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พุทโธเป็นทีพ่ึง่สูงสุด 

หลวงพอ่วิรยิงัค ์สิรนฺิธโร 

บรกิรรมพทุโธคาํหนึง่นัน้ถือวา่มีอานิสงสม์ากมาย เรา

บรกิรรมไปหลายครัง้ นบัครัง้ไม่ถว้น อานิสงสนี์ก็้เพิ่มพนูยิ่งขึน้ 

องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงตรสัไวใ้นมหาสมยัสตูรวา่ 

พุทธฺ ํสรณ ํคตาเส 

น เต คมิสสฺนฺต ิอปายภมู ึ

ปหาย มานุส ํเทห ํ

เทวกาย ํปริปูเรสสฺนฺต ิ

แปลเป็นใจความวา่เม่ือบคุคลผูใ้ดมาถึงพระพทุธเจา้เป็นท่ี

พึ่งโดยการบรกิรรมพทุโธ บคุคลผูน้ัน้ละจากอตัภาพนีแ้ลว้ก็จะ

ไดไ้ปเป็นอตัภาพเทวดา ขอ้นีเ้ป็นความจรงิท่ีวา่เราพากนั

บรกิรรมพทุโธนีเ้พ่ืออะไร ก็เพ่ือขอ้ท่ี ๑ อานิสงส ์ขอ้ท่ี ๒ เพ่ือทาํ

จิตของตนใหส้งบ  

ความสงบของจิตนัน้ถือวา่เป็นอานิสงสอ์นัยิ่งใหญ่ ดงัท่ีองค์

สมเด็จพระผูมี้พระภาคตรสัวา่ นตถฺ ิสนฺต ิปร ํสุข ํสขุอ่ืนเสมอ
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ดว้ยความสงบไม่มี เราจะไปแสวงหาความสขุอ่ืนนัน้ สูค้วามสขุ

ท่ีเกิดขึน้จากเวลาท่ีจิตมนัรวม เวลาจิตมนัสงบ ไม่ได ้เพราะวา่

ความสขุท่ีเกิดมาจากจิตนัน้เป็นความสขุท่ีเรยีกวา่ นิรามิสสุข 

เป็นความสขุท่ีปราศจากอามสิทัง้ปวง ผูท่ี้บาํเพ็ญสมาธิเทา่นัน้ท่ี

จะพากนัไดร้บัรสพระสทัธรรมนี ้ 

นอกเหนือจากผูท่ี้ทาํสมาธิแลว้ จะไม่มีใครไดร้บัรสพระ

สทัธรรมอย่างนีเ้ป็นอนัขาด เพราะอะไร เพราะวา่แมว้า่คนนัน้จะ

ทาํบญุทานการกศุล บรจิาคทานอยา่งใดอย่างหนึ่ง รกัษาศีลไป

ตามปกติ เขาก็คิดเอาวา่ไดบ้ญุ บญุก็เกิดขึน้แก่เขาไปตามภาวะ 

แตว่า่เขาจะมาไดร้บัความสขุเหมือนกนักบับคุคลผูท่ี้ทาํสมาธิ

นัน้ย่อมไม่ได ้บคุคลผูท้าํสมาธินอกจากวา่จะไดอ้านิสงสแ์ลว้ 

ความสขุก็เกิดขึน้แก่บคุคลผูน้ัน้อยา่งท่ีหานบัประมาณมไิด ้ 

จิตใจของคนเรานัน้มนัอยู่ไม่เป็นสขุ ท่านจงึเปรยีบ

เหมือนกนักบัลิง ลิงนัน้แมม้นัจะนั่งอยูเ่ฉยๆ คิว้มนัก็กระดก มนั

จะอยู่เฉยไปไม่ได ้จิตของคนเราก็เป็นเชน่เดียวกนักบัลิง อยู่เฉย

ไม่ได ้นกึโนน่นกึน่ี เพราะฉะนัน้แทนท่ีเราจะไปนกึสารพดั
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สารพนั เราก็มานกึซะแตท่ี่พทุโธ ใจของเราก็จะเกิดเรยีกวา่เกิด

