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กัณฑ์ท่ี ๕๐๘

ขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ่จี ะได้มรรคผล
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

การปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ให้ได้มรรคให้ได้ผล ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ผูป้ ฏิบตั ิ
จําเป็ นจะต้องปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง เพราะว่าถ้าไม่ปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง ผลก็จะไม่เกิดนัน่ เอง
ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั ิ ก่อนจะปฏิบตั จิ งึ ควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้วา่ การปฏิบตั เิ พือ่ ให้
หลุดพ้นจากความทุกข์นนั้ ปฏิบตั กิ นั อย่างไร ในพระธรรมคําสอน พระพุทธเจ้าก็ได้ทรง
แสดงไว้ดงั นี้ สมาธิท่ศี ีลอบรมได้ดีแล้ว ย่อมมีอานิ สงส์มาก มีประโยชน์มาก ปัญญาที่
สมาธิอบรมได้ดีแล้ว ย่อมมีอานิ สงส์มาก ย่อมมีประโยชน์มาก จิตที่ได้รบั การอบรมจาก
ปัญญาได้ดีแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียว นี่คอื หลักของการปฏิบตั ิ
ธรรม ทีไ่ ด้ทรงแสดงไว้เป็ นขัน้ เป็ นตอนว่า ศีลเป็ นผูอ้ บรมสมาธิ สมาธิเป็ นผูอ้ บรม
ปัญญา ปัญญาเป็ นผูท้ าํ ให้จติ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย
นี่ คือหลักที่ผูป้ ฏิบตั คิ วรคํานึ งเสมอ อย่าข้ามขัน้ อย่าข้ามตอน เวลาปฏิบตั ติ รวจดูว่า
ตอนนี้ กําลังมีอะไรหรือไม่มีอะไร เช่นเบื้องต้นมีศีลหรือยัง ศีลของผูป้ ฏิบตั นิ ้ กี ็ตอ้ งเป็ น
ศีล ๘ ขึ้นไป ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ หรือศีลสามร้อยกว่า นี่คอื ศีลของผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
ศีลบริสุทธิ์หรือยัง หรือยังขาดๆเกินๆอยู่ ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์จะไปอบรมให้สมาธินนั้ สงบได้
อย่างไร นี่คอื สิง่ ทีผ่ ูป้ ฏิบตั คิ วรจะดูตนเอง ในการปฏิบตั ิ ขัน้ ต้นต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ ก็คอื
ศีล ๘ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลกั ทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติในเรื่องของกาม ไม่พดู ปด ไม่พดู
เพ้อเจ้อ ไม่พดู คําหยาบ ไม่พดู ส่อเสียด ไม่ดม่ื สุรายาเมา ไม่รบั ประทานอาหารหลังจาก
เทีย่ งวันไปแล้ว ไม่ดูภาพยนตร์มหรสพบันเทิง หรือไปท่องเทีย่ วตามแหล่งบันเทิงต่างๆ
เช่นเทีย่ วกลางคืน ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปาก ด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่ม
วิจติ รพิศดาร เสริมความงามเสริมด้วยการทําเผ้าทําผมทําหน้าทําตา ใช้นาํ้ มันใช้นาํ้ หอม
ต่างๆ และไม่นอนบนฟูกหนาๆ นอนบนเตียงใหญ่ๆ นี่คอื ศีลขัน้ ตํา่ ของผูป้ ฏิบตั ิ ก็คอื ศีล
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๘ เหมาะกับผูท้ ค่ี รองเรือน ทีเ่ รียกว่าอุบาสกอุบาสิกา ทีจ่ ะนําเอาไปปฏิบตั ิ ถ้าเป็ นนักบวช
สามเณรก็จะถือศีล ๑๐ จะเพิม่ อีกข้อหนึ่งก็คอื การไม่แตะต้องเงินทอง ส่วนศีลข้อ ๗ ก็
จะแบ่งเป็ น ๒ ข้อ ข้อทีเ่ กี่ยวกับการดูมหรสพบันเทิง ท่องเทีย่ วไปตามสถานทีต่ ่างๆ อีก
ข้อหนึ่งก็เป็ นการแต่งหน้าทาปากแต่งเนื้อแต่งตัว นี่ก็คอื ศีล ๑๐ ศีลของสามเณร แล้วศีล
ของพระภิกษุก็ ๒๒๗ ข้อ ภิกษุณีก็สามร้อยกว่าข้อ นี่คอื สิง่ ทีจ่ ะมาสนับสนุ นหรืออบรม
ให้มสี มาธิเกิดขึ้นมา
สมาธิทไ่ี ด้รบั การอบรมด้วยศีล ย่อมมีอานิสงส์มาก ย่อมมีประโยชน์มาก เพราะจะ
สามารถนําเอาไปอบรมปัญญาได้อกี ขัน้ หนึ่งนัน่ เอง ขัน้ แรกต้องมีศีล ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล
๒๒๗ หรือศีลสามร้อยกว่าข้อ ต่อจากนัน้ เมื่อมีศีลที่บริสทุ ธิ์แล้ว ก็จะมาเจริญสติเพื่อให้
เกิดสมาธิข้ ึนมา สมาธิน้ กี ็มอี ยู่ ๒ ระดับ ระดับแรกเรียกว่าขณิ กสมาธิ ระดับที่ ๒ เรียก
ว่าอัปปนาสมาธิ ขณิกสมาธิก็คอื ความสงบชัว่ เดีย๋ วเดียว ซึง่ มักจะเป็ นผลของผูท้ ป่ี ฏิบตั ิ
ใหม่ๆ ใหม่ๆนี้จะได้ขณิกสมาธิก่อน จิตจะรวมลงตัง้ อยู่ไม่นาน แล้วก็จะถอนออกมา
เนื่องจากกําลังของสติทค่ี วบคุมจิตให้อยู่ในความสงบนัน้ ยังมีกาํ ลังไม่มากพอ ก็เลยอยู่
ได้เพียงเดีย๋ วเดียวแล้วก็ถอนออกมา ต้องพัฒนาจากขณิกสมาธิให้ไปเป็ นอัปปนาสมาธิ
ก็คอื ต้องเจริญสติให้มากยิ่งขึ้น ให้ต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ให้เผลอ ไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไป
อนาคต ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ คนนัน้ คนนี้ ถ้ามีการคิดปรุงแต่งแล้ว
จิตจะรวมไม่ได้ จิตจะสงบไม่ได้
จิตต้องจดจ่ออยูก่ บั อารมณ์เดียว เช่นอยู่กบั คําบริกรรม พุทโธๆไป หรืออยู่กบั การดูลม
หายใจเข้าออก ไม่จาํ เป็ นจะต้องใช้พทุ โธกํากับกับการดูลมหายใจเข้าออก สามารถ
แยกกันได้ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ เพราะบางเวลาอาจจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีการบริกรรมให้ถ่ี
ขึ้น ก็จะไม่สามารถทีจ่ ะผูกคําบริกรรมไว้อยู่กบั ลมหายใจได้ เพราะลมหายใจนี้จะไม่
หายใจเร็ว จะหายใจตามปกติ ถ้าต้องการให้บริกรรมเร็ว เพือ่ ทีจ่ ะได้กาํ จัดความคิด
ต่างๆ ทีค่ อยสอดแทรกเข้ามา ถ้ามาใช้คาํ บริกรรมพุทโธผูกไว้กบั ลมหายใจ ก็จะไม่
สามารถทีจ่ ะเร่งคําบริกรรมให้ถข่ี ้นึ ได้ ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั คิ วรทีจ่ ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะ
ดีกว่า เอาคําบริกรรมพุทโธ ก็พทุ โธไปเลย ไม่ตอ้ งไปดูลมหายใจ ให้เกาะติดอยู่กบั คํา
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บริกรรม ให้จดจ่ออยู่กบั คําบริกรรมเพียงอย่างเดียว พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธไป ไม่
ต้องไปสนใจไม่ตอ้ งไปรับรูเ้ รื่องลมหายใจเข้าออก หรือถ้าอยากจะใช้ลมหายใจเข้าออกก็
ไม่ตอ้ งไปใช้พทุ โธ ให้เฝ้ าดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียว ลมหายใจเข้าก็รูว้ า่ กําลัง
หายใจเข้า หายใจออกก็รูว้ า่ กําลังหายใจออก ทําเท่านี้ เพียงแต่รูว้ า่ ตอนนี้กาํ ลังอยู่ในขัน้
ไหน ลมอยู่ในขัน้ ไหน ขัน้ เข้าข้างในหรือขัน้ ออกข้างนอก ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก
จะดูลมก็ดูตรงจุดทีม่ นั สังผัสกับร่างกาย จุดทีม่ นั สัมผัสกับร่างกายก็คอื บริเวณปลาย
จมูก หรือเหนือริมฝี ปากขึ้นมา ก็ให้ดูตรงจุดนัน้ หรือบางสํานักก็ให้ดูทท่ี อ้ ง ทีห่ น้าอก
เวลาลมเข้าก็จะพอง เวลาลมออกก็จะยุบ ทีเ่ รียกว่ายุบหนอพองหนอ การดูลมนี้ไม่ตอ้ ง
ออกเสียง ไม่ตอ้ งพูดยุบหนอไม่ตอ้ งพองหนอ ให้รูเ้ ฉยๆ รูว้ า่ ยุบรูว้ า่ พอง รูว้ า่ เข้ารูว้ ่าออก
ไม่ตอ้ งเข้าหนอออกหนอ ให้รูเ้ ฉยๆ ให้รูว้ า่ ตอนนี้กาํ ลังหายใจเข้าหรือหายใจออก แล้วลม
หยาบหรือลมละเอียด ลมหายใจสัน้ หรือหายใจยาว ลมหายไปเลยก็ให้รูว้ า่ หายไป ไม่
ต้องตื่นตระหนกไม่ตอ้ งตกใจ ไม่ตอ้ งปรุงแต่ง ไปคิดว่าไม่มลี มหายใจแล้วเดีย๋ วเราจะ
ตาย ถ้ามีการรับรูอ้ ยู่อย่างต่อเนื่องนี้ไม่มวี นั ตาย ไม่มใี ครตายจากการนัง่ อานาปานสติ นัง่
ดูลมหายใจเข้าออก แต่ถา้ ไปวิตกแล้วจะไม่ได้รบั ผลจากการนัง่ อานาปานสติ จิตจะไม่
รวม เพราะจิตกําลังจะรวมก็ตอ้ งถอนออกมาด้วยความวิตกด้วยความกลัว กลัวว่าเมือ่
ไม่มลี มหายใจแล้วจะตาย ก็เลยหยุดภาวนา ออกจากการภาวนา เลิกจากการภาวนาไป
ทางทีถ่ กู ก็คอื ให้ภาวนาต่อไป ให้รูว้ า่ ตอนนี้ไม่มลี ม ให้อยู่กบั การไม่มลี มไป ให้มกี ารรับ
รูอ้ ยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆ แล้วจิตก็จะวูบลงไปเอง แล้วก็
จะรวมเข้าสู่ความสงบ
เวลาสงบนี้ ก็จะมีแต่เอกัคคตารมณ์ คือสักแต่ว่ารู ้ มีอารมณ์เดียว คืออารมณ์รู ้ สักแต่ว่า
รู ้ มีอเุ บกขา ใจเป็ นกลาง ปราศจากรักชังกลัวหลง แล้วก็มคี วามสงบนิ่ง มีความสุขอย่าง
ยิ่ง เป็ นความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ ปวง นัตถิ สันติ ปรมัง สุขงั ไม่มีสขุ ใดในโลกนี้
ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ ผูท้ ไ่ี ด้พบกับสมาธิแบบนี้แล้ว จะมีความสุข
มาก จะมีความพอใจมาก จะมีความยินดีมาก จะไม่อยากได้อะไร จะอยากได้ความสงบ
นี้เพียงอย่างเดียว พอออกจากความสงบแล้วก็พยายามทีจ่ ะประคับประคองความสงบ
ต่อไป ในเบื้องต้นถ้ายังไม่ชาํ นาญในการประคับประคองรักษาความสงบ ก็ให้เจริญสติ
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ต่อไป หลังจากทีอ่ อกจากสมาธิมาแล้ว อย่าไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้าใช้พทุ โธก็
พุทโธต่อไป บริกรรมพุทโธๆไป ถ้าใช้การดูร่างกายก็เฝ้ าดูร่างกายต่อไป ไม่ว่าร่างกายจะ
อยู่ในอิรยิ าบถใด ไม่วา่ ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ ก็ให้อยู่กบั อิรยิ าบถนัน้ หรือการกระทํา
นัน้ อย่าให้ใจไปทีอ่ ่นื อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ คนนัน้ คนนี้ ให้ดงึ
กลับมาอยู่ทค่ี าํ บริกรรมพุทโธ หรืออยู่ทก่ี ารเฝ้ าดูการเคลือ่ นไหว การกระทําต่างๆของ
ร่างกาย จนกว่าจะมีเวลาว่างก็กลับไปนัง่ สมาธิต่อ เพือ่ ให้จติ รวมลง และตัง้ ให้อยู่ให้นาน
ขึ้นไปตามลําดับ ทําอย่างนี้ไปจนเกิดความชํานาญ สามารถเข้าสมาธิได้ทกุ เวลาทีต่ อ้ งการ
ถ้ามีความชํานาญในสมาธิแล้ว ก็จะเรียกว่าเป็ นสมาธิท่พี ร้อมที่จะอบรมเป็ นปัญญา
ต่อไป ปัญญาทีไ่ ด้รบั การอบรมจากสมาธิจะมีอานิสงส์มาก จะมีประโยชน์มาก ปัญญาที่
ไม่มสี มาธิน้ จี ะไม่มอี านิสงส์จะไม่มปี ระโยชน์ เพราะไม่สามารถทีจ่ ะทําจิตให้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ได้
ปัญญานี้มอี ยู่ ๓ ชนิดด้วยกัน ชนิดแรกเรียกว่าสุตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการได้
ยินได้ฟัง อย่างทีเ่ รากําลังฟังอยู่ในขณะนี้ เรียกว่าสุตมยปัญญา ปัญญาระดับที่ ๒
เรียกว่าจินตามยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญอยูเ่ นื องๆ เช่น
พิจารณาความตายอยู่เนืองๆ พิจารณาความแก่พจิ ารณาความเจ็บอยู่เนืองๆ ปัญญาทัง้
๒ ชนิดนี้ยงั ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะทําให้ความทุกข์ดบั ไปจากใจได้ ถ้ามี ญาติโยมที่มาฟังเทศน์ใน
วันนี้ก็น่าจะหลุดพ้นจากควาทุกข์กนั แล้ว ทีไ่ ม่หลุดพ้นก็เพราะว่าไม่มสี มาธินนั ่ เอง จึงยัง
ไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะทําให้จติ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ปัญญาทีจ่ ะทําให้จติ หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ได้น้ ีเราเรียกว่า ภาวนามยปัญญา คือปัญญาที่ได้รบั การอบรมจากสมาธิน้ ี เอง
คือผูท้ เ่ี จริญปัญญาโดยไม่มสี มาธิน้ ี จะไม่สามารถใช้ปญั ญาไปละตัณหาความอยากต่างๆ
เพือ่ ดับความทุกข์ทม่ี อี ยู่ภายในใจได้ เพราะไม่มกี าํ ลัง
ขาดกําลังของสมาธิเป็ น
ผูส้ นับสนุน จึงจําเป็ นต้องให้มสี มาธิเป็ นผูอ้ บรมปัญญา จําเป็ นจะต้องมีจติ ทีส่ งบ จิตทีไ่ ด้
ถึงขัน้ อัปปนาสมาธิแล้ว
จิตทีไ่ ด้อปั ปนาสมาธิน้ ีเวลาออกจากสมาธิมานี้ จะไม่เหมือนกับจิตของผูท้ ไ่ี ม่มอี ปั ปนา
สมาธิ ความเย็นความสุข ความแน่วแน่มนคงนี
ั ่ ้ ต่างกัน ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับก้อน
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หินกับปุยนุ่น ปุยนุ่นนี้เวลาถูกลมพัดเบาๆ มันก็ปลิวไปแล้ว ส่วนหินนี้ต่อให้ลมพายุมา
มันก็ไม่ขยับเขยื้อน ฉันใด จิตของผูท้ ไ่ี ด้อปั ปนาสมาธิน้ ี จะไม่ไหวไปตามอารมณ์ต่างๆ
ทีม่ าสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจ จะนิ่งจะเฉย แต่ยงั มีความทุกข์อยู่ เพราะยัง
ไม่มปี ญั ญา ทีจ่ ะกําจัดตัณหาความอยาก ทีค่ อยยุคอยแหย่ คอยยัว่ คอยกวนใจอยู่ แต่
จิตของผูท้ ไ่ี ม่มสี มาธิน้ ี พอสัมผัสกับอารมณ์อนั ใดก็จะไหวไปทันที จะล้มระเนระนาดไป
ทันที นี่คอื ลักษณะของจิตที่มีสมาธิกบั จิตที่ไม่มีสมาธิ มีความต่างกัน คือจะอ่อนไหว
กับอารมณ์หรือไม่ออ่ นไหวกับอารมณ์ จิตทีม่ สี มาธิแล้วนี้จะไม่อ่อนไหวกับอารมณ์ต่างๆ
ง่ายกว่า คือจะว่าไม่มเี ลยก็ไม่ใช่เพียงแต่วา่ มันหนักแน่นกว่า มันแข็งแรงกว่าทนทาน
กว่า กว่าจิตทีไ่ ม่มสี มาธิ จิตทีไ่ ม่มสี มาธิน้ เี ป็ นจิตทีเ่ บามากไม่มคี วามหนักแน่น เวลา
อารมณ์อะไรมาสัมผัสนี้ก็จะปลิวไปเลย เหมือนกับใบไม้ ใบไม้เวลาลมพัดนี้ก็จะปลิวไป
ตามลม ส่วนก้อนหินนี้จะไม่ได้ปลิวไปตามลม เพราะมีความหนักมากกว่าใบไม้ นี่คอื
ลักษณะของจิตทีม่ สี มาธิและไม่มสี มาธิ เวลาออกจากสมาธิมาแล้ว และจิตที่มีสมาธิน้ ี
แหละที่จะสามารถที่จะสนับสนุ นปัญญา เวลาปัญญาพิจารณาเห็นว่าเป็ นทุกข์ เห็นว่า
เป็ นอนิ จจัง เห็นว่าเป็ นอนัตตา ก็จะสามารถบอกให้จติ ให้ปล่อยวางได้ ให้ละอุปาทาน
ได้ ให้ละตัณหาความอยากได้ พอละได้จติ ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้
นี่คอื เรื่องของขัน้ ตอนของการปฏิบตั ธิ รรม ต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นขัน้
เป็ นตอนไป เหมือนกับการศึกษาทางโลก ก็ตอ้ งมีจดุ เริ่มต้น เริ่มต้นทีก่ ารเรียน กไก่ ขไข่
นับ ๑ ๒ ๓ ไปก่อน ถึงจะเรียนวิชาอื่นทีจ่ ะตามมาต่อไปได้ ถ้ายัง กไก่ ขไข่ ไม่ได้ ยังนับ
๑ ๒ ๓ ไม่ได้ จะไปเขียนจะไปอ่านอะไรก็อ่านไม่ได้ จะไปบวกลบคูณหารก็จะทําไม่ได้ ผู ้
ปฏิบตั จิ งึ ต้องมีขนั้ ตอนของการปฏิบตั ิ จึงควรทีจ่ ะตรวจตราดูวา่ ตอนนี้ตนเองได้ปฏิบตั ิ
อยู่ขนั้ ไหนแล้ว ได้ศีลหรือยัง รักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์หรือยัง รักษาได้ก่วี นั เวลาเริ่มต้น
นี้ก็อาจจะรักษาได้เพียงวันเดียว คือศีล ๘ หรือเวลาไปอยู่วดั ก็อาจจะไปรักษาศีล ๘ กัน
ทีละ ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง แต่พอกลับบ้านก็ท้งิ ศีล ๘ ไป ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่า
ศีลไม่บริสุทธิ์ ศีลไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่สามารถอบรมให้เกิดสมาธิข้นึ มาได้ ไม่สามารถทําให้
มีสมาธิทม่ี อี านิสงส์มากมีประโยชน์มากได้ คือจะไม่มสี มาธิทจ่ี ะนําไปสู่การอบรมปัญญา
แล้วไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะสอนให้จติ ปล่อยวาง ให้จติ หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้ ดังนัน้
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การปฏิบตั คิ วรจะปฏิบตั ติ ามขัน้ ตามตอน อย่าไปคิดว่าการเจริญปัญญานี้เป็ นสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุด
เพราะว่าได้บญ
ุ มากทีส่ ุด ก็เลยทิ้งบุญ คือ บุญทีเ่ กิดจากการรักษาศีล บุญทีเ่ กิดจากการ
นัง่ สมาธิ แล้วมัวแต่ไปทุ่มอยู่กบั ปัญญาเพียงอย่างเดียว ถ้าเป็ นปัญญาก็เป็ นปัญญาแบบ
ฟุ้งซ่าน ไม่ได้เป็ นปัญญาทีจ่ ะดับความทุกข์ได้ ถ้าดับได้มนั ก็ตอ้ งบรรลุไปนานแล้ว เจริญ
ปัญญามากี่ปีแล้วกี่วนั แล้ว ถ้าเป็ นปัญญาจริงๆนี่ ๗ วันเขาก็บรรลุกนั แล้ว
นี่คอื สิ่งที่พวกปฏิบตั ทิ ง้ั หลาย
ควรที่จะคํานึ งถึง
ทําเป็ นขัน้ เป็ นตอนทําตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสอน ศีล สมาธิ ปัญญา วิมตุ ติหลุดพ้น นี่ คือ ๔ ขัน้ ตอน ขัน้ ที่ ๑ ก็คอื
ศีล ขัน้ ที่ ๒ ก็คอื สมาธิ ขัน้ ที่ ๓ ก็คอื ปัญญา ขัน้ ที่ ๔ ก็คอื วิมตุ ติหลุดพ้น ดังทีไ่ ด้ทรง
แสดงความสําคัญทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร สมาธิทศ่ี ีลอบรมได้ดี
แล้ว ย่อมมีอานิสงส์มาก ย่อมมีประโยชน์มาก ปัญญาทีส่ มาธิอบรมได้ดแี ล้ว ย่อมมี
อานิสงส์มาก ย่อมมีประโยชน์มาก จิตทีป่ ญั ญาได้อบรมแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากความ
ทุกข์โดยถ่ายเดียว จะหลุดพ้นได้ตอ้ งหลุดพ้นด้วยปัญญา แต่จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ตอ้ ง
มีศีลเป็ นผูอ้ บรม จะเกิดสมาธิข้นึ มาได้ ก็จะต้องมีศีลเป็ นผูอ้ บรม จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้
ก็ตอ้ งมีสมาธิเป็ นผูอ้ บรม จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ตอ้ งมีปญั ญาเป็ นผูอ้ บรม นี่คอื
สูตรตายตัวไม่วา่ จะอยู่ในยุคไหนสมัยไหน สมัยพระพุทธเจ้าทีท่ รงสอนธรรมอยู่ หรือใน
สมัยปัจจุบนั นี้ ธรรมของพระพุทธเจ้านี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อกาลิโก ขัน้ ตอนเป็ น
อย่างไรสมัยในอดีต สมัยปัจจุบนั ก็เป็ นอย่างนั้นเหมือนกัน ฉะนัน้ เราอย่ามาเปลีย่ น
ขัน้ ตอนกัน เราอย่ามาโยนศีลทิ้งไป เราอย่ามาโยนสมาธิท้งิ ไป โดยคิดว่าไม่สาํ คัญ
เพราะว่าศีลไม่สามารถทําให้หลุดพ้นได้ สมาธิก็ไม่สามารถทําให้หลุดพ้นได้ มีปญั ญา
เท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้หลุดพ้นได้ ก็เลยมุง่ ไปทีป่ ญั ญาเพียงอย่างเดียว โดยทีไ่ ม่สนใจกับการ
รักษาศีล ไม่สนใจกับการนัง่ สมาธิทาํ ใจให้สงบ จะใช้ปญั ญาเพียงอย่างเดียว ถ้าเป็ นอย่าง
นัน้ พระพุทธเจ้าก็ไม่ตอ้ งสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิให้เสียเวลาไปเปล่าๆ ก็สอนเรื่องปัญญา
ไปเลยไม่ดกี ว่าหรือ ทําไมต้องสอนเรื่องศีลก่อน ทําไมต้องสอนเรื่องสมาธิก่อน แล้วถึง
ค่อยมาสอนเรื่องปัญญา เพราะว่ามันเป็ นธรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องกันต่อเนืองกันสนับสนุนกัน
นัน่ เอง ศีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิ สมาธิสนับสนุนให้ปญั ญามีกาํ ลังทีจ่ ะไปสอนจิตให้
ปล่อยวางได้ ให้หลุดพ้นได้
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นี่คอื เรื่องการปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้อง ทีผ่ ูป้ ฏิบตั คิ วรทีจ่ ะเอาไปพิจารณา ดูวา่ ตอนนี้ศีลบริสุทธิ์
หรือยัง รักษาศีลได้มากน้อยเพียงไร ทําไมการปฏิบตั ถิ งึ ไม่คบื หน้า ทําไมสมาธิถงึ ไม่สงบ
ก็เพราะว่าศีล ๘ เรามีมากน้อยเท่าไหร่ ถ้ามีรอ้ ยละ ๑๐ สมาธิก็จะได้แค่รอ้ ยละ ๑๐ ถ้ามี
ร้อยละ ๕๐ สมาธิก็จะมีได้รอ้ ยละ ๕๐ ถ้ามีศีลเต็ม ๑๐๐ ตลอดเวลา สมาธิก็จะได้เต็ม
๑๐๐ จะได้ตลอดเวลา จะได้ทกุ เวลาทีต่ อ้ งการ ดังนัน้ ถ้าสมาธิยงั ไม่ได้อะไร ก็ไปดูทศ่ี ีล
ก่อนว่าเรารักษาศีลได้ทกุ วันหรือยัง หรือเพียงแต่รกั ษาศีล ๘ เฉพาะช่วงทีเ่ ราไปอยู่วดั
ช่วงทีเ่ ราไปภาวนาไปปลีกวิเวก แต่เวลาเรากลับบ้านเราไม่รกั ษาศีล ๘ แล้ว แต่เรายัง
ภาวนาอยู่บา้ ง อาจจะนัง่ วันละครึ่งชัว่ โมง ชัว่ โมงหนึ่ง แล้วก็หวังทีจ่ ะได้ผลจากการนัง่ นัน้
ไม่มผี ล ถ้าศีลไม่มี ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์น่จี ะไม่สามารถทําให้จติ รวมได้ ต้องเป็ นศีลที่
ต่อเนื่องศีลทีบ่ ริสุทธิ์ สมาธิถงึ จะสงบถึงจะรวมได้ เมือ่ มีจติ ทีม่ สี มาธิแล้ว จิตก็จะมีกาํ ลัง
ทีจ่ ะนําเอาไปพิจารณาทางปัญญา เพราะถ้าจิตไม่มสี มาธิ จะไม่มกี าํ ลังสูก้ บั ตัณหาความ
อยาก ทีจ่ ะดึงจิตให้ไปคิดทางลาภยศสรรเสริญ คิดไปในทางหาความสุข ทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย จะไม่ได้มาคิดในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตา เช่นทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้
พระอานนท์ให้คดิ อยู่ตลอดเวลาว่า หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกแล้ว
ไม่หายใจเข้าก็ตาย อันนี้จะทําได้ก็ต่อเมือ่ จิตมีสมาธิมคี วามสงบ ปราศจากอารมณ์ตณั หา
ความอยากต่างๆ ถ้ามีตณั หาความอยาก เดีย๋ วมันก็จะแวบไปหารูปเสียงกลิน่ รส แวบไป
หาขนมนมเนย แวบไปหาเครื่องดืม่ แทนทีจ่ ะพิจารณาเรื่องของความตายอย่างต่อเนื่อง
เรื่องของความตายก็เรื่องของอนิจจังนี่เอง พิจารณาอนิจจัง ว่าร่างกายนี้ไม่เทีย่ งเกิด
มาแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ถ้าไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ ถ้าไม่
ต้องการทุกข์ตอ้ งการดับทุกข์ก็ตอ้ งมีปญั ญา ทีเ่ ห็นความตายอยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออก
เมือ่ เห็นความตายอยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออก จิตก็จะไม่ยดึ ติดกับร่างกาย จิตก็จะปล่อย
วางตลอดเวลา พร้อมทีจ่ ะให้ร่างกายได้ตายตลอดเวลา เวลาเกิดความตายขึ้นมาจิตก็จะ
ไม่ทกุ ข์เลย ถ้าไม่มสี มาธิจะมาพิจารณาความตายไม่ได้ เพราะกิเลสตัณหานี้จะไม่ให้ไป
พิจารณา จะให้ไปพิจารณาเรื่องทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง ให้พจิ ารณาเรื่องสามีภรรยา
เรื่องบุตรเรื่องธิดา เรื่องกิจการต่างๆ เรื่องบ้านเรื่องเมือง สุดแท้แต่จะคิด แต่เรื่องทีจ่ ะมา
คิดถึงเรื่องความตายนี้มนั จะไม่ให้คดิ อย่างแน่นอน ถ้าไม่มสี มาธิ ถ้าไม่ได้อปั ปนาสมาธิ
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ออกมานี้ ยากทีจ่ ะไปพิจารณาไตรลักษณ์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เมือ่ ไม่พจิ ารณา
อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา จิตก็จะไม่ได้ปล่อยวางนัน่ เอง จิตก็ยงั อยากอยู่นนั ่ เอง ยัง
อยากให้อยู่ไปนานๆ ยังอยากให้รวยไปนานๆ ยังอยากให้คนนัน้ คนนี้อยู่ไปนานๆ สิง่ นัน้
สิง่ นี้อยู่ไปนานๆ เมือ่ เกิดความอยากเหล่านี้ข้นึ มา ก็จะไปดับความทุกข์ได้อย่างไร ดับ
ความทุกข์ได้ก็ต่อเมือ่ พิจารณาอยู่เนืองๆว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องหมดไป จะต้องเสือ่ ม
ลงไป จะต้องตายไป ทุกคนต้องตายไป ถ้าคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆ ความอยากให้ทกุ สิง่ ทุก
อย่างอยู่ไปนานๆก็จะหายไป ความอยากให้ทกคนอยู่ไปนานๆก็จะหายไป เมือ่ ไม่มคี วาม
อยากให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างทุกคนอยู่ไปนานๆ ความทุกข์ก็จะไม่มี เวลาสิง่ นัน้ สิง่ นี้หรือคนนัน้
คนนี้ตายไป ก็จะไม่รูส้ กึ อะไร รูส้ กึ เฉยๆ เพราะเห็นด้วยปัญญาตลอดเวลาว่าเขาต้องไป
ทุกสิง่ ทุกอย่างต้องไป ต้องหมดสภาพไป
นี่คอื ปัญญาทีไ่ ด้รบั การอบรมด้วยสมาธิจะเป็ นอย่างนี้ จะไม่คดิ เรื่องอื่น จะไม่ไปคิดถึง
เรื่องลาภยศสรรเสริญ จะไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิน่ รส จะไม่ไปคิดถึงคนนัน้ คนนี้ จะไม่ได้
ไปอยากให้คนนัน้ คนนี้อยู่ไปนานๆ จะไม่ได้มคี วามอยากให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้อยู่ไปนานๆ เช่น
อยากให้ลาภยศสรรเสริญนี้อยู่ไปนานๆ ไม่อยากให้ลาภยศสรรเสริญเสือ่ มไป ความคิด
เหล่านี้จะไม่มใี นใจของผูท้ ม่ี สี มาธิ ผูท้ ่เี จริญปัญญาจะมีแต่พจิ ารณาอยูแ่ ต่เรื่องของไตร
ลักษณ์ ทุกอย่างมีเกิดมีดบั เป็ นธรรมดา ทุกอย่างเป็ นอนัตตา ไม่มีตวั ไม่มีตน ทุกอย่าง
ทํามาจากดินนํ้ าลมไฟเท่านั้นเอง ไม่มีตวั ตนในร่างกาย ในร่างกายนี้มแี ต่ดนิ นํา้ ลมไฟ มี
แต่อาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ
พังพืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเก่า เยื่อในสมองศรีษะ นํา้ ดี นํา้
เสลด นํา้ เหลือง นํา้ เลือด นํา้ เหงือ่ นํา้ มันข้น นํา้ ตา นํา้ มันเหลว นํา้ ลาย นํา้ มูก นํา้ ไขข้อ
นํา้ มูตร ในทัง้ ร่างกายนี้ไม่มตี วั เราอยู่เลย ไม่มนี าย ก. นาย ข. ไม่มเี ด็กชายนัน้ เด็กชายนี้
เด็กหญิงนัน้ เด็กหญิงนี้ ไม่มนี างสาวนัน้ นางสาวนี้อยู่ในร่างกายนี้เลย มีแต่อาการ ๓๒ นี้
เท่านัน้ ทีท่ าํ มาจากดินนํา้ ลมไฟ แล้วเวลาทีม่ นั บุบสลายไปมันก็แยกตัวกันไปเท่านัน้ เอง
นํา้ ก็ไปทางนํา้ ลมก็ไปทางลม ไฟก็ไปทางไฟ ดินก็ไปทางดิน ไม่มตี วั ตน ไม่มเี รา ไม่มเี ขา
ไม่มสี ตั ว์ ไม่มบี คุ คล ในร่างกายนี้ ไม่มพี อ่ ไม่มแี ม่ ไม่มพี ่ี ไม่มนี อ้ ง ไม่มสี ามี ไม่มี
ภรรยา ไม่มบี ตุ ร ไม่มธี ิดาในร่างกายนี้ สามีภรรยาบุตรธิดาพ่อแม่น้ ี ไม่ได้อยู่ในร่างกาย
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แต่อยู่ในใจ อยู่ในใจทีไ่ ม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่ถา้ เป็ นใจที่ยงั หลงอยู่ ก็จะถูกความ
หลงพาให้ไปหาร่างกายใหม่ ให้ไปเกิดใหม่ แต่ถา้ ไม่มคี วามหลง รูท้ นั ว่าการไปเกิดนี้เป็ น
ทุกข์ ก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ จะไปเป็ นพระพุทธเจ้า ไปเป็ นพระอรหันตสาวกกัน ไปอยู่
ทีพ่ ระนิพพานกัน ทีท่ ไ่ี ม่มคี วามทุกข์ ทีท่ ม่ี แี ต่บรมสุข ทีท่ ไ่ี ม่มกี ารเวียนว่ายตายเกิด
เพราะอํานาจของปัญญา อํานาจของสมาธิ อํานาจของศีล ทีไ่ ด้อบรมสมาธิ ทีไ่ ด้อบรม
ปัญญา ทีไ่ ด้อบรมจิตให้หายโง่ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ด้วยการปล่อยวาง
ความอยาก ปล่อยวางอุปาทาน เพราะเห็นไตรลักษณ์ เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นอสุ
ภะเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกาย เห็นอาหาเรปฏิกูลสัญญา เห็นความสกปรกของ
อาหาร ไม่น่ารับประทาน ทุกครัง้ เวลาอยากจะรับประทานนี้ ให้เห็นความสกปรกของ
อาหาร แล้วจะทําให้ไม่อยากจะรับประทาน จะทําให้รบั ประทานเพือ่ อยู่ได้ ไม่ได้อยู่เพือ่
รับประทาน ถ้าอยู่เพือ่ รับประทานก็จะต้องกลับมาอยู่เรื่อยๆ กลับมารับประทาน ถ้า
รับประทานเพือ่ อยู่ก็จะไม่กลับมารับประทานอีก รับประทานเพือ่ ประทังชีพไปเท่านัน้
เมือ่ มันตายไปแล้วก็จบไม่ตอ้ งรับประทานอีกต่อไป ไม่ตอ้ งกลับมารับประทานอีกเพราะ
ไม่ได้อยู่เพือ่ รับประทาน ไม่ได้อยู่เพือ่ กิน กินเพือ่ อยู่เท่านัน้ เอง
นี่คอื เรื่องของปัญญา ปัญญาทีจ่ ะอบรมจิต ให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียว ปัญญาทีจ่ ะอบรม
จิตให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียวได้ ก็ตอ้ งเป็ นปัญญาทีไ่ ด้รบั การอบรมด้วยสมาธิน่เี อง และ
สมาธิทจ่ี ะอบรมให้ปญั ญานี้อบรมจิตให้หลุดพ้นได้ ก็ตอ้ งได้รบั การอบรมจากศีลอีกต่อ
หนึ่ง สมาธิตอ้ งมีศีลเป็ นผูอ้ บรม ปัญญาต้องมีสมาธิเป็ นผูอ้ บรม แล้วก็จติ ต้องมีปญั ญา
เป็ นผูอ้ บรม จิตถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทง้ั ปวงได้ นี่ คือเรื่องของขัน้ ตอนของการ
ปฏิบตั ิธรรม ผูท้ ่บี รรลุธรรมทัง้ หลายนี้ เขาบรรลุกนั แบบนี้ ทง้ั นั้น ไม่เชื่อลองไปฟังเทศน์
ของพระอรหันต์ทงั้ หลายพระสาวกทัง้ หลาย ฟังเทศน์ฟงั ธรรมของครูบาอาจารย์ทงั้ หลาย
ฟังเทศน์ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้า จะไม่มใี ครสอนให้ขา้ มขัน้ ตอน จะไม่มใี ครสอนให้
ขาดธรรมข้อใดข้อหนึ่งไป มีสอนให้ครบทุกข้อให้ทาํ ให้ครบทุกข้อ เพราะธรรมเหล่านี้
จําเป็ นต่อกันและกันนัน่ เอง ถ้าไม่มธี รรมข้อใดข้อหนึ่งก็เหมือนกับลูกโซ่ โซ่ทม่ี นั ขาดไป
ขาดช่วงทีต่ ่อเนื่องกัน ขาดช่วงลูกโซ่ทจ่ี ะมาต่อเนื่องกัน มันก็จะเป็ นลูกโซ่ไม่ได้ มันต้องมี
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การต่อเนื่องกัน ศีลต้องผูกติดกับสมาธิ สมาธิตอ้ งผูกติดกับปัญญา ปัญญาต้องผูกติด
อยู่กบั จิต จิตถึงจะหลุดพ้นได้ ก็ขอให้ท่านทัง้ หลายจงนําเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ไป
พินิจพิจารณาไปปฏิบตั ิ ถ้าอยากจะได้รบั ผลจากการปฏิบตั ิ ก็ขอให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตาม
ตอน ปฏิบตั ิให้ครบถ้วนทุกสัดทุกส่วนของธรรม แล้วรับรองได้ว่าผลที่ตอ้ งการก็จะ
ปรากฏขึ้นมาอย่างแน่ นอน
ถาม เวลาพระท่านฉันอาหารแค่ม้อื เดียวต่อวัน จะได้รบั สารอาหารเพียงพอหรือเปล่า
ครับ หรือว่าเพราะได้กาํ ลังสมาธิช่วยด้วย ร่างกายจึงไม่ตอ้ งการสารอาหารมาก
ครับ
ตอบ ก็อยู่ได้ก็แล้วกันนะ อยู่กนั ถึง ๙๐ ปี ๑๐๐ ปี พวกทีก่ นิ ๓ มื้อนี้มนั อยู่กนั ไม่ถงึ
ถาม นัง่ สมาธิแล้วร้องไห้ดว้ ยความปี ติ จิตรําลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์
พยายามดึงลมหายใจมาระลึกถึงพุทโธ หรือบางครัง้ นึกถึงประโยคทีพ่ ระอาจารย์
แสดงธรรม นํา้ ตาไหลออกมาแบบนี้ ผิดปกติไหมคะ
ตอบ ก็ไม่รูล้ ะ่ มันผิดปกติหรือเปล่า ธรรมดาคนเขาก็รอ้ งไห้กนั ทุกคนหรือเปล่า ถ้าเรา
ร้องคนเดียวมันก็ผดิ ปกติ ถ้าคนอื่นเขาไม่รอ้ ง อันนี้ก็แล้วแต่ อาจจะเป็ นจริต
นิสยั ของคนทีอ่ ่อนไหวง่าย มีอะไรมาสัมผัสกับจิตก็ไหลไปตามอารมณ์นนั้ ๆ ถ้า
ไม่เป็ นความทุกข์ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร
ถาม เวลาอ่านข่าวเกี่ยวกับพระทีม่ ขี อ้ ครหาแล้ว บางทีก็ไปแสดงความคิดเห็นอย่างที่
เราเข้าใจ แต่บางทีเราก็ไม่ได้รูจ้ กั พระนัน้ อย่างแท้จริง เพียงแค่เห็นในข่าวว่าเป็ น
อย่างนัน้ อย่างนี้ทไ่ี ม่ดี อย่างนี้จะบาปไหมคะ ถ้าในข่าวเป็ นความจริงจะมีกรรม
ติดตัวหรือเปล่าคะ
ตอบ ไม่รูเ้ หมือนกันนะ บาปมันอยู่ทก่ี ารพูดปดหรือไม่พดู ปด เราพูดปดหรือไม่พูดปด
ก็อยู่ทต่ี รงนัน้ ถ้าไปพูดในสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นความจริงมันก็บาป ถ้าพูดในสิง่ ทีเ่ ป็ นความ
จริงมันก็ไม่บาป แต่ควรจะพูดหรือไม่พูดนัน้ ก็อกี เรื่องหนึ่ง ถ้าไม่พดู ได้ดกี ว่า
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เฉยๆไว้ ไม่ตอ้ งไปวิพากษ์วจิ ารณ์เรื่องของชาวบ้านเขา ถ้าอยากจะวิพากษ์วจิ ารณ์
วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของตัวเองจะดีกว่า เพราะถ้าเราเห็นความผิดของเรา เราจะ
ได้แก้ความผิดของเราได้ เห็นความผิดของชาวบ้าน มันก็ไม่ได้ทาํ ให้เราดีข้นึ หรือ
เลวลงแต่อย่างใด ฉะนัน้ ให้รบั รูเ้ ฉยๆก็พอ ไม่ตอ้ งไปต่อยอด อ่านข่าวแล้วรับรู ้
แล้วก็ปล่อยวางไป รูว้ า่ คนนี้เขาถูกกล่าวหาอย่างนัน้ อย่างนี้ เขาจะถูกเขาจะผิด ก็
ให้ทางผูท้ เ่ี ขามีหน้าทีพ่ สิ ูจน์ความผิดถูก ให้เขาทําหน้าทีไ่ ป ตอนนี้เมือ่ ยังไม่ได้มี
การชี้ผดิ ชี้ถกู
ก็ให้รบั รูไ้ ปตามทีเ่ ขาเล่ามาก็แล้วกัน รับรูไ้ ด้ แต่อย่าไป
วิพากษ์วิจารณ์ ควรทีจ่ ะมารับรูเ้ รื่องของเราจะดีกว่า ถ้าเป็ นนักปฏิบตั จิ ริงๆ
ต้องการหลุดพ้นจริงๆนี้ ต้องมาดูมารูเ้ รื่องของเรา รูว้ า่ เราตอนนี้กาํ ลังทําอะไรอยู่
กําลังคิดอะไรอยู่ คิดไปในทางธรรม ทําไปในทางธรรม หรือคิดไปในทางโลก ทํา
ไปในทางโลก ถ้าไปในทางโลกก็ควรทีจ่ ะหยุดมัน ถ้าไปในทางธรรมก็ควรทีจ่ ะ
สนับสนุนมัน เพราะว่าประโยชน์จะได้รบั จากการกระทําของเรา คนอื่นไม่สามารถ
ทีจ่ ะมาทําอะไรให้กบั เราได้ เราต้องเป็ นผูก้ ระทําเอง ในเรื่องของจิตใจนี้ คนอื่นทํา
อะไรให้เราไม่ได้ เรื่องของคนอื่นไม่สามารถทีจ่ ะมาทําให้เราดีหรือชัว่ ได้ ฉะนัน้ ไม่
ควรทีจ่ ะไปสนใจ ควรทีจ่ ะสนใจเรื่องของเรามากกว่าเรื่องของคนอื่น เพือ่ ทีเ่ ราจะ
ได้มาแก้ไขในสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ในตัวเราได้ และทําในสิง่ ที่ถกู ให้มมี ากขึ้นไปได้
ถาม เคยมีพระมาทีห่ น้าบ้านแล้วมาขอเงิน บอกว่าไม่มคี ่ารถโดยสาร แต่หนู ไม่ได้ให้
แต่ให้ขนมใส่แทน แต่ครัง้ แรกทีเ่ ห็นพระผ่านมาดีใจ พอเขาขอเงินเรากลับคิดว่า
เขาเป็ นพระปลอม เลยไม่ให้เงินเขา จะเป็ นบาปหรือเป็ นการกระทําทีถ่ กู ต้องหรือ
เปล่าคะ
ตอบ ไม่เป็ นบาปแต่อย่างใด การไม่ให้ของคนทีเ่ ขามาขอเรา มันก็อาจจะขาดความ
เมตตา ถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆแล้วเขาขอความช่วยเหลือ แล้วเราไม่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือเขา นี่พดู ถึงกรณีทวั ่ ไป ไม่ใช่กรณีของพระ ถ้าเป็ นกรณี ของพระนี้
พระนี้ ไม่ควรที่จะไปขอสิง่ ของต่างๆจากญาติโยมที่เขาไม่ได้เป็ นญาติ หรือเขา
ไม่ได้ปวารณาตัวไว้กอ่ น ถ้าเขาปวารณาตัวหรือเป็ นญาติพน่ี อ้ งกันนี้ ถ้าพระ
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เดือดร้อนขาดแคลนอะไร พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ขอได้ แต่กบั คนแปลกหน้านี้
ห้ามไม่ให้ขอ ถ้าบิณฑบาตก็ให้ถอื บาตรไปแต่หา้ มพูดขอ เช่นตอนบิณฑบาตนี้ก็
จะเดินถือบาตรเข้าไปในละแวกบ้าน แล้วแต่ผูท้ ม่ี ศี รัทธาจะใส่หรือไม่ใส่ แต่จะไม่
ไปเคาะประตูบา้ นเรียกชาวบ้านออกมา มาแล้ว ขอนู น้ ขอนี่หน่อย อย่างนี้เรียกว่า
ขอทานไม่ได้เรียกว่าเป็ นการบิณฑบาต เพราะฉะนัน้ ถ้าเป็ นพระมาขออะไรทีเ่ ขา
ไม่ได้เป็ นญาติกบั เรา ถ้าเราไม่เคยปวารณาตัวนี้ การไม่ให้อะไรท่านนี้เป็ นการที่
ถูกต้อง เพราะจะได้ไม่ส่งเสริมให้พระทําผิดพระวินยั ถ้าเรากลัวบาป และอยาก
ได้บญ
ุ พระมาขอเงินค่ารถเราก็ให้ไปอย่างนี้ เราก็จะส่งเสริมให้พระรูปนัน้ ทําผิด
พระวินยั ไปเรื่อยๆ
ฉะนัน้ ถ้าเป็ นเรื่องเกี่ยวกับพระนี่ไม่ควรทีจ่ ะให้เงินทอง
เพราะว่า เงินทองพระพุทธเจ้าก็หา้ มไม่ให้พระแตะต้องอยู่แล้ว ไม่ให้จบั ต้อง ถ้า
จะให้เงินทองก็ตอ้ งให้ผ่านลูกศิษย์ เป็ นผูเ้ ก็บเอาไว้ แล้วเวลาพระต้องการอะไร ก็
ให้ลูกศิษย์เป็ นผูไ้ ปจัดหามาให้ เรื่องเงินทองเป็ นอย่างนี้ ดังนัน้ ถ้าพระภิกษุขอเงิน
ทองก็ปฏิเสธไปได้เลย ไม่ตอ้ งไปให้ แต่ถา้ เป็ นฆราวาสญาติโยมประชาชนทัว่ ไป
ขอทานอย่างนี้ เขามาขอทาน ถ้าเราให้เขาเราก็มคี วามเมตตา เราก็ได้บญ
ุ เพราะ
เราก็เห็นว่าเขาเดือดร้อนจริงๆ เราก็ให้เขาไป นอกจากว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาเป็ น
ขอทานจริงหรือขอทานไม่จริง เราจะไม่ให้ก็ได้ หรือถ้าเราจะให้ก็อาจจะให้
พอสมควรไม่ให้มากเกินไป อันนี้ก็ถอื ว่าเป็ นการทําบุญทําทาน
ถาม ตัง้ เวลานัง่ สมาธิไว้ ๒ ชัว่ โมง แต่พอถึงเวลาสัก ๑ ชัว่ โมงกว่า อยากจะลืมตาขึ้น
รูส้ กึ เบือ่ ทีต่ อ้ งนัง่ อยากออกไปทํากิจกรรมอื่นทีเ่ คยทํา เป็ นอย่างนี้เป็ นประจํา ขอ
อุบายในการปฏิบตั ติ ่อค่ะ
ตอบ ก็ตงั้ ให้มนั น้อยหน่อยสิ ตัง้ มากแล้วมันทําไม่ได้ก็อย่าไปตัง้ มัน ตัง้ ใหม่ขนาดที่เรา
ทําได้ หรือว่าถ้าอยากให้มนั นัง่ ให้ได้มาก ก็ตอ้ งทนนัง่ ต่อไป ต้องเจริญสติเพิม่
ขึ้นมา เหมือนนํา้ มันหมดแล้วรีบเติมนํา้ มันซะ ถ้าเป็ นนาฬกิ าก็ลานจะหมดแล้ว
ให้รบี ไขลานเสีย พอมันนึกอยากจะลุก ก็บริกรรมพุทโธๆไป อย่าไปคิดอะไร ถ้า
อยู่กบั พุทโธไปได้ เดีย๋ วความอยากจะลุกก็จะหายไป แล้วก็จะนัง่ ต่อไปได้
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ถาม เวลาปฏิบตั สิ มาธิจติ รูส้ กึ ตัวเบาผ่องใส เป็ นจิตสงบหรืออุปาทานครับ
ตอบ ถ้าสงบผ่องใสก็จติ สงบ
ถาม ปฏิบตั ธิ รรมมานานพอควร แต่นงั ่ สมาธิจติ ไม่เคยรวม และไม่เคยผ่านเวทนาได้
เลย ขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําด้วยค่ะ
ตอบ ก็ดู ๒ อย่างดู ๑. ดูศีล เรารักษาศีล ๘ อยู่หรือเปล่า ๒. ดูสติวา่ เราหมันเจริ
่ ญ
สติอยู่เรื่อยๆหรือเปล่า ถ้ามีศีล ๘ บริสุทธิ์แล้วรักษาได้อย่างต่อเนื่อง แล้วเจริญ
สติได้อย่างต่อเนื่อง จิตก็จะรวมได้
ถาม เวลาเดินจงกรมจะภาวนาด้วยพุทโธ แต่เวลานัง่ สมาธิ ถ้าใช้การตามรูล้ มหายใจ
จะรูส้ กึ เบาสบายกว่าการภาวนาพุทโธ การกระทําเช่นนี้จะทําให้ไม่กา้ วหน้า เพราะ
เครื่องอยู่ของจิตมี ๒ อย่างหรือไม่ครับ
ตอบ ไม่หรอก ทดแทนกันได้ ถ้าไม่ใช้พทุ โธก็ใช้ลมหายใจได้
ถาม เวลานัง่ วิปสั สนา บางครัง้ มีความรูส้ กึ ปวดหัว พอหยุดพิจารณาตรงทีป่ วดแล้วจะ
รูส้ กึ อึดอัดไม่สบาย แต่พอใช้ความคิดประกอบว่า กายส่วนกายจิตส่วนจิต ก็จะ
ไม่รูส้ กึ อึดอัด ปฏิบตั อิ ย่างนี้ถกู ต้องหรือไม่คะ
ตอบ ถ้ามันไม่อดึ อัดมันสบายก็ถกู ต้อง
ถาม ตัง้ แต่ครัง้ แรกทีถ่ ามพระอาจารย์ ว่าผมเป็ นมิจฉาสมาธิ ผมเลยตัง้ ใจปฏิบตั อิ ย่าง
ต่อเนื่องนานเป็ นปี รูส้ กึ ว่าทุกข์นอ้ ย และติดในธรรมบางอย่าง เลยหยุดไปนาน
พอสมควร จนกระทัง่ กลับมาปฏิบตั แิ บบเต็มรูปแบบเมือ่ ไม่นานมานี้ สิง่ ทีผ่ มติด
เรื่องสัญญาทีเ่ ข้ามาปรุงใจเวลาจะได้สมาธิ
มันสามารถสลัดออกจากใจไปได้
แบบทีไ่ ม่เคยทําได้มาก่อน ผมติดมานานรูส้ กึ โล่งใจ ครัง้ นี้เลยตัง้ ใจใหม่ ขอ
เมตตาพระอาจารย์แนะนํา เป็ นกําลังใจด้วยครับ
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ตอบ ก็พยายามปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้นไปเรื่อยๆ
ถาม แม้สมาธิจะยังไม่มเี หมือนเดิม แต่ใจกลับได้รบั ความสุขชนิดใหม่ เมือ่ ก่อนระลึก
ได้บาปนับเป็ นเวลานานมากจนเสียสมาธิไม่อยากปฏิบตั ิ คิดว่าคงไม่ดไี ปกว่านี้
ตอนนี้ระลึกถึงบุญได้ครับ และก็บาปได้ในคราวเดียวกัน มันก็เป็ นบ้างตอน
พิจารณา แต่ตอนบริกรรมหรือสมถะก็แนบไปกับใจดี อาการอย่างนี้ถกู ต้องใช่
ไหมครับ
ตอบ เวลาทําสมถะไม่ควรทีจ่ ะคิดเรื่องอะไร จะคิดต้องอยู่ในตอนทีเ่ ราเจริญปัญญา ถ้า
เวลาทําใจให้สงบนี้ไม่ควรคิดเรื่องราวต่างๆ ควรให้มอี ยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์
หนึ่ง เช่นอยู่กบั พุทโธ หรืออยู่กบั ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียว
ถาม ผมเป็ นเกย์ทม่ี จี ติ ใจทีช่ อบผูช้ าย แต่ไม่ได้แสดงออกสาวมาก คือธรรมดาๆ ผม
ศรัทธาในพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ ผมอยากจะบวชเป็ นพระ และอยู่
เรื่อยๆไปไม่มกี าํ หนดสึกเลย หลวงตามหาบัวบอกว่า ไม่วา่ หญิงหรือชายสามารถ
บรรลุธรรมได้เหมือนกัน แต่ผมมิใช่ชายจริงหญิงแท้ จะบวชเป็ นพระสงฆ์ได้ไหม
ครับ
ตอบ ก็ตอ้ งไปถามพระทีเ่ ขารับบวชดูวา่ เขาจะรับหรือเปล่า
ถาม และผมเป็ นหนี้ยงั ไม่ได้ใช้ แต่ทาํ เรื่องผ่อนผันจ่ายหนี้เรียบร้อยแล้ว แม่บอกว่าจะ
จ่ายหนี้ให้ทงั้ หมด เพราะแม่เป็ นผูค้ าํ้ ประกัน แม่จะขายทีด่ นิ เงินทีไ่ ด้จากการขาย
ส่วนหนึ่งแม่จะเก็บไว้ใช้ส่วนตัว ส่วนผมขอส่วนหนึ่งเพือ่ ขอให้แม่ช่วยจ่ายหนี้ให้
แม่ตกลงเพราะผมบอกกับแม่วา่ ผมอยากจะบวช และผมก็ทาํ งานทางโลกลําบาก
แล้ว ผมจึงตัดสินใจอย่างนี้ อย่างนี้ผมจะบวชได้ไหมครับ
ตอบ ก็ตอ้ งไปติดต่อกับวัดทีเ่ ราจะไปบวช เราไม่ได้ทาํ หน้าทีร่ บั พระบวช เราเลยไม่รู ้
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
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ถาม วันนี้ได้มโี อกาสมาฟังธรรมครัง้ แรกจากพระคุณเจ้า จากการฟังธรรมของท่าน
บอกว่า ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งถือศีล ๘ ถึงจะมีกาํ ลังในการทําสมาธิ แต่เนื่องจากว่าใน
ปัจจุบนั นี้ การทํางานทางโลก มันยังมีขอ้ จํากัดของการถือศีล ๘ ใน
ชีวติ ประจําวัน ไม่ทราบว่าท่านจะเมตตาชี้แนะหาทางออกให้ยงั ไงบ้างเจ้าคะ
ตอบ ก็ตอ้ งทิ้งงานทิ้งการแล้วก็ไป จะทํายังไงได้ จะเอาทัง้ ๒ อย่างได้ยงั ไง ขัดกัน ก็
ต้องไปเลือกทางเดินของเราว่า เราจะไปทางธรรมหรือไปทางโลก ถ้าเราอยากไป
ทางธรรมแต่เรายังทิ้งทางโลกไม่ได้ก็ ลองทิ้งอาทิตย์ละวันก่อน เช่นวันพระ วัน
พระเราก็หยุดทํางานสักวันหนึ่งแล้วก็ไปอยู่วดั แล้วถ้าเราปฏิบตั ไิ ด้ผลดีเราอาจจะ
เพิม่ วันเป็ น ๒ วัน ๓ วันไป แล้วต่อไปก็อาจจะทิ้งโลกได้ มันก็ตอ้ งขยับไปทีละ
เล็กทีละน้อยก่อน จะทําแบบพรวดพราด ถ้าทําได้ก็ดี ถ้าทําไม่ได้ก็ตอ้ งทําแบบนี้
ทําไปทีละเล็กละน้อยก่อน
ถาม ศีลทีบ่ ริสุทธิ์ หมายรวมถึงความคิดด้วยหรือไม่เจ้าคะ
ตอบ ไม่ ศีลนี้เกี่ยวกับการกระทําทางกายและทางวาจา เรื่องของความคิดนี้ตอ้ งอยู่ท่ี
สติ สติเป็ นผูค้ ุมอีกทีหนึ่ง
ถาม การทําสมาธิทาํ วันละกี่ครัง้ โดยปกติทาํ สติรูส้ กึ ตัวทัง้ กลางวันและกลางคืน
ตอบ ทํามากเท่าไหร่ย่งิ ดี ผลจะได้มากได้นอ้ ยอยู่ทก่ี ารกระทําของเรา เหมือนกับการ
ทํางาน ทํางานวันละชัว่ โมง ก็ได้ผลชัว่ โมงเดียว ถ้าทํางานวันละ ๘ ชัว่ โมงก็จะ
ได้ผล ๘ ชัว่ โมง อยู่ทก่ี ารกระทําของเรา ถ้าทํามาก นัง่ สมาธิมากจิตก็จะสงบมาก
ถ้านัง่ สมาธินอ้ ยจิตก็จะสงบน้อย
ถาม คนทีม่ ศี ีลและทําบุญทําทานมากพอ เมือ่ ตายไปแล้ว จิตได้รบั ผลบุญไปเป็ นเทพ
เทวดา แล้วเทพหรือเทวดานัน้ จะทราบถึงเหตุทเ่ี ขาได้มาเป็ นเทวดาหรือไม่
อย่างไรคะ หรือเขาต้องปฏิบตั ธิ รรมต่อเนื่องไปอีก แล้วเขาถึงจะทราบ
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ตอบ จะทราบก็ต่อเมือ่ ได้มาศึกษาพระธรรมคําสัง่ สอน ของพระพุทธเจ้า ทีจ่ ะอธิบาย
ถึงเหตุถงึ ผลต่างๆ อย่างทีเ่ รามาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันตอนนี้ เราก็จะทราบว่า
อะไรถึงทําให้เราเป็ นอย่างทีเ่ ราเป็ นอยู่ ก็บญ
ุ บาปทีเ่ ราทํานี่แหละเป็ นเหตุ ทีท่ าํ ให้
เราเป็ นอะไรทีเ่ ป็ นอยู่ขณะนี้
ถาม หนู มแี มวทีร่ กั มาก แล้วแมวป่ วยจึงได้พาไปโรงพยาบาล แต่ยงั ไม่ถงึ โรงพยาบาล
ได้ส้นิ ใจไปก่อน หนู กบั แม่ทาํ ใจลําบากมากค่ะ แล้วฝังไว้ขา้ งในบ้าน ได้ไปทําบุญ
สังฆทานให้ อยากเรียนปรึกษาว่า แมวหนู จะได้ไปเกิดป็ นคนไหมคะ บุญกุศลที่
เราทําไป แมวหนู จะได้รบั ไหมคะ ทีบ่ า้ นไม่มมี นั เหงามากค่ะ
ตอบ แล้วแต่บญ
ุ บาปทีเ่ ขาทําไว้
ถ้าบาปทีเ่ ขาทํายังไม่หมดเขาอาจต้องกลับไปเป็ น
เดรัจฉานต่อ จนกว่าบาปกับบุญทีเ่ ขาทําไว้นนั้ มีกาํ ลังเท่ากัน คือบุญก็ไม่สามารถ
ดึงไปสวรรค์ บาปก็ไม่สามารถดึงไปอบาย เขาก็จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ต่อไป
ถาม การทีเ่ รามีครอบครัว มีลูก ๑ คน การทีเ่ ราจะก้าวออกมาบวชพระ จะขจัดกิเลส
ออกจากจิต การกระทําเช่นนี้ถกู หรือผิดครับ
ตอบ พระพุทธเจ้าก็มลี ูกเหมือนกัน จะผิดตรงไหน ถ้าผิดก็ไม่ได้เป็ นพระพุทธเจ้า
ถาม ลูกปฏิบตั มิ าหลายสาย ยังหาจริตตนเองไม่เจอ ต้องทําอย่างไรเจ้าคะ
ตอบ มันไม่ได้อยู่ทจ่ี ริตหรอก มันอยู่ทส่ี ติ ถ้ามีสติแล้วมันไปได้ ถ้าไม่มสี ติเปลีย่ นอะไร
ไป จะกี่ชนิดมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดี ฉะนัน้ ต้องพยายามมาฝึ กสติ วิธีสร้างสติก็มี
หลายวิธี เช่นบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆ หรือเฝ้ าดูการ
เคลือ่ นไหวของร่างกาย เป้ าหมายก็คอื ให้เราหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆ ให้จติ
อยู่ในปัจจุบนั ให้สกั แต่วา่ รู ้ จะใช้วธิ ีไหนก็ได้
ถาม อยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายขอบเขตของศีล และระดับของศีลแต่ละระดับ
ของผูป้ ระพฤติ
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ตอบ วันนี้ก็เทศน์แล้ว มีศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ศีลสามร้อยกว่าข้อ ผูท้ ่ี
ต้องการจะปฏิบตั กิ ็ตอ้ งไปศึกษาเอาเอง ไปเปิ ดหนังสือธรรมะอ่านดู
ถาม ตอนนี้เครียดมาก เพราะข้างบ้านเสียงดังมาก ไม่เกรงใจ แต่ก็พยายามพุทโธ แต่
จะหลุดเสียให้ได้ค่ะ เพราะทนไม่ไหว
ตอบ ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเรานัน่ เอง ฉะนัน้ เราต้องมาแก้ทค่ี วาม
อยาก อย่าไปแก้ทเ่ี สียง เสียงเขาก็เป็ นเหมือนกับฝนตกแดดออกฟ้ าร้อง ทําไมฟ้ า
ร้องฟ้ าผ่าเปรี้ยงๆทําไมเราอยู่กบั มันได้ ทําไมกับเสียงคนข้างบ้านเราอยู่กบั มัน
ไม่ได้ ก็เพราะว่าเราอยากให้มนั หายไปเท่านัน้ เอง ฉะนัน้ เราต้องมาแก้ทค่ี วาม
อยากของเรา เมือ่ เรารูว้ ่าเราไม่สามารถทีจ่ ะไปทําให้เสียงนัน้ หายไปได้ เราก็มา
หยุดความอยากของเราเสีย ก็ปล่อยให้มนั มีไป มันจะดังก็ปล่อยให้มนั ดังไป เรา
อย่าไปอยากให้มนั ไม่ดงั เราก็จะไม่ทกุ ข์
ถาม แม่ทาํ งานมาเป็ นพนักงานมา ๑๐ ปี บริษทั ได้มนี โยบาย early retire (การ
เกษียณอายุก่อนกําหนด) แต่เคยได้ยนิ มาว่าเงินทีไ่ ด้จากการ early เป็ นเงินไม่
ถูกต้องทางธรรม เพราะได้มาโดยไม่ได้ทาํ งานให้บริษทั ต่อเงินนัน้ นําไปทําอะไร
ก็จะเดือดร้อน จริงเท็จประการใดหรือคะ
ตอบ คงไม่จริงมัง่ เพราะเงินเป็ นเงินของบริษทั เขาให้รางวัลแก่ผูท้ จ่ี ะออกจากงาน เป็ น
เหมือนกับรางวัล ไม่ได้เป็ นการขโมยเงินของบริษทั บริษทั ทีเ่ ป็ นเจ้าของเงินเขา
ยินดีให้ ไม่ได้ถอื ว่าเป็ นการลักทรัพย์แต่อย่างใด
ถาม เราเคยเมตตาตนเองก่อนทีจ่ ะเมตตาคนอื่นนัน้ แต่การทีเ่ ราต้องเสียสละทรัพย์ไป
นัน้ หรือเราเข้าไปช่วยเหลือผูอ้ ่นื เราก็ตอ้ งสละแรงกาย จะถือว่าเราไม่เมตตาต่อ
ตนเองหรือไม่คะ
ตอบ ไม่หรอก
ความจริงความเมตตาต่อผูอ้ ่นื นัน้ แหละเป็ นความเมตตาต่อตัวเรา
เพราะเมือ่ เราช่วยเหลือคนอื่น ให้คนอื่นเขามีความสุข เราก็จะได้รบั ความสุข
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กลับมาเป็ นผลตอบแทน ดังนัน้ วิธีทจ่ี ะเมตตากับตัวเราก็คอื ต้องเมตตากับคนอื่น
ถ้าเมตตากับตัวเรากินคนเดียวเทีย่ วคนเดียว อันนี้มนั เรียกว่าเห็นแก่ตวั แล้วมัน
จะไม่มคี วามสุข มันจะมีความทุกข์ เพราะเวลามันไม่มกี นิ มันจะเดือดร้อน แต่ถา้
เวลาช่วยเหลือคนอื่นนี่ เราไม่ได้กนิ เรากลับไม่เดือดร้อน เราเสียสละเป็ น เรา
ยินดีให้ เรายอมอดเพือ่ ให้คนอื่นอิ่มอย่างนี้ เราอาจจะไม่อ่มิ ทางร่างกายแต่เราจะ
ไปอิ่มทางจิตใจ
ถาม จิตจับทีล่ มหายใจตลอด จะให้ลูกทําอย่างไรต่อครับ
ตอบ ก็ดูไปเรื่อยๆ อย่าให้จติ ไปคิดทีอ่ ่นื อย่าให้จติ ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้
เราต้องนัง่ หลับตา กายต้องนิ่ง วาจาต้องสงบ แล้วจิตดูแต่ลมหายใจเพียงอย่าง
เดียว จนกว่ามันจะรวมเป็ นสมาธิไป
ถาม การเริ่มต้นในการทําสมาธิ ควรเริ่มต้นอย่างไรดีคะ ขอคําแนะนําด้วยค่ะ
ตอบ ก็อย่างทีว่ นั นี้เทศน์ให้ฟงั ก็ตอ้ งรักษาศีล ๘ ถ้ามีศีล ๘ แล้วก็จะมีเวลามานัง่
สมาธิ ถ้าไม่มศี ีล ๘ มันก็ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ เช่นไปเทีย่ วได้ ไปดูหนังฟัง
เพลงได้ ไปกินเลี้ยงได้ ไปทําอะไรต่างๆทีอ่ ยากจะทําได้ เพราะศีล ๕ ไม่ได้บงั คับ
ไม่ได้หา้ มไว้ แต่ถา้ เราต้องการนัง่ สมาธิให้ได้ผล เราต้องมีเวลามากๆถึงจะได้ผล
ถ้านัง่ แค่พอหอมปากหอมคอแบบนกกระจอกกินนํา้ มันก็ไม่ได้ผล ได้แต่กริ ยิ า
ของการนัง่ ข้าพเจ้านี้ได้นงั ่ แล้ว ๓๐ นาที ครึ่งชัว่ โมง ชัว่ โมงหนึ่ง นัง่ แล้วก็ไม่เคย
เจอความสงบเลยแม้แต่ครัง้ เดียว นัง่ มากี่ปีก็เหมือนเดิม นัง่ แบบนกกระจอกกิน
นํา้ ถ้านัง่ แบบให้มนั ได้ผลเป็ นกอบเป็ นกํา มันก็ตอ้ งนัง่ ทัง้ วันทัง้ คืน สลับกันเดิน
กับนัง่ เดินจงกรมนัง่ สมาธิ ทํากันเป็ นวันๆเป็ นเดือนเป็ นปี นัน่ ถึงจะได้ผล มัน
ไม่ใช่ได้งา่ ยๆหรอก สมาธิ ขนาดหลวงตาท่านบอกท่านบวชเป็ นพระนี้ ๖ ปี ท่าน
ไม่ได้ปฏิบตั เิ ต็มที่ ท่านยังศึกษายังเรียนหนังสืออยู่ ท่านว่าจิตเคยรวมเพียง ๓
ครัง้ เท่านัน้ เอง ขนาดบวชเป็ นพระมีศีล ๒๒๗ ข้อ มีเวลา แต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง เพราะท่านก็ตอ้ งไปเรียนหนังสือ เรียนหนังสือก็ตอ้ งใช้ความคิด
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ปรุงแต่ง จิตก็เลยไม่สงบ แต่พอเวลาท่านออกไปปฏิบตั แิ ล้วนี้ ทีน้ ที ่านบอกว่า
รวมได้อยู่เรื่อยๆ เพราะมีการควบคุมจิตตลอดเวลา ควบคุมความคิดปรุงแต่ง
อยู่ตลอดเวลา สามารถนัง่ สมาธิได้ทงั้ คืน นัง่ โต้ร่งุ ได้ นี่คอื การปฏิบตั ทิ จ่ี ะให้
ได้ผล มันต้องเอากันแบบสุดๆเลย ทุ่มเทกันหมดเลย มีหน้าตักเท่าไหร่ก็วางไป
เลย ยอมเจ๊งเลย ถ้าไม่หลุดพ้นก็ตายเลย อย่างพระพุทธเจ้านี้ ถ้าไม่หลุดพ้นก็
ตายเท่านัน้ อย่างนี้มนั ถึงจะได้ผลกัน แค่มาทําพอหอมปากหอมคอ วางทีละสลึง
สองสลึงอย่างนี้ ไม่มวี นั รวย ถ้าจะรวยก็มหี น้าตักเท่าไหร่ก็เทลงไปเลย ถ้าไม่รวย
ก็เจ๊งไปเลย รูแ้ ล้วรูร้ อดกัน
ถาม อาการเมือ่ ถึงฌาน ๔ เป็ นอย่าไรครับ
ตอบ ก็นงั ่ ไปเถอะ ถึงแล้วก็จะรูเ้ อง เหมือนบอกคนตาบอดว่า สีแดงเป็ นอย่างไร สี
เขียวเป็ นอย่างไร บอกไปก็เท่านัน้ แหละ ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร สิบปากว่าก็ไม่เท่า
หนึ่งตาเห็น ผลของการปฏิบตั นิ ้ ไี ม่อยากจะพูดมาก ก็พดู อยู่แล้ว ให้รูค้ ร่าวๆอยู่
แล้วว่า มันสงบ มันนิ่ง มันมีความสุข มันเป็ นหนึ่งมันไม่มอี ะไร มันไม่เป็ นสอง
กับอะไร สักแต่วา่ รู ้ ก็รูแ้ ค่น้ แี หละ แล้วต้องไปสัมผัสเอง ถึงจะรูว้ า่ มันเป็ นอย่างไร
ดีอย่างไร สุขอย่างไร
ถาม ทําไมเวลาสวดมนต์มเี สียงหวิงๆ ก้องอยู่ในใจตลอดเวลาทีส่ วดจนจบ แต่ไม่ได้
สวดออกเสียงนะครับ พอเวลานัง่ สมาธิก็หาย แต่พอจะสวดอีกก็มเี สียงขึ้นอีก
ตอบ มันจะเป็ นอะไรเราไม่ตอ้ งไปสนใจมันนะ เราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมัน ปล่อยวาง มัน
จะเป็ นเสียงอะไรก็ให้เราอยู่กบั การสวดมนต์ของเราไป เพราะเราไม่ได้สวดมนต์
เพือ่ ฟังเสียง เราสวดมนต์เพือ่ ทําใจให้สงบ ใจเราจะสงบก็ต่อเมือ่ เราสวดไปอย่าง
เดียว ไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่น ฉะนัน้ ไม่ตอ้ งไปกังวล ถือว่ามันเป็ นสิง่ ทีเ่ ราไปควบคุม
บังคับมันก็ไม่ได้ก็แล้วกัน มันจะมาก็ให้มนั มา มันจะไปก็ให้มนั ไป
ถาม พูดถึงบุหรี่ หนู สงสัยมานานแล้วค่ะ เข้าใจว่าไม่ผดิ ศีล แต่ทางการแพทย์ถอื เป็ น
สิง่ ต้องห้าม เพราะมีแต่โทษต่อร่างกาย เช่นเป็ นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปอด แถมยัง
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มีโทษกับบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั กลิน่ บุหรี่เข้าไปด้วย ซึง่ อาจจะต่างจากสมัยก่อนทีเ่ ป็ น
ยาสูบแต่ไม่ได้มโี ทษต่อร่างกายหรือเปล่าคะ แบบนี้บหุ รี่จะเข้าข่ายผิดศีลข้อไหน
เนื่องจากเป็ นการทําร้ายตัวเองและผูอ้ ่นื ด้วยไหมคะ
ตอบ ก็อยู่ทว่ี า่ สูบมากสูบน้อย ถ้าสูบวันละ ๓ ซอง ๔ ซอง มันก็ตายได้ แต่ถา้ สูบวัน
ละสามสีม่ วน มันก็ไม่มผี ลอะไรร้ายแรงต่อร่างกาย ฉะนัน้ อะไรก็ตาม แม้แต่นาํ้ นี่
ลองกินมากๆดูมนั ก็ตายเพราะนํา้ ได้ อะไรทีม่ นั เกินประมาณทีร่ ่างกายจะรับได้
มันก็ทาํ ให้ร่างกายตายได้ ฉะนัน้ ผูท้ จ่ี ะสูบบุหรี่ก็ให้รูจ้ กั ประมาณ คือมันไม่ได้มี
โทษทางด้านจิตใจ ทีห่ า้ มไม่ให้ดม่ื สุราเพราะมันมีโทษทางด้านจิตใจเป็ นหลัก เรา
ไม่ค่อยได้กงั วลเรื่องโทษทางร่างกาย ดืม่ สุราแล้วทําให้ขาดสติไม่สามารถควบคุบ
การกระทําการพูดได้ ทําให้ไปทําบาปทํากรรมได้งา่ ยกว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้ดม่ื สุรายาเมา
แต่ผูท้ ส่ี ูบบุหรี่น้ กี ็ยงั มีสติสมั ปชัญญะเป็ นปกติอยู่ บุหรี่น้ ไี ม่ได้ไปทําให้เสียสติไป
แต่อย่างใด แต่ถา้ ไม่สูบได้ก็ดี ถ้าสูบก็สูบไปตามปริมาณทีร่ ่างกายรับได้ ก็ไม่มี
โทษอะไรมาก ยังไงร่างกายก็ตายอยู่ดี ถ้ากลัวตายก็อย่าไปทําอะไรเลย อย่าไป
กินอะไรเลย เพราะกินแล้วเดีย๋ วมันก็มโี ทษทัง้ นัน้ แหละ ทําไมของทีอ่ ยากกิน
ทําไมไม่ไปพูดถึงบ้าง นํา้ ตาลนี้กนิ กันเหลือเกิน จะเป็ นเบาหวงเบาหวานนี้ทาํ ไมไม่
มา ฉะนัน้ มันอยู่ทว่ี า่ เราชอบอะไร ถ้าเราชอบอะไรเราก็ไม่พดู ถึงมัน เรื่องทีเ่ ราไม่
ชอบเราก็พดู ถึงมันได้ เรื่องทีเ่ ราไม่สูบคนอื่นสูบเราก็ไปว่าเขาได้ เรื่องไหนทีเ่ ราทํา
เราก็ไม่ไปพูด เพราะเดีย๋ วก็วา่ ตัวเราเอง
ถาม วิธีการสวดมนต์ทถ่ี กู ต้อง การสวดมนต์ไม่ตอ้ งออกเสียงได้หรือไม่
ตอบ ได้ ดีเสียอีกถ้าไม่ออกเสียงได้ เพราะก็เป็ นเหมือนกับบริกรรม พุทโธ ไปเท่า
นัน้ เอง แล้วจะไม่เหนื่อย แล้วก็ไม่ไปรบกวนชาวบ้าน
ถาม การบวชนี้ถอื เป็ นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่จริงหรือไม่ครับ แล้วพวกทีม่ งี านบวช
แล้วไปรําหน้านาค เพราะคิดว่าเอาบุญ เขาจะได้บุญจริงหรือครับ
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ตอบ การบวชนี้เป้ าหมายก็คอื ให้ไปได้ศึกษา ได้ไปปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ จะได้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ อันนี้เป็ นประโยชน์ทเ่ี กิดจากการบวช ส่วนการทดแทนบุญคุณพ่อแม่
นี้ก็เป็ นเรื่องรองลงมา คือถ้าจะบวชแบบทดแทนพ่อแม่ได้ ก็ตอ้ งบวชแบบ
พระพุทธเจ้า พอบรรลุธรรมแล้วก็แสดงธรรมสอนพ่อแม่ได้ ทําให้พอ่ แม่หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ เรียกว่าเป็ นการทดแทนบุญคุณทีแ่ ท้จริง เพราะถ้า
ไม่ได้บวช ตนเองไม่ได้หลุดพ้น ก็จะไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะไปสอนพ่อแม่ให้หลุด
พ้นได้ แต่การบวชแล้วสึกนี้ มันไม่ได้ทดแทนบุญคุณอะไรมากนักหรอก
นอกจากทําให้พอ่ แม่ดใี จว่า ลูกเรายังใฝ่ บญ
ุ ใฝ่ กศุ ล ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
หรืออะไรต่างๆ ก็บวชมาแล้วพอสึกมาแล้วก็จะได้เป็ นคนดีของสังคม ไม่ทาํ ผิด
กฏหมาย ไม่ทาํ ผิดศีลผิดธรรม พ่อแม่ก็มคี วามสุขใจแล้ว อย่างนี้จะเรียกว่าเป็ น
การทดแทนบุญคุณก็ได้ในระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องทีเ่ ขาจะไปรําหรือไปจัดงานแล้วก็
ส่งเสียงรบกวนชาวบ้าน อันนี้ก็ไม่ควรจะทํา แต่มนั เป็ นธรรมเนียมของชาวบ้าน
เวลาจัดงานก็อยากจะให้ทงั้ หมูบ่ า้ นมาร่วม ก็เลยเปิ ดเสียงให้มนั ลันทั
่ ง้ หมูบ่ า้ น
เลย จะได้รูว้ า่ บ้านฉันมีงานนะ ใครอยากจะมาก็มา สมัยก่อนชาวบ้านเขาเป็ น
อย่างนัน้ เขาเป็ นเหมือนกับเป็ นพีเ่ ป็ นน้องกัน ทุกคนอยู่ร่วมกัน เวลามีงานอะไร
จะมาช่วยกัน บ้านไหนทําบุญทุกคนก็จะมาร่วมบุญกัน จึงเป็ นเรื่องปกติทจ่ี ะทํา
แบบนี้ ไม่มใี ครเขาว่า แต่สมัยนี้สงั คมมันไม่เหมือนเมือ่ ก่อน คนมาจากทีใ่ กล้ที่
ไกลทีอ่ ่นื แล้วไม่รูจ้ กั กัน ต่างคนต่างอยู่ ทีน้ พี อเรามาจัดงานเปิ ดเสียงดัง คนทีไ่ ม่
รูจ้ กั เราเขาก็จะหงุดหงิดรําคาญใจ ฉะนัน้ คนจัดงานก็ควรทีจ่ ะรูจ้ กั กาละเทศะ
รูจ้ กั ประมาณรูจ้ กั ความเหมาะสม ว่าถ้าไปทําอะไรให้รบกวนชาวบ้านก็อย่าไปทํา
ถาม อัฐขิ องพระอรหันต์จะแปรเป็ นพระธาตุตอนไหนครับ
เปล่าครับ

