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วิมตุ ติกเ็ ป็นธรรมอีกข้อหนึง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้เรายินดีกัน ให้ยินดีต่อการหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทั้งปวง วิมุตตินี้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์
ทั้งปวง ใครท�ำใจให้สงบอย่างถาวรด้วยปัญญาได้ก็
จะได้วมิ ตุ ตินนั่ เอง พอได้วมิ ตุ ติแล้วก็จะเกิดญาณทัศนะ
ขึน้ มา วิมตุ ติญาณทัศนะ คือความรูค้ วามเห็นว่าไม่มี
ความทุกข์อยู่ในใจของเราอีกต่อไปแล้ว
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ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวง เพราะธรรม
เป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งทั้งปวง รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง การจะ
ได้รสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวง ก็ต้องมีความยินดีในธรรม
ถ้าอยากได้รสแห่งธรรมแต่ไปยินดีกับรสของรูปเสียงกลิ่นรส
ก็จะไม่ได้รสแห่งธรรม เช่น คนอยากจะได้ความสงบแต่กอ็ ยาก
ไปเที่ยว แต่ก็ไปเที่ยว ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย
อย่างนี้ก็ไม่มีหนทางที่จะได้สัมผัส กับรสแห่งธรรมที่ชนะรส
ทั้งปวง การที่จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวง
ต้องมีความยินดีในธรรมที่เป็นเหตุที่ท�ำให้เกิดรสแห่งธรรม
นัน้ เอง ธรรม นีม้ ี ๒ ส่วนด้วยกัน ส่วนทีเ่ ป็นเหตุกบั ส่วนทีเ่ ป็นผล
ส่วนที่เป็นผลคือรสแห่งธรรม คือความสงบที่เรียกว่า นัตถิ
สันติ ปะรัง สุขงั อันนีเ้ ป็นความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ ปวง
ความสุขที่เกิดจากความสงบ การจะได้สัมผัสกับความสงบ
การจะได้สมั ผัสกับความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขทัง้ ปวง จ�ำเป็น
ที่จะต้องมีความยินดีในธรรมที่เป็นเหตุ ที่ท�ำให้เกิดรสแห่ง
ธรรมนี้ขึ้นมา ธรรมที่เป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา
ยินดีกนั ก็คอื ๑. ให้ยนิ ดีกบั ความมักน้อย ๒. ยินดีกบั สันโดษ
คือตามมีตามเกิด
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ค�ำว่า สันโดษ แปลว่า พอใจกับสิง่ ทีม่ อี ยู่ ยินดีกบั สิง่ ทีไ่ ด้รบั
จะมากจะน้อยจะดีหรือไม่ดกี ย็ นิ ดีเสมอ เฉพาะมักน้อยสันโดษ
นี้ท่านจะเน้นไปที่ปัจจัย ๔ เป็นหลัก ให้เรามีความยินดี
มีความมักน้อยสันโดษในปัจจัย ๔ ปัจจัย ๔ คืออะไร ที่อยู่
อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค มักน้อย ก็คือเอา
เท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้นไม่ต้องมีมาก มีพออยู่ได้ก็พอ อย่างที่
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงตรัสว่า เศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ
ความมักน้อยสันโดษนี่เอง มักน้อยในปัจจัย ๔ อย่ามักมาก
อย่าโลภมาก อย่ามีบ้านหลายหลัง อย่ามีเสื้อผ้าหลายตู้ เอามี
พอใช้พอใส่ อาหารก็ไม่ตอ้ งมีมาก ไม่ตอ้ งมีราคาแพงๆ อาหาร
พอกินให้หายหิวได้ พอรักษาให้ร่างกายอยู่อย่างปกติสุขได้
นี่คือ มักน้อย แปลว่าเอาน้อยๆ เอาเท่าที่จ�ำเป็น ตัวอย่างของ
ความมักน้อย ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้ามักน้อย
ในปัจจัย ๔ มีอฐั บริขารเป็นสมบัติ มีสมบัตอิ ยู่ ๘ ชิน้ ทีเ่ ป็นสมบัติ
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ คือ ๑. บาตร บาตรหนึ่งใบเอาไว้
ส�ำหรับบิณฑบาตหาอาหาร พระพุทธเจ้าทรงบอกให้ยินดี
กับการบิณฑบาต ลาภเหลือเฟือ รับรองได้ว่าจะไม่อดตาย
ถ้ามีบาตร
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ตอนเช้าถือบาตรเข้าไปในหมู่บ้านเท่านั้น แป๊บเดียว
บาตรก็เต็ม บาตรก็ล้นขึ้นมา เรียกว่า บาตรวิเศษ นี่เครื่องมือ
หากินของผู้มีความมักน้อยคือบาตร ๑ ใบ กินก็ไม่กินมาก
เกินไป กินวันละหนึ่งมื้อก็พอ นี่มักน้อย สันโดษ ก็ยินดีตาม
มีตามเกิด อาหารที่ได้มาไม่จู้จี้จุกจิก ไม่เลือก ไม่ต้องการ
อาหารชนิดนัน้ ชนิดนี้ ไม่บอกเขาไม่สงั่ เขา บางวัดนีม้ เี ขียนเมนู
แจกญาติโยมเวลาบิณฑบาต เคยเห็นไหม เคยได้ยินไหม
เคยได้ยนิ ว่า วัดนีฉ้ นั มังสวิรตั ิ เขียนกระดาษให้ญาติโยมเวลาไป
บิณฑบาต นี่เรียกว่าไม่สันโดษแล้ว ถ้าสันโดษก็เขาจะใส่อะไร
มาก็แล้วแต่เขา เราจะมังสวิรัติเราก็มังสะตามมีตามเกิดไป
เขาใส่อะไรมามีผักมีเนื้อปนกันเราก็แยกเนื้อออกไป มันก็
เป็นมังสะไปแล้ว ไม่ควรที่จะไปบอกผู้ให้ว่าผู้รับต้องการ
สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ อันนี้ไม่ใช่หลักของ
สันโดษ สันโดษยินดีตามมีตามเกิด เขาใส่อะไรมาให้อะไรมา
ก็รับเอาไว้ นอกจากสิ่งที่ผิดพระวินัยก็บอกเขาได้ เช่น ใส่สุรา
มาให้ขวดหนึ่งนี้ อย่างนี้ก็บอกว่า สุรานี้ถวายพระไม่ได้ หรือ
ใส่ของดิบมานี้ก็ไม่ได้ ความจริงบิณฑบาตนี้ญาติโยมไม่ควร
ใส่ของแห้ง เช่น ข้าวสาร ของที่ต้องเอาไปปรุง ต้องเอาไปหุง
ต้องเอาไปท�ำให้สกุ นี้ ไม่ควรใส่บาตร เพราะพระท่านไม่มคี รัว
ความยินดีในธรรม ๑๐ ประการ
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ท่านไม่เป็นพ่อครัว ท่านห้ามไม่ให้ท�ำอาหารกินเอง ให้กิน
อาหารทีไ่ ด้จากการใส่บาตร ต้องเป็นอาหารสด อาหารทีก่ นิ ได้
ถ้าเป็นเนื้อสัตว์นี้หรือไข่นี้ต้องท�ำให้มันสุก อย่าใส่แบบสุกๆ
ดิบๆ เช่น ทีเ่ ขาชอบท�ำเนือ้ ย่างแบบมีเลือดไหลซิบๆ อยูอ่ ย่างนี้
ยังถือว่าเป็นเนื้อที่ยังไม่สุก ไข่ดาวก็ต้องให้มันแห้งให้มันแข็ง
ไข่แดงต้องแข็ง ไข่ทยี่ งั เป็นเหลวๆ อยู่ ถือว่ายังไม่สกุ กินอาหาร
ดิบไม่ได้
นี่คือสิ่งที่ญาติโยมอาจจะไม่ทราบ พระก็พูดไม่ได้ถ้า
ญาติโยมไม่ถาม ก็ต้องมาพูดตอนที่ญาติโยมมาศึกษาธรรมะ
เช่น ตอนนี้ก็พอที่จะบอกได้ แต่ตอนที่ใส่มานั้นบอกไม่ได้
ใส่มาก็รับเอาไว้ แล้วพอกลับไปวัดก็ค่อยไปดู อันไหนกินได้
ก็เก็บไว้ก็กิน อันไหนกินไม่ได้ก็ยกให้ลูกศิษย์ไป ลาภของ
ลูกศิษย์ไป นี่คือของที่ยังไม่สุกกินไม่ได้ ต้องให้เป็นของที่สุก
เต็มที่ก่อน อันนี้เป็นอาหารที่พระต้องท�ำตามพระวินัย แต่ก็
ไม่ได้ห้ามไม่ให้ญาติโยมใส่ ถ้าญาติโยมไม่รู้ใส่ก็ใส่ไป แต่ถ้า
ญาติโยมถามหรือว่าถ้ามาฟังเทศน์ฟังธรรม อย่างเช่นตอนนี้
พอดีมีโอกาสได้พูดเรื่องธรรมะที่เกี่ยวข้องกัน ก็เลยได้อธิบาย
ให้เข้าใจไว้ ของทีท่ �ำให้มนึ เมาก็ใส่ไม่ได้ กินไม่ได้ เช่น เขาเรียก
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ข้าวอะไรนะ ข้าวทีห่ มัก ข้าวหมาก อันนีม้ นั ก็จะมีเป็นสุราขึน้ มา
ของมึนเมา ของไม่สุกเต็มที่ ต้องให้สุกเต็มที่ แล้วก็มีเนื้อสัตว์
๑๐ ชนิด ทีพ่ ระภิกษุหา้ มฉัน คือเนือ้ สัตว์ปา่ ต่างๆ เนือ้ เสือโคร่ง
เนื้องู เนื้อหมี เนื้ออะไรต่างๆ เหล่านี้ มีอยู่ ๑๐ ชนิดด้วยกัน
ต้องไปเปิดดูในต�ำรา จ�ำไม่ได้เพราะว่า สมัยนี้ก็ไม่มีใครใส่
อาหารอย่างนี้ เพราะเดี๋ยวนี้เขาห้ามล่าสัตว์ป่ากัน แต่สมัย
พุทธกาลนี่ ชาวบ้านเขาก็ล่าสัตว์ป่า แล้วเขาก็เอาสัตว์ป่า
เห็นพระมาก็เอาอาหารที่เขาท�ำจากเนื้อสัตว์ป่านี้มาถวาย
พระถ้ารู้ว่าเป็นเนื้อสัตว์ป่าก็ไม่ฉัน
อีกอย่างหนึ่งที่พระรับไม่ได้ก็คือ ถ้าญาติโยมท�ำอาหาร
ด้วยการฆ่าเนื้อสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ต้องห้าม เช่น
เนื้อเป็ดเนื้อไก่ แต่ท�ำเจาะจงเพื่อถวายพระนี่ แล้วก็แจ้งให้
พระทราบอย่างนี้ พระก็รับไม่ได้ เช่น ญาติโยมบอกว่า ผมนี้
ท�ำแกงไก่หม้อนี้มาถวายพระโดยตรง ฆ่าไก่ที่บ้าน แล้วก็เอา
มาถวายพระโดยตรง ถ้าท�ำโดยตรงให้กับพระ ฆ่าด้วยเจตนา
ที่จะเอามาถวายพระนี้ ถ้าพระทราบก็บอกว่า ไม่ควร แล้วก็
ไม่ควรรับ รับไม่ได้ แต่ถ้าเป็นปกติวิสัยของญาติโยม ชาวบ้าน
ที่เขาเวลาท�ำกับข้าวกับปลา เขาก็ไปยิงนกตกปลา หรือว่าเขา
ความยินดีในธรรม ๑๐ ประการ
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ไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ที่เขาเลี้ยงอยู่ แล้วท�ำเป็นอาหารที่เขากินเป็น
ปกติของเขา พอมีพระเขาก็เลยแบ่งมาส่วนหนึ่ง ถ้าท�ำมา
โดยที่ไม่ได้เจาะจง ตั้งใจมาท�ำให้กับพระโดยตรงนี้ ท�ำเพราะ
ว่าเขาท�ำอยู่แล้วเป็นปกติ คือ พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระ
เป็นเหตุที่จะท�ำให้สัตว์ต้องตายจากการมาเลี้ยงพระ อย่าง
ประวัตหิ ลวงปูม่ นั่ นีญ
้ าติโยมก็อาจจะเคยได้ยนิ ตอนทีท่ า่ นใกล้
มรณภาพ ท่านอยูใ่ นป่า อยูใ่ กล้ๆกับหมูบ่ า้ น ถ้าท่านมรณภาพ
ที่ในหมู่บ้านท่านบอกว่า เดี๋ยวชาวบ้านจะต้องฆ่าวัวฆ่าควาย
มาเลี้ยงพระมาต้อนรับแขก เลี้ยงญาติโยมที่มาร่วมท�ำบุญ
มางานศพกัน ท่านก็เลยบอกว่า พาให้ทา่ นไปตายในเมืองดีกว่า
เพราะในเมืองเขามีโรงฆ่าสัตว์ที่เขาฆ่ากันเป็นปกติอยู่แล้ว
ท่านไม่ตอ้ งการให้ทา่ นเป็นเหตุ ทีท่ �ำให้สตั ว์ทอี่ ยูใ่ นหมูบ่ า้ นนัน้
ต้องมาตายเพราะท่าน ท่านก็เลยบอกให้ลกู ศิษย์ลกู หาพาท่าน
ไปในเมือง ไปที่วัดป่าสุทธาวาส ในตัวจังหวัดสกลนคร เป็นที่
ท่านมรณภาพไป พอตายในเมือง ในเมืองเขาก็มีงานศพเป็น
ปกติอยูแ่ ล้ว เขาก็มโี รงฆ่าสัตว์เป็นปกติอยูแ่ ล้ว ทุกอย่างมันปกติ
ไม่ได้ไปท�ำให้เขาต้องไปท�ำอะไรพิเศษให้กบั ท่าน นีค่ อื ความหมาย
นี่ขนาดท่านจะตายท่านยังเป็นห่วงสัตว์ ไม่อยากให้สัตว์ต้อง
มาตายเพราะท่าน
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นีค่ อื เรือ่ งของอาหารทีจ่ ะถวายพระ ก็พดู พอเป็นความรู้
เล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น แต่โดยหลักของพระก็คือไม่พูด ถ้าใคร
ใส่บาตรอะไรมาให้ก็อนุญาตให้เขาใส่ได้ ถึงแม้จะผิดพระวินัย
มันไม่บาปส�ำหรับญาติโยม ญาติโยมก็ได้บุญ เพราะญาติโยม
ได้เสียสละข้าวของเงินทองไป อันนี้ญาติโยมไม่ผิด แต่ถ้า
พระเอามาบริโภคนี้อาจจะผิดได้ ถ้ามีข้อห้ามไว้แล้วเอามา
บริโภค แต่ถา้ มีโอกาส เช่น เวลาแสดงธรรมก็อาจจะสอนหรือ
บอกให้ญาติโยมทราบได้ ว่าวิถีชีวิตของพระนี้ต่างกับวิถีชีวิต
ของญาติโยม การกินการอยู่นี้ไม่เหมือนกัน พูดไว้เพื่อให้ได้
เข้าอกเข้าใจ เพราะญาติโยมก็มีความปรารถนา ที่อยากจะ
เอื้ออ�ำนวยความสะดวกความสุขให้แก่พระ แต่ถ้าท�ำไปแล้ว
ไม่ได้ท�ำให้เกิดผล มันก็น่าเสียดาย ถ้ามีโอกาสนี้ก็ได้เล่าให้
ฟังกัน แต่จะท�ำอย่างไรนีไ้ ม่มปี ญ
ั หา ไม่มกี ารเขียนเมนูบอกว่า
ต้องท�ำอาหารเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ เช่น อาหารมังสวิรัติ
อะไรอย่างนี้ พระบอกไม่ได้ ผู้ขอบอกไม่ได้ เพราะผิดหลัก
สันโดษ คือความยินดีตามมีตามเกิด อย่างหลวงปู่มั่น ถ้าอ่าน
ในประวัตินี้ท่านไปอยู่กับชาวป่าชาวเขา ชาวป่าชาวเขาบางที
เขาก็ไม่รู้หลักพระวินัย เขาก็ท�ำปลาร้าดิบมาถวาย ท่านก็ไม่รู้
พอกลับมาถึงวัดถึงจะรู้ว่านี่เป็นปลาร้าดิบ วันนั้นก็เลยกิน
ความยินดีในธรรม ๑๐ ประการ
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ข้าวเปล่าไป เพราะกินไม่ได้ ถ้ามีลกู ศิษย์กย็ งั พอให้ลกู ศิษย์เอา
ไปท�ำให้สุกก่อนได้ ถ้ามีลูกศิษย์อยู่นี้ ลูกศิษย์ดีตรงนี้ ลูกศิษย์
จะช่วยเอื้อให้พระได้ท�ำอะไรให้ถูกต้องตามหลักพระวินัยกัน
แต่สมัยนีล้ กู ศิษย์หายาก เพราะว่าความเจริญทางโลกนีม้ นั มีมาก
สมัยก่อ นนี้ความเจริญทางโลกมีน้ อย คนไม่ ต ้ องไปเรี ย น
หนังสือกันก็อยู่ได้ เป็นชาวนาชาวไร่ ก็มีเวลาว่างที่จะไปรับใช้
พระอยูท่ วี่ ดั แต่สมัยนีล้ กู ศิษย์แทบจะหายาก เพราะว่าทุกคน
โตขึ้นก็ไปโรงเรียนกัน ไปเรียนหนังสือไปอะไรกัน ดังนั้น
พระเวลาได้อะไรมาที่ฉันไม่ได้ ถ้าไม่มีลูกศิษย์ก็ต้องสละไป
ถ้ามีลูกศิษย์ก็บอกให้ลูกศิษย์ไปท�ำให้ถูกพระวินัยได้
นีค่ อื เรือ่ งของความสันโดษ พระเวลาบิณฑบาตนี้ ท่านถือ
หลักสันโดษ ท่านจะไม่บอกขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วการขอนี้ท่าน
ก็มีข้อห้ามไว้ด้วย คือท่านอนุญาตให้ขอได้จากญาติ กับผู้ที่
ปวารณาตัว ญาติพนี่ อ้ งนีข้ อได้ถา้ ขาดแคลนอะไร เช่น เจ็บไข้
ได้ปว่ ยไม่มยี ารักษา บอกญาติพนี่ อ้ งว่า ช่วยหายามาให้หน่อย
ได้อยู่ หรือบอกญาติโยมผู้ที่ได้เสนอตัวไว้ล่วงหน้าก่อน ค�ำว่า
ปวารณา ก็คือเป็นการเสนอตัวไว้ล่วงหน้าว่า ถ้าท่าน
ขาดแคลนอะไร ต้องการอะไร ขอได้โปรดบอกข้าพเจ้า
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ด้วยเถิด ถ้าเขาปวารณาตัวนี้ก็บอกได้ถ้ามีความจ�ำเป็น
ขาดแคลนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สมควรแก่สมณบริโภค ไม่ใช่ไป
ขอรถยนต์ ขออะไรที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่สมควรแก่สมณบริโภค
ก็ขอไม่ได้ อยู่ที่ญาติโยมว่าจะปวารณาแบบไหน ญาติโยม
บางคนก็ปวารณาอย่างเดียว เช่น จีวร ถ้าท่านขาดจีวรก็บอกได้
จะหาจีวรมาให้ บางท่านก็ปวารณาพาไปโรงพยาบาลหาหยูก
หายา ถ้าไม่สบายขาดยาหรือต้องไปโรงพยาบาล ยินดีที่จะ
รับใช้ บางคนก็มกี รอบเวลาด้วย บอกว่าจะยินดีท�ำอันนีภ้ ายใน
พรรษานี้ พอพ้นพรรษาแล้วก็อาจจะไม่สะดวกที่จะรับใช้
เขาก็มีก�ำหนดเวลาได้ด้วย ก�ำหนดสิ่งที่เขาจะท�ำให้ได้ด้วย
แล้วแต่ญาติโยมจะปวารณาอย่างไร บางคนก็ปวารณาแบบ
เขียนเช็ค ไม่ต้องใส่เลขไว้ ให้ผู้รับเอาไปใส่เอาเอง ต้องการ
เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเอง อันนี้แบบเปิดกว้างเต็มที่ เพราะว่าถ้า
ญาติโยมไม่ปวารณาพระท่านก็ไม่พูดไม่ขอ แล้วพระบางรูปนี้
ถ้าท่านถือสันโดษจริงๆ ถึงแม้ปวารณาท่านก็ไม่พูด ท่านถือ
หลักว่าไม่ขอ ขออยู่แบบไม่ขอ ขออยู่แบบตามมีตามเกิดก็มี
นี่คือท�ำไมพระท่านถึงไม่ขอกัน เพราะท่านต้องการ
เจริญเหตุ คือความสันโดษ ความยินดีตามมีตามเกิด เพราะมัน
ความยินดีในธรรม ๑๐ ประการ
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ท�ำให้ใจสงบนั่นเอง ท�ำให้ใจได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ดีกว่า
รสทีจ่ ะได้จากของต่างๆ ทีไ่ ปขอเขามา สูอ้ ยูต่ ามมีตามเกิดดีกว่า
ถ้าใจมันยอมรับกับสภาพมันก็จะสงบ พอสงบแล้วมันก็สุข
ทั้งๆ ที่ร่างกายมันอาจจะอดอยากขาดแคลน แต่ใจมันกลับมี
ความสุข แต่ถ้าพลิกกลับอีกมุมหนึ่ง ถ้าไปมีความจู้จี้จุกจิก
อยากได้นู่นอยากได้นี่ ถึงแม้ร่างกายจะได้สิ่งต่างๆ ที่ร่างกาย
ต้องการ แต่ใจไม่สงบ ใจมันก็อยาก เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ได้สิ่งนี้
แล้วเดี๋ยวก็อยากได้สิ่งนั้นเพราะความอยากมันเป็นอย่างนั้น
ธรรมชาติของมัน พอได้คืบมันก็จะอยากได้ศอกขึ้นมา นี่ท่าน
ถึงต้องใช้ความสันโดษมาก�ำราบความอยากต่างๆ เพื่อให้
มันไม่เจริญงอกงามนั่นเอง เพราะความเจริญงอกงามของ
ความอยากก็เป็นความเจริญงอกงามของความทุกข์ ของความ
ไม่สงบของจิตใจ ท่านจึงสอนให้ใช้สันโดษ ใช้มักน้อย เพราะ
ความอยากมั น มั ก จะมั ก มาก มี อ ะไรแล้ ว มั น มั ก จะไม่ พ อ
มีรองเท้าคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวก็อยากได้อีกคู่หนึ่ง ได้สองคู่แล้ว
เดี๋ยวก็อยากจะได้อีกคู่หนึ่ง ใช่ไหม ญาติโยมมีรองเท้ากี่คู่กัน
รับรองได้ไม่มีใครมีคู่เดียว นี่พระนี้มีคู่เดียวเห็นไหม เชื่อไหม
ตัง้ แต่บวชมาถึงวันนี้ ๔๐ กว่าปีนี้ เราใช้รองเท้าทีละคูเ่ ท่านัน้ เอง
รองเท้าแตะ มีอยู่คู่หนึ่งพอแล้ว ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องมาคอย
16

ความยินดีในธรรม ๑๐ ประการ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

รักษาหลายคู่ ใช้มันไปจนกว่ามันจะขาด จนกว่ามันจะทะลุ
บางทีพื้นนี่ต้องทะลุให้มันมีรูก่อน หรือมันลื่น เดินแล้วมัน
จะลืน่ เพราะว่ามันไม่มคี วามหยาบอยูใ่ ต้พนื้ แล้ว เดินไปพอไป
เจออะไรลื่นๆ นิด จะลื่นหกล้มได้ ก็จ�ำเป็นต้องเปลี่ยน ถ้าไม่
จ�ำเป็ น จริ ง ๆ แล้ ว ไม่ เ ปลี่ ย น เพราะว่ า มั น ก็ เ ป็ น รองเท้ า
เหมือนกัน ใหม่หรือเก่าก็ท�ำหน้าที่ได้เหมือนกันนั่นเอง นี่คือ
มักน้อย เอาเท่าทีจ่ �ำเป็นเท่านัน้ จีวรก็เอาหนึง่ ส�ำรับก็พอ ผ้าไตร
หนึ่งชุดก็พอ ไม่ต้องมีหลายชุดไว้เปลี่ยน เอามันชุดเดียวนี่
มี ๓ ผืน ผ้านุ่งหนึ่งผืน ผ้าห่มหนึ่งผืน ผ้าห่มกันหนาวสองชั้น
หนึ่งผืน พอแล้ว
นี่คือเรื่องความมักน้อยในปัจจัย ๔ ญาติโยมก็สามารถ
ที่เอาไปใช้เปรียบเทียบได้ กินน้อยๆ ลองหัดกินมื้อเดียวดูซิ
หรือไม่กินมื้อเดียวก็เอาไม่เกินเที่ยงวัน เอาสองมื้อ แล้วจะ
รู้สึกว่าชีวิตนี้จิตใจจะเย็นสบาย จะมีความสุขมากกว่ากิน
หลายๆ มือ้ เพราะถ้ากินหลายมือ้ ใจมันจะมากังวลว่าเดีย๋ วมือ้
ต่อไปจะกินอะไร หรือเดี๋ยวพอเห็นอะไรอยากกินก็กินขึ้นมา
ทันที แล้วถ้าไปมัวแต่หาความสุขจากการกิน มันก็จะไม่มเี วลา
มาหาความสุขจากการท�ำใจให้สงบนั่นเอง นั่งสมาธิสักแป๊บ
ความยินดีในธรรม ๑๐ ประการ
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ก็สัปหงกแล้วถ้ากินอิ่มเกินไป กินมากเกินไป เวลานั่งสมาธินี่
หนังท้องมันจะตึง มันจะท�ำให้หนังตาหย่อน นั่งแล้วเดี๋ยว
ก็คอพับ จึงต้องกินน้อยๆ อย่างเมื่อเช้ามีญาติโยมชาวอินโด
มาถามว่า จะท�ำยังไงแก้ความง่วงนอน ก็บอกว่าเดี๋ยวมา
ตอนบ่ายจะตอบให้ ตอนเช้าไม่สะดวกก�ำลังฉันอยู่ เดี๋ยวเขา
มาถาม ถามวิธแี ก้ความง่วงนอน การฉันน้อยๆ การรับประทาน
น้อยๆ นี่ท�ำให้ไม่ง่วงนอน ช่วยก�ำจัดนิวรณ์ตัวความง่วงเหงา
หาวนอนได้ นั่งแล้วจะไม่หลับง่าย ถ้ารับประทานสองมื้อ
ยังหลับอยู่ ก็ต้องลดเหลือมื้อหนึ่ง ถ้ารับประทานมื้อหนึ่งยัง
ง่วงอยู่ก็ต้องลดเหลือครึ่งมื้อ กินครึ่งเดียว เคยกินเท่าไหร่ก็
ลดปริมาณลงไปครึ่งหนึ่ง ถ้ายังง่วงอยู่ก็กินวันเว้นวันไปเลย
อย่างนี้ รับรองได้ว่าความง่วงนี้จะหายไป เพราะเวลาร่างกาย
มันหิวนี้ใจมันจะนอนไม่หลับ ใจมันจะฟุ้งมันจะคิดถึงอาหาร
การที่จะอดอาหารเพื่อแก้ความง่วงได้นี้ ต้องมีสติก�ำลัง
พอที่จะหยุดความคิดปรุงแต่ง ถ้าไม่มีสติก�ำลัง เดี๋ยวมันจะ
คิดแต่เรื่องอาหารจนกระทั่งทนไม่ไหว คนที่จะใช้มาตรการ
การอดอาหารได้นี่ ต้องมีสติก�ำลังพอที่จะควบคุมความคิด
ไม่ให้ไปนึกคิดถึงอาหารต่างๆ หรือถ้านึกคิดถึงอาหารก็ให้มี
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ปัญญา ให้มนั คิดถึงความเป็นปฏิกลู ของอาหารแทน ถ้าคิดถึง
ปฏิกูลของอาหาร เห็นสภาพอาหารที่ไม่น่ารับประทาน มันก็
รับประทานไม่ลง มันก็จะไม่อยากรับประทาน เช่น ลองเอา
อาหารต่างๆ ที่เราจะรับประทานนี้มาใส่ภาชนะอันเดียวกัน
แล้วคลุกมันรวมกันเข้าไป ก่อนที่จะให้มันไปรวมกันในท้อง
ก็ให้มันรวมในภาชนะที่เราใช้ในการรับประทานก่อนก็ได้
พอเอาของกรอบมาผสมกับของเปียก มันเละๆ แล้วก็พอเห็น
อย่างนีแ้ ล้วความอยากกินมันก็จะไม่มี ดังนัน้ เวลาอดอาหารนี้
บางทีถ้านึกถึงอาหารในจาน ก็ต้องนึกถึงอาหารที่ไปรวมกัน
ในท้องว่าหน้าตามันเป็นยังไง เวลาอาเจียนออกมานี้มัน
น่ารับประทานไหม นี่เรียกว่าการใช้ อาหาเรปฏิกูลสัญญา
การใช้การพิจารณาความไม่นา่ ดูไม่นา่ รับประทานของอาหาร
จะช่วยในการอดอาหารได้ จะช่วยในมาตรการแก้ความ
ง่วงได้
นี่มันมีตั้ง ๒ ชั้นด้วยกัน วิธีแก้ความง่วงก็ต้องแก้ด้วย
การไม่ ฉั น อาหารมากหรื อ อดอาหาร พอไปอดอาหารก็
ไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา ท�ำให้ใจฟุ้งซ่านคิดแต่เรื่องอาหาร
ท�ำให้เกิดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากรับประทานอาหาร
ความยินดีในธรรม ๑๐ ประการ
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ก็ต้องมาแก้ด้วยการใช้สติหยุดความคิดนั้น หรือไม่เช่นนั้นก็
ต้องใช้ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ให้นึกถึงภาพของอาหารตอนที่
มันไม่นา่ รับประทาน ตอนทีม่ นั อยูใ่ นปากเคีย้ วผสมกับนำ�้ ลาย
หรื อ ตอนที่ มั น อยู ่ ใ นท้ อ งหรื อ ตอนที่ มั น ขั บ ถ่ า ยออกมา
ตอนถ่ายออกมานีเ่ ราเรียกว่า อาหารเก่า ตอนทีอ่ ยูใ่ นท้องนีเ่ รา
เรียกว่า อาหารใหม่ นี่คือมาตรการที่จะต้องมาช่วยกันถึงจะ
แก้ปัญหาของความง่วงนอนได้ หรืออีกวิธีหนึ่งก็แก้ด้วยการ
ไปอยูท่ มี่ นั น่ากลัว ถ้าอยูท่ นี่ า่ กลัวนีม้ นั จะไม่นอน มันจะนอน
ไม่หลับ เช่น ไปอยู่ในป่าช้าหรืออยู่ในป่าลึกที่มีสิงสาราสัตว์
แล้วเราไม่มที มี่ งุ ทีบ่ งั ทีห่ ลบ ไปปักกลดอยู่ ไปแคมป์ปง้ิ อย่างนี้
รับรองได้ว่าอาการง่วงนอนนี้จะหายไป อันนี้ก็เป็นเรื่องของ
การมักน้อยนี้จะช่วยท�ำให้แก้ปัญหาเรื่องความง่วงนอนได้
ถ้าเราบริโภคน้อยๆ ใช้ปัจจัย ๔ น้อยๆ มันจะลดภาระลด
ปัญหาต่างๆ ได้เยอะ ที่อยู่อาศัยพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกให้
พระไปอยู่ตามโคนไม้ ไม่ต้องมาคอยดูแล ไม่ต้องมามีภาระ
สร้างกุฏิสร้างอะไรต่างๆ ไปหาที่อยู่ตามโคนไม้ อาจจะเอา
ไม้มามุงมาบังหน่อยท�ำเป็นเพิงหน่อยก็พอ กันแดดกันฝนได้
ก็พอ ถ้ามีความมักน้อย ใจก็จะได้มีเวลาว่างจากการที่เราจะ
ต้องไปหาโน่นหานี่มา ถ้าต้องการมากก็ต้องใช้ความคิดมาก
ในการหาสิ่งต่างๆ ที่เราต้องการ พอเรามีความต้องการน้อย
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ก็เลยคิดน้อย คิดน้อยก็ท�ำให้ใจฟุง้ น้อยวุน่ วายน้อย ก็จะท�ำให้
การท�ำใจให้ใจสงบมันง่ายขึ้น
นี่คือประโยชน์ของธรรมข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ ก็คือ
ความมักน้อย กับ ความสันโดษ ข้อที่ ๓ ที่ท่านให้เรายินดี
ก็คอื การปลีกวิเวก ให้เราไปหาทีอ่ ยูส่ งบสงัดห่างไกลจากแสง
สีเสียงต่างๆ ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรส ห่างไกลจากคนนั้น
คนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ อย่างพระที่ท่านไป
ธุดงค์ในป่านี่ ท่านไปปลีกวิเวกไปหาที่สงบสงัด เพราะที่สงบ
สงัดวิเวกนีเ้ ป็นสัปปายะ สบาย ค�ำว่า สัปปายะ ก็สบาย สบาย
ต่อการภาวนา การท�ำใจให้สงบนีจ้ ะง่าย ไม่ยาก สะดวกสบาย
สัปปายะ ต้องยินดีกับการปลีกวิเวก ถ้าเรายังไม่สามารถไป
ปลีกวิเวกแบบอยู่คนเดียวได้ อย่างน้อยก็ไปอยู่ตามวัดที่เป็น
ทีส่ งบ ก็เป็นการปลีกวิเวกอีกระดับหนึง่ วัดทีเ่ ป็นวัดป่าวัดเขา
นี่ท่านก็จะมีที่ให้เราปลีกวิเวกกัน ที่อยู่ของคนก็แยกกันอยู่
ไม่อยู่ใกล้ชิดกัน ถ้าไปอยู่แบบนั้นก็ต้องมีความยินดีอีก
ข้อหนึ่งก็คือ ไม่คลุกคลีกัน ถ้าไปอยู่ในที่ที่มีผู้ปฏิบัติร่วมกัน
หลายคน ถึงแม้วา่ จะแยกกันอยูก่ อ็ ย่าไปหากัน อย่าไปเยีย่ มกัน
อย่าไปคลุกคลีกัน อย่าไปท�ำกิจกรรมที่ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำ เช่น
ความยินดีในธรรม ๑๐ ประการ
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ไปนั่งคุยกัน ไปนั่งดื่มน�้ำชากาแฟ ไปเหมือนกับเป็นการสังคม
อันนี้ไม่ควรจะยินดี ไม่ควรยินดีกับการสังคมกัน ให้ยินดี
กับการอยู่คนเดียว ไม่คลุกคลีกัน ถ้าจ�ำเป็นที่จะต้องมาท�ำ
กิจกรรมร่วมกันก็ไม่สนทนาคุยกัน ต่างคนก็ต่างท�ำหน้าที่
ของตนไป เจริญสติไป เพราะถ้ามาคุยกันจะไม่ได้เจริญสติ
จิตจะต้องคิดปรุงแต่งแล้วจะท�ำให้จิตฟุ้ง เวลาแยกหลังจาก
เสร็จกิจกรรมที่ต้องท�ำแล้วไปอยู่คนเดียว จิตมันยังฟุ้งอยู่
มันยังจะคิดถึงเรื่องที่พูดที่คุยกันอยู่ แล้วบางทีก็อาจจะเกิด
อารมณ์บูดก็ได้ ถ้าเกิดไปมีความเห็นไม่ตรงกัน มีการทะเลาะ
