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ร่างกาย
กับจิตใจของเรา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



ชีวิตของพวกเราท่ีมีส่วนประกอบอยู่ ๕ ส่วน 
ท่ีเรียกว่า ขันธ์ ๕ มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ท่ีเราจะเอามาใช้ในการท่ีจะก่อภพก่อชาติ
ก็ได้ หรือเอามาใช้ในการตัดภพตัดชาติก็ได้ ขึน้อยู่
กับความรู้ ถ้าเราไม่มีความรู้ เราก็จะเอาไปใช้กับ
การก่อภพก่อชาติ เอาไปใช้กับการเกิดแก่เจ็บตาย 
เวียนว่ายตายเกิด ถ้าเรามีความรู้จากพระพุทธเจ้า 
เราก็จะเอามาใช้ในการยุติการเวียนว่ายตายเกิด 
เรามีทางเลือก ๒ ทาง ก็ให้น�าเอาไปพิจารณาดู
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 ชวีติของพวกเรามส่ีวนประกอบอยู ่๒ ส่วน คอืร่างกาย

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 สัญญาคือความจำาได้หมายรู้  

จำาสิ่งนั้นจำาสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้ จำาคนนั้นคนนี ้ 

ว่าเป็นชื่อน้ันชื่อนี้ เป็นหญิงเป็นชาย เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่  

อันน้ีคือสัญญา ความจำาได้หมายรู ้ สังขารคือความคิด 

ปรุงแต่ง เช่น เราคิดจะทำาอะไรดีวันนี้ คิดไปทำางาน หรือคิด 

ลาหยุดงาน คิดไปเที่ยว คิดไปทำาบุญ อันนี้เป็นสังขารคือ 

ความคิดปรุงแต่ง แล้วก็อันสุดท้ายคือวิญญาณ วิญญาณคือ

ผู้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ มาจากตาหูจมูกล้ินกาย 

เป็นสะพานเชือ่มระหว่างร่างกายกับจติใจ จติใจนีส่้งกระแส

วิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกาย 
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 ตอนที่เริ่มมีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องของมารดา 

ในครรภ์ของมารดา พอมกีารผสมระหว่างธาตุของพ่อกบัธาตุ

ของแม่ เร่ิมมีการปฏิสนธิ คือ เริ่มมีการก่อร่างสร้างตัวของ

ร่างกายขึ้นมา ดวงวิญญาณ ดวงจิตที่ไม่มีร่างกายในตอนนั้น 

ก็กำาลังรอหาร่างกายอยู่ ถ้าเป็นจังหวะที่มาพบเข้าก่อนดวง

วิญญาณของดวงอื่น ก็จะเข้าไปเกาะ ด้วยกระแสของกระแส

จิตที่เรียกว่าวิญญาณนี้เอง วิญญาณขันธ์ ก็จะไปเกาะติดกับ

ร่างกาย ไปเกาะติดกับตาหูจมูกลิ้นกายตามลำาดับ ตอนใหม่ๆ  

ยังอาจจะไม่มีตาไม่มีหู มีแต่ร่างกาย วิญญาณก็ไปเกาะ 

ไว้ก่อน พอมีการเกาะติด ก็มีการพัฒนาร่างกายตามลำาดับ 

ในครรภ์ อยูไ่ด้ ๙ เดอืนกค็ลอดออกมา แต่ดวงจตินีไ้ม่ได้เข้าไป

อยู่ในครรภ์ของมารดา ร่างกายนี้อยู่ในครรภ์ของมารดา  

จิตนี้ส่งกระแสวิญญาณเข้าไปเกาะ เรียกว่า กระแสจิต  

เรียกว่า วิญญาณขันธ์ วิญญาณนี้เป็นผู้ที่ไปรับรูปจากตา 

รบัเสียงจากหู รับกลิน่จากจมกู รับรสจากล้ิน รบัโผฏฐพัพะ

คือสัมผัสที่มาสัมผัสทางร่างกาย เช่น ความร้อน ความเย็น 

ความแข็ง ความนุม่ อนันีเ้ป็นโผฏฐพัพะ ผูท้ีร่บัรปูเสยีงกลิน่

รสโผฏฐัพพะจากตาหูจมูกลิ้นกาย คือวิญญาณขันธ์ 
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 ดังนั้น วิญญาณนี้มี ๒ ความหมาย วิญญาณขันธ์  

แล้วก็เวลาที่จิตใจไม่มีร่างกาย เราก็เรียกว่า ดวงวิญญาณ 

ขอให้เราเข้าใจว่ามีความหมายต่างกัน ดวงวิญญาณนี้มี 

ขันธ์ ๔ อยู่ คือมีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยู่ใน 

ดวงวิญญาณ อยู่ในดวงจิตดวงใจ เราเพียงแต่เปลี่ยนชื่อของ

ดวงจิตดวงใจ เวลาที่มีร่างกาย เราก็เรียกว่า ดวงจิตดวงใจ  

พอเวลาร่างกายตายไป ดวงจิตดวงใจนี้ไม่มีร่างกายเป็น 

คู่ครอง ก็เรียกว่าดวงวญิญาณ เหมอืนเราใช้ช่ือของสภุาพสตรี 

เวลาเป็นโสด เราก็เรียกว่านางสาว พอเวลามีคู่แต่งงาน เราก็

เรียกว่านาง จิตใจนี้ก็เป็นเหมือนสุภาพสตรี เวลามีร่างกาย 

ก็เรียกว่าจิตใจ เวลาไม่มีร่างกาย ก็เรียกว่าดวงวิญญาณ  

แต่เป็นดวงเดียวกัน เหมือนกันทุกอย่าง เหมือนสุภาพสตรี 

ทีม่สีามกีบัไม่มีสาม ีก็เป็นสภุาพสตรคีนเดียวกนั ดวงวญิญาณ 

ที่ไม่มีร่างกาย ก็มีนามขันธ์ ๔ อยู่เหมือนเดิม มีเวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ นามขันธ์นี่แหละเป็นตัวที่ทำา 

ให้ดวงวิญญาณนั้นเสพสุขทุกข์ต่อไปได้ ถ้าเสพสุขเราก็ 

เรียกดวงวิญญาณนั้นว่าเป็นเทวดา เป็นเทพ เป็นสวรรค์  

ถ ้าดวงวิญญาณเสพทุกขเวทนา เราก็เรียกว่าอบาย 

ทุกขเวทนาในรูปแบบของความหิวก็เป็นเปรต ทุกขเวทนา
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ในรูปของความกลัวก็เรียกว่าอสุรกาย ทุกขเวทนาในรูป 

ของความเกลียดความชังก็เรียกว่านรก 

 ในช่วงท่ีไม่มร่ีางกาย ดวงจติดวงใจ ยงัเสพสุขเสพทกุข์

ผ่านทางเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณอยู ่ในรปูแบบของ

รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กล่ินทิพย์ ก็คือรูปท่ีเราสัมผัสในเวลา 

ท่ีเรานอนหลับน่ันเอง รูปทิพย์ เสียงทิพย์ก็คือความฝัน

นี่เอง ถ้าเราจะใช้ภาษาที่เราใช้กัน ก็คือความฝัน เพราะ 

ตอนท่ีเรานอนหลับน้ี ร่างกายก็เหมือนกับตายไปชั่วคราว 

ตอนนั้นดวงจิตก็กลายเป็นดวงวิญญาณไปชั่วคราว แล้วก็

เสพเวทนาสุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ ผ่านสัญญา สังขาร ที่ได้มี

บันทึกเอาไว้ ตอนที่มีร่างกาย ตอนที่ตื่น ตอนที่ตื่นนี้เราไป

สมัผสักับรูปเสียงกลิน่รสโผฏฐัพพะชนดิต่างๆ เราก็บนัทกึไว้ 

ในสัญญา ในความจำาได้หมายรู้ พอเวลาเรานอนหลับ 

สัญญาก็จะเอารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ได้ไปสัมผัสนั้น

มาแสดง มาให้เสพใหม่ ให้เกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุข 

ไม่ทุกข์ใหม่ได้ ถ้าเราไปทำาบุญทำาความดี สัญญาก็จะบันทึก 

เหตุการณ์ที่ดี บันทึกเวทนาความรู ้สึกที่ดีเก็บเอาไว้ในใจ  

ถ้าเราไปทำาบาป ไปทำาไม่ดี สัญญาก็จะบันทึกเหตุการณ์ที ่
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ไม่ดี บันทึกความรู้สึกท่ีไม่ดีไว้ในใจ แล้วพอเวลาที่ร่างกาย

นอนหลับหรือตายไป ดวงจิตก็จะอาศัยสัญญานี้เป็นผู้ผลิต

เหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมา ให้ใจได้เสพต่อ เพราะใจมีความหิว

กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ มีตัณหาความอยากอยู่ในใจ 

ที่เป็นตัวไปกระตุ้นสัญญาให้ดึงเอาภาพต่างๆ เหตุการณ์

ต่างๆ ที่ได้กระทำาไว้ตอนที่มีร่างกาย 

 ท่านจึงพูดว่า ถ้าทำาบุญแล้ว นอนหลับจะฝันดี จะไม่ 

ฝันร้าย เพราะว่าเวลาทำาบุญเราบันทึกแต่เหตุการณ์ที่ด ี

นั่นเอง เหตุการณ์ที่ดีบันทึกเวทนาคือความรู้สึกท่ีดีไว้ในใจ  

ถ้าเราไปทำาบาป เราก็จะบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ดี ความรู้สึกที่ 

ไม่ดีไว้ในใจ แล้วพอเวลาท่ีร่างกายนอนหลับ หรือเวลาที่

ร่างกายตายไปนี ้สญัญากบัสงัขารกจ็ะเป็นตวัทีผ่ลติเหตกุารณ์

ต่างๆ ขึ้นมาใหม่ ขึ้นมาให้จิตได้เสพ เพราะจิตมีตัณหาความ 

อยากอยู่ในจิตนั่นเอง อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรส ถ้าไม่

สามารถเสพผ่านทางร่างกายได้ ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายได้  

ก็เลยต้องเสพผ่านสัญญาสังขาร สัญญาสังขารก็จะเป็นผู้ที ่

ผลิตเหตุการณ์และความรู้สึกต่างๆ ขึ้นมาให้จิตได้เสพตอนที่

ไม่มีร่างกาย ตอนที่ไม่มีร่างกาย เราก็เลยเรียกสถานภาพของ
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ดวงวิญญาณ ไปตามความรู้สึก ถ้าดวงวิญญาณที่มีเหตุการณ์

ท่ีดี มีความรู้สึกที่ดี เราก็เรียกว่าสวรรค์หรือเทพชั้นต่างๆ  

มีความรู้สึกมีความสุขมากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ 

ท่ีเราไปบันทกึไว้ในขณะท่ีเรามีชวีติอยู ่ว่าเราไปบันทกึเหตกุารณ์ 

ท่ีดีมากน้อย มันก็จะฝังบันทึกเก็บไว้ในใจของเรา แล้วก็

แสดงออกมาตอนที่ไม่มีร่างกาย หรือตอนที่นอนหลับ 

 ฉะนั้น การนอนหลับกับการตายนี้เหมือนกัน ต่างกัน 

ตรงท่ีว่าการนอนหลับนี้เป็นการตายเพียงระยะสั้น คือ 

ไม่กีช่ัว่โมง แล้วก็กลบัมาสูร่่างกาย ร่างกายตืน่ จิตกก็ลบัเข้ามา 

รบัรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะผ่านทางร่างกายต่อ แต่ถ้าตายนี้ 

ก็จะเป็นเวลานอนหลับ เป็นเหมือนกับนอนหลับยาวนาน 

เพราะว่ากว่าจะได้ตื่น ก็ต้องมีร่างกายอันใหม่ กว่าที่จิตจะได้

ร่างกายอันใหม่ ก็ต้องรอไป ช่วงที่รอนี้ ก็อาศัยสัญญา สังขาร 

เวทนาที่มีในใจนั้น ผลิตเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้บันทึกไว้ในขณะ

ที่มีชีวิตอยู่ ดวงจิตนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จิตใจของเรา 

ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จิตใจของเราก็เปลี่ยนจากร่างหนึ่ง 

ไปสูอ่กีร่างหนึง่ ช่วงท่ีรอรับร่างใหม่ ก็เป็นช่วงทีเ่ราจะใช้เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ ผลิตเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราได้บันทึก
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ไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ ถ้าทำาบาปก็จะบันทึกเหตุการณ ์

ที่ไม่ดี ความรู้สึกท่ีไม่ดี ถ้าทำาบุญก็จะบันทึกเหตุการณ์ที่ดี 

ความรู้สึกที่ดี การบันทึกก็เหมือนกับการท่ีเราถ่ายภาพวิดีโอ 

นี้แหละ ถ้าเราถ่ายภาพวิดีโอไว้นาน มันก็จะฉายนาน  

ถ้าถ่ายไว้สั้น มันก็จะฉายสั้น ถ้าทำาบุญน้อย มันก็จะมีความ

รู ้สึกที่ดีน้อย ถ้าทำาบุญมาก มันก็จะมีความรู้สึกท่ีดีมาก  

มีเหตุการณ์ที่ดีมาก เช่นเดียวกับบาป ถ้าทำาบาปมาก มันก็มี 

เหตุการณ์ที่ไม่ดีมาก ทำาบาปน้อยก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีน้อย  

ช่วงที่เราไม่มีร่างกาย มันก็อยู่ที่ว่าอันไหนมีกำาลังมากกว่ากัน 

บุญมีกำาลังมากกว่า บุญก็จะผลิตเหตุการณ์ที่ดี ความรู้สึกที่ดี 

ให้จิตใจได้เสพ ถ้าบาปมีจำานวนมากกว่า มีกำาลังมากกว่า  

บาปก็จะผลิตเหตุการณ์ที่ไม่ดี ความรู้สึกที่ไม่ดีให้เสพนั่นเอง 

 นี่คือสภาพของจิตใจในช่วงที่ไม่มีร่างกาย หรือในช่วง

ที่ร่างกายนอนหลับ จิตใจจะอยู่ในสภาพของความฝันดีหรือ

ฝันร้าย ฝันดีก็เป็นความสุขชนิดต่างๆ มีเหตุการณ์ดีๆ ให้เรา

ได้เสพได้สัมผัส เช่น ได้ไปเที่ยว ได้พบกับคนที่ดี ได้ทำาอะไร 

กบัคนทีด่ ีอะไรต่างๆ เหล่านี ้จะเป็นความรูส้กึทีม่แีต่ความสขุ 

ส่วนถ้าเราฝันร้ายนี ่เรากจ็ะฝันแต่เรือ่งทีไ่ม่ด ีฝันเรือ่งทีเ่ราเจอ
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เหตกุารณ์ทีไ่ม่ด ีไม่พงึปรารถนาต่างๆ อาจจะไปอยูใ่นสงคราม 

อาจจะไปติดอยู ่ในถำ้าในเหว หรือจะไปอยู่ในเครื่องบินท่ี 

กำาลังตก หรืออะไรต่างๆ นีค่อืเหตุการณ์ทีม่นัจะปรากฏขึน้มา 

ในขณะที่เรานอนหลับ หรือเวลาที่เราตาย ถ้าเราทำาบาป  

มันจะผลิตเหตุการณ์ท่ีน่าหวาดเสียว น่าหวาดกลัว สร้าง

ความรู้สึกความทุกข์ต่างๆ ให้กับเรา ทุกข์ด้วยความหิว  

ทุกข์ด้วยความกลัว ทุกข์ด้วยความเกลียดชัง หรือว่าถ้าเรา 

ไปได้ร่างกาย ถ้าบาปยังมีกำาลังมากอยู่ บาปก็จะให้เราได้

ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน แทนที่เราจะได้ร่างกายของมนุษย์ 

เราก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก่อน จนกว่าบาปมัน

จะหมดกำาลังที่จะส่งผลให้กับจิตใจ จิตใจของเราจึงจะได้มา

รับร่างกายของมนุษย์ใหม่ 

 แต่การรับร่างกายของมนุษย์ของจิตใจที่มาจากบาป  

กับจิตใจที่มาจากบุญก็ไม่เหมือนกัน จิตใจที่ได้กลับมาจาก

การฝันร้ายเวลาได้ร่างกาย ก็จะได้ร่างกายทีไ่ม่ด ีได้ชวีติทีไ่ม่ดี 

เช่น อาภัพวาสนา เกิดมายากจน มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงาม  

ผิวพรรณไม่ผ่องใส สติปัญญาทึบ เป็นต้น อาการไม่ครบ ๓๒  

มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุสั้น มีเวรมีกรรมเยอะ นี่คือ
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พวกที่เป็นดวงวิญญาณท่ีทำาบาปมากกว่าทำาบุญ แล้วเวลา

กลับมาเกิดใหม่ ก็จะได้ร่างกาย ได้ชีวิตท่ีอาภัพ ก่อนจะได้

ร่างกายของมนุษย์ก็ต้องไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก่อน 

จนกว่าบาปทีท่ำาไว้มนัหมดกำาลงัลง หมดท่ีจะส่งผลมนักจ็ะให้

เราได้ร่างกายของมนุษย์ แต่ก็ยังจะได้ร่างกายที่ไม่ดี เท่ากับ

พวกที่มาจากการทำาบุญ พวกที่ทำาบุญทำาความดีต่างๆ ช่วงที่

ไม่มีร่างกายก็จะฝันดี มีเหตุการณ์ท่ีดี มีความรู้สึกที่ดีให้เสพ

ภายในจิตใจ จนกว่าบุญที่ได้ทำาไว้หมดกำาลังลง ก็จะกลับมา

ได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่ แล้วก็จะได้ร่างกายที่ดีกว่าพวก 

ที่ทำาบาปกลับมา พวกที่ทำาบุญกลับมาเกิดจะได้ร่างกายที่ดี  

มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีอาการครบ ๓๒ มีสุขภาพ 

แข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน มีอายุยืนยาวนาน ฐานะ 

การเงินการทองก็ดี ผิวพรรณผ่องใส หน้าตาสวยงาม มีสติ

ปัญญา แล้วก็จะไม่ค่อยมศีตัร ูไม่ค่อยมเีวรมกีรรม นีค่อืสภาพ

ของจิตใจของพวกเราทุกคนที่ไม่มีวันตาย แต่ที่ยังจะต้องไป 

รับผลบุญผลบาปที่เราทำากันอยู่ตลอดเวลา 

 ถ้าเราไม่อยากจะให้ดวงวิญญาณของเราต้องกลับมา

มีร่างกาย กลับมาเกิด กลับมาทำาบุญทำาบาปอย่างท่ีเรา
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ทำากันอยู่นี้ เราก็ต้องชำาระความโลภความอยากท่ีเรียกว่า  

กิเลสตัณหา ที่มีอยู่ในใจให้มันหมดไป เพราะดวงวิญญาณ 

หรือดวงจิตของพวกเราที่มาเกิดกันก็เพราะความอยากนี้เอง  

ความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะผ่านทาง

ร่างกาย ก็จะพาให้เรา เวลาดวงวิญญาณตอนที่ตายไป พอรูป 

เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ได้เสพจากบุญหรือบาปหมดแล้ว  

ก็ต้องมาเกิดใหม่ เหมือนมาถ่ายวิดีโอใหม่ วิดีโอเก่าดูจบ 

หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหนงัดหีรอืหนงัไม่ด ีพอดจูบแล้วกเ็บือ่แล้ว  

ไม่อยากจะดูซำ้า อยากจะดูเรื่องใหม่ เราก็ต้องไปที่ร้านวิดีโอ 

ไปซื้อเรื่องใหม่มาดู ตอนที่ดวงวิญญาณไม่มีร่างกาย ตอนนั้น

ดวงวิญญาณก็เสพบุญเสพบาป เสพเหตุการณ์ที่ดี เหตุการณ์

ที่ไม่ดี ไปจนกว่ามันจะหมด พอหมดแล้วทีนี้ก็ต้องมาเกิด 

มามีร่างกายเพื่อจะได้มาบันทึกเหตุการณ์กันใหม่ มาสร้าง

เหตุการณ์กันใหม่ เพราะความอยากของจิตมันมีความหิว  

ในจิตมีตัณหาความอยากที่จะเสพเหตุการณ์ต่างๆ อยู่เรื่อยๆ  

สังเกตดูถ้าให้เราไปอยู่ที่ไหนที่ไม่มีเหตุการณ์ให้เราเสพนี้  

เราจะรู ้สึกหงุดหงิด ให้มาอยู่วัดจึงไม่ค่อยอยากจะมากัน 

เพราะไม่มีเหตุการณ์ให้เสพเหมือนกับไปที่โรงภาพยนตร์  

ไปที่โรงละคร ไปที่สนามกีฬา ไปที่ศูนย์การค้า อันนั้นมี
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เหตุการณ์ มีอะไรให้เสพมากมาย จิตมันหิวกับเหตุการณ์

เหล่านี้ หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เพราะอำานาจ

ของกิเลสตัณหา มันจึงไม่อยากจะไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่น

รสโผฏฐัพพะให้เสพ เช่น มาอยู่วัด โดยเฉพาะวัดท่ีเป็น 

วดัปฏบิตั ิส่วนใหญ่จะอยูต่ามป่าตามเขา จะไม่มเีหตกุารณ์

ต่างๆ ให้ได้เสพ จิตที่มีตัณหาความอยากก็จะไม่ชอบท่ีจะ 

ไปอยู่ที่เหล่านั้น ต้องพยายามไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพ 

อยูเ่ร่ือยๆ แล้วเวลาตายไปกไ็ปเสพรปูเสยีงกลิน่รสทีไ่ด้บนัทึก

เอาไว้ ในสภาพของความฝันไป 

 ถ้าเราเบื่อกับการที่เราจะต้องมาเกิด เพราะการมาเกิด

นี้มันเป็นทุกข์ เพราะมีร่างกายแล้วมันมีภาระ มีร่างกาย

ก็ต้องดิ้นรนแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำาเวลาออกจากท้องแม่  

กต้็องหายใจเองแล้ว ต้องหายใจ ถ้าหยดุหายใจเม่ือไหร่ก็ตาย  

ต้องเอาธาตุเข้ามาหล่อเลีย้งร่างกาย ร่างกายนีอ้าศยัธาต ุ๔  

ต้องมีธาตุ ๔ หล่อเลี้ยงถึงจะอยู่ ถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้  

ร่างกายน้ีผลิตด้วยธาตุ ๔ มาจากธาตุ ๔ มาจากธาตุดิน  

ธาตุนำ้า ธาตุลม ธาตุไฟ ตอนต้นก็อาศัยธาตุของพ่อของแม่

มารวมกันก่อน ธาตุของพ่อของแม่มาผสม แล้วก็มาก่อสร้าง
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ร่างกาย ด้วยการอาศยัธาตขุองแม่ พอเป็นร่างกายตัง้ครรภ์อยู่

ในท้องแม่แล้ว แม่กม็สีายสะดอื ส่งอาหารมาหล่อเลีย้งร่างกาย 

ส่งธาตุทั้ง ๔ คือ ดินนำ้าลมไฟเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย ไปสร้าง

ร่างกาย ทำาให้ร่างกายเกิดอาการ ๓๒ ขึ้นมา เกิดผม ขน เล็บ 

ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ  

พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า เยื่อใน 

สมองศีรษะ นำ้าดี นำ้าเสลด นำ้าเหลือง นำ้าเลือด นำ้าเหงื่อ 

นำ้ามันข้น นำ้าตา นำ้ามันเหลว นำ้าลาย นำ้ามูก นำ้ามูตร นำ้าไขข้อ  

นี่คือส่วนประกอบของร่างกายเรียกว่าอาการ ๓๒ ทำามาจาก 

ธาตุ ๔ คือ ดิน นำ้า ลม ไฟ ที่แม่เอาเข้าไปทางจมูกทางปาก 

เอาลมเข้าทางจมูก เอาดินเอานำ้าเข้าทางปาก แล้วพอดินนำ้า 

กบัลมมารวมกนั กท็ำาให้เกดิธาตุไฟขึน้มา ทำาให้เกดิความร้อน

ข้ึนมาในร่างกาย นี่คือธาตุ ๔ นอกจากความร้อนที่เกิดจาก 

การผสมของธาตุลม ธาตุนำ้า ธาตุดินแล้ว ก็ยังได้รับความร้อน

จากแสงจากดวงอาทิตย์ เราได้รับความร้อนภายนอกด้วย 

ทำาให้ร่างกายอยู่ได้ ทำาให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ 

 ถ้าขาดธาตุใดธาตุหน่ึงไป ไม่นานร่างกายก็ต้องหยุด

ทำางาน เช่น ถ้าขาดธาตุลม ขาดลมหายใจไปนี้ หยุดทันทีเลย  
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ถ้าขาดธาตุนำา้กย็ังหลายวนัอยู่ อดนำ้าได้ อาจจะ ๗ วัน ๑๐ วัน 

ก็ตายได้ ถ้าอดธาตุดินก็คืออดอาหาร ก็หลายวันกว่าธาตุนำ้า 

๔๙ วัน พระพุทธเจ้าอดอาหารยังไม่ตาย แต่เหลือแต่หนัง 

หุ้มกระดูก ใกล้จะตายแล้ว ถ้าอดต่อไป พระพุทธเจ้าก็รู้ว่า

ต้องตาย ถ้าขาดธาตุไฟนีก้็อาจจะตายเร็ว เช่น หนาวจนแข็งนี่  

เพราะถ้าไม่มีความร้อนนี่ สภาพท่ีเราอยู่นี้ก็จะกลายเป็น

เหมือนขั้วโลกเหนือ เหมือนอยู่ในห้องในตู้เย็น แช่แข็ง ถ้าเรา

เอาร่างกายเข้าไปในห้องตู้เย็นแช่แข็ง จะอยู่ได้กี่นาที เดี๋ยวก็ 

แข็งตาย นี่คือเรื่องของร่างกายของพวกเราทุกคน มันทำามา

จากธาตุ ๔ ดิน นำ้า ลม ไฟ มันต้องมีการผสมท่ีเหมาะสม 

ถึงจะอยู่ได้ ต้องมีนำ้าพอดี มีไฟพอดี มีลมพอดี มีดินพอดี  

ถ้าไม่พอดีขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป ก็จะเกิดอาการเจ็บไข ้

ได้ป่วย เกิดอาการพิกลพิการขึ้นมาได้ แล้วก็อาจจะถึง 

ความตายได้ 

 นี่คือเรื่องของร่างกายที่ทำามาจากธาตุ ๔ แล้วมันก็มี 

กำาหนดเวลา มันจะอยู่ได้สักระยะหนึ่ง ตอนต้นนี้ธาตุ ๔  

มันจะรวมกันง่าย แต่พอมันรวมกันเต็มที่แล้ว มันก็จะเริ่ม 

แยกตัวออกจากกัน เช่น เวลาที่เกิดมาใหม่ๆ ร่างกายมันจะ
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รวมตัวกัน เจริญเติบโตกัน จนโตเป็นผู้ใหญ่ พอเป็นผู้ใหญ่ 

เต็มที่แล้ว ทีนี้มันก็จะเริ่มแยกตัวออกแล้ว ธาตุนำ้า ธาตุดิน 

ธาตลุม ธาตไุฟ มันจะไม่ยอมอยูร่่วมกันแล้ว มนักจ็ะทำาให้เกดิ

ความแก่ชราขึน้มา เกดิอาการเจบ็ไข้ได้ป่วยขึน้มา แล้วในทีส่ดุ 

พอธาตุลมไม่เข้า ร่างกายไม่มีกำาลังที่จะสูดลม ปอดไม่มีกำาลัง

จะสูดลม ร่างกายกห็ยดุทำางานทนัท ีเหมอืนเราถอดปลัก๊ไฟนี้  

พอถอดปลั๊กไฟ เครื่องใช้ที่ เราใช้อยู ่ก็หยุดทำางานทันที  

พอหยุดทำางานแล้ว มันก็จะดำาเนินการแยกตัวต่อไป พอหยุด

ทำางานปั๊บ ธาตุลมก็ไม่เข้าแล้ว มีแต่ออก ลมที่มีอยู่ในร่างกาย 

มันก็จะค่อยๆ ระเหยออกมา ความร้อนก็จะออกมาก่อน 

ร่างกายของคนตายไม่ก่ีชั่วโมงไปจับดูก็จะเย็นแล้ว แล้วต่อ

ไปนำ้าก็จะออกมา นำ้าเหลืองอะไร นำ้าเลือด นำ้าต่างๆ ที่มีช่อง 

มีทวารให้มันออกมันก็จะออกมา แล้วปล่อยมันไปนานๆ  

เดี๋ยวมันก็แห้ง เหลือแต่ส่วนที่เป็นธาตุดิน มันก็จะแห้งกรอบ 

ทิ้งไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็จะผุผังเปื่อย ผุกลายเป็นดินไป 

 น่ีคอืเร่ืองของร่างกายไม่เท่ียง มเีกดิแล้วกต้็องมแีก่มเีจบ็ 

มีตาย ไม่ใช่ตัวเราของเรา ไม่ใช่ของใครท้ังนั้น เป็นของดิน  

นำ้า ลม ไฟ เราต้องศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจ เพราะตอนนี้เรา 
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ไม่เข้าใจเรือ่งของร่างกายกนั เราไปคดิว่าร่างกายเป็นตวัเรา 

เป็นของเรา เราไปคิดว่าร่างกายจะอยู่กับเราไปนานๆ  

ความคิดแบบนี้ที่เป็นตัวทำาให้เราทุกข์กัน มาเกิดทุกครั้ง 

ก็ต้องมาทุกข์ เพราะเราคิดผิด ไม่คิดตรงกับความเป็นจริง  

ถ้าเราคิดตรงกับความเป็นจริง เราจะไม่ทุกข์กับร่างกาย  

แต่เราไปคิดว่า ร่างกายของเราต้องไม่แก่ ร่างกายของเรา 

ต้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายของเราต้องไม่ตาย แต่พอมันแก่

มันเจ็บมันตาย เราก็ทุกข์เราก็เสียใจ เราผิดหวัง ตัวที่ทำาให้

เราผิดหวังก็คือความอยากของเรานี่เอง เราอยากให้ร่างกาย

ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พอมันแก่

มนัเจบ็มนัตาย มนัก็เลยทำาให้ใจท่ีมาครอบครองร่างกายนีท้กุข์ 

ร่างกายไม่ใช่ใจ ใจไม่ใช่ร่างกาย แต่ใจไปหลงคิดว่าใจเป็น

ร่างกาย ก็เลยไปทุกข์กับร่างกาย เพราะอยากให้ร่างกาย

ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อันนี้เป็นความรู้ท่ีเราไม่รู้กัน จะรู้ได้ 

ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาค้นพบความรู้อันนี้ 

 รู้ว่าร่างกายกับจิตใจนี้ เป็น ๒ คน ร่างกายเป็นคนหนึ่ง  

จิตใจเป็นอีกคนหนึ่ง จิตใจมาเกาะมายึดติดกับร่างกาย  

มาอาศยัร่างกายเป็นเครือ่งมอืหาความสุข ท่ีมท่ีีเกดิจากความ
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อยากในใจ ที่อยากจะหาความสุขจากตาหู จากรูปเสียงกลิ่น

รสโผฏฐัพพะ ก็เลยต้องไปมีร่างกาย พอได้ร่างกายก็อยากจะ

ให้ร่างกายนี้ ทำาหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ มาให้ใจ 

ได้เสพอยู ่เร่ือยๆ แต่ร่างกายโดยธรรมชาติของมัน มันม ี

การเส่ือม มีการเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็น

ธรรมดา เวลาเสื่อมมันก็เลยทำาให้ใจเราทุกข์กัน เพราะใจเรา

ไม่ชอบความเสื่อม ใจเราชอบความเจริญ เพราะความเจริญ 

นำาความสุขมาให้กับใจ พอเกิดความเสื่อม มันก็จะทำาลาย

ความสุข หรืองดส่งความสุขมาให้กับใจ ใจก็เลยทุกข์เพราะ 

ไม่อยากให้เสือ่ม ความอยากไม่ให้เสือ่มนีเ้ป็นตวัทีท่ำาให้ทกุข์ 

ไม่ใช่ความเสือ่มของร่างกาย ผูท้ีเ่ข้าใจว่าร่างกายต้องเสือ่ม 

แล้วห้ามใจอย่าให้ไปอยากให้ไม่เสื่อมได้ ใจจะไม่ทุกข์กับ

ความเสื่อมของร่างกาย เช่น พระพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้ห้ามใจ

เป็นคนแรก ทรงค้นพบว่าใจทุกข์เพราะว่าอยากให้ร่างกาย

ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอห้ามความอยากให้ร่างกายไม่แก่ 

ไม่เจ็บไม่ตายได้ ใจก็เลยไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บ 

ความตายของร่างกาย ใจก็สบาย ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไร  

ใจกไ็ม่ทกุข์ การท่ีใจจะไม่ทุกข์กบัร่างกาย ไม่อยากกบัร่างกาย 

ก็คือใจต้องเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเอง  
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ต้องเปลีย่นวธิหีาความสขุแบบใหม่ แบบอืน่ทีไ่ม่ต้องใช้ร่างกาย 

หาวิธีที่ทำาความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย ไม่ต้องใช้ร่างกาย 

 พระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบวิธีที่จะหาความสุขโดยที่
ไม่ต้องใช้ร่างกาย ก็ให้มาหาความสุขในใจเลย ไม่ต้องไป
หาความสุขข้างนอกใจ ตอนนี้ใจของพวกเราไปอาศัยร่างกาย
เป็นเคร่ืองมือหาความสุข ก็เลยต้องทุกข์กับร่างกาย เวลาที่
ร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของใจได้ แต่ถ้า 
ใจหยุดหาความสุขทางร่างกาย เพราะมีความสามารถหา 
ความสุขภายในใจได้ พวกเราไม่รู้ว่าภายในใจของพวกเรานี้  
เรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้ผ่านทางร่างกาย 
เพราะมันเป็นความสุขท่ีถาวร เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อม  
เหมอืนกบัความสขุท่ีเราได้รบัผ่านทางร่างกาย อนันีเ้รากไ็ม่รูอ้กี  
ก็เพราะพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้รู้ ที่เรียกว่าตรัสรู้ คือตรัสรู้
ว่า ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้ไม่ได้อยู่ท่ีไหนเลย  
อยู่ในใจของพวกเรานี้เอง อย่าไปหาความสุขจากเงินทอง  
อย่าไปหาความสุขจากตำาแหน่ง เหมือนท่ีตอนนี้เขากำาลัง 
วิ่งกันเป็นบ้าไป เตรียมตัวเลือกต้ังเพื่อหาอะไร ก็เพื่อหา 
ความสุขจากการได้รับตำาแหน่ง ได้เป็น ส.ส. ได้เป็นรัฐมนตรี 
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ได้เป็นนายกฯ พอได้แล้วกเ็ลีย้งกนั ๗ วนั ๗ คนื มคีวามสุขมาก  
เพราะเขาไม่รู้วิธีอ่ืนนั่นเอง เขารู้วิธีนี้ พวกที่เล่นการเมืองนี้  
ก่ีภพกี่ชาติเขาก็ต้องเล่นการเมือง เห็นไหม ปฏิวัติกี่ร้อยครั้ง 
พอเลิกปฏิวัติเมื่อไหร่ เขาก็กลับมาเล่นการเมืองต่อ เล่นไป
จนกว่าจะถกูปฏวัิติ พอถกูปฏวิติัก็หยดุเล่นไปชัว่คราว พอเขา
เปิดโอกาสให้มาเลือกตั้งใหม่ พวกเดิมก็โผล่ขึ้นมาอีก 

 พวกนีต้ัง้กีปี่แล้วนี ่ตัง้แต่เกดิมานี ่กเ็หน็พวกหน้าเก่าๆ นี่  
เพราะพวกเขารู ้จักวิธีหาความสุขของเขาแบบนี้ เขาหา 
ความสุขจากการมีตำาแหน่ง มียศ เขาก็ต้องเลือกตั้ง ถ้าพวกที่ 
ไม่เลือกตั้งก็ต้องไปหาตำาแหน่งจากการเป็นข้าราชการ  
ไปเป็นทหาร ไปเป็นตำารวจ ก็มียศมีเล่ือนขั้นเลื่อนตำาแหน่ง 
ขึน้ไปตามลำาดบั อนันีก้เ็พราะว่าเขารูจ้กัวธีิหาความสขุแบบนี ้
เท่านั้น แต่เป็นวิธีท่ีจะต้องอาศัยร่างกายกันทุกวิธี ไม่ว่าจะ
เป็นทางการเมือง ทางการราชการ หรือทางเอกชน เอกชน 
ก็มีตำาแหน่งเหมือนกนั มหีวัหน้าแผนก หวัหน้าฝ่าย หวัหน้าภาค  
หัวหน้าอะไรขึ้นไป ก็เหมือนกัน พวกนี้ก็หาความสุขจาก
ตำาแหน่งต่างๆ เหมือนกัน ต้องอาศัยร่างกายเหมือนกัน  
พอร่างกายหมดสภาพ เขาก็ปลดออก ใช่ไหม พออายุ ๖๐ 
ทำางานไม่ได้เตม็ทีเ่หมอืนตอนทีเ่ป็นหนุม่เป็นสาว เขากบ็อกว่า 
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ให้เกษียณอายุแล้ว นี่คือการหาความสุขผ่านทางร่างกาย  
จะต้องมีวันที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลง เหมือนคำาพูดที่พูดว่า  
งานเล้ียงย่อมมีวันสิ้นสุดลง จะจัดงานเลี้ยงกันกี่ครั้งกี่หน  
เดี๋ยวมันก็ต้องจบ เพราะร่างกายมันอยู่ไปไม่ได้ตลอด เราต้อง 
อาศัยร่างกายนี้เป็นเคร่ืองมือในการหาลาภยศสรรเสริญ  
ในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย 

 เราจึงต้องมาทุกข์กับร่างกายกันมาก เพราะเราไม่อยาก 
ให้ร่างกายของเราแก่เจ็บตาย เพราะเวลาแก่เจ็บตายนี้  
ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ ตอนนั้น
เราจะอยู่แบบเคว้งคว้าง อยู่แบบไม่มีความสุข อยู่อย่างไม่มี
ความสุข ถ้าไม่รู้จักหักห้ามจิตใจ ก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายกัน
ก็ได้ สมัยนี้ประเทศที่เจริญ แทนท่ีจะคิดค้นวิธีอยู่ตอนแก ่
ให้สบาย กลับคิดไม่เป็น กลับคิดหาวิธีฆ่าตัวตายเวลาท่ีแก่  
เวลาที่ไม ่สามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร ่างกายได้  
ก็ไม่อยากจะอยู ่แบบทรมาน ตอนนี้กำาลังพยายามออก
กฎหมายอนุญาตให้ฆ่าตัวตาย ให้หมอช่วยฆ่าตัวตายได้ นี่คือ 
สภาพของคนที่ไม่รู ้ว่ามีความสุขที่ดีกว่าผ่านทางร่างกาย  
ที่ทุกคนสามารถหาได้ แต่ไม่รู้จักหากัน เดี๋ยวนี้ทางประเทศ
ที่เขาเจริญ เขาเริ่มเข้ามาศึกษาทางประเทศด้อยพัฒนา 
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อย่างของพวกเรา เราด้อยพัฒนาทางร่างกาย แต่เราก้าวหน้า
พัฒนาทางจิตใจ เดี๋ยวนี้เขามาฝึกหาวิธีหาความสุข โดยที่ 
ไม่ต้องผ่านทางร่างกาย เขาเห็นเรานั่งสมาธิ ฝึกสติ ตอนนี้ 
เขาเอาไปใช้กนัแล้ว ในต่างประเทศเด๋ียวนี ้เพราะเขาเครยีดมาก  
เขาทุกข์มาก ถึงแม้ว่าทางร่างกาย ทางวัตถุนี้เขาเจริญมาก  
มอีะไรเยอะแยะไปหมด จะกนิกีเ่วลากีน่าทีกนิได้ แต่จติใจมนั
ไม่สขุตามร่างกาย ร่างกายยิง่สขุจติใจยิง่ทกุข์ เพราะว่าร่างกาย 
มันสขุมากๆ เดีย๋วมนักเ็จบ็ไข้ได้ป่วย กนิมากๆ เดีย๋วนำา้หนกัเกนิ  
มันก็มีโรคต่างๆ ตามมา 