ตอนทีล่ ะสังขารเลยหรือ

ตอบ มันเริ่มซักฟอกตัง้ วันทีท่ ่านเป็ นพระอรหันต์ แล้วมันก็จะแปรเปลีย่ นไปเรื่อยๆ ที
นี้ถา้ ท่านเป็ นพระอรหันต์แล้วมีชวี ติ อยู่ต่อไปได้นาน
เวลาซักฟอกก็จะมีมาก
ฉะนัน้ เวลาทีท่ ่านตายไปนี้ กระดูกก็จะเป็ นพระธาตุทนั ที ส่วนผูท้ บ่ี รรลุแล้วตาย
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ไปในระยะเวลาอันสัน้ นี้ ก็อาจจะไม่มเี วลาฟอกกระดูกให้เป็ นพระธาตุได้ ก็
อาจจะไม่มพี ระธาตุก็ได้ในพระอรหันต์บางรูป เพราะท่านบรรลุแล้วก็ตายไป ไม่มี
เวลาทีจ่ ะอยู่นานพอทีจ่ ะให้จติ ทีบ่ ริสุทธิ์น้ ี
ซักฟอกกระดูกให้เป็ นพระธาตุได้
ฉะนัน้ จะดูทธ่ี าตุอย่างเดียวก็ไม่ได้ แต่ถา้ กระดูกท่านเป็ นพระธาตุน้ เี ราก็มนใจได้
ั่
ว่าท่านเป็ นแน่ๆ แต่ถา้ กระดูกท่านไม่ได้เป็ นพระธาตุน้ ี อาจจะเป็ นเพราะว่าท่าน
เป็ นแต่ท่านเป็ นในระยะเวลาใกล้ตายก็ได้ หรือท่านไม่เป็ นก็ได้ แต่ท่านจะเป็ นไม่
เป็ นก็ไม่ใช่เป็ นเรื่องของเราหรอก เรื่องของเราคือว่าเราเป็ นหรือไม่เป็ นมากกว่า
สําคัญกว่า ท่านเป็ นแต่เราไม่เป็ น หรือว่าเราเป็ นแล้วท่านไม่เป็ นอย่างไหนดีกว่า
ถาม อาชีพค้าประเวณีหรือว่าโสเภณี มันผิดศีลหรือว่าผิดมรรคไหมคะ
ตอบ มันก็ผดิ ข้อ ๓ การเสพกามนี้ ท่านอยากจะให้เสพแบบถูกต้องประเพณี ก็คอื มี
สามีภรรยา เป็ นสามีภรรยากัน เพราะการเสพนี้มนั ก็เป็ นธรรมชาติของมนุษย์ แต่
ถ้าอยากจะให้เป็ นมนุษย์กต็ อ้ งแบบผัวเดียวเมียเดียว ถ้ามีหลายผัวนี้ก็เรียกว่า
เป็ นพวกสุนขั ไป จิตก็ขาดศีลข้อนี้
ถาม ผิดศีล ๕ เลยใช่ไหมคะ
ตอบ ก็ผดิ ข้อ ๓ นี้ เพราะว่าเป็ นเหมือนสุนขั สุนขั เขาก็ไม่มสี ามีเดียวภรรยาเดียว
อย่างช่วงเดือน ๙ เดือนนี้ กลางคืนหมาหอนทัง้ คืน มันไล่กดั กันมันตามกัน สมัย
นี้คนเราก็ไม่มเี ดือน ๙ มีเดือน ๙ ทุกวัน
ถาม ลูกฟังพระธรรมคําสอนของหลวงพ่อตลอด และแอบสมมุตติ นเองเป็ นศิษย์หลวง
พ่อ โดยไม่ได้มากราบด้วยตนเอง บาปไหมคะ
ตอบ เรื่องเป็ นศิษย์เป็ นอาจารย์น้ ีไม่ตอ้ งแสดงตัวหรอก แสดงด้วยการประพฤติดว้ ย
การกระทํา อย่างเราแสดงธรรมเราก็เป็ นอาจารย์ ส่วนใครฟังก็เป็ นลูกศิษย์ไป
เท่านัน้ เอง ใครฟังแล้วเอาไปปฏิบตั กิ ็เป็ นลูกศิษย์ ใครฟังแล้วยังไม่ปฏิบตั กิ ็ยงั ไม่
ถือว่าเป็ นลูกศิษย์เต็มที่ ยังไม่ครบ ๑๐๐ ถ้าเป็ นลูกศิษย์ให้ครบ ๑๐๐ ก็ตอ้ ง
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นําเอาไปปฏิบตั ิ ถ้าบรรลุผลได้ย่งิ ถือว่าเป็ นลูกศิษย์เต็ม ๑๐๐ มันก็มี ๓ ขัน้ นะ
ขัน้ แรกก็ฟงั ขัน้ ที่ ๒ ก็ปฏิบตั ิ ขัน้ ที่ ๓ ก็บรรลุ ถ้าเพียงแต่ฟงั ก็เอาไปร้อยละ
สามสิบก็แล้วกัน ถ้าปฏิบตั กิ ็เป็ นร้อยละหกสิบ ถ้าบรรลุก็เป็ นเต็ม ๑๐๐ เป็ นลูก
ศิษย์เต็มร้อย นี่คอื ความจริงของการเป็ นอาจารย์และลูกศิษย์ ไม่ได้อยู่ทว่ี า่
จะต้องมากราบมาไหว้ มาขอเป็ นลูกศิษย์ลูกหาอะไรกัน ชาวพุทธเราถือว่าเรา
ช่วยเหลือกันสนับสนุนกัน มีธรรมะก็มาแบ่งปันกัน คนแสดงก็เป็ นอาจารย์ คน
ฟังก็เป็ นลูกศิษย์ อย่างสาวกนี้ คําว่าสาวกก็แปลว่าผูฟ้ งั พอฟังแล้วไปปฏิบตั กิ ็
บรรลุเป็ นพระอรหันตสาวกขึ้นมา พระอรหันตสาวกนี้ท่านไม่ได้เรียกว่าเป็ นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะท่านไม่ได้บรรลุดว้ ยตนเอง ท่านไม่ได้เป็ นพระ
อรหันต์ดว้ ยตนเอง ท่านเป็ นพระอรหันต์ดว้ ยการฟัง จึงเรียกว่าพระอรหันตสาวก
ส่วนพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็ นพระอรหันต์ดว้ ยตนเอง ก็เลยเรียกว่า พระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า นี่คอื ความแตกต่างกัน มีพระอรหันต์ ๒ แบบ เป็ นพระ
อรหันต์ดว้ ยตนเอง และเป็ นพระอรหันต์จากการได้ฟงั จากพระพุทธเจ้าอีกต่อ
หนึ่ง
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กัณฑ์ท่ี ๕๐๙

