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การก่อภพก่อชาติ เอาไปใช้กบั การเกิดแก่เจ็บตาย
เวียนว่ายตายเกิด ถ้าเรามีความรู้จากพระพุทธเจ้า
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ชีวติ ของพวกเรามีสว่ นประกอบอยู่ ๒ ส่วน คือร่างกาย
กับจิตใจ รวมกันเราเรียกว่า ขันธ์ ๕ ร่างกายนี้เป็นรูปขันธ์
เป็นขันธ์ที่ ๑ เรียกว่า รูปขันธ์ ส่วนจิตใจมีอยู่ ๔ ขันธ์ด้วยกัน
เรียกว่า นามขันธ์ มีเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
วิญญาณขันธ์ มีอยู่ในจิตใจ เป็นส่วนประกอบของจิตใจ
เรียกว่า เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เวทนาแปลว่า
ความรู้สึก มีอยู่ ๓ ความรู้สึกสุข ความรู้สึกทุกข์ ความรู้สึก
ไม่สุขไม่ทุกข์ เรียกว่าเวทนา สัญญาคือความจ�ำได้หมายรู้
จ�ำสิ่งนั้นจ�ำสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้ จ�ำคนนั้นคนนี้
ว่าเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ เป็นหญิงเป็นชาย เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่
อั น นี้ คื อ สั ญ ญา ความจ�ำได้ ห มายรู ้ สั ง ขารคื อ ความคิ ด
ปรุงแต่ง เช่น เราคิดจะท�ำอะไรดีวันนี้ คิดไปท�ำงาน หรือคิด
ลาหยุดงาน คิดไปเที่ยว คิดไปท�ำบุญ อันนี้เป็นสังขารคือ
ความคิดปรุงแต่ง แล้วก็อันสุดท้ายคือวิญญาณ วิญญาณคือ
ผู้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ มาจากตาหูจมูกลิ้นกาย
เป็นสะพานเชือ่ มระหว่างร่างกายกับจิตใจ จิตใจนีส้ ง่ กระแส
วิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกาย
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ตอนที่เริ่มมีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องของมารดา
ในครรภ์ของมารดา พอมีการผสมระหว่างธาตุของพ่อกับธาตุ
ของแม่ เริ่มมีการปฏิสนธิ คือ เริ่มมีการก่อร่างสร้างตัวของ
ร่างกายขึ้นมา ดวงวิญญาณ ดวงจิตที่ไม่มีร่างกายในตอนนั้น
ก็ก�ำลังรอหาร่างกายอยู่ ถ้าเป็นจังหวะที่มาพบเข้าก่อนดวง
วิญญาณของดวงอื่น ก็จะเข้าไปเกาะ ด้วยกระแสของกระแส
จิตที่เรียกว่าวิญญาณนี้เอง วิญญาณขันธ์ ก็จะไปเกาะติดกับ
ร่างกาย ไปเกาะติดกับตาหูจมูกลิ้นกายตามล�ำดับ ตอนใหม่ๆ
ยั งอาจจะไม่มีตาไม่มีหู มีแต่ร่างกาย วิ ญ ญาณก็ ไ ปเกาะ
ไว้ก่อน พอมีการเกาะติด ก็มีการพัฒนาร่างกายตามล�ำดับ
ในครรภ์ อยูไ่ ด้ ๙ เดือนก็คลอดออกมา แต่ดวงจิตนีไ้ ม่ได้เข้าไป
อยู่ในครรภ์ของมารดา ร่างกายนี้อยู่ในครรภ์ของมารดา
จิตนี้ส่งกระแสวิญญาณเข้าไปเกาะ เรียกว่า กระแสจิต
เรียกว่า วิญญาณขันธ์ วิญญาณนี้เป็นผู้ที่ไปรับรูปจากตา
รับเสียงจากหู รับกลิน่ จากจมูก รับรสจากลิน้ รับโผฏฐัพพะ
คือสัมผัสที่มาสัมผัสทางร่างกาย เช่น ความร้อน ความเย็น
ความแข็ง ความนุม่ อันนีเ้ ป็นโผฏฐัพพะ ผูท้ รี่ บั รูปเสียงกลิน่
รสโผฏฐัพพะจากตาหูจมูกลิ้นกาย คือวิญญาณขันธ์
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ดังนั้น วิญญาณนี้มี ๒ ความหมาย วิญญาณขันธ์
แล้วก็เวลาที่จิตใจไม่มีร่างกาย เราก็เรียกว่า ดวงวิญญาณ
ขอให้ เราเข้ า ใจว่ า มี ค วามหมายต่ า งกั น ดวงวิ ญ ญาณนี้ มี
ขันธ์ ๔ อยู่ คือมีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยู่ใน
ดวงวิญญาณ อยู่ในดวงจิตดวงใจ เราเพียงแต่เปลี่ยนชื่อของ
ดวงจิตดวงใจ เวลาที่มีร่างกาย เราก็เรียกว่า ดวงจิตดวงใจ
พอเวลาร่างกายตายไป ดวงจิตดวงใจนี้ไม่มีร่างกายเป็น
คูค่ รอง ก็เรียกว่าดวงวิญญาณ เหมือนเราใช้ชอื่ ของสุภาพสตรี
เวลาเป็นโสด เราก็เรียกว่านางสาว พอเวลามีคู่แต่งงาน เราก็
เรียกว่านาง จิตใจนี้ก็เป็นเหมือนสุภาพสตรี เวลามีร่างกาย
ก็เรียกว่าจิตใจ เวลาไม่มีร่างกาย ก็เรียกว่าดวงวิญญาณ
แต่เป็นดวงเดียวกัน เหมือนกันทุกอย่าง เหมือนสุภาพสตรี
ทีม่ สี ามีกบั ไม่มสี ามี ก็เป็นสุภาพสตรีคนเดียวกัน ดวงวิญญาณ
ที่ไม่มีร่างกาย ก็มีนามขันธ์ ๔ อยู่เหมือนเดิม มีเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ นามขันธ์นี่แหละเป็นตัวที่ท�ำ
ให้ดวงวิญ ญาณนั้นเสพสุขทุกข์ต่อไปได้ ถ้ า เสพสุ ข เราก็
เรียกดวงวิญญาณนั้นว่าเป็นเทวดา เป็นเทพ เป็นสวรรค์
ถ้ า ดวงวิ ญ ญาณเสพทุ ก ขเวทนา เราก็ เรี ย กว่ า อบาย
ทุกขเวทนาในรูปแบบของความหิวก็เป็นเปรต ทุกขเวทนา
ร่างกายกับจิตใจของเรา
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ในรูปของความกลัวก็เรียกว่าอสุรกาย ทุกขเวทนาในรูป
ของความเกลียดความชังก็เรียกว่านรก
ในช่วงทีไ่ ม่มรี า่ งกาย ดวงจิตดวงใจ ยังเสพสุขเสพทุกข์
ผ่านทางเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอยู่ ในรูปแบบของ
รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ ก็คือรูปที่เราสัมผัสในเวลา
ที่เรานอนหลับนั่นเอง รูปทิพย์ เสียงทิพย์ก็คือความฝัน
นี่เอง ถ้าเราจะใช้ภาษาที่เราใช้กัน ก็คือความฝัน เพราะ
ตอนที่เรานอนหลับนี้ ร่างกายก็เหมือนกับตายไปชั่วคราว
ตอนนั้นดวงจิตก็กลายเป็นดวงวิญญาณไปชั่วคราว แล้วก็
เสพเวทนาสุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ ผ่านสัญญา สังขาร ที่ได้มี
บันทึกเอาไว้ ตอนที่มีร่างกาย ตอนที่ตื่น ตอนที่ตื่นนี้เราไป
สัมผัสกับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ เราก็บนั ทึกไว้
ในสัญญา ในความจ�ำได้หมายรู้ พอเวลาเรานอนหลับ
สัญญาก็จะเอารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ได้ไปสัมผัสนั้น
มาแสดง มาให้เสพใหม่ ให้เกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุข
ไม่ทุกข์ใหม่ได้ ถ้าเราไปท�ำบุญท�ำความดี สัญญาก็จะบันทึก
เหตุการณ์ที่ดี บันทึกเวทนาความรู้สึกที่ดีเก็บเอาไว้ในใจ
ถ้าเราไปท�ำบาป ไปท�ำไม่ดี สัญญาก็จะบันทึกเหตุการณ์ที่
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ไม่ดี บันทึกความรู้สึกที่ไม่ดีไว้ในใจ แล้วพอเวลาที่ร่างกาย
นอนหลับหรือตายไป ดวงจิตก็จะอาศัยสัญญานี้เป็นผู้ผลิต
เหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมา ให้ใจได้เสพต่อ เพราะใจมีความหิว
กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ มีตัณหาความอยากอยู่ในใจ
ที่เป็นตัวไปกระตุ้นสัญญาให้ดึงเอาภาพต่างๆ เหตุการณ์
ต่างๆ ที่ได้กระท�ำไว้ตอนที่มีร่างกาย
ท่านจึงพูดว่า ถ้าท�ำบุญแล้ว นอนหลับจะฝันดี จะไม่
ฝั น ร้ า ย เพราะว่ า เวลาท�ำบุ ญ เราบั น ทึ ก แต่ เ หตุ ก ารณ์ ที่ ดี
นั่นเอง เหตุการณ์ที่ดีบันทึกเวทนาคือความรู้สึกที่ดีไว้ในใจ
ถ้าเราไปท�ำบาป เราก็จะบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ดี ความรู้สึกที่
ไม่ดีไว้ในใจ แล้วพอเวลาที่ร่างกายนอนหลับ หรือเวลาที่
ร่างกายตายไปนี้ สัญญากับสังขารก็จะเป็นตัวทีผ่ ลิตเหตุการณ์
ต่างๆ ขึ้นมาใหม่ ขึ้นมาให้จิตได้เสพ เพราะจิตมีตัณหาความ
อยากอยู่ในจิตนั่นเอง อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรส ถ้าไม่
สามารถเสพผ่านทางร่างกายได้ ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายได้
ก็เลยต้องเสพผ่านสัญญาสังขาร สัญญาสังขารก็จะเป็นผู้ที่
ผลิตเหตุการณ์และความรู้สึกต่างๆ ขึ้นมาให้จิตได้เสพตอนที่
ไม่มีร่างกาย ตอนที่ไม่มีร่างกาย เราก็เลยเรียกสถานภาพของ
ร่างกายกับจิตใจของเรา
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ดวงวิญญาณ ไปตามความรู้สึก ถ้าดวงวิญญาณที่มีเหตุการณ์
ที่ดี มีความรู้สึกที่ดี เราก็เรียกว่าสวรรค์หรือเทพชั้นต่างๆ
มีความรู้สึกมีความสุขมากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์
ทีเ่ ราไปบันทึกไว้ในขณะทีเ่ รามีชวี ติ อยู่ ว่าเราไปบันทึกเหตุการณ์
ที่ดีมากน้อย มันก็จะฝังบันทึกเก็บไว้ในใจของเรา แล้วก็
แสดงออกมาตอนที่ไม่มีร่างกาย หรือตอนที่นอนหลับ
ฉะนั้น การนอนหลับกับการตายนี้เหมือนกัน ต่างกัน
ตรงที่ ว ่ า การนอนหลั บ นี้ เ ป็ น การตายเพี ย งระยะสั้ น คื อ
ไม่กชี่ วั่ โมง แล้วก็กลับมาสูร่ า่ งกาย ร่างกายตืน่ จิตก็กลับเข้ามา
รับรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะผ่านทางร่างกายต่อ แต่ถา้ ตายนี้
ก็จะเป็นเวลานอนหลับ เป็นเหมือนกับนอนหลับยาวนาน
เพราะว่ากว่าจะได้ตื่น ก็ต้องมีร่างกายอันใหม่ กว่าที่จิตจะได้
ร่างกายอันใหม่ ก็ต้องรอไป ช่วงที่รอนี้ ก็อาศัยสัญญา สังขาร
เวทนาที่มีในใจนั้น ผลิตเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้บันทึกไว้ในขณะ
ที่มีชีวิตอยู่ ดวงจิตนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จิตใจของเรา
ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จิตใจของเราก็เปลี่ยนจากร่างหนึ่ง
ไปสูอ่ กี ร่างหนึง่ ช่วงทีร่ อรับร่างใหม่ ก็เป็นช่วงทีเ่ ราจะใช้เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ผลิตเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราได้บันทึก
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ไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ ถ้าท�ำบาปก็จะบันทึกเหตุการณ์
ที่ไม่ดี ความรู้สึกที่ไม่ดี ถ้าท�ำบุญก็จะบันทึกเหตุการณ์ที่ดี
ความรู้สึกที่ดี การบันทึกก็เหมือนกับการที่เราถ่ายภาพวิดีโอ
นี้ แ หละ ถ้ า เราถ่ า ยภาพวิ ดี โ อไว้ น าน มั น ก็ จ ะฉายนาน
ถ้าถ่ายไว้สั้น มันก็จะฉายสั้น ถ้าท�ำบุญน้อย มันก็จะมีความ
รู ้ สึ ก ที่ ดี น ้ อ ย ถ้ า ท�ำบุ ญ มาก มั น ก็ จ ะมี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ดี ม าก
มีเหตุการณ์ที่ดีมาก เช่นเดียวกับบาป ถ้าท�ำบาปมาก มันก็มี
เหตุการณ์ที่ไม่ดีมาก ท�ำบาปน้อยก็มีเหตุการณ์ท่ีไม่ดีน้อย
ช่วงที่เราไม่มีร่างกาย มันก็อยู่ที่ว่าอันไหนมีก�ำลังมากกว่ากัน
บุญมีก�ำลังมากกว่า บุญก็จะผลิตเหตุการณ์ที่ดี ความรู้สึกที่ดี
ให้จิตใจได้เสพ ถ้าบาปมีจ�ำนวนมากกว่า มีก�ำลังมากกว่า
บาปก็จะผลิตเหตุการณ์ที่ไม่ดี ความรู้สึกที่ไม่ดีให้เสพนั่นเอง
นี่คือสภาพของจิตใจในช่วงที่ไม่มีร่างกาย หรือในช่วง
ที่ร่างกายนอนหลับ จิตใจจะอยู่ในสภาพของความฝันดีหรือ
ฝันร้าย ฝันดีก็เป็นความสุขชนิดต่างๆ มีเหตุการณ์ดีๆ ให้เรา
ได้เสพได้สัมผัส เช่น ได้ไปเที่ยว ได้พบกับคนที่ดี ได้ท�ำอะไร
กับคนทีด่ ี อะไรต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นความรูส้ กึ ทีม่ แี ต่ความสุข
ส่วนถ้าเราฝันร้ายนี่ เราก็จะฝันแต่เรือ่ งทีไ่ ม่ดี ฝันเรือ่ งทีเ่ ราเจอ
ร่างกายกับจิตใจของเรา
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เหตุการณ์ทไี่ ม่ดี ไม่พงึ ปรารถนาต่างๆ อาจจะไปอยูใ่ นสงคราม
อาจจะไปติดอยู่ในถ�้ำในเหว หรือจะไปอยู่ในเครื่องบินที่
ก�ำลังตก หรืออะไรต่างๆ นีค่ อื เหตุการณ์ทมี่ นั จะปรากฏขึน้ มา
ในขณะที่เรานอนหลับ หรือเวลาที่เราตาย ถ้าเราท�ำบาป
มันจะผลิตเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียว น่าหวาดกลัว สร้าง
ความรู้สึกความทุกข์ต่างๆ ให้กับเรา ทุกข์ด้วยความหิว
ทุกข์ด้วยความกลัว ทุกข์ด้วยความเกลียดชัง หรือว่าถ้าเรา
ไปได้ร่างกาย ถ้าบาปยังมีก�ำลังมากอยู่ บาปก็จะให้เราได้
ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน แทนที่เราจะได้ร่างกายของมนุษย์
เราก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก่อน จนกว่าบาปมัน
จะหมดก�ำลังที่จะส่งผลให้กับจิตใจ จิตใจของเราจึงจะได้มา
รับร่างกายของมนุษย์ใหม่
แต่การรับร่างกายของมนุษย์ของจิตใจที่มาจากบาป
กับจิตใจที่มาจากบุญก็ไม่เหมือนกัน จิตใจที่ได้กลับมาจาก
การฝันร้ายเวลาได้รา่ งกาย ก็จะได้รา่ งกายทีไ่ ม่ดี ได้ชวี ติ ทีไ่ ม่ดี
เช่น อาภัพวาสนา เกิดมายากจน มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงาม
ผิวพรรณไม่ผ่องใส สติปัญญาทึบ เป็นต้น อาการไม่ครบ ๓๒
มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุสั้น มีเวรมีกรรมเยอะ นี่คือ
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พวกที่เป็นดวงวิญญาณที่ท�ำบาปมากกว่าท�ำบุญ แล้วเวลา
กลับมาเกิดใหม่ ก็จะได้ร่างกาย ได้ชีวิตที่อาภัพ ก่อนจะได้
ร่างกายของมนุษย์ก็ต้องไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก่อน
จนกว่าบาปทีท่ �ำไว้มนั หมดก�ำลังลง หมดทีจ่ ะส่งผลมันก็จะให้
เราได้ร่างกายของมนุษย์ แต่ก็ยังจะได้ร่างกายที่ไม่ดี เท่ากับ
พวกที่มาจากการท�ำบุญ พวกที่ท�ำบุญท�ำความดีต่างๆ ช่วงที่
ไม่มีร่างกายก็จะฝันดี มีเหตุการณ์ที่ดี มีความรู้สึกที่ดีให้เสพ
ภายในจิตใจ จนกว่าบุญที่ได้ท�ำไว้หมดก�ำลังลง ก็จะกลับมา
ได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่ แล้วก็จะได้ร่างกายที่ดีกว่าพวก
ที่ท�ำบาปกลับมา พวกที่ท�ำบุญกลับมาเกิดจะได้ร่างกายที่ดี
มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ แข็ ง แรง มี อ าการครบ ๓๒ มี สุ ข ภาพ
แข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน มีอายุยืนยาวนาน ฐานะ
การเงินการทองก็ดี ผิวพรรณผ่องใส หน้าตาสวยงาม มีสติ
ปัญญา แล้วก็จะไม่คอ่ ยมีศตั รู ไม่คอ่ ยมีเวรมีกรรม นีค่ อื สภาพ
ของจิตใจของพวกเราทุกคนที่ไม่มีวันตาย แต่ที่ยังจะต้องไป
รับผลบุญผลบาปที่เราท�ำกันอยู่ตลอดเวลา
ถ้าเราไม่อยากจะให้ดวงวิญญาณของเราต้องกลับมา
มีร่างกาย กลับมาเกิด กลับมาท�ำบุญท�ำบาปอย่างที่เรา
ร่างกายกับจิตใจของเรา
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ท�ำกันอยู่นี้ เราก็ต้องช�ำระความโลภความอยากที่เรียกว่า
กิเลสตัณหา ที่มีอยู่ในใจให้มันหมดไป เพราะดวงวิญญาณ
หรือดวงจิตของพวกเราที่มาเกิดกันก็เพราะความอยากนี้เอง
ความอยากที่ จ ะเสพรู ป เสี ย งกลิ่ น รสโผฏฐั พ พะผ่ า นทาง
ร่างกาย ก็จะพาให้เรา เวลาดวงวิญญาณตอนที่ตายไป พอรูป
เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ได้เสพจากบุญหรือบาปหมดแล้ว
ก็ต้องมาเกิดใหม่ เหมือนมาถ่ายวิดีโอใหม่ วิดีโอเก่าดูจบ
หมดแล้ว ไม่วา่ จะเป็นหนังดีหรือหนังไม่ดี พอดูจบแล้วก็เบือ่ แล้ว
ไม่อยากจะดูซ�้ำ อยากจะดูเรื่องใหม่ เราก็ต้องไปที่ร้านวิดีโอ
ไปซื้อเรื่องใหม่มาดู ตอนที่ดวงวิญญาณไม่มีร่างกาย ตอนนั้น
ดวงวิญญาณก็เสพบุญเสพบาป เสพเหตุการณ์ที่ดี เหตุการณ์
ที่ไม่ดี ไปจนกว่ามันจะหมด พอหมดแล้วทีนี้ก็ต้องมาเกิด
มามีร่างกายเพื่อจะได้มาบันทึกเหตุการณ์กันใหม่ มาสร้าง
เหตุการณ์กันใหม่ เพราะความอยากของจิตมันมีความหิว
ในจิตมีตัณหาความอยากที่จะเสพเหตุการณ์ต่างๆ อยู่เรื่อยๆ
สังเกตดูถ้าให้เราไปอยู่ที่ไหนที่ไม่มีเหตุการณ์ให้เราเสพนี้
เราจะรู้สึกหงุดหงิด ให้มาอยู่วัดจึงไม่ค่อยอยากจะมากัน
เพราะไม่มีเหตุการณ์ให้เสพเหมือนกับไปที่โรงภาพยนตร์
ไปที่โรงละคร ไปที่สนามกีฬา ไปที่ศูนย์การค้า อันนั้นมี
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เหตุการณ์ มีอะไรให้เสพมากมาย จิตมันหิวกับเหตุการณ์
เหล่านี้ หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เพราะอ�ำนาจ
ของกิเลสตัณหา มันจึงไม่อยากจะไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่น
รสโผฏฐัพพะให้เสพ เช่น มาอยู่วัด โดยเฉพาะวัดที่เป็น
วัดปฏิบตั ิ ส่วนใหญ่จะอยูต่ ามป่าตามเขา จะไม่มเี หตุการณ์
ต่างๆ ให้ได้เสพ จิตที่มีตัณหาความอยากก็จะไม่ชอบที่จะ
ไปอยู่ที่เหล่านั้น ต้องพยายามไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพ
อยูเ่ รือ่ ยๆ แล้วเวลาตายไปก็ไปเสพรูปเสียงกลิน่ รสทีไ่ ด้บนั ทึก
เอาไว้ ในสภาพของความฝันไป
ถ้าเราเบื่อกับการที่เราจะต้องมาเกิด เพราะการมาเกิด
นี้มันเป็นทุกข์ เพราะมีร่างกายแล้วมันมีภาระ มีร่างกาย
ก็ต้องดิ้นรนแล้ว สิ่งแรกที่ต้องท�ำเวลาออกจากท้องแม่
ก็ตอ้ งหายใจเองแล้ว ต้องหายใจ ถ้าหยุดหายใจเมือ่ ไหร่กต็ าย
ต้องเอาธาตุเข้ามาหล่อเลีย้ งร่างกาย ร่างกายนีอ้ าศัยธาตุ ๔
ต้องมีธาตุ ๔ หล่อเลี้ยงถึงจะอยู่ ถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้
ร่างกายนี้ผลิตด้วยธาตุ ๔ มาจากธาตุ ๔ มาจากธาตุดิน
ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ตอนต้นก็อาศัยธาตุของพ่อของแม่
มารวมกันก่อน ธาตุของพ่อของแม่มาผสม แล้วก็มาก่อสร้าง
ร่างกายกับจิตใจของเรา
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ร่างกาย ด้วยการอาศัยธาตุของแม่ พอเป็นร่างกายตัง้ ครรภ์อยู่
ในท้องแม่แล้ว แม่กม็ สี ายสะดือ ส่งอาหารมาหล่อเลีย้ งร่างกาย
ส่งธาตุทั้ง ๔ คือ ดินน�้ำลมไฟเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย ไปสร้าง
ร่างกาย ท�ำให้ร่างกายเกิดอาการ ๓๒ ขึ้นมา เกิดผม ขน เล็บ
ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ
พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า เยื่อใน
สมองศีรษะ น�้ำดี น�้ำเสลด น�้ำเหลือง น�้ำเลือด น�้ำเหงื่อ
น�้ำมันข้น น�้ำตา น�้ำมันเหลว น�้ำลาย น�้ำมูก น�้ำมูตร น�้ำไขข้อ
นี่คือส่วนประกอบของร่างกายเรียกว่าอาการ ๓๒ ท�ำมาจาก
ธาตุ ๔ คือ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ที่แม่เอาเข้าไปทางจมูกทางปาก
เอาลมเข้าทางจมูก เอาดินเอาน�้ำเข้าทางปาก แล้วพอดินน�้ำ
กับลมมารวมกัน ก็ท�ำให้เกิดธาตุไฟขึน้ มา ท�ำให้เกิดความร้อน
ขึ้นมาในร่างกาย นี่คือธาตุ ๔ นอกจากความร้อนที่เกิดจาก
การผสมของธาตุลม ธาตุน�้ำ ธาตุดินแล้ว ก็ยังได้รับความร้อน
จากแสงจากดวงอาทิตย์ เราได้รับความร้อนภายนอกด้วย
ท�ำให้ร่างกายอยู่ได้ ท�ำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้
ถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไป ไม่นานร่างกายก็ต้องหยุด
ท�ำงาน เช่น ถ้าขาดธาตุลม ขาดลมหายใจไปนี้ หยุดทันทีเลย
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ถ้าขาดธาตุนำ�้ ก็ยังหลายวันอยู่ อดน�้ำได้ อาจจะ ๗ วัน ๑๐ วัน
ก็ตายได้ ถ้าอดธาตุดินก็คืออดอาหาร ก็หลายวันกว่าธาตุน�้ำ
๔๙ วัน พระพุทธเจ้าอดอาหารยังไม่ตาย แต่เหลือแต่หนัง
หุ้มกระดูก ใกล้จะตายแล้ว ถ้าอดต่อไป พระพุทธเจ้าก็รู้ว่า
ต้องตาย ถ้าขาดธาตุไฟนีก้ ็อาจจะตายเร็ว เช่น หนาวจนแข็งนี่
เพราะถ้าไม่มีความร้อนนี่ สภาพที่เราอยู่นี้ก็จะกลายเป็น
เหมือนขั้วโลกเหนือ เหมือนอยู่ในห้องในตู้เย็น แช่แข็ง ถ้าเรา
เอาร่างกายเข้าไปในห้องตู้เย็นแช่แข็ง จะอยู่ได้กี่นาที เดี๋ยวก็
แข็งตาย นี่คือเรื่องของร่างกายของพวกเราทุกคน มันท�ำมา
จากธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ มันต้องมีการผสมที่เหมาะสม
ถึงจะอยู่ได้ ต้องมีน�้ำพอดี มีไฟพอดี มีลมพอดี มีดินพอดี
ถ้าไม่พอดีขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป ก็จะเกิดอาการเจ็บไข้
ได้ ป ่ ว ย เกิ ด อาการพิ ก ลพิ ก ารขึ้ น มาได้ แล้ ว ก็ อ าจจะถึ ง
ความตายได้
นี่คือเรื่องของร่างกายที่ท�ำมาจากธาตุ ๔ แล้วมันก็มี
ก�ำหนดเวลา มันจะอยู่ได้สักระยะหนึ่ง ตอนต้นนี้ธาตุ ๔
มันจะรวมกันง่าย แต่พอมันรวมกันเต็มที่แล้ว มันก็จะเริ่ม
แยกตัวออกจากกัน เช่น เวลาที่เกิดมาใหม่ๆ ร่างกายมันจะ
ร่างกายกับจิตใจของเรา
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รวมตัวกัน เจริญเติบโตกัน จนโตเป็นผู้ใหญ่ พอเป็นผู้ใหญ่
เต็มที่แล้ว ทีนี้มันก็จะเริ่มแยกตัวออกแล้ว ธาตุน�้ำ ธาตุดิน
ธาตุลม ธาตุไฟ มันจะไม่ยอมอยูร่ ว่ มกันแล้ว มันก็จะท�ำให้เกิด
ความแก่ชราขึน้ มา เกิดอาการเจ็บไข้ได้ปว่ ยขึน้ มา แล้วในทีส่ ดุ
พอธาตุลมไม่เข้า ร่างกายไม่มีก�ำลังที่จะสูดลม ปอดไม่มีก�ำลัง
จะสูดลม ร่างกายก็หยุดท�ำงานทันที เหมือนเราถอดปลัก๊ ไฟนี้
พอถอดปลั๊ ก ไฟ เครื่ อ งใช้ ที่ เราใช้ อ ยู ่ ก็ ห ยุ ด ท�ำงานทั น ที
พอหยุดท�ำงานแล้ว มันก็จะด�ำเนินการแยกตัวต่อไป พอหยุด
ท�ำงานปั๊บ ธาตุลมก็ไม่เข้าแล้ว มีแต่ออก ลมที่มีอยู่ในร่างกาย
มันก็จะค่อยๆ ระเหยออกมา ความร้อนก็จะออกมาก่อน
ร่างกายของคนตายไม่กี่ชั่วโมงไปจับดูก็จะเย็นแล้ว แล้วต่อ
ไปน�้ำก็จะออกมา น�้ำเหลืองอะไร น�้ำเลือด น�้ำต่างๆ ที่มีช่อง
มีทวารให้มันออกมันก็จะออกมา แล้วปล่อยมันไปนานๆ
เดี๋ยวมันก็แห้ง เหลือแต่ส่วนที่เป็นธาตุดิน มันก็จะแห้งกรอบ
ทิ้งไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็จะผุผังเปื่อย ผุกลายเป็นดินไป
นีค่ อื เรือ่ งของร่างกายไม่เทีย่ ง มีเกิดแล้วก็ตอ้ งมีแก่มเี จ็บ
มีตาย ไม่ใช่ตัวเราของเรา ไม่ใช่ของใครทั้งนั้น เป็นของดิน
น�้ำ ลม ไฟ เราต้องศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจ เพราะตอนนี้เรา
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ไม่เข้าใจเรือ่ งของร่างกายกัน เราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา
เป็นของเรา เราไปคิดว่าร่างกายจะอยู่กับเราไปนานๆ
ความคิดแบบนี้ที่เป็นตัวท�ำให้เราทุกข์กัน มาเกิดทุกครั้ง
ก็ต้องมาทุกข์ เพราะเราคิดผิด ไม่คิดตรงกับความเป็นจริง
ถ้าเราคิดตรงกับความเป็นจริง เราจะไม่ทุกข์กับร่างกาย
แต่เราไปคิดว่า ร่างกายของเราต้องไม่แก่ ร่างกายของเรา
ต้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายของเราต้องไม่ตาย แต่พอมันแก่
มันเจ็บมันตาย เราก็ทุกข์เราก็เสียใจ เราผิดหวัง ตัวที่ท�ำให้
เราผิดหวังก็คือความอยากของเรานี่เอง เราอยากให้ร่างกาย
ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พอมันแก่
มันเจ็บมันตาย มันก็เลยท�ำให้ใจทีม่ าครอบครองร่างกายนีท้ กุ ข์
ร่างกายไม่ใช่ใจ ใจไม่ใช่ร่างกาย แต่ใจไปหลงคิดว่าใจเป็น
ร่างกาย ก็เลยไปทุกข์กับร่างกาย เพราะอยากให้ร่างกาย
ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อันนี้เป็นความรู้ที่เราไม่รู้กัน จะรู้ได้
ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาค้นพบความรู้อันนี้
รู้ว่าร่างกายกับจิตใจนี้ เป็น ๒ คน ร่างกายเป็นคนหนึ่ง
จิ ต ใจเป็ น อี ก คนหนึ่ ง จิ ต ใจมาเกาะมายึ ด ติ ด กั บ ร่ า งกาย
มาอาศัยร่างกายเป็นเครือ่ งมือหาความสุข ทีม่ ที เี่ กิดจากความ
ร่างกายกับจิตใจของเรา
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อยากในใจ ที่อยากจะหาความสุขจากตาหู จากรูปเสียงกลิ่น
รสโผฏฐัพพะ ก็เลยต้องไปมีร่างกาย พอได้ร่างกายก็อยากจะ
ให้ร่างกายนี้ ท�ำหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ มาให้ใจ
ได้เสพอยู่เรื่อยๆ แต่ร่างกายโดยธรรมชาติของมัน มันมี
การเสื่อม มีการเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็น
ธรรมดา เวลาเสื่อมมันก็เลยท�ำให้ใจเราทุกข์กัน เพราะใจเรา
ไม่ชอบความเสื่อม ใจเราชอบความเจริญ เพราะความเจริญ
น�ำความสุขมาให้กับใจ พอเกิดความเสื่อม มันก็จะท�ำลาย
ความสุข หรืองดส่งความสุขมาให้กับใจ ใจก็เลยทุกข์เพราะ
ไม่อยากให้เสือ่ ม ความอยากไม่ให้เสือ่ มนีเ้ ป็นตัวทีท่ �ำให้ทกุ ข์
ไม่ใช่ความเสือ่ มของร่างกาย ผูท้ เี่ ข้าใจว่าร่างกายต้องเสือ่ ม
แล้วห้ามใจอย่าให้ไปอยากให้ไม่เสื่อมได้ ใจจะไม่ทุกข์กับ
ความเสื่อมของร่างกาย เช่น พระพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้ห้ามใจ
เป็นคนแรก ทรงค้นพบว่าใจทุกข์เพราะว่าอยากให้ร่างกาย
ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอห้ามความอยากให้ร่างกายไม่แก่
ไม่ เจ็ บ ไม่ ต ายได้ ใจก็ เ ลยไม่ ทุ ก ข์ กั บ ความแก่ ค วามเจ็ บ
ความตายของร่างกาย ใจก็สบาย ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไร
ใจก็ไม่ทกุ ข์ การทีใ่ จจะไม่ทกุ ข์กบั ร่างกาย ไม่อยากกับร่างกาย
ก็คือใจต้องเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเอง
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ต้องเปลีย่ นวิธหี าความสุขแบบใหม่ แบบอืน่ ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้รา่ งกาย
หาวิธีที่ท�ำความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย ไม่ต้องใช้ร่างกาย
พระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบวิธีที่จะหาความสุขโดยที่
ไม่ต้องใช้ร่างกาย ก็ให้มาหาความสุขในใจเลย ไม่ต้องไป
หาความสุขข้างนอกใจ ตอนนี้ใจของพวกเราไปอาศัยร่างกาย
เป็นเครื่องมือหาความสุข ก็เลยต้องทุกข์กับร่างกาย เวลาที่
ร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของใจได้ แต่ถ้า
ใจหยุดหาความสุขทางร่างกาย เพราะมีความสามารถหา
ความสุขภายในใจได้ พวกเราไม่รู้ว่าภายในใจของพวกเรานี้
เรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้ผ่านทางร่างกาย
เพราะมันเป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อม
เหมือนกับความสุขทีเ่ ราได้รบั ผ่านทางร่างกาย อันนีเ้ ราก็ไม่รอู้ กี
ก็เพราะพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้รู้ ที่เรียกว่าตรัสรู้ คือตรัสรู้
ว่า ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย
อยู่ในใจของพวกเรานี้เอง อย่าไปหาความสุขจากเงินทอง
อย่าไปหาความสุขจากต�ำแหน่ง เหมือนที่ตอนนี้เขาก�ำลัง
วิ่งกันเป็นบ้าไป เตรียมตัวเลือกตั้งเพื่อหาอะไร ก็เพื่อหา
ความสุขจากการได้รับต�ำแหน่ง ได้เป็น ส.ส. ได้เป็นรัฐมนตรี
ร่างกายกับจิตใจของเรา

23

ธรรมะสดๆ ร้อนๆ เล่ม ๔

ได้เป็นนายกฯ พอได้แล้วก็เลีย้ งกัน ๗ วัน ๗ คืน มีความสุขมาก
เพราะเขาไม่รู้วิธีอื่นนั่นเอง เขารู้วิธีนี้ พวกที่เล่นการเมืองนี้
กี่ภพกี่ชาติเขาก็ต้องเล่นการเมือง เห็นไหม ปฏิวัติกี่ร้อยครั้ง
พอเลิกปฏิวัติเมื่อไหร่ เขาก็กลับมาเล่นการเมืองต่อ เล่นไป
จนกว่าจะถูกปฏิวตั ิ พอถูกปฏิวตั กิ ห็ ยุดเล่นไปชัว่ คราว พอเขา
เปิดโอกาสให้มาเลือกตั้งใหม่ พวกเดิมก็โผล่ขึ้นมาอีก
พวกนีต้ งั้ กีป่ แี ล้วนี่ ตัง้ แต่เกิดมานี่ ก็เห็นพวกหน้าเก่าๆ นี่
เพราะพวกเขารู ้ จั ก วิ ธี ห าความสุ ข ของเขาแบบนี้ เขาหา
ความสุขจากการมีต�ำแหน่ง มียศ เขาก็ต้องเลือกตั้ง ถ้าพวกที่
ไม่ เ ลื อ กตั้ ง ก็ ต ้ อ งไปหาต�ำแหน่ ง จากการเป็ น ข้ า ราชการ
ไปเป็นทหาร ไปเป็นต�ำรวจ ก็มียศมีเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง
ขึน้ ไปตามล�ำดับ อันนีก้ เ็ พราะว่าเขารูจ้ กั วิธหี าความสุขแบบนี้
เท่านั้น แต่เป็นวิธีที่จะต้องอาศัยร่างกายกันทุกวิธี ไม่ว่าจะ
เป็นทางการเมือง ทางการราชการ หรือทางเอกชน เอกชน
ก็มตี �ำแหน่งเหมือนกัน มีหวั หน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าภาค
หัวหน้าอะไรขึ้นไป ก็เหมือนกัน พวกนี้ก็หาความสุขจาก
ต�ำแหน่งต่างๆ เหมือนกัน ต้องอาศัยร่างกายเหมือนกัน
พอร่างกายหมดสภาพ เขาก็ปลดออก ใช่ไหม พออายุ ๖๐
ท�ำงานไม่ได้เต็มทีเ่ หมือนตอนทีเ่ ป็นหนุม่ เป็นสาว เขาก็บอกว่า
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ให้เกษียณอายุแล้ว นี่คือการหาความสุขผ่านทางร่างกาย
จะต้องมีวันที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลง เหมือนค�ำพูดที่พูดว่า
งานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลง จะจัดงานเลี้ยงกันกี่ครั้งกี่หน
เดี๋ยวมันก็ต้องจบ เพราะร่างกายมันอยู่ไปไม่ได้ตลอด เราต้อง
อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการหาลาภยศสรรเสริญ
ในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
เราจึงต้องมาทุกข์กับร่างกายกันมาก เพราะเราไม่อยาก
ให้ ร ่ า งกายของเราแก่ เจ็ บ ตาย เพราะเวลาแก่ เจ็ บ ตายนี้
ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ ตอนนั้น
เราจะอยู่แบบเคว้งคว้าง อยู่แบบไม่มีความสุข อยู่อย่างไม่มี
ความสุข ถ้าไม่รู้จักหักห้ามจิตใจ ก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายกัน
ก็ได้ สมัยนี้ประเทศที่เจริญ แทนที่จะคิดค้นวิธีอยู่ตอนแก่
ให้สบาย กลับคิดไม่เป็น กลับคิดหาวิธีฆ่าตัวตายเวลาที่แก่
เวลาที่ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะหาความสุ ข ผ่ า นทางร่ า งกายได้
ก็ ไ ม่ อ ยากจะอยู ่ แ บบทรมาน ตอนนี้ ก�ำลั ง พยายามออก
กฎหมายอนุญาตให้ฆ่าตัวตาย ให้หมอช่วยฆ่าตัวตายได้ นี่คือ
สภาพของคนที่ไม่รู้ว่ามีความสุขที่ดีกว่าผ่านทางร่างกาย
ที่ทุกคนสามารถหาได้ แต่ไม่รู้จักหากัน เดี๋ยวนี้ทางประเทศ
ที่ เขาเจริ ญ เขาเริ่ ม เข้ า มาศึ ก ษาทางประเทศด้ อ ยพั ฒ นา
ร่างกายกับจิตใจของเรา
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อย่างของพวกเรา เราด้อยพัฒนาทางร่างกาย แต่เราก้าวหน้า
พัฒนาทางจิตใจ เดี๋ยวนี้เขามาฝึกหาวิธีหาความสุข โดยที่
ไม่ต้องผ่านทางร่างกาย เขาเห็นเรานั่งสมาธิ ฝึกสติ ตอนนี้
เขาเอาไปใช้กนั แล้ว ในต่างประเทศเดีย๋ วนี้ เพราะเขาเครียดมาก
เขาทุกข์มาก ถึงแม้ว่าทางร่างกาย ทางวัตถุนี้เขาเจริญมาก
มีอะไรเยอะแยะไปหมด จะกินกีเ่ วลากีน่ าทีกนิ ได้ แต่จติ ใจมัน
ไม่สขุ ตามร่างกาย ร่างกายยิง่ สุขจิตใจยิง่ ทุกข์ เพราะว่าร่างกาย
มันสุขมากๆ เดีย๋ วมันก็เจ็บไข้ได้ปว่ ย กินมากๆ เดีย๋ วน�ำ้ หนักเกิน
มันก็มีโรคต่างๆ ตามมา
เดีย๋ วนี้ พวกทีฉ่ ลาดก็มาศึกษาทางศาสนาทางตะวันออก
ซึ่ ง ศาสนาพุ ท ธ ศาสนาฮิ น ดู นี่ จะมี ก ารฝึ ก สมาธิ กั น
ฝรั่งจึงชอบมาเที่ยวอินเดีย มาเที่ยวทิเบต มาเที่ยวเมืองไทย
มาหาวิธีหาความสุขในรูปแบบใหม่ ความสุ ข ที่ ไ ม่ ต ้ องใช้
ร่างกาย เพราะเขารู้ว่าต่อไปเวลาเขาแก่ เขาใช้ร่างกายหา
ความสุขไม่ได้ เขาจะได้มาใช้วิธีที่เกิดจากการท�ำใจให้สงบ
เขาก็จะได้ไม่ต้องฆ่าตัวตาย มี ๒ พวก พวกที่ไม่รู้จักวิธีหา
ความสุขทางใจ เขาก็อยากจะหาวิธีตายแบบง่ายๆ ตายแบบ
ไม่ทรมาน เพราะเวลาแก่ไปเจอโรคบางอย่างนีม้ นั ไม่ตายทันที
แต่มันจะทรมาน มันจะเจ็บจะปวด เช่น เป็นมะเร็ง เป็นอะไร
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อย่างนี้ มันไม่ตายทันที แต่เขาไม่อยากจะทรมาน เขาก็เลย
อยากจะฆ่าตัวตาย แต่การฆ่าตัวตายนี้ มันเป็นวิธีแก้ปัญหา
ที่ผิด ที่ศาสนาห้ามไว้ไม่ให้แก้ ทุกศาสนาจะสอนให้ท�ำใจ
ให้ ส งบกั น เวลาจะตาย เวลาที่ ร ่ า งกายไม่ ส ามารถผลิ ต
ความสุขได้ ก็ให้อาศัยพระเจ้าบ้าง อาศัยการสวดมนต์บ้าง
การนั่ง สมาธิบ้าง เพราะนี่เป็นวิธีที่จะท�ำให้ เ กิ ด ความสุ ข
ขึน้ มาได้ ในระดับต่างๆ กัน นีค่ อื เรือ่ งของร่างกายกับจิตใจของ
พวกเรา เวลาทีม่ ารวมกัน เวลาทีร่ า่ งกายสมบูรณ์กเ็ ป็นยุคทอง
ยุคนั้นหาความสุขกัน เช่น ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้ยุคทอง
นับตั้งแต่วันแต่งงานนี่เป็นวันของยุคทอง เป็นขีดสูงสุดของ
ชีวิตคือการแต่งงานกัน สามารถหาความสุขได้ผ่านทางตา
หูจมูกลิ้นกาย แต่พอหลังจากนั้นแล้ว มันก็จะเข้าสู่วัยชรา
ต่อไป พอวัยชรา เข้าสู่การเจ็บไข้ได้ป่วย ทีนี้ มันก็ไม่ใช่เป็น
ยุคทองแล้ว เป็นยุคทุกข์แล้ว จะต้องเจอกับความทุกข์แล้ว
หลายรูปแบบด้วยกัน ถ้าไม่รู้จักหาความสุขในรูปแบบอื่นก็
จะทรมานใจ และอาจจะทนไม่ไหวก็อยากจะฆ่าตัวตายกัน
แต่ถ้าพวกเราได้มาพบกับค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ได้พบกับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ท่านจะสอน
ให้เราเปลีย่ นวิธหี าความสุขกัน อย่าไปหาความสุขผ่านทาง
ร่างกายกับจิตใจของเรา
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ร่างกายเลย เพราะมันจะไปจบที่ความทุกข์กันในบั้นปลาย
ของชีวิต หรือบางทีไม่ถึงบั้นปลายด้วยซ�้ำไป ช่วงไหนที่เรา
ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ เช่น อาจจะขาด
เครื่องไม้เครื่องมือ นอกจากมีร่างกายแล้ว เรายังต้องมีเครื่อง
ไม้เครื่องมือ เช่น เงินทอง ถ้าไม่มีเงินทองก็ไปเที่ยวไม่ได้ ไป
ดูหนังฟังเพลงอะไรที่ไหนไม่ได้ มันก็เหมือนกับคนแก่คนเจ็บ
ถึงแม้ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ แต่ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีเงินทองที่
จะมาสนับสนุนการหาความสุข มันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้น
มาได้เหมือนกัน คนบางคนสูญเสียข้าวของเงินทอง สิ้นเนื้อ
ประดาตัว ก็คดิ ฆ่าตัวตายกันก็มี ฆ่าตัวตายกันไปก็มี เพราะไม่
สามารถทีจ่ ะอยูแ่ ละหาความสุขได้ เคยหาความสุขจากการใช้
เงินใช้ทอง พอไม่มเี งินทอง ก็เลยไม่รวู้ ธิ หี าความสุขแบบอืน่ ว่า
เขาหาความสุขอย่างไร ไม่รู้ว่าท�ำไมขอทานเขาถึงอยู่ได้ ท�ำไม
เขาไม่ฆ่าตัวตาย เพราะเขารู้จักท�ำใจนั่นเอง เขามีน้อยเขา
ก็ใช้น้อย เท่านั้นเอง แต่คนที่เคยมีมากใช้มาก แล้วอยู่ดีๆ
จะมาให้ใช้น้อยนี้มันใช้ไม่เป็น ใช้ไม่ได้ อยู่ไม่ได้ นี่คือปัญหา
ต่างๆ ของใจของพวกเราที่มาเกาะติดกับร่างกาย
การเกิดมันไม่ดีอย่างนี้แ หละ เพราะมั น จะมี ป ั ญ หา
ตามมาเยอะแยะต่อไป ตั้งแต่เกิดมันก็มีปัญหาแล้ว ทั้งปัญหา
28

