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 ความสงบของจติเรยีกว่า สมาธ ิสมาธนิีก้ม็ ี๓ ลักษณะ 
๓ แบบด้วยกัน คือ ขณิกสมาธิ อัปปนาสมาธิ อุปจารสมาธิ  
ขณิก เป็นความสงบชั่วครู่ ขณิ มาจาก ขณะ หนึ่งขณะ  
คือ สงบแป๊บเดียว จิตรวมลงปั๊บแล้วก็ถอนออกมาเรียกว่า 
ขณิกสมาธิ สมาธิแบบนี้ยังไม่มีประโยชน์ ถ้าเปรียบเทียบก็
เป็นสนิค้าตวัอย่าง สนิค้าตัวอย่างเขามาให้ลองชมิด ูสมยัก่อน 
มีเหล้า เขามีเหล้าขวดเล็กๆ ให้เราลองชิมดู ถ้าถูกใจก็ค่อย
ไปซื้อขวดใหญ่ สมัยนี้ไม่รู้ยังมีหรือเปล่าไม่รู้ เหล้าขวดเล็กๆ 
ยังมีอยู่หรือ เหล้าที่เขาให้บนเครื่องบิน บนเคร่ืองบินก็ขวด
เล็กๆ พอดื่มได้หนึ่งแก้ว ขณิกสมาธิก็แบบนั้น เป็นสมาธิ 
แป๊บเดียว แต่มันก็มีคุณค่าตรงที่ทำาให้เกิดความยินดีใน
ความสงบ เพราะเป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวง 
แต่ยังเป็นความสุขเดี๋ยวเดียว เป็นเหมือนดูหนังตัวอย่าง  
หนงัตวัอย่างนีเ้ขามไีว้ให้เราดู เพ่ือเราจะได้อยากจะดหูนงัจรงิ 
พอเห็นหนังตัวอย่างแล้ว สนุกดี ชอบ ก็จะรอคอยดูหนังจริง 
เวลาหนังจริงมาก็จะไปดูกัน อันนี้ก็แบบเดียวกัน ขณิกสมาธิ 
กค็อืความสงบชัว่หนึง่ขณะ ขณกิ มาจากคำาว่า ขณะ หนึง่ขณะ  
แป๊บเดียว แต่เป็นขณะที่น่าตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง  
จติเบาอกเบาใจ จติสงบ จติสบาย เหมอืนยกภเูขาออกจากอก 
ไม่เคยมคีวามรู้สกึอย่างนี ้ไม่มอีะไรในโลกนี ้ทีจ่ะให้ความรูส้กึ
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แบบน้ีได้ ใครลองได้สัมผัสกับขณิกสมาธิแล้ว จะเกิดฉันทะ
วิริยะขึ้นมา ฉันทะ คือความยินดี ยินดีต่อสมาธิ วิริยะ จะมี 
ความเพยีร ฝึกนัง่สมาธใิห้เกิดขึน้มากขึน้ไป จนเป็นอปัปนาสมาธิ 

 อัปปนาสมาธิ ก็คือจิตที่สงบยาวนานนั่นเอง ท่านก็ 
ไม่ได้บอกว่ายาวเท่าไหร่ นานเท่าไหร่ เพียงแต่บอกว่าต่าง
จากขณิก ขณิก แป๊บเดียว ถ้าไม่ใช่แป๊บเดียวก็ถือว่าอัปปนา 
จะเป็น ๑ นาที ๒ นาที ๕ นาที หรือ ๑๐ นาทีนี้ ก็เรียกว่า  
อัปปนา ได้ แต่ผู้ปฏิบัติ ถ้าได้เข้าสู่อัปปนาแล้ว ก็จะฝึกไป  
เจริญสติให้มากขึ้นๆ ไป เพื่อให้สงบได้นานๆ บางทีได้เป็น
ชั่วโมง อัปปนาสมาธิ อัปปนาสมาธินี้เป็นสมาธิท่ีมีคุณค่า 
มปีระโยชน์ต่อการหลดุพ้นจากความทกุข์ทัง้ปวง จะหลุดพ้น 
จากความทุกข์ต่างๆ ได้ หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการ
เวียนว่ายตายเกิดได้ ต้องเป็นอัปปนาสมาธิ แล้วต้องเป็น
แบบต่อเนื่อง เป็นทั้งวันทั้งคืน ตอนต้นก็เป็นพักๆ เป็นช่วงๆ  
แต่ถ้าเราปฏิบัติไปเร่ือยๆ นั่งไปเร่ือยๆ ต่อไปมันจะเป็น 
อปัปนาสมาธติลอดเวลา ไม่ว่าออกมาก็ยงัสงบอยู ่ยงัมอีเุบกขา
อยู ่สมาธิแบบนีเ้ป็นสมาธทิีจ่ะสนบัสนนุการเจรญิวปัิสสนา 
คือปัญญา เพื่อที่จะกำาจัดตัณหาความอยากต่างๆ ให้หมด
ไปจากใจ เพราะตัณหามนัไม่ได้ถกูทำาลายด้วยกำาลงัของสมาธิ 
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สมาธินี้เป็นเหมือนกำาลังที่ไปกดตัณหาไว้ ไม่ให้มันทำางาน
ชัว่คราว เหมอืนกบัหนิทับหญ้า เอาหนิไปทบัหญ้า หญ้าก็งอก
ขึ้นมาไม่ได้ แต่พอยกหินออกไป พอหญ้าได้นำ้ามันก็จะงอก
กลบัคนืขึน้มาใหม่ กเิลสคอืความอยากตัณหานี ้ไม่ได้ตายด้วย
กำาลังของสมาธ ิเพยีงแต่ถกูกดเอาไว้ด้วยกำาลงัของสมาธ ิเวลา
จติสงบนี ้กเิลสไม่ทำางาน ตอนนัน้รูส้กึว่าเหมอืนกบัได้นพิพาน 
ตอนนั้นจิตมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว แต่พอจิตถอนออก 
มาจากสมาธ ิเน่ืองจากกำาลงัของสตินีอ่้อนลงไม่สามารถทีจ่ะกด 
ให้จติอยูใ่นสมาธต่ิอไปได้ จติกจ็ะออกมาจากสมาธิ พอออกมา 
กจ็ะมาคดิปรงุแต่ง พอคิดปรงุแต่งเด๋ียวกไ็ปคดิทางความอยาก 
พอคดิถงึขนม คดิถงึเครือ่งดืม่ กอ็ยากจะกนิอยากจะดืม่ขึน้มา  
พอมคีวามอยากใจกจ็ะกระเพือ่มขึน้มา ความสงบกจ็ะหายไป  
อเุบกขากจ็ะหายไป ทำาให้ใจเกดิความวุ่นวายขึน้มา เกดิความ
ทุกข์ขึ้นมา 

 ถ้าไม่ต้องการให้ใจเป็นอย่างนี ้กต้็องใช้ปัญญามาสอนใจ 
ไม่ให้คดิไปทางความอยาก ให้คดิไปในทางความไม่อยาก เช่น 
พออยากได้อะไรก็ให้คิดว่ามันเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข เวลาเรา
คิดอะไร เรามักจะคิดว่า ได้มาแล้วเราจะมีความสุข แต่ถ้าเรา
มีปัญญา ปัญญาจะบอกว่ามันเป็นความสุขปลอม ความสุข
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ที่ได้ตอนต้น แต่พอสิ่งที่เราได้มาเกิดมันเปลี่ยนไป มันเสียไป 
มนัจากเราไป มนัหมดไป ความสขุท่ีได้มากจ็ะกลายเป็นความ 
ทุกข์ขึ้นมา นี่คือปัญญา ปัญญาจะสอนใจให้หยุด ไม่ให้ไป 
อยากได้อะไร พอคิดถึงเรื่องอะไรก็ให้คิดไปในทางปัญญามา
แก้ทันที ถ้าคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้สุข ก็ต้องให้คิดว่ารูปเสียง 
กลิน่รสน้ีทกุข์ ทกุข์เพราะอะไร เพราะว่ามนัไม่ถาวร มนัไม่เทีย่ง  
มนัมาแล้วเดีย๋วมนักห็มดไป เวลามากม็คีวามสขุ เวลาหมดไป 
ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ คนเราถึงร้องห่มร้องไห้กันเวลา 
สญูเสยีสิง่ทีเ่รารกัไป เพราะว่าสิง่ท่ีเรารักทีใ่ห้ความสขุกบัเรานี้
มันไม่เที่ยง ให้มองอย่างนี้ให้คิดแบบนี้ สอนใจให้คิดไปในทาง
ปัญญา คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง ไม่น่าดูไม่น่ารับประทาน 
ถ้าเป็นแฟนก็ไม่น่าดูไม่สวยไม่หล่อ ถ้าดูเข้าไปข้างในแล้วไม่มี
อะไรสวยงามในร่างกาย พอมองเข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็น 
โครงกระดูก เห็นอวัยวะต่างๆ หน้าตาคนนี้ถ้ามีผิวหนังหุ้มห่อ
อยู่ก็น่าดู พอแกะหนังออกมา เอาหน้ากาก ฉีกหน้ากากออก 
ก็เจอกะโหลกศีรษะ มีด้วยกันทุกคนแต่มองไม่เห็นกัน เพราะ
ไม่คิดไปในทางปัญญา คิดไปในทางตัณหาความอยาก คิดไป 
ในทางกิเลส มนัน่าด ูตากส็วย คิว้ก็สวย จมูกก็สวย ปากกส็วย  
สวยไปหมด
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 แต่ไม่ดูที่อยู ่ภายใต้ผิวหนังว่ามันสวยไหม ลองฉีก
หน้ากากออกมาดูซิ หน้าตาเรานี้มันเหมือนกับมีหน้ากาก
หัวโขนมาครอบไว้ ครอบกะโหลกศีรษะนี่เอง เห็นไหม เคยดู
โขนไหม โขนเขากม็หีวัโขนครอบไว้ ให้เห็นเป็นหนมุาน ให้เห็น
เป็นทศกัณฐ์ ให้เห็นเป็นพระราม เป็นอะไร พอถอดหัวโขน 
ออกมา  มันไม่น่าดเูลย อนันีก้แ็บบเดยีวกนั ร่างกายของคนเรา  
หน้าตาของคนเรานี้ก็เป็นเหมือนหัวโขนดีๆ นี่เอง ลองถอด
หัวโขนออกดูซิ แล้วจะเห็นอะไร มีด้วยกันทุกคน แต่ไม่ยอม
มองใต้หัวโขนกัน ก็เลยหลงรักกัน เป็นบ้าเป็นบอกัน เห็นไหม 
กนิไม่ได้นอนไม่หลบักนั เศร้าไม่เหน็โครงกระดกู ให้คดิไปทาง
ปัญญา ให้คดิอย่างนี ้ถ้าคิดไปในทางปัญญาแล้ว มนัจะไม่หลง 
ไม่หลงรักใคร ไม่หลงชอบใคร เพราะมันไม่มีโศกเสียใจกัน 
เวลาเสียหัวโขนไป เวลาหัวโขนจากไปนี่ร้องห่มร้องไห้ แต่ถ้า
คิดไปในทางปัญญา คิดว่ามันเป็นเพียงหัวโขนครอบกะโหลก
ศีรษะ ไอ้ที่ไปก็คือกะโหลกศีรษะ โครงกระดูก โครงกระดูก 
กถ็กูร่างกาย ถกูหนงัครอบ หนงักบัเนือ้ครอบไป จนทำาให้มอง 
ไม่เห็นกะโหลก มองอะไรน่าชอบ มันเพียงแต่ชอบที่หัวโขน  
ชอบตวัทีไ่ปครอบกะโหลก ครอบกระดกูน้ีเท่าน้ันเอง เหมือนกบั 
เอาชุดประดานำา้ท่ีเราใส่นี ่ถอดชุดประดานำา้ออก หนงักับเนือ้ 
ที่มันครอบร่างกายมันคลุมร่างกายอยู่นี้ ถ้าเราสามารถแกะ
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ออกมาได้ เหมือนถอดซิปออกมา เราก็จะได้เห็นส่วนที่อยู่ 
ภายใต้ผิวหนังว่าเป็นอย่างไร เราต้องหัดคิดแบบนี้ หัดมอง
ร่างกายในอีกมิติหนึ่ง อย่ามองแต่เฉพาะผิว ให้มองเข้าไป
ข้างใน ให้ลึกเข้าไปข้างใน ให้มองใต้ผิวหนัง ภาษาฝรั่งเขาว่า 
“Beauty is skin deep.” ความสวยงามก็สวยแค่ผิวหนัง
เท่านัน้ พอลงไปใต้ผิวหนงัแล้ว ไม่มอีะไรสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น
หญิงเป็นชาย เหมือนกันหมด ไม่มีอะไรน่าดู 

 นี่ให้หัดคิดทางปัญญา ถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว รับรองได้ว่า
จะไม่มแีฟน ถ้าอยากจะไปมแีฟนกบัโครงกระดกู ใครอยากจะ 
ไปมีแฟนกับหัวใจ กับปอด กับไต กับลำาไส้ กับสมอง กับสิ่ง
ปฏิกูลต่างๆ ที่มีอยู่ในร่างกาย ขับถ่ายออกมาอยู่ตลอดเวลา
ทางทวารต่างๆ ออกมาทางตาก็เรียกว่าขี้ตา ออกมาทางจมูก 
ก็เรียกว่าขี้มูกหรือขี้จมูก ออกมาทางปากก็เรียกว่าขี้ฟัน  
ออกมาทางหูก็เรียกขี้หู เป็นขี้ทั้งนั้นแหละ ร่างกายนี้เป็นท่ี
ประดิษฐ์ขี้ พูดง่ายๆ ขี้ตา ขี้หู ขี้จมูก ขี้ฟัน ขี้เล็บ ขี้ทั้งนั้น  
ไปหลงรักอะไรกัน ร่างกายที่เป็นข้ีนี้ น่ีคือคิดทางปัญญา  
แต่จะคิดทางปัญญานี้ต้องบังคับให้มันคิด ถ้าไม่บังคับให้คิด 
มันไม่คิด แล้วต้องให้มันสงบก่อน ถึงจะบังคับมันได้ ถ้าจิต 
ไม่สงบนี่ กิเลสตัณหานี้มันจะคิดแต่ทางตรงกันข้าม คิดแต่ว่า



13รักษาใจให้ปกติด้วยสมาธิและปัญญา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

น่าดูน่าชม น่ารัก น่าพิศวาส ถึงต้องทำาสมาธิก่อน ทำาสมาธิ
เพื่อหยุดตัณหาหยุดความคิดท่ีจะคิดไปในทางสวยๆ งามๆ  
น่าดนู่าชมน่ารกั น่าหงึน่าหวง ให้หยดุคดิทางนีก่้อน พอหยดุคดิ 
ทางนี้แล้ว พอออกจากสมาธิมา พอมันจะกลับไปคิดทางเดิม  
ก็ดึงมันมาคิดทางปัญญา ต้องดึงมา ถ้าไม่ดึงมันไม่มาหรอก 
แล้วอาจจะมาได้ไม่นาน ดึงมาพิจารณาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับ 
ไปแล้ว จะดึงกลับไปคิดเรื่องอื่นแล้ว มันจะแย่งกัน  กิเลสกับ
ธรรมะนี่มันจะแย่งกัน ตอนท่ีออกจากสมาธิมา ถ้าธรรมะ 
มีแรงไม่พอ เดี๋ยวก็หมดกำาลัง เดี๋ยวกิเลสก็ดึงไปคิดถึงของ
สวยๆ งามๆ ของน่าดูน่ารักน่าได้น่าอยาก น่ามีน่าเป็นขึ้นมา  
ถ้าไปคิดอย่างนั้นแล้วก็ต้องกลับเข้าไปสมาธิแล้ว แสดงว่า
กิเลสมันเริ่มกำาเริบแล้ว กิเลสมันเริ่มออกมาวาดลวดลาย  
ก็ต้องกลับเข้าไปสมาธิ กดกิเลสไว้ก่อน เหมือนกับตัดกำาลัง
หรอืดมยาสลบให้กเิลสก่อน พอเข้าไปสมาธกิเิลสกห็มดกำาลงั 
ตอนนั้นจิตก็สงบเย็นสบาย ไม่คิดอะไร ไม่คิดทั้งทางปัญญา 
ไม่คิดทั้งทางกิเลส พอออกจากสมาธิมานี้ ใหม่ๆ มันก็ยัง 
ไม่คิดอยู่ เพราะว่ามันยังเหมือนกับนำ้าเย็นที่ออกมาจากตู้เย็น
ใหม่ๆ มันยังเย็นอยู่ 
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 เวลาจิตออกจากสมาธิใหม่ๆ จิตยังเย็นยังอิ่มยังสบาย 
ยังไม่หิว ก็เลยไม่คิดไปตามความอยาก แต่สักพัก เดี๋ยวพอไป
เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้ ทีนี้ ความจำาเก่ามันจะกลับ
มาชวนแล้ว ไปไหม สนุกนะ อร่อยนะ นี่พอมันเริ่มกิเลสออก
มาแล้ว ถ้าเราออกจากสมาธิ ถ้าเราไม่ควบคุมจิต ไม่สั่งให้ 
มนัคดิไปในทางปัญญา เดีย๋วมนักจ็ะกลบัไปคดิทางกเิลสต่อ  
เพราะว่ากำาลังของสมาธิมันค่อยๆ หมดไป เวลาออกจาก
สมาธิมา เหมือนนำ้าเย็น เวลาออกจากตู้เย็นใหม่ๆ มันก็ยัง 
เย็นอยู่ แต่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายเย็น มันก็จะร้อน 
ขึ้นมา จิตก็เหมือนกัน ออกจากสมาธิใหม่ๆ ก็เย็นสบาย เดี๋ยว
พอไปคิดเรื่องนั้นคิดเร่ืองนี้ไป เห็นนั่นเห็นนี่ เด๋ียวก็เริ่มร้อน 
ขึ้นมา เริ่มอยากขึ้นมา นี่คือเวลาที่เจริญปัญญา เจริญตอนที่
ออกจากสมาธิมาใหม่ๆ ตอนนั้นจิตไม่ร้อน จิตเย็น จิตไม่หิว
ไม่โหย ดึงให้มันไปคิดทางปัญญาได้ แต่จะได้นานไม่นานก็อยู่
ที่กำาลังของสมาธิ ถ้าเราเข้าสมาธิอยู่ได้นาน เวลาออกมามันก็
จะนิง่ได้นาน มนัก็จะสงบ มนักจ็ะไม่หวิได้นาน มนัยงัพจิารณา
ธรรมได้นาน พอพิจารณาไปสักพักแล้ว เดี๋ยวมันเริ่มโลเลแล้ว  
เดีย๋วเริม่ไปคดิเร่ืองอืน่แล้ว แสดงว่าสมาธหิมดกำาลงัแล้ว กต้็อง
กลับเข้าไปใหม่ กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ 
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 เราต้องพจิารณาปัญญา จนกระทัง่มนัเห็นร่างกายตาม
ที่เราต้องการตลอดเวลา เช่น เห็นโครงกระดูกตลอดเวลา 
เห็นกะโหลกศีรษะตลอดเวลา เวลาเห็นหน้าใครก็เห็นว่าเป็น
เพียงกะโหลกศีรษะ หุ้มห่อด้วยหัวโขน หัวโขนก็คือหนังที่หุ้ม
ห่อกะโหลกศีรษะนี่เอง ต้องให้มันพิจารณาอย่างนี้ไปจนกว่า
มนัจะเหน็เป็นอัตโนมติัขึน้มา เห็นแบบพอเหน็หน้าตาใครป๊ับ  
ก็เห็นเป็นเพียงหัวโขนครอบกะโหลกศีรษะเท่านั้น ถ้าเห็น
อย่างนี้แล้ว ทีนี้ความอยากมันไม่เกิดแล้ว พอมันหยุดความ
อยากได้ ปัญญาก็ไม่ต้องพิจารณาอีกต่อไป เห็นทีไรก็เห็นเป็น
หัวโขนครอบ เห็นร่างกายก็เห็นโครงกระดูกครอบด้วยหนัง 
หนังกับเน้ือ ภายในโครงกระดูกก็มีอวัยวะต่างๆ มีตับมีไต 
มีปอดมีหัวใจมีลำาไส้ มีสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆ ขับถ่ายออกมา
ตามทวารต่างๆ ทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางรูขนต่างๆ 
เหงื่อไคล ส่งกลิ่นเหม็น นี่คือปัญญา จะคิดทางปัญญาได ้
ต้องมีอปัปนาสมาธ ิอปัปนาสมาธนิีก้ต้็องแน่นต้องนาน ฉะน้ัน 
เบือ้งต้นนีต้่องฝึกสมาธใิห้มาก ให้มนัสงบได้ทัง้วันทัง้คืน พออก
จากสมาธมิา กย็งัไม่ต้องไปทางปัญญา รกัษาสติต่อไป เจรญิสติ 
ต่อไปเพ่ือรักษาความสงบ ถึงแม้ไม่ได้เข้าสมาธิ ก็ไม่ให้มัน 
คิดปรุงแต่งเวลาออกมา ให้มันสักแต่ว่ารู้ไป รู้ว่ากำาลังทำาอะไร 
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รู้ว่ากำาลังเดิน รู้ว่ากำาลังทำาอะไร อย่าปล่อยมันคิด ให้มันรู้ไป
เฉยๆ หยุดความคิดไปเรื่อยๆ ก่อน 

 แล้วพอกลบัไปนัง่ได้ ก็กลับไปนัง่ต่อ เดนิสกัพกัแล้วอาจ
จะเมือ่ย อาจจะอยากจะหยดุ ออกมาเดินจงกรมสกัชัว่โมงสอง
ชั่วโมง แล้วกลับไปนั่งใหม่ นั่งอีกชั่วโมงสองชั่วโมง แล้วค่อย 
ออกมาใหม่ เบื้องต้นนี้ภาคสมาธิต้องทำาอย่างนี้ไปก่อน  
ยังไม่ต้องไปกังวลกับภาคของปัญญา เอาสมาธิให้มันเข้มข้น 
ให้มันเต็ม ๑๐๐ ก่อน พอมีสมาธิเต็ม ๑๐๐ แล้ว ทีนี้ออกจาก
สมาธิมาก็ดึงใจให้คิดไปทางปัญญาได้เลย คิดไปจนกระท่ัง
สมาธิมันอ่อนแรงลง หมดกำาลังลง ความคิดเริ่มไปคิดเรื่องอื่น 
ก็หยุดคิด กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ นี่คือขั้นปัญญา ไม่ว่าจะ
เป็นขั้นปัญญาหรือขั้นสมาธิ ก็จะต้องกลับเข้าไปในสมาธิ 
เสมอ ออกทางปัญญากต้็องกลบัเข้าสมาธ ิเพราะว่ามันหมดแรง  
สมาธิมันหมดแรง ต้องกลับเข้าไปชาร์จแบตใหม่ สมาธินี่
เหมอืนแบตเตอรีข่องมอืถอื เวลาเราใช้มอืถอืไปสกัพกั เดีย๋วมนั 
ก็หมด เราก็ต้องเอาเข้าไปชาร์จก่อน ถ้าไม่ชาร์จมันก็ใช้ไม่ได้ 
ปัญญาก็แบบเดยีวกนั ปัญญาจะคดิไปทางปัญญาได้ กต้็องให้
มสีมาธ ิเป็นตวัแบค็ (back) ตวัสนบัสนนุ ตวัคอยผลกัดันให้จติ
คิดไปทางปัญญา ถ้าไม่มีสมาธินี้ กิเลสมันจะออกมาดึงความ
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คิดไปหมด และนี่คือสมาธิที่เป็น สัมมาสมาธิ สมาธิที่เป็น 
เจโตวิมุตติที่เม่ือวานนี้พูดถึง คือเป็นสมาธิท่ีจะทำาให้เกิด
วิมุตติ คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ต้องเป็นอัปปนา-
สมาธ ิและต้องเป็นอัปปนาสมาธิทีแ่น่นเหมอืนกบัหิน แล้วก็
ต่อเนือ่งทัง้วนัทัง้คนื อนันีแ้หละถงึจะเรยีกว่าเป็นเจโตวมิตุติ

 ส่วนสมาธิชนิดที่ ๓ อันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิ คือจิต 
ที่รวมลงแล้วแต่ไม่อยู่เฉยๆ ไม่นิ่งไม่เป็นอุเบกขา พอเข้าไป
สงบปั๊บแล้วก็ออกไปโลกทิพย์ต่อ ไม่กลับออกมาทางตา 
หูจมูกลิ้นกาย แต่ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายของโลกทิพย์  
ไปมตีาทิพย์หทิูพย์ ไปติดต่อกบัเทวดาได้ ไปอ่านความคดิของ
คนอื่นได้ เพราะความคิดของพวกเราก็เป็นของที่อยู่ในโลก
ทิพย์นี้เอง กระแสจิตเรา ความคิดของเรานี่ สังขาร ความคิด 
ปรุงแต่งน่ี มันอยู่ในจิตอยู่ในโลกทิพย์ ถ้าใครเข้าโลกทิพย์  
บางคนก็สามารถท่ีจะแอบฟังได้ว่าเรากำาลังคิดอะไรอยู ่  
จริงๆ แล้ว หลวงปู่มั่นท่านมีความสามารถอันนี้  ตามประวัติ 
ท่านเคยไปนั่งสมาธิ ไปภาวนาอยู่ที่แถวถำ้าสาริกาโน่น ก็พอดี 
มีหลวงพ่ออีกองค์ก็ไปภาวนาที่นั่น ท่านอยู่บนเขา หลวงพ่อ 
อยูต่นีเขา ตอนกลางคนืเวลาภาวนา จติท่านกส่็งลงมาดจูติของ
หลวงพ่อองค์นี้ เป็นห่วงเป็นใยมัง ก็ไปเห็นว่ากำาลังคิดห่วงใย
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ครอบครัว ห่วงใยลูกเมียอยู่ ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนเรา  
บางทคีวบคมุความคดิไม่ได้ มนักจ็ะคิดไปเรือ่ยเป่ือย คดิถงึแฟน  
คิดถึงลูก คิดถึงอะไรต่างๆ คิดถึงสมบัติ แต่เป็นนักบวชนี้ 
ไม่ควรคดิ การมาบวชเพ่ือหยดุความคดิเหล่านี ้หรือคดิให้เห็น
ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไตรลักษณ์ไป จะได้ตัดความห่วงความกังวล  
ความยดึมัน่ถอืม่ันในสิง่เหล่านี ้แต่ท่านยงัไม่ถงึขัน้นัน้ ท่านนัง่ 
สมาธิจิตก็ไม่ยอมสงบ จิตก็มัวแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอดี 
หลวงปู่มั่นท่านส่งกระแสจิตลงมาดู ท่านก็เลยรู้ว่าจิตกำาลัง 
ฟุง้อยู ่ตอนเช้าเจอกันท่านกพู็ดในเชิงลักษณะเตอืนว่า ไปห่วง
เขาทำาไม ไปยุ่งกับเขาทำาไม เรามาบวชแล้ว เขาจะเป็นอะไร 
มันก็เรื่องของเขา พอท่านพูดอย่างนี้ หลวงพ่อองค์นั้นก็ตกใจ
กลวั อยูใ่กล้ไม่ได้แล้ว ย้ายท่ีดีกว่า หนไีปเลย เพราะว่าอบัอาย
ที่มีคนอื่นมาเห็นความคิดของตน นี่เรียกว่า อุปจารสมาธิ 

 หลวงปู่มั่น พอจิตท่านรวมแล้ว บางทีท่านก็ปล่อยให้
ออกมารับรู้ บางทีท่านก็มาคุยกับเทวดา บางทีก็มีเทวดา
มาเยี่ยมเยียน มาขอฟังเทศน์ฟังธรรม ท่านก็เมตตา สมาธิ 
แบบนี้มันอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น แต่กับเจ้าของไม่เป็น
ประโยชน์ เพราะมันไม่มีกำาลังที่จะมาสนับสนุนทางปัญญา  
มันไม่มีอุเบกขา เวลาออกจากสมาธิมาเหมือนกับไม่ได้นั่ง
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สมาธิ ไม่มีความอ่ิม ความเย็น ความสบาย เหมือนกับคนที ่
นอนหลับแล้วฝัน อุปจารสมาธินี่เหมือนกับเวลานอนหลับ 
แล้วฝัน พอตื่นข้ึนมานี่ บางทีไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง เหมือนกับ 
ไม่ได้พักผ่อน ถ้าเป็นอัปปนาสมาธินี่เหมือนนอนหลับแล้ว 
ไม่ฝัน นอนหลับไม่ฝันนี่ คิดว่านอนแป๊บเดียวที่ไหนได้ หมด
ไปตั้ง ๖ ถึง ๘ ชั่วโมง ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกอิ่มใจ สบายใจ  
มกีำาลงัทีจ่ะไปทำางานทำาการต่อ เพราะฉะนัน้ ให้รูไ้ว้ว่าสมาธิ
ที่เป็นเจโตวิมุตติหรือเป็นสัมมาสมาธินี้ ต้องเป็นอัปปนา- 
สมาธิ ต้องรวมสงบนิง่ สักแต่ว่ารู ้แล้วก็ไม่คดิปรงุแต่ง แล้ว
ก็เป็นอุเบกขาเย็นสบาย มีความสุขอย่างย่ิง อันนี้แหละท่ี
ต้องฝึกให้ได้มากๆ ให้ได้ทั้งคืนทั้งวันก่อน ก่อนท่ีจะออก
ไปทางปัญญาต่อไป ต้องพยายามฝึกอัปปนาสมาธิอยู่เรื่อยๆ  
พอชำานาญเข้าออกสมาธิ และจิตสงบทั้งวันทั้งคืน ควบคุม
กิเลสตัณหาได้ทั้งวันทั้งคืนแล้ว ทีนี้ ก็เริ่มมาสอนให้คิดทาง
ปัญญาได้ เพื่อจะได้ทำาลายกิเลสตัณหาอย่างถาวร ตอนนี้
เพียงแต่คอยกดมันไว้ด้วยสติ ไม่ให้มันไปคิดทางกิเลสตัณหา 
แต่ถ้าเผลอสตเิมือ่ไหร่ มนักจ็ะพุง่ปราดคดิไปทางกเิลสตัณหา
ทันที ฉะนั้น ถ้าต้องการฆ่ากิเลสตัณหานี้ ต้องฆ่าด้วยปัญญา 
ต้องสอนใจให้คิดไปในทางปัญญา คิดไปในทางไตรลักษณ์ 
อย่าไปคิดในทางตรงกันข้ามกับไตรลักษณ์ ถ้าให้กิเลสคิด 
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มันจะคิดเป็น นิจจัง สุขัง อัตตา ทันที เห็นรูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะ มันจะบอก นิจจัง ถาวร ได้มาแล้วจะอยู่กับเราไป
เรื่อยๆ เป็นของเรา เป็นสมบัติของเรา ให้ความสุขกับเรา 

 ใช่ไหม คนเราถงึอยากได้กนั ใช่ไหม เพราะคดิว่าได้อะไร
แล้วมคีวามสขุ ได้ไปเทีย่วนีม่คีวามสุขไหม ให้เลอืกระหว่างไป
ทำางานกับไปเท่ียวนี้ ลองถามพนักงานบริษัทดูว่า อาทิตย์นี้ 
จะให้เลือกว่า จะไปเที่ยวดีหรือจะมาทำางานดี ได้เงินเดือน 
เท่ากันด้วย แล้วคิดว่าเขาจะเลือกทางไหนกัน เขาก็เอาเที่ยว
กันทั้งนั้นแหละ ทำางานมันไม่สุขเหมือนกับเที่ยว แต่ถ้าเที่ยว
บ่อยๆ เด๋ียวไม่มีงาน ไม่มีรายได้ มันก็เที่ยวไม่ได้อีก นี่ต้อง
พิจารณาว่า ความอยากในสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้มันจะ 
นำาไปสูค่วามทกุข์ เพราะความสขุทีไ่ด้จากส่ิงต่างๆ ในโลกนี้
มนัชัว่คราว มนัเป็น อนจิจงั ทกุขัง อนตัตา ลาภยศสรรเสรญิ 
ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ว่าจะได้มามากหรือน้อย 
เท่าไหร่ เดี๋ยวมันก็จบ เห็นไหม พอเฮลิคอปเตอร์ตกปั๊บนี่  
เงนิแสนล้านกไ็ปหมดแล้ว ไปเป็นของใครแล้วไม่รูว้นันี ้พวกที่ 
อยู่ก็ยิ้มเลย แต่ก็ต้องทำาหน้าตาเศร้าไว้ก่อน ตอนนี้เป็นเวลา 
ทำาหน้าตาเศร้า เด๋ียวพอเสร็จพิธีศพแล้ว แล้วทีนี้ก็มากัดกัน
แล้วซิ มาแย่งกระดูกแล้ว มาแย่งกองสมบัติกันแล้ว ก็ไม่มี
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ปัญญาอีกแหละ ถ้ามีปัญญากต้็องดูตัวอย่างของคนทีเ่พิง่ตาย 
ไปแล้ว ได้มาแล้วเดีย๋วกต้็องตายไปอยูด่ ีเอามาทำาไม ไม่คดิกนั  
ไม่คิดทางปัญญากัน เห็นกองสมบัติแล้ว นำ้าลายไหล เห็นเป็น 
นิจจัง สุขัง อัตตา ขึ้นมา ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็น อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา 

