
 

 

 

 

 

 

โดย พระจลุนายก (สุชาต ิอภชิาโต) 

วดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร 

  ในพระบรมราชูปถมัภ ์

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี

พมิพแ์จกเป็นธรรมทาน 

www.kammatthana.com 

www.phrasuchart.com 

www.facebook.com/Abhijato 

กาํลงัใจ ๑๖ 

 

 

กาํลงัใจ ๗๖ 
(จุลธรรมนําใจ ๔๘) 

 

http://www.kammatthana.com/
http://www.phrasuchart.com/
http://www.facebook.com/Abhijato


1 
 

 

 

 

 

ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะพมิพห์นงัสอืเลม่น้ีแจกเป็นธรรมทาน 

ท่านสามารถพมิพไ์ดโ้ดยไมต่อ้งขออนุญาตแต่อย่างใด 

โดยใหถ้อืตามหลกัธรรมทีแ่สดงไวว้า่ การใหธ้รรมะ ชนะการใหท้ ัง้ปวง 



2 
 

สารบญั 

กณัฑท์ี่ หนา้ 

๕๐๘  ข ัน้ตอนการปฏบิตัทิีจ่ะไดม้รรคผล 3 

๕๐๙  องคแ์ทนพระศาสดา 26 

๕๑๐  ประโยชนจ์ากการฟงัธรรม 53 

๕๑๑  พละ ๕ 75 

 
 



3 
 

กณัฑท์ี่ ๕๐๘ 

ขัน้ตอนการปฏบิตัทิี่จะไดม้รรคผล 
๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๙ 

การปฏบิตัธิรรมเพือ่ใหไ้ดม้รรคใหไ้ดผ้ล ใหไ้ดห้ลุดพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ผูป้ฏบิตัิ

จาํเป็นจะตอ้งปฏบิตัิใหถ้กูตอ้ง เพราะวา่ถา้ไม่ปฏบิตัิใหถ้กูตอ้ง ผลกจ็ะไม่เกดินัน่เอง 

ดงันัน้ผูป้ฏบิตั ิ ก่อนจะปฏบิตัจิงึควรศึกษาใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแทว้า่ การปฏบิตัเิพือ่ให ้

หลดุพน้จากความทกุขน์ ัน้ปฏบิตักินัอย่างไร ในพระธรรมคาํสอน พระพทุธเจา้กไ็ดท้รง

แสดงไวด้งัน้ี สมาธทิี่ศีลอบรมไดดี้แลว้ ยอ่มมีอานิสงสม์าก มีประโยชนม์าก ปญัญาที่

สมาธิอบรมไดดี้แลว้ ยอ่มมีอานิสงสม์าก ยอ่มมีประโยชน์มาก จติที่ไดร้บัการอบรมจาก

ปญัญาไดดี้แลว้ ยอ่มหลดุพน้จากความทกุขโ์ดยถา่ยเดียว น่ีคอืหลกัของการปฏบิตัิ

ธรรม ทีไ่ดท้รงแสดงไวเ้ป็นข ัน้เป็นตอนวา่ ศีลเป็นผูอ้บรมสมาธิ สมาธิเป็นผูอ้บรม

ปญัญา ปญัญาเป็นผูท้าํใหจ้ติไดห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย  

น่ีคือหลกัที่ผูป้ฏบิตัคิวรคาํนึงเสมอ อยา่ขา้มขัน้อยา่ขา้มตอน เวลาปฏบิตัติรวจดูว่า

ตอนน้ีกาํลงัมีอะไรหรอืไม่มีอะไร เช่นเบื้องตน้มศีีลหรอืยงั ศีลของผูป้ฏบิตัน้ีิก็ตอ้งเป็น

ศีล ๘ ขึ้นไป ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ หรอืศีลสามรอ้ยกวา่ น่ีคอืศีลของผูป้ฏบิตัธิรรม 

ศีลบรสุิทธิ์หรอืยงั หรอืยงัขาดๆเกนิๆอยู่ ถา้ศีลไม่บรสุิทธิ์จะไปอบรมใหส้มาธินัน้สงบได ้

อย่างไร น่ีคอืสิง่ทีผู่ป้ฏบิตัคิวรจะดูตนเอง ในการปฏบิตั ิขัน้ตน้ตอ้งมีศีลที่บรสิุทธิ์ ก็คอื

ศีล ๘ ไมฆ่่าสตัว ์ไม่ลกัทรพัย ์ละเวน้จากการประพฤตใินเรื่องของกาม ไมพ่ดูปด ไมพ่ดู

เพอ้เจอ้ ไมพ่ดูคาํหยาบ ไมพ่ดูส่อเสยีด ไม่ดืม่สุรายาเมา ไม่รบัประทานอาหารหลงัจาก

เทีย่งวนัไปแลว้ ไมดู่ภาพยนตรม์หรสพบนัเทงิ หรอืไปท่องเทีย่วตามแหลง่บนัเทงิต่างๆ 

เช่นเทีย่วกลางคนื ไมแ่ต่งเน้ือแต่งตวัแต่งหนา้ทาปาก ดว้ยเสื้อผา้อาภรณ์เครื่องนุ่งห่ม

วจิติรพศิดาร เสรมิความงามเสรมิดว้ยการทาํเผา้ทาํผมทาํหนา้ทาํตา ใชน้ํา้มนัใชน้ํา้หอม

ต่างๆ และไมน่อนบนฟูกหนาๆ นอนบนเตยีงใหญ่ๆ น่ีคอืศีลข ัน้ตํา่ของผูป้ฏบิตั ิก็คอืศีล 
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๘ เหมาะกบัผูท้ีค่รองเรอืน ทีเ่รยีกวา่อบุาสกอบุาสกิา ทีจ่ะนาํเอาไปปฏบิตั ิถา้เป็นนกับวช

สามเณรก็จะถอืศีล ๑๐ จะเพิม่อกีขอ้หน่ึงก็คอืการไมแ่ตะตอ้งเงนิทอง ส่วนศีลขอ้ ๗ ก็

จะแบ่งเป็น ๒ ขอ้ ขอ้ทีเ่กี่ยวกบัการดูมหรสพบนัเทงิ ท่องเทีย่วไปตามสถานทีต่่างๆ อกี

ขอ้หน่ึงก็เป็นการแต่งหนา้ทาปากแต่งเน้ือแต่งตวั น่ีก็คอืศีล ๑๐ ศีลของสามเณร แลว้ศีล

ของพระภกิษุก็ ๒๒๗ ขอ้ ภกิษุณีก็สามรอ้ยกวา่ขอ้ น่ีคอืสิง่ทีจ่ะมาสนบัสนุนหรอือบรม

ใหม้สีมาธิเกดิขึ้นมา  

สมาธิทีไ่ดร้บัการอบรมดว้ยศีล ย่อมมอีานิสงสม์าก ย่อมมปีระโยชนม์าก เพราะจะ

สามารถนาํเอาไปอบรมปญัญาไดอ้กีข ัน้หน่ึงนัน่เอง ข ัน้แรกตอ้งมศีีล ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล 

๒๒๗ หรอืศีลสามรอ้ยกวา่ขอ้ ต่อจากนัน้เม่ือมีศีลที่บรสิทุธิ์แลว้ กจ็ะมาเจรญิสติเพื่อให ้

เกดิสมาธิข้ึนมา สมาธิน้ีก็มอียู่ ๒ ระดบั ระดบัแรกเรยีกวา่ขณิกสมาธิ ระดบัที ่๒ เรยีก

วา่อปัปนาสมาธิ ขณิกสมาธิก็คอืความสงบชัว่เดีย๋วเดยีว ซึง่มกัจะเป็นผลของผูท้ีป่ฏบิตัิ

ใหม่ๆ  ใหม่ๆ น้ีจะไดข้ณิกสมาธิก่อน จติจะรวมลงตัง้อยู่ไมน่าน แลว้ก็จะถอนออกมา 

เน่ืองจากกาํลงัของสตทิีค่วบคุมจติใหอ้ยู่ในความสงบนัน้ ยงัมกีาํลงัไมม่ากพอ ก็เลยอยู่

ไดเ้พยีงเดีย๋วเดยีวแลว้ก็ถอนออกมา ตอ้งพฒันาจากขณิกสมาธิใหไ้ปเป็นอปัปนาสมาธ ิ

ก็คอืตอ้งเจรญิสตใิหม้ากยิ่งขึ้น ใหต่้อเน่ืองตลอดเวลาไม่ใหเ้ผลอ ไมใ่หไ้ปอดตีไมใ่หไ้ป

อนาคต ไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี สิง่น ัน้สิง่น้ี คนนัน้คนน้ี ถา้มกีารคดิปรุงแต่งแลว้

จติจะรวมไม่ได ้จติจะสงบไมไ่ด ้ 

จติตอ้งจดจอ่อยูก่บัอารมณ์เดียว เช่นอยู่กบัคาํบรกิรรม พทุโธๆไป หรอือยู่กบัการดูลม

หายใจเขา้ออก ไมจ่าํเป็นจะตอ้งใชพ้ทุโธกาํกบักบัการดูลมหายใจเขา้ออก สามารถ

แยกกนัได ้ ใชอ้ย่างใดอย่างหน่ึงได ้ เพราะบางเวลาอาจจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารบรกิรรมใหถ้ี่

ขึ้น ก็จะไมส่ามารถทีจ่ะผูกคาํบรกิรรมไวอ้ยู่กบัลมหายใจได ้ เพราะลมหายใจน้ีจะไม่

หายใจเร็ว จะหายใจตามปกต ิ ถา้ตอ้งการใหบ้รกิรรมเร็ว เพือ่ทีจ่ะไดก้าํจดัความคิด

ต่างๆ ทีค่อยสอดแทรกเขา้มา ถา้มาใชค้าํบรกิรรมพทุโธผูกไวก้บัลมหายใจ ก็จะไม่

สามารถทีจ่ะเร่งคาํบรกิรรมใหถ้ีข่ึ้นได ้ ดงันัน้ผูป้ฏบิตัคิวรทีจ่ะเลอืกอย่างใดอย่างหน่ึงจะ

ดกีวา่ เอาคาํบรกิรรมพทุโธ ก็พทุโธไปเลย ไมต่อ้งไปดูลมหายใจ ใหเ้กาะตดิอยู่กบัคาํ
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บรกิรรม ใหจ้ดจ่ออยู่กบัคาํบรกิรรมเพยีงอย่างเดยีว พทุโธ พทุโธ พทุโธ พทุโธไป ไม่

ตอ้งไปสนใจไมต่อ้งไปรบัรูเ้รื่องลมหายใจเขา้ออก หรอืถา้อยากจะใชล้มหายใจเขา้ออกก็

ไมต่อ้งไปใชพ้ทุโธ ใหเ้ฝ้าดูลมหายใจเขา้ออกเพยีงอย่างเดยีว ลมหายใจเขา้ก็รูว้า่กาํลงั

หายใจเขา้ หายใจออกก็รูว้า่กาํลงัหายใจออก ทาํเทา่น้ี เพยีงแต่รูว้า่ตอนน้ีกาํลงัอยู่ในข ัน้

ไหน ลมอยู่ในข ัน้ไหน ข ัน้เขา้ขา้งในหรอืข ัน้ออกขา้งนอก ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก 

จะดูลมก็ดูตรงจดุทีม่นัสงัผสักบัร่างกาย จดุทีม่นัสมัผสักบัร่างกายก็คอืบรเิวณปลาย

จมกู หรอืเหนือรมิฝีปากขึ้นมา ก็ใหดู้ตรงจดุนัน้ หรอืบางสาํนกัก็ใหดู้ทีท่อ้ง ทีห่นา้อก 

เวลาลมเขา้ก็จะพอง เวลาลมออกก็จะยุบ ทีเ่รยีกวา่ยุบหนอพองหนอ การดูลมน้ีไมต่อ้ง

ออกเสยีง ไมต่อ้งพดูยุบหนอไมต่อ้งพองหนอ ใหรู้เ้ฉยๆ รูว้า่ยุบรูว้า่พอง รูว้า่เขา้รูว้่าออก 

ไมต่อ้งเขา้หนอออกหนอ ใหรู้เ้ฉยๆ ใหรู้ว้า่ตอนน้ีกาํลงัหายใจเขา้หรอืหายใจออก แลว้ลม

หยาบหรอืลมละเอยีด ลมหายใจส ัน้หรอืหายใจยาว ลมหายไปเลยก็ใหรู้ว้า่หายไป ไม่

ตอ้งตื่นตระหนกไมต่อ้งตกใจ ไมต่อ้งปรุงแต่ง ไปคดิวา่ไมม่ลีมหายใจแลว้เดีย๋วเราจะ

ตาย ถา้มกีารรบัรูอ้ยู่อย่างต่อเน่ืองน้ีไมม่วีนัตาย ไม่มใีครตายจากการนัง่อานาปานสต ินัง่

ดูลมหายใจเขา้ออก แต่ถา้ไปวติกแลว้จะไมไ่ดร้บัผลจากการนัง่อานาปานสต ิ จติจะไม่

รวม เพราะจติกาํลงัจะรวมก็ตอ้งถอนออกมาดว้ยความวติกดว้ยความกลวั กลวัวา่เมือ่

ไมม่ลีมหายใจแลว้จะตาย ก็เลยหยุดภาวนา ออกจากการภาวนา เลกิจากการภาวนาไป 

ทางทีถ่กูก็คอืใหภ้าวนาต่อไป ใหรู้ว้า่ตอนน้ีไมม่ลีม ใหอ้ยู่กบัการไมม่ลีมไป ใหม้กีารรบั

รูอ้ยู่อย่างต่อเน่ือง ไมใ่หไ้ปคดิปรุงแต่งถงึเรื่องราวต่างๆ แลว้จติก็จะวูบลงไปเอง แลว้ก็

จะรวมเขา้สู่ความสงบ  

เวลาสงบน้ีกจ็ะมีแต่เอกคัคตารมณ์ คือสกัแตว่่ารู ้มีอารมณ์เดียว คืออารมณ์รู ้สกัแตว่่า

รู ้มีอเุบกขา ใจเป็นกลาง ปราศจากรกัชงักลวัหลง แลว้ก็มคีวามสงบน่ิง มคีวามสุขอย่าง

ยิ่ง เป็นความสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขท ัง้ปวง นัตถ ิสนัต ิปรมงั สุขงั ไม่มีสขุใดในโลกน้ี

ที่จะดีเท่ากบัความสขุที่เกดิจากความสงบ ผูท้ีไ่ดพ้บกบัสมาธิแบบน้ีแลว้ จะมคีวามสุข

มาก จะมคีวามพอใจมาก จะมคีวามยนิดมีาก จะไมอ่ยากไดอ้ะไร จะอยากไดค้วามสงบ

น้ีเพยีงอย่างเดยีว พอออกจากความสงบแลว้ก็พยายามทีจ่ะประคบัประคองความสงบ

ต่อไป ในเบื้องตน้ถา้ยงัไมช่าํนาญในการประคบัประคองรกัษาความสงบ กใ็หเ้จรญิสติ
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ต่อไป หลงัจากทีอ่อกจากสมาธิมาแลว้ อย่าไปคดิปรุงแต่งถงึเรื่องราวต่างๆ ถา้ใชพ้ทุโธก็

พทุโธต่อไป บรกิรรมพทุโธๆไป ถา้ใชก้ารดูร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายต่อไป ไมว่่าร่างกายจะ

อยู่ในอริยิาบถใด ไมว่า่ร่างกายกาํลงัทาํอะไรอยู่ ก็ใหอ้ยู่กบัอริยิาบถนัน้หรอืการกระทาํ

นัน้ อย่าใหใ้จไปทีอ่ื่น อย่าใหใ้จไปคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี สิง่น ัน้สิง่น้ี คนนัน้คนน้ี ใหด้งึ

กลบัมาอยู่ทีค่าํบรกิรรมพทุโธ หรอือยู่ทีก่ารเฝ้าดูการเคลือ่นไหว การกระทาํต่างๆของ

ร่างกาย จนกวา่จะมเีวลาวา่งก็กลบัไปนัง่สมาธิต่อ เพือ่ใหจ้ติรวมลง และตัง้ใหอ้ยู่ใหน้าน

ขึ้นไปตามลาํดบั ทาํอย่างน้ีไปจนเกดิความชาํนาญ สามารถเขา้สมาธิไดท้กุเวลาทีต่อ้งการ 

ถา้มีความชํานาญในสมาธิแลว้ กจ็ะเรยีกว่าเป็นสมาธทิี่พรอ้มที่จะอบรมเป็นปญัญา

ต่อไป ปญัญาทีไ่ดร้บัการอบรมจากสมาธิจะมอีานิสงสม์าก จะมปีระโยชนม์าก ปญัญาที่

ไมม่สีมาธิน้ีจะไมม่อีานิสงสจ์ะไม่มปีระโยชน ์ เพราะไมส่ามารถทีจ่ะทาํจติใหห้ลดุพน้จาก

ความทกุขไ์ด ้ 

ปญัญาน้ีมอียู่ ๓ ชนิดดว้ยกนั ชนิดแรกเรยีกวา่สุตมยปญัญา ปญัญาที่เกดิจากการได้

ยนิไดฟ้ัง อย่างทีเ่รากาํลงัฟงัอยู่ในขณะน้ี เรยีกวา่สุตมยปญัญา ปญัญาระดบัที ่ ๒ 

เรยีกวา่จนิตามยปญัญา คือปญัญาที่เกดิจากการพจิารณาใครค่รวญอยูเ่นืองๆ เช่น

พจิารณาความตายอยู่เนืองๆ พจิารณาความแก่พจิารณาความเจบ็อยู่เนืองๆ ปญัญาท ัง้ 

๒ ชนิดน้ียงัไมม่กีาํลงัทีจ่ะทาํใหค้วามทกุขด์บัไปจากใจได ้ถา้ม ีญาตโิยมที่มาฟงัเทศนใ์น

วนัน้ีก็น่าจะหลดุพน้จากควาทกุขก์นัแลว้ ทีไ่มห่ลดุพน้ก็เพราะว่าไมม่สีมาธินัน่เอง จงึยงั

ไมม่ปีญัญาทีจ่ะทาํใหจ้ติหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ ปญัญาทีจ่ะทาํใหจ้ติหลดุพน้จาก

ความทกุขไ์ดน้ี้เราเรยีกวา่ ภาวนามยปญัญา คือปญัญาที่ไดร้บัการอบรมจากสมาธิน้ีเอง 

คอืผูท้ีเ่จรญิปญัญาโดยไมม่สีมาธิน้ี จะไม่สามารถใชป้ญัญาไปละตณัหาความอยากต่างๆ 

เพือ่ดบัความทกุขท์ีม่อียู่ภายในใจได ้ เพราะไม่มกีาํลงั ขาดกาํลงัของสมาธิเป็น

ผูส้นบัสนุน จงึจาํเป็นตอ้งใหม้สีมาธิเป็นผูอ้บรมปญัญา จาํเป็นจะตอ้งมจีติทีส่งบ จติทีไ่ด ้

ถงึข ัน้อปัปนาสมาธิแลว้  

จติทีไ่ดอ้ปัปนาสมาธิน้ีเวลาออกจากสมาธิมาน้ี จะไมเ่หมอืนกบัจติของผูท้ีไ่มม่อีปัปนา

สมาธิ ความเยน็ความสุข ความแน่วแน่ม ัน่คงน้ีต่างกนั ถา้เปรยีบเทยีบเหมอืนกบักอ้น
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หนิกบัปยุนุ่น ปยุนุ่นน้ีเวลาถกูลมพดัเบาๆ มนัก็ปลวิไปแลว้ ส่วนหนิน้ีต่อใหล้มพายุมา 

มนัก็ไมข่ยบัเขยื้อน ฉนัใด จติของผูท้ีไ่ดอ้ปัปนาสมาธิน้ี จะไมไ่หวไปตามอารมณต่์างๆ 

ทีม่าสมัผสัทางตาหูจมกูลิ้นกายหรอืทางใจ จะน่ิงจะเฉย แต่ยงัมคีวามทกุขอ์ยู่ เพราะยงั

ไมม่ปีญัญา ทีจ่ะกาํจดัตณัหาความอยาก ทีค่อยยุคอยแหย่ คอยย ัว่คอยกวนใจอยู่ แต่

จติของผูท้ีไ่มม่สีมาธิน้ี พอสมัผสักบัอารมณอ์นัใดก็จะไหวไปทนัท ี จะลม้ระเนระนาดไป

ทนัท ี น่ีคอื ลกัษณะของจติที่มีสมาธิกบัจติที่ไม่มีสมาธิ มีความต่างกนั คือจะออ่นไหว

กบัอารมณ์หรอืไม่ออ่นไหวกบัอารมณ์ จติทีม่สีมาธิแลว้น้ีจะไมอ่่อนไหวกบัอารมณต่์างๆ 

งา่ยกวา่ คอืจะวา่ไมม่เีลยก็ไมใ่ช่เพยีงแต่วา่ มนัหนกัแน่นกวา่ มนัแขง็แรงกวา่ทนทาน

กวา่ กวา่จติทีไ่มม่สีมาธิ จติทีไ่มม่สีมาธิน้ีเป็นจติทีเ่บามากไมม่คีวามหนกัแน่น เวลา

อารมณอ์ะไรมาสมัผสัน้ีก็จะปลวิไปเลย เหมอืนกบัใบไม ้ ใบไมเ้วลาลมพดัน้ีก็จะปลวิไป

ตามลม ส่วนกอ้นหนิน้ีจะไมไ่ดป้ลวิไปตามลม เพราะมคีวามหนกัมากกวา่ใบไม ้ น่ีคอื

ลกัษณะของจติทีม่สีมาธิและไมม่สีมาธิ เวลาออกจากสมาธิมาแลว้ และจติที่มีสมาธิน้ี

แหละที่จะสามารถที่จะสนับสนุนปญัญา เวลาปญัญาพจิารณาเหน็วา่เป็นทกุข ์ เหน็ว่า

เป็นอนิจจงั เหน็ว่าเป็นอนัตตา กจ็ะสามารถบอกใหจ้ติใหป้ลอ่ยวางได ้ ใหล้ะอปุาทาน

ได ้ใหล้ะตณัหาความอยากได ้พอละไดจ้ติกจ็ะหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ 

น่ีคอืเรื่องของข ัน้ตอนของการปฏบิตัธิรรม ตอ้งปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นข ัน้

เป็นตอนไป เหมอืนกบัการศึกษาทางโลก ก็ตอ้งมจีดุเริ่มตน้ เริ่มตน้ทีก่ารเรยีน กไก่ ขไข ่

นบั ๑ ๒ ๓ ไปก่อน ถงึจะเรยีนวชิาอื่นทีจ่ะตามมาต่อไปได ้ถา้ยงั กไก่ ขไข ่ไมไ่ด ้ยงันบั 

๑ ๒ ๓ ไมไ่ด ้จะไปเขยีนจะไปอ่านอะไรก็อ่านไมไ่ด ้จะไปบวกลบคูณหารก็จะทาํไมไ่ด ้ผู ้

ปฏบิตัจิงึตอ้งมขี ัน้ตอนของการปฏบิตั ิ จงึควรทีจ่ะตรวจตราดูวา่ตอนน้ีตนเองไดป้ฏบิตัิ

อยู่ข ัน้ไหนแลว้ ไดศี้ลหรือยงั รกัษาศีลไดอ้ย่างบรสุิทธิ์หรอืยงั รกัษาไดก้ี่วนั เวลาเริ่มตน้

น้ีก็อาจจะรกัษาไดเ้พยีงวนัเดยีว คอืศีล ๘ หรอืเวลาไปอยู่วดัก็อาจจะไปรกัษาศีล ๘ กนั

ทลีะ ๓ วนับา้ง ๕ วนับา้ง ๗ วนับา้ง แต่พอกลบับา้นก็ทิ้งศีล ๘ ไป ถา้อย่างน้ีก็เรยีกวา่

ศีลไมบ่รสุิทธิ์ ศีลไมบ่รสุิทธิ์ก็จะไมส่ามารถอบรมใหเ้กดิสมาธิขึ้นมาได ้ ไมส่ามารถทาํให ้

มสีมาธิทีม่อีานิสงสม์ากมปีระโยชนม์ากได ้ คอืจะไมม่สีมาธิทีจ่ะนาํไปสู่การอบรมปญัญา 

แลว้ไมม่ปีญัญาทีจ่ะสอนใหจ้ติปลอ่ยวาง ใหจ้ติหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายได ้ดงันัน้
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การปฏบิตัคิวรจะปฏบิตัติามข ัน้ตามตอน อย่าไปคดิวา่การเจรญิปญัญาน้ีเป็นสิง่ทีด่ทีีสุ่ด 

เพราะว่าไดบ้ญุมากทีสุ่ด ก็เลยทิ้งบญุ คอื บญุทีเ่กดิจากการรกัษาศีล บญุทีเ่กดิจากการ

นัง่สมาธิ แลว้มวัแต่ไปทุ่มอยู่กบัปญัญาเพยีงอย่างเดยีว ถา้เป็นปญัญาก็เป็นปญัญาแบบ

ฟุ้ งซ่าน ไมไ่ดเ้ป็นปญัญาทีจ่ะดบัความทกุขไ์ด ้ถา้ดบัไดม้นัก็ตอ้งบรรลไุปนานแลว้ เจริญ

ปญัญามากี่ปีแลว้กี่วนัแลว้ ถา้เป็นปญัญาจรงิๆน่ี ๗ วนัเขาก็บรรลกุนัแลว้  

น่ีคอืสิ่งที่พวกปฏบิตัทิ ัง้หลาย ควรที่จะคาํนึงถงึ ทาํเป็นขัน้เป็นตอนทาํตามที่

พระพทุธเจา้ทรงสอน ศีล สมาธิ ปญัญา วิมตุติหลดุพน้ น่ีคือ ๔ ขัน้ตอน ข ัน้ที ่๑ ก็คอื

ศีล ข ัน้ที ่๒ ก็คอืสมาธิ ข ัน้ที ่๓ ก็คอืปญัญา ข ัน้ที ่๔ ก็คอืวมิตุตหิลดุพน้ ดงัทีไ่ดท้รง

แสดงความสาํคญัทีเ่กี่ยวเน่ืองกนั วา่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัอย่างไร สมาธิทีศี่ลอบรมไดด้ี

แลว้ ย่อมมอีานิสงสม์าก ย่อมมปีระโยชนม์าก ปญัญาทีส่มาธิอบรมไดด้แีลว้ ย่อมมี

อานิสงสม์าก ย่อมมปีระโยชนม์าก จติทีป่ญัญาไดอ้บรมแลว้ ย่อมหลดุพน้จากความ

ทกุขโ์ดยถ่ายเดยีว จะหลดุพน้ไดต้อ้งหลดุพน้ดว้ยปญัญา แต่จะเกดิปญัญาขึ้นมาไดต้อ้ง

มศีีลเป็นผูอ้บรม จะเกดิสมาธิขึ้นมาได ้ก็จะตอ้งมศีีลเป็นผูอ้บรม จะเกดิปญัญาขึ้นมาได ้

ก็ตอ้งมสีมาธิเป็นผูอ้บรม จะหลดุพน้จากความทกุขไ์ดก้็ตอ้งมปีญัญาเป็นผูอ้บรม น่ีคอื

สูตรตายตวัไมว่า่จะอยู่ในยุคไหนสมยัไหน สมยัพระพทุธเจา้ทีท่รงสอนธรรมอยู่ หรอืใน

สมยัปจัจบุนัน้ี ธรรมของพระพทุธเจา้น้ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง อกาลโิก ขัน้ตอนเป็น

อยา่งไรสมยัในอดีต สมยัปจัจุบนักเ็ป็นอยา่งนั้นเหมือนกนั ฉะนัน้เราอย่ามาเปลีย่น

ข ัน้ตอนกนั เราอย่ามาโยนศีลทิ้งไป เราอย่ามาโยนสมาธิทิ้งไป โดยคดิวา่ไม่สาํคญั 

เพราะว่าศีลไมส่ามารถทาํใหห้ลดุพน้ได ้ สมาธิก็ไมส่ามารถทาํใหห้ลดุพน้ได ้ มปีญัญา

เท่านัน้ทีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้ได ้ ก็เลยมุง่ไปทีป่ญัญาเพยีงอย่างเดยีว โดยทีไ่มส่นใจกบัการ

รกัษาศีล ไมส่นใจกบัการนัง่สมาธิทาํใจใหส้งบ จะใชป้ญัญาเพยีงอย่างเดยีว ถา้เป็นอย่าง

นัน้พระพทุธเจา้ก็ไมต่อ้งสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิใหเ้สยีเวลาไปเปลา่ๆ ก็สอนเรื่องปญัญา

ไปเลยไมด่กีวา่หรอื ทาํไมตอ้งสอนเรื่องศีลก่อน ทาํไมตอ้งสอนเรื่องสมาธิก่อน แลว้ถงึ

ค่อยมาสอนเรื่องปญัญา เพราะว่ามนัเป็นธรรมทีเ่กี่ยวเน่ืองกนัต่อเนืองกนัสนบัสนุนกนั

นัน่เอง ศีลสนบัสนุนใหเ้กดิสมาธิ สมาธิสนบัสนุนใหป้ญัญามกีาํลงัทีจ่ะไปสอนจติให ้

ปลอ่ยวางได ้ใหห้ลดุพน้ได ้ 
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น่ีคอืเรื่องการปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง ทีผู่ป้ฏบิตัคิวรทีจ่ะเอาไปพจิารณา ดูวา่ตอนน้ีศีลบรสุิทธิ์

หรอืยงั รกัษาศีลไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ทาํไมการปฏบิตัถิงึไมค่บืหนา้ ทาํไมสมาธิถงึไมส่งบ 

ก็เพราะวา่ศีล ๘ เรามมีากนอ้ยเท่าไหร่ ถา้มรีอ้ยละ ๑๐ สมาธิก็จะไดแ้ค่รอ้ยละ ๑๐ ถา้มี

รอ้ยละ ๕๐ สมาธิก็จะมไีดร้อ้ยละ ๕๐ ถา้มศีีลเต็ม ๑๐๐ ตลอดเวลา สมาธิก็จะไดเ้ต็ม 

๑๐๐ จะไดต้ลอดเวลา จะไดท้กุเวลาทีต่อ้งการ ดงันัน้ถา้สมาธิยงัไมไ่ดอ้ะไร ก็ไปดูทีศี่ล

ก่อนวา่เรารกัษาศีลไดท้กุวนัหรอืยงั หรอืเพยีงแต่รกัษาศีล ๘ เฉพาะช่วงทีเ่ราไปอยู่วดั 

ช่วงทีเ่ราไปภาวนาไปปลกีวเิวก แต่เวลาเรากลบับา้นเราไม่รกัษาศีล ๘ แลว้ แต่เรายงั

ภาวนาอยู่บา้ง อาจจะนัง่วนัละครึ่งช ัว่โมง ช ัว่โมงหน่ึง แลว้ก็หวงัทีจ่ะไดผ้ลจากการนัง่นัน้ 

ไมม่ผีล ถา้ศีลไม่ม ี ถา้ศีลไมบ่รสุิทธิ์น่ีจะไม่สามารถทาํใหจ้ติรวมได ้ ตอ้งเป็นศีลที่

ต่อเน่ืองศีลทีบ่รสุิทธิ์ สมาธิถงึจะสงบถงึจะรวมได ้ เมือ่มจีติทีม่สีมาธิแลว้ จติก็จะมกีาํลงั

ทีจ่ะนาํเอาไปพจิารณาทางปญัญา เพราะถา้จติไมม่สีมาธิ จะไม่มกีาํลงัสูก้บัตณัหาความ

อยาก ทีจ่ะดงึจติใหไ้ปคดิทางลาภยศสรรเสรญิ คดิไปในทางหาความสุข ทางตาหูจมกู

ลิ้นกาย จะไม่ไดม้าคดิในเรื่องของอนิจจงัทกุขงัอนตัตา เช่นทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนให ้

พระอานนทใ์หค้ดิอยู่ตลอดเวลาว่า หายใจเขา้แลว้ไมห่ายใจออกก็ตาย หายใจออกแลว้

ไมห่ายใจเขา้ก็ตาย อนัน้ีจะทาํไดก้็ต่อเมือ่จติมสีมาธิมคีวามสงบ ปราศจากอารมณต์ณัหา

ความอยากต่างๆ ถา้มตีณัหาความอยาก เดีย๋วมนัก็จะแวบไปหารูปเสยีงกลิน่รส แวบไป

หาขนมนมเนย แวบไปหาเครื่องดืม่ แทนทีจ่ะพจิารณาเรื่องของความตายอย่างต่อเน่ือง 

เรื่องของความตายก็เรื่องของอนิจจงัน่ีเอง พจิารณาอนิจจงั วา่ร่างกายน้ีไมเ่ทีย่งเกดิ

มาแลว้เดีย๋วก็ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย ถา้ไปอยากใหไ้มแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่ายก็จะทกุข ์ ถา้ไม่

ตอ้งการทกุขต์อ้งการดบัทกุขก์็ตอ้งมปีญัญา ทีเ่หน็ความตายอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออก 

เมือ่เหน็ความตายอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออก จติก็จะไมย่ดึติดกบัร่างกาย จติก็จะปลอ่ย

วางตลอดเวลา พรอ้มทีจ่ะใหร่้างกายไดต้ายตลอดเวลา เวลาเกดิความตายขึ้นมาจติก็จะ

ไมท่กุขเ์ลย ถา้ไมม่สีมาธิจะมาพจิารณาความตายไมไ่ด ้ เพราะกเิลสตณัหาน้ีจะไม่ใหไ้ป

พจิารณา จะใหไ้ปพจิารณาเรื่องทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ใหพ้จิารณาเรื่องสามภีรรยา 

เรื่องบตุรเรื่องธิดา เรื่องกจิการต่างๆ เรื่องบา้นเรื่องเมอืง สุดแทแ้ต่จะคดิ แต่เรื่องทีจ่ะมา

คดิถงึเรื่องความตายน้ีมนัจะไมใ่หค้ดิอย่างแน่นอน ถา้ไมม่สีมาธิ ถา้ไม่ไดอ้ปัปนาสมาธิ
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ออกมาน้ี ยากทีจ่ะไปพจิารณาไตรลกัษณไ์ดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา เมือ่ไมพ่จิารณา

อย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา จติก็จะไม่ไดป้ลอ่ยวางนัน่เอง จติก็ยงัอยากอยู่นัน่เอง ยงั

อยากใหอ้ยู่ไปนานๆ ยงัอยากใหร้วยไปนานๆ ยงัอยากใหค้นนัน้คนน้ีอยู่ไปนานๆ สิง่นัน้

สิง่น้ีอยู่ไปนานๆ เมือ่เกดิความอยากเหลา่น้ีขึ้นมา ก็จะไปดบัความทกุขไ์ดอ้ย่างไร ดบั

ความทกุขไ์ดก้็ต่อเมือ่ พจิารณาอยู่เนืองๆวา่ ทกุสิ่งทกุอย่างจะตอ้งหมดไป จะตอ้งเสือ่ม

ลงไป จะตอ้งตายไป ทกุคนตอ้งตายไป ถา้คดิอยู่อย่างน้ีเรื่อยๆ ความอยากใหท้กุสิง่ทกุ

อย่างอยู่ไปนานๆก็จะหายไป ความอยากใหท้กคนอยู่ไปนานๆก็จะหายไป เมือ่ไมม่คีวาม

อยากใหท้กุสิง่ทกุอย่างทกุคนอยู่ไปนานๆ ความทกุขก์็จะไมม่ ีเวลาสิง่นัน้สิง่น้ีหรอืคนนัน้

คนน้ีตายไป ก็จะไมรู่ส้กึอะไร รูส้กึเฉยๆ เพราะเหน็ดว้ยปญัญาตลอดเวลาวา่เขาตอ้งไป 

ทกุสิง่ทกุอย่างตอ้งไป ตอ้งหมดสภาพไป  

น่ีคอืปญัญาทีไ่ดร้บัการอบรมดว้ยสมาธิจะเป็นอย่างน้ี จะไมค่ดิเรื่องอื่น จะไมไ่ปคดิถงึ

เรื่องลาภยศสรรเสรญิ จะไมไ่ปคดิถงึรูปเสยีงกลิน่รส จะไม่ไปคดิถงึคนนัน้คนน้ี จะไม่ได ้

ไปอยากใหค้นนัน้คนน้ีอยู่ไปนานๆ จะไมไ่ดม้คีวามอยากใหส้ิง่น ัน้สิง่น้ีอยู่ไปนานๆ เช่น

อยากใหล้าภยศสรรเสรญิน้ีอยู่ไปนานๆ ไมอ่ยากใหล้าภยศสรรเสรญิเสือ่มไป ความคดิ

เหลา่น้ีจะไม่มใีนใจของผูท้ีม่สีมาธิ ผูท้ี่เจรญิปญัญาจะมีแต่พจิารณาอยูแ่ต่เรื่องของไตร

ลกัษณ์ ทกุอยา่งมีเกดิมีดบัเป็นธรรมดา ทกุอยา่งเป็นอนัตตา ไม่มีตวัไม่มีตน ทกุอยา่ง

ทาํมาจากดินน้ําลมไฟเทา่นั้นเอง ไม่มีตวัตนในรา่งกาย ในร่างกายน้ีมแีต่ดนินํา้ลมไฟ มี

แต่อาการ ๓๒ ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เยื่อในกระดูก มา้ม หวัใจ ตบั 

พงัพดื ไต ปอด ไสใ้หญ่ ไสน้อ้ย อาหารใหม ่ อาหารเก่า เยื่อในสมองศรษีะ นํา้ด ี นํา้

เสลด นํา้เหลอืง นํา้เลอืด นํา้เหงือ่ นํา้มนัขน้ นํา้ตา นํา้มนัเหลว นํา้ลาย นํา้มกู นํา้ไขขอ้ 

นํา้มตูร ในท ัง้ร่างกายน้ีไม่มตีวัเราอยู่เลย ไมม่นีาย ก. นาย ข. ไมม่เีดก็ชายนัน้เดก็ชายน้ี 

เดก็หญงินัน้เดก็หญงิน้ี ไมม่นีางสาวนัน้นางสาวน้ีอยู่ในร่างกายน้ีเลย มแีต่อาการ ๓๒ น้ี

เท่านัน้ทีท่าํมาจากดนินํา้ลมไฟ แลว้เวลาทีม่นับบุสลายไปมนัก็แยกตวักนัไปเท่านัน้เอง 

นํา้ก็ไปทางนํา้ ลมก็ไปทางลม ไฟก็ไปทางไฟ ดนิก็ไปทางดนิ ไมม่ตีวัตน ไมม่เีรา ไมม่เีขา 

ไมม่สีตัว ์ ไมม่บีคุคล ในร่างกายน้ี ไมม่พีอ่ ไมม่แีม ่ ไมม่พีี ่ ไมม่นีอ้ง ไม่มสีาม ี ไมม่ี

ภรรยา ไมม่บีตุร ไมม่ธีิดาในร่างกายน้ี สามภีรรยาบตุรธิดาพอ่แมน้ี่ ไมไ่ดอ้ยู่ในร่างกาย 
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แต่อยู่ในใจ อยู่ในใจทีไ่มไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย แต่ถา้เป็นใจที่ยงัหลงอยู่ ก็จะถกูความ

หลงพาใหไ้ปหาร่างกายใหม ่ ใหไ้ปเกดิใหม ่ แต่ถา้ไมม่คีวามหลง รูท้นัวา่การไปเกดิน้ีเป็น

ทกุข ์ก็ไมไ่ปหาร่างกายอนัใหม ่จะไปเป็นพระพทุธเจา้ ไปเป็นพระอรหนัตสาวกกนั ไปอยู่

ทีพ่ระนิพพานกนั ทีท่ีไ่มม่คีวามทกุข ์ทีท่ีม่แีต่บรมสุข ทีท่ีไ่มม่กีารเวยีนวา่ยตายเกดิ  

เพราะอาํนาจของปญัญา อาํนาจของสมาธิ อาํนาจของศีล ทีไ่ดอ้บรมสมาธิ ทีไ่ดอ้บรม

ปญัญา ทีไ่ดอ้บรมจติใหห้ายโง ่ ใหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ดว้ยการปลอ่ยวาง

ความอยาก ปลอ่ยวางอปุาทาน เพราะเหน็ไตรลกัษณ ์ เหน็อนิจจงัทกุขงัอนตัตา เหน็อสุ

ภะเหน็ความไมส่วยไมง่ามของร่างกาย เหน็อาหาเรปฏกูิลสญัญา เหน็ความสกปรกของ

อาหาร ไมน่่ารบัประทาน ทกุครัง้เวลาอยากจะรบัประทานน้ี ใหเ้หน็ความสกปรกของ

อาหาร แลว้จะทาํใหไ้มอ่ยากจะรบัประทาน จะทาํใหร้บัประทานเพือ่อยู่ได ้ ไมไ่ดอ้ยู่เพือ่

รบัประทาน ถา้อยู่เพือ่รบัประทานก็จะตอ้งกลบัมาอยู่เรื่อยๆ กลบัมารบัประทาน ถา้

รบัประทานเพือ่อยู่ก็จะไมก่ลบัมารบัประทานอกี รบัประทานเพือ่ประทงัชพีไปเท่านัน้ 

เมือ่มนัตายไปแลว้ก็จบไมต่อ้งรบัประทานอกีต่อไป ไมต่อ้งกลบัมารบัประทานอกีเพราะ

ไมไ่ดอ้ยู่เพือ่รบัประทาน ไมไ่ดอ้ยู่เพือ่กนิ กนิเพือ่อยู่เท่านัน้เอง  

น่ีคอืเรื่องของปญัญา ปญัญาทีจ่ะอบรมจติ ใหห้ลดุพน้โดยถ่ายเดยีว ปญัญาทีจ่ะอบรม

จติใหห้ลดุพน้โดยถ่ายเดยีวได ้ ก็ตอ้งเป็นปญัญาทีไ่ดร้บัการอบรมดว้ยสมาธิน่ีเอง และ

สมาธิทีจ่ะอบรมใหป้ญัญาน้ีอบรมจติใหห้ลดุพน้ได ้ ก็ตอ้งไดร้บัการอบรมจากศีลอกีต่อ

หน่ึง สมาธิตอ้งมีศีลเป็นผูอ้บรม ปญัญาตอ้งมีสมาธิเป็นผูอ้บรม แลว้กจ็ติตอ้งมีปญัญา

เป็นผูอ้บรม จติถงึจะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวงได ้ น่ีคือเรื่องของขัน้ตอนของการ

ปฏบิตัิธรรม ผูท้ี่บรรลธุรรมทัง้หลายน้ี เขาบรรลกุนัแบบน้ีท ัง้นั้น ไมเ่ชื่อลองไปฟงัเทศน์

ของพระอรหนัตท์ ัง้หลายพระสาวกท ัง้หลาย ฟงัเทศนฟ์งัธรรมของครูบาอาจารยท์ ัง้หลาย 

ฟงัเทศนฟ์งัธรรมของพระพทุธเจา้ จะไมม่ใีครสอนใหข้า้มข ัน้ตอน จะไม่มใีครสอนให ้

ขาดธรรมขอ้ใดขอ้หน่ึงไป มสีอนใหค้รบทกุขอ้ใหท้าํใหค้รบทกุขอ้ เพราะธรรมเหลา่น้ี

จาํเป็นต่อกนัและกนันัน่เอง ถา้ไมม่ธีรรมขอ้ใดขอ้หน่ึงก็เหมอืนกบัลูกโซ่ โซ่ทีม่นัขาดไป 

ขาดช่วงทีต่่อเน่ืองกนั ขาดช่วงลูกโซ่ทีจ่ะมาต่อเน่ืองกนั มนัก็จะเป็นลูกโซ่ไมไ่ด ้มนัตอ้งมี
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การต่อเน่ืองกนั ศีลตอ้งผูกตดิกบัสมาธิ สมาธิตอ้งผูกตดิกบัปญัญา ปญัญาตอ้งผูกตดิ

อยู่กบัจติ จติถงึจะหลดุพน้ได ้ ก็ขอใหท้่านท ัง้หลายจงนาํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ไป

พนิิจพจิารณาไปปฏบิตั ิ ถา้อยากจะไดร้บัผลจากการปฏบิตัิ กข็อใหป้ฏบิตัติามขัน้ตาม

ตอน ปฏบิตัิใหค้รบถว้นทกุสดัทกุสว่นของธรรม แลว้รบัรองไดว้่าผลที่ตอ้งการกจ็ะ

ปรากฏข้ึนมาอยา่งแน่นอน 

ถาม เวลาพระท่านฉนัอาหารแค่มื้อเดยีวต่อวนั จะไดร้บัสารอาหารเพยีงพอหรอืเปลา่

ครบั หรอืวา่เพราะไดก้าํลงัสมาธิช่วยดว้ย ร่างกายจงึไมต่อ้งการสารอาหารมาก

ครบั 

ตอบ ก็อยู่ไดก้็แลว้กนันะ อยู่กนัถงึ ๙๐ ปี ๑๐๐ ปี พวกทีก่นิ ๓ มื้อน้ีมนัอยู่กนัไมถ่งึ 

ถาม นัง่สมาธิแลว้รอ้งไหด้ว้ยความปีต ิจติราํลกึถงึคุณของพระพทุธเจา้ ครูบาอาจารย ์

พยายามดงึลมหายใจมาระลกึถงึพทุโธ หรอืบางครัง้นึกถงึประโยคทีพ่ระอาจารย์

แสดงธรรม นํา้ตาไหลออกมาแบบน้ี ผดิปกตไิหมคะ 

ตอบ ก็ไมรู่ล้ะ่ มนัผดิปกตหิรอืเปลา่ ธรรมดาคนเขาก็รอ้งไหก้นัทกุคนหรอืเปลา่ ถา้เรา

รอ้งคนเดยีวมนัก็ผดิปกต ิ ถา้คนอื่นเขาไมร่อ้ง อนัน้ีก็แลว้แต่ อาจจะเป็นจรติ

นิสยัของคนทีอ่่อนไหวงา่ย มอีะไรมาสมัผสักบัจติก็ไหลไปตามอารมณน์ัน้ๆ ถา้

ไมเ่ป็นความทกุขก์็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร 

ถาม เวลาอ่านข่าวเกี่ยวกบัพระทีม่ขีอ้ครหาแลว้ บางทกี็ไปแสดงความคดิเหน็อย่างที่

เราเขา้ใจ แต่บางทเีราก็ไมไ่ดรู้จ้กัพระนัน้อย่างแทจ้รงิ เพยีงแค่เหน็ในขา่วว่าเป็น

อย่างนัน้อย่างน้ีทีไ่มด่ ี อย่างน้ีจะบาปไหมคะ ถา้ในขา่วเป็นความจรงิจะมกีรรม

ตดิตวัหรอืเปลา่คะ 

ตอบ ไมรู่เ้หมอืนกนันะ บาปมนัอยู่ทีก่ารพดูปดหรอืไมพ่ดูปด เราพดูปดหรอืไมพู่ดปด 

ก็อยู่ทีต่รงนัน้ ถา้ไปพดูในสิง่ทีไ่มเ่ป็นความจรงิมนัก็บาป ถา้พดูในสิง่ทีเ่ป็นความ

จรงิมนัก็ไมบ่าป แต่ควรจะพดูหรอืไมพู่ดนัน้ก็อกีเรื่องหน่ึง ถา้ไมพ่ดูไดด้กีวา่ 
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เฉยๆไว ้ไมต่อ้งไปวพิากษว์จิารณเ์รื่องของชาวบา้นเขา ถา้อยากจะวพิากษว์จิารณ ์

วิพากษว์ิจารณ์เรื่องของตวัเองจะดีกวา่ เพราะถา้เราเหน็ความผิดของเรา เราจะ

ไดแ้กค้วามผิดของเราได ้เหน็ความผดิของชาวบา้น มนัก็ไมไ่ดท้าํใหเ้ราดขีึ้นหรอื

เลวลงแต่อย่างใด ฉะนัน้ใหร้บัรูเ้ฉยๆก็พอ ไมต่อ้งไปต่อยอด อ่านขา่วแลว้รบัรู ้

แลว้ก็ปลอ่ยวางไป รูว้า่คนน้ีเขาถกูกลา่วหาอย่างนัน้อย่างน้ี เขาจะถกูเขาจะผดิ ก็

ใหท้างผูท้ีเ่ขามหีนา้ทีพ่สูิจนค์วามผดิถกู ใหเ้ขาทาํหนา้ทีไ่ป ตอนน้ีเมือ่ยงัไม่ไดม้ี

การชี้ผดิชี้ถกู ก็ใหร้บัรูไ้ปตามทีเ่ขาเลา่มาก็แลว้กนั รบัรูไ้ด ้ แต่อยา่ไป

วิพากษว์ิจารณ์ ควรทีจ่ะมารบัรูเ้รื่องของเราจะดกีวา่ ถา้เป็นนกัปฏบิตัจิรงิๆ 

ตอ้งการหลดุพน้จรงิๆน้ี ตอ้งมาดูมารูเ้รื่องของเรา รูว้า่เราตอนน้ีกาํลงัทาํอะไรอยู่ 

กาํลงัคดิอะไรอยู่ คดิไปในทางธรรม ทาํไปในทางธรรม หรอืคดิไปในทางโลก ทาํ

ไปในทางโลก ถา้ไปในทางโลกก็ควรทีจ่ะหยุดมนั ถา้ไปในทางธรรมก็ควรทีจ่ะ

สนบัสนุนมนั เพราะวา่ประโยชนจ์ะไดร้บัจากการกระทาํของเรา คนอื่นไมส่ามารถ

ทีจ่ะมาทาํอะไรใหก้บัเราได ้เราตอ้งเป็นผูก้ระทาํเอง ในเรื่องของจติใจน้ี คนอื่นทาํ

อะไรใหเ้ราไมไ่ด ้ เรื่องของคนอื่นไมส่ามารถทีจ่ะมาทาํใหเ้ราดหีรอืช ัว่ได ้ฉะนัน้ไม่