คณุธรรม หรอืเรยีกวา่เกิดอมฤตธรรม คาํวา่อมฤต แปลวา่ส่ิง

ไม่ตาย คือส่ิงท่ีไม่สญูเสียและไม่สญูสลาย  

ทกุส่ิงทกุอย่างถา้หากวา่เราจะลองคิดด ูแมก้ระทั่งรา่งกาย

ของเราตลอดจนกระทั่งสรรพส่ิงตา่งๆท่ีเรามีอยู่ เกิดขึน้ใน

เบือ้งตน้ คร ํ่าครา่ในเบือ้งกลาง สลายตวัไปในท่ีสดุทัง้สิน้ อนันัน้

เรยีกวา่สญูเสีย ทกุอย่างอยูใ่นขัน้ท่ีวา่สญูเสีย เวลารบัประทาน

อาหารก็ดอูาหารก็ตบแตง่มาก็สวยอยู ่รบัประทานไปก็อรอ่ยอยู่ 

แตใ่นท่ีสดุก็สญูเสีย กลายเป็นส่ิงท่ีปฏิกลูไปอย่างนีเ้ป็นตน้ แต่

สว่นการท่ีมีจติใจท่ีสงบ มีจติใจท่ีมีความปรกติแห่งความสงบ

นัน้ มิไดส้ญูเสียไปเช่นเดียวกนักบัส่ิงท่ีเรามองเหน็ดว้ยตา  

ความท่ีเรามีจติท่ีเรยีกวา่คณุธรรมท่ีเกิดขึน้จากสมาธิ อนัท่ี

เรยีกวา่จิตรวมจิตสงบนัน้ จะตอ้งฝังสนิทติดอยู่ในใจของเรา

ตลอด เม่ือเราจะตายไปจากชาตินีไ้ปถงึชาติตอ่ไป หรอืจะไปถึง

ไหนก็ตาม สมาธิท่ีเราไดก้ระทาํลงไปนัน้ ยอ่มจะตอ้งฝังสนิทติด

อยู่ในใจของเราอยู่ตลอด ไมว่า่เราจะทาํนอ้ย ไม่วา่เราจะทาํมาก 
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ส่ิงนัน้ก็จะตอ้งกลบัคืนมาสูภ่าวะ คือกลบัคืนมาฝังสนิทอยู่ท่ีจิต

ของเราน่ี เพิ่มพนูไปทกุกาลและเวลา เม่ือก่อนเราทาํไดแ้คร่อ้ย 

เด๋ียวนีเ้ราทาํพนั ตอ่มาทาํพนัก็กลายเป็นหม่ืน ส่ิงเหลา่นัน้ก็จะ

ไม่กลบัมาเป็นพนัเป็นรอ้ยอีก มนัก็จะเพิ่มตวัเคา้เรยีกวา่เพิ่มพนู  

เพราะฉะนัน้คาํวา่ท่ีวา่บญุก็ดี วาสนาก็ดี บารมีก็ดี ส่ิง

เหลา่นีเ้กิดจากอมฤตธรรมทัง้นัน้ เคา้เรยีกวา่ธรรมท่ีไมต่าย 

จะตอ้งเพิ่มคือจากนี ้เราทาํมาก่ีปี ๙ ปี ๑๐ ปี หรอืกวา่นัน้ ส่ิง

เหลา่นัน้ก็ฝังสนิทติดอยูท่ี่ใจของบคุคลผูน้ัน้ตลอดไป แลว้ก็ไม่ใช่

วา่ฝังสนิทติดอยู่เฉยๆ ยงัคณุประโยชนใ์หแ้ก่บคุคลผูน้ัน้ เหลือท่ี

จะนบั เหลือท่ีจะประมาณ  

ในครัง้ท่ีอาตมาเคยไดร้บัผลประโยชนจ์ากสมาธิเป็นครัง้

แรก โดยท่ียงัไม่ไดห้ดันั่งสมาธิเลย เพียงแตว่า่นกึวา่ “เราไม่มา

อีกแลว้ ไม่มาอีกแลว้” ไม่ไดน้ั่งสมาธิดว้ย นั่งเฉยๆอยู่ในศาลา

แห่งนงึ เพราะเจ็บปวดเม่ือย ไม่เคยไดร้บัความทกุขท์รมานมาก

ขนาดนี ้ในสมยัเป็นเด็ก แตว่า่ในขณะนัน้สมาธิเกิดขึน้มาอย่างท่ี

น่าอศัจรรย ์จติก็ไดร้วมลงไป ปรากฏวา่มีความเยือกเยน็สบาย
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มหาศาลเกิดขึน้ อนันัน้เองท่ีวา่เป็นเริม่แรกท่ีจะทาํใหอ้าตมาได้

พยายามทาํเพ่ือท่ีจะใหเ้กิดความสขุอยา่งนัน้ตลอดมาอีก  

อนัท่ีเป็นเชน่นัน้ อาตมาก็เขา้ใจวา่อนัความท่ีเป็นสมาธิ

ขึน้มาไดน้ัน้คืออดีต เราเคยทาํมาแลว้ ชาติใดเรารูไ้ม่ได ้เม่ือ

มาถงึปัจจบุนัแลว้ส่ิงนัน้มนัไดส้ง่ผลมาให ้จนกระทั่งบงัเกิดขึน้

ความเช่ือความเล่ือมใสในศาสนา สามารถท่ีจะปฏิบติัจนกระทั่ง

มนัเกิดผลขึน้มาแก่ตนของตน ดงันัน้จงึกลา้พดูไดว้า่ สามารถได้

พดูอย่างเต็มคาํวา่ ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมตา่งๆนัน้ไม่ตอ้งไปพากนัพะ