ร่างกายกับจิตใจของเรา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เรื่องเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ปัญหาเรื่องปกป้องรักษาชีวิตจาก
ภั ย ต่ า งๆ คนบางคนเกิ ด มาไม่ กี่ วั น ก็ โ ดนโรคภั ย ไข้ เจ็ บ
เบียดเบียน ตายไปก็มี บางคนก็เจออุบัติเหตุ พ่อแม่ดูแลไม่ดี
ปล่อยให้ลูกอยู่ตามล�ำพัง ท�ำอะไรเดี๋ยวก็ไปตกขอบเตียง
หรื อ ตกอะไรตายไปก็ มี ไปจมน�้ำ ตาย บางบ้ า นมี ส ระน�้ ำ
เผลอหน่อยลูกไปเล่นน�้ำ ว่ายน�้ำไม่เป็น ตกน�้ำลงไปก็ตาย
ก็มี การมาเกิดมันมีทุกข์รอบด้าน ตั้งแต่เกิดเลย ไม่ใช่จะมา
ทุกข์เฉพาะตอนที่แก่ตอนที่เจ็บตอนที่ตายเท่านั้น คนที่เบื่อ
การเกิดนี่ จะเป็นคนที่จะมีโอกาสที่จะแก้ปัญหาของการ
มาเกิดได้ เช่น พระพุทธเจ้านี้ทรงเบื่อการเกิด เพราะเห็น
สภาพของร่างกาย ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไป ท�ำให้
พระพุทธเจ้านี้ไม่อยากจะกลับมาเกิด จึงท�ำให้พระพุทธเจ้า
ต้องไปค้นคว้าหาวิธี ที่จะท�ำอย่างไรที่จะท�ำให้ไม่ต้องกลับ
มาเกิด วิธีท่ีจะท�ำให้ไม่กลับมาเกิด ก็ต้องไม่มีความต้องการ
ทีจ่ ะใช้รา่ งกายเป็นเครือ่ งมือนัน่ เอง ก็ตอ้ งไปหาความสุขแบบ
ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้รา่ งกาย พวกนักบวชนีเ้ ขาไปหาความสุขทีเ่ กิดจาก
การควบคุมใจให้สงบ นั่งสมาธิแล้วใจสงบนิ่ง หยุดความคิด
หยุดความอยากได้ ความสุขก็ปรากฏขึ้นมา เป็นความสุข
ที่ดีกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกาย มีน�้ำหนักมากกว่า
ถ้าเปรียบเทียบน�้ำหนักของความสุข ความสุขทางร่างกาย
ร่างกายกับจิตใจของเรา
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อาจจะ ๑๐ หน่วย แต่ความสุขทางจิตใจนี้มัน ๑๐๐ หน่วย
๑,๐๐๐ หน่วย มันมีความรู้สึกหนักกว่า แน่นกว่า มั่นคงกว่า
แต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าไปศึกษาค้นหาความสุขที่ไม่ต้องใช้
ร่างกายนี้ ก็มแี ต่คนทีร่ วู้ ธิ หี าแบบชัว่ คราว คือแบบทีน่ งั่ สมาธินี้
เวลาเข้าไปในสมาธิใจก็จะมีความสุขชั่วคราว แต่พอออก
จากสมาธิมา เดี๋ยวพอเกิดความอยากต่างๆ โผล่ขึ้นมาใหม่
ความสุขทีไ่ ด้กห็ ายไป ไม่มใี ครรูว้ า่ อะไรท�ำให้ความสุขทีไ่ ด้จาก
สมาธิหายไป หรือรู้ก็ไม่รู้วิธีก�ำจัดมัน อาจจะรู้ว่าเป็นความ
อยากนีเ่ องทีท่ �ำให้ความสงบทีไ่ ด้หายไป พอออกจากสมาธิมา
พอเห็นอะไรอยากได้ขึ้นมา ใจก็ร้อนขึ้นมาทันที เวลาอยู่ใน
สมาธิใจเย็นใจสบายใจอิ่ม พอออกมาได้ข่าวว่าเขาจะให้เลือก
ตั้งแล้วนี้ ใจร้อนขึ้นมา เคยไปอยู่วัดได้สบายเข้าสมาธิได้ พอมี
ข่าวว่าจะมีเลือกตั้งแล้ว เพื่อนโทรมาบอกแล้ว รีบเตรียมตัว
ไปสมัครได้แล้ว ทีนี้ใจร้อนขึ้นมาแล้ว นั่งสมาธิไม่ได้แล้ว
ถ้ายังมีความอยากที่จะลงเล่นการเมืองอยู่ แต่ถ้าหยุดตัด
ความอยากการเล่นการเมืองได้ ด้วยการมองเห็นด้วยปัญญา
ว่าการเมืองมันก็ของชั่วคราว ไม่แน่นอน ได้เป็นเดี๋ยวไม่กี่ปี
ก็ถูกเขาล้มกระดานอีก ก็ต้องกลับมาอยู่วัดอีก เดี๋ยวก็กลับ
เข้าออกอย่างนี้ อย่าไปดีกว่า ไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาใหม่
ไปท�ำไม อย่าไปมันดีกว่า
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นี่เรียกว่าปัญญา เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่แน่นอน
มันไม่ถาวร ได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็หมดไปอีก อย่าไปเอา
มันดีกว่า เลิกมันดีกว่า พอเปลี่ยนใจได้ว่าไม่เล่นการเมืองแล้ว
ตัดสินใจ จะนัง่ สมาธิตอ่ ไปดีกว่า ใจก็จะกลับเข้าสูค่ วามสงบได้
นี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า เวลาออกจากสมาธิมา
แล้วใจหายสงบก็เพราะความอยากนี่เอง แล้วถ้าต้องการ
ให้ใจกลับไปสูค่ วามสงบ ก็ตอ้ งเลิกความอยาก หยุดความอยาก
เปลี่ยนใจ อยากได้อะไรก็ต้องเปลี่ยนใจ อยากสูบบุหรี่ก็ต้อง
เปลี่ยนใจไม่สูบ อยากดื่มสุราก็เปลี่ยนใจ อยากไปเที่ยวก็
เปลี่ยนใจ อยากไปช็อปปิ้งก็เปลี่ยนใจ อยากไปท�ำอะไรก็
เปลี่ยนใจ อยากได้อะไรก็เปลี่ยนใจ อย่าไปเอามัน การที่จะ
เปลีย่ นใจได้ตอ้ งเห็นว่าสิง่ ทีเ่ ราอยากได้นนั้ มันแค่ของชัว่ คราว
เดี๋ยวเดียว ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป ไม่หมดก็เปลี่ยนไปหรือ
ไร้ความหมายไป ของบางอย่างเวลาเห็นอยู่ในร้านนี้อยากได้
พอได้มาเป็นของเราแล้ว มันไม่มีความหมายแล้ว กองไว้ใน
บ้านเต็มไปหมด แต่เวลาอยู่ในร้านนี้ เห็นแล้วมันอยากได้
เวลามันไม่ได้เป็นของเรานีอ้ ยากได้ พอมันเป็นของเราแล้วเบือ่
ไม่อยากได้แล้ว นี่ใจมันหลอกเรา ความอยากมันหลอกเรา
ได้ความสุขเดี๋ยวเดียว ได้ความสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆ แล้ว
หลังจากนัน้ มันก็ไม่มคี วามหมาย ไม่ให้ความสุขเหมือนตอนที่
ร่างกายกับจิตใจของเรา
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ได้มาใหม่ๆ จึงต้องไปหาของใหม่ๆ มาอยู่เรื่อยๆ ของเก่าเลย
เต็มบ้านไปหมด
อันนีก้ เ็ ป็นปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นความสุขแบบควันไฟ
เดี๋ยวเดียว ได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียว ได้ไปเที่ยวก็มีความสุข
เดี๋ยวเดียว พอกลับมาอยู่บ้านก็เหงาเหมือนเดิม เวิ้งว้างเปล่า
เปลีย่ วเหมือนเดิม ได้อะไรมาเดีย๋ วมันก็หมดไป หรือจากเราไป
ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยง มันเป็นอย่างนี้
มันไม่สามารถให้ความสุขแบบถาวรได้ แล้วพอมันไม่เที่ยง
มันหมดไป สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือความทุกข์ใจ ความเศร้าใจ
ความเสียใจ ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ความเหงา
ความว้ า เหว่ ความหดหู ่ ใจ มั น จะเกิ ด เวลาที่ เราสู ญ เสี ย
ความสุขที่เราได้มาไป ความสุขทุกชนิดในโลกนี้เป็นอย่างนี้
มันไม่เทีย่ งทัง้ นัน้ มันเป็นของชัว่ คราว มันไม่ได้เป็นของเรา
อย่างถาวร เรียกว่าอนัตตา เป็นของเราชั่วคราว แล้วเดี๋ยว
มันก็หมดไป บางทีมันไม่หมด เราก็เบื่อมันขึ้นมา ก็ได้ นี่คือ
ให้มองเห็นด้วยปัญญาว่า ถ้าเราอยากแล้วเราไปท�ำตาม
ความอยาก เราจะต้องไปเจอความทุกข์ แล้วความอยาก
ก็ไม่หมดด้วย ความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ มา
คอยสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าเรา
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เปลี่ยนความอยากได้ เปลี่ยนจากความอยากมาเป็นไม่อยาก
หรือยกเลิกความอยากได้ ไม่เอา อยากจะได้กระเป๋าก็ไม่เอา
อยากจะได้อะไรก็ไม่เอา ถ้าไม่จ�ำเป็นจริงๆ ก็ไม่เอา นอกจาก
ของจ�ำเป็นต้องเอาก็เอาเท่าทีจ่ �ำเป็น แต่สงิ่ ทีไ่ ม่จ�ำเป็น ไม่ตอ้ ง
เอาเลย แล้วต่อไปความอยากที่จะได้สิ่งที่ไม่จ�ำเป็นต่างๆ
มันจะหมดไป เพราะเราไม่ตอบสนองความอยาก แล้วพอ
ความอยากไม่โผล่ขึ้นมา ความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิ
ก็จะไม่หายไป มันก็จะอยู่กับเราไป จนกลายเป็นความสงบ
ที่ถาวร ถ้าท�ำลายความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้น
ไปแล้ว ความสงบที่เราได้นี้มันจะไม่หายไป เพราะว่ามันไม่มี
อะไรมาท�ำลายมันนั่นเอง
ตัวทีม่ าท�ำลายก็คอื ความอยากต่างๆ ของเรา ความอยาก
หาความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ เรียกว่า กามตัณหา
ความอยากเป็นใหญ่เป็นโต ความอยากร�่ำอยากรวยเรียกว่า
ภวตัณหา ถ้าอยากเป็นใหญ่กต็ อ้ งไปลงสมัครเลือกตัง้ ถ้าอยาก
ร�่ำรวยก็ต้องไปลงทุน ไปท�ำการค้าท�ำมาหากิน ตอนนี้แข่ง
ประมูล เห็นไหม รถไฟความเร็วสูงกัน รวยขนาดไหนแล้วก็
ยังไม่พอ ยิง่ รวยยิง่ อยากรวยขึน้ เพราะมีก�ำลังลงทุนได้มากขึน้
มีเงินมาก ก็เลยมีก�ำลังที่จะลงทุนกับโครงการใหญ่ๆ ก็ยิ่งจะ
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รวยยิง่ ขึน้ ไปใหญ่ รวยแล้วแต่เวลานอนหลับนีน้ อนไม่คอ่ ยหลับ
เขาเรียกว่านอนก่ายหน้าผาก เอาเท้าก่ายหน้าผาก เพราะ
มีเรื่องกังวลเยอะเวลาลงทุน เวลาท�ำการค้านี้มีตัวแปรเยอะ
มีความไม่แน่นอนเยอะ ถึงแม้จะได้เงินทองมา แต่ความรู้สึก
ในใจนี้ มันไม่สขุ มันไม่สบายเหมือนกับเวลานัง่ สมาธิ นัง่ สมาธินี้
ไม่ มี เรื่ อ งวุ ่ น วายใจเข้ า มาเลย แต่ เรื่ อ งเป็ น ใหญ่ เ ป็ น โต
เรื่องร�่ำรวยนี้มันมีปัญหาต่างๆ ให้มาวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลา
นี่ คือ การใช้ปัญญาเปรียบเทียบดูความสุ ข ๒ รู ป แบบว่ า
อันไหนจะดีกว่ากัน ถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็จะเลิกความ
อยากต่างๆ ได้ เพราะจะเห็นว่าถึงแม้จะได้ความสุขจากสิง่ ต่างๆ
แต่ มั น มี ค วามทุ ก ข์ พ ่ ว งมาด้ ว ย มั น มี เรื่ อ งให้ ป วดหั ว พ่ ว ง
มาด้วย ได้เงินทองมา ได้โครงการมา กว่าจะส�ำเร็จโครงการนี้
ต้องปวดหัวกับเรื่องราวต่างๆ ไม่รู้กี่เดือนกี่ปี กว่าจะส�ำเร็จ
โครงการได้ แล้วพอส�ำเร็จโครงการแล้ว ความอยากใหม่กโ็ ผล่
ขึน้ มาอีกแล้ว อยากจะได้โครงการใหม่อกี ทัง้ ๆ ทีท่ กุ ข์แสนทุกข์
ก็ไม่เบื่อ ลืมไป ความอยากนี้มันท�ำให้เราลืมความทุกข์ได้
อย่างรวดเร็ว
ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาแล้ว เราจะถูกความอยากหลอก
ให้เราวิง่ ไปหาความทุกข์อยูเ่ รือ่ ยๆ แต่ถา้ เราใช้ปญ
ั ญาพิจารณา
34

ร่างกายกับจิตใจของเรา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ใช้ความจ�ำกับความทุกข์ที่เราต้องเจอมัน ที่มันผ่านมา มันคุ้ม
อะไรกัน สิ่งที่เราได้แค่เป็นตัวเลขเท่านั้น ได้เลขศูนย์เพิ่มขึ้น
อีกเลขสองเลขเท่านัน้ เอง ต่อท้าย เคยมี ๖ หลัก ก็เป็น ๗ หลัก
เคยมี ๘ หลัก ก็เป็น ๙ หลัก ๑๐ หลัก ไปเท่านั้น แต่ก็กิน
อยู่เหมือนเดิม ก็ยังวุ่นวาย จิตใจก็เหมือนเดิม วิตกกังวลกับ
เรื่องเดิม ยังวิตกกังวลกับคนนั้นคนนี้ กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่
ยังวิตกกังวลกับเรื่องสุขภาพร่างกายของตนเองอยู่ มันก็ไม่ได้
ไปเปลี่ยนแปลงอะไร การที่ได้ตัวเลขมา หรือการที่ได้ดาวติด
ไว้บนบ่า จากนายร้อยเป็นนายพัน เป็นนายหมื่น นายแสน
มันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงความทุกข์ต่างๆ ที่ยังมีอยู่ในใจ
ก็ยังวุ่นวายใจ ยังวิตกกังวล ยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆ
อยูเ่ หมือนเดิม นีค่ อื ความสุขทีเ่ ราได้รบั จากการทีเ่ ราไปท�ำตาม
ความอยาก ความอยากมันต้องการให้เราหาความสุขทางตา
หูจมูกลิ้นกาย ก็ต้องมีร่างกาย อยากให้เราเป็นใหญ่เป็นโต
อยากให้เราร�่ำรวย มันก็ต้องมีร่างกาย แล้วก็ต้องมาทุกข์มา
กั ง วลกั บ ร่ า งกาย เพราะเดี๋ ย วร่ า งกายก็ ต ้ อ งแก่ เจ็ บ ตาย
เห็นไหม เป็นมหาเศรษฐีถึงเวลาก็ตายไป ตายไปเงินทองที่
หามาแทบเป็นแทบตาย ก็เอาติดตัวไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว
ทิ้งให้คนอื่นไปหมด ตัวเองก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ ไปเกิดชาติ
หน้าก็ไปเริ่มต้นที่ศูนย์ แต่คนที่ฉลาด คนที่คิดว่าถ้ายังต้อง
ร่างกายกับจิตใจของเรา
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กลั บ มาเกิ ด ก็ ต ้ อ งกลั บ มารวย ก็ เ อาเงิ น ที่ มี อ ยู ่ นี้ แ บ่ ง ไป
ท�ำบุ ญ บ้ า ง เพราะการท�ำบุ ญ นี้ เ ป็ น การลงทุ น ในอนาคต
ในภพหน้าชาติหน้า พอกลับมาเกิดใหม่จะร�่ำรวยกว่าเก่า
รวยกว่าเก่าหรือไม่กอ็ ยูท่ ที่ �ำบุญมากหรือท�ำบุญน้อย ถ้าท�ำน้อย
ก็อาจจะไม่รวยกว่าเก่า อาจจะรวยเท่าเก่า แต่จะไม่ยากจน
ฉะนั้น ถ้าได้ท�ำบุญแล้ว จะมีเหมือนกับมีพันธบัตรรัฐบาล
เก็บไว้ เวลาที่เราต้องการเงิน เราก็เอาไปขาย เอาไปเบิกได้
บุญนี้เป็นเหมือนพันธบัตรรัฐบาล เป็นเหมือนหุ้น เป็นเหมือน
เงินฝากในธนาคาร พอยังต้องกลับมาเกิดใหม่ ก็ยังมีเงินรอ
เราอยู่
อย่างพระพุทธเจ้า สมัยทีเ่ ป็นพระเวสสันดร ท่านก็ท�ำบุญ
อย่างเต็มที่ แต่ท่านไม่ได้ท�ำเพื่อจะมาเกิด ท่านท�ำเพื่อจะ
ไม่มาเกิด แต่ท่านยังไม่รู้วิธีว่า นอกจากท�ำบุญแล้ว มันต้อง
มีวิธีอื่นด้วย ตอนนั้นท่านก็พุ่งไปที่การท�ำบุญอย่างเดียว
พอตายไป ท่านก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นราชกุมาร
แต่เป้าหมายของท่านไม่ได้อยู่ที่การมาเกิดเป็นใหญ่เป็นโต
มาร�่ ำ มารวย ท่ า นต้ อ งการที่ จ ะหยุ ด การเกิ ด แก่ เจ็ บ ตาย
ถึงแม้เขาจะพยากรณ์ว่า ถ้าอยู่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน จะได้เป็น
มหาจักรพรรดิ ท่านก็ไม่อยากเป็น ท่านอยากจะหลุดพ้น
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จากการเวียนว่ายตายเกิด ท่านก็เลยไปบวช ก็เลยได้เป็น
พระศาสดาตามที่เขาได้ท�ำนายไว้ ถ้าอยู่ในวังก็จะเป็นมหาจักรพรรดิ ถ้าออกบวชก็จะเป็นบรมศาสดา เป็นพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าไม่สนใจว่าจะเป็นบรมศาสดาหรือไม่ สิ่งที่สนใจ
ก็คือไม่อยากจะมาเกิดเท่านั้นเอง ต้องการหยุดการเกิดแก่
เจ็ บ ตาย แต่ ค วามสามารถที่ ห ยุ ด การเกิ ด แก่ เจ็ บ ตายได้
จึง ท�ำให้พ ระองค์เป็นพระบรมศาสดา เพราะเป็ น คนที่ มี
ความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนนั่นเอง สอนให้คนรู้จักวิธีหยุด
การเกิดแก่เจ็บตายได้
พวกเรานีเ้ ป็นหนีพ้ ระพุทธเจ้ามาก ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้า
พวกเราจะไม่รู้จักวิธีหยุดการเกิดแก่เจ็บตาย พวกเราก็
จะเวี ย นไปเวี ย นมา เป็ น ดวงวิ ญ ญาณลอยไปลอยมา
มีร่างกายบ้างไม่มีร่างกายบ้าง มีร่างกายก็ทุกข์กับร่างกาย
ไม่มีร่างกายก็อยู่กับความฝัน อยู่กับสิ่งที่ได้บันทึกไว้ในใจ
ถ้าท�ำดีก็ฝันดี ถ้าท�ำไม่ดีก็ฝันไม่ดี ก็วนเวียนไปอย่างนี้
เรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด แต่พอเราได้มาพบค�ำสอนแล้วนี้ เรามี
ทางออกแล้ว มีทางยุติการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว มีการหยุด
การท่องเที่ยวของดวงวิญญาณของเราแล้ว การล่องลอยของ
ดวงวิญญาณของเรา ด้วยการก�ำจัดความอยากต่างๆ ให้หมด
ร่างกายกับจิตใจของเรา
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ไปจากใจ ด้วยการฝึกจิตท�ำจิตให้สงบ แล้วก็สอนจิตให้เลิก
ความอยากต่างๆ ด้วยการเห็นว่ามันเป็นทุกข์ ไม่ได้เป็นสุข
พอเราท�ำได้ ต่อไปจิตของเราก็ไม่ล่องลอย จิตจะอยู่กับที่
ไม่ไปเป็นอะไรอีกต่อไป ก็เรียกว่าเป็นนิพพานไป เป็นนิพพาน
ที่มีแต่ความสงบ มีแต่ความสุขไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุด นี่
คือเรื่องของชีวิตของพวกเราที่มีส่วนประกอบอยู่ ๕ ส่วน
ที่เรียกว่า ขันธ์ ๕ มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ที่เราจะเอามาใช้ในการที่จะก่อภพก่อชาติก็ได้ หรือเอามา
ใช้ในการตัดภพตัดชาติก็ได้ ขึ้นอยู่กับความรู้ ถ้าเราไม่มี
ความรู้ เราก็จะเอาไปใช้กับการก่อภพก่อชาติ เอาไปใช้
กับการเกิดแก่เจ็บตาย เวียนว่ายตายเกิด ถ้าเรามีความรู้
จากพระพุทธเจ้า เราก็จะเอามาใช้ในการยุติการเวียนว่าย
ตายเกิด เรามีทางเลือก ๒ ทาง ก็ให้น�ำเอาไปพิจารณาดู
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ไม่มงี านใดในโลกนีท้ จี่ ะมีความส�ำคัญ ทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์
มากกว่างานจิตตภาวนา เพราะงานจิตตภาวนานี้ เป็นงาน
ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ จิ ต ใจ มี คุ ณ มี ป ระโยชน์ ต ่ อ จิ ต ใจอย่ า งยั่ ง ยื น
อย่างถาวร อย่างมั่นคง ไม่เหมือนกับงานต่างๆ งานอื่นๆ
ในโลกนี้ เป็นงานทีไ่ ม่ได้ให้คณ
ุ ประโยชน์แก่จติ ใจอย่างแท้จริง
เพราะว่าผลของงานในโลกนี้ ได้มามากน้อยเพียงไร เวลา
ที่ร่างกายตายไป ผลของงานที่ได้มาก็จะหมดไป กลายเป็น
ของคนอืน่ ไป แต่ผลงานทีไ่ ด้จากจิตตภาวนานีจ้ ะเป็นของเรา
ร่างกายตายไป แต่ผลงานที่ได้จากการบ�ำเพ็ญจิตตภาวนา
มันไปกับใจ อยู่กับใจ เป็นของใจ นี่แหละคือความแตกต่าง
ระหว่างงาน ๒ ชนิดนี้ ถ้าเปรียบเทียบ งานทางโลกที่เรา
ท�ำกันนี้ เป็นเหมือนกับงานก่อสร้างปราสาทเจดี ย ์ ทราย
ที่เราไปเล่นกัน ไปสร้างกันตอนที่น�้ำลง เวลาน�้ำทะเลลงไป
ก็จะมีพนื้ ทีท่ จี่ ะมาก่อกองทรายกัน ก่อเป็นปราสาท ก่อเป็นบ้าน
ก่ อ เป็ น รถยนต์ ก่ อ เป็ น อะไรต่ า งๆ ที่ เราอยากจะก่ อ กั น
แต่ พ อน�้ ำ ขึ้ น มา สิ่ ง ที่ เราก่ อ ด้ ว ยทราย มั น ก็ จ ะถู ก น�้ ำ ซั ด
หายไปหมด งานจิตตภาวนา ก็เปรียบเหมือนกับการก่อสร้าง
บนพื้นที่สูง ที่เราสร้างบ้านสร้างอาคารกันนี้ เราไม่ไปสร้าง
ที่ชายทะเลกัน ไม่ไปสร้างในชายหาด เพราะเรารู้ว่าเดี๋ยว
งานจิตตภาวนา
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น�้ำทะเลมา มันก็จะซัดทิ้งไปหมด เราไปสร้างที่สูงที่ไกลจาก
ทะเล ตึกรามบ้านช่องจึงอยู่ได้อย่างยาวนาน
อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบ งานที่เราท�ำกันทางโลกนี้
งานหาเงินหาทอง หาทรัพย์สมบัติ หาสิ่งนั้นสิ่งนี้ หาคนนั้น
คนนี้ หามาได้มากได้น้อยเพียงไร พอตายไปก็เอาไปไม่ได้
ไม่มีใครเอาไปได้เลย แต่งานทางจิตใจ งานจิตตภาวนานี้
เอาไปได้ ท�ำได้ ม ากน้ อ ยเท่ า ไหร่ เ อาไปได้ ห มด นี่ แ หละ
ความส�ำคัญจึงไม่มีงานอะไรที่จะส�ำคัญกว่างานจิตตภาวนา
เพราะผลประโยชน์ที่จะได้รับจากงานจิตตภาวนานี้ มันให้
ความสุขแก่จิตใจ มันช่วยก�ำจัดความทุกข์ยากล�ำบากของ
จิตใจให้หมดไปได้ แต่งานทางโลกนี้ ต่อให้ท�ำได้มากน้อย
เพียงไรก็ตาม ก็อาจจะก�ำจัดความทุกข์ยากล�ำบากทางใจได้
เป็นพักๆ ให้ความสุขทางใจไปได้เป็นพักๆ ชั่วขณะที่มีชีวิต
อยู่เท่านั้น พอตายไปความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆ ก็จะหมดไป
และแทนที่จะไปแบบสบาย กลับจะไปแบบวุ่นวายใจ เพราะ
จะต้องพลัดพรากจากสิง่ ทีห่ ามาได้ แทบเป็นแทบตายไปอย่าง
น่าเสียดาย ยิ่งหามามากเท่าไหร่ก็ต้องเสียมากเท่านั้น มีมาก
ก็เสียมาก มีน้อยก็เสียน้อย คนที่มีน้อยเวลาตายจึงเสียน้อย
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กว่ า คนที่ มี เ งิ น มาก คนรวยนี้ เ สี ย ค่ า ตายมากกว่ า คนจน
คนมีเงิน ๑๐๐ ล้านก็ต้องเสียค่าตาย ๑๐๐ ล้าน คนจนมี
๑๐๐ บาท ก็เสียค่าตายแค่ ๑๐๐ บาท ค่าท�ำศพ เขาเรียกว่า
เป็นค่าท�ำศพก็ได้ เวลาตายนี่เขาริบหมดเลย เขาเอาไปเป็น
ค่าท�ำศพหมด คุณมีเท่าไหร่ แสนล้าน เก็บหมด ตายไปเอาไป
ท�ำศพหมด ค่าท�ำศพหรือค่าตาย ค่าออกจากโลกนี้ เวลามา
อยู่ในโลกนี้ มีค่าบริการที่ต้องจ่ายเวลาตาย คุณหาเงินมา
ได้เท่าไหร่ มากน้อยเพียงไร เวลาตายนี่เขาริบไปหมดเลย
เขาไม่ให้เอาติดตัวไปแม้แต่บาทเดียว
ดังนั้น คนจนคนขอทานนี้ ตายแบบสบาย เสียค่าตาย
น้อยกว่าคนรวย คนรวยนี่เสียค่าตายมากกว่าคนจน คนจน
ได้เปรียบคนรวยตอนนี้ ตอนตาย เวลาตายนี้ไม่เสียค่าตาย
อย่างพระตายนี่เห็นไหม เสียแค่อัฐบริขารเท่านั้นเอง สมบัติ
ของพระมีแค่ ๘ ชิ้น เสียบาตรไปใบหนึ่ง เสียจีวรไป ๓ ผืน
เสี ย เข็ ม ขั ด รั ด เอวไปหนึ่ ง เส้ น เสี ย เข็ ม กั บ ด้ า ยไปหนึ่ ง ชุ ด
เสียใบมีดโกน มีดโกนไปอันหนึง่ แล้วก็เสียทีก่ รองนำ�้ ไปหนึง่ อัน
นี่คือสมบัติของนักบวช ของคนจน เสียค่าตาย เสียแค่ ๘ ชิ้น
แต่สิ่งที่นักบวชเอาไปได้นี้ เป็นสมบัติ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบ
งานจิตตภาวนา
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ด้วยเงินทองนี้เป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้าน เพราะสิ่งที่ได้
จากจิตตภาวนานี้มันให้ความสุขในระดับนั้น ให้ความสุขใน
ระดับหมื่นล้านแสนล้าน เวลาจิตใจสงบนี้ พระพุทธเจ้าก็ทรง
บอกแล้วว่า ไม่มีสุขอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจาก
ความสงบ งานภาวนาจึงส�ำคัญอย่างนี้ อยากจะได้ความสุข
ระดับแสนล้าน ต้องมาภาวนากัน ถ้ามีเงินแสนล้าน จะไม่ได้
ความสุขในระดับแสนล้าน เพราะเงินแสนล้านนีไ้ ม่ได้ให้ความสุข
อย่างเดียว ให้ความทุกข์มาด้วย ให้ความกังวล ให้ความห่วงใย
ให้ความหวาดกลัวมาด้วย เวลาที่มีอะไรมากระทบกับเงิน
แสนล้านนี้ ใจหวั่นไหวขึ้นมาทันที ภาษีขึ้นหรือเปล่า หรือว่า
ดอกเบี้ยตกหรือเปล่า ตลาดหุ้นตกหรือเปล่า ราคาที่ดินตก
หรือเปล่า อะไรต่างๆ เหล่านี้ ทรัพย์ที่มีอยู่ข้างนอกนี้มันไม่ได้
ให้ความสุขมาก แล้วยังแถมมาให้ความทุกข์ด้วย แต่ทรัพย์
ภายในนี้ คือความสุขภายในใจ ทีไ่ ด้จากการบ�ำเพ็ญจิตตภาวนานี้
จะไม่มคี วามทุกข์ ความกังวลใจเข้ามาเกีย่ วข้องเลย เพราะมัน่ คง
ถ้าเป็นเงินฝากธนาคาร ก็รฐั บาลรับรองรับประกัน ธนาคารล้ม
ก็รฐั บาลจ่ายให้ เดีย๋ วนีไ้ ม่มแี ล้วนะ ธนาคารต่างๆ ถ้าล้มก็หมดนะ
มีเงินฝากไว้เท่าไหร่ ถ้าธนาคารเจ๊งก็เจ๊งไปกับธนาคาร รัฐบาล
ไม่รับประกันเหมือนสมัยก่อน
44