องค์แทนพระศาสดา
๑๘ กันยายน ๒๕๕๙

ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะจากโลกนี้ไป จะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน มีพระภิกษุบางรูป มี
ความวิตกกังวลว่า หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าจากไปแล้ว จะไม่มศี าสดามาคอยสัง่ คอยสอน
พวกเขาอีกต่อไป พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า ธรรมวินยั ทีต่ ถาคตได้ตรัสไว้ชอบแล้วนี่แล
จะเป็ นศาสดาของพวกเธอต่อไป พวกเธอจะไม่ได้อยู่โดยปราศจากศาสดาแต่อย่างใดเลย
นี่คอื องค์แทนของพระพุทธเจ้า ที่จะเป็ นศาสดาสังสอนพุ
่
ทธศาสนิ กชนต่อไป ก็คือพระ
ธรรมวินัยที่ตรัสไว้ชอบแล้ว พระธรรมวินยั ก็คอื คําสัง่ คําสอนนี่เอง พระธรรมเป็ นคํา
สอน พระวินัยเป็ นคําสัง่ พระวินยั นี้เป็ นคําสัง่ ให้พระภิกษุตอ้ งปฏิบตั ติ าม คําสัง่ นี้ตอ้ ง
ปฏิบตั ติ าม คําสอนนี้จะปฏิบตั ติ ามก็ได้ไม่ปฏิบตั ติ ามก็ได้ เรียกว่าพระธรรมคําสอน พระ
ธรรมวินยั คือคําสัง่ คําสอนของพระพุทธเจ้า ทีพ่ วกเรายึดถือเป็ นศาสดาแทนพระองค์มา
จนถึงปัจจุบนั นี้ พวกเราไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดา เรายังมีพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้เก็บจารึกไว้ในพระไตรปิ ฎก เป็ นศาสดาของพวกเรา
นอกจากนัน้ เราก็ยงั มีพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ผูท้ เ่ี ป็ นเหมือนผูช้ ่วยศาสดา เป็ นผูท้ ไ่ี ด้
บรรลุธรรม ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายแล้ว มีความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะสัง่ สอน
ให้ผูอ้ ่นื ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เราจึงไม่ปราศจากศาสดา ไม่ปราศจากครูบา
อาจารย์ต่างๆ ถึงแม้วา่ ครูบาอาจารย์ พระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบบางรูป ได้จากพวกเราไป
แล้ว แต่ท่านก็ท้งิ คําสอนของท่านไว้ ให้เป็ นครูเป็ นอาจารย์ของพวกเราต่อไป พวกเราจึง
ไม่มขี อ้ อ้างว่า ไม่มผี ูใ้ ดมาสัง่ มาสอน ไม่มขี อ้ อ้างว่าเราจะไม่สามารถปฏิบตั เิ พื่อให้ได้หลุด
พ้น เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้หลุดพ้น เพราะว่าเรายังมี
ศาสดา เรายังมีครูบาอาจารย์อยู่ ทีจ่ ะคอยสัง่ คอยสอนให้พวกเราปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ได้หลุด
พ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย
อยู่ทเ่ี ราว่า
เราจะสนใจศึกษาพระธรรมคําสอนของ
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พระพุทธเจ้าอย่างจริงจังหรือไม่ สนใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคําสอนอย่างจริงจังหรือไม่ ถ้ามี
ความสนใจทีจ่ ะศึกษาทีจ่ ะปฏิบตั อิ ย่างจริงใจแล้ว
ผลต่างๆย่อมปรากฏขึ้นมาอย่าง
แน่นอน เพราะเหตุทท่ี าํ ให้ผลต่างๆปรากฏก็คอื การศึกษาการปฏิบตั อิ ย่างจริงจังนัน้ เอง
บรรดาพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีไ่ ด้บรรลุเป็ นพระอรหันตสาวก ก็เพราะท่านมีความ
จริงใจจริงจังต่อการศึกษา ต่อการปฏิบตั ิ ท่านจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานกัน ท่านถือ
การศึกษาการปฏิบตั เิ ป็ นอาชีพหลักเลย ท่านจะไม่มอี าชีพอย่างอื่นมาเกี่ยวข้อง มาดึง
เวลาไปจากการศึกษา จากการปฏิบตั ิ เมือ่ ก่อนทีท่ ่านจะมาศึกษามาปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
ท่านก็มอี าชีพอื่นกันทัง้ นัน้ ท่านก็เป็ นฆราวาสผูค้ รองเรือนกันทัง้ นัน้ มีอาชีพต่างๆ เป็ น
พ่อค้าบ้าง เป็ นครูบา้ ง เป็ นหมอบ้าง เป็ นอะไรต่างๆกัน แต่พอได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า ทีม่ คี วามลึกซึ้ง ทีม่ คี วามหมาย ทีม่ ปี ระโยชน์ต่อจิตใจเป็ นอย่าง
มาก ไม่เหมือนกับความรูค้ าํ สอนต่างๆทีไ่ ม่ได้มคี วามประทับใจ เหมือนกับคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เพราะเป็ นคําสอนทีไ่ ม่เหมือนใครนัน่ เอง คําสอนต่างๆในโลกนี้ เป็ นคําสอน
ทีใ่ ห้รูจ้ กั เอาความรูท้ ไ่ี ด้เรียนนี้มาเป็ นอาชีพ มาประกอบอาชีพ เพือ่ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่า
นัน้ เอง แต่คาํ สอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็ นความรูท้ ่จี ะเอามารักษาใจที่ถกู ความทุกข์
รุมเร้า ที่ถกู ความทุกข์เบียดเบียนอยูต่ ลอดเวลา ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทง้ั หลายได้
ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็จะเกิด ศรัทธาความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่ามีประโยชน์
อย่างมหาศาลต่อจิตใจของตนเอง ไม่เหมือนกับคําสอนต่างๆทีไ่ ม่มปี ระโยชน์อะไรกับ
จิตใจ เพราะไม่สามารถดับความทุกข์ของจิตใจได้นนั ่ เอง มีเพียงคําสอนของพระพุทธเจ้า
เพียงคําสอนเดียวเท่านัน้ ทีส่ ามารถดับความทุกข์ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ภายในใจของสัตว์โลกให้
หมดไปได้ ผูท้ ม่ี คี วามทุกข์อย่างมาก เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ก็จะเกิดศรัทธาอยากจะศึกษาอย่างลึกซึ้ง อย่างจริงจัง อยากจะปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ก็เลย
สละการครองเรือน สละอาชีพต่างๆ แล้วออกบวชกัน เพือ่ ทีจ่ ะได้ศึกษาพระธรรมคํา
สอน และปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนอย่างเป็ นมืออาชีพเลย คือไม่ได้เป็ นแบบมือ
สมัครเล่น ในระยะเริ่มแรก ก็อาจจะเป็ นมือสมัครเล่นไปก่อน เช่นระยะแรกแรกๆทีไ่ ด้
ยินได้ฟงั ธรรม ก็ลองนําเอามาปฏิบตั ใิ นวันทีว่ า่ งจากภารกิจการงานต่างๆ เช่น วันพระวัน
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โกน สมัยก่อนเขาจะหยุดทํางานกันในวันพระวันโกนกัน ก็เลยจะมีเวลาว่างทีจ่ ะเข้าวัดฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม แล้วก็ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พอได้ลองปฏิบตั ดิ ู ก็
ได้สมั ผัสกับผล ได้สมั ผัสกับรสแห่งธรรม ทีช่ นะรสทัง้ ปวง พอได้สมั ผัสกับรสแห่งธรรม
ทีช่ นะรสทัง้ ปวงแล้ว ก็เกิดความมีฉนั ทะคือความยินดีในรสแห่งธรรมทีช่ นะรสทัง้ ปวง ที่
ชนะการยินดีทงั้ ปวง ก็เลยไม่ยนิ ดีกบั การทํามาหากินในอาชีพต่างๆ ไม่ยนิ ดีกบั การ
แสวงหาลาภยศสรรเสริญ แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะเห็นแล้วว่า สู ้
ความสุขทีไ่ ด้จากรสแห่งธรรมไม่ได้ รสแห่งธรรมชนะรสทัง้ ปวง ชนะรสของลาภยศ
สรรเสริญ ชนะรสของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
ผูท้ ่ีได้ลองปฏิบตั แิ ละได้สมั ผัสกับรสแห่งธรรมแล้ว ก็จะเกิดความยินดีในธรรมขึ้นมา ที่
เป็ นการชนะความยินดีทง้ั ปวง ก็จะมุ่งสูก่ ารศึกษา สูก่ ารปฏิบตั ิอย่างจริงจัง เคยมีอาชีพ
อะไร เคยมีทรัพย์สมบัตอิ ะไร เคยมีลาภยศสรรเสริญอะไร ก็สละหมด ไม่ตอ้ งการสิง่
เหล่านี้อกี ต่อไป เพราะถ้ามีก็จะเป็ นเหมือนกับสมอเรือ จะถ่วงไม่ให้เรือนี้ออกเดินทางไป
ไหนมาไหนได้ เรือทีจ่ อดนี้เขาจะทอดสมอไว้ เพือ่ จะได้ไม่ให้เรือไหลไปตามกระแสนํา้
เวลาทีเ่ ขาจะออกเรือ เขาก็จะต้องถอนสมอกัน เรือถึงจะสามารถแล่นไปได้ตามทิศทาง
ต่างๆ ผูท้ อ่ี ยากจะเข้าสู่กระแสของพระนิพพาน เข้าสู่กระแสของการหลุดพ้นจากกอง
ทุกข์ แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ก็จาํ เป็ นจะต้องถอนสมอเรือ สมอทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจให้
ติดอยู่กบั วัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ทีใ่ ห้ยดึ ติดอยู่กบั ลาภยศสรรเสริญ ให้ยดึ ติด
อยู่กบั ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เขาก็จะถอนสมอกัน ผูท้ ต่ี อ้ งการจะนําเรือคือจิตใจ
ให้เข้าสู่กระแสพระนิพพาน เพือ่ นําไปสู่พระนิพพานในบัน้ ปลาย ต้องถอนสมอเรือกัน
ต้องถอนสมอทีผ่ ูกรัดจิตใจให้ตดิ อยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิด ติดอยู่กบั การหาลาภยศ
สรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ถ้าไม่ถอนสมอใจนี้จะไปไม่ได้ ใจก็จะติด
อยู่วฏั ฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มวี นั จบสิ้น
ถ้ายังติดอยู่กบั การหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ มาฟังเทศน์
ฟังธรรมก็พอฟังเพือ่ ให้ได้มคี าํ พูดว่า ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมกัน แต่ฟงั แล้วก็ไม่ได้เอาไป
ปฏิบตั อิ ย่างจริงจังแต่อย่างใด เอาไปปฏิบตั พิ อหอมปากหอมคอ พอจะได้ให้มคี วามรูส้ กึ
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ไม่ถกู ตําหนิ ไม่ตาํ หนิตนเองว่าไม่ปฏิบตั เิ ลย ไม่ศึกษาเลย แต่ก็ไม่ได้ผลอะไรมากมายนัก
เพราะเวลาส่วนใหญ่ก็ยงั อุทศิ ให้กบั การหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
กายอยู่นนั ่ เอง ผลทีจ่ ะได้รบั จากการศึกษาจากการปฏิบตั แิ บบนี้ จึงไม่ค่อยมีปรากฏ
ขึ้นมา ก็ย่งิ จะทําให้ตอ้ งติดอยู่กบั การหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
กายอยู่ เพราะลาภยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิน่ รสนี้ ก็เป็ นเหมือนยาเสพติดนี่เอง เวลา
ทีไ่ ด้เสพก็มคี วามสุข เวลาทีไ่ ม่ได้เสพก็จะมีความทุกข์ จึงไม่สามารถหยุดเสพลาภยศ
สรรเสริญ หยุดเสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะได้ ถ้าไม่มคี วามสุขทีด่ กี ว่ามาทดแทน ผูท้ ่ี
ยังไม่ได้สมั ผัสกับรสแห่งธรรม คือความสงบทีช่ นะรสทัง้ ปวง จะยังไม่สามารถทีจ่ ะถอน
สมอเรือถอนสมอใจได้ ยังจะติดอยู่กบั ลาภยศสรรเสริญ ยังจะติดอยู่กบั รูปเสียงกลิน่ รส
ต่อไป
ดังนัน้ เมือ่ เราได้มาศึกษาแล้ว เราจึงควรทีจ่ ะทุ่มเทให้กบั การปฎิบตั อิ ย่างเต็มที่ ถึงแม้วา่
ในระยะแรกๆจะเป็ นแบบมือสมัครเล่น เช่นมาปฏิบตั เิ ป็ นช่วงๆในวันหยุด ก็ขอให้ปฏิบตั ิ
กันอย่างจริงจังเถิด โอกาสทีจ่ ะได้สมั ผัสกับรสแห่งธรรมนี้ย่อมมีเสมอ เมือ่ ปฏิบตั ถิ กู แล้ว
ผลก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ปฏิบตั ถิ กู แล้วก็ปฎิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง การปฎิบตั ิถกู และ
ปฎิบตั ิอย่างต่อเนื่ องคืออะไร ก็คือการเจริญสติน่ี เอง เจริญสติอย่างต่อเนื่อง วิธีเจริญสติ
อย่างถูกต้องนี้ เจริญอย่างไร ก็ให้จดจ่ออยูก่ บั เรื่องเดียวอารมณ์เดียว ไม่ให้ใจไปคิดถึง
เรื่องราวต่างๆ เพราะถ้าใจเราได้คิดแล้ว มันจะไม่มีวนั สงบได้ เมื่อมันไม่สงบมันก็จะ
ไม่ได้สมั ผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทัง้ ปวง มันก็จะไม่มีอะไรมาทดแทนรสของลาภยศ
สรรเสริญ รสของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ พอกลับไปจากการปฏิบตั กิ ็จะกลับไปหารูป
เสียงกลิน่ รสต่อไป กลับไปหาลาภยศสรรเสริญต่อไป เพราะไม่มรี สแห่งธรรมมา
แลกเปลีย่ นกันนัน่ เอง ถ้าลองได้รสแห่งธรรมแล้ว ได้สมั ผัสกับรสแห่งธรรมแล้ว แม้จะ
เป็ นเพียงชัว่ ขณะเดียวก็ตาม มันจะมีอทิ ธิพลต่อจิตใจเป็ นอย่างมาก จะสามารถทําให้
ถอนสมอใจออกจากลาภยศสรรเสริญ
ออกจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะได้อย่าง
ง่ายดาย แล้วจะได้มเี วลาทุ่มเทให้กบั การศึกษา กับการปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ เมือ่ มี
การศึกษา มีการปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับอย่างแน่นอน
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นี่คอื จุดของผูท้ เ่ี ริ่มต้นเข้าสู่การศึกษา สู่การปฏิบตั พิ ระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ต้องพยายามทําให้เกิดผลขึ้นมาให้ได้แม้จะเป็ นเพียงชัว่ ขณะเดียว คือจิตสงบเพียงชัว่ งู
แลบลิ้นเท่านั้น ขอให้ได้สมั ผัสรสแกง รสแห่งธรรม พอรูว้ ่าเป็ นรสที่ชนะรสทัง้ ปวงแล้ว
ก็จะเกิดฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สาขึ้นมา ที่จะผลักดันให้จติ ใจ สามารถทุม่ เทชีวิตและ
เวลา ให้กบั การศึกษาและการปฏิบตั ิได้อย่างเต็มที สามารถถอดถอนสมอของใจทีต่ ดิ
อยู่กบั ลาภยศสรรเสริญ ทีต่ ดิ อยู่กบั รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ทําให้ใจนี้สามารถไหลเข้า
สู่กระแสของพระนิพพานได้
นี่คอื เรื่องของผูท้ เ่ี ข้ามาศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน
เป้ าหมายของการฟังเทศน์ฟังธรรมก็คือนํ าไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เป้ าหมายของการปฎิบตั ิก็
นํ าไปสูก่ ารบรรลุมรรคผลนิ พพานนัน่ เอง ถ้ามาศึกษาธรรมแล้วไม่ได้คดิ ว่าจะนําเอาไป
ปฏิบตั ิ ก็ศึกษาไปเสียเวลาเปล่าๆ ศึกษาแล้วไม่ได้ปฏิบตั ิ ก็ไม่รูว้ า่ จะศึกษาไปทําไม
ศึกษาหรือไม่ศึกษาก็มผี ลเท่ากัน ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกัน ศึกษาแล้วไม่
ปฏิบตั ิ ไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ปฏิบตั ิ ผลมันก็เหมือนกัน การศึกษานี้มเี ป้ าหมาย ศึกษา
เพือ่ ให้นาํ เอาไปปฏิบตั ิ ถ้าไม่นาํ เอาไปปฏิบตั กิ ็อย่าไปศึกษาให้เสียเวลา ศึกษาไปแล้วก็ไม่
ได้ผลแต่อย่างใด เพราะผลไม่ได้เกิดจากการศึกษานัน่ เอง ผลเกิดจากการปฏิบตั ิ แต่การ
ปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องได้น้ ี จะต้องเกิดจากการศึกษาก่อน ถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วไปปฏิบตั กิ ็จะ
ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง เมือ่ ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาเช่นกัน ดังนัน้ จึงต้องศึกษา
ก่อน แต่ศึกษาแล้วต้องนําเอาไปปฏิบตั ิ เมือ่ นําเอาไปปฏิบตั แิ ล้ว ผลต่างๆก็จะปรากฏ
ขึ้นมา
นี่คอื เรื่องของศาสดาทีย่ งั อยู่กบั พวกเราอยู่ทกุ วันนี้
ทุกวันนี้เรายังมีคาํ สอนของ
พระพุทธเจ้าอยู่ เช่น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คําสอนที่ทรงโปรดแสดงให้แก่ปญั จวัคคีย ์
คําสอนที่บอกทางสายกลางให้แก่ผูป้ ฏิบตั ิ ให้เห็นว่าการดับความทุกข์ตา่ งๆนั้น จะต้อง
ดับด้วยมรรคที่มีองค์ ๘ ไม่ใช่ดบั ความทุกข์ดว้ ยลาภยศสรรเสริญ ด้วยความสุขทางตา
หูจมูกลิ้นกาย อย่างคนส่วนใหญ่เขากระทํากันทุกวันนี้ เขาแสวงหาลาภยศสรรเสริญ
แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ก็เพราะเขาคิดว่าเป็ นการดับความทุกข์ต่างๆที่
มีอยู่ในตัวเขานัน่ เอง คิดว่าเมือ่ มีลาภ มียศ มีสรรเสริญ มีรูปเสียงกลิน่ รสต่างๆให้เสพ
แล้ว จะมีความสุข จะไม่มคี วามทุกข์กนั แต่ความจริงมันกลับเป็ นตรงกันข้ามกัน พอมี
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ลาภยศสรรเสริญ มีรูปเสียงกลิน่ รสแล้ว ก็ตอ้ งมาทุกข์กบั ลาภยศสรรเสริญ ต้องมาทุกข์
กับรูปเสียงกลิน่ รสอีก สูค้ นทีไ่ ม่มลี าภยศสรรเสริญ ไม่มรี ูปเสียงกลิน่ รสไม่ได้ เพราะคน
ทีไ่ ม่มลี าภยศสรรเสริญ ไม่มรี ูปเสียงกลิน่ รส ก็ไม่เดือดร้อนเวลาทีไ่ ม่มรี ูปเสียงกลิน่ รสให้
เสพ แต่คนทีเ่ สพรูปเสียงกลิน่ รส คนทีเ่ สพลาภยศสรรเสริญ เวลาทีไ่ ม่มลี าภยศ
สรรเสริญ ไม่มรี ูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะให้เสพ เวลานัน้ ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจ นี่ไม่ใช่
วิธีทจ่ี ะดับความทุกข์ภายในใจให้หมดไป
วิธีดบั ความทุกข์ ด้วยการทรมานร่างกายโดยวิธีการต่างๆ ก็ไม่ใช่เป็ นวิธที ่จี ะดับความ
ทุกข์ภายในใจได้เช่นเดียวกัน เช่น นอนบนตะปู เตียงทีม่ ตี ะปูแหลมๆ มีหนามคมให้
นอนทับอย่างนี้ หรือยืนอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง ไม่ตดั ผม ไม่โกนหนวด ไม่นุ่งห่มเสื้อผ้า
อาภรณ์ต่างๆ พิธีกรรมเหล่านี้ ไม่สามารถดับความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในใจได้ พระพุทธเจ้าได้
ทรงทดลองอดพระกายาหารถึง ๔๙ วันมาแล้ว ก็ทรงเห็นว่า ยังดับความทุกข์จาก
พระทัยของพระองค์เองไม่ได้ ทรงเคยดับความทุกข์ดว้ ยการแสวงหาลาภยศสรรเสริญ
หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ในฐานะของพระราชกุมาร ในฐานะของลูกของพระเจ้า
แผ่นดิน ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในพระทัยของพระองค์ได้ เวลาคิดถึงความแก่
ทีไร เวลาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยทีไร เวลาคิดถึงความตายทีไร ก็มแี ต่ความไม่สบายใจ
ให้พระองค์ได้สมั ผัส พระองค์ก็เลยรูว้ า่ การดับความทุกข์ดว้ ยการเสพลาภยศสรรเสริญ
เสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี้ ไม่ได้เป็ นทางสู่การดับทุกข์ และการทรมานร่างกายด้วย
วิธีต่างๆ เช่น อดพระกายาหารถึง ๔๙ วัน ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในพระทัย
ของพระองค์ได้จนในทีส่ ุด พระองค์กท็ รงพบทางสายกลาง ทางระหว่างความสุดโต่งทัง้
สองทาง คือทางแห่งลาภยศสรรเสริญกับทางแห่งการทรมานร่างกาย คือทางที่มีมรรค
เป็ นองค์ ๘ คือทางแห่งศีลสมาธิปญั ญานี้ ที่พระองค์ทรงเห็นและทรงได้พสิ ูจน์ ได้
พบว่าเป็ นทางสูก่ ารดับความทุกข์ภายในใจได้อย่างสิ้นเชิง
นี่คอื คําสัง่ คําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงแสดงให้แก่พระปัญจวัคคียใ์ นครัง้ ทีพ่ ระองค์
ทรงประกาศพระธรรมคําสอนเป็ นครัง้ แรก พอผูไ้ ด้ฟงั คือหนึ่งในพระปัญจวัคคีย ์ พอได้
ฟัง ใจก็ได้บรรลุอริยผลขัน้ ทีห่ นึ่ง คือขัน้ พระโสดาบัน มีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าสิง่ ใดมี
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การเกิดขึ้นมาเป็ นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา ไม่มใี ครไปยับยัง้ สิง่ ต่างๆทีเ่ กิด
แล้วไม่ให้ดบั ได้ ถ้าอยากให้มนั ไม่ดบั ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้ายอมให้มนั ดับ ถ้า
หยุดความอยากไม่ให้มนั ดับได้ ความทุกข์ใจก็จะหายไป นี่เห็นวิธีดบั ความทุกข์แล้ว ว่า
ต้องดับทีค่ วามอยาก อยากในสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งให้มนั เทีย่ ง อย่างนี้จะทําให้เกิดเป็ นความทุกข์
ขึ้นมา อยากให้สง่ิ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นของเรา เป็ นของเรา อันนี้ก็จะทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา พอ
รูแ้ ล้วก็ใช้แสงสว่างแห่งธรรมอันนี้ ไปละความอยากต่างๆทีม่ อี ยู่ในใจต่อไป จนไม่มี
ความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจเลย ก็เลยทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย หลุด
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ เพราะต้นเหตุของความทุกข์ใจ ก็คือความอยาก ๓
ชนิ ดด้วยกัน คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหานี้เอง พอละกามตัณหาได้ ละ
ภวตัณหาได้ ละวิภวตัณหาได้ ใจก็ไม่มคี วามทุกข์อกี ต่อไป เพราะความทุกข์น้ เี กิดจาก
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหานี้เท่านัน้ ไม่ได้เกิดจากอะไรเลย ไม่ได้เกิดจาก
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไม่ได้เกิดจากการเสื่อมของลาภยศสรรเสริญ ของรูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพราะสิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องเสือ่ มไปเป็ นธรรมดา มีเจริญก็ตอ้ งมี
เสือ่ มไปเป็ นธรรมดา มีเกิดก็ตอ้ งมีการดับไปเป็ นธรรมดา ผูท้ เ่ี ห็นความจริงอันนี้ เห็นว่า
ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นอนิจจัง เป็ นอนัตตา ก็จะไม่มคี วามอยากให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างเป็ นนิจจัง
เป็ นอัตตา พอไม่มคี วามอยากก็จะไม่มคี วามทุกข์ ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุด
พ้นด้วยการมีปญั ญาของพระพุทธเจ้า และปฎิบตั ติ ามปัญญาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน
ได้ แต่ผูท้ ่จี ะสามารถปฏิบตั ิเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรูน้ ้ ี มาปฏิบตั ิ มาใช้ดบั
ความทุกข์ใจได้ จําเป็ นจะต้องมีศีล มีสมาธิกอ่ น ถ้ายังไม่มศี ีล ไม่มสี มาธิน้ ี ยังจะไม่
สามารถเอาปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มาละตัณหาทัง้ ๓ นี้ได้
ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ ทรงแสดงให้กบั ผูท้ ม่ี ศี ีลมี
สมาธิแล้ว คือพระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ นี้ เป็ นผูท้ ไ่ี ด้บวชมานานแล้วได้ฌานกันทุกคนแล้ว
ได้สมาธิกนั แล้ว พระองค์จงึ ไม่ได้สอนเรื่องของศีล เรื่องของสมาธิ ทรงสอนทีป่ ญั ญาเป็ น
หลัก สอนให้ละความอยากทัง้ ๓ ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความทุกข์ใจ พอพระปัญจวัคคียไ์ ด้
ยินได้ฟงั ๑ ใน ๕ รูปทีม่ คี วามฉลาดกว่าอีก ๔ รูป เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าได้
อย่างลึกซึ้ง สามารถน้อมนําเอาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างรวดเร็วทันทีทนั ใด สามารถเข้าถึง
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อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากในสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง อยากให้สง่ิ ที่
ไม่เทีย่ ง เทีย่ ง อยากให้สง่ิ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นของเรา เป็ นของเรา พอเห็นอย่างนี้ก็เลยปล่อยวาง
ละความอยาก ปล่อยให้สง่ิ ทีไ่ ม่เทีย่ งไม่เทีย่ งไป ปล่อยให้สง่ิ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นของเราให้ไม่เป็ น
ของเราไป ไม่ไปอยากให้เขาเป็ นของเรา ไม่ไปอยากให้เขาเทีย่ ง เช่นร่างกายนี้ ไม่ใช่เป็ น
ของเรา เป็ นของดินนํา้ ลมไฟ เป็ นของธรรมชาติ ไม่มใี ครเป็ นเจ้าของร่างกายนี้ พอถึง
เวลาเจ้าของคือดินนํา้ ลมไฟก็จะมาเอากลับคืนไป เวลาทีห่ ยุด เวลาทีต่ าย ก็เรียกว่าไม่
เทีย่ ง ไม่ถาวร เป็ นของชัว่ คราว ผูท้ ม่ี ปี ญั ญาเห็น และมีกาํ ลังทีจ่ ะละตัณหาได้ ก็จะหลุด
พ้นจากความทุกข์ได้ ถ้าเห็นแต่ไม่มปี ญั ญา ไม่มสี มาธิ ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะหยุด ทีจ่ ะละตัณหา
ได้ ก็ยงั จะต้องทุกข์ต่อไป
เหมือนพวกเรานี้เรามาฟังธรรม ฟังปัญญาของพระพุทธเจ้าจนหูฉีกกันแล้ว รูแ้ ล้วว่า
ความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา แต่พวกเราก็ยงั
อดที่จะทุกข์กนั ไม่ได้ เพราะยังหยุดความอยากต่างๆไม่ได้ ที่หยุดไม่ได้เป็ นเพราะว่า
ไม่อยากจะหยุดหรือว่าไม่มีกาํ ลังจะหยุด อันนี้ ก็ไม่รู ้ อาจจะเป็ นทัง้ สองอย่าง กําลังจะ
หยุดก็ไม่มี ความอยากจะหยุดมันก็ไม่มี อยากจะตอบสนองตัณหาต่อไป อยากจะรับใช้
ตัณหาความอยากต่อไป เวลาอยากในรูปเสียงกลิน่ รสก็ตอบสนองทันที อยากจะไปเทีย่ ว
ก็จองตัวจองที
๋
พ่ กั กันเลย อยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็จองตัวจองที
๋
ก่ นั ไว้ก่อน กลัวจะ
ไม่ได้ดูถา้ ไม่ได้จองตัวจองที
๋
ก่ นั ไว้ ถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ และไม่คิดทีจ่ ะละมัน ก็
จะไม่มวี นั ทีจ่ ะดับความทุกข์ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในใจให้หมดไปได้ ถ้ามีความอยากจะละแต่
ยังละไม่ได้ อย่างนี้ก็แสดงว่าใจไม่มกี าํ ลัง ไม่มกี าํ ลังหยุด ใจไม่มเี บรก พูดง่ายๆ
เหมือนกับรถยนต์ เวลาขับรถยนต์แล้วเจอไฟแดง อยากจะหยุด เหยียบเบรกแล้ว แต่
รถมันไม่หยุดเพราะเบรกแตก เบรกเสีย รถมันก็หยุดไม่ได้ รถมันก็ตอ้ งพุง่ ชนกับรถคัน
อื่น อันนี้อยากจะหยุดแต่หยุดไม่ได้เพราะเบรกแตกเบรกเสีย ฉันใด ผูท้ เ่ี ห็นว่าความ
ทุกข์น้ เี กิดจากกามตัณหา ภวตัณหาและวิภวตัณหา อยากจะหยุด อยากจะละกามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา แต่ไม่มเี รี่ยวมีแรงจะละมัน พอเห็นกาแฟก็อยากดืม่ แทนทีจ่ ะ
หยุดดืม่ ก็หยุดไม่ได้ ต้องไปซื้อกาแฟมาดืม่ กัน พอเห็นอะไรอยากจะดู ก็ตอ้ งไปดูกนั
เห็นอะไรอยากจะฟังก็ตอ้ งไปฟังกัน ก็เหมือนกับรถทีไ่ ม่มเี บรกนี่เอง ใจไม่มเี บรก เบรก
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ของใจก็คอื สติทจ่ี ะทําให้ใจหยุดนิ่งเป็ นสมาธิน้ เี อง ถ้าไม่มสี ติก็หยุดไม่ได้ หยุดใจไม่ได้
การหยุดของใจก็คอื สมาธิ ใจจะหยุดได้ ใจจะเป็ นสมาธิได้ ก็ตอ้ งมีสติ ถ้าไม่มีสติก็
เหมือนรถไม่มีเบรก ถึงสีแ่ ยกไฟแดงก็หยุดไม่ได้ พอหยุดไม่ได้ก็ชนกัน ชนกันแล้วเกิด
อะไรขึ้นมา ก็เกิดความเสียหายต่างๆขึ้นมา เวลาเกิดความอยากแล้วหยุดความอยาก
ไม่ได้ เวลาอยากแล้วไม่ได้สง่ิ ทีอ่ ยากได้ ก็จะเกิดอะไรขึ้นมา ก็จะเกิดความเสียใจ เกิด
ความทุกข์ใจขึ้นมา หรือได้สง่ิ ทีอ่ ยากได้มาแล้ว พอสูญเสียสิง่ ทีอ่ ยากได้ไปก็จะเสียอก
เสียใจ เพราะสิง่ ต่างๆนัน้ เป็ นของชัว่ คราวนัน้ เองแได้มาแล้วไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งมีวนั หมดไป
เวลาหมดไปก็เป็ นเวลาทีท่ กุ ข์ใจกัน
นี่ คือสิ่งที่ผูป้ ฏิบตั ิ ผูท้ ่ศี ึกษาจะต้องพิจารณา ว่าตนเองกําลังขาดอะไร แล้วจะได้เติมสิ่ง
ที่ขาดให้มนั เต็ม เพราะเมือ่ มันเต็มแล้ว ถ้ามีสติหยุดใจให้สงบให้เป็ นสมาธิได้แล้ว พอ
เวลาเกิดความอยาก ปัญญาสอนว่าความอยากนี้เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ ก็ตอ้ งหยุด
ความอยาก ถ้ามีสติ มีสมาธิ ก็จะหยุดความอยากได้ เมือ่ หยุดความอยากได้ความทุกข์ก็
จะดับไป ถ้าทุกครัง้ ทีเ่ กิดความอยากขึ้นมา แล้วมีสติ มีสมาธิ มีปญั ญา บอกให้หยุด ถ้า
หยุดได้ ต่อไปตัณหาความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจ เมือ่ ไม่มตี ณั หาหลงเหลืออยู่
ภายในใจ ใจก็จะไม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยู่อกี ต่อไป ใจก็จะมีแต่ปรมัง สุขงั มีแต่บรม
สุขอยู่ภายในใจเพียงอย่างเดียว ไปตลอดอนันตกาล ไม่มสี ้นิ สุด ใจของพระพุทธเจ้า ใจ
ของพระอรหันตสาวกนี้ มีปรมัง สุขงั อยู่ตลอดเวลา แม้ในขณะนี้ พระทัยของ
พระพุทธเจ้า ใจของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ก็ยงั มีปรมัง สุขงั อยู่ ไม่เหมือนกับพวก
เราทีย่ งั ละตัณหาไม่ได้ ละกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาไม่ได้ ใจของพวกเราตอนนี้ก็
มีแต่ปรมัง ทุกขังกัน เวลาไปเจอเหตุการณ์ทไ่ี ม่ได้ดงั ่ ใจอยาก ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย หมอบอกว่าเป็ นโรคร้ายรักษาไม่ได้ เวลานัน้ จะเป็ นเวลาทีป่ รมัง ทุกขัง
ปรากฏขึ้นมา แต่เวลาทีอ่ ยากไปเทีย่ วแล้วได้ไปเทีย่ วนี้ ตอนนัน้ ปรมัง ทุกขังยังไม่เกิด
เวลาอยากจะเทีย่ ว อยากจะซื้ออะไรต่างๆตามความอยาก แล้วได้ซ้อื ตามความอยาก ได้
ไปเทีย่ วตามความอยาก เวลานัน้ ปรมัง ทุกขัง ยังไม่เกิด แต่เวลาใดทีอ่ ยากแล้ว แล้ว
ไม่ได้ดงั ่ ใจอยาก เวลานัน้ ถึงจะรูว้ า่ ปรมัง ทุกขัง เป็ นอย่างไร แต่ตอนนัน้ มันก็สายไปเสีย
แล้ว เพราะตอนนัน้ ก็ไม่มอี ะไรทีจ่ ะมาดับปรมัง ทุกขังอันนี้ได้ เพราะไม่ได้สร้างเบรกทีจ่ ะ
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มาหยุดปรมัง ทุกขังนี้ ไม่ได้สร้างธรรมทีจ่ ะมาดับปรมัง ทุกขังนี้ เพราะมัวแต่ไปสร้างลาภ
ยศสรรเสริญ ไปสร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน
อันนี้ผูไ้ ด้ศึกษาต้องคิดดูให้ดี ว่าตอนนี้กาํ ลังสร้างธรรมกันอยู่หรือเปล่า หรือก็ยงั กําลัง
สร้างลาภยศสรรเสริญ สร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่ ถ้ามัวแต่สร้างลาภยศ
สรรเสริญสุขอยู่ พอเวลาเจอ ปรมัง ทุกขังขึ้นมา จะไม่มอี ะไรมาดับมันได้ นี่ การมาศึกษา
นี้ เพื่อให้เราได้รูว้ ่า เราจะต้องทําอะไรกันนัน่ เอง การศึกษาเราก็จะได้รูว้ ่า เราต้องหยุด
เราต้องหยุดการหาลาภยศสรรเสริญ หารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เราต้องถอนสมอใจ
เพือ่ ใจจะได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพาน เพือ่ จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
การทีจ่ ะเข้าสู่กระแสได้นอกจากการถอนสมอใจแล้ว
นอกจากการยุตกิ ารหาลาภยศ
สรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้ว ยังต้องมาหาธรรมกัน ยังต้องมาสร้าง
ธรรมกัน เพือ่ ทีจ่ ะได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจต่อไป ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ รสแห่งธรรมชนะรสทัง้
ปวง ถ้าเราไม่สร้างธรรม เราก็จะไม่ได้สมั ผัสกับรสแห่งธรรม และเมือ่ เราไม่ได้สมั ผัสกับ
รสแห่งธรรม เราก็จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะไปถอนสมอใจนัน่ เอง เราก็ยงั จะต้องติดอยู่กบั ลาภ
ยศสรรเสริญ ติดอยู่กบั การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปอย่างไม่มวี นั หมดสิ้น
ไม่มวี นั หมด ไม่มวี นั หยุด ต้องหาไปเรื่อยๆ เพราะเวลาทีไ่ ม่ได้เสพแล้ว มันจะทุกข์
ทรมานใจมากนัน่ เอง
ดังนัน้ หลังจากทีไ่ ด้มาศึกษา มาได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมแล้ว ได้รูแ้ ล้วว่าต้องปฏิบตั ิ เช่น ใน
วันหยุดทํางานนี้ ต้องเปลีย่ นอาชีพจากการหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย ให้มาหาศีล สมาธิ ปัญญากัน ถ้ายังไม่มศี ีล ก็ตอ้ งรักษาศีลกัน ยังรักษาศีล ๕
ไม่ได้ ก็ตอ้ งหัดรักษาศีล ๕ ให้ได้ก่อน รักษาศีล ๕ ได้แล้ว ก็ให้รกั ษาศีล ๘ ต่อไป เมือ่
รักษาศีล ๘ ได้แล้ว ก็จะภาวนาได้ จะมีเวลามาเจริญสติอย่างต่อเนื่อง อย่างจริงจัง ไม่ทาํ
อะไรอย่างอื่น เจริญสติเพียงอย่างเดียว ควบคุมใจให้จดจ่ออยู่กบั เรื่องเดียวอารมณ์
เดียว เช่น อยู่กบั คําบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียว ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องลาภยศ
สรรเสริญ เรื่องรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะต่างๆ ให้อยู่กบั อารมณ์เดียวเช่น พุทโธ พุทโธ
ไป และอยู่กบั การกระทํา การเคลือ่ นไหวต่างๆของร่างกาย ไม่วา่ ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่
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ก็จดจ่อเฝ้ าดูอยู่กบั การกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียว ไม่ปล่อยให้ใจไปทีอ่ ่นื ไม่ให้
ไปคิดถึงอดีตทีผ่ ่านมาแล้ว ไม่ให้ไปคิดถึงอนาคตทีย่ งั ไม่มา ไม่ให้ไปคิดถึงคนนัน้ คนนี้
เรื่องนัน้ เรื่องนี้
นี่คอื การปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เพือ่ ทีจ่ ะได้หยุดใจ เพือ่ ทีจ่ ะได้ทาํ ให้ใจสงบเป็ นสมาธิ
เพือ่ ทีจ่ ะได้สมั ผัสรสแห่งธรรมทีช่ นะรสทัง้ ปวง เมือ่ ได้สมั ผัสกับรสแห่งธรรมทีช่ นะรสทัง้
ปวงนี้แล้ว ก็จะเกิดมีฉนั ทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา ทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้น ก็จะสามารถถอน
สมอเรือได้ สามารถละการหาลาภยศสรรเสริญ ละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
ได้ แล้วจะได้ไปปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ เต็มร้อย ตอนต้นก็เป็ นมือสมัครเล่นไปก่อน ไป
ปฏิบตั ใิ นวันเสาร์วนั อาทิตย์ วันหยุดการทํางาน พอได้ผลแล้ว เห็นว่ารสแห่งธรรมนี้
เหนือกว่ารสทัง้ ปวง ก็จะมุง่ ไปสู่ทร่ี สแห่งธรรมเพียงอย่างเดียว ก็ตอ้ งทิ้งรสอย่างอื่นไปให้
หมด รสของลาภยศสรรเสริญ รสของรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ก็จะทิ้งไปหมด แล้วจะ
ได้ไปหารสแห่งธรรมได้อย่างเต็มที่ ได้อย่างตลอดเวลา ก็จะไปเป็ นนักบวชกัน ไปถือศีล
๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ กัน แล้วก็จะเจริญสติตงั้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนหลับ เวลาใดทีไ่ ม่ตอ้ ง
ทํางานทําภารกิจอะไร ก็นงั ่ สมาธิไป หรือเดินจงกรมไป สลับกันไป ทําไปจนกว่าจิตจะ
รวมเป็ นสมาธิ แล้วก็ทาํ ให้ชาํ นาญ สามารถเข้าสมาธิได้ทกุ เวลาทีต่ อ้ งการ เมือ่ มีความ
ชํานาญแล้ว หลังจากออกจากสมาธิมา ก็ให้เจริญปัญญา ให้พจิ ารณาทุกสิง่ ทุกอย่างว่า
เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจัง ทุกขังอนัตตา ลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
ร่างกาย เวทนา อารมณ์ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในใจ ล้วนเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทัง้ นัน้ ไม่
ควรจะยึด ไม่ควรจะติด ควรจะปล่อยวาง ควรจะปล่อยให้เขาเกิดแล้วดับไปเป็ น
ธรรมดา อย่าไปยึดไปถือว่าเป็ นของเรา เพราะเวลาเขาไม่เป็ นของเราก็จะเกิดความทุกข์
ใจขึ้นมา ถ้าไม่ยดึ ไม่ถอื ว่าเป็ นของเรา เวลาเขาไม่เป็ นของเรา เราก็จะไม่รูส้ กึ เราก็จะไม่
ทุกข์แต่อย่างใด เวลาทีเ่ ขาไม่เทีย่ ง เขาแสดงความไม่เทีย่ งออกมา ก็จะไม่ทาํ ให้เราทุกข์ใจ
เช่น เวลาร่างกายแสดงความไม่เทีย่ ง แสดงความตายให้ปรากฏขึ้นมา ใจของเราก็จะไม่
ทุกข์กบั ความตายของร่างกาย เพราะเราเห็นแล้วว่าร่างกายไม่เทีย่ ง เราก็เลยไม่ยดึ ไม่ตดิ
กับความเทีย่ งของร่างกาย เพราะรูว้ า่ ยึดไม่ได้ ยึดให้ร่างกายเทีย่ งไม่ได้ ทําให้ร่างกาย
เทีย่ งไม่ได้ ร่างกายถึงเวลาก็จะต้องตายไป ร่างกายถึงเวลาก็ตอ้ งเจ็บ การเจ็บก็คอื
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ทุกขเวทนานี้ ก็ตอ้ งเกิดขึ้นมา เมือ่ เกิดขึ้นมาก็จะห้ามเขาไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ จะสัง่ ให้เขาดับ
ไปก็สงั ่ ไม่ได้ ถ้าไม่มคี วามอยากให้เขาดับหรือมีความอยากไม่ให้เขาเกิด ก็จะไม่มคี วาม
ทุกข์ใจ ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ ด้วยการปฏิบตั ศิ ีล สมาธิ และปัญญา นี่เอง
การจะปฏิบตั ิ ศีล สมาธิ ปัญญาได้อย่างเต็มทีกต็ อ้ งยุตกิ ารปฏิบตั ทิ างด้านอืน่ ยุตกิ ารหา
ลาภยศสรรเสริญ ยุตกิ ารหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพือ่ ทีจ่ ะได้มเี วลามาบําเพ็ญ
มาปฏิบตั ิ ศีล สมาธิ ปัญญา ได้อย่างเต็มทีน่ นั ่ เอง แล้วถ้าได้ปฏิบตั อิ ย่างเต็มทีแ่ ล้ว
มรรคผลนิพพานต่างๆ การหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆ ก็จะปรากฏขึ้นมา
ตามลําดับ จนถึงขัน้ สูงสุด ขัน้ ของพระอรหันต์ ขัน้ ของการหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิง หลุดพ้น
จากความทุกข์อย่างสิ้นเชิง เข้าถึงพระนิพพานได้ พระนิพพานก็คอื ทีไ่ ม่มคี วามทุกข์
นัน่ เอง ทีม่ แี ต่บรมสุข ปรมัง สุขงั เพียงอย่างเดียว ไปตลอดอนันตกาล
อันนี้เกิดจากการทีเ่ รายังเชื่อว่า เรายังมีพระศาสดาอยู่ เป็ นผูค้ อยสัง่ คอยสอนเราอยู่ ก็
คือ ธรรมวินยั ทีต่ ถาคตได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วนี่แหละ จะเป็ นศาสดาของพวกเธอต่อไป
พวกเธอจะไม่ได้อยู่โดยปราศจากศาสดาแต่อย่างใด พวกเรายังอยู่กบั พระพุทธเจ้า ยังมี
พระพุทธเจ้าคอยสัง่ คอยสอนพวกเราอยู่ มีพระอรหันตสาวกคอยช่วยพระพุทธเจ้า คอย
สัง่ คอยสอน คอยเตือนให้พวกเรามาปฏิบตั กิ นั ให้พวกเราละลาภยศสรรเสริญ ละ
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ให้พวกเราถอนสมอใจกัน เพือ่ ใจจะได้ออกเดินทางไปสู่
พระนิพพานกัน ตอนนี้ใจเราไปนิพพานไม่ได้เพราะใจเรายังไม่ได้ถอนสมอ ยังติดอยู่กบั
ลาภยศสรรเสริญ ติดอยู่กบั รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนี่เอง ดังนัน้ ถ้าอยากจะไปก็ตอ้ ง
เชื่อฟังคําสัง่ คําสอนของพระพุทธเจ้า น้อมเอาคําสัง่ คําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ
อย่างจริงจัง เริ่มต้นทีว่ นั หยุดก่อน วันเสาร์อาทิตย์ อย่าไปทําอะไร มาทําศีล สมาธิ
ปัญญา กัน ถ้าทําจริงๆจังๆ ๒ วันนี้ก็จะได้ผล อย่างน้อยก็จะได้สมั ผัสกับหนังตัวอย่าง
ถึงแม้วา่ จะเป็ นความสงบเพียงเดีย๋ วเดียว มันก็จะทําให้เกิดมีฉนั ทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา
ทีเ่ ป็ นธรรมทีจ่ ะผลักดันให้ไปปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ อย่างเต็มร้อยได้
ดังนัน้ ขอให้เรารําลึกเสมอว่า เรายังมีพระศาสดาอยู่ มีพระพุทธเจ้าคอยสัง่ คอยสอนเรา
อยู่ มีพระอรหันตสาวกคอยช่วยคอยเตือนพวกเราอยู่ ขอให้พวกเราทําหน้าทีข่ องเรา
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เถอะ พระพุทธเจ้าท่านทําหน้าทีข่ องท่านแล้ว พระอรหันตสาวกท่านทําหน้าทีข่ องท่าน
แล้ว เราต้องทําหน้าทีข่ องเรา มรรคผลนิพพานต่างๆถึงจะเกิดขึ้นมาได้ ถ้าฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่งไม่ทาํ หน้าที มรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ ถ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวก
ท่านไม่ทาํ หน้าทีมาสัง่ มาสอนพวกเรา ถึงแม้พวกเราปฏิบตั ไิ ปกันอย่างเต็มที ก็จะไม่มวี นั
ได้มรรคผลนิพพานอยู่ดี เพราะเราจะไม่รูจ้ กั วิธีปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องนัน่ เอง แต่พระพุทธเจ้า
พระอรหันตสาวกนี้ ท่านทําหน้าที่แล้ว เราทําหน้าที่ของเราหรือยัง ถ้าเราไม่ทาํ หน้าที เรา
ก็ยงั จะไม่ได้มรรคผลนิพพานอยู่ดี ดังนัน้ ขอให้เราทําหน้าทีข่ องเรา เหมือนกับที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านได้ทาํ หน้าทีข่ องท่าน เราอย่าผิด เป็ นเหมือนกับว่า
อย่าผิดสัญญากัน เมือ่ เราทําสัญญากันแล้ว ทุกฝ่ ายก็ตอ้ งทําตามสัญญา พระพุทธเจ้า
พระอรหันตสาวก ท่านมีหน้าที่สงั ่ สอนพวกเรา ท่านก็สงั ่ สอนแล้ว พวกเรามีหน้าที่
ศึกษา มีหน้าที่ปฏิบตั ิ เราก็ตอ้ งปฏิบตั ิ ถ้าทุกคนทําหน้าที่ของตนแล้ว ประโยชน์อนั
สูงสุดคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ย่อมปรากฏขึ้นมาอย่าง
แน่ นอน แต่ถา้ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ทาํ หน้าทีข่ องตนแล้ว ประโยชน์อนั สูงสุดนี้จะไม่เกิด
ขึ้นมาได้เลย ตอนนี้พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ท่านทําหน้าทีข่ องท่านแล้ว ท่าน
อบรมสัง่ สอนพวกเรากันอย่างเต็มทีแ่ ล้ว อยู่ทว่ี า่ พวกเราจะปฏิบตั กิ นั อย่างเต็มทีห่ รือไม่
เท่านัน้ ถ้าปฏิบตั อิ ย่างเต็มทีก่ ็จะได้หลุดพ้นอย่างแน่นอน ถ้าไม่ปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ก็ยงั
ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างแน่นอนเช่นเดียวกัน จึงขอให้ท่านจงนําเอาคําสอนคําสัง่
ก่อนทีจ่ ะทรงจากพวกเราไปว่า ธรรมวินยั ทีต่ ถาคตตรัสไว้ชอบแล้วนี้แล จะเป็ นศาสดา
ของพวกเธอต่อไป พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาแต่อย่างใด เพียงแต่วา่ พวกเธอ
ต้องทําหน้าทีข่ องพวกเธอให้ถงึ พร้อมเท่านัน้ พวกเธอถึงจะได้รบั ประโยชน์อนั สูงสุดจาก
พระพุทธศาสนานี้
ถาม มีคนทักเราด้วยความบังเอิญว่า อีกไม่นานเราจะโดนฟันดาบ อีกหน่อยกระทังนํ
่ า้
ก็จะกินลําบาก และให้ธูปเรามาจุดตอนกลางคืน ถ้าเราขนลุกแสดงว่า เจ้ากรรม
นายเวรไม่มอี ะไรกับเราแล้ว ยอมรับว่าตอนฟังใจคอไม่ดนี ิดหน่อย แต่กค็ ดิ ว่า
อะไรจะเกิดก็เกิด กรรมทีท่ าํ มาเราหนีมนั ไม่ได้ เลยไม่ได้จดุ ธู ปตามทีเ่ ขาบอก
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เพราะคิดว่าปัจจุบนั เราก็ทาํ ทาน ศีล ภาวนา แม้จะเป็ นมือใหม่ก็ตาม คงไม่มอี ะไร
ดีไปกว่าการปฏิบตั แิ บบนี้ ทีเ่ ราคิดแบบนี้ถกู ต้องไหมคะ
ตอบ พระพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อกฎแห่งกรรม ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ เรื่องเกิดแก่เจ็บ
ตายเป็ นเรื่องธรรมดา ไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องหวันไหว
่
ไม่ตอ้ งกลัว กลัวก็ไม่ได้ไป
เปลีย่ นแปลงความจริง ถ้าถึงเวลากรรมจะแสดงมันก็ตอ้ งแสดงไป ถึงเวลาจะ
ตายมันก็ตอ้ งตายไป ดังนัน้ เราไม่ตอ้ งไปทําพิธีกรรมบ้าบอคอแตก ใครทักอะไรที
ก็ไปทํากันที วุน่ วายไปหมด เดีย๋ วเขาก็ทกั ว่าชื่อนี้ไม่ดกี ็ตอ้ งไปเปลีย่ นชื่อกัน เขา
มาทักว่าทรงผมนี้ไม่ดกี ็ตอ้ งไปเปลีย่ นทรงผมกัน บ้ากันไปหมด ความจริงไม่รูว้ า่
อะไรเป็ นอะไร ความจริงก็คอื ดีชวั ่ อยู่ทก่ี รรมของเรานี่แหละ เราทําดีเราก็ดี เรา
ทําชัว่ เราก็ชวั ่ ถึงเวลาชีวติ เราตกตํา่ ก็เพราะมันเป็ นวิบากกรรมของเรา ถึงเวลาเรา
เจริญก็เป็ นผลบุญของเรา ถึงเวลาตายก็เป็ นเรื่องธรรมดาของร่างกาย ถึงเวลาเจ็บ
ไข้ได้ป่วยก็เป็ นเรื่องธรรมดาของร่างกาย มันไม่ได้เกี่ยวกับใครทัง้ นัน้ แล้วก็ไป
ห้ามมันไม่ได้อยู่ดี ไปจุดธู ปมันก็ไม่ได้ไปทําให้ไม่ป่วย หายป่ วยได้ทไ่ี หน จุดธู ป
แล้วหายตายได้ ธู ปก็ขายดีย่งิ กว่าหมอ
ถาม หนู มปี ญั หาว่า แม่มกั จะทํางานบ้านเองเกือบทุกอย่าง พอหนู ช่วยล้างจานแม่จะ
บอกว่า หนู ทาํ ให้ยุ่งกว่าเดิมบ้าง มือแม่เลอะแล้วบ้าง ทัง้ ทีห่ นู ทาํ ได้จริงๆ หนู อายุ
๓๐ กว่าแล้วค่ะ คือแม่คดิ ว่าหนู ทาํ งานนอกบ้านเหนื่อย แล้วอยากไม่ให้ทาํ งาน
กลายเป็ นว่าหนู ด้อื กับแม่ ทุกวันนี้หนู เลยนัง่ เฉยๆ ปล่อยให้แม่ล ้างจาน เพราะ
พอช่วยทําจะโดนดุ หนู ควรทําอย่างไรดีคะ
ตอบ เราก็ตอ้ งล้างก่อนทีแ่ ม่เขาจะมาล้างสิ ทําเป็ นเฉื่อยชา พอแม่จะล้างก็เลยมาช่วย
แม่เขาก็เลยก็วา่ อย่ามาช่วยเลยดีกว่า มาช่วยแบบนี้ไม่ตอ้ งช่วยดีกว่า ถ้ามาช่วย
มันต้องเร็วกว่าแม่ซิ แม่ยงั นัง่ อยู่ก็รบี ไปล้างก่อนแล้ว อย่างนี้ถงึ จะถูก พอทําแบบ
เฉื่อยชา แบบว่าไม่อยากทํา แม่เขาเห็นแล้วเขาก็เบือ่ ไม่ใช่อะไรหรอก ล้างเอง
ดีกว่า สบายใจกว่า
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ถาม ลูกศิษย์ทค่ี รูอาจารย์ไม่สนใจ ไม่ไต่ถาม จะมีโอกาสได้รูธ้ รรมเห็นธรรม เหมือน
ลูกศิษย์ทค่ี รูอาจารย์สนใจไต่ถามไหมคะ
ตอบ มันแล้วแต่เหตุผลของการไต่ถาม ท่านมีเหตุมผี ลของท่าน มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าไต่
ถาม หรือไม่ไต่ถาม บางคนเก่งแล้วไม่ตอ้ งไต่ถาม คนทีไ่ ม่เก่งก็ตอ้ งถาม คอย
เตือนอยู่เรื่อยๆ ดังนัน้ คนทีไ่ ม่ได้ถกู ไต่ถามน่าจะเก่งกว่าคนทีต่ อ้ งถูกไต่ถามอยู่
เรื่อยๆ
ถาม เมือ่ วันออกพรรษาปี ทแ่ี ล้ว ขณะทีจ่ ะทําวัตรเช้าอยู่ทว่ี ดั แห่งหนึ่ง ทีน่ ่เี ริ่ม ๙ โมง
เช้า ในท้องของหนู มแี สงสว่างเย็นๆ แล้วกระพริบด้วยค่ะ รูส้ กึ ตรงนัน้ มันดึง
ความสนใจเรา ไม่อยากสวดมนต์ หนู ไปดูตรงนัน้ มันก็ยงั เป็ นอยู่แบบนัน้ จนบ่าย
แล้วก็หายไป เกิดแบบนี้ตอนไม่ได้นงั ่ สมาธิ บางครัง้ ทานข้าวอยู่ หันมานัง่ สมาธิ
ไปดูตรงนัน้ ความเย็นๆและแสงสว่างมันหายไปค่ะ มันเป็ นจิตทีห่ ลอกใช่ไหมคะ
แล้วจะทําอย่างไรต่อไปค่ะ
ตอบ ก็อย่าไปสนใจมัน ให้มสี ติอยู่กบั พุทโธไป ให้มสี ติอยู่กบั การทํางานของเราไป
เวลาเรารับประทานอาหาร ก็ให้มสี ติอยู่กบั การรับประทานอาหาร ส่วนอะไรจะมา
ปรากฏให้รบั รูก้ ็อย่าไปสนใจ
ถาม อยากทราบว่ากาแฟให้โทษอะไรครับ พระอาจารย์ถงึ ให้งดครับ
ตอบ มันไม่เป็ นโทษหรอก มันติด ใจเราไปติดมัน พอกินแล้วเวลาไม่ได้กนิ มันจะ
หงุดหงิด จะไม่สบายใจ ทีแ่ สดงนี้แสดงให้เห็นว่า ความทุกข์ใจของเราเกิดจาก
การไปติดสิง่ ต่างๆ เช่นกาแฟ ไม่ใช่แต่กาแฟ เกมส์มนั ก็ตดิ ติดเกมส์นนั้ พอไม่ได้
เล่นเกมส์ก็หงุดหงิด ถ้าติดผูห้ ญิงพอไม่ได้เจอผูห้ ญิงก็หงุดหงิด ถ้าติดผูช้ ายพอ
ไม่ได้เจอผูช้ ายมันก็หงุดหงิด มันหงุดหงิดไปหมดแหละ ถึงบอกให้วา่ ถ้าไม่จะ
อยากหงุดหงิดก็อย่าไปติดอะไร ให้ตดิ กับความว่างน่ะดีทส่ี ุด เพราะความว่างจะ
ไม่ทาํ ให้เราหงุดหงิด
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ถาม มดขวางทางเข้าออกรถเวลาจะไปทํางานและเลิกงาน พยายามเลีย่ งแต่ก็เหยียบ
จนได้ครับ เอาแป้ งโรยมดก็ไม่หนี จะแก้แบบใดครับ
ตอบ ก็ไม่รูเ้ หมือนกันแหละ ก็ยกล้อขึ้นสิ เวลาจะข้ามมัน เจอมันก็ยกล้อข้ามมัน เรียก
คนมาช่วยกันยก
ถาม ญาติพน่ี อ้ งหรือเพือ่ นเราทําให้เราต้องทุกข์ใจร้อนใจอยู่ตลอด เขาใช่เป็ นเจ้ากรรม
นายเวรของเราหรือเปล่าคะ
ตอบ เขาทุกข์ใจร้อนใจ มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราไม่ใช่เหรอ ถ้าเขามาเบียดเบียนเรา เขา
มามีเรื่องกับเรา จึงถือว่ามีเวรหรือกรรมกัน ถ้าเขาทุกข์ใจร้อนใจ มันก็เป็ นเรื่อง
ของบาปกรรมทีเ่ ขาทําให้เขาทุกข์ใจร้อนใจขึ้นมา
ถาม แล้วถ้าเราเอาโหสิกรรมให้เขา เวลาเราไปทําบุญต่างๆ แล้วเราส่งบุญและอุทศิ ุบญ
ุ
ให้เขา เขาจะได้รบั บุญทีเ่ ราส่งให้หรืออุทศิ ให้ไหมคะ ถ้าคนตายใช้คาํ อุทศิ แล้ว
แล้วคนเป็ นใช้คาํ ส่งบุญถูกไหมคะ
ตอบ คนเป็ นนี้อทุ ศิ บุญให้ไม่ได้ คนเป็ นถ้าเรามีปญั หากับเขา เราก็ไปเคลียร์กบั เขาไป
คุยกัน ว่าเขาโกรธเกลียดเราเพราะอะไรอะไร เขาอยากจะได้อะไรจากเรา เพือ่ จะ
ได้หายโกรธหายเกลียด ถ้าเราไปชนรถเขาพัง เขาก็ตอ้ งมาเรียกร้องค่าเสียหาย
ถ้าเราชดใช้ค่าเสียหายให้เขาไป เขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเรา ดังนัน้ ถ้าคนทีอ่ ยู่มี
เวรมีกรรมกัน ก็ตอ้ งไปเจรจากัน เพือ่ ทีจ่ ะได้ยุติ จะได้มสี นั ติภาพเกิดขึ้น ถ้าไม่
คุยกัน ไม่ถามไถ่กนั ว่า ขาดแคลนอะไร เดือดร้อนอะไร เสียหายตรงไหน ก็จะไม่
รูเ้ รื่อง เพราะฉะนัน้ ต้องไปคุยกันถ้าอยากจะให้เวรกรรมระงับ ก็ตอ้ งไปทําให้เขา
พอใจ ชดใช้ค่าเสียหายต่างๆทีเ่ ราทําเขา พอเราชดใช้ได้อย่างเต็มที่ เขาก็จะพอใจ
เขาก็จะเลิกจองเวรจองกรรมเราไปเอง
ถาม หนู เริ่มปฎิบตั ธิ รรมได้ประมาณหนึ่งปี แล้ว
เพือ่ นๆรอบข้างหนู บอกว่าหนู
เปลีย่ นไปมาก ให้หนู ยดึ ทางสายกลางหน่อย เราเป็ นฆราวาสไม่ใช่พระ ไม่ใช่ชี
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สิง่ ทีห่ นู ทาํ คือจะสวดมนต์นงั ่ สมาธิทกุ วัน ถือศีล ๘ วันพระ วันพระบางครัง้ ก็
นอนวัด รับศีลบ้าง เสาร์อาทิตย์ไปวัด ไปสวดมนต์ปฏิบตั ธิ รรม อยากเรียนถาม
พระอาจารย์วา่ คําว่าทางสายกลางนี้คอื อะไร ต้องประมาณไหนถึงจะถือว่าปฏิบตั ิ
ตามทางสายกลาง ส่วนตัวหนู ยงั คิดว่า หนู ยงั ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยอยู่ และอยากขอ
กําลังใจจากพระอาจารย์ในการปฎิบตั ธิ รรมด้วยค่ะ เพราะตอนนี้โดนเพือ่ นและ
คนใกล้ตัวว่าเปลีย่ นไปเยอะ ให้ถอยออกมาบ้าง
ตอบ เราถือใครเป็ นศาสดาล่ะ เราถือเพือ่ นหรือถือพระพุทธเจ้า ถ้าเราถือพระพุทธเจ้า
เป็ นศาสดา เราก็ฟงั พระพุทธเจ้า ดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง แล้วเปรียบเทียบ
การปฏิบตั ขิ องเรากับการปฏิบตั ขิ องพระพุทธเจ้าว่า
เป็ นสายกลางหรือยัง
พระพุทธเจ้าท่านปฏิบตั อิ ย่างไร ปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ล่ะเรียกว่าทางสายกลาง เรา
ปฏิบตั ยิ งั ไม่ได้ถงึ เสี้ยวหนึ่งของท่าน แล้วเราจะบอกว่ามากเกินไปแล้วได้อย่างไร
ก็เพราะเราไปพูดกับคนหูหนวกตาบอด ไปฟังคนหูหนวกตาบอด พูดนัน่ เอง
ฉะนัน้ อย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาให้เสียเวลา เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็ นศาสดา เป็ นครูเป็ นอาจารย์ ให้ยดึ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นผูส้ งั ่
ผูส้ อนเราเท่านัน้ ก็พอ เสียงคนอื่นอย่าไปสนใจ ถ้าไปฟังคนอื่นก็ตอ้ งไปติดอยู่กบั
เขา ทางสายกลางของเขาก็คอื ต้องกินข้าวเย็น ต้องดูหนังฟังเพลง ก่อนนอนก็นงั ่
สมาธิสกั ๕ นาที อย่างนัน้ เรียกว่าทางสายกลางของเขา ถ้าสายกลางแบบนี้กต็ อ้ ง
เวียนว่ายตายเกิดต่อไป ถ้าสายกลางแบบพระพุทธเจ้าเท่านัน้ แหละ ถึงจะหลุด
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ฉะนัน้ ขอให้เราดูมาตรฐานของพระพุทธเจ้า ของ
พระอรหันตสาวก อันนัน้ แหละเป็ นทางสายกลางทีแ่ ท้จริง
ถาม การภาวนาดูกาย รูเ้ พียงแต่ละส่วนของกายทํางาน แต่ยงั ไม่เห็นเกิดดับ แบบนี้ยงั
ไม่เรียกว่าเกิดปัญญาใช่หรือไม่
ตอบ ร่างกายมันเห็นชัดจะตายไป คนตายเห็นกันอยู่ทกุ วัน เกิดก็เห็นกันอยู่ทกุ วัน
โรงพยาบาลเต็มไปหมด ทีบ่ า้ นคนไหนเดีย๋ วเขาแต่งงานกันไม่ก่เี ดือน เขาก็ตงั้
ท้องกันมาแล้ว เดีย๋ วก็เกิดแล้ว เดีย๋ วคนแก่ก็ตายกัน คนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตายกัน
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อันนี้ต่างหากให้เห็นอย่างนี้ ไม่ใช่ไปเห็นอะไรในร่างกายเกิดดับ อะไรมันจะเกิด
ดับในร่างกาย มันไม่สาํ คัญ ขอให้มนั เห็นตัวร่างกายนี้มนั ดับ มันจะต้องดับ เกิด
มาแล้วมันไม่มรี ่างกายอันไหนมันไม่ดบั บ้าง ให้ดูอย่างนัน้ เพือ่ จะได้ปลง จะได้
วาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับร่างกาย โดยเฉพาะของเราเอง ทีท่ กุ ข์กนั ทีก่ ลัวกันทุกวันนี้ก็
กลัวความตายกัน ก็เพราะมองไม่เห็น ไม่ยอมมองว่าร่างกายจะต้องตายกัน ถ้า
เห็นว่าร่างกายต้องตายมันจะไปกลัวอะไร กลัวก็ตาย ไม่กลัวก็ตาย สูไ้ ม่กลัวไม่
ดีกว่าเหรอ
ถาม เรียนถามพระอาจารย์ ช่วยชี้แนะแนวทางการทํางาน ในชีวติ ประจําวัน ทีต่ อ้ ง
พบปะผูค้ นมากมาย ประเภทมากคนก็มากความ แต่ดว้ ยภาระทีย่ งั ต้องทํา ทัง้ ๆที่
ไม่ชอบทํางานประเภทต้องพบปะผูค้ นมากๆ ชอบทํางานแบบเงียบๆ สงบๆ แต่
มันเลือกไม่ได้ ทุกวันนี้เหมือนต้องอยู่ในภาวะต้องทํา ต้องสวมหัวโขน ต้องใส่
หน้ากาก ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางด้วยค่ะ
ตอบ ก็ให้คดิ ว่ากําลังสวมหัวโขน กําลังใส่หน้ากาก อย่าไปเอาจริงเอาจังกับมัน มันเล่น
ละคร เล่นไปตามบทของเรา ตามหน้าทีข่ องเรา เดีย๋ วถึงเวลาก็ถอดหัวโขนออก
กลับบ้านก็กลายเป็ นคนธรรมดาไป
ถาม จะขอเรียนถามพระอาจารย์ในการเจริญเมตตา มีแนวทางอย่างไรบ้างเจ้าคะ จะ
ได้นาํ ไปปฏิบตั ติ ่อไป
ตอบ เวลาเจอใครก็ย้ มิ ให้เขา ถามเขาสบายดีหรือ มีขนมก็แบ่งให้เขากิน เวลาเขา
เดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขา เวลาเขาด่าเราก็สาธุเขา อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขา นี่
เรียกว่าเมตตา
ถาม เวลาทีเ่ ราพบเห็นเหตุการณ์ หรือคนทีเ่ ขากําลังลําบาก แล้วจิตเราคิดสงสารอยาก
ช่วยเขา ถือว่าเรายังมีความอยากอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะ แล้วเราควรทําอย่างไรคะ
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ตอบ คือการช่วยเหลือกันนี้ จะช่วยด้วยความอยากก็ได้หรือช่วยด้วยความไม่อยากก็
ได้ ถ้าช่วยด้วยความอยากแล้วช่วยไม่ได้ก็จะทุกข์ได้ แต่ถา้ ช่วยเพราะเห็นว่าเขา
เดือดร้อน เห็นด้วยเหตุดว้ ยผล แล้วเรามีความสามารถจะช่วยได้เราก็ช่วยไป
อย่างนี้ก็ไม่ได้ช่วยด้วยความอยาก ช่วยเพราะเห็นว่ามันเป็ นหน้าที่ เป็ นเวลาที่
ต้องช่วยกัน แต่ถา้ ช่วยได้ก็ช่วย ช่วยไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน ไม่ได้ช่วยด้วยความ
อยากช่วย
ถาม วิธีแก้ความหลงเข้าไปคิดทําอย่างไรบ้าง เพราะลองบริกรรมพุทโธก็ไม่หายเจ้าค่ะ
ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะ
ตอบ ความหลงมันมีอยู่ ๓ ข้อเท่านัน้ แหละ คือหลงในสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งว่าเทีย่ ง หลงในสิง่ ที่
เป็ นทุกข์วา่ เป็ นสุข หลงในสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ของเราว่าเป็ นของเรา ก็ให้มามองว่าของทุก
อย่างมันไม่เทีย่ ง มันมีการเปลีย่ นแปลง มีเกิดมีดบั มันไม่คงเส้นคงวา ไม่
เหมือนเดิม แล้วก็มนั จะให้ความทุกข์กบั เราเวลาทีม่ นั เปลีย่ นไป เช่น แฟนเวลา
รักกันใหม่ๆก็สุขดี พอแฟนเปลีย่ นไปไม่รกั กันเสียแล้ว ก็กลายเป็ นความทุกข์
ขึ้นมา นี่ให้เห็นความทุกข์ทเ่ี กิดจากความไม่เทีย่ งของสิง่ ต่างๆ ให้เห็นว่าเวลาที่
แฟนเขาจากเราไป หรือเขาไปมีแฟนใหม่ เขาทิ้งเรา เขาไม่ได้เป็ นแฟนของเราแล้ว
เวลานัน้ เขาก็ไม่ได้เป็ นของเราแล้ว เวลานัน้ ก็เป็ นเวลาทีเ่ ราทุกข์กนั เพราะเรายัง
อยากให้เขาเป็ นของเราอยู่ ฉะนัน้ ให้มอง ๓ อย่างนี้ มองให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง
ในโลกนี้มนั ไม่เทีย่ ง มันเป็ นทุกข์ มันไม่ได้เป็ นสุข มันไม่ได้เป็ นของเรา เพราะมัน
กับเราจะต้องมีการพลัดพรากจากกันไปในทีส่ ุด
ถาม สอบถามในเรื่องของโลภะ ฝึ กปฏิบตั บิ ่อยครัง้ แต่หลังจากออกจากการปฎิบตั ิ ได้
มีคาํ ถามกับตัวเองในเรื่องของการใช้ชวี ติ แบบสามัญชนปกติ
มันก็เกิดความ
อยาก ความโลภทีต่ อ้ งการ มีความอยากให้การงานดีข้นึ ต้องการทํางานเพือ่ ให้มี
เงินเพิม่ ขึ้น แต่ในหัวก็คดิ ได้วา่ เอาแค่พอดีของเรา เข้าใจในความต้องการทีเ่ รามี
แต่ทงั้ นี้ทงั้ นัน้ จะทําอย่างไรให้มนั สมดุลย์กบั ชีวติ ได้คะ เพราะเรายังใช้ชวี ติ เป็ น
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สามัญชนคนธรรมดา เราแค่ฝึกได้เฉพาะปฏิบตั ิ แล้วมันถือว่าเป็ นโลภะไหมคะ
รบกวนชี้แนะด้วยค่ะ
ตอบ ก็การมีโลภะก็คอื มีมากกว่าสิง่ ทีเ่ ราจําเป็ นจะต้องมี สิง่ ทีเ่ ราจําเป็ นต้องมีจริงๆ ก็มี
แค่ปจั จัย ๔ นี้เท่านัน้ เอง มีอาหาร มีทอ่ี ยู่อาศัย มียารักษาโรค มีเครื่องนุ่งห่ม ถ้า
เรามีครบแล้วก็ถอื ว่า พอแล้ว พอดีแล้ว ถ้าอยากได้มากกว่านัน้ ก็เรียกว่าโลภแล้ว
ถาม อยากถามพระอาจารย์ เวลานัง่ สมาธิจติ สงบ จิตอยู่กบั ที่ ไม่รูจ้ ะไปอย่างไรต่อ
เขาบอกให้พจิ ารณาร่างกาย ทําไม่ได้ค่ะ
ตอบ ก็เวลานัน้ มันจะไปทําอะไรได้ นัง่ ก็เพือ่ ให้มนั นิ่ง พอมันนิ่งแล้วจะไปทําอะไรได้ ก็
ต้องการให้มนั นิ่ง นัง่ สมาธิก็เพือ่ ให้มนั นิ่ง พอเวลามันนิ่งก็ปล่อยให้มนั นิ่งไป อย่า
ไปให้มนั ทําอะไร ให้มนั ได้พกั ผ่อน เหมือนกับร่างกายนี้ ก่อนทีเ่ ราจะไปทํางานเรา
ก็ตอ้ งพักผ่อนหลับนอน รับประทานอาหารก่อน ถ้าไม่ได้พกั ผ่อนหลับนอน ไม่ได้
รับประทานอาหาร ไปทํางานก็ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะทํา จิตใจก็เหมือนร่างกาย จิตใจก็
ต้องพักผ่อนก่อนถึงจะออกไปทํางานได้ งานของจิตใจก็คอื วิปสั สนา พิจารณา
ปัญญา ทีน้ ถี า้ จิตไม่มคี วามสงบ ไม่มกี าํ ลัง ก็พจิ ารณาไม่ได้ เพราะฉะนัน้ จิตต้อง
พักผ่อนหลับนอนในสมาธิก่อน รับประทานอาหารในสมาธิก่อน อยู่สมาธิให้
นานๆ จิตจะได้อ่มิ เอิบใจ มีความสุขใจ มีกาํ ลัง แล้วพอออกจากสมาธิมาแล้ว
ค่อยไปพิจารณาทางปัญญา ไปแก้ความหลง ปัญญามีไว้เพือ่ แก้ความหลง เช่น
พิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เพือ่ เราจะได้เห็นความจริง ตอนนี้เรามักจะไม่
เห็นความจริง เรามักจะเห็นว่า มันเทีย่ ง มันสุข มันเป็ นของเรา อย่างนี้เราต้องมา
พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เทีย่ ง มันเป็ นทุกข์ มันไม่ใช่เป็ นของเรา เพือ่ เราจะได้ไม่
ทุกข์กบั มัน เวลาทีม่ นั จากเราไป เวลาทีม่ นั เปลีย่ นไป อันนี้ตอ้ งทําหลังจากทีเ่ รา
ออกจากสมาธิมาแล้ว ขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิ ขณะจิตนิ่งนี้ พยายามประคับประคอง
ความนิ่งให้นานๆ เหมือนตอนนอนหลับนี่ อยากจะนอนให้นานๆไม่ใช่เหรอ นอน
ให้มนั พอ ให้มนั อิ่ม ให้มนั เต็มที่ พอมันนอนจนไม่อยากจะนอนแล้ว เดีย๋ วมันก็
ลุกขึ้นมาเอง จิตก็เหมือนกัน พอมันนิ่งก็ให้มนั นิ่งของมันไปให้เต็มที เดีย๋ วมันนิ่ง
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พอแล้ว มันก็จะออกมาเอง ออกมาคิด คิดโน้นคิดนี่ ตอนนัน้ แหละเอามาทํางาน
ต่อ มันพร้อมทีจ่ ะทํางานแล้ว แต่ตอนทีม่ นั นิ่ง มันยังไม่พร้อม เหมือนกับเรา
ชาร์ตแบต ตอนทีช่ าร์ตแบตนี่ มันไม่พร้อมทีจ่ ะเอาไปทํางาน เอาไปใช้งาน รอให้
มันชาร์ตให้เต็ม ๑๐๐ ก่อน พอมันขึ้น ๑๐๐% ปั ๊บ ตอนนี้ถอดปลั ๊กออก แล้วก็
เอาไปใช้ได้เลย จะเอาไปใช้ทไ่ี หนสถานทีใ่ ดก็ไปได้อย่างสะดวก
นี่คอื เรื่องของสมาธิกบั ของปัญญา มันเป็ นคนละขัน้ คนละตอนกัน อย่าเอามาปน
กัน ปฏิบตั กิ นั กี่ครัง้ กี่คนกันก็จะเอามาปนกัน นัง่ สมาธิป ั ๊บ นิ่งปั ๊บ ก็จะพิจารณา
กัน อย่างนัน้ ก็ไม่ตอ้ งให้มนั นิ่งไม่ดกี ว่าเหรอ ก็พจิ ารณามันไปเลย ทีม่ นั พิจารณา
ไปเลยมันไม่ได้ผลเพราะมันไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะฆ่ากิเลส ไปสูก้ บั กิเลส กิเลสมันจะไม่
ชอบให้เราคิดถึงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันจะชอบให้เราไปคิดถึงนิจจัง สุขขัง
อัตตา อยู่เรื่อย เราจึงต้องสร้างกําลังของจิตให้มกี าํ ลังสูก้ บั กําลังของกิเลสที่คอย
จะดึงเราให้คดิ ถึงนิจจัง สุขขัง อัตตา เพือ่ เราจะได้มาคิดถึง อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ไม่หลงและเราก็จะได้ไม่ทกุ ข์กบั สิง่ ต่างๆ ฉะนัน้ ต้องแยก
การปฏิบตั สิ องขัน้ นี้ให้ออกจากกัน เวลานัง่ สมาธิตอ้ งการให้มนั นิ่ง มันนิ่งแล้วไม่
ต้องไปไหนแล้ว เพราะต้องการให้มนั หยุด ไม่ตอ้ งการให้มนั ไปไหน จะไปไหน
นัง่ สมาธิก็เพือ่ ให้มนั นิ่ง ให้มนั สงบ ให้มนั เป็ นอุเบกขา ให้มนั มีความสุข พอมัน
หายนิ่งแล้ว มันออกจากสมาธิมาเริ่มคิดแล้ว ตอนนัน้ แหละเอาไปคิดทาง อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา กับทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ อะไรทัง้ ปวง ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทัง้ หมด แต่เรากลับไปเห็นว่า มันเป็ นนิจจัง สุขขัง อัตตา
ได้อะไรมาปั ๊บ เป็ นนิจจัง สุขขัง อัตตาทันที เป็ นของเราทันที จะอยู่กบั เราไป
นานๆ จะไม่จากเราไป จะให้ความสุขกับเราไปตลอด มันจะคิดอย่างนี้ ซึง่ เป็ น
ความคิดของความหลง ถึงต้องใช้ปญั ญามาแก้ สิง่ ทีไ่ ด้มามันไม่เทีย่ ง เดีย๋ วมันก็
ต้องจากเราไป เดีย๋ วมันก็ตอ้ งเปลีย่ น พอมันเปลีย่ น มันก็จะทําให้เราทุกข์นะ พอ
มันจากเราไป มันก็จะทําให้เราทุกข์นะ ให้คดิ อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไปจะได้ไม่
อยากได้อะไร ไม่อยากมีอะไร อยู่คนเดียว อยู่กบั ความว่างดีกว่า ความว่างนี่
แหละเป็ นของทีด่ ที ส่ี ุด ความว่างนี่แหละเป็ นนิจจัง สุขขัง อัตตา ความว่างมันมี
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วันหมดไหม มันมีตลอดเวลา มันไม่เปลีย่ นแปลง มันว่างตลอดเวลา เช้า สาย
บ่าย เย็น มันก็วา่ ง มันเป็ นของเรา มันอยู่กบั เราตลอดเวลา ความว่างน่ะ มันให้
ความสุขกับเรา ถ้าใจเราไม่มคี วามอยากกับสิง่ ต่างๆ ถ้าเรามีความอยากกับความ
ว่างเพียงอย่างเดียว เราก็จะสุขไปตลอด นิพพานัง ปรมัง สุญญัง พระพุทธเจ้า
บอกว่า อยู่กบั ความว่าง คือ ปรมัง สุขขัง
ถาม วิธีละความโกรธ อารมณ์โมโหแบบหุนหันพลันแล่นได้ดที ส่ี ุด ทําอย่างไรค่ะ
ตอบ ก็พทุ โธไป หรือเดินออกจากสถานทีถ่ า้ ทําให้เราโกรธ อย่าไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้เรา
โกรธ อย่าไปอยู่ใกล้กับเรื่องหรือคนทีท่ าํ ให้เราโกรธ เดินไปเข้าห้องนํา้ เสีย แล้วก็
พุทโธ พุทโธไป ถ้าอยู่หอ้ งนํา้ ยังไปดึงเขาเข้ามาในห้องนํา้ ด้วย ก็ไล่ไป ก็ใช้พทุ โธ
ไล่ไป อย่าตามเข้ามา ฉันกําลังเข้าห้องนํา้ อยู่
ถาม คืออยากจะถามว่า ลูกได้เดินขึ้นบนสะพานลอยโดยทีไ่ ม่เห็นเลยว่ามีพระเดินอยู่
ข้างล่าง แบบนี้จะเป็ นบาปหรือเปล่าคะ
ตอบ ไม่บาปหรอกไม่บาป เป็ นเรื่องปกติ คนอยู่ขา้ งล่างก็อยู่ขา้ งล่าง คนอยู่ขา้ งบนก็อยู่
ข้างบน ไม่มเี จตนาอะไรทีจ่ ะไปทํา ไปลบหลู่ ถ้างัน้ คนนัง่ เครื่องบินก็นงั ่ ไม่ได้สิ
เดีย๋ วบินข้ามวัดพระแก้วก็บาปกรรม ไม่เกี่ยวกันนะ คนละเรื่องกัน แล้วก็การไม่
เคารพการลบหลูก่ ็ไม่ใช่เรื่องของบาป เป็ นการไม่เหมาะสมเท่านัน้ เอง การทีเ่ ราไป
ลบหลูผ่ ูท้ เ่ี ป็ นผูห้ ลักผูใ้ หญ่กบั เรานี้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสม ไม่ควรทีจ่ ะกระทํา
ไม่ได้เป็ นเหตุของความเจริญ เป็ นเหตุของความเสือ่ ม แต่มนั ก็ไม่บาป บาปมันมี
อยู่แค่ ๕ ข้อนี้คอื ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี โกหกหลอกลวง ดืม่
สุรายาเมา
ถาม ถ้าภรรยาขอแยกทาง แล้วเราทําตาม กรรมเก่าทีเ่ คยมีต่อกันจะจบลงไหมครับ
สําหรับเราให้อโหสิกรรมเขาในใจมาตลอดครับ เพราะเราคิดว่าเราเคยทํากับเขา
มาแบบนัน้
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ตอบ ถ้าเราไม่ถอื โทษโกรธเคืองเขา มันก็ไม่มเี วรกัน เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
เขาอยากจะทําอะไร แล้วเขาทําให้เราเสียใจ แต่เราไม่ไปตอบโต้ เราไม่ไปทําร้าย
เขา เรื่องก็จะจบไป เมือ่ เราไม่ทาํ ร้ายเขา เขาก็จะไม่กลับมาทําร้ายเรา
ถาม การถือศีล ๘ ถ้าหลังสระผม แล้วใช้ครีมนวดผม ถือว่าผิดศีลไหมคะ
ตอบ ก็ไม่ควรนะ เพราะว่า ควรจะแบบว่าอาบนํา้ สระผมธรรมดา ทําความสะอาดก็พอ
ไม่ตอ้ งไปนวด ไปแต่งมัน อย่าไปเสริมความงามต่างๆ ถ้าจะนวดด้วยการรักษา
โรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเป็ นโรคภัยไข้เจ็บแล้วต้องใช้มนั ก็เป็ นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถา้ ไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ ทําไปเพราะอยากจะรักษาผมให้มนั สวย ให้มนั ยาว ให้มนั นุ่มอะไร
อย่างนี้ อันนี้ก็เป็ นกิเลสแล้ว
ถาม ขอเรียนถามว่าจะรักษาสัจจะได้อย่างไร
ตอบ พูดอะไรก็ตอ้ งทําตามทีเ่ ราพูด ถ้ามันไม่ทาํ ตามก็ตอ้ งลงโทษตัวเองเช่น วันนี้ไม่
กินข้าวเย็น ถ้าโกหกแบบนี้ ถ้ามันมีบทลงโทษ ต่อไปมันก็จะเข็ด มันก็จะรักษา
สัจจะได้ ถ้าไม่มบี ทลงโทษ เดีย๋ วมันก็โกหกไปเรื่อยๆ หลอกตัวเองไปเรื่อยๆ พูด
จะทําอย่างนัน้ จะทําอย่างนี้ พอถึงเวลาก็ไม่ทาํ เพราะไม่มผี ลอะไรเกิดขึ้น แต่ถา้ มี
บทลงโทษว่า จะทําอย่างนี้พอไม่ทาํ ต้องอดข้าวเย็น หรืออดเทีย่ ว อดดูละครแล้ว
ต้องมีอะไรซักอย่างทีม่ าลงโทษ มันก็จะทําให้เราเข็ดหลาบ แล้วก็จะได้ทาํ ในสิง่ ที่
เราตัง้ ใจจะทําได้
ถาม การภาวนาโดยท่องคําว่า ตาย ตาย ตาย ตาย ไปเรื่อยๆ ถือว่าถูกต้องหรือไม่คะ
ตอบ ก็ได้ แทนพุทโธ ก็ใช้ได้เหมือนกัน ดีกว่าพุทโธด้วยซํา้ ไปเพราะได้ปญั ญาด้วย
เป็ นทัง้ สมถะ เป็ นทัง้ วิปสั สนา ท่องตาย ตาย ตาย ถ้าเรารูว้ า่ จะตาย เราจะโลภ
หรือเปล่า อยากจะไปเทีย่ วโน้นเทีย่ วนี่หรือเปล่า ถ้าไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็ น
มะเร็ง เหลือสามเดือนนี้ ยังอยากจะไปเทีย่ วทีไ่ หนหรือเปล่า เพียงแต่เราไม่คดิ ถึง
ความตายกันน่ะสิ ก็เลยยังอยากเทีย่ ว ยังอยากได้โน้นยังอยากได้น่กี นั
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เพราะฉะนัน้ ถ้าเราท่องตาย ตายได้แทนพุทโธได้ย่งิ ดีใหญ่ กลัวจะท่องไม่ได้ กลัว
จะกลัวกัน คนบางคนพอเห็นคําว่าตาย ได้ยนิ คําว่าตายคําเดียว ก็จะเป็ นลมแล้ว
แต่ถา้ เป็ นจริตของเราก็แสดงว่าจิตของเราแข็งดี แก่กล้า สามารถรับความจริงได้
ก็ใช้การบริกรรม ตาย ตายไปก็ได้ เหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนว่า เกิดมาแล้วเรา
ต้องตายเป็ นธรรมดา ก็เหมือนกันก็ให้เราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เกิดมาแล้วต้อง
ตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ คิดอยู่บ่อยๆ แล้วมันจะกําจัดความ
โลภโกรธหลงไปได้อย่างมหัศจรรย์เลย พอเรารูว้ ่าเราจะตายไปวันนี้ เราจะอยาก
ได้อะไรอีกไหม เราไม่รูว้ า่ เราจะตายกันน่ะซิ ถ้าเรารูแ้ ล้วเราไม่อยากจะได้อะไร
แล้ว อยากจะเข้าวัด คนทีเ่ ข้าวัดส่วนหนึ่งก็เพราะรูว้ า่ จะต้องตายกัน ไปหาหมอ
แล้วหมอบอกว่าเป็ นโรคมะเร็ง รักษาไม่ได้ หรือรักษาได้แต่อาจจะไม่หาย ทีน้ กี ็
ไม่มกี ะจิตกะใจทีอ่ ยากจะไปเทีย่ ว อยากจะไปทําอะไรแล้ว อยากจะรักษาใจ
มากกว่า เพราะตอนนัน้ ใจเครียดมาก อยากจะให้ใจสงบ ให้เป็ นปกติเหมือนตอน
ทีย่ งั ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย ฉะนัน้ ถ้าใช้คาํ ว่าตายเป็ นคําบริกรรมได้ก็ดี
ถาม น้องชายกําลังพบวิบากกรรม ภรรยาขอแยกทาง และต้องจากลูก ตอนนี้ไม่มงี าน
ทํา เขาเลยซึมเศร้า กลัวอนาคต ชีวติ ไร้ทศิ ทาง พระอาจารย์มคี าํ แนะนําอย่างไร
ครับ
ตอบ ไปบวชเลย โอกาสอันดีเกิดขึ้นแล้ว ให้พลิกวิกฤติเป็ นโอกาส เมือ่ ก่อนอยากจะ
บวชก็ไปไม่ได้ เพราะติดเมียติดลูก ตอนนี้เมียก็ท้งิ ลูกก็ท้งิ งานก็ไม่มที าํ ไม่มี
อะไรติดแล้ว อิสระ ไปบวชเลย
ถาม ถ้าเราจะเจ็บป่ วย เราจะมีวธิ ีคดิ อย่างไรให้ไม่ทกุ ข์ครับ
ตอบ คิดว่าเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไป
ไม่ได้ ถ้ายอมรับความจริงนี้ก็จะไม่ทกุ ข์ ทีม่ นั ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริง ไม่
อยากป่ วย อยากจะให้หาย พอมันไม่หายก็ทกุ ข์ข้นึ มา พอมันป่ วยก็ทกุ ข์ข้นึ มา
แต่ถา้ สอนใจอยู่เรื่อยๆเหมือนกับสอนเมือ่ กี้วา่ ตาย ตาย ตาย ก็เพิม่ อีกข้อหนึ่ง
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เกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เกิดมาแล้วต้องตายไปเป็ นธรรมดา พอท่องจําแบบ
นี้ไปเรื่อยๆ พอป่ วยก็จะไม่ทกุ ข์ พอตายก็จะไม่ทกุ ข์
ถาม ผมมีอาการปวดท้องอยู่ตลอด เป็ นโรคประจําตัว ตอนทีน่ งั ่ สมาธิก็ยงั ปวด จิตไม่
สงบ ควรจะปฏิบตั อิ ย่างไรดีเพือ่ จะให้จติ สงบได้ครับ
ตอบ ก็ไปหาหมอสิ ปวดท้องก็ไปรักษาให้มนั หายก่อน หายแล้วค่อยมานัง่ หรือว่าถ้า
เรามีจติ แข็ง เราก็อย่าไปสนใจกับการปวดท้อง ให้นงั ่ ไป ดูลมไป หรือท่องคํา
บริกรรมพุทโธไป ถ้าจิตเราจดจ่ออยู่กบั พุทโธได้ หรือจดจ่ออยู่กบั ลมได้ อาการ
ปวดท้องก็จะไม่มารบกวนเรา พอจิตสงบแล้ว เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความปวดท้อง
แล้วดีไม่ดคี วามปวดท้องอาจจะหายไปก็ได้
เพราะโรคบางอย่างมันเกิดจาก
ความเครียดของเรามากกว่าเกิดจากอะไร พอจิตสงบ หายเครียด โรคทีเ่ กิดจาก
ความเครียดมันก็หายตามไปได้
ถาม อยากขอให้พระอาจารย์แนะอุบายเจริญสติ เวลาเราเจ็บป่ วยหน่อยครับ
อย่างไรจึงจะปล่อยวาง ไม่คดิ ถึงโรคภัยความเจ็บไข้ทม่ี ี แล้วเข้าสมาธิได้