 ไม่ได้คิดว่า พอได้มาแล้วกลายเป็นภาระข้ึนมาทันที 
ความห่วงความหวง ความกังวลต่างๆ จะปรากฏขึ้นมาในใจ 
จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนดี จะเอาไปลงทุนอย่างไรดี จะป้องกัน
อย่างไรดี จะพูดกับคนอย่างไรดี เวลาเขามาขอเงินทอง พูด
ไม่ดเีขาก็โกรธเราอกีเกลยีดเราอกี มแีต่ความทุกข์ท้ังนัน้ เวลา
ไม่มีเงินทองเป็นขอทานนี้ไม่เห็นมีใครมายุ่งกับเราเลย ใช่ไหม 
ไม่มใีครมาขอเงินขอทองอะไรจากเราเลย มแีต่จะให้ซะอกีเสยี
ด้วยซำา้ไป เหน็เรายากจนกส็งสารแล้ว มอีะไรพอแบ่งให้ได้ จน
ดกีว่ารวยนี ่จนแล้วสบายใจ รวยแล้วไม่ค่อยสบายใจ รวยแล้ว
ต้องหวงสมบตั ิต้องห่วงสมบตั ิแล้วเด๋ียวเวลาต้องสูญเสยี ต้อง
พลัดพรากจากสมบัติ อันนั้นก็ทุกข์มาก นี่คือให้คิดอย่างนี้ ให้
คิดว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ถ้าสิ่งไหนดูว่ามันสวยงาม ต้องดูมุมกลับว่า เดี๋ยวมันเก่า มันก็
ไม่สวยแล้ว รถรุ่นใหม่ออกมานี่ดูสวยทั้งนั้นเลย ใช่ไหม พอใช้
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ไปไม่กี่ปี พอมีรุ่นใหม่ออกมา ไอ้รุ่นที่ว่าสวยนี้ ไม่สวยเสียแล้ว  
โทรศัพท์มือถือก็เหมือนกัน เวลาออกมาใหม่ๆ มันสวย  
มนัน่าด ูเดีย๋วสกัพักหนึง่ พอชินตาแล้ว ดูแล้วกเ็ฉยๆ เดีย๋วพอ
มรีุน่ใหม่ออกมา มนัสวย สวยกว่ารุ่นเก่า นีแ่หละมนัหลอกเรา 
ต้องพิจารณาอยูเ่รือ่ยๆ นะ ทกุอย่างไม่เทีย่ง มันใหม่เดีย๋วเดยีว 
ไม่กี่เดือนก็ตกรุ่นแล้วนี่ เห็นไหม พอออกมารุ่นนี้ปั๊บ เดี๋ยวอีก
ไม่กี่เดือนก็พูดถึงรุ่นต่อไปแล้ว รุ่น ๑๐ แล้ว รุ่น ๙ เพิ่งผ่านไป  
ตอนน้ีรุ่น ๑๐ เด๋ียวก็มีรุ่น ๑๑ ออกมาแล้ว มันก็มาตั้งแต่ 
รุ่น ๑ เห็นไหม เวลารุ่น ๑ มา ก็ตื่นเต้นกันใหญ่ สักพักหนึ่ง 
เดี๋ยวพอรุ่น ๒ ออกมา ไอ้รุ่น ๑ ก็หมดความหมายไป นี่คือ
อนิจจัง ของสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ มันน่าดูน่าชมน่าตื่นเต้นตื่นใจ
แค่ชัว่ยคุช่วงแรกๆ เท่านัน้เอง พอต่อไปไม่นานมันก็กลายเป็น
ของเก่าไป เห็นไหม คนบางคนจงึต้องมแีฟนหลายคน ได้แฟน
คนแรกก็ตื่นเต้นต่ืนตาต่ืนใจ พออยู่ไปกันสักพักชักเบื่อแล้วซิ 
สักชินแล้ว เดี๋ยวก็ไปเห็นคนใหม่ตื่นเต้น ต่ืนตาต่ืนใจอีกแล้ว 
นี่แหละมันเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

 ให้มองอย่างนีอ้ยูเ่รือ่ยๆ เราจะได้ไม่ไปหลงไปรกัไปชอบ 
ไปอยาก ไปเกิดกิเลสกับมนั การไม่มกิีเลสนีมั้นสบายนะ อยูเ่ฉยๆ  
อยู่เป็นสุข พอมีกิเลสแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้ว ใจสั่นมือไม้สั่น 
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ไปหมด ต้องไปเอาสิง่ท่ีอยากได้มนัถงึจะหายสัน่ หายสัน่กห็าย
เดีย๋วเดยีว เดีย๋วก็กลบัมาสัน่ใหม่อกี เด๋ียวกอ็ยากได้ข้ึนมาใหม่ 
อีกแล้ว ไม่ว่าจะได้อะไรมาเท่าไหร่ มันก็ไม่สามารถหยุด 
ความอยากได้ มันจะมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ ได้มา
กีแ่สนล้านมนักย็งัไม่พออยูน่ัน่ เดีย๋วกอ็ยากได้นูน่ได้นี ่แล้วพอ
ไม่ได้ เวลาเสียไป ก็เสียใจ นี่คือคิดทางปัญญา จึงจะสามารถ
กำาจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ ถ้าเห็นว่าทุกอย่างใน
โลกนี้เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็จะไม่อยากได้อะไร ให้เป็น
เศรษฐีก็ไม่เป็น ให้เป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่เป็น ให้โล่ให้รางวัลให้
ตุก๊ตาทองคำาหรืออะไร ก็ไม่อยากได้ท้ังนัน้ มนักเ็ป็นเพยีงวตัถุ
ชิ้นหนึ่งเท่านั้นเอง ให้ตุ๊กตามาตัวหนึ่ง แล้วคนก็แสดงความ 
ยินดีว่า เก่งอย่างนั้น เก่งอย่างนี้ เดี๋ยวสองวันเขาก็ลืมกัน 
หมดแล้ว ผ่านไปแล้ว พอปีหน้าเขาแจกตุก๊ตา พอไม่ได้กเ็สยีใจ 
เคยได้แล้วพอไม่ได้ก็เสียใจ เคยเป็นแชมป์พอไม่ได้แชมป์ก็
เสียใจ น่ีคือความทุกข์ชนิดต่างๆ ท่ีตามมากับสิ่งที่เราได้มา  
ได้อะไรมาแล้ว เดี๋ยวมันก็จะต้องเสียใจ เพราะมันจะต้องมี 
การเสื่อม มีการหมดไป หรือจะไม่ได้อยู่เรื่อยๆ ปีนี้ได้ปีหน้า
อาจจะไม่ได้ ให้มองอย่างนี้แล้วต่อไปจะไม่มีความอยากได้
อะไร 
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 อยูก่บัความสงบดีกว่า ความสงบนีแ่หละเป็นความสุข
ที่ซ่ือสัตย์กับเรา ที่จะให้ความสุขกับเราได้ทุกครั้งทุกเวลา 
ทีเ่ราต้องการ โดยเฉพาะช่วงทีไ่ม่มคีวามอยากแล้ว ความสขุ 
นีจ้ะไม่หายไปเลย ตวัทีม่าทำาให้ความสขุท่ีเกดิจากความสงบ 
หายไปก็คือตัวความอยากนี่เอง แล้วพอเราทำาลายกำาจัด 
ความอยากต่างๆ ให้หมดไปแล้ว ทีนีม้นัก็จะไม่มอีะไรมาทำาให้
ความสงบหายไป ความสงบมันก็จะสงบไปตลอด เหมือนกับ
สระว่ายนำ้านี่ ถ้าเราไม่ให้คนเขาไปว่ายนำ้า นำ้ามันก็นิ่ง ใช่ไหม 
นิ่งไปตลอด แต่พอปล่อยให้คนเขาไปเล่นนำ้าดู ไปว่ายนำ้าไป 
กระโดดนำ้า นำ้ามันก็กระเพื่อมตลอดเวลา ใจเราก็เป็นเหมือน
นำ้านี้ ที่มันไม่นิ่งก็เพราะความอยากนี่เอง ความอยากกิเลส
ตัณหาความโลภความโกรธความหลงนี่ เป็นตัวที่ทำาให้ใจเรา
กระเพื่อม ทำาให้ใจเราวุ่นวายตลอดเวลา ถ้าเราสามารถกำาจัด
กิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้แล้ว จะไม่มีอะไรมาทำาให้ใจ
กระเพื่อม ใจจะอยู่เฉยๆ สักแต่ว่ารู้ อยู่กับความสงบที่เป็นรส 
แห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวง ที่เป็น นัตถิ สันติ ปรัง สุขัง สุขอื่น
ที่เหนือกว่าความสงบไม่มี นี่แหละท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้พวกเราให้มาฝึกกันมาทำากัน มาทำาใจให้สงบ ความสงบ
ของใจก็แบ่งเป็น ๒ ระดับ ระดับแรกระดับชั่วคราวเรียกว่า 
สมาธิ ระดับท่ี ๒ เป็นระดับทีถ่าวรเรยีกว่า ปัญญา สงบด้วย
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ปัญญา ด้วยการกำาจดัตวัทีม่าทำาให้ใจไม่สงบ ตัวท่ีมาทำาให้
ใจไม่สงบก็คือกิเลสตัณหา 

 แต่จะใช้ปัญญาให้ได้ผลก็ต้องมสีมาธิเป็นผูส้นบัสนนุก่อน  
ถ้าไม่มสีมาธ ิอย่างตอนนีพ้วกเราไม่ได้นัง่สมาธ ิตอนนีรู้แ้ล้วว่า 
ตัวที่มาทำาให้ใจเราวุ่นวายคือกิเลสตัณหา ลองไปกำาจัดมันดูซิ 
ดูซิว่ามันจะยอมไหม สู้มันได้หรือเปล่า มันไม่ยอมหรอก เราสู้
มันไม่ไหว เคยชอบอะไรเคยกินอะไรเคยดื่มอะไร ลองอย่าไป
กินมนัดซู ิดวู่าจะรูส้กึยงัไง เคยทำาอะไรแล้ว ลองอย่าไปทำาดูซิ  
มันจะมือไม้สั่นขึ้นมา ใจสั่นขึ้นมาทันที จะหงุดหงิดรำาคาญใจ
จนสู้มันไม่ไหว ในท่ีสุดก็ต้องกลับไปทำาตามเดิม เคยสูบบุหร่ี
ก็กลับไปสูบบุหรี่ต่อ เคยดื่มสุราก็กลับไปดื่มสุราต่อ เคยด่ืม 
กาแฟกก็ลบัไปด่ืมกาแฟต่อ เคยเท่ียวก็กลับไปเทีย่วต่อ เคยทำา
อะไรตามความอยาก มันก็จะกลับไปทำาเหมือนเดิม ถึงแม้ว่า
ตอนนี้เรามีปัญญาแล้ว เรารู้แล้วว่าการกระทำาเหล่านี้มันเป็น 
ไตรลกัษณ์ ทำาแล้วเด๋ียวกต้็องเจอความทกุข์ แต่เรากห็ยดุไม่ได้  
เพราะปัญญาของเราไม่มีผู้สนับสนุน ปัญญาไม่มีกำาลัง คือใจ 
ไม่มีกำาลังที่จะเอาปัญญามาใช้ หยุดตัณหาหยุดกิเลส หยุด
ความโลภหยดุความโกรธหยดุความหลงได้ จึงต้องมสีมาธก่ิอน  
ดังนั้น มองข้ามสมาธิไปไม่ได้ เป็นการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้น 
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จากความทุกข์ เพื่อกำาจัดความโลภความโกรธความหลง  
ความอยากต่างๆ ต้องมอีปัปนาสมาธเิป็นผูส้นบัสนนุ อย่าเอา 
อุปจารมาสนับสนุน อย่าเอาอิทธิฤทธิ์ต่างๆ มาสนับสนุน  
กิเลสไม่กลัวอิทธิฤทธิ์ กิเลสมันไม่กลัวตาทิพย์หูทิพย์ กิเลส
มันกลัวอุเบกขา เอาอุเบกขามาทำาลายมัน อุเบกขานี่ได้จาก
อัปปนาสมาธิ อิทธิฤทธิ์ได้จากอุปจารสมาธิ แต่อิทธิฤทธ์ิน้ี 
มาฆ่ากิเลสไม่ได้ ทำาลายกิเลสไม่ได้ ต้องอาศัยอุเบกขาควบคู่
กับปัญญา ถ้าเอาปัญญามาควบคู่กับอิทธิฤทธิ์ ก็จะกลายเป็น
กิเลสไปโดยไม่รู้ตัว 

 อย่างพระเทวทตัก็คดิว่าตวัเองมอีทิธฤิทธิ ์มคีวามเก่งกาจ  
เลยเกิดปัญญา อยากจะได้เป็นหัวหน้าสงฆ์ คิดว่าตนเอง
สามารถปกครองสงฆ์ได้ เกิดความอยากขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัว  
แต่คิดว่าเป็นปัญญา คิดว่าเราเก่งเราฉลาด เราน่าจะเป็น 
ผูป้กครองสงฆ์ต่อไป กเ็ลยไปขอจากพระพุทธเจ้า ขอให้แต่งตัง้ 
ให้ตนเป็นผู้ทำาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงเห็น
กเิลสของเทวทตั ก็อดท่ีจะหวัเราะไม่ได้ บอกหน้าตาอย่างเธอ 
หรือจะมาเป็นหัวหน้าสงฆ์ ขนาดสารีบุตรกับโมคคัลลานะ
เป็นพระอรหันต์ เป็นอัครสาวกเรายังไม่ตั้งเลย เธอนี่ยังไม่ได้ 
เป็นอะไรเลย เพียงแต่มีอิทธิฤทธิ์เท่านั้นเองก็คิดว่าเก่งแล้ว  
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พดูเท่านีก้โ็กรธ กเิลสโกรธขึน้มา โกรธถงึอยากจะฆ่าพระพทุธเจ้า  
พยายามฆ่าถงึ ๓ คร้ัง แต่ไม่สำาเร็จ เพราะบารมขีองพระพทุธเจ้า 
นี้ไม่มีใครที่จะไปฆ่าพระพุทธเจ้าได้ ส่งคนไปฆ่าพระพุทธเจ้า 
ท่านก็เทศน์สอนว่าการฆ่าไม่ดี จนเขาเปลี่ยนใจ ส่งช้างไปฆ่า  
ท่านกแ็ผ่เมตตาให้กบัช้าง ช้างกไ็ม่เหยยีบ ช้างกส็งบก้มลงกราบ  
ปล่อยกล้ิงหินลงมาจากภูเขา เพื่อให้มาทับพระพุทธเจ้า  
ก็ไม่โดน มีแต่สะเก็ดหินไปทำาให้ข้อเท้าห้อเลือดเท่านั้นเอง 
พระบาทห้อเลือดเท่านั้น แต่เป็นการกระทำาที่ถือว่าเป็น 
กรรมหนักอย่างยิ่ง เลยต้องถูกแผ่นดินสูบไป แล้วก็ต้องไป 
ตกนรกในอบาย แต่ดอีย่างหนึง่ ตอนก่อนท่ีจะตายนีส่ำานกึผดิ 
ขอถวายกรามเป็นพุทธบูชา ขอขมาลาโทษต่อพระพุทธเจ้า 
ความสำานึกผิดของตนนี้ จะทำาให้ตนหลังจากที่พ้นจากนรก
แล้วน้ีจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ และจะบำาเพ็ญเป็น 
พระปัจเจกพุทธเจ้าต่อไป 

 อนันีค้อืเร่ืองของอุปจารสมาธ ิอย่าไปสนใจ บางคนชอบ  
นั่งสมาธิแล้วอยากจะเหาะได้ อยากจะเห็นนรกเห็นสวรรค์ 
อยากจะระลึกชาติได้ อยากจะติดต่อกับผีสางเทวดาได้  
อยากจะติดต่อกับคนที่ตายแล้ว เขาไปอยู่ที่ไหน เป็นอย่างไร 
เรื่องราวเหล่านี้มันเป็นจริง ทำาได้ แต่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อ
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การหลุดพ้นจากความทุกข์ มันจะทำาให้หลง แล้วก็จะติดอยู่
กับอุปจารสมาธิ นั่งสมาธิทีไรก็จะเข้าไปหาตาทิพย์หูทิพย์  
ไปหาอะไรมาเสพมาสมัผสัให้สนกุให้เพลดิเพลนิไปเท่านัน้เอง 
แต่เวลาออกจากสมาธิมา พอกิเลสโผล่ข้ึนมาก็หยุดมันไม่ได้ 
พอความโลภความอยากโผล่ขึ้นมา ก็หยุดมันไม่ได้ แล้วอาจ
จะต้องทำาให้ไปทำาผิดทำาบาปเพ่ือจะได้สิ่งที่อยากได้ ดังนั้น 
ถ้าใครนั่งสมาธิแล้ว เกิดไปมีอิทธิฤทธิ์อะไรก็ดึงจิตกลับเข้ามา 
ทีอ่ปัปนาสมาธ ิให้กลบัเข้ามานิง่ๆ เฉยๆ ให้สกัแต่ว่ารู ้อย่าปล่อย 
ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ อย่าไปติดต่อกับเทวดา อย่าไป
ติดต่อกับผีสางอะไร ดึงจิตให้กลับเข้ามาหาอุเบกขา ให้นิ่ง 
สกัแต่ว่ารู้ ไม่รักไม่ชังไม่กลวัไม่หลง เอาตัวนีด้กีว่า เพราะเวลา
ออกจากสมาธิมา ตัวนี้แหละจะเป็นผู้สนับสนุนปัญญา เวลา
ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยาก อยากแล้วทุกข์นะ ส่ิงต่างๆ  
ในโลกนี้มันเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้อง
จากกันไป เวลาจากกันก็เหงาว้าเหว่เศร้าสร้อย ต้องหาใหม่  
สบูบหุร่ีมวนน้ี พอหมดมวนป๊ับ เด๋ียวก็หวิ อยากจะสบูมวนใหม่  
ถ้าไม่มีมวนใหม่มาให้สูบก็หงุดหงิดลงแดงต่อไป ดื่มเหล้า 
ดื่มอะไร ดื่มกาแฟ เท่ียวช็อปปิ้ง เหมือนกันท้ังนั้น พอไป
ทำาแล้วมันจะติดเหมือนยาเสพติด พอเวลาอยากจะทำาแล้ว 
ไม่ได้ทำานี้ มันหงุดหงิด มันรำาคาญใจ มันเบื่อหน่าย ต้องไปทำา  
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ถ้าไม่ทำาแล้วมันทนไม่ไหว ทำาเท่าไหร่มันก็เหมือนเดิม  
ทำาเท่าไหร่แล้วมันก็ดีใจเดี๋ยวเดียว สุขเด๋ียวเดียว แล้วเด๋ียว 
ก็อยากใหม่ขึ้นมาอีก ก็ต้องไปทำาใหม่อีก ทำาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ 
ทำาเท่าไหร่ก็ไม่หมด ตายไปก็กลับมาเกิดใหม่ เพื่อที่จะได้มา
ทำาใหม่ ทีม่าของการเวยีนว่ายตายเกิดกคื็อการทำาตามความ
อยากต่างๆ น่ีเอง ถ้าเรายังทำาตามความอยากต่างๆ อยู่ 
เด๋ียวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ เพราะความอยากมันไม่หมด 
ความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ความอยากมันอยู ่
ทีใ่จ ใจมนัไม่ได้ตายไปกบัร่างกาย พอร่างกายนีต้ายไป ใจออก
จากร่างไป ความอยากมันก็พาไปหาร่างกายอันใหม่ พาไป 
เกิดใหม่ แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ มาเป็นเด็กก่อน แล้วก็มา
เรียนรู้อะไรต่างๆ มาหัดทำาโน่นทำานี่ พอโตก็หาเงินหาทอง  
หาอะไรมาทำาตามความอยากต่อ แล้วพอแก่ก็ต้องมาทุกข์ 
เพราะว่าพอแก่ทำาไม่ได้แล้ว พอเจ็บก็ทุกข์ พอตายก็ทุกข์  
แล้วเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่อีก 

 ถ้าตราบใดยังทำาตามความอยากอยู่ การมาเกิดนี้ 
จะไม่มีวันหมด นี่คือภัยอันตรายของการทำาตามความอยาก 
การจะหยุดความอยากได้ จึงต้องฝึกสมาธิก่อน ให้จิตมี 
อัปปนาสมาธิ มีอุเบกขา แล้วก็ต้องมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างที่
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ใจอยากได้นั้นเป็นทุกข์ เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยง 
เป็นของชั่วคราว เป็นของปลอม เป็นความสุขปลอม ไม่ใช่
สมบัติของเรา ไม่ช้าก็เร็ว มีมากมีน้อย เดี๋ยวก็ต้องทิ้งไปหมด 
ไม่จากกนัตอนเป็น กจ็ากกนัตอนตาย เวลาจากกนักเ็ศร้าโศก 
เสยีใจ ร้องห่มร้องไห้ พยายามคดิทางปัญญาอยูเ่รือ่ยๆ หลงัจาก 
ที่ฝึกสมาธิได้แล้ว ถ้าได้สมาธิ ได้อัปปนาได้ทั้งวันทั้งคืน  
กอ็อกมาคดิทางปัญญาต่อไป คดิว่าเป็นไตรลกัษณ์ ถ้าไปชอบ
ไปรักใคร ก็ต้องคิดว่าเป็นหัวโขน หัวโขนครอบกะโหลกศีรษะ 
ชุดประดานำ้าหุ้มห่อโครงกระดูก แกะมันออก ถอดหัวโขน
ออก ถอดชุดประดานำ้าออก แล้วจะเห็นร่างกายของจริงว่า
เป็นอย่างไร ของจริงของร่างกายก็คือโครงกระดูก ภายใน
โครงกระดูกก็มีอวัยวะ มีปอดมีตับมีไตมีหัวใจมีลำาไส้มีสมอง 
มีนำ้าชนิดต่างๆ นำ้าเลือด นำ้าเหลือง นำ้าดี นำ้าเสลด นำ้ามันข้น  
นำ้ามันเหลว นำ้าตา นำ้าลาย นำ้ามูก นำ้าปัสสาวะ นำ้าท้ังนั้น  
อยูใ่นร่างกายอนันีท้ั้งนัน้ ไม่มอีะไรท่ีมนัน่าดเูลย ไปหลงตรงที่ 
ไอ้ตัวหัวโขน กับไอ้ตัวหนังที่หุ้มห่อมันเท่านั้นเอง เห็นแล้วก็
หลงใหลคลั่งไคล้กัน ฆ่ากันฟันกันแย่งกัน ติดคุกติดตะรางกัน  
กเ็พราะไปเหน็แต่หวัโขน เหน็แต่หนงัเนือ้ทีหุ้่มห่ออวยัวะต่างๆ 
เท่านั้นเอง 
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 ถ้าฝึกทางปัญญา คิดทางปัญญาอยู่เรื่อยๆ ต่อไปมัน
จะเห็นหมด เห็นข้างใน เห็นชัดกว่าไปเอกซเรย์อีก เอกซเรย์ 
ยังเห็นเป็นเงา เห็นไหม เห็นกระดูกเป็นเงา เป็นภาพขาวดำา 
ทางปัญญานี้เห็นเป็น ๔ สีเลย เห็นเขียว เห็นแดง เห็นสดๆ 
ร้อนๆ เหน็ทางปัญญานี ้มนัจะเห็นเป็นเลอืด เลอืดกแ็ดงไปเลย  
นี่คือเรื่องของการฝึกจิต การฝึกสมาธิ การฝึกสมาธิเพ่ือ
สนับสนุนปัญญา อย่าฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธ์ิ อย่าให ้
เกิดอภิญญาต่างๆ อย่าไปให้เกิดตาทิพย์หูทิพย์ อย่าไประลึก
ชาติได้ อย่าไปเหาะเหินเดินอากาศได้ มันไม่สามารถเอาไป
ฆ่ากิเลสได้ ความสามารถเหล่านี้ เอาอัปปนาสมาธิเพื่อเอา
อุเบกขา อุเบกขานี้ ใจเป็นกลาง ใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง 
เวลาจิตสงบเป็นอุเบกขานี้ ใจจะเฉย เห็นอะไร ออกมาจาก
สมาธิก็จะเฉย ใครด่าก็เฉย ใครชมก็เฉย จิตไม่ได้ไปมีอารมณ์
กับส่ิงที่ได้สัมผัสรับรู้ อันนี้แหละท่ีจะนำาเอามาใช้ ให้ปัญญา
สอนใจให้ปล่อย กับสิ่งที่เคยรักเคยชังได้ เพราะเห็นแล้วว่า
เวลารักเวลาชังนี้ มันทำาให้ใจกระเพื่อม ทำาให้ใจไม่สบาย  
สู้อุเบกขาไม่ได้ เวลาไม่รักไม่ชังนี่สบาย พอรักอะไรข้ึนมานี้  
ใจร้อนขึ้นมา พอชังอะไรขึ้นมาใจร้อนขึ้นมา พอกลัวอะไร
ใจร้อนขึ้นมา พอหลงก็ร้อนขึ้นมา พอไม่รักไม่ชังไม่กลัว 
ไม่หลงนี้ เย็นสบาย ปล่อยวาง ดังนั้น เวลาเห็นอะไรก็จะไม่มี
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ความอยากได้ เพราะไม่มีความรักความชัง แต่ถ้ามีความรัก
ความชงันี ้ความอยากมนัจะตามมาทนัท ีถ้าเหน็อะไรรกัอะไรนี ้
อยากได้ทันที ถ้าชังอะไรอยากจะกำาจัดมันทันที มันจะทำาให้
จิตต้องวุ่นวาย ต้องไปทำาตามความอยาก พอไปทำาตามความ
อยาก เดี๋ยวก็เกิดเรื่องขึ้นมาอีก รักอะไรอยากจะได้ ไม่มี
เงินซื้อก็ต้องไปขโมยมา ขโมยมาเดี๋ยวก็ถูกจับเข้าไปติดคุก 
ติดตะรางอีก มีแต่ปัญหาตามมาทั้งนั้น ถ้าเราปล่อยให้ใจออก
จากอเุบกขา ถ้าปล่อยให้ใจไปตามความอยากแล้ว มนัจะต้อง
มเีรือ่งมรีาว แล้วกจ็ะพาให้ไปเวยีนว่ายตายเกิด ถ้าดึงใจให้อยู่
กับอเุบกขาได้ ให้สกัแต่ว่ารูไ้ด้ด้วยปัญญา ด้วยสมาธ ิเหน็อะไร
ก็เฉย ใครจะด่าก็เฉย ใครจะชมก็เฉย ใครจะให้เงินมากี่ล้าน 
กเ็ฉย ใครจะขโมยทรพัย์สมบัติข้าวของเงนิทองไปเท่าไหร่ก็เฉย  
เป็นของนอกกายนอกใจ ไม่ใช่ของเรา ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวัน
จากกัน คนที่มีปัญญาจะไม่ต่ืนเต้นกับการมาการไปของสิ่ง
ต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ เพราะรู้ว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้  
โลกของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีการเกิดก็ต้องมีการดับ  
มีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อม มีมาก็ต้องมีไป มีขึ้นก็ต้องมีลง 

 เมือ่เช้านีเ้จอญาตโิยมคนหนึง่สามเีพิง่เสยี ร้องห่มร้องไห้ 
ร้องไห้แล้วเขากลับมาหรือเปล่า ร้องยังไงเขาก็ไม่กลับมาอยู่ดี 
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ร้องไปทำาไม ร้องไปให้เหนือ่ยเปล่าๆ เพราะไม่มปัีญญา ไม่เคย
ฝึกจิต พอจิตไปกระทบกับสิ่งที่ไม่ชอบ ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา
ทันที แต่ถ้าได้ฝึกจิตแล้ว พอทราบข่าวก็เฉย จะทำายังไงล่ะ  
เขาตายแล้วก็ไปทำาศพเท่านั้น จะทำายังไง เก็บไว้เดี๋ยวมันก็
เหมน็เท่านัน้ จะให้ทำาอะไรล่ะ ร้องห่มร้องไห้แล้วมนัฟ้ืนขึน้มา 
หรือเปล่า นี่คือทางปัญญาจะเป็นอย่างนี้ ใจจะเฉย ถ้าพูด 
ทางโลกก็เหมือนคนใจหิน คนไม่มีนำ้าใจ ไม่ใช่หรอก มันเป็น
เหตุผลนะ มันไปวุ่นไปตีโพยตีพายไปร้องห่มร้องไห้ แล้วมัน 
ได้อะไร ได้แต่ความทุกข์ใจ เหมือนกับเอามีดมากรีดตัวเอง 
แล้วมันได้อะไรไหม เห็นคนอื่นตายแล้วเสียใจ ก็เลยแสดง
ความเสียใจของตนด้วยการเอามีดมากรีดตัวเอง ให้เลือด
ออกซิบๆ มันเกิดประโยชน์อะไร    มันไม่เกิดประโยชน์อะไร  
แต่อารมณ์เป็นอย่างนี ้คนท่ีไม่ได้ฝึกสมาธ ิไม่ฝึกปัญญา จะถกู 
อารมณ์ครอบงำา เวลารักก็รักสุดๆ เวลาชังก็ชังสุดๆ เวลากลัว 
ก็กลัวสุดๆ เวลาหลงก็หลงสุดๆ แล้วก็ต้องทุกข์สุดๆ ถ้ามี
สมาธิ มีปัญญาแล้วจะเฉยๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น นี่คือ
เรื่องของการปฏิบัติธรรม เพื่อรักษาใจของเราให้เป็นปกติ  
ไม่ทุกข์ไม่วุน่วายไปกบัสิง่ต่างๆ ท่ีเกดิขึน้หรือดับไป ด้วยสมาธิ
และปัญญา





ความสุข
สุดยอด

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



ร่างกายมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคน แต่

ไม่ฝึกตายกัน ไม่ซ้อมตายกัน พอเวลา

ตายก็เลยวุ่นวายกัน ไม่สงบกัน ถ้าฝึก

ตายอยู่เร่ือยๆ ต่อไปเวลาตายมันจะสงบ 

ตายแบบสงบ ตายแบบสบาย อยู่ก็สบาย 

ตอนน้ียังไม่ตายก็สบาย เพราะรู้ว่าพร้อม

ที่จะตายทุกเวลา
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 ความสุขสดุยอดอยู่ทีต่รงไหน อยูท่ีม่เีงนิทอง ๑๐๐ ล้าน 
๑,๐๐๐ ล้าน หรือว่าอยู่ที่ได้เป็นใหญ่เป็นโต ได้เป็นนายก ได้
เป็นประธานาธิบดี หรือว่าได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ รางวัล
เหรียญทองต่างๆ หรือว่าอยู่ที่ความสงบ พระพุทธเจ้าได้ทรง
ค้นพบว่า ไม่มคีวามสุขอันใดจะดีเท่ากบัความสขุทีเ่กดิจาก
ความสงบของใจ อันนีแ้หละคือสดุยอดของความสขุ สดุยอด
ของชีวิต ใครได้ความสุขจากความสงบแล้ว ได้สิ่งที่สุดยอด 
ของชีวิต สิ่งที่ดีสุดที่ไม่มีอะไรที่จะมาเทียบได้ นัตถิ สันติปรัง  
สุขัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี ดังนั้น เราอย่า 
หลงทางกัน อย่าไปหาเงินหาทอง อย่าไปหาตำาแหน่ง  
ความเป็นใหญ่เป็นโต ไม่ว่าจะในทางด้านไหน ทางด้าน
การเมือง ด้านปกครอง ด้านบันเทิง ด้านกีฬา ความยิ่งใหญ่
เหล่านี ้เป็นความสขุเด๋ียวเดียว สขุตอนทีไ่ด้มา พอได้รางวัลมา  
ได้ตำาแหน่งมา ได้เงินทองมา ก็ดีใจเดี๋ยวเดียว แต่ความทุกข์
ที่มีประจำาตัวนี้ไม่หายไป ความทุกข์กับคนนั้นคนนี้ กับสิ่งนั้น
สิ่งนี้ กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ กับร่างกายของตน ความทุกข์ต่างๆ 
เหล่านี ้ไม่ได้ถกูกำาจดัไปจากการทีไ่ด้เป็นใหญ่เป็นโต ได้รำา่รวย
เป็นมหาเศรษฐอัีนดบัหนึง่ของโลก ได้เป็นสดุยอดของนกักฬีา 
สุดยอดของดาราภาพยนตร์ สุดยอดอะไรก็ตามต่างๆ ที่มีอยู่
ในโลกนี้ มันเป็นความสุขเด๋ียวเดียว แล้วมันไม่สามารถมา
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กำาจัดความทุกข์ท่ีมีอยู่กับใจมาแต่ด้ังเดิม ทุกข์ท่ีเกิดจากการ
พลัดพรากจากกัน ทุกข์ที่เกิดจากการต้องประสบกับสิ่งต่างๆ  
ที่ไม่พึงปรารถนา ความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้ถูกกำาจัดไป ด้วยการ 
เป็นใหญ่เป็นโต ด้วยการเป็นมหาเศรษฐี ด้วยการเป็น 
ผู้ท่ีเก่งกาจ ในแขนงใดแขนงหนึ่ง ได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่  
ไม่สามารถท่ีจะมากำาจัดความทุกข์ต่างๆ ที่คอยมาทำาลาย
ความสุขที่ได้จากการเป็นใหญ่เป็นโต ที่ได้จากการเป็น 
มหาเศรษฐี ที่ได้จากการเป็นผู้เก่งกาจในทางต่างๆ 

 มีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถกำาจัดความทุกข์ต่างๆ  
ที่มีติดมากับใจมาตั้งแต่ด้ังเดิม ถ้าได้พบกับความสงบแล้ว 
ความทกุข์ต่างๆ จะหายไปหมด ความสขุอนัสดุยอดจะปรากฏ
ขึ้นมาอย่างสง่างาม เป็นความสุขท่ีมหัศจรรย์ใจ ถ้าเราได้
สัมผัสกับความสุขนี้แม้เพียงแค่ช่ัวขณะเดียวก็ตาม จะเกิด
ความประทับใจแบบไม่มีวันลืม และจะเกิดความปรารถนา
อันแรงกล้า ที่จะคว้าความสุขอันนี้มาให้อยู่กับตนไปตลอด  
น่ีแหละคือสิ่งท่ีพระพุทธเจ้ามีไว้ให้กับพวกเรา ถ้าพวกเรา
เชื่อพระพุทธเจ้า ทำาตัวเป็นเหมือนลูกของพระพุทธเจ้า เพื่อ
รับมรดกอันยิ่งใหญ่จากพระพุทธเจ้า ก็คือต้องเชื่อฟังคำาสั่ง 
คำาสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติตามให้ได้อย่างเต็มที่  
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เรียกว่า ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน  
ญายปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน นี่คือลักษณะของผู้ที่เป็น
ทายาทของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่จะรับมรดกอันลำ้าค่าจาก
พระพทุธเจ้า คอืความสขุท่ีเหนอืกว่าความสขุทัง้ปวง ความสขุ 
ที่จะกำาจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่กับใจของพวกเรามาไม่รู้จัก
ตัง้แต่เมือ่ไหร่ มีอยูม่าตลอดทุกภพทุกชาต ิไปเกิดทีไ่หนเหมอืน
มีเงาตามตัวไปตลอด ความทุกข์นี้เป็นเหมือนเงาตามตัว 
พวกเรา พวกเราไม่เคยอยู่อย่างปราศจากความทุกข์กันเลย 
จะมีโอกาสก็ต่อเม่ือได้มาพบกับพระพุทธ พระธรรม หรือ 
พระสงฆ์เท่านั้น องค์ใดองค์หนึ่ง สามารถทำาหน้าท่ีสอนให ้
พวกเราเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ได้ ถ้าไม่พบกับพระพุทธ 
พระธรรม หรอืพระสงฆ์ จะไม่มวีนัท่ีจะสามารถเข้าสูค่วามสขุ
อันยิ่งใหญ่นี้ ที่เรียกว่า นิพพานัง ปรมัง สุขัง ได้เลย บรมสุข 
สุดยอดของความสุขคือพระนิพพาน คือความสงบที่ถาวร 