วา้กงัวล คือไม่กงัวลวา่เราจะไดธ้รรมะแคไ่หน เราอาจจะคิดวา่ 

“เอ๊ะ ทาํเกือบลม้เกือบตาย ไม่เห็นมนัไดต้รงไหน” อย่าไดไ้ปคิด

อย่างนัน้เป็นอนัขาด ส่ิงท่ีไดน้ัน้เราไม่รูต้วั  

เหมือนกนักบัเราท่ีเราโตขึน้มาน่ี ตัง้แตก่่อนเราเป็นเด็ก อา้ว 

เด๋ียวนีเ้ราเป็นหนุม่มาไดย้งัไง เป็นสาวมาไดย้งัไง อา้ว เด๋ียวนี ้

เราเป็นผูใ้หญ่ขึน้มาไดย้งัไง อา้ว เด๋ียวนีเ้ราแก่ขึน้มาไดย้งัไง เรา

ไม่ไดรู้ห้รอกวา่มนัจะยืดตวัขึน้มาวนัละเทา่ไหร ่ก่ีเซน็ต ์ก่ีนิว้ 

เหมือนกนักบัเราปลกูตน้ไม ้การปลกูตน้ไมน้ัน้ เราจะไปนั่งดู
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ตน้ไมนี้ว้า่วนันงึมนัจะขึน้ก่ีมิล ก่ีเซน็ต ์ก่ีนิว้ เราไปดเูทา่ไหรก็่ไม่

เห็น แตว่า่ถา้นานๆเราไปดทีู มนัก็ขึน้ศอกขึน้แขน ฉนัใดก็ดี 

สมาธิท่ีเรามีอยู่นัน้ และท่ีเราพากนัฝึกฝนและกระทาํนัน้ มนั

จะตอ้งสะสมไปในตวัของมนัเองเสรจ็ เม่ือมนัสะสมไปสะสมไป 

ในท่ีสดุมนัก็แก่กลา้ขึน้ มนัก็มากขึน้ตามลาํดบั มากขึน้โดยท่ีเรา

ไม่รูต้วั  

เพราะฉะนัน้เราจงึไม่ตอ้ง คือไม่ตอ้งมีความวิตกและกงัวล 

เพราะการทาํสมาธินั่นทา่นหา้ม ไมใ่หเ้กิดความวิตกและกงัวล 

วา่เราจะไดห้รอืไม่ได ้ดีหรอืไม่ดี เรยีกวา่วางเป็นอุเบกขา เม่ือ

วางเป็นอเุบกขาแลว้ ความเคล่ือนไหวหรอืความเป็นไปตา่งๆนัน้ 

มนัจะเป็นไปตามภาวะท่ีถกูตอ้ง เพราะวา่ธรรมะก็เรยีกวา่

ธรรมะอยู่แลว้ ธรรมะก็คือความเท่ียงตรง  

ความเท่ียงตรงก็คือวา่ไม่มีเบนไปทางโนน้ทางนี ้เหมือนกนั

กบัคนท่ีคดในขอ้งอในกระดกู บางคนนัน้นะ่จิตไปอย่างนงึ ใจไป

อย่างนงึ กายไปอย่างนงึ ปากไปอีกอย่างนงึ ไออ้ย่างนัน้มนัก็

เป็นธรรมชาติมนษุย ์แตว่า่ใจของเราท่ีเราพากนัฝึกฝนและพา
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กนัทาํนัน้ ก็เรยีกวา่ธรรมะเท่ียงตรง ไม่ไดเ้ป็นเชน่นัน้ ไมไ่ดป้าก

อย่างหนึง่ ใจอย่างหนึง่ ย่อมจะตอ้งปรกติ เป็นไปตามปรกติ เม่ือ

เราทาํขึน้มาเทา่ไร ก็จะตอ้งปรากฏผลขึน้มาเทา่นัน้ แลว้ก็ยงัอยู่

ในจิตอยู่อย่างนัน้ แลว้ก็เพิ่มพนูขึน้ไปอยา่งนัน้ ตอ่เน่ืองไปอย่าง

นัน้ น่ีคือลกัษณะของการบาํเพ็ญ  

เม่ือบาํเพ็ญมากเขา้อยา่งไร นั่นก็สดุแลว้แตผู่ท่ี้มีศรทัธา 

ความศรัทธาท่ีจะเกิดขึน้มานัน้ อยูท่ี่แตล่ะบคุคล เม่ือแตล่ะ

บคุคลนัน้มีศรทัธา ศรทัธาก็จะตอ้งเป็นผูช้กัจงูชกันาํ ศรทัธานัน้

หมายความวา่ความเช่ือถือ ความเคารพ ความนบัถือ ความมี

ความคิดท่ีวา่ มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะใหเ้กิดขึน้ใน

