองศีรษะเป็นตน้ อนัน้ีมาจากธาตทุ ัง้ ๔ คอืดนิ

นํา้ลมไฟ ไมม่ตีวัไมม่ตีน เราไม่ไดเ้ป็นดนินํา้ลมไฟ เราเป็นตวัรูต้วัคดิ ซึง่มาอาศยัหรอืวา่

มาครอบครองร่างกายน้ี แลว้ก็อยู่ไปดว้ยกนั จนทาํใหห้ลงคดิไปวา่เป็นร่างกายไป เพราะ

ใจตวัรูต้วัคดิน้ี ไมม่รูีปไม่มร่ีาง ก็เลยคดิวา่ร่างกายน้ีทีม่รูีปมร่ีางน้ี เป็นใจไป ใจก็เลยรกั

และหวงร่างกายอนัน้ียิ่งกวา่อะไรท ัง้หมด ยิ่งกวา่ใจของตนเอง ยอมทกุขท์รมานใจ

เพือ่ทีจ่ะรกัษาดูแลร่างกาย ยดึตดิกบัร่างกาย เพราะไม่รู ้ เพราะไปคดิวา่ร่างกายน้ีเป็นตวั

เราเป็นของเรา ไปคดิวา่ถา้ไมม่ร่ีางกายแลว้เราจะตายไป แต่มนัไมไ่ดเ้ป็นเช่นนัน้ ถา้เรา

ภาวนาเราจะรู ้ 

เวลาเราทาํใจใหส้งบน้ี เวลาใจสงบ ใจจะปลอ่ยร่างกายแลว้จะเหลอืแต่ตวัใจ คอืตวัรู ้ เรา

จะเหน็ไดช้ดัว่าน่ีคอืใจ ผูรู้ ้ หรอืสกัแต่วา่รูน้ี้ คอืใจ ทีม่าประกบตดิอยู่กบัร่างกาย พอ

เวลาทาํใจใหส้งบ ใจก็แยกออกจากร่างกายช ัว่คราว แต่ก็ตอ้งกลบัไปรวมกนัใหม่

เพราะว่า ยงัมสีิง่ทีเ่รยีกวา่อปุาทาน สิง่ทีผู่กมดักนัไวอ้ยู่ พอออกจากสมาธิมาจติกบั

ร่างกายก็มารวมกนัเป็นหน่ึง เหมอืนนํา้ในขวดนํา้ เวลาเราเทนํา้ออกจากขวด เราจะเหน็

วา่นํา้น้ีเป็นอย่างหน่ึง ขวดเป็นอย่างหน่ึง แต่เวลาทีเ่ราเอานํา้เทกลบัเขา้ไปในขวดน้ี เราจะ

มองเหน็วา่นํา้กบัขวดน้ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั มรูีปร่างของขวด นํา้น้ีจะมรูีปร่างของขวด

ขึ้นมา ก็เลยไปคดิวา่นํา้น้ีเป็นร่างกายไป นํา้น้ีเป็นขวดไป ใจเวลาออกจากสมาธิ ใจก็จะ

กลบัไปรวมกบัร่างกาย กจ็ะไปคดิวา่ร่างกายน้ีเป็นใจ แลว้ก็จะไปรกัไปหวง ไปอยากให ้

ร่างกายน้ีไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย พอเกดิความอยากไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย ก็เกดิความทกุขใ์จ 

ท ัง้ๆ ทีร่่างกายน้ียงัไมท่นัแก่ไมท่นัเจบ็ไมท่นัตายเลย เพยีงแต่คดิเท่านัน้ คดิวา่จะตอ้งแก่

ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ก็ทกุขไ์ปกบัมนัก่อนแลว้ แลว้ยิ่งเวลาทีไ่ปเจอความแก่ความเจบ็ความ

ตายก็ยิ่งทกุขใ์หญ่ เพราะวา่ไปหลงคดิวา่เป็นตวัเราของเรา  

ดงันั้นเวลาออกจากสมาธมิาแลว้ท่านจงึสอนใหเ้จรญิวิปสัสนา ใหห้ม ัน่สอนใจอยู่เรื่อยๆ

วา่ ใจเป็นผูรู้ ้ ร่างกายเป็นดนินํา้ลมไฟ เป็นคนละส่วนกนั ร่างกายไมเ่ทีย่ง ร่างกายเกดิ



12 
 

มาแลว้เดีย๋วก็ตอ้งตายไป ใจน้ีเป็นของทีไ่มต่ายไปกบัร่างกาย ใจไมต่อ้งไปทกุขก์บั

ร่างกาย ไมต่อ้งไปอยากใหร่้างกายไมต่าย เพราะวา่อยากใหร่้างกายไมต่ายก็หา้มความ

ตายของร่างกายไมไ่ด ้ มแีต่จะสรา้งความทกุขท์รมานใจขึ้นมาโดยใช่เหต ุ พอไดป้ฏบิตัิ

อย่างน้ีแลว้ก็จะเหน็ชดั เวลาทีเ่กดิความทกุขก์บัร่างกาย ก็รูท้นัทวีา่กาํลงัยดึตดิ กาํลงั

อยากใหร่้างกายน้ีด ี อยากใหร่้างกายไม่แก่ไมเ่จบ็ไมต่าย แต่พอใชป้ญัญากพ็จิารณาเหน็

วา่ ร่างกายน้ียงัไงๆ มนัก็ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ถา้ปลอ่ยวางไมไ่ปอยากใหม้นัไมแ่ก่ไม่

เจบ็ไมต่าย ใจก็จะไมทุ่กขก์บัร่างกาย เมือ่เหน็ความทกุขก์บัความไมท่กุขน้ี์อยู่ทีค่วาม

อยากของใจ ใจเป็นผูส้รา้งความทกุขข์ึ้นมาเอง ไม่ใช่ความแก่ความเจบ็ความตายของ

ร่างกายทีท่าํใหใ้จทกุข ์แต่สิง่ทีท่าํใหใ้จทกุขก์็คอืความอยาก น่ีคอือรยิสจั สมทุยัคอืความ

อยาก น้ีเป็นอรยิสจั ผูท้ีเ่หน็อรยิสจัก็เป็นผูท้ีม่ดีวงตาเหน็ธรรม เหน็วา่ความทกุขข์องใจ

เกดิจากความอยาก ไมใ่หร่้างกายแก่ไมใ่หร่้างกายเจบ็ไมใ่หร่้างกายตาย ถา้ไมอ่ยากจะ

ทกุข ์ ก็ตอ้งยอมรบัความจรงิ ตอ้งเหน็ความจรงิของร่างกายวา่ ร่างกายไมใ่ช่เราไมใ่ช่ตวั

เราไม่ใช่ของเรา ร่างกายไมเ่ทีย่ง ร่างกายตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ถา้ไมอ่ยากจะทกุขก์็

ตอ้งปลอ่ย พอปลอ่ยแลว้ความอยากทีจ่ะใหร่้างกายไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่ายก็จะหายไป 

ความทกุขต่์างๆ ทีม่อียู่กจ็ะหายไป อนัน้ีเรยีกวา่การเหน็อรยิสจั ๔ เหน็ทกุข ์ สมทุยั 

นิโรธ มรรค ดว้ยวิปสัสนาภาวนา  

ผูใ้ดเหน็อรยิสจั ๔ ในร่างกายก็จะละสกักายทฐิไิด ้ปลอ่ยวางร่างกายได ้มสีมัมาทฐิ ิเหน็

ตามความเป็นจรงิว่าร่างกายน้ี เป็นเพยีงดนินํา้ลมไฟ เป็นเพยีงอาการ ๓๒ ไมม่สีตัว ์ไม่

มบีคุคล ไมม่ตีวัตนอยู่ในร่างกาย ร่างกายน้ีเกดิแลว้ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตายไปทกุๆ คน 

ทกุๆ ร่างกาย เหมอืนกนัหมด ไมว่า่จะเป็นร่างกายของใครก็ตาม แต่ผูท้ีม่าครอบครอง

ร่างกายน้ี ไม่ไดต้ายไปกบัร่างกาย เมือ่ไมม่ร่ีางกายแลว้ ผูท้ีม่าครอบครองก็แยกทางกนั

ไป จะไปทางทศิไหนก็ขึ้นอยู่กบัความอยากทีม่อียู่ในใจหรอืไม ่ แลว้ขึ้นอยู่กบับญุกบับาป

ทีม่อียู่ในใจ ถา้ยงัมคีวามอยากอยู่ ก็จะถกูบญุและบาปน้ีเป็นตวัพาไป ถา้บญุมมีากกวา่

บาป บญุก็จะดงึไปสู่สุคต ิ ถา้บาปมมีากกวา่ก็จะดงึไปสู่ทคุต ิ แลว้ก็จะกลบัมาไดร่้างกาย

อนัใหม ่ มาเกดิมาแก่มาเจบ็มาตาย มายดึมาตดิกบัร่างกายอนัใหม ่ แลว้ก็มาทกุขก์บั

ร่างกายอนัใหม ่ ไปอย่างน้ีไปเรื่อยๆ แต่ถา้ไมม่คีวามอยาก มวีปิสัสนาญาณ มสีมัมาทฐิ ิ
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เหน็วา่ความอยากน้ีเป็นตวัทีจ่ะนาํใหไ้ปสู่การเวยีนว่ายตายเกดิ เป็นตวัทีจ่ะนาํไปสู่ความ

ทกุขท์ ัง้หลาย เมือ่ไดก้าํจดัความอยากหมดไปจากใจแลว้ก็ไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป ก็ไป

อยู่ทีพ่ระนิพพาน ที่ๆ  ไมม่กีารเกดิแก่เจบ็ตาย ที่ๆ  มแีต่บรมสุขไปตลอด เป็นทีอ่ยู่ของ

พระอรหนัตแ์ละพระพทุธเจา้ท ัง้หลาย เป็นทีห่ลดุพน้ของความทกุขท์ ัง้ปวง ทีท่กุคน

สามารถไปได ้ ถา้มพีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นาํทาง และมคีวามยนิดมีศีรทัธา

ความเชื่อ มคีวามพากเพยีรทีจ่ะปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เจรญิสมถ

ภาวนาและวปิสัสนาภาวนาไปเรื่อยๆ รบัรองไดว้า่ไมช่า้ก็เร็ว ก็จะไดไ้ปถงึพระนิพพานกนั

ทกุคน ผูใ้ดทีป่ฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนน้ี พระพทุธเจา้ก็ทรงรบัรองอยู่แลว้วา่ 

ไปได ้ บางคน ๗ วนัก็ไปถงึ บางคนก็ชา้หน่อยก็ ๗ เดอืน บางคนถา้ชา้กว่านัน้ก็ ๗ ปี 

รบัรองวา่ไปถงึได ้ถา้มกีารเจรญิสมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา  

การภาวนาน้ีจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมที ัง้ ๒ ส่วน มที ัง้สมถะคอืความสงบ และวปิสัสนาคอื

ความรูค้วามฉลาด เป็นเหมอืนกบัการมมีอืซา้ยและมอืขวา เวลาจะทาํงานอะไรน้ี ถา้มมีอื

เดยีวน้ีทาํไดย้ากกวา่การมสีองมอื เวลามสีองมอืน้ีทาํอะไรไดอ้ย่างรวดเร็วไดอ้ย่าง

งา่ยดาย ถา้มมีอืเดยีวน้ีทาํไดย้ากลาํบาก และอาจจะไมส่ามารถทาํไดส้าํเร็จ ฉนัใด การที่

เราจะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงไดน้ี้ จาํเป็นจะตอ้งมีท ัง้สมถภาวนาและวิปสัสนา

ภาวนา ขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปไม่ได ้ ถา้ไมเ่ช่นนัน้แลว้พระพทุธเจา้จะสอน สมถ

ภาวนาวปิสัสนาภาวนาใหเ้สยีเวลาไปทาํไม ทาํไมไม่สอนวปิสัสนาภาวนาอย่างเดยีว ทาํไม

สอนใหม้สีมถภาวนาดว้ย เพราะมนัจาํเป็นจะตอ้งมนี ัน่เอง ถา้ไมม่มีนัก็ไม่สามารถทีจ่ะ

หลดุพน้ได ้ดงันัน้อย่าหลงไปกบัคาํสอนของบคุคลบางบคุคล ทีส่อนวา่ไมต่อ้งเจรญิสมถ

ภาวนา ไมต่อ้งนัง่สมาธิ ใหเ้จรญิปญัญาใหเ้จรญิวปิสัสนาเลย แต่มนัจะไมเ่ป็นวปิสัสนา 

มนัจะเป็นสญัญาความจาํเสยีมากกวา่ เวลาจะใชม้นัก็ลมื ใชไ้มไ่ด ้ เวลาทีจ่ะปลอ่ย

ร่างกาย เวลาทีจ่ะมองใหเ้หน็วา่มนัไมใ่ช่เป็นตวัเราของเรา ก็จะลมืไป เวลาเกดิอะไร

ขึ้นกบัร่างกาย แทนทีจ่ะคดิวา่มนัไมใ่ช่ตวัเราของเราก็กลบัไปคดิวา่มนัเป็นตวัเราของเรา 

แลว้ก็เกดิการยดึตดิทนัท ี เกดิความอยากใหม้นัอยู่กบัเราไป อยากใหม้นัหายจากโรคภยั

ไขเ้จบ็ แลว้ก็ตอ้งทกุขไ์ปกบัร่างกาย เพราะว่าวปิสัสนาหรอืปญัญาที่ขาดสมาธิน้ี จะไมม่ี
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ความสามารถทีจ่ะดงึใจใหอ้อกจากการยดึตดิกบัร่างกายได ้ ถงึแมจ้ะจาํไดถ้งึแมจ้ะรูว้า่

ร่างกายไมใ่ช่เป็นตวัเราของเรา แต่ถา้ไมม่สีมถะก็จะไมม่กีาํลงัทีจ่ะปลอ่ย  

เพราะฉะนัน้ขอใหเ้ราเชื่อพระพทุธเจา้แลว้ปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั ปฏบิตัใิหค้รบสูตรทีท่รง

สอน ทรงสอนท ัง้สมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา สมถะก็คอืการทาํใจใหส้งบ นัง่สมาธ ิ

ใชส้ตคิวบคุมใจไมใ่หค้ดิปรุงแต่ง ใหอ้ยู่กบัอารมณใ์ดอารมณห์น่ึง เช่นคาํบรกิรรม

พทุโธๆ ไป หรอืใหอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออกไป โดยทีไ่มป่ลอ่ยใหใ้จไปคดิถงึเรื่องราว

ต่างๆ ใจก็จะรวมเขา้สู่ความสงบ ปลอ่ยวางร่างกายไดช้ ัว่คราว พอรูจ้กัปลอ่ยวางดว้ย

สมาธิแลว้ พอออกมาใชป้ญัญาเพือ่สอนใหใ้จใหป้ลอ่ยวางก็จะปลอ่ยได ้ เพราะรูจ้กัวธิี

ปลอ่ยแลว้ ปลอ่ยดว้ยอเุบกขาน่ีเอง ก็คอืทาํใจใหเ้ป็นกลาง ไมใ่หร้กัไมใ่หช้งั ไมใ่หก้ลวั

ไมใ่หห้ลง อะไรจะเกดิขึ้นกบัร่างกายก็อย่าไปรกัอย่าไปชงัอย่าไปกลวัอย่าไปหลง แลว้ก็

จะปลอ่ยมนัได ้ จะไมอ่ยากใหม้นัเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี มนัจะเป็นอย่างไรก็ปลอ่ยมนั

เป็นไปตามเรื่องของมนั ถา้ยงัดูแลไดก้็ดูแลกนัไปรกัษาไดก้็รกัษากนัไป ถา้ดูแลไมไ่ด ้

รกัษาไมไ่ดก้็ปลอ่ยมนัไปตามธรรมชาตขิองมนั น่ีวปิสัสนา แลว้สมถภาวนา สมถะเป็น

ตวัปลอ่ย วปิสัสนาเป็นตวัสอนใหป้ลอ่ย เป็นตวับอกใหป้ลอ่ย เมือ่ถงึเวลาปลอ่ยกป็ลอ่ย 

ก็ยงัไมถ่งึเวลาตอ้งปลอ่ยก็ยงัไมต่อ้งปลอ่ย เช่นร่างกายยงัดอียู่ยงัใชง้านไดอ้ยู่ ใช ้

ประโยชนไ์ดอ้ยู่ก็ไมต่อ้งไปฆ่ามนั ปลอ่ยมนัอยู่ไป เอามาใชป้ระโยชน ์ ร่างกายของ

พระพทุธเจา้หลงัจากทรงตรสัรูแ้ลว้ ก็นาํเอามาใชป้ระโยชนอ์ยู่ถงึ ๔๕ ปีดว้ยกนั ไมไ่ดฆ่้า

มนัไมไ่ดท้าํลายมนั เมือ่มนัยงัอยู่ก็ปลอ่ยมนัอยู่ไป เมือ่ยงัรกัษามนัไดก้็รกัษามนัไป แต่

เมือ่ถงึวาระสุดทา้ยทีไ่มส่ามารถรกัษามนัได ้ เมือ่ถงึวาระทีม่นัจะตอ้งไปก็ปลอ่ยมนัไปเท่า

นัน้เอง แต่ใจน้ีไมไ่ดท้กุขก์บัการอยู่หรอืกบัการไปของร่างกาย เพราะมปีญัญาและมี

สมาธิทีจ่ะทาํใหใ้จไมเ่ดอืดรอ้นกบัการอยู่กบัการไปของร่างกาย ร่างกายอยู่ก็ไมเ่ดอืดรอ้น 

ร่างกายไปก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะใจมคีวามสุขมคีวามสงบ โดยทีไ่มต่อ้งมร่ีางกายเป็น

เครื่องมอื  

น่ีคอืเรื่องของการมาศึกษา พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ศึกษาเพือ่ทีเ่ราจะไดรู้จ้กั

วธิีดาํเนินชวีติของเรา เพือ่ใหเ้ราไดห้ลดุออกจากความทกุขท์ ัง้หลาย หลดุออกจากการ
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เวยีนวา่ยตายเกดิ คาํสอนของพระพทุธเจา้ทกุบททกุบาทน้ี กพ็ุง่ไปที่การกาํจดัความ

อยากต่างๆ น่ีเอง เช่นการทาํทานน้ีก็เป็นการกาํจดัความอยาก ไมต่อ้งการใหเ้ราใชเ้งนิ

ทองไปทาํตามความอยากต่างๆ ไปซื้อของต่างๆ ดว้ยความอยาก หรอืไปเทีย่วหรอืไปทาํ

อะไรดว้ยความอยาก เพราะมนัจะเป็นการสรา้งภพสรา้งชาต ิ สรา้งความทกุขไ์มใ่ช่เป็น

การสรา้งความสุข เอาเงนิมาทาํทานแทน เอาเงนิมาทาํบญุทาํทานแทน อย่าเอาเงนิไปทาํ

ตามความอยาก เมือ่ไมต่อ้งใชเ้งนิทาํตามความอยาก ก็ไมต่อ้งหาเงนิ เมือ่ไมต่อ้งหาเงนิก็

จะมเีวลามาปฏบิตั ิ มารกัษาศีล มาเจรญิสมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา ไดอ้ย่างเต็ม

รูปแบบ เมือ่ไดบ้าํเพญ็อย่างเต็มรูปแบบ ก็จะไดร้บัผลอย่างรวดเร็ว ภายใน ๗ วนั ๗ 

เดอืนและ ๗ ปีอย่างแน่นอน จงึขอใหพ้วกท่านท ัง้หลาย จงเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้น้ี

ไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตัติาม เพือ่ประโยชนสุ์ข คอืความสุขทีถ่าวรของพระนิพพาน 

และการหลดุพน้จากกองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ทีจ่ะตามมาต่อไป  

ถาม ผมพยายามฝึกบรกิรรมภาวนาพทุโธ ในทกุๆ อริยิาบถ เมือ่จติเผลอไปปรุงแต่งก็

จะลมืคาํบรกิรรม แต่พอสตริะลกึได ้ ส่วนใหญ่จติจะหยุดปรุงแต่ง ผมก็จะ

บรกิรรมพทุโธใหม ่แต่บางครัง้จะเหน็จติน่ิง แลว้พยายามปรุงต่อ ผมควรเอาสติ

ตามดู เพือ่พจิารณาสงัขาร ความคิดปรุงแต่งก็ตกภายใตก้ฏไตรลกัษณ ์ หรอืดงึ

จติกลบัมาทีค่าํบรกิรรมดคีรบั  

ตอบ ตอนแรกน้ีขอใหอ้ยู่ทีค่าํบรกิรรมก่อน ขอใหเ้ราหยุดจติใหไ้ดก่้อน หยุดความคดิ 

ทาํจติใหส้งบเป็นสมาธิไดก่้อน ถา้เราหยุดไมไ่ดไ้ปตามดูความคิด เดีย๋วมนัก็พา

เราไปฟุ้ งซ่านต่อ ฉะนั้นตอนตน้น้ีตอ้งหยดุความคิดใหไ้ดก้อ่น ใหจ้ติรวมเป็น

สมาธิใหไ้ดก้อ่น หลงัจากนั้นแลว้ค่อยดึงจติไปคดิในทางปญัญาต่อไป ไม่ควร

ปลอ่ยใหจ้ติคดิเอง เพราะจติน้ีเป็นเหมอืนเดก็ ชอบจะคดิไปในทางทีไ่มด่ ีแทนที่

จะคดิไปโรงเรยีนไปเรยีนหนงัสอื ก็จะคดิไปเทีย่วไปเลน่กนั ง ัน้จติน้ีเราตอ้งอย่า

ปลอ่ยมนั เราตอ้งควบคมุมนั หยดุมนั เม่ือหยดุมนัไดแ้ลว้ขัน้ต่อไปกดึ็งใหม้นั

มาคดิทางไตรลกัษณ์ ใหพ้จิารณาความจรงิของทกุสิ่งทกุอยา่ง ว่าเป็นอนิจจงัทกุ

ขงัอนัตตา  



16 
 

ถาม บางครัง้ผมทาํสมาธิ ไมรู่ว้่าจบัตน้ชนปลายถกูหรอืเปลา่ หรอืผมจะทาํดหีรอืไมท่าํ

ด ี ผมบญุนอ้ย ทาํก็ทาํอย่างคนเดนิทางกลางป่า หาจดุหมายไมไ่ดเ้ลย สมาธิคอื

ทาํอย่างไร ถงึจะรูแ้ละเขา้ใจถกูตอ้งครบั 

ตอบ ก็ใหฟ้งัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ท่านสอนใหเ้ราเจริญสตอิยู่เรื่อยๆ ใหร้ะลกึถงึคาํ

วา่พทุโธๆ ไปภายในใจเพยีงอย่างเดยีว แลว้เดีย๋วมนัก็จะพาเราไปสู่ความสงบเอง 

ถาม ในกรณีทีพ่ยายามมากทีสุ่ดแลว้ แต่ไมส่ามารถบรรลธุรรมไดใ้นชาตน้ีิ ตายไปได ้

ไปเกดิในสวรรคช์ ัน้สูง ไดพ้บพระอรยิเจา้ เราสามารถปรารถนาความเพยีร 

ปฏบิตั ิและบรรลธุรรมไดไ้หมคะ โดยไมต่อ้งมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี 

ตอบ ถา้ยงัไมห่ลดุพน้ก็ยงัตอ้งกลบัมาเกดิอกี ถา้อยากจะไมก่ลบัมาเกดิก็ตอ้งปฏบิตัิ

ชาตน้ีิใหม้นัหลดุพน้ไป เพราะถา้ไปเกดิไมว่า่จะอยู่สวรรคช์ ัน้ไหน เดีย๋วบญุทีส่่ง

ขึ้นไปนัน้หมด ก็จะตอ้งกลบัมาเกดิอยู่ด ี ดงันัน้ควรพยายามพากเพยีรใหม้ากๆ 

อย่าย่อทอ้ อย่าหยุดทาํ ฝึกตามทีส่อน มนัไมย่ากหรอก ใหร้ะลกึคาํว่าพทุโธคาํ

เดียว มนัยากตรงไหน ไม่ยอมทาํกนั มนัเลยไปไม่ถงึไหนกนั เหมอืนกบัเวลา

ขบัรถเขาบอกเอากญุแจไปใส่ในรูกญุแจรถ แลว้มนัก็จะสตารท์จะวิง่ไปได ้ ไม่

ยอมใชก้ญุแจกนั ไปนัง่เฉยๆ รถมนัก็ไมว่ิง่ ตอ้งเอากญุแจไปเสยีบ แลว้ก็สตารท์

เครื่อง แลว้มนัก็จะวิง่ การภาวนาของเรากต็อ้งเริ่มที่สติ เริ่มที่พทุโธ ฝึกท่องพทุ

โธไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมนักจ็ะพาเราไปสู ่สมาธิ ปญัญา หลดุพน้ต่อไปตามลาํดบั  

ถาม และความคดิขา้งตน้แบบน้ีถอืวา่เป็นภวตณัหาไหมคะ 

ตอบ ก็ไมรู่ล้ะ่คิดยงัไงก็อย่าไปคดิก็แลว้กนั หยุดความคดิเสยี เอาพทุโธๆ เพยีงอย่าง

เดยีว 

ถาม ถา้เราดูสือ่ลามก มนัผดิศีลหรอืเป็นบาปไหมครบั และบาปมากไหมครบั แลว้ถา้

จะฝืนใจไมใ่หม้นัอยากดู ควรจะหาอบุายธรรมขอ้ใดมากาํราบครบั 
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ตอบ ก็ไปดูสือ่ทีไ่มล่ามก ไปดูอสุภะแทน 

ถาม เขา้พรรษาน้ีผมจะบาํเพญ็กศุลในพรรษา คดิวา่จะถอืศีลขอ้วกิาลโภชนา แต่ยงัไม่

เขา้ใจว่า ตอ้งละเวน้ของขบเคี้ยวตอนไหนถงึตอนไหน และช่วงทีล่ะเวน้ เราดืม่

นมหรอือะไรไดไ้หมครบั 

ตอบ อนัน้ีตอ้งไปศึกษาทีว่ดัทีเ่ราไปปฏบิตั ิ เพราะแต่ละวดัน้ีมบีางสิง่บางอย่างทีไ่ม่

เหมอืนกนั แต่พดูโดยรวมก็คอื หลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้อะไรทีเ่ป็นอาหารน่ีก็ไม่

รบัประทาน แต่ตอนบ่ายน้ีเขาก็ยงัมอีนุญาตใหร้บัประทานของทีเ่รยีกวา่เป็นยาได ้

อยู่ ฉะนัน้แต่ละทีก่็อาจจะมกีารปฏบิตัไิมเ่หมอืนกนั ก็ลองไปอยู่แลว้ก็ไปถามเขา

ดูก็แลว้กนัวา่เขากนิอะไรไดบ้า้งกินอะไรไมไ่ดบ้า้ง 

ถาม อานิสงสข์องการรกัษาศีลขอ้น้ี มอีานิสงสอ์ย่างไรครบั 

ตอบ ก็ทาํใหเ้ราไมเ่สยีเวลากบัการกนิ เราจะไดม้เีวลามาภาวนา แลว้ก็จะทาํใหเ้ราไม่

งว่งนอน 

ถาม การใส่บาตรกบัพระทีเ่ดนิบณิฑบาตกบัมาใส่บาตรทีศ่าลาฉนั มคีวามแตกต่างกนั

หรอืไมค่รบั 

ตอบ ใส่บาตรทีไ่หนก็ไดบ้ญุเหมอืนกนั ถา้เราใส่ไมท่นัเราก็ตามมาใส่ทีว่ดัก็ได ้ 

ถาม อานิสงสเ์ท่ากนัไหมครบั 

ตอบ เท่ากนั 

ถาม การพจิารณาดูจติใหรู้ท้นัจติจนเหน็ผูรู้ ้ เมือ่เหน็ผูรู้แ้ลว้ใหท้าํลายผูรู้ ้ คอืให ้

พจิารณาอย่างไรคะ งงกบัคาํวา่ใหท้าํลายผูรู้ ้มนัตอ้งพจิารณาอย่างไร  
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ตอบ ใครบอกใหท้าํลายผูรู้ ้ ไปเรยีนมาจากทีไ่หน เอาคมัภรีท์ีไ่หนมาพดู ไม่มใีครเขา

สอนใหไ้ปทาํลายผูรู้ ้ใหท้าํลายกเิลส ทาํลายอวชิชาผูห้ลง ผูรู้ไ้มต่อ้งไปทาํลาย ผูรู้ ้

ทาํลายไมไ่ด ้ทาํลายผูห้ลงก็คอืโมหะอวชิชา 

ถาม เรื่องความแตกต่างระหวา่ง วภิวตณัหากบัการกาํหนดรูเ้ฉยๆ ครบั 

ตอบ รูเ้ฉยๆ มนัก็เพยีงแต่รู ้ วภิวตณัหาก็คอืความอยากไมใ่หส้ิง่น ัน้สิง่น้ีเป็นอย่างนัน้