เบาะแว้งกันขึ้นมา วิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปคลุกคลีกัน แล้วจะ
ไม่มีปัญหาต่างๆ ตามมา ถ้ามาท�ำกิจร่วมกันอย่างตอนนี้ก็
ต่างคนก็ตา่ งมาท�ำกัน ต่างคนก็ตา่ งมานัง่ กัน นัง่ ฟังเทศน์เสร็จ
ถึงเวลากลับก็แยกกันกลับกันไป อย่างนี้เรียกว่าไม่คลุกคลีกัน
ถึงแม้จะมาท�ำกิจกรรมร่วมกันก็ตาม ผูป้ รารถนารสแห่งธรรม
ที่ชนะรสทั้งปวงนี้ต้องตัดสังคม อย่าไปเกรงใจว่าเราเป็น
คนนอกสังคม เป็นคนไม่สังคม ก็ถูกต้องเราไม่ต้องการสังคม
เราต้องการรสแห่งธรรม รสแห่งธรรมนีเ้ หมาะแก่ผทู้ ตี่ ดั สังคม
ออกจากสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนนั้น
คนนี้ ดูพระพุทธเจ้าตอนทีอ่ ยูใ่ นวังท่านก็สงั คมเต็มที่ มีงานเลีย้ ง
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แทบทุกคืน แต่พอท่านออกบวชแล้วท่านไม่สังคมกับใครเลย
ไปอยู่คนเดียว เพราะว่าการจะท�ำให้ใจสงบนี้มันต้องอยู่
คนเดียว ไม่สังคม ไม่คลุกคลีกับใครนั้นเอง ท่านถึงบอกว่าให้
ยินดีกบั การไม่คลุกคลีกนั ยินดีกบั การปลีกวิเวก หาทีส่ งบทีส่ งัด
ห่างไกลจากแสงสีเสียง ห่างไกลรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
เพราะถ้าลองได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วใจมันจะฟุ้ง
ขึ้นมา ใจมันเริ่มปรุงแต่ง พอได้ยินเสียงก็จะปรุงแต่งไปกับ
เสียงนั้น พอเห็นรูปก็จะปรุงแต่งไปกับรูป แต่ถ้าไปอยู่ในป่า
ในเขานี้ รูปเสียงกลิ่นรสจะไม่มากระตุ้นความคิดปรุงแต่ง
เพราะไม่รจู้ ะไปปรุงแต่งอะไร เห็นต้นไม้กไ็ ม่รวู้ า่ ต้นไม้เป็นต้น
อะไร มีประโยชน์อย่างไรมีโทษอย่างไรก็ไม่รู้ ก็เลยรู้เฉยๆ ไป
ไม่ปรุงแต่ง นี้คือ ๔ ข้อแรก มักน้อย สันโดษ ปลีกวิเวก
ไม่คลุกคลีกัน
พอเราได้ท�ำ ๔ ข้อนี้ ข้อต่อมาที่เราต้องมีก็คือ ต้องมี
ความยินดีในการท�ำความเพียร ในการปฏิบัติในการสร้าง
ธรรมะที่จะมาท�ำให้ใจสงบ ก็คือให้ยินดีการสร้างธรรมะ
ธรรมะทีเ่ ราต้องยินดีขอ้ ต่อไปก็คอื ศีล ให้ยนิ ดีกบั การรักษาศีล
พยายามรักษาศีลให้ได้ทุกข้อ ส�ำหรับนักปฏิบัตินี้ก็ต้อง ๘ ข้อ
ความยินดีในธรรม ๑๐ ประการ
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ขึ้นไป ต้องถือศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ขึ้นไป อันนี้ก็คือให้ยินดี
ในศีล เพราะศีลจะช่วยรักษาไม่ให้ใจไปท�ำอะไรทีจ่ ะท�ำให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ขึ้นมา หรือห้ามไม่ให้เอาเวลาอันมีค่าที่จะเอามา
ใช้ในการที่จะมาท�ำสมาธินี้ ถ้าไม่ถือศีล ๘ นี้ยังไปท�ำกิจกรรม
อื่ น ได้ เช่ น ยั ง ไปงานสั ง คมได้ ง านเลี้ ย งได้ ง านวั น เกิ ด ได้
ไปเที่ยว มีเพื่อนฝูงอาจจะมาชวนไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไปได้
แต่ถ้าถือศีล ๘ นี่ก็ต้องปฏิเสธเขาไป ไม่ไปตามสถานบันเทิง
ต่างๆ ไม่เสียเวลากับการที่จะมาเสริมสวยความงามทาง
ร่างกาย เพราะเวลาจะไปข้างนอกก็ต้องมีการเสริมสวยทาง
ร่างกายกัน ต้องหาเสื้อผ้าชุดสวยๆ งามๆ มาใส่ ต้องเสริม
สวยหน้าตาผมเผ้า ก็จะเป็นการเสียเวลาไปกับกิจกรรมทีไ่ ม่ได้
ท�ำให้เกิดรสแห่งธรรมนัน้ เอง ศีลนีก้ ม็ ไี ว้ส�ำหรับห้ามไม่ให้ไปท�ำ
กิจกรรมที่ไม่ได้ท�ำให้จิตสงบ ต้องถือศีล ๘ ขึ้นไป หรือศีล ๑๐
ศีล ๒๒๗ ตามฐานะของเพศ ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ถือ
ศีล ๘ เป็นสามเณรก็ถอื ศีล ๑๐ เป็นพระภิกษุกถ็ อื ศีล ๒๒๗ ไป
ให้เรายินดีกับการรักษาศีล เพราะศีลจะช่วยให้เราได้มีเวลา
มาสร้างธรรมข้อต่อไป ก็คอื ให้สร้างสมาธิ พอเรามีศลี แล้วเรามี
เวลา เราก็อย่าเอาเวลานีไ้ ปทิง้ ไว้เฉยๆ รีบเอามาสร้างสมาธิกนั
ให้มายินดีกบั การฝึกสมาธิ เพราะสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้ใจสงบได้กค็ อื
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สมาธินี่เอง ถ้าเราฝึกสมาธิได้ ท�ำใจให้สงบได้ พอใจได้สมาธิ
เราก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมในขั้นที่ ๑ รสแห่งธรรมนี้
ยังมี ๒ ขั้นด้วยกัน ขั้นที่ ๑ ก็คือสงบแบบชั่วคราว เวลาที่เรา
นั่งสมาธิพอจิตสงบจิตก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรม ได้สัมผัส
กับ นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง คือความสุขที่เหนือกว่าความสุข
ทัง้ ปวง อยูท่ กี่ ารท�ำใจให้สงบนีเ้ อง การจะท�ำใจให้สงบได้กต็ อ้ ง
มีเวลามาท�ำ ถ้าไม่ถือศีล ๘ เดี๋ยวก็ถูกเพื่อนชวนไปนั่นมานี่ได้
เดี๋ยวก็เกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้ จัดงานเลี้ยงวันเกิดก็ต้องไป
จัดงานเลี้ยงแต่งงานก็ต้องไป ก็เลยจะไม่ได้มีเวลามานั่งสมาธิ
มาท�ำใจให้สงบ ต้องมีเวลา พอมีเวลาแล้วก็ต้องมานั่งสมาธิ
บ่อยๆ ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็ต้องหัดเจริญสติก่อน เพราะ
สมาธินี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติเป็นเหตุอีก สติ คือผู้ที่จะหยุด
ความคิดต่างๆ ถ้าจิตไม่หยุดความคิด นั่งสมาธิไปจิตก็ไม่สงบ
ถ้าไม่สงบรสแห่งธรรมก็ไม่ปรากฏขึน้ มา ดังนัน้ ต้องฝึกสติกอ่ น
ถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบก็แสดงว่าไม่มีสติ หรือสติ
มีก�ำลังน้อย ก�ำลังไม่มากพอที่จะท�ำให้จิตสงบได้ ก็ต้อง
มาหัดเจริญสติก่อน ก่อนที่จะมานั่งก็หัดฝึกสติ วิธีฝึกสติก็มี
หลายวิธีด้วยกัน ในต�ำราท่านแสดงไว้ถึง ๔๐ วิธี ที่เรียกว่า
ความยินดีในธรรม ๑๐ ประการ
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กรรมฐาน ๔๐ กรรมฐาน ๔๐ นี้เป็นวิธีที่จะท�ำให้จิตมีสติที่
จะหยุดความคิดต่างๆ ได้ กรรมฐานทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั กันบ่อยๆ
มากที่สุดก็คือการใช้ พุทธานุสติ การระลึกถึงพระพุทธเจ้า
เช่น ด้วยการบริกรรม พุทโธ พุทโธ ไป หรือ กายคตาสติ
คือ การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกาย ร่างกาย
ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ก็ให้ใจเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเพียง
อย่ า งเดี ย ว อย่ า ให้ ใ จไปคิ ด ถึ ง เรื่ อ งอื่ น อั น นี้ ก็ จ ะหยุ ด
ความคิดได้ อันนี้เราสามารถเจริญสติ ๒ อย่างนี้ได้ทั้งวันเลย
พอลืมตาขึ้นมา พอใจเริ่มคิดเรื่องเรื่อยเปื่อยเรื่องเพ้อเจ้อ
เรือ่ งเพ้อฝันอะไรต่างๆ ก็หยุดมัน ใช้พทุ โธ พุทโธ พุทโธหยุดมัน
อย่าปล่อยให้มันคิด นอกจากเรื่องที่จ�ำเป็นต้องคิดจริงๆ ก็ให้
คิดได้ พอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิด ใช้พุทโธหยุดไป ตอนที่ไปท�ำ
อะไรต่างๆ เช่น เตรียมตัวออกนอกบ้านหรือไปท�ำอะไรก็ต้อง
ล้างหน้าล้างตาอาบน�ำ้ ล้างหน้าแปรงฟันหวีเผ้าหวีผม แต่งเนือ้
แต่งตัว เวลานั้นก็อย่าไปปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อย ใช้สติ
หยุดมัน ใช้พทุ โธหยุดมัน ท่องพุทโธ พุทโธไปเหมือนร้องเพลง
ไปในใจ แทนที่จะร้องเพลงก็ร้องพุทโธแทน พุทโธ พุทโธ
พุทโธไป อาบน�ำ้ ไป พุทโธไป ล้างหน้าแปรงฟันพุทโธ พุทโธไป
หวีเผ้าหวีผมพุทโธไป หรือถ้าไม่พทุ โธก็เฝ้าดูไป ให้ใจอยูก่ บั งาน
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ที่ก�ำลังท�ำอยู่ ก�ำลังหวีผมก็หวีผมไปกับร่างกาย ก�ำลังอาบน�้ำ
ก็อาบน�้ำไปกับร่างกาย อย่าไปอยู่คนละที่กัน ให้ใจอยู่ติดกับ
ร่างกายตลอดเวลา อย่างนี้ก็เรียกว่า กายคตาสติ ถ้าใช้พุทโธ
พุทโธก็เรียกว่า พุทธานุสติ ถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไป
จิตมันจะอยูก่ บั ที่ มันจะไม่ลอยไปลอยมา มันจะไม่ไปลอยตาม
ความคิดต่างๆ แล้วพอเวลามานั่งสมาธินั่งดูลมหรือนั่งพุทโธ
เดี๋ยวมันก็เข้าสู่ความสงบได้ ถ้านั่งสมาธิแล้วไม่สงบก็แสดงว่า
ไม่มสี ติ ต้องพยายามฝึกสติให้มากๆ ก่อน พยายามท�ำอะไรให้
มี ส ติ อ ยู ่ กั บ การกระท�ำ หรื อ ให้ มี พุ ท โธอยู ่ กั บ การกระท�ำ
แล้วเวลามานั่งสมาธิใจจะไม่ลอยไปที่อื่น ให้ดูลมก็จะอยู่กับ
การดูลม ให้พุทโธก็จะอยู่กับพุทโธไป ถ้าท�ำอย่างนี้เดี๋ยวไม่ช้า
ก็เร็วจิตก็ต้องเข้าสู่ความสงบได้
เข้าสูค่ วามสงบนีก้ ม็ ี ๒ แบบด้วยกัน คือ ๒ ระดับด้วยกัน
ระดับปับ๊ เดียวกับระดับยาวหน่อย ถ้าสงบปับ๊ แล้วก็ถอนออก
มานี้เรียกว่า ขณิกสมาธิ ถ้าสงบแล้วอยู่ได้นานเป็นอุเบกขา
ได้นานกว่าแป๊บเดียวก็เรียกว่า อัปปนาสมาธิ มีอยู่ ๒ ระดับ
ด้วยกันสมาธินี้ แต่สมาธิที่เราต้องการ ก็คือ อัปปนาสมาธิ
ต้องการให้มันสงบอยู่ได้นานๆ แต่เป็นธรรมดาตอนที่เรา
ความยินดีในธรรม ๑๐ ประการ
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เริม่ ต้น เราจะยังเข้าไม่ถงึ อัปปนา จะเข้าถึงแค่ขณิกะก่อน แบบ
งูแลบลิ้น พอสงบปั๊บก็ถอนออกมา เพราะก�ำลังสติมันหมด
มันไม่มี ยังไม่มากพอ ท�ำให้สงบแป๊บเดียว แต่ถ้าเรากลับมา
ฝึกใหม่ฝึกสติต่อไป นั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นมากขึ้น เจริญสติให้
มากขึ้น เดี๋ยวต่อไปการนั่งมันก็จะสงบได้นานขึ้น อันนี้ก็คือ
ความสุขในระดับแรก เป็นความสงบความสุขในระดับของ
สมาธิ ยังเป็นความสงบชัว่ คราว เป็นรสแห่งธรรมชัว่ คราวอยู่
เพราะว่าพอออกจากสมาธิมา เดีย๋ วความสงบก็หายไป เพราะ
ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไปเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยาก
ท�ำสิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากดื่มอยากรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมา
ความสงบที่ได้ก็จะหายไป พอเราได้ความสงบขั้นที่ ๑ แล้ว
พยายามฝึกให้ช�ำนาญก่อน อย่าเพิง่ ไปสูข่ นั้ ที่ ๒ พยายามฝึก
เข้าสมาธิให้ช�ำนาญให้อยู่ได้นานๆ ก่อน ให้สามารถเข้าได้ทุก
เวลาทีเ่ ราต้องการ นัง่ เวลาไหนก็สามารถท�ำให้ใจสงบได้ พอได้
สงบแบบนัน้ แล้ว ทีน่ กี้ เ็ ข้าสูข่ นั้ ที่ ๒ คือขัน้ ปัญญา ปัญญาก็เป็น
ธรรมอีกชนิดหนึง่ ทีเ่ ราควรยินดี อย่ายินดีเพียงแต่สมาธิเท่านัน้
ยินดีศีลแล้วก็ให้มันยินดีสมาธิ พอมีสมาธิแล้ว ได้สมาธิแล้ว
ก็ให้มายินดีกับการเจริญปัญญาต่อไป มาฝึกสร้างปัญญาให้
เกิดขึน้ เพราะถ้าเรามีปญ
ั ญา ปัญญาจะสามารถท�ำให้ความสงบ
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ชัว่ คราวนีก้ ลายเป็นความสงบทีถ่ าวรได้ เป็น นัตถิ สันติ ปะรัง
สุขัง อย่างถาวรไม่มีวันหยุดไม่มีวันสิ้นสุด ต้องอาศัยปัญญา
พอเราได้สมาธิแล้วได้ความสงบได้ความสุข รสแห่งธรรมแบบ
ชั่วคราวแล้ว เราก็ต้องมาใช้ปัญญาเพื่อมารักษาให้มันเป็น
รสแห่งธรรมที่ถาวร ต่อไป ปัญญาเท่านั้นที่จะท�ำให้รสแห่ง
ธรรมที่ได้จากสมาธิเป็นรสแห่งธรรมที่ถาวร ก็คือ ถ้าเรามี
ปัญญาเราจะเห็นโทษ เราจะรู้ว่าผู้ที่จะมาท�ำลายความสงบ
ที่ได้จากสมาธิ ก็คือตัณหาความอยากนี่เอง อันนี้เป็นปัญญา
ของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีวันรู้ได้ ว่า
เวลาออกจากสมาธิแล้วความสงบหายไปเพราะอะไร แต่ถ้า
มีพระพุทธเจ้ามาสอน ท่านบอกว่ามันหายเพราะความอยาก
ของเรา อยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ อยากมีอยากเป็น
อยากไม่มีอยากไม่เป็น ความอยาก ๓ ตัวนี้เป็นตัวที่จะมา
ท�ำลายความสงบที่ได้จากสมาธิ
พอเราได้สมาธิแล้ว ขั้นต่อไปเราก็ต้องมายินดีในธรรม
ยินดีในปัญญา เป็นธรรมข้อต่อไปที่ท่านสอนให้เรายินดี ยินดี
ในปัญญา ให้มาฝึกเจริญปัญญาด้วยการสอนใจให้เห็นว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นั้นเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะว่ามัน
ความยินดีในธรรม ๑๐ ประการ
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ไม่เที่ยง ทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้
เรียกว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รูปเสียงกลิ่นรสเป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สิ่งที่เราอยากจะเสพทางตาหูจมูกลิ้น
กายนี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เสพไปแล้วเดี๋ยวจะต้องเจอ
ความทุกข์ ตอนเสพนั้นไม่เจอความทุกข์ เพราะเวลาเสพแล้ว
มันสุขนั่นเอง เวลาอยากดื่มกาแฟก็สุข แต่พอติดกาแฟแล้ว
พอวันไหนอยากดื่มกาแฟไม่มีกาแฟดื่มวันนั้นมันก็จะทุกข์
ขึ้นมา นี่คือต้องมองว่ามันเป็นอนิจจัง มันจะไม่ให้เราได้เสพ
ตลอดเวลา ต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เสพไม่ได้ บางทีมีกาแฟแต่
ร่างกายไม่สบายรับประทานไม่ได้ก็มี ต้องมองความไม่เที่ยง
ของความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐั พ พะ พออยากจะ
เสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็จะได้มีปัญญา
มาสอนใจว่า มันเป็นทุกข์นะ สู้เสพ นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง
ดีกว่า คือกลับมาท�ำใจให้สงบดีกว่า มาหยุดความอยากดีกว่า
ด้วยการใช้สติบริกรรมพุทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปแทน
เดีย๋ วใจสงบปับ๊ ความอยากก็หายไป ท�ำอย่างนีท้ กุ ครัง้ กับความ
อยากต่างๆ ต่อไปความอยากมันจะหดตัวลง หดลงไปเรื่อยๆ
แล้วในที่สุดมันก็จะหมดไป
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นี่คือความยินดีในปัญญา จะท�ำให้เราได้ นัตถิ สันติ
ปะรัง สุขัง ที่ถาวร ถ้ามันเป็นความสงบที่ถาวรเราก็เรียกว่า
วิมุตติ วิมุตติก็เป็นธรรมอีกข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้
เรายินดีกัน ให้ยินดีต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
วิมุตตินี้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ใครท�ำใจให้
สงบอย่างถาวรด้วยปัญญาได้กจ็ ะได้วมิ ตุ ตินนั่ เอง พอได้วมิ ตุ ติ
แล้วก็จะเกิดญาณทัศนะขึน้ มา วิมตุ ติญาณทัศนะ คือความรู้
ความเห็นว่าไม่มีความทุกข์อยู่ในใจของเราอีกต่อไปแล้ว
อันนี้ก็ให้ยินดีธรรมอันนี้ เพราะอันนี้เป็นธรรมที่สุดยอด รู้ว่า
ต่อไปนี้เราไม่มีความทุกข์ในใจต่อไปแล้ว ทุกข์ต่างๆ จะไม่
เกิ ด ขึ้ น มาอี ก แล้ ว เพราะเรารู ้ จั ก วิ ธี ก�ำจั ด มั น แล้ ว นั่ น เอง
เหมือนกับหมอหรือคนไข้ทกี่ นิ ยาแล้วรูว้ า่ โรคภัยหายจากการ
ใช้ยาชนิดนี้ ก็จะรู้ว่าต่อไปมันจะไม่เป็นโรคนี้อีกแล้ว ถ้าเป็น
ก็ มี ย ากิ น มี ย าที่ จ ะท�ำให้ มั น หายได้ อั น นี้ เรี ย กว่ า วิ มุ ต ติ ญาณทัศนะ นี่คือธรรม ๑๐ ประการด้วยกันที่ผู้ที่ต้องการ
รสแห่งธรรมนี้ควรที่จะหมั่นเจริญกัน คือ ๑. ควรจะเจริญ
ความมักน้อย ๒. สันโดษ ๓. ปลีกวิเวก ๔. ไม่คลุกคลีกัน
๕. ความเพียรสร้างธรรมต่างๆ ขึ้นมา สร้างสันโดษ สร้าง
มักน้อย สร้างการปลีกวิเวก สร้างการไม่คลุกคลีกัน ต้องใช้
ความยินดีในธรรม ๑๐ ประการ
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ความเพียร แล้วก็มายินดีกับการสร้างศีล แล้วก็ยินดีกับการ
สร้างสมาธิ แล้วก็มายินดีกับการสร้างปัญญา พอสร้างปัญญา
แล้วก็จะได้วิมุตติ พอได้วิมุตติ มันก็จะยินดีขึ้นมาเอง เพราะ
ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับวิมุตติ การหลุดพ้น แล้วก็จะยินดี ญาณ
หยั่งทราบแล้วว่าต่อไปนี้จิตใจของเราจะไม่มีความทุกข์อีก
ต่อไป จิตของเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแน่นอน
อันนีจ้ ะรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง เรียกว่า สันทิฏฐิโก ใครได้ปฏิบตั ิ
ถึงขั้นวิมุตติ ได้ญาณทัศนะแล้วจะไม่ต้องไปถามใคร แม้แต่
พระพุทธเจ้าอยูข่ า้ งหน้าก็ไม่ไปถาม ไปถามว่า ข้าพเจ้าหลุดพ้น
หรือยัง ก็เหมือนคนกินข้าวอิม่ แล้วไปถามคนอืน่ ว่า ผมกินข้าว
อิ่มหรือยัง คนที่ถูกถามก็จะตอบว่า มึงบ้าหรือเปล่า มึงอิ่ม
ไม่อิ่มมึงไม่รู้หรือ ใช่ไหม คนกินข้าวอิ่มต้องไปถามคนอื่น
หรือเปล่าว่า แม่ผมกินอิ่มหรือยัง ต้องแม่ถามลูกต่างหาก
ใช่ไหม เวลาแม่ปอ้ นข้าวลูก ถามว่าลูกอิม่ หรือยัง แต่ลกู คนกิน
จะไปถามคนป้อนได้อย่างไร ไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้า
คนที่ ไ ด้ วิ มุ ต ติ ญ าณทั ศ นะแล้ ว ไม่ ไ ปถามพระพุ ท ธเจ้ า ว่ า
กระผมนี้หลุดพ้นหรือยัง ไม่ถามใครทั้งนั้น ไม่มีความจ�ำเป็น
ต้องถามใคร นี่คือธรรมชนิดต่างๆ ๑๐ ประการด้วยกัน
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ที่เรียกว่าธรรมที่เราควรยินดี การยินดีในธรรมจะท�ำให้เรา
ได้ สั ม ผั ส กั บ รสแห่ ง ธรรมที่ ช นะรสทั้ ง ปวง ถ้ า เราไปยิ น ดี
เรื่องอื่นนะ รับรองได้อีกกี่แสนชาติกี่ล้านชาติก็จะไม่มีวันที่
จะได้ ม าสั ม ผั ส กั บ รสแห่ ง ธรรมได้ ถ้ า ยั ง ยิ น ดี กั บ ลาภยศ
สรรเสริญ ยินดีกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่
ก็จะต้องยินดีกบั พวกนีไ้ ปอย่างไม่มวี นั สิน้ สุด ตายจากชาตินกี้ ็
จะกลับมาเกิดเพื่อมายินดีกับลาภยศสรรเสริญ มายินดีกับรูป
เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่อไปอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าเวลามันท�ำ
อะไรแล้วมันจะติดนะ ติดแล้วมันก็จะกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆ
ติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็ต้องกลับมามีร่างกาย มามีตา
หูจมูกลิ้นกาย เพื่อที่จะได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เพื่อ
ทีจ่ ะได้หาลาภยศสรรเสริญกัน ได้มามากได้มาน้อย เดีย๋ วตาย
ไปก็ทิ้งไว้หมด เอาไปไม่ได้ เมื่อเอาไปไม่ได้ก็ต้องกลับมาหา
มั น ใหม่ ต้ อ งกลั บ มาเกิ ด ใหม่ กลั บ มามี ร ่ า งกายอั น ใหม่
นีพ่ วกเรานี้ เวียนว่ายตายเกิดแบบนีม้ าอันยาวนาน เพราะเรา
ไม่ มี ค วามยิ น ดี ใ นธรรมนั่ น เอง เรายั ง ยิ น ดี อ ยู ่ กั บ ลาภยศ
สรรเสริญ ยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่
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ถ้าเราต้องการที่จะได้สัมผัสกับ รสแห่งธรรมที่ชนะ
รสทั้งปวง เราก็ต้องเปลี่ยนความยินดี จากการยินดีในลาภ
ยศสรรเสริญ ยินดีในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ให้มา
ยินดีกับธรรม ๑๐ ประการ นี้ ยินดีกับความมักน้อย ยินดี
กับสันโดษ ยินดีกบั การปลีกวิเวก ยินดีกบั การไม่คลุกคลีกนั
ยินดีกับการท�ำความเพียร ยินดีกับศีล ยินดีกับสมาธิ ยินดี
กับปัญญา ยินดีกับวิมุตติ และยินดีกับวิมุตติญาณทัศนะ
ถ้าเรายินดีกับธรรมเหล่านี้แล้ว เราก็จะได้ รสแห่งธรรม
ที่ ช นะรสทั้ ง ปวง ก็ ข อให้ ท ่ า นจงน�ำเอาไปพิ นิ จ พิ จ ารณา
และปฏิบัติตามสมควรแต่เวลาและโอกาสและก�ำลัง แล้ว
สักวันหนึ่งท่านก็คงจะได้สัมผัสกับ รสแห่งธรรมที่ชนะรส
ทั้งปวง
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กระบวนการ
ของจิต
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

จิตของผู้ไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรมนีจ้ ะชอบส่งออกข้างนอก
ชอบส่งออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เพราะ
ภายในจิ ต มี กามตั ณ หา ภวตั ณ หา วิ ภ วตั ณ หา
ตัวที่จะคอยดันจิตให้ออกข้างนอกนั่นเอง ฉะนั้น
จิตของคนส่วนใหญ่จะเป็นจิตส่งออกนอกทั้งนั้น
จิตที่จะเข้าข้างในนี้มีน้อยมาก จิตที่เข้าข้างในคือ
พวกที่ฝึกสมาธินี่ พวกที่คอยดึงจิตให้เข้าข้างใน
ด้วยสติ พุทโธ พุทโธ สตินี้เป็นมรรค จิตที่เข้าข้างใน
แสดงว่ามีมรรค มีมรรคถึงจะเข้าข้างในได้ ต้องมี
พุทโธ พุทโธ คอยดึงไว้
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วั น นี้ จ ะเริ่ ม พู ด ธรรมะที่ ค�ำสอนของหลวงปู ่ ดู ล ย์
หลวงปูด่ ลู ย์นที้ า่ นเป็นหนึง่ ในลูกศิษย์ของหลวงปูม่ นั่ ท่านสอน
ธรรมะแบบสั้นๆ ท่านพูดไว้ว่า จิตส่งออกนอกเป็นสมุทัย
จิตเข้าข้างในเป็นมรรค ถ้าใครเข้าใจค�ำสอนสั้นๆ นี้ สามารถ
ปฏิบัติได้ก็บรรลุได้ ธรรมะนี่ง่ายจะตายไป ง่ายๆ อย่าส่งจิต
ออกนอก ให้ดึงจิตเข้าข้างใน เท่านั้นเอง จบ บรรลุมรรคผล
นิพพาน บรรลุแบบนี้ ท่านถึงไม่ต้องพูดมาก ที่ต้องพูดมาก
ก็พวกผู้ฟังๆ ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ว่าจิตส่งออกนอกเป็นอย่างไร
จิตเข้าข้างในเป็นอย่างไร แต่พวกที่รู้นี้ไม่ต้องพูดมากไม่ต้อง
อธิบาย เป็นคนฉลาดฟังแล้วเข้าใจความหมาย เหมือนกับที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนพาหิยะว่า เห็นอะไรก็ให้สกั แต่วา่ เห็น
ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยิน รู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้ เท่านั้น
ไม่เห็นยากเย็นตรงไหนเลย แต่ใจของพวกเรามันไม่ยอมเป็น
อย่างนั้น ปัญหา มันไม่ชอบเห็นเฉยๆ มันไม่ชอบรู้เฉยๆ
มันไม่ชอบได้ยินเฉยๆ พอเห็นอะไรแล้วมันมักจะเกิดกิเลส
ตามมาทันที เกิดสมุทัยขึ้นมา ดังที่หลวงปู่ดูลย์ท่านพูดไว้
จิตส่งออกนอกปั๊บ สมุทัยเกิดขึ้นมาทันที พอส่งออกไปหารูป
เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็เกิดกามตัณหา ขึ้นมาทันที เห็นรูป
ก็อยากได้รูป ถ้าไม่อยากได้ก็อยากหนี อยากหนีจากรูปนั้น
กระบวนการของจิต

37

ธรรมะสดๆ ร้อนๆ เล่ม ๖

เห็นรูปที่ชอบก็อยากได้ เห็นรูปที่ไม่ชอบก็กดลบทิ้งทันที
อันนี้คือตัณหาเกิดขึ้นแล้ว สมุทัยคือตัณหา
สมุทัย คือต้นเหตุของความทุกข์ ถ้าส่งจิตออกนอกก็
เท่ากับส่งไปหาความทุกข์ ส่งจิตออกไปหารูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะ ส่งจิตไปหาลาภยศสรรเสริญ ส่งจิตออกไปก็จะเกิด
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ขึน้ มา พอเกิดตัณหาก็เกิด
ทุกขัง ขึ้นมา เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจ แล้วก็เกิดภพชาติ
ขึ้นมาต่อไป ร่างกายนี้ตายไปแต่ความอยากนี้มันไม่ได้ตาย
ไปกับร่างกาย มันก็พาไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่ เห็นไหม ค�ำพูด
ธรรมะสัน้ ๆ แต่พอมาวิเคราะห์แล้วมันยาวเป็นขบวนรถไฟเลย
เพียงแต่ส่งจิตออกนอกเท่านี้ไปแล้ว ไปสู่การเกิดแก่เจ็บตาย
ไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้สึกตัว ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะ
ผู้ที่ไม่รู้จักจิตจะไม่เข้าใจค�ำสอนแบบนี้ คนต้องเข้าใจว่าจิตนี้
เป็นผู้รู้ผู้คิด เป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นร่างกาย มาได้ร่างกายก็เพราะ
จิตส่งออกนอก ส่งออกหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็เลย
ต้องมามีตาหูจมูกลิ้นกาย ก็ต้องมีการเกิดมีร่างกาย ร่างกาย
ก็เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่ง เวลาที่เราต้องการรถยนต์เรา
ท�ำยังไง เราก็ไปที่เขาขายรถไปตามร้านขายรถยนต์ อยากได้
38
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ยี่ห้อไหนก็ไปร้านนั้น อยากได้ฮอนด้าก็ไปฮอนด้า อยากได้
โตโยต้าก็ไปที่ร้านโตโยต้า ร่างกายของพวกเราก็เป็นเหมือน
รถยนต์ ที่ มี โรงงานผลิ ต ขึ้ น มา โรงงานที่ ผ ลิ ต รถยนต์ ผ ลิ ต
ร่างกายคือใคร ก็คือพ่อแม่นี่เอง พ่อแม่เวลาแต่งงานกันก็
ผลิตลูกกัน ผลิตร่างกายกัน
จิตทีส่ ง่ ออกนอก จิตทีต่ อ้ งการรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