 เดีย๋วนี ้พวกท่ีฉลาดกม็าศกึษาทางศาสนาทางตะวันออก  
ซึ่ งศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดูนี่  จะมีการฝ ึกสมาธิกัน  
ฝรั่งจึงชอบมาเท่ียวอินเดีย มาเที่ยวทิเบต มาเที่ยวเมืองไทย  
มาหาวิธีหาความสุขในรูปแบบใหม่ ความสุขที่ไม่ต้องใช้
ร่างกาย เพราะเขารู้ว่าต่อไปเวลาเขาแก่ เขาใช้ร่างกายหา 
ความสุขไม่ได้ เขาจะได้มาใช้วิธีท่ีเกิดจากการทำาใจให้สงบ  
เขาก็จะได้ไม่ต้องฆ่าตัวตาย มี ๒ พวก พวกที่ไม่รู้จักวิธีหา 
ความสุขทางใจ เขาก็อยากจะหาวิธีตายแบบง่ายๆ ตายแบบ
ไม่ทรมาน เพราะเวลาแก่ไปเจอโรคบางอย่างนีม้นัไม่ตายทันที 
แต่มันจะทรมาน มันจะเจ็บจะปวด เช่น เป็นมะเร็ง เป็นอะไร
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อย่างนี้ มันไม่ตายทันที แต่เขาไม่อยากจะทรมาน เขาก็เลย
อยากจะฆ่าตัวตาย แต่การฆ่าตัวตายนี้ มันเป็นวิธีแก้ปัญหา 
ที่ผิด ที่ศาสนาห้ามไว้ไม่ให้แก้ ทุกศาสนาจะสอนให้ทำาใจ 
ให้สงบกันเวลาจะตาย เวลาที่ร ่างกายไม่สามารถผลิต 
ความสุขได้ ก็ให้อาศัยพระเจ้าบ้าง อาศัยการสวดมนต์บ้าง  
การนั่งสมาธิบ้าง เพราะนี่เป็นวิธีท่ีจะทำาให้เกิดความสุข 
ขึน้มาได้ ในระดบัต่างๆ กนั นีค่อืเรือ่งของร่างกายกบัจติใจของ
พวกเรา เวลาทีม่ารวมกนั เวลาทีร่่างกายสมบรูณ์กเ็ป็นยคุทอง  
ยุคนั้นหาความสุขกัน เช่น ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้ยุคทอง  
นับต้ังแต่วันแต่งงานนี่เป็นวันของยุคทอง เป็นขีดสูงสุดของ
ชีวิตคือการแต่งงานกัน สามารถหาความสุขได้ผ่านทางตา
หูจมูกลิ้นกาย แต่พอหลังจากนั้นแล้ว มันก็จะเข้าสู่วัยชรา 
ต่อไป พอวัยชรา เข้าสู่การเจ็บไข้ได้ป่วย ทีนี้ มันก็ไม่ใช่เป็น
ยุคทองแล้ว เป็นยุคทุกข์แล้ว จะต้องเจอกับความทุกข์แล้ว 
หลายรูปแบบด้วยกัน ถ้าไม่รู้จักหาความสุขในรูปแบบอื่นก็ 
จะทรมานใจ และอาจจะทนไม่ไหวก็อยากจะฆ่าตัวตายกัน 

 แต่ถ้าพวกเราได้มาพบกับคำาสอนของพระพุทธเจ้า  
ได้พบกับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ท่านจะสอน
ให้เราเปลีย่นวธีิหาความสขุกนั อย่าไปหาความสุขผ่านทาง
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ร่างกายเลย เพราะมันจะไปจบที่ความทุกข์กันในบั้นปลาย
ของชีวิต หรือบางทีไม่ถึงบั้นปลายด้วยซำ้าไป ช่วงไหนที่เรา
ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ เช่น อาจจะขาด
เครื่องไม้เครื่องมือ นอกจากมีร่างกายแล้ว เรายังต้องมีเครื่อง
ไม้เครื่องมือ เช่น เงินทอง ถ้าไม่มีเงินทองก็ไปเที่ยวไม่ได้ ไป
ดูหนังฟังเพลงอะไรท่ีไหนไม่ได้ มันก็เหมือนกับคนแก่คนเจ็บ 
ถึงแม้ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ แต่ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีเงินทองที่
จะมาสนับสนุนการหาความสุข มันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้น
มาได้เหมือนกัน คนบางคนสูญเสียข้าวของเงินทอง สิ้นเนื้อ
ประดาตวั ก็คดิฆ่าตวัตายกนักม็ ีฆ่าตัวตายกันไปกม็ ีเพราะไม่
สามารถทีจ่ะอยูแ่ละหาความสขุได้ เคยหาความสขุจากการใช้
เงนิใช้ทอง พอไม่มเีงนิทอง กเ็ลยไม่รูว้ธิหีาความสขุแบบอืน่ว่า
เขาหาความสุขอย่างไร ไม่รู้ว่าทำาไมขอทานเขาถึงอยู่ได้ ทำาไม
เขาไม่ฆ่าตัวตาย เพราะเขารู้จักทำาใจนั่นเอง เขามีน้อยเขา 
ก็ใช้น้อย เท่านั้นเอง แต่คนท่ีเคยมีมากใช้มาก แล้วอยู่ดีๆ  
จะมาให้ใช้น้อยนี้มันใช้ไม่เป็น ใช้ไม่ได้ อยู่ไม่ได้ นี่คือปัญหา
ต่างๆ ของใจของพวกเราที่มาเกาะติดกับร่างกาย 

 การเกิดมันไม่ดีอย่างนี้แหละ เพราะมันจะมีปัญหา 
ตามมาเยอะแยะต่อไป ตั้งแต่เกิดมันก็มีปัญหาแล้ว ทั้งปัญหา
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เรื่องเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ปัญหาเร่ืองปกป้องรักษาชีวิตจาก 
ภัยต่างๆ คนบางคนเกิดมาไม่กี่วันก็โดนโรคภัยไข้เจ็บ
เบียดเบียน ตายไปก็มี บางคนก็เจออุบัติเหตุ พ่อแม่ดูแลไม่ดี  
ปล่อยให้ลูกอยู่ตามลำาพัง ทำาอะไรเดี๋ยวก็ไปตกขอบเตียง  
หรือตกอะไรตายไปก็มี ไปจมนำ้าตาย บางบ้านมีสระนำ้า  
เผลอหน่อยลูกไปเล่นนำ้า ว่ายนำ้าไม่เป็น ตกนำ้าลงไปก็ตาย 
ก็มี การมาเกิดมันมีทุกข์รอบด้าน ตั้งแต่เกิดเลย ไม่ใช่จะมา 
ทุกข์เฉพาะตอนที่แก่ตอนที่เจ็บตอนที่ตายเท่านั้น คนที่เบื่อ
การเกิดนี่ จะเป็นคนท่ีจะมีโอกาสที่จะแก้ปัญหาของการ
มาเกิดได้ เช่น พระพุทธเจ้านี้ทรงเบื่อการเกิด เพราะเห็น
สภาพของร่างกาย ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไป ทำาให้
พระพุทธเจ้านี้ไม่อยากจะกลับมาเกิด จึงทำาให้พระพุทธเจ้า
ต้องไปค้นคว้าหาวิธี ท่ีจะทำาอย่างไรที่จะทำาให้ไม่ต้องกลับ 
มาเกิด วิธีที่จะทำาให้ไม่กลับมาเกิด ก็ต้องไม่มีความต้องการ 
ทีจ่ะใช้ร่างกายเป็นเครือ่งมอืนัน่เอง กต้็องไปหาความสขุแบบ
ทีไ่ม่ต้องใช้ร่างกาย พวกนกับวชนีเ้ขาไปหาความสขุทีเ่กดิจาก
การควบคุมใจให้สงบ นั่งสมาธิแล้วใจสงบนิ่ง หยุดความคิด 
หยุดความอยากได้ ความสุขก็ปรากฏขึ้นมา เป็นความสุข 
ที่ดีกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกาย มีนำ้าหนักมากกว่า  
ถ้าเปรียบเทียบนำ้าหนักของความสุข ความสุขทางร่างกาย 
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อาจจะ ๑๐ หน่วย แต่ความสุขทางจิตใจนี้มัน ๑๐๐ หน่วย 
๑,๐๐๐ หน่วย มันมีความรู้สึกหนักกว่า แน่นกว่า มั่นคงกว่า 
แต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าไปศึกษาค้นหาความสุขที่ไม่ต้องใช้
ร่างกายนี ้กมี็แต่คนท่ีรู้วธิหีาแบบช่ัวคราว คอืแบบท่ีนัง่สมาธินี้  
เวลาเข้าไปในสมาธิใจก็จะมีความสุขชั่วคราว แต่พอออก
จากสมาธิมา เดี๋ยวพอเกิดความอยากต่างๆ โผล่ขึ้นมาใหม่  
ความสขุทีไ่ด้ก็หายไป ไม่มใีครรูว่้าอะไรทำาให้ความสขุทีไ่ด้จาก
สมาธิหายไป หรือรู้ก็ไม่รู้วิธีกำาจัดมัน อาจจะรู้ว่าเป็นความ
อยากน่ีเองทีท่ำาให้ความสงบทีไ่ด้หายไป พอออกจากสมาธิมา  
พอเห็นอะไรอยากได้ขึ้นมา ใจก็ร้อนขึ้นมาทันที เวลาอยู่ใน
สมาธิใจเย็นใจสบายใจอิ่ม พอออกมาได้ข่าวว่าเขาจะให้เลือก
ตั้งแล้วนี้ ใจร้อนขึ้นมา เคยไปอยู่วัดได้สบายเข้าสมาธิได้ พอมี 
ข่าวว่าจะมีเลือกตั้งแล้ว เพื่อนโทรมาบอกแล้ว รีบเตรียมตัว 
ไปสมัครได้แล้ว ทีนี้ใจร้อนขึ้นมาแล้ว นั่งสมาธิไม่ได้แล้ว  
ถ้ายังมีความอยากท่ีจะลงเล่นการเมืองอยู่ แต่ถ้าหยุดตัด 
ความอยากการเล่นการเมืองได้ ด้วยการมองเห็นด้วยปัญญา
ว่าการเมืองมันก็ของช่ัวคราว ไม่แน่นอน ได้เป็นเดี๋ยวไม่กี่ปี 
ก็ถูกเขาล้มกระดานอีก ก็ต้องกลับมาอยู่วัดอีก เดี๋ยวก็กลับ 
เข้าออกอย่างน้ี อย่าไปดีกว่า ไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาใหม่ 
ไปทำาไม อย่าไปมันดีกว่า 
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 นี่เรียกว่าปัญญา เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่แน่นอน 
มันไม่ถาวร ได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็หมดไปอีก อย่าไปเอา
มันดีกว่า เลิกมันดีกว่า พอเปลี่ยนใจได้ว่าไม่เล่นการเมืองแล้ว
ตัดสินใจ จะนัง่สมาธต่ิอไปดกีว่า ใจกจ็ะกลบัเข้าสูค่วามสงบได้  
นี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า เวลาออกจากสมาธิมา 
แล้วใจหายสงบก็เพราะความอยากนี่เอง แล้วถ้าต้องการ 
ให้ใจกลับไปสู่ความสงบ กต้็องเลกิความอยาก หยดุความอยาก  
เปลี่ยนใจ อยากได้อะไรก็ต้องเปลี่ยนใจ อยากสูบบุหรี่ก็ต้อง
เปล่ียนใจไม่สูบ อยากด่ืมสุราก็เปล่ียนใจ อยากไปเท่ียวก็
เปลี่ยนใจ อยากไปช็อปปิ้งก็เปลี่ยนใจ อยากไปทำาอะไรก็
เปลี่ยนใจ อยากได้อะไรก็เปลี่ยนใจ อย่าไปเอามัน การที่จะ
เปลีย่นใจได้ต้องเหน็ว่าสิง่ทีเ่ราอยากได้นัน้ มนัแค่ของชัว่คราว  
เดี๋ยวเดียว ได้มาแล้วเด๋ียวก็หมดไป ไม่หมดก็เปลี่ยนไปหรือ 
ไร้ความหมายไป ของบางอย่างเวลาเห็นอยู่ในร้านนี้อยากได้  
พอได้มาเป็นของเราแล้ว มันไม่มีความหมายแล้ว กองไว้ใน
บ้านเต็มไปหมด แต่เวลาอยู่ในร้านนี้ เห็นแล้วมันอยากได้  
เวลามนัไม่ได้เป็นของเรานีอ้ยากได้ พอมนัเป็นของเราแล้วเบือ่  
ไม่อยากได้แล้ว น่ีใจมันหลอกเรา ความอยากมันหลอกเรา 
ได้ความสุขเด๋ียวเดียว ได้ความสุขตอนท่ีได้มาใหม่ๆ แล้ว 
หลังจากน้ันมนักไ็ม่มคีวามหมาย ไม่ให้ความสขุเหมอืนตอนที่



3๒ ร่างกายกับจิตใจของเรา

ธรรมะสดๆ ร้อนๆ เล่ม ๔

ได้มาใหม่ๆ จึงต้องไปหาของใหม่ๆ มาอยู่เรื่อยๆ ของเก่าเลย
เต็มบ้านไปหมด 

 อนันีก้เ็ป็นปัญญาให้เหน็ว่ามนัเป็นความสขุแบบควนัไฟ 
เดี๋ยวเดียว ได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียว ได้ไปเที่ยวก็มีความสุข
เดี๋ยวเดียว พอกลับมาอยู่บ้านก็เหงาเหมือนเดิม เวิ้งว้างเปล่า
เปลีย่วเหมือนเดิม ได้อะไรมาเด๋ียวมนักห็มดไป หรอืจากเราไป  
ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยง มันเป็นอย่างนี้  
มันไม่สามารถให้ความสุขแบบถาวรได้ แล้วพอมันไม่เที่ยง
มันหมดไป สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือความทุกข์ใจ ความเศร้าใจ 
ความเสียใจ ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ความเหงา  
ความว้าเหว่ ความหดหู ่ใจ มันจะเกิดเวลาท่ีเราสูญเสีย 
ความสุขที่เราได้มาไป ความสุขทุกชนิดในโลกนี้เป็นอย่างนี้ 
มนัไม่เท่ียงท้ังนัน้ มนัเป็นของช่ัวคราว มนัไม่ได้เป็นของเรา
อย่างถาวร เรียกว่าอนัตตา เป็นของเราชั่วคราว แล้วเดี๋ยว
มันก็หมดไป บางทีมันไม่หมด เราก็เบื่อมันขึ้นมา ก็ได้ นี่คือ 
ให้มองเห็นด้วยปัญญาว่า ถ้าเราอยากแล้วเราไปทำาตาม
ความอยาก เราจะต้องไปเจอความทุกข์ แล้วความอยาก 
ก็ไม่หมดด้วย ความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ มา
คอยสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าเรา
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เปลี่ยนความอยากได้ เปลี่ยนจากความอยากมาเป็นไม่อยาก 
หรือยกเลิกความอยากได้ ไม่เอา อยากจะได้กระเป๋าก็ไม่เอา  
อยากจะได้อะไรก็ไม่เอา ถ้าไม่จำาเป็นจริงๆ ก็ไม่เอา นอกจาก
ของจำาเป็นต้องเอาก็เอาเท่าท่ีจำาเป็น แต่สิง่ทีไ่ม่จำาเป็น ไม่ต้อง 
เอาเลย แล้วต่อไปความอยากที่จะได้สิ่งท่ีไม่จำาเป็นต่างๆ  
มันจะหมดไป เพราะเราไม่ตอบสนองความอยาก แล้วพอ
ความอยากไม่โผล่ขึ้นมา ความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิ
ก็จะไม่หายไป มันก็จะอยู่กับเราไป จนกลายเป็นความสงบ
ที่ถาวร ถ้าทำาลายความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้น 
ไปแล้ว ความสงบที่เราได้นี้มันจะไม่หายไป เพราะว่ามันไม่มี
อะไรมาทำาลายมันนั่นเอง 

 ตวัทีม่าทำาลายก็คอืความอยากต่างๆ ของเรา ความอยาก
หาความสขุจากรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐัพพะ เรยีกว่า กามตณัหา 
ความอยากเป็นใหญ่เป็นโต ความอยากรำ่าอยากรวยเรียกว่า  
ภวตณัหา ถ้าอยากเป็นใหญ่ก็ต้องไปลงสมัครเลอืกตัง้ ถ้าอยาก
รำ่ารวยก็ต้องไปลงทุน ไปทำาการค้าทำามาหากิน ตอนนี้แข่ง
ประมูล เห็นไหม รถไฟความเร็วสูงกัน รวยขนาดไหนแล้วก็
ยงัไม่พอ ยิง่รวยยิง่อยากรวยขึน้เพราะมกีำาลงัลงทนุได้มากขึน้  
มีเงินมาก ก็เลยมีกำาลังที่จะลงทุนกับโครงการใหญ่ๆ ก็ยิ่งจะ
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รวยยิง่ขึน้ไปใหญ่ รวยแล้วแต่เวลานอนหลบันีน้อนไม่ค่อยหลบั 
เขาเรียกว่านอนก่ายหน้าผาก เอาเท้าก่ายหน้าผาก เพราะ
มีเร่ืองกังวลเยอะเวลาลงทุน เวลาทำาการค้านี้มีตัวแปรเยอะ  
มีความไม่แน่นอนเยอะ ถึงแม้จะได้เงินทองมา แต่ความรู้สึก 
ในใจนี ้มนัไม่สุข มนัไม่สบายเหมอืนกบัเวลานัง่สมาธิ นัง่สมาธินี้ 
ไม่มีเรื่องวุ ่นวายใจเข้ามาเลย แต่เรื่องเป็นใหญ่เป็นโต  
เรื่องรำ่ารวยนี้มันมีปัญหาต่างๆ ให้มาวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลา  
นี่คือการใช้ปัญญาเปรียบเทียบดูความสุข ๒ รูปแบบว่า 
อันไหนจะดีกว่ากัน ถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็จะเลิกความ 
อยากต่างๆ ได้ เพราะจะเหน็ว่าถงึแม้จะได้ความสขุจากสิง่ต่างๆ  
แต่มันมีความทุกข์พ่วงมาด้วย มันมีเรื่องให้ปวดหัวพ่วง 
มาด้วย ได้เงินทองมา ได้โครงการมา กว่าจะสำาเร็จโครงการนี้  
ต้องปวดหัวกับเรื่องราวต่างๆ ไม่รู้ก่ีเดือนกี่ปี กว่าจะสำาเร็จ
โครงการได้ แล้วพอสำาเร็จโครงการแล้ว ความอยากใหม่กโ็ผล่ 
ขึน้มาอกีแล้ว อยากจะได้โครงการใหม่อกี ทัง้ๆ ทีท่กุข์แสนทุกข์ 
ก็ไม่เบื่อ ลืมไป ความอยากนี้มันทำาให้เราลืมความทุกข์ได ้
อย่างรวดเร็ว 

 ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาแล้ว เราจะถูกความอยากหลอก 
ให้เราวิง่ไปหาความทกุข์อยูเ่รือ่ยๆ แต่ถ้าเราใช้ปัญญาพจิารณา 
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ใช้ความจำากับความทุกข์ที่เราต้องเจอมัน ที่มันผ่านมา มันคุ้ม
อะไรกัน สิ่งที่เราได้แค่เป็นตัวเลขเท่านั้น ได้เลขศูนย์เพิ่มขึ้น 
อกีเลขสองเลขเท่านัน้เอง ต่อท้าย เคยม ี๖ หลกั กเ็ป็น ๗ หลกั  
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 
อยูเ่หมอืนเดมิ นีค่อืความสขุทีเ่ราได้รบัจากการทีเ่ราไปทำาตาม
ความอยาก ความอยากมันต้องการให้เราหาความสุขทางตา 
หูจมูกลิ้นกาย ก็ต้องมีร่างกาย อยากให้เราเป็นใหญ่เป็นโต 
อยากให้เรารำ่ารวย มันก็ต้องมีร่างกาย แล้วก็ต้องมาทุกข์มา 
กังวลกับร่างกาย เพราะเด๋ียวร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตาย  
เห็นไหม เป็นมหาเศรษฐีถึงเวลาก็ตายไป ตายไปเงินทองท่ี
หามาแทบเป็นแทบตาย ก็เอาติดตัวไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว  
ทิ้งให้คนอื่นไปหมด ตัวเองก็ต้องไปเร่ิมต้นใหม่ ไปเกิดชาติ
หน้าก็ไปเริ่มต้นท่ีศูนย์ แต่คนท่ีฉลาด คนที่คิดว่าถ้ายังต้อง 
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กลับมาเกิด ก็ต้องกลับมารวย ก็เอาเงินที่มีอยู ่นี้แบ่งไป 
ทำาบุญบ้าง เพราะการทำาบุญนี้เป็นการลงทุนในอนาคต 
ในภพหน้าชาติหน้า พอกลับมาเกิดใหม่จะรำ่ารวยกว่าเก่า  
รวยกว่าเก่าหรือไม่กอ็ยูท่ีท่ำาบญุมากหรอืทำาบญุน้อย ถ้าทำาน้อย 
ก็อาจจะไม่รวยกว่าเก่า อาจจะรวยเท่าเก่า แต่จะไม่ยากจน 
ฉะนั้น ถ้าได้ทำาบุญแล้ว จะมีเหมือนกับมีพันธบัตรรัฐบาล 
เก็บไว้ เวลาที่เราต้องการเงิน เราก็เอาไปขาย เอาไปเบิกได้  
บุญนี้เป็นเหมือนพันธบัตรรัฐบาล เป็นเหมือนหุ้น เป็นเหมือน
เงินฝากในธนาคาร พอยังต้องกลับมาเกิดใหม่ ก็ยังมีเงินรอ
เราอยู่

 อย่างพระพทุธเจ้า สมยัท่ีเป็นพระเวสสนัดร ท่านกท็ำาบญุ
อย่างเต็มที่ แต่ท่านไม่ได้ทำาเพ่ือจะมาเกิด ท่านทำาเพ่ือจะ 
ไม่มาเกิด แต่ท่านยังไม่รู้วิธีว่า นอกจากทำาบุญแล้ว มันต้อง 
มีวิธีอื่นด้วย ตอนนั้นท่านก็พุ ่งไปท่ีการทำาบุญอย่างเดียว  
พอตายไป ท่านกก็ลบัมาเกดิเป็นเจ้าชายสทิธัตถะ เป็นราชกมุาร  
แต่เป้าหมายของท่านไม่ได้อยู่ท่ีการมาเกิดเป็นใหญ่เป็นโต  
มารำ่ามารวย ท่านต้องการที่จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตาย  
ถึงแม้เขาจะพยากรณ์ว่า ถ้าอยู่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน จะได้เป็น 
มหาจักรพรรดิ ท่านก็ไม่อยากเป็น ท่านอยากจะหลุดพ้น 
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จากการเวียนว่ายตายเกิด ท่านก็เลยไปบวช ก็เลยได้เป็น 
พระศาสดาตามที่เขาได้ทำานายไว้ ถ้าอยู่ในวังก็จะเป็นมหา- 
จักรพรรดิ ถ้าออกบวชก็จะเป็นบรมศาสดา เป็นพระพุทธเจ้า 
พระพุทธเจ้าไม่สนใจว่าจะเป็นบรมศาสดาหรือไม่ สิ่งที่สนใจ
ก็คือไม่อยากจะมาเกิดเท่านั้นเอง ต้องการหยุดการเกิดแก ่
เจ็บตาย แต่ความสามารถท่ีหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้  
จึงทำาให้พระองค์เป็นพระบรมศาสดา เพราะเป็นคนที่ม ี
ความรู ้ที่ไม่มีใครรู ้มาก่อนนั่นเอง สอนให้คนรู ้จักวิธีหยุด 
การเกิดแก่เจ็บตายได้ 

 พวกเรานีเ้ป็นหน้ีพระพทุธเจ้ามาก ถ้าไม่มพีระพทุธเจ้า 
พวกเราจะไม่รู ้จักวิธีหยุดการเกิดแก่เจ็บตาย พวกเราก ็
จะเวียนไปเวียนมา เป็นดวงวิญญาณลอยไปลอยมา  
มีร่างกายบ้างไม่มีร่างกายบ้าง มีร่างกายก็ทุกข์กับร่างกาย 
ไม่มีร่างกายก็อยู่กับความฝัน อยู่กับส่ิงท่ีได้บันทึกไว้ในใจ  
ถ้าทำาดีก็ฝันดี ถ้าทำาไม่ดีก็ฝันไม่ดี ก็วนเวียนไปอย่างน้ี
เรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด แต่พอเราได้มาพบคำาสอนแล้วนี้ เรามี 
ทางออกแล้ว มีทางยุติการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว มีการหยุด
การท่องเที่ยวของดวงวิญญาณของเราแล้ว การล่องลอยของ
ดวงวิญญาณของเรา ด้วยการกำาจัดความอยากต่างๆ ให้หมด 
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ไปจากใจ ด้วยการฝึกจิตทำาจิตให้สงบ แล้วก็สอนจิตให้เลิก
ความอยากต่างๆ ด้วยการเห็นว่ามันเป็นทุกข์ ไม่ได้เป็นสุข 
พอเราทำาได้ ต่อไปจิตของเราก็ไม่ล่องลอย จิตจะอยู่กับที่  
ไม่ไปเป็นอะไรอกีต่อไป ก็เรยีกว่าเป็นนพิพานไป เป็นนพิพาน 
ที่มีแต่ความสงบ มีแต่ความสุขไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุด นี่
คือเร่ืองของชีวิตของพวกเราที่มีส่วนประกอบอยู่ ๕ ส่วน 
ที่เรียกว่า ขันธ์ ๕ มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
ท่ีเราจะเอามาใช้ในการที่จะก่อภพก่อชาติก็ได้ หรือเอามา
ใช้ในการตัดภพตัดชาติก็ได้ ขึ้นอยู่กับความรู้ ถ้าเราไม่มี
ความรู้ เราก็จะเอาไปใช้กับการก่อภพก่อชาติ เอาไปใช้
กับการเกิดแก่เจ็บตาย เวียนว่ายตายเกิด ถ้าเรามีความรู้
จากพระพุทธเจ้า เราก็จะเอามาใช้ในการยุติการเวียนว่าย 
ตายเกิด เรามีทางเลือก ๒ ทาง ก็ให้นำาเอาไปพิจารณาดู



งาน
จิตตภาวนา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑



ภาวนาน้ีเราไม่ได้ภาวนาด้วยร่างกาย 

เราภาวนาด้วยสติ ภาวนาด้วยปัญญา 

ร่างกายจะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็ตาม 

เราสามารถภาวนาได้
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 ไม่มีงานใดในโลกนีท้ีจ่ะมคีวามสำาคญั ทีม่คีณุประโยชน์ 

มากกว่างานจิตตภาวนา เพราะงานจิตตภาวนานี้ เป็นงาน 

ที่จะมีผลต่อจิตใจ มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจอย่างยั่งยืน 

อย่างถาวร อย่างมั่นคง ไม่เหมือนกับงานต่างๆ งานอื่นๆ  

ในโลกนี ้เป็นงานท่ีไม่ได้ให้คุณประโยชน์แก่จิตใจอย่างแท้จรงิ 

เพราะว่าผลของงานในโลกนี้ ได้มามากน้อยเพียงไร เวลา 

ที่ร่างกายตายไป ผลของงานท่ีได้มาก็จะหมดไป กลายเป็น

ของคนอืน่ไป แต่ผลงานทีไ่ด้จากจิตตภาวนานีจ้ะเป็นของเรา 

ร่างกายตายไป แต่ผลงานที่ได้จากการบำาเพ็ญจิตตภาวนา 

มันไปกับใจ อยู่กับใจ เป็นของใจ นี่แหละคือความแตกต่าง

ระหว่างงาน ๒ ชนิดนี้ ถ้าเปรียบเทียบ งานทางโลกที่เรา 

ทำากันนี้ เป็นเหมือนกับงานก่อสร้างปราสาทเจดีย์ทราย  

ที่เราไปเล่นกัน ไปสร้างกันตอนที่นำ้าลง เวลานำ้าทะเลลงไป 

กจ็ะมพ้ืีนทีท่ี่จะมาก่อกองทรายกัน ก่อเป็นปราสาท ก่อเป็นบ้าน  

ก่อเป็นรถยนต์ ก่อเป็นอะไรต่างๆ ท่ีเราอยากจะก่อกัน  

แต่พอนำ้าขึ้นมา สิ่งที่เราก่อด้วยทราย มันก็จะถูกนำ้าซัด 

หายไปหมด งานจิตตภาวนา ก็เปรียบเหมือนกับการก่อสร้าง

บนพื้นที่สูง ที่เราสร้างบ้านสร้างอาคารกันนี้ เราไม่ไปสร้าง 

ที่ชายทะเลกัน ไม่ไปสร้างในชายหาด เพราะเรารู้ว่าเดี๋ยว 
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นำ้าทะเลมา มันก็จะซัดทิ้งไปหมด เราไปสร้างที่สูงที่ไกลจาก

ทะเล ตึกรามบ้านช่องจึงอยู่ได้อย่างยาวนาน 

 อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบ งานที่เราทำากันทางโลกนี้  

งานหาเงินหาทอง หาทรัพย์สมบัติ หาสิ่งนั้นสิ่งนี้ หาคนนั้น 

คนนี้ หามาได้มากได้น้อยเพียงไร พอตายไปก็เอาไปไม่ได้ 

ไม่มีใครเอาไปได้เลย แต่งานทางจิตใจ งานจิตตภาวนานี ้

เอาไปได้ ทำาได้มากน้อยเท่าไหร่เอาไปได้หมด นี่แหละ  

ความสำาคัญจึงไม่มีงานอะไรที่จะสำาคัญกว่างานจิตตภาวนา 

เพราะผลประโยชน์ที่จะได้รับจากงานจิตตภาวนานี้ มันให้

ความสุขแก่จิตใจ มันช่วยกำาจัดความทุกข์ยากลำาบากของ

จิตใจให้หมดไปได้ แต่งานทางโลกนี้ ต่อให้ทำาได้มากน้อย

เพียงไรก็ตาม ก็อาจจะกำาจัดความทุกข์ยากลำาบากทางใจได้

เป็นพักๆ ให้ความสุขทางใจไปได้เป็นพักๆ ชั่วขณะที่มีชีวิต

อยู่เท่านั้น พอตายไปความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆ ก็จะหมดไป  

และแทนที่จะไปแบบสบาย กลับจะไปแบบวุ่นวายใจ เพราะ

จะต้องพลดัพรากจากสิง่ทีห่ามาได้ แทบเป็นแทบตายไปอย่าง

น่าเสียดาย ยิ่งหามามากเท่าไหร่ก็ต้องเสียมากเท่านั้น มีมาก

ก็เสียมาก มีน้อยก็เสียน้อย คนท่ีมีน้อยเวลาตายจึงเสียน้อย 
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กว่าคนที่มีเงินมาก คนรวยนี้เสียค่าตายมากกว่าคนจน  

คนมีเงิน ๑๐๐ ล้านก็ต้องเสียค่าตาย ๑๐๐ ล้าน คนจนมี  

๑๐๐ บาท ก็เสียค่าตายแค่ ๑๐๐ บาท ค่าทำาศพ เขาเรียกว่า 

เป็นค่าทำาศพก็ได้ เวลาตายนี่เขาริบหมดเลย เขาเอาไปเป็น 

ค่าทำาศพหมด คุณมีเท่าไหร่ แสนล้าน เก็บหมด ตายไปเอาไป

ทำาศพหมด ค่าทำาศพหรือค่าตาย 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 

เสียเข็มขัดรัดเอวไปหนึ่งเส้น เสียเข็มกับด้ายไปหนึ่งชุด  

เสยีใบมดีโกน มดีโกนไปอนัหนึง่ แล้วกเ็สยีทีก่รองนำา้ไปหนึง่อนั  

นี่คือสมบัติของนักบวช ของคนจน เสียค่าตาย เสียแค่ ๘ ชิ้น  

แต่สิ่งที่นักบวชเอาไปได้นี้ เป็นสมบัติ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบ
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ด้วยเงินทองนี้เป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้าน เพราะสิ่งท่ีได้

จากจิตตภาวนานี้มันให้ความสุขในระดับนั้น ให้ความสุขใน

ระดับหมื่นล้านแสนล้าน เวลาจิตใจสงบนี้ พระพุทธเจ้าก็ทรง 

บอกแล้วว่า ไม่มีสุขอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจาก

ความสงบ งานภาวนาจึงสำาคัญอย่างนี้ อยากจะได้ความสุข

ระดับแสนล้าน ต้องมาภาวนากัน ถ้ามีเงินแสนล้าน จะไม่ได้ 

ความสขุในระดบัแสนล้าน เพราะเงินแสนล้านนีไ้ม่ได้ให้ความสขุ 

อย่างเดยีว ให้ความทกุข์มาด้วย ให้ความกงัวล ให้ความห่วงใย 

ให้ความหวาดกลัวมาด้วย เวลาท่ีมีอะไรมากระทบกับเงิน

แสนล้านนี้ ใจหวั่นไหวขึ้นมาทันที ภาษีขึ้นหรือเปล่า หรือว่า 

ดอกเบี้ยตกหรือเปล่า ตลาดหุ้นตกหรือเปล่า ราคาที่ดินตก 

หรือเปล่า อะไรต่างๆ เหล่านี้ ทรัพย์ที่มีอยู่ข้างนอกนี้มันไม่ได้ 

ให้ความสุขมาก แล้วยังแถมมาให้ความทุกข์ด้วย แต่ทรัพย ์

ภายในนี ้คอืความสขุภายในใจ ทีไ่ด้จากการบำาเพญ็จติตภาวนานี้  

จะไม่มคีวามทกุข์ ความกงัวลใจเข้ามาเกีย่วข้องเลย เพราะม่ันคง  

ถ้าเป็นเงนิฝากธนาคาร กร็ฐับาลรบัรองรบัประกนั ธนาคารล้ม 

กรั็ฐบาลจ่ายให้ เด๋ียวนีไ้ม่มแีล้วนะ ธนาคารต่างๆ ถ้าล้มกห็มดนะ  

มเีงนิฝากไว้เท่าไหร่ ถ้าธนาคารเจ๊งกเ็จ๊งไปกบัธนาคาร รฐับาล

ไม่รับประกันเหมือนสมัยก่อน 
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 แต่ความสุขที่เราได้จากการภาวนานี้ มันม่ันคง ไม่ม ี

วันสูญสลาย ไม่มีใครริบไปได้ ยึดไปได้ ขโมยไปได้ ไม่มีวัน 

ล้มละลาย ความสุขที่ได้จากจิตตภาวนา เมื่อรู้จักภาวนา  

เมื่อรู ้จักวิธีทำาใจให้สงบได้ ก็สามารถทำาให้มันสงบได้

ไปตลอด น่ีแหละคือความวิเศษ ความสำาคัญของงาน

จิตตภาวนา ที่พวกเราอาจจะไม่รู ้กัน เพราะไม่มีใครมา

โฆษณากัน มแีต่โฆษณาคอนโดกัน โฆษณารถเบนซ์กัน โฆษณา 

รถเฟอรารี่ ลัมโบร์กินี ปอร์เช่ โฆษณากระเป๋าเวอซาเช่ รู้ค่า 

ของนี่ รู้ราคามัน ใบละกี่หมื่นกี่แสนรู้หมด นาฬิกานี่รู้หมด 

นาฬิกายี่ห้อนี้ราคาเท่าไหร่ เพชรร้านนี้ขายราคาเท่าไหร่  

สร้อยกำาไลแหวน อะไร ราคาพวกนี้มันมีคนโฆษณาให้ พวก

คนที่เขาซื้อมาไปโฆษณาให้ ฉันมีแหวนอย่างนี้ ฉันมีสร้อย

อย่างนี้ ฉันมีรถอย่างนี้ มีคอนโดอย่างนี้ มีบ้านอย่างนี้ มีคน

คอยโฆษณาของพวกนี้ให้ พวกเราได้ยินก็เลยนำ้าลายไหลกัน 

แต่ไม่มีใครมาโฆษณาเรื่องคุณค่าของจิตตภาวนาว่า มันวิเศษ 

วิโสขนาดไหน ว่ามันดีมันเลิศกว่าสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้  

เพราะคนที่ได ้สัมผัสกับความสุขท่ีเกิดจากความสงบนี้  

มันมีน้อย และบางทีก็ไม่เก่งทางด้านการตลาด โฆษณา 

ไม่ค่อยเป็น คนกเ็ลยไม่ค่อยเหน็คณุค่า ไม่เหน็ความสำาคญัของ 
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การบำาเพ็ญจิตตภาวนากัน ไม่รู ้ว ่านี่แหละคือความสุขท่ี 

เหนือกว่าความสุขทั้งปวง 

 ไม่รู้ว่านี่แหละคือ นัตถิ สันติปรัง สุขัง สุขอื่นที่เหนือ

กว่าความสงบไม่มี ต่อให้คุณได้กระเป๋าเวอซาเช่มาร้อยใบ 

พันใบ ได้รถปอร์เช่มาร้อยคันพันคัน ความสุขที่ได้จากของ

เหล่านี้ก็สู้ความสุขที่ได้จาก นัตถิ สันติปรัง สุขัง ไม่ได้ เพราะ

ความสุขอันนี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวง ต่อให้คุณได้อะไร

มากน้อยเพียงไร ได้เงินมาหมื่นล้านแสนล้าน ได้คอนโดมา 

กีค่อนโด ได้ตกึมากีต่กึ เป็นเจ้าของตกึกีต่กึ มท่ีีก่ีร้อยไร่กีพั่นไร่  

มีสนามกอล์ฟกี่สนาม มีเครื่องบินกี่เครื่องก่ีลำา ของพวกนี้

เมื่อมารวมกันแล้วนี้ สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ นัตถิ 

สันติปรัง สุขัง อันนี้แหละ ขอให้พวกเราจำาไว้แล้วพยายาม

พิจารณากัน อย่าให้ความหลงความโง่มันมาคอยหลอกเรา 

ให้ไปหาความสุขท่ีเป็นความสุขช่ัวคราว แล้วก็เป็นความสุข 

ทีจ่ะมคีวามทกุข์มาให้ เวลาทีต้่องสญูเสีย เวลาทีต้่องพลดัพราก

จากสิง่ต่างๆ ทีใ่ห้ความสขุกับเราไป นีแ่หละเปรยีบเทยีบกนัดู 

เวลาแก่นีเ้ป็นอย่างไร ถ้าอาศยัความสขุจากสิง่ต่างๆ ทีห่ามาได้ 

มนัจะอาศยัไม่ได้ เวลาแก่ เวลาเจบ็ไข้ได้ป่วย เวลาพกิลพกิารนี่  
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จะทำาอะไรสกัทแีสนยากแสนลำาบาก จะหาความสขุจากสิง่นัน้

สิ่งนี้ แบบที่เคยหามาก่อนนี้ ทำาไม่ได้หรือทำายาก 

 แต่ถ้าเรารู้จักภาวนา เวลาแก่เวลาเจ็บนี้ ไม่มีปัญหา 

เราสามารถภาวนาได้เหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวกัน  

เพราะการภาวนานี้ไม่ต้องใช้ร่างกาย ใช้ธรรมะ ใช้สติ  

ใช้ปัญญา ถ้ามีสติมีปัญญา เราสามารถผลิตความสงบได้

ตลอดเวลา เราจะกำาจัดความทุกข์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา  

จะไม่มคีวามทกุข์อะไรเข้ามาให้เราปวดหวักนัเลย ไม่เหมือนกบั 

สิ่งต่างๆ ที่เราหามาได้ นอกจากมันจะให้ความสุขกับเราแล้ว 

มันยังให้ความทุกข์ความปวดหัวกับเราอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวไอ้นั่น 