เป็นอย่างน้ี ถา้รูเ้ฉยๆ ก็ปลอ่ยวาง อะไรจะเกดิก็ปลอ่ยมนัเกดิ เช่นจะเจง้ก็ใหม้นั

เจง้ไป คา้ขายแลว้ขายไม่ด ี จะปิดบรษิทักปิ็ดไป อย่างน้ีเรยีกวา่รูเ้ฉยๆ ถา้รูแ้บบ

วภิวตณัหาก็คอื โอยเครยีดจะตายใหไ้ด ้ บรษิทัจะเจง้จะทาํยงัไงด ี วิง่หาเจา้

เขา้ทรงกนั วิง่ไปขอความช่วยเหลอืจากคนนัน้คนน้ีสิง่นัน้สิง่น้ี อนัน้ีเรยีกวา่มี

วภิวตณัหา มคีวามอยากไมใ่หบ้รษิทัเจง้ แต่ถา้สกัแต่วา่รู ้ รูเ้ฉยๆ ก็รูไ้ปตาม

ความเป็นจรงิ อะไรจะเกดิก็เกดิ มนัจะเจง้ก็ปลอ่ยมนัเจง้ไป จะไดไ้มต่อ้งมา

ทาํงานใหเ้หน่ือย ไปบวชดกีวา่ 

ถาม การด่าอลชัชบีาปหรอืไมค่รบั 

ตอบ การด่ามนัก็เป็นการพดูคาํหยาบ มนัก็ผดิศีลอยู่แลว้ ไมค่วรทีจ่ะด่า 

ถาม อเุบกขาในโพชฌงคต่์างจาก อเุบกขาทีเ่ป็นวปิสัสนูกเิลสอย่างไร คนเป็นแลว้ไม่

รูต้วัจะแกไ้ขอย่างไรคะ 

ตอบ ก็ไมรู่เ้หมอืนกนัลองปฏบิตัดูิวา่มนัแตกต่างกนัอย่างไร สบิปากวา่ไมเ่ท่าหน่ึงตา

เหน็นะ 

ถาม ขออบุายในการเพิม่ความเพยีรในการปฏบิตัธิรรมครบั 

ตอบ ก็พยายามทาํอยู่เรื่อยๆ คดิถงึความเพยีรอยู่เรื่อยๆ คดิถงึพทุโธอยู่เรื่อยๆ อย่า

ไปคดิถงึขนมนมเนย อย่าไปคดิถงึรูปเสยีงกลิน่รส ใหค้ดิอยู่กบัพทุโธๆ ไป

เรื่อยๆ ความเพยีรก็จะเพิม่ขึ้นมาเอง 
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ถาม เมือ่ทาํทานกบัรกัษาศีลมาไดเ้วลาหน่ึง แลว้เริ่มตน้นบัหน่ึงของการทาํสมาธิ คอื

นัง่ขดัสมาธิหลบัตาแลว้จบัลมหายใจทีป่ลายจมกูใช่ไหมครบั 

ตอบ ใช่ แต่ก่อนทีจ่ะจบัทีป่ลายจมกูไดก้็ตอ้งมสีตก่ิอน เพราะวา่ถา้ไมฝึ่กสตมิาก่อน 

เวลามานัง่มนัจะไมย่อมอยู่ทีล่ม มนัจะไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ฉะนัน้ก่อนทีจ่ะมานัง่

สมาธิ ควรทีจ่ะหยุดความคดิต่างๆ ใหไ้ดใ้นระดบัหน่ึงก่อน ถา้ไมเ่ช่นนัน้แลว้

เดีย๋วมนัจะนัง่ไมไ่ด ้ นัง่แลว้มนัคดิฟุ้ งซ่านมนัก็จะทนนัง่ต่อไปไมไ่ด ้ ถงึตอ้งฝึก

สตสิรา้งสตขิึ้นมาก่อน จะใชก้ารดูร่างกายก็ได ้ เวลาทีร่่างกายกาํลงัเคลือ่นไหว

กาํลงัทาํอะไร ใจก็เฝ้าดู ก็จดจ่ออยู่กบัการเคลือ่นไหวกบัการกระทาํของร่างกาย

ไป ทกุอริยิาบถ ทกุการเคลือ่นไหว ทกุการกระทาํ ไมใ่หใ้จไปคดิเรื่องอื่น แลว้

เวลาพอเรามานัง่สมาธิมนัก็จะมสีตดิงึใจใหอ้ยู่กบัลมหายใจได ้ 

ถาม การสวดอติปิิโสฯเกนิจาํนวนอายุนัน้ จะช่วยส่งผลบญุใหต้วัเราผ่านช่วง

ยากลาํบากของชวีติไปไดห้รอืไมค่ะ 

ตอบ การสวดน้ีเพือ่ทาํใจใหส้งบ เมือ่ใจสงบแลว้ก็จะไม่เดอืดรอ้นกบัความยากลาํบาก

ต่างๆ ส่วนความยากลาํบากน้ีมนัก็ตอ้งเป็นไปตามเหตตุามปจัจยัของมนั มนัจะ

หายไปหรอืไมห่ายไปก็ไมเ่ป็นปญัหา ถา้ใจมคีวามสงบ 

ถาม กระผมตดิอยู่ในความทกุข ์ ในความรูส้กึผดิของตวัเองทีล่ว่งมาแลว้ พยายามอยู่

กบัลมหายใจ แต่พอเผลอ ก็กลบัมาคดิเรื่องเดมิๆ จนสงัขารปรุงแต่งเพิม่เตมิไป

อกี มอีบุายในการแกป้ญัหาไหมครบั หรอืควรพจิารณาทกุขท์ีม่นัเกดิขึ้น แต่ก็

เกรงจะตดิสญัญา แลว้สงัขารปรุงแต่งใหผ้ดิทาง หรอืควรกาํหนดกลบัมาทีล่ม

หายใจ ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด แต่กระผมก็อยากจะผ่านปญัหาน้ีไปใหไ้ด ้ เลยไมท่ราบวา่

การกาํหนดลมหายใจจะทาํใหเ้กดิปญัหาอกี จะเกดิทกุขอ์กีหรอืไม่ 

ตอบ ถา้อยู่กบัลมหายใจได ้ มนัก็จะไมส่ามารถไปคดิถงึความทกุขต่์างๆ ทีเ่กดิมาแลว้

ในอดตี มนัก็จะหายไป ดงันัน้ถา้จะอยู่กบัลมก็ได ้ หรอืจะใชค้าํบรกิรรมพทุโธก็

ได ้ แต่อย่าปลอ่ยใหม้นัไปคดิ พอมนัคดิแลว้เดีย๋วมนัก็จะไปคดิถงึเรื่องทีเ่คยคดิ 
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แลว้ก็จะทาํใหเ้ราไมส่บายใจอยู่เรื่อยๆ ฉะนัน้พยายามใชส้ตแิบบใดแบบหน่ึงก็ได ้

ใชดู้ลมหายใจก็ได ้ใชค้าํบรกิรรมพทุโธๆ ไปก็ได ้ขอใหม้นัอย่าไปคดิก็แลว้กนั 

ถาม การทีม่ภีาระตอ้งดูแลเลี้ยงดูครอบครวั และตอ้งทาํมาหากนิดว้ย มวีธิีเจริญสติ

อย่างไรครบั 

ตอบ ก็ใชพ้ทุโธไปนัน่แหละ หรอืวา่เฝ้าดูการเคลือ่นไหวการกระทาํต่างๆ ของร่างกาย 

เจรญิได ้ เพยีงแต่วา่มนัยาก เพราะวา่เวลาใชค้วามคดิมนัก็จะเผลอ แลว้ก็เผลอ

คดิไปเรื่อยๆ เพราะเวลาทาํงานทาํการก็ตอ้งใชค้วามคดิ ก็ทาํเท่าทีท่าํไดก้็แลว้กนั 

ถา้อยากจะทาํไดม้ากๆ ก็ตอ้งไปปลกีวเิวก ไปอยู่คนเดยีว 

ถาม หากวา่เราเกดิทกุข ์ เราคดิแบบน้ีไดไ้หม คอืคดิวา่ คดิก็ตายไมค่ดิก็ตาย ไดไ้หม

ครบั 

ตอบ ไมไ่ดห้รอก ตอ้งคดิวา่ความทกุขข์องเราเกดิจากความอยาก เราตอ้งละความ

อยาก เราตอ้งหาใหเ้จอวา่ตอนน้ีเรากาํลงัอยากกบัอะไร ถา้เราหาเจอแลว้เราเลกิ

ความอยากนัน้ได ้ความทุกขก์็จะหายไป 

ถาม เวลาใส่บาตรตอนเชา้ บางทไีมท่นัไดจ้บคาํบูชาขา้ว ใส่บาตรก่อน แบบน้ีจะเป็น

อะไรไหมคะ 

ตอบ ก็ใส่ไปไดเ้ลยไมต่อ้งจบก็ได ้ก็จบก่อนทีจ่ะมาใส่ก็ได ้เวลาเตรยีมตวัก็จบไปในใจ 

ถาม รูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาน จะพจิารณาอย่างไรใหเ้ขา้ไปถงึใจคะ 

ตอบ ก็ตอ้งพจิารณาวา่มนัเป็น รูปก็เป็นร่างกาย รูปกท็าํมาจากดนินํา้ลมไฟ ก็ไมม่ี

ตวัตน เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาน ก็เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป ก็ไมม่ี

ตวัตน มนัเป็นสิง่ทีม่อียู่ในใจเรยีกวา่อาการของใจ เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาน 

ก็พจิารณาไปวา่ มนัไมเ่ที่ยง มนัเกดิมนัดบั มนัไม่มตีวัตน เราไปหา้มมนัไม่ไดไ้ป

ส ัง่มนัไม่ได ้ มนัจะเกดิก็เกดิมนัจะดบัก็ดบั เช่นเวทนามนัจะสุขมนัก็โผลข่ึ้นมา
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เดีย๋วมนัก็หายไป มนัจะทกุขม์นัก็โผลข่ึ้นมาแลว้เดีย๋วมนัก็หายไป ฉะนัน้เราให ้

รูท้นัแลว้ปลอ่ยวางแลว้เราจะไมท่กุขก์บัมนั แลว้อย่าไปอยากใหม้นัเป็นอย่างนัน้

เป็นอย่างน้ี  

ถาม ทาํอย่างไรถงึจะนัง่สมาธิโดยไมฟุ่้ งซ่านคะ พองหนอยุบหนออยู่ดีๆ  ก็ฟุ้ งหนอ คดิ

หนออยู่เรื่อยๆ ค่ะ 

ตอบ ก็เพราะวา่ไมฝึ่กสตมิาก่อนนัง่ ตอ้งฝึกสตไิวก่้อน พทุโธไปเรื่อยๆ ก่อน หรอืดู

การเคลือ่นไหวการกระทาํต่างๆ ของร่างกาย จดจ่ออยู่กบัการทาํงานของเรา ของ

ร่างกาย อย่าปลอ่ยใหใ้จไปคดิเรื่องอื่นพรอ้มกบัการทาํงาน กาํลงัทาํอะไรอยู่ก็ให ้

อยู่กบังานนัน้เพยีงอย่างเดยีว อย่าปลอ่ยไปคดิถงึขนมนมเนย อย่าไปคดิถงึคน

นัน้คนน้ีเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใหม้าอยู่กบังานทีก่าํลงัทาํอยู่ทกุขณะ แลว้เวลานัง่จะไม่

ฟุ้ ง 

ถาม เหน็ขา่วมคีนฆ่ากนัตายบ่อยๆ ตอนน้ีเริ่มกลวัคนดว้ยกนัแลว้ แกย้งัไงดคีรบั 

ตอบ ก็พจิารณาว่า ความตายน้ีเป็นเรื่องปกต ิ ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน ถงึเวลาก็ตอ้งตาย

ดว้ยกนัทกุคน หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ เราเกดิมาแลว้ย่อมมคีวามตายเป็นธรรมดา ลว่ง

พน้ความตายไปไมไ่ด ้ แต่เราก็ไมค่วรประมาท เราก็ควรทีจ่ะรูจ้กัหลบรูจ้กัหลกี 

ไมค่วรทีจ่ะไปอยู่ในที่ๆ  มนัจะทาํใหเ้กดิภยัต่างๆ ขึ้นมา ก็ทาํไดเ้ท่านัน้ แต่ก็ตอ้ง

ทาํใจยอมรบัวา่ ต่อใหอ้ยู่ทีไ่หนปลอดภยัขนาดไหน ถา้ถงึเวลามนัจะตายมนัก็

ตายไดท้ ัง้น ัน้ ฉะนัน้ถา้ไม่อยากจะตายก็อย่ากลบัมาเกดิ ถา้ไมอ่ยากจะเกดิก็ตอ้ง

หยุดความอยากต่างๆ ถา้อยากจะหยุดความอยากก็ตอ้งมาบวช 

ถาม พระทีบ่วชอยู่ไดน้าน ท่านอยู่ดว้ยธรรมอนัใดครบั  

ตอบ ก็ไปถามท่านดู แต่ละคนมนัไมเ่หมอืนกนั 

ถาม ถามพระอาจารยก์็ไดค้รบั 
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ตอบ เราอยู่เพราะญาตโิยมนะ ถา้ญาตโิยมไมม่าเราก็ไมอ่ยู่หรอก (เสยีงหวัเราะ) ถงึใจ

ไหมวนัน้ี 

ถาม เคยไปนัง่วปิสัสนาทีว่ดัอมัพวนัเมือ่นานมาแลว้ แลว้ระหวา่งทีน่ ัง่อยู่ ขณะที่

บรกิรรมอยู่นัน้ สตรูิท้นัวา่เราทกุข ์ พอรูแ้ลว้จู่ๆ มนัก็ดบัไปเอง เหลอืแต่ความ

วา่งเปลา่ เคยถามคนรูจ้กัทีเ่ขาปฏบิตั ิ เขาบอกวา่มนัคอืนิพพานชัว่คราว เลยเกดิ

ความสงสยัวา่มนัใช่หรอืคะ 

ตอบ ก็การดบัทกุขก์็ถอืวา่เป็นนิพพาน ทน้ีีถา้จะนิพพานทีแ่ทจ้รงิมนัตอ้งดบัตลอดเวลา 

ไมม่คีวามทกุขเ์ลย ถา้ดบัแลว้มคีวามทกุขใ์หมเ่กดิขึ้นมา ก็ยงัถอืวา่เป็น เราจะ

เรยีกวา่นิพพานชัว่คราวก็ได ้ เช่นการดบัข ัน้ต่างๆ ของพระอรยิเจา้น้ี ท่านก็ดบั 

พระโสดาบนัท่านก็ดบัทกุขเ์กี่ยวกบัความเจบ็ความตายของร่างกายได ้ มนัก็เป็น

เสี้ยวหน่ึงของพระนิพพาน ยงัไมเ่ต็ม ๑๐๐ พอข ัน้ที ่ ๒ ข ัน้ที ่ ๓ ก็ไดเ้ขา้ไปอกี

ครึ่งหน่ึง แลว้พอข ัน้ที ่๔ ก็จะถงึค่อยเต็ม ๑๐๐ ดบัทกุขไ์ปเรื่อยๆ ดบัไปเรื่อยๆ 

ก็ถอืวา่กาํลงัเขา้สู่ความเป็นนิพพานมากขึ้นไปเรื่อยๆ พอไดด้บัทกุขห์มดไปจากใจ

แลว้ก็เป็นนิพพานเต็ม ๑๐๐ ขึ้นมา 

ถาม ทาํบญุดว้ยเงนิมากๆ จะไดไ้ปสวรรคไ์ปนิพพาน คือไมท่กุข ์ไดด้ว้ยหรอืคะ 

ตอบ การทาํบญุอย่างเดยีวน้ียงัไปถงึพระนิพพานไมไ่ด ้ การทาํบญุดว้ยเงนิทองน้ี แลว้

ถา้เรารกัษาศีลดว้ย เวลาตายไปเราก็จะไปสวรรค ์ แลว้เวลาเรากลบัมาเกดิเป็น

มนุษย ์ เราก็จะไดม้เีงนิทองรอเราอยู่ ถา้เราทาํบญุอย่างเดยีวแต่เราไมร่กัษาศีล 

เราตายไปเราก็ตอ้งไปอบาย แต่อาจจะไปอยู่อบายในสภาพทีด่กีวา่ผูท้ีไ่มไ่ด ้

ทาํบญุ เช่นไปเกดิเป็นสตัว ์ก็เป็นสตัวท์ีน่่ารกัมคีนเอาไปเลี้ยงเป็นลูก อย่างหมาน้ี 

สมยัน้ีคนบางคนไมม่ลูีกก็เหน็หมาน่ารกัก็ซื้อไปเลี้ยงเป็นลูก อนัน้ีก็เป็นเพราะวา่

ทาํบญุมาเยอะแต่ไมร่กัษาศีล ก็เลยยงัตอ้งไปเป็นเดรจัฉาน แต่ถา้รกัษาศีลไดก้็

จะกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์แลว้ก็จะมสีถานภาพรํา่รวยมรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม 

ถาม อาการทีน่ ัง่สมาธิ จะรูส้กึวา่ทีม่อืจะชาและวูบๆ วาบๆ อาการน้ีเรยีกวา่อะไรครบั 
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ตอบ ไมต่อ้งไปสนใจหรอกมนัเป็นเรื่องธรรมดา เวลานัง่บางทมีนัก็เกดิอาการชาขึ้นมา 

ไมต่อ้งไปใหค้วามสาํคญั ใหส้าํคญัอยู่ทีส่ต ิ ใหอ้ยู่กบัลมหายใจ หรอือยู่กบัพทุโธ

ไปเรื่อยๆ แลว้เดีย๋วพอจติสงบแลว้ทกุอย่างมนัก็จะหายไปเอง 

ถาม ถา้เราอยู่ในหมูบ่า้นแห่งหน่ึง แลว้หมูบ่า้นนัน้เกดิแตกแยกเป็น ๒ ฝ่ายทีม่คีวาม

ขดัแยง้กนั เราจะอยู่เหนือความขดัแยง้ของหมูบ่า้นนัน้ไดอ้ย่างไร ควรจะเขา้กบั

ฝ่ายทีม่คีวามเหน็ตรงกบัเรา หรอืถกูตอ้งมากทีสุ่ดกบัเรา หรอืไมอ่ย่างไร 

ตอบ ก็อยู่เฉยๆ ดทีีสุ่ด ไมต่อ้งไปเขา้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  

ถาม บางวนัใจสงบไมค่ดิอะไรเลย บางวนัก็ไมส่งบเกดิจากอะไรครบั 

ตอบ เกดิจากสต ิถา้มสีตมินัก็สงบ ไมม่สีตมินัก็ไมส่งบ 

ถาม ขณะหลบัจติก็อยู่ในสมาธิไดใ้ช่ไหมครบั 

ตอบ เวลาหลบัน้ีมนัไม่มสีต ิ มนัก็อยู่ไปตามสภาพของมนั มนัอาจจะอยู่ในสมาธิก็ได ้

อาจจะฝนันัน่ฝนัน่ีก็ได ้แลว้แต่มนัจะเป็นไปตามภาวะของมนั 

ถาม การเจรญิสตแิบบบรกิรรมพทุโธ กบัแบบดูกายเคลือ่นไหว สามารถทาํไปพรอ้ม

กนั หรอืตอ้งทาํทลีะขณะครบั 

ตอบ ทาํพรอ้มกนัก็ได ้ ดูกายดว้ยแลว้ก็พทุโธไปดว้ยก็ได ้ หรอืจะดูกายอย่างเดยีวก็ได ้

หรอืพทุโธอย่างเดยีวก็ได ้ แต่เวลาพทุโธมนัก็ตอ้งดู เวลาเรากาํลงัเดนิเราก็ตอ้งดู

ไปดว้ย ไมใ่ช่อยู่แต่พทุโธแลว้เดนิไปชนตน้ไม ้ มนัก็ตอ้งดูดว้ย ดูร่างกายดว้ย

แลว้ก็พทุโธไปดว้ย แต่ถา้เราดูร่างกายอย่างเดยีวเราอาจจะไมต่อ้งใชพ้ทุโธก็ได ้

แต่ถา้ใชพ้ทุโธน้ีตอ้งดูดว้ยวา่เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ 

สบิเอด็ปีแลว้นะขอใหเ้อาไปปฏบิตัไิดน้ะ เรยีนไมย่อมจบเสยีท ี ชอบเรยีนอย่าง

เดยีวไมช่อบปฏบิตั ิ มนัเลยไมม่ปีฏเิวท จะเกดิอะไรขึ้นมาเมือ่ไหร่ไมม่ใีครรูน้ะ 
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ภาวนาเยอะๆ แลว้ต่อไปมอีะไรก็ไมเ่ดอืดรอ้น อยู่ทีไ่หนก็ภาวนาได ้มคีวามสุขได ้

ภาวนาไมไ่ดม้นัก็อยากจะไปนูน้มาน่ี พอมนัไม่ไดไ้ปมนัก็เครยีด หงดุหงดิราํคาญ

ใจ การภาวนาน้ีเป็นของดขีองวเิศษแต่พวกเราไมช่อบทาํกนั พวกเราชอบไปเทีย่ว

กนัมากกวา่ เดีย๋วสกัวนัหน่ึงร่างกายมนัก็ไปไมไ่ด ้ ตอนนัน้จะภาวนาก็ภาวนาไม่

ไหว เพราะไม่ไดภ้าวนา มนัไมไ่ดเ้ตรยีมตวัมาก่อน พอถงึเวลาจะทาํก็ทาํไมไ่ด ้

พยายามมา น่ีสรา้งบา้นใหม้าภาวนากนั มากนับ่อยๆ การภาวนาน่ีแหละเป็นที่

พึ่งของเราที่แทจ้รงิ อยา่งอืน่พึ่งไม่ได ้ เพราะมนัไม่แน่นอน มนัมีเจรญิมีเสื่อม 

แต่การภาวนาน้ีเราภาวนาไดต้ลอดเวลา ดึงใจใหส้งบไดต้ลอดเวลา แลว้กจ็ะมี

ความสบาย ไม่ว่าจะมีอะไรเกดิข้ึน สิ้นเน้ือประดาตวั ร่างกายเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็น

อมัพฤกษอ์มัพาต อดอยากขาดแคลน ก็ไมเ่ป็นไร ตายก็ไมเ่ป็นไร ใจมนัไมไ่ด ้

ตอ้งพึง่ร่างกาย ใจมนัมคีวามสงบเป็นทีพ่ึง่แลว้มนัสบาย ภาวนานะจะไดค้วาม

สงบกนั จะไดม้ทีีพ่ึง่  

ถาม ก็ฟงัเยอะแต่เราไมไ่ดต้ามทีพ่ระอาจารยส์อนน่ี เป็นเพราะวา่ไมจ่รงิเขา้ไปในจติ 

ใช่ไหมคะ 

ตอบ เราไม่ฝึกสติสมาธิมนัไม่เขา้ ตอ้งจติมีสมาธมินัถงึจะเขา้ไป ตอนน้ีจติเราอยู่ขา้ง

นอก จติเราอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รส มนัไมเ่ขา้ไปถงึใจ มนัตอ้งนัง่สมาธิไปเพือ่ดงึ

ใจใหเ้ขา้ไปขา้งใน เมือ่ดงึใจเขา้ขา้งในแลว้มนัก็จะธรรมะเขา้ไปขา้งในดว้ย แลว้

มนัก็จะควบคุมใจได ้ ตอนน้ีควบคุมใจไม่ได ้ พอเจออะไรปับ๊ใจก็โดนกเิลสเลน่

งานทกุท ี โลภโกรธหลงขึ้นมา อยากไดนู้น้อยากไดน่ี้ เพราะว่าใจเราอยู่ขา้งนอก 

กเิลสอยู่ขา้งใน เราหยุดกเิลสไมไ่ด ้ เราตอ้งเขา้ไปขา้งใน เหมอืนว่าขโมยอยู่ใน

บา้นแต่เราอยู่นอกบา้น ตอ้งเขา้ไปจบัขโมยในบา้น แต่ขโมยมนัหลอกใหเ้รา

ออกไปจบัขา้งนอกกนั ไปจบัเงาไปตะครุบเงา ตวัมนัอยู่ขา้งในเราตอ้งเขา้ไปขา้ง

ใน ความอยากกเิลสตณัหาน้ีอยู่ขา้งใน แต่มนัหลอกใหเ้ราออกไปขา้งนอก 

ออกไปหาสิง่ต่างๆ เราเลยไมเ่คยเจอตวัมนั ดงันั้นพระพทุธเจา้บอกตอ้งกลบัเขา้

ไปขา้งใน ใชพ้ทุโธดึงเขา้ไปขา้งใน ถอนออกมาจากขา้งนอก อยา่ไปอยูท่ี่รูป
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เสยีงกลิ่นรสใหเ้ขา้มาอยูข่า้งใน พอเขา้ขา้งในแลว้มนักเ็จอหนา้กนั เวลาโกรธก็

เหน็หนา้กนัชดัๆ เวลาโลภกเ็หน็กนัชดัๆ กห็ยดุมนัได ้ 
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กณัฑท์ี่ ๕๐๖ 

ความสขุแบบนกัปราชญ ์
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ในโลกน้ีมีความสขุอยู ่ ๒ ชนิดดว้ยกนั คือความสขุชัว่คราวกบัความสุขถาวร ความสุข

ช ัว่คราว ก็คอืความสุขทางกาย ความสุขถาวร ก็คอืความสุขทางใจ ความสุขทางกาย

ชัว่คราว เพราะตาหจูมูกลิ้นกายเป็นของชัว่คราว รูปเสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะ ที่เสพก็

เป็นของชัว่คราว มีวนัเสือ่มมีวนัหมดไป ความสขุทางใจเป็นความสขุที่ถาวร เพราะใจ

เป็นสิ่งที่ถาวร ไม่มีวนัเสือ่มไม่มีวนัหมดไป และสิง่ที่ทาํใหใ้จมีความสุข กเ็ป็นสิ่งที่ถาวร 

เป็นอกาลโิก ไม่เสื่อมไปตามกาลตามเวลา กค็ือธรรม เช่น ศีล สมาธิ ปญัญา เป็นสิง่ที่

ไมม่วีนัเสือ่ม ไมม่วีนัหมด อยู่กบัใจไปตลอด ใหใ้จมคีวามสุขไปตลอด นกัปราชญค์น

ฉลาด เช่นพระพทุธเจา้พระอรหนัตสาวกทัง้หลาย ท่านจงึเลอืกเอาความสขุที่ถาวร แต่

คนไมฉ่ลาดหรอืคนโงอ่ย่างพวกเรา พวกเราก็จะเลอืกเอาความสุขช ัว่คราว เพราะ

ความสุขช ัว่คราวน้ีมนังา่ยกวา่การเอาความสุขทีถ่าวร ความสุขชัว่คราวน้ี มนัเป็น

ความสขุตน้แตท่กุขป์ลาย สว่นความสขุที่ถาวรน้ี เป็นความสุขที่ทกุขต์อนตน้และไปสุข

ตอนปลาย คนจงึไมค่่อยชอบหาความสุขทีถ่าวรกนั ชอบหาความสุขช ัว่คราวกนั คอืขอ

ไปตายเอาดาบหนา้ วนัน้ีขอใหม้คีวามสุขก่อน ส่วนพรุ่งน้ีจะทกุขก์็ค่อยวา่กนั พอถงึวนัที่

เจอความทกุขก์็ไมม่ใีครทีจ่ะช่วยเหลอืได ้ตวัเองก็ช่วยตนเองไมไ่ด ้ก็ตอ้งมแีต่ความทกุข ์

เช่นตอนทีร่่างกายเขา้สู่ชราภาพ ร่างกายไมส่บายเจบ็ไขไ้ดป่้วย และร่างกายตอ้งตายไป 

เวลานัน้ก็จะมแีต่ความทกุข ์บางคนทนกบัสภาพของความทกุขเ์หลา่นัน้ไมไ่ด ้ก็ถงึกบัคดิ

ฆ่าตวัตาย น่ีเป็นเพราะวา่ไมเ่ชื่อนกัปราชญ ์ไมเ่ขา้หานกัปราชญ ์อย่างพระพทุธเจา้ อย่าง

พระอรหนัตสาวก ถา้เชื่อแลว้เขา้หาก็จะไดย้นิไดฟ้งั วธิีสรา้งความสุขทีถ่าวร แลว้จะได ้

ไมต่อ้งมาทกุขใ์นบ ัน้ปลายของชวีติ และก็จะไมท่กุขเ์ลย หลงัจากทีไ่ดส้รา้งความสุขที่

ถาวรน้ีใหเ้กดิขึ้นมา แลว้จะสุขไปตลอด ไมม่วีนัสิ้นสุด 
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ดงันั้นพทุธศาสนิกชน จงึควรที่จะเช่ือพระพทุธเจา้ เช่ือพระอรหนัตสาวก อยา่เช่ือแบบ