ทํา

ตอบ ก็นนั ่ ล่ะ ต้องฝึ กก่อนทีจ่ ะเจ็บไข้ได้ป่วย พอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับขึ้นเวที
ชกมวยแล้ว ถ้ายังไม่ฝึกซ้อมชกก่อน ขึ้นไป ก็โดนเขาน็อคเท่านัน้ แหล่ะ ฉะนัน้ ถ้า
เรารูว้ ่าเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็รบี เจริญสติเสียแต่วนั นี้ เช่น ให้เราระลึกอยู่
เสมอว่า เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้
อันนี้ก็เป็ นการเจริญสติและปัญญาควบคู่กนั ไป หรือถ้าไม่เช่นนัน้ เราจะใช้พุ
ทโธอย่างเดียวก็ได้ บริกรรมพุทโธ พุทโธไป ถ้าเราบริกรรมเป็ น เวลาเจ็บไข้ได้
ป่ วย เราก็พทุ โธ พุทโธไป จิตก็จะสงบได้ ก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความเจ็บไข้ได้ป่วย
หรือถ้าเราใช้ปญั ญาได้ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นเรื่องธรรมดา
เป็ นเรื่องปกติ
หลีกเลีย่ งไม่ได้ มันจะป่ วยก็ปล่อยมันป่ วยไป อันนี้ก็ทาํ จะไม่ทกุ ข์กบั มันได้
เช่นเดียวกัน ฉะนัน้ ก็เลือกเอาว่าจะเอาถ้าทางไหน แต่ตอ้ งทําก่อนทีม่ นั จะเกิด ถ้า
มาทําตอนทีม่ นั เกิด ก็เหมือนกับเด็กทีไ่ ม่ดูหนังสือ พอจะเข้าห้องสอบมาดูกนั
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ตอนกลางคืนอย่างนี้ มันก็ไม่ทนั หรอก หรือเอาหนังสือเข้าไปในห้องสอบ ก็เอาไป
ไม่ได้ ต้องเตรียมตัวไว้ก่อน ถ้าเรารูว้ า่ เราจะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ทําไมเรา
ไม่เตรียมตัวทําการบ้านไว้เสียก่อน เพราะนี่คอื ข้อสอบของพวกเรา พระพุทธเจ้า
แสดงข้อสอบให้เราเลยว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพราก
จากกันนะ นี่คอื ข้อสอบของพวกเธอนะ เธอต้องทําให้ผ่านให้ได้นะ เธอจะไม่ตอ้ ง
ทุกข์กบั มันนะ วิธีไม่ทกุ ข์กบั มันก็คอื เตือนใจ สอนใจ อยู่เรื่อยๆ แล้วก็ปล่อยวาง
เสีย ปล่อยวางความแก่ ปล่อยวางความเจ็บ ปล่อยวางความตาย ปล่อยวางทุก
สิง่ ทุกอย่าง เวลาทีเ่ กิดการพลัดพรากจากกันก็จะไม่ทกุ ข์กบั มัน
ถาม ถ้าใจเราไม่รูจ้ กั คําว่าให้อภัย ผูกใจเจ็บ อาฆาต เราต้องทําอย่างไรคะถึงจะรูห้ ลุด
พ้นจากความทรมานตรงนี้ได้
ตอบ ขัน้ ต้นก็อย่าไปคิดถึงเรื่องราวทีท่ าํ ให้เราอาฆาตพยาบาท ใช้พทุ โธ พุทโธ ไป ดึงใจ
ออกมาจากความคิดทีจ่ ะทําให้เราเกิดความอาฆาตพยาบาท คืออย่าไปคิดถึง
เหตุการณ์ทท่ี าํ ให้เราโกรธ อย่าไปคิดถึงบุคคลทีท่ าํ ให้เราโกรธ ให้คดิ อยู่กบั พุทโธ
พุทโธ พุทโธไป แล้วเราก็จะลืมเรื่องของความโกรธได้ แต่เราก็ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะ
ให้อภัยได้อยู่ดี เพราะเวลาเราคิดถึงเรื่องนัน้ ทีไร ก็จะโกรธทุกที แต่ขนั้ ต้นก็ให้ทาํ
อย่างนี้ไปก่อน แล้วขัน้ ต่อไปเราจะได้เห็นโทษของความโกรธว่า เวลาโกรธแล้ว
ใครทุกข์ คนทีถ่ กู เราโกรธเขาก็ไม่ได้ทกุ ข์หรอก เขาไม่รูเ้ รื่องรูร้ าว ไอ้คนทีท่ กุ ข์ก็
คือเรานี่แหละ เพราะฉะนัน้ ถ้าเราไม่อยากทุกข์ เราก็ตอ้ งอย่าไปโกรธเขา ให้อภัย
เขา พอเราให้อภัยเขา ทีน้ ีเราก็จะหายโกรธ คิดถึงเขาทีไรก็จะไม่โกรธ
ถาม ภาวนาแล้วค่อยให้ทาน ทานแล้วไปภาวนา อันไหนดีกว่ากันครับ
ตอบ มันก็ตอ้ งทําไปพร้อมๆกัน คือพูดตามหลักของการปฎิบตั มิ นั ต้องทําทานก่อนถึง
จะภาวนาได้ ถ้ายังทําทานไม่ได้ก็จะไม่มเี วลามาภาวนา เพราะจะเอาเงินไปเทีย่ ว
เอาเงินไปซื้อของต่างๆ ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย พอเงินหมดก็จะไปหา
เงินหาทอง มันก็จะไม่มเี วลามาภาวนา ทีค่ ุณพูดว่าทําภาวนาแล้วมาทําทาน คง
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หมายถึงทํานิดหน่อย ทําซัก ๑๐ บาท ๒๐ บาท ถ้าทําอย่างนี้อย่าไปทําให้
เสียเวลา ทีใ่ ห้กบั ทํานี้ คือให้เอาเงินทีจ่ ะไปเทีย่ วนี้มาทํา เช่น จะไปเมืองนอกหมด
ซักกี่หมืน่ กี่แสน ก็เอาเงินนัน่ แหละไปทําทาน จะได้มเี วลาไปนัง่ สมาธิ ไปภาวนา
ได้ นี่คอื เรื่องของการทําทานทีแ่ ท้จริงต้องทําแบบนี้
ถาม ขณะทีน่ งั ่ สมาธิ ทําไมเหมือนมีมา่ นนํา้ สีเทาๆผ่านไปผ่านมา จากซ้ายไปขวาบ้าง
จากขวาไปซ้ายบ้าง
ตอบ ก็มนั เป็ นเรื่องปกติของจิตใจของแต่ละคน มักจะมีอะไรมาปรากฏให้รูใ้ ห้เห็น ก็
อย่าไปสนใจมัน ให้อยู่กบั พุทโธไป อยู่กบั ลมหายใจไป แล้วพอใจสงบของพวกนี้
มันก็จะหายไป มันไม่มนี ยั ยะอะไร ไม่มคี วามสําคัญอะไร แต่ถา้ เราไปยุ่งกับมัน
เราก็จะเสียสมาธิ เสียสติ จะไม่สามารถเข้าไปสู่ความสงบได้ ฉะนัน้ เราอย่าไป
สนใจ ให้สนใจอยู่กบั พุทโธ หรือให้สนใจอยู่กบั ลมหายใจเพียงอย่างเดียว แล้ว
จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้
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กัณฑ์ท่ี ๕๑๐