ส่ิงนัน้ เรยีกวา่ศรทัธา เม่ือศรทัธาเกิดขึน้มาน่ี ไม่วา่จะอยู่ไกลก็

ตาม อยู่ใกลก็้ตาม เราจะตอ้งเดินทางไปใหไ้ด ้คือเดินทางไปถงึ

ใหไ้ด ้เพราะศรทัธามีแลว้ใครจะขวางกัน้ไม่ได ้คนเราน่ีถา้ลงมี

ศรทัธาแลว้ไมมี่อะไรขวางกัน้ได ้ศรทัธานีจ้งึเป็นพลงัมหาศาล 

เรยีกวา่ศรทัธานีเ้ป็นศรทัธาพละ กาํลงัแหง่ศรทัธาน่ีเหลือจะนบั 

เหลือประมาณ  
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เพราะฉะนัน้การท่ีไดม้าบาํเพ็ญกศุลหรอืจาํศีลภาวนานั่ง

สมาธิกนันี ้ก็เพราะเหตท่ีุวา่ศรทัธานัน้เป็นตวัตัง้ชกัจงูใหเ้รามา

วา่ เราจะตอ้งมาท่ีนัน้ เราจะตอ้งนั่งสมาธิอยู่นั่น เราจะตอ้งทาํท่ี

นัน้อยา่งนีเ้ป็นตน้ แลว้เราก็มาทาํจรงิๆดว้ย หมายความวา่เราก็

จะตอ้งไม่ยอมท่ีจะเสียเวลา เพราะอาศยัศรทัธาเป็นตวัตัง้ เม่ือ

เป็นเชน่นัน้จะยากลาํบากแคไ่หนนัน้ ไม่มีปัญหา จะตอ้งเดินทาง

มาพบความจรงินัน้ใหไ้ด ้นั่นคือศรทัธา  

และนอกเหนือจากนัน้เม่ือเรามาก็จะตอ้งมาพบส่ิงหนึ่ง ท่ี

เราจะตอ้งตอ่สู ้ส่ิงนัน้คือมาร มารนัน้มีเยอะ พระพทุธเจา้ตรสั

วา่ขนัธมาร กิเลสมาร เทวบุตรมาร มารนัน้ไม่ไดอ้ยู่ท่ีอ่ืนไกล 

อยู่ท่ีแตล่ะบคุคล อยู่ในตวัแตล่ะบคุคล ตา่งคนตา่งมีมารดว้ยกนั

ทัง้นัน้ เราไม่ตอ้งไปโทษคนอ่ืน ตวัเราน่ีแหละท่ีเป็นมารแก่ตวั

ของเราเอง เพราะอะไร เพราะวา่เม่ือเราเจบ็เราปวดเราเม่ือยเรา

เหน่ือยเราหิว เราก็ไม่ทาํซะแลว้สมาธิ เราก็ไม่พยายามท่ีจะ

รกัษาศีลซะแลว้เม่ือเหน็ความลาํบาก นั่นคือมาร พวกมาร

เหลา่นีเ้ยอะ  
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แมก้ระทั่งเวลาจิตสงบลงไปแลว้ มารมนัก็ยงัตาม ตามไป

จนกระทั่งถึงไหนถงึกนั เพราะฉะนัน้ในการท่ีเราจะแกไ้ขตวัมาร

นีไ้ดน้ัน้ อยูท่ี่ความเอาจรงิ อยู่ท่ีขนัตคิวามอดทน วิริยะความ

พากเพยีร อุตสาหะความบากบ่ัน ท่ีเราจะตอ้งตอ่สูใ้หช้นะ 

อย่างท่ีเรานีเ้คยชนะมาแลว้ ท่านทัง้หลายเคยชนะมาแลว้ นั่น

คือชนะเป็นขัน้เป็นตอน ขัน้ตอนแห่งความชนะนัน้มนัมีหลาย

ขัน้ตอน  

จากบา้นเราก็จะมาวดั ถา้หากวา่เราไม่ชนะ เรามาไม่ได ้พอ

เราชนะ เราก็มาได ้น่ีเรยีกวา่ขัน้ตอนหนึง่ เม่ือมาถงึวดัแลว้ก็

อยากกลบับา้น เราก็ชนะอีก แลว้เราก็อยู ่อยู่แลว้ทีนีเ้ราก็จะตอ้ง

รกัษาศีล เราก็คิดวา่รกัษาศีลก็มากแลว้ เอาไวว้นัพระอ่ืนเถอะ 

ถอยซะก่อนวนัพระนี ้อา้ว มารผจญ แตที่นีเ้ราไมเ่ช่ือ เราก็จาํศีล

ตอ่ไป ก็เรยีกวา่ชนะมาอีกขัน้หนึ่ง เม่ือผ่านการจาํศีลมาแลว้ก็

มาถงึการฟังเทศน ์เม่ือมาถงึการฟังเทศนก็์คิดวา่เม่ือไรก็เทศน์

อย่างนี ้เม่ือไรก็เทศนอ์ย่างนี ้ในท่ีสดุฉนัก็ไม่อยากฟังอีกหละ หนี

ไปดีกวา่ นอนดีกวา่ หลีกเล่ียงซะดีกวา่ แตที่นีเ้ม่ือมนัคิดอย่าง
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นัน้เราก็ไม่ไดท้าํตาม เราก็นั่งฟังเทศนต์อ่ไปจนกระทั่งไดฟั้ง