ไม่ปฏบิตัิตาม อยา่เช่ือแบบกราบไหวเ้ฉยๆ ตอ้งเชื่อแบบปฏบิตัติาม ท่านสอนใหป้ฏบิตัิ

อย่างไร ท่านไดป้ฏบิตัอิย่างไร เราก็ควรทีจ่ะปฏบิตัอิย่างนัน้ ไมใ่ช่เชื่อแต่ไม่ปฏบิตั ิ หรอื

ปฏบิตัเิพยีงส่วนทีช่อบใจ ส่วนทีง่า่ย ส่วนทีไ่มย่าก ถา้เชื่อแบบนัน้ปฏบิตัแิบบนัน้ก็จะ

ไดผ้ลไมม่าก ถา้อยากจะไดผ้ลอยา่งเต็มที่ กต็อ้งปฏบิตัเิตม็รูปแบบ ทาํตามที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดก้ระทาํกนัมา ท่านยุตกิารหาความสุข

ช ัว่คราว ท่านมุง่ไปสู่การหาความสุขทีถ่าวรกนั ท่านก็เป็นคนธรรมดาสามญัอย่างพวกเรา 

เป็นปถุชุนเหมอืนกนั ตอนทีท่่านยงัไมไ่ดป้ฏบิตั ิ ทา่นก็อยู่กบัความสุขช ัว่คราว แต่ท่าน

พอไดท้ราบวา่เป็นความทุกขท์ีจ่ะตามมาต่อไป พอเหน็ความแก่ความเจบ็ความตายของ

ร่างกาย ก็จะรูว้า่เวลาทีร่่างกายแก่ร่างกายเจบ็ร่างกายตายน้ี จะไมส่ามารถหาความสุข

ต่างๆ ได ้ท่านก็เลยหาความสุขแบบถาวรดกีวา่ ยอมทกุขย์ากลาํบาก ทกุขท์ีเ่กดิจากการ

ทีต่อ้งหยุดหาความสุขช ัว่คราว เป็นความทกุขอ์ย่างยิ่ง เป็นเหมอืนกบัคนทีต่ดิยาเสพตดิ 

แลว้จะเลกิจะไมเ่สพยาเสพตดิ เวลาทีห่ยุดเวลาทีไ่มเ่สพน้ี เป็นเวลาทีท่กุขท์รมานใจเป็น

อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นใครกต็าม เม่ือลองติดอะไรแลว้เวลาเลกิน้ี มนัจะทกุขท์รมานใจ 

แต่ผลที่ไดร้บัหลงัจากที่หายจากการติดแลว้ มนัดีกว่าที่จะไดจ้ากการเสพสิ่งที่ติดอยู่

เรื่อยๆ  

ดงันั้น ผูท้ี่ตอ้งการความสุขที่ถาวร จงึตอ้งยอมทนทกุขท์รมานไปกบัการยตุิหาความสุข

ชัว่คราว คอืยุตกิารหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เช่นมาถอืศีล ๘ กนั ศีล ๘ น้ีก็คอื

วธิีการทีจ่ะทาํใหยุ้ตกิารหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ศีลขอ้ ๓ ก็คอืไมห่าความสุข

จากการร่วมหลบันอนกบัผูอ้ื่น ศีลขอ้ ๖ ก็ไมห่าความสุขจากการรบัประทานอาหาร มาก

เกนิความจาํเป็นของร่างกาย รบัประทานพอประมาณ รบัประทานเพือ่ใหร่้างกายอยู่ไดไ้ม่

เดอืดรอ้น ก็ไมต่อ้งรบัประทานมาก เอาแค่ช่วงเชา้ถงึเทีย่งก็พอแลว้ หลงัจากนัน้ก็ไมต่อ้ง

รบัประทานอาหารอกีต่อไป สาํหรบัวนันัน้ เพราะไมจ่าํเป็น ถา้รบัประทานก็แสดงวา่

รบัประทานดว้ยความอยาก ดว้ยความตดิในรสชาตขิองอาหาร ก็เป็นการหาความสุข

ช ัว่คราว เวลาทีไ่มไ่ดร้บัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ ก็จะตอ้งเกดิความทกุข์

ใจขึ้นมา เพราะในช่วงบ่ายๆ เยน็ๆ ก็จะอยากรบัประทานอาหาร แต่เมือ่ไดร้กัษาศีล ๘ 
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แลว้ก็จะไม่สามารถรบัประทานได ้ ก็ตอ้งยอมทนทกุขไ์ป กบัการทีไ่มไ่ดร้บัประทาน

อาหารมื้อคํา่มื้อเยน็ แตม่นัเป็นความทกุขช์ัว่คราว เพราะถา้ไดม้าทาํใจใหส้งบ ไดม้า

สรา้งความสขุที่ถาวรข้ึนมาภายในใจ ความทกุขท์รมานนั้นกจ็ะหายไป ศีลขอ้ ๗ ก็

เช่นเดยีวกนั ศีลขอ้ ๗ ก็คอืการละเวน้จากการหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย จากการ

ไดไ้ปดูไปฟงัมหรสพบนัเทงิต่างๆ หรอืจากการไดเ้สรมิสวยความงามของทางร่างกาย 

แลว้ศีลขอ้ที ่ ๘ ก็คอืละเวน้จากการหาความสุขจากการหลบันอน มากเกนิความจาํเป็น 

การหลบันอนกบัการรบัประทานอาหารน่ีก็ทาํเพือ่ร่างกายเท่านัน้ ก็ไมต่อ้งนอนมากเกนิไป 

ไมต่อ้งรบัประทานมากเกนิไป ร่างกายธรรมดาตอ้งการพกัผ่อนวนัละ ๔ – ๕ ช ัว่โมงก็

พอแลว้ การทีจ่ะไมน่อนมากเกนิไปก็ตอ้งไมน่อนบนฟูกหนาๆ นอนบนเตยีงทีสุ่ขทีส่บาย 

ใหน้อนบนพื้นแขง็ เพือ่ทีจ่ะไดไ้มน่อนมากเกนิไป เวลาทีร่่างกายไดพ้กัผ่อนหลบันอน

พอแลว้ เวลาตื่นขึ้นมา ก็จะไมอ่ยากจะนอนต่อ เพราะมนัไมส่บายถา้นอนบนพื้นแขง็ๆ 

แต่ถา้นอนบนฟูกหนาๆ มคีวามสุขมคีวามสบาย ก็จะนอนต่อ จะทาํใหไ้มม่เีวลามาสรา้ง

ความสุขทางใจ ทีเ่ป็นความสุขเหนือกวา่ความสุขทางกาย ทีเ่ป็นความสุขทีถ่าวร น่ีคอื

ความทกุขท์ีจ่ะเกดิขึ้นสาํหรบัผูท้ีจ่ะหาความสุขทีถ่าวร  

เปลีย่นจากการหาความสุขช ัว่คราว ไปสู่ความสุขทีถ่าวร พระพทุธเจา้พระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ท่านก็เป็นเหมอืนพวกเราตอนน้ี ท่านก็ตดิอยู่กบัการหาความสุขช ัว่คราว หา

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แต่เมือ่ท่านเหน็ความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนทีจ่ะตามมา ที่

จะตอ้งไมม่วีนัทีจ่ะไดห้าความสุขทางร่างกาย ท่านก็คดิวา่ควรทีจ่ะเปลีย่นวธิีการหา

ความสุขดกีวา่ ไปหาความสุขทีแ่ทจ้รงิทีถ่าวรดกีวา่ แต่กต็อ้งยอมทกุขก์บัการทีจ่ะตอ้ง

ยุตกิารหาความสุขช ัว่คราว และทกุขก์บัการทีจ่ะตอ้งสรา้งความสุขทีถ่าวร มีทกุขอ์ยู ่ ๒ 

ชัน้ ทกุขช์ัน้ที่ ๑ กค็ือทกุขท์ี่เกดิจากการละเวน้การหาความสขุทางรา่งกาย ทกุขช์ัน้ที่ ๒ 

กเ็กดิจากการที่จะตอ้งสรา้งความสขุทางใจ เพราะมนัไมไ่ดม้าแบบฝนฟ้าอากาศทีจ่ะตก

ลงมาเอง พอตอ้งการมนัก็จะมา มนัเป็นความสขุที่ตอ้งสรา้งกนัข้ึนมา ตอ้งมีการต่อสูก้บั

อปุสรรคขวางก ัน้ตา่งๆ เช่นนิวรณ ์ตวัทีจ่ะมากดีขวางการทาํใจใหส้งบ เวลาเจอนิวรณน้ี์ก็

จะเจอความทกุขย์ากลาํบาก พยายามนัง่สมาธินัง่เท่าไหร่ใจก็ไมส่งบ ใจมเีรื่องวา้วุน่ขุน่

มวัอะไรต่างๆ มาคอยกดีมาคอยขวางอยู่เรื่อยๆ กจ็าํเป็นทีจ่ะตอ้งใชม้าตราการทีรุ่นแรง 
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ทีส่ะเทอืนต่อจติใจ เพือ่ทีจ่ะทาํลายอปุสรรคทีข่วางก ัน้การสรา้งความสุขทางใจ น่ีคอืเรื่อง

ของความทกุขย์ากลาํบากของการสรา้งความสุขทีถ่าวร แต่ถา้สามารถสรา้งจนสาํเร็จแลว้ 

ความทกุขย์ากลาํบากต่างๆ ก็จะหายไปหมด และความสุขทีถ่าวรทีไ่ดร้บัน้ี ก็จะคุม้ค่ากบั

ความทกุขย์ากลาํบาก  

พระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวก ท่านไมไ่ดต่้างจากพวกเรา พวกเราอย่าไปคิดวา่ เรากบั

พระพทุธเจา้น้ีมคีวามแตกต่างกนั ในข ัน้ตอนทีป่ฏบิตัน้ีิเหมอืนกนั ตอนทีท่่านยงัตดิอยู่

กบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายอยู่ ท่านก็เป็นเหมอืนพวกเราในขณะน้ี ทีต่ดิอยู่กบั

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เวลาทีจ่ะตอ้งยุตกิารหาน้ี ท่านก็ตอ้งทกุขเ์หมอืนกบัทีพ่วก

เราทกุขก์นั แต่ท่านเป็นคนฉลาด ท่านเหน็ผลทีจ่ะตามมาต่อไป วา่มนัเป็นผลทีด่กีวา่ ที่

เป็นอยู่ในปจัจบุนั ความทกุขน้ี์ขอใหค้ดิว่าเป็นการลงทนุ เวลาเราทาํมาคา้ขายน้ีเราตอ้งมี

การลงทนุก่อน เมือ่เรามกีารลงทนุแลว้ เราคา้ขายไป ถา้การคา้ขายของเราสาํเรจ็ เราก็

จะไดก้าํไร เรากจ็ะไดผ้ลตอบแทนที่คุม้ค่าต่อคา่ที่เราลงทนุไป แต่ถา้เราไมย่อมลงทนุน่ี 

เราก็จะไม่มวีนัไดผ้ลตอบแทนกลบัคนืมา ถา้เราไมย่อมทกุขก์บัการยุตกิารหาความสุข

ทางตาหูจมกูลิ้นกาย ถา้ไมย่อมทกุขก์บัการต่อสูฟ้นัฝ่าอปุสรรค ทีม่าคอยขวางก ัน้การทาํ

ใจใหส้งบ การสรา้งความสุขทางใจ เราก็จะไมม่วีนัทีจ่ะไดค้วามสุขทีถ่าวรได ้ เราตอ้งดู

พระพทุธเจา้พระอรหนัตสาวกทัง้หลายเป็นตวัอยา่ง ท่านกเ็ป็นเหมือนพวกเรา ทา่นก็

เป็นปถุชุนที่มีกเิลสตณัหาเหมือนพวกเราในตอนน้ี แต่ทา่นยอมที่จะต่อสูก้บักเิลส

ตณัหา ทา่นยอมที่จะยตุกิารหาความสุขชัว่คราว ยตุิการหาความสขุทางตาหจูมูกลิ้นกาย 

แลว้กท็ุม่เทชีวิตจติใจ ใหก้บัการสรา้งความสขุทางใจ สละบา้นเรอืน สละทรพัยส์มบตัิ

ขา้วของเงนิทอง ทีเ่รยีกวา่เป็นการทาํทาน  

น่ีคอืความหมายของการทาํทานในพระพทุธศาสนาที่แทจ้รงิ กค็ือการสละทรพัยส์มบตัิ

ท ัง้หลาย สละทรพัยเ์พื่อธรรม สละความสุขที่ไดจ้ากการใชท้รพัยน้ี์ เพื่อแลกกบัการได้

ความสขุที่เกดิจากการปฏบิตัิธรรม ท่านสละทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ไมว่า่จะอยู่ใน

ฐานะใด เป็นพระราชามหากษตัรยิ ์ เป็นมหาเศรษฐ ี เป็นคนธรรมดาสามญั มสีมบตัขิา้ว

ของมากนอ้ยเพยีงไร ก็สละไปหมด เพราะวา่ถา้ไม่สละก็จะตดิอยู่กบัการดูแลรกัษา ตดิ
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อยู่กบัการหา ตดิอยู่กบัการใช ้ก็จะไม่มเีวลาที่จะมาสรา้งความสุขทีถ่าวร คอืความสุขทาง

ใจ ท่านก็เลยสละบา้นสละเรอืน สละครอบครวั สละสาม ีสละภรรยา สละลูก สละทกุสิง่

ทกุอย่างทีม่ ี เพือ่ทีจ่ะไดม้เีวลาทีจ่ะไดบ้าํเพญ็อย่างเต็มที ่พอท่านสละสิง่เหลา่น้ีแลว้ ท่าน

ก็ไปถอืศีลกนั ไปถอืศีล ๘ กนั อย่างนอ้ยถอืศีล ๘ ศีล ๑๐ อนัน้ีเป็นศีลของนกับวช คอื

การยุตกิารหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เพือ่ทีจ่ะไดเ้อาเวลาทีใ่ชก้บัการหาความสุข

เหลา่น้ี มาหาความสุขทางใจ จะไดม้เีวลาไปปลกีวเิวก ไปอยู่ตามลาํพงั ไปอยู่ห่างไกล 

จากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เพราะการทีอ่ยู่ใกลน้ ัน้ จะทาํใหเ้กดิแรงดงึดูดต่อกนั

นัน่เอง เหมอืนไฟกบันํา้มนั ถา้อยู่ใกลก้นัก็มโีอกาสทีจ่ะลกุไหมข้ึ้นมาไดอ้ย่างรวดเร็วและ

งา่ยดาย เขาจงึมกัจะแยกทีเ่ก็บของนํา้มนักบัไฟไว ้ ไมใ่หอ้ยู่ใกลก้นั ฉนัใด ผูท้ีต่อ้งการ

ละความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็ตอ้งเอาตาหูจมกูลิ้นกายน้ี ใหอ้ยู่ห่างจากรูปเสยีงกลิน่

รสโผฏฐพัพะ ตอ้งไปอยู่ทีไ่มม่รูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เช่นไปอยู่ตามป่าตามเขา เป็น

สถานที่ๆ  ไมม่รูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีเ่คยเสพ รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีไ่ดเ้หน็

จากการอยู่ทีป่ลกีวเิวกน้ี ไมเ่ป็นพษิไมเ่ป็นภยั ไมลุ่กเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา เหมอืนกบัรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีเ่คยเสพ จงึตอ้งออกจากบา้นเรอืนกนั แลว้ไปอยู่ตามป่าตามเขา

กนั เพราะเป็นที่ๆ  ปลอดภยัจากการลกุลามของไฟ ของรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ีเอง  

เรยีกวา่เป็นการปลกีวิเวก เพราะว่าไมต่อ้งการทีจ่ะหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายอกี

ต่อไป เพือ่ทีจ่ะไดก้าํจดัอปุสรรคทีจ่ะมาขวางการสรา้งความสุขทางใจ ก็คือกามฉนัทะ 

ความอยากเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ถงึแมว้า่จะอยู่ห่างไกลจากรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ แต่ความอยากเสพมนัก็ยงัมอียู่ภายในใจ และมนัก็ไมย่อมตายไปอย่างงา่ยๆ 

เมือ่ไดป้ลกีวเิวกแลว้ ขัน้ต่อไปกต็อ้งมาควบคุมกามฉนัทะน้ี คอืความอยากเสพรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะน้ี ดว้ยการเจรญิสติอยา่งต่อเน่ือง ควบคมุความคดิไวใ้หไ้ด ้ หยุด

ความคดิไมใ่หไ้ปคดิถงึรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ เพราะถา้ปลอ่ยใหไ้ปคิด ความ

อยากที่จะเสพรูปเสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะกจ็ะโผลข้ึ่นมา แลว้มนักจ็ะสรา้งความทกุข์

ทรมานใจ จนทาํใหไ้มส่ามารถทนอยู่ในทีป่ลกีวเิวกนัน้ได ้ เพราะความอยากน้ีมนัจะฉุด

ลากใหต้าหูจมกูลิ้นกายน้ี กลบัไปหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ  



31 
 

ดงันัน้เมือ่ปลกีวเิวกแลว้ สิง่ทีต่อ้งทาํต่อไปก็คอื ตอ้งหม ัน่เจรญิสต ิคอืธรรมทีจ่ะทาํใหใ้จ

ไมไ่ปคดิถงึรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เช่นใหร้ะลกึถงึอารมณใ์ดอารมณห์น่ึง ถา้พทุธานุ

สตกิ็ใหบ้รกิรรมพทุโธๆ ไปเรื่อยๆ อย่าปลอ่ยใหใ้จไปคดิถงึรูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ ถา้อยู่

กบัพทุโธไปเรื่อยๆ ใจก็จะไมส่ามารถไปคดิถงึรูปเสยีงกลิน่รสได ้ กามฉนัทะความอยาก

ในรูปเสยีงกลิน่รสมนัก็จะทาํงานไมไ่ด ้ เพราะมนัตอ้งใชค้วามคิดเป็นเครื่องมอืในการทาํ

ใหเ้กดิกามฉนัทะขึ้นมา ดงันัน้หลงัจากทีไ่ดไ้ปปลกีวเิวกแลว้ สิง่ทีต่อ้งหม ัน่พยายามทาํให ้

มาก ก็คอืการเจรญิสตคิวบคุมความคดิใหไ้ด ้ อย่าปลอ่ยใหค้วามคดิน้ีคดิไปในทางรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหอ้ยู่กบัพทุโธๆ ไปถา้ใชพ้ทุธานุสติ ถา้ใชม้รณานุสตกิ็ใหร้ะลกึ

ถงึความตายไปเรื่อยๆ วา่เกดิมาแลว้เดีย๋วก็ตาย ไปหาความสุขไดม้ามากไดน้อ้ยเดีย๋วก็

ตอ้งหมดแลว้ เดีย๋วก็จะหาไมไ่ดแ้ลว้ พอเวลาหาไมไ่ดก้็จะมแีต่ความทกุขท์รมานใจ 

เรยีกวา่การใชม้รณานุสตริะลกึถงึความตายอยู่เรื่อยๆ หรอืจะใชก้ายคตาสติ ก็คอืการดู

ร่างกาย ก็เฝ้าดูร่างกายไปอยู่เรื่อยๆ ไมว่า่ร่างกายกาํลงัทาํอะไรอยู่ ใจก็จดจ่อเฝ้าอยู่กบั

การกระทาํของร่างกายเพยีงอย่างเดยีว ไมใ่หส่้งไปหาเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของรูป

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ใหอ้ยู่กบัร่างกายไป กาํลงัเดนิก็อยู่กบัการเดนิ กาํลงันัง่ กาํลงัทาํ

อะไร รบัประทานอาหาร อาบนํา้อาบท่าแต่งเน้ือแต่งตวั ทาํความสะอาดปดักวาดถซูกั

เสื้อผา้ ทาํอะไรต่างๆ ก็ใหใ้จจดจ่ออยู่กบัการกระทาํของร่างกายเพยีงอย่างเดยีว อย่า

ปลอ่ยใหไ้ปคดิถงึรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ แลว้ความอยากทีจ่ะไปเสพรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะก็จะไมม่ ี แลว้พอเวลาทีไ่มต่อ้งทาํภารกจิก็ใหม้สีตอิยู่กบัการเดนิจงกรม หรอื

เวลานัง่ก็ใหม้สีตอิยู่กบัลมหายใจเขา้ออก เวลานัง่หลบัตาแลว้ก็ใหดู้ลมทีป่ลายจมกู เวลา

ลมหายใจเขา้ก็ใหรู้ว้่าหายใจเขา้ เวลาหายใจออกก็ใหรู้ว้า่หายใจออก ใหรู้เ้ฉยๆ ไมต่อ้งไป

วพิากษว์จิารณ์ลม ลมจะส ัน้ก็ใหรู้ว้า่ส ัน้ ลมจะยาวก็รูว้า่ยาว ลมจะละเอยีดก็รูว้า่ละเอยีด 

ลมจะหยาบก็รูว้า่หยาบ ลมจะหายไปก็ใหรู้ว้า่ลมหายไป ใหส้กัแต่วา่รู ้ใหม้สีตอิยู่กบัการรู ้

เฉยๆ ไป ถา้ไมม่ลีมเหลอือยู่ก็ใหรู้เ้ฉยๆ ไป ใหรู้ว้า่ตอนน้ีไมม่ลีม ก็ใหอ้ยู่กบัความรู ้

เฉยๆ น้ีไป ประคบัประคองใหรู้เ้ฉยๆ ไป แลว้จติก็จะรวมเขา้สู่ความสงบ วูบลงไปใน

ทีสุ่ด แลว้ก็ไมต่อ้งทาํอะไรหลงัจากนัน้ จติก็จะน่ิงสบาย  
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ถา้น่ิงไดเ้ดีย๋วเดยีวก็เรยีกวา่ขณิกะ น่ิงแลว้ก็ถอนออกมากลบัมารบัรูล้มหายใจ มารบัรู ้

เรื่องร่างกาย มาคดิถงึเรื่องต่างๆ อนัน้ีเรยีกวา่ไดอ้อกจากความสงบแลว้ ขณะทีอ่ยู่ใน

ความสงบน้ี มนัจะไมไ่ดค้ดิปรุงแต่ง จะเหลอืแต่สกัแต่วา่รู ้ เหลอืแต่อเุบกขา เหลอืแต่

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบ ถา้อยู่นานเราก็เรยีกวา่อปัปนาสมาธิ ถา้อยู่เดีย๋วเดยีวแลว้

ถอนออกมา ก็เรยีกวา่ขณิกสมาธิ ถา้รวมแลว้ไม่ถอนออกมาแต่ก็ไมอ่ยู่น่ิงเฉยๆ ออกไป

รบัรูนิ้มติต่างๆ รบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ภายในสมาธินัน้ เราก็เรยีกวา่อปุจารสมาธิ อปุจาร

สมาธิก็เป็นทีไ่ปรบัรูเ้รื่องของโลกทพิยน์ ัน่เอง รูปทพิยเ์สยีงทพิยก์ลิน่ทพิย ์คอืมตีาทพิยม์ี

หูทพิย ์ สามารถไดย้นิเสยีงทีหู่ธรรมดาไมไ่ดย้นิ สามารถเหน็รูปทีต่าธรรมดามองไมเ่หน็ 

ก็จะไดส้มัผสักบักายทพิยต่์างๆ เช่นเทวดา หรอืบรรดาดวงวญิญานต่างๆ ทีย่งัลอ่งลอย

อยู่ ทีย่งัไมไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษยห์รอืไปเกดิเป็นเดรจัฉาน พวกน้ีเขาก็จะมเีป็นดวง

วญิญาน เขาก็จะสามารถตดิต่อสนทนากบัผูท้ีม่อีปุจารสมาธิน้ีได ้ แต่สาํหรบัผูป้ฏบิตัิ

เพือ่ทีจ่ะสรา้งความสุขทีถ่าวรนัน้ จะตอ้งระมดัระวงัไมป่ลอ่ยใหใ้จออกไปในทางของ

สมาธิแบบน้ี คอืถา้เกดิเป็นนิสยัหรอืเป็นวาสนาทีเ่วลาจติสงบแลว้ จติจะออกไปรูเ้รื่อง

นิมติต่างๆ น้ี ท่านสอนวา่ใหด้งึกลบัเขา้มา อย่าตามไปอย่าปลอ่ยใหไ้ป เพราะว่าสมาธิ

แบบน้ีไมไ่ดม้อีเุบกขา จะไมม่กีาํลงัทีจ่ะทาํใหจ้ติมพีลงัไวใ้นการเจริญวปิสัสนาเจรญิ

ปญัญา เพือ่ทีจ่ะไดท้าํลายสิง่ทีม่าสรา้งความทกุขส์รา้งความวุน่วายใจ สิง่ทีม่าขดัขวาง

การสรา้งความสงบของใจ ก็คอืกเิลสตณัหาต่างๆ จะฆา่กเิลสตณัหาตา่งๆ ไดน้ี้ จาํเป็น

จะตอ้งมีสมาธแิบบน่ิงๆ แบบที่มีอเุบกขา ไม่มีนิมิตอะไรต่างๆ เพราะวา่ถา้ออกไปรบัรู ้

นิมติต่างๆ น้ี ใจก็ยงัไม่น่ิงนัน่เอง ใจก็ไปทาํงานต่อ แทนทีจ่ะไปดูรูปเสยีงกลิน่รสทาง

ร่างกาย ก็ไปดูนิมติต่างๆ ทางใจแทน ใจกจ็ะไม่มีพลงัที่จะต่อสูก้บักเิลสตณัหา ทีเ่ป็นตวั

ทีม่าทาํลายความสงบทีแ่ทจ้รงิทีถ่าวร  

ดงันัน้ถา้เกดิเป็นจรตินิสยัของผูป้ฏบิตั ิ ทีเ่วลาจติสงบแลว้ไมอ่ยู่น่ิงๆ เฉยๆ ไมต่ ัง้อยู่ใน

อเุบกขา ออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ก็ตอ้งดงึกลบัเขา้มา อย่าพึง่ไปสนใจเรื่องราวเหลา่น้ี 

ท่านบอกวา่ความสามารถเหลา่น้ีมนัยงัอยู่กบัเราต่อไป ถา้เรามคีวามสามารถทีจ่ะออกไป

มตีาทพิยหู์ทพิย ์ มอีทิธิฤทธิ์อะไรต่างๆ เหลา่น้ี มนัไมห่ายไป แต่เราไมค่วรทีไ่ปสนใจไป

ใชม้นัในขณะทีก่าํลงัเจรญิภาวนา เพือ่กาํจดักเิลสตณัหา ใหด้งึใจกลบัเขา้มาอยู่ในสมาธิที่
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น่ิงทีเ่ฉย ทีเ่ป็นอเุบกขา ปลอ่ยใหม้นัอยู่แบบนัน้นานๆ เพือ่จะไดส้รา้งกาํลงัหยุดของใจไว ้

เพราะว่าเวลาออกไปเผชญิกบักเิลสตณัหา จะไดห้ยุดกเิลสตณัหาไดน้ ัน่เอง จะไดท้าํลาย

กเิลสตณัหาใหห้มดไปจากใจ หลงัจากทีไ่ดท้าํลายกเิลสตณัหาหมดไปแลว้น้ี จะมาใช ้

อปุจารสมาธิ จะมาเพลดิเพลนิอะไรกบัมนัก็ไมเ่ป็นปญัหา จะมาใชค้วามสามารถพเิศษมา

เป็นเครื่องมอืในการส ัง่สอนผูอ้ื่นก็ได ้อย่างพระพทุธเจา้ทีท่รงใชอ้ทิธฤิทธิ์ปาฏหิารยต่์างๆ 

ไวใ้นการส ัง่สอนบคุคลบางบคุคล เพือ่ใหเ้ขาไดเ้กดิศรทัธา เกดิความเชื่อในการทีจ่ะ

ปฏบิตัติามคาํสอนของพระองค ์ แต่จะไมไ่ดใ้ชอ้ทิธฤิทธิ์ปาฏหิารยิห์รอืความสามารถ

พเิศษน้ี เพือ่สรา้งความสุขใหก้บัตนเอง เพราะมนัเป็นความสุขช ัว่คราว ถา้ยงัมกีเิลส

ตณัหาอยู่ ถา้ออกไปยุ่งเกี่ยวกบัเรื่องของอทิธิฤทธิ์ปาฏหิารยิ ์ กบัความสามารถพเิศษ ก็

จะกลายเป็นเครื่องมอืของกเิลสตณัหาไป จะเอาวชิาความรูค้วามสามารถเหลา่น้ีมาเป็น

เครื่องมอื หาลาภยศสรรสเรญิ หารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เพราะใจยงัไม่มคีวามสุขที่

ถาวร ก็เลยตอ้งมาหาความสุขช ัว่คราวต่อไป โดยการอาศยัความสามารถพเิศษ ทีไ่ดจ้าก

การนัง่สมาธิ ไดอ้ปุจารสมาธิน้ี  

ดงันัน้ ถา้ยงัไมไ่ดเ้ขา้สู่ข ัน้วปิสัสนา ยงัไมเ่ขา้สู่ข ัน้วมิตุตหิลดุพน้ ผูป้ฏบิตัถิา้เกดิไปมี