ประโยชน์จากการฟังธรรม
๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

การฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นการศึกษาความรูท้ เ่ี ราไม่รูก้ นั เป็ นการเจริญปัญญา คือความรู ้
ความฉลาด ปัญญาแบบนี้เรียกว่าสุตมยปัญญา คือความรูท้ ่เี กิดจากการได้ยนิ ได้ฟัง
ได้ศึกษา ในสิ่งที่เราไม่รูม้ าก่อน อันนี้เป็ นปัญญาอย่างหนึ่ง เรามาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เรา
มาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ เรื่องของ
ต้นเหตุของความทุกข์ เรื่องของความดับทุกข์ และเรื่องของวิธีการที่จะดับความทุกข์
อันนี้ เป็ นปัญญาอย่างหนึ่ งคือเป็ นการได้รบั ความรูจ้ ากผูท้ ่รี ู ้ ผูท้ ไ่ี ม่รูพ้ อได้ยนิ ได้ฟงั ก็จะรู ้
ตาม แล้วถ้านําเอาไปใคร่ครวญพิจารณา เพือ่ จะได้ไม่หลงไม่ลมื เพือ่ ทีจ่ ะได้มคี วาม
เข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปตามลําดับ อันนี้ก็เรียกว่าปัญญาอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า จินตามยปัญญา
ความรูท้ ่เี กิดจากการใคร่ครวญพินิจพิจารณาสิ่งที่ได้ยนิ ได้ฟังมา เพื่อจะได้ไม่หลงไม่
ลืม และจะได้มีความเข้าอกเข้าใจดีข้ ึนไปตามลําดับ
ปัญญาชนิดที่ ๓ เรียกว่าภาวนามยปัญญา อันนี้ เป็ นความรูท้ ่ปี ระกอบด้วยสมาธิความ
สงบของใจ คือความรูท้ เ่ี ราได้ยนิ ได้ฟงั ทีเ่ ราได้นาํ มาใคร่ครวญพินิจพิจารณานี้ เป็ น
ความรูท้ ย่ี งั ไม่สามารถทีจ่ ะเอาไปใช้ดบั ความทุกข์ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ภายในใจของพวกเราได้
เพราะใจของเราไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะทําลายเหตุของความทุกข์ คือความอยากต่างๆ ด้วย
ความรูท้ เ่ี กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั และความรูท้ เ่ี กิดจากการใคร่ครวญพินิจพิจารณาอยู่
เนืองๆ ยังไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะดับความทุกข์ ด้วยการละเหตุของความทุกข์ คือความอยาก
๓ ชนิดด้วยกัน ได้แก่กามตัณหา ภวตัณหาและวิภวตัณหา ความอยากทัง้ ๓ ชนิดนี้จะ
ละได้ ก็จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องมีสมาธิประกอบด้วยปัญญา คือมีทงั้ สมาธิและมีทงั้ ปัญญา
ปัญญาก็จะสอนใจให้เห็นว่า สิง่ ทีใ่ จอยากได้นนั้ เป็ นทุกข์ ไม่เทีย่ ง ไม่สามารถทีจ่ ะ
ควบคุมบังคับให้เป็ นของเราไปได้ อยากได้อะไรก็จะไม่สามารถเก็บสิง่ ทีไ่ ด้ไว้ไปตลอด
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ได้มาแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งมีการพลัดพรากจากกัน พอมีการพลัดพรากจากกัน ความสุขทีไ่ ด้
จากสิง่ ทีไ่ ด้มาก็จะกลายเป็ นความทุกข์ไป เวลาทีเ่ ราพลัดพรากจากสิง่ ทีเ่ รารักหรือบุคคล
ทีเ่ รารัก เราก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกัน ก็เพราะว่าเราไม่มปี ญั ญา ทีจ่ ะหยุด
ความอยากทีจ่ ะไปเอาสิง่ ทีเ่ ราอยากได้กนั เราก็เลยไปทําตามความอยากกัน ไปเอาสิง่ ที่
เราอยากได้ ไปเอาบุคคลทีเ่ ราอยากได้มาเป็ นของเรา มาให้ความสุขกับเรา แต่พอสิง่ ทีเ่ รา
ได้มาหรือคนทีเ่ ราได้มาจากเราไป ความสุขทีเ่ ราได้จากเขาก็หมดไป ความทุกข์ก็จะมา
แทนที่ ความเศร้าโศกเสียใจ อาลัยอาวรณ์ก็จะเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น เรียกว่าเป็ นความทุกข์
นี่คอื ความรูข้ องพระพุทธเจ้าทีส่ อนพวกเราว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์
ไม่ใช่ของเรา ถ้าเรารูแ้ ต่เรายังไม่สามารถหยุดความอยากได้ เรายังไปเอาสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์ สิง่
ทีไ่ ม่เทีย่ ง สิง่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นของเรา มาให้ความสุขกับเรา ไม่ชา้ ก็เร็ว สิง่ นัน้ ก็จะกลายเป็ นสิง่
ทีจ่ ะให้ความทุกข์กบั เรา เพราะว่าทัง้ ๆทีร่ ูว้ า่ มันไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา แต่เราไม่มี
กําลังทีจ่ ะหยุดความอยากทีจ่ ะได้สง่ิ ทีเ่ ป็ นทุกข์ สิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง สิง่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นของเราได้
เพราะเราไม่มสี มาธิ ไม่มคี วามสงบนัน่ เอง ดังนั้นปัญญาจะเป็ นปัญญาที่ดบั ความทุกข์ได้
จะต้องเป็ นปัญญาที่มีสมาธิเป็ นผูส้ นับสนุ น ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่า ปัญญาที่
สมาธิอบรมได้ดแี ล้ว ปัญญาทีส่ มาธิได้สนับสนุ น จะเป็ นปัญญาทีม่ คี ุณมีประโยชน์มาก
เพราะจะทําให้จติ ทีม่ ปี ญั ญาแบบนี้ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นนั ่ เอง
นี่คอื ปัญญาชนิดที่ ๓ คือภาวนามยปัญญา เป็ นปัญญาทีผ่ สมกับสมาธิ ภาวนาก็แปลว่า
สมถภาวนา ปัญญาก็คอื สุตและจินตามยปัญญา เมือ่ มี ๒ ชนิดนี้รวมกัน มีทงั้ สมถ
ภาวนาคือมีสมาธิ ความสงบ มีอเุ บกขาและมีปญั ญาทีส่ อนให้เห็นว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ น
ทุกข์ เพราะว่าไม่เทีย่ ง เพราะว่าไม่ได้เป็ นของเราอย่างแท้จริง จะต้องมีวนั พลัดพรากจาก
เราไป ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็ นทุกข์ แล้วเรามีสมาธิ มีกาํ ลังทีจ่ ะสูก้ บั ความอยากได้ เราก็
จะไม่ไปทําตามความอยาก เราก็จะสักแต่วา่ รู ้ รูเ้ ฉยๆ รูว้ า่ สิง่ ทีต่ ณั หาอยากได้นนั้ เป็ น
ทุกข์ ก็เลยไม่ไปทําอะไร ไม่ไปเอามาครอบครอง ไม่เอามาเป็ นสมบัติ ปล่อยให้เขาอยู่ไป
ตามเรื่องของเขา เราไปเอาทุกข์เข้ามาใส่ใจเราทําไม เหมือนกับคําทีพ่ ดู ว่า เอาเหามาใส่หวั
ทําไม หัวเราสะอาดอยู่ดๆี ไปเอาเหามาใส่หวั ให้มนั สกปรกทําไม ให้มนั คันทําไม แต่ทเ่ี รา
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หยุดเอาเหามาใส่หวั กันไม่ได้ ก็เพราะเราหยุดความอยากกันไม่ได้ เราไม่มกี าํ ลังสูค้ วาม
อยาก ความอยากมันเลยดึงให้เราไปเอาสิง่ ต่างๆมา ให้เราหนักอกหนักใจกัน ให้เรามา
ทุกข์ใจกัน ให้เรามาร้องห่มร้องไห้กนั ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจ เราไม่อยากทีจ่ ะต้องร้อง
ห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจกัน เราก็ตอ้ งมาเจริญปัญญาชนิดที่ ๓ นี้
ตอนนี้เรากําลังเจริญปัญญาชนิดที่ ๑ คือสุตมยปัญญา คือความรูเ้ กี่ยวกับความทุกข์
ความรูเ้ กี่ยวกับเหตุทท่ี าํ ให้ทกุ ข์เกิดขึ้น ความรูว้ า่ ทุกข์น้ ดี บั ได้ และเหตุทท่ี าํ ให้ทกุ ข์น้ ดี บั
ได้คอื อะไร ก็คอื ปัญญานี้เอง คือสติ สมาธิ ปัญญา เพราะจะต้องมีสมาธิ สมาธิจะมีได้ก็
ต้องมีสติ เมื่อมีสติกจ็ ะทําให้ใจสงบ เป็ นสมาธิได้ เมื่อมีสมาธิแล้ว พอเอาปัญญามา
สอนใจ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา ใจก็จะปล่อยวาง ใจก็จะไม่ไป
ยึดไปติด ไปอยากได้อะไรต่างๆมาเป็ นของเรา เพราะมันเป็ นไปไม่ได้ ได้มาแล้วเดีย๋ วก็
ต้องเสียไป เวลาเสียก็จะทุกข์ เพราะฉะนัน้ สูอ้ ย่าไปเอามาดีกว่า สูอ้ ยู่เฉยๆดีกว่า อยู่
เฉยๆกับความสงบ มีความสุขมากกว่า เพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แหละ เป็ น
ความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ ปวง เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีไ่ ม่มใี ครเอาไป
จากเราได้ เป็ นของเราอย่างแท้จริง ถ้าจะเรียกว่าเป็ นนิจจัง สุขขัง อัตตาก็ได้ ความสงบนี้
เป็ นนิจจัง เป็ นสิง่ ทีจ่ ะอยู่กบั เราอย่างถาวร ไม่มวี นั เสือ่ มคลาย ไม่มวี นั เปลีย่ นแปลง แล้ว
ก็จะเป็ นของเราไปตลอด จึงเรียกว่านิจจัง สุขขัง อัตตา ไม่เหมือนกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราหลง
กัน ไปคิดว่าเป็ นความสุข เช่น ลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ สิง่ เหล่านี้มนั เป็ น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มันไม่ถาวร มันจึงทําให้เราทุกข์กนั
เพราะว่ามันไม่ได้เป็ นของเรา มันต้องจากเรา เราต้องจากมัน จึงเรียกว่าเป็ น อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาศึกษาให้รูว้ ่า อะไรเป็ นอนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา อะไรเป็ นนิ จจัง สุขขัง อัตตา เพือ่ เราจะได้เลิกไปยุ่งเกี่ยวกับอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา แล้วมายุ่งเกี่ยวกับนิจจัง สุขขัง อัตตา
อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาก็คือสิ่งต่างๆ สภาวธรรมทัง้ หลาย เช่น ลาภยศสรรเสริญ รูป
เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ร่างกายของเรา ความรูส้ กึ นึ กคิดของเรา ของเหล่านี้ล ้วนเป็ น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทัง้ นัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่ควรไปยึด ไปติด ไปอยากได้ ไปอยากมี สิ่ง
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ที่เป็ น นิ จจัง สุขขัง อัตตา ก็คือความสงบที่เกิดจากการเจริญสติ ควบคุมความคิดปรุง
แต่ง ไม่ให้คิดปรุงแต่ง จนจิตได้รวมเข้าสูส่ มาธิ เป็ นสักแต่ว่ารู ้ เหลือแต่สกั แต่วา่ รู ้
เหลือแต่อเุ บกขา คือความเป็ นกลางของใจ ใจทีป่ ราศจากอคติทงั้ ๔ คือ รัก ชัง กลัว
หลง อันนี้เกิดจากการหยุดความคิดปรุงแต่งของใจ เมือ่ ใจหยุด ใจก็จะนิ่งสงบ และ
ความรัก ความชัง ความกลัว ความหลงต่างๆ ก็จะหายไปจากใจ จะเหลือแต่สกั แต่วา่ รู ้
และความสุขทีไ่ ด้จากความสงบ แต่มนั เป็ นความสงบ เป็ นความสุขชัว่ ในขณะทีใ่ จสงบ
ตัง้ อยู่ในสมาธิเท่านัน้ พอออกจากสมาธิมา ความสุขอันนี้ก็จะถูกทําลายไป ถ้าเกิดความ
อยากต่างๆขึ้นมา ถ้าเกิดกามตัณหา ความอยากในรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ถ้าเกิด
ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ นต่างๆ ถ้าเกิดวิภวตัณหา ความอยากไม่มี อยากไม่เป็ น
ต่างๆ ความเป็ นกลางของใจ ความปราศจากความรัก ชัง กลัว หลง ก็จะหายไป ความ
รัก ความชัง ความกลัว ความหลงก็จะเกิดขึ้นมา ก็จะทําให้เกิดความทุกข์ เกิดความ
วุน่ วายใจต่างๆขึ้นมา
วิธีทจ่ี ะทําให้ไม่ให้เกิดความรัก ชัง กลัว หลง ไม่ให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมา ก็ตอ้ งใช้
ปัญญามาสอนใจ สอนให้รูว้ า่ สิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ คือลาภยศสรรเสริญ สุขทางตาหู
จมูกลิ้นกาย คือรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ และร่างกาย และความรูส้ กึ นึกคิดของใจนี้
ล้วนเป็ น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทัง้ สิ้น ไม่ควรที่จะไปอยากมี อยากเป็ น อยากได้ ไม่
ควรทีจ่ ะไปมีความอยากกับสิง่ เหล่านี้ ให้หยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ ถ้าหยุดความ
อยากต่างๆเหล่านี้ ได้ ใจก็จะกลับเข้าสูค่ วามสงบ ใจก็จะนิ่ งเฉย สักแต่ว่ารู ้ ปราศจาก
ความรัก ชัง กลัว หลง อันนี้ เรียกว่าปัญญา ที่มีสมาธิเป็ นผูส้ นับสนุ น ก็จะเป็ น
ภาวนามยปัญญา ทีจ่ ะสามารถหยุดความอยากต่างๆทีเ่ กิดขึ้นมาได้ เวลาเกิดกามตัณหา
ก็จะเห็นว่าเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นสิง่ ทีก่ ามตัณหาอยากได้ คือ รูปเสียงกลิน่ รส
เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าเป็ นบุคคลนัน้ บุคคลนี้ ก็ตอ้ งพิจารณาว่าเป็ นอสุภะ ไม่สวย
ไม่งาม ถ้าเป็ นรูปเสียงกลิน่ รสของอาหาร ก็ตอ้ งพิจารณาความไม่สะอาด ความสกปรก
ของอาหาร เวลาทีเ่ ข้าไปสัมผัสกับนํา้ ลายในปาก หรือเวลากลืนเข้าไปในท้อง หรือเวลาที่
ถ่ายออกมา ก็จะเห็นว่ามันเป็ นสิง่ ทีน่ ่าขยะแขยง ไม่น่ารับประทาน ก็จะทําให้ละความ
อยากในการรับประทานอาหารได้ ถ้าเห็นบุคคลทีเ่ ราอยากจะได้มาเป็ นคู่ครอง เห็นว่าไม่
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สวยไม่งาม น่าเกลียดน่ากลัว เราก็จะไม่อยากได้เขามาเป็ นคู่ครองของเรา เราก็ตอ้ งดู
ความน่าเกลียดน่ากลัวของร่างกาย เช่น ดูเข้าไปภายใน ภายใต้ผวิ หนัง ดูอาการต่างๆ
อาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ
พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเก่า เยื่อในสมองศีรษะ นํา้ ดี นํา้
เสลด นํา้ เหลือง นํา้ เลือด นํา้ เหงือ่ นํา้ มันข้น นํา้ ตา นํา้ มันเหลว นํา้ ลาย นํา้ มูก นํา้ ไขข้อ
และนํา้ มูตร นี่คอื ส่วนประกอบต่างๆทีม่ อี ยู่ในร่างกายนี้ ทีเ่ รามองไม่เห็นกัน เพราะถูก
ผิวหนังนี้ครอบปกคลุมเอาไว้ จึงทําให้ไม่เห็นส่วนที่ไม่น่าดู ไม่น่าชมของร่างกาย จึงทําให้
เราหลงใหลคลังไคล้
่ กบั ร่างกาย ว่าสวยว่างาม
นี่คอื การเจริญปัญญาเพือ่ จะละความอยากในร่างกายของผูอ้ ่นื อยากได้ร่างกายของผูอ้ ่นื
มาเสพ แต่พอเห็นว่าเป็ นเหมือนซากศพ มีอาการ ๓๒ มีอาการต่างๆทีถ่ กู ซ่อนอยู่ภายใต้
ผิวหนัง เช่น โครงกระดูก เช่น ตับไตไส้พงุ ต่างๆ ถ้าเห็นแล้วความอยากจะได้เขามาร่วม
หลับนอน มาเป็ นสมบัตกิ ็จะหายไป เช่น เวลาคู่ครองตายไปนี้ ก็ไม่เก็บเอาไว้ทบ่ี า้ นอีก
แล้ว ยกให้วดั ยกให้สปั เหร่อไป เพราะเห็นว่าเป็ นซากศพไปเสียแล้ว แต่ขณะทีย่ งั มีลม
หายใจอยู่ กลับมองไม่เห็นว่าเป็ นซากศพ ทัง้ ๆทีก่ ็เป็ นร่างกายอันเดียวกัน แต่พอไม่
หายใจเท่านัน้ กลายเป็ นซากศพไปทันที กลายเป็ นสิง่ ทีน่ ่ารังเกียจไปทันที น่าเกลียดน่า
กลัวไปทันที เราต้องเอาความรูส้ กึ นี้มาใช้สอนใจในเวลาทีเ่ กิดกามารมณ์ต่างๆ ว่าเรา
กําลังไปหลงรักกับสิง่ ทีน่ ่าเกลียดน่ากลัว ทีเ่ ราจะไม่เก็บเอาไว้ทบ่ี า้ นเรา ถ้าเขาไม่มลี ม
หายใจแล้ว เราจะไม่ให้เขาอยู่บา้ นเราโดยเด็ดขาด เราจะส่งไปทีว่ ดั ให้สปั เหร่อจัดการ
ฌาปนกิจให้ นี่คอื การพิจารณาอสุภะ การเจริญปัญญา เพือ่ ละกามตัณหา และถ้าเรา
อยากได้อะไรอย่างอื่น ก็พจิ ารณาว่ามันไม่เทีย่ ง ได้มาแล้วเดีย๋ วมันก็จากเราไป พอไม่มี
เขาเราก็ทกุ ข์อกี เราก็ตอ้ งหามาทดแทนอยู่เรื่อยๆ เช่น รูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ ทีเ่ ราไปดู
ไปฟัง ไปสัมผัส พอเราได้สมั ผัสเราก็มคี วามสุข พอเราไม่ได้สมั ผัสความสุขนัน้ ก็หายไป
เราก็ตอ้ งไปหาใหม่อกี เช่น เวลาเราไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ เราก็จะได้รบั ความสุข จาก
การสัมผัสกับรูปเสียงกลิน่ รสของสถานทีต่ ่างๆ เวลานัน้ เราก็มคี วามสุขกัน แต่พอเรา
กลับมาบ้าน รูปเสียงกลิน่ รสของสถานทีเ่ หล่านัน้ ก็หมดไป ใจของเราก็กลับมาว้าเหว่
เหมือนเดิม ก็เกิดความอยากทีจ่ ะกลับไปเสพใหม่ กลับไปเทีย่ วใหม่ เทีย่ วกี่ครัง้ ก็จะเป็ น
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อย่างนี้ เพราะว่ามันไม่เที่ยง มันไม่ถาวร เป็ นความสุขชัว่ คราว เป็ นความสุขทีเ่ กิดขึ้น
ตัง้ อยู่ แล้วดับไป ถ้าอยากจะได้ความสุขเหล่านี้อกี ก็ตอ้ งกลับไปเสพอีก แล้วก็จะต้องมี
โอกาสทีจ่ ะเสพไม่ได้ เช่น ไม่สามารถออกไปเทีย่ วได้ อาจจะไม่มเี งินทอง หรืออาจจะมี
สุขภาพร่างกายทีไ่ ม่พร้อมทีจ่ ะไป เช่น เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเวลาตายไป การ
จะเสพความสุขเหล่านี้ก็ไม่สามารถทีจ่ ะเสพได้ ก็จะกลายเป็ นความทุกข์ใจขึ้นมา ทุกข์
ทรมานใจขึ้นมา
นี่คอื การใช้ปญั ญาสอนใจ ให้เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้เห็นอสุภะ ให้เห็นความเป็ น
ปฏิกูลของอาหารทีน่ ่ารับประทาน เพราะเราไปมองในขณะทีม่ นั อยู่ในจาน เราไม่ไปมอง
มันในขณะทีม่ นั อยู่ในปาก อยู่ในท้อง หรือเวลาทีม่ นั ถ่ายออกมา อันนี้เป็ นเรื่องของ
ปัญญา การทีจ่ ะเจริญปัญญาเหล่านี้ได้นนั้ ถ้าไม่มสี มาธิน้ จี ะไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะเจริญ
ได้ เพราะเวลาไม่มสี มาธิน้ ี กิเลสตัณหาความอยากต่างๆนี้จะมีกาํ ลังมาก จะต่อต้านจะ
ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ จะดึงให้ไปคิดถึงเรื่องการหาลาภยศสรรเสริญ การหา
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน และเมือ่ ไม่ได้พจิ ารณาก็จะไม่จดไม่จาํ พอเกิดความ
อยากในสิง่ ต่างๆ ก็เลยไม่สามารถทีจ่ ะเอาปัญญานี้ ออกมาสอนใจให้หยุดทําตามความ
อยากได้ ก็เลยไปทําตามความอยาก แล้วก็ไปทุกข์กบั สิง่ ทีไ่ ด้มา ทุกข์ทงั้ ในขณะทีไ่ ปหา
มา ทุกข์ทงั้ ในขณะทีไ่ ด้มา ทุกข์ทงั้ ในขณะทีเ่ สียไป เป็ นการเดินเข้าหาความทุกข์
ตลอดเวลา เพราะไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะสอนใจเตือนใจไม่ให้ไปทําตามความอยาก ถ้ามีแต่ไม่มี
กําลัง ไม่มสี มาธิ ก็ไม่สามารถหยุดความอยากได้เช่นเดียวกัน จําเป็ นจะต้องมีทง้ั ๒
อย่าง มีสมาธิ มีกาํ ลังที่จะฝื นความอยาก และมีปญั ญาที่สอนใจไม่ให้ไปทําตามความ
อยาก สอนใจว่าการทําตามความอยากนั้นเป็ นการนํ าไปสูค่ วามทุกข์ นํ าไปสูค่ วามอยาก
ที่ไม่มีวนั จบวันสิ้น จะต้องหาไปเรื่อยๆ ร่างกายนี้ตายไปก็ยงั ไปหาต่อ กลับมาเกิดใหม่
ต่อ เพือ่ ทีจ่ ะได้มรี ่างกายไว้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไป ใจก็จะต้องหมุนเวียน
ไป กับการเกิดแก่เจ็บตาย ไปหลายๆรอบด้วยกัน เกิดแก่เจ็บตายรอบนี้แล้ว ก็กลับมา
เกิดแก่เจ็บตายรอบต่อไป แล้วก็ต่อไปๆเรื่อยๆ ถ้ายังไม่สามารถหยุดความอยากทัง้ ๓ นี้
ได้ คือหยุดกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหาได้ ถ้าไม่มปี ญั ญาและสมาธิเป็ น
เครื่องมือไว้ต่อสูก้ บั ตัณหาความอยาก มีปญั ญาทีไ่ ม่มสี มาธิก็ไม่มกี าํ ลัง มีสมาธิแต่ไม่มี
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ปัญญาก็ไม่รูว้ า่ การทําตามความอยากนี้เป็ นการไปหาความทุกข์ ไม่ใช่เป็ นการไปหา
ความสุข ต้องมีทงั้ ๒ อย่าง มีทงั้ สมาธิและมีทงั้ ปัญญา ถึงจะสามารถทีจ่ ะละตัณหา
ความอยาก และหยุดความทุกข์ต่างๆได้ หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้
นี่คอื ปัญญาทีส่ มบูรณ์ ปัญญาขัน้ ทีห่ นึ่งทีส่ องนี้ ยังไม่เรียกว่าเป็ นปัญญาทีส่ มบูรณ์ เป็ น
ปัญญาทีย่ งั ขาดสมาธิ ยังไม่มสี มาธิ ยังไม่สามารถทีจ่ ะดับความทุกข์ ละตัณหาความ
อยากทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความทุกข์ใจได้ จึงต้องมาเจริญสมาธิกนั มาเจริญสติกนั ก่อน
เพราะว่า ถ้าไม่มสี ติก็จะไม่สามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ ถ้าไม่สามารถหยุด
ความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ ใจก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ ใจก็จะเป็ นสมาธิข้นึ มาไม่ได้ จึงมี
ความจําเป็ นทีจ่ ะต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆ เพือ่ ควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆ ไม่ให้คดิ
ให้สกั แต่วา่ รู ้ ให้อยู่กบั คําบริกรรมพุทโธ พุทโธไป นี่เรียกว่าเป็ นการเจริญสติ การใช้คาํ
บริกรรม พุทโธ พุทโธ นี้ เป็ นการเจริญสติเพือ่ หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆ หรือการ
เฝ้ าดูการเคลือ่ นไหวของร่างกาย ก็เรียกว่าเป็ นการเจริญสติเหมือนกัน เรียกว่ากายคตา
สติ ถ้าใช้คาํ บริกรรม พุทโธ ก็เรียกว่าพุทธานุ สติ คือการเจริญสติดว้ ยพุทโธก็เรียกว่า
พุทธานุสติ การเจริญสติดว้ ยการเฝ้ าดูร่างกาย การเคลือ่ นไหวของร่างกายก็เรียกว่า
กายคตาสติ ถ้าดูการหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานสติ นี่คอื การเจริญสติดว้ ยวิธี
ต่างๆ ทีจ่ ะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ ให้เป็ นสมาธิข้นึ มา แล้วพอใจมีความสงบมีสมาธิแล้ว
ถ้ามีปญั ญาทีส่ อนใจอยู่วา่ การทําตามความอยากนี้ไม่ได้เป็ นการดับความทุกข์ แต่เป็ น
การสร้างความทุกข์ การไม่ทาํ ตามความอยากทัง้ ๓ นี้ต่างหาก ทีจ่ ะเป็ นการดับความ
ทุกข์ พอใจรูว้ า่ ถ้าต้องการจะดับความทุกข์ ก็ตอ้ งละกามตัณหา ละภวตัณหา ละ
วิภวตัณหา เวลาทีเ่ กิดกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาขึ้นมา ปัญญาก็บอกใจว่าอย่าไป
ทําตาม อยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็อย่าไปอยาก อย่าไปดู อยากจะเป็ นอะไรก็อย่าไป
เป็ น อยากจะมีอะไรก็อย่าไปมี
พอไม่ทาํ ตามความอยากก็จะไม่มคี วามทุกข์ใจตามมา ใจก็จะมีแต่ความสุข มีแต่ความ
สงบ ทีเ่ กิดจากการควบคุมความคิดปรุงแต่ง ควบคุมความอยากต่างๆให้สงบตัวลง พอ
ความคิดสงบตัวลง ความอยากสงบตัวลง ใจก็เกิดความสงบขึ้นมา เกิดความสุขขึ้นมา
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ทันที นี่ เป็ นวิธีสร้างความสุขที่แท้จริง ที่ถาวร สร้างด้วยการหยุดความคิดปรุงแต่ง หยุด
ตัณหาความอยากที่เป็ นพิษเป็ นภัยแก่ใจ คือกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา
ความอยากทีไ่ ม่เป็ นพิษแต่เป็ นคุณกับใจนี้ ไม่ตอ้ งหยุด เช่น ความอยากมาฟังเทศน์ฟงั
ธรรมนี้ เป็ นความอยากทีด่ ี ความอยากทําบุญ ให้ทาน รักษาศีล ภาวนา เป็ นความอยาก
ทีด่ ี ทําไปแล้วจะทําให้ใจมีความสุข ทําไปแล้วจะทําให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ ความ
อยากเหล่านี้ไม่ได้หา้ ม ให้ทาํ ได้ ห้ามเพียงความอยากในรูปเสียงกลิน่ รส ห้ามความอยาก
มีอยากเป็ น เช่น อยากมีลาภยศสรรเสริญสุข อยากเป็ นใหญ่เป็ นโต อยากรํา่ อยากรวย
และความอยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย หรือความอยากไม่จน อย่างนี้เป็ นความอยากทีจ่ ะ
ทําให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาภายในใจ ความอยากทัง้ ๓ อย่างนี้ตอ้ งหยุด แต่ความ
อยากทีด่ กี ต็ อ้ งทํา เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ทาํ ลายความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจ
การอยากฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็เพือ่ ทีเ่ ราจะได้มคี วามรู ้ ทีจ่ ะเอามาใช้ในการทําลายความ
อยากต่างๆนัน่ เอง การอยากนัง่ สมาธิก็เพือ่ ทีจ่ ะสร้างพลังให้แก่ใจ สร้างพลังทีจ่ ะต่อสูก้ บั
ความอยากต่างๆได้ ความอยากเหล่านี้เป็ นความอยากทีด่ ี ไม่ได้เรียกว่าตัณหา เรียกว่า
ฉันทะ ฉันทะคือความยินดี ยินดีในสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์แก่จติ ใจ ส่วนตัณหานี้
ความอยากทีเ่ ป็ นโทษกับจิตใจ ดังนัน้ ขอให้เราเข้าใจความหมายของความอยาก ว่ามันมี
๒ แบบด้วยกัน ความอยากที่เป็ นคุณเรียกว่า ฉันทะ ที่เป็ นองค์ประกอบของอิทธิบาท
๔ ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา ถ้ามีฉนั ทะมีความอยากจะฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก็จะมีความ
ขยันทีจ่ ะไปฟัง มีใจจดจ่อกับการฟัง ใจคิดอยู่กบั เรื่องของการฟังธรรม อันนี้เมือ่ ได้ฟงั
ธรรมบ่อยๆเข้าก็จะได้ความรู ้ ได้รูว้ า่ อะไรเป็ นเหตุของความทุกข์ และอะไรทีจ่ ะมาดับ
ความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้ เมือ่ รูแ้ ล้วก็ตอ้ งนําเอาไปปฏิบตั ิ ถ้ายังไม่มสี มาธิ ก็ตอ้ ง
เจริญสมาธิ ถ้ายังไม่มปี ญั ญา ยังมองไม่เห็นอสุภะ ยังมองไม่เห็นความเป็ นปฏิกูลของ
อาหาร ยังมองไม่เห็นไตรลักษณ์ ก็ตอ้ งหมันพิ
่ จารณาอยู่เรื่อยๆ จนกว่าจะเห็น เมือ่ เห็น
แล้วว่า ทุกอย่างเป็ นทุกข์ ใจก็จะไม่อยากทีจ่ ะไปได้อะไร ไม่อยากจะมีอะไร ไม่อยากจะ
เป็ นอะไร แต่จะหยุดได้หรือหยุดไม่ได้ก็อยู่ทว่ี า่ มีสมาธิหรือไม่ ถ้ายังไม่มสี มาธิถงึ แม้วา่
จะเห็นว่าเป็ นทุกข์ แต่ใจก็ยงั สูค้ วามอยากทีจ่ ะไปทําตามความอยากไม่ได้
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ฉะนัน้ ก็ตอ้ งหมันเจริ
่ ญสติให้มาก เพือ่ ทําใจให้สงบ ทําใจให้รวมเป็ นสมาธิ ให้ใจเป็ นกลาง
เป็ นอุเบกขา ปราศจากความรัก ความชัง ความกลัว ความหลง แล้วใจจะมีความสุขอยู่
กับความสงบ พอเกิดตัณหาความอยากขึ้นมา ความสงบนัน้ ก็จะถูกทําลายไป ถ้าไม่
กําจัดความอยาก แต่ถา้ พอเกิดความอยากขึ้นมา แล้วใช้ปญั ญาสกัดกัน้ มัน ทําลายมันไป
พอมันหายไปความสงบก็จะกลับคืนมาใหม่ ความสุขทีไ่ ด้จากความสงบก็จะกลับคืนมา
ใหม่ ถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจ ไม่มคี วามอยาก
หลงเหลืออยู่ภายในใจ ใจก็จะสงบไปอย่างถาวร ใจก็จะสุขไปอย่างถาวร ทีเ่ รียกว่าบรม
สุข ปรมัง สุขขัง นิพพานก็คอื ใจทีป่ ราศจากความอยากต่างๆ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยแก่จติ ใจ
คือปราศจากกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ เมือ่ หลุด
พ้นแล้วก็ไม่มอี ะไรจะต้องทําอีกต่อไป ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องเจริญสติ ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องนัง่
สมาธิ ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องพิจารณาปัญญา เพราะการกระทําเหล่านี้ เป็ นการทําเพือ่ กําจัด
ความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ พอไม่มคี วามอยากแล้ว การกระทําเหล่านี้ก็ไม่มคี วาม
จําเป็ น เหมือนกับการรับประทานยาเพือ่ รักษาโรคภัยไข้เจ็บ เวลามีโรคภัยไข้เจ็บ เราก็
รับประทานยากัน เพือ่ จะได้เอายาไปทําลายเชื้อโรค ทีท่ าํ ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมา
พอเชื้อโรคต่างๆหมดไปจากร่างกายแล้ว โรคภัยไข้เจ็บต่างๆหายไปหมด การทีจ่ ะต้อง
รับประทานยาก็หมดไป ไม่มคี วามจําเป็ นจะต้องรับประทานยาอีกต่อไป รับประทาน
หรือไม่รบั ประทานก็มผี ลเท่ากัน ก็ไปรับประทานให้เสียเวลาทําไม ผูท้ ไ่ี ด้กาํ จัดความ
อยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้ว ผูท้ ไ่ี ด้บรมสุขคือ ปรมัง สุขขัง แล้ว ก็ไม่มคี วามจําเป็ น
ทีจ่ ะต้องเจริญสติ ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องนัง่ สมาธิ ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องเจริญ
ปัญญาอีกต่อไป เพราะไม่มอี ะไรทีจ่ ะเอาไปทําลายแล้ว ไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องใช้สง่ิ เหล่านี้มา
ทําลาย ก็ไม่มภี ารกิจอะไรจะต้องทําอีกต่อไป ใจก็วา่ งไปตลอด ว่างจากภารกิจการงาน มี
แต่การเสวยความสุขเพียงอย่างเดียว
นี่คอื เป็ นผลทีจ่ ะเกิดขึ้น จากการทีเ่ ราได้มาศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้า เรา
จะได้รูค้ วามรูเ้ กี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ เรื่องของต้นเหตุของความทุกข์ เรื่องของการ
หลุดพ้นจากความทุกข์ และเรื่องของการทีจ่ ะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ว่าทําอย่างไร
พอเรารูแ้ ล้ว เราก็เอาไปปฏิบตั ิ พอเราปฏิบตั แิ ล้ว เราก็จะสามารถทีจ่ ะกําจัดความทุกข์
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ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ นี่คอื ประโยชน์ทจ่ี ะได้จากการทีเ่ รามาศึกษาฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมกัน เรียกว่าเป็ นความรูท้ เ่ี กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั เมือ่ รูแ้ ล้วเราก็นาํ เอาไป
ปฏิบตั ิ แล้วใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆว่า เราจะต้องปฏิบตั อิ ะไรบ้าง ถ้าเราไม่ไปใคร่ครวญ
เดีย๋ วเราก็ลมื เราจึงต้องใคร่ครวญว่า เราต้องมาเจริญสติกนั มาปลีกวิเวกกัน มาทําใจให้
สงบกัน มาสอนใจให้เห็นไตรลักษณ์ สอนใจให้เห็นอสุภะ สอนใจให้เห็นความเป็ นปฏิกูล
ของอาหาร เมือ่ เราสอนใจอยู่เรื่อยๆ และเราออกมาปฎิบตั ติ ามทีเ่ ราได้สอนใจเตือนใจ
เรามาปลีกวิเวกกัน เรามาเจริญสติกนั เรามานัง่ สมาธิทาํ ใจให้สงบกัน เรามาพิจารณาไตร
ลักษณ์กนั พิจารณาอสุภะกัน พิจารณาความเป็ นปฏิกูลของอาหารกัน เราก็จะมีปญั ญา
และมีสมาธิทจ่ี ะมาทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ พอเราทําลายความอยาก
ต่างๆหมดไปแล้ว ความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไป หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการ
เกิดแก่เจ็บตาย เพราะเหตุทน่ี าํ ให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายก็คอื ตัณหาทัง้ ๓ นี้ ได้ถกู ทําลาย
ไปหมดแล้ว เมือ่ ไม่มตี ณั หา ไม่มเี หตุแล้ว ภพชาติก็เลยไม่มี การเกิดก็ไม่มี เมือ่ ไม่มกี าร
เกิด ก็ไม่มกี ารแก่ ไม่มกี ารเจ็บ ไม่มกี ารตายตามมา ไม่มกี ารพลัดพรากจากกันตามมา
ความทุกข์ทงั้ หลายก็หมดสิ้นไป การเวียนว่ายตายเกิดก็หมดสิ้นไป แต่สง่ิ ทีไ่ ม่หมดก็คอื
ใจทีห่ ลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ
ใจทีห่ ลุดพ้นนี้ก็ยงั อยู่ อยู่ดว้ ยความสุขทีเ่ รียกว่าบรมสุขนี้เอง ปรมัง สุขขัง อย่าไปคิดว่า
ปฏิบตั ไิ ปแล้ว พอบรรลุแล้วใจจะอันตรธานหายไป อันนี้ไม่ใช่ ใจก็ยงั อยู่เหมือนเดิม แต่
อยู่ในอีกรูปแบบหนึ่ง อยู่ในรูปแบบของความสุข ไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของความทุกข์ทเ่ี กิด
จากการไปเวียนว่ายตายเกิด เหมือนใจของพวกเราทีก่ าํ ลังเป็ นอยู่ในขณะนี้ ถ้าพวกเราได้
ปฏิบตั กิ นั จนสามารถทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้ว ใจของเราก็ยงั อยู่
เหมือนเดิม แต่อยู่แบบไม่มคี วามทุกข์ อยู่แบบมีความสุขเพียงอย่างเดียว ใจของเรานี้
ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเสื้อผ้าทีส่ กปรก เสื้อผ้าทีเ่ ราใส่ เวลามันสกปรกเราก็ตอ้ งเอา
ไปซัก เอาไปล้างกัน เวลาเราไปซักไปล้าง เราก็เอาไปชําระเอาสิง่ สกปรกออกจากเสื้อผ้า
ไป แต่เสื้อผ้าไม่ได้หายไปจากการชําระซักล้าง เสื้อผ้าก็ยงั อยู่ แต่เป็ นเสื้อผ้าทีส่ ะอาด ขาว
สะอาดบริสุทธิ์ น่าสวมใส่ ต่างกับเสื้อผ้าทีส่ กปรก ใจก็เหมือนเสื้อผ้า ตอนนี้สกปรกด้วย
กิเลสตัณหา ความโลภความโกรธความหลง สกปรกด้วยความอยากต่างๆ พอเราเอา
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ธรรมของพระพุทธเจ้ามาชําระ มาซักฟอก สิง่ สกปรกต่างๆก็หายไปหมด กิเลสตัณหาก็
หายไปหมด แต่ใจไม่ได้หายไปกับการซักฟอก ใจก็ยงั อยู่ แต่อยู่ในสภาพทีด่ กี ว่าก่อนที่
ได้รบั การซักฟอก ขณะทีย่ งั ไม่ได้รบั การซักฟอกนี้ ใจยังมีแต่ความหดหู่ มีแต่ความเศร้า
สร้อยหงอยเหงา มีแต่ความว้าเหว่ มีแต่ความทุกข์ ความวิตกกังวลต่างๆ พอนําเอาไป
ซักฟอกปั ๊บ ความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ก็หายไปหมดจากใจ เหลือแต่ความสุขเพียงอย่าง
เดียว
นี่คอื ประโยชน์ทเ่ี ราได้รบั จากการทีเ่ ราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เราจะได้ยนิ ได้ฟงั
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเมือ่ เราได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว แล้วรูว้ า่ เราจะต้องมา
ชําระใจของเรา ถ้าเราปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราชําระกัน พอเราชําระได้แล้ว
ใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ข้นึ มา เป็ นใจทีน่ ่ารัก ทีม่ แี ต่ความสุขให้กบั เราเพียงอย่าง
เดียว และจะเป็ นความสุขทีถ่ าวรไม่มวี นั สิ้นสุด เพราะไม่มอี ะไรทีจ่ ะมาทําให้ใจเปรอะ
เปื้ อนได้อกี ต่อไป เพราะสิง่ ทีม่ าทําให้ใจสกปรกเปรอะเปื้ อนนี้ได้ถกู ทําลาย ด้วยการชําระ
ของพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนัน่ เอง
นี่แหละคือ ประโยชน์สุขทีเ่ ราจะได้รบั จากการทีเ่ ราได้มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน เมือ่ ฟัง
แล้วสิง่ ทีเ่ ราจะต้องทําต่อไปก็คอื นําเอาไปปฏิบตั ิ เอาปัญญาทีเ่ ราได้ยนิ เอาความรูท้ เ่ี รา
ได้ยนิ ไปใคร่ครวญ ไปคอยเตือนใจสอนใจ เพือ่ ให้รูว้ า่ เราจะต้องทําอะไรกัน ถ้าเราไม่เอา
มาใคร่ครวญมาพิจารณา เดีย๋ วเราก็ลมื แล้วเราก็จะไปทําตามความอยากเหมือนทีเ่ รา
เคยทํามา แล้วเราก็ตอ้ งมาทุกข์ มาวุน่ วายไปกับสิง่ ต่างๆ แต่ถา้ เราเอามาทบทวนอยู่
เรื่อยๆ เอามาคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆ เราก็จะรูว้ า่ ต่อไปนี้เราไปทําตามความอยาก
ต่างๆไม่ได้แล้ว เราต้องไปปลีกวิเวกแล้ว เราต้องไปหาทีส่ งบ ไปหาทีเ่ จริญสติ เพือ่ ทําใจ
ให้สงบให้เป็ นสมาธิให้ได้ เพราะเมือ่ เรามีสมาธิแล้ว เราจะได้เอาความรูท้ เ่ี ราได้จาก
พระพุทธเจ้านี้ มาทําลายความอยากต่างๆ ทีม่ อี ยู่ภายในใจเราให้หมดไปนัน่ เอง พอเรา
ได้ทาํ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่ สอนแล้ว เดีย๋ วเราก็จะได้รบั ผลสําเร็จจากการปฎิบตั ิ
เพราะผลเกิดจากการปฏิบตั เิ ท่านัน้ ผลไม่ได้เกิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั ผลเกิดจากการ
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ปฎิบตั ติ ามสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ดังนัน้ ขอให้ท่านทัง้ หลาย จงเอาสิง่ ทีท่ ่านได้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้
ไปพินิจพิจารณาแล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ เพือ่ ผลอันเลิศอันประเสริฐทีจ่ ะตามมาต่อไป
ถาม หากเรานําย่ามพระทีข่ อจากท่าน มาใช้เป็ นกระเป๋ า จะดูไม่เหมาะสมและผิดไหม
ครับ
ตอบ คือย่ามมันก็เป็ นย่าม จะเป็ นของพระหรือของโยม เพียงแต่วา่ ในทางสังคม เรามี
การแยกแยะแบ่งแยก อะไรทีใ่ ครควรจะใช้ ใครไม่ควรใช้ แต่สมัยนี้รูส้ กึ ว่าจะไม่
มีการแบ่งแยกซะแล้ว ผูช้ ายมีตมุ ้ หูก็ได้ ผูห้ ญิงสักก็ได้ ก็เลยไม่รูว้ า่ จะว่ากัน
อย่างไร ผิดถูกอยู่ตรงไหน ไม่รูแ้ ล้วทุกวันนี้ สังคมเขาไม่ถอื กันแล้ว เพราะฉะนัน้
จะเอาย่ามไปใช้เป็ นกระเป๋ า มันก็ไม่ผดิ กฎหมาย เพียงแต่วา่ มันไม่เป็ นสิ่งทีเ่ รา
เคยทํากัน ของทีเ่ ป็ นของพระ เรามักจะไม่ไปแตะถ้าเราเป็ นฆราวาส ของทีเ่ ป็ น
ฆราวาส พระก็ไม่ไปแตะ แบ่งแยกโซนกันอย่างชัดเจน แต่สมัยนี้มคี วามคิดเห็น
แปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นมาว่า ทําอย่างไรก็ได้ ถ้าไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อน ไม่ไปทํา
ความเสียหาย อันนี้ก็จะเป็ นการลดความสามารถในการแยกแยะสิง่ ทีค่ วรไม่ควร
ก็จะอยู่แบบลักษณะของเดรัจฉาน เดรัจฉานเขาก็ไม่รูจ้ กั แยกแยะว่า อะไรควร
อะไรไม่ควร เขาก็ทาํ ไปตามความอยากความต้องการของเขา เขาไม่แยกแยะว่า
ใครเป็ นพ่อเป็ นแม่ ใครเป็ นพีเ่ ป็ นน้อง เวลาเขามีกามารมณ์ เขาเสพได้กบั ทุกคน
ทีอ่ ยู่ใกล้เขา เพราะฉะนัน้ ถ้าเรายังอยากจะรักษาสถานภาพของผูท้ ม่ี สี ติปญั ญา
ของมนุษย์อยู่ เราก็ควรทีจ่ ะรูจ้ กั แยกแยะว่า อะไรควร อะไรไม่ควร ถ้าเราไม่รูจ้ กั
แยกแยะ แสดงว่าเราไม่มสี ติปญั ญาระดับของมนุ ษย์ เรากําลังอยู่ในสติปญั ญา
ระดับของเดรัจฉาน
ถาม โยมได้รูจ้ กั แม่ชคี นหนึ่ง จากนัน้ ก็ตดิ ต่อกันทางไลน์ เมือ่ สัปดาห์ทแ่ี ล้ว แม่ชบี อก
บุญสร้างศาลาพร้อมอุโบสถ โยมก็ให้ส่งซองกฐินมาเพือ่ จะร่วมบุญ และขอเบอร์
บัญชีวดั ทีจ่ ะโอนเงินเข้า แต่แม่ชใี ห้เบอร์บญั ชีเธอมา บอกว่าวัดยังไม่มเี บอร์บญั ชี
โยมควรทําอย่างไรดีคะ
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ตอบ ก็ไม่ตอ้ งทําอะไร เฉยๆไป ถ้าอยากจะได้บญ
ุ ก็ไปทําทีอ่ ่นื ทีเ่ รามีความมันใจไม่
่
ถกู
หลอก เพราะถ้าเราทํากับแม่ชเี ราก็ไม่รูว้ า่ เธอจะเอาเข้าไปให้กบั วัดหรือไม่ ถ้าเรา
มันใจว่
่ าเธอเป็ นผูส้ ะอาดบริสุทธิ์จะทําตามทีพ่ ดู ไว้ ก็ทาํ ไป ถ้าเราไม่แน่ใจกลัวจะ
ถูกหลอกก็ไม่ตอ้ งทํา
ถาม เวลานัง่ สมาธินานเลย ๑ ชัว่ โมง รูส้ กึ ตัวหมุน แล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆแต่มนั ก็ไม่
หยุดสักที จิตก็ไม่รวมลงสักที จนต้องเลิกนัง่ จะทําอย่างไรถึงจะผ่านจุดนี้ไปได้
คะ นัง่ มาได้หนึ่งปี แต่ก็ผ่านจุดนี้ไปไม่ได้สกั ทีค่ะ
ตอบ เวลานัง่ ต้องมีอะไรกํากับใจ ต้องมีพทุ โธกํากับใจ หรือมีลมหายใจคอยกํากับ ถ้า
นัง่ เฉยๆแล้วไปดูอะไรทีเ่ กิดขึ้นในใจ อันนี้ก็ไม่ใช่เป็ นการนัง่ สมาธิ ผลทีจ่ ะเกิด
จากการนัง่ สมาธิก็จะไม่เกิด ฉะนัน้ ถ้าต้องการนัง่ ให้เกิดผลจากการนัง่ สมาธิ
ต้องมีเครื่องกํากับใจ มีกรรมฐาน เช่น มีพทุ โธหรือมีลมหายใจเข้าออก ถ้ามีพทุ
โธก็เรียกว่ามีพทุ ธานุสติ ถ้ามีลมหายใจก็เรียกว่ามีอานาปาณสติ นี่คอื การนัง่
สมาธิทถ่ี กู ต้อง ต้องมีอะไรกํากับใจ ต้องมีสติ มีทต่ี งั้ ของสติ อาจจะมีพทุ โธเป็ น
ทีต่ งั้ ก็ได้ มีลมหายใจเป็ นทีต่ งั้ ก็ได้ ถ้ามีแล้วก็จะควบคุมสิง่ ต่างๆทีป่ รากฏขึ้นมา
ในใจ ไม่ให้ปรากฏขึ้นมาได้ แล้วใจก็จะว่าง จะสงบ จะเย็น จะมีความสุขได้
ถาม ดิฉนั ตัง้ ใจว่า เข้าพรรษาปี น้ จี ะตัง้ ใจไปฟังธรรม และปฎิบตั ภิ าวนาให้ได้ อย่าง
น้อยทุกวันพระ พอดีพช่ี ายกับแม่จะไปกราบหลวงปู่ ท่านเป็ นพีช่ ายของพ่อ ท่าน
บวชมานานแล้ว จนญาติโยมมันใจว่
่ า ท่านเป็ นผูม้ ปี ฏิปทาน่าเคารพบูชาอย่างมาก
พีช่ ายกับแม่จะไปออกพรรษาทีน่ นั ่ และท่านก็แก่ชรามาก แต่วดั ก็อยู่ไกล พีช่ าย
ว่าท่านอาจจะอยู่อกี ไม่นาน อยากให้เราไปด้วย แต่ดฉิ นั ตัง้ ใจแน่วแน่วา่ จะ
ปฏิบตั อิ ยู่ทางนี้ แม้จะได้มากบ้างน้อยบ้าง ว่างปั ๊บก็อยากเข้าวัดทันที การทีด่ ฉิ นั
ไม่ได้ไปกราบท่านด้วย จะเป็ นการแสดงถึงความไม่กตัญ�ู หรือไม่ระลึกถึง
บารมีของหลวงปู่ไหมคะ เพราะตัง้ ใจว่าก่อนออกพรรษาซึง่ เป็ นช่วงพักงานพอดี
อยากไปปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั ทีไ่ ปเป็ นประจํา และอยากอยู่จนถึงวันออกพรรษาค่ะ
65