 ในเบือ้งต้นความสงบทีเ่ราจะได้สมัผสันี ้เรายงัไม่เรยีก
ว่านิพพาน เราเรียกว่าสมาธิข้ันต่างๆ เพราะว่ายังเป็น 
ความสงบ ความสุขช่ัวคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป  
แต่ถ้ารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้ว ก็จะสามารถสร้างมันขึ้น
มาได้เรื่อยๆ เหมือนกับถ้ารู้จักวิธีว่ายนำ้า ก็จะว่ายนำ้าไปได้ 
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เรือ่ยๆ ถงึเวลาทีล่งนำา้เมือ่ไหร่จะสามารถทีจ่ะว่ายนำา้ได้ จะไม่ม ี
วันจมนำ้า และจะสามารถทำาให้มันสงบไปโดยตลอดโดยไม่มี
วันหยุด ไม่มีวันหายไป ถ้าปฏิบัติตามท่ีพระพุทธเจ้าทรง 
สั่งสอน คือ ต้องขึ้นสู่ขั้นที่ ๒ คือขั้นปัญญา ความสงบที่ได้ 
จากข้ันปัญญานี้จะเป็นความสงบที่ถาวร ได้มาแล้วจะ 
ไม่หมดไป เพราะว่าปัญญาจะกำาจัดตัวที่มาทำาลายความ 
สงบ หรือมาสร้างความวุ่นวายใจ สร้างความทุกข์ใจน่ันเอง  
พอปัญญาได้กำาจัดตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจ ความทุกข์ 
ใจแล้ว ใจก็จะสงบ ใจก็จะไม่วุ่นวาย นี่คือขั้นที่ ๒ ขั้นแรกคือ 
ขัน้สมาธ ิเป็นความสงบชัว่คราวท่ีเกดิจากอำานาจของสติ ท่ีจะ
หยุดความอยาก หยุดกิเลสตัณหาต่างๆ ที่เป็นตัวสร้างความ
วุน่วายใจ พอสตหิยดุกเิลสตัณหาได้ ความวุ่นวายใจกจ็ะหายไป  
ความสงบก็จะปรากฏขึ้นมา แต่สติเป็นส่ิงที่ยังไม่สามารถ 
ที่จะอยู่ได้ตลอด สติก็มีวันที่จะอ่อนกำาลังลง พออ่อนกำาลังลง
กเิลสตณัหากจ็ะกลบัโผล่ขึน้มา แล้วกจ็ะมาสร้างความวุน่วาย
ใจให้ใหม่ ถ้าอยากจะให้ความวุ่นวายใจหายไป ก็ต้องใช้สติ
สร้างสติขึ้นมาใหม่ แล้วก็หยุดความวุ่นวายใจเป็นพักๆ ไป 

 วิธีนี้เป็นวิธีท่ีมีการกระทำามาก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามา
ตรัสรู้ สมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขั้นปัญญา มนุษย์เราที่ 
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แสวงหาความสงบก็จะใช้วิธีของสติ ของสมาธิ มีนักบวช 
มีฤษีชีไพรทุกยุคทุกสมัย แม้แต่ในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีฤษี
ชีไพรผู้ที่แสวงหาความสงบจากการใช้สติ แต่นานๆ จะม ี
คนฉลาดอย่างพระพทุธเจ้า ท่ีจะมาพบวธิขีองปัญญา ทีจ่ะกำาจดั
กิเลสตณัหา ตวัทีค่อยสร้างความวุน่วายใจให้กับใจให้หมดสิน้ 
ไปได้ แล้วก็จะได้ความสงบที่ถาวร ความสงบที่ไม่มีวันหมด 
ไม่มีวันสิ้น ถ้าได้ความสงบแบบถาวรแล้ว มันก็จะไม่ส่งจิตให้
ไปเกิดอกีต่อไป ถ้ายงัได้ความสงบแบบชัว่คราวอยู ่ความสงบ
แบบชั่วคราวนี้ ยังไม่สามารถกำาจัดกิเลสตัณหาได้อย่างถาวร 
กิเลสตัณหานี้จะเป็นตัวท่ีจะส่งจิตให้ไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ  
อันนี้คือเร่ืองของความสุขสุดยอด มีอยู่ ๒ ระดับด้วยกัน 
ระดับชั่วคราวกับระดับถาวร ถ้าไม่ได้มีพระพุทธศาสนานี้  
จะมีเพียงระดับชั่วคราว ลัทธิต่างๆ ศาสนาต่างๆ ที่ไม่ใช่ 
ศาสนาพุทธนี้ ก็มีการสอนให้ทำาจิตให้สงบ แต่ไม่มีใครสอน
วิธีทำาจิตให้สงบอย่างถาวร เพราะไม่มีใครรู้นั่นเอง ยังเป็น
ความสงบสลับกับความวุ่นวายใจอยู่ เวลาใช้สติเพ่งจิตให้อยู่
กับอารมณ์เดียว จิตก็จะนิ่งจะสงบ แต่พอหยุดเพ่ง จิตก็จะ
เร่ิมคิดปรุงแต่ง แล้วกิเลสตัณหาความโลภความอยากก็จะ
โผล่ขึ้นมาใหม่ 
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 ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำาให้จิตสงบได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปใน
สมาธิ สมัยก่อนพระพุทธเจ้านี้ จะสงบก็ต้องเข้าสมาธิ ต้องนั่ง
หลับตา ดูลมหายใจเข้าออก หรือบริกรรมพุทโธ พุทโธ หรือ 
วิธีต ่างๆ ที่ทำาจิตให้สงบนี้ มี ๔๐ วิธีด ้วยกัน เรียกว่า  
กัมมัฏฐาน ๔๐ ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดก็สามารถค้นหาใน 
กเูกลิได้ เขยีนคำาว่า กมัมฏัฐาน ๔๐ กจ็ะโผล่ขึน้มา กมัมฏัฐาน 
๔๐ น้ีก็จะแบ่งไว้เป็นหมวดๆ เป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่า  
อนุสสติ ๑๐ กลุ่มที่ ๒ เรียกว่า กสิณ ๑๐ กลุ่มที่ ๓ เรียกว่า  
อสุภะ ๑๐ กลุ่มที่ ๔ น้ี มีหลายอย่างปนกัน มีธาตุ ๔   
มีพรหมวิหาร ๔ ไม่แน่ใจ ต้องไปเปิดดู จำาไม่ได้แล้ว นี่คือ
อารมณ์ต่างๆ ที่ผู้ต้องการความสงบจะใช้เป็นอารมณ์ผูกจิต
ใหห้ยุดคดิปรุงแตง่ ใหห้ยุดความอยากต่างๆ พอจติเพ่งอยู่กบั
อารมณ์เหล่านี้ จิตก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้ ยกตัวอย่าง  
อนสุสต ิ๑๐ มอีะไรบ้าง พทุธานสุสตใิห้ระลกึถงึพระพทุธคณุ  
หรือระลึกถึงชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้ ถ้าพระพุทธคุณ ก็จะใช้
บทสวดอิติปิโสก็ได้ อิติปิ โส ภควา อรหัง สัมมา สัมพุทโธ  
วิชชาจรณสัมปันโน การสวดบทพุทธคุณอยู่เนืองๆ จะทำาให้
เราไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราว ที่ทำาให้จิตใจเราวุ่นวายใจได้ 
การสวดบทพุทธคุณจะทำาให้ใจเย็น ใจจะสบาย แต่อาจจะ
ไม่ถึงขั้นรวมลง จะรวมลงนี้อาจจะต้องใช้คำาบริกรรมเพียง 
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คำาเดยีว เช่น พุทโธ พุทโธ นีเ่รียกว่า พุทธานสุสต ิธมัมานสุสติ  
นี่ก็เป็นอนุสสติอีกอันหนึ่ง ระลึกถึงพระธรรมคุณก็ได้ จะสวด 
บท สวากขาโต ภควตา ธัมโม ก็ได้ หรือจะบริกรรมคำาว่า  
ธมัโม ธมัโม ไปกไ็ด้ อนสุสตทิี ่๓ เรียกว่า สังฆานสุสติ ให้ระลกึ
ถึงพระสังฆคุณ คุณของพระอรหันต์ คุณของพระอริยบุคคล
ที่เรียกว่า สุปฏิปันโน อุชุ ญายะ สามีจิปฏิปันโน จะใช้การ
สวดบท สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ ก็ได้ หรือจะใช้คำาว่า 
สังโฆ สังโฆ ไปก็ได้ นี่เรียกว่าอนุสสติ อารมณ์ที่เราสามารถใช้ 
กล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ 

 อารมณ์ที่ ๔ เรียกว่า อานาปานสติ อนุสสติ ให้รู ้
ลมหายใจเข้าออก ให้ระลึกรู ้อยู ่กับลมหายใจเข้าออก  
“อานาปานะ” แปลว่าลมเข้าลมออก “สติ” คือการระลึกรู้  
“อานาปานสต”ิ กใ็ห้ระลกึรูอ้ยูก่บัลมหายใจเข้าออกทีป่ลายจมกู  
ให้จติเพ่งดทูีป่ลายจมกู ดูเวลาลมเข้า ดูเวลาลมออก ดลูมออก
ลมเข้า ไม่ต้องตามลมเข้าไป ไม่ต้องตามลมออกมา ให้ดูตรง 
จุดเดียวตรงที่ประตูเข้าออกของลม คือที่รูจมูก ที่ปลายรูจมูก  
เป็นเหมือนยามท่ีเฝ้าดูคนเข้าออกไปในสถานที่ ยามไม่ว่ิง 
ตามคนเข้าไป ไม่วิ่งตามคนออกมา ยามจะอยู่กับท่ี แล้วก็
คอยนับคนเข้า นับคนออก แลกบัตรเห็นไหม เวลารถเข้ามานี้  
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ยามเขาจะให้แลกบัตร ถ้าไม่มียามรถก็เข้าออกกันตาม
อัธยาศัย แต่ถ้ามียามก็ต้องผ่านยามก่อน ถ้าจิตมาจ่ออยู่ที ่
ปลายจมกู อยูท่ีล่มหายใจเข้าออก ดลูมไปง่ายๆ ดลูมว่ามนัเข้า  
ดูว่ามันออก ถ้ามันสั้นก็รู้ว่ามันสั้น ถ้ามันยาวก็รู้ว่ามันยาว  
ถ้ามันหยาบก็รู้ว่ามันหยาบ ถ้ามันละเอียดก็รู้ว่ามันละเอียด 
ถ้ามันละเอียดจนไม่สามารถจับมันได้ ก็รู้ว่าจับมันไม่ได้ ก็ให้
รู้เฉยๆ ไป ถ้าดูลมจนมันหายไป มันละเอียดจนจับลมไม่ได้  
ก็ดูความว่างไป ขอให้ดูความว่างไป ดูเฉยๆ อย่าไปคิดอะไร 
ทั้งส้ิน แล้วเดี๋ยวจิตก็จะด่ิงเข้าสู่ความสงบต่อไป นี่ก็อานา- 
ปานสติ อารมณ์ที่อยู่ในกลุ่มของอนุสสติ 

 นอกจากนัน้กย็งัม ีกายคตาสต ิให้ระลกึรูอ้ยูก่บัร่างกาย 
ร่างกายของเรานี้อยู่กับเรามาตลอด แต่เราไม่ค่อยอยู่กับมัน 
เราชอบไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส อยู่กับคนนั้นอยู่กับคนน้ี  
อยู่กับเรื่องนั้นอยู่กับเรื่องนี้ วันๆ หนึ่ง ไม่เคยอยู่กับร่างกาย 
เราเลย ร่างกายเราทำาอะไรกอ็ยูก่บัมนัแป๊บเดียว พอแปรงฟัน  
พอแปรงได้ทีหนึ่งก็ไปแล้ว ปล่อยให้มันแปรงไปตามลำาพัง  
แต่ใจไม่เฝ้าดมูนัแปรงตลอดเวลา แปรงไปกค็ดิถงึคนนัน้คิดถึง
คนนี ้คดิถงึเรือ่งนัน้คิดถงึเร่ืองนี ้อย่างนีเ้รียกว่าไม่มกีายคตาสติ  
ถ้ามกีายคตาสตนิีต้้องอยูก่บัร่างกายตลอดเวลา รูก้ารเคลือ่นไหว 
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ต่างๆ ของร่างกายตลอดเวลา รู้ว่าตอนนี้กำาลังเดิน รู้ว่ากำาลัง
ยืน รู้ว่ากำาลังนั่ง รู้ว่ากำาลังนอน รู้ว่ากำาลังหันหน้าไปทางซ้าย 
หันหน้าไปทางขวา รู้ว่ากำาลังยกแขนขึ้น รู้ว่ากำาลังทำาอะไร
ต่างๆ ไม่ให้ใจไปทีอ่ืน่ ให้รูอ้ยูก่บัการเคลือ่นไหว กบัการกระทำา 
ของร่างกาย อย่างนี้ก็เรียกว่ากายคตาสติ คือมีสติระลึกรู้อยู ่
ทีร่่างกาย เอาร่างกายเป็นทีต่ัง้ของสต ิถ้าพุทโธ กเ็อาพทุโธเป็น
ทีต่ัง้ของสต ิถ้าลมหายใจกเ็อาลมหายใจเป็นทีตั่ง้ของสติ ผลก็
จะได้เหมอืนกนั คอืได้ความสงบ นอกจากนัน้ยงัม ีมรณานสุสติ  
ให้ระลึกถงึความตาย อนันีก้ใ็ช้แทนพทุโธได้ แทนทีจ่ะใช้คำาว่า 
พุทโธ ก็ใช้คำาว่า ตาย แทน ท่องไปภายในใจ ตาย ตาย ตาย 
เราต้องตาย ร่างกายของเราต้องตาย ต้องตาย ตายเมื่อไหร่ 
ก็ไม่รู้ หายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตาย หายใจเข้าไม่หายใจออก
ก็ตาย ให้คิดอยู่กับความตายไปเพียงอย่างเดียว 

 อันน้ีก็เป็นอนุสสติต่างๆ เท่าท่ีจำาได้ มี ๑๐ อารมณ์ 
ด้วยกัน ทางกสิณก็เป็นการเพ่งดูสีต่างๆ เพ่ง มีสีอยู่ ๔ ชนิด 
ให้เพ่งได้ สีขาว สีเขียว สีแดง สีเหลือง วิธีเพ่งสีก็ เราจะเพ่ง 
สีไหน ถ้าสีเขยีว เรากม็องดูสเีขยีวด้วยตาก่อนกไ็ด้ แล้วพยายาม 
จำาสีเขียวไว้ แล้วพอหลับตาก็ให้นึกถึงสีเขียว ให้สีเขียวมัน 
โผล่ขึ้นมาในตาในให้ได้ หลับตาก็เห็นเป็นสีเขียว นั่งแล้วก็
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หลับตาแล้วก็นึกถงึสเีขยีว แล้วกพ็ยายามให้สเีขยีวนัน้มนัโผล่
ขึน้มา ถ้าสีเขยีวไม่ถนดั เราไม่ชอบ มนัไม่โผล่กเ็อาสท่ีีเราชอบ 
สีเขียวไม่ชอบ ลองเอาสีแดงก็ได้ สีแดงไม่ชอบ เอาสีเหลือง
ก็ได้ สีขาวก็ได้ อันนี้ก็เป็นวิธีเพ่งจิตอย่างหนึ่ง แทนที่จะเพ่ง 
ลมหายใจเข้าออก เพ่งร่างกาย ก็เอาเพ่งสีต่างๆ อันนี้เป็นวิธี
เจริญสติ เป็นวิธีทำาใจให้สงบ ฉะนั้น การที่จะทำาให้ใจสงบนี้  
มันต้องทำาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาท่ีเราน่ัง
เท่านัน้ เวลาทีไ่ม่นัง่ก็ต้องทำา ดงันัน้อารมณ์บางอย่างอาจจะ 
ไม่เหมาะกับเวลาที่เราเคล่ือนไหว จะมาเดินหลับตาเพ่ง 
สีเขียวสีแดง เดี๋ยวมันก็ชนนั่นชนนี่ ถ้าจะเพ่งหลับตานี้ต้อง 
นัง่เฉยๆ เพ่งดลูมหายใจเข้าออกนีต้้องนัง่เฉยๆ หลบัตา แต่เวลา 
ที่เราเคลื่อนไหว เราก็ต้องใช้กายคตาสติ เพ่งดูร่างกายได้  
หรอืเพ่ง คิดถงึความตายได้ คดิถงึความตายอยูเ่รือ่ยๆ ทำาอะไร
ก็บอก เดี๋ยวก็ตายแล้ว เด๋ียวก็ไปแล้ว ไม่ไปวันนี้ก็ไปพรุ่งนี้  
ไม่ไปตอนนี้ก็ไปตอนบ่าย ไม่ไปตอนบ่ายก็ไปตอนเย็น ไม่ไป
ตอนเย็นก็ไปตอนคำ่า ไม่ไปตอนคำ่าก็ไปตอนดึก ไม่ไปตอนดึก 
ก็ไปตอนเช้า ให้มันคิดอย่างน้ีไปเรื่อยๆ แล้วมันจะหยุด 
ความโลภความอยากต่างๆ ได้ ทำาให้ใจนิ่งไม่คิดปรุงแต่ง  
อยากได้นั่นได้นี่ ที่อยากได้นู่นได้นี่กันเพราะลืมตายกัน ถ้าไป
หาหมอนีห่มอบอกว่าเหลอือกี ๓ เดือน ถงึมะเรง็ขัน้สดุท้ายแล้ว  
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รกัษาไม่ได้แล้ว ทนีี ้ยงัอยากจะโลภได้อะไรหรอืเปล่า ยงัอยาก 
จะได้เป็นเศรษฐี อยากเป็นนายกกันหรือเปล่า ไม่มีใคร 
อยากได้อะไรแล้วตอนน้ัน อยากจะตายอย่างสงบเท่านั้นเอง 
อยากจะอยู่อย่างสงบ อยากจะอยู่อย่างไม่ทุกข์กับความตาย 
ถ้าไม่ฝึกมาก่อนมนัจะทำาไม่ได้ แต่ถ้าฝึกต้ังแต่บดันี ้นกึถงึความ
ตายต้ังแต่บัดนี้ ซ้อมตายก่อนตาย คนเราต้องตายกันทุกคน  
ทำาไมไม่ซ ้อมกัน เหมือนคนเราจะต้องลงนำ้าว ่ายนำ้ากัน  
แล้วไม่หดัว่ายนำา้กนัทำาไม เมือ่ไม่หดัว่ายนำา้ มนักว่็ายไม่เป็นละซิ  
พอว่ายไม่เป็นถึงเวลาลงนำ้า มันก็จมนำ้าตายเท่านั้นเอง 

 ร่างกายมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคน แต่ไม่ฝึกตายกัน 
ไม่ซ้อมตายกัน พอเวลาตายก็เลยวุ่นวายกัน ไม่สงบกัน  
ถ้าฝึกตายอยูเ่รือ่ยๆ ต่อไปเวลาตายมนัจะสงบ ตายแบบสงบ 
ตายแบบสบาย อยู่ก็สบาย ตอนนี้ยังไม่ตายก็สบาย เพราะ 
รู ้ว่าพร้อมที่จะตายทุกเวลา ตายได้ทุกเวลานี้มันสบาย  
ถ้าไม่พร้อมที่จะตายนี้ พอคิดถึงความตายเมื่อไหร่นี่ ใจจะ
วุ ่นวายขึ้นมาทันที ใจจะทุกข์ใจจะเดือดร้อนข้ึนมาทันที  
ทั้งๆ ที่ยังไม่ตาย อย่างเมื่อวานน้ีมีแม่พาเด็กคนหนึ่งมา  
บอกกลัวตาย ทำาไมต้องกลวัตายด้วย ของมนัต้องเกดิ หดัตายซิ  
ถ้ารู้ว่าต้องตายก็หัดตาย เท่านั้นเอง วิธีที่จะทำาให้เราตาย 
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อย่างสบาย อยู่อย่างสบาย อยู่แบบไม่กลัวตาย อยู่อย่างสงบ  
กค็อืให้ระลกึถงึความตายอยูเ่รือ่ยๆ ให้สมมตุว่ิาเราเป็นคนตาย 
คนตายน่ีเขาไม่ต้องการอะไรใช่ไหม ลองไปงานศพดู เคยไป 
ถามคนตายไหม พ่ีเอานำ้าไหม เอาข้าวไหม เอาขนมไหม  
เอาแหวนไหม เอาสร้อยไหม เอานาฬิกาไหม เอาอะไรไหม 
ไม่เอาสักอย่าง นั่นแหละ หัดเป็นคนตายแล้วจะสบาย มันจะ 
กำาจัดความโลภ ความอยากต่างๆ ได้ พอไม่มีความโลภ 
ความอยาก ใจก็สงบ มีความสุข โดยที่ไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้อง
เป็นเศรษฐ ีไม่ต้องเป็นนายก ไม่ต้องเป็นดารา ไม่ต้องรบัรางวลั
ตุ๊กตาทองต่างๆ อยู่แบบไม่มีความอยากนี่มันแสนที่จะสบาย 
จะอยู่แบบไม่มีความอยากได้ ก็ต้องอยู่แบบคนที่ตายแล้ว 

 นี่คือกัมมัฏฐาน คือมรณานุสสติ อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ 
กำาลังจิตของแต่ละคน คนบางคนนี้ให้คิดถึงคำาว่า ตายเท่านั้น 
จะเป็นลมเลย แสดงว่าจิตอ่อนมาก จิตไม่มีกำาลังที่จะรับกับ
ความจริงได้ กัมมัฏฐานบางอย่างก็เลยไม่เหมาะกับจริตของ
คนบางคน ถึงต้องมีกัมมัฏฐานหลายๆ แบบด้วยกัน ให้คน 
ทีม่จีติอ่อน จติกล้า คนท่ีมจีติกล้านีช่อบของจรงิ ชอบความตาย  
ชอบอสุภะ ๑๐ ชอบดูศพ ๑๐ ชนิด อสุภะ ๑๐ ก็คือ ศพ  
๑๐ ชนิดด้วยกัน ศพทีต่ายใหม่ ศพทีข่ึน้อดื ศพท่ีถกูแร้งกากดั 
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สมยัก่อน เขาเอาศพไปทิง้ไว้ในป่าช้า ไม่เผา ไม่ฝัง ปล่อยให้มนั
หมดสภาพไปตามเวลาของมัน มันก็จะมีลักษณะต่างๆ ศพที่
แขนขาดขาขาด ศีรษะขาด กระจายไปคนละทิศคนละทาง 
ศพที่มีตัวหนอนไช มีแมลงวันตอม ศพที่พอง ศพที่มีสีเขียว 
ชำา้ดำา น่ีคอืศพต่างๆ คนทีม่จีติใจกล้า มใีจท่ีแขง็นีจ้ะชอบดูศพ 
ดูแล้วกิเลสมันจะหายหมด กิเลสความโลภความโกรธความ
หลงความอยากต่างๆ มันจะหายไปหมด ทำาให้จิตที่ฟุ้งซ่าน
วุน่วายไปกับเรือ่งราวต่างๆ นี ้สงบได้อย่างรวดเรว็ อนันีก้เ็ป็น 
กัมมัฏฐาน อารมณ์ท่ีจะกล่อมให้จิตเข้าสู่ความสงบ ลองไป
ศึกษาดู แล้วไปเลือกดูว่าชอบแบบไหน ก็มีพรหมวิหาร ๔  
อันนี้ อาจจะเหมาะกับจิตที่อ่อน ให้แผ่เมตตา สัพเพ สัตตา  
อเวรา โหนตุ แต่การสวดนี้ยังไม่ได้เป็นการแผ่ การสวดนี้
เป็นการเรียนรู้ว่า สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุ แปลว่าอะไร  
อเวรา ก็คือไม่มีเวรกับใคร ไม่จองเวรจองกรรม ตอนนี้จิต
เรายังโกรธใครเกลียดใครอยู่หรือเปล่า ถ้าโกรธก็ต้อง อเวรา  
โหนตุ ต้องให้อภัยเขา ถ้าให้อภัยแล้วจิตก็จะเบาขึ้นมาทันที 
ถ้ายังอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรมอยู่ จิตจะรุ่มร้อน  
จะกินไม่ได้นอนไม่หลับ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะทำาจิตให้
เข้าสู่ความสงบได้ ขึ้นอยู่กับว่าอะไรเป็นตัวทำาให้จิตไม่สงบ  
กอ็าจจะต้องเลอืกกมัมฏัฐานทีเ่ป็นเหมอืนยาทีร่กัษาร่างกายนี้  
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ร่างกายมนัก็มเีจบ็ชนดิต่างๆ บางทมีนักเ็จบ็ท่ีศรีษะ บางทีมนั
ก็เจ็บที่ท้อง บางทีมันก็เจ็บที่หลัง มันมีที่เจ็บแต่ละที่นี้ จะใช้
ยาชนิดเดียวกันมารักษามันไม่หาย ต้องวิเคราะห์ดูว่าที่เจ็บนี้  
เจ็บที่ศีรษะเกิดจากอะไร ถ้าวิเคราะห์ถูก ใช้ยาถูก อาการ
ปวดศีรษะก็หาย ปวดท้องก็วิเคราะห์ดูว่ามันเกิดจากอะไร  
มีแผลในกระเพาะหรือ ก็ต้องรักษาแผลในกระเพาะ พอแผล
ในกระเพาะรักษาหาย ความเจ็บในท้องก็หายไป 

 ยาต้องมีชนิดต่างๆ เพราะโรคภัยไข้เจ็บของร่างกาย ก็มี
ชนิดต่างๆ ความทุกข์ใจ ความไม่สงบของใจ ก็มีชนิดต่างๆ  
ที่ทำาให้ใจไม่สงบ ก็ต้องหายาที่ถูกกับโรคถึงจะหาย ถ้าโกรธ
ใครเกลยีดใคร อาฆาตพยาบาทใคร กต้็องใช้บทเมตตา แต่อย่า 
ไปสวดแบบนกแก้ว สวดแบบไม่มีความหมาย ไม่เข้าใจ 
ความหมาย มันไม่ทำาให้หาย ต้องเข้าใจคำาว่า “อเวรา โหนตุ”  
แปลว่าอะไร อเวรา โหนตุ กค็อืไม่จองเวรจองกรรมกนั เวรกรรม 
ไม่ระงบัด้วยการจองเวร เวรกรรมย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร 
ความวุน่วายใจ ความไม่สงบของใจทีเ่กดิการอาฆาตพยาบาท 
จะหายไปก็ต่อเมื่อเราอโหสิกรรม ไม่จองเวรจองกรรมต่อกัน 
ให้อภัยกัน ยกโทษไป อภัยทาน ถ้ายกโทษให้เขาได้ เขามา
แย่งแฟนเรา  เอาไปเลย คนในโลกนี้มีไม่ใช่คนเดียว เมื่อเขา 
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ไม่อยากจะอยู่กับเรา ก็ไปเถิด เอาคนที่เขาอยากจะอยู่กับ
เราไม่ดีกว่าเหรอ ไปอยู่กับคนท่ีเขาไม่อยู่กับเรา ก็มีแต่ความ
วุ่นวายใจไม่มีวันจบ เพราะเขาคอยจะหนีเราอยู่เรื่อย ไปอยู่
กับคนแบบนั้นทำาไม อยู่กับคนที่เขาคอยตามเราไม่ดีกว่าหรือ  
ไปไหนก็ตามเราตลอดเวลา ต้องรู้จักใช้ความคิดซิ อย่าไปใช้
อารมณ์ พอรักใครชอบใครคนเดียว เหมือนมีคนนี้คนเดียว 
ในโลกเท่านั้นเอง เสียคนนี้ไปแล้วเหมือนจะตายจากโลกนี้
ไปทันที คิดสิ มีคนเดียวที่ไหน มีคนตั้งเป็นล้าน เป็นพันล้าน  
หลายพันล้าน แล้วไอ้คนนี้เมื่อก่อนเราไม่เจอมันก็ไม่เห็น 
เดือดร้อนตรงไหน อยู่คนเดียวมาก่อนก็อยู่ได้ พอจะต้อง
เสียมันไป ทำาไมจะอยู่คนเดียวต่อไปไม่ได้ ให้มันรู้ไปซิ หัดใช้ 
ความคิดบ้างซ ิปล่อยให้ใช้อารมณ์ ใช้กิเลสตณัหา มนักม็าสร้าง
ความทุกข์ให้กับตนเอง สร้างความเสียใจ สร้างความอาฆาต
พยาบาทขึ้นมา คิดไม่เป็น หยุดความคิดไม่เป็น 

 ถ้าคิดเป็น มองโลกในแง่ดีซิ ทุกอย่างมันมีสองมุม  
เข้าใจไหม เหรียญมันมี ๒ ด้าน มันมีหัวมีก้อย ทุกอย่างมันมี
ได้มีเสีย เสียอะไรไปมันก็ต้องได้อะไรมาใหม่ ใช่ไหม เสียแฟน 
เก่าไป เดี๋ยวก็ต้องได้แฟนใหม่ ไม่ดีเหรอ ระหว่างของเก่า 
ของใหม่ อันไหนดีกว่ากัน ชอบของใหม่กันทั้งนั้นไม่ใช่หรือ  
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ไอโฟนใหม่กับไอโฟนเก่านี ่จะเอาอันไหน คดิแบบนีซ้ ิแล้วมนั
ก็จะได้ไม่เสียใจ ไม่โกรธใคร ไม่อาฆาตพยาบาทใคร อยากจะ
เอาของเก่าหรอื เอาไปเลย เดีย๋วเราหาของใหม่ดีกว่า ของใหม่ 
ดีกว่าเก่า แต่ของใหม่เด๋ียวมันก็เก่าอีกแหละ ของในโลกนี้  
มีของอันเดียวท่ีดีท่ีสุด ท่ีไม่เก่าตลอดเวลาก็คือความสงบ  
ถ้าเสียแฟนไปก็ไปหาความสงบดีกว่า อย่างหลวงปู่ขาวนี่ 
ท่านก็เคยมีครอบครัว หลวงปู ่ขาวนี่ศิษย์หลวงปู่มั่นนะ  
เป็นพระอรหันต์ ตอนทีเ่ป็นฆราวาสท่านกม็ภีรรยา รกัภรรยา 
หวงภรรยามาก แต่วันดีคืนดีท่านก็ไปจ๊ะเอ๋ เห็นภรรยาไป
นอนกับชู้ ตอนต้นนี้ท่านคิดจะฆ่ามันทั้ง ๒ คนเลย โกรธมาก  
แค้นมาก ไม่มีอะไรที่จะแค้นเท่ากับการที่เสียคนที่เรารักไป  
ให้กับคนอื่นไป การที่เสียคนรักที่เรารักเขาแต่เขากลับไม่รัก 
เราน้ี มันทรมานใจมากถึงกับอยากจะฆ่ามันทั้ง ๒ คน  
แต่โชคดีท่านว่าสติมันมายับยั้งไว้ มาคิดทันว่า ถ้าไปฆ่าเขา 
แล้วนี ้เราไม่เลวกว่าเขาหรอื เขาเพยีงแต่ไม่รักเรา ไม่อยูก่บัเรา 
เขากลับไปหลับนอนกับคนอื่นเท่านั้น เขาก็ยังไม่ได้มาทำาร้าย
ฆ่าเรา แต่เราไปฆ่าเขานี่ มันไม่ยิ่งเลวร้ายกว่าเขาหรือ พอคิด
อย่างนี้ได้ ท่านก็เลยระงับความคิดที่อยากจะฆ่าเขา แล้วก็
เห็นโทษของการมีคู่ครอง ถ้ามีคู่แล้วนี่ มันจะต้องอกหักไม่ช้า
ก็เร็ว ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ เพราะเราอยู่ในโลกของอนิจจัง 
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โลกของความไม่เท่ียงแท้แน่นอน โลกช่ัวคราว ได้อะไรมาแล้ว 
เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็ว ก็ต้องมีการจากไป ท่านก็เลยบอก ไม่เอาแล้ว  
เขด็แล้ว ไปเอาสิง่ทีไ่ม่จากเราไปดีกว่า เอาของใหม่ทีใ่หม่ตลอด 
ของใหม่ทีจ่ะอยูก่บัเรา เป็นของเราไปตลอดดีกว่า ท่ีจะไม่มวัีน
จากเราไป นั่นก็คือความสุขที่ได้จากความสงบ เอาความสงบ
มาเป็นภรรยา เป็นสามีดีกว่า เขาจะไม่ทรยศเรา เขาจะไม่ไป
มีชู้กับใคร เขาจะไม่มีวันจากเราไป เขาจะให้ความสุขกับเรา
ตลอดเวลา 

 ท่านก็เลยประกาศบอกให้ชาวบ้านรับรู้เลยว่า ต่อไปนี ้
เราจะสละภรรยานี้ให้กับแฟนใหม่เขาไป เราจะไปบวช  
ท่านประกาศให้รู้เลย ทุกคนจะได้สบายใจ แล้วท่านก็มุ่งไป
สู่การศึกษาปฏิบัติ บวชพระ แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติ หาอาจารย์ที่
เก่งท่ีสดุในยคุนัน้กค็อืหลวงปูม่ัน่ พระอาจารย์มัน่เป็นอาจารย์ 
พระอาจารย์ม่ันเป็นพระอรหันต์ พอได้เรียนกับพระอรหันต์ 
ไม่นานก็ได้เป็นพระอรหันต์ มันไม่ยากหรอก ถ้ามีความตั้งใจ
ที่จะศึกษา และมีคนที่รู้จริงเห็นจริงมาสอน เด๋ียวก็เป็นกัน  
หลวงปู่มั่นนี่ผลิตพระอรหันต์ ไม่รู ้กี่รูปด้วยกัน บรรดาลูก
ศิษย์ต่างๆ ของพระอาจารย์มั่นทั้งหลาย ไม่ใช่ทุกองค์ แต่ก็มี 
หลายองค์ นับตั้งแต่หลวงปู่ขาว หลวงปู่แหวน หลวงปู่แหวน
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อยูท่ีเ่ชียงใหม่ หลวงปูข่าวอยูท่ีอ่ดุรฯ หลวงปูฝ้ั่นอยูท่ี่สกลนคร  
พระอาจารย์ล ีมเียอะแยะไปหมด มาจากคนๆ เดยีวเท่านัน้เอง  
อาจารย์คนเดียว หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขอให้คนศึกษามีความ
ปรารถนาอันแรงกล้าเท่านั้นเอง ที่อยากจะได้สัมผัสกับความ
สุขอันวิเศษ ที่เกิดจากความสงบนี้ แล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้
กับการสร้างความสงบนี้ ไม่ช้ามันก็ปรากฏขึ้นมา อย่างที่
พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ไว้ ว่าใครปฏิบัติตามคำาสอนของ
พระพุทธเจ้าได้อย่างเต็ม ๑๐๐ ไม่ ๗ วนัก ็๗ เดอืน ไม่ ๗ เดอืน 
ก็ไม่เกิน ๗ ปี จะต้องสำาเร็จ จะต้องได้บรรลุ ถ้าไม่ถึงขั้น 
พระอรหันต์ก็ขั้นพระอนาคามี แต่ต้องตั้งใจปฏิบัติ ต้อง  
สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน ญายปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน  
แล้วก็ต้องมอีาจารย์ทีเ่ป็นพระสปุฏปัินโน เป็นพระอรยิบคุคล 