เทศนห์นึง่จบสองจบ ก่ีกณัฑ์ๆ  นบักณัฑม์ากนัไม่ถว้น อนันีเ้ราก็

ชนะมาอีกขัน้ตอนหนึ่ง  

และตอ่ไปเราก็จะตอ้งนั่งสมาธิ เราก็คิดวา่นอนดีกวา่ เพราะ

นั่งมนัเจ็บโนน่เจ็บน่ี นอนมนัสบาย ก็เลยนอน นั่นแพ ้แตพ่อเรา

มาคิดวา่ เอ๊ะ นั่งสมาธิ มนัอยากจะใหเ้รานอน มนัอยากจะให้

เราเลิก มนัจะอยากจะใหเ้ราไม่อยากทาํ เราก็ฝืน นอนเราก็ไม่

นอน เราก็นั่ง มนัอยากจะใหเ้ลิก เราก็ไมย่อม ในท่ีสดุเราก็ชนะ

มนัอีกขัน้ตอนหนึง่ น่ีเรยีกวา่ครัง้ท่ีหนึ่ง ตอ่ไปครัง้ท่ีสอง เราทาํ

แลว้เราก็คิดวา่ "เราก็ทาํมาตัง้เยอะแลว้ เราอยา่ทาํเลย เราทาํมา

เน่ียมาก่ีปีแลว้น่ี หา้ปี เจ็ดปี สิบปี โอย้ ตัง้เยอะแยะ พอแลว้" นั่น

ก็เรยีกวา่ ถา้หากวา่พอจรงิๆก็เรยีกวา่แพ ้แตว่า่เราไมพ่อ เราก็

ตัง้ใจทาํมนัตอ่ไปอีกอย่างนี ้ก็เรยีกวา่ชนะ ก็เรยีกวา่ชนะมารไป

อีกตามขัน้ตอน  

เม่ือเป็นอยา่งนีเ้ราก็ตอ้งสูก้นัไปเรื่อยน่ะ จนกวา่ชีวิตจะหา

ไม่ เราก็สูก้บัมารกนัไปอยา่งนี ้แลว้การสูน้ัน้ผลออกมายงัไง มนั
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ก็เหมือนกนัท่ีเขาไปตอ่สูอ้ะไรตา่งๆอย่างนี ้แลว้ผลออกมาไง 

ออกมาแพ ้ใชไ้ม่ได ้ออกมาชนะ ใชไ้ด ้อยา่งนี ้เพราะฉะนัน้อยา่ง

ท่ีเราพากนัมาบาํเพ็ญทกุวนัพระก็ดี อะไรก็ดี ทกุวนัก็ดี อนันัน้

ลว้นแลว้แตว่า่ เราอยู่ในฐานะชยัชนะแลว้ผลท่ีออกมาเป็นเงนิ

เป็นทองเป็นขา้วเป็นของ น่ีหมายความวา่สาํเรจ็ คา้ขายสาํเรจ็ 

ทาํนาสาํเรจ็ ทาํราชการสาํเรจ็ นั่นเรยีกวา่ชยัชนะ เขาได้

เงินเดือนตอบแทน และเขาก็ไดก้าํไรตอบแทน แลว้เขาก็ได้

ผลิตภณัฑอ์าหารตอบแทนอย่างนี ้นั่นคือผลตอบแทนของการ

ชนะ  

สาํหรบัท่ีเราพากนัทาํกนัสมาธิ ผลการตอบแทนคือ

อริยทรัพย ์หรอืเรยีกวา่คณุธรรม หรอืเรยีกวา่อมฤตธรรม อนันี ้

เป็นส่ิงท่ีตอบแทนเรา ถงึแมว้า่จะเป็นนามธรรม เรามองไม่คอ่ย

เห็นเทา่ไร แตว่า่มนัก็มีความรูส้กึ ความรูส้กึท่ีมีอยู่ในใจของเราน่ี 

อนันัน้แหละ แสดงใหเ้ห็นถงึวา่เราไดผ้ล  

อนัคนเรานัน้ไม่ใช่วา่เราจะไปมีความสขุเพราะวตัถนุัน้วตัถุ

นีก็้หาไม่ ความสขุท่ีเกิดขึน้จากใจ อย่างคนไดเ้งินมาเยอะๆก็มี
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ความสขุ ไม่ใช่สขุอยู่ท่ีเงนิ แตว่า่สขุอยู่ท่ีใจ บางคนไดส่ิ้งท่ีสม