จิตที่มี กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็จะไปช็อปปิ้งหา
ร่างกาย แต่กระบวนการหาร่างกายนี้ เป็นกระบวนการที่
ค่อนข้างที่จะลึกลับ ไม่ตรงไปตรงมาเหมือนกับการไปซื้อ
รถยนต์ ซื้อรถยนต์นี้ก็ขอให้มีเงิน แล้วก็ขอให้รู้ว่าที่ขาย
รถยนต์อยู่ที่ไหน ก็สามารถไปซื้อรถยนต์มาขับได้ แต่จิตที่
เวลาร่างกายตายไปแล้ว จิตออกจากร่างไป จิตไปหาร่างกาย
อันใหม่นี้ เป็นกระบวนการทีไ่ ม่สามารถทีจ่ ะแสดงรายละเอียด
ได้เหมือนกับกระบวนการซื้อรถยนต์คันใหม่ แต่ไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการอย่างไร ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องได้ร่างกายร่างใหม่
ขึ้นมา เพราะเรื่องของจิตนี้นอกจากมีตัณหาความโลภความ
โกรธความหลงความอยากแล้ว ยังมีบุญมีกรรมด้วยที่มีผล
ต่อจิตใจเวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว จิตใจบางดวงอาจจะได้
กระบวนการของจิต
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ร่างกายเร็ว จิตใจบางดวงอาจจะได้ร่างกายช้า ก็เพราะว่า
ต้องไปรับผลบุญหรือผลบาปหรือไม่ ถ้าไปรับผลบุญผลบาป
ก็อยู่ที่ว่าท�ำบุญท�ำบาปไว้มากไว้น้อยเพียงไร ท�ำมากก็ต้องรับ
ใช้มาก ท�ำบาปมากก็ต้องไปรับผลบาปมาก ท�ำบุญมากก็ไป
รับผลบุญมาก ก็ต้องไปรับไปจนกว่าผลบุญผลบาปนี้หมด
ก�ำลังลงทีจ่ ะจัดการกับจิตใจ จิตใจถึงจะได้ไปหาร่างกาย ไปได้
ร่างกายอันใหม่ กว่าจะได้กอ็ ยูท่ วี่ า่ มีพอ่ แม่คนใหม่แต่งงานกัน
หรื อ ยั ง ร่ ว มสั ง วาสกั น หรื อ ยั ง อั น นี้ ก็ เ ป็ น กระบวนการ
โดยคร่าวๆ ของจิตที่ส่งออกนอก จิตที่ส่งออกนอกจะต้อง
ไปแบบนี้ ตอนที่มีร่างกายก็จะออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย
เช่น เวลานอนหลับนี้ จิตเหมือนเข้าข้างในชั่วคราว เพราะว่า
ร่างกายเหนือ่ ยไม่มกี �ำลังทีจ่ ะไปท�ำอะไรได้ ร่างกายขอพักผ่อน
นอนหลับ ตอนนั้นจิตก็ไม่สามารถออกมาทางตาหูจมูกลิ้น
กายได้
แต่พอร่างกายตื่นขึ้นมาปั๊บจิตออกมาทันที ออกมาทาง
ตาหูจมูกลิ้นกายทันที พอร่างกายตื่นปั๊บก็ลืมตา พอลืมตา
จิตก็ส่งออกไปทางตาทันที ไปดูเวลากี่โมง อันนี้ก็ส่งออก
ข้างนอก แล้วก็ดูปฏิทินดูวันที่ดูอะไร ดูสถานที่ที่อยู่ ตอนนี้
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อยู่ที่ไหน เพราะเวลานอนหลับแต่ละครั้งนี้อาจจะไม่ได้นอน
ที่เดิมก็ได้ บางทีก็ไปนอนที่บ้านคนนู้นที่บ้านคนนี้ บางที
ก็ไปนอนตามโรงแรมต่างๆ พอลืมตาขึน้ มาจิตก็ตอ้ งส่งออกมา
วิพากษ์วิจารณ์ว่า ตอนนี้อยู่ที่ไหน แล้วก็เริ่มคิดปรุงแต่งแล้ว
แสดงออกมาข้างนอก พอออกมาทางตาแล้ว ออกมาทางรูป
ทางเสียงทางกลิ่น ทางรสก็เริ่มปรุงแต่ง ขั้นแรกก็ดูที่ร่างกาย
ก่อนว่าร่างกายเป็นยังไง อยู่ในสภาพอย่างไร ปวดท้องฉี่
หรือเปล่า ต้องเข้าห้องน�้ำ อันนี้เป็นกระบวนการของจิตออก
นอกทั้ ง นั้ น เราเห็ น ได้ ด ้ ว ยการดู ต อนที่ ร ่ า งกายตื่ น ขึ้ น มา
เป็นช่วงทีจ่ ติ ออกนอก ส่วนช่วงทีร่ า่ งกายนอนหลับนีก้ เ็ ป็นช่วง
ที่จิตเข้าข้างใน จิตไม่สามารถออกมาทางร่างกายได้ เพราะ
ตอนนั้นร่างกายต้องการพักผ่อน ร่างกายไม่มีก�ำลังที่จะ
ตอบสนองตัณหาความอยากของจิตที่จะให้พาไปท�ำอะไร
ต่างๆ ได้ จิตก็เลยออกมาไม่ได้ จิตก็เข้าข้างใน แต่นี่เข้าข้างใน
เพราะสภาพของร่างกายทีไ่ ม่สามารถตอบสนองได้ พอร่างกาย
ตื่นขึ้นมา พอตอบสนองได้นี้ จิตจะออกมาทันที เหมือนกับวัว
ปากคอก วัวปากคอกนี่มันรอให้เปิดประตูคอก พอเปิดประตู
ปั๊บวัวมันจะวิ่งออกไปทันที
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นี่คือจิตของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรม จิตของผู้ไม่ได้ปฏิบัติ
ธรรมนี้จะชอบส่งออกข้างนอก ชอบส่งออกไปหารูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะ เพราะภายในจิตมี กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา ตัวทีจ่ ะคอยดันจิตให้ออกข้างนอกนัน่ เอง ฉะนัน้
จิตของคนส่วนใหญ่จะเป็นจิตส่งออกนอกทั้งนั้น จิตที่จะเข้า
ข้างในนีม้ นี อ้ ยมาก จิตทีเ่ ข้าข้างในคือพวกทีฝ่ กึ สมาธินี่ พวกที่
คอยดึงจิตให้เข้าข้างในด้วยสติ พุทโธ พุทโธ สตินี้เป็นมรรค
จิตที่เข้าข้างในแสดงว่ามีมรรค มีมรรคถึงจะเข้าข้างในได้
ต้องมี พุทโธ พุทโธ คอยดึงไว้ เช่น สมมุติว่าพอตื่นขึ้นมาปั๊บ
จิตเริ่มออกข้างนอก ลืมตาขึ้นมาเริ่มท�ำโน่นท�ำนี่ ถ้าอยากจะ
ให้เข้าข้างในแบบที่ต้องบังคับนี้ต้องใช้สติ เช่นพอลุกขึ้นมา
เข้าห้องน�้ำปวดฉี่ เข้าห้องน�้ำเสร็จกลับมานั่งสมาธิต่อ อันนั้น
เรียกว่าเป็นการเจริญมรรคแล้ว ดึงจิตเข้าข้างใน สติก็มี
หลายแบบ ถ้าใช้ พุทธานุสสติ ก็บริกรรม พุทโธ พุทโธ ไป ถ้าใช้
กายคตาสติ ก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆ ของ
ร่างกายไป ไม่ให้ใจส่งไปทางข้างนอกให้อยู่ที่ร่างกาย หรือถ้า
นั่งเฉยๆ ก็ดูลมหายใจเข้าออก อันนี้ก็เรียกว่า อานาปานสติ
ถ้ามีการกระท�ำแบบนี้เรียกว่า จิตเป็นมรรค จิตเข้าข้างใน
เพราะสตินี้เป็นหนึ่งในมรรค มรรค มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา
นี่เป็นตัวมรรค
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ถ้ามีการเจริญสติ สมาธิหรือปัญญานี่เรียกว่าจิตไม่ได้
ส่งออกนอก ตอนต้นก็ต้องเจริญสติดึงจิตไว้ก่อน ดึงจิตให้เข้า
ข้างใน ให้เข้าไปในสมาธิ ถ้าจิตเข้าไปในสมาธิจิตก็จะนิ่งสงบ
จะสงบได้สนั้ หรือยาวก็อยูท่ กี่ �ำลังของสติ ถ้าสงบได้สนั้ เรียกว่า
ขณิกสมาธิ ถ้าสงบได้นานเรียกว่า อัปปนาสมาธิ อันนี้เป็น
วิธดี งึ จิตเข้าข้างในด้วยสติให้เข้าไปในสมาธิ อีกวิธหี นึง่ ก็ดงึ จิต
ด้วยปัญญา ให้ใช้ปัญญาดึงจิตเข้าไป วิธีจะดึงจิตเข้าไปก็ต้อง
พิจารณาสิ่งที่อยู่ภายนอกว่าเป็น ไตรลักษณ์ ว่าเป็น อสุภะ
ว่าเป็น ปฏิกูล ถ้าเห็นสิ่งที่ความอยากชอบเป็นไตรลักษณ์
เป็นปฏิกูล เป็นอสุภะ จิตก็ไม่อยากจะออกนอก เหมือนเรา
อยูบ่ า้ นนี่ ถ้ามองไปข้างนอกฝนฟ้าตกอย่างนี้ เราก็ไม่อยากจะ
ออกข้างนอกกัน อยู่บ้านดีกว่า ปลอดภัยกว่า ฝนฟ้าตกมีพายุ
อย่างนี้ ออกไปเดีย๋ วก็เกิดเรือ่ งได้ อันนีก้ เ็ หมือนกัน ถ้าเราสอน
จิตด้วยปัญญาว่า การออกข้างนอกนีเ้ ป็นเหมือนกับออกไปอยู่
ในกลางพายุฝน หรืออยูก่ ลางแดดจ้า อย่างนีไ้ ม่มใี ครอยากจะ
ออกนอกบ้านกัน อยากจะอยู่ในร่มกัน แต่ถ้าจิตไม่มีปัญญา
จิตไม่เห็นไตรลักษณ์ จิตไม่เห็นอสุภะ จิตไม่เห็นปฏิกลู จิตกลับ
เห็นตรงกันข้าม แทนทีจ่ ะเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ไปเห็น
นิจจัง สุขัง อัตตา เห็นอะไรก็เป็น นิจจัง สุขัง อัตตา เห็นอะไร
กระบวนการของจิต
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ก็เป็นสุขไปหมด เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็เป็นสุขเป็น
นิจจังเป็นสุขทีจ่ รี งั ถาวร เป็นอัตตาเป็นของเรา ได้อะไรมาแล้ว
ก็จะเป็นของเราไปตลอด ไม่มีวันจากเราไปไม่มีวันหมดไม่มี
วันสิ้น ถ้าคิดอย่างนี้จิตก็จะออกนอก ถ้าคิดว่าเห็นรูปร่าง
หน้าตาคนนัน้ เห็นแล้วสวยงามหล่อเหลา อันนีจ้ ติ ก็จะออกนอก
ทันที จะออกไปหาร่างกายเหล่านั้น
หรือถ้าเห็นอาหารชนิดต่างๆ ว่าน่ากินเหลือเกิน อาหาร
ที่เขาจัดไว้ในจาน ดูแล้วมีสีสันมีอะไรดึงดูดจิตใจ เห็นแล้วก็
น�ำ้ ลายไหล นีจ่ ติ ก็จะออกไปหาสิง่ เหล่านีท้ นั ที แต่ถา้ ใช้ปญ
ั ญา
ปัญญาจะสอนจิตให้มองมุมกลับ มองต่างมุม กิเลสชอบมองมุม
ที่สดใสเบิกบานร่าเริง ธรรมะจะให้มองในมุมกลับ มองในมุม
ที่ไม่สวยสดใสไม่ร่าเริงไม่น่ายินดี คือมองว่ามันเป็น อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ถ้าเห็นว่าออกไปแล้วจะต้องทุกข์นี้ไม่ไปดีกว่า
ถ้าเห็นว่าถ้าไปได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วจะต้องทุกข์ไม่เอาดีกว่า
จะเห็นว่ามันทุกข์ได้ก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยง ส่วนใหญ่มักจะ
มองไม่เห็นความไม่เที่ยงกัน เห็นอะไรมักจะเห็นว่ามันเที่ยง
เห็นสินค้าเห็นข้าวของอะไรต่างๆ เห็นแล้วก็คดิ ว่ามันจะเทีย่ ง
มันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนตั้งแต่วันที่ซื้อมาจากที่ร้าน แต่ถ้า
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ลองคิดดูพิจารณาดู ของทุกอย่างมันไม่เที่ยง ของกินนี่เขามี
ป้ายเขียนไว้แล้วเดี๋ยวนี้ว่า ขอให้รับประทานก่อนวันนั้นวันนี้
ถ้าหลังจากวันนั้นแล้วมันจะเป็นไปอีกรูปแบบ มันจะบูดมัน
จะเสีย มันจะเน่า มันจะเป็นปฏิกูลขึ้นมาทันที ของทุกอย่าง
เป็นแบบนีม้ นั ไม่เทีย่ งมันไม่จรี งั รูปร่างหน้าตาคนก็เหมือนกัน
มันก็ไม่จีรัง มันไม่ได้สวยได้หล่อไปตลอด เดี๋ยวมันก็ต้อง
ไม่สวยไม่หล่อ
อันนี้ถ้าไม่มีปัญญาจะไม่เห็น พอไม่เห็นก็จะชอบส่งจิต
ออกนอก แล้วพอส่งจิตออกนอกไปคว้าสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็น
สมบัติของตน แล้ววันใดวันหนึ่งเกิดมันไม่เที่ยงขึ้นมา มันมี
การดับไป มีการจากไป มีการเสียไป มันก็กลายเป็นทุกข์ขนึ้ มา
ตอนที่ได้มามันยังไม่ได้ไม่เที่ยง มันยังดีอยู่มันก็เลยสุข แต่พอ
ทิ้งไปสักระยะหนึ่งแล้ว มันเกิดความไม่เที่ยงขึ้นมา เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นมา เกิดความเสื่อมขึ้นมา เกิดการช�ำรุดทรุด
โทรมขึ้นมา เกิดความเสียหายขึ้นมา พอมีเหตุการณ์เหล่านี้
เกิดขึ้นมา สุขที่ได้ก็กลายเป็นทุกข์ไป อนิจจังเกิดแล้ว พอเกิด
อนิจจัง ทุกขังก็เกิดขึ้นมาทันที อนัตตาก็ตามมาทันที พอมัน
เป็นทุกข์เราก็ไม่อยากจะให้มันเป็นของเราแล้ว โยนทิ้งดีกว่า
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เก็บไว้ท�ำไมเก็บไว้แล้วใช้ไม่ได้ เก็บไว้แล้วมีแต่ทุกข์ ไม่มีใคร
อยากจะเก็บความทุกข์ไว้ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าสิ่งไหนก็ตาม
ถ้ามันให้ความทุกข์กบั เรา เรามักจะไม่เก็บมันเอาไว้เป็นสมบัติ
ของเราอีกต่อไป นี่คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อสุภะ ปฏิกูล
ของเน่าเสียทั้งหลายเรียกว่า ปฏิกูล ถ้าเราเห็นของเหล่านี้
เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นอสุภะ เป็นปฏิกูลเรียกว่า
เราก�ำลังใช้ปัญญา เรียกว่าเราก�ำลังเจริญมรรค เรียกว่า
เราก�ำลังดึงจิตให้เข้าข้างใน
จิตส่งออกนอก จิตอยากได้รูปเสียงกลิ่นรส นี่เป็นสมุทัย
ส่งออกนอกแล้วก็จะเกิดสมุทัย ถ้ าส่ งออกนอกโดยไม่ มี
ปัญญา โดยไม่มสี ติคอยควบคุมมันจะเป็นสมุทยั ทันที แต่ถา้
มีสติมีปัญญาคอยก�ำกับคอยดึงไว้ มันก็จะเป็นมรรค พอมัน
ออกไปข้างนอกมันเห็นรูปเสียงกลิ่นรส ถ้ามีปัญญามันก็จะ
เห็นว่าเป็นทุกข์ เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา เป็นอสุภะ เป็นปฏิกลู
พอเห็นแล้วจิตมันก็หลบเข้าข้างในได้ ไม่อยากจะออกข้างนอก
แต่ถ้าไปเห็นว่ามันเป็น นิจจัง สุขัง อัตตา เป็นสุภะเป็นของ
น่าดูนา่ กิน อันนีม้ นั ก็จะเป็นสมุทยั ขึน้ มา เกิดความอยากขึน้ มา
อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ อยากได้ลาภยศสรรเสริญ
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ถ้าอยากแล้วก็จะไปหามา พอได้มาแล้วก็ดีใจได้ความสุข
เพราะตอนที่ได้มาใหม่ๆ มันดีมันไม่เสีย แต่ถ้าอยู่กับมัน
ไปเรื่ อ ยๆ เดี๋ ย วไม่ ช ้ า ก็ เร็ ว มั น ก็ ต ้ อ งเสี ย มั น ก็ ต ้ อ งหมด
พอหมดสุขก็หมดไป พอสุขหมดไปทุกข์กเ็ ข้ามาแทนที่ นีค่ อื วิธี
ของการปฏิบัติ ถ้าเราต้องการให้จิตไม่เจอความทุกข์ เราอย่า
ส่ ง จิ ต ออกนอก อย่ า ส่ ง จิ ต ออกไปทางตาหู จ มู ก ลิ้ น กาย
คอยส�ำรวมอินทรีย์ด้วยศีลด้วยสติ ศีลก็จะคอยกั้นไว้ใน
ระดับหนึ่ง ศีลก็จะห้ามไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ
ไม่ให้ไปกินตามความอยากต่างๆ กินได้เพราะร่างกายยังต้อง
กินอาหารอยู่ แต่กินด้วยความจ�ำเป็นของร่างกาย อย่ากิน
เพราะความอยากกิน ถ้ายังไม่ถึงเวลาให้อาหารกับร่างกาย
ก็อย่าเพิง่ รับประทานอย่าเพิง่ กิน กินตามเวลาทีห่ มอสัง่ เหมือน
กินยา ร่างกายกินอาหารแบบกินยา หรือกินอาหารแบบสมุทยั
กินได้ ๒ แบบ ถ้ากินแบบสมุทัยก็จะผลิตความทุกข์
ขึ้นมาต่อไป เพราะเวลาถ้าอยากกินแล้วไม่ได้กิน ก็จะเกิด
ความทุกข์ใจขึ้นมาได้ แต่ถ้ากินตามเวลา ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็
ไม่กนิ ก็จะไม่ทกุ ข์ใจ เพราะไม่มคี วามอยากกิน เวลากินก็ไม่ได้
อยากกิน กินเพื่อระงับความหิว กินแบบกินยา เวลาไม่ได้กิน
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ยานี้มักจะไม่ทุกข์กันเพราะไม่มีใครอยากกินยากัน เวลากิน
ยานี้ไม่ได้กินด้วยความอยาก กินด้วยความจ�ำเป็น กินเพราะ
ต้องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ความหิวของร่างกายก็เป็นโรคภัย
ไข้เจ็บของร่างกายอย่างหนึ่ง ก็ต้องกินยา ยาก็คืออาหาร
ถ้ากินอาหารแบบกินยาก็จะไม่ได้กนิ ด้วยความอยาก พอไม่ได้
กินด้วยความอยาก ความทุกข์ทเี่ กิดจากความอยากกินอาหาร
จะไม่มี นี่คือกระบวนการของจิต จิตออกนอกเป็นทุกข์
เป็นสมุทัย จิตเข้าข้างในเป็นมรรค เป็นนิโรธคือความสงบ
ความดับทุกข์ ความดับของทุกข์คือนิโรธ คือความปราศจาก
ทุกข์นั่นเอง หรือการหลุดพ้นจากความทุกข์เรียกว่า นิโรธ
นิ โ รธเกิ ด จากกระบวนการของมรรค เกิ ด จาก
กระบวนการของศีล ศีลคอยห้ามปรามไม่ให้ไปหารูปเสียง
กลิ่นรสต่างๆ เรียกว่า อินทรีย์สังวร สังวร ส�ำรวมตาหูจมูก
ลิ้นกายด้วยศีล แล้วก็มาส�ำรวมตาหูจมูกลิ้นกายด้วยสติ
คอยดึงจิตให้ไปอยู่ที่มันห่างไกลจากแสงสีเสียง จากรูปเสียง
กลิ่นรสต่างๆ เช่น ไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดวิเวก ตามป่า
ตามเขา ตามวัดป่าวัดเขา เป็นที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะ ก็จะท�ำให้จิตไม่ส่งออกนอกได้ เพราะส่งออกไป
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ก็ไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังนั่นเอง รูปเสียงกลิ่นรสของป่าของเขานี้
มันไม่ดึงดูดกิเลส มันก็จะไม่ดึงให้จิตออกข้างนอก จิตก็จะอยู่
ข้างใน จิตอยู่ข้างในแล้วแต่จิตก็ยังไม่สงบ จะให้จิตสงบก็ต้อง
หยุดตัวที่คอยดันจิตให้ออกข้างนอกอีกทีหนึ่ง เพราะว่าถึงแม้
จะยังไม่ได้ไปดูรูปไปฟังเสียง แต่ความคิด มันก็ยังอยากคิดถึง
รูปเสียงกลิ่นรสที่เคยได้เสพได้สัมผัสก็ต้องหยุด หรือแม้แต่
โทรศัพท์มอื ถือนีก้ เ็ ป็นรูปเสียงกลิน่ รสเหมือนกัน พอเปิดเข้าไป
มือถือนี้เดี๋ยวเห็นรูปของอาหาร เห็นของขนมขึ้นมา ก็เกิด
ความอยากกินขึ้นมา เห็นรูปของสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะ
ไปเที่ยว เห็นรูปของเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า เห็นรูปของเพชร
เห็นรูปของแหวน เห็นสร้อยเพชรแหวนเพชรอะไรต่างๆ ของ
พวกนี้ก็จะท�ำให้เกิดสมุทัยขึ้นมาได้ เกิดตัณหาความอยากได้
ผู้ที่ต้องการดึงจิตเข้าข้างในนี้ จะต้องระมัดระวังกับ
เรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือ ถ้าอยากจะใช้โทรศัพท์ก็เผื่อจะ
ติดต่อเวลามีเหตุฉุกเฉิน ก็ไปซื้อเครื่องที่ไม่มีจอภาพดีกว่า
เครื่องรุ่นแรกๆ นี่มีแต่ตัวเลขไว้ส�ำหรับกดจะได้รู้ว่ากดเบอร์
อะไร ถ้าอย่างนี้ ใช้โทรศัพท์แบบนี้มันจะไม่ดึงจิตให้ออก
ข้างนอก แต่ถ้าใช้โทรศัพท์แบบสมัยใหม่นี่ มันมีแต่สิ่งที่จะ
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ดึงจิตให้ออกข้างนอก มีรูปมีเสียงคอยดึงออกข้างนอกอยู่
เรื่อยๆ ก็ต้องปิดเครื่อง ไม่รับรู้ข่าวสารอะไรต่างๆ เอาไว้ใช้
เวลาฉุกเฉิน เวลาไม่สบาย เวลาต้องใช้จริงๆ ค่อยเปิดเครื่อง
แล้วก็โทรออกเท่านัน้ เอง ไม่รบั สายโทรเข้า เวลาไม่ใช้โทรศัพท์
ก็ปิดมันไป อย่างนี้ก็จะก�ำจัดรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมาดึงจิต
ให้ออกข้างนอกได้ในระดับของโทรศัพท์มือถือ ผู้ที่ต้องการ
ให้จิตเข้าข้างในเพื่อให้เกิดนิโรธเกิดความสงบขึ้นมานี้ จ�ำเป็น
ที่ จ ะต้ อ งก�ำจั ด สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ จ ะคอยไปดึ ง จิ ต ออกข้ า งนอก
ก�ำจัดด้วยมรรคนี่เอง ศีลก็เป็นมรรค ศีลในที่นี้ก็คือศีล ๘
ขึน้ ไป ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ อันนีจ้ ะเป็นตัวทีจ่ ะคอยเบรกไว้
คอยกั้นไว้ แต่ไม่ได้หยุดมัน หยุดไม่ได้ ศีลหยุดมันไม่ได้
เพียงแต่กั้นไว้ แต่จิตมันก็ยังทะเยอทะยานอยากอยู่ ตัวที่
จะหยุดการทะเยอทะยานอยากได้ก็มี ๒ ตัว คือ สติกับ
ปัญญา สตินี้ก็จะหยุดการทะเยอทะยานอยากได้ชั่วคราว
ส่วนปัญญานี้จะหยุดการทะเยอทะยานอยากได้อย่างถาวร
แต่เบื้องต้นนี้ ก่อนที่จะมีก�ำลังที่จะใช้ปัญญาหยุดการ
ทะเยอทะยานอยากอย่างถาวรได้ ต้องอาศัยสติหยุดการ
ทะเยอทะยานอยากแบบชัว่ คราวก่อน เพราะ ๑. การเจริญสติ
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นี้มันง่ายกว่าการเจริญปัญญา ๒. ถ้าไม่มีสติจิตจะไม่มีก�ำลัง
จะใช้ปัญญาอย่างเดียวสอนจิตให้หยุด มันไม่หยุด มันไม่มี
ก�ำลังทีจ่ ะหยุด ปัญญาไม่ใช่เป็นตัวก�ำลัง ปัญญาเป็นตัวบอกจิต
ให้รวู้ า่ การส่งจิตออกข้างนอกนีเ้ ป็นโทษเป็นภัยต่อจิตใจ แต่ถา้
ไม่มีก�ำลังที่จะหยุดการส่งออก ถึงแม้จะสอนอย่างไรก็หยุด
ไม่ได้ ดูคนที่ติดบุหรี่ติดสุรา ติดเที่ยวนี่ รู้อยู่ว่ามันไม่ดี ดื่มสุรา
มันไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีติดยาเสพติดไม่ดี แต่ก็หยุดไม่ได้ เพราะ
ไม่มีสติที่จะคอยดึงมันไว้ ฉะนั้นต้องมาฝึกสติดึงจิตให้เข้าข้าง
ในให้ได้กอ่ น พอเข้าข้างในได้แล้ว ทีนเี้ วลามันจะออกข้างนอก
ตอนนัน้ แหละถึงจะมาใช้ปญ
ั ญา บอกว่า อย่าออกไปนะ ออกไป
แล้วเจอความทุกข์นะ เหมือนคนที่อยู่ข้างนอกบ้าน อยู่กลาง
พายุฝนอย่างนี้ ต้องดึงคนที่อยู่นอกบ้านให้เข้าข้างในบ้าน
ก่อน ให้เข้ามาที่ปลอดภัยก่อน พอดึงคนที่อยู่นอกบ้านเข้ามา
ที่ปลอดภัย ก็จะรู้ว่าข้างในบ้านนี้ดีกว่าข้างนอกบ้าน แล้วพอ
จะออกไปข้างนอกบ้านก็จะได้เตือนใจว่า อย่าไปนะ ออกไป
เจอพายุฝน ไปเจอความทุกข์นะ
อั น นี้ ก็ เ หมื อ นกั น จิ ต ที่ ส ่ ง ออกนอกนี้ เ หมื อ นกั บ อยู ่
นอกบ้าน อยู่กลางพายุฝน ต่างกันตรงที่ว่าถึงแม้อยู่กลาง
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พายุฝน ถึงแม้จะอยูก่ ลางกองทุกข์ กลับไม่เห็นทุกข์กลับคิดว่า
เป็นความสุข ไม่ยอมเข้าข้างใน อยากจะอยูข่ า้ งนอก เวลาทุกข์
ก็ลมื ไป คิดถึงแต่ความสุขทีไ่ ด้จากการทีอ่ ยูข่ า้ งนอก เท่านัน้ เอง
เลยไม่ อ ยากจะเข้ า ข้ า งใน คนที่ ติ ด ยาติ ด บุ ห รี่ ติ ด สุ ร านี้ ก็
เหมือนกัน รู้ว่าทุกข์นะแต่ลืมมัน ไปคิดถึงแต่ตอนที่มันสุข
ตอนที่ได้สูบตอนที่ได้ด่ืมสุราตอนที่ได้เสพยา มันสุขมันเลย
ไม่อยากเข้าข้างใน ถ้าจะให้มันเข้าข้างในนี้ต้องใช้สติบังคับ
มันเท่านั้น ใช้ปัญญาไม่ได้ ปัญญามันไม่เชื่อฟัง ปัญญาบอก
ไม่ดสี บู บุหรีไ่ ม่ดี ดืม่ สุราไม่ดี ยุง่ กับคนนัน้ คนนีไ้ ม่ดี ยุง่ กับสิง่ นัน้
สิง่ นีไ้ ม่ดี แต่มนั อดยุง่ ไม่ได้ เพราะก�ำลังทีม่ นั ผลักดันให้ออกไป
มันมีก�ำลังมากกว่าก�ำลังที่จะดึงเข้า จึงต้องมาสร้างก�ำลัง
ที่ดึงเข้ามันถึงจะเข้าข้างในได้ ถ้าสติมีก�ำลังมากกว่ากิเลส
ตัณหามันก็จะเข้าข้างในได้ แต่ถ้าสติมีก�ำลังน้อยกว่ามัน
ก็จะเข้าไม่ได้ พอเข้าไม่ได้มันก็จะต้องทุกข์ทรมานไปกับ
เหตุการณ์ตา่ งๆ กับสิง่ ต่างๆ ทีม่ นั ไปติดอยู่ ถึงแม้จะมีปญ
ั ญานี่
เราฟังเทศน์ฟังธรรมกันจนหูฉีกแล้ว พระพุทธเจ้าก็สอน
ตลอดเวลา รูปัง อนิจจัง รูปัง ทุกขัง รูปัง อนัตตา รูปเสียง
กลิ่นรสนี่เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รู้กันแต่ท�ำไมยังไปหา
มันอยู่ ท�ำไมยังติดมันอยู่ ก็เพราะไม่มีก�ำลังที่จะดึงมันเข้า
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ข้างใน จึงต้องมาฝึกสติกัน สตินี่แหละเป็นผู้ที่จะดึงจิตเข้า
ข้างในได้ ดึงจิตให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้
ต้องฝึกสติกันให้มากๆ
สติพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ถึง ๔๐ ชนิดด้วยกัน ให้เลือก
ใช้เอาตามวาระโอกาสที่เหมาะสม ถ้าโดยทั่วไปก็ให้ใช้พุทโธ
หรือใช้กายคตาสติ คือไม่ว่าเราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ เราสามารถ
เจริญสติได้ด้วยการใช้ค�ำบริกรรมพุทโธ หรือใช้การเฝ้าดู
ร่างกายของเราว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ อันนี้เรียกว่าเป็นการใช้
สติในสภาพในชีวิตประจ�ำวันก็แล้วกัน ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย
พอลืมตาขึ้นมาจิตจะส่งออกนอกทันที ก็ดึงกลับมา ส่งออก
นอกยั ง ไงก็ อ อกไปด้ ว ยความคิ ด คิ ด ถึ ง คนนั้ น คนนี้ คิ ด ถึ ง
เรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาทันที ถ้าอยากจะให้จิตอยู่ข้างในก็ต้อง
ใช้พุทโธ บริกรรม พุทโธ พุทโธไป หรือไม่เช่นนั้นให้มันเฝ้าดู
ว่าร่างกายตอนนี้ก�ำลังอยู่ในอิริยาบถใด ก�ำลังท�ำอะไรอยู่
พอลืมตาขึ้นมาพอจะไปคิดถึงคนนี้ ให้มาคิดถึงร่างกายแทน
นี่ตอนนี้ร่างกายเราอยู่ในท่าไหน อ๋อ ก�ำลังอยู่ในท่านอน
แล้วจะท�ำอะไรต่อ อ๋อ จะลุกขึ้น ก็จะเปลี่ยนอิริยาบถจาก
ท่านอนมาเป็นท่านั่ง พอเปลี่ยนจากท่านั่งมาท่ายืน ก็ให้รู้อยู่
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พอยืนได้แล้วก็เดิน พอเดินไปเข้าห้องน�้ำก็อยู่กับร่างกายไป
ทุกอิริยาบถ ก�ำลังไปล้างหน้าก็ล้างหน้าไป ก�ำลังแปรงฟัน
ก็แปรงฟันไป ก�ำลังหวีเผ้าหวีผมก็หวีเผ้าหวีผมไป ก�ำลัง
แต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งเนื้อแต่งตัวไปกับร่างกาย ไม่ให้จิตไป
ที่อื่น ดึงมันไว้ผูกมันไว้กับร่างกาย ถ้าท�ำอย่างนี้เราเรียกว่า
กายคตาสติ ให้มีสติ ให้สร้างสติด้วยการผูกใจให้อยู่กับการ
เคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกาย ถ้าเราไม่มีก�ำลังพอที่จะผูก
มันไว้ ก็ใช้พุทโธดึงมาก็ได้ พอมันจะคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ให้คิด
พุทโธแทน พุทโธ พุทโธไป แปรงฟันก็พุทโธไป ล้างหน้าก็
พุทโธไป หวีผมก็พุทโธไป แต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไป นี่คือการ
เจริญสติในชีวิตประจ�ำวัน ถ้าเรามีพุทโธหรือมีกายคตาสติ
จิตมันจะไม่สามารถไปคิดถึงคนนัน้ คนนีส้ งิ่ นัน้ สิง่ นีไ้ ด้ จิตก็จะ
อยู่ข้างใน ถ้าไม่มีพุทโธไม่มีกายคตาสติ พอตื่นขึ้นมาก็คิดถึง
คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ เดี๋ยวก็เตรียมตัวอาบน�้ำอาบท่า
เพื่อที่จะได้ไปพบกับคนนั้นคนนี้ ไปท�ำเรื่องนั้นเรื่องนี้กันแล้ว
นี่ คื อ ความแตกต่ า งระหว่ า งการมี ส ติ กั บ การไม่ มี ส ติ
ถ้าเราต้องการที่จะอยู่ข้างในไม่ต้องการออกข้างนอก เราต้อง
ใช้สติดึงใจไว้ แล้วเราก็ต้องหยุดภารกิจต่างๆ ที่ไม่จ�ำเป็นไป
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ให้หมด ไปท�ำงานก็ตอ้ งลาออกจากงานไป เคยเกีย่ วข้องกับใคร
ก็ตัดการเกี่ยวข้องไปทั้งหมด เพื่อจะได้ไม่มีอะไรมาดึงใจ
ให้ออกข้างนอกนั่นเอง ต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างนอก