งานจิตตภาวนา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

แต่ความสุขที่เราได้จากการภาวนานี้ มันมั่นคง ไม่มี
วันสูญสลาย ไม่มีใครริบไปได้ ยึดไปได้ ขโมยไปได้ ไม่มีวัน
ล้มละลาย ความสุขที่ได้จากจิตตภาวนา เมื่อรู้จักภาวนา
เมื่ อ รู ้ จั ก วิ ธี ท�ำใจให้ ส งบได้ ก็ ส ามารถท�ำให้ มั น สงบได้
ไปตลอด นี่ แ หละคื อ ความวิ เ ศษ ความส�ำคั ญ ของงาน
จิตตภาวนา ที่พวกเราอาจจะไม่รู้กัน เพราะไม่มีใครมา
โฆษณากัน มีแต่โฆษณาคอนโดกัน โฆษณารถเบนซ์กนั โฆษณา
รถเฟอรารี่ ลัมโบร์กินี ปอร์เช่ โฆษณากระเป๋าเวอซาเช่ รู้ค่า
ของนี่ รู้ราคามัน ใบละกี่หมื่นกี่แสนรู้หมด นาฬิกานี่รู้หมด
นาฬิกายี่ห้อนี้ราคาเท่าไหร่ เพชรร้านนี้ขายราคาเท่าไหร่
สร้อยก�ำไลแหวน อะไร ราคาพวกนี้มันมีคนโฆษณาให้ พวก
คนที่เขาซื้อมาไปโฆษณาให้ ฉันมีแหวนอย่างนี้ ฉันมีสร้อย
อย่างนี้ ฉันมีรถอย่างนี้ มีคอนโดอย่างนี้ มีบ้านอย่างนี้ มีคน
คอยโฆษณาของพวกนี้ให้ พวกเราได้ยินก็เลยน�้ำลายไหลกัน
แต่ไม่มีใครมาโฆษณาเรื่องคุณค่าของจิตตภาวนาว่า มันวิเศษ
วิโสขนาดไหน ว่ามันดีมันเลิศกว่าสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้
เพราะคนที่ ไ ด้ สั ม ผั ส กั บ ความสุ ข ที่ เ กิ ด จากความสงบนี้
มันมีน้อย และบางทีก็ไม่เก่งทางด้านการตลาด โฆษณา
ไม่คอ่ ยเป็น คนก็เลยไม่คอ่ ยเห็นคุณค่า ไม่เห็นความส�ำคัญของ
งานจิตตภาวนา
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การบ�ำเพ็ ญ จิ ต ตภาวนากั น ไม่ รู ้ ว ่ า นี่ แ หละคื อ ความสุ ข ที่
เหนือกว่าความสุขทั้งปวง
ไม่รู้ว่านี่แหละคือ นัตถิ สันติปรัง สุขัง สุขอื่นที่เหนือ
กว่าความสงบไม่มี ต่อให้คุณได้กระเป๋าเวอซาเช่มาร้อยใบ
พันใบ ได้รถปอร์เช่มาร้อยคันพันคัน ความสุขที่ได้จากของ
เหล่านี้ก็สู้ความสุขที่ได้จาก นัตถิ สันติปรัง สุขัง ไม่ได้ เพราะ
ความสุขอันนี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวง ต่อให้คุณได้อะไร
มากน้อยเพียงไร ได้เงินมาหมื่นล้านแสนล้าน ได้คอนโดมา
กีค่ อนโด ได้ตกึ มากีต่ กึ เป็นเจ้าของตึกกีต่ กึ มีทกี่ รี่ อ้ ยไร่กพี่ นั ไร่
มีสนามกอล์ฟกี่สนาม มีเครื่องบินกี่เครื่องกี่ล�ำ ของพวกนี้
เมื่อมารวมกันแล้วนี้ สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ นัตถิ
สันติปรัง สุขัง อันนี้แหละ ขอให้พวกเราจ�ำไว้แล้วพยายาม
พิจารณากัน อย่าให้ความหลงความโง่มันมาคอยหลอกเรา
ให้ไปหาความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราว แล้วก็เป็นความสุข
ทีจ่ ะมีความทุกข์มาให้ เวลาทีต่ อ้ งสูญเสีย เวลาทีต่ อ้ งพลัดพราก
จากสิง่ ต่างๆ ทีใ่ ห้ความสุขกับเราไป นีแ่ หละเปรียบเทียบกันดู
เวลาแก่นเี้ ป็นอย่างไร ถ้าอาศัยความสุขจากสิง่ ต่างๆ ทีห่ ามาได้
มันจะอาศัยไม่ได้ เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ปว่ ย เวลาพิกลพิการนี่
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จะท�ำอะไรสักทีแสนยากแสนล�ำบาก จะหาความสุขจากสิง่ นัน้
สิ่งนี้ แบบที่เคยหามาก่อนนี้ ท�ำไม่ได้หรือท�ำยาก
แต่ถ้าเรารู้จักภาวนา เวลาแก่เวลาเจ็บนี้ ไม่มีปัญหา
เราสามารถภาวนาได้เหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวกัน
เพราะการภาวนานี้ไม่ต้องใช้ร่างกาย ใช้ธรรมะ ใช้สติ
ใช้ปัญญา ถ้ามีสติมีปัญญา เราสามารถผลิตความสงบได้
ตลอดเวลา เราจะก�ำจัดความทุกข์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา
จะไม่มคี วามทุกข์อะไรเข้ามาให้เราปวดหัวกันเลย ไม่เหมือนกับ
สิ่งต่างๆ ที่เราหามาได้ นอกจากมันจะให้ความสุขกับเราแล้ว
มันยังให้ความทุกข์ความปวดหัวกับเราอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวไอ้นั่น
ก็เสีย เดี๋ยวไอ้นี่ก็เสีย เดี๋ยวไอ้นั่นก็หาย ล้วนแต่มีเรื่องมีราว
ให้คอยมาแก้อยู่เรื่อยๆ เพราะของต่างๆ ในโลกนี้มันเป็น
อย่างนี้ มันเป็นอนิจจัง มันไม่เที่ยง มันไม่เหมือนเดิม เราซื้อ
อะไรมานี่ เราอยากจะให้มันเหมือนเดิม ใช้ได้ไปเรื่อยๆ ไม่มี
ปัญหา แต่พอเกิดมีปัญหาขึ้นมาปั๊บนี้ ท�ำให้เราปวดหัวแล้ว
เดี๋ยวต้องเอาเข้าไปที่ร้านให้เขาซ่อมแล้ว ให้เขาดู เขาดูให้
สองสามวั น เอากลั บ มา ใช้ ไ ด้ ส องสามวั น ก็ เ ป็ น อี ก แล้ ว
เป็นอย่างนี้บ่อยๆ ก็อยากจะคืนให้เขาไป เขาไม่ยอมรับคืน
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ก็เลยต้องเอาไปทุบที่หน้าร้านเขา นี่แหละความสุขกลายเป็น
ความทุกข์ขึ้นมา
นีเ่ ป็นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับทุกสิง่ ทุกอย่าง เป็นมากเป็นน้อย
เป็นบ่อยหรือไม่บ่อย แต่มันต้องเป็นอย่างแน่นอน เพราะ
ธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ มันจะต้องเสื่อม
มันก็จะต้องเลวลงไปเรือ่ ยๆ คุณภาพคุณสมบัตติ า่ งๆ ของทีเ่ รา
ได้มา คุณสมบัตคิ ณ
ุ ภาพของมันจะลดลงไปเรือ่ ยๆ จนในทีส่ ดุ
เราก็ไม่สามารถทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากมันได้ เราก็ตอ้ งโยนทิง้ ไป
แล้วก็ตอ้ งไปหาอันใหม่มาแทน มาใช้ใหม่ หามาอันใหม่กแ็ บบ
อันเก่า เดี๋ยวก็เสื่อม เดี๋ยวก็มีปัญหาเหมือนเดิม นี่คือสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นถ้าเราไม่มาภาวนากัน เราจะต้องอาศัยสิ่งต่างๆ ที่จะ
ต้องคอยสร้างความปวดหัวให้กับเราอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น
วัตถุข้าวของ หรือว่าเป็นคน คนก็เหมือนกัน คนก็เสื่อม
เหมือนกัน เปลี่ยนได้เหมือนกัน เวลาได้มาใหม่ๆ ก็ดี จ๊ะจ๋า
ครับผม พออยู่ไปนานๆ เข้า มึงกู ขึ้นมา นี่เปลี่ยนไป แต่เรา
ไม่เคยคิดกัน เราคิดว่าจะ จ๊ะจ๋า กันไปเรื่อยๆ จะดีไปเรื่อยๆ
พอไปเจอ มึงกู ขึ้นมานี่ ร้องห่มร้องไห้กัน กลายเป็นคู่ต่อสู้กัน
กลายเป็นเวทีมวยลุมพินีขึ้นมา นี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้จาก
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สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ มันจะต้องมีการเปลี่ยนไป มีการ
เสื่อมไป มันจะต้องท�ำให้เราเสียใจ ท�ำให้เราผิดหวัง เพราะ
เราไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้กัน แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก
มันต้องเป็นอย่างนี้
คนที่มีดวงตาเห็นธรรมเขาว่า สิ่งใดมีการเกิดขึ้น สิ่งนั้น
ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ย่อมมีการเปลีย่ นไปเป็นธรรมดา
ย่อมมีการเสือ่ มไปเป็นธรรมดา คนทีเ่ ห็นอย่างนีแ้ ล้วก็ถอนตัว
ออกจากสิ่งเหล่านี้ ถอนตัวออกจากทรัพย์สมบัติข้าวของ
เงินทอง ถอนตัวออกจากลาภยศสรรเสริญ พระพุทธเจ้าเคย
เป็นราชโอรส เห็นไหม มีปราสาท ๓ ฤดู มีบริษัทมีบริวาร
มีแก้วแหวน สร้อยอะไรต่างๆ เยอะแยะไปหมด แต่พระองค์
ก็ทรงเห็นด้วยปัญญา ว่ามีการเจริญก็จะต้องมีการเสื่อม
ดังนั้น สู้ถอยออกก่อนที่มันจะเสื่อมดีกว่า พระพุทธเจ้าเลยไป
บวชตั้งแต่อายุ ๒๙ ไม่เหมือนคนสมัยนี้มักจะพูดว่า เดี๋ยวผม
หกสิบเจ็ดสิบ แล้วผมค่อยไปบวช ตอนนี้ผมขอหาเงินหาทอง
หาความสุขก่อน เพราะตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ แต่ถ้า
ลองพูดอย่างนี้ หกสิบเจ็ดสิบมันก็ไปไม่ได้ ถ้ามันติดแล้วมัน
ออกยาก แล้วถึงเวลานั้นมันก็ไปไม่ไหว แก่แล้วจะไปบวชได้
อย่างไร เพราะการบวชนี้มันต้องพึ่งตัวเองทุกอย่าง ไม่มีคน
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รับใช้ ไม่มเี ด็กรับใช้ สมัยพุทธกาลนีเ้ ขาไม่มเี ด็กรับใช้พระหรอก
ก็มีแต่เขาไม่ได้มารับใช้เป็นการส่วนตัว มารับใช้ในกิจที่พระ
ท�ำเองไม่ได้เท่านั้น เช่น บิณฑบาต อาหารมันเยอะอย่างนี้
ถือไม่ไหว เขาก็มาช่วย แต่ถ้าไปบิณฑบาตตามล�ำพังส�ำหรับ
ตนเอง ก็ไม่ตอ้ งมีใครมาช่วย พอมันเต็มบาตรก็กลับวัดได้แล้ว
แต่ถา้ มันเป็นเรือ่ งภารกิจ มันเต็มแล้ว แต่ยงั มีคนจะใส่อยู่
มันก็ต้องท�ำหน้าที่ต่อไป ไม่ใช่อยากจะได้ แต่คล้ายๆ ว่ามัน
เป็นภารกิจไป เมื่อมีคนเขาต้องการจะใส่ จะไปปฏิเสธเขา
ก็ไม่ได้ ก็ต้องให้เขาใส่ไป เมื่อถือเองไม่ไหวก็ต้องมีลูกศิษย์
มีใครมาช่วยเท่านั้นเอง แต่ถ้าเป็นกิจปกติทั่วไป ของต่างๆ
ต้องท�ำเองหมด กวาดถูกฏุ เิ อง ซักจีวรเอง ท�ำอะไรเองทุกอย่าง
แล้วเวลาแก่มาบวชนี่ มันจะท�ำไม่ไหว นี่ก็พูดเปรียบเทียบ
ให้ฟังว่า ความสุขทางโลกที่เราได้จากสิ่งต่างๆ นี้ มันก็ดีใน
ระยะหนึ่งเท่านั้นแหละ พอเวลาที่ร่างกายเริ่มมีความชรา
เริ่ ม มี โรคภั ย ไข้ เจ็ บ สมรรถภาพความสามารถในการหา
ความสุขก็จะน้อยลงไป ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จนหาไม่ได้
โลกที่เขาเจริญทางวัตถุกัน เขาเลยคิดหาวิธีแก้ปัญหานี้ด้วย
การฆ่าตัวตายกัน เมือ่ ร่างกายมันไม่สามารถท�ำงาน ท�ำหน้าที่
หาความสุขได้ ก็เลีย้ งมันท�ำไม เสียเวลาเสียเงินเสียทอง ฆ่ามัน
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ดีกว่า ฆ่าตัวตายดีกว่า เดี๋ยวนี้จึงมีการออกกฎหมาย ให้หมอ
ฉีดยาให้ตายได้ ใครอยากจะตายก็ไปหาหมอ หมอเมื่อก่อนนี้
มีไว้ส�ำหรับรักษาชีวติ เดีย๋ วนีจ้ ะเปลีย่ นหน้าทีเ่ ป็นท�ำลายชีวติ
เพราะจะมีกฎหมายออกมารองรับ เพราะอยูไ่ ปก็ไม่มคี วามสุข
ถึงแม้มีเงินกี่ล้านก็ตาม ก็ไม่สามารถใช้เงินทองซื้อความสุขได้
เพราะร่างกายมันไม่สามารถที่จะรับความสุขจากเงินทองมา
ให้กับใจได้
แต่ถ้าเรารู้จักภาวนาตั้งแต่เราเป็นหนุ่มเป็นสาว หรือมี
ก�ำลังวังชา เรามาภาวนา มาอยู่ที่สงบ ท�ำจิตใจให้สงบ พอเรา
ท�ำเป็นแล้ว มันก็ท�ำไปได้เรื่อยๆ ร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ก็
ท�ำได้ ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ท�ำได้ ร่างกายจะตายหรือไม่
ตายก็ท�ำได้ เพราะใจกับร่างกายเป็นคนละคนกัน งานของใจนี้
ร่างกายไม่เกี่ยว อันนี้คืองานของใจอย่างแท้จริง งานที่ไม่ต้อง
ใช้ร่างกายมาเกี่ยวข้อง แต่ตอนนี้ใจอยู่กับร่างกาย มันก็ต้อง
ไปด้วยกัน แต่ไม่ได้เอาร่างกายไปเพื่อไปภาวนา ไปภาวนานี้
เราไม่ได้ภาวนาด้วยร่างกาย เราภาวนาด้วยสติ ภาวนาด้วย
ปัญญา ร่างกายจะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็ตาม เราสามารถ
ภาวนาได้ อันนีค้ อื เรือ่ งทีเ่ ราไม่คอ่ ยคิดกัน ไม่คอ่ ยรูก้ นั เป็นของ
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ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ มีความสุขมากยิ่งกว่าสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่
ในโลกนี้ เพราะเราโง่กัน พูดง่ายๆ โง่ ใจของเรามีความโง่
เป็นตัวคอยก�ำกับ เป็นผู้ก�ำกับ อวิชชาปัจจยา สังขารา นี่
ความโง่ อวิชชาคือความโง่ความหลง ความไม่รู้ว่าความสุข
ที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจ ไปหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่ร่างกาย อยู่ที่
ลาภยศสรรเสริญ อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เลยสั่งให้ใจคิด
ไปหาความสุขเหล่านี้ อวิชชาปัจจยา สังขารา ความโง่สั่งให้
สังขาร คือความคิดปรุงแต่ง ให้คิดไปหานามกับรูป
รูปกับนาม ก็คอื ขันธ์ ๕ ก็คอื ร่างกาย ร่างกายกับนามขันธ์
นามขันธ์ ก็คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้ไปปรุงแต่ง
ไปหาตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย ถึงจะ
เสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ พอตาไปสัมผัสกับรูป หูสัมผัสกับเสียง
ก็จะเกิดเวทนา ความรู้สึกขึ้นมา รู้สึกสุข รู้สึกทุกข์ขึ้นมา
ถ้าสุขก็เกิดตัณหาขึ้นมา อยากจะได้มากขึ้น อยากจะให้มัน
มีสุขมากๆ สุขไปนานๆ ถ้าทุกข์ก็อยากให้มันหายไปเร็วๆ
พอเกิดตัณหาขึ้นมาก็เกิดอุปาทาน ได้อะไรมาก็ยึดติด ติดสุข
เวทนากัน พอสุขเวทนาหมดก็ตอ้ งไปหามาใหม่ ก็เรียกว่าสร้าง
ภว ขึ้นมาใหม่ สร้างภพขึ้นมาใหม่ เมื่อสุขที่ได้จากร่างกาย
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อันนีห้ มดไป ก็ตอ้ งไปหาร่างกายอันใหม่ เพือ่ จะได้หาความสุข
แบบนี้ต่อไป ก็เลยมีการเกิดแก่เจ็บตายตามมา นี่ที่เรียกว่า
ปฏิจจสมุปบาท เป็นเรื่องของการท�ำงานของกิเลส ที่ใช้
ขันธ์ ๕ นี้เป็นเครื่องมือ กิเลส อวิชชา สั่งให้สังขาร ที่เป็น
นามขันธ์นปี้ รุงแต่งขึน้ มา สัง่ ให้ไปหาวิญญาณ เพราะวิญญาณ
จะพาไปหาตาหูจมูกลิ้นกาย พอวิญญาณพาไปถึงตาหูจมูก
ลิ้นกาย ก็จะได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ พอตาหู
จมูกลิ้นกายได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็จะเกิด
เวทนาขึ้นมา เกิดความรู้สึกขึ้นมา ก็จะเกิดความรู้สึกที่ชอบ
เพราะเราจะไปหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบ ที่ให้ความสุข
กับเรา ที่ให้ความทุกข์ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยง ถ้าไปสัมผัส
กับรูปเสียงกลิน่ รสทีใ่ ห้ความทุกข์ ก็ก�ำจัดมันหรือหนีมนั หันเห
ไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่จะให้ความสุข
พอได้ความสุขก็ยึดติดอุปาทาน อยากจะให้มันอยู่ไป
นานๆ มีไปนานๆ พอร่างกายไม่สามารถที่จะหาได้ไปนานๆ
พอร่างกายแก่รา่ งกายเจ็บร่างกายตาย ก็ไปหาร่างกายอันใหม่
เรียกว่าไปเปลี่ยนภพใหม่ เปลี่ยนร่างกายอันใหม่ ก็ต้องไป
เกิดใหม่ เปลี่ยนภพ พอได้ร่างกายใหม่ ก็เกิดแก่เจ็บตายใหม่
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มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ตราบใดที่เรายังโง่อยู่ ตราบใด
ที่เรายังคิดว่าสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ คือลาภยศสรรเสริญ
คือรูปเสียงกลิ่นรสนี้ เป็นความสุขที่เราควรจะหากัน เราก็
จะวนเวียนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เพราะ
ร่างกายทีเ่ ป็นเครือ่ งมือพาเราไปหาความสุขต่างๆ มันไม่เทีย่ ง
นัน่ เอง มันเป็นอนิจจัง เกิดแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย
พอมันตาย ความโง่ ความหลง ความอยากหาความสุขผ่าน
ทางร่างกาย มันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย มันก็จะพาให้จติ ไปได้
ร่างกายอันใหม่ ไปเกิดใหม่ แล้วช่วงทีไ่ ปรอรับร่างกายอันใหม่
เพราะบางทีคนไม่ได้ผลิตร่างกายทุกวันทุกแห่งทุกหน ดวงจิต
ดวงใจทีเ่ รารอรับร่างกายมันก็เยอะกว่า ผูท้ ผี่ ลิตร่างกายออกมา
ก็เหมือนกับไปกินอาหารตามร้านอาหาร กุก๊ เขาท�ำได้แค่นแี้ หละ
มีโต๊ะแค่นี้ คนอยากกินก็ตอ้ งรอ ให้คนทีเ่ ขากินเสร็จออกไปก่อน
แล้วถึงจะเข้าไปได้
อันนี้ก็เหมือนกัน อาจจะต้องไปเข้าคิวรอรับร่างกายกัน
ช่วงที่รอรับร่างกายนี้ ถ้าตามร้านอาหาร บางทีเขามีที่นั่ง
ให้ดื่มเหล้าไปก่อน ให้รอไปก่อน ถ้าส�ำหรับดวงวิญญาณ
ก็มีสวรรค์กับมีนรกให้ไปรออยู่ ถ้าท�ำบุญก็ให้ไปรอในสวรรค์
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สวรรค์ก็เป็นเหมือนห้องแอร์ เย็นสบาย ถ้านรกก็เป็นเหมือน
ห้องร้อน ห้องซาวน่าอย่างนี้ ก็เป็นอย่างนี้จริงๆ แหละ จิตใจ
เวลาร้อน มันก็เป็นนรกขึ้นมา จิตใจเวลาเย็น มันก็เป็นสวรรค์
ขึ้นมา เวลาตายไปนี่ ถ้าบุญมีก�ำลังมากกว่าบาป มันก็จะ
ผลิตความเย็นมากกว่าความร้อน ถ้าบาปมีก�ำลังมากกว่าบุญ
มันก็จะผลิตความร้อนมากกว่าความเย็น เหมือนกันเลยนี่
จิตช่วงที่รอรับร่างกาย ก็จะอยู่แบบร้อนหรือจะอยู่แบบเย็น
จะอยูแ่ บบสุขหรือจะอยูแ่ บบทุกข์ อยูแ่ บบสุขก็เรียกว่า สวรรค์
เป็นเทพกัน อยู่แบบร้อนก็เป็นอบาย เป็นเปรตเป็นอสุรกาย
เป็นนรกกัน พวกที่ใจร้อน ถ้ายังรอรับร่างกายมนุษย์ไม่ได้
ถ้าร้อนก็ต้องไปรับร่างกายของเดรัจฉานก่อน ไปเป็นตุ๊กแก
ตุ๊กแกอย่างนี้ ไปเป็นจิ้งจก ไปเป็นอะไรต่างๆ พวกใจเย็นก็รอ
เป็นเทวดาดีกว่า รอให้มรี า่ งกายมนุษย์ แล้วค่อยไปเอาร่างกาย
มนุษย์ พวกใจร้อนนี่บางทีรอไม่ไหว ไปเอาร่างกายของงูมั่ง
ของหมา ของแมว ของนก ของอะไรต่างๆ เพราะพวกนี้มันได้
ง่ายกว่า ได้เร็วกว่า สัตว์มันมีมากกว่ามนุษย์ไม่รู้กี่ล้านเท่า
เวลามันออกลูกที มันไม่ได้ออกทีละตัวสองตัวนี่ มันออกมา
เป็นครอกเป็นฝูง พวกใจร้อนก็ไปเอาร่างกายของเดรัจฉานก่อน
พวกใจเย็นก็ไม่ไปดีกว่า อยู่เฉยๆ เย็นสบายอยู่แล้ว ไว้รอเอา
ร่างกายของมนุษย์ดีกว่า
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นี่ คื อ ความแตกต่ า งของดวงจิ ต ดวงใจ ดวงวิ ญ ญาณ
ที่เวลาตายไปแล้ว มันจะร้อนหรือมันจะเย็น ท�ำบุญแล้วมัน
จะเย็น ท�ำบาปแล้วมันจะร้อน แต่อย่างไรก็ตาม ในที่สุดก็จะ
มาได้ร่างกายอันใหม่ พอได้ร่างกายอันใหม่ พอลืมตาขึ้นมา
ก็หารูปเสียงกลิ่นรสทันที เห็นไหม เด็กตัวเล็กๆ มันยังอยาก
จะเห็นโน่นเห็นนี่ แม่ต้องหาอะไรมาแขวนไว้ที่บนเปล เวลา
นอนมองขึ้นไป เวลาเห็นอะไร มีเสียงดังกุ๊งกิ๊งๆ นี่ จิตมันหิว
ตั้งแต่เป็นทารกแล้ว หิวรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พอไม่มีอะไร
ให้มันเดี๋ยวมันก็ร้อง เด็กมันร้อง แต่พอมีอะไรให้มันดูหน่อย
เวลานอนในเปลแล้วมองขึ้นไป มองเห็นอะไรลอยอยู่ ได้ยิน
เสียงกระดิ่งเสียงอะไร ฟังแล้วเพลิดเพลิน แฮปปี้ก็เลยไม่ร้อง
พ่อแม่เลยต้องซื้อของเล่นมาให้มันเล่นอยู่เรื่อยๆ พอโตขึ้น
มาหน่อยก็ต้องมีของเล่นเพิ่มขึ้น มีอะไรให้มันเล่นอยู่เรื่อยๆ
เพราะใจมันหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่เรื่อยๆ แล้ว
พอโตขึ้ น มั น ก็ เริ่ ม หา พอหาเองได้ มั น ก็ ไ ปหาเองกั น แล้ ว
อยากจะมีแฟนกันก็ไปหาแฟนกันแล้ว เห็นไหม มีแต่พ่อแม่
ต้องคอยเบรกไว้วา่ อย่าเพิง่ ไป เร็วเกินไป ยังไม่ถงึ เวลา ยังเลีย้ ง
ตัวเองไม่ได้ อย่าเพิ่งไปมีแฟน เดี๋ยวเกิดมีลูกแล้วจะล�ำบาก
เดี๋ยวต้องมาเลี้ยงลูกอีก แต่กิเลสมันไม่รอใคร ใช่ไหม กิเลส
56

งานจิตตภาวนา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

มันดิน้ รนอยูต่ ลอดเวลา เหมือนคนติดยาเสพติดนี่ มันรอไม่ได้
เวลามันหิวแล้วมันทรมาน มันต้องมีอะไรมาให้มันเสพ มันถึง
จะหายทรมานไปเป็นพักๆ นีแ่ หละคือผลทีเ่ กิดจากความหลง
ความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ นัตถิ สันติปรัง สุขัง
ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง อยู่ที่ความสงบ ที่เกิด
จากการบ�ำเพ็ญจิตตภาวนา ที่เกิดจากการมาอยู่วัดจ�ำศีลกัน
อันนีแ้ หละเป็นสิง่ ทีจ่ ะให้ความสุขอย่างแท้จริง ความสุข
ที่จะท�ำให้จิตเราไม่ต้องไปปรุงแต่งหารูปเสียงกลิ่นรส ไม่ต้อง
ไปหาตาหู จ มู ก ลิ้ น กายมาเสพรู ป เสี ย งกลิ่ น รส ไม่ ต ้ อ งไป
เกิดแก่เจ็บตายกัน เป็นความสุขที่ไม่ต้องผ่านทางร่างกาย
เป็นความสุขที่มีอยู่ในใจอยู่แล้ว รอใจให้มันปรากฏขึ้นมา
เท่านั้นเอง ตอนนี้สิ่งที่มันปิดบังความสุขอันนี้ ก็คือความหลง
ที่ไม่เปิดมันเอง มีความสุขอยู่ในตัว แต่ความหลงมันหลอก
ให้ไปหาความสุขนอกตัว ความสุขมีอยู่ในใจ หลอกให้ไปหา
ความสุขที่อยู่นอกใจ ที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความ
สุขปลอม เป็นความสุขเดี๋ยวเดียว เป็นความสุขที่จะกลาย
เป็นความทุกข์ไป เป็นความสุขที่จะหลอกให้ไปเกิดอยู่เรื่อยๆ
เพราะเป็นความสุขชั่วคราว เครื่องมือที่ใช้หาความสุขก็เป็น
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เครือ่ งมือชัว่ คราว เดีย๋ วเครือ่ งมือคือร่างกายหมดสภาพตายไป
ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ ก็จะต้องติดอยู่กับการเกิดแก่
เจ็บตายอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุด เพราะความสุขต่างๆ เหล่านี้
ไม่มีค�ำว่าพอ ไม่ได้มีค�ำว่าอิ่ม เพราะมันไม่อยู่กับใจไปตลอด
มันอยูเ่ ดีย๋ วเดียว เวลาได้มามันเพียงแค่ชวั่ ระยะหนึง่ ไปเทีย่ วนี้
สนุกกัน ใช่ไหม พอกลับมาบ้านหายไปหมดแล้ว จึงต้อง
ออกไปใหม่ วันนี้ไปเที่ยวแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ ถ้ามีเงินไม่ต้องไป
ท�ำงานก็ไปเทีย่ วอีก มันจะต้องไปอยูเ่ รือ่ ยๆ เพราะเป็นความสุข
ที่เป็นระยะสั้น เป็นความสุขชั่วคราว ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆ
ไม่เหมือนกับความสุขทีไ่ ด้จากการภาวนา อันนีพ้ อเติมเต็มแล้ว
มันจะเต็มไป มันไม่มบี กพร่อง มันไม่มกี ารเสือ่ ม ไม่มกี ารหมด
เติมหนเดียว จบ แล้วไม่ต้องมาเติมใหม่อยู่เรื่อยๆ ไม่ต้องมา
เหนื่อย
กิจทางภาวนาจึงเป็นกิจที่มีวันสิ้นสุดลง คนที่ส�ำเร็จ
งานนี้ ท ่ า นจะกล่ า วว่ า วุ สิ ตั ง พ๎ รั ห๎ ม จริ ยั ง แปลว่ า กิ จ ใน
พรหมจรรย์ได้สนิ้ สุดลงแล้ว กิจของการภาวนานีไ้ ด้ส�ำเร็จแล้ว
จบแล้ว กิจอื่น ไม่มีกิจอันใดจะต้องท�ำอีกต่อไป ถ้าท�ำกิจอันนี้
ส�ำเร็จแล้ว จะได้ความสุข ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จะได้ความสุข
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ที่ไม่มีวันเสื่อม ไม่มีวันหมด เมื่อมันไม่หมดไม่เสื่อม จะต้องไป
หาความสุขที่ไหนมาเติม เหมือนถ้าน�้ำมันเต็มตุ่มแล้ว จะไป
หาน�้ำมาเติมอีกกี่ขันกี่ปี๊บ มันก็เติมไม่ได้ เพราะมันไม่มีที่เติม
นำ�้ มันเต็มตุม่ แล้วก็หยุดเติมนำ�้ กัน แต่ความสุขทางโลกมันเป็น
แบบเติมน�้ำในตุ่มที่มีรอยรั่ว เข้าใจไหม เติมเข้าไปปั๊บมันเต็ม
เดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งกลับมาดู มันหายไปไหนหมดแล้ว รั่วซึมไหล
ออกไปหมดแล้ว ต้องเติมใหม่ พอเติมเต็มปั๊บ เดี๋ยวอีกชั่วโมง
กลับมาดู ก็หมดอีกแล้ว ท�ำไมไม่ไปเช็คดูว่ามันรั่วตรงไหน
ไปอุดรอยรั่วซิ ถ้าอุดรอยรั่วแล้วเติมหนเดียว มันก็จะไม่มี
ต้องมาคอยเติมอยู่เรื่อยๆ ความสุขทางโลกนี้มันก็เหมือนกัน
มีรอยรัว่ ถ้าอยากจะให้มนั ไม่รวั่ ต้องไปอุดรอยรัว่ ไอ้สงิ่ ทีท่ �ำให้
มันรั่วก็คือตัณหาความอยากนี้ ถ้ามีตัณหาความอยาก ต่อให้
ได้มาเท่าไหร่ มันก็ไม่อิ่มไม่พอ มันจะอยากไปเรื่อยๆ เห็นไหม
ได้ร้อยก็อยากจะได้พัน ได้พันก็อยากจะได้หมื่น มันจะเพิ่ม
ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าหยุดความอยากได้ อุดรอยรั่วได้ คือไม่อยาก
ได้อะไร ได้เท่าไหร่ก็พอใจทั้งนั้น มันก็เต็มทันที มันก็สุขเต็มที่
ขึ้นมาทันที
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สุขในใจนี้ก็เหมือนกัน สุขในใจที่เกิดขึ้นมาได้เต็มร้อย
ก็เพราะว่ามีการอุดรอยรั่วในใจ อุดความอยากต่างๆ พอหยุด
ความอยากต่างๆ ได้ ความหิวของใจก็หมดไป ความสุขก็จะอยู่
กับใจไปตลอด ความอิ่มก็จะอยู่กับใจ ความอิ่มกับความหิวนี่
มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ พร้อมกันไม่ได้ มันต้องผลัดกันท�ำหน้าที่
ถ้าอิ่มมันก็ไม่หิว ใช่ไหม ถ้าหิวมันก็ไม่อิ่ม ฉะนั้น วิธีที่จะท�ำให้
ความหิวมันหายไป ก็ท�ำให้มันอิ่มซิ พอท�ำมันอิ่มแล้ว ต่อไป
มันก็จะไม่หวิ วิธที จี่ ะท�ำให้มนั อิม่ ก็ตอ้ งก�ำจัดความหิว ก�ำจัด
ความอยาก พอไม่มีความอยาก มันก็จะไม่หิว พอไม่หิว
มันก็อิ่ม ที่มาภาวนานี้ก็เพื่อมาก�ำจัดความหิวนี่เอง ตัวหิว
ตัวตัณหาทั้ง ๓ นี้ที่ท�ำให้ใจหิว กามตัณหา หิวในรูปเสียง
กลิน่ รส ภวตัณหา หิวในลาภยศสรรเสริญ อยากมีอยากเป็น
วิภวตัณหา หิวแบบไม่อยากได้ ไม่อยากได้ความแก่ ไม่อยาก
ได้ความเจ็บ ไม่อยากได้ความตาย ความหิวเหล่านี้มันท�ำให้
ใจต้องดิ้น ไม่สงบไม่มีความสุข พอก�ำจัดความหิวทั้ง ๓ นี้ได้
ใจก็จะนิ่ง ใจก็จะสงบมีความสุขขึ้นมา พอมีความสุขแล้ว
ไม่ต้องไปหาอะไรอีกต่อไป เพราะหาอะไรมาได้เท่าไหร่ก็
ไม่สามารถท�ำให้ความสุขที่มีอยู่นี้ เพิ่มมากขึ้นได้แต่อย่างใด
มันเต็มร้อยแล้ว กิจทางจิตตภาวนาจึงมีวันหมด ในเมื่อมัน
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เต็มร้อย เติมน�้ำเต็มตุ่มแล้ว มันก็จบแล้ว แต่กิจทางโลกนี้เติม
เท่าไหร่ก็ไม่จบ เพราะเติมแล้วเดี๋ยวมันก็อยากได้เพิ่มอีกแล้ว
ได้ร้อยก็อยากจะได้เป็นพัน ได้พันก็อยากจะได้หมื่น มันไล่
ไปเรื่อยๆ จากแสนก็ไปล้าน จากล้านก็ไปสิบล้านอีกแล้ว
ไปร้อยล้านพันล้าน หมื่นล้านไปอีก มันไม่มีวันหมดถ้าหาสิ่ง
ในโลกนี้ เพราะว่ามันไม่มาอุดความอยาก มันไม่มาดับความ
อยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจ มีความสงบเท่านั้นแหละที่
จะมาดับความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป
ทีจ่ ะท�ำให้ใจเกิดความอิม่ เกิดความพอ เกิดความไม่ตอ้ งการ
อะไรอีกต่อไป จึงต้องมาภาวนากัน ถ้าอยากจะได้ความสุข
ที่แท้จริง ความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอด ความสุขที่เรา
ไม่ต้องไปคอยหามาเติมมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ
ไม่เหมือนกับความสุขทางโลกนี้ ต้องหามาเติมอยูเ่ รือ่ ยๆ
มาเพิม่ อยูเ่ รือ่ ยๆ เพราะว่ามันไม่อมิ่ ไม่พอเสียที ให้เป็นนายร้อย
ก็ดีใจไม่กี่วัน เดี๋ยวอยากจะเป็นนายพันขึ้นมาแล้ว พอได้เป็น
นายพันก็ดีใจไม่กี่วัน นายพลขึ้นมาแล้ว มันจะไม่มีวันพอ
เห็นไหม เป็นนายพลแล้วก็อยากจะเป็นหัวหน้านายพลแล้ว
พอเป็นหัวหน้านายพลแล้ว ทีนี้ก็อยากจะเป็นหัวหน้ารัฐบาล
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แล้วซิ มันอยากไปเรื่อยๆ เห็นอยู่ชัดๆ อันนี้ไม่ได้พูดว่าใครนะ
ไม่ว่าใครก็ตามเป็นเหมือนกันหมดแหละ ใครเข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์นั้น มันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นทุกคน ถ้าไม่มีความ
สงบภายในใจแล้ว มันไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอ แม้แต่เรานี้ถ้าให้
เราไปเป็น ก็เหมือนกันแหละ ถ้าเป็นนายร้อย เดีย๋ วเราก็อยาก
เป็ น นายพั น แล้ ว พอเป็ น นายพั น เราก็ อ ยากเป็ น นายพล
พอเป็นนายพลก็อยากเป็น ผบ. ทบ. แล้ว พอเป็น ผบ. ทบ.
ก็อยากจะเป็นนายกแล้วซิ มันไม่มวี นั พอหรอก ไม่วา่ ใครก็ตาม
อั น นี้ ไ ม่ ไ ด้ ว ่ า คนนั้ น คนนี้ พู ด เป็ น ตั ว อย่ า งให้ ฟ ั ง เท่ า นั้ น
ให้เห็นภาพ แต่เป็นด้วยกันทุกคน คนที่ยังไม่เจอความสงบนี้
จะต้องหิวแบบนี้ไป แล้วตายไปก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่
กลั บ มาเริ่ ม เป็ น นายสิ บ นายร้ อ ยใหม่ ไต่ เ ต้ า ขึ้ น ไปใหม่
แล้วอาจจะไปไม่ถึงดวงดาว เพราะมันมีคนแย่งกันเยอะนี่
ต�ำแหน่งนี้ เป็นนายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลนี้ มันเป็นได้ทีละคน
แต่คนอยากเป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคน ฉะนั้น เกิดมาแต่ละครั้ง
ไม่ได้หมายความว่าจะได้มาเป็นใหญ่เป็นโตทุกครั้งไป
นี่แหละเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกได้ เอาสิ่งที่ท�ำให้
เราอิ่มเราพอ หรือเอาสิ่งที่ท�ำให้เราหิวเราอยากไป ถ้าหาลาภ
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ยศสรรเสริญ หาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรส มันก็จะหิวจะ
อยากไปเรื่อยๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถท�ำให้ความอยาก
หายไปได้ มีแต่เสริมความอยากให้มีมากขึ้น ใช่ไหม ได้สิบก็
อยากจะได้ร้อยขึ้นมา ได้ร้อยก็อยากจะได้พันขึ้นมา แล้วก็
ไม่สามารถรักษามันไว้ได้ เดี๋ยวพอร่างกายตายไปก็ต้องกลาย
ไปเป็นของคนอื่นไปหมด แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้
ท�ำให้เราพอ จะไม่มคี วามสุขระดับร้อยระดับพัน พอมันเต็มร้อย
แล้วมันก็จบตรงนัน้ ไม่มมี ากไปกว่านัน้ พอได้ความสุขเต็มเปีย่ ม
ในหัวใจแล้วมันก็หมด มันก็ไม่ต้องการอีกต่อไป แล้วมันก็จะ
อยู่อย่างนั้นไปไม่มีวันหมด ไม่มีวันพร่อง ไม่ต้องใช้ร่างกาย
หาเป็นเครื่องมือ เมื่อไม่ต้องใช้ร่างกาย ก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่
มาเจ็บมาตาย ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใน
ชีวิตนี้ในชาตินี้ ถ้ามีความอิ่มใจสุขใจแล้ว ใจจะไม่รู้สึกเดือด
ร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายแต่อย่างใด เหมือนกับ
คนที่ไม่ต้องใช้รถยนต์แล้ว ไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหน
ไม่ต้องใช้รถยนต์ รถยางจะแตก หม้อน�้ำจะรั่ว สตาร์ทไม่ติด
ก็ ไ ม่ เ ห็ น เดื อ ดร้ อ น ก็ ป ล่ อ ยมั น ทิ้ ง ไว้ ไม่ ต ้ อ งเอาไปซ่ อ ม
ไม่ต้องไปอะไร ใช่ไหม เพราะไม่ต้องใช้มัน แต่คนที่ต้อง
เดินทางไปไหนมาไหน ปล่อยไว้เฉยๆ ได้ไหม ไม่ได้ พอสตาร์ท
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ไม่ติดนี้ ต้องเรียกช่างมาแล้วว่ามีอะไรมาจัมพ์หรือเปล่า
มาเช็คดูหน่อยซิ เป็นแบตหรือเป็นไดหรือเป็นอะไร ยางแตก
ก็ต้องเปลี่ยนยาง อันนี้ก็แบบเดียวกัน คนที่ไม่ใช้ร่างกายแล้ว
จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตาย คนทีย่ งั ต้องใช้
ร่างกายนี้เดือดร้อนมาก เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกาย
ตายนี่ ไม่สามารถท�ำอะไรตามที่ต้องการได้ ก็อยากจะเปลี่ยน
มันเร็วๆ ก็ฆ่าตัวตายกัน เพราะใช้มันไม่ได้ อยู่กับมันไปท�ำไม
คิดว่าฆ่าตัวตายแล้วปัญหามันจะจบ มันก็จะจบเดี๋ยวเดียว
จบชั่วขณะที่ไม่มีร่างกายนี้
แต่ความอยากที่จะใช้ร่างกายมันไม่หมดไป มันก็จะดึง
ให้ไปรับ ไปหาร่างกายอันใหม่ พอมาเกิดมันก็จะมาแก่มาเจ็บ
มาตายแบบเดิมอีก มันก็จะกลับมาแก้ปัญหาแบบเดิมอีก
ชาติก่อนเคยฆ่าตัวตาย ชาตินี้มาก็จะฆ่าตัวตายต่อ พอเจอ
ปัญหาที่ตัวเองแก้ไม่ได้ ก็แก้ด้วยการฆ่าตัวตาย คิดว่านี่เป็น
การแก้ปัญหา แต่มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะกิจเท่านั้น
แก้ปญ
ั หาตอนนัน้ หนีความทุกข์ทเี่ กิดจากร่างกายไป แต่เดีย๋ ว
ก็ตอ้ งไปได้รา่ งกายอันใหม่ แล้วก็จะมาเจอปัญหาแบบเดิมอีก
ก็ต้องมาแก้อย่างนี้ ฉะนั้น จะเกิดมาอย่างไรก็ไม่ดี จะตายไป
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แบบไหนก็ไม่ดีเหมือนกัน ตายแบบไม่ฆ่าตัวตาย ก็ยังต้อง
กลับมาเกิดอยู่ ถ้าไม่ได้ฆ่ากิเลส ถ้ากิเลสไม่ตาย ถ้าตัณหา
ความอยากยังไม่ตาย ก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย
อยู่เรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด การเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราที่
ผ่านมานี้ มันมากมายจนเขียนด้วยตัวเลขไม่ได้ ถ้าอยากจะรู้
ว่ามากน้อยเพียงไร ให้วัดที่น�้ำตาที่เราหลั่ง ถ้าเราเอาน�้ำตา
ที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติมารวมกันนี้ น�้ำตาที่เราเคย
หลั่งมาแล้วนี้ มันมากยิ่งกว่าน�้ำในมหาสมุทร คิดดูว่าจะ
ต้องเกิดมาร้องไห้กี่ชาติกี่ครั้งกัน ถึงจะได้น�้ำตามากยิ่งกว่าน�้ำ
ในมหาสมุทร แล้วมันจะมีต่อไปอีกด้วย ไม่ใช่เฉพาะแค่นี้
ถ้าไม่มาท�ำงานจิตตภาวนา มันจะต้องไปต่อ จะต้องไปเกิดแก่
เจ็บตาย ต้องไปหลัง่ นำ�้ ตาต่อไปเรือ่ ยๆ จะหยุดก็ตอ่ เมือ่ เรามา
ให้ความส�ำคัญต่อการบ�ำเพ็ญจิตตภาวนา มาหัดนั่งสมาธิกัน
มาท�ำใจให้สงบกัน
การฝึกสมาธินี้ ใหม่ๆ ก็ท�ำแค่ ๕ นาที ๑๐ นาทีไปก่อน
ก็ได้ แต่อย่าไปคิดว่าพอนะ ไม่พอนะ เหมือนตักน�้ำช้อนหนึ่ง
ใส่ตุ่ม แล้วคิดว่าเดี๋ยวตุ่มน�้ำมันจะเต็มเอง มันไม่เต็มหรอก
นั่งสมาธิครั้งละ ๕ นาที ๑๐ นาที วันก่อนมีคนมาเล่าว่า
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65