อปุจารสมาธิน้ี ก็อย่าปลอ่ยใหใ้จไป ใหด้งึกลบัมาใหอ้ยู่ในอปัปนาสมาธิ ใหอ้ยู่ในความ

สงบอยู่ในความน่ิง อยู่ในอเุบกขาไป จนกวา่จติจะถอนออกมา พอถอนออกมาจติก็จะมี

กาํลงั ทีจ่ะพจิารณาสิง่ทีจ่ติไมอ่ยากจะพจิารณา เพราะกเิลสตณัหาไม่ชอบใหพ้จิารณา ก็

คอืความเสือ่มต่างๆ ความไมส่วยงามต่างๆ กเิลสตณัหาชอบพจิารณาความเจรญิ ชอบ

พจิารณาความสวยความงาม แต่ไมช่อบพจิารณาความเสือ่มความไม่สวยงาม จงึทาํให ้

จติหลงใหลตดิอยู่กบัสิง่ทีเ่ป็นของที่จะตอ้งเสือ่ม ของทีจ่ะตอ้งกลายเป็นของทีไ่มส่วยงาม

ไป จงึจาํเป็นทีต่อ้งบงัคบัใหม้อง ความเสือ่มของสิ่งต่างๆ มองความไมส่วยงามของสิง่

ต่างๆ เพือ่ทีจ่ะไดค้ลายความหลงใหล เพือ่ทีจ่ะไดยุ้ตคิวามอยากทีจ่ะไดส้ิง่ต่างๆ มาเสพ 

มาใหค้วามสุขกบัตน อนัน้ีจาํเป็นจะตอ้งมใีจทีม่อีเุบกขา เพราะขณะทีม่อีเุบกขาน้ี ตณัหา

กเิลสน้ีถกูตดักาํลงัลงไป จะไมม่าขดัมาขวาง ในการพจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ใน

การพจิารณาอสุภะ ในการพจิารณาอาหาเรปฏกูิลสญัญา ตอ้งมใีจทีม่อีเุบกขา ทีไ่ดจ้าก

การนัง่สมาธิ ในอปัปนาสมาธิ แต่มนัก็จะเป็นอยู่ไดช้ ัว่ระยะหน่ึง พอถอนออกมาแลว้
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อเุบกขามนัก็จะค่อยๆ อ่อนกาํลงั ถา้มกีารคดิปรุงแต่งไปเรื่อยๆ กเิลสตณัหามนัก็จะมี

กาํลงัเพิม่มากขึ้นไป แลว้พอถงึขดีหน่ึงการพจิารณาก็จะกลายเป็นความฟุ้ งซ่านไปได ้

หรอืเป็นการหดหู ่ หงดุหงดิ ราํคาญใจได ้ ดว้ยอาํนาจของกเิลสตณัหา เมือ่ถงึเวลานัน้ก็

ตอ้งยุตกิารเจรญิปญัญา ยุตกิารพจิารณาไวช้ ัว่คราว แลว้กลบัเขา้มาสู่อปัปนาสมาธิใหม ่

มาทาํใจใหส้งบใหน่ิ้งใหม่ พอจติถอนออกมาแลว้มกีาํลงัของอเุบกขาก็มาพจิารณาใหม่

ต่อไป  

ที่ตอ้งพจิารณาอยูเ่รื่อยๆ กเ็พื่อว่าใหม้นัฝงัอยูใ่นใจ ใหม้นัเหน็ไดต้ลอดเวลา เวลาใดที่

อยากจะเหน็อนิจจงักจ็ะเหน็ได ้ เวลาใดที่อยากจะเหน็อนัตตากจ็ะเหน็ได ้ เวลาใดที่

อยากจะเหน็ทกุขงักจ็ะเหน็ได ้ เวลาใดที่อยากจะเหน็อสุภะกจ็ะเหน็ได ้ เวลาใดที่

อยากจะเหน็อาหาเรปฏกิลูสญัญากจ็ะเหน็ได ้ การจะเหน็ไดแ้บบน้ีกต็อ้งมีการพจิารณา

อยูบ่่อยๆ อยูเ่รื่อยๆ จนกระทัง่มนัฝงัอยูใ่นใจ เหมอืนกบัการท่องจาํอะไรอย่างนัน้แหละ 

เหมอืนกบัการท่องจาํสูตรคูณ ถา้เราไมท่่องจาํสูตรคูณเวลาทีเ่ราจะคูณหารกนัน้ี เราจะทาํ

ไมไ่ด ้แต่ถา้เราจาํสูตรคูณไดเ้วลาเราจะคูณเวลาจะหารน้ี เราก็สามารถทาํไดท้นัทเีลย อนั

น้ีก็เหมอืนกนั การพจิารณาอยู่เนืองๆ อยู่บ่อยๆ ก็เพือ่ทีจ่ะใหม้นัฝงัอยู่ในใจใหจ้ติใจ

จดจาํมนัได ้พอเวลาทีจ่ะตอ้งเอามาใชใ้นการทาํลายกเิลสตณัหาต่างๆ ก็จะไดเ้อามาใชไ้ด ้

พอเหน็อนิจจงัก็จะไมอ่ยากได ้ พอเหน็ทกุขงัก็จะไมอ่ยากได ้ พอเหน็อนตัตาก็จะปลอ่ย 

จะไมย่ดึไมต่ดิ พอเหน็อสุภะก็จะไมอ่ยาก ก็จะไมม่กีามารมณ ์ พอเหน็อาหาเรปฏกูิล

สญัญา ก็จะไม่มคีวามอยากจะรบัประทานอาหาร  

อนัน้ีคอืข ัน้ตอนของการเจรญิปญัญาเจรญิวปิสัสนา เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเหน็ที่

ถกูตอ้งทีเ่รยีกวา่สมัมาทิฐ ิ วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เป็นอสุภะ 

เป็นอาหาเรปฏกูิลสญัญา ถา้เหน็ดว้ยปญัญาแลว้ ความอยากในสิง่ต่างๆ มนัก็จะหายไป 

เวลาโผลข่ึ้นมาก็จะถกูปญัญาน้ีมาทาํลายไป จนในทีสุ่ดมนัก็จะไมโ่ผลข่ึ้นมา เมือ่ไมโ่ผล่

ขึ้นมาแลว้ความสงบทีไ่ดจ้ากการนัง่สมาธิ ความสงบทีเ่กดิจากการมสีตคิวบคุมความคิด

ปรุงแต่ง มนัก็จะสงบไปอย่างถาวร จะไมม่วีนัเสือ่มอกีต่อไป แลว้ก็จะไมม่ภีารกจิอะไรที่

จะตอ้งทาํอกีต่อไป ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งมาเดนิจงกรมนัง่สมาธิมาพจิารณาอะไรอกีต่อไป 
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เพราะว่าปญัหาต่างๆ น้ีไดร้บัการกาํจดัหมดไปแลว้ ปญัหาก็คอื ความทกุขใ์จทีเ่กดิจาก

ตณัหาท ัง้ ๓ คอืกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหาน้ี ไดถ้กูการเจรญิสมาธิและปญัญาน้ี

ทาํลายหมดไปแลว้ ไมม่หีลงเหลอือยู่ภายในใจแลว้ งานก็หมด ไมม่งีานทาํ ไมม่อีะไร

ตอ้งทาํอกีต่อไป ภารกจิทางพรหมจรรยก์็สิ้นสุดลง การสรา้งความสุขทีถ่าวรก็สรา้งได ้

เรยีบรอ้ยแลว้  

เป็นความสุขทีถ่าวรไมม่วีนัเสือ่มไมม่วีนัหมดไป ไมต่อ้งดูแลไมต่อ้งรกัษา เหมอืนกบั

ความสุขช ัว่คราวทีเ่ราไดร้บักนั ความสุขช ัว่คราวทีเ่ราไดร้บัจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

พอไดม้าแลว้เราก็ตอ้งคอยดูแลรกัษา เพราะเราอยากจะใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ แต่ดูแล

รกัษามากนอ้ยเพยีงไรดขีนาดไหน มนัก็ตอ้งมวีนัเสือ่มมวีนัจากเราไปอยู่ด ี พอเสือ่มไป

จากไปเราก็ทกุข ์ แลว้เราก็เลยตอ้งไปดิ้นรนไปหาอนัใหมม่าแทนอนัเก่า หามาแทนกี่อนั

มนัก็ตอ้งมวีนัหมดไปเรื่อยๆ จนถงึวนัหน่ึงทีจ่ะไมม่กีาํลงัไมม่คีวามสามารถทีจ่ะหามา

ทดแทนได ้เวลานัน้ก็จะเหลอืแต่ความทกุขใ์จเศรา้ใจวา้เหว ่ 

น่ีคอืเรื่องของความสุข ๒ แบบดว้ยกนั ความสุขทีถ่าวรกบัความสุขช ัว่คราว ถา้หา

ความสุขช ัว่คราวก็ตอ้งหาไปเรื่อยๆ พอไดม้าแลว้หมดไปก็ตอ้งหาใหม ่ พอร่างกายน้ีตาย

ไปก็ตอ้งหาร่างกายอนัใหม ่ ก็ตอ้งมาเกดิใหม ่ พอเกดิแลว้ก็ตอ้งมาเจอความแก่ความเจบ็

ความตายใหม ่ ก็จะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมม่วีนัสิ้นสุด ถา้ไม่ไดม้าพบกบันกัปราชญ์

อย่างพระพทุธเจา้ อย่างพระอรหนัตสาวก พวกเราก็จะไม่ไดรู้จ้กัวธิีหาความสุขทีถ่าวร 

ตอนน้ีพวกเราไดม้าเจอคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ ไดม้าเจอคาํสอนของพระอรหนัต

สาวกทัง้หลายแลว้ กอ็ยูท่ี่พวกเราเลอืกเอาว่าจะเอาความสขุแบบไหน เพราะไม่มีใครจะ

มาบงัคบัเราไดน้อกจากตวัเราเอง พระพทุธเจา้พระอรหนัตสาวกน้ีท่านก็เป็นเพยีงผู ้

เสนอแนวทางเท่านัน้ เสนอทางเลอืกใหม ่ เมือ่ก่อนน้ีพวกเราไมม่ทีางเลอืก เวลาทีไ่มม่ี

พระพทุธศาสนาน้ี เราไมม่ทีางเลอืก เราก็ตอ้งเอาความสุขช ัว่คราวไป แต่ตอนน้ีเรามี

ทางเลอืกทีด่กีวา่ มคีวามสุขทีถ่าวรรอเราอยู่ อยู่ทีว่า่เราจะเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

สอนหรอืไม ่ เชื่อแลว้เราจะนาํเอาไปปฏบิตัหิรอืไมเ่ท่านัน้เอง ถา้เราเชื่อแลว้เรานาํเอาไป

ปฏบิตั ิ เราก็จะไดก้ลายเป็นพระอรหนัตสาวก เพราะพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านก็
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เป็นเหมอืนพวกเรา พอทา่นไดย้นิไดฟ้งัสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ก็เกดิความศรทัธา

เกดิความเชื่อขึ้นมา แลว้ก็นอ้มนาํเอาไปปฏบิตัิ สละความสุขทางร่างกายไป ออกบวช ถอื

ศีล แลว้ก็เจรญิจติตภาวนา สมถภาวนา วปิสัสนาภาวนา คอืเจรญิสต ิสมาธิ ปญัญา พอ

มสีตสิมาธิปญัญา ก็จะสามารถสรา้งความสุขทางใจใหป้รากฏขึ้นมา และอยู่อย่างถาวรได ้

ฉะนัน้สิง่ทีพ่วกเราตอ้งทาํกนัก็คอื ตอ้งยุตกิารหาความสุขช ัว่คราวน้ี แลว้มาหาความสุขที่

ถาวรกนั ดว้ยการมารกัษาศีลของนกับวชกนั ไปปลกีวเิวก ไปอยู่ในทีส่งบสงดัห่างไกล

จากรูปเสยีงกลิน่รส แลว้ก็หม ัน่เจรญิสต ิ สมาธิ และปญัญา พอไดส้ตไิดส้มาธิปญัญา

เต็ม ๑๐๐ แลว้ก็จะไดค้วามสุขถาวรเต็ม ๑๐๐ ตามลาํดบั  

น่ีคอืเรื่องของการหาความสุขทีถ่าวร ไม่มใีครทีจ่ะตดัสนิใจใหก้บัพวกเราได ้พวกเราตอ้ง

เป็นผูต้ดัสนิใจเอง เพราะพวกเราจะตอ้งเป็นผูร้บัผลของการตดัสนิใจของเราเอง คนอื่น

ไมส่ามารถทีจ่ะมารบัการตดัสนิใจของเราได ้พระพทุธเจา้พระอรหนัตสาวก ไมส่ามารถที่

จะเอาความสุขทีถ่าวรน้ี มายดัเยยีดใหก้บัพวกเราได ้ พวกเราจาํเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งมนั

ขึ้นมาเอง แต่ท่านสอนเราได ้ บอกเราไดว้า่วธิีทีจ่ะสรา้งความสุขทีแ่ทจ้รงิทีถ่าวรน้ีสรา้ง

อย่างไร เราก็ตอ้งเกาะตดิอยู่กบัพระพทุธพระธรรมพระสงฆไ์ปเรื่อยๆ ตราบใดทีเ่รายงั

ไมส่ามารถทีจ่ะสรา้งความสุขทีถ่าวรน้ี ใหส้าํเร็จบรบูิรณไ์ด ้เพราะเรายงัตอ้งอาศยัคาํสอน

คาํแนะนาํไปเรื่อยๆ เพราะข ัน้ตอนของการปฏบิตัแิต่ละข ัน้ก็มรีายละเอยีดปลกีย่อยทีเ่รา

ตอ้งศึกษา ทีเ่ราจะรูจ้ะเหน็เวลาทีเ่ราปฏบิตั ิเวลาเราปฏบิตัแิลว้เราไปตดิอยู่ตรงไหน เราก็

ตอ้งไปถามผูท้ีรู่ ้ เพือ่ทีจ่ะไดรู้ว้ธิีแกป้ญัหาต่างๆ รูว้ธิีแกอ้ปุสรรคทีข่วางทางอยู่ ตราบใด

ที่ยงัมีการปฏบิตัิอยู ่ตราบนั้นยงัมีความจาํเป็นที่จะตอ้ง ยดึพระพทุธพระธรรมพระสงฆ์

เป็นผูนํ้าทาง เป็นผูแ้นะแนวทาง แต่พอไดส้าํเรจ็แลว้ พอไดบ้รรลธุรรมขัน้สูงสุดแลว้ 

กไ็ม่มีความจาํเป็นที่จะตอ้งพึ่งพระพทุธพระธรรมพระสงฆอ์กีต่อไป เหมอืนกบั

นกัศึกษาทีไ่ดจ้บปรญิญาแลว้ ก็ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งไปมหาลยั ไปหาครูหาอาจารย ์ เพราะ

ไดเ้รยีนจบแลว้ ไดว้ชิาความรูท้ีต่อ้งการแลว้ สามารถนาํเอาวชิาความรูเ้หลา่นัน้ไปทาํมา

หากนิไดแ้ลว้ ฉนัใด การปฏบิตัธิรรมก็ฉนันัน้ ขณะทีป่ฏบิตัอิยู่น้ีกย็งัตอ้งพึง่พาพระพทุธ

พระธรรมพระสงฆอ์ยู่เรื่อยๆ จนกวา่จะไปถงึข ัน้สุดทา้ยจนกวา่จะไดห้ลดุพน้แลว้ ได ้
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บรรลถุงึธรรมข ัน้สูงสุดแลว้ ไดพ้บบรมสุขแลว้ ไดพ้บกบัความสุขทีถ่าวรแลว้ ก็จะไม่

ตอ้งพึง่พระพทุธพระธรรมพระสงฆอ์กีต่อไป  

น่ีคอืเรื่องของความสุขทีม่อียู่ในโลกน้ีอยู่ ๒ ชนิด คอืความสุขช ัว่คราว ทีเ่ป็นความสุข

เบื้องตน้แต่เป็นความทกุขบ์ ัน้ปลาย กบัความสุขทีถ่าวร ทีเ่ป็นความทกุขใ์นเบื้องตน้แต่

เป็นความสุขในบ ัน้ปลาย เราก็เลอืกไดอ้ย่างใดอย่างหน่ึง แต่จะเอาท ัง้ ๒ อย่างนัน้ก็

เป็นไปไมไ่ด ้ เพราะเหมอืนกบัการทีจ่ะเดนิทางไปทศิเหนือกบัทศิใตพ้รอ้มๆ กนัน้ี ย่อม

เป็นไปไมไ่ด ้ ถา้ตอ้งการเดนิทางไปทศิเหนือก็ไมส่ามารถเดนิทางไปทศิใตไ้ด ้ เพราะอยู่

คนละทศิกนันัน่เอง ตอ้งเลอืกเอาทางใดทางหน่ึง ถา้จะเอาความสุขช ัว่คราวก็ตอ้งยอมรบั

กบัความทกุข ์ ทีจ่ะตามมาในบ ัน้ปลาย ถา้ตอ้งการความสขุที่ถาวร กต็อ้งยอมรบักบั

ความทกุขท์ี่จะเกดิข้ึนในเบื้องตน้ อนัน้ีเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะหลกีเลี่ยงได ้ กต็อ้งไป

พจิารณาดูกนัเอาเอง  

ถาม ปฏบิตัสิมาธิถงึข ัน้ไหน ถงึจะบรรลขุ ัน้โสดาบนัคะ 

ตอบ ก็ตอ้งมสีมาธิทีม่กีาํลงั ทีจ่ะหยุดตณัหาความอยากได ้ แลว้ก็ตอ้งมปีญัญาทีจ่ะ

เหน็วา่สิง่ทีอ่ยากนัน้เป็นทกุข ์ เช่นร่างกาย อยากใหร่้างกายไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไม่ตาย 

ตอ้งมกีาํลงัสมาธิทีพ่อจะหยุดความอยาก ไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่ายใหไ้ด ้ คอืตอ้งปลง

ใหไ้ด ้ยอมตาย ยอมเจบ็ ถา้ยอมตายยอมเจบ็แลว้ก็จะไมท่กุข ์กบัความแก่ความ

เจบ็ความตายของร่างกาย ตอ้งมปีญัญาเหน็วา่ร่างกายไมใ่ช่ตวัเราของเรา เหน็วา่

ร่างกายไมเ่ทีย่ง มกีารเกดิแลว้ก็ตอ้งมกีารแก่มกีารเจบ็มกีารตายไปเป็นธรรมดา 

แต่ใจผูท้ีไ่ปอยากน้ีไมไ่ดแ้ก่ไมไ่ดเ้จบ็ไมไ่ดต้าย ไม่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวาม

อยากแต่อย่างใด เพราะความอยากจะเป็นตวัทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใจ ถา้เหน็

อย่างน้ี ก็จะปลอ่ยวางร่างกายได ้ ปลอ่ยวางความแก่ความเจบ็ความตายได ้ ก็จะ

บรรลเุป็นพระโสดาบนัได ้ 

ถาม การสวดมนตถ์อืเป็นการภาวนาไหมคะ 



38 
 

ตอบ ก็เป็นการเจรญิสตเิพือ่ใหใ้จสงบเป็นสมาธิ แต่เป็นข ัน้เริ่มตน้ สงบก็คงจะไมส่งบ

เท่ากบัการเพง่ดูลมหายใจเขา้ออก หรอืการบรกิรรมพทุโธๆ แต่ก็เป็นประโยชน์

สาํหรบัผูท้ีย่งัไมส่ามารถเพง่ดูลมหรอืพทุโธได ้ กอ็าศยัการสวดมนตก์ลอ่มใจไป

ก่อน พอใจสงบลงในระดบัหน่ึง ก็จะสามารถเพง่ดูลม บรกิรรมพทุโธต่อไปได ้ 

ถาม วางแผนลาออกจากงานอกี ๕ ปี อยากเป็นอสิระและใชช้วีติเรยีบงา่ย แต่บางครัง้

จติไมย่อมลงให ้เบือ่ๆ อยากๆ ควรปฏบิตัอิย่างไรดคีะ 

ตอบ ก็ควรลาออกเสยีเดีย๋วน้ีเลย เพราะใครจะไปรู ้ว่าจะอยู่ถงึ ๕ ปี  

ถาม ถา้เราอยากปลกีวเิวก แต่ทาํใหบ้พุการเีสยีใจ นํา้ตาร่วงเครยีดนอนไมห่ลบั เรา

ควรจะยงัคงไปหาทีป่ลกีวเิวก หรอืควรอยู่บา้น เพือ่ความสบายใจของบพุการคีะ 

ตอบ ความไม่สบายใจของบพุการ ี เพราะเขาไมย่อมรบัความจรงิว่า จะตอ้งมกีารพลดั

พรากจากกนั เป็นเรื่องธรรมดา ไมจ่ากกนัวนัน้ีก็ตอ้งจากกนัในวนัขา้งหนา้อยู่ด ี

ฉะนัน้การทีท่าํใหเ้ขารอ้งห่มรอ้งไหน้ี้ ไมไ่ดเ้ป็นการกระทาํของเรา มนัเป็นการ

กระทาํของเขาเอง ทีเ่ขาไม่ยอมรบัความจรงิวา่จะตอ้งมกีารพลดัพรากจากกนั  

ถาม ฝึกนัง่สมาธิประมาณ ๓ ปี โดยบรกิรรมพทุโธ แต่ขณะบรกิรรมจะรูส้กึตงึปวด

บรเิวณตา หนา้ผากและศีรษะทกุครัง้ รูส้กึทรมานและไมอ่ยากบรกิรรม บางครัง้

หลงัจากทีน่ ัง่เสร็จจะรูส้กึเหน่ือยมาก ใจเตน้ ควรทาํอย่างไรคะ 

ตอบ ก็ลองคดิถงึตอนทีไ่ปรอ้งเพลงคาราโอเกะดู เวลารอ้งเพลงคาราโอเกะทาํไมไม่

เหน็ปวด พอมาพทุโธมนัปวด มนัก็เป็นเรื่องของกเิลส เรื่องของความชอบไม่ชอบ 

พอเราตอ้งไปทาํในสิง่ทีไ่มช่อบมนัก็เกดิอาการต่างๆ ขึ้นมา ถา้ไดท้าํในสิง่ทีเ่รา

ชอบน้ีมนัหายไปหมด 

ถาม ในชวีติประจาํวนัหากเราบรกิรรมพทุโธแบบมเีสยีง โดยทาํปากขมบุขมบิไปดว้ย 

จะไดส้ตหิรอืพลงัจติไหมคะ เพราะถา้นึกในใจก็จะรูส้กึอดึอดั 
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ตอบ พลงัจติมนัอยู่ขา้งใน มนัไมไ่ดอ้ยู่ทีป่าก ฉะนัน้ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งไปใชว้าจา

บรกิรรม เราตอ้งการใชใ้จเป็นผูบ้รกิรรม มนัจะอดึอดัก็อย่าไปสนใจมนั มนัเป็น

เรื่องธรรมดา เวลาทีเ่ราทาํอะไรทีเ่ราไมช่อบ มนัก็จะเกดิอาการอดึอดัขึ้นมา แต่

พอเราทาํไปบ่อยๆ เขา้มนัก็จะชนิ แลว้มนัก็จะหายไปเอง  

ถาม หากใชก้ารดูลมหายใจ จะตอ้งตามลมเขา้ไปขา้งในดว้ยไหมคะ หรอืดูเฉพาะที่

ปลายจมกูเท่านัน้ และการดูลมหายใจน้ีไดบ้ญุหรอืไมค่ะ 

ตอบ ไมต่อ้งตามลมหรอก ใหดู้อยู่ทีจ่ดุเดยีว อยู่ทีจ่ดุทีล่มสมัผสัเด่นชดัทีสุ่ด คอื

บรเิวณปลายจมกู หรอืบรเิวณเหนือรมิฝีปากขึ้นมา ใหอ้ยู่ตรงจดุนัน้ เวลาจติสงบ

ก็จะไดบ้ญุมาก เป็นบญุทีสู่งสุด  

ถาม เป็นคนสวดมนตแ์ละนัง่สมาธิทกุวนัมา ๓ – ๔ เดอืนแลว้ค่ะ ก่อนหนา้น้ีมอีาการ

เจบ็หนา้อกบอ่ย จงึหนัมานัง่สมาธิ เพราะแต่ก่อนเคยทาํแลว้ชอบทีใ่จสงบด ี พอ

ปฏบิตัมิาได ้๑ สปัดาห ์อาการเจบ็หนา้อกก็หายไป จติใจสงบขึ้น จงึเริ่มนัง่สมาธิ

เชา้เยน็ และรกัษาศีลไปดว้ย แต่อาทติยก่์อนไมส่บายจงึนัง่สมาธิไดไ้มเ่ต็มที ่ พอ

อาการดขีึ้น เวลานัง่กลบัรูส้กึเหมอืนนํา้ลายเต็มปาก มนัจะไหลออกมา พยายาม

พทุโธก็จะหายไป แต่พกัน้ีเป็นอย่างน้ีทกุครัง้ ควรทาํอย่างไรดคีะ เพราะทกุครัง้

ถา้ผ่านอาการใดไปได ้ก็จะไมก่ลบัมาเป็นอกีค่ะ  

ตอบ ก็ตอ้งพยายามทาํไปเรื่อยๆ อย่างทีเ่ราเคยทาํมา แลว้เดีย๋วมนัก็จะผ่านไปได ้เวลา

ไมส่บายก็สามารถนอนภาวนาไปได ้ ทีไ่มใ่หน้อนภาวนาเพราะกลวัจะหลบั แต่

เมือ่เรานัง่ภาวนาไม่ได ้ เรานอนอยู่เราก็ยงัภาวนาไปได ้ และถา้มสีตดิกี็อาจจะไม่

หลบัก็ได ้ ฉะนัน้อย่าใหค้วามเจบ็ไขไ้ดป่้วย มาเป็นอปุสรรคขวางการภาวนาของ

เรา เพราะการภาวนาของเราน้ี ภาวนาทีใ่จ ไมไ่ดภ้าวนาทีร่่างกาย ดงันัน้ถา้เราอยู่

ในท่านัง่ไมไ่ด ้ ท่าเดนิไมไ่ด ้ ท่ายนืไมไ่ด ้ เราอยู่ในท่านอนเราก็ภาวนาไป มนัจะ

หลบัก็ปลอ่ยมนัหลบัไป เดีย๋วมนัตื่นขึ้นมาเราก็ภาวนาต่อไป  
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ถาม ถา้เราเจอคนทีม่แีต่จะคอยเบยีดเบยีนเรา ใส่รา้ยป้ายสเีรา ขณะทีเ่ราทาํถูกตอ้ง

ตามหลกักฏหมาย จะมวีธิีทาํอย่างไร ใหค้นผูน้ ัน้ ใหเ้ขามเีมตตาต่อเรา และไม่

เบยีดเบยีนเราครบั  

ตอบ ก็เหมอืนกนักบัการทีจ่ะไปทาํกลว้ยใหเ้ป็นสม้นะ มนัเป็นไปไดห้รอืไม่ เรา

อยากจะใหก้ลว้ยมนัเป็นสม้ ทาํไปจนวนัตายมนัก็ยงัเป็นกลว้ยอยู่ดมีนัเป็นสม้

ไมไ่ด ้ คนทีเ่ขาเป็นอะไรอย่างไรเขาก็เป็นอะไรอย่างนัน้ของเขา เราจะไปอยากไป

เปลีย่นเขาน้ีมนัเปลีย่นไม่ได ้นอกจากตวัเขาตอ้งเป็นผูเ้ปลีย่นตวัเขาเอง 

ถาม ในบางครัง้หนูรูส้กึอจิฉาริษยาบคุคลอื่น จะทาํอย่างไรใหต้ดัไดค้ะ เพราะรูส้กึ

ตลกตวัเองค่ะ 

ตอบ ก็ตอ้งคดิวา่คนอื่นเหมอืนตวัเรา เวลาเขาไดด้บิไดด้ ี เขามคีวามสุข เวลาเราไดด้บิ