ที่จะมาคอยดึงใจให้ออกไปข้างนอก ตัดมันไปให้หมด วิธีดี
ที่สุดวิธีที่จะตัดได้อย่างเต็มที่ก็คือไปบวชกัน หรืออยู่แบบ
นั ก บวชกั น ไม่ บ วชแต่ ก็ ใ ห้ อ ยู ่ แ บบนั ก บวช คื อ ตั ด ทุ ก สิ่ ง
ทุกอย่าง ตัดภารกิจการงานต่างๆ เหลือแต่ภารกิจที่จ�ำเป็น
เท่านัน้ คือภารกิจเลีย้ งดูปากท้องของเรา ก็เพียงแต่ไปหาข้าว
มากิน ไปอาบน�้ำแต่งตัว แล้วก็ดูแลความสะอาดของบ้าน
ของเสื้อผ้าที่เราใช้ จะท�ำอย่างนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปท�ำงาน
ท�ำการ ถ้าไม่บวชก็ต้องมีเงินส�ำรองไว้ ถึงจะอยู่แบบไม่ไป
ยุ่งเกี่ยวกับใครได้ แต่ถ้าไม่มีเงินมันก็ต้องบวช ถ้าไม่บวชมัน
ก็อยู่ไม่ได้ มันไม่มีเงิน ไม่มีเงินไว้ส�ำหรับเลี้ยงดูปากท้อง
มันก็ต้อ งออกไปท�ำงานท�ำการ มั น ก็ ต้ องไปเกี่ ย วข้ องกั บ
คนนั้นคนนี้ มันก็จะไม่สามารถที่จะคอยดึงจิตเข้าข้างในได้
เพราะเราไปสร้างเหตุการณ์ให้เราออกข้างนอกเอง เข้าใจไหม
การไปท�ำงานหาเงิ น หาทองหาข้ า วหาของมาเลี้ ย งปาก
เลี้ยงท้องนี้ก็เป็นการสร้างภาวะขึ้นมาเอง ถ้าเราไม่อยากจะ
สร้างภาวะแบบนี้ พระพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาทรงสร้างทาง
กระบวนการของจิต
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เลือกให้กับพวกเรา ทรงตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมา ให้พวกเรา
มาบวชกั น บวชเป็ น พระก็ ไ ด้ บ วชเป็ น ชี ก็ ไ ด้ เ หมื อ นกั น
ไม่ต่างกัน พระกับชีก็ปฏิบัติเหมือ นกั น เวลาปฏิ บั ติ ก็จิ ต
เหมือนกัน คือพยายามดึงจิตเข้าหาข้างในเหมือนกัน อย่าไป
ติดกับรูปของพระรูปของชี
อย่าไปติดกับสมมุติของสังคม สังคมมักจะมองชีไป
ว่าด้อยกว่าพระเท่านั้นเอง สังคมเลยไม่สนับสนุนชีเหมือน
สนับสนุนพระเท่านั้นเอง ความจริงแล้วพระกับชีนี้เหมือน
กัน เป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะดึงจิตเข้าข้างในเหมือนกัน
แต่สังคมเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของสังคม เพราะ
ความเป็นไปเป็นมาของพระกับของชีมันไม่เหมือนกัน เครดิต
ของพระดีกว่าเครดิตของชี มันเป็นอย่างนั้นช่วยไม่ได้ จะท�ำ
อย่ า งไร คนเลยศรั ท ธาพระมากกว่ า ศรั ท ธาชี เ ท่ า นั้ น เอง
แต่แม่ชีบางคนนี้คนกลับศรัทธามากกว่าพระก็มี ถ้าสามารถ
พิสูจน์ตนว่าเหนือกว่าพระได้ คนก็ศรัทธามากกว่าพระก็มี
เพราะฉะนั้นอย่าไปอ้างว่าเป็นชีเป็นพระนี้มันด้อยกว่ากัน
มันไม่ได้ด้อยกว่ากัน มันอยู่ที่ตัวของคนที่เป็นพระเป็นชี
ต่างหาก ว่าท�ำตัวให้ด้อยหรือท�ำตัวให้เด่นเป็นหรือเปล่า
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พวกทีเ่ ป็นพระแล้วคนเขาเห็นแล้วก็เอือมระอาก็มเี ยอะแยะไป
พวกที่ เ ป็ น ชี ค นที่ เขาเห็ น แล้ ว เขาศรั ท ธากราบไหว้ ก็ มี
เยอะแยะไป ฉะนัน้ อย่าไปกลัว ค�ำว่าชี ค�ำว่าพระเท่ากัน ต่างกัน
ตรงทีใ่ ส่สไี ม่เหมือนกัน แล้วก็การรับรองทางสังคมไม่เท่าเทียม
กันเท่านั้นเอง แต่ก็สามารถที่จะอยู่ได้ สามารถที่จะปฏิบัติ
ธรรมได้ ชีก็ไปอยู่กับพวกชีด้วยกัน มีส�ำนักชีที่เขาอยู่เขาก็อยู่
กันได้ เหมือนกับพระอยูร่ ว่ มกัน มีคนศรัทธา มีคนไปสนับสนุน
แม่ชีเหมือนกับมีการสนับสนุนพระเหมือนกัน เพียงแต่ว่า
เรื่องของแม่ชีมีปริมาณน้อย ไม่เหมือนกับของพระมีปริมาณ
มากกว่า และความเป็นไปเป็นมาของพระนี้มีเครดิตมากกว่า
มันก็เลยเป็นเรือ่ งของสังคมสมมุตนิ ยิ ม เขาก็มศี รัทธามากกว่า
เท่านั้นเอง
แต่พูดถึงความเป็นจริงแล้วเหมือนกัน พระก็ดีชีก็ดี
มีเป้าหมายเหมือนกัน คือมีเป้าหมายเพื่อดึงจิตให้เข้าข้างใน
ไม่ให้ส่งจิตออกข้างนอกเหมือนกัน ฉะนั้นส�ำหรับผู้ที่ต้องการ
ปฏิบัติจริงๆ อย่าไปรังเกียจความเป็นแม่ชีเลย ถ้าสามารถไป
อยูท่ สี่ �ำนักไหนได้ มันก็จะตัดภาระเรือ่ งของการทีจ่ ะต้องไปท�ำ
มาหากินได้ ตัดภาระกับเรื่องที่จะต้องไปท�ำงานเก็บเงินเก็บ
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ทองไว้ แล้วการอยู่ร่วมกันนี้มันก็ดีนะ ดีกว่าการอยู่คนเดียว
เพราะว่าการอยู่คนเดียวนี้ ถ้าเราไม่เก่งจริงๆ นี้ไปไม่รอดนะ
เพราะว่ามันต้องมีผู้สนับสนุนทางความรู้ ถ้าไปอยู่กับส�ำนัก
แม่ชีต้องมีหัวหน้าแม่ชีที่เก่ง เหมือนกับพระที่มีอาจารย์ที่เก่ง
ก็จะมีอาจารย์คอยสัง่ คอยสอนคอยเตือน แล้วก็มเี พือ่ นปฏิบตั ิ
ที่คอยท�ำเป็นตัวอย่างให้ดู บางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยเห็น
ก็จะเห็น อย่างตอนต้นเราก็เคยปฏิบัติอยู่บ้านคนเดียว เราก็
คิดว่าเราเก่ง แต่พอเราไปบวชไปเห็นพระเขาปฏิบัติ เขาเก่ง
กว่าเรา เขาอดข้าวทีละ ๓ วัน ๕ วัน เรายังไม่เคยอดเลย
อันนีเ้ ขาท�ำอะไรทีเ่ ราท�ำไม่ได้มเี ยอะแยะ มันดีตรงนี้ ดีกว่าอยู่
คนเดียว อยู่คนเดียวนี้กิเลสมักจะหลอกตัวเราเองว่าเราเก่ง
ว่าเราดีเราพอ แต่ความจริงพอไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้ว
ไม่ได้เรื่อง พอเราไปอยู่ตามส�ำนักที่เขาปฏิบัติกันเข้มข้นนี้
ถึงจะเห็นว่า เรายังไปไม่ถึงไหนเลย นี่มันดีตรงนี้ ดีตรงที่ว่า
มันจะมีเพื่อนสหธรรมิกที่จะคอยฉุดคอยลากคอยดึงเรา
เพราะว่าเขาไปไกลกว่าเรา พูดง่ายๆ คือมีรุ่นพี่
เหมือนนิสิตนักศึกษานี้พวกปี ๑ ก็ต้องอาศัยรุ่นพี่ปี ๒
ปี ๓ คอยดึงคอยสอน อันนี้ก็เหมือนกันถ้าไปเรียนคนเดียว
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ก็เหมือนเรียนราม เรียนรามมันกี่ปีถึงจะจบ แต่ถ้าไปอยู่ตาม
มหาวิทยาลัยที่เขาบังคับให้เข้าห้องเรียน ไปอยู่เป็นกลุ่มไป
ศึกษาร่วมกัน เขาก็จะมีตารางมีก�ำหนดเวลา คอยควบคุม
บังคับให้เราท�ำกิจกรรมต่างๆ ถ้าเราอยู่คนเดียวเดี๋ยวเราก็
เข้าข้างตัวเอง ปวดตรงนัน้ บ้างเจ็บตรงนีบ้ า้ ง เมือ่ ยตรงนัน้ บ้าง
เหนื่อยบ้าง ง่วงมากอะไรจิปาถะ เลยไม่ได้ท�ำอะไรเลยมีแต่
นอนครอก ครอก ครอก มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ นะ แต่ถ้าไป
อยู่ตามส�ำนักนี่เขามีตาราง ตี ๔ ตีระฆังเก๊ง เก๊ง เก๊ง จะมาเจ็บ
มาปวดมาเมื่อยไม่ได้หรอก เขาไม่ฟังหรอก ถ้าไม่ได้หามจริงๆ
แล้วเขาไม่เชื่อหรอก ถ้าต้องหามจากเตียงอย่างนี้ถึงจะเชื่อว่า
เจ็บจริงๆ ป่วยจริงๆ แต่ถ้าเวลาท�ำกิจนี้ท�ำไม่ได้ แต่เวลากินนี้
กินได้ ลุกขึ้นมากินได้นี่เขาไม่เชื่อหรอก เพราะฉะนั้น มันดี
ตรงนี้ ไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนี้ ถ้าไม่สบาย ถ้าไม่บิณฑบาต
ก็ไม่ได้กินนะ เขาไม่ส่งอาหารไปให้ เขาบอกว่าก็ถือว่าการ
อดอาหารเป็นการท�ำความเพียรไปก็แล้วกัน ถ้าไม่สบายก็
อดอาหารไป ไม่ต้องบิณฑบาต แต่จะมาอ้างว่าไม่สบายแล้ว
ให้ช่วยจัดอาหารมาให้กินนี้ เขาไม่จัดหรอก เขาจะดัดสันดาน
กิเลส นอกจากถ้าไม่กินสัก ๑๐ วันนี้ เขาอาจจะมาดูว่าอาจ
จะป่วยจริงๆ เขาก็อาจจะมาส่งอาหารให้ทหี ลัง ตอนทีไ่ ม่สบาย
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ใหม่ๆ วันสองวันนี้อย่าไปหวังให้เขาส่งอาหาร ไม่มีใครเขา
ส่งให้ เพราะมันไม่รู้ว่าเป็นกิเลสหรือเป็นของจริง ถ้าไปอยู่
กับวัดอยู่กับครูบาอาจารย์ อยู่กับส�ำนักที่มีกฎมีระเบียบ
มีขนั้ ตอนมีเวลาของการปฏิบตั นิ ่ี จะมาขีเ้ กียจไม่ได้ ถึงเวลา
ทุกคนต้องพร้อมพรึบกันหมด ถึงเวลาปัดกวาดก็ปัดกวาด
กันหมด ถึงเวลาบิณฑบาตก็บิณฑบาตกันหมด ถึงเวลามา
รับฟังการอบรมสั่งสอนก็มาพร้อมกันหมด ท�ำอะไรพร้อมกัน
ทุกอย่าง อันนี้แหละมันดีตรงนี้ มันมีอะไรมาคอยฉุดมา
คอยลากเรา คอยป้องกันไม่ให้เราเถลไถล
แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนี้ เรามักจะเข้าข้างตัวเองเรื่อย
สงสารตัวเองเรื่อย การสงสารตัวเราเองนี้มันเป็นโทษ เพราะ
เราสงสารไปในทางที่ผิด ไม่สงสารไปในทางที่ถูก แล้วพอจะ
ท�ำอะไรมากๆ หน่อยก็หาว่าสุดโต่งขึ้นมาแล้ว เพราะเราวัด
ตัวเราเองกับตัวเราเอง พอเราเคยท�ำอะไรมากกว่าที่เราเคย
ท�ำนิดหน่อยก็นกึ ว่าเราสุดโต่งหรือเปล่า วันนีเ้ ราจะอดอาหาร
สักวันนี้สุดโต่งหรือเปล่า ต้องไปดูวัดที่เขาอดที ๕ วัน ๗ วันนี้
อดวันเดียวนี้ไม่สุดโต่งหรอก นี่ก็คือส�ำหรับท่านที่ยังกล้าๆ
กลัวๆ อยู่กับการที่จะไปอยู่ตามส�ำนักต่างๆ นะ มีประโยชน์
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ตรงนี้ ถ้าได้ครูบาอาจารย์ที่ดีได้ส�ำนักที่ดีจะช่วยได้มาก
แต่ ห าได้ ห รื อ เปล่ า นั้ น อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง แต่ ถ ้ า อยู ่ ค นเดี ย วนี่
คิดว่ายาก การที่เราจะเจริญคืบหน้าไป ถึงแม้จะมีเทศน์
ค�ำสอนของครูบาอาจารย์ให้ฟังก็ตาม มันก็เพียงแต่ฟังไป
เท่านั้นเอง พอฟังเสร็จมันก็ลืม มันก็ไม่ได้เอาไปปฏิบัติ มันก็
ปฏิบตั แิ บบเดิมๆ ตามทีเ่ คยปฏิบตั ิ ลองพิจารณาดูวา่ เราปฏิบตั ิ
มากี่เดือนกี่ปีแล้ว การพัฒนาการปฏิบัติของเราคืบหน้าไป
อย่างไรบ้าง ท�ำมากขึ้นท�ำหนักขึ้นหรือเปล่า หรือยังท�ำเท่า
เดิมอยู่ ถ้าอยากจะวัดผลให้ไปวัดที่เหตุ ดูเหตุคือการปฏิบัติ
ของเรา ว่าเราปฏิบัติเข้มข้นขึ้นหรือเปล่า หรือเจือจางลงไป
เรื่อยๆ ใหม่ๆ อาจจะเข้มข้นแล้วพอเวลาผ่านไปๆ มันชัก
จะจางลงๆ เพราะเวลาเริ่มต้นใหม่ๆ ศรัทธามันแรง ไฟแรง
เขาเรียกไฟแรง พอปฏิบัติไปสักพัก พอมันไม่ได้ผลแล้วทีนี้
หรือไม่ได้กา้ วหน้าแล้ว ทีนมี้ นั เกิดความท้อแท้เบือ่ หน่ายขึน้ มา
ทีนี้แหละมันจะไม่มีใครช่วยเราแล้ว
ถ้าเราพลิกตัวเราเองไม่ได้ มันจะถูกความท้อแท้เบื่อ
หน่ายค่อยๆ ฉุดลากเราให้ถอยไปทีละนิดทีละหน่อย โดยทีเ่ รา
ไม่รู้สึกตัว มันอ้างเรื่องนั้นนิดบ้างเรื่องนี้บ้าง มันอ้างหาเรื่องที่
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จะไม่ให้เราปฏิบัติแหละพูดง่ายๆ แต่เราไม่รู้สึกตัวไง เพราะ
มันทีละนิดทีละหน่อย แต่ถ้าเรามาเปรียบดูระยะเวลาหลัง
เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วถึงจะรู้ว่า เราถอยมาเยอะนะ
เราควรที่จะปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ปฏิบัติเลย
อันนี้เป็นปัญหาของการที่เราปฏิบัติอยู่ตามล�ำพัง ยกเว้นว่า
เราเป็นคนทีเ่ ก่งจริงๆ เป็นคนทีม่ คี วามสามารถทีจ่ ะควบคุมตัวเรา
ควบคุมการปฏิบัติของเราไม่ให้ย่อหย่อน มีแต่ให้มันเข้มข้น
มากขึ้นไปได้ตามล�ำดับ อันนี้ก็อยู่คนเดียวได้ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ถ้าไม่มีวินัยในตัวเอง ไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติของตน
ให้เข้มข้นได้ อันนี้มันก็จะไปไม่ถึงไหน ก็ต้องลองวัดดู ว่าเรา
ได้ปฏิบัติคนเดียวมาเป็นเวลาขนาดนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้าง
ลองเปลี่ยนไปอยู่ตามส�ำนักที่เขามีการควบคุมให้เข้มข้นดู
สักระยะหนึง่ เปรียบเทียบกันดูวา่ ดีไหม ดีกว่าทีเ่ ราอยูค่ นเดียว
หรือไม่ มันต้องมีวิธีแก้ปัญหานะ ไม่อย่างนั้นมันก็จะติดอยู่
ที่เดิม ถ้าปฏิบัติมากี่ปีก่ีเดือนมันก็ไม่คืบหน้า ไม่ก้าวหน้า
มันก็ตอ้ งเริม่ ค้นคว้าแล้วหาสาเหตุแล้วว่าท�ำไมมันถึงไม่คบื หน้า
ไม่ก้าวหน้า พระพุทธเจ้าท่านก็รับรองแล้วว่า ไม่ ๗ วัน
ก็ ๗ เดือน ไม่ ๗ เดือน ก็ ๗ ปี ไอ้นี่ไม่รู้กี่ปีมาแล้ว มันก็ยัง
เหมือนเดิม แสดงว่าเราปฏิบัติน้อย เพราะผลมันอยู่ที่เหตุ
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เหตุก็คือการปฏิบัติ สติเราเข้มข้นขึ้นหรือยัง สมาธิ
เราสงบได้ น านหรื อ ยั ง นิ่ ง ได้ น านหรื อ ยั ง ปั ญ ญาเรา
เฉียบแหลมเฉียบคมว่องไวไหม ทันการณ์กับกิเลสไหม
พอกิเลสว่า นิจจัง สุขัง อัตตา ปัญญาตามมาทันหรือเปล่า
หรือไปทันที่ร้าน ทันที่ไปซื้อมาแล้ว ซื้อมาแล้วถึงจะรู้ว่า
มัน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานะ อันนี้ยังเรียกว่าไม่ทัน พอมันคิด
อยากจะได้อะไรปั๊บ มันต้อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มาแล้ว
พอคิดอยากหาแฟนก็ตอ้ งเอาอสุภะเข้ามาแล้ว พอคิดถึงอยาก
จะกินอาหารเวลาที่ไม่ใช่เวลากินอาหารก็ต้องปฏิกูลอาหาร
มาแล้ว อันนี้แหละมันเป็นตัวที่เราจะต้องสร้างขึ้นมา คือ
มรรคนี่ สติ สมาธิ ปัญญา ศีล ศีล ๘ ศีล สมาธิ ปัญญา
ส่วนเรื่อง ทาน นี้ ส�ำหรับผู้ปฏิบัตินี้ก็หมดปัญหาไปแล้ว ถ้าไป
บวชเป็นพระ มีเงินทองเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปหมดแล้ว
ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติก็เก็บเงินทองไว้ส�ำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
เป็นค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยเท่านั้น ห้ามเอาเงินทองนี้ไปใช้
อย่างอื่น ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการท�ำทานแล้ว อย่าไป
งานทอดผ้าป่างานทอดกฐินงานครูบาอาจารย์อะไรต่างๆ
อันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ที่ต้องการดึงจิตเข้าข้างใน เรียกว่า
ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของนักบวช เป็นหน้าที่ของนักบุญ นักบุญก็
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คือผู้ที่ยังไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมได้ ก็ต้องอาศัยการท�ำบุญ
นี้เป็นธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจไปก่อน ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัตินี้
เราควรจะไปท�ำบุญ ท�ำให้แหลกเลยทุกแห่งทุกหนเลย ใครจะ
สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ที่ไหน ใครจะเลี้ยงฉลองครูบาอาจารย์
ที่ ไ หน ผ้ า ป่ า กฐิ น ที่ ไ หนไปให้ ห มดเลย ถ้ า เป็ น นั ก บุ ญ นี้
ไม่ห้ามเลย แต่พอมาเป็นนักบวชแล้วต้องหยุดแล้วอันนี้
เพราะไม่ใช่เป็นกิจกรรมของนักบวช กิจกรรมของนักบวช
ต้องดึงจิตเข้าข้างในอย่างเดียว ถ้าไปทอดผ้าป่ามันก็ออกไป
ข้างนอกแล้ว ไปงานกฐินมันก็ไปข้างนอกแล้ว
ดั ง นั้ น ถ้ า เราถื อ ว่ า เราเป็ น นั ก บวชนั ก ปฏิ บั ติ แ ล้ ว
เราต้องหยุดเรื่องของการท�ำบุญท�ำทานไป หรือถ้าอยากจะ
ท�ำก็ท�ำมันแบบง่ายๆ ท�ำมันหนเดียวให้มนั จบไปเลย อยากจะ
ท�ำเท่ า ไหร่ มี เ ท่ า ไหร่ ก็ โ อนเงิ น เข้ า วั ด ไปเลย จะได้ ห มด
ปัญหาไป จะได้ไม่มเี งินท�ำบุญอีกต่อไป ใครมาชวนไปทอดผ้าป่า
บอกว่า ฉันท�ำหมดแล้ว ใครมาชวนไปทอดกฐินบอกว่า ท�ำมา
หมดแล้ว คราวนี้ต้องการดึงจิตเข้าข้างในอย่างเดียว ตอนนี้
ต้องการศีล ต้องการสมาธิ ต้องการปัญญา ต้องการสติ
เท่านั้น ไม่ต้องการอย่างอื่นแล้ว ต้องรู้จักฐานะของเรานะ
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นั ก ปฏิ บั ติ นี่ บางที สั บ สน บางที ก็ เ ปลี่ ย นเป็ น นั ก บุ ญ โดย
ไม่รสู้ กึ ตัว เพือ่ นมาชวนไปทอดกฐินก็ไป มาชวนไปงานวันเกิด
ของครูบาอาจารย์มุทิตาจิตก็ไป โดยไม่รู้สึกตัวว่าได้ปล่อยจิต
ออกข้างนอกแล้ว ปล่อยออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้ว
อย่างที่วัดป่าบ้านตาดนี่ หลวงตาท่านไม่ให้พระรับกิจนิมนต์
ออกไปข้ า งนอก รั บ กิ จ นิ ม นต์ มั น ก็ อ อกไปข้ า งนอกแล้ ว
หลวงตาท่านท�ำหน้าที่แทน ถ้ามีใครอยากจะมานิมนต์พระ
หลวงตาเป็นคนรับคนเดียว ไปแทนพระทั้งวัด แต่ถ้าต้องการ
พระ ๙ รูป หลวงตาก็ถามว่า จะเอาอย่างไหน เอาพระ ๙ รูป
เราก็ไม่ไป ถ้าจะเอาเราก็ พระไม่ต้องไป เราไปแทน เขาก็เลย
ต้องเอาท่านไปองค์เดียว
นี่หลวงตาท่านรักษาพระอย่างนี้ ท่านไม่เคยพาพระไป
ท�ำวัตรครูบาอาจารย์ตา่ งๆ นะ เวลาเข้าพรรษา ตามธรรมเนียม
จะต้องพาไปกราบครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ ไปแสดงคารวะ
แต่ทวี่ ดั ป่าบ้านตาดไม่ตอ้ งไป ให้ปฏิบตั บิ ชู าอย่างเดียว ไม่ตอ้ ง
ไปอามิสบูชา ไม่ต้องไปกราบครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้
ที่นั่นที่นี่ พอออกไปแล้วใจมันส่งออกแล้ว พอกลับเข้าวัดนี้
กายเข้าวัดแล้วแต่ใจมันยังไม่ยอมเข้า เชื่อไหม มันยังไปติด
กระบวนการของจิต
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อยู่กับไอ้รูปเสียงกลิ่นรสที่เห็นตามทางอยู่นั่น พอเรากลับมา
จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ ก็ต้องเสียเวลามาก ไปแล้วไม่คุ้ม
ถ้ามองจากมุมของนักปฏิบัติแล้ว การออกไปข้างนอกไป
ท�ำบุญต่างๆ นี้มันไม่คุ้ม เพราะมันดึงใจออกข้างนอก แล้ว
พอกลับเข้าวัด พอจะดึงใจกลับเข้ามาทีเ่ ดิม กลับมาเหมือน
กับตอนทีย่ งั ไม่ได้ออกไปนี้ ต้องเสียเวลามาก เหมือนกับรถไฟ
เห็นไหม รถไฟที่จอดกับรถไฟที่ไม่จอดนี้ใครจะเร็วกว่ากัน
รถด่วน กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ นี้ไม่กี่ชั่วโมง ถ้าเป็นรถธรรมดา
จอดทุกป้ายนี้เป็นยังไง รถไฟนี้กว่ามันจะจอดได้มันต้องเสีย
เวลามาก ใช่ไหม กว่าจะเบรกกว่าจะหยุดได้ แล้วพอจะออก
จะวิ่งกว่าจะให้มันกลับ ให้มันวิ่งเร็วเท่ากับตอนที่มันก่อนที่
มันจะจอด มันก็ต้องใช้เวลา นี่มันเสียเวลา การออกข้างนอก
ก็เหมือนกัน ผู้ปฏิบัติถ้าส่งจิตออกนอก มันก็จะไปไม่ถึงไหน
จะเป็นเหมือนรถไฟ รถไฟทีจ่ อดทุกสถานี ถ้าอยากจะไปให้ถงึ
จุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วนี้ ต้องไปแบบรถด่วนไปแบบ
ไม่จอด เข้าข้างในแล้วไม่ออก เข้าแล้วก็อยูข่ า้ งใน เอาให้กเิ ลส
มันตายก่อนถึงจะออก พระพุทธเจ้านี้ถ้ากิเลสยังไม่ตายท่าน
ไม่ลุกจากที่นั่งเห็นไหม นั่งอยู่ตรงโคนต้นโพธิ์ไปจนกว่ากิเลส
มันจะตายหมด พอตายหมดแล้วท่านถึงจะออกมาได้
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ทีนี้ออกมาแบบไม่มีกิเลสก็สบาย เพราะว่าออกมาแบบ
ไม่ไปยึดไปติดกับอะไร ออกมาก็ สักแต่ว่ารู้ เห็นอะไรก็สัก
แต่ว่าเห็น ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยิน ไม่มีสมุทัยไม่มีตัณหา
ความอยากกับสิ่งที่ได้สัมผัสรับรู้ ถ้าออกมาอย่างนี้ไม่เป็นไร
ไม่มีปัญหา แต่จะออกมาแบบนี้ได้ก็ต้องฆ่ากิเลสให้มันตาย
ให้หมดก่อน ฆ่าสมุทัย ฆ่าตัณหา ที่มีอยู่ในใจให้มันหมดสิ้น
ไปก่อน ถึงจะออกมา พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทีนี้ก็มา
แสดงธรรมสอนคนอื่นแล้ว เมื่อก่อนนั้น ๖ ปีไม่เคยสอนใคร
พยายามดึงจิตเข้าข้างในเพียงอย่างเดียว เพราะรู้ว่าเวลาดึง
จิตออก เวลาจิตออกข้างนอกจิตมันร้อน เวลาจิตเข้าข้างใน
แล้วมันเย็นมันสบาย แต่ยังไม่รู้จักวิธีว่าจะดึงมันแบบให้มัน
อยู่ข้างในอย่างถาวรได้ยังไง ให้มันอยู่ได้แบบชั่วคราวเท่านั้น
คือใช้สติดึงไว้ เพราะไม่มีใครรู้วิธีของปัญญา พระพุทธเจ้าก็
เลยต้องมาค้นหาด้วยปัญญา พอเจอไตรลักษณ์ เจออริยสัจ ๔
ก็รู้เลย ทีนี้สอนจิตให้มันเห็นไตรลักษณ์ เห็นอริยสัจ ๔ มัน
ก็จะไม่ออกข้างนอก เพราะมันออกไปมันก็ทุกข์ อยู่ข้างใน
สบายกว่า กิเลสตัณหาที่อยากจะออกเลยไม่มี พอไม่มีแล้ว
จะออกมาได้ ออกมาแบบไม่มอี ะไรดันออก ออกมาด้วยความ
มีเหตุผล ออกมาแสดงธรรม ออกมาโปรดสัตว์ อันนี้ออกมา
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67

แบบนี้ไม่เป็นปัญหาอะไร นี่คือเรื่องของค�ำสอนสั้นๆ ของ
หลวงปู่ดูลย์ที่เราเอามาเริ่มการพูดธรรมะในวันนี้ ว่า จิตส่ง
ออกนอกเป็นสมุทัย จิตเข้าข้างในเป็นมรรค ก็ขอให้ท่านจง
น�ำเอาไปพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป

การประกัน
ของพระพุทธศาสนา
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จิ ต ใจที่ มี ศ าสนาคุ ้ ม ครองจะไม่ ไ ปพบกั บ ภั ย ของ
จิตใจที่มีอยู่ ๔ ชนิดด้วยกัน คือ ๑. การไปเกิดเป็น
เดรัจฉาน ๒. การไปเกิดเป็นเปรต ๓. การไปเกิด
เป็นอสูรกาย และ ๔. การไปตกนรก นี่คือภัยของ
จิตใจของพวกเราที่ศาสนาจะคุ้มครอง ถ้าเรายอม
จ่ายเบี้ยประกัน เบี้ยประกัน ก็คือ การละการกระท�ำ
บาปทัง้ ปวง นีค่ อื ค�ำสัง่ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ
พระองค์
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พระพุทธศาสนาทีพ่ วกเราเคารพนับถือเลือ่ มใสศรัทธา
เป็นเหมือนกับบริษัทขายประกัน ขายประกันอยู่ ๒ ชนิด
ด้วยกัน คือประกันภัยกับประกันชีวิต ประกันภัยก็คือภัย
ของจิตใจ ไม่ใช่ภยั ของร่างกาย ภัยของร่างกายนีศ้ าสนาพุทธ
ไม่คุ้มครอง ต่อให้ห้อยพระห้อยอะไรก็ตาม ร่างกายก็ยังจะ
ต้องพบกับภัยต่างๆ อยู่ แต่ภยั ทีพ่ ดู ถึงนีค้ อื ภัยของจิตใจ จิตใจ
ทีม่ ศี าสนาคุม้ ครองจะไม่ไปพบกับภัยของจิตใจทีม่ อี ยู่ ๔ ชนิด
ด้วยกัน คือ ๑. การไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ๒. การไปเกิดเป็น
เปรต ๓. การไปเกิดเป็นอสูรกาย และ ๔. การไปตกนรก
นี่คือภัยของจิตใจของพวกเราที่ศาสนาจะคุ้มครอง ถ้าเรา
ยอมจ่ายเบี้ยประกัน เบี้ยประกัน ก็คือ การละการกระท�ำ
บาปทัง้ ปวง นีค่ อื ค�ำสัง่ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะมาปรากฏอยู่ในยุคใดสมัยใด จะขาย
ประกันอันนีเ้ หมือนกันทุกๆ พุทธศาสนา พระพุทธเจ้าของเรา
พระโคดมก็จะขายประกันภัยคือจะสอนให้พวกเราละการ
กระท�ำบาปทั้งปวง ในอนาคตที่จะมาข้างหน้าต่อไป คือ
พระพุทธเจ้าองค์ต่อๆ ไป ก็จะมาสอนเหมือนกัน สอนให้ละ
การกระท�ำบาปทั้งปวง ๑ ใน ๓ ข้อด้วยกัน หัวใจของค�ำสอน
หัวใจของพระพุทธศาสนามีอยู่ ๓ ข้อใหญ่ๆ ข้อที่ ๑ ก็ละ
การประกันของพระพุทธศาสนา
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การกระท�ำบาปทั้งปวง อันนี้เป็นการประกันภัย ป้องกัน
ไม่ให้จติ ใจตกต�ำ่ แล้วก็มาประกันชีวติ ด้วยการสอนให้สร้าง
บุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ช�ำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป เมื่อไม่มาเกิดก็จะ
ไม่มีการแก่ ไม่มีการเจ็บ ไม่มีการตายนั่นเอง นี่เรียกว่า
ประกันชีวติ รับประกันไม่มวี นั ตายอีกต่อไป ถ้าสามารถช�ำระ
จิตใจให้สะอาดบริสทุ ธิไ์ ด้ สามารถสร้างบุญสร้างกุศลทัง้ หลาย
ให้ถึงพร้อมได้ ถึงจะสามารถที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป
เมื่อไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายนั่นเอง
นี่ คื อ การขายประกั น ของพระพุ ท ธศาสนา ไม่ ว ่ า จะ
ปรากฏขึน้ มาในยุคใดสมัยใด พระพุทธศาสนาจะสอน จะขาย
ประกันเหมือนกันทุกๆ พระองค์ พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์นี้
จะสอนเหมือนกันหมด ดังในพระโอวาทปาฏิโมกข์ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ได้ทรงแสดงไว้ในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ สพฺพปาปสฺส อกรณํ
กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ
แปลว่า ให้ละการกระท�ำบาปทั้งปวง ให้สร้างบุญกุศล
ทั้งหลายให้ถึงพร้อม ให้ช�ำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ นี่คือ
ค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ เพราะเป็น
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ความจริงเหมือนกันทุกยุคทุกสมัย ความจริงทีเ่ กีย่ วกับจิตใจ
ของพวกเรา ถ้าไม่มคี �ำสอนเหล่านี้ จิตใจของเราจะไม่มวี นั พ้น
จากการไปเกิดในอบายได้ จะไม่มีวันพ้นจากการที่จะต้อง
กลับมาตายอยู่เรื่อยๆ ได้ นี่คือความส�ำคัญของค�ำสั่งค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า เป็นค�ำสั่งค�ำสอนที่อมตะ ที่ไม่มีกาลเวลา