ตอบ ก็ไม่รูเ้ หมือนกันว่าจะไม่เป็ นการกตัญ�ูหรือเปล่า ก็อยู่วา่ ท่านมีบญ
ุ คุณอะไรกับ
เราหรือเปล่า เรามีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องไปแสดงความกตัญ�ูกตเวทีกบั ท่าน
หรือไม่ ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นจะต้องไปแสดง ก็ไม่ไปก็ได้ แต่ถา้ มีความจําเป็ น
จะต้องไปก็ควรจะไป
ถาม เมือ่ เราบรรลุธรรมแล้ว เช่นเป็ นอริยบุคคลเบื้องต้น เราจะเทียบกับอะไรครับ
หรือรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองไหมครับ
ตอบ เราต้องรูด้ ว้ ยตนเอง เป็ นสันทิฏฐิโก เป็ นของทีผ่ ูไ้ ม่ปฏิบตั ไิ ม่สามารถทีจ่ ะไป
คาดคะเนได้ เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ งกังวล ขอให้กงั วลอยู่ทก่ี ารปฏิบตั ขิ องเราจะ
ดีกว่า ว่าเรากําลังปฏิบตั อิ ยู่หรือไม่ ถ้าเรามัวมานัง่ คาดคะเนเองไปจนวันตายก็จะ
ไม่ได้ผลทีเ่ ราต้องการ ถ้าเราไม่คาดคะเน เรามาตัง้ ใจปฏิบตั ิ ทําใจให้สงบ สอนใจ
ให้ฉลาด เดีย๋ วเราก็จะได้ ได้แล้วเราก็จะรูเ้ องว่า จะต้องทําอะไรต่อไป
ถาม การทีต่ อ้ งทํางานกับหัวหน้าหรือผูร้ ่วมงาน ทีไ่ ม่มคี วามยุตธิ รรม ทําให้รูส้ กึ ไม่ชอบ
และไม่อยากทํางานด้วย แต่ก็ไม่สามารถเปลีย่ นงานได้ จะต้องใช้ธรรมะแบบไหน
ทีจ่ ะช่วยให้ใจยอมรับได้คะ และจะแก้อย่างไรไม่ให้โกรธคะ
ตอบ ก็พจิ ารณาว่าเขาเป็ นอนัตตา เขาเป็ นเหมือนฝนฟ้ าอากาศ ทีเ่ ราไม่สามารถไปสัง่ ให้
เขาเป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ได้ ฝนจะตกไม่ตก เราสัง่ ไม่ได้ แดดจะออกไม่ออก เรา
สัง่ ไม่ได้ เขาจะมีความยุตธิ รรมไม่มคี วามยุตธิ รรมนี้ เราไปสัง่ เขาไม่ได้ ให้มอง
อย่างนัน้ แล้วเราก็จะอยู่กบั เขาได้อย่างสบาย เหมือนกับทีเ่ ราอยู่กบั ฝนกับแดด
ถาม มีเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้หนู โกรธ แต่คราวนี้ไม่ได้พดู ระบายความรูส้ กึ โกรธ แต่
พยายามระงับอารมณ์ ด้วยการไม่คดิ ถึงคนทีท่ าํ ให้โกรธ สักพักอารมณ์ก็เย็นลง
แล้วก็เห็นคุณค่าของการไม่พดู ไม่แสดงออกตามอารมณ์ แว๊บหนึ่งหนู ก็คดิ ว่า
หนู ควรจะขอบคุณคนทีท่ าํ ให้หนู รูส้ กึ โกรธไหมคะ เพราะเขาหนู จงึ ได้รบั บทเรียน
เรื่องการระงับอารมณ์โกรธ
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ตอบ ก็ขอบคุณเขาไปภายในใจก็พอ ไม่ตอ้ งขอบคุณต่อหน้าเขา เดีย๋ วเขาจะหมันไส้
่ เอา
เดีย๋ วหาว่าไปแดกดันเขาอีก
ถาม ขอกราบเรียนถามว่า ถ้าผูน้ าํ บุญบางคนเป็ นสีเทาๆ เป็ นพาณิชย์เกินไป แบบนี้เรา
ควรจะวางใจกับเขาอย่างไรดีคะ
ตอบ ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ไปหาผูน้ าํ คนอื่นสิ ทําบุญทํากับใครก็ได้ ทําทีไ่ หนก็ได้ ไม่
จําเป็ นจะต้องทํากับคนนัน้ คนนี้ บุญอยู่ทก่ี ารเสียสละของเรา เราไปเลือกทําของ
เราเองก็ได้
ถาม เราไปทําด้วยตัวของเราเองก็ได้
ตอบ ก็ได้ ไม่ตอ้ งให้คนเขานําเรา อย่างวันนี้เรามาก็มาทําทีน่ ่แี ล้ว
ถาม คือธรรมดายังติดอยู่ในบุญอยู่ ยังงกในบุญอยู่ แต่วา่ ก็อยากจะภาวนาเจ้าค่ะ อัน
ไหนมันจะดีกว่ากัน หรือว่าเราต้องทําไปทัง้ คู่ พร้อมๆกัน
ตอบ ก็ถา้ จะภาวนาได้ ก็หยุดการทําบุญไปก่อนก็ได้ เพราะการภาวนานี้มปี ระโยชน์
มากกว่า เงินเก็บไว้เฉยๆก่อนก็ได้ จะทําเมือ่ ไหร่มนั ทําได้งา่ ย ยกให้คนอื่นเขาไป
ปุ๊ บก็ได้บญ
ุ แล้ว แต่ภาวนานี่มนั ยากกว่า กว่าจะได้ผลนี่มนั ต้องใช้เวลามาก
เพราะฉะนัน้ ถ้าเราอยากจะภาวนา เราไปภาวนาเลย บุญนี้เราแขวนไว้ก่อนก็ได้
หรือถ้าเรากลัวว่าเดีย๋ วจะไม่ได้บญ
ุ ก็มอี ะไรก็ทาํ มันหนเดียวไปเลย มีเท่าไหร่ก็
ทุ่มมันเต็มหน้าตักไปเลย แล้วก็ไปภาวนาเลย นัน่ แหละวิธีทถ่ี กู ต้อง เดีย๋ วเกิด
ตายไปปุบปับ จะได้มบี ญ
ุ รอเราอยู่ ถ้าไม่ได้ทาํ เงินทีเ่ ราเก็บไว้จะทําบุญก็ยงั ไม่
เป็ นบุญ
ถาม สติและจิตคือสิง่ เดียวกันหรือไม่ครับ เราควรกําหนดสติหรือกําหนดจิต เพือ่ ให้
เกิดปัญญาครับ
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ตอบ คือคําว่าจิตก็คอื ตัวรู ้ ตัวคิด สติก็คอื การดึงตัวรู ้ ตัวคิด ให้รูอ้ ยู่กบั เรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เรียกว่าสติ คือการดึงตัวรู ้ ดึงจิต ให้รูอ้ ยู่กบั เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ให้รูอ้ ยู่
กับพุทโธ พุทโธ อันนี้เรียกว่าสติ ส่วนตัวจิตนี้ก็คอื ตัวคิด ตัวรู ้ คิดโดยไม่มสี ติก็
ได้ รูโ้ ดยไม่มสี ติก็ได้ เช่นคนบ้านี้เขาก็มจี ติ เขาก็มคี วามคิด เขาก็มคี วามรู ้ แต่
ความรูข้ องเขาเป็ นแบบความรูส้ ะเปะสะปะ รูแ้ บบไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว เหมือนกับ
คนเมาสุราอย่างนัน้ ไป แบบไม่มสี ติ คิดไปแล้วก็ทาํ อะไรไปตามความคิด โดยไม่
รูส้ กึ ตัวว่า กําลังคิดอะไร กําลังทําอะไร
ถาม จะทําอย่างไรให้พน้ ทุกข์โดยไม่ยดึ ติดกิเลสคะ
ตอบ ก็จะพ้นทุกข์ได้ก็ตอ้ งไม่ยดึ ติดกับกิเลสนัน่ เอง ถ้าไปยึดติดกิเลสมันจะพ้นทุกข์ได้
อย่างไร เพราะตัวทีท่ าํ ให้เราทุกข์ก็คอื กิเลสนัน่ เอง เพราะฉะนัน้ ถ้าเราอยากพ้น
ทุกข์ เราก็ตอ้ งฆ่ากิเลสเท่านัน้ นี่แหละการฆ่ากิเลสนี้ไม่บาป รับรองได้ ไม่ตอ้ ง
กลัว ฆ่าอย่างอื่นบาป แต่ฆ่ากิเลสนี้ไม่บาป
ถาม ทําไมถึงมีภพคะ ทําอย่างไรถึงจะไม่มภี พ
ตอบ เพราะมีความอยาก มีความยึดติด ยึดติดในร่างกาย เพราะมีความอยากใช้
ร่างกายทําอะไรต่างๆ พอร่างกายนี้หมดสภาพไป ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ ก็ได้ภพ
ใหม่ ได้ร่างกายอันใหม่
ถาม การทําจิตให้วา่ ง ได้บญ
ุ ไหมเจ้าคะ
ตอบ ได้ บุญสูงสุดก็คอื จิตทีว่ า่ งนี่แหละ
ถาม ญาติทเ่ี สียชีวติ ไปแล้ว จะยังรูไ้ หมว่าเป็ นญาติเราอยู่
ตอบ บางคนเขาก็รู ้ บางคนเขาก็ไม่รู ้ อยู่ทส่ี ติอยู่ทค่ี วามจําของเขา บางคนเขาจําได้ เขา
ก็มาเข้าฝัน มาหาเราได้ หรือเวลาทีเ่ รานัง่ สมาธิ เราสามารถรับรูว้ ญิ ญาณของผูอ้ ่นื
ได้ เขาก็จะมาติดต่อกับเราได้ เช่นหลวงปู่มนนี
ั ่ ้ คืนทีท่ ่านมรณภาพ ท่านก็เข้าไป
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ในสมาธิของลูกศิษย์คอื คุณแม่ชแี ก้ว คืนนัน้ แม่ชแี ก้วก็เตรียมตัวว่า วันรุ่งขึ้นจะ
ไปกราบหลวงปู่ เพราะเห็นว่าท่านใกล้จะมรณภาพแล้ว ก็เตรียมตัวจะออก
เดินทางไปในตอนเช้า คืนนัน้ ท่านนัง่ สมาธิ หลวงปู่ท่านก็เสียไปพอดี หลวงปู่มนั ่
ท่านก็มาเข้าในสมาธิของแม่ชบี อกว่า ไม่ตอ้ งมาหาเราหรอก มาก็ไม่เจอตัวเราแล้ว
เจอแต่ซากของเรา คือเจอแต่ซากศพ คือร่างกายของท่าน แต่ตวั ท่านนี้ท่านไม่ได้
อยู่ทร่ี ่างกายนัน้ แล้ว อันนี้ก็เป็ นเรื่องของผูท้ ต่ี ายไปแล้วว่าจะจําได้หรือไม่ได้ จะ
ติดต่อกับใครได้หรือไม่ได้ก็เป็ นอย่างนี้ อยู่ทผ่ี ูร้ บั ว่าเรามีเครื่องรับหรือเปล่า ถ้า
เราไม่มเี ครื่องรับ เราก็ไม่สามารถรับเขาได้ คือถ้าใจเราไม่เคยสงบ ใจเราไม่เคย
หยุดคิดเลย มันก็ไม่มชี ่องให้เขาเข้ามาหาเรา ถ้าใจเราสงบ เราหยุดคิด เขาก็มี
ช่องทีจ่ ะมาหาเราได้ ซึง่ อาจจะเป็ นช่วงเวลาทีเ่ รานอนหลับ เราอาจจะหยุดคิดช่วง
นัน้ ก็จะมีช่องว่างให้เขาเข้ามาหาเราได้ ถ้าเขาอยากจะมาหาเรา ในขณะทีม่ ชี วี ติ
เขายังไม่อยากมาหาเรา แล้วเวลาเขาตายเขาจะมาหาเราให้เสียเวลาทําไม
ถาม ช่วงนอนหลับจะเจริญสติไม่ได้ ขออุบายธรรมพระอาจารย์ก่อนทีจ่ ะนอนทุกคืน
ว่าถ้าพุทโธจนหลับไป เกิดเสียชีวติ ระหว่างหลับ โอกาสจะไม่ไปอบายมีหรือเปล่า
คะ
ตอบ เวลาเสียชีวติ นัน้ จิตก็จะตื่นขึ้นมาทันที ก่อนจะตายมันจะตื่นขึ้นมา มันไม่หลับ
หรอก แล้วเวลานัน้ บุญกับกรรมทีเ่ ราได้ทาํ มามันก็จะเป็ นตัวทีจ่ ดั การกับจิตของ
เราว่า จะให้ไปอบายหรือให้ไปสวรรค์ ฉะนัน้ เรารีบทําบุญให้มากกว่าบาปไว้ แล้ว
เวลาตายบุญกับบาปมันจะพาเราไปเอง ถ้าบุญมากกว่าบาป บุญก็จะพาไปสวรรค์
ก่อน ถ้าบาปมากกว่าบุญ ก็จะพาเราไปอบายก่อน ถ้าเรากลัวว่าจะไปอบาย ก็ทาํ
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาํ คือละการกระทําบาปทัง้ ปวง สร้างกุศล
ทัง้ หลายให้ถงึ พร้อม แล้วรับรองได้วา่ เวลาตายไปก็จะไม่ไปอบายอย่างแน่นอน
ถาม นัง่ สมาธิจะสงบเฉพาะช่วงกลางคืนค่ะ
เหมือนกัน
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กลางวันไม่เคยสงบเลยทัง้ ๆทีเ่ งียบ

ตอบ เพราะธรรมชาติของเรา เรามักจะใช้จติ ทํางานในช่วงกลางวันมาก มันเลยยากต่อ
การทําให้สงบ แต่ช่วงกลางคืนนี้เราไม่ค่อยได้ใช้มนั ทํางานเท่าไหร่ ยิ่งเฉพาะตอน
ช่วงทีเ่ ราตื่นเช้ามืดขึ้นมา จิตยังไม่ค่อยได้ทาํ งานเท่าไหร่ในช่วงนัน้ เวลานัง่ สมาธิก็
จะสงบง่ายกว่า แต่ก็ถา้ เราจําเป็ นจะต้องนัง่ เราก็ตอ้ งนัง่ มันไป ช่วงไหนก็นงั ่ มัน
ไป มันก็สงบได้ถา้ เรามีสติทม่ี กี าํ ลังมากพอ แต่มนั ก็จะยากง่ายกว่ากันเท่านัน้ เอง
ถาม เวลาผมสวดมนต์ ก็จะแผ่เมตตาก็ดี ทําความดีก็ดี อย่างนี้บญ
ุ จะถึงพ่อแม่และ
สรรพสัตว์ไหมครับ และเวลาผมเดินบิณฑบาต ผมท่องบทแผ่เมตตาและได้นึก
ถึงสรรพสัตว์ อย่างนี้มผี ลอย่างไรไหมครับ
ตอบ อยู่ทว่ี า่ การกระทําของเรามันมีผลหรือยัง บางทีเราทําไปแล้ว เราคิดว่ามีผลแล้ว
แต่ความจริงมันยังไม่มอี ะไรก็ได้ เพราะผลทีจ่ ะได้รบั มันต้องชัดเจน เช่น จิตเรา
รวมสงบดี มีความสุขอย่างนี้ เราก็สามารถแบ่งความสุขนัน้ ให้กบั ผูอ้ ่นื ได้ แต่ถา้
เรายังไม่ได้ผล เราเพียงแต่เราได้ทาํ แล้วเราแผ่ไป เราก็ไม่รูว้ ่าเราแผ่อะไรไป
เพราะเราเองยังไม่ได้รบั ผล แล้วเราจะแผ่ผลที่เราได้รบั ให้แก่ผูอ้ ่นื ได้อย่างไร
เพราะฉะนัน้ มันก็ข้นึ อยู่กบั การปฏิบตั ขิ องเราว่า เราได้รบั ผลหรือยัง แต่วธิ งี า่ ย
ทีส่ ุดก็คอื ไปทําบุญ ทําบุญปั ๊ปมันก็ได้ผลทันที พอถวายเงิน บริจาคเงินซื้อข้าวซื้อ
ของ ทําบุญไปปั ๊บ ใจก็มคี วามสุขขึ้นมาทันที อันนัน้ น่ะเห็นผลทันตา แต่ถา้ มา
เจริญมาแผ่เมตตา เรายังไม่รูเ้ ลยว่า ผลของการแผ่เมตตาเป็ นอย่างไร แล้วเราจะ
เอาอะไรไปแบ่งให้เขา ฉะนัน้ ถ้าอยากจะแผ่เมตตา ถ้าอยากจะอุทศิ บุญนี้ ไป
ทําบุญไปซื้อของถวายพระดีกว่า ใส่บาตรไป อันนี้บญ
ุ เกิดขึ้นทันที แต่บญ
ุ ทีเ่ กิด
จากภาวนานี้ มันไม่งา่ ย มันยาก บางคนภาวนากันมาเป็ น ๑๐ ปี ยงั ไม่ได้ผลเลย
แล้วจะเอาอะไรไปแผ่ ไปอุทศิ
ถาม จิตมีความไม่พอใจในบางเรื่อง ทําให้หงุดหงิด จะทําสมาธิก็ไม่อยู่น่งิ มีวธิ ีดงึ
สมาธิให้มาทีพ่ ทุ โธ วิธไี หนบ้างครับ เคยใช้วธิ ีสวดมนต์ พอจบบทก็เป็ น
เหมือนเดิม
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ตอบ ก็ตอ้ งไปอยู่ทน่ี ่ากลัว เวลาทีน่ ่ากลัว เวลาเครื่องบินจะตกนี่ สวดกันอย่างเดียว
ไม่ได้คดิ อะไร ถ้าไปอยู่ในทีป่ ลอดภัย มันไม่สวด มันขี้เกียจ มันไม่กลัว ต้องหา
ความกลัวมาเขย่าใจ มาไล่ใจให้ไปสวดมนต์ ให้ไปพุทโธกัน พระปฏิบตั ทิ ่านถึง
ชอบไปหาทีน่ ่ากลัวอยู่กนั เพราะเวลาเกิดความกลัวขึ้นมา มันก็จะสวดอย่างเดียว
จะพุทโธ อย่างเดียว ไม่กล้าส่งใจไปคิดถึงเรื่องอื่น พอไม่คดิ อยู่กบั การสวด
เดีย๋ วเดียวจิตก็สงบ
ถาม การทําสมาธิ พอเรานึกพุทโธ แล้วเราจําเป็ นต้องมีฐานจิตไหมครับ ถ้ามีเราจะมี
วิธีหาฐานจิตไหมครับ
ตอบ ไม่ตอ้ งหาหรอก ถ้ามีพทุ โธ เดีย๋ วพุทโธมันพาไปเอง ให้อยู่กบั คําบริกรรมเท่า
นัน้ เอง
ถาม หากหมดบุญจากการเป็ นเทวดาแล้ว จะมีโอกาสลงไปสู่การเป็ นเดรัจฉาน โดยไม่
ผ่านมนุษย์หรือเปล่าครับ
ตอบ มันก็ตอ้ งผ่านจุดศูนย์ก่อน จากบวกจะลงไปลบได้ก็ตอ้ งไปทีศ่ ูนย์ก่อน จุดศูนย์ก็
คือจุดทีเ่ กิดของมนุษย์ จุดบวกก็คอื ทีเ่ กิดของเทวดา จุดลบก็เป็ นทีเ่ กิดของ
เดรัจฉานและสัตว์ทอ่ี ยู่ในอบายทัง้ หลาย เพราะฉะนัน้ มันจะข้ามศูนย์ไปไม่ได้
ต้องแวะทีศ่ ูนย์ก่อน พอไปถึงศูนย์ป ั ๊บ มันก็มาเป็ นมนุษย์ก่อน และพอมาทําบุญ
ทําบาป พอมันไปติดลบ ทีน้ พี อเวลาไปก็ไปอบายได้ แต่ถา้ ยังติดบวกอยู่ก็ยงั ไม่
ไป ตายไปก็กลับไปเป็ นเทพก่อน เพราะฉะนัน้ พยายามทําบุญให้มากกว่าบาป
มันก็จะได้ไม่ตอ้ งไปเกิดในอบาย ถึงแม้บาปทีเ่ คยทํามามีอยู่ มันยังไม่สามารถที่
จะแสดงผลได้ เพราะว่ายังไม่มโี อกาส เพราะบุญมันมีกาํ ลังมากกว่า บุญมันจะ
แสดงผลก่อนอยู่เรื่อยๆ เพราะฉะนัน้ ทําอย่างนี้ไป แบบองคุลมี าลฆ่าคนตัง้
๙๙๙ คน ท่านรีบเร่งรีบสร้างบุญอย่างเดียว ไปถึงพระนิพพานเลย ก็เลยไม่ตอ้ ง
กลับมาเกิด ไม่ตอ้ งไปใช้กรรมทีฆ่ ่าคนไปตัง้ ๙๙๙ คน
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ถาม เมือ่ นัง่ สมาธิภาวนาพุทโธไปสักพักหนึ่ง เกิดเวทนาขึ้นทีข่ า กลายเป็ นเหมือนท่อน
เหล็กกดทับขาอีกข้างไปมา แต่รูส้ กึ ไม่ปวดทรมาน รูส้ กึ แต่ทข่ี า เราควรทํา
อย่างไรต่อไปครับ
ตอบ ก็ภาวนาต่อไป ไม่ตอ้ งไปสนใจกับความเจ็บของร่างกาย ถ้าไปสนใจ เดีย๋ วใจของ
เราจะเครียดขึ้นมา แล้วจะไม่สามารถภาวนาเข้าสู่ความสงบได้ ถ้าเราไม่ไปสนใจ
เราภาวนาไปเรื่อยๆ เดีย๋ วเราก็เข้าสู่ความสงบ พอสงบแล้วใจก็จะสบาย ไม่
เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกาย
ถาม บางวัดให้คาํ แนะนําว่า การทีส่ ามารถทําจิตว่าง ว่างเฉยๆยังไม่พอ ต้องเจริญ
ปัญญาต่อ หมายความว่าอย่างไรครับ
ตอบ ก็เขาไม่รูไ้ ง คือเขาอาจจะหมายความว่า ความว่างทีไ่ ด้จากสมาธิน้ เี ป็ นความว่าง
ชัว่ คราว ถ้าอยากจะให้ความว่างนี้ถาวร ก็ตอ้ งเจริญปัญญา เพราะว่าเวลาออก
จากสมาธิมา ความว่างจะถูกความอยากเข้ามาทําลาย ถ้าเราไม่อยากให้ความว่าง
นี้ถกู ความอยากทําลายไป เราก็ตอ้ งใช้ปญั ญาทําลายความอยาก พอเราทําลาย
ความอยากได้ ความว่างทีเ่ ราได้จากสมาธิก็จะคงอยู่ต่อไป กลายเป็ นความว่างที่
ถาวร ถ้าเราสามารถทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปได้ และการทําลายความ
อยากนี้ก็ตอ้ งเจริญปัญญา ใช้ปญั ญาถึงจะสามารถทําลายความอยากได้
ถาม เป็ นคนกลัวสัตว์เลื้อยคลานมาก
เวลาเจอจะได้ไม่กลัว

จะต้องทําใจเช่นไรเพือ่ จะละซึง่ ความกลัวนัน้

ตอบ ก็อย่าไปคิดถึงมัน เวลาเจอมันก็ให้พทุ โธ พุทโธไป อย่าส่งจิตไปหาสิง่ ทีเ่ รากลัว
ถ้าเราอยู่กบั พุทโธ พุทโธ เดีย๋ วเราก็ลมื แล้วใจเราก็สงบ ถ้าเราเห็นมัน เราก็
หลับตา อย่าไปมองมัน อย่าไปมองสิง่ ทีเ่ รากลัว ถ้าใจไปคิดถึงมัน ก็ใช้พทุ โธหยุด
มัน พุทโธ พุทโธไป หลับตาไป เดีย๋ วจิตสงบ จิตไม่ไปคิดถึงสิง่ ทีเ่ รากลัว ความ
กลัวก็จะหายไป
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ถาม ถือศีล ๘ แต่ยงั ดูเฟซบุก๊ ถือว่าผิดศีลไหมคะ
ตอบ ถ้าอยากจะเคร่งครัดจริงๆ ก็อย่าไปดูอะไรเลย ปิ ดตา สํารวมตาหูจมูกลิ้นกาย
อย่างทีว่ ดั ป่ าบ้านตาด ท่านห้ามวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆ หนังสือพิมพ์ ไม่ตอ้ งการ
ให้ใจออกไปรับรูเ้ รื่องภายนอก ทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพือ่ ทีจ่ ะดึงใจให้เข้าสู่ความ
สงบ
ถาม พระอรหันต์ ท่านยังมีดวงจิต แต่ท่านไม่ไปเกิด โยมเข้าใจถูกไหมเจ้าค่ะ
ตอบ ก็ดวงจิตของทุกคนไม่มวี นั สูญ ไม่มกี ารทีจ่ ะทําลายหายไปไหนได้ จิตนี้ไม่ตาย
เพียงแต่วา่ จิตนี้จะไปมีร่างใหม่หรือไม่มรี ่างใหม่เท่านัน้ เอง ถ้าไม่มรี ่างกายอันใหม่
ก็เป็ นจิตของพระอรหันต์ จิตของพระอนาคามี ถ้าไปมีร่างกายใหม่ ก็ยงั เป็ นจิตที่
ไม่บริสุทธิ์ ยังไม่เป็ นพระอรหันต์
ถาม ถ้าเราใช้เงินของเราทีห่ ามาได้โดยสุจริต ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ไม่ได้
เป็ นหนี้เป็ นสิน ทําบุญบ้างตามสมควร ปฏิบตั บิ า้ ง เก็บเงินไว้ยามแก่ เก็บไว้ให้
ลูกหลานด้วย กินอยู่ทาํ งานไปเรื่อยๆ แบบนี้ถอื ว่าเราทําตามกิเลสไหมคะ แล้ว
แบบนี้เราจะมาเกิดในแบบเดิมๆไหมคะ หรือถ้าเราพอจริงๆเราควรหยุดทําเรื่อง
ทางโลก แล้วปฏิบตั จิ ะดีกว่านี้ใช่ไหมคะ แล้วเราจําเป็ นต้องยกทรัพย์สนิ ให้เป็ น
ทานให้มากไหมคะ
ตอบ ก็ถา้ เรายังทําแบบเดิมๆอยู่น้ ี เราก็ยงั ทํากับกิเลสนัน่ แหละ ถ้าเราอยากจะไม่ทาํ
แบบกิเลส เราก็ตอ้ งทําแบบพระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลายทํากัน ท่านก็เลิก
ใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆ แล้วท่านก็ไปบําเพ็ญอยู่ในป่ าในเขา เพือ่ ทําใจให้สงบ
เพือ่ กําจัดความโลภ ความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ แล้วท่านก็จะได้ไม่ตอ้ ง
กลับมาเกิดอีกต่อไป
ถาม หากนัง่ สมาธิสวดมนต์แล้วปวดหลัง สามารถนอนกําหนดจิต สวดมนต์ สมาธิ
ได้อานิสงส์หรือไม่คะ
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ตอบ จะได้อานิสงส์หรือไม่อยู่ทผ่ี ล ถ้าทําไปแล้วจิตสงบก็ได้ผล ถ้าทําไปแล้วจิตไม่สงบ
ไม่วา่ จะนัง่ หรือจะนอน มันก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน ฉะนัน้ ผลจะได้หรือไม่ได้ มัน
ไม่ได้อยู่ทท่ี ่านัง่ หรือท่านอน ส่วนใหญ่ทน่ี งั ่ กันก็เพราะว่ามันจะไม่หลับกัน ถ้า
นอนแล้วจะหลับ แล้วมันจะไม่ได้ทาํ ฉะนัน้ พยายามหลีกเลีย่ งท่านอนไว้ ยกเว้น
ในกรณีทเ่ี จ็บไข้ได้ป่วย นัง่ ไม่ได้ ก็ยงั สามารถสวดมนต์ได้ ภาวนาได้ในท่านอน
แต่อปุ สรรคมันจะมากกว่า คือนิวรณ์มนั จะเกิดขึ้นง่าย ความง่วงเหงาหาวนอน
มันจะเกิดขึ้นง่าย แล้วมันจะทําให้การภาวนาของเราล้มเหลวไปในทีส่ ุด
ถาม ในยามทีช่ วี ติ พบอุปสรรคทางธุรกิจ บริวารหรือการเงิน การทําบุญกุศลอย่างไรจะ
ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ ด้วยอานิสงส์ของบุญใดคะ
ตอบ ด้วยการทําใจยอมรับ ทําใจได้ ใจก็สงบ มีความสุข ไม่ทกุ ข์กบั เรื่องปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้น
ถาม การเจริญปัญญาคืออย่างไรครับ
ตอบ คือการเห็นว่าทุกอย่างไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา แล้วก็ปล่อยวางทุกอย่าง
ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่อยากได้อะไร ไปอยู่คนเดียว ไปบวช ไปอยู่คนเดียว ไปเหมือน
พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย นี่คอื ผูม้ ปี ญั ญา ผูท้ ข่ี าดปัญญาก็จะอยู่
กับรูปเสียงกลิน่ รส อยู่กบั ลาภยศสรรเสริญ เพราะคิดว่ามันเป็ นสุข คิดว่ามันเป็ น
ของเทีย่ งแท้แน่นอน คิดว่าเป็ นของของเรา
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กัณฑ์ท่ี ๕๑๑