ไดด้เีราก็มคีวามสุข เราจงึไมค่วรไปอจิฉาในความสุขของผูอ้ื่น 

ถาม และหนูอยากดบัความโมโหและความโกรธค่ะ 

ตอบ ก็เกดิจากความอยากของเรานัน่แหละ ถา้เราอยากไดอ้ะไรแลว้เราไมไ่ดเ้ราก็โกรธ

ขึ้นมา ฉะนัน้เราก็ตอ้งพยายามลดละความอยากใหม้นันอ้ยลงไป ใหถ้อืหลกัมกั

นอ้ยสนัโดษ ยนิดตีามมตีามเกดิแลว้ก็จะไมโ่กรธใคร  

ถาม ขอถามคาํถามเกี่ยวกบัการทาํสมาธิเดนิจงกรมอย่างสมํา่เสมอ แต่ยงัขาดในการ

รกัษาศีล ๕ แลว้จะไดบ้ญุไหมคะ เพือ่นทีจ่ะปฏบิตัดิว้ยกนัค่ะ 

ตอบ คอืการรกัษาศีลน้ีจะเป็นเหมอืนกบัเครื่องมอื ทีจ่ะสนบัสนุนในการนัง่สมาธิการ

เดนิจงกรม ถา้เราขาดเครื่องมอืคอืการรกัษาศีล ใจของเราก็จะมแีต่เรื่องวุน่วาย

กบัการไปทาํผดิศีล มนัก็จะทาํใหเ้ราตอ้งเสยีเวลากบัการไปแกป้ญัหา ทีเ่กดิจาก

การทาํผดิศีลของเรา แลว้ก็ทาํใหเ้ราจะไมม่เีวลามาปฏบิตัไิดเ้ต็มที ่ แลว้ก็จะมี

ความรูส้กึวุน่วายใจคัง่คา้งอยู่ภายในใจ จะทาํใหก้ารทาํใจใหส้งบน้ียากกวา่การที่
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มศีีล ดงันัน้ในเบื้องตน้ตอ้งพยายามรกัษาศีล ๕ ใหไ้ดก่้อน แลว้ศีล ๕ ก็ไมพ่อ

สาํหรบัการทีจ่ะมาปฏบิตัจิติตภาวนา มาเดนิจงกรมนัง่สมาธิ จาํเป็นจะตอ้งมศีีล 

๘ ถงึจะมเีวลา และใจก็จะเยน็ใจก็จะสงบมากกวา่ ผูท้ีร่กัษาศีล ๕ เพราะผูท้ี่

รกัษาศีล ๕ ยงัสามารถทีไ่ปทาํกจิกรรมอย่างอื่นได ้ เช่นการไปหาความสุขทางตา

หูจมกูลิ้นกายไดอ้ยู่ ก็จะทาํใหใ้จยงัมคีวามอยาก มคีวามกระวนกระวาย ความ

กาํหนดัยนิดกีบัการไปหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็จะทาํใหไ้มม่าเดนิ

จงกรม ไมม่านัง่สมาธิ แต่ถา้ถอืศีล ๘ มนัก็เป็นการปิดประตู ไมใ่หใ้จไปหา

ความสุขทางร่างกาย ก็เลยตอ้งมาหาความสุขทางใจ ก็จะมเีวลาทีจ่ะมาเดนิ

จงกรม นัง่สมาธิไดอ้ย่างเต็มที ่ 

ถาม ในกรณีทีต่อ้งการรกัษาศีล ๘ แต่ยงัคงตอ้งทาํงานตามปกต ิ เราสามารถนาํมา

ปรบัไดบ้า้งไหมคะ อย่างเช่นการกนิอาหารตอ้งไมเ่กนิเทีย่ง แต่ในการทาํงานเรา

ไดพ้กับ่ายโมง เราสามารถเลือ่นเวลาออกมาไดไ้หมคะ และในส่วนของการแต่ง

กายนัน้ บางงานมคีวามจาํเป็นตอ้งแต่งตวับา้ง เพราะตอ้งมกีารพบปะผูค้นจะ

สามารถแต่งไดไ้หมคะ 

ตอบ ถา้มเีหตมุผีลก็ปรบัได ้เช่นรบัประทานอาหารชา้ไปอกีสกัช ัว่โมง อนัน้ีถา้ไมไ่ดเ้กดิ

จากความอยากของเราเอง บางคนอยากจะกนิบ่ายๆ หน่อย ตอนเยน็จะไดไ้ม่หวิ 

กลวัความหวิอย่างน้ีก็ไมค่วร หวิก็ปลอ่ยใหม้นัหวิไป เพราะหวิส่วนใหญ่มนัอยู่ที่

ใจมนัไม่ไดอ้ยู่ทีร่่างกาย แลว้เราสามารถระงบัความหวิได ้ ดว้ยการภาวนาทาํใจ

ใหส้งบ แต่ถา้เป็นเรื่องของเหตผุลเรื่องของการทาํงาน ทีส่่วนใหญ่เขาจะพกักนั

ตอนเทีย่งวนั เราก็รบัประทานอาหารตอนทีเ่ราพกัไป เรื่องการแต่งเน้ือแต่งตวัก็

แต่งไปตามความเหมาะสม ตามกาลเทศะก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร อย่าไปแต่งเพราะ

อยากจะเสรมิสวยความงาม เสรมิสวยบคุคลกิของตน อนัน้ีมนัเป็นเรื่องของ

กเิลสไป  

ถาม ถา้กนิมากนอนมากแมจ้ะนอนในทีน่อนแขง็ๆ แลว้ ก็มเีรื่องทกุขแ์บบทีไ่มไ่ดต้ ัง้ใจ 

ควรทาํตวัและทาํใจอย่างไรคะ 
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ตอบ ก็ตอ้งกนิใหน้อ้ย พยายามดดันิสยัตนเอง อย่าไปกนิใหม้นัมาก ใหห้ดัเจรญิอา

หาเรปฏกูิลสญัญาบา้ง ใหนึ้กถงึสภาพของอาหารทีม่นัเปลีย่นไปตามข ัน้ตอนของ

มนั เวลาอยู่ในจานก็มรูีปร่างลกัษณะอย่างหน่ึง เวลาทีม่นัอยู่ในปาก ขบเคี้ยวอยู่

ผสมกบันํา้ลาย ก็ลองคายออกมาดูหนา้ตามนับา้ง เวลาไม่สบายเวลาอาเจยีน

ออกมา ก็นัง่ดูมนับา้ง เวลาทีข่บัถ่ายออกมาทางทวาร ก็นัง่จอ้งนัง่เพง่ดูมนัม ัง่ 

พจิารณามนับา้งวา่ อนัน้ีก็อาหารดีๆ  น่ีเองทีเ่ราอยากกนิเหลอืเกนิ ทาํไมพอถงึ

ตอนน้ีแลว้ เราไมอ่ยากกนิเสยีแลว้ อนัน้ีก็จะทาํใหเ้ราเวลาทีเ่กดิการอยากจะกนิ

อาหารมากๆ ก็ใหนึ้กถงึส่วนทีม่นัทาํใหเ้ราไมอ่ยากกนิบา้ง มนัก็จะตดัความอยาก

ลงไปได ้แลว้เราก็จะกนิไมม่าก 

ถาม การปฏบิตัธิรรม แบบสมถกรรมฐาน และวปิสัสนากรรมฐาน แตกต่างกนัอย่างไร

ครบั 

ตอบ คอืมนัเป็น ๒ ข ัน้ตอน สมถะก็ทาํใจใหส้งบ วปิสัสนาก็คอืเป็นการใชป้ญัญา

พจิารณา เพือ่ตดักเิลสตณัหาต่างๆ ใหห้มดไปจากใจ เป็นงานทีจ่ะตอ้งทาํ

ต่อเน่ืองกนั สนบัสนุนกนั 

ถาม นัง่สมาธิกบัพระอาจารย ์ นัง่บรกิรรม พทุธงั สะระณงั คจัฉาม ิ ธมัมงั สะระณงั 

คจัฉาม ิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉาม ิ นะโมพทุธายะ พอจติสงบใกลท้่านเทศนจ์บ 

แลว้สะดุง้เหมอืนมอีะไรหลดุจากเขา่ซา้ย มองไปเหน็เดก็ผูช้ายอายุราว ๑๒ ปี 

นอนอยู่แลว้หายไป (เหน็ขณะนัง่สมาธิ) แลว้ตอ้งทาํอย่างไรต่อคะ 

ตอบ ก็ปลอ่ยวาง มนัผ่านไปแลว้ พจิารณาดูวา่มนัมสีารประโยชนอ์ะไรหรือไม ่

สารประโยชนก์็คอื เอามาดบักเิลสตณัหาต่างๆ ไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเอามาใช ้

ใหเ้กดิประโยชนไ์ด ้ ก็ปลอ่ยมนัผ่านไป พจิารณาว่ามนัเป็นอนิจจงั มนัไมเ่ทีย่ง

เกดิแลว้ก็ดบัไป อนตัตาเราไปส ัง่มนัไม่ได ้ส ัง่ใหม้นักลบัมาไมไ่ด ้หรอืเวลามนัมา

หา้มไมใ่หม้นัมาไมไ่ด ้ ก็ปลอ่ยไปตามความเป็นจรงิ ไมต่อ้งไปสนใจ รบัรูแ้ลว้ก็

ปลอ่ยวางไป 
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ถาม ผูท้ีบ่รรลพุระโสดาบนัจะมนิีมติอะไรแสดงใหร้บัทราบไดบ้า้งครบั และพระ

โสดาบนัจาํเป็นไหมครบั ทีจ่ะสามารถรบัรูเ้รื่องโลกทพิย ์

ตอบ เรื่องรบัรูโ้ลกทพิยน้ี์ มนัไมเ่กี่ยวกบัเรื่องการเป็นโสดาบนั โลกทพิยน้ี์มนัเป็นเรื่อง

ของเวลาจติเขา้สมาธิแลว้มอีปุจารสมาธิ ก็จะไปรบัรูเ้รื่องโลกทพิยไ์ด ้ ส่วน

โสดาบนัน้ีท่านมดีวงตาเหน็ธรรม เหน็ไตรลกัษณ ์เหน็อรยิสจั ๔ เหน็วา่ร่างกายน้ี

ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เหน็ว่าร่างกายน้ีไมเ่ทีย่ง เกดิแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายไป

เป็นธรรมดา แต่ท่านปลอ่ยวางร่างกายได ้ เหมอืนกบัปลอ่ยวางร่างกายคนอื่น 

เวลาร่างกายคนอื่นเป็นอย่างไรเราไมท่กุข ์ ฉนัใด ร่างกายของเรา เราก็จะไม่ทกุข ์

กบัมนัฉนันัน้  

ถาม การกราบไหวพ้ระภมูเิจา้ทีจ่ะถอืวา่เป็นวจิกิจิฉาไดไ้หมครบั 

ตอบ มนัไมใ่ช่หรอก มนัเป็นการเชื่อในสิง่ทีเ่ราถกูเสี้ยมสอนมา หรอืทีเ่ราไดเ้รยีนรูม้า 

วา่เป็นสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ เราก็อยากจะใหม้สีิง่ศกัดิ์สทิธิ์คุม้ครองเรา ถา้จะเรยีกว่าเป็น

มจิฉาทฐิน้ีิน่าจะได ้คอืเป็นความเหน็ทีไ่มถ่กูตอ้ง เพราะไมม่สีิง่ศกัดิ์สทิธิ์อนัใดใน

โลกน้ี ทีจ่ะคุม้ครองรกัษาใจของเราได ้ นอกจากพระพทุธพระธรรมพระสงฆ์

เท่านัน้ 

ถาม ผมนัง่สมาธิพอจติเริ่มจะสงบ หากมเีสยีงดงัมารบกวนจะเกดิอาการเหมอืน

ไฟชอ็ต หรอืก่อนนอนผมจะบรกิรรมพทุโธ แลว้มอีาการเหมอืนไฟชอ็ต

เหมอืนกนั อยากทราบวา่เป็นอาการของจติทีไ่มม่กีาํลงัพอ หรอืจติอ่อน ใช่

หรอืไม ่และมผีลต่อการปฏบิตัหิรอืไม ่ขอทราบแนวทางการปฏบิตัต่ิอไปครบั 

ตอบ คอืมนัเป็นอะไรเราก็อย่าไปสนใจมนัก็แลว้กนั ใหเ้ราสนใจอยู่กบัการเจริญสติ

เพยีงอย่างเดยีว ใหส้รา้งสตขิึ้นมาเพือ่ใหใ้จสงบ ขณะทีใ่จจะสงบ มนัจะมอีาการ

อะไรแปลกๆ ปรากฏขึ้นมา ก็เป็นเรื่องปกตขิองจติแต่ละคนทีม่ไีมเ่หมอืนกนั บาง

คนเวลาก่อนจติจะรวมน้ีมนัจะมอีะไรแปลกๆ ปรากฏก็ม ี แลว้มนัก็รวมลงไป 

บางคนก็ไมม่ ี ฉะนัน้มนัจะมไีมม่น้ีีเราจะไปบงัคบัมนัไปส ัง่มนัไม่ได ้ ไปหา้มมนั
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ไมไ่ด ้ แต่สิง่ทีเ่ราทาํไดก้็คอื ใหเ้รารกัษาสตไิวใ้หด้ ี ประคบัประคองใจดว้ยสตไิป 

ไมใ่หม้นัเผลอ แลว้ใจก็จะเขา้สู่ความสงบ พอสงบแลว้สิง่ต่างๆ มนัก็จะหายไป 

ถาม มคีนใกลต้วัเขาคิดวา่ เวลาทกุขไ์มค่วรเขา้วดั เพราะตอ้งคดิแกป้ญัหาก่อน ตอ้ง

รอเวลาทีส่บายใจๆ จงึจะยอมเขา้วดั เราชวนเขาเท่าไหร่ก็ไมย่อมเขา้ปฏบิตัค่ิะ 

เพราะบอกวา่ยงัไมพ่รอ้ม อยากสบายใจก่อน เราควรจะบอกเขาอย่างไรด ี

ตอบ เขาไม่รูห้รอกวา่การไปวดัน้ีก็เพือ่ไปทาํใหส้บายใจ แลว้จะสบายใจไดเ้ร็วกว่า การ

ทีเ่ราพยายามทีจ่ะทาํตวัเราใหส้บายใจได ้ เพราะวา่การทาํใจใหเ้ราสบายของเรา 

ส่วนใหญ่มนัเหมอืนกบั รอใหไ้ฟมนัไหมห้มดแลว้ก่อน รอใหค้วามอยากมนั

หายไป มนัสงบตวัลงไปแลว้มนัถงึจะหาย แต่ถา้เราไปเขา้วดัแลว้เราไดไ้ปศึกษา 

ไดพ้บกบัผูส้อนทีถ่กูตอ้ง คอืพบหมอทีเ่ก่ง หมอก็บอกวา่ หยุดความอยากส ิ ก็

จะหายเลยทนัท ีอนัน้ีเขาไมรู่ว้า่การมาวดัน้ีก็เพือ่มารกัษาใจใหส้บายนัน่เอง แต่ถา้

เขาไมอ่ยากจะเขา้ก็เป็นสทิธิ์ของเขา เหมอืนคนทีเ่วลาร่างกายไมส่บายแลว้ก็บอก

วา่ ขอกนิยาทีบ่า้น รกัษาทีบ่า้น เดีย๋วใหม้นัหายก่อนแลว้ค่อยไปโรงพยาบาล ถา้

หายแลว้ไปโรงพยาบาลทาํไม โรงพยาบาลเขามไีวใ้หส้าํหรบัคนทีเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย 

แต่ถา้หายแลว้เขาก็ไมร่บัอยู่ด ีฉนัใด คนทีส่บายใจแลว้จะมาวดัก็ไมรู่ม้าทาํไม  

ถาม คุณพอ่นอนป่วยเป็นเจา้ชายนิทรา อยากทราบวา่มวีธิีใดทีจ่ะทาํบญุ อทุศิใหไ้ปถงึ

ท่านไดบ้า้งครบั 

ตอบ ก็รอใหท้่านตายก่อน ตายแลว้ก็ทาํบญุอทุศิได ้ ตอนอยู่ก็พยายามเลี้ยงดูร่างกาย

ของท่าน ใหท้่านอยู่อย่างสุขสบายทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ 

ถาม การทาํบญุดว้ยการบูชาพระ เช่น ๕๐๐.- ไดอ้งคน้ี์ ๑๐๐๐.- ไดอ้งคน้ี์ แบบน้ีเรา

จะไดบ้ญุไหมคะ บางครัง้ก็รูส้กึวา่ ทาํบญุเพราะอยากไดพ้ระมาบูชา 
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ตอบ ถา้เราอยากจะไดข้องตอบแทนก็ไมไ่ดเ้ป็นการทาํบญุ เรยีกวา่เป็นการแลกเปลีย่น

หรอืเป็นการซื้อขาย เหมอืนกบัเวลาทีเ่ราไปรา้นขายของ เราใหเ้งนิเขา เขาก็ให ้

ของเรามา อนัน้ีก็จะไมเ่รียกวา่เป็นการทาํบญุ เป็นเรื่องของการคา้ขายกนั 

ถาม ทาํไมหนูเจอแต่คนมาเอาเปรยีบคะในทกุๆ เรื่อง เกดิจากอะไรคะ แลว้หนูควรทาํ

อย่างไร 

ตอบ ชาตก่ิอนเราเคยไปเอาเปรยีบเขาไว ้ชาตน้ีิก็เลยถกูเขาเอาเปรยีบ ถา้อยากจะไมใ่ห ้

เขาเอาเปรยีบ ชาตน้ีิเราก็อย่าไปเอาเปรยีบคนอื่น แลว้ต่อไปชาตหินา้ก็จะไมม่ใีคร

มาเอาเปรยีบเรา 

ถาม สภาวะมารทีม่ารบกวนพระพทุธเจา้ ก่อนการตรสัรูน่ี้ เป็นสภาวะทีเ่กดิจากนิมติ 

หรอืเป็นสภาวะทีเ่กดิจากความโลภความโกรธความหลงหรอืกเิลส ทีพ่ระพทุธเจา้

ต่อสูค้รบัพระอาจารย ์

ตอบ มนัก็อยู่ในใจของพระพทุธเจา้ อยู่ในใจของคนเราทกุคนนะ ก็คอืกเิลสตณัหาน่ี

แหละ ทีม่นัจะมาคอยสรา้งอปุสรรคขวางก ัน้ การทีจ่ะทาํใหใ้จเราเขา้สู่ความสงบ 

ฉะนัน้มนัก็แลว้แต่กเิลสของแต่ละคน วา่มนัจะหนกัไปในทางไหน จรติของแต่ละ

คน บางคนก็เป็นเรื่องของโทสะ บางคนก็เป็นเรื่องของราคะ มนัก็จะโผลข่ึ้นมา 

เราก็ตอ้งใชธ้รรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ราเจริญกนั ก็คอืใชป้ญัญา จะเป็นอสุ

ภะก็ด ี เป็นไตรลกัษณก์็ด ี เป็นอาหาเรปฏกูิลสญัญาก็ด ีธรรมเหลา่น้ีก็จะสามารถ

ทีจ่ะมาทาํลายมารต่างๆ ทีม่าคอยขวางก ัน้การบรรลุธรรมของเราได ้

ถาม แลว้การต่อสูด้ว้ยการอยู่กบัปจัจบุนัละ่ครบัพระอาจารย ์สูไ้ดร้ะดบัไหนครบั 

ตอบ ก็อยู่ทีก่าํลงัของสตขิองเรา ถา้เรามสีตมิาก เราก็สามารถทีจ่ะดงึใจใหอ้ยู่ใน

ปจัจบุนัไดต้ลอดเวลา ตอ้งฝึกสตใิหม้าก ตอ้งหม ัน่เจรญิสต ิ ดว้ยการบรกิรรม

พทุโธๆ ไป หรอืดว้ยการระลกึถงึความตายไป หรอืดว้ยการเฝ้าดูการกระทาํ การ
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เคลือ่นไหวต่างๆ ของร่างกายไป ใจก็จะไมล่อยไปอดตี ไมล่อยไปอนาคต ก็จะ

ต ัง้อยู่ในปจัจบุนั 

ถาม ความฝนัเกดิจากอะไรครบั เกี่ยวกบัจติใตส้าํนึกหรอืเปลา่ครบั 

ตอบ ความฝนัก็มาจากความคิดปรุงแต่งน่ีแหละ มนัเกดิจากความจาํเหตกุารณ์ต่างๆ 

ทีเ่ราไดก้ระทาํไวใ้นอดตี ในปจัจบุนัดว้ย พอเวลาเรานอนหลบั จติมนัก็เอา

เหตกุารณต่์างๆ ทีเ่ราเคยจาํไดน้ี้ มาคดิ มาปรุง มาแต่งไป ถา้เราทาํความดเีราก็

มกัจะฝนัด ีถา้เราทาํความช ัว่เราก็มกัจะฝนัรา้ย 

ถาม วธิีทาํสมาธิเพือ่ใหจ้ติรวมควรทาํอย่างไรคะ 

ตอบ ก็ตอ้งมสีตอิย่างต่อเน่ือง วธิีทีจ่ะสรา้งสตกิ็ใชพ้ทุโธก็ได ้ ใชก้ารดูร่างกายไปก็ได ้

ใชก้ารเจรญิมรณานุสตกิ็ได ้ หรอืเวลานัง่ก็ใชก้ารดูลมหายใจเขา้ออกไปก็ได ้ มี

หลายวธิีดว้ยกนั ม ี๔๐ วธิี เรยีกวา่กรรมฐาน ๔๐ ถา้อยากจะใชเ้ลอืกใชว้ธิีไหน 

ก็ลองไปคน้ควา้ดูในพระไตรปิฎก 
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กณัฑท์ี่ ๕๐๗ 

ตอ้งปฏบิตัเิท่านั้น 
๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๙ 

พวกเราเป็นชาวพทุธ เป็นผูม้คีวามศรทัธาความเชื่อ มปีสาทะความเลือ่มใสใน

พระพทุธเจา้ ในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ และในพระอรยิสงฆส์าวก พวกเราจงึ

ควรเชื่อและปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ที่ทรงสอนใหพ้วกเราต ัง้อยูใ่นความไม่

ประมาท โดยใหพ้จิารณาอยูเ่นืองๆ ว่า เราเกดิมาแลว้ยอ่มมีความแกเ่ป็นธรรมดา ลว่ง

พน้ความแกไ่ปไม่ได ้ เราเกดิมาแลว้ยอ่มมีความเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา ลว่งพน้

ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยไปไม่ได ้ เราเกดิมาแลว้ยอ่มมีความตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความ

ตายไปไม่ได ้ เราเกดิมาแลว้ยอ่มมีการพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ลว่งพน้จากการ

พลดัพรากจากกนัไปไม่ได ้น่ีคอืวธิีทีจ่ะทาํใหพ้วกเราต ัง้อยู่ในความไมป่ระมาท เพราะจะ

ทาํใหเ้ราไดป้ระโยชน ์ ไดห้ลดุพน้จากความทกุขต่์างๆ ทรงใหเ้ราพจิารณาอยู่เนืองๆ คอื

ไมใ่ช่แค่วนัละครัง้สองครัง้ แต่ใหพ้จิารณาอยู่เนืองๆ เหมอืนกบัตอนทีไ่ดท้รงถามพระ

อานนทไ์วว้า่ อานนทว์นัหน่ึงเธอระลกึถงึความตายมากนอ้ยเพยีงไร พระอานนทก์็ตอบ

ไปวา่ ๔-๕ ครัง้ พระพทุธเจา้ก็ทรงตรสัวา่อานนทเ์ธอยงัต ัง้อยู่ในความประมาทอยู่ วธิีที่

จะทาํใหเ้ธอไมต่ ัง้อยู่ในความประมาท เธอตอ้งระลกึถงึความตายทกุลมหายใจเขา้ออก

เลย เช่นหายใจเขา้ก็ใหค้ิดวา่ ถา้ไมห่ายใจออกเราก็ตาย ถา้หายใจออกแลว้ไมห่ายใจเขา้ 

เราก็ตาย ถา้คดิอย่างน้ีอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออกแลว้ ความคดิทีเ่ป็นปญัญาน้ีจะกลายเป็น

ภาวนามยปญัญาขึ้นมา จะทาํใหเ้ราปลอ่ยวางร่างกายได ้ปลอ่ยวางความตายได ้จะทาํให ้

เราไมม่คีวามรูส้กึกลวัต่อความตาย  

น่ีคอืเหตผุลทีท่าํไมทรงสอนใหเ้รา หม ัน่พจิารณากนัอยู่เนืองๆ เพราะถา้เราพจิารณาแลว้ 

ใจของเราจะตัง้ม ัน่ จะสงบ จะเป็นสมาธิ และจะเป็นปญัญา จะมปีญัญา จะรูว้า่ร่างกายน้ี

จะตอ้งแก่ จะตอ้งเจบ็ และจะตอ้งตายไป แต่จะไมม่คีวามกลวัความแก่ กลวัความเจบ็ 
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กลวัความตาย จะไมท่กุขก์บัความแก่ จะไมท่กุขก์บัความเจบ็ จะไมท่กุขก์บัความตาย 

เพราะใจเหน็ดว้ยปญัญาแลว้วา่ เป็นเรื่องธรรมดา เป็นสิง่ทีม่กีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป 

สิง่ใดมกีารเกดิขึ้นมาเป็นธรรมดา ย่อมมกีารดบัไปเป็นธรรมดา อนัน้ีเรยีกวา่เป็นการ

สรา้งภาวนามยปญัญาข้ึนมา ทีจ่ะดบัความทกุขไ์ด ้ ถา้ไมพ่จิารณาอยู่เนืองๆ อนัน้ีจะ

เรยีกวา่จนิตามยปญัญา พอเจอความแก่ความเจบ็ความตายก็จะดบัความทกุขไ์มไ่ด ้

คดิถงึความแก่แลว้ก็ไม่สบายอกไมส่บายใจ คดิถงึความเจบ็ไขไ้ดป่้วย คดิถงึความตาย

แลว้ไมส่บายอกไมส่บายใจ ทกุขใ์จ ก็แสดงวา่ยงัไมเ่ป็นภาวนามยปญัญา ยงัไมไ่ด ้

พจิารณาอย่างต่อเน่ือง ยงัไมไ่ดพ้จิารณาทกุลมหายใจเขา้ออก เพราะถา้พจิารณาทกุลม

หายใจเขา้ออกแลว้ จติจะสงบ จติจะตัง้ม ัน่ จติจะมอีเุบกขา เมือ่มอีเุบกขาแลว้ พอคดิถงึ

ความแก่ก็จะรูส้กึเฉยๆ คดิถงึความเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็จะรูส้กึเฉยๆ คดิถงึความตายก็จะ

รูส้กึเฉยๆ เมือ่รูว้า่ความรูส้กึเฉยๆ น้ีเป็นประโยชนแ์ก่จติใจ เพราะทาํใหใ้จไมท่กุขน์ ัน่เอง 

พอเจอความแก่จรงิๆ ก็จะเฉยๆ เจอความเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็จะเฉยๆ เจอความตายก็จะ

เฉยๆ ปลอ่ยวางได ้ เจอการพลดัพรากจากกนัก็จะเฉยๆ น่ีแหละผลประโยชนท์ีเ่ราจะ

ไดร้บั จากการทีเ่รามคีวามเชื่อฟงัในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ และนาํเอาไป

ปฏบิตั ิการเชื่อฟงัเฉยๆ โดยไมม่กีารปฏบิตั ิยงัไมเ่กดิประโยชน ์ 

สิ่งที่พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนั้น ทรงตอ้งการใหเ้รานําเอาไปปฏบิตัิ เพราะการฟงัเฉยๆ 

ยงัไมส่ามารถทาํใหป้ระโยชนเ์กดิขึ้นได ้ ประโยชน์จะเกดิข้ึนต่อเม่ือ เรานําเอาไปปฏบิตั ิ

เม่ือเรานําเอาไปปฏบิตัิแลว้ ประโยชน์คือความหลดุพน้จากความทกุขต์า่งๆ กจ็ะปรากฏ

ข้ึนมา น่ีคอืหนา้ทีข่องพทุธศาสนิกชน คอืชาวพทุธอย่างพวกเราน่ี พวกเรามศีรทัธาปสา

ทะ มคีวามเชื่อมคีวามเลือ่มใส แต่เราไมม่คีวามเชื่อเลือ่มใสจนถงึนาํเอาไปปฏบิตั ิ เรา

เพยีงแต่เชื่อและฟงั แต่เราไมน่าํเอาไปปฏบิตักินั ประโยชนท์ีพ่งึจะไดร้บัก็เลยไมเ่กดิ

ขึ้นมา สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงมอบใหก้บัเรา ไมม่อีะไรในโลกน้ีสามารถทีจ่ะมอบใหก้บั

เราได ้ประโยชน์สุขที่เราจะไดร้บั จากพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้น้ี คือการหลดุ

พน้จากความทกุขต์่างๆ ไมม่อีะไรในโลกน้ีสามารถทีจ่ะทาํใหก้บัเราได ้ ถา้เราไมม่พีระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เราก็จะตดิอยู่กบักองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ อยู่

ไปอย่างไมม่วีนัสิ้นสุด อย่างทีเ่ราเป็นกนัอยู่ในขณะน้ี ถา้เราสามารถยอ้นอดตีของเราไป
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ได ้เราจะเหน็ภพชาตขิองเราเป็นจาํนวนมากมายก่ายกอง สุดลูกหูลูกตา ถา้มองระยะทาง

ก็เหมอืนกบัสุดลูกหูลูกตา การเกดิแก่เจบ็ตายของพวกเราในอดตีทีผ่่านมาน้ี มนัสุดลูกหู