มาเปลี่ยนแปลงได้ เพราะสัจธรรมความจริงของจิตใจของ
พวกเราเป็นอย่างนี้ จิตใจของสัตว์โลกทั้งปวงที่ยังไม่ได้รับ
ค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะต้องมีการเวียนว่ายตาย
เกิดอยู่เรื่อยๆ แล้วก็จะต้องมีการไปเกิดในอบายกันอยู่เรื่อยๆ
ถ้ามีการกระท�ำบาป ดังนั้น ถ้าพวกเราไม่อยากจะไปเจอ
ภัยของจิตใจ เราก็ต้องซื้อประกันภัย ประกันภัยนี้ถูกกว่า
ประกันชีวิต ประกันชีวิตนี้แพงกว่า เพราะว่าปฏิบัติยาก
กว่าและมากกว่านั่นเอง ประกันภัยนี้ก็เพียงแต่ให้เราละการ
กระท�ำบาปทั้งปวง อย่าไปท�ำบาปและอบายมุข บาปและ
อบายมุข บาปทัง้ ปวง ก็คอื บาปมีอยู่ ๔ ข้อใหญ่ๆ คือข้อที่ ๑
การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ๒. การลักทรัพย์ ๓. การประพฤติผิด
ประเวณี ๔. การพูดปด และ ๕. นี้เป็นอบายมุข คือการ
ดื่มสุรายาเมา
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นอกจากการดื่มสุรายาเมาที่เป็นอบายมุขแล้ว ก็มีการ
เล่นการพนัน การเทีย่ วเตร่ การคบคนทีช่ อบอบายมุขเป็นมิตร
และความเกียจคร้าน การกระท�ำอบายมุขเหล่านี้จะเป็นเหตุ
ที่จะท�ำให้เราไปท�ำบาปกันได้ง่าย ถ้าเราไม่เสพอบายมุข
การจะไปท�ำบาปนี้ ย ากกว่ า แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า จะ
ไม่ท�ำบาป ยังมีเหตุอย่างอื่นที่ท�ำให้เราท�ำบาปกันได้ เช่น
เวลาลุแก่โทสะ ลุแก่โลภะ ลุแก่โมหะ ก็จะสามารถท�ำบาปได้
ถ้าใครมาพูดมาท�ำอะไรให้เราโกรธ เราก็อดที่จะพูดค�ำหยาบ
ไม่ได้ หรืออดที่จะไปท�ำร้ายร่างกายหรือชีวิตของเขาไม่ได้
อันนีเ้ รียกว่า ลุแก่อ�ำนาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง
ซึ่งในชีวิตเราพวกเราคงไม่มีใครปฏิเสธ บางวันอยู่ดีๆ ก็เกิด
อาการคลุม้ คลัง่ ขึน้ มาอยากจะฆ่า อยากจะตบอยากจะตี บางวัน
ก็อยากจะเอาทรัพย์ของคนอื่น บางวันก็อยากจะไปยุ่งกับ
สามีภรรยาของคนอื่น อันนี้ไม่ได้เกิดจากอบายมุข เกิดจาก
อารมณ์ ถ้าเผลอไป อะไรไปสะดุดเข้าไปกระตุน้ อารมณ์ขนึ้ มา
ก็จะเกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงขึ้นมา แต่อย่างน้อย
ก็ยังดี ดีกว่าให้อย่างอื่นมากระตุ้น อบายมุขนี้เราป้องกันได้
เราหยุดได้ เราห้ามมันได้ เราอย่าไปให้มันมากระตุ้นให้เราไป
ท�ำบาปได้ ถ้าเราดื่มสุราจะท�ำให้เราไม่มีสติ พอไม่มีสติเวลา
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เราเห็นอะไรไม่ถูกใจไม่พอใจ เราก็อาจจะไปพูดไปท�ำอะไร
ไม่ดีกับสิ่งนั้นได้ ไปด่ากันไปว่ากันไปทะเลาะวิวาท แล้วเดี๋ยว
ก็ไปทุบตีกัน ทุบตีกันเดี๋ยวก็พลั้งพลาดไปฆ่ากันได้ ขับรถดื่ม
สุราเมาแล้วไปขับรถก็ไม่สามารถควบคุมรถได้อย่างเต็มที่
พอมีเหตุกะทันหันก็อาจจะยับยั้งไม่ทัน หยุดไม่ทันก็จะท�ำให้
เกิดอุบัติเหตุ เกิดการเสียหายทางทรัพย์สินและทางร่างกาย
นี่คือโทษของสุรา สุราท�ำให้เราไม่มีสติยับยั้งอารมณ์ที่
เกิดขึ้นภายในใจของเรา ถ้าเราไม่ดื่มสุรา เวลาเกิดมีอารมณ์
ขึ้นมาที่ไม่รุนแรง เราก็ยังพอควบคุมได้ พอห้ามได้ คนเมา
กับคนไม่เมานี้มีกิริยาอาการต่างกัน คนเมามักจะมีกิริยา
น่าเกลียดน่ากลัว คนไม่เมานี้จะไม่มีกิริยาอาการน่าเกลียด
น่ากลัว นี่คือโทษของการดื่มสุรายาเมา จะท�ำให้เราต้องไป
ท�ำบาปต่อไป นอกจากนัน้ โทษของสุราก็ยงั มีตอ่ ร่างกาย ดืม่ สุรา
แล้วจะท�ำให้รา่ งกายเจ็บไข้ได้ปว่ ยได้งา่ ย เขาเรียกว่าเป็นปัจจัย
เสีย่ งของโรคภัยต่างๆ โรคตับโรคไต โรคอะไรทางต่างๆ นีม้ สี รุ า
เป็นเหตุเป็นปัจจัย ท�ำให้คนที่ดื่มสุราเป็นอาจิณนี้ มีชีวิตสั้น
และมีสุขภาพที่ไม่ดี ดังนั้น ถ้าเราไม่อยากที่จะต้องเจอภัย
ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ก็อย่าไปดื่มสุราเลิกดื่มสุราเถิด
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มีแต่เสียไม่มไี ด้ เสียสติเสียสุขภาพเสียเงินทอง แล้วก็เสียเวลา
แทนที่จะเอาเวลาไปท�ำงานท�ำการก็ไปดื่มสุรา เดี๋ยวก็ถูก
ไล่ออกจากงานถ้าไม่ไปท�ำงานตามปกติ ดืม่ สุราแล้วเมาบางที
ตืน่ เช้าจะไปท�ำงานก็ไปไม่ไหวปวดศีรษะ ท�ำให้ขาดงานบ่อยๆ
เมื่อขาดงานบ่อยๆ ก็อาจจะถูกเขาไล่ออกจากงานได้ ท�ำให้
เสียรายได้ เสียรายได้แล้วยังต้องเสียทรัพย์ไปซื้อสุรามา
ดื่มอีก มีแต่เรื่องเสียทั้งนั้น ท�ำไมไม่คิดกัน ถ้าไม่ดื่มสุรานี้
ได้ประโยชน์หลายอย่าง ได้สติได้สุขภาพได้อายุยืนยาวนาน
คนที่ไม่ดื่มสุรานี้อายุจะยืนยาวกว่าคนที่ดื่มสุรา ได้สุขภาพ
ไม่ตอ้ งไปโรงพยาบาลบ่อย ไม่ตอ้ งไปรักษาบ่อยเพราะร่างกาย
จะแข็งแรง จะมีเงินทอง เงินทองไม่สูญเปล่า แล้วก็มีเวลาไป
ท�ำงานท�ำการ เอาเวลาไปท�ำงานท�ำการ มีรายได้เพิ่ม
การดื่มสุราเป็นแบบนี้ แล้วไปดื่มมันท�ำไม ดื่มแล้วสิ่งที่
น่ากลัวทีส่ ดุ ก็คอื อบายนัน่ แหละ เวลาเกิดอาการมึนเมาขึน้ มา
ก็จะไปท�ำบาป ๔ ข้อนี้ พูดปด แล้วก็ประพฤติผิดประเวณี
ลักทรัพย์หรือท�ำลายทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วก็ท�ำลายชีวิต
ของผู้อื่น ถ้าไม่ดื่มสุราแล้วก็จะปลอดภัยจากการกระท�ำบาป
ก็ไม่ต้องไปอบาย สุราเรียกว่า อบายมุข มุข แปลว่าทางเข้า
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ประตู อบาย ก็คือที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉาน ของเปรต ของ
อสูรกาย ของนรกนั่นเอง ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ไปเสพ
อบายมุขก็เท่ากับไปยืนอยูท่ ปี่ ระตูของอบาย การจะเข้าอบาย
มันก็เลยง่าย อยู่ปากประตูแล้วนี่ เดี๋ยวแป๊บเดียวมีเหตุอะไร
ก็ฉุดเข้าไปเลย พอเกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงขึ้น
มาก็ท�ำบาป แล้วก็จะไปใช้บาปในอบายต่อไป นี่คือข้อที่ ๑
อบายมุข การดื่มสุรายาเมา
ข้อที่ ๒ การเล่นการพนัน การเล่นการพนันนีไ้ ม่ชา้ ก็เร็ว
ก็ต้องเสีย ถ้าเล่นแบบเป็นอาชีพเล่นแบบไม่หยุดไม่หย่อนนี้
มันจะต้องหมดเนื้อหมดตัวเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นมือที่เก่ง
พวกที่เขาเก่งนี่เขามีวิธีโกงที่เราไม่รู้กัน เวลาเราไปเล่นกับเขา
ถูกเขาโกง เราก็หมดเนื้อหมดตัวได้ เวลาเล่นใหม่ๆ เขาจะให้
เราก�ำไรก่อน พอเราก�ำไรเราก็เลยเหลิงมัน่ ใจ พอได้มาก พอได้
ก�ำไรก็อยากจะได้มากเพิ่มขึ้นก็จะเล่นต่อไป พอเล่นต่อไปทีนี้
เขาจะให้เราเสียแล้ว พอเสียก็อยากได้คนื ก็ตอ้ งเล่นต่อ พอเสีย
ไม่มีเงินเล่นก็ต้องไปขายทรัพย์สิน ขายข้าวของเงินทองต่างๆ
แม้แต่บ้านที่ดินก็อาจจะขายต่อไป ถ้าอยากจะได้คืนก็จะ
ไปเล่น ไปขายทรัพย์สิน เดี๋ยวก็หมดเนื้อหมดตัว เขาว่า ขโมย
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ขึ้นบ้านนี้ยังดีกว่าการเล่นการพนัน ไฟไหม้บ้านก็ยังไม่ร้าย
แรงเท่ากับการเล่นการพนัน เวลาขโมยขึ้นบ้าน ขโมยก็เอา
แต่ทรัพย์สมบัตไิ ปเท่านัน้ บ้านไม่ได้เอาไป ทีด่ นิ ไม่ได้เอาไปด้วย
เวลาไฟไหม้บ้านก็ไหม้แต่ทรัพย์สมบัติกับบ้านเท่านั้น แต่ยังมี
ที่ดินเหลืออยู่ แต่ถ้าเล่นการพนันแล้วมักจะเสียหมด เสียทั้ง
ทรัพย์สนิ ทรัพย์สมบัตขิ า้ วของ เสียทัง้ บ้านเสียทัง้ ทีด่ นิ เพราะ
จะต้องเอาไปขายเพื่อมาเล่นเพื่อจะเอาคืนมาให้ได้ในส่วนที่
เสียไป นี่คือภัย พอไม่มีเงินทีนี้ก็ล�ำบากแล้วซิ ก็ไม่รู้จักหาเงิน
โดยวิธถี กู ต้องหรือสุจริต วิธงี า่ ยทีส่ ดุ ก็คอื วิธไี ปท�ำบาปไปโกหก
หลอกลวง เพื่อไปยืมเงินยืมทองเขามา แต่ไม่มีโอกาสที่จะไป
ใช้เขา หรือไปขโมยเงินของผู้อื่นมาใช้ หรือถ้าร้ายกว่านั้นก็
ไปปล้นไปจี้ แล้วก็อาจจะต้องมีการต่อสูก้ นั ก็อาจจะต้องฆ่ากัน
ไม่ฆ่าเขาก็ถูกเขาฆ่าตายได้ นี่คือโทษของอบายมุขคือการ
เล่นการพนัน
ข้อ ๓ การเที่ยวเตร่ก็เหมือนกัน เที่ยวเตร่ก็มีแต่สูญ
เสียเงินทอง ไม่มีรายได้ เวลาเที่ยวมีแต่รายจ่าย ไม่มีรายได้
ไม่เหมือนกับเวลาไปท�ำงาน ไปท�ำงานนี้ไม่มีรายจ่ายมีแต่
รายรับ แต่ถา้ เอาเวลาไปเทีย่ วแทนทีจ่ ะไปท�ำงานก็จะมีแต่ราย
จ่าย เดี๋ยวเงินทองก็หมด พอหมดก็ต้องไปท�ำบาป
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ข้อที่ ๔ ก็อย่าไปคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตร คนที่
เขาชอบอบายมุขเวลาคบกับเขาเป็นมิตร เขาก็จะชวนเรา
ไปท�ำสิ่งที่เขาชอบนั่นเอง เขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไป
ดื่มสุรา เขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนัน
เขาชอบเที่ยวเตร่เขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตร่ ดังนั้น การคบ
คนชอบอบายมุขเป็นมิตร เราก็จะถูกฉุดให้ไปเสพอบายมุข
นั่ น เอง ฉะนั้ น ควรหลี ก เลี่ ย งคนที่ ช อบอบายมุ ข ถ้ า ต้ อ ง
คบกันก็คบแบบอย่าให้เขาฉุดเราไป คบแบบเป็นการไม่ให้
เสียมารยาท แต่ถ้าเขาจะดึงให้เราไปดื่มสุราไปเล่นการพนัน
ไปเที่ยว เราก็ต้องปฏิเสธไป ถ้าเขาไม่อยากจะคบกับเราก็ควร
จะดีใจ เพราะคบคนแบบนี้มีแต่จะขาดทุน มีแต่จะเสียเนื้อ
เสียตัว เสียทรัพย์เสียข้าวของเงินทอง ฉะนั้นถ้าเขาไม่ยินดี
ที่จะคบเราก็อย่าไปเสียใจ เราควรจะดีใจ เพราะเราไม่อยาก
จะคบเขาอยู่แล้ว เพราะเรารู้ว่าคบกับเขาแล้วมีแต่เสียหาย
ไม่มีการได้ประโยชน์แต่อย่างใด
แล้วข้อสุดท้ายก็คือความเกียจคร้าน ถ้าเกียจคร้าน
ก็ไม่ไปท�ำงานไม่ไปหาเงินหาทอง เมื่อไม่หาเงินหาทองด้วย
วิธีการท�ำงาน ก็จะไปหาเงินหาทองด้วยการไปขโมยนั่นเอง
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ไปลักทรัพย์ไปหลอกลวงผู้อื่น อันนี้พยายามก�ำจัดสิ่งเหล่านี้
ถ้ามีอยูใ่ นตัวเรา เพราะมันจะเป็นเหตุทจี่ ะพาให้เราไปท�ำบาป
ได้ ง ่ า ย ความเกี ย จคร้ า นนี้ เราต้ อ งก�ำจั ด ด้ ว ยความขยั น
ต้องบังคับให้มันไปท�ำงาน ถ้าเรียนหนังสือก็บังคับให้มันไป
โรงเรียน อย่าขี้เกียจเรียน เพราะถ้าขี้เกียจเรียนแล้วจะเรียน
ไม่จบ เรียนไม่จบแล้วต่อไปเวลาไปท�ำงานจะหางานยาก หางาน
ที่มีรายได้ต�่ำและเป็นงานที่หนัก ถ้าเป็นคนขี้เกียจก็จะท�ำ
ไม่ไหว ก็จ ะเปลี่ยนเป็นอาชีพมิจฉาชี พไป ไปท�ำอาชี พที่
หาเงินง่าย ได้เงินมาก เช่น ไปค้ายาเสพติด ไปค้าสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมาย
ต่างๆ อันนีอ้ ย่าให้ความขีเ้ กียจมันเข้ามา พยายามบังคับให้เรา
ท�ำหน้าที่ของเรา ถ้าเรามีหน้าที่ไปโรงเรียนก็ไปเรียน มีหน้าที่
ไปท�ำงานก็ไปท�ำงาน บังคับมัน ถ้าขยันเรียนต่อไปก็จะเรียน
จบสูงๆ เวลาหางานก็จะได้งานดีๆ รายได้ดีๆ งานก็เบาเพราะ
ไม่ต้องใช้แรงงาน ใช้มันสมองใช้ความคิด นี่คือเรื่องของความ
เกียจคร้าน เรื่องของอบายมุขทั้ง ๕ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระท�ำบาป แต่ยังไม่เป็นตัวที่พาให้
ไปเกิดในอบาย อบายมุขนี้ยังไม่ได้เป็นบาป แต่เป็นตัวที่
จะฉุดให้ใจไปท�ำบาปต่อไปได้ง่าย เพราะว่ามันจะถูกบีบ
บังคับให้ไป ถ้าไปเสพอบายมุขแล้ว ร้อยทั้งร้อยนี้จะต้องไป
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ท�ำบาปต่อไปอย่างแน่นอน นี่คือละการกระท�ำบาปทั้งปวง
เป็นเบี้ยประกันภัย ถ้าเรารักษาศีล ๕ ได้ ละเว้นอบายมุขได้
พระพุทธเจ้าทรงรับประกันว่าจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอย่าง
แน่นอน แต่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ เพราะว่ายัง
มีเหตุที่ท�ำให้เราต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ พอมาเป็นมนุษย์
ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีก ถ้าไม่อยากจะตายก็ต้องซื้อ
ประกันชีวิตของพระพุทธศาสนา
ประกันชีวิตของพระพุทธศาสนา ก็คือ ให้เราสร้าง
บุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม แล้วก็ให้เราช�ำระใจของเรา
ให้สะอาดบริสทุ ธิ์ ต้องท�ำความดีตา่ งๆ ความดีนี้จะสนับสนุน
ให้เรามีก�ำลัง ทีจ่ ะมาช�ำระกิเลสตัณหา ทีม่ อี ยูภ่ ายในใจของเรา
ให้หมดสิ้นไปนั่นเอง และการท�ำความดีนี้ ถ้าเรายังไม่สิ้นสุด
การเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเรายังไม่สามารถก�ำจัดกิเลสตัณหาที่
เป็นตัวดึงให้เรา กลับมาเกิด มาตาย อยู่เรื่อยๆ ได้ อย่างน้อย
เวลาเราตายไปเราก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์กัน ไปท่องเที่ยว
ในสวรรค์กัน ไปพักผ่อนหย่อนใจในสวรรค์ ก่อนที่จะลงมา
เป็นมนุษย์ แล้วก็มาปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไป
คือ มาท�ำบุญท�ำทาน มาท�ำความดีต่างๆ แล้วเราก็จะได้ไป
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ช�ำระจิตใจได้ ท�ำความดีรักษาศีลไม่ท�ำบาป ศีลเราก็จะเพิ่ม
จากศีล ๕ ไปเป็นศีล ๘ ถ้าเราต้องการช�ำระใจให้สะอาด
บริสุทธิ์นี้ ศีล ๕ ไม่มีก�ำลังพอ แรงซักฟอกของศีล ๕ นี้ไม่พอ
ต้องใช้ศีล ๘ หรือศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ เพราะเราต้องการ
มีเวลามาซักฟอกจิตใจ เครื่องซักฟอกของจิตใจก็คือการ
ภาวนา การปฏิบัติธรรม ที่มีอยู่ ๒ ระดับด้วยกัน คือระดับ
สมาธิและระดับปัญญา ถ้าเป็นภาวนาก็ สมถภาวนา และ
วิปสั สนาภาวนา ความหมายอันเดียวกัน สมถภาวนา ก็คอื การ
ท�ำสมาธินี่เอง วิปัสสนาภาวนา ก็คือการเจริญปัญญา
ต้องท�ำเป็นขั้นไป ต้องผ่านขั้นที่ ๑ ก่อนถึงเข้าสู่ขั้น
ที่ ๒ ได้ เหมือนเรียนหนังสือต้องผ่านชั้นมัธยมก่อนถึงจะเข้า
มหาวิทยาลัยได้ ถ้ายังไม่ผา่ นมัธยมนีไ่ ปสอบก็สอบตกเข้าไม่ได้
ถ้ายังไม่มสี มถภาวนา ก็จะไม่สามารถเจริญวิปสั สนาภาวนาได้
และการที่จะเจริญสมถภาวนาก็ต้องมีศีล ๘ ขึ้นไปถึงจะ
มีเวลามาเจริญ ศีล ๘ ก็เหมือนขั้นประถม ก่อนที่จะเข้าสู่
ขั้นมัธยมได้ก็ต้องเข้าขั้นประถมก่อน พอเราผ่านขั้นประถม
จบประถม ๖ ก็ไปเข้า ม. ๑ ได้ เรียน ม. ๑ ถึง ม. ๖ ได้ พอได้
ม. ๖ แล้ว ทีนี้ก็ไปเอ็นทร้านซ์ได้ ไปเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อที่จะ
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ไปจบปริญญา ๓ ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ต่อไป ระดับปริญญานีเ้ ราเรียกว่า ระดับวิปสั สนา ระดับปัญญา
ระดับมัธยมนี้เราเรียกว่า ระดับสมาธิ ระดับสมถภาวนา
ระดับประถมนี้เราเรียกว่า ระดับศีล ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗
นี้เรียกว่าเป็นระดับชั้นประถม ค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
การปฏิบัติ การซื้อประกันภัย การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตนี้
ก็ต้องท�ำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถึงจะสามารถที่จะท�ำให้ไม่ต้อง
กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป ถ้าไม่ท�ำทุกขั้นตอน
ก็จะไม่ส�ำเร็จ บางคนคิดว่าเก่งขอไปขั้นปัญญาเลย เพราะ
อ่านหนังสือธรรมะแล้วเข้าใจ แต่การเข้าใจไม่พอ การเข้าใจนี้
ยังไม่สามารถทีจ่ ะไปหยุดกิเลสตัณหาได้ เข้าใจว่ากิเลสตัณหา
ไม่ดี แต่พอเจอมันปั๊บท�ำเป็นลืมไปเสียแล้ว มันชวนให้ไปท�ำ
อะไรก็ไปท�ำกับมันทันที ต้องฝืนมันต้องฝืนความอยากใน
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ไม่ใช่ว่าเรามีปัญญาแล้วไม่เป็นไร
ไปเที่ยวได้ไปดูไปกินไปดื่มไปท�ำอะไรได้
อันนี้ก็แสดงว่าสู้กิเลสไม่ได้สู้ตัณหาไม่ได้ สู้กามตัณหา
คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ได้ ต้องไม่ท�ำ
ตามความอยากเหล่านี้ ถึงจะเรียกว่าชนะมัน ถ้าไม่มีสมาธิ
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ไม่มที างทีจ่ ะสูก้ บั ตัณหาได้ เพราะก�ำลังอยูท่ สี่ มาธิ ก�ำลังไม่ได้
อยู่ที่ปัญญา ปัญญาเป็นเพียงผู้บอกให้รู้ว่าไม่ควรท�ำตาม
ความอยาก เพราะความอยากจะเป็นผู้ที่จะดึงให้เรากลับมา
เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆ นั่นเอง ฉะนั้น ถ้ามีปัญญา
เห็นว่าสิ่งที่เราจะท�ำนี้ ท�ำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บ
มาตาย เราจะได้ไม่ท�ำ แต่เราจะหยุด เราจะไม่ท�ำได้ต้องมี
ก�ำลังสู้ ไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าต้องหยุดแล้วจะหยุดได้ เหมือนคน
ดื่มสุรานี้รู้ว่าดื่มแล้วไม่ดีนี้ แต่จะให้หยุดปั๊บนี่หยุดไม่ได้
ถ้าไม่ไปฝึกสติไว้คอยสู้กับความอยาก เวลาเกิดความอยาก
มั น จะทรมานใจมาก ถ้ า ไม่ รู ้ จั ก วิ ธี ก�ำจั ด ความทรมานใจ
มันจะสู้ตัณหาความอยากไม่ได้ แต่ถ้าเราฝึกสมาธิฝึกสติ
ไอ้ตวั นีแ้ หละทีจ่ ะเป็นตัวทีจ่ ะดับความทรมานใจได้ เวลาทีเ่ กิด
ความอยากขึน้ มาแล้วเราไม่ไปท�ำตามความอยาก ไม่ใช่ปญ
ั ญา
ปัญญาเพียงแต่บอกให้เรารู้ว่า อย่าไปท�ำ ปัญญาเป็นเหมือน
ป้ายที่ติดอยู่ตามถนน ที่เขาเขียน ระวังอันตราย ห้ามไป
ทางนี้ แต่ถา้ รถไม่มเี บรกก็หยุดไม่ได้ ป้ายจะบอกให้หยุดแต่
ก็หยุดไม่ได้ถ้ารถไม่มีเบรก ใจก็เหมือนกัน ถ้าใจไม่มีสติไม่มี
สมาธิกเ็ บรกความอยากไม่ได้ พอมาเจอป้ายปัญญาบอกว่า
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เป็นสมุทยั นะ เป็นต้นเหตุ
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ของการเกิ ด แก่ เจ็ บ ตายนะ ถ้ า ไม่ อ ยากกลั บ มาเกิ ด แก่
เจ็บตาย ก็อย่าไปท�ำตาม กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
แต่ถ้าไม่มีเบรกไม่มีสมาธิไม่มีสติก็หยุดไม่ได้
นี่คือความส�ำคัญของสติของสมาธิ ต้องมาก่อน ขับรถ
ต้องมีเบรกก่อนถึงออกไปขับตามท้องถนนได้ แล้วพอเห็น
ป้ายบอกว่า ห้ามเข้า เราก็จะหยุดได้ หรือไปเห็นสี่แยกไฟแดง
พอไฟแดงมาปับ๊ เราก็ตอ้ งเหยียบเบรกทันที ถ้าไม่เหยียบเบรก
เดี๋ยวก็ต้องไปชนกัน นี่คือท�ำไมค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
จึงเป็นขั้นเป็นตอน เพราะว่ามันเป็นกระบวนการของมัน มัน
จะต้องมีสิ่งนี้ก่อนถึงจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ ก่อนที่จะมีสิ่งนั้น
เกิดขึ้นมาได้ มันต้องมีปัจจัยเสริม ต้องมีเหตุที่ท�ำให้มันเกิด
ขึ้นมา เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะได้ท�ำให้สิ่งนั้นที่ต้องการเกิด
ขึ้นมาได้ ดังนั้น ถ้าเราอยากจะมาช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์
เราต้องมาเจริญศีล ๘ ที่เรียกว่า เนกขัมมบารมี เนกขัมมบารมีก็คือการออกจากการเสพกามนั่นเอง ไม่หาความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ศีลข้อ ๓ ของศีล ๕ ก็ต้องเปลี่ยน
เป็นอพรหมจริยา จากกาเมสุมิจฉาจารา ก็เปลี่ยนเป็น
อพรหมจริยา กาเมสุมิจฉา ก็คือการประพฤติผิดประเวณี
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ก็ตอ้ งเปลีย่ นเป็นการไม่เสพกามไม่รว่ มหลับนอนกัน อพรหมจริยา ไม่ให้ห าความสุขทางร่างกายคื อกามสุ ข นี้ เพราะ
การหาความสุขทางร่างกายก็เท่ากับส่งเสริมให้มี ส่งเสริม
ให้กามตัณหามันมีก�ำลังมากขึ้น ไม่ใช่ให้มันมีก�ำลังน้อยลง
ถ้าต้องการตัดกามตัณหาก็ตอ้ งถือศีลอพรหมจริยา ไม่เสพกาม
ด้วยการร่วมหลับนอนกัน ข้อที่ ๖ ก็ไม่ให้เสพกามด้วยการ
รับประทานอาหาร รับประทานได้ แต่รับประทานเพื่อให้
ร่างกายอยู่ ไม่รบั ประทานเพือ่ ความสุขทางใจ ร่างกายต้องการ
อาหารก็ให้เขาตามที่เขาต้องการ เหมือนกับรถยนต์ รถยนต์
ต้องการน�้ำมันเราก็เติมน�้ำมันให้ เติมครั้งเดียวเต็มถังเลย
ก็พอ ร่างกายก็เหมือนกันกินหนเดียวให้มันเต็มท้องไปเลย
ก็พอ ถ้ามันเต็มท้องแล้วมันก็อยู่ได้ไม่ตายถึงวันรุ่งขึ้น แต่ถ้า
เรายังกล้าๆ กลัวๆ อยู่ก็เอาแบ่งให้ ๒ ครั้งก็ได้แต่ไม่ให้เกิน
เที่ยงวัน
ศีลข้อ ๖ นี้ให้กินได้ไม่เกินเที่ยงวัน เพราะหลังจาก
เทีย่ งวันจะได้เอาเวลามาปฏิบตั นิ นั่ เอง มาปฏิบตั ธิ รรมมาเจริญ
สมถภาวนามาเจริญสติ ถ้ามัวแต่มารอกินอาหารเย็น ใจมันก็
จะไม่มีสติสตังที่จะอยู่กับการเจริญพุทโธๆ มันก็จะมารอว่า
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เมื่อไรจะได้กินอาหารเย็น จะกินอะไรดีปรุงแต่งไป ฉะนั้น
พระพุทธเจ้าเลยบอกว่า อย่าหาความสุขจากการรับประทาน
อาหาร รั บ ประทานอาหารแบบรั บ ประทานยาเพื่ อ ดั บ
ความหิวของร่างกาย รับประทานครั้งสองครั้งก็พอ ไม่เกิน
เทีย่ งวันก็รบั รองได้วา่ ร่างกายจะไม่เจ็บไข้ได้ปว่ ย ไม่ตายอย่าง
แน่นอน นีค่ อื ข้อที่ ๖ ให้ระงับการหาความสุขผ่านการรับประทาน
อาหารมากเกินไป รับประทานอาหารแบบไม่มีเวล�่ำเวลา
รับประทานตามความอยาก
ข้อที่ ๗ ก็ให้ละเว้นการหาความสุขจากมหรสพบันเทิง
และการเสริมความงามทางร่างกาย เพราะถ้าเราไปหา
ความสุขเหล่านี้ เราจะไม่มีเวลามาปฏิบัตินั่นเอง ถ้าไปดูหนัง
ฟังเพลงไปเที่ยวกันตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตามแหล่ง
บันเทิงต่างๆ ไปงานสังคมต่างๆ งานราตรี งานอะไร กว่าจะ
กลับบ้านก็ดึก กลับบ้านก็ง่วงนอนก็หลับนอน อันนี้เลยต้อง
ระงับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปไหน ถ้าอยู่บ้านที่สงบก็อยู่บ้าน
ปฏิบัติที่บ้าน ถ้าบ้านไม่สงบที่จะปฏิบัติได้ก็ไปอยู่วัด ไปหา
วัดอยู่กัน ไปอยู่แล้วก็จะได้มีเวลาปฏิบัติสติสมาธิและปัญญา
นั้นเอง
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ข้อที่ ๘ ศีลข้อที่ ๘ ก็คือไม่ให้นอนมากเกินไป วิธีไม่ให้
นอนมากเกินไปก็ไม่ให้นอนบนฟูก บนฟูกหนาๆ บนเตียง
ใหญ่ๆ เพราะมันจะสบายเกินไปแล้วมันจะหลับนาน ถ้านอน
บนพื้นแข็งๆ นี้มันจะหลับไม่นาน พอร่างกายได้พักผ่อน
พอแล้วร่างกายก็จะตื่นขึ้นมา ใจก็จะไม่อยากนอนต่อเพราะ
มันนอนแล้วมันไม่สบาย ก็จะได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิหรือลุก
ขึ้นมาเดินจงกรม เพื่อที่จะได้ปฏิบัติสมถภาวนาหรือวิปัสสนา
ภาวนา แล้วแต่ว่าเราอยู่ในขั้นไหน ถ้าเรายังไม่ได้สมถภาวนา
เราก็ต้องปฏิบัติสมถภาวนาไปก่อน ถ้าเราได้สมถภาวนาแล้ว
ได้สมาธิแล้ว เราจะสลับไปท�ำวิปัสสนาภาวนาก็ได้สลับกัน
ไป เวลานั่งก็เจริญสมถภาวนา เวลาออกจากสมาธิก็ไปเจริญ
ปัญญาไปเจริญวิปัสสนา
การเจริญวิปสั สนากับสมถะนีม้ นั เป็นงานคนละขัว้ กัน
ท�ำพร้อมกันไม่ได้ เพราะสมถภาวนานี้ต้องหยุดคิดใจถึง
จะสงบ ส่วนวิปัสสนานี้ต้องคิดถึงจะได้ปัญญา คิดไปทาง
เหตุทางผลนัน่ เอง คิดไปทางตามความเป็นจริงทีพ่ ระพุทธเจ้า
เป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็น แล้วก็น�ำมาสั่งมาสอนให้พวกเราคิด
คิดไปในทางไตรลักษณ์คิดไปในทางอริยสัจ ๔ ถ้าคิดไปทาง
88

การประกันของพระพุทธศาสนา

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

นี้แล้วจะเป็นปัญญา จะท�ำให้เราเห็นโทษของการกระท�ำ
ตามความอยากต่างๆ แล้วจะท�ำให้เราไม่ท�ำตามความอยาก
แต่จะท�ำได้หรือไม่ได้ อยู่ที่ว่าเรามีสมาธิหรือไม่ ถ้าเรามีสมาธิ
เราหยุดความอยากได้ ถ้าเราไม่มีสมาธิเราหยุดความอยาก
ไม่ได้ ถ้าเรามีปญ
ั ญาเรารูว้ า่ ความอยากเป็นตัวทีท่ �ำให้เราไปเกิด
แต่ เราหยุ ด มั น ไม่ ไ ด้ ก็ แ สดงว่ า สมาธิ เราก�ำลั ง ยั ง ไม่ พ อ
เราก็ต้อ งกลับมาติว เข้มที่สมาธิก่อน กลั บ มาฝึ กสมาธิ ใ ห้
มากกว่าปัญญา พยายามควบคุมความคิดให้ได้มากๆ ให้ได้
ตลอดเวลา ไม่วา่ ในขณะทีน่ งั่ หรือเวลาขณะทีเ่ ดินจงกรมก็ตาม
อย่าเพิ่งไปคิดทางปัญญา ถ้าสมาธิเรายังไม่มีก�ำลังมากพอที่
จะหยุดตัณหาความอยากได้ ก็มาทุม่ เทให้กบั การท�ำสมาธิกอ่ น
มาหยุดความคิดให้ได้ทุกเวลาที่เราต้องการ เพราะเวลาเรา