ก็เสีย เดี๋ยวไอ้นี่ก็เสีย เดี๋ยวไอ้นั่นก็หาย ล้วนแต่มีเรื่องมีราว 

ให้คอยมาแก้อยู่เรื่อยๆ เพราะของต่างๆ ในโลกนี้มันเป็น 

อย่างนี้ มันเป็นอนิจจัง มันไม่เที่ยง มันไม่เหมือนเดิม เราซื้อ

อะไรมานี่ เราอยากจะให้มันเหมือนเดิม ใช้ได้ไปเรื่อยๆ ไม่มี

ปัญหา แต่พอเกิดมีปัญหาขึ้นมาปั๊บนี้ ทำาให้เราปวดหัวแล้ว 

เด๋ียวต้องเอาเข้าไปท่ีร้านให้เขาซ่อมแล้ว ให้เขาดู เขาดูให ้

สองสามวัน เอากลับมา ใช้ได้สองสามวันก็เป็นอีกแล้ว  

เป็นอย่างนี้บ่อยๆ ก็อยากจะคืนให้เขาไป เขาไม่ยอมรับคืน  
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ก็เลยต้องเอาไปทุบที่หน้าร้านเขา นี่แหละความสุขกลายเป็น

ความทุกข์ขึ้นมา 

 นีเ่ป็นส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้กบัทกุสิง่ทกุอย่าง เป็นมากเป็นน้อย 

เป็นบ่อยหรือไม่บ่อย แต่มันต้องเป็นอย่างแน่นอน เพราะ

ธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ มันจะต้องเสื่อม 

มนักจ็ะต้องเลวลงไปเร่ือยๆ คณุภาพคณุสมบตัต่ิางๆ ของทีเ่รา 

ได้มา คุณสมบตัคิณุภาพของมันจะลดลงไปเรือ่ยๆ จนในท่ีสดุ

เรากไ็ม่สามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จากมนัได้ เรากต้็องโยนทิง้ไป  

แล้วกต้็องไปหาอันใหม่มาแทน มาใช้ใหม่ หามาอนัใหม่ก็แบบ

อันเก่า เดี๋ยวก็เสื่อม เดี๋ยวก็มีปัญหาเหมือนเดิม นี่คือสิ่งที่จะ

เกิดขึ้นถ้าเราไม่มาภาวนากัน เราจะต้องอาศัยสิ่งต่างๆ ที่จะ

ต้องคอยสร้างความปวดหัวให้กับเราอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น 

วัตถุข้าวของ หรือว่าเป็นคน คนก็เหมือนกัน คนก็เสื่อม 

เหมือนกัน เปล่ียนได้เหมือนกัน 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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ส่ิงต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ มันจะต้องมีการเปลี่ยนไป มีการ 

เส่ือมไป มันจะต้องทำาให้เราเสียใจ ทำาให้เราผิดหวัง เพราะ

เราไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้กัน แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก 

มันต้องเป็นอย่างนี้ 

 คนที่มีดวงตาเห็นธรรมเขาว่า สิ่งใดมีการเกิดขึ้น สิ่งนั้น
ย่อมมกีารดบัไปเป็นธรรมดา ย่อมมกีารเปลีย่นไปเป็นธรรมดา 
ย่อมมกีารเสือ่มไปเป็นธรรมดา คนท่ีเหน็อย่างนีแ้ล้วกถ็อนตวั 
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 เพราะการบวชนี้มันต้องพ่ึงตัวเองทุกอย่าง ไม่มีคน 



๕0 งานจิตตภาวนา

ธรรมะสดๆ ร้อนๆ เล่ม ๔

รบัใช้ ไม่มเีดก็รบัใช้ สมยัพุทธกาลนีเ้ขาไม่มเีดก็รบัใช้พระหรอก 
ก็มีแต่เขาไม่ได้มารับใช้เป็นการส่วนตัว มารับใช้ในกิจที่พระ 
ทำาเองไม่ได้เท่านั้น เช่น บิณฑบาต อาหารมันเยอะอย่างน้ี 
ถือไม่ไหว เขาก็มาช่วย แต่ถ้าไปบิณฑบาตตามลำาพังสำาหรับ
ตนเอง ก็ไม่ต้องมีใครมาช่วย พอมนัเต็มบาตรกก็ลบัวดัได้แล้ว 

 แต่ถ้ามนัเป็นเรือ่งภารกจิ มนัเตม็แล้ว แต่ยงัมคีนจะใส่อยู่  
มันก็ต้องทำาหน้าที่ต่อไป ไม่ใช่อยากจะได้ แต่คล้ายๆ ว่ามัน
เป็นภารกิจไป เมื่อมีคนเขาต้องการจะใส่ จะไปปฏิเสธเขา 
ก็ไม่ได้ ก็ต้องให้เขาใส่ไป เมื่อถือเองไม่ไหวก็ต้องมีลูกศิษย์  
มีใครมาช่วยเท่านั้นเอง แต่ถ้าเป็นกิจปกติท่ัวไป ของต่างๆ  
ต้องทำาเองหมด กวาดถกูฏุเิอง ซกัจวีรเอง ทำาอะไรเองทกุอย่าง 
แล้วเวลาแก่มาบวชนี่ มันจะทำาไม่ไหว นี่ก็พูดเปรียบเทียบ
ให้ฟังว่า ความสุขทางโลกที่เราได้จากสิ่งต่างๆ นี้ มันก็ดีใน 
ระยะหนึ่งเท่านั้นแหละ พอเวลาที่ร่างกายเริ่มมีความชรา  
เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บ สมรรถภาพความสามารถในการหา 
ความสุขก็จะน้อยลงไป ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จนหาไม่ได้  
โลกที่เขาเจริญทางวัตถุกัน เขาเลยคิดหาวิธีแก้ปัญหานี้ด้วย
การฆ่าตวัตายกนั เมือ่ร่างกายมนัไม่สามารถทำางาน ทำาหน้าท่ี
หาความสขุได้ กเ็ลีย้งมนัทำาไม เสยีเวลาเสยีเงนิเสยีทอง ฆ่ามนั 
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ดีกว่า ฆ่าตัวตายดีกว่า เดี๋ยวนี้จึงมีการออกกฎหมาย ให้หมอ
ฉีดยาให้ตายได้ ใครอยากจะตายก็ไปหาหมอ หมอเมื่อก่อนนี้ 
มไีว้สำาหรับรักษาชีวติ เดีย๋วนีจ้ะเปลีย่นหน้าทีเ่ป็นทำาลายชีวิต 
เพราะจะมกีฎหมายออกมารองรับ เพราะอยูไ่ปกไ็ม่มคีวามสขุ
ถึงแม้มีเงินกี่ล้านก็ตาม ก็ไม่สามารถใช้เงินทองซื้อความสุขได้ 
เพราะร่างกายมันไม่สามารถที่จะรับความสุขจากเงินทองมา
ให้กับใจได้ 

 แต่ถ้าเรารู้จักภาวนาต้ังแต่เราเป็นหนุ่มเป็นสาว หรือมี

กำาลังวังชา เรามาภาวนา มาอยู่ที่สงบ ทำาจิตใจให้สงบ พอเรา

ทำาเป็นแล้ว มันก็ทำาไปได้เรื่อยๆ ร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ก็

ทำาได้ ร่างกายจะเจบ็หรอืไม่เจบ็กท็ำาได้ ร่างกายจะตายหรือไม่

ตายกท็ำาได้ เพราะใจกับร่างกายเป็นคนละคนกนั งานของใจนี้

ร่างกายไม่เกี่ยว อันนี้คืองานของใจอย่างแท้จริง งานที่ไม่ต้อง

ใช้ร่างกายมาเก่ียวข้อง แต่ตอนนี้ใจอยู่กับร่างกาย มันก็ต้อง

ไปด้วยกัน แต่ไม่ได้เอาร่างกายไปเพื่อไปภาวนา ไปภาวนานี้

เราไม่ได้ภาวนาด้วยร่างกาย เราภาวนาด้วยสต ิภาวนาด้วย

ปัญญา ร่างกายจะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็ตาม เราสามารถ

ภาวนาได้ อนันีค้อืเรือ่งทีเ่ราไม่ค่อยคดิกนั ไม่ค่อยรูกั้น เป็นของ 
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ท่ีมีคุณค่ามีประโยชน์ มีความสุขมากยิ่งกว่าสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่

ในโลกนี้ เพราะเราโง่กัน พูดง่ายๆ โง่ ใจของเรามีความโง่ 

เป็นตัวคอยกำากับ เป็นผู้กำากับ อวิชชาปัจจยา สังขารา นี่  

ความโง่ อวิชชาคือความโง่ความหลง ความไม่รู้ว่าความสุข

ที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจ ไปหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่ร่างกาย อยู่ที่ 

ลาภยศสรรเสริญ อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เลยสั่งให้ใจคิด 

ไปหาความสุขเหล่านี้ อวิชชาปัจจยา สังขารา ความโง่สั่งให้

สังขาร คือความคิดปรุงแต่ง ให้คิดไปหานามกับรูป

 รูปกับนาม ก็คอืขนัธ์ ๕ กค็อืร่างกาย ร่างกายกบันามขนัธ์  

นามขันธ์ ก็คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้ไปปรุงแต่ง 

ไปหาตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย ถึงจะ

เสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ พอตาไปสัมผัสกับรูป หูสัมผัสกับเสียง  

ก็จะเกิดเวทนา ความรู้สึกขึ้นมา รู้สึกสุข รู้สึกทุกข์ขึ้นมา  

ถ้าสุขก็เกิดตัณหาขึ้นมา อยากจะได้มากข้ึน อยากจะให้มัน 

มีสุขมากๆ สุขไปนานๆ ถ้าทุกข์ก็อยากให้มันหายไปเร็วๆ  

พอเกิดตัณหาขึ้นมาก็เกิดอุปาทาน ได้อะไรมาก็ยึดติด ติดสุข

เวทนากนั พอสขุเวทนาหมดกต้็องไปหามาใหม่ กเ็รยีกว่าสร้าง 

ภว ขึ้นมาใหม่ สร้างภพขึ้นมาใหม่ เมื่อสุขที่ได้จากร่างกาย 
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อนันีห้มดไป กต้็องไปหาร่างกายอนัใหม่ เพ่ือจะได้หาความสขุ 

แบบนี้ต่อไป ก็เลยมีการเกิดแก่เจ็บตายตามมา นี่ที่เรียกว่า 

ปฏิจจสมุปบาท เป็นเรื่องของการทำางานของกิเลส ที่ใช ้

ขันธ์ ๕ น้ีเป็นเครื่องมือ กิเลส อวิชชา สั่งให้สังขาร ที่เป็น 

นามขนัธ์นีป้รงุแต่งข้ึนมา สัง่ให้ไปหาวญิญาณ เพราะวิญญาณ

จะพาไปหาตาหูจมูกลิ้นกาย พอวิญญาณพาไปถึงตาหูจมูก 

ลิ้นกาย ก็จะได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ พอตาหู

จมูกลิ้นกายได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็จะเกิด

เวทนาข้ึนมา เกิดความรู้สึกขึ้นมา ก็จะเกิดความรู้สึกที่ชอบ 

เพราะเราจะไปหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบ ที่ให้ความสุข

กับเรา ที่ให้ความทุกข์ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยง ถ้าไปสัมผัส

กบัรปูเสยีงกลิน่รสท่ีให้ความทุกข์ ก็กำาจดัมนัหรอืหนมีนั หันเห 

ไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่จะให้ความสุข 

 พอได้ความสุขก็ยึดติดอุปาทาน อยากจะให้มันอยู่ไป

นานๆ มีไปนานๆ พอร่างกายไม่สามารถที่จะหาได้ไปนานๆ 

พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย กไ็ปหาร่างกายอนัใหม่ 

เรียกว่าไปเปล่ียนภพใหม่ เปลี่ยนร่างกายอันใหม่ ก็ต้องไป 

เกิดใหม่ เปลี่ยนภพ พอได้ร่างกายใหม่ ก็เกิดแก่เจ็บตายใหม่ 
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มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ตราบใดที่เรายังโง่อยู่ ตราบใด 

ที่เรายังคิดว่าสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ คือลาภยศสรรเสริญ  

คือรูปเสียงกล่ินรสนี้ เป็นความสุขที่เราควรจะหากัน เราก็

จะวนเวียนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เพราะ

ร่างกายทีเ่ป็นเคร่ืองมือพาเราไปหาความสขุต่างๆ มนัไม่เทีย่ง

นัน่เอง มนัเป็นอนจิจงั เกดิแล้วเดีย๋วกต้็องแก่ต้องเจบ็ต้องตาย 

พอมันตาย ความโง่ ความหลง ความอยากหาความสุขผ่าน

ทางร่างกาย มนัไม่ได้ตายไปกบัร่างกาย มนักจ็ะพาให้จติไปได้

ร่างกายอนัใหม่ ไปเกดิใหม่ แล้วช่วงท่ีไปรอรบัร่างกายอนัใหม่ 

เพราะบางทคีนไม่ได้ผลติร่างกายทุกวนัทกุแห่งทกุหน ดวงจติ 

ดวงใจทีเ่รารอรับร่างกายมนักเ็ยอะกว่า ผูท้ีผ่ลติร่างกายออกมา  

กเ็หมือนกบัไปกนิอาหารตามร้านอาหาร กุก๊เขาทำาได้แค่นีแ้หละ  

มโีต๊ะแค่นี ้คนอยากกนิกต้็องรอ ให้คนท่ีเขากนิเสรจ็ออกไปก่อน  

แล้วถึงจะเข้าไปได้ 

 อันนี้ก็เหมือนกัน อาจจะต้องไปเข้าคิวรอรับร่างกายกัน  

ช่วงที่รอรับร่างกายนี้ ถ้าตามร้านอาหาร บางทีเขามีท่ีนั่ง  

ให้ดื่มเหล้าไปก่อน ให้รอไปก่อน ถ้าสำาหรับดวงวิญญาณ 

ก็มีสวรรค์กับมีนรกให้ไปรออยู่ ถ้าทำาบุญก็ให้ไปรอในสวรรค์ 
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สวรรค์ก็เป็นเหมือนห้องแอร์ เย็นสบาย ถ้านรกก็เป็นเหมือน
ห้องร้อน ห้องซาวน่าอย่างนี้ ก็เป็นอย่างนี้จริงๆ แหละ จิตใจ
เวลาร้อน มันก็เป็นนรกขึ้นมา จิตใจเวลาเย็น มันก็เป็นสวรรค์
ขึ้นมา เวลาตายไปนี่ ถ้าบุญมีกำาลังมากกว่าบาป มันก็จะ
ผลิตความเย็นมากกว่าความร้อน ถ้าบาปมีกำาลังมากกว่าบุญ  
มันก็จะผลิตความร้อนมากกว่าความเย็น เหมือนกันเลยนี่  
จิตช่วงที่รอรับร่างกาย ก็จะอยู่แบบร้อนหรือจะอยู่แบบเย็น 
จะอยูแ่บบสขุหรอืจะอยูแ่บบทกุข์ อยูแ่บบสขุกเ็รยีกว่า สวรรค์ 
เป็นเทพกัน อยู่แบบร้อนก็เป็นอบาย เป็นเปรตเป็นอสุรกาย 
เป็นนรกกัน พวกที่ใจร้อน ถ้ายังรอรับร่างกายมนุษย์ไม่ได้  
ถ้าร้อนก็ต้องไปรับร่างกายของเดรัจฉานก่อน ไปเป็นตุ๊กแก 
ตุ๊กแกอย่างนี้ ไปเป็นจิ้งจก ไปเป็นอะไรต่างๆ พวกใจเย็นก็รอ
เป็นเทวดาดกีว่า รอให้มร่ีางกายมนษุย์ แล้วค่อยไปเอาร่างกาย 
มนุษย์ พวกใจร้อนนี่บางทีรอไม่ไหว ไปเอาร่างกายของงูมั่ง 
ของหมา ของแมว ของนก ของอะไรต่างๆ เพราะพวกนี้มันได้ 
ง่ายกว่า ได้เร็วกว่า สัตว์มันมีมากกว่ามนุษย์ไม่รู้กี่ล้านเท่า  
เวลามันออกลูกที มันไม่ได้ออกทีละตัวสองตัวนี่ มันออกมา 
เป็นครอกเป็นฝงู พวกใจร้อนกไ็ปเอาร่างกายของเดรจัฉานก่อน  
พวกใจเย็นก็ไม่ไปดีกว่า อยู่เฉยๆ เย็นสบายอยู่แล้ว ไว้รอเอา

ร่างกายของมนุษย์ดีกว่า 
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 น่ีคือความแตกต่างของดวงจิตดวงใจ ดวงวิญญาณ  

ที่เวลาตายไปแล้ว มันจะร้อนหรือมันจะเย็น ทำาบุญแล้วมัน 

จะเย็น ทำาบาปแล้วมันจะร้อน 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 

เพราะใจมันหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่เร่ือยๆ แล้ว 

พอโตขึ้นมันก็เร่ิมหา พอหาเองได้มันก็ไปหาเองกันแล้ว  

อยากจะมีแฟนกันก็ไปหาแฟนกันแล้ว เห็นไหม มีแต่พ่อแม่

ต้องคอยเบรกไว้ว่าอย่าเพิง่ไป เรว็เกินไป ยงัไม่ถงึเวลา ยงัเลีย้ง

ตัวเองไม่ได้ อย่าเพิ่งไปมีแฟน เด๋ียวเกิดมีลูกแล้วจะลำาบาก 

เดี๋ยวต้องมาเล้ียงลูกอีก แต่กิเลสมันไม่รอใคร ใช่ไหม กิเลส
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มนัดิน้รนอยูต่ลอดเวลา เหมอืนคนตดิยาเสพติดนี ่มนัรอไม่ได้ 

เวลามันหิวแล้วมันทรมาน มันต้องมีอะไรมาให้มันเสพ มันถึง

จะหายทรมานไปเป็นพกัๆ นีแ่หละคอืผลท่ีเกดิจากความหลง  

ความไม่รู ้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู ่ที่ นัตถิ สันติปรัง สุขัง  

ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง อยู่ท่ีความสงบ ท่ีเกิด

จากการบำาเพ็ญจิตตภาวนา ที่เกิดจากการมาอยู่วัดจำาศีลกัน 

 อนัน้ีแหละเป็นสิง่ท่ีจะให้ความสขุอย่างแท้จรงิ ความสขุ

ที่จะทำาให้จิตเราไม่ต้องไปปรุงแต่งหารูปเสียงกลิ่นรส ไม่ต้อง 

ไปหาตาหูจมูกลิ้นกายมาเสพรูปเสียงกลิ่นรส ไม่ต้องไป 

เกิดแก่เจ็บตายกัน เป็นความสุขท่ีไม่ต้องผ่านทางร่างกาย  

เป็นความสุขที่มีอยู่ในใจอยู่แล้ว รอใจให้มันปรากฏขึ้นมา

เท่านั้นเอง ตอนนี้สิ่งที่มันปิดบังความสุขอันนี้ ก็คือความหลง 

ที่ไม่เปิดมันเอง มีความสุขอยู่ในตัว แต่ความหลงมันหลอก

ให้ไปหาความสุขนอกตัว ความสุขมีอยู่ในใจ หลอกให้ไปหา 

ความสุขที่อยู่นอกใจ ที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความ

สุขปลอม เป็นความสุขเดี๋ยวเดียว เป็นความสุขที่จะกลาย

เป็นความทุกข์ไป เป็นความสุขที่จะหลอกให้ไปเกิดอยู่เรื่อยๆ 

เพราะเป็นความสุขช่ัวคราว เคร่ืองมือที่ใช้หาความสุขก็เป็น 
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เครือ่งมอืชัว่คราว เด๋ียวเครือ่งมอืคอืร่างกายหมดสภาพตายไป  

ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ ก็จะต้องติดอยู่กับการเกิดแก ่

เจ็บตายอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุด เพราะความสุขต่างๆ เหล่านี้

ไม่มีคำาว่าพอ ไม่ได้มีคำาว่าอิ่ม เพราะมันไม่อยู่กับใจไปตลอด 

มนัอยูเ่ดีย๋วเดยีว เวลาได้มามนัเพยีงแค่ชัว่ระยะหนึง่ ไปเทีย่วนี ้

สนุกกัน ใช่ไหม พอกลับมาบ้านหายไปหมดแล้ว จึงต้อง 

ออกไปใหม่ วันนี้ไปเที่ยวแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ ถ้ามีเงินไม่ต้องไป

ทำางานกไ็ปเทีย่วอกี มนัจะต้องไปอยูเ่รือ่ยๆ เพราะเป็นความสขุ 

ที่เป็นระยะสั้น เป็นความสุขชั่วคราว ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆ 

ไม่เหมอืนกับความสุขท่ีได้จากการภาวนา อนัน้ีพอเติมเตม็แล้ว 

มนัจะเตม็ไป มนัไม่มบีกพรอ่ง มนัไม่มกีารเสือ่ม ไม่มกีารหมด  

เติมหนเดียว จบ แล้วไม่ต้องมาเติมใหม่อยู่เรื่อยๆ ไม่ต้องมา

เหนื่อย 

 กิจทางภาวนาจึงเป็นกิจที่มีวันสิ้นสุดลง คนท่ีสำาเร็จ 

งานนี้ท่านจะกล่าวว่า วุสิตัง พ๎รัห๎มจริยัง แปลว่ากิจใน

พรหมจรรย์ได้สิน้สดุลงแล้ว กจิของการภาวนานีไ้ด้สำาเรจ็แล้ว 

จบแล้ว กิจอื่น ไม่มีกิจอันใดจะต้องทำาอีกต่อไป ถ้าทำากิจอันนี้ 

สำาเร็จแล้ว จะได้ความสุข ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จะได้ความสุข 
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ที่ไม่มีวันเสื่อม ไม่มีวันหมด เมื่อมันไม่หมดไม่เสื่อม จะต้องไป

หาความสุขท่ีไหนมาเติม เหมือนถ้านำ้ามันเต็มตุ่มแล้ว จะไป 

หานำ้ามาเติมอีกกี่ขันกี่ปี๊บ มันก็เติมไม่ได้ เพราะมันไม่มีที่เติม 

นำา้มนัเตม็ตุม่แล้วกห็ยดุเติมนำา้กนั แต่ความสขุทางโลกมันเป็น

แบบเติมนำ้าในตุ่มที่มีรอยรั่ว เข้าใจไหม เติมเข้าไปปั๊บมันเต็ม 

เดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งกลับมาดู มันหายไปไหนหมดแล้ว รั่วซึมไหล

ออกไปหมดแล้ว ต้องเติมใหม่ พอเติมเต็มปั๊บ เดี๋ยวอีกชั่วโมง

กลับมาดู ก็หมดอีกแล้ว ทำาไมไม่ไปเช็คดูว่ามันรั่วตรงไหน  

ไปอุดรอยรั่วซิ ถ้าอุดรอยร่ัวแล้วเติมหนเดียว มันก็จะไม่มี

ต้องมาคอยเติมอยู่เรื่อยๆ ความสุขทางโลกนี้มันก็เหมือนกัน  

มรีอยรัว่ ถ้าอยากจะให้มนัไม่รัว่ต้องไปอดุรอยร่ัว ไอ้สิง่ท่ีทำาให้

มันรั่วก็คือตัณหาความอยากนี้ ถ้ามีตัณหาความอยาก ต่อให้

ได้มาเท่าไหร่ มันก็ไม่อิ่มไม่พอ มันจะอยากไปเรื่อยๆ เห็นไหม 

ได้ร้อยก็อยากจะได้พัน ได้พันก็อยากจะได้หมื่น มันจะเพ่ิม 

ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าหยุดความอยากได้ อุดรอยรั่วได้ คือไม่อยาก

ได้อะไร ได้เท่าไหร่ก็พอใจทั้งนั้น มันก็เต็มทันที มันก็สุขเต็มที่

ขึ้นมาทันที 
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 สุขในใจนี้ก็เหมือนกัน สุขในใจท่ีเกิดขึ้นมาได้เต็มร้อย  

ก็เพราะว่ามีการอุดรอยรั่วในใจ อุดความอยากต่างๆ พอหยุด 

ความอยากต่างๆ ได้ ความหวิของใจกห็มดไป ความสขุกจ็ะอยู ่

กับใจไปตลอด ความอิ่มก็จะอยู่กับใจ ความอิ่มกับความหิวนี่ 

มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ พร้อมกันไม่ได้ มันต้องผลัดกันทำาหน้าที่ 

ถ้าอิ่มมันก็ไม่หิว ใช่ไหม ถ้าหิวมันก็ไม่อิ่ม ฉะนั้น วิธีที่จะทำาให้

ความหิวมันหายไป ก็ทำาให้มันอิ่มซิ พอทำามันอิ่มแล้ว ต่อไป 

มนักจ็ะไม่หิว วธิทีีจ่ะทำาให้มนัอิม่ก็ต้องกำาจดัความหวิ กำาจดั

ความอยาก พอไม่มีความอยาก มันก็จะไม่หิว พอไม่หิว

มันก็อิ่ม ที่มาภาวนานี้ก็เพื่อมากำาจัดความหิวนี่เอง ตัวหิว 

ตัวตัณหาทั้ง ๓ นี้ที่ทำาให้ใจหิว กามตัณหา หิวในรูปเสียง 

กลิน่รส ภวตณัหา หวิในลาภยศสรรเสรญิ อยากมอียากเป็น  

วภิวตณัหา หวิแบบไม่อยากได้ ไม่อยากได้ความแก่ ไม่อยาก 

ได้ความเจ็บ ไม่อยากได้ความตาย ความหิวเหล่านี้มันทำาให้

ใจต้องดิ้น ไม่สงบไม่มีความสุข พอกำาจัดความหิวทั้ง ๓ นี้ได้  

ใจก็จะนิ่ง ใจก็จะสงบมีความสุขขึ้นมา พอมีความสุขแล้ว  

ไม่ต้องไปหาอะไรอีกต่อไป เพราะหาอะไรมาได้เท่าไหร่ก็ 

ไม่สามารถทำาให้ความสุขท่ีมีอยู่นี้ เพ่ิมมากขึ้นได้แต่อย่างใด 

มันเต็มร้อยแล้ว กิจทางจิตตภาวนาจึงมีวันหมด ในเมื่อมัน
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เต็มร้อย เติมนำ้าเต็มตุ่มแล้ว มันก็จบแล้ว แต่กิจทางโลกนี้เติม

เท่าไหร่ก็ไม่จบ เพราะเติมแล้วเดี๋ยวมันก็อยากได้เพิ่มอีกแล้ว 

ได้ร้อยก็อยากจะได้เป็นพัน ได้พันก็อยากจะได้หมื่น มันไล ่

ไปเร่ือยๆ จากแสนก็ไปล้าน จากล้านก็ไปสิบล้านอีกแล้ว  

ไปร้อยล้านพันล้าน หมื่นล้านไปอีก มันไม่มีวันหมดถ้าหาสิ่ง 

ในโลกนี้ เพราะว่ามันไม่มาอุดความอยาก มันไม่มาดับความ

อยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจ มีความสงบเท่านั้นแหละท่ี 

จะมาดับความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป  

ทีจ่ะทำาให้ใจเกดิความอ่ิม เกิดความพอ เกดิความไม่ต้องการ

อะไรอีกต่อไป จึงต้องมาภาวนากัน ถ้าอยากจะได้ความสุข 

ที่แท้จริง ความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอด ความสุขที่เรา 

ไม่ต้องไปคอยหามาเติมมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ 

 ไม่เหมอืนกบัความสขุทางโลกนี ้ต้องหามาเติมอยูเ่ร่ือยๆ  

มาเพ่ิมอยูเ่ร่ือยๆ เพราะว่ามนัไม่อ่ิมไม่พอเสยีท ี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 กเ็หมอืนกนัแหละ ถ้าเป็นนายร้อย เดีย๋วเรากอ็ยาก 

เป็นนายพันแล้ว พอเป็นนายพันเราก็อยากเป็นนายพล  

พอเป็นนายพลก็อยากเป็น ผบ. ทบ. แล้ว พอเป็น ผบ. ทบ.  

ก็อยากจะเป็นนายกแล้วซิ มนัไม่มวีนัพอหรอก ไม่ว่าใครกต็าม  

อันน้ีไม่ได้ว ่าคนนั้นคนนี้ พูดเป็นตัวอย่างให้ฟังเท่านั้น  

ให้เห็นภาพ แต่เป็นด้วยกันทุกคน คนที่ยังไม่เจอความสงบนี้ 

จะต้องหิวแบบนี้ไป แล้วตายไปก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่  

กลับมาเร่ิมเป็นนายสิบ นายร้อยใหม่ ไต่เต้าข้ึนไปใหม่  

แล้วอาจจะไปไม่ถึงดวงดาว เพราะมันมีคนแย่งกันเยอะนี่ 

ตำาแหน่งนี้ เป็นนายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลนี้ มันเป็นได้ทีละคน 

แต่คนอยากเป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคน ฉะนั้น เกิดมาแต่ละครั้ง 

ไม่ได้หมายความว่าจะได้มาเป็นใหญ่เป็นโตทุกครั้งไป 

 นี่แหละเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกได้ เอาสิ่งที่ทำาให้

เราอิ่มเราพอ หรือเอาสิ่งที่ทำาให้เราหิวเราอยากไป ถ้าหาลาภ
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ยศสรรเสริญ หาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรส มันก็จะหิวจะ

อยากไปเรื่อยๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำาให้ความอยาก 

หายไปได้ มีแต่เสริมความอยากให้มีมากขึ้น ใช่ไหม ได้สิบก็

อยากจะได้ร้อยขึ้นมา ได้ร้อยก็อยากจะได้พันขึ้นมา แล้วก ็

ไม่สามารถรักษามันไว้ได้ เดี๋ยวพอร่างกายตายไปก็ต้องกลาย

ไปเป็นของคนอ่ืนไปหมด แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้  

ทำาให้เราพอ จะไม่มคีวามสขุระดับร้อยระดบัพนั พอมนัเตม็ร้อย 

แล้วมนักจ็บตรงนัน้ ไม่มมีากไปกว่านัน้ พอได้ความสขุเตม็เป่ียม 

ในหัวใจแล้วมันก็หมด มันก็ไม่ต้องการอีกต่อไป แล้วมันก็จะ

อยู่อย่างน้ันไปไม่มีวันหมด ไม่มีวันพร่อง ไม่ต้องใช้ร่างกาย

หาเป็นเครื่องมือ เมื่อไม่ต้องใช้ร่างกาย ก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่

มาเจ็บมาตาย ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใน

ชีวิตน้ีในชาตินี้ ถ้ามีความอิ่มใจสุขใจแล้ว ใจจะไม่รู้สึกเดือด

ร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายแต่อย่างใด เหมือนกับ

คนที่ไม่ต้องใช้รถยนต์แล้ว ไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหน  

ไม่ต้องใช้รถยนต์ รถยางจะแตก หม้อนำ้าจะรั่ว สตาร์ทไม่ติด  

ก็ไม่เห็นเดือดร้อน ก็ปล่อยมันทิ้งไว้ ไม่ต้องเอาไปซ่อม 

ไม่ต้องไปอะไร ใช่ไหม เพราะไม่ต้องใช้มัน แต่คนท่ีต้อง 

เดนิทางไปไหนมาไหน ปล่อยไว้เฉยๆ ได้ไหม ไม่ได้ พอสตาร์ท 
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ไม่ติดนี้ ต้องเรียกช่างมาแล้วว่ามีอะไรมาจัมพ์หรือเปล่า  

มาเช็คดูหน่อยซิ เป็นแบตหรือเป็นไดหรือเป็นอะไร ยางแตก

ก็ต้องเปลี่ยนยาง อันนี้ก็แบบเดียวกัน คนที่ไม่ใช้ร่างกายแล้ว 

จะไม่เดอืดร้อนกบัความแก่ความเจบ็ความตาย คนท่ียงัต้องใช้

ร่างกายนี้เดือดร้อนมาก เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกาย

ตายนี่ ไม่สามารถทำาอะไรตามที่ต้องการได้ ก็อยากจะเปลี่ยน

มันเร็วๆ ก็ฆ่าตัวตายกัน เพราะใช้มันไม่ได้ อยู่กับมันไปทำาไม 

คิดว่าฆ่าตัวตายแล้วปัญหามันจะจบ มันก็จะจบเด๋ียวเดียว  

จบชั่วขณะที่ไม่มีร่างกายนี้ 

 แต่ความอยากที่จะใช้ร่างกายมันไม่หมดไป มันก็จะดึง

ให้ไปรับ ไปหาร่างกายอันใหม่ พอมาเกิดมันก็จะมาแก่มาเจ็บ 

มาตายแบบเดิมอีก มันก็จะกลับมาแก้ปัญหาแบบเดิมอีก  

ชาติก่อนเคยฆ่าตัวตาย ชาตินี้มาก็จะฆ่าตัวตายต่อ พอเจอ 

ปัญหาที่ตัวเองแก้ไม่ได้ ก็แก้ด้วยการฆ่าตัวตาย คิดว่านี่เป็น 

การแก้ปัญหา แต่มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะกิจเท่านั้น  

แก้ปัญหาตอนนัน้ หนีความทกุข์ท่ีเกดิจากร่างกายไป แต่เด๋ียว 

กต้็องไปได้ร่างกายอนัใหม่ แล้วก็จะมาเจอปัญหาแบบเดิมอกี  

ก็ต้องมาแก้อย่างนี้ ฉะนั้น จะเกิดมาอย่างไรก็ไม่ดี จะตายไป 
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แบบไหนก็ไม่ดีเหมือนกัน ตายแบบไม่ฆ่าตัวตาย ก็ยังต้อง

กลับมาเกิดอยู่ ถ้าไม่ได้ฆ่ากิเลส ถ้ากิเลสไม่ตาย ถ้าตัณหา

ความอยากยังไม่ตาย ก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย 

อยู่เร่ือยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด การเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราท่ี

ผ่านมานี้ มันมากมายจนเขียนด้วยตัวเลขไม่ได้ ถ้าอยากจะรู้ 

ว่ามากน้อยเพียงไร ให้วัดท่ีนำ้าตาท่ีเราหลั่ง ถ้าเราเอานำ้าตา

ที่เราหล่ังในแต่ละภพแต่ละชาติมารวมกันนี้ นำ้าตาที่เราเคย

หลั่งมาแล้วนี้ มันมากยิ่งกว่านำ้าในมหาสมุทร คิดดูว่าจะ

ต้องเกิดมาร้องไห้กี่ชาติกี่ครั้งกัน ถึงจะได้นำ้าตามากยิ่งกว่านำ้า 

ในมหาสมุทร แล้วมันจะมีต่อไปอีกด้วย ไม่ใช่เฉพาะแค่นี้  

ถ้าไม่มาทำางานจติตภาวนา มันจะต้องไปต่อ จะต้องไปเกดิแก่

เจบ็ตาย ต้องไปหลัง่นำา้ตาต่อไปเรือ่ยๆ จะหยดุกต่็อเมือ่เรามา

ให้ความสำาคัญต่อการบำาเพ็ญจิตตภาวนา มาหัดนั่งสมาธิกัน 

มาทำาใจให้สงบกัน 

 การฝึกสมาธินี้ ใหม่ๆ ก็ทำาแค่ ๕ นาที ๑๐ นาทีไปก่อน

ก็ได้ แต่อย่าไปคิดว่าพอนะ ไม่พอนะ เหมือนตักนำ้าช้อนหนึ่ง

ใส่ตุ่ม แล้วคิดว่าเด๋ียวตุ่มนำ้ามันจะเต็มเอง มันไม่เต็มหรอก  

นั่งสมาธิครั้งละ ๕ นาที ๑๐ นาที วันก่อนมีคนมาเล่าว่า  
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เดี๋ยวนี้นั่งสมาธิได้ ๑๐ นาที ดีใจใหญ่ ก็บอกว่า ดี อย่างน้อย

ก็เป็นจุดเริ่มต้น แต่ความจริงต้องนั่งได้ทั้งวันทั้งคืน มันถึงจะ 

เต็มตุ่มได้ ความสงบมันถึงจะเต็ม มันจะต้องไม่ให้มีช่องว่าง 

ต้องไม่มีช่องว่างที่ทำาให้จิตไม่สงบ จิตต้องสงบตลอด ๒๔ 

ชั่วโมง เวลามันไม่สงบก็ต้องภาวนาทันที พอมันสงบก็หยุด

ภาวนาได้ พอมนัเริม่ไม่สงบกต้็องภาวนาต่อ ต้องทำาไปอย่างนี้  

จนในทีส่ดุมนัจะสงบอย่างต่อเนือ่ง อนันัน้แหละ จงึจะเรยีกว่า 

สำาเร็จ แต่เริ่ม ๕ นาที ๑๐ นาทีนี้เป็นเพียงเป็นการชิมรสแห่ง 

ธรรมไปก่อน แล้วนั่ง ๕ นาทีไม่ใช่ว่าจะสำาเร็จนะ ไม่สงบนะ  

เพยีงแต่ได้นัง่เฉยๆ ๕ นาที ๑๐ นาทีก็ดีใจแล้ว เพราะว่าตัง้แต่

เกิดมาไม่เคยนั่งเฉยๆ เลย นั่งเฉยๆ ไม่เป็น นั่งเฉยๆ แล้ว

หงุดหงิดรำาคาญ ต้องหาอะไรมาดู หาอะไรมาฟัง เห็นไหม 

เวลาไปหาหมอไปรอหมอนี่ เดี๋ยวเขาต้องมีหนังสือให้อ่านมั่ง 

มีทีวีให้ดูมั่ง ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนไข้จะเป็นบ้าไปก่อน เพราะ

ไม่เคยอยู่เฉยๆ อยู่เฉยๆ ไม่เป็น ใจมันดิ้นไปตามความอยาก 

อยากกับรูปเสียงกลิ่นรส อยากจะดูรูปเสียงกลิ่นรส รูปเสียง

กลิน่รสทีเ่หน็อยูต่อนนีม้นัเบ่ือแล้ว ต้องเปลีย่นรปูเสยีงกลิน่รส

ใหม่ ใช่ไหม มนัถงึต้องคอยมรีปูท่ีวิง่อยูเ่รือ่ยๆ พอดภูาพยนตร์

นี่มันเพลิน เพราะรูปมันวิ่ง ถ้าดูรูปนิ่งดูเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวมันก็
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เบือ่ ถ้าดภูาพนิง่ ดูเดีย๋วเดยีวมนักเ็บือ่ แต่ถ้าดูภาพเคลือ่นไหว 

นีม่นัไม่เบือ่ เพราะว่ามนัเปลีย่นไปเรือ่ยๆ แต่ถ้าดซูำา้อกีรอบหนึง่ 

ก็เบื่อแล้ว เพราะว่ามันจำาได้แล้วว่าเคยเห็นรูปนี้มาก่อน 

 น่ีคือธรรมชาติของความอยากเป็นอย่างนี้ มันอยาก

จะหาของแปลกๆ ใหม่ๆ มาดูอยู่เรื่อยๆ ของเก่าๆ ของจำาเจ

มันไม่มีความผูกพัน มันไม่มีความยินดี มันเลยต้องเปล่ียน 

อยูเ่รือ่ยๆ หาของใหม่อยูเ่รือ่ยๆ กระเป๋าใบเก่าใช้ไปสกัพกักเ็บือ่  

พอเห็นกระเป๋าใบใหม่อยู ่ ท่ีร ้านนี้ อยากได้ขึ้นมาทันท ี 

ไอ้กระเป๋าใบเก่านี้แต่ก่อนมันก็อยู่ที่ร้านเหมือนกัน อยากได ้

เหมือนกัน ทำาไมไม่เอากระเป๋าใบเก่าไปแขวนไว้ที่ร ้าน  

เผื่อจะอยากได้ พออะไรจำาเจแล้ว ต่อให้มันวิเศษอย่างไรมัน

ก็ไม่เอาแล้ว อาหารที่ว่าวิเศษขนาดไหน จานโปรดขนาดไหน  

ลองให้กนิซำา้ๆ อยูส่กัเดอืนหนึง่ซ ิเดีย๋วไม่เอาแล้ว พอแล้ว เบือ่  

นี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆ ท่ีมีอยู่ในโลกนี้ มันเป็นความสุขที่ 

