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การเจริญปัญญาคือการพิจารณาสิ่งที่ใจ ไปอยากได้
อยากมี อยากเป็น เพื่อให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอยาก
เพราะอยากแล้วจะต้องผิดหวัง จะไม่สมหวัง เพราะสิ่งที่
อยากได้จะต้องมีอนั เป็นไป นัน่ คือปัญญา คือให้เห็นความจริง
ของสิง่ ต่างๆ ทีใ่ จอยากได้ ว่ามันเป็นทุกข์ มันไม่เป็นสุข เพราะว่า
มันไม่เทีย่ ง เพราะว่ามันไม่อยูภ่ ายใต้อ�ำนาจการควบคุมของเรา
เราได้อะไรมา เราก็อยากจะให้อยูก่ บั เรา เป็นของเราไปนานๆ
แต่เราไม่สามารถไปก�ำหนดได้ว่ามันจะเป็นของเราไปนาน
เท่าไหร่ ถึงเวลามันจะหมดก็หมดเอา นี่คือปัญญา ปัญญามีไว้
เพื่อให้เราหยุดความอยาก เพราะความอยากนี้เป็นอันตราย
ต่อจิตใจ เป็นโทษต่อจิตใจ เวลาเกิดความอยากแล้วใจร้อน
ใจไม่สบาย เวลาไม่มีความอยากแล้ว ใจเย็น ใจจะสบาย
อย่างตอนนีใ้ จเราเย็น ใจเราสบาย เพราะไม่มคี วามอยากได้อะไร
แต่ถ้าเราอยากได้อะไร ใจเราจะทุกข์ขึ้นมาทันที จะไม่สบาย
นั่งเฉยๆ ไม่ได้ จะต้องไปเอาสิ่งที่อยากได้ หรือไปท�ำสิ่งที่
อยากท�ำ แต่ไม่วา่ จะท�ำอะไรหรือได้อะไร ก็จะระงับความอยาก
ได้ชั่วคราว พอได้แล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีก
ความอยากก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆ ตราบใดที่ เราตอบสนอง
ความอยาก ความอยากใหม่ก็จะมีโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ
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ถ้าเราไม่ต้องการให้ความอยากโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ
เราก็ต้องไม่ตอบสนองความอยาก การจะไม่ตอบสนอง
ความอยากได้ เราก็ต้องหยุดมัน หยุดความอยาก หยุดด้วย
การเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์กับการท�ำตามความอยาก
ประโยชน์ก็เป็นความสุขปลอม ความสุขเดี๋ยวเดียว ได้มาแล้ว
เดีย๋ วก็จางหายไป แล้วถ้าเสียสิง่ ทีไ่ ด้มาก็เศร้าโศกเสียใจ ถ้ายัง
ไม่เสียก็วิตกกังวลกับสิ่งที่ได้มา กังวลว่าจะอยู่กับเราไปได้
สักเท่าไหร่ จะดีกับเราไปได้สักเท่าไหร่ จะไปจากเราเมื่อไหร่
หรือไม่ อย่างไร มันจะมีความวิตกกังวลกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราได้มา
สิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้มามีอะไรบ้าง ส�ำหรับคนทั่วไปก็คือ
อยากได้ลาภยศสรรเสริญ อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้น
กายกัน ทุกคนอยากได้ลาภ ลาภคือเงินทอง อยากรำ�่ อยากรวย
เพราะเงินทองเป็นเครือ่ งมือในการหาความสุขต่างๆ มีเงินทอง
แล้วก็อยากได้อะไรก็ซอื้ ได้ อยากท�ำอะไรก็ท�ำได้ อยากไปไหน
ก็ไปได้ ใจทีม่ คี วามอยากมีอยากท�ำ อยากไปไหนมาไหน ก็เลย
อยากได้เงินทอง อยากได้เงินทองแล้วก็อยากได้ยศ อยากได้
ต�ำแหน่ง อยากได้อ�ำนาจ เวลามียศมีต�ำแหน่ง มันมีอ�ำนาจ
มาด้วย สามารถสัง่ การชีน้ กเป็นนก ชีฟ้ า้ เป็นฟ้า ต้องการอะไร
ไม่ต้องท�ำเอง สั่งให้คนอื่นท�ำให้ มีบริษัทมีบริวาร เวลามียศ
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เช่น ทหาร ถ้าเวลาเป็นทหารใหม่ก็ไม่มียศ เป็นพลทหาร ก็ใช้
ใครไม่ได้ สั่งใครไม่ได้ มีแต่คอยรับค�ำสั่ง ก็เลยท�ำให้พลทหาร
อยากจะเป็นนายร้อย นายจ่า นายสิบกัน ต้องดิน้ รนขวนขวาย
ท�ำอะไรเพื่อที่จะให้ได้ยศมา
แต่ความอยากนีม้ นั ไม่พอ ได้ยศอะไรมา เดีย๋ วมันก็อยาก
ได้เพิม่ ขึน้ ไป เป็นพลทหารก็อยากจะเป็นนายสิบ จากนายสิบ
ก็อยากไปเป็นจ่า เดี๋ยวจากจ่าก็อยากจะไปเป็นสัญญาบัตร
เป็นนายร้อย พอได้นายร้อยก็ไม่พออีก ต้องเป็นนายพัน นายพล
ต่อไป ก็ตอ้ งมีการตะเกียกตะกาย มีการดิน้ รนแสวงหา ดีใจบ้าง
เสียใจบ้าง ถึงเวลาทีม่ กี ารเลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง เวลาได้กด็ ใี จ
เวลาไม่ได้ก็เสียใจ นี่ก็คือลาภยศ สรรเสริญก็อยากได้ มีหน้า
มีตา อยากให้คนเขาสรรเสริญยกย่องเยินยอ ด้วยวิธกี ารต่างๆ
ถ้าเป็นนักกีฬา ก็อยากจะได้เหรียญทองโอลิมปิก ถ้าเป็นนัก
วิทยาศาสตร์ นักค้นคว้านักวิจยั ก็อยากได้รางวัลโนเบล รางวัล
ที่เขายกย่องสรรเสริญความรู้ความสามารถของบุคคลใน
ความรู้แขนงต่างๆ อันนี้ก็เรียกว่าสรรเสริญ ถ้ามีลาภยศ
สรรเสริญ มันก็จะมีอ�ำนาจ มีเงินทีจ่ ะซือ้ ความสุขทางตาหูจมูก
ลิน้ กายได้ อยากดูอะไรก็ซอื้ มาดูได้ อยากฟังอะไรก็ซอื้ มาฟังได้
ปัญญาที่พึงพิจารณา
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อยากดมกลิน่ อะไรก็ซอื้ มาดมได้ นำ�้ หอมขวดละพันขวดละหมืน่
อยากจะดมกลิ่นน�้ำหอมราคาแพงๆ ก็ต้องมีเงิน ถึงจะซื้อมา
ดมได้ รสที่มีราคาแพงๆ แชมเปญ ไวน์ขวดละแสนอย่างนี้
ก็ตอ้ งมีเงินถึงจะซือ้ มาดืม่ ได้ นีค่ อื ความอยากของปุถชุ น มนุษย์
ทั่วๆ ไป คือความอยากในลาภยศสรรเสริญสุข ที่นอกจากจะ
เป็นความสุขแล้ว ก็ยังมีความทุกข์ตามมาด้วย แต่ปุถุชนคนที่
ไม่ได้ศึกษาธรรมะ ไม่ได้มีปัญญา จะมองไม่เห็นความทุกข์
ในลาภยศสรรเสริญสุข จะเห็นว่าเป็นสุขเพียงอย่างเดียว จึง
อยากได้กนั อยากได้มากๆ ได้แล้วก็อยากให้มไี ปนานๆ แต่พอ
เวลาเสียไป สูญไปหมดไป ตอนนั้นแหละความทุกข์จะเข้ามา
แทนที่ เคยมีเงินมีทอง ลองดูเงินทองหมดดูซิ เงินทองหมด
คนทีเ่ คยมารูจ้ กั มาพบปะมาสมาคมด้วยก็หายไปหมด เพือ่ นฝูง
ก็หายไปหมด เพือ่ นกินทัง้ นัน้ พอไม่มกี นิ เขาก็ไม่รจู้ ะมาท�ำไม
เวลาเรามีเงินเราเลี้ยงเขา เขาก็มาหาเรา มาให้ความสุขกับเรา
มาเป็นเพือ่ นเรา แต่พอเราไม่มเี งิน ลองไปยืมเงินเขาดูสิ ขอเงิน
เขาดู ดูซิว่าจะได้หรือไม่
นี่คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่เรียกว่า “อนิจจัง”
มี เจริ ญ ก็ มี เ สื่ อ ม มี เจริ ญ ลาภก็ มี เ สื่ อ มลาภ มี เจริ ญ ยศก็ มี
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เสือ่ มยศ มีเจริญสรรเสริญ ก็มนี นิ ทา มีสขุ ทางตาหูจมูกลิน้ กาย
ก็มีทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกายตามมา ทุกข์ตอนที่ไม่สามารถดู
ในสิ่งที่เราอยากจะดูได้ ต้องดูในสิ่งที่เราไม่อยากดู มันก็ทุกข์
ฟังในสิง่ ทีเ่ ราอยากฟังไม่ได้กท็ กุ ข์ ได้ฟงั แต่สงิ่ ทีเ่ ราไม่อยากฟัง
เพราะสิ่งเหล่านี้เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ ท่านบอกว่า
“อนัตตา” ไม่ใช่ของเรา ไม่อยู่ในอ�ำนาจของเราที่จะไป
ควบคุมบังคับ ให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้
ตามความอยากของเราได้เสมอไป เวลาที่ควบคุมไม่ได้ เช่น
เงินทอง ควบคุมไม่ให้มันหมดไม่ได้ พอมันหมด ทีนี้ก็จะ
เดือดร้อน ต�ำแหน่งต่างๆ ก็ควบคุมไม่ได้ ถึงเวลาจะถูกปลดก็
ถูกปลดได้ ถึงเวลาจะถูกโยกย้าย ก็โยกย้ายได้ และถึงแม้จะ
ไม่มีใครปลด มันก็มีเวลาของมันต�ำแหน่งต่างๆ บางคนก็อายุ
๖๐ ถ้าเป็นข้าราชการ เป็นต�ำแหน่งอะไร ใหญ่โตขนาดไหน
พอครบอายุก็หมดไป พ้นจากต�ำแหน่งไป ถ้าทางการเมืองก็
เป็นสมัยๆ ไป สมัยละ ๔ ปีบ้าง ๖ ปีบ้าง เดี๋ยวก็หมดไป ก็ต้อง
เลือกกันใหม่ นี่คือความไม่แน่นอน ความไม่ถาวรของลาภยศ
สรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิน้ กาย มันจึงท�ำให้ตอ้ งมีความทุกข์
ตามมาอยู่เรื่อยๆ
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แต่คนที่ไม่มีปัญญาก็จะไม่มองที่ความทุกข์ จะมองที่
ความสุข ถึงแม้จะทุกข์กข็ อให้มนั ทุกข์ทหี ลัง ตอนนีข้ อสุขก่อน
ขอไปตายเอาดาบหน้า ตอนนี้ไม่มีมันทุกข์ ไม่มีมันทุกข์ดีกว่า
ทุกข์ตอนที่มีแล้วเสียไป อย่างน้อยตอนที่มีมัน มันยังมีความ
สุขอยู่ ตอนทีไ่ ด้ลาภยศสรรเสริญ ได้รปู เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
มาเสพ ตอนนั้นก็มีความสุข ส่วนมันจะหมดเมื่อไหร่ก็อย่าไป
คิดถึงมัน ไว้ไปตายดาบหน้าเอา ตอนนี้ขอหาความสุขจาก
มันก่อน แล้วพอไปเจอมันดาบหน้าก็อาจจะถูกมันแทงตาย
ก็ได้ พอไปเจอความทุกข์หนักๆ เข้า ก็ไม่ไหวเหมือนกัน บางคน
ก็เสียสติไป บางคนก็ฆ่าตัวตายไป บางคนก็ต้องทนทรมานไป
นีค่ อื การพิจารณาปัญญา พิจารณาว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี้
มันเป็นทุกข์ มันไม่เป็นสุขทีแ่ ท้จริง มันเป็นสุขตอนทีม่ นั เจริญ
ตอนทีเ่ ราได้มา แต่มนั จะต้องมีวนั เสือ่ ม มีวนั จากเราไป ตอนนัน้
มันจะกลายเป็นความทุกข์ขนึ้ มา ถ้าไม่อยากจะทุกข์กอ็ ย่าไป
อยากได้มนั ถ้ามีกอ็ ย่าไปยึดไปติด บางทีเราไม่อยากได้ มันมาเอง
มันมาเราก็รับไว้ แล้วก็คอยเตือนเราว่า อย่าไปยึดอย่าไปติด
พร้อมทีจ่ ะอยูโ่ ดยทีไ่ ม่มมี นั เช่น เราท�ำงานท�ำความดี เขาก็อาจ
จะให้เงิน เพิ่มเงินเดือนให้ ให้ต�ำแหน่ง ให้ของใช้ไม้สอยพิเศษ
ให้รถยนต์ ให้บา้ น ให้อะไร ก็ให้รวู้ า่ มันเป็นของชัว่ คราว อยูก่ บั
มันไปแต่พร้อมที่จะคืนเขาไป
12

ปัญญาที่พึงพิจารณา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ให้เรามองว่าทุกอย่างทีเ่ ราได้มาเป็นเหมือนของยืมเขามา
ไม่ใช่ของเรา “อนัตตา” ไม่ใช่ของเรา เป็นของยืมเขามา เงินทอง
ก็เป็นเหมือนเงินยืมเขามา ถึงเวลาเจ้าของคนที่ให้ยืมเขาจะ
เอาคืน ก็ต้องคืนเขาไป ต�ำแหน่งที่เขาให้เป็นก็คิดว่าเขาให้เรา
เป็นชั่วคราว เขาจะดึงกลับไปเมื่อไหร่ก็ต้องยอมคืนเขาไป
ถ้าเรามองว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี้ เป็นของยืมมา เป็นของ
ชั่วคราว ถ้าเราไม่ไปได้มาก็ดี เราจะได้ไม่ต้องไปเสียใจเวลา
ที่ไม่ได้มัน คือ ถ้าเราหัดอยู่แบบไม่มีลาภยศสรรเสริญสุขได้นี้
จะดีกว่า คนที่เขาไม่อยากจะทุกข์กับลาภยศสรรเสริญสุข
เขาท�ำอย่างไร เขาก็ไปบวชกัน คนที่ไปบวชนี่แหละคือคนที่มี
ปัญญาในระดับนี้ เห็นว่าลาภยศสรรเสริญสุขนีเ้ ป็นทุกข์ เพราะ
มันไม่เทีย่ ง มันไม่แน่นอน มันมีเจริญแล้วมันมีเสือ่ ม เวลาเสือ่ มนี้
มันทุกข์ ก็เลยไม่อยากทุกข์กับลาภยศสรรเสริญสุข ก็ไปอยู่
แบบทีไ่ ม่ตอ้ งมีลาภยศสรรเสริญสุข ก็ไปบวช ไปบวชก็ไม่มลี าภ
ยศสรรเสริญสุข มีแต่อัฐบริขาร มีแต่สมบัติ ๘ ชิ้น คือ มีบาตร
ไว้หาอาหาร มีไตรจีวร ผ้าไตรไว้ส�ำหรับนุ่งห่ม เครื่องนุ่งห่ม
ที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามมีตามเกิด ส่วนใหญ่พระสมัยก่อนจะอยู่
ตามป่าตามเขาตามถ�้ำ ตามเงื้อมผา ตามเรือนร้าง ไม่มีวัด
ไม่มีกุฏิ
ปัญญาที่พึงพิจารณา
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ยุ ค สมั ย พระพุ ท ธเจ้ า ก่ อ ตั้ ง ศาสนาใหม่ ๆ ไม่ มี วั ด
พระพุทธเจ้าไม่มีวัดอยู่ เห็นไหม บรรลุตรัสรู้ที่ใต้โคนต้นโพธิ์
อยู ่ ต ามโคนไม้ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของผู ้ ไ ม่ อ ยากจะทุ ก ข์ กั บ ลาภ
ยศสรรเสริญ อาหารก็บิณฑบาต หากินตามมีตามเกิดไป
ส่วนความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่มี ไม่มีละครดู ไม่มี
เพลงฟัง ไม่มกี ารละเล่นอะไรต่างๆ ให้เล่นให้ดู แต่หาความสุข
อีกรูปแบบหนึ่ง หาความสุขจากการท�ำใจให้สงบ นี่คือผู้ท่ีมี
ปัญญา ผู้ที่ฉลาด จะเห็นว่าความสุขทางลาภยศสรรเสริญ
ทางรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะนีม้ นั เป็นทุกข์ ทุกคนต้องทุกข์กนั
ที่เราทุกข์กันทุกวันนี้ มันทุกข์กับอะไรล่ะ ไม่ทุกข์กับเงินทอง
หรือทุกข์กับยศ ทุกข์กับต�ำแหน่งหรือเปล่า ทุกข์กับการ
สรรเสริญนินทาหรือเปล่า มีสรรเสริญ เดี๋ยวก็มีนินทาตามมา
เราอยากได้สรรเสริญแต่เราไม่อยากได้นนิ ทา แต่สรรเสริญกับ
นินทามันเป็นของคู่กัน มันมาด้วยกัน มันเป็นเหมือนเหรียญ
สองด้าน เจริญลาภก็มีเสื่อมลาภมาด้วยกัน เจริญยศก็มีเสื่อม
ยศมาด้วยกัน สรรเสริญก็มนี นิ ทามาด้วยกัน คือมีการต�ำหนิวา่
กล่าวตักเตือน ประณาม เวลาท�ำงานไม่ดี ไม่มใี ครยกย่องมีแต่
คนประณาม ถ้าท�ำดีก็มีคนยกย่องสรรเสริญ ให้รางวี่รางวัล
ท�ำไม่ดีก็ถูกประณามถูกลงโทษ ก็เป็นนินทาไป สรรเสริญ
14
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นินทา สุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เวลาได้ดูได้ฟังสิ่งที่เราชอบ
ก็มคี วามสุข พอไม่ได้ดสู งิ่ ทีเ่ ราชอบก็เกิดความทุกข์ขน้ึ มา หรือ
ดูสิ่งที่เราไม่ชอบ เห็นสิ่งที่เราไม่ชอบ ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา
สิ่งต่างๆ นี้มันมีทั้งที่เราชอบและไม่ชอบ เวลาเจอของที่
ชอบก็สุข พอไปเจอของที่ไม่ชอบก็ทุกข์ ผู้ที่ฉลาดผู้ที่มีปัญญา
ก็จะเห็นว่า การแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขนี้ไม่ได้เป็นวิธี
ดับทุกข์ ความทุกข์ไม่หมด ความทุกข์จะมีตามมาอยู่เรื่อยๆ
ถ้าอยากจะพ้นจากความทุกข์ตอ้ งไปหาความสุขอีกวิธหี นึง่
คือ ไปอยู่แบบนักบวช ถ้าไปอยู่แบบนักบวชก็จะมีเวลาที่
จะได้มาสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง การไปบวชนี้ก็เพื่อ
สละการหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียง
กลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เอง เพราะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็น
ทุกข์ ทุกข์เพราะว่ามันไม่เทีย่ ง ทุกข์เพราะว่ามันไม่เป็นของเรา
ไปเสมอ ไม่เป็นของเราไปตลอด วันดีคืนดีก็จะต้องคืนเขาไป
นี่คือปัญญาในระดับโลกิยะ ปัญญานี้แบ่งเป็น ๒ ระดับ ระดับ
โลกิยะก็คือยังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด มีปัญญา
เหล่านีอ้ ยู่ ยังไม่หลุดพ้น เพียงแต่เป็นจุดเริม่ ต้นของการหลุดพ้น
คือเห็นแล้วว่าลาภยศสรรเสริญสุขนีม้ นั เป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข
ปัญญาที่พึงพิจารณา
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จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการหาลาภยศ
สรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าไม่อยากจะ
ทุกข์กับลาภยศสรรเสริญสุข ก็ต้องอย่าไปหามัน อย่าไปมีมัน
การที่จะไม่มีมัน ไม่หามัน ก็ต้องอยู่แบบนักบวชเท่านั้น
ถ้าไม่บวช มันก็ถูกบังคับให้ต้องไปท�ำมาหากิน หาข้าวของ
หาเงินหาทอง หาลาภหายศ แต่ถ้าไปบวชก็ไม่ต้องไปหา
หาเพียงแต่อาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องวันละมื้อ ตามมี
ตามเกิด ถ้าไม่ได้ก็อดตาย ตายก็ยอมตาย ถ้าเห็นว่าในที่สุด
ร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดี จะมีลาภยศสรรเสริญสุขมาก
น้อยเพียงไร ถึงเวลาก็ตายเหมือนกัน แต่เวลาอยู่จะทุกข์
มากกว่ า ถ้ า มี ล าภยศสรรเสริ ญ สุ ข กั บ คนที่ ไ ม่ มี ล าภยศ
สรรเสริญสุข เพราะคนที่ไม่มีลาภยศสรรเสริญสุข เขาไม่ต้อง
มากังวล ไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องคืนเขาไปเมื่อไหร่ เมื่อไหร่
จะถูกเขามาริบคืนไป คนทีม่ ลี าภยศสรรเสริญสุขนีจ้ ะต้องคอย
กังวล คอยดูแลรักษา แต่จะดูแลรักษาอย่างไรดีขนาดไหน
ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันที่จะต้องคืนไปหมด ไม่คืนตอนเป็นก็คืน
ตอนตาย แต่ ค นที่ ไ ม่ มี ล าภยศสรรเสริ ญ สุ ข ก็ จ ะไม่ ทุ ก ข์
ไม่วุ่นวายกับลาภยศสรรเสริญสุข
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นักบวชนี้ เขาไม่วุ่นวายกับลาภยศสรรเสริญสุข เขาไม่
เดือดร้อน มีเงินหรือไม่มีเงิน ไม่เป็นปัญหา มีต�ำแหน่งหรือ
ไม่มีต�ำแหน่ง ไม่เป็นปัญหา มีคนสรรเสริญหรือคนนินทาหรือ
ไม่ก็ไม่เป็นปัญหา ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพก็ไม่มีปัญหา
เพราะเขาสามารถหาอย่างอื่นมาเสพแทนได้ แทนที่จะเสพ
ลาภยศสรรเสริญ เสพรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ ผูท้ มี่ าบวชนี่
เขาเสพความสงบกัน ถ้าเขาไม่สามารถสร้างความสงบขึ้น
มาได้ เขาก็อยู่เป็นพระไม่ได้ ถึงแม้จะมาบวช ถ้าบวชแล้ว
หาความสงบไม่ได้ ก็อยู่ไม่ได้ ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องลาสิกขาไป
ถ้ า ไม่ ล าสิ ก ขาไป ก็ ต ้ อ งหาลาภยศสรรเสริ ญ ในรู ป ของ
นักบวช อย่างที่เราคงเห็นกัน เดี๋ยวนี้นักบวชก็ไม่ต่างจาก
ฆราวาสนัก ก็หาลาภยศสรรเสริญเหมือนกัน หาเงินหาทอง
เหมือนกัน ถูกจับติดคุกติดตะรางก็หลายองค์แล้ว เพราะไป
หาเงินโดยมิชอบ เอาเงินของวัดไปใช้ เงินส่วนตัวที่ได้มา
ไม่พอใช้ ก็เลยต้องไปเอาเงินของวัดไปใช้ พอถูกจับได้ก็ถูก
จับสึก เห็นไหม ถูกจับติดคุกติดตะรางไป เพราะพวกนี้มา
บวชแล้วไม่สามารถหาความสุขจากความสงบได้ ก็เลยไปหา
ความสุขจากลาภยศสรรเสริญเหมือนตอนที่เป็นฆราวาส
เพียงแต่ว่าไม่อยากจะไปเป็นฆราวาส อยากอยู่เป็นพระ
ปัญญาที่พึงพิจารณา
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แต่อยากจะหาลาภยศสรรเสริญ เหมือนตอนเป็นฆราวาส
ก็ไปรับกิจนิมนต์ต่างๆ รับงานสวดต่างๆ เวลาสวดก็ได้รายได้
ใช่ไหม มีเงินจ่ายค่าสวด สวดศพ สวดงานวันเกิด สวดอะไร
ต่างๆ ถ้าไม่พอใช้ก็อาจจะไปยักยอกเงินของวัด ถ้ารู้จักใช้ก็
อาจจะพอใช้ อยู่ได้ก็ไม่ต้องยักยอก
นอกจากหาลาภแล้วก็หายศ ไปหาต�ำแหน่งกัน ไปรับยศ
ต่างๆ ไปเป็นพระครู เป็นเจ้าฟ้า เจ้าคุณ เป็นสมเด็จ เป็นอะไร
เป็นสังฆราชกันไป อันนี้ก็ยศเหมือนกัน เหมือนกับนายพล
นายพัน นายร้อยของทางโลก ทางพระก็มีนายจ่า นายสิบ
นายร้อย นายพลเหมือนกัน แบ่งเป็นขั้นเหมือนกัน ชั้นจ่า
ก็พวกพระครูทั้งหลาย พระครูสัญญาบัตร พระครูใบฎีกา
พระครูอะไรต่างๆ มีพระครูชั้นตรี โท เอก แล้วพอชั้นสัญญา
บัตรก็เป็นเจ้าคุณ เจ้าคุณก็มีเป็นชั้นๆ เหมือนกัน เจ้าคุณ
ชั้นสามัญ เจ้าคุณชั้นราช ชั้นเทพ ชั้นธรรม ชั้นรองสมเด็จ
ชั้นสมเด็จ ชั้นสังฆราชนี่ อันนี้ก็เป็นยศเหมือนกับทางโลก
สังฆราชก็เป็นเหมือนเป็นนายพล เป็นผบ.ทบ. ผบ.ทอ. เป็น
ผู้บังคับบัญชาการสูงสุด ก็เป็นสังฆราชไป อันนี้ก็เป็นเหมือน
กับฆราวาส แทนที่จะมาหาความสงบ หาไม่ได้ก็เลยต้องหา
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แบบนีก้ นั ไป อยูเ่ ป็นพระในผ้าเหลือง แต่กไ็ ม่ตา่ งจากฆราวาส
ตรงที่หาลาภยศสรรเสริญสุขเหมือนกัน ความสุขบางทีไป
ตามสถานที่ต่างๆ ก็มีเหตุผลว่าไปเผยแผ่ธรรม เดี๋ยวนี้ไป
ต่างประเทศกันเยอะแยะ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าไปเผยแผ่ธรรมหรือ
ไปหารูปเสียงกลิ่นรส ญาติโยมก็ไปต่างประเทศเหมือนกันนี่
ญาติโยมก็ไปธุระหรือเปล่า หรือไปเที่ยวกัน พระก็ไปต่าง
ประเทศเหมือนกันอย่างนี้ ถ้าเมื่อก่อนไม่ไปต่างประเทศก็ไป
ต่างจังหวัด อยูจ่ งั หวัดนีเ้ บือ่ ก็ไปจังหวัดโน้น เบือ่ จังหวัดโน้นก็
ไปจังหวัดนี้ ก็วนไปเวียนมา เบื่อวัดนี้ก็ไปวัดโน้น เบื่อวัดโน้น
ก็ไปวัดนั้น ก็ไปเปลี่ยนรูปเสียงกลิ่นรสไป
นี่ คื อ นั ก บวชสมั ย นี้ กั บ นั ก บวชสมั ย พระพุ ท ธเจ้ า
ไม่เหมือนกัน นักบวชสมัยพระพุทธเจ้านีท้ า่ นรูจ้ กั หาความสงบ
ท่านก็เลยไม่มีลาภยศสรรเสริญกัน สมัยพุทธกาลพระไม่มี
ต�ำแหน่งนะ ไม่มีเจ้าอาวาส ไม่มีเจ้าฟ้า เจ้าคุณ ไม่มีพระครู
ไม่มีอะไร ท่านปกครองกันด้วยพรรษา ใครมีอายุมากก็ถือว่า
เป็นผู้ปกครองไป วัดไหนพระที่มีอาวุโสมีพรรษามากก็เป็น
หัวหน้าไป ไม่ต้องมาแต่งตั้งกัน สมัยนี้ เขายังมีการแต่งตั้ง
มีการวิง่ เต้นได้ พระทีม่ พี รรษาน้อยกว่าอยากจะเป็นเจ้าอาวาส
ปัญญาที่พึงพิจารณา
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ก็อาจจะวิ่งเต้นกับพระผู้ใหญ่ ให้แต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาส
พระที่มีพรรษา ถ้าไม่วิ่งเต้นก็ไม่ได้ อันนี้ก็มี นี่มันเป็นเรื่อง
ของทางโลกไปหมดแล้ว สมัยนี้ ไม่ต่างกับฆราวาสญาติโยม
ต่างตรงทีน่ งุ่ เหลืองห่มเหลือง แล้วโกนศีรษะเท่านัน้ เอง แต่การ
ด�ำรงชีพ การอยู่นี้ แทบจะไม่ต่างกัน แล้วพวกที่มีลาภยศ
สรรเสริญนีม้ กั จะไม่บณ
ิ ฑบาตกันเสียด้วยซำ�้ ไป มีคนจัดอาหาร
มาเลี้ยงถึงที่กุฏิ การอยู่การกินต่างกันกับสมัยพุทธกาล สมัย
พระพุทธเจ้านี้ พระพุทธเจ้าทรงบิณฑบาตทุกวัน อันนี้
เป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงเน้น ทรงให้ความส�ำคัญต่อ
นักบวช ทรงสอนตั้งแต่วันบวชเลย พอบวชเสร็จออกมา
จากโบสถ์นี้ ให้สอนเรื่องกิจที่พระพึงกระท�ำ ๔ ข้อ
ข้ อ ที่ ๑ คื อ ให้ บิ ณ ฑบาตเป็ น วั ต ร ให้ เ ป็ น หน้ า ที่
เป็นกิจวัตรในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ให้บิณฑบาต ยกเว้น
ถ้าเกิดมีศรัทธาญาติโยม มีกจิ นิมนต์ในบางวันบางครัง้ ก็เว้นได้
แต่โดยหลักให้ถอื กิจบิณฑบาตเป็นวัตร กิจทีพ่ งึ กระท�ำส�ำหรับ
พระ ๔ ข้อนี้สอนตั้งแต่วันบวชเลย ๒. ให้ใช้ผ้าบังสุกุล
คือให้ใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้ว ไปหาผ้าเก่า ผ้าทิ้งแล้ว ผ้าห่อศพ
ผ้าบังสุกลุ ก็คอื ผ้าห่อศพ สมัยพุทธกาลนี้ พระพุทธเจ้าทรงใช้
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ผ้าห่อศพ พระที่บวชกับพระพุทธเจ้าก็ใช้ผ้าห่อศพกัน เพราะ
ไม่มใี ครถวายผ้ากัน สมัยนัน้ มีใส่บาตรอย่างเดียว ส่วนอย่างอืน่ นี้
ต้องหาเอง ก็เลยต้องไปหาผ้าที่เขาทิ้งในป่าช้า มาซักมาย้อม
มาตัดมาเย็บเป็นผืนใหญ่ มานุ่งห่ม จึงเรียกว่าเป็น “ผ้า
กาสาวพัสตร์” กาสาวพัสตร์ก็คือสีเหลืองๆ ที่เกิดจากการ
เอาน�้ำแก่นมาต้ม แล้วก็เอามาซักมาย้อมผ้าที่เก็บมาจาก
ป่าช้านี่เอง เป็นสีเหลืองอ่อนๆ เรียกว่าผ้ากาสาวพัสตร์ นี่คือ
ค�ำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งให้สอนกับพระบวชใหม่ ข้อที่ ๑
ให้บณ
ิ ฑบาตไปจนวันตาย ข้อที่ ๒ ให้ใช้ผา้ บังสุกลุ คือให้ใช้ผา้
ตามมีตามเกิด พูดง่ายๆ ไม่ให้ไปขอผ้าชาวบ้าน ไม่ให้ไป
ซือ้ ผ้า ไม่มเี งินซือ้ ผ้า พระไม่มเี งินสมัยนัน้ ถ้าอยากได้ผา้ ดีตอ้ ง
ไปขอ ทรงห้ามไม่ให้ขอ จะขอได้ก็ต้องเป็นพี่น้องหรือคนที่
เขาบอกล่วงหน้าไว้กอ่ นว่า ถ้าต้องการอะไรขอได้ จะขอจาก
เขาได้ โดยทั่วไปแล้ว ให้ไปหาผ้าที่เขาทิ้งแล้ว ผ้าที่เขาไม่ใช้
แล้วมาท�ำเป็นผ้าจีวร
เรื่ อ งของพระที่ อ ยู ่ ใ นสมั ย พุ ท ธกาลกั บ พระสมั ย นี้
ค่อนข้างที่จะเป็นคนละเรื่อง ถึงแม้จะมีค�ำสอนให้ท�ำ ก็ถือว่า
เป็นเหมือนกับเป็นค�ำสอนเป็นธรรมเนียมไป ไม่ได้ท�ำตาม
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เพราะคนสอนก็ไม่ได้ท�ำ คนสอนบางทีก็ไม่ได้บิณฑบาต คนที่
บวชพระนี่ เป็นพระผู้ใหญ่ เป็นพระมีต�ำแหน่ง ท่านไม่ค่อย
บิณฑบาตกัน แต่ทา่ นก็จะสอนไปอย่างนัน้ สอนเป็นธรรมเนียม
เพราะถูกบังคับให้สอน พระบวชใหม่นตี้ อ้ งสอนกิจทีพ่ งึ กระท�ำ
๔ ข้อ ข้อที่ ๑ ให้บิณฑบาตเป็นวัตรไปจนวันตาย ข้อที่ ๒
ให้ใช้ผ้าบังสุกุลคือให้ใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้ว ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งแล้ว
มาเย็บมาปะมาย้อม มาท�ำเป็นจีวร ข้อที่ ๓ ให้อยูต่ ามโคนไม้
ให้อยู่ตามป่า ให้ไปอยู่ป่ากัน อยู่โคนไม้ ไปท�ำเพิงท�ำอะไร
เอากิ่งไม้เอาใบไม้มาท�ำเพิง พอที่จะหลบแดดหลบฝนได้
เพราะในป่าเป็นที่เหมาะสมต่อการอยู่ของพระ เป็นที่เหมาะ
ต่อการฆ่ากิเลส เป็นที่เหมาะต่อการสร้างความสงบทางใจ
ก็ให้ไปอยู่ป่า อยู่โคนไม้ “รุกขมูลเสนาสนัง” แล้วข้อที่ ๔ ถ้า
เจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้ดื่มน�้ำปัสสาวะนี้รักษาโรคภัยไข้เจ็บไป
เพราะมันเป็นยาที่มีอยู่กับตัว ไม่มีเงินซื้อ แล้วก็ห้ามขอจาก
ชาวบ้าน ก็เลยต้องอาศัยน�้ำปัสสาวะนี้ดื่มกัน เวลาไม่สบาย
ก็ดมื่ น�ำ้ ปัสสาวะกัน ยาดองนำ�้ มูตร เอามะขามป้อม เอาอะไร
มาดองก็ได้ แล้วก็ดื่มน�้ำที่ดอง ก็ใช้เป็นยาได้
นีค่ อื กิจทีพ่ ระพึงกระท�ำ ๔ ข้อด้วยกัน นอกจากกิจทีพ่ ระ
พึงกระท�ำ ๔ ข้อ แล้ว ก็ต้องสอนอีกด้วยว่า กิจที่พระไม่พึง
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กระท�ำอีก ๔ ข้อ ห้ามกระท�ำโดยเด็ดขาด ถ้ากระท�ำแล้ว
จะขาดจากการเป็นพระทันที คือ ๑. การไปร่วมหลับนอน
กับสีกา ไปมีเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า “เสพเมถุน” ข้อ ๒.
การฆ่ามนุษย์ ข้อ ๓. การลักทรัพย์ ข้อ ๔. การอวดคุณวิเศษ
ที่ไม่มีในตน เช่น อวดว่าได้สมาธิ ได้ฌานนั้นฌานนี้ ได้เป็น
โสดาบัน ได้เป็นสกิทาคามี แต่ไม่ได้เป็น แต่ถา้ เป็นไม่ถอื ว่าอวด
ถ้าเป็นจริงๆ ไม่ถือว่าอวด ถ้าได้จริงๆ ไม่ถือว่าอวด แต่บางที
มันไม่รู้ว่าคนพูดนี้ได้หรือไม่ได้ เพราะของมันเป็นของในใจ
จึ ง มั ก จะไม่ มี ใ ครกล้ า พู ด กั น เพราะพู ด แล้ ว ดี ไ ม่ ดี ถู ก เขา
กล่าวหาได้ กล่าวหาว่าอวดอุตริคณ
ุ วิเศษทีไ่ ม่มใี นตน นีค่ อื กิจ
ที่พระบวชใหม่ต้องศึกษา ๘ ข้อด้วยกัน แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย
กิจทีพ่ งึ กระท�ำและกิจทีไ่ ม่พงึ กระท�ำ ถ้าพระบวชใหม่ปฏิบตั ิ
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ได้ มันก็จะไม่มปี ญ
ั หาอย่างที่
เป็นอยู่กันในทุกวันนี้ ปัญหาทุกวันนี้ แทนที่จะไปบิณฑบาต
ก็ไปสั่งอาหารมากิน ไปซื้ออาหารมากิน เพราะอยากจะกิน
อาหารที่ถูกปากถูกใจ ก็ต้องมีเงิน ก็ต้องหาเงินซื้อ ตอนต้น
อาจจะไม่มีเงิน อาจจะไม่ได้ติดใจ ตอนต้นอาจจะบิณฑบาต
แต่พอมีกจิ นิมนต์ ญาติโยมเอาอาหารจานเด็ดๆ มาเลีย้ ง ก็เลย
ติดใจขึ้นมา ไปบิณฑบาตไม่ได้อาหารจานเด็ด เหมือนตอนที่
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ไปตามกิจนิมนต์ตามบ้าน ก็เลยติดใจ บางวันก็เลยไม่ไป
บิณฑบาต สั่งให้ลูกศิษย์ไปซื้ออาหารจานเด็ดมารับประทาน
พอมีการซื้อมีการสั่ง มันก็ต้องมีการหาเงินหาทองแล้ว ทีนี้ก็
ต้องคอยดูว่าที่ไหนมีกิจนิมนต์ ที่ไหนมีซองแจก ก็เลยกลาย
เป็นการหาลาภไป ถ้าท�ำตามพระพุทธเจ้าสอน ไม่ต้องมีลาภ
ไม่ตอ้ งมีเงิน ถ้าอยากจะกินข้าวก็บณ
ิ ฑบาต มีอะไรก็กนิ ตามมี
ตามเกิด ขอให้คดิ ว่าเป็นของฟรีกด็ แี ล้ว ยังจะไปเลือกอีกเหรอ
ใช่ไหม อยู่ดีๆ ออกไปข้างนอก ถือบาตรไป ก็ได้ของฟรีมา
กินแล้ว ยังต้องไปเลือกอีกเหรอ เวลาหิวจริงๆ นี่ อะไรก็อร่อย
ทั้งนั้นแหละ ลองฉันมื้อเดียวดูซิ พอถึงเวลาฉันนี้ ข้าวเปล่าๆ
ยังอร่อยเลย เพราะมันไม่ได้กินมาตั้ง ๒๔ ชั่วโมง ถ้าฉัน
มือ้ เดียวนี่ มันทิง้ ช่วงถึง ๒๔ ชัว่ โมง ถ้าฉัน ๒ มือ้ แล้วตอนบ่าย
ยังมีเนยข้น เนยใส น�้ำอะไรอีก มันก็มีอะไรหล่อเลี้ยงท้อง
อยู่ตลอดเวลา พอถึงเวลาจะฉันตอนเช้า บางทีก็ฉันไม่ลงก็มี
ต้องหาอาหารที่ถูกปากถึงจะฉันลง
นีก่ ค็ อื เรือ่ งของการมีปญ
ั ญาหรือไม่มปี ญ
ั ญา ผูท้ มี่ าบวชนี้
ถ้าบวชด้วยปัญญา เขาจะไม่ท�ำอย่างนี้ เขาจะไม่หาเงินหาทอง
เพราะเขาเห็นด้วยปัญญาว่า เงินทองเป็นทุกข์ เขาจะไม่มาหา
ต�ำแหน่ง เขาจะไม่มาหายศมาหาต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส
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เป็นเจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เป็นพระครู เป็นเจ้าฟ้า
เจ้าคุณ เป็นสมเด็จ เป็นอะไร เขารูว้ า่ นีม่ นั เป็นทุกข์ มันไม่เทีย่ ง
มีเจริญก็มีเสื่อม ถ้าเป็นพระจริงๆ เขาไม่หาของเหล่านี้หรอก
พระจริงๆ เขาหาความสงบเหมือนสมัยพระพุทธเจ้า สมัย
พระพุทธเจ้า ไม่มีสมเด็จ ไม่มีสังฆราช ไม่มีเจ้าฟ้า ไม่มีเจ้า
คุณ ไม่มีพระครู ไม่มีเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสก็คือพระผู้ใหญ่
ในวัดนั้นแหละ ใครเป็นพระผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ดูแลพระผู้น้อยไป
ใครเป็ น ลู ก ชายคนโต เป็ น พี่ ค นโตก็ เ ป็ น คนที่ ดู แ ลวั ด ไป
เคารพกันด้วยพรรษา ไม่ได้เคารพด้วยต�ำแหน่งว่าเป็นเจ้าฟ้า
เจ้าคุณหรือสมเด็จ เคารพด้วยอายุพรรษา ใครบวชก่อน
ก็ต้องเคารพคนที่บวชก่อน ถือว่าเป็นพี่ ในสมัยพุทธกาล
การบวชเขาบวชอย่างนี้ ตอนที่พระพุทธเจ้าไปทรงโปรด
พระราชบิดาที่พระราชวัง ไปแสดงธรรมให้ กับ พระญาติ
ทั้งหลาย ก็มีเจ้าชายที่เป็นญาติอยู่ ๕ องค์ เกิดศรัทธาอยาก
จะออกบวช แล้วก็มีคนรับใช้ที่เป็นช่างตัดผมขอบวชตามอีก
คนหนึ่ง ตอนที่จะบวชนี้ เจ้าชายทั้ง ๕ องค์เลยปรึกษากันว่า
จะให้คนรับใช้นี่บวชก่อน เขาจะได้เป็นใหญ่กว่า เขาจะได้
บวชก่อน เขาจะได้เป็นพี่ พวกเจ้าฟ้าเจ้าชายที่เคยใช้เขาจะ
ต้องกราบเขา จะต้องเคารพเขา
ปัญญาที่พึงพิจารณา
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นี่คือการบวชสมัยก่อน บวชไม่ได้บวชเพื่อจะหายศหา
อะไร บวชเพื่อละยศ เป็นเจ้าฟ้าก็ขอละจากการเป็นเจ้าฟ้าไป
เป็นพระ แล้วก็ให้ชา่ งตัดผมนีบ้ วชก่อนเพือ่ จะได้ให้ชา่ งตัดผม
นี้เป็นพี่ แล้วเจ้าชายทั้ง ๕ ก็จะต้องกราบเคารพผู้ที่บวชก่อน
ผู้ที่มีพรรษาแก่กว่า นี่แหละคือบวชแบบนี้ ไม่ได้บวชมาเพื่อ
มาหายศหาต�ำแหน่งกัน พวกนีบ้ วชเพือ่ หานิพพาน หาความสงบ
หาการหลุ ด พ้ น จากกองทุ ก ข์ แ ห่ ง การเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด
เขาหากันอย่างนี้ สมัยพระพุทธเจ้า ไม่มีเจ้าอาวาส ไม่มีอะไร
เจ้าฟ้าเจ้าคุณ ไม่มีพระครู ไม่มีอะไรเหมือนกับสมัยนี้ สมัยนี้
มันกลายเป็นโลกไปหมดแล้ว มีการถวายเงิน สมัยพุทธกาลก็
ห้ามไม่ให้มีการถวายเงินทอง พระรับเงินทองไม่ได้ แต่ต่อมา
ก็มีข้อยกเว้น มีเรื่องกรณีพิเศษ พระบางรูปอาจจะมีความ
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีเงินทองไว้ซอื้ ยาซือ้ อะไร เพราะมีโรคประจ�ำ
ตัวที่ไม่สามารถที่จะได้จากการบิณฑบาต พระพุทธเจ้าก็ทรง
เมตตา แต่ไม่ให้พระครอบครองเงิน ให้ฝากเงินไว้กับลูกศิษย์
คนใดคนหนึ่งที่เชื่อถือได้ แล้วเวลาขาดปัจจัย ๔ ขาดอะไร
ที่จ�ำเป็น ขาดยารักษาโรค หรือจะต้องไปหาหมอ ไปหาคนที่
เขารักษา สมัยก่อนเขาอาจจะไม่รักษาฟรีก็ได้ ไม่สบายก็อาจ
จะต้องไปหาหมอหายา ก็ตอ้ งมีเงินจ่ายเขา ก็ให้ลกู ศิษย์เป็นคน
26
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เอาไปจ่ า ยให้ ไม่ ใ ห้ พ ระเป็ น คนเก็ บ เงิ น เก็ บ ทอง ใช้ เ งิ น
ใช้ทองเอง ให้ฝากไว้กับคนที่เชื่อถือได้ ถ้าเกิดคนที่เชื่อถือได้
เกิดเขาเอาเงินไปใช้หมดก็ช่วยไม่ได้ ก็ซวยไป จะไปทวงคืนก็
ไม่ได้ เพราะไม่ให้ถือว่าเป็นเงินของพระ เป็นเงินของโยม
เงินของผู้ให้ ผู้ให้ฝากไว้กับคนที่เชื่อถือ เพราะผู้ให้ไม่สามารถ
อยู่ใกล้ชิดตลอดเวลา ก็เลยฝากไว้กับคนที่อยู่ใกล้ชิด คนที่อยู่
ใกล้วัด
นี่คือเรื่องเงินทอง จึงมีการอนุญาตให้ถวายเงินทองได้
แต่ไม่ให้รับกับมือ ไม่ให้เก็บไว้ ไม่ให้ครอบครอง ไม่ให้เอาไป
ใช้เอง ถ้าต้องการอะไร ต้องให้ลูกศิษย์ให้ฆราวาสญาติโยม
เป็นคนไปจัดการหามาให้ เช่น ต้องการจี ว รถ้ า ไม่ มี จี ว ร
ถ้าต้องการยา อย่างนี้ ถ้าเกิดไปอยู่ที่กันดาร ไม่มีอาหาร
บิณฑบาตไม่ได้อาหาร ก็ให้ลกู ศิษย์ไปซือ้ อาหารมารับประทาน
อะไรอย่างนี้ ใช้เงินในแบบนีไ้ ด้อยู่ แต่ไม่ให้พกพาใส่ยา่ ม ไม่ให้
ไปเดินตามศูนย์การค้า ตามร้านตามห้าง อยากจะซือ้ อะไรก็ซอื้
อยากซื้อบุหรี่ก็ซื้อบุหรี่ อยากจะซื้ออะไร ซื้อเครื่องดื่มๆ
ก็ซอื้ ดืม่ อะไรอย่างนี้ ท�ำเองไม่ได้ นีค่ อื เรือ่ งเงินทอง พระพุทธเจ้า
ทรงเห็นภัยในเรื่องของเงินทอง เพราะมันจะกลายเป็น
ปัญญาที่พึงพิจารณา
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เครื่องมือของกิเลสไปหมด แทนที่จะเป็นอาวุธฆ่ากิเลส
มันจะกลายเป็นเครื่องมือปกป้องรักษากิเลส พระพุทธเจ้า
จึ ง ทรงห้ า มไม่ ใ ห้ รั บ เงิ น รั บ ทอง ห้ า มไม่ ใ ห้ มี เ งิ น มี ท อง
แต่สมัยนี้มันก็กลาย มันก็มีกัน เพราะว่าสมัยนี้ก็มีการใช้จ่าย
เงินทองกัน ซื้อข้าวซื้อของอะไรกัน แต่ถ้าพระที่บวชจริงๆ
พระทีม่ คี วามสงบจริงๆ ไม่ตอ้ งใช้เงินใช้ทอง ไม่ตอ้ งมีเงินมีทอง
มีก็ไม่ได้ไว้ใช้เอง มีก็เอาไปท�ำบุญท�ำประโยชน์ให้กับส่วนรวม
ให้แก่โลก เขาเรียกว่า “สงเคราะห์โลก” อย่างพระที่ปฏิบัติดี
ปฏิบตั ชิ อบ ญาติโยมก็อยากจะท�ำบุญ การท�ำบุญทีง่ า่ ยสะดวก
ก็ถวายเงิน ท่านก็รับไว้ แล้วท่านก็เอาไปสงเคราะห์โลกต่อไป
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ถ้าเรามาศึกษาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้ศกึ ษา เราก็จะเริม่ เข้าใจว่า มันไม่ใช่เป็นเรา
มันเป็นเหมือนคนรับใช้เรา มันเป็นเหมือน
ม้าตัวหนึ่งที่เราเอามาขี่ เดี๋ยวม้าก็ต้องตาย
แต่คนขีไ่ ม่ตาย คนขีน่ เี่ ปลีย่ นม้ามาไม่รกู้ ตี่ วั แล้ว
มาเกิดไม่รกู้ คี่ รัง้ แล้ว พอม้าตัวนีต้ าย ร่างกาย
อันนี้ตาย ก็ไปหาร่างกายอันใหม่