จะเหยียบเบรกนี้เราไม่รู้ว่าจะเหยียบเมื่อไร ไม่ใช่จะเหยียบ
แต่เฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิเท่านั้น เราอาจจะเหยียบเบรก
ตอนที่เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ กิเลสโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องหยุดมัน
ทันที ดังนัน้ เราต้องพร้อมทีจ่ ะหยุดใจได้ทกุ เวลานาที สามารถ
เข้าสมาธิได้ทุกเวลานาทีที่เราต้องการ ถึงจะเรียกว่ามีสมาธิ
เต็มร้อย
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การนั่ ง สมาธิ แ ล้ ว จิ ต สงบครั้ ง แรกนี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น สมาธิ
เต็มร้อย ยังเรียกว่าเป็นสมาธิ ๑% ๒% ยังต้องนั่งบ่อยๆ
เข้า บ่อยๆ เข้าเรื่อยๆ เข้าจนสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการ
เข้าแล้วก็อยู่ได้นานด้วย ไม่ใช่เข้าไปปุ๊บหนึ่ง ๒ - ๓ วินาทีก็
เด้งออกมา อย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิแบบงูแลบลิ้น ก็ยังดี ดีที่
ตรงที่ ใ ห้ เราเห็ น คุ ณ ค่ า ของสมาธิ ว ่ า มั น ไม่ มี อ ะไรที่ จ ะให้
ความสุขกับเรา ยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากสมาธินี้เอง แล้วมัน
จะท�ำให้เรามี ฉันทะ วิริยะที่จะฝึกสติฝึกสมาธิให้มากขึ้น
ให้มีมากขึ้น ให้อยู่ได้นานขึ้นนั่นเอง ขั้นต้นมันจะอยู่ได้เดี๋ยว
เดียวเรียกว่า ขณิกสมาธิ จิตสงบชั่วครู่เดียวชั่วงูแลบลิ้น
เรียกว่าขณิกสมาธิ พอเราได้สัมผัสกับขณิกสมาธิเราจะมี
ความยิ น ดี มี ค วามพากเพี ย รที่ จ ะท�ำสมาธิ ใ ห้ บ ่ อ ยขึ้ น ให้
มากขึ้น ที่จะหมั่นเจริญสติ เพราะเรารู้ว่าสตินี้แหละเป็นผู้ที่
จะท�ำให้เกิดสมาธิขึ้นมา เราก็จะขยันพุทโธ พุทโธ พุทโธ หรือ
ถ้าเราไม่พุทโธเราก็คอยเฝ้าดูร่างกาย อย่าให้ใจไปอยู่ที่อื่น
ให้อยู่กับร่างกาย เพราะการอยู่กับร่างกายเป็นการดึงใจไว้
ไม่ให้ไปกับความคิดต่างๆ นัน่ เอง ถ้าเราคอยดูวา่ ร่างกายก�ำลัง
ท�ำอะไรอยู่ เราก็จะไปคิดเรือ่ งนั้นเรือ่ งนีไ้ ม่ได้ ถ้าคิดก็แสดงว่า
เราไม่ดูร่างกายนั่นเอง ใจมันอยู่ได้ที่เดียว จะอยู่ที่ปัจจุบัน
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หรืออยู่ที่อดีตหรืออยู่ที่อนาคต ส่วนใหญ่ใจเราไม่ชอบอยู่ใน
ปัจจุบนั ชอบไปอดีตคิดถึงอดีตทีผ่ า่ นมา ชอบไปอนาคต คิดถึง
อนาคตทีย่ งั มาไม่ถงึ ส่วนปัจจุบนั คือร่างกายนีไ้ ม่ชอบอยูก่ บั มัน
ใจมันก็เลยคิดอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวคิดถึงอดีตแล้วก็แวบไปอนาคต
เดีย๋ วแวบไปอนาคตก็กลับมาทีอ่ ดีต กลับไปกลับมาอยูอ่ ย่างนี้
ไม่เคยอยู่ในปัจจุบัน อยู่แค่แป๊บเดียว อยู่เพื่อให้รู้ว่าตอนนี้
ร่างกายก�ำลังท�ำอะไร ก�ำลังเดินก็รวู้ า่ ก�ำลังเดินปับ๊ แล้วก็ไปแล้ว
ไปอดีตแล้ว ไปอนาคตแล้ว แล้วก็กลับมาดูว่าเดินต่อไป
ดูทางเดินดูอะไรไป แต่ไม่ได้อยู่ตลอดเวลา การเจริญสตินี้
เราต้องการให้จติ อยูก่ บั ร่างกายตลอดเวลา ให้อยูใ่ นปัจจุบนั
ตลอดเวลา เพราะปัจจุบันนี่แหละคือสนามรบที่แท้จริง
กิเลสตัณหามันไม่เกิดในอดีต มันไม่เกิดในอนาคต มันเกิด
ในปัจจุบัน ความอยากมันเกิดในปัจจุบัน แล้วเราต้องหยุด
มันในปัจจุบัน พอเกิดความอยากปุ๊บต้องหยุดมันทันที
ถ้ า จิ ต เราไม่ อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น เราจะหยุ ด มั น ไม่ ไ ด้ ฉะนั้ น
เราต้องฝึกให้จิตเราอยู่ในปัจจุบัน อย่าให้มันลอยไปตาม
ความคิดต่างๆ ความคิดในอดีตความคิดอนาคต ดึงกลับมา
ให้อยู่ที่ปัจจุบัน
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วิธีที่จะให้จิตอยู่ปัจจุบัน ก็ต้องผูกมันไว้กับกรรมฐาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง ผูกไว้กับพุทโธก็ได้ บริกรรมพุทโธ พุทโธ
ไปเรื่อยๆ มันก็จะไปอดีตไปอนาคตไม่ได้ หรือคอยเฝ้าดูว่า
ร่างกายก�ำลังท�ำอะไรอยู่ มันก็จะไปอดีตอนาคตไม่ได้ หรือ
เวลานัง่ ก็ให้ดลู มหายใจเข้าออก มันก็จะไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคต
แล้วถ้านั่งเฉยๆ ดูลมได้ เดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่าง
เต็มที่ จะได้สมาธิตอ้ งนัง่ เฉยๆ ถ้ายังเดินจงกรมอยูน่ ยี้ งั ไม่สงบ
ได้เต็มที่ สงบได้ ๕๐ คือใจจะว่างจากความคิด ความคิด
ปรุงแต่งจะน้อยลง แต่ใจยังต้องควบคุมร่างกายอยู่ ยังต้อง
คอยสัง่ ให้รา่ งกายก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาอยู่ ยังสัง่ ให้รา่ งกาย
หมุนกลับไปหมุนกลับมาอยู่ ถ้าอยากจะให้ใจหยุดท�ำงาน
อยากให้นงิ่ เต็มร้อยก็ตอ้ งนัง่ เฉยๆ เพราะเวลาร่างกายนัง่ เฉยๆ
แล้วจิตใจก็ปล่อยร่างกายได้ ไม่ต้องไปควบคุมบังคับ ไม่ต้อง
ไปสัง่ ให้รา่ งกายท�ำอะไรอีกต่อไป ใจก็มาอยูก่ บั ลมหายใจ มาดู
ลมหายใจเพียงอย่างเดียว หรือมาพุทโธเพียงอย่างเดียว
แล้วเดี๋ยวใจก็จะหยุดคิดเต็ม ๑๐๐ จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมา
ถ้าสงบได้เดี๋ยวเดียวก็เรียกว่า ขณิกสมาธิ ถ้าสงบได้นานก็
เรียกว่า อัปปนาสมาธิ เวลาสงบจริงๆ นี้จะไม่มีอารมณ์ไม่มี
อาการต่างๆ ปรากฏขึ้นมาในใจ ไม่มีแสงไม่มีเสียง ไม่มีสีไม่มี
อะไร มีแต่สักแต่ว่ารู้กับอุเบกขา อุเบกขา คือใจเป็นกลาง
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ใจตอนนั้นจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง นี่คือวิธีที่เราจะสร้าง
เครื่องมือขึ้นมา สร้างอาวุธเพื่อที่จะมาฆ่ากิเลสตัณหา
อาวุธนี้ต้องมี ๒ อันด้วยกัน มีสมาธิและมีปัญญา เหมือน
เวลาเราจะต่อสู้ เราต้องมี ๒ มือ ถ้าเรามีมือเดียวเราสู้คนที่
เขามี ๒ มือไม่ได้ ลองดู ไปชกมวยกับคนที่มี ๒ มือ ดูคน
มือเดียวไปชกกับคนมี ๒ มือนี้ สู้คนมี ๒ มือไม่ได้ คนมี ๒ มือ
นี่เขามาได้ทั้งซ้ายทั้งขวา คนมีมือเดียวนี้จะสู้เขาไม่ได้
ดังนั้น การที่จะต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆ การที่
จะหยุดความอยากต่างๆ ได้นี้จ�ำเป็นจะต้องมีทั้งสองอย่าง
ถ้ามีสมาธิอย่างเดียวก็ไม่รู้ว่าตัณหานี้เป็นศัตรู เป็นคู่ต่อสู้
ในยุคทีไ่ ม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรูน้ ี้ ไม่มใี ครรูว้ า่ ตัณหานีแ่ หละ
เป็นตัวที่พาให้พวกเรามาทุกข์กัน มาเวียนว่ายตายเกิดกัน
พาให้เราไปเกิดในที่ต่างๆ กันนี้ก็คือตัณหาความอยากนี่เอง
ถึ ง แม้ มี ส มาธิ ก็ ไ ม่ เ อามาใช้ ใ นการหยุ ด ตั ณ หาความอยาก
พอเกิ ด ความอยาก แทนที่ จ ะหยุ ด มั น กลั บ ไปท�ำตามมั น
เพราะมั น ได้ ค วามสุ ข จากการท�ำตามความอยากนั่ น เอง
ออกจากสมาธิมาอยากจะดื่มกาแฟก็ไปเลย อยากจะดูหนัง
ก็ดูเลย อยากจะไปเที่ยวต่อก็ไปเที่ยวเลย อย่างนี้แสดงว่าไม่มี
ปัญญา ไม่รู้โทษของกามตัณหาว่าเป็นตัวที่จะคอยฉุดลาก
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จิตใจให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยูเ่ รือ่ ยๆ นัน่ เอง อันนีป้ ญ
ั ญานี้
ไม่มใี ครรู้ ต้องมีพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะรูว้ า่ การทีจ่ ติ
ของเราต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆ ต้องมาทุกข์
มาทรมานใจอยู่เรื่อยๆ ก็เพราะความอยากนั่นเอง พออยาก
ได้อะไรขึ้นมาปุ๊บนี้ใจสั่นใจทรมาน จะหายสั่นก็ต่อเมื่อ มีอยู่
๒ วิธี วิธเี ก่าก็คอื ไปท�ำตามความอยาก พอท�ำตามความอยาก
ความทรมานใจก็จะหายไปชั่วคราว แต่ความอยากไม่หาย
เดีย๋ วความอยากกลับมาใหม่ อันนีเ้ ป็นวิธที สี่ ตั ว์โลกทัง้ หลาย
ใช้แก้ความทุกข์ทรมานใจเวลาเกิดความอยากกัน แต่ไม่ได้
เป็นวิธีก�ำจัดความทุกข์ทรมานใจอย่างถาวร เพราะเป็นการ
เสริมก�ำลังของความอยากให้มีก�ำลังมากขึ้น ให้กลับมาสร้าง
ความทุกข์ทรมานใจเพิ่มมากขึ้น วิธีใหม่นี้ วิธีที่ ๒ นี้เป็นวิธี
ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าเป็นวิธีก�ำจัดความทรมานใจ
และก�ำจั ด ความอยากให้ ห มดไปพร้ อ มๆ กั น เลย คื อ
วิ ธี ไ ม่ ท�ำตามความอยาก วิ ธี ท�ำใจให้ ส งบ พอเกิ ด ความ
อยากขึ้นมา ใจสั่นใจทรมาน ก็ท�ำให้มันสงบเสีย ใช้พุทโธก็ได้
ใช้อานาปานสติก็ได้ อย่าไปท�ำตามความอยาก พอท�ำใจให้
สงบใจมันก็หายทุกข์ทรมาน ความอยากก็ไม่ตอ้ งไปท�ำตามมัน
พอความอยากไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะหมดก�ำลัง
ต่อไป ทุกครัง้ ทีม่ นั อยากเราก็ท�ำแบบนีไ้ ป ท�ำกับความอยาก
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ทุกรูปแบบทัง้ ๓ ชนิด คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
เช่นตอนนี้อยากจะไปเป็นส.ส.กัน ก็ไปนั่งสมาธิกัน ไปอยู่
ปฏิบตั ธิ รรมกัน เดีย๋ วพอใจสงบก็เปลีย่ นใจได้ไม่ไปสมัครส.ส.ได้
หรือไม่กี่วันพอเขาปิดรับสมัครแล้วก็สมัครไม่ได้แล้ว
นี่คือ ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็น อยากเป็น ส.ส.
อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ เป็นแล้วมันวุ่นวาย เห็นไหมนี่
เป็นแล้วดีไม่ดตี ดิ คุกติดตารางเสียอีก ถ้าไปท�ำผิดกฎหมายเข้า
ความอยากบางทีมนั จะท้าทายให้เราไปท�ำอะไรทีเ่ สีย่ งต่อการ
ผิดกฎหมายได้ เดี๋ยวไปเลือกตั้ง ไปขายเสียงซื้อเสียงกันอีก
เดี๋ยวถูกเขาจับได้ก็ถูกเขาลงโทษ ความอยากมันจะพาเราไป
หาความทุกข์มากกว่า แต่ตวั ร้าย แต่สงิ่ ทีร่ า้ ยกาจทีส่ ดุ ก็คอื มัน
จะพาให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เพราะความอยากมันต้อง
มีร่างกายถึงจะท�ำอะไรตามความอยากได้ พอร่างกายอันนี้
ตายไป มันก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ ส่วน วิภวตัณหา ก็คือ
ความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ พอเวลาเจ็บนี้อยากจะหายก็
จะทรมานใจ ถ้าอยากจะไม่ทรมานตอนที่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย
ก็ท�ำใจให้สงบเสีย พุทโธ พุทโธไป ดูลมหายใจไป พอใจสงบ
แล้วความทรมานใจที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยจะหายไป
แล้วความเจ็บไข้ได้ปว่ ยทางร่างกายจะไม่รนุ แรง จะไม่สามารถ
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มาท�ำให้ใจทรมานได้ ใจจะเจ็บอย่างสบาย เช่นเดียวกับ
ความตาย เวลาจะตายก็อย่าไปอยากไม่ตาย ท�ำใจให้สงบ
ปล่อยให้มนั ตายไป เราไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายไม่ได้เป็นเรา
เราเป็นใจ ท�ำใจให้สงบ เราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราไม่ต้อง
ไปทุกข์ทรมานไปกับความตายของร่างกาย ถ้าเราหยุดความ
อยากได้ ท�ำใจให้สงบได้ เวลาร่างกายตายเหมือนนอนหลับ
ไปเฉยๆ นั่นเอง ไม่มีความทรมานเลย
นี้คือตัณหาทั้งสาม กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ที่เราจะต้องใช้วิธีที่ ๒ คือวิธีของพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถ
ก�ำจัดท�ำลายความอยากทั้งหลายให้หมดไป ที่จะท�ำให้เรา
ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ต้องท�ำลายด้วยสมถะ
และวิปัสสนาภาวนา สมาธิอย่างเดี ย วก็ จ ะไม่ รู ้ ว ่ า ตั ณหา
ความอยากนี้เป็นศัตรู เป็นตัวที่พาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตาย
พอเราไม่รเู้ ราก็คดิ ว่ามันเป็นมิตร เพราะเวลามันมาชวนเรามัน
มักจะชวนเราไปหาความสุขกัน หาความสุขจากการดืม่ กาแฟ
จากการกินขนมกัน แต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ากินแล้วมันจะติด
ติดแล้วมันจะต้องกลับมากินอยู่เรื่อยๆ กลับมาดื่มอยู่เรื่อยๆ
พอร่างกายนี้ตายไปมันก็จะกลับมาหา มามีร่างกายอันใหม่
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เพื่อที่จะได้มากินมาดื่มใหม่ มาดูมาฟังใหม่นั่นเอง เราจึงต้อง
ฝีนอย่าไปท�ำตามความอยาก กินได้อยู่ดื่มได้อยู่ แต่ให้มันกิน
ให้มันดื่มด้วยเหตุผลด้วยความจ�ำเป็น อย่าให้มันดื่มด้วยกิน
ด้วยความอยาก เช่น ถ้าร่างกายต้องการน�้ำก็ดื่มน�้ำเปล่าๆ
ไม่ต้องดื่มน�้ำที่มีรสมีสีมีกลิ่น เพราะนั่นมันเป็นกาม เป็นรูป
เสียงกลิ่นรส ร่างกายต้องการน�้ำสะอาด ไม่ต้องการรูปเสียง
กลิ่นรสที่ผสมมากับน�้ำ ดื่มน�้ำเปล่าไป ถ้าหิวอาหารก็รอให้ถึง
เวลาค่อยกิน กินแบบกินยา ถ้าไม่กินแบบกินยา ถ้ากินตาม
ความอยาก ถ้ากินยาแบบกินตามความอยากเดี๋ยวร่างกายก็
จะเจ็บไข้ได้ป่วยจากการกินยาไม่ถูกขนาดได้ กินเกินขนาด
กินอาหารเกินขนาดก็จะมีปัญหากับร่างกายได้ ท�ำให้ร่างกาย
เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ขึน้ มา คนทีน่ ำ�้ หนักเกินกินอาหารมาก
มักจะมีโรคเสริมเข้ามา มีโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวาน
โรคไขมันอุดตัน แต่ถ้ากินตามเวลากินตามที่หมอสั่ง รับรอง
ได้ว่าร่างกายจะมีแต่สุขภาพแข็งแรง จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
กินแบบกินยากินได้ ไม่ถือว่าเป็นตัณหาความอยาก ดื่มแบบ
ดื่มยาได้ ไม่ถือว่าเป็นความอยาก แต่อย่าดื่มอย่ากินตาม
ความอยาก อันนี้จะท�ำให้กิเลสตัณหามันเจริญงอกงามขึ้นไป
เรื่อยๆ ไม่ได้ท�ำให้มันหดหายไป
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นี้คือวิธีการของการที่เราจะท�ำให้เราไม่ต้องมาตายกัน
อีกต่อไป จะตายกันครั้งสุดท้ายก็คือชาตินี้เท่านั้น แล้วจะ
ตายอย่างสงบ ตายอย่างไม่ทุกข์ ถ้าเรามีประกันชีวิตของ
พระพุทธเจ้า ถ้าเราสามารถช�ำระใจของพวกเราให้สะอาด
บริสุทธิ์ได้ เราต้องเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา
เราต้องเจริญสติถึงจะได้สมถะได้สมาธิ การที่จะเจริญสติได้ก็
ต้องมีศลี ๘ ก่อน ถ้าไม่มศี ลี ๘ ก็จะไม่มเี วลามาเจริญสติ ฉะนัน้
ต้องมีทั้งศีลมีทั้งสติทั้งสมาธิ ถ้ามีสติก็ต่อไปก็ได้สมาธิ พอได้
สมาธิก็ต้องไปปัญญาต่อ ถ้าได้แต่สมาธิก็จะไม่เห็นไม่รู้จักว่า
กิเลสตัณหาเป็นตัวที่เราจะต้องคอยก�ำจัด แทนที่จะก�ำจัดมัน
เราก็จะคอยไปส่งเสริมมัน แต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าการ
ส่งเสริมกิเลสตัณหานี้เป็นการส่งเสริมความทุกข์ ทุกข์ใน
อริยสัจ ๔ ทุกข์ใจเกิดจากตัณหาความอยาก ท�ำให้ใจทุกข์
ทรมานเพราะความอยากต่างๆ ดังนั้น เราต้องคอยก�ำจัด
ความอยากต่างๆด้วยสมาธิและด้วยปัญญา พอเรามีทั้งสมาธิ
มีทั้งปัญญา เราก็จะสามารถก�ำจัดความอยากต่างๆ ให้หมด
สิ้นไปจากใจเราได้ พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจ
เราแล้ว ใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ชาตินี้ก็จะ
เป็นชาติสุดท้าย ผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่ามีความอยากหลงเหลือ
อยู่หรือไม่ เมื่อก่อนมันเคยมีเดี๋ยวนี้มันไม่มี ท�ำไมจะไม่รู้
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คนที่เคยอยากสูบบุหรี่กับคนที่ไม่อยากสูบบุหรี่แล้ว ท�ำไมเขา
จะไม่รู้ คนที่อยากดื่มสุรากับเวลาที่เขาไม่อยากดื่มสุรา ท�ำไม
เขาจะไม่รู้ การที่เขาอยากดื่มกาแฟกับการที่เขาไม่อยากดื่ม
กาแฟ ท�ำไมเขาจะไม่รู้ มันรู้อยู่ในใจ
ผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปถามใครว่า ความอยากในตัวเราหมด
ไปหรือยัง มันรูอ้ ยูแ่ ก่ใจ ถ้ายังอยากมันก็ยงั อยากอยู่ แต่ถา้ มัน
ไม่อยากมันก็ไม่อยาก เวลาไม่อยากแล้วมันไม่ทรมาน เวลา
อยากแล้วมันจะทรมาน ให้ดูตรงนี้ ดูที่ใจ ถ้าใจทุกข์ก็แสดง
ว่าอยาก ถ้าใจไม่ทุกข์ก็แสดงว่าไม่อยาก ถึงแม้ว่าจะท�ำ
เหมือนกัน เช่น ดืม่ กาแฟเหมือนกัน แต่ดมื่ ด้วยความอยากหรือ
ดื่มด้วยความไม่อยากนี้มันต่างกัน ดื่มด้วยความไม่อยากดื่ม
อย่างไร ก็อยูด่ ๆี มีคนเอากาแฟมาให้ดมื่ นี่ เราไม่ได้ไปคิดถึงมัน
เราไม่ได้ไปอยากดื่มมัน แต่อยู่ดีๆ มีคนเขาอยากจะมาให้ดื่มก็
เราก็ดื่มไป พอไม่มีดื่มก็ไม่ไปอยากจะดื่ม อย่างนี้ แต่คนที่
อยากดื่มนี้ต้องไปหากาแฟมาดื่ม พอดื่มแล้วพอหมดก็ต้องไป
หามาดืม่ ใหม่อกี เพราะว่าเวลาไม่ได้ดมื่ มันจะทรมานใจ นีค่ นที่
ปฏิบัติจะรู้ว่าตนอยากหรือไม่อยาก ถึงแม้จะดื่มกาแฟแต่ดื่ม
แบบไม่อยากก็มี ดืม่ แบบอยากก็มี สูบบุหรีก่ เ็ หมือนกัน สูบแบบ
อยากก็มสี บู แบบไม่อยากก็มี คนบางคนจึงไม่เข้าใจว่า พระอรหันต์
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บางรูป ท�ำไมท่านยังดื่มกาแฟยังสูบบุหรี่อยู่ เพราะว่าท่านดื่ม
ไม่ได้ดื่มด้วยความอยาก ดื่มเพราะมันมีให้ดื่ม สูบเพราะมันมี
ให้สบู แต่พอไม่มสี บู ไม่มดี มื่ ท่านก็เฉยๆ ไป ท่านไม่ไปดิน้ รนไป
หามาดืม่ นีม่ นั ต่างกันตรงนี้ ฉะนัน้ อย่าไปประมาทครูบาอาจารย์
บางคนนีไ้ ปประมาทครูบาอาจารย์วา่ เป็นพระอรหันต์อะไรกัน
ยังสูบบุหรีอ่ ยูเ่ ลย ยังดืม่ กาแฟอยูเ่ ลย ดีทยี่ งั ไม่ไปว่า ยังกินข้าว
อยูอ่ กี พระอรหันต์ท�ำไมยังต้องกินข้าวอยู่ เพราะว่าท่านไม่ได้
กินด้วยความอยาก เวลาอดข้าวท่านก็ไม่ทรมานเหมือนพวกคน
ที่อยากกินข้าว มันต่างกันตรงนั้น ใจท่านไม่เดือดร้อนว่า
จะมีกินหรือไม่มีกิน จะมีดื่มหรือไม่มีดื่ม จะมีสูบหรือไม่มีสูบ
ใจไม่เดือดร้อนส�ำหรับผู้ที่ไม่มีความอยาก แต่ผู้ที่มีความ
อยากนีร้ ทู้ นั ทีเลย พอกาแฟใกล้จะหมดนีเ้ ริม่ กังวลแล้ว พอบุหรี่
ใกล้จะหมดนี้เริ่มกังวลแล้ว ต้องไปเตรียมตัวหามาเตรียม
ส�ำรองไว้แล้ว นี่คือความอยาก
ดังนั้น ไม่ต้องกังวลว่าปฏิบัติแล้วจะรู้ได้อย่างไร รู้เอง
เหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วรู้เองว่าอิ่ม กินไม่ลงแล้วไม่อยาก
จะกินแล้ว ฉันใด ปฏิบัติธรรมไป พอก�ำจัดกิเลสตัณหาหมด
ไปแล้ว มันจะถึงเมืองพอ ขึ้นมาเอง มันจะพอ มันจะไม่อยาก
กับอะไรอีกต่อไป นี่คือการประกันชีวิตของพระพุทธศาสนา
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เบี้ยประกันก็คือต้องสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม แล้วก็
ช�ำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็จะได้ประกันชีวิต ไม่ต้องกลับ
มาเกิดมาตายอีกต่อไป ถ้าประกันภัยก็ให้ละการกระท�ำบาป
ทั้งปวง ละการกระท�ำบาปและอบายมุขนั่นเอง ก็จะไม่ต้อง
ไปเกิดในอบายอีกต่อไป นี่คือค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ
พระองค์ ที่ทรงแสดงไว้ในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ที่พวกเรา
จะมาร�ำลึกถึงค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ก็คือมาร�ำลึก
ถึงประกันที่พระพุทธเจ้าทรงเอามาขายให้พวกเรานั่นเอง
ถ้ า เราอยากจะซื้ อ ประกั น ภั ย ก็ ล ะการกระท�ำบาปทั้ ง ปวง
ถ้าอยากจะซือ้ ประกันชีวติ ก็ให้สร้างกุศลทัง้ หลายให้ถงึ พร้อม
และช�ำระจิตใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์ แล้วเราก็ไม่ตอ้ งกลับมาตาย
อีกต่อไป
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พวกเราทุ ก คนที่ เ กิ ด มานี้ มี ภั ย ติ ด ตามเรามากั น
ทุกคน แล้วมันจะต้องตามเราทันไม่วันใดวันหนึ่ง
มันไม่ได้มาเป็นสูตร มันไม่ได้มาเป็นขัน้ ตอน มันไม่ได้
มาว่าต้องแก่ก่อน แล้วต้องเจ็บก่อน แล้วค่อยตาย
บางทีมันมาพลิกขั้นตอนกัน ไม่ทันแก่ไม่ทันเจ็บ
ก็ตายได้ เกิดอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ท�ำให้ตาย
ขึ้นมาทันที ทั้งๆ ที่ร่างกายยังไม่แก่ ยังไม่เจ็บเลย
แต่ก็ตายได้ หรือ ว่ายังไม่ทัน แก่ก็เ จ็บ ไข้ ได้ป่วย
เด็กทารกบางคนเกิดมานี้มีโรคติดตัวมา ถ้ารักษา
ไม่ได้ก็อาจจะตายได้ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน
ทีเ่ กิดมาในโลกนี้ แต่เราโชคดีทเี่ รามีพระพุทธเจ้าผูท้ ี่
ได้ทรงค้นพบวิธที เี่ ราจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์
เหล่านี้ได้ อย่างไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเลย
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การศึกษากับการปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า เป็นเหมือนกับการเตรียมรับกับความทุกข์
ต่างๆ ที่จะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน ไม่ว่าใครก็ตาม
ถ้าเกิดมาในโลกนีแ้ ล้ว จะต้องพบกับความทุกข์ตา่ งๆ ไม่ชา้ ก็เร็ว
ทุกข์ที่เราจะต้องพบก็คือ ทุกข์ที่เกิดจากความแก่ ทุกข์ที่เกิด
จากความเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกข์ที่เกิดจากความตาย ทุกข์กับ
การพบกั บ สิ่ ง ที่ เราไม่ ป รารถนา และทุ ก ข์ ที่ เ กิ ด จากการ
พลั ด พรากจากสิ่ ง ที่ รั ก เราชอบไป นี่ คื อ ความทุ ก ข์ ต ่ า งๆ
ที่ท�ำให้สัตว์โลกทั้งหลายต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ
กินไม่ได้นอนไม่หลับ กังวลหวาดกลัว ถ้าได้มาศึกษาได้มา
ปฏิบัติ ตามพระธรรมค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว
ก็ จ ะมี เ ครื่ อ งมื อ ไว้ รั บ กั บ ความทุ ก ข์ ต ่ า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น มา
เหมือนกับการเตรียมเครือ่ งดับเพลิง ตามอาคารต่างๆ นีม้ กั จะ
มีเครื่องดับเพลิง เพราะถ้ามีไฟไหม้ก็จะได้ดับได้ทันท่วงที
ถ้ า ไม่ มี เ ครื่ อ งดั บ เพลิ ง เวลาเกิ ด ไฟไหม้ ก็ อ าจจะไหม้ ไ ป
ทั้งอาคารได้ หรือเหมือนกับพวกทหารที่ต้องคอยซ้อมรบ
อยู่เรื่อยๆ เพราะทหารมีหน้าที่ไว้ป้องกันบ้านเมืองจากผู้ท่ี
จะมารุกราน ถ้าไม่ซ้อมรบ ไม่ศึกษาวิธีต่อสู้กับข้าศึกศัตรู
เวลาเกิดมีข้าศึกศัตรูรุกเข้ามาในดินแดน ก็จะไม่สามารถที่จะ
ท�ำลายข้าศึกศัตรูได้ ต้องมีการซ้อมรบอยู่เรื่อยๆ
การเตรียมรับภัยที่เกิดกับทุกคน
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เมืองไทยเรานี้มีการซ้อมรบ ช่วงนี้ก็มีซ้อมรบกัน เพราะ
ไม่รู้ว่าจะมีผู้ที่จะมารุกรานเมื่อไหร่ ซ้อมไว้ดีกว่าไม่ซ้อม
เตรียมไว้ดีกว่าไม่เตรียม เพราะถ้าเตรียมแล้ว เวลามีความ
จ�ำเป็นจะต้องใช้ก็จะใช้ได้ เตรียมน�้ำไว้ เรามีหน่วยดับเพลิง
ตามต�ำบลตามหมูบ่ า้ นต่างๆ ตามอ�ำเภอตามเมืองต่างๆ เพราะ
เราไม่ประมาท เวลาเกิดมีไฟไหม้ที่ไหนก็ส่งรถดับเพลิงไป
ช่วยดับไฟได้ ถ้าไม่มีรถดับเพลิง เดี๋ยวไฟอาจจะขยายตัวไป
อย่างกว้างขวาง ไหม้ไปทั้งบ้านทั้งเมืองได้ เราจึงต้องมีเครื่อง
ป้องกันภัยต่างๆ เพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้น
ไม่ชา้ ก็เร็ววันใดวันหนึง่ ยิง่ เฉพาะภัยทีเ่ ข้ามาคุกคามจิตใจของ
พวกเรา ที่ท�ำให้พวกเราทุกคนต้องทุกข์กันนี้ เป็นสิ่งที่จะต้อง
เกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว มากหรือน้อย จะต้องมีการ
เกิดขึน้ ถ้าเราเตรียมตัวซ้อมรบไว้อยูเ่ รือ่ ยๆ เตรียมนำ�้ ดับเพลิง
ไว้อยู่เรื่อยๆ พอเกิดการบุกรุกเข้ามาหรือเกิดไฟไหม้ขึ้นมา
เราก็จะสามารถที่จะก�ำจัดภัยต่างๆ ได้ นี่คือการปฏิบัติธรรม
การศึกษาธรรม เป็นการซ้อมรบเป็นการเตรียมน�้ำดับไฟที่
ต่อไปจะต้องเกิดขึ้น เวลาที่เราแก่ เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย
เวลาที่เรารู้ว่าเราจะต้องตาย เช่น ไปหาหมอ หมอบอกเป็น
โรคร้าย ไม่สามารถทีจ่ ะรักษาได้ อันนัน้ เรารูแ้ ล้วว่าความตายนี้
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ต้องมาอย่างแน่นอน แต่ถา้ เราเตรียมซ้อมรบไว้กอ่ น เตรียมรับ
ความตายไว้กอ่ น เวลาความตายบุกเราจะไม่เดือดร้อน เราจะ