 พระอริยบุคคลมี ๔ ขั้น ขั้นที่ ๑ ก็จะสอนได้แค่ขั้นที่ ๑  
จะสอนขั้นที่สูงกว่าขั้นท่ี ๑ ไม่ได้ ขั้นที่ ๒ ก็จะสอนได้แค ่
ขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๓ ก็จะสอนได้แค่ขั้นที่ ๓ ขั้นที่ ๔ จึงจะสามารถ
สอนได้หมดทุกขั้น ตามความสามารถตามความรู้ แต่ท้ัง 
๔ ขั้นนี้ ท่านจะต้องไปถึงขั้นที่ ๔ กันทั้งหมด ไม่ช้าก็เร็ว 
เท่านั้นเอง บางท่านอาจจะยังติดภารกิจ ติดอะไรอยู ่  
ยงัไม่สามารถไปทำาให้สำาเรจ็ได้ บางท่านไม่มภีารกจิ กส็ามารถ
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ทำาให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วจากขั้นที่ ๑ ถึงขั้นที่ ๔ ได้ภายใน
เวลาสั้นๆ ก็มี บางท่านก็ใช้เวลายาวหลายปีกว่าจะไปถึง 
ขัน้ที ่๔ อนัน้ีกแ็ล้วแต่ ภาวะแวดล้อมของพระอริยะแต่ละองค์  
ท่านอาจจะมีภาระหน้าที่ มีการผูกพันอยู ่กับคนนั้นคนนี้  
เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ ยังตัดไม่ขาดอยู่ ก็เลยต้องใช้เวลาตัดให้มัน
ขาดก่อน หรือต้องรอให้เหตุการณ์ทำาให้มันขาดจากกันก่อน 
อย่างพระอานนท์ก็ไปติดภาระหน้าที่รับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ถึง
ยี่สิบกว่าปีด้วยกัน ท่านก็ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่ ๑ แล้ว  
แต่ท่านมารับใช้พระพุทธเจ้า ก็เลยไม่มีเวลาไปปลีกวิเวก 
เพราะการปฏิบติัธรรมท่ีจะบรรลธุรรมน้ี ต้องปลกีวเิวก ต้องอยู่
คนเดียว ต้องทุ่มเทให้กับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียว ถ้าไปทำา
ภารกิจอย่างอื่นนี้ มันจะไม่สามารถที่จะกำาจัดกิเลสตัณหาให้
หมดไปได้ แต่พอพระพุทธเจ้าจากไปเท่านั้นเอง ๓ เดือนท่าน
ก็สามารถบรรลุได้ จากขั้นที่ ๑ ไปสู่ขั้นที่ ๔ ภายในระยะเวลา 
๓ เดือน ท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา ได้ร่วมกับการ
สังคายนาคร้ังแรกของพระพทุธศาสนา หลังจากท่ีพระพทุธเจ้า
จากไปแล้วนี้ พระอรหันต์ ๕๐๐ รูป ท่านก็มาประชุมกัน  
มาประชุมเพื่อที่จะได้มาสังคายนา มาแยกแยะมาจัดรูปแบบ
คำาสอนของพระพุทธเจ้า มาตรวจสอบ พูดง่ายๆ ว่า คำาสอนนี้ 
ถูกต้องไหม คำาสอนนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะไปอาศัยการ
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จดจำามาของแต่ละบุคคล แต่ก่อนจะประชุมได้นี่ เขาบอกว่า
ต้องรอให้พระอานนท์บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อน เพราะว่า 
พระอานนท์น้ีใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า เวลาพระพุทธเจ้าไป
แสดงธรรมที่ไหน พระอานนท์จะติดตามไปทุกครั้ง และ
จะจดจำาธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้ทุกคร้ัง ยกเว้น 
ถ้าเวลาที่ท่านไม่ได้ติดตามไป ท่านก็บังคับให้พระพุทธเจ้า
กลับมาแสดงธรรมให้กับท่านใหม่ ท่านเป็นเหมือนกับเป็น
บรรณารักษ์ของห้องสมุด ท่านจะเก็บทุกคำาสั่งคำาสอนของ
พระพุทธเจ้าไว้ในสมองในจิตในใจ ท่านมีความจำาดีเป็นเลิศ 
พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าพระอานนท์นี้ มีความดีเลิศในการ
ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา ใฝ่เรียน มีความจดความจำาที่เลิศ สามารถจดจำา
พระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ในสถานที่ต่างๆ ได้
อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ 

 พระอรหนัต์ท้ัง ๕๐๐ รูป ท่านกเ็ลย ๔๙๙ รปู ท่านกบ็อก
ว่ายงัประชมุไม่ได้ ยงัขาดพระอานนท์อยู ่ตอนนัน้พระอานนท์ 
กำาลังเร่งความเพียร เพื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ พอคืนก่อนที่
จะมีประชุมกัน ท่ีเขานัดประชุมนี้ พระอานนท์ก็เร่งสุดสตีม 
แต่เร่งขนาดไหนมนักไ็ม่ยอมบรรลเุสยีที จนในทีส่ดุกเ็ลยคดิว่า 
คงไม่ทันกับเวลาแล้ว ก็เลยเลิกเพราะเหนื่อยต่อความเพียร  
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ก็เลยบอกยอมแพ้ ไม่บรรลุก็ไม่บรรลุ อาจจะต้องรอต่อไป 
พอท่านขอหยุดพักผ่อนเท่านั้น จิตมันก็เลยบรรลุเลย ที่มัน 
ไม่บรรลเุพราะความอยากบรรลมุนัมาขวางอยู ่พอความอยาก
บรรลุมันหายไป จิตของท่านก็เลยบรรลุขึ้นมาทันที ก็เลย 
ได้เข้าประชมุร่วมกับพระอรหนัต์ อันนีเ้ป็นการประชมุครัง้แรก 
ของพระอรหันต์ของพระพุทธศาสนา ๓ เดือนหลังจากที่
พระพทุธเจ้าเสด็จดับขนัธปรนิพิพาน คอืตายจากโลกนีไ้ปแล้ว  
พระอรหันต์ท่านมีความเคารพ เห็นคุณค่าของพระธรรม 
คำาสอนของพระพุทธเจ้า กลัวว่าจะจางหายไป กลัวว่าจะถูก 
คำาสอนที่ไม่ถูกต้องเข้ามาคลุกเคล้า มาทำาให้ความศักดิ์สิทธิ์
ของคำาสอนนี้หายไป ท่านก็เลยมาประชุมกัน มาไล่กันมา
ตัง้แต่การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า ต้ังแต่ครัง้แรกมา ทีจ่ดจำา 
กันมานี้ ๕๐๐ คนนี้มันต้องจำาได้ว่าผิดหรือถูก มาไล่กันตั้งแต่
พระสูตรแรก ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรขึ้นมาเลย แล้วก็มา
สังคายนา มากลั่นกรอง มาตรวจสอบว่าถูกหรือผิด จำามาผิด
หรือไม่ จำาถูกหรือไม่ ถ้ามีหลายคนจำานี่ มันสามารถช่วยกัน
ยนืยนัได้ ถ้าคนเดียวจำานีบ่างทมีนัไม่แน่ใจ อาจจะจำาไม่ถกูกไ็ด้ 

 อย่างวันก่อนเราพูดเรื่องสมาธิ ๒ เร่ือง เขาก็มาว่าเรา 
ไม่พดูสมาธ ิ๓ เร่ือง ก็เราพูดแค่ ๒ เร่ือง เขากไ็ปจำาว่าเราแสดง
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สมาธมีิแค่ ๒ เรือ่ง กลบับดิเบือนไปแล้ว นีเ่วลาฟังอะไรแล้วใจ
มนับดิเบอืนได้ เวลาฟังใครเขาพูดอะไร เขาพดูอย่างหนึง่ เราไป
ฟังอีกอย่างหนึ่ง จำาอีกอย่างหนึ่ง นี่ เขามีวิธีทดสอบให้คนสัก 
๑๐ คนนี่มานั่งล้อมวงกันนี่ แล้วให้คนหนึ่งกล่าวคำาอะไรสั้นๆ 
คนที่ ๑ ไปบอกคนที่ ๒ แล้วคนที่ ๒ ให้ไปบอกคนที่ ๓ พอถึง
คนที่ ๑๐ นี่ คนที่ ๑๐ กลับมาบอกคนที่ ๑ นี้ มันไม่เหมือนกับ
คนที ่๑ บอกเลย เพราะแต่ละคนมนัจำาไม่เหมอืนกนั มนัไม่ฟัง 
มนัไม่จำาแบบ ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ มนัจำาแล้วมันกเ็ปลีย่นคำาพดูไป 
คำาโน้นมาเป็นคำานี ้คนท่ี ๒ กเ็ปลีย่นไปๆ พอคนที ่๑๐ มาบอก
คนที่ ๑ ใหม่ มันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแล้ว นี่คือเรื่องของ
คำารำา่ลอืมนัมกัจะเป็นอย่างนี ้ใช่ไหม เวลาใครเขารำา่ลอือะไรนี่ 
มันไม่ตรงกับความจริง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ หรอก มันมีการเติม 
มีการแต่ง มีการตัด มีการอะไร ตามความสามารถของคนฟัง 
คนที่จะจำาได้ คำาไหนมันยากมันก็ตัดทิ้งไป จำาไม่ได้ มันก็เลย
หาคำาง่ายเข้ามาแทน อันนี้ก็เหมือนกัน พระอรหันต์ท่านกลัว
ว่าคำาสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ที่ช่วยให้สัตว์โลก
ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้ กลัวว่ามันจะจางหายไป  
ถกูคำาจำาทีไ่ม่ดมีากลบเกลือ่นไปหมด กเ็ลยต้องมกีารสงัคายนา 
มกีารประชุมมาตรวจสอบว่ามคีวามจำาเหมอืนกนัไหม ถ้าคนนี้ 
จำาอย่างนี้ อีก ๒ คน บอกไม่ใช่ อย่างนั้นก็ต้องมาฟังเสียง 
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ส่วนใหญ่แล้ว คนน้ีจำาผดิ ๒ คนมันฟังแบบนี ้ย่ิงถ้า ๕๐๐ คนนี้  
มันก็ยิ่งจะทำาให้มีความมั่นใจว่ามันไม่ผิด มันไม่คลาดเคลื่อน 
น่ีก็เร่ืองของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่ามหาศาล  
ทีพ่ระอรหนัต์ทีไ่ด้รบัประโยชน์จากคำาสอนของพระพุทธเจ้านี้  
พยายามปกป้องรักษาด้วยการมีการสังคายนา เพราะว่าไม่มี
พระพุทธเจ้ามายืนยันแล้ว ว่าคำานี้เป็นคำาที่พระพุทธเจ้าได้
ทรงตรัสไว้หรือไม่ 

 เมื่อก่อนถ้ายังมีพระพุทธเจ้าอยู่ มีใครฟังแล้วไม่มั่นใจ 
กย็งัสามารถมาถามพระพุทธเจ้าได้ว่า นีเ่ป็นคำาสอนทีพ่ระองค์
ได้ทรงตรัสไว้หรือเปล่า แต่พอไม่มีก็ต้องอาศัยพระอรหันต์  
ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น มาขัดเกลากัน  
มาตรวจสอบกัน เพื่อจะได้รักษาของแท้ของจริงไว้ เพราะ 
ของแท้ของจริงเท่านัน้ท่ีจะส่งผลให้แก่ผู้ปฏบิตัไิด้ ถ้าไปปฏบัิติ
ของปลอม ถ้าเป็นคำาสอนท่ีไม่ถกูต้อง การปฏบิตักิจ็ะไม่ถกูต้อง  
ผลทีเ่กดิจากการปฏิบติัก็จะไม่เกิด นีแ่หละคอืเรือ่งของคำาสอน 
มาจนถงึปัจจบัุนนี ้ถึงแม้จะมคีำาสอนอยูเ่ยอะแยะ กย็งัหลงไป 
ทางนู้นบ้างทางนี้บ้าง ลืมเป้าหมายอันสำาคัญที่แท้จริงของ 
คำาสอนของพระพุทธเจ้า คือให้เราเข้าหาความสงบ เข้าหา
สมบัติอันลำ้าค่าของเรา ที่มีอยู่ในตัวเรา ท่ีดีกว่าสมบัติต่างๆ 
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ที่มีอยู ่ในโลกนี้ ถึงกระนั้น ก็ยังไปหลงกับสมบัติอย่างอื่น  
ไปหลงกับเทวสมบัติ ทำาบุญเยอะๆ แล้วจะได้เป็นเทวดา  
กบ้็าไปเป็นเทวดากนับ้าง ทำาบญุแล้วกลบัมาจะเป็นมหาเศรษฐี  
กบ้็าเพือ่ทีจ่ะได้กลบัมาเป็นมหาเศรษฐีกันอกี ไม่สอนไปตรงจดุ 
ที่พระพุทธเจ้าต้องการให้ไปกัน คือให้ไปสู่ความสงบเพียง
อย่างเดยีว ด้วยการทำาบญุทำาทาน ด้วยการรกัษาศลี ด้วยการ
ภาวนา เพื่อให้ได้รับความสงบ

 ผลต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้มา ถ้าเรายงัไม่ไปถงึจดุของความสงบ  
มันก็จะมีผลเหล่านี้ ทำาบุญก็ได้ไปสวรรค์ ได้ไปเป็นเทวดา 
รักษาศีลก็ไม่ต้องไปอบาย ภาวนาก็ได้เป็นพรหม เป็นอะไรไป  
แต่นี่ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของศาสนา เป็นผลพลอยได้  
ถ้าเรายังไม่ถึงเป้าหมาย เราก็ยังจะได้รางวัล เขาเรียกรางวัล
อะไร รางวลัสนบัสนนุ รางวลัชมเชย ถ้ายงัไม่ได้รางวลัตุก๊ตาทอง  
เขาก็มีรางวัลชมเชยให้ก่อน จะได้ไม่เสียใจ ทำาบุญแล้ว 
ไม่สูญเปล่า รักษาศีลแล้วไม่สูญเปล่า ภาวนานั่งสมาธิแล้ว 
ไม่สูญเปล่า ได้รางวัลชมเชยไปก่อน แต่อย่าไปตั้งเป้าอยู่ที่
รางวลัชมเชยเท่านัน้เอง ให้ไปตัง้เป้าไว้ทีร่างวลัที ่๑ รางวลัที ่๑ 
กคื็อความสงบ ความสงบทีถ่าวร ทีเ่รยีกว่า นพิพาน นพิพานงั 
ปรมงั สขุงั เพราะความสงบท่ีถาวรนีน้ำาบรมสขุ คอืความสขุท่ี
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สูงสุด ความสุขสดุยอดของความสขุทัง้ปวง ความสุขท่ีไม่มี
วันเสื่อม ความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้อง อันนี้
แหละคอืเป้าหมายของศาสนา ของคำาสอนของพระพุทธเจ้า 
แต่เป้าหมายนี้รู้สึกว่ามันจะห่างไกลจากใจของชาวพุทธเรา 
ไปแล้ว เพราะกิเลสมันมาหลอกว่า มันไกลเกินเอ้ือมแล้ว 
ปฏิบัติไป ชาตินี้ไม่มีวันที่จะไปได้หรอก ไม่มีพระพุทธเจ้ามา
สอนเราแล้ว คำาสอนของพระพุทธเจ้านี่หมดสมัย ล้าสมัยแล้ว 
ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ รอพระศรีอาริย์ ก็พอสมควรแก่
เวลา ก็ขอให้เราอย่าลืมว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้
พวกเรามีกันได้กัน คือความสุขที่เกิดจากความสงบ เพราะ
เป็นสมบัติที่ลำ้าค่าที่สุด เป็นสุดยอดของสมบัติ เป็นสมบัติที่
จะเป็นของเราไปตลอด ไม่มีวันจากเราไป จะให้ความสุขกับ
เราไปตลอด สมบัติอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญ  
ไม่ว่าจะเป็นเทวสมบตั ิมนษุยสมบตั ิพรหมสมบตั ิสมบตัเิหล่านี ้
เป็นสมบัติชั่วคราว ขอให้เราพุ ่งไปที่สมบัติท่ีถาวร คือ 
ความสงบ ด้วยการทำาทาน ดว้ยการรกัษาศลี ด้วยการภาวนา





การปฏิบัติ
ไม่ควรข้ามขั้น

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



สติน้ีเป็นจุดเร่ิมต้นของธรรม 

ท้ังหลาย ถ้าไม ่มีสติ สมาธิ 

ไม่เกิด ปัญญาไม่เกิด วิมุตติ

หลุดพ้นไม่เกดิ ต้องให้มีสติก่อน
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 สมัยนี้ไปไหนก็มีรูปถ่ายกันทุกคน ถ่ายแล้วก็ยังเอาไป

ประจานให้คนอื่นเขาเห็นด้วย เอาไปติด เดี๋ยวนี้เป็นดารากัน

ทุกคน ถ่ายรูปถ่ายเองด้วยไม่ต้องให้คนอื่นถ่ายก็ได้ ถ่ายเสร็จ

ก็ส่งขึ้นเฟซบุ๊ก ยูทูบ อินสตาแกรม ไปทั่วโลก กำาลังทำาอะไร 

อยูก่ม็คีนรูค้นตดิตาม แต่มนัเป็นของเล่นนะของพวกนี ้เล่นกนั 

ไปวันๆ หนึ่ง สนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับมันวันๆ หนึ่ง  

มันจะหายสนุกก็ตอนที่เครื่องมันเสีย โทรศัพท์มันเสีย หรือ

โทรศัพท์หาย ก็ต้องหาซื้อเครื่องใหม่ เป็นความสุขช่ัวคราว 

เป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไป พอหมดก็ไม่มีอะไรเหลือ

อยู ่ในใจ เหลืออยู ่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย  

ความเศร้าหมอง อันนีไ้ม่ได้เป็นความสขุจรงิ ความสุขทางตา

หูจมูกลิ้นกาย เป็นความสุขปลอม เป็นความสุขที่จะต้อง 

มีวันหมดลง แต่ใจไม่ได้หมดไปกับความสุข พอความสุข 

ทางตาหูจมูกลิ้นกายหมดไป ใจก็เลยไม่มีอะไร ให้ความ 

สุขด้วย ใจก็จะเหงาจะเศร้า คนที่ไม่สามารถหาความสุข

ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ก็จะมีอาการซึมเศร้า บางคนก็ถึง

กับฆ่าตัวตาย เพราะว่าไม่สามารถหาความสุขผ่านทางตา

หูจมูกลิ้นกายได้ เพราะว่าร่างกายก็ไม่ถาวร แล้วร่างกาย

ก็จะต้องเข้าสู่วัยชรา สู่การเจ็บไข้ได้ป่วย เวลานั้นก็จะมีแต่
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ความเศร้า ฉะนั้น เราอย่าหลงระเริงกับความสุขแบบนี้กัน

มากจนเกินไป เรามาหาความสขุทีจ่รีงัถาวรดีกว่า ความสุข

ท่ีไม่จากเราไป ความสขุทีจ่ะอยูคู่ก่บัใจของเราไปเรือ่ยๆ ไป

ตลอด อันนี้คือความสุขภายในใจ 

 ความสุขภายในใจนี้จะเป็นความสุขท่ีไม่จากเราไป  

ไม่ปล่อยให้เราเหงา ไม่ปล่อยให้เราว้าเหว่ ไม่ทำาให้เราคิดฆ่า

ตวัตาย อนันีเ้ป็นของดีของวิเศษ ไม่ต้องใช้เงนิใช้ทอง ใช้สติ 

สตนิีเ้ป็นตวัท่ีจะสร้างความสขุทางใจ ทำาใจให้สงบ ด้วยการ

ควบคุมใจด้วยสติ สตินี้เป็นผู้บังคับใจ บังคับให้หยุดคิด วิธีที่

จะทำาให้มีสต ิกใ็ห้ใจรูอ้ยูก่บัเรือ่งใดเรือ่งหนึง่เพยีงเรือ่งเดยีว 

อย่าไปคิดหลายๆ เรื่อง อย่าไปรู้หลายๆ เรื่อง เพราะถ้าคิด 

หลายๆ เรื่อง รู้หลายๆ เรื่อง มันจะไม่น่ิง มันจะไม่สงบ  

ให้มันรู้หรือคิดอยู่เรื่องเดียว เช่น ให้คิดอยู่กับคำาว่าพุทโธ 

พุทโธ ไป หรือให้รู้อยู่กับเรื่องของร่างกายไป จดจ่อเฝ้าด ู

ร่างกายไป ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา พอเราลืมตาขึ้นมาเราก็ดู

ร่างกายเลยว่า ตอนนี้ร่างกายอยู่ตรงไหน อ้อ กำาลังนอนอยู่ 

แล้วจะทำาอะไรต่อไป จะลุกขึ้นมา เปลี่ยนจากท่านอนมาเป็น

ท่านัง่ เปลีย่นจากท่านัง่กม็าเป็นท่ายนื เฝ้าดมูนัไป อย่าไปทีอ่ืน่  
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อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ เรื่องนั้นเรื่องน้ี ถ้าจำาเป็นต้องคิดก็ 

นั่งเฉยๆ หรือยืนเฉยๆ อย่าทำาอะไรทางร่างกาย คิดให้พอ  

วันนี้คิดว่าเป็นวันอะไร วันที่เท่าไหร่ มีงานต้องทำาหรือไม่  

ต้องไปพบปะกบัใคร คดิให้เรยีบร้อย พอคดิเสรจ็กใ็ห้หยดุคดิ  

แล้วก็มาเฝ้าดูร่างกายต่อไป ร่างกายต้องไปเตรียมตัว  

ไปอาบนำา้อาบท่าล้างหน้าแปรงฟัน แต่งเนือ้แต่งตวั รบัประทาน 

อาหาร ให้เฝ้าดูมันไปทุกขั้นตอน อย่าให้ใจไปคิดเร่ืองอื่น  

อย่าไปรู้เรื่องอื่น ให้รู้อยู่กับเรื่องของร่างกาย ว่ากำาลังทำา 

อะไรอยู่ 

 อันนี้เป็นการฝึกสติ เป็นการควบคุมความคิด ไม่ให้คิด  

ให้รู ้อยู ่เรื่องเดียว เรื่องของร่างกาย เรียกว่ากายคตาสติ  

การเจริญสติด้วยการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้ง ใช้ร่างกายเป็น

ที่ผูกใจ ใจมันชอบลอยไปที่อื่น ชอบไปอดีต ชอบไปอนาคต 

ชอบไปหาคนนั้นหาคนนี้ ชอบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราต้อง

หยุดกิจกรรมเหล่าน้ี กิจกรรมทางจิตใจ ถ้าเราอยากจะให้

จติใจของเรามคีวามสงบมคีวามสขุ จติใจต้องรูเ้ฉยๆ รูแ้ต่ไม่คดิ  

คิดแล้วมันฟุ้ง คิดแล้วมันวุ่นวายใจ คิดแล้วมันอยาก มันโลภ 

มนัโกรธ อย่าปล่อยให้มนัคดิ ให้มนัรูเ้ฉยๆ รูว่้าตอนนีก้ำาลงัทำา
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อะไรอยู่ กำาลังอาบนำ้า ให้อยู่กับการอาบนำ้าไป กำาลังล้างหน้า

แปรงฟัน กำาลังแต่งเนื้อแต่งตัว หวีเผ้าหวีผม ให้มีสติอยู่กับ 

เรื่องที่กำาลังทำาอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบัน อย่าไปอดีต อดีตผ่าน 

ไปแล้ว อนาคตยังมาไม่ถึง มีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็น 

ความจริงในขณะนี้ ขณะนี้เรากำาลังนั่งฟังเทศน์ก็ให้ฟัง 

อย่างเดียว อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้  

ให้อยู่กับการฟังเทศน์ไป แล้วใจจะเข้าสู่ความสงบได้ 

 ถ้าไม่ได้ฟังเทศน์ ถ้านั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจเข้า 

ออกไป ดท่ีูปลายจมกู เพราะเป็นจดุทีล่มเข้าลมออกนัน่เอง 

ทางประตูที่ลมจะเข้าก็คือที่รูจมูก ที่ปลายจมูก ลมจะเข้า 

ออกตรงนัน้ ให้เฝ้าดูตรงจดุนัน้จดุเดียว อย่าตามลมเข้าลมออก  

เพราะใจจะไม่นิ่ง ต้องการให้มันนิ่ง ต้องการให้มันอยู ่ที่ 

ปลายจมูก ให้รู้ว่ากำาลังหายใจเข้า หรือหายใจออก หายใจเข้า 

ก็รู ้ว่ากำาลังหายใจเข้า หายใจออกก็รู ้ว่ากำาลังหายใจออก  

ลมหยาบก็รู้ว่าหยาบ ลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียด ตอนต้นเวลา

น่ังลมมนัจะหยาบ จะเหน็ชดั แต่นัง่ไปเรือ่ยๆ แล้วลมก็จะค่อย

ละเอียดลงไป ค่อยเบาลงไป ลมสั้นก็รู้ว่าสั้น ลมยาวก็รู้ว่ายาว 

อย่าไปควบคมุบังคับลม นัง่สมาธนิีไ้ม่ต้องการจะควบคมุอะไร  
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นอกจากใจเท่านั้น ต้องการควบคุมใจให้นิ่ง ไม่ให้คิด ไม่ให้ 

ไปไหน ให้อยู ่ตรงจุดเดียว คืออยู ่ท่ีตรงลมเข้าลมออก  

ตรงปลายจมูก ให้สัมผัสอยู่ตรงนั้นไป รู้เฉยๆ แล้วเดี๋ยวลม

ก็จะค่อยๆ เบาลงไปๆ จนละเอียด จนอาจจะไม่สามารถ 

รับรูล้มได้ กใ็ห้รู้กับความว่างไป รู้ว่าตอนนีว่้าง ลมไม่สามารถ 

จับได้ก็จับที่ความว่าง อย่าให้คิด ให้อยู่กับความว่าง เฝ้าดู

ความว่างไป 

 เหมือนตอนที่เราดูท้องฟ้า ดูท้องฟ้าที่ว่างเปล่า ดูเฉยๆ 

ดูลมไป ลมหยาบ ลมละเอียด ลมหายไป ก็รู้เฉยๆ ไม่ต้อง 

ทำาอะไรทั้งนั้น ให้รู้อย่างเดียว แล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ 

ความสงบเอง อย่าไปคาดอย่าไปคะเน อย่าไปเลง็ อย่าไปเกรง็  

อย่าไปลุ้น เมื่อไหร่จะรวมสักที อันนี้ ถ้าคิดอย่างนี้แสดงว่า

ไม่ได้ดูลมแล้ว ให้ดูลมไปอย่างเดียว จะรวมไม่รวมไม่ใช่เรื่อง 

ของเรา เรือ่งของจติมนัจะรวมไม่รวม อยูท่ีว่่าเราไม่ไปยุง่กบัมนั  

เราปล่อยให้มันรู้ลมเฉยๆ ไปเพียงอย่างเดียว แล้วถ้ามีอะไร

มาให้รับรู ้ก็อย่าไปสนใจ มีปีติมีสุข มีความรู ้สึกอะไรก็ 

อย่าไปสนใจ ให้สนใจอยู่กับลม บางทีนั่งก็รู้สึกว่าคันตรงนั้น 

คันตรงนี้ก็อย่าไปสนใจ เจ็บตรงนั้น ปวดตรงนี้ก็อย่าไปสนใจ 
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ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้น ให้สนใจอย่างเดียวคือลมหายใจ 

เข้าออกที่ปลายจมูก ให้รู้อย่างนี้ไป แล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวม 

เข้าสู่ความสงบ แล้วจะนิ่ง สักแต่ว่ารู้ เป็นอุเบกขาขึ้นมา  

คือ เฉย ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง บางทีร่างกายก็หายไป 

บางทีก็ไม่หาย บางทีความเจ็บก็หายไป บางทีความเจ็บก็ 

ไม่หายไป แต่ใจจะไม่เดือดร้อน จะเฉย ร่างกายหายไปก็เฉย 

ร่างกายอยู่ก็เฉย ความเจ็บหายไปก็เฉย ความเจ็บยังอยู่ก็เฉย 

ไม่มผีลต่อจติใจ มผีลเท่ากนั เจบ็หรือไม่เจบ็ ไม่สะเทอืนใจเลย  

เหมือนกัน แล้วก็พอนิ่งอย่างนั้น ก็อย่าไปทำาอะไร อย่าไป

พิจารณาทางปัญญา นั่งสมาธินี้ไม่ได้นั่งเพื่อพิจารณาทาง

ปัญญา นัง่สมาธเิพือ่ให้จตินิง่สงบ เป็นอุเบกขา แล้วก็รักษา

ความนิง่ ความอเุบกขา ให้อยูไ่ปนานๆ ด้วยการมสีติคอยดู  

อย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่ง ถ้ามันจะเริ่มคิดก็หยุดมัน ถ้ามี 

สติรู ้อยู่ จะเห็นทันที เวลาใจจะเริ่มคิดขึ้นมา ก็หยุดมัน  

ไม่ต้องการคิดตอนนี้ ตอนนี้ไม่ใช่ตอนพิจารณาปัญญา คนละ

เรื่องกัน 

 ตอนนี้กำาลังฝึกสมาธิ ต้องการสร้างกำาลังให้กับจิต 

กำาลังของจิตก็คืออุเบกขา คือความนิ่ง เพราะความนิ่งนี่จะ
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หยดุกิเลสได้ ถ้าใจไม่นิง่นีจ้ะหยดุกเิลสไม่ได้ ถ้าใจไม่มอุีเบกขา

สู้กิเลสไม่ได้ ต้องใช้ความนิ่ง ใช้อุเบกขา จึงต้องพยายาม

สร้างอุเบกขา สร้างความน่ิงให้ไปนานๆ พอมันนิ่งแล้วก็

ประคบัประคองมันไวด้้วยสต ิใหรู้้เฉยๆ อย่าปล่อยใหม้ันคิด 

อย่าปล่อยให้มันไปสนใจกับอะไรก็ตาม มีอะไรปรากฏขึ้นมา 

ก็อย่าไปสนใจ อย่าไปรับรู้ ดึงจิตกลับเข้ามาท่ีตัวรู้ ให้สัก 

แต่ว่ารู ้ ให้อยู ่กับตัวรู ้ อย่าไปอยู ่กับอะไรที่โผล่ขึ้นมา  

ทำาอย่างนี้ไปจนกว่าจะถอนออกมา จนกว่าจะต้ังอยู่ใน

ความสงบไม่ได้ ก็ถอนออกมา พอถอนออกมาก็เจริญสติ

ต่อไป ตอนน้ียงัไม่ต้องยุง่เรือ่งปัญญา เพราะว่าสติกับสมาธิ

ยังมีกำาลังไม่มากพอ ต้องฝึกสติสมาธิไปท้ังวันก่อน ให้มัน

ชำานาญ ให้มันมีพลัง สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลา พอนั่ง

หลับตาดูลม เดี๋ยวเดียวก็รวม 

 ถ้ายังเข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง ถ้าออกมาจากสมาธิแล้ว  

ยังควบคุมจิตให้อยู่กับร่างกายไม่ได้อย่างต่อเนื่อง อย่าเพิ่งไป

ทางปัญญา ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะปัญญาท่ีไม่มีสมาธิ 

ก็เป็นเหมือนมีดท่ีไม่ได้ลับนั่นเอง หรือมีดท่ีคนใช้ไม่มีเร่ียว 

ไม่มีแรง ถ้ามีมีดแต่คนใช้ไม่มีกำาลัง มีมีดก็ไม่มีประโยชน์อะไร 
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ต้องให้คนทีใ่ช้มดีนีม้กีำาลงัก่อน คนทีจ่ะมกีำาลงัต้องทำาอย่างไร 

ต้องกินอาหาร ต้องพักผ่อนหลับนอน พอได้กินอาหารได้พัก

ผ่อนหลบันอน ตืน่ขึน้มาก็จะมเีร่ียวมแีรง ทนีีก้ค่็อยเอามดีไปใช้

ทำาประโยชน์ต่อไปได้ แต่ถ้าคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง ไม่ได้กินข้าว 

ไม่ได้หลับไม่ได้นอน มีมีดก็ไม่มีประโยชน์อะไร ไม่มีกำาลังที่จะ

ใช้มีดนั้นไปให้เกิดประโยชน์ได้ นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติ  

อย่าข้ามขั้นตอน พวกปฏิบัตินี้มักชอบข้ามขั้นตอนกัน  

ชอบเข้าไปสู ่ขั้นปัญญากันเลย บอกว่าสมาธิไม่จำาเป็น  

เอาปัญญาเลย ปัญญาเท่านั้นที่ฆ่ากิเลสได้ แต่ปัญญาที่ไม่มี

กำาลังก็ฆ่าไม่ได้ สมาธิฆ่ากิเลสไม่ได้ แต่หยุดกิเลสได้ หยุด

ชั่วคราวได้ แต่ปัญญาที่ไม่มีสมาธินี้ หยุดกิเลสไม่ได้ ดังนั้น 

ปัญญาเป็นเรือ่งทีจ่ะต้องตามมาทหีลงั เหมอืนกบัตอนนีเ้รยีน

อนุบาล อยู่อนุบาลไปก่อน อย่าเพิ่งไปเรียนชั้นประถม เรียน

ให้จบชั้นอนุบาลก่อน แล้วค่อยข้ึนสู่ชั้นประถม ช้ันประถมก็

เรียนให้จบก่อนแล้วค่อยไปสู่ช้ันมัธยม ต้องขึ้นไปตามลำาดับ

ของมนั ไม่เช่นนัน้แล้วมนัจะไม่ได้ผล ถ้าอยูช่ัน้อนบุาลแล้วไป

เรียนชั้นประถมก็สอบตก เพราะว่าไม่มีกำาลังเหมือนกับคน 

ที่เขาผ่านชั้นอนุบาลแล้ว จบอนุบาลแล้วไปเรียนชั้นประถม 

คนที่ยังไม่จบชั้นอนุบาล ไปเรียนชั้นประถมก็สู้เขาไม่ได้ 
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 เพราะฉะนั้น การปฏิบัตินี้มันมีขั้นมีตอนของมัน  

ไม่ควรทีจ่ะข้ามข้ันตอน ข้ามแล้วมนัก็จะไปไม่ถงึไหน ขัน้แรก  

ฝึกสติก่อน ขั้นแรกนี่ต้องฝึกสติมาก ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย 

ถ้าเป็นนักปฏิบัติก็จะฝึกสติได้ดีกว่าคนที่ไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติ 