ธรรมะสดๆ ร้อนๆ เล่ม ๔

เดี๋ยวนี้นั่งสมาธิได้ ๑๐ นาที ดีใจใหญ่ ก็บอกว่า ดี อย่างน้อย
ก็เป็นจุดเริ่มต้น แต่ความจริงต้องนั่งได้ทั้งวันทั้งคืน มันถึงจะ
เต็มตุ่มได้ ความสงบมันถึงจะเต็ม มันจะต้องไม่ให้มีช่องว่าง
ต้องไม่มีช่องว่างที่ท�ำให้จิตไม่สงบ จิตต้องสงบตลอด ๒๔
ชั่วโมง เวลามันไม่สงบก็ต้องภาวนาทันที พอมันสงบก็หยุด
ภาวนาได้ พอมันเริม่ ไม่สงบก็ตอ้ งภาวนาต่อ ต้องท�ำไปอย่างนี้
จนในทีส่ ดุ มันจะสงบอย่างต่อเนือ่ ง อันนัน้ แหละ จึงจะเรียกว่า
ส�ำเร็จ แต่เริ่ม ๕ นาที ๑๐ นาทีนี้เป็นเพียงเป็นการชิมรสแห่ง
ธรรมไปก่อน แล้วนั่ง ๕ นาทีไม่ใช่ว่าจะส�ำเร็จนะ ไม่สงบนะ
เพียงแต่ได้นงั่ เฉยๆ ๕ นาที ๑๐ นาทีกด็ ใี จแล้ว เพราะว่าตัง้ แต่
เกิดมาไม่เคยนั่งเฉยๆ เลย นั่งเฉยๆ ไม่เป็น นั่งเฉยๆ แล้ว
หงุดหงิดร�ำคาญ ต้องหาอะไรมาดู หาอะไรมาฟัง เห็นไหม
เวลาไปหาหมอไปรอหมอนี่ เดี๋ยวเขาต้องมีหนังสือให้อ่านมั่ง
มีทีวีให้ดูมั่ง ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนไข้จะเป็นบ้าไปก่อน เพราะ
ไม่เคยอยู่เฉยๆ อยู่เฉยๆ ไม่เป็น ใจมันดิ้นไปตามความอยาก
อยากกับรูปเสียงกลิ่นรส อยากจะดูรูปเสียงกลิ่นรส รูปเสียง
กลิน่ รสทีเ่ ห็นอยูต่ อนนีม้ นั เบือ่ แล้ว ต้องเปลีย่ นรูปเสียงกลิน่ รส
ใหม่ ใช่ไหม มันถึงต้องคอยมีรปู ทีว่ งิ่ อยูเ่ รือ่ ยๆ พอดูภาพยนตร์
นี่มันเพลิน เพราะรูปมันวิ่ง ถ้าดูรูปนิ่งดูเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวมันก็
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เบือ่ ถ้าดูภาพนิง่ ดูเดีย๋ วเดียวมันก็เบือ่ แต่ถา้ ดูภาพเคลือ่ นไหว
นีม่ นั ไม่เบือ่ เพราะว่ามันเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ แต่ถา้ ดูซำ�้ อีกรอบหนึง่
ก็เบื่อแล้ว เพราะว่ามันจ�ำได้แล้วว่าเคยเห็นรูปนี้มาก่อน
นี่คือธรรมชาติของความอยากเป็นอย่างนี้ มันอยาก
จะหาของแปลกๆ ใหม่ๆ มาดูอยู่เรื่อยๆ ของเก่าๆ ของจ�ำเจ
มันไม่มีความผูกพัน มันไม่มีความยินดี มันเลยต้องเปลี่ยน
อยูเ่ รือ่ ยๆ หาของใหม่อยูเ่ รือ่ ยๆ กระเป๋าใบเก่าใช้ไปสักพักก็เบือ่
พอเห็ น กระเป๋ า ใบใหม่ อ ยู ่ ที่ ร ้ า นนี้ อยากได้ ขึ้ น มาทั น ที
ไอ้กระเป๋าใบเก่านี้แต่ก่อนมันก็อยู่ที่ร้านเหมือนกัน อยากได้
เหมื อ นกั น ท�ำไมไม่ เ อากระเป๋ า ใบเก่ า ไปแขวนไว้ ท่ี ร ้ า น
เผื่อจะอยากได้ พออะไรจ�ำเจแล้ว ต่อให้มันวิเศษอย่างไรมัน
ก็ไม่เอาแล้ว อาหารที่ว่าวิเศษขนาดไหน จานโปรดขนาดไหน
ลองให้กนิ ซ�ำ้ ๆ อยูส่ กั เดือนหนึง่ ซิ เดีย๋ วไม่เอาแล้ว พอแล้ว เบือ่
นี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ มันเป็นความสุขที่
น่ า เบื่ อ พอได้ ม าใหม่ ๆ ก็ ตื่ น เต้ น ดี ใจ หลงใหลไปกั บ มั น
เล่ น กั บ มั น ไปสั ก พั ก เดี๋ ย วพอเบื่ อ แล้ ว ที นี้ ไ ม่ แ ตะมั น แล้ ว
เห็นไหม โทรศัพท์ซื้อมาใหม่ๆ นี้ ทั้งวันทั้งคืน กดดูมันได้
ใช้ไปสักพักพอรู้เรื่องของมันหมดแล้ว เบื่อแล้วซิ นี่แหละ
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คือความสุขในโลกนี้เป็นอย่างนี้ เขาเรียกว่า เป็นความสุขที่
น่าเบือ่ ความสุขทีจ่ ะมีความเบือ่ ตามมา ต่อให้วเิ ศษขนาดไหน
แพงขนาดไหนก็ตาม ได้มาสักพักก็เบื่อ เห็นไหม พวกคนรวย
ซือ้ รถราคาสิบล้านมา ใช้ไปไม่กวี่ นั ก็เบือ่ แล้ว เดีย๋ วต้องเปลีย่ น
ไปซื้อคันใหม่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ของถูกของแพง
เด็กก็เหมือนกัน เห็นไหม ซื้อของเล่นให้ มันเล่นไม่กี่วัน มันก็
เบื่อแล้ว ขอของใหม่เล่นอีกแล้ว นี่แหละคือธรรมชาติของ
สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ มันให้ความสุขแบบน่าเบื่อ พอมันได้
มาปั๊บหนึ่ง พอชินกับมันแล้ว จ�ำเจแล้ว มันก็กลายเป็นของ
น่าเบื่อขึ้นมา ต้องหาของใหม่อยู่เรื่อยๆ
นี่เราก็หลง ถ้าเราหลงตามมันเราก็ต้องตะครุบเงาไป
เรื่อยๆ เหมือนวิ่งตะครุบหัวเรา เห็นไหม เงาหัวเรามันทอด
อยู่ข้างหน้า ลองไปไล่จับเงาหัวเราดูซิ ไล่จับมันไม่ทันหรอก
พอมันอยู่ตรงนู้น เราวิ่งไปตรงนู้น มันไปตรงโน้นต่อแล้ว นี่คือ
ความอยากมันเป็นอย่างนี้ พอได้ไอ้นี่ปั๊บ มันอยากได้ไอ้นู่น
ต่อแล้ว พอได้ไอ้นู่นก็อยากจะได้ไอ้นั่นต่อแล้ว ไม่มีวันจบ
ไม่มวี นั สิน้ สุด สูม้ าหยุดมันดีกว่า หยุดความอยากแล้ว มันก็จะ
หมดปัญหา ความน่าเบื่อก็จะหมดไป ความอยากได้สิ่งต่างๆ
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ก็จะหมดไป อยู่เฉยๆ ก็มีความสุขได้ การภาวนานี้ ความจริง
ก็ ม าหยุ ด ความอยากนี่ เ อง หยุ ด ความอยากก็ ต ้ อ งหยุ ด
ความคิด เพราะความคิดเป็นเครื่องมือของความอยาก
ถ้าไม่คดิ มันก็ไม่อยาก พอคิดปับ๊ มันก็อยากขึน้ มา ตอนต้นก็หยุด
ความคิดก่อน แต่หยุดความคิดยังไม่ได้หยุดความอยาก
อย่างถาวร เพราะเดี๋ยวถ้าเกิดไปคิดเรื่องที่เคยอยาก มันก็
อยากขึน้ มาได้อกี ถ้าอยากจะให้มนั เลิกคิดในเรือ่ งทีเ่ คยอยาก
เวลาคิดถึงเรื่องที่เคยอยาก ก็ต้องมองให้มันคิดอีกมุมหนึ่ง
คิดว่ามันเป็นของไม่ดี คิดว่ามันเป็นของที่จะท�ำให้เราทุกข์
ถ้าเราเห็นว่าของที่เราอยากได้นี้ มันจะท�ำให้เราทุกข์ ต่อไป
เราก็จะไม่อยากได้มนั อีกต่อไป ขัน้ ต้นท่านสอนให้มาหัดหยุด
ความคิดหยุดความอยากก่อน ขั้นที่สองก็ให้สอนใจ คิดไป
ในทางที่จะท�ำให้ไม่อยาก จะคิดโดยที่ไม่อยากก็ต้องให้เห็น
ว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา หรือมันไม่สวยไม่งาม
มันไม่น่ากิน ถ้าไปคิดว่ามันสวยก็อยากได้ ถ้าไปคิดว่ามัน
น่ากินก็อยากกิน ต้องไปคิดตอนทีม่ นั ไม่นา่ กินดูวา่ เป็นอย่างไร
ตอนที่มันเข้าไปในท้องเรา มันน่ากินไหม ถ้าคิดถึงคนสวย
คนหล่อ ก็ต้องคิดถึงตับไตไส้พุงเขา มันก็จะท�ำให้ไม่เห็น
เขาสวยเขาหล่อ มันก็จะหยุดความอยากต่างๆ ได้
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แล้ ว พอไม่ มี ค วามอยากหลงเหลื อ อยู ่ ใจก็ จ ะสงบ
ไปตลอด ไม่มคี วามหิวไม่มคี วามต้องการอะไร มีแต่ ปรมัง สุขงั
เราเรียกว่า นิพพาน จิตทีไ่ ม่มคี วามอยาก จิตทีส่ งบตลอดเวลา
จิตที่ส�ำเร็จกิจในพรหมจรรย์นี้ จะได้จิตที่สงบบริสุทธิ์ เป็นจิต
ที่ปราศจากตัณหาความอยาก จิตที่ปราศจากการเกิดแก่
เจ็บตาย จิตที่ปราศจากความทุกข์ เป็นผลที่จะได้จากการที่
เรามาหัดภาวนากัน พยายามท�ำกันเถิด ไม่มงี านอันใดในโลกนี้
ทีจ่ ะมีคณ
ุ ค่า มีประโยชน์เท่ากับการภาวนา นานๆ จะมีคนรูจ้ กั
งานนี้มาสอนเราสักครั้งหนึ่ง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์ พวกเราจะไม่รู้กัน พวกเราก็จะหลงกับการไปหา
กระเป๋า หารองเท้า หารถยนต์ หาคอนโด หาเพชรนิลจินดา
หาเงินหาทองกัน หามาได้เท่าไหร่ เดี๋ยวในที่สุดก็ต้องเสีย
ไปหมด ต้องร้องห่มร้องไห้ เวลาต้องเกิดการพลัดพรากจากกัน
แล้วก็ยังต้องไปเกิดใหม่ต่อ เพื่อกลับมาหาใหม่อีก กลับมา
ทุกข์ใหม่อยู่เรื่อยๆ ฉะนั้น ตอนนี้เราโชคดี เราได้มาเจอ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีคนสอนวิธีหาความสุขแบบ
แท้จริง แบบที่จะท�ำให้เราไม่ต้องกลับมาหาซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
อย่างที่เราก�ำลังหากันอยู่ในตอนนี้
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ดังนัน้ พยายามหาเวลา บังคับ ต้องตัง้ เป้า ถ้าไม่ตงั้ เป้า
มันไม่มา มันมีแต่กิเลสจะคอยดึงไปที่อื่น จะมาภาวนาได้นี้
เราต้องตั้งเป้าไว้ว่า วันนี้เดือนนี้วันที่เท่านี้เท่านี้ จะมาอยู่วัด
กี่วันๆ ต้องท�ำตาราง ต้องท�ำ หมายก�ำหนดการไว้ มันถึงจะ
มีโอกาสท�ำได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะท�ำได้นะ บางทีตั้งไว้
แล้วพอถึงเวลาเปลี่ยนใจขึ้นมาทันทีก็ได้ อย่างนี้ก็ยังต้องใช้
อีกมาตรการหนึ่ง ต้องใช้สัจจะ ตั้งใจแล้วต้องท�ำ ถ้าไม่ท�ำ
ถือว่าโกหกตัวเอง ต้องลงโทษ ต้องปรับ ไม่ให้กินข้าว ๓ วัน
อย่างนี้ ถ้าโดนปรับอย่างนี้ มันจะได้ไม่กล้าหลอกลวง โกหก
หลอกลวง ตั้งอะไรไว้แล้ว มันจะต้องท�ำตามเพราะกลัว
ถูกลงโทษ อย่างนี้ถึงจะส�ำเร็จได้ ไม่อย่างนั้นไม่มีวันส�ำเร็จ
แม้ แ ต่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ยั ง ต้ อ งบั ง คั บ เลยว่ า จะนั่ ง อยู ่ ใ ต้ โ คน
ต้นโพธิ์นี้ จนกว่าความอยากมันจะหายไปหมด ถ้ามันไม่หมด
ก็จะไม่ลุกจากที่นี่ไป ถ้าเลือดมันจะแห้งหมดไปจากร่างกาย
ก็ปล่อยให้มันเหือดแห้งไป แต่ถ้าตราบใดกิเลสตัณหามันยัง
ไม่ตาย จะไม่ลุกจากที่นี่ไปเป็นอันขาด ต้องมีมาตรการแบบนี้
มันถึงจะท�ำกิจอันนีส้ �ำเร็จได้ ถ้าท�ำแบบตามอารมณ์ รับรองได้
ไม่กี่ยก เดี๋ย วก็ล้ม โดนหมัดน็อก โดนหมัดแย็บหน่อยก็
ถอยแล้ว ยกมือยกธงขาวนับ ๘ นับ ๑๐ ไปก่อนแล้ว แต่ถ้า
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ตัง้ สัจจะว่า สูไ้ ม่ถอย ถ้าจะหยุดก็ตายเท่านัน้ อย่างนีม้ นั ถึงจะสู้
กันได้ แล้วเราจะได้ผล งานนีม้ นั ต้องเป็นแบบนี้ ต้องเด็ดเดีย่ ว
ถ้าปล่อยไปตามอารมณ์แล้ว ไม่มีวันที่จะได้ผล ไม่ส�ำเร็จ
อย่างแน่นอน จะเอาให้ส�ำเร็จนีต่ อ้ งตัง้ เป้า แบบพระพุทธเจ้า
ทรงตั้งเป้า แล้วก็สู้ไม่ถอย ไม่มีวันหยุด หยุดแค่ตอนที่ตาย
เท่านั้น จะหยุดก็ต้องตายเท่านั้น ถึงจะหยุด อย่างนี้มันถึง
จะท�ำส�ำเร็จได้ อย่าลืมงานภาวนา งานส�ำคัญที่สุดในโลกนี้
ไม่มีงานอันใดที่จะส�ำคัญเท่ากับงานภาวนา
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ตนเป็นที่พึ่ง
ของตน
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอให้พวกเราทีย่ งั ไม่เป็นทีพ่ งึ่ ของตน
ขอให้ยดึ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ไว้ให้แนบแน่นทีส่ ดุ เพราะมี พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ นี้ เ ท่ า นั้ น ที่ จ ะ
สอนให้เราเป็นที่พึ่งของเราได้ต่อไป
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ตามหลักพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พึ่ง
ทางใจมีอยู่ ๒ ชนิดด้วยกัน คือ ๑. พุทธัง ธัมมัง สังฆัง
สรณัง คัจฉามิ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง
ของใจ และชนิดที่ ๒ คือ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็น
ที่พึ่งของตน ที่พึ่งทั้ง ๒ ชนิดนี้ ชนิดไหนเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุด
ที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน
เพราะถ้าเป็นที่พึ่งของตนได้ ก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ไม่ต้องพึ่งใครทั้งนั้น บุคคลที่เป็น อัตตา หิ อัตตโน
นาโถ นั้น ก็มีอยู่ ๒ บุคคลด้วยกัน คือ ๑. พระพุทธเจ้า
๒. พระอรหันตสาวก ท่านทั้ง ๒ นี้ ท่านไม่ต้องพึ่งพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เพราะท่านเป็นพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์นั่นเอง ท่านจึงเป็น อัตตา หิ อัตตโน นาโถ พวกเรา
ทีย่ งั ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า หรือยังไม่ได้เป็นพระอรหันตสาวก
พวกเราก็ยังไม่เป็น อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ยังไม่มี อัตตา หิ
อัตตโน นาโถ ยังไม่มี ตนเป็นที่พึ่งของตน เมื่อเรายังไม่เป็น
ทีพ่ งึ่ ของตน เราก็ตอ้ งพึง่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์กอ่ น
เพราะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะท�ำให้เราได้กลายเป็น
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ต่อไปนั่นเอง
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พวกเราก็ เ ปรี ย บเหมื อ นลู ก ๆ พระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆ์ ก็เปรียบเหมือนพ่อแม่ ตอนที่ลูกๆ ยังเด็ก ยังเล็กอยู่
ลูกๆ ยังพึ่งตนเองไม่ได้ ก็ต้องพึ่งพ่อแม่ไปก่อน ให้พ่อแม่เลี้ยง
ดูอบรมสั่งสอน พอโตขึ้นมาเป็นที่พึ่งของตนได้ ก็ไม่ต้องพึ่ง
พ่อแม่ นี้ก็เหมือนกัน จิตใจก็เหมือนกับร่างกาย จิตใจของ
พวกเรานี้ยังเป็นเหมือนทารกอยู่ ยังเป็นเด็กอยู่ ยังพึ่งตนเอง
ไม่ได้ ยังไม่มี อัตตา หิ อัตตโน นาโถ พวกเราเลยต้องพึ่ง
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ไปก่อน ต้องพึง่ พระพุทธเจ้า
หรือพึง่ พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า หรือพึง่ พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า ทีจ่ ะสัง่ สอนให้พวกเราได้เป็นทีพ่ งึ่ ของ
ตนเอง ได้เป็นพระอรหันตสาวก นี่แหละ คือเรื่องของที่พึ่ง
ทางใจ ที่พวกเราก�ำลังมาสร้างกันอยู่ในขณะนี้ การเข้าหา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็เพื่อเข้ามาหาที่พึ่งทางใจ
นั่นเอง เพราะที่พึ่งต่างๆ ที่เรามีอยู่ทางร่างกาย ไม่สามารถ
ท�ำหน้าทีป่ กป้องรักษาคุม้ ครองจิตใจของพวกเรา ให้แคล้วคลาด
ปลอดภัยจากความทุกข์ตา่ งๆ ได้ ต่อให้มเี งินทองกองเท่าภูเขา
ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นมหาจักรพรรดิ เป็นประธานาธิบดี
ก็จะไม่สามารถที่จะป้องกันความทุกข์ใจต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้
ความทุกข์ใจ ยังมีอยู่ในใจของผู้ที่ร�่ำรวย ยังมีอยู่ในใจของผู้ที่
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เป็นใหญ่เป็นโต ยังมีอยู่ในใจของผู้ที่เลิศในการกระท�ำในการ
แสดงทางใดทางหนึ่ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รับรางวัล
ตุ๊กตาทอง สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาคุ้มครองจิตใจ ให้พ้น
จากความทุกข์ตา่ งๆ ได้ เราจึงต้องเข้าหา พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เพราะผู้ที่เข้าหา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
หลั ง จากที่ ไ ด้ ศึ ก ษาและได้ ป ฏิ บั ติ ต ามค�ำสั่ ง ค�ำสอนแล้ ว
จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้
นี่คือความประเสริฐของที่พึ่งทางใจ ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้
ที่จะมาเปรียบเทียบ มาสู้ได้ ต่อให้มีอะไรมากน้อยเพียงไร
ในโลกนี้ ให้มีลาภยศสรรเสริญ ให้มีความสุขระดับไหนก็ตาม
จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจต่างๆ ไม่สามารถป้องกันไม่ให้
ความทุกข์ใจต่างๆ ปรากฏขึ้นมาได้ เราจึงควรที่จะเข้าหา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กัน อย่าหลงไปหาลาภยศ
สรรเสริญสุขมาเป็นที่พึ่งกัน เพราะเราจะผิดหวัง เราจะต้อง
เศร้าโศกเสียใจ เราอาจจะต้องฆ่าตัวตายกัน คนสมัยนี้ที่ยึด
ลาภยศสรรเสริญ ยึดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จะต้อง
เจอกับความผิดหวังในบั้นปลายของชีวิต เวลาที่ต้องสูญเสีย
บุคคลที่ตนรักไป หรือสูญเสียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไป
ตนเป็นที่พึ่งของตน
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หรือร่างกายไม่สามารถที่จะท�ำหน้าที่หาความสุขให้กับตนได้
เวลานัน้ ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ จนไม่อยากจะอยูต่ อ่ ไป
สมัยนี้จะมีคนฆ่าตัวตายกันมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะคนสมัยนี้
ยึดลาภยศสรรเสริญสุข เป็นสรณะเป็นที่พึ่งกัน ไม่เข้าหา
ศาสนากัน ไม่ยึด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะกัน
ไม่สร้าง อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ขึ้นมากัน ก็เลยไม่มีที่พึ่งเวลา
ที่พึ่งทางโลกได้สูญเสียไป หรือหมดสภาพไป ถ้าสูญเสียลาภ
ยศสรรเสริญสุขไป ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา หรือถ้าร่างกาย
หมดสมรรถภาพ เช่น เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเวลา
จะตาย ร่างกายจะไม่สามารถที่จะหาความสุขต่างๆ ให้กับใจ
ได้เลย เวลานั้นก็จะเหลือแต่ความทุกข์ทรมานใจ และไม่รู้จะ
หาวิธีดับความทุกข์อย่างไร ก็จะถูกโมหะอวิชชาความหลง
หลอกให้คิดว่าการฆ่าตัวตายนี้เป็นการดับความทุกข์ต่างๆ
แต่มนั ก็เป็นการดับเพียงชัว่ ระยะสัน้ ๆ คือ แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
ดับความทุกข์ที่เกิดจากการที่ไม่สามารถหาความสุขต่างๆ ได้
แต่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจที่ยังไม่มีที่พึ่ง
ก็จะไปหาที่พึ่งใหม่ ก็จะไปหาที่พึ่งแบบเดิม เคยพึ่งลาภ
ยศสรรเสริญสุข ก็จะกลับไปหาลาภยศสรรเสริญสุขใหม่
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การที่จะหาลาภยศสรรเสริญสุขได้ ก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่
ก็ต้องไปเกิดใหม่ พอไปเกิดใหม่ เวลาเกิดมาตอนที่ก�ำลัง
เจริญเติบโตหรือตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาว ตอนที่มีก�ำลังวังชา
มีความสามารถที่จะหาความสุขต่างๆ ก็จะหากันแบบเดิมไป
หาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียง
กลิ่นรสโผฏฐัพพะกันไป จนกระทั่งเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมา
เวลาไม่สามารถหาลาภยศสรรเสริญสุขได้ เวลานั้นก็จะไม่รู้จัก
วิธีแก้ปัญหา ก็จะแก้ปัญหาแบบเดิมอีก ก็จะฆ่าตัวตายอีก
เกิดมากีค่ รัง้ กีร่ อบ ก็จะต้องมาฆ่าตัวตายเพือ่ แก้ปญ
ั หา ซึง่ ไม่ใช่
เป็นวิธแี ก้ปญ
ั หาให้มนั หายไปหมด มันยังมีอยู่ เพราะตัวปัญหา
มันไม่ได้อยูท่ รี่ า่ งกาย ตัวปัญหามันอยูท่ กี่ เิ ลสทีม่ อี ยูใ่ นใจ คือ
ตัณหาความอยาก ๓ ประการ กามตัณหา ภวตัณหา และ
วิภวตัณหา ความอยาก ๓ ประการนีแ้ หละ เป็นตัวผลักดันให้
จิตใจต้องมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ต้องมาดิ้นรนหาลาภยศ
สรรเสริญสุขกัน แล้วก็มาทุกข์เวลาทีเ่ กิดปัญหา ไม่สามารถหา
ลาภยศสรรเสริญสุขกันได้ พอเวลาฆ่าตัวตายนี้ มันจะยิ่งทุกข์
ขึ้นไปอีกมาก เพราะเรา ไม่มีใครจะรักหรือหวงเท่าร่างกาย
ของเราเอง ทีเ่ ราอยูก่ นั ทุกวันนีเ้ พือ่ ปกป้องรักษาร่างกายอย่าง
สุดก�ำลัง แล้วอยู่ดีๆ จะมาพลิกกลับมาคิดฆ่าร่างกายของเรา
เองนี้ มันจะเป็นความคิดที่สร้างความทุกข์อย่างมหาศาล
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นี่คือท�ำไมเราจึงต้องมาหาที่พึ่งทางใจกัน เพราะถ้าเรา
มีที่พึ่งทางใจแล้ว เราจะไม่ต้องพึ่งลาภยศสรรเสริญสุขกัน
เราจะสามารถมีความสุขได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีลาภยศสรรเสริญสุข
โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรา
เพราะที่พึ่งทางใจนี้ พึ่งใจเป็นที่พึ่ง เป็นผู้สร้างความสุขให้
กับใจเอง เพียงแต่เรามาศึกษาจากผู้รู้เท่านั้น ผู้ที่รู้วิธีสร้าง
ความสุขทางใจคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี่เอง
ถ้าเราศึกษากับ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราก็จะได้
เรียนรูว้ ธิ สี ร้างทีพ่ งึ่ ทางใจขึน้ มา วิธสี ร้างความสุขทางใจขึน้ มา
โดยที่ไม่ต้องอาศัยลาภยศสรรเสริญสุข ไม่ต้องอาศัยร่างกาย
เป็นเครื่องมือสร้างความสุขให้กับเรา สิ่งที่เราต้องอาศัยคือ
ธรรม ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง ก็คือค�ำสั่งค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้านีเ้ อง ดังนัน้ สิง่ แรกทีเ่ ราต้องท�ำก็คอื ต้องศึกษา
พระธรรมค�ำสัง่ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาให้เข้าใจและ
น�ำเอาไปปฏิบตั ิ เพราะการศึกษาเพียงอย่างเดียว ยังไม่ท�ำให้
เกิดผลขึ้นมา การศึกษาเป็นเพียงแต่เรียนรู้วิธีสร้างความสุข
เมือ่ รูว้ ธิ สี ร้างความสุขทางใจว่าสร้างอย่างไรแล้ว เราก็ตอ้ งลอง
สร้างดู เมื่อเราลองสร้างดูแล้ว เราก็จะได้สัมผัสกับความสุข
ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ค�ำสัง่
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ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า แม้จะมีอยูม่ ากมาย ทีม่ กี ารบันทึกไว้
ในพระไตรปิฎก ก็มีถึง ๘๔,๐๐๐ ธรรมบท แต่ค�ำสั่งค�ำสอน
ทั้ง ๘๔,๐๐๐ ธรรมบทนี้ เราสามารถย่อลงมาเหลืออยู่ ๓ บท
เท่านั้นแหละ คือ ทาน ศีล ภาวนา ทุกค�ำสั่งค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก จะเกี่ยวกับเรื่องการท�ำทาน
หรื อ เรื่ อ งของการรั ก ษาศี ล หรื อ เรื่ อ งของการภาวนา
เท่ า นั้ น เอง ไม่ ไ ด้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งอะไรเลย ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า ง
ทุกค�ำสอนนี้ สอนมาเพื่อให้เรารู้จักวิธีท�ำทานให้ถูกต้อง
ให้เรารู้จักรักษาศีลให้ถูกต้อง ให้เรารู้จักภาวนาให้ถูกต้อง
ค�ำว่า ถูกต้อง ก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเอง ให้เรารู้จักวิธี
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ต่อการท�ำทาน ต่อการรักษาศีล ต่อการ
ภาวนานั่นเอง นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะศึกษาให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ว่า ทาน มีหน้าที่ท�ำอะไรบ้าง ศีล มีหน้าที่ท�ำอะไรบ้าง
ภาวนา มีหน้าที่ท�ำอะไรบ้าง ทาน มีไว้ท�ำไม ศีล มีไว้ท�ำไม
ภาวนา มีไว้ท�ำไม
ก็มีไว้เพื่อท�ำลายความอยากทั้ง ๓ นี่เอง คือ กามตัณหา
ภวตัณหา และวิภวตัณหา เพราะว่า กามตัณหา ภวตัณหา
และวิภวตัณหา เป็นผู้สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาภายในใจ
ตนเป็นที่พึ่งของตน