ก�ำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความตายได้
นี่คือประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมค�ำสั่งค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า และการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรง
คอยเน้นอยูเ่ รือ่ ยๆ ว่า จงอย่าประมาท อย่าไปคิดว่าจะไม่มภี ยั
ต่างๆ เกิดขึ้น อย่าประมาทให้รีบเตรียมซ้อมรบไว้ให้ดี
ให้เตรียมน�้ำดับไฟไว้ให้ดี ไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเวลาเกิดภัย
เข้ามาแล้วจะเตรียมตัวไม่ทัน อย่างที่ทรงสอนให้ชาวพุทธ
หมั่ น ระลึ ก อยู ่ เ สมอทุ ก วั น ทุ ก เวลา คื อ ความตายนี่ เ อง
พระพุทธเจ้าเคยถามพระอานนท์ว่า อานนท์ วันหนึ่งๆ นี้เธอ
ระลึกถึงความตายสักกี่ครั้ง พระอานนท์ก็ตอบว่า สี่ห้าครั้ง
เช้ากลางวันเย็นก่อนนอน หรืออะไรท�ำนองนั้น พระพุทธเจ้า
ทรงบอก อานนท์ เธอยังประมาทอยู่ เพราะว่าภัยทีจ่ ะคุกคาม
เธอนี้ ความตายนี้มาได้ทุกเวลานาที ไม่ใช่จะมาแต่เฉพาะ
ตอนเช้าตอนกลางวันเท่านัน้ มาได้ตลอดเวลา มากับลมหายใจ
เข้าออกนี่แหละ อานนท์ ถ้าเธอหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออก
ความตายก็มา ถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้า ความตายก็มา
การเตรียมรับภัยที่เกิดกับทุกคน
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ดังนั้น เธอควรจะระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก
จนกว่ า เธอจะมี เ ครื่ อ งมื อ รองรั บ ความตายได้ ไม่ ทุ ก ข์
ไม่เดือดร้อนกับความตายได้ แล้วเธอก็ไม่ตอ้ งระลึกอีกต่อไป
เพราะเธอพร้อมที่จะรับมันได้ทุกเวลานาที อันนี้เป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่สุดในค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ทรงเน้นเรื่อง
ความไม่ประมาท อย่าประมาทเพราะประมาทแล้วเราจะ
ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ วันนี้ยังไม่ท�ำวันนี้ติดธุระ วันนี้
ต้องไปท�ำงาน ต้องไปเที่ยว ต้องไปงานคนนั้นงานคนนี้ ก็ต้อง
เลื่อนไปเรื่อยๆ เลื่อนเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมไป เลื่อนเวลา
ปฏิบัติธรรมไป มันจะท�ำไปจนติดนิสัยไป มันจะประมาท
มันจะไม่คิดว่าความตายนี้อยู่แค่ปลายจมูกนี้เอง จะคิดว่า
อยู่โน่น ตอนนี้เรายังหนุ่มยังสาวอยู่ กว่าจะตายก็นู่น แปดสิบ
เก้าสิบปีนนู่ เตรียมไปท�ำไมให้เสียเวลา ตอนนีส้ มู้ าท�ำอะไรทีเ่ รา
อยากท�ำไม่ดีกว่าหรือ จะคิดอย่างนี้กัน
พระพุทธเจ้าเลยทรงสอนให้หมั่นระลึกถึงความตายอยู่
เรื่อยๆ ให้ท่องบทที่ทรงสอนให้ท่องคือ เราเกิดมาแล้วย่อม
มีความแก่เป็นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ มีความเจ็บ
ไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความความเจ็บไข้ได้ป่วยไป
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ไม่ได้ มีความตายเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ มีการ
พลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา ล่วงพ้นจากการพลัดพรากจาก
กันไปไม่ได้ ให้ท่องอยู่เรื่อยๆ เพื่อจะได้รู้ว่า เรามีภัยรอเราอยู่
ภัยจะมาหาเรา เหมือนกับกรมอุตนุ ยิ มวิทยาทีค่ อยจะเตือนภัย
อยู่เรื่อยๆ ว่า เกิดแผ่นดินไหวแล้วนะ จะมีสึนามิมาแล้วนะ
ให้รีบย้ายขึ้นที่สูง อันนี้ ถ้ามีการเตือนภัยล่วงหน้า ก็จะไม่มี
การสูญเสียจะไม่มีคนตายกัน แต่ที่ตายกันเป็นแสนนี้ก็เพราะ
ว่าไม่มีการเตือนภัยกัน พอเกิดแผ่นดินไหวก็ไม่มีการเตือนว่า
จะมีคลืน่ ยักษ์ตามมา ผูท้ อี่ ยูต่ ามชายฝัง่ ชายทะเลนี้ ต้องเตรียม
ย้ายขึน้ ทีส่ งู ก็ประมาทกัน อยูก่ นั ตามปกติ ถึงแม้บางทีมภี ยั มา
ปรากฏก็ไม่เข้าใจความหมาย เช่น อยูด่ ๆี น�ำ้ ทีเ่ คยเต็มนีก้ ลับไหล
ออกไปหมดจนแห้ง ก็ไม่รู้ว่าเป็นการเริ่มต้นของคลื่นยักษ์ที่
จะไหลเข้ามาต่อไป ก็ยงั เดินกันป้วนเปีย้ นอยูแ่ ถวชายหาดนัน่
พอถึงเวลาที่คลื่นใหญ่เข้ามาก็หนีไม่ทัน ถูกซัดจมน�้ำตายกัน
เป็นพันเป็นหมืน่ เป็นแสน เพราะความประมาทนีเ้ อง ไม่เห็นภัย
ไม่คิดว่ามีภัยจะคุกคามตนเอง เลยไม่เตรียมการเอาไว้
อันนีก้ เ็ หมือนกัน พวกเราทุกคนทีเ่ กิดมานีม้ ภี ยั ติดตาม
เรามากันทุกคน แล้วมันจะต้องตามเราทันไม่วันใดวันหนึ่ง
การเตรียมรับภัยที่เกิดกับทุกคน
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มันไม่ได้มาเป็นสูตร มันไม่ได้มาเป็นขั้นตอน มันไม่ได้มาว่า
ต้องแก่ก่อน แล้วต้องเจ็บก่อน แล้วค่อยตาย บางทีมันมา
พลิกขั้นตอนกัน ไม่ทันแก่ไม่ทันเจ็บก็ตายได้ เกิดอุบัติเหตุ
อย่างใดอย่างหนึง่ ท�ำให้ตายขึน้ มาทันที ทัง้ ๆ ทีร่ า่ งกายยังไม่แก่
ยังไม่เจ็บเลย แต่ก็ตายได้ หรือว่ายังไม่ทันแก่ก็เจ็บไข้ได้ป่วย
เด็กทารกบางคนเกิดมานี้มีโรคติดตัวมา ถ้ารักษาไม่ได้ก็อาจ
จะตายได้ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้
แต่เราโชคดีท่ีเรามีพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ทรงค้นพบวิธี ที่เรา
จะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างไม่มีความ
ทุกข์เกิดขึ้นเลย เราสามารถดับความทุกข์ต่างๆ ที่จะเกิด
จากการที่เราต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตาย พบกับ
การพลัดพรากจากกัน พบกับการพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนา
เราจะสามารถพบได้อย่างสบาย ไม่เดือดร้อนไม่มีความรู้สึก
ทุกข์ใจแต่อย่างใด ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่หวาดกลัว ไม่วุ่นวาย
ไม่วิตก ไม่กังวล นี่คือประโยชน์จากการที่เรามาศึกษาและ
มาปฏิบัติ ตามค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม�่ำเสมอ
เราต้องท�ำแบบจริงจัง อย่าไปท�ำแบบเล่นๆ หรือท�ำแบบเสีย
ไม่ได้ ท�ำแบบพอหอมปากหอมคอ ท�ำแบบนี้จะไม่ค่อยได้ผล
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จะต้องท�ำแบบจริงจัง ท�ำแบบมืออาชีพ ท�ำเต็ม ๑๐๐
ท่านเรียกว่า สุปฏิปันโน ผู้ที่ท�ำเต็ม ๑๐๐ นี้ก็จะกลายเป็น
พระสุปฏิปันโนไป เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นผู้ที่อยู่เหนือ
ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นต่อจิตใจ คือทุกข์ที่เกิดจากความแก่
ความเจ็บความตาย ทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากกัน
ทุกข์ที่เกิดจากการต้องประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา และ
ทุกข์สุดท้าย ก็คือทุกข์ที่จะเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิด
ต่อไป จะไม่มที กุ ข์อกี ต่อไป จะไม่ตอ้ งกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บ
มาตายอีกต่อไป ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติแบบเต็ม ๑๐๐ แบบ
สุปฏิปันโน นั่นเอง ท�ำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าทรง
สั่ ง สอน เหมื อ นกั บ ท�ำข้ อ สอบที่ ค รู อ าจารย์ ใ ห้ ท�ำให้ ต อบ
อาจารย์ส่งข้อสอบมา ๑๐ ข้อให้เราตอบ เราต้องตอบให้ได้
ทัง้ ๑๐ ข้อ ถ้าเราตอบครบ ๑๐ ข้อเราก็จะได้คะแนนเต็ม ๑๐๐
ได้เกียรตินิยม อันนี้ก็เหมือนกัน การศึกษาการปฏิบัติธรรม
ตามค�ำสอนนี้เป็นเรื่องจริงจัง ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆ เป็นเรื่อง
ที่ ค อขาดบาดตายจริ ง จั ง เหมื อ นกั บ เวลาคนไม่ ส บายไป
โรงพยาบาลนี้ หมอเขาไม่รักษาแบบเล่นๆ เขารู้ว่าเป็นเรื่อง
คอขาดบาดตาย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นคนไข้ฉุกเฉิน คนไข้ที่มี
บาดแผลมีเลือดไหลมาก เขาต้องรีบหยุดเลือดให้ได้ก่อน
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ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วคนไข้ตายได้ ก่อนที่จะรักษาอะไรนี่เขาต้อง
ห้ามเลือดก่อน เพราะการเสียเลือดในร่างกายไปนี้จะท�ำให้
ร่างกายอยู่ไม่ได้
ดังนัน้ สิง่ แรกทีเ่ วลาไปห้องฉุกเฉินนี้ เขาจะพยายามหยุด
การไหลของเลือดก่อน เพือ่ ทีจ่ ะได้ประคับประคองให้รา่ งกาย
อยู่ต่อไปได้ ถ้าเลือดไม่พอก็อาจจะต้องมีการถ่ายเลือด มีการ
ให้เลือด แล้วค่อยมาดูว่าต้องรักษาอะไรต่อไปทีหลัง หมอเขา
ท�ำกันแบบจริงจัง ไม่ใช่ท�ำกันแบบเล่นๆ ถ้าคนไข้มาก�ำลังท�ำ
อะไรอยู่นี้ต้องทิ้งไว้หมดเลย มีงานอย่างอื่นท�ำอยู่ที่ไม่ส�ำคัญ
ก็ปล่อยไว้ก่อน รีบมาท�ำงานที่ส�ำคัญนี้ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่อง
เร่งด่วน ทีป่ ล่อยปละละเลยไม่ได้ ถ้าปล่อยไปแล้วคนไข้ตายได้
ใจเราก็เป็นเหมือนคนไข้ทเี่ ข้าห้องฉุกเฉินนีเ่ อง ต้องการรับการ
รักษาพยาบาลจากแพทย์จากหมอจากยา อย่างทันทีอย่าง
เต็มที่ ใจของเรานี้ก�ำลังอยู่ในห้องฉุกเฉิน แต่เราต้องเป็นหมอ
ของเราเอง เพราะการรักษาโรคใจนีค้ นอืน่ รักษาให้ไม่ได้ ท�ำได้
ก็เพียงสอนวิธรี กั ษาใจ เหมือนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรา
รู้จักวิธีรักษาโรคของใจ แต่พอเราเข้าห้องฉุกเฉินแล้วนี้ ไม่มี
ใครจะรักษาให้กับเราได้ เราต้องรักษาเอง ถ้าเราไม่ศึกษาวิธี
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รักษาไว้ก่อน ไม่ซ้อมไว้ก่อน ไม่ลองท�ำดูก่อน พอจิตใจเข้า
ห้องฉุกเฉินแล้วนี้ จะไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไร มีแต่ปล่อยให้เศร้า
โศกเสียใจ ปล่อยให้วิตกกังวล ปล่อยให้หวาดกลัวไปต่างๆ
นานา จนบางที ถึ ง กั บ ขั้ น เสี ย สติ ไ ปก็ มี นี่ เ พราะว่ า ไม่ ไ ด้
เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น คือความทุกข์ต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นตามมา บางทีไม่ได้เกิดกับร่างกายของตนเอง
แต่ไปเกิดกับร่างกายของคนที่รักก็แทบจะท�ำให้ช็อกได้
บางทีบางคนถึงกับตายตามไปก็ได้ เวลาทีเ่ สียคนทีร่ กั ไป
มากๆ นี้ พอคนรักตายไปนี่ จิตใจเลยไม่มีความรู้สึกอยาก
จะอยู่ต่อไป เพราะไม่รู้จะอยู่กับใคร เมื่อก่อนมีเพื่อนคู่หู
เพื่ อ นรั ก เพื่ อ นตายอยู ่ ด ้ ว ยกั น พอวั น ดี คื น ดี เขาจากไปนี่
เหลืออยูค่ นเดียวอยูแ่ บบไม่มรี สไม่มชี าติ อยูแ่ ล้วก็ไม่มคี วามสุข
มีแต่ความเศร้า คิดถึงแต่คนที่จากไปก็จะท�ำให้บางทีซึมเศร้า
แล้วตายต่อไปในระยะเวลาอันไม่นาน ซึง่ เหตุการณ์นกี้ เ็ กิดขึน้
เมื่อไม่นานนี้ ดาราภาพยนตร์สองแม่ลูกนี่ พอลูกสาวเสียไป
ไม่กี่วันแม่ก็เสียตามไป เพราะว่าสนิทกันมากรักกันมากเป็น
เพื่อนกัน เป็นแม่เป็นลูกกัน พอคนหนึ่งจากไปก็เลยไม่รู้ว่า
จะอยู่ไปเพื่ออะไรอีกต่อไป ชีวิตมันไม่มีเป้าหมายเสียแล้ว
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นี่เพราะว่าไม่ได้มีการศึกษาธรรมะค�ำสั่งค�ำสอน ส่วนหนึ่ง
ที่ไม่ศึกษากันก็เพราะไปกลัวศาสนา ไปคิดว่าศาสนานี้เป็น
ของงมงาย เป็นของทีท่ �ำให้คนโง่ไม่ได้ท�ำให้คนฉลาด จึงไม่กล้า
เข้าหาศาสนากัน กลัวศาสนากัน กลัวจะถูกล้างสมอง คนใน
ยุคปัจจุบันนี้ที่มีการศึกษาสูงๆ นี้ แทนที่จะเห็นคุณค่าเห็น
ประโยชน์ของศาสนา กลับไปเห็นว่าศาสนาเป็นภัย กลัวจะถูก
มอมเมา เพราะศาสนาสั่งสอนในเรื่องที่เขาไม่สามารถพิสูจน์
หรือเห็นได้นั่นเอง สั่งสอนเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องบุญ
เรือ่ งบาป เรือ่ งการเวียนว่ายตายเกิด อะไรเหล่านี้ เป็นสิง่ ทีเ่ ขา
ไม่สามารถมองเห็นได้ เขาก็เลยกลัวว่าจะถูกหลอก เลยไม่
อยากที่จะเข้าหาค�ำสั่งค�ำสอน
แต่ ศ าสนาพุ ท ธนี้ มี จุ ด เด่ น อยู ่ จุ ด หนึ่ ง ก็ คื อ ถึ ง แม้ จ ะ
ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป ไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ ไม่เชื่อ
เรือ่ งเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่สามารถเห็นได้กบั ตา แต่มสี งิ่ ที่
ศาสนาสอนว่าเห็นได้ก็คือความทุกข์ใจนี่แหละ ความทุกข์
ใจที่เกิดจากการมาเจอกับสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ เจอความแก่
เจอความเจ็บ เจอความตาย เจอการพลัดพรากจากกัน เจอกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่น่าปรารถนาที่ไม่น่าอยากจะพบ อันนี้
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ถ้าลองเอามาปฏิบัติดู จะสามารถก�ำจั ด ความทุ กข์ ต ่ า งๆ
เหล่านี้ได้ แต่มันก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจ ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจ
จะไม่ยินดีที่จะท�ำ เพราะยังคิดว่าการหาความสุขที่ตนก�ำลัง
หาอยู่นี้เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆ ได้ ก็เลยไม่ยอมเข้ามา
ศึกษา ไม่ยอมเข้าหาศาสนา ทัง้ ๆ ทีบ่ างคนก็ได้ศกึ ษาได้เรียนรู้
ว่าศาสนาพุทธนี้สอนในเรื่องที่เราสามารถพิสูจน์ได้ ในขณะ
ทีเ่ รามีชวี ติ อยูน่ ี้ สามารถพิสจู น์ได้ ส่วนสิง่ ทีเ่ ราพิสจู น์ไม่ได้นนั้
ถ้าเราศึกษาและปฏิบัติไป ต่อไปเราก็จะพิสูจน์ได้ แต่สิ่งที่
เราสามารถจะพิสูจน์ได้แน่ๆ ก็คือการก�ำจัดความทุกข์ต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตาย
พบกับการพลัดพรากจากกัน พบกับการสูญเสียสิ่งที่เรารัก
เราชอบ หรือพบกับสิ่งที่เราไม่รักเราไม่ชอบ ถ้าเราได้ศึกษา
ได้ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่ สอน เราจะไม่เดือดร้อน
จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ เลย แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา
ต้องเปลี่ยนวิถีการด�ำเนิน เพราะว่าวิถีการด�ำเนินชีวิตของคน
ทัว่ ไปนี้ ด�ำเนินไปในทางทีจ่ ะท�ำให้เกิดความทุกข์ตา่ งๆ ขึน้ มา
ต่อไป ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ ความทุกข์ที่ดับก็เป็น
ความทุกข์ที่ดับแบบชั่วคราว แต่จะต้องไปเจอกับความทุกข์
ที่ดับไม่ได้ต่อไป
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อันนี้เลยเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ ที่เหมือน
กับประมาท เพราะว่ามีวิธีที่จะก�ำจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมด
สิ้นไปจากใจได้ แต่ก็ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตาม ไม่พร้อมใน
ระดับหนึ่งก็คือกลัวจะถูกหลอก กลัวจะถูกมอมเมาให้เชื่อ
งมงาย หรือพวกที่ได้ศึกษาด้วยเหตุด้วยผล ก็รู้ว่าเป็นวิธีที่ถูก
ที่จะดับความทุกข์ต่างๆ ได้ แต่ก็อ้างว่ามันยากหรืออ้างว่า
ยังไม่พร้อม ยังมีภาระอะไรต่างๆ เช่น มีครอบครัว มีหน้าที่
อะไรต่างๆ หรือยังติดกับการหาความสุขแบบเดิมอยู่ คือติด
กับการเที่ยวการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ติดกับ
ความสุขที่ได้จากการได้ลาภยศสรรเสริญอยู่ ก็เป็นสิ่งที่จะ
ท�ำให้ไม่สามารถที่จะเข้าหาพระธรรมค�ำสอน และปฏิบัติ
ตามพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ ท�ำได้ก็
แบบพอหอมปากหอมคอ แต่ยังไม่ได้ท�ำแบบที่จะให้เกิดผล
ได้เต็ม ๑๐๐ นี่คืออุปสรรคต่างๆ ที่ท�ำให้คน แทนที่จะเข้าหา
ของวิเศษกลับไม่เข้าหากัน กลับไปเห็นของที่ไม่วิเศษว่าเป็น
ของวิเศษ ท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับ ไก่ได้พลอย ไก่นี้
จะคุ้ยเขี่ยหาอาหารหาไส้เดือนหาตัวหนอน แต่เวลาไปเจอ
พลอยเจอเพชรนี้จะเขี่ยทิ้งๆ เพราะไม่รู้จักคุณค่าราคาของ
เพชรของพลอย ว่ามีคุณค่าราคามากกว่าตัวหนอนไส้เดือน
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เป็นหมื่นเป็นแสน เป็นล้านตัว ถ้าสามารถรู้ว่าถ้าเอาเพชร
เอาพลอยนี้ไปแลกเปลี่ยน จะได้ตัวหนอนไส้เดือนนี้กินไป
จนวันตาย จะไม่มีวันหิวอีกต่อไป แต่ไม่รู้ไม่ฉลาด พอได้เพชร
ได้พลอยก็เขี่ยทิ้งๆ ไป คอยหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือน ก็เลย
ต้องหากินไปวันๆ ตามบุญตามกรรม บางวันก็หาได้บางวันก็
หาไม่ได้ เวลาหาไม่ได้ก็ต้องทนหิวไป
อันนี้ก็เหมือนกัน ใครที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา
แล้วไม่สนใจเข้าหา ไม่สนใจที่จะศึกษาพระธรรมค�ำสอน
ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอน ก็เป็นเหมือน
พวกไก่ ที่ ไ ด้ พ ลอยนี่ เ อง บางที เ กิ ด มาในประเทศของ
พระพุทธศาสนา เช่น ประเทศไทยนี่ เกิดมาในครอบครัว
ที่เป็นพุทธ แต่ไม่ได้ปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนกัน ปฏิบัติแบบ
งมงายกัน ปฏิบตั ไิ ม่ตรงกับหลักค�ำสัง่ ค�ำสอน หรือปฏิบตั เิ พียง
บางส่วนเท่านั้นเอง ส่วนที่ง่ายก็ปฏิบัติ ส่วนที่ยากก็ไม่ยอม
ปฏิบัติ ส่วนที่ง่ายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือการท�ำบุญ
ท�ำทาน ชาวพุทธเรานี้ เมืองไทยนี้เป็นเมืองบุญ คนไทย
ทุกคนนี้ชอบท�ำบุญ เห็นพระเดินมานี่เดี๋ยวต้องรีบหาอะไร
มาขอใส่บาตรกัน เรื่องท�ำบุญนี้พร้อมแต่พอเรื่องรักษาศีลนี้
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ถอยกั น พอให้ รั ก ษาศี ล ๕ นี่ ถ อยกั น เป็ น เหมื อ นกั บ มด
เจอไฟ พอเจอไฟนี่ถอยกันไปหมด พอให้รักษาศีล ๕ อย่าไป
พูดถึงรักษาศีล ๘ อย่าไปพูดถึงการไปอยู่วัดปฏิบัติธรรม
ไปถืออุโบสถศีล ไปนั่งสมาธิไปฟังเทศน์ฟังธรรมในวัด หรือ
อย่ า ไปพู ด ถึ ง เรื่ อ งบวชเลย บวชก็ เ ป็ น บวชอี ก แบบหนึ่ ง
เหมือนกัน บวชแบบเอาบุญ ไม่ได้บวชเพื่อศึกษาปฏิบัติกัน
บวชตามธรรมเนียมประเพณีกัน เพราะมีความเชื่อว่าการ
บวชนี้ได้บุญ ที่จะส่งให้พ่อแม่ได้ไปสวรรค์ ก็เลยอยากจะ
ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ก็บวชกัน แต่บวชแล้วไม่ได้เข้าหา
พระธรรมค�ำสัง่ ค�ำสอนเลย เข้าก็ไม่เข้าใจไม่สนใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
มีครูบาอาจารย์สั่งสอน มีหนังสือให้อ่านบางทีก็ไม่อ่าน ถ้าฟัง
บางทีก็ฟังแบบใจลอย ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่น�ำเอาไปปฏิบัติ
เพราะใจมัวแต่นับวันที่จะสึกนั่นเอง พอบวชวันแรกก็เริ่มนับ
ถอยหลังแล้ว ๑๕ วัน ๒๐ วัน ๓๐ วัน หรือสมัยก่อนนี้
บวชยาวหน่อย หนึง่ พรรษา แต่สมัยนีเ้ ดีย๋ วนีย้ งิ่ สัน้ ลงๆ เพราะ
ว่าต้องท�ำงานกัน แล้วบริษัทนี้เขาไม่อนุญาตให้ลายาว ลาได้
อย่างมากก็ ๑๕ วัน ก็เลยเอาแค่ ๑๕ วัน บางพวกนี้เอาแค่
บวชเช้าสึกเย็น พ่อแม่ตาย
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ตอนที่พ่อแม่อยู่ยังไม่มีโอกาสจะบวชให้ ก็เลยขอบวช
วันเผานี่แหละ บวชเช้าพอเผาเสร็จตอนเย็นก็สึก ว่าบวชเพื่อ
ให้พ่อแม่ได้ไปสวรรค์ไง มีความเชื่ออย่างนั้นว่าการบวชของ
ลูกๆ นีเ้ ป็นการเกาะชายผ้าเหลืองของพ่อแม่ เพราะการบวชนี้
ผู้บวชจะได้ไปสวรรค์เพราะได้รักษาศีล ศีลนี่แหละเป็นตัวที่
จะป้องกันไม่ให้ไปนรก แล้วก็ถ้าได้ท�ำบุญรักษาศีลก็จะได้ไป
สวรรค์ ก็เลยคิดว่าการบวชนี้เป็นการให้พ่อแม่ได้ไปสวรรค์
ถ้าไม่สามารถบวชตอนที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่ได้ บางคนก็ขอบวช
ส่งท้ายก็ยังดี บวชวันเผานี่แหละ บวชตอนเช้าสึกตอนเย็น
ไม่ต้องขาดอาหารเย็น พอสึกเสร็จก็ยังกินข้าวเย็นต่อได้
บวชแบบนี้เขาเรียกว่าบวชแบบไม่ได้อะไร บวชได้แต่กิริยา
หรือเป็นการจัดฉากเหมือนกับภาพยนตร์ที่เขาฉาย เห็นฉาก
ที่เขาจัดไหม เวลาดูหน้าฉากนี่สวยงามงดงาม พอเดินไป
ข้างหลังฉากนี้เป็นไม้เป็นอะไรเกะกะรกรุงรังไปหมด ไม่ได้
เป็นบ้านเป็นช่องเป็นตึกแบบที่เห็นกันในจอภาพ เพราะมัน
เป็นฉากที่เขาจัดกันขึ้นมานั้นเอง การบวชในสมัยนี้ส�ำหรับ
คนไทยส่วนใหญ่ก็บวชแบบจัดฉากกัน บวชแบบมีกิริยาบวช
แล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันเป็นสักขีพยาน ถ่ายร่วมกับพ่อ
กับแม่ถ่ายอะไรเก็บไว้เป็นที่ระลึก ต่อไปเวลามีลูกมีหลานจะ
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ได้ให้ลูกหลานดูว่าพ่อเคยบวช เผื่อลูกอยากจะมีศรัทธาบวช
ให้พ่อบ้าง ต่อไปก็จะได้บวชได้ แต่นี่ไม่ใช่เป็นการบวชตาม
หลักทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้บวชกัน การบวชนีพ้ ระพุทธเจ้า
ทรงบอกว่าบวชเพื่อให้มาหยุดความทุกข์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิด
ไม่ให้เกิด หรือทีเ่ กิดแล้วก็ให้มนั ดับไปให้มนั หายไป นีก่ ารบวช
ที่แท้จริงนี้บวชเพื่อดับความทุกข์ บวชเพื่อไปพระนิพพาน
เพราะพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สิ้นสุดของความทุกข์แบบ
เต็ม ๑๐๐ ถ้ายังไปไม่ถึงพระนิพพาน ยังดับความทุกข์ไม่ได้
ครบถ้วนบริบูรณ์ ยังต้องกลับมาเกิดอีกในระดับต่างๆ ถ้าได้
ระดับพระโสดาบันก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกไม่มากกว่า ๗ ชาติ
ถ้าได้ระดับที่ ๒ พระสกิทาคามีก็จะกลับมาอีก ๑ ชาติเป็น
อย่างมาก ถ้าเป็นพระอนาคามีจะไม่กลับมาเกิดในโลกของ
มนุษย์หรือเทวดา แต่ยังจะไปเกิดในโลกของพรหม พอได้
ขั้นที่ ๔ นั่นแหละถึงจะหลุดออกจากไตรภพได้ หลุดออกจาก
ภพของมนุษย์เทวดา หลุดออกจากภพของพรหมได้ ไม่ต้อง
กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป นีแ่ หละคือเป้าหมายทีแ่ ท้จริง
ของการบวช บวชเพือ่ การสิน้ สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
ผูบ้ วชพระพุทธเจ้าเลยตัง้ ชือ่ ว่า ภิกษุ ภิกษุแปลว่าผูเ้ ห็นภัย
ในการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร
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ผู้ใดที่ยังไม่ได้บวช ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ปฏิบัติ ตามค�ำสั่ง
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า จะต้องติดอยูใ่ นวัฏสงสารไปอย่าง
ไม่มีวันสิ้นสุด จะต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ เวียนว่ายตาย
เกิดอยู่เรื่อยๆ ตายแล้วก็ไปเกิดที่สวรรค์บ้างไปอบายบ้างไป
นรกบ้าง พอพ้นจากอบายพ้นจากสวรรค์ ก็กลับมาเกิดเป็น
มนุษย์ใหม่ มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ มาท�ำบุญท�ำบาปใหม่
มาหาลาภยศสรรเสริญหาอะไรต่างๆ กันใหม่ หาได้มากน้อย
เท่าไหร่ เดีย๋ วพอเวลาตายไปก็ตอ้ งพลัดพรากจากกันไป ก็รอ้ ง
ห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันไป นี่คือค�ำว่า ภัยในวัฏสงสาร
ที่ไม่มีอะไรจะมาก�ำจัดได้นอกจากการบวชเป็นพระภิกษุ
และปฏิบัติตามค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ผู้ที่
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ที่บรรลุถึงพระนิพพาน
ส่ ว นใหญ่ จึ ง เป็ น พระภิ ก ษุ ห รื อ ภิ ก ษุ ณี ใ นสมั ย พุ ท ธกาล
ต้องบวชถึงจะสามารถปฏิบัติได้เต็ม ๑๐๐ นั่นเอง ถ้าไม่บวช
นี่ มั น มี ภ ารกิ จ การงาน มี ก ารเกี่ ย วข้ อ งกั บ คนนั้ น คนนี้
มันไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เต็ม ๑๐๐ แต่ก็ได้ปฏิบัติบ้าง
ถ้ า เปรี ย บเที ย บก็ เ หมื อ นขั บ รถในช่ อ งเลนซ้ า ย รถวิ่ ง ช้ า
รถบรรทุกรถโดยสาร ที่ต้องคอยจอดรับส่งผู้โดยสาร หรือ
จอดส่งสินค้ารับสินค้า ก็จะไม่สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็ว
ไม่เหมือนกับรถที่อยู่ในช่องขวา รถช่องขวานี่วิ่งแบบไม่หยุด
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เพราะไม่มผี โู้ ดยสาร ไม่รบั สินค้า ไม่สง่ สินค้า ไม่รบั ส่งผูโ้ ดยสาร