น่าเบื่อ พอได้มาใหม่ๆ ก็ตื่นเต้นดีใจ หลงใหลไปกับมัน  

เล่นกับมันไปสักพัก เดี๋ยวพอเบื่อแล้วทีนี้ไม่แตะมันแล้ว  

เห็นไหม โทรศัพท์ซ้ือมาใหม่ๆ นี้ ท้ังวันท้ังคืน กดดูมันได้  

ใช้ไปสักพักพอรู้เรื่องของมันหมดแล้ว เบื่อแล้วซิ นี่แหละ
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คือความสุขในโลกนี้เป็นอย่างนี้ เขาเรียกว่า เป็นความสุขท่ี 

น่าเบือ่ ความสุขทีจ่ะมคีวามเบือ่ตามมา ต่อให้วิเศษขนาดไหน 

แพงขนาดไหนก็ตาม ได้มาสักพักก็เบื่อ เห็นไหม พวกคนรวย

ซือ้รถราคาสบิล้านมา ใช้ไปไม่กีว่นัก็เบือ่แล้ว เด๋ียวต้องเปลีย่น

ไปซื้อคันใหม่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ของถูกของแพง 

เด็กก็เหมือนกัน เห็นไหม ซื้อของเล่นให้ มันเล่นไม่กี่วัน มันก็ 

เบ่ือแล้ว ขอของใหม่เล่นอีกแล้ว นี่แหละคือธรรมชาติของ 

สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ มันให้ความสุขแบบน่าเบื่อ พอมันได้

มาปั๊บหน่ึง พอชินกับมันแล้ว จำาเจแล้ว มันก็กลายเป็นของ 

น่าเบื่อขึ้นมา ต้องหาของใหม่อยู่เรื่อยๆ 

 นี่เราก็หลง ถ้าเราหลงตามมันเราก็ต้องตะครุบเงาไป

เรื่อยๆ เหมือนวิ่งตะครุบหัวเรา เห็นไหม เงาหัวเรามันทอด

อยู่ข้างหน้า ลองไปไล่จับเงาหัวเราดูซิ ไล่จับมันไม่ทันหรอก 

พอมันอยู่ตรงนู้น เราวิ่งไปตรงนู้น มันไปตรงโน้นต่อแล้ว นี่คือ 

ความอยากมันเป็นอย่างนี้ พอได้ไอ้นี่ปั๊บ มันอยากได้ไอ้นู่น 

ต่อแล้ว พอได้ไอ้นู่นก็อยากจะได้ไอ้นั่นต่อแล้ว ไม่มีวันจบ  

ไม่มวีนัสิน้สดุ สูม้าหยดุมนัดีกว่า หยดุความอยากแล้ว มันกจ็ะ

หมดปัญหา ความน่าเบื่อก็จะหมดไป ความอยากได้สิ่งต่างๆ  
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ก็จะหมดไป อยู่เฉยๆ ก็มีความสุขได้ การภาวนานี้ ความจริง 

ก็มาหยุดความอยากนี่เอง หยุดความอยากก็ต้องหยุด 

ความคิด เพราะความคิดเป็นเคร่ืองมือของความอยาก  

ถ้าไม่คดิมันกไ็ม่อยาก พอคดิป๊ับมนัก็อยากขึน้มา ตอนต้นกห็ยดุ 

ความคิดก่อน แต่หยุดความคิดยังไม่ได้หยุดความอยาก 

อย่างถาวร เพราะเด๋ียวถ้าเกิดไปคิดเรื่องที่เคยอยาก มันก็

อยากขึน้มาได้อกี ถ้าอยากจะให้มันเลกิคดิในเรือ่งทีเ่คยอยาก 

เวลาคิดถึงเร่ืองที่เคยอยาก ก็ต้องมองให้มันคิดอีกมุมหนึ่ง  

คิดว่ามันเป็นของไม่ดี คิดว่ามันเป็นของที่จะทำาให้เราทุกข์  

ถ้าเราเห็นว่าของท่ีเราอยากได้นี้ มันจะทำาให้เราทุกข์ ต่อไป

เรากจ็ะไม่อยากได้มนัอกีต่อไป ขัน้ต้นท่านสอนให้มาหัดหยดุ

ความคิดหยุดความอยากก่อน ขั้นที่สองก็ให้สอนใจ คิดไป 

ในทางที่จะทำาให้ไม่อยาก จะคิดโดยที่ไม่อยากก็ต้องให้เห็น

ว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา หรือมันไม่สวยไม่งาม 

มันไม่น่ากิน ถ้าไปคิดว่ามันสวยก็อยากได้ ถ้าไปคิดว่ามัน 

น่ากนิกอ็ยากกนิ ต้องไปคดิตอนทีม่นัไม่น่ากนิดูว่าเป็นอย่างไร 

ตอนที่มันเข้าไปในท้องเรา มันน่ากินไหม ถ้าคิดถึงคนสวย 

คนหล่อ ก็ต้องคิดถึงตับไตไส้พุงเขา มันก็จะทำาให้ไม่เห็น 

เขาสวยเขาหล่อ มันก็จะหยุดความอยากต่างๆ ได้   
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 แล้วพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู ่ ใจก็จะสงบ 

ไปตลอด ไม่มคีวามหิวไม่มีความต้องการอะไร มแีต่ ปรมงั สขุงั 

เราเรยีกว่า นพิพาน จติท่ีไม่มคีวามอยาก จติทีส่งบตลอดเวลา 

จิตที่สำาเร็จกิจในพรหมจรรย์นี้ จะได้จิตที่สงบบริสุทธิ์ เป็นจิต 

ที่ปราศจากตัณหาความอยาก จิตที่ปราศจากการเกิดแก ่

เจ็บตาย จิตที่ปราศจากความทุกข์ เป็นผลที่จะได้จากการที ่

เรามาหดัภาวนากนั พยายามทำากนัเถดิ ไม่มงีานอนัใดในโลกนี้ 

ทีจ่ะมคีณุค่า มปีระโยชน์เท่ากับการภาวนา นานๆ จะมคีนรูจ้กั

งานนี้มาสอนเราสักครั้งหนึ่ง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ พวกเราจะไม่รู้กัน พวกเราก็จะหลงกับการไปหา 

กระเป๋า หารองเท้า หารถยนต์ หาคอนโด หาเพชรนิลจินดา 

หาเงินหาทองกัน หามาได้เท่าไหร่ เด๋ียวในที่สุดก็ต้องเสีย 

ไปหมด ต้องร้องห่มร้องไห้ เวลาต้องเกิดการพลดัพรากจากกนั  

แล้วก็ยังต้องไปเกิดใหม่ต่อ เพื่อกลับมาหาใหม่อีก กลับมา 

ทุกข์ใหม่อยู ่เรื่อยๆ ฉะนั้น ตอนนี้เราโชคดี เราได้มาเจอ

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีคนสอนวิธีหาความสุขแบบ

แท้จริง แบบที่จะทำาให้เราไม่ต้องกลับมาหาซำ้าแล้วซำ้าอีก  

อย่างที่เรากำาลังหากันอยู่ในตอนนี้ 
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 ดงันัน้ พยายามหาเวลา บงัคับ ต้องตัง้เป้า ถ้าไม่ตัง้เป้า 

มันไม่มา มันมีแต่กิเลสจะคอยดึงไปที่อื่น จะมาภาวนาได้นี้ 

เราต้องตั้งเป้าไว้ว่า วันนี้เดือนนี้วันที่เท่านี้เท่านี้ จะมาอยู่วัด

กี่วันๆ ต้องทำาตาราง ต้องทำา หมายกำาหนดการไว้ มันถึงจะ

มีโอกาสทำาได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำาได้นะ บางทีตั้งไว้

แล้วพอถึงเวลาเปลี่ยนใจขึ้นมาทันทีก็ได้ อย่างนี้ก็ยังต้องใช ้

อีกมาตรการหนึ่ง ต้องใช้สัจจะ ตั้งใจแล้วต้องทำา ถ้าไม่ทำา 

ถือว่าโกหกตัวเอง ต้องลงโทษ ต้องปรับ ไม่ให้กินข้าว ๓ วัน 

อย่างนี้ ถ้าโดนปรับอย่างนี้ มันจะได้ไม่กล้าหลอกลวง โกหก

หลอกลวง ต้ังอะไรไว้แล้ว มันจะต้องทำาตามเพราะกลัว 

ถูกลงโทษ อย่างน้ีถึงจะสำาเร็จได้ ไม่อย่างนั้นไม่มีวันสำาเร็จ  

แม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องบังคับเลยว่า จะนั่งอยู ่ใต้โคน 

ต้นโพธิ์นี้ จนกว่าความอยากมันจะหายไปหมด ถ้ามันไม่หมด

ก็จะไม่ลุกจากท่ีนี่ไป ถ้าเลือดมันจะแห้งหมดไปจากร่างกาย  

ก็ปล่อยให้มันเหือดแห้งไป แต่ถ้าตราบใดกิเลสตัณหามันยัง 

ไม่ตาย จะไม่ลุกจากที่นี่ไปเป็นอันขาด ต้องมีมาตรการแบบนี้ 

มนัถงึจะทำากจิอันนีส้ำาเร็จได้ ถ้าทำาแบบตามอารมณ์ รบัรองได้  

ไม่กี่ยก เดี๋ยวก็ล้ม โดนหมัดน็อก โดนหมัดแย็บหน่อยก็ 

ถอยแล้ว ยกมือยกธงขาวนับ ๘ นับ ๑๐ ไปก่อนแล้ว แต่ถ้า 
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ตัง้สจัจะว่า สูไ้ม่ถอย ถ้าจะหยดุกต็ายเท่านัน้ อย่างนีม้นัถงึจะสู้

กนัได้ แล้วเราจะได้ผล งานน้ีมนัต้องเป็นแบบนี ้ต้องเดด็เดีย่ว  

ถ้าปล่อยไปตามอารมณ์แล้ว ไม่มีวันที่จะได้ผล ไม่สำาเร็จ

อย่างแน่นอน จะเอาให้สำาเร็จน่ีต้องต้ังเป้า แบบพระพทุธเจ้า

ทรงตั้งเป้า แล้วก็สู้ไม่ถอย ไม่มีวันหยุด หยุดแค่ตอนที่ตาย

เท่าน้ัน จะหยุดก็ต้องตายเท่านั้น ถึงจะหยุด อย่างนี้มันถึง 

จะทำาสำาเร็จได้ อย่าลืมงานภาวนา งานสำาคัญที่สุดในโลกนี้ 

ไม่มีงานอันใดที่จะสำาคัญเท่ากับงานภาวนา 



ตนเป็นที่พึ่ง
ของตน

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑



ขอให้พวกเราท่ียังไม่เป็นท่ีพ่ึงของตน 

ขอให้ยึด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

ไว้ให้แนบแน่นท่ีสุด เพราะมี พระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ น้ีเท่าน้ันท่ีจะ

สอนให้เราเป็นท่ีพ่ึงของเราได้ต่อไป 
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 ตามหลักพระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า ท่ีพึ่ง 

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 น้ัน ก็มีอยู่ ๒ บุคคลด้วยกัน คือ ๑. พระพุทธเจ้า  

๒. พระอรหันตสาวก ท่านทั้ง ๒ นี้ ท่านไม่ต้องพึ่งพระพุทธ

พระธรรม พระสงฆ์ เพราะท่านเป็นพระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์นั่นเอง ท่านจึงเป็น อัตตา หิ อัตตโน นาโถ พวกเรา 

ทีย่งัไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า หรือยงัไม่ได้เป็นพระอรหันตสาวก 

พวกเราก็ยังไม่เป็น อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ยังไม่มี อัตตา หิ  

อัตตโน นาโถ ยังไม่มี ตนเป็นที่พึ่งของตน เมื่อเรายังไม่เป็น 

ทีพ่ึง่ของตน เราก็ต้องพึง่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ก่อน 

เพราะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะทำาให้เราได้กลายเป็น  

อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ต่อไปนั่นเอง 
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 พวกเราก็เปรียบเหมือนลูกๆ พระพุทธ พระธรรม  

พระสงฆ์ ก็เปรียบเหมือนพ่อแม่ ตอนที่ลูกๆ ยังเด็ก ยังเล็กอยู่ 

ลูกๆ ยังพึ่งตนเองไม่ได้ ก็ต้องพึ่งพ่อแม่ไปก่อน ให้พ่อแม่เลี้ยง

ดูอบรมส่ังสอน พอโตขึ้นมาเป็นท่ีพึ่งของตนได้ ก็ไม่ต้องพึ่ง 

พ่อแม่ นี้ก็เหมือนกัน จิตใจก็เหมือนกับร่างกาย จิตใจของ 

พวกเรานี้ยังเป็นเหมือนทารกอยู่ ยังเป็นเด็กอยู่ ยังพึ่งตนเอง

ไม่ได้ ยังไม่มี อัตตา หิ อัตตโน นาโถ พวกเราเลยต้องพึ่ง  

พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั สรณงั คจัฉาม ิไปก่อน ต้องพ่ึงพระพุทธเจ้า 

หรอืพ่ึงพระธรรมคำาสอนของพระพทุธเจ้า หรอืพึง่พระอรหันต- 

สาวกของพระพุทธเจ้า ท่ีจะสัง่สอนให้พวกเราได้เป็นทีพ่ึง่ของ

ตนเอง ได้เป็นพระอรหันตสาวก นี่แหละ คือเร่ืองของท่ีพ่ึง 

ทางใจ ที่พวกเรากำาลังมาสร้างกันอยู่ในขณะนี้ การเข้าหา 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็เพื่อเข้ามาหาที่พ่ึงทางใจ

น่ันเอง เพราะที่พึ่งต่างๆ ท่ีเรามีอยู่ทางร่างกาย ไม่สามารถ 

ทำาหน้าทีป่กป้องรกัษาคุ้มครองจิตใจของพวกเรา ให้แคล้วคลาด 

ปลอดภยัจากความทุกข์ต่างๆ ได้ ต่อให้มเีงนิทองกองเท่าภเูขา 

ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นมหาจักรพรรดิ เป็นประธานาธิบดี 

ก็จะไม่สามารถที่จะป้องกันความทุกข์ใจต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้ 

ความทุกข์ใจ ยังมีอยู่ในใจของผู้ที่รำ่ารวย ยังมีอยู่ในใจของผู้ที่
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เป็นใหญ่เป็นโต ยังมีอยู่ในใจของผู้ที่เลิศในการกระทำาในการ

แสดงทางใดทางหนึ่ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รับรางวัล

ตุ๊กตาทอง สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาคุ้มครองจิตใจ ให้พ้น

จากความทกุข์ต่างๆ ได้ เราจงึต้องเข้าหา พระพทุธ พระธรรม  

พระสงฆ์ เพราะผู้ท่ีเข้าหา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

หลังจากที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามคำาสั่งคำาสอนแล้ว  

จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ 

 นี่คือความประเสริฐของที่พึ่งทางใจ ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้  

ที่จะมาเปรียบเทียบ มาสู้ได้ ต่อให้มีอะไรมากน้อยเพียงไร 

ในโลกนี้ ให้มีลาภยศสรรเสริญ ให้มีความสุขระดับไหนก็ตาม 

จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจต่างๆ ไม่สามารถป้องกันไม่ให ้

ความทุกข์ใจต่างๆ ปรากฏขึ้นมาได้ เราจึงควรที่จะเข้าหา 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กัน อย่าหลงไปหาลาภยศ

สรรเสริญสุขมาเป็นที่พึ่งกัน เพราะเราจะผิดหวัง เราจะต้อง

เศร้าโศกเสียใจ เราอาจจะต้องฆ่าตัวตายกัน คนสมัยนี้ที่ยึด

ลาภยศสรรเสริญ ยึดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จะต้อง

เจอกับความผิดหวังในบั้นปลายของชีวิต เวลาที่ต้องสูญเสีย 

บุคคลที่ตนรักไป หรือสูญเสียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไป 
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หรือร่างกายไม่สามารถท่ีจะทำาหน้าท่ีหาความสุขให้กับตนได้ 

เวลานัน้กจ็ะมแีต่ความทุกข์ทรมานใจ จนไม่อยากจะอยูต่่อไป 

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  

แต่มนักเ็ป็นการดบัเพยีงช่ัวระยะสัน้ๆ คอื แก้ปัญหาเฉพาะหน้า  

ดับความทุกข์ที่เกิดจากการที่ไม่สามารถหาความสุขต่างๆ ได้ 

 แต่หลังจากท่ีร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจที่ยังไม่มีที่พึ่ง  

ก็จะไปหาที่พึ่งใหม่ ก็จะไปหาที่พึ่งแบบเดิม เคยพึ่งลาภ

ยศสรรเสริญสุข ก็จะกลับไปหาลาภยศสรรเสริญสุขใหม่  
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การที่จะหาลาภยศสรรเสริญสุขได้ ก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่  
ก็ต้องไปเกิดใหม่ พอไปเกิดใหม่ เวลาเกิดมาตอนท่ีกำาลัง 
เจริญเติบโตหรือตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาว ตอนที่มีกำาลังวังชา 
มีความสามารถที่จะหาความสุขต่างๆ ก็จะหากันแบบเดิมไป 
หาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียง 
กล่ินรสโผฏฐัพพะกันไป จนกระท่ังเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมา 
เวลาไม่สามารถหาลาภยศสรรเสริญสุขได้ เวลานั้นก็จะไม่รู้จัก 
วิธีแก้ปัญหา ก็จะแก้ปัญหาแบบเดิมอีก ก็จะฆ่าตัวตายอีก  
เกดิมากีค่รัง้กีร่อบ ก็จะต้องมาฆ่าตัวตายเพือ่แก้ปัญหา ซึง่ไม่ใช่
เป็นวิธแีก้ปัญหาให้มนัหายไปหมด มนัยงัมีอยู ่เพราะตวัปัญหา
มนัไม่ได้อยูท่ีร่่างกาย ตัวปัญหามนัอยู่ทีก่เิลสทีม่อียูใ่นใจ คอื
ตัณหาความอยาก ๓ ประการ กามตัณหา ภวตัณหา และ
วภิวตณัหา ความอยาก ๓ ประการนีแ้หละ เป็นตวัผลกัดนัให้
จิตใจต้องมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ต้องมาดิ้นรนหาลาภยศ
สรรเสรญิสขุกนั แล้วกม็าทกุข์เวลาทีเ่กิดปัญหา ไม่สามารถหา
ลาภยศสรรเสริญสุขกันได้ พอเวลาฆ่าตัวตายนี้ มันจะยิ่งทุกข์
ขึ้นไปอีกมาก เพราะเรา ไม่มีใครจะรักหรือหวงเท่าร่างกาย
ของเราเอง ทีเ่ราอยูก่นัทกุวนันีเ้พือ่ปกป้องรักษาร่างกายอย่าง 
สุดกำาลัง แล้วอยู่ดีๆ จะมาพลิกกลับมาคิดฆ่าร่างกายของเรา
เองนี้ มันจะเป็นความคิดที่สร้างความทุกข์อย่างมหาศาล 
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 นี่คือทำาไมเราจึงต้องมาหาท่ีพ่ึงทางใจกัน เพราะถ้าเรา 

มีที่พึ่งทางใจแล้ว เราจะไม่ต้องพ่ึงลาภยศสรรเสริญสุขกัน  

เราจะสามารถมคีวามสขุได้ โดยทีไ่ม่ต้องมลีาภยศสรรเสริญสขุ  

โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรา 

เพราะที่พึ่งทางใจนี้ พึ่งใจเป็นที่พึ่ง เป็นผู้สร้างความสุขให ้

กับใจเอง เพียงแต่เรามาศึกษาจากผู้รู้เท่านั้น ผู้ที่รู้วิธีสร้าง

ความสุขทางใจคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี่เอง  

ถ้าเราศึกษากับ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราก็จะได ้

เรยีนรูว้ธิสีร้างท่ีพ่ึงทางใจขึน้มา วธิสีร้างความสขุทางใจขึน้มา 

โดยที่ไม่ต้องอาศัยลาภยศสรรเสริญสุข ไม่ต้องอาศัยร่างกาย

เป็นเคร่ืองมือสร้างความสุขให้กับเรา สิ่งท่ีเราต้องอาศัยคือ

ธรรม ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง ก็คือคำาสั่งคำาสอนของ

พระพุทธเจ้าน้ีเอง ดงันัน้ สิง่แรกทีเ่ราต้องทำาก็คอื ต้องศกึษา

พระธรรมคำาสัง่คำาสอนของพระพทุธเจ้า ศกึษาให้เข้าใจและ

นำาเอาไปปฏบัิต ิเพราะการศกึษาเพยีงอย่างเดียว ยงัไม่ทำาให้

เกิดผลขึ้นมา การศึกษาเป็นเพียงแต่เรียนรู้วิธีสร้างความสุข 

เมือ่รู้วธิสีร้างความสขุทางใจว่าสร้างอย่างไรแล้ว เรากต้็องลอง

สร้างดู เมื่อเราลองสร้างดูแล้ว เราก็จะได้สัมผัสกับความสุข 

ทีเ่กิดจากการปฏิบตัติามคำาสัง่คำาสอนของพระพทุธเจ้า คำาสัง่
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คำาสอนของพระพุทธเจ้า แม้จะมอียูม่ากมาย ทีม่กีารบนัทกึไว้

ในพระไตรปิฎก ก็มีถึง ๘๔,๐๐๐ ธรรมบท แต่คำาสั่งคำาสอน

ทั้ง ๘๔,๐๐๐ ธรรมบทนี้ เราสามารถย่อลงมาเหลืออยู่ ๓ บท 

เท่านั้นแหละ คือ ทาน ศีล ภาวนา ทุกคำาสั่งคำาสอนของ

พระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก จะเก่ียวกับเรื่องการทำาทาน  

หรือเร่ืองของการรักษาศีล หรือเร่ืองของการภาวนา  

เท่าน้ันเอง ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลย ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ทุกคำาสอนนี้ สอนมาเพื่อให้เรารู้จักวิธีทำาทานให้ถูกต้อง  

ให้เรารู้จักรักษาศีลให้ถูกต้อง ให้เรารู้จักภาวนาให้ถูกต้อง 

คำาว่า ถูกต้อง ก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเอง ให้เรารู้จักวิธี

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ต่อการทำาทาน ต่อการรักษาศีล ต่อการ 

ภาวนานั่นเอง นี่คือสิ่งท่ีเราควรท่ีจะศึกษาให้เข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ว่า ทาน มีหน้าที่ทำาอะไรบ้าง ศีล มีหน้าที่ทำาอะไรบ้าง 

ภาวนา มีหน้าท่ีทำาอะไรบ้าง ทาน มีไว้ทำาไม ศีล มีไว้ทำาไม 

ภาวนา มีไว้ทำาไม 

 ก็มีไว้เพื่อทำาลายความอยากทั้ง ๓ นี่เอง คือ กามตัณหา 

ภวตัณหา และวิภวตัณหา เพราะว่า กามตัณหา ภวตัณหา 

และวิภวตัณหา เป็นผู้สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาภายในใจ
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นั้นนั่นเอง ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถสร้างความทุกข์ใจให้กับ

พวกเราได้ บุคคลต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ ในโลกนี้ ไม่สามารถ

สร้างความทกุข์ใจให้กบัใจได้ ตัวท่ีทำาให้ใจทกุข์คอื กามตณัหา 

ภวตัณหา และวิภวตัณหา โดยอาศัยเหตุการณ์ต่างๆ บุคคล 

ต่างๆ เป็นตัวมาจุดประกาย เป็นตัวที่มาเปิดสวิตช์ไฟ ไฟฟ้า

นี่มันจะเปิดหรือจะปิด มันอยู่ที่สวิตช์ไฟ มันไม่ได้อยู่ที่คนนั้น

คนนี้ส่ิงน้ันส่ิงนี้ ถ้าคนนั้นคนนี้ไม่ได้ไปเปิดสวิตช์ไฟ ไฟมัน 

ไม่เกิดหรอก แต่ถ้าคนนั้นคนนี้ไปเปิดสวิตช์ไฟเข้า ไฟมันก็จะ

เกดิขึน้มา ฉนัใด ความทกุข์ใจของพวกเรากเ็กิดจาก กามตัณหา 

ภวตณัหา วภิวตัณหา ไม่ใช่เกดิจากการกระทำา เกดิจากการพดู

ของคนนั้นคนนี้ หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าเราไม่เอาการกระทำาของ 

คนนั้นคนนี้ ส่ิงนั้นสิ่งนี้มาเปิดสวิตช์ มาเปิดกามตัณหา

ภวตัณหา วิภวตัณหา ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิด หรือคนที่ไม่มี 

กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหาแล้ว จะไม่มีความทุกข์

ใจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะไปเจอใครก็ตาม เขาจะพูดหรือเขาจะด่า  

เขาจะชม มันก็ไม่ไปสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นภายในใจได้ 

เพราะภายในใจไม่มีสวิตช์ไฟแล้ว สวิตช์ไฟที่จะเปิดไฟ สวิตช์

ที่จะเปิดความทุกข์ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 

ได้รับการกำาจัดจากการปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา แล้ว คือ 
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พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านได้ใช้  

ทาน ศีล ภาวนา กำาจัดสวิตช์ไฟ หรือสวิตช์ท่ีจะทำาให้เกิด 

ความทกุข์ใจขึน้มา พอไม่มสีวติช์แล้ว ต่อให้ใครมาแหย่อย่างไร 

มาดุด่าว่ากล่าวอย่างไร มาชมอย่างไร มันก็ไม่มาทำาให้เกิด

ความทุกข์ใจขึ้นมาได้ แต่คนท่ียังมี กามตัณหา ภวตัณหา 

วิภวตัณหา อยู่นี่ พอไปเจอคนที่เขาพูดดีหรือไม่ดีขึ้นมา ก็เกิด

ความวุ่นวายใจขึ้นมาทันที เพราะใจไปดึงให้เขามาเปิดสวิตช ์

ในใจเรานั่นเอง มาจุดมาเปิดตัว กามตัณหา ภวตัณหา 

วิภวตัณหา ข้ึนมานั่นเอง พอเราได้ยินเสียงไม่ดี เราก็เกิด

วิภวตัณหาแล้ว อยากให้เสียงนั้นหายไป พอมันไม่หายก็

ทุกข์ใจขึ้นมาแล้ว หรือเวลาเกิดอาการเจ็บทางร่างกายขึ้นมา  

ก็อยากจะให้มันหาย พอไม่หายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา  

แต่ถ้าไม่มคีวามอยากให้มนัหาย มนัจะเกดิหรือมนัจะดับ หรือ

มนัจะอยู ่มนัไม่มปัีญหา มนัจะไม่มาทำาให้ใจของเราทกุข์ได้เลย  

นี่แหละคือตัวปัญหา คือตัว กามตัณหา ภวตัณหา และ

วิภวตัณหา นั่นเอง 

 กามตัณหา ก็คือความอยากในกาม ในรูปเสียงกลิ่นรส

โผฏฐัพพะ คำาว่า กาม คือกามคุณ ๕ นี่เอง กามคุณ ๕ ได้แก่ 
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รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรส

โผฏฐพัพะ เรยีกว่ากามตัณหา ภวตัณหา การอยากมอียากเป็น 

หรืออยากให้ ภว นั้นเป็นอย่างนั้น ภว นี้เป็นอย่างนี้ อยากให้ 

สิง่นัน้เป็นอย่างนัน้ อยากให้สิง่นีเ้ป็นอย่างนี ้อยากให้บคุคลนัน้ 

บุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เรียกว่าภวตัณหา และ 

วิภวตัณหา ก็คือความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ 

ไม่อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เช่น ไม่อยากให้

ร่างกายแก่ ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บ ไม่อยากให้ร่างกายตาย  

ไม่อยากให้คนเขาด่าเรา ไม่อยากให้คนเขาเกลียดเรา อันน้ี 

มันก็จะเป็นตัวสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาทันที ถ้ากำาจัด ๓ ตัวนี้ 

ได้แล้ว ไม่ว่าจะไปเจอใคร ไปพบกับเหตุการณ์อันใด จะไป

เจอลาภยศสรรเสริญ จะไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ  

ใจจะเฉยๆ กับสิ่งต่างๆ ท่ีไปสัมผัสรับรู้ จะไม่ซึมซาบเข้าหา

กัน เหมือนกับหยดนำ้าบนใบบัว หยดนำ้าไปบนใบบัว มันจะ

ไม่ซึมเข้าหากัน ไม่เหมือนหยดนำ้าบนแผ่นกระดาษ กระดาษ

ซับกระดาษซึมนี่ พอหยดนำ้าลงไป มันจะดูดนำ้าเข้าไปเป็นเนื้อ

เดียวกับกระดาษเลย ใจของผู้ท่ียังมี กามตัณหา ภวตัณหา 

วิภวตัณหา นี้ จะเป็นเหมือนกระดาษซับกระดาษซึม พอมี

เหตุการณ์อะไรมาสมัผสัเท่านัน้ มากระทบเท่าน้ัน มนัจะดดูกนั 
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เข้าไป มันจะดึงเข้าไปในใจเลย จะดึงเข้าไปสร้างความทุกข์ใจ 

ขึ้นมาทันที เห็นใครเขาด่าเรา ว่าเรานี้ ใจก็ร้อนขึ้นมาทันที 

เสียอกเสียใจขึ้นมาทันที หรือสูญเสียสิ่งที่เรารักไป ก็ร้องห่ม 

ร้องไห้เศร้าโศกเสยีใจกนัขึน้มาทันที เพราะตณัหาความอยาก  

ไม่อยากสูญเสียสิ่งท่ีเรารักไปนั่นเอง อยากให้ส่ิงที่เรารัก

เป็นของเรา อยู่กับเราไปตลอด พอเวลาเขาจากเราไป เราก็

เศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ แต่ใจที่ไม่มีกามตัณหา ไม่มี

ภวตณัหา ไม่มวีภิวตณัหานี ้จะเฉยๆ รบัรูอ้ยูแ่ต่ไม่มคีวามรูส้กึ

ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ใครจะด่าก็รับรู้ว่าเขาด่า แต่ก็ไม่มีความ

รู้สึกอะไร ใครจะชมก็รับรู้เฉยๆ ไม่ได้ดีอกดีใจไปกับคำาชม 

ของเขา ใครจะให้ข้าวของเงินทองมามากน้อยเพียงไร ก็ไม่รู้สึก 

ดีใจแต่อย่างใด ใครจะเอาข้าวของเงินทองที่มีอยู่ไป ก็ไม่รู้สึก

เสียอกเสียใจแต่อย่างใด เพราะใจไม่หิวกับสิ่งต่างๆ ในโลกนี้

แล้วนั่นเอง ไม่หิวกับลาภยศสรรเสริญสุข ไม่หิวกับร่างกาย 

เพราะไม่มี กามตัณหา ไม่มีวิภวตัณหา ไม่มีภวตัณหานั่นเอง 

 ผู ้ที่จะไม่มี กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา  

จึงจำาเป็นจะต้องศึกษาวิธีกำาจัดตัณหาเหล่านี้ ถ้าศึกษา 

พระธรรมคำาส่ังคำาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสมำ่าเสมอ 
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อย่างต่อเนื่อง ก็จะรู้ว่าสิ่งที่จำาเป็นจะต้องใช้ในการกำาจัด 

กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็คือ ทาน ศีล ภาวนา 

นี่เอง ต้องทำาทาน ต้องรักษาศีล ต้องบำาเพ็ญจิตตภาวนา  

ถ้าปฏิบัติถูกต้องก็จะได้ผล ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ยังจะ 

ไม่ได้ผล เพราะการปฏิบัติมันก็เหมือนกับการกินยานี้เอง  

ถ้ากินยาไม่ถูกเวลาไม่ถูกกับโรค มันก็จะไม่เกิดผล เช่น  

กินยาแก้ปวดท้องเพื่อรักษาอาการปวดศีรษะ กินไปแล้ว

อาการปวดศีรษะไม่หายเสียที หรือไปกินยาแก้ปวดศีรษะ

เพื่อรักษาอาการปวดท้อง มันก็ไม่หาย มันต้องรู้จักว่ายาชนิด

นี้เหมาะกับโรคชนิดนี้ ต้องใช้ให้ถูกกับยา ถูกกับโรค นี่คือ 

การเรียนรู้ การศึกษา การฟังเทศน์ฟังธรรม ต้องให้รู้ว่าการ

ทำาทานนี้ให้ทำาตอนไหน ให้ทำาเพราะเหตุใด ให้รู้ว่าต้องรักษา

ศีลตอนไหน รักษาเพราะอะไร เพราะเหตุใด ให้รู้ว่าทำาไมต้อง

ภาวนา ภาวนาตอนไหน เวลาไหน ถึงจะได้ผลได้ประโยชน์ 

การใช้ยาน้ีก็ต้องรู้จักวิธีใช้ เวลาไปซื้อยาหมอเขาจะเขียน

บอกไว้บนซองว่ายานี้แก้ปวดศีรษะ ยานี้แก้ปวดท้อง ยานี้แก้

เวลาท้องเดิน เวลาขามันขี้เกียจเดิน ท้องมันจะเดินก็ต้องใช้

ยานี้ ให้หยุดท้องเดิน อย่าเอาท้องไปเดิน เอาขากลับมาเดิน  

ยาแก้ท้องเสียคือยาแก้ท้องเดิน ฉะนั้น ต้องกินยาให้ถูกกับ
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โรคที่กำาลังเกิดขึ้น โรคของพวกเราที่เกิดขึ้นก็คือ ความทุกข์ที่

เกิดจากความอยากต่างๆ นั่นเอง ดังนั้น เวลาเกิดความอยาก 

ชนิดนี้ เราก็ต้องใช้ยาชนิดนี้ ถึงจะกำาจัดความอยากชนิดนี้ได้ 

ถ้าไปใช้ยาอีกชนิดหนึ่ง มันก็จะกำาจัดความอยากไม่ได้ เช่น 

เวลาที่จะต้องทำาทาน แต่เราไม่ทำาทาน เรากลับไปรักษาศีล  

อย่างนี้มันก็ไม่แก้ปัญหา มันต้องใช้ตัวการทำาทานมาแก ้ 

มันจึงจะหาย ตัวที่เราต้องใช้การทำาทานมาแก้คือตัวไหน  

คือตัวที่อยากจะใช้เงินตามความอยากต่างๆ นั่นเอง 

 การใช้เงนินีม่อียู ่๒ ลกัษณะ ลกัษณะท่ีถกูต้อง คอืใช้เงิน

ตามความจำาเป็น เช่น ใช้เงินกับการเลี้ยงดูร่างกาย ต้องใช้กับ

ของทีจ่ำาเป็น เพ่ือรักษาชีวติไว้ เช่น ต้องใช้เงนิกบัการซือ้อาหาร 

ซื้อที่อยู่อาศัย ซื้อยารักษาโรค ซื้อเครื่องนุ่งห่ม อันนี้เป็นการ

ใช้เงินท่ีจำาเป็นต้องใช้ แต่ถ้ามีแล้ว แล้วอยากจะใช้อีก อันนี ้

ไม่จำาเป็นแล้ว เช่น มีเสื้อผ้าพอแล้ว ยังอยากจะซื้อมาเพิ่มอีก 

อนันีแ้หละคอืการใช้ตามความอยาก ตอนนัน้แหละ ถงึจะต้อง

เอาทานมาแก้ เวลาจะเอาเงินไปใช้ซื้อของตามความอยาก 

ก็ให้เอาเงินนี้ไปทำาทานแทน เอาเงินนี้ไปทำาบุญแทน ไปซื้อ

เสื้อผ้าให้คนอื่นเขา เรามีพอแล้ว ถ้าเราอยากจะซื้อเสื้อผ้าอีก 
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ก็ซื้อไปให้คนอื่น คนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่ นี่คือความหมายของ

การทำาทาน เพราะถ้าเราทำาอย่างนี้แล้ว ต่อไปมันจะไม่อยาก

จะซื้ออะไร เพราะมันรู้แล้วว่าซื้อแล้วเสียเงินเปล่าๆ มันไม่ได้

อะไรกลับมา อยากจะซื้อเสื้อผ้า ก็ต้องเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าให้ 

คนอื่น อยากจะซ้ือของฟุ่มเฟือย ถ้าซ้ือแล้วก็ต้องเอาไปแจก

ให้คนอืน่อย่างน้ี มนัซ้ือแล้วมนัไม่ได้ ต่อไปมันกไ็ม่อยากจะซือ้  

มนัจะได้ไม่ต้องใช้เงนิมากเกนิไปนัน่เอง อันนีเ้ป็นความจำาเป็น 

เพราะการที่เราจะก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมขั้นที่สูงต่อไปได้ 

เราต้องมเีวลามาปฏบิตัธิรรมกนั แต่ถ้าเรายงัเอาเวลามาหาเงนิ

เพือ่เอาเงนิมาใช้ตามความอยากอยู ่เรากจ็ะไม่มเีวลาไปปฏบิตัิ

ธรรมที่สูงกว่าได้ 

 ถ้าเรายังใช้เงินอยู่เพราะเราอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ 

อยากซือ้ของตามความอยากต่างๆ อยากไปเทีย่ว อยากไปกนิ 

ไปดื่ม ไปอะไรตามความอยาก มันก็ต้องใช้เงิน และจะใช้มาก  

เพราะของพวกนี้มันมีหลากหลายราคาด้วยกัน มีราคาที่

ท้าทายต่อเงินในกระเป๋าของเราอยู่เสมอ จะทำาให้เงินใน

กระเป๋าของเรานี้หมด แล้วจะทำาให้เราต้องไปหามาเพิ่มใหม่ 

ต้องไปหาเงนิ ต้องไปทำางานอยู่เร่ือยๆ เวลาทีจ่ะไปปฏบิตัธิรรม 
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ขั้นที่สูงกว่าก็จะไปไม่ได้ เพราะว่าขั้นท่ี ๑ ยังไปไม่ได้ จะไป 

ขั้นที่ ๒ ได้อย่างไร ขั้นที่ ๓ ได้อย่างไร ขั้นที่ ๑ ก็คือทำาทาน 

เพ่ือหยุดการใช้เงินตามความอยากต่างๆ ทุกครั้งที่เราอยาก 

ใช้เงินตามความอยาก เอาเงินไปทำาบุญทำาทานแทน แล้ว 

ความอยากจะใช้เงนิมนัจะค่อยๆ หายไป หมดไป ทกุครัง้ทีม่นั

อยากจะใช้เงินตามความอยาก ก็เอาไปทำาบุญทำาทาน ต่อไป

ความอยากจะใช้เงินตามความอยากมันจะหายไป แล้วมันจะ

ทำาให้เราไม่ต้องไปหาเงนิมากจนเกนิไป เรากห็าเพยีงแต่พอมา

เลี้ยงดูร่างกายก็พอ ซึ่งไม่มากเลย ถ้าหาเงินเพื่อมาเลี้ยงปาก

เล้ียงท้องน้ี บ้านกม็อียูแ่ล้ว เสือ้ผ้ากม็พีอใส่แล้ว กม็แีต่อาหาร

ที่ต้องหามากิน วันละสองสามมื้อ แล้วก็ยา ก็นานๆ จะเกิด 

โรคภยัไข้เจบ็เสยีทหีนึง่ ถ้าไม่เลอืกจรงิๆ กโ็รงพยาบาลทีร่กัษา 

๓๐ บาท ทุกโรคก็ยังรักษาได้อยู่ 

 อันนี้ จะทำาให้เราไม่ต้องวุ่นวายกับการไปหาเงินมา 

ใช้จ่าย มันจะทำาให้เรานี้สามารถท่ีจะปฏิบัติธรรมข้อที่ ๒  

และข้อที่ ๓ ได้ ข้อที่ ๒ ก็คือการรักษาศีล การไม่ทำาบาป  

การไม่ทำาบาปก็เพื่อหยุดความอยากที่จะทำาบาปนั่นเอง 

ทำาไมเราจึงอยากจะทำาบาปกัน ก็เพราะว่าเราอยากจะหาเงิน
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มากๆ กันนั่นเอง เวลาเราใช้เงินมาก เงินไม่พอใช้ ใจเราร้อน 

จะรอเงินเดือนบางทีมันยังไม่ออก แต่ถ้ามีวิธีได้เงินแบบที่เร็ว 

กว่าน้ีแต่อาจจะผิดศีลธรรม เช่น ต้องโกหกหลอกลวง  

ต้องฉ้อโกงเราก็จะทำากัน อยากจะทำาบาปกัน เพราะอยาก 

จะได้เงินแบบง่ายๆ มากๆ และเร็วๆ เพราะเรายังชอบใช้เงิน

ไปกับความอยากต่างๆ อยู่ อยากได้รถเก๋ง อยากได้คอนโด 

อยากได้เพชรนิลจินดา อยากได้สร้อยได้เพชรได้ทอง ได้อะไร

ต่างๆ เห็นอะไรแล้วก็อดที่จะอยากไม่ได้ อันนี้ มันก็จะทำาให้

เราต้องไปทำาบาปกนั เพราะเงินทองของเราไม่ช้ากเ็รว็ มนักจ็ะ 

ไม่พอใช้ เพราะถ้ามันมีแล้ว พอมันใช้แล้วมันติด ยิ่งใช้ยิ่งมัน  

ยิ่งสนุก คิดว่ายิ่งใช้แล้วยิ่งสุข แต่มันสุขเดี๋ยวเดียว มันจะมา

ทุกข์ตอนท่ีเงินไม่มีใช้นะซิ พอไม่มีใช้ก็หยุดไม่ได้ หยุดการ

อยากใช้เงนิไม่ได้ กต้็องหาเงนิโดยวธิทีำาบาปกนั กจ็ะไม่มีความ

สามารถที่จะมารักษาศีลได้ มาหยุดความอยากทำาบาปได้  

ความอยากทำาบาปนี้ ก็เป็นความอยากที่ร้ายกาจยิ่งกว่า 

ความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะความอยากทำาบาปมันมีโทษ

ตามมาด้วย ทำาบาปแล้วมันจะทำาให้ใจนี้ต้องไปติดอยู่ใน 

อบาย เหมือนไปติดคุกติดตะราง เหมือนคนที่ทำาผิดกฎหมาย 

ถ้าถูกจับก็ต้องไปติดคุกติดตะราง แต่ถ้าไม่ทำาผิดกฎหมาย 
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หากินโดยอาชีพสุจริต ก็จะไม่ถูกจับไปติดคุกติดตะราง  

ถ้าขายยาบ้า ขายยาเสพติด ค้าประเวณี หรือทำาอะไร 

ผิดกฎหมาย เปิดบ่อนเปิดซ่องอย่างนี้ เดี๋ยวตำารวจเขาก็มา 

จับเข้าไปขังคุกขังตะรางได้ นี่คือเร่ืองของการรักษาศีล  

เพื่อกำาจัดความอยากการกระทำาในสิ่งที่สร้างความทุกข์  

สร้างความเสยีหายให้แก่จติใจนัน่เอง ทุกข์ส่วนหนึง่นีเ้กดิจาก

การกระทำาบาปของพวกเราเอง ถ้าเราไม่ทำาบาป ทุกข์ส่วนนี้

จะไม่เกดิ ถ้าเรารกัษาศลีได้ ความทุกข์ใจทีเ่กดิจากการฆ่าสตัว์ 

ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี พูดปด ดื่มสุรายาเมานี้ มันจะ

ไม่เกิดขึ้นมาในใจของเรา 

 อันนี้ ก็เป็นวิธีขั้นที่ ๒ ของการที่เราจะกำาจัดความทุกข์

ต่างๆ ที่เกิดจากความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเรานี้ ให้มัน 

ลดน้อยลงไป การทำาทาน การรักษาศีลนี้ ยังไม่สามารถกำาจัด

ความอยากต่างๆ ให้มันหายไปหมดสิ้นได้อย่างราบคาบ  

มันเป็นเหมือนกับการตัดกิ่งไม้ ตัดใบไม้ของต้นไม้ ตัดกิ่งไม้  

ตัดใบไม้ ต้นไม้ยังไม่ตาย เด๋ียวสักพักหนึ่งกิ่งไม้ใหม่ก็โผล่ 

ออกมา ใบไม้ใหม่ก็โผล่ออกมาได้ แต่มันเป็นขั้นตอนของ

การตัดไม้ ต้องตัดส่วนที่ง่ายก่อน เพื่อที่จะเข้าไปสู่ส่วนที่ยาก 
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ต่อไปได้ คือตัดลำาต้น ตัดลำาต้นเสร็จ ก็ยังต้องถอนราก 

ถอนโคนของต้นไม้ข้ึนมาอีก เพราะถ้าตัดลำาต้นแล้ว ถ้ายังมี

รากติดอยู่ในดิน เด๋ียวมันก็โผล่ ต้นไม้มันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้  

ถ้าอยากจะให้ต้นไม้มันตายอย่างราบคาบ ก็ต้องถอนราก

ถอนโคนของต้นไม้ขึ้นมาจากดิน ตัณหาความอยากมันก็เป็น

เหมือนต้นไม้ มันมีใบมีกิ่งมีก้านมีลำาต้นและมีราก การใช้ 

ทาน ศีล ภาวนา นี้ก็เป็นเหมือนกับการตัดต้นไม้ ตัดต้นของ

ความอยากต่างๆ นี่เอง ตัดใบตัดกิ่งตัดต้นถอนรากถอนโคน 

ทำาทาน ก็เหมือนกับการตัดใบ รักษาศีล ก็เหมือนกับการตัด

กิ่งไม้ ภาวนา มีอยู่ ๒ ระดับคือ สมถภาวนา และ วิปัสสนา

ภาวนา สมถภาวนา ก็เหมือนกับตัดต้นไม้ วิปัสสนาภาวนา 

ก็เหมือนถอนรากของต้นไม้ออกจากดิน พอถอนรากออก

จากดินแล้ว ทีนี้ ต้นไม้นั้นก็จะตาย ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมา

ได้อีกต่อไป 

  ตัณหาความอยากก็เหมือนกัน ตอนต้นเราก็ตัดมันด้วย

การทำาทาน เวลาอยากที่จะไปเที่ยว อยากที่จะใช้เงินกับสิ่ง

ที่ไม่จำาเป็นจะต้องใช้ เรียกว่า ใช้ตามความอยาก อันนี้ต้อง

หยุดมนั หยดุด้วยการเอาเงนิทีจ่ะไปใช้นี ้ไปทำาบญุทำาทานเสยี  
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เพราะถ้าเงินมันอยู่ใกล้มือ เดี๋ยวมันทนไม่ไหว สู้ไม่ไหว ถ้ามี

เงินแล้ว เดี๋ยวมันต้องไปทำาตามความอยาก แต่ถ้าไม่มีเงินที ่

จะไปใช้กับความอยาก อยากอย่างไรมันก็ไปไม่ได้แล้ว  

อยากจะไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินไปเท่ียว มันก็ไปไม่ได้ อยากจะ

ซื้อกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้า แต่ถ้าไม่มีเงินซื้อ มันก็จะซื้อไม่ได้  

ถ้ามีเงินก็อย่าเก็บเอาไว้ เงินที่จะเอาไปใช้ตามความอยาก  

อย่าเก็บเอาไว้ เอาไปทำาบญุทำาทานเสยี เกบ็ไว้แต่เงินท่ีต้องใช้

กับของจำาเป็น เช่น อาหาร ยารักษาโรค หรือจ่ายค่านำ้าค่าไฟ  

ค่าเช่าบ้าน ถ้าไม่มีบ้านเองก็ต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน เงินทอง 

เหล่านี้เก็บไว้ได้ไม่มีปัญหา ถ้าเรารู้จักแยกมันออกเป็นสัด 

เป็นส่วน ส่วนนี้ใช้กับสิ่งที่จำาเป็น ห้ามเอาไปใช้กับความอยาก 

ส่วนที่จะเอาไปใช้กับความอยาก เอาไปทำาบุญแทน ไม่ให้ไป 

ทำาตามความอยาก แล้วความอยากมันจะถูกตัดกำาลังลง  

เหมือนกบัต้นไม้ เมือ่ตัดใบไม้ลงตัดก่ิงลงน้ี มนัจะเจรญิงอกงาม

ใหญ่โตขึ้นมาไม่ได้แล้ว มันเริ่มถูกตอน แล้วอย่างที่เขาบอนไซ 

ต้นไม้ เห็นไหม ต้นไม้ต้นเล็กๆ ของมัน อยู่อย่างนั้นแหละ 

เพราะเขาคอยตัดกิ่งตัดใบมัน ไม่ให้มันงอกงามขึ้นมา เกินตัว

เกินขนาดที่เขาต้องการ 
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 เราสามารถควบคมุ กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ได้  

ด้วยการใช้การทำาบุญทำาทานเป็นเครื่องมืออันดับแรก  

เป็นการหยดุการเจริญ แต่ยงัไม่ฆ่ามนั หยดุการเจรญิก้าวหน้า

ของตัณหาทั้ง ๓ ไม่ให้มันเจริญมากไปกว่านี้ ได้เงินมามาก 

เกินความจำาเป็น ไม่เก็บเอาไว้ ถ้าเก็บเอาไว้ เดี๋ยวมันจะโลภ  

ถึงแม้ไม่ใช้มันก็ยังโลภ อยากให้มันได้มากกว่านั้น มีล้าน 

ก็อยากจะมีสิบล้าน มีสิบล้านก็อยากจะมีร้อยล้าน ท้ังๆ ที่

ได้มาแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไร เอาไปเก็บไว้ในธนาคารดูเล่น 

เท่านั้นเอง เห็นยอดบัญชีว่า วันนี้สูงขึ้นๆ ก็เกิดความสุขใจ

แล้วจากการที่ได้เงินมาเพิ่ม อันนี้ เราต้องกำาจัดความอยาก

แบบนี้ ด้วยการท่ีไม่ให้มันมีเงินมากเกินต่อความจำาเป็นที ่

จะต้องมี มีเงินไว้ใช้กับส่วนที่จำาเป็นจะต้องใช้ประจำาวัน  

ประจำาเดือน แล้วมีส่วนหนึ่งเก็บไว้ในอนาคต เผื่อไม่สบาย  

เผื่อเจ็บไข้ได้ป่วย เผื่อตกงานไม่มีรายได้ ก็จะได้อาศัยเงิน 

ที่เราเก็บไว้สำารองนี้มาดูแลเราต่อไป ส่วนถ้ามีเกินนั้น จะเอา 

เงินส่วนนี้ไปใช้ตามความอยากนี้ ต้องเอาไปใช้กับการทำา

ทานอย่างเดียว อยากไปเท่ียว เช่น ปีใหม่นี้กะจะไปเท่ียว 

เมอืงนอกสัก ๔-๕ วนั กเ็อาเงินท่ีจะไปเท่ียวเมอืงนอกนีไ้ปทำาบญุ 

ทำาทานแทน แล้วต่อไปความอยากไปเที่ยวมันจะหายไป  
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ถ้าไปเที่ยวปีนี้ เดี๋ยวปีหน้าก็อยากจะไปเที่ยวอีก หรือบางที

ไม่ถึงปีหน้า เดือนหน้ามันก็อยากจะไปอีกแล้ว เพราะว่าเวลา

มนัไม่ได้ไป มนัรูส้กึหงดุหงิดรำาคาญใจ เวลาเกดิความอยากไป 

พอได้ไปก็จะรู้สึกดีอกดีใจชั่วคราว พอกลับมาบ้าน ความสุข 

ที่ได้จากการไปเท่ียวก็หายไปหมด แล้วเดี๋ยวก็เกิดความ

อยากไปเที่ยวใหม่อีกอยู่เรื่อยๆ มันจะทำาให้เราต้องดิ้นหาเงิน 

หาทองกันอยู่เรื่อยๆ การหาเงินหาทองก็จะบังคับให้เราหา

มากๆ หาง่ายๆ หาเร็วๆ ก็ต้องหาแบบวิธีไม่สุจริต ต้องหาโดย

วิธีฉ้อโกงหลอกลวง เป็นต้น หรือทำาผิดอย่างอื่น บางคนก็มี

อาชีพค้าประเวณี บางคนก็ใช้อาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเพื่อให้

เพิ่มรายได้ขึ้นมา 

  อันนี้ เป็นสิ่งจะเกิดถ้าเราไม่ควบคุมการใช้เงินทองตาม

ความอยาก ด้วยการใช้ ทาน เป็นวิธีหยุดความอยากเหล่านี้  

ทำาทานเพราะจะเอาเงินไปใช้ตามความอยาก เอาไปใช้กับ 

กามตณัหา ภวตัณหา หรือวภิวตัณหา ก็เท่ากับการไปส่งเสริม

ให้ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา มีแรงมากขึ้นนั่นเอง  

พอเที่ยววันนี้แล้ว เด๋ียวพรุ่งนี้มันก็จะมีแรงอยากจะเที่ยว 

เพิ่มขึ้นมาอีก แต่ถ้าเราไม่ไปเท่ียว เดี๋ยวพรุ่งนี้ความอยาก
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เท่ียวมนักจ็ะน้อยลงไป ทกุครัง้ทีอ่ยากจะเทีย่ว ทุกครัง้ทีอ่ยาก 

จะเอาเงินไปเที่ยว ไปใช้ตามความอยาก เอาไปทำาทาน  

พอทำาทานแล้ว ต่อไปความอยากเที่ยว อยากใช้เงินตาม 

ความอยาก มันจะค่อยอ่อนลงไปๆ ต่อไปจะรู้สึกเฉยๆ ไม่ไป

เที่ยวก็ไม่รู้สึกเดือดร้อน ไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ก็ไม่รู้สึก

เดือดร้อนแต่อย่างใด เพราะมันเป็นของไม่จำาเป็น มีไม่มีมัน

เท่ากัน มีหรือไม่มี มันไม่ได้ทำาให้เราเดือดร้อน แล้วเราไปมี

มันทำาไม เพราะมีแล้วมันทำาให้เราเดือดร้อน เพราะมันติด  

มันอยากจะมีเรื่อยๆ อยากจะได้มาใหม่เรื่อยๆ แต่ถ้าเรา 

ไม่ไปมีมันเสียแต่ต้น มันก็จะอยู่เฉยๆ ไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้  

ไม่เดือดร้อน ผู้ที่เดือดร้อนคือร่างกาย ร่างกายถ้าเขาได้รับ

ปัจจัย ๔ เขาก็ไม่เดือดร้อนแล้ว ถ้าเราทำาทานได้ เราก็ไม่ต้อง 

ดิ้นหาเงินหาทองกัน ทำางานแบบสบาย หาเงินหาทองแบบ

สบาย ได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะเรารู้ว่า 

พอเลีย้งปากเลีย้งท้องเราได้ เรากไ็ม่จำาเป็นท่ีจะต้องไปทำาบาป 

จะทำาให้เรารักษาศีลกันได้ รักษาศีล ๕ ได้ ละเว้นอบายมุขได้  

ไม่ทำาบาป ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณี  

ไม่พูดปด ไม่เสพอบายมุข คือด่ืมสุรา เล่นการพนัน เที่ยว

กลางคืน คบคนชอบอบายมุขเป็นมิตร และความเกียจคร้าน 
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อบายมุขเหล่านี้ เราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะเรารู้ว่ามัน 

เป็นพิษเป็นภัย เหมือนงูพิษ เราไม่เข้าใกล้งูพิษ เราต้องแยก

งูพิษกับเราให้อยู่ห่างกัน ต้องจับงูพิษขังไว้ในกรง ไม่ใช่เรา 

จะปล่อยให้งูพิษมายุ่มย่ามมาอยู่กับเรา อบายมุขนี่เหมือน 

งูพิษ เพราะถ้าเราไปยุ่งกับอบายมุขแล้วเดี๋ยวมันจะกัดเรา  

มนัจะทำาให้เราทำาบาปกันนัน่เอง พอทำาบาปแล้วเราก็จะถกูกดั 

เราก็ต้องเจ็บปวดด้วยความทุกข์ทางใจ ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ 

และหลังจากที่เราตายไปแล้วนั่นเอง 

  น่ีคือข้ันที่ ๒ ในการกำาจัดความทุกข์ที่เกิดจากการ 

ไม่รักษาศีล ถ้ารักษาศีลแล้วความทุกข์ที่เกิดจากการไม่รักษา

ศีลจะหายไป ถ้าทำาทานแล้วความทุกข์ที่อยากจะใช้เงิน

ตามความอยากก็จะหายไป เพราะจะไม่มีความอยากการ 

ใช้เงินตามความอยากนั่นเอง นี้คือวิธีตัดความอยากต่างๆ  

ตัด กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ให้มันเบาบางลง  

แต่ยังไม่ได้กำาจัดมันอย่างถาวร ลดกำาลังมัน เหมือนกับต้นไม้ 

ถ้าเราตัดก่ิงตัดก้านตัดใบแล้ว มันจะไม่เจริญงอกงามแล้ว  

แต่มันยงัไม่ตายเท่านัน้เอง ถ้าเราอยากจะให้มนัตาย หลงัจาก 

ตัดกิ่งตัดใบแล้ว เราก็ต้องมาตัดลำาต้น อันนี้ก็เหมือนกัน  
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หลังจากที่เราตัดกิ่งตัดใบของตัณหาทั้ง ๓ นี้แล้ว เราก็ต้องมา 

ตัดลำาต้น วิธีตัดลำาต้นของตัณหาทั้ง ๓ นี้ก็คือการใช้  

สมถภาวนา สมถะ แปลว่าความสงบ ทำาใจให้สงบ ภาวนา 

คอืการควบคมุใจ การภาวนานีเ้รยีกว่าเป็นการควบคมุบงัคบั

ใจให้เข้าสู่ความสงบ ด้วยการใช้สติเป็นเครื่องมือ เพราะ

สติเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมบังคับใจให้เข้าสู่ความสงบได้  

วิธีสร้างสตินี้มีอยู่ ๔๐ วิธีด้วยกัน เรียกว่า กรรมฐาน ๔๐  

เช่น พุทธานุสสติ ก็คือ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า เช่น บริกรรม 

พุทโธ พุทโธ น้ีก็จะสามารถควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ 

หรือ ธัมมานุสสติ ก็ให้ระลึกถึงพระธรรมคำาสอน หรือชื่อของ

พระธรรม เช่น ธัมโม ธัมโม ธัมโม ไป สังโฆ ก็เป็น สังฆานุสสติ  

ถ้าคิดถึงความตายว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยว ต้องตาย ต้องตาย  

ต้องตาย กเ็ป็น มรณานสุสติ พอคดิถงึความตายแล้ว ใจมนัจะ

สงบง่าย เพราะมนัไม่อยากไปทำาอะไรแล้ว เพราะถ้ารูว่้าเด๋ียว 

ก็ต้องตาย ทำาไปให้เหนื่อยทำาไม หาเงินมาให้เหนื่อย ซื้อข้าว 

ซื้อของมาให้เหนื่อยทำาไม ตายไปคนอ่ืนเขาก็เอาไปกินหมด 

ซือ้รถซ้ือคอนโด พอรูว่้าจะตาย เดีย๋วกค็นอืน่เขากเ็อาไปหมด 

สู้เอาเงินไปทำาบุญดีกว่า เพราะเงินเอาติดตัวไปไม่ได้ บุญเอา

ติดตัวไปได้ นี่คือ มรณานุสสติ ให้ระลึกถึงความตายก็ได้ 
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 อันนี้ ต ้องเลือกเอาท่ีมันเหมาะกับจิตใจของเรา  

เพราะจิตใจของเราแต่ละคนไม่เหมอืนกนั บางคนจติใจอ่อน  

บางคนจิตใจแข็ง คนจิตใจอ ่อนให้มานึกถึงความตาย  

เดี๋ยวเป็นลม เด๋ียวไม่กล้าทำาอะไรหมดกำาลัง ถ้านึกถึง 

ความตายแล้วทำาให้ใจหดหู่ ก็อย่าใช้ความตาย ให้ใช้อย่างอื่น 

ให้ใช้ พุทโธ พอพุทโธ พุทโธ คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกมี 

กำาลังจิตกำาลังใจขึ้นมา ฉะนั้น กรรมฐาน ๔๐ นี้ จึงเป็น 

เหมือนยา ๔๐ ชนิด ที่ใช้รักษาโรคอันเดียวกัน คือความ 

ไม่สงบ แต่คนที่มารักษานี้ มีต่างกัน มีเด็ก มีผู้ใหญ่ มีผู้หญิง 

มีผู้ชาย มีคนแก่ คนหนุ่ม ปริมาณของยา ชนิดของยา อาจจะ

ต้องต่างกันไป ใช้แบบเดียวกันไม่ได้ เอาปริมาณของยาท่ีใช้

กับผู้ใหญ่ไปใช้กับเด็ก มันก็แรงเกินไป เอาของเด็กมาใช้กับ 

ผูใ้หญ่ มนักอ่็อนเกนิไป กำาลงัไม่พอ จงึมกีรรมฐานอยู ่๔๐ ชนดิ  

กรรมฐานนี่คืออุบายที่จะทำาให้ใจสงบ ใน อนุสสติ ก็มีอยู่  

๑๐ ชนิดด้วยกัน เช่น พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า  

ธัมมานุสสติ ระลึกถึงพระธรรมคำาสอน สังฆานุสสติ ระลึก 

ถึงพระอริยสงฆ์สาวก มรณานุสสติ ระลึกถึงความตาย  

เทวานุสสติ ระลึกถึงเทวดา บางคนรักเทวดาเคารพเทวดา

ชอบเทวดา พอนกึถงึเทวดาทีต่นรกัทีต่นชอบกท็ำาให้ใจสงบได้  
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บางคนชอบพระพุทธเจ้าเคารพในพระพุทธเจ้า พอระลึกถึง

พระพุทธเจ้าก็ทำาให้ใจสงบได้ บางคนก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้า 

เช่นชาวต่างชาติเขาเกิดมา เขาไม่ได้ถูกสอนให้รักเคารพ

พระพุทธเจ้า ให้เขาใช้พุทโธ เขาก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ แต่เขา

เกดิมาเขามลีมหายใจ กใ็ห้เขาระลกึถงึลมหายใจเข้าออกแทน

กไ็ด้ พอเขาระลกึถงึลมหายใจเข้าออก ใจเขากส็งบได้ แต่เวลา

ที่เขาไม่ได้นั่ง อยู่เฉยๆ ดูลมไม่ได้ ก็ให้เขาดูร่างกายของเขา 

เขารักร่างกายของเขา ให้เฝ้าดูร่างกายของเขา อันนี้ก็เรียกว่า 

กายคตาสติ 

  การเฝ้าดูการเคลื่อนไหว การกระทำาอะไรต่างๆ ของ

ร่างกาย เรียกว่า กายคตาสติ เป็นการสร้างสติเพื่อให้ใจ 

หยุดคิด เพื่อให้ใจสงบนั่นเอง ถ้าใจเราจดจ่ออยู ่กับการ

เคลื่อนไหว กับการกระทำาต่างๆ ของร่างกาย เช่น กำาลัง 

แปรงฟันก็ให้อยู่กับการแปรงฟัน อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนน้ี 

เรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้คิดอยู่กับเรื่องของการแปรงฟันอย่างเดียว 

กำาลังหวีผมก็ให้ดูการหวีผม คิดอยู่กับเรื่องของการหวีผม  

เวลาอาบนำ้าก็เหมือนกัน เวลาเดินก็เหมือนกัน เวลากินก็

เหมือนกัน แม้กระทั่งเวลาหันหน้าไปทางซ้าย หันหน้าไป 
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ทางขวา ยกแขนยกขาขึ้นมา ก็ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหว

ต่างๆ เหล่านี ้ถ้าเราผกูใจติดไว้กบัร่างกายมนัจะไปคดิเรือ่งอืน่ 

ไม่ได้ เมื่อมันไม่คิดเรื่องอ่ืน มันก็จะว่าง มันก็จะสงบได้  

เรียกว่า กายคตาสติ หรือถ้าดูลมหายใจเข้าออก เราก็เรียกว่า  

อานาปานสติ อานาปานะ แปลว่าลมเข้าลมออกนี้เอง สติ  

ก็คือให้ระลึกรู ้อยู ่กับลมเข้าลมออก อย่าไประลึกรู ้อยู ่กับ 

เรื่องอื่น แล้วถ้าระลึกรู ้อยู ่กับเรื่องอื่น เด๋ียวใจจะฟุ้งซ่าน  

ไปนึกถึงเงินถึงทอง ถึงแฟนถึงลูก เด๋ียวใจก็วุ ่นวายขึ้นมา  

เด๋ียวก็วิตกกังวลห่วงใย ตอนน้ีลูกอยู่ที่ไหน ไปเที่ยวท่ีไหน 

กับใครหรือเปล่า ไปมีอันตรายอะไรหรือเปล่า มันจะทำาให้คิด

ฟุ้งซ่านไป เราจึงต้องมีกรรมฐาน ๔๐ ชนิดด้วยกัน แต่ไม่ต้อง

ใช้ทั้ง ๔๐ ชนิด ให้เลือกใช้เอาชนิดใดชนิดหนึ่งที่เหมาะสม 

กับเหตุการณ์ท่ีเรากำาลังทำาอยู่ในตอนนั้น ถ้าเราใช้ร่างกาย  

ก็เหมาะกับการเวลาท่ีร่างกายเราเคลื่อนไหว ถ้าเราใช ้

ลมหายใจ ก็เหมาะตอนที่ร่างกายนั่งเฉยๆ เพราะการจะดูลม

ในขณะที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหว มีการทำาอะไรนี้ มันดูยาก  

ลมเป็นของละเอียดกว่าร่างกาย ดูร่างกายมันง่ายกว่าสบายกว่า  

ก็ให้เกาะติดอยู ่กับร่างกายเวลาร่างกายมีการเคลื่อนไหว  

พอเวลานั่งหลับตา นั่งขัดสมาธิหลับตา ทีนี้ก็ดูลมหายใจเข้า
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ออกไป ถ้าไม่ถกูกับลม ถูกกบัพทุโธกใ็ช้พทุโธแทนไป บริกรรม

พทุโธ พทุโธไป พุทโธนีใ่ช้ได้ทัง้ขณะทีร่่างกายเคลือ่นไหว ใช้ได้

ทั้งในขณะที่นั่งอยู่เฉยๆ ใช้ได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย พอลืมตา

ขึ้นมา พอใจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็ดึงมันกลับมา ให้มันอยู่

กับพุทโธ พุทโธไป อย่าให้มันคิด เพราะคิดแล้วมันจะไม่สงบ 

ถ้าต้องการให้ใจสงบ เราก็ต้องพุทโธ พุทโธไป 

  ทำาไมเราต้องทำาใจให้สงบ เพราะเวลาทำาใจให้สงบ  

เราจะหยุดความอยากต่างๆ ได้นั่นเอง เป็นเหมือนกับการ

ตดัโคนต้นไม้ ตดัต้นไม้ ตดัลำาต้นของต้นไม้ ทีนี ้ต้นไม้จะเจรญิ

เติบโตขึ้นมาน้ียาก แต่มันยังงอกอยู่ มันยังงอกมาได้เพราะ

รากมันยังมีอยู่ในดิน แต่มันจะมาโตใหญ่แบบที่มันเคยเป็นนี้  

ยากที่จะเป็นไปได้ ตัณหาความอยากก็เหมือนกัน ถ้าเราใช้

สมาธิตัดลำาต้นมันได้ มันจะมีกำาลังมากเหมือนเมื่อก่อนนี ้

ไม่ได้แล้ว ถ้ามสีมาธินี ้ความอยากมนัจะถกูตดักำาลงัไปเกือบ

หมดเลย แต่มนัยงัไม่ตาย เท่านัน้แหละ เพราะเวลาทีอ่อกจาก

สมาธิมานี้ พอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เดี๋ยวความอยากก็โผล่

ข้ึนมาได้ใหม่ ถ้าอยากจะให้มนัหายไปหมด จงึต้องใช้ขัน้ที ่๒ 

ของการภาวนา ที่เรียกว่า วิปัสสนาภาวนา ถ้าเราชำานาญ
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ทางสมถภาวนาแล้ว พอออกจากสมถภาวนามา แทนที่เรา

จะเจรญิสต ิเราก็มาเจริญปัญญาแทน พอมนัไปคดิถงึคนนัน้

คนนี้ เกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็ให้ใช้ปัญญาเข้ามาระงับ  

ปัญญา คอือะไร ปัญญาก็คอืการเหน็ไตรลกัษณ์นีเ้อง เหน็ว่า 

ส่ิงต่างๆ ที่เราอยากได้นี่มันจะให้ความทุกข์กับเรา ไม่ใช่

ให้ความสุขกับเรา แต่ถ้าเราไม่มีปัญญา เรากลับไปเห็นว่า  

สิง่ต่างๆ จะให้ความสขุกบัเรา อยูค่นเดียวแล้วเหงา พอได้แฟน

แล้วจะให้ความสุขกับเรา แต่แฟนมันจะไม่ให้ความสุขกับเรา

เพียงอย่างเดียวซิ นอกจากความสุขแล้ว เดี๋ยวมันจะมาทำาให้

เราทุกข์ เวลาที่เขาเปลี่ยนไป เวลาที่เขาไม่รักเรา เวลาที่เขา 

ไม่ซื่อสัตย์กับเรา ความสุขที่เคยได้จากเขาก็จะหายไป สิ่งท่ี 

จะได้กลับมาก็เป็นความทุกข์ นำ้าตาตกใน ห่วงใย กินไม่ได้

นอนไม่หลับ เขาไปไหนไม่รู้ ไปนอนกับใครท่ีไหนหรือเปล่า 

ก็ไม่รู ้ ไปเที่ยวกับใครที่ไหนก็ไม่รู ้ เขาก็บอกว่าไปทำางาน  

แต่ไม่รู้ว่าทำาจริงหรือเปล่า 

  อันนี้ มันจะทำาให้เราทุกข์ ถ้าเราพิจารณาตามความ 

เป็นจรงิแล้ว ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราคิดว่ามนัจะให้ความสขุกบัเรา  

มันจะให้เฉพาะช่วงแรกๆ เท่านั้นเอง ช่วงที่เราได้เขามาใหม่ๆ 
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แต่ต่อไปเขาจะเปลีย่นไป เขาจะเสือ่ม เขาจะพลกิหน้ามอืเป็น

หลังมือ แทนที่จะให้ความสุขกับเรา เขาจะด่าเราว่าเราตำาหนิ 

ติเตียนเรา เวลาได้กันมาใหม่ๆ ชมกัน หวานอย่างนั้น  

หวานอย่างนี ้ดอีย่างนัน้ ดอีย่างนี ้พออยูก่นัไปสกัพกั ด่าแล้วซิ  

ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ อันนี้ไม่คิดกัน คิดว่าจะหวานกัน 

ไปตลอด มันเลยต้องหวานอมขมกลืน ไปต่อไป เพราะเวลา

มนัขมก็ไม่รู้จะทำาอย่างไร บ้วนทิง้กไ็ม่ได้ จะหย่ากนัจะเลกิกนั 

ก็ไม่ได้ เพราะยังเสียดายของหวานอยู่ แต่มันมีขมตามมาด้วย  

บางวันก็หวาน บางวันก็ขม ก็เลยหวานอมขมกลืนไป  

อยู่อย่างนั้น นี่คือสิ่งต่างๆ จะเป็นอย่างนี้ สิ่งท่ีเราคิดว่าจะ 

ให้ความสุขกับเรา มนัจะกลายเป็นความทุกข์ มนัมคีวามทุกข์

ตามมา เพยีงแต่เราไม่คดิถงึมนัเท่านัน้เอง เวลาทีเ่ราอยากได้มนั  

เราจะมองด้านเดียว มองด้านความสุข เราจะไม่มองด้าน 

ความทกุข์ทีม่นัตดิมา เหมอืนกบัเหรียญนี ่เหรยีญมนัม ี๒ ด้าน 

ใช่ไหม มีหัวกับก้อย แต่เราจะคิดว่ามันจะเป็นหัวทั้งสองด้าน 

มันไม่ใช่หรอก พอเราพลิกมันกลับมาอีกด้านหนึ่ง มันไม่ใช่

หัวแล้วนี่ มันกลายเป็นก้อยแล้ว อันนี้ก็เหมือนกัน เราคิดว่า 

มันจะเป็นสุขตลอด แต่พอมันพลิกกลับมา มันไม่ใช่สุขแล้วนี่  

มันกลายเป็นทุกข์ไปเสียแล้ว นี่คือปัญญา ถ้าเรามีปัญญา 
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เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างท่ี กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 

ต้องการ มันจะทำาให้เรานำ้าตาตกใน มันจะทำาให้เราต้อง 

ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ เราก็ไม่เอาดีกว่า เหมือนกับ

เครื่องดื่ม ถ้าเขาติดคำาเตือนไว้ว่า ระวัง ด่ืมแล้วเป็นมะเร็ง 

อย่างนี้ เราจะกล้าด่ืมกันไหม ไม่กล้าดื่ม ที่เรากล้าด่ืมกัน 

เพราะเขาไม่ได้ติด เขาหลอกเรา เขาต้องการขายเครื่องดื่ม 

ถึงแม้จะเป็นมะเร็ง เขาไม่บอกเรา แต่ต่อมามีคนฉลาดเอาไป 

ศึกษา เอาไปพิสูจน์ว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ด่ืมแล้ว เดี๋ยวไม่ช้า 

ต้องเป็นมะเร็ง พอมาติดป้าย ระวัง อันตราย ดื่มเครื่องดื่ม 

ชนิดนี้แล้วจะเป็นมะเร็ง จะมีใครกล้าดื่มไหม ไม่ดื่มหรอก

  อันนี้ พวกเราก็เหมือนกัน ไม่เห็นป้าย อนิจจัง ทุกขัง  

อนัตตา ท่ีติดอยู ่กับทุกสิ่งทุกอย ่างที่ เราอยากได ้กัน 

พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาผลิตป้ายนี้กัน ผลิต 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กัน พออยากได้ลาภยศสรรเสริญสุข 

ก็เอาไปปะไว้เลย ลาภยศสรรเสริญสุขนี้เป็นทุกข์ เป็นอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา อยากได้คนนั้นคนนี้ก็ปะไปเลย เป็นทุกข์  

อยากได้ลูกก็เป็นทุกข์ อยากได้อะไร เป็นทุกข์ ทั้งนั้นแหละ 

เพราะทุกส่ิงทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยง มันเป็นของที่สลับ
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กันไปสลับกันมา มันมีท้ังสุขมีท้ังทุกข์ มันไม่มีสุขอย่างเดียว  

ถ้าคดิว่าจะได้สขุอย่างเดียว ก็จะผดิหวัง เพราะเดีย๋วความทกุข์

มันก็จะโผล่ขึ้นมา นี่คือปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนา ให้เห็น

ความเป็นจรงิของสิง่ต่างๆ ทัง้หลายในโลกนีว่้ามนัเป็น อนจิจงั 

ทกุขงั อนตัตา แล้วมนัจะทำาให้เราระงับความอยากทัง้ ๓ นีไ้ด้  

อันนี้จะระงับแบบถาวร เหมือนถอนรากของต้นไม้ขึ้นมา 

จากดนิ พอเหน็ด้วยปัญญาแล้ว ความอยากจะหดหายไปหมด 

จะไม่ไปอยากได้สิ่งน้ันสิ่งนี้อีกต่อไป แต่ถ้ามันถูกกดไว้ด้วย

สมาธิ พอมันออกจากสมาธิมา มันเห็นอะไรมันก็จะอยากได้

ข้ึนมาทนัท ีแต่พอมปัีญญามากำากบัอกีทว่ีา มนัเป็นไตรลกัษณ์ 

เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันก็บอก บ๊ายบาย อยู่คนเดียว 

ดีกว่า อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่า อยู่กับความว่าง อยู่กับความ

สงบดีกว่า 

  นี่แหละคือการสร้างที่ พ่ึงของใจ ด้วยการอาศัย 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นผูส้ัง่ผูส้อน พอเราได้กำาจดั

ความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเราหมดไปแล้ว เราก็พ้น 

จากภยัทัง้ปวง เราก็ไม่ต้องพึง่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  

อีกต่อไป เหมือนเด็กไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้ว เวลาที่เขาโตแล้ว 
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เรียนจบแล้ว ทำางานได้แล้ว ทีนี้ เขาไม่สนใจพ่อแม่แล้ว ฉันใด 

ใจก็เหมือนกัน พอใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้ว  

ไม่สนใจใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้ว จะคิดถึง 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือไม่ก็ไม่สำาคัญ จะอยู่ใกล้ 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือไม่ก็ไม่สำาคัญ แต่ไม่ลบหลู่ 

ไม่ลืมบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

แต่ไม่พึ่งไม่อาศัยเหมือนตอนที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ นี่แหละคือ 

อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน จะเป็นได้ก็ต่อ

เมื่อได้กำาจัดตัณหาทั้ง ๓ ให้หมดไปจากใจ ทำาให้ตนเองได ้

กลายเป็นพระอรหนัตสาวกขึน้มา พระอรหนัต์นีไ้ม่พึง่อะไรแล้ว  

แม้แต่พระพุทธเจ้ากไ็ม่พึง่ พระสารบีตุรนีต้อบ เดีย๋วนี ้ข้าพเจ้า 

ไม่ต้องพึง่พระพทุธเจ้าแล้ว เมือ่ก่อนข้าพเจ้าต้องพึง่พระพทุธเจ้า  

ต้องคอยติดตาม คอยฟังคำาสั่งคำาสอน แต่ตอนนี้ข้าพเจ้า 

ไม่ต้องพ่ึงพระพุทธเจ้าแล้ว นี่ไม่ได้พูดด้วยความประมาท  

พูดตามความเป็นจรงิของจติใจ ท่ีมนัเป็นอย่างนัน้จรงิๆ ผูท้ีไ่ด้ 

กำาจัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจแล้ว จะไม่มีความทกุข์ 

อกีต่อไป เมือ่ไม่มคีวามทกุข์ จะต้องไปพึง่ พระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์ เพื่ออะไร ก็เหมือนคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย จะไปพึ่งยา

ทำาไม คนทีจ่ะพึง่ยานัน้ต้องเป็นคนเจบ็ไข้ได้ป่วย พอไม่สบายนี่  
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รีบว่ิงเข้าหาโรงพยาบาล หาหมอกันใหญ่ พอหายปั ๊บนี้  

วิ่งกลับบ้านกันเลย เห็นไหม ทิ้งโรงพยาบาล ไม่อยู ่ใน 

โรงพยาบาลอกีต่อไป ฉนัใด พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ กเ็ป็น

ที่พึ่งทางใจ เป็นเหมือนยา เป็นเหมือนโรงพยาบาล แต่พอใจ 

ไม่ทุกข์ ใจก็ไม่ต้องพึ่ง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อีกต่อไป  

นี่แหละ คือที่พึ่งที่ดีที่สุด ก็คือ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ จะเกิด 

ข้ึนได้ก็ต้องอาศัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นผู้สั่ง 

ผู้สอนให้สร้างที่พึ่งอันนี้ขึ้นมา ดังนั้น ขอให้พวกเราท่ียัง 

ไม่เป็นที่พึ่งของตน ขอให้ยึด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

ไว้ให้แนบแน่นที่สุด เพราะมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

นี้เท่านั้นที่จะสอนให้เราเป็นที่พึ่งของเราได้ต่อไป 



ปัญญา 3 ระดับ
เพื่อดับทุกข์

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑



น่ีก็คือเร่ืองของการก�าจัดความอยากต่างๆ 

ต้องก�าจัดด้วยปัญญา ปัญญาก็ต้องเป็น

ปัญญาระดับท่ี 3 คือไม่หลงไม่ลืม ไม่ลืม

ไตรลักษณ์ ไม่ลืมอสุภะ แล้วก็มีสมถะ 

มีก�าลังท่ีจะหยุดความอยากได้ มาร่วมกัน  

ต้องมีท้ังสมถภาวนาและมีปัญญา คือ

วิปัสสนาภาวนาน้ีเอง มันก็จะท�าให้สามารถ

ท่ีจะก�าจัดความอยากต่างๆ ท่ีมีอยู่ภายในใจ

ให้หมดสิ้นไปได้
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 ปัญญาทางพระพุทธศาสนามีอยู่ ๓ แบบด้วยกัน หรือ 

๓ ระดับ แบบที่ ๑ หรือระดับที่ ๑ เรียกว่า สุตตมยปัญญา 

แปลว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟัง ได้ศึกษารำ่าเรียน 

ปัญญาระดับที่ ๒ เรียกว่า จินตามยปัญญา ปัญญาที่เกิด

จากการคิดใคร่ครวญ พิจารณา ปัญญาขั้นท่ี ๓ เรียกว่า  

ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่ประกอบด้วยสมถภาวนา 

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 ธรรมที่กำาลังฟังก็จะไม่เข้าไป 

ในใจ จะไม่เข้าใจ เพราะจะเข้าไปท่ีหแูล้วกอ็อก เข้าหซู้ายออก

หูขวา ฟังแล้วไม่เข้าใจ ฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์ ไม่ได้ความรู้ 

ไม่ได้ปัญญา ปัญญานีม้ไีว้เพ่ือท่ีจะเอาไปใช้ในการทำาลายกเิลส

ตัณหา ตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่จิตใจ 

ตัวที่พาให้จิตใจต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่ไม่มีวัน

สิ้นสุด ก็คือกิเลสตัณหานี่เอง 
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 ปัญญาทางศาสนาพุทธนี้มีไว้เพื่อกำาจัดกิเลสตัณหา 
ไม่เหมือนกับปัญญาทางโลก ปัญญาทางโลกน้ีมีไว้เพื่อรับใช้
กิเลสตัณหา เรียนจบปริญญา เรียนจบดอกเตอร์ เป็นหมอ 
เป็นวิศวกร ก็เอาไปรับใช้กิเลสตัณหา กิเลสตัณหาต้องการ 
เงินทอง ก็เอาวิชาความรู้ที่ได้เรียนมานี้ไปหาเงินทองให้กับ
กิเลส ปัญญาทางโลกน้ีดับกิเลสไม่ได้ ดับความทุกข์ใจไม่ได ้ 
ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ เพราะเป็นความรู้ที่ไม่ทำาลาย
เหตุที่พาให้เกิดความทุกข์ พาให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิด
นัน่เอง สิง่ทีจ่ะทำาลายกเิลสตณัหาได้ ต้องเป็นความรูท้างธรรม  
ความรู้ในพระพทุธศาสนา ทีส่อนให้รูว่้าทุกสิง่ทุกอย่างในโลก 
น้ีไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา ทุกส่ิงทุกอย่างไม่สวยงาม 
มีสวยแล้วก็มีไม่สวยมาด้วยกัน เพื่อที่จะได้เห็นว่าเป็น 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นอสุภะ ก็จะไม่เกิดความอยากได้ 
ในสิ่งต่างๆ กิเลสตัณหาก็จะตาย ตายด้วยปัญญา ทางศาสนา
พุทธคือไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อริยสัจ ๔ ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค น่ีคือปัญญาทางพระพุทธศาสนา  
ผู้ที่ศึกษาต้องมองให้เห็นว่า อนิจจัง เป็นอย่างไร ทุกขัง  
เป็นอย่างไร อนัตตา เป็นอย่างไร ทุกข์ คืออะไร ต้นเหตุของ
ความทุกข์คืออะไร การดับทุกข์เป็นอย่างไร ต้นเหตุของการ
ดับทุกข์เป็นอย่างไร 
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 นี่คือสิ่งที่ผู ้ศึกษาทางพระพุทธศาสนา จะต้องเรียนรู้  

แล้วนำาเอาไปปฏิบัติ เอาไปทำาลายตัวท่ีเป็นต้นเหตุของ 

ความทุกข์ เพราะทุกคนไม่มีใคร   อยากจะมีความทุกข์ใจกัน 

ศาสนาพุทธน้ีมีไว้สอนคนที่อยากจะพ้นทุกข์ มาศึกษาและ 

มาปฏิบัติตาม ถ้ายังไม่อยากจะพ้นทุกข์ ศาสนาก็ไม่มี

ประโยชน์กับคนๆ นั้น ถ้าอยากจะทุกข์ต่อไป ยังอยากจะ 

เวียนว่ายตายเกิดต่อไป ก็ไม่มีความจำาเป็นท่ีจะต้องมาศึกษา 

ให้เสยีเวลาไปเปล่าๆ ไปศกึษาวชิาทางโลกดกีว่า วิชาหาเงินหา

ทอง เดี๋ยวนี้ต้องเรียนกันอยู่เรื่อยๆ เพราะมีวิชาใหม่ๆ ปรากฏ

ขึ้นมาเร่ือยๆ สมัยก่อนไม่มีวิชาออนไลน์ (on-line) เดี๋ยวน้ี 

ทำามาหากินออนไลน์กัน ต้องรู้จักเฟซบุ๊ก ต้องรู้จักโปรแกรม

ต่างๆ เดี๋ยวนี้เขาหากินกันผ่านทางเฟซบุ๊กกัน ซื้อข้าวซื้อของ

ขายข้าวขายของกนั ผ่านทางเฟซบุก๊กนั ถ้าไม่ไปเรยีนกจ็ะไม่มี

อาชีพ สูเ้ขาไม่ได้ เด๋ียวน้ีร้านท่ีเปิดรอให้คนเดนิไปซือ้นี ่ปิดกนั

ไปเยอะแยะแล้ว เพราะคนสมัยนี้ขี้เกียจ สั่งทางมือถือดีกว่า  

ง่ายกว่า เดี๋ยวนี้อยากจะกินอะไร ก็สั่งผ่านทางมือถือได้  

อยากจะซ้ืออะไรก็สั่งผ่านทางมือถือได้ นี่คือความรู้ทางโลก 

เหมาะกับผู้ที่ต้องการหาเงินหาทอง ต้องการความรำ่ารวย  

เป็นวิชาทางโลก แต่มันจะทำาให้ต้องเกิดความทุกข์ข้ึนมา  
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ในช่วงทีไ่ม่สามารถทำาตามความอยาก ทำาตามความต้องการได้  

ตอนที่ยังมีกำาลังวังชาเป็นหนุ่มเป็นสาว สามารถทำาอะไรตาม

ความอยากได้ ตอนนั้นจะไม่ค่อยมีความทุกข์ใจ คนหนุ่ม 

คนสาวเลยไม่ค่อยเหน็ความสำาคญัของพระพุทธศาสนา ไม่รูว่้า

มไีว้ทำาไม ในเมือ่เขาไม่มคีวามทกุข์ใจ เขากไ็ม่เข้าหาศาสนากนั 

คนทีเ่ข้าหาศาสนานี ้มกัจะเป็นคนทีม่คีวามทกุข์ใจ และไม่รูจั้ก

วิธีกำาจัดความทุกข์ใจ ว่ากำาจัดอย่างไร ถึงจะเข้าหาศาสนากัน 

 การเข้าหาศาสนา ขั้นแรกก็ต้องเข้าหาปัญญาระดับ 

สุตตมยปัญญา คือต้องมาศึกษา มาฟังมาเรียนรู้ ว่าวิธีกำาจัด

ความทุกข์ที่ศาสนาพุทธสอนให้กระทำาน้ัน กระทำาอย่างไร 

พอรู้แล้วก็นำาเอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้ว เดี๋ยวก็จะมีความ

สามารถที่จะกำาจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ 

ความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก อยากได้ลาภยศสรรเสริญ 

อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อยากเป็นใหญ่เป็นโต 

อยากรำ่าอยากรวย อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้ อยากให้สิ่งนี้

เป็นอย่างนั้น อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้  

พอไม่ได้ดังใจอยาก ก็โกรธ หรือเสียใจทุกข์ นี่คือความทุกข์ใจ 

ที่คนหนุ่มคนสาวยังมักจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ เพราะมัก 
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จะได้อะไรดังใจอยากกัน อยากจะเที่ยวก็ได้เที่ยว อยากจะ 

ดหูนังกไ็ด้ดหูนงั อยากจะฟังเพลงกไ็ด้ฟังเพลง ช่วงท่ีเป็นหนุม่

เป็นสาวมันก็เลยไม่ค่อยทุกข์ ทุกข์ก็อาจจะมีวิธีที่จะหนีมันได้ 

ทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไปหาความสุขกับเรื่องอื่นแทน มันก็ลืม

ทุกข์เรื่องนี้ไปได้ แต่ต่อไปเวลาที่มันไม่สามารถที่จะแก้ความ 

ทุกข์ได้ เพราะหนีไปทางไหนก็เจอทุกข์หมด ใหม่ๆ นี้ยังคิดว่า

สิง่นัน้สิง่นีย้งัเป็นสขุอยู ่พอสิง่นีใ้ห้ความทกุข์ กห็นไีปหาสิง่นัน้ 

เดี๋ยวไปหาสิ่งนั้น มันก็ให้ความทุกข์อีก ก็ต้องไปหาสิ่งใหม่อีก  

เดีย๋วกจ็ะรูว่้าไปหาสิง่ไหน มนักม็แีต่ความทุกข์ท้ังน้ัน จนในท่ีสดุ 

กต้็องหาต้องถามคนท่ีรูว่้า มวีธิแีก้ความทุกข์นีไ้ด้อย่างไรกนับ้าง  

ถ้ารู ้จักคนที่รู ้เรื่องของศาสนาพุทธ เขาก็จะสอนให้ไปวัด  

ไปอ่านหนังสือธรรมะ ไปศึกษาธรรม ไปศึกษาคำาสอนของ

พระพุทธเจ้า 

 นี่คือขั้นที่ ๑ คือ สุตตมยปัญญา เมื่อเกิดมีปัญหา 

ความทุกข์ทางใจ แล้วแก้ไม่ได้ ไม่มีใครแก้ได้ ก็ต้องมาหา  

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาหาคำาสั่งคำาสอนของ

พระพุทธเจ้า ก็จะได้เข้าสู่ปัญญาระดับท่ี ๑ ระดับแรก คือ 

สุตตมยปัญญา ก็จะได้เรียนรู้ว่าความทุกข์ของใจนั้น เกิดจาก 
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ความอยากของใจเอง ใจอยากได้น่ันอยากได้นี่ พอไม่ได้ 

ก็เสียใจ ทุกข์ใจขึ้นมา หรือมีแล้วต้องสูญเสียสิ่งที่ได้มาไป  

ก็ทุกข์ใจเสียใจ วิธีที่จะแก้ความทุกข์นี้ ก็ต้องใช้ ศีล สมาธิ 

ปัญญา ใช้ ทาน ศีล ภาวนา แล้วแต่ว่ากรณี ทุกข์เพราะอะไร 

ทุกข์เกี่ยวกับเงินทองก็ต้องใช้ทานแก้ ถ้าไม่เกี่ยวกับเงินทอง

ก็ไม่ต้องใช้ทานแก้ อันนี้สำาหรับเบื้องต้น คนส่วนใหญ่ทุกข์

เพราะเร่ืองเงินทองกัน เงินทองไม่พอใช้กัน มีเท่าไหร่ก็รู้สึก 

ไม่พอใช้ซักที ได้มามากน้อยเท่าไหร่ ก็ไม่พอใช้ เพราะมันใช้

มากกว่าที่มีอยู่เสมอ อันนี้ ก็ต้องใช้การทำาทานทำาบุญเป็น 

วธิแีก้ แก้ด้วยการเอาเงนิทีเ่ราจะไปใช้ตามความอยากต่างๆ นัน้  

เอามาทำาบุญแทน ของท่ีเราไม่จำาเป็นจะต้องมี ต้องซ้ือ  

แต่อยากได้ อย่าไปซื้อมา เพราะซื้อแล้วมันจะไม่พอ ซื้อแล้ว

มันอยากจะซื้ออีก ซื้อเต็มบ้านก็ยังไม่พอ แล้วพอไม่มีเงินซื้อ

มันก็จะทุกข์ขึ้นมา 

 แต่ถ้าเราแก้ด้วยการเอาเงินที่อยากจะซื้อของไม่จำาเป็น

ต่างๆ เอาไปทำาบุญเสีย ต่อไปความอยากซื้อของไม่จำาเป็น

มันจะหมดไป แล้วจะทำาให้เราสบาย ไม่ต้องดิ้นรนหาเงิน 

หาทองเพื่อมาซื้อของต่างๆ แล้วเราจะมีเงินเหลือใช้ เพราะ 
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รายได้ของเรานี้ จะพอเพียงต่อการใช้กับสิ่งที่จำาเป็น คือ

ปัจจัย ๔ ทางร่างกาย ส่วนของฟุ่มเฟือยต่างๆ ของไม่จำาเป็น

ต่างๆ จะไม่ซื้อ เพราะความอยากซื้อมันถูกกำาจัดไปด้วยการ

ทำาทานทำาบุญ ทุกครั้งท่ีอยากจะซ้ือของฟุ่มเฟือย ซื้อของ 

ไม่จำาเป็น เอาไปทำาบุญเอาไปทำาทานเสีย แล้วความอยากซื้อ

ของฟุ่มเฟือย ของไม่จำาเป็นต่างๆ มันจะหมดไป พอหมดแล้ว  

ทีน้ีเราก็หยุดทำาทานก็ได้ การทำาบุญทำาทานนี้เป็นเหมือน 

กินยา กินยาเพื่อแก้โรคภัยไข้เจ็บ เวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น 

เกิดอาการปวดท้อง ก็ต้องกินยา กินยาจนกว่าโรคปวดท้อง

มนัจะหาย พอโรคปวดท้องหายแล้วกไ็ม่ต้องกนิยา การทำาบญุ

ทำาทานก็เป็นอย่างนัน้ เอามาแก้โรคของความอยาก อยากซือ้

ของฟุ่มเฟือย ซือ้ของไม่จำาเป็น ซือ้ของหรหูราต่างๆ เพราะมนั

จะทำาให้มีปัญหา ถ้าซื้อของเหล่านี้แล้วมันจะติด เหมือนติด

ยาเสพติด ภาษาฝรั่งเขามีคำาว่า ช็อปอะฮอลิค (shopaholic)  

ความจริงเขาใช้กับ แอลกอฮอลิค (alcoholic) คือพวกที่ 

ติดสุรา ดื่มสุราแล้วเลิกไม่ได้ พอดื่มแล้วมันติดต้องดื่มอยู่

เรื่อยๆ เขาก็เลยเรียกว่า แอลกอฮอลิค ส่วนพวกที่ซื้อของ 

ไม่จำาเป็น ของฟุ่มเฟือยต่างๆ เขาเรียกว่า พวกช็อปปิ้งนี่  

เขาก็เรียกว่า ช็อปอะฮอลิค ติดการช็อปปิ้งเหมือนติดการ 
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ดื่มสุรา วันไหนไม่ได้ช็อปแล้วรู ้สึกมือไม้สั่นใจสั่นไปหมด  

ต้องออกไปชอ็ปถงึจะหายสัน่ แต่พอไม่มเีงนิมนักจ็ะเกดิปัญหา

ขึ้นมา แก้ความหงุดหงิด แก้ความรำาคาญใจ แก้ความส่ัน 

ของใจไม่ได้ กอ็าจจะทำาให้ต้องไปหาเงนิในวธิทีีไ่ม่ถกูต้องกไ็ด้ 

ไปขโมย ไปโกง ไปโกหกหลอกลวง วิธีใดวิธีหนึ่ง ที่ทำาให้ได ้

เงินมา เพื่อจะได้ไปช็อปต่อ ได้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่อ 

 นีค่อืวธิแีก้ วธีิตัดความอยาก ท่ีสร้างความทกุข์ใจทีเ่ก่ียว

กับการใช้เงินใช้ทอง อย่าใช้เงินทองไปกับของที่ไม่จำาเป็น 

เพราะมันจะไม่พอใช้ มันจะซื้ออยู่เร่ือยๆ ถ้าหยุดมันได้แล้ว

สบาย ไม่มีปัญหา เงินทองไม่ร่ัวไหล มีเงินทองเท่าไหร่ก็จะ

สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ จะใช้กับสิ่งที่จำาเป็นจริงๆ เท่านั้น 

ซึ่งก็ไม่ต้องใช้มากเหมือนซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ของจำาเป็นนี้

ก็ปัจจัย ๔ ซึ่งส่วนหนึ่งเราก็มีพร้อมอยู่แล้ว บ้านก็มีอยู่แล้ว 

เสื้อผ้าก็มีอยู่แล้ว ยานานๆ ก็จะใช้ จะซื้อสักครั้งหนึ่ง เวลา

ไม่สบาย ที่ต้องซื้อประจำาก็มีแค่อาหารเท่านั้นเอง ถ้ารู้จักกิน

แบบประหยัด รู้จักกินด้วยเหตุด้วยผลก็ไม่แพง ถ้ากินด้วย 

ความอยากก็แพง กินด้วยความหลงความอยาก ต้องกิน 

อาหารแพงๆ ต้องกินอาหารในร้าน กินอาหารที่บ้านมัน 
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ไม่อร่อยอย่างนี้ ต้องออกไปกินนอกบ้าน สบายกว่าไม่ต้อง 

ล้างถ้วยล้างชาม ไม่ต้องเตรยีมอาหาร ไม่ต้องต้มหุงหาอาหาร 

แต่มันจะเป็นการสิ้นเปลืองเงินทองถ้าใช้แบบฟุ่มเฟือย นี่คือ 

วธิหีน่ึงทีจ่ะแก้ปัญหาของความไม่สบายใจทีเ่กีย่วกบัเรือ่งของ

เงินทอง เงินทองที่ไม่พอใช้กันก็เพราะว่า ไม่ควบคุมการใช้

เงินทองตามความอยาก ปล่อยให้ใช้ตามความอยาก ถ้าลอง 

ปล่อยให้ใช้ตามความอยากแล้ว มันจะไม่มีวันพอ เพราะ 

ความอยากมันจะอยากอยู่เรื่อยๆ ได้มามากน้อยเพียงไร  

ก็ไม่พอ มีมากน้อยเพียงไรก็ไม่พอใช้ มีเงินแสนก็ใช้ในระดับ

แสนกว่า จะใช้มากกว่าท่ีมีอยู่เร่ือยๆ มีระดับล้านก็จะใช้

มากกว่าล้านไป ความอยากมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆ ของท่ีเคย 

ซื้อก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนต้นก็ซื้อเสื้อตัวละร้อย ต่อมาก็

ตัวละห้าร้อย ถ้ามีเงินมากขึ้นก็ตัวละพัน เพิ่มขึ้นไป มันก็เสื้อ

เหมือนกันแหละ มันก็เอามาแค่ใส่ปกปิดร่างกาย เท่านั้นเอง 

แต่ความอยาก มันอยากซื้อของแพงๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะ

ความหลงคิดว่าของแพงแล้วดี ใส่แล้วมีความสุขมากกว่า 

ของถูก นี่คือความหลง 
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 พระพทุธเจ้ากเ็ลยสอนว่า ต้องทำาทานกนั ทกุครัง้ทีอ่ยาก

จะเอาเงนิไปซือ้ของฟุ่มเฟือย ของหรูหราของไม่จำาเป็น เอาไป

ทำาบุญดีกว่า ได้ประโยชน์มากกว่า ทางจิตใจก็ได้ความสุขได้

ความสบายมากกว่า ความสขุทีไ่ด้จากการไปซือ้ของฟุม่เฟือย

ต่างๆ เป็นความสุขคนละแบบกัน ความสุขแบบควันไฟกับ

ความสุขที่จับต้องได้ท่ีอยู่กับใจไปได้นานกว่า ความสุขจาก

การทำาบญุทำาทานนีม้นัอิม่ ความสขุจากการซือ้ของตามความ

อยากต่างๆ มันหิว มันอยากอยู่เรื่อยๆ ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ  

อันนี้ถ้าฟังแล้ว เข้าใจแล้ว ก็อยู่ที่ว่าจะเอาไปทำาได้หรือไม่  

จะทำาได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าจำาได้หรือเปล่า ฟังแล้วเด๋ียวพอ

ออกไปจากที่นี่ก็ลืมแล้ว ลืมแล้วว่าวิธีแก้ปัญหาเร่ืองเงินทอง

ขัดสน ก็คือต้องหยุดใช้เงินทองซ้ือของตามความอยากต่างๆ 

ถ้าอยากจะซือ้ กลวัว่าถ้ามเีงนิอยูใ่นกระเป๋าแล้วมนัจะห้ามใจ 

ไม่ได้ ก็เอาเงินนี้ไปทำาบุญเสีย แล้วมันจะได้ไม่ไปซื้อของ 

ตามความอยาก พอไม่ได้ซ้ือของตามความอยาก ไม่กี่ครั้ง  

เดี๋ยวมันก็หายอยากเอง เหมือนคนท่ีอยากสูบบุหรี่ ทุกครั้ง 

ที่อยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบมันเท่านั้นเอง หยุดสูบไม่กี่ครั้ง 

เดีย๋วมันก็หาย ความอยากจะสบูบหุรีมั่นกห็ายไป แล้วสบายไหม 

เวลาไม่มีความอยากสูบบุหรี่ คนไม่สูบบุหร่ีกับคนสูบบุหร่ี  
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ใครวุน่วายกว่ากนั คนสบูบหุรีน่ีเ่ด๋ียวต้องหาบหุรีม่าสบูอกีแล้ว 

เดีย๋วต้องสูบอกีแล้ว คนไม่สบูบหุรีก่เ็ฉยๆ อยูส่บาย ไม่เดอืดร้อน  

คนชอบใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ กับคนที่ไม่ใช้เงินซื้อของ

ฟุม่เฟือย กแ็บบเดียวกัน คนท่ีใช้เงินฟุ่มเฟือยกต้็องใช้อยูเ่รือ่ยๆ 

คนทีไ่ม่ใช้เงนิฟุม่เฟือยก็ไม่ต้องใช้ นีคื่อวธีิแก้ จะแก้ได้กค็อืต้อง

ไม่ลืมวธิ ีเรามกัจะลมืกนั มาฟังเทศน์ฟังธรรมกนั พอออกจาก 

ที่น่ีไปก็ลืมแล้ว พอเห็นของในร้านก็อยากซื้อขึ้นมาทันที  

นี่แสดงว่าปัญญาขั้นที่ ๑ นี้ยังไม่มีอำานาจพอที่จะกำาจัดกิเลส

ได้ กเิลสไม่กลวัปัญญาขัน้ท่ี ๑ เพราะมนัรู้ว่าเด๋ียวกล็มื ฟังแล้ว

เด๋ียวกล็มื พอลมืแล้วกเ็หมอืนเดิมแหละ พอเหน็อะไรอยากซือ้

อะไรก็ซื้อมันต่อไปเหมือนเดิม 

 ฉะนั้น ถ้าอยากจะทำาให้มันไม่ลืม ต้องนำาเอาไป

พิจารณาต่อ เอาไปคิดต่อ การคิดต่อเรียกว่าเป็นปัญญา 

ขั้นที่ ๒ เปรียบเหมือนกับการทำาการบ้าน เวลาเข้าห้องเรียน 

ครูก็สอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ ทีนี้ ครูเขากลัวลืม เดี๋ยวนักเรียน

กลับบ้าน กลับไปเล่นไปทำาอะไร ก็จะลืมเรื่องที่เรียน ก็เลย 

ให้เอาการบ้านกลับไปทำา เอาไปคิดเร่ืองที่ครูสอนในวันน้ี  

ครูสอนเรื่องอะไรก็ให้เอากลับไปทำาการบ้าน แล้วพรุ่งนี ้
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เอามาส่ง จะได้รู้ว่าทำาการบ้านบ้างหรือเปล่า คือเอาไปคิด 

ต่อหรือเปล่า ถ้าเอาไปคิดต่อก็จะสามารถทำาการบ้านได้ 

เพราะครูจะถามคำาถามท่ีสอนในวันนั้น สอนเรื่องน้ันสอน

เรื่องนี้ เช่น ถ้าเป็นทางวัดก็จะให้การบ้านญาติโยมกลับไปว่า  

วันนี้รู้จักวิธีแก้ปัญหาเรื่องเงินทองขาดแคลนหรือยัง ให้แก้

อย่างไร ให้แก้ด้วยการทำาบุญทำาทาน ทุกครั้งที่อยากจะ

เอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือย ก็เอาไปทำาบุญทำาทานแทน ทีนี้  

ทางวัดไม่มีการบ้านให้ทำา นักเรียนต้องไปทำาเอง แล้วก็ต้อง

ตรวจการบ้านเอง ว่าจำาได้หรือเปล่า วนันีม้าฟังเทศน์ฟังธรรม

เรื่องปัญญา เร่ืองแก้ความอยาก เร่ืองฆ่าความอยากทำาลาย

ความอยากนี้ ทำาอย่างไร ถ้าอยากจะใช้ข้าวของเงินทอง  

ซื้อข้าวของเงินทอง ถ้าอยากจะเลิก ไม่อยากจะติดกับการ 

ซือ้ข้าวของเงนิทอง กต้็องหยดุด้วยการเอาเงินทองท่ีจะไปซือ้

สิ่งไม่จำาเป็นเหล่านี้ ไปทำาบุญทำาทานแทน 

  อนันี ้ถ้าเอาไปคิดต่อ มนักจ็ะไม่ลมื พอเวลาเดินไปตลาด 

เดินไปตามศูนย์การค้า ไปซ้ือของจำาเป็น เช่น ไปซื้ออาหาร  

ไปซือ้อะไร แต่ตาเหลอืบไปเหน็ของท่ีไม่จำาเป็น แล้วเกดิความ

อยากขึน้มา กต้็องรูว่้าจำาได้หรอืเปล่า จำาท่ีสอนได้หรือเปล่าว่า 
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อย่าไปซื้อ ถ้าอยากจะซื้อ เอาเงินนี้ไปทำาบุญเสีย ทีนี้ จะทำาได้

ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่า กำาลังใจมีกำาลังมากน้อยเพียงไร สู้ความอยาก 

ได้หรอืเปล่า ถ้าใจสูค้วามอยากไม่ได้ ถงึแม้จะจำาได้ว่า ต้องเอา

เงินไปทำาบุญนะ แต่มันก็สู้ความอยากซ้ือไม่ได้ อย่างนี้ก็ต้อง

ไปสร้างกำาลังใจขึ้นมา สิ่งท่ีจะเป็นกำาลังใจก็คือ สมถภาวนา  

คือ การทำาใจให้สงบ หยุดใจหยุดความอยาก ไม่มีอะไรจะ

หยุดความอยากได้นอกจากสมาธิ สติ ต้องเอาไปฝึกสติ พุทโธ  

พุทโธ หัดน่ังทำาสมาธิ พอนั่งทำาสมาธิหยุดความคิด หยุด 

ความอยากได้ ใจก็จะมีกำาลัง พอทุกครั้งท่ีอยากจะเอาเงิน

ทองไปซ้ือของตามความอยากต่างๆ พอรู้วิธีว่าถ้าไปซื้อตาม 

ความอยากแล้วมันจะมีป ัญหาตามมา ต ่อไปเงินทอง 

จะไม่พอใช้ ต้องหยุด ต้องเลิกซื้อของตามความอยาก  

ของไม่จำาเป็นต่างๆ ซ้ือได้แต่ของที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพ  

หรือต่อการทำามาหากิน สุดแท้แต่ แต่อย่าไปซื้อของที่ไม่มี

ความจำาเป็นต้องซื้อ คือไม่มีมันก็อยู่ได้ ไม่เดือดร้อน เอาเงิน

ที่จะไปซื้อของเหล่านี้ทำาบุญ ถ้าเอาเงินไปทำาบุญได้ ก็แสดง

ว่าใจมีกำาลังสู้กิเลสได้ อันนี้ก็จะเรียกว่าปัญญาระดับที่ ๓ ก็ได้ 

เรียกว่า ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่ฆ่ากิเลสฆ่าความอยากได้ 

คือ ภาวนามยปัญญา 
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  ขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ กิเลสมันไม่กลัว เพราะรู้ว่าฟังแล้วเดี๋ยว

ก็ลืม หรือถ้าจำาได้แต่ก็ไม่มีกำาลังสู้มัน รู้ว่า อย่าซื้อนะ แต่มัน 

ก็ยังหักห้ามใจไม่ได้ เพราะขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ไม่ได้มีการฝึก 

สมาธิกัน ต้องมาฝึกสมาธิกันถึงจะได้ข้ันที่ ๓ ได้ปัญญา 

ของข้ันที่ ๒ ประกบกับสมถภาวนา คือใจที่มีความสงบ  

มีสมาธิ ถ้าใจมีความสงบแล้ว มีสมาธิแล้ว พอใช้ปัญญาก็

จะหักห้ามจิตใจได้ นี่คือปัญญา ๓ ระดับด้วยกัน ต้องผ่าน

ทั้ง ๓ ระดับก่อน คือขั้นที่ ๑ ต้องไปเรียนก่อน ถ้าไม่รู้ว่าวิธี

กำาจัดความทุกข์กำาจัดอย่างไร ก็จะไปไม่ได้ ต้องรู้จักวิธีก่อน  

ต้องไปเรียนก่อน เรียนจากผู้รู้ก่อน เรียนจากผู้ที่เคยได้กำาจัด

ความทกุข์กำาจดัความอยากมาแล้วก่อน ท่านกจ็ะสอนอย่างนี้  

ถ้าเกีย่วกบัเรือ่งเงนิทอง กอ็ย่าไปซือ้ของตามความอยากต่างๆ 

อย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือย ของไม่จำาเป็น เอาเงินที่จะไปซื้อของ

เหล่านี้ไปทำาบุญ แล้วจะได้ความสุขใจอิ่มใจ ที่ดีกว่าความสุข 

ที่ได้จากการไปซ้ือของฟุ่มเฟือย เพราะมันเป็นความสุขที ่

ทำาให้หิว ไม่ได้ทำาให้อิ่ม เป็นความสุขที่หิว คือสุขเด๋ียวเดียว 

ดีใจเดี๋ยวเดียว พอไปเห็นของใหม่ก็อยากได้ขึ้นมาทันที  

แต่ถ้าเอาเงินมาทำาบุญทำาทาน มันจะอิ่ม ไปเห็นของใหม่ของ

เก่าของอะไร ก็จะรู้สึกเฉยๆ ไม่มีความอยากที่จะซื้อ 
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 วันนี้คงเข้าใจปัญญา ๓ ระดับนี้ ระดับท่ี ๑ จำาเป็นท่ี

จะต้องมีก่อน เพราะยังไม่รู้ว่าวิธีจะกำาจัดความทุกข์ กำาจัด

อย่างไร ไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ พอฟังธรรม 

กจ็ะรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจเกดิจากความอยาก และการ

ทีจ่ะทำาให้ความทุกข์ใจหายไป ก็ต้องใช้ปัญญาประกบกบัสมาธิ 

ปัญญาที่ต้องใช้คืออะไร ก็คือต้องเห็นว่าสิ่งท่ีใจอยากได้นั้น  

ได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันอ่ิมไม่มีวันพอ จะหิวไปเรื่อยๆ  

จะอยากไปเร่ือยๆ แล้วกไ็ด้มาแล้ว เดีย๋วกเ็กดิปัญหาได้เพราะ

ส่ิงที่ได้มา เดี๋ยวก็ต้องจากกัน เวลาจากกันมันก็จะทำาให้เกิด

ความเศร้าโศกเสียใจ เกิดความทุกข์ใจตามมาอีก คือ ต้องให้

เห็นว่าสิ่งต่างๆ ที่ใจอยากได้นี้มันเป็น อนิจจัง ไม่เที่ยง ได้มา

แล้วเดีย๋วมนักห็มดไป หมดไปก็ต้องหาใหม่ เวลาหาไม่ได้กท็กุข์ 

ของบางอย่างหาใหม่ไม่ได้ เช่น แฟนตายไปนี้ หาใหม่ไม่ได้  

หรือคนที่เรารักเขาจากเราไป ทิ้งเราไป อยากจะได้คนแบบ

เดียวกัน เหมือนกับเขานี่ มันไม่ได้แล้วไม่มีแล้ว ถ้าอยากจะ

หาก็ต้องหาคนใหม่ คนใหม่ ใหม่ๆ ก็ไม่เหมือนกับคนเก่า  

ก็จะไม่มีความสุขเหมือนกับที่ได้จากคนเก่า อันนี้ คือ อนิจจัง  

ให้มองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆ ท่ีเราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา  

มันจะไม่แน่นอนว่าจะให้กับเราได้นานหรือไม่นาน บางอย่าง
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ก็ได้นาน บางอย่างก็ได้ไม่นาน อย่างที่ไม่นานก็จะทำาให้เรา

เสียใจ แต่เราก็ไม่เข็ด พอเสียอันนี้ไป เดี๋ยวเราก็หาอันใหม่ 

มาแทน อันใหม่ก็เหมือนอันเก่าอีก เดี๋ยวมันก็หมดอีก ให้เห็น

ว่าเป็นอนิจจัง 

 อนัตตา เป็นอย่างไร มันไม่ได้อยู่กับเรา เป็นของเรา 

ไปตลอด เราส่ังมันไม่ได้ ห้ามมันไม่ได้ เวลามันอยากจะอยู่

มันก็อยู่ เวลามันอยากจะไปมันก็ไป เราจะสั่งให้มันอยู่ เวลา

มันไป เราก็สั่งไม่ได้ ห้ามไม่ได้ หรือบางอย่างเราไม่อยากให้

มันมา ก็ห้ามไม่ให้มันมาไม่ได้ มันจะมามันก็จะมา ของที่เรา 

ไม่ชอบ บางทีเราไม่อยากให้มามนักม็า สิง่ทีเ่ราไม่ชอบ คนทีเ่รา 

ไม่ชอบ เราไม่อยากให้มันมา มันก็มา อันนี้รียกว่า อนัตตา 

ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา ไม่ได้เป็นของเรา 

ถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ มันก็จะไม่อยากได้อะไร 

เพราะได้มาแล้วเด๋ียวมนัต้องทุกข์ การท่ีเราอยากได้เพราะคิด

ว่าได้มาแล้วจะสุข แต่ถ้ารู้ว่าสุขที่ได้มา มันอาจจะมีการหมด

ไปได้ อย่างง่ายดายและรวดเร็วหรือช้าก็ตาม แต่มันจะต้อง 

มีการหมดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง อันนี้ถ้ามันเห็นด้วยปัญญา  

ก็จะรู้ว่าการทำาตามความอยากนี้ ไม่ดี อันนี้เป็นการเรียนรู้ 



1๒7ปัญญา ๓ ระดับเพื่อดับทุกข์

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ขั้นต้นก่อน ต้องรู้ว่าอะไรคือตัวปัญหา และอะไรท่ีจะมาแก้

ปัญหา ตัวปัญหาก็คือความอยาก ตัวที่จะมาแก้ก็คือต้อง

เห็นความจริงว่าสิ่งที่อยากได้นี้มันไม่เป็นสุขอย่างเดียว มันม ี

ความทุกข์ตามมาด้วย มันทุกข์ตั้งแต่มันยังไม่จากเรา พอเรา 

ได้อะไรมาเราก็หวงแล้ว ห่วงแล้ว กังวลแล้ว กลัวว่าเขาจะ

จากเรา ใช่ไหม ทั้งๆ ที่เขายังไม่จาก ก็กังวลไปก่อนแล้ว  

ห่วงไปก่อนแล้ว หวงแล้ว กลัวใครจะมาแย่งไปแล้ว หยิบไป 

ขโมยไป นี่คือความทุกข์ เกิดจากการที่เรามองไม่เห็น 

ไตรลักษณ์ มองไม่เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

 เราก็เลยต้องมาคอยเตือนใจสอนใจว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ในโลกนี้เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เช่น ข้าวของเงินทอง 

ที่เราอยากจะซื้อนี่ ซื้อแล้วเงินทองท่ีเราคิดว่าจะไม่หมด  

มันก็จะหมดได้ ใช่ไหม เงินทองนี่ก็เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ทางท่ีดีอย่าไปใช้เงินทองดีที่สุด อย่าไปพึ่งเงินทอง พึ่งเท่าที่

จำาเป็นเท่านัน้ อย่าไปพึง่มากไปกว่านัน้ ถ้าไม่พึง่ได้เลยยิง่ดใีหญ่  

จะได ้ไม ่ต ้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง พวกที่ฉลาด  

พวกที่ไม่ต้องการพึ่งเงินทองก็ไปบวชกัน ไปบวชเป็นพระ

แล้วทีนี้ ไม่ต้องมีเงินทอง สบายใจกว่า ไม่ต้องหาเงินหาทอง  
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ไม่ต้องเก็บเงินเก็บทอง ไม่ต้องกังวลว่าเงินทองจะพอใช ้

หรือไม่ แต่พวกนี้ต ้องเป็นแบบนอนกับดินกินกับทราย  

พวกทีเ่ดนตายพวกนี ้คอืยอมตาย ถ้ามนัจะอดตายกย็อมตาย  

ถึงจะไปบวชได้ พวกกลัวตายอยู่นี้ยังไปบวชไม่ได้ อันนี้ก็

ต้องอาศัยเงินทอง พออาศัยเงินทองก็อยู่แบบไม่มีความสุข  

อยู่แบบกังวลอยู่เรื่อยๆ อะไรขึ้นอะไรลงหน่อยก็ทำาให้ใจ 

หวั่นไหวข้ึนมาแล้ว ดอกเบี้ยขึ้น ดอกเบี้ยลง หุ้นขึ้นหุ้นลง 

เศรษฐกจิขึน้เศรษฐกิจลง ใจก็วุน่วายไปกับมนั เพราะไม่เห็นว่า

มันไม่เที่ยง ฉะนั้น ถ้ายังใช้เงินอยู่ ก็พยายามอาศัยมันให้น้อย

ที่สุด อาศัยในเรื่องที่จำาเป็นจริงๆ ของที่ไม่จำาเป็น อย่าไปซื้อ

อย่าไปใช้มนั อย่าใช้เงนิทองไปซือ้มนั เพราะมนัจะตดิ แล้วมนั

จะไม่พอใช้ แล้วมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาเวลาเงินทองไม่พอใช้ 

 วธิแีก้กแ็ก้ด้วยการทำาทาน อนันีก้เ็ป็นสิง่ทีเ่ราต้องเรียนรู้  

แล้วเรานำาเอาไปปฏิบัติ ต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆ ว่าอย่าใช้ 

ของที่ไม่จำาเป็น อย่าซ้ือของท่ีไม่จำาเป็น เดี๋ยวเงินทองจะ 

ไม่พอใช้ ทุกครั้งที่อยากจะใช้ ก็เอาเงินทองที่จะไปซื้อของที ่

ไม่จำาเป็นนี ้ไปทำาบญุทำาทาน หรือถ้าทำาใจได้ไม่เอาไปใช้ ไม่เอา

ไปทำาบุญทำาทานก็ได้ ให้เก็บไว้เฉยๆ ก็แล้วกัน เก็บไว้สำารอง
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ใช้กับของที่จำาเป็นดีกว่า อันนี้ทำาได้ ๒ วิธี ทำาอย่างไรก็ได้ที่

จะทำาให้เราเลิกใช้เงินตามความอยากต่างๆ ให้ได้เท่านั้นเอง 

หยุดมันด้วยการเอาเงินไปทำาบุญ ถ้าอยากจะได้ความสุขก ็

เอาไปทำาบุญแทน จะได้ความสุขมากกว่า ความสุขที่ได้จาก

การไปซื้อของตามความอยากต่างๆ หรือจะเก็บไว้มันก็ให้

ความสุขเหมือนกัน มีความมั่นใจมากขึ้นว่า เรามีเงินเยอะ

เหลอืกนิเหลอืใช้แล้วทีนี ้แต่มนัก็อาจจะมปัีญหาได้เหมอืนกนั  

มีเงินเยอะๆ ก็กังวลได้ มีเงินมากก็ห่วงอีก กลัวหายอีก  

กลัวหมดอีก ถ้าไม่มีมันก็ไม่ต้องกังวล มีเท่าที่จำาเป็น 

 นี่คือการเรียนรู้วิธีกำาจัดความทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง

เงินทอง ให้เรารู้จักใช้เงินใช้ทอง อย่าใช้เงินตามความอยาก 

ใช้ตามความจำาเป็น แล้วเงินทองจะพอใช้ หรือถ้ามันมาก 

เกินไป เรากอ็าจจะหยุดทำางานกไ็ด้ หรอืเราอาจจะหาเงินทอง 

แบบสบายๆ ไม่มีอะไรมาบีบค้ันให้เราต้องไปทำาบาปกัน  

ถ้าเงินทองเราไม่ค่อยพอใช้ บางทีมันจะบีบคั้นให้เราต้องหา

เงินทองมากๆ ง่ายๆ เร็วๆ วิธีท่ีจะได้เงินมากๆ ง่ายๆ เร็วๆ  

ก็ต้องทุจริตกัน ต้องโกงกัน ต้องหลอกลวงกัน ต้องขโมยกัน  

อันนี้มันก็จะบีบให้เราไปทำาบาป ทำาบาปก็จะทำาให้เกิดความ
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ทุกข์ใจขึ้นมาอีก เพราะคนทำาบาปก็จะกลัว จะต้องไปรับโทษ  

เช่น ทำาผิดกฎหมายก็กลัวตำารวจ กลัวจะถูกจับเข้าคุก 

เข้าตะราง แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เงินตามความอยาก เราจะไม่มี

อะไรมาบีบคั้นให้เราต้องไปหาเงินมาแบบง่ายๆ มากๆ 

เร็วๆ เราก็หาไปตามกำาลังของเรา หาได้มากหาได้น้อยเราก ็

ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน เพราะเราจะมีพอกินพอใช้อยู่ เราก็ 

จะไม่ต้องไปทำาบาป ไม่ต้องไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีก 

ชั้นหน่ึง อีกเรื่องหนึ่ง ทุกข์จากการที่ไปทำาบาปกัน ทำาผิด

กฎหมายกัน 

 นี่คือเรื่องท่ีเก่ียวกับเร่ืองเงินทองหรือข้าวของต่างๆ  

อย่าไปอยากได้ของต่างๆ ในโลกนี ้เพราะมนัเป็นของช่ัวคราว 

ความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขช่ัวคราว เดี๋ยวก็ต้องจากกัน  

เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ นี่ก็เห็นไตรลักษณ์เหมือนกัน เห็นว่า

ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกนีเ้ป็น อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา เอาปัญญา

ดีกว่า เอาปัญญามาดับความทุกข์ดีกว่า มาหยุดความอยาก

ดีกว่า เพราะใจที่หยุดความอยากได้น้ีจะมีความสุขมากกว่า 

มากกว่าใจที่ได้สิ่งต่างๆ มาตามความอยาก ให้ใช้ปัญญา  

ให้รู ้จักใช้วิธีสอนใจให้เลิกความอยากต่างๆ ความอยาก  
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๓ อย่างนี ้อยากในรูปเสยีงกลิน่รส อยากมอียากเป็น อยากไม่มี 

อยากไม่เป็น อย่าให้มันเกิดขึ้นมาภายในใจ จะหยุดมันได้ก็ 

ต้องไม่ลืมว่า นี่คือสิ่งที่เราต้องมากำาจัดกัน อันนี้ก็เรียกว่า  

จินตามยปัญญา คอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆ ว่า เราต้องมา

กำาจัดความอยากทั้ง ๓ นี้ เพราะปัญหาของเราทั้งหมดนี้เกิด

จากไอ้ ๓ ตัวนี้เอง เกิดจาก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 

ถ้าไม่อยากจะมีปัญหา ไม่อยากจะมีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆ  

อยากให้ใจสงบใจสบาย ต้องกำาจัดความอยากเหล่านี้เวลา

มันโผล่ขึ้นมา และการจะกำาจัดมันได้ก็ต้องใช้ ไตรลักษณ์  

มาสอนใจว่า สิ่งท่ีเราอยากมันเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะว่า 

มนัไม่เทีย่ง ทกุข์เพราะว่ามนัไม่เป็นของเรา มนัไม่ได้อยูภ่ายใต้ 

อำานาจการควบคุมบังคับของเรา ถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะได้ 

หยุดความอยากได้ ถ้าเห็นแล้วยังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่า ใจไม่มี

กำาลังพอ ก็ต้องมาสร้างกำาลังใจ 

   กำาลังของใจก็คือ สมาธิ นี่เอง สมถภาวนา เพราะผู้ที่

มีสมถภาวนา มีสมาธิจะหยุดความอยากได้ เวลาเกิดความ

อยากก็ พุทโธ พุทโธ นั่งสมาธิไปสักพักหนึ่ง เดี๋ยวความอยาก

ก็จะหยุดไป เพียงแต่ว่าสมาธิไม่สามารถหยุดความอยากได ้



13๒ ปัญญา ๓ ระดับเพื่อดับทุกข์

ธรรมะสดๆ ร้อนๆ เล่ม ๔

อย่างถาวร พอออกจากสมาธิมาเด๋ียวความอยากก็โผล  ่

ข้ึนมาได้ ผู้ท่ีจะทำาให้ความอยากหายไปอย่างถาวรก็คือ 

ปัญญา ปัญญาที่ได้เรียนรู ้ว่า สิ่งที่เราอยากได้มันเป็น

ไตรลักษณ์ เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือถ้าเป็นคน  

เราก็ต้องเห็นว่าเขาไม่สวยไม่งาม ต้องไปศึกษาดูส่วนท่ี

เขาไม่สวยไม่งาม คือไปดูอสุภะของเขา อย่าดูแต่สุภะ สุภะ  

แปลว่าสวยงาม ต้องดูอสุภะด้วย คนเรานี้มีสุภะข้างนอก  

มีอสุภะข้างใน ต้องมองเข ้าไปข้างในถึงจะเห็นอสุภะ  

เหน็อาการต่างๆ ทีมี่อยูภ่ายใต้ผวิหนงั ถ้าผิวหนงัมนัใสเหมอืน

ถุงพลาสติกนี่เราก็จะเห็นอาการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน แต่เรา

สามารถทำาให้ผิวหนังนี้เป็นเหมือนถุงพลาสติกได้ ด้วยการ 

ใช้ปัญญา ด้วยการหมัน่พจิารณาอสภุะอยู่เร่ือยๆ คดิถงึอาการ

ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในร่างกายท่ีซ่อนอยู่ใต้ผิวหนัง ผิวเนื้อนี้  

เช่น ไปเปิดหนงัสอืแพทย์ดกูไ็ด้ เขาจะมภีาพวาดหรอืภาพถ่าย

ให้ดู ว่าเวลาผ่าร่างกายออกมาแล้ว ข้างในร่างกายมีอะไรบ้าง 

ปอดเป็นอย่างไร หัวใจเป็นอย่างไร ตับเป็นอย่างไร ไตเป็น

อย่างไร มีอาการรูปร่างลักษณะอย่างไร ลำาไส้เป็นอย่างไร 

กะโหลกศีรษะเป็นอย่างไร โครงกระดูกเป็นอย่างไร 
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 อันน้ี เราสามารถท่ีจะใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นทะลุ 

ผวิหนงัได้ ปัญญานีส้ามารถมองทะลผุวิหนงัได้ แต่ตาธรรมดา

นี้มองทะลุไม่ได้ หมอเขาถึงต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์กัน ถึงจะ

มองทะลุผิวหนังเข้าไปได้ แต่ทางศาสนานี้เราไม่ต้องใช้เครื่อง

เอ็กซเรย์ เราใช้ปัญญา พยายามมองมันอยู่เรื่อยๆ คิดถึงมัน

อยู่เรื่อยๆ เหมือนกับท่องสูตรคูณ พยายามท่องมันไปเรื่อยๆ 

สองคูณสองเป็นสี่ สองคูณสามเป็นหก ต่อไปมันก็จะจำาได้ 

พยายามนึกถึงอาการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ผิวหนัง เช่น กะโหลก

ศีรษะ โครงกระดูก เนื้อ เอ็น ตับ ไต ลำาไส้น้อย ลำาไส้ใหญ่  

ปอด หัวใจ อะไรเหล่านี้ สมอง มีอยู่ในร่างกายทุกคน ที่มอง 

ไม่เห็นกัน เพราะมีผิวหนังหุ ้มห่ออยู ่รอบไปหมด หนังนี้

เป็นเหมือนถุง ถุงหรือกระเป๋า เราจะมองไม่เห็นของท่ีอยู่ 

ในกระเป๋ากัน เราก็อาจจะเห็นกระเป๋าว่าสวยก็อยากจะได้  

แต่พอเปิดกระเป๋าดู เขาใส่อุจจาระไว้อย่างนี้ ก็โยนทิ้งดีกว่า 

อันน้ีก็เหมือนกัน ร่างกายก็เป็นเหมือนกระเป๋า ที่บรรจุของ

ที่ไม่สวยไม่งามต่างๆ อยู่ข้างใน พอเปิดกระเป๋าออกมาดู  

จึงจะเห็นสิ่งท่ีไม่น่าดู พอไปดูเขาชันสูตรศพถึงจะเห็นว่า

ร่างกายน้ี ข้างในนี้มีแต่สิ่งที่ไม่น่าดูเลย พรุ่งนี้จะมีพระกับ

ญาตโิยมทีป่ฏบัิติธรรม เขาจะไปดูผ่าศพกนั เพราะว่ามนัไม่ได้ 
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เห็นกับตาจริงๆ มันจินตนาการไม่ออก ต้องไปดูภาพ ดูแล้ว 

ก็เอามาบันทึกไว้ในใจ ดูหนเดียวก็เป็น สุตตมยปัญญา  

ถ้าอยากจะให้มนัไม่จางหายไปจากใจ ดแูล้วกต้็องกลบัเอามา

คดิอยูเ่ร่ือยๆ พิจารณาอยูเ่รือ่ยๆ กจ็ะเรยีกว่า จนิตามยปัญญา  

พอมีปัญญาเห็นอะไรอยู ่เรื่อยๆ แล้ว ถ้ายังสู ้กิเลสไม่ได้  

ความอยากมนัยังไม่สนใจ มนักต็อ้งใช ้สมาธ ิมาช่วยอกีทหีนึ่ง 

ถ้ามีสมาธิมีปัญญาเห็นอสุภะ มันก็จะหยุดความอยาก คือ

หยดุกามราคะได้ เพราะเวลาเราไม่คดิถงึอสภุะป๊ับ มนัคดิเป็น

สุภะได้ทันทีเลยนะ เพียงชั่วขณะ แว็บเดียวนี่แหละ อุตส่าห์

พิจารณาอสุภะมาท้ังวันทั้งคืน พอวันดีคืนดีมันพลิกล็อก 

หน่อยเดียว มันพลิกไปได้ภายในวินาทีเดียวเลย แต่ถ้ามีสติ

มีสมาธิมีกำาลัง มันจะห้ามไม่ให้พลิกล็อกได้ มันจะบังคับ

ให้เห็นแต่อสุภะได้ จนกว่าความอยากมันจะหยุด มันถึงจะ 

หยุดดูอสุภะ 

 นี่ก็คือเรื่องของการกำาจัดความอยากต่างๆ ต้องกำาจัด

ด้วยปัญญา ปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาระดับที่ ๓ คือไม่หลง

ไม่ลืม ไม่ลืมไตรลักษณ์ ไม่ลืมอสุภะ แล้วก็มีสมถะมีกำาลัง 

ท่ีจะหยดุความอยากได้ มาร่วมกนั ต้องมทีัง้สมถภาวนาและ
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มีปัญญา คือวิปัสสนาภาวนานี้เอง มันก็จะทำาให้สามารถที่

จะกำาจัดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้  

ถ้ายังหลงยังลืมอยู่ ยังไม่สามารถรักษาปัญญาให้มันเป็น

ปัญญาได้ มันก็ยังเรียกว่า สัญญา บางทีก็จำาได้ บางทีก็ลืม 

แล้วก็ชอบไปลืมตอนที่กิเลสมันโผล่ขึ้นมา ตอนที่กิเลสหาย 

ไปนี้ ปัญญามาเต็มไปหมดเลย กระเป๋ารองเท้าอะไรเป็น

ไตรลกัษณ์หมด พอกิเลสโผล่ขึน้มา กระเป๋ารองเท้า ไตรลกัษณ์ 

ไม่รูห้ายไปไหนหมดเลย กลายเป็นของน่าอยากซือ้ขึน้มาทันที 

ต้องอย่าให้มนัลมืจงึจะเรยีกว่าเป็นภาวนามยปัญญา ถ้ายงัเป็น

จนิตาฯ อยูน่ีม่นัยงัลมือยู ่เวลาคดิถงึมันกไ็ม่ลืม พอหยดุคดิป๊ับ  

เดีย๋วลืมแล้ว ไปคดิตรงกนัข้ามแล้ว แทนท่ีจะคดิว่าเป็นอสภุะ  

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 แล้วถ้ายังไม่มีกำาลังพอก็ต้อง

ภาวนาให้มันมีกำาลังพอ บางทีเห็นแล้วมันก็ยังไม่หยุด ก็ต้อง

หยุดมันด้วยการภาวนาต่อ สมถภาวนา พุทโธ พุทโธ หรือ 

ดูลมหายใจเข้าออกไป ให้ใจมันหยุดความอยากให้ได้ น่ีคือ 

วิธีที่เราจะสามารถกำาจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของ 

พวกเราให้หมดไปได้ พวกเราทุกคนนี่ทุกข์กันทั้งนั้น ทุกข์กับ 

เรื่องน้ันเร่ืองนี้ แต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นตัวทำาให้เรา 

ทุกข์หรอก ไอ้ตัวท่ีทำาให้เราทุกข์คือความอยากกับเรื่องนั้น

เรือ่งนี ้เท่าน้ันเอง อยากให้เรือ่งนัน้เป็นอย่างนัน้ พอมนัไม่เป็น

ก็ทุกข์ อยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ พอมันไม่เป็นก็ทุกข์ ถ้าไม่มี 

ความอยากแล้ว เรื่องนี้มันจะเป็นอย่างนี้ มันก็เป็นเรื่อง 

ของมัน เรื่องนั้นจะเป็นอย่างนั้นมันก็เรื่องของมัน เราจะ 

ไม่ทกุข์หรอก เราจะเฉยๆ ทกุข์เพราะความอยาก จะหายทุกข์ 

กต้็องหยดุความอยาก จะหยดุความอยากกต้็องเหน็ว่า เรือ่งนัน้ 

เรื่องนี้มันเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เราไปควบคุมบังคับ

มันไม่ได้ เราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ เขาจะมาเขาก็มา  

เขาจะไปเขาก็ไป เขาจะดีก็ดี เขาจะร้ายก็ร้าย เราห้ามเขา 
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ไม่ได้ ถ้าเราไปอยากให้เขาดี พอเขาไม่ดีเราก็ทุกข์ ถ้าเขาร้าย 

เราอยากจะให้เขาหายร้าย พอเขาไม่หายร้ายเราก็ทุกข์ แต่ถ้า

เราไม่มคีวามอยากให้เขาดี หรือไม่มคีวามอยากให้เขาหายร้าย 

เรากจ็ะไม่ทุกข์ เขาจะดีกเ็ร่ืองของเขา เขาจะร้ายกเ็รือ่งของเขา 

 นีค่อื ความทุกข์ไม่ได้อยูท่ี่เขา อยูท่ี่ใจเรา อยูท่ีค่วามอยาก

ของเรา เท่านั้นเอง ถ้าเรากำาจัดความอยากได้ ความทุกข์ก็จะ

ไม่มี จะกำาจัดได้ก็ต้องมีปัญญาระดับที่ ๓ มี ภาวนามยปัญญา 

มีความรู้ไตรลักษณ์ที่ไม่หลงไม่ลืม มีอยู่ตลอดเวลา มีกำาลัง 

สมถภาวนา มีสมาธิ  มีกำ าลั งที่พอป ัญญาสั่ ง ให ้หยุด 

ความอยาก มันก็หยุดได้ ถ้าปัญญาสั่งให้หยุด แล้วมันไม่หยุด 

ก็แสดงว่า สมถภาวนายังขาดยังกำาลังไม่พอ ต้องไปฝึก 

สมถภาวนาให้มากขึ้น ให้มันมีกำาลังหยุดได้ สมถะอย่างเดียว 

ก็หยุดได้ แต่ถ้าไม่มีปัญญามันก็จะหยุดชั่วคราว เดี๋ยวพอ 

ออกมา มันก็ไปอยากใหม่ แต่ถ้ามันมีปัญญาทุกครั้งที่อยาก 

เหน็ว่าเป็นไตรลกัษณ์ แล้วก็หยดุได้ด้วยสมถภาวนา ต่อไปมนั

จะไม่เกิดขึ้นมา ต่อไปมันจะหายไปหมด แล้วใจก็จะหลุดพ้น 

จากความทุกข์ น่ีแหละคือใจของพระพุทธเจ้า ใจของ 

พระสาวก ท่านเป็นอย่างนี้ ท่านกำาจัดความอยากต่างๆ ด้วย
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ปัญญา ๓ ระดับนี้ ขั้นต้นท่านก็ศึกษา ขั้นที่ ๒ ท่านก็เอามา

พิจารณาใคร่ครวญอยู่เร่ือยๆ เพ่ือไม่ให้หลงให้ลืม แล้วท่าน 

ก็มาฝึกสมถภาวนา สร้างสมาธิ ทำาใจให้สงบ พอท่านมีกำาลัง

ที่จะหยุดความอยากได้ พอมีปัญญามาสอนว่าทำาไมต้อง

หยุดความอยาก ก็จะหยุดทันที แล้วก็จะไม่อยากอีกต่อไป  

เพราะรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ อยากไปทำาไม นี่คือ 

เรื่องของปัญญาทางศาสนา มีไว้เพื่อกำาจัดความทุกข์ที่

เกิดจากความอยาก จะกำาจัดได้ต้องอาศัยปัญญาขั้นท่ี ๓  

ภาวนามยปัญญา 

 แต่ก่อนจะได้ขั้นที่ ๓ ก็ต้องอาศัยขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๑ ก่อน 

ขั้นที่ ๑ ต้องเรียนรู้ก่อนว่าปัญญาคืออะไร อะไรคือไตรลักษณ์ 

อะไรคือสมถภาวนา ต้องเรียนรู ้ก่อน พอเรียนรู ้แล้วก็ไป 

สร้างมัน ไปปฏิบัติมัน ไปพิจารณาอยู่เนืองๆ เรื่องไตรลักษณ์ 

เรื่องอสุภะ แล้วก็ไปฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆ ให้จิตสงบ ให้จิตรวม

เป็นหนึง่ ให้หยดุความอยากเป็นพกัๆ ไปก่อน พอมทีัง้ ๒ อย่าง

นี้แล้ว พอเกิดความอยากขึ้นมา ก็จะสามารถหยุดมันได้ทันที 

สอนใจให้เลิกอยากได้ เพราะรู้ว่าความอยากนี้มันเป็นทุกข์ 

แล้วสิ่งที่ได้มามันก็เป็นทุกข์ ก็อย่าไปอยากมันดีกว่า อยู่แบบ
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ไม่อยากสบายกว่า อยู่แบบคนไม่ติดบุหรี่ดีกว่าอยู่แบบคนท่ี 

ติดบุหร่ี อยู่แบบคนที่ไม่ติดช็อปปิ้งดีกว่าอยู่แบบคนท่ีติด 

ช็อปปิ ้ง อยู ่แบบไม่ติดเที่ยวดีกว่าอยู ่แบบคนที่ติดเที่ยว  

ฉะนั้น อย่าไปอยาก อย่าไปติดกับอะไร อยู่แบบไม่มีอะไรนี่

แหละดีที่สุด อยู่เฉยๆ ได้แล้วเป็นสุข เขาเรียกว่า อยู่เป็นสุข 

พวกเราส่วนใหญ่เป็นพวกอยู่ไม่เป็นสุขกัน อยู่เฉยๆ ไม่ได้  

ต้องไปแกว่งเท้าหาเสี้ยนกัน ถึงจะมีความสุข แล้วก็มานั่ง 

นำ้าตาไหลกัน พอไปเตะเสี้ยนเข้ามา ตอนใหม่ๆ คิดว่ามันจะ 

ให้ความสุข แต่เป็นความสุขเด๋ียวเดียว เดี๋ยวมันกลายเป็น

ความทุกข์ขึ้นมา ดังนั้น ขอให้ท่านจงนำาเอาเรื่องของปัญญา

ทั้ง ๓ ระดับนี้ไปใคร่ครวญ ไปพิจารณาดู แล้วลองเอาไปทำาดู  

รับรองได้ว่า ถ้าทำาสำาเร็จจะมีความสุขมาก จะอยู่อย่างไม่มี

ความทุกข์ความวุ่นวายใจอีกต่อไป





ค�าถาม - ค�าตอบ



ถำม: พรใดในโลกที่ว่าประเสริฐสุด 

ตอบ: มี ก็ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ นี่ล่ะ เป็นพร 

ท่ีประเสริฐท่ีสุด ถ้าเรามี อัตตา หิ อัตตโน นาโถ แล้ว  

เราต้องการอะไรเราได้หมด เพราะส่ิงอันประเสริฐ

น้ีไม ่มีใครให ้กับเราได ้  นอกจากตัวเราเอง  

ถ้าพระพุทธเจ้าให้เราได้ ป่านน้ีเราก็ไปนิพพานกัน

หมดแล้ว นี่มันให้ไม่ได้ มันต้อง อัตตา หิ อัตตโน  

นาโถ เท่านั้นจึงจะไปนิพพานได้
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ถาม: เคยได้ยินมาว่าการทีเ่รามาเกิดเป็นตัวเป็นตนใน

ปัจจุบัน จิตเดิมแท้ ก็จะติดตามมาด้วย ทีนี้ท�า

อย่างไรที่เราจะกลับคืนสู่จิตเดิมแท้ที่ติดมา

ตอบ: คือจิตเราน่ี จิตเดิมแท้อยู่แล้ว เพียงแต่ตอนนี้มัน 

มีบุญมีบาปมาหุ ้มห่ออยู ่ เข้าใจไหม เลยทำาให้จิตเรานี ้

เป็นอะไรต่างกันไป เป็นเปรต เป็นผี เป็นนรก เป็นเดรัจฉาน 

เพราะมันมีบาปมาหุ้มห่อให้เป็น ถ้าเป็นเทวดาก็เพราะว่ามี

บุญมาหุ้มห่ออยู่ ถ้าเป็นพรหมก็เป็นเพราะว่ามันมีสมาธิมา 

หุ้มห่ออยู ่ ถ้าเป็นพระอริยเจ้ามันก็มีปัญญามาหุ้มห่ออยู ่  

ดังนั้น การที่เราจะกลับไปสู่จิตเดิมแท้ก็คือนิพพาน เราก็

ต้องมีปัญญามาหุ้มห่อจิตเรา ทีนี้ก่อนที่เราจะมีปัญญาได้ 

เราก็ต้องมีสมาธิก่อน ก่อนที่มีสมาธิได้เราก็ต้องมีศีลก่อน 

ก่อนที่เราจะไปรักษาศีล บวชได้ เราก็ต้องทำาบุญทำาทานก่อน 

สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก่อน ดังนั้น ก็ต้องทำาตาม 

ที่พระพุทธเจ้าสอน คือ ทำาทาน รักษาศีล แล้วก็ภาวนา  

แล้วต่อไปจิตของเราก็จะกลับไปสู่จิตเดิม ก็คือนิพพาน จิตที่ 

สะอาดบริสุทธิ ์ไม่มอีะไรมาหุ้มห่อให้ไปเป็นสัตว์ต่างๆ อกีต่อไป  

ไม่ไปเป็นเทวดา ไม่เป็นพรหม ไม่เป็นมนุษย์ ไม่เป็นเดรัจฉาน 

ไม่เป็นเปรต ไม่ไปนรก นี่วิธี คำาสอนของพระพุทธเจ้านี้ คือ 
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วธิกีลบัสู่สภาพท่ีสะอาดบรสิทุธิ ์จะเรยีกว่าจติเดมิกไ็ด้ จติเดมิ

ที่สะอาดบริสุทธิ์ แต่จิตเดิมท่ีสะอาดบริสุทธ์ินี้ไม่มี จิตเดิมนี ้

เขาพูดถึงจิตท่ีสงบ จิตที่สะอาดบริสุทธิ์ แต่บริสุทธิ์แบบ

ชั่วคราว คือเวลาที่อยู ่ในสมาธินี่เรากลับเข้าไปสู่จิตเดิม  

แต่มันเป็นจิตเดิมช่ัวคราว พอออกจากสมาธิมา กิเลสท่ี 

หุ้มห่ออยู่มันก็ยังมามีอิทธิพลต่อจิตของเราอยู่ ดังนั้น ถ้าจะ 

เป ็นจิตเดิมท่ีบริ สุท ธ์ิที่แท ้จริงต ้องเป ็นจิตนิพพาน  

ต้องกำาจัดความโลภโกรธหลงบุญบาปท่ีหุ้มห่อจิตใจให ้

มันหมดไป ด้วยการปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑)

ถาม:	 จิตหลอกจิตกับจิตคิดปรุงแต่งนี่เหมือนกัน 

หรือไม่	แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ: คิดปรุงแต่งน้ีคิดได้ ๒ แบบ คิดหลอกเราก็ได้  

คิดสอนเราให้เห็นความจริงก็ได้ อยู่ท่ีว่าเราคิดแบบไหน  

ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้มาเรียนธรรมะ ไม่ได้มาฟังธรรม จิตเราก็

จะคิดแบบหลอก หลอกให้เราไปรักคนนั้นรักคนนี้ หลอกให้ 

เราได้ อยากให้เราอยากรวย อยากอะไร แต่พอเรามาฟังธรรมะ 

แล้วพระพุทธเจ้าบอกของพวกนี้มันเป็นทุกข์ท้ังนั้น รำ่ารวย
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ก็ทุกข์ เพราะเดี๋ยวเงินหมดก็จน พอจนก็ทุกข์ มีแฟนก็สุข  
พอแฟนทิ้งไปก็ทุกข์ เพราะฉะนั้น ความคิดแบบนี้ถ้าไม่มี
ธรรมะ มนักจ็ะหลอกเราว่าเป็นของดี รวยแล้วจะด ีมแีฟนแล้ว
จะมคีวามสุข อนันีก้เ็ป็นความคดิทีห่ลอกเรา เรยีกว่าอวชิชา 
แต่พอเรามาเรยีนธรรมะ มาฟังธรรมเรากจ็ะได้ยนิเรือ่งปัญญา 
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 วิชาสมาธิก็คือทำาให้ใจนิ่ง ให้สงบ  
ให้เป็นอุเบกขา ให้ไม่มีรักชังกลัวหลง ส่วนวิชาปัญญาก็คือ
ต้องมาสอนใจให้เหน็ว่า สิง่ต่างๆทีเ่ราไปเก่ียวข้องด้วย เช่น 
ลาภยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิ่นรสนี้ มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ 
มันไม่ใช่ของเรา เราควบคุมบังคับมันส่ังมันไม่ได้ คนละ 
วิชากัน แต่ต้องทำาหลังจากมีสมาธิก่อน ถ้าใจไม่มีสมาธ ิ
มันจะไม่สงบ มันจะไม่สามารถท่ีจะคิดไปทางปัญญาได้  
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เพราะกิเลสมันจะดึงไปคิดทางกิเลส กิเลสมันจะบอกว่า 
ไอ้นั่นก็ดี ไอ้นี่ก็ดี เงินก็ดี ทองก็ดี ตำาแหน่งก็ดี ขนมก็ดี  
แต่ถ้าใจสงบแล้ว มันจะไม่มีกิเลสมาดึงไปให้คิดแบบนั้น เราก็ 
สามารถมาดึงให้คิดว่าไม่ดีนะ ไม่ดีเพราะอะไร เพราะมัน 
ไม่เที่ยง ได้มาแล้วเด๋ียวมันต้องเสียไป อย่างนี้ถึงว่าปัญญา  
แล้วไม่ได้ทำาพร้อมกนั เวลานัง่สมาธกิน็ัง่ให้นิง่ เวลานิง่กใ็ห้มนั
นิ่งนานๆ ไม่ต้องไปทำาอะไร เพราะนิ่งนานเท่าไหร่จะมีกำาลัง 
สู้กับกิเลส สู้กับความอยาก ถ้าไม่มีสมาธินี้ เวลาเกิดความ
อยากสู้มันไม่ไหว ใช่ไหม แต่ถ้ามีสมาธิเวลาเกิดความอยาก 
ใจยังเฉยได้ ใจยังเย็นได้ ถ้าไม่เย็นก็ทำาให้มันเย็นให้มันเฉยได้ 
มันก็พอสู้กับกิเลสได้ แล้วพอปัญญาบอกว่าสิ่งที่เราอยากได้
มันเป็นทุกข์ มันก็เฉย เลิกได้ มันคนละวิชากัน ต้องทำาคนละ
วาระกัน ต้องผลัดกัน ตอนต้นต้องทำาสมาธิให้ชำานาญก่อน 
พอชำานาญทางสมาธิมีกำาลังสู้กับกิเลสแล้ว ก็มาสอนใจให้รู้
ว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือสุขกันแน่ สิ่งที่ทุกข์ก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยง  
สิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ มันจะต้องทำาให้เราทุกข์  
สิง่ทีสุ่ขก็คอืความสงบนี ่เราควบคมุบงัคบัได้ ถ้าเราอยากจะมี
ความสขุ เรากม็าหาความสงบ เราอย่าไปหาความสขุจากลาภ

ยศสรรเสริญที่ควบคุมบังคับไม่ได้ อันนี้คือปัญญา

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑)
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ถาม:	 ค�าว่ามีอารมณ์เดียวหมายถึงอย่างไร

ตอบ: ก็สักแต่ว่ารู้ ตอนจิตสงบเป็นอุเบกขานี้ ความรักชัง

กลัวหลงไม่มี พวกเราตอนนี้มีตลอดเวลา ใช่ไหม เดี๋ยวไม่รัก 

ก็ชัง เดี๋ยวไม่กลัวก็หลงสลับกัน แต่เวลาจิตเป็นอัปปนาสมาธิ

แล้ว ไม่มีรักชังกลัวหลง มีแต่สักแต่ว่ารู้ รู้อย่างเดียว รู้ว่า 

ตอนน้ีใจว่าง ใจเย็นใจสบาย นี่แหละคืออารมณ์เดียว  

เอกัคคตารมณ์ จิตรวมเป็นหนึ่ง ถ้าออกจากสมาธิมา เดี๋ยวก็

กระจายออกมาสู่ความรักชังกลัวหลง ถ้าอยากจะให้มันกลับ

เข้าไป โดยไม่กลับเข้าไปสู่สมาธิ ก็ต้องใช้ปัญญาสอน รักอะไร

ก็ต้องสอนให้มันไม่ให้รัก ชังอะไรก็ต้องสอนให้มันไม่ให้ชัง  

สอนด้วยปัญญาแล้ว ต่อไปรักชังกลัวหลงก็จะหายไปอย่าง

ถาวร แต่ถ้าให้มันหายช่ัวคราวก็หายตอนที่เข้าไปในสมาธิ  

แต่ถ้าให้มนัหายถาวร ต้องใช้ปัญญาสอน แต่ก่อนจะใช้ปัญญา

สอนได้ ต้องให้มันหายแบบสมาธิก่อน จึงจะสามารถสอน 

ให้มันหายอย่างถาวรได้

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
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ถาม:	 อินทรีย์คอือะไร	การเจริญสติ	สมาธิ	มีส่วนอย่างไร 

กับการพัฒนาอินทรีย์

ตอบ: คำาว่าอินทรีย์ในศาสนารู้สึกจะมี ๒ แบบ ถ้าอินทรีย์

สังวรก็เรียกว่า สำารวมอินทรีย์ สำารวมอินทรีย์ในที่นี้ก็คือตา

หูจมูกล้ินกาย ซึ่งบางครั้งเราเรียกว่าเป็นอายตนะ อายตนะ

ภายในเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกาย อายตนะภายนอกเรียกว่ารูป

เสียงกลิ่นรส แต่บางทีเราก็เรียกอายตนะภายในนี้ว่าอินทรีย์ 

ให้มีอินทรีย์สังวร เช่น เรามาปลีกวิเวกนี่ก็เพื่อมาเจริญ

อินทรีย์สังวร มาสำารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ให้ไปสัมผัสกับ

รปูเสียงกล่ินรสทีจ่ะทำาให้เกดิอารมณ์เกดิตัณหาขึน้มา อนันีก้็

อินทรีย์ อินทรีย์อีกอันหนึ่งที่ใช้ในพุทธศาสนาก็คืออินทรีย์ ๕  

อนิทรย์ี ๕ ได้แก่ ศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธ ิและปัญญา อนิทรย์ี

นี้ก็คือสิ่งที่มีอยู่ในจิตของแต่ละคนนี้ พวกเราทุกคนมีอินทรีย์

อยู่มากน้อยต่างกัน ทุกคนที่มานั่งที่นี่มีศรัทธาในระดับหนึ่ง  

มีวิริยะความเพียรในระดับหนึ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญาใน 

ระดบัหน่ึง แต่ยงัเป็นระดบัของอินทรย์ีทียั่งไม่แก่กล้าพอท่ีจะ 

กำาจัดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้เป็นพระอริยบุคคล 

ขึ้นมาได้ ผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นพระอริยบุคคล ต้องพัฒนา

อินทรีย์ให้กลายเป็นพละ อินทรีย์ ๕ ให้เป็นพละ ๕ คือ  
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จากศรัทธาที่ยังไม่แน่นอน ล้มลุกคลุกคลานให้เป็นศรัทธา 

เตม็ร้อย มัน่คง เชือ่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่างแน่นอน 

ไม่สงสัย ไม่อะไรทั้งสิ้น ทุ่มเทชีวิต ทุ่มเทความเพียรให้กับ 

การปฏิบัติตามคำาสอนของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ได้อย่างเต็มที่ เจริญสติตลอดเวลา ฝึกนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆ  

ฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเจริญปัญญาอยู่เร่ือยๆ อันนี้มันก็จะ 

ก้าวขึ้นจากอินทรีย์มาให้เป็นพละต่อไป นี่คำาว่าอินทรีย์ก็มีอยู่  

๒ ความหมาย เท่าที่เราได้ยินได้ศึกษามา แต่ถ้าอินทรีย์เหล็ก

ก็คือทีมชาติเยอรมัน ตกรอบไปแล้ว

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ถาม:	 สติกับตัวรู้ต่างกันอย่างไร

ตอบ: สติก็คือเป็นตัวที่ดึงให้ตัวรู้มารับรู้เรื่องราวต่างๆ  

ถ้าไม่มีสติตัวรู้มันก็จะไหลไปกับเร่ืองราวต่างๆ ไม่ได้อยู่กับ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ถ้ามีสติมันก็จะบังคับให้ตัวรู้นี้มารู้อยู่กับ

เรื่องเดียว เช่น ให้รู้อยู่กับลม รู้อยู่กับพุทโธ นี้ต้องใช้สติดึง 

ตัวรู้มา ถ้าไม่มีสติ ตัวรู้มันก็จะไปรู้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วแต่

อะไรมาให้สัมผัสรับรู้ พอเสียงเข้ามาก็ไปรู้เรื่องเสียง พอกลิ่น
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เข้ามาก็ไปรู้เร่ืองกลิ่น มันก็จะลอยไปลอยมาตามภาวะธรรม

ท่ีเข้ามาให้สัมผัส แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้จิตมันลอยไปกับ

เรื่องราวเหล่านี้ เราก็ต้องใช้สติผูกมันไว้กับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

ให้มันอยู่กับเรื่องเดียวมันจะได้นิ่ง เราต้องการทำาให้จิตนิ่ง  

ไม่ต้องการให้มันลอยไปลอยมา ลอยแล้วมันไม่สงบ มันจะ

วุ่นวาย มันไม่สุข ดังนั้น สติกับตัวรู้เป็นคนละตัว สติเป็น 

ตวัควบคมุตวัรูอ้กีทหีนึง่ ตวัรูใ้ห้รูอ้ยูก่บัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่เรียก

ว่าสติ แล้วก็ให้หยุดคิด

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ถาม:	 ขอทราบวิธีเข้าสมาธิและขั้นของสมาธิต้ั งแต่	

ฌาน	๑	ถึงฌาน	๔	แบบย่อๆ	

ตอบ: วิ ธีเข ้าสมาธิ ก็ใช ้หยุดความคิด ด ้วยการใช ้ 

คำาบริกรรม 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 

ที ่๔ ก็พอ ที ่๔ กค็อืจติจะนิง่ จะสงบ จะเบา จะมคีวามสขุมาก 

จะเป็นอุเบกขา จะไม่มีความรัก ชัง กลัว หลงอยู่ เวลาถึงฌาน 
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ขั้นที่ ๔ ก็ให้อยู่ตรงนั้น แช่ไว้นานๆ อย่าไปดึงมันออกมา  
อย่าไปดึงมันออกมาพิจารณาปัญญา ไม่ใช่เวลา เวลาจะ
พจิารณาปัญญา รอให้ออกจากฌานก่อน ออกจากสมาธก่ิอน

 เวลานั่งสมาธินี้ไม่ต้องการพิจารณา ต้องการให้มัน
แช่อยู่ในฌานนานๆ เพื่อจะได้มีกำาลังมากๆ สิ่งที่เราต้องการ
ก็คืออุเบกขา ความไม่รัก ไม่ชัง ไม่กลัว ไม่หลงอันนี้ ถ้าเราแช่
นานๆ มันก็จะติดมากับใจเราเวลาเราออกจากสมาธิ เวลาเรา
เห็นอะไรเราก็จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง แล้วเราก็จะสู้กับ
กิเลสได้ เวลาอยากจะได้อะไรมันก็ไม่อยากเพราะมันไม่รัก  
ที่มันอยากเพราะมันรัก ถ้าชอบอะไรมันก็อยากจะได้ข้ึนมา  
ถ้าชงักอ็ยากจะให้มนัหายไป แต่ถ้าเรามอีเุบกขามนักจ็ะเฉยๆ 
อยูก่บัสิง่ต่างๆได้ อยูก่บัสิง่ทีเ่ราไม่ชอบได้ แล้วสิง่ทีเ่ราชอบเรา
ก็ไม่มีมันก็ได้ไม่เดือดร้อน

 เพราะฉะนั้น พยายามเข้าสมาธิแล้วให้อยู่ในฌาน ๔  
นานๆ เวลามันนิ่งสงบ สักแต่ว่ารู ้ เป็นอุเบกขานี่เรียกว่า  
ฌาน ๔ ฌานที่ ๑ ก็มีวิตก วิจาร วิตกวิจารก็คือยังมีพุทโธอยู่  
คำาว่า พุทโธนี้คือวิตก วิจาร จิตเราวิตกอยู่กับ คำาว่า วิตก  

ก็คือแปลว่า ตรึก วิจารแปลว่า ตรอง เราตรึกอยู่กับพุทโธ  
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ตรึกกับตรองอยู่กับพุทโธ ใจเราไม่ไปคิดเรื่องอื่น อยู่กับการ

ตรึกตรอง อยู ่กับพุทโธๆ ถ้าตรึกตรองแล้วความคิดก็จะ 

เบาลง ใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมา เกิดปีติขึ้นมา นี่ก็คือผลที่จะ