ความปรารถนามา มีความสขุก็ไม่ใช่สขุท่ีเราไปเจอส่ิงท่ี

ปรารถนา แตว่า่สขุอยูท่ี่ใจ เราไดบ้า้นหลงัหนึง่ ไม่เคยไดแ้ตม่นัก็

มีความสขุ ความสขุมนัก็ไม่ไดอ้ยู่ท่ีบา้น แตค่วามสขุมนัก็อยู่ท่ีใจ 

ลงผลท่ีสดุ ถา้หากวา่ใจมนัออกจากรา่งไปแลว้ เอาอะไรมาเป็น

ความสขุ มนัก็ไม่มี เรามีบา้น นอนตายแลว้จะมีประโยชนอ์ะไร 

เรามีเงนิกองทว่มเป็นรอ้ยลา้นพนัลา้น แตเ่ราตายซะแลว้ จะมี

ประโยชนอ์ะไร เราไดข้า้วไดข้องตา่งๆมาเยอะแยะ แตเ่ราก็ตาย

ซะแลว้ มนัจะไดป้ระโยชนอ์ะไร รา่งกายท่ีใจออกจากรา่งไปแลว้

นัน้ มนัไมมี่ความรูส้กึ ตาก็ไม่เหน็ หก็ูไม่ไดย้ิน รา่งกายก็ไม่รู ้

สมัผสัอะไรทัง้สิน้ นั่นหมายความวา่ตายแลว้ คือใจออกไปซะ

แลว้  

ทีนีเ้ม่ือใจยงัอยู่ ใจมนัยงัไมท่นัออกไปจากรา่ง เม่ือเราจะ

ไดร้บัผลอนัใดนัน้ ผลอนันัน้เกิดขึน้จากความสบายใจ เกิดขึน้

จากใจ อย่างความเป็นทกุขเ์ดือดรอ้น เงนิไม่มี ไม่พอใช ้บา้นไม่

มี ไม่มีท่ีอยู่อาศยั เกิดความเป็นทกุข ์เป็นหนีเ้ป็นสิน เกิดความ
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เป็นทกุข ์ผูท่ี้เรารกัเราชอบใจเกิดตายไป เกิดความเป็นทกุข ์

ทกุขก็์ทกุขท่ี์ไหนหละ มนัไมไ่ดท้กุขท่ี์คนตาย มนัไม่ไดท้กุขท่ี์ไม่มี

เงิน มนัไม่ไดท้กุขท่ี์มนัเป็นหนี ้แตว่า่มนัทกุขอ์ย่◌ูท่ีใจ ใจเป็น

ผูร้บัทกุข ์กินไม่ไดน้อนไม่หลบั เดือดรอ้นอะไรตา่งๆนัน้ เกิดขึน้

จากใจ  

เพราะฉะนัน้เวลาท่ีเราจะเสวยสขุจากการบาํเพ็ญสมาธิ

กรรมฐานภาวนา มนัก็มีความสขุอยู่ทางใจ แลว้จะเอายงัไง มนั

ก็มีอยู่แคนี่ ้ถึงยงัไงก็ตามมนัก็มีอยู่แคนี่ ้อยา่งคนท่ีวา่แตก่อ่นได้

เงินแสนก็สขุ ตอ่มาไดเ้งินลา้นก็สขุ ตอ่มาไดเ้งินรอ้ยลา้นก็สขุ 

อนัความสขุเหลา่นัน้มนัก็มีอยู่แคท่ี่ใจเทา่นัน้หละ ใจมนัมี

ความสขุ เม่ือเราทาํสมาธิเกิดขึน้ เราไดส้มาธิ เรามีสมาธิ 

ความสขุก็เกิดท่ีใจ มนัก็อยูก่นั ก็เหมือนกนั ความสขุอนันีเ้ป็นท่ี

เราตอ้งการแตเ่ราก็ไดจ้ากการทาํสมาธิ อยา่งนีอ้นัมนัเป็น

ความสขุ เม่ือเป็นความสขุอย่างนีเ้ราก็ถือวา่ถกูตอ้งแลว้ แมเ้รา

จะเหน็ดเหน่ือยเพียงใด เราไดอ้ย่างนีก็้ถกูตอ้งแลว้  
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ถา้เราจะเปรยีบเทียบกบัท่ีเราพากนัสรา้งสรรคฐ์านะสมบติั 