ขับไปพุ่งไปที่เป้าหมายที่จุดหมายปลายทางเลย ก็จะไปถึง
ได้เร็ว พวกที่อยู่เลนซ้ายนี่บางทีไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง
รถพังซะก่อนรถเสียซะก่อน คือตายกันไปซะก่อน ส่วนใหญ่
ตายก่อนที่จะไปถึงพระนิพพานกัน มีน้อยคนที่เป็นข้อยกเว้น
ที่สามารถไปถึงพระนิพพานได้โดยไม่บวช แต่ส่วนใหญ่แล้ว
๙๙.๙ % นี้เป็นนักบวชทั้งนั้น ที่จะไปถึงพระนิพพานได้
ในภพนีช้ าตินตี้ ามเวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงก�ำหนดเอาไว้ คือ
ถ้าไม่ ๗ วันก็ ๗ เดือน ไม่ ๗ เดือนก็ ๗ ปี ถ้าใครมาบวชแล้ว
มาปฏิบัติตามหลักของสติปัฏฐานสูตรได้ พระพุทธเจ้าทรง
รับประกัน ว่าจะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ภายใน
๗ วัน ถ้าไม่ ๗ วันก็ ๗ เดือน ถ้าไม่ ๗ เดือนก็ ๗ ปีเป็น
อย่างมาก จะต้องได้อย่างแน่นอน เพราะนีค่ อื เหตุผลนัน่ เอง
เหตุก็คือการปฏิบัติเต็ม ๑๐๐ ผู้ที่จะปฏิบัติได้เต็ม ๑๐๐
ก็คือพระภิกษุ
เมือ่ บวชแล้วในสมัยพุทธกาลนี้ จะไม่มภี ารกิจอย่างอืน่ ให้
ภิกษุมาปฏิบัติเหมือนสมัยนี้ สมัยนี้ภารกิจที่พระภิกษุไม่ควร
ปฏิบัติก็เต็มไปหมดเลย ส่วนภารกิจที่ภิกษุควรปฏิบัติก็หาย
ไปเลย ภารกิจที่ภิกษุผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการ
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เวียนว่ายตายเกิดนีค้ อื อะไร ก็คอื คันถธุระ วิปสั สนาธุระนีเ้ อง
มีธุระอยู่ ๒ ธุระด้วยกัน คันถธุระ ก็คือการศึกษาพระธรรม
ค�ำสัง่ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า วิปสั สนาธุระ ก็คอื การปฏิบตั ิ
ตามค�ำสั่ ง ค�ำสอนเพื่ อ ให้ รู ้ แ จ้ ง เห็ น จริ ง ในเรื่ อ งของ
ความทุกข์ และเหตุของความทุกข์วา่ เกิดขึน้ ได้อย่างไร และ
จะดับความทุกข์ได้อย่างไรนั่นเอง เรียกว่า วิปัสสนาธุระ
ตอนต้นศึกษาให้รู้วิธีปฏิบัติ พอรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติ ปฏิบัติ
แล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ได้ หลังจากหลุดพ้น
แล้วก็มาท�ำธุระที่ไม่บังคับให้ท�ำ แต่ท�ำเพราะถ้ามีความ
สามารถมีความถนัดจะท�ำก็ท�ำได้ คือการเผยแผ่สั่งสอน
ธรรมะให้แก่ผอู้ นื่ ต่อไป บางท่านอาจจะไม่ถนัดก็ไม่ได้สงั่ สอน
ก็มี หรือสัง่ สอนก็สงั่ สอนแบบไม่ละเอียด สัง่ สอนพอให้รคู้ ร่าวๆ
ว่าเป็นอย่างไร พระผู้ที่หลุดพ้นแล้วนี้ท่านจะเป็นครูอาจารย์
ต่อไป จะเป็นครูอาจารย์ทเี่ ก่งหรือไม่เก่ง ก็อยูท่ คี่ วามสามารถ
ในการพูดในการแสดงธรรม บางองค์ท่านมีความสามารถ
ที่จะแสดงธรรมก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามาศึกษามาก องค์ที่ไม่มี
ความสามารถที่จะแสดงธรรมก็จะไม่มีลูกศิษย์ลูกหามาก
อันนี้เป็นเรื่องของวาสนาของแต่ละองค์ ที่มันเป็นเหมือนกับ
นิสัยที่ติดตัวท่านมา ไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่อยากจะสอนหรือ
ขี้เกียจสอน แต่ท่านสอนแบบละเอียดแบบที่ท�ำให้คนฟังแล้ว
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เกิดความเข้าใจ แล้วน�ำเอาไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดายและ
รวดเร็วนี้ก็อาจจะไม่มี ก็สอนได้แบบรวมๆ ว่าให้ท�ำอย่างนี้
ไปทดลองท�ำเอาเอง อันนี้ก็บางทีก็ท�ำให้ผู้ที่ยังไม่ฉลาดพอ
ก็อาจจะไม่สามารถน�ำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ ก็อาจจะ
ไปเปลี่ยนหาครูบาอาจารย์รูปที่สามารถสั่งสอนให้เกิดความ
เข้าใจ และน�ำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้
อันนี้คือธุระของพระภิกษุ แต่สมัยนี้ธุระเหล่านี้แทบจะ
หายไปหมดแล้ว ธุระอื่นที่เข้ามาคือธุระเกี่ยวกับเรื่อง บุญบัง
สั ง สวด เป็ น ส่ ว นใหญ่ เพราะนี่ คื อ สิ่ ง ที่ ศ รั ท ธาญาติ โ ยม
ผู้ครองเรือนถนัดที่จะท�ำ ก็เรื่องของงาน บุญบังสังสวด นี่เอง
นิมนต์ไปงานบุญต่างๆ บุญฉลองเจดีย์บุญฉลองโบสถ์บุญ
วันเกิด บุญวันอะไรต่างๆ เรียกว่า งานบุญ บางทีก็อยากจะ
ถวายสังฆทานให้แก่พระภิกษุ ก็เรียกว่า สัง บุญบัง บัง ก็คือ
บังสุกุล เวลามีงานศพก็นิมนต์พระไปชักผ้าบังสุกุล บุญบัง
สังสวด บางทีก็อยากนิมนต์พระมาสวดขึ้นบ้านใหม่ เวลา
ขึ้นบ้านใหม่เพื่อปัดภัยอันตรายต่างๆ ขับไล่ปีศาจอะไรที่จะ
มาคอยท�ำให้คนอยู่ในบ้านอยู่แบบไม่สุข ก็เลยต้องนิมนต์
พระมาสวดไล่เสียหน่อย นี่คือกิจในปัจจุบันนี้ส�ำหรับพระที่มา
บวชกันส่วนใหญ่ คือ บุญบังสังสวด มีแต่กิจเหล่านี้ทั้งนั้นเลย
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มันเลยท�ำให้ไม่เข้าถึงตัวธรรมะค�ำสัง่ ค�ำสอน มีแต่งานบวชงาน
อะไร บวชก็เป็นงานบวชแบบบวชเป็นพิธี บวชเป็นการจัดฉาก
บวชเช้าสึกเย็น บวช ๗ วันบ้าง บวช ๑๕ วันบ้าง ก็มายุ่งกับ
การบวช เวลามาบวชก็ตอ้ งนิมนต์พระ เวลาสึกก็ตอ้ งนิมนต์พระ
พระเลยไม่ ต ้ อ งท�ำอะไร คอยท�ำแต่ เรื่ อ งกิ จ กรรมเหล่ า นี้
เลยไม่รู้เรื่องของค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีไว้เพื่อ
อะไร และเมื่อได้ศึกษาแล้วต้องเอาไปท�ำอะไรต่อ บางทีก็มี
การสัง่ การสอนแต่กส็ อนอย่างเดียว สอนแล้วก็ไม่เอาไปปฏิบตั ิ
เพราะคนสอนก็ไม่ได้ปฏิบัติ คนเรียนก็เลยไม่ได้ปฏิบัติ คิดว่า
พอเรียนจบก็ถอื ว่าใช้ได้แล้ว ไม่ตอ้ งไปปฏิบตั ิ พอเรียนจบก็ไป
ได้รบั รางวัลต่างๆ ได้ต�ำแหน่งต่างๆ ขึน้ มา มีให้ชอื่ เป็นมหาบ้าง
ถ้าเรียนจบขั้น ๓ ขึ้นไปก็จะเรียกว่า มหา มหาบัณฑิต ค�ำว่า
มหา ก็คือมหาบัณฑิตผู้รู้มาก มหา แปลว่ามากหรือใหญ่ ก็ไป
ติดกับลาภยศต่อไป เพราะพอมีคุณวุฒิแล้วเดี๋ยวก็มีต�ำแหน่ง
ทางปกครองสงฆ์มาให้อีกแล้ว ให้เป็นพระครู ให้เป็นผู้ช่วย
เจ้าอาวาส ให้เป็นรองเจ้าอาวาส ให้เป็นเจ้าอาวาส ให้ไปเป็น
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะภาค แล้วถ้าเก่งก็อาจ
จะขึน้ ไปเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม จากกรรมการก็อาจจะ
ขึ้นไปเป็นสังฆราชเลยก็ได้
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ก็เลยไปติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญเสียอีก แทนที่จะ
มาบวชเพื่อมาตัดสิ่งเหล่านี้ ก็ไม่ต่างกับพวกที่เป็นฆราวาส
ญาติโยม ฆราวาสญาติโยมเวลาท�ำงานก็หวังที่จะก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน อยากจะได้เงินเดือนเพิ่ม อยากจะได้ต�ำแหน่ง
สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนต้นก็เป็นพนักงานธรรมดา ต่อไปก็เป็น
ผู้ช่วยหัวหน้า ต่อไปก็ได้เป็นหัวหน้าแผนก ต่อไปก็ได้เป็น
หัวหน้าใหญ่ ทุกแห่งในทางโลกเขามีอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะ
ท�ำงานทีไ่ หน เขาจะมีขนั้ ตอน มีขนั้ มียศอะไรต่างๆ ให้ผกู้ ระท�ำ
ได้ไขว่คว้าเอา เพราะว่านี่เป็นเรื่องของตัณหาความอยาก
ที่มีอยู่ในใจของคนทุกคน ดังนั้น จึงเป็นวิธีที่จะล่อให้ขยัน
ท�ำงานนั่นเอง ถ้าไม่มีให้รางวี่รางวัล ไม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อน
ต�ำแหน่ง ก็จะไม่มใี ครสนใจทีจ่ ะท�ำงานกันแบบจริงๆ จังๆ แล้ว
ถึงแม้จะมี บางทีก็ไม่ได้ท�ำงานกันแบบจริงๆ จังๆ แต่ไปท�ำ
ในงานที่จะได้ต�ำแหน่งกัน แทนที่จะท�ำงานเพื่อให้ประโยชน์
กับองค์กร กลับไปท�ำงานให้ประโยชน์กับหัวหน้า ผู้ที่จะให้
ต�ำแหน่งแทน เพราะว่าถ้าไปท�ำงานให้ประโยชน์กับองค์กร
แต่หัวหน้าไม่ได้ประโยชน์นี้ บางทีหัวหน้าเขาก็ไม่อยากจะ
เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่งให้ ก็เลยต้องไปท�ำงานให้กับหัวหน้า
แทนที่จะท�ำให้กับองค์กร องค์กรแทนที่จะเจริญก้าวหน้า
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กลับเสือ่ ม กลับเจ๊งลงไป แต่หวั หน้ากลับเจริญกัน พวกลูกน้อง
ของหัวหน้าก็เจริญกัน อันนี้ก็กลายเป็นเรื่องของทางโลก
พอมาบวชมันก็เอานิสัยทางโลกมาใช้ เ หมื อนกั น ใช้ แบบ
เดียวกันเลย ไม่ได้เอาประโยชน์ขององค์กรมาเป็นหลัก แต่เอา
ประโยชน์ของหัวหน้าเป็นหลัก คนทีจ่ ะให้ต�ำแหน่งเรา คนทีจ่ ะ
ให้ประโยชน์เรา เราจะต้องเอาใจเขาเราต้องรับใช้เขา เราจะ
ต้องท�ำให้เขารักเราชอบเรา พอเขารักเราชอบเราแล้ว เดีย๋ วเขา
ก็จะเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่งให้ นี่คือลักษณะของการบวช
ในสมัยนี้
จะมีพวกที่บวชจริงๆ ตามแนวของพระพุทธเจ้าก็จะหนี
ไปอยู่ตามป่าตามเขากัน จะออกจากวงการของการแสวงหา
ลาภสักการะต่างๆ ไม่สนใจเรื่องการเป็นต�ำแหน่งอะไรต่างๆ
ไม่สนใจยศต่างๆ จะเป็นพระครูเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นสมเด็จนี้
ไม่สนใจ ท�ำตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติทุกอย่าง
พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นสมเด็จ ไม่ได้เป็นสังฆราชนะ ไม่มีใคร
ตั้งพระพุทธเจ้าให้เป็นสังฆราช ไม่มีใครตั้งพระพุทธเจ้าให้
เป็นสมเด็จ ไม่มีใครตั้งพระพุทธเจ้าให้เป็นเจ้าอาวาส สมัย
พุทธกาลนี้ เขาเคารพกันตามล�ำดับพรรษา ถ้าอยู่ในวัดนี้ใคร
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มี พ รรษามากกว่ า ก็ เ ป็ น ผู ้ ป กครองไป ใครมี อ ายุ แ ก่ ก ว่ า
บวชก่อนก็นับถือเป็นพี่ไป เป็นครูเป็นอาจารย์ไป ไม่มีการ
แก่งแย่งชิงดีกันในต�ำแหน่งการปกครอง เคารพกันด้วยธรรม
ด้วยเหตุด้วยผล นี่คือแนวเดิมที่ถูกโลกมันเข้ามาครอบง�ำ
สมัยนีอ้ งค์กรของสงฆ์นเี้ หมือนกับองค์กรของทางโลกทุกอย่าง
มีลาภสักการะเหมือนกัน มียศมีต�ำแหน่งเหมือนกัน แล้วก็เลย
แทนที่ จ ะมาศึ ก ษามาปฏิ บั ติ เ พื่ อ ที่ จ ะมาก�ำจั ด ภั ย ต่ า งๆ
ให้หมดไปจากใจ ก็กลับไปไขว่คว้าหาลาภสักการะกัน หาลาภ
ยศสรรเสริญกัน หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ก็เลย
ไม่มีใครบรรลุธรรมกันสมัยนี้ มีก็น้อยมาก แม้แต่พระภิกษุ
ที่จะเป็นผู้ที่จะบรรลุธรรมได้มากที่สุดก็หาได้ยาก อย่าไป
นับประสากับพวกศรัทธาญาติโยมเลย ในเมื่อพระภิกษุเอง
ยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ แล้วพวกศรัทธาญาติโยมนี้
ผู้ไปพึ่งพระภิกษุเหล่านี้จะไปบรรลุธรรมได้อย่างไร ก็ต้องไป
หาพระที่บรรลุธรรมเท่านั้นแหละเป็นครูเป็นอาจารย์ ถึงจะ
สามารถมีคนสั่งคนสอนได้อย่างถูกต้อง และเป็นตัวอย่างที่ดี
ของการปฏิบัติที่จะให้ก�ำลังจิตก�ำลังใจ ที่จะให้ความรู้ที่จะน�ำ
ไปสู่การบรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆ ได้
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พระแบบยุคพุทธกาลนี้ มีอยู่ แต่มีจ�ำนวนน้อยมาก ต้อง
ไปค้นหาเอาและไม่ได้อยู่ตามบ้านตามเมือง ส่วนใหญ่จะไป
อยู่ตามป่าตามเขา เพราะสถานที่เหล่านี้เป็นที่เพาะเป็นที่
สร้างพระอริยบุคคลขึ้นมานั่นเอง พระอริยบุคคลทุกองค์น้ี
ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาในบ้านในเมือง แต่จะปรากฏขึ้นมาตามป่า
ตามเขาทั้งนั้น ลองไปศึกษาประวัติของพระอริยบุคคล ตั้งแต่
พระพุทธเจ้าลงมาเลยว่ามีองค์ไหนบ้างที่ไปบรรลุในบ้าน
ในเมือง ส่วนใหญ่ ๙๙.๙๙ % นี้ไปบรรลุในป่าในเขาทั้งนั้น
เพราะเป็นสถานที่ที่จะท�ำให้เกิดพระอริยบุคคลขึ้นมานั่นเอง
ต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียง ห่างไกลจากความเจริญทาง
ด้านวัตถุ ห่างไกลจากความเจริญทางด้านลาภยศสรรเสริญ
สุขกัน ต้องไปอยู่ในที่ไม่มีลาภยศสรรเสริญ ไม่มีความสุขทาง
ตาหูจมูกลิ้นกาย ถึงจะสามารถสร้างธรรมอันประเสริฐขึ้นมา
ในใจได้ เพราะถ้าไปอยู่ในที่ๆ มีลาภยศสรรเสริญ มีความสุข
ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะเป็นอุปสรรคนั่นเอง ท่านเรียกว่า
เป็นนิวรณ์ เป็นนิวรณ์เป็นอุปสรรคต่อการเจริญธรรม ต่อการ
บรรลุธรรม ผู้ที่ต้องการบรรลุธรรมเลยต้องหนีจากอุปสรรค
เหล่านี้ไป หนีจากลาภยศสรรเสริญ หนีจากความสุขทางตา
หูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ไปอยู่ที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ คือตามป่าตามเขา
อยู่แบบอดอยากอยู่แบบทุกข์ยากล�ำบากทางกาย แต่กลับสุข
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ทางใจ เพราะว่าสถานที่เหล่านั้นจะท�ำให้มีการเจริญก้าวหน้า
ในการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ไปอยู่ไม่กี่วันกี่เดือนก็พบกับ
ความสงบแล้ว พอจิตสงบแล้วจะกินอย่างไรจะอยู่อย่างไรนี้
ไม่เป็นปัญหา กินอาหารที่ไม่เคยกิน กินอาหารที่ไม่ถูกปากนี้
ไม่มปี ญ
ั หาอะไร เพราะไม่ได้กนิ เพือ่ ให้มนั สุขทางใจต่อไปแล้ว
กินอาหารเพือ่ ระงับความหิวเท่านัน้ เอง ป้องกันความหิวไม่ให้
เกิดขึ้น กินเพื่อรักษาให้ร่างกายอยู่ไปได้วันๆ หนึ่งก็พอแล้ว
แต่ ค วามสุ ข ทางใจนี้ ไ ด้ จ ากการบ�ำเพ็ ญ ได้ จ ากการ
ปฏิบัติจิตตภาวนาที่สามารถจะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ตื่นจนหลับเลย ถ้าไปอยู่ตามสถานที่ๆ สงบ แล้วไม่มีภารกิจ
การงานต่างๆ ให้ต้องท�ำ นอกจากภารกิจที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับ
การดูแลสถานที่หรือดูแลร่างกายเท่านั้นเอง ภารกิจที่ต้อง
เลี้ยงดูร่างกายก็คือบิณฑบาต ภารกิจที่ดูแลความสะอาดของ
สถานที่ก็คือคอยกวาดคอยถูคอยเช็ด คอยรักษาให้ที่สะอาด
ไม่สกปรกเลอะเทอะเท่านั้นเอง ซึ่งไม่ต้องใช้เวลามาก และ
การท�ำภารกิ จ เหล่ า นี้ ก็ ส ามารถปฏิ บั ติ ค วบคู ่ ไ ปได้ ด ้ ว ย
ไม่ขาดตอน การปฏิบัติไม่ขาดตอน ถึงแม้จะไปบิณฑบาตก็ยัง
ถือว่าเป็นการปฏิบัติอยู่ เพราะถ้าบิณฑบาตด้วยสติก็เรียกว่า
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เป็นการเจริญสติ สติปัฏฐาน ๔ นี้เจริญสติด้วยการใช้ร่างกาย
เป็นที่ตั้งของการเจริญสติ ร่างกายก�ำลังเดินบิณฑบาต ก�ำลัง
เปิดฝาบาตรปิดฝาบาตร ก็ให้มีสติอยู่กับการกระท�ำต่างๆ
ของร่างกาย ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงอาหารในบาตรว่ามีอะไรบ้าง
น่ากินหรือไม่น่ากิน คนใส่บาตรมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร อันนี้
จะไม่มคี วามคิดปรุงแต่งเหล่านี้ ส�ำหรับผูท้ ปี่ ฏิบตั ทิ เี่ จริญสตินี้
จะรู้เฉยๆ ไม่มีการปรุงแต่ง ไม่ได้ปรุงแต่งเกี่ยวกับอาหารที่
ได้รับมา ไม่ได้ปรุงแต่งถึงคนที่ใส่บาตรว่าเป็นคนระดับไหน
ชั้นไหน เป็นคนมีรูปร่างหน้าตาดีหรือไม่ดีอะไร อันนี้เหล่านี้
จะไม่มีในใจของผู้ปฏิบัติ จะมีเพียงแต่รู้ว่าก�ำลังท�ำอะไร
รู้ว่าต้องเปิดฝาบาตรก็เปิดฝาบาตร รู้ว่าต้องปิดฝาบาตรก็ปิด
ฝาบาตร รู้ว่าต้องเดินไปก็เดินไปเท่านั้นเอง การปฏิบัติจึง
ไม่ขาดตอน ถึงแม้วา่ จะต้องท�ำภารกิจต่างๆ ไม่เหมือนกับชีวติ
ของฆราวาส เวลาไปท�ำภารกิจต่างๆ นี้ ต้องใช้ความคิดปรุงแต่ง
จึงไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติ แต่การปฏิบัติของนักบวชนี้ของ
พระนีเ้ ป็นการปฏิบตั ทิ กุ ขัน้ ทุกเวลา แม้แต่การท�ำความสะอาด
แม้แต่การรับประทานอาหาร การช�ำระภาชนะบาตรอะไร
ต่างๆ นี้ เป็นการปฏิบัติได้หมด เพราะเป็นการเจริญสติอยู่
ตลอดเวลา หรือเป็นการเจริญปัญญา
การเตรียมรับภัยที่เกิดกับทุกคน
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บางทีก็พิจารณาก่อนจะฉันอาหาร ก็พิจารณาความ
เป็นปฏิกลู ของอาหารขึน้ มา ให้เห็นว่าอาหารนีม้ นั ไม่ได้นา่ กิน
อย่างเดียวนะ มันไม่น่ารับประทาน ต่อไปเวลามันเน่ามันบูด
เวลามันเข้าไปในปากเข้าไปในท้อง เวลามันถ่ายออกมานี้
มันไม่น่ากินแล้วนะ พิจารณาให้เกิดปัญญา เพื่อที่เวลาเกิด
กิเลสความหิวอยากจะกินอาหารจะได้มาระงับมันได้ เพราะ
นั ก บวชนี้ ฉั น มื้ อ เดี ย ว รั บ ประทานครั้ ง เดี ย ว เดี๋ ย วเวลา
รั บ ประทานไปไม่ กี่ ชั่ ว โมง ความอยากกิ น มั น อาจจะโผล่
ขึน้ มาได้ ถ้าไม่มปี ญ
ั ญามาหยุดมันก็อาจจะทนไม่ไหว แล้วอยาก
จะคิดสึกไปก็มี แต่ถ้ามีปัญญาเห็นปฏิกูลของอาหาร ทุกครั้ง
อยากจะกินอาหารก็ให้ระลึกถึงอาหารที่มันอยู่ในปากในท้อง
หรือเวลาที่มันถ่ายออกมา พอเห็นอาหารอยู่ในรูปแบบนั้น
ก็กินไม่ลงไม่อยากกิน ความหิวความอยากกินอาหารมันก็
เลยหายไป ดังนั้นนักบวชจึงเป็นผู้ที่จะบรรลุถึงพระนิพพาน
ได้มากกว่าฆราวาสผู้ครองเรือน แต่ต้องเป็นนักบวชที่เป็น
สุปฏิปันโนจริงๆ คือต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจแน่วแน่ต่อการศึกษา
ต่อการปฏิบัติ ไม่ได้บวชเพื่อที่จะมาท�ำภารกิจให้แก่ฆราวาส
ญาติโยม สมัยนีส้ ว่ นใหญ่พระคิดว่ามาบวชนีเ้ พือ่ มาท�ำภารกิจ
ให้กบั ญาติโยม มาคอยรับกิจนิมนต์ตา่ งๆ เดีย๋ วญาติโยมนิมนต์
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ไปวันเกิดบ้างวันขึ้นบ้านใหม่บ้าง เปิดร้านบ้างอะไรบ้างก็จะ
นิมนต์พระไป อันนี้ไม่ได้เป็นกิจของพระ อันนี้เป็นกิจของ
ญาติโยมที่ไม่จ�ำเป็นจะต้องมีพระก็ได้ ขึ้นบ้านใหม่ท�ำไมต้อง
ให้นมิ นต์พระไปด้วย อยากจะให้พระสวดก็เดีย๋ วนีม้ ขี องบันทึก
ไว้ก็ไปเปิดได้นี่ เปิดมัน ๒๔ ชั่วโมงเลย เอาบทสวดมนต์ของ
พระไปเปิดจะได้ขับไล่ผีปีศาจอะไรต่างๆ ไม่เห็นจะต้อง
เอาพระไปเลย เป็นกิจของญาติโยมแต่ไม่ทราบเป็นยังไง
ไปดึงพระไปพัวพันด้วย พระก็เกรงใจกลัวเดีย๋ วจะไม่มขี า้ วกิน
กลัวเดี๋ยวจะไม่มีโยมเข้าวัดไปใส่บาตรไปท�ำบุญที่วัด ก็เลย
ต้องท�ำตามใจญาติโยม ญาติโยมอยากจะนิมนต์ให้ไปท�ำอะไร
ก็ท�ำให้หมด ให้เจิมรถก็มีเดี๋ยวนี้ ให้ตัดผมให้ลูกก็มี ให้อาบน�้ำ
ก็มีเดี๋ยวนี้ อาบน�้ำเองก็อาบไม่ได้ ต้องให้พระอาบน�้ำให้อีก
นีค่ อื กิจของพระในสมัยปัจจุบนั นี้ ท�ำไมจึงไม่มพี ระอริยบุคคล
ปรากฏขึ้นมา ก็เพราะว่าพระไม่ท�ำกิจของพระนั่นเอง ไม่ท�ำ
คันถธุระ ไม่ท�ำวิปัสสนาธุระ ไปท�ำกิจของญาติโยมคือ บุญบัง
สังสวด มันก็เลยไม่มีพระอริยบุคคลปรากฏขึ้นมานั่นเอง
นี่คือเรื่องของค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีไว้ เพื่อ
ให้เรามาศึกษาและเอาไปปฏิบัติ เพราะจะเป็นการเตรียม
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เครื่องมือเตรียมอาวุธไว้รับกับภัยต่างๆ ที่จะตามมาต่อไป
นั่นเอง ภัยก็คือความแก่ความเจ็บความตาย การพลัดพราก
จากสิ่ ง ที่ เรารั ก บุ ค คลที่ เรารั ก การที่ ต ้ อ งพบกั บ สิ่ ง ที่ เรา
ไม่ปรารถนาหรือบุคคลที่เราไม่ปรารถนา ถ้าเรามีธรรมะอยู่
ในใจเราแล้ว ทีนี้ไม่ว่าจะเจออะไร ใจจะไม่เดือดร้อน ใจจะไม่
ทุกข์กบั เหตุการณ์ตา่ งๆ ใจจะยิม้ ได้อย่างสบาย เพราะนีแ่ หละ
คืออ�ำนาจของธรรมของพระพุทธเจ้า ทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ ฏิบตั ธิ รรม
นี้แคล้วคลาดปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง จึงขอให้
พวกเราอย่ า ประมาทกั น จงเร่ ง รี บ ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ กั น
เพราะเราไม่รู้ว่าภัยเหล่านี้จะมาถึงเราเมื่อไหร่ อย่าไปคิดว่า
อีกหลายปีข้างหน้า อาจจะเกิดเย็นนี้พรุ่งนี้ก็ได้ กลับไปบ้าน
อาจจะได้ข่าวคนนั้นตายคนนี้ตายก็ได้ ดังนั้น ดูซิว่าจะท�ำใจ
ได้หรือเปล่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมา
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ค�ำถาม - ค�ำตอบ

ถาม: หลวงตามหาบัวท่านสอนการฝึกสมาธิอย่างไร
ตอบ: ก็ฝึกตามที่พระพุทธเจ้าสอน ฝึกสติก่อน
ต้องฝึกสติกอ่ นถึงจะมีกำ� ลังทีจ่ ะนัง่ สมาธิได้ เหมือน
ต้องฝึกออกก�ำลังก่อนถึงจะสามารถยกของหนักได้
ถ้าไม่ฝึกออกก�ำลังกาย เพาะกาย ยกของมันก็จะ
ไม่มกี ำ� ลัง สตินเี้ ป็นตัวทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาธรรม
ทัง้ หลายทัง้ ปวง ต้องเริม่ ทีส่ ติกอ่ น ต้องคอยควบคุม
ใจให้น่ิงให้อยู่ปัจจุบัน อย่าให้มันปรุงแต่ง ฟุ้งซ่าน
อย่าให้มนั คิดไปอดีต อนาคต ด้วยการใช้คำ� บริกรรม
พุทโธก็ ได้ หรือด้วยการจดจ่อดูการกระท�ำต่างๆ
ที่เราก�ำลังท�ำอยู่ในปัจจุบัน แล้วก็จะเกิดสติขึ้นมา
พอมีสติ ก็จะนัง่ สมาธิควบคุมใจให้เข้าสูค่ วามสงบได้
พอมีสมาธิก็สามารถดึงใจให้ ไปคิดทางปัญญาได้
นี่มันเป็นขั้นเป็นตอน
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ถาม: เรื่องการปล่อยวางร่างกายกับความกลัว เราจะ
รู้ ได้ว่าเรากับร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ตอนที่เรานั่ง
สมาธิ พอเราออกจากสมาธิ พิจารณาดูว่าคนที่
เคยนัง่ สมาธิ กับคนทีด่ รู า่ งกายเราทีอ่ ยู่ในกระจก
มั น คนละคนกัน แต่ว่าจิ ต เราก็ ยังไม่ ส ามารถ
ปล่อยวางความกลัวไปได้ ซึง่ มันอาจจะเป็นเพราะ
ว่าเรื่องที่พระอาจารย์เคยสอนว่าใจมันไม่ตาย
มั น เป็ น อมตะ การที่ ใ จไม่ ต ายหรื อ เป็ น อมตะ
ตอนนี้มันเป็นแค่สัญญา เราจะดูได้อย่างไรว่าใจ
มันเป็นอมตะ

ตอบ: ใจไม่เป็นปัญหาไม่ต้องไปดู มั นเป็ นอมตะ ให้ ดู
ร่างกายที่มันไม่เป็นอมตะ ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา
ก็ตอ้ งดูวา่ มันมาจากทีไ่ หนแล้วมันจะไปทีไ่ หนต่อ ถึงจะรูว้ า่
มั น กั บ เรานี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น อั น เดี ย วกั น มั น มาจากพ่ อจากแม่
มันมาจากธาตุของพ่อของแม่มาผสมกัน แล้วก็เจริญเติบโต
ด้วยธาตุของแม่ทแี่ ม่หล่อเลีย้ งในท้อง มันก็เป็นธาตุทงั้ นัน้ แหละ
อาหารก็มาจากดินน�้ำลมไฟ ลมก็เป็นลม น�้ำก็เป็นน�้ำ มันผสม
ปรุงแต่งกันท�ำให้เกิดร่างกายนี้ขึ้นมา พอมันคลอดออกมา
มันก็เติมธาตุต่อ ออกมามันก็เติมลมหายใจเอง ดื่มน�้ำเอง
เติมธาตุดินเข้าไปเอง กินนมกินกล้วยกินข้าว มันก็เอาธาตุ
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เข้าไปเสริมไปขยาย ท�ำให้ร่างกายมันเจริญเติบโตขึ้นมา
แล้วมันก็โตไปจนมันแก่ มันเจ็บ แล้วมันก็ตาย พอมันตาย
มันก็แยกทางกันไป น�้ำก็ไปทาง ดินก็ไปทาง ลมก็ไปทาง
แล้วเราอยู่ตรงไหนล่ะในร่างกายนี้ ต้องให้พิจารณา
อย่างนี้ มันถึงจะเห็นด้วยตรรกะ หรือว่าถ้าคิดว่าเราเป็น
ร่างกาย เราอยู่ในร่างกายก็ลองแยกอวัยวะต่างๆ ออกมา
ทีละชิน้ แล้วถามมันซิ ผมนีเ้ ป็นเราหรือเปล่า เวลาโกนผมทิง้ ไป
เราหายไปกับผมหรือเปล่า ผมหายแต่เราไม่หายใช่ไหม เวลา
ถอนฟันไปเราหายไปกับฟันหรือเปล่า เวลาบริจาคเลือดไป
เราหายไปกับเลือดหรือเปล่า จ�ำนวนเราลดลงไปกับปริมาณ
ของเลือดเราที่หายไปหรือเปล่า มันไม่มีหรอก มันเป็นเรื่อง
ของร่างกายล้วนๆ เราเป็นแต่ผู้มาครอบครองร่างกาย ผู้คิด
ผู้รู้นี่เป็นเรา ผู้สั่งให้ร่างกายท�ำอะไรต่างๆ นี่เป็นเรา แต่เรา
ไม่ได้เป็นร่างกาย เราเพียงไปหลงคิดเอาเองว่ามันเป็นเรา
พอมันเป็นเรา เราก็เลยอยากให้มันอยู่กับเรา ไม่อยากให้มัน
จากเราไป แต่เราดูความจริงมันก็เป็นไปไม่ได้ มันเป็นอนิจจัง
มันไม่เที่ยง มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตาย เป็นอนัตตาไม่ใช่
เรา มันเป็นดินน�้ำลมไฟ
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ถ้าไปอยากให้มนั เป็นเรา อยูก่ บั เรามันก็จะท�ำให้เราทุกข์
ขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่อง
ของมัน ให้มันเป็นดินน�้ำลมไฟไป ให้มันแก่เจ็บตายไป อันนี้
มันก็จะปล่อยวางร่างกายได้ ปล่อยความกลัวได้ ดับความ
กลัวได้ พอเห็นร่างกายไม่เป็นเราแล้วก็จะไม่กลัว ถ้ายอม
ให