81

ธรรมะสดๆ ร้อนๆ เล่ม ๔

นั้นนั่นเอง ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถสร้างความทุกข์ใจให้กับ
พวกเราได้ บุคคลต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ ในโลกนี้ ไม่สามารถ
สร้างความทุกข์ใจให้กบั ใจได้ ตัวทีท่ �ำให้ใจทุกข์คอื กามตัณหา
ภวตัณหา และวิภวตัณหา โดยอาศัยเหตุการณ์ต่างๆ บุคคล
ต่างๆ เป็นตัวมาจุดประกาย เป็นตัวที่มาเปิดสวิตช์ไฟ ไฟฟ้า
นี่มันจะเปิดหรือจะปิด มันอยู่ที่สวิตช์ไฟ มันไม่ได้อยู่ที่คนนั้น
คนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าคนนั้นคนนี้ไม่ได้ไปเปิดสวิตช์ไฟ ไฟมัน
ไม่เกิดหรอก แต่ถ้าคนนั้นคนนี้ไปเปิดสวิตช์ไฟเข้า ไฟมันก็จะ
เกิดขึน้ มา ฉันใด ความทุกข์ใจของพวกเราก็เกิดจาก กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ไม่ใช่เกิดจากการกระท�ำ เกิดจากการพูด
ของคนนั้นคนนี้ หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าเราไม่เอาการกระท�ำของ
คนนั้ น คนนี้ สิ่ ง นั้ น สิ่ ง นี้ ม าเปิ ด สวิ ต ช์ มาเปิ ด กามตั ณ หา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิด หรือคนที่ไม่มี
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหาแล้ว จะไม่มีความทุกข์
ใจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะไปเจอใครก็ตาม เขาจะพูดหรือเขาจะด่า
เขาจะชม มันก็ไม่ไปสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นภายในใจได้
เพราะภายในใจไม่มีสวิตช์ไฟแล้ว สวิตช์ไฟที่จะเปิดไฟ สวิตช์
ที่จะเปิดความทุกข์ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ได้รับการก�ำจัดจากการปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา แล้ว คือ
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พระพุ ท ธเจ้ า และพระอรหั น ตสาวกทั้ ง หลาย ท่ า นได้ ใช้
ทาน ศีล ภาวนา ก�ำจัดสวิตช์ไฟ หรือสวิตช์ที่จะท�ำให้เกิด
ความทุกข์ใจขึน้ มา พอไม่มสี วิตช์แล้ว ต่อให้ใครมาแหย่อย่างไร
มาดุด่าว่ากล่าวอย่างไร มาชมอย่างไร มันก็ไม่มาท�ำให้เกิด
ความทุกข์ใจขึ้นมาได้ แต่คนที่ยังมี กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา อยู่นี่ พอไปเจอคนที่เขาพูดดีหรือไม่ดีขึ้นมา ก็เกิด
ความวุ่นวายใจขึ้นมาทันที เพราะใจไปดึงให้เขามาเปิดสวิตช์
ในใจเรานั่ น เอง มาจุ ด มาเปิ ด ตั ว กามตั ณ หา ภวตั ณ หา
วิภวตัณหา ขึ้นมานั่นเอง พอเราได้ยินเสียงไม่ดี เราก็เกิด
วิภวตัณหาแล้ว อยากให้เสียงนั้นหายไป พอมันไม่หายก็
ทุกข์ใจขึ้นมาแล้ว หรือเวลาเกิดอาการเจ็บทางร่างกายขึ้นมา
ก็อยากจะให้มันหาย พอไม่หายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
แต่ถา้ ไม่มคี วามอยากให้มนั หาย มันจะเกิดหรือมันจะดับ หรือ
มันจะอยู่ มันไม่มปี ญ
ั หา มันจะไม่มาท�ำให้ใจของเราทุกข์ได้เลย
นี่แหละคือตัวปัญหา คือตัว กามตัณหา ภวตัณหา และ
วิภวตัณหา นั่นเอง
กามตัณหา ก็คือความอยากในกาม ในรูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะ ค�ำว่า กาม คือกามคุณ ๕ นี่เอง กามคุณ ๕ ได้แก่
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รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะ เรียกว่ากามตัณหา ภวตัณหา การอยากมีอยากเป็น
หรืออยากให้ ภว นั้นเป็นอย่างนั้น ภว นี้เป็นอย่างนี้ อยากให้
สิง่ นัน้ เป็นอย่างนัน้ อยากให้สง่ิ นีเ้ ป็นอย่างนี้ อยากให้บคุ คลนัน้
บุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เรียกว่าภวตัณหา และ
วิภวตัณหา ก็คือความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
ไม่อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เช่น ไม่อยากให้
ร่างกายแก่ ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บ ไม่อยากให้ร่างกายตาย
ไม่อยากให้คนเขาด่าเรา ไม่อยากให้คนเขาเกลียดเรา อันนี้
มันก็จะเป็นตัวสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาทันที ถ้าก�ำจัด ๓ ตัวนี้
ได้แล้ว ไม่ว่าจะไปเจอใคร ไปพบกับเหตุการณ์อันใด จะไป
เจอลาภยศสรรเสริญ จะไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
ใจจะเฉยๆ กับสิ่งต่างๆ ที่ไปสัมผัสรับรู้ จะไม่ซึมซาบเข้าหา
กัน เหมือนกับหยดน�้ำบนใบบัว หยดน�้ำไปบนใบบัว มันจะ
ไม่ซึมเข้าหากัน ไม่เหมือนหยดน�้ำบนแผ่นกระดาษ กระดาษ
ซับกระดาษซึมนี่ พอหยดน�้ำลงไป มันจะดูดน�้ำเข้าไปเป็นเนื้อ
เดียวกับกระดาษเลย ใจของผู้ที่ยังมี กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา นี้ จะเป็นเหมือนกระดาษซับกระดาษซึม พอมี
เหตุการณ์อะไรมาสัมผัสเท่านัน้ มากระทบเท่านัน้ มันจะดูดกัน
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เข้าไป มันจะดึงเข้าไปในใจเลย จะดึงเข้าไปสร้างความทุกข์ใจ
ขึ้นมาทันที เห็นใครเขาด่าเรา ว่าเรานี้ ใจก็ร้อนขึ้นมาทันที
เสียอกเสียใจขึ้นมาทันที หรือสูญเสียสิ่งที่เรารักไป ก็ร้องห่ม
ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันขึน้ มาทันที เพราะตัณหาความอยาก
ไม่อยากสูญเสียสิ่งที่เรารักไปนั่นเอง อยากให้สิ่งที่เรารัก
เป็นของเรา อยู่กับเราไปตลอด พอเวลาเขาจากเราไป เราก็
เศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ แต่ใจที่ไม่มีกามตัณหา ไม่มี
ภวตัณหา ไม่มวี ภิ วตัณหานี้ จะเฉยๆ รับรูอ้ ยูแ่ ต่ไม่มคี วามรูส้ กึ
ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ใครจะด่าก็รับรู้ว่าเขาด่า แต่ก็ไม่มีความ
รู้สึกอะไร ใครจะชมก็รับรู้เฉยๆ ไม่ได้ดีอกดีใจไปกับค�ำชม
ของเขา ใครจะให้ข้าวของเงินทองมามากน้อยเพียงไร ก็ไม่รู้สึก
ดีใจแต่อย่างใด ใครจะเอาข้าวของเงินทองที่มีอยู่ไป ก็ไม่รู้สึก
เสียอกเสียใจแต่อย่างใด เพราะใจไม่หิวกับสิ่งต่างๆ ในโลกนี้
แล้วนั่นเอง ไม่หิวกับลาภยศสรรเสริญสุข ไม่หิวกับร่างกาย
เพราะไม่มี กามตัณหา ไม่มีวิภวตัณหา ไม่มีภวตัณหานั่นเอง
ผู ้ ที่ จ ะไม่ มี กามตั ณ หา ภวตั ณ หา และวิ ภ วตั ณ หา
จึ ง จ�ำเป็ น จะต้ อ งศึ ก ษาวิ ธี ก�ำจั ด ตั ณ หาเหล่ า นี้ ถ้ า ศึ ก ษา
พระธรรมค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม�่ำเสมอ
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อย่างต่อเนื่อง ก็จะรู้ว่าสิ่งที่จ�ำเป็นจะต้องใช้ในการก�ำจัด
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็คือ ทาน ศีล ภาวนา
นี่เอง ต้องท�ำทาน ต้องรักษาศีล ต้องบ�ำเพ็ญจิตตภาวนา
ถ้าปฏิบัติถูกต้องก็จะได้ผล ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ยังจะ
ไม่ได้ผล เพราะการปฏิบัติมันก็เหมือนกับการกินยานี้เอง
ถ้ า กิ น ยาไม่ ถู ก เวลาไม่ ถู ก กั บ โรค มั น ก็ จ ะไม่ เ กิ ด ผล เช่ น
กินยาแก้ปวดท้องเพื่อรักษาอาการปวดศีรษะ กินไปแล้ว
อาการปวดศีรษะไม่หายเสียที หรือไปกินยาแก้ปวดศีรษะ
เพื่อรักษาอาการปวดท้อง มันก็ไม่หาย มันต้องรู้จักว่ายาชนิด
นี้เหมาะกับโรคชนิดนี้ ต้องใช้ให้ถูกกับยา ถูกกับโรค นี่คือ
การเรียนรู้ การศึกษา การฟังเทศน์ฟังธรรม ต้องให้รู้ว่าการ
ท�ำทานนี้ให้ท�ำตอนไหน ให้ท�ำเพราะเหตุใด ให้รู้ว่าต้องรักษา
ศีลตอนไหน รักษาเพราะอะไร เพราะเหตุใด ให้รู้ว่าท�ำไมต้อง
ภาวนา ภาวนาตอนไหน เวลาไหน ถึงจะได้ผลได้ประโยชน์
การใช้ยานี้ก็ต้องรู้จักวิธีใช้ เวลาไปซื้อยาหมอเขาจะเขียน
บอกไว้บนซองว่ายานี้แก้ปวดศีรษะ ยานี้แก้ปวดท้อง ยานี้แก้
เวลาท้องเดิน เวลาขามันขี้เกียจเดิน ท้องมันจะเดินก็ต้องใช้
ยานี้ ให้หยุดท้องเดิน อย่าเอาท้องไปเดิน เอาขากลับมาเดิน
ยาแก้ท้องเสียคือยาแก้ท้องเดิน ฉะนั้น ต้องกินยาให้ถูกกับ
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โรคที่ก�ำลังเกิดขึ้น โรคของพวกเราที่เกิดขึ้นก็คือ ความทุกข์ที่
เกิดจากความอยากต่างๆ นั่นเอง ดังนั้น เวลาเกิดความอยาก
ชนิดนี้ เราก็ต้องใช้ยาชนิดนี้ ถึงจะก�ำจัดความอยากชนิดนี้ได้
ถ้าไปใช้ยาอีกชนิดหนึ่ง มันก็จะก�ำจัดความอยากไม่ได้ เช่น
เวลาที่จะต้องท�ำทาน แต่เราไม่ท�ำทาน เรากลับไปรักษาศีล
อย่างนี้มันก็ไม่แก้ปัญหา มันต้องใช้ตัวการท�ำทานมาแก้
มันจึงจะหาย ตัวที่เราต้องใช้การท�ำทานมาแก้คือตัวไหน
คือตัวที่อยากจะใช้เงินตามความอยากต่างๆ นั่นเอง
การใช้เงินนีม่ อี ยู่ ๒ ลักษณะ ลักษณะทีถ่ กู ต้อง คือใช้เงิน
ตามความจ�ำเป็น เช่น ใช้เงินกับการเลี้ยงดูร่างกาย ต้องใช้กับ
ของทีจ่ �ำเป็น เพือ่ รักษาชีวติ ไว้ เช่น ต้องใช้เงินกับการซือ้ อาหาร
ซื้อที่อยู่อาศัย ซื้อยารักษาโรค ซื้อเครื่องนุ่งห่ม อันนี้เป็นการ
ใช้เงินที่จ�ำเป็นต้องใช้ แต่ถ้ามีแล้ว แล้วอยากจะใช้อีก อันนี้
ไม่จ�ำเป็นแล้ว เช่น มีเสื้อผ้าพอแล้ว ยังอยากจะซื้อมาเพิ่มอีก
อันนีแ้ หละคือการใช้ตามความอยาก ตอนนัน้ แหละ ถึงจะต้อง
เอาทานมาแก้ เวลาจะเอาเงินไปใช้ซื้อของตามความอยาก
ก็ให้เอาเงินนี้ไปท�ำทานแทน เอาเงินนี้ไปท�ำบุญแทน ไปซื้อ
เสื้อผ้าให้คนอื่นเขา เรามีพอแล้ว ถ้าเราอยากจะซื้อเสื้อผ้าอีก
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ก็ซื้อไปให้คนอื่น คนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่ นี่คือความหมายของ
การท�ำทาน เพราะถ้าเราท�ำอย่างนี้แล้ว ต่อไปมันจะไม่อยาก
จะซื้ออะไร เพราะมันรู้แล้วว่าซื้อแล้วเสียเงินเปล่าๆ มันไม่ได้
อะไรกลับมา อยากจะซื้อเสื้อผ้า ก็ต้องเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าให้
คนอื่น อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือย ถ้าซื้อแล้วก็ต้องเอาไปแจก
ให้คนอืน่ อย่างนี้ มันซือ้ แล้วมันไม่ได้ ต่อไปมันก็ไม่อยากจะซือ้
มันจะได้ไม่ตอ้ งใช้เงินมากเกินไปนัน่ เอง อันนีเ้ ป็นความจ�ำเป็น
เพราะการที่เราจะก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมขั้นที่สูงต่อไปได้
เราต้องมีเวลามาปฏิบตั ธิ รรมกัน แต่ถา้ เรายังเอาเวลามาหาเงิน
เพือ่ เอาเงินมาใช้ตามความอยากอยู่ เราก็จะไม่มเี วลาไปปฏิบตั ิ
ธรรมที่สูงกว่าได้
ถ้าเรายังใช้เงินอยู่เพราะเราอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ
อยากซือ้ ของตามความอยากต่างๆ อยากไปเทีย่ ว อยากไปกิน
ไปดื่ม ไปอะไรตามความอยาก มันก็ต้องใช้เงิน และจะใช้มาก
เพราะของพวกนี้มันมีหลากหลายราคาด้วยกัน มีราคาที่
ท้าทายต่อเงินในกระเป๋าของเราอยู่เสมอ จะท�ำให้เงินใน
กระเป๋าของเรานี้หมด แล้วจะท�ำให้เราต้องไปหามาเพิ่มใหม่
ต้องไปหาเงิน ต้องไปท�ำงานอยูเ่ รือ่ ยๆ เวลาทีจ่ ะไปปฏิบตั ธิ รรม
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ขั้นที่สูงกว่าก็จะไปไม่ได้ เพราะว่าขั้นที่ ๑ ยังไปไม่ได้ จะไป
ขั้นที่ ๒ ได้อย่างไร ขั้นที่ ๓ ได้อย่างไร ขั้นที่ ๑ ก็คือท�ำทาน
เพื่อหยุดการใช้เงินตามความอยากต่างๆ ทุกครั้งที่เราอยาก
ใช้เงินตามความอยาก เอาเงินไปท�ำบุญท�ำทานแทน แล้ว
ความอยากจะใช้เงินมันจะค่อยๆ หายไป หมดไป ทุกครัง้ ทีม่ นั
อยากจะใช้เงินตามความอยาก ก็เอาไปท�ำบุญท�ำทาน ต่อไป
ความอยากจะใช้เงินตามความอยากมันจะหายไป แล้วมันจะ
ท�ำให้เราไม่ตอ้ งไปหาเงินมากจนเกินไป เราก็หาเพียงแต่พอมา
เลี้ยงดูร่างกายก็พอ ซึ่งไม่มากเลย ถ้าหาเงินเพื่อมาเลี้ยงปาก
เลีย้ งท้องนี้ บ้านก็มอี ยูแ่ ล้ว เสือ้ ผ้าก็มพี อใส่แล้ว ก็มแี ต่อาหาร
ที่ต้องหามากิน วันละสองสามมื้อ แล้วก็ยา ก็นานๆ จะเกิด
โรคภัยไข้เจ็บเสียทีหนึง่ ถ้าไม่เลือกจริงๆ ก็โรงพยาบาลทีร่ กั ษา
๓๐ บาท ทุกโรคก็ยังรักษาได้อยู่
อันนี้ จะท�ำให้เราไม่ต้องวุ่นวายกับการไปหาเงินมา
ใช้จ่าย มันจะท�ำให้เรานี้สามารถที่จะปฏิบัติธรรมข้อที่ ๒
และข้อที่ ๓ ได้ ข้อที่ ๒ ก็คือการรักษาศีล การไม่ท�ำบาป
การไม่ท�ำบาปก็เพื่อหยุดความอยากที่จะท�ำบาปนั่นเอง
ท�ำไมเราจึงอยากจะท�ำบาปกัน ก็เพราะว่าเราอยากจะหาเงิน
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มากๆ กันนั่นเอง เวลาเราใช้เงินมาก เงินไม่พอใช้ ใจเราร้อน
จะรอเงินเดือนบางทีมันยังไม่ออก แต่ถ้ามีวิธีได้เงินแบบที่เร็ว
กว่ า นี้ แ ต่ อ าจจะผิ ด ศี ล ธรรม เช่ น ต้ อ งโกหกหลอกลวง
ต้องฉ้อโกงเราก็จะท�ำกัน อยากจะท�ำบาปกัน เพราะอยาก
จะได้เงินแบบง่ายๆ มากๆ และเร็วๆ เพราะเรายังชอบใช้เงิน
ไปกับความอยากต่างๆ อยู่ อยากได้รถเก๋ง อยากได้คอนโด
อยากได้เพชรนิลจินดา อยากได้สร้อยได้เพชรได้ทอง ได้อะไร
ต่างๆ เห็นอะไรแล้วก็อดที่จะอยากไม่ได้ อันนี้ มันก็จะท�ำให้
เราต้องไปท�ำบาปกัน เพราะเงินทองของเราไม่ชา้ ก็เร็ว มันก็จะ
ไม่พอใช้ เพราะถ้ามันมีแล้ว พอมันใช้แล้วมันติด ยิ่งใช้ยิ่งมัน
ยิ่งสนุก คิดว่ายิ่งใช้แล้วยิ่งสุข แต่มันสุขเดี๋ยวเดียว มันจะมา
ทุกข์ตอนที่เงินไม่มีใช้นะซิ พอไม่มีใช้ก็หยุดไม่ได้ หยุดการ
อยากใช้เงินไม่ได้ ก็ตอ้ งหาเงินโดยวิธที �ำบาปกัน ก็จะไม่มคี วาม
สามารถที่จะมารักษาศีลได้ มาหยุดความอยากท�ำบาปได้
ความอยากท�ำบาปนี้ ก็เป็นความอยากที่ร้ายกาจยิ่งกว่า
ความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะความอยากท�ำบาปมันมีโทษ
ตามมาด้วย ท�ำบาปแล้วมันจะท�ำให้ใจนี้ต้องไปติดอยู่ใน
อบาย เหมือนไปติดคุกติดตะราง เหมือนคนที่ท�ำผิดกฎหมาย
ถ้าถูกจับก็ต้องไปติดคุกติดตะราง แต่ถ้าไม่ท�ำผิดกฎหมาย
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หากิ น โดยอาชี พ สุ จ ริ ต ก็ จ ะไม่ ถู ก จั บ ไปติ ด คุ ก ติ ด ตะราง
ถ้ า ขายยาบ้ า ขายยาเสพติ ด ค้ า ประเวณี หรื อ ท�ำอะไร
ผิดกฎหมาย เปิดบ่อนเปิดซ่องอย่างนี้ เดี๋ยวต�ำรวจเขาก็มา
จั บ เข้ า ไปขั ง คุ ก ขั ง ตะรางได้ นี่ คื อ เรื่ อ งของการรั ก ษาศี ล
เพื่ อ ก�ำจั ด ความอยากการกระท�ำในสิ่ ง ที่ ส ร้ า งความทุ ก ข์
สร้างความเสียหายให้แก่จติ ใจนัน่ เอง ทุกข์สว่ นหนึง่ นีเ้ กิดจาก
การกระท�ำบาปของพวกเราเอง ถ้าเราไม่ท�ำบาป ทุกข์ส่วนนี้
จะไม่เกิด ถ้าเรารักษาศีลได้ ความทุกข์ใจทีเ่ กิดจากการฆ่าสัตว์
ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี พูดปด ดื่มสุรายาเมานี้ มันจะ
ไม่เกิดขึ้นมาในใจของเรา
อันนี้ ก็เป็นวิธีขั้นที่ ๒ ของการที่เราจะก�ำจัดความทุกข์
ต่างๆ ที่เกิดจากความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเรานี้ ให้มัน
ลดน้อยลงไป การท�ำทาน การรักษาศีลนี้ ยังไม่สามารถก�ำจัด
ความอยากต่างๆ ให้มันหายไปหมดสิ้นได้อย่างราบคาบ
มันเป็นเหมือนกับการตัดกิ่งไม้ ตัดใบไม้ของต้นไม้ ตัดกิ่งไม้
ตัดใบไม้ ต้นไม้ยังไม่ตาย เดี๋ยวสักพักหนึ่งกิ่งไม้ใหม่ก็โผล่
ออกมา ใบไม้ใหม่ก็โผล่ออกมาได้ แต่มันเป็นขั้นตอนของ
การตัดไม้ ต้องตัดส่วนที่ง่ายก่อน เพื่อที่จะเข้าไปสู่ส่วนที่ยาก
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ต่ อไปได้ คือ ตัด ล�ำต้น ตัด ล�ำต้นเสร็จ ก็ ยั ง ต้ องถอนราก
ถอนโคนของต้นไม้ขึ้นมาอีก เพราะถ้าตัดล�ำต้นแล้ว ถ้ายังมี
รากติดอยู่ในดิน เดี๋ยวมันก็โผล่ ต้นไม้มันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้
ถ้าอยากจะให้ต้นไม้มันตายอย่างราบคาบ ก็ต้องถอนราก
ถอนโคนของต้นไม้ขึ้นมาจากดิน ตัณหาความอยากมันก็เป็น
เหมือนต้นไม้ มันมีใบมีกิ่งมีก้านมีล�ำต้นและมีราก การใช้
ทาน ศีล ภาวนา นี้ก็เป็นเหมือนกับการตัดต้นไม้ ตัดต้นของ
ความอยากต่างๆ นี่เอง ตัดใบตัดกิ่งตัดต้นถอนรากถอนโคน
ท�ำทาน ก็เหมือนกับการตัดใบ รักษาศีล ก็เหมือนกับการตัด
กิ่งไม้ ภาวนา มีอยู่ ๒ ระดับคือ สมถภาวนา และ วิปัสสนา
ภาวนา สมถภาวนา ก็เหมือนกับตัดต้นไม้ วิปัสสนาภาวนา
ก็เหมือนถอนรากของต้นไม้ออกจากดิน พอถอนรากออก
จากดินแล้ว ทีนี้ ต้นไม้นั้นก็จะตาย ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมา
ได้อีกต่อไป
ตัณหาความอยากก็เหมือนกัน ตอนต้นเราก็ตัดมันด้วย
การท�ำทาน เวลาอยากที่จะไปเที่ยว อยากที่จะใช้เงินกับสิ่ง
ที่ไม่จ�ำเป็นจะต้องใช้ เรียกว่า ใช้ตามความอยาก อันนี้ต้อง
หยุดมัน หยุดด้วยการเอาเงินทีจ่ ะไปใช้นี้ ไปท�ำบุญท�ำทานเสีย
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เพราะถ้าเงินมันอยู่ใกล้มือ เดี๋ยวมันทนไม่ไหว สู้ไม่ไหว ถ้ามี
เงินแล้ว เดี๋ยวมันต้องไปท�ำตามความอยาก แต่ถ้าไม่มีเงินที่
จะไปใช้ กั บ ความอยาก อยากอย่ า งไรมั น ก็ ไ ปไม่ ไ ด้ แ ล้ ว
อยากจะไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินไปเที่ยว มันก็ไปไม่ได้ อยากจะ
ซื้อกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้า แต่ถ้าไม่มีเงินซื้อ มันก็จะซื้อไม่ได้
ถ้ามีเงินก็อย่าเก็บเอาไว้ เงินที่จะเอาไปใช้ตามความอยาก
อย่าเก็บเอาไว้ เอาไปท�ำบุญท�ำทานเสีย เก็บไว้แต่เงินทีต่ อ้ งใช้
กับของจ�ำเป็น เช่น อาหาร ยารักษาโรค หรือจ่ายค่าน�้ำค่าไฟ
ค่าเช่าบ้าน ถ้าไม่มีบ้านเองก็ต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน เงินทอง
เหล่านี้เก็บไว้ได้ไม่มีปัญหา ถ้าเรารู้จักแยกมันออกเป็นสัด
เป็นส่วน ส่วนนี้ใช้กับสิ่งที่จ�ำเป็น ห้ามเอาไปใช้กับความอยาก
ส่วนที่จะเอาไปใช้กับความอยาก เอาไปท�ำบุญแทน ไม่ให้ไป
ท�ำตามความอยาก แล้วความอยากมันจะถูกตัดก�ำลังลง
เหมือนกับต้นไม้ เมือ่ ตัดใบไม้ลงตัดกิง่ ลงนี้ มันจะเจริญงอกงาม
ใหญ่โตขึ้นมาไม่ได้แล้ว มันเริ่มถูกตอน แล้วอย่างที่เขาบอนไซ
ต้นไม้ เห็นไหม ต้นไม้ต้นเล็กๆ ของมัน อยู่อย่างนั้นแหละ
เพราะเขาคอยตัดกิ่งตัดใบมัน ไม่ให้มันงอกงามขึ้นมา เกินตัว
เกินขนาดที่เขาต้องการ
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เราสามารถควบคุม กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ได้
ด้ ว ยการใช้ ก ารท�ำบุ ญ ท�ำทานเป็ น เครื่ อ งมื อ อั น ดั บ แรก
เป็นการหยุดการเจริญ แต่ยงั ไม่ฆา่ มัน หยุดการเจริญก้าวหน้า
ของตัณหาทั้ง ๓ ไม่ให้มันเจริญมากไปกว่านี้ ได้เงินมามาก
เกินความจ�ำเป็น ไม่เก็บเอาไว้ ถ้าเก็บเอาไว้ เดี๋ยวมันจะโลภ
ถึงแม้ไม่ใช้มันก็ยังโลภ อยากให้มันได้มากกว่านั้น มีล้าน
ก็อยากจะมีสิบล้าน มีสิบล้านก็อยากจะมีร้อยล้าน ทั้งๆ ที่
ได้มาแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไร เอาไปเก็บไว้ในธนาคารดูเล่น
เท่านั้นเอง เห็นยอดบัญชีว่า วันนี้สูงขึ้นๆ ก็เกิดความสุขใจ
แล้วจากการที่ได้เงินมาเพิ่ม อันนี้ เราต้องก�ำจัดความอยาก
แบบนี้ ด้วยการที่ไม่ให้มันมีเงินมากเกินต่อความจ�ำเป็นที่
จะต้องมี มีเงินไว้ใช้กับส่วนที่จ�ำเป็นจะต้องใช้ประจ�ำวัน
ประจ�ำเดือน แล้วมีส่วนหนึ่งเก็บไว้ในอนาคต เผื่อไม่สบาย
เผื่อเจ็บไข้ได้ป่วย เผื่อตกงานไม่มีรายได้ ก็จะได้อาศัยเงิน
ที่เราเก็บไว้ส�ำรองนี้มาดูแลเราต่อไป ส่วนถ้ามีเกินนั้น จะเอา
เงินส่วนนี้ไปใช้ตามความอยากนี้ ต้องเอาไปใช้กับการท�ำ
ทานอย่างเดียว อยากไปเที่ยว เช่น ปีใหม่นี้กะจะไปเที่ยว
เมืองนอกสัก ๔-๕ วัน ก็เอาเงินทีจ่ ะไปเทีย่ วเมืองนอกนีไ้ ปท�ำบุญ
ท�ำทานแทน แล้วต่อไปความอยากไปเที่ยวมันจะหายไป
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ถ้าไปเที่ยวปีนี้ เดี๋ยวปีหน้าก็อยากจะไปเที่ยวอีก หรือบางที
ไม่ถึงปีหน้า เดือนหน้ามันก็อยากจะไปอีกแล้ว เพราะว่าเวลา
มันไม่ได้ไป มันรูส้ กึ หงุดหงิดร�ำคาญใจ เวลาเกิดความอยากไป
พอได้ไปก็จะรู้สึกดีอกดีใจชั่วคราว พอกลับมาบ้าน ความสุข
ที่ไ ด้จากการไปเที่ยวก็ห ายไปหมด แล้ ว เดี๋ ย วก็ เ กิ ด ความ
อยากไปเที่ยวใหม่อีกอยู่เรื่อยๆ มันจะท�ำให้เราต้องดิ้นหาเงิน
หาทองกันอยู่เรื่อยๆ การหาเงินหาทองก็จะบังคับให้เราหา
มากๆ หาง่ายๆ หาเร็วๆ ก็ต้องหาแบบวิธีไม่สุจริต ต้องหาโดย
วิธีฉ้อโกงหลอกลวง เป็นต้น หรือท�ำผิดอย่างอื่น บางคนก็มี
อาชีพค้าประเวณี บางคนก็ใช้อาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเพื่อให้
เพิ่มรายได้ขึ้นมา
อันนี้ เป็นสิ่งจะเกิดถ้าเราไม่ควบคุมการใช้เงินทองตาม
ความอยาก ด้วยการใช้ ทาน เป็นวิธีหยุดความอยากเหล่านี้
ท�ำทานเพราะจะเอาเงินไปใช้ตามความอยาก เอาไปใช้กับ
กามตัณหา ภวตัณหา หรือวิภวตัณหา ก็เท่ากับการไปส่งเสริม
ให้ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา มีแรงมากขึ้นนั่นเอง
พอเที่ยววันนี้แล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะมีแรงอยากจะเที่ยว
เพิ่มขึ้นมาอีก แต่ถ้าเราไม่ไปเที่ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้ความอยาก
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เทีย่ วมันก็จะน้อยลงไป ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะเทีย่ ว ทุกครัง้ ทีอ่ ยาก
จะเอาเงิ น ไปเที่ ย ว ไปใช้ ต ามความอยาก เอาไปท�ำทาน
พอท�ำทานแล้ว ต่อไปความอยากเที่ยว อยากใช้เงินตาม
ความอยาก มันจะค่อยอ่อนลงไปๆ ต่อไปจะรู้สึกเฉยๆ ไม่ไป
เที่ยวก็ไม่รู้สึกเดือดร้อน ไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ก็ไม่รู้สึก
เดือดร้อนแต่อย่างใด เพราะมันเป็นของไม่จ�ำเป็น มีไม่มีมัน
เท่ากัน มีหรือไม่มี มันไม่ได้ท�ำให้เราเดือดร้อน แล้วเราไปมี
มันท�ำไม เพราะมีแล้วมันท�ำให้เราเดือดร้อน เพราะมันติด
มันอยากจะมีเรื่อยๆ อยากจะได้มาใหม่เรื่อยๆ แต่ถ้าเรา
ไม่ไปมีมันเสียแต่ต้น มันก็จะอยู่เฉยๆ ไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้
ไม่เดือดร้อน ผู้ที่เดือดร้อนคือร่างกาย ร่างกายถ้าเขาได้รับ
ปัจจัย ๔ เขาก็ไม่เดือดร้อนแล้ว ถ้าเราท�ำทานได้ เราก็ไม่ต้อง
ดิ้นหาเงินหาทองกัน ท�ำงานแบบสบาย หาเงินหาทองแบบ
สบาย ได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะเรารู้ว่า
พอเลีย้ งปากเลีย้ งท้องเราได้ เราก็ไม่จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องไปท�ำบาป
จะท�ำให้เรารักษาศีลกันได้ รักษาศีล ๕ ได้ ละเว้นอบายมุขได้
ไม่ท�ำบาป ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณี
ไม่พูดปด ไม่เสพอบายมุข คือดื่มสุรา เล่นการพนัน เที่ยว
กลางคืน คบคนชอบอบายมุขเป็นมิตร และความเกียจคร้าน
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อบายมุขเหล่านี้ เราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะเรารู้ว่ามัน
เป็นพิษเป็นภัย เหมือนงูพิษ เราไม่เข้าใกล้งูพิษ เราต้องแยก
งูพิษกับเราให้อยู่ห่างกัน ต้องจับงูพิษขังไว้ในกรง ไม่ใช่เรา
จะปล่อยให้งูพิษมายุ่มย่ามมาอยู่กับเรา อบายมุขนี่เหมือน
งูพิษ เพราะถ้าเราไปยุ่งกับอบายมุขแล้วเดี๋ยวมันจะกัดเรา
มันจะท�ำให้เราท�ำบาปกันนัน่ เอง พอท�ำบาปแล้วเราก็จะถูกกัด
เราก็ต้องเจ็บปวดด้วยความทุกข์ทางใจ ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่
และหลังจากที่เราตายไปแล้วนั่นเอง
นี่ คื อ ขั้ น ที่ ๒ ในการก�ำจั ด ความทุ ก ข์ ที่ เ กิ ด จากการ
ไม่รักษาศีล ถ้ารักษาศีลแล้วความทุกข์ที่เกิดจากการไม่รักษา
ศีลจะหายไป ถ้าท�ำทานแล้วความทุกข์ที่อยากจะใช้เงิน
ตามความอยากก็จะหายไป เพราะจะไม่มีความอยากการ
ใช้เงินตามความอยากนั่นเอง นี้คือวิธีตัดความอยากต่างๆ
ตัด กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ให้มันเบาบางลง
แต่ยังไม่ได้ก�ำจัดมันอย่างถาวร ลดก�ำลังมัน เหมือนกับต้นไม้
ถ้าเราตัดกิ่งตัดก้านตัดใบแล้ว มันจะไม่เจริญงอกงามแล้ว
แต่มนั ยังไม่ตายเท่านัน้ เอง ถ้าเราอยากจะให้มนั ตาย หลังจาก
ตัดกิ่งตัดใบแล้ว เราก็ต้องมาตัดล�ำต้น อันนี้ก็เหมือนกัน
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หลังจากที่เราตัดกิ่งตัดใบของตัณหาทั้ง ๓ นี้แล้ว เราก็ต้องมา
ตั ด ล�ำต้ น วิ ธี ตั ด ล�ำต้ น ของตั ณ หาทั้ ง ๓ นี้ ก็ คื อ การใช้
สมถภาวนา สมถะ แปลว่าความสงบ ท�ำใจให้สงบ ภาวนา
คือการควบคุมใจ การภาวนานีเ้ รียกว่าเป็นการควบคุมบังคับ
ใจให้เข้าสู่ความสงบ ด้วยการใช้สติเป็นเครื่องมือ เพราะ
สติเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมบังคับใจให้เข้าสู่ความสงบได้
วิธีสร้างสตินี้มีอยู่ ๔๐ วิธีด้วยกัน เรียกว่า กรรมฐาน ๔๐
เช่น พุทธานุสสติ ก็คือ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า เช่น บริกรรม
พุทโธ พุทโธ นี้ก็จะสามารถควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้
หรือ ธัมมานุสสติ ก็ให้ระลึกถึงพระธรรมค�ำสอน หรือชื่อของ
พระธรรม เช่น ธัมโม ธัมโม ธัมโม ไป สังโฆ ก็เป็น สังฆานุสสติ
ถ้าคิดถึงความตายว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยว ต้องตาย ต้องตาย
ต้องตาย ก็เป็น มรณานุสสติ พอคิดถึงความตายแล้ว ใจมันจะ
สงบง่าย เพราะมันไม่อยากไปท�ำอะไรแล้ว เพราะถ้ารูว้ า่ เดีย๋ ว
ก็ต้องตาย ท�ำไปให้เหนื่อยท�ำไม หาเงินมาให้เหนื่อย ซื้อข้าว
ซื้อของมาให้เหนื่อยท�ำไม ตายไปคนอื่นเขาก็เอาไปกินหมด
ซือ้ รถซือ้ คอนโด พอรูว้ า่ จะตาย เดีย๋ วก็คนอืน่ เขาก็เอาไปหมด
สู้เอาเงินไปท�ำบุญดีกว่า เพราะเงินเอาติดตัวไปไม่ได้ บุญเอา
ติดตัวไปได้ นี่คือ มรณานุสสติ ให้ระลึกถึงความตายก็ได้
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อั น นี้ ต้ อ งเลื อ กเอาที่ มั น เหมาะกั บ จิ ต ใจของเรา
เพราะจิตใจของเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนจิตใจอ่อน
บางคนจิ ต ใจแข็ ง คนจิ ต ใจอ่ อ นให้ ม านึ ก ถึ ง ความตาย
เดี๋ ย วเป็ น ลม เดี๋ ย วไม่ ก ล้ า ท�ำอะไรหมดก�ำลั ง ถ้ า นึ ก ถึ ง
ความตายแล้วท�ำให้ใจหดหู่ ก็อย่าใช้ความตาย ให้ใช้อย่างอื่น
ให้ใช้ พุทโธ พอพุทโธ พุทโธ คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกมี
ก�ำลังจิตก�ำลังใจขึ้นมา ฉะนั้น กรรมฐาน ๔๐ นี้ จึงเป็น
เหมือนยา ๔๐ ชนิด ที่ใช้รักษาโรคอันเดียวกัน คือความ
ไม่สงบ แต่คนที่มารักษานี้ มีต่างกัน มีเด็ก มีผู้ใหญ่ มีผู้หญิง
มีผู้ชาย มีคนแก่ คนหนุ่ม ปริมาณของยา ชนิดของยา อาจจะ
ต้องต่างกันไป ใช้แบบเดียวกันไม่ได้ เอาปริมาณของยาที่ใช้
กับผู้ใหญ่ไปใช้กับเด็ก มันก็แรงเกินไป เอาของเด็กมาใช้กับ
ผูใ้ หญ่ มันก็ออ่ นเกินไป ก�ำลังไม่พอ จึงมีกรรมฐานอยู่ ๔๐ ชนิด
กรรมฐานนี่คืออุบายที่จะท�ำให้ใจสงบ ใน อนุสสติ ก็มีอยู่
๑๐ ชนิดด้วยกัน เช่น พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ธัมมานุสสติ ระลึกถึงพระธรรมค�ำสอน สังฆานุสสติ ระลึก
ถึ ง พระอริ ย สงฆ์ ส าวก มรณานุ ส สติ ระลึ ก ถึ ง ความตาย
เทวานุสสติ ระลึกถึงเทวดา บางคนรักเทวดาเคารพเทวดา
ชอบเทวดา พอนึกถึงเทวดาทีต่ นรักทีต่ นชอบก็ท�ำให้ใจสงบได้
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บางคนชอบพระพุทธเจ้าเคารพในพระพุทธเจ้า พอระลึกถึง
พระพุทธเจ้าก็ท�ำให้ใจสงบได้ บางคนก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้า
เช่นชาวต่างชาติเขาเกิดมา เขาไม่ได้ถูกสอนให้รักเคารพ
พระพุทธเจ้า ให้เขาใช้พุทโธ เขาก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ แต่เขา
เกิดมาเขามีลมหายใจ ก็ให้เขาระลึกถึงลมหายใจเข้าออกแทน
ก็ได้ พอเขาระลึกถึงลมหายใจเข้าออก ใจเขาก็สงบได้ แต่เวลา
ที่เขาไม่ได้นั่ง อยู่เฉยๆ ดูลมไม่ได้ ก็ให้เขาดูร่างกายของเขา
เขารักร่างกายของเขา ให้เฝ้าดูร่างกายของเขา อันนี้ก็เรียกว่า
กายคตาสติ
การเฝ้าดูการเคลื่อนไหว การกระท�ำอะไรต่างๆ ของ
ร่างกาย เรียกว่า กายคตาสติ เป็นการสร้างสติเพื่อให้ใจ
หยุ ด คิ ด เพื่ อ ให้ ใจสงบนั่ น เอง ถ้ า ใจเราจดจ่ อ อยู ่ กั บ การ
เคลื่อนไหว กับการกระท�ำต่างๆ ของร่างกาย เช่น ก�ำลัง
แปรงฟันก็ให้อยู่กับการแปรงฟัน อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้
เรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้คิดอยู่กับเรื่องของการแปรงฟันอย่างเดียว
ก�ำลังหวีผมก็ให้ดูการหวีผม คิดอยู่กับเรื่องของการหวีผม
เวลาอาบน�้ำก็เหมือนกัน เวลาเดินก็เหมือนกัน เวลากินก็
เหมือนกัน แม้กระทั่งเวลาหันหน้าไปทางซ้าย หันหน้าไป
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ทางขวา ยกแขนยกขาขึ้นมา ก็ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหว
ต่างๆ เหล่านี้ ถ้าเราผูกใจติดไว้กบั ร่างกายมันจะไปคิดเรือ่ งอืน่
ไม่ได้ เมื่อมันไม่คิดเรื่องอื่น มันก็จะว่าง มันก็จะสงบได้
เรียกว่า กายคตาสติ หรือถ้าดูลมหายใจเข้าออก เราก็เรียกว่า
อานาปานสติ อานาปานะ แปลว่าลมเข้าลมออกนี้เอง สติ
ก็คือให้ระลึกรู้อยู่กับลมเข้าลมออก อย่าไประลึกรู้อยู่กับ
เรื่องอื่น แล้วถ้าระลึกรู้อยู่กับเรื่องอื่น เดี๋ยวใจจะฟุ้งซ่าน
ไปนึกถึงเงินถึงทอง ถึงแฟนถึงลูก เดี๋ยวใจก็วุ่นวายขึ้นมา
เดี๋ยวก็วิตกกังวลห่วงใย ตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหน ไปเที่ยวที่ไหน
กับใครหรือเปล่า ไปมีอันตรายอะไรหรือเปล่า มันจะท�ำให้คิด
ฟุ้งซ่านไป เราจึงต้องมีกรรมฐาน ๔๐ ชนิดด้วยกัน แต่ไม่ต้อง
ใช้ทั้ง ๔๐ ชนิด ให้เลือกใช้เอาชนิดใดชนิดหนึ่งที่เหมาะสม
กับเหตุการณ์ที่เราก�ำลังท�ำอยู่ในตอนนั้น ถ้าเราใช้ร่างกาย
ก็ เ หมาะกั บ การเวลาที่ ร ่ า งกายเราเคลื่ อ นไหว ถ้ า เราใช้
ลมหายใจ ก็เหมาะตอนที่ร่างกายนั่งเฉยๆ เพราะการจะดูลม
ในขณะที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหว มีการท�ำอะไรนี้ มันดูยาก
ลมเป็นของละเอียดกว่าร่างกาย ดูร่างกายมันง่ายกว่าสบายกว่า
ก็ให้เกาะติดอยู่กับร่างกายเวลาร่างกายมีการเคลื่อนไหว
พอเวลานั่งหลับตา นั่งขัดสมาธิหลับตา ทีนี้ก็ดูลมหายใจเข้า
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ออกไป ถ้าไม่ถกู กับลม ถูกกับพุทโธก็ใช้พทุ โธแทนไป บริกรรม
พุทโธ พุทโธไป พุทโธนีใ่ ช้ได้ทงั้ ขณะทีร่ า่ งกายเคลือ่ นไหว ใช้ได้
ทั้งในขณะที่นั่งอยู่เฉยๆ ใช้ได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย พอลืมตา
ขึ้นมา พอใจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็ดึงมันกลับมา ให้มันอยู่
กับพุทโธ พุทโธไป อย่าให้มันคิด เพราะคิดแล้วมันจะไม่สงบ
ถ้าต้องการให้ใจสงบ เราก็ต้องพุทโธ พุทโธไป
ท�ำไมเราต้องท�ำใจให้สงบ เพราะเวลาท�ำใจให้สงบ
เราจะหยุดความอยากต่างๆ ได้นั่นเอง เป็นเหมือนกับการ
ตัดโคนต้นไม้ ตัดต้นไม้ ตัดล�ำต้นของต้นไม้ ทีนี้ ต้นไม้จะเจริญ
เติบโตขึ้นมานี้ยาก แต่มันยังงอกอยู่ มันยังงอกมาได้เพราะ
รากมันยังมีอยู่ในดิน แต่มันจะมาโตใหญ่แบบที่มันเคยเป็นนี้
ยากที่จะเป็นไปได้ ตัณหาความอยากก็เหมือนกัน ถ้าเราใช้
สมาธิตัดล�ำต้นมันได้ มันจะมีก�ำลังมากเหมือนเมื่อก่อนนี้
ไม่ได้แล้ว ถ้ามีสมาธินี้ ความอยากมันจะถูกตัดก�ำลังไปเกือบ
หมดเลย แต่มนั ยังไม่ตาย เท่านัน้ แหละ เพราะเวลาทีอ่ อกจาก
สมาธิมานี้ พอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เดี๋ยวความอยากก็โผล่
ขึน้ มาได้ใหม่ ถ้าอยากจะให้มนั หายไปหมด จึงต้องใช้ขนั้ ที่ ๒
ของการภาวนา ที่เรียกว่า วิปัสสนาภาวนา ถ้าเราช�ำนาญ
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ทางสมถภาวนาแล้ว พอออกจากสมถภาวนามา แทนที่เรา
จะเจริญสติ เราก็มาเจริญปัญญาแทน พอมันไปคิดถึงคนนัน้
คนนี้ เกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็ให้ใช้ปัญญาเข้ามาระงับ
ปัญญา คืออะไร ปัญญาก็คอื การเห็นไตรลักษณ์นเี้ อง เห็นว่า
สิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้นี่มันจะให้ความทุกข์กับเรา ไม่ใช่
ให้ความสุขกับเรา แต่ถ้าเราไม่มีปัญญา เรากลับไปเห็นว่า
สิง่ ต่างๆ จะให้ความสุขกับเรา อยูค่ นเดียวแล้วเหงา พอได้แฟน
แล้วจะให้ความสุขกับเรา แต่แฟนมันจะไม่ให้ความสุขกับเรา
เพียงอย่างเดียวซิ นอกจากความสุขแล้ว เดี๋ยวมันจะมาท�ำให้
เราทุกข์ เวลาที่เขาเปลี่ยนไป เวลาที่เขาไม่รักเรา เวลาที่เขา
ไม่ซื่อสัตย์กับเรา ความสุขที่เคยได้จากเขาก็จะหายไป สิ่งที่
จะได้กลับมาก็เป็นความทุกข์ น�้ำตาตกใน ห่วงใย กินไม่ได้
นอนไม่หลับ เขาไปไหนไม่รู้ ไปนอนกับใครที่ไหนหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ ไปเที่ยวกับใครที่ไหนก็ไม่รู้ เขาก็บอกว่าไปท�ำงาน
แต่ไม่รู้ว่าท�ำจริงหรือเปล่า
อันนี้ มันจะท�ำให้เราทุกข์ ถ้าเราพิจารณาตามความ
เป็นจริงแล้ว ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเรา
มันจะให้เฉพาะช่วงแรกๆ เท่านั้นเอง ช่วงที่เราได้เขามาใหม่ๆ
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แต่ตอ่ ไปเขาจะเปลีย่ นไป เขาจะเสือ่ ม เขาจะพลิกหน้ามือเป็น
หลังมือ แทนที่จะให้ความสุขกับเรา เขาจะด่าเราว่าเราต�ำหนิ
ติ เ ตี ย นเรา เวลาได้ กั น มาใหม่ ๆ ชมกั น หวานอย่ า งนั้ น
หวานอย่างนี้ ดีอย่างนัน้ ดีอย่างนี้ พออยูก่ นั ไปสักพัก ด่าแล้วซิ
ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ อันนี้ไม่คิดกัน คิดว่าจะหวานกัน
ไปตลอด มันเลยต้องหวานอมขมกลืน ไปต่อไป เพราะเวลา
มันขมก็ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร บ้วนทิง้ ก็ไม่ได้ จะหย่ากันจะเลิกกัน
ก็ไม่ได้ เพราะยังเสียดายของหวานอยู่ แต่มันมีขมตามมาด้วย
บางวั น ก็ ห วาน บางวั น ก็ ข ม ก็ เ ลยหวานอมขมกลื น ไป
อยู่อย่างนั้น นี่คือสิ่งต่างๆ จะเป็นอย่างนี้ สิ่งที่เราคิดว่าจะ
ให้ความสุขกับเรา มันจะกลายเป็นความทุกข์ มันมีความทุกข์
ตามมา เพียงแต่เราไม่คดิ ถึงมันเท่านัน้ เอง เวลาทีเ่ ราอยากได้มนั
เราจะมองด้านเดียว มองด้านความสุข เราจะไม่มองด้าน
ความทุกข์ทมี่ นั ติดมา เหมือนกับเหรียญนี่ เหรียญมันมี ๒ ด้าน
ใช่ไหม มีหัวกับก้อย แต่เราจะคิดว่ามันจะเป็นหัวทั้งสองด้าน
มันไม่ใช่หรอก พอเราพลิกมันกลับมาอีกด้านหนึ่ง มันไม่ใช่
หัวแล้วนี่ มันกลายเป็นก้อยแล้ว อันนี้ก็เหมือนกัน เราคิดว่า
มันจะเป็นสุขตลอด แต่พอมันพลิกกลับมา มันไม่ใช่สุขแล้วนี่
มันกลายเป็นทุกข์ไปเสียแล้ว นี่คือปัญญา ถ้าเรามีปัญญา
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เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ต้องการ มันจะท�ำให้เราน�้ำตาตกใน มันจะท�ำให้เราต้อง
ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เราก็ไม่เอาดีกว่า เหมือนกับ
เครื่องดื่ม ถ้าเขาติดค�ำเตือนไว้ว่า ระวัง ดื่มแล้วเป็นมะเร็ง
อย่างนี้ เราจะกล้าดื่มกันไหม ไม่กล้าดื่ม ที่เรากล้าดื่มกัน
เพราะเขาไม่ได้ติด เขาหลอกเรา เขาต้องการขายเครื่องดื่ม
ถึงแม้จะเป็นมะเร็ง เขาไม่บอกเรา แต่ต่อมามีคนฉลาดเอาไป
ศึกษา เอาไปพิสูจน์ว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ดื่มแล้ว เดี๋ยวไม่ช้า
ต้องเป็นมะเร็ง พอมาติดป้าย ระวัง อันตราย ดื่มเครื่องดื่ม
ชนิดนี้แล้วจะเป็นมะเร็ง จะมีใครกล้าดื่มไหม ไม่ดื่มหรอก
อันนี้ พวกเราก็เหมือนกัน ไม่เห็นป้าย อนิจจัง ทุกขัง
อนั ต ตา ที่ ติ ด อยู ่ กั บ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ เ ราอยากได้ กั น
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาผลิตป้ายนี้กัน ผลิต
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กัน พออยากได้ลาภยศสรรเสริญสุข
ก็เอาไปปะไว้เลย ลาภยศสรรเสริญสุขนี้เป็นทุกข์ เป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา อยากได้คนนั้นคนนี้ก็ปะไปเลย เป็นทุกข์
อยากได้ลูกก็เป็นทุกข์ อยากได้อะไร เป็นทุกข์ ทั้งนั้นแหละ
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยง มันเป็นของที่สลับ
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กันไปสลับกันมา มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ มันไม่มีสุขอย่างเดียว
ถ้าคิดว่าจะได้สขุ อย่างเดียว ก็จะผิดหวัง เพราะเดีย๋ วความทุกข์
มันก็จะโผล่ขึ้นมา นี่คือปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนา ให้เห็น
ความเป็นจริงของสิง่ ต่างๆ ทัง้ หลายในโลกนีว้ า่ มันเป็น อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา แล้วมันจะท�ำให้เราระงับความอยากทัง้ ๓ นีไ้ ด้
อันนี้จะระงับแบบถาวร เหมือนถอนรากของต้นไม้ขึ้นมา
จากดิน พอเห็นด้วยปัญญาแล้ว ความอยากจะหดหายไปหมด
จะไม่ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อีกต่อไป แต่ถ้ามันถูกกดไว้ด้วย
สมาธิ พอมันออกจากสมาธิมา มันเห็นอะไรมันก็จะอยากได้
ขึน้ มาทันที แต่พอมีปญ
ั ญามาก�ำกับอีกทีวา่ มันเป็นไตรลักษณ์
เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันก็บอก บ๊ายบาย อยู่คนเดียว
ดีกว่า อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่า อยู่กับความว่าง อยู่กับความ
สงบดีกว่า
นี่ แ หละคื อ การสร้ า งที่ พึ่ ง ของใจ ด้ ว ยการอาศั ย
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นผูส้ งั่ ผูส้ อน พอเราได้ก�ำจัด
ความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเราหมดไปแล้ว เราก็พ้น
จากภัยทัง้ ปวง เราก็ไม่ตอ้ งพึง่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อีกต่อไป เหมือนเด็กไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้ว เวลาที่เขาโตแล้ว
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เรียนจบแล้ว ท�ำงานได้แล้ว ทีนี้ เขาไม่สนใจพ่อแม่แล้ว ฉันใด
ใจก็ เ หมื อ นกั น พอใจหลุ ด พ้ น จากความทุ ก ข์ ทั้ ง ปวงแล้ ว
ไม่สนใจใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้ว จะคิดถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือไม่ก็ไม่ส�ำคัญ จะอยู่ใกล้
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือไม่ก็ไม่ส�ำคัญ แต่ไม่ลบหลู่
ไม่ลืมบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
แต่ไม่พึ่งไม่อาศัยเหมือนตอนที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ นี่แหละคือ
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน จะเป็นได้ก็ต่อ
เมื่อได้ก�ำจัดตัณหาทั้ง ๓ ให้หมดไปจากใจ ท�ำให้ตนเองได้
กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึน้ มา พระอรหันต์นไี้ ม่พงึ่ อะไรแล้ว
แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พงึ่ พระสารีบตุ รนีต้ อบ เดีย๋ วนี้ ข้าพเจ้า
ไม่ตอ้ งพึง่ พระพุทธเจ้าแล้ว เมือ่ ก่อนข้าพเจ้าต้องพึง่ พระพุทธเจ้า
ต้องคอยติดตาม คอยฟังค�ำสั่งค�ำสอน แต่ตอนนี้ข้าพเจ้า
ไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าแล้ว นี่ไม่ได้พูดด้วยความประมาท
พูดตามความเป็นจริงของจิตใจ ทีม่ นั เป็นอย่างนัน้ จริงๆ ผูท้ ไี่ ด้
ก�ำจัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจแล้ว จะไม่มคี วามทุกข์
อีกต่อไป เมือ่ ไม่มคี วามทุกข์ จะต้องไปพึง่ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เพื่ออะไร ก็เหมือนคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย จะไปพึ่งยา
ท�ำไม คนทีจ่ ะพึง่ ยานัน้ ต้องเป็นคนเจ็บไข้ได้ปว่ ย พอไม่สบายนี่
ตนเป็นที่พึ่งของตน
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รี บ วิ่ ง เข้ า หาโรงพยาบาล หาหมอกั น ใหญ่ พอหายปั ๊ บ นี้
วิ่ ง กลั บ บ้ า นกั น เลย เห็ น ไหม ทิ้ ง โรงพยาบาล ไม่ อ ยู ่ ใ น
โรงพยาบาลอีกต่อไป ฉันใด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็เป็น
ที่พึ่งทางใจ เป็นเหมือนยา เป็นเหมือนโรงพยาบาล แต่พอใจ
ไม่ทุกข์ ใจก็ไม่ต้องพึ่ง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อีกต่อไป
นี่แหละ คือที่พึ่งที่ดีที่สุด ก็คือ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ จะเกิด
ขึ้นได้ก็ต้องอาศัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นผู้สั่ง
ผู้สอนให้สร้างที่พึ่งอันนี้ขึ้นมา ดังนั้น ขอให้พวกเราที่ยัง
ไม่เป็นที่พึ่งของตน ขอให้ยึด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ไว้ให้แนบแน่นที่สุด เพราะมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
นี้เท่านั้นที่จะสอนให้เราเป็นที่พึ่งของเราได้ต่อไป
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ปัญญา ๓ ระดับ
เพื่อดับทุกข์
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