ควรทีจ่ะไปสนใจ ควรทีจ่ะสนใจเรื่องของเรามากกวา่เรื่องของคนอื่น เพือ่ทีเ่ราจะ

ไดม้าแกไ้ขในสิง่ทีไ่มถ่กูในตวัเราได ้และทาํในสิง่ที่ถกูใหม้มีากขึ้นไปได ้ 

ถาม เคยมพีระมาทีห่นา้บา้นแลว้มาขอเงนิ บอกวา่ไมม่ค่ีารถโดยสาร แต่หนูไมไ่ดใ้ห ้

แต่ใหข้นมใส่แทน แต่ครัง้แรกทีเ่หน็พระผ่านมาดใีจ พอเขาขอเงนิเรากลบัคิดวา่ 

เขาเป็นพระปลอม เลยไม่ใหเ้งนิเขา จะเป็นบาปหรอืเป็นการกระทาํทีถ่กูตอ้งหรอื

เปลา่คะ 

ตอบ ไมเ่ป็นบาปแต่อย่างใด การไมใ่หข้องคนทีเ่ขามาขอเรา มนัก็อาจจะขาดความ

เมตตา ถา้เขาเดอืดรอ้นจรงิๆแลว้เขาขอความช่วยเหลอื แลว้เราไม่ไดใ้หค้วาม

ช่วยเหลอืเขา น่ีพดูถงึกรณีท ัว่ไป ไมใ่ช่กรณีของพระ ถา้เป็นกรณีของพระน้ี 

พระน้ีไม่ควรที่จะไปขอสิง่ของต่างๆจากญาติโยมที่เขาไม่ไดเ้ป็นญาติ หรอืเขา

ไม่ไดป้วารณาตวัไวก้อ่น ถา้เขาปวารณาตวัหรอืเป็นญาตพิีน่อ้งกนัน้ี ถา้พระ
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เดอืดรอ้นขาดแคลนอะไร พระพทุธเจา้อนุญาตใหข้อได ้ แต่กบัคนแปลกหนา้น้ี

หา้มไมใ่หข้อ ถา้บณิฑบาตก็ใหถ้อืบาตรไปแต่หา้มพดูขอ เช่นตอนบณิฑบาตน้ีก็

จะเดนิถอืบาตรเขา้ไปในละแวกบา้น แลว้แต่ผูท้ีม่ศีรทัธาจะใส่หรอืไมใ่ส่ แต่จะไม่

ไปเคาะประตูบา้นเรยีกชาวบา้นออกมา มาแลว้ ขอนูน้ขอน่ีหน่อย อย่างน้ีเรยีกวา่

ขอทานไมไ่ดเ้รยีกวา่เป็นการบณิฑบาต เพราะฉะนัน้ถา้เป็นพระมาขออะไรทีเ่ขา

ไมไ่ดเ้ป็นญาตกิบัเรา ถา้เราไมเ่คยปวารณาตวัน้ี การไมใ่หอ้ะไรท่านน้ีเป็นการที่

ถกูตอ้ง เพราะจะไดไ้มส่่งเสรมิใหพ้ระทาํผดิพระวนิยั ถา้เรากลวับาป และอยาก

ไดบ้ญุ พระมาขอเงนิค่ารถเราก็ใหไ้ปอย่างน้ี เราก็จะส่งเสริมใหพ้ระรูปนัน้ทาํผดิ

พระวนิยัไปเรื่อยๆ ฉะนัน้ถา้เป็นเรื่องเกี่ยวกบัพระน่ีไมค่วรทีจ่ะใหเ้งนิทอง 

เพราะว่า เงนิทองพระพทุธเจา้ก็หา้มไมใ่หพ้ระแตะตอ้งอยู่แลว้ ไมใ่หจ้บัตอ้ง ถา้

จะใหเ้งนิทองก็ตอ้งใหผ่้านลูกศิษย ์เป็นผูเ้ก็บเอาไว ้แลว้เวลาพระตอ้งการอะไร ก็

ใหลู้กศิษยเ์ป็นผูไ้ปจดัหามาให ้เรื่องเงนิทองเป็นอย่างน้ี ดงันัน้ถา้พระภกิษุขอเงนิ

ทองกป็ฏเิสธไปไดเ้ลย ไมต่อ้งไปให ้ แต่ถา้เป็นฆราวาสญาตโิยมประชาชนท ัว่ไป 

ขอทานอย่างน้ี เขามาขอทาน ถา้เราใหเ้ขาเราก็มคีวามเมตตา เราก็ไดบ้ญุ เพราะ

เราก็เหน็วา่เขาเดอืดรอ้นจรงิๆ เราก็ใหเ้ขาไป นอกจากวา่เราไมแ่น่ใจว่าเขาเป็น

ขอทานจรงิหรอืขอทานไม่จรงิ เราจะไม่ใหก้็ได ้ หรอืถา้เราจะใหก้็อาจจะให ้

พอสมควรไมใ่หม้ากเกนิไป อนัน้ีก็ถอืวา่เป็นการทาํบญุทาํทาน  

ถาม ตัง้เวลานัง่สมาธิไว ้๒ ช ัว่โมง แต่พอถงึเวลาสกั ๑ ช ัว่โมงกวา่ อยากจะลมืตาขึ้น

รูส้กึเบือ่ทีต่อ้งนัง่ อยากออกไปทาํกจิกรรมอื่นทีเ่คยทาํ เป็นอย่างน้ีเป็นประจาํ ขอ

อบุายในการปฏบิตัต่ิอค่ะ 

ตอบ ก็ต ัง้ใหม้นันอ้ยหน่อยส ิต ัง้มากแลว้มนัทาํไม่ไดก้็อย่าไปตัง้มนั ต ัง้ใหมข่นาดที่เรา

ทาํได ้ หรอืวา่ถา้อยากใหม้นันัง่ใหไ้ดม้าก ก็ตอ้งทนนัง่ต่อไป ตอ้งเจรญิสตเิพิม่

ขึ้นมา เหมอืนนํา้มนัหมดแลว้รบีเตมินํา้มนัซะ ถา้เป็นนาฬกิาก็ลานจะหมดแลว้ 

ใหร้บีไขลานเสยี พอมนันึกอยากจะลกุ ก็บรกิรรมพทุโธๆไป อย่าไปคดิอะไร ถา้

อยู่กบัพทุโธไปได ้เดีย๋วความอยากจะลกุก็จะหายไป แลว้ก็จะนัง่ต่อไปได ้ 
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ถาม เวลาปฏบิตัสิมาธิจติ รูส้กึตวัเบาผ่องใส เป็นจติสงบหรอือปุาทานครบั 

ตอบ ถา้สงบผ่องใสก็จติสงบ  

ถาม ปฏบิตัธิรรมมานานพอควร แต่นัง่สมาธิจติไมเ่คยรวม และไมเ่คยผ่านเวทนาได ้

เลย ขอความเมตตาพระอาจารยแ์นะนาํดว้ยค่ะ 

ตอบ ก็ดู ๒ อย่างดู ๑. ดูศีล เรารกัษาศีล ๘ อยู่หรอืเปลา่ ๒. ดูสตวิา่เราหม ัน่เจรญิ

สตอิยู่เรื่อยๆหรอืเปลา่ ถา้มศีีล ๘ บรสุิทธิ์แลว้รกัษาไดอ้ย่างต่อเน่ือง แลว้เจรญิ

สตไิดอ้ย่างต่อเน่ือง จติกจ็ะรวมได ้ 

ถาม เวลาเดนิจงกรมจะภาวนาดว้ยพทุโธ แต่เวลานัง่สมาธิ ถา้ใชก้ารตามรูล้มหายใจ

จะรูส้กึเบาสบายกวา่การภาวนาพทุโธ การกระทาํเช่นน้ีจะทาํใหไ้มก่า้วหนา้ เพราะ

เครื่องอยู่ของจติม ี๒ อย่างหรอืไมค่รบั 

ตอบ ไมห่รอก ทดแทนกนัได ้ถา้ไมใ่ชพ้ทุโธก็ใชล้มหายใจได ้ 

ถาม เวลานัง่วปิสัสนา บางครัง้มคีวามรูส้กึปวดหวั พอหยุดพจิารณาตรงทีป่วดแลว้จะ

รูส้กึอดึอดัไมส่บาย แต่พอใชค้วามคิดประกอบวา่ กายส่วนกายจติส่วนจติ ก็จะ

ไมรู่ส้กึอดึอดั ปฏบิตัอิย่างน้ีถกูตอ้งหรอืไมค่ะ 

ตอบ ถา้มนัไมอ่ดึอดัมนัสบายก็ถกูตอ้ง  

ถาม ตัง้แต่ครัง้แรกทีถ่ามพระอาจารย ์ วา่ผมเป็นมจิฉาสมาธิ ผมเลยตัง้ใจปฏบิตัอิย่าง

ต่อเน่ืองนานเป็นปี รูส้กึวา่ทกุขน์อ้ย และตดิในธรรมบางอย่าง เลยหยุดไปนาน

พอสมควร จนกระท ัง่กลบัมาปฏบิตัแิบบเต็มรูปแบบเมือ่ไมน่านมาน้ี สิง่ทีผ่มตดิ

เรื่องสญัญาทีเ่ขา้มาปรุงใจเวลาจะไดส้มาธิ มนัสามารถสลดัออกจากใจไปได ้

แบบทีไ่มเ่คยทาํไดม้าก่อน ผมตดิมานานรูส้กึโลง่ใจ ครัง้น้ีเลยตัง้ใจใหม่ ขอ

เมตตาพระอาจารยแ์นะนาํ เป็นกาํลงัใจดว้ยครบั 
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ตอบ ก็พยายามปฏบิตัใิหม้ากขึ้นไปเรื่อยๆ  

ถาม แมส้มาธิจะยงัไมม่เีหมอืนเดมิ แต่ใจกลบัไดร้บัความสุขชนิดใหม ่ เมือ่ก่อนระลกึ

ไดบ้าปนบัเป็นเวลานานมากจนเสยีสมาธิไมอ่ยากปฏบิตั ิ คดิวา่คงไมด่ไีปกวา่น้ี 

ตอนน้ีระลกึถงึบญุไดค้รบั และก็บาปไดใ้นคราวเดยีวกนั มนัก็เป็นบา้งตอน

พจิารณา แต่ตอนบรกิรรมหรอืสมถะก็แนบไปกบัใจด ี อาการอย่างน้ีถกูตอ้งใช่

ไหมครบั  

ตอบ เวลาทาํสมถะไมค่วรทีจ่ะคดิเรื่องอะไร จะคิดตอ้งอยู่ในตอนทีเ่ราเจรญิปญัญา ถา้

เวลาทาํใจใหส้งบน้ีไมค่วรคดิเรื่องราวต่างๆ ควรใหม้อียู่กบัอารมณใ์ดอารมณ์

หน่ึง เช่นอยู่กบัพทุโธ หรอือยู่กบัลมหายใจเขา้ออกเพยีงอย่างเดยีว  

ถาม ผมเป็นเกยท์ีม่จีติใจทีช่อบผูช้าย แต่ไมไ่ดแ้สดงออกสาวมาก คอืธรรมดาๆ ผม

ศรทัธาในพระพทุธเจา้และพระอรยิสงฆ ์ ผมอยากจะบวชเป็นพระ และอยู่

เรื่อยๆไปไมม่กีาํหนดสกึเลย หลวงตามหาบวับอกวา่ ไม่วา่หญงิหรอืชายสามารถ

บรรลธุรรมไดเ้หมอืนกนั แต่ผมมใิช่ชายจรงิหญงิแท ้ จะบวชเป็นพระสงฆไ์ดไ้หม

ครบั  

ตอบ ก็ตอ้งไปถามพระทีเ่ขารบับวชดูวา่เขาจะรบัหรอืเปลา่  

ถาม และผมเป็นหน้ียงัไมไ่ดใ้ช ้แต่ทาํเรื่องผ่อนผนัจ่ายหน้ีเรยีบรอ้ยแลว้ แมบ่อกวา่จะ

จ่ายหน้ีใหท้ ัง้หมด เพราะแมเ่ป็นผูค้ํา้ประกนั แมจ่ะขายทีด่นิ เงนิทีไ่ดจ้ากการขาย

ส่วนหน่ึงแมจ่ะเก็บไวใ้ชส่้วนตวั ส่วนผมขอส่วนหน่ึงเพือ่ขอใหแ้มช่่วยจ่ายหน้ีให ้

แมต่กลงเพราะผมบอกกบัแมว่า่ผมอยากจะบวช และผมก็ทาํงานทางโลกลาํบาก

แลว้ ผมจงึตดัสนิใจอย่างน้ี อย่างน้ีผมจะบวชไดไ้หมครบั  

ตอบ ก็ตอ้งไปตดิต่อกบัวดัทีเ่ราจะไปบวช เราไม่ไดท้าํหนา้ทีร่บัพระบวช เราเลยไมรู่ ้

ขอ้มลูรายละเอยีดต่างๆ  



17 
 

ถาม วนัน้ีไดม้โีอกาสมาฟงัธรรมครัง้แรกจากพระคุณเจา้ จากการฟงัธรรมของท่าน

บอกวา่ ผูป้ฏบิตัติอ้งถอืศีล ๘ ถงึจะมกีาํลงัในการทาํสมาธิ แต่เน่ืองจากวา่ใน

ปจัจบุนัน้ี การทาํงานทางโลก มนัยงัมขีอ้จาํกดัของการถอืศีล ๘ ใน

ชวีติประจาํวนั ไมท่ราบวา่ท่านจะเมตตาชี้แนะหาทางออกใหย้งัไงบา้งเจา้คะ 

ตอบ ก็ตอ้งทิ้งงานทิ้งการแลว้ก็ไป จะทาํยงัไงได ้ จะเอาท ัง้ ๒ อย่างไดย้งัไง ขดักนั ก็

ตอ้งไปเลอืกทางเดนิของเราวา่ เราจะไปทางธรรมหรอืไปทางโลก ถา้เราอยากไป

ทางธรรมแต่เรายงัทิ้งทางโลกไมไ่ดก้็ ลองทิ้งอาทติยล์ะวนัก่อน เช่นวนัพระ วนั

พระเราก็หยุดทาํงานสกัวนัหน่ึงแลว้ก็ไปอยู่วดั แลว้ถา้เราปฏบิตัไิดผ้ลดเีราอาจจะ

เพิม่วนัเป็น ๒ วนั ๓ วนัไป แลว้ต่อไปกอ็าจจะทิ้งโลกได ้ มนัก็ตอ้งขยบัไปทลีะ

เลก็ทลีะนอ้ยก่อน จะทาํแบบพรวดพราด ถา้ทาํไดก้็ด ีถา้ทาํไมไ่ดก้็ตอ้งทาํแบบน้ี 

ทาํไปทลีะเลก็ละนอ้ยก่อน 

ถาม ศีลทีบ่รสุิทธิ์ หมายรวมถงึความคดิดว้ยหรอืไมเ่จา้คะ 

ตอบ ไม ่ ศีลน้ีเกี่ยวกบัการกระทาํทางกายและทางวาจา เรื่องของความคิดน้ีตอ้งอยู่ที่

สต ิสตเิป็นผูคุ้มอกีทหีน่ึง  

ถาม การทาํสมาธิทาํวนัละกี่คร ัง้ โดยปกตทิาํสตรูิส้กึตวัท ัง้กลางวนัและกลางคืน 

ตอบ ทาํมากเท่าไหร่ยิ่งด ี ผลจะไดม้ากไดน้อ้ยอยู่ทีก่ารกระทาํของเรา เหมอืนกบัการ

ทาํงาน ทาํงานวนัละช ัว่โมง ก็ไดผ้ลช ัว่โมงเดยีว ถา้ทาํงานวนัละ ๘ ช ัว่โมงก็จะ

ไดผ้ล ๘ ช ัว่โมง อยู่ทีก่ารกระทาํของเรา ถา้ทาํมาก นัง่สมาธิมากจติก็จะสงบมาก 

ถา้นัง่สมาธินอ้ยจติก็จะสงบนอ้ย  

ถาม คนทีม่ศีีลและทาํบญุทาํทานมากพอ เมือ่ตายไปแลว้ จติไดร้บัผลบญุไปเป็นเทพ

เทวดา แลว้เทพหรอืเทวดานัน้ จะทราบถงึเหตทุีเ่ขาไดม้าเป็นเทวดาหรอืไม ่

อย่างไรคะ หรอืเขาตอ้งปฏบิตัธิรรมต่อเน่ืองไปอกี แลว้เขาถงึจะทราบ 
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ตอบ จะทราบก็ต่อเมือ่ไดม้าศึกษาพระธรรมคาํส ัง่สอน ของพระพทุธเจา้ ทีจ่ะอธบิาย

ถงึเหตถุงึผลต่างๆ อย่างทีเ่รามาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัตอนน้ี เราก็จะทราบวา่ 

อะไรถงึทาํใหเ้ราเป็นอย่างทีเ่ราเป็นอยู่ กบ็ญุบาปทีเ่ราทาํน่ีแหละเป็นเหต ุ ทีท่าํให ้

เราเป็นอะไรทีเ่ป็นอยู่ขณะน้ี  

ถาม หนูมแีมวทีร่กัมาก แลว้แมวป่วยจงึไดพ้าไปโรงพยาบาล แต่ยงัไมถ่งึโรงพยาบาล

ไดส้ิ้นใจไปก่อน หนูกบัแมท่าํใจลาํบากมากค่ะ แลว้ฝงัไวข้า้งในบา้น ไดไ้ปทาํบญุ

สงัฆทานให ้ อยากเรยีนปรกึษาวา่ แมวหนูจะไดไ้ปเกดิป็นคนไหมคะ บญุกศุลที่

เราทาํไป แมวหนูจะไดร้บัไหมคะ ทีบ่า้นไมม่มีนัเหงามากค่ะ 

ตอบ แลว้แต่บญุบาปทีเ่ขาทาํไว ้ ถา้บาปทีเ่ขาทาํยงัไมห่มดเขาอาจตอ้งกลบัไปเป็น

เดรจัฉานต่อ จนกวา่บาปกบับญุทีเ่ขาทาํไวน้ ัน้มกีาํลงัเท่ากนั คอืบญุก็ไมส่ามารถ

ดงึไปสวรรค ์บาปก็ไมส่ามารถดงึไปอบาย เขาก็จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยต่์อไป 

ถาม การทีเ่รามคีรอบครวั มลูีก ๑ คน การทีเ่ราจะกา้วออกมาบวชพระ จะขจดักิเลส

ออกจากจติ การกระทาํเช่นน้ีถกูหรอืผดิครบั 

ตอบ พระพทุธเจา้ก็มลูีกเหมอืนกนั จะผดิตรงไหน ถา้ผดิก็ไมไ่ดเ้ป็นพระพทุธเจา้  

ถาม ลูกปฏบิตัมิาหลายสาย ยงัหาจรติตนเองไมเ่จอ ตอ้งทาํอย่างไรเจา้คะ 

ตอบ มนัไมไ่ดอ้ยู่ทีจ่รติหรอก มนัอยู่ทีส่ต ิถา้มสีตแิลว้มนัไปได ้ถา้ไม่มสีตเิปลีย่นอะไร

ไป จะกี่ชนิดมนัก็ไมไ่ดผ้ลอยู่ด ี ฉะนัน้ตอ้งพยายามมาฝึกสต ิ วธิีสรา้งสตกิ็มี

หลายวธิี เช่นบรกิรรมพทุโธไปเรื่อยๆอย่าไปคดิเรื่องราวต่างๆ หรอืเฝ้าดูการ

เคลือ่นไหวของร่างกาย เป้าหมายก็คอืใหเ้ราหยุดความคดิปรุงแต่งต่างๆ ใหจ้ติ

อยู่ในปจัจบุนั ใหส้กัแต่วา่รู ้จะใชว้ธิีไหนก็ได ้ 

ถาม อยากใหพ้ระอาจารยช่์วยอธิบายขอบเขตของศีล และระดบัของศีลแต่ละระดบั

ของผูป้ระพฤต ิ 
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ตอบ วนัน้ีก็เทศนแ์ลว้ มศีีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ศีลสามรอ้ยกวา่ขอ้ ผูท้ี่

ตอ้งการจะปฏบิตักิ็ตอ้งไปศึกษาเอาเอง ไปเปิดหนงัสอืธรรมะอ่านดู  

ถาม ตอนน้ีเครยีดมาก เพราะขา้งบา้นเสยีงดงัมาก ไมเ่กรงใจ แต่ก็พยายามพทุโธ แต่

จะหลดุเสยีใหไ้ดค่้ะ เพราะทนไมไ่หว 

ตอบ ความทกุขข์องเราเกดิจากความอยากของเรานัน่เอง ฉะนัน้เราตอ้งมาแกท้ีค่วาม

อยาก อย่าไปแกท้ีเ่สยีง เสยีงเขาก็เป็นเหมอืนกบัฝนตกแดดออกฟ้ารอ้ง ทาํไมฟ้า

รอ้งฟ้าผ่าเปรี้ยงๆทาํไมเราอยู่กบัมนัได ้ ทาํไมกบัเสยีงคนขา้งบา้นเราอยู่กบัมนั

ไมไ่ด ้ ก็เพราะวา่เราอยากใหม้นัหายไปเท่านัน้เอง ฉะนัน้เราตอ้งมาแกท้ีค่วาม

อยากของเรา เมือ่เรารูว้่าเราไมส่ามารถทีจ่ะไปทาํใหเ้สยีงนัน้หายไปได ้ เราก็มา

หยุดความอยากของเราเสยี ก็ปลอ่ยใหม้นัมไีป มนัจะดงัก็ปลอ่ยใหม้นัดงัไป เรา

อย่าไปอยากใหม้นัไมด่งั เราก็จะไมท่กุข ์

ถาม แมท่าํงานมาเป็นพนกังานมา ๑๐ ปี บรษิทัไดม้นีโยบาย early retire (การ

เกษยีณอายุก่อนกาํหนด) แต่เคยไดย้นิมาวา่เงนิทีไ่ดจ้ากการ early เป็นเงนิไม่

ถกูตอ้งทางธรรม เพราะไดม้าโดยไมไ่ดท้าํงานใหบ้รษิทั ต่อเงนินัน้ นาํไปทาํอะไร

ก็จะเดอืดรอ้น จรงิเทจ็ประการใดหรอืคะ 

ตอบ คงไมจ่รงิม ัง่ เพราะเงนิเป็นเงนิของบรษิทั เขาใหร้างวลัแก่ผูท้ีจ่ะออกจากงาน เป็น

เหมอืนกบัรางวลั ไมไ่ดเ้ป็นการขโมยเงนิของบรษิทั บรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของเงนิเขา

ยนิดใีห ้ไมไ่ดถ้อืวา่เป็นการลกัทรพัยแ์ต่อย่างใด  

ถาม เราเคยเมตตาตนเองก่อนทีจ่ะเมตตาคนอื่นนัน้ แต่การทีเ่ราตอ้งเสยีสละทรพัยไ์ป

นัน้ หรอืเราเขา้ไปช่วยเหลอืผูอ้ื่น เราก็ตอ้งสละแรงกาย จะถอืวา่เราไมเ่มตตาต่อ

ตนเองหรอืไมค่ะ  

ตอบ ไมห่รอก ความจรงิความเมตตาต่อผูอ้ื่นนัน้แหละเป็นความเมตตาต่อตวัเรา 

เพราะเมือ่เราช่วยเหลอืคนอื่น ใหค้นอื่นเขามคีวามสุข เราก็จะไดร้บัความสุข
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กลบัมาเป็นผลตอบแทน ดงันัน้วธิีทีจ่ะเมตตากบัตวัเราก็คอืตอ้งเมตตากบัคนอื่น 

ถา้เมตตากบัตวัเรากนิคนเดยีวเทีย่วคนเดยีว อนัน้ีมนัเรยีกวา่เหน็แก่ตวั แลว้มนั

จะไมม่คีวามสุข มนัจะมคีวามทกุข ์เพราะเวลามนัไมม่กีนิมนัจะเดอืดรอ้น แต่ถา้

เวลาช่วยเหลอืคนอื่นน่ี เราไม่ไดก้นิเรากลบัไมเ่ดอืดรอ้น เราเสยีสละเป็น เรา

ยนิดใีห ้ เรายอมอดเพือ่ใหค้นอื่นอิ่มอย่างน้ี เราอาจจะไมอ่ิ่มทางร่างกายแต่เราจะ

ไปอิ่มทางจติใจ  

ถาม จติจบัทีล่มหายใจตลอด จะใหลู้กทาํอย่างไรต่อครบั 

ตอบ ก็ดูไปเรื่อยๆ อย่าใหจ้ติไปคดิทีอ่ื่น อย่าใหจ้ติไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี สิง่น ัน้สิง่น้ี 

เราตอ้งนัง่หลบัตา กายตอ้งน่ิง วาจาตอ้งสงบ แลว้จติดูแต่ลมหายใจเพยีงอย่าง

เดยีว จนกวา่มนัจะรวมเป็นสมาธิไป  

ถาม การเริ่มตน้ในการทาํสมาธิ ควรเริ่มตน้อย่างไรดคีะ ขอคาํแนะนาํดว้ยค่ะ 

ตอบ ก็อย่างทีว่นัน้ีเทศนใ์หฟ้งั ก็ตอ้งรกัษาศีล ๘ ถา้มศีีล ๘ แลว้ก็จะมเีวลามานัง่

สมาธิ ถา้ไมม่ศีีล ๘ มนัก็ไปทาํกจิกรรมอย่างอื่นได ้ เช่นไปเทีย่วได ้ ไปดูหนงัฟงั

เพลงได ้ไปกนิเลี้ยงได ้ไปทาํอะไรต่างๆทีอ่ยากจะทาํได ้เพราะศีล ๕ ไมไ่ดบ้งัคบั

ไมไ่ดห้า้มไว ้ แต่ถา้เราตอ้งการนัง่สมาธิใหไ้ดผ้ล เราตอ้งมเีวลามากๆถงึจะไดผ้ล 

ถา้นัง่แค่พอหอมปากหอมคอแบบนกกระจอกกนินํา้ มนัก็ไมไ่ดผ้ล ไดแ้ต่กริยิา

ของการนัง่ ขา้พเจา้น้ีไดน้ ัง่แลว้ ๓๐ นาท ีครึ่งช ัว่โมง ช ัว่โมงหน่ึง นัง่แลว้ก็ไม่เคย

เจอความสงบเลยแมแ้ต่ครัง้เดยีว นัง่มากี่ปีก็เหมอืนเดมิ นัง่แบบนกกระจอกกนิ

นํา้ ถา้นัง่แบบใหม้นัไดผ้ลเป็นกอบเป็นกาํ มนัก็ตอ้งนัง่ท ัง้วนัท ัง้คนื สลบักนัเดนิ

กบันัง่ เดนิจงกรมนัง่สมาธิ ทาํกนัเป็นวนัๆเป็นเดอืนเป็นปี นัน่ถงึจะไดผ้ล มนั

ไมใ่ช่ไดง้า่ยๆหรอก สมาธิ ขนาดหลวงตาท่านบอกท่านบวชเป็นพระน้ี ๖ ปีท่าน

ไมไ่ดป้ฏบิตัเิต็มที ่ ท่านยงัศึกษายงัเรยีนหนงัสอือยู่ ท่านวา่จติเคยรวมเพยีง ๓ 

ครัง้เท่านัน้เอง ขนาดบวชเป็นพระมศีีล ๒๒๗ ขอ้ มเีวลา แต่ท่านก็ไมไ่ดป้ฏบิตัิ

อย่างต่อเน่ือง เพราะท่านก็ตอ้งไปเรยีนหนงัสอื เรยีนหนงัสอืก็ตอ้งใชค้วามคดิ
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ปรุงแต่ง จติก็เลยไมส่งบ แต่พอเวลาท่านออกไปปฏบิตัแิลว้น้ี ทน้ีีท่านบอกวา่

รวมไดอ้ยู่เรื่อยๆ เพราะมกีารควบคุมจติตลอดเวลา ควบคุมความคดิปรุงแต่ง

อยู่ตลอดเวลา สามารถนัง่สมาธิไดท้ ัง้คนื นัง่โตรุ่้งได ้ น่ีคอืการปฏบิตัทิีจ่ะให ้

ไดผ้ล มนัตอ้งเอากนัแบบสุดๆเลย ทุ่มเทกนัหมดเลย มหีนา้ตกัเท่าไหร่ก็วางไป

เลย ยอมเจง๊เลย ถา้ไม่หลดุพน้ก็ตายเลย อย่างพระพทุธเจา้น้ี ถา้ไมห่ลดุพน้ก็

ตายเท่านัน้ อย่างน้ีมนัถงึจะไดผ้ลกนั แค่มาทาํพอหอมปากหอมคอ วางทลีะสลงึ

สองสลงึอย่างน้ี ไมม่วีนัรวย ถา้จะรวยก็มหีนา้ตกัเท่าไหร่ก็เทลงไปเลย ถา้ไมร่วย

ก็เจง๊ไปเลย รูแ้ลว้รูร้อดกนั  

ถาม อาการเมือ่ถงึฌาน ๔ เป็นอย่าไรครบั  

ตอบ ก็นัง่ไปเถอะ ถงึแลว้ก็จะรูเ้อง เหมอืนบอกคนตาบอดวา่ สแีดงเป็นอย่างไร สี

เขยีวเป็นอย่างไร บอกไปก็เท่านัน้แหละ ก็ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไร สบิปากวา่ก็ไมเ่ท่า

หน่ึงตาเหน็ ผลของการปฏบิตัน้ีิไมอ่ยากจะพดูมาก ก็พดูอยู่แลว้ ใหรู้ค้ร่าวๆอยู่

แลว้วา่ มนัสงบ มนัน่ิง มนัมคีวามสุข มนัเป็นหน่ึงมนัไมม่อีะไร มนัไมเ่ป็นสอง

กบัอะไร สกัแต่วา่รู ้ก็รูแ้ค่น้ีแหละ แลว้ตอ้งไปสมัผสัเอง ถงึจะรูว้า่มนัเป็นอย่างไร 

ดอีย่างไร สุขอย่างไร  

ถาม ทาํไมเวลาสวดมนตม์เีสยีงหวงิๆ กอ้งอยู่ในใจตลอดเวลาทีส่วดจนจบ แต่ไมไ่ด ้

สวดออกเสยีงนะครบั พอเวลานัง่สมาธิก็หาย แต่พอจะสวดอกีก็มเีสยีงขึ้นอกี  

ตอบ มนัจะเป็นอะไรเราไมต่อ้งไปสนใจมนันะ เราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกบัมนั ปลอ่ยวาง มนั

จะเป็นเสยีงอะไรก็ใหเ้ราอยู่กบัการสวดมนตข์องเราไป เพราะเราไม่ไดส้วดมนต์

เพือ่ฟงัเสยีง เราสวดมนตเ์พือ่ทาํใจใหส้งบ ใจเราจะสงบก็ต่อเมือ่เราสวดไปอย่าง

เดยีว ไมไ่ปคดิถงึเรื่องอื่น ฉะนัน้ไมต่อ้งไปกงัวล ถอืวา่มนัเป็นสิง่ทีเ่ราไปควบคุม

บงัคบัมนัก็ไมไ่ดก้็แลว้กนั มนัจะมาก็ใหม้นัมา มนัจะไปก็ใหม้นัไป  

ถาม พดูถงึบหุรี่ หนูสงสยัมานานแลว้ค่ะ เขา้ใจวา่ไมผ่ดิศีล แต่ทางการแพทยถ์อืเป็น

สิง่ตอ้งหา้ม เพราะมแีต่โทษต่อร่างกาย เช่นเป็นสาเหตใุหเ้กดิมะเร็งปอด แถมยงั
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มโีทษกบับคุคลอื่นทีไ่ดร้บักลิน่บหุรี่เขา้ไปดว้ย ซึง่อาจจะต่างจากสมยัก่อนทีเ่ป็น

ยาสูบแต่ไมไ่ดม้โีทษต่อร่างกายหรอืเปลา่คะ แบบน้ีบหุรี่จะเขา้ขา่ยผดิศีลขอ้ไหน 

เน่ืองจากเป็นการทาํรา้ยตวัเองและผูอ้ื่นดว้ยไหมคะ 

ตอบ ก็อยู่ทีว่า่สูบมากสูบนอ้ย ถา้สูบวนัละ ๓ ซอง ๔ ซอง มนัก็ตายได ้ แต่ถา้สูบวนั

ละสามสีม่วน มนัก็ไมม่ผีลอะไรรา้ยแรงต่อร่างกาย ฉะนัน้อะไรก็ตาม แมแ้ต่นํา้น่ี

ลองกนิมากๆดูมนัก็ตายเพราะนํา้ได ้ อะไรทีม่นัเกนิประมาณทีร่่างกายจะรบัได ้

มนัก็ทาํใหร่้างกายตายได ้ ฉะนัน้ผูท้ีจ่ะสูบบหุรี่ก็ใหรู้จ้กัประมาณ คอืมนัไมไ่ดม้ี

โทษทางดา้นจติใจ ทีห่า้มไมใ่หด้ืม่สุราเพราะมนัมโีทษทางดา้นจติใจเป็นหลกั เรา

ไมค่่อยไดก้งัวลเรื่องโทษทางร่างกาย ดืม่สุราแลว้ทาํใหข้าดสตไิมส่ามารถควบคุบ

การกระทาํการพดูได ้ ทาํใหไ้ปทาํบาปทาํกรรมไดง้า่ยกวา่ผูท้ีไ่มไ่ดด้ืม่สุรายาเมา 

แต่ผูท้ีสู่บบหุรี่น้ีก็ยงัมสีตสิมัปชญัญะเป็นปกตอิยู่ บหุรี่น้ีไมไ่ดไ้ปทาํใหเ้สยีสตไิป

แต่อย่างใด แต่ถา้ไมสู่บไดก้็ด ี ถา้สูบก็สูบไปตามปรมิาณทีร่่างกายรบัได ้ ก็ไมม่ี

โทษอะไรมาก ยงัไงร่างกายก็ตายอยู่ด ี ถา้กลวัตายก็อย่าไปทาํอะไรเลย อย่าไป

กนิอะไรเลย เพราะกนิแลว้เดีย๋วมนัก็มโีทษท ัง้นัน้แหละ ทาํไมของทีอ่ยากกนิ

ทาํไมไมไ่ปพดูถงึบา้ง นํา้ตาลน้ีกนิกนัเหลอืเกนิ จะเป็นเบาหวงเบาหวานน้ีทาํไมไม่

มา ฉะนัน้มนัอยู่ทีว่า่เราชอบอะไร ถา้เราชอบอะไรเราก็ไมพ่ดูถงึมนั เรื่องทีเ่ราไม่

ชอบเราก็พดูถงึมนัได ้ เรื่องทีเ่ราไมสู่บคนอื่นสูบเราก็ไปวา่เขาได ้ เรื่องไหนทีเ่ราทาํ

เราก็ไมไ่ปพดู เพราะเดีย๋วก็วา่ตวัเราเอง  

ถาม วธิีการสวดมนตท์ีถ่กูตอ้ง การสวดมนตไ์มต่อ้งออกเสยีงไดห้รอืไม ่ 

ตอบ ได ้ ดเีสยีอกีถา้ไมอ่อกเสยีงได ้ เพราะก็เป็นเหมอืนกบับรกิรรม พทุโธ ไปเท่า

นัน้เอง แลว้จะไมเ่หน่ือย แลว้ก็ไมไ่ปรบกวนชาวบา้น  

ถาม การบวชน้ีถอืเป็นการทดแทนบญุคุณพอ่แมจ่รงิหรอืไมค่รบั แลว้พวกทีม่งีานบวช

แลว้ไปราํหนา้นาค เพราะคดิวา่เอาบญุ เขาจะไดบุ้ญจรงิหรอืครบั 
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ตอบ การบวชน้ีเป้าหมายก็คอื ใหไ้ปไดศึ้กษา ไดไ้ปปฏบิตัธิรรม เพือ่จะไดห้ลดุพน้จาก

ความทกุข ์ อนัน้ีเป็นประโยชนท์ีเ่กดิจากการบวช ส่วนการทดแทนบญุคุณพอ่แม่

น้ีก็เป็นเรื่องรองลงมา คอืถา้จะบวชแบบทดแทนพอ่แมไ่ด ้ ก็ตอ้งบวชแบบ

พระพทุธเจา้ พอบรรลธุรรมแลว้ก็แสดงธรรมสอนพอ่แมไ่ด ้ทาํใหพ้อ่แมห่ลดุพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ เรยีกวา่เป็นการทดแทนบญุคุณทีแ่ทจ้รงิ เพราะถา้

ไมไ่ดบ้วช ตนเองไมไ่ดห้ลดุพน้ ก็จะไม่มคีวามสามารถทีจ่ะไปสอนพอ่แมใ่หห้ลดุ

พน้ได ้ แต่การบวชแลว้สกึน้ี มนัไมไ่ดท้ดแทนบญุคุณอะไรมากนกัหรอก 

นอกจากทาํใหพ้อ่แมด่ใีจวา่ ลูกเรายงัใฝ่บญุใฝ่กศุล ไมไ่ปยุ่งเกี่ยวกบัอบายมขุ

หรอือะไรต่างๆ ก็บวชมาแลว้พอสกึมาแลว้ก็จะไดเ้ป็นคนดขีองสงัคม ไมท่าํผดิ

กฏหมาย ไมท่าํผดิศีลผดิธรรม พอ่แมก่็มคีวามสุขใจแลว้ อย่างน้ีจะเรยีกวา่เป็น

การทดแทนบญุคุณก็ไดใ้นระดบัหน่ึง ส่วนเรื่องทีเ่ขาจะไปราํหรอืไปจดังานแลว้ก็

ส่งเสยีงรบกวนชาวบา้น อนัน้ีก็ไมค่วรจะทาํ แต่มนัเป็นธรรมเนียมของชาวบา้น 

เวลาจดังานก็อยากจะใหท้ ัง้หมูบ่า้นมาร่วม ก็เลยเปิดเสยีงใหม้นัล ัน่ท ัง้หมูบ่า้น

เลย จะไดรู้ว้า่บา้นฉนัมงีานนะ ใครอยากจะมาก็มา สมยัก่อนชาวบา้นเขาเป็น

อย่างนัน้ เขาเป็นเหมอืนกบัเป็นพีเ่ป็นนอ้งกนั ทกุคนอยู่ร่วมกนั เวลามงีานอะไร

จะมาช่วยกนั บา้นไหนทาํบญุทกุคนก็จะมาร่วมบญุกนั จงึเป็นเรื่องปกตทิีจ่ะทาํ

แบบน้ี ไมม่ใีครเขาวา่ แต่สมยัน้ีสงัคมมนัไมเ่หมอืนเมือ่ก่อน คนมาจากทีใ่กลท้ี่

ไกลทีอ่ื่นแลว้ไมรู่จ้กักนั ต่างคนต่างอยู่ ทน้ีีพอเรามาจดังานเปิดเสยีงดงั คนทีไ่ม่

รูจ้กัเราเขาก็จะหงดุหงดิราํคาญใจ ฉะนัน้คนจดังานก็ควรทีจ่ะรูจ้กักาละเทศะ 

รูจ้กัประมาณรูจ้กัความเหมาะสม วา่ถา้ไปทาํอะไรใหร้บกวนชาวบา้นก็อย่าไปทาํ  

ถาม อฐัขิองพระอรหนัตจ์ะแปรเป็นพระธาตตุอนไหนครบั ตอนทีล่ะสงัขารเลยหรอื

เปลา่ครบั  

ตอบ มนัเริ่มซกัฟอกตัง้วนัทีท่่านเป็นพระอรหนัต ์ แลว้มนัก็จะแปรเปลีย่นไปเรื่อยๆ ที

น้ีถา้ท่านเป็นพระอรหนัตแ์ลว้มชีวีติอยู่ต่อไปไดน้าน เวลาซกัฟอกก็จะมมีาก 

ฉะนัน้เวลาทีท่่านตายไปน้ี กระดูกก็จะเป็นพระธาตทุนัท ี ส่วนผูท้ีบ่รรลแุลว้ตาย
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ไปในระยะเวลาอนัส ัน้น้ี ก็อาจจะไมม่เีวลาฟอกกระดูกใหเ้ป็นพระธาตไุด ้ ก็

อาจจะไมม่พีระธาตกุ็ไดใ้นพระอรหนัตบ์างรูป เพราะท่านบรรลแุลว้ก็ตายไป ไมม่ี

เวลาทีจ่ะอยู่นานพอทีจ่ะใหจ้ติทีบ่รสุิทธิ์น้ี ซกัฟอกกระดูกใหเ้ป็นพระธาตไุด ้

ฉะนัน้จะดูทีธ่าตอุย่างเดยีวก็ไมไ่ด ้ แต่ถา้กระดูกท่านเป็นพระธาตน้ีุเราก็ม ัน่ใจได ้

วา่ท่านเป็นแน่ๆ แต่ถา้กระดูกท่านไมไ่ดเ้ป็นพระธาตน้ีุ อาจจะเป็นเพราะว่าท่าน

เป็นแต่ท่านเป็นในระยะเวลาใกลต้ายก็ได ้ หรอืท่านไมเ่ป็นก็ได ้ แต่ท่านจะเป็นไม่

เป็นก็ไมใ่ช่เป็นเรื่องของเราหรอก เรื่องของเราคอืวา่เราเป็นหรอืไมเ่ป็นมากกวา่ 

สาํคญักวา่ ท่านเป็นแต่เราไมเ่ป็น หรอืวา่เราเป็นแลว้ท่านไมเ่ป็นอย่างไหนดกีวา่  

ถาม อาชพีคา้ประเวณีหรอืวา่โสเภณี มนัผดิศีลหรอืวา่ผดิมรรคไหมคะ 

ตอบ มนัก็ผดิขอ้ ๓ การเสพกามน้ี ท่านอยากจะใหเ้สพแบบถกูตอ้งประเพณี ก็คอืมี

สามภีรรยา เป็นสามภีรรยากนั เพราะการเสพน้ีมนัก็เป็นธรรมชาตขิองมนุษย ์แต่

ถา้อยากจะใหเ้ป็นมนุษยก์ต็อ้งแบบผวัเดยีวเมยีเดยีว ถา้มหีลายผวัน้ีก็เรยีกวา่

เป็นพวกสุนขัไป จติก็ขาดศีลขอ้น้ี 

ถาม ผดิศีล ๕ เลยใช่ไหมคะ 

ตอบ ก็ผดิขอ้ ๓ น้ี เพราะว่าเป็นเหมอืนสุนขั สุนขัเขาก็ไมม่สีามเีดยีวภรรยาเดยีว 

อย่างช่วงเดอืน ๙ เดอืนน้ี กลางคนืหมาหอนท ัง้คนื มนัไลก่ดักนัมนัตามกนั สมยั

น้ีคนเราก็ไม่มเีดอืน ๙ มเีดอืน ๙ ทกุวนั  

ถาม ลูกฟงัพระธรรมคาํสอนของหลวงพอ่ตลอด และแอบสมมตุตินเองเป็นศิษยห์ลวง

พอ่ โดยไมไ่ดม้ากราบดว้ยตนเอง บาปไหมคะ 

ตอบ เรื่องเป็นศิษยเ์ป็นอาจารยน้ี์ไมต่อ้งแสดงตวัหรอก แสดงดว้ยการประพฤตดิว้ย

การกระทาํ อย่างเราแสดงธรรมเราก็เป็นอาจารย ์ ส่วนใครฟงัก็เป็นลูกศิษยไ์ป 

เท่านัน้เอง ใครฟงัแลว้เอาไปปฏบิตักิ็เป็นลูกศิษย ์ ใครฟงัแลว้ยงัไมป่ฏบิตักิ็ยงัไม่

ถอืวา่เป็นลูกศิษยเ์ต็มที ่ ยงัไมค่รบ ๑๐๐ ถา้เป็นลูกศิษยใ์หค้รบ ๑๐๐ กต็อ้ง
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นาํเอาไปปฏบิตั ิ ถา้บรรลผุลไดย้ิ่งถอืวา่เป็นลูกศิษยเ์ต็ม ๑๐๐ มนัก็ม ี ๓ ข ัน้นะ 

ข ัน้แรกก็ฟงั ข ัน้ที ่ ๒ ก็ปฏบิตั ิ ข ัน้ที ่ ๓ ก็บรรล ุ ถา้เพยีงแต่ฟงัก็เอาไปรอ้ยละ

สามสบิก็แลว้กนั ถา้ปฏบิตักิ็เป็นรอ้ยละหกสบิ ถา้บรรลกุ็เป็นเต็ม ๑๐๐ เป็นลูก

ศิษยเ์ต็มรอ้ย น่ีคอืความจรงิของการเป็นอาจารยแ์ละลูกศิษย ์ ไมไ่ดอ้ยู่ทีว่า่

จะตอ้งมากราบมาไหว ้ มาขอเป็นลูกศิษยลู์กหาอะไรกนั ชาวพทุธเราถอืวา่เรา

ช่วยเหลอืกนัสนบัสนุนกนั มธีรรมะก็มาแบ่งปนักนั คนแสดงก็เป็นอาจารย ์ คน

ฟงัก็เป็นลูกศิษย ์ อย่างสาวกน้ี คาํวา่สาวกก็แปลวา่ผูฟ้งั พอฟงัแลว้ไปปฏบิตักิ็

บรรลเุป็นพระอรหนัตสาวกขึ้นมา พระอรหนัตสาวกน้ีท่านไมไ่ดเ้รยีกวา่เป็นพระ

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะท่านไมไ่ดบ้รรลดุว้ยตนเอง ท่านไมไ่ดเ้ป็นพระ

อรหนัตด์ว้ยตนเอง ท่านเป็นพระอรหนัตด์ว้ยการฟงั จงึเรยีกวา่พระอรหนัตสาวก 

ส่วนพระพทุธเจา้น้ีท่านเป็นพระอรหนัตด์ว้ยตนเอง ก็เลยเรยีกวา่ พระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ น่ีคอืความแตกต่างกนั มพีระอรหนัต ์ ๒ แบบ เป็นพระ

อรหนัตด์ว้ยตนเอง และเป็นพระอรหนัตจ์ากการไดฟ้งัจากพระพทุธเจา้อกีต่อ

หน่ึง  
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กณัฑท์ี่ ๕๐๙ 

องคแ์ทนพระศาสดา 
๑๘ กนัยายน ๒๕๕๙ 

ตอนทีพ่ระพทุธเจา้จะจากโลกน้ีไป จะทรงเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน มพีระภกิษุบางรูป มี

ความวติกกงัวลวา่ หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้จากไปแลว้ จะไมม่ศีาสดามาคอยส ัง่คอยสอน

พวกเขาอกีต่อไป พระพทุธเจา้ก็ทรงตรสัวา่ ธรรมวนิยัทีต่ถาคตไดต้รสัไวช้อบแลว้น่ีแล 

จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป พวกเธอจะไม่ไดอ้ยู่โดยปราศจากศาสดาแต่อย่างใดเลย 

น่ีคอืองคแ์ทนของพระพทุธเจา้ ที่จะเป็นศาสดาส ัง่สอนพทุธศาสนิกชนต่อไป กค็ือพระ

ธรรมวินัยที่ตรสัไวช้อบแลว้ พระธรรมวนิยัก็คอืคาํส ัง่คาํสอนน่ีเอง พระธรรมเป็นคาํ

สอน พระวินัยเป็นคาํส ัง่ พระวนิยัน้ีเป็นคาํส ัง่ใหพ้ระภกิษุตอ้งปฏบิตัติาม คาํส ัง่น้ีตอ้ง

ปฏบิตัติาม คาํสอนน้ีจะปฏบิตัติามก็ไดไ้มป่ฏบิตัติามก็ได ้เรยีกวา่พระธรรมคาํสอน พระ

ธรรมวนิยัคอืคาํส ัง่คาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีพ่วกเรายดึถอืเป็นศาสดาแทนพระองคม์า

จนถงึปจัจบุนัน้ี พวกเราไม่ไดอ้ยู่ปราศจากศาสดา เรายงัมพีระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ทีไ่ดเ้ก็บจารึกไวใ้นพระไตรปิฎก เป็นศาสดาของพวกเรา  

นอกจากนัน้ เราก็ยงัมพีระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ผูท้ีเ่ป็นเหมอืนผูช่้วยศาสดา เป็นผูท้ีไ่ด ้

บรรลธุรรม ไดห้ลุดพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายแลว้ มคีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะส ัง่สอน 

ใหผู้อ้ื่นไดห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ เราจงึไมป่ราศจากศาสดา ไมป่ราศจากครูบา

อาจารยต่์างๆ ถงึแมว้า่ครูบาอาจารย ์ พระปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบบางรูป ไดจ้ากพวกเราไป

แลว้ แต่ท่านก็ทิ้งคาํสอนของท่านไว ้ ใหเ้ป็นครูเป็นอาจารยข์องพวกเราต่อไป พวกเราจงึ

ไมม่ขีอ้อา้งวา่ ไม่มผูีใ้ดมาส ัง่มาสอน ไมม่ขีอ้อา้งวา่เราจะไมส่ามารถปฏบิตัเิพื่อใหไ้ดห้ลดุ

พน้ เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดห้ลดุพน้ เพราะวา่เรายงัมี

ศาสดา เรายงัมคีรูบาอาจารยอ์ยู่ ทีจ่ะคอยส ัง่คอยสอนใหพ้วกเราปฏบิตั ิ เพือ่ใหไ้ดห้ลดุ

พน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย อยู่ทีเ่ราวา่ เราจะสนใจศึกษาพระธรรมคาํสอนของ
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พระพทุธเจา้อย่างจรงิจงัหรอืไม ่ สนใจทีจ่ะปฏบิตัติามคาํสอนอย่างจรงิจงัหรอืไม ่ ถา้มี

ความสนใจทีจ่ะศึกษาทีจ่ะปฏบิตัอิย่างจรงิใจแลว้ ผลต่างๆย่อมปรากฏขึ้นมาอย่าง

แน่นอน เพราะเหตทุีท่าํใหผ้ลต่างๆปรากฏก็คอื การศึกษาการปฏบิตัอิย่างจรงิจงันัน้เอง 

บรรดาพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีไ่ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตสาวก ก็เพราะท่านมคีวาม

จรงิใจจรงิจงัต่อการศึกษา ต่อการปฏบิตั ิ ท่านจงึไดบ้รรลมุรรคผลนิพพานกนั ท่านถอื

การศึกษาการปฏบิตัเิป็นอาชพีหลกัเลย ท่านจะไม่มอีาชพีอย่างอื่นมาเกี่ยวขอ้ง มาดงึ

เวลาไปจากการศึกษา จากการปฏบิตั ิ เมือ่ก่อนทีท่่านจะมาศึกษามาปฏบิตัอิย่างจรงิจงั 

ท่านก็มอีาชพีอื่นกนัท ัง้นัน้ ท่านก็เป็นฆราวาสผูค้รองเรอืนกนัท ัง้นัน้ มอีาชพีต่างๆ เป็น