เพราะนกัปฏบัิตินีไ้ม่ต้องไปทำางานทำาการ คนทีย่งัต้องทำางาน

ทำาการอยูน้ี่จะฝึกสตไิม่ได้มาก เพราะพอเวลาไปทำางานกต้็อง

พูดต้องคยุกัน หยดุความคดิไม่ได้ พอพดูพอคยุ พอคดิถงึเรือ่ง

งานเรื่องการ ทีนี้ก็ยาวไปเลย เหมือนรถวิ่งลงเขาเลย มันจะมี

เรื่องให้คิดกันอย่างต่อเนื่อง คิดจนกระทั่งบางทีกลับบ้านแล้ว

ยังหยุดคิดไม่ได้ ยังคิดติดพันอยู่กับเรื่องของงานท่ีบริษัทอยู่  

อันนี้ การเจริญสติของผู้ที่ยังมีภาระกิจการงานต่างๆ นี้ จะไม่

สามารถทำาได้เป็นกอบเป็นกำา ไม่เหมือนกับผู้ที่ไม่มีงานการ

ต้องทำา เช่น พวกท่ีมาอยู่วัดนี่ ไม่มีงานให้ทำานอกจากงาน

เจริญสติ งานนั่งสมาธิ งานเจริญปัญญา อันน้ีเป็นเร่ืองของ

นักปฏิบัติธรรม 

 ถ้ายงัไม่ได้ปฏบิตัธิรรม กท็ำาได้เป็นบางช่วงบางเวลา เช่น 

ช่วงทีย่งัไม่ได้ไปท่ีทำางาน ช่วงท่ีต่ืนขึน้มาแล้วกเ็ตรยีมตวัอาบนำา้ 

แต่งเนื้อแต่งตัว รับประทานอาหาร เดินทางไป ช่วงนั้นก็อาจ
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จะสามารถที่จะเจริญสติได้ แต่ก็จะยากเพราะว่าจะต้องเจอ

เหตกุารณ์รอบด้าน เจอคนนัน้เจอคนนี ้พอเจอก็ต้องมีการคดิ 

มกีารพดูคยุกนับ้าง มกีารทักทายกันคยุกันไป หรอืมเีหตกุารณ์ 

มากระทบทางตาหจูมกูลิน้กาย ก็จะถกูเหตุการณ์นัน้ฉุดลากไป  

ให้คิดไป เช่น เปิดดูข่าว พอมีข่าวคราว ก็วิพากษ์วิจารณ์  

คดิไปกบัข่าวคราว ใจก็เลยไม่ได้หยดุคดิกัน คดิไป การเจรญิสต ิ

นี้ต้องการหยุดความคิด แต่ถ้าอยู่ในชีวิตประจำาวันของผู้ที่

ทำางานนี้ จะหยุดคิดนี้ยาก หยุดไม่ได้ หยุดได้ก็ช่วงที่อยู่ตาม

ลำาพัง อยู่ในห้องนำ้าอย่างนี้ อยู่ในห้องนอนคนเดียว ถ้านอน

สองคนเดี๋ยวก็ต้องคุยกันอีก ตื่นขึ้นมาก็ต้องคุยกันแล้ว ถ้า

นอนคนเดียว ช่วงนั้นก็จะมีเวลาเจริญสติได้ ลืมตาขึ้นมาก็ดู

ร่างกายเลยว่า ตอนนี้ร่างกายกำาลังอยู่ในอิริยาบถไหน อยู่ใน

ท่าไหน กำาลังอยูใ่นท่านอน กด็วู่ามนัอยูใ่นท่านอน อยูใ่นท่านัง่ 

อยู่ในท่ายืน อยู่ในท่าเดิน กำาลังทำาอะไร กำาลังล้างหน้า กำาลัง

แปรงฟัน กำาลังอาบนำ้า กำาลังแต่งตัว ช่วงนี้ถ้าอยู่คนเดียว จะ

เป็นช่วงที่จะฝึกสติได้ คือ ไม่ให้คิด ให้ดู ให้รู้เฉยๆ ให้ดูให้รู้ว่า

ร่างกายกำาลังทำาอะไรอยู่ แต่พอเริ่มมาพบปะกันแล้ว พอแต่ง

เน้ือแต่งตัวเสร็จจะมากินอาหาร ก็ต้องเจอคนในบ้าน ก็ต้อง

ถามแล้วว่าเป็นยงัไง วนันีจ้ะไปทำาอะไรกัน มอีะไรกนั หรอืเรา
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ก็อาจจะเปิดดูข่าว เปิดดูไลน์ เปิดดูอะไร ติดตามแล้วว่าวันนี้

จะมีเหตุการณ์อะไรบ้าง จะต้องไปทำาอะไรบ้าง ทีนี้ ความคิด

มันก็ไหลไปเหมือนกับลูกกระสุนปืน ที่ออกมาจากปืนกล ไม่

ได้ออกมาทีละนัดนะ มันออกมาเป็นขบวนเลย นี่แหละคือ

ความคิดของคนที่ยังมีการทำางานทำาการอยู่ จะไม่มีวันที่จะ

ฝึกสติหยุดความคิดได้ 

 ถ้าไม่มีสติที่หยุดความคิดได้ น่ังสมาธิไปก็ไม่มีวันท่ี

จะสงบได้ นั่งเฉยๆ หลับตาก็ยังคิดไปต่อ การจะเจริญสติ 

การจะฝึกสมาธิให้ได้ผล จึงไม่เหมาะกับผู้ที่ยังมีการทำางาน

ทำาการอยู่ ฝึกได้บางช่วงบางเวลา แล้วไม่มีเวลานั่งสมาธิ 

เพราะถ้าทำางานแล้วมันจะต้องมีการไปทำาตั้งแต่เริ่มต้นเลย 

ออกจากบ้านก็ไปทำางาน ช่วงที่เดินทางไปทำางาน ถ้าไม่ได้

ขับรถเอง ก็มีโอกาสที่จะนั่งสมาธิได้ช่วงนั้น ช่วงที่นั่งรถไป 

กน็ัง่หลบัตา ดลูมหายใจไป พอไปถงึทีท่ำางาน กห็มดโอกาสแล้ว  

หมดโอกาสที่จะเจริญสติ ที่จะนั่งสมาธิ ทีนี้ก็จะคิดไปท้ังวัน 

จนเลิกงานกลับมาบ้าน ทีนี้กลับมาบ้านมันยังไม่ยอมหยุดคิด 

มันเคยคิดมาทั้งวัน มันก็เลยหยุดยาก การฝึกสติจึงจำาเป็น

ที่จะต้องฝึกในวันที่ไม่ต้องทำางาน จะได้ทำาได้อย่างต่อเนื่อง 
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ถ้าไม่ต้องทำางาน ถ้าอยู่คนเดียว อยู่ท่ีบ้านก็ได้ อยู่ที่วัดก็ได้  

จะสามารถที่จะฝึกสติ นั่งสมาธิได้สลับกันไป เวลานั่งก็ดู 

ลมหายใจไป เวลาไม่นั่งก็เจริญสติไป เช่น ถ้าเดินจงกรมก็

เจริญสติไป ดูว่าร่างกายกำาลังก้าวเท้าไหนอยู่ ก้าวเท้าซ้าย  

ก็ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ดูท่ีเท้าไป พอเดินจนเมื่อยก็กลับมา 

น่ังใหม่ ก็ดูที่ลมหายใจไป ถ้าไม่ต้องทำางาน ถ้าต้องการจะ 

เจริญสติ นั่งสมาธินี่ จะทำาได้ทั้งวันเลย ถ้าเป็นวันที่ไม่ต้อง

ไปทำางาน อยู่ที่ว่าเราจะควบคุมความคิด ดึงความคิดให้มา

ทำาเร่ืองที่เราต้องการให้มันทำาได้หรือไม่ หรือมันยังเถลไถล  

เดี๋ยวมันก็แวบไปเปิดดูทีวี แวบไปเปิดดูหนังสือพิมพ์ แวบไป 

เปิดดูมือถือ หรือเด๋ียวก็เพลินคุยกันไปแช็ตกันไป คุยกับ 

คนน้ันแช็ตกับคนนี้ แล้วเด๋ียวก็แวะเข้าไปดูในเว็บหน่อย  

มีสินค้าอะไรบ้าง เด๋ียวกว่าจะปิดมือถือก็แบตเตอรี่ใกล้จะ

หมดเท่านัน้ เป็นช่ัวโมง ถ้าจะปฏบิติัจรงิๆ นีต้้องตดัทุกอย่าง  

อย่าไปแตะมือถือ อย่าไปดูอย่าไปอะไรกับอะไรทั้งนั้น  

ตดัให้มนัหมด ให้อยู่กับร่างกายเพยีงอย่างเดยีว ให้มร่ีางกาย

เพียงอย่างเดียว แล้วบังคับให้มันเดินกับนั่งอย่างเดียว  

เดินจงกรม นั่งสมาธิ หรือทำางานท่ีจำาเป็นต้องทำา เช่น  

ถึงเวลาต้องกวาดถูอะไร ก็ต้องกวาด ต้องเช็ดต้องทำาความ
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สะอาด อย่าปฏบิตัแิล้วปล่อยให้สถานท่ีรกรุงรังเหมือนรงัหนู 

อันนี้ไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัติ นักปฏิบัติจะเรียบร้อยสะอาด 

ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีใช้อยู ่นี้ จะเก็บดูแลรักษาให้เรียบร้อย  

ไม่ปล่อยให้เกะกะเละเทะ เพราะช่วงที่ทำาก็สามารถเจริญ

สติได้ 

 อันนี้ ถ้าอยากจะฝึกจิต อยากจะสร้างความสุขที่เป็น

ความสุขที่ถาวร ท่ีจะอยู่กับจิตไปตลอดนี้ ต้องสร้างแบบนี้ 

ต้องบังคับ ต้องอธิษฐาน ต้องตั้งใจว่าจะฝึกสติไปทั้งวัน ตั้งแต่ 

ตื่นจนหลับ จะไม่ทำากิจกรรมอะไรที่ต้องใช้ความคิด จะไม่ไป 

ยุ่งเก่ียวกับใคร จะไม่ไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ จะอยู่ตาม

ลำาพงั เพราะถ้าไปยุง่เกีย่วกบัคนนัน้คนนี ้เดีย๋วกค็ยุกนัจ้อขึน้มา  

แล้วเวลานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ เพราะยังคิดถึงเรื่องท่ีคุยกันอยู่ 

บางทีคุยไปคุยมากลายเป็นทะเลาะกันขึ้นมาก็มี เกิดอารมณ์

ขุน่มวัขึน้มาอกี ฉะนัน้ อย่าคลกุคลกีนัถึงแม้จะมาอยูวั่ด บางที

ก็ยังต้องเจอกัน ก็เจอกันเฉพาะช่วงที่ต้องเจอ บางวัดนี่เขา 

ไม่ให้เจอกนั เขาให้แยกกนัอยู ่จะเจอกนักช่็วงทีม่ารบัประทาน

อาหาร มาทำากจิเกีย่วกบัทางร่างกาย รบัประทานอาหาร แต่ก็ 

ไม่ให้คุยกันเวลามาเจอกัน ต่างคนต่างทำาหน้าที่ของตนไป  
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ทำาเสร็จก็แยกกันกลับไป กลับไปเจริญสติต่อ ถ้าไม่มีงานที่จะ 

ต้องทำาที่ที่พัก คือ ไม่ต้องกวาด ไม่ต้องถู ไม่ต้องเช็ด ไม่ต้อง

ล้างอะไร ก็เดินจงกรมไป หรือนั่งสมาธิไป ทำา ๒ อย่างแค่นี้  

เดินจงกรม น่ังสมาธิ แต่ใจนี้เจริญสติไม่ว่าอยู่ในท่าเดินหรือ 

ท่านั่ง เดินก็เจริญสติ นั่งก็เจริญสติ ถ้านั่งเจริญสติแล้ว ก็จะได้ 

สมาธด้ิวย สมาธิจะต้องเกิดจากตอนท่ีร่างกายอยูน่ิง่ๆ อยูเ่ฉยๆ 

ถ้าร่างกายยังเคลือ่นไหวอยู ่จะนิง่ไม่ได้ จะเบา จะไม่คดิแต่จะ

ไม่นิ่ง ถ้ามีสติอยู่กับการเดิน ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวาไป 

ดมัูนเดนิก้าวเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวา พอเดนิไปสดุทางก็หันกลบั 

แล้วก็ ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา พอเดินสุดทางก็กลับ ซ้าย ขวา ซ้าย 

ขวา อย่าไปคดิเรือ่งอะไรทัง้นัน้ ให้อยูกั่บการเดินไปอย่างเดียว 

เรื่องปัญญายังไม่ต้องสนใจ ตอนนี้เอาแค่สติให้ได้ก่อน สตินี้

เป็นจุดเริ่มต้นของธรรมทั้งหลาย ถ้าไม่มีสติ สมาธิไม่เกิด  

ปัญญาไม่เกิด วิมุตติหลุดพ้นไม่เกิด ต้องให้มีสติก่อน  

เหมอืนรถยนต์นี ่ต้องหากญุแจรถให้ได้ก่อน ถ้าไม่มกุีญแจรถนะ  

อย่าไปหวังที่จะขับรถไปไหนมาไหน ต้องมีกุญแจก่อน ถ้ามี

กุญแจแล้ว เดี๋ยวก็เปิดประตูรถได้ สตาร์ทรถได้ ขับรถได้ 



79การปฏิบัติไม่ควรข้ามขั้น

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

 จิตก็เหมือนกัน การที่จะไปสู่นิพพาน การที่จะไปสู่

วมิตุต ิคอืการหลดุพ้นจากความทกุข์ทัง้หลาย การทีจ่ะไปสู่ 

ความสขุท่ีถาวรทีแ่ท้จรงิ ต้องเริม่ทีส่ตินีแ่หละ เพราะฉะนัน้ 

พยายามทุ่มเทชวีติจติใจ ให้อยูกั่บการเจรญิสต ิเรือ่งอย่างอืน่ 

ก็รู้ได้ เช่นว่า การฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็จะรู้หลายเรื่องด้วยกัน 

แต่รู้ไว้ก็รู้ไว้ ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม รู้ว่าเรื่องอื่นยังไม่ใช่เป็นขั้น

ตอนของเรา เช่น เรื่องปัญญา พิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณา

อริยสัจ ๔ นี่ พิจารณาสิ่งต่างๆ ว่าไม่เที่ยง เกิด แก่ เจ็บ ตาย 

อันนี้ฟังได้รู้ได้ รู้ว่านี่คือเรื่องของปัญญา แต่ถ้ายังไม่มีสมาธิ

ไม่มีสติ ก็อย่าเพิ่งไปให้ความสำาคัญกับมัน มาให้ความสำาคัญ 

กับสติ ถ้าให้ความสำาคัญกับสติ เด๋ียวไม่นานหรอก ก็ได ้

สติแล้ว พอได้สติ เดี๋ยวไม่นานก็ได้สมาธิแล้ว แล้วพอได้

สมาธิแล้ว ทีนี้ไปปัญญาให้เต็มที่เลย ถ้าสามารถเข้าสมาธิ

ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว เข้าได้ทกุครัง้ทกุเวลา หยดุความ

คิดได้ทุกครั้งที่ต้องการที่จะคิด หยุดความอยาก หยุดกิเลส

ตัณหาได้ทุกคร้ังที่ต้องการจะหยุด ตอนนั้นแหละ ถึงค่อย

ไปทางปัญญา เพราะปัญญาจะให้เราเห็นความจริงของ 

สิ่งต่างๆ ที่เราไปรักไปชอบไปอยาก เพราะว่ามันเป็นทุกข์ 

ถ้าไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันก็ยังจะอยากอยู่ แล้วมันจะ 
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ไม่ใช้สติหยุดความอยาก มันจะใช้สติดันความอยาก 

สนับสนุนความอยาก 

 นี่คือ ทำาไมเราต้องมีปัญญา ต้องมีปัญญาเพราะปัญญา 

จะบอกให้เรารู้ว่าส่ิงไหนควรทำา สิง่ไหนไม่ควรทำานัน่เอง สิง่ไหน 

เป็นสุขแท้ สิ่งไหนเป็นสุขปลอม แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้ปัญญา 

ตอนนี้เรารู้แล้วว่า สุขปลอมเป็นอย่างไร สุขแท้เป็นอย่างไร 

คร่าวๆ รู้แบบคร่าวๆ รู้ว่าเราต้องมาหาความสงบ ที่เป็นความ

สุขแท้ ความสุขแท้จะเกิด ความสงบจะเกิด ก็ต้องมีสติ ดังนั้น 

เราสร้างความสุขแท้ ความสขุท่ีเกดิจากความสงบ เพยีงแต่ว่า

มนัจะได้เป็นแบบชัว่คราวไปก่อน เพราะสตนิีไ้ม่สามารถทำาให้

มันถาวรได้ พอได้ความสุขแบบชั่วคราว จากสติแล้วถึงค่อย

มาใช้ปัญญา มารกัษาให้มนักลายเป็นความสขุท่ีถาวรต่อไปได้  

นี่แหละมันคือข้ันตอนของการปฏิบัติ ท่านแสดงไว้เลยใน 

พระไตรปิฎก พระพทุธเจ้าทรงบอกว่า ศลีเป็นเครือ่งสนับสนุน 

สมาธิ สมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญา ปัญญาเป็นเครื่อง

สนับสนุนความสุขที่แท้จริง การหลุดพ้นจากความทุกข์ 

ท้ังปวง ความสุขท่ีแท้จริงก็คือการไม่มีความทุกข์นั่นเอง  

พอไม่มคีวามทกุข์แล้วกส็บาย พอมคีวามทุกข์ขึน้มา กวุ่็นวาย
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ใจไปหมด ต่อให้มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากน้อย 

เพยีงไรกต็าม พอเกดิความทุกข์ขึน้มาป๊ับ ความสขุต่างๆ หายไป 

หมดเลย แต่ถ้าไม่มคีวามทุกข์แล้ว กจ็ะมแีต่ความสขุไปตลอด 

ต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ หยดุความทกุข์ไม่ให้มนัเกดิขึน้มา 

สิ่งที่ทำาให้มันเกิดข้ึนมาก็คือตัณหาความอยาก สิ่งที่จะทำาให้

ตณัหาความอยากหายไปกค็อืปัญญา แต่สิง่ทีจ่ะหยดุตณัหา

ความอยากกคื็อสติ สมาธิ มปัีญญา ถ้าไม่มสีต ิสมาธ ิกห็ยดุ

ความอยากไม่ได้ รูว้ธิทีำาให้มนัหาย แต่ถ้าไม่มสีติมาหยดุมนั 

มันก็ไม่หยุด มันจะไม่หาย 

 นี่คือ ธรรมะเป็นขั้นตอน อันนี้ไม่ได้พูดถึงขั้นศีล ต้องมี

ศลีด้วย ถ้าไม่มศีลีกม็าฝึกสมาธไิม่ได้ ไม่มศีลีเดีย๋วกไ็ปกนิเหล้า

เมายา เดีย๋วก็ไปนอนกบัแฟน เดีย๋วก็ไปเท่ียวท่ีนัน่ท่ีนี ่หรอืไป

ทำางานทำาการ ไปทำาอะไรต่างๆ ทางร่างกาย มนักจ็ะไม่มเีวลา

ที่จะมาสร้างสติ หยุดความคิด เพราะถ้าไปทำากิจกรรมต่างๆ 

มันต้องใช้ความคิด ไปเที่ยวก็ต้องใช้ความคิด ไปทำางานก็ต้อง

ใช้ความคดิ ไปดหูนงัฟังเพลงก็ต้องใช้ความคดิ แต่งเนือ้แต่งตัว

กต้็องใช้ความคดิ มนักจ็ะไม่สามารถทีจ่ะมาฝึกสต ิมานัง่สมาธิ  

ทำาใจให้สงบได้ ดังนั้น ต้องมีศีล คือศีล ๘ ต้องถือศีล ๘ กัน 
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เรียกว่า เนกขัมมะ การหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกล้ิน

กาย เรียกว่าเนกขัมมะ การออกจากกาม เนกขัมมะ กาม  

กคื็อรูปเสียงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ถ้าต้องการความสงบ ต้องทิง้

ความสขุทางตาหจูมกูลิน้กาย ถงึจะได้ความสงบ ได้ความสุข 

ท่ีเกิดจากความสงบ จะเอาทั้ง ๒ อย่างไม่ได้ จะนั่งสมาธิ

แล้วก็ไปนอนกับแฟนไม่ได้ จะนอนกับแฟนแล้วไปนั่งสมาธิ

ไม่ได้ จะกินข้าวให้อิ่มตุ้ยให้สบายให้สุข แล้วไปนั่งสมาธิไม่ได้  

ถ้ากินอิ่มๆ แล้วมันก็จะง่วงนอน มันจะไม่นั่ง นั่งแล้วมันก็ 

จะหลับ คอพับสัปหงก ถึงต้องมาถือศีล ๘ กันก่อน ท่านถึง 

บอกว่าศีลเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิ แล้วถ้ามีสมาธิแล้ว  

มีกำาลังที่จะหยุดกิเลสแล้ว ก็มาฝึกปัญญาได้ เพื่อเอาปัญญา

มาสอนใจ ให้รู้ว่าทำาไมจึงต้องหยุดหาความสุขทางตาหูจมูก

ลิ้นกาย เพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่เท่ียง  

มันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลามันหมด นี่คือปัญญา  

มักจะมองไม่เห็นว่าความสุขท่ีเราได้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย  

ได้มาแล้วมันจะหมด ส่วนใหญ่คิดว่าได้แล้วมันจะเป็นของเรา 

อยูก่บัเราไปเร่ือยๆ แต่งงานแล้วจะมคีวามสขุไปทกุวนัเหมอืน

วนัทีแ่ต่งงาน พอแต่งไปไม่กีว่นัความสขุท่ีเกดิจากการแต่งงาน

หายไปแล้ว เดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้ว เกิดการทะเลาะ
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กันแล้ว มีความเห็นไม่ตรงกัน มีการกระทำาที่ไม่ตรงกัน ก็เกิด

ความไม่พอใจขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวก็พูดบอกกันว่ากัน ก็เกิดความ

โกรธกันขึ้นมาแล้ว 

 น่ีคือความสุขที่ไม่เท่ียงแท้แน่นอน ถ้าไม่ใช้ปัญญา

วิเคราะห์จะมองไม่เห็น จะคิดว่าได้มาแล้วจะสุขไปตลอด  

ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ไม่มีวันสิ้นสุด แต่แล้วเป็นยังไงความจริง  

แต่งกันไม่กี่วันไม่กี่เดือน บางทีก็หย่ากันแล้ว เลิกกันแล้ว  

แต่กม็องไม่เหน็กนั เหน็หย่ากันทุกวนั ไอ้คนทีไ่ม่มมีนักไ็ม่เหน็ 

ซักที คนที่จะมีแฟนคนที่จะแต่งงาน มันก็ไม่คิดว่ามันจะ 

หย่ากัน มันก็คิดว่าจะอยู่กันไปตลอด แต่พอแต่งกันไม่กี่เดือน 

กี่ปีก็แยกกันแล้ว นี่ ไม่มีปัญญา ถ้ามีปัญญารู้ว่าเดี๋ยวก็ต้อง 

แยกกัน ก็ไปแต่งกันทำาไมให้มันเสียเวลา อยู่คนเดียวดีกว่า  

อยู่กับความสงบดีกว่า เป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้น ไม่มีวันหมด  

เป็นความสุขท่ีจะเป็นของเราไปตลอด นี่ก็เรื่องของการ 

ปฏิบัตินะ มันเป็นขั้นเป็นตอน อย่าข้ามขั้นข้ามตอน ตอนต้น 

ก็รักษาศีลก่อน มีศีลหรือยัง รักษาศีล ๘ ได้ไหม ถ้ายังไม่ได้

เอาศีล ๕ ก่อนได้หรือเปล่า ถ้าศีล ๕ ไม่ได้ เอาศีล ๔ ก่อนได้ 

หรือเปล่า ศีล ๔ ไม่ได้เอาศีล ๓ ก่อนได้หรือเปล่า ต้องให้
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มันได้สักอย่าง ศีลนี่ ต้องเริ่มต้นที่ศีลก่อน ต้องรักษาศีลก่อน  

ถ้าได้ศีล ๕ แล้วก็ขยับขึ้นสู่ศีล ๘ พอเข้าสู่ศีล ๘ ก็อยู่วัดได้ 

พวกที่นุ่งขาวห่มขาวนี่ มาถือศีล ๘ กันท้ังนั้น มาถือศีล ๘  

จะได้มีเวลามาฝึกสติ มานั่งสมาธิกัน มีเวลามาฟังเทศน์ 

ฟังธรรมกัน ถ้าไม่ถือศีล ๘ ป่านนี้อาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูง

ที่ไหนก็ได้ หรืออาจจะไปทำางานทำาการ หรือจะไปทำาอะไร

ต่างๆ เพราะศีล ๕ ไม่ห้าม จะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้ อยากจะ

ไปดูหนังฟังเพลงก็ไปได้ อยากจะไปงานสังคมต่างๆ ก็ไปได้ 

อยากจะเปิดมือถือดูไลน์ดูอะไร ดูได้หมด ไม่มีข้อห้าม 

 แต่ถ้ามาถือศีล ๘ นี่ต้องปิดหมด ปิดตาหูจมูกลิ้นกาย  

ตาไม่ดูอะไรไม่ฟังอะไร ให้ดูของที่เป็นธรรมชาติ เช่น ดูต้นไม้

ใบหญ้า แต่ไม่ได้ดดู้วยความอยากด ูดเูพราะว่ามนัมใีห้ดใูห้เหน็  

เดินไปไหนเห็นอะไรก็ดูไปอย่างน้ัน เห็นแบบนั้นไม่เป็นไร  

อย่าไปเลือกเห็น ต้องเห็นภาพอย่างนั้น ต้องได้ยินเสียง 

อย่างนี้ อันน้ีเป็นกิเลส เป็นความอยาก ต้องปิดทวารทั้ง ๕ 

สำารวมอินทรีย์ เขาเรียกว่า สำารวมอินทรีย์ สำารวมตาหูจมูก

ลิ้นกาย เรียกว่า อินทรีย์สังวร หรือ ศีลสังวร ศีลสังวรก็

ระงับ รักษาศีล ๘ นี่ก็เป็นศีลสังวร อินทรีย์สังวร ตัวเดียวกัน  
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เนกขัมมะ ศีลสังวร อินทรีย์สังวร น้ีเป็นตัวเดียวกัน คือ 

ระงับการกระทำาต่างๆ ท่ีจะทำาให้ไม่มีเวลามาปฏิบัติ  

มาฝึกหัดจิตใจ มาฝึกสติ มานั่งสมาธิ ดังนั้นต้องเริ่มต้น 

ที่ศีลก่อน ต้องมีศีล ต้องรักษาศีลได้ ถ้ารักษาศีลได้แล้ว ทีนี้

จะมเีวลา เพราะไม่ไปเปิดดทูวี ีไม่ดขู่าว ไม่ฟังเพลง ไม่ดูละคร 

ไม่ดูภาพยนตร์ ไม่ไปงานเลี้ยง เขาเอาบัตรเชิญมา วันเกิด  

วันแต่งงาน วันอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ ก็ไม่ไป ถือศีล ๘ ถ้าถือ 

ศีล ๘ ได้ ก็เลือกเอา ถ้าอยู่บ้านก็ต้องเอาบ้านที่อยู่คนเดียว 

อย่าไปอยู่กับใคร เพราะอยู่กับคนอื่นแล้ว เดี๋ยวต้องมีการ

สนทนา มีการอะไรกัน ถ้าไม่พูดคุยกันก็จะหาว่าโกรธกัน

หรือเกลยีดกันหรอืเปล่า ทำาไมอยูด้่วยกนัไม่คยุไม่พดูไม่จากนั  

ต้องไปอยู่คนเดียว ถ้าอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้า  

ไม่พูดไม่จาไม่คุยกับใคร ไม่ทำากิจกรรมร่วมกับใคร ต้องไป 

อยู ่กับพวกที่ทำากิจกรรมเหมือนกัน พวกที่ไม่คุยกับใคร 

เหมอืนกนั กค็อืไปอยูท่ีว่ดันี ่ไปอยูท่ีว่ดันี ้ยิง่ถ้าเป็นวัดปฏบัิตินี่

เขาไม่พูดไม่คุยกัน พระออกมาทำากิจนี้ไม่คุยกัน ชาวบ้านไม่รู้  

คิดว่าพระโกรธกัน ไม่คุยกันเลย ต่างคนต่างทำาหน้าที่ของ 

ตนไป ก็เพราะว่าคุยกันแล้วมันคิดไง มันคิดมันถึงคุย แล้วมัน 

จะหยุดคิดไม่ได้ พอคิดแล้วมันก็ฟุ ้งข้ึนมา แล้วพอจะมา 
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นั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีศีล ๘ ไม่คลุกคลีกัน  

ต้องปลกีวเิวก มศีลี ๘ แล้วกป็ลกีวเิวก ไปหาทีส่งบสงดัอยูต่าม

ลำาพัง ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมารบกวนใจ เรียกว่าปลีกวิเวก

 นีค่อืสตูรทีพ่ระพทุธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเรา ถ้าอยาก

จะเจริญสต ิอยากจะสร้างความสงบ อยากจะปฏบิตัธิรรมให้ได้

ผล ได้มรรคผลนพิพาน ต้องมีศลีก่อน ศลีสงัวร สำารวมอนิทรีย์ 

สำารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ปิดทวารทั้ง ๕ แล้วก็อยู่ที่เงียบๆ อยู่

ที่ไม่มีใครมารบกวน อยู่คนเดียว อยู่สถานที่สงบสงัด เช่น  

ในป่าในเขา ไม่มีใครมารบกวน เรียกว่าปลีกวิเวก สำารวม

อินทรีย์ ปลีกวิเวก แล้วก็รับประทานอาหารพอสมควร ถึงแม้ 

ถือศลี ๘ ยงักนิได้ ๒ มือ้ บางทกีม็ากเกินไป กล็ดเหลอืมือ้เดยีว  

กินหนเดียว กินน้อยๆ กินพอให้มันไม่หิวก็พอ กินพอดับ 

ความหิว ร่างกายจะได้เบา จะได้ไม่ง่วงนอน จะไม่เกียจคร้าน 

ถ้ากินมากๆ อิ่มแล้วมันจะง่วงนอน หนังท้องตึงแล้วหนังตา 

มันจะหย่อน นั่งสมาธิก็หลับ เดินจงกรมก็ไม่อยากจะเดิน 

อยากจะหาหมอนอย่างเดยีว ต้องมกีารรบัประทานอาหารพอ

ประมาณ แล้วสิง่สดุท้ายจะต้องมกีคื็อ ต้องเจรญิสตติลอดเวลา 

ตัง้แต่ลืมตาข้ึนมา ต้องตัง้สตอิยูเ่รือ่ยๆ หยดุความคดิอยูเ่รือ่ยๆ 



87การปฏิบัติไม่ควรข้ามขั้น

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

อย่าปล่อยให้มนัคดิ ให้มนัอยูก่บัร่างกาย อยูก่บัการเคลือ่นไหว

ต่างๆ ของร่างกาย ร่างกายกำาลังทำาอะไร ก็อยู่กับมันไป  

แล้วจะสามารถกำาจัดนิวรณ์ต่างๆ ได้หมด ความง่วงนอนก็

ไม่เกิด ความฟุ้งซ่านก็ไม่เกิด กามารมณ์ก็ไม่เกิด ความโกรธ

ก็ไม่เกิดถ้าอยู่คนเดียว ถ้าไม่ไปยุ่งกับใคร มันจะไม่ค่อยโกรธ

หรอก แต่ถ้าไปเก่ียวข้องกับคนนัน้คนนี ้เดีย๋วกเ็กดิความโกรธ

ขึ้นมาได้ 

 นีค่อืสตูรทีจ่ะมาแก้นวิรณ์ทีเ่ป็นอุปสรรค ขวางก้ันการ 

ปฏบัิตใิจให้สงบนีเ้อง หนึง่ต้องมศีลีสงัวร หรอืมีอนิทรย์ีสงัวร 

สำารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ปิดให้หมด กล้องมือถือโทรศัพท์  

ไม่ติดต่อกับใคร ไม่ดูอะไร ไม่ฟังอะไร ถือว่าตายจากโลกนี้ไป

ชั่วคราว ขอลาจากโลกนี้ไปชั่วคราว ไปอยู่โลกของความสงบ 

ไปอยู่คนเดียว ปิด สำารวม แล้วก็ไปอยู่คนเดียว ไปปลีกวิเวก 

แล้วก็ไม่คลุกคลีกับใคร บางทีไปอยู่ท่ีสงบแต่ต้องมีคนไปอยู่

หลายคนกแ็ยกกันอยู ่อย่าไปคลกุคลกีนั อย่าไปคยุกนั อย่าไป 

สังคมกัน ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างปฏิบัติ แล้วก็เจริญสติ

ตลอดเวลา แล้วกร็บัประทานอาหารพอประมาณ มตัตญัญตุา  

โภชนา รับประทานอาหารพอประมาณ อย่ารบัประทานให้
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อิม่จนเกนิไป แล้วจะไม่มอีปุสรรคในการทีจ่ะมาปฏบิตัธิรรม  

แล้วจะปฏิบัติได้ผลภายใน ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี อย่างแน่นอน 

ถ้าทำาตามขัน้ตอนเหล่านี ้อย่าข้ามขัน้ตอน ถ้าข้ามขัน้ตอนแล้ว 

จะไม่มีวันทีจ่ะได้ผล ขัน้ตอนนี ้คอื ๑. ถอืศลี ๘ เรียกว่าอนิทรย์ี

สังวร ไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไป ไปปลีกวิเวกอยู ่

คนเดียว ไม่คลุกคลีกัน แล้วก็หมั่นเจริญสติอยู่ต้ังแต่ลืมตา 

ขึน้มา เวลาต้องทำากจิกม็สีตอิยูก่บักจิทีต้่องทำา อาบนำา้อาบท่า 

ล้างหน้าแปรงฟัน แต่งเนือ้แต่งตัว ทำาอะไรต่างๆ ให้มนัมสีตอิยู่

กบังานนัน้ๆ เพยีงอย่างเดยีว ไม่ให้ไปคดิถงึคนนัน้คนนี ้เรือ่งนัน้ 

เรื่องนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ ให้อยู่กับงาน ให้รู้อยู่ว่าเรากำาลังทำาอะไรอยู่  

กำาลงัอาบนำา้ กำาลงัแต่งตัว กำาลงัรับประทานอาหาร เสร็จแล้ว 

ไม่มีภารกิจที่ต้องทำาก็ไปเดินจงกรม รับประทานอาหารเสร็จ  

น่ังมันจะง่วงถึงแม้จะรับประทานไม่มาก มันก็ยังง่วงได้ ต้อง

ออกไปเดินสักพักหนึ่งก่อน ให้อาหารมันย่อย ให้ร่างกาย 

มันเบา เดินสักชั่วโมงสองชั่วโมง แล้วค่อยกลับมานั่งสมาธิ  

นั่งสมาธิจนกว่าจะออกจากสมาธิมา ก็ลุกขึ้นมาเดินต่อ  

เดินแล้วก็กลับมานั่ง จนกว่าจะต้องไปทำากิจตอนบ่าย อาจจะ

ต้องไปช่วยกันกวาดลานวัด ทำาความสะอาดอะไรต่างๆ หรือ

ต้องไปอาบนำา้อาบท่า ก็ไปอาบนำา้กนั พอเสร็จแล้วกเ็ข้าสูท่าง
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จงกรมใหม่ เดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิ จนถึงเวลาประมาณ 