ท่ีเราพยายามกระทาํมนัขึน้ เราไดใ้ชร้า่งกายและจิตใจนีไ้ปอย่าง

มหนัตอ์นนัต ์บางคนอย่างนีท้าํจนกระทั่งไม่รูก้ลางวนักลางคืน 

ทาํงานเหน็ดเหน่ือย อาบเหง่ือตา่งนํา้ สารพดัท่ีทาํขึน้ อนันัน้ก็

หมายความวา่ใชค้วามพยายามท่ีจะกระทาํขึน้ ในท่ีสดุตอ้งการ

อะไร ก็ตอ้งการความสขุท่ีใจนั่นเองแหละ แมว้า่จะเหน็ดเหน่ือย

แคไ่หนแตค่วามสขุท่ีมีอยู่ในใจ ดว้ยเหตนีุก้ารปฏิบติัทัง้หลาย

แหล ่เราจงึมีความมั่นใจในตนของตนเองและเป็นผูท่ี้เขา้ใจแลว้

วา่ อนัการกระทาํเช่นนีน้ัน้ก็คือการทาํความสขุอนัท่ีเรยีกวา่

ถกูตอ้งท่ีสดุ  

ความถกูตอ้งนัน้เราหาไดย้าก เราจะไปหาความถกูตอ้งท่ี

ไหน มนัก็หาไดย้าก แตถ่า้หากวา่เราทาํความสงบขึน้มาในใจได้

แลว้นั่น เป็นความถกูตอ้งท่ีเราหาไดม้าแลว้ แมส่ิ้งนัน้จะยาก แต่

เกิดขึน้มากบัเรา เพราะฉะนัน้คนท่ีมีความเฉลียวฉลาด คือ

หมายความวา่มีความมั่นคงภายในจิตอยา่งเหนียวแน่น เรยีกวา่

มั่นคงท่ีสดุนัน้ เขาจงึไมมี่ความหวั่นไหว เรยีกวา่ อจลศรัทธา มี
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ศรทัธาท่ีมั่นคงแข็งแรงเป็นประดจุวา่ ศิลาทัง้แท่งหมายความวา่

หินน่ีมนักอ้นใหญ่เบอ้เริม่ ฝังลงไปในดินนบัเป็นรอ้ยเมตร อะไร

มาพดัมนัก็ไมมี่ความหวั่นไหว ลมมาพดัมนัก็ไม่รูส้กึ  

เหมือนกนักบัคนท่ีเขาทาํประโยชนข์ึน้มาแก่ตนไดแ้ลว้ เขา

ไม่มีความหวั่นไหวตอ่ส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มตา่งๆมนัมีอยู่ 

เพราะวา่ไมว่า่จะทาํอะไรทัง้หมด มนัหนีคนนินทาไปไม่ได ้

นินทากาเลเหมือนเทนํา้ ไมช่อกชํา้เหมือนเอามีดมากรดีหิน 

นบัประสาอะไรมนษุยเ์ดินดิน พทุธนาคินยงัตอ้งถกูนินทา อนันี ้

เคา้เรยีกวา่โลกธรรม โลกธรรมนัน้มนัเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งพดัสูจ่ิตใจ

ของมนษุย ์ 

จิตฺต ํยสฺส น กมฺปติ (จากมงคลสตูรขอ้ท่ี ๓๕ ผุฏฐสสฺ 

โลกธมฺเมห ิจติตฺ ํยสสฺ น กมฺปต)ิ ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมห ิโลก

ธรรมถกูตอ้งแลว้ จติตฺ ํยสสฺ น กัมฺปต ิจิตก็ไม่ไดห้วั่นไหว ไม่

เกิดความหวั่นไหว อยา่งนี ้เม่ือไม่เกิดความหวั่นไหวก็เหมือนกนั

กบัวา่ ลมท่ีพดัหิน อนัหินนัน้มนัจะพดัเทา่ไหร ่หนิก็ไม่เคล่ือน 

มนัฝังรากแนน่เหลือเกิน เหมือนกนักบัผูท่ี้มีจิตเหมือนหนิ เคา้
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เรยีกวา่จิตนีม้นัแข็งเหมือนหนิ ฉะนัน้ใครจะมาอะไรถกูตอ้งนัน้ 

ไม่มีปัญหาเลย กระทบถกูตอ้งมาเถิด สูไ้ด ้สูก้นัจนกระทั่งถึงขัน้

ท่ีวา่มนัจะมาเอาชีวิตก็ชา่ง แตว่า่เราก็จะตอ้งทาํในส่ิงท่ีมนั

ถกูตอ้งใหเ้กิดความสขุเกิดขึน้มาภายใน  

เพราะฉะนัน้จงึไม่มีความคิดวิปรติอย่างใด จงึไม่แปลกใจ

แตอ่ย่างใด ในเม่ือพระเถระองคห์นึ่งท่ีทา่นปลอ่ยใหเ้ขาทบุ เคา้

จะทบุซกัเทา่ไหรก็่ทบุไป แตท่่านจะนั่งสมาธิ คือท่านเป็นคนรวย

ตัง้แตส่มยัยงัไม่ไดบ้วช และท่านก็มีนอ้งสาวท่ีจะตอ้งเป็นพ่ีนอ้ง

กนั แลว้ก็ถา้ทา่นมาบวชแลว้ ท่านก็ยงัไม่ไดส้ละสมบติัเหลา่นัน้

ใหน้อ้งสาว เม่ือเป็นเชน่นัน้นอ้งสาวก็คิดอยากจะไดส้มบติั จงึได้

จา้งโจรมาใหม้าฆา่พระพ่ีชาย  

ในขณะนัน้พระพ่ีชายจะไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าชา้แหง่นงึ 

ในขณะนัน้จิตก็ไม่รวม ทาํยงัไงก็ไม่สงบ จติมนัฟุง้ซา่น ทนัใดนัน้

คนท่ีรบัจา้ง โจรท่ีรบัจา้งนอ้งสาวมาก็ถือตะบองมาส่ีคน ท่ีจะ

มาตีพระองคน์ัน้ใหต้าย เม่ือพระองคน์ัน้ลืมตามาก็เหน็ ก็ถามวา่

พวกแกมาทาํไม ทัง้ส่ีก็บอกวา่ นอ้งสาวท่านจา้งฉนัมา พดูกนั
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ตรงๆ ใหม้าฆา่ทา่น ตีท่านใหต้าย บอกวา่ “เออ เราไมว่า่ ตีให้

ตายก็ไม่วา่ แตอ่ย่าไปตีทีเดียวตายก็แลว้กนั” ก็บอกวา่ใหตี้หวั

เข่าขา้งซา้ยแตกละเอียดไป สมาธิเขา้ไปแลว้ ทีนีจ้ิตมนัชกัจะเขา้

แลว้ แลว้ก็บอกให ้“เอา้ ตอ่นีไ้ปตีหวัเข่าขา้งขวาแตกละเอียดไป” 

จิตก็เขา้ไปอีกแลว้ ลกึลงไปอีก ตอ่ไป “อา้ว ตีไหลซ่า้ยหลดุไป

เลย” ท่านก็ทาํจิตลกึเขา้ไปอีก  

ทนัใดนัน้ไอห้มอสดุทา้ย ไอค้นสดุทา้ยมนัก็ตีไหลข่วาพรอ้ม

ท่ีจะตีศีรษะ พอตีลงไปไหลข่วาพบัเดียวเทา่นัน้ ท่านก็ไดส้าํเรจ็

เป็นพระอรหนัต ์แลว้ท่านก็เรยีกกระดกูท่ีมนัละเอียดนัน้กลบัมา

สูค่วามเป็นปรกติ แลว้ทา่นก็ถามวา่ “พวกแก นอ้งสาวจา้งมา

คนละเทา่ไหร”่ บอกวา่จา้งมาคนละพนั แกจงไปบอกนอ้งสาว

เราวา่ “สมบติันัน้เราสละหมดแลว้ แตว่า่ใหเ้พิ่มคา่จา้งพวกแก

เป็นคนละสองพนั”  

อนันีแ้สดงถึงวา่เม่ือถงึคราวจาํเป็นจรงิๆแลว้ สละชีวิต

เพ่ือท่ีจะทาํจิตนีใ้หถ้งึขัน้ ก็มีพระอยู่องคห์นึ่งเดินจงกรมอยู่ในป่า 

เดินไปเดินมา เทา้แตก เทา้แตกก็ไม่ยอมหยดุ ก็เลยเอาหวัเข่า
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คลาน คลานจงกรม ไอน้ายพรานมาจากไหนไม่รู ้มองมาแตไ่กล 

นกึวา่พระนั่นมนัเป็นอีเกง้ ก็เลยเอาหอกซดัลงไป พงุทะลไุสไ้หล 

ท่านก็ไม่โกรธ แลว้ท่านก็สมาธิของท่านตอ่ไป เม่ือทา่นสมาธิ

ของท่านตอ่ไป ไอน้ายพรานก็รบีกระโดดมาถึงก็รูดใบไมอ้ดุไส้

ของท่าน ไม่ใหไ้สท้ะลกั ในท่ีสดุท่านก็บอกวา่ใหแ้บกอาตมาไป

หาอาจารยที์ นายพรานก็แบกพระองคน์ัน้ขึน้บา่ไป เม่ือแบกขึน้

บา่ไป ทา่นก็เจรญิกรรมฐานอยูบ่นบา่ของนายพราน ในท่ีสดุ

ท่านก็ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัตบ์นบา่นายพรานอย่างนี ้ 

เพราะฉะนัน้อนัการท่ีเราพากระทาํนี ้เราก็พยายามตัง้ใจให้

แน่วแน ่อย่าพากนัทาํจิตใจใหว้อกแวกแลว้อานิสงสก็์จะเกิดขึน้ 

ทาํสมาธิกนัตอ่ไปอีกพกั 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/yYOA4P5kCJ0  

 

https://youtu.be/yYOA4P5kCJ0