เกิดจากการที่เรามีพุทโธๆ นำาไป 

 เพราะฉะนั้น เวลานั่ง เราไม่มานั่งคิดนั่งวิจารณ์ว่า

ตอนนี้เราอยู่ฌานที่ ๑ หรือฌานที่ ๒ เหมือนเวลาเราขับรถนี่  

บางทีเราไม่สนใจว่ามันจะเกียร์ไหน ใช่ไหม ถึงเวลาถ้าต้อง

เปล่ียนเกียร์ก็เปลี่ยน เพราะฉะนั้น เราไม่ต้องไปสนใจว่า  

เราอยู่ฌานไหน ฌานท่ี ๒ ฌานท่ี ๓ ขอให้มันรู้ว่ามันถึง

ฌานที่ ๔ ก็พอ ฌานที่ ๔ ก็คือจิตนิ่งสงบ สักแต่ว่ารู้ แล้วก็

พยายามรกัษามันไว้อยู่ตรงน้ัน อย่าให้มนัออกมา ถ้ามนัอยาก

จะออกมาก็ใช้พุทโธดันกลับเข้าไปใหม่ ให้มันอยู่จนกระทั่ง 

เราสู้มันไม่ไหว มันอยากจะออกมาก็ค่อยปล่อยมันออกมา 

แล้วก็พยายามกลับเข้าไปใหม่ กลับเข้าไปบ่อยๆ กลับไป

เรื่อยๆ ต่อไปเราจะได้มีอุเบกขาตลอดเวลา แล้วเราจะไม่รัก

ไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรทั้งนั้น อยู่คนเดียวได้ อยู่โดยไม่มี

อะไรได้

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)
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ถาม:	 เวลา เ ดินจงกรม	 นอกจากเจ ริญสติแล ้ ว	 

เราสามารถจะพิจารณาธรรมได้หรือไม่

ตอบ: ได้ เพียงแต่ว่ามันคนละขั้นกัน ขั้นแรกนี่เราต้องการ

สร้างสตขิึน้มาก่อน เพราะการสร้างสตนิีเ้หมอืนกำาลงัหัดยนือยู่  

หัดยืนหัดเดินอยู่ การพิจารณานี้มันเหมือนกับกำาลังหัดว่ิง  

มันคนละข้ัน มันข้ามขั้นตอน แล้วมันจะไม่ได้ผล เพราะมัน

จะล้ม มันจะพิจารณาได้คำาสองคำา แล้วเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่อง

กิเลสแล้ว ดังนั้น ฝึกสติ ให้ควบคุมไม่ให้มันคิดก่อนดีกว่า 

หยุดความคิดให้ได้ก่อน ถ้าเราหยุดความคิดได้แล้ว ทีนี้เวลา

เราอยากให้มันคิดอะไร เราก็สั่งให้มันคิดได้ แล้วถ้ามันเกิด

เถลไถล เราก็จะหยุดมันได้ แต่ถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้ 

พอเราไปพิจารณาปัญญา ตอนต้นก็ปัญญา แล้วทำาไปทำามา

ก็คิดไปทางกิเลสขึ้นมา ก็จะหยุดมันไม่ได้ ดังนั้น ถ้าไม่จำาเป็น

จรงิๆกอ็ย่าเพิง่คดิทางปัญญา ฝึกสติหยดุความคดิ แต่ปัญญา

ถ้ามีความจำาเป็น อาจจะมีปัญหาทางใจเกิดขึ้นปัจจุบัน 

ทันด่วน ก็ใช้ปัญญาได้ เช่น โกรธใครอย่างนี้ ก็พิจารณาให้

อภยัเขา แผ่เมตตาไป หรอืถ้าเกดิกามารมณ์ข้ึนมา กพ็จิารณา

อสุภะเสียตอนนั้นเลย เช่น กำาลังคิดถึงแฟน ก็เอาเลย ดูตับไต 
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ไส้พุงดูอะไรไป ตอนนั้นก็ใช้ปัญญาได้ แต่ให้มันมีเหตุผล  

ถ้าไม่มีเหตุผลจำาเป็นแล้วก็อย่าเพิ่งไปใช้มันดีกว่า

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

ถาม:	 ภาวะตกจากที่สูงในขณะท�าสมาธิคืออะไร	 และ 

มีวิธีแก้ไขอย่างไร

ตอบ: มันเป็นขณะที่จิตจะเข้าสู ่ความสงบ แก้ไขไม่ได้ 

เพราะเราต้องการให้มนัเข้าสูค่วามสงบ เวลาจะเข้าสูค่วามสงบ  

มันก็มักแสดงอาการเหมือนตกจากที่สูงลงมา ก็ให้รู ้ 

เท่าน้ันเอง แต่ท่ีสูงที่ปลอดภัย จะมีเบาะหนาๆ รองรับอยู่

ข้างล่าง ไม่เจ็บตัว พอร่วงลงมาแล้ว จะอิ่มใจสุขใจเบาใจ

สบายใจ เพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัว ถ้าได้ภาวะอย่างนี้ถือว่า

จติได้เข้าสูค่วามสงบแล้ว แล้วพอมนัสงบแล้วกอ็ย่าไปทำาอะไร 

พยายามประคองให้มันอยู่ในความสงบไปนานๆ ยังไม่ต้องไป

พิจารณาทางปัญญา เรากำาลังหัดยืนหัดเดินอยู่ อย่าเพิ่งไปวิ่ง 

เรากำาลังคลาน เพิ่งรู้จักยืน อย่าเพิ่งไปเดิน พยายามยืนให้

มันได้แบบไม่ล้มก่อน พยายามฝึกสมาธิไปบ่อยๆ มากๆ ก่อน  

ให้มคีวามชำานาญ ให้อยูไ่ด้นานๆ ให้เข้าได้ทกุเวลา เข้าได้อย่าง

ง่ายดายรวดเร็วก่อน แล้วค่อยไปทางปัญญา ทางปัญญากต้็อง
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รอตอนทีอ่อกจากสมาธ ิตอนทีอ่ยูใ่นสมาธไิม่ให้ทำาอะไร ให้จติ

พักผ่อน พอจิตถอนออกจากความสงบ เริ่มคิดปรุงแต่งแล้ว  

ทีนี้ เราจึงค่อยเอามาพิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาอสุภะ 

พิจารณาอาการ ๓๒ พิจารณาการเกิดแก่เจ็บตาย พิจารณา

ความเสื่อมของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

ถาม:	 หลังจากเลิกนั่งสมาธิ	จิตยังคงสภาวะน่ิงๆ	ว่างๆ

อยู่	ณ	ตอนนี้เราควรปล่อยให้คงสภาวะต่อเนื่อง	

หรือควรคิดและไตร่ตรองเก่ียวกับข้อธรรมะต่างๆ	

ตอบ: ได้ทั้งสองอย่าง ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะรักษา 

ความเย็นความสงบให้อยู่ไปนานๆ เราก็ใช้สติประคับ

ประคองต่อไป อย่าปล่อยให้ใจคิด ให้มันพุทโธๆ ไปเรื่อยๆ 

ใจก็ยังจะเย็น ยังจะสบายต่อไป แต่ถ้าเราอยากจะได้ปัญญา 

เราก็มาคิดทางไตรลักษณ์ คิดว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยง 

เป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา เพื่อเราจะได้ปล่อยวาง เพราะถ้าเรา

ปล่อยวางได้ เราจะได้ความสงบมากกว่าความสงบที่เราได้

จากสมาธ ิเพราะมนัจะเป็นความสงบทีถ่าวร กไ็ด้ทัง้สองอย่าง  

อยู่ที่ว่าเราชำานาญทางสมาธิหรือยัง เราสามารถทำาใจให้สงบ
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ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวได้หรือยัง ถ้ายังไม่ได้ เราอาจจะ

ต้องมาประคับประคองความสงบนี้ไว้ไปก่อน ฝึกทำาใจให้สงบ

ให้มันคล่องแคล่วก่อน เมื่อเราคล่องแคล่วสามารถทำาใจให้

สงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการ แล้วตอนนั้นเราอยากจะไป

ทางปัญญาก็ไปได้ เพราะว่าถ้าไปทางปัญญาแล้ว บางที

คิดแล้วมันฟุ้งขึ้นมา ถ้าเราไม่ชำานาญทางสมาธิ เราอาจจะ

หยุดความฟุ้งไม่ได้ ดังนั้น เราก็ต้องระมัดระวังถ้าจะไปทาง

ปัญญา เราต้องมีความมั่นใจว่า ถ้าเราไปคิดแล้วเดี๋ยวมันเกิด 

คิดเรือ่ยเป่ือยไป คดิจนฟุ้งซ่านขึน้มา เราจะหยดุมนัได้หรอืเปล่า  

ถ้าเรายังไม่มั่นใจ เราก็มาฝึกหยุดใจไปก่อน ทำาสมาธิไปก่อน 

ให้มีความมั่นใจ

 เหมือนกับเวลาที่เราหัดขับรถใหม่ๆ เราก็หัดอยู่ตาม

ถนนที่ไม่มีรถวิ่ง ขับในสนามหัดขับ ขับไปจนเรารู้สึกว่าเรา

ชำานาญแล้ว เราจึงค่อยออกไปถนนได้ ออกไปบนถนนใหญ่

ที่มีรถวิ่งไปวิ่งมาได้ เพราะเรามีความมั่นใจว่าเราหยุดได้  

เราป้องกันภัยได้ แต่ถ้าเรายังควบคุมใจไม่ได้ ไม่มั่นคง เราก็

ควรฝึกสมาธิต่อไป ออกจากสมาธิมาก็พุทโธๆ ต่อไป อย่าเพิ่ง

ปล่อยให้มนัคดิ แล้วพอจะนัง่สมาธก็ิกลบัไปนัง่ ดูซว่ิาเข้าสมาธิ
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ได้อย่างรวดเร็วง่ายดายหรือไม่ ถ้าทุกครั้งเข้าสมาธิได้อย่าง 

ง่ายดายรวดเร็ว ก็ถือว่าเราชำานาญแล้ว ทีนี้ ออกจากสมาธิมา 

เราจะมาคิดทางปัญญาก็ได้ พิจารณาไตรลักษณ์ พิจารณาว่า

ส่ิงต่างๆ ทีม่อียูใ่นโลกนี ้ไม่ว่าจะเป็นสตัว์ เป็นบคุคล หรอืเป็น

ข้าวของเงนิทอง กไ็ม่เทีย่งท้ังนัน้ มเีกดิมดีบั มมีามไีป ถ้าไปยดึ 

ไปติด เวลามันจากเราไปก็จะเสียใจ เราต้องอย่ายึดอย่าติด  

ถ้าเราไม่อยากจะเสียใจ ไม่อยากจะทุกข์ใจ เพราะเราห้ามมัน

ไม่ได้ เวลามันจะไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ ดังนั้น ถ้าเราไม่ยึดไม่ติด

เราก็จะไม่เสียใจ เราจะไม่ทุกข์

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ถาม:	 ขอค�าขยายความค�าว่า	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	 แบบฆราวาสมีหรือไม	่ 

มีวิธีปฏิบัติอย่างไร	

ตอบ: ก็วิธีเดียวกับทุกคนนะ สังโยชน์ ๑๐ เป็นโจทย์
ของจิต เป็นกิเลสที่ผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่าย 
ตายเกิด ก็ต ้องใช้ธรรมของพระพุทธเจ้าอันเดียวกัน  
ก็คือศีลสมาธิปัญญาเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย 
เป็นฆราวาสเป็นนักบวช เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ ก็ใช้ศีลสมาธิ
ปัญญาอันเดียวกัน เหมือนยา ยาที่รักษาโรคนี่ ใช้ยาชนิด
เดียวกันใช่ไหม ไม่ว่าจะกับผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ กับพระ 
หรือกับโยม ถ้าเป็นโรคเดียวกันก็ใช้ยาชนิดเดียวกัน สังโยชน์
นี่ก็เป็นเหมือนกับโรคของจิตโรคของใจ ท่ีทำาให้จิตต้องทุกข ์
ต้องทรมานเพราะสังโยชน์ทั้ง ๑๐ นี้ ก็ต้องใช้ยาคือธรรมโอสถ 
เหมือนกัน ใช้ศีลสมาธิปัญญาเหมือนกัน ศีลก็ต้องศีล ๘  
ขึ้นไปจึงจะมีกำาลัง เหมือนรถที่จะขึ้นเขานะ ถ้ารถกำาลังน้อย
มันก็ขึ้นไม่ได้ ต้องมีรถท่ีมีกำาลังมาก รถที่ว่ิงบนพื้นราบนี่จะ 
ขึ้นเขาไม่ไหว เราจึงมักจะซื้อรถเอสยูวีกันใช่ไหมเด๋ียวนี้  
มันลุยมันมีพลังมากกว่า ถ้าซื้อรถแบบธรรมดามันก็วิ่งแบบ
ถนนราบเรียบได้ แต่พอจะขึ้นเขาลงเขานี่มันไม่มีกำาลัง  
การที่จะตัดสังโยชน์ ๑๐ นี้ มันต้องศีล ๘ ขึ้นไป ศีล ๕ มันไม่มี
กำาลัง ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ นี้มันมีกำาลังที่จะสนับสนุนให้ 
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เราภาวนา ให้มีสมาธิให้มีปัญญา พอมีศีลมีสมาธิมีปัญญา 

สังโยชน์ก็ขาดหมดเลย สังโยชน์เป็นเหมือนเชือก ศีลสมาธ ิ

ปัญญาเป็นเหมอืนมดี พอมมีดี ลบัให้มนัคมนี ้ฟันป๊ับมนักข็าด  

ฟันป๊ับสักกายทฏิฐกิข็าด สลีพัพตกข็าด วจิกิจิฉากข็าด ปฏฆิะ

ก็ขาด กามราคะก็ขาด รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ 

อวิชชานี่ ถ้าเจอมีดของศีลสมาธิปัญญานี้มันขาดหมดเลย  

ถ้าอยากจะตัดสังโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือเป็นพระ 

ก็ต้องสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมา

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑)

ถาม:	 จิตของมนุษย์นี้คือพลังงานอย่างหนึ่งใช่หรือไม่

ตอบ: คอื คำาว่าพลงังานหรอือะไรนี ่มนัเป็นเพยีงแต่คำานยิาม 

ที่เรามาแปะให้กับมันนี่เอง แต่มันไม่ได้บอกหรอกว่า มันเป็น 

พลังงานหรือไม่เป็นอะไร มันเป็นตัวรู ้ตัวคิด จิตมันมี ๔  

มีความรู ้สึกนึกคิด มีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

แล้วก็ตัวรู ้ นี้คือตัวจิต จะไปเรียกมันว่าเป็นพลังงาน 

หรือเป็นอะไร ก็สุดแท้แต่ มันก็เป็นแค่ป้ายที่เราไปแปะไว้  

เหมือนเวลาเราไปทำางาน เขากแ็ปะป้ายไว้ เป็นหมอ เป็นพยาบาล  

เป็นผู้ใหญ่ เป็นกำานัน เขาก็แปะป้ายไว้ แต่ร่างกายมันไม่ได้ 
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ว่ามันเป็นกำานัน หรือเป็นอะไรหรอก ไอ้นี่เราเป็นสมมุติ  

เราไปแปะมันไว้เท่านั้นเอง

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ถาม:	 สีลัพพตปรามาส	หมายความว่าอะไร	

ตอบ: หลวงตาท่านบอกว่าเป็นการลบูคลำาศลี คอื ไม่มัน่ใจ 

ว่าศีลนี้เป็นเหตุของการดับทุกข์ได้หรือเปล่า ถ้าเป็น 

พระโสดาบันนี้ ท่านรู้ว่าการทำาบาปนี้เป็นเหตุท่ีทำาให้เรา 

ทกุข์กนั ถ้าเรารกัษาศลีได้เราก็จะไม่ทุกข์ ดงันัน้ พระโสดาบนั

นี่จะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิต เวลาท่านทุกข์ท่านก็ไม่ไปแก้ทุกข์

ด้วยการทำาพิธีกรรมต่างๆ ไปหาหมอดู ไปทำาอะไร วิธีเหล่านี้ 

ไม่ได้เป็นการแก้ทุกข์ ทุกข์มันเกิดจากการที่เราไปทำาบาป  

ดังนั้น ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปทำาบาป แล้วเราจะ

ไม่มีความทุกข์ใจ หรือว่าถ้าเราทุกข์เพราะความอยาก เราก็ 

ต้องหยุดความอยาก พระโสดาบันจะรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นจาก  

๒ อย่าง หนึ่งเกิดจากความอยาก สองเกิดจากการทำาบาป  

ดังนั้น เวลาทุกข์ เช่น ทุกข์เพราะว่าไม่สบายแล้วทุกข์ ก็ไปหา

หมอดูว่าจะหายไม่หาย แล้วจะทำาวิธีทำาให้หายได้ไหม อันนี้

เป็นวิธีงมงาย มันจะไม่ได้ทำาให้หายทุกข์ 



161คำ�ถ�ม - คำ�ตอบ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

 วิธีจะทำาให้หายทุกข์ก็คือต้องดูว่าร่างกายนี้มันต้อง

ตายหรือเปล่า มันต้องเจ็บหรือเปล่า มันต้องแก่หรือเปล่า  

แล้วมีอะไรไปเปลี่ยนมันได้หรือเปล่า ไปห้ามมันได้หรือเปล่า 

ถ้าห้ามไม่ได้ไปทำาพิธสีะเดาะเคราะห์ต่างๆ กไ็ม่เกดิประโยชน์

อะไร บางวธิสีมัยโบราณเขาสะเดาะเคราะห์ด้วยการบชูายนัต์ 

ด้วยการฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าเป็ดฆ่าไก่ นี่เขาเรียกว่าสีลัพพต 

พวกที่ไปสะเดาะเคราะห์เพื่อกำาจัดความไม่สบายใจของตน

ด้วยการไปทำาพิธีกรรมต่างๆ นี่เรียกว่าสีลัพพตปรามาส วิธีที่

จะทำาให้ใจเราหายทกุข์ก็คอื ต้องหยดุความอยากไม่แก่ไม่เจบ็

ไม่ตาย ต้องรูว่้าความอยากไม่แก่ไม่เจบ็ไม่ตายนีเ้ป็นตวัทีท่ำาให้

เราทุกข์ แล้วการไปทำาบาปก็ไม่เป็นวิธีดับทุกข์ แต่เป็นการ

กระทำาให้เกิดทุกข์มากขึ้นไป นี่คือสีลัพพตปรามาส คนที่ไม่รู้

อริยสัจ ๔ ไม่รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไร ก็จะไปแก้ด้วยวิธีต่างๆ 

ไปหาหมอดู ไปดูฮวงจุ้ย ไปทำาบูชาราหู 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 

เพราะจติจะมอีเุบกขา ไม่รกัไม่ชังไม่กลวัไม่หลง อะไรมาสมัผสั

ใจจะไม่ไหวไปกับความรักความชังความกลัวความหลง

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑)

ถาม:	 ตอนเรานัง่วิปัสสนา	จิตเราพอสงบแล้ว	และเราเร่ิม

ที่จะเจริญปัญญา	 เราจะทราบได้อย่างไรว่าที่เรา 

สัมผสัคือปัญญาทีแ่ท้จริงจากภายใน	หรือเป็นแค่

สัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมา

ตอบ: ปัญญาเบื้องต้นนี้ มันเป็นปัญญาแบบทำาการบ้าน 

เข้าใจไหม ยังไม่มีผลอะไร มันจะมีผลต่อเมื่อเกิดกิเลส 

ขึ้นมา เกิดความทุกข์ขึ้นมา แล้วเราใช้ปัญญาที่เราได้เจริญ

มานี้มาดับความทุกข์ได้ จึงจะรู้ว่าเป็นปัญญา เช่น เวลาใคร

ด่าเรานี้ แล้วเราไม่โกรธเขา หรือโกรธเขาปั๊บแล้วก็หยุดได้ 
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อย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญา เช่น เราพิจารณาก่อนว่า เราอยู่

ในโลกนี้มันมีทั้งสรรเสริญ มีทั้งนินทา มีทั้งคำาชม มีทั้งคำาด่า  

มนัเป็นอนตัตา คอื เราไปสัง่มนัไม่ได้ ห้ามมนัไม่ได้ เหมอืนเสยีง

ลมพัดอย่างนี้ เราไปห้ามมันไม่ได้ มันจะพัดมันก็พัด มันจะ

หยดุมนักห็ยดุ เสียงปากคนกแ็บบเดยีวกนั เขาจะด่ากห้็ามเขา 

ไม่ได้ เขาจะชมก็ห้ามเขาไม่ได้ นี่คือการสอนใจ เรียกว่า 

ทำาการบ้าน เตรียมรับกับข้อสอบ ทีนี้พอเราไปเจอคนเขา 

ด่าเราปั๊บ เราโกรธขึ้นมาหรือเปล่า เสียใจขึ้นมาหรือเปล่า  

ถ้าเสียใจโกรธ ถ้าเรามีปัญญา เราก็บอก เราห้ามเขาไม่ได้ มัน

เป็นอย่างนี้ เราก็จะไม่โกรธ เราก็จะไม่เสียใจ หรือเวลาเขา 

ชมเราก็เหมือนกัน ถ้าเขาชมเราดีใจ อันนี้ก็ผิดอีกแล้ว ก็ต้อง

เฉยเหมือนกัน เขาจะชมหรือไม่ชมก็เรื่องของเขา เราไปห้าม

เขาไม่ได้ ไปสั่งเขาไม่ได้ ถ้าไปชอบคำาชม เด๋ียวเกิดเขาไม่ชม  

เราก็เสียใจอีก ถ้าไม่ไปชอบคำาด่า พอเขาด่าเราก็จะเสียใจอีก  

อันนี้เป็นการฝึกก่อน สอนก่อน ซ้อมก่อน เหมือนนักมวย  

ก็ซ้อมชกข้างล่างก่อน ชกกับคู่ซ้อมก่อน แล้วจะรู้ว่าชนะ

หรือไม่ชนะ ก็ตอนขึ้นไปบนเวทีนั่นแหละ ถ้าชนะก็จะรู้ว่า 

ตอนนี้เราชนะความโกรธแล้ว เราชนะความกลัวแล้ว อันนี้ 

การฝึกปัญญาเบือ้งต้นน้ีเป็นการสอนใจ เป็นการทำาการบ้าน  
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เป็นการเตรียมใจ จะรู้ว่าเป็นปัญญาหรือไม่ก็ต่อเมื่อตอนที่ 

เกิดความทุกข์ เกิดความวุ่นวายใจ และเราสามารถเอา

ปัญญานี้มาสอนใจให้ดับความทุกข์ได้ ถ้าดับได้ก็แสดงว่า

เป็นปัญญา ดับได้แล้วต่อไปความทุกข์นั้นจะไม่เกิดขึ้นมาอีก  

เพราะเรารู้ทันมันแล้ว รู้ว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เขาด่า อยู่ที่

ความอยากให้เขาไม่ด่าเราต่างหาก ทีน้ี ต่อไปนี้เราจะไม่มี 

ความอยากให้เขาไม่ด่าเรา เรายนิดใีห้เขาด่า อยากจะด่าเท่าไหร่  

ด่าไปให้ปากเปียกปากฉีก ให้มันปากเมื่อยไปเลย ทำาตัวเรา

เหมือนต้นเสาดูสิ ลองให้เขาด่าต้นเสาดูสักชั่วโมง เดี๋ยวเขา

หยุดเองแหละ ทำาเป็นหูทวนลมเลย

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

ถาม:	 จิตที่เป็นมหาสติ	ที่เป็นปัญญา	แตกต่างจากจิต

ที่เป็นกิเลสอย่างไร	 และมีวิธีสังเกตดูจิตที่เป็น

สัมมาสติอย่างไร

ตอบ: กส็ต ิจิตทีม่สีตทิีเ่ป็นมหาสต ิก็คอื ควบคมุความคดิได้  

หยุดความคิดได้ หยุดอารมณ์ต่างๆได้ พอโกรธก็หยุดได้  

พอโลภก็หยุดได้ เรียกว่ามีกำาลังท่ีสามารถคุมจิตได้ เรียกว่า

มหาสติ พวกที่ไม่มีมหาสติ บางทีก็คุมได้ บางทีก็คุมไม่ได้  
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บางทีโกรธ บางทีก็หยุดได้ บางทีก็หยุดไม่ได้ นี่ต่างกัน  

เหมือนรถแหละ รถเบรกดีกับรถเบรกไม่ดี ใช่ไหม รถเบรกดี 

เหยยีบปุบ๊กห็ยดุป๊ับ รถเบรกไม่ดเีหยยีบปุบ๊ ต้องไปชนนัน่ก่อน  

จึงจะหยุด

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ถาม:	 ส่วนไหนของจิตในขันธ์	๕	ท�าให้จิตมีกิเลส

ตอบ: ในขันธ์ ๕ ไม่มีกิเลสหรอก ตัวท่ีทำาให้จิตมีกิเลสก็  

อวิชชา ความหลง ความเห็นผิดเป็นชอบ เหมือนเด็กแหละ 

เด็กที่ไม่รู้เรื่อง เห็นไฟก็คิดว่าเป็นของเล่น พอไปเล่นกับไฟ 

ก็ถูกไฟเผาเอา อันนี้ก็เหมือนกัน อวิชชาก็คือความไม่รู ้

ความจรงิ ว่าอะไรเป็นสขุอะไรเป็นทกุข์นัน่เอง กเ็ลยไปเหน็สุข 

เป็นทุกข์ เห็นทุกข์เป็นสุขไป เห็นรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นสุข  

ก็เลยโลภอยากได้ขึ้นมา คือความเห็น พอเห็นว่ามันสุขก็เลย

อยากได้ ก็เลยเกิดกิเลสข้ึนมา แต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์มัน 

ก็จะดับกิเลส มันก็จะไม่อยากได้ เข้าใจไหม เพราะฉะนั้น  

มันไม่ได้อยู่ในขันธ์ พระพุทธเจ้าก็ยังมีขันธ์ พระอรหันต์ก็ยัง 

มีขันธ์ กิเลสถูกทำาลายไป กิเลสอยู่ในใจ อยู่ร่วมกับขันธ์  

มนัเป็นเหมือนอยูร่่วมกนัในบ้านเดยีวกนั ใจนีเ้ป็นเหมอืนบ้าน  
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ในบ้านนี้มีขันธ์ มีเวทนา สัญญา สังขาร แล้วก็มีกิเลส 
ตัณหาความโลภความหลงความอยากต่างๆ เรามาปฏิบัติ
เพื่อไล่พวกกิเลสออกจากบ้านไป เก็บไว้แต่ขันธ์ ขันธ์นี่ 
ไล่ไม่ได้ มนัเป็นเหมือนส่วนประกอบของบ้าน เป็นเหมอืนเสา  
เป็นเหมือนหน้าต่าง เป็นเหมือนเพดาน อย่างนี้ มันเป็น 
ส่วนประกอบท่ีติดอยู่กับบ้าน บ้านคือใจ ส่วนกิเลสมันเป็น 
ผู้มาขออาศัย พวกไม่มีบ้านอยู่ พวกไม่มีงานทำา มันก็เลยมา
ขออยู่บ้านเรา แล้วก็กินในบ้านเรา ขี้ในบ้านเรา 

 เราก็เลยต้องไล่มันออกไปจากบ้านเรา เพราะมันอยู่
แล้วมันไม่ทำาความสะอาด มันจะเอาแต่จะกินจะนอนจะขี้
อย่างเดียว เราก็เลยต้องมาขับไล่มันไป สิ่งที่เราเอามาขับไล่
ก็คือธรรมะ คือสติ สมาธิ ปัญญา พอเรามีสติ สมาธิ ปัญญา 
เราก็จะขับไล่พวกกิเลสตัณหา โมหะอวิชชาต่างๆ ให้ออกไป
จากใจได้หมด ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ เป็นบ้านสะอาดขึ้นมา  
น่าอยู่ มีแต่ความสุขสำาหรับผู้ที่อยู่ นี่ก็เปรียบเทียบให้ฟัง  
ใจเราเป็นเหมอืนบ้าน ในบ้านกม็เีสา มส่ีวนประกอบของบ้าน 
ก็คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันอยู่กับใจ ไปด้วย 
กับใจ บ้านน้ีย้ายไปไหน เสาก็ต้องไปด้วย เสา ฝ้า เพดาน  
ฝาผนังนี่มันต้องไปด้วยกัน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ 
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มันไปกับใจ เวลาท่ีร่างกายตายไป มันก็ไปด้วยกัน กิเลส

ที่มาอาศัยอยู่มันก็เกาะไปด้วย ทีนี้ เราต้องมากำาจัดกิเลส 

เพราะกิเลสมันมาทำาให้บ้านเราสกปรก ทำาให้บ้านเราเหม็น  

ไม่น่าอยู ่ เราก็ต้องไปหาเคร่ืองมาชำาระ ต้องหาไม้กวาด  

หาอะไรมาชำาระความสกปรกให้ออกไปจากบ้าน กต้็องหาสติ 

หาสมาธิ หาปัญญา หาศีลมากำาจัดมัน

(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:	 ท่ีเขาบอกว่านพิพานนีสู่ญ	คือแสดงว่าจิตของคน

เรานี้มีเกิดมีดับตลอดเวลา	แต่ว่าไปเวียนว่ายใน

ภพภูมิต่างๆอยู่ใช่หรือไม่	
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ตอบ: ใช่ จิตไม่สูญ แต่จิตมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เดี๋ยวดีใจ

เดี๋ยวเสียใจ เกิดดับ คือ อารมณ์ในจิตมันเกิดดับ เปลี่ยนไป

เปลี่ยนมา แต่ตัวจิตเองไม่ดับ เหมือนตัวหิ่งห้อยนะ หิ่งห้อย 

มันมีอยู ่แต่แสงหิ่งห้อยมันเกิดดับๆ แต่จิตมันก็เป็นอย่าง 

น้ันแหละ เดีย๋วก็ดีใจเด๋ียวกเ็สยีใจ เด๋ียวกวุ่็นวายใจ เดีย๋วกส็งบ  

เรยีกว่าจติไม่เทีย่ง อารมณ์ของจติไม่เทีย่ง แต่ตัวจติเองไม่ตาย  

พอร่างกายนี้ตายไป จิตก็ไปมีร่างกายอันใหม่ เหมือนคน 

ใช้มือถือนี่ พอมือถือเสีย คนเสียไปกับมือถือหรือเปล่า คนใช้

เสียไปกับมือถือหรือเปล่า ใช่ไหม มือถือเสียเราก็ไปซ้ือ 

มือถือเครื่องใหม่ อันนี้ก็เหมือนกัน พอร่างกายนี้เสียไป 

คนใช้ร่างกายนี้ก็ไปเอาร่างกายอันใหม่ เราเปลี่ยนร่างกายมา

เหมือนเปลี่ยนมือถือนี่ เปลี่ยนมามากยิ่งกว่ามือถืออีก เพราะ

ร่างกายที่เราเปลี่ยนนี้เป็นร้อยล้านพันล้านร่างกาย เชื่อไหม 

นำ้าตาท่ีเราร้องไห้ในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ ถ้าเอามารวมกัน 

พระพุทธเจ้าบอกมากยิ่งกว่านำ้าในมหาสมุทร คิดดูว่าจะต้อง

มีร่างกายกี่ร่างกาย มาร้องไห้กี่ครั้งจึงจะได้นำ้าตามากยิ่งกว่า

นำ้าในมหาสมุทร นั่นคือจำานวนภพชาติที่พวกเราได้เกิดแก ่

เจ็บตายกันมา แล้วยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเร่ือยๆ จนกว่าจิต 

ของเราไปถึงนิพพาน ถึงนิพพานก็คือจิตหมดอยาก ไม่อยาก
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จะไปมีร่างกายอีกต่อไป ก็จะไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้อีก 

ต่อไป เข้าใจนะ ดังนั้น ทุกอย่างท่ีเราทำานี้เราทำาให้กับจิต 

ทำาบุญรักษาศีลภาวนานี้เป็นเครื่องมือท่ีจะส่งให้จิตไป

นพิพาน ถงึแม้ว่าร่างกายนีต้ายไป จติยงัไม่ถงึนพิพาน แต่บุญ

ที่เราได้ทำาไว้ มันเหมือนกับนำ้ามันที่เราใส่รถไว้นี่นะ ถ้ารถพัง

เราก็เปลี่ยนรถใหม่ได้ ย้ายนำ้ามันไป ถ่ายนำ้ามันไปใส่อีกคันได้ 

แต่จิตมันไม่ตาย ดังนั้น บุญที่เราใส่ นำ้ามันที่เราให้กับจิตเพื่อ

ส่งไปนิพพานมันก็ไม่หาย มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ดังนั้น ทำาไป 

ทำาไปเรือ่ยๆ ยิง่ทำามากมนัก็จะได้ไปถึงเรว็ ทำาน้อยกไ็ปถึงช้า

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

ถาม:	 พรใดในโลกที่ว่าประเสริฐสุด	

ตอบ: มี ก็ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ นี่ล่ะ เป็นพรที่ประเสริฐ

ที่สุด ถ้าเรามี อัตตา หิ อัตตโน นาโถ แล้ว เราต้องการอะไร 

เราได้หมด เพราะสิ่งอันประเสริฐนี้ไม่มีใครให้กับเราได้ 

นอกจากตัวเราเอง ถ้าพระพุทธเจ้าให้เราได้ ป่านนี้เราก็ไป

นิพพานกันหมดแล้ว นี่มันให้ไม่ได้ มันต้อง อัตตา หิ อัตตโน 

นาโถ เท่านั้นจึงจะไปนิพพานได้

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑)
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ถาม:	 ถ้าหากเห็นโทษของความผูกพัน	 จะพิจารณา

ละวางหรือพิจารณาบ่อยๆ	อย่างไร	ให้ละวางได้

ตอบ: ก็ต้องคิดว่าเราต้องมีความพลัดพรากจากกันเป็น
ธรรมดา ล่วงพ้นจากการพลัดพรากจากกันไปไม่ได้ ทุกสิ่ง 
ทกุอย่างทีเ่รามอียูน่ี ้เราจะต้องจากเขาไป ไม่จากเป็นกจ็ากตาย  
เรามาตัวเปล่าๆ แล้วเราต้องไปตัวเปล่าๆ ดูคนมีอะไรติดตัว
ไปได้ไหม ไม่มีใครเอาอะไรไปได้ นอกจากบุญกับบาปเท่านั้น
ที่เอาไปได้ แต่ถ้าเป็นวัตถุ เป็นสิ่งของ เป็นบุคคลนี้เอาไป 
ไม่ได้ ให้คิดอยู่เนืองๆ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณา 
อยู ่ เนืองๆ ว ่า เกิดมาแล้วต้องแก่ต ้องเจ็บต้องตาย  
ต้องพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา ล่วงพ้นจากการ
พลัดพรากจากกนัไปไม่ได้ ให้คดิอย่างนีแ้ล้วกจ็ะปล่อยวางได้

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑)

ถาม:	 มาท�างานทีก่รุงเทพฯ	คนเดียวแล้วเหงา	อาจต้อง

อยู่คนเดียวจนเกษียณ	ขอค�าชีแ้นะให้ความเหงา

หายไปหมด

ตอบ: ให้ฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆ เพราะเวลาจิตสงบแล้วจะ 
หายเหงา ความเหงาเกดิจากความอยากมีเพ่ือน พอไม่มเีพ่ือน
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อยู่คนเดียวก็เลยรู้สึกเหงา แต่ถ้าเรามานั่งสมาธิได้ ทำาใจให้

สงบได้กจ็ะหายเหงา จะนัง่ให้สงบได้ก็ต้องฝึกสตบ่ิอยๆ ฝึกสต ิ

เรื่อยๆ ลืมตาขึ้นมาก็พุทโธๆ ไป อย่าปล่อยให้ใจคิด เพราะ

มันจะคิดถึงเพื่อน พอคิดถึงเพื่อนแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้เพื่อน  

พอไม่ได้อยูใ่กล้เพ่ือนก็จะเหงา แต่ถ้าเราไม่ให้มนัคดิถึงเพือ่น 

ให้อยู่กับพุทโธๆ ไป มันก็จะไม่รู้สึกเหงา

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑)

ถาม:	 ระหว่างวันที่หนูเจอกับการผัสสะในอารมณ์ของ
ตัวเอง	ก็รู้สึกว่าเราควบคุมไม่ได้	แต่ว่าพยายาม 
จะรู้แล้ววางไว้เฉยๆ	 เม่ือเสร็จกิจธุระส่วนตัว	 
แล้วมานั่งสมาธิ	 เม่ืออยู่ในองค์ของสมาธิ	 เราก็ 
จะเอาส่ิงที่มาผัสสะ	 มาพิจารณาบทธรรม	 ทีนี้
พิจารณาไปเราก็จะเห็นแต่ตัวโกรธในส่ิงที่มา
กระทบกับเรา	 เราควบคุมไม่ได้	 แต่อารมณ์ที่
เราเห็นนั้น	 เรารู้สึกว่าอยากจะสลัดทิ้ง	 อยากจะ
จัดการกับมัน	 แต่เราไม่สามารถจะจัดการกับ
มันได้	 ได้แต่มอง	 ก็มองว่าเป็นอย่างนี้ไปเร่ือยๆ	
อยากจะขอค�าแนะน�าจากพระอาจารย์ว่า	 ถ้าเรา
เจอความรู้สึกของตัวโกรธบ่อยๆ	 เพราะในชีวิต
ประจ�าวันเราจะผสัสะกับตัวนีบ่้อย	แต่เห็นเราก็ได้
แค่วางแล้วก็รู้สึกเสียใจกับการท�าอะไรไม่ได้	
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ตอบ:  เราต้องหาสาเหตขุองความโกรธ ความโกรธของเรา 

ก็เกิดจากความอยากของเรา พอเราสัมผัสกับอะไร ถ้าเรา

อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอเขาไม่เป็นไปตาม

ความอยากเราก็จะโกรธ ดังนั้น เราต้องหัดฝึกใจเรา เราอย่า 

ไปอยาก เห็นอะไรก็ให้เห็นเฉยๆ ให้รู้เฉยๆ เขาด่าก็ให้รู้ว่า 

เขาด่า อย่าไปอยากให้เขาไม่ด่า พออยากให้เขาไม่ด่ากจ็ะโกรธ

หรอืจะเสยีใจขึน้มา ต้องฝึกหยุดความอยาก หยุดความอยาก

กบัสิง่ต่างๆ ทีม่าสมัผสั ให้สัมผสัเฉยๆ ให้รูเ้ฉยๆ ได้ยนิเสยีงกร็ู้

ว่าได้ยนิเสยีง เสยีงชมกอ็ย่าไปดีใจ เพราะว่าเราอยากให้เขาชม  

พอเขาชมเราๆ กเ็ลยดีใจ ท่ีเราดีใจเพราะเราได้ของทีเ่ราอยาก 

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: ใช้ไตรลักษณ์ซิ เห็นอะไรเป็นยาพิษมันก็จะไม  ่

อยากได้ ถ้าเห็นว่าเป็นขนมก็อยากจะได้ ของทุกอย่างที่เรา

เห็นว่าเป็นสุข มันจะศอกกลับเราสักวัน มันจะกลายเป็น

ความทกุข์ อยากมีแฟน คดิว่ามแีฟนแล้วมคีวามสขุ เด๋ียวเวลา

ทะเลาะกับแฟน นำ้าตาตกในเวลาแฟนแอบไปมีแฟนใหม่ ทีนี้

กนิไม่ได้นอนไม่หลบัแล้ว คดิว่าได้แฟนต้องเป็นแฟนไปตลอด 

ไปกลายเป็นเปรตเป็นผีขึ้นมา ต้องเห็นไตรลักษณ์ ไม่แน่นอน 

ไม่เที่ยง นี่เรียกว่า อนิจจัง เดี๋ยวแฟนจะกลายเป็นมารไป  

กลายเป็นคู่กัดไม่ใช่คู่รัก อนัตตา ก็ไปห้ามเขาไม่ได้ ถ้าเห็น 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ห้ามไม่ให้เขาเปลี่ยนไม่ได้ ถึงเวลาเขา

จะเปลีย่นกเ็ปล่ียน อยู่คนเดียวดีกว่า หยดุความอยากมแีฟนได้

(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)



กิจและเวลำประจ�ำวันที่สำมำรถเข้ำพบ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

แผนที่เส้นทางเดินบิณฑบาต



เวลา ๐๕.๕๐ - ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)

 เดินบิณฑบาตบริเวณบ้านอำาเภอ 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

เวลาดงักล่าว และขอความร่วมมอืสภุาพสตรงีดสวมกางเกงขาส้ัน 

และกระโปรงสั้น

**งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี** 