นีก่ ค็ อื เรือ่ งของการก�ำจัดความอยากต่างๆ
ต้องก�ำจัดด้วยปัญญา ปัญญาก็ต้องเป็น
ปัญญาระดับที่ ๓ คือไม่หลงไม่ลืม ไม่ลืม
ไตรลั ก ษณ์ ไม่ ลื ม อสุ ภ ะ แล้ ว ก็ มี ส มถะ
มีก�ำลังที่จะหยุดความอยากได้ มาร่วมกัน
ต้ อ งมี ทั้ ง สมถภาวนาและมี ป ั ญ ญา คื อ
วิปสั สนาภาวนานีเ้ อง มันก็จะท�ำให้สามารถ
ทีจ่ ะก�ำจัดความอยากต่างๆ ทีม่ อี ยูภ่ ายในใจ
ให้หมดสิ้นไปได้
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ปัญญาทางพระพุทธศาสนามีอยู่ ๓ แบบด้วยกัน หรือ
๓ ระดับ แบบที่ ๑ หรือระดับที่ ๑ เรียกว่า สุตตมยปัญญา
แปลว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟัง ได้ศึกษาร�่ำเรียน
ปัญญาระดับที่ ๒ เรียกว่า จินตามยปัญญา ปัญญาที่เกิด
จากการคิดใคร่ครวญ พิจารณา ปัญญาขั้นที่ ๓ เรียกว่า
ภาวนามยปั ญ ญา ปั ญ ญาที่ ป ระกอบด้ ว ยสมถภาวนา
ปัญญาที่มีสมถภาวนา คือมีจิตที่ตั้งมั่น อันนี้เป็น ๓ ขั้น ๓
ปัญญาด้วยกัน ปัญญาระดับที่ ๑ ที่ ๒ นี้ไม่ต้องภาวนา ไม่ต้อง
สมถภาวนา ไม่ต้องนั่งสมาธิ ไม่ต้องมีอัปปนาสมาธิ เพียงแต่
ให้มีสติ คอยฟัง เวลาฟังเทศน์ฟังธรรมก็ให้มีสติ จดจ่ออยู่กับ
การฟังธรรม คือไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เพราะถ้าไม่มีสติ
ปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ธรรมที่ก�ำลังฟังก็จะไม่เข้าไป
ในใจ จะไม่เข้าใจ เพราะจะเข้าไปทีห่ แู ล้วก็ออก เข้าหูซา้ ยออก
หูขวา ฟังแล้วไม่เข้าใจ ฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์ ไม่ได้ความรู้
ไม่ได้ปญ
ั ญา ปัญญานีม้ ไี ว้เพือ่ ทีจ่ ะเอาไปใช้ในการท�ำลายกิเลส
ตัณหา ตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่จิตใจ
ตัวที่พาให้จิตใจต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่ไม่มีวัน
สิ้นสุด ก็คือกิเลสตัณหานี่เอง
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ปัญญาทางศาสนาพุทธนี้มีไว้เพื่อก�ำจัดกิเลสตัณหา
ไม่เหมือนกับปัญญาทางโลก ปัญญาทางโลกนี้มีไว้เพื่อรับใช้
กิเลสตัณหา เรียนจบปริญญา เรียนจบดอกเตอร์ เป็นหมอ
เป็นวิศวกร ก็เอาไปรับใช้กิเลสตัณหา กิเลสตัณหาต้องการ
เงินทอง ก็เอาวิชาความรู้ที่ได้เรียนมานี้ไปหาเงินทองให้กับ
กิเลส ปัญญาทางโลกนี้ดับกิเลสไม่ได้ ดับความทุกข์ใจไม่ได้
ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ เพราะเป็นความรู้ท่ีไม่ท�ำลาย
เหตุที่พาให้เกิดความทุกข์ พาให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิด
นัน่ เอง สิง่ ทีจ่ ะท�ำลายกิเลสตัณหาได้ ต้องเป็นความรูท้ างธรรม
ความรูใ้ นพระพุทธศาสนา ทีส่ อนให้รวู้ า่ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลก
นี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สวยงาม
มี ส วยแล้ ว ก็ มี ไ ม่ ส วยมาด้ ว ยกั น เพื่ อ ที่ จ ะได้ เ ห็ น ว่ า เป็ น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นอสุภะ ก็จะไม่เกิดความอยากได้
ในสิ่งต่างๆ กิเลสตัณหาก็จะตาย ตายด้วยปัญญา ทางศาสนา
พุทธคือไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อริยสัจ ๔ ทุกข์
สมุ ทั ย นิ โรธ มรรค นี่ คื อ ปั ญ ญาทางพระพุ ท ธศาสนา
ผู้ที่ศึกษาต้องมองให้เห็นว่า อนิจจัง เป็นอย่างไร ทุกขัง
เป็นอย่างไร อนัตตา เป็นอย่างไร ทุกข์ คืออะไร ต้นเหตุของ
ความทุกข์คืออะไร การดับทุกข์เป็นอย่างไร ต้นเหตุของการ
ดับทุกข์เป็นอย่างไร
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นี่คือสิ่งที่ผู้ศึกษาทางพระพุทธศาสนา จะต้องเรียนรู้
แล้ ว น�ำเอาไปปฏิ บั ติ เอาไปท�ำลายตั ว ที่ เ ป็ น ต้ น เหตุ ข อง
ความทุกข์ เพราะทุกคนไม่มีใคร อยากจะมีความทุกข์ใจกัน
ศาสนาพุทธนี้มีไว้สอนคนที่อยากจะพ้นทุกข์ มาศึกษาและ
มาปฏิ บั ติ ต าม ถ้ า ยั ง ไม่ อ ยากจะพ้ น ทุ ก ข์ ศาสนาก็ ไ ม่ มี
ประโยชน์กับคนๆ นั้น ถ้าอยากจะทุกข์ต่อไป ยังอยากจะ
เวียนว่ายตายเกิดต่อไป ก็ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องมาศึกษา
ให้เสียเวลาไปเปล่าๆ ไปศึกษาวิชาทางโลกดีกว่า วิชาหาเงินหา
ทอง เดี๋ยวนี้ต้องเรียนกันอยู่เรื่อยๆ เพราะมีวิชาใหม่ๆ ปรากฏ
ขึ้นมาเรื่อยๆ สมัยก่อนไม่มีวิชาออนไลน์ (on-line) เดี๋ยวนี้
ท�ำมาหากินออนไลน์กัน ต้องรู้จักเฟซบุ๊ก ต้องรู้จักโปรแกรม
ต่างๆ เดี๋ยวนี้เขาหากินกันผ่านทางเฟซบุ๊กกัน ซื้อข้าวซื้อของ
ขายข้าวขายของกัน ผ่านทางเฟซบุก๊ กัน ถ้าไม่ไปเรียนก็จะไม่มี
อาชีพ สูเ้ ขาไม่ได้ เดีย๋ วนีร้ า้ นทีเ่ ปิดรอให้คนเดินไปซือ้ นี่ ปิดกัน
ไปเยอะแยะแล้ว เพราะคนสมัยนี้ขี้เกียจ สั่งทางมือถือดีกว่า
ง่ายกว่า เดี๋ยวนี้อยากจะกินอะไร ก็สั่งผ่านทางมือถือได้
อยากจะซื้ออะไรก็สั่งผ่านทางมือถือได้ นี่คือความรู้ทางโลก
เหมาะกับผู้ที่ต้องการหาเงินหาทอง ต้องการความร�่ำรวย
เป็นวิชาทางโลก แต่มันจะท�ำให้ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมา
ปัญญา ๓ ระดับเพื่อดับทุกข์
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ในช่วงทีไ่ ม่สามารถท�ำตามความอยาก ท�ำตามความต้องการได้
ตอนที่ยังมีก�ำลังวังชาเป็นหนุ่มเป็นสาว สามารถท�ำอะไรตาม
ความอยากได้ ตอนนั้นจะไม่ค่อยมีความทุกข์ใจ คนหนุ่ม
คนสาวเลยไม่คอ่ ยเห็นความส�ำคัญของพระพุทธศาสนา ไม่รวู้ า่
มีไว้ท�ำไม ในเมือ่ เขาไม่มคี วามทุกข์ใจ เขาก็ไม่เข้าหาศาสนากัน
คนทีเ่ ข้าหาศาสนานี้ มักจะเป็นคนทีม่ คี วามทุกข์ใจ และไม่รจู้ กั
วิธีก�ำจัดความทุกข์ใจ ว่าก�ำจัดอย่างไร ถึงจะเข้าหาศาสนากัน
การเข้าหาศาสนา ขั้นแรกก็ต้องเข้าหาปัญญาระดับ
สุตตมยปัญญา คือต้องมาศึกษา มาฟังมาเรียนรู้ ว่าวิธีก�ำจัด
ความทุกข์ท่ีศาสนาพุทธสอนให้กระท�ำนั้น กระท�ำอย่างไร
พอรู้แล้วก็น�ำเอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้ว เดี๋ยวก็จะมีความ
สามารถที่จะก�ำจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้
ความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก อยากได้ลาภยศสรรเสริญ
อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อยากเป็นใหญ่เป็นโต
อยากร�่ำอยากรวย อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้ อยากให้สิ่งนี้
เป็นอย่างนั้น อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
พอไม่ได้ดังใจอยาก ก็โกรธ หรือเสียใจทุกข์ นี่คือความทุกข์ใจ
ที่คนหนุ่มคนสาวยังมักจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ เพราะมัก
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จะได้อะไรดังใจอยากกัน อยากจะเที่ยวก็ได้เที่ยว อยากจะ
ดูหนังก็ได้ดหู นัง อยากจะฟังเพลงก็ได้ฟงั เพลง ช่วงทีเ่ ป็นหนุม่
เป็นสาวมันก็เลยไม่ค่อยทุกข์ ทุกข์ก็อาจจะมีวิธีที่จะหนีมันได้
ทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไปหาความสุขกับเรื่องอื่นแทน มันก็ลืม
ทุกข์เรื่องนี้ไปได้ แต่ต่อไปเวลาที่มันไม่สามารถที่จะแก้ความ
ทุกข์ได้ เพราะหนีไปทางไหนก็เจอทุกข์หมด ใหม่ๆ นี้ยังคิดว่า
สิง่ นัน้ สิง่ นีย้ งั เป็นสุขอยู่ พอสิง่ นีใ้ ห้ความทุกข์ ก็หนีไปหาสิง่ นัน้
เดี๋ยวไปหาสิ่งนั้น มันก็ให้ความทุกข์อีก ก็ต้องไปหาสิ่งใหม่อีก
เดีย๋ วก็จะรูว้ า่ ไปหาสิง่ ไหน มันก็มแี ต่ความทุกข์ทงั้ นัน้ จนในทีส่ ดุ
ก็ตอ้ งหาต้องถามคนทีร่ วู้ า่ มีวธิ แี ก้ความทุกข์นไี้ ด้อย่างไรกันบ้าง
ถ้ารู้จักคนที่รู้เรื่องของศาสนาพุทธ เขาก็จะสอนให้ไปวัด
ไปอ่านหนังสือธรรมะ ไปศึกษาธรรม ไปศึกษาค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า
นี่ คื อ ขั้ น ที่ ๑ คื อ สุ ต ตมยปั ญ ญา เมื่ อ เกิ ด มี ป ั ญ หา
ความทุกข์ทางใจ แล้วแก้ไม่ได้ ไม่มีใครแก้ได้ ก็ต้องมาหา
พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์ มาหาค�ำสั่ ง ค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ก็จะได้เข้าสู่ปัญญาระดับที่ ๑ ระดับแรก คือ
สุตตมยปัญญา ก็จะได้เรียนรู้ว่าความทุกข์ของใจนั้น เกิดจาก
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ความอยากของใจเอง ใจอยากได้นั่นอยากได้นี่ พอไม่ได้
ก็เสียใจ ทุกข์ใจขึ้นมา หรือมีแล้วต้องสูญเสียสิ่งที่ได้มาไป
ก็ทุกข์ใจเสียใจ วิธีที่จะแก้ความทุกข์นี้ ก็ต้องใช้ ศีล สมาธิ
ปัญญา ใช้ ทาน ศีล ภาวนา แล้วแต่ว่ากรณี ทุกข์เพราะอะไร
ทุกข์เกี่ยวกับเงินทองก็ต้องใช้ทานแก้ ถ้าไม่เกี่ยวกับเงินทอง
ก็ไม่ต้องใช้ทานแก้ อันนี้ส�ำหรับเบื้องต้น คนส่วนใหญ่ทุกข์
เพราะเรื่องเงินทองกัน เงินทองไม่พอใช้กัน มีเท่าไหร่ก็รู้สึก
ไม่พอใช้ซักที ได้มามากน้อยเท่าไหร่ ก็ไม่พอใช้ เพราะมันใช้
มากกว่าที่มีอยู่เสมอ อันนี้ ก็ต้องใช้การท�ำทานท�ำบุญเป็น
วิธแี ก้ แก้ดว้ ยการเอาเงินทีเ่ ราจะไปใช้ตามความอยากต่างๆ นัน้
เอามาท�ำบุ ญ แทน ของที่ เราไม่ จ�ำเป็ น จะต้ อ งมี ต้ อ งซื้ อ
แต่อยากได้ อย่าไปซื้อมา เพราะซื้อแล้วมันจะไม่พอ ซื้อแล้ว
มันอยากจะซื้ออีก ซื้อเต็มบ้านก็ยังไม่พอ แล้วพอไม่มีเงินซื้อ
มันก็จะทุกข์ขึ้นมา
แต่ถ้าเราแก้ด้วยการเอาเงินที่อยากจะซื้อของไม่จ�ำเป็น
ต่างๆ เอาไปท�ำบุญเสีย ต่อไปความอยากซื้อของไม่จ�ำเป็น
มันจะหมดไป แล้วจะท�ำให้เราสบาย ไม่ต้องดิ้นรนหาเงิน
หาทองเพื่อมาซื้อของต่างๆ แล้วเราจะมีเงินเหลือใช้ เพราะ
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รายได้ของเรานี้ จะพอเพียงต่อการใช้กับสิ่งที่จ�ำเป็น คือ
ปัจจัย ๔ ทางร่างกาย ส่วนของฟุ่มเฟือยต่างๆ ของไม่จ�ำเป็น
ต่างๆ จะไม่ซื้อ เพราะความอยากซื้อมันถูกก�ำจัดไปด้วยการ
ท�ำทานท�ำบุญ ทุกครั้งที่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือย ซื้อของ
ไม่จ�ำเป็น เอาไปท�ำบุญเอาไปท�ำทานเสีย แล้วความอยากซื้อ
ของฟุ่มเฟือย ของไม่จ�ำเป็นต่างๆ มันจะหมดไป พอหมดแล้ว
ทีนี้เราก็หยุดท�ำทานก็ได้ การท�ำบุญท�ำทานนี้เป็นเหมือน
กินยา กินยาเพื่อแก้โรคภัยไข้เจ็บ เวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น
เกิดอาการปวดท้อง ก็ต้องกินยา กินยาจนกว่าโรคปวดท้อง
มันจะหาย พอโรคปวดท้องหายแล้วก็ไม่ตอ้ งกินยา การท�ำบุญ
ท�ำทานก็เป็นอย่างนัน้ เอามาแก้โรคของความอยาก อยากซือ้
ของฟุม่ เฟือย ซือ้ ของไม่จ�ำเป็น ซือ้ ของหรูหราต่างๆ เพราะมัน
จะท�ำให้มีปัญหา ถ้าซื้อของเหล่านี้แล้วมันจะติด เหมือนติด
ยาเสพติด ภาษาฝรั่งเขามีค�ำว่า ช็อปอะฮอลิค (shopaholic)
ความจริงเขาใช้กับ แอลกอฮอลิค (alcoholic) คือพวกที่
ติดสุรา ดื่มสุราแล้วเลิกไม่ได้ พอดื่มแล้วมันติดต้องดื่มอยู่
เรื่อยๆ เขาก็เลยเรียกว่า แอลกอฮอลิค ส่วนพวกที่ซื้อของ
ไม่จ�ำเป็น ของฟุ่มเฟือยต่างๆ เขาเรียกว่า พวกช็อปปิ้งนี่
เขาก็เรียกว่า ช็อปอะฮอลิค ติดการช็อปปิ้งเหมือนติดการ
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ดื่มสุรา วันไหนไม่ได้ช็อปแล้วรู้สึกมือไม้สั่นใจสั่นไปหมด
ต้องออกไปช็อปถึงจะหายสัน่ แต่พอไม่มเี งินมันก็จะเกิดปัญหา
ขึ้นมา แก้ความหงุดหงิด แก้ความร�ำคาญใจ แก้ความสั่น
ของใจไม่ได้ ก็อาจจะท�ำให้ตอ้ งไปหาเงินในวิธที ไี่ ม่ถกู ต้องก็ได้
ไปขโมย ไปโกง ไปโกหกหลอกลวง วิธีใดวิธีหนึ่ง ที่ท�ำให้ได้
เงินมา เพื่อจะได้ไปช็อปต่อ ได้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่อ
นีค่ อื วิธแี ก้ วิธตี ดั ความอยาก ทีส่ ร้างความทุกข์ใจทีเ่ กีย่ ว
กับการใช้เงินใช้ทอง อย่าใช้เงินทองไปกับของที่ไม่จ�ำเป็น
เพราะมันจะไม่พอใช้ มันจะซื้ออยู่เรื่อยๆ ถ้าหยุดมันได้แล้ว
สบาย ไม่มีปัญหา เงินทองไม่รั่วไหล มีเงินทองเท่าไหร่ก็จะ
สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ จะใช้กับสิ่งที่จ�ำเป็นจริงๆ เท่านั้น
ซึ่งก็ไม่ต้องใช้มากเหมือนซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ของจ�ำเป็นนี้
ก็ปัจจัย ๔ ซึ่งส่วนหนึ่งเราก็มีพร้อมอยู่แล้ว บ้านก็มีอยู่แล้ว
เสื้อผ้าก็มีอยู่แล้ว ยานานๆ ก็จะใช้ จะซื้อสักครั้งหนึ่ง เวลา
ไม่สบาย ที่ต้องซื้อประจ�ำก็มีแค่อาหารเท่านั้นเอง ถ้ารู้จักกิน
แบบประหยัด รู้จักกินด้วยเหตุด้วยผลก็ไม่แพง ถ้ากินด้วย
ความอยากก็แพง กินด้วยความหลงความอยาก ต้องกิน
อาหารแพงๆ ต้องกินอาหารในร้าน กินอาหารที่บ้านมัน
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ไม่อร่อยอย่างนี้ ต้องออกไปกินนอกบ้าน สบายกว่าไม่ต้อง
ล้างถ้วยล้างชาม ไม่ตอ้ งเตรียมอาหาร ไม่ตอ้ งต้มหุงหาอาหาร
แต่มันจะเป็นการสิ้นเปลืองเงินทองถ้าใช้แบบฟุ่มเฟือย นี่คือ
วิธหี นึง่ ทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาของความไม่สบายใจทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งของ
เงินทอง เงินทองที่ไม่พอใช้กันก็เพราะว่า ไม่ควบคุมการใช้
เงินทองตามความอยาก ปล่อยให้ใช้ตามความอยาก ถ้าลอง
ปล่อยให้ใช้ตามความอยากแล้ว มันจะไม่มีวันพอ เพราะ
ความอยากมันจะอยากอยู่เรื่อยๆ ได้มามากน้อยเพียงไร
ก็ไม่พอ มีมากน้อยเพียงไรก็ไม่พอใช้ มีเงินแสนก็ใช้ในระดับ
แสนกว่า จะใช้มากกว่าที่มีอยู่เรื่อยๆ มีระดับล้านก็จะใช้
มากกว่าล้านไป ความอยากมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ ของที่เคย
ซื้อก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนต้นก็ซื้อเสื้อตัวละร้อย ต่อมาก็
ตัวละห้าร้อย ถ้ามีเงินมากขึ้นก็ตัวละพัน เพิ่มขึ้นไป มันก็เสื้อ
เหมือนกันแหละ มันก็เอามาแค่ใส่ปกปิดร่างกาย เท่านั้นเอง
แต่ความอยาก มันอยากซื้อของแพงๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะ
ความหลงคิดว่าของแพงแล้วดี ใส่แล้วมีความสุขมากกว่า
ของถูก นี่คือความหลง
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พระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่า ต้องท�ำทานกัน ทุกครัง้ ทีอ่ ยาก
จะเอาเงินไปซือ้ ของฟุม่ เฟือย ของหรูหราของไม่จ�ำเป็น เอาไป
ท�ำบุญดีกว่า ได้ประโยชน์มากกว่า ทางจิตใจก็ได้ความสุขได้
ความสบายมากกว่า ความสุขทีไ่ ด้จากการไปซือ้ ของฟุม่ เฟือย
ต่างๆ เป็นความสุขคนละแบบกัน ความสุขแบบควันไฟกับ
ความสุขที่จับต้องได้ที่อยู่กับใจไปได้นานกว่า ความสุขจาก
การท�ำบุญท�ำทานนีม้ นั อิม่ ความสุขจากการซือ้ ของตามความ
อยากต่างๆ มันหิว มันอยากอยู่เรื่อยๆ ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ
อันนี้ถ้าฟังแล้ว เข้าใจแล้ว ก็อยู่ที่ว่าจะเอาไปท�ำได้หรือไม่
จะท�ำได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าจ�ำได้หรือเปล่า ฟังแล้วเดี๋ยวพอ
ออกไปจากที่นี่ก็ลืมแล้ว ลืมแล้วว่าวิธีแก้ปัญหาเรื่องเงินทอง
ขัดสน ก็คือต้องหยุดใช้เงินทองซื้อของตามความอยากต่างๆ
ถ้าอยากจะซือ้ กลัวว่าถ้ามีเงินอยูใ่ นกระเป๋าแล้วมันจะห้ามใจ
ไม่ได้ ก็เอาเงินนี้ไปท�ำบุญเสีย แล้วมันจะได้ไม่ไปซื้อของ
ตามความอยาก พอไม่ได้ซื้อของตามความอยาก ไม่กี่ครั้ง
เดี๋ยวมันก็หายอยากเอง เหมือนคนที่อยากสูบบุหรี่ ทุกครั้ง
ที่อยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบมันเท่านั้นเอง หยุดสูบไม่กี่ครั้ง
เดีย๋ วมันก็หาย ความอยากจะสูบบุหรีม่ นั ก็หายไป แล้วสบายไหม
เวลาไม่มีความอยากสูบบุหรี่ คนไม่สูบบุหรี่กับคนสูบบุหรี่
120

ปัญญา ๓ ระดับเพื่อดับทุกข์

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ใครวุน่ วายกว่ากัน คนสูบบุหรีน่ เี่ ดีย๋ วต้องหาบุหรีม่ าสูบอีกแล้ว
เดีย๋ วต้องสูบอีกแล้ว คนไม่สบู บุหรีก่ เ็ ฉยๆ อยูส่ บาย ไม่เดือดร้อน
คนชอบใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ กับคนที่ไม่ใช้เงินซื้อของ
ฟุม่ เฟือย ก็แบบเดียวกัน คนทีใ่ ช้เงินฟุม่ เฟือยก็ตอ้ งใช้อยูเ่ รือ่ ยๆ
คนทีไ่ ม่ใช้เงินฟุม่ เฟือยก็ไม่ตอ้ งใช้ นีค่ อื วิธแี ก้ จะแก้ได้กค็ อื ต้อง
ไม่ลมื วิธี เรามักจะลืมกัน มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน พอออกจาก
ที่นี่ไปก็ลืมแล้ว พอเห็นของในร้านก็อยากซื้อขึ้นมาทันที
นี่แสดงว่าปัญญาขั้นที่ ๑ นี้ยังไม่มีอ�ำนาจพอที่จะก�ำจัดกิเลส
ได้ กิเลสไม่กลัวปัญญาขัน้ ที่ ๑ เพราะมันรูว้ า่ เดีย๋ วก็ลมื ฟังแล้ว
เดีย๋ วก็ลมื พอลืมแล้วก็เหมือนเดิมแหละ พอเห็นอะไรอยากซือ้
อะไรก็ซื้อมันต่อไปเหมือนเดิม
ฉะนั้ น ถ้ า อยากจะท�ำให้ มั น ไม่ ลื ม ต้ อ งน�ำเอาไป
พิจารณาต่อ เอาไปคิดต่อ การคิดต่อเรียกว่าเป็นปัญญา
ขั้นที่ ๒ เปรียบเหมือนกับการท�ำการบ้าน เวลาเข้าห้องเรียน
ครูก็สอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ ทีนี้ ครูเขากลัวลืม เดี๋ยวนักเรียน
กลับบ้าน กลับไปเล่นไปท�ำอะไร ก็จะลืมเรื่องที่เรียน ก็เลย
ให้เอาการบ้านกลับไปท�ำ เอาไปคิดเรื่องที่ครูสอนในวันนี้
ครูสอนเรื่อ งอะไรก็ให้เอากลับไปท�ำการบ้ า น แล้ ว พรุ ่ ง นี้
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เอามาส่ง จะได้รู้ว่าท�ำการบ้านบ้างหรือเปล่า คือเอาไปคิด
ต่อหรือเปล่า ถ้าเอาไปคิดต่อก็จะสามารถท�ำการบ้านได้
เพราะครูจะถามค�ำถามที่สอนในวันนั้น สอนเรื่องนั้นสอน
เรื่องนี้ เช่น ถ้าเป็นทางวัดก็จะให้การบ้านญาติโยมกลับไปว่า
วันนี้รู้จักวิธีแก้ปัญหาเรื่องเงินทองขาดแคลนหรือยัง ให้แก้
อย่างไร ให้แก้ด้วยการท�ำบุญท�ำทาน ทุกครั้งที่อยากจะ
เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือย ก็เอาไปท�ำบุญท�ำทานแทน ทีนี้
ทางวัดไม่มีการบ้านให้ท�ำ นักเรียนต้องไปท�ำเอง แล้วก็ต้อง
ตรวจการบ้านเอง ว่าจ�ำได้หรือเปล่า วันนีม้ าฟังเทศน์ฟงั ธรรม
เรื่องปัญญา เรื่องแก้ความอยาก เรื่องฆ่าความอยากท�ำลาย
ความอยากนี้ ท�ำอย่างไร ถ้าอยากจะใช้ข้าวของเงินทอง
ซื้อข้าวของเงินทอง ถ้าอยากจะเลิก ไม่อยากจะติดกับการ
ซือ้ ข้าวของเงินทอง ก็ตอ้ งหยุดด้วยการเอาเงินทองทีจ่ ะไปซือ้
สิ่งไม่จ�ำเป็นเหล่านี้ ไปท�ำบุญท�ำทานแทน
อันนี้ ถ้าเอาไปคิดต่อ มันก็จะไม่ลมื พอเวลาเดินไปตลาด
เดินไปตามศูนย์การค้า ไปซื้อของจ�ำเป็น เช่น ไปซื้ออาหาร
ไปซือ้ อะไร แต่ตาเหลือบไปเห็นของทีไ่ ม่จ�ำเป็น แล้วเกิดความ
อยากขึน้ มา ก็ตอ้ งรูว้ า่ จ�ำได้หรือเปล่า จ�ำทีส่ อนได้หรือเปล่าว่า
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อย่าไปซื้อ ถ้าอยากจะซื้อ เอาเงินนี้ไปท�ำบุญเสีย ทีนี้ จะท�ำได้
ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่า ก�ำลังใจมีก�ำลังมากน้อยเพียงไร สู้ความอยาก
ได้หรือเปล่า ถ้าใจสูค้ วามอยากไม่ได้ ถึงแม้จะจ�ำได้วา่ ต้องเอา
เงินไปท�ำบุญนะ แต่มันก็สู้ความอยากซื้อไม่ได้ อย่างนี้ก็ต้อง
ไปสร้างก�ำลังใจขึ้นมา สิ่งที่จะเป็นก�ำลังใจก็คือ สมถภาวนา
คือ การท�ำใจให้สงบ หยุดใจหยุดความอยาก ไม่มีอะไรจะ
หยุดความอยากได้นอกจากสมาธิ สติ ต้องเอาไปฝึกสติ พุทโธ
พุทโธ หัดนั่งท�ำสมาธิ พอนั่งท�ำสมาธิหยุดความคิด หยุด
ความอยากได้ ใจก็จะมีก�ำลัง พอทุกครั้งที่อยากจะเอาเงิน
ทองไปซื้อของตามความอยากต่างๆ พอรู้วิธีว่าถ้าไปซื้อตาม
ความอยากแล้ ว มั น จะมี ป ั ญ หาตามมา ต่ อ ไปเงิ น ทอง
จะไม่ พ อใช้ ต้ อ งหยุ ด ต้ อ งเลิ ก ซื้ อ ของตามความอยาก
ของไม่จ�ำเป็นต่างๆ ซื้อได้แต่ของที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ
หรือต่อการท�ำมาหากิน สุดแท้แต่ แต่อย่าไปซื้อของที่ไม่มี
ความจ�ำเป็นต้องซื้อ คือไม่มีมันก็อยู่ได้ ไม่เดือดร้อน เอาเงิน
ที่จะไปซื้อของเหล่านี้ท�ำบุญ ถ้าเอาเงินไปท�ำบุญได้ ก็แสดง
ว่าใจมีก�ำลังสู้กิเลสได้ อันนี้ก็จะเรียกว่าปัญญาระดับที่ ๓ ก็ได้
เรียกว่า ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่ฆ่ากิเลสฆ่าความอยากได้
คือ ภาวนามยปัญญา
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ขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ กิเลสมันไม่กลัว เพราะรู้ว่าฟังแล้วเดี๋ยว
ก็ลืม หรือถ้าจ�ำได้แต่ก็ไม่มีก�ำลังสู้มัน รู้ว่า อย่าซื้อนะ แต่มัน
ก็ยังหักห้ามใจไม่ได้ เพราะขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ไม่ได้มีการฝึก
สมาธิกัน ต้องมาฝึกสมาธิกันถึงจะได้ขั้นที่ ๓ ได้ปัญญา
ของขั้ น ที่ ๒ ประกบกั บ สมถภาวนา คื อ ใจที่ มี ค วามสงบ
มีสมาธิ ถ้าใจมีความสงบแล้ว มีสมาธิแล้ว พอใช้ปัญญาก็
จะหักห้ามจิตใจได้ นี่คือปัญญา ๓ ระดับด้วยกัน ต้องผ่าน
ทั้ง ๓ ระดับก่อน คือขั้นที่ ๑ ต้องไปเรียนก่อน ถ้าไม่รู้ว่าวิธี
ก�ำจัดความทุกข์ก�ำจัดอย่างไร ก็จะไปไม่ได้ ต้องรู้จักวิธีก่อน
ต้องไปเรียนก่อน เรียนจากผู้รู้ก่อน เรียนจากผู้ที่เคยได้ก�ำจัด
ความทุกข์ก�ำจัดความอยากมาแล้วก่อน ท่านก็จะสอนอย่างนี้
ถ้าเกีย่ วกับเรือ่ งเงินทอง ก็อย่าไปซือ้ ของตามความอยากต่างๆ
อย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือย ของไม่จ�ำเป็น เอาเงินที่จะไปซื้อของ
เหล่านี้ไปท�ำบุญ แล้วจะได้ความสุขใจอิ่มใจ ที่ดีกว่าความสุข
ที่ได้จากการไปซื้อของฟุ่มเฟือย เพราะมันเป็นความสุขที่
ท�ำให้หิว ไม่ได้ท�ำให้อิ่ม เป็นความสุขที่หิว คือสุขเดี๋ยวเดียว
ดี ใจเดี๋ ย วเดี ย ว พอไปเห็ น ของใหม่ ก็ อ ยากได้ ขึ้ น มาทั น ที
แต่ถ้าเอาเงินมาท�ำบุญท�ำทาน มันจะอิ่ม ไปเห็นของใหม่ของ
เก่าของอะไร ก็จะรู้สึกเฉยๆ ไม่มีความอยากที่จะซื้อ
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วันนี้คงเข้าใจปัญญา ๓ ระดับนี้ ระดับที่ ๑ จ�ำเป็นที่
จะต้องมีก่อน เพราะยังไม่รู้ว่าวิธีจะก�ำจัดความทุกข์ ก�ำจัด
อย่างไร ไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ พอฟังธรรม
ก็จะรูว้ า่ ต้นเหตุของความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก และการ
ทีจ่ ะท�ำให้ความทุกข์ใจหายไป ก็ตอ้ งใช้ปญ
ั ญาประกบกับสมาธิ
ปัญญาที่ต้องใช้คืออะไร ก็คือต้องเห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้น
ได้ ม าเท่ า ไหร่ ก็ จ ะไม่ มี วั น อิ่ ม ไม่ มี วั น พอ จะหิ ว ไปเรื่ อ ยๆ
จะอยากไปเรือ่ ยๆ แล้วก็ได้มาแล้ว เดีย๋ วก็เกิดปัญหาได้เพราะ
สิ่งที่ได้มา เดี๋ยวก็ต้องจากกัน เวลาจากกันมันก็จะท�ำให้เกิด
ความเศร้าโศกเสียใจ เกิดความทุกข์ใจตามมาอีก คือ ต้องให้
เห็นว่าสิ่งต่างๆ ที่ใจอยากได้นี้มันเป็น อนิจจัง ไม่เที่ยง ได้มา
แล้วเดีย๋ วมันก็หมดไป หมดไปก็ตอ้ งหาใหม่ เวลาหาไม่ได้กท็ กุ ข์
ของบางอย่างหาใหม่ไม่ได้ เช่น แฟนตายไปนี้ หาใหม่ไม่ได้
หรือคนที่เรารักเขาจากเราไป ทิ้งเราไป อยากจะได้คนแบบ
เดียวกัน เหมือนกับเขานี่ มันไม่ได้แล้วไม่มีแล้ว ถ้าอยากจะ
หาก็ต้องหาคนใหม่ คนใหม่ ใหม่ๆ ก็ไม่เหมือนกับคนเก่า
ก็จะไม่มีความสุขเหมือนกับที่ได้จากคนเก่า อันนี้ คือ อนิจจัง
ให้มองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆ ที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา
มันจะไม่แน่นอนว่าจะให้กับเราได้นานหรือไม่นาน บางอย่าง
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ก็ได้นาน บางอย่างก็ได้ไม่นาน อย่างที่ไม่นานก็จะท�ำให้เรา
เสียใจ แต่เราก็ไม่เข็ด พอเสียอันนี้ไป เดี๋ยวเราก็หาอันใหม่
มาแทน อันใหม่ก็เหมือนอันเก่าอีก เดี๋ยวมันก็หมดอีก ให้เห็น
ว่าเป็นอนิจจัง
อนัตตา เป็นอย่างไร มันไม่ได้อยู่กับเรา เป็นของเรา
ไปตลอด เราสั่งมันไม่ได้ ห้ามมันไม่ได้ เวลามันอยากจะอยู่
มันก็อยู่ เวลามันอยากจะไปมันก็ไป เราจะสั่งให้มันอยู่ เวลา
มันไป เราก็สั่งไม่ได้ ห้ามไม่ได้ หรือบางอย่างเราไม่อยากให้
มันมา ก็ห้ามไม่ให้มันมาไม่ได้ มันจะมามันก็จะมา ของที่เรา
ไม่ชอบ บางทีเราไม่อยากให้มามันก็มา สิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ คนทีเ่ รา
ไม่ชอบ เราไม่อยากให้มันมา มันก็มา อันนี้รียกว่า อนัตตา
ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา ไม่ได้เป็นของเรา
ถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ มันก็จะไม่อยากได้อะไร
เพราะได้มาแล้วเดีย๋ วมันต้องทุกข์ การทีเ่ ราอยากได้เพราะคิด
ว่าได้มาแล้วจะสุข แต่ถ้ารู้ว่าสุขที่ได้มา มันอาจจะมีการหมด
ไปได้ อย่างง่ายดายและรวดเร็วหรือช้าก็ตาม แต่มันจะต้อง
มีการหมดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง อันนี้ถ้ามันเห็นด้วยปัญญา
ก็จะรู้ว่าการท�ำตามความอยากนี้ ไม่ดี อันนี้เป็นการเรียนรู้
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ขั้นต้นก่อน ต้องรู้ว่าอะไรคือตัวปัญหา และอะไรที่จะมาแก้
ปัญหา ตัวปัญหาก็คือความอยาก ตัวที่จะมาแก้ก็คือต้อง
เห็นความจริงว่าสิ่งที่อยากได้นี้มันไม่เป็นสุขอย่างเดียว มันมี
ความทุกข์ตามมาด้วย มันทุกข์ตั้งแต่มันยังไม่จากเรา พอเรา
ได้อะไรมาเราก็หวงแล้ว ห่วงแล้ว กังวลแล้ว กลัวว่าเขาจะ
จากเรา ใช่ไหม ทั้งๆ ที่เขายังไม่จาก ก็กังวลไปก่อนแล้ว
ห่วงไปก่อนแล้ว หวงแล้ว กลัวใครจะมาแย่งไปแล้ว หยิบไป
ขโมยไป นี่ คื อ ความทุ ก ข์ เกิ ด จากการที่ เรามองไม่ เ ห็ น
ไตรลักษณ์ มองไม่เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เราก็เลยต้องมาคอยเตือนใจสอนใจว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง
ในโลกนี้เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เช่น ข้าวของเงินทอง
ที่เราอยากจะซื้อนี่ ซื้อแล้วเงินทองที่เราคิดว่าจะไม่หมด
มันก็จะหมดได้ ใช่ไหม เงินทองนี่ก็เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ทางที่ดีอย่าไปใช้เงินทองดีที่สุด อย่าไปพึ่งเงินทอง พึ่งเท่าที่
จ�ำเป็นเท่านัน้ อย่าไปพึง่ มากไปกว่านัน้ ถ้าไม่พงึ่ ได้เลยยิง่ ดีใหญ่
จะได้ ไ ม่ ต ้ อ งกั ง วลเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเงิ น ทอง พวกที่ ฉ ลาด
พวกที่ไม่ต้องการพึ่งเงินทองก็ไปบวชกัน ไปบวชเป็นพระ
แล้วทีนี้ ไม่ต้องมีเงินทอง สบายใจกว่า ไม่ต้องหาเงินหาทอง
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ไม่ต้องเก็บเงินเก็บทอง ไม่ต้องกังวลว่าเงินทองจะพอใช้
หรื อ ไม่ แต่ พ วกนี้ ต ้ อ งเป็ น แบบนอนกั บ ดิ น กิ น กั บ ทราย
พวกทีเ่ ดนตายพวกนี้ คือยอมตาย ถ้ามันจะอดตายก็ยอมตาย
ถึงจะไปบวชได้ พวกกลัวตายอยู่นี้ยังไปบวชไม่ได้ อันนี้ก็
ต้องอาศัยเงินทอง พออาศัยเงินทองก็อยู่แบบไม่มีความสุข
อยู่แบบกังวลอยู่เรื่อยๆ อะไรขึ้นอะไรลงหน่อยก็ท�ำให้ใจ
หวั่นไหวขึ้นมาแล้ว ดอกเบี้ยขึ้น ดอกเบี้ยลง หุ้นขึ้นหุ้นลง
เศรษฐกิจขึน้ เศรษฐกิจลง ใจก็วนุ่ วายไปกับมัน เพราะไม่เห็นว่า
มันไม่เที่ยง ฉะนั้น ถ้ายังใช้เงินอยู่ ก็พยายามอาศัยมันให้น้อย
ที่สุด อาศัยในเรื่องที่จ�ำเป็นจริงๆ ของที่ไม่จ�ำเป็น อย่าไปซื้อ
อย่าไปใช้มนั อย่าใช้เงินทองไปซือ้ มัน เพราะมันจะติด แล้วมัน
จะไม่พอใช้ แล้วมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาเวลาเงินทองไม่พอใช้
วิธแี ก้กแ็ ก้ดว้ ยการท�ำทาน อันนีก้ เ็ ป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องเรียนรู้
แล้วเราน�ำเอาไปปฏิบัติ ต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆ ว่าอย่าใช้
ของที่ไม่จ�ำเป็น อย่าซื้อของที่ไม่จ�ำเป็น เดี๋ยวเงินทองจะ
ไม่พอใช้ ทุกครั้งที่อยากจะใช้ ก็เอาเงินทองที่จะไปซื้อของที่
ไม่จ�ำเป็นนี้ ไปท�ำบุญท�ำทาน หรือถ้าท�ำใจได้ไม่เอาไปใช้ ไม่เอา
ไปท�ำบุญท�ำทานก็ได้ ให้เก็บไว้เฉยๆ ก็แล้วกัน เก็บไว้ส�ำรอง
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ใช้กับของที่จ�ำเป็นดีกว่า อันนี้ท�ำได้ ๒ วิธี ท�ำอย่างไรก็ได้ที่
จะท�ำให้เราเลิกใช้เงินตามความอยากต่างๆ ให้ได้เท่านั้นเอง
หยุดมันด้วยการเอาเงินไปท�ำบุญ ถ้าอยากจะได้ความสุขก็
เอาไปท�ำบุญแทน จะได้ความสุขมากกว่า ความสุขที่ได้จาก
การไปซื้อของตามความอยากต่างๆ หรือจะเก็บไว้มันก็ให้
ความสุขเหมือนกัน มีความมั่นใจมากขึ้นว่า เรามีเงินเยอะ
เหลือกินเหลือใช้แล้วทีนี้ แต่มนั ก็อาจจะมีปญ
ั หาได้เหมือนกัน
มี เ งิ น เยอะๆ ก็ กั ง วลได้ มี เ งิ น มากก็ ห ่ ว งอี ก กลั ว หายอี ก
กลัวหมดอีก ถ้าไม่มีมันก็ไม่ต้องกังวล มีเท่าที่จ�ำเป็น
นี่คือการเรียนรู้วิธีก�ำจัดความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เงินทอง ให้เรารู้จักใช้เงินใช้ทอง อย่าใช้เงินตามความอยาก
ใช้ตามความจ�ำเป็น แล้วเงินทองจะพอใช้ หรือถ้ามันมาก
เกินไป เราก็อาจจะหยุดท�ำงานก็ได้ หรือเราอาจจะหาเงินทอง
แบบสบายๆ ไม่มีอะไรมาบีบคั้นให้เราต้องไปท�ำบาปกัน
ถ้าเงินทองเราไม่ค่อยพอใช้ บางทีมันจะบีบคั้นให้เราต้องหา
เงินทองมากๆ ง่ายๆ เร็วๆ วิธีที่จะได้เงินมากๆ ง่ายๆ เร็วๆ
ก็ต้องทุจริตกัน ต้องโกงกัน ต้องหลอกลวงกัน ต้องขโมยกัน
อันนี้มันก็จะบีบให้เราไปท�ำบาป ท�ำบาปก็จะท�ำให้เกิดความ
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ทุกข์ใจขึ้นมาอีก เพราะคนท�ำบาปก็จะกลัว จะต้องไปรับโทษ
เช่ น ท�ำผิ ด กฎหมายก็ ก ลั ว ต�ำรวจ กลั ว จะถู ก จั บ เข้ า คุ ก
เข้าตะราง แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เงินตามความอยาก เราจะไม่มี
อะไรมาบี บ คั้ น ให้ เราต้ อ งไปหาเงิ น มาแบบง่ า ยๆ มากๆ
เร็วๆ เราก็หาไปตามก�ำลังของเรา หาได้มากหาได้น้อยเราก็
ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน เพราะเราจะมีพอกินพอใช้อยู่ เราก็
จะไม่ต้อ งไปท�ำบาป ไม่ต้องไปสร้างความทุ กข์ ขึ้ น มาอี ก
ชั้นหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่ง ทุกข์จากการที่ไปท�ำบาปกัน ท�ำผิด
กฎหมายกัน
นี่คือ เรื่อ งที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรื อข้ า วของต่ า งๆ
อย่าไปอยากได้ของต่างๆ ในโลกนี้ เพราะมันเป็นของชัว่ คราว
ความสุ ข ที่ ไ ด้ ก็ เ ป็ น ความสุ ข ชั่ ว คราว เดี๋ ย วก็ ต ้ อ งจากกั น
เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ นี่ก็เห็นไตรลักษณ์เหมือนกัน เห็นว่า
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนีเ้ ป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เอาปัญญา
ดีกว่า เอาปัญญามาดับความทุกข์ดีกว่า มาหยุดความอยาก
ดีกว่า เพราะใจที่หยุดความอยากได้นี้จะมีความสุขมากกว่า
มากกว่าใจที่ได้สิ่งต่างๆ มาตามความอยาก ให้ใช้ปัญญา
ให้ รู ้ จั ก ใช้ วิ ธี ส อนใจให้ เ ลิ ก ความอยากต่ า งๆ ความอยาก
130