ลูกตา และการเวยีนวา่ยตายเกดิของพวกเราในอนาคต มนัก็ยงัสุดลูกหูลูกตาอยู่เช่นกนั 

ยงัไมเ่หน็วนัสุดทา้ยของการเวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้เราไมไ่ดน้าํเอาพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ ถา้เราไม่ไดม้าพบกบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ การเวยีน

วา่ยตายเกดิของพวกเราในอนาคตทีจ่ะตามมาน้ี ก็จะเป็นแบบสุดลูกหูลูกตาเช่นเดยีวกนั 

มกีารเวยีนวา่ยตายเกดิอย่างต่อเน่ือง เกดิแลว้แก่แลว้เจบ็แลว้ตาย แลว้ก็กลบัมาเกดิ มา

เจบ็ มาตายใหม ่ เป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จนกวา่เราจะปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ได ้ เราถงึจะเหน็วนัสิ้นสดุของการเกดิแกเ่จบ็ตาย ของการเวยีนว่ายตาย

เกดิ  

การปฏบิตัิเท่านั้น ทีจ่ะทาํใหเ้ราหลดุพน้จาก กองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ การ

ไดย้นิไดฟ้งัน้ี เป็นประโยชนค์รึ่งเดยีว แต่ยงัไม่สมบูรณ ์ จะสมบูรณต่์อเมือ่เรานาํเอาไป

ปฏบิตั ิดงันัน้เราอย่าประมาท อย่าลมืความแก่ อย่าลมืความเจบ็ อย่าลมืความตาย อย่า

หลงใหลกบัสิง่ทีม่อียู่ในโลกน้ี เช่นลาภยศสรรเสริญ และความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย 

เพราะมนัเป็นกบัดกัของการเวยีนวา่ยตายเกดินัน่เอง ผูใ้ดทีย่งัหลงใหลคล ัง่ไคล ้ อยู่กบั

ลาภยศสรรเสรญิ อยู่กบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย แสดงวา่ตดิอยู่กบักบัดกัของการ

เวยีนวา่ยตายเกดินัน่เอง ผูท้ีจ่ะหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ตอ้งไมเ่ขา้ไปตดิกบั

ของลาภยศสรรเสรญิ ตดิกบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย น่ีคอืสจัธรรมความจรงิที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรู ้แลว้นาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอน ใหแ้ก่พวกเราทีไ่มรู่ก้นั เพื่อทีพ่วก

เราจะไดรู้จ้กัวธิี ทาํใหพ้วกเราไดห้ลดุพน้ จากกองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิกนั ถา้

อยากจะออกจากกองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ เราก็ตอ้งออกจากการแสวงหาลาภ

ยศสรรเสรญิ แสวงหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายกนั เพราะน่ีเป็นทีท่าํใหเ้กดิภพชาต ิ

เกดิการเวยีนวา่ยตายเกดินัน่เอง เป็นแหลง่ผลติภพชาตกิ็วา่ได ้ คอืการแสวงหาลาภยศ

สรรเสรญิ การแสวงหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย  
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ถา้อยากที่จะหลดุออกจากกองทกุขแ์หง่การเวียนวา่ยตายเกดิ กต็อ้งถอยออกจากการ

แสวงหาลาภยศสรรเสรญิ แสวงหาความสขุทางตาหจูมูกลิ้นกายกนั ดว้ยการเอาเงนิทอง

ทีเ่ราใชซ้ื้อความสุขต่างๆ ซื้อความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เอาไปใชก้บัผูอ้ื่น อย่าใชก้บัเรา 

เอาไปซื้อสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี ใหแ้ก่ผูอ้ื่นทีเ่ขาตกทกุขไ์ดย้ากเดอืดรอ้น เอาไปทาํ

ประโยชนแ์ก่สงัคมแก่ส่วนรวม แลว้เราจะไดไ้ม่มเีงนิทองทีจ่ะไปซื้อภพชาตนิัน่เอง ทกุ

ครัง้ทีเ่ราใชเ้งนิทอง ซื้อขา้วของซื้อสิง่ต่างๆ ตามความอยากได ้ ไม่ใช่ตามความจาํเป็น 

การซื้อของทีจ่าํเป็นน้ีไมไ่ดเ้ป็นการสรา้งภพสรา้งชาต ิเช่นซื้อปจัจยั ๔ ซื้ออาหาร ซื้อทีอ่ยู่

อาศยั ซื้อยารกัษาโรค ซื้อเครื่องนุ่งห่ม การซื้อของเหลา่น้ีโดยประมาณ ไม่ถอืวา่เป็นการ

ซื้อภพซื้อชาต ิ แต่การซื้อแบบกเิลสตณัหาซื้อตามความอยาก แมจ้ะเป็นปจัจยั ๔ ก็เป็น

การซื้อภพซื้อชาตไิดเ้หมอืนกนั เช่นซื้อของฟุ่มเฟือย ของหรูหราเกนิความจาํเป็น มา

ดาํรงชพี ซื้อบา้นราคาหลายสบิลา้นมาอยู่ ซื้อเสื้อผา้ราคาหลายแสนมาสวมใส่ ซื้ออาหาร

ราคาหลายหมืน่หลายพนัมารบัประทาน ถา้ซื้อแบบน้ีใชแ้บบน้ี ก็ยงัเรยีกวา่เป็นการใชเ้งนิ

ทองตามความอยากอยู่ ก็จะทาํใหเ้ป็นการสรา้งภพสรา้งชาตขิึ้นมาได ้ แต่ถา้ซื้อแบบมกั

นอ้ยสนัโดษ ซื้อตามความจาํเป็น ซื้อใหน้อ้ยทีสุ่ดเท่าทีจ่าํเป็น แลว้ก็ใหถ้กูทีสุ่ด เพือ่ทีจ่ะ

ไดไ้มต่อ้งไปหาเงนิหาทองมาซื้อสิง่เหลา่น้ี เพือ่ทีเ่ราจะไดม้เีวลามาสรา้งเหต ุทีจ่ะทาํใหเ้รา

ไดห้ลดุพน้จากความทกุข ์ 

ถา้เราไมม่เีวลา เรามวัแต่ไปหาเงนิหาทอง เพือ่มาซื้อความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย มาซื้อ

ของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆ มาซื้อของตามความอยากต่างๆ เราจะไมม่เีวลาทีจ่ะไป

ปฏบิตั ิตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหป้ฏบิตัไิด ้เมือ่เราไมไ่ดป้ฏบิตั ิเราก็จะไมไ่ดห้ลดุ

พน้จากกองทกุข ์ การจะหลดุพน้ไดเ้ราตอ้งมเีวลาไปปฏบิตั ิ และการจะมเีวลาไปปฏบิตั ิ

เราก็ตอ้งยุต ิ เอาเวลาน้ีไปหาเงนิหาทอง เพือ่มาซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ซื้อความสุขทางตา

หูจมกูลิ้นกาย ถา้จะหาเพือ่มาซื้อปจัจยั ๔ แบบมกันอ้ยสนัโดษอย่างน้ี จะไมใ่ชเ้วลามาก

จะไมเ่สยีเวลามาก อย่างพระเวลาไปหาอาหารมารบัประทานก็ใชเ้วลาเพยีงช ัว่โมงเดยีว 

ไปบณิฑบาต ก็ไดอ้าหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งแลว้ อาหารก็ตามมตีามเกดิ ไมต่อ้งเป็น

อาหารชนิดนัน้ชนิดน้ี อาหารทีต่อ้งถกูปากถกูคอถกูใจ ยนิดตีามมตีามเกดิ เรยีกวา่

สนัโดษ มกันอ้ยก็คอืเอาเท่าทีจ่าํเป็นเท่านัน้ ส่วนเกนิก็ไมเ่ก็บสะสมเอาไว ้ ส่วนเกนิก็สละ
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ไปบรจิาคไป ใหผู้อ้ื่นทีเ่ขาไมม่ไีดม้บีา้ง น่ีคอืลกัษณะของการใชเ้งนิทีถ่กูตอ้ง เพือ่ทีเ่ราจะ

ไดไ้มต่อ้งไปเสยีเวลากบัการหาเงนิหาทอง ถา้ใชต้ามความอยากแลว้ ต่อใหไ้ดม้าก

เท่าไหร่ก็ไมพ่อใช ้เพราะความอยากจะเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ เคยมรีะดบัน้ีก็จะใชร้ะดบัน้ี พอ

มมีากกวา่ระดบัน้ี ก็จะใชม้ากกวา่ระดบัน้ี มนัจะตามกนัไปเรื่อยๆ ถา้ใชต้ามความอยาก

แลว้ ก็จะไมม่เีวลาทีจ่ะมาเจรญิธรรม ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้จรญิได ้ ก็คอืศีลสมาธิ

และปญัญา  

ก่อนทีจ่ะมาพจิารณาธรรมอย่างต่อเน่ืองได ้จะตอ้งมเีวลา ไมต่อ้งใชเ้วลาไปกบัการทาํงาน

หาเงนิหาทอง กบัการใชเ้งนิใชท้อง ตอ้งมเีวลาวา่งจากภารกจิต่างๆ จงึจะไดม้เีวลาทีจ่ะมา

พจิารณาอย่างเนืองๆ ว่า เกดิมาแลว้ตอ้งแก่เป็นธรรมดา ตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา 

ตอ้งตายเป็นธรรมดา ถา้สามารถพจิารณาอย่างต่อเน่ืองได ้ ใจก็จะน่ิงใจก็จะสงบ ใจจะ

เป็นอเุบกขา แลว้ก็จะไมก่ลวัความแก่ ไมก่ลวัความเจบ็ ไมก่ลวัความตาย จะไมท่กุขก์บั

ความแก่ความเจบ็ความตาย เพราะรูจ้กัวธิีทีจ่ะเผชญิกบัความแก่ความเจ็บความตาย

นัน่เอง ก็คอืการทาํใจใหเ้ฉย ทาํใจใหน่ิ้ง ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ร่างกายจะเป็นอะไรเราไป

หา้มเขาไม่ได ้ไปส ัง่เขาไม่ได ้ส ัง่ใหเ้ขาไมแ่ก่ ส ัง่ใหเ้ขาไมเ่จบ็ ส ัง่ใหเ้ขาไมต่ายไมไ่ด ้ถา้ไป

อยากใหเ้ขาไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย ก็จะทกุขไ์ปเปลา่ๆ ถา้เฉยๆ เสยีก็จะไมท่กุข ์ก็จะอยู่กบั

ความแก่ได ้ อยู่กบัความเจบ็ไขไ้ดป่้วยได ้ อยู่กบัความตายได ้ ก็จะหลดุพน้จากความ

ทกุขข์องการเกดิแก่เจบ็ตายได ้ น่ีเป็นวธิีงา่ยๆ ทีพ่วกเราไมค่ิดกนัวา่จะไดผ้ล พวกเรา

เลยไมม่ใีครทาํกนั ไมม่ใีครพจิารณากนัอย่างต่อเน่ือง เหมอืนกบัทีไ่ดท้รงสอนพระ

อานนท ์ ทกุลมหายใจเขา้ออก อย่าไปเสยีเวลาคดิกบัการหาลาภยศสรรเสริญ หา

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย อย่าไปเสยีเวลากบัการหาวธิีชะลอความแก่ ชะลอความ

เจบ็ไขไ้ดป่้วย ชะลอความตายเลย ชะลอไปก็เท่านัน้ มนัก็แก่เจบ็ตายเหมอืนเดมิ 

เพยีงแต่ชา้หน่อย เสยีเวลาไปเปลา่ๆ  

เอาเวลามาพจิารณาอย่างเนืองๆ ดกีวา่ วา่เราเกดิมาแลว้ย่อมมคีวามแก่เป็นธรรมดา 

ย่อมมคีวามเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา ย่อมมคีวามตายเป็นธรรมดา ย่อมมกีารพลดั

พรากจากกนัเป็นธรรมดา ลว่งพน้จากสิง่เหลา่น้ีไปไมไ่ด ้ พจิารณาไปเรื่อยๆ แลว้จติจะ
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เช่ือง จติจะน่ิง จติจะสงบ จติจะปลอ่ยวางรา่งกายได ้จะไมท่กุขก์บัความแก่ จะไมท่กุข ์

กบัความเจบ็ จะไมท่กุขก์บัความตาย จะไมทุ่กขก์บัการพลดัพรากจากกนั น่ีคอื

ประโยชนท์ีเ่ราจะไดร้บั หากเราเชื่อพระพทุธเจา้ แลว้ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอน น่ีคอืหลกัของการปฏบิตัิ เพื่อใหห้ลดุพน้จากกองทกุขแ์หง่การเวียนว่ายตายเกดิ 

คือการเจรญิสติสมาธแิละปญัญานัน่เอง การพจิารณาอยา่งเนืองๆ น้ีเรยีกว่าเป็นการ

เจรญิสติ ทกุครัง้ทีเ่ราระลกึถงึความตาย ก็เรยีกวา่มรณานุสต ิ แลว้เมือ่เราระลกึถงึอยู่

อย่างต่อเน่ืองทกุลมหายใจเขา้ออก จติก็จะเป็นสมาธิขึ้นมา เมือ่เป็นสมาธิจติก็จะน่ิงเฉย

เป็นอเุบกขา จะปลอ่ยวางได ้ พอเหน็ความแก่ก็จะเฉย เหน็ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็จะเฉย 

เหน็ความตายก็จะเฉย น่ีคอืสิง่ทีเ่ราไมท่าํกนั ไมป่ฏบิตักินั ไมส่รา้งสต ิไมส่รา้งสมาธิ ไม่

สรา้งปญัญากนั วนัหน่ึงมวัแต่คดิเรื่องหาทีไ่ปเทีย่วกนั ทีไ่ปหาความสุขกนั ไปกนิไปดืม่

กนั ไปสงัสรรคก์นั ไปทาํอะไรจปิาถะ ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถทีจ่ะมาดบัความทกุขใ์จได ้

เวลาทีพ่บกบัความแก่พบกบัความเจบ็พบกบัความตาย  

เพราะเราไมเ่อาจรงิเอาจงั ต่อพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เขา้หูซา้ยแลว้ก็ออกหู

ขวาไป จงึไมไ่ดเ้กดิประโยชน ์ เหมอืนกบัทพัพใีนหมอ้แกง ฟงัธรรมแบบทพัพใีนหมอ้

แกง เขา้หูซา้ยแลว้ก็ออกหูขวาไป ไมไ่ดน้าํเอาไปปฏบิตัต่ิอ ไมเ่หมอืนกบัผูท้ีฟ่ังแลว้

นําเอาไปปฏบิตัิ เรยีกว่าฟังแบบลิ้นกบัแกง ลิ้นกบัแกงน้ีจะรูร้สชาตขิองแกงทนัท ี เพยีง

หยดเดยีวก็รูว้า่เป็นแกงชนิดใด ส่วนทพัพน้ีีต่อใหอ้ยู่ในหมอ้แกงไปเป็นระยะเวลาอนั

ยาวนาน ก็จะไมรู่ว้่าเป็นแกงอะไร การฟังเทศนฟ์ังธรรมแลว้ไม่นําเอาไปปฏบิตัิ กจ็ะ

ไม่ไดร้บัสมัผสักบัผลอนัเลศิอนัประเสรฐิของธรรม แต่ถา้ฟงัแบบ ฟงัแลว้นาํเอาไป

ปฏบิตั ิ ก็จะไดส้มัผสักบัรสแห่งธรรมทีช่นะรสท ัง้ปวง รสแห่งธรรมน้ีชนะรสท ัง้ปวง 

เพราะไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะสามารถมาดบัความทกุขใ์จได ้ ความทกุขใ์จน่ีแหละคอืรส

แห่งธรรม เวลาเกดิความทกุขแ์ลว้ความทกุขน์ั้นดบัไป จะเหน็ความประเสรฐิของรส

แหง่ธรรม เวลาหลดุพน้จากความทกุขน้ี์ จะเหน็วา่ไมม่อีะไรในโลกน้ี ทีจ่ะดเีท่าการหลดุ

พน้จากความทกุข ์ต่อใหไ้ดล้าภยศสรรเสรญิสุขมากองเท่าภเูขาก็ตาม มนัก็ไมไ่ดม้าทาํให ้

เราหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ นอกจากจะทาํใหเ้ราแบกความทุกขเ์พิม่มากขึ้น แบกกอง
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ทกุขข์องลาภยศสรรเสรญิ ยิ่งกองใหญ่กย็ิ่งทกุขห์นกั ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะมาทาํใหเ้ราหลดุ

พน้จากความทกุขไ์ด ้ 

ฉะนัน้อย่าไปหลงกบัการแสวงหาลาภยศสรรเสรญิ กบัการหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้น

กาย ใหเ้รามาหารสแห่งธรรมกนั รสแหง่ธรรมที่ชนะรสทัง้ปวง แลว้การที่จะไดร้สแหง่

ธรรม กต็อ้งมีความยนิดีในธรรม เพราะความยนิดีในธรรมชนะความยนิดีท ัง้ปวง

นัน่เอง ชนะความยนิดใีนลาภยศสรรเสรญิ เพราะถา้ยนิดใีนลาภยศสรรเสรญิสุข ก็จะ

ไปไดร้บักองทกุขก์ลบัเป็นผลตอบแทน ถา้ยนิดใีนธรรมก็จะไดร้บัรสแห่งธรรมทีช่นะรส

ท ัง้ปวง เป็นผลตอบแทน ฉะนัน้เราตอ้งมคีวามยนิดมีฉีนัทะ ฉนัทะคอืความยนิด ี ยนิดี

ในธรรม เมือ่เรามฉีนัทะแลว้วริยิะก็จะตามมา จะมคีวามขยนัหม ัน่เพยีรทีจ่ะเจรญิปฏบิตัิ

ธรรม มคีวามยนิดใีนธรรมแลว้ก็จะทาํใหเ้กดิวริยิะ คอืความยนิดใีนธรรม เมือ่มคีวาม

ยนิดใีนธรรมใจก็จะจดจ่ออยู่กบัธรรมเพยีงอย่างเดยีว จะไมไ่ปสนใจกบัลาภยศ

สรรเสรญิสุข จะสนใจอยู่กบัสตสิมาธิและปญัญา กบัศีล กบัการปลกีวเิวก น่ีคอืการยนิดี

ในธรรม ทาํใหใ้จเราน้ีจะจดจ่อจะคดิอยู่ วมิงัสาก็คดิเรื่องของธรรม ไมไ่ปคดิเรื่องของ

ลาภยศสรรเสรญิสุข เรื่องของลาภยศสรรเสรญิสุขน่ีจะตดัทิ้งไปเลย ทกุครัง้ถา้จะคดิก็

ตดัมนัไป จะคดิแต่เรื่องการปลกีวเิวก เรื่องความมกันอ้ยสนัโดษ เรื่องของการทาํความ

เพยีร เรื่องของการไมค่ลุกคลกีนั เรื่องของศีล เรื่องของสมาธิ เรื่องของปญัญา เรื่องของ

วมิตุต ิเรื่องของวมิตุตญิาณทสัสนะ จะพุง่จติใจไปทีธ่รรมเพยีงอย่างเดยีว เมือ่มฉีนัทะมี

วริยิะมจีติตะมวีมิงัสาแลว้ ผลต่างๆ ก็จะตอ้งเกดิขึ้นมาอย่างแน่นอน เพราะฉนัทะวริยิะ

จติตะวมิงัสาน้ี คอือทิธิบาท ๔ น่ีเอง  

อทิธิบาท ๔ แปลวา่อะไร อทิธิแปลวา่ความยิ่งใหญ่ หรอืความสาํเร็จ บาทก็คอืทาง อทิธิ

บาทก็แปลวา่ทางสูค่วามสาํเรจ็ ๔ ประการดว้ยกนั ถา้มคุีณธรรม ๔ ประการน้ี คอืมี

ฉนัทะความยนิดใีนธรรม มวีิรยิะความพากเพยีรทีจ่ะปฏบิตัธิรรม มจีติตะ จติใจทีจ่ดจ่อ

อยู่กบัการปฏบิตัธิรรม มวีมิงัสาจติใจทีใ่คร่ครวญพจิารณาแต่ธรรม พจิารณาธรรมอยู่

เนืองๆ เรยีกวา่วิมงัสา พจิารณาว่าเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายเป็นธรรมดา ลว่ง

พน้ความแก่ความเจบ็ความตายไปไมไ่ด ้น่ีเรยีกวา่วมิงัสา ใคร่ครวญอยู่กบัธรรม ใจก็จด
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จ่ออยู่กบัการปฏบิตัธิรรม ใครจะมาชวนไปไหนก็ไมไ่ป ใครจะซื้อต ัว๋ใหไ้ปเทีย่วเมอืงนอก

ก็ไมไ่ป ยกใหค้นอื่นไป ใครอยากจะไปซื้อภพ ไปต่อภพต่อชาตกิ็ไปเทีย่วเมอืงนอกกนั 

ใครอยากทีจ่ะไปต่อภพต่อชาตกิ็ไปกนิเลี้ยงกนั ไปเฮฮาปารต์ี้กนั แต่คนทีต่อ้งการตดัภพ

ตดัชาตน้ีิ จะไปปลกีวเิวก จะไปมกันอ้ยสนัโดษ จะไปเจรญิศีลสมาธิปญัญา เพือ่จะได ้

วมิตุต ิ และวมิตุตญิาณทสัสนะ คอืการหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย เกดิจากการมี

อทิธบิาท ๔ ถา้มอีทิธิบาท ๔ ในบคุคลใดแลว้ ความสาํเร็จก็ตอ้งปรากฏขึ้นมาอย่าง

แน่นอน เพราะน่ีคอืเหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิผลสาํเร็จขึ้นมานัน่เอง อทิธิบาทแปลวา่ทางสู่

ความสาํเร็จ ทางสู่ความยิ่งใหญ่  

ความยิ่งใหญ่คอือะไร ก็คอืการหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิน่ีเอง จะมีอะไรจะ

ยิ่งใหญ่ เท่ากบัการหลดุพน้จากการเวียนว่ายตายเกดิ พระพทุธเจา้น่ี ไดเ้ป็น

พระพทุธเจา้ก็เพราะอทิธิบาท ๔ น้ี ดูความเพยีรของพระพทุธเจา้ ดูฉนัทะของ

พระพทุธเจา้ ทรงเป็นพระราชโอรส แต่พระทยัของพระองค ์ ไม่ไดม้ฉีนัทะกบัลาภยศ

สรรเสรญิสุขของพระราชโอรสเลย กลบัมฉีนัทะกบัการไปเป็นสมณะเป็นนกับวช ไปปลกี

วเิวก ไปถอืความมกันอ้ยสนัโดษ ไปอยู่ตามลาํพงัไมค่ลกุคลกีบัใคร ไปเจรญิศีลสมาธิ

ปญัญา น่ีคอืฉนัทะของพระพทุธเจา้ วริยิะของพระพทุธเจา้ก็ปฏบิตัจินสลบไสลถงึ ๓ 

ครัง้ อดพระกระยาหารถงึ ๔๙ วนั ทรงตัง้สจัจาธิษฐาน ขณะทีน่ ัง่อยู่ใตโ้คนตน้โพธิ์วา่ 

จะไมล่กุจากทีน่ ัง่น้ีโดยเดด็ขาด ตราบใดถา้ยงัไมไ่ดบ้รรลธุรรม ไม่ไดต้รสัรู ้ ไมไ่ดห้ลดุ

พน้จากความทกุข ์ แมเ้ลอืดในร่างกายจะเหอืดแหง้ไป ก็ไมย่อมลกุโดยเดด็ขาด น่ีคอื

ความเพยีรของผูท้ีม่อีทิธิบาท ๔ อย่างพระพทุธเจา้ จติใจก็ภาวนาจดจ่ออยู่กบัการเจรญิ

สตสิมาธิและปญัญา สมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา แลว้ในทีสุ่ดก็ไดว้มิตุต ิไดห้ลดุพน้

จากความทกุขท์ ัง้หลาย ไดเ้ป็นพระบรมศาสดา ไดเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ น่ี

คอืผลของอทิธิบาท ๔ ความยิ่งใหญ่ จะมีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้บา้ง จะมีความยิ่งใหญ่อะไรเท่ากบัการไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตสาวก 

จะมีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากบัการไดบ้รรลมุรรคผลนิพพาน  
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น่ีคอือทิธิแปลวา่ความยิ่งใหญ่ บาทก็คอืทางสู่ความยิ่งใหญ่ ถา้เราตอ้งการไปสู่ความ

ยิ่งใหญ่ ไปสู่ความสาํเร็จ เราก็ตอ้งสรา้งฉนัทะขึ้นมา สรา้งฉนัทะคอืความยนิด ี ยนิดใีน

ธรรม เพราะความยนิดใีนธรรมชนะความยนิดที ัง้ปวง ความยนิดใีนธรรมจะนาํใหเ้ราได ้

ไปพบกบัรสแห่งธรรม ทีช่นะรสท ัง้ปวง เราจงึตอ้งใฝ่บญุใฝ่กศุลใฝ่ธรรมอยู่เรื่อยๆ เขา้

หาธรรมอยู่เรื่อยๆ ทกุครัง้ทีจ่ะตอ้งเลอืกระหวา่งการไปเทีย่วกบัการไปหาธรรมะ ตอ้งไป

หาธรรมะ ทกุครัง้ทีจ่ะเลอืกวา่ตอ้งไปหาลาภยศสรรเสรญิสุขด ี หรอืไปหาธรรมด ี ผูท้ีม่ี

จติใฝ่ธรรมจะตอ้งไปทางธรรมอย่างเดยีว จะไมไ่ปในทางลาภยศสรรเสรญิสุขอกีต่อไป 

ถงึจะเรยีกวา่เป็นผูท้ีม่คีวามยนิดใีนธรรม เมือ่มคีวามยนิดใีนธรรมก็จะมคีวามพากเพยีร

ต่อการปฏบิตัธิรรม ต่อการเจรญิธรรม เมือ่มกีารพากเพยีรมกีารเจรญิธรรม ใจก็จะมี

การจดจ่ออยู่กบัการปฏบิตักิบัการเจรญิธรรม คดิ วมิงัสา ก็คดิอยู่กบัเรื่องของธรรม เช่น

ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหค้ดิ ใหพ้จิารณาอยู่เนืองๆ วา่เราเกดิมาแลว้ย่อมมคีวามแก่

เป็นธรรมดา ย่อมมคีวามเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา ย่อมมคีวามตายเป็นธรรมดา ย่อมมี

การพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ถา้คดิอย่างต่อเน่ืองแลว้ ความคดิน้ีก็จะกลายเป็น

ภาวนามยปญัญาขึ้นมา เพราะคดิแบบน้ีจะทาํใหใ้จน่ิงใหส้งบเป็นอเุบกขา เมือ่เป็น

อเุบกขาแลว้ แลว้ก็มคีวามรูว้า่ ความแก่ความเจ็บความตายน้ี เป็นเรื่องปกตเิป็นเรื่อง

ธรรมดา อย่าไปยุ่งกบัเขา ไปเปลีย่นเขาไมไ่ด ้ ใหรู้เ้ฉยๆ แลว้จะไมเ่ดอืดรอ้น จะไมท่กุข ์

ก็เรยีกวา่ก็หลดุพน้จากความทกุข ์ เพราะจะเฉยกบัความแก่ เฉยกบัความเจบ็ไขไ้ดป่้วย 

เฉยกบัความตายได ้ 

ปญัหาของผูท้ีย่งัไมไ่ดป้ฏบิตั ิ ก็อยู่แค่ตรงน้ีเอง คอืเฉยไมไ่ด ้ พอคดิถงึความแก่ก็กลวั

แลว้ คดิถงึความเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็กลวัแลว้ คดิถงึความตายก็กลวัแลว้ ยงัไม่ทนัไดเ้จอตวั

มนัเลย เหมอืนกบัไปอยู่ในป่าแลว้ไดย้นิเสอืคาํรามเท่านัน้ก็กลวัแลว้ ยงัไมเ่หน็ตวัมนัเลย 

แต่ผูท้ีค่อยพจิารณาเรื่องเสอือยู่เรื่อยๆ เสอืมนัมอีะไรบา้ง มนัมอีะไรทีเ่ราไม่มบีา้ง อย่าง

ทีห่ลวงตาใหพ้จิารณาเวลาไปอยู่ในป่าไปเจอเสอื ใหแ้ยกใหเ้ปรยีบเทยีบดูวา่เสอืมนัมี

อะไรแลว้เรามอีะไร มนัมผีมเราก็มผีม มนัมขีนเราก็มขีน มนัมเีขี้ยวเราก็มฟีนั มนัมเีลบ็

เราก็มเีลบ็ มหีนงัเราก็มหีนงั มเีน้ือเราก็มเีน้ือ มนัมอีะไรเราก็มหีมด มอีย่างเดยีวทีเ่ราไม่