พละ ๕

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
มีร่างกายก็ตอ้ งดืม่ นํา้ กินข้าว ต้องหายใจ ต้องอาบนํา้ ต้องทําความสะอาดให้ร่างกาย
วันหนึ่ งหมดเวลาไปกับเรื่องของร่างกายไปพอสมควร เพื่ออะไร เพื่อที่จะได้ใช้รา่ งกาย
หารูปเสียงกลิ่นรสให้เรามาเสพกัน เสพแล้วก็ตอ้ งเสพอยูเ่ รื่อยๆ ถ้าไม่ได้เสพก็จะ
หงุดหงิด เหมือนคนติดยาเสพติด ถ้าไม่ใช้รา่ งกายได้กส็ บาย ไม่ใช้รา่ งกายก็ตอ้ งไม่ติด
ยาเสพติด ไม่ตดิ รูปเสียงกลิ่นรส ถ้าติดรูปเสียงกลิ่นรสก็ตอ้ งมีรา่ งกาย ร่างกายอันนี้
ตายไปก็ตอ้ งไปหาร่างกายอันใหม่ ไปเกิดใหม่ เราได้เกิดกันมาอยู่เรื่อยๆ ร่างกายนี้ ตาย
ไปก็ไปเกิดใหม่ พอเกิดใหม่กม็ าทําแบบเดิม แบบที่เราทํากันอยู่ เพราะมันเป็ นนิ สยั
ของเรา เราเคยทําอะไรเคยชอบอะไร เราก็จะทําอย่างนั้น เราชอบรูปเสียงกลิน่ รส
โผฏฐัพพะ เราก็เลยมาหารูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะกัน ก็หาอย่างนี้มาไม่รูว้ า่ นับไม่ถว้ น
คือปริมาณจํานวนของร่างกายทีเ่ ราเปลีย่ นกันนี้ มันมากมายจนนับไม่ถว้ น ถ้าจะนับ
โดยประมาณ ก็ให้ดูน้ํ าตาที่เราต้องหลัง่ ในแต่ละภพแต่ละชาติ เวลาที่เราเสียใจเวลาที่
เราร้องไห้กนั ถ้าเราเอานํ้ าตาที่เราหลัง่ ออกมานี้ มารวบรวมกัน พระพุทธเจ้าบอกว่ามัน
มากกว่านํ้ าในมหาสมุทร นัน่ คือปริมาณของนํ้ าตาที่เราหลัง่ กันในแต่ละภพแต่ละชาติ
เมื่อมารวมกันแล้วมันมากยิ่งกว่านํ้ าในมหาสมุทร แล้วคิดดูว่าชาติหนึ่งเราหลังนํ
่ า้ ตากัน
นี้ นํา้ ขวดหนึ่งไหม นํา้ ตาทีเ่ ราหลังไปที
่ เ่ ราร้องไห้กนั ถ้าเราสามารถทีจ่ ะเก็บมัน เวลา
ร้องไห้ทกี ็เอาแก้วมารองทีต่ า แล้วก็เอาไปใส่ในขวดไว้ ดูวา่ ตอนจะตายนี้ได้สกั กี่ขวด
แล้วคิดดู จะต้องใช้เท่าไหร่ ถึงจะได้นาํ้ มากว่านํา้ ในมหาสมุทร นัน่ แหละคือจํานวน
ร่างกายของพวกเรา ทีเ่ ราเปลีย่ นกันมาอยู่เรื่อยๆ เปลีย่ นเพือ่ มาเสพรูปเสียงกลิน่ รสกัน
เพราะร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่มใี ครปฏิเสธเลยใช่ไหมว่า ไม่ได้เสพรูปเสียงกลิน่ รส
กัน เสพกันทุกคน เวลาไม่ได้เสพเป็ นอย่างไรบ้าง เวลาให้ถอื ศีล ๘ เป็ นอย่างไรบ้าง
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เวลาถือศีล ๘ ก็เป็ นเวลาห้ามไม่ให้เสพรูปเสียงกลิ่นรสกัน จึงไม่ค่อยมีใครถือศีล ๘
กัน เพราะว่ายังอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ ศีลข้อ ๓ ยังอยากจะร่วมหลับนอนกับ
แฟนอยู่ ศีลข้อ ๕ ก็ยงั อยากจะลิ้มรสดมกลิน่ ของอาหาร รับประทานอาหาร ศีลข้อ ๗ ก็
ยังอยากไปเทีย่ วตามแหล่งบันเทิง อยากดูมหรสพ อยากแต่งเนื้อแต่งตัว แต่งหน้าทา
ปากทําเผ้าทําผม และก็อยากนอนมากๆนอนให้มนั สบาย เวลาทีจ่ ะมาทําอย่างอื่นก็เลยไม่
มี ถ้าถือศีล ๘ เราก็จะมีเวลาว่าง เวลาทีเ่ ราไม่ตอ้ งไปทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ กิจกรรม
ทางร่างกาย เราก็จะได้มเี วลามาทํากิจกรรมทางใจ กิจกรรมทางใจนี้ มนั ดีกว่ากิจกรรม
ทางร่างกาย เพราะว่าไม่ตอ้ งอาศัยร่างกาย อาศัยคุณธรรมภายในใจ ที่เราไม่มีกนั แต่
เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ เรามีแต่กม็ ีนอ้ ย คุณธรรมที่เราจะใช้ในการมาให้ความสุข
กับใจนี้ เรียกว่าอินทรีย ์ ๕ ตอนนี้เรามีอนิ ทรีย ์ ๕ กันแต่มนั กําลังมันน้อย มันสูก้ าํ ลังของ
ความอยากทีจ่ ะไปเสพรูปเสียงกลิน่ รสไม่ได้ อินทรีย ์ ๕ ก็คือ ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ
ปัญญา ถ้าเรามี ตอนนี้เรามีศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปัญญา แต่มใี นปริมาณทีน่ อ้ ย ไม่
พอทีจ่ ะพลิกใจของเราให้มาเลิกการทีจ่ ะต้องอาศัยร่างกาย ใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือหา
ความสุขกัน เราต้องสร้างอินทรีย ์ ๕ ให้เป็ นพละ ๕ ขึ้นมา จากอินทรียใ์ ห้เป็ นพละ จาก
จิตคนธรรมดาให้เป็ นจิตซุปเปอร์แมน ให้เป็ นซุปเปอร์ คําว่าพละก็คอื ซุปเปอร์ มีพลัง
ตอนนี้ อินทรียเ์ ราพลังมันน้อย สูพ้ ลังของความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้ เราต้องมี
ศรัทธา ศรัทธาในผูท้ เ่ี ขามีพลัง เช่นพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก เมือ่ ก่อนนี้ท่านก็เป็ น
เหมือนพวกเรา จิตใจท่านก็ไม่มพี ลังทีจ่ ะหาความสุขในตัวเองได้ เลยต้องไปอาศัย
ความสุขทางร่างกาย ไปพึง่ ร่างกาย ให้ไปเสพรูปเสียงกลิน่ รส เสพแล้วมันก็ตดิ พลังทีจ่ ะ
มาสร้างความสุขทางใจมันไม่มี มันยังสูค้ วามอยากทีจ่ ะไปหาความสุขทางร่างกายไม่ได้
เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องมาทํากันเพือ่ ให้เราไม่ตอ้ งกลับมามีร่างกาย เปลีย่ นร่างกาย ไม่ตอ้ ง
กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ซาํ้ แล้วซํา้ อีก ก็คอื เราต้องมาสร้างอินทรีย ์ ๕ นี้ให้เป็ น
พละ ๕ ถ้าเป็ นนํา้ มันก็เปลีย่ นจากนํา้ มัน ๙๑ ให้เป็ นนํา้ มัน ๙๕ ก็ตอ้ งส่งกลับไปโรงกลัน่
สกัดให้มนั เหลือ ๙๕ ๙๑ นี้มนั ยังมีสารมีของเจือปน ทําให้มนั ไม่มพี ลังเท่ากับนํา้ มัน ๙๕
นํา้ มัน ๙๕ นี้มนั บริสุทธิ์กว่านํา้ มัน ๙๑
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ใจของเราตอนนี้มอี นิ ทรีย ์ ๕ กัน ศรัทธาก็พอมี ก็พอมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ์ ผูท้ ม่ี พี ละ ๕ ความเพียรก็พอมีบา้ ง อย่างน้อยก็เดือนละครัง้ ก็มาฟังเทศน์
ฟังธรรมกัน ทําบุญทําทานกัน แล้วก็ปีหนึ่งก็อาจจะมาอยู่ปลีกวิเวกสัก ๓ วัน อันนี้คอื
กําลังของผูท้ ม่ี อี นิ ทรีย ์ ๕ แต่ยงั ไม่มพี ละ ๕ ก็ตอ้ งมาสร้างให้เป็ นพละ ๕ ก็ตอ้ งเพิม่
ปริมาณของการทีเ่ ราจะเข้าหา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เข้าหาด้วยการฟังเทศน์ฟงั
ธรรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรมให้มากขึ้น ฟังแล้วก็จะมีศรัทธา มีฉนั ทะมีความยินดีทจ่ี ะทํา
ความเพียร พอเราเริ่มทําความเพียร วิรยิ ะอินทรียก์ ็จะกลายเป็ นพละอินทรียข์ ้นึ มา
เมือ่ ก่อนก็อาจจะปฏิบตั บิ า้ งนัง่ บ้าง วันละครึ่งชัว่ โมงอะไรทํานองนี้ ก็เพิม่ ปริมาณการ
ปฏิบตั เิ ป็ น ๒ เท่า เคยนัง่ ครึ่งชัว่ โมงก็นงั ่ เป็ นชัว่ โมงไป เพิม่ ปริมาณไปเรื่อยๆ เพิม่ การ
ภาวนา เพิม่ การรักษาศีล เคยรักษาศีล ๕ ได้บา้ งไม่ได้บา้ ง ก็พยายามรักษาให้ได้ รักษา
ศีล ๕ ได้อย่างต่อเนื่องไม่มขี าด ก็เพิม่ เป็ นศีล ๘ ตอนต้นก็เพิม่ ในวันพระวันหยุดทํางาน
วันทีเ่ ราไม่ตอ้ งไปทําอะไร ก็อยู่บา้ นเก็บตัว ถือศีล ๘ แล้วก็นงั ่ สมาธิภาวนาให้มากขึ้น ถ้า
เราทํามากขึ้นไปตามลําดับ ต่อไปอินทรียก์ จ็ ะกลายเป็ นพละ อินทรีย ์ ๕ ก็จะเป็ นพละ
๕ ขึ้นมา ศรัทธาก็จะเป็ นศรัทธาแบบไม่สนั ่ คลอน แน่ วแน่ มนั ่ คง ศรัทธาต่อพระพุทธ
พระธรรมพระสงฆ์ เชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อในคําสัง่ คําสอนของพระอริย
สงฆ์สาวก แล้วก็ปฏิบตั ิตามด้วยวิรยิ ะอุตสาหะพากเพียร ปฏิบตั ิอะไรก็ปฏิบตั ิสติ ปฏิบตั ิ
สติเพื่อให้ได้สมาธิ เมื่อได้สมาธิกส็ ามารถที่จะใช้ปญั ญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบให้กบั
พวกเรา เอามาฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจ
ฉะนัน้ ต้องพยายามเพิม่ ศรัทธาให้มากขึ้น ด้วยการศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรมอ่านหนังสือ
ธรรมะให้มากขึ้น พอศึกษาแล้วมันจะเกิดศรัทธาขึ้นมาเอง แล้วพอเกิดศรัทธาก็จะเกิด
การปฏิบตั ิ เกิดการเจริญสติข้นึ มา เกิดการรักษาศีลขึ้นมา รักษาศีล ๘ ถ้าจะปฏิบตั กิ ็
ต้องรักษาศีล ๘ จะได้มเี วลา ถ้าทํางาน ถ้าออกจากงานได้ก็ออกไป ถ้ามีเงินสํารองไว้พอ
เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ไม่เดือดร้อน ก็ควรหยุดทํางาน เอาเวลามาหาความสงบดีกว่า ถ้า
ทํางานเพือ่ หาเงินไปเทีย่ ว หาเงินไปซื้อของ ซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็หยุด
ทํางานดีกว่า เอาเวลามาหาความสุขทางใจ มาปลีกวิเวกอยู่คนเดียว ถือศีล ๘ แล้วก็
เจริญสติทง้ั วันตัง้ แต่ต่นื จนหลับ ควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่อยเปื่ อย ถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้
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ทํางานมันก็ไม่มเี รื่องอะไรจะต้องคิด ก็สามารถทีจ่ ะดึงมันให้หยุดคิดได้ให้มนั อยู่กบั พุท
โธๆไป หรือให้เฝ้ าดูการทํางานของร่างกาย การเคลือ่ นไหวของร่างกายไป เจริญสติไป
แล้วก็นงั ่ สมาธิไป เหตุท่ตี อ้ งนัง่ เพราะว่าจิตจะสงบได้เต็มที่กต็ อ้ งนัง่ เฉยๆ เพราะถ้า
ร่างกายยังมีการเคลือ่ นไหว ยังมีการเดินไปเดินมา เช่นการเดินจงกรม จิตก็ยงั ต้อง
ทํางาน จิตยังต้องคอยควบคุมร่างกาย คอยสัง่ ให้ร่างกายเดินไปเดินมา ถ้านัง่ เฉยๆจิตก็
ปล่อยวางร่างกายได้ ไม่ตอ้ งควบคุมร่างกาย จิตก็จะหยุดทํางานได้เต็มที่ หยุดคิดหยุด
ปรุงแต่งได้เต็มที่ จิตก็จะรวมเข้าสูส่ มาธิรวมเป็ นหนึ่ ง เรียกว่าเอกัคคตารมณ์ เหลือแต่
สักแต่วา่ รู ้ เวลารวมกันนี้ ขนั ธ์ทง้ั ๔ จะหยุดทํางาน ขันธ์จะรวมเข้ามาที่จติ เหลือแต่ตวั รู ้
สักแต่วา่ รู ้ แล้วก็มีอเุ บกขามีความสุขใจ ที่ย่งิ ใหญ่กว่าความสุขทางร่างกาย
พอได้สมาธิแล้วได้ความสุขแล้ว ก็สามารถทีจ่ ะสอนใจให้เลิกหาความสุขทางร่างกายได้
เวลาเกิดความอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ปัญญาก็จะสอนว่าเป็ นเหมือน
การหายาเสพติด ถ้าไปเสพความสุขทางร่างกายก็ตอ้ งเสพอยู่เรื่อยๆ เวลาไม่ได้เสพก็จะ
ทุกข์ เหมือนคนติดสุราคนติดบุหรี่ คนติดอะไรนี้พอไม่ได้ทาํ ตามทีต่ อ้ งการ มันก็ไม่
สบายใจ รําคาญใจหงุดหงิดใจ พอใช้ปญั ญาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยาก ฦน
ความอยาก ความอยากนั้นเมื่อไม่ได้รบั การตอบสนองมันก็จะอ่อนกําลังไป แล้วมันก็จะ
หมดกําลัง พอหมดกําลังแล้วใจก็เป็ นอิสระ ไม่ตอ้ งไปเสพรูปเสียงกลิ่นรส ไม่ตอ้ งใช้
ร่างกาย นี่คอื ถ้าเรามีพละ ๕ มีศรัทธาแน่วแน่ต่อคําสอน ต่อการปฏิบตั ขิ องพระพุทธเจ้า
ของพระอริยสงฆ์สาวก ว่าเป็ นทางไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง หลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ทเ่ี กิดจากความแก่ความเจ็บความตาย เมือ่
ใจไม่มคี วามอยากทีจ่ ะใช้ร่างกาย ใจก็ไม่เดือดร้อนกับความเป็ นไปของร่างกาย อยู่กบั
ตายเท่ากัน เพราะไม่ได้ใช้ร่างกาย เหมือนถ้าเราไม่ได้ใช้รถยนต์น้ รี ถมันจะเสียไม่เสียก็
เท่ากัน จะมีนาํ้ มันหรือไม่มนี าํ้ มันก็ไม่สาํ คัญ เมือ่ เราไม่ใช้มนั จอดมันอยู่เฉยๆ มันจะถูก
ขโมยไปก็ไม่สาํ คัญอะไร มันจะอยู่จอดอยู่เฉยๆ ยางจะแตกก็ไม่สาํ คัญ นํา้ มันไม่มกี ็ไม่
สําคัญ เพราะไม่ได้ใช้รถยนต์ ก็ปล่อยมันอยู่เฉยๆไป ร่างกาย ถ้าเราไม่ตอ้ งพึง่ มันไม่ตอ้ ง
ใช้มนั มันจะเป็ นอะไรเราก็เฉยๆ ไม่เดือดร้อน มันจะแก่ก็เฉย มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเข้า
โรงพยาบาล ต้องไปโรงพยาบาลหรือไม่ไปก็สุดแท้แต่ ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร ไปก็ได้ไม่ไป
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ก็ได้ แล้วแต่ความพอใจ เหมือนรถเสียเอาไปซ่อมก็ได้ไม่เอาไปซ่อมก็ได้ เมือ่ ไม่ใช้มนั จะ
ไปซ่อมมันทําไม ซ่อมมาแล้วเดีย๋ วก็เสียอีก ก็ปล่อยมันเสียไป ปล่อยมันทิ้งไปเฉยๆ รถ
ถ้าจอดไว้นานๆก็เสียมันทําอะไรไม่ได้ใช้งานไม่ได้ แต่เมือ่ เจ้าของไม่ใช้มนั แล้วมันก็ไม่มี
ปัญหา
ถ้ามีสติมสี มาธิมปี ญั ญามันก็ไม่ตอ้ งใช้ร่างกาย ใช้ความสงบดีกว่า ความสงบนี้ดกี ว่า ให้
ความสุขมากกว่า ให้ความอิ่มเอิบใจ มีความสุขทีเ่ ต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจ ไม่
เหมือนกับความสุขทางร่างกาย เต็มไปด้วยความหิวความอยาก พอได้ความสุขทาง
ร่างกายก็เดีย๋ วความหิวความอยากจะมีความสุขทางร่างกายก็จะตามมาเอง ไม่มคี วามพอ
มีแต่จะเพิม่ ความอยากให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าได้ไปเทีย่ วแล้วก็อยากจะไปอีก ถ้าได้ดูได้
ฟังอะไรแล้วก็อยากจะดูอยากจะฟังอีก ไม่มวี นั สิ้นสุด เหมือนเป็ นทีม่ าของการไปเวียน
ว่ายตายเกิดกัน เพราะความอยากมันไม่หายไปจากการที่เราทําตามความอยาก ความ
อยากมันจะหายไปจากการที่เราฝื นไม่ทาํ ตามความอยาก การจะฝื นได้เราต้องมีสติ มี
สมาธิ มีปญั ญา ถึงจะฝื นมันได้ คนทีต่ ดิ ยาเสพติด ติดบุหรี่ ติดสุราหรือติดอะไรก็ตาม
ถ้าสามารถสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้ รับรองได้วา่ เลิกได้หมดสิง่ ทีต่ ดิ ต่างๆ
สติสมาธิและปัญญานี้จะทําให้ใจนิ่งให้ใจสงบ ให้ใจมีความสุข ให้ใจมีความอิ่ม เมือ่ มันมี
ความอิ่มมันก็ไม่หวิ กับรูปเสียงกลิน่ รส ไม่หวิ กับลาภยศสรรเสริญ มันก็ไม่หวิ กับร่างกาย
ร่างกายจะเป็ นจะตายก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร
นี่คอื สิง่ ทีพ่ วกเราไม่มกี นั มีก็มนี อ้ ย มีศรัทธา มีวริ ยิ ะ มีสติ มีสมาธิ มีปญั ญา ก็มใี น
ปริมาณทีน่ อ้ ย ไม่พอต่อการทีจ่ ะมาสร้างความสงบให้กบั ใจ แล้วก็ไม่พอต่อสูก้ บั ความ
อยาก ยังแพ้ความอยากอยู่ ความอยากยังใช้ให้ไปหาความสุขทางร่างกายอยู่ ดังนั้นเรา
ต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เรารูว้ ่า ตอนนี้ เราอยูต่ รงไหน แล้วเราจะต้องไปต่อที่
ไหน เราจะก้าวไปทางไหนและจะก้าวไปได้อย่างไร ถ้าเราไม่ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม เราจะไม่
รูเ้ พราะว่าเราไม่เคยไปในทางนี้มาก่อน
เราจึงต้องมาฟังคนทีเ่ คยไปมาแล้ว
คือ
พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
ท่านก็จะมาเล่าประวัตขิ องท่านให้ฟงั
พระพุทธเจ้าก็เล่าว่า ตอนทีเ่ ป็ นหนุ่มหรือตอนทีย่ งั ไม่ได้ออกบวช ก็ตดิ อยู่กบั ความสุข
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ทางร่างกาย ติดอยู่กบั ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย มีปราสาท ๓ ฤดู มีงานเลี้ยงแทบ
ทุกคืน จัดงานเลี้ยงมีมหรสพ มีอะไร ฉลองกันทุกคืน มีกจิ กรรมต่างๆให้ทาํ ทางร่างกาย
ทัง้ กลางวันและกลางคืน มีความสนุกมากมีความสุขมาก จนวันหนึ่งเกิดความอยากรูว้ า่
ข้างนอกวังมีอะไรบ้าง เพราะตัง้ แต่เกิดมาพ่อไม่เคยอนุญาตให้ออกไปนอกวังนอกกําแพง
วัง เลยคิดว่าโลกนี้มแี ต่ความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกาย มีแต่คนหนุ่มคนสาว ทีไ่ ม่มแี ก่ไม่
มีเจ็บไม่มตี ายกัน เพราะคนทีแ่ ก่เขาก็ไม่ให้เข้าวัง คนทีเ่ จ็บเขาก็ไม่ให้เข้าวัง คนทีต่ ายเขา
ก็ไม่ให้เข้า ในวังจึงมีแต่คนหนุ่มคนสาว มีแต่คนรูปร่างหน้าตาสวยงามหล่อเหลา คนไหน
พิการคนไหนหน้าตาอาภัพก็ไม่ให้เข้า เลือกเอาแต่คนสวยๆหล่อๆเข้าไปอยู่ในวัง เจ้าชาย
สิทธัตถะก็เลยคิดว่าโลกนี้เป็ นอย่างนี้ แต่ก็ยงั อยากจะรูว้ า่ นอกจากทีเ่ ห็นในวังแล้ว มี
อะไรนอกเหนือไปจากนัน้ หรือเปล่า ก็เลยต้องหนีออกไป แอบออกไป เพราะถ้าขอ
อนุญาตก็ไม่ได้ไป ก็เลยต้องแอบออกไป
พอออกไปก็ไปเจอคนแก่เข้า ตอนต้นก็ไม่รูว้ า่ เป็ นอะไร ถามมหาดเล็ก มหาดเล็กก็บอก
คนทีเ่ ป็ นหนุ่มเป็ นสาว เหมือนทีพ่ วกเราเป็ นอยู่น้ ลี ะครับ แต่พออยู่ไปนานๆเข้า มันก็ตอ้ ง
เป็ นอย่างนี้ ร่างกายมันต้องแก่ลงไป แม้แต่พระองค์เองก็ตอ้ งเป็ นเหมือนกันต่อไป พอ
ทราบว่าตัวเองจะต้องแก่ข้นึ มา ความวิตกก็เกิดขึ้นมาแล้วว่าตัวเราก็ตอ้ งแก่อย่างนี้หรือ
แล้วจะไปหาความสุขได้อย่างไร คนแก่ก็น่ปี ระคับประคองสังขารของตัวเองก็ยงั แทบไม่
ไหว แล้วจะไปทําอะไรได้ แล้วพอเดินไปอีกสักระยะหนึ่งก็ไปเจอคนเจ็บไข้ได้ป่วย นอน
อยู่บนเตียงหน้าบ้านร้องครวญคราง ก็ถามว่าคนนี้เป็ นอะไร คนนี้เขาเป็ นโรคภัยไข้เจ็บ
เจ็บไข้ได้ป่วย พระองค์ก็ตอ้ งเป็ นเหมือนกัน ต่อไปเราก็เป็ นอย่างนี้ ก็ยง่ิ วิตก แล้วพอ
เดินไปดูสกั ระยะหนึ่ง ก็ไปเห็นเขากําลังแห่ศพหรือกําลังเผาศพอยู่ ก็ถามว่าเขาทําอะไร
กัน เขากําลังเผาศพ คนนี้เขาหมดลมหายใจแล้ว เขาอยู่ไม่ได้แล้ว ร่างกายถ้าเก็บไว้เฉยๆ
มันก็จะเน่าเหม็น มันก็จะเป็ นอันตรายต่อคนทีอ่ ยู่ ก็เลยต้องเอาไปเผา ร่างกายของ
พระองค์ก็ตอ้ งเป็ นอย่างนี้ ก็ทรงเห็นสัจจธรรมความจริง ๓ ประการ ก็ทาํ ให้พระองค์น้ ี
เริ่มมีความวิตกมีความหวาดกลัวต่อการมีสงั ขารร่างกาย แล้วพอเดินไปอีกสักระยะหนึ่ง
ก็ไปเห็นนักบวช ก็ถามว่าชายคนนี้เขาทําอะไร อ๋อ คนนี้เขาไปอยู่ในป่ าในเขา เขาไปหาวิธี
ทีจ่ ะทําให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เขาอยากจะหลุดออก หลุดหนีออกจากความแก่ความ
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เจ็บความตาย พระองค์ก็เลยได้เห็นทางออกว่ายังมีทางออก ทางออกจากการทีจ่ ะต้องมา
แก่มาเจ็บมาตาย ความรูเ้ หล่านี้ก็เลยฝังอยู่ในใจของพระองค์ ประกอบกับพระองค์เองก็
มีบญ
ุ เก่ามา มีสมาธิตดิ ตัวมา เคยมีความสุขจากความสงบของใจ ในขณะทีไ่ ม่ได้ตงั้ ใจ
นัง่ สมาธิ แต่เป็ นเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้จติ สงบจิตรวม ในตอนทีท่ รงพระเยาว์วยั วันนัน้ เป็ น
วันทีเ่ ขามีงานอะไรต่างๆ นางสนมกํานัลมหาดเล็กต้องไปช่วยงาน เลยปล่อยให้พระองค์
ประทับอยู่ตามลําพัง อยู่ใต้โคนไม้ พอร่างกายของพระองค์อยู่ตามลําพังไม่มอี ะไรมาอยู่
รอบข้าง ก็ทาํ ให้กายวิเวกคือกายสงบสงัด ปราศจากรูปเสียงต่างๆทีม่ าคอยดึงใจไว้ ไม่ให้
เข้าสู่ขา้ งใน พอไม่มอี ะไรดึงใจ ใจทีเ่ คยเข้าข้างในมันก็เข้าปุ๊ บเข้าไป สงบเป็ นสมาธิ แล้วก็
มีความสุขมาก แต่ไม่ทราบ ตอนนัน้ เป็ นเด็กไม่ทราบว่ามันมีความหมายอะไร เป็ น
อย่างไร พอมานึกถึงความสุขอันนัน้ ก็พอเข้าใจว่า มีความสุขอีกแบบหนึ่ง ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้
ร่างกาย พระองค์ก็เลยมีความยินดีทจ่ี ะไปทดลองกับ การหาความสุขแบบนี้
พอถึงวันทีไ่ ด้ขา่ วว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสออกมา พระองค์ก็เลยรูว้ า่ ถ้าจะไปก็
ต้องไปวันนี้แล้ว ถ้าอยู่ต่อไปก็คงจะไปไม่ได้ เพราะความผูกพันต่อพระราชโอรส ก็เลย
ไม่กล้าไปดูพระราชโอรส ไปเลย มีนายฉันนะพาเอาม้าตามเสด็จไปส่งทีช่ ายป่ า แล้วก็
เสด็จลงให้เขาเอาม้ากลับไป พระองค์ก็ทรงเดินไปเข้าป่ าไป ไปหาทีศ่ ึกษาทีป่ ฏิบตั ธิ รรม
ระหว่างทางก็ไปเจอขอทาน ขอทานเห็นทรงใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี วยงาม ก็ขอเปลีย่ น
อยากได้ พระองค์ก็ไม่ได้ยดึ ติดกับความสวยงามของร่างกายของเสื้อผ้าอาภรณ์ ก็ยนิ ดีท่ี
จะแลกกัน ยิ่งใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ของขอทานก็เลยไม่มใี ครรูว้ า่ เป็ นเจ้าชาย ไม่มใี ครมา
รบกวน ปลอดภัยกว่า ก็เลยเปลีย่ นกัน ขอทานก็เลยได้เป็ นเจ้าชาย ท่านก็ได้เป็ นขอทาน
แล้วก็อยู่แบบขอทานจริงๆ เพราะนักบวชสมัยก่อนก็บณ
ิ ฑบาตเหมือนกัน แต่อาจจะไม่
บิณฑบาตเหมือนสมัยนี้ ทีม่ ศี รัทธาคนใส่กนั ด้วยความเคารพด้วยอะไร สมัยก่อน
ชาวบ้านเขาอาจจะใส่ดว้ ยความสังเวชมากกว่า เห็นพวกนี้แต่งตัวแบบขอทานเข้ามาใน
หมูบ่ า้ น มาขออาหาร ก็คงคิดว่าเป็ นพวกขอทานทัว่ ไป ก็ให้อาหารไป ได้อาหารแล้วเขาก็
แยกไปอยู่ตามทีข่ องเขา เพราะนักบวชสมัยนัน้ ก็มหี ลายรูปแบบ มีหลายลัทธิ พวกชี
เปลือยก็มี พวกอะไรหลากหลายด้วยกัน ชาวบ้านก็ไม่รูว้ า่ พวกนี้ทาํ อะไรกัน บางคนก็คดิ
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ว่าเป็ นคนบ้า เป็ นขอทาน ก็ไม่ค่อยมีศรัทธาอะไรมากมาย เพียงแต่ก็เห็นว่าเป็ นเหมือน
ขอทานก็สงเคราะห์ไป ตามนิสยั ของคนใจบุญ
พระพุทธเจ้าก็อยู่แบบนัน้ กุฏกิ ็ไม่มใี ครปลูกให้ เข้าไปอยู่ในป่ าก็ไปหากิ่งไม้หาต้นไม้มา
ทําเพิงทําอะไร พอหลบแดดหลบฝนได้ หาที่ทาํ ใจให้สงบ เพราะเวลาใจสงบแล้วก็ไม่ตอ้ ง
พึง่ ร่างกาย เวลาใจเข้าสมาธิ เวลาคิดถึงวังคิดอยากจะกลับไปในวังก็ไปนัง่ สมาธิ พอนัง่
สมาธิจติ สงบก็มคี วามสุขมากกว่าความสุขทีไ่ ด้ในขณะทีอ่ ยู่ในวัง ก็เลยไม่ตอ้ งกลับไปใน
วัง แต่ก็ยงั เป็ นความสุขชัว่ คราว สุขเฉพาะเวลาทีเ่ ข้าไปในสมาธิ เวลาใจสงบความ
อยากจะกลับวังก็ไม่มี แต่พอออกจากสมาธิมา ความอยากเดิมมันยังไม่ตายจากการนัง่
สมาธิมนั ก็โผล่ข้นึ มา มันก็จะมาชวนให้กลับไปวัง ชวนให้กลับไปหารูปเสียงกลิน่ รส แล้ว
พอคิดถึงความแก่ความตายทีจ่ ะตามมาก็ทาํ ให้เกิดความกลัวเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีก
พระองค์ก็เลยยังรูว้ า่ พระองค์ยงั ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้อย่างตลอดเวลา ดับได้
เฉพาะเวลาทีเ่ ข้าไปในสมาธิ ไปศึกษาไปเรียนกับครูบาอาจารย์ ๒ รูป ท่านก็สอนการเข้า
ไปในรูปฌานกับอรูปฌาน เข้าไปสงบในสมาธิ ขัน้ ต่างๆชัน้ ต่างๆ แต่ก็ยงั ไม่มใี ครรูว้ ธิ ี
เวลาออกจากสมาธิมา ทําไมถึงยังมีความทุกข์ใจอยู่ ทําไมถึงยังอยากจะไปหาความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ ก็เลยไม่มใี ครรูว้ ธิ ีหยุดความอยากนี้กนั หยุดได้แต่เฉพาะเวลา
เข้าไปในสมาธิ พอออกจากสมาธิมาความอยากทีจ่ ะหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็
โผล่ข้นึ มา
เมือ่ ไม่มใี ครรูว้ ธิ ี พระองค์ก็เลยลองหาวิธีสู ้ กําจัดความอยาก ก็คดิ ว่าความอยากมันอยู่ท่ี
ร่างกาย ถ้าไม่ให้มนั กินไม่ให้มนั มีแรงความอยากมันก็คงจะหมดไป แต่อดข้าวตัง้ ๔๙
วัน ร่างกายจะตายอยู่แล้ว ความอยากมันก็ยงั มีอยู่เหมือนเดิม พระองค์ก็เลยว่านี่ก็ไม่ใช่
ทาง ความอยากมันไม่ได้อยูท่ ่รี า่ งกาย ความอยากมันอยูท่ ่ใี จ อยู่ทใ่ี จทีส่ งบ ทีน้ จี ะทํา
ยังไงให้ใจสงบในขณะทีไ่ ม่อยู่ในสมาธิ พระองค์ก็เลยคิดไปคิดมาค้นไปค้นมา ในที่สุดก็
พบว่าความอยากเกิดจากความหลง หลงว่าความสุขอยูก่ บั รูปเสียงกลิ่นรสอยูก่ บั ร่างกาย
หลงไปเพราะมองไม่เห็นความจริงว่า ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มนั เป็ นความสุข
ชัว่ คราว เป็ นความสุขทีไ่ ม่ถาวร ได้มาแล้วก็หมดไป ได้ดูแล้วก็หมดไป ได้ยนิ แล้วก็หมด
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ไป ต้องดูอยู่เรื่อยๆ ต้องได้ยนิ ได้ฟงั อยู่เรื่อยๆ ทีน้ รี ่างกายมันจะแก่ไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็
จะหูหนวกมันก็จะไม่ได้ยนิ ตาก็จะไม่ดี มันก็จะมองไม่เห็น แล้วใจมันก็จะทุกข์ข้นึ มาอีก
เพราะมันยังอยากหาความสุข พระองค์ก็เลยพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นว่า ความสุขทาง
ตาหูจมูกลิ้นกายทางร่างกายนี้มนั เป็ นความสุขทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน นําไปสู่ความทุกข์
เวลาทีร่ ่างกายไม่สามารถทีจ่ ะทําหน้าทีข่ องมันได้ แล้วก็ไปห้ามร่างกายไม่ให้มนั แก่มนั
เจ็บมันตายไม่ได้ มันต้องเป็ นไปตามขัน้ ตอนของมัน ถ้าเห็นว่าการหาความสุขเป็ นทุกข์ ก็
หยุดมันเสีย แล้วก็อย่าไปทําตาม
ต้องเห็นโทษของการหาความสุขทางร่างกาย ว่าเป็ นการหาความทุกข์ มันถึงจะหยุด
ความอยากได้ ถ้ายังเห็นว่าการหาความสุขทางร่างกายเป็ นความสุข มันก็ยงั จะไม่เลิก
หา เหมือนกับถ้าเรารูว้ า่ กาแฟถ้วยนี้เขาใส่ยาพิษไว้ ดืม่ เข้าไปจะต้องตาย เราก็ไม่ดม่ื นี่
เราไม่รู ้ ยาพิษเขาใส่ มันไม่ได้ตายทีร่ ่างกาย มันไปทําให้ใจมันเครียดทําให้ใจมันทุกข์ ทํา
ให้ใจมันติด ในที่สุดพระองค์กท็ รงค้นพบวิธี ที่จะอยูแ่ บบไม่ทกุ ข์ขณะที่ไม่ได้เข้าใน
สมาธิ ก็คือต้องหยุดความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกาย แล้วการจะหยุดได้ก็ตอ้ ง
เห็นว่า มันเป็ นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็ นการหาความสุข ต้องหาอยู่เรื่อยๆ แล้วพอหา
ไม่ได้ก็ทกุ ข์ ก็เลยหยุดความอยากได้ พอหยุดความอยากทีจ่ ะหาความสุขทางร่างกาย ใจ
ก็สงบ ใจก็เย็น ใจก็อ่มิ ขึ้นมา ความอยากทําให้ใจหิว พอทําลายความอยากไปความหิว
หายไป ความอยากก็โผล่ข้นึ มาแทน เหมือนกับความมืดกับความสว่าง มันอยู่ทเ่ี ดียวกัน
ไม่ได้ อยู่ทพ่ี ร้อมกันไม่ได้ ถ้ามันสว่างมันก็ไม่มดื ถ้ามันมืดมันก็ไม่สว่าง ถ้ามันอิ่มมันก็
ไม่หวิ ถ้ามันหิวมันก็ไม่อ่มิ ใช่ไหม ถ้ามันอยากมันก็หวิ ถ้ามันไม่อยากมันก็ไม่หวิ ก็อย่า
ไปอยากมันเท่านัน้ เอง ตรรกะง่ายๆ อยากแล้วหิวก็อย่าไปอยากมันสิ อย่าไปอยากกิน
อยากดืม่ อยากฟัง ให้มนั ตายไป สูก้ บั มัน ตอนทีส่ ูก้ นั มันทรมาน ตอนทีม่ นั อยากแล้วเรา
ไม่ทาํ ตามความอยากนี้ โห มันจะตายให้ได้ โหยหวน ใจนี้โหยหวน ถ้าโหยกาแฟ โหย
ละคร โหยอะไรต่างๆทีอ่ ยาก ถ้าไม่ได้ทาํ ตามความอยากนี้มนั จะตายให้ได้ ถ้ายอมทน
เอาสติสมาธิเอาปัญญามาสูก้ บั มัน ใจก็จะเฉยๆเป็ นอุเบกขาได้ ไม่ทาํ ตามความอยากได้
พอไม่ทาํ ตามความอยาก ความอยากมันก็หมดแรงไป พอความอยากหมดความหิวก็
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หมด ความอิ่มก็โผล่ข้นึ มา นี่ใจมันไม่ได้อ่มิ ด้วยการไปกินไปดื่มทางร่างกาย ใจมันอิ่ม
ด้วยการไม่มคี วามอยาก พอหยุดความอยากได้ ใจมันก็อ่มิ ขึ้นมา
ทุกวันนี้ใจเราไม่เคยอิ่มเลย เพราะอะไร เพราะมีความอยากตลอดเวลานี่แหละ มีวนั ไหน
บ้างทีไ่ ม่อยาก ลองถามตัวเองดู ทีว่ นั ๆหนึ่งทํานี้ ทําด้วยความอยากหรือเปล่า ทําไมไม่
ฝื นมัน หยุดมันสิ ถึงบอกให้ทดสอบง่ายๆให้นงั ่ ๖ ชัว่ โมงนัง่ อยู่ทเ่ี ก้าอี้เฉยๆ ไม่ตอ้ งทํา
อะไร ถ้ามันอยากจะทําอะไร มันอยากแล้ว ถึงจะได้เห็นโทษของความอยาก แล้วถ้าฝื น
มันได้ใจมันจะสงบไปเป็ นขัน้ ๆ ขัน้ ๖ ชัว่ โมงนี้มนั ก็จะสงบไป ความอยากทีจ่ ะลุกไปทํา
นู่นทํานี่ ในทีส่ ุดมันก็หมดแรงไป ต่อไปก็นงั ่ เฉยๆได้ นี่คอื วิธีทเ่ี ราจะต้องปฏิบตั กิ นั ต้อง
มาสร้างกําลังให้กบั ใจ สร้างใจให้มพี ละ ๕ โดยเฉพาะสติสมาธิปญั ญากับวิรยิ ะ ศรัทธาก็
คือความเชื่อแน่วแน่ว่าทางของพระพุทธเจ้านี้ คําสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็ นทางที่
ถูกต้องทีส่ ุด ขอให้ปฏิบตั ติ ามให้ได้เถิด ๗ วันก็ได้ผล พระพุทธเจ้ารับรองไว้ ถ้าเธอ
ปฏิบตั ติ ามทีส่ อนได้ เจริญสติได้ทงั้ วันทัง้ คืนอย่างต่อเนื่อง นัง่ สมาธิจติ ก็รวม เวลาเกิด
ความอยากก็ใช้ปญั ญามาหยุดมัน เห็นว่าความอยากนัน้ พาไปหาความทุกข์ เพราะสิง่ ที่
อยากได้มนั ไม่เทีย่ ง มันได้มาแล้วไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่งมันก็ตอ้ งจากเราไป พอจากไปเรา
ก็อา้ งว้างเปล่าเปลีย่ วเดียวดาย จิตก็เหมือนเดิมอยากเหมือนเดิม อยากขึ้นมาใหม่ นี่คอื
เรื่องของการทีเ่ ราจะเลิกใช้ร่างกาย เป็ นเครื่องไม้เครื่องมือเป็ นทีอ่ าศัยเป็ นทีพ่ ง่ึ เพราะมัน
พึง่ ไม่ได้ ร่างกายนี้ก็ไม่เทีย่ งเหมือนกัน มันเกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย ทีท่ กุ ข์ก็
เพราะว่าพึง่ มันไม่ได้ ยังอยากจะให้มนั เป็ นทีพ่ ง่ึ อยู่ แต่มนั พึง่ ไม่ได้แล้ว ก็เลยทุกข์กนั ไม่
สามารถใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆได้เหมือนเมือ่ ก่อน เหมือนตอนทีร่ ่างกายยังไม่แก่
ไม่เจ็บไม่ตาย
แต่ถา้ เรามาฝึ กเจริญสติควบคุมความคิด ควบคุมความคิดได้ก็ควบคุมความอยากได้
เพียงแต่วา่ การควบคุมด้วยสติน้ ี มันยังไม่ทาํ ให้ความอยากตายอย่างถาวร ทําให้มนั หยุด
ชัว่ คราวเวลามีสติพทุ โธๆ มันก็จะไปคิดถึงขนมไม่ได้ คิดถึงละครไม่ได้ คิดถึงแฟนไม่ได้
แต่พอหยุดพุทโธเมือ่ ไหร่ป ั ๊บไปเลย คิดถึงขนมเลยคิดถึงละครเลย คิดถึงคนโน้นคนนี้
พอคิดถึงเขาก็เกิดความอยากขึ้นมา พอเกิดความอยากก็เกิดความหิว เกิดความ
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หงุดหงิด เกิดความรําคาญใจอยู่ไม่เป็ นสุขแล้ว ต้องไปทําตามความอยาก เพือ่ ทีจ่ ะได้ทาํ
ให้ความหงุดหงิดรําคาญใจ ความเหงาความว้าเหว่เศร้าสร้อยหงอยเหงาหายไป เวลาอยู่
คนเดียวเหงาใช่ไหม ก็ตอ้ งไลน์กนั โทรหากันถามสารทุกข์สุขดิบกัน พอได้รบั รูเ้ รื่องราว
เขาก็เพลิน หาย หายจากความหงุดหงิดไปชัว่ คราว แล้วเดีย๋ วก็เป็ นอีก เดีย๋ วคุยกัน
มากๆเดีย๋ วก็ทะเลาะกันเบือ่ กันอีก ไปหาความทุกข์กนั ทัง้ ไปและไม่ได้ไป อยู่ก็ทกุ ข์ไปก็
ทุกข์ เวลาคิดถึงใครก็ไปหาเขา ไปอยู่กบั เขาได้ไม่ก่วี นั ก็ทะเลาะกันแล้ว คิดถึงลูกไปอยู่
กับลูกได้ไม่ก่วี นั เดีย๋ วก็ทะเลาะกันแล้ว ลูกมันก็ราํ คาญเรานะ เราก็ราํ คาญมัน กลับบ้าน
บ้านใครบ้านมัน กลับมาได้ไม่ก่วี นั ก็คดิ ถึงมันอีก กลับไปอีกแล้ว มันก็เด้งไปเด้งมาอยู่
อย่างนี้ ท่านบอกว่าจิตเราเหมือนลูกฟุตบอล หลวงตาบอกว่าจิตของพวกเรานี้เหมือนลูก
ฟุตบอล ถูก ๒ ฝ่ ายเตะไปเตะมา อยู่ตรงนี้เขาก็เตะไปตรงโน้น พอเตะไปตรงโน้นเขาก็
เตะกลับมาตรงนี้ อยู่ตรงนี้ก็อยากไปหาลูก พอไปหาลูกเสร็จก็เบือ่ ก็อยากจะกลับบ้าน
อยู่ทไ่ี หนมันจะอยู่ได้ไม่นานมันจะเบือ่ พอมันจําเจมันชินชากับอะไรสักพักหนึ่งมันก็จะ
เบือ่ แล้วมันก็จะคิดถึงบ้าน บ้านทีเ่ บือ่ ก็กลายเป็ นบ้านทีอ่ ยากจะกลับมา พอกลับมาอยู่
บ้านสักพักก็เบือ่ อีก ก็อยากจะไปอีก นี่จติ ทีไ่ ม่สงบเป็ นอย่างนี้ ถ้าจิตทีส่ งบแล้วมันจะไม่
มันจะเฉย มันจะนิ่ง มันจะเป็ นอุเบกขา เพียงแต่วา่ มันยังไม่ได้ใช้ปญั ญากําจัดความ
อยาก
เวลาทีจ่ ติ ไม่เป็ นอุเบกขาเมือ่ ไหร่ ความอยากก็จะโผล่ข้นึ มา และพอมันโผล่ข้นึ มาก็สูม้ นั
ไม่ได้ ก็ไปทําตามความอยาก หรือถ้าไม่เช่นนัน้ ก็เข้าไปในสมาธิใหม่ มันก็ยงั ไม่ตาย การ
เข้าในสมาธิน้ ีเป็ นเพียงแต่ไปกดมันไว้ เหมือนหินทับหญ้า ถ้าเราเอาหินไปทับหญ้าๆมันก็
งอกขึ้นมาไม่ได้ พอเราเอาหินออกไปเดีย๋ วหญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่ มันไม่ตาย เราไม่ได้
ถอนรากของหญ้า ถ้าเราต้องการให้หญ้านี้มนั ตายอย่างถาวร ไม่ตอ้ งใช้หนิ ทับหญ้าหรอก
ถอนรากมันขึ้นมาสิ ถอนทัง้ รากถอนทัง้ โคนมันขึ้นมา แล้วมันจะตาย มันจะไม่โผล่ข้นึ มา
อีก รากของความอยากก็คือความหลง ทีค่ ดิ ว่าการทําตามความอยากเป็ นความสุข พอ
เราอยากได้อะไรเราทํากันเลยใช่ไหม อยากไปเทีย่ วนี้ไปแล้ว อยากจะไปดูอะไรอยากจะ
ไปฟังอะไรนี้ไปเลย เห็นไหมคนทีไ่ ปดูภาพยนตร์กนั ไปดูคอนเสิรต์ กัน คนทีไ่ ปงานเลี้ยง
กัน ไปทําไม ก็คดิ ว่าไปแล้วมีความสุขกัน แต่มนั ไม่รูว้ ่าเป็ นความสุขเดีย๋ วเดียว เป็ น
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ความสุขแบบยาเสพติด มันทําให้ตดิ และทําให้ตอ้ งไปหามันอยู่เรื่อยๆ แล้วถ้าเวลาไหน
หาไม่ได้ก็กลายเป็ นความทุกข์ไป นี่ เห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็ นทุกข์ไม่ใช่เป็ นสุข เพราะ
มันเป็ นความสุขชัว่ คราว ได้มาปุ๊ บก็หมดไปแล้ว ไปเทีย่ วกลับมาปั ๊บมันก็หายไป
หมดแล้ว จึงอยู่บา้ นต่อไปไม่ก่วี นั ก็อยากจะไปเทีย่ วใหม่ เพราะอยู่บา้ นแล้วมันไม่มอี ะไร
ให้ดูให้ฟงั ให้ทาํ มันก็เหงามันก็เบือ่ มันก็ทกุ ข์ แต่ถา้ เราฝื นไม่ไปมันอยากไปไม่ไป ฝื นมัน
อย่างบอกให้นงั ่ ๖ ชัว่ โมงไปนี้ ฝื นไป อย่าไปทําตามความอยาก หยุดความอยาก ถ้า
หยุดด้วยการเข้าสมาธิตอนนี้ ไม่เป็ นไรแล้ว เพราะเราเข้าด้วยเหตุผล เราเข้าด้วยเรารูว้ ่า
เราเข้าเพื่อเราไม่ไปทําตามความอยาก
พอมันอยากเราก็อย่าไปทําตามความอยาก
ต่อไปความอยากมันก็หมดฤทธิ์ หมดกําลัง แล้วมันก็จะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไป
อย่างพระโสดาบันนี่ ก็ละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ ก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั เรื่องของ
ความแก่ความเจ็บของร่างกาย พระสกิทาคามีก็ทาํ ให้ความอยากทีจ่ ะเสพกามเบาบางลง
ไป จาก ๑๐๐ เหลือ ๕๐ เบาบางแต่ยงั มีอยู่ ยังไม่หมด อย่างบางเวลาก็ยงั อยาก เขา
เรียกว่าเบือ่ ๆอยากๆ บางเวลาก็เบือ่ บางเวลาก็อยาก ถ้าเป็ นพระอนาคามีน้ กี ็เบือ่
ตลอดเวลา เพราะเห็นร่างกายทีไรก็เห็นเป็ นซากศพ เห็นเป็ นอาการ ๓๒ ไป เห็นตับไต
ไส้พงุ เห็นอะไรต่างๆไป ความอยากทีจ่ ะไปเสพกามก็ไม่มี กามราคะก็ถกู ปัญญาทําลาย
เพราะอยากทีไรก็อย่างนี้ เหมือนกับอยากข้าวอยากอาหาร ให้คดิ ถึงอุจจาระ อย่างนี้มนั ก็
กินไม่ลงเอง แต่ระวังนะมันจะ เขาเรียกว่ามันเกิน กินยามากเกินไป อย่างทีห่ ลวงตาเคย