ปัญญา ๓ ระดับเพื่อดับทุกข์

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

๓ อย่างนี้ อยากในรูปเสียงกลิน่ รส อยากมีอยากเป็น อยากไม่มี
อยากไม่เป็น อย่าให้มันเกิดขึ้นมาภายในใจ จะหยุดมันได้ก็
ต้องไม่ลืมว่า นี่คือสิ่งที่เราต้องมาก�ำจัดกัน อันนี้ก็เรียกว่า
จินตามยปัญญา คอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆ ว่า เราต้องมา
ก�ำจัดความอยากทั้ง ๓ นี้ เพราะปัญหาของเราทั้งหมดนี้เกิด
จากไอ้ ๓ ตัวนี้เอง เกิดจาก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ถ้าไม่อยากจะมีปัญหา ไม่อยากจะมีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆ
อยากให้ใจสงบใจสบาย ต้องก�ำจัดความอยากเหล่านี้เวลา
มันโผล่ขึ้นมา และการจะก�ำจัดมันได้ก็ต้องใช้ ไตรลักษณ์
มาสอนใจว่ า สิ่ ง ที่ เราอยากมั น เป็ น ทุ ก ข์ ทุ ก ข์ เ พราะว่ า
มันไม่เทีย่ ง ทุกข์เพราะว่ามันไม่เป็นของเรา มันไม่ได้อยูภ่ ายใต้
อ�ำนาจการควบคุมบังคับของเรา ถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะได้
หยุดความอยากได้ ถ้าเห็นแล้วยังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่า ใจไม่มี
ก�ำลังพอ ก็ต้องมาสร้างก�ำลังใจ
ก�ำลังของใจก็คือ สมาธิ นี่เอง สมถภาวนา เพราะผู้ที่
มีสมถภาวนา มีสมาธิจะหยุดความอยากได้ เวลาเกิดความ
อยากก็ พุทโธ พุทโธ นั่งสมาธิไปสักพักหนึ่ง เดี๋ยวความอยาก
ก็จะหยุดไป เพียงแต่ว่าสมาธิไม่สามารถหยุดความอยากได้
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อย่ า งถาวร พอออกจากสมาธิ ม าเดี๋ ย วความอยากก็ โ ผล่
ขึ้นมาได้ ผู้ที่จะท�ำให้ความอยากหายไปอย่างถาวรก็คือ
ปัญญา ปัญญาที่ได้เรียนรู้ว่า สิ่งที่เราอยากได้มันเป็น
ไตรลักษณ์ เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือถ้าเป็นคน
เราก็ต้องเห็นว่าเขาไม่สวยไม่งาม ต้องไปศึกษาดูส่วนที่
เขาไม่สวยไม่งาม คือไปดูอสุภะของเขา อย่าดูแต่สุภะ สุภะ
แปลว่าสวยงาม ต้องดูอสุภะด้วย คนเรานี้มีสุภะข้างนอก
มี อ สุ ภ ะข้ า งใน ต้ อ งมองเข้ า ไปข้ า งในถึ ง จะเห็ น อสุ ภ ะ
เห็นอาการต่างๆ ทีม่ อี ยูภ่ ายใต้ผวิ หนัง ถ้าผิวหนังมันใสเหมือน
ถุงพลาสติกนี่เราก็จะเห็นอาการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน แต่เรา
สามารถท�ำให้ผิวหนังนี้เป็นเหมือนถุงพลาสติกได้ ด้วยการ
ใช้ปญ
ั ญา ด้วยการหมัน่ พิจารณาอสุภะอยูเ่ รือ่ ยๆ คิดถึงอาการ
ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในร่างกายที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนัง ผิวเนื้อนี้
เช่น ไปเปิดหนังสือแพทย์ดกู ไ็ ด้ เขาจะมีภาพวาดหรือภาพถ่าย
ให้ดู ว่าเวลาผ่าร่างกายออกมาแล้ว ข้างในร่างกายมีอะไรบ้าง
ปอดเป็นอย่างไร หัวใจเป็นอย่างไร ตับเป็นอย่างไร ไตเป็น
อย่างไร มีอาการรูปร่างลักษณะอย่างไร ล�ำไส้เป็นอย่างไร
กะโหลกศีรษะเป็นอย่างไร โครงกระดูกเป็นอย่างไร
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อั น นี้ เราสามารถที่ จ ะใช้ ป ั ญ ญาสอนใจให้ เ ห็ น ทะลุ
ผิวหนังได้ ปัญญานีส้ ามารถมองทะลุผวิ หนังได้ แต่ตาธรรมดา
นี้มองทะลุไม่ได้ หมอเขาถึงต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์กัน ถึงจะ
มองทะลุผิวหนังเข้าไปได้ แต่ทางศาสนานี้เราไม่ต้องใช้เครื่อง
เอ็กซเรย์ เราใช้ปัญญา พยายามมองมันอยู่เรื่อยๆ คิดถึงมัน
อยู่เรื่อยๆ เหมือนกับท่องสูตรคูณ พยายามท่องมันไปเรื่อยๆ
สองคูณสองเป็นสี่ สองคูณสามเป็นหก ต่อไปมันก็จะจ�ำได้
พยายามนึกถึงอาการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ผิวหนัง เช่น กะโหลก
ศีรษะ โครงกระดูก เนื้อ เอ็น ตับ ไต ล�ำไส้น้อย ล�ำไส้ใหญ่
ปอด หัวใจ อะไรเหล่านี้ สมอง มีอยู่ในร่างกายทุกคน ที่มอง
ไม่ เ ห็ น กั น เพราะมี ผิ ว หนั ง หุ ้ ม ห่ อ อยู ่ ร อบไปหมด หนั ง นี้
เป็นเหมือนถุง ถุงหรือกระเป๋า เราจะมองไม่เห็นของที่อยู่
ในกระเป๋ากัน เราก็อาจจะเห็นกระเป๋าว่าสวยก็อยากจะได้
แต่พอเปิดกระเป๋าดู เขาใส่อุจจาระไว้อย่างนี้ ก็โยนทิ้งดีกว่า
อันนี้ก็เหมือนกัน ร่างกายก็เป็นเหมือนกระเป๋า ที่บรรจุของ
ที่ไม่สวยไม่งามต่างๆ อยู่ข้างใน พอเปิดกระเป๋าออกมาดู
จึงจะเห็นสิ่งที่ไม่น่าดู พอไปดูเขาชันสูตรศพถึงจะเห็นว่า
ร่างกายนี้ ข้างในนี้มีแต่สิ่งที่ไม่น่าดูเลย พรุ่งนี้จะมีพระกับ
ญาติโยมทีป่ ฏิบตั ธิ รรม เขาจะไปดูผา่ ศพกัน เพราะว่ามันไม่ได้
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เห็นกับตาจริงๆ มันจินตนาการไม่ออก ต้องไปดูภาพ ดูแล้ว
ก็ เ อามาบั น ทึ ก ไว้ ใ นใจ ดู ห นเดี ย วก็ เ ป็ น สุ ต ตมยปั ญ ญา
ถ้าอยากจะให้มนั ไม่จางหายไปจากใจ ดูแล้วก็ตอ้ งกลับเอามา
คิดอยูเ่ รือ่ ยๆ พิจารณาอยูเ่ รือ่ ยๆ ก็จะเรียกว่า จินตามยปัญญา
พอมี ป ั ญ ญาเห็ น อะไรอยู ่ เรื่ อ ยๆ แล้ ว ถ้ า ยั ง สู ้ กิ เ ลสไม่ ไ ด้
ความอยากมันยังไม่สนใจ มันก็ตอ้ งใช้ สมาธิ มาช่วยอีกทีหนึ่ง
ถ้ามีสมาธิมีปัญญาเห็นอสุภะ มันก็จะหยุดความอยาก คือ
หยุดกามราคะได้ เพราะเวลาเราไม่คดิ ถึงอสุภะปับ๊ มันคิดเป็น
สุภะได้ทันทีเลยนะ เพียงชั่วขณะ แว็บเดียวนี่แหละ อุตส่าห์
พิจารณาอสุภะมาทั้งวันทั้งคืน พอวันดีคืนดีมันพลิกล็อก
หน่อยเดียว มันพลิกไปได้ภายในวินาทีเดียวเลย แต่ถ้ามีสติ
มีสมาธิมีก�ำลัง มันจะห้ามไม่ให้พลิกล็อกได้ มันจะบังคับ
ให้เห็นแต่อสุภะได้ จนกว่าความอยากมันจะหยุด มันถึงจะ
หยุดดูอสุภะ
นี่ก็คือเรื่องของการก�ำจัดความอยากต่างๆ ต้องก�ำจัด
ด้วยปัญญา ปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาระดับที่ ๓ คือไม่หลง
ไม่ลืม ไม่ลืมไตรลักษณ์ ไม่ลืมอสุภะ แล้วก็มีสมถะมีก�ำลัง
ทีจ่ ะหยุดความอยากได้ มาร่วมกัน ต้องมีทงั้ สมถภาวนาและ
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มีปัญญา คือวิปัสสนาภาวนานี้เอง มันก็จะท�ำให้สามารถที่
จะก�ำจัดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้
ถ้ายังหลงยังลืมอยู่ ยังไม่สามารถรักษาปัญญาให้มันเป็น
ปัญญาได้ มันก็ยังเรียกว่า สัญญา บางทีก็จ�ำได้ บางทีก็ลืม
แล้วก็ชอบไปลืมตอนที่กิเลสมันโผล่ขึ้นมา ตอนที่กิเลสหาย
ไปนี้ ปัญญามาเต็มไปหมดเลย กระเป๋ารองเท้าอะไรเป็น
ไตรลักษณ์หมด พอกิเลสโผล่ขนึ้ มา กระเป๋ารองเท้า ไตรลักษณ์
ไม่รหู้ ายไปไหนหมดเลย กลายเป็นของน่าอยากซือ้ ขึน้ มาทันที
ต้องอย่าให้มนั ลืมจึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญา ถ้ายังเป็น
จินตาฯ อยูน่ มี่ นั ยังลืมอยู่ เวลาคิดถึงมันก็ไม่ลมื พอหยุดคิดปับ๊
เดีย๋ วลืมแล้ว ไปคิดตรงกันข้ามแล้ว แทนทีจ่ ะคิดว่าเป็นอสุภะ
ก็คิดว่าเป็นสุภะแล้ว แทนที่จะคิดว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ก็คิดว่าเป็น สุขัง ไปแล้ว เห็นอะไรก็สุขไปหมด
เห็นกระเป๋ารองเท้า ได้ซื้อมาแล้วมีความสุข ไม่เห็นว่ามัน
เป็นทุกข์ ทุกข์เพราะว่ามันจะต้องซื้อเรื่อยๆ แล้วเดี๋ยวเงิน
ก็จะหมด พอไม่มีเงินแล้ว ทีนี้ มันก็จะทุกข์ กระเป๋ารองเท้า
ก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ได้
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นี่คือปัญญา ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ จนมันฝังอยู่ในใจ
เห็นอะไร พออยากได้อะไรปั๊บนี้ ไตรลักษณ์ต้องโผล่ขึ้นมา
ทันที อสุภะต้องโผล่ขึ้นมาทันที แล้วถ้ายังไม่มีก�ำลังพอก็ต้อง
ภาวนาให้มันมีก�ำลังพอ บางทีเห็นแล้วมันก็ยังไม่หยุด ก็ต้อง
หยุดมันด้วยการภาวนาต่อ สมถภาวนา พุทโธ พุทโธ หรือ
ดูลมหายใจเข้าออกไป ให้ใจมันหยุดความอยากให้ได้ นี่คือ
วิธีที่เราจะสามารถก�ำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของ
พวกเราให้หมดไปได้ พวกเราทุกคนนี่ทุกข์กันทั้งนั้น ทุกข์กับ
เรื่ อ งนั้ น เรื่ อ งนี้ แต่ เรื่ อ งนั้ น เรื่ อ งนี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว ท�ำให้ เรา
ทุกข์หรอก ไอ้ตัวที่ท�ำให้เราทุกข์คือความอยากกับเรื่องนั้น
เรือ่ งนี้ เท่านัน้ เอง อยากให้เรือ่ งนัน้ เป็นอย่างนัน้ พอมันไม่เป็น
ก็ทุกข์ อยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ พอมันไม่เป็นก็ทุกข์ ถ้าไม่มี
ความอยากแล้ว เรื่องนี้มันจะเป็นอย่างนี้ มันก็เป็นเรื่อง
ของมัน เรื่องนั้นจะเป็นอย่างนั้นมันก็เรื่องของมัน เราจะ
ไม่ทกุ ข์หรอก เราจะเฉยๆ ทุกข์เพราะความอยาก จะหายทุกข์
ก็ตอ้ งหยุดความอยาก จะหยุดความอยากก็ตอ้ งเห็นว่า เรือ่ งนัน้
เรื่องนี้มันเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เราไปควบคุมบังคับ
มันไม่ได้ เราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ เขาจะมาเขาก็มา
เขาจะไปเขาก็ไป เขาจะดีก็ดี เขาจะร้ายก็ร้าย เราห้ามเขา
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ไม่ได้ ถ้าเราไปอยากให้เขาดี พอเขาไม่ดีเราก็ทุกข์ ถ้าเขาร้าย
เราอยากจะให้เขาหายร้าย พอเขาไม่หายร้ายเราก็ทุกข์ แต่ถ้า
เราไม่มคี วามอยากให้เขาดี หรือไม่มคี วามอยากให้เขาหายร้าย
เราก็จะไม่ทกุ ข์ เขาจะดีกเ็ รือ่ งของเขา เขาจะร้ายก็เรือ่ งของเขา
นีค่ อื ความทุกข์ไม่ได้อยูท่ เี่ ขา อยูท่ ใี่ จเรา อยูท่ คี่ วามอยาก
ของเรา เท่านั้นเอง ถ้าเราก�ำจัดความอยากได้ ความทุกข์ก็จะ
ไม่มี จะก�ำจัดได้ก็ต้องมีปัญญาระดับที่ ๓ มี ภาวนามยปัญญา
มีความรู้ไตรลักษณ์ที่ไม่หลงไม่ลืม มีอยู่ตลอดเวลา มีก�ำลัง
สมถภาวนา มี ส มาธิ มี ก�ำลั ง ที่ พ อปั ญ ญาสั่ ง ให้ ห ยุ ด
ความอยาก มันก็หยุดได้ ถ้าปัญญาสั่งให้หยุด แล้วมันไม่หยุด
ก็ แ สดงว่ า สมถภาวนายั ง ขาดยั ง ก�ำลั ง ไม่ พ อ ต้ อ งไปฝึ ก
สมถภาวนาให้มากขึ้น ให้มันมีก�ำลังหยุดได้ สมถะอย่างเดียว
ก็หยุดได้ แต่ถ้าไม่มีปัญญามันก็จะหยุดชั่วคราว เดี๋ยวพอ
ออกมา มันก็ไปอยากใหม่ แต่ถ้ามันมีปัญญาทุกครั้งที่อยาก
เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ แล้วก็หยุดได้ดว้ ยสมถภาวนา ต่อไปมัน
จะไม่เกิดขึ้นมา ต่อไปมันจะหายไปหมด แล้วใจก็จะหลุดพ้น
จากความทุ ก ข์ นี่ แ หละคื อ ใจของพระพุ ท ธเจ้ า ใจของ
พระสาวก ท่านเป็นอย่างนี้ ท่านก�ำจัดความอยากต่างๆ ด้วย
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ปัญญา ๓ ระดับนี้ ขั้นต้นท่านก็ศึกษา ขั้นที่ ๒ ท่านก็เอามา
พิจารณาใคร่ครวญอยู่เรื่อยๆ เพื่อไม่ให้หลงให้ลืม แล้วท่าน
ก็มาฝึกสมถภาวนา สร้างสมาธิ ท�ำใจให้สงบ พอท่านมีก�ำลัง
ที่จะหยุดความอยากได้ พอมีปัญญามาสอนว่าท�ำไมต้อง
หยุดความอยาก ก็จะหยุดทันที แล้วก็จะไม่อยากอีกต่อไป
เพราะรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ อยากไปท�ำไม นี่คือ
เรื่ อ งของปั ญ ญาทางศาสนา มี ไว้ เ พื่ อ ก�ำจั ด ความทุ ก ข์ ที่
เกิดจากความอยาก จะก�ำจัดได้ต้องอาศัยปัญญาขั้นที่ ๓
ภาวนามยปัญญา
แต่ก่อนจะได้ขั้นที่ ๓ ก็ต้องอาศัยขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๑ ก่อน
ขั้นที่ ๑ ต้องเรียนรู้ก่อนว่าปัญญาคืออะไร อะไรคือไตรลักษณ์
อะไรคือสมถภาวนา ต้องเรียนรู้ก่อน พอเรียนรู้แล้วก็ไป
สร้างมัน ไปปฏิบัติมัน ไปพิจารณาอยู่เนืองๆ เรื่องไตรลักษณ์
เรื่องอสุภะ แล้วก็ไปฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆ ให้จิตสงบ ให้จิตรวม
เป็นหนึง่ ให้หยุดความอยากเป็นพักๆ ไปก่อน พอมีทงั้ ๒ อย่าง
นี้แล้ว พอเกิดความอยากขึ้นมา ก็จะสามารถหยุดมันได้ทันที
สอนใจให้เลิกอยากได้ เพราะรู้ว่าความอยากนี้มันเป็นทุกข์
แล้วสิ่งที่ได้มามันก็เป็นทุกข์ ก็อย่าไปอยากมันดีกว่า อยู่แบบ
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ไม่อยากสบายกว่า อยู่แบบคนไม่ติดบุหรี่ดีกว่าอยู่แบบคนที่
ติดบุหรี่ อยู่แบบคนที่ไม่ติดช็อปปิ้งดีกว่าอยู่แบบคนที่ติด
ช็ อ ปปิ ้ ง อยู ่ แ บบไม่ ติ ด เที่ ย วดี ก ว่ า อยู ่ แ บบคนที่ ติ ด เที่ ย ว
ฉะนั้น อย่าไปอยาก อย่าไปติดกับอะไร อยู่แบบไม่มีอะไรนี่
แหละดีที่สุด อยู่เฉยๆ ได้แล้วเป็นสุข เขาเรียกว่า อยู่เป็นสุข
พวกเราส่วนใหญ่เป็นพวกอยู่ไม่เป็นสุขกัน อยู่เฉยๆ ไม่ได้
ต้องไปแกว่งเท้าหาเสี้ยนกัน ถึงจะมีความสุข แล้วก็มานั่ง
น�้ำตาไหลกัน พอไปเตะเสี้ยนเข้ามา ตอนใหม่ๆ คิดว่ามันจะ
ให้ความสุข แต่เป็นความสุขเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวมันกลายเป็น
ความทุกข์ขึ้นมา ดังนั้น ขอให้ท่านจงน�ำเอาเรื่องของปัญญา
ทั้ง ๓ ระดับนี้ไปใคร่ครวญ ไปพิจารณาดู แล้วลองเอาไปท�ำดู
รับรองได้ว่า ถ้าท�ำส�ำเร็จจะมีความสุขมาก จะอยู่อย่างไม่มี
ความทุกข์ความวุ่นวายใจอีกต่อไป
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ถาม: พรใดในโลกที่ว่าประเสริฐสุด
ตอบ: มี ก็ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ นี่ล่ะ เป็นพร
ทีป่ ระเสริฐทีส่ ดุ ถ้าเรามี อัตตา หิ อัตตโน นาโถ แล้ว
เราต้องการอะไรเราได้หมด เพราะสิง่ อันประเสริฐ
นี้ ไ ม่ มี ใ ครให้ กั บ เราได้ นอกจากตั ว เราเอง
ถ้าพระพุทธเจ้าให้เราได้ ป่านนีเ้ ราก็ไปนิพพานกัน
หมดแล้ว นี่มันให้ ไม่ได้ มันต้อง อัตตา หิ อัตตโน
นาโถ เท่านั้นจึงจะไปนิพพานได้

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ถาม: เคยได้ยน
ิ มาว่าการทีเ่ รามาเกิดเป็นตัวเป็นตนใน
ปัจจุบัน จิตเดิมแท้ ก็จะติดตามมาด้วย ทีนี้ท�ำ
อย่างไรที่เราจะกลับคืนสู่จิตเดิมแท้ที่ติดมา

ตอบ: คือจิตเรานี่ จิตเดิมแท้อยู่แล้ว เพียงแต่ตอนนี้มัน
มี บุ ญ มี บ าปมาหุ ้ ม ห่ อ อยู ่ เข้ า ใจไหม เลยท�ำให้ จิ ต เรานี้
เป็นอะไรต่างกันไป เป็นเปรต เป็นผี เป็นนรก เป็นเดรัจฉาน
เพราะมันมีบาปมาหุ้มห่อให้เป็น ถ้าเป็นเทวดาก็เพราะว่ามี
บุญมาหุ้มห่ออยู่ ถ้าเป็นพรหมก็เป็นเพราะว่ามันมีสมาธิมา
หุ้มห่ออยู่ ถ้าเป็นพระอริยเจ้ามันก็มีปัญญามาหุ้มห่ออยู่
ดังนั้น การที่เราจะกลับไปสู่จิตเดิมแท้ก็คือนิพพาน เราก็
ต้องมีปัญญามาหุ้มห่อจิตเรา ทีนี้ก่อนที่เราจะมีปัญญาได้
เราก็ต้องมีสมาธิก่อน ก่อนที่มีสมาธิได้เราก็ต้องมีศีลก่อน
ก่อนที่เราจะไปรักษาศีล บวชได้ เราก็ต้องท�ำบุญท�ำทานก่อน
สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก่อน ดังนั้น ก็ต้องท�ำตาม
ที่พระพุทธเจ้าสอน คือ ท�ำทาน รักษาศีล แล้วก็ภาวนา
แล้วต่อไปจิตของเราก็จะกลับไปสู่จิตเดิม ก็คือนิพพาน จิตที่
สะอาดบริสทุ ธิ์ ไม่มอี ะไรมาหุม้ ห่อให้ไปเป็นสัตว์ตา่ งๆ อีกต่อไป
ไม่ไปเป็นเทวดา ไม่เป็นพรหม ไม่เป็นมนุษย์ ไม่เป็นเดรัจฉาน
ไม่เป็นเปรต ไม่ไปนรก นี่วิธี ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้ คือ
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วิธกี ลับสูส่ ภาพทีส่ ะอาดบริสทุ ธิ์ จะเรียกว่าจิตเดิมก็ได้ จิตเดิม
ที่สะอาดบริสุทธิ์ แต่จิตเดิมที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ไม่มี จิตเดิมนี้
เขาพู ด ถึ ง จิ ต ที่ ส งบ จิ ต ที่ ส ะอาดบริ สุ ท ธิ์ แต่ บ ริ สุ ท ธิ์ แ บบ
ชั่วคราว คือเวลาที่อยู่ในสมาธินี่เรากลับเข้าไปสู่จิตเดิม
แต่มันเป็นจิตเดิมชั่วคราว พอออกจากสมาธิมา กิเลสที่
หุ้มห่ออยู่มันก็ยังมามีอิทธิพลต่อจิตของเราอยู่ ดังนั้น ถ้าจะ
เป็ น จิ ต เดิ ม ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ต้ อ งเป็ น จิ ต นิ พ พาน
ต้องก�ำจัดความโลภโกรธหลงบุญบาปที่หุ้มห่อจิตใจให้
มันหมดไป ด้วยการปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑)

ถาม: จิ ต หลอกจิ ต กั บ จิ ต คิ ด ปรุ ง แต่ ง นี่ เ หมื อ นกั น
หรือไม่ แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ: คิ ด ปรุ ง แต่ ง นี้ คิ ด ได้ ๒ แบบ คิ ด หลอกเราก็ ไ ด้
คิดสอนเราให้เห็นความจริงก็ได้ อยู่ที่ว่าเราคิดแบบไหน
ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้มาเรียนธรรมะ ไม่ได้มาฟังธรรม จิตเราก็
จะคิดแบบหลอก หลอกให้เราไปรักคนนั้นรักคนนี้ หลอกให้
เราได้ อยากให้เราอยากรวย อยากอะไร แต่พอเรามาฟังธรรมะ
แล้วพระพุทธเจ้าบอกของพวกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้น ร�่ำรวย
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ก็ทุกข์ เพราะเดี๋ยวเงินหมดก็จน พอจนก็ทุกข์ มีแฟนก็สุข
พอแฟนทิ้งไปก็ทุกข์ เพราะฉะนั้น ความคิดแบบนี้ถ้าไม่มี
ธรรมะ มันก็จะหลอกเราว่าเป็นของดี รวยแล้วจะดี มีแฟนแล้ว
จะมีความสุข อันนีก้ เ็ ป็นความคิดทีห่ ลอกเรา เรียกว่าอวิชชา
แต่พอเรามาเรียนธรรมะ มาฟังธรรมเราก็จะได้ยนิ เรือ่ งปัญญา
เรื่องของความจริง ความจริงก็บอกว่า พระพุทธเจ้าบอกไม่มี
อะไรดีหรอกในโลกนี้ อย่างเมื่อกี้เทศน์ให้ฟัง มีอย่างเดียวที่ดี
ก็คือความสงบเท่านั้นแหละ นอกนั้นอย่าไปมีมัน มีแล้วเดี๋ยว
จะต้องทุกข์ ไม่ช้าก็เร็ว
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ถาม: อยากทราบวิธีปฏิบัติสมาธิให้เกิดปัญญา

ตอบ: สมาธิไม่เกิดปัญญาหรอก สมาธิก็สมาธิ ปัญญา
ก็ปัญญา คนละวิชากัน วิชาสมาธิก็คือท�ำให้ใจนิ่ง ให้สงบ
ให้เป็นอุเบกขา ให้ไม่มีรักชังกลัวหลง ส่วนวิชาปัญญาก็คือ
ต้องมาสอนใจให้เห็นว่า สิง่ ต่างๆทีเ่ ราไปเกีย่ วข้องด้วย เช่น
ลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิ่นรสนี้ มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์
มันไม่ใช่ของเรา เราควบคุมบังคับมันสั่งมันไม่ได้ คนละ
วิชากัน แต่ต้องท�ำหลังจากมีสมาธิก่อน ถ้าใจไม่มีสมาธิ
มั น จะไม่ ส งบ มั น จะไม่ ส ามารถที่ จ ะคิ ด ไปทางปั ญ ญาได้
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เพราะกิเลสมันจะดึงไปคิดทางกิเลส กิเลสมันจะบอกว่า
ไอ้นั่นก็ดี ไอ้นี่ก็ดี เงินก็ดี ทองก็ดี ต�ำแหน่งก็ดี ขนมก็ดี
แต่ถ้าใจสงบแล้ว มันจะไม่มีกิเลสมาดึงไปให้คิดแบบนั้น เราก็
สามารถมาดึงให้คิดว่าไม่ดีนะ ไม่ดีเพราะอะไร เพราะมัน
ไม่เที่ยง ได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องเสียไป อย่างนี้ถึงว่าปัญญา
แล้วไม่ได้ท�ำพร้อมกัน เวลานัง่ สมาธิกน็ งั่ ให้นงิ่ เวลานิง่ ก็ให้มนั
นิ่งนานๆ ไม่ต้องไปท�ำอะไร เพราะนิ่งนานเท่าไหร่จะมีก�ำลัง
สู้กับกิเลส สู้กับความอยาก ถ้าไม่มีสมาธินี้ เวลาเกิดความ
อยากสู้มันไม่ไหว ใช่ไหม แต่ถ้ามีสมาธิเวลาเกิดความอยาก
ใจยังเฉยได้ ใจยังเย็นได้ ถ้าไม่เย็นก็ท�ำให้มันเย็นให้มันเฉยได้
มันก็พอสู้กับกิเลสได้ แล้วพอปัญญาบอกว่าสิ่งที่เราอยากได้
มันเป็นทุกข์ มันก็เฉย เลิกได้ มันคนละวิชากัน ต้องท�ำคนละ
วาระกัน ต้องผลัดกัน ตอนต้นต้องท�ำสมาธิให้ช�ำนาญก่อน
พอช�ำนาญทางสมาธิมีก�ำลังสู้กับกิเลสแล้ว ก็มาสอนใจให้รู้
ว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือสุขกันแน่ สิ่งที่ทุกข์ก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยง
สิ่ ง ที่ เราไปควบคุ ม บั ง คั บ ไม่ ไ ด้ มั น จะต้ อ งท�ำให้ เราทุ ก ข์
สิง่ ทีส่ ขุ ก็คอื ความสงบนี่ เราควบคุมบังคับได้ ถ้าเราอยากจะมี
ความสุข เราก็มาหาความสงบ เราอย่าไปหาความสุขจากลาภ
ยศสรรเสริญที่ควบคุมบังคับไม่ได้ อันนี้คือปัญญา
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑)
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ถาม: ค�ำว่ามีอารมณ์เดียวหมายถึงอย่างไร

ตอบ: ก็สักแต่ว่ารู้ ตอนจิตสงบเป็นอุเบกขานี้ ความรักชัง
กลัวหลงไม่มี พวกเราตอนนี้มีตลอดเวลา ใช่ไหม เดี๋ยวไม่รัก
ก็ชัง เดี๋ยวไม่กลัวก็หลงสลับกัน แต่เวลาจิตเป็นอัปปนาสมาธิ
แล้ว ไม่มีรักชังกลัวหลง มีแต่สักแต่ว่ารู้ รู้อย่างเดียว รู้ว่า
ตอนนี้ ใจว่ า ง ใจเย็ น ใจสบาย นี่ แ หละคื อ อารมณ์ เ ดี ย ว
เอกัคคตารมณ์ จิตรวมเป็นหนึ่ง ถ้าออกจากสมาธิมา เดี๋ยวก็
กระจายออกมาสู่ความรักชังกลัวหลง ถ้าอยากจะให้มันกลับ
เข้าไป โดยไม่กลับเข้าไปสู่สมาธิ ก็ต้องใช้ปัญญาสอน รักอะไร
ก็ต้องสอนให้มันไม่ให้รัก ชังอะไรก็ต้องสอนให้มันไม่ให้ชัง
สอนด้วยปัญญาแล้ว ต่อไปรักชังกลัวหลงก็จะหายไปอย่าง
ถาวร แต่ถ้าให้มันหายชั่วคราวก็หายตอนที่เข้าไปในสมาธิ
แต่ถา้ ให้มนั หายถาวร ต้องใช้ปญ
ั ญาสอน แต่กอ่ นจะใช้ปญ
ั ญา
สอนได้ ต้องให้มันหายแบบสมาธิก่อน จึงจะสามารถสอน
ให้มันหายอย่างถาวรได้
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
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ถาม: อินทรียค
์ อื อะไร การเจริญสติ สมาธิ มีสว่ นอย่างไร
กับการพัฒนาอินทรีย์

ตอบ: ค�ำว่าอินทรีย์ในศาสนารู้สึกจะมี ๒ แบบ ถ้าอินทรีย์
สังวรก็เรียกว่า ส�ำรวมอินทรีย์ ส�ำรวมอินทรีย์ในที่นี้ก็คือตา
หูจมูกลิ้นกาย ซึ่งบางครั้งเราเรียกว่าเป็นอายตนะ อายตนะ
ภายในเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกาย อายตนะภายนอกเรียกว่ารูป
เสียงกลิ่นรส แต่บางทีเราก็เรียกอายตนะภายในนี้ว่าอินทรีย์
ให้ มี อิ น ทรี ย ์ สั ง วร เช่ น เรามาปลี ก วิ เวกนี่ ก็ เ พื่ อ มาเจริ ญ
อินทรีย์สังวร มาส�ำรวมตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ให้ไปสัมผัสกับ
รูปเสียงกลิน่ รสทีจ่ ะท�ำให้เกิดอารมณ์เกิดตัณหาขึน้ มา อันนีก้ ็
อินทรีย์ อินทรีย์อีกอันหนึ่งที่ใช้ในพุทธศาสนาก็คืออินทรีย์ ๕
อินทรีย์ ๕ ได้แก่ ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ และปัญญา อินทรีย์
นี้ก็คือสิ่งที่มีอยู่ในจิตของแต่ละคนนี้ พวกเราทุกคนมีอินทรีย์
อยู่มากน้อยต่างกัน ทุกคนที่มานั่งที่นี่มีศรัทธาในระดับหนึ่ง
มีวิริยะความเพียรในระดับหนึ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญาใน
ระดับหนึง่ แต่ยงั เป็นระดับของอินทรียท์ ยี่ งั ไม่แก่กล้าพอทีจ่ ะ
ก�ำจัดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้เป็นพระอริยบุคคล
ขึ้นมาได้ ผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นพระอริยบุคคล ต้องพัฒนา
อินทรีย์ให้กลายเป็นพละ อินทรีย์ ๕ ให้เป็นพละ ๕ คือ
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จากศรัทธาที่ยังไม่แน่นอน ล้มลุกคลุกคลานให้เป็นศรัทธา
เต็มร้อย มัน่ คง เชือ่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่างแน่นอน
ไม่สงสัย ไม่อะไรทั้งสิ้น ทุ่มเทชีวิต ทุ่มเทความเพียรให้กับ
การปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ได้อย่างเต็มที่ เจริญสติตลอดเวลา ฝึกนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆ
ฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆ อันนี้มันก็จะ
ก้าวขึ้นจากอินทรีย์มาให้เป็นพละต่อไป นี่ค�ำว่าอินทรีย์ก็มีอยู่
๒ ความหมาย เท่าที่เราได้ยินได้ศึกษามา แต่ถ้าอินทรีย์เหล็ก
ก็คือทีมชาติเยอรมัน ตกรอบไปแล้ว
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ถาม: สติกับตัวรู้ต่างกันอย่างไร

ตอบ: สติก็คือเป็นตัวที่ดึงให้ตัวรู้มารับรู้เรื่องราวต่างๆ
ถ้าไม่มีสติตัวรู้มันก็จะไหลไปกับเรื่องราวต่างๆ ไม่ได้อยู่กับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ถ้ามีสติมันก็จะบังคับให้ตัวรู้นี้มารู้อยู่กับ
เรื่องเดียว เช่น ให้รู้อยู่กับลม รู้อยู่กับพุทโธ นี้ต้องใช้สติดึง
ตัวรู้มา ถ้าไม่มีสติ ตัวรู้มันก็จะไปรู้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วแต่
อะไรมาให้สัมผัสรับรู้ พอเสียงเข้ามาก็ไปรู้เรื่องเสียง พอกลิ่น
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เข้ามาก็ไปรู้เรื่องกลิ่น มันก็จะลอยไปลอยมาตามภาวะธรรม
ที่เข้ามาให้สัมผัส แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้จิตมันลอยไปกับ
เรื่องราวเหล่านี้ เราก็ต้องใช้สติผูกมันไว้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ให้มันอยู่กับเรื่องเดียวมันจะได้นิ่ง เราต้องการท�ำให้จิตนิ่ง
ไม่ต้องการให้มันลอยไปลอยมา ลอยแล้วมันไม่สงบ มันจะ
วุ่นวาย มันไม่สุข ดังนั้น สติกับตัวรู้เป็นคนละตัว สติเป็น
ตัวควบคุมตัวรูอ้ กี ทีหนึง่ ตัวรูใ้ ห้รอู้ ยูก่ บั เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เรียก
ว่าสติ แล้วก็ให้หยุดคิด
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ถาม: ขอทราบวิ ธี เ ข้ า สมาธิ แ ละขั้ น ของสมาธิ ตั้ งแต่
ฌาน ๑ ถึงฌาน ๔ แบบย่อๆ

ตอบ: วิ ธี เข้ า สมาธิ ก็ ใช้ ห ยุ ด ความคิ ด ด้ ว ยการใช้
ค�ำบริกรรม พุทโธ พุทโธ พุทโธ ไป อย่าไปคิดถึงเรื่องอะไร
นั่งแล้วหลับตา แล้วก็พุทโธ พุทโธ ไป แล้วเดี๋ยวก็เข้าสู่ฌาน
ที่ ๑, ที่ ๒, ที่ ๓, ที่ ๔ เอง โดยเราไม่ต้องไปรู้ว่าฌานที่ ๑
เป็นอย่างไร ที่ ๒ เป็นอย่างไร ที่ ๓ เป็นอย่างไร ขอให้มันถึง
ที่ ๔ ก็พอ ที่ ๔ ก็คอื จิตจะนิง่ จะสงบ จะเบา จะมีความสุขมาก
จะเป็นอุเบกขา จะไม่มีความรัก ชัง กลัว หลงอยู่ เวลาถึงฌาน
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ขั้นที่ ๔ ก็ให้อยู่ตรงนั้น แช่ไว้นานๆ อย่าไปดึงมันออกมา
อย่าไปดึงมันออกมาพิจารณาปัญญา ไม่ใช่เวลา เวลาจะ
พิจารณาปัญญา รอให้ออกจากฌานก่อน ออกจากสมาธิกอ่ น
เวลานั่งสมาธินี้ไม่ต้องการพิจารณา ต้องการให้มัน
แช่อยู่ในฌานนานๆ เพื่อจะได้มีก�ำลังมากๆ สิ่งที่เราต้องการ
ก็คืออุเบกขา ความไม่รัก ไม่ชัง ไม่กลัว ไม่หลงอันนี้ ถ้าเราแช่
นานๆ มันก็จะติดมากับใจเราเวลาเราออกจากสมาธิ เวลาเรา
เห็นอะไรเราก็จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง แล้วเราก็จะสู้กับ
กิเลสได้ เวลาอยากจะได้อะไรมันก็ไม่อยากเพราะมันไม่รัก
ที่มันอยากเพราะมันรัก ถ้าชอบอะไรมันก็อยากจะได้ขึ้นมา
ถ้าชังก็อยากจะให้มนั หายไป แต่ถา้ เรามีอเุ บกขามันก็จะเฉยๆ
อยูก่ บั สิง่ ต่างๆได้ อยูก่ บั สิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบได้ แล้วสิง่ ทีเ่ ราชอบเรา
ก็ไม่มีมันก็ได้ไม่เดือดร้อน
เพราะฉะนั้น พยายามเข้าสมาธิแล้วให้อยู่ในฌาน ๔
นานๆ เวลามันนิ่งสงบ สักแต่ว่ารู้ เป็นอุเบกขานี่เรียกว่า
ฌาน ๔ ฌานที่ ๑ ก็มีวิตก วิจาร วิตกวิจารก็คือยังมีพุทโธอยู่
ค�ำว่า พุทโธนี้คือวิตก วิจาร จิตเราวิตกอยู่กับ ค�ำว่า วิตก
ก็คือแปลว่า ตรึก วิจารแปลว่า ตรอง เราตรึกอยู่กับพุทโธ
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ตรึกกับตรองอยู่กับพุทโธ ใจเราไม่ไปคิดเรื่องอื่น อยู่กับการ
ตรึกตรอง อยู่กับพุทโธๆ ถ้าตรึกตรองแล้วความคิดก็จะ
เบาลง ใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมา เกิดปีติขึ้นมา นี่ก็คือผลที่จะ
เกิดจากการที่เรามีพุทโธๆ น�ำไป
เพราะฉะนั้น เวลานั่ง เราไม่มานั่งคิดนั่งวิจารณ์ว่า
ตอนนี้เราอยู่ฌานที่ ๑ หรือฌานที่ ๒ เหมือนเวลาเราขับรถนี่
บางทีเราไม่สนใจว่ามันจะเกียร์ไหน ใช่ไหม ถึงเวลาถ้าต้อง
เปลี่ยนเกียร์ก็เปลี่ยน เพราะฉะนั้น เราไม่ต้องไปสนใจว่า
เราอยู่ฌานไหน ฌานที่ ๒ ฌานที่ ๓ ขอให้มันรู้ว่ามันถึง
ฌานที่ ๔ ก็พอ ฌานที่ ๔ ก็คือจิตนิ่งสงบ สักแต่ว่ารู้ แล้วก็
พยายามรักษามันไว้อยูต่ รงนัน้ อย่าให้มนั ออกมา ถ้ามันอยาก
จะออกมาก็ใช้พุทโธดันกลับเข้าไปใหม่ ให้มันอยู่จนกระทั่ง
เราสู้มันไม่ไหว มันอยากจะออกมาก็ค่อยปล่อยมันออกมา
แล้วก็พยายามกลับเข้าไปใหม่ กลับเข้าไปบ่อยๆ กลับไป
เรื่อยๆ ต่อไปเราจะได้มีอุเบกขาตลอดเวลา แล้วเราจะไม่รัก
ไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรทั้งนั้น อยู่คนเดียวได้ อยู่โดยไม่มี
อะไรได้
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)
152

คำ�ถาม - คำ�ตอบ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ถาม: เวลาเดิ น จงกรม นอกจากเจริ ญ สติ แ ล้ ว
เราสามารถจะพิจารณาธรรมได้หรือไม่