พอ่คา้บา้ง เป็นครูบา้ง เป็นหมอบา้ง เป็นอะไรต่างๆกนั แต่พอไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ ทีม่คีวามลกึซึ้ง ทีม่คีวามหมาย ทีม่ปีระโยชนต่์อจติใจเป็นอย่าง

มาก ไมเ่หมอืนกบัความรูค้าํสอนต่างๆทีไ่มไ่ดม้คีวามประทบัใจ เหมอืนกบัคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เพราะเป็นคาํสอนทีไ่มเ่หมอืนใครนัน่เอง คาํสอนต่างๆในโลกน้ี เป็นคาํสอน

ทีใ่หรู้จ้กัเอาความรูท้ีไ่ดเ้รียนน้ีมาเป็นอาชพี มาประกอบอาชพี เพือ่เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งเท่า

นัน้เอง แต่คาํสอนของพระพทุธเจา้น้ี เป็นความรูท้ี่จะเอามารกัษาใจที่ถกูความทกุข์

รุมเรา้ ที่ถกูความทกุขเ์บยีดเบียนอยูต่ลอดเวลา ใหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายได ้

ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัแลว้ก็จะเกิด ศรทัธาความเชื่อในคาํสอนของพระพทุธเจา้ วา่มปีระโยชน์

อย่างมหาศาลต่อจติใจของตนเอง ไมเ่หมอืนกบัคาํสอนต่างๆทีไ่มม่ปีระโยชนอ์ะไรกบั

จติใจ เพราะไมส่ามารถดบัความทกุขข์องจติใจไดน้ ัน่เอง มเีพยีงคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

เพยีงคาํสอนเดยีวเท่านัน้ ทีส่ามารถดบัความทกุขต่์างๆ ทีม่อียู่ภายในใจของสตัวโ์ลกให ้

หมดไปได ้ ผูท้ีม่คีวามทกุขอ์ย่างมาก เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ก็จะเกดิศรทัธาอยากจะศึกษาอย่างลกึซึ้ง อย่างจรงิจงั อยากจะปฏบิตัอิย่างจรงิจงั ก็เลย

สละการครองเรอืน สละอาชพีต่างๆ แลว้ออกบวชกนั เพือ่ทีจ่ะไดศึ้กษาพระธรรมคาํ

สอน และปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนอย่างเป็นมอือาชพีเลย คอืไม่ไดเ้ป็นแบบมอื

สมคัรเลน่ ในระยะเริ่มแรก ก็อาจจะเป็นมอืสมคัรเลน่ไปก่อน เช่นระยะแรกแรกๆทีไ่ด ้

ยนิไดฟ้งัธรรม ก็ลองนาํเอามาปฏบิตัใินวนัทีว่า่งจากภารกจิการงานต่างๆ เช่น วนัพระวนั
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โกน สมยัก่อนเขาจะหยุดทาํงานกนัในวนัพระวนัโกนกนั ก็เลยจะมเีวลาว่างทีจ่ะเขา้วดัฟงั

เทศนฟ์งัธรรม แลว้ก็ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ พอไดล้องปฏบิตัดูิ ก็

ไดส้มัผสักบัผล ไดส้มัผสักบัรสแห่งธรรม ทีช่นะรสท ัง้ปวง พอไดส้มัผสักบัรสแห่งธรรม

ทีช่นะรสท ัง้ปวงแลว้ ก็เกดิความมฉีนัทะคอืความยนิดใีนรสแห่งธรรมทีช่นะรสท ัง้ปวง ที่

ชนะการยนิดที ัง้ปวง ก็เลยไมย่นิดกีบัการทาํมาหากนิในอาชพีต่างๆ ไม่ยนิดกีบัการ

แสวงหาลาภยศสรรเสรญิ แสวงหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เพราะเหน็แลว้วา่ สู ้

ความสุขทีไ่ดจ้ากรสแห่งธรรมไม่ได ้ รสแหง่ธรรมชนะรสทัง้ปวง ชนะรสของลาภยศ

สรรเสรญิ ชนะรสของรูปเสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะ  

ผูท้ี่ไดล้องปฏบิตัแิละไดส้มัผสักบัรสแหง่ธรรมแลว้ กจ็ะเกดิความยนิดีในธรรมข้ึนมา ที่

เป็นการชนะความยนิดีท ัง้ปวง กจ็ะมุ่งสูก่ารศึกษา สูก่ารปฏบิตัิอยา่งจรงิจงั เคยมอีาชพี

อะไร เคยมทีรพัยส์มบตัอิะไร เคยมลีาภยศสรรเสรญิอะไร ก็สละหมด ไมต่อ้งการสิง่

เหลา่น้ีอกีต่อไป เพราะถา้มกี็จะเป็นเหมอืนกบัสมอเรอื จะถ่วงไมใ่หเ้รอืน้ีออกเดนิทางไป

ไหนมาไหนได ้ เรอืทีจ่อดน้ีเขาจะทอดสมอไว ้ เพือ่จะไดไ้ม่ใหเ้รอืไหลไปตามกระแสนํา้ 

เวลาทีเ่ขาจะออกเรอื เขาก็จะตอ้งถอนสมอกนั เรอืถงึจะสามารถแลน่ไปไดต้ามทศิทาง

ต่างๆ ผูท้ีอ่ยากจะเขา้สู่กระแสของพระนิพพาน เขา้สู่กระแสของการหลดุพน้จากกอง

ทกุข ์ แห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ก็จาํเป็นจะตอ้งถอนสมอเรอื สมอทีย่ดึเหน่ียวจติใจให ้

ตดิอยู่กบัวฏัฏะแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ทีใ่หย้ดึตดิอยู่กบัลาภยศสรรเสริญ ใหย้ดึตดิ

อยู่กบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เขาก็จะถอนสมอกนั ผูท้ีต่อ้งการจะนาํเรอืคอืจติใจ

ใหเ้ขา้สู่กระแสพระนิพพาน เพือ่นาํไปสู่พระนิพพานในบ ัน้ปลาย ตอ้งถอนสมอเรอืกนั 

ตอ้งถอนสมอทีผู่กรดัจติใจใหต้ดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิ ตดิอยู่กบัการหาลาภยศ

สรรเสรญิ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายกนั ถา้ไมถ่อนสมอใจน้ีจะไปไม่ได ้ ใจก็จะตดิ

อยู่วฏัฏะแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิไปอย่างไมม่วีนัจบสิ้น  

ถา้ยงัตดิอยู่กบัการหาลาภยศสรรเสรญิ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายอยู่ มาฟงัเทศน์

ฟงัธรรมก็พอฟงัเพือ่ใหไ้ดม้คีาํพดูว่า ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมกนั แต่ฟงัแลว้ก็ไมไ่ดเ้อาไป

ปฏบิตัอิย่างจรงิจงัแต่อย่างใด เอาไปปฏบิตัพิอหอมปากหอมคอ พอจะไดใ้หม้คีวามรูส้กึ
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ไมถ่กูตาํหนิ ไมต่าํหนิตนเองวา่ไมป่ฏบิตัเิลย ไมศึ่กษาเลย แต่ก็ไมไ่ดผ้ลอะไรมากมายนกั 

เพราะเวลาส่วนใหญ่ก็ยงัอทุศิใหก้บัการหาลาภยศสรรเสรญิ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้น

กายอยู่นัน่เอง ผลทีจ่ะไดร้บัจากการศึกษาจากการปฏบิตัแิบบน้ี จงึไมค่่อยมปีรากฏ

ขึ้นมา ก็ยิ่งจะทาํใหต้อ้งตดิอยู่กบัการหาลาภยศสรรเสรญิ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้น

กายอยู่ เพราะลาภยศสรรเสรญิและรูปเสยีงกลิน่รสน้ี ก็เป็นเหมอืนยาเสพตดิน่ีเอง เวลา

ทีไ่ดเ้สพก็มคีวามสุข เวลาทีไ่มไ่ดเ้สพก็จะมคีวามทกุข ์ จงึไมส่ามารถหยุดเสพลาภยศ

สรรเสรญิ หยุดเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะได ้ถา้ไมม่คีวามสุขทีด่กีวา่มาทดแทน ผูท้ี่

ยงัไมไ่ดส้มัผสักบัรสแห่งธรรม คอืความสงบทีช่นะรสท ัง้ปวง จะยงัไมส่ามารถทีจ่ะถอน

สมอเรอืถอนสมอใจได ้ ยงัจะตดิอยู่กบัลาภยศสรรเสรญิ ยงัจะตดิอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รส

ต่อไป 

ดงันัน้ เมือ่เราไดม้าศึกษาแลว้ เราจงึควรทีจ่ะทุ่มเทใหก้บัการปฎบิตัอิย่างเต็มที ่ ถงึแมว้า่

ในระยะแรกๆจะเป็นแบบมอืสมคัรเลน่ เช่นมาปฏบิตัเิป็นช่วงๆในวนัหยุด ก็ขอใหป้ฏบิตัิ

กนัอย่างจรงิจงัเถดิ โอกาสทีจ่ะไดส้มัผสักบัรสแห่งธรรมน้ีย่อมมเีสมอ เมือ่ปฏบิตัถิกูแลว้ 

ผลก็จะเกดิขึ้นอย่างแน่นอน ปฏบิตัถิกูแลว้กป็ฎบิตัอิย่างต่อเน่ือง การปฎบิตัิถกูและ

ปฎบิตัิอยา่งต่อเน่ืองคืออะไร กค็ือการเจรญิสติน่ีเอง เจรญิสตอิย่างต่อเน่ือง วิธีเจรญิสติ

อยา่งถกูตอ้งน้ีเจรญิอยา่งไร กใ็หจ้ดจอ่อยูก่บัเรื่องเดียวอารมณ์เดียว ไม่ใหใ้จไปคดิถงึ

เรื่องราวต่างๆ เพราะถา้ใจเราไดค้ิดแลว้ มนัจะไม่มีวนัสงบได ้ เม่ือมนัไม่สงบมนักจ็ะ

ไม่ไดส้มัผสักบัรสแหง่ธรรมที่ชนะรสทัง้ปวง มนักจ็ะไม่มีอะไรมาทดแทนรสของลาภยศ

สรรเสรญิ รสของรูปเสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะ พอกลบัไปจากการปฏบิตักิ็จะกลบัไปหารูป

เสยีงกลิน่รสต่อไป กลบัไปหาลาภยศสรรเสรญิต่อไป เพราะไมม่รีสแห่งธรรมมา

แลกเปลีย่นกนันัน่เอง ถา้ลองไดร้สแห่งธรรมแลว้ ไดส้มัผสักบัรสแห่งธรรมแลว้ แมจ้ะ

เป็นเพยีงช ัว่ขณะเดยีวก็ตาม มนัจะมอีทิธิพลต่อจติใจเป็นอย่างมาก จะสามารถทาํให ้

ถอนสมอใจออกจากลาภยศสรรเสรญิ ออกจากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะไดอ้ย่าง

งา่ยดาย แลว้จะไดม้เีวลาทุ่มเทใหก้บัการศึกษา กบัการปฏบิตัอิย่างเตม็ที ่ เมือ่มี

การศึกษา มกีารปฏบิตัอิย่างเต็มที ่ผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาํดบัอย่างแน่นอน 
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น่ีคอืจดุของผูท้ีเ่ริ่มตน้เขา้สู่การศึกษา สู่การปฏบิตัพิระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ตอ้งพยายามทาํใหเ้กดิผลข้ึนมาใหไ้ดแ้มจ้ะเป็นเพยีงชัว่ขณะเดียว คือจติสงบเพยีงชัว่งู

แลบลิ้นเท่านั้น ขอใหไ้ดส้มัผสัรสแกง รสแหง่ธรรม พอรูว้่าเป็นรสที่ชนะรสทัง้ปวงแลว้ 

กจ็ะเกดิฉนัทะ วิรยิะ จติตะ วิมงัสาข้ึนมา ที่จะผลกัดนัใหจ้ติใจ สามารถทุม่เทชีวิตและ

เวลา ใหก้บัการศึกษาและการปฏบิตัิไดอ้ยา่งเต็มที สามารถถอดถอนสมอของใจทีต่ดิ

อยู่กบัลาภยศสรรเสรญิ ทีต่ดิอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทาํใหใ้จน้ีสามารถไหลเขา้

สู่กระแสของพระนิพพานได ้ น่ีคอืเรื่องของผูท้ีเ่ขา้มาศึกษาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั 

เป้าหมายของการฟังเทศน์ฟังธรรมกค็ือนําไปสูก่ารปฏบิตัิ เป้าหมายของการปฎบิตัิก็

นําไปสูก่ารบรรลมุรรคผลนิพพานนัน่เอง ถา้มาศึกษาธรรมแลว้ไม่ไดค้ดิว่าจะนาํเอาไป

ปฏบิตั ิ ก็ศึกษาไปเสยีเวลาเปลา่ๆ ศึกษาแลว้ไม่ไดป้ฏบิตั ิ ก็ไมรู่ว้า่จะศึกษาไปทาํไม 

ศึกษาหรอืไมศึ่กษาก็มผีลเท่ากนั ไมไ่ดบ้รรลมุรรคผลนิพพานเหมอืนกนั ศึกษาแลว้ไม่

ปฏบิตั ิ ไมศึ่กษาแลว้ก็ไมไ่ดป้ฏบิตั ิ ผลมนัก็เหมอืนกนั การศึกษาน้ีมเีป้าหมาย ศึกษา

เพือ่ใหน้าํเอาไปปฏบิตั ิ ถา้ไมน่าํเอาไปปฏบิตักิ็อย่าไปศึกษาใหเ้สยีเวลา ศึกษาไปแลว้ก็ไม่

ไดผ้ลแต่อย่างใด เพราะผลไมไ่ดเ้กดิจากการศึกษานัน่เอง ผลเกดิจากการปฏบิตั ิแต่การ

ปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งไดน้ี้ จะตอ้งเกดิจากการศึกษาก่อน ถา้ไมไ่ดศึ้กษาแลว้ไปปฏบิตักิ็จะ

ปฏบิตัไิมถ่กูตอ้ง เมือ่ปฏบิตัไิมถ่กูตอ้งผลก็จะไมเ่กดิขึ้นมาเช่นกนั ดงันัน้จงึตอ้งศึกษา

ก่อน แต่ศึกษาแลว้ตอ้งนาํเอาไปปฏบิตั ิ เมือ่นาํเอาไปปฏบิตัแิลว้ ผลต่างๆก็จะปรากฏ

ขึ้นมา 

น่ีคอืเรื่องของศาสดาทีย่งัอยู่กบัพวกเราอยู่ทกุวนัน้ี ทกุวนัน้ีเรายงัมคีาํสอนของ

พระพทุธเจา้อยู่ เช่น ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร คาํสอนที่ทรงโปรดแสดงใหแ้กป่ญัจวคัคีย ์

คาํสอนที่บอกทางสายกลางใหแ้กผู่ป้ฏบิตัิ ใหเ้หน็ว่าการดบัความทกุขต์า่งๆนั้น จะตอ้ง

ดบัดว้ยมรรคที่มีองค ์ ๘ ไม่ใช่ดบัความทกุขด์ว้ยลาภยศสรรเสรญิ ดว้ยความสุขทางตา

หจูมูกลิ้นกาย อยา่งคนสว่นใหญ่เขากระทาํกนัทกุวนัน้ี เขาแสวงหาลาภยศสรรเสรญิ 

แสวงหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายกนั ก็เพราะเขาคดิว่าเป็นการดบัความทกุขต่์างๆที่

มอียู่ในตวัเขานัน่เอง คดิวา่เมือ่มลีาภ มยีศ มสีรรเสรญิ มรูีปเสยีงกลิน่รสต่างๆใหเ้สพ

แลว้ จะมคีวามสุข จะไม่มคีวามทกุขก์นั แต่ความจรงิมนักลบัเป็นตรงกนัขา้มกนั พอมี
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ลาภยศสรรเสรญิ มรูีปเสยีงกลิน่รสแลว้ ก็ตอ้งมาทกุขก์บัลาภยศสรรเสรญิ ตอ้งมาทกุข ์

กบัรูปเสยีงกลิน่รสอกี สูค้นทีไ่มม่ลีาภยศสรรเสริญ ไมม่รูีปเสยีงกลิน่รสไม่ได ้ เพราะคน

ทีไ่มม่ลีาภยศสรรเสรญิ ไมม่รูีปเสยีงกลิน่รส ก็ไมเ่ดอืดรอ้นเวลาทีไ่มม่รูีปเสยีงกลิน่รสให ้

เสพ แต่คนทีเ่สพรูปเสยีงกลิน่รส คนทีเ่สพลาภยศสรรเสรญิ เวลาทีไ่มม่ลีาภยศ

สรรเสรญิ ไม่มรูีปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะใหเ้สพ เวลานัน้ก็จะมแีต่ความทกุขใ์จ น่ีไมใ่ช่

วธิีทีจ่ะดบัความทกุขภ์ายในใจใหห้มดไป  

วิธีดบัความทกุข ์ ดว้ยการทรมานรา่งกายโดยวิธีการต่างๆ กไ็ม่ใช่เป็นวิธทีี่จะดบัความ

ทกุขภ์ายในใจไดเ้ช่นเดียวกนั เช่น นอนบนตะปู เตยีงทีม่ตีะปูแหลมๆ มหีนามคมให ้

นอนทบัอย่างน้ี หรอืยนือยู่ในท่าใดท่าหน่ึง ไมต่ดัผม ไมโ่กนหนวด ไม่นุ่งห่มเสื้อผา้

อาภรณต่์างๆ พธิีกรรมเหลา่น้ี ไมส่ามารถดบัความทกุขท์ีม่อียู่ในใจได ้ พระพทุธเจา้ได ้

ทรงทดลองอดพระกายาหารถงึ ๔๙ วนัมาแลว้ ก็ทรงเหน็วา่ ยงัดบัความทกุขจ์าก

พระทยัของพระองคเ์องไมไ่ด ้ ทรงเคยดบัความทกุขด์ว้ยการแสวงหาลาภยศสรรเสรญิ 

หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ในฐานะของพระราชกมุาร ในฐานะของลูกของพระเจา้

แผ่นดนิ ก็ไมส่ามารถดบัความทกุขท์ีม่อียู่ในพระทยัของพระองคไ์ด ้ เวลาคิดถงึความแก่

ทไีร เวลาคิดถงึความเจบ็ไขไ้ดป่้วยทไีร เวลาคดิถงึความตายทไีร ก็มแีต่ความไมส่บายใจ

ใหพ้ระองคไ์ดส้มัผสั พระองคก์็เลยรูว้า่ การดบัความทกุขด์ว้ยการเสพลาภยศสรรเสรญิ 

เสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน้ี ไมไ่ดเ้ป็นทางสู่การดบัทกุข ์และการทรมานร่างกายดว้ย

วธิีต่างๆ เช่น อดพระกายาหารถงึ ๔๙ วนั ก็ไม่สามารถดบัความทกุขท์ีม่อียู่ในพระทยั

ของพระองคไ์ดจ้นในทีสุ่ด พระองคก์ท็รงพบทางสายกลาง ทางระหว่างความสุดโต่งท ัง้

สองทาง คอืทางแห่งลาภยศสรรเสรญิกบัทางแห่งการทรมานร่างกาย คอืทางที่มีมรรค

เป็นองค ์ ๘ คือทางแหง่ศีลสมาธปิญัญาน้ี ที่พระองคท์รงเหน็และทรงไดพ้สูิจน ์ ได ้

พบวา่เป็นทางสูก่ารดบัความทกุขภ์ายในใจไดอ้ยา่งสิ้นเชิง  

น่ีคอืคาํส ัง่คาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงแสดงใหแ้ก่พระปญัจวคัคยีใ์นครัง้ทีพ่ระองค์

ทรงประกาศพระธรรมคาํสอนเป็นครัง้แรก พอผูไ้ดฟ้งัคอืหน่ึงในพระปญัจวคัคยี ์ พอได ้

ฟงั ใจก็ไดบ้รรลอุรยิผลข ัน้ทีห่น่ึง คอืข ัน้พระโสดาบนั มดีวงตาเหน็ธรรม เหน็วา่สิง่ใดมี
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การเกดิขึ้นมาเป็นธรรมดา ย่อมมกีารดบัไปเป็นธรรมดา ไมม่ใีครไปยบัย ัง้สิง่ต่างๆทีเ่กดิ

แลว้ไมใ่หด้บัได ้ ถา้อยากใหม้นัไมด่บั ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ถา้ยอมใหม้นัดบั ถา้

หยุดความอยากไมใ่หม้นัดบัได ้ ความทกุขใ์จก็จะหายไป น่ีเหน็วธิีดบัความทกุขแ์ลว้ วา่

ตอ้งดบัทีค่วามอยาก อยากในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งใหม้นัเทีย่ง อย่างน้ีจะทาํใหเ้กดิเป็นความทกุข์

ขึ้นมา อยากใหส้ิง่ทีไ่มใ่ช่เป็นของเรา เป็นของเรา อนัน้ีก็จะทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา พอ

รูแ้ลว้ก็ใชแ้สงสวา่งแห่งธรรมอนัน้ี ไปละความอยากต่างๆทีม่อียู่ในใจต่อไป จนไมม่ี

ความอยากหลงเหลอือยู่ภายในใจเลย ก็เลยทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย หลดุ

พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ เพราะตน้เหตขุองความทกุขใ์จ กค็ือความอยาก ๓ 

ชนิดดว้ยกนั คือ กามตณัหา ภวตณัหา และวิภวตณัหาน้ีเอง พอละกามตณัหาได ้ ละ

ภวตณัหาได ้ ละวภิวตณัหาได ้ ใจก็ไมม่คีวามทกุขอ์กีต่อไป เพราะความทกุขน้ี์เกดิจาก

กามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหาน้ีเท่านัน้ ไมไ่ดเ้กดิจากอะไรเลย ไมไ่ดเ้กดิจาก

ความแก่ ความเจบ็ ความตาย ไมไ่ดเ้กดิจากการเสื่อมของลาภยศสรรเสรญิ ของรูปเสยีง

กลิน่รสโผฏฐพัพะ เพราะสิง่เหลา่น้ีเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งเสือ่มไปเป็นธรรมดา มเีจรญิก็ตอ้งมี

เสือ่มไปเป็นธรรมดา มเีกิดก็ตอ้งมกีารดบัไปเป็นธรรมดา ผูท้ีเ่หน็ความจรงิอนัน้ี เหน็วา่

ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นอนิจจงั เป็นอนตัตา ก็จะไมม่คีวามอยากใหท้กุสิง่ทกุอย่างเป็นนิจจงั 

เป็นอตัตา พอไมม่คีวามอยากก็จะไมม่คีวามทกุข ์ ใจก็จะหลดุพน้จากความทกุข ์ หลดุ

พน้ดว้ยการมปีญัญาของพระพทุธเจา้ และปฎบิตัติามปญัญาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน

ได ้ แต่ผูท้ี่จะสามารถปฏบิตัิเอาปญัญาที่พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูน้ี้มาปฏบิตั ิ มาใชด้บั

ความทกุขใ์จได ้ จาํเป็นจะตอ้งมีศีล มีสมาธิกอ่น ถา้ยงัไมม่ศีีล ไมม่สีมาธิน้ี ยงัจะไม่

สามารถเอาปญัญาของพระพทุธเจา้น้ีมาละตณัหาท ัง้ ๓ น้ีได ้ 

ตอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงพระธมัมจกักปัปวตัตนสูตรน้ี ทรงแสดงใหก้บัผูท้ีม่ศีีลมี

สมาธิแลว้ คอืพระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ น้ี เป็นผูท้ีไ่ดบ้วชมานานแลว้ไดฌ้านกนัทกุคนแลว้ 

ไดส้มาธิกนัแลว้ พระองคจ์งึไม่ไดส้อนเรื่องของศีล เรื่องของสมาธิ ทรงสอนทีป่ญัญาเป็น

หลกั สอนใหล้ะความอยากท ัง้ ๓ ทีเ่ป็นตน้เหตขุองความทกุขใ์จ พอพระปญัจวคัคยีไ์ด ้

ยนิไดฟ้งั ๑ ใน ๕ รูปทีม่คีวามฉลาดกวา่อกี ๔ รูป เขา้ใจคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้

อย่างลกึซึ้ง สามารถนอ้มนาํเอาไปปฏบิตัไิดอ้ย่างรวดเร็วทนัททีนัใด สามารถเขา้ถงึ
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อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เหน็วา่ความทกุขเ์กดิจากความอยากในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง อยากใหส้ิง่ที่

ไมเ่ทีย่ง เทีย่ง อยากใหส้ิง่ทีไ่มใ่ช่เป็นของเรา เป็นของเรา พอเหน็อย่างน้ีก็เลยปลอ่ยวาง 

ละความอยาก ปลอ่ยใหส้ิง่ทีไ่มเ่ทีย่งไมเ่ทีย่งไป ปลอ่ยใหส้ิง่ทีไ่มใ่ช่เป็นของเราใหไ้มเ่ป็น

ของเราไป ไมไ่ปอยากใหเ้ขาเป็นของเรา ไม่ไปอยากใหเ้ขาเทีย่ง เช่นร่างกายน้ี ไมใ่ช่เป็น

ของเรา เป็นของดนินํา้ลมไฟ เป็นของธรรมชาต ิ ไมม่ใีครเป็นเจา้ของร่างกายน้ี พอถงึ

เวลาเจา้ของคอืดนินํา้ลมไฟก็จะมาเอากลบัคนืไป เวลาทีห่ยุด เวลาทีต่าย ก็เรยีกวา่ไม่

เทีย่ง ไมถ่าวร เป็นของช ัว่คราว ผูท้ีม่ปีญัญาเหน็ และมกีาํลงัทีจ่ะละตณัหาได ้ก็จะหลดุ

พน้จากความทกุขไ์ด ้ถา้เหน็แต่ไมม่ปีญัญา ไมม่สีมาธิ ไมม่กีาํลงัทีจ่ะหยุด ทีจ่ะละตณัหา

ได ้ก็ยงัจะตอ้งทกุขต่์อไป 

เหมอืนพวกเราน้ีเรามาฟงัธรรม ฟงัปญัญาของพระพทุธเจา้จนหูฉีกกนัแลว้ รูแ้ลว้ว่า

ความทกุขใ์จของพวกเราเกดิจากกามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา แต่พวกเรากย็งั

อดที่จะทกุขก์นัไม่ได ้ เพราะยงัหยดุความอยากต่างๆไม่ได ้ ที่หยดุไม่ไดเ้ป็นเพราะวา่ 

ไม่อยากจะหยดุหรอืว่าไม่มีกาํลงัจะหยดุ อนัน้ีกไ็ม่รู ้ อาจจะเป็นทัง้สองอยา่ง กาํลงัจะ

หยุดก็ไมม่ ี ความอยากจะหยุดมนัก็ไมม่ ี อยากจะตอบสนองตณัหาต่อไป อยากจะรบัใช ้

ตณัหาความอยากต่อไป เวลาอยากในรูปเสยีงกลิน่รสก็ตอบสนองทนัท ีอยากจะไปเทีย่ว

ก็จองตัว๋จองทีพ่กักนัเลย อยากจะดูอยากจะฟงัอะไรก็จองตัว๋จองทีก่นัไวก่้อน กลวัจะ

ไมไ่ดดู้ถา้ไมไ่ดจ้องตัว๋จองทีก่นัไว ้ ถา้ยงัมคีวามอยากเหลา่น้ีอยู่ และไมค่ิดทีจ่ะละมนั ก็

จะไมม่วีนัทีจ่ะดบัความทุกขต่์างๆทีม่อียู่ภายในใจใหห้มดไปได ้ ถา้มคีวามอยากจะละแต่

ยงัละไมไ่ด ้ อย่างน้ีก็แสดงวา่ใจไมม่กีาํลงั ไมม่กีาํลงัหยุด ใจไมม่เีบรก พดูงา่ยๆ 

เหมอืนกบัรถยนต ์ เวลาขบัรถยนตแ์ลว้เจอไฟแดง อยากจะหยุด เหยยีบเบรกแลว้ แต่

รถมนัไมห่ยุดเพราะเบรกแตก เบรกเสยี รถมนัก็หยุดไมไ่ด ้ รถมนัก็ตอ้งพุง่ชนกบัรถคนั

อื่น อนัน้ีอยากจะหยุดแต่หยุดไมไ่ดเ้พราะเบรกแตกเบรกเสยี ฉนัใด ผูท้ีเ่หน็วา่ความ

ทกุขน้ี์เกดิจากกามตณัหา ภวตณัหาและวภิวตณัหา อยากจะหยุด อยากจะละกามตณัหา 

ภวตณัหา วภิวตณัหา แต่ไมม่เีรี่ยวมแีรงจะละมนั พอเหน็กาแฟก็อยากดืม่ แทนทีจ่ะ

หยุดดืม่ ก็หยุดไมไ่ด ้ ตอ้งไปซื้อกาแฟมาดืม่กนั พอเหน็อะไรอยากจะดู ก็ตอ้งไปดูกนั 

เหน็อะไรอยากจะฟงัก็ตอ้งไปฟงักนั ก็เหมอืนกบัรถทีไ่มม่เีบรกน่ีเอง ใจไมม่เีบรก เบรก
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ของใจก็คอืสตทิีจ่ะทาํใหใ้จหยุดน่ิงเป็นสมาธิน้ีเอง ถา้ไมม่สีตกิ็หยุดไมไ่ด ้ หยุดใจไมไ่ด ้

การหยุดของใจก็คอืสมาธิ ใจจะหยดุได ้ ใจจะเป็นสมาธิได ้ กต็อ้งมีสติ ถา้ไม่มีสติก็

เหมือนรถไม่มีเบรก ถงึสีแ่ยกไฟแดงก็หยุดไมไ่ด ้ พอหยุดไมไ่ดก้็ชนกนั ชนกนัแลว้เกดิ

อะไรขึ้นมา ก็เกดิความเสยีหายต่างๆขึ้นมา เวลาเกดิความอยากแลว้หยุดความอยาก

ไมไ่ด ้ เวลาอยากแลว้ไมไ่ดส้ิง่ทีอ่ยากได ้ ก็จะเกดิอะไรขึ้นมา ก็จะเกดิความเสยีใจ เกดิ

ความทกุขใ์จขึ้นมา หรอืไดส้ิง่ทีอ่ยากไดม้าแลว้ พอสูญเสยีสิง่ทีอ่ยากไดไ้ปก็จะเสยีอก

เสยีใจ เพราะสิง่ต่างๆนัน้เป็นของช ัว่คราวนัน้เองแไดม้าแลว้ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งมวีนัหมดไป 

เวลาหมดไปก็เป็นเวลาทีท่กุขใ์จกนั  

น่ีคือสิ่งที่ผูป้ฏบิตัิ ผูท้ี่ศึกษาจะตอ้งพจิารณา ว่าตนเองกาํลงัขาดอะไร แลว้จะไดเ้ตมิสิ่ง

ที่ขาดใหม้นัเตม็ เพราะเมือ่มนัเต็มแลว้ ถา้มสีตหิยุดใจใหส้งบใหเ้ป็นสมาธิไดแ้ลว้ พอ

เวลาเกดิความอยาก ปญัญาสอนวา่ความอยากน้ีเป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ ก็ตอ้งหยุด

ความอยาก ถา้มสีต ิมสีมาธิ ก็จะหยุดความอยากได ้เมือ่หยุดความอยากไดค้วามทกุขก์็

จะดบัไป ถา้ทกุครัง้ทีเ่กดิความอยากขึ้นมา แลว้มสีต ิมสีมาธิ มปีญัญา บอกใหห้ยุด ถา้

หยุดได ้ ต่อไปตณัหาความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจ เมือ่ไมม่ตีณัหาหลงเหลอือยู่

ภายในใจ ใจก็จะไมม่คีวามทกุขห์ลงเหลอือยู่อกีต่อไป ใจก็จะมแีต่ปรมงั สุขงั มแีต่บรม

สุขอยู่ภายในใจเพยีงอย่างเดยีว ไปตลอดอนนัตกาล ไม่มสีิ้นสุด ใจของพระพทุธเจา้ ใจ

ของพระอรหนัตสาวกน้ี มปีรมงั สุขงั อยู่ตลอดเวลา แมใ้นขณะน้ี พระทยัของ

พระพทุธเจา้ ใจของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย กย็งัมปีรมงั สุขงัอยู่ ไมเ่หมอืนกบัพวก

เราทีย่งัละตณัหาไมไ่ด ้ละกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหาไมไ่ด ้ใจของพวกเราตอนน้ีก็

มแีต่ปรมงั ทกุขงักนั เวลาไปเจอเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดด้ ัง่ใจอยาก ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา 

เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย หมอบอกวา่เป็นโรครา้ยรกัษาไม่ได ้เวลานัน้จะเป็นเวลาทีป่รมงั ทกุขงั

ปรากฏขึ้นมา แต่เวลาทีอ่ยากไปเทีย่วแลว้ไดไ้ปเทีย่วน้ี ตอนนัน้ปรมงั ทกุขงัยงัไมเ่กดิ 

เวลาอยากจะเทีย่ว อยากจะซื้ออะไรต่างๆตามความอยาก แลว้ไดซ้ื้อตามความอยาก ได ้

ไปเทีย่วตามความอยาก เวลานัน้ปรมงั ทกุขงั ยงัไมเ่กิด แต่เวลาใดทีอ่ยากแลว้ แลว้

ไมไ่ดด้ ัง่ใจอยาก เวลานัน้ถงึจะรูว้า่ ปรมงั ทกุขงั เป็นอย่างไร แต่ตอนนัน้มนัก็สายไปเสยี

แลว้ เพราะตอนนัน้ก็ไม่มอีะไรทีจ่ะมาดบัปรมงั ทกุขงัอนัน้ีได ้เพราะไม่ไดส้รา้งเบรกทีจ่ะ
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มาหยุดปรมงั ทกุขงัน้ี ไม่ไดส้รา้งธรรมทีจ่ะมาดบัปรมงั ทกุขงัน้ี เพราะมวัแต่ไปสรา้งลาภ

ยศสรรเสรญิ ไปสรา้งความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายกนั  

อนัน้ีผูไ้ดศึ้กษาตอ้งคดิดูใหด้ ี วา่ตอนน้ีกาํลงัสรา้งธรรมกนัอยู่หรอืเปลา่ หรอืก็ยงักาํลงั

สรา้งลาภยศสรรเสรญิ สรา้งความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายกนัอยู่ ถา้มวัแต่สรา้งลาภยศ

สรรเสรญิสุขอยู่ พอเวลาเจอ ปรมงั ทกุขงัขึ้นมา จะไมม่อีะไรมาดบัมนัได ้น่ีการมาศึกษา

น้ี เพื่อใหเ้ราไดรู้ว้่า เราจะตอ้งทาํอะไรกนันัน่เอง การศึกษาเราก็จะไดรู้ว้่า เราตอ้งหยุด 

เราตอ้งหยุดการหาลาภยศสรรเสรญิ หารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เราตอ้งถอนสมอใจ 

เพือ่ใจจะไดเ้ขา้สู่กระแสของพระนิพพาน เพือ่จะไดห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

การทีจ่ะเขา้สู่กระแสไดน้อกจากการถอนสมอใจแลว้ นอกจากการยุตกิารหาลาภยศ

สรรเสรญิ หาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายแลว้ ยงัตอ้งมาหาธรรมกนั ยงัตอ้งมาสรา้ง

ธรรมกนั เพือ่ทีจ่ะไดเ้ป็นทีพ่ึง่ของใจต่อไป ธมัมงั สรณงั คจัฉาม ิรสแห่งธรรมชนะรสท ัง้

ปวง ถา้เราไมส่รา้งธรรม เราก็จะไม่ไดส้มัผสักบัรสแห่งธรรม และเมือ่เราไม่ไดส้มัผสักบั

รสแห่งธรรม เราก็จะไม่มกีาํลงัทีจ่ะไปถอนสมอใจนัน่เอง เราก็ยงัจะตอ้งตดิอยู่กบัลาภ

ยศสรรเสรญิ ตดิอยู่กบัการหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายต่อไปอย่างไมม่วีนัหมดสิ้น 

ไมม่วีนัหมด ไม่มวีนัหยุด ตอ้งหาไปเรื่อยๆ เพราะเวลาทีไ่มไ่ดเ้สพแลว้ มนัจะทกุข ์

ทรมานใจมากนัน่เอง 

ดงันัน้หลงัจากทีไ่ดม้าศึกษา มาไดย้นิไดฟ้งัธรรมแลว้ ไดรู้แ้ลว้วา่ตอ้งปฏบิตั ิ เช่น ใน

วนัหยุดทาํงานน้ี ตอ้งเปลีย่นอาชพีจากการหาลาภยศสรรเสรญิ หาความสุขทางตาหูจมกู

ลิ้นกาย ใหม้าหาศีล สมาธิ ปญัญากนั ถา้ยงัไมม่ศีีล ก็ตอ้งรกัษาศีลกนั ยงัรกัษาศีล ๕ 

ไมไ่ด ้ก็ตอ้งหดัรกัษาศีล ๕ ใหไ้ดก่้อน รกัษาศีล ๕ ไดแ้ลว้ ก็ใหร้กัษาศีล ๘ ต่อไป เมือ่

รกัษาศีล ๘ ไดแ้ลว้ ก็จะภาวนาได ้จะมเีวลามาเจริญสตอิย่างต่อเน่ือง อย่างจรงิจงั ไมท่าํ

อะไรอย่างอื่น เจรญิสตเิพยีงอย่างเดยีว ควบคุมใจใหจ้ดจ่ออยู่กบัเรื่องเดยีวอารมณ์

เดยีว เช่น อยู่กบัคาํบรกิรรมพทุโธเพยีงอย่างเดยีว ไมใ่หใ้จไปคดิถงึเรื่องลาภยศ

สรรเสรญิ เรื่องรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ ใหอ้ยู่กบัอารมณเ์ดยีวเช่น พทุโธ พทุโธ

ไป และอยู่กบัการกระทาํ การเคลือ่นไหวต่างๆของร่างกาย ไมว่า่ร่างกายกาํลงัทาํอะไรอยู่ 
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ก็จดจ่อเฝ้าดูอยู่กบัการกระทาํของร่างกายเพยีงอย่างเดยีว ไมป่ลอ่ยใหใ้จไปทีอ่ื่น ไมใ่ห ้

ไปคดิถงึอดตีทีผ่่านมาแลว้ ไมใ่หไ้ปคดิถงึอนาคตทีย่งัไมม่า ไมใ่หไ้ปคดิถงึคนนัน้คนน้ี 

เรื่องนัน้เรื่องน้ี 

น่ีคอืการปฏบิตัอิย่างจรงิจงั เพือ่ทีจ่ะไดห้ยุดใจ เพือ่ทีจ่ะไดท้าํใหใ้จสงบเป็นสมาธ ิ

เพือ่ทีจ่ะไดส้มัผสัรสแห่งธรรมทีช่นะรสท ัง้ปวง เมือ่ไดส้มัผสักบัรสแห่งธรรมทีช่นะรสท ัง้

ปวงน้ีแลว้ ก็จะเกดิมฉีนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา ทีจ่ะปฏบิตัใิหม้ากขึ้น ก็จะสามารถถอน

สมอเรอืได ้ สามารถละการหาลาภยศสรรเสรญิ ละการหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย

ได ้ แลว้จะไดไ้ปปฏบิตัอิย่างเต็มที ่ เต็มรอ้ย ตอนตน้ก็เป็นมอืสมคัรเลน่ไปก่อน ไป

ปฏบิตัใินวนัเสารว์นัอาทติย ์ วนัหยุดการทาํงาน พอไดผ้ลแลว้ เหน็วา่รสแห่งธรรมน้ี

เหนือกวา่รสท ัง้ปวง ก็จะมุง่ไปสู่ทีร่สแห่งธรรมเพยีงอย่างเดยีว ก็ตอ้งทิ้งรสอย่างอื่นไปให ้

หมด รสของลาภยศสรรเสรญิ รสของรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ก็จะทิ้งไปหมด แลว้จะ

ไดไ้ปหารสแห่งธรรมไดอ้ย่างเต็มที ่ ไดอ้ย่างตลอดเวลา ก็จะไปเป็นนกับวชกนั ไปถอืศีล 

๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ กนั แลว้ก็จะเจรญิสตติ ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนหลบั เวลาใดทีไ่มต่อ้ง

ทาํงานทาํภารกจิอะไร ก็นัง่สมาธิไป หรอืเดนิจงกรมไป สลบักนัไป ทาํไปจนกวา่จติจะ

รวมเป็นสมาธิ แลว้ก็ทาํใหช้าํนาญ สามารถเขา้สมาธิไดท้กุเวลาทีต่อ้งการ เมือ่มคีวาม

ชาํนาญแลว้ หลงัจากออกจากสมาธิมา ก็ใหเ้จรญิปญัญา ใหพ้จิารณาทกุสิง่ทกุอย่างวา่

เป็นไตรลกัษณ ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงัอนตัตา ลาภยศสรรเสรญิ รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

ร่างกาย เวทนา อารมณต่์างๆทีม่อียู่ภายในใจ ลว้นเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ท ัง้นัน้ ไม่

ควรจะยดึ ไมค่วรจะตดิ ควรจะปลอ่ยวาง ควรจะปลอ่ยใหเ้ขาเกดิแลว้ดบัไปเป็น

ธรรมดา อย่าไปยดึไปถอืวา่เป็นของเรา เพราะเวลาเขาไมเ่ป็นของเราก็จะเกดิความทกุข์

ใจขึ้นมา ถา้ไมย่ดึ ไมถ่อื วา่เป็นของเรา เวลาเขาไมเ่ป็นของเรา เราก็จะไม่รูส้กึ เราก็จะไม่

ทกุขแ์ต่อย่างใด เวลาทีเ่ขาไมเ่ทีย่ง เขาแสดงความไมเ่ทีย่งออกมา ก็จะไมท่าํใหเ้ราทกุขใ์จ 

เช่น เวลาร่างกายแสดงความไมเ่ทีย่ง แสดงความตายใหป้รากฏขึ้นมา ใจของเราก็จะไม่

ทกุขก์บัความตายของร่างกาย เพราะเราเหน็แลว้วา่ร่างกายไมเ่ทีย่ง เราก็เลยไมย่ดึไมต่ดิ

กบัความเทีย่งของร่างกาย เพราะรูว้า่ยดึไม่ได ้ ยดึใหร่้างกายเทีย่งไมไ่ด ้ ทาํใหร่้างกาย

เทีย่งไมไ่ด ้ ร่างกายถงึเวลาก็จะตอ้งตายไป ร่างกายถงึเวลาก็ตอ้งเจบ็ การเจบ็ก็คอื
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ทกุขเวทนาน้ี ก็ตอ้งเกดิขึ้นมา เมือ่เกดิขึ้นมาก็จะหา้มเขาไมใ่หเ้กดิก็ไมไ่ด ้จะส ัง่ใหเ้ขาดบั

ไปก็ส ัง่ไมไ่ด ้ ถา้ไม่มคีวามอยากใหเ้ขาดบัหรอืมคีวามอยากไมใ่หเ้ขาเกดิ ก็จะไมม่คีวาม

ทกุขใ์จ ก็จะหลดุพน้จากความทกุขต่์างๆได ้ดว้ยการปฏบิตัศีิล สมาธิ และปญัญา น่ีเอง 

การจะปฏบิตั ิศีล สมาธิ ปญัญาไดอ้ย่างเต็มทกีต็อ้งยุตกิารปฏบิตัทิางดา้นอืน่ ยุตกิารหา

ลาภยศสรรเสรญิ ยุตกิารหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย เพือ่ทีจ่ะไดม้เีวลามาบาํเพญ็ 

มาปฏบิตั ิ ศีล สมาธิ ปญัญา ไดอ้ย่างเต็มทีน่ ัน่เอง แลว้ถา้ไดป้ฏบิตัอิย่างเต็มทีแ่ลว้ 

มรรคผลนิพพานต่างๆ การหลดุพน้จากความทกุขใ์นระดบัต่างๆ ก็จะปรากฏขึ้นมา

ตามลาํดบั จนถงึข ัน้สูงสุด ข ัน้ของพระอรหนัต ์ข ัน้ของการหลดุพน้อย่างสิ้นเชงิ หลดุพน้

จากความทกุขอ์ย่างสิ้นเชงิ เขา้ถงึพระนิพพานได ้ พระนิพพานก็คอืทีไ่ม่มคีวามทกุข์

นัน่เอง ทีม่แีต่บรมสุข ปรมงั สุขงั เพยีงอย่างเดยีว ไปตลอดอนนัตกาล 

อนัน้ีเกดิจากการทีเ่รายงัเชื่อวา่ เรายงัมพีระศาสดาอยู่ เป็นผูค้อยส ัง่คอยสอนเราอยู่ ก็

คอื ธรรมวนิยัทีต่ถาคตไดท้รงตรสัไวช้อบแลว้น่ีแหละ จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป 

พวกเธอจะไมไ่ดอ้ยู่โดยปราศจากศาสดาแต่อย่างใด พวกเรายงัอยู่กบัพระพทุธเจา้ ยงัมี

พระพทุธเจา้คอยส ัง่คอยสอนพวกเราอยู่ มพีระอรหนัตสาวกคอยช่วยพระพทุธเจา้ คอย

ส ัง่คอยสอน คอยเตอืนใหพ้วกเรามาปฏบิตักินั ใหพ้วกเราละลาภยศสรรเสรญิ ละ

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายกนั ใหพ้วกเราถอนสมอใจกนั เพือ่ใจจะไดอ้อกเดนิทางไปสู่

พระนิพพานกนั ตอนน้ีใจเราไปนิพพานไมไ่ดเ้พราะใจเรายงัไม่ไดถ้อนสมอ ยงัตดิอยู่กบั

ลาภยศสรรเสรญิ ตดิอยู่กบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะน่ีเอง ดงันัน้ ถา้อยากจะไปก็ตอ้ง

เชื่อฟงัคาํส ัง่คาํสอนของพระพทุธเจา้ นอ้มเอาคาํส ัง่คาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตัิ

อย่างจรงิจงั เริ่มตน้ทีว่นัหยุดก่อน วนัเสารอ์าทติย ์ อย่าไปทาํอะไร มาทาํศีล สมาธิ 

ปญัญา กนั ถา้ทาํจรงิๆจงัๆ ๒ วนัน้ีก็จะไดผ้ล อย่างนอ้ยก็จะไดส้มัผสักบัหนงัตวัอย่าง 

ถงึแมว้า่จะเป็นความสงบเพยีงเดีย๋วเดยีว มนัก็จะทาํใหเ้กดิมฉีนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา 

ทีเ่ป็นธรรมทีจ่ะผลกัดนัใหไ้ปปฏบิตัอิย่างเต็มที ่อย่างเต็มรอ้ยได ้ 

ดงันัน้ขอใหเ้ราราํลกึเสมอวา่ เรายงัมพีระศาสดาอยู่ มพีระพทุธเจา้คอยส ัง่คอยสอนเรา

อยู่ มพีระอรหนัตสาวกคอยช่วยคอยเตอืนพวกเราอยู่ ขอใหพ้วกเราทาํหนา้ทีข่องเรา
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เถอะ พระพทุธเจา้ท่านทาํหนา้ทีข่องท่านแลว้ พระอรหนัตสาวกท่านทาํหนา้ทีข่องท่าน

แลว้ เราตอ้งทาํหนา้ทีข่องเรา มรรคผลนิพพานต่างๆถงึจะเกดิขึ้นมาได ้ ถา้ฝ่ายใดฝ่าย

หน่ึงไมท่าํหนา้ท ี มรรคผลนิพพานก็จะเกดิขึ้นมาไมไ่ด ้ ถา้พระพทุธเจา้พระอรหนัตสาวก 

ท่านไมท่าํหนา้ทมีาส ัง่มาสอนพวกเรา ถงึแมพ้วกเราปฏบิตัไิปกนัอย่างเต็มท ี ก็จะไมม่วีนั

ไดม้รรคผลนิพพานอยู่ด ี เพราะเราจะไมรู่จ้กัวธิีปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งนัน่เอง แตพ่ระพทุธเจา้ 

พระอรหนัตสาวกน้ี ทา่นทาํหนา้ที่แลว้ เราทาํหนา้ที่ของเราหรอืยงั ถา้เราไม่ทาํหนา้ท ีเรา

ก็ยงัจะไมไ่ดม้รรคผลนิพพานอยู่ด ี ดงันัน้ขอใหเ้ราทาํหนา้ทีข่องเรา เหมอืนกบัที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท่านไดท้าํหนา้ทีข่องท่าน เราอย่าผดิ เป็นเหมอืนกบัวา่ 

อย่าผดิสญัญากนั เมือ่เราทาํสญัญากนัแลว้ ทกุฝ่ายก็ตอ้งทาํตามสญัญา พระพทุธเจา้ 

พระอรหนัตสาวก ทา่นมีหนา้ที่ส ัง่สอนพวกเรา ท่านกส็ ัง่สอนแลว้ พวกเรามีหนา้ที่

ศึกษา มีหนา้ที่ปฏบิตัิ เรากต็อ้งปฏบิตัิ ถา้ทกุคนทาํหนา้ที่ของตนแลว้ ประโยชน์อนั

สูงสุดคือการหลดุพน้จากกองทกุขแ์หง่การเวียนวา่ยตายเกดิ ยอ่มปรากฏข้ึนมาอยา่ง

แน่นอน แต่ถา้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไมท่าํหนา้ทีข่องตนแลว้ ประโยชนอ์นัสูงสุดน้ีจะไมเ่กดิ

ขึ้นมาไดเ้ลย ตอนน้ีพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวก ท่านทาํหนา้ทีข่องท่านแลว้ ท่าน

อบรมส ัง่สอนพวกเรากนัอย่างเต็มทีแ่ลว้ อยู่ทีว่า่พวกเราจะปฏบิตักินัอย่างเต็มทีห่รอืไม่

เท่านัน้ ถา้ปฏบิตัอิย่างเตม็ทีก่็จะไดห้ลดุพน้อย่างแน่นอน ถา้ไมป่ฏบิตัอิย่างเต็มที ่ ก็ยงั

ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิต่อไปอย่างแน่นอนเช่นเดยีวกนั จงึขอใหท้่านจงนาํเอาคาํสอนคาํส ัง่

ก่อนทีจ่ะทรงจากพวกเราไปวา่ ธรรมวนิยัทีต่ถาคตตรสัไวช้อบแลว้น้ีแล จะเป็นศาสดา

ของพวกเธอต่อไป พวกเธอจะไมไ่ดอ้ยู่ปราศจากศาสดาแต่อย่างใด เพยีงแต่วา่พวกเธอ

ตอ้งทาํหนา้ทีข่องพวกเธอใหถ้งึพรอ้มเท่านัน้ พวกเธอถงึจะไดร้บัประโยชนอ์นัสูงสุดจาก

พระพทุธศาสนาน้ี 

ถาม มคีนทกัเราดว้ยความบงัเอญิวา่ อกีไมน่านเราจะโดนฟนัดาบ อกีหน่อยกระท ัง่นํา้

ก็จะกนิลาํบาก และใหธู้ปเรามาจดุตอนกลางคนื ถา้เราขนลกุแสดงว่า เจา้กรรม

นายเวรไมม่อีะไรกบัเราแลว้ ยอมรบัวา่ตอนฟงัใจคอไมด่นิีดหน่อย แต่กค็ดิวา่

อะไรจะเกดิก็เกดิ กรรมทีท่าํมาเราหนีมนัไม่ได ้ เลยไมไ่ดจ้ดุธูปตามทีเ่ขาบอก 
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เพราะคิดวา่ปจัจบุนัเราก็ทาํทาน ศีล ภาวนา แมจ้ะเป็นมอืใหมก่็ตาม คงไมม่อีะไร

ดไีปกวา่การปฏบิตัแิบบน้ี ทีเ่ราคดิแบบน้ีถกูตอ้งไหมคะ 

ตอบ พระพทุธเจา้สอนใหเ้ราเชื่อกฎแห่งกรรม ทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ เรื่องเกดิแก่เจบ็

ตายเป็นเรื่องธรรมดา ไมม่อีะไรทีจ่ะตอ้งหว ัน่ไหว ไมต่อ้งกลวั กลวัก็ไมไ่ดไ้ป

เปลีย่นแปลงความจรงิ ถา้ถงึเวลากรรมจะแสดงมนัก็ตอ้งแสดงไป ถงึเวลาจะ

ตายมนัก็ตอ้งตายไป ดงันัน้เราไมต่อ้งไปทาํพธิีกรรมบา้บอคอแตก ใครทกัอะไรที

ก็ไปทาํกนัท ี วุน่วายไปหมด เดีย๋วเขาก็ทกัวา่ชื่อน้ีไมด่กี็ตอ้งไปเปลีย่นชื่อกนั เขา

มาทกัวา่ทรงผมน้ีไมด่กี็ตอ้งไปเปลีย่นทรงผมกนั บา้กนัไปหมด ความจรงิไมรู่ว้า่

อะไรเป็นอะไร ความจรงิก็คอื ดชี ัว่อยู่ทีก่รรมของเราน่ีแหละ เราทาํดเีราก็ด ี เรา

ทาํช ัว่เราก็ช ัว่ ถงึเวลาชวีติเราตกตํา่ก็เพราะมนัเป็นวบิากกรรมของเรา ถงึเวลาเรา

เจรญิก็เป็นผลบญุของเรา ถงึเวลาตายก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกาย ถงึเวลาเจบ็

ไขไ้ดป่้วยก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกาย มนัไมไ่ดเ้กี่ยวกบัใครท ัง้นัน้ แลว้ก็ไป

หา้มมนัไมไ่ดอ้ยู่ด ี ไปจดุธูปมนัก็ไมไ่ดไ้ปทาํใหไ้มป่่วย หายป่วยไดท้ีไ่หน จดุธูป

แลว้หายตายได ้ธูปก็ขายดยีิ่งกวา่หมอ 

ถาม หนูมปีญัหาวา่ แมม่กัจะทาํงานบา้นเองเกอืบทกุอย่าง พอหนูช่วยลา้งจานแมจ่ะ

บอกวา่ หนูทาํใหยุ่้งกวา่เดมิบา้ง มอืแมเ่ลอะแลว้บา้ง ท ัง้ทีห่นูทาํไดจ้รงิๆ หนูอายุ 

๓๐ กวา่แลว้ค่ะ คอืแม่คดิวา่หนูทาํงานนอกบา้นเหน่ือย แลว้อยากไมใ่หท้าํงาน 

กลายเป็นวา่หนูดื้อกบัแม ่ ทกุวนัน้ีหนูเลยนัง่เฉยๆ ปลอ่ยใหแ้มล่า้งจาน เพราะ

พอช่วยทาํจะโดนดุ หนูควรทาํอย่างไรดคีะ 

ตอบ เราก็ตอ้งลา้งก่อนทีแ่มเ่ขาจะมาลา้งส ิ ทาํเป็นเฉ่ือยชา พอแมจ่ะลา้งก็เลยมาช่วย 

แมเ่ขาก็เลยก็วา่อย่ามาช่วยเลยดกีวา่ มาช่วยแบบน้ีไมต่อ้งช่วยดกีวา่ ถา้มาช่วย

มนัตอ้งเร็วกวา่แมซ่ ิแมย่งันัง่อยู่ก็รบีไปลา้งก่อนแลว้ อย่างน้ีถงึจะถกู พอทาํแบบ

เฉ่ือยชา แบบวา่ไมอ่ยากทาํ แมเ่ขาเหน็แลว้เขาก็เบือ่ ไมใ่ช่อะไรหรอก ลา้งเอง

ดกีวา่ สบายใจกวา่ 
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ถาม ลูกศิษยท์ีค่รูอาจารยไ์มส่นใจ ไมไ่ต่ถาม จะมโีอกาสไดรู้ธ้รรมเหน็ธรรม เหมอืน

ลูกศิษยท์ีค่รูอาจารยส์นใจไต่ถามไหมคะ 

ตอบ มนัแลว้แต่เหตผุลของการไต่ถาม ท่านมเีหตมุผีลของท่าน มนัไม่ไดเ้กี่ยวกบัวา่ไต่

ถาม หรอืไมไ่ต่ถาม บางคนเก่งแลว้ไมต่อ้งไต่ถาม คนทีไ่มเ่ก่งก็ตอ้งถาม คอย

เตอืนอยู่เรื่อยๆ ดงันัน้ คนทีไ่มไ่ดถ้กูไต่ถามน่าจะเก่งกวา่คนทีต่อ้งถกูไต่ถามอยู่

เรื่อยๆ 

ถาม เมือ่วนัออกพรรษาปีทีแ่ลว้ ขณะทีจ่ะทาํวตัรเชา้อยู่ทีว่ดัแห่งหน่ึง ทีน่ี่เริ่ม ๙ โมง

เชา้ ในทอ้งของหนูมแีสงสวา่งเยน็ๆ แลว้กระพริบดว้ยค่ะ รูส้กึตรงนัน้มนัดงึ

ความสนใจเรา ไมอ่ยากสวดมนต ์ หนูไปดูตรงนัน้มนัก็ยงัเป็นอยู่แบบนัน้จนบ่าย 

แลว้ก็หายไป เกดิแบบน้ีตอนไมไ่ดน้ ัง่สมาธิ บางครัง้ทานขา้วอยู่ หนัมานัง่สมาธ ิ

ไปดูตรงนัน้ ความเยน็ๆและแสงสวา่งมนัหายไปค่ะ มนัเป็นจติทีห่ลอกใช่ไหมคะ 

แลว้จะทาํอย่างไรต่อไปค่ะ 

ตอบ ก็อย่าไปสนใจมนั ใหม้สีตอิยู่กบัพทุโธไป ใหม้สีตอิยู่กบัการทาํงานของเราไป 

เวลาเรารบัประทานอาหาร ก็ใหม้สีตอิยู่กบัการรบัประทานอาหาร ส่วนอะไรจะมา

ปรากฏใหร้บัรูก้็อย่าไปสนใจ 

ถาม อยากทราบวา่กาแฟใหโ้ทษอะไรครบั พระอาจารยถ์งึใหง้ดครบั 

ตอบ มนัไมเ่ป็นโทษหรอก มนัตดิ ใจเราไปตดิมนั พอกนิแลว้เวลาไมไ่ดก้นิมนัจะ

หงดุหงดิ จะไมส่บายใจ ทีแ่สดงน้ีแสดงใหเ้หน็ว่า ความทกุขใ์จของเราเกิดจาก

การไปตดิสิง่ต่างๆ เช่นกาแฟ ไมใ่ช่แต่กาแฟ เกมสม์นัก็ตดิ ตดิเกมสน์ัน้พอไมไ่ด ้

เลน่เกมสก์็หงดุหงดิ ถา้ตดิผูห้ญงิพอไมไ่ดเ้จอผูห้ญงิก็หงดุหงดิ ถา้ตดิผูช้ายพอ

ไมไ่ดเ้จอผูช้ายมนัก็หงดุหงดิ มนัหงดุหงดิไปหมดแหละ ถงึบอกใหว้า่ ถา้ไมจ่ะ

อยากหงดุหงดิก็อย่าไปตดิอะไร ใหต้ดิกบัความวา่งน่ะดทีีสุ่ด เพราะความว่างจะ

ไมท่าํใหเ้ราหงดุหงดิ 
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ถาม มดขวางทางเขา้ออกรถเวลาจะไปทาํงานและเลกิงาน พยายามเลีย่งแต่ก็เหยยีบ

จนไดค้รบั เอาแป้งโรยมดก็ไมห่นี จะแกแ้บบใดครบั 

ตอบ ก็ไมรู่เ้หมอืนกนัแหละ ก็ยกลอ้ขึ้นส ิเวลาจะขา้มมนั เจอมนัก็ยกลอ้ขา้มมนั เรยีก

คนมาช่วยกนัยก 

ถาม ญาตพิีน่อ้งหรอืเพือ่นเราทาํใหเ้ราตอ้งทกุขใ์จรอ้นใจอยู่ตลอด เขาใช่เป็นเจา้กรรม

นายเวรของเราหรอืเปลา่คะ 

ตอบ เขาทกุขใ์จรอ้นใจ มนัไมเ่กี่ยวอะไรกบัเราไมใ่ช่เหรอ ถา้เขามาเบยีดเบยีนเรา เขา

มามเีรื่องกบัเรา จงึถอืวา่มเีวรหรอืกรรมกนั ถา้เขาทกุขใ์จรอ้นใจ มนัก็เป็นเรื่อง

ของบาปกรรมทีเ่ขาทาํใหเ้ขาทกุขใ์จรอ้นใจขึ้นมา 

ถาม แลว้ถา้เราเอาโหสกิรรมใหเ้ขา เวลาเราไปทาํบญุต่างๆ แลว้เราส่งบญุและอทุศุิบญุ

ใหเ้ขา เขาจะไดร้บับญุทีเ่ราส่งใหห้รอือทุศิใหไ้หมคะ ถา้คนตายใชค้าํอทุศิแลว้ 

แลว้คนเป็นใชค้าํส่งบญุถกูไหมคะ 

ตอบ คนเป็นน้ีอทุศิบญุใหไ้มไ่ด ้ คนเป็นถา้เรามปีญัหากบัเขา เราก็ไปเคลยีรก์บัเขาไป

คุยกนั วา่เขาโกรธเกลยีดเราเพราะอะไรอะไร เขาอยากจะไดอ้ะไรจากเรา เพือ่จะ

ไดห้ายโกรธหายเกลยีด ถา้เราไปชนรถเขาพงั เขาก็ตอ้งมาเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย 

ถา้เราชดใชค่้าเสยีหายใหเ้ขาไป เขาก็จะไมโ่กรธไมเ่กลยีดเรา ดงันัน้ถา้คนทีอ่ยู่มี

เวรมกีรรมกนั ก็ตอ้งไปเจรจากนั เพือ่ทีจ่ะไดยุ้ต ิ จะไดม้สีนัตภิาพเกดิขึ้น ถา้ไม่

คุยกนั ไมถ่ามไถ่กนัวา่ ขาดแคลนอะไร เดอืดรอ้นอะไร เสยีหายตรงไหน ก็จะไม่

รูเ้รื่อง เพราะฉะนัน้ตอ้งไปคุยกนัถา้อยากจะใหเ้วรกรรมระงบั ก็ตอ้งไปทาํใหเ้ขา

พอใจ ชดใชค่้าเสยีหายต่างๆทีเ่ราทาํเขา พอเราชดใชไ้ดอ้ย่างเต็มที ่ เขาก็จะพอใจ 

เขาก็จะเลกิจองเวรจองกรรมเราไปเอง 

ถาม หนูเริ่มปฎบิตัธิรรมไดป้ระมาณหน่ึงปีแลว้ เพือ่นๆรอบขา้งหนูบอกวา่หนู

เปลีย่นไปมาก ใหห้นูยดึทางสายกลางหน่อย เราเป็นฆราวาสไมใ่ช่พระ ไม่ใช่ช ี
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สิง่ทีห่นูทาํคอืจะสวดมนตน์ัง่สมาธิทกุวนั ถอืศีล ๘ วนัพระ วนัพระบางครัง้ก็

นอนวดั รบัศีลบา้ง เสารอ์าทติยไ์ปวดั ไปสวดมนตป์ฏบิตัธิรรม อยากเรียนถาม

พระอาจารยว์า่ คาํวา่ทางสายกลางน้ีคอือะไร ตอ้งประมาณไหนถงึจะถอืวา่ปฏบิตัิ

ตามทางสายกลาง ส่วนตวัหนูยงัคดิวา่ หนูยงัปฏบิตัไิดน้อ้ยอยู่ และอยากขอ

กาํลงัใจจากพระอาจารยใ์นการปฎบิตัธิรรมดว้ยค่ะ เพราะตอนน้ีโดนเพือ่นและ

คนใกลต้วัวา่เปลีย่นไปเยอะ ใหถ้อยออกมาบา้ง 

ตอบ เราถอืใครเป็นศาสดาละ่ เราถอืเพือ่นหรอืถอืพระพทุธเจา้ ถา้เราถอืพระพทุธเจา้

เป็นศาสดา เราก็ฟงัพระพทุธเจา้ ดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง แลว้เปรยีบเทยีบ

การปฏบิตัขิองเรากบัการปฏบิตัขิองพระพทุธเจา้วา่ เป็นสายกลางหรอืยงั 

พระพทุธเจา้ท่านปฏบิตัอิย่างไร ปฏบิตัอิย่างนัน้ละ่เรยีกวา่ทางสายกลาง เรา

ปฏบิตัยิงัไมไ่ดถ้งึเสี้ยวหน่ึงของท่าน แลว้เราจะบอกวา่มากเกนิไปแลว้ไดอ้ย่างไร 

ก็เพราะเราไปพดูกบัคนหูหนวกตาบอด ไปฟงัคนหูหนวกตาบอด พดูนัน่เอง 

ฉะนัน้อย่าไปฟงัเสยีงนกเสยีงกาใหเ้สยีเวลา เรามพีระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์

เป็นศาสดา เป็นครูเป็นอาจารย ์ ใหย้ดึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นผูส้ ัง่

ผูส้อนเราเท่านัน้ก็พอ เสยีงคนอื่นอย่าไปสนใจ ถา้ไปฟงัคนอื่นก็ตอ้งไปตดิอยู่กบั

เขา ทางสายกลางของเขาก็คอืตอ้งกนิขา้วเยน็ ตอ้งดูหนงัฟงัเพลง ก่อนนอนก็นัง่

สมาธิสกั ๕ นาท ีอย่างนัน้เรยีกวา่ทางสายกลางของเขา ถา้สายกลางแบบน้ีกต็อ้ง

เวยีนวา่ยตายเกดิต่อไป ถา้สายกลางแบบพระพทุธเจา้เท่านัน้แหละ ถงึจะหลดุ

พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ฉะนัน้ขอใหเ้ราดูมาตรฐานของพระพทุธเจา้ ของ

พระอรหนัตสาวก อนันัน้แหละเป็นทางสายกลางทีแ่ทจ้รงิ 

ถาม การภาวนาดูกาย รูเ้พยีงแต่ละส่วนของกายทาํงาน แต่ยงัไม่เหน็เกดิดบั แบบน้ียงั

ไมเ่รยีกวา่เกดิปญัญาใช่หรอืไม่ 

ตอบ ร่างกายมนัเหน็ชดัจะตายไป คนตายเหน็กนัอยู่ทกุวนั เกดิก็เหน็กนัอยู่ทกุวนั 

โรงพยาบาลเต็มไปหมด ทีบ่า้นคนไหนเดีย๋วเขาแต่งงานกนัไมก่ี่เดอืน เขาก็ต ัง้

ทอ้งกนัมาแลว้ เดีย๋วก็เกดิแลว้ เดีย๋วคนแก่ก็ตายกนั คนเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ตายกนั 
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อนัน้ีต่างหากใหเ้หน็อย่างน้ี ไมใ่ช่ไปเหน็อะไรในร่างกายเกดิดบั อะไรมนัจะเกดิ

ดบัในร่างกาย มนัไม่สาํคญั ขอใหม้นัเหน็ตวัร่างกายน้ีมนัดบั มนัจะตอ้งดบั เกดิ

มาแลว้มนัไมม่ร่ีางกายอนัไหนมนัไมด่บับา้ง ใหดู้อย่างนัน้ เพือ่จะไดป้ลง จะได ้

วาง ไมย่ดึไมต่ดิกบัร่างกาย โดยเฉพาะของเราเอง ทีท่กุขก์นั ทีก่ลวักนัทกุวนัน้ีก็

กลวัความตายกนั ก็เพราะมองไมเ่หน็ ไมย่อมมองวา่ร่างกายจะตอ้งตายกนั ถา้

เหน็วา่ร่างกายตอ้งตายมนัจะไปกลวัอะไร กลวัก็ตาย ไมก่ลวัก็ตาย สูไ้มก่ลวัไม่

ดกีวา่เหรอ 

ถาม เรยีนถามพระอาจารย ์ ช่วยชี้แนะแนวทางการทาํงาน ในชวีติประจาํวนั ทีต่อ้ง

พบปะผูค้นมากมาย ประเภทมากคนก็มากความ แต่ดว้ยภาระทีย่งัตอ้งทาํ ท ัง้ๆที่

ไมช่อบทาํงานประเภทตอ้งพบปะผูค้นมากๆ ชอบทาํงานแบบเงยีบๆ สงบๆ แต่

มนัเลอืกไมไ่ด ้ ทกุวนัน้ีเหมอืนตอ้งอยู่ในภาวะตอ้งทาํ ตอ้งสวมหวัโขน ตอ้งใส่

หนา้กาก ขอพระอาจารยช่์วยชี้แนะแนวทางดว้ยค่ะ 

ตอบ ก็ใหค้ดิวา่กาํลงัสวมหวัโขน กาํลงัใส่หนา้กาก อย่าไปเอาจรงิเอาจงักบัมนั มนัเลน่

ละคร เลน่ไปตามบทของเรา ตามหนา้ทีข่องเรา เดีย๋วถงึเวลาก็ถอดหวัโขนออก 

กลบับา้นก็กลายเป็นคนธรรมดาไป 

ถาม จะขอเรยีนถามพระอาจารยใ์นการเจรญิเมตตา มแีนวทางอย่างไรบา้งเจา้คะ จะ

ไดน้าํไปปฏบิตัต่ิอไป 

ตอบ เวลาเจอใครก็ยิ้มใหเ้ขา ถามเขาสบายดหีรอื มขีนมก็แบ่งใหเ้ขากนิ เวลาเขา

เดอืดรอ้นก็ช่วยเหลอืเขา เวลาเขาด่าเราก็สาธุเขา อย่าไปโกรธอย่าไปเกลยีดเขา น่ี

เรยีกวา่เมตตา 

ถาม เวลาทีเ่ราพบเหน็เหตกุารณ ์ หรอืคนทีเ่ขากาํลงัลาํบาก แลว้จติเราคดิสงสารอยาก

ช่วยเขา ถอืวา่เรายงัมคีวามอยากอยู่ใช่ไหมเจา้ค่ะ แลว้เราควรทาํอย่างไรคะ 
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ตอบ คอืการช่วยเหลอืกนัน้ี จะช่วยดว้ยความอยากก็ไดห้รอืช่วยดว้ยความไมอ่ยากก็

ได ้ ถา้ช่วยดว้ยความอยากแลว้ช่วยไมไ่ดก้็จะทกุขไ์ด ้ แต่ถา้ช่วยเพราะเหน็วา่เขา

เดอืดรอ้น เหน็ดว้ยเหตดุว้ยผล แลว้เรามคีวามสามารถจะช่วยไดเ้ราก็ช่วยไป 

อย่างน้ีก็ไมไ่ดช่้วยดว้ยความอยาก ช่วยเพราะเหน็วา่มนัเป็นหนา้ที ่ เป็นเวลาที่

ตอ้งช่วยกนั แต่ถา้ช่วยไดก้็ช่วย ช่วยไมไ่ดก้็ไมเ่ดอืดรอ้น ไมไ่ดช่้วยดว้ยความ

อยากช่วย 

ถาม วธิีแกค้วามหลงเขา้ไปคดิทาํอย่างไรบา้ง เพราะลองบริกรรมพทุโธก็ไมห่ายเจา้ค่ะ 

ขอพระอาจารยช่์วยชี้แนะ 

ตอบ ความหลงมนัมอียู่ ๓ ขอ้เท่านัน้แหละ คอืหลงในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่เทีย่ง หลงในสิง่ที่

เป็นทกุขว์า่เป็นสุข หลงในสิง่ทีไ่มใ่ช่ของเราวา่เป็นของเรา ก็ใหม้ามองว่าของทกุ

อย่างมนัไมเ่ทีย่ง มนัมกีารเปลีย่นแปลง มเีกดิมดีบั มนัไมค่งเสน้คงวา ไม่

เหมอืนเดมิ แลว้ก็มนัจะใหค้วามทกุขก์บัเราเวลาทีม่นัเปลีย่นไป เช่น แฟนเวลา

รกักนัใหม่ๆ ก็สุขด ี พอแฟนเปลีย่นไปไมร่กักนัเสยีแลว้ ก็กลายเป็นความทกุข์

ขึ้นมา น่ีใหเ้หน็ความทกุขท์ีเ่กดิจากความไมเ่ทีย่งของสิง่ต่างๆ ใหเ้หน็วา่เวลาที่

แฟนเขาจากเราไป หรอืเขาไปมแีฟนใหม ่เขาทิ้งเรา เขาไม่ไดเ้ป็นแฟนของเราแลว้ 

เวลานัน้เขาก็ไมไ่ดเ้ป็นของเราแลว้ เวลานัน้ก็เป็นเวลาทีเ่ราทกุขก์นั เพราะเรายงั

อยากใหเ้ขาเป็นของเราอยู่ ฉะนัน้ ใหม้อง ๓ อย่างน้ี มองใหเ้หน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่าง

ในโลกน้ีมนัไมเ่ทีย่ง มนัเป็นทกุข ์มนัไมไ่ดเ้ป็นสุข มนัไมไ่ดเ้ป็นของเรา เพราะมนั

กบัเราจะตอ้งมกีารพลดัพรากจากกนัไปในทีสุ่ด 

ถาม สอบถามในเรื่องของโลภะ ฝึกปฏบิตับิ่อยครัง้ แต่หลงัจากออกจากการปฎบิตั ิได ้

มคีาํถามกบัตวัเองในเรื่องของการใชช้วีติแบบสามญัชนปกต ิ มนัก็เกดิความ

อยาก ความโลภทีต่อ้งการ มคีวามอยากใหก้ารงานดขีึ้น ตอ้งการทาํงานเพือ่ใหม้ี

เงนิเพิม่ขึ้น แต่ในหวัก็คดิไดว้า่ เอาแค่พอดขีองเรา เขา้ใจในความตอ้งการทีเ่ราม ี

แต่ท ัง้น้ีท ัง้น ัน้จะทาํอย่างไรใหม้นัสมดุลยก์บัชวีติไดค้ะ เพราะเรายงัใชช้วีติเป็น
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สามญัชนคนธรรมดา เราแค่ฝึกไดเ้ฉพาะปฏบิตั ิ แลว้มนัถอืวา่เป็นโลภะไหมคะ 

รบกวนชี้แนะดว้ยค่ะ 

ตอบ ก็การมโีลภะก็คอืมมีากกวา่สิง่ทีเ่ราจาํเป็นจะตอ้งม ีสิง่ทีเ่ราจาํเป็นตอ้งมจีรงิๆ ก็มี

แค่ปจัจยั ๔ น้ีเท่านัน้เอง มอีาหาร มทีีอ่ยู่อาศยั มยีารกัษาโรค มเีครื่องนุ่งห่ม ถา้

เรามคีรบแลว้ก็ถอืวา่ พอแลว้ พอดแีลว้ ถา้อยากไดม้ากกวา่นัน้ก็เรยีกวา่โลภแลว้ 

ถาม อยากถามพระอาจารย ์ เวลานัง่สมาธิจติสงบ จติอยู่กบัที ่ ไมรู่จ้ะไปอย่างไรต่อ 

เขาบอกใหพ้จิารณาร่างกาย ทาํไมไ่ดค่้ะ 

ตอบ ก็เวลานัน้มนัจะไปทาํอะไรได ้นัง่ก็เพือ่ใหม้นัน่ิง พอมนัน่ิงแลว้จะไปทาํอะไรได ้ก็

ตอ้งการใหม้นัน่ิง นัง่สมาธิก็เพือ่ใหม้นัน่ิง พอเวลามนัน่ิงก็ปลอ่ยใหม้นัน่ิงไป อย่า

ไปใหม้นัทาํอะไร ใหม้นัไดพ้กัผ่อน เหมอืนกบัร่างกายน้ี ก่อนทีเ่ราจะไปทาํงานเรา

ก็ตอ้งพกัผ่อนหลบันอน รบัประทานอาหารก่อน ถา้ไมไ่ดพ้กัผ่อนหลบันอน ไมไ่ด ้

รบัประทานอาหาร ไปทาํงานก็ไมม่กีาํลงัทีจ่ะทาํ จติใจก็เหมอืนร่างกาย จติใจก็

ตอ้งพกัผ่อนก่อนถงึจะออกไปทาํงานได ้ งานของจติใจก็คอื วปิสัสนา พจิารณา

ปญัญา ทน้ีีถา้จติไมม่คีวามสงบ ไมม่กีาํลงั ก็พจิารณาไมไ่ด ้ เพราะฉะนัน้จติตอ้ง

พกัผ่อนหลบันอนในสมาธิก่อน รบัประทานอาหารในสมาธิก่อน อยู่สมาธิให ้

นานๆ จติจะไดอ้ิ่มเอบิใจ มคีวามสุขใจ มกีาํลงั แลว้พอออกจากสมาธิมาแลว้ 

ค่อยไปพจิารณาทางปญัญา ไปแกค้วามหลง ปญัญามไีวเ้พือ่แกค้วามหลง เช่น 

พจิารณา อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ก็เพือ่เราจะไดเ้หน็ความจรงิ ตอนน้ีเรามกัจะไม่

เหน็ความจรงิ เรามกัจะเหน็วา่ มนัเทีย่ง มนัสุข มนัเป็นของเรา อย่างน้ีเราตอ้งมา

พจิารณาใหเ้หน็วา่มนัไมเ่ทีย่ง มนัเป็นทกุข ์ มนัไมใ่ช่เป็นของเรา เพือ่เราจะไดไ้ม่

ทกุขก์บัมนั เวลาทีม่นัจากเราไป เวลาทีม่นัเปลีย่นไป อนัน้ีตอ้งทาํหลงัจากทีเ่รา

ออกจากสมาธิมาแลว้ ขณะทีอ่ยู่ในสมาธิ ขณะจติน่ิงน้ี พยายามประคบัประคอง

ความน่ิงใหน้านๆ เหมอืนตอนนอนหลบัน่ี อยากจะนอนใหน้านๆไมใ่ช่เหรอ นอน

ใหม้นัพอ ใหม้นัอิ่ม ใหม้นัเต็มที ่ พอมนันอนจนไม่อยากจะนอนแลว้ เดีย๋วมนัก็

ลกุขึ้นมาเอง จติก็เหมอืนกนั พอมนัน่ิงก็ใหม้นัน่ิงของมนัไปใหเ้ต็มท ีเดีย๋วมนัน่ิง
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พอแลว้ มนัก็จะออกมาเอง ออกมาคดิ คดิโนน้คดิน่ี ตอนนัน้แหละเอามาทาํงาน

ต่อ มนัพรอ้มทีจ่ะทาํงานแลว้ แต่ตอนทีม่นัน่ิง มนัยงัไมพ่รอ้ม เหมอืนกบัเรา

ชารต์แบต ตอนทีช่ารต์แบตน่ี มนัไมพ่รอ้มทีจ่ะเอาไปทาํงาน เอาไปใชง้าน รอให ้

มนัชารต์ใหเ้ต็ม ๑๐๐ ก่อน พอมนัขึ้น ๑๐๐% ปับ๊ ตอนน้ีถอดปล ัก๊ออก แลว้ก็

เอาไปใชไ้ดเ้ลย จะเอาไปใชท้ีไ่หนสถานทีใ่ดก็ไปไดอ้ย่างสะดวก  

  น่ีคอืเรื่องของสมาธิกบัของปญัญา มนัเป็นคนละข ัน้ คนละตอนกนั อย่าเอามาปน

กนั ปฏบิตักินักี่คร ัง้กี่คนกนัก็จะเอามาปนกนั นัง่สมาธิปับ๊ น่ิงปับ๊ ก็จะพจิารณา

กนั อย่างนัน้ก็ไมต่อ้งใหม้นัน่ิงไมด่กีวา่เหรอ ก็พจิารณามนัไปเลย ทีม่นัพจิารณา

ไปเลยมนัไมไ่ดผ้ลเพราะมนัไมม่กีาํลงัทีจ่ะฆ่ากเิลส ไปสูก้บักเิลส กเิลสมนัจะไม่

ชอบใหเ้ราคดิถงึอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา มนัจะชอบใหเ้ราไปคดิถงึนิจจงั สุขขงั 

อตัตา อยู่เรื่อย เราจงึตอ้งสรา้งกาํลงัของจติใหม้กีาํลงัสูก้บั กาํลงัของกเิลสที่คอย

จะดงึเราใหค้ดิถงึนิจจงั สุขขงั อตัตา เพือ่เราจะไดม้าคดิถงึ อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา เพือ่ทีเ่ราจะไดไ้ม่หลงและเราก็จะไดไ้มท่กุขก์บัสิง่ต่างๆ ฉะนัน้ ตอ้งแยก

การปฏบิตัสิองข ัน้น้ีใหอ้อกจากกนั เวลานัง่สมาธิตอ้งการใหม้นัน่ิง มนัน่ิงแลว้ไม่

ตอ้งไปไหนแลว้ เพราะตอ้งการใหม้นัหยุด ไมต่อ้งการใหม้นัไปไหน จะไปไหน 

นัง่สมาธิก็เพือ่ใหม้นัน่ิง ใหม้นัสงบ ใหม้นัเป็นอเุบกขา ใหม้นัมคีวามสุข พอมนั

หายน่ิงแลว้ มนัออกจากสมาธิมาเริ่มคดิแลว้ ตอนนัน้แหละเอาไปคดิทาง อนิจจงั 

ทกุขงั อนตัตา กบัทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่อะไรท ัง้ปวง ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็น 

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ท ัง้หมด แต่เรากลบัไปเหน็วา่ มนัเป็นนิจจงั สุขขงั อตัตา 

ไดอ้ะไรมาปับ๊ เป็นนิจจงั สุขขงั อตัตาทนัท ี เป็นของเราทนัท ี จะอยู่กบัเราไป

นานๆ จะไมจ่ากเราไป จะใหค้วามสุขกบัเราไปตลอด มนัจะคดิอย่างน้ี ซึง่เป็น

ความคดิของความหลง ถงึตอ้งใชป้ญัญามาแก ้ สิง่ทีไ่ดม้ามนัไมเ่ทีย่ง เดีย๋วมนัก็

ตอ้งจากเราไป เดีย๋วมนัก็ตอ้งเปลีย่น พอมนัเปลีย่น มนัก็จะทาํใหเ้ราทกุขน์ะ พอ

มนัจากเราไป มนัก็จะทาํใหเ้ราทกุขน์ะ ใหค้ดิอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ต่อไปจะไดไ้ม่

อยากไดอ้ะไร ไมอ่ยากมอีะไร อยู่คนเดยีว อยู่กบัความวา่งดกีวา่ ความว่างน่ี

แหละเป็นของทีด่ทีีสุ่ด ความวา่งน่ีแหละเป็นนิจจงั สุขขงั อตัตา ความว่างมนัมี
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วนัหมดไหม มนัมตีลอดเวลา มนัไมเ่ปลีย่นแปลง มนัวา่งตลอดเวลา เชา้ สาย 

บ่าย เยน็ มนัก็วา่ง มนัเป็นของเรา มนัอยู่กบัเราตลอดเวลา ความวา่งน่ะ มนัให ้

ความสุขกบัเรา ถา้ใจเราไมม่คีวามอยากกบัสิง่ต่างๆ ถา้เรามคีวามอยากกบัความ

วา่งเพยีงอย่างเดยีว เราก็จะสุขไปตลอด นิพพานงั ปรมงั สุญญงั พระพทุธเจา้

บอกวา่ อยู่กบัความวา่ง คอื ปรมงั สุขขงั 

ถาม  วธิีละความโกรธ อารมณโ์มโหแบบหุนหนัพลนัแลน่ไดด้ทีีสุ่ด ทาํอย่างไรค่ะ 

ตอบ  ก็พทุโธไป หรอืเดนิออกจากสถานทีถ่า้ทาํใหเ้ราโกรธ อย่าไปคดิถงึเรื่องทีท่าํใหเ้รา

โกรธ อย่าไปอยู่ใกลก้บัเรื่องหรอืคนทีท่าํใหเ้ราโกรธ เดนิไปเขา้หอ้งนํา้เสยี แลว้ก็

พทุโธ พทุโธไป ถา้อยู่หอ้งนํา้ยงัไปดงึเขาเขา้มาในหอ้งนํา้ดว้ย ก็ไลไ่ป ก็ใชพ้ทุโธ

ไลไ่ป อย่าตามเขา้มา ฉนักาํลงัเขา้หอ้งนํา้อยู่ 

ถาม  คอือยากจะถามวา่ ลูกไดเ้ดนิขึ้นบนสะพานลอยโดยทีไ่มเ่หน็เลยวา่มพีระเดนิอยู่

ขา้งลา่ง แบบน้ีจะเป็นบาปหรอืเปลา่คะ 

ตอบ  ไมบ่าปหรอกไมบ่าป เป็นเรื่องปกต ิคนอยู่ขา้งลา่งก็อยู่ขา้งลา่ง คนอยู่ขา้งบนก็อยู่

ขา้งบน ไมม่เีจตนาอะไรทีจ่ะไปทาํ ไปลบหลู ่ ถา้ง ัน้คนนัง่เครื่องบนิก็นัง่ไม่ไดส้ ิ

เดีย๋วบนิขา้มวดัพระแกว้ก็บาปกรรม ไมเ่กี่ยวกนันะ คนละเรื่องกนั แลว้ก็การไม่

เคารพการลบหลูก่็ไมใ่ช่เรื่องของบาป เป็นการไมเ่หมาะสมเท่านัน้เอง การทีเ่ราไป

ลบหลูผู่ท้ีเ่ป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่กบัเราน้ี เป็นสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม ไมค่วรทีจ่ะกระทาํ 

ไมไ่ดเ้ป็นเหตขุองความเจรญิ เป็นเหตขุองความเสือ่ม แต่มนัก็ไมบ่าป บาปมนัมี

อยู่แค่ ๕ ขอ้น้ีคอื ฆ่าสตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี โกหกหลอกลวง ดืม่

สุรายาเมา 

ถาม  ถา้ภรรยาขอแยกทาง แลว้เราทาํตาม กรรมเก่าทีเ่คยมต่ีอกนัจะจบลงไหมครบั 

สาํหรบัเราใหอ้โหสกิรรมเขาในใจมาตลอดครบั เพราะเราคดิว่าเราเคยทาํกบัเขา

มาแบบนัน้ 
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ตอบ  ถา้เราไมถ่อืโทษโกรธเคอืงเขา มนัก็ไมม่เีวรกนั เวรย่อมระงบัดว้ยการไมจ่องเวร 

เขาอยากจะทาํอะไร แลว้เขาทาํใหเ้ราเสยีใจ แต่เราไมไ่ปตอบโต ้ เราไมไ่ปทาํรา้ย

เขา เรื่องก็จะจบไป เมือ่เราไมท่าํรา้ยเขา เขาก็จะไม่กลบัมาทาํรา้ยเรา 

ถาม  การถอืศีล ๘ ถา้หลงัสระผม แลว้ใชค้รมีนวดผม ถอืวา่ผดิศีลไหมคะ 

ตอบ  ก็ไมค่วรนะ เพราะวา่ ควรจะแบบวา่อาบนํา้สระผมธรรมดา ทาํความสะอาดก็พอ 

ไมต่อ้งไปนวด ไปแต่งมนั อย่าไปเสรมิความงามต่างๆ ถา้จะนวดดว้ยการรกัษา

โรคภยัไขเ้จบ็ ถา้เป็นโรคภยัไขเ้จบ็แลว้ตอ้งใชม้นั ก็เป็นอกีเรื่องหน่ึง แต่ถา้ไมม่ี

โรคภยัไขเ้จบ็ ทาํไปเพราะอยากจะรกัษาผมใหม้นัสวย ใหม้นัยาว ใหม้นันุ่มอะไร

อย่างน้ี อนัน้ีก็เป็นกเิลสแลว้ 

ถาม  ขอเรยีนถามวา่จะรกัษาสจัจะไดอ้ย่างไร 

ตอบ  พดูอะไรก็ตอ้งทาํตามทีเ่ราพดู ถา้มนัไมท่าํตามก็ตอ้งลงโทษตวัเองเช่น วนัน้ีไม่

กนิขา้วเยน็ ถา้โกหกแบบน้ี ถา้มนัมบีทลงโทษ ต่อไปมนัก็จะเขด็ มนัก็จะรกัษา

สจัจะได ้ถา้ไมม่บีทลงโทษ เดีย๋วมนัก็โกหกไปเรื่อยๆ หลอกตวัเองไปเรื่อยๆ พดู

จะทาํอย่างนัน้จะทาํอย่างน้ี พอถงึเวลาก็ไมท่าํ เพราะไมม่ผีลอะไรเกดิขึ้น แต่ถา้มี

บทลงโทษวา่ จะทาํอย่างน้ีพอไมท่าํตอ้งอดขา้วเยน็ หรอือดเทีย่ว อดดูละครแลว้ 

ตอ้งมอีะไรซกัอย่างทีม่าลงโทษ มนัก็จะทาํใหเ้ราเขด็หลาบ แลว้ก็จะไดท้าํในสิง่ที่

เราต ัง้ใจจะทาํได ้

ถาม  การภาวนาโดยท่องคาํวา่ ตาย ตาย ตาย ตาย ไปเรื่อยๆ ถอืวา่ถกูตอ้งหรอืไมค่ะ 

ตอบ  ก็ได ้ แทนพทุโธ ก็ใชไ้ดเ้หมอืนกนั ดกีวา่พทุโธดว้ยซํา้ไปเพราะไดป้ญัญาดว้ย 

เป็นท ัง้สมถะ เป็นท ัง้วปิสัสนา ท่องตาย ตาย ตาย ถา้เรารูว้า่จะตาย เราจะโลภ

หรอืเปลา่ อยากจะไปเทีย่วโนน้เทีย่วน่ีหรอืเปลา่ ถา้ไปหาหมอแลว้หมอบอกเป็น

มะเร็ง เหลอืสามเดอืนน้ี ยงัอยากจะไปเทีย่วทีไ่หนหรอืเปลา่ เพยีงแต่เราไมค่ดิถงึ

ความตายกนัน่ะส ิ ก็เลยยงัอยากเทีย่ว ยงัอยากไดโ้นน้ยงัอยากไดน่ี้กนั 
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เพราะฉะนัน้ถา้เราท่องตาย ตายไดแ้ทนพทุโธไดย้ิ่งดใีหญ่ กลวัจะท่องไมไ่ด ้กลวั

จะกลวักนั คนบางคนพอเหน็คาํวา่ตาย ไดย้นิคาํวา่ตายคาํเดยีว ก็จะเป็นลมแลว้ 

แต่ถา้เป็นจรติของเราก็แสดงวา่จติของเราแขง็ด ี แก่กลา้ สามารถรบัความจริงได ้

ก็ใชก้ารบรกิรรม ตาย ตายไปก็ได ้ เหมอืนกบัพระพทุธเจา้สอนวา่ เกดิมาแลว้เรา

ตอ้งตายเป็นธรรมดา ก็เหมอืนกนัก็ใหเ้ราคดิอย่างน้ีไปเรื่อยๆ เกดิมาแลว้ตอ้ง

ตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความตายไปไมไ่ด ้ คดิอยู่บ่อยๆ แลว้มนัจะกาํจดัความ

โลภโกรธหลงไปไดอ้ย่างมหศัจรรยเ์ลย พอเรารูว้่าเราจะตายไปวนัน้ี เราจะอยาก

ไดอ้ะไรอกีไหม เราไมรู่ว้า่เราจะตายกนัน่ะซ ิ ถา้เรารูแ้ลว้เราไมอ่ยากจะไดอ้ะไร

แลว้ อยากจะเขา้วดั คนทีเ่ขา้วดัส่วนหน่ึงก็เพราะรูว้า่จะตอ้งตายกนั ไปหาหมอ

แลว้หมอบอกวา่เป็นโรคมะเร็ง รกัษาไม่ได ้ หรอืรกัษาไดแ้ต่อาจจะไมห่าย ทน้ีีก็

ไมม่กีะจติกะใจทีอ่ยากจะไปเทีย่ว อยากจะไปทาํอะไรแลว้ อยากจะรกัษาใจ

มากกวา่ เพราะตอนนัน้ใจเครยีดมาก อยากจะใหใ้จสงบ ใหเ้ป็นปกตเิหมอืนตอน

ทีย่งัไมไ่ดเ้จบ็ไขไ้ดป่้วย ฉะนัน้ ถา้ใชค้าํวา่ตายเป็นคาํบรกิรรมไดก้็ดี 

ถาม  นอ้งชายกาํลงัพบวบิากกรรม ภรรยาขอแยกทาง และตอ้งจากลูก ตอนน้ีไมม่งีาน

ทาํ เขาเลยซมึเศรา้ กลวัอนาคต ชวีติไรท้ศิทาง พระอาจารยม์คีาํแนะนาํอย่างไร

ครบั 

ตอบ  ไปบวชเลย โอกาสอนัดเีกดิขึ้นแลว้ ใหพ้ลกิวกิฤตเิป็นโอกาส เมือ่ก่อนอยากจะ

บวชก็ไปไมไ่ด ้ เพราะตดิเมยีตดิลูก ตอนน้ีเมยีกท็ิ้ง ลูกก็ทิ้ง งานก็ไมม่ทีาํ ไมม่ี

อะไรตดิแลว้ อสิระ ไปบวชเลย 

ถาม  ถา้เราจะเจบ็ป่วย เราจะมวีธิีคดิอย่างไรใหไ้มท่กุขค์รบั 

ตอบ  คดิวา่เกดิมาแลว้ตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยไป

ไมไ่ด ้ ถา้ยอมรบัความจริงน้ีก็จะไมท่กุข ์ ทีม่นัทกุขเ์พราะไมย่อมรบัความจรงิ ไม่

อยากป่วย อยากจะใหห้าย พอมนัไมห่ายก็ทกุขข์ึ้นมา พอมนัป่วยก็ทกุขข์ึ้นมา 

แต่ถา้สอนใจอยู่เรื่อยๆเหมอืนกบัสอนเมือ่กี้วา่ตาย ตาย ตาย ก็เพิม่อกีขอ้หน่ึง 
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เกดิมาแลว้ตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วย เกดิมาแลว้ตอ้งตายไปเป็นธรรมดา พอท่องจาํแบบ

น้ีไปเรื่อยๆ พอป่วยก็จะไมท่กุข ์พอตายก็จะไมท่กุข ์

ถาม  ผมมอีาการปวดทอ้งอยู่ตลอด เป็นโรคประจาํตวั ตอนทีน่ ัง่สมาธิก็ยงัปวด จติไม่

สงบ ควรจะปฏบิตัอิย่างไรดเีพือ่จะใหจ้ติสงบไดค้รบั 

ตอบ  ก็ไปหาหมอส ิ ปวดทอ้งกไ็ปรกัษาใหม้นัหายก่อน หายแลว้ค่อยมานัง่ หรอืวา่ถา้

เรามจีติแขง็ เราก็อย่าไปสนใจกบัการปวดทอ้ง ใหน้ ัง่ไป ดูลมไป หรอืทอ่งคาํ

บรกิรรมพทุโธไป ถา้จติเราจดจ่ออยู่กบัพทุโธได ้ หรอืจดจ่ออยู่กบัลมได ้ อาการ

ปวดทอ้งก็จะไมม่ารบกวนเรา พอจติสงบแลว้ เราก็จะไมท่กุขก์บัความปวดทอ้ง 

แลว้ดไีมด่คีวามปวดทอ้งอาจจะหายไปก็ได ้ เพราะโรคบางอย่างมนัเกดิจาก

ความเครยีดของเรามากกวา่เกดิจากอะไร พอจติสงบ หายเครยีด โรคทีเ่กดิจาก

ความเครยีดมนัก็หายตามไปได ้

ถาม  อยากขอใหพ้ระอาจารยแ์นะอบุายเจรญิสต ิ เวลาเราเจบ็ป่วยหน่อยครบั ทาํ

อย่างไรจงึจะปลอ่ยวาง ไมค่ดิถงึโรคภยัความเจบ็ไขท้ีม่ ีแลว้เขา้สมาธิได ้

ตอบ  ก็นัน่ละ่ ตอ้งฝึกก่อนทีจ่ะเจบ็ไขไ้ดป่้วย พอเวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยเหมอืนกบัขึ้นเวที

ชกมวยแลว้ ถา้ยงัไมฝึ่กซอ้มชกก่อน ขึ้นไป ก็โดนเขาน็อคเท่านัน้แหละ่ ฉะนัน้ถา้

เรารูว้่าเราจะตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วย เราก็รบีเจรญิสตเิสยีแต่วนัน้ี เช่น ใหเ้ราระลกึอยู่

เสมอวา่ เราตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยไปไมไ่ด ้

อนัน้ีก็เป็นการเจรญิสตแิละปญัญาควบคู่กนัไป หรอืถา้ไมเ่ช่นนัน้ เราจะใชพุ้

ทโธอย่างเดยีวก็ได ้ บรกิรรมพทุโธ พทุโธไป ถา้เราบรกิรรมเป็น เวลาเจบ็ไขไ้ด ้

ป่วย เราก็พทุโธ พทุโธไป จติก็จะสงบได ้ ก็จะไมท่กุขก์บัความเจบ็ไขไ้ดป่้วย 

หรอืถา้เราใชป้ญัญาไดว้่าการเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องปกต ิ

หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ มนัจะป่วยก็ปลอ่ยมนัป่วยไป อนัน้ีก็ทาํจะไมท่กุขก์บัมนัได ้

เช่นเดยีวกนั ฉะนัน้ก็เลอืกเอาวา่จะเอาถา้ทางไหน แต่ตอ้งทาํก่อนทีม่นัจะเกดิ ถา้

มาทาํตอนทีม่นัเกดิ ก็เหมอืนกบัเดก็ทีไ่มดู่หนงัสอื พอจะเขา้หอ้งสอบมาดูกนั
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ตอนกลางคนือย่างน้ี มนัก็ไมท่นัหรอก หรอืเอาหนงัสอืเขา้ไปในหอ้งสอบ ก็เอาไป

ไมไ่ด ้ตอ้งเตรยีมตวัไวก่้อน ถา้เรารูว้า่เราจะตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย ทาํไมเรา

ไมเ่ตรยีมตวัทาํการบา้นไวเ้สยีก่อน เพราะน่ีคอืขอ้สอบของพวกเรา พระพทุธเจา้

แสดงขอ้สอบใหเ้ราเลยวา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพราก

จากกนันะ น่ีคอืขอ้สอบของพวกเธอนะ เธอตอ้งทาํใหผ่้านใหไ้ดน้ะ เธอจะไม่ตอ้ง

ทกุขก์บัมนันะ วธิีไมท่กุขก์บัมนัก็คอื เตอืนใจ สอนใจ อยู่เรื่อยๆ แลว้ก็ปลอ่ยวาง

เสยี ปลอ่ยวางความแก่ ปลอ่ยวางความเจบ็ ปลอ่ยวางความตาย ปลอ่ยวางทกุ

สิง่ทกุอย่าง เวลาทีเ่กดิการพลดัพรากจากกนัก็จะไมท่กุขก์บัมนั 

ถาม  ถา้ใจเราไมรู่จ้กัคาํวา่ใหอ้ภยั ผูกใจเจบ็ อาฆาต เราตอ้งทาํอย่างไรคะถงึจะรูห้ลดุ

พน้จากความทรมานตรงน้ีได ้

ตอบ  ข ัน้ตน้ก็อย่าไปคดิถงึเรื่องราวทีท่าํใหเ้ราอาฆาตพยาบาท ใชพ้ทุโธ พทุโธ ไป ดงึใจ

ออกมาจากความคดิทีจ่ะทาํใหเ้ราเกดิความอาฆาตพยาบาท คอือย่าไปคดิถงึ

เหตกุารณท์ีท่าํใหเ้ราโกรธ อย่าไปคดิถงึบคุคลทีท่าํใหเ้ราโกรธ ใหค้ดิอยู่กบัพทุโธ 

พทุโธ พทุโธไป แลว้เราก็จะลมืเรื่องของความโกรธได ้แต่เราก็ยงัไมส่ามารถทีจ่ะ

ใหอ้ภยัไดอ้ยู่ด ีเพราะเวลาเราคดิถงึเรื่องนัน้ทไีร ก็จะโกรธทกุท ีแต่ข ัน้ตน้ก็ใหท้าํ

อย่างน้ีไปก่อน แลว้ข ัน้ต่อไปเราจะไดเ้หน็โทษของความโกรธวา่ เวลาโกรธแลว้

ใครทกุข ์ คนทีถ่กูเราโกรธเขาก็ไมไ่ดท้กุขห์รอก เขาไมรู่เ้รื่องรูร้าว ไอค้นทีท่กุขก์็

คอืเราน่ีแหละ เพราะฉะนัน้ถา้เราไมอ่ยากทกุข ์ เราก็ตอ้งอย่าไปโกรธเขา ใหอ้ภยั

เขา พอเราใหอ้ภยัเขา ทน้ีีเราก็จะหายโกรธ คดิถงึเขาทไีรก็จะไมโ่กรธ 

ถาม  ภาวนาแลว้ค่อยใหท้าน ทานแลว้ไปภาวนา อนัไหนดกีวา่กนัครบั 

ตอบ  มนัก็ตอ้งทาํไปพรอ้มๆกนั คอืพดูตามหลกัของการปฎบิตัมินัตอ้งทาํทานก่อนถงึ

จะภาวนาได ้ ถา้ยงัทาํทานไมไ่ดก้็จะไมม่เีวลามาภาวนา เพราะจะเอาเงนิไปเทีย่ว 

เอาเงนิไปซื้อของต่างๆ ไปซื้อความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย พอเงนิหมดก็จะไปหา

เงนิหาทอง มนัก็จะไมม่เีวลามาภาวนา ทีคุ่ณพดูว่าทาํภาวนาแลว้มาทาํทาน คง
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หมายถงึทาํนิดหน่อย ทาํซกั ๑๐ บาท ๒๐ บาท ถา้ทาํอย่างน้ีอย่าไปทาํให ้

เสยีเวลา ทีใ่หก้บัทาํน้ี คอืใหเ้อาเงนิทีจ่ะไปเทีย่วน้ีมาทาํ เช่น จะไปเมอืงนอกหมด

ซกักี่หมืน่ กี่แสน ก็เอาเงนินัน่แหละไปทาํทาน จะไดม้เีวลาไปนัง่สมาธิ ไปภาวนา

ได ้น่ีคอืเรื่องของการทาํทานทีแ่ทจ้รงิตอ้งทาํแบบน้ี 

ถาม  ขณะทีน่ ัง่สมาธิ ทาํไมเหมอืนมมีา่นนํา้สเีทาๆผ่านไปผ่านมา จากซา้ยไปขวาบา้ง 

จากขวาไปซา้ยบา้ง 

ตอบ  ก็มนัเป็นเรื่องปกตขิองจติใจของแต่ละคน มกัจะมอีะไรมาปรากฏใหรู้ใ้หเ้หน็ ก็

อย่าไปสนใจมนั ใหอ้ยู่กบัพทุโธไป อยู่กบัลมหายใจไป แลว้พอใจสงบของพวกน้ี

มนัก็จะหายไป มนัไมม่นียัยะอะไร ไมม่คีวามสาํคญัอะไร แต่ถา้เราไปยุ่งกบัมนั 

เราก็จะเสยีสมาธิ เสยีสต ิ จะไมส่ามารถเขา้ไปสู่ความสงบได ้ ฉะนัน้ เราอย่าไป

สนใจ ใหส้นใจอยู่กบัพทุโธ หรอืใหส้นใจอยู่กบัลมหายใจเพยีงอย่างเดยีว แลว้

จติก็จะเขา้สู่ความสงบได ้
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กณัฑท์ี่ ๕๑๐ 

ประโยชนจ์ากการฟงัธรรม 
๙ ตลุาคม ๒๕๕๙ 

การฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นการศึกษาความรูท้ีเ่ราไม่รูก้นั เป็นการเจรญิปญัญา คอืความรู ้

ความฉลาด ปญัญาแบบน้ีเรยีกวา่สุตมยปญัญา คือความรูท้ี่เกดิจากการไดย้นิ ไดฟ้ัง 

ไดศึ้กษา ในสิ่งที่เราไม่รูม้ากอ่น อนัน้ีเป็นปญัญาอย่างหน่ึง เรามาฟงัเทศนฟ์งัธรรม เรา

มาฟงัคาํสอนของพระพทุธเจา้ เรากจ็ะไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัเรื่องของความทกุข ์ เรื่องของ

ตน้เหตขุองความทกุข ์ เรื่องของความดบัทกุข ์ และเรื่องของวธิีการที่จะดบัความทกุข ์

อนัน้ีเป็นปญัญาอยา่งหน่ึงคือเป็นการไดร้บัความรูจ้ากผูท้ี่รู ้ ผูท้ีไ่มรู่พ้อไดย้นิไดฟ้งัก็จะรู ้

ตาม แลว้ถา้นาํเอาไปใคร่ครวญพจิารณา เพือ่จะไดไ้มห่ลงไม่ลมื เพือ่ทีจ่ะไดม้คีวาม

เขา้ใจลกึซึ้งขึ้นไปตามลาํดบั อนัน้ีก็เรยีกวา่ปญัญาอกีอย่างหน่ึง เรยีกวา่ จนิตามยปญัญา 

ความรูท้ี่เกดิจากการใครค่รวญพนิิจพจิารณาสิ่งที่ไดย้นิไดฟ้ังมา เพื่อจะไดไ้ม่หลงไม่

ลมื และจะไดมี้ความเขา้อกเขา้ใจดีข้ึนไปตามลาํดบั  

ปญัญาชนิดที ่ ๓ เรยีกวา่ภาวนามยปญัญา อนัน้ีเป็นความรูท้ี่ประกอบดว้ยสมาธคิวาม

สงบของใจ คอืความรูท้ีเ่ราไดย้นิไดฟ้งั ทีเ่ราไดน้าํมาใคร่ครวญพนิิจพจิารณาน้ี เป็น

ความรูท้ีย่งัไมส่ามารถทีจ่ะเอาไปใชด้บัความทกุขต่์างๆ ทีม่อียู่ภายในใจของพวกเราได ้

เพราะใจของเราไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะทาํลายเหตขุองความทกุข ์ คอืความอยากต่างๆ ดว้ย

ความรูท้ีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั และความรูท้ีเ่กดิจากการใคร่ครวญพนิิจพจิารณาอยู่

เนืองๆ ยงัไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะดบัความทกุข ์ดว้ยการละเหตขุองความทกุข ์คอืความอยาก 

๓ ชนิดดว้ยกนั ไดแ้ก่กามตณัหา ภวตณัหาและวภิวตณัหา ความอยากท ัง้ ๓ ชนิดน้ีจะ

ละได ้ ก็จาํเป็นทีจ่ะตอ้งมสีมาธิประกอบดว้ยปญัญา คอืมที ัง้สมาธิและมที ัง้ปญัญา 

ปญัญาก็จะสอนใจใหเ้หน็วา่ สิง่ทีใ่จอยากไดน้ัน้เป็นทกุข ์ ไมเ่ทีย่ง ไมส่ามารถทีจ่ะ

ควบคุมบงัคบัใหเ้ป็นของเราไปได ้ อยากไดอ้ะไรก็จะไมส่ามารถเก็บสิง่ทีไ่ดไ้วไ้ปตลอด 
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ไดม้าแลว้เดีย๋วก็ตอ้งมกีารพลดัพรากจากกนั พอมกีารพลดัพรากจากกนั ความสุขทีไ่ด ้

จากสิง่ทีไ่ดม้าก็จะกลายเป็นความทกุขไ์ป เวลาทีเ่ราพลดัพรากจากสิง่ทีเ่รารกัหรอืบคุคล

ทีเ่รารกั เราก็จะรอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจกนั ก็เพราะวา่เราไม่มปีญัญา ทีจ่ะหยุด

ความอยากทีจ่ะไปเอาสิง่ทีเ่ราอยากไดก้นั เราก็เลยไปทาํตามความอยากกนั ไปเอาสิง่ที่

เราอยากได ้ไปเอาบคุคลทีเ่ราอยากไดม้าเป็นของเรา มาใหค้วามสุขกบัเรา แต่พอสิง่ทีเ่รา

ไดม้าหรอืคนทีเ่ราไดม้าจากเราไป ความสุขทีเ่ราไดจ้ากเขาก็หมดไป ความทกุขก์็จะมา

แทนที ่ความเศรา้โศกเสยีใจ อาลยัอาวรณก์็จะเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้น เรยีกวา่เป็นความทกุข ์

น่ีคอืความรูข้องพระพทุธเจา้ทีส่อนพวกเราวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์

ไมใ่ช่ของเรา ถา้เรารูแ้ต่เรายงัไมส่ามารถหยุดความอยากได ้เรายงัไปเอาสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์สิง่

ทีไ่มเ่ทีย่ง สิง่ทีไ่มใ่ช่เป็นของเรา มาใหค้วามสุขกบัเรา ไม่ชา้ก็เร็ว สิง่นัน้ก็จะกลายเป็นสิง่

ทีจ่ะใหค้วามทกุขก์บัเรา เพราะว่าท ัง้ๆทีรู่ว้า่มนัไมเ่ที่ยง เป็นทกุข ์ไมใ่ช่ของเรา แต่เราไมม่ี

กาํลงัทีจ่ะหยุดความอยากทีจ่ะไดส้ิง่ทีเ่ป็นทกุข ์ สิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง สิง่ทีไ่มใ่ช่เป็นของเราได ้

เพราะเราไม่มสีมาธิ ไมม่คีวามสงบนัน่เอง ดงันั้นปญัญาจะเป็นปญัญาที่ดบัความทกุขไ์ด ้

จะตอ้งเป็นปญัญาที่มีสมาธิเป็นผูส้นบัสนุน ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงไวว้่า ปญัญาที่

สมาธิอบรมไดด้แีลว้ ปญัญาทีส่มาธิไดส้นบัสนุน จะเป็นปญัญาทีม่คุีณมปีระโยชนม์าก 

เพราะจะทาํใหจ้ติทีม่ปีญัญาแบบน้ี หลดุพน้จากความทกุขไ์ดน้ ัน่เอง 

น่ีคอืปญัญาชนิดที ่ ๓ คอืภาวนามยปญัญา เป็นปญัญาทีผ่สมกบัสมาธิ ภาวนาก็แปลวา่

สมถภาวนา ปญัญาก็คอื สุตและจนิตามยปญัญา เมือ่ม ี ๒ ชนิดน้ีรวมกนั มที ัง้สมถ

ภาวนาคอืมสีมาธิ ความสงบ มอีเุบกขาและมปีญัญาทีส่อนใหเ้หน็วา่ ทกุสิง่ทกุอย่างเป็น

ทกุข ์ เพราะวา่ไมเ่ทีย่ง เพราะวา่ไมไ่ดเ้ป็นของเราอย่างแทจ้รงิ จะตอ้งมวีนัพลดัพรากจาก

เราไป ถา้เราเหน็วา่ทกุอย่างเป็นทกุข ์แลว้เรามสีมาธิ มกีาํลงัทีจ่ะสูก้บัความอยากได ้เราก็

จะไมไ่ปทาํตามความอยาก เราก็จะสกัแต่วา่รู ้ รูเ้ฉยๆ รูว้า่สิง่ทีต่ณัหาอยากไดน้ัน้เป็น

ทกุข ์ก็เลยไมไ่ปทาํอะไร ไมไ่ปเอามาครอบครอง ไมเ่อามาเป็นสมบตั ิปลอ่ยใหเ้ขาอยู่ไป

ตามเรื่องของเขา เราไปเอาทกุขเ์ขา้มาใส่ใจเราทาํไม เหมอืนกบัคาํทีพ่ดูวา่ เอาเหามาใส่หวั

ทาํไม หวัเราสะอาดอยู่ดีๆ  ไปเอาเหามาใส่หวัใหม้นัสกปรกทาํไม ใหม้นัคนัทาํไม แต่ทีเ่รา
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หยุดเอาเหามาใส่หวักนัไม่ได ้ ก็เพราะเราหยุดความอยากกนัไมไ่ด ้ เราไมม่กีาํลงัสูค้วาม

อยาก ความอยากมนัเลยดงึใหเ้ราไปเอาสิง่ต่างๆมา ใหเ้ราหนกัอกหนกัใจกนั ใหเ้รามา

ทกุขใ์จกนั ใหเ้รามารอ้งห่มรอ้งไหก้นั ถา้เราไมอ่ยากจะทกุขใ์จ เราไมอ่ยากทีจ่ะตอ้งรอ้ง

ห่มรอ้งไห ้เศรา้โศกเสยีใจกนั เราก็ตอ้งมาเจรญิปญัญาชนิดที ่๓ น้ี  

ตอนน้ีเรากาํลงัเจรญิปญัญาชนิดที ่ ๑ คอืสุตมยปญัญา คอืความรูเ้กี่ยวกบัความทกุข ์

ความรูเ้กี่ยวกบัเหตทุีท่าํใหท้กุขเ์กดิขึ้น ความรูว้า่ทกุขน้ี์ดบัได ้ และเหตทุีท่าํใหท้กุขน้ี์ดบั

ไดค้อือะไร ก็คอืปญัญาน้ีเอง คอืสต ิสมาธิ ปญัญา เพราะจะตอ้งมสีมาธิ สมาธิจะมีไดก้็

ตอ้งมีสติ เม่ือมีสติกจ็ะทาํใหใ้จสงบ เป็นสมาธิได ้ เม่ือมีสมาธแิลว้ พอเอาปญัญามา

สอนใจ วา่ทกุสิ่งทกุอยา่งไม่เที่ยง เป็นทกุข ์ไม่ใช่ของเรา ใจกจ็ะปลอ่ยวาง ใจกจ็ะไม่ไป

ยดึไปตดิ ไปอยากไดอ้ะไรต่างๆมาเป็นของเรา เพราะมนัเป็นไปไม่ได ้ไดม้าแลว้เดีย๋วก็

ตอ้งเสยีไป เวลาเสยีก็จะทกุข ์ เพราะฉะนัน้สูอ้ย่าไปเอามาดกีวา่ สูอ้ยู่เฉยๆดกีวา่ อยู่

เฉยๆกบัความสงบ มคีวามสุขมากกวา่ เพราะความสุขที่เกดิจากความสงบน้ีแหละ เป็น

ความสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขท ัง้ปวง เป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ เป็นความสุขทีไ่ม่มใีครเอาไป

จากเราได ้เป็นของเราอย่างแทจ้รงิ ถา้จะเรยีกวา่เป็นนิจจงั สุขขงั อตัตาก็ได ้ความสงบน้ี

เป็นนิจจงั เป็นสิง่ทีจ่ะอยู่กบัเราอย่างถาวร ไมม่วีนัเสือ่มคลาย ไมม่วีนัเปลีย่นแปลง แลว้

ก็จะเป็นของเราไปตลอด จงึเรยีกวา่นิจจงั สุขขงั อตัตา ไมเ่หมอืนกบัสิง่ต่างๆ ทีเ่ราหลง

กนั ไปคดิวา่เป็นความสุข เช่น ลาภยศสรรเสรญิ รูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ สิง่เหลา่น้ีมนัเป็น 

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา มนัไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มนัไมถ่าวร มนัจงึทาํใหเ้ราทกุขก์นั 

เพราะว่ามนัไมไ่ดเ้ป็นของเรา มนัตอ้งจากเรา เราตอ้งจากมนั จงึเรยีกวา่เป็น อนิจจงั ทกุ

ขงั อนตัตา พระพทุธเจา้จงึสอนใหพ้วกเรามาศึกษาใหรู้ว้่า อะไรเป็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตา อะไรเป็นนิจจงั สุขขงั อตัตา เพือ่เราจะไดเ้ลกิไปยุ่งเกี่ยวกบัอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา แลว้มายุ่งเกี่ยวกบันิจจงั สุขขงั อตัตา 

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตากค็ือสิ่งต่างๆ สภาวธรรมทัง้หลาย เช่น ลาภยศสรรเสรญิ รูป

เสยีงกลิ่นรสโผฏฐพัพะ รา่งกายของเรา ความรูส้กึนึกคิดของเรา ของเหลา่น้ีลว้นเป็น

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตาท ัง้นัน้ เป็นสิง่ทีเ่ราไมค่วรไปยดึ ไปตดิ ไปอยากได ้ไปอยากม ีสิ่ง
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ที่เป็น นิจจงั สขุขงั อตัตา กค็ือความสงบที่เกดิจากการเจรญิสติ ควบคมุความคดิปรุง

แต่ง ไม่ใหค้ิดปรุงแต่ง จนจติไดร้วมเขา้สูส่มาธิ เป็นสกัแต่ว่ารู ้ เหลอืแต่สกัแต่วา่รู ้

เหลอืแต่อเุบกขา คอืความเป็นกลางของใจ ใจทีป่ราศจากอคตทิ ัง้ ๔ คอื รกั ชงั กลวั 

หลง อนัน้ีเกดิจากการหยุดความคดิปรุงแต่งของใจ เมือ่ใจหยุด ใจก็จะน่ิงสงบ และ

ความรกั ความชงั ความกลวั ความหลงต่างๆ ก็จะหายไปจากใจ จะเหลอืแต่สกัแต่วา่รู ้

และความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบ แต่มนัเป็นความสงบ เป็นความสุขช ัว่ในขณะทีใ่จสงบ

ตัง้อยู่ในสมาธิเท่านัน้ พอออกจากสมาธิมา ความสุขอนัน้ีก็จะถกูทาํลายไป ถา้เกดิความ

อยากต่างๆขึ้นมา ถา้เกดิกามตณัหา ความอยากในรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ถา้เกดิ

ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็นต่างๆ ถา้เกดิวภิวตณัหา ความอยากไมม่ ีอยากไมเ่ป็น

ต่างๆ ความเป็นกลางของใจ ความปราศจากความรกั ชงั กลวั หลง ก็จะหายไป ความ

รกั ความชงั ความกลวั ความหลงก็จะเกดิขึ้นมา ก็จะทาํใหเ้กดิความทกุข ์ เกดิความ

วุน่วายใจต่างๆขึ้นมา  

วธิีทีจ่ะทาํใหไ้มใ่หเ้กดิความรกั ชงั กลวั หลง ไมใ่หเ้กดิความอยากต่างๆขึ้นมา ก็ตอ้งใช ้

ปญัญามาสอนใจ สอนใหรู้ว้า่ สิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี คอืลาภยศสรรเสรญิ สุขทางตาหู

จมกูลิ้นกาย คอืรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ และร่างกาย และความรูส้กึนึกคดิของใจน้ี 

ลว้นเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ท ัง้สิ้น ไมค่วรที่จะไปอยากม ี อยากเป็น อยากได ้ ไม่

ควรทีจ่ะไปมคีวามอยากกบัสิง่เหลา่น้ี ใหห้ยุดความอยากต่างๆเหลา่น้ี ถา้หยดุความ

อยากต่างๆเหลา่น้ีได ้ ใจกจ็ะกลบัเขา้สูค่วามสงบ ใจกจ็ะน่ิงเฉย สกัแต่ว่ารู ้ ปราศจาก

ความรกั ชงั กลวั หลง อนัน้ีเรยีกว่าปญัญา ที่มีสมาธิเป็นผูส้นับสนุน กจ็ะเป็น

ภาวนามยปญัญา ทีจ่ะสามารถหยุดความอยากต่างๆทีเ่กดิขึ้นมาได ้ เวลาเกดิกามตณัหา

ก็จะเหน็วา่เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เหน็สิง่ทีก่ามตณัหาอยากได ้ คอื รูปเสยีงกลิน่รส 

เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ถา้เป็นบคุคลนัน้บคุคลน้ี ก็ตอ้งพจิารณาวา่เป็นอสุภะ ไม่สวย

ไมง่าม ถา้เป็นรูปเสยีงกลิน่รสของอาหาร ก็ตอ้งพจิารณาความไมส่ะอาด ความสกปรก

ของอาหาร เวลาทีเ่ขา้ไปสมัผสักบันํา้ลายในปาก หรอืเวลากลนืเขา้ไปในทอ้ง หรอืเวลาที่

ถ่ายออกมา ก็จะเหน็วา่มนัเป็นสิง่ทีน่่าขยะแขยง ไมน่่ารบัประทาน ก็จะทาํใหล้ะความ

อยากในการรบัประทานอาหารได ้ ถา้เหน็บคุคลทีเ่ราอยากจะไดม้าเป็นคู่ครอง เหน็วา่ไม่
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สวยไมง่าม น่าเกลยีดน่ากลวั เราก็จะไมอ่ยากไดเ้ขามาเป็นคู่ครองของเรา เราก็ตอ้งดู

ความน่าเกลยีดน่ากลวัของร่างกาย เช่น ดูเขา้ไปภายใน ภายใตผ้วิหนงั ดูอาการต่างๆ 

อาการ ๓๒ ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เยื่อในกระดูก มา้ม หวัใจ ตบั 

พงัผดื ไต ปอด ไสใ้หญ่ ไสน้อ้ย อาหารใหม ่ อาหารเก่า เยื่อในสมองศีรษะ นํา้ด ี นํา้

เสลด นํา้เหลอืง นํา้เลอืด นํา้เหงือ่ นํา้มนัขน้ นํา้ตา นํา้มนัเหลว นํา้ลาย นํา้มกู นํา้ไขขอ้

และนํา้มตูร น่ีคอืส่วนประกอบต่างๆทีม่อียู่ในร่างกายน้ี ทีเ่รามองไมเ่หน็กนั เพราะถกู

ผวิหนงัน้ีครอบปกคลมุเอาไว ้จงึทาํใหไ้มเ่หน็ส่วนที่ไมน่่าดู ไม่น่าชมของร่างกาย จงึทาํให ้

เราหลงใหลคล ัง่ไคลก้บัร่างกาย วา่สวยวา่งาม 

น่ีคอืการเจรญิปญัญาเพือ่จะละความอยากในร่างกายของผูอ้ื่น อยากไดร่้างกายของผูอ้ื่น

มาเสพ แต่พอเหน็วา่เป็นเหมอืนซากศพ มอีาการ ๓๒ มอีาการต่างๆทีถ่กูซ่อนอยู่ภายใต ้

ผวิหนงั เช่น โครงกระดูก เช่น ตบัไตไสพ้งุต่างๆ ถา้เหน็แลว้ความอยากจะไดเ้ขามาร่วม

หลบันอน มาเป็นสมบตักิ็จะหายไป เช่น เวลาคู่ครองตายไปน้ี ก็ไมเ่ก็บเอาไวท้ีบ่า้นอกี

แลว้ ยกใหว้ดั ยกใหส้ปัเหร่อไป เพราะเหน็วา่เป็นซากศพไปเสยีแลว้ แต่ขณะทีย่งัมลีม

หายใจอยู่ กลบัมองไมเ่หน็วา่เป็นซากศพ ท ัง้ๆทีก่็เป็นร่างกายอนัเดยีวกนั แต่พอไม่

หายใจเท่านัน้ กลายเป็นซากศพไปทนัท ี กลายเป็นสิง่ทีน่่ารงัเกยีจไปทนัท ี น่าเกลยีดน่า

กลวัไปทนัท ี เราตอ้งเอาความรูส้กึน้ีมาใชส้อนใจในเวลาทีเ่กดิกามารมณต่์างๆ วา่เรา

กาํลงัไปหลงรกักบัสิง่ทีน่่าเกลยีดน่ากลวั ทีเ่ราจะไมเ่ก็บเอาไวท้ีบ่า้นเรา ถา้เขาไมม่ลีม

หายใจแลว้ เราจะไมใ่หเ้ขาอยู่บา้นเราโดยเดด็ขาด เราจะส่งไปทีว่ดั ใหส้ปัเหร่อจดัการ

ฌาปนกจิให ้ น่ีคอืการพจิารณาอสุภะ การเจรญิปญัญา เพือ่ละกามตณัหา และถา้เรา

อยากไดอ้ะไรอย่างอื่น กพ็จิารณาวา่มนัไมเ่ทีย่ง ไดม้าแลว้เดีย๋วมนัก็จากเราไป พอไมม่ี

เขาเราก็ทกุขอ์กี เราก็ตอ้งหามาทดแทนอยู่เรื่อยๆ เช่น รูปเสยีงกลิน่รสต่างๆ ทีเ่ราไปดู 

ไปฟงั ไปสมัผสั พอเราไดส้มัผสัเราก็มคีวามสุข พอเราไมไ่ดส้มัผสัความสุขนัน้ก็หายไป 

เราก็ตอ้งไปหาใหมอ่กี เช่น เวลาเราไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ เราก็จะไดร้บัความสุข จาก

การสมัผสักบัรูปเสยีงกลิน่รสของสถานทีต่่างๆ เวลานัน้เราก็มคีวามสุขกนั แต่พอเรา

กลบัมาบา้น รูปเสยีงกลิน่รสของสถานทีเ่หลา่นัน้ก็หมดไป ใจของเราก็กลบัมาวา้เหว่

เหมอืนเดมิ ก็เกดิความอยากทีจ่ะกลบัไปเสพใหม ่กลบัไปเทีย่วใหม ่เทีย่วกี่คร ัง้ก็จะเป็น
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อย่างน้ี เพราะวา่มนัไมเ่ที่ยง มนัไมถ่าวร เป็นความสุขช ัว่คราว เป็นความสุขทีเ่กดิขึ้น 

ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป ถา้อยากจะไดค้วามสุขเหลา่น้ีอกี ก็ตอ้งกลบัไปเสพอกี แลว้ก็จะตอ้งมี

โอกาสทีจ่ะเสพไมไ่ด ้ เช่น ไมส่ามารถออกไปเทีย่วได ้ อาจจะไม่มเีงนิทอง หรอือาจจะมี

สุขภาพร่างกายทีไ่มพ่รอ้มทีจ่ะไป เช่น เวลาแก่ เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย หรอืเวลาตายไป การ

จะเสพความสุขเหลา่น้ีก็ไมส่ามารถทีจ่ะเสพได ้ ก็จะกลายเป็นความทกุขใ์จขึ้นมา ทกุข ์

ทรมานใจขึ้นมา 

น่ีคอืการใชป้ญัญาสอนใจ ใหเ้หน็ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ใหเ้หน็อสุภะ ใหเ้หน็ความเป็น

ปฏกูิลของอาหารทีน่่ารบัประทาน เพราะเราไปมองในขณะทีม่นัอยู่ในจาน เราไม่ไปมอง

มนัในขณะทีม่นัอยู่ในปาก อยู่ในทอ้ง หรอืเวลาทีม่นัถ่ายออกมา อนัน้ีเป็นเรื่องของ

ปญัญา การทีจ่ะเจรญิปญัญาเหลา่น้ีไดน้ ัน้ ถา้ไมม่สีมาธิน้ีจะไมม่คีวามสามารถทีจ่ะเจรญิ

ได ้ เพราะเวลาไมม่สีมาธิน้ี กเิลสตณัหาความอยากต่างๆน้ีจะมกีาํลงัมาก จะต่อตา้นจะ

ไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องราวเหลา่น้ี จะดงึใหไ้ปคดิถงึเรื่องการหาลาภยศสรรเสริญ การหา

ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายกนั และเมือ่ไมไ่ดพ้จิารณาก็จะไมจ่ดไมจ่าํ พอเกดิความ

อยากในสิง่ต่างๆ ก็เลยไมส่ามารถทีจ่ะเอาปญัญาน้ี ออกมาสอนใจใหห้ยุดทาํตามความ

อยากได ้ ก็เลยไปทาํตามความอยาก แลว้ก็ไปทกุขก์บัสิง่ทีไ่ดม้า ทกุขท์ ัง้ในขณะทีไ่ปหา

มา ทกุขท์ ัง้ในขณะทีไ่ดม้า ทกุขท์ ัง้ในขณะทีเ่สยีไป เป็นการเดนิเขา้หาความทกุข์

ตลอดเวลา เพราะไมม่ปีญัญาทีจ่ะสอนใจเตอืนใจไมใ่หไ้ปทาํตามความอยาก ถา้มแีต่ไมม่ี

กาํลงั ไมม่สีมาธิ ก็ไมส่ามารถหยุดความอยากไดเ้ช่นเดยีวกนั จาํเป็นจะตอ้งมีท ัง้ ๒ 

อยา่ง มีสมาธิ มีกาํลงัที่จะฝืนความอยาก และมีปญัญาที่สอนใจไม่ใหไ้ปทาํตามความ

อยาก สอนใจว่าการทาํตามความอยากนั้นเป็นการนําไปสูค่วามทกุข ์นําไปสูค่วามอยาก

ที่ไม่มีวนัจบวนัสิ้น จะตอ้งหาไปเรื่อยๆ ร่างกายน้ีตายไปก็ยงัไปหาต่อ กลบัมาเกดิใหม่

ต่อ เพือ่ทีจ่ะไดม้ร่ีางกายไวห้าความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายต่อไป ใจก็จะตอ้งหมนุเวยีน

ไป กบัการเกดิแก่เจบ็ตาย ไปหลายๆรอบดว้ยกนั เกดิแก่เจบ็ตายรอบน้ีแลว้ ก็กลบัมา

เกดิแก่เจบ็ตายรอบต่อไป แลว้ก็ต่อไปๆเรื่อยๆ ถา้ยงัไมส่ามารถหยุดความอยากท ัง้ ๓ น้ี

ได ้ คอืหยุดกามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหาได ้ ถา้ไมม่ปีญัญาและสมาธิเป็น

เครื่องมอืไวต่้อสูก้บัตณัหาความอยาก มปีญัญาทีไ่มม่สีมาธิก็ไมม่กีาํลงั มสีมาธิแต่ไมม่ี
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ปญัญาก็ไมรู่ว้า่ การทาํตามความอยากน้ีเป็นการไปหาความทกุข ์ ไมใ่ช่เป็นการไปหา

ความสุข ตอ้งมที ัง้ ๒ อย่าง มที ัง้สมาธิและมที ัง้ปญัญา ถงึจะสามารถทีจ่ะละตณัหา

ความอยาก และหยุดความทกุขต่์างๆได ้หยุดการเกดิแก่เจบ็ตายได ้

น่ีคอืปญัญาทีส่มบูรณ ์ ปญัญาข ัน้ทีห่น่ึงทีส่องน้ี ยงัไมเ่รยีกวา่เป็นปญัญาทีส่มบูรณ ์ เป็น

ปญัญาทีย่งัขาดสมาธิ ยงัไมม่สีมาธิ ยงัไมส่ามารถทีจ่ะดบัความทกุข ์ ละตณัหาความ

อยากทีเ่ป็นตน้เหตขุองความทกุขใ์จได ้ จงึตอ้งมาเจรญิสมาธิกนั มาเจรญิสตกินัก่อน 

เพราะว่า ถา้ไมม่สีตกิ็จะไมส่ามารถหยุดความคดิปรุงแต่งต่างๆได ้ ถา้ไมส่ามารถหยุด

ความคดิปรุงแต่งต่างๆได ้ ใจก็จะเขา้สู่ความสงบไม่ได ้ ใจก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาไมไ่ด ้ จงึมี

ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเจริญสตอิยู่เรื่อยๆ เพือ่ควบคุมความคดิปรุงแต่งต่างๆ ไมใ่หค้ดิ 

ใหส้กัแต่วา่รู ้ ใหอ้ยู่กบัคาํบรกิรรมพทุโธ พทุโธไป น่ีเรยีกวา่เป็นการเจรญิสติ การใชค้าํ

บรกิรรม พทุโธ พทุโธ น้ี เป็นการเจรญิสตเิพือ่หยุดความคดิปรุงแต่งต่างๆ หรอืการ

เฝ้าดูการเคลือ่นไหวของร่างกาย ก็เรยีกวา่เป็นการเจรญิสตเิหมอืนกนั เรยีกวา่กายคตา

สติ ถา้ใชค้าํบรกิรรม พทุโธ ก็เรยีกวา่พทุธานุสต ิ คอืการเจรญิสตดิว้ยพทุโธก็เรยีกวา่

พทุธานุสต ิ การเจรญิสตดิว้ยการเฝ้าดูร่างกาย การเคลือ่นไหวของร่างกายก็เรยีกวา่

กายคตาสต ิ ถา้ดูการหายใจเขา้ออกก็เรยีกวา่อานาปานสต ิ น่ีคอืการเจรญิสตดิว้ยวธิี

ต่างๆ ทีจ่ะดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบ ใหเ้ป็นสมาธิขึ้นมา แลว้พอใจมคีวามสงบมสีมาธิแลว้ 

ถา้มปีญัญาทีส่อนใจอยู่วา่ การทาํตามความอยากน้ีไมไ่ดเ้ป็นการดบัความทกุข ์ แต่เป็น

การสรา้งความทกุข ์ การไมท่าํตามความอยากท ัง้ ๓ น้ีต่างหาก ทีจ่ะเป็นการดบัความ

ทกุข ์ พอใจรูว้า่ถา้ตอ้งการจะดบัความทกุข ์ ก็ตอ้งละกามตณัหา ละภวตณัหา ละ

วภิวตณัหา เวลาทีเ่กดิกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหาขึ้นมา ปญัญาก็บอกใจวา่อย่าไป

ทาํตาม อยากจะดูอยากจะฟงัอะไรก็อย่าไปอยาก อย่าไปดู อยากจะเป็นอะไรก็อย่าไป

เป็น อยากจะมอีะไรก็อย่าไปม ี 

พอไมท่าํตามความอยากก็จะไมม่คีวามทกุขใ์จตามมา ใจก็จะมแีต่ความสุข มแีต่ความ

สงบ ทีเ่กดิจากการควบคุมความคดิปรุงแต่ง ควบคุมความอยากต่างๆใหส้งบตวัลง พอ

ความคดิสงบตวัลง ความอยากสงบตวัลง ใจก็เกดิความสงบขึ้นมา เกดิความสุขขึ้นมา
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ทนัท ีน่ีเป็นวธิีสรา้งความสุขที่แทจ้รงิ ที่ถาวร สรา้งดว้ยการหยดุความคิดปรุงแต่ง หยดุ

ตณัหาความอยากที่เป็นพษิเป็นภยัแกใ่จ คือกามตณัหา ภวตณัหา และวิภวตณัหา 

ความอยากทีไ่มเ่ป็นพษิแต่เป็นคุณกบัใจน้ี ไมต่อ้งหยุด เช่น ความอยากมาฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมน้ี เป็นความอยากทีด่ ีความอยากทาํบญุ ใหท้าน รกัษาศีล ภาวนา เป็นความอยาก

ทีด่ ี ทาํไปแลว้จะทาํใหใ้จมคีวามสุข ทาํไปแลว้จะทาํใหใ้จหลดุพน้จากความทกุข ์ ความ

อยากเหลา่น้ีไมไ่ดห้า้ม ใหท้าํได ้หา้มเพยีงความอยากในรูปเสยีงกลิน่รส หา้มความอยาก

มอียากเป็น เช่น อยากมลีาภยศสรรเสรญิสุข อยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากรํา่อยากรวย 

และความอยากไมแ่ก่ ไม่เจบ็ ไมต่าย หรอืความอยากไมจ่น อย่างน้ีเป็นความอยากทีจ่ะ

ทาํใหเ้กดิความทกุขต่์างๆขึ้นมาภายในใจ ความอยากท ัง้ ๓ อย่างน้ีตอ้งหยุด แต่ความ

อยากทีด่กีต็อ้งทาํ เพือ่ทีเ่ราจะไดท้าํลายความทกุขต่์างๆใหห้มดไปจากใจ  

การอยากฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็เพือ่ทีเ่ราจะไดม้คีวามรู ้ ทีจ่ะเอามาใชใ้นการทาํลายความ

อยากต่างๆนัน่เอง การอยากนัง่สมาธิก็เพือ่ทีจ่ะสรา้งพลงัใหแ้ก่ใจ สรา้งพลงัทีจ่ะต่อสูก้บั

ความอยากต่างๆได ้ ความอยากเหลา่น้ีเป็นความอยากทีด่ ี ไมไ่ดเ้รยีกวา่ตณัหา เรยีกวา่

ฉนัทะ ฉนัทะคอืความยนิด ี ยนิดใีนสิง่ทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชนแ์ก่จติใจ ส่วนตณัหาน้ี

ความอยากทีเ่ป็นโทษกบัจติใจ ดงันัน้ ขอใหเ้ราเขา้ใจความหมายของความอยาก วา่มนัม ี

๒ แบบดว้ยกนั ความอยากที่เป็นคุณเรยีกว่า ฉนัทะ ที่เป็นองคป์ระกอบของอทิธบิาท 

๔ ฉนัทะ วิรยิะ จติตะ วมิงัสา ถา้มฉีนัทะมคีวามอยากจะฟงัเทศนฟ์งัธรรม ก็จะมคีวาม

ขยนัทีจ่ะไปฟงั มใีจจดจ่อกบัการฟงั ใจคดิอยู่กบัเรื่องของการฟงัธรรม อนัน้ีเมือ่ไดฟ้งั

ธรรมบ่อยๆเขา้ก็จะไดค้วามรู ้ ไดรู้ว้า่อะไรเป็นเหตขุองความทกุข ์ และอะไรทีจ่ะมาดบั

ความทกุขใ์หห้มดไปจากใจได ้ เมือ่รูแ้ลว้ก็ตอ้งนาํเอาไปปฏบิตั ิ ถา้ยงัไมม่สีมาธิ ก็ตอ้ง

เจรญิสมาธิ ถา้ยงัไมม่ปีญัญา ยงัมองไมเ่หน็อสุภะ ยงัมองไมเ่หน็ความเป็นปฏกูิลของ

อาหาร ยงัมองไมเ่หน็ไตรลกัษณ ์ ก็ตอ้งหม ัน่พจิารณาอยู่เรื่อยๆ จนกวา่จะเหน็ เมือ่เหน็

แลว้วา่ ทกุอย่างเป็นทกุข ์ ใจก็จะไมอ่ยากทีจ่ะไปไดอ้ะไร ไมอ่ยากจะมอีะไร ไมอ่ยากจะ

เป็นอะไร แต่จะหยุดไดห้รอืหยุดไมไ่ดก้็อยู่ทีว่า่ มสีมาธิหรอืไม ่ ถา้ยงัไมม่สีมาธิถงึแมว้า่

จะเหน็วา่เป็นทกุข ์แต่ใจก็ยงัสูค้วามอยากทีจ่ะไปทาํตามความอยากไมไ่ด ้ 
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ฉะนัน้ก็ตอ้งหม ัน่เจรญิสตใิหม้าก เพือ่ทาํใจใหส้งบ ทาํใจใหร้วมเป็นสมาธิ ใหใ้จเป็นกลาง 

เป็นอเุบกขา ปราศจากความรกั ความชงั ความกลวั ความหลง แลว้ใจจะมคีวามสุขอยู่

กบัความสงบ พอเกดิตณัหาความอยากขึ้นมา ความสงบนัน้ก็จะถกูทาํลายไป ถา้ไม่

กาํจดัความอยาก แต่ถา้พอเกดิความอยากขึ้นมา แลว้ใชป้ญัญาสกดัก ัน้มนั ทาํลายมนัไป 

พอมนัหายไปความสงบก็จะกลบัคนืมาใหม ่ ความสุขทีไ่ดจ้ากความสงบก็จะกลบัคนืมา

ใหม ่ ถา้ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจ ไม่มคีวามอยาก

หลงเหลอือยู่ภายในใจ ใจก็จะสงบไปอย่างถาวร ใจก็จะสุขไปอย่างถาวร ทีเ่รยีกวา่บรม

สุข ปรมงั สุขขงั นิพพานก็คอืใจทีป่ราศจากความอยากต่างๆ ทีเ่ป็นพษิเป็นภยัแก่จติใจ 

คอืปราศจากกามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา ใจก็หลดุพน้จากความทกุข ์เมือ่หลดุ

พน้แลว้ก็ไมม่อีะไรจะตอ้งทาํอกีต่อไป ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งเจรญิสต ิ ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งนัง่

สมาธิ ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งพจิารณาปญัญา เพราะการกระทาํเหลา่น้ี เป็นการทาํเพือ่กาํจดั

ความอยากต่างๆใหห้มดไปจากใจ พอไมม่คีวามอยากแลว้ การกระทาํเหลา่น้ีก็ไมม่คีวาม

จาํเป็น เหมอืนกบัการรบัประทานยาเพือ่รกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ เวลามโีรคภยัไขเ้จ็บ เราก็

รบัประทานยากนั เพือ่จะไดเ้อายาไปทาํลายเชื้อโรค ทีท่าํใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆขึ้นมา 

พอเชื้อโรคต่างๆหมดไปจากร่างกายแลว้ โรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆหายไปหมด การทีจ่ะตอ้ง

รบัประทานยาก็หมดไป ไมม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งรบัประทานยาอกีต่อไป รบัประทาน

หรอืไมร่บัประทานก็มผีลเท่ากนั ก็ไปรบัประทานใหเ้สยีเวลาทาํไม ผูท้ีไ่ดก้าํจดัความ

อยากต่างๆใหห้มดไปจากใจแลว้ ผูท้ีไ่ดบ้รมสุขคอื ปรมงั สุขขงั แลว้ ก็ไมม่คีวามจาํเป็น

ทีจ่ะตอ้งเจรญิสต ิ ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งนัง่สมาธิ ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเจรญิ

ปญัญาอกีต่อไป เพราะไมม่อีะไรทีจ่ะเอาไปทาํลายแลว้ ไม่มอีะไรทีจ่ะตอ้งใชส้ิง่เหลา่น้ีมา

ทาํลาย ก็ไมม่ภีารกจิอะไรจะตอ้งทาํอกีต่อไป ใจก็วา่งไปตลอด วา่งจากภารกจิการงาน มี

แต่การเสวยความสุขเพยีงอย่างเดยีว 

น่ีคอืเป็นผลทีจ่ะเกดิขึ้น จากการทีเ่ราไดม้าศึกษาฟงัเทศนฟ์งัธรรมของพระพทุธเจา้ เรา

จะไดรู้ค้วามรูเ้กี่ยวกบัเรื่องของความทกุข ์ เรื่องของตน้เหตขุองความทกุข ์ เรื่องของการ

หลดุพน้จากความทกุข ์ และเรื่องของการทีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์ ว่าทาํอย่างไร 

พอเรารูแ้ลว้ เราก็เอาไปปฏบิตั ิ พอเราปฏบิตัแิลว้ เราก็จะสามารถทีจ่ะกาํจดัความทกุข์
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ต่างๆทีม่อียู่ภายในใจของเราใหห้มดไปได ้น่ีคอืประโยชนท์ีจ่ะไดจ้ากการทีเ่รามาศึกษาฟงั

เทศนฟ์งัธรรมกนั เรยีกวา่เป็นความรูท้ีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั เมือ่รูแ้ลว้เราก็นาํเอาไป

ปฏบิตั ิ แลว้ใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆวา่ เราจะตอ้งปฏบิตัอิะไรบา้ง ถา้เราไมไ่ปใคร่ครวญ

เดีย๋วเราก็ลมื เราจงึตอ้งใคร่ครวญว่า เราตอ้งมาเจรญิสตกินั มาปลกีวเิวกกนั มาทาํใจให ้

สงบกนั มาสอนใจใหเ้หน็ไตรลกัษณ ์สอนใจใหเ้หน็อสุภะ สอนใจใหเ้หน็ความเป็นปฏกูิล

ของอาหาร เมือ่เราสอนใจอยู่เรื่อยๆ และเราออกมาปฎบิตัติามทีเ่ราไดส้อนใจเตอืนใจ 

เรามาปลกีวเิวกกนั เรามาเจรญิสตกินั เรามานัง่สมาธิทาํใจใหส้งบกนั เรามาพจิารณาไตร

ลกัษณก์นั พจิารณาอสุภะกนั พจิารณาความเป็นปฏกูิลของอาหารกนั เราก็จะมปีญัญา 

และมสีมาธิทีจ่ะมาทาํลายความอยากต่างๆใหห้มดไปจากใจได ้ พอเราทาํลายความอยาก

ต่างๆหมดไปแลว้ ความทกุขต่์างๆก็จะหมดไป หลดุพน้จากความทกุข ์ หลดุพน้จากการ

เกดิแก่เจบ็ตาย เพราะเหตทุีน่าํใหเ้รามาเกดิแก่เจบ็ตายก็คอืตณัหาท ัง้ ๓ น้ี ไดถ้กูทาํลาย

ไปหมดแลว้ เมือ่ไมม่ตีณัหา ไมม่เีหตแุลว้ ภพชาติก็เลยไมม่ ีการเกดิก็ไมม่ ีเมือ่ไมม่กีาร

เกดิ ก็ไมม่กีารแก่ ไมม่กีารเจบ็ ไมม่กีารตายตามมา ไมม่กีารพลดัพรากจากกนัตามมา 

ความทกุขท์ ัง้หลายก็หมดสิ้นไป การเวยีนวา่ยตายเกดิก็หมดสิ้นไป แต่สิง่ทีไ่มห่มดก็คอื

ใจทีห่ลดุพน้จากความทกุขต่์างๆ  

ใจทีห่ลดุพน้น้ีก็ยงัอยู่ อยู่ดว้ยความสุขทีเ่รยีกวา่บรมสุขน้ีเอง ปรมงั สุขขงั อย่าไปคดิวา่

ปฏบิตัไิปแลว้ พอบรรลแุลว้ใจจะอนัตรธานหายไป อนัน้ีไมใ่ช่ ใจก็ยงัอยู่เหมอืนเดมิ แต่

อยู่ในอกีรูปแบบหน่ึง อยู่ในรูปแบบของความสุข ไมใ่ช่อยู่ในรูปแบบของความทกุขท์ีเ่กดิ

จากการไปเวยีนวา่ยตายเกดิ เหมอืนใจของพวกเราทีก่าํลงัเป็นอยู่ในขณะน้ี ถา้พวกเราได ้

ปฏบิตักินัจนสามารถทาํลายความอยากต่างๆใหห้มดไปจากใจไดแ้ลว้ ใจของเราก็ยงัอยู่

เหมอืนเดมิ แต่อยู่แบบไมม่คีวามทกุข ์ อยู่แบบมคีวามสุขเพยีงอย่างเดยีว ใจของเราน้ี 

ถา้เปรยีบเทยีบก็เหมอืนกบัเสื้อผา้ทีส่กปรก เสื้อผา้ทีเ่ราใส่ เวลามนัสกปรกเราก็ตอ้งเอา

ไปซกั เอาไปลา้งกนั เวลาเราไปซกัไปลา้ง เราก็เอาไปชาํระเอาสิง่สกปรกออกจากเสื้อผา้

ไป แต่เสื้อผา้ไมไ่ดห้ายไปจากการชาํระซกัลา้ง เสื้อผา้ก็ยงัอยู่ แต่เป็นเสื้อผา้ทีส่ะอาด ขาว

สะอาดบรสุิทธิ์ น่าสวมใส่ ต่างกบัเสื้อผา้ทีส่กปรก ใจก็เหมอืนเสื้อผา้ ตอนน้ีสกปรกดว้ย

กเิลสตณัหา ความโลภความโกรธความหลง สกปรกดว้ยความอยากต่างๆ พอเราเอา
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ธรรมของพระพทุธเจา้มาชาํระ มาซกัฟอก สิง่สกปรกต่างๆกห็ายไปหมด กเิลสตณัหาก็

หายไปหมด แต่ใจไมไ่ดห้ายไปกบัการซกัฟอก ใจก็ยงัอยู่ แต่อยู่ในสภาพทีด่กีวา่ก่อนที่

ไดร้บัการซกัฟอก ขณะทีย่งัไมไ่ดร้บัการซกัฟอกน้ี ใจยงัมแีต่ความหดหู่ มแีต่ความเศรา้

สรอ้ยหงอยเหงา มแีต่ความวา้เหว ่ มแีต่ความทกุข ์ ความวติกกงัวลต่างๆ พอนาํเอาไป

ซกัฟอกปับ๊ ความทกุขต่์างๆเหลา่น้ีก็หายไปหมดจากใจ เหลอืแต่ความสุขเพยีงอย่าง

เดยีว 

น่ีคอืประโยชนท์ีเ่ราไดร้บั จากการทีเ่ราไดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา เราจะไดย้นิไดฟ้งั

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้เมือ่เราไดย้นิไดฟ้งัแลว้ แลว้รูว้า่เราจะตอ้งมา

ชาํระใจของเรา ถา้เราปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ราชาํระกนั พอเราชาํระไดแ้ลว้ 

ใจของเราก็จะสะอาดบรสุิทธิ์ขึ้นมา เป็นใจทีน่่ารกั ทีม่แีต่ความสุขใหก้บัเราเพยีงอย่าง

เดยีว และจะเป็นความสุขทีถ่าวรไมม่วีนัสิ้นสุด เพราะไมม่อีะไรทีจ่ะมาทาํใหใ้จเปรอะ

เป้ือนไดอ้กีต่อไป เพราะสิง่ทีม่าทาํใหใ้จสกปรกเปรอะเป้ือนน้ีไดถ้กูทาํลาย ดว้ยการชาํระ

ของพระธรรมของพระพทุธเจา้แลว้นัน่เอง 

น่ีแหละคอื ประโยชนสุ์ขทีเ่ราจะไดร้บั จากการทีเ่ราไดม้าฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั เมือ่ฟงั

แลว้สิง่ทีเ่ราจะตอ้งทาํต่อไปก็คอื นาํเอาไปปฏบิตั ิ เอาปญัญาทีเ่ราไดย้นิ เอาความรูท้ีเ่รา

ไดย้นิไปใคร่ครวญ ไปคอยเตอืนใจสอนใจ เพือ่ใหรู้ว้า่เราจะตอ้งทาํอะไรกนั ถา้เราไมเ่อา

มาใคร่ครวญมาพจิารณา เดีย๋วเราก็ลมื แลว้เราก็จะไปทาํตามความอยากเหมอืนทีเ่รา

เคยทาํมา แลว้เราก็ตอ้งมาทกุข ์ มาวุน่วายไปกบัสิง่ต่างๆ แต่ถา้เราเอามาทบทวนอยู่

เรื่อยๆ เอามาคอยสอนใจเตอืนใจอยู่เรื่อยๆ เราก็จะรูว้า่ ต่อไปน้ีเราไปทาํตามความอยาก

ต่างๆไมไ่ดแ้ลว้ เราตอ้งไปปลกีวเิวกแลว้ เราตอ้งไปหาทีส่งบ ไปหาทีเ่จรญิสต ิ เพือ่ทาํใจ

ใหส้งบใหเ้ป็นสมาธิใหไ้ด ้ เพราะเมือ่เรามสีมาธิแลว้ เราจะไดเ้อาความรูท้ีเ่ราไดจ้าก

พระพทุธเจา้น้ี มาทาํลายความอยากต่างๆ ทีม่อียู่ภายในใจเราใหห้มดไปนัน่เอง พอเรา

ไดท้าํตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอนแลว้ เดีย๋วเราก็จะไดร้บัผลสาํเร็จจากการปฎบิตั ิ

เพราะผลเกดิจากการปฏบิตัเิท่านัน้ ผลไมไ่ดเ้กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั ผลเกดิจากการ
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ปฎบิตัติามสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งั ดงันัน้ ขอใหท้่านท ัง้หลาย จงเอาสิง่ทีท่่านไดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี 

ไปพนิิจพจิารณาแลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิเพือ่ผลอนัเลศิอนัประเสรฐิทีจ่ะตามมาต่อไป 

ถาม หากเรานาํย่ามพระทีข่อจากท่าน มาใชเ้ป็นกระเป๋า จะดูไมเ่หมาะสมและผดิไหม

ครบั 

ตอบ คอืย่ามมนัก็เป็นย่าม จะเป็นของพระหรอืของโยม เพยีงแต่วา่ในทางสงัคม เรามี

การแยกแยะแบ่งแยก อะไรทีใ่ครควรจะใช ้ ใครไม่ควรใช ้แต่สมยัน้ีรูส้กึวา่จะไม่

มกีารแบ่งแยกซะแลว้ ผูช้ายมตีุม้หูก็ได ้ ผูห้ญงิสกัก็ได ้ ก็เลยไมรู่ว้า่จะวา่กนั

อย่างไร ผดิถกูอยู่ตรงไหน ไมรู่แ้ลว้ทกุวนัน้ี สงัคมเขาไมถ่อืกนัแลว้ เพราะฉะนัน้ 

จะเอาย่ามไปใชเ้ป็นกระเป๋า มนัก็ไม่ผดิกฎหมาย เพยีงแต่วา่มนัไมเ่ป็นสิ่งทีเ่รา

เคยทาํกนั ของทีเ่ป็นของพระ เรามกัจะไม่ไปแตะถา้เราเป็นฆราวาส ของทีเ่ป็น

ฆราวาส พระก็ไมไ่ปแตะ แบ่งแยกโซนกนัอย่างชดัเจน แต่สมยัน้ีมคีวามคดิเหน็

แปลกๆใหม่ๆ เกดิขึ้นมาวา่ ทาํอย่างไรก็ได ้ ถา้ไมไ่ปทาํใหใ้ครเดอืดรอ้น ไมไ่ปทาํ

ความเสยีหาย อนัน้ีก็จะเป็นการลดความสามารถในการแยกแยะสิง่ทีค่วรไม่ควร 

ก็จะอยู่แบบลกัษณะของเดรจัฉาน เดรจัฉานเขาก็ไมรู่จ้กัแยกแยะวา่ อะไรควร 

อะไรไมค่วร เขาก็ทาํไปตามความอยากความตอ้งการของเขา เขาไมแ่ยกแยะวา่

ใครเป็นพอ่เป็นแม ่ ใครเป็นพีเ่ป็นนอ้ง เวลาเขามกีามารมณ์ เขาเสพไดก้บัทกุคน

ทีอ่ยู่ใกลเ้ขา เพราะฉะนัน้ ถา้เรายงัอยากจะรกัษาสถานภาพของผูท้ีม่สีตปิญัญา

ของมนุษยอ์ยู่ เราก็ควรทีจ่ะรูจ้กัแยกแยะวา่ อะไรควร อะไรไมค่วร ถา้เราไม่รูจ้กั

แยกแยะ แสดงวา่เราไม่มสีตปิญัญาระดบัของมนุษย ์ เรากาํลงัอยู่ในสตปิญัญา

ระดบัของเดรจัฉาน 

ถาม โยมไดรู้จ้กัแมช่คีนหน่ึง จากนัน้ก็ตดิต่อกนัทางไลน ์ เมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้ แม่ชบีอก

บญุสรา้งศาลาพรอ้มอโุบสถ โยมก็ใหส่้งซองกฐนิมาเพือ่จะร่วมบญุ และขอเบอร์

บญัชวีดัทีจ่ะโอนเงนิเขา้ แต่แมช่ใีหเ้บอรบ์ญัชเีธอมา บอกวา่วดัยงัไมม่เีบอรบ์ญัช ี

โยมควรทาํอย่างไรดคีะ 
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ตอบ ก็ไมต่อ้งทาํอะไร เฉยๆไป ถา้อยากจะไดบ้ญุ ก็ไปทาํทีอ่ื่นทีเ่รามคีวามม ัน่ใจไมถ่กู

หลอก เพราะถา้เราทาํกบัแมช่เีราก็ไม่รูว้า่เธอจะเอาเขา้ไปใหก้บัวดัหรอืไม ่ ถา้เรา

ม ัน่ใจวา่เธอเป็นผูส้ะอาดบรสุิทธิ์จะทาํตามทีพ่ดูไว ้ ก็ทาํไป ถา้เราไมแ่น่ใจกลวัจะ

ถกูหลอกก็ไมต่อ้งทาํ 

ถาม เวลานัง่สมาธินานเลย ๑ ช ัว่โมง รูส้กึตวัหมนุ แลว้ก็ตามดูไปเรื่อยๆแต่มนัก็ไม่

หยุดสกัท ี จติก็ไมร่วมลงสกัท ี จนตอ้งเลกินัง่ จะทาํอย่างไรถงึจะผ่านจดุน้ีไปได ้

คะ นัง่มาไดห้น่ึงปีแต่ก็ผ่านจดุน้ีไปไมไ่ดส้กัทค่ีะ 

ตอบ เวลานัง่ ตอ้งมอีะไรกาํกบัใจ ตอ้งมพีทุโธกาํกบัใจ หรอืมลีมหายใจคอยกาํกบั ถา้

นัง่เฉยๆแลว้ไปดูอะไรทีเ่กดิขึ้นในใจ อนัน้ีก็ไมใ่ช่เป็นการนัง่สมาธิ ผลทีจ่ะเกดิ

จากการนัง่สมาธิก็จะไมเ่กดิ ฉะนัน้ ถา้ตอ้งการนัง่ใหเ้กดิผลจากการนัง่สมาธิ 

ตอ้งมเีครื่องกาํกบัใจ มกีรรมฐาน เช่น มพีทุโธหรอืมลีมหายใจเขา้ออก ถา้มพีทุ

โธก็เรยีกวา่มพีทุธานุสต ิ ถา้มลีมหายใจก็เรยีกวา่มอีานาปาณสต ิ น่ีคอืการนัง่

สมาธิทีถ่กูตอ้ง ตอ้งมอีะไรกาํกบัใจ ตอ้งมสีต ิ มทีีต่ ัง้ของสต ิ อาจจะมพีทุโธเป็น

ทีต่ ัง้ก็ได ้ มลีมหายใจเป็นทีต่ ัง้ก็ได ้ ถา้มแีลว้ก็จะควบคุมสิง่ต่างๆทีป่รากฏขึ้นมา

ในใจ ไมใ่หป้รากฏขึ้นมาได ้แลว้ใจก็จะวา่ง จะสงบ จะเยน็ จะมคีวามสุขได ้

ถาม ดฉินัต ัง้ใจวา่ เขา้พรรษาปีน้ีจะต ัง้ใจไปฟงัธรรม และปฎบิตัภิาวนาใหไ้ด ้ อย่าง

นอ้ยทกุวนัพระ พอดพีีช่ายกบัแมจ่ะไปกราบหลวงปู่ ท่านเป็นพีช่ายของพอ่ ท่าน

บวชมานานแลว้ จนญาตโิยมม ัน่ใจวา่ ท่านเป็นผูม้ปีฏปิทาน่าเคารพบูชาอย่างมาก 

พีช่ายกบัแมจ่ะไปออกพรรษาทีน่ ัน่ และท่านก็แก่ชรามาก แต่วดัก็อยู่ไกล พีช่าย

วา่ท่านอาจจะอยู่อกีไมน่าน อยากใหเ้ราไปดว้ย แต่ดฉินัต ัง้ใจแน่วแน่วา่ จะ

ปฏบิตัอิยู่ทางน้ี แมจ้ะไดม้ากบา้งนอ้ยบา้ง วา่งปับ๊ก็อยากเขา้วดัทนัท ี การทีด่ฉินั

ไมไ่ดไ้ปกราบท่านดว้ย จะเป็นการแสดงถงึความไมก่ตญั�ู หรอืไมร่ะลกึถงึ

บารมขีองหลวงปู่ไหมคะ เพราะตัง้ใจวา่ก่อนออกพรรษาซึง่เป็นช่วงพกังานพอด ี

อยากไปปฏบิตัธิรรมทีว่ดัทีไ่ปเป็นประจาํ และอยากอยู่จนถงึวนัออกพรรษาค่ะ 
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ตอบ ก็ไมรู่เ้หมอืนกนัวา่จะไม่เป็นการกตญั�ูหรอืเปลา่ ก็อยู่วา่ท่านมบีญุคุณอะไรกบั

เราหรอืเปลา่ เรามคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปแสดงความกตญั�ูกตเวทกีบัท่าน

หรอืไม ่ ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งไปแสดง ก็ไมไ่ปก็ได ้ แต่ถา้มคีวามจาํเป็น

จะตอ้งไปก็ควรจะไป 

ถาม เมือ่เราบรรลธุรรมแลว้ เช่นเป็นอรยิบคุคลเบื้องตน้ เราจะเทยีบกบัอะไรครบั 

หรอืรูไ้ดด้ว้ยตนเองไหมครบั 

ตอบ เราตอ้งรูด้ว้ยตนเอง เป็นสนัทฏิฐโิก เป็นของทีผู่ไ้มป่ฏบิตัไิมส่ามารถทีจ่ะไป

คาดคะเนได ้ เพราะฉะนัน้ไมต่อ้งกงัวล ขอใหก้งัวลอยู่ทีก่ารปฏบิตัขิองเราจะ

ดกีวา่ วา่เรากาํลงัปฏบิตัอิยู่หรอืไม ่ ถา้เรามวัมานัง่คาดคะเนเองไปจนวนัตายก็จะ

ไมไ่ดผ้ลทีเ่ราตอ้งการ ถา้เราไมค่าดคะเน เรามาตัง้ใจปฏบิตั ิทาํใจใหส้งบ สอนใจ

ใหฉ้ลาด เดีย๋วเราก็จะได ้ไดแ้ลว้เราก็จะรูเ้องวา่ จะตอ้งทาํอะไรต่อไป 

ถาม การทีต่อ้งทาํงานกบัหวัหนา้หรอืผูร่้วมงาน ทีไ่มม่คีวามยุตธิรรม ทาํใหรู้ส้กึไมช่อบ

และไมอ่ยากทาํงานดว้ย แต่ก็ไมส่ามารถเปลีย่นงานได ้จะตอ้งใชธ้รรมะแบบไหน

ทีจ่ะช่วยใหใ้จยอมรบัไดค้ะ และจะแกอ้ย่างไรไมใ่หโ้กรธคะ 

ตอบ ก็พจิารณาว่าเขาเป็นอนตัตา เขาเป็นเหมอืนฝนฟ้าอากาศ ทีเ่ราไมส่ามารถไปส ัง่ให ้

เขาเป็นอย่างนัน้อย่างน้ีได ้ ฝนจะตกไมต่ก เราส ัง่ไมไ่ด ้ แดดจะออกไมอ่อก เรา

ส ัง่ไมไ่ด ้ เขาจะมคีวามยุตธิรรมไมม่คีวามยุตธิรรมน้ี เราไปส ัง่เขาไมไ่ด ้ ใหม้อง

อย่างนัน้แลว้เราก็จะอยู่กบัเขาไดอ้ย่างสบาย เหมอืนกบัทีเ่ราอยู่กบัฝนกบัแดด 

ถาม มเีหตกุารณท์ีท่าํใหห้นูโกรธ แต่คราวน้ีไมไ่ดพ้ดูระบายความรูส้กึโกรธ แต่

พยายามระงบัอารมณ ์ ดว้ยการไมค่ดิถงึคนทีท่าํใหโ้กรธ สกัพกัอารมณก์็เยน็ลง 

แลว้ก็เหน็คุณค่าของการไมพ่ดู ไมแ่สดงออกตามอารมณ ์ แวบ๊หน่ึงหนูก็คดิวา่ 

หนูควรจะขอบคุณคนทีท่าํใหห้นูรูส้กึโกรธไหมคะ เพราะเขาหนูจงึไดร้บับทเรยีน

เรื่องการระงบัอารมณโ์กรธ 
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ตอบ ก็ขอบคุณเขาไปภายในใจก็พอ ไมต่อ้งขอบคุณต่อหนา้เขา เดีย๋วเขาจะหม ัน่ไสเ้อา 

เดีย๋วหาวา่ไปแดกดนัเขาอกี 

ถาม ขอกราบเรยีนถามวา่ ถา้ผูน้าํบญุบางคนเป็นสเีทาๆ เป็นพาณิชยเ์กนิไป แบบน้ีเรา

ควรจะวางใจกบัเขาอย่างไรดคีะ 

ตอบ ถา้เราไมแ่น่ใจเราก็ไปหาผูน้าํคนอื่นส ิ ทาํบญุทาํกบัใครก็ได ้ ทาํทีไ่หนก็ได ้ ไม่

จาํเป็นจะตอ้งทาํกบัคนนัน้คนน้ี บญุอยู่ทีก่ารเสยีสละของเรา เราไปเลอืกทาํของ

เราเองก็ได ้

ถาม เราไปทาํดว้ยตวัของเราเองก็ได ้ 

ตอบ ก็ได ้ไมต่อ้งใหค้นเขานาํเรา อย่างวนัน้ีเรามาก็มาทาํทีน่ี่แลว้ 

ถาม คอืธรรมดายงัตดิอยู่ในบญุอยู่ ยงังกในบญุอยู่ แต่วา่ก็อยากจะภาวนาเจา้ค่ะ อนั

ไหนมนัจะดกีวา่กนั หรอืว่าเราตอ้งทาํไปท ัง้คู่ พรอ้มๆกนั 

ตอบ ก็ถา้จะภาวนาได ้ ก็หยุดการทาํบญุไปก่อนก็ได ้ เพราะการภาวนาน้ีมปีระโยชน์

มากกวา่ เงนิเก็บไวเ้ฉยๆก่อนก็ได ้ จะทาํเมือ่ไหร่มนัทาํไดง้า่ย ยกใหค้นอื่นเขาไป

ปุ๊ บก็ไดบ้ญุแลว้ แต่ภาวนาน่ีมนัยากกวา่ กวา่จะไดผ้ลน่ีมนัตอ้งใชเ้วลามาก 

เพราะฉะนัน้ถา้เราอยากจะภาวนา เราไปภาวนาเลย บญุน้ีเราแขวนไวก่้อนก็ได ้

หรอืถา้เรากลวัวา่เดีย๋วจะไมไ่ดบ้ญุ ก็มอีะไรก็ทาํมนัหนเดยีวไปเลย มเีท่าไหร่ก็

ทุ่มมนัเต็มหนา้ตกัไปเลย แลว้ก็ไปภาวนาเลย นัน่แหละวธิีทีถ่กูตอ้ง เดีย๋วเกดิ

ตายไปปบุปบั จะไดม้บีญุรอเราอยู่ ถา้ไมไ่ดท้าํ เงนิทีเ่ราเก็บไวจ้ะทาํบญุก็ยงัไม่

เป็นบญุ 

ถาม สตแิละจติคอืสิง่เดยีวกนัหรอืไมค่รบั เราควรกาํหนดสติหรอืกาํหนดจติ เพือ่ให ้

เกดิปญัญาครบั 
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ตอบ คอืคาํวา่จติก็คอืตวัรู ้ ตวัคดิ สตกิ็คอืการดงึตวัรู ้ ตวัคดิ ใหรู้อ้ยู่กบัเรื่องใดเรื่อง

หน่ึง เรยีกวา่สต ิคอืการดงึตวัรู ้ ดงึจติ ใหรู้อ้ยู่กบัเรื่องใดเรื่องหน่ึง เช่น ใหรู้อ้ยู่

กบัพทุโธ พทุโธ อนัน้ีเรยีกวา่สต ิ ส่วนตวัจติน้ีก็คอืตวัคดิ ตวัรู ้คดิโดยไมม่สีตกิ็

ได ้ รูโ้ดยไมม่สีตกิ็ได ้ เช่นคนบา้น้ีเขาก็มจีติ เขาก็มคีวามคดิ เขาก็มคีวามรู ้ แต่

ความรูข้องเขาเป็นแบบความรูส้ะเปะสะปะ รูแ้บบไมไ่ดเ้รื่องไม่ไดร้าว เหมอืนกบั

คนเมาสุราอย่างนัน้ไป แบบไมม่สีต ิคดิไปแลว้ก็ทาํอะไรไปตามความคดิ โดยไม่

รูส้กึตวัวา่ กาํลงัคดิอะไร กาํลงัทาํอะไร 

ถาม จะทาํอย่างไรใหพ้น้ทกุขโ์ดยไมย่ดึตดิกเิลสคะ 

ตอบ ก็จะพน้ทกุขไ์ดก้็ตอ้งไมย่ดึตดิกบักเิลสนัน่เอง ถา้ไปยดึตดิกเิลสมนัจะพน้ทกุขไ์ด ้

อย่างไร เพราะตวัทีท่าํใหเ้ราทกุขก์็คอืกเิลสนัน่เอง เพราะฉะนัน้ถา้เราอยากพน้

ทกุข ์ เราก็ตอ้งฆ่ากเิลสเท่านัน้ น่ีแหละการฆ่ากเิลสน้ีไมบ่าป รบัรองได ้ ไม่ตอ้ง

กลวั ฆ่าอย่างอื่นบาป แต่ฆ่ากเิลสน้ีไมบ่าป 

ถาม ทาํไมถงึมภีพคะ ทาํอย่างไรถงึจะไม่มภีพ 

ตอบ เพราะมคีวามอยาก มคีวามยดึตดิ ยดึตดิในร่างกาย เพราะมคีวามอยากใช ้

ร่างกายทาํอะไรต่างๆ พอร่างกายน้ีหมดสภาพไป ก็ไปหาร่างกายอนัใหม ่ก็ไดภ้พ

ใหม ่ไดร่้างกายอนัใหม่ 

ถาม การทาํจติใหว้า่ง ไดบ้ญุไหมเจา้คะ 

ตอบ ได ้บญุสูงสุดก็คอืจติทีว่า่งน่ีแหละ 

ถาม ญาตทิีเ่สยีชวีติไปแลว้ จะยงัรูไ้หมวา่เป็นญาตเิราอยู่ 

ตอบ บางคนเขาก็รู ้บางคนเขาก็ไมรู่ ้อยู่ทีส่ตอิยู่ทีค่วามจาํของเขา บางคนเขาจาํได ้เขา

ก็มาเขา้ฝนั มาหาเราได ้หรอืเวลาทีเ่รานัง่สมาธิ เราสามารถรบัรูว้ญิญาณของผูอ้ื่น

ได ้ เขาก็จะมาตดิต่อกบัเราได ้ เช่นหลวงปู่ม ัน่น้ี คืนทีท่่านมรณภาพ ท่านก็เขา้ไป
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ในสมาธิของลูกศิษยค์อืคุณแมช่แีกว้ คนืนัน้แมช่แีกว้ก็เตรยีมตวัวา่ วนัรุ่งขึ้นจะ

ไปกราบหลวงปู่ เพราะเหน็วา่ท่านใกลจ้ะมรณภาพแลว้ ก็เตรยีมตวัจะออก

เดนิทางไปในตอนเชา้ คืนนัน้ท่านนัง่สมาธิ หลวงปู่ท่านก็เสยีไปพอด ี หลวงปู่ม ัน่

ท่านก็มาเขา้ในสมาธิของแมช่บีอกวา่ ไมต่อ้งมาหาเราหรอก มาก็ไมเ่จอตวัเราแลว้ 

เจอแต่ซากของเรา คอืเจอแต่ซากศพ คอืร่างกายของท่าน แต่ตวัท่านน้ีท่านไมไ่ด ้

อยู่ทีร่่างกายนัน้แลว้ อนัน้ีก็เป็นเรื่องของผูท้ีต่ายไปแลว้วา่จะจาํไดห้รอืไมไ่ด ้ จะ

ตดิต่อกบัใครไดห้รอืไมไ่ดก้็เป็นอย่างน้ี อยู่ทีผู่ร้บัวา่เรามเีครื่องรบัหรอืเปลา่ ถา้

เราไมม่เีครื่องรบั เราก็ไม่สามารถรบัเขาได ้ คอืถา้ใจเราไมเ่คยสงบ ใจเราไม่เคย

หยุดคดิเลย มนัก็ไมม่ช่ีองใหเ้ขาเขา้มาหาเรา ถา้ใจเราสงบ เราหยุดคดิ เขาก็มี

ช่องทีจ่ะมาหาเราได ้ ซึง่อาจจะเป็นช่วงเวลาทีเ่รานอนหลบั เราอาจจะหยุดคดิช่วง

นัน้ ก็จะมช่ีองวา่งใหเ้ขาเขา้มาหาเราได ้ ถา้เขาอยากจะมาหาเรา ในขณะทีม่ชีวีติ

เขายงัไมอ่ยากมาหาเรา แลว้เวลาเขาตายเขาจะมาหาเราใหเ้สยีเวลาทาํไม 

ถาม ช่วงนอนหลบัจะเจรญิสติไมไ่ด ้ ขออบุายธรรมพระอาจารยก่์อนทีจ่ะนอนทกุคนื 

วา่ถา้พทุโธจนหลบัไป เกดิเสยีชวีติระหวา่งหลบั โอกาสจะไมไ่ปอบายมหีรอืเปลา่

คะ 

ตอบ เวลาเสยีชวีตินัน้ จติก็จะตื่นขึ้นมาทนัท ี ก่อนจะตายมนัจะตื่นขึ้นมา มนัไม่หลบั

หรอก แลว้เวลานัน้ บญุกบักรรมทีเ่ราไดท้าํมามนัก็จะเป็นตวัทีจ่ดัการกบัจติของ

เราวา่ จะใหไ้ปอบายหรอืใหไ้ปสวรรค ์ฉะนัน้ เรารบีทาํบญุใหม้ากกวา่บาปไว ้แลว้

เวลาตายบญุกบับาปมนัจะพาเราไปเอง ถา้บญุมากกวา่บาป บญุก็จะพาไปสวรรค์

ก่อน ถา้บาปมากกวา่บญุ ก็จะพาเราไปอบายก่อน ถา้เรากลวัวา่จะไปอบาย ก็ทาํ

ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหท้าํ คอืละการกระทาํบาปท ัง้ปวง สรา้งกศุล

ท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม แลว้รบัรองไดว้า่เวลาตายไปก็จะไมไ่ปอบายอย่างแน่นอน 

ถาม นัง่สมาธิจะสงบเฉพาะช่วงกลางคนืค่ะ กลางวนัไมเ่คยสงบเลยท ัง้ๆทีเ่งยีบ

เหมอืนกนั 
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ตอบ เพราะธรรมชาตขิองเรา เรามกัจะใชจ้ติทาํงานในช่วงกลางวนัมาก มนัเลยยากต่อ

การทาํใหส้งบ แต่ช่วงกลางคนืน้ีเราไมค่่อยไดใ้ชม้นัทาํงานเท่าไหร่ ยิ่งเฉพาะตอน

ช่วงทีเ่ราตื่นเชา้มดืขึ้นมา จติยงัไมค่่อยไดท้าํงานเท่าไหร่ในช่วงนัน้ เวลานัง่สมาธิก็

จะสงบงา่ยกวา่ แต่ก็ถา้เราจาํเป็นจะตอ้งนัง่ เราก็ตอ้งนัง่มนัไป ช่วงไหนก็นัง่มนั

ไป มนัก็สงบไดถ้า้เรามสีติทีม่กีาํลงัมากพอ แต่มนัก็จะยากงา่ยกวา่กนัเท่านัน้เอง 

ถาม เวลาผมสวดมนต ์ ก็จะแผ่เมตตาก็ด ี ทาํความดกี็ด ี อย่างน้ีบญุจะถงึพอ่แมแ่ละ

สรรพสตัวไ์หมครบั และเวลาผมเดนิบณิฑบาต ผมท่องบทแผ่เมตตาและไดนึ้ก

ถงึสรรพสตัว ์อย่างน้ีมผีลอย่างไรไหมครบั 

ตอบ อยู่ทีว่า่การกระทาํของเรามนัมผีลหรอืยงั บางทเีราทาํไปแลว้ เราคดิว่ามผีลแลว้ 

แต่ความจรงิมนัยงัไม่มอีะไรก็ได ้ เพราะผลทีจ่ะไดร้บัมนัตอ้งชดัเจน เช่น จติเรา

รวมสงบด ี มคีวามสุขอย่างน้ี เราก็สามารถแบ่งความสุขนัน้ใหก้บัผูอ้ื่นได ้ แต่ถา้

เรายงัไมไ่ดผ้ล เราเพยีงแต่เราไดท้าํ แลว้เราแผ่ไป เราก็ไมรู่ว้่าเราแผ่อะไรไป 

เพราะเราเองยงัไมไ่ดร้บัผล แลว้เราจะแผ่ผลที่เราไดร้บัใหแ้ก่ผูอ้ื่นไดอ้ย่างไร 

เพราะฉะนัน้ มนัก็ขึ้นอยู่กบัการปฏบิตัขิองเราวา่ เราไดร้บัผลหรอืยงั แต่วธิงีา่ย

ทีสุ่ดก็คอืไปทาํบญุ ทาํบญุปัป๊มนัก็ไดผ้ลทนัท ีพอถวายเงนิ บรจิาคเงนิซื้อขา้วซื้อ

ของ ทาํบญุไปปับ๊ ใจก็มคีวามสุขขึ้นมาทนัท ี อนันัน้น่ะเหน็ผลทนัตา แต่ถา้มา

เจรญิมาแผ่เมตตา เรายงัไมรู่เ้ลยวา่ ผลของการแผ่เมตตาเป็นอย่างไร แลว้เราจะ

เอาอะไรไปแบ่งใหเ้ขา ฉะนัน้ถา้อยากจะแผ่เมตตา ถา้อยากจะอทุศิบญุน้ี ไป

ทาํบญุไปซื้อของถวายพระดกีวา่ ใส่บาตรไป อนัน้ีบญุเกดิขึ้นทนัท ี แต่บญุทีเ่กดิ

จากภาวนาน้ี มนัไมง่า่ย มนัยาก บางคนภาวนากนัมาเป็น ๑๐ ปียงัไมไ่ดผ้ลเลย 

แลว้จะเอาอะไรไปแผ่ ไปอทุศิ 

ถาม จติมคีวามไมพ่อใจในบางเรื่อง ทาํใหห้งดุหงดิ จะทาํสมาธิก็ไมอ่ยู่น่ิง มวีธิีดงึ

สมาธิใหม้าทีพ่ทุโธ วธิไีหนบา้งครบั เคยใชว้ธิีสวดมนต ์ พอจบบทก็เป็น

เหมอืนเดมิ 



71 
 

ตอบ ก็ตอ้งไปอยู่ทีน่่ากลวั เวลาทีน่่ากลวั เวลาเครื่องบนิจะตกน่ี สวดกนัอย่างเดยีว 

ไมไ่ดค้ดิอะไร ถา้ไปอยู่ในทีป่ลอดภยั มนัไมส่วด มนัขี้เกยีจ มนัไมก่ลวั ตอ้งหา

ความกลวัมาเขย่าใจ มาไลใ่จใหไ้ปสวดมนต ์ ใหไ้ปพทุโธกนั พระปฏบิตัทิ่านถงึ

ชอบไปหาทีน่่ากลวัอยู่กนั เพราะเวลาเกดิความกลวัขึ้นมา มนัก็จะสวดอย่างเดยีว 

จะพทุโธ อย่างเดยีว ไมก่ลา้ส่งใจไปคดิถงึเรื่องอื่น พอไมค่ดิ อยู่กบัการสวด 

เดีย๋วเดยีวจติก็สงบ 

ถาม การทาํสมาธิ พอเรานึกพทุโธ แลว้เราจาํเป็นตอ้งมฐีานจติไหมครบั ถา้มเีราจะมี

วธิีหาฐานจติไหมครบั 

ตอบ ไมต่อ้งหาหรอก ถา้มพีทุโธ เดีย๋วพทุโธมนัพาไปเอง ใหอ้ยู่กบัคาํบรกิรรมเท่า

นัน้เอง 

ถาม หากหมดบญุจากการเป็นเทวดาแลว้ จะมโีอกาสลงไปสู่การเป็นเดรจัฉาน โดยไม่

ผ่านมนุษยห์รอืเปลา่ครบั 

ตอบ มนัก็ตอ้งผ่านจดุศูนยก่์อน จากบวกจะลงไปลบไดก้็ตอ้งไปทีศู่นยก่์อน จดุศูนยก์็

คอืจดุทีเ่กดิของมนุษย ์ จดุบวกก็คอืทีเ่กดิของเทวดา จดุลบก็เป็นทีเ่กดิของ

เดรจัฉานและสตัวท์ีอ่ยู่ในอบายท ัง้หลาย เพราะฉะนัน้ มนัจะขา้มศูนยไ์ปไมไ่ด ้

ตอ้งแวะทีศู่นยก่์อน พอไปถงึศูนยป์ับ๊ มนัก็มาเป็นมนุษยก่์อน และพอมาทาํบญุ

ทาํบาป พอมนัไปตดิลบ ทน้ีีพอเวลาไปก็ไปอบายได ้ แต่ถา้ยงัตดิบวกอยู่ก็ยงัไม่

ไป ตายไปก็กลบัไปเป็นเทพก่อน เพราะฉะนัน้พยายามทาํบญุใหม้ากกวา่บาป 

มนัก็จะไดไ้มต่อ้งไปเกดิในอบาย ถงึแมบ้าปทีเ่คยทาํมามอียู่ มนัยงัไมส่ามารถที่

จะแสดงผลได ้ เพราะวา่ยงัไมม่โีอกาส เพราะบญุมนัมกีาํลงัมากกวา่ บญุมนัจะ

แสดงผลก่อนอยู่เรื่อยๆ เพราะฉะนัน้ ทาํอย่างน้ีไป แบบองคุลมีาลฆ่าคนตัง้ 

๙๙๙ คน ท่านรบีเร่งรบีสรา้งบญุอย่างเดยีว ไปถงึพระนิพพานเลย ก็เลยไม่ตอ้ง

กลบัมาเกดิ ไมต่อ้งไปใชก้รรมทีฆ่่าคนไปตัง้ ๙๙๙ คน 
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ถาม เมือ่นัง่สมาธิภาวนาพทุโธไปสกัพกัหน่ึง เกดิเวทนาขึ้นทีข่า กลายเป็นเหมอืนทอ่น

เหลก็กดทบัขาอกีขา้งไปมา แต่รูส้กึไมป่วดทรมาน รูส้กึแต่ทีข่า เราควรทาํ

อย่างไรต่อไปครบั 

ตอบ ก็ภาวนาต่อไป ไมต่อ้งไปสนใจกบัความเจบ็ของร่างกาย ถา้ไปสนใจ เดีย๋วใจของ

เราจะเครยีดขึ้นมา แลว้จะไมส่ามารถภาวนาเขา้สู่ความสงบได ้ ถา้เราไมไ่ปสนใจ 

เราภาวนาไปเรื่อยๆ เดีย๋วเราก็เขา้สู่ความสงบ พอสงบแลว้ใจก็จะสบาย ไม่

เดอืดรอ้นกบัความเจบ็ของร่างกาย 

ถาม บางวดัใหค้าํแนะนาํวา่ การทีส่ามารถทาํจติวา่ง ว่างเฉยๆยงัไมพ่อ ตอ้งเจรญิ

ปญัญาต่อ หมายความวา่อย่างไรครบั 

ตอบ ก็เขาไมรู่ไ้ง คอืเขาอาจจะหมายความวา่ ความวา่งทีไ่ดจ้ากสมาธิน้ีเป็นความวา่ง

ช ัว่คราว ถา้อยากจะใหค้วามวา่งน้ีถาวร ก็ตอ้งเจริญปญัญา เพราะวา่เวลาออก

จากสมาธิมา ความวา่งจะถกูความอยากเขา้มาทาํลาย ถา้เราไมอ่ยากใหค้วามวา่ง

น้ีถกูความอยากทาํลายไป เราก็ตอ้งใชป้ญัญาทาํลายความอยาก พอเราทาํลาย

ความอยากได ้ ความว่างทีเ่ราไดจ้ากสมาธิก็จะคงอยู่ต่อไป กลายเป็นความวา่งที่

ถาวร ถา้เราสามารถทาํลายความอยากต่างๆใหห้มดไปได ้ และการทาํลายความ

อยากน้ีก็ตอ้งเจรญิปญัญา ใชป้ญัญาถงึจะสามารถทาํลายความอยากได ้

ถาม เป็นคนกลวัสตัวเ์ลื้อยคลานมาก จะตอ้งทาํใจเช่นไรเพือ่จะละซึง่ความกลวันัน้ 

เวลาเจอจะไดไ้มก่ลวั 

ตอบ ก็อย่าไปคดิถงึมนั เวลาเจอมนัก็ใหพ้ทุโธ พทุโธไป อย่าส่งจติไปหาสิง่ทีเ่รากลวั 

ถา้เราอยู่กบัพทุโธ พทุโธ เดีย๋วเราก็ลมื แลว้ใจเราก็สงบ ถา้เราเหน็มนั เราก็

หลบัตา อย่าไปมองมนั อย่าไปมองสิง่ทีเ่รากลวั ถา้ใจไปคดิถงึมนั ก็ใชพ้ทุโธหยุด

มนั พทุโธ พทุโธไป หลบัตาไป เดีย๋วจติสงบ จติไมไ่ปคดิถงึสิง่ทีเ่รากลวั ความ

กลวัก็จะหายไป 
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ถาม ถอืศีล ๘ แต่ยงัดูเฟซบุก๊ ถอืวา่ผดิศีลไหมคะ 

ตอบ ถา้อยากจะเคร่งครดัจรงิๆ ก็อย่าไปดูอะไรเลย ปิดตา สาํรวมตาหูจมกูลิ้นกาย 

อย่างทีว่ดัป่าบา้นตาด ท่านหา้มวทิยุโทรทศันอ์ะไรต่างๆ หนงัสอืพมิพ ์ไมต่อ้งการ

ใหใ้จออกไปรบัรูเ้รื่องภายนอก ทางตาหูจมกูลิ้นกาย เพือ่ทีจ่ะดงึใจใหเ้ขา้สู่ความ

สงบ 

ถาม พระอรหนัต ์ท่านยงัมดีวงจติ แต่ท่านไมไ่ปเกดิ โยมเขา้ใจถกูไหมเจา้ค่ะ 

ตอบ ก็ดวงจติของทกุคนไมม่วีนัสูญ ไม่มกีารทีจ่ะทาํลายหายไปไหนได ้ จติน้ีไมต่าย 

เพยีงแต่วา่จติน้ีจะไปมร่ีางใหมห่รอืไมม่ร่ีางใหมเ่ท่านัน้เอง ถา้ไมม่ร่ีางกายอนัใหม่

ก็เป็นจติของพระอรหนัต ์จติของพระอนาคาม ีถา้ไปมร่ีางกายใหม ่ก็ยงัเป็นจติที่

ไมบ่รสุิทธิ์ ยงัไมเ่ป็นพระอรหนัต ์

ถาม ถา้เราใชเ้งนิของเราทีห่ามาไดโ้ดยสุจรติ ไมไ่ดส้รา้งความเดอืดรอ้นใหใ้คร ไมไ่ด ้

เป็นหน้ีเป็นสนิ ทาํบญุบา้งตามสมควร ปฏบิตับิา้ง เก็บเงนิไวย้ามแก่ เก็บไวใ้ห ้

ลูกหลานดว้ย กนิอยู่ทาํงานไปเรื่อยๆ แบบน้ีถอืวา่เราทาํตามกเิลสไหมคะ แลว้

แบบน้ีเราจะมาเกดิในแบบเดมิๆไหมคะ หรอืถา้เราพอจรงิๆเราควรหยุดทาํเรื่อง

ทางโลก แลว้ปฏบิตัจิะดกีวา่น้ีใช่ไหมคะ แลว้เราจาํเป็นตอ้งยกทรพัยส์นิใหเ้ป็น

ทานใหม้ากไหมคะ 

ตอบ ก็ถา้เรายงัทาํแบบเดมิๆอยู่น้ี เราก็ยงัทาํกบักเิลสนัน่แหละ ถา้เราอยากจะไมท่าํ

แบบกเิลส เราก็ตอ้งทาํแบบพระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลายทาํกนั ท่านกเ็ลกิ

ใชร่้างกายหาความสุขต่างๆ แลว้ท่านก็ไปบาํเพญ็อยู่ในป่าในเขา เพือ่ทาํใจใหส้งบ 

เพือ่กาํจดัความโลภ ความอยากต่างๆใหห้มดไปจากใจ แลว้ท่านก็จะไดไ้ม่ตอ้ง

กลบัมาเกดิอกีต่อไป 

ถาม หากนัง่สมาธิสวดมนตแ์ลว้ปวดหลงั สามารถนอนกาํหนดจติ สวดมนต ์ สมาธิ 

ไดอ้านิสงสห์รอืไม่คะ 
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ตอบ จะไดอ้านิสงสห์รอืไมอ่ยู่ทีผ่ล ถา้ทาํไปแลว้จติสงบก็ไดผ้ล ถา้ทาํไปแลว้จติไม่สงบ 

ไมว่า่จะนัง่หรอืจะนอน มนัก็ไมไ่ดผ้ลเหมอืนกนั ฉะนัน้ผลจะไดห้รอืไม่ได ้ มนั

ไมไ่ดอ้ยู่ทีท่่านัง่หรอืท่านอน ส่วนใหญ่ทีน่ ัง่กนัก็เพราะว่ามนัจะไมห่ลบักนั ถา้

นอนแลว้จะหลบั แลว้มนัจะไมไ่ดท้าํ ฉะนัน้พยายามหลกีเลีย่งท่านอนไว ้ ยกเวน้

ในกรณีทีเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย นัง่ไมไ่ด ้ ก็ยงัสามารถสวดมนตไ์ด ้ ภาวนาไดใ้นท่านอน 

แต่อปุสรรคมนัจะมากกว่า คอืนิวรณม์นัจะเกดิขึ้นงา่ย ความงว่งเหงาหาวนอน

มนัจะเกดิขึ้นงา่ย แลว้มนัจะทาํใหก้ารภาวนาของเราลม้เหลวไปในทีสุ่ด 

ถาม ในยามทีช่วีติพบอปุสรรคทางธุรกจิ บรวิารหรอืการเงนิ การทาํบญุกศุลอย่างไรจะ

ช่วยใหผ่้านพน้อปุสรรคได ้ดว้ยอานิสงสข์องบญุใดคะ 

ตอบ ดว้ยการทาํใจยอมรบั ทาํใจได ้ใจก็สงบ มคีวามสุข ไมท่กุขก์บัเรื่องปญัหาต่างๆที่

เกดิขึ้น 

ถาม การเจรญิปญัญาคอือย่างไรครบั 

ตอบ คอืการเหน็วา่ทกุอย่างไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ ไมใ่ช่ของเรา แลว้ก็ปลอ่ยวางทกุอย่าง 

ไมย่ดึไมต่ดิ ไมอ่ยากไดอ้ะไร ไปอยู่คนเดยีว ไปบวช ไปอยู่คนเดยีว ไปเหมอืน

พระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย น่ีคอืผูม้ปีญัญา ผูท้ีข่าดปญัญาก็จะอยู่

กบัรูปเสยีงกลิน่รส อยู่กบัลาภยศสรรเสรญิ เพราะคดิวา่มนัเป็นสุข คดิว่ามนัเป็น

ของเทีย่งแทแ้น่นอน คดิวา่เป็นของของเรา 
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กณัฑท์ี่ ๕๑๑ 

พละ ๕ 
๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 

มร่ีางกายก็ตอ้งดืม่นํา้ กนิขา้ว ตอ้งหายใจ ตอ้งอาบนํา้ ตอ้งทาํความสะอาดใหร่้างกาย 

วนัหน่ึงหมดเวลาไปกบัเรื่องของรา่งกายไปพอสมควร เพื่ออะไร เพื่อที่จะไดใ้ชร้า่งกาย

หารูปเสยีงกลิ่นรสใหเ้รามาเสพกนั เสพแลว้กต็อ้งเสพอยูเ่รื่อยๆ ถา้ไม่ไดเ้สพกจ็ะ

หงดุหงดิ เหมือนคนติดยาเสพติด ถา้ไม่ใชร้า่งกายไดก้ส็บาย ไม่ใชร้า่งกายกต็อ้งไม่ติด

ยาเสพตดิ ไม่ตดิรูปเสยีงกลิ่นรส ถา้ตดิรูปเสยีงกลิ่นรสกต็อ้งมีรา่งกาย ร่างกายอนัน้ี

ตายไปก็ตอ้งไปหาร่างกายอนัใหม ่ ไปเกดิใหม ่ เราไดเ้กดิกนัมาอยู่เรื่อยๆ รา่งกายน้ีตาย

ไปกไ็ปเกดิใหม่ พอเกดิใหม่กม็าทาํแบบเดิม แบบที่เราทาํกนัอยู ่ เพราะมนัเป็นนิสยั

ของเรา เราเคยทาํอะไรเคยชอบอะไร เรากจ็ะทาํอยา่งนั้น เราชอบรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ เราก็เลยมาหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะกนั ก็หาอย่างน้ีมาไมรู่ว้า่ นบัไมถ่ว้น 

คอืปรมิาณจาํนวนของร่างกายทีเ่ราเปลีย่นกนัน้ี มนัมากมายจนนบัไมถ่ว้น ถา้จะนับ

โดยประมาณ กใ็หดู้น้ําตาที่เราตอ้งหล ัง่ในแตล่ะภพแต่ละชาต ิ เวลาที่เราเสยีใจเวลาที่

เรารอ้งไหก้นั ถา้เราเอาน้ําตาที่เราหล ัง่ออกมาน้ีมารวบรวมกนั พระพทุธเจา้บอกว่ามนั

มากกว่าน้ําในมหาสมทุร นัน่คือปรมิาณของน้ําตาที่เราหล ัง่กนัในแต่ละภพแตล่ะชาต ิ

เม่ือมารวมกนัแลว้มนัมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมทุร แลว้คดิดูว่าชาตหิน่ึงเราหล ัง่นํา้ตากนั

น้ี นํา้ขวดหน่ึงไหม นํา้ตาทีเ่ราหล ัง่ไปทีเ่รารอ้งไหก้นั ถา้เราสามารถทีจ่ะเก็บมนั เวลา

รอ้งไหท้กี็เอาแกว้มารองทีต่า แลว้ก็เอาไปใส่ในขวดไว ้ ดูวา่ตอนจะตายน้ีไดส้กักี่ขวด 

แลว้คดิดู จะตอ้งใชเ้ท่าไหร่ ถงึจะไดน้ํา้มากวา่นํา้ในมหาสมทุร นัน่แหละคอืจาํนวน

ร่างกายของพวกเรา ทีเ่ราเปลีย่นกนัมาอยู่เรื่อยๆ เปลีย่นเพือ่มาเสพรูปเสยีงกลิน่รสกนั 

เพราะร่างกายมตีาหูจมกูลิ้นกาย ไมม่ใีครปฏเิสธเลยใช่ไหมวา่ ไมไ่ดเ้สพรูปเสยีงกลิน่รส

กนั เสพกนัทกุคน เวลาไมไ่ดเ้สพเป็นอย่างไรบา้ง เวลาใหถ้อืศีล ๘ เป็นอย่างไรบา้ง  
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เวลาถอืศีล ๘ กเ็ป็นเวลาหา้มไม่ใหเ้สพรูปเสยีงกลิ่นรสกนั จงึไม่ค่อยมีใครถอืศีล ๘ 

กนั เพราะว่ายงัอยากจะเสพรูปเสยีงกลิ่นรสอยู่ ศีลขอ้ ๓ ยงัอยากจะร่วมหลบันอนกบั

แฟนอยู่ ศีลขอ้ ๕ ก็ยงัอยากจะลิ้มรสดมกลิน่ของอาหาร รบัประทานอาหาร ศีลขอ้ ๗ ก็

ยงัอยากไปเทีย่วตามแหลง่บนัเทงิ อยากดูมหรสพ อยากแต่งเน้ือแต่งตวั แต่งหนา้ทา

ปากทาํเผา้ทาํผม และก็อยากนอนมากๆนอนใหม้นัสบาย เวลาทีจ่ะมาทาํอย่างอื่นก็เลยไม่

ม ีถา้ถอืศีล ๘ เรากจ็ะมีเวลาว่าง เวลาทีเ่ราไมต่อ้งไปทาํกจิกรรมต่างๆเหลา่น้ี กิจกรรม

ทางร่างกาย เราก็จะไดม้เีวลามาทาํกจิกรรมทางใจ กจิกรรมทางใจน้ีมนัดีกว่ากจิกรรม

ทางรา่งกาย เพราะว่าไม่ตอ้งอาศยัรา่งกาย อาศยัคุณธรรมภายในใจ ที่เราไม่มีกนั แต่

เราสามารถสรา้งมนัข้ึนมาได ้เรามีแต่กมี็นอ้ย คณุธรรมที่เราจะใชใ้นการมาใหค้วามสุข

กบัใจน้ี เรยีกว่าอนิทรยี ์๕ ตอนน้ีเรามอีนิทรยี ์๕ กนัแต่มนักาํลงัมนันอ้ย มนัสูก้าํลงัของ

ความอยากทีจ่ะไปเสพรูปเสยีงกลิน่รสไม่ได ้ อนิทรีย ์ ๕ กค็ือ ศรทัธา วิรยิะ สติ สมาธ ิ

ปญัญา ถา้เราม ีตอนน้ีเรามศีรทัธา วริยิะ สต ิสมาธิ ปญัญา แต่มใีนปรมิาณทีน่อ้ย ไม่

พอทีจ่ะพลกิใจของเราใหม้าเลกิการทีจ่ะตอ้งอาศยัร่างกาย ใชร่้างกายเป็นเครื่องมอืหา

ความสุขกนั เราตอ้งสรา้งอนิทรยี ์๕ ใหเ้ป็นพละ ๕ ข้ึนมา จากอนิทรยีใ์หเ้ป็นพละ จาก

จติคนธรรมดาใหเ้ป็นจติซุปเปอรแ์มน ใหเ้ป็นซุปเปอร ์ คาํวา่พละก็คอืซุปเปอร ์ มพีลงั 

ตอนน้ีอนิทรยีเ์ราพลงัมนันอ้ย สูพ้ลงัของความอยากในรูปเสยีงกลิ่นรสไม่ได ้ เราตอ้งมี

ศรทัธา ศรทัธาในผูท้ีเ่ขามพีลงั เช่นพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวก เมือ่ก่อนน้ีท่านก็เป็น

เหมอืนพวกเรา จติใจท่านก็ไมม่พีลงัทีจ่ะหาความสุขในตวัเองได ้ เลยตอ้งไปอาศยั

ความสุขทางร่างกาย ไปพึง่ร่างกาย ใหไ้ปเสพรูปเสยีงกลิน่รส เสพแลว้มนัก็ตดิ พลงัทีจ่ะ

มาสรา้งความสุขทางใจมนัไมม่ ี มนัยงัสูค้วามอยากทีจ่ะไปหาความสุขทางร่างกายไมไ่ด ้

เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งมาทาํกนัเพือ่ใหเ้ราไมต่อ้งกลบัมามร่ีางกาย เปลีย่นร่างกาย ไมต่อ้ง

กลบัมาเกดิมาแก่มาเจบ็มาตายอยู่ซํา้แลว้ซํา้อกี ก็คอืเราตอ้งมาสรา้งอนิทรยี ์ ๕ น้ีใหเ้ป็น

พละ ๕ ถา้เป็นนํา้มนัก็เปลีย่นจากนํา้มนั ๙๑ ใหเ้ป็นนํา้มนั ๙๕ ก็ตอ้งส่งกลบัไปโรงกล ัน่ 

สกดัใหม้นัเหลอื ๙๕ ๙๑ น้ีมนัยงัมสีารมขีองเจอืปน ทาํใหม้นัไมม่พีลงัเท่ากบันํา้มนั ๙๕ 

นํา้มนั ๙๕ น้ีมนับรสุิทธิ์กวา่นํา้มนั ๙๑  



77 
 

ใจของเราตอนน้ีมอีนิทรยี ์ ๕ กนั ศรทัธาก็พอม ี กพ็อมศีรทัธาความเชื่อในพระพทุธพระ

ธรรมพระสงฆ ์ผูท้ีม่พีละ ๕ ความเพยีรก็พอมบีา้ง อย่างนอ้ยก็เดอืนละครัง้ก็มาฟงัเทศน์

ฟงัธรรมกนั ทาํบญุทาํทานกนั แลว้ก็ปีหน่ึงก็อาจจะมาอยู่ปลกีวเิวกสกั ๓ วนั อนัน้ีคอื

กาํลงัของผูท้ีม่อีนิทรยี ์ ๕ แต่ยงัไมม่พีละ ๕ ก็ตอ้งมาสรา้งใหเ้ป็นพละ ๕ ก็ตอ้งเพิม่

ปรมิาณของการทีเ่ราจะเขา้หา พระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์ เขา้หาดว้ยการฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรมใหม้ากขึ้น ฟงัแลว้ก็จะมศีรทัธา มฉีนัทะมคีวามยนิดทีีจ่ะทาํ

ความเพยีร พอเราเริ่มทาํความเพยีร วริยิะอนิทรยีก์็จะกลายเป็นพละอนิทรยีข์ึ้นมา 

เมือ่ก่อนก็อาจจะปฏบิตับิา้งนัง่บา้ง วนัละครึ่งช ัว่โมงอะไรทาํนองน้ี ก็เพิม่ปรมิาณการ

ปฏบิตัเิป็น ๒ เท่า เคยนัง่ครึ่งช ัว่โมงก็นัง่เป็นช ัว่โมงไป เพิม่ปรมิาณไปเรื่อยๆ เพิม่การ

ภาวนา เพิม่การรกัษาศีล เคยรกัษาศีล ๕ ไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้ง ก็พยายามรกัษาใหไ้ด ้รกัษา

ศีล ๕ ไดอ้ย่างต่อเน่ืองไมม่ขีาด ก็เพิม่เป็นศีล ๘ ตอนตน้ก็เพิม่ในวนัพระวนัหยุดทาํงาน 

วนัทีเ่ราไมต่อ้งไปทาํอะไร ก็อยู่บา้นเก็บตวั ถอืศีล ๘ แลว้ก็นัง่สมาธิภาวนาใหม้ากขึ้น ถา้

เราทาํมากข้ึนไปตามลาํดบั ต่อไปอนิทรยีก์จ็ะกลายเป็นพละ อนิทรยี ์ ๕ กจ็ะเป็นพละ 

๕ ข้ึนมา ศรทัธากจ็ะเป็นศรทัธาแบบไม่ส ัน่คลอน แน่วแน่มัน่คง ศรทัธาต่อพระพทุธ

พระธรรมพระสงฆ ์ เช่ือในคาํสอนของพระพทุธเจา้ เช่ือในคาํส ัง่คาํสอนของพระอรยิ

สงฆส์าวก แลว้กป็ฏบิตัิตามดว้ยวิรยิะอตุสาหะพากเพยีร ปฏบิตัิอะไรกป็ฏบิตัิสติ ปฏบิตัิ

สติเพื่อใหไ้ดส้มาธิ เม่ือไดส้มาธิกส็ามารถที่จะใชป้ญัญาที่พระพทุธเจา้ไดท้รงมอบใหก้บั

พวกเรา เอามาฆา่กเิลสตณัหาต่างๆใหห้มดไปจากใจ  

ฉะนัน้ตอ้งพยายามเพิม่ศรทัธาใหม้ากขึ้น ดว้ยการศึกษาฟงัเทศนฟ์งัธรรมอ่านหนงัสอื

ธรรมะใหม้ากขึ้น พอศึกษาแลว้มนัจะเกดิศรทัธาขึ้นมาเอง แลว้พอเกดิศรทัธาก็จะเกดิ

การปฏบิตั ิ เกดิการเจรญิสตขิึ้นมา เกดิการรกัษาศีลขึ้นมา รกัษาศีล ๘ ถา้จะปฏบิตักิ็

ตอ้งรกัษาศีล ๘ จะไดม้เีวลา ถา้ทาํงาน ถา้ออกจากงานไดก้็ออกไป ถา้มเีงนิสาํรองไวพ้อ

เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งไดไ้มเ่ดอืดรอ้น ก็ควรหยุดทาํงาน เอาเวลามาหาความสงบดกีวา่ ถา้

ทาํงานเพือ่หาเงนิไปเทีย่ว หาเงนิไปซื้อของ ซื้อความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ก็หยุด

ทาํงานดกีวา่ เอาเวลามาหาความสุขทางใจ มาปลกีวเิวกอยู่คนเดยีว ถอืศีล ๘ แลว้ก็

เจรญิสติท ัง้วนัต ัง้แต่ตื่นจนหลบั ควบคุมใจไม่ใหค้ิดเรื่อยเป่ือย ถา้อยู่คนเดยีวไมไ่ด ้
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ทาํงานมนัก็ไมม่เีรื่องอะไรจะตอ้งคดิ ก็สามารถทีจ่ะดงึมนัใหห้ยุดคดิไดใ้หม้นัอยู่กบัพทุ

โธๆไป หรอืใหเ้ฝ้าดูการทาํงานของร่างกาย การเคลือ่นไหวของร่างกายไป เจรญิสติไป 

แลว้กน็ัง่สมาธิไป เหตทุี่ตอ้งนัง่เพราะว่าจติจะสงบไดเ้ต็มที่กต็อ้งนัง่เฉยๆ เพราะถา้

ร่างกายยงัมกีารเคลือ่นไหว ยงัมกีารเดนิไปเดนิมา เช่นการเดนิจงกรม จติก็ยงัตอ้ง

ทาํงาน จติยงัตอ้งคอยควบคุมร่างกาย คอยส ัง่ใหร่้างกายเดนิไปเดนิมา ถา้นัง่เฉยๆจติก็

ปลอ่ยวางรา่งกายได ้ ไม่ตอ้งควบคมุรา่งกาย จติกจ็ะหยดุทาํงานไดเ้ต็มที่ หยดุคิดหยดุ

ปรุงแต่งไดเ้ต็มที่ จติกจ็ะรวมเขา้สูส่มาธิรวมเป็นหน่ึง เรยีกว่าเอกคัคตารมณ์ เหลอืแต่

สกัแต่วา่รู ้ เวลารวมกนัน้ีขนัธท์ ัง้ ๔ จะหยดุทาํงาน ขนัธจ์ะรวมเขา้มาที่จติเหลอืแตต่วัรู ้

สกัแต่วา่รู ้แลว้กมี็อเุบกขามีความสุขใจ ที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางรา่งกาย  

พอไดส้มาธิแลว้ไดค้วามสุขแลว้ ก็สามารถทีจ่ะสอนใจใหเ้ลกิหาความสุขทางร่างกายได ้

เวลาเกดิความอยากจะหาความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย ปญัญาก็จะสอนวา่เป็นเหมอืน

การหายาเสพตดิ ถา้ไปเสพความสุขทางร่างกายก็ตอ้งเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาไมไ่ดเ้สพก็จะ

ทกุข ์ เหมอืนคนตดิสุราคนตดิบหุรี่ คนตดิอะไรน้ีพอไมไ่ดท้าํตามทีต่อ้งการ มนัก็ไม่

สบายใจ ราํคาญใจหงดุหงดิใจ พอใชป้ญัญาสอนใจวา่อย่าไปทาํตามความอยาก ฦน

ความอยาก ความอยากนั้นเม่ือไม่ไดร้บัการตอบสนองมนักจ็ะออ่นกาํลงัไป แลว้มนักจ็ะ

หมดกาํลงั พอหมดกาํลงัแลว้ใจกเ็ป็นอสิระ ไม่ตอ้งไปเสพรูปเสยีงกลิ่นรส ไม่ตอ้งใช้

รา่งกาย น่ีคอืถา้เรามพีละ ๕ มศีรทัธาแน่วแน่ต่อคาํสอน ต่อการปฏบิตัขิองพระพทุธเจา้ 

ของพระอรยิสงฆส์าวก วา่เป็นทางไปสู่การหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง หลดุพน้จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุพน้จากความทกุขท์ีเ่กดิจากความแก่ความเจบ็ความตาย เมือ่

ใจไมม่คีวามอยากทีจ่ะใชร่้างกาย ใจก็ไมเ่ดอืดรอ้นกบัความเป็นไปของร่างกาย อยู่กบั

ตายเท่ากนั เพราะไมไ่ดใ้ชร่้างกาย เหมอืนถา้เราไมไ่ดใ้ชร้ถยนตน้ี์รถมนัจะเสยีไมเ่สยีก็

เท่ากนั จะมนีํา้มนัหรอืไม่มนีํา้มนัก็ไม่สาํคญั เมือ่เราไมใ่ชม้นัจอดมนัอยู่เฉยๆ มนัจะถกู

ขโมยไปก็ไมส่าํคญัอะไร มนัจะอยู่จอดอยู่เฉยๆ ยางจะแตกก็ไมส่าํคญั นํา้มนัไมม่กี็ไม่

สาํคญั เพราะไมไ่ดใ้ชร้ถยนต ์ก็ปลอ่ยมนัอยู่เฉยๆไป ร่างกาย ถา้เราไมต่อ้งพึง่มนัไมต่อ้ง

ใชม้นั มนัจะเป็นอะไรเราก็เฉยๆ ไมเ่ดอืดรอ้น มนัจะแก่ก็เฉย มนัจะเจบ็ไขไ้ดป่้วยเขา้

โรงพยาบาล ตอ้งไปโรงพยาบาลหรอืไมไ่ปก็สุดแทแ้ต่ ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร ไปก็ไดไ้มไ่ป
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ก็ได ้แลว้แต่ความพอใจ เหมอืนรถเสยีเอาไปซ่อมกไ็ดไ้มเ่อาไปซ่อมก็ได ้ เมือ่ไมใ่ชม้นัจะ

ไปซ่อมมนัทาํไม ซ่อมมาแลว้เดีย๋วก็เสยีอกี ก็ปลอ่ยมนัเสยีไป ปลอ่ยมนัทิ้งไปเฉยๆ รถ

ถา้จอดไวน้านๆก็เสยีมนัทาํอะไรไมไ่ดใ้ชง้านไมไ่ด ้ แต่เมือ่เจา้ของไมใ่ชม้นัแลว้มนัก็ไมม่ี

ปญัหา  

ถา้มสีตมิสีมาธิมปีญัญามนัก็ไมต่อ้งใชร่้างกาย ใชค้วามสงบดกีวา่ ความสงบน้ีดกีวา่ ให ้

ความสุขมากกวา่ ใหค้วามอิ่มเอบิใจ มคีวามสุขทีเ่ต็มไปดว้ยความอิ่มเอบิใจ ไม่

เหมอืนกบัความสุขทางร่างกาย เต็มไปดว้ยความหวิความอยาก พอไดค้วามสุขทาง

ร่างกายก็เดีย๋วความหวิความอยากจะมคีวามสุขทางร่างกายก็จะตามมาเอง ไมม่คีวามพอ 

มแีต่จะเพิม่ความอยากใหม้ากขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้ไดไ้ปเทีย่วแลว้ก็อยากจะไปอกี ถา้ไดดู้ได ้

ฟงัอะไรแลว้ก็อยากจะดูอยากจะฟงัอกี ไมม่วีนัสิ้นสุด เหมอืนเป็นทีม่าของการไปเวยีน

วา่ยตายเกดิกนั เพราะความอยากมนัไม่หายไปจากการที่เราทาํตามความอยาก ความ

อยากมนัจะหายไปจากการที่เราฝืนไม่ทาํตามความอยาก การจะฝืนไดเ้ราตอ้งมีสติ มี

สมาธิ มีปญัญา ถงึจะฝืนมนัได ้คนทีต่ดิยาเสพตดิ ตดิบหุรี่ ตดิสุราหรอืตดิอะไรก็ตาม 

ถา้สามารถสรา้งสตสิรา้งสมาธิสรา้งปญัญาขึ้นมาได ้ รบัรองไดว้า่เลกิไดห้มดสิง่ทีต่ดิต่างๆ 

สตสิมาธิและปญัญาน้ีจะทาํใหใ้จน่ิงใหใ้จสงบ ใหใ้จมคีวามสุข ใหใ้จมคีวามอิ่ม เมือ่มนัมี

ความอิ่มมนัก็ไมห่วิกบัรูปเสยีงกลิน่รส ไมห่วิกบัลาภยศสรรเสรญิ มนัก็ไมห่วิกบัร่างกาย 

ร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เป็นปญัหาอะไร  

น่ีคอืสิง่ทีพ่วกเราไมม่กีนั มกี็มนีอ้ย มศีรทัธา มวีริยิะ มสีต ิ มสีมาธิ มปีญัญา ก็มใีน

ปรมิาณทีน่อ้ย ไมพ่อต่อการทีจ่ะมาสรา้งความสงบใหก้บัใจ แลว้ก็ไมพ่อต่อสูก้บัความ

อยาก ยงัแพค้วามอยากอยู่ ความอยากยงัใชใ้หไ้ปหาความสุขทางร่างกายอยู่ ดงันั้นเรา

ตอ้งมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อใหเ้รารูว้่า ตอนน้ีเราอยูต่รงไหน แลว้เราจะตอ้งไปต่อที่

ไหน เราจะกา้วไปทางไหนและจะกา้วไปไดอ้ยา่งไร ถา้เราไมฟ่งัเทศนฟ์งัธรรม เราจะไม่

รูเ้พราะวา่เราไมเ่คยไปในทางน้ีมาก่อน เราจงึตอ้งมาฟงัคนทีเ่คยไปมาแลว้ คอื

พระพทุธเจา้พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านก็จะมาเลา่ประวตัขิองท่านใหฟ้งั 

พระพทุธเจา้ก็เลา่วา่ ตอนทีเ่ป็นหนุ่มหรอืตอนทีย่งัไมไ่ดอ้อกบวช ก็ตดิอยู่กบัความสุข
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ทางร่างกาย ตดิอยู่กบัความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกาย มปีราสาท ๓ ฤดู มงีานเลี้ยงแทบ

ทกุคนื จดังานเลี้ยงมมีหรสพ มอีะไร ฉลองกนัทกุคนื มกีจิกรรมต่างๆใหท้าํทางร่างกาย 

ท ัง้กลางวนัและกลางคืน มคีวามสนุกมากมคีวามสุขมาก จนวนัหน่ึงเกดิความอยากรูว้า่ 

ขา้งนอกวงัมอีะไรบา้ง เพราะตัง้แต่เกดิมาพอ่ไมเ่คยอนุญาตใหอ้อกไปนอกวงันอกกาํแพง

วงั เลยคดิวา่โลกน้ีมแีต่ความสุข ทางตาหูจมกูลิ้นกาย มแีต่คนหนุ่มคนสาว ทีไ่มม่แีก่ไม่

มเีจบ็ไมม่ตีายกนั เพราะคนทีแ่ก่เขาก็ไมใ่หเ้ขา้วงั คนทีเ่จบ็เขาก็ไมใ่หเ้ขา้วงั คนทีต่ายเขา

ก็ไมใ่หเ้ขา้ ในวงัจงึมแีต่คนหนุ่มคนสาว มแีต่คนรูปร่างหนา้ตาสวยงามหลอ่เหลา คนไหน

พกิารคนไหนหนา้ตาอาภพัก็ไมใ่หเ้ขา้ เลอืกเอาแต่คนสวยๆหลอ่ๆเขา้ไปอยู่ในวงั เจา้ชาย

สทิธตัถะก็เลยคดิวา่โลกน้ีเป็นอย่างน้ี แต่ก็ยงัอยากจะรูว้า่นอกจากทีเ่หน็ในวงัแลว้ มี

อะไรนอกเหนือไปจากนัน้หรอืเปลา่ ก็เลยตอ้งหนีออกไป แอบออกไป เพราะถา้ขอ

อนุญาตก็ไมไ่ดไ้ป ก็เลยตอ้งแอบออกไป  

พอออกไปก็ไปเจอคนแก่เขา้ ตอนตน้ก็ไมรู่ว้า่เป็นอะไร ถามมหาดเลก็ มหาดเลก็ก็บอก

คนทีเ่ป็นหนุ่มเป็นสาว เหมอืนทีพ่วกเราเป็นอยู่น้ีละครบั แต่พออยู่ไปนานๆเขา้ มนัก็ตอ้ง

เป็นอย่างน้ี ร่างกายมนัตอ้งแก่ลงไป แมแ้ต่พระองคเ์องก็ตอ้งเป็นเหมอืนกนัต่อไป พอ

ทราบวา่ตวัเองจะตอ้งแก่ขึ้นมา ความวติกก็เกดิขึ้นมาแลว้ว่าตวัเราก็ตอ้งแก่อย่างน้ีหรอื 

แลว้จะไปหาความสุขไดอ้ย่างไร คนแก่ก็น่ีประคบัประคองสงัขารของตวัเองก็ยงัแทบไม่

ไหว แลว้จะไปทาํอะไรได ้ แลว้พอเดนิไปอกีสกัระยะหน่ึงก็ไปเจอคนเจบ็ไขไ้ดป่้วย นอน

อยู่บนเตยีงหนา้บา้นรอ้งครวญคราง ก็ถามวา่คนน้ีเป็นอะไร คนน้ีเขาเป็นโรคภยัไขเ้จบ็ 

เจบ็ไขไ้ดป่้วย พระองคก์็ตอ้งเป็นเหมอืนกนั ต่อไปเราก็เป็นอย่างน้ี ก็ยิง่วติก แลว้พอ

เดนิไปดูสกัระยะหน่ึง ก็ไปเหน็เขากาํลงัแห่ศพหรอืกาํลงัเผาศพอยู่ ก็ถามวา่เขาทาํอะไร

กนั เขากาํลงัเผาศพ คนน้ีเขาหมดลมหายใจแลว้ เขาอยู่ไมไ่ดแ้ลว้ ร่างกายถา้เก็บไวเ้ฉยๆ

มนัก็จะเน่าเหมน็ มนัก็จะเป็นอนัตรายต่อคนทีอ่ยู่ ก็เลยตอ้งเอาไปเผา ร่างกายของ

พระองคก์็ตอ้งเป็นอย่างน้ี ก็ทรงเหน็สจัจธรรมความจรงิ ๓ ประการ ก็ทาํใหพ้ระองคน้ี์ 

เริ่มมคีวามวติกมคีวามหวาดกลวัต่อการมสีงัขารร่างกาย แลว้พอเดนิไปอกีสกัระยะหน่ึง

ก็ไปเหน็นกับวช กถ็ามวา่ชายคนน้ีเขาทาํอะไร ออ๋ คนน้ีเขาไปอยู่ในป่าในเขา เขาไปหาวธิี

ทีจ่ะทาํใหเ้ขาไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่าย เขาอยากจะหลดุออก หลดุหนีออกจากความแก่ความ
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เจบ็ความตาย พระองคก์็เลยไดเ้หน็ทางออกวา่ยงัมทีางออก ทางออกจากการทีจ่ะตอ้งมา

แก่มาเจบ็มาตาย ความรูเ้หลา่น้ีก็เลยฝงัอยู่ในใจของพระองค ์ ประกอบกบัพระองคเ์องก็

มบีญุเก่ามา มสีมาธิตดิตวัมา เคยมคีวามสุขจากความสงบของใจ ในขณะทีไ่มไ่ดต้ ัง้ใจ

นัง่สมาธิ แต่เป็นเหตกุารณท์ีท่าํใหจ้ติสงบจติรวม ในตอนทีท่รงพระเยาวว์ยั วนันัน้เป็น

วนัทีเ่ขามงีานอะไรต่างๆ นางสนมกาํนลัมหาดเลก็ตอ้งไปช่วยงาน เลยปลอ่ยใหพ้ระองค์

ประทบัอยู่ตามลาํพงั อยู่ใตโ้คนไม ้ พอร่างกายของพระองคอ์ยู่ตามลาํพงัไม่มอีะไรมาอยู่

รอบขา้ง ก็ทาํใหก้ายวเิวกคอืกายสงบสงดั ปราศจากรูปเสยีงต่างๆทีม่าคอยดงึใจไว ้ไมใ่ห ้

เขา้สู่ขา้งใน พอไมม่อีะไรดงึใจ ใจทีเ่คยเขา้ขา้งในมนัก็เขา้ปุ๊ บเขา้ไป สงบเป็นสมาธิ แลว้ก็

มคีวามสุขมาก แต่ไมท่ราบ ตอนนัน้เป็นเดก็ไมท่ราบวา่มนัมคีวามหมายอะไร เป็น

อย่างไร พอมานึกถงึความสุขอนันัน้ก็พอเขา้ใจวา่ มคีวามสุขอกีแบบหน่ึง ทีไ่มต่อ้งใช ้

ร่างกาย พระองคก์็เลยมคีวามยนิดทีีจ่ะไปทดลองกบั การหาความสุขแบบน้ี  

พอถงึวนัทีไ่ดข้า่ววา่พระมเหสไีดค้ลอดพระราชโอรสออกมา พระองคก์็เลยรูว้า่ ถา้จะไปก็

ตอ้งไปวนัน้ีแลว้ ถา้อยู่ต่อไปก็คงจะไปไมไ่ด ้ เพราะความผูกพนัต่อพระราชโอรส ก็เลย

ไมก่ลา้ไปดูพระราชโอรส ไปเลย มนีายฉนันะพาเอามา้ตามเสดจ็ไปส่งทีช่ายป่า แลว้ก็

เสดจ็ลงใหเ้ขาเอามา้กลบัไป พระองคก์็ทรงเดนิไปเขา้ป่าไป ไปหาทีศึ่กษาทีป่ฏบิตัธิรรม 

ระหวา่งทางก็ไปเจอขอทาน ขอทานเหน็ทรงใส่เสื้อผา้อาภรณท์ีส่วยงาม ก็ขอเปลีย่น 

อยากได ้พระองคก์็ไมไ่ดย้ดึตดิกบัความสวยงามของร่างกายของเสื้อผา้อาภรณ ์ก็ยนิดทีี่

จะแลกกนั ยิ่งใส่เสื้อผา้อาภรณข์องขอทานก็เลยไมม่ใีครรูว้า่เป็นเจา้ชาย ไมม่ใีครมา

รบกวน ปลอดภยักวา่ ก็เลยเปลีย่นกนั ขอทานก็เลยไดเ้ป็นเจา้ชาย ท่านก็ไดเ้ป็นขอทาน 

แลว้ก็อยู่แบบขอทานจรงิๆ เพราะนกับวชสมยัก่อนก็บณิฑบาตเหมอืนกนั แต่อาจจะไม่

บณิฑบาตเหมอืนสมยัน้ี ทีม่ศีรทัธาคนใส่กนัดว้ยความเคารพดว้ยอะไร สมยัก่อน

ชาวบา้นเขาอาจจะใส่ดว้ยความสงัเวชมากกวา่ เหน็พวกน้ีแต่งตวัแบบขอทานเขา้มาใน

หมูบ่า้น มาขออาหาร ก็คงคดิวา่เป็นพวกขอทานท ัว่ไป ก็ใหอ้าหารไป ไดอ้าหารแลว้เขาก็

แยกไปอยู่ตามทีข่องเขา เพราะนกับวชสมยันัน้ก็มหีลายรูปแบบ มหีลายลทัธิ พวกชี

เปลอืยก็ม ีพวกอะไรหลากหลายดว้ยกนั ชาวบา้นก็ไมรู่ว้า่พวกน้ีทาํอะไรกนั บางคนก็คดิ
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วา่เป็นคนบา้ เป็นขอทาน ก็ไมค่่อยมศีรทัธาอะไรมากมาย เพยีงแต่ก็เหน็วา่เป็นเหมอืน

ขอทานก็สงเคราะหไ์ป ตามนิสยัของคนใจบญุ  

พระพทุธเจา้ก็อยู่แบบนัน้ กฏุกิ็ไมม่ใีครปลูกให ้ เขา้ไปอยู่ในป่าก็ไปหากิ่งไมห้าตน้ไมม้า

ทาํเพงิทาํอะไร พอหลบแดดหลบฝนได ้หาที่ทาํใจใหส้งบ เพราะเวลาใจสงบแลว้ก็ไมต่อ้ง

พึง่ร่างกาย เวลาใจเขา้สมาธิ เวลาคดิถงึวงัคิดอยากจะกลบัไปในวงัก็ไปนัง่สมาธิ พอนัง่

สมาธิจติสงบก็มคีวามสุขมากกวา่ความสุขทีไ่ดใ้นขณะทีอ่ยู่ในวงั ก็เลยไมต่อ้งกลบัไปใน

วงั แต่ก็ยงัเป็นความสุขช ัว่คราว สุขเฉพาะเวลาทีเ่ขา้ไปในสมาธิ เวลาใจสงบความ

อยากจะกลบัวงัก็ไมม่ ี แต่พอออกจากสมาธิมา ความอยากเดมิมนัยงัไมต่ายจากการนัง่

สมาธิมนัก็โผลข่ึ้นมา มนัก็จะมาชวนใหก้ลบัไปวงั ชวนใหก้ลบัไปหารูปเสยีงกลิน่รส แลว้

พอคดิถงึความแก่ความตายทีจ่ะตามมาก็ทาํใหเ้กดิความกลวัเกดิความทกุขใ์จขึ้นมาอกี 

พระองคก์็เลยยงัรูว้า่พระองคย์งัไมส่ามารถดบัความทกุขใ์จไดอ้ย่างตลอดเวลา ดบัได ้

เฉพาะเวลาทีเ่ขา้ไปในสมาธิ ไปศึกษาไปเรยีนกบัครูบาอาจารย ์ ๒ รูป ท่านก็สอนการเขา้

ไปในรูปฌานกบัอรูปฌาน เขา้ไปสงบในสมาธิ ข ัน้ต่างๆช ัน้ต่างๆ แต่ก็ยงัไมม่ใีครรูว้ธิี 

เวลาออกจากสมาธิมา ทาํไมถงึยงัมคีวามทกุขใ์จอยู่ ทาํไมถงึยงัอยากจะไปหาความสุข

ทางตาหูจมกูลิ้นกายอยู่ ก็เลยไมม่ใีครรูว้ธิีหยุดความอยากน้ีกนั หยุดไดแ้ต่เฉพาะเวลา

เขา้ไปในสมาธิ พอออกจากสมาธิมาความอยากทีจ่ะหาความสุข ทางตาหูจมกูลิ้นกายก็

โผลข่ึ้นมา  

เมือ่ไมม่ใีครรูว้ธิี พระองคก์็เลยลองหาวธิีสู ้กาํจดัความอยาก ก็คดิวา่ความอยากมนัอยู่ที่

ร่างกาย ถา้ไมใ่หม้นักนิไมใ่หม้นัมแีรงความอยากมนัก็คงจะหมดไป แต่อดขา้วต ัง้ ๔๙ 

วนั ร่างกายจะตายอยู่แลว้ ความอยากมนัก็ยงัมอียู่เหมอืนเดมิ พระองคก์็เลยวา่น่ีก็ไมใ่ช่

ทาง ความอยากมนัไม่ไดอ้ยูท่ี่รา่งกาย ความอยากมนัอยูท่ี่ใจ อยู่ทีใ่จทีส่งบ ทน้ีีจะทาํ

ยงัไงใหใ้จสงบในขณะทีไ่มอ่ยู่ในสมาธิ พระองคก์็เลยคดิไปคดิมาคน้ไปคน้มา ในที่สุดก็

พบวา่ความอยากเกดิจากความหลง หลงวา่ความสขุอยูก่บัรูปเสยีงกลิ่นรสอยูก่บัรา่งกาย 

หลงไปเพราะมองไมเ่หน็ความจรงิว่า ความสุขทางตาหูจมกูลิ้นกายน้ีมนัเป็นความสุข

ช ัว่คราว เป็นความสุขทีไ่มถ่าวร ไดม้าแลว้ก็หมดไป ไดดู้แลว้ก็หมดไป ไดย้นิแลว้ก็หมด
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ไป ตอ้งดูอยู่เรื่อยๆ ตอ้งไดย้นิไดฟ้งัอยู่เรื่อยๆ ทน้ีีร่างกายมนัจะแก่ไปเรื่อยๆ ต่อไปมนัก็

จะหูหนวกมนัก็จะไมไ่ดย้นิ ตาก็จะไมด่ ีมนัก็จะมองไมเ่หน็ แลว้ใจมนัก็จะทกุขข์ึ้นมาอกี 

เพราะมนัยงัอยากหาความสุข พระองคก์็เลยพจิารณาดว้ยปญัญาก็เหน็วา่ ความสุขทาง

ตาหูจมกูลิ้นกายทางร่างกายน้ีมนัเป็นความสุขทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน นาํไปสู่ความทกุข ์

เวลาทีร่่างกายไม่สามารถทีจ่ะทาํหนา้ทีข่องมนัได ้ แลว้ก็ไปหา้มร่างกายไมใ่หม้นัแก่มนั

เจบ็มนัตายไมไ่ด ้มนัตอ้งเป็นไปตามข ัน้ตอนของมนั ถา้เหน็วา่การหาความสุขเป็นทกุข ์ก็

หยุดมนัเสยี แลว้ก็อย่าไปทาํตาม  

ตอ้งเหน็โทษของการหาความสุขทางรา่งกาย วา่เป็นการหาความทกุข ์ มนัถงึจะหยดุ

ความอยากได ้ ถา้ยงัเหน็ว่าการหาความสขุทางรา่งกายเป็นความสุข มนักย็งัจะไม่เลกิ

หา เหมอืนกบัถา้เรารูว้า่กาแฟถว้ยน้ีเขาใส่ยาพษิไว ้ ดืม่เขา้ไปจะตอ้งตาย เราก็ไมด่ืม่ น่ี

เราไม่รู ้ยาพษิเขาใส่ มนัไมไ่ดต้ายทีร่่างกาย มนัไปทาํใหใ้จมนัเครยีดทาํใหใ้จมนัทกุข ์ทาํ

ใหใ้จมนัตดิ ในที่สุดพระองคก์ท็รงคน้พบวธิี ที่จะอยูแ่บบไม่ทกุขข์ณะที่ไม่ไดเ้ขา้ใน

สมาธ ิ กค็ือตอ้งหยดุความอยากที่จะหาความสขุทางรา่งกาย แลว้การจะหยุดไดก้็ตอ้ง

เหน็วา่ มนัเป็นการหาความทกุขไ์มใ่ช่เป็นการหาความสุข ตอ้งหาอยู่เรื่อยๆ แลว้พอหา

ไมไ่ดก้็ทกุข ์ก็เลยหยุดความอยากได ้พอหยุดความอยากทีจ่ะหาความสุขทางร่างกาย ใจ

ก็สงบ ใจก็เยน็ ใจก็อิ่มขึ้นมา ความอยากทาํใหใ้จหวิ พอทาํลายความอยากไปความหวิ

หายไป ความอยากก็โผลข่ึ้นมาแทน เหมอืนกบัความมดืกบัความสวา่ง มนัอยู่ทีเ่ดยีวกนั

ไมไ่ด ้ อยู่ทีพ่รอ้มกนัไมไ่ด ้ ถา้มนัสวา่งมนัก็ไม่มดื ถา้มนัมดืมนัก็ไมส่ว่าง ถา้มนัอิ่มมนัก็

ไมห่วิ ถา้มนัหวิมนัก็ไมอ่ิ่มใช่ไหม ถา้มนัอยากมนัก็หวิ ถา้มนัไมอ่ยากมนักไ็มห่วิ ก็อย่า

ไปอยากมนัเท่านัน้เอง ตรรกะงา่ยๆ อยากแลว้หวิก็อย่าไปอยากมนัส ิ อย่าไปอยากกนิ

อยากดืม่อยากฟงั ใหม้นัตายไป สูก้บัมนั ตอนทีสู่ก้นั มนัทรมาน ตอนทีม่นัอยากแลว้เรา

ไมท่าํตามความอยากน้ี โห มนัจะตายใหไ้ด ้ โหยหวน ใจน้ีโหยหวน ถา้โหยกาแฟ โหย

ละคร โหยอะไรต่างๆทีอ่ยาก ถา้ไมไ่ดท้าํตามความอยากน้ีมนัจะตายใหไ้ด ้ ถา้ยอมทน 

เอาสตสิมาธิเอาปญัญามาสูก้บัมนั ใจก็จะเฉยๆเป็นอเุบกขาได ้ ไมท่าํตามความอยากได ้

พอไมท่าํตามความอยาก ความอยากมนัก็หมดแรงไป พอความอยากหมดความหวิก็
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หมด ความอิ่มก็โผลข่ึ้นมา น่ีใจมนัไม่ไดอ้ิ่มดว้ยการไปกนิไปดื่มทางร่างกาย ใจมนัอิ่ม

ดว้ยการไมม่คีวามอยาก พอหยุดความอยากได ้ใจมนัก็อิ่มขึ้นมา  

ทกุวนัน้ีใจเราไมเ่คยอิ่มเลย เพราะอะไร เพราะมคีวามอยากตลอดเวลาน่ีแหละ มวีนัไหน

บา้งทีไ่มอ่ยาก ลองถามตวัเองดู ทีว่นัๆหน่ึงทาํน้ี ทาํดว้ยความอยากหรอืเปลา่ ทาํไมไม่

ฝืนมนั หยุดมนัส ิ ถงึบอกใหท้ดสอบงา่ยๆใหน้ัง่ ๖ ช ัว่โมงนัง่อยู่ทีเ่กา้อี้เฉยๆ ไมต่อ้งทาํ

อะไร ถา้มนัอยากจะทาํอะไร มนัอยากแลว้ ถงึจะไดเ้หน็โทษของความอยาก แลว้ถา้ฝืน

มนัไดใ้จมนัจะสงบไปเป็นข ัน้ๆ ข ัน้ ๖ ช ัว่โมงน้ีมนัก็จะสงบไป ความอยากทีจ่ะลกุไปทาํ

นู่นทาํน่ี ในทีสุ่ดมนัก็หมดแรงไป ต่อไปก็นัง่เฉยๆได ้ น่ีคอืวธิีทีเ่ราจะตอ้งปฏบิตักินั ตอ้ง

มาสรา้งกาํลงัใหก้บัใจ สรา้งใจใหม้พีละ ๕ โดยเฉพาะสตสิมาธิปญัญากบัวริยิะ ศรทัธาก็

คอืความเชื่อแน่วแน่ว่าทางของพระพทุธเจา้น้ี คาํสอนของพระพทุธเจา้น้ี เป็นทางที่

ถกูตอ้งทีสุ่ด ขอใหป้ฏบิตัติามใหไ้ดเ้ถดิ ๗ วนัก็ไดผ้ล พระพทุธเจา้รบัรองไว ้ ถา้เธอ

ปฏบิตัติามทีส่อนได ้ เจรญิสตไิดท้ ัง้วนัท ัง้คนือย่างต่อเน่ือง นัง่สมาธิจติก็รวม เวลาเกดิ

ความอยากก็ใชป้ญัญามาหยุดมนั เหน็วา่ความอยากนัน้พาไปหาความทกุข ์ เพราะสิง่ที่

อยากไดม้นัไมเ่ทีย่ง มนัไดม้าแลว้ไมช่า้ก็เร็วสกัวนัหน่ึงมนัก็ตอ้งจากเราไป พอจากไปเรา

ก็อา้งวา้งเปลา่เปลีย่วเดยีวดาย จติก็เหมอืนเดมิอยากเหมอืนเดมิ อยากขึ้นมาใหม ่ น่ีคอื

เรื่องของการทีเ่ราจะเลกิใชร่้างกาย เป็นเครื่องไมเ้ครื่องมอืเป็นทีอ่าศยัเป็นทีพ่ึง่ เพราะมนั

พึง่ไมไ่ด ้ ร่างกายน้ีก็ไมเ่ทีย่งเหมอืนกนั มนัเกดิแลว้ก็ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ทีท่กุขก์็

เพราะว่าพึง่มนัไมไ่ด ้ยงัอยากจะใหม้นัเป็นทีพ่ึง่อยู่ แต่มนัพึง่ไมไ่ดแ้ลว้ ก็เลยทกุขก์นั ไม่

สามารถใชร่้างกายไปหาความสุขต่างๆไดเ้หมอืนเมือ่ก่อน เหมอืนตอนทีร่่างกายยงัไมแ่ก่

ไมเ่จบ็ไมต่าย  

แต่ถา้เรามาฝึกเจรญิสตคิวบคุมความคดิ ควบคุมความคดิไดก้็ควบคุมความอยากได ้

เพยีงแต่วา่การควบคุมดว้ยสตน้ีิ มนัยงัไมท่าํใหค้วามอยากตายอย่างถาวร ทาํใหม้นัหยุด

ช ัว่คราวเวลามสีตพิทุโธๆ มนัก็จะไปคดิถงึขนมไมไ่ด ้คดิถงึละครไมไ่ด ้คิดถงึแฟนไมไ่ด ้

แต่พอหยุดพทุโธเมือ่ไหร่ปับ๊ไปเลย คดิถงึขนมเลยคดิถงึละครเลย คิดถงึคนโนน้คนน้ี 

พอคดิถงึเขาก็เกดิความอยากขึ้นมา พอเกดิความอยากก็เกดิความหวิ เกดิความ
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หงดุหงดิ เกดิความราํคาญใจอยู่ไมเ่ป็นสุขแลว้ ตอ้งไปทาํตามความอยาก เพือ่ทีจ่ะไดท้าํ

ใหค้วามหงดุหงดิราํคาญใจ ความเหงาความวา้เหวเ่ศรา้สรอ้ยหงอยเหงาหายไป เวลาอยู่

คนเดยีวเหงาใช่ไหม ก็ตอ้งไลนก์นัโทรหากนัถามสารทกุขสุ์ขดบิกนั พอไดร้บัรูเ้รื่องราว

เขาก็เพลนิ หาย หายจากความหงดุหงดิไปช ัว่คราว แลว้เดีย๋วก็เป็นอกี เดีย๋วคุยกนั

มากๆเดีย๋วก็ทะเลาะกนัเบือ่กนัอกี ไปหาความทกุขก์นัท ัง้ไปและไมไ่ดไ้ป อยู่ก็ทกุขไ์ปก็

ทกุข ์ เวลาคดิถงึใครก็ไปหาเขา ไปอยู่กบัเขาไดไ้มก่ี่วนัก็ทะเลาะกนัแลว้ คิดถงึลูกไปอยู่

กบัลูกไดไ้มก่ี่วนัเดีย๋วก็ทะเลาะกนัแลว้ ลูกมนัก็ราํคาญเรานะ เราก็ราํคาญมนั กลบับา้น 

บา้นใครบา้นมนั กลบัมาไดไ้มก่ี่วนัก็คดิถงึมนัอกี กลบัไปอกีแลว้ มนัก็เดง้ไปเดง้มาอยู่

อย่างน้ี ท่านบอกวา่จติเราเหมอืนลูกฟตุบอล หลวงตาบอกวา่จติของพวกเราน้ีเหมอืนลูก

ฟตุบอล ถกู ๒ ฝ่ายเตะไปเตะมา อยู่ตรงน้ีเขาก็เตะไปตรงโนน้ พอเตะไปตรงโนน้เขาก็

เตะกลบัมาตรงน้ี อยู่ตรงน้ีก็อยากไปหาลูก พอไปหาลูกเสร็จก็เบือ่กอ็ยากจะกลบับา้น 

อยู่ทีไ่หนมนัจะอยู่ไดไ้มน่านมนัจะเบือ่ พอมนัจาํเจมนัชนิชากบัอะไรสกัพกัหน่ึงมนัก็จะ

เบือ่ แลว้มนัก็จะคดิถงึบา้น บา้นทีเ่บือ่กก็ลายเป็นบา้นทีอ่ยากจะกลบัมา พอกลบัมาอยู่

บา้นสกัพกัก็เบือ่อกี กอ็ยากจะไปอกี น่ีจติทีไ่มส่งบเป็นอย่างน้ี ถา้จติทีส่งบแลว้มนัจะไม่ 

มนัจะเฉย มนัจะน่ิง มนัจะเป็นอเุบกขา เพยีงแต่วา่มนัยงัไมไ่ดใ้ชป้ญัญากาํจดัความ

อยาก  

เวลาทีจ่ติไมเ่ป็นอเุบกขาเมือ่ไหร่ ความอยากก็จะโผลข่ึ้นมา และพอมนัโผลข่ึ้นมาก็สูม้นั

ไมไ่ด ้ก็ไปทาํตามความอยาก หรอืถา้ไมเ่ช่นนัน้ก็เขา้ไปในสมาธิใหม ่มนัก็ยงัไมต่าย การ

เขา้ในสมาธิน้ีเป็นเพยีงแต่ไปกดมนัไว ้ เหมอืนหนิทบัหญา้ ถา้เราเอาหนิไปทบัหญา้ๆมนัก็

งอกขึ้นมาไมไ่ด ้ พอเราเอาหนิออกไปเดีย๋วหญา้มนัก็งอกขึ้นมาใหม ่ มนัไมต่าย เราไมไ่ด ้

ถอนรากของหญา้ ถา้เราตอ้งการใหห้ญา้น้ีมนัตายอย่างถาวร ไมต่อ้งใชห้นิทบัหญา้หรอก 

ถอนรากมนัขึ้นมาส ิถอนท ัง้รากถอนท ัง้โคนมนัขึ้นมา แลว้มนัจะตาย มนัจะไมโ่ผลข่ึ้นมา

อกี รากของความอยากกค็ือความหลง ทีค่ดิวา่การทาํตามความอยากเป็นความสุข พอ

เราอยากไดอ้ะไรเราทาํกนัเลยใช่ไหม อยากไปเทีย่วน้ีไปแลว้ อยากจะไปดูอะไรอยากจะ

ไปฟงัอะไรน้ีไปเลย เหน็ไหมคนทีไ่ปดูภาพยนตรก์นั ไปดูคอนเสริต์กนั คนทีไ่ปงานเลี้ยง

กนั ไปทาํไม ก็คดิวา่ไปแลว้มคีวามสุขกนั แต่มนัไมรู่ว้่าเป็นความสุขเดีย๋วเดยีว เป็น
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ความสุขแบบยาเสพตดิ มนัทาํใหต้ดิและทาํใหต้อ้งไปหามนัอยู่เรื่อยๆ แลว้ถา้เวลาไหน

หาไมไ่ดก้็กลายเป็นความทกุขไ์ป น่ีเหน็ดว้ยปญัญาว่ามนัเป็นทกุขไ์ม่ใช่เป็นสุข เพราะ

มนัเป็นความสขุชัว่คราว ไดม้าปุ๊ บกห็มดไปแลว้ ไปเทีย่วกลบัมาปับ๊มนัก็หายไป

หมดแลว้ จงึอยู่บา้นต่อไปไมก่ี่วนัก็อยากจะไปเทีย่วใหม ่ เพราะอยู่บา้นแลว้มนัไมม่อีะไร

ใหดู้ใหฟ้งัใหท้าํ มนัก็เหงามนัก็เบือ่ มนัก็ทกุข ์แต่ถา้เราฝืนไมไ่ปมนัอยากไปไมไ่ป ฝืนมนั 

อย่างบอกใหน้ัง่ ๖ ช ัว่โมงไปน้ี ฝืนไป อยา่ไปทาํตามความอยาก หยดุความอยาก ถา้

หยดุดว้ยการเขา้สมาธิตอนน้ีไม่เป็นไรแลว้ เพราะเราเขา้ดว้ยเหตผุล เราเขา้ดว้ยเรารูว้่า

เราเขา้เพื่อเราไม่ไปทาํตามความอยาก พอมนัอยากเรากอ็ยา่ไปทาํตามความอยาก 

ต่อไปความอยากมนักห็มดฤทธิ์ หมดกาํลงั แลว้มนักจ็ะไม่มารบกวนใจเราอกีต่อไป  

อย่างพระโสดาบนัน่ี ก็ละความอยากไมแ่ก่ไมเ่จบ็ไมต่ายได ้ ก็ไมต่อ้งทกุขก์บัเรื่องของ

ความแก่ความเจบ็ของร่างกาย พระสกทิาคามกี็ทาํใหค้วามอยากทีจ่ะเสพกามเบาบางลง

ไป จาก ๑๐๐ เหลอื ๕๐ เบาบางแต่ยงัมอียู่ ยงัไมห่มด อย่างบางเวลาก็ยงัอยาก เขา

เรยีกวา่เบือ่ๆอยากๆ บางเวลาก็เบือ่บางเวลาก็อยาก ถา้เป็นพระอนาคามน้ีีก็เบือ่

ตลอดเวลา เพราะเหน็ร่างกายทไีรก็เหน็เป็นซากศพ เหน็เป็นอาการ ๓๒ ไป เหน็ตบัไต

ไสพ้งุเหน็อะไรต่างๆไป ความอยากทีจ่ะไปเสพกามก็ไมม่ ี กามราคะก็ถกูปญัญาทาํลาย 

เพราะอยากทไีรก็อย่างน้ี เหมอืนกบัอยากขา้วอยากอาหาร ใหค้ดิถงึอจุจาระ อย่างน้ีมนัก็

กนิไมล่งเอง แต่ระวงันะมนัจะ เขาเรยีกวา่มนัเกนิ กินยามากเกนิไป อย่างทีห่ลวงตาเคย

เขยีนไวใ้นหนงัสอืวา่ มแีมช่คีนหน่ึง แกก็มปีญัหาเรื่องกนิน้ี ตดิอาหาร ก็เลยพจิารณา

อาหารความเป็นปฏกูิลของอาหาร เหน็อาหารเป็นอจุจาระไป จนกระท ัง่ทกุครัง้จะกนิ กนิ

ไมล่ง จนกระท ัง่ร่างกายผอมโซ กนิไมล่งจรงิๆ เวลาจะกนิมนัจะพจิารณาเป็นอุจจาระไป

ทกุท ี เลยตอ้งไปปรกึษากบัหลวงตา ถามวา่ทาํอย่างไรถงึจะแกป้ญัหาน้ีได ้ หลวงตาก็

บอกวา่ใหพ้จิารณาวา่มนัเป็นดนินํา้ลมไฟ ธาต ุ ๔ ร่างกายก็เป็นดนินํา้ลมไฟ ก็เราก็เตมิ

นํา้เตมิดนิใหก้บัร่างกายเพือ่ใหร่้างกายมนัอยู่ต่อไปได ้ ก็ใหก้นิแบบกนิยา แต่ไมใ่หก้นิ

แบบความอยาก อย่าไปดูรสชาตขิองมนั อย่าไปดูรูปของมนั ดูวา่มนัเป็นเพยีงธาต ุ ดืม่

นํา้ก็ดืม่นํา้เปลา่ไมต่อ้งมรีสมสีมีกีลิน่ กนิอาหารก็กินแบบจดืๆชดืๆไป ไมต่อ้งไปปรุงแต่ง

รสใหม้นัเอร็ดอร่อย คลกุมนัเขา้ไป ถา้มนัเป็นธาตกุ็มนัเหมอืนกนัหมดนะ จะเป็นแกงจดื
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หรอืแกงเผด็ ขนมเค็กหรอือะไร ปนมนั เดีย๋วมนัก็ไปรวมกนัในทอ้งไมใ่ช่เหรอ ก่อนจะ

รวมกนัในทอ้งก็ใหม้นัรวมกนัในชามน่ีแหละ คนมนัเขา้ไป เรยีกวา่กนิแบบกนิเป็นธาตุ

เตมิธาต ุ อย่างน้ีก็จะทาํใหป้ญัหาเรื่องของการอยากจะกนิอาหารน้ีหมดไป เพราะถา้มนั

อยากก็คดิถงึความเป็นอจุจาระมนัก็หายอยาก แต่เวลาจะกนิก็อย่าไปคดิ คิดวา่มนัเป็น

ธาต ุ คดิวา่เป็นยา เอามาคลกุกนัเหมอืนเราคลกุ แลว้ทาํไมสุนขัมนักนิได ้ อาหารน้ีคลกุ

ใหม้นัน้ีมนักนิอย่างเอร็ดอร่อย  

น่ีเราตอ้งตดัความอยากตา่งๆดว้ยปญัญา ถา้ไม่ไดเ้ป็นปญัญามนัไม่หาย เขา้สมาธิเวลา

หวิขา้วเขา้ไปในสมาธิมนัก็อิ่ม พอออกมามาคดิถงึพซิซ่าปับ๊มนัก็หวิขึ้นมาเลย คดิถงึขนม

อะไรมนัก็หวิ แต่ถา้คดิวา่มนัเดีย๋วก็กลายเป็นอจุจาระไปมนัก็หายหวิ หยุดหวิได ้ แต่ถา้

รูจ้กัใชย้า ตอ้งกนิยาใหม้นัถกูเวลา กนิตอนทีม่นัอยาก พจิารณาตอนทีม่นัอยาก เวลามนั

ไมอ่ยากไมต่อ้งไปพจิารณา เวลาถงึเวลากนิก็กนิไปตามปกต ิ ไมต่อ้งไปพจิารณา แต่ถา้

จะกนิแบบวนัน้ีตอ้งเอาใหเ้ต็มที ่ อย่างน้ีตอ้งพจิารณาแลว้ วนัน้ีจะกนิใหเ้อร็ดอร่อยเลย

อย่างน้ีตอ้งพจิารณา แต่ถา้กนิธรรมดากนิแบบกนิยาก็ไมต่อ้งพจิารณาอะไร ถงึเวลาตอ้ง

เตมิธาตใุหก้บัมนั เหมอืนกบัรถนํา้มนัหมดก็เตมิใหม้นั ไมต่อ้งไปเลอืกปัม้หรอกปัม้ไหน

มนัก็นํา้มนัเหมอืนกนั ไม่ตอ้งไปดูโฆษณาทีเ่ขาโฆษณาวา่นํา้มนัปัม๊น้ีดกีวา่ปัม๊นูน้ นัน่มนั

กเิลสหลอก น่ีมนัตอ้งใชป้ญัญามนัถงึจะถอนรากถอนโคนของความอยากได ้ เพราะ

ความหลง ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็วา่มนัเป็นสุข ความจรงิมนัเป็นทกุข ์ เหน็ร่างกายก็

คดิวา่มนัสวย ความจรงิมนัไมส่วย เหน็อาหารก็น่ากนิ ความจรงิมนัไม่น่ากนิ ตอ้งแกม้นั

ดว้ยปญัญามนัถงึจะหายอย่างถาวรหายขาด แลว้ความอยากมนัจะไมโ่ผล ่ ถา้ยงัโผล่

ข้ึนมาเรากใ็ชว้ิธีน้ีแกม้นัไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมนักห็มดฤทธิ์ไป ถา้ไม่มีความอยากแลว้กอ็ิม่

ตลอดสบายไปตลอด รา่งกายจะเป็นอะไรกไ็ม่เดือดรอ้น รา่งกายจะแกจ่ะเจบ็จะตายก็

ไม่เป็นปญัหาอะไร ถา้เลี้ยงมนัไดก้เ็ลี้ยงไป รกัษาไดก้ร็กัษาไป ถา้ไม่ไดก้ช่็วยไม่ไดก้็

ปลอ่ยมนัไป  

น่ีคอืเรื่องของร่างกายทีพ่วกเราตอ้งมามอียู่เรื่อยๆ เพราะเราไปยดึเพราะเราไปใชม้นัเป็น

เครื่องมอืหาความสุขกนั เพราะเราไม่มพีละ ๕ ไมม่ศีรทัธา ไมม่วีริยิะ ไมม่สีต ิไมม่สีมาธิ 
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ไมม่ปีญัญาทีม่กีาํลงัทีแ่ก่กลา้ ทีส่ามารถทาํจติใหร้วมใหเ้ป็นหน่ึงได ้ ใหส้งบใหเ้ป็น

อเุบกขาได ้ถา้เรามพีละ ๕ น้ี เราจะสามารถทาํจติใหร้วมเป็นหน่ึงได ้เมือ่รวมเป็นหน่ึงได ้

แลว้จติก็ปลอ่ยวางทกุอย่างได ้ ปลอ่ยวางคนนัน้คนน้ีได ้ ปลอ่ยวางลาภยศสรรเสรญิได ้

ปลอ่ยวางรูปเสยีงกลิน่รสได ้ปลอ่ยวางร่างกายได ้ ปลอ่ยทกุอย่างไดห้มด ไมต่อ้งมอีะไร

ใหค้วามสุข เพราะมคีวามสุขทีเ่กดิจากความสงบ ความสงบทีเ่กดิจากการทาํลายความ

อยากดว้ยปญัญา ความอยากน้ีตอ้งทาํลายดว้ยปญัญาถงึจะตาย ถา้ใชส้ตใิชส้มาธิมนั

เพยีงแต่กดมนัไว ้ ทน้ีีมนัจะใชป้ญัญาไดม้นัตอ้งสตสิมาธิก่อน ถา้มปีญัญาแต่ไมม่กีาํลงั 

กเิลสมนัก็แหกคอกได ้ บอกวา่มนัเป็นอจุจาระบางทกูีจะกนินะมงึจะทาํไม ใช่ไหม แต่ถา้

มสีตมิอีเุบกขามสีมาธิมนัก็จะไมก่นิ มนัไมเ่ดอืดรอ้นมนัไมห่วินะ จติมนัไมห่วิอยู่แลว้ถา้

มนัมอีเุบกขา แต่ถา้ไมม่อีเุบกขาอนัน้ีมนัหวิมนัหนา้มดื คลา้ยๆคนทีต่ดิยาเสพตดิเขายงั

ตอ้งเสพกนัอยู่ เวลามนัหนา้มดืแลว้มนัทกุขม์ากมนัทรมานมาก มนัสูค้วามอยากไมไ่หว 

สูค้วามทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากไมไ่หว มนัก็เลยตอ้งไปทาํตามความอยาก แต่ถา้มนัมี

อเุบกขาน่ีมนัมคีวามสุข มนัไมท่กุขไ์มเ่ดอืดรอ้นกบัความอยาก อาจจะมบีา้งตามนิสยั

เดมิตามความอยากเดมิ ทีเ่วลามนัโผลข่ึ้นมา เวลาเกดิความอยากขึ้นมา อเุบกขาก็ถกู

เขีย่ออกไป ถา้เราตอ้งการอเุบกขากลบัเราก็ตอ้งดนัใหค้วามอยากหายไป ตอนนัน้เราก็

ตอ้งใชก้าํลงับา้งถงึจะสูก้บัมนัได ้ ใชป้ญัญาถา้เหน็วา่มนัเป็นอจุจาระน้ีมนัถอนออกมาเลย 

หรอืเหน็วา่มนัเป็นซากศพน้ีมนัก็จะถอยออกมา ใช่ไหม ถา้เกดิแฟนเราตายแลว้เราจะ

เก็บเขาไวใ้นบา้น แลว้คนืน้ีจะนอนกบัเขาไหม อา้วเวลามลีมหายใจน้ีอยู่ดว้ยกนัได ้ พอ

ไมม่ลีมหายใจน่ีมนัก็ยงัคน ร่างกายอนัเดมิอยู่ มนัก็ยงัไมเ่น่าไมเ่หมน็อะไรน่ี ก็ทาํไมไม่

คดิวา่ สมมตวิา่เขาไมม่ลีมหายใจแลว้ จะไดข้ออนุญาตนอนคนละหอ้งกนั คนืน้ีขอแยก

นอนกนัคนละหอ้งกนั หาหมอนขา้งแทน เหมอืนคนปฏบิตั ิ มคีนถอืศีล ๘ คนหน่ึงถาม

วา่ ใชห้มอนขา้งไดห้รอืเปลา่  

ตอนน้ีเราตอ้งมาสรา้งศรทัธากนันะ พยายามฟงัเทศนฟ์งัธรรมอ่านหนงัสอืธรรมะอยู่

บ่อยๆ มธีรรมะอยู่ใกลเ้คยีงตลอดเวลา วนัละช ัว่โมงก็ด ีฟงัไปวนัละช ัว่โมง ฟงัไปเรื่อยๆ 

เดีย๋ววนัหน่ึงมนัจะเกดิความฉุกคดิขึ้นมาเอง เมือ่ไหร่จะปฏบิตัเิสยีท ีตอนเราเริ่มตน้เราก็

อ่านหนงัสอือยู่หลายอาทติย ์พอวนัหน่ึงก็เมือ่ไหรจะปฏบิตัเิสยีท ีพอถามตวัเองปับ๊นัง่ลง
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ตอนนัน้เลย วางหนงัสอืแลว้ก็นัง่หลบัตา ดูลมหายใจเลย รูแ้ลว้น่ีวธิีจะปฏบิตัทิาํยงัไง

แลว้ทาํไมไมป่ฏบิตัเิสยีท ีพอนัง่จรงิๆมสีตจิรงิๆ มนัก็สงบได ้อาจจะไมส่งบเต็มที ่แต่มนั

ก็เหน็ความแตกต่าง เวลาทีไ่มน่ ัง่กบัเวลานัง่มนัต่างกนั มนัก็เลยยิ่งทาํใหเ้กดิศรทัธายิ่ง

เกดิความเพยีรขึ้นมา ยิ่งอยากจะนัง่ใหม้ากขึ้น ทาํงานอยู่ก็เลยลาออกไดเ้ลย เอาเวลามา

นัง่ดกีวา่ มาหาความสุขทางใจดกีวา่ ดกีวา่ไปหาเงนิเพือ่ไปซื้อความสุขทางร่างกายทีเ่ป็น

เหมอืนยาเสพตดิ เสพเท่าไหร่ก็ไมพ่อ มเีงนิเท่าไหร่ก็ไมพ่อใช ้เพราะมนัมขีองใหซ้ื้อใหใ้ช ้

อยู่เยอะแยะไปหมด  

พยายาม ตอ้งเริ่มตน้ทีก่ารศึกษาการฟงัเทศนฟ์งัธรรม แลว้พอถงึจดุหน่ึงมนัจะไปปฏบิตัิ

เอง พอปฏบิตัแิลว้มนัก็จะไดเ้หน็ผลไปตามลาํดบั กาํลงัทีอ่ยากจะปฏบิตัคิวามเพยีรก็จะ

มมีากขึ้นมากขึ้นไป เมือ่เพยีรมากขึ้นผลก็จะมากขึ้นมากขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ เดีย๋วมนัก็ได ้

เต็ม ๑๐๐ เอง แลว้ก็จะทาํใหง้านทีเ่ราตอ้งทาํสาํเร็จลลุว่งไปได ้เปลีย่นวธิีหาความสุขจาก

การใชร่้างกายมาใชธ้รรมะแทน แทนทีจ่ะพึง่ร่างกายเป็นสรณะเราก็มาพึง่ธรรมเป็นสรณะ 

ธมัมงั สรณงั คจัฉาม ิพึง่ศรทัธา พึง่วริยิะ พึง่สต ิพึง่สมาธิ พึง่ปญัญา ถา้เรามธีรรมะอยู่

ในใจแลว้เราก็จะถงึความสุข เราก็ไมต่อ้งพึง่ร่างกาย เราก็ไมต่อ้งทกุขก์บัร่างกาย ร่างกาย

จะแก่จะเจบ็จะตายก็ไมเ่ดอืดรอ้น แลว้ก็ไมก่ลบัมามร่ีางกายใหม ่สบาย นิพพานงั ปรมงั 

สุขงั สบาย บรมสุขคอืความสบายใจทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ด ทีเ่กดิจากการสรา้งธรรมะ คอืศรทัธา

วริยิะสตสิมาธิปญัญาขึ้นมา ดูในตวัเรา ดูว่าตอนน้ีเรามศีรทัธามากเท่าไหร่ มวีริยิะมาก

เท่าไหร่ เรายงัตอ้งเพิม่ไหม เพิม่ก็ตอ้งทาํไป มสีตไิดอ้ย่างต่อเน่ืองไหม ใจเรา สตดิงึใจ

เราไวใ้หอ้ยู่ ไมใ่หไ้ปไหนไดห้รอืเปลา่ หรอืยงัไหลไปตามเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ ลองนัง่พทุโธ

ดูสกั ๑๐ นาทดูีสจิะอยู่กบัพทุโธไดห้รอืเปลา่ ถา้อยู่กบัพทุโธได ้ ๑๐ นาทจีติก็รวมได ้

ของคุณแมช่แีกว้น้ีตอนทีแ่กหดันัง่ใหม่ๆ คร ัง้แรกแกนัง่ ๕ นาทจีติก็รวม เพราะแกเชื่อ

หลวงปู่ ศรทัธาในหลวงปู่ คาํสอนของหลวงปู่ใหพ้ทุโธอย่างเดยีว แกก็นัง่หลบัตาพทุ

โธๆๆของแกไป จติก็รวมลงเลย แค่น้ีเองแค่ ๕ นาทเีท่านัน้เอง ลองดูซพิทุโธ ๕ นาท ีไม่

ไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีได ้แลว้ก็จะนาํไปสู่สมาธิ นาํไปสู่ปญัญาตามลาํดบัต่อไป  

เป็นไง ฟงัแลว้งา่ยๆนะ (โยม ยากเจา้ค่ะ) มนัยากตรงไหน ยากตรงทีไ่มท่าํ 
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ถาม จะสวดใหลู้กสาวเขา แบบวา่เวลาเขาหมดอายุ  

ตอบ หมดเมือ่ไหร่ หมดก็ตายแลว้นะส ิ น่ียงัไมห่มดหรอก ยงัหายใจอยู่ไมห่มดหรอก 

เวลาหมดก็ต่อไมไ่ด ้ สวดยงัไงก็ต่อไมไ่ด ้ ไมต่อ้งสวดหรอก สวดก็ไมห่ายหรอก 

มนัไมไ่ดอ้ยู่ทีส่วดหรอืไม่สวดหรอก มนัอยู่ทีบ่ญุหรอืทีก่รรม ถา้บญุยงัมอียู่มนัก็

ไมต่าย ถา้บญุหมดมนัก็ตาย บญุกรรม ฉะนัน้อย่าไปกงัวลกบัมนั คนเราทุกคน

มนัมวีนัตายดว้ยกนัทกุคน ถงึเวลาไมม่ใีครมายบัย ัง้ได ้ แมแ้ต่พระพทุธเจา้ยงั

ยบัย ัง้ความตายของท่านไมไ่ดเ้ลย แลว้ท่านจะมาสวดใหค้นอื่นไมต่ายไดอ้ย่างไร 

ไมม่หีรอก ทาํไมไ่ด ้ ถกูเขาหลอกมา ทีน่ี่ไมเ่คยประกาศวา่จะสวดใหไ้มต่าย ไม่

เคยม ีนะ ถา้สวดไดเ้ราก็สบายเลยส ิสวดใหต้วัเราก่อน จะไดไ้ม่ตอ้งตาย ใช่ไหม 

ใชเ้หตผุล เราพดูกนัดว้ยเหตดุว้ยผล ถา้สวดใหไ้มต่ายไดก้็ไมอ่ยู่กนัลน้โลกหรอื 

แลว้อยู่กนัลน้โลกมนัดหีรอื ขา้วก็ไมพ่อกนิ เดีย๋วก็ตกีนัแย่งกนั  

ถาม คอืเขาบอกเขาขอใหพ้ระอาจารยส์วดใหเ้ฉยๆ 

ตอบ เขาไมเ่ขา้ใจ เขาไม่รู ้เขาก็พดูไปตามประสา คอืโยนภาระใหค้นอื่นไป เขาทาํไมไ่ด ้

ก็โยนใหห้ลวงพอ่ ไปหาหลวงพอ่ (เสยีงโยม พระบา้นอาจจะสวดค่ะ อย่างน้ีเป็น

กจิกรรมพระบา้น ไม่ใช่พระป่า) มนิีทานในสมยัพทุธกาลก็มแีมม่ลูีกอ่อน ลูก

อ่อนตายไปรอ้งห่มรอ้งไหก้อดศพลูก อยากใหลู้กฟ้ืน ไมย่อมเอาไปฝงัไมย่อมเอา

ไปเผา ชาวบา้นเหน็ก็สงสาร บอกใหไ้ปหาพระพทุธเจา้ เดีย๋วพระพทุธเจา้จะสวด

ใหฟ้ื้นขึ้นมา ดใีจ รบีอุม้ศพลูกไปหาพระพทุธเจา้ กราบพระพทุธเจา้ ขอใหช่้วย

สวดใหลู้กหายหน่อย พระพทุธเจา้บอกไดเ้ดีย๋วไปหาเมลด็ผกักาดมาสกักาํมอื

หน่ึง แต่เมลด็ผกักาดน้ีจะตอ้งเอามาจากบา้นทีไ่มม่คีนตายนะ บา้นไหนทีม่คีน

ตายใชไ้มไ่ดน้ะ ก็ดใีจ รบีกลบัไปบา้นไปหมูบ่า้นไปเคาะประตูบา้นของคนใน

หมูบ่า้น เคาะไปบา้นไหนบา้นไหนทีม่เีมลด็ผกักาดก็มคีนตาย ทกุบา้นมนัตอ้งมี

ญาตพิีน่อ้งแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายกนั ไมพ่ีป้่านา้อาก็ปู่ย่าตายาย ไมง่ ัน้ก็

ลูกหลาน ไปบา้นไหนทีม่เีมลด็ผกักาดก็ถามวา่มไีหม บอกม ี แลว้มคีนตายไหม 

ม ีบา้นไหนก็ม ีเลยเหน็ความจรงิว่า ออ้ ความตายน้ีไมไ่ดอ้ยู่แต่ทีลู่กเขาคนเดยีว 
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คนตายมอียู่ทกุแห่งทกุหน เพยีงแต่ต่างเวลาเท่านัน้เอง ก็เลยหายเศรา้โศก หาย

ทกุข ์ เพราะยอมรบัความจรงิได ้ ปญัญาไง น่ีปญัญา ปญัญาเหน็ความจรงิ เหน็

วา่ไมเ่ทีย่ง ความอยากใหม้นัเทีย่งก็หายไป เพราะมนัเป็นไปไมไ่ด ้ความอยากให ้

มนัเทีย่ง ความอยากใหม้นัไมต่ายมนัทาํใหเ้ราทกุข ์พอเหน็วา่มนัตอ้งตายดว้ยกนั

ทกุคนมนัก็เลยยอมรบัความจรงิ พอยอมรบัความจรงิมนัก็หายทกุข ์ 

หายหรอืยงั ยิ้มไดแ้ลว้น่ี ยิ้มไดแ้สดงว่าหายแลว้ อย่าไปทกุขก์บัมนัเลย ไม่เกดิ

ประโยชนอ์ะไร ความตายน้ีไมม่ใีครหา้มมนัได ้ ตอ้งตายดว้ยกนัทกุคน ถา้ไม่

อยากตายกอ็ย่ามาเกดิ ถา้ไมอ่ยากเกดิก็ไปบวชชกีนั การบวชชคีอืการหยุดการ

เกดิ รูไ้หม บวชชบีวชพระน้ีเป็นการหยุดการมาเกิด ไมม่าเกดิก็ไมม่วีนัตาย น่ี

บอกทางใหน้ะ เอาหนงัสอืซดีไีปอ่าน จะไดหู้ตาสวา่ง แลว้จะหายทกุข ์

ถาม ทีท่าํๆมา ก็มกีารดดัแปลงสถานทีน่ ัง่ วธิีน ัง่ คอืมนัตอ้งแบบทลีะนิดทลีะหน่อย 

รูส้กึทกุคนก็คงเหมอืนกนั ถา้นัง่อย่างน้ีแลว้มนัไมไ่ดเ้อาไหนเลย แต่น่ีก็รูส้กึจะ

เขา้ท่าแลว้ หมายถงึวา่เราปรบัดูวา่ ถา้นัง่ นัง่ไปขนาดแป๊บเดีย๋ว ถา้นัง่แบบมี

คุณภาพนะ มคุีณภาพแบบมนัเขา้ไปลกึมากอะไรอย่างน้ี อย่างน้ีด ีแลว้ถา้เผื่อวนั

ไหนถา้นัง่แลว้ นัง่อกีแลว้มนัก็ยงัฟุ้ งไปโนน้ฟุ้ งไปน่ี ก็ลุกขึ้นเลย เลกิเลยแลว้ไป

ทาํ เดนิไปเดนิมาอะไรอย่างน้ี  

ตอบ ไปเจรญิสตก่ิอน 

ถาม แต่วนัน้ีได ้ ไดม้ากเลยค่ะ จากทีท่่านเทศนเ์รื่องอนิทรยี ์ เรื่องซุปเปอรวู์แมน 

(เปลีย่นนํา้มนั ๙๑ เป็น ๙๕) ถอืวา่เวลาเรานัง่น่ี เราก็ตอ้งมคีวามเพยีรอย่างแรง

กลา้เลย มองไปรอบๆบา้นน่ี มนัมอีะไรนุ่มๆ หมอนองิมนัก็นุ่มนะ ของในตูเ้ยน็

มนัก็ แต่วา่มนัก็เน่าไปเพราะเรากนิไมท่นั อะไรอย่างน้ี ก็ออกไปขา้งนอก

เหมอืนกนั ของดีๆ ท ัง้น ัน้ ทน้ีีเราก็ตอ้งหยุด หมายถงึวา่ ดูอร่อยนะ ทน้ีีทีท่่าน

อาจารยบ์อกวา่ มคีนทีแ่บบวา่ทาํเกนินะ ทาํเกนิแบบเหน็อะไรเป็นอจุจาระหมด 

อย่างนัน้ก็เกนิไป แต่วา่ถา้เผือ่เราดูแบบทีห่ลวงตาบวัแกใ้ห ้ วา่อย่าไปทาํอย่างนัน้ 
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ใหแ้กเ้ป็นดูใหม้นัเป็นธาตดุนินํา้ลมไฟ อนัน้ีแหละมนัแกป้ญัหาของโยมเลย 

เพราะว่า พอเหน็เคก้สวยๆ ไอตมิอร่อยน่ีนะ มนัหยุดไมไ่ด ้ ขนาดมนัเลยเทีย่ง

แลว้มนัยงัเอาหน่อยนะ ทน้ีีจะเปลีย่นแลว้ค่ะ เพราะท่านอาจารยแ์นะนาํ มนัแค่

ดนินํา้ลมไฟ แลว้ก็เดนิจากไป อนัน้ีแบบดมีาก คราวน้ีมนัช่วยพฒันาการทาํ

สมาธิ แลว้ก็การเป็นอยู่ช ัว่โมงทีเ่หลอือยู่น้ี ทีม่นัไมอ่ยู่ในสมาธิ ตอ้งใชป้ญัญา 

ตอบ ตอ้งใชป้ญัญา เวลาเกดิความอยาก วา่มนัไมเ่ทีย่ง วา่มนัทกุข ์วา่มนัเป็นขยะ มนั

เป็นของน่าเกลยีดน่ากลวั ตอ้งเหน็ตอนจบของมนั เราชอบไปเหน็ตอนตน้ของมนั 

ตอนตน้มนัก็สวยงาม ดอกไมเ้วลามนับานมนัสวย เราไมดู่ตอนทีม่นัเฉาแลว้ ใน

เมือ่มนัเฉาไปเสยีเงนิซื้อมาทาํไม ซื้อมา ๒ วนัก็เฉาแลว้ เสยีเงนิไปเปลา่ๆ ซื้อ

แบบพลาสตกิดกีวา่ ไม่เฉา (อนันัน้มนัหลอกลวงค่ะ) อา้วมนัก็ดนินํา้ลมไฟ

เหมอืนกนั  

ถาม แต่โยมชอบคดิวา่โชคดนีะคะ ตอนทีก่ลบัมาจากองักฤษ คอืวา่ห่วงแม ่ วา่ถา้เผือ่

แมต่ายไปแลว้เราไม่ไดอ้ยู่น่ี มนัจะไม่ด ี เพราะเรารกัแมม่าก ก็ประกาศวา่ ฉนั 

๖๐ ฉนัจะกลบับา้นแลว้ มาดูแมม่ ัง่แลว้ก็มาหาอาจารยท์ีส่อนเราได ้ แมก่็งอมลง

ไปทกุวนัๆ แลว้ก็ไปเยี่ยมแมท่ีอ่ยู่อกีบา้นหน่ึง เพราะเรามแีมซ่ึง่อายุ ๙๔ มนั

เกอืบเท่ามนัเกอืบเหมอืนกนัเลยนะ ดูหนา้แมก่บัเรา ไหนถ่ายรูปส ิ โหใกลเ้คยีง 

อะไรอย่างน้ี จนท่านสิ้น คอืไมค่ดิว่าท่านจะไปเร็วขนาดนัน้แต่วา่พีเ่ตอืนมาแลว้ 

ท่านก็นอนตายเหมอืนคนตายธรรมดา ผอมๆ ก็เท่าลูกแต่วา่ผอมมาก มแีต่

กระดูก เหมอืนคนนอนหลบัธรรมดาน่ี ก็ไปจบัแม ่ เยน็เฉียบเลยนะแต่ยงันุ่มอยู่ 

เพราะว่า ๓ ทุ่มกบั ๓ โมงเชา้มนัแค่ ๑๒ ช ัว่โมง ก็ไดไ้ปดูแม ่เอาพวงมาลยัไปใส่

มอืแมอ่ะไรอย่างน้ี ก็มคีวามรูส้กึว่า ออ๋ น้ีคอืสภาพทีเ่ราจะเป็นในวนัขา้งหนา้ 

เตรยีมตายไว ้ แลว้ไมม่คีวามรูส้กึเสยีใจรอ้งไหอ้ะไรเลย ดใีจทีแ่มไ่ดไ้ปอย่างสงบ 

ก็ถอืวา่โชคดนีะคะ ไดไ้ปจบัศพแมร่อจนกระท ัง่สปัเหร่อเขามา เป็นการฝึกใหค้ดิ

วา่ ออ๋ มนัก็ตายทกุคน แมข่องแมข่องแมเ่ขาก็เป็นกนัทกุคน เป็นอย่างน้ี 

ตอบ อนิจจงั วตสงัขารา เราจะไดป้ลงได ้แลว้ก็ไมท่กุขก์บัมนั ไมก่ลวั ด ี
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ถาม เวลาทีเ่ราสวดมนต ์ตามองตวัหนงัสอื ปากก็จะสวดมนต ์เราต ัง้ใจสวดมนตแ์ต่ใจ

กลบัไมไ่ดจ้ดจ่ออยู่กบัการสวดมนต ์ เผลอไปคดิเรื่องอื่นเป็นช่วงๆ ตอ้งแกไ้ข

อย่างไรดคีะ 

ตอบ ก็ตอ้งฝึกสตอิยู่เรื่อยๆ วธิีหน่ึงก็คอืหดัท่องก็ได ้ อย่าไปเปิดหนงัสอือ่าน ท่องมนั

เลย ท่องแลว้ก็ทอ่งมนัไปในใจท ัง้วนั แลว้มนัก็จะอยู่กบัการสวดมนตไ์ด ้ ถา้เรา

เปิดหนงัสอืแลว้มาสวด แสดงวา่เราไมม่สีตจิดจาํมนัเลย พอมาเปิดอ่านไดส้อง

สามคาํมนัก็ไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีแทน วธิีหน่ึงทีจ่ะทาํใหเ้ราสวดแบบไมค่ดิอะไร 

ก็หดัท่องเสยี เวลาท่องน้ีตอ้งมสีตคิอยควบคุมใจ ใหอ้ยู่กบับททีเ่ราจะท่อง และ

จะตอ้งจดตอ้งจาํ ฉะนัน้การหดัสวดมนตน้ี์ตอ้งสวดแบบไมต่อ้งเปิดหนงัสอื ถา้

เปิดหนงัสอืน้ีมนัใชไ้มไ่ด ้มนัตอ้งสวดแบบไมต่อ้งเปิดหนงัสอื เหมอืนพทุโธน้ี ถา้

เราตอ้งเปิดหนงัสอืทอ่งพทุโธๆน้ี เดีย๋วเกดิถา้ไมม่แีสงก็ดูไมไ่ดแ้ลว้ ฉะนัน้ถา้

อยากจะใหส้วดไดไ้ม่คดิอะไรก็ท่องมนัดกีวา่ แลว้ก็ท่องไปท ัง้วนั ถา้ไมม่คีวาม

จาํเป็นจะตอ้งคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีก็ท่องมนัไปท ัง้วนั ลมืตาขึ้นมาก็สวดอติปิิโส อะ

ระหงัสมัมา สวากขาโตไป อาบนํา้ก็อติปิิโสฯไป กนิขา้วก็อติปิิโสฯไป แต่งเน้ือ

แต่งตวัก็อติปิิโสฯไป เดนิทางไปทาํงานก็อติปิิโสฯไป สวดไป ไมต่อ้งไปสนใจกบั

เรื่องของคนอื่น นอกจากเรื่องทีม่นัเกี่ยวกบัเรา เช่นเดนิไปก็ตอ้งดูทางดูถนน ขบั

รถก็ตอ้งดูถนนดว้ย ไมใ่ช่สวดอย่างเดยีวนะ 

ถาม กรรมฐานนัง่แลว้ช่วยรกัษาโรคกรรมเวรไดบ้า้งไหมคะ 

ตอบ มนัก็จะทาํใหใ้หเ้ราหยุดทาํกรรมทาํเวรนัน่เอง เวลานัง่ใจสงบใจมคีวามสุขก็ไม่

ตอ้งไปสรา้งเวรสรา้งกรรมกนั คนทีส่รา้งเวรสรา้งกรรมก็เพราะวา่ใจไม่สงบ ใจหวิ

อยากไดส้ิง่น ัน้สิง่น้ี ก็เลยไปขโมยขา้วของเงนิทองของคนอื่น ก็เลยไปสรา้งเวร

สรา้งกรรม ถา้มคีวามสงบมคีวามสุขมนัมคีวามอิ่ม มนัก็ไมอ่ยากจะไดอ้ะไร มนั

ก็ไมต่อ้งไปขโมยเงนิใคร ไมต่อ้งไปแย่งสามแีย่งภรรยาของคนอื่นเขา  
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ถาม ปกตหินูจะตื่นขึ้นมานัง่สมาธิตอนประมาณเทีย่งคนื เพราะตอ้งรอใหลู้กๆหลบั 

เมือ่คนืหลงัจากนัง่สมาธิประมาณตหีน่ึงครึ่ง ก็มานอนต่อขณะนอนก็ยงับรกิรรม

พทุโธต่อ ทกุทกี็จะบรกิรรมจนหลบั แต่เมือ่คนืรูส้กึวา่หลบัยากจงั แต่ก็ไมไ่ดค้ดิ

ฟุ้ งซ่านอะไรก็บรกิรรมไปเรื่อยๆ แต่พอประมาณต ี๔ จะลกุขึ้น ปรากฏวา่ร่างกาย

กาํลงัหลบัอยู่ มคีวามรูส้กึวา่ตอ้งใชก้าํลงัจติบงัคบั ใหร่้างกายลกุขึ้นพอสมควร 

กราบเรยีนถามวา่ เกดิขึ้นจากอะไรคะแลว้ตอ้งแกไ้ขอย่างไรคะ 

ตอบ ก็ไมต่อ้งแกไ้ขอะไร บางทร่ีางกายมนัเหน่ือย เวลาจะหลบัมนัไมห่ลบั เพราะจติไม่

หลบั แลว้พอเวลาร่างกายมนัหลบัมนัหลบัไมพ่อจติตื่นก่อนร่างกาย มนัก็จะลาก

ร่างกายขึ้นมา ร่างกายมนัก็ไมอ่ยากจะลกุตาม บางทเีรารูส้กึนอนอิ่มไมพ่อใช่ไหม 

พอตื่นขึ้นมามนัจะรูส้กึโซเซไมอ่ิ่มไมส่ดชื่นอะไรอย่างน้ี ก็พยายามจดัเวลาให ้

ถกูตอ้ง นอนใหม้นัเป็นเวลา ถา้นอนผดิเวลาเดีย๋วก็มปีญัหาได ้ 

ถาม เคยไดย้นิคนบอกวา่ การทาํบญุสงัฆทานทาํบญุผา้ป่าจะไดบ้ญุในอนาคต แต่การ

ทาํบญุตกับาตรจะไดบ้ญุวนัพรุ่งน้ีเลย จรงิหรอืไม่ครบั และการทาํทานกบัสุนขัจร

จดัไดบ้ญุแบบไหนครบั 

ตอบ บญุทีพ่ดูถงึน้ีเหมอืนกนัหมด มนัไดผ้ล ๒ รูปแบบ ไดป้จัจบุนัทนัทเีลย พอทาํ

ปุ๊ บก็ไดผ้ลเลย คอืมคีวามสุขใจมคีวามสบายใจ อนัน้ีไมว่่าจะใส่บาตรจะถวาย

ผา้ป่าสงัฆทาน ปลอ่ยนกปลอ่ยปลา เลี้ยงขา้วหมาอะไรอย่างน้ี ทาํไปแลว้เราได ้

เสยีสละ ไดบ้รจิาคเงนิทองสมบตัขิา้วของของเราใหก้บัผูอ้ื่นไป ใจเราจะมี

ความสุขขึ้นมา ทนัทเีลย แลว้เงนิทองหรอืขา้วของทีเ่ราทาํน้ีก็เหมอืนกบัเราไป

ฝากไวใ้นธนาคารบญุ แลว้ชาตหินา้เรากลบัมาเกดิใหมเ่ราก็จะไปเบกิเอามาใชไ้ด ้

ฉะนัน้ทาํไดเ้หมอืนกนั จะทาํในรูปแบบไหนก็ได ้ เพยีงแต่ใหใ้ชป้ญัญาดูความ

จาํเป็นเท่านัน้เอง ทีไ่หนเขาขาดแคลนก็ไปทาํทีน่ ัน่ ทีม่นัเต็มมนัลน้ไปทาํมนัก็

ไมไ่ดป้ระโยชน ์นอกจากวา่ของทีเ่ราไปทาํทีเ่ขาลน้แลว้ เขาเอาไปทาํต่อก็ไมเ่ป็นไร 

บางทเีราก็ไมม่ ัน่ใจไปทาํทีท่ีไ่มม่คีนไปทาํ เพราะวา่กลวัวา่เดีย๋วจะเป็นพวก

มจิฉาชพีเราก็ไมก่ลา้ไปทาํ เราไปทาํทีเ่ราม ัน่ใจก็มคีนแย่งกนัไปทาํกนัเยอะ แต่เรา
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ก็คดิวา่ท่านรบัไปแลว้ท่านก็จะเอาไปทาํใหก้บัพวกเราต่ออกีครัง้หน่ึง ก็เหมอืน

หลวงตาเวลาทีเ่ราไปทาํบญุกบัหลวงตา หลวงตาทา่นก็ไมไ่ดใ้ช ้ วดัป่าบา้นตาดก็

ไมไ่ดใ้ช ้หลวงตาท่านก็เอาไปสงเคราะหโ์ลกไปตามความจาํเป็น ทีไ่หนขาดแคลน

อะไร ยุคแรกๆก็ทาํโรงพยาบาล รถพยาบาล ซื้อเครื่องไมเ้ครื่องมอือะไรต่างๆ 

เพราะมนัขาดแคลน มนัจาํเป็นตอ้งม ี แลว้ต่อมาก็มหีน้ีสนิไอเอม็เอฟ ก็มา

ช่วยกนัปลดหน้ีกนั น่ีมนัก็ตอ้งทาํแบบใชป้ญัญา ทาํดว้ยปญัญาวา่ของน้ีมี

ประโยชน ์ จะใชแ้บบไหนใหม้นัเกดิประโยชนสู์งสุด แต่การใหข้องของเราน้ีเราได ้

บญุแลว้ไดป้ระโยชน ์คนใหไ้ดป้ระโยชนแ์ลว้ เพยีงแต่ของทีจ่ะเอาไปทาํประโยชน์

อนัน้ีมนัจะไปทาํตรงไหนก็ตอ้งใชป้ญัญา บางทไีมม่ปีญัญาก็ไปเก็บจนกระท ัง่มนั

เน่าแฟะไปหมดอย่างน้ี ก็ไมด่ ี ใช่ไหม อย่างหลวงตาท่านไมเ่คยสะสมของเอาไว ้

มอีะไรเท่าไหร่เขา้มาแลว้เดีย๋วก็ระบายออกไป ระบายออกไป ฉะนัน้ก็ทาํไปเท่า

นัน้เอง เพยีงแต่วา่ใหดู้บา้งก็ด ีถา้พระท่านบณิฑบาตไมม่อีาหารก็ใส่บาตรใหท้่าน 

จะเป็นถวายผา้ป่าอย่างน้ี จวีรท่านมพีอแลว้ แต่ถา้บณิฑบาตท่านไมม่อีาหารก็ใส่

อาหารให ้ แต่ถา้เดนิบณิฑบาตผา้ขาดรุ่งริ่งอย่างน้ีก็ถวายผา้ป่าไป ถวายผา้จวีรไป 

ใหส้งัเกตดูบา้ง หรอืถา้มโีอกาสก็คุยกบัท่านได ้ สนทนาปราศรยัได ้ ถามไดแ้ต่

ท่านจะตอบหรอืไมต่อบกอ็กีเรื่องหน่ึง เพราะพระบางรูปท่านก็ไมเ่คยบอกวา่

ตอ้งการอะไร ท่านปลอ่ยใหเ้ราพจิารณาไปตามอธัยาศยั ท่านมกันอ้ยสนัโดษ 

ท่านยนิดกีบัสิง่ทีท่่านมอียู่ ถงึแมผ้า้มนัจะขาดมนัก็ยงัใส่ไดท้่านก็ไมเ่อา ไม่ขอ

อะไรจากใคร  

ถาม ถา้อยากใหจ้ติตกกระแสธรรม ถงึซึง่พระโสดาบนัโดยเร็ว โดยใชว้ธิีการดูการเกดิ

ดบัของอายตนะท ัง้ ๖ พอจะมทีางเป็นไปไดห้รอืไม่ครบั  

ตอบ ไมไ่ดห้รอก มนัตอ้งดูร่างกายดูเวทนา วา่ไมเ่ที่ยงเป็นทกุขไ์มใ่ช่ตวัเราของเรา 

แลว้ปลอ่ยวางร่างกาย ปลอ่ยวางเวทนาคอืความเจ็บไขไ้ดป่้วยของร่างกายได ้ ไม่

ทกุขก์บัมนั ถงึจะบรรลไุด ้
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ถาม เวลานัง่สมาธิ มบีางช่วงทีเ่หมอืนกบัตกจากทีสู่ง แต่ไมไ่ดห้ลบันะคะ เกดิจาก

อะไร ควรทาํอย่างไรคะ 

ตอบ เวลาจติจะสงบมนัก็จะรูส้กึเหมอืนจะตกหลมุตกบอ่ตกเหวไป ก็ใหม้สีตรูิ ้ สกัแต่

วา่รูไ้ป อย่าไปคดิปรุงแต่ง อย่าไปมปีฏกิริยิากบัอาการทีม่นัเกดิขึ้น ใหรู้เ้ฉยๆ 

เหมอืนกบัเราดูลม ก็ดูไป ดูจติตกหลมุตกบ่อก็ดูมนัไป แลว้มนัก็จะน่ิงสงบ แลว้

มนัก็จะสบาย  

ถาม สวดมนตแ์ละนัง่สมาธิ เมือ่ทาํเสร็จจาํเป็นตอ้งแผ่เมตตาไหมครบั 

ตอบ เรื่องแผ่เมตตาน้ี มนัตอ้งแผ่ตอนทีไ่ปเจอกนั อยู่คนเดยีวไปแผ่ใหใ้คร เหมอืน

ทาํบญุน้ีจะทาํบญุตอ้งมคีนรบัใช่ไหม การแผ่เมตตาก็ตอ้งมคีนรบั ไปนัง่อยู่คน

เดยีวแลว้ไปแผ่ใหใ้คร ทีส่วดน้ีไม่ไดเ้ป็นการแผ่เป็นการเรยีนรู ้ เป็นการส ัง่สอน

เตอืนใจวา่เราตอ้งแผ่นะ เราตอ้งอะเวราไมจ่องเวร เราตอ้งอพัพะยาปชัฌาไม่

เบยีดเบยีน เราตอ้งใหค้นอื่นเขาพน้จากความทกุข ์ ปรารถนาดกีบัเขาไม่ใหเ้ขา

ทกุขไ์มใ่หเ้ขาเดอืดรอ้น เราตอ้งการใหเ้ขามคีวามสุข วธิีจะแผ่ก็ตอ้งเวลาเจอกนั 

เจอกนัก็ยิ้มใหก้นัเลย ยิ้มกนัน้ีก็แผ่แลว้ พอเขาเหน็เรายิ้มเขาก็มคีวามสุขใช่ไหม 

แลว้ยิ่งมขีนมมาฝากก็ยิ่งยิ้มใหญ่ หรอืเวลาเขาด่าเรา เราบอกไมเ่ป็นไร ถอืวา่ไม่

จองเวรกนั ยกใหคุ้ณไป คุณอยากจะด่าก็ด่าไป ถอืวา่เป็นการทาํบญุทาํทานไป 

ถา้ด่าแลว้คุณมคีวามสุขเราก็อนุโมทนาสาธุ อนัน้ีเรยีกวา่ไมจ่องเวร ไมอ่าฆาต

พยาบาทไมโ่กรธเกลยีดกนั ใหอ้ภยักนั น่ีคอืวธิีการแผ่ ตอ้งแผ่ตอนทีม่ี

เหตกุารณใ์หแ้ผ่ การทีอ่ยู่คนเดยีวไมม่เีหตกุารณอ์ะไรใหแ้ผ่ อนัทีส่วดก็สวด

เพือ่ใหเ้รารูว้า่ตอ้งทาํอะไรบา้ง บางทสีวดก็ไมรู่ค้วามหมาย สวดไปก็เสยีเวลา

เปลา่ๆ ฉะนัน้ถา้จะแผ่ตอ้งแผ่ตอนทีเ่ราพบปะกนั การสวดก็ดจีะไดเ้ตอืนใจเรา

สอนใจเราวา่เราตอ้งมคุีณสมบตัน้ีิในใจเรานะ เราตอ้งไมจ่องเวรกบัใคร เราตอ้ง

ไมเ่บยีดเบยีนใคร เราตอ้งไมไ่ปทาํรา้ยใหเ้ขามคีวามทกุข ์เราตอ้งใหเ้ขามคีวามสุข 

มขีนมนมเนยมอีะไรก็แบ่งปนักนัไป น่ีเรยีกวา่แผ่เมตตา 
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ถาม จะทาํอย่างไรถงึนัง่สมาธิใหน้านๆครบั 

ตอบ ก็ตอ้งมสีตใิหม้ากๆ จะมสีตมิากๆก็ตอ้งเจรญิสตทิ ัง้วนั เช่นตอ้งพทุโธไปท ัง้วนั 

หรอืเฝ้าดูอยู่กบัร่างกายไป อย่าปลอ่ยใหใ้จไปคดิเรื่องอื่น ใหเ้ฝ้าดูการเคลือ่นไหว

การทาํงานของร่างกายอยู่ทกุอริยิาบถเลย ผูกใจตดิไวก้บัร่างกาย แลว้เวลานัง่มนั

ก็จะสงบไดน้าน  

ถาม เบือ่ในความเจบ็ป่วยเป็นทกุขไ์หมคะ 

ตอบ ก็ถามมา มนัทกุขห์รอืเปลา่ ความเบือ่ก็แสดงวา่มนัทกุขแ์ลว้ ก็ถา้ไมอ่ยากจะเบือ่

ไมอ่ยากจะทกุขก์็อย่ามาเกดิ อย่างทีบ่อกถา้ไมอ่ยากจะมาเกดิก็ไปบวชชบีวชพระ

เสยี แลว้จะไดต้ดัความอยากทีเ่ป็นเหตนุาํพาใหม้าเกดิกนั  

ถาม การทีเ่ราทาํบญุโดยการใหท้าน แต่เราพจิารณาถงึความจาํเป็นและประโยชนท์ี่

ผูร้บัจะได ้อย่างน้ีถอืวา่ใหเ้ราไดร้บัท ัง้บญุและกศุลหรอืเปลา่ครบั  

ตอบ ได ้ ก็เราไดป้ญัญา รูจ้กัใชก้ารใหแ้บบใหม้นัเกดิประโยชน ์ อนัน้ีก็เป็นปญัญาเป็น

กศุล กศุลแปลวา่ฉลาด บญุแปลวา่ความสุขใจ ใหแ้ลว้ก็มคีวามสุขใจ แลว้ยิ่ง

เหน็วา่ใหไ้ปแลว้เกดิประโยชนแ์ลว้ยิ่งมคีวามสุขมากขึ้น ถา้ใหไ้ปแลว้มนัสงสยัวา่

เขาจะเอาไปใชไ้ดห้รอืเปลา่ หรอืไปทาํแลว้เขาจะเอาไปโยนทิ้งอย่างน้ี มนัก็จะทาํ

ใหรู้ส้กึวา่ไมค่่อยมคีวามสุขใจเท่าไหร่จากการให ้ แต่ถา้จะใหอ้ย่างสุขใจเราก็ตอ้ง

อย่าไปกงัวลกบัคนรบั เขาจะเอาไปทาํอะไรก็ไมใ่ช่เรื่องของเรา เราใหแ้ลว้เราจบ 

เราใหเ้พือ่เราให ้ ผูใ้หเ้กดิความสบายใจ เราก็พจิารณาดแีลว้คดิวา่เขาขาดแคลน

อนัน้ี ใหเ้ขาแลว้ไดป้ระโยชน ์ก็ใหเ้ขาไปก็จบกนั อย่าไปตามดูวา่เขาไปทาํนู่นทาํน่ี

จรงิหรอืเปลา่ เมือ่เชา้น้ีหลวงพอ่หยบิของของฉนัหรอืเปลา่ หรอืวา่ท่านฉนัหรอื

เปลา่ ท่านเอาของเราไปใหใ้ครหรอืเปลา่ ถา้อย่างน้ีจะไม่สบายใจ ใหแ้ลว้ถอืวา่

เป็นของท่านแลว้ ท่านจะเอาไปทาํบญุต่อก็เรื่องของท่าน ท่านกนิคนเดยีวไมไ่หว

หรอก ท่านก็เอาไปแบ่งใหค้นอื่นต่อ  
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ถาม ถา้มหีลายๆคนมาทาํนาย ผมตอ้งเป็นคนดูดวงร่างทรง เพราะมขีองตดิตวัมา แต่

ผมไมอ่ยากเป็นแบบนัน้ ผมบาปไหมครบัทีป่ฏเิสธสิง่เหลา่น้ี และสิง่เหลา่น้ีใช่การ

สะสมบญุบารม ีหรอืเป็นการยดึตดิในตวัวชิา และเป็นการกา้วก่ายเรื่องกรรมของ

คนอื่นหรอืไมค่รบั และสิง่สุดทา้ยคอืมนัใช่แนวทางในการปรารถนาดนิแดน

สุขาวด ี ด ัง่เช่นพระพทุธองคท์รงตรสัสอนไหม ใช่แนวทางในการปฏบิตัเิพือ่ให ้

หลดุพน้ไหมครบั 

ตอบ ไมห่รอก การทาํนายทายทกัน้ีก็เป็นอาชพีเท่านัน้เอง เมือ่เป็นอาชพีถา้เราไมร่บั

เงนิทองมนัก็เป็นการทาํบญุไป ทน้ีีการทาํนายทายทกัมนัก็ถกูบา้งผดิบา้ง หรอืวา่

ถา้แมน่ก็แมน่ มนัก็ไม่ไดไ้ปทาํอะไรใหม้นัเปลีย่นแปลงความจรงิ ความจรงิก็ตอ้ง

แก่เจบ็ตายอยู่ด ี ฉะนัน้การทาํเรื่องเหลา่น้ี ก็เป็นเพยีงแต่บรรเทาความเดอืดรอ้น 

ความไม่สบายใจของคนที่ไมม่ทีีพ่ึง่ ทีย่งัไมย่อมมองความจรงิกนั ก็เราไปหาหมอ

ดูใหไ้ปพดูอะไร ดไีมด่เีดีย๋วหมอเกดิไปพดูสิง่ทีไ่มถ่กูใจก็จะทกุขม์ากขึ้นไป

เปลา่ๆ และมนัไมใ่ช่เป็นทางฝึกการดบัทกุข ์ การดบัทกุขน้ี์ตอ้งสอนความจรงิ 

ใครมาหาก็ตอ้งบอกคุณตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายนะ อย่างน้ีของจรงิ ก็จะไดไ้ป

เตรยีมตวัเตรยีมใจ สอนใจใหย้อมรบักบัความแก่ความเจบ็ความตาย แลว้เขาก็

จะไดไ้มท่กุขก์บัมนั ถา้ไมท่าํมนัก็ไมบ่าปหรอก ทน้ีีมนัอาจจะเป็นนิสยัของเรา

หรอืเป็นวาสนาของเรา ทีอ่าจจะมตีาทพิยหู์ทพิย ์ ทีอ่าจจะเหน็เหตกุารณอ์ะไร

บางอย่าง ทีค่นธรรมดามองไมเ่หน็ก็ได ้ อนัน้ีมนัก็อาจจะเป็นเรื่องของอดตีชาตทิี่

เราไดส้ะสมมา เรยีกวา่อภญิญาต่างๆ ก็มหีลายแบบหลายชนิด คนบางคนก็มี

บางอย่าง บางคนก็ไมม่ ี อย่างหลวงปู่ม ัน่น่ีท่านก็อ่านใจของคนอื่นได ้ ท่านก็

ตดิต่อกบัเทวดาได ้ อนัน้ีก็เป็นเรื่องความรูพ้เิศษ แต่มนัไมเ่กี่ยวกบัเรื่องของการ

ไปปฏบิตัเิพือ่ใหห้ลดุพน้ เพราะความรูพ้เิศษเหลา่น้ีไมส่ามารถมาดบักเิลสได ้ ดี

ไมด่ถีา้ไมม่ปีญัญาก็จะกลายเป็นเครื่องมอืของกเิลสไป เช่นเอาไปเป็นอาชพีไป

เป็นหมอดู แทนทีจ่ะไปบวชไปปฏบิตัธิรรมก็เลย ทาํอาชพีน้ีดกีวา่ มานัง่ทาํนาย

ทายทกัเขาแลว้ก็ไดเ้งนิไดท้องเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง กเ็ลยไมต่อ้งไปบวช ถา้ไปบวช

ก็จะไดป้ฏบิตั ิไดเ้จรญิศีลสมาธิปญัญา ทีจ่ะมาฆ่ากเิลสตณัหาทีเ่ป็นตน้เหต ุทีท่าํ
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ใหเ้ราตอ้งมาเวยีนวา่ยตายเกดิกนั ฉะนัน้วธิีทีถ่กูตอ้งทีสุ่ดก็วธิีทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ปฏบิตั ิ และนาํมาส ัง่สอนนัน่แหละ อย่าไปสนใจกบัวธิีอื่นเลย ถา้เราอยู่ทางอื่นก็

รบีเขา้มาทางน้ีเถดิ เขา้มาทางแห่งศีลสมาธิปญัญาน้ี เป็นทางทีจ่ะนาํเราไปสู่การ

หลดุพน้จากความทกุข ์ จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ทางทีจ่ะนาํไปสู่ความสุขที่

แทจ้รงิอย่างถาวร 

ถาม พระนัง่คอยบณิฑบาตผดิไหมครบั  

ตอบ ธรรมเนียมของพระบณิฑบาต พระเดนิไปเรื่อยๆ เดนิไปเพือ่เปิดตวัใหรู้ว้า่

ขา้พเจา้มาขอรบัของๆท่านแลว้ แต่จะไมเ่คาะประตูเรยีก จะไมย่นืสรา้งความ

ราํคาญใจใหก้บัใคร บางคนไมย่อมใส่ ก็จะนัง่รออย่างน้ี ถา้อย่างน้ีก็ไมถ่กู  

ถาม ในขณะทีย่งัไมค่่อยไมไ่ดป้ระสานะคะ ลูกสงัเกตใจของตวัเราวา่ เวลาทีเ่ราฟงัสด

จากปากครูบาอาจารยน่ี์ รสชาตมินัจะต่างกนักบัเวลาเราฟงัจากเทป  

ตอบ เพราะบรรยากาศมนัไมเ่หมอืนกนั บรรยากาศความรูส้กึมนัรูว้า่ตอนน้ีมคีนพดู

กบัเราโดยตรง กบัเวลาเราฟงัเทปน้ีเหมอืนกบัวา่มนัแค่เป็นแค่เสยีงเท่านัน้เอง 

ความตอบสนองต่อกนัและกนัมนัก็ไมเ่หมอืนกนั  

ถาม อนันัน้มาจากกาํลงัของจติของผูแ้สดง 

ตอบ เป็นความรูส้กึของผูฟ้งัมากกวา่ อปุาทานของผูฟ้งั แต่ธรรมก็ธรรมอนัเดยีวกนั 

เสยีงก็เสยีงคนเดยีวกนั แต่เป็นเสยีงสดกบัเสยีงแหง้เท่านัน้ ถา้เราฟงัทีต่วัเสยีง

จรงิๆมนัก็ไดผ้ลเหมอืนกนั เพราะมนัก็เป็นเรื่องเดยีวกนั (โยม : สดมนัมี

ชวีติชวีามากกวา่ค่ะ) มนัดิ้นไดม้ ัง่ เวลาฟงัสดกบัหลวงตาน้ีกลวัอย่างเดยีว กลวั

จะเดง้เขา้มาหา เดีย๋วพดูไปพดูมา ใส่เราขึ้นมา แต่ถา้ฟงัเทปน้ีรูว้า่ไมม่อีะไร (โยม 

: มนัจะใจจดใจจ่อมากกวา่ค่ะ) ใช่ ความตัง้ใจจะมมีากกวา่ (โยม : เพราะกลวั

เดีย๋วท่านอาจารยม์องมา) 


	สารบัญ
	ขั้นตอนการปฏิบัติที่จะได้มรรคผล
	องค์แทนพระศาสดา
	ประโยชน์จากการฟังธรรม
	พละ ๕