เขียนไว้ในหนังสือว่า มีแม่ชคี นหนึ่ง แกก็มปี ญั หาเรื่องกินนี้ ติดอาหาร ก็เลยพิจารณา
อาหารความเป็ นปฏิกูลของอาหาร เห็นอาหารเป็ นอุจจาระไป จนกระทัง่ ทุกครัง้ จะกิน กิน
ไม่ลง จนกระทัง่ ร่างกายผอมโซ กินไม่ลงจริงๆ เวลาจะกินมันจะพิจารณาเป็ นอุจจาระไป
ทุกที เลยต้องไปปรึกษากับหลวงตา ถามว่าทําอย่างไรถึงจะแก้ปญั หานี้ได้ หลวงตาก็
บอกว่าให้พจิ ารณาว่ามันเป็ นดินนํา้ ลมไฟ ธาตุ ๔ ร่างกายก็เป็ นดินนํา้ ลมไฟ ก็เราก็เติม
นํา้ เติมดินให้กบั ร่างกายเพือ่ ให้ร่างกายมันอยู่ต่อไปได้ ก็ให้กนิ แบบกินยา แต่ไม่ให้กนิ
แบบความอยาก อย่าไปดูรสชาติของมัน อย่าไปดูรูปของมัน ดูวา่ มันเป็ นเพียงธาตุ ดืม่
นํา้ ก็ดม่ื นํา้ เปล่าไม่ตอ้ งมีรสมีสมี กี ลิน่ กินอาหารก็กินแบบจืดๆชืดๆไป ไม่ตอ้ งไปปรุงแต่ง
รสให้มนั เอร็ดอร่อย คลุกมันเข้าไป ถ้ามันเป็ นธาตุก็มนั เหมือนกันหมดนะ จะเป็ นแกงจืด
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หรือแกงเผ็ด ขนมเค็กหรืออะไร ปนมัน เดีย๋ วมันก็ไปรวมกันในท้องไม่ใช่เหรอ ก่อนจะ
รวมกันในท้องก็ให้มนั รวมกันในชามนี่แหละ คนมันเข้าไป เรียกว่ากินแบบกินเป็ นธาตุ
เติมธาตุ อย่างนี้ก็จะทําให้ปญั หาเรื่องของการอยากจะกินอาหารนี้หมดไป เพราะถ้ามัน
อยากก็คดิ ถึงความเป็ นอุจจาระมันก็หายอยาก แต่เวลาจะกินก็อย่าไปคิด คิดว่ามันเป็ น
ธาตุ คิดว่าเป็ นยา เอามาคลุกกันเหมือนเราคลุก แล้วทําไมสุนขั มันกินได้ อาหารนี้คลุก
ให้มนั นี้มนั กินอย่างเอร็ดอร่อย
นี่ เราต้องตัดความอยากต่างๆด้วยปัญญา ถ้าไม่ได้เป็ นปัญญามันไม่หาย เข้าสมาธิเวลา
หิวข้าวเข้าไปในสมาธิมนั ก็อ่มิ พอออกมามาคิดถึงพิซซ่าปั ๊บมันก็หวิ ขึ้นมาเลย คิดถึงขนม
อะไรมันก็หวิ แต่ถา้ คิดว่ามันเดีย๋ วก็กลายเป็ นอุจจาระไปมันก็หายหิว หยุดหิวได้ แต่ถา้
รูจ้ กั ใช้ยา ต้องกินยาให้มนั ถูกเวลา กินตอนทีม่ นั อยาก พิจารณาตอนทีม่ นั อยาก เวลามัน
ไม่อยากไม่ตอ้ งไปพิจารณา เวลาถึงเวลากินก็กนิ ไปตามปกติ ไม่ตอ้ งไปพิจารณา แต่ถา้
จะกินแบบวันนี้ตอ้ งเอาให้เต็มที่ อย่างนี้ตอ้ งพิจารณาแล้ว วันนี้จะกินให้เอร็ดอร่อยเลย
อย่างนี้ตอ้ งพิจารณา แต่ถา้ กินธรรมดากินแบบกินยาก็ไม่ตอ้ งพิจารณาอะไร ถึงเวลาต้อง
เติมธาตุให้กบั มัน เหมือนกับรถนํา้ มันหมดก็เติมให้มนั ไม่ตอ้ งไปเลือกปัม้ หรอกปัม้ ไหน
มันก็นาํ้ มันเหมือนกัน ไม่ตอ้ งไปดูโฆษณาทีเ่ ขาโฆษณาว่านํา้ มันปั ๊มนี้ดกี ว่าปั ๊มนู น้ นัน่ มัน
กิเลสหลอก นี่มนั ต้องใช้ปญั ญามันถึงจะถอนรากถอนโคนของความอยากได้ เพราะ
ความหลง ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นว่ามันเป็ นสุข ความจริงมันเป็ นทุกข์ เห็นร่างกายก็
คิดว่ามันสวย ความจริงมันไม่สวย เห็นอาหารก็น่ากิน ความจริงมันไม่น่ากิน ต้องแก้มนั
ด้วยปัญญามันถึงจะหายอย่างถาวรหายขาด แล้วความอยากมันจะไม่โผล่ ถ้ายังโผล่
ขึ้นมาเราก็ใช้วิธีน้ ี แก้มนั ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็หมดฤทธิ์ไป ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็อม่ิ
ตลอดสบายไปตลอด ร่างกายจะเป็ นอะไรก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็
ไม่เป็ นปัญหาอะไร ถ้าเลี้ยงมันได้กเ็ ลี้ยงไป รักษาได้กร็ กั ษาไป ถ้าไม่ได้กช็ ่วยไม่ได้ก็
ปล่อยมันไป
นี่คอื เรื่องของร่างกายทีพ่ วกเราต้องมามีอยู่เรื่อยๆ เพราะเราไปยึดเพราะเราไปใช้มนั เป็ น
เครื่องมือหาความสุขกัน เพราะเราไม่มพี ละ ๕ ไม่มศี รัทธา ไม่มวี ริ ยิ ะ ไม่มสี ติ ไม่มสี มาธิ
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ไม่มปี ญั ญาทีม่ กี าํ ลังทีแ่ ก่กล้า ทีส่ ามารถทําจิตให้รวมให้เป็ นหนึ่งได้ ให้สงบให้เป็ น
อุเบกขาได้ ถ้าเรามีพละ ๕ นี้ เราจะสามารถทําจิตให้รวมเป็ นหนึ่งได้ เมือ่ รวมเป็ นหนึ่งได้
แล้วจิตก็ปล่อยวางทุกอย่างได้ ปล่อยวางคนนัน้ คนนี้ได้ ปล่อยวางลาภยศสรรเสริญได้
ปล่อยวางรูปเสียงกลิน่ รสได้ ปล่อยวางร่างกายได้ ปล่อยทุกอย่างได้หมด ไม่ตอ้ งมีอะไร
ให้ความสุข เพราะมีความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ความสงบทีเ่ กิดจากการทําลายความ
อยากด้วยปัญญา ความอยากนี้ตอ้ งทําลายด้วยปัญญาถึงจะตาย ถ้าใช้สติใช้สมาธิมนั
เพียงแต่กดมันไว้ ทีน้ มี นั จะใช้ปญั ญาได้มนั ต้องสติสมาธิก่อน ถ้ามีปญั ญาแต่ไม่มกี าํ ลัง
กิเลสมันก็แหกคอกได้ บอกว่ามันเป็ นอุจจาระบางทีกูจะกินนะมึงจะทําไม ใช่ไหม แต่ถา้
มีสติมอี เุ บกขามีสมาธิมนั ก็จะไม่กนิ มันไม่เดือดร้อนมันไม่หวิ นะ จิตมันไม่หวิ อยู่แล้วถ้า
มันมีอเุ บกขา แต่ถา้ ไม่มอี เุ บกขาอันนี้มนั หิวมันหน้ามืด คล้ายๆคนทีต่ ดิ ยาเสพติดเขายัง
ต้องเสพกันอยู่ เวลามันหน้ามืดแล้วมันทุกข์มากมันทรมานมาก มันสูค้ วามอยากไม่ไหว
สูค้ วามทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากไม่ไหว มันก็เลยต้องไปทําตามความอยาก แต่ถา้ มันมี
อุเบกขานี่มนั มีความสุข มันไม่ทกุ ข์ไม่เดือดร้อนกับความอยาก อาจจะมีบา้ งตามนิสยั
เดิมตามความอยากเดิม ทีเ่ วลามันโผล่ข้นึ มา เวลาเกิดความอยากขึ้นมา อุเบกขาก็ถกู
เขีย่ ออกไป ถ้าเราต้องการอุเบกขากลับเราก็ตอ้ งดันให้ความอยากหายไป ตอนนัน้ เราก็
ต้องใช้กาํ ลังบ้างถึงจะสูก้ บั มันได้ ใช้ปญั ญาถ้าเห็นว่ามันเป็ นอุจจาระนี้มนั ถอนออกมาเลย
หรือเห็นว่ามันเป็ นซากศพนี้มนั ก็จะถอยออกมา ใช่ไหม ถ้าเกิดแฟนเราตายแล้วเราจะ
เก็บเขาไว้ในบ้าน แล้วคืนนี้จะนอนกับเขาไหม อ้าวเวลามีลมหายใจนี้อยู่ดว้ ยกันได้ พอ
ไม่มลี มหายใจนี่มนั ก็ยงั คน ร่างกายอันเดิมอยู่ มันก็ยงั ไม่เน่าไม่เหม็นอะไรนี่ ก็ทาํ ไมไม่
คิดว่า สมมติวา่ เขาไม่มลี มหายใจแล้ว จะได้ขออนุญาตนอนคนละห้องกัน คืนนี้ขอแยก
นอนกันคนละห้องกัน หาหมอนข้างแทน เหมือนคนปฏิบตั ิ มีคนถือศีล ๘ คนหนึ่งถาม
ว่า ใช้หมอนข้างได้หรือเปล่า
ตอนนี้เราต้องมาสร้างศรัทธากันนะ พยายามฟังเทศน์ฟงั ธรรมอ่านหนังสือธรรมะอยู่
บ่อยๆ มีธรรมะอยู่ใกล้เคียงตลอดเวลา วันละชัว่ โมงก็ดี ฟังไปวันละชัว่ โมง ฟังไปเรื่อยๆ
เดีย๋ ววันหนึ่งมันจะเกิดความฉุกคิดขึ้นมาเอง เมือ่ ไหร่จะปฏิบตั เิ สียที ตอนเราเริ่มต้นเราก็
อ่านหนังสืออยู่หลายอาทิตย์ พอวันหนึ่งก็เมือ่ ไหรจะปฏิบตั เิ สียที พอถามตัวเองปั ๊บนัง่ ลง
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ตอนนัน้ เลย วางหนังสือแล้วก็นงั ่ หลับตา ดูลมหายใจเลย รูแ้ ล้วนี่วธิ ีจะปฏิบตั ทิ าํ ยังไง
แล้วทําไมไม่ปฏิบตั เิ สียที พอนัง่ จริงๆมีสติจริงๆ มันก็สงบได้ อาจจะไม่สงบเต็มที่ แต่มนั
ก็เห็นความแตกต่าง เวลาทีไ่ ม่นงั ่ กับเวลานัง่ มันต่างกัน มันก็เลยยิ่งทําให้เกิดศรัทธายิ่ง
เกิดความเพียรขึ้นมา ยิ่งอยากจะนัง่ ให้มากขึ้น ทํางานอยู่ก็เลยลาออกได้เลย เอาเวลามา
นัง่ ดีกว่า มาหาความสุขทางใจดีกว่า ดีกว่าไปหาเงินเพือ่ ไปซื้อความสุขทางร่างกายทีเ่ ป็ น
เหมือนยาเสพติด เสพเท่าไหร่ก็ไม่พอ มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ เพราะมันมีของให้ซ้อื ให้ใช้
อยู่เยอะแยะไปหมด
พยายาม ต้องเริ่มต้นทีก่ ารศึกษาการฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล้วพอถึงจุดหนึ่งมันจะไปปฏิบตั ิ
เอง พอปฏิบตั แิ ล้วมันก็จะได้เห็นผลไปตามลําดับ กําลังทีอ่ ยากจะปฏิบตั คิ วามเพียรก็จะ
มีมากขึ้นมากขึ้นไป เมือ่ เพียรมากขึ้นผลก็จะมากขึ้นมากขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ เดีย๋ วมันก็ได้
เต็ม ๑๐๐ เอง แล้วก็จะทําให้งานทีเ่ ราต้องทําสําเร็จลุลว่ งไปได้ เปลีย่ นวิธีหาความสุขจาก
การใช้ร่างกายมาใช้ธรรมะแทน แทนทีจ่ ะพึง่ ร่างกายเป็ นสรณะเราก็มาพึง่ ธรรมเป็ นสรณะ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ พึง่ ศรัทธา พึง่ วิรยิ ะ พึง่ สติ พึง่ สมาธิ พึง่ ปัญญา ถ้าเรามีธรรมะอยู่
ในใจแล้วเราก็จะถึงความสุข เราก็ไม่ตอ้ งพึง่ ร่างกาย เราก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั ร่างกาย ร่างกาย
จะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อน แล้วก็ไม่กลับมามีร่างกายใหม่ สบาย นิพพานัง ปรมัง
สุขงั สบาย บรมสุขคือความสบายใจทีย่ ่งิ ใหญ่ทส่ี ุด ทีเ่ กิดจากการสร้างธรรมะ คือศรัทธา
วิรยิ ะสติสมาธิปญั ญาขึ้นมา ดูในตัวเรา ดูว่าตอนนี้เรามีศรัทธามากเท่าไหร่ มีวริ ยิ ะมาก
เท่าไหร่ เรายังต้องเพิม่ ไหม เพิม่ ก็ตอ้ งทําไป มีสติได้อย่างต่อเนื่องไหม ใจเรา สติดงึ ใจ
เราไว้ให้อยู่ ไม่ให้ไปไหนได้หรือเปล่า หรือยังไหลไปตามเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ ลองนัง่ พุทโธ
ดูสกั ๑๐ นาทีดูสจิ ะอยู่กบั พุทโธได้หรือเปล่า ถ้าอยู่กบั พุทโธได้ ๑๐ นาทีจติ ก็รวมได้
ของคุณแม่ชแี ก้วนี้ตอนทีแ่ กหัดนัง่ ใหม่ๆครัง้ แรกแกนัง่ ๕ นาทีจติ ก็รวม เพราะแกเชื่อ
หลวงปู่ ศรัทธาในหลวงปู่ คําสอนของหลวงปู่ให้พทุ โธอย่างเดียว แกก็นงั ่ หลับตาพุท
โธๆๆของแกไป จิตก็รวมลงเลย แค่น้ เี องแค่ ๕ นาทีเท่านัน้ เอง ลองดูซพิ ทุ โธ ๕ นาที ไม่
ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ได้ แล้วก็จะนําไปสู่สมาธิ นําไปสู่ปญั ญาตามลําดับต่อไป
เป็ นไง ฟังแล้วง่ายๆนะ (โยม ยากเจ้าค่ะ) มันยากตรงไหน ยากตรงทีไ่ ม่ทาํ
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ถาม จะสวดให้ลูกสาวเขา แบบว่าเวลาเขาหมดอายุ
ตอบ หมดเมือ่ ไหร่ หมดก็ตายแล้วนะสิ นี่ยงั ไม่หมดหรอก ยังหายใจอยู่ไม่หมดหรอก
เวลาหมดก็ต่อไม่ได้ สวดยังไงก็ต่อไม่ได้ ไม่ตอ้ งสวดหรอก สวดก็ไม่หายหรอก
มันไม่ได้อยู่ทส่ี วดหรือไม่สวดหรอก มันอยู่ทบ่ี ญ
ุ หรือทีก่ รรม ถ้าบุญยังมีอยู่มนั ก็
ไม่ตาย ถ้าบุญหมดมันก็ตาย บุญกรรม ฉะนัน้ อย่าไปกังวลกับมัน คนเราทุกคน
มันมีวนั ตายด้วยกันทุกคน ถึงเวลาไม่มใี ครมายับยัง้ ได้ แม้แต่พระพุทธเจ้ายัง
ยับยัง้ ความตายของท่านไม่ได้เลย แล้วท่านจะมาสวดให้คนอื่นไม่ตายได้อย่างไร
ไม่มหี รอก ทําไม่ได้ ถูกเขาหลอกมา ทีน่ ่ไี ม่เคยประกาศว่าจะสวดให้ไม่ตาย ไม่
เคยมี นะ ถ้าสวดได้เราก็สบายเลยสิ สวดให้ตวั เราก่อน จะได้ไม่ตอ้ งตาย ใช่ไหม
ใช้เหตุผล เราพูดกันด้วยเหตุดว้ ยผล ถ้าสวดให้ไม่ตายได้ก็ไม่อยู่กนั ล้นโลกหรือ
แล้วอยู่กนั ล้นโลกมันดีหรือ ข้าวก็ไม่พอกิน เดีย๋ วก็ตกี นั แย่งกัน
ถาม คือเขาบอกเขาขอให้พระอาจารย์สวดให้เฉยๆ
ตอบ เขาไม่เข้าใจ เขาไม่รู ้ เขาก็พดู ไปตามประสา คือโยนภาระให้คนอื่นไป เขาทําไม่ได้
ก็โยนให้หลวงพ่อ ไปหาหลวงพ่อ (เสียงโยม พระบ้านอาจจะสวดค่ะ อย่างนี้เป็ น
กิจกรรมพระบ้าน ไม่ใช่พระป่ า) มีนิทานในสมัยพุทธกาลก็มแี ม่มลี ูกอ่อน ลูก
อ่อนตายไปร้องห่มร้องไห้กอดศพลูก อยากให้ลูกฟื้ น ไม่ยอมเอาไปฝังไม่ยอมเอา
ไปเผา ชาวบ้านเห็นก็สงสาร บอกให้ไปหาพระพุทธเจ้า เดีย๋ วพระพุทธเจ้าจะสวด
ให้ฟ้ ื นขึ้นมา ดีใจ รีบอุม้ ศพลูกไปหาพระพุทธเจ้า กราบพระพุทธเจ้า ขอให้ช่วย
สวดให้ลูกหายหน่อย พระพุทธเจ้าบอกได้เดีย๋ วไปหาเมล็ดผักกาดมาสักกํามือ
หนึ่ง แต่เมล็ดผักกาดนี้จะต้องเอามาจากบ้านทีไ่ ม่มคี นตายนะ บ้านไหนทีม่ คี น
ตายใช้ไม่ได้นะ ก็ดใี จ รีบกลับไปบ้านไปหมูบ่ า้ นไปเคาะประตูบา้ นของคนใน
หมูบ่ า้ น เคาะไปบ้านไหนบ้านไหนทีม่ เี มล็ดผักกาดก็มคี นตาย ทุกบ้านมันต้องมี
ญาติพน่ี อ้ งแล้วต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายกัน ไม่พป่ี ้ าน้าอาก็ป่ ูย่าตายาย ไม่งนั้ ก็
ลูกหลาน ไปบ้านไหนทีม่ เี มล็ดผักกาดก็ถามว่ามีไหม บอกมี แล้วมีคนตายไหม
มี บ้านไหนก็มี เลยเห็นความจริงว่า อ้อ ความตายนี้ไม่ได้อยู่แต่ทล่ี ูกเขาคนเดียว
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คนตายมีอยู่ทกุ แห่งทุกหน เพียงแต่ต่างเวลาเท่านัน้ เอง ก็เลยหายเศร้าโศก หาย
ทุกข์ เพราะยอมรับความจริงได้ ปัญญาไง นี่ปญั ญา ปัญญาเห็นความจริง เห็น
ว่าไม่เทีย่ ง ความอยากให้มนั เทีย่ งก็หายไป เพราะมันเป็ นไปไม่ได้ ความอยากให้
มันเทีย่ ง ความอยากให้มนั ไม่ตายมันทําให้เราทุกข์ พอเห็นว่ามันต้องตายด้วยกัน
ทุกคนมันก็เลยยอมรับความจริง พอยอมรับความจริงมันก็หายทุกข์
หายหรือยัง ยิ้มได้แล้วนี่ ยิ้มได้แสดงว่าหายแล้ว อย่าไปทุกข์กบั มันเลย ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร ความตายนี้ไม่มใี ครห้ามมันได้ ต้องตายด้วยกันทุกคน ถ้าไม่
อยากตายก็อย่ามาเกิด ถ้าไม่อยากเกิดก็ไปบวชชีกนั การบวชชีคอื การหยุดการ
เกิด รูไ้ หม บวชชีบวชพระนี้เป็ นการหยุดการมาเกิด ไม่มาเกิดก็ไม่มวี นั ตาย นี่
บอกทางให้นะ เอาหนังสือซีดไี ปอ่าน จะได้หูตาสว่าง แล้วจะหายทุกข์
ถาม ทีท่ าํ ๆมา ก็มกี ารดัดแปลงสถานทีน่ งั ่ วิธีนงั ่ คือมันต้องแบบทีละนิดทีละหน่อย
รูส้ กึ ทุกคนก็คงเหมือนกัน ถ้านัง่ อย่างนี้แล้วมันไม่ได้เอาไหนเลย แต่น่กี ็รูส้ กึ จะ
เข้าท่าแล้ว หมายถึงว่าเราปรับดูวา่ ถ้านัง่ นัง่ ไปขนาดแป๊ บเดีย๋ ว ถ้านัง่ แบบมี
คุณภาพนะ มีคุณภาพแบบมันเข้าไปลึกมากอะไรอย่างนี้ อย่างนี้ดี แล้วถ้าเผื่อวัน
ไหนถ้านัง่ แล้ว นัง่ อีกแล้วมันก็ยงั ฟุ้งไปโน้นฟุ้งไปนี่ ก็ลุกขึ้นเลย เลิกเลยแล้วไป
ทํา เดินไปเดินมาอะไรอย่างนี้
ตอบ ไปเจริญสติก่อน
ถาม แต่วนั นี้ได้ ได้มากเลยค่ะ จากทีท่ ่านเทศน์เรื่องอินทรีย ์ เรื่องซุปเปอร์วูแมน
(เปลีย่ นนํา้ มัน ๙๑ เป็ น ๙๕) ถือว่าเวลาเรานัง่ นี่ เราก็ตอ้ งมีความเพียรอย่างแรง
กล้าเลย มองไปรอบๆบ้านนี่ มันมีอะไรนุ่มๆ หมอนอิงมันก็นุ่มนะ ของในตูเ้ ย็น
มันก็ แต่วา่ มันก็เน่าไปเพราะเรากินไม่ทนั อะไรอย่างนี้ ก็ออกไปข้างนอก
เหมือนกัน ของดีๆทัง้ นัน้ ทีน้ เี ราก็ตอ้ งหยุด หมายถึงว่า ดูอร่อยนะ ทีน้ ที ท่ี ่าน
อาจารย์บอกว่า มีคนทีแ่ บบว่าทําเกินนะ ทําเกินแบบเห็นอะไรเป็ นอุจจาระหมด
อย่างนัน้ ก็เกินไป แต่วา่ ถ้าเผือ่ เราดูแบบทีห่ ลวงตาบัวแก้ให้ ว่าอย่าไปทําอย่างนัน้
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ให้แก้เป็ นดูให้มนั เป็ นธาตุดนิ นํา้ ลมไฟ
อันนี้แหละมันแก้ปญั หาของโยมเลย
เพราะว่า พอเห็นเค้กสวยๆ ไอติมอร่อยนี่นะ มันหยุดไม่ได้ ขนาดมันเลยเทีย่ ง
แล้วมันยังเอาหน่อยนะ ทีน้ จี ะเปลีย่ นแล้วค่ะ เพราะท่านอาจารย์แนะนํา มันแค่
ดินนํา้ ลมไฟ แล้วก็เดินจากไป อันนี้แบบดีมาก คราวนี้มนั ช่วยพัฒนาการทํา
สมาธิ แล้วก็การเป็ นอยู่ชวั ่ โมงทีเ่ หลืออยู่น้ ี ทีม่ นั ไม่อยู่ในสมาธิ ต้องใช้ปญั ญา
ตอบ ต้องใช้ปญั ญา เวลาเกิดความอยาก ว่ามันไม่เทีย่ ง ว่ามันทุกข์ ว่ามันเป็ นขยะ มัน
เป็ นของน่าเกลียดน่ากลัว ต้องเห็นตอนจบของมัน เราชอบไปเห็นตอนต้นของมัน
ตอนต้นมันก็สวยงาม ดอกไม้เวลามันบานมันสวย เราไม่ดูตอนทีม่ นั เฉาแล้ว ใน
เมือ่ มันเฉาไปเสียเงินซื้อมาทําไม ซื้อมา ๒ วันก็เฉาแล้ว เสียเงินไปเปล่าๆ ซื้อ
แบบพลาสติกดีกว่า ไม่เฉา (อันนัน้ มันหลอกลวงค่ะ) อ้าวมันก็ดนิ นํา้ ลมไฟ
เหมือนกัน
ถาม แต่โยมชอบคิดว่าโชคดีนะคะ ตอนทีก่ ลับมาจากอังกฤษ คือว่าห่วงแม่ ว่าถ้าเผือ่
แม่ตายไปแล้วเราไม่ได้อยู่น่ี มันจะไม่ดี เพราะเรารักแม่มาก ก็ประกาศว่า ฉัน
๖๐ ฉันจะกลับบ้านแล้ว มาดูแม่มงแล้
ั ่ วก็มาหาอาจารย์ทส่ี อนเราได้ แม่ก็งอมลง
ไปทุกวันๆ แล้วก็ไปเยี่ยมแม่ทอ่ี ยู่อกี บ้านหนึ่ง เพราะเรามีแม่ซง่ึ อายุ ๙๔ มัน
เกือบเท่ามันเกือบเหมือนกันเลยนะ ดูหน้าแม่กบั เรา ไหนถ่ายรูปสิ โหใกล้เคียง
อะไรอย่างนี้ จนท่านสิ้น คือไม่คดิ ว่าท่านจะไปเร็วขนาดนัน้ แต่วา่ พีเ่ ตือนมาแล้ว
ท่านก็นอนตายเหมือนคนตายธรรมดา ผอมๆ ก็เท่าลูกแต่วา่ ผอมมาก มีแต่
กระดูก เหมือนคนนอนหลับธรรมดานี่ ก็ไปจับแม่ เย็นเฉียบเลยนะแต่ยงั นุ่มอยู่
เพราะว่า ๓ ทุ่มกับ ๓ โมงเช้ามันแค่ ๑๒ ชัว่ โมง ก็ได้ไปดูแม่ เอาพวงมาลัยไปใส่
มือแม่อะไรอย่างนี้ ก็มคี วามรูส้ กึ ว่า อ๋อ นี้คอื สภาพทีเ่ ราจะเป็ นในวันข้างหน้า
เตรียมตายไว้ แล้วไม่มคี วามรูส้ กึ เสียใจร้องไห้อะไรเลย ดีใจทีแ่ ม่ได้ไปอย่างสงบ
ก็ถอื ว่าโชคดีนะคะ ได้ไปจับศพแม่รอจนกระทัง่ สัปเหร่อเขามา เป็ นการฝึ กให้คดิ
ว่า อ๋อ มันก็ตายทุกคน แม่ของแม่ของแม่เขาก็เป็ นกันทุกคน เป็ นอย่างนี้
ตอบ อนิจจัง วตสังขารา เราจะได้ปลงได้ แล้วก็ไม่ทกุ ข์กบั มัน ไม่กลัว ดี
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ถาม เวลาทีเ่ ราสวดมนต์ ตามองตัวหนังสือ ปากก็จะสวดมนต์ เราตัง้ ใจสวดมนต์แต่ใจ
กลับไม่ได้จดจ่ออยู่กบั การสวดมนต์ เผลอไปคิดเรื่องอื่นเป็ นช่วงๆ ต้องแก้ไข
อย่างไรดีคะ
ตอบ ก็ตอ้ งฝึ กสติอยู่เรื่อยๆ วิธีหนึ่งก็คอื หัดท่องก็ได้ อย่าไปเปิ ดหนังสืออ่าน ท่องมัน
เลย ท่องแล้วก็ทอ่ งมันไปในใจทัง้ วัน แล้วมันก็จะอยู่กบั การสวดมนต์ได้ ถ้าเรา
เปิ ดหนังสือแล้วมาสวด แสดงว่าเราไม่มสี ติจดจํามันเลย พอมาเปิ ดอ่านได้สอง
สามคํามันก็ไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้แทน วิธีหนึ่งทีจ่ ะทําให้เราสวดแบบไม่คดิ อะไร
ก็หดั ท่องเสีย เวลาท่องนี้ตอ้ งมีสติคอยควบคุมใจ ให้อยู่กบั บททีเ่ ราจะท่อง และ
จะต้องจดต้องจํา ฉะนัน้ การหัดสวดมนต์น้ ตี อ้ งสวดแบบไม่ตอ้ งเปิ ดหนังสือ ถ้า
เปิ ดหนังสือนี้มนั ใช้ไม่ได้ มันต้องสวดแบบไม่ตอ้ งเปิ ดหนังสือ เหมือนพุทโธนี้ ถ้า
เราต้องเปิ ดหนังสือท่องพุทโธๆนี้ เดีย๋ วเกิดถ้าไม่มแี สงก็ดูไม่ได้แล้ว ฉะนัน้ ถ้า
อยากจะให้สวดได้ไม่คดิ อะไรก็ท่องมันดีกว่า แล้วก็ท่องไปทัง้ วัน ถ้าไม่มคี วาม
จําเป็ นจะต้องคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ก็ท่องมันไปทัง้ วัน ลืมตาขึ้นมาก็สวดอิตปิ ิ โส อะ
ระหังสัมมา สวากขาโตไป อาบนํา้ ก็อติ ปิ ิ โสฯไป กินข้าวก็อติ ปิ ิ โสฯไป แต่งเนื้อ
แต่งตัวก็อติ ปิ ิ โสฯไป เดินทางไปทํางานก็อติ ปิ ิ โสฯไป สวดไป ไม่ตอ้ งไปสนใจกับ
เรื่องของคนอื่น นอกจากเรื่องทีม่ นั เกี่ยวกับเรา เช่นเดินไปก็ตอ้ งดูทางดูถนน ขับ
รถก็ตอ้ งดูถนนด้วย ไม่ใช่สวดอย่างเดียวนะ
ถาม กรรมฐานนัง่ แล้วช่วยรักษาโรคกรรมเวรได้บา้ งไหมคะ
ตอบ มันก็จะทําให้ให้เราหยุดทํากรรมทําเวรนัน่ เอง เวลานัง่ ใจสงบใจมีความสุขก็ไม่
ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมกัน คนทีส่ ร้างเวรสร้างกรรมก็เพราะว่าใจไม่สงบ ใจหิว
อยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ ก็เลยไปขโมยข้าวของเงินทองของคนอื่น ก็เลยไปสร้างเวร
สร้างกรรม ถ้ามีความสงบมีความสุขมันมีความอิ่ม มันก็ไม่อยากจะได้อะไร มัน
ก็ไม่ตอ้ งไปขโมยเงินใคร ไม่ตอ้ งไปแย่งสามีแย่งภรรยาของคนอื่นเขา
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ถาม ปกติหนู จะตื่นขึ้นมานัง่ สมาธิตอนประมาณเทีย่ งคืน เพราะต้องรอให้ลูกๆหลับ
เมือ่ คืนหลังจากนัง่ สมาธิประมาณตีหนึ่งครึ่ง ก็มานอนต่อขณะนอนก็ยงั บริกรรม
พุทโธต่อ ทุกทีก็จะบริกรรมจนหลับ แต่เมือ่ คืนรูส้ กึ ว่าหลับยากจัง แต่ก็ไม่ได้คดิ
ฟุ้งซ่านอะไรก็บริกรรมไปเรื่อยๆ แต่พอประมาณตี ๔ จะลุกขึ้น ปรากฏว่าร่างกาย
กําลังหลับอยู่ มีความรูส้ กึ ว่าต้องใช้กาํ ลังจิตบังคับ ให้ร่างกายลุกขึ้นพอสมควร
กราบเรียนถามว่า เกิดขึ้นจากอะไรคะแล้วต้องแก้ไขอย่างไรคะ
ตอบ ก็ไม่ตอ้ งแก้ไขอะไร บางทีร่างกายมันเหนื่อย เวลาจะหลับมันไม่หลับ เพราะจิตไม่
หลับ แล้วพอเวลาร่างกายมันหลับมันหลับไม่พอจิตตื่นก่อนร่างกาย มันก็จะลาก
ร่างกายขึ้นมา ร่างกายมันก็ไม่อยากจะลุกตาม บางทีเรารูส้ กึ นอนอิ่มไม่พอใช่ไหม
พอตื่นขึ้นมามันจะรูส้ กึ โซเซไม่อ่มิ ไม่สดชื่นอะไรอย่างนี้ ก็พยายามจัดเวลาให้
ถูกต้อง นอนให้มนั เป็ นเวลา ถ้านอนผิดเวลาเดีย๋ วก็มปี ญั หาได้
ถาม เคยได้ยนิ คนบอกว่า การทําบุญสังฆทานทําบุญผ้าป่ าจะได้บญ
ุ ในอนาคต แต่การ
ทําบุญตักบาตรจะได้บญ
ุ วันพรุ่งนี้เลย จริงหรือไม่ครับ และการทําทานกับสุนขั จร
จัดได้บญ
ุ แบบไหนครับ
ตอบ บุญทีพ่ ดู ถึงนี้เหมือนกันหมด มันได้ผล ๒ รูปแบบ ได้ปจั จุบนั ทันทีเลย พอทํา
ปุ๊ บก็ได้ผลเลย คือมีความสุขใจมีความสบายใจ อันนี้ไม่ว่าจะใส่บาตรจะถวาย
ผ้าป่ าสังฆทาน ปล่อยนกปล่อยปลา เลี้ยงข้าวหมาอะไรอย่างนี้ ทําไปแล้วเราได้
เสียสละ ได้บริจาคเงินทองสมบัตขิ า้ วของของเราให้กบั ผูอ้ ่นื ไป ใจเราจะมี
ความสุขขึ้นมา ทันทีเลย แล้วเงินทองหรือข้าวของทีเ่ ราทํานี้ก็เหมือนกับเราไป
ฝากไว้ในธนาคารบุญ แล้วชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะไปเบิกเอามาใช้ได้
ฉะนัน้ ทําได้เหมือนกัน จะทําในรูปแบบไหนก็ได้ เพียงแต่ให้ใช้ปญั ญาดูความ
จําเป็ นเท่านัน้ เอง ทีไ่ หนเขาขาดแคลนก็ไปทําทีน่ นั ่ ทีม่ นั เต็มมันล้นไปทํามันก็
ไม่ได้ประโยชน์ นอกจากว่าของทีเ่ ราไปทําทีเ่ ขาล้นแล้ว เขาเอาไปทําต่อก็ไม่เป็ นไร
บางทีเราก็ไม่มนใจไปทํ
ั่
าทีท่ ไ่ี ม่มคี นไปทํา
เพราะว่ากลัวว่าเดีย๋ วจะเป็ นพวก
มิจฉาชีพเราก็ไม่กล้าไปทํา เราไปทําทีเ่ รามันใจก็
่ มคี นแย่งกันไปทํากันเยอะ แต่เรา
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ก็คดิ ว่าท่านรับไปแล้วท่านก็จะเอาไปทําให้กบั พวกเราต่ออีกครัง้ หนึ่ง ก็เหมือน
หลวงตาเวลาทีเ่ ราไปทําบุญกับหลวงตา หลวงตาท่านก็ไม่ได้ใช้ วัดป่ าบ้านตาดก็
ไม่ได้ใช้ หลวงตาท่านก็เอาไปสงเคราะห์โลกไปตามความจําเป็ น ทีไ่ หนขาดแคลน
อะไร ยุคแรกๆก็ทาํ โรงพยาบาล รถพยาบาล ซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆ
เพราะมันขาดแคลน มันจําเป็ นต้องมี แล้วต่อมาก็มหี นี้สนิ ไอเอ็มเอฟ ก็มา
ช่วยกันปลดหนี้กนั นี่มนั ก็ตอ้ งทําแบบใช้ปญั ญา ทําด้วยปัญญาว่าของนี้มี
ประโยชน์ จะใช้แบบไหนให้มนั เกิดประโยชน์สูงสุด แต่การให้ของของเรานี้เราได้
บุญแล้วได้ประโยชน์ คนให้ได้ประโยชน์แล้ว เพียงแต่ของทีจ่ ะเอาไปทําประโยชน์
อันนี้มนั จะไปทําตรงไหนก็ตอ้ งใช้ปญั ญา บางทีไม่มปี ญั ญาก็ไปเก็บจนกระทังมั
่ น
เน่าแฟะไปหมดอย่างนี้ ก็ไม่ดี ใช่ไหม อย่างหลวงตาท่านไม่เคยสะสมของเอาไว้
มีอะไรเท่าไหร่เข้ามาแล้วเดีย๋ วก็ระบายออกไป ระบายออกไป ฉะนัน้ ก็ทาํ ไปเท่า
นัน้ เอง เพียงแต่วา่ ให้ดูบา้ งก็ดี ถ้าพระท่านบิณฑบาตไม่มอี าหารก็ใส่บาตรให้ท่าน
จะเป็ นถวายผ้าป่ าอย่างนี้ จีวรท่านมีพอแล้ว แต่ถา้ บิณฑบาตท่านไม่มอี าหารก็ใส่
อาหารให้ แต่ถา้ เดินบิณฑบาตผ้าขาดรุ่งริ่งอย่างนี้ก็ถวายผ้าป่ าไป ถวายผ้าจีวรไป
ให้สงั เกตดูบา้ ง หรือถ้ามีโอกาสก็คุยกับท่านได้ สนทนาปราศรัยได้ ถามได้แต่
ท่านจะตอบหรือไม่ตอบก็อกี เรื่องหนึ่ง เพราะพระบางรูปท่านก็ไม่เคยบอกว่า
ต้องการอะไร ท่านปล่อยให้เราพิจารณาไปตามอัธยาศัย ท่านมักน้อยสันโดษ
ท่านยินดีกบั สิง่ ทีท่ ่านมีอยู่ ถึงแม้ผา้ มันจะขาดมันก็ยงั ใส่ได้ท่านก็ไม่เอา ไม่ขอ
อะไรจากใคร
ถาม ถ้าอยากให้จติ ตกกระแสธรรม ถึงซึง่ พระโสดาบันโดยเร็ว โดยใช้วธิ ีการดูการเกิด
ดับของอายตนะทัง้ ๖ พอจะมีทางเป็ นไปได้หรือไม่ครับ
ตอบ ไม่ได้หรอก มันต้องดูร่างกายดูเวทนา ว่าไม่เที่ยงเป็ นทุกข์ไม่ใช่ตวั เราของเรา
แล้วปล่อยวางร่างกาย ปล่อยวางเวทนาคือความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้ ไม่
ทุกข์กบั มัน ถึงจะบรรลุได้
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ถาม เวลานัง่ สมาธิ มีบางช่วงทีเ่ หมือนกับตกจากทีส่ ูง แต่ไม่ได้หลับนะคะ เกิดจาก
อะไร ควรทําอย่างไรคะ
ตอบ เวลาจิตจะสงบมันก็จะรูส้ กึ เหมือนจะตกหลุมตกบ่อตกเหวไป ก็ให้มสี ติรู ้ สักแต่
ว่ารูไ้ ป อย่าไปคิดปรุงแต่ง อย่าไปมีปฏิกริ ยิ ากับอาการทีม่ นั เกิดขึ้น ให้รูเ้ ฉยๆ
เหมือนกับเราดูลม ก็ดูไป ดูจติ ตกหลุมตกบ่อก็ดูมนั ไป แล้วมันก็จะนิ่งสงบ แล้ว
มันก็จะสบาย
ถาม สวดมนต์และนัง่ สมาธิ เมือ่ ทําเสร็จจําเป็ นต้องแผ่เมตตาไหมครับ
ตอบ เรื่องแผ่เมตตานี้ มันต้องแผ่ตอนทีไ่ ปเจอกัน อยู่คนเดียวไปแผ่ให้ใคร เหมือน
ทําบุญนี้จะทําบุญต้องมีคนรับใช่ไหม การแผ่เมตตาก็ตอ้ งมีคนรับ ไปนัง่ อยู่คน
เดียวแล้วไปแผ่ให้ใคร ทีส่ วดนี้ไม่ได้เป็ นการแผ่เป็ นการเรียนรู ้ เป็ นการสัง่ สอน
เตือนใจว่าเราต้องแผ่นะ เราต้องอะเวราไม่จองเวร เราต้องอัพพะยาปัชฌาไม่
เบียดเบียน เราต้องให้คนอื่นเขาพ้นจากความทุกข์ ปรารถนาดีกบั เขาไม่ให้เขา
ทุกข์ไม่ให้เขาเดือดร้อน เราต้องการให้เขามีความสุข วิธีจะแผ่ก็ตอ้ งเวลาเจอกัน
เจอกันก็ย้ มิ ให้กนั เลย ยิ้มกันนี้ก็แผ่แล้ว พอเขาเห็นเรายิ้มเขาก็มคี วามสุขใช่ไหม
แล้วยิ่งมีขนมมาฝากก็ย่งิ ยิ้มใหญ่ หรือเวลาเขาด่าเรา เราบอกไม่เป็ นไร ถือว่าไม่
จองเวรกัน ยกให้คุณไป คุณอยากจะด่าก็ด่าไป ถือว่าเป็ นการทําบุญทําทานไป
ถ้าด่าแล้วคุณมีความสุขเราก็อนุโมทนาสาธุ อันนี้เรียกว่าไม่จองเวร ไม่อาฆาต
พยาบาทไม่โกรธเกลียดกัน ให้อภัยกัน นี่คอื วิธีการแผ่ ต้องแผ่ตอนทีม่ ี
เหตุการณ์ให้แผ่ การทีอ่ ยู่คนเดียวไม่มเี หตุการณ์อะไรให้แผ่ อันทีส่ วดก็สวด
เพือ่ ให้เรารูว้ า่ ต้องทําอะไรบ้าง บางทีสวดก็ไม่รูค้ วามหมาย สวดไปก็เสียเวลา
เปล่าๆ ฉะนัน้ ถ้าจะแผ่ตอ้ งแผ่ตอนทีเ่ ราพบปะกัน การสวดก็ดจี ะได้เตือนใจเรา
สอนใจเราว่าเราต้องมีคุณสมบัตนิ ้ ใี นใจเรานะ เราต้องไม่จองเวรกับใคร เราต้อง
ไม่เบียดเบียนใคร เราต้องไม่ไปทําร้ายให้เขามีความทุกข์ เราต้องให้เขามีความสุข
มีขนมนมเนยมีอะไรก็แบ่งปันกันไป นี่เรียกว่าแผ่เมตตา
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ถาม จะทําอย่างไรถึงนัง่ สมาธิให้นานๆครับ
ตอบ ก็ตอ้ งมีสติให้มากๆ จะมีสติมากๆก็ตอ้ งเจริญสติทงั้ วัน เช่นต้องพุทโธไปทัง้ วัน
หรือเฝ้ าดูอยู่กบั ร่างกายไป อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่น ให้เฝ้ าดูการเคลือ่ นไหว
การทํางานของร่างกายอยู่ทกุ อิรยิ าบถเลย ผูกใจติดไว้กบั ร่างกาย แล้วเวลานัง่ มัน
ก็จะสงบได้นาน
ถาม เบือ่ ในความเจ็บป่ วยเป็ นทุกข์ไหมคะ
ตอบ ก็ถามมา มันทุกข์หรือเปล่า ความเบือ่ ก็แสดงว่ามันทุกข์แล้ว ก็ถา้ ไม่อยากจะเบือ่
ไม่อยากจะทุกข์ก็อย่ามาเกิด อย่างทีบ่ อกถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็ไปบวชชีบวชพระ
เสีย แล้วจะได้ตดั ความอยากทีเ่ ป็ นเหตุนาํ พาให้มาเกิดกัน
ถาม การทีเ่ ราทําบุญโดยการให้ทาน แต่เราพิจารณาถึงความจําเป็ นและประโยชน์ท่ี
ผูร้ บั จะได้ อย่างนี้ถอื ว่าให้เราได้รบั ทัง้ บุญและกุศลหรือเปล่าครับ
ตอบ ได้ ก็เราได้ปญั ญา รูจ้ กั ใช้การให้แบบให้มนั เกิดประโยชน์ อันนี้ก็เป็ นปัญญาเป็ น
กุศล กุศลแปลว่าฉลาด บุญแปลว่าความสุขใจ ให้แล้วก็มคี วามสุขใจ แล้วยิ่ง
เห็นว่าให้ไปแล้วเกิดประโยชน์แล้วยิ่งมีความสุขมากขึ้น ถ้าให้ไปแล้วมันสงสัยว่า
เขาจะเอาไปใช้ได้หรือเปล่า หรือไปทําแล้วเขาจะเอาไปโยนทิ้งอย่างนี้ มันก็จะทํา
ให้รูส้ กึ ว่าไม่ค่อยมีความสุขใจเท่าไหร่จากการให้ แต่ถา้ จะให้อย่างสุขใจเราก็ตอ้ ง
อย่าไปกังวลกับคนรับ เขาจะเอาไปทําอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเรา เราให้แล้วเราจบ
เราให้เพือ่ เราให้ ผูใ้ ห้เกิดความสบายใจ เราก็พจิ ารณาดีแล้วคิดว่าเขาขาดแคลน
อันนี้ ให้เขาแล้วได้ประโยชน์ ก็ให้เขาไปก็จบกัน อย่าไปตามดูวา่ เขาไปทํานู่นทํานี่
จริงหรือเปล่า เมือ่ เช้านี้หลวงพ่อหยิบของของฉันหรือเปล่า หรือว่าท่านฉันหรือ
เปล่า ท่านเอาของเราไปให้ใครหรือเปล่า ถ้าอย่างนี้จะไม่สบายใจ ให้แล้วถือว่า
เป็ นของท่านแล้ว ท่านจะเอาไปทําบุญต่อก็เรื่องของท่าน ท่านกินคนเดียวไม่ไหว
หรอก ท่านก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นต่อ
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ถาม ถ้ามีหลายๆคนมาทํานาย ผมต้องเป็ นคนดูดวงร่างทรง เพราะมีของติดตัวมา แต่
ผมไม่อยากเป็ นแบบนัน้ ผมบาปไหมครับทีป่ ฏิเสธสิง่ เหล่านี้ และสิง่ เหล่านี้ใช่การ
สะสมบุญบารมี หรือเป็ นการยึดติดในตัววิชา และเป็ นการก้าวก่ายเรื่องกรรมของ
คนอื่นหรือไม่ครับ
และสิง่ สุดท้ายคือมันใช่แนวทางในการปรารถนาดินแดน
สุขาวดี ดัง่ เช่นพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไหม ใช่แนวทางในการปฏิบตั เิ พือ่ ให้
หลุดพ้นไหมครับ
ตอบ ไม่หรอก การทํานายทายทักนี้ก็เป็ นอาชีพเท่านัน้ เอง เมือ่ เป็ นอาชีพถ้าเราไม่รบั
เงินทองมันก็เป็ นการทําบุญไป ทีน้ กี ารทํานายทายทักมันก็ถกู บ้างผิดบ้าง หรือว่า
ถ้าแม่นก็แม่น มันก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้มนั เปลีย่ นแปลงความจริง ความจริงก็ตอ้ ง
แก่เจ็บตายอยู่ดี ฉะนัน้ การทําเรื่องเหล่านี้ ก็เป็ นเพียงแต่บรรเทาความเดือดร้อน
ความไม่สบายใจของคนที่ไม่มที พ่ี ง่ึ ทีย่ งั ไม่ยอมมองความจริงกัน ก็เราไปหาหมอ
ดูให้ไปพูดอะไร
ดีไม่ดเี ดีย๋ วหมอเกิดไปพูดสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ใจก็จะทุกข์มากขึ้นไป
เปล่าๆ และมันไม่ใช่เป็ นทางฝึ กการดับทุกข์ การดับทุกข์น้ ตี อ้ งสอนความจริง
ใครมาหาก็ตอ้ งบอกคุณต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตายนะ อย่างนี้ของจริง ก็จะได้ไป
เตรียมตัวเตรียมใจ สอนใจให้ยอมรับกับความแก่ความเจ็บความตาย แล้วเขาก็
จะได้ไม่ทกุ ข์กบั มัน ถ้าไม่ทาํ มันก็ไม่บาปหรอก ทีน้ มี นั อาจจะเป็ นนิสยั ของเรา
หรือเป็ นวาสนาของเรา ทีอ่ าจจะมีตาทิพย์หูทพิ ย์ ทีอ่ าจจะเห็นเหตุการณ์อะไร
บางอย่าง ทีค่ นธรรมดามองไม่เห็นก็ได้ อันนี้มนั ก็อาจจะเป็ นเรื่องของอดีตชาติท่ี
เราได้สะสมมา เรียกว่าอภิญญาต่างๆ ก็มหี ลายแบบหลายชนิด คนบางคนก็มี
บางอย่าง บางคนก็ไม่มี อย่างหลวงปู่มนนี
ั ่ ่ท่านก็อ่านใจของคนอื่นได้ ท่านก็
ติดต่อกับเทวดาได้ อันนี้ก็เป็ นเรื่องความรูพ้ เิ ศษ แต่มนั ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการ
ไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้หลุดพ้น เพราะความรูพ้ เิ ศษเหล่านี้ไม่สามารถมาดับกิเลสได้ ดี
ไม่ดถี า้ ไม่มปี ญั ญาก็จะกลายเป็ นเครื่องมือของกิเลสไป เช่นเอาไปเป็ นอาชีพไป
เป็ นหมอดู แทนทีจ่ ะไปบวชไปปฏิบตั ธิ รรมก็เลย ทําอาชีพนี้ดกี ว่า มานัง่ ทํานาย
ทายทักเขาแล้วก็ได้เงินได้ทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ก็เลยไม่ตอ้ งไปบวช ถ้าไปบวช
ก็จะได้ปฏิบตั ิ ได้เจริญศีลสมาธิปญั ญา ทีจ่ ะมาฆ่ากิเลสตัณหาทีเ่ ป็ นต้นเหตุ ทีท่ าํ
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ให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกัน ฉะนัน้ วิธีทถ่ี กู ต้องทีส่ ุดก็วธิ ีทพ่ี ระพุทธเจ้าทรง
ปฏิบตั ิ และนํามาสัง่ สอนนัน่ แหละ อย่าไปสนใจกับวิธีอ่นื เลย ถ้าเราอยู่ทางอื่นก็
รีบเข้ามาทางนี้เถิด เข้ามาทางแห่งศีลสมาธิปญั ญานี้ เป็ นทางทีจ่ ะนําเราไปสู่การ
หลุดพ้นจากความทุกข์ จากการเวียนว่ายตายเกิด ทางทีจ่ ะนําไปสู่ความสุขที่
แท้จริงอย่างถาวร
ถาม พระนัง่ คอยบิณฑบาตผิดไหมครับ
ตอบ ธรรมเนียมของพระบิณฑบาต พระเดินไปเรื่อยๆ เดินไปเพือ่ เปิ ดตัวให้รูว้ า่
ข้าพเจ้ามาขอรับของๆท่านแล้ว แต่จะไม่เคาะประตูเรียก จะไม่ยนื สร้างความ
รําคาญใจให้กบั ใคร บางคนไม่ยอมใส่ ก็จะนัง่ รออย่างนี้ ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ถกู
ถาม ในขณะทีย่ งั ไม่ค่อยไม่ได้ประสานะคะ ลูกสังเกตใจของตัวเราว่า เวลาทีเ่ ราฟังสด
จากปากครูบาอาจารย์น่ี รสชาติมนั จะต่างกันกับเวลาเราฟังจากเทป
ตอบ เพราะบรรยากาศมันไม่เหมือนกัน บรรยากาศความรูส้ กึ มันรูว้ า่ ตอนนี้มคี นพูด
กับเราโดยตรง กับเวลาเราฟังเทปนี้เหมือนกับว่ามันแค่เป็ นแค่เสียงเท่านัน้ เอง
ความตอบสนองต่อกันและกันมันก็ไม่เหมือนกัน
ถาม อันนัน้ มาจากกําลังของจิตของผูแ้ สดง
ตอบ เป็ นความรูส้ กึ ของผูฟ้ งั มากกว่า อุปาทานของผูฟ้ งั แต่ธรรมก็ธรรมอันเดียวกัน
เสียงก็เสียงคนเดียวกัน แต่เป็ นเสียงสดกับเสียงแห้งเท่านัน้ ถ้าเราฟังทีต่ วั เสียง
จริงๆมันก็ได้ผลเหมือนกัน เพราะมันก็เป็ นเรื่องเดียวกัน (โยม : สดมันมี
ชีวติ ชีวามากกว่าค่ะ) มันดิ้นได้มงั ่ เวลาฟังสดกับหลวงตานี้กลัวอย่างเดียว กลัว
จะเด้งเข้ามาหา เดีย๋ วพูดไปพูดมา ใส่เราขึ้นมา แต่ถา้ ฟังเทปนี้รูว้ า่ ไม่มอี ะไร (โยม
: มันจะใจจดใจจ่อมากกว่าค่ะ) ใช่ ความตัง้ ใจจะมีมากกว่า (โยม : เพราะกลัว
เดีย๋ วท่านอาจารย์มองมา)
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