ตอบ: ได้ เพียงแต่ว่ามันคนละขั้นกัน ขั้นแรกนี่เราต้องการ
สร้างสติขนึ้ มาก่อน เพราะการสร้างสตินเี้ หมือนก�ำลังหัดยืนอยู่
หัดยืนหัดเดินอยู่ การพิจารณานี้มันเหมือนกับก�ำลังหัดวิ่ง
มันคนละขั้น มันข้ามขั้นตอน แล้วมันจะไม่ได้ผล เพราะมัน
จะล้ม มันจะพิจารณาได้ค�ำสองค�ำ แล้วเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่อง
กิเลสแล้ว ดังนั้น ฝึกสติ ให้ควบคุมไม่ให้มันคิดก่อนดีกว่า
หยุดความคิดให้ได้ก่อน ถ้าเราหยุดความคิดได้แล้ว ทีนี้เวลา
เราอยากให้มันคิดอะไร เราก็สั่งให้มันคิดได้ แล้วถ้ามันเกิด
เถลไถล เราก็จะหยุดมันได้ แต่ถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้
พอเราไปพิจารณาปัญญา ตอนต้นก็ปัญญา แล้วท�ำไปท�ำมา
ก็คิดไปทางกิเลสขึ้นมา ก็จะหยุดมันไม่ได้ ดังนั้น ถ้าไม่จ�ำเป็น
จริงๆก็อย่าเพิง่ คิดทางปัญญา ฝึกสติหยุดความคิด แต่ปญ
ั ญา
ถ้า มีความจ�ำเป็น อาจจะมีปัญหาทางใจเกิดขึ้นปัจจุบัน
ทันด่วน ก็ใช้ปัญญาได้ เช่น โกรธใครอย่างนี้ ก็พิจารณาให้
อภัยเขา แผ่เมตตาไป หรือถ้าเกิดกามารมณ์ขนึ้ มา ก็พจิ ารณา
อสุภะเสียตอนนั้นเลย เช่น ก�ำลังคิดถึงแฟน ก็เอาเลย ดูตับไต
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ไส้พุงดูอะไรไป ตอนนั้นก็ใช้ปัญญาได้ แต่ให้มันมีเหตุผล
ถ้าไม่มีเหตุผลจ�ำเป็นแล้วก็อย่าเพิ่งไปใช้มันดีกว่า
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

ถาม: ภาวะตกจากที่สูงในขณะท�ำสมาธิคืออะไร และ
มีวิธีแก้ ไขอย่างไร

ตอบ: มั น เป็ น ขณะที่ จิ ต จะเข้ า สู ่ ค วามสงบ แก้ ไขไม่ ไ ด้
เพราะเราต้องการให้มนั เข้าสูค่ วามสงบ เวลาจะเข้าสูค่ วามสงบ
มั น ก็ มั ก แสดงอาการเหมื อ นตกจากที่ สู ง ลงมา ก็ ใ ห้ รู ้
เท่านั้นเอง แต่ที่สูงที่ปลอดภัย จะมีเบาะหนาๆ รองรับอยู่
ข้างล่าง ไม่เจ็บตัว พอร่วงลงมาแล้ว จะอิ่มใจสุขใจเบาใจ
สบายใจ เพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัว ถ้าได้ภาวะอย่างนี้ถือว่า
จิตได้เข้าสูค่ วามสงบแล้ว แล้วพอมันสงบแล้วก็อย่าไปท�ำอะไร
พยายามประคองให้มันอยู่ในความสงบไปนานๆ ยังไม่ต้องไป
พิจารณาทางปัญญา เราก�ำลังหัดยืนหัดเดินอยู่ อย่าเพิ่งไปวิ่ง
เราก�ำลังคลาน เพิ่งรู้จักยืน อย่าเพิ่งไปเดิน พยายามยืนให้
มันได้แบบไม่ล้มก่อน พยายามฝึกสมาธิไปบ่อยๆ มากๆ ก่อน
ให้มคี วามช�ำนาญ ให้อยูไ่ ด้นานๆ ให้เข้าได้ทกุ เวลา เข้าได้อย่าง
ง่ายดายรวดเร็วก่อน แล้วค่อยไปทางปัญญา ทางปัญญาก็ตอ้ ง
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รอตอนทีอ่ อกจากสมาธิ ตอนทีอ่ ยูใ่ นสมาธิไม่ให้ท�ำอะไร ให้จติ
พักผ่อน พอจิตถอนออกจากความสงบ เริ่มคิดปรุงแต่งแล้ว
ทีนี้ เราจึงค่อยเอามาพิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาอสุภะ
พิจารณาอาการ ๓๒ พิจารณาการเกิดแก่เจ็บตาย พิจารณา
ความเสื่อมของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

ถาม: หลังจากเลิกนั่งสมาธิ จิตยังคงสภาวะนิ่งๆ ว่างๆ
อยู่ ณ ตอนนี้เราควรปล่อยให้คงสภาวะต่อเนื่อง
หรือควรคิดและไตร่ตรองเกีย่ วกับข้อธรรมะต่างๆ

ตอบ: ได้ ทั้ ง สองอย่ า ง ถ้ า เราคิ ด ว่ า เราอยากจะรั ก ษา
ความเย็ น ความสงบให้ อ ยู ่ ไ ปนานๆ เราก็ ใช้ ส ติ ป ระคั บ
ประคองต่อไป อย่าปล่อยให้ใจคิด ให้มันพุทโธๆ ไปเรื่อยๆ
ใจก็ยังจะเย็น ยังจะสบายต่อไป แต่ถ้าเราอยากจะได้ปัญญา
เราก็มาคิดทางไตรลักษณ์ คิดว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา เพื่อเราจะได้ปล่อยวาง เพราะถ้าเรา
ปล่อยวางได้ เราจะได้ความสงบมากกว่าความสงบที่เราได้
จากสมาธิ เพราะมันจะเป็นความสงบทีถ่ าวร ก็ได้ทงั้ สองอย่าง
อยู่ที่ว่าเราช�ำนาญทางสมาธิหรือยัง เราสามารถท�ำใจให้สงบ
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ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวได้หรือยัง ถ้ายังไม่ได้ เราอาจจะ
ต้องมาประคับประคองความสงบนี้ไว้ไปก่อน ฝึกท�ำใจให้สงบ
ให้มันคล่องแคล่วก่อน เมื่อเราคล่องแคล่วสามารถท�ำใจให้
สงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการ แล้วตอนนั้นเราอยากจะไป
ทางปัญญาก็ไปได้ เพราะว่าถ้าไปทางปัญญาแล้ว บางที
คิดแล้วมันฟุ้งขึ้นมา ถ้าเราไม่ช�ำนาญทางสมาธิ เราอาจจะ
หยุดความฟุ้งไม่ได้ ดังนั้น เราก็ต้องระมัดระวังถ้าจะไปทาง
ปัญญา เราต้องมีความมั่นใจว่า ถ้าเราไปคิดแล้วเดี๋ยวมันเกิด
คิดเรือ่ ยเปือ่ ยไป คิดจนฟุง้ ซ่านขึน้ มา เราจะหยุดมันได้หรือเปล่า
ถ้าเรายังไม่มั่นใจ เราก็มาฝึกหยุดใจไปก่อน ท�ำสมาธิไปก่อน
ให้มีความมั่นใจ
เหมือนกับเวลาที่เราหัดขับรถใหม่ๆ เราก็หัดอยู่ตาม
ถนนที่ไม่มีรถวิ่ง ขับในสนามหัดขับ ขับไปจนเรารู้สึกว่าเรา
ช�ำนาญแล้ว เราจึงค่อยออกไปถนนได้ ออกไปบนถนนใหญ่
ที่มีรถวิ่งไปวิ่งมาได้ เพราะเรามีความมั่นใจว่าเราหยุดได้
เราป้องกันภัยได้ แต่ถ้าเรายังควบคุมใจไม่ได้ ไม่มั่นคง เราก็
ควรฝึกสมาธิต่อไป ออกจากสมาธิมาก็พุทโธๆ ต่อไป อย่าเพิ่ง
ปล่อยให้มนั คิด แล้วพอจะนัง่ สมาธิกก็ ลับไปนัง่ ดูซวิ า่ เข้าสมาธิ
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ได้อย่างรวดเร็วง่ายดายหรือไม่ ถ้าทุกครั้งเข้าสมาธิได้อย่าง
ง่ายดายรวดเร็ว ก็ถือว่าเราช�ำนาญแล้ว ทีนี้ ออกจากสมาธิมา
เราจะมาคิดทางปัญญาก็ได้ พิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาว่า
สิง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็นสัตว์ เป็นบุคคล หรือเป็น
ข้าวของเงินทอง ก็ไม่เทีย่ งทัง้ นัน้ มีเกิดมีดบั มีมามีไป ถ้าไปยึด
ไปติด เวลามันจากเราไปก็จะเสียใจ เราต้องอย่ายึดอย่าติด
ถ้าเราไม่อยากจะเสียใจ ไม่อยากจะทุกข์ใจ เพราะเราห้ามมัน
ไม่ได้ เวลามันจะไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ ดังนั้น ถ้าเราไม่ยึดไม่ติด
เราก็จะไม่เสียใจ เราจะไม่ทุกข์
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ถาม: ขอค�ำขยายความค�ำว่า สักแต่ว่ารู้ เป็นอย่างไร

ตอบ: ก็ให้รู้เฉยๆ เห็นอะไรก็รู้เฉยๆ อย่าไปรัก อย่าไปชัง
อย่าไปกลัว อย่าไปหลงกับสิ่งที่เรารู้ เห็นทองก็เฉยๆ อย่าไป
อยากได้ เห็นอุจจาระก็อย่าไปรังเกียจ อย่าไปอยากไม่ได้
เห็นอะไรก็ให้เห็นเฉยๆ สักแต่ว่าเห็น สักแต่ว่ารู้ ไม่มีอารมณ์
กับสิ่งที่เรารับรู้ เรียกว่าสักแต่ว่ารู้
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)
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ถาม: วิธีเอาชนะสังโยชน์ ๑๐ แบบฆราวาสมีหรือไม่
มีวิธีปฏิบัติอย่างไร

ตอบ: ก็วิธีเดียวกับทุกคนนะ สั ง โยชน์ ๑๐ เป็ น โจทย์
ของจิต เป็นกิเลสที่ผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่าย
ตายเกิ ด ก็ ต ้ อ งใช้ ธ รรมของพระพุ ท ธเจ้ า อั น เดี ย วกั น
ก็คือศีลสมาธิปัญญาเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย
เป็นฆราวาสเป็นนักบวช เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ ก็ใช้ศีลสมาธิ
ปัญญาอันเดียวกัน เหมือนยา ยาที่รักษาโรคนี่ ใช้ยาชนิด
เดียวกันใช่ไหม ไม่ว่าจะกับผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ กับพระ
หรือกับโยม ถ้าเป็นโรคเดียวกันก็ใช้ยาชนิดเดียวกัน สังโยชน์
นี่ก็เป็นเหมือนกับโรคของจิตโรคของใจ ที่ท�ำให้จิตต้องทุกข์
ต้องทรมานเพราะสังโยชน์ทั้ง ๑๐ นี้ ก็ต้องใช้ยาคือธรรมโอสถ
เหมือนกัน ใช้ศีลสมาธิปัญญาเหมือนกัน ศีลก็ต้องศีล ๘
ขึ้นไปจึงจะมีก�ำลัง เหมือนรถที่จะขึ้นเขานะ ถ้ารถก�ำลังน้อย
มันก็ขึ้นไม่ได้ ต้องมีรถที่มีก�ำลังมาก รถที่วิ่งบนพื้นราบนี่จะ
ขึ้ น เขาไม่ ไ หว เราจึ ง มั ก จะซื้ อ รถเอสยู วี กั น ใช่ ไ หมเดี๋ ย วนี้
มันลุยมันมีพลังมากกว่า ถ้าซื้อรถแบบธรรมดามันก็วิ่งแบบ
ถนนราบเรี ย บได้ แต่ พ อจะขึ้ น เขาลงเขานี่ มั น ไม่ มี ก�ำลั ง
การที่จะตัดสังโยชน์ ๑๐ นี้ มันต้องศีล ๘ ขึ้นไป ศีล ๕ มันไม่มี
ก�ำลัง ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ นี้มันมีก�ำลังที่จะสนับสนุนให้
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เราภาวนา ให้มีสมาธิให้มีปัญญา พอมีศีลมีสมาธิมีปัญญา
สังโยชน์ก็ขาดหมดเลย สังโยชน์เป็นเหมือนเชือก ศีลสมาธิ
ปัญญาเป็นเหมือนมีด พอมีมดี ลับให้มนั คมนี้ ฟันปับ๊ มันก็ขาด
ฟันปับ๊ สักกายทิฏฐิกข็ าด สีลพั พตก็ขาด วิจกิ จิ ฉาก็ขาด ปฏิฆะ
ก็ขาด กามราคะก็ขาด รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ
อวิชชานี่ ถ้าเจอมีดของศีลสมาธิปัญญานี้มันขาดหมดเลย
ถ้าอยากจะตัดสังโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือเป็นพระ
ก็ต้องสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมา
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑)

ถาม: จิตของมนุษย์นี้คือพลังงานอย่างหนึ่งใช่หรือไม่

ตอบ: คือ ค�ำว่าพลังงานหรืออะไรนี่ มันเป็นเพียงแต่ค�ำนิยาม
ที่เรามาแปะให้กับมันนี่เอง แต่มันไม่ได้บอกหรอกว่า มันเป็น
พลังงานหรือไม่เป็นอะไร มันเป็นตัวรู้ตัวคิด จิตมันมี ๔
มีความรู้สึกนึกคิด มีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
แล้ ว ก็ ตั ว รู ้ นี้ คื อ ตั ว จิ ต จะไปเรี ย กมั น ว่ า เป็ น พลั ง งาน
หรือเป็นอะไร ก็สุดแท้แต่ มันก็เป็นแค่ป้ายที่เราไปแปะไว้
เหมือนเวลาเราไปท�ำงาน เขาก็แปะป้ายไว้ เป็นหมอ เป็นพยาบาล
เป็นผู้ใหญ่ เป็นก�ำนัน เขาก็แปะป้ายไว้ แต่ร่างกายมันไม่ได้
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ว่ามันเป็นก�ำนัน หรือเป็นอะไรหรอก ไอ้นี่เราเป็นสมมุติ
เราไปแปะมันไว้เท่านั้นเอง
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ถาม: สีลัพพตปรามาส หมายความว่าอะไร

ตอบ: หลวงตาท่านบอกว่าเป็นการลูบคล�ำศีล คือ ไม่มนั่ ใจ
ว่ า ศี ล นี้ เ ป็ น เหตุ ข องการดั บ ทุ ก ข์ ไ ด้ ห รื อ เปล่ า ถ้ า เป็ น
พระโสดาบันนี้ ท่านรู้ว่าการท�ำบาปนี้เป็นเหตุที่ท�ำให้เรา
ทุกข์กนั ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะไม่ทกุ ข์ ดังนัน้ พระโสดาบัน
นี่จะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิต เวลาท่านทุกข์ท่านก็ไม่ไปแก้ทุกข์
ด้วยการท�ำพิธีกรรมต่างๆ ไปหาหมอดู ไปท�ำอะไร วิธีเหล่านี้
ไม่ได้เป็นการแก้ทุกข์ ทุกข์มันเกิดจากการที่เราไปท�ำบาป
ดังนั้น ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปท�ำบาป แล้วเราจะ
ไม่มีความทุกข์ใจ หรือว่าถ้าเราทุกข์เพราะความอยาก เราก็
ต้องหยุดความอยาก พระโสดาบันจะรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นจาก
๒ อย่าง หนึ่งเกิดจากความอยาก สองเกิดจากการท�ำบาป
ดังนั้น เวลาทุกข์ เช่น ทุกข์เพราะว่าไม่สบายแล้วทุกข์ ก็ไปหา
หมอดูว่าจะหายไม่หาย แล้วจะท�ำวิธีท�ำให้หายได้ไหม อันนี้
เป็นวิธีงมงาย มันจะไม่ได้ท�ำให้หายทุกข์
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วิธีจะท�ำให้หายทุกข์ก็คือต้องดูว่าร่างกายนี้มันต้อง
ตายหรือเปล่า มันต้องเจ็บหรือเปล่า มันต้องแก่หรือเปล่า
แล้วมีอะไรไปเปลี่ยนมันได้หรือเปล่า ไปห้ามมันได้หรือเปล่า
ถ้าห้ามไม่ได้ไปท�ำพิธสี ะเดาะเคราะห์ตา่ งๆ ก็ไม่เกิดประโยชน์
อะไร บางวิธสี มัยโบราณเขาสะเดาะเคราะห์ดว้ ยการบูชายันต์
ด้วยการฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าเป็ดฆ่าไก่ นี่เขาเรียกว่าสีลัพพต
พวกที่ไปสะเดาะเคราะห์เพื่อก�ำจัดความไม่สบายใจของตน
ด้วยการไปท�ำพิธีกรรมต่างๆ นี่เรียกว่าสีลัพพตปรามาส วิธีที่
จะท�ำให้ใจเราหายทุกข์กค็ อื ต้องหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บ
ไม่ตาย ต้องรูว้ า่ ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนีเ้ ป็นตัวทีท่ �ำให้
เราทุกข์ แล้วการไปท�ำบาปก็ไม่เป็นวิธีดับทุกข์ แต่เป็นการ
กระท�ำให้เกิดทุกข์มากขึ้นไป นี่คือสีลัพพตปรามาส คนที่ไม่รู้
อริยสัจ ๔ ไม่รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไร ก็จะไปแก้ด้วยวิธีต่างๆ
ไปหาหมอดู ไปดูฮวงจุ้ย ไปท�ำบูชาราหู ไปลอดใต้ถุนโบสถ์
ถ้าสมัยก่อนก็มีการบูชายันต์ ต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควาย
บูชาเจ้าที่เจ้ากรรมนายเวรอะไรต่างๆ ก็ว่าไป
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑)
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ถาม: ฐานของจิตคืออะไร ถ้าเราสามารถฝึกจนสามารถ
มีฐานของจิตแล้ว หมายถึงเราจะไม่สูญจิตส่วน
นั้นแล้ว ใช่หรือไม่

ตอบ: ฐานของจิตก็คือที่ตั้งที่จิตมีความมั่นคงแน่นหนา
เราเรียกว่าฐาน ก็ความสงบนี่เอง เวลาจิตสงบแล้วจิตจะมี
ความแน่นหนาปึกแผ่น แข็งเหมือนก้อนหิน จิตใจไม่หวั่นไหว
เพราะจิตจะมีอเุ บกขา ไม่รกั ไม่ชงั ไม่กลัวไม่หลง อะไรมาสัมผัส
ใจจะไม่ไหวไปกับความรักความชังความกลัวความหลง
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑)

ถาม: ตอนเรานัง่ วิปสั สนา จิตเราพอสงบแล้ว และเราเริม
่
ที่จะเจริญปัญญา เราจะทราบได้อย่างไรว่าที่เรา
สัมผัสคือปัญญาทีแ่ ท้จริงจากภายใน หรือเป็นแค่
สัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมา

ตอบ: ปัญญาเบื้องต้นนี้ มันเป็นปัญญาแบบท�ำการบ้าน
เข้าใจไหม ยังไม่มีผลอะไร มันจะมีผลต่อเมื่อเกิดกิเลส
ขึ้นมา เกิดความทุกข์ขึ้นมา แล้วเราใช้ปัญญาที่เราได้เจริญ
มานี้มาดับความทุกข์ได้ จึงจะรู้ว่าเป็นปัญญา เช่น เวลาใคร
ด่าเรานี้ แล้วเราไม่โกรธเขา หรือโกรธเขาปั๊บแล้วก็หยุดได้
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อย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญา เช่น เราพิจารณาก่อนว่า เราอยู่
ในโลกนี้มันมีทั้งสรรเสริญ มีทั้งนินทา มีทั้งค�ำชม มีทั้งค�ำด่า
มันเป็นอนัตตา คือ เราไปสัง่ มันไม่ได้ ห้ามมันไม่ได้ เหมือนเสียง
ลมพัดอย่างนี้ เราไปห้ามมันไม่ได้ มันจะพัดมันก็พัด มันจะ
หยุดมันก็หยุด เสียงปากคนก็แบบเดียวกัน เขาจะด่าก็หา้ มเขา
ไม่ได้ เขาจะชมก็ห้ามเขาไม่ได้ นี่คือการสอนใจ เรียกว่า
ท�ำการบ้าน เตรียมรับกับข้อสอบ ทีนี้พอเราไปเจอคนเขา
ด่าเราปั๊บ เราโกรธขึ้นมาหรือเปล่า เสียใจขึ้นมาหรือเปล่า
ถ้าเสียใจโกรธ ถ้าเรามีปัญญา เราก็บอก เราห้ามเขาไม่ได้ มัน
เป็นอย่างนี้ เราก็จะไม่โกรธ เราก็จะไม่เสียใจ หรือเวลาเขา
ชมเราก็เหมือนกัน ถ้าเขาชมเราดีใจ อันนี้ก็ผิดอีกแล้ว ก็ต้อง
เฉยเหมือนกัน เขาจะชมหรือไม่ชมก็เรื่องของเขา เราไปห้าม
เขาไม่ได้ ไปสั่งเขาไม่ได้ ถ้าไปชอบค�ำชม เดี๋ยวเกิดเขาไม่ชม
เราก็เสียใจอีก ถ้าไม่ไปชอบค�ำด่า พอเขาด่าเราก็จะเสียใจอีก
อันนี้เป็นการฝึกก่อน สอนก่อน ซ้อมก่อน เหมือนนักมวย
ก็ซ้อมชกข้างล่างก่อน ชกกับคู่ซ้อมก่อน แล้วจะรู้ว่าชนะ
หรือไม่ชนะ ก็ตอนขึ้นไปบนเวทีนั่นแหละ ถ้าชนะก็จะรู้ว่า
ตอนนี้เราชนะความโกรธแล้ว เราชนะความกลัวแล้ว อันนี้
การฝึกปัญญาเบือ้ งต้นนีเ้ ป็นการสอนใจ เป็นการท�ำการบ้าน
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เป็นการเตรียมใจ จะรู้ว่าเป็นปัญญาหรือไม่ก็ต่อเมื่อตอนที่
เกิดความทุกข์ เกิดความวุ่นวายใจ และเราสามารถเอา
ปัญญานี้มาสอนใจให้ดับความทุกข์ได้ ถ้าดับได้ก็แสดงว่า
เป็นปัญญา ดับได้แล้วต่อไปความทุกข์นั้นจะไม่เกิดขึ้นมาอีก
เพราะเรารู้ทันมันแล้ว รู้ว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เขาด่า อยู่ที่
ความอยากให้เขาไม่ด่าเราต่างหาก ทีนี้ ต่อไปนี้เราจะไม่มี
ความอยากให้เขาไม่ดา่ เรา เรายินดีให้เขาด่า อยากจะด่าเท่าไหร่
ด่าไปให้ปากเปียกปากฉีก ให้มันปากเมื่อยไปเลย ท�ำตัวเรา
เหมือนต้นเสาดูสิ ลองให้เขาด่าต้นเสาดูสักชั่วโมง เดี๋ยวเขา
หยุดเองแหละ ท�ำเป็นหูทวนลมเลย
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

ถาม: จิตที่เป็นมหาสติ ที่เป็นปัญญา แตกต่างจากจิต
ที่เป็นกิเลสอย่างไร และมีวิธีสังเกตดูจิตที่เป็น
สัมมาสติอย่างไร

ตอบ: ก็สติ จิตทีม่ สี ติทเี่ ป็นมหาสติ ก็คอื ควบคุมความคิดได้
หยุดความคิดได้ หยุดอารมณ์ต่างๆได้ พอโกรธก็หยุดได้
พอโลภก็หยุดได้ เรียกว่ามีก�ำลังที่สามารถคุมจิตได้ เรียกว่า
มหาสติ พวกที่ไม่มีมหาสติ บางทีก็คุมได้ บางทีก็คุมไม่ได้
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บางที โ กรธ บางที ก็ ห ยุ ด ได้ บางที ก็ ห ยุ ด ไม่ ไ ด้ นี่ ต ่ า งกั น
เหมือนรถแหละ รถเบรกดีกับรถเบรกไม่ดี ใช่ไหม รถเบรกดี
เหยียบปุบ๊ ก็หยุดปับ๊ รถเบรกไม่ดเี หยียบปุบ๊ ต้องไปชนนัน่ ก่อน
จึงจะหยุด
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ถาม: ส่วนไหนของจิตในขันธ์ ๕ ท�ำให้จิตมีกิเลส

ตอบ: ในขันธ์ ๕ ไม่มีกิเลสหรอก ตัวที่ท�ำให้จิตมีกิเลสก็
อวิชชา ความหลง ความเห็นผิดเป็นชอบ เหมือนเด็กแหละ
เด็กที่ไม่รู้เรื่อง เห็นไฟก็คิดว่าเป็นของเล่น พอไปเล่นกับไฟ
ก็ถูกไฟเผาเอา อันนี้ก็เหมือนกัน อวิชชาก็คือความไม่รู้
ความจริง ว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์นนั่ เอง ก็เลยไปเห็นสุข
เป็นทุกข์ เห็นทุกข์เป็นสุขไป เห็นรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นสุข
ก็เลยโลภอยากได้ขึ้นมา คือความเห็น พอเห็นว่ามันสุขก็เลย
อยากได้ ก็เลยเกิดกิเลสขึ้นมา แต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์มัน
ก็จะดับกิเลส มันก็จะไม่อยากได้ เข้าใจไหม เพราะฉะนั้น
มันไม่ได้อยู่ในขันธ์ พระพุทธเจ้าก็ยังมีขันธ์ พระอรหันต์ก็ยัง
มีขันธ์ กิเลสถูกท�ำลายไป กิเลสอยู่ในใจ อยู่ร่วมกับขันธ์
มันเป็นเหมือนอยูร่ ว่ มกันในบ้านเดียวกัน ใจนีเ้ ป็นเหมือนบ้าน
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ในบ้านนี้มีขันธ์ มีเวทนา สัญญา สังขาร แล้วก็มีกิเลส
ตัณหาความโลภความหลงความอยากต่างๆ เรามาปฏิบัติ
เพื่อไล่พวกกิเลสออกจากบ้านไป เก็บไว้แต่ขันธ์ ขันธ์นี่
ไล่ไม่ได้ มันเป็นเหมือนส่วนประกอบของบ้าน เป็นเหมือนเสา
เป็นเหมือนหน้าต่าง เป็นเหมือนเพดาน อย่างนี้ มันเป็น
ส่วนประกอบที่ติดอยู่กับบ้าน บ้านคือใจ ส่วนกิเลสมันเป็น
ผู้มาขออาศัย พวกไม่มีบ้านอยู่ พวกไม่มีงานท�ำ มันก็เลยมา
ขออยู่บ้านเรา แล้วก็กินในบ้านเรา ขี้ในบ้านเรา
เราก็เลยต้องไล่มันออกไปจากบ้านเรา เพราะมันอยู่
แล้วมันไม่ท�ำความสะอาด มันจะเอาแต่จะกินจะนอนจะขี้
อย่างเดียว เราก็เลยต้องมาขับไล่มันไป สิ่งที่เราเอามาขับไล่
ก็คือธรรมะ คือสติ สมาธิ ปัญญา พอเรามีสติ สมาธิ ปัญญา
เราก็จะขับไล่พวกกิเลสตัณหา โมหะอวิชชาต่างๆ ให้ออกไป
จากใจได้หมด ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ เป็นบ้านสะอาดขึ้นมา
น่าอยู่ มีแต่ความสุขส�ำหรับผู้ที่อยู่ นี่ก็เปรียบเทียบให้ฟัง
ใจเราเป็นเหมือนบ้าน ในบ้านก็มเี สา มีสว่ นประกอบของบ้าน
ก็คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันอยู่กับใจ ไปด้วย
กับใจ บ้านนี้ย้ายไปไหน เสาก็ต้องไปด้วย เสา ฝ้า เพดาน
ฝาผนังนี่มันต้องไปด้วยกัน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้
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มันไปกับใจ เวลาที่ร่างกายตายไป มันก็ไปด้วยกัน กิเลส
ที่มาอาศัยอยู่มันก็เกาะไปด้วย ทีนี้ เราต้องมาก�ำจัดกิเลส
เพราะกิเลสมันมาท�ำให้บ้านเราสกปรก ท�ำให้บ้านเราเหม็น
ไม่น่าอยู่ เราก็ต้องไปหาเครื่องมาช�ำระ ต้องหาไม้กวาด
หาอะไรมาช�ำระความสกปรกให้ออกไปจากบ้าน ก็ตอ้ งหาสติ
หาสมาธิ หาปัญญา หาศีลมาก�ำจัดมัน
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

ถาม: เราจะรู้ ได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติถูกต้องหรือมา
ถูกทางแล้ว

ตอบ: ใจเราจะสงบมากขึ้น กิเลสจะน้อยลง ความโลภ
ความโกรธ ความหลงจะเบาลง ความอยากต่างๆ จะเบาลง
ความนิ่ง ความสงบของใจจะมีมากขึ้น ใจจะเย็นมากขึ้น
อย่างนี้
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐)

ถาม: ทีเ่ ขาบอกว่านิพพานนีส่ ญ
ู คือแสดงว่าจิตของคน
เรานี้มีเกิดมีดับตลอดเวลา แต่ว่าไปเวียนว่ายใน
ภพภูมิต่างๆอยู่ใช่หรือไม่
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ตอบ: ใช่ จิตไม่สูญ แต่จิตมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เดี๋ยวดีใจ
เดี๋ยวเสียใจ เกิดดับ คือ อารมณ์ในจิตมันเกิดดับ เปลี่ยนไป
เปลี่ยนมา แต่ตัวจิตเองไม่ดับ เหมือนตัวหิ่งห้อยนะ หิ่งห้อย
มันมีอยู่แต่แสงหิ่งห้อยมันเกิดดับๆ แต่จิตมันก็เป็นอย่าง
นัน้ แหละ เดีย๋ วก็ดใี จเดีย๋ วก็เสียใจ เดีย๋ วก็วนุ่ วายใจ เดีย๋ วก็สงบ
เรียกว่าจิตไม่เทีย่ ง อารมณ์ของจิตไม่เทีย่ ง แต่ตวั จิตเองไม่ตาย
พอร่างกายนี้ตายไป จิตก็ไปมีร่างกายอันใหม่ เหมือนคน
ใช้มือถือนี่ พอมือถือเสีย คนเสียไปกับมือถือหรือเปล่า คนใช้
เสี ย ไปกั บ มื อ ถื อ หรื อ เปล่ า ใช่ ไ หม มื อ ถื อ เสี ย เราก็ ไ ปซื้ อ
มื อ ถื อ เครื่ อ งใหม่ อั น นี้ ก็ เ หมื อ นกั น พอร่ า งกายนี้ เ สี ย ไป
คนใช้ร่างกายนี้ก็ไปเอาร่างกายอันใหม่ เราเปลี่ยนร่างกายมา
เหมือนเปลี่ยนมือถือนี่ เปลี่ยนมามากยิ่งกว่ามือถืออีก เพราะ
ร่างกายที่เราเปลี่ยนนี้เป็นร้อยล้านพันล้านร่างกาย เชื่อไหม
น�้ำตาที่เราร้องไห้ในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ ถ้าเอามารวมกัน
พระพุทธเจ้าบอกมากยิ่งกว่าน�้ำในมหาสมุทร คิดดูว่าจะต้อง
มีร่างกายกี่ร่างกาย มาร้องไห้กี่ครั้งจึงจะได้น�้ำตามากยิ่งกว่า
น�้ำในมหาสมุทร นั่นคือจ�ำนวนภพชาติที่พวกเราได้เกิดแก่
เจ็บตายกันมา แล้วยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจิต
ของเราไปถึงนิพพาน ถึงนิพพานก็คือจิตหมดอยาก ไม่อยาก
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จะไปมีร่างกายอีกต่อไป ก็จะไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้อีก
ต่อไป เข้าใจนะ ดังนั้น ทุกอย่างที่เราท�ำนี้เราท�ำให้กับจิต
ท�ำบุ ญ รั ก ษาศี ล ภาวนานี้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะส่ ง ให้ จิ ต ไป
นิพพาน ถึงแม้วา่ ร่างกายนีต้ ายไป จิตยังไม่ถงึ นิพพาน แต่บญ
ุ
ที่เราได้ท�ำไว้ มันเหมือนกับน�้ำมันที่เราใส่รถไว้นี่นะ ถ้ารถพัง
เราก็เปลี่ยนรถใหม่ได้ ย้ายน�้ำมันไป ถ่ายน�้ำมันไปใส่อีกคันได้
แต่จิตมันไม่ตาย ดังนั้น บุญที่เราใส่ น�้ำมันที่เราให้กับจิตเพื่อ
ส่งไปนิพพานมันก็ไม่หาย มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ดังนั้น ท�ำไป
ท�ำไปเรือ่ ยๆ ยิง่ ท�ำมากมันก็จะได้ไปถึงเร็ว ท�ำน้อยก็ไปถึงช้า
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

ถาม: พรใดในโลกที่ว่าประเสริฐสุด

ตอบ: มี ก็ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ นี่ล่ะ เป็นพรที่ประเสริฐ
ที่สุด ถ้าเรามี อัตตา หิ อัตตโน นาโถ แล้ว เราต้องการอะไร
เราได้ ห มด เพราะสิ่ ง อั น ประเสริ ฐ นี้ ไ ม่ มี ใ ครให้ กั บ เราได้
นอกจากตัวเราเอง ถ้าพระพุทธเจ้าให้เราได้ ป่านนี้เราก็ไป
นิพพานกันหมดแล้ว นี่มันให้ไม่ได้ มันต้อง อัตตา หิ อัตตโน
นาโถ เท่านั้นจึงจะไปนิพพานได้
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑)
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ถาม: ถ้ า หากเห็ น โทษของความผู ก พั น จะพิ จ ารณา
ละวางหรือพิจารณาบ่อยๆ อย่างไร ให้ละวางได้

ตอบ: ก็ต้องคิดว่าเราต้องมีความพลัดพรากจากกันเป็น
ธรรมดา ล่วงพ้นจากการพลัดพรากจากกันไปไม่ได้ ทุกสิ่ง
ทุกอย่างทีเ่ รามีอยูน่ ี้ เราจะต้องจากเขาไป ไม่จากเป็นก็จากตาย
เรามาตัวเปล่าๆ แล้วเราต้องไปตัวเปล่าๆ ดูคนมีอะไรติดตัว
ไปได้ไหม ไม่มีใครเอาอะไรไปได้ นอกจากบุญกับบาปเท่านั้น
ที่เอาไปได้ แต่ถ้าเป็นวัตถุ เป็นสิ่งของ เป็นบุคคลนี้เอาไป
ไม่ได้ ให้คิดอยู่เนืองๆ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณา
อยู ่ เ นื อ งๆ ว่ า เกิ ด มาแล้ ว ต้ อ งแก่ ต ้ อ งเจ็ บ ต้ อ งตาย
ต้ อ งพลั ด พรากจากกั น เป็ น ธรรมดา ล่ ว งพ้ น จากการ
พลัดพรากจากกันไปไม่ได้ ให้คดิ อย่างนีแ้ ล้วก็จะปล่อยวางได้
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑)

ถาม: มาท�ำงานทีก่ รุงเทพฯ คนเดียวแล้วเหงา อาจต้อง
อยูค
่ นเดียวจนเกษียณ ขอค�ำชีแ้ นะให้ความเหงา
หายไปหมด

ตอบ: ให้ฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆ เพราะเวลาจิตสงบแล้วจะ
หายเหงา ความเหงาเกิดจากความอยากมีเพือ่ น พอไม่มเี พือ่ น
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อยู่คนเดียวก็เลยรู้สึกเหงา แต่ถ้าเรามานั่งสมาธิได้ ท�ำใจให้
สงบได้กจ็ ะหายเหงา จะนัง่ ให้สงบได้กต็ อ้ งฝึกสติบอ่ ยๆ ฝึกสติ
เรื่อยๆ ลืมตาขึ้นมาก็พุทโธๆ ไป อย่าปล่อยให้ใจคิด เพราะ
มันจะคิดถึงเพื่อน พอคิดถึงเพื่อนแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้เพื่อน
พอไม่ได้อยูใ่ กล้เพือ่ นก็จะเหงา แต่ถา้ เราไม่ให้มนั คิดถึงเพือ่ น
ให้อยู่กับพุทโธๆ ไป มันก็จะไม่รู้สึกเหงา
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑)

ถาม: ระหว่างวันที่หนูเจอกับการผัสสะในอารมณ์ของ
ตัวเอง ก็รู้สึกว่าเราควบคุมไม่ได้ แต่ว่าพยายาม
จะรู ้ แ ล้ ว วางไว้ เ ฉยๆ เมื่ อ เสร็ จ กิ จ ธุ ร ะส่ ว นตั ว
แล้วมานั่งสมาธิ เมื่ออยู่ในองค์ของสมาธิ เราก็
จะเอาสิ่งที่มาผัสสะ มาพิจารณาบทธรรม ทีนี้
พิ จ ารณาไปเราก็ จ ะเห็ น แต่ ตั ว โกรธในสิ่ ง ที่ ม า
กระทบกับเรา เราควบคุมไม่ ได้ แต่อารมณ์ที่
เราเห็นนั้น เรารู้สึกว่าอยากจะสลัดทิ้ง อยากจะ
จัดการกับมัน แต่เราไม่สามารถจะจัดการกับ
มันได้ ได้แต่มอง ก็มองว่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
อยากจะขอค�ำแนะน�ำจากพระอาจารย์ว่า ถ้าเรา
เจอความรู้สึกของตัวโกรธบ่อยๆ เพราะในชีวิต
ประจ�ำวันเราจะผัสสะกับตัวนีบ้ อ่ ย แต่เห็นเราก็ได้
แค่วางแล้วก็รู้สึกเสียใจกับการท�ำอะไรไม่ได้
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ตอบ: เราต้องหาสาเหตุของความโกรธ ความโกรธของเรา
ก็เกิดจากความอยากของเรา พอเราสัมผัสกับอะไร ถ้าเรา
อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอเขาไม่เป็นไปตาม
ความอยากเราก็จะโกรธ ดังนั้น เราต้องหัดฝึกใจเรา เราอย่า
ไปอยาก เห็นอะไรก็ให้เห็นเฉยๆ ให้รู้เฉยๆ เขาด่าก็ให้รู้ว่า
เขาด่า อย่าไปอยากให้เขาไม่ดา่ พออยากให้เขาไม่ดา่ ก็จะโกรธ
หรือจะเสียใจขึน้ มา ต้องฝึกหยุดความอยาก หยุดความอยาก
กับสิง่ ต่างๆ ทีม่ าสัมผัส ให้สมั ผัสเฉยๆ ให้รเู้ ฉยๆ ได้ยนิ เสียงก็รู้
ว่าได้ยนิ เสียง เสียงชมก็อย่าไปดีใจ เพราะว่าเราอยากให้เขาชม
พอเขาชมเราๆ ก็เลยดีใจ ทีเ่ ราดีใจเพราะเราได้ของทีเ่ ราอยาก
ดังนั้น เราอย่าไปอยาก เขาชมเราๆ ก็ต้องเฉยๆ เวลาเขาด่า
เราๆ จะได้เฉยๆ ได้ ถ้าเฉยไม่ได้ก็ต้องใช้สติช่วย คือ พุทโธๆ
พอเกิดความดีใจหรือเสียใจก็รีบพุทโธไป แล้วใจก็จะเฉย แล้ว
ก็จะอยู่กับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ได้
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑)
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ถาม: ใช้อะไรในการพิจารณาตัดความอยาก

ตอบ: ใช้ ไ ตรลั ก ษณ์ ซิ เห็ น อะไรเป็ น ยาพิ ษ มั น ก็ จ ะไม่
อยากได้ ถ้าเห็นว่าเป็นขนมก็อยากจะได้ ของทุกอย่างที่เรา
เห็นว่าเป็นสุข มันจะศอกกลับเราสักวัน มันจะกลายเป็น
ความทุกข์ อยากมีแฟน คิดว่ามีแฟนแล้วมีความสุข เดีย๋ วเวลา
ทะเลาะกับแฟน น�้ำตาตกในเวลาแฟนแอบไปมีแฟนใหม่ ทีนี้
กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้ว คิดว่าได้แฟนต้องเป็นแฟนไปตลอด
ไปกลายเป็นเปรตเป็นผีขึ้นมา ต้องเห็นไตรลักษณ์ ไม่แน่นอน
ไม่เที่ยง นี่เรียกว่า อนิจจัง เดี๋ยวแฟนจะกลายเป็นมารไป
กลายเป็นคู่กัดไม่ใช่คู่รัก อนัตตา ก็ไปห้ามเขาไม่ได้ ถ้าเห็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ห้ามไม่ให้เขาเปลี่ยนไม่ได้ ถึงเวลาเขา
จะเปลีย่ นก็เปลีย่ น อยูค่ นเดียวดีกว่า หยุดความอยากมีแฟนได้
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)
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กิจและเวลาประจ�ำวันที่สามารถเข้าพบ
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แผนที่เส้นทางเดินบิณฑบาต

เวลา ๐๕.๕๐ - ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)
เดินบิณฑบาตบริเวณบ้านอ�ำเภอ เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน ๓๐
(เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. (โดยประมาณ)
ฉันเช้าที่ศาลาฉัน เฉพาะวันธรรมดา
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ)
ณ จุลศาลา เขตปฏิบัติธรรมเขาชีโอน
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แสดงธรรม และตอบ
ปัญหาธรรมะ
วันจันทร์ - ศุกร์ สนทนาและตอบปัญหาธรรมะ
หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนือจาก
เวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือสุภาพสตรีงดสวมกางเกงขาสัน้
และกระโปรงสั้น

**งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี**