ม ี คอือะไร ก็หางเสอืเท่านัน้เอง เรากลวัหางเสอืหรอื ไออ้ย่างอื่นเราไปกลวัทาํไม มนัมี
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ยงัไงเราก็มอียู่ เราก็ไมเ่คยกลวัผมของเราไปกลวัผมของมนัทาํไม ขนของมนักบัขนของ

เรามนัต่างกนัตรงไหน น่ีคอืการพจิารณาอย่างเนืองๆ เพือ่ดบัความกลวั พอใจมนัเฉย

แลว้ก็จะไมก่ลวั เพราะใจก็รูอ้ยู่แลว้วา่ไมช่า้ก็เร็วร่างกายน้ีก็จะตอ้งตายอยู่ด ี แมว้า่จะอยู่

ทีไ่หนก็ตาม อยู่ทีป่ลอดภยัทีสุ่ด มรีปภ.คุม้ครองรกัษาตลอด ๒๔ ช ัว่โมง ก็ตายได ้อยู่

ในป่าในเขาทีม่ภียัรอบดา้นก็ตายได ้ ถา้ถงึเวลาจะตายมนัตายได ้ ถา้ยงัไมถ่งึเวลามนัก็ไม่

ตาย ดูครูบาอาจารยท์ีท่่านไปอยู่ในป่าในเขา ไปอยู่กบัสงิสาราสตัวต่์างๆ ทาํไมท่านไม่

ตายกนั เพราะมนัยงัไมถ่งึเวลาทีจ่ะตาย มนัไมต่ายหรอก แต่ถงึเวลาตายอยู่ทีไ่หนก็ตอ้ง

ตาย  

เรื่องของความตายน้ีมนัเป็นเรื่องธรรมดา ทีเ่ราไม่ควรทีจ่ะไปสนใจใหเ้สยีเวลาเปลา่ๆ ไม่

ควรทีจ่ะตอ้งไปกลวัใหท้กุขไ์ปเปลา่ๆ เพราะกลวัไปก็ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอะไร ถงึเวลามนั

จะตายมนัก็ตอ้งตาย ถงึเวลาไมต่ายมนัก็ยงัไมต่าย วธิทีีเ่ราจะปฏบิตักิบัความตายได ้

อย่างถกูตอ้ง โดยไมท่าํใหเ้กดิความทกุขแ์ก่เรา ก็คอืใหรู้เ้ฉยๆ เท่านัน้เอง ใหเ้ฉยกบัมนั 

เฉยกบัความแก่ เฉยกบัความเจบ็ เฉยกบัความตาย จะเฉยไดก้็ตอ้งพจิารณาอยู่เนืองๆ 

พจิารณาจนจติเฉย พจิารณาอยู่เรื่อยๆ ต่อไปมนัจะเฉยเอง มนัจะชนิชากบัความแก่กบั

ความเจบ็กบัความตาย แลว้มนัก็จะไมท่กุขก์บัความแก่ความเจบ็ความตาย แลว้ก็จะรูว้่า

ไดห้ลดุพน้จากความแก่ ไดห้ลดุพน้จากความทุกขข์องความแก่ความเจบ็ความตายแลว้ 

ไมก่ลวัแก่ไมก่ลวัเจบ็ไมก่ลวัตายแลว้ ถงึเวลาก็เฉยเท่านัน้เอง เพราะทาํอะไรไมไ่ด ้ ไป

รอ้งโวยวายก็ทาํอะไรไมไ่ด ้ ไปหนีมนัก็หนีไมไ่ด ้ จะทาํอะไรไม่ไดท้ ัง้น ัน้ เวลาทีเ่จอความ

แก่ความเจบ็ความตาย นอกจากเฉยๆ เท่านัน้ เป็นวธิีเดยีวทีจ่ะทาํใหเ้ราไม่ตอ้งทกุขก์บั

มนั การปฏบิตัธิรรมทัง้หมดน้ีไม่ไดต้อ้งการไปเปลี่ยนแปลงอะไร ไม่ไดต้อ้งการไป

เปลี่ยนแปลงรา่งกาย ไม่ไดต้อ้งการไปเปลี่ยนแปลงความแกค่วามเจบ็ความตาย เพราะ

เปลี่ยนไม่ได ้ สิ่งที่เปลี่ยนไดก้ค็ือความทกุขใ์จน้ีเท่านั้นเอง สามารถทาํใหใ้จไมท่กุขก์บั

สิง่ต่างๆ ได ้ไมท่กุขก์บัสิง่ต่างๆ ทีไ่ดส้มัผสัรบัรู ้ทาํไดถ้า้เราทาํใจใหเ้ฉยได ้ 

น่ีคอืเรื่องของการเชื่อฟงัคาํสอนของพระพทุธเจา้ เชื่อแลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิ ตอ้งปฏบิตัิถงึ

จะไดผ้ล ถา้ไมป่ฏบิตักิลบัมาฟงัเทศนอ์กี ๑๐ ปีก็เหมอืนเดมิ ไมไ่ดม้คีวามเจรญิกา้วหนา้
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ไปแต่อย่างใด ก็เหมอืนกบัทพัพใีนหมอ้แกง ยงัไมม่โีอกาสทีจ่ะไดส้มัผสักบัรสของแกง

สกัท ี ถงึแมว้า่จะอยู่ตดิกนั ก็ไมรู่ร้สของแกงวา่เป็นรสชนิดไหน ถา้อยากจะรูก้็ตอ้ง

เปลีย่นจากทพัพมีาเป็นลิ้น ฟงัแบบลิ้นกบัแกงกค็อืฟงัแลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิ เมือ่เอาไป

ปฏบิตัแิลว้ก็จะไดส้มัผสักบัรสแห่งธรรม ทีช่นะรสท ัง้ปวง ไมม่ทีางอื่น ไมม่ทีางอื่นทีจ่ะ

ทาํใหเ้ราหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ ตอ้งมกีารปฏบิตั ิ ก่อนจะปฏบิตักิต็อ้งมกีารฟงัก่อน 

ฟงัวา่จะตอ้งทาํอะไรบา้ง เมือ่ฟงัแลว้รูแ้ลว้วา่ตอ้งทาํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ี ก็ตอ้งเอาไปทาํ 

ทาํแลว้ถงึจะเกดิผลขึ้นมา ถา้ไมท่าํก็ยงัไมเ่กดิผล ก็จะไมรู่ร้สแห่งธรรมวา่ชนะรสท ัง้ปวง

นัน้เป็นอย่างไร น่ีคอืเรื่องของพวกเราทีเ่ป็นชาวพทุธ ทีม่ศีรทัธาความเชื่อมปีสาทะความ

เลือ่มใส ในพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์พวกเราน้ีถอืวา่มโีชคมวีาสนามาก ทีไ่ดม้าพบกบั

พระพทุธศาสนา พบกบัพระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ แลว้มศีรทัธาความเชื่อ เรามาครึ่ง

ทางแลว้ ดกีวา่พวกทีพ่บกบัพระพทุธพระธรรมพระสงฆแ์ลว้ ไมม่คีวามเชื่อ ไมส่นใจไม่

ศึกษา อย่าวา่แต่ปฏบิตัเิลย แมแ้ต่ศึกษาก็ไมส่นใจ พวกน้ีก็เป็นพวกทีต่ดัอนาคตของ

ตวัเอง ไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนาเลย ท ัง้ๆ ทีน่านๆ จะไดม้าพบเจอกบั

พระพทุธศาสนาสกัครัง้หน่ึง เพราะนานๆ พระพทุธศาสนาจะปรากฏขึ้นมาในโลกน้ีสกั

ครัง้หน่ึง แลว้นานๆ โอกาสทีจ่ะไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์และไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา ก็

จะเกดิขึ้นสกัครัง้หน่ึง ครัง้น้ีถอืวา่เป็นโชคลาภอนัมหาศาล โชคทีย่ิ่งใหญ่กวา่การถกู

ลอตเตอรี่รางวลัทีห่น่ึงเสยีอกี เพราะโอกาสทีจ่ะไดเ้ป็นมนุษยไ์ดพ้บกบัพระพทุธศาสนาน้ี 

มนัยากยิ่งกวา่การถกูลอตเตอรี่รางวลัทีห่น่ึงหลายลา้นเท่าดว้ยกนั ตอนน้ีเราไดเ้ป็น

มนุษยไ์ดพ้บกบัพระพทุธศาสนาแลว้ แลว้เรากมี็ศรทัธาแลว้ เรากา้วมาไกลแลว้ เหลอื

อกีกา้วเดียวเท่านั้นเอง คอืการปฏบิตัน้ีิเท่านั้นเอง  

ทาํไมไม่ปฏบิตัิกนั อยา่ประมาทนอนใจ เพราะเวลาน้ีมนัไม่มีใครกาํหนดไดว้่าจะหมด

เม่ือไหร ่ อย่างเมือ่วานน้ีก็มญีาตโิยมท่านหน่ึงทีใ่ส่บาตรอยู่เป็นประจาํ ก็ไปวา่ยนํา้แลว้

เป็นตะครวิก็จมนํา้ตายไป อายุก็ยงัไมม่ากประมาณ ๔๐ มภีรรยามลูีก ๒ คน น่ีความ

ตายมนัจะมาเม่ือไหรไ่ม่มีใครรู ้ แมแ้ต่พระเมือ่วานน้ีไปบณิฑบาตก็เกอืบจะไปชนกบัรถ

แลว้ มรีถวิง่สวนมา วิง่เขา้มาในทางของรถทีว่ิง่ไป พอดคีนขบัมนัไดส้ตมินัดงึกลบัไป 

ไมเ่ช่นนัน้ก็จะไดช้นกนัแลว้ คนขบัเมาหรอืเปลา่ก็ไมรู่ ้ หรอืหลบัในหรอืเปลา่ก็ไมรู่ ้ วิง่มา



58 
 

ดว้ยความเร็วสูง น่ีคือความตายที่รอเราอยูท่กุลมหายใจเขา้ออก มนัจะเกดิข้ึนเม่ือไหร่

เราไม่รูก้นั เราตอ้งคิดอยา่งน้ีเราจะไดไ้ม่ประมาทนอนใจ ไมเ่ช่นนัน้เราจะคดิวา่เรายงั

อายุแค่น้ียงัไปไดอ้กีหลายปี ตอนน้ีขอเทีย่วก่อน ขอความสุขจากลาภยศสรรเสรญิสุข

ก่อน ไอเ้รื่องไปนัง่พทุโธ ไปนัง่พจิารณาความแก่ความเจบ็ความตายน้ี ขอรอเวลาทีท่าํ

อะไรไมไ่ดแ้ลว้ ไปเทีย่วไมไ่ดแ้ลว้ค่อยมาว่ากนั ตอนน้ียงัเทีย่วไดข้อเทีย่วก่อน ถา้มนั

เป็นไปตามทีเ่ราวางแผนไดก้็ด ี กลวัมนัจะตายก่อนถงึเวลาทีเ่ราวางแผนไว ้ หรอืถงึเวลา

แก่แลว้ก็ไมม่กีาํลงัทีจ่ะมาปฏบิตัธิรรมแลว้ จะนัง่จะเดนิจะเหนิจะทาํอะไรก็ไมไ่หวแลว้ 

แลว้จะมาใหพ้จิารณาอยู่เนืองๆ ก็ไมม่กีาํลงัทีจ่ะพจิารณาได ้ ตอนน้ีมีกาํลงัวงัชาที่

สามารถที่จะพจิารณาธรรมต่างๆ ได ้กค็วรจะรบีทาํเสยี เวลามนัจะหมดไปเรื่อยๆ วนัละ

นิดวนัละหน่อย ท่านวา่เวลาเป็นเหมอืนกบัอสรพษิ งทูีค่อยเขมอืบเหยื่อเขา้ไปทลีะนิดที

ละนอ้ย เวลาน้ีกลนืกนิสรรพสิ่งสรรพสตัวท์ ัง้หลาย เวลาผ่านไปผ่านไปน้ี คนก็จะตายไป

ทลีะคนสองคน หายไปทลีะคนสองคน น่ีพวกเราน้ีอกีสกั ๑๐๐ ปีไมม่ใีครอยู่ในโลกน้ี

แลว้ ถกูเวลาเขมอืบกนิไปหมดแลว้ อกี ๑๐๐ ปีน้ีไมม่พีวกเรามานัง่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั

อย่างทีเ่ป็นอยู่ขณะน้ี  

ฉะนั้นอยา่ประมาท ใหร้บีใชเ้วลาอนัมีค่าน้ี ใหเ้กดิคุณเกดิประโยชน์ในขณะน้ี 

เพราะว่าพรุง่น้ีไม่รูว้า่จะมีหรอืเปลา่ น่ีคอืความไม่ประมาท ที่พระพทุธเจา้ทรงสอนให ้

พวกเราต ัง้กนั ใหเ้ราระลกึอยูเ่รื่อยๆ ว่า วนัน้ีอาจจะเป็นวนัสุดทา้ยของชีวติเรากไ็ด ้

อย่างคณะของเราก็ไดข้่าวเมือ่อาทติยท์ีแ่ลว้ทีม่คีนตายไปคนหน่ึงแลว้ ตายไปทลีะคน

สองคน เหมอืนกบัใบไมบ้นตน้ไม ้ตน้โพธิ์น้ีทกุปีมนัจะผลดัใบ ใบเก่ามนัก็จะร่วงไปหมด 

แลว้ใบใหมก่็จะโผลข่ึ้นมา พวกเราเป็นเหมอืนใบไมเ้ก่า เดีย๋วก็ตอ้งร่วงลงดนิไป เปิดทาง

ใหใ้บไมใ้หมเ่ขาออกมา ดงันัน้รบีทาํเสยีก่อนทีเ่ราจะตายกนั ถา้เราไมร่บีแลว้ มนัก็จะ

ไมไ่ดท้าํ เพราะมนัจะผดัวนัประกนัพรุ่งไปเรื่อยๆ ขออกีวนันะ ขอเลือ่นไปอกีวนั วนัน้ีก็

เลือ่นไปพรุ่งน้ี พอพรุ่งน้ีก็เลือ่นไปต่อ เลือ่นไปอยู่เรื่อยๆ แลว้มนัก็จะหมดเวลา หมด

เวลาแลว้จะมารอ้งห่มรอ้งไหเ้สยีอกเสยีใจ ก็ไมม่ใีครเขาช่วยอะไรเราได ้ดงันั้นอยา่ต ัง้อยู่

ในความประมาท รบีตกัตวงธรรมของพระพทุธเจา้ใหม้ากที่สดุเท่าที่จะมากได ้ ถา้รบีทาํ

เสยีต ัง้แต่บดัน้ี เพยีงไมก่ี่วนักี่เดอืนก็จะสามารถตกัตวงไดอ้ย่างเต็มที ่พระพทุธเจา้ก็ทรง
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รบัรองแลว้ วา่ไม ่ ๗ วนัก็ ๗ เดอืน ไม ่ ๗ เดอืนก็ ๗ ปี ธรรมที่อนัเลศิอนัประเสรฐิ 

ธรรมที่เป็นรสแหง่ธรรมที่ชนะรสทัง้ปวง จะเป็นของผูท้ี่มีความยนิดีในธรรม ผูท้ี่มีอทิธิ

บาท ๔ ต่อธรรม กค็ือมีฉนัทะวิรยิะจติตะวมิงัสาน่ีเอง ดงันัน้ขอใหท้่านท ัง้หลายจงเอา

ความไมป่ระมาทน้ี ไปเป็นเครื่องเตอืนใจสอนใจ เพือ่ใหก้ระตุน้ความเพยีรของพวกเรา 

กระตุน้ฉนัทะวริยิะจติตะวมิงัสาใหเ้กดิขึ้น เพือ่ผลอนัเลศิอนัประเสรฐิ คอืรสแห่งธรรม 

ทีช่นะรสท ัง้ปวงทีจ่ะตามมาต่อไป  

ถาม ตอนก่อนทีจ่ะเขา้พรรษา ก็ไดจ้ดุธูปแลว้ก็บอกไวว้า่ เขา้พรรษาปีน้ีจะมาปฏบิตัิ

ธรรมใหค้รบ ๓ เดอืนในวดันะคะ ทน้ีีไมท่ราบวา่แต่ละวดัเขาจะมใีหแ้ค่ ๗ วนั 

๑๕ วนัอะไรอย่างน้ีค่ะ น่ีก็ไดอ้ยู่มา ๒ ทีแ่ลว้ทีน่ี่ก็ ๗ วนั ที่ๆ  แลว้ก็ ๑๕ วนั ทน้ีี

ถา้เกดิลูกไมต่อ้งไปเทีย่วตะเวนหาจะทาํทีบ่า้นตวัเองอย่างน้ีจะไดไ้หมคะ จะผดิ

สจัจะไหมคะ  

ตอบ ก็แลว้แต่เราต ัง้สจัจะยงัไง 

ถาม ออ๋ค่ะ ถา้ต ัง้อยู่วดักต็อ้งไปวดัใช่ไหมคะ  

ตอบ จะกนิกว๋ยเตีย๋วแลว้ไปกนิขา้วผดัมนัก็... 

ถาม ค่ะ อย่างนัน้ก็ตอ้งเอาวดัต่อใหค้รบ 

ตอบ ก็ไปตัง้ก่อนทาํไม ไมไ่ปเลอืกวดัดูก่อน ไมไ่ปสาํรวจดูก่อนวา่ไปอยู่ทีไ่หนไดห้รอื

เปลา่  

ถาม ค่ะ ก็พอดหีนูกลบัจากนอกก็บนิเขา้มาเลย เลยไมท่ราบ เดีย๋วๆ จะลองไปค่ะ 

พรุ่งน้ีก็ตอ้งเสร็จจากทีน่ี่แลว้ค่ะ เขาใหอ้ยู่แค่ ๗ วนัแลว้ก็ออกก็คงไปหาทีอ่ยู่ใหม่

นะคะ ทแีรกหนูคดิวา่หนูอยู่ไดจ้ะหาเช่าอพารท์เมนตห์รอืบา้นอยู่แถวน้ี แลว้ก็มา

ฟงัหลวงพอ่ทกุวนัๆ แต่ไมไ่ดใ้ช่ไหมคะ ตอ้งเขา้วดัใช่ไหมคะ  
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ตอบ ก็ไมรู่ล้ะ คุณพูดไวย้งัไงกบัตวัคุณเองคุณกต็อ้งรู ้ มาถามเราไดย้งัไง คุณบอกจะ

รกัคนน้ีแลว้ถงึเวลาคุณไปรกัอกีคนหน่ึงน้ี มนัเป็นสจัจะหรอืเปลา่  

ถาม วนัน้ีโยมเหน็ขา่ว คณะสงฆม์มีตสิวดญตัตทิตุยิกรรมวาจาควํา่บาตรพลเอก

ประยุทธ ์ โยมขอกราบถามวา่ มคีวามหมายวา่อย่างไรคะ และเราในฐานะศิษย ์

ควรวางตวัวางจติอย่างไรคะ  

ตอบ ก็ไปถามพวกทีเ่ขาสวด เราไมรู่ว้่าเขาสวดอะไรกนั 

ถาม หนูอยากตดัภพตดัชาต ิ แต่ยงัตดัทางโลกไมไ่ดเ้จา้ค่ะ จะทาํยงัไงดคีะ ขอพระ

อาจารยแ์นะนาํเจา้ค่ะ 

ตอบ ก็ทาํไปตามทีท่าํอยู่น่ีแหละ ใจอยากอย่างหน่ึงแต่ทาํอกีอย่างหน่ึง มนัก็ขดักนัอยู่

แลว้ ปากกบัใจตอ้งตรงกนั อยากจะทาํอะไรก็ทาํตามทีเ่ราอยาก อยากจะกนิ

กว๋ยเตีย๋วแต่ไปส ัง่ขา้วผดัมนัก็ไดข้า้วผดันะ 

ถาม ถา้ทาํอาชพีขายไก่ย่างจะดไีหมครบั ผมมส่ีวนบาปไหมครบั  

ตอบ ถา้เราไม่ไปส ัง่ใหเ้ขาฆ่าหรือเราฆ่าไก่เอง ก็ไมบ่าป 

ถาม ระหวา่งปฏบิตั ิ พยายามกาํหนดอยู่กบัอริยิาบถปจัจบุนั โดยป้องกนัความคดิเขา้

มาแทรก แต่ความระวงัทาํใหเ้กดิความเครยีดจากการระมดัระวงั ขอคาํแนะนาํ

พระอาจารยค่์ะ 

ตอบ ก็อย่าไปสนใจมนั มนัเครียดก็เครยีดไป เดีย๋วมนัก็หายเอง ถา้ใจสงบแลว้เดีย๋ว

มนัก็หาย 

ถาม ตวัทีจ่ะรบัผลวา่ เรามคีวามกา้วหนา้จากการปฏบิตั ิ ทีห่ลวงพอ่ตอบเสมอคอื 

ความอยากนอ้ยลง ความโลภความโกรธความหลงนอ้ยลง มคีวามสุขมากขึ้น 

อนันัน้เป็นนามธรรม แต่ถา้มองในแงรู่ปธรรม หากเราใชช้วีติแบบธรรมชาต ิ เช่น
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ลดการอาบนํา้เหลอืวนัละครัง้ ทาํเหมอืนพระ จากเดมิอาบวนัละสองสามรอบ 

เพือ่ความสบายตวั เวลากิน ก็กนิเพือ่อยู่ ไมเ่รื่องมากเรื่องอาหาร มอีะไรก็กนิอนั

นัน้ เวลาพอเริ่มเจบ็ป่วย ไมค่ดิทีจ่ะวิง่ไปโรงพยาบาล หรอืวิง่หายา จะดูความ

เจบ็ป่วย ฝึกดูเวทนาไป ไมท่รุนทรุายเหมอืนเมือ่ก่อน เรยีกไดว้า่ไมเ่รื่องมากกบั

ชวีติความเป็นอยู่ พยายามยดึแบบพระ ส่วนเวลาเจอความทกุขใ์จมนัก็หายไป

เร็วกวา่เมือ่ก่อน ทีส่าํคญัชอบการอยู่แบบสงบๆ อยู่คนเดยีวไมอ่ยากสุงสงิกบั

ใครถา้ไม่จาํเป็น และพยายามเจรญิสต ิดงึใจใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั ถงึแมจ้ะยากแต่ก็

รูว้า่ ถา้มสีตกิ็จะไม่ค่อยมอีารมณจ์ากสิง่ทีม่ากระทบ อย่างน้ี พอจะเป็นตวัวดัได ้

ไหมคะวา่มคีวามกา้วหนา้จากการปฏบิตัค่ิะ 

ตอบ เราก็ตอ้งวดัวา่มนักา้วหนา้จากไหน จากความฟุ้ งซ่านมาสู่ความสงบมนัก็กา้วหนา้ 

มนัแลว้แต่วา่เราจะวดัจากจดุไหนไปจดุไหน ถงึจะรูว้า่มนักา้วหนา้หรอืไมก่า้วหนา้ 

เช่นถา้เราเคยมอียู่ ๑๐ ลา้นแลว้เดีย๋วน้ีได ้ ๒๐ ลา้นอย่างน้ีมนัก็กา้วหนา้ แต่ถา้

เราได ้๒๐ ลา้นตอนน้ีแต่เมือ่ก่อนเราม ี ๔๐ ลา้นมนัก็ไมก่า้วหนา้ มนัก็ถอยหลงั 

ฉะนัน้จะมาถามว่ามนักา้วหนา้หรอืไมก่า้วหนา้ คุณก็ตอ้งบอกจดุทีคุ่ณเริ่มตน้

ก่อน แลว้ถงึจดุทีคุ่ณเป็นอยู่ตอนน้ีวา่เป็นอย่างไร ถงึจะรูว้า่กา้วหนา้หรอืถอย

หลงั เพราะตรงจดุนัน้มนัเป็นไดท้ ัง้ ๒ อย่าง กา้วหนา้ก็ไดถ้อยหลงัก็ได ้เคยมอียู่ 

๔๐ ลา้นเหลอื ๒๐ ลา้นมนัก็ถอยหลงัแลว้ เคยมอียู่ ๑๐ ลา้นแลว้ม ี๒๐ ลา้นมนั

ก็กา้วหนา้ จะใหต้อบแบบยงัไง ก็ไมรู่ว้า่คุณจากจดุไหนไปสู่จดุไหน 

ถาม ทาํงานเป็นเจา้หนา้ทีฝ่่ายบคุคล ตอ้งคอยตอบคาํถามช่วยเหลอืพนกังานท ัง้วนั 

จติวุน่วายไมไ่ดพ้กั พระอาจารยม์วีธิีการแนะนาํในการรกัษาจติระหวา่งวนั 

อย่างไรบา้งคะ 

ตอบ ก็นัง่พทุโธๆ ไปเวลาไมต่อ้งคดิไมต่อ้งทาํงาน เวลาไมต่อ้งใชค้วามคดิก็พยายาม

เจรญิพทุโธๆ ไปเรื่อยๆ ลบความคดิต่างๆ แลว้ความวุน่วายความเครยีดต่างๆ ก็

จะหายไป 
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ถาม การอยู่กบัความวา่งและการอยู่กบัความรูส้กึตวั เป็นเรื่องเดยีวกนัหรอืไม ่ ถา้

ไมใ่ช่ แตกต่างกนัอย่างไร  

ตอบ การรูส้กึตวัก็รูส้กึตวั ความวา่งมนัก็วา่ง มนัคนละเรื่องกนั ความรูส้กึตวั รูว้่าวา่ง

หรอืไมว่า่ง เขาเรยีกวา่ความรูส้กึตวั ส่วนความวา่งก็คอืไมไ่ดค้ดิปรุงแต่งมนัก็วา่ง 

คงจะไมเ่ป็นตวัเดยีวกนัม ัง่ ความรูส้กึตวัก็คอืรูว้า่ตอนน้ีเราวา่งหรอืไมว่า่ง แลว้

ความวา่งก็คอืเราไมไ่ดค้ดิปรุงแต่งมนัก็วา่ง  

ถาม ถา้โยมไมไ่ดเ้ดนิก่อนนัง่ อยากทราบวา่มผีลต่อการทาํสมาธิหรอือานิสงสท์ีไ่ด ้

ต่างกนัอย่างไร หรอืไมเ่จา้คะ เพราะบางทเีวลาทีโ่ยมจะปฏบิตัมินีอ้ย 

ตอบ เรื่องเดนิเรื่องนัง่น้ีไม่ไดเ้ป็นประเดน็สาํคญั จะนัง่ก็ไดจ้ะเดนิก็ได ้ ประเดน็สาํคญั

ต่อการปฏบิตักิ็คอืสต ิ วา่มสีตหิรอืไมม่สีต ิ ดงันัน้ขอใหเ้ราสนใจอยู่กบัการเจรญิ

สต ิแลว้เราจะนัง่หรอืเดนิ ผลมนัก็จะได ้ไมไ่ดอ้ยู่ทีว่่าเดนิหรอืนัง่ ทีม่กีารเปลีย่น

อริยิาบถเพราะวา่ถา้นัง่นานๆ มนัก็เมือ่ย เมือ่ยก็ตอ้งลกุขึ้นมาเดนิ ถา้เดนิแลว้มนั

เมือ่ยก็กลบัไปนัง่ น่ีลกัษณะของผูท้ีเ่ขาปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง แต่พวกทีป่ฏบิตัิ

แบบแค่วนัละครึ่งช ัว่โมงน้ี ไมต่อ้งมากงัวลวา่จะเดนิหรอืจะนัง่ นัง่ไดเ้ลยเพราะวา่

เดนิมาเยอะแลว้ ทาํงานทาํการทาํโนน้ทาํน่ีก็เดนิไปเดนิมาอยู่ตลอดเวลา ไมเ่คย

นัง่เลย น่ีมานัง่เสยี ยกเวน้พวกทีท่าํงานนัง่อยู่กบัโตะ๊อยู่กบัเกา้อี้ท ัง้วนั ถา้มานัง่

ต่อรูส้กึวา่มนัเมือ่ยก็เดนิก่อน อนัน้ีแลว้แต่ แต่ตวัสาํคญัอยู่ทีต่วัสต ิ ตอ้งมี

พทุโธๆ ก่อนมานัง่ ถา้มาเริ่มต ัง้พทุโธตอนนัง่มนักจ็ะไมม่วีนัสงบได ้ เพราะว่ามนั

จะไมม่กีาํลงัหยุดความคิดต่างๆ ได ้ มนัตอ้งมสีตหิยุดความคดิก่อนทีจ่ะมานัง่ 

นัง่แลว้มนัถงึจะสงบได ้ 

ถาม ดฉินัป่วยเป็นมะเร็ง ถา้ก่อนทีล่มหายใจจะดบั มคีวามเจบ็ปวด มเีวทนาทาง

ร่างกายดว้ยอาการของโรค จะปฏบิตัอิย่างไรใหแ้ยกกายออกจากจติไดค้ะ 
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ตอบ ก็อย่างทีส่อนน้ี ใหค้ดิวา่ความเจบ็เป็นธรรมดา ความตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้