สีทุ่ม่หรอืห้าทุม่ แล้วกพั็กผ่อนสีช่ั่วโมง ถ้านอนสีทุ่่มกต่ื็นตีสอง  

ถ้านอนห้าทุม่ก็ต่ืนตีสาม พอลกุขึน้มากเ็ดนิจงกรม นัง่สมาธใิหม่  

สลับกันไปจนถึงสว่าง พอถึงสว่างต้องไปทำากิจเก่ียวกับการ 

รับประทานอาหาร ก็ไปทำาต่อ ก็เตรียมตัวอาบนำ้าล้างหน้า

แปรงฟัน แต่งเนื้อแต่งตัว ออกไปทำากิจทางเรื่องของอาหาร  

เป็นพระก็ไปบิณฑบาต เป็นโยมก็ไปโรงครัว ไปช่วยกันทำา

อาหารทำาอะไร แล้วก็รับประทานอาหารกัน ช่วงที่ทำาก็มีสติ

ตลอดเวลา ไม่คุยกัน ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้อยู่กับกิจที่กำาลัง

ทำาอยู่ กำาลงัทำาอาหารกอ็ยูกั่บการทำาอาหาร กำาลงัรับประทาน

อาหาร ก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหาร รับประทานอาหาร

เสร็จ ทำาความสะอาดล้างถ้วยล้างชาม ก็ให้อยู่กับกิจเหล่านั้น  

อย่าคุยกัน ต่างคนต่างทำากิจของตนไป ถ้าทำาอย่างนี้ได้ จะมี

สติอย่างต่อเนื่อง พอเสร็จจากกิจกรรมเรื่องอาหาร ก็กลับไป

ที่พักไปปฏิบัติต่อ ไปเดินก่อน ถ้าไปนั่งแล้วเดี๋ยวมันจะหลับ 

ไปเดินสักพักหนึ่งก่อนให้มันหายง่วงก่อน พอหายง่วงแล้วก็

ค่อยไปนั่งสมาธิใหม่ สลับกันไป ถ้าเหนื่อยกลางวันอยากจะ

พักสักชั่วโมงก็พักได้ พักชั่วโมงหนึ่ง แล้วก็พอตื่นขึ้นมา ก็มา

เดินจงกรม นั่งสมาธิใหม่ จนถึงเวลาไปทำาความสะอาดกวาด
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ลานวัด ดื่มนำ้าปานะ แล้วก็สรงนำ้าอาบนำ้า พอเสร็จก็กลับมา 
เดินจงกรม นั่งสมาธิจนถึงเวลาเข้านอน 

 นี่คือวงจรการปฏิบัติของนักปฏิบัติ มีเท่านี้ ไม่มีกิจ 
อย่างอื่น มีกิจอยู ่แค่ภาวนา ขั้นต้นก็เจริญสติกับสมาธิ  
เดินจงกรมกับนั่งสมาธิ จนกว่าจะสามารถบรรลุขั้นสมาธิได้ 
คอืสามารถเข้าสูฌ่านได้ สามารถทีจ่ะเข้าได้ทุกเวลาท่ีต้องการ 
สามารถควบคุมความคิดได้ เวลาจิตจะคิดเรื่อยเปื่อยก็หยุด 
มนัได้ เวลามนัอยากจะดูอยากจะฟังอะไร กห็ยดุมนัได้ ถงึค่อย
ไปทางปัญญาต่อไป ปัญญากพ็ยายามพิจารณาว่าความสขุทาง
ตาหูจมกูล้ินกายนีม้นัเป็นทกุข์ ทกุข์เพราะว่ามนัเป็นความสขุ
ชั่วคราว ได้มาแล้วก็หมดไป หมดก็ต้องหาใหม่ ต้องคอยหา 
อยูเ่รือ่ยๆ แล้วถ้าร่างกายมนัหมดสมรรถภาพ ไม่สามารถหาได้  
ตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความซึมเศร้า ก็มีแต่คิดว่า
อยากจะฆ่าตัวตาย ให้คิดอย่างนี้แล้วจะได้ไม่ไปหาความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไป แล้วต่อไป ความอยากท่ีจะหา 
ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหายไป จะไม่มีอะไรมา 
รบกวนใจ มาดึงใจให้วุ่นวายอีกต่อไป ใจก็จะอยู่กับความสงบ
ไปเพียงอย่างเดยีว เรยีกว่าเป็นนิพพานไป ถ้ากำาจดัความอยาก
ทั้งหลายให้หมดไปได้ 
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 นอกจากความอยากทางรูปเสยีงกลิน่รส มนักย็งัมีความ

อยากมีอยากเป็น อยากไม่มีอยากไม่เป็น ก็ต้องกำาจัดมัน 

ให้หมด พิจารณาว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไปหมด ถ้าอยากจะได้

แฟนกพ็จิารณาอสภุะของแฟน พจิารณาความไม่สวยงามของ

ร่างกายของแฟน พิจารณาเข้าไปภายใต้ผิวหนัง ดูอาการ ๓๒ 

ดูผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ดูปอด ลำาไส้ ตับ 

ไต หัวใจ ต่างๆ ถ้าเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ภายในร่างกาย 

มันก็จะทำาให้ไม่เห็นว่าร่างกายนี้สวยงามตรงไหนเลย ก็จะ

ไม่มคีวามอยากจะได้แฟน ไม่มคีวามอยากจะไปนอนกับแฟน 

ทำาอย่างนี้ไป แล้วต่อไปความอยากที่ทำาให้เกิดความทุกข์จะ

หายไปหมด พอไม่มีความทุกข์ใจ ก็จะมีแต่ความสุขไปเพียง 

อย่างเดียว น่ีคือเรื่องของการหาความสุขที่แท้จริง ความสุข

ที่ถาวรที่จะอยู่กับใจไปตลอด ที่จะทำาให้ใจไม่ต้องกลับมา

เกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ กลับมาหาความสุขชั่วคราวกันอยู่

เร่ือยๆ ถ้ายังหาความสุขช่ัวคราวอยู่ ก็ยังจะต้องกลับมาหา 

อยู่เรื่อยๆ ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ก็จะกลับมาเกิดใหม่ เพื่อจะ

ได้มาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ จนกว่าจะตายไป  

ตายไปก็กลับมาหาใหม่ ทำาอย่างนี้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว นับไม่ 

ถ้วนแล้ว แล้วจะทำาอย่างนี้ต่อไป ถ้าไม่อยากจะเจอกับ 
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ความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตาย ก็ต้องมาฝึกจิตกัน  

มาฝึกสต ิฝึกสมาธ ิฝึกปัญญากนั ถ้ามสีต ิมสีมาธ ิมปัีญญาแล้ว 

รับรองไดว้่าจะไม่ตอ้งกลับมาเกดิแก่เจ็บตายอกีต่อไป จะไม่มี

ความทุกข์อยู่ในใจอีกต่อไป จะมีแต่ความสุขอยู่ภายในใจไป

ตลอด แบบไม่มีวนัสิน้สดุ นีค่อื พระนพิพาน นิพพานงั ปรมงั  

สุขัง พระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่ง เป็นจิตท่ีสงบท่ีม ี

ความสขุแบบไม่มทีกุข์ เป็นความสขุทีถ่าวร จะเป็นของเรา 

ถ้าเราหันมาปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญากัน 



พุทธศาสนาสมัยพุทธกาล
กับสมัยปัจจุบัน

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



พวกเราสวดธรรมะกัน แต่เวลาปฏิบติั เราไม่ปฏิบติัธรรมกัน  

เราปฏิบัติกิเลสกัน กิเลสคืออะไร คือความอยากได้ในลาภ 

ยศ สรรเสริญ ความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกล้ินกายกัน  

ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเพชร ไม่รู้ว่าธรรมะท่ีเป็นเพชรน้ีสอนให้เรา

ท�าอะไรกัน เรากลับไปเชื่อฟังกิเลส กิเลสมันสอนให้เรา

หาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียง

กล่ินรสโผฏฐัพพะกัน แล้วความสุขท่ีเราได้จากส่ิงเหล่าน้ี 

ก็กลายเป็นความทุกข์ไป ถ้าเราท�าตามกิเลส เราจะเป็น 

ปุถุชนไปเร่ือยๆ เราจะไม่มีวันท่ีจะบรรลุเป็นพระอริยบคุคลได้  

และเราจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ
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 พระพุทธศาสนาของพวกเรา ในยุคปัจจุบันนี้กับในสมัย 
พระพุทธกาล เป็นเหมือนคนละศาสนากัน เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่เหมือนกัน ในสมัยพระพุทธกาลนี้ จะเกิดพระอริยบุคคล 
กันมาก มีพุทธศาสนิกชนศึกษาปฏิบัติธรรม บรรลุเป็น 
พระอริยบุคคลกันเป็นจำานวนมาก มีทั้งผู้ครองเรือน มีทั้ง
นักบวช ที่เป็นพระอริยบุคคล แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ ไม่ค่อยมี 
พระอริยบุคคลปรากฏขึ้นมา มีแต่ถาวรวัตถุ มีถาวรวัตถุมาก  
มีโบสถ์มีเจดีย์ มีศาลา มีวัดเต็มไปหมด แต่ในแต่ละวัดนี้  
หาพระอริยบุคคลไม่มี ไม่เจอ ในสมัยพุทธกาลวัดไม่ค่อยมี 
มีแต่พระอริยบุคคล พระจะปฏิบัติกันในป่าในเขา ไม่ได้อยู่
ตามวัดเหมือนในสมัยนี้ วัดก็เป็นวัดป่าวัดเขา ไม่ได้เน้นอยู่ที่
ถาวรวัตถุ ที่อยู่อาศัยกุฏิ ศาลาก็เป็นแบบพออยู่ได้ ไม่ถาวร 
ไม่หรูหรา พอใช้หลบแดดหลบฝนได้ ก็พอแล้ว พระพุทธเจ้า 
ไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียว มีแต่สร้างพระอริยบุคคล สร้าง
พระอรหันต์ สร้างพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี 
พระอรหันต์ เต็มไปหมด มีพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้า
พระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน ๓ คิดดู สมัยพระพุทธเจ้า  
ท่านผลิตแต่พระอริยบุคคล สมัยปัจจุบันผลิตแต่วัดวา
อาราม ผลิตแต่ถาวรวัตถุ ผลิตแต่พระพุทธรูป วัตถุมงคล
เต็มไปหมด วัดหนึ่งมีพระพุทธรูปเป็นร้อย มีวัตถุมงคลเป็น
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หมืน่เป็นแสน แจกกนัแบบไม่อ้ัน ไปงานสร้างโบสถ์สร้างเจดย์ี 
กนัท ีจะมแีจกวตัถมุงคลกนัเต็มไปหมด ญาตโิยมมพีระห้อยคอ 
กันเต็มไปหมด นี่คือศาสนาพุทธในปัจจุบัน ซึ่งเปรียบเป็น
เหมือนเปลือก ถาวรวัตถุน้ีเป็นเหมือนเปลือกของศาสนา 
เปลือกของผลไม้ เน้ือของพระศาสนาคือพระอริยบุคคล 
พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์  
อันนี้เป็นเนื้อของศาสนา 

 สมัยน้ีมีแต่เปลือก เนื้อมีนิดเดียว ถ้าเป็นทุเรียนก็
เปลือกหนา แต่เมล็ดทุเรียนนี้เมล็ดนิดเดียว แล้วเนื้อทุเรียน
นี่ก็เป็นผิวบางๆ เคลือบเมล็ดอีกทีหนึ่ง เคลือบเมล็ดทุเรียน
อีกทีหน่ึง มีนิดเดียว พระอริยบุคคลสมัยนี้หายาก นานๆ  
จะมปีรากฏขึ้นมาสักองคห์นึ่ง นี่คอืความแตกต่างของศาสนา
ของพระพุทธเจ้ากับศาสนาของพวกเรา ถ้าเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัย สมัยพระพุทธเจ้าก็มีแต่ผลิตบัณฑิต บัณฑิต 
ระดบัปริญญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก สมยันีไ้ม่ผลติบณัฑติ  
ผลิตแต่อาคารเรียน มีสาขาเยอะแยะไปหมด แต่ไม่มีอาจารย์
สอน ไม่มีนักเรียนมาเรียน ปลูกสร้างอาคารเป็นวิทยาเขต 
เต็มไปหมด แต่ไม่มีนักศึกษาที่เรียนจบปริญญากัน มีก็น้อย 
นานๆ จะมีจบ ปีหนึ่งอาจจะมีคนสองคน มีนักศึกษาเรียนกัน 
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เป็นหมื่นเป็นแสน แต่รับปริญญากันไม่กี่คน เพราะว่าไม่ม ี
การสอน ไม่มกีารเรียน นกัศกึษากไ็ม่เข้าห้องเรยีน ครกูไ็ม่มสีอน  
นักศึกษาก็เลยไม่ได้เรียน เพราะนักศึกษาจะเรียนได้ ก็ต้องมี
ครูคอยสอนคอยบอก หรือครูที่สอนก็สอนไม่รู้เรื่อง สอนแบบ
ฟังไม่รู้เรือ่ง สอนคนละภาษากนั นกัเรียนใช้ภาษาหนึง่ ครสูอน 
อีกภาษาหนึ่ง ญาติโยมใช้ภาษาไทย พระเทศน์ภาษาบาลี  
สวดภาษาบาลี เลยไม่รู้เรื่อง บทสวดมนต์ต่างๆ นี้คือคำาสอน 
ของพระพุทธเจ้า ทีน่มินต์พระไปสวดตามบ้าน พระไปสอนแล้ว  
ญาตโิยมกฟั็งไม่รู้เร่ือง ก็ไม่ค่อยมคีนฟังกนั เวลานมินต์ไปบ้าน 
ไปสวดมนต์น้ี จะมีคนแก่ไม่กี่คนมานั่งฟังพระสวด คนหนุ่ม 
คนสาวก็จะไปต้อนรับแขก ไปอยู่ท่ีโรงครัว เตรียมกับข้าว 
กับปลาอาหาร เตรียมต้อนรับแขก ปล่อยให้คนแก่สองสาม
คนน่ังฟังพระสวด ฟังก็ไม่รู้เรื่อง นั่งฟังก็คอพับกัน เพราะ 
พระสวดภาษาบาล ีคนฟังใช้ภาษาไทย เลยฟังไม่รูว่้าพระสวด
อะไร 

 พระกำาลังสอนนี่ มงคลสูตร อะเสวะนา จะ พาลานัง  
ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา นี่กำาลังสอนธรรมะ มงคลอย่างยิ่ง 
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ญาตโิยมฟังไม่รูเ้รือ่ง ฟังคดิว่ากะละมงั 
มีแต่กะละมัง กะละมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง นั่นล่ะกำาลัง 
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สอนธรรมะรู้หรือเปล่า อะเสวะนา จะ พาลานัง แปลว่า 
อย่าคบคนพาล คนพาลแปลว่าคนโง่ คนไม่ฉลาด อะเสวะนา  
อย่าเสวนา อย่าคบค้าสมาคมกับคนโง่ ไม่ได้รับความรู ้  
ไม่ได้รับความฉลาด ให้เสวนาบณัฑิต บณัฑติานญัจะ เสวะนา 
แปลว่าให้คบบณัฑติ คบสมาคมกับบณัฑติ เพราะจะได้ความรู้ 
ความฉลาดจากบัณฑิตนั่นเอง บัณฑิตก็คือคนฉลาด คนที่จบ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก นี่เราเรียกว่า บัณฑิต  
แต่สมัยนี้ฟังไม่รู้เร่ือง ก็เลยไม่รู้ว่าพระสวดอะไร คิดว่าเป็น
คาถาอาคม ท่ีจะป้องกันไม่ให้ภูตผีปีศาจเข้ามาทำาร้ายคนที่
อยู่อาศัยในบ้าน เวลาคนขึ้นบ้านใหม่มักจะนิยมนิมนต์พระ 
ไปสวดมนต์ ไปสวดเพื่อที่จะได้ขับไล่ภูตผีปีศาจต่างๆ เสร็จ
แล้วยังให้พระเจิมด้วย เห็นไหม ต้องเอาแป้งไปเจิมตรงประตู 
ที่ภูตผีปีศาจจะได้ไม่เข้ามา แล้วยังต้องให้พระอาบนำ้ามนต์
ให้อีก ชำาระความสกปรกของญาติโยมด้วยนำ้ามนต์ ชำาระ
กเิลสตณัหาความโลภความโกรธความหลง ด้วยการประพรม
นำ้ามนต์ แล้วมันได้ผลไหมล่ะ ไม่ได้หรอก เพราะมันเป็น
พิธีกรรมเท่านั้น มันไม่ได้เป็นการกระทำาที่จะขับสิ่งที่เลวร้าย
ต่างๆ ให้พ้นไปจากใจ พ้นจากตัวของญาตโิยม ต้องเอาธรรมะ
คำาสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ 
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 ถ้าทำาตามมงคล ๓๘ ข้อได้นี ่ไปถงึนพิพานเลยนะ มงคล 
๓๘ นี่สอนต้ังแต่ขั้นที่ ๑ ถึงขั้นที่ ๓๘ ขั้น ๓๘ นี่คือไปถึง 
พระนิพพาน สอนไล่ไป ข้อที่ ๑ นี่สำาคัญที่สุด การคบคน  
ถ้าคบคนโง่ คนโง่กจ็ะพาเราโง่ไป คนโง่ เช่น คนชอบอบายมขุนี้  
เรยีกว่า คนโง่ ถ้าไปคบกบัคนท่ีชอบอบายมุข เขาเสพอบายมขุ 
เขาก็จะชวนเราไปเสพอบายมุข เขาชอบกินเหล้า เขาก็  
ชวนกินเหล้า ไปท่ีบ้านเขาก็มีเหล้าเต็มไปหมด ถ้าชอบ 
เล่นการพนัน เขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนัน ถ้าชอบเที่ยว 
ชอบช็อปปิ้ง ชอบอะไรทางมหรสพบันเทิง ก็จะชวนเราไป  
ไปไหมคอนเสิร์ต เดือนนี้มีคอนเสิร์ต เดือนนี้มีระบำา เดือนนี้ 
มีบัลเล่ต์ มีอะไรต่างๆ มีภาพยนตร์ จะชวนเราไป เพราะเขา
ชอบอย่างนี้ เขาดูอย่างนี้ เขาทำาอย่างนี้ พอเราคบกับเขา  
เขาก็ต้องชวนเราไปทำาในสิ่งท่ีเขาชอบ ถ้าเราไม่อยากจะ 
เสียเพื่อน เราก็ต้องไปกับเขา เกรงใจเขา นี่คือ อย่าไปคบ 
คนพาล คนโง่ คนที่เสพอบายมุขนี่ถือว่าเป็นคนโง่ เพราะไม่รู้ 
ว่ากำาลังเอายาพิษมากินนั่นเอง อบายมุขนี้เป็นเหมือนยาพิษ  
เสพบ่อยๆ แล้วต่อไปมนักจ็ะเกดิปัญหาตามมา เพราะอบายมขุ
ไม่มีรายได้ มีแต่รายจ่าย มีแต่เสีย เสียเงินเสียทอง ถ้าจ่ายไป
เรื่อยๆ แล้วไม่มีเวลาไปหาเงินหาทอง เดี๋ยวเงินทองก็ไม่พอใช้ 
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พอไม่พอใช้กจ็ะต้องไปหาเงนิในทางท่ีมชิอบ เพือ่มาใช้ เพราะ
มิฉะนั้น ก็จะต้องเป็นหนี้เป็นสิน หรือไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถ 
ที่จะไปกับเขาได้ ไม่สามารถไปเสพอบายมุขได้ 

 อบายมุขนี้ถ้าเสพแล้วมันจะติด ถ้าเคยเที่ยวแล้วมันจะ
ติดเที่ยว เคยดื่มสุราแล้วมันจะติดดื่มสุรา เล่นการพนันมัน 
ก็จะติดการเล่นการพนัน อบายมุขนี้มี ๕ เล่นการพนัน  
ดืม่สรุา เทีย่วเตร่ คบคนทีช่อบอบายมขุเป็นมติร และความ
เกียจคร้าน การกระทำาเหล่านี้ถือว่าเป็นอบายมุข ทำาไปแล้ว
จะทำาให้ผูท้ีเ่สพอบายมขุนัน้หมดเนือ้หมดตวั ขาดเงนิขาดทอง 
เพราะเป็นการกระทำาที่ไม่เกิดรายได้ เป็นการกระทำาที่มีแต่
รายจ่าย จ่ายไปอย่างเดียวไม่มรีายรบัเด๋ียวกข็าดทนุล้มละลาย 
ต้องไปหาเงินมาโดยวิธีมิชอบ เพราะคนที่เสพอบายมุขมากๆ  
จะไม่มีเวลาไปทำางาน จะไม่ไปทำางานทำาการ จะไม่มีรายได้ 
นี่คือคำาสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในบทสวดมนต์ต่างๆ ที่
ญาตโิยมสวดกนั สวดจนปากเปียกปากฉกี แต่ไม่รูค้วามหมาย
ของบททีส่วดกนั ในวดักม็กีารสวดมนต์ทกุคนื มสีวดพระสตูร
ต่างๆ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดอนัตตลักขณสูตร  
สวดอาทิตยสูตร สวดสติปัฏฐานสูตร นี่เป็นพระสูตรสำาคัญ
ตา่งๆ ทีจ่ะสอนให้ชาวพทุธเราบรรลเุป็นพระอรยิบคุคลกัน 
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แต่เม่ือสวดแล้วไม่เข้าใจความหมาย กเ็หมือนกบันกแก้วดีๆ   
น่ีเอง นกแก้วเราก็สอนให้มัน แก้วจ๋า แก้วจ๋า แต่เวลาเรา
หยิบแก้วไปให้มัน มันส่ายหน้า มันไม่เอา มันจะเอา กล้วยจ๋า  
กล้วยจ๋า พอหยบิกล้วยให้มนันี ้มนัคว้าหมบัเลย พอหยบิเพชร
ให้มนั มันโยนทิง้ไปเลย แก้วกค็อืเพชร แก้วนีค่อืเพชรนลิจนิดา 
มนัร้อง แก้วจ๋า แก้วจ๋า เราคดิว่ามนัต้องการแก้ว เรากเ็ลยหยบิ
เพชรให้มัน พอให้เพชรมัน มันก็เขี่ยทิ้งไป โยนทิ้งไป เพราะ
มันกินไม่ได้ พอหยิบกล้วยให้มันนี้มันคว้าหมับเลย กัดกินเลย  
พวกเราก็เหมือนกัน พวกเราสวดธรรมะกัน แต่เวลาปฏิบัติ 
เราไม่ปฏิบัติธรรมกัน เราปฏิบัติกิเลสกัน กิเลสคืออะไร คือ
ความอยากได้ในลาภ ยศ สรรเสริญ ความอยากได้ความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเพชร ไม่รู้ว่าธรรมะ
ที่เป็นเพชรนี้สอนให้เราทำาอะไรกัน เรากลับไปเชื่อฟังกิเลส 
กิเลสมันสอนให้เราหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ 
หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกัน แล้วความ
สุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้ ก็กลายเป็นความทุกข์ไป ถ้าเรา
ทำาตามกิเลส เราจะเป็นปุถุชนไปเรื่อยๆ เราจะไม่มีวันที่จะ
บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ และเราจะต้องกลับมาเวียน
ว่ายตายเกิดอยู่เร่ือยๆ มาเกิดเป็นปุถุชน ตายไปก็ไปรับผล
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บุญผลบาปในอบาย หรือไปสวรรค์ แล้วต่อจากนั้นก็กลับมา
เกิดเป็นมนษุย์ใหม่ กลบัมาทำาตามกิเลสตัณหาความโลภความ
อยากใหม่ กลับมาหาลาภยศสรรเสริญ มาหารูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะกันใหม่ 

 เข้าวัดก็ไปสวดมนต์กัน แต่ไม่รู ้ความหมายของการ 
สวดมนต์ว่าสวดเพื่ออะไร การสวดมนต์นี้เป็นการศึกษา 
เป็นการเรียนรู ้คำาสอนของพระพุทธเจ้า แต่ไม่สวดบท 
ภาษาไทย เลยไม่เข้าใจความหมาย ไปสวดบทภาษาบาลี  
ก็เลยไม่รู ้ว่าธรรมะสอนให้เราทำาอะไรกัน ธรรมะสอนเรา  
ถ้าสวดบทธมัมจกักปัปวตัตนสตูร ท่านสอนให้เราเจรญิมรรค ๘  
ให้เรามี ศีล สมาธิ ปัญญา ให้เราเจริญศีล สมาธิ ปัญญา  
มรรค ๘ กคื็อศลี สมาธ ิปัญญา สมัมาทฏิฐิ สมัมาสงักปัโป ก็คอื 
ปัญญา สัมมากัมมันโต สัมมาวาจา สัมมาอาชีโว ก็คือศีล  
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาวายาโม อันนี้ก็เป็นสมาธิ สอนให้
เรามาปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา กัน เพราะ ศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็นบันไดสู่การเป็นพระอริยบุคคล เป็นบันไดสู่การหลุดพ้น 
จากกองทุกข ์แห ่งการเวียนว ่ายตายเกิด เป ็นบันไดสู ่ 
พระนพิพานกนั แต่เราไม่รูว่้าเราสวดอะไรกนั สวดไป ธมัมจกัฯ  
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สวดอนัตตลักขณสูตร ก็ไม่รู ้ว ่าความหมายแปลว่าอะไร  
ความหมายก็คือทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตน  
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เขา ทุกอย่างทำามาจากดิน นำ้า ลม 
ไฟ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเรา ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้า  
ไม่ว่าจะเป็นข้าวของอะไรต่างๆ ท่ีเราผลติกันขึน้มา เป็นอนตัตา 
ทั้งนั้น เป็นดิน นำ้า ลม ไฟ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำาให้เราหลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่จะทำาให้เราติดอยู่กับวัตถุ
ต่างๆ ติดอยู่กับดิน นำ้า ลม ไฟ จะทำาให้เราต้องกลับมาเกิดแก่
เจ็บตาย เพื่อมาหาดิน นำ้า ลม ไฟกันอยู่เรื่อยๆ 

 ที่มาเกิดก็เพราะต้องการมีร่างกาย ร่างกายก็ทำามาจาก
ดิน นำ้า ลม ไฟ มีตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะเรามีกิเลสตัณหา  
ทีอ่ยากจะหาความสขุจากรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ เรากเ็ลย
ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย พอร่างกายอันนี้ตายไป ใจที่ไม่ได้ตาย
ไปกับร่างกาย ใจท่ีมกีเิลสตัณหา มคีวามอยากเสพรูปเสยีงกลิน่
รส มีความอยากได้ลาภยศสรรเสริญ ก็จะกลับมาหาร่างกาย
อันใหม่ มาเกิดใหม่ เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้ เป็นเครื่องมือไป
หาลาภยศสรรเสริญ หารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใหม่ แต่ถ้า
เข้าใจว่าสิ่งที่เราหามันเป็นเพียงดิน นำ้า ลม ไฟ มันไม่ได้เป็น
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ของวิเศษวิโสอะไร ให้ความสุขความดีใจชั่วขณะที่เราได้เสพ
ได้สัมผัส เท่านั้นเอง แต่พอไม่ได้สัมผัสก็กลายเป็นความทุกข์
ขึ้นมา เวลาได้ไปเที่ยวนี้ดีใจกัน มีความสุขกัน พอเวลาไม่ได้
ไปเที่ยวนี้ทุกข์กัน เวลาติดคุกนี่ไปเที่ยวไม่ได้ ไม่มีใครอยาก
จะติดคุกกัน ความจริงอยู่ในคุกสบายกว่า ไม่ต้องทำางาน  
มีข้าวฟรี บ้านฟรี มี รปภ. ฟรี นำ้าไฟฟรี อยู่เฉยๆ แต่อยู่กัน
ไม่ได้เพราะชอบเท่ียว ต้องไปโน่นมานี่ ต้องดูต้องฟังต้อง 
เห็นอะไร พอเขาจับไปขังอยู่ในกรงให้อยู่เฉยๆ ก็เลยทุกข์กัน 
นี่แหละ นี่คือปัญหาของจิตใจของพวกเราทุกคน จิตใจของ
พวกเราถกูอำานาจของกเิลสตณัหาโมหะอวชิชา หลอกให้เรา
ไปหาความสุขจากดิน นำ้า ลม ไฟ กัน

 สิ่งที่เราเห็นด้วยตานี้เป็นดิน นำ้า ลม ไฟ ทั้งนั้นแหละ 
ไม่ว่าจะเป็นอะไร ต้นไม้ก็มาจากดิน นำ้า ลม ไฟ กุฏิหลังนี้  
ข้าวของต่างๆ รถเก๋งรถยนต์ เพชรเอย ทองเอย ทองคำาเอย 
เงินเอย เป็นโลหะท้ังนั้นแหละ เป็นดินทั้งนั้น เงินธนบัตร 
ก็เป็นกระดาษดีๆ นี่เอง กระดาษแล้วเขาก็พิมพ์ว่าเป็นราคา 
๑๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท ๕๐๐ บาท เอาไปกินได้หรือเปล่า 
กระดาษพวกนี้ กินไม่ได้ ถ้าไปหลงอยู่ในป่าแล้ว ไปเจอเพชร
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กับเจอกล้วยนี้ จะเอาอะไร เอาท้ัง ๒ อย่างเลย ยังไงก็ต้อง
แบกเพชรไปก่อน เผื่อออกมาจากป่าจะได้ใช้เพชรได้ ที่เพชร
มนัมรีาคากเ็พราะว่ามนัมน้ีอย แล้วคนต้องการเยอะ มนักเ็ลย
มีราคา เราก็เลยมีเพชรไว้สำาหรับไปแลกเปลี่ยนของต่างๆ ได้ 
ถ้ามเีพชรเมด็หนึง่นี ้อยากจะกนิข้าว อยากจะอะไร กส็ามารถ
ใช้ได้เท่านั้นเอง แต่มันก็เป็นเพียงของแลกเปลี่ยนเท่านั้นเอง 
แต่ความจริงมันไม่มีอะไร ของทุกอย่างที่เราหากันมาแทบ
เป็นแทบตาย ส่วนหนึ่งก็หามาเพ่ือมาเล้ียงดูร่างกายของเรา 
นี่เอง ปัจจัย ๔ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย  
แต่เลี้ยงดูยังไง ดียังไง มันก็หนีไม่พ้นความแก่ ความเจ็บ  
ความตาย ในท่ีสุดมนักก็ลบัคนืสูดิ่น นำา้ ลม ไฟ ไป ร่างกายมนั
ทำามาจากดิน นำ้า ลม ไฟ เดี๋ยวมันก็จะกลับคืนสู่ดิน นำ้า ลม ไฟ 
เวลาคนตายไปนี่เหลืออะไร เหลือแต่ขี้เถ้า ใช่ไหม เผาไปแล้ว
เหลืออะไร เหลือแต่ขี้เถ้า เหลือแต่เศษกระดูกเป็นดิน 

 ไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของที่มีสาระ เป็นของหลอกจิต 
จตินีถ้กูหลอกให้มาคิดว่าเป็นของวิเศษ คดิว่าเป็นความสขุ  
แต่ต้องมาร้องห่มร้องไห้กับของที่เราคิดว่าเป็นความสุข 
เป็นของวิเศษ เพราะเวลาที่ต้องมีการพลัดพรากจากกัน  
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ของทุกอย่างที่เราหามาได้หมดในโลกน้ี เดี๋ยวเวลาเราตาย 
ไปนี ้เราเอาไปไม่ได้แม้แต่ช้ินเดียว นีค่อือนตัตา สอนให้เรารูว่้า  
น่ีไม่ใช่เป็นความสุข นี่คือความทุกข์ เป็น อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา อะไรที่เป็นอนัตตา มันเป็น อนิจจัง มันเป็น ทุกขัง  
มนัจะต้องให้ความทกุข์กบัเรา เพราะมนัต้องมกีารพลัดพราก 
จากกนั เป็นอนิจจงั นีค่อืบทคำาสอนอนัวเิศษของพระพทุธเจ้า  
ที่พวกเราสวดกันจนปากเปียกปากฉีก ฟังกันจนหูเปียกหูฉีก  
แต่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร เพราะเราฟังไม่รู ้เรื่อง คนละ 
ภาษากัน อันนี้คือปัญหาของศาสนาพุทธในปัจจุบัน ไม่ได้
ผลิตบัณฑิตแล้ว ไม่ได้ผลิตพระอริยบุคคล เพราะอาจารย์
สอนกม็น้ีอย นกัเรยีนกเ็รยีนน้อย เรยีนกเ็รยีนกนัคนละภาษา 
อาจารย์ทีม่มีาก กเ็ป็นภาษาบาลทีัง้นัน้ อาจารย์คอืพระทีส่วด 
ภาษาบาลี นิมนต์พระเยอะไปหมด ทุกวัดนี้มีพระสวดบาลีได้ 
ทุกวัด ทุกวัดนี้มีญาติโยมนิมนต์ไปทำาบุญที่บ้านอยู่เรื่อยๆ 

 ความจริงการไปทำาบุญ ก็ให้นิมนต์พระไปสอนธรรมะ
นี่เอง แต่สอนคนละภาษา สอนภาษาบาลีให้คนไทย คนไทย
ไม่ได้พูดภาษาบาล ีเลยฟังไม่รูเ้รือ่ง เลยไม่ได้รบัประโยชน์จาก
การฟัง กลบัไปเข้าใจผดิ คดิว่าเป็นคาถาอาคมทีม่าดลบนัดาล
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ให้บ้านเมืองปลอดภัย ให้ผู้ท่ีอยู่ในบ้านแคล้วคลาดปลอดภัย 
ให้มีแต่ความสุขความเจริญ จากการที่ได้นิมนต์พระมาสวด 
เท่านั้นเอง นิมนต์พระมาประพรมนำ้ามนต์ นิมนต์พระมาเจิม 
ที่ประตูบ้าน อันนี้เป็นการกระทำาที่ไม่เกิดประโยชน์อะไร  
เป็นพิธีกรรม เป็นความเข้าใจผิด ไม่รู้ว่าสิ่งที่จะมาปกป้อง
คุ้มครองรักษาจิตใจของญาติโยม ของสัตว์โลกก็คือธรรมะ  
คำาสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าผูใ้ดมคีำาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่
ในใจ และปฏิบัติตามคำาสอน จิตใจจะแคล้วคลาดปลอดภัย
จากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง จิตใจจะไม่ต้องกลับมา
เกิดแก่เจ็บตาย เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ จะไปกำาจัด
กิเลสตัณหา ตัวที่ดึงให้จิตใจต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมา 
ตายอยู่เรื่อยๆ นั่นเอง 