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ถาม อยากเรียนถามท่านอาจารย์วา่ เวลาเราเป็นฆราวาส
เราไม่ ใ ช่ เ ป็ น บรรพชิ ต เพราะฉะนั้ น เวลาเรา
ปฏิบัติธรรมนี่ ตามที่ท่านอาจารย์สอนก็คือว่า
ให้ เ รานั่ ง สมาธิ เมื่ อ เราออกจากสมาธิ ปุ ๊ บ นี่
จิตใจเรา คือเราก็ตอ้ งท�ำงาน ทีนี้ เวลาเราท�ำงาน
เราไม่ได้ทำ� ตลอดเวลา บางครั้ งเราก็ยงั ว่าง เราก็
ควรที่ จ ะระลึ ก อยู ่ ที่ ล มหายใจของเรา หรื อ ว่ า
พุทโธแล้วแต่คนถูกไหมครับ เพื่อให้ดึงสติ ไม่ให้
ไปฟุ้งซ่านอยู่กับของรอบตัว แล้วบางครั้ งก็ ให้
พิจารณาเหมือนกันใช่ไหมครับ คือพิจารณาตาม
ที่ท่านอาจารย์สอน ซึ่งท่านอาจารย์เคยบอกว่า
สิ่งที่ท่านอาจารย์พูดอยู่ทุกวันนี้ มันเป็นเรื่อง
ปัญญาอยูเ่ กือบทุกครั้ ง ก็ให้เอาทีส่ อนนีม
่ าพิจารณา
อันนี้ก็เป็นการกระท�ำที่ถูกต้องใช่ไหมครับ

ตอบ ถูก เพียงแต่ว่ามันยังไม่เข้าไปในระบบ ถ้าเข้าไปใน
ระบบจริงๆ แล้ว เราจะเน้นอยูท่ ธี่ รรมระดับไหน ธรรมตัวไหน
ตัวหนึง่ ก่อน ในการปฏิบตั จิ ริงๆ แต่ในการปฏิบตั แิ บบทัว่ ๆ ไป
เราก็สามารถใช้สติบ้าง ใช้ปัญญาบ้าง ใช้สมาธิบ้าง แล้วแต่
โอกาส แล้วแต่ แต่ถา้ จะให้มนั เป็นแบบ เป็นเหมือนกับเป็นขัน้
เป็นตอน มันจะต้องสติก่อน สตินี้ต้องมาก่อน เมื่อสติมีก�ำลัง
สู่ระบบธรรมแก้สังโยชน์ ๑๐
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ก็สามารถสั่งให้จิตสงบได้ เข้าสมาธิเข้าฌานได้ เมื่อออกจาก
สมาธิ อ อกจากฌาน ก็ จ ะใช้ ป ั ญ ญา พิ จ ารณาไตรลั ก ษณ์
พิจารณาอริยสัจ ๔ อย่างเดียว เพือ่ ทีจ่ ะได้เห็นการท�ำงานของ
ความทุกข์วา่ มันเกิดจากอะไร แล้วอะไรจะท�ำให้ความทุกข์ทมี่ ี
อยู่ในใจ ที่เกิดขึ้นนี้ให้มันดับไป อันนี้มันจะเป็น แบบปฏิบัติ
ทีเ่ ป็นขัน้ เป็นตอนจริงๆ แต่ในตอนต้นทีเ่ ราเริม่ ต้นนี่ เราอาจจะ
สะเปะสะปะ ค่อนข้างจะเป็นแบบมวยวัดไป คือ ฝึกสติบ้าง
นั่งสมาธิบ้าง พิจารณาทางปัญญาบ้าง แต่มันจะยังไม่ได้
เป็นกอบเป็นก�ำ มันยังตัดกิเลสดับความทุกข์ยังไม่ได้แบบ
จริงๆ จังๆ เพราะว่ามันยังเป็นในลักษณะของเด็กอยู่ ถ้าจะ
ปฏิบัติแบบผู้ใหญ่นี่มันจะต้องเป็นแบบนักบวช นักบวชนี่เขา
ไม่มภี ารกิจเรือ่ งการงานต่างๆ เขามีเวลาเจริญสติได้ตลอดเวลา
ตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ เอาสติก่อนเลย เอาให้มันนั่งสมาธิ ให้จิต
มันรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้
พอได้ ขั้ น อั ป ปนาสมาธิ แ ล้ ว เวลาไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นสมาธิ
ก็พิจารณาทางปัญญาไป แต่ถ้ายังไม่ได้อัปปนาสมาธิ เวลา
ไม่ได้นั่งสมาธิก็ยังต้องเน้นที่สติก่อน ต้องเอาสติให้มันคุมจิต
ให้ได้ก่อน ดึงจิตให้เข้าสู่สมาธิให้ได้ก่อน เมื่อสติมีก�ำลัง
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มากแล้ว จะสามารถดึงจิตให้เข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการ
นั่งปั๊บ ๕ นาที ๑๐ นาที จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิ อยู่ได้เป็น
หลายสิบนาที ๔๐ หรือ ๕๐ นาที ชัว่ โมง หรือบางคนดีเข้าฌาน
ได้เป็นชั่วโมงๆ อันนี้มันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติแบบ
ถึงลูกถึงคน พูดง่ายๆ เอากันแบบให้มนั เป็นเรือ่ งเป็นราวไปเลย
ตอนต้นนีม่ นั ต้องสติมาก่อน ถ้าไม่มสี ติ นัง่ สมาธิจติ ก็จะไม่สงบ
ไม่รวม อาจจะสงบ อาจจะระงับจากความฟุง้ ซ่าน แต่มนั ไม่ดงิ่
มันไม่เข้าสู่จุดอัปปนา เข้าสู่อุเบกขา เข้าสู่จุดที่เหลือแต่สักแต่
ว่ารู้ อันนี้มันต้องมีสติที่เรียกว่า “สติสัมปชัญญะ” สติอย่าง
ไม่ขาดตอน ดึงจิตคุมความคิดได้แทบจะทุกเวลานาที ดึงจิต
ให้อยู่ในปัจจุบัน ให้รู้ สักแต่ว่ารู้ ไม่ให้คิดถึงอดีต ไม่ให้คิดถึง
อนาคต ไม่ให้คิดถึงคนนั้นคนนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้รู้อยู่กับ
ปัจจุบัน ถ้าร่างกายก�ำลังเดินก็ให้รู้อยู่กับการเดินอย่างเดียว
ถ้าร่างกายก�ำลังรับประทานอาหาร อาบนำ�้ ล้างหน้า แปรงฟัน
แต่งเนื้อแต่งตัว ท�ำอะไรก็ให้มันรู้อยู่กับเรื่องที่ก�ำลังท�ำอยู่
เท่านัน้ แล้วพอไม่มอี ะไรต้องท�ำก็นงั่ สมาธิเข้าไป นัง่ ให้มนั รวม
ให้มันสงบให้ได้นานๆ ตอนต้นก็อาจจะได้ ๑๐ นาที ๑๕ นาที
๒๐ นาที นั่งไปต่อไปก็ครึ่งชั่วโมง ชั่วโมงหนึ่ง
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เบือ้ งต้นนีต่ อ้ งเอาสติให้ได้กอ่ น ให้มาดึงจิตให้เข้าสมาธิ
ช่ ว งนั้ น แทบจะไม่ ต ้ อ งสนใจเรื่ อ งปั ญ ญาเลย นอกจาก
มีเหตุการณ์จ�ำเป็นจะต้องใช้ปญ
ั ญา ก็ใช้ไป ถ้ามีทกุ ข์เกิดขึน้
มีปญ
ั หาเกิดขึน้ เกิดมีความโกรธเกิดขึน้ ถ้าใช้สติหยุดมันไม่ได้
ก็อาจจะใช้ปญ
ั ญาเข้ามาพิจารณา หาสาเหตุวา่ ท�ำไมเราจึงโกรธ
โกรธก็มักจะเกิดจากความอยาก อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจ
อยากก็โกรธ ดังนั้นเราก็ต้องระงับความอยากนั้น แล้วความ
โกรธก็จะหายไป นี่เป็นปัญญาเฉพาะกิจ เวลามีอะไรมาท�ำให้
จิตใจทุกข์ขึ้นมา แต่ยังไม่เป็นปัญญา ที่เราจะเอามาท�ำลาย
ข้าศึกศัตรู ทีม่ นั เป็นศัตรูหลักของเรา ศัตรูหลักของเราในทาง
ปฏิบัติก็คือสังโยชน์ ๑๐ ประการ นี่แหละคือศัตรูหลักที่เรา
จะต้องทุ่มเทปัญญากับสมาธิ ปัญญา สมาธิ สตินี้ต้องเต็ม
๑๐๐ นะ ถึงจะสู้กับตัวสังโยชน์เหล่านี้ได้ ๑๐ ตัวด้วยกัน
สามตัวแรกก็ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
อันนี้มันมาเป็นพวง แก้ตัวหนึ่งแล้วมันก็จะแก้ได้ทั้งสามตัว
ให้ไปแก้ที่ตัวสักกายทิฏฐิ แต่จะไปแก้ได้น้ี มันจะต้องมี
อั ป ปนาสมาธิ แ ล้ ว จิ ต สามารถที่ จ ะสั่ ง ให้ ห ยุ ด ความคิ ด
หยุดความอยากได้ เมื่อรู้ว่าตัวความคิดตัวความอยากแบบนี้
34
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เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ คิดไปในทางที่ผิด ต้องสอนให้มัน
หยุดคิด คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรานี้ ต้องสอนให้มัน
หยุดคิดว่ามันไม่ใช่ ร่างกายเราเอาความจริงมายืนยัน เช่น
ค้นดูซิว่าในร่างกายเรา ตัวเราอยู่ตรงไหนในร่างกายอันนี้
ร่างกายมันก็มีเพียงอาการ ๓๒ ไม่เห็นมีตัวเราอยู่ตรงไหน
ตัดผมไป เราหายไปหรือเปล่า เราหายไปกับผมหรือเปล่า
ตัดเล็บไป ตัดอะไรไป ตัดอวัยวะ สมัยนี้ เห็นไหม ตัดไตออกไป
แล้วเราหายไปกับไตหรือเปล่า ถ้าค้นดูแล้ว ร่างกายมันก็มีแค่
อาการ ๓๒ แล้วถ้าพิจารณาก็ดูว่า อะไรเป็นตัวที่ท�ำให้มี
อาการ ๓๒ มันก็ดนิ น�ำ้ ลม ไฟ นีเ่ อง ธาตุทงั้ ๔ อาหารทีเ่ รากิน
มันก็เป็นดินส่วนใหญ่ มีน�้ำผสมด้วย มีไฟผสมด้วย เราต้ม
อาหาร มันก็รอ้ นใช่ไหม แล้วก็มลี มหายใจ ทีเ่ ราหายใจเข้าออก
น�้ำที่เราดื่ม เครื่องดื่มที่เราดื่ม มันก็เป็นธาตุน�้ำ เมื่อมันมา
รวมตัวกัน ทางวิทยาศาสตร์เขาก็เรียกว่าเป็นตัวเซลล์ มันก็
เข้าไปเป็นตัวเซลล์ ไปก่ออวัยวะต่างๆ ขึ้นมา ไปเสริมอวัยวะ
ต่างๆ ที่มีอยู่ให้มีต่อไป ให้ผมมันยาวขึ้น เห็นไหม เล็บให้
มันงอกยาวขึ้น ร่างกายให้มันใหญ่โตขึ้น กระดูกใหญ่ขึ้น
เนื้อมากขึ้น มันก็มาจากธาตุทั้ง ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ
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เราต้องพิจารณา ดูมนั ตัง้ แต่มนั เริม่ ต้น ร่างกายมันเริม่ ต้น
รวมตัว ก็เอาธาตุของแม่กบั ธาตุของพ่อมารวมกัน นำ�้ ๒ หยดนี่
เดี๋ ย วนี้ ก็ ผ สมเที ย มได้ แ ล้ ว ใช่ ไ หม เขาก็ เ อาน�้ ำ จากพ่ อ มา
หยดหนึ่ง น�้ำจากแม่มาหยดหนึ่ง มารวมตัวกันแล้วมันก็เริ่ม
ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นร่างกาย อาศัยธาตุ ๔ ที่แม่ส่งเข้าไป
ทางสายเลือดนี่ ในท้อง ร่างกายมันก็เลยก่อร่างสร้างตัวขึน้ มา
เป็นผม เป็นขน เป็นเล็บ เป็นฟัน เป็นหนัง เป็นเนื้อ เป็นเอ็น
เป็นกระดูก ต่างๆ ขึ้นมา แล้วก็พอคลอดออกมาก็หายใจเอง
ดื่มน�้ำเอง เติมอาหารเอง เติมดินเอง ข้าวก็มาจากดิน ผักก็
มาจากดิน แล้วพอเข้าไปมันก็ท�ำให้รา่ งกายเจริญเติบโตขึน้ มา
ร่างกายนีก้ เ็ ป็นเหมือนต้นไม้นี่ ใช่ไหม ต้นไม้มนั โผล่มาจากดิน
ใช่ไหม พอมีนำ�้ มีดนิ มีอากาศ มีความร้อนอุณหภูมทิ เี่ หมาะสม
ต้นไม้ก็เจริญงอกงามขึ้นมา ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง มันก็
จะไม่เจริญ เช่น ไปอยู่ที่ทะเลทราย มันขาดอะไร มันขาดน�้ำ
มีดิน มีไฟ มีลม แต่ไม่มีน�้ำ ต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้ ไปอยู่ที่หนาว
ที่ขั้วโลกเหนือมีแต่หิมะ มีน�้ำ แต่ไม่มีอุณหภูมิ ไม่มีความร้อน
มั น ก็ ขึ้ น ไม่ ไ ด้ แต่ ที่ ไ หนที่ มี ธ าตุ ทั้ ง ๔ ที่ อ ยู ่ ใ นปริ ม าณที่
เหมาะสม มันก็ท�ำให้มีต้นไม้ใบหญ้า มีสัตว์มีมนุษย์โผล่
ขึ้นมา นี่ มันมาจากไหน คือให้พิจารณาให้เห็นว่ามันมาจาก
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ดินน�้ำลมไฟทั้งนั้นแหละ ร่างกายของเรา ของสัตว์ ของต้นไม้
มันมาจากดินน�ำ้ ลมไฟผสมกัน แล้วมันก็มกี ารเจริญ แล้วเดีย๋ ว
มันก็มีการเสื่อม มันไม่เที่ยง มันมีการเจริญ เด็กเจริญเป็น
ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นคนแก่ เริ่มแก่ก็เริ่มเสื่อม มีเจริญ พอเจริญ
เต็มทีแ่ ล้ว ก็เริม่ เสือ่ ม นับถอยหลัง แล้วเดีย๋ วมันก็เจ็บไข้ได้ปว่ ย
พิกลพิการ เพราะธาตุมันไม่สมบูรณ์เสียแล้ว ขาดธาตุโน้น
ขาดธาตุนี้ ก็ท�ำให้อวัยวะไม่ท�ำงานตามปกติ แล้วเดี๋ยวมันก็
หยุดลมหายใจ หยุดหายใจ พอหยุดหายใจ ธาตุทั้ง ๔ ก็จะ
แยกออกจากร่างกายไป ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ เดี๋ยวน�้ำ
ก็ไหลออกมา ไฟก็ไปแล้ว ลมก็ไปก่อนแล้ว ลมไม่เข้า มีแต่
ลมออก คือกลิ่นที่ระเหยออกมาจากร่างกาย ไฟในร่างกาย
ไม่มีแล้ว เย็นเฉียบ แล้วทิ้งไปนานๆ พอน�้ำออกมาหมด
ร่างกายก็จะแห้งกรอบ ทิ้งต่อไป มันก็จะผุพังกลายเป็นดินไป
นี่คือการใช้ปัญญา ให้คิดในทางความเป็นจริง จะให้
มันคิดอย่างนี้ได้ มันจะต้องมีสติควบคุมบังคับให้มันคิด
ให้มสี มาธิ เพราะว่าถ้ามันมีสมาธิ จิตมันจะไม่หวิ กับเรือ่ งอืน่
ธรรมดาถ้าจิตไม่มีสมาธิ มันจะหิวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่น
รสต่างๆ มันจะคิดแต่หารูปหาเสียงหากลิ่นหารสมาเสพ
อยู่เรื่อยๆ มันก็จะไม่สามารถหาเวลามานั่งตรึกตรองทาง
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ปัญญาได้ ให้มาคิดในทางที่เป็นความจริงได้ คิดจนกระทั่ง
เป็นนิสัย ฝังใจไป คิดทีไร เห็นร่างกายทีไร ก็เห็นว่ามันเป็น
เพียงดินน�้ำลมไฟ ที่มารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแยกออก
จากกัน ส่วนผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย ใช่ไหม ผู้คิดนี่ เรียกว่า
“ใจ” เป็นผูท้ มี่ าครอบครองร่างกาย ตอนทีพ่ อ่ แม่กอ่ ร่างสร้าง
ตัวร่างกายนีข้ นึ้ มาในครรภ์ของแม่ ใจทีไ่ ม่มรี า่ งกาย ทีแ่ สวงหา
ร่างกาย เพราะใจถูกความอยากที่จะใช้ร่างกายไปหารูปเสียง
กลิน่ รสต่างๆ มาเสพ เป็นตัวดันให้ใจมาเกาะติดอยูก่ บั ร่างกาย
แต่ใจถ้าไม่มีปัญญา ก็เลยเหมือนคนสมัยก่อนที่ไม่มีปัญญา
มองเห็นโลกก็ต้องว่าแบนใช่ไหม เราเห็นร่างกายของเรา
เราก็ต้องว่าเป็นตัวเรา ใช่ไหม เพราะว่าใจมันไม่เห็นตัวมันเอง
ตัวมันเองไม่มีรูปไม่มีร่าง ใจของเรานี่ไม่มีรูปมีร่างเหมือน
ร่างกาย พอมันได้มาเกาะกับร่างกาย มันก็เลยไปว่าร่างกาย
เป็นมันไป เพราะมันใช้ร่างกายให้ท�ำอะไรทุกอย่าง มันก็เลย
คิดว่ามันเป็นร่างกาย ร่างกายเป็นใจ เป็นผู้สั่งให้ร่างกายคิด
ให้ร่างกายท�ำอะไรต่างๆ
อันนี้เราจะเห็นได้ก็ตอนที่เรานั่งสมาธิ แล้วเวลาใจสงบ
ใจก็จะถอนออกจากร่างกายชั่วคราว ตัวที่มาเกาะร่างกายคือ
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วิญญาณทั้ง ๕ วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะหดเข้าไป
เข้าไปที่ตัวผู้รู้ เหลือแต่สักแต่ว่ารู้ ตอนนั้นไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่น
รสต่างๆ เวลาที่เข้าไปในสมาธิ ก็จะเห็นว่า ใจกับร่างกายนี้
มันเป็น ๒ ส่วน ๒ คนด้วยกัน เหมือนคนขี่ม้า เวลาไม่ได้ขี่ม้า
ก็แยกกัน เป็นคน ๒ คน แต่เวลาขี่ม้าก็เป็นคนเดียวกัน
ไปพร้อมกัน ม้าวิ่งไปไหน คนขี่ก็ไปกับม้า แต่เวลาคนลงจาก
หลังม้าแล้ว ก็จะเห็นว่าคนเดินไปทางหนึ่ง ม้าไปทางหนึ่ง
เวลานัง่ สมาธิมนั ก็จะแยกออกจากกันอย่างนัน้ ชัว่ คราว สมาธิ
มันก็ท�ำให้เราพอทีจ่ ะเห็น แต่เห็นแบบไม่นาน แล้วสมาธิมนั จะ
ท�ำให้ใจเราอิ่ม ไม่มีอารมณ์ไม่มีความหิวในเรื่องอื่น เรื่องราว
ต่างๆ รูปเสียงกลิ่นรส ไม่มีรัก ชัง กลัว หลง กับสิ่งต่างๆ
พอออกจากสมาธิมา สภาพนีม้ นั ก็ยงั จะอยูช่ วั่ คราว เหมือนกับ
น�ำ้ ทีเ่ ราแช่ในตูเ้ ย็น นำ�้ เย็นเวลาเราเอาออกมาจากตูเ้ ย็นใหม่ๆ
มันยังเย็นอยู่ แต่ถ้าเราทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวความเย็นมันก็จะ
หายไป ใจเราก็เหมือนกันเวลาอยู่ในสมาธิมันจะมีอุเบกขา
มันจะไม่หวิ กับอารมณ์ตา่ งๆ พอออกจากสมาธิมา ช่วงใหม่ๆ
นีเ้ ป็นช่วงทีเ่ ราสามารถดึงใจให้มาคิดเรือ่ งทีใ่ จไม่อยากคิดได้
หรือไม่เคยคิดกัน ก็เรื่องของร่างกายนี้ ว่ามันมาจากไหน
กันแน่ มันเป็นอะไรกันแน่ ไม่มีใครคิดกัน
สู่ระบบธรรมแก้สังโยชน์ ๑๐
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ส่วนใหญ่จะคิดว่าจะเอาร่างกายไปท�ำอะไรดี ใช่ไหม
วันนี้จะไปหาขนมที่ไหนกิน วันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดี วันนี้จะ
ไปหาแฟนที่ไหน มันจะคิดแต่เรื่องนี้ คิดแต่จะใช้ร่างกาย
มีร่างกายมาแต่ไม่เคยคิดเลยว่า ร่างกายนี้มันเป็นอะไรกัน
แน่ มันเป็นเราหรือเปล่า มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เคยคิด
ไม่ยอมคิด พอร่างกายเป็นอะไรก็ตกใจขึน้ มา พอร่างกายเจ็บไข้
ได้ปว่ ยขึน้ มาก็ตกใจ ร่างกายแก่กต็ กใจ เห็นร่างกายของคนอืน่
ตายก็ตกใจ เพราะรู้ว่าต่อไปร่างกายเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้
เหมือนกัน เพราะไม่ศึกษาเลย ไม่สนใจที่จะมาค้นคว้าหา
ความจริงเกี่ยวกับร่างกาย ท�ำไมต้องไปตกใจกับมันด้วย
เพราะไปคิดว่ามันเป็นเรา ใช่ไหม เราไปเหมาว่ามันเป็นเรา แต่ถา้
เรามาศึกษาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศึกษา เราก็จะเริ่ม
เข้าใจว่า มันไม่ใช่เป็นเรา มันเป็นเหมือนคนรับใช้เรา มันเป็น
เหมือนม้าตัวหนึ่งที่เราเอามาขี่ เดี๋ยวม้าก็ต้องตาย แต่คนขี่
ไม่ตาย คนขี่นี่เปลี่ยนม้ามาไม่รู้กี่ตัวแล้ว มาเกิดไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
พอม้าตัวนี้ตาย ร่างกายอันนี้ตาย ก็ไปหาร่างกายอันใหม่
มั น ต้ อ งมาคิ ด อย่ า งนี้ ให้ เ ห็ น ชั ด เจนเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความเป็นจริงของร่างกายว่า ๑. มันไม่เที่ยง ๒. มันเป็น
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อนัตตา มันไม่มีตัวตน มันเป็นดินน�้ำลมไฟ เป็นอาการ ๓๒
ใจเป็นผู้ที่มาท�ำให้มันเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ แล้วใจก็
ไปคิดว่าใจเป็นร่างกายไป เท่านั้นเอง นี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้
จากการที่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้า พบกับพระธรรมค�ำสอน
พบกับพระอริยสงฆ์ ถ้าเราไม่เจอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
จะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ ใช่ไหม ไปดูสถาบันการศึกษาที่ไหน
ทีไ่ หนเขาไม่รกู้ นั รูก้ ร็ แู้ บบไม่เต็มครบบริบรู ณ์ ทางวิทยาศาสตร์
เขาก็รวู้ า่ ร่างกายมันก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย รูว้ า่ มันก็ท�ำมา
จากเซลล์ มาจากอาหารที่กินนี่แหละ แต่มันไม่รู้ว่ามันไม่ใช่
ตัวเรา ตัวนีไ้ ม่มใี ครรู้ อันนี้ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ตรัสรูไ้ ม่มตี วั เรา
ของทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ของเรา เป็นดินน�้ำ
ลมไฟทั้งนั้น ท�ำมาจากดินน�้ำลมไฟ หรือเป็นดินน�้ำลมไฟ เช่น
นำ�้ ในทะเลก็เป็นนำ�้ ธาตุนำ�้ อากาศทีอ่ ยูร่ อบตัวเรานีก้ เ็ ป็นธาตุ
ลม ที่เราหายใจเข้าออก ความร้อนที่เราได้รับจากดวงอาทิตย์
ก็เป็นธาตุไฟ ดินที่เราเหยียบนี้ก็เป็นธาตุดิน ในโลกนี้ทั้งโลก
มีแค่ ๔ อย่างนี้ มีดินน�้ำลมไฟ แล้วก็มีธาตุรู้คือใจผู้รู้ผู้คิดนี้
มาครอบครองร่างกายที่ท�ำมาจากธาตุทั้ง ๔ ร่างกายของ
มนุษย์ ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี่ ก็เป็นดินน�้ำลมไฟ แล้วก็
มีใจเป็นผู้ที่มาใช้มันท�ำอะไรต่างๆ ตามความอยากของใจ
สู่ระบบธรรมแก้สังโยชน์ ๑๐
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ใจอยากรูปเสียง กลิ่นรส ก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย เห็นไหม
มนุษย์เรานีม้ ตี าหูจมูกลิน้ กาย สัตว์กม็ ตี าหูจมูกลิน้ กาย เสพกาม
เหมือนกัน หาความสุขจากกามคุณ ๕ “กามคุณ ๕” ก็คือรูป
เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้
ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอน เราก็จะไม่รู้ว่าท�ำไมเรา
ต้องเจริญสติ ท�ำไมเราต้องมานั่งสมาธิ ท�ำไมเราต้องมา
เจริญปัญญา เพือ่ ให้เราได้รจู้ ริงๆ ว่าเราก�ำลังหลงผิด เราก�ำลัง
สร้างปัญหาให้กับตัวเราเอง โดยใช่เหตุ โดยไปหลงคิดว่า
ร่ างกายเป็นตัวเรา แล้ว ก็อยากให้ร่างกายมั น ดี ไ ปตลอด
พอมันไม่ดีก็ทุกข์ พอมันจะตายก็คิดว่าเราจะตายไปกับมัน
หวาดกลัวกับความตายของร่างกาย ทั้งๆ ที่เราไม่ได้ตายไป
กับมัน แต่เราไม่รู้ไง เหมือนคนโบราณเขาไม่กล้านั่งเรือออก
ไปไกล ใช่ไหม กลัวจะตกขอบทะเล เพราะโลกนี้มันแบน
เป็นเหมือนเป็นโต๊ะอย่างนี้ ถ้านั่งเรือไปไกลๆ แล้วเดี๋ยวมัน
สุดขอบโต๊ะ มันก็จะตกออกจากโลกไป ก็เลยไม่มีใครกล้านั่ง
เรือออกไปไกลๆ แต่มีคนฉลาดที่มานั่งคิดว่า มองขึ้นไปบน
ท้องฟ้า มันมีกล้องส่องดู ท้องฟ้าที่มีดวงดาวต่างๆ มันกลม
ทัง้ นัน้ นี่ แล้วท�ำไมโลกเรามันจะมาแบนได้ยงั ไง อันเดียว เขาก็
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เลยท้าพิสจู น์วา่ มันต้องกลม เหมือนกับโลกอืน่ เหมือนดวงดาว
ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ที่เห็นนี่ เขาก็เลยบอกว่า ลองนั่งเรือ
ออกไปดูซิ ให้มันไปสุด ถ้ามีทะเลมันต่อเนื่องกัน เดี๋ยวมันจะ
ต้องกลับมาที่เราเริ่มต้น ถ้ามันเป็นวงกลม เขาก็พิสูจน์ได้ใน
ทีส่ ดุ ว่าโลกมันกลม หรือไม่ตอ้ งไปขนาดนัน้ ก็ได้ เขาดูเวลาเรือ
เข้ามา เขาก็สังเกตดู เวลาเรือเข้ามานี้ ท�ำไมเราไม่เห็นเรือกับ
เสากระโดงพร้อมๆ กัน ถ้ามันแบนมันต้องเห็นพร้อมๆ กันซิ
แต่ท�ำไมไปเห็นเสากระโดงก่อน เห็นยอดมันก่อน แล้วค่อยๆ
เห็นส่วนอื่นตามมา ส่วนที่อยู่ต�่ำลงมา ก็เพราะว่าพื้นที่ที่มัน
แล่นอยู่นี้มันโค้งมันเว้า เหมือนคนขี่ม้าข้ามเขามานี่ จะเห็น
อะไรก่อนล่ะ เห็นคนขี่หรือเห็นม้าพร้อมๆ กัน มันต้องเห็น
คนขี่ก่อน เห็นส่วนที่สูงก่อน จึงเห็นส่วนที่ต�่ำตามมา แล้วมัน
ก็พิสูจน์ได้ว่า พื้นที่มันไม่แบน มันโค้งมันเว้า เพียงแต่มันเว้า
น้อยมาก มันใหญ่มาก มันก็เลยท�ำให้เรารูส้ กึ ว่ามันแบน เพราะ
ตัวเรามันเล็ก เปรียบเทียบ มันก็เลยคิดว่าเราอยู่บนพื้นที่ราบ
ที่เรียบ ที่แบน
อันนีก้ เ็ หมือนกัน พระพุทธเจ้าก็มาค้นคว้าหาว่า ร่างกาย
ที่มันทุกข์ เราไปทุกข์กับมันนักหนานี่เป็นอะไรกันแน่ มันตาย
สู่ระบบธรรมแก้สังโยชน์ ๑๐
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ไปแล้ว มีอะไรทีไ่ ม่ตายไปกับมันหรือเปล่า ท่านก็เลยค้นคว้าไป
ค้นคว้ามา ในที่สุดก็ได้พบความจริงว่า ร่างกายนี้มันเป็นเพียง
ธาตุ ๔ ดินนำ�้ ลมไฟ ส่วนผูร้ ผู้ คู้ ดิ ผูส้ งั่ ให้รา่ งกายท�ำอะไรต่างๆ นี้
ไม่ได้เป็นธาตุ ๔ เป็นธาตุรู้ เป็นธาตุที่ ๕ แยกออกจากกัน
มาเกาะติดกันเมื่อมีการรวมตัวของธาตุ ๔ ก่อร่างสร้างตัวขึ้น
มาเป็นร่างกาย ธาตุรกู้ ม็ าเกาะ อันนีก้ เ็ ลยได้ขอ้ สรุปว่า ร่างกาย
นี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา ที่เราไปทุกข์กับร่างกายเพราะเรา
ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรา ทุกข์เพราะเราอยากให้มันไม่จาก
เราไป ทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากให้มันตาย เพราะเราไม่มีใคร
อยากตาย ทุกคนอยากจะอยูไ่ ป หาความสุขจากสิง่ ต่างๆ ทีเ่ รา
ก�ำลังหากันอยู่ในขณะนี้ แต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้
ทุกอย่าง ร่างกายนี้ของคนทุกคนมันจะต้องจบ มันจะต้อง
กลายเป็นซากศพไป กลายเป็นดินน�้ำลมไฟไป ถ้าไปอยาก
ก็จะทุกข์ ก็เลยพบอริยสัจ ๔ ขึ้นมาว่า ที่ใจเราทุกข์ ทุกข์
เพราะความอยากนี่เอง อยากให้ร่างกายมันไม่ตาย อยากให้
มันอยู่ไปนานๆ พอมันจะตายเราก็เลยทุกข์ ก็เลยค้นพบว่า
ความทุกข์น้ีเกิดจากความอยาก ไม่ได้เกิดจากความแก่
ความเจ็บ ความตาย
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ความแก่ ความเจ็บ ความตายถ้าเราไม่ไปอยากให้มัน
ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เราจะไม่ทุกข์กับมัน ที่เราทุกข์ก็เพราะ
ว่าเราไปอยาก เวลาเราเข้าไปในสมาธิเราไม่ทุกข์กับร่างกาย
เพราะตอนนัน้ เราหยุดความอยากได้ เวลาจิตสงบ ความอยาก
ก็สงบไปด้วย ตอนนั้นร่างกายจะเจ็บหรือร่างกายจะตาย
จิตไม่รับรู้ จิตไม่สนใจ จิตไม่มีความอยากเกี่ยวกับร่างกาย
พระพุทธเจ้าก็เลยทรงค้นพบว่า ความทุกข์ของใจเกิดจาก
ความอยากของใจ ที่ไปหลงรักสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยสาเหตุใด
สาเหตุหนึ่ง เช่น ร่างกาย ก็ไปหลงรักว่าเป็นเรา ว่าเป็นตัวเรา
แล้วก็เป็นสิง่ ทีจ่ ะมาให้เราหาความสุขได้ เรามีรา่ งกายเราก็จะ
ได้ไปดูไปฟังไปกินไปดื่ม ไปท�ำอะไรต่างๆ ได้ พอร่างกายแก่
หรือร่างกายเจ็บ มันก็จะท�ำไม่ได้หรือท�ำได้ยาก ถ้าร่างกายตาย
ก็ไม่ได้เลย นี่เรากลัวตัวนี้ กลัวตอนที่เราจะไม่มีความสุขกัน
เพราะถ้าไม่มรี า่ งกายแล้ว เราจะหาความสุขอย่างไร เราก็เลย
อยากให้มันไม่ตาย ความอยากไม่ให้ตาย มันก็เลยท�ำให้เรา
ทุกข์กัน มันก็เลยพิจารณาแล้ว ความทุกข์นี่มันกลับมากกว่า
ความสุขที่ได้จากร่างกาย พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า สู้ปล่อย
ร่างกายดีกว่า อย่าไปอาศัยร่างกายหาความสุขดีกว่า เพราะว่า
ได้ความสุขจากร่างกายน้อยกว่าได้ความทุกข์ เวลาเราไปเทีย่ ว
สู่ระบบธรรมแก้สังโยชน์ ๑๐
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เราสนุกสนานเฮฮากัน พอกลับมาบ้าน พอมาเจอความเจ็บไข้
ได้ปว่ ย ความสุขต่างๆ ทีไ่ ด้มาหายไปหมดเลย ความทุกข์ทเี่ ข้า
มานี้ มันรุนแรงกว่าความสุขที่เราได้มา
ดังนั้น มันไม่คุ้ม การที่เราจะมาทุกข์กับร่างกาย ฉะนั้น
เราก็ตอ้ งหยุด เลิกใช้รา่ งกาย เลิกอาศัยร่างกาย แล้วมีคนสอน
ให้เราพิจารณาว่า อย่าไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา ของเรา
มันไม่ได้เป็นตัวเราของเรา อย่างนัน้ ปล่อยมันไปดีกว่า อย่าไปยุง่
กับมันดีกว่า เหมือนร่างกายของคนอืน่ ทีเ่ ราไม่รจู้ กั นี่ เราไม่ทกุ ข์
กับเขา ใช่ไหม ร่างกายคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายนี้ เราเฉยๆ
ไม่ เ ดื อ ดร้ อ น เพราะเราไม่ มี ค วามผู ก พั น กั บ เขานั่ น เอง
แต่ ร ่ า งกายของเรานี้ เรามี ค วามผู ก พั น กั บ มั น เราพึ่ ง มั น
ร่างกายของคนอื่น คนที่เราไม่พึ่ง เราไม่เดือดร้อน แต่คนที่
เราพึ่ง ก็ยังเดือดร้อนได้ ใช่ไหม เช่น ถ้าเราพึ่งสามีพึ่งภรรยา
ถ้าเขาเป็นอะไร เราก็เดือดร้อนขึ้นมาได้ ฉะนั้น ปัญหาของใจ
ก็คือไปพึ่งสิ่งที่มันพึ่งไม่ได้ สิ่งที่ใจไปพึ่งมันเป็นของชั่วคราว
เป็นอนิจจัง ร่างกายมันเป็นของชั่วคราว พระพุทธเจ้าก็เลย
บอกให้กลับมาพึง่ ความสงบดีกว่า ให้ท�ำสมาธิ ท�ำใจให้นงิ่ ให้สงบ
แล้วใจก็มคี วามสุขได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีรา่ งกาย ไม่ตอ้ งใช้รา่ งกาย
46

สู่ระบบธรรมแก้สังโยชน์ ๑๐

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พอเราสามารถหาความสุขแบบทีไ่ ม่ตอ้ งมีรา่ งกายได้ เราก็เลิก
ใช้ร่างกายได้ ร่างกายจะเป็นอย่างไร เราก็ไม่สนใจได้ อันนี้
เป็นวิธีการปฏิบัติ ต้องมีทั้งสมาธิ ต้องมีทั้งปัญญา มันถึงจะ
มีความสามารถที่จะปล่อยวางร่างกายได้ ตอนนี้เรามีปัญญา
แต่เราไม่มีสมาธิ เราปล่อยไม่ได้ เราฟังเทศน์มาจนหูฉีกแล้ว
สวดมนต์มาจนหูฉกี แล้ว “รูปงั อนิจจัง รูปงั อนัตตา” ร่างกาย
คือรูปนี้เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวเรา แต่มันก็
ไม่สามารถที่จะปล่อยร่างกายได้ ทิ้งร่างกายได้ ยังต้องใช้มัน
อยู่ทุกวัน แต่พวกนักบวชที่เขามาบวช แล้วเขามานั่งสมาธินี่
เขาเลิกใช้ร่างกายได้ เขาไม่ต้องอาศัยร่างกายพาไปเที่ยว
เหมือนฆราวาสญาติโยม เวลาเขาอยากจะมีความสุข เขาก็
เข้าไปในสมาธิแทน ไม่ต้องใช้ร่างกาย ก็เลยปล่อยร่างกายได้
ยิ่งมารู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเรา ก็ยิ่งไม่ไปสนใจไปดูแลมัน
ให้มันวุ่นวายใจเปล่าๆ ในที่สุดก็ละสักกายทิฏฐิได้ ตอนละได้
จะต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญา ปัญญาอย่างเดียวไม่มีก�ำลังที่จะ
หยุดความอยาก ความยึดติดในร่างกายได้ เพราะยังอาศัย
ร่างกายอยู่ แต่ถ้าเรามีสมาธิ เรามีความสุขจากสมาธิ เราก็
ไม่ต้องใช้ร่างกาย เราก็เลิกใช้ร่างกายได้ ปล่อยให้ร่างกาย
เป็นอะไรไปได้ ไม่เดือดร้อน
สู่ระบบธรรมแก้สังโยชน์ ๑๐

47

ธรรมะสดๆ ร้อนๆ เล่ม ๒

ถาม ผมเข้าใจที่ท่านอาจารย์สอน แสดงว่าเวลาเรา
นั่ ง สมาธิ หรือมีสติ ผลที่ ได้ ก็คือมั น ท� ำให้ เรา
พิ จ ารณาเป็ น ปั ญ ญาได้ ลึ ก ขึน้ กว่ า ที่ เ ราอ่ า น
หนังสือ สมมุติเราอ่านหนังสือเรื่องอริยสัจ ๔
อันนั้นคือเป็นการอ่านและเข้าใจจากตัวหนังสือ
แต่พอเราเริ่มนั่งสมาธิ แล้วเราออกจากสมาธิ
คล้ายๆ มันจะเปรียบเทียบความรูส้ กึ ได้ ใช่ไหมครับ
คือภาวนามยปัญญานี่ มันเกิดขึนจาก
้
experience
(ประสบการณ์ ) ในการการนั่ ง สมาธิ แล้ ว มา
พิ จ ารณาเวลาจิ ต นิ่ ง แต่ มั น จะต่ า งจากการที่
เราอ่าน เหมือนผมฟังท่านอาจารย์ตอนนี้ มันก็คอื
สุ ต ตมยปั ญ ญา แต่ ผ มจะน� ำ ปั ญ ญาที่ ท ่ า น
อาจารย์สอนนี้เอาไปจริงๆ เพื่อให้มันปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลงระบบสั ญ ญาความจ� ำ ของผมนี่
ผมต้องนั่งสมาธิ พอออกจากสมาธิแล้ว ต้อง
พิจารณาเพือ่ เห็นมันจริงๆ ไป apply (ประยุกต์ใช้)
มันจริงๆ ใช่ไหมครับ

ตอบ คือ ที่ให้มันเห็นจริงๆ ก็คือ ให้มันไม่ลืม เข้าใจไหม
ถาม ให้มันไม่ลืม
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ตอบ ส่วนใหญ่เรามักจะลืมกัน พอฟังปับ๊ เดีย๋ วพอเราออกไป
เราไปคิดเรื่องอื่นมันก็ลืมไปหมด เราต้องไม่ไปคิดเรื่องอื่น
พอออกมาก็ต้องคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวไป จนไม่ให้มันลืม
ถาม ก็แปลว่าเราต้องมีสติอยู่ตลอด

ตอบ มีปัญญา ต้องคิดอยู่เรื่อยๆ อนัตตาอยู่เรื่อยๆ อนิจจัง
อยู่เรื่อยๆ ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา แล้วพอเจอข้อสอบก็จะ
ได้ท�ำได้ เวลาเจองูอย่างนี้ จะได้รทู้ นั ว่ามันไม่ใช่รา่ งกายของเรา
มันจะตายก็ให้มันตายไป ใช่ไหม มันไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่หรือ
มันต้องเจอข้อสอบด้วย มันถึงจะรู้ว่ามันปล่อยได้หรือปล่อย
ไม่ได้
ถาม แต่ตอนเรานัง่ สมาธิ เราไม่ตอ้ งไปคิดเรือ่ งปัญญา

ตอบ ไม่ ตอนนั้นเราต้องการให้จิตสงบ มีก�ำลังที่จะหยุด
ความอยาก เวลาที่เราจะใช้ปัญญา
ถาม แต่ เ วลาเราออกจากสมาธิ เราต้ อ งพิ จ ารณา
ปัญญา
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ตอบ ถ้าเรายังจ�ำไม่ได้ ยังลืม เราก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าเรา
จ�ำได้แล้ว เราก็ไม่ต้องคิดก็ได้
ถาม ไม่ต้องคิดก็ ได้

ตอบ ถ้าเจองูแล้วก็รู้ทันว่า ไม่ใช่ตัวเรา ของเรา ไม่ต้อง
ตกใจ มันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมัน อย่างนี้ก็ไม่ต้องคิดก็ได้
ถ้าจ�ำได้แล้ว ถ้ามันยังจ�ำไม่ได้ ยังคิดว่ายังเป็นตัวเรา ของเราอยู่
ก็แสดงว่าลืมไปแล้ว ถ้าเจองูแล้วตกใจก็แสดงว่า ยังคิดว่าเป็น
ตัวเรา ของเราอยู่ ถ้าไม่ตกใจ ก็แสดงว่าไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเรา
ของเราแล้ว เราไม่ได้เป็นร่างกาย
ถาม งูมันก็กัดซิครับ

ตอบ ก็กัดนะซิ มันก็ต้องตายทุกคน จะกัดไม่กัด มันก็
ต้องตาย
ถาม แปลว่าไม่สนใจร่างกายเรา

ตอบ ก็มนั ไม่ใช่เรา ทีนเี้ ห็นไหม พอคุยกันอย่างนี้ ยังกลับมา
เป็นเราขึ้นมาทันที เพราะมันฝังในใจเราตลอดเวลาว่ามันเป็น
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เรา เป็นเรา เป็นเรา ทีนี้ เราต้องมาแก้มัน บอก ไม่ใช่เรา ไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่ตัวเรา เราเป็นผู้รู้ ให้รู้เฉยๆ ถ้าถึงเวลาที่ร่างกาย
จะต้องเป็นอะไรแล้วเราห้ามไม่ได้ ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป
แต่ถา้ ยังห้ามได้กห็ า้ มไป แต่ไม่ตนื่ เต้นตกใจ อันนีแ้ หละ มันเป็น
ข้อสอบ แล้ว การบ้านก็คอื ต้องหมัน่ คิดอยูเ่ นืองๆ พระพุทธเจ้า
ทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆ ว่า “ร่างกายไม่ใช่ตัวเรา
ไม่ใช่ของเรา เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา” ถ้าไปอยากให้มันเป็น
ของเรา จะทุกข์ขึ้นมาทันที ถ้าอยากจะให้มันเป็น “นิจจัง”
จะท�ำให้เราทุกข์ขึ้นมาทันที อันนี้แหละ มันจึงยากตรงนี้
ฟังมันง่าย มันยากตรงทีห่ ยุดใจไม่ได้ หยุดใจทีย่ งั จะกลับไปคิด
แบบเดิมที่ยังจะไปยึดไปติดร่างกายเหมือนเดิมไม่ได้ จึงต้อง
ท�ำสมาธิให้ได้ ถ้าท�ำสมาธิแยกใจออกจากร่างกายได้ พอใจ
จะยึดร่า งกาย มันก็ใช้สติดึงออกได้ พอมี ป ั ญ ญาสอนว่ า
ต้องปล่อย ต้องดึงออก เพราะมันจะได้ไม่ทุกข์ ถ้าไปยึดแล้ว
มันจะทุกข์ มันอยู่ตรงนั้น ปัญญามีหน้าที่สอนมีหน้าที่บอก
ส่วนสติมีหน้าที่คอยดึงใจให้ออก ไม่ให้ไปเกาะ ไปติดกับ
อะไร ไม่ให้ไปเกาะติดกับร่างกาย อันนี้ ต้องปฏิบัติมันถึง
จะรู้ อันนี้พูดกันไปยังไง มันก็ยังไม่เหมือนกับการที่เราไป
ปฏิบัติ การจะปฏิบัติ มันต้องปฏิบัติแบบตลอดเวลา
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ถาม ท่านอาจารย์ แล้วถ้าปฏิบต
ั น
ิ ี่ มันจะเห็นหรือครับ

ตอบ เห็นอะไรล่ะ
ถาม มันจะเห็นอย่างที่ท่านอาจารย์สอน ใช่ไหมครับ

ตอบ อ้าว แล้วเราเอาอะไรมาพูดล่ะ
ถาม หมายถึงคนที่ยังไม่รู้เลย เวลาปฏิบัตินี่

ตอบ อ้าว มันก็ต้องรู้ล่ะซิ ก็มันรู้จากการปฏิบัติ การฟังนี่
มันเป็นเพียง เหมือนกับการรู้แนวทางว่าจะต้องท�ำอย่างไร
ต้องปล่อยร่างกาย ทีนี้ จะสอนใจอย่างไรให้มันปล่อย ก็สอน
ความจริงซิว่า “มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา” แล้วก็ “ถ้าไปยึด
ไปติดแล้ว มันจะท�ำให้เราทุกข์” นี่เป็นแนวทางของปัญญา
ความรู้ที่จะสอนให้เราปล่อย ทีนี้ เราจะปล่อยได้หรือเปล่า
ก็อยู่ที่ว่าเรามีก�ำลังปล่อยหรือเปล่า เราสู้กิเลสที่มีก�ำลังยึดได้
หรือเปล่า กิเลสมันอุปาทาน มันยึดติดกับร่างกาย ธรรมะ
คือปัญญา สติคือตัวที่จะมาดึงใจให้ออกจากการยึดติดอยู่ใน
ร่างกาย จึงต้องไปฝึกสติให้มากๆ แล้วถึงจะรู้เอง ว่าปล่อย
ได้หรือปล่อยไม่ได้ อยู่ที่ตัวสติน้ี ถ้ามีสติมันก็จะดึงใจให้เข้า
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สู่สมาธิได้ แยกใจออกจากร่างกายได้ ยอมปล่อยให้ร่างกาย
ตายไป จิตมันก็จะดิง่ เข้าสูค่ วามสงบเลย โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเข้าสมาธิ
เวลาปฏิบัติเจอเหตุการณ์จริงๆ เจอเหตุการณ์ที่ถูกบังคับให้
ปล่อย มันจะปล่อยเองถ้ามีสติคอยคุมอยู่
อย่างมีเรื่องของหลวงปู่ชอบ ท่านก็เป็นศิษย์หลวงปู่มั่น
ท่านก็เป็นพระอรหันต์ ท่านตายกระดูกก็กลายเป็นพระธาตุ
ช่วงทีท่ า่ นปฏิบตั นิ ี้ ท่านชอบเดินธุดงค์ตอนกลางคืน ท่านชอบ
ถือโคมไฟที่ท�ำด้วยเทียน ท�ำด้วยผ้านี่ แล้วท่านก็ชอบเดิน
ไปในป่า คืนหนึ่ง เวลาเดินไป ท่านเดินแบบมีสติ เพราะมัน
น่ากลัว มันปล่อยให้ใจเดินแบบไปช็อปปิง้ ไม่ได้ มันต้องคอยดู
ที่เท้า ดูสิ่งที่อยู่ข้างหน้าว่ามีอะไรหรือเปล่า ท่านบอกคืนหนึ่ง
ท่านก็เดินไปจ๊ะเอ๋กับเสือโคร่ง พอเห็นเสือโคร่งปั๊บ จิตที่มี
สตินี่มันดึงจิตให้เข้าข้างใน เพราะความกลัว มันดึงเข้าไป
ข้างใน จิตรวมไม่รับรู้เรื่องของร่างกาย ไม่รับรู้เรื่องของเสือ
โคร่งเลย แล้วไม่ร้วู า่ เข้าไปนานสักเท่าไหร่ พอออกมา เทียนที่
อยู่ในโคมไฟนี้มันมอดหมดไปแล้ว แต่ร่างกายท่านก็ยังยืนถือ
โคมไฟ เหมือนตอนก่อนที่ท่านจะเข้าสมาธิ ร่างกายตอน
นั้นก็เป็นเหมือนหุ่นไปเลย เป็นเหมือนกับพระพุทธรูปอะไร
สู่ระบบธรรมแก้สังโยชน์ ๑๐
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อย่างนี้ ยืนอยู่เฉยๆ เสือเลยไม่กัด เสือมันเลยไม่รู้ว่ามันเป็น
อะไร มันคิดว่าเป็นต้นไม้มั้ง นั่นแหละ ท่านถึงบอกว่าบางที
ต้องไปหาเหตุการณ์ เพื่อจะกระตุ้นให้จิตมันแยกออกจาก
ร่ า งกาย ถ้ า มั น อยู ่ ที่ ส บายๆ มั น จะไม่ มี อ ะไรมากระตุ ้ น
พระธุดงค์นี่ ส่วนใหญ่ตอ้ งไปอยูท่ มี่ นั เปลีย่ ว ทีน่ า่ กลัว ทีจ่ ะท�ำ
ให้แยกจิตออกจากร่างกายได้ พอจะเข้าใจหรือยัง
ถาม พอจะเข้าใจครับ เหมือนกับที่เจองูแหละ

ตอบ ใช่ แบบเดียวกัน
ถาม คือว่าถ้าเจองูแล้วยังกลัวอยู่ แปลว่าตอนนีย้ งั จิต
ฟุ้งซ่าน ไม่ได้ยอมทิ้งร่างกาย

ตอบ ต้องยอมตาย ต้องใช้ปัญญาว่า ร่างกายมันเที่ยงหรือ
ไม่เทีย่ ง ถามมันเลย มันไม่เทีย่ ง มันต้องตายใช่ไหม มันไม่ตาย
วันนี้ ก็ตอ้ งตายพรุง่ นี้ ถ้าถึงเวลา วันนีม้ นั จะตาย ให้มนั ตายไปซิ
จิตมันต้องเด็ดเดีย่ วอย่างนัน้ มันถึงจะแยกออกจากร่างกายได้
ถาม ตายก็ ไม่ใช่เรา
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ตอบ ใช่ แล้วหลังจากนั้นมันจะไม่กลัวตายอีกต่อไป แต่มัน
ก็ยังดูแลร่างกายต่อไป เพราะยังมีงานต้องท�ำต่อ ยังมีขั้นของ
สกิทาคามี อนาคามี ของอรหันต์ ต้องท�ำต่อไป แล้วจบก็ยังมี
งานต้องท�ำต่อ ต้องมานัง่ สัง่ สอนญาติโยมอีก ก็เลยยังต้องเลีย้ ง
ดูรา่ งกายต่อไป แต่ไม่ได้เลีย้ งดูดว้ ยความหวาดกลัว ด้วยความ
กังวล ด้วยความพิถพี ถิ นั จะต้องอาหารดี เสือ้ ผ้าดี ทีอ่ ยูอ่ าศัยดี
อะไรอย่างนี้ ไม่จ�ำเป็น ขอให้มนั อยูไ่ ด้กพ็ อ เลีย้ งดูมนั ไป ถ้ามัน
อยู่ไม่ได้ก็ให้มันตายไป นี่ พระพุทธเจ้า ๔๕ ปี หลังจากตรัสรู้
ก็ยังดูแลร่างกายอยู่ ก็ไปบิณฑบาตเท่านั้นเอง แต่ไม่กลับไป
อยู่ในวัง ใช่ไหม ท่านก็ยังอยู่ตามป่าตามเขา ตามโคนไม้หรือ
แล้วแต่ ถ้ามีศรัทธาสร้างวัดให้อยู่ ก็ไปประทับบ้าง แล้วท่าน
ก็จาริกไปเพื่อเผยแผ่ค�ำสอนให้กว้างขวาง สมัยก่อนไม่มีสื่อ
อย่างเรานี่ สมัยนี้ไม่ต้องไปไหนแล้ว นั่งอยู่ตรงนี้ มันไปรอบ
โลกได้แล้ว สมัยก่อน พระพุทธเจ้าต้องเปลีย่ นทีเ่ รือ่ ย เดีย๋ วอยู่
หมู่บ้านนี้สักพักหนึ่ง เดี๋ยวย้ายไปอีกเมืองหนึ่ง เพื่อจะได้ไป
โปรดคนที่อยู่ตามเมืองต่างๆ ให้ได้ยินได้ฟังธรรมะ ค�ำสอนนี่
ท่านก็เลยต้องดูแลร่างกาย พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ทุกรูป
ท่านก็ยงั ไม่ฆา่ ตัวตาย คนเขาถามว่า “อ้าว ถ้าบรรลุแล้ว ไม่ตอ้ ง
ใช้ร่างกายแล้ว เลี้ยงมันไปท�ำไม ท�ำไมไม่ปล่อยให้มันตาย”
สู่ระบบธรรมแก้สังโยชน์ ๑๐
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ก็เพราะว่ามันยังอยู่ได้ มันยังใช้ประโยชน์ได้ ถ้าไม่ใช้ ศาสนา
พุทธจะอยู่มาจนถึงวันนี้ได้อย่างไร แล้วจะมีพระอรหันต์
องค์ใหม่ๆ ปรากฏขึ้นมาได้อย่างไร ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ากับ
พระอรหันต์ช่วยกันมาเผยแผ่สั่งสอน ธรรมเหล่านี้มันต้อง
คนทีส่ �ำเร็จจริงๆ ถึงจะสอนได้ เหมือนอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ก็ต้องจบปริญญาจริงๆ ถึงจะไปสอนเด็กในมหาวิทยาลัยได้
ถ้าเป็นปริญญาปลอมไปสอน เดี๋ยวเด็กมันก็รู้ ใช่ไหม ก็เลย
ยังต้องดูแลร่างกายต่อไป แต่ไม่ได้ดูแลเหมือนกับตอนที่ยัง
ไม่ได้ปล่อย ตอนนั้นกังวลวิตก เป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยก็
กลัวขึ้นมาแล้ว แต่ตอนที่ปล่อยแล้ว ทีนี้จะเป็นอะไรก็ไม่กลัว
เฉยๆ ก็แก้ปัญหาไป เหมือนเจ็บท้องก็หายามากิน ปวดหัว
ก็หายามากิน หรืออะไรท�ำให้มันหายก็ท�ำไป ถ้ามันไม่หายก็
อยู่กับมันไป
นี่คือสักกายทิฏฐิ สังโยชน์ สังโยชน์ ๑ ถึง ๑๐ นี่มันต้อง
มีสมาธิ อัปปนาไปแล้ว แล้วก็มีปัญญามาคอยพิจารณา ตัวที่
เป็นปัญหานั้นอย่างต่อเนื่อง อย่างเนืองๆ อย่างไม่ให้มันลืม
เช่น เราร่างกายก็สักกายทิฏฐิ ใช่ไหม ร่างกายกับเวทนานี่
ขันธ์ ๕ นี่เราพิจารณา สักกายทิฏฐิก็คือขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ก็มี
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๒ พวง ร่างกายก็พวงหนึ่ง ร่างกายมาจากธาตุ ๔ นามขันธ์
คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็นอีกพวงหนึ่ง
อันนี้ก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกัน เราพิจารณาที่
เวทนาตัวเดียวก็พอ แล้วมันจะไปด้วยกัน มันจะแก้ปัญหาไป
พร้อมกัน เพราะสัญญา สังขาร วิญญาณ กับเวทนานี้มันจะ
ท�ำงานไปพร้อมๆ กัน ทุกข์ เวทนามันเกิดขึ้นมา สังขารมัน
ก็จะปรุงไปในทางอยากให้มันหาย พอเกิดอยากให้มันหายก็
ทุกข์เหมือนกับร่างกายนี้ อยากให้รา่ งกายไม่แก่ไม่ตายอย่างนี้
นีก่ เ็ หมือนกัน พอเกิดทุกขเวทนา สังขารก็จะปรุงไปทางสมุทยั
ทันที อยากให้มนั หาย พออยากให้มนั หาย ใจก็ทกุ ข์ขนึ้ มาทันที
ก็ตอ้ งหยุดสังขารตัวนี้ ด้วยการพิจารณาเวทนาว่ามันเป็น
อนัตตาเหมือนกัน เราห้ามมันไม่ได้ ไปสั่งมันไม่ได้ สั่งให้มันมี
แต่สขุ เวทนาอย่างเดียวไม่ได้ มันสลับกันไปสลับกันมา เหมือน
ดินฟ้าอากาศ เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวแดดออก เดี๋ยวลมพัด เวทนา
ก็เดีย๋ วก็สขุ “สุขเวทนา” เดีย๋ วก็ “ทุกขเวทนา” เดีย๋ วก็ “ไม่สขุ
ไม่ทุกขเวทนา” เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกขเวทนา เดินไปเตะ
ก้อนหินก็ทุกขเวทนา หิวข้าวก็ทุกขเวทนา พอได้กินข้าวอิ่มก็
สุขเวทนาขึ้นมา เวลาไม่หิว เวลาไม่อิ่มก็เป็นเวทนากลางๆ
สู่ระบบธรรมแก้สังโยชน์ ๑๐
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มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัย เราก็ต้องอยู่
กับมันให้ได้ทั้ง ๓ อย่าง ส่วนใหญ่เราอยู่กับมันได้ ๒ อย่าง
สุขเวทนากับไม่สุขไม่ทุกขเวทนา แต่พอเจอตัวทุกขเวทนานี้
เราเกลียดมัน เรารังเกียจมัน เราก็เลยทุกข์กับมันเวลามันโผล่
ขึ้นมา ฉะนั้น เราต้องเลิกเกลียดมัน หัดรักมัน หัดต้อนรับมัน
เวลาไม่สบาย “โอ้โฮ ดีใจ ไม่ได้เจอเธอตัง้ นาน มาเยีย่ มเยียนแล้ว”
มันก็จะได้ไม่ทกุ ข์ไง ใช่ไหม หรือไม่อย่างนัน้ ก็ท�ำใจเฉยๆ ก็ตอ้ ง
ใช้สติหยุดความอยาก หยุดความคิด หยุดความคิดที่อยากจะ
ให้ความอยาก ให้ทกุ ขเวทนานีห้ ายไป ใช้ปญ
ั ญา คิดทางปัญญา
แทน ให้เอาสังขารมาคิดทางปัญญาแทน คิดว่ามันเป็นอนิจจัง
เป็นอนัตตา มันเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เดีย๋ วมันก็ไป เดีย๋ วมันก็มา
ห้ามมันไม่ได้ เหมือนกับฝนฟ้าอากาศ เราก็ห้ามมันไม่ได้
แต่ท�ำไมเราอยู่กับมันได้ เพราะเรารู้ว่าเราไปห้ามมันไม่ได้
ฝนตกเราก็อยู่กับมัน ฝนแล้งเราก็อยู่กับมัน อันนี้ก็เหมือนกัน
เวทนามันก็เหมือนกัน มันมา เดีย๋ วสุขมาแล้วก็ไป ทุกข์มาแล้ว
ก็ไป ไม่สุขไม่ทุกข์มาแล้วก็ไป สลับกันไปอย่างนี้
ถาม ท่านอาจารย์ครับ ถ้าอย่างนีอ้ เุ บกขานี่ ทีท่ า่ นสอนนี่
มันเกิดจากสมาธิก็ได้ เกิดจากสติได้ ไหมครับ
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ตอบ ก็สตินี่แหละท�ำให้เกิดสมาธิ เข้าใจไหม ถ้าไม่มีสติ
มานั่งสมาธิยังไง ก็ไม่เป็นสมาธิ นั่งแล้วมันคิดฟุ้งซ่านอย่างนี้
แสดงว่าไม่มีสติ ต้องหยุดความคิดฟุ้งซ่านก่อนมานั่ง เวลา
นั่งให้มันอยู่กับพุทโธ อย่างเดียว อยู่กับลมหายใจอย่างเดียว
แล้วมันก็จะเข้าสู่สมาธิ พอมันได้สมาธิมา มันก็จะได้อุเบกขา
ฌาน ๔ ไง ฌาน ๔ นี่มีอุเบกขา
ถาม ไปด้วยกัน