ความเจบ็ไปไมไ่ด ้ลว่งพน้ความตายไปไมไ่ด ้ใหท้่องอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จนหมดลม

หายใจ แลว้ใจจะไมท่กุขก์บัความเจบ็จะไมท่กุขก์บัความตาย 

ถาม เพือ่นผูป้ฏบิตับิ่นกบัเราวา่ เบือ่มากๆ ยิ่งปฏบิตัยิิง่ฟุ้ งซ่าน เราควรจะบอกเขา

อย่างไร 

ตอบ ก็บอกใหเ้ขาหม ัน่พทุโธใหม้ากๆ ทีม่นัฟุ้ งซ่านเพราะวา่มนัไมม่พีทุโธไมม่สีต ิ พอ

ไมม่สีตนิ ัง่แลว้มนัฟุ้ งซ่านก็เลยเบือ่ ไมไ่ดผ้ลนัน่เอง เพราะวา่ไมเ่จรญิสติ ไม่

เจรญิพทุโธๆ ก่อน ตอ้งพยายามขยนัพทุโธไวต้ ัง้แต่ตื่นจนหลบั บอกใหเ้ขาพอ

ลมืตามาก็ใหพ้ทุโธไปเลย อย่าไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ แลว้พอเวลานัง่มนัจะสงบ 

มนัจะไม่ฟุ้ ง 

ถาม ผมตงีตูายเพือ่ปกป้องแมวทีเ่ลี้ยงไว ้ เพราะงมูนักาํลงัจะกดัแมวจะบาปไหมครบั 

ถา้บาปควรทาํยงัไงเพือ่ไถ่บาป 

ตอบ บาป ก็ตอ้งไปเกดิเป็นงใูหเ้ขาต ี

ถาม ไดฟ้งัธรรมของพระอาจารยท์กุวนั อยากทราบวา่จะไดอ้านิสงสเ์หมอืนไปทีว่ดั

ไหมคะ 

ตอบ ฟงัทีไ่หนก็ไดผ้ลเหมอืนกนั แต่ไดม้ากไดน้อ้ยอยู่ทีก่ารฟงัวา่ฟงัแบบไหน ฟงัแบบ

ทพัพใีนหมอ้แกง หรอืฟงัแบบลิ้นกบัแกง ถา้ฟงัแบบทพัพ ี ฟงัแลว้เขา้หูซา้ยออก

หูขวาไป มนัก็หมดไป ไดป้ระโยชนใ์นขณะทีฟ่งั แต่ไมไ่ดป้ระโยชนเ์พิม่จากการ

นาํเอาไปปฏบิตั ิ ถา้ตอ้งการไดป้ระโยชนม์ากกวา่จากการทีไ่ดย้นิไดฟ้งั ก็ตอ้ง

นาํเอาไปปฏบิตั ิ ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการไดย้นิไดฟ้งั ก็คอืไดย้นิธรรมทีเ่ราไม่เคย

ไดย้นิไดฟ้งัมาก่อน ๒. ถา้ธรรมทีเ่ราเคยไดย้นิไดฟ้งัแลว้ พอฟงัซํา้อกีก็จะเกดิ

ความเขา้ใจดขีึ้น ก็จะกาํจดัความสงสยัไปได ้ แต่ยงัอาจจะไมส่ามารถทาํใหเ้รา
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หลดุพน้ได ้ เพราะมนัเป็นผลชัว่คราว ช ัว่ในขณะที่ฟงั ถา้อยากจะใหห้ลดุพน้จาก

ความทกุขท์ีเ่รายงัตดิอยู่ เราก็ตอ้งนาํเอาไปปฏบิตัต่ิอ  

ถาม เวลาเรานัง่สมาธิ แลว้เหน็ความคดิตวัเราเอง คดิฟุ้ งซ่าน เราควรจะนัง่ต่อไป หรอื

ควรถอนออกจากสมาธิก่อน แลว้จงึกลบัมานัง่ใหม่  

ตอบ ก็แลว้แต่เรา เราจะทาํยงัไงก็สุดแทแ้ต่ ถา้จะทาํทีด่นี ัง่ต่อไปไดแ้ลว้บรกิรรมพทุโธ

ได ้มนัน่าจะดกีวา่ เพราะวา่ถา้เราบรกิรรมพทุโธได ้ความสงบก็จะตามมา  

ถาม เวลานัง่สมาธิใชเ้วลาประมาณ ๕-๑๐ นาทจีติก็สงบน่ิง ไมค่ดิเรื่องอื่นนอกจากพทุ

โธ เบาสบาย แต่ก็ยงัรบัรูถ้งึเสยีง หรอืเหตกุารณภ์ายนอกอยู่ ถา้เป็นเสยีงก็จะ

เบากวา่ปกต ิเช่นน้ีถอืวา่ไดเ้ขา้สู่สมาธิหรอืยงัคะ 

ตอบ ก็ไดเ้ขา้สู่ในระดบัหน่ึง ยงัไมไ่ดเ้ขา้เต็มที ่ ก็ควรจะบรกิรรมพทุโธต่อไป จนมนัไม่

รบัรูเ้รื่องราวต่างๆ เลย เหลอืแต่สกัแต่วา่รูเ้พยีงอย่างเดยีว  

ถาม การทีบ่างคนนอนไมรู่ส้กึตวั จติของเขาจะทรมานอยู่ในกายหรอืไม ่ น่าจะเป็น

ผูป่้วยครบัพระอาจารย ์ในกรณีนอนไมรู่ส้กึตวั 

ตอบ เราก็ไมรู่เ้หมอืนกนั ตอ้งถามเขาดู มาถามเรา 

ถาม ทีบ่า้นแม ่ ทกุวนัพระจะไหวผ้ลไมข้องคาวหวาน แต่บา้นผมไหวท้กุวนัพระ

เหมอืนกนั แต่ไหวพ้วงมาลยันํา้เปลา่ อยากทราบวา่จาํเป็นตอ้งไหวอ้ย่างทีแ่มท่าํ

ไหมครบั และมคีวามสาํคญัหรอืเปลา่ 

ตอบ ไหวอ้ะไรนะ ไหวพ้ระ หรือไหวพ้รหม ไหวเ้จา้ หรอืไหวอ้ะไร 

ถาม ไหวพ้ระบนหิ้ง 

ตอบ พระบนหิ้งท่านไมไ่ดใ้หไ้หวด้ว้ยผลไม ้ ไม่ไดใ้หไ้หว ้ ท่านใหไ้หวด้ว้ยการปฏบิตั ิ

ปฏบิตับูิชา นัง่หลบัตาต่อหนา้พระพทุธรูปแลว้ก็พทุโธๆ ไป น่ีคอืการไหวท้ี่
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แทจ้รงิ ถา้ไหวแ้บบขี้เกยีจก็แบบจดุดอกไมธู้ปเทยีนแลว้ก็ไปนอน อย่างน้ีเรียกวา่

ไหวแ้บบขี้เกยีจ ถา้ไหวแ้บบขยนักต็อ้งนัง่หลบัตาพทุโธๆ ไป แลว้ผลจะได ้

ต่างกนั  

ถาม ใชร้ะลกึทีค่วามวา่ง หรอืความรูส้กึพรอ้ม ทาํความรูส้กึตวัเบาๆ หรอืเปลา่เจา้คะ 

ตอบ ออ้ เราทาํไมไ่ดห้รอก ความวา่งหรอืความเบาๆ น้ี มนัเกดิจากการทีเ่รามสีตจิด

จ่ออยู่กบัอารมณเ์ดยีว เช่นอยู่กบัพทุโธๆ ไป แลว้เดีย๋วมนัก็วา่งขึ้นมาเอง เดีย๋ว

มนัก็เบาเอง ไมใ่ช่เราจะมานัง่นึกใหม้นัวา่งใหม้นัเบาน้ี มนัเป็นไปไม่ได ้ตอ้งใชส้ติ

เป็นตวักาํกบัจติ ไมใ่หไ้ปคดิปรุงแต่งต่างๆ แลว้ความวา่งก็จะเกดิ ความเบาก็จะ

เกดิตามมา 

ถาม ทาํไมดฉินัสวดมนตแ์ลว้เสยีงมนัจงึดบัไป ไมไ่ดย้นิเสยีงของตวัเองทีก่าํลงัสวด 

ตอบ ก็หยุดสวดหรอืเปลา่ 

ถาม ในการปฏบิตัแิบบดูจติ เราใชอ้ะไรมาเป็นผูดู้ เมือ่เรามจีติดวงเดยีว และเป็นผูถ้กู

ดู 

ตอบ ออ้ เราตอ้งใชส้ติเป็นตวัดู ตอ้งใชพ้ทุโธ พอจติสงบแลว้เรากจ็ะเหน็ตวัจติ ถา้จติ

ยงัไมส่งบเราจะไมเ่หน็ตวัจติ เรายงัดูจติไมไ่ดถ้า้จติยงัไมส่งบ ฉะนัน้ตอ้งทาํจติให ้

สงบก่อน ใชส้ตหิยุดความคดิปรุงแต่ง ใหจ้ติสงบพอจติรวมแลว้ก็จะเหน็ตวัจติ 

เหน็ตวัรู ้แลว้หลงัจากนัน้เราก็คอยดูมนัไป ดว้ยสติ 

ถาม ผมนัง่สมาธิแลว้ตดิในอารมณส์มาธิ ทาํอย่างไรจะออกไดโ้ดยไมใ่หต้ดิในสมาธิ 

เพราะนัง่ไดน้านเป็นช ัว่โมงแลว้ตดิ แต่ออกไมเ่ป็น 

ตอบ แลว้ตอนน้ีมาพดูไดย้งัไงละ่ ถา้ตดิมนัก็ตอ้งไม่ออกส ิ ออกแลว้จะมาวา่ตดิได ้

ยงัไง 
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ถาม คงลกัษณะวา่อยากออกแบบเป็นข ัน้ตอน ไมใ่ช่วา่ออกเลยนะครบัพระอาจารย ์ 

ตอบ ออ้ไมต่อ้งหรอก เขา้ไปก็เพือ่ใหม้นัน่ิง เมือ่มนัน่ิงแลว้จะไปออกมาทาํไม ก็ปลอ่ย

มนัออกมาเอง ถา้มนัยงัไมอ่อกกป็ลอ่ยมนัอยู่ไปอย่างนัน้ ดจีะตายไป ถา้มนัเป็น

สมาธิจรงิๆ ไม่มใีครอยากจะออก เหมอืนคนเขา้ไปอยู่ในหอ้งแอร ์ แลว้อยากจะ

ออกมาอยู่ขา้งนอกรอ้นๆ หรอืเปลา่ ไมอ่ยากหรอก นอกจากมธุีระปะปงั มคีวาม

จาํเป็นจะตอ้งออกมาเท่านัน้เอง 

ฉนัใดการเขา้สมาธิ ก็เหมอืนกบัการเขา้หอ้งแอร ์ ถา้เขา้ไปในสมาธิแลว้อยากจะ

ออก ก็แสดงวา่มนัไมใ่ช่สมาธิแลว้ คงจะเป็นคุกมากกวา่ พอเขา้ปุ๊ บก็อยากจะ

ออกทนัทเีลย ฉะนัน้ถา้เป็นสมาธิจรงิแลว้มนัไมอ่ยากจะออกหรอก แต่มนัตอ้ง

ออก ทน้ีีจะอยู่นานหรอืไมน่านก็แลว้แต่กาํลงัของสต ิ คนทีม่กีาํลงัดีๆ  ก็วา่

เขา้ฌานไดท้ ี ๗ วนั ๑๐ วนั แสดงวา่สตเิขามกีาํลงัมาก สามารถทาํใจใหน่ิ้งให ้

สงบไดน้าน ถา้มสีตนิอ้ยเดีย๋วสูก้าํลงัของตณัหา ความอยากไมไ่ด ้ ความอยาก

มนัจะดูรูปเสยีงกลิน่รส มนัก็จะดนัจติใหอ้อกมาเอง ฉะนัน้ไมต่อ้งกลวัหรอกวา่

จะอยู่ในนัน้ ขอใหอ้ยู่นานๆ เถดิ อยู่ไดน้านเท่าไหร่ยิ่งด ี อย่าไปอยากออกมา 

ออกมามนัรอ้นจะตายไป อยู่ขา้งในเยน็สบายไมอ่ยู่ แลว้นัง่สมาธิไปทาํไม 

ถาม คงเป็นลกัษณะวา่ มหีลายๆ สาํนกัทีช่อบบอกวา่ ระวงัตดิสมาธินะอะไรอย่างน้ี

แลว้ก็กลวั 

ตอบ พวกน้ีไมเ่คยเจอสมาธิกนั ไปกลวัตดิสมาธิทาํไม ทีต่ดิสมาธิไมด่ตีรงทีว่า่มนัไม่

ไปเจรญิปญัญาต่อ มนัไม่กา้วหนา้ต่อเท่านัน้เอง แต่ตดิสมาธิก็ด ีไปเป็นพรหมจะ

เสยีหายตรงไหน เพยีงแต่วา่มนัไม่ไดไ้ปเป็นพระอริยบคุคล ถา้ตดิสมาธิมนัก็เป็น

พรหมไปเรื่อยๆ ถา้อยากจะเป็นพระอรยิบคุคล ตดัภพตดัชาตกิ็ตอ้งออกมา

เจรญิปญัญา ถงึจะเรยีกวา่ไมต่ดิสมาธิ 
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ถาม ถา้จบัอารมณท์ีส่งบน่ิง เหมอืนเมือ่วานทีน่ ัง่ฟงัธรรมะบนเขา แลว้มลีมเยน็มา

กระทบกาย แลว้ใจมนัสุข ถา้จะจบัความสุขเยน็แบบน้ี มาเป็นอารมณนึ์กแทนคาํ

ภาวนาไดไ้หมคะ 

ตอบ ไมไ่ดห้รอกมนัเป็นอดตีไปแลว้ เราตอ้งต ัง้อยู่ในปจัจบุนั ใหจ้ติอยู่กบัอารมณใ์ด

อารมณห์น่ึง อย่าไปคดิถงึอารมณใ์นอดตี คดิแลว้มนัเป็นความปรุงแต่งไป แลว้

มนัก็จะไมส่งบ มนัก็จะไมเ่ยน็ ฉะนัน้เราตอ้งมสีตอิยู่กบัอารมณใ์ดอารมณ์หน่ึง 

ตอนนัน้คราวทีแ่ลว้มนัเกิดจากการฟงัธรรม เราก็ลองเปิดธรรมฟงัดูต่อไป อยู่กบั

การฟงัธรรมแลว้เดีย๋วมนัก็เยน็มนัก็สงบเอง แต่อย่าไปนึกถงึอารมณเ์ยน็อารมณ์

สงบแลว้จะ คลา้ยๆ เหมอืนกบัวา่ สรา้งมนัขึ้นมาจากความคดิน้ีไมไ่ด ้ มนัไมไ่ด ้

เกดิจากความคดิ มนัเกดิจากการไมค่ดิ 

ถาม ขออาจารยแ์นะนาํวธิีการพจิารณาแยกกายเป็นธาต ุตอนนัง่สมาธิค่ะ 

ตอบ ตอนนัง่สมาธิไมใ่หแ้ยกกาย นัง่สมาธิใหม้นัน่ิงใหม้นัสงบ ไมใ่หม้นัคดิ เวลาออก

จากสมาธิแลว้ค่อยมาคิดแยกกาย พจิารณากายว่าเป็นดนินํา้ลมไฟ เพราะอะไร 

เพราะถา้ไมก่นิดนินํา้ลมไฟเขา้ไปมนัก็จะมอีาการ ๓๒ น้ีหรอืเปลา่ ถา้ไมก่นิขา้ว

เขา้ไป ร่างกายมนัจะโตมาเป็นแบบน้ีไดห้รอืเปลา่ ขา้วมนัก็ดนินํา้ลมไฟน่ีแหละ 

ขา้ว ผกั นํา้ เน้ือ ลมหายใจน่ี มนัก็ดนินํา้ลมไฟ เวลาเรากนิขา้วก็เรยีกวา่เป็นการ

เตมิธาต ุ เตมิเครื่องทีจ่ะมาเสรมิอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย ถา้เป็นเดก็ก็ใหม้นัโต

ขึ้น ใหม้นัใหญ่ขึ้น ผมยาวขึ้น ถา้เราเกดิมาจากทอ้งแมแ่ลว้ไมก่นิไมด่ืม่น้ี มนัจะ

โตขึ้นมาไดห้รอืเปลา่ แลว้สิง่ทีท่าํใหม้นัโตคอือะไร ก็ขา้ว ผกั เน้ือ นํา้ ลมหายใจ 

ของพวกน้ีมนัก็เป็นธาตทุ ัง้น ัน้ ดนินํา้ลมไฟ แลว้เวลาตายไปร่างกายมนัหายไป

ไหน มนัก็หายไปกบัธาตไุมใ่ช่หรอื นํา้ก็ไปทาง ลมก็ไปทาง ไฟก็ไปทาง ดนิก็ไป

ทาง ก็น่ีคอืร่างกายของเรา ก็คอืการรวมตวัของธาต ุ ๔ และการแยกตวัของธาต ุ

๔ รวมกนัก็เรยีกวา่เกดิ พอแยกกนัก็เรยีกวา่ตาย เท่านัน้เอง ไมม่อีะไรมากไป

กวา่นัน้  
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ถาม ใช่ครบัผมอยากไปต่อ มาข ัน้ปญัญา ผมนัง่มนัตดิสุขอารมณ์ขณะนัน้มนัสุขมาก

เกดิปีต ิ ใครจะมาซื้อ ๕๐๐ ลา้นผมก็ไม่ขาย ขณะนัน้ผมพดูกบัตวัเอง ผมจะมา

ข ัน้ปญัญา ไดอ้ย่างไรครบั  

ตอบ เวลาออกจากสมาธิมาก็ให ้ พจิารณาอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ในทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รา

ไปยดึไปตดิอยู่ ทีเ่ราไปคดิวา่เป็นของเรา ทีเ่ราไปพึง่มนัใหค้วามสุขกบัเรา ถา้เรา

พึง่มนัก็ตอ้งพจิารณาวา่มนัเป็นทกุข ์ ถา้เราพึง่ยศก็พจิารณาวา่มนัเป็นทกุข ์ เพือ่

เราจะไดไ้ม่ไปพึง่มนั เมือ่เราไม่ไปพึง่มนัแลว้ เราก็จะไดห้ลดุพน้จากความทกุข ์ที่

เกดิจากการไปพึง่ในสิง่ทีไ่มใ่ช่เป็นของเรา ไปพึง่ในสิง่ทีม่นัไมเ่ทีย่งทีจ่ะตอ้งจาก

เราไป ตอ้งพจิารณาทกุอย่างทีเ่รากาํลงัมอียู่ตดิอยู่น่ี มอีะไรโยนทิ้งไปเลย นาฬกิา 

ถา้ไมจ่าํเป็น สรอ้ยเพชร อะไรก็โยนทิ้งไป ยกใหค้นอื่นไป เอาไปทาํบญุ สมยั

หลวงตาท่านทาํทองคาํช่วยชาตน้ีิ บางคนถอดสรอ้ยถวายท่านเลย ถอดแหวน

ถวายเลย เพราะฟงัแลว้ไมรู่ห้อ้ยไปทาํไมใส่ไปทาํไม เพราะความหลงคดิว่าเป็นที่

พึง่ หารูไ้มก่าํลงัหอ้ยงอูยู่ทีค่อน่ีเอง เวลาหายไปรอ้งห่มรอ้งไหก้นิไมไ่ดน้อนไม่

หลบัเลยใช่ไหม เวลามนัจากเราไปน้ีเขาเรยีกอนิจจงั มองไมเ่หน็อนิจจงั ฉะนัน้

อย่าไปยดึไปตดิกบัอะไรเพราะมนัจะตอ้งจากเรา เวลาจากเราก็รอ้งห่มรอ้งไห ้

อย่างเมือ่เชา้น้ีแฟนของคนตายใส่บาตรน้ี ธรรมดาเจอเขาน่ียิ้มแยม้แจ่มใส พอ

วนัน้ีใส่บาตรหนา้ตานองหนา้เลย เสยีแฟนไป 

ถาม ขอใหพ้ระอาจารยแ์นะนาํการฝึกดูลม ขณะนัง่สมาธิ มวีธิีปฏบิตัอิย่างไร ตอ้งตาม

ลมไปหรอืไม ่

ตอบ ไมต่อ้งตามลม ใหดู้ลมทีจ่ดุเดยีว จดุทีม่นัสมัผสัเขา้ออก แถวบรเิวณปลายจมกู

หรอืเหนือรมิฝีปากขึ้นมา ใหดู้ตรงนัน้ เวลาลมเขา้เราก็จะรูว้่ามนัมกีารสมัผสัตรง

นัน้ เขา้ก็รูอ้อกก็รู ้ ไมต่อ้งตามเขา้ตามออก เหมอืนยามทีเ่ฝ้าประตู ใหย้นือยู่ ให ้

ดูทีต่รงประตูแลว้นบัคนเขา้คนออก ไมต่อ้งตามเขา้ คนน้ีเขา้ไปก็เดนิก็ตามเขาเขา้

ไปเดีย๋วคนออกก็มองไมเ่หน็เลย ฉะนัน้อยู่ทีเ่ดยีว ไมต่อ้งไปทาํอะไรกบัลมนะ 

ลมเขา้ก็รูว้่าเขา้ ลมออกก็รูว้า่ออก ลมส ัน้ก็รูว้า่ส ัน้ ลมยาวก็รูว้า่ยาว ลมหยาบก็รู ้
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วา่หยาบ ลมละเอยีดก็รูว้า่ละเอยีด ลมหายไปลมหมดไปก็ใหรู้เ้ฉยๆ อย่าไป

ตื่นเตน้ตกใจ แลว้เดีย๋วมนัจะรวมเขา้สู่ความสงบของมนัเอง 

ถาม ชอบนัง่สมาธิแต่ไมช่อบสวดมนต ์ปฏบิตัอิย่างหน่ึงอย่างใดไดไ้หมเจา้คะ 

ตอบ ได ้ ถา้นัง่สมาธิไดก้็ไมต่อ้งสวดมนต ์ คนทีส่วดมนตส่์วนใหญ่เพราะเขายงันัง่

สมาธิไมไ่ด ้เขาก็เลยตอ้งการใชก้ารสวดมนตเ์ป็นการแทนนัง่สมาธิไปก่อน เพราะ

การสวดมนตก์็จะทาํใหม้สีต ิทาํใหใ้จไมฟุ่้ งซ่าน ทาํใหใ้จเยน็ ใจสงบ เพยีงแต่ยงั

ไมร่วมเท่านัน้เอง ถา้ตอ้งการใหร้วมน้ีตอ้งนัง่สมาธิแลว้ก็อยู่กบัอารมณเ์ดยีว อยู่

กบัพทุโธไปหรอือยู่กบัลมหายใจไป จติถงึจะรวมไดเ้พราะเราตอ้งการใหเ้ป็นหน่ึง 

มนัก็เลยตอ้งมอีารมณเ์ดยีว ศพัท ์ เอกคัคตารมณ ์ มพีทุโธอย่างเดยีว หรอืมลีม

หายใจอย่างเดยีว แลว้มนัก็จะรวม แต่ถา้นัง่แลว้มนัอดึอดัแสดงว่าสตสูิก้เิลส

ไมไ่ด ้ กเิลสมนัชอบคดิ ก็เลยใหม้นัมาคดิทางการสวดมนตแ์ทน การสวดมนตก์็

เป็นการคดิอย่างหน่ึง สวดไปจนกระท ัง่มนัเหน่ือยไมอ่ยากจะสวดก็แสดงวา่กิเลส

มนัหมดแรง พอหมดแรงสวดก็ดูลมต่อไปได ้ ดูลมแลว้เดีย๋วมนัก็จะสงบ มนัก็

จะรวมได ้ ฉะนัน้การสวดมนตก์บัการนัง่สมาธิน้ี มนัก็เป็นการปฏบิตัต่ิอเน่ืองกนั 

แต่ถา้เรานัง่สมาธิไดโ้ดยทีไ่มต่อ้งสวดเราก็ไมต่อ้งสวด แต่ถา้นัง่แลว้มนัอดึอดัมนั

ไมย่อม มนัอยากจะคดินูน้คดิน่ีก็ใหม้นัมาสวดมนตแ์ทน 

ถาม ถงึแมว้า่สาํหรบับคุคลทีไ่มค่่อยสวดมนต ์ ไมค่่อยนัง่สมาธิละ่ครบัพระอาจารย ์

ตอ้งปฏบิตัอิย่างไรครบั 

ตอบ ก็เปิดทวีดูีส ิ 

ถาม คอืใหป้ฏบิตัไิดน้ะครบั 

ตอบ มอีกีวธิีหน่ึง คอืใหฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมไป ฟงัธรรมก็จะทาํใหใ้จสงบได ้ อานิสงส์

ของการฟงัธรรมก็คอืทาํใหจ้ติใจสงบผ่องใส ถา้ฟงัแลว้ใจไม่ไปคดิเรื่องอื่นนะ 

ตอ้งฟงัอย่างจดจ่อ อย่างต่อเน่ือง ก็จะไดส้มาธิ คนบางคนถงึนิยมฟงัธรรมกนั 
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เพราะฟงัแลว้ทาํใหใ้จสงบ แลว้ก็เกดิปญัญาขึ้นมาดว้ย แต่ยงัเป็นปญัญาข ัน้ตน้ 

คอืสุต-ตมยปญัญา ทีจ่ะตอ้งนาํเอาไปพฒันาใหเ้ป็นจนิตาฯและเป็นภาวนามย

ปญัญาต่อไป ก็คอืน่ีวนัน้ีฟงัแลว้บอกใหพ้จิารณาอย่างเนืองๆ ความแก่ความเจบ็

ความตาย เป็นธรรมดาลว่งพน้ไปไมไ่ด ้ เอาไปพจิารณาต่อก็เรยีกวา่เป็นจนิตามย

ปญัญา พอพจิารณาไปเรื่อยๆ จนกระท ัง่จติวางเฉยได ้ อเุบกขาได ้ ก็เป็น

ภาวนามยปญัญาขึ้นมา ต่อไปก็จะไมก่ลวัความแก่ความเจบ็ความตาย เพราะเรา

จะเฉยกบัมนั 

ถาม เวลาเขา้วดัถอืศีล ใจน่ิงสงบไมค่ดิฟุ้ งซ่าน แต่พอกลบับา้นใจก็ไมส่งบ มแีต่ความ

ตอ้งคดิเป็นเพราะอะไรคะ และควรทาํอย่างไร 

ตอบ เพราะเหตกุารณร์อบตวัเรามนับงัคบัใหเ้ราคดิ มนัมเีรื่องราวต่างๆ ทีเ่ราจะตอ้งทาํ 

เวลาทาํอะไรก็ตอ้งใชค้วามคดิ ถา้ไมอ่ยากจะเจอก็อย่ากลบัไป อยู่วดัไปนานๆ 

บวชไปเลย ไมต่อ้งกลบั ถา้อยู่ทีว่ดัยงัวุน่วายก็ไปอยู่คนเดยีว อยู่วดัถา้อยู่กบัคน

หลายคนก็อาจจะยงัมเีรื่องมรีาวได ้ แต่อยู่วดัไมน่่าจะมเีรื่องหรอก ถา้มเีรื่องก็

แสดงวา่ใจเราไมส่งบ เราควบคุมใจเราไมไ่ด ้ อยู่กบัพทุโธไมไ่ด ้ ก็เลยไปอยู่กบั

เรื่องนัน้เรื่องน้ีกบัคนนัน้คนน้ี ฉะนัน้ตอ้งมสีต ิ ถา้อยู่มสีตแิลว้อยู่ทีไ่หนก็พออยู่

ได ้ถา้ไมม่สีตอิยู่ทีไ่หนก็มเีรื่องท ัง้นัน้แหละ  

ถาม สวดมนตห์ลงัเทีย่งคนืไดไ้หมคะ เพราะหนูทาํงานเลกิดกึมากไมม่เีวลา  

ตอบ เวลาสวดมนตน้ี์สวดไดท้ ัง้วนัท ัง้คนื เซเวน่ อเีลฟเว่น ๒๔ ช ัว่โมง 

ถาม ผมเคยนัง่และนอนสมาธิ เคยเหน็ร่างตวัเองประมาณ ๕ วนิาท ีผมกลวัตาย ผม

ลมืตาจากนัน้ก็ไมเ่ป็นอกีเลย อาการแบบน้ี มนัดไีหมครบั และมโีอกาสตายไหม

ครบั 

ตอบ เหน็หนา้อยู่ตลอดเวลาไมเ่หน็กลวั เวลาลมืตาก็เหน็หนา้อยู่ พอหลบัตาเหน็ร่าง

กลบัไปกลวั มนัเป็นยงัไงน่ี  
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ถาม อปุกเิลส ๔ หมายถงึอะไรครบั 

ตอบ ไปถามดอกเตอรกู์เกลิไดเ้ลย 
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