 น่ีลองเปรียบเทียบดู สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่ได้
สร้างวดัแม้แต่วัดเดียว มแีต่ศรัทธาญาติโยมทีม่ศีรัทธาอยากให้
พระพุทธเจ้ามทีีป่ระทบัสบาย เหน็พระพทุธเจ้าไม่มท่ีีประทับ
ก็เลยสงสาร พระพุทธเจ้าสมัยที่ทรงบำาเพ็ญนี้ จะอยู่ในป่าอยู่
ตามโคนไม้ ทำาเพิงด้วยกิ่งไม้ใบไม้ ไว้ป้องกันแดดป้องกันฝน
เท่านั้นก็พอ เห็นไหมเวลานั่งตรัสรู้ใต้โคนต้นโพธ์ิ มีกุฏิไหม  
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มีวัดไหม ไม่มีหรอก เป็นที่เงียบสงบสงัด วัดสมัยก่อนคือ 
ที่สงบสงัด เรียกว่า วัด สมัยนี้วัดต้องเป็นที่ๆ มีโบสถ์มีเจดีย์ 
มศีาลามกีฏิุทีส่วยงามวจิติรพสิดาร ถงึจะเรยีกว่าวดั วัดแบบนี้
ไม่เป็นประโยชน์ต่อการผลติบณัฑติทางพระพทุธศาสนา วดัที่
เป็นประโยชน์ต่อการผลติบณัฑติคือวดัทีส่งบสงดัวเิวก ไม่มี
รูปเสียงกล่ินรสต่างๆ มาคอยรบกวนใจ สมัยพระพุทธเจ้า 
สัง่สอน ทรงบำาเพญ็ในป่า สัง่สอนในป่า ทรงผลติบณัฑติต่างๆ 
น้ีในป่าทั้งนั้น มีผู้ท่ีมีจิตศรัทธามาขอศึกษา มาขอบวช และ
ปฏิบัติตามคำาสอน ปฏิบัติไม่นานก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคล 
หลักสูตรในสมัยพระพุทธกาลน้ี พระพุทธเจ้าเป็นคนรับ
ประกันว่า ไม่เกนิ ๗ ปี ใครได้มาเรยีนจากพระพทุธเจ้า ไม่เกนิ 
๗ ปี จะต้องได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ได้บรรลุถึงพระนิพพาน 
มันไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไร ถ้ามีคนสอน มีคนตั้งใจเรียน  
กเ็หมอืนสมยันี ้จะเรียนจบปริญญาเอกนีต้้องใช้กีปี่ ปรญิญาตรี 
๔ ปี ปรญิญาโท ๒ ปี รวม ๖ ปี ปรญิญาเอกอกี ๕ ปี เป็น ๑๑ ปี  
เขาก็รับประกันว่าจะได้ปริญญาเอก ถ้านักศึกษาไปเรียน 
ทุกวัน ไปเรียนตามเวลาที่เขาสอน แล้วมีอาจารย์มาสอน 
ทกุวนั มันกม็กีารจบได้ เพราะมกีารสอน มกีารเรยีน มีการสอบ  
พอสอบผ่านก็จบ ได้ปริญญากัน 
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 สมัยพระพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้น มีพระพุทธเจ้า  
มีพระอรหันตสาวกเป็นอาจารย์กัน ใครท่ีต้องการจะ
เป็นพระอรหันต์ ก็ไปเรียนจากพระพุทธเจ้า ไปเรียนจาก 
พระอรหนัต์ ภายใน ๗ ปี กบ็รรลกุนั บางคนฉลาด บางท ี๗ วนั  
ก็บรรลุก็มี บางคนก็ ๗ เดือน ไม่ใช่เป็นหลักสูตรตายตัว อันนี้
ขึ้นอยู่กับความฉลาดของแต่ละคน ใครฉลาดก็เรียนจบได้เร็ว 
คนไม่ฉลาดกใ็ช้เวลาหน่อย พระพทุธเจ้ากเ็ลยแบ่งไว้ ๓ ระดบั 
ถ้าไม่ ๗ วนั ก ็๗ เดอืน ถ้าไม่ ๗ เดอืนกไ็ม่เกนิ ๗ ปี จะสำาเรจ็
บรรลหุลกัสตูรของพระพทุธศาสนาได้ หลกัสตูรกค็อืมรรค ๘ 
ศีล สมาธิ ปัญญา นี่เอง ถ้าใครมาปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญาได้  
ศีลก็ต้องเป็นศีลของนักบวช ถึงจะปฏิบัติบรรลุได้ภายใน
หลักสูตร ถ้าเป็นศีลของฆราวาส ศีล ๕ อันนี้ยังไม่แน่เพราะ
ว่าไม่มีกำาลังพอ ท่ีจะมาควบคุมให้นักศึกษาเข้าห้องเรียน 
ได้ตามเวลา ถ้าเป็นฆราวาสก็จะไปยุ่งกับการทำามาหากิน  
เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง การหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ 
หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เวลาท่ีจะเข้าห้องเรียน
ก็เลยมีไม่มาก อย่างมากก็อาทิตย์ละหนึ่งวัน วันพระ วันพระ
ญาติโยมก็จะเข้าวัดถือศีล ๘ ฟังเทศน์ฟังธรรม นั่งสมาธิกัน  
ถ้าอย่างนี้แล้ว เรียนอย่างนี้เมื่อครบ ๗ ปี ก็อาจจะไม่บรรลุ  
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ถ้าอยากจะบรรลภุายใน ๗ ปี ต้องอยูแ่บบนกับวช ต้องไปบวช
เป็นพระก็จะได้เรียนเต็มที่ พอเป็นพระแล้วนี่ ไม่มีหน้าที่การ
งานอย่างอืน่ต้องทำา มหีน้าทีเ่พยีงแต่เรียนกบัปฏบัิตเิท่าน้ันเอง 
ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว หลักสูตรที่วางไว้ ไม่เกิน ๗ ปี นี้ก็จะใช้ได้ 
จะต้องจบภายใน ๗ ปี อย่างแน่นอน 

 สมยัพระพทุธกาลจงึมบีณัฑติ มพีระอรหนัต์กนัเยอะแยะ
ไปหมด เพียงระยะเวลา ๗ เดือนแรก ของการเปิดหลักสูตร
ของพระพุทธศาสนา คือ วันเพ็ญเดือน ๘ วันที่พระพุทธเจ้า
ทรงประกาศพระธรรมคำาสอนเป็นคร้ังแรก ไปถงึวันเพญ็เดอืน 
๓ อีก ๗ เดือนต่อมา วันมาฆบูชา มีพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป 
มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิศต่างๆ พระอรหันต์เหล่านี้เป็น
นักเรียนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นคนสอน  
เป็นคนบวชให้ แล้วพอบรรลุเป็นพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าก็
บอกว่าให้ไปเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผูอ้ืน่ ให้ไปคนละทศิคนละทาง  
ไม่ให้ไป ๒ คน ทศิหนึง่ไปคนเดยีว แยกกนัไป เพือ่จะได้กระจาย
ความรู้ธรรมะได้อย่างกว้างขวางนั่นเอง พอไปเผยแผ่อยู่ ๗ 
เดือน มีความปรารถนาอยากจะมากราบพระพุทธเจ้า คิดถึง
พระพุทธเจ้า ก็เลยมาโดยไม่มีการนัดหมายกัน ๑,๒๕๐ รูป  
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มาจากสารทิศต่างๆ นี่คือจำานวนพระอรหันต์ที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาเพียง ๗ เดือน เท่านัน้เอง พวกนีเ้ป็นพวกฉลาดมาก 
ถ้าเป็นบัวก็เป็นบัวเหนือนำ้า บัวที่รอให้แสงอาทิตย์โผล่ขึ้นมา 
ก็จะบานทันที พวกนี้เป็นนักบวชอยู่แล้ว เป็นนักบวชที่มีศีล
บริสุทธิ์ แล้วก็มีฌาน มีสมาธิแล้ว แต่ขาดปัญญา ปัญญา คือ 
อริยสัจ ๔ ที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้า พอพระพุทธเจ้า
ทรงค้นพบปัญญาคือพระอริยสัจ ๔ เอาอริยสัจ ๔ มาสอนให้
พวกนักบวชเหล่านี้ พอเขาฟังปุ๊บ เขาก็บรรลุภายในขณะท่ี
ฟังเลย รวดเร็วมาก พวกนี้เป็นพวกที่ฉลาดมาก พวกที่ฟังปุ๊บ
เข้าใจปั๊บบรรลุได้เลย เพราะมีศีลครบบริบูรณ์แล้ว มีสมาธิ
ครบบริบูรณ์แล้ว พอได้ปัญญาครบบริบูรณ์ ก็เลยบรรลุเป็น
พระอรหนัต์ขึน้มาได้ทนัท ีจงึทำาให้ในยคุแรกๆ นีม่พีระอรหนัต์
มาก ๑,๒๕๐ รูป อย่างน้อย ภายในระยะเวลาเพียง ๗ เดือน
เท่านั้นเอง แล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่ถึง ๔๕ ปี คิดดูก็แล้ว
กันว่าแต่ละปีพระพุทธเจ้าผลิตพระอรหันต์ขึ้นมากี่รูป ผลิต 
ทั้งฆราวาส ผลิตทั้งพระ ผลิตทั้งเณร ท้ังหญิงทั้งชาย ใครท่ี 
มีความรู้ความฉลาด ใครที่สามารถที่จะปฏิบัติ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ได้ ก็สามารถบรรลเุป็นพระอรหนัต์ได้กนั อย่างง่ายดาย 
และรวดเร็ว
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 นี่คือศาสนาพุทธในยุคสมัยพุทธกาล เน้นอยู่ที่การผลิต
พระอริยบุคคล ผลิตพระอรหันต์กัน วัดวาอารามไม่ค่อยมี  
พระอรหนัต์ส่วนใหญ่ท่านไปอยูใ่นป่าในเขากนั เป็นวดัวาแบบ
ไม่ใช่เป็นถาวรวัตถุ เป็นกระต๊อบเล็กๆ พออยู่หลบแดดหลบ
ฝนได้ ของพวกนี้ไม่กี่ปีมันก็พังไปหมดไป แต่สิ่งที่ไม่หมดก็คือ 
ใจของพระอรหันต์ท่ีไปเป็นพระนิพพานไป เป็นนิพพานไป
ตลอดไม่มวีนัสิน้สดุ นีค่อืสิง่ทีน่่าวติกหรอืน่าเอามาศกึษาเป็น
บทเรียน ให้เรารู้ว่าศาสนาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ มันเป็นคนละ
ศาสนาแล้ว เพราะมันมีเป้าหมายคนละเป้าหมายกันแล้ว 
เป้าหมายเดิมของศาสนานี้ต้องการให้คนหลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิด ต้องการให้คนไปพระนิพพานกัน แต่สมัยนี้ 
กลับกลายเป็นของยากไปเสียแล้ว กลายเป็นของท่ีไม่น่าจะ
เป็นไปได้เสยีแล้ว ไม่มชีาวพทุธคนไหนคดิว่าตนเองนีม้สีทิธ์ิไป
นิพพานกันเลย มีแต่คิดว่าไม่มีสิทธิ์ทั้งนั้น ก็เพราะว่าไม่มีใคร
ทำาเป็นตัวอย่างให้เห็นนั่นเอง ในสมัยพุทธกาล มีคนทำาเป็น
ตวัอย่างให้เหน็ พระพทุธเจ้าเป็นตวัอย่างองค์แรก ไปนิพพานได้  
ทำาอย่างนีอ้ย่างนี้ๆ  รักษาศีล น่ังสมาธ ิเจริญปัญญา แค่นีเ้ดีย๋วก็
ไปนพิพานได้แล้ว คนเช่ือกฟั็ง แล้วกไ็ปทำา รกัษาศลีให้บรสิทุธิ์ 
นั่งสมาธิให้จิตสงบนิ่งเต็มร้อย พิจารณาอริยสัจ ๔ หยุดความ
อยากต่างๆ ตัดกิเลสตัณหา เท่านั้นเอง พอตัดความอยาก
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ต่างๆ หมดได้ ใจก็บรรลถุงึพระนพิพานได้ สมยันีไ้ม่มใีครทำากนั 
ไม่มีใครเป็นตัวอย่าง มีก็น้อย มีต้องค้นหา พระอรหันต์สมัยนี้ 
มน้ีอยยิง่กว่าเพชรเสยีอกี หายากยิง่กว่าเพชรเสยีอกี แต่ถ้าคน
ที่ต้องการจะหาจริงๆ ก็หาได้ 

 ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็มีพระสายหลวงปู่มั่นนี่ หนังสือ
พระอาจารย์ม่ันท่ีเอามาแจกนี้ ลองเอาไปอ่านดู ประวัติ 
พระอาจารย์มั่น ท่านเป็นพระองค์แรกในยุคปัจจุบัน ที่บรรลุ
เป็นพระอรหันต์ขึ้นมา แล้วพอท่านบรรลุแล้ว มีพระไปศึกษา
ปฏิบัติกับท่านนี่ มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระอรหันต์กันมากมาย
ตามมา พอมอีงค์เดียวมาสอนเท่านัน้เอง องค์ทีส่นใจไปศกึษา
ไปปฏิบัติ ก็บรรลุกัน เป็นพระอรหันต์กันเป็นจำานวนมาก 
ทำาไมเรารู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ ก็เพราะเวลาที่ท่านตายไป 
กระดกูของท่านนีก้ลายเป็นพระธาตขุึน้มา คนธรรมดานีเ้วลา
ตายไป กระดูกนี้จะไม่เป็นพระธาตุ จะไม่เป็นธาตุ ธาตุก็เป็น
เหมือนก้อนหินนี่ กระดูกกลายเป็นก้อนหิน แต่คนธรรมดานี้ 
เวลาเผาเสร็จแล้ว กระดกูก็จะผพุงัไป แต่บางส่วนของกระดูก
ของพระอรหนัต์ บางส่วนจะกลายเป็นก้อนหินขึน้มา เป็นธาตุ 
ขึ้นมา เขาถึงรู้ได้ว่าพระรูปนี้เป็นพระอรหันต์ กระดูกของ 
พระอาจารย์มั่นนี่เป็นพระธาตุ อยากจะดู ไปดูที่พิพิธภัณฑ์
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ท่านได้ สร้างพิพิธภัณฑ์ไว้ที่จังหวัดสกลนคร วัดป่าสุทธาวาส 
เป็นท่ีเก็บรักษาพระธาตุและประวัติของพระอาจารย์มั่นไว ้
ทีนั่น่ ของใช้ทีท่่านเคยใช้ บาตร จวีร อะไรต่างๆ เขาเกบ็รกัษา
ไว้เป็นอนุสรณ์ ให้อนุชนอย่างพวกเราได้เรียนรู้ว่า การเป็น 
พระอรหันต์นี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์อะไร 
เป็นเร่ืองธรรมดาของศาสนาพุทธ เป็นเหมือนกับบัณฑิตที่ 
จบจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่ใช่เป็นของแปลกเลย ใช่ไหม 
สมยัน้ีใครไปเรียนมหาวทิยาลยักห็วงัได้เลยว่า ถ้าอยากจะจบ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ก็จบกันได้ทุกคน ขอให้
มคีวามเพียรพยายามท่ีจะศกึษาตามหลกัสตูรเท่านัน้เอง กจ็ะ
บรรลุได้ สำาเร็จได้ แต่สมัยนี้มันไม่มีการเรียนการสอนมาเป็น 
เวลาอนัยาวนาน จนไม่มบีณัฑติเหลอือยูเ่ลย บณัฑิตมกีน้็อยมาก  
นานๆ จะโผล่ขึ้นมาสักรูปหนึ่ง มันเลยทำาให้การที่จะมาเรียน
จบเป็นบัณฑิตนี่ กลายเป็นของแปลกไปเสียแล้ว เป็นของที ่
ไม่น่าจะเป็นไปได้กัน 

 ทุกคนนี่ ญาติโยม พระเณรที่มาบวช ไม่มีใครคิดว่าจะ
ไปนิพพานกันสักคน ไม่รู้บวชกันทำาไม บางทีก็บวชเพราะว่า
ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลือง บวชแล้ว 
เวลาตายไปจะได้ไม่ไปอบาย ก็คิดได้แค่นี้เอง แล้วก็ไม่ได้ 
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บวชตลอด บวชแค่ ๓ เดือน พอออกพรรษากส็กึกันไป ปรมิาณ
พระที่อยู่จริงๆ นี้ เหลืออยู่ครึ่งหนึ่ง ปีหนึ่งนี้จะมีพระเพิ่มขึ้น
เป็นสองเท่าในช่วงเข้าพรรษา ช่วงเข้าพรรษานี้จะมีชาวพุทธ
ที่มีลูกชายอายุ ๒๐ ก็จะมาบวชกัน มาบวชทดแทนบุญคุณ 
พ่อแม่เพราะเชือ่ว่าเวลาบวชแล้ว จะดงึให้พ่อแม่พนัจากอบาย
ได้ แต่ความจรงิมนัไม่พ้นหรอก จะพ้นไม่พ้นมนัไม่ได้อยูท่ีก่าร
บวชของลกูหรอก มนัอยูที่ว่่าพ่อแม่ไปเสพอบายมุข ไปทำาบาป
หรือเปล่า ถ้าไปเสพอบายมุขไปทำาบาป ต่อให้ลูกบวชกี่ปี  
มันก็ไม่พ้นอบายหรอก มันจะพ้นอบายก็ต่อเมื่อพ่อแม่ไม่เสพ
อบายมุข ไม่ทำาบาป แต่ความหมายความจริงก็คือ ถ้าลูกมา
บวชแล้วก็จะดึงให้พ่อแม่เข้าวัด เข้าใจไหม ธรรมดาถ้าลูก 
ไม่เข้าวัด ไม่มาบวช พ่อแม่ก็ไม่มาวัดหรอก พ่อแม่มีแต่หาเงิน
หาทอง ใช้เงินใช้ทอง ไม่มีเวลาที่จะมาเข้าวัด แต่พอลูกมา 
บวชปั๊บ ต้องคิดถึงลูกแล้ว เป็นห่วงลูกแล้ว อย่างน้อยอาทิตย์
หนึ่งก็ต้องมาวัดสักครั้งหนึ่ง วันพระวันหยุดก็เอาข้าวเอาของ
มาใส่บาตร พอมาที่วัดก็เลยถูกบังคับให้ฟังเทศน์ไป เพราะที่
วัดจะมีการแสดงธรรม ถ้าได้ยินได้ฟังธรรม แล้วรู้ว่าอบายมุข
กับการทำาบาปนี้ เป็นเหตุที่จะทำาให้ไปเกิดในอบายขึ้นมา  
ก็ได้รับความรู้ แล้วถ้าเชื่อเอาไปปฏิบัติได้ ก็พ้นอบายได้ 
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 พ้นอบายด้วยการปฏิบัติ ไม่ได้พ้นอบายเพราะลูกมา
บวช แล้วก็เกาะชายผ้าเหลือง คำาว่า “เกาะชายผ้าเหลือง”  
ก็คอืเกาะชายผ้าเหลอืงเข้าวดั เพือ่ท่ีจะได้มาศกึษามาฟังเทศน์
ฟังธรรม เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าอะไรคือเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณ
ไปเกิดในอบายกัน เหตุที่พาให้ไปเกิดในอบายก็เพราะไปเสพ 
อบายมขุ อบายมขุคอืทวารของอบาย ประตขูองอบาย ใครไป 
ยืนใกล้ประตูของอบาย เดี๋ยวก็ถูกอบายดึงเข้าไป ดูดเข้าไป 
เหมือนกับใครไปยืนอยู่ใกล้ประตูโรงหนัง เด๋ียวก็ถูกหนังดูด
เข้าไป ใช่ไหม คนท่ีไปยืนอยู่แถวประตูโรงหนัง ไปทำาอะไร  
ก็จะไปดูหนัง ใช่ไหม คนที่ไปเสพอบายมุข เดี๋ยวก็ต้องไป
ทำาบาป เข้าใจไหม พอไม่มีเงินใช้ กินเหล้าหมดไม่มีเงิน มีแต่
กนิเหล้า พอใช้เงนิกนิเหล้าหมด อยากจะกนิเหล้าต่อ ไม่มเีงนิ
ซื้อเหล้าก็ต้องไปขโมยเงินมา ไปทำาบาปเพราะอบายมุขเป็น 
ตัวดูดให้ไปทำาบาป พอทำาบาปแล้วเวลาตายไป บาปก็จะดึง 
ให้ไปเกิดในอบาย อบายก็มีอยู่ ๔ ท่ี ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน  
เป็นเปรต เป็นอสรุกาย ไปนรก ด้วยสาเหตทุีต่่างกนั ทำาบาป
มอียู ่๔ สาเหตดุ้วยกัน ทำาบาปเพราะไม่รู ้กไ็ปเป็นเดรจัฉาน 
ทำาบาปเพราะโลภ ก็ไปเป็นเปรต ทำาบาปเพราะกลัว  
ก็ไปเป็นอสุรกายหรือไปเป็นผี ทำาบาปเพราะความอาฆาต
พยาบาท ก็ไปนรก นี่คืออบาย ๔ แห่งด้วยกัน ดวงวิญญาณ
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จะไม่เหมือนกัน ดวงวิญญาณท่ีทำาบาปด้วยสาเหตุที่ต่างกัน 
ก็จะไปเป็นไม่เหมือนกัน พวกที่ทำาบาปด้วยความไม่รู้ว่าบาป 
เป็นบาป เช่น ผู ้ที่ต้องเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้  
เขาคดิว่าเป็นสิง่ท่ีจำาเป็นต้องทำา เพราะต้องเอาตวัอยูร่อด เขาก็
เลยคดิว่าไม่น่าจะบาป หรือเขาอาจจะไม่เชือ่ว่าบาปมจีรงิกไ็ด้ 
เขาอาจจะไม่เช่ือว่าตายไปแล้วมกีารไปใช้กรรมในอบายต่อไป
ก็ได้ เขาอาจจะไม่เชื่อ 

 พวกนี้เขาเรียกว่าพวกที่ไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรม ไม่รู้เรื่อง
ของการทำาบาปว่าทำาแล้วจะมีผลตามมา เขาก็เลยไม่กลัว 
บาปกัน ทำาอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถ้าทำาบาปด้วยความไม่รู้  
ถ้าตายไปก็ไปเกดิเป็นเดรัจฉาน พวกเดรจัฉานเขากไ็ม่รูว่้าเขา
ทำาบาปกนั เขาอยูก่นัทำาบาปกนัตลอดเวลา เขาต้องกดัต้องกนิ
สตัว์เลก็สตัว์น้อยเป็นการเลีย้งชพีของเขา มนษุย์ถ้าทำาอย่างนัน้ 
ก็เป็นเดรัจฉานเหมือนกัน แต่ถ้าทำาบาปด้วยความโลภ  
อยากรวยอยากได้มากๆ ถ้าไม่ทำาบาปแล้วจะไม่ได้ ไม่คอรปัชัน่
แล้วจะไม่รวย ต้องคอรัปช่ันถึงจะรวย พวกนี้ก็จะไปเป็น 
ดวงวิญญาณท่ีเรียกว่าเปรต ดวงวิญญาณที่เป็นเปรตนี้  
เป็นดวงวญิญาณทีม่แีต่ความหวิโหย ปากเท่ารูเขม็ ท้องเท่าตุม่ 
เหน็ไหม กนิเข้าไปได้ทลีะนดิแล้วมนัจะอิม่ยงัไง ท้องมนัเท่าตุม่ 



118 พุทธศาสนาสมัยพุทธกาลกับสมัยปัจจุบัน

ธรรมะสดๆ ร้อนๆ เล่ม ๓

ปากมันเท่ารูเข็ม เอาของเข้าไปได้ทีละนิดๆ มันถึงกินเท่าไหร่
ไม่รู้จักอิม่ไง พวกเปรตพวกทีค่นมคีวามโลภนี ้ได้กีล้่านกไ็ม่พอ
ใช่ไหม ได้ ๑๐๐ ล้าน ก็อยากจะได้ ๑, ๐๐๐ ล้าน ตอนนี้มีข่าว
กำาลังประมูลเรื่องรถไฟความเร็วสูงกันแล้ว ใช่ไหม โครงการ 
๕๐,๐๐๐ ล้าน ๑๐๐,๐๐๐ ล้าน ใช่ไหม นี่พวกโลภทั้งหลาย 
แต่ถ้าโลภโดยไม่ทำาบาปนี่ ไม่ไปอบาย ถ้าโลภแล้วทำาตามกฎ
กตกิา ไม่ทำาบาปไม่ไปอบาย แต่ถ้าโลภแล้วทำาบาปด้วยนี ่มกีาร
สอดเงินใต้โต๊ะ คอรัปชั่นกัน อย่างนี้ไปแน่ๆ ไปเป็นเปรตแน่ๆ 

 นี่คือเรื่องของธรรมะ ที่สมัยนี้ทำากันโดยไม่รู้เรื่องรู้ราว
ว่าทำากันทำาไม บวชพระก็คิดว่าบวชเพื่อที่จะดึงพ่อแม่ให้พ้น
จากอบาย แต่ไม่รูว่้าพ้นอย่างไร ถ้ามาบวชแล้วพ่อแม่ไม่มาวัด  
ไม่มาเยีย่มพระ หรอืกม็าเยีย่มตอนท่ีไม่มกีารแสดงธรรม ไม่ได้ 
มาทำาบญุ ไม่ได้มาทำาอะไร เพยีงแต่มาเยีย่มตอนเวลาอืน่ ก็ไม่ได้ 
ประโยชน์อะไร มาเย่ียมมาดูหน้ากันหน่อย ถามสารทกุข์สุกดบิ
กนัหน่อย ขาดแคลนอะไรกห็ามาให้ อย่างนีก้จ็ะไม่ได้มาเรยีน
รู้ธรรมะ ไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรม เมื่อไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมก็
จะไม่รู้กฎแห่งกรรม ไม่รู้ว่าบุญมีจริง บาปมีจริง ทำาบุญตาย
ไปก็ไปสวรรค์ ทำาบาปตายไปกไ็ปอบาย อันนีจ้ะคิดว่าเป็นของ
โกหกกัน เพราะไม่รู้ว่าใครไปอบาย ใครไปสวรรค์ ตายไปแล้ว 
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ใครไปไม่รู ้เท่าทีเ่หน็มแีต่ร่างกาย ร่างกายตายไปแล้ว แล้วใคร 
จะไปสวรรค์ใครจะไปอบาย อันนี้ไม่มีวันรู ้ถ้าไม่มาเรียน  
ไม่มาฟังเทศน์ฟังธรรม ถ้ามาเรยีนมาฟังเทศน์ฟังธรรมจะรูว่้า  
นอกจากร่างกายเราแล้ว เรายังมจิีตใจ จติใจท่ีเป็นคนสัง่ให้
ร่างกายทำาอะไรต่างๆ น่ีเป็นคนละคนกัน ร่างกายก่อนจะลกุ
ไปไหนได้นี่ต้องให้ใจสั่งก่อน ต้องคิดก่อน คิดว่าจะลุกไปทำา
โน่นทำานี่ ถึงจะสั่งให้ร่างกาย ลุกขึ้นเดินไป ทำาโน่นทำานี่ คนที่
สั่งร่างกายนี้กับร่างกายนี้เป็นคนละคนกัน มารวมกันตอนที่ 
ตั้งท้องอยู่ในท้องแม่ เวลาที่มีการผสมพันธุ์กัน มีเชื้อของพ่อ 
ของแม่มารวมกัน จะมีดวงวิญญาณคือใจน่ีแหละมาร่วม
สังฆกรรมด้วย จึงทำาให้เกิดเป็นการต้ังครรภ์ขึ้นมาได้ มีการ
ปฏิสนธิขึ้นมา

 อันนี้แหละเป็นตัวที่มาครอบครองร่างกาย ไม่ได้มาจาก
พ่อจากแม่ ดวงวิญญาณนี้มาจากชาติก่อน ที่ร่างกายของ
ตนเองตายไป หลังจากไปรับผลบุญผลบาปแล้ว ก็มารอรับ
ร่างกายอนัใหม่ พอมีใครผสมพันธุกั์นก็ไปครอบครองร่างกาย
อันใหม่นี้ทันที แล้วก็อยู่ในท้องแม่ ๙ เดือน พอคลอดออกมา
ก็ส่ังให้ร่างกายทำาอะไรต่างๆ ทุกวันนี้เราใช้ร่างกายทำาอะไร
ต่างๆ เราคือใจ ผู้รู้ผู้คิด นี่แหละที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย 
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ที่สั่งให้ร่างกายทำาบาปทำาบุญ แล้วผู้ที่รับผลบุญผลบาป 
ก็ไม่ใช่ร่างกาย ผลบุญผลบาปเกิดที่ใจ เวลาทำาบุญใจม ี
ความสุข เวลาทำาบาปใจมีความทุกข์ ความทุกข์นี่แหละเป็น
เหตุที่ทำาให้ใจเป็นอะไรต่างๆ เป็นอบายชนิดต่างๆ บุญคือ 
ความสุขทำาให้ใจเป็นเทวดาระดบัต่างๆ ทำาบญุมากกเ็ป็นเทวดา 
ที่มีความสุขมาก ก็อยู่ระดับสูง ทำาบุญน้อยก็เป็นเทวดาที่มี
ความสุขน้อย ก็อยู่ในระดับสวรรค์ชั้นตำ่า นี่แหละคือผู้ที่ไปรับ
ผลบุญผลบาป ฉะนั้น การทำาบุญทำาบาปนี้มันไม่สูญหายไป  
มันมีผลตามมา ถ้าไปดูที่ร ่างกายก็จะคิดว่าทำาแล้วสูญ 
เพราะตายแล้วสูญ ใช่ไหม ถ้าเรามีแต่เพียงร่างกายส่วนเดียว  
พอร่างกายตายไปแล้วกจ็บ สญู ไม่มอีะไรไปรับผลบุญผลบาป
ต่อไป แต่อันนี้เป็นความเห็นของคนตาบอด อย่างพวกเรานี้ 
พวกเราเห็นเพียงครึ่งเดียว เห็นเพียงร่างกาย อีกส่วนหนึ่ง 
เรามองไม่เห็น คือจิตใจ คนที่เห็นจิตใจน้ีต้องเป็นคนท่ี 
เข้าสมาธิได้ คนที่เข้าสมาธิได้ถึงจะเข้าไปเห็นจิตใจ ถึงจะรู้
ว่านอกจากร่างกายแล้ว ยงัมจิีตใจ เหมอืนกบัต้นไม้ คนทีจ่ะ
เห็นรากได้ต้องขุดเข้าไปในดิน ถึงจะเห็นราก ถ้าไม่ขุดดินจะ 
ไม่รู้ว่าต้นไม้มีราก คดิว่าพอฟันต้นไม้ตายแล้ว ต้นไม้มนักจ็ะตาย  
มันไม่ตาย ใช่ไหม รากมันยังมีอยู่ เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ 
อนันีก้เ็หมอืนกัน เรามองไม่เหน็จติใจทีเ่ป็นรากของเรา เป็นตวั 
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ที่ไปรับผลบุญผลบาป เป็นตัวที่สั่งให้เราทำาบุญทำาบาปกัน  
อันนี้ต้องมาพบคนตาดี คนท่ีเข้าสมาธิได้ อย่างพระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ นี่ พระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวกนี่  
ท่านเข้าสมาธิกันได้ทุกองค์ ใครเข้าสมาธิได้ ก็จะเห็นดวงใจ
เห็นดวงวญิญาณกนั จะรูว่้าดวงใจดวงวญิญาณนีแ่หละ เป็นผู ้
สั่งการให้ร่างกายทำาอะไรต่างๆ 

 ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ใจเป็นคนสั่งและใจเป็น 
คนรับผล ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากท่ีตายไปแล้ว 
ถ้าใจทำาบญุในขณะท่ีมชีีวติอยูก่ม็คีวามสขุ พอตายไปกไ็ปเป็น
ดวงวญิญาณท่ีมคีวามสขุ ดวงวญิญาณทีม่คีวามสขุก็คอืเทวดา 
ใจทีท่ำาบาปกจ็ะมคีวามทกุข์ในขณะทีม่ชีวิีตอยู ่พอตายไปใจท่ี
มีความทุกข์ ก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณของเปรต ของผี ของ
นรกไป หรอืไปเกิดกไ็ด้เกิด ถ้าไปเกดิกไ็ด้ร่างกายของเดรจัฉาน 
จะไม่ได้ร่างกายของมนษุย์ จะต้องรอให้บาปหมดก่อน ใช้บาป
หมดก่อนถึงจะกลบัมาเกดิเป็นมนษุย์ใหม่ได้ นีแ่หละคอืเรือ่งที่
เราไม่ได้เรียนรูก้นัอย่างจรงิจงั เรากเ็ลยไม่ค่อยให้ความสำาคญั
ต่อการปฏบิตัติามคำาสอนของพระพทุธเจ้า ทำากนัพอหอมปาก
หอมคอ ทำาพอให้มีความรู้สึกสบายใจบ้างเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้ 
หวังทีจ่ะบรรลุเป็นพระอรหนัต์กนั ไม่ได้หวงัว่าจะไปนพิพานกัน  
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คดิว่าขอให้ทำาบุญแล้วให้มคีวามสขุ ขอให้ชวิีตก้าวหน้ารุง่เรอืง  
ทำามาค้าขาย ขายดบิขายด ีไม่มอีปุสรรคไม่มปัีญหา ไม่มคีวาม 
ทุกข์ แต่ทำายงัไงมนักต้็องทกุข์ เพราะเราอยูใ่นโลกของความทกุข์  
การทำาบุญนี้ทำาเพ่ืออนาคตมากกว่า ทำาเพื่อไม่ให้มาเกิด  
ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้น ถ้ายัง 
กลับมาเกิดอยู ่ ก็ต้องยังมีความทุกข์อยู ่ เพียงแต่ว่าจะม ี
ทุกข์มากทุกข์น้อย เท่านั้นเอง ถ้าทำาบุญมากทำาบาปน้อย  
ก็จะทุกข์น้อย ถ้าทำาบาปมากทำาบุญน้อย ก็จะทุกข์มาก  
แต่ถ้ายังกลับมาเกิด ก็ยังต้องเป็นอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆ แม้แต่
พระพุทธเจ้าเอง ก็ยังต้องเจอความทุกข์อยู่ ยังมีเจ้ากรรม
นายเวรมาคอยทำาร้ายทำาลายอยู่ แต่พอไม่กลับมาเกิดเท่านั้น
แหละ ทนีีไ้ม่มทีกุข์อย่างแน่นอน ท่านจงึบอกว่า ทกุข์ย่อมไม่มี
แก่ผูไ้ม่เกดิเท่านัน้ ถ้าตราบใดดวงวญิญาณยงัไปเกาะร่างกาย
อนัใหม่อยู ่พอได้ร่างกายอนัใหม่ เดีย๋วร่างกายอนัใหม่นีก้ต้็อง
แก่เจ็บตาย เวลามันแก่มันเจ็บมันตาย มันทุกข์หรือมันสุขล่ะ 