ตอบ มั น เป็ น ไปด้ ว ยสติ สติ เ ป็ น ตั ว ท�ำให้ เข้ า สมาธิ ไ ด้
พูดง่ายๆ ถ้าไม่มีเบรก รถก็ไม่หยุด ใช่ไหม ฉะนั้นต้องมี
เบรก เราเหยียบเบรกแล้วรถไม่หยุด ต้องไปเข้าอู่แล้ว ใช่ไหม
กลัวเดี๋ยวไปชนกับคันอื่น เวลาไปถึงสี่แยกไฟแดงแล้วจะหยุด
หยุดไม่ได้ เราก็ตอ้ งไปติดเบรก ไปซ่อมเบรก อันนีก้ เ็ หมือนกัน
ถ้ า เรานั่ ง สมาธิ แ ล้ ว ไม่ ส งบ ก็ แ สดงว่ า ไม่ มี เ บรก ไม่ มี ส ติ
ก็ต้องไปฝึกสตินี่ ให้พุทโธ พุทโธ ไป ลืมตาขึ้นมาก็พุทโธ
พุทโธ อย่าไปคิดเพ้อเจ้อ เพ้อฝัน อย่าไปคุยกับตัวเอง เราชอบ
คุยกับตัวเราทั้งวัน ใช่ไหม คุยกับเรา แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์
คนนั้นคนนี้ไป เรื่องราวเหล่านี้ต้องหยุดมัน ให้มันใช้กับสิ่งที่
จ�ำเป็นเท่านัน้ เช่น เวลาเราต้องท�ำภารกิจอะไร ก็ตอ้ งใช้ความคิด
สู่ระบบธรรมแก้สังโยชน์ ๑๐
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มากน้อยตามแต่ภารกิจนั้น ถ้ามีภารกิจที่ต้องใช้ความคิดมาก
ก็ไม่ดี เพราะมันจะท�ำให้เราไม่หยุดคิด ดังนั้น ลองหาภารกิจ
ที่ไม่ต้องใช้ความคิดมาก ก็ต้องภารกิจของนักบวช นักบวช
ไม่ต้องคิดอะไรมาก คิดแต่บิณฑบาต ถึงเวลาก็หิ้วบาตรเข้า
หมู่บ้านไป เวลาเดินรับบาตรก็ไม่ต้องคิดอะไร คิดถึงเวลาเปิด
ฝาบาตรปิดฝาบาตร ก็ไม่ต้องคิดมาก
ไม่เหมือนกับฆราวาส เวลาไปขายประกัน เวลาจะท�ำ
อะไรนี่ โอ้โฮ ต้องคิดวางแผนกัน ต้องประชุมกัน ต้องปวดหัว
ดังนั้น อย่างนี้เรียกว่า งานเหล่านี้มันมารบกวน มาขัดขวาง
การเข้าสมาธิ ผู้ที่ต้องการเข้าสมาธิต้องไม่มีภารกิจวุ่นวายมา
ให้คิดให้กังวล ต้องไปเป็นนักบวชดีที่สุด เพราะนักบวชไม่มี
อะไรต้องคิด นอกจากเลีย้ งดูตวั เองเท่านัน้ เอง แล้วก็ดแู ลรักษา
ความสะอาดของพืน้ ทีท่ เี่ ราพักอยูอ่ าศัย เราก็มเี วลาเจริญสติได้
ควบคู่ไปกับการท�ำงาน เวลาพระท่านปัดกวาด ท่านก็พุทโธ
พุทโธไป พระบิณฑบาตท่านก็พุทโธ พุทโธของท่านไป เวลา
ท่านขบฉัน ท่านก็พุทโธ พุทโธไป ถ้าโยมไปอยู่ที่วัดปฏิบัตินี้
โยมจะแปลกใจว่าท�ำไมพระไม่คุยกัน สมัยก่อน ชาวบ้านไม่รู้
ท�ำไมพระวัดนีไ้ ม่คยุ กันเลย โกรธกันหรือเปล่า มาถาม บอกว่า
60

สู่ระบบธรรมแก้สังโยชน์ ๑๐

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ท่ า นไม่ ไ ด้ โ กรธกั น หรอก ท่ า นก�ำลั ง เจริ ญ สติ ท่ า นหยุ ด
ความคิด ท่านไม่ตอ้ งการทีจ่ ะมาใช้ความคิด คุยกันให้เสียเวลา
ท่านต้องการควบคุมความคิด หยุดความคิดกัน แล้วท่านก็
ไม่มาคลุกคลีกนั มากเกินไป ไม่มาสังคมเหมือนชาวบ้าน พอท�ำ
เสร็จภารกิจ ก็แยกกันไปแล้ว ปัดกวาดเสร็จก็แยกกลับกุฏิ
ฉันเสร็จก็แยกกลับกุฏไิ ป ไปเดินจงกรม ไปนัง่ สมาธิ ไปควบคุม
ความคิด ไปเจริญสติ
ถ้าได้สมาธิแล้ว ก็ออกจากสมาธิ ก็มาคิดทางปัญญาได้
ต่อไป คิดว่าเวทนาไม่เที่ยง คิดว่าร่างกายไม่เที่ยง เพื่อจะได้
ปล่อยมัน คิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา เราสั่งมันไม่ได้ ห้ามมัน
ไม่ได้ แล้วต่อไปพอมันไม่ลืม พอถึงเวลาที่จะไปควบคุมมัน
ก็จะหยุดมันทันที เพราะปัญญามันสอนว่า ควบคุมบังคับมัน
ไม่ได้ ถ้าไปควบคุมบังคับแล้ว มันไม่ได้ดังใจมันจะทุกข์ ถ้าไม่
อยากจะทุกข์ก็อย่าไปควบคุมบังคับมัน ปล่อยมันไป อันนี้
ก็จะละสักกายทิฏฐิได้ ละสักกายทิฏฐิได้ ก็จะละวิจิกิจฉา
ความลังเลสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ได้ เพราะมี
ดวงตาเห็ น ธรรมไง เห็ น อริ ย สั จ ๔ เห็ น ว่ า ทุ ก ข์ เ กิ ด จาก
ความอยากให้ร่างกาย ให้เวทนาหายไป เวลามันทุกข์ เวลา
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ร่างกายเจ็บป่วย ก็อยากให้มันไม่ตาย อยากให้มันไม่แก่
อยากให้มันแข็งแรงสมบูรณ์ ความอยากเหล่านี้มันท�ำให้เกิด
ความทุกข์ เพราะมันไม่ได้เป็นไปดังใจอยากเสมอ เพราะ
ร่างกายมันเป็นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง เป็นอนัตตา เราควบคุมบังคับ
มันไม่ได้ ก็จะเห็นอริยสัจ ๔ เห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
“มรรค” ก็คอื ปัญญาทีเ่ ห็นว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็จะท�ำให้
เกิดนิโรธขึ้นมา ความทุกข์ก็จะไม่เกิด ร่างกายจะแก่จะเจ็บ
จะตาย ก็ จ ะไม่ ทุ ก ข์ กั บ ร่ า งกาย ก็ ไ ม่ ส งสั ย ในพระพุ ท ธ
พระธรรม เพราะผู้เห็นธรรมก็ต้องรู้ว่าธรรมนี้ก็ต้องมาจาก
พระพุทธเจ้านี่เอง คือเราฟังนี้ ใครเป็นคนสอนพระธรรม
ก็พระพุทธเจ้า
ดังนัน้ ก็จะไม่สงสัย พอเห็นธรรมแล้วก็ตอ้ งรูว้ า่ ธรรมนีเ้ ป็น
ธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ แล้วเอามาสอนพวกเรา แล้วก็
จะไม่สงสัยพระอริยเจ้าว่ามีจริงหรือไม่ ก็ผู้ที่รู้ เห็นอริยสัจ ๔
นี้ก็เป็นพระอริยเจ้าขึ้นมา เป็นพระโสดาบันขึ้นมา แล้วก็จะ
ละสีลัพพตปรามาสได้ “สีลัพพต” ก็คือการไม่รู้ว่าต้นเหตุ
สาเหตุของความทุกข์ใจเราเกิดจากอะไร เวลาเราไม่สบายใจ
เราก็ จ ะไปหาวิ ธี แ ก้ ไปหาหมอดู บ ้ า ง ไปเปลี่ ย นชื่ อ บ้ า ง
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ไปเปลีย่ นนามสกุลบ้าง ไปบูชาราหูบา้ ง ไปลอดใต้ถนุ โบสถ์บา้ ง
จิปาถะวิธีของการที่จะท�ำให้เราสบายใจ แต่มันไม่หายหรอก
เพราะมันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุ ต้นเหตุของความทุกข์ใจมัน
เกิดอยู่ ๒ อย่าง ๑. เกิดจากการท�ำบาป คือเวลาเราท�ำบาป
แล้ว เราจะไม่สบายใจ ต้นเหตุที่ ๒. ก็คอื เกิดจากความอยาก
อยากแล้วไม่ได้ดงั ใจก็เสียใจ ทุกข์ใจ ดังนัน้ พระโสดาบันท่าน
จะรักษาศีล ท่านรูว้ า่ การท�ำบาปนีเ้ ป็นการมาสร้างความทุกข์
ให้กับใจ แล้วท่านก็จะระงับความอยากในขั้นที่ท่านระงับได้
ขั้นนี้ท่านก็ระงับได้ในเรื่องของร่างกาย ในเรื่องของความแก่
ความเจ็บ ความตาย ของร่างกาย แต่ท่านยังมีความอยาก
อย่างอื่น ที่ยังละไม่ได้ ที่จะต้องละต่อไป ก็เป็นงานที่จะต้อง
ก้าวต่อไป เป็นขั้นของพระสกิทาคามี พระอนาคามี
ขั้นของพระสกิทาคามี พระอนาคามีนั้น เพราะว่าใจ
ยังมีความอยากมีแฟนอยู่ ยังอยากหาความสุขจากการร่วม
หลับนอนกันอยู่ อันนี้ต้องเปลี่ยนเป้าหมายของการพิจารณา
ปัญญาแล้ว จะมาคิดว่าแก่เจ็บตายนี้ มันไม่ได้ดบั กามราคะได้
มันต้องมาพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกาย ดูส่วนที่
ไม่สวยงาม ดูส่วนที่น่ารังเกียจของร่างกาย แล้วมันก็จะท�ำให้
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ความรักในร่างกายนั้นหายไป อันนี้ ถ้าท�ำได้พอประมาณ
ที่เรียกว่า “ท�ำให้เบาบางลง” ก็ได้ขั้นที่ ๒ ขั้นสกิทาคามี
ถ้าท�ำให้มันหายหมดเลย ก็เป็นพระอนาคามี ก็จะละสังโยชน์
๒ ตัวที่มันมาเป็นคู่กัน คือ “กามราคะ” กับ “ปฏิฆะ”
ความหงุดหงิดใจ มันมาพร้อมกัน เวลาเกิดกามารมณ์แล้ว
มันก็จะหงุดหงิดใจ แต่เราไปแก้ด้วยการไปท�ำตามกามารมณ์
ความหงุดหงิดใจก็หาย แต่หายชั่วคราว เดี๋ยวกามารมณ์เกิด
ขึ้นมาใหม่ ความหงุดหงิดใจก็โผล่ขึ้นมาอีก แต่ถ้าเราใช้วิธีที่
พระพุทธเจ้าทรงใช้ คือใช้ “อสุภะ” มันก็จะระงับกามารมณ์ได้
พอกามารมณ์ระงับไป ความหงุดหงิดใจก็จะหายไป อันนี้ก็
ละสังโยชน์ได้ ๕ ตัว ปัญญามันจะเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆ
เป้าหมายของปัญหา
สังโยชน์มันเหมือนเชือกมัดใจให้รัดติด อยู่กับการเวียน
ว่ายตายเกิด สังโยชน์ขั้นต�่ำ ๕ ข้อนี้ รัดใจให้ติดอยู่กับ
ร่างกาย ให้ดึงใจกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ ในภพของ
เทวดา ในกามภพ เพราะยังติดกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรส
ต่างๆ อยู่ ถ้าละสังโยชน์ ๕ ข้อนี้ได้ ก็จะไม่มีตัวที่จะรัดใจให้
กลับมาเกิดในกามภพ แต่ยังไปติดอยู่ในรูปภพ กับอรูปภพ
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ก็ยังไปติดอยู่ในความสงบของฌาน ของสมาธินี้ ก็ต้องมา
พิจารณาฌาน สมาธิว่ามันไม่เที่ยง อย่าไปยึดไปติด สงบ
บางทีมันก็ไม่สงบ บางทีเวลาเข้าฌานมันก็สงบ เวลาออก
จากฌานมามันก็ไม่สงบ ดังนั้น ถ้าไปติดให้มันสงบอย่างเดียว
มันก็จะทุกข์เวลามันไม่สงบ ก็ต้องรู้ว่าจิตนี้มันมีทั้งสงบและ
ไม่สงบ ต้องหัดอยู่กับมันให้ได้ทั้ง ๒ แบบ อยู่แบบสงบก็ได้
อยู่แบบไม่สงบก็ได้ เข้าฌานก็ได้ ไม่เข้าฌานก็ได้ ต้องไม่ทุกข์
กับมัน แต่ใหม่ๆ นี้มันติดฌาน มันมีความสุขเวลาเข้าฌาน
เวลาออกมาจากฌานแล้ว ความสุขนั้นมันหายไป แล้วยังมี
เรื่องวุ่นวายใจได้ เพราะยังมีกิเลส มีสมุทัยที่ยังมาก่อความ
ทุกข์ใจได้ คือ “อัตตา ตัวตน” การถือตัวอย่างนี้ ถือว่าเราสูง
กว่าเขา ถือว่าเราเท่าเขา ถือว่าเราต�่ำกว่าเขา แล้วเกิดใครมา
ดูถูกดูแคลนเรา เราสูงกว่าเขา เขาต�่ำกว่าเรา แล้วไม่เคารพ
เรานี้ เดี๋ยวจิตก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ ไม่พอใจได้ ทุกข์ใจขึ้น
มาได้ อันนี้ก็ต้องพิจารณาว่า มันไม่มีตัวตน มันมีแต่ตัวรู้
สูงกว่าต�ำ่ กว่านีเ้ ป็นสมมุติ เรามาสมมุตกิ นั เอง ใครเกิดก่อนเรา
เราก็เรียกว่าพี่ ใครเกิดหลังเราก็เรียกว่าน้อง แต่มนั ก็จติ เท่ากัน
เขาก็มีจิตเหมือนเรา เขาก็มีร่างกายเหมือนเรา แต่เราไป
สมมุติ แล้วเราก็ไปยึดติดกับสมมุติ ว่า กูเป็นพี่ มึงต้องเคารพกู
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อย่างนี้ พอมึงไม่เคารพกู กูก็โกรธมึงขึ้นมา อันนี้ปัญญาก็
ต้องคอยแก้ เรื่องอัตตา ตัวตน ว่าในโลกนี้มันก็มีแค่ตัวรู้
แค่นั้นแหละ ที่เรามาสมมุติกัน พอมีร่างกายเราก็สมมุติไป
ตามสมมุติ เขาจบโท เราจบตรี เขาต้องเก่งกว่าเรา เขาเป็น
นายพล เราเป็นนายพัน เขาสูงกว่าเรา เดี๋ยวก็ต้องเคารพเขา
อะไรอย่างนี้ ถ้าเกิดไม่เคารพก็เขาก็เสียใจ เขาก็โกรธเรา
แล้วเขาก็จะมาลงโทษเรา
อันนี้ ก็เป็นเรื่องของปัญญา ซึ่งพิจารณาเรื่อง “มานะ”
การถือตัว แล้วก็พิจารณาค้นหาความอยากที่ยังเหลืออยู่
ในใจว่า “มันยังอยากอะไรอยู่หรือเปล่า” ก็สังเกตดูเวลาใจ
ไม่สบาย อะไรขึ้นมา มันแสดงว่ายังมีความอยากอยู่ มันก็
ต้องคันหาไปเรื่อยๆ จนกว่าความอยากที่เหลืออยู่ในใจนี้มัน
หมดไป ไม่มีความอยากเหลืออีกต่อไป ความไม่สบายใจ
ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป ก็รู้ว่าหมดปัญหาไป สังโยชน์ทั้งหมดนี้
๑๐ ตัว “รูปราคะ” กับ “อรูปราคะ” ก็คอื ความยึดติดในฌาน
รูปฌาน อรูปฌาน “มานะ” ก็คือการถือตัว “อุทธัจจะ” คือ
ความฟุ้งในการใช้ปัญญา ค้นหากิเลสที่ยังมีอยู่ในใจ ค้นไป
มากๆ มันก็ฟงุ้ ขึน้ มาได้ บางทีพอฟุง้ ก็ตอ้ งหยุด ต้องกลับเข้าไป
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พักจิตในสมาธิ แล้วค่อยกลับมาค้นคว้าใหม่ จนกว่าจะหมด
อย่างพระอานนท์นี่ ไปติดที่ความอยากจะไปนิพพาน เพราะ
พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าหลังจากพระพุทธเจ้าตายไป
๓ เดือน “อานนท์ เธอจะได้บรรลุถงึ นิพพาน” นีค่ นื สุดท้ายแล้ว
ยังไม่บรรลุสักที พยายามพิจารณาธรรมต่างๆ ที่พระพุทธเจ้า
ทรงสอนให้พิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รูปราคะ อะไร
ก็ค้นหาไปหมด แต่มันยังไม่บรรลุ มันยังรู้สึกว่ามันไม่เบาอก
เบาใจ ไม่สบายอกไม่สบายใจ มีอะไรคั่งค้างอยู่ในใจ ก็คือ
ความอยากนี่ ความกังวล กังวลว่า เราคงจะไม่ได้บรรลุแล้วมัง้
พระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์พยากรณ์ให้เรา เราคงปฏิบตั ไิ ม่ถงึ มัง้
หรืออะไร ก็เลยพยายามปฏิบัติ ปฏิบัติมันก็ไม่บรรลุ มันฟุ้ง
ฟุ้งด้วยความอยาก อยากบรรลุ พอใกล้สว่างรู้ว่า คงจะไม่ได้
บรรลุแน่ๆ แล้ว ก็ยอม ยอมรับความจริงว่า ไม่บรรลุแน่ๆ ไป
นอนดี ก ว่ า พอช่ ว งไปนอนนี่ มั น ก็ เ ลยหยุ ด ความอยาก
ความอยากที่จะบรรลุ มันก็เลยหายไป พอตัวที่มาขวางตัว
ที่บรรลุหายไป มันก็บรรลุขึ้นมา บรรลุในช่วงที่ก่อนจะนอน
ช่ ว งท่ า ระหว่ า งท่ า นั่ ง กั บ ท่ า นอน ยั ง มี ค วามอยากอยู ่ ไ ง
“อวิชชา” คือไม่รู้ว่าความอยากที่ยังมีเหลืออยู่ในใจนี้คือ
ตั ว ไหน อานนท์ ก็ บ รรลุ ว ่ า ความอยากไปนิ พ พานนี่ เ อง
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ความอยากที่จะบรรลุ เลยท�ำให้ตนเองไม่บรรลุเสียที พอถึง
ตอนนั้น แม้แต่อยากจะไปนิพพานก็ต้องหยุด เข้าใจไหม
เข้าใจแล้วนะ ว่าท�ำไมถึงจะต้องปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็น
ตอนจริงๆ ถ้าต้องการทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาตัวทีแ่ ท้จริง คือตัวสังโยชน์
๑๐ นี่ มันต้องมีสติที่สมบูรณ์ สติที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน แล้วก็
มีเข้าสมาธิได้ เพราะต้องอาศัยก�ำลังของสมาธิมาช่วยในการ
เอาปัญญามาหยุดความอยากต่างๆ ปัญญาจะสอนเหตุผลไง
ว่าท�ำไมต้องหยุด ส่วนสมาธิเป็นผู้ที่จะใช้ก�ำลังหยุด เมื่อก่อน
เขาก็ใช้ก�ำลังหยุด แต่เขาไม่ได้หยุดเพื่ออะไร เขาก็หยุดไป
เห็นว่าหยุดแล้วสบายใจ เขาก็หยุด สมัยทีพ่ ระพุทธเจ้ายังไม่ได้
ตรัสรู้ปัญญา พวกฤษีเขาก็เข้าสมาธิได้ เขาก็หยุดได้ แต่พอ
เขาออกมาเขาไม่หยุดความอยาก พอความอยากเกิดขึ้น
เขาก็หลงไปกับความอยาก อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยาก
ไม่ตาย เหมือนเดิม มีพระพุทธเจ้านี่แหละที่มาเห็นว่า ตัวนี้
เป็นตัวที่ท�ำให้ทุกข์กัน
เดี๋ยวสรุปอีกทีหนึ่ง ดังนั้น ถ้าจะปฏิบัติจริงๆ มันก็ต้อง
อย่างนี้ ต้องสติ แล้วก็สมาธิ ให้มันได้อัปปนา แล้วพอได้
อัปปนาแล้ว ทีนี้ก็มาพิจารณาปัญญาแต่ละขั้นไป ปัญหา
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แต่ละขัน้ ไป ขัน้ ต้นก็รา่ งกาย แก่เจ็บตาย ก็มที งั้ เวทนา เจ็บก็คอื
เวทนา แก่ตายก็ร่างกาย ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา ขั้นต่อไป
ก็อสุภะ ก�ำจัดกามราคะ ขั้นต่อไปก็ไปพิจารณาฌานต่างๆ
ว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกัน มานะการถือตัวถือตน แล้วก็อวิชชา
ความหลง ยังไม่เห็นความอยากที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจ
ว่ามันยังมีอยูห่ รือไม่มอี ยู่ อันนีเ้ รียก “อวิชชา” จะต้องท�ำแบบ
มีระบบ เหมือนเข้ามหาวิทยาลัย ว่าชั่วโมงนี้ต้องเรียนวิชานี้
ชั่วโมงนั้นต้องเรียนวิชานั้น ก็ต้องสอบผ่านวิชานี้ก่อนถึงจะ
ไปเรียนวิชานั้นได้ ถ้ายังไม่ผ่านเขาไม่ให้ไปเรียนอีกวิชาหนึ่ง
เพราะมันไม่มีภูมิ ไม่มีก�ำลังที่จะไปเรียนได้ อันนี้ก็เหมือนกัน
ถ้าจะเอาเป็นเรื่องเป็นราว มันต้องสติ สมาธิ ปัญญาไป แต่
ถ้าเริ่มต้นนี้ มันยังแบบว่ามันยังไม่เป็นระบบก็ เอาไอ้นั่นบ้าง
ไอ้นบี่ า้ ง แล้วแต่ นึกถึงอะไรได้กเ็ อา นึกถึงพุทโธก็พทุ โธ นึกถึง
อนิจจังก็อนิจจังบ้าง นั่งสมาธิบ้าง อะไรแล้วแต่เหตุการณ์
อันนี้ เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย เรายังเป็น
แบบเรียนอยู่นอกห้องเรียน เรียนตามอารมณ์ อยากจะเรียน
วิชาไหน อยากจะอ่านหนังสือเล่มไหนก็หยิบมาอ่าน มันก็เลย
ยังไปไม่ถึงไหน ถ้าจะให้มันไปถึงไหน มันจะต้องเข้าสู่ระบบ
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สิ่ ง แรกที่ พ ระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์
ต้องการให้เรามี ก็คือ ให้มีความเห็นที่
ถูกต้อง เพราะถ้ามีความเห็นทีถ่ กู ต้องแล้ว
มันก็จะท�ำให้ความคิดที่ตามมาถูกต้อง
คิดท�ำบุญ คิดละบาป คิดช�ำระใจให้สะอาด
บริสุทธิ์ พอคิดถูกต้อง ก็จะมีการกระท�ำที่
ถูกต้อง ก็ไม่ท�ำบาป ท�ำแต่บุญ
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สิ่ ง ที่ พ วกเราทุ ก คนปรารถนากั น ต้ อ งการกั น ก็ คื อ
ความสุข ไม่ตอ้ งการความทุกข์ ชีวติ ของเรานีเ้ ราก็ใช้มนั ไปกับ
การหาความสุข กับการหนีทุกข์กัน แต่หาความสุขอย่างไร
ก็หาได้เดี๋ยวเดียว ความทุกข์ที่หนี หนีได้เท่าไหร่ก็หนีได้
เดี๋ยวเดียว ความสุขที่เราวิ่งตาม พอเราได้มันปั๊บ เดี๋ยวมัน
ก็หายไปแล้ว ความทุกข์ที่เราวิ่งหนี หนีไปแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวมัน
ก็ตามมาอีกแล้ว เพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขที่ยั่งยืน
เราไม่รู้จักวิธีที่จะหนีจากความทุกข์อย่างถาวร เพราะเรา
ยั ง โง่ อ ยู ่ เรายั ง ไม่ ฉ ลาด เราต้ อ งรอให้ เจอคนฉลาดก่ อ น
เหมือนเด็ก ต้องไปโรงเรียน ไปเรียนหนังสือ พอเรียนแล้วก็
ฉลาดขึ้น รู้อะไรมากขึ้น รู้ ก ไก่ ข ไข่ รู้นับ ๑ ๒ ๓ รู้ภาษา
ต่างประเทศ ต้องเกิดจากการไปพบกับผู้ที่มีความรู้ พอพบ
กับผู้มีความรู้ ก็จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ แต่การไป
โรงเรียนของพวกเรา เพื่อไปเรียนรู้ต่างๆ นั้น ก็ยังไม่ได้เป็น
ความรู ้ ที่ จ ะท�ำให้ เราได้ พ บกั บ ความสุ ข ที่ ยั่ ง ยื น ที่ ถ าวร
ยังไม่พบกับการก�ำจัดความทุกข์อย่างถาวร ก็ยังเป็นการ
หาความสุขแบบชั่วคราว เป็นการก�ำจัดความทุกข์อย่าง
ชัว่ คราวอยู่ ต้องหาคนทีฉ่ ลาดกว่า ครูอาจารย์ตา่ งๆ ทีส่ อนอยู่
ตามโรงเรียน ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตาม ระดับอนุบาล ระดับ
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ประถม ระดับมัธยม ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี โท เอก
ครูบาอาจารย์เหล่านีย้ งั ไม่รจู้ กั วิธหี าความสุขทีถ่ าวร ยังไม่รจู้ กั
วิธีก�ำจัดความทุกข์ที่ถาวร
ถ้าต้องการทีจ่ ะหาคนทีร่ จู้ กั วิธหี าความสุขทีถ่ าวร และ
วิธที กี่ �ำจัดความทุกข์ทถี่ าวร ก็ตอ้ งเข้าหา พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เท่านั้น มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เท่านั้น
ที่เป็นผู้ที่รู้วิธีหาความสุขที่ถาวร ก�ำจัดความทุกข์ที่ถาวร
นอกนัน้ จะไม่มใี ครรู้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นีอ้ ยูท่ ไี่ หน
ก็อยูต่ ามวัดวาอารามต่างๆ แต่วดั วาอารามต่างๆ ก็มพี ระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ มากน้อยไม่เท่ากัน มีผู้ที่จะมาสั่งมาสอน
ให้ได้รับความสุขที่แท้จริง ให้ได้ก�ำจัดความทุกข์ท่ีถาวรนี้
มีมากน้อยต่างกันไปตามวัดวาอารามต่างๆ เหมือนกับสถาบัน
การศึกษาต่างๆ ก็มีความสามารถที่จะอบรมสั่งสอนเด็ก ให้รู้
ให้ฉลาดมากน้อยไม่เท่ากัน อย่างล่าสุดนี้ เขาก็มกี ารจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศว่า มหาวิทยาลัยแห่งไหนดี
ที่สุด มีครูที่รู้ที่สอนให้เด็กได้มีความรู้ที่ฉลาดที่สุด เขาก็มี
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย วัดวาอารามต่างๆ ก็เป็นเหมือน
มหาวิทยาลัยหรือเป็นเหมือนโรงเรียน ที่มีครูอาจารย์ที่รู้
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มากน้อยไม่เท่ากัน ดังนั้น ถึงแม้ว่าเราจะไปวัด ถ้าเราไป
ไม่ถูกวัด เราก็อาจจะไม่เจอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ก็ได้
เราอาจจะไปเจอหมอดู ก็ ไ ด้ อาจจะไปเจอคนอาบน�้ ำ ให้
ก็ได้ บางคนไปวัดก็ไม่ได้ไปหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ไปหาน�้ ำ มนต์ กั น ไปอาบน�้ ำ มนต์ กั น บางคนก็ ไ ปขอดวง
ขอฤกษ์ขอยาม จะแต่งงานวันไหนดี แม้แต่จะสึกก็ยังต้อง
ดูฤกษ์ว่าจะสึกวันไหนดี ถ้าแบบนี้ยังไม่ใช่เป็นครูอาจารย์
ที่เรียกว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นี้จะสอนแต่ธรรมะ ทางสู่
การหลุดพ้นจากความทุกข์ ถ้าไปวัดที่ไม่สอนเรื่องของทางสู่
การหลุดพ้นจากความทุกข์ ไม่สอนการปฏิบตั ธิ รรม ก็ไม่ถอื ว่า
เป็นวัดที่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์นี้จะสอนแต่เรื่องวิธีปฏิบัติธรรม เพื่อให้
ได้พบกับความสุขที่ถาวร เพื่อให้ก�ำจัดความทุกข์ที่ถาวร
เพราะไม่มอี ะไรในโลกนี้ ทีจ่ ะดีทมี่ คี ณ
ุ ค่าต่อจิตใจของพวกเรา
มากยิ่งกว่าการได้รับความสุขที่ถาวร การได้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ที่ถาวร การจะได้นี้ต้องเกิดจากการศึกษา เรียนรู้
วิธีที่จะไปหาความสุข และก�ำจัดความทุกข์ที่ถาวร เมื่อได้
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เรียนรู้แล้ว ขั้นต่อไป ก็ต้องน�ำเอาไปปฏิบัติ เหมือนกับการ
เดินทาง ถ้าเรายังไม่รู้ทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรา
ต้องการ เราก็ต้องไปถามผู้ที่รู้ก่อน หรือไม่เช่นนั้น เดี๋ยวนี้ก็มี
จีพีเอส มีแผนที่ เปิดเข้าไปในแผนที่ แล้วก็บอกว่าต้องการไป
ที่นั่นที่นี่ แผนที่มันก็จะขีดเส้นทางเดินให้กับเรา ตอนนี้เราอยู่
ตรงนี้ มันก็จะขีดเส้นว่า ต้องวิง่ ไปถนนนี้ สุดถนนนีต้ อ้ งเลีย้ วซ้าย
สุดถนนนี้ต้องเลี้ยวขวา เราก็ต้องดูแผนที่ ถ้าดูเฉยๆ ไม่ขับรถ
ออกไปมันก็ไปไม่ถึง เปิดแผนที่ดู นั่งดูอยู่ในบ้าน เราอยาก
จะไปที่โน่น แต่ไม่ออกเดินทาง ก็รู้ว่าทางที่จะไป ไปทางไหน
แต่ถ้าไม่ออกเดินทาง ก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ
ไปได้ เพราะฉะนัน้ การหาความสุขทีแ่ ท้จริง การก�ำจัดความทุกข์
ที่ถาวรนี้ต้องเกิดจาก ๒ ขั้นตอนด้วยกัน ขั้นตอนแรกต้อง
ศึกษา จะว่าอันนี้เป็นขั้นตอนที่ ๒ ก็ได้คือการศึกษา ขั้นตอน
ที่ ๑ ต้องไปหาครูก่อน ต้องไปหาผู้รู้ก่อน หาผู้รู้วิธีที่จะสร้าง
ความสุขที่ถาวร วิธีที่จะก�ำจัดความทุกข์ที่ถาวรก่อน ก็ต้องรู้
ว่าใครเป็นผู้ที่รู้วิธีเหล่านี้ ก็ต้องไปสอบถามถ้ายังไม่รู้ว่า
ใครเป็นคนที่รู้จักวิธีสร้างความสุข หาความสุขที่ถาวร รู้จักวิธี
ก�ำจัดความทุกข์ที่ถาวร บางทีเราก็ต ้อ งเสาะแสวงถามดู
เพราะมีคนทีส่ อนวิธสี ร้างความสุขและดับความทุกข์หลายๆ คน
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ด้วยกัน แต่ละคนก็สอนไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน ความสุขที่ได้
อาจจะไม่ได้แบบถาวรก็ได้ ความทุกข์ทจี่ ะก�ำจัด จะก�ำจัดอย่าง
ถาวรก็อาจจะไม่ได้ เราก็ต้องเสาะแสวงไป ค้นคว้าหาดูไป
ในที่สุด เราก็จะมาพบกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ถ้าเราได้พบกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือไปพบ
กับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท่านจะบอกเราว่า วิธีก�ำจัด
ความทุกข์นั้นเป็นอย่างไร ใครจะสอนเราได้บ้าง อย่างใน
สมัยพระพุทธกาล ช่วงที่พระพุทธเจ้าจะจากโลกนี้ไป ท่านก็
นอนเพียบอยู่ มีชายคนหนึ่งอยากจะมากราบถามค�ำถาม
จากพระพุทธเจ้า ไปบอกกับพระอานนท์ ผู้เป็นพระที่ดูแล
เป็นพระเลขา พระอานนท์บอกว่า “อย่าไปรบกวนท่านเลย
ท่านป่วยหนัก ท่านจะไปแล้ว” แต่พระพุทธเจ้าได้ยนิ เสียงทีเ่ ขา
คุยกัน พระพุทธเจ้าเลยบอกพระอานนท์วา่ “อานนท์ ปล่อยเขา
เข้ามาเถิด” นีค่ อื ความเมตตาของพระพุทธเจ้า พร้อมทีจ่ ะตอบ
ค�ำถามของผู้ที่สนใจอยากรู้จริงๆ เมื่อพระพุทธเจ้าอนุญาต
ชายคนนี้ก็เข้าไปกราบทูลถามว่า “กระผมนี้ได้รู้ ได้ยินได้ฟัง
ค�ำสอนต่างๆ จากบุคคลหลายบุคคลด้วยกัน แต่กระผม
ไม่แน่ใจว่า ค�ำสอนอันไหนเป็นค�ำสอนที่ถูกต้อง อยากจะให้
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ท่านช่วยตอบค�ำถามที่ข้องใจนี้ให้ด้วยเถิด” พระพุทธเจ้าก็
ทรงตรัสว่า “ค�ำสอนของผู้ใดก็ตาม ถ้ามีมรรคเป็นองค์ ๘
เป็นค�ำสอน ค�ำสอนนั้นแหละจะเป็นค�ำสอนที่จะพาไปสู่
ความสุขที่ถาวรได้ เป็นค�ำสอนที่จะพาไปสู่การหลุดพ้นจาก
ความทุกข์อย่างถาวรได้” แล้วท่านก็แสดงมรรค ๘ ให้ฟัง
ว่ามรรค ๘ มีอะไรบ้าง
มรรค ๘ ข้อที่ ๑ ก็เรียกว่า “สัมมาทิฏฐิ” ความเห็น
ที่ถูกต้อง ข้อที่ ๒ เรียกว่า “สัมมาสังกัปโป” ความคิดที่ถูก
ต้อง ข้อที่ ๓ “สัมมากัมมันโต” การกระท�ำทางกายที่ถูกต้อง
ข้อที่ ๔ “สัมมาวาจา” การพูดด้วยวาจาที่ถูกต้อง ข้อที่ ๕
“สัมมาอาชีโว” การมีอาชีพทีถ่ กู ต้อง ข้อที่ ๖ “สัมมาวายาโม”
ความอุตสาหะพากเพียร ความขยันหมัน่ เพียรทีถ่ กู ต้อง ข้อที่ ๗
“สัมมาสติ” การระลึกรูท้ ถี่ กู ต้อง และข้อที่ ๘ “สัมมาสมาธิ”
การตัง้ มัน่ ของจิตใจทีถ่ กู ต้อง นีค่ อื มรรคทีม่ อี งค์ ๘ “มรรค” นี้
แปลว่าทาง ทางสูก่ ารหลุดพ้นจากความทุกข์ ทางสูค่ วามสุข
ที่จีรังถาวร ความสุขที่ไม่มีวันหมด ต้องมีคุณสมบัติอยู่ ๘
ประการนี้ด้วยกัน ทีนี้ ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดของมรรค
เหล่านี้ ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติม
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อันนี้เป็นหัวข้อใหญ่ๆ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง
เห็นอย่างไรจึงเห็นว่าถูกต้อง เห็นว่าการท�ำบาปจะท�ำให้ใจ
มีความทุกข์ การท�ำบุญจะท�ำให้ใจมีความสุข แต่ยังเป็น
ความสุขที่ชั่วคราว เป็นความทุกข์ที่ชั่วคราว ถ้าอยากจะได้
ความสุขที่ถาวร ถ้าอยากจะก�ำจัดความทุกข์ที่ถาวร ก็ต้อง
ช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ คือการช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์
คือการก�ำจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก
๓ ประการ คือ “กามตัณหา” ความอยากในรูปเสียง
กลิ่นรสโผฏฐัพพะ “ภวตัณหา” ความอยากมีอยากเป็น
“วิภวตัณหา” ความอยากไม่มี อยากไม่เป็น นีเ่ ป็นความเห็น
ที่ถูกต้อง
ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องไม่กลับมาเกิด
เท่านั้น และการจะไม่กลับมาเกิดได้ ก็ต้องหยุดเหตุที่พา
ให้เรามาเกิด เหตุที่พาให้เรามาเกิด จิตใจมาเกิดเป็นมนุษย์
เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม เป็นอะไรต่างๆ ก็เกิดจาก
ตัณหาความอยาก หรือเกิดจากกิเลส ความโลภ โกรธ หลง
นี่เอง ถ้าอยากจะก�ำจัด ถ้าอยากจะได้ความสุขที่ถาวร ก�ำจัด
ความทุกข์ที่ถาวร ก็จ�ำเป็นจะต้องมีความคิดที่ถูกต้องตามมา
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ถ้าเรารู้ว่านี่คือความเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าบุญมีจริง บาปมีจริง
การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง ความสุขที่แท้จริง
อยูท่ กี่ ารสิน้ สุดของการเวียนว่ายตายเกิด ความทุกข์ทหี่ มดสิน้
ไปอย่างถาวร ก็อยูท่ กี่ ารยุตกิ ารเวียนว่ายตายเกิด ถ้าอยากจะ
ได้พบกับความสุขทีถ่ าวร ต้องการทีจ่ ะหลุดพ้นจากความทุกข์
ที่ถาวร ก็ต้องท�ำบุญ ละบาป แล้วก็ช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์
ก�ำจัดความโลภ ความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจ นี่เรียกว่า
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง ว่าวิธีหาความสุข วิธีก�ำจัด
ความทุกข์ที่ถูกต้องนี้ ต้องก�ำจัดด้วยการก�ำจัดความทุกข์
สร้างความสุข ด้วยการท�ำบุญ ละบาป ด้วยการช�ำระใจให้
สะอาดบริสุทธิ์ พอเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้ว ความคิดที่
ถูกต้องก็จะตามมา เราก็จะคิดท�ำบุญ แทนที่จะเอาเงินไป
เที่ยวกัน เอาเงินไปซื้อกระเป๋า รองเท้า ของฟุ่มเฟือยต่างๆ
เราก็เอาไปท�ำบุญแทน ถ้าเรามีเงินที่จะเอาไปเที่ยว เราก็
ต้องมีเงินไปท�ำบุญ เพราะเราจะเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี่แหละ
ไปท�ำบุญ ไม่ใช่อะไร คนส่วนใหญ่ชอบบ่นว่า ไม่ค่อยมีเงิน
ท�ำบุญกัน แต่มีเงินไปเที่ยวกัน มีเงินไปซื้อกระเป๋า รองเท้า
ซือ้ ของฟุม่ เฟือยต่างๆ ซือ้ รถราคาเป็นล้านได้ แต่ท�ำบุญนีท่ �ำได้
ทีละร้อยสองร้อย ท�ำได้ทีละพันสองพัน แต่เวลาซื้อของให้
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ตัวเองนี่ ซื้อของเป็นล้านได้ อันนี้ต้องเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยน
ความคิดใหม่ ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะเงิน
ที่เราเอาไปเที่ยวนั้นมันเป็นความสุขชั่วคราว เงินที่เราไปซื้อ
ของฟุ่มเฟือยต่างๆ นี้ มันเป็นความสุขชั่วคราว เอาเงินนี้มา
ท�ำบุญท�ำทาน จะได้ความสุขที่จีรังกว่า แต่ก็ยังไม่ได้เป็น
ความสุขทีถ่ าวร แต่เป็นความสุขทีจ่ ะพาให้เราขึน้ ไปสูค่ วามสุข
ที่สูงกว่านี้ได้
ต้องเริ่มต้นจากการสร้างความสุขด้วยการท�ำบุญก่อน
เพราะถ้าเราไม่มีความสุขที่เกิดจากการท�ำบุญนี้ เราจะไป
ปฏิบัติธรรมไม่ไหว เราจะไปรักษาศีลไม่ไหว แต่ถ้าเรามีความ
สุขจากการท�ำบุญ ความสุขจากการท�ำบุญนี้จะส่งให้ใจเรามี
ก�ำลังที่จะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปได้ คือไปสู่มรรคข้อที่ ๓
คือ “สัมมากัมมันโต” สัมมากัมมันโต คืออะไร ก็คอื การกระท�ำ
ที่ถูกต้อง ก็คือการรักษาศีลนี้เอง คือการกระท�ำที่ถูกต้อง
กับกายวาจาที่ถูกต้อง ก็คือการรักษาศีล เราก็จะเริ่มรักษา
ศีล ๕ ศีล ๘ ไป ก็รักษาไปตามก�ำลังก่อน เหมือนเด็กนักเรียน
อาจจะไม่สามารถรักษาทีเดียวได้หมด ก็เอาทีละข้อ ค่อยเพิ่ม
ขึ้นไปทีละข้อก็ได้ ตอนนี้เรารักษาข้อไหนได้ ก็เริ่มมันที่ข้อนั้น
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ไปก่อน แล้วก็เพิม่ มันไปทีละข้อสองข้อ เดีย๋ วไม่นานเราก็จะได้
ทั้ง ๕ ข้อของศีล ๕ เราก็จะได้สัมมากัมมันโต สัมมาวาจา
ในระดับต้น แล้วพอเรารักษาศีล ๕ ได้แล้ว เราก็เพิ่มเป็น
ศี ล ๘ ต่ อ ไปได้ รั ก ษาศี ล ๘ เพิ่ ม ขึ้ น ไป นี่ ก็ ยั ง เรี ย กว่ า
“สัมมากัมมันโต” “สัมมาวาจา” การกระท�ำทีถ่ กู ต้อง วาจา
ที่ถูกต้อง ก็คือเรื่องของศีลนะ เรื่องของศีลธรรมนั่นเอง
เพราะศีลธรรมนี้เป็นผู้มาก�ำกับการกระท�ำทางกาย
ทางวาจา ไม่ ใ ห้ เ กิ ด โทษ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ทุ ก ข์ ขึ้ น มานั่ น เอง
ถ้าไม่รักษาศีล ถ้าละเมิดศีลแล้ว เช่น ไปฆ่า ไปลักทรัพย์
ไปประพฤติผิดประเวณีนี่ ความทุกข์จะเกิดขึ้นมาทันทีในใจ
ถ้าไม่อยากจะให้เกิดความทุกข์ ถ้าต้องการก�ำจัดความทุกข์
ในระดับต้นนี้ก็ต้องก�ำจัดด้วยศีลก่อน ก�ำจัดด้วยศีล ๕ พอเรา
มีก�ำลังก็เพิ่มเป็นศีล ๘ มีก�ำลังมากกว่านั้น ก็เพิ่มเป็นศีล ๑๐
ศีล ๒๒๗ ต่อไป เพราะว่าการทีเ่ ราจะไปสูม่ รรคข้อทีส่ งู กว่านีไ้ ด้
มรรคข้อที่ ๖ ข้อที่ ๗ ที่ ๘ นี้ เราต้องมีก�ำลัง มีศีลเป็น
ผู้สนับสนุน มีสัมมากัมมันโต สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต
สัมมาวาจาก็มีสัมมาสังกัปโปเป็นผู้ผลักดัน สัมมาสังกัปโปก็
มีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ผลักดัน นี่มรรคมันเป็นเหมือนขั้นบันได
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เหมือนกัน มันจะผลักดันให้เราเข้าสู่กระบวนการของการ
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบ ขั้ น ต้ น เราก็ ต ้ อ งมี ค วามเห็ น ว่ า
ความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่การท�ำบุญ อยู่ที่การละบาป อยู่ที่
การช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ นี่เรียกว่า “สัมมาทิฏฐิ” นี่เป็น
ยอดของค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระพุทธเจ้า
ทุกๆ พระองค์นี้มาสอนก็สอนสัมมาทิฏฐิก่อนเลย ละการ
กระท�ำบาปทั้งปวง สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
จงยังบุญกุศลทัง้ หลายให้ถงึ พร้อม สจิตตฺ ปริโยทปนํ จงช�ำระ
จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ นี่คือค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ทุกๆ พระองค์ รวมไปถึงพระอริยสงฆ์สาวกทุกๆ องค์ ก็คือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี่เอง พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์จะสอน ๓ หัวข้อนี้ สอนให้เรามีสัมมาทิฏฐิ สอนให้
เราท�ำบุญ ละบาป ให้เราช�ำระใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์ เพราะนีค่ อื
วิธีที่จะสร้างความสุขที่ถาวร วิธีที่จะก�ำจัดความทุกข์ได้อย่าง
ถาวร ต้องท�ำด้วยการละบาปทั้งปวง การท�ำบุญทั้งหลายให้
ถึงพร้อม การช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์
พอเรามีความเห็นแบบนี้ คือเราเชื่อ พอเราได้ฟังจาก
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว ฟังแล้วรูส้ กึ ว่าเข้าท่า มีเหตุ
มีผล ถึงแม้วา่ เรายังจะไม่สามารถทีจ่ ะพิสจู น์ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
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แต่เราก็พอจะเห็นหนังตัวอย่าง เวลาเราท�ำบุญ เรารู้สึกว่า
ใจเราไม่ทุกข์เลย เรามีความสุข เวลาเราท�ำบาป เราจะเห็น
เลยว่าเรามีความทุกข์ใจขึ้นมา ส่วนเวลาเราหยุดกิเลสได้เรา
ก็จะรู้สึกว่า ใจเราโล่งขึ้นไปเยอะ เวลามีความโกรธ กินไม่ได้
นอนไม่หลับ พอเลิกโกรธได้ ใจมันเบาขึ้น หายทุกข์ เราเห็น
หนังตัวอย่าง เพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถท�ำให้มันได้อย่าง
ตลอดเวลา เรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีเครื่องมือสอนเราแล้ว
สอนให้เรามาท�ำบุญ ละบาป มาก�ำจัดความโลภ ความอยาก
ความหลง ด้วยการคิด คิดท�ำบุญ คิดละบาป อย่าไปคิดไปเทีย่ ว
เวลาจะคิดไปเที่ยว คิดไปช็อปปิ้ง ไปซื้อของฟุ่มเฟือย คิดไป
ดูหนังดูละคร เปลี่ยนความคิดเหล่านี้มา คิดไปท�ำบุญดีกว่า
ไปอยู่วัดดีกว่า ไปปฏิบัติธรรมดีกว่า ค�ำว่า “วัด” นี้ไม่จ�ำเป็น
จะต้องเป็นวัดที่มีโบสถ์มีเจดีย์นะ วัดที่มีความสงบ วัดที่มี
การปฏิบตั ธิ รรม วัดทีม่ กี ารท�ำบุญละบาป ช�ำระใจให้สะอาด
บริสทุ ธิ์ นีค่ อื ความหมายของค�ำว่า “วัด” ทีแ่ ท้จริง ไม่ใช่วดั
อย่างที่เราเข้าใจกัน ทุกวันนี้เราคิดว่าถ้าไปวัด วัดที่มีโบสถ์
มีเจดีย์ มีกุฏิ มีคนห่มเหลือง แต่เข้าไปแล้วไม่มีสัมมาทิฏฐิโผล่
ออกมาเลย มีก็มีบ้าง นิดหน่อย มีท�ำบุญบ้าง มีรักษาศีลบ้าง
แต่เรื่องการปฏิบัติธรรม การช�ำระใจนี้แทบจะไม่มีเลย มีแต่
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มหรสพบันเทิง มีแต่ตลาดนัด เดี๋ยวนี้ เป็นแหล่งช็อปปิ้งไป
ในตัว วัดต้องเป็นทีส่ งบ ทีม่ กี ารท�ำบุญท�ำทาน ทีม่ กี ารรักษาศีล
ที่มีการปฏิบัติธรรม ช�ำระจิตใจให้สะอาด
เราต้องคิดอย่างนี้ ต้องเปลี่ยนความคิดของเราใหม่
เคยคิดไปเที่ยว เดี๋ยวนี้อย่าไปเที่ยว เคยคิดจะไปซื้อของ
ฟุ ่ ม เฟื อ ยต่ า งๆ คิ ด จะไปดู ม หรสพบั น เทิ ง ต่ า งๆ คอนส่ ง
คอนเสิร์ต ไปเต้นแร้งเต้นกา หยุดได้แล้ว คิดแบบนี้มันเป็น
ความสุขเดี๋ยวเดียว มันเป็นความสุขปลอม เป็นความสุขที่ได้
ขณะทีไ่ ป เวลาไปเทีย่ ว สนุกกัน พอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมด
เหลื อ แต่ ค วามทรงจ�ำ ถ้ า อยากจะมี ค วามสุ ข ที่ น านกว่ า
เอาความสุขทีเ่ กิดจากการท�ำบุญดีกว่า ท�ำบุญแล้ว ถึงแม้เวลา
จะผ่านไป ความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการท�ำบุญ ก็ยังติดอยู่
ในใจ คิดถึงบุญทีไร ก็มีความสุขใจขึ้นมา แล้วใจจะอิ่มจะพอ
จะไม่หิวโหยกับการที่จะไปเที่ยวไปกินไปดื่ม ไปดูไปฟังอะไร
ต่างๆ นี่คือสัมมาสังกัปโป แล้วเราก็ต้องคิด ไม่กระท�ำบาป
ต่างๆ เราก็จะไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณี
ไม่ดื่มสุรายาเมา เราก็จะได้สัมมากัมมันโต เราจะไม่พูดปด
เราก็จะได้สัมมาวาจา
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สัมมาวาจานีม้ ี ๒ ระดับ ระดับต�ำ่ และ ระดับสูง ระดับต�ำ่
ก็เพียงแต่ไม่พูดปด ระดับสูงเป็นระดับที่ละเอียดเข้าไปก็
ไม่พูดค�ำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดส่อเสียด อันนี้เป็นศีล
สัมมาวาจาที่ละเอียด แต่ส�ำหรับผู้ที่เริ่มต้นนี้เอาแค่การไม่พูด
ปดก่อน ถือศีล ๕ ศีล ๘ นี้ เขาห้ามไม่ให้พูดปดเท่านั้น เขายัง
ไม่ห้ามไม่ให้พูดค�ำหยาบ ไม่ให้พูดเพ้อเจ้อ ไม่ให้พูดส่อเสียด
แต่ถ้าต้องการให้มีวาจาที่สวยงาม ที่น่ารัก ที่ท�ำให้ผู้พูดแล้ว
มีความสุข นอกจากไม่พดู ปดแล้ว ก็ตอ้ งไม่พดู ค�ำหยาบ ไม่พดู
ส่อเสียด คือยุยงให้คนอืน่ เขาทะเลาะกัน ค�ำว่า “พูดส่อเสียด”
นี้แปลว่ายุยงให้ผู้อื่นเขาแตกแยกแตกสามัคคี ไม่ใช่พูดเสียดสี
“ส่อเสียด” นี่ไม่ใช่ “เสียดสี” การเสียดสีนี่ก็เป็นการพูดสร้าง
ความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น แต่นี่พูดถึงการพูดเพื่อไม่ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาทแตกแยกกัน ให้สามัคคีกัน ให้พูดแต่ในเรื่อง
ที่จะท�ำให้รักกัน สามัคคีกัน เพราะความสามัคคีนี้เป็นที่ตั้ง
ของสังคม สังคมจะอยู่ได้ ไม่ว่าสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่นี้
ต้องมีความสามัคคี ถ้าเกิดความแตกสามัคคีแล้ว สังคมก็จะ
ถูกท�ำลายไป ดังนัน้ ถ้าสังคมถูกท�ำลาย เราผูเ้ ป็นสมาชิกสังคม
เราก็จะล�ำบากกัน ฉะนั้น เราอย่าพูดให้เกิดการทะเลาะวิวาท
อย่ายุยงส่งเสริมให้คนแตกแยก โกรธเกลียดกัน พูดเพื่อให้
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คนอืน่ เขารักกัน สามัคคีกนั ถึงแม้จะเป็นความจริง แต่พดู แล้ว
ท�ำให้เกิดความแตกแยก ก็ไม่ควรพูด
นี่ คื อ เรื่ อ งของสั ม มาวาจา ที่ ต ามมาจากสั ม มาทิ ฏ ฐิ
สัมมาสังกัปโป สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ก็จะพามาสู่การ
กระท�ำ การพูดที่ถูกต้อง แล้วก็อาชีพที่ถูกต้อง ข้อที่๕ คือ
“อาชีพที่ถูกต้อง” อาชีพที่ถูกต้องก็เป็นอาชีพที่ไม่ไปสร้าง
ความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเอง เช่น อาชีพที่เรา
ท�ำกันอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็น “สัมมาอาชีพ” เราไม่ได้ไปท�ำให้
ชีวิตของผู้อื่นเขาเสียหาย ถ้าเราไปท�ำอาชีพที่ท�ำให้ชีวิตของ
ผู้อื่นเสียหายนี่ ไม่ควรท�ำ เช่น ไปฆ่าสัตว์เป็นอาชีพ ฆ่าเป็ด
ฆ่าไก่ ไปยิงนกตกปลามาขาย อย่างนี้ อันนี้เป็นอาชีพที่
ไม่เหมาะ เป็นบาป ไม่ควรกระท�ำ หรืออาชีพที่ส่งเสริมให้เกิด
การฆ่ากันก็ไม่ควรกระท�ำ ถึงแม้ว่าเราไม่บาปเพราะเราไม่ได้
ท�ำ เราไม่ได้ท�ำบาป เราไม่ได้ฆ่า แต่ถ้าเราค้าขายสิ่งที่เขาเอา
ไปใช้กับการฆ่าได้ ก็ไม่ควรจะขาย เช่น ขายยาพิษ ขายอาวุธ
ต่างๆ ขายเครือ่ งกับดัก เครือ่ งดักสัตว์ เครือ่ งล่าสัตว์ตา่ งๆ หรือ
ขายสุรายาเมา ขายยาเสพติด เพราะจะส่งเสริมให้คนท�ำบาป
ไม่ควรท�ำอาชีพที่ส่งเสริมให้คนท�ำบาป หรือไม่ควรท�ำอาชีพ
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ที่ท�ำด้วยการท�ำบาป อันนี้คือสัมมาอาชีพ ท�ำอาชีพเป็นครู
เป็นหมอ เป็นคนขายเสื้อผ้า คนขายอะไรต่างๆ ขายของที่
ไม่มีชีวิต อย่าไปขายคนที่มีชีวิต ขายคนไปค้าประเวณีอย่างนี้
อย่างนีก้ ไ็ ม่ถกู เพราะมันไปกระทบกระเทือนต่อชีวติ จิตใจของ
ผู้อื่น ขายสิ่งที่ไม่มีชีวิตดีกว่า ปลอดภัย หรือช่วงนี้มีการขาย
อาหารเจ อาหารเจก็ไม่กระทบกับชีวิตของสัตว์ต่างๆ อันนี้ก็
ถือว่าเป็นสัมมาอาชีพอย่างหนึ่ง
แล้วเมื่อเรามีสัมมาอาชีพแล้ว ท่านก็สอนให้เรามีความ
ขยันหมั่นเพียร ให้เราขยันหมั่นเพียรท�ำอะไรกัน เราอาจจะ
คิดว่าขยันหาเงินหาทอง หาต�ำแหน่งหายศหาอะไร หาความสุข
ทางตาหูจมูกลิน้ กาย อันนีไ้ ม่ใช่เป็นความเพียรทีถ่ กู ต้อง ความ
เพียรที่ถูกต้องก็คือต้องมาขยันในการท�ำบุญ ขยันในการ
ละบาป ขยันในการปฏิบัติธรรม ขยันในการช�ำระจิตใจ
ให้สะอาดบริสุทธิ์ และวิธีที่จะช�ำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์
ก็ต้องมีสติและสมาธินี้เอง ดังนั้น เราก็จะต้องมาเจริญสติ
สมาธิกัน ถึงจะเรียกว่าเรามี “ความเพียรที่ถูกต้อง” พอเรา
มีความเพียรทีถ่ กู ต้อง เรามาเจริญสติ เดีย๋ วเราก็จะได้สมั มาสติ
ขึน้ มา “สัมมาสติ” เป็นอย่างไร สติทถี่ กู ต้องเป็นอย่างไร คือสติ
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ที่คอยควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆ ต้องคอยหยุดความคิด
ปรุงแต่งต่างๆ อย่าให้มันคิด ให้เหลือแต่รู้เฉยๆ ใจเรานี้
มีส่วนที่คิดและส่วนที่รู้ ส่วนที่คิดนี้ส่วนใหญ่ไม่ดี เพราะคิด
แล้วมันมักจะท�ำให้เกิดอารมณ์ต่างๆ ขึ้นมา เกิดความโลภ
ความโกรธ ความหลงทีเ่ ราต้องการก�ำจัดนีเ้ อง เกิดความอยาก
ต่างๆ ดังนัน้ เราต้องใช้สมั มาสติ คือ เอาการระลึกรูน้ มี้ าดูวา่
เราก�ำลังคิดหรือเปล่า ถ้าคิดเราต้องหยุดมัน ถ้าหยุดมันไม่ได้
ด้วยการสั่งมัน บอกให้หยุด เราก็ต้องใช้เครื่องมือช่วยเสริม
ก�ำลังของสติ เราก็ต้องใช้กรรมฐาน กรรมฐานคืออารมณ์ใด
อารมณ์หนึง่ ใน ๔๐ อารมณ์ดว้ ยกัน กรรมฐานนีม่ ี ๔๐ อารมณ์
หรือ ๔๐ วิธที เี่ ราจะเอามาใช้เสริมสร้างสติ เพือ่ ให้มกี �ำลังหยุด
ความคิด เช่น ให้เรามีพุทโธ พุทโธ ไป อันนี้ก็เป็นกรรมฐาน
อย่างหนึ่ง เรียกว่า “พุทธานุสสติ” ถ้าเราท�ำอะไรอยู่แล้วมัน
ไม่ยอมอยู่กับงานที่เราท�ำ มันชอบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราก็
ต้องใช้พุทโธหยุดมัน ให้มันรู้ว่าก�ำลังท�ำอะไรก็พอ อย่าให้มัน
คิดเรื่องอื่น เราก็ต้องพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆ หมั่นเจริญสติ
ไปเรื่อยๆ หมั่นหัดควบคุมความคิดไปเรื่อยๆ อันนี้เรียกว่า
“สัมมาสติ” สติที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างไร คือสติที่มีอยู่กับงาน
แต่เป็นงานที่ต้องใช้ความคิด อย่างนี้ เช่น เราท�ำงานหาเงิน
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หาทองท�ำบัญชี วางแผนท�ำอะไรนี้ ต้องใช้ความคิด เราก็ต้อง
มีสติเหมือนกัน แต่สติแบบนี้ไม่ได้เป็นสัมมาสติ หรือสติที่เรา
ใช้กบั การเดินช็อปปิง้ นี่ ก็ไม่ใช่สมั มาสติ เดินไปก็มสี ติรวู้ า่ ก�ำลัง
ดูอะไร ก�ำลังดูกระเป๋า ดูรองเท้า ดูแหวนดูเพชร ดูอะไรต่างๆ
อันนี้ก็มีสติเหมือนกัน แต่เป็นสติที่ไม่ใช่เป็นสัมมาสติ เพราะ
มันจะมีความคิดเข้ามา คิดอยากได้สิ่งที่เราก�ำลังดูนั่นเอง
มันไม่หยุดความอยาก มันสนับสนุนความอยาก ดังนั้น สติ
แบบนี้ สติทม่ี คี วามคิดนีถ้ อื ว่าไม่ใช่เป็นสัมมาสติ สัมมาสติตอ้ ง
เป็นสติที่ไม่คิดอะไร
พอเราสามารถที่ จ ะมี สั ม มาสติ ไ ด้ เราก็ จ ะสามารถ
เข้าสู่ “สัมมาสมาธิ” ได้ คือความตั้งมั่นของใจในความสงบ
ที่ตั้งของใจที่ถูกต้องก็คือ ตั้งอยู่ในความสงบ เพราะที่นั่น
เป็นที่มีความสุขนั่นเอง ที่เราปฏิบัติมรรค ๘ นี่ก็เพื่อเข้าหา
ความสุ ข ตั ว นี้ นั่ น เอง คื อ ความสุ ข ที่ เ กิ ด จากความสงบ
เกิดจากการมีจิตตั้งมั่นในสมาธิ สักแต่ว่ารู้ เป็นอุเบกขา
ไม่คิดปรุงแต่ง ไม่มีความโลภ ความอยาก ความโกรธ
ความหลง ไม่มีอะไรต่างๆ มีแต่ความว่างกับความสงบ กับ
อุเบกขา จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสัมมาสติ นี่มรรค ๘ เป็นเหมือน
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ขั้นบันได เห็นไหม ต้องเดินกันไปเป็นขั้นๆ ทีนี้ พอเราได้
สัมมาสมาธิแล้ว เราก็จะได้พบกับความสุขที่ถาวร แต่ตอนต้น
ความสุขที่ได้จากสัมมาสมาธินี้จะเป็นความสุขที่ยังไม่ถาวร
เป็นความสุขทีย่ งั ล้มลุกคลุกคลานอยู่ คือ เวลาออกจากสมาธิมา
ถ้าเผลอสติปล่อยให้ใจคิดไปในทางความอยาก ก็จะเกิดความ
ทุกข์ใจขึ้นมา ความสุขที่ได้จากความสงบจะหายไป พอออก
จากสมาธิมา พอไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ หรือกังวลกับคนนั้น
คนนี้ อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ใจก็จะกระเพื่อม
ขึ้นมา ใจก็จะไม่สบาย ใจจะทุกข์ขึ้นมา อันนี้ก็ต้องกลับมาหา
สัมมาทิฏฐิช่วย อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิอีกระดับหนึ่ง คือ ปัญญา
ที่ ต ้ อ งเห็ น ว่ า ต้ อ งก�ำจั ด ความอยากเหล่ า นี้ ต้ อ งช�ำระใจ
อย่าปล่อยให้กเิ ลสตัณหาโผล่ขนึ้ มา และการทีเ่ ราจะหยุดความ
อยากในสิ่งต่างๆ ได้ เราต้องมีปัญญาอีกตัวหนึ่ง มีสัมมาทิฏฐิ
อีกตัวหนึ่ง คือสิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้ มันเป็นความสุขปลอม
มันเป็นความสุขชัว่ คราว มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานัน่ เอง
เวลาเราออกมาจากสมาธิ อยากจะได้ความสุขจากสิง่ นัน้
ถ้าไปเอามา มันก็จะได้เดีย๋ วเดียว ได้ไม่นาน เดีย๋ วมันก็หมดไป
พอหมดไปถ้าอยากได้อีก แล้วไม่สามารถหามาได้ก็จะทุกข์
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ขึน้ มา อันนีต้ อ้ งเห็นด้วยปัญญา เห็นไตรลักษณ์ เห็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา เห็นอริยสัจ ๔ เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิด
จากความอยากของเรา เกิดจาก “กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา” อันนีเ้ ราต้องกลับมาหาสัมมาทิฏฐิ ว่าความทุกข์
ของเราเกิดจากกิเลสตัณหา ถ้าเราอยากจะก�ำจัดความทุกข์
เราก็ ต ้ อ งก�ำจั ด กิ เ ลสตั ณ หา วิ ธี ที่ จ ะก�ำจั ด กิ เ ลสตั ณ หาก็
ต้องสอนใจให้เห็นว่า สิ่งที่ใจคิดว่าเป็นสุขนั้น มันไม่สุขแท้
มันสุขปลอม มันเป็นความทุกข์ทหี่ มุ้ ห่อด้วยความสุข ผิวบางๆ
เป็นความสุขเดีย๋ วเดียว พอได้มาปับ๊ ดีใจ แล้วก็ตอ้ งมาทุกข์กบั
สิ่งที่ได้มา ทุกข์เพราะหวงมั่ง ทุกข์เพราะห่วงมั่ง พอได้อะไร
มาที่เรารัก ที่ให้ความสุขกับเรา เราหวงไหม ห่วงไหม เวลา
ไม่เห็น เสียใจไหมเวลาเขาจากเราไป ต้องเห็นอย่างนี้ เรียกว่า
“เห็นไตรลักษณ์” เห็นว่ามันไม่เที่ยง เห็นว่าเราสั่งให้มันเที่ยง
ไม่ได้ บังคับมันให้เที่ยงไม่ได้ เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็ว มันก็จะต้องจาก
เราไป แล้วความสุขที่ได้ก็จะหายไป สิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือ
ความทุกข์ใจ อันนี้ ถ้าเราเห็นอย่างนี้ ทุกครั้งที่เราออกจาก
สมาธิมาแล้วเกิดความอยาก เราก็ต้องไม่ท�ำตามความอยาก
ถ้ามันดิ้น เราก็ดึงมันกลับเข้าไปในสมาธิ ถ้ามันดื้อ ถ้ามัน
ไม่ยอมหยุดอยาก เราก็ต้องใช้สมาธิช่วย กลับเข้าไปในสมาธิ
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ใช้สติพุทโธ พุทโธ เดี๋ยวมันก็จะหยุด ถ้ามีพุทโธมากดมันไว้
อีกที มันก็จะไม่มีก�ำลังต่อไป ต่อไปความอยากต่างๆ ที่มีอยู่
ในใจมันก็จะหายไปหมด พอหายไปหมดแล้ว ความทุกข์ตา่ งๆ
ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปหมด เหลืออยู่แต่ความสงบ
ความสงบทีเ่ ป็นความสุข ก็จะกลายเป็นความสุขทีถ่ าวรต่อไป
ในเมือ่ ไม่มคี วามอยากมาคอยท�ำลายความสงบนี้ ความสงบก็
จะกลายเป็นความสงบที่ถาวร ความทุกข์ก็หายไปหมด
นี่คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามมรรค ๘ ทางสู่การ
หลุดพ้นจากความทุกข์ ต้องเริม่ ต้นทีม่ ี “สัมมาทิฏฐิ” คือได้พบ
กับค�ำสอนของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นเี่ อง ถ้าเราศึกษา
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะต้องเจอค�ำสอน
๓ ข้อนี้ สพฺพปาปสฺส อกรณํ ละการกระท�ำบาปทั้งปวง
กุสลสฺสูปสมฺปทา ยังบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม สจิตฺตปริโยทปนํ ช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เอตํ พุทฺธานสาสนํ
นีค่ อื ค�ำสัง่ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทุกๆ องค์
จะสอนแบบนี้ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตรัสรู้จะสอน
๓ อย่างนี้ เพราะมันเป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นความเห็นที่ถูกต้อง
สิง่ แรกทีพ่ ระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ต้องการให้เรามีกค็ อื
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ให้มีความเห็นที่ถูกต้อง เพราะถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องแล้ว
มันก็จะท�ำให้ความคิดทีต่ ามมาถูกต้อง คิดท�ำบุญ คิดละบาป
คิดช�ำระใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์ พอคิดถูกต้อง ก็จะมีการกระท�ำ
ทีถ่ กู ต้อง ก็ไม่ท�ำบาป ท�ำแต่บญ
ุ ก็มสี มั มากัมมันโต สัมมาวาจา
ที่ถูกต้อง บุญก็คือสัมมาวายาโม ความเพียรสร้างบุญที่สูงสุด
ก็บุญที่เกิดจากการเจริญสติ สมาธินี่เอง อันนี้ก็เป็นบุญ สติ
สมาธิ นี่ก็เป็นบุญ การปฏิบัติธรรมเป็นบุญ เพราะเป็นเหตุ
ที่ท�ำให้เกิดความสุขที่สูงสุด ความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุด
ความทุกข์ที่สิ้นสุดอย่างถาวร เกิดจากการที่เราได้มาพบกับ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วได้ยนิ ได้ฟงั ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ
มรรค ๘ เกี่ยวกับค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ คือ
เราจะได้สมั ผัสกับสัมมาทิฏฐิ ละการกระท�ำบาป สร้างกุศลให้
ถึงพร้อม ช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์
พอเรามีความเห็นที่ถูกต้อง เราก็จะคอยคิดไปในทาง
ที่ถูกต้อง คิดละบาป คิดท�ำบุญ คิดช�ำระจิตใจให้สะอาด
แทนที่จะคิดไปเที่ยว แทนที่จะไปขโมยข้าวของเงินทองของ
คนนั้นคนนี้ แทนที่จะคิดไปแย่งสามีแย่งภรรยาของคนนั้น
คนนี้ ก็เปลี่ยนความคิดใหม่ คิดไม่ท�ำบาปดีกว่า แล้วก็คิดไป
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วัดดีกว่า ไปปฏิบัติธรรม ไปเจริญสติ ไปนั่งสมาธิ ท�ำใจให้สงบ
เพื่อจะได้พบกับความสุขที่แท้จริง ที่จะเป็นความสุขที่ถาวร
ต่อไป ถ้าเราปฏิบตั ไิ ปเรือ่ ยๆ ถ้าเรารูว้ า่ อะไรมาเป็นตัวทีจ่ ะมา
คอยท�ำลายความสงบที่ได้จากสมาธิ เราก็ต้องคอยก�ำจัดมัน
ถ้าเราปฏิบัติไป เราจะรู้เองเห็นเองว่า มันก็คือความโลภ
ความอยากนี่แหละ ความโกรธนี่แหละ เวลาโลภที เวลาโกรธ
ทีนี้ ความสงบหายไปเลย เหลือแต่ความเครียดโผล่ขึ้นมา
เหลือแต่ความฟุ้งซ่าน ความรุ่มร้อนจิตใจโผล่ขึ้นมา เราก็ต้อง
บอกว่าต้องก�ำจัดไอ้ตัวเหล่านี้ให้ได้ เพราะมันเป็นตัวที่สร้าง
ความทุกข์ ตัวที่ท�ำลายความสุข คือ ความอยาก กิเลสตัณหา
แต่คนทีไ่ ม่ได้ศกึ ษาไม่ได้ปฏิบตั นิ จี้ ะไม่เห็น กลับไปคิดว่าความ
อยากนี่แหละเป็นตัวที่ท�ำให้เกิดความสุขขึ้นมา เพราะถ้าเรา
ไม่อยากจะมีแฟน เราจะไปมีแฟนได้อย่างไร ถ้าเราอยากจะ
มีความสุข ก็ต้องอยากมีแฟน พออยากมีแฟน แล้วก็จะมี
ความสุข แต่งงานกันนี่เห็นไหม จัดงานเลี้ยงฉลองใหญ่โต
สุขไหมสุข คนมาร่วมแสดงความยินดีกบั ความสุข แต่กไ็ ม่เห็น
ตอนที่กลับไปบ้าน อยู่สองคน ว่ามันเป็นความสุขหรือเป็น
ความทุกข์ ที่จะตามมาต่อไป

เรื่องของมรรค ๘

95

ธรรมะสดๆ ร้อนๆ เล่ม ๒

นี่คือมองไม่เห็น คนที่ไม่ศึกษา ไม่ฟังเทศน์ฟังธรรม
ไม่ปฏิบตั ธิ รรม จะไม่เห็นว่าความอยากนีแ่ หละเป็นตัวทีพ่ าเรา
ให้ไปหาความทุกข์กัน อยู่เฉยๆ นี่ปลอดภัยแล้ว กลับอยู่ไม่ได้
อยู่คนเดียวกลับอยู่ไม่ได้ ต้องไปมีแฟนถึงจะมีความสุข พอไป
มีแฟนแล้วเป็นยังไง ถามทุกคนที่มีแฟนว่าสุขหรือทุกข์กันแน่
สุขบ้าง ทุกข์บ้าง แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลย อยู่คนเดียวมันไม่มี
เลยสุข เพราะว่ายังไม่ปฏิบัติธรรม ยังไม่สามารถนั่งสมาธิได้
ถ้านั่งสมาธิได้ อยู่เฉยๆได้ มีความสุขได้ ไม่ต้องมีแฟนดีกว่า
เพราะเรามีความสุขทีเ่ ราเลือกได้ ความสุขทีอ่ ยูค่ นเดียว อยูก่ บั
ความสงบ หรือความสุขกับการอยู่กับแฟน แต่ถ้าเราไม่มี
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ เราจะอยูค่ นเดียวไม่ได้ อยูค่ นเดียว
แล้วมันเหงา มันว้าเหว่ จึงต้องไปมีแฟน ถึงแม้ว่าจะต้องมา
ทุกข์กับแฟนทีหลังก็ยอม ยอมไปตายดาบหน้าเอา ตอนนี้
หิวขอกินก่อน กินแล้ว ท้องมันจะเสียก็ไม่เป็นไร ขอให้มัน
อิ่มท้องก่อน พอกินอิ่มแล้ว ทีนี้มันถ่ายท้อง ปวดท้องไป
ก็ต้องยอมทน ดีกว่าหิว ยอมอิ่มดีกว่า ทุกข์แบบอิ่มดีกว่า
ทุกข์แบบหิว คืออยู่คนเดียวมันทุกข์ อยู่สองคนก็ทุกข์ แต่อยู่
สองคนนีม้ นั มีสขุ ผสมมาบ้าง อยูค่ นเดียวนีไ่ ม่มสี ขุ เลยถ้าไม่รจู้ กั
นัง่ สมาธิ มันจะมีแต่ทกุ ข์ตลอดเวลา จะรูส้ กึ เหงา จะรูส้ กึ ว้าเหว่
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ฉะนั้น คนที่อยากจะอยู่คนเดียวนี้ต้องพยายามหัดท�ำสมาธิ
ให้ได้ ถ้าท�ำไม่ได้นี้จะไม่มีความสุขกับการอยู่คนเดียว แต่ถ้า
ท�ำสมาธิได้ใจสงบแล้วนี้ จะไม่อยากอยู่กับใคร ยิ่งถ้าลองมา
นึกภาพ ตั้งมโนไว้ว่า ถ้ามีแฟนแล้วเป็นยังไง เดี๋ยวเกิดแฟน
เขาไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นผู้ชายคนอื่น เราจะรู้สึกยังไง เราจะ
รูส้ กึ ไม่สบายใจ เราจะเกิดอาการหึงหวงขึน้ มา แล้วเกิดวันไหน
ไม่ได้เจอหน้าเขา ก็เกิดความเหงาความเศร้าขึ้นมา มีแฟน
อย่างนี้มีท�ำไม มีแล้วได้ความทุกข์เหล่านี้มา มีท�ำไม สู้อยู่กับ
ความสงบไม่ดีกว่าหรือ
นีแ่ หละ ท�ำไมเราจึงต้องมีสมาธิกอ่ น ถึงเราจะสามารถ
ไปใช้ปัญญาหยุดความอยากต่างๆ ได้ ถ้าไม่มีสมาธิ หยุด
ความอยากไม่ได้ เพราะอยู่คนเดียวมันทุกข์ พออยู่สองคน
แล้วมันสุข ถึงแม้จะทุกข์ตามมาทีหลัง อย่างน้อยมันก็มีสุข
ให้เสพบ้าง มันก็เลยดีกว่าอยู่คนเดียวที่มีแต่ทุกข์อย่างเดียว
อยูส่ องคนมันมีทงั้ สุข มีทงั้ ทุกข์สลับกันไป หวานอมขมกลืนไป
บางวันก็หวาน บางวันก็ขม แต่ดกี ว่าขมไปตลอด ถ้าไม่มสี มาธิ
อยู่คนเดียวนี่มันจะขมไปตลอด มันจะทุกข์ไปตลอด แต่ถ้ามา
ฝึกสมาธิได้ ทีนมี้ นั จะหวานไป มันจะขมก็ชว่ งทีเ่ กิดความอยาก
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ขึน้ มา ช่วงนัน้ เราถึงต้องมาใช้สมั มาทิฏฐิมาช่วย ว่าความอยากนี้
เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเรา และสิ่งที่มันอยากได้
มันก็เป็นความสุขปลอม เป็นความสุขชั่วคราว เป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ให้คดิ อย่างนีแ้ ล้ว ต่อไปมันก็จะฝืนความอยากได้
ไม่ เ อาดี ก ว่ า อยู ่ กั บ ความสงบดี ก ว่ า อยู ่ ค นเดี ย วดี ก ว่ า
เราสามารถมี ค วามสุ ข จากการอยู ่ ค นเดี ย วได้ เราไปหา
ความสุขจากคนอื่น จากสิ่งอื่นท�ำไม ที่ต่อไปจะต้องกลายเป็น
ความทุกข์ เพราะว่าเขาจะไม่แน่นอน เขาจะไม่เหมือนเดิม
เขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เขาอาจจะจากเราไป ถ้าคิด
อย่างนี้แล้ว และถ้ามีสมาธิแล้ว เราก็อยู่คนเดียวดีกว่า อยู่กับ
ความสงบ ความสงบที่เป็นสมาธิก็จะกลายเป็นนิพพานไป
ถ้าเราใช้ปัญญาก�ำจัดความอยากต่างๆ ที่จะมาคอยท�ำลาย
ความสงบทีเ่ ราได้จากสมาธิมา ต่อไปเมือ่ ไม่มคี วามอยากแล้ว
ความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะเป็น “ปรมัง สุขัง” ไป เป็น
ความสุขทีถ่ าวร ไม่มวี นั สิน้ สุด ความทุกข์ตา่ งๆ ก็จะไม่โผล่
ขึน้ มาอีกต่อไป เพราะว่าได้รบั การก�ำจัดด้วยปัญญา ด้วยสติ
นี่คือวิธีหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวร ที่ถูกต้อง ต้องหา
จากการมาศึกษาจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เท่านั้น
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แล้วพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะ
อยู่ที่วัดวาอาราม ที่มีโบสถ์มีเจดีย์เสมอไป บางทีไปแล้วก็จะ
ไม่ได้เจอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์กไ็ ด้ เจอพระธรรมก็เจอ
พระธรรมทีอ่ ยูใ่ นตู้ หรือเจอพระธรรมทีม่ แี ต่จะโผล่ออกมาจาก
ในตู้ในวันพระ หยิบออกมาจากในตู้มาอ่านให้ฟังสักครั้งหนึ่ง
ถ้านอกนั้นแล้วก็ไม่รู้ไปเจออะไรบ้างก็ไม่รู้ ไม่ได้เจอมรรค ๘
อาจจะได้เจอบ้าง เข้าวัดส่วนใหญ่นี้สิ่งที่เราจะได้เจอก็คือ
ได้ท�ำบุญแน่นอน เพราะไปวัดนี้ วัดเขาอยากจะให้เราท�ำบุญ
แต่อย่างอื่นนี่บางทีเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ เพราะเขาไม่รู้
ตัวเขาเองก็ไม่รู้ ไม่รวู้ ธิ ชี �ำระใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์ ช�ำระอย่างไร
เขาก็เลยไม่มคี �ำสอนทีม่ าสอนอย่างครบถ้วนบริบรู ณ์ มรรค ๘
ก็เป็นเพียงแต่มรรค ๑ มรรค ๒ ไม่มีครบทั้ง ๘ องค์ ดังนั้น
ถ้าเราไปที่ไหนเราต้องดูว่าที่นั่นเขาสอนมรรคให้ครบ ๘ องค์
หรือเปล่า บางแห่งก็สอนให้มีแค่ มรรค ๗ บ้างก็มี ไม่ใช่
มรรค ๘ คือไม่ต้องมีสมาธิ ไม่ต้องฝึกสมาธิ ให้ใช้สัมมาทิฏฐิ ใช้ปัญญาไปอย่างเดียว มีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิ ก็ไม่มี
ก�ำลังสู้กิเลสได้ ไม่มีก�ำลังที่จะก�ำจัดตัณหาความอยากได้
ต้องมีสมาธิ มีทางเลือก มีความสุขแบบที่เกิดจากความสงบ
มาเลือกกับความสงบที่ได้จากการท�ำตามความอยากต่างๆ
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ต้องใช้ปัญญาเปรียบเทียบดู ความสุขคนเดียว กับความสุข
กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ กับคนนั้นคนนี้ อันไหนจะดีกว่ากัน ความสุข
แบบอยู่คนเดียวไม่มีสูญ ไม่มีจากเรา ความสุขกับคนนั้นคนนี้
สิ่งนั้นสิ่งนี้ เดี๋ยวต้องมีการพลัดพรากจากกัน พอจากกันก็
ท�ำให้เราเหงา ท�ำให้เราว้าเหว่
นี่คือเรื่องของการหาความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ถาวร
การก�ำจัดความทุกข์ที่ถาวรนี้ จะต้องศึกษาจากพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เท่านั้น ตอนนี้พระพุทธไม่มีแล้ว มีแต่
พระธรรมกับพระสงฆ์ พระอริยสงฆ์ พระธรรมนี้เป็นตัวแทน
ของพระพุทธเจ้า เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้มกี ารจดจ�ำ
บันทึกกันไว้ในพระไตรปิฎก ถ้าอยากจะเรียนจากพระพุทธเจ้า
ก็ไปอ่านพระไตรปิฎกกัน ถ้าอ่านไม่ไหวเพราะมันเยอะก็ไปหา
พระอริยสงฆ์ หาพระสุปฏิปันโน พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ไปศึ ก ษาจากพระที่ ท ่ า นสอนมรรค ๘ ก็ จ ะได้ เ หมื อ นกั น
อย่างใดอย่างหนึ่ง เรียนจากพระอริยสงฆ์ มันเหมือนกับกิน
อาหารโดยการมีคนป้อน ส่วนถ้าเรียนจากพระไตรปิฎกนี้
ต้องตักอาหารเอง ต้องเลือกอาหารกินเอง อาหารไหนจะถูกจะ
เหมาะกับเราหรือไม่ ไม่รู้ ต้องลองผิดลองถูกเอา แต่ถ้าเรียน
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จากพระอริยสงฆ์สาวกนี้ ท่านจะให้อาหารที่เหมาะสมกับเรา
ถ้าเป็นเด็กก็ให้อาหารอ่อนไปก่อน ถ้าเป็นผูใ้ หญ่หน่อยก็ให้กนิ
ข้าวได้ เป็นเด็กก็ให้กนิ นมไปก่อน พอมีฟนั เคีย้ วได้กใ็ ห้กนิ ข้าว
กินกล้วยไป พอโตขึ้นก็ให้กินเนื้อกินผักไป
อันนี้ ก็เหมือนกัน ธรรมะนี้มีหลายระดับเป็นเหมือน
อาหาร จิตใจของผู้ปฏิบัติก็เหมือนกัน จิตใจของผู้ปฏิบัติ
บางท่านก็ยงั เป็นทารกอยู่ ยังรับธรรมทีส่ งู ไม่ได้ ก็ตอ้ งเอาธรรม
ขั้นต�่ำไปก่อน ต้องสอนท�ำบุญไปก่อน พอท�ำบุญได้ก็สอนให้
รักษาศีลต่อไป รักษาศีลได้ ก็สอนให้ถือศีล ๘ ไปอยู่วัดสักคืน
สองคืน ไปฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไปนัง่ สมาธิ ไปเจริญสติ ต้องสอน
เป็นขั้นเป็นตอนไปตามก�ำลังของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติ ทุกคน
ไม่เหมือนกัน เพราะพุทธศาสนานี้เป็นโรงเรียนที่สอนตั้งแต่
อนุบาลไปถึงระดับปริญญาเอกเลย เพราะฉะนั้น คนที่มา
ศึกษานีต้ อ้ งรูว้ า่ ตนเองอยูใ่ นระดับไหน อย่าไปเห็นคนเขาเรียน
ปริญญาเอก ก็อยากจะไปเรียนกับเขา เรียนแล้วเดี๋ยวเป็นบ้า
ไปก็มี ถ้ายังไม่มีก�ำลังที่จะไต่เต้าไปถึงขั้นนั้นได้ ถ้ายังไม่มีสติ
ไปนั่งสมาธิเดี๋ยวก็เป็นบ้าได้ นั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ คิดว่า
เป็นโน่นเป็นนี่ขึ้นมา นี่ท�ำให้เป็นบ้ากันไป ถ้านั่งแล้วมีสติจะ
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ไม่เห็นอะไร ถ้าเห็นก็จะรู้ว่ามันเป็นของปลอม เป็นของ
ชั่วคราว เกิดแล้วก็ดับไป ไม่มีสาระอะไร นี่คือสิ่งที่เราต้อง
เข้าหากันคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าเราอยากจะ
ได้ความสุขที่ถาวร ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์
อย่างถาวร เราต้องไปศึกษาจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
พอศึ ก ษาแล้ ว เราก็ ต ้ อ งน�ำเอาไปปฏิ บั ติ พอปฏิ บั ติ แ ล้ ว
ความสุขต่างๆ ระดับต่างๆ ก็จะโผล่ขึ้นมา ความทุกข์ระดับ
ต่างๆ ก็จะค่อยหมดไป
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ถ้ามีอินทรีย์ ๕ ที่เข้มข้น ก็จะเริ่มมีก�ำลัง
ที่จะไปปฏิบัติ อยู่แบบนักบวชได้ แล้วพอ
ไปอยู่แบบนักบวช ได้ ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ทเี่ ป็นพระอริยบุคคล มันก็จะเสริม
ศรัทธาให้เข้มข้นขึ้นไป จนสามารถปฏิบัติ
ถึ ง ขั้ น บรรลุ ธ รรมขั้ น แรกได้ บรรลุ เ ป็ น
พระโสดาบันได้ อันนั้น อินทรีย์ก็จะกลาย
เป็นพละ กลายเป็นพลังขึ้นมา มีก�ำลัง

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ที่เปรียบเหมือน
เพชรเหมือนทอง อันนีถ้ า้ เราต้องการ เราต้องปฏิบตั จิ งึ จะได้
เพียงแต่ศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรม ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึง
ตัวธรรมะได้ ธรรมะนี่เหมือนกับเพชรหรือทองที่อยู่ใต้ดิน
เราได้พบกับพื้นที่ที่มีเพชรมีทอง แต่มันอยู่ใต้ดิน จะเอาเพชร
เอาทองขึน้ มาก็ตอ้ งขุด ท�ำเหมืองกัน เหมืองทองค�ำ เหมืองเพชร
จึงจะสามารถเอาของมีค่า เช่น ทองค�ำหรือเพชรขึ้นมาจาก
ดินได้ ถ้าอยู่เฉยๆ รอให้มันโผล่ขึ้นมาเอง มันไม่โผล่ขึ้นมา
ธรรมะอั น ประเสริ ฐ ของพระพุ ท ธเจ้ า มรรคผลนิ พ พาน
การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด การหลุดออกจาก
วัฏสงสาร การไปถึงพระนิพพาน อันนี้ต้องไปด้วยการปฏิบัติ
การฟังธรรมเป็นการเรียนรู้วิธีปฏิบัติ เพื่อจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง ถ้าไม่เรียนรู้วิธีที่ถูกต้อง ปฏิบัติก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้อง
เมื่อไม่ถูกต้องผลก็จะไม่เกิด เหมือนกับจะไปขุดหาทองหา
เพชร ก็ตอ้ งมีแผนที่ มีการส�ำรวจ เดีย๋ วนีเ้ หมือนกับการส�ำรวจ
น�้ำมัน เห็นไหม ก่อนที่จะไปเจาะน�้ำมันนี่ เขาต้องใช้การ
ส�ำรวจก่อน ว่าจุดไหนมีนำ�้ มัน จุดไหนไม่มนี ำ�้ มัน ถ้าเราไปเจาะ
แบบสุม่ สีส่ มุ่ ห้า ก็จะเสียเวลา เสียเงินทองไปเปล่าๆ เพราะจะ
ไปเจาะตรงจุดที่ไม่มีน�้ำมันนั่นเอง
วิถีทางในการปฏิบัติ
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ธรรมะก็เป็นเหมือนน�ำ้ มัน มันมีเป็นจุดๆ มันมีตามแหล่ง
ของมัน ไม่ได้อยู่ทั่วไปทุกที่ทุกทาง จะปฏิบัติแบบสุ่มสี่สุ่มห้า
ไม่ได้ ปฏิบัติแบบสุ่มสี่สุ่มห้าก็มักจะไม่ได้ผล หรือผลที่ได้ก็
เป็นผลปลอม ผลเสีย ท�ำให้คนเสียสติเป็นบ้าไปก็มี เพราะ
ไม่ได้ศึกษารายละเอียด อาจจะศึกษาแบบคร่าวๆ แล้วก็ไป
ปฏิบตั ิ แล้วก็ไปพบสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็ไปว่าเป็นนัน่ เป็นนีข่ นึ้ มา ทัง้ ๆ
ที่มันไม่ได้เป็นธรรมะ เป็นอะไรก็ไม่รู้ เป็นเหมือนขยะ ฉะนั้น
ต้องมีการศึกษาที่ละเอียดรอบคอบ ต้องรู้ว่าต้องท�ำอะไรบ้าง
ท�ำอย่างไร ท�ำเพือ่ อะไร พอรูแ้ ล้วเราก็น�ำเอาไปท�ำกัน แล้วเรา
ก็ดูผลที่เกิดจากการกระท�ำว่าเกิดหรือไม่ ไม่เกิดก็อาจจะท�ำ
ไม่ถกู นีต่ อ้ งศึกษาก่อน ต้องเรียนรูจ้ ากผูท้ ไ่ี ด้ผา่ นมาแล้ว ผูท้ ไี่ ด้
ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ จ นได้ ผ ลแล้ ว เหมื อ นกั บ นั ก กี ฬ ามั ก จะ
ต้องมีโค้ช โค้ชนี้มีประวัติ มีประสบการณ์ โค้ชนี้ได้เล่นได้
รางวัลแล้ว ทีนี้อายุมากแล้วไม่มีก�ำลังที่จะเล่น ก็มาท�ำหน้าที่
เป็นโค้ชต่อไป สอนนักกีฬารุ่นใหม่ ที่ยังไม่มีความรู้ ไม่มี
ประสบการณ์ ถ้าเรียนแบบจากต�ำราอย่างเดียวนี้ มันเป็น
ของทีย่ งั ไม่ชดั เจนเหมือนกับเรียนกับโค้ช โค้ชนีม้ ลี กู เล่นเยอะ
มีประสบการณ์ มีรู้รายละเอียดที่ไม่มีในต�ำรา
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การศึกษาธรรมะจากหนังสือพระไตรปิฎก หนังสือของ
ครูบาอาจารย์ มันก็ยังไม่ดีเท่ากับการศึกษาจากตัวอาจารย์
โดยตรง ถ้ า ไม่ มี อ าจารย์ ก็ ต ้ อ งอาศั ย ศึ ก ษาจากหนั ง สื อ
ไปก่อน แต่ก็อาจจะเสียเวลา อาจจะช้าเพราะจะไม่เข้าใจบ้าง
เข้าใจผิดบ้าง ท�ำถูกบ้างท�ำผิดบ้าง แต่ถ้ามีอาจารย์คอยดูคอย
สอบถาม หรือเราคอยรายงานผล พอไปท�ำที่ไม่ถูกก็จะบอก
ทันทีว่าไม่ใช่ทาง ก็จะได้ไม่ไปเสียเวลา การศึกษามี ๒ ทาง
จากหนังสือ จากต�ำราต่างๆ หรือจากพระ จากครูอาจารย์ที่
มีชวี ติ อยู่ ทีไ่ ด้ผา่ นมาแล้ว ทีไ่ ด้รบั ผลจากการปฏิบตั มิ าแล้ว
ได้เรียนจากครูบาอาจารย์แล้ว ก็จะเข้าใจ ไม่เข้าใจก็ถามได้
ถามว่าท�ำถูกหรือไม่ ถ้าท�ำไมถูกต้องจะท�ำอย่างไรจึงจะท�ำถูก
เมื่อมีทั้งอาจารย์แล้ว ขั้นต่อไปที่จะต้องมีคือความเพียร
ต้องมีความมุมานะ ต้องผลักดันตัวเอง จะปล่อยให้มันไป
ตามอารมณ์นี้มันเป็นไปได้ยาก เพราะอารมณ์เรามันเปลี่ยน
ไปเปลี่ยนมา สามวันดีสี่วันไข้ วันนี้อาจจะมีอารมณ์ปฏิบัติ
มาปฏิบัติ พอเดี๋ยวไปอีกวันหนึ่งไม่มีอารมณ์ ก็ไม่ปฏิบัติ
ถ้าอย่างนีก้ จ็ ะล้มลุกคลุกคลาน จะไปแบบไม่กา้ วหน้า ไปแบบ
เดินหน้าถอยหลัง สามวันดีสี่วันไข้ จึงต้องมีความเพียร ที่จะ
เป็นตัวบังคับ ให้ท�ำอย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะมีอารมณ์ท�ำหรือไม่
วิถีทางในการปฏิบัติ
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ก็ต้องท�ำ ความเพียรตัวนี้ส�ำคัญ เพียรพยายามปฏิบัติธรรม
เพียรพยายามละกิเลส เพราะกิเลสนี้เป็นตัวที่จะขวางธรรม
แล้วธรรมจะเป็นตัวที่ท�ำให้เราได้ผล ต้องท�ำทั้งสองอย่าง
ต้องปฏิบัติธรรมและต้องคอยช�ำระกิเลส ต้องคอยก�ำจัด
อุปสรรคต่างๆ ที่จะขวางทางการไปสู่ผลของการปฏิบัติ
การปฏิบตั จิ งึ ต้องมีวนิ ยั มีกรอบมีตาราง อย่าปล่อยให้ปฏิบตั ิ
ตามอารมณ์ เหมือนเด็ก ถ้าเราปล่อยให้เรียนตามอารมณ์
อยากจะเรียนก็เรียน ไม่อยากเรียนก็ไม่เรียน อารมณ์ของเด็ก
ส่วนใหญ่กจ็ ะไม่ชอบเรียน ชอบเล่น เพราะฉะนัน้ โรงเรียนเขา
จึงมีตาราง มีตารางเรียน เข้าห้องเรียนเวลา ๘ โมง ๘ โมงครึ่ง
ชั่วโมงแรกท�ำอะไร ชั่วโมงที่ ๒ ท�ำอะไร มีตารางเวลาจนถึง
เวลาเลิกเรียน กลับบ้าน จึงมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องได้
นี่คือการท�ำความเพียร ต้องมีตาราง การปฏิบัติน้ีต้อง
มีตาราง เราท�ำทานเราก็ต้องมีตารางท�ำทาน ท�ำมากท�ำน้อย
ท�ำเวลาไหน ท�ำเมือ่ ไหร่ ท�ำอย่างไร ก็บางทีบางคนก็มเี หตุการณ์
บังคับให้มีตาราง เช่น ชาวบ้านมีพระมาบิณฑบาตทุกวัน
อันนี้ชาวบ้านก็ท�ำทานได้ทุกวัน เช้าตื่นขึ้นมาก็เตรียมอาหาร
เตรียมกับข้าวกับปลา ก็เตรียมไว้ส�ำหรับกินเองนั่นแหละ
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แล้วก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งให้พระไป เพราะยังไงก็ต้องท�ำอาหาร
กินเองอยู่แล้ว ทีนี้ก็ท�ำเผื่อคนอื่นด้วย ท�ำใส่บาตร อันนี้ก็มี
ตารางของการท�ำบุญท�ำทาน ได้ท�ำทุกวัน รักษาศีลก็มีตาราง
ศีลนีต้ อ้ งรักษาตลอดเวลา รักษาตัง้ แต่ตนื่ จนหลับ ลืมตาขึน้ มานี้
ต้องระมัดระวังแล้วว่าจะท�ำผิดศีลหรือไม่ ศีลก็มีหลายข้อ
ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ อันนี้ก็เป็นศีลที่เราจะต้อง
ไต่เต้ากันขึ้นไป ถ้าเราอยากจะได้ธรรมะ เพราะทานเอย
ศีลเอยนี้ เป็นเหมือนกับเครื่องไม้เครื่องมือ ที่เราจะเอาไปใช้
ในการขุดเพชรขุดทองนั่นเอง เราไม่สามารถขุดเพชรขุดทอง
ได้ดว้ ยมือเปล่า ฉันใด เราก็ไม่สามารถขุดเอามรรคผลนิพพาน
ขึ้นมาจากใจเรา ให้ปรากฏขึ้นมาในใจเราได้ ถ้าเราไม่มีเครื่อง
ไม้เครื่องมือ เครื่องไม้เครื่องมือก็คือทาน การบริจาคข้าวของ
เงินทอง ไม่ให้มีมากจนเกินไป ให้มีไว้ส�ำหรับใช้กับการเลี้ยงดู
ร่างกายก็พอ ถ้ามีแล้วไปอาศัยเงินทอง เงินทองก็จะเป็นเครือ่ ง
มือหากิเลส ไม่ใช่หาธรรม เพราะกิเลสจะมาชวนให้เอาเงินทอง
ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่น ไปดูไปฟังอะไรต่างๆ ก็จะได้กิเลส
มากขึ้น เพราะท�ำแล้วก็เกิดความอยากมากขึ้น เกิดความโลภ
มากขึ้น ไม่ได้ท�ำให้กิเลสน้อยลงไป ต้องเอาเงินทองมาท�ำให้
กิเลสน้อยลงไป ด้วยการเอามาท�ำทาน เอามาช่วยเหลือคนที่
วิถีทางในการปฏิบัติ
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ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ท�ำแบบนี้กิเลสจะหดตัว ความโลภ
ความอยากใช้เงินทองจะน้อยลงไป
อันนี้เป็นเครื่องมือก�ำจัดกิเลส เพื่อที่เราจะได้มีเวลาว่าง
ไม่ต้องไปหาเงินมารับใช้กิเลสอยู่เรื่อยๆ ทุกวันนี้เราก�ำลัง
เป็นทาสของกิเลส โดยไม่รู้สึกตัว หาเงินเพื่อที่ไปเที่ยวกัน
หาเงินเพื่อไปซื้อของฟุ่มเฟือยกัน หาเงินเพื่อที่จะไปดูมหรสพ
บันเทิงต่างๆ ของเหล่านี้มันเป็นความสุขปลอม เป็นความสุข
เดี๋ยวเดียว แล้วมันจะมีความทุกข์ตามมา เพราะจะต้องดูแล
รักษา และเวลาเกิดการสูญเสียก็จะเกิดความทุกข์ เกิดความ
เสียใจขึน้ มา ไม่ใช่เป็นทางทีจ่ ะไปสูค่ วามสงบ ทางทีจ่ ะน�ำไปสู่
ความสุขที่แท้จริง ดังนั้น ต้องลดการใช้เงินทองไปในทางของ
กิเลสตัณหา ความโลภความอยากต่างๆ ให้ลงเหลือศูนย์เลย
เมื่อไม่ต้องใช้เงินทองไปกับกิเลส มันก็จะได้ไม่ต้องไปหา
เงินทองมาเลี้ยงกิเลส หามาเลี้ยงร่างกายก็พอ ก็ไม่ต้องเสีย
เวลามาก จะได้มีเวลามารักษาศีล มีเวลามาภาวนา มาขุด
ธรรมะกัน ขุดทองกัน เอาเวลามาขุดทอง ด้วยศีล ด้วยภาวนา
กัน ถ้ายังต้องไปหาเงินเพือ่ ทีจ่ ะเอาเงินไปใช้ตามความอยากอยู่
จะไม่มีเวลามาอยู่วัด มารักษาศีล มาภาวนาได้อย่างต่อเนื่อง
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อาจจะมาได้บ้างก็ วันไหนที่ว่างหรือวันไหนที่ก�ำหนดเวลา
ให้มาถึงจะมาได้ แต่ก็ยังมาไม่ได้มาก เพราะยังต้องหาเงิน
หาทองอยู่ การหาเงินทองนี้เป็นอุปสรรคต่อการที่จะไปหา
ธรรมะ คนที่อยากจะหาธรรมะนี้ต้องหยุดหาเงินทอง
เมืองไทยนี้โชคดี มีการบวช เพราะว่าใครอยากจะหยุด
หาเงินทอง อยากจะหาธรรมะก็สามารถท�ำได้ทนั ทีเลย ลาออก
จากงาน ไปบวช ทีนกี้ ไ็ ม่ตอ้ งไปหาเงินหาทอง มีเวลาหาธรรมะ
ได้ตลอดตัง้ แต่ตนื่ จนหลับ ไม่มที ไี่ หนในโลกนีเ้ หมือนเมืองไทย
ถ้าใครต้องการธรรมะแล้ว ส่วนใหญ่จะต้องมาเมืองไทยกัน
เหมื อ นเราต้ อ งการความรู ้ ท างโลก เราก็ ต ้ อ งไปอั ง กฤษ
ไปอเมริกากัน ไปออกซฟอร์ด (Oxford) เคมบริดจ์ (Cambridge)
ไปเอ็มไอที (MIT) ไปฮาร์วาร์ด (Harvard) เพราะทีน่ นั่ เขาเป็น
แหล่งของความรู้ทางโลก ความรู้ทางโลก ใครจบฮาร์วาร์ด
ใครจบเอ็มไอทีมานี้ถือว่าเป็นปรมาจารย์ เป็นบัณฑิต มหา
บัณฑิต เป็นคนทีไ่ ปท�ำงานทีไ่ หนก็มแี ต่คนอยากจะจ้าง นัน่ คือ
ความรูท้ างโลก ความรูท้ างธรรมนีต้ อ้ งมาเมืองไทย เมืองไทยนี้
มีสถาบันคือพุทธศาสนา เป็นเหมือนฮาร์วาร์ด เหมือนเอ็มไอที
ของธรรมะ แต่กต็ อ้ งเลือกสถาบันเพราะว่า พุทธศาสนาทุกวัน
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นีม้ หี ลากหลายด้วยกัน มีหลายระดับ พูดง่ายๆ มีความเข้มข้น
ในการสอนธรรมะ ในการปฏิบัติธรรมะไม่เท่ากัน ผู้ที่ศึกษา
ผู้ที่ปฏิบัติจะรู้เองว่าวัดไหน ส�ำนักไหน เป็นส�ำนักที่เข้มข้น
ต่อการศึกษา ต่อการปฏิบัติธรรม
อันนี้ก็เหมือนกับผู้ที่ไปหามหาวิทยาลัยต่างๆ จะรู้ว่า
มหาวิ ท ยาลั ย ไหนเข้ ม ข้ น มหาวิ ท ยาลั ย ไหนติ ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัยไหนไม่ตดิ อันดับ ก็ตอ้ งไปหาเอา ถ้าพร้อมทีจ่ ะไป
หาธรรมะ พร้อมที่จะไปศึกษาปฏิบัติธรรม ก็สามารถลาออก
จากงานได้เลย ลาออกจากงานแล้วก็ไปสมัคร ไปหาส�ำนัก ไป
หาวัดที่เราเห็นว่ามันเข้มข้นต่อการศึกษา ต่อการปฏิบัติ เราก็
ไปอยู่ส�ำนักนั้น ไปปฏิบัติ แล้วเดี๋ยวไม่นานก็ได้ธรรมะปรากฏ
ขึน้ มาภายในใจ เพราะผูท้ ไี่ ปศึกษาไปปฏิบตั ติ ามส�ำนักเหล่านัน้
มักจะได้ธรรมะกัน ได้มรรคผลนิพพานกัน ครูบาอาจารย์ทเี่ ป็น
เจ้าส�ำนัก เวลาท่านตายไป กระดูกของท่านก็กลายเป็นพระธาตุ
อั น นี้ แ สดงว่ า ท่ า นได้ ธ รรมะระดั บ สู ง สุ ด เลย ได้ นิ พ พาน
ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไปอยู่ส�ำนักแบบนั้น
ก็จะได้มีผู้คอยควบคุมบังคับ ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง ไม่ให้
เกียจคร้าน คอยควบคุมคอยดูแล คอยก�ำกับอยู่ตลอดเวลา
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ถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์เขาก็จะไม่ให้อยู่ ท่านก็จะเชิญให้ไปอยู่ที่อื่น
เสี ย สถานที่ เปิ ด ให้ ค นที่ เขาอยากจะปฏิ บั ติ ม าอยู ่ ดี ก ว่ า
คนที่มาอยู่แล้วไม่ปฏิบัติเข้มข้นตามกฎระเบียบของส�ำนัก
ก็จะถูกเชิญออกไป
นีค่ อื เรือ่ งของการขุดคุย้ ธรรมะของพระพุทธเจ้า ต้องหยุด
การหาเงิ น หาทอง อั น นี้ เ ป็ น เป้ า หมายแรกของผู ้ ที่ จ ะ
เข้าสู่การปฏิบัติ จะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัตินั้นเอง
ถ้ายังเอาเวลาไปหาเงินหาทอง เอาเวลาไปบริหารจัดการ
เงินทอง เอาเวลาไปใช้เงินใช้ทองอยู่ การจะปฏิบัติก็จะไม่ได้
เต็มที่ ถ้าอยากจะได้เต็มที่ ต้องตัดเรื่องเงินทองนี่ให้มันออก
ไปจากระบบของจิตใจเลย ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับมันเลยดีที่สุด
เหมือนในยุคพุทธกาล คนที่บวชนี้ตัดหมด พระพุทธเจ้าทรง
สละราชสมบัติ พระญาติของพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัตกิ นั
เจ้าชาย ๕ รูป ออกบวชก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไป แม้แต่ค�ำว่า
เจ้าชายไม่เอาไป เวลาบวชมีลูกน้องติดตามขอบวชด้วย ก็ยก
ให้ลกู น้องบวชก่อน เพือ่ ให้ลกู น้องเป็นพีเ่ วลาบวชแล้ว เจ้าชาย
เป็นน้องต้องแสดงคารวะต่อผู้ที่บวชก่อน ถึงแม้ว่าตอนที่
ไม่ได้บวชนี้เป็นลูกน้อง แต่พอมาบวชแล้วต้องมาเป็นลูกพี่
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อันนีต้ อ้ งละหมด ไม่ใช่เพียงแต่ละทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเงินทอง
ต้องละฐานะด้วย ฐานันดร เคยเป็นเจ้าชายก็ไม่เป็นแล้ว
เป็นพระเหมือนกันทุกคน มีอาวุโสภันเต ใครบวชก่อนก็เป็นพี่
ใครบวชหลังก็เป็นน้อง น้องก็ต้องเคารพพี่ ทุกครั้งที่เจอพี่ก็
ต้องแสดงความเคารพ อันนี้การบวชเป็นอย่างนี้
การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้ ก่อนจะได้ธรรมนี้ต้อง
สละสิ่งที่เป็นกิเลสให้มันออกไปจากใจให้หมด เหมือนจะ
กินกาแฟถ้วยใหม่ ถ้ามีกาแฟเก่าติดอยู่ในถ้วยนี้ต้องเททิ้ง
ไปให้หมด เอาไปล้างน�้ำให้มันสะอาด จะได้เอากาแฟร้อนๆ
กาแฟหอมๆ ถ้วยใหม่ใส่เข้าไป ถ้าไปผสมกับกาแฟเก่าที่มัน
เย็นชืด กาแฟใหม่ร้อนยังไง เทเข้าไป มันก็ไม่ร้อนเสียแล้ว
ไม่นา่ ดืม่ ไม่นา่ รับประทานเสียแล้ว การทีจ่ ะเอาธรรมะเข้าสูใ่ จนี้
ต้องเอากิเลสออกไปให้หมด ไม่อย่างนัน้ มันไม่มที ใี่ ส่ เข้าใจไหม
เหมือนในห้องเรานี้ ในบ้านเรานี้ เรามีของเยอะแยะเต็มไปหมด
อยากจะเอาของใหม่ๆ เข้าไป ก็ตอ้ งย้ายของเก่าออกไปให้หมด
อยากจะเปลีย่ นชุดเฟอร์นเิ จอร์ใหม่นี้ ก็ตอ้ งเอาเฟอร์นเิ จอร์เก่า
ออกไป ถ้ายังเสียดายเฟอร์นิเจอร์เก่าอยู่ เก็บไว้ มันก็ไม่มีที่ให้
เอาของใหม่ไปตัง้ ใจเราเป็นเหมือนบ้าน เป็นเหมือนทีเ่ ก็บของ
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ตอนนี้เราเก็บของ กิเลสเต็มไปหมด มีแต่ลาภยศสรรเสริญ
มีแต่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเต็มไปหมด ถ้ามันเต็ม
อย่างนี้ มันไม่มีที่ให้จิตมันสงบ ไม่สามารถเอาธรรมะคือ
ความสงบระดับต่างๆ เอาเข้าไปได้ ต้องดึงมันออกมาให้หมด
เครื่องมือที่จะเอาของเหล่านี้ออกมาก็คือ ทาน ศีล ภาวนา
นี่เอง การท�ำทานเพื่อจะได้เอาเงินทองที่มีอยู่ในใจนี้ ให้มัน
ออกไปจากใจให้หมด ให้เหลือเป็นขอทาน ให้เหลือพอมี
พออยู่ พอไม่ต้องเดือดร้อน ถ้าไม่ต้องขอทานก็ให้มีพอเพียง
ต่อการเลี้ยงปากท้อง โดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหา
ทองอยู่เรื่อยๆ แต่ยังไงก็ไม่ดีเท่ากับการไปบวช เพราะถ้ายัง
มีเงินทอง ถึงแม้จะเป็นเงินทองไว้ส�ำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
มันก็ยงั มาวิตกกังวลได้ เดีย๋ วค่าเงินตก เดีย๋ วดอกเบีย้ ตก เดีย๋ ว
เงินหาย มันก็ยังท�ำให้มีความวุ่นวายใจได้
ชาวต่างประเทศเขาถึงต้องมาเมืองไทย ถ้าเขาอยากจะ
บวชอย่างสบายใจ ถ้าเขาอยู่ต่างประเทศ เขาอยู่ปฏิบัติที่บ้าน
ของเขา หรือที่ไหนที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นที่ปฏิบัติ เขาก็ยังต้อง
พึ่งเงินทองอยู่ เพราะไม่มีระบบเหมือนเมืองไทย เมืองไทย
มีระบบทาน ระบบใส่บาตร พวกนักบวชนี่ไม่ต้องมากังวล
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เรื่องหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เช้าก็ไปหากินชั่วโมงเดียว
ก็ได้แล้ว เดินเข้าไปในหมูบ่ า้ น ถือบาตรเข้าไป ชาวบ้านทีอ่ ยาก
จะท�ำบุญ เขาก็ใส่บาตรให้ กลับมาวัดก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่ง
ส�ำหรับกิน เสร็จแล้วสองชัว่ โมง เรือ่ งเลีย้ งปากเลีย้ งท้องประจ�ำ
วันก็จบ หลังจากนั้นก็จะมีเวลาปฏิบัติ ไปจนถึงเวลานอนเลย
ปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืน จนถึงเวลาพักผ่อนหลับนอน ประมาณ
๔ ทุ่ม ๕ ทุ่ม พักผ่อนหลับนอน ก็ให้พักคืนละ ๔ ชั่วโมงก็พอ
๔ ถึง ๕ ชั่วโมง นอน ๔ ทุ่ม ๕ ทุ่ม ตื่นตี ๒ ตี ๓ ลุกขึ้นมา
เดินจงกรม นั่งสมาธิต่อ จนถึงเวลาสว่างออกบิณฑบาต ก็ไป
บิณฑบาต บิณฑบาตเสร็จก็กลับมาฉัน ฉันเสร็จก็ล้างบาตร
ท�ำอะไรเรียบร้อย ก็เดินจงกรมต่อ นั่งสมาธิต่อ ถ้าเมื่อยเพลีย
อยากจะพักผ่อน ก็อาจจะพักสักชั่วโมงหนึ่ง ช่วงกลางวัน
พอลุกขึ้นมาจากพัก ก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อ แล้วก็
ไปท�ำกิจที่จ�ำเป็น ท�ำความสะอาดบริเวณวัด ปัดกวาดลานวัด
ทางเดิน กวาดถูศาลา สถานทีใ่ ช้ในการขบฉัน สถานทีใ่ ช้ในการ
ประชุม ท�ำอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปดื่มน�้ำปานะ มีน�้ำปานะให้
ดื่มเพื่อให้มีก�ำลังแก่ร่างกาย พวกน�้ำผลไม้หรือน�้ำหวานอะไร
พอให้มีพลัง เติมพลังให้กับร่างกาย เสร็จแล้วก็แยกกัน เสร็จ
แล้วก็ไปสรงน�้ำ อาบน�้ำ ซักผ้ากัน เสร็จก็แยกกันกลับไปที่พัก
ของตน ไปเดินจงกรม นั่งสมาธิ
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บางวันอาจารย์กจ็ ะเรียกประชุมตอนเย็น เรียกมาอบรม
มาแสดงธรรมให้ฟงั มาเน้นความส�ำคัญของการปฏิบตั ขิ องศีล
สมาธิ ปัญญา เน้นความส�ำคัญของกิจวัตรต่างๆ ทีท่ �ำธุดงควัตร
เช่น การบิณฑบาตเป็นวัตร การฉันในบาตรเป็นวัตร การฉัน
มือ้ เดียวเป็นวัตร อันนีเ้ ป็นการฆ่ากิเลสไปในตัว เลีย้ งดูรา่ งกาย
ด้วยแล้วก็ฆ่ากิเลสไปด้วย กิเลสชอบโลภมาก ชอบกินมาก
ชอบเลือกกิน ก็ต้องให้มันกินแบบไม่เลือก ให้มันกินแบบ
คลุกกัน อาหารต่างๆ ทีม่ นั ชอบเลือกชอบแยกก็เอามารวมกัน
กินเหมือนกินยา กินให้มันเยียวยาร่างกาย ให้ดับความหิว
ในร่างกาย ให้รักษาสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์
เพื่อจะได้มีก�ำลังวังชาในการมาเจริญสติ ในการมานั่งสมาธิ
ในการเจริญปัญญา ครูบาอาจารย์ท่านจะเรียกพระเณรมา
อบรมสัง่ สอนอยูเ่ รือ่ ยๆ บางส�ำนักนีท้ า่ นลงทุกคืนก็มี บางส�ำนัก
ลงนัง่ สมาธิรว่ มกัน แล้วก็แสดงธรรมให้ฟงั บางส�ำนักท่านก็ให้
แยกไปปฏิบตั กิ นั เอง แล้วจะเรียกมาประชุมกันก็สหี่ า้ วัน หรือ
อาทิตย์หนึง่ ก็จะเรียกมาอบรมกันครัง้ หนึง่ เพือ่ จะได้รแู้ นวทาง
ของการปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดมากมาย ซึ่งอาจจะแสดง
ทีละเล็กทีละน้อยตามวาระตามโอกาส ผู้ฟังเมื่อฟังบ่อยๆ
ก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วจะได้รู้ว่าตนเอง
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ก�ำลังเดินไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไปแล้วมีอุปสรรคจะ
แก้อย่างไร มีนิวรณ์เป็นอุปสรรค
นิวรณ์คอื อะไร คืออารมณ์ทขี่ ดั ขวางความสงบนัน่ เอง
นิ ว รณ์ มี อ ยู ่ ๕ ประการ ความลั ง เลสงสั ย ในพระพุ ท ธ
พระธรรม พระสงฆ์ ว่ามีจริงหรือไม่ มีประโยชน์จริงหรือไม่
ปฏิบัติตามค�ำสอนแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่
อันนี้ก็อาจจะไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่
พระอริยสงฆ์สาวกมีจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงสิ่งที่เขาเขียน
ขึ้นในต�ำรา ปฏิบัติไปอาจจะไม่ได้ผลตามที่ในต�ำราบอกก็ได้
แต่ถ้าได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์ ท่านก็จะ
ยืนยันนอนยันว่า พระพุทธเจ้ามีจริง ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้
เป็นค�ำสอนทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำ เหมือนใครไปขอเลข เอาเลขนีไ้ ป
แทงหวย ถูกแน่ๆ แม่นย�ำแบบนั้น ไม่ต้องสงสัย อาจารย์บอก
ให้แทง ๙๙๙ ก็แทงไป เดี๋ยวงวดนี้ ๙๙๙ มันก็จะออกมาเอง
๙๙๙ นี่คือก้าวไปข้างหน้านะ ไม่ใช่เลข ๙ ก้าวไปสู่มรรคผล
นิพพาน เดีย๋ วจะหาว่าเราให้หวย ไม่เคยให้หวยกับใคร ให้กไ็ ม่
เคยถูก ฉะนัน้ อย่าไปแทงนะ แล้วอย่ามาโทษเรา หาว่าให้หวย
แล้วไม่ถูก ให้ก้าวหน้า ก้าวหน้าอย่าก้าวหลัง ก้าวไปข้างหน้า
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ก้าวด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าสงสัยก็ต้องพยายามฟังเทศน์
ฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริง หรือศึกษาจากพระไตรปิฎก
ถ้าไม่มีครูอาจารย์ ก็จะบรรเทาความลังเลความสงสัยไปได้
เมือ่ มีคนมายืนยัน เราจะไม่เชือ่ ได้ยงั ไง ท่านเอามายืนยันกับเรา
ท่านบอกท่านได้สัมผัสรับรู้มาแล้ว ท่านอยู่ยังไง ท่านแสดง
ผลของการได้รับธรรม อยู่อย่างไม่ต้องมีอะไร อันนี้ก็เป็นการ
ยืนยันอย่างหนึง่ แล้วว่าธรรมมีจริง ความสงบมีจริง คนมีความ
สงบแล้วไม่ต้องมีเงิน ไม่ต้องมีลาภยศสรรเสริญ ไม่ต้องมีรูป
เสียงกลิ่นรส
นี่คือนิวรณ์ข้อหนึ่ง คือความลังเลสงสัย ถ้ามีความสงสัย
ต้องฟังเทศน์บ่อยๆ ต้องอ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆ อ่านบ่อยๆ
แล้วความรู้เกี่ยวกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็จะมี
เพิ่มขึ้นไปตามล�ำดับ แล้วความสงสัยต่างๆ ก็จะลดน้อยลงไป
ตามล�ำดับ ถ้ามีอารมณ์ว้าวุ่นขุ่นมัว เกิดจากความโกรธ
จากความไม่พอใจ ก็ต้องรู้จักให้อภัย เวลาใครท�ำให้เรา
โกรธ เราต้องให้อภัย การให้อภัยนี่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตา
ให้ความสุขกับเขา ถ้าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาท�ำแล้ว ท�ำให้เขา
มีความสุข ก็สาธุไป อย่าไปโกรธแค้นโกรธเคืองเขา ถือว่า
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เป็นการให้ทานไป ให้อภัยทาน เรื่องมันก็ผ่านไปแล้ว จะมา
โกรธเคืองเป็นฟืนเป็นไฟ มันก็ไม่ได้ไปลบล้างเรือ่ งทีม่ นั ปรากฏ
ขึ้นมาแล้ว ไฟที่เผาผลาญใจมันก็ไม่ดับ ด้วยการไปอาฆาต
พยาบาท มันยิ่งท�ำให้ไฟลุกแรงขึ้นไปอีก ท�ำให้กินไม่ได้นอน
ไม่หลับ นั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ แต่ถ้าให้อภัยเขาไป ถือว่าเป็นการ
ให้ความสุขกับเขา เขาพูดอะไร เขาท�ำอะไร แล้วเขาหัวเราะ
ดีใจเห็นเราทุกข์ ก็สาธุไป เราทุกข์เดี๋ยวเดียวมันก็ผ่านไปแล้ว
ถ้าเราไม่ไปจองเวรจองกรรมกับเขา เดี๋ยวมันก็ลืมไป เรื่องมัน
ก็สงบลง ใจเราก็กลับมาภาวนาได้ ฉะนั้น เวลามีความโกรธนี่
ต้องระงับความโกรธด้วยความเมตตา หรือจะระงับด้วยปัญญา
ก็ได้ ก็ให้คิดว่า เขาไม่ชอบเราก็ดีแล้ว ดีว่าเขายังไม่ด่าเรา
ถ้าเขาด่าเราก็ ดีแล้วเขายังไม่ตีเรา ถ้าเขาตีเราก็ ดีแล้ว เขายัง
ไม่ฆ่าเรา ถ้าฆ่าเราก็ ดีแล้ว อยู่ไปก็มีแต่ทุกข์ อยู่ไปท�ำไม
เกิดมาไม่ช้าก็เร็ว ก็ต้องตาย ถ้าตายแบบยอมตายนี้จะไปดี
จะไปสงบ อาจจะไปถึงนิพพานเลยก็ได้ ถ้าตายแบบยอมตาย
คิดอย่างนี้แล้ว เราก็จะไม่ไปมีเรื่องมีราวกับใคร ใจเรา
ก็จะเย็นจะสงบ เราก็จะกลับมาภาวนาต่อได้ สงบนี่ไม่ได้
หมายถึงว่าจิตรวมเป็นสมาธิ สงบกลับมาอยู่ในลักษณะปกติ
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จากว้าวุ่นขุ่นมัว รุ่มร้อนจิตใจ ดับด้วยความเมตตา ใช้น�้ำ
ของความเมตตา ใช้น�้ำของปัญญามาดับมัน อันนี้ก็เป็นวิธีแก้
อุปสรรคในการภาวนา ถ้าจิตชอบคิดฟุ้งซ่าน คิดไม่รู้จักหยุด
จักหย่อน ก็ต้องรีบปลุกสติขึ้นมา ไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดเรื่อย
เปื่อย ต้องเจริญพุทธานุสสติ บริกรรมพุทโธ พุทโธ สู้กับมันไป
มันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราก็จะพุทโธ พุทโธของเราไป ถ้าเรา
ยึดกับพุทโธ พุทโธ ไป เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะหยุดคิดเอง
มั น ก็ จ ะหายฟุ ้ ง ซ่ า นได้ ถ้ า เกิ ด ความง่ ว งเหงาหาวนอน
เกิ ด ความเกี ย จคร้ า น ก็ ต ้ อ งลดการรั บ ประทานอาหาร
อย่ า รั บ ประทานมากจนเกิ น ไป อย่ า รั บ ประทานให้ อิ่ ม
รับประทานให้มันไม่หิวก็พอ การรับประทานมี ๒ แบบ
แบบดับความหิว กับท�ำให้มนั อิม่ ถ้ากินให้มนั อิม่ นีม้ นั จะแน่น
ท้อง แล้วมันจะง่วงนอน ถ้ากินให้มนั ไม่หวิ พอรูส้ กึ ว่าความหิว
หายไปก็หยุด แล้วก็ดื่มน�้ำเข้าไปแทน ให้มันอิ่มด้วยน�้ำ น�้ำมัน
จะอยูไ่ ม่นาน เดีย๋ วมันก็จะออกไป แล้วมันจะท�ำให้ไม่งว่ งนอน
หรือถ้ามันยังง่วงก็อาจจะต้องลด ต้องผ่อนอาหาร กินครึง่ เดียว
เคยกิน ๒ จานก็เอาจานเดียว หรือบางทีก็อดวันเว้นวันไปเลย
ก็ได้ วันนีก้ นิ แล้ว พรุง่ นีไ้ ม่กนิ เว้นไว้วนั หนึง่ อันนีก้ อ็ าจจะช่วย
ในการทีจ่ ะท�ำให้ความง่วงนอนหายไปได้ ความเกียจคร้านหาย
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ไปได้ พอเวลาหิวนี่มันไม่ได้กินอาหารมันจะรู้สึกหิว มันก็จะ
ต้องขยันภาวนา เพราะว่าความหิวส่วนใหญ่มนั เกิดจากใจทีไ่ ป
คิดถึงอาหาร ถ้าเราขยันภาวนาท�ำใจให้สงบ ให้หยุดคิดถึงเรือ่ ง
อาหาร ความหิวส่วนใหญ่กจ็ ะหายไป เหลือแต่ความหิวทีม่ อี ยู่
ที่ร่างกาย ซึ่งไม่รุนแรงเหมือนกับความหิวที่เกิดจากความคิด
ความอยากในอาหาร อันนี้มันจะทรมานใจ แต่ความหิวทาง
ร่างกายจะไม่ทรมานใจ มันจะรู้สึกหวิวๆ เท่านั้นเอง
นี่ก็คือวิธีการแก้ความง่วงเหงาหาวนอน หรือถ้าไม่ชอบ
เรื่ อ งอดอาหาร ก็ อ าจจะต้ อ งไปอยู ่ ที่ มั น น่ า กลั ว เช่ น
ตอนกลางคืน แทนที่จะนั่งอยู่ในกุฏิ ก็ลองออกไปนั่งอยู่ตาม
โคนไม้ ตามที่มันน่ากลัวน่าหวาดเสียว มีงูบ้าง มีอะไรบ้าง มา
เยีย่ มเยียน มันจะได้มสี ติสตังไม่งว่ งนอน ถ้าอยูท่ ปี่ ลอดภัยแล้ว
มันจะง่วงนอน นี่ก็คือวิธีแก้ความง่วงนอน บางทีก็ต้องไปอยู่
ป่าช้ากัน ถ้าอยูป่ า่ ช้านี้ บางทีไม่ตอ้ งนอนทัง้ คืนเลย ใครอยาก
จะเนสัชชิกนี่ไปที่ป่าช้านี่ รับรองได้ว่าจะไม่ง่วงนอน เพราะ
ไม่กล้านอน นอนแล้วเดี๋ยวกลัวผีจะมาเยี่ยม ต้องคอยลืมตา
อยู่ตลอดเวลา หลับตาเมื่อไหร่เดี๋ยวผีเข้ามาทันที หรือไม่
เช่นนัน้ ก็ตอ้ งภาวนา ท�ำจิตให้สงบ พอจิตสงบแล้วก็จะหายกลัว
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นี่ คื อ อุ ป สรรคทางการปฏิ บั ติ จะมี เ กิ ด ความลั ง เลสงสั ย
เกิดความเกียจคร้าน ง่วงนอน เกิดความฟุง้ ซ่าน เกิดความโกรธ
อันสุดท้ายก็เกิดความอยากในรูปเสียงกลิน่ รส อยากดูอยากฟัง
อันนีก้ ต็ อ้ งปิดมือถือถ้าไปภาวนา อย่าไปใช้มอื ถือ สมัยนีม้ อื ถือ
มันไม่ใช่เป็นโทรศัพท์อย่างเดียว มันเป็นเครื่องบันเทิงไปด้วย
ท�ำให้เราเปิดหูเปิดตา ดูนนั่ ฟังนีไ่ ด้ มันก็จะเพลิดเพลินกับการ
เสพรูปเสียงกลิ่นรส แทนที่จะไปเดินจงกรม นั่งสมาธิ ก็ไปนั่ง
ดูหน้าจอนัน่ แหละ อันนีถ้ า้ อยากจะปฏิบตั ิ ก็ตอ้ งปิดตาหูจมูก
ลิ้นกาย อย่าไปอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เขาเรียกว่า
ให้ไปปลีกวิเวก
แต่สมัยนี้ไปปลีกวิเวกมันก็ยังมีของติดตัวไปด้วย มีรูป
เสียงกลิ่นรสติดตัวไปด้วยในรูปแบบของมือถือ พอหิวรูป
หิวเสียงก็เปิดดูได้เปิดฟังได้ อันนี้ถ้าห้ามจิตห้ามใจไม่ได้ก็อย่า
เอามันไป ไม่ต้องเอามันไป สมัยก่อนวัดป่าท่านจะห้ามไม่ให้
มีทีวี ไม่ให้มีโทรศัพท์ ไม่ให้มีไฟฟ้า เพราะเดี๋ยวเครื่องบันเทิง
เครื่องอ�ำนวยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะเข้าไปได้
พอไม่มีไฟฟ้านี่มันก็จบแล้ว ดูทีวีก็ดูไม่ได้ ไม่มีโทรศัพท์ก็จะ
โทรติดต่อกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้ อันนี้คือกามฉันทะ ต้องคอย
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ส�ำรวจตาหูจมูกลิ้นกาย ส�ำรวมอินทรีย์ อินทรีย์สังวร อินทรีย์
นี้มี ๒ ชนิด อินทรีย์ที่เรียกว่า เป็นธรรมในใจ นี้คือ ศรัทธา
สติ วิริยะ อันนี้เป็นอินทรีย์อย่างหนึ่ง อินทรีย์อีกอย่างนี้คือ
ตาหูจมูกลิ้นกายนี้ เขาเรียกว่าอินทรีย์เหมือนกัน ส�ำรวม
อินทรีย์ เช่นเวลาที่คนไปเก็บตัวอยู่ ปฏิบัติคนเดียว ไม่ติดต่อ
กั บ ใคร เขาเรี ย กว่ า ไปอิ น ทรี ย ์ สั ง วร ไปส�ำรวมตาหู จ มู ก
ลิ้นกาย ไม่ให้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เพราะ
เวลาสั ม ผั ส แล้ ว มั น จะท�ำให้ ใจคิ ด ปรุ ง แต่ ง ขึ้ น มา ใจจะ
เพลิดเพลินไปกับรูปเสียงกลิน่ รส คิดปรุงแต่งไปเสพมันไป มัน
เลยจะท�ำให้เวลานัง่ สมาธินี้ ท�ำใจให้สงบไม่ได้ เพราะใจมันจะ
ยังคิดปรุงแต่งไปเรือ่ ยๆ จึงต้องมีการส�ำรวมอินทรีย์ ต้องปิดตา
หูจมูกลิน้ กาย ส่วนใจก็ตอ้ งใช้สติคอยปิดมัน ใจมันถึงแม้จะปิด
ตาหูจมูกลิน้ กาย แต่ใจมันยังจะคิดถึงรูปเสียงกลิน่ รสได้ คิดถึง
คนนัน้ คิดถึงคนนี้ คิดถึงเรือ่ งนัน้ คิดถึงเรือ่ งนีไ้ ด้ ก็ตอ้ งใช้สติมา
ปิดมัน มาหยุดมัน ใจจึงจะเข้าสู่ความสงบได้ ต้องปิดทวาร
ทัง้ ๖ เลย ปิดตาหูจมูกลิน้ กายด้วยการส�ำรวมอินทรีย์ อย่าไปดู
อย่าไปฟัง อย่าไปลิม้ รสดมกลิน่ อย่าไปสัมผัสอะไรทางร่างกาย
ให้อยูก่ บั ธรรมชาติ ถ้าดูกด็ ขู องทีม่ ตี ามธรรมชาติ เสียงก็ได้ยนิ
เสียงตามธรรมชาติ ถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสของธรรมชาตินี้
124

วิถีทางในการปฏิบัติ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

จะไม่รบกวนใจ ไม่เป็นกิเลส ไม่เป็นตัณหาความอยาก
แต่รปู เสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะทีไ่ ม่ใช่เป็นธรรมชาตินตี้ อ้ งปิดมัน
รูปเสียงกลิน่ รสของทีม่ นุษย์เราสร้างขึน้ มานีอ้ นั ตราย เพราะ
มันสร้างด้วยกิเลสนั่นเอง กิเลสเป็นตัวสร้างรูปเสียงกลิ่นรส
ต่างๆ ที่เราเห็นในบ้านในเมืองที่สร้างกันขึ้นมานี้ เป็นผลงาน
ของกิเลสทัง้ นัน้ แหละ ตึกรามบ้านช่อง ของใช้ไม้สอย ของสวยๆ
งามๆ ต่างๆ สีสนั ต่างๆ อันนีเ้ ป็นผลงานของกิเลสตัณหาทัง้ นัน้
เห็นแล้วกิเลสในใจมันจะตืน่ จะเต้นขึน้ มาทันที จะโลภจะอยาก
ขึ้นมาทันที มันก็จะท�ำให้ใจไม่สงบ ท�ำให้ใจฟุ้งขึ้นมา
แต่ ถ ้ า เห็ น รู ป เสี ย งกลิ่ น รสของธรรมชาติ นี้ มั น ไม่ มี
มันไม่ได้ท�ำให้เกิดกิเลสขึ้นมาในใจ เห็นต้นไม้เห็นใบไม้ ได้ยิน
เสียงลมพัด ได้ยินเสียงนกเสียงกานี้ ได้กลิ่นธรรมชาติ กลิ่น
ของดอกไม้ กลิ่นของอะไรที่เป็นอยู่ในธรรมชาติ มันไม่ได้เกิด
กิเลสขึ้นมา แต่ถ้าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของ
มนุษย์สร้างขึ้นมานี้ มันเป็นการสร้างด้วยกิเลสทั้งนั้น เป็นตัว
ที่จะไปกระตุ้นกิเลส กิเลสสร้างขึ้นมาเพื่อจะไปกระตุ้นกิเลส
ท�ำไมต้องกระตุน้ เพราะจะได้ขายได้ไง เวลาขายของนี่ เราขาย
วิธีขายของเราก็ต้องไปกระตุ้นความอยากของคนที่จะซื้อ
วิถีทางในการปฏิบัติ

125

ธรรมะสดๆ ร้อนๆ เล่ม ๒

ถ้าไปเอาของที่เขาดูแล้วเขาไม่มีความอยากจะซื้อ ก็ขายไม่ได้
ละซิ เอาศพไปขายดูสิ ลองติดบิลบอร์ด เอาศพคนตายมาขาย
มีใครซื้อไหม ไม่มีใครซื้อหรอก มันต้องเอาคนสวยๆ งามๆ
หล่อเหลามาติด นายแบบนางแบบใส่เสื้อผ้ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้
ใช้รองเท้ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ ขับรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ พอคนเห็นก็
อยากจะซือ้ ขึน้ มาทันที ลองเอาศพไปขับรถขายดูสิ ขับรถคันนี้
แล้วจะเป็นศพอย่างนี้ คนเขาก็จะได้บอกว่าไม่ซอื้ ดีกว่า แต่ถา้
ขับรถคันนีแ้ ล้วเป็นดารา ใครเห็นใครก็อยากจะซือ้ ขับแล้วได้
เป็นดารา ได้เป็นนางงามอย่างนี้ นี่คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ
ทีม่ นุษย์เราผลิตขึน้ มานีม้ นั มีไว้เพือ่ กระตุน้ กิเลสตัณหา กระตุน้
ความอยาก ความอยากนี้มันจะท�ำให้ใจไม่สงบ มันจะท�ำให้
ใจกระเพื่อม แล้วก็จะท�ำให้เกิดอารมณ์ว้าวุ่นขุ่นมัว หงุดหงิด
ดีใจเสียใจขึ้นมา
ฉะนั้น ต้องพยายามปิดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เหล่านี้
ปิดตาด้วยการหนีไปอยู่ที่ไม่มีของมนุษย์ผลิต ท�ำไมพระถึง
ต้องไปอยู่ในป่าในเขากัน พระพุทธเจ้าท�ำไมถึงไปตรัสรู้ที่โคน
ต้นโพธิ์ ท�ำไมไม่ไปตรัสรูใ้ นวัง ในวังนัง่ ไปก็มแี ต่กเิ ลสโผล่ขนึ้ มา
เดี๋ยวก็ได้ยินเสียงดนตรี เดี๋ยวก็ได้ยินเสียงคนนั้นคนนี้กล่อม
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ร้องเพลง เดี๋ยวมันก็กิเลสก็ร้องตามเท่านั้น ดังนั้นต้องไปอยู่ที่
ไม่มรี ปู เสียงกลิน่ รสทีเ่ ป็นตัวกระตุน้ กิเลสตัณหา ถึงต้องมีการ
ปฏิบัติอินทรีย์สังวร หรือศีลสังวร ศีลสังวรก็ใช้ศีลนี่แหละ
เป็นตัวระงับตาหูจมูกลิ้นกาย ระงับกิจกรรมที่จะกระตุ้น
ความอยากทางรูปเสียงกลิ่นรส เคยร่วมหลับนอนกับแฟน
ก็ต้องหยุดหลับนอน ถ้าอยากจะปฏิบัติธรรม ต้องเลิกมีแฟน
ต้องไม่มีแฟน นอนคนเดียวอย่างนี้ ไม่นอนกับแฟน อาหารก็
กินเพื่ออยู่ ไม่ให้อยู่เพื่อกิน ไม่ให้กินตามความอยาก กินตาม
ความจ�ำเป็นของร่างกาย กินวันละครั้งสองครั้ง ไม่เกินเที่ยง
วันก็พอ ไม่ต้องกินทั้งวันทั้งคืน นี่ก็เป็นมาตรการที่จะห้ามไป
เสพรูปเสียงกลิน่ รส ห้ามดูมหรสพบันเทิง ห้ามร้องร�ำท�ำเพลง
ห้ามเทีย่ วเตร่ตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ห้ามแต่งเนือ้ แต่งตัว
เสริมสวยความงามต่างๆ ห้ามหลับนอนบนฟูก บนเตียงที่
สบายเกินไป ให้นอนแบบไม่สบาย จะได้นอนไม่นาน นอน
บนพื้นแข็งๆ ปูด้วยผ้าด้วยเสื่อ ร่างกายเวลามันเหนื่อยเต็มที่
มันนอนได้ทุกแห่ง ไม่ว่าจะนอนบนเตียง ฟูกหนาๆ หรือนอน
บนพื้นแข็งๆ มันจะต่างกันตอนที่มันตื่นขึ้นมา ถ้านอนบน
ฟูกหนาๆ มันสบาย มันจะไม่อยากลุก มันจะนอนต่อ ที่อยาก
นอนต่อไม่ใช่ร่างกาย แต่ใจมันอยากจะนอนต่อ ร่างกายมัน
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นอนพอแล้ว มันตื่นขึ้นมาแล้ว แต่ใจยังไม่อยากลุก เพราะมัน
สบาย อยากจะอยู่กับความสุขความสบายทางร่างกาย ถ้าให้
มันนอนบนพื้นแข็งๆ นี่ พอร่างกายได้พักผ่อน ตื่นขึ้นมาแล้ว
ใจมันก็ไม่อยากจะนอนแล้ว เพราะนอนแล้วไม่สบาย สู้ลุกขึ้น
มานัง่ ท�ำสมาธิดกี ว่า ได้ความสงบ ได้ความสุขจากการนัง่ สมาธิ
มีความสุขกว่านอนบนพื้นแข็งๆ
นีค่ อื หน้าทีข่ องศีล ๘ ศีลสังวร ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการภาวนา
ต้องถือศีลสังวร ผู้ที่ยังไม่ได้ภาวนาก็ถือศีล ๕ ไปก่อนก็ได้
ศีล ๕ ก็ป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบาย ถ้าเกิดต้องตายไป ยังไป
ไม่ถึงนิพพาน อย่างน้อยก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย ถ้ามีศีล ๕
แต่ยงั ไม่สามารถส่งจิตไปสูก่ ารภาวนา ไปสูม่ รรคผลนิพพานได้
ต้องอาศัยศีลตั้งแต่ศีล ๘ ขึ้นไป ศีล ๘ ศีล ๑๐ ความจริง
ศีล ๑๐ ก็เพิ่มมาอีกข้อเดียว คือข้อไม่ให้ใช้เงินทองนี่เอง
อันนี้เขาให้กับคนที่มาบวชเป็นสามเณรหรือบวชเป็นพระ
พระทุกรูปนีก้ อ่ นจะบวชเป็นพระได้ตอ้ งบวชเป็นสามเณรก่อน
แต่เขาบวชพร้อมกันไปเลย ตอนต้นบวชเณร บวชเณรเสร็จ
ก็บวชพระต่อ บวชเณรก็ถือศีล ๑๐ พอมาบวชพระก็ถือศีล
๒๒๗ เพิม่ ขึน้ ไปอีก คือ ข้อไม่ให้มเี งินมีทองนัน่ เอง เพราะมีเงิน
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มีทองเดีย๋ วกิเลสมันก็โผล่ขนึ้ มา กิเลสมันก็จะชวนให้ไปซือ้ ข้าว
ซือ้ ของ ให้ไปกินไปเทีย่ วไปดืม่ ไปเล่นกัน ก็เลยต้องห้ามไม่ให้มี
เงินมีทอง แต่ส�ำหรับญาติโยมทีย่ งั ไม่ได้บวช แต่อยากจะปฏิบตั ิ
ธรรมก็ถือศีล ๘ งดข้อนี้ไปก่อน งดข้อที่ไม่ให้มีเงินไปก่อน
ยังมีเงินได้ เพราะถ้าไม่ให้มีเงินเดี๋ยวก็จะไม่มีใครมาปฏิบัติ
ธรรมกัน ก่อนทีเ่ ราจะมาปฏิบตั ธิ รรมได้เต็มรูปแบบนี้ เราต้อง
ฝึกก่อน ต้องซ้อมก่อน ซ้อมตอนที่เรายังเป็นฆราวาส
เอาวันพระ วันที่เราว่างจากภารกิจการงาน มาฝึกเป็น
นักบวชสักวันหนึ่งก่อน ด้วยการมาถือศีล ๘ หยุดท�ำงาน
ไปอยู่วัด ไปอยู่ที่สงบ แล้วก็ไปหัดเดินจงกรม นั่งสมาธิ ไปฟัง
เทศน์ฟังธรรมให้เกิดปัญญา
อันนี้ก็เป็นการซ้อมก่อน เป็นการเตรียมตัวที่จะเปลี่ยน
จากเพศฆราวาสไปสู่เพศบรรพชิต ต้องมีการเตรียมตัวก่อน
เป็นการฝึกก่อน ถ้าเป็นนักศึกษาทีจ่ ะไปเป็นทหาร เขาก็ให้ไป
เรียนโรงเรียนเตรียมทหารก่อน ยังให้ไปเป็นทหารทันทีไม่ได้
ยังไม่มีก�ำลังพอ ต้องไปศึกษาเตรียมทหารก่อน ให้รู้ว่าชีวิต
ของทหารเขาอยู่กันอย่างไร กินกันอย่างไร เขาท�ำอะไรกัน
อย่างไร ผู้ท่ีอยากจะมาเป็นนักบวช ก็ต้องมาฝึกก่อน มาหัด
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เป็นนักบวชก่อนชั่วคราว วันหยุดท�ำงานมาถือศีล ๘ แล้วก็
มาอยู่แบบนักบวชสักวันสองวัน แล้วแต่เวลาที่จะอ�ำนวย
มีเวลามากก็อยู่มาก ลองซ้อมไปก่อน พอซ้อมไปบ่อยๆ แล้ว
เห็นประโยชน์ว่าดีกว่า ได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จาก
การใช้เงินทอง ได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ก็อาจจะมี
ความอยากจะปฏิบัติ เพิ่มมากขึ้น ก็จะหาวันหยุดเพิ่มมากขึ้น
ลดการท�ำงาน ลดการหาเงินใช้เงินลงไป ก็จะมีเวลาว่างที่จะ
ไปซ้อมมากขึ้น พอซ้อมบ่อยๆ เข้า ต่อไปก็มีความมั่นใจว่า
บวชได้ ก็ไปบวชเลย สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง สละ
ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เอาอะไรไปเลย เวลาไปบวชนี่ เขาไม่ให้เอา
อะไรไป เอาแต่ศรัทธา เอาแต่สติ เอาแต่อนิ ทรีย์ ๕ ไป เอาศรัทธา
วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปัญญา ไป ถ้ามีอนิ ทรีย์ ๕ ทีเ่ ข้มข้นนี่ สามารถ
ไปบวชได้ ศรัทธาแก่กล้า มัน่ ใจในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ว่าเป็นทีพ่ งึ่ ทางใจได้ เป็นครูเป็นอาจารย์ทจี่ ะพาให้เราหลุดพ้น
จากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีความเพียรทีบ่ งั คับ
ตัวเองให้ปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันทั้งคืน นี่วิริยะ มีสติที่จะคอย
ควบคุ ม ความคิ ด ความอยาก ไม่ ใ ห้ ดึ ง จิ ต ดึ ง ใจให้ ก ลั บ ไป
หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
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ถึงแม้ยังจะไม่ท�ำจิตให้สงบเต็มที่ตลอดเวลา อย่างน้อย
ก็มีสติที่จะยับยั้งความอยากทางกามฉันทะให้ได้ พออยากจะ
ไปดูไปฟังอะไรก็มีสติหยุดมันได้ มีสมาธิเป็นพักๆ เพื่อให้จิตมี
ความสุขจากการปฏิบตั ิ มีปญ
ั ญาเห็นทุกข์ในชีวติ ของฆราวาส
เห็นทุกข์ของความสุขต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นโลกนีว้ า่ มันเป็นความสุข
ปลอม มันเป็นความสุขเดีย๋ วเดียว เป็นความสุขชัว่ คราว ได้มา
แล้วไม่ชา้ ก็เร็ว มันก็ตอ้ งหมดไป อันนี้ ถ้ามีอนิ ทรีย์ ๕ ทีเ่ ข้มข้น
ก็จะเริ่มมีก�ำลังที่จะไปปฏิบัติ อยู่แบบนักบวชได้ แล้วพอ
ไปอยู่แบบนักบวช ได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่เป็น
พระอริ ย บุ ค คล มั น ก็ จ ะเสริ ม ศรั ท ธาให้ เข้ ม ข้ น ขึ้ น ไป
จนสามารถปฏิบัติถึงขั้นบรรลุธรรมขั้นแรกได้ บรรลุเป็น
พระโสดาบันได้ อันนั้น อินทรีย์ก็จะกลายเป็นพละ กลาย
เป็นพลังขึ้นมา มีก�ำลัง ถ้าเป็นรถก็เป็นรถเทอร์โบ ตอนต้นก็
เป็นรถธรรมดา พอไปเข้าอูต่ ดิ เทอร์โบ ทีนกี้ ระหึม่ เลย เห็นไหม
เหยียบคันเร่งทีดงั เวลาออกรถทีนี่ รถธรรมดานีอ้ อกไม่ทนั แล้ว
ออกสี่แยกไฟแดง พอไฟเขียวนี่ รถติดเทอร์โบผลุบไปแล้วนี่
รถธรรมดาเห็นท้ายรถของเขา อันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าจิตลอง
ได้ปฏิบัติเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปมันจะเป็นจิตติดเทอร์โบ
มันจะพรวดพราดๆ มันจะเข้าสมาธิปุ๊บได้ปั๊บเลย พิจารณา
วิถีทางในการปฏิบัติ
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ปัญญาเห็นอสุภะ เห็นอะไร ไม่หลงไม่ลืม เวลาเกิดตัณหา
ความอยาก อสุภะ เห็นไตรลักษณ์มาดับมันได้ทนั ที นีเ่ กิดจาก
การที่เรามีมาตรการในการปฏิบัติ
ถ้าเราไม่มีมาตรการ ปล่อยให้ปฏิบัติไปตามอารมณ์ ๓
วันดี ๔ วันไข้ มันก็จะเดินไป ๓ ก้าว ถอยหลัง ๓ ก้าวอย่างนี้
ปฏิ บั ติ กี่ ป ี มั น ก็ อ ยู ่ ที่ เ ดิ ม มั น ก็ ยั ง เป็ น ฆราวาสเหมื อ นเดิ ม
ยังท�ำอะไรเหมือนเดิมอยู่ ไม่มวี นั ทีจ่ ะออกจากการเป็นฆราวาส
ไม่มีวันที่จะไปติดเทอร์โบได้ พอจะเอาเข้าอู่ได้วันสองวัน
ก็เอาออกไปวิ่งอีกแล้ว ช่างยังไม่ทันติดเทอร์โบเสร็จก็ขอไป
วิ่งก่อนแล้ว ถอดออกก่อน แล้วเดี๋ยวพออยากจะติดเทอร์โบ
ก็กลับเข้ามาใหม่ ติดได้วันสองวัน อ้าว ไปอีกแล้ว อันนี้
เป็นเรื่องของอารมณ์ ปฏิบัติตามอารมณ์มันจะเป็นอย่างนี้
ขึน้ ๆ ลงๆ เดินหน้าถอยหลัง ถ้าปฏิบตั แิ บบมีมาตรการ มีความ
เพียรจริงๆ นี้ มันจะไม่ถอยหลัง มันจะมีแต่ดันไปข้างหน้า
หรือดันไม่ให้มันถอยหลัง ห้ามถอยหลัง ถอดเกียร์ถอยหลัง
ทิง้ ไปเลย มีแต่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียว มันถึงจะก้าวหน้าได้
มันถึงจะก้าว ก้าว ก้าว ไปได้เรือ่ ยๆ ถ้ามีเกียร์ถอยหลัง เดีย๋ วมัน
ก็เข้าเกียร์ถอยอยู่เรื่อยๆ พอปฏิบัติได้สองสามวัน เดี๋ยวเพื่อน
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ส่งการ์ดงานแต่งงานมา เดี๋ยวต้องไปงานแต่งงานเพื่อนแล้ว
เดี๋ยวงานขึ้นบ้านใหม่เพื่อนอีกแล้ว เดี๋ยวงานศพของคนนั้น
งานศพของคนนี้ เดี๋ยวก็มีงานอะไรมาคอยดึงไปเรื่อยๆ มันก็
เลยไปไม่ได้สักที เราต้องมีมาตรการบังคับใจของเรา อันไหน
กิจที่ไม่จ�ำเป็นตัดมันทิ้งไป
ขอให้เราคิดว่าเราตายจากเขาไปแล้วก็แล้วกัน เราตาย
แล้วเขาไม่ส่งการ์ดมาให้เราแล้ว เขาส่งการ์ดมาให้เรา เราก็
อย่าไปเปิดดูก็แล้วกัน ใครส่งจดหมายอะไรมา ก็เอาวางไว้
เฉยๆ อย่าไปเปิดดู ถ้าไม่รู้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าไปเปิดดู
แล้วเดี๋ยวใจมันคิดมาก อย่าไปเปิดดู ถ้าไม่อยากจะรับรู้อะไร
คิดว่าเราตายไปแล้ว เขาส่งมาในที่ๆ คนที่อยู่นี้ตายไปแล้ว
จดหมายต่างๆ บัตรเชิญต่างๆ ส่งมา ไม่เปิดดู แม้จะเป็นเช็ค
เป็นอะไร ก็อย่าไปเปิดดู ช่างมัน มันก็เป็นแค่กระดาษใบหนึ่ง
เช็คเราก็ไม่ต้องใช้แล้ว ไม่ต้องใช้เงินไปกับการปฏิบัติธรรม
ถ้าเราท�ำตัวของเราให้เป็นคนตายจากสังคมได้ ต่อไปก็ไม่มี
ใครมาเชิญเราไปไหนแล้ว เราก็จะได้พงุ่ ไปข้างหน้าอย่างเดียว
การไปงานต่ า งๆ นี้ เ ป็ น การเดิ น ถอยหลั ง โดยไม่ รู ้ สึ ก ตั ว
ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียว ต้องไปปลีกวิเวกอย่างเดียว
วิถีทางในการปฏิบัติ
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ไม่ใช่ไปเข้าสังคมอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวสามวันก็มีงานสังคมอีกแล้ว
ไปปลีกวิเวกได้สามวัน อ้าว ต้องกลับไปงานสังคมนั้นสังคมนี้
อีกแล้ว มันก็อย่างนี้แหละ ปฏิบัติกี่ปีมันก็อยู่ที่เดิม ถ้าอยาก
จะไปแบบไม่ถอย ต้องถอดเกียร์ถอยหลังออก ไม่รับบัตรเชิญ
เขาส่งมาก็ไม่ต้องเปิดดู รับไว้ก็กองมันไว้ตรงนั้นแหละ ไม่ไป
รับรู้มัน ถือว่าเราตายจากสังคมไปแล้ว นี่คือวิธีการที่จะพาให้
เราไปข้างหน้าได้ ถ้าเราไม่มีมาตรการเราก็จะติดอยู่อย่างนี้
ไปเรื่อยๆ เดินไปข้างหน้า ๓ วัน เดินถอยหลัง ๓ วัน
ไปไม่ถงึ ไหนเสียที กีป่ กี ชี่ าติกอ็ ยูท่ เี่ ดิม ถ้าอยากจะไปข้างหน้า
ก็ต้องถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งไป ตัดงานสังคมทั้งหมดไป
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสังคมอีกต่อไป ถือว่าเราตายไปแล้วก็แล้วกัน
ตายจากสังคมไปแล้ว สังคมจะว่าจะชมจะด่าก็เรื่องของเขา
คนตายไม่รับรู้อะไร ไม่ตอบโต้อะไรทั้งนั้น นี่แหละคือเรื่อง
ของการปฏิบตั ิ ต้องมีความเพียรพยายาม ต้องบังคับตัวเอง
ถึงจะไปได้ ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์แล้ว มันก็จะอยู่
กับที่
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โลกทีอ่ ยูข่ องใจของพวกเราทุกคนนีอ้ ยูใ่ นโลกทิพย์
แล้วใจเราก็เอากระแสใจมาเกาะทีต่ าหูจมูกลิน้ กาย
เหมือนกับทีเ่ ราไปเอาเครือ่ งควบคุมไปควบคุมโดรน
ให้มันบินไปไหนมาไหน ให้มันถ่ายภาพ ให้มันไป
อัดเสียงมา ร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่ใจเป็น
ผู้ใช้ให้รา่ งกายไปท�ำอะไรต่างๆ เท่านัน้ เอง พอไม่มี
ร่างกาย ใจมันก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ อยู่ตรงที่ว่าใจเป็น
แบบไหน ถ้าใจเป็นอรหันต์ ใจไม่มีความอยาก
ใจก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ถาม: ทุกๆ วันผมคอยท่องพุทโธไว้ในใจ แล้วพอจิตส่ง
ออกนอกก็คอยตามรู้ พอรูแ้ ล้วจิตก็กลับมา ดูไป
อย่างนี้เรื่อย เห็นเกิดดับของจิตที่ส่งออก แบบนี้
ถือว่าเป็นวิปัสสนา หรือเป็นแค่การท�ำสมาธิ

ตอบ: ไม่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง เป็นจับฉ่าย จะสมาธิก็
ไม่สมาธิ จะเป็นวิปัสสนาก็ไม่เป็นวิปัสสนา ถ้าเป็นสมาธิก็
ต้องให้จิตไม่ส่งออก ให้มันอยู่ข้างใน ให้อยู่นิ่งเฉยๆ วิปัสสนา
ก็ต้องรู้ว่ามันเกิดดับ แล้วก็ต้องหยุดมันได้ ไม่ไปยึดไปติดมัน
เพราะฉะนั้น มันยังเป็นจับฉ่าย สมาธิก็ไม่ใช่ ปัญญาก็ไม่ใช่
ถ้าเป็นปัญญามันจะไม่ทุกข์กับการเกิดการดับของสิ่งต่างๆ
ถ้ายังทุกข์อยูก่ บั การเกิดการดับอยูก่ แ็ สดงว่ายังไม่ใช่วปิ สั สนา
เพราะฉะนัน้ มันเป็นแบบว่า แบบมวยวัดนะ ชกแบบไม่มแี บบ
ไม่มีฉบับ นึกอยากจะชกก็ชก นึกอยากจะหยุดก็หยุดอย่างนี้
มันต้องท�ำเป็นฉบับ มันมีขั้นมีตอน ขั้นแรกต้องหยุดใจ
หยุดความคิดให้ได้ก่อน ท�ำใจให้สงบให้ได้ก่อน ขั้นที่ ๒ ก็ไป
สอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับ เวลาดับก็อย่าไปทุกข์
กับมัน ปล่อยมันดับไป ถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่วิปัสสนา
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ถ้าเห็นอะไรดับแล้วไม่ทกุ ข์กบั มัน ก็แสดงว่าเป็นวิปสั สนา
ถูกเขาไล่ออกจากงานก็ไม่ทุกข์ อย่างนี้วิปัสสนา ดีใจได้ไป
บวชแล้ว เมื่อก่อนไม่มีเหตุ พอ ไม่มีงานท�ำจะท�ำยังไง ก็ต้อง
ไปบวช ใช่ไหม ถ้าอยากจะไปบวชก็ต้องลาออกจากงาน หรือ
ให้เขาไล่ออกจากงาน พอไม่มีงานท�ำมันก็จะได้ไปบวชได้
ถ้าเป็นวิปัสสนาก็จะไม่ทุกข์กับการสูญเสีย อย่าไปดูจิตที่มัน
เกิดดับๆ อันนี้มันไม่มีน�้ำหนักอะไร มันหลอกเรา ให้ดูของที่
มันดับแล้วมันมีผลกระทบกระเทือนกับจิตใจเราดีกว่า เช่น
เงินดับ เงินหมดอย่างนี้ หรือแฟนทิง้ เราอย่างนี้ ดูตรงนัน้ ดีกว่า
ไปดู นัง่ แล้วก็นงั่ เฝ้าดูจติ ดับ จิตเกิดอยูอ่ ย่างนัน้ มันไม่มปี ญ
ั หา
อะไรหรอก ใช่ไหม อันนั้นเป็นวิปัสสนาแบบไม่มีความหมาย
อะไร ไปดูสงิ่ ทีม่ นั ไม่มผี ลกระทบต่อใจ อย่าไปดูให้มนั เสียเวลา
ต้องดูกบั สิง่ ทีม่ นั มีผลกระทบกับจิตใจเรา คือ ร่างกายของเรานี่
เป็นอะไรหน่อยนี่เป็นยังไง สิวฝ้าขึ้นมาเม็ดหนึ่งแล้วเป็นยังไง
ไปดูไอ้เกิดดับทีใ่ นใจดูมนั ท�ำไม ดูสวิ ฝ้าทีม่ นั เกิดทีห่ น้าเราดีกว่า
ดูแล้วใจเราเป็นยังไง เกิดแล้วทุกข์ไหม อย่างนี้ นั่นถึงเรียกว่า
วิปัสสนา
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
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ถาม: ท่านพระอาจารย์เมตตาแสดงค�ำถามและอธิบาย
ให้ฟังว่าพระอรหันต์ลืมได้ ไหม

ตอบ: คื อ มี ค�ำถามอยู ่ มี ค นถามพระพุ ท ธเจ้ า หรื อ ถาม
พระอรหันต์ว่า “พระอรหันต์ลืมได้ไหม” ท่านก็ตอบว่าลืมได้
เพราะสัญญาเป็นความจ�ำ จ�ำได้ก็ลืมได้ เช่น บางทีลืมชื่อคน
อย่างนี้ เวลาไม่ได้เห็นหน้ากันบ่อยๆ พอมาเจอกันอีกที ไม่ได้
นึกถึงคนนีเ้ รือ่ ยๆ ก็เลยลืมชือ่ เขาได้ “แล้วมีอะไรทีไ่ ม่ลมื ไหม”
มีอะไรที่พระอรหันต์ไม่ลืมก็คือ พระอริยสัจ ๔ ท่านจะไม่ลืม
ท่านจะรูว้ า่ ทุกข์นเี่ กิดจากความอยาก พออยากอะไรปับ๊ มันจะ
ทุกข์ขึ้นมาทันทีในใจ มันจะเห็นทันทีเลย พออยากได้อะไรใจ
จะไม่สบายแล้ว ใจจะสัน่ ใจจะกระวนกระวายกระสับกระส่าย
นี่คือสิ่งที่พระอรหันต์ทั้งหลายไม่ลืม ก็คืออริยสัจ ๔ หรือ
สัจธรรมความจริง
ตั้ ง แต่ พ ระโสดาบั น ขึ้ น ไปจะไม่ ลื ม พระอริ ย สั จ ๔
เพราะท่านเป็นโสดาบันได้เพราะท่านเข้าใจการท�ำงานของ
พระอริยสัจ ๔ ท่านเข้าใจว่าความทุกข์ของท่านเกิดจากความ
อยากของท่าน อย่างพระโสดาบันนี้รู้ว่าทุกข์เพราะอยาก
ไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย พอรู้ว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์
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ก็ต้องอย่าไปอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย ร่างกาย
มันยังไงก็ต้องแก่ ต้องเจ็บต้องตาย ห้ามมันไม่ได้ อยากไม่แก่
ไม่เจ็บไม่ตาย มันก็แก่เจ็บตายอยู่ดี ถ้าไปอยากแล้วใจจะทุกข์
พระโสดาบันก็เลยไม่มีความอยาก เพราะไม่ต้องการจะทุกข์
อันนี้จะไม่ลืมไปจนวันตาย เวลาแก่ก็จะไม่ทุกข์ เวลาเจ็บเมื่อ
ไหร่ก็จะไม่ทุกข์ เวลาตายก็ไม่ทุกข์ เพราะรู้ว่าความทุกข์เกิด
จากความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายนี้เอง
แต่ถ้าเป็นสัญญาอย่างที่ญาติโยมฟังกันอยู่น้ี ตอนนี้รู้
แล้วทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย
พอไปดูกระจกเห็นหนังเหีย่ วหน่อย ผมหงอกหน่อยนี้ ทุกข์ขนึ้
มาแล้ว ลืมไปแล้วว่าสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ก็เพราะว่ามันยังไม่ได้เห็น
กับใจ ไม่ได้เห็นจากความจริง แต่ถ้าพอใจทุกข์ปั๊บ แล้วพอ
จ�ำได้วา่ อ้อ ทีเ่ ราทุกข์เพราะหนังเหีย่ ว ทุกข์เพราะว่าผมหงอก
ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันหงอกไป ปล่อยมันเหี่ยวไป
เราก็จะไม่ทุกข์กับมันต่อไป นี้คือความแตกต่างระหว่างความ
จริงกับความจ�ำ ความจริงเกิดจากเหตุการณ์จริง เกิดจากการ
มีเหตุการณ์จริงมาสัมผัสให้เรารับรู้ ให้เราทุกข์แล้วเราก็จะ
เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากของเราเอง ทีนมี้ นั ก็จะจ�ำไปจน
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วันตาย มันจะไม่ลมื แต่ถา้ ฟังวันนีเ้ ดีย๋ วก็ลมื ฟังว่านีค่ วามทุกข์
ของเราเกิดจากความอยากต่างๆ พอกลับไปบ้านก็อยากให้ลกู
เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้ว หรืออยากให้คนนั้นคนนี้
เป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนีข้ นึ้ มา ลืมไปแล้ว ลืมว่าเราก�ำลังสร้าง
ความทุกข์ดว้ ยความอยากของเรา เพราะเรายังไม่เห็นตัวทุกข์
กับตัวอยากที่เกิดขึ้นจริงๆ ในใจของเรา เวลาเกิดเราก็ไม่ไป
มองทีใ่ จเสียแล้ว เราไปมองทีล่ กู ไปมองทีค่ นนัน้ คนนีเ้ สียแล้ว
มั น ก็ เ ลยไม่ เ ห็ น ความทุ ก ข์ ข องเราว่ า เกิ ด จากความอยาก
ของเรา
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ถาม: ฌานวิมุตโต คือ ฌานขั้นสูงสุดใช่ไหมคะ

ตอบ: อ๋อ ไม่หรอก ฌานวิมุตโตก็คือการหลุดพ้นด้วยฌาน
ซึง่ ความจริงมันหลุดพ้นด้วยฌานอย่างเดียวไม่ได้ มันต้องหลุด
พ้นด้วยฌานกับปัญญาถึงจะหลุดพ้นได้ แต่ผทู้ มี่ ฌ
ี านทีเ่ รียกว่า
“ฌานวิมุตโต” ก็คือพวกที่เก่งทางฌาน แต่ไม่เก่งทางปัญญา
แต่ก็มีพอที่จะหลุดพ้นได้ อย่างพวกที่มีอภิญญาทั้งหลายนี้
เขาเรียกเป็นพวกทีเ่ ก่งทางฌาน สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้
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ระลึกชาติได้ มีความรู้พิเศษต่างๆเหล่านี้ แต่ก็ต้องมีปัญญา
ทีเ่ ห็นอริยสัจ ๔ เห็นทุกข์ เห็นในความอยากว่าเป็นทุกข์ ถึงจะ
หลุดพ้นได้ ส่วนอีกพวกหนึง่ เขาเรียกเป็นพวก “ปัญญาวิมตุ โต”
พวกนี้เก่งทางปัญญา แต่ไม่เก่งทางสมาธิ ไม่เก่งทางฌาน
ได้แค่ฌาน ๔ ไม่มีอภิญญา ไม่มีตาทิพย์ หูทิพย์ ไม่สามารถ
ติดต่อกับเทวดาหรืออะไรได้ แต่เก่งทางปัญญา ฉลาด รู้เรื่อง
อริยสัจ ๔ รูเ้ รือ่ งไตรลักษณ์มากกว่าทางสมาธิ เขาก็เรียกพวกนี้
ว่าพวกปัญญาวิมุตติ
พวกปัญญาวิมตุ ติกค็ อื พวกพระสารีบตุ ร พระสารีบตุ รนี้
เก่งทางปัญญา แต่ไม่เก่งทางฌาน ส่วนพระโมคคัลลาน์นี้เป็น
พวกเจโตหรือฌานวิมุตติ คือ เป็นผู้ที่เก่งทางฌาน แต่ไม่เก่ง
ทางปัญญา แต่ไม่ใช่ไม่มีปัญญา มีแต่ไม่เก่ง ถ้าเรียนหนังสือ
ก็ปญ
ั ญาจะได้ ๒ จุด แต่ฌานอาจจะได้ ๔ จุด ในทางตรงกันข้าม
พวกที่เก่งทางปัญญาก็ ปัญญาได้ ๔ จุด แต่ฌานได้แค่ ๒ จุด
อย่างนี้ แต่กผ็ า่ น ๒ จุดก็ผา่ น พอทีจ่ ะท�ำให้ใช้ในการปฏิบตั ไิ ด้
ก็มี ๒ พวก เพราะจริตมันเป็น ๒ ทางกัน พวกที่เก่งทางฌาน
ก็มี พวกที่เก่งทางปัญญาก็มี
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
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ถาม: เป็นพระอรหันต์นิพพานแล้ว จิตเราไปไหน

ตอบ: จิตก็อยู่ที่เดิมเหมือนกับตอนที่เราอยู่ตอนนี้ จิตมัน
ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนมาไหน จิตมันเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีรูปร่าง
เหมือนร่างกาย มันเลยไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหมือน
ร่างกาย มันอยู่กับที่ มันเพียงแต่ส่งกระแสจิตมาเกาะที่ตาหู
จมูกลิ้นกาย แล้วก็ตามร่างกายไปที่นั่นที่นี่เท่านั้นเอง พอไม่มี
ร่างกายจิตมันก็ไม่มี มันก็อยู่ของมัน อยู่ที่เดิม เหมือนกับคน
ที่ควบคุมเครื่องนี่ก็นั่งอยู่ต รงนี้ แต่ก ล้ องนี่ ก็หัน ไปหั น มา
ซ้ายขวา ไปโน่นมานี่ได้ แต่คนที่ควบคุมกล้องก็อยู่ที่เดิม อันนี้
ใจก็เหมือนผู้ที่ควบคุมร่างกาย ใจไม่ได้ไปไหนกับร่างกาย
ใจเพียงแต่ควบคุมร่างกาย ร่างกายเป็นเหมือนโดรน (drone)
อย่างนี้ เรามีโดรน เราให้มนั บินขึน้ ไป แล้วก็ไปถ่ายภาพทีโ่ น่น
ทีน่ มี่ าให้เราดู แต่คนทีค่ วบคุมโดรนก็อยูท่ เี่ ดียว ไม่ได้ยา้ ยทีไ่ ป
ไหน ใจไม่มรี ปู ร่างหน้าตา มันเลยไม่มกี ารเคลือ่ นไหว มันอยูท่ ี่
เดียว อยู่ที่โลกทิพย์ ถ้าอยากจะรู้ว่าที่ไหน ก็เรียกว่าโลกทิพย์
โลกที่ อ ยู ่ ข องใจของพวกเราทุ ก คนนี้ อ ยู ่ ใ นโลกทิ พ ย์
แล้วใจเราก็เอากระแสใจมาเกาะทีต่ าหูจมูกลิน้ กาย เหมือนกับ
ที่เราไปเอาเครื่องควบคุม ไปควบคุมโดรนให้มันบินไปไหน
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มาไหน ให้มันถ่ายภาพ ให้มันไปอัดเสียงมา ร่างกายนี้เป็น
เหมือนหุ่นยนต์ ที่ใจเป็นผู้ใช้ให้ร่างกายไปท�ำอะไรต่างๆ
เท่านั้นเอง พอไม่มีร่างกาย ใจมันก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ อยู่ตรงที่ว่า
ใจเป็นแบบไหน ถ้าใจเป็นอรหันต์ ใจไม่มคี วามอยาก ใจก็ไม่ไป
หาร่างกายอันใหม่ ขี้เกียจเพราะว่าความสุขที่ได้จากร่างกาย
อันใหม่ มันไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ได้ ได้ความสุขจากร่างกาย
แต่ต้องได้ความทุกข์จากความแก่ ความเจ็บ ความตาย มันไม่
คุ้มเสีย ได้ไม่คุ้มเสีย ก็เลยไม่เอาร่างกาย อยู่เฉยๆ ดีกว่า ถ้าใจ
มีความสงบ ใจก็อยู่เฉยๆ ได้ ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุข
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ถาม: นิวรณ์คืออะไร มีอะไรบ้าง

ตอบ: นิวรณ์คืออุปสรรคทางใจที่จะมาขวางกั้นการปฏิบัติ
ที่จะท�ำให้ใจไม่สงบ ท�ำให้ใจเครียดใจวุ่นวาย มี
ข้อที่ ๑ คือ กามฉันทะ ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรส
ความอยากเสพรู ป เสี ย งกลิ่ น รส พวกนี้ จ ะนั่ ง สมาธิ ไ ม่ ไ ด้
พวกชอบเทีย่ วชอบกินชอบดืม่ นี่ พอนัง่ ปับ๊ เดีย๋ วเดียวก็หวิ แล้ว
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เดี๋ยวก็อยากดูอยากฟังแล้ว ต้องก�ำจัดนิวรณ์นี้ด้วยการถือ
ศีล ๘ ห้ามดูทีวี ห้ามกินหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว
ข้อที่ ๒ ก็คือความลังเลสงสัยว่า พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ มีจริงหรือเปล่า อันนีก้ ต็ อ้ งศึกษาพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎก จากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ท่านก็จะยืนยันรับประกันว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
มีจริง หากปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอน เช่น ฝึกสติ นั่งสมาธิ
จิตก็จะสงบ อันนี้ก็จะแก้นิวรณ์ความสงสัยได้ ถ้าไม่เช่นนั้น
บางทีนงั่ ไปแล้วก็สงสัยว่า เรานัง่ นีม่ นั มีจริงหรือเปล่า ผลทีเ่ ขา
ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ อาจจะนั่งไปแล้วไม่มีผลก็ได้ นั่งไปท�ำไม
ก็อาจจะไม่อยากนั่งขึ้นมา
ข้อที่ ๓ ก็คือความง่วงเหงาหาวนอน ความเกียจคร้าน
ก็ เ กิ ด จากกิ น มากเกิ น ไป ก็ ต ้ อ งคอยรู ้ จั ก ประมาณในการ
รับประทานอาหาร รับประทานให้พออยู่ได้ อย่าให้มันอิ่ม
แล้วเวลานั่งสมาธิจะได้ไม่ง่วง จะได้ไม่ขี้เกียจ หรือถ้ามันยัง
ง่วงยังขีเ้ กียจอยู่ ก็ลองอดดู อดข้าวดู ดืม่ แต่นำ�้ ปานะ ดืม่ แต่นำ�้
ผลไม้ กินแต่ของเบาๆ มันก็จะท�ำให้ไม่งว่ งนอน ไม่เกียจคร้าน
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อีกข้อก็คือความโกรธ บางทีเราก็จะมานั่งสมาธิ ก็ไป
คิดถึงคนทีเ่ ขาด่าเราเมือ่ เช้านี้ ด่าเราแล้วเราก็โกรธเขา เวลานัง่
ใจก็คิดแต่เรื่องที่เขาด่าเราว่าเรา ก็ท�ำให้ใจเราไม่สงบ นั่งไม่ได้
เราก็ต้องใช้ความเมตตา คือให้อภัย อย่าไปถือสาถือโทษเขา
คิดว่าเราอยู่ด้วยกัน มันก็เป็นเหมือนลิ้นกับฟัน มีการกระทบ
กระทัง่ กันบ้างเป็นธรรมดา หรือถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกัน
ที่จะต้องมาใช้กรรม อาจจะไปเคยด่าใครเขาไว้ก่อน ตอนนี้
เลยก็ต้องมาถูกเขาด่าบ้าง เขาด่าแล้วก็แล้วกันไป มันก็ผ่าน
ไปแล้ว เราจะมาแบกหามมันท�ำไม เขาด่าไปแล้วผ่านไปแล้ว
เราก็อย่าไปคิดถึงมัน เลิกคิดถึงมัน มันก็หายไป อันนี้ก็ต้องใช้
ความเมตตา แต่ถ้าจะคิดอาฆาตพยาบาท บอกเดี๋ยวจะต้อง
ไปด่ามัน มันด่าเรา เดี๋ยวเราจะต้องไปตีมัน ถ้ามันมัวแต่นั่งคิด
อย่างนี้ มันก็จะท�ำใจให้สงบไม่ได้ นี่คือการระงับความโกรธ
ตัวสุดท้ายก็คือความฟุ้งซ่าน ชอบคิดเรื่อยเปื่อยอยู่เรื่อย
คิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนี้ คิดถึงที่กินที่ดื่มที่เที่ยว คิดถึงเพื่อน
คิดถึงแฟน คิดถึงประโยชน์จากการท�ำธุรกิจอย่างนั้นอย่างนี้
เรื่องนั้นเรื่องนี้ ชอบคิดไปเรื่อยเปื่อย ถ้าอยากจะนั่งสมาธิให้
สงบ ต้องควบคุมความคิด ต้องใช้สติ ต้องฝึกสติก่อนมานั่ง
ต้องหัดพุทโธ พุทโธ พุทโธไป อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อย
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แล้วพอเวลามานั่ง ใจก็จะไม่ฟุ้งซ่าน นี่คือนิวรณ์ ๕ ข้อด้วยกัน
ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม ต่อการท�ำใจให้สงบ
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ถาม: หลักส�ำคัญในการปฏิบต
ั ธิ รรมเพือ่ ให้กเิ ลสบางลง
สิ่งไหนส�ำคัญที่สุด

ตอบ: ก็ ต ้ อ งเริ่ ม ต้ น ที่ ส ติ ทุ ก อย่ า งมั น ต้ อ งมี จุ ด เริ่ ม ต้ น
เรียนหนังสือนี่ต้องเริ่มที่ไหนล่ะ ก็เริ่มที่ ก ไก่ ข ไข่ ก่อน
ถ้า ก ไก่ ข ไข่ ไม่ได้ จะไปอ่านหนังสือได้ยังไง จะไปสะกดไป
เขียนอะไรได้ยงั ไง ใช่ไหม ก็ตอ้ งหัดที่ ก ไก่ ข ไข่ ก่อน จะก�ำจัด
กิเลสด้วยปัญญา ก็ตอ้ งมีสมาธิ จะมีสมาธิกต็ อ้ งมีสติ ถ้าไม่มสี ติ
นัง่ สมาธิยงั ไง มันก็ไม่สงบ เมือ่ มันไม่สงบ มันก็จะไม่มคี วามสุข
มาใช้ปัญญาเปรียบเทียบว่า ความสุขแบบกิเลสกับความสุข
แบบไม่มีกิเลส แบบไหนดีกว่ากัน ดังนั้นก็ต้องเริ่มที่สติ ถ้าจะ
ปฏิบัติธรรมจริงต้องเริ่มที่สติ ต้องควบคุมความคิดให้ได้
อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อย อย่าให้ใจมันอยู่ห่างไกลจาก
ร่างกาย ให้มันอยู่ติดกับร่างกายหรืออยู่ติดกับพุทโธไป
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)
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ถาม: รูส้ กึ ว่าจิตติดยึดกับกายมาก ยังแยกไม่ได้ ควรท�ำ
อย่างไร

ตอบ: ก็หมั่นนึกบ่อยๆ ว่าเป็นคนละคนกัน เป็นสองคน
จิตเป็นเจ้านาย เป็นคนสัง่ ให้รา่ งกายท�ำอะไรต่างๆ จิตเทีย่ งแท้
แน่นอนถาวร ไม่ตาย ร่างกายไม่เที่ยงแท้แน่นอน ร่างกาย
ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่เจ็บตาย สักวันหนึ่งจิตกับร่างกายก็ต้อง
แยกทางกัน จิตไม่ต้องไปวุ่นวายกับร่างกาย เพราะร่างกาย
ไม่ใช่ของเรา ร่างกายเป็นของดินน�้ำลมไฟ ท�ำมาจากดินน�้ำ
ลมไฟ แล้วก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน�้ำลมไฟไป ขณะที่เราคิด
ก็ให้คิดอย่างนี้ แล้วก็ควรที่จะหาเวลาหยุดคิด ฝึกหัดนั่งสมาธิ
เพื่อจะแยกใจออกจากร่างกายอย่างจริงๆ เวลาเราท�ำใจให้
สงบได้ ใจจะถอนออกจากร่างกายชั่วคราว แล้วเราจะเห็นว่า
เราคือผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย แล้วร่างกายเป็นอะไร ผู้รู้
ผู้คิดก็ไม่เดือดร้อน ถ้าแยกออกจากกันได้
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
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มีคนถามพระพุทธเจ้าหรือถามพระอรหันต์ว่า
“พระอรหั น ต์ ลื ม ได้ ไ หม” ท่ า นก็ ต อบว่ า ลื ม ได้
เพราะสัญญาเป็นความจ�ำ จ�ำได้กล็ มื ได้ เช่น บางที
ลืมชื่อคนอย่างนี้ เวลาไม่ได้เห็นหน้ากันบ่อยๆ
พอมาเจอกันอีกที ไม่ได้นึกถึงคนนี้เรื่อยๆ ก็เลย
ลืมชื่อเขาได้ “แล้วมีอะไรที่ไม่ลืมไหม” มีอะไรที่
พระอรหันต์ไม่ลมื ก็คอื พระอริยสัจ ๔ ท่านจะไม่ลมื
ท่านจะรู้ว่าทุกข์นี่เกิดจากความอยาก พออยาก
อะไรปั๊บ มันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีในใจ มันจะเห็น
ทั น ที เ ลย พออยากได้ อ ะไรใจจะไม่ ส บายแล้ ว
ใจจะสัน่ ใจจะกระวนกระวายกระสับกระส่าย นีค่ อื
สิ่งที่พระอรหันต์ทั้งหลายไม่ลืม ก็คืออริยสัจ ๔
หรือสัจธรรมความจริง
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