 ดงันัน้ ถ้าไม่อยากจะทกุข์ กอ็ย่ามาเกดิ อย่ามามร่ีางกาย  
จะไม่มีร ่างกายได้ก็ต้องศึกษา ไม่มาเกิดก็ต้องมาศึกษา  
พระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจรงิจงั ให้เข้าใจว่าเรา
ต้องปฏบิตัอิย่างไรถงึจะทำาให้เราไม่กลบัมาเกดิแก่เจบ็ตายอกี
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ต่อไป ก็ต้องศึกษาและปฏิบัติมรรค ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
นี้เอง นี้คือบันไดสู่พระนิพพาน คือ การปฏิบัติ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ที่เราต้องทำากันอย่างเต็ม ๑๐๐ ถึงจะได้ผล ถ้าทำา
แบบพอหอมปากหอมคอ ก็ยังจะไม่ได้ผล ก็ยังจะต้องกลับ
มาเกิดแก่เจ็บตายกันไปเรื่อยๆ ทำาเล็กๆ น้อยๆ ก็ได้ผลบ้าง  
แต่ไม่พอทีจ่ะทำาให้หยุดการเวยีนว่ายตายเกิดได้ มนัจะทำาให้เรา  
เวลาตายไป ไปอยูใ่นสวรรค์แต่พอพ้นจากสวรรค์กต้็องกลบัมา
เกิดใหม่ ถ้าจะไปแบบไม่กลับมาเกิด ก็ต้องปฏิบัติ ศีล สมาธิ 
ปัญญา เต็มรูปแบบ ก็คือเป็นนักบวชนั่นเอง หรือไม่เป็น
นักบวชก็ต้องปฏิบัติเหมือนนักบวช ปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา 
ให้เหมือนนักบวช ให้รักษาศีลให้ครบบริบูรณ์ ให้นั่งสมาธ ิ
ทำาจิตให้รวมเป็นสมาธิให้ได้ ให้มีปัญญามองเห็นอริยสัจ ๔ 
มองเห็นว่าทุกอย่างเกิดจากความอยาก เกิดแก่เจ็บตายเกิด
จากความอยาก แล้วการที่จะหยุดความอยากได้ ก็ต้องเห็น
ว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์ ไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเรา ได้มาแล้ว 
ไม่ช้ากเ็รว็ กจ็ะต้องมกีารจากกนั พอเกดิการจากกนั กต้็องร้อง
ห่มร้องไห้เศร้าโศกเสยีใจ น่ีแหละคอืเร่ืองของศาสนาในสมยั
พทุธกาล ท่านเน้นการสอนการปฏบิตั ิการศกึษา การปฏิบัต ิ
เพื่อให้บรรลุ ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าย 
ตายเกิด สมัยนี้สอนให้ทำาบุญเพื่อที่ตายไปจะได้ไปสวรรค์ 
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เวลามชีวีติอยู่ก็อยูอ่ย่างมคีวามสขุ แต่ต้องกลับมาเวยีนว่าย
ตายเกิดต่อไป แล้วถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา  
ก็จะไม่มีใครสอน ยุคน้ันก็อาจจะเป็นยุคที่ตัวใครตัวมัน  
อาจจะต้องแก่งแย่งชิงดี ฆ่ากันฟันกัน อันนี้ก็จะเป็นยุคท่ีมี
แต่ความทุกข์ ดังนั้น ตอนนี้เราได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้ว  
ขอให้เรารบีตกัตวงผลประโยชน์จากพระพทุธศาสนา ด้วยการ 
พยายามฟังเทศน์ฟังธรรม พยายามศกึษาว่าเราต้องทำาอะไรบ้าง  
เมื่อรู้แล้วก็นำาเอาไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ ไม่ ๗ เดือน ๗ ปี  
๗ วัน ก็จะไปถึงพระนิพพานกันอย่างแน่นอน



ค�าถาม - ค�าตอบ



ถำม: ช่วงสุดท้ายของชีวิตควรจะวางจิตอย่างไร

ตอบ: วางไม่ได้หรอก ถึงเวลาน้ัน มันเหมือนข้ึน 

เวทีแล้ว นักมวยขึน้เวที มันจะไปวางอะไร มันก็ต้อง 

รอรับหมัดอย่างเดียว ดังน้ัน เราต้องเตรียมก่อนท่ีเรา 

จะขึ้นเวที ต้องซ้อมไว้ก่อน ซ้อมชกกระสอบทราย 

ซ้อมชกคู่ต่อสู้ไว้ก่อน พอถึงเวลาเราขึ้นเวที เราจะ

ได้รู้ว่าเราจะต้องท�าอะไร แต่ถ้าเราไม่เตรียมซ้อม 

ไว้ก่อน เวลาขึ้นไปก็ต้องถูกเขาต้อนเท่านั้นแหละ
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ถาม:	 จากที่ฟังพระอาจารย์เทศน์	 เวลาอยู่ในสมาธิ	

ไม่ให้คิด	จะคิดตอนออกจากสมาธิแล้ว	ทนีีส้มาธิ

สมถะนีบ่อกว่า	ก�าลังคิดพจิารณาใช้สติปัญญาใน

การแก้ไขทุกข์นี่	 อันนี้คิดตอนอยู่ในสมาธิหรือ

ตอนออกจากสมาธิ

ตอบ: ตอนออกจากสมาธิไง ตอนออกจากสมาธิน่ีคิดได้ ๒  
รูปแบบ คิดแบบทำาการบ้านกับคิดแบบทำาข้อสอบ สมมุติ
ออกจากสมาธิปั๊บเกิดความทุกข์ขึ้นมา ก็ต้องพิจารณาหยุด
ความทกุข์ใจนัน้ หาเหตุว่าเราทุกข์เพราะอะไร ส่วนใหญ่ก็ทกุข์
เพราะเราอยาก อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้ สิ่งนี้เป็นอย่างนั้น 
พอไม่เป็นเราก็ทุกข์ใจ เราก็พิจารณาแล้วเราไปควบคุมสิ่งนั้น 
ให้เป็นไปได้หรือเปล่า ถ้าควบคุมไม่ได้ก็ต้องยอมรับมัน  
มันจะเป็นก็ให้มันเป็นไป พอเรายอมรับมัน เราก็หยุดความ
อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราก็หายทุกข์ อันนี้ 
ทำาแบบทำาข้อสอบ พอเจอความทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้  
ไม่ใช่ไปแก้ด้วยการไปปรับคนโน้นคนนี้ ให้เป็นไปตามความ
อยากของเรา แต่หยุดความอยากของเรา ให้เรารู ้ว่าเรา 
ไม่สามารถทีจ่ะไปปรับเขาได้ อีกวธิหีนึง่ถ้ายงัไม่มคีวามทกุข์ก็
คดิเตรยีมตวัก่อน คดิว่าเด๋ียวเหตุการณ์จะเกดิขึน้ เดีย๋วจะต้อง
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มีเรื่องให้เราต้องทุกข์ เราปรับใจเราได้ไหม หยุดความอยาก
ที่ทำาให้เราทุกข์ได้หรือเปล่า เช่น เหตุการณ์ต่างๆ เราควบคุม
บังคับไม่ได้เสมอ อันนี้ก็คิดแบบล่วงหน้าไว้ก่อน ทำาการบ้าน
ไว้ก่อน 

 ทางปัญญาก็มีทำาแบบ ๒ ลักษณะ ถ้ายังไม่มีปัญหาก็คิด
ทำาโจทย์ไว้ก่อน หาโจทย์มาทำาไว้ก่อน เวลาเจอโจทย์จะได้ทำา
มันได้ทันที เช่น ความแก่ความเจ็บความตาย นี่มันเป็นโจทย์
ของเรารู้หรือเปล่า เราทำาใจได้หรือยัง พร้อมที่จะรับความแก่ 
ความเจ็บความตายได้หรือเปล่า เราห้ามมันได้หรือเปล่า  
ห้ามมันไม่ได้ใช่ไหม ที่เราทุกข์เพราะอะไร เพราะเราไม่อยาก
แก่ใช่ไหม ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย แล้วเราไปห้ามความ
อยากมันได้หรือเปล่า แล้วเราทุกข์ไปเปล่าๆ ทำาไม ใช่ไหม  
ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากเท่าน้ันเอง ก็ปล่อยมนัแก่
ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไป เราก็ไม่ทุกข์ อันนี้ก็ต้องคิดอยู่
เรื่อยๆ คิดว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อย่าฝืนมัน ยอมมัน  
แล้วต่อไปเวลามันแก่มันเจ็บมันตาย เราก็จะไม่ทุกข์กับมัน  
นี่คือการทำาการบ้าน ถ้ายังไม่มีเหตุการณ์ พอออกมาปั๊บเจอ
คนเขาจะมาปล้นเรามายิงเรานี่ ก็ต้องรีบทำาใจตอนนั้นเลย  
กตูายแน่ๆ กยูอมตาย ปลงเลย พอปลงได้มนัไม่กลวั มนัไม่ทกุข์  
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ที่มันทุกข์เพราะมันไม่ยอมตายเท่านั้นเอง เข้าใจหรือยัง อยู่ 
ในสมาธิใช้ทางปัญญาไม่ได้ มันคนละงานกัน คนละหน้าที่  
หน้าที่ของสมาธิคือให้หยุดใจ ทำาใจให้ใจยอมรับกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ให้เฉยๆ อยู่ในสมาธิมันเฉยได้ พอออกจาก
สมาธิถ้าเราเฉยเป็นในสมาธิ ออกมาก็หัดเฉยได้ แต่ถ้าเราทำา
เฉยไม่เป็นเพราะไม่เคยนัง่สมาธ ิจะไม่รูจั้กคำาว่าเฉย เฉยไม่ได้  
พอมีอะไรขึ้นมาจะต้องโวยวาย หรือต้องอะไรขึ้นมาทันที 

        (ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑)

ถาม:	 สมาธิแบบสงบๆ	 เย็นๆ	 อยู่เฉยๆ	 เป็นอาทิตย	์	

เหมือนกิเลสหายไปชั่ วคราวเป ็นอาทิตย 	์	

เป็นเดือน	แล้วก็เสื่อม	จะมีวิธีพัฒนาให้ก้าวหน้า

อย่างไรครับ

ตอบ:  เวลาที่ไม่ได้อยู ่ในสมาธิก็ต้องมาเจริญปัญญา  
มาพิจารณาสิ่งท่ีเรายังอยากอยู่ว่ามันเป็นทุกข์ แล้วเวลา
เกิดความอยาก เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ เราก็จะได้ตัดความ 
อยากได้ พอเราตัดความอยากได้ สมาธิที่เสื่อมก็จะไม่เสื่อม 
เพราะตัวที่จะมาทำาให้สมาธิเสื่อมก็คือความอยาก เวลาจิต
สงบนีม่นัเฉยๆ มนัจะสงบเฉยๆ ไปเร่ือยๆ แต่พอมีความอยาก 
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ข้ึนมา ความอยากมนัจะมาทำาลายความสงบนัน้ ความสงบนัน้ 
เลยเสือ่ม ท่ีมนัเสือ่มๆ เพราะความอยาก เสือ่มเพราะความคดิ  
เราต้องคอยควบคุมความคิด เพราะคิดแล้วมันจะอยาก  
แล้วใช้ปัญญาหยดุความอยาก เวลาอยากกใ็ห้ใช้ปัญญาสอนว่า  
การทำาตามความอยากมีแต่ขาดทุน เหมือนกับดื่มยาพิษ  
ให้มองเห็นว่าความอยากนี้เป็นเหมือนยาพิษ อย่าไปแตะมัน  
เอาป้ายกะโหลกศีรษะกับไอ้กระดูกสองท่อนนี่ไขว้ไว้นี่ไป 
ปะตดิไว้ทีใ่จ เวลาเกดิความอยากบอกยาพษิมาแล้วนะ ถ้าทำา
ตามความอยาก เดี๋ยวจะกระอักเลือด เดี๋ยวจะต้องเศร้าโศก
เสียใจ เดี๋ยวจะต้องวุ่นวายใจ อยู่กับความสงบดีกว่า อยู่กับ
การไม่มีอะไรดีกว่า อันนี้ต้องทำาให้ได้ แล้วต่อไปความสงบจะ
ไม่เสื่อม

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ถาม:	 ความว่าง	เนือ่งจากความว่างไม่มีขอบเขต	แล้วก็

จุดพิกัด	แล้วก็ปริมาตรที่แน่นอน	แล้วธรรมชาติ

ของความนึกคิดมันก็จะเคล่ือนตัวตลอดเวลา	

เราจะดูมันยังไงครับความว่าง
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ตอบ: ต้องหยุดความคดิไง พอหยุดความคดิมนักว่็าง ดงันัน้  
ถ้าอยากจะให้ห้องนี้ว่าง ก็เอาคนออกไปให้หมด พอไม่มีคน  
ห้องนี้มันก็ว่าง เราไม่ได้ไปดูความกว้างของความว่าง เราดูว่า 
มนัมอีะไรอยู่หรือเปล่า ในตรงนัน้ในห้องนัน้ในทีน่ัน้ ถ้ายงัมอียู ่
มนักไ็ม่ว่าง เราต้องการให้ใจว่างจากความคดิปรงุแต่ง จากความ 
โลภโกรธหลง ความรักชังกลัวหลงท่ีมันเกิดจากความคิด 
ปรงุแต่งทัง้นัน้ เท่านัน้เอง พอหยุดความคดิปรุงแต่งได้ อารมณ์
ต่างๆ รักชังกลัวหลงก็จะหายไป ก็เหลือแต่ตัวรู้ ผู้รู้อยู่ตาม
ลำาพัง

ถาม:	 ก็เปรียบเสมือนแก้วน�้าที่มีตะกอน	 คือเราก็ดู	

ความบริสุทธ์ิของน�้านั้นที่ ไร ้ซึ่งตะกอนเลย		

ใช่ไหมครับ

ตอบ: ถ้านำ้ามันไม่นิ่ง ตะกอนมันก็จะคลุกเคล้ากับนำ้าทำาให้
นำา้ขุน่ ดงันัน้ ถ้าเวลาเราแกว่งสารส้ม สมยัก่อนนีเ้ราต้องใช้นำา้
จากแม่นำ้า เราเคยอยู่ต่างจังหวัด ต้องเอานำ้าจากแม่นำ้า นำ้ามัน
ก็ขุ่นด้วยดินอะไรต่างๆ เขาก็เอาสารส้มมาแกว่ง พอแกว่งปั๊บ 
ตะกอนคือฝุ่นต่างๆ ที่อยู่ในนำ้า มันก็จะแยกตัวเป็นตะกอน  
ตกตะกอนไป มันแยกออกจากกนั ความคดิกบัใจกเ็ป็นเหมอืน
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กบัความคิดกบัผู้รู้มนัปนกนัอยู ่ถ้าต้องการให้ผูรู้้อยูต่ามลำาพงั 
ก็ต้องหยุดความคิด แยกตะกอนออก แยกสิ่งที่มาคลุกเคล้า
กับนำ้า ให้มันแยกออกจากกัน ด้วยการแกว่งสารส้ม สารส้ม
มันจะเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยาของการรวมตัวของสารต่างๆ  
เพ่ือให้มันตกตะกอน เพื่อมันจะได้แยกออกจากนำ้า สติก็
เป็นการหยุดความคิดปรุงแต่ง พอหยุดความคิดปรุงแต่งแล้ว 
ใจกจ็ะปราศจากตะกอนต่างๆ มนัจะแยกออกจากใจ ออกจาก 
ผู้รู ้ไป มันไปตกตะกอน มันยังไม่ตายจากการแยกด้วยสติ  
ขั้นต่อไปจึงต้องใช้ปัญญามาตักตะกอน หรือแยกนำ้าออกจาก
ตะกอน ตักนำ้าออกไปไว้อีกภาชนะหนึ่ง แล้วที่เหลือที่เป็น
ตะกอนก็โยนทิ้งไปให้หมด ต่อไปใจที่สะอาดบริสุทธิ์จะไปคิด
ปรุงแต่งอย่างไร ก็ไม่มีตะกอนแล้ว ไม่มีอารมณ์ ไม่มีความรัก
ชังกลัวหลงจากความคิดปรุงแต่งต่างๆ

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

ถาม:	 การปฏบัิติเม่ือเจริญสติจนจิตต้ังม่ันดีแล้ว	ถ้าจะ

เจริญวิปัสสนา	ต้องยกข้อธรรม	เช่น	การพจิารณา

กาย	การแยกรูปแยกนามขึน้มาพิจารณาด้วยกฎ

ของไตรลักษณ์	 หรือว่าจะรอให้พิจารณาเองโดย
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อัตโนมัติ	และการเจริญปัญญาเพือ่ตัดกิเลสให้ได้

ผลเร็ว	ต้องพจิารณาอะไรบ้างครับจึงจะสอบผ่าน

ตอบ: การพิจารณาปัญญาต้องแยกออกจากการปฏิบัติ
สมาธิ ทำาพร้อมกันไม่ได้ ถ้าจะทำาสมาธิก็อย่าไปทำาปัญญา  
ถ้าจะทำาปัญญาก็อย่าไปทำาสมาธิ มันเป็นคนละเร่ืองกัน  
เหมือนถ้าจะนอนก็ไม่ต้องไปทำางาน ถ้าจะทำางานก็อย่านอน 
การฝึกสมาธิเป็นการพักจิต สร้างกำาลังจิต สร้างความสุขให้ 
กับจิต ดังนั้น เวลาทำาสมาธิอย่าไปทำาปัญญา อย่าไปพิจารณา
อะไรทั้งนั้น เวลาออกจากสมาธิมาแล้ว เหมือนคนตื่นขึ้นมา 
จากนอนแล้วก็อย่าไปนอน พอต่ืนขึ้นมาแล้วก็ไปทำางาน  
งานของจิตกค็อืไปศกึษาปัญญา ไปศกึษาความจรงิ กพ็จิารณา 
ทุกอย่างท่ีเราติดอยู่ เราทุกข์กับเรื่องไหนก็พิจารณาว่ามัน 
เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ของเรา แต่เราไปอยากให้
มันเที่ยง อยากจะให้มันเป็นของเรา มันก็เลยทำาให้เราทุกข์  
พอเราเห็นว่ามันไม่เที่ยง มันไม่ใช่เป็นของเรา เราก็จะได ้
ปล่อยวาง จะได้ไม่ไปอยากให้มนัเป็นของเรา จะได้ไม่ไปอยาก
ให้มันไม่เที่ยงให้มันเที่ยง เราก็จะไม่ทุกข์กับมัน 
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 เพราะฉะนั้น เราจะพิจารณาอะไรได้ท้ังหมด อยู่ท่ีว่า 
ตอนนี้ เราทุกข์กับเรื่องอะไรก่อน แก้ป ัญหาปัจจุบัน 
ทันด่วนก่อน ถ้าทุกข์กับเงินก็พิจารณาว่าเงินนี้เป็นทุกข์  
อย่าไปมมีนัดกีว่า ไปบวชดกีว่า อยูแ่บบพระไม่ต้องมเีงิน กจ็ะ
ได้ไม่ทุกข์กับการหาเงิน ไม่ต้องมากังวลว่าจะมีเงินพอใช้หรือ
ไม่พอใช้ ถ้าทุกข์กับภรรยาก็เลิกกันไป ไปบวช ทุกข์กับลูกก็
ยกให้คนอื่นไป พอไปบวชแล้วทีนี้ทุกข์เกี่ยวกับเรื่องภายนอก
ก็จะหมดไป มันก็จะมาทุกข์กับเรื่องร่างกาย ก็มาพิจารณา
ร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย มันไม่เที่ยงเหมือนกัน 
มันไม่ใช่ของเรา มันไม่ใช่ตัวเรา ก็ต้องปล่อยวางเหมือนกัน  
พอปล่อยวางร่างกายได้ก็ไปติดกับ ยังอยากไปชอบร่างกาย
ของคนอ่ืนอยู่ ก็ต้องไปพิจารณาว่ามันไม่สวยไม่งาม มันไม่ 
น่ารกัน่าดนู่าชม มนักจ็ะได้ปล่อยได้ นีก่ไ็ล่ไปเรือ่ยๆ การปฏบิติันี ้
มันจะเป็นเหมือนกับเป็นด่าน ต้องผ่านไปทีละด่าน เหมือน 
ผลไม้น่ี ก่อนเราจะไปถึงเมล็ดได้นี่ เราต้องปอกเปลือกก่อน  
ใช่ไหม ปอกเปลอืกแล้วกไ็ปเจอเนือ้ พอกำาจดัเนือ้ออกไปถงึจะ 
ไปเจอเมล็ด อันนี้ก็เหมือนกัน กิเลสหรือสิ่งที่เราไปยึดไปติด
นี่มันมีหลายตัวด้วยกัน ตอนต้นก็เป็นของภายนอกร่างกาย
ก่อน ลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิ่นรส ก็ตัดมันไปก่อน ตัดได้ 
แล้วก็มาตัดร่างกาย ตัดร่างกายได้ก็ไปตัดกาม อารมณ์ที่ยัง
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อยากไปมีแฟนมีอะไรอยู่ พอตัดตัวนี้ได้แล้วก็ไปตัดอารมณ์ที่
มอียูภ่ายในใจอกี มนัถงึจะหมดนะ ดงันัน้ ปัญญามนัเป็นขัน้ๆ  
ถึงเวลาปฏิบัติมันจะรู้เอง

        (ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ถาม:	 ขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายข้อความที่ว่า	 ‘การ

ท�างานคือการปฏิบัติธรรม’

ตอบ: เขาหมายถึงว่าถ้าเรายังต้องทำางานอยู่ เรายังสามารถ
ปฏิบัติควบคู ่ไปกับการทำางานได้ แต่มันจะได้ไม่มาก 
เท่านั้นเอง คือ ให้เรามีสติอยู่กับงานที่เราทำา อย่าปล่อยให้ใจ
เราลอยไปลอยมา คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ อย่างน้อยก็เป็นการ 
ฝึกสติ ดึงใจไว้ให้มันอยู่กับเรื่องท่ีเราทำาอยู่ แต่ก็ยังไม่ถือว่า 
ดีพอ เพราะสติที่เราต้องการจริงๆ ต้องเป็นสติแบบไม่คิด  
สติแบบคิดนี่มันยังได้เพียงคร่ึงเดียว ต้องเอาสติแบบไม่คิด  
แต่เวลาเราทำางานนีเ่ราต้องคดิ คดิเรือ่งงานเรือ่งการ จติกไ็ม่นิง่ 
ไม่สงบ ไม่เป็นสมาธิ ถ้าอยากจะให้จิตนิ่งสงบ ต้องมีสติแบบ 
ไม่คิด ทำางานแบบไม่ต้องใช้ความคิด เช่น อาบนำ้าอาบท่า  
ล้างหน้า แปรงฟัน แบบนีม้นัไม่ต้องใช้ความคิด เรากใ็ช้สติดูไป
อย่างเดียวได้ ต้องทำางานแบบนี้ถึงจะดี คือให้มีสติอยู่กับงาน 
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ท่ีเราทำา แต่ไม่คิดเกี่ยวกับงานท่ีเราทำา เพราะงานท่ีเราทำา 
ไม่ต้องใช้ความคดิ เพราะมนัทำามาจนชินแล้ว อาบนำา้ ล้างหน้า  
แปรงฟันน่ี มันไม่ต้องคิด มันก็ทำาไปตามความเคยชิน เราก็
ไม่ต้องคิด เราก็หยุดความคิดได้ อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการ 
ปฏิบตัธิรรมควบคูก่บัการทำางาน การทำางานเป็นการปฏบิตัธิรรม

 น่ีพระสงฆ์องค์เจ้าท่ีท่านบวชนี่ ท่านทำางานแบบนี้  
พอตื่นข้ึนมาท่านออกบิณฑบาต ไปเตรียมศาลา ไปกวาด 
ถูศาลา ไปเตรียมออกบิณฑบาต ท่านมีสติอยู่กับงานที่ท่าน
กำาลงัทำาอยู่ตลอดเวลา ใจท่านไม่ปล่อยไปคดิถงึพีถ่งึน้องถงึพ่อ 
ถึงแม่ถึงเพื่อน ถึงอะไร ท่านจะอยู่กับงานที่ท่านทำาเพียง 
อย่างเดียว เวลาเดินบิณฑบาตก็อยู่กับการเดินบิณฑบาต 
เปิดฝาบาตร ปิดฝาบาตร ไม่ไปคิดเรื่องอะไรทั้งนั้น นี่เรียกว่า 
ทำางาน เป็นการปฏิบัติไปกับการทำางาน ทำาอย่างนี้ แต่ถ้า
ทำางานทางโลกนี่มันไม่ถือว่าปฏิบัติหรอก เพราะว่ามัน 
ต้องคิด คิดแล้วก็เกิดความเครียดขึ้นมา ใช่ไหม ทำางานแล้ว 
ฉบิหายแล้วขาดทนุ จะทำายงัไงด ีเป็นหนีเ้ป็นสนิอย่างนี ้มนัต้อง 
เครียดเพราะมันต้องใช้ความคิด อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติธรรมไปกับการทำางาน การทำางานท่ีแท้จริงต้องเป็น
งานท่ีไม่ต้องใช้ความคิด งานปกติ งานที่เลี้ยงดูร่างกายเรา
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อย่างนี้ ดูแลร่างกายเรา ไม่ต้องใช้ความคิด ถ้าทำางานแบบนี้
ก็จะปฏิบัติธรรมไปด้วย

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)

ถาม:	 ช่วงสุดท้ายของชีวิตควรจะวางจิตอย่างไร

ตอบ: วางไม่ได้หรอก ถึงเวลานั้น มันเหมือนขึ้นเวทีแล้ว  
นกัมวยขึน้เวท ีมนัจะไปวางอะไร มนักต้็องรอรบัหมดัอย่างเดยีว  
ดังนั้น เราต้องเตรียมก่อนที่เราจะขึ้นเวที ต้องซ้อมไว้ก่อน 
ซ้อมชกกระสอบทราย ซ้อมชกคู่ต่อสู้ไว้ก่อน พอถึงเวลาเรา
ขึ้นเวที เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำาอะไร แต่ถ้าเราไม่เตรียม
ซ้อมไว้ก่อน เวลาขึ้นไปก็ต้องถูกเขาต้อนเท่านั้นแหละ ดังนั้น 
ถ้าเราอยากจะรู้ว่าวิธีสุดท้ายจะทำาอย่างไร ก็ต้องเตรียมต้อง
ฝึกตั้งแต่ตอนนี้ คิดว่าตอนนี้ สมมุติว่าวันนี้เราจะตาย เราจะ
ต้องทำาใจอย่างไร เราจะทำาใจให้สงบได้หรือเปล่า เราจะตัด
ความรักความชัง ตัดสิ่งที่เรายึดติดยึดถือได้หรือเปล่า ตัดลูก
ตดัเมยีตดัทรพัยส์มบตัติดัอะไรต่างๆ ได้หรอืเปล่า ถ้าตดัไม่ได้
เวลาตายก็วุ่นวาย ก็ทุกข์มาก ถ้าตัดได้ก็สงบ ดังนั้น เราต้อง 
เตรียมตัวซ้อมไว้ต้ังแต่ที่เรายังไม่ตาย ซ้อมตายก่อนตาย  
ถงึเวลาตายจรงิๆ จะได้ทำาใจได้ ถ้าไม่เตรยีมไว้แล้วมาตัง้หลกั
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ตอนตาย ก็เหมือนกับนักมวยที่ไม่ซ้อมเลย มาซ้อมบนเวทีก ็
ถูกเขาน็อกเท่านั้นแหละ

         (ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

ถาม:	 ผมได้พยายามภาวนา	 ซึ่งเป็นปกติของผู้อยู่กับ

โลก	 ย่อมได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง	 เม่ือไม่ได้ผล		

ผมก็พยายามพิจารณากาย	จึงอยากสอบถามว่า	

การพิจารณากายในภาวะที่สมาธิยังไม่สมบูรณ์นี	้

จัดเป็นสัญญาใช่หรือไม่

ตอบ: มันก็ต้องเป็นสัญญาก่อน มันจะเป็นปัญญาต่อเมื่อ 
มนัไม่ลืม ตอนต้นเราพิจารณาอะไร เดีย๋วพอเราไปคดิเรือ่งอืน่
มันก็จะลืม มันก็ยังเป็นสัญญาอยู่ แต่ถ้ามันเป็นปัญญาแล้ว  
ถึงแม้จะไปคิดเรื่องอื่นมันไม่ลืม พอเห็นร่างกายทีไร มันก็จะ
เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกครั้งไป เห็นอสุภะเป็น 
ทุกครั้งไป ถ้ามันเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ลืม มันก็ไม่เป็นสัญญา 
แต่ตอนต้นก็ต้องอาศัยสัญญาไปก่อน เหมือนกับการท่อง
สูตรคูณ ตอนต้นเราก็ต้องหัดท่องไปเรื่อยๆ ก่อน ท่องไปจน
กระทั่งมันชำานาญ มันก็จะอยู่ในใจเรา มันก็ไม่เป็นสัญญา
แล้วเพราะมันไม่ลืม ถ้ามันไม่ลืมก็แสดงว่ามันไม่เป็นสัญญา 
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ถ้ายังลืมอยู่ ถ้าเห็นใครยังสวยอยู่อย่างนี้ก็ยังลืมอยู่ ลืมอสุภะ  
ถ้าเห็นใครแล้วยังอยากให้เขาอยู่ไปนานๆ ก็ยังแสดงว่าลืม
ว่าเขาจะต้องตาย ถ้ายังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยาก 
ไม่ตายอยู่ก็แสดงว่าลืม ถ้าไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย 
กแ็สดงว่าไม่ลืม เพราะรูว่้าต้องแก่ต้องเจบ็ต้องตายตลอดเวลา

        (ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

ถาม:	 น้องชายมีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะเขา

รู้สึกว่าเขาอยู่ไปท�าไม	 ชีวิตมันน่าเบื่อ	 เขาดูแล

พ่อแม่ทีป่่วยอยู่คนเดียว	จะบอกกับเขาอย่างไรดี		

เขารู้สึกว่าชวิีตเขาล้มเหลว	แต่เขาบอกว่าก�าลังจะ

หาวิธีที่ทรมานน้อยที่สุดอยู่

ตอบ: ก็อย่างที่บอก ฆ่าผิดที่ไง ฆ่าตัวตาย ความเบื่อมันก็ 
ไม่หมด ต้องไปฆ่าความเบือ่ ฆ่าต้นเหตขุองความเบือ่ ต้นเหต ุ
ของความเบื่อก็คือความอยาก อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ พอไม่ได้ 
มันก็เบื่อ ดังนั้น หยุดความอยากแล้วมันจะหายเบื่อ วิธีที่จะ
หยุดความอยากก็นี่ ต้องมาพุทโธๆ มาฝึกสติกัน เจริญสติ
หยดุความคดิได้ หยดุความอยากได้ ใจสงบแล้ว ใจจะหายเบือ่  
แล้วใจจะมีความสุข จะอยากอยู่กับพ่อกับแม่ไปนานๆ อยาก
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จะเล้ียงพ่อเล้ียงแม่ไปนานๆ เพราะอยากจะทดแทนบุญคุณ 
ของพ่อแม่ เพราะไม่มใีครจะมพีระคณุกบัเราเท่ากบัพ่อกบัแม่  
ตอนนีม้นัคดิไม่เป็น ความเบ่ือมนัทำาให้คดิกลบัตาลปัตรไปหมด  
น่ีเราต้องมาแก้ความเบือ่ เพราะการฆ่าตัวตายนีไ้ม่ได้เป็นการ
แก้ความเบื่อ ฆ่าตัวตายความเบื่อก็ยังอยู่ เดี๋ยวกลับมา 
เกิดใหม่ก็เบื่อเหมือนเดิมอีก เพราะตัวท่ีทำาให้เราเบื่อก็คือ
ความอยาก อยากได้อะไรแปลกๆ ใหม่ๆ ต้องอยู่กับของเก่าๆ 
จำาเจมันก็เบื่อใช่ไหม เช่น เรากินอาหารจำาเจ กินไปเรื่อยๆ  
ไข่เจียวทุกวัน เบื่อไหม มันก็เบื่อ แต่ถ้าเราไม่มีความอยากจะ
ไปกนิอย่างอืน่ ไข่เจยีวกก็นิได้ เช่ือไหม วธิทีีจ่ะทำาให้กนิไข่เจยีว
ได้ทุกวัน ทำายังไงรู้เปล่า ก็ถ้ามันเบื่อก็อย่าไปกินมันซิ อดมัน
ไปสักพักหนึ่ง เด๋ียวมันหิวอะไรก็น่ากินทั้งนั้นแหละ เชื่อไหม  
ข้าวเปล่าๆ ยังอร่อยเลยเวลาอดข้าวสัก ๒-๓ วันนี่ เห็น 
ข้าวเปล่าๆ ไม่มีกับข้าวนี่ยังอร่อยเลย นี่คือกิเลสมันหลอก
ล่อเราอยู่เร่ือยๆ มันไม่ชอบของจำาเจ มันชอบของแปลกๆ 
ใหม่ๆ อยูเ่ร่ือยๆ พอได้ของแปลกๆ ใหม่ๆ มา เดีย๋วเดียวกเ็บือ่ 
อีกแล้ว เพราะมันจำาเจอีกแล้ว มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ นี่คือ 
กเิลสความอยาก อยากได้ของแปลกๆ ใหม่ๆ ของเก่าแล้วเบือ่  
วธิทีีจ่ะแก้ความเบือ่กห็ยดุความอยากนีเ้สยี หยดุความอยาก  
มาทำาสมาธิ มาพุทโธๆ มาเดินจงกรม นั่งสมาธิ หยุด 
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ความคิดให้ได้ หยุดความอยากให้ได้ แล้วความเบื่อมันจะ
หายไป ถ้าไม่แก้วิธีนี้ ต่อให้ฆ่าตัวตายกี่ร้อยครั้ง ก็หนีไม่พ้น
ความเบื่อหรอก กลับมาก็เจอความเบื่อ เพราะต้นเหตุของ
ความเบื่อไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ต้นเหตุของความเบ่ืออยู่ที่ใจ  
อยู่ที่ความอยาก อยากได้ของแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เรื่อย ดังนั้น 
เราต้องใช้วธิทีีถู่กต้อง ถ้ามนัเบือ่กอ็ย่าไปกนิมนัซ ิไม่กนิสกัพกั  
เดี๋ยวมันก็อยากกินขึ้นมาเองแหละ เบื่อคนนี้ก็อย่าไปเห็น
หน้าเขาสกัพักซ ิเดีย๋วกค็ดิถงึเขาขึน้มาเองแหละ ไม่ต้องไปฆ่า 
ตัวตายนะ หยุดความเบื่อ มาฝึกทำาใจให้สงบ ใจสงบแล้ว
อารมณ์ต่างๆ จะหายไปหมด ความเบื่อก็คือความชังไง เบื่อ
มนักช็งัใช่ไหม ถ้าทำาใจให้สงบ ความเบือ่ความชงักจ็ะหายไป 
ความรักความชังความกลัวความหลงจะหายไปหมด นี่คือ
วิธแีก้ปัญหาทัง้หมด แก้ด้วยการทำาใจเราให้สงบ ให้นิง่ อย่าคดิ 
อย่าอยากแล้ว ปัญหาต่างๆ ท่ีมีอยู ่ในใจจะหายไปหมด  
ใจจะว่าง จะเบา จะเย็น จะสุข จะสบาย 

         (ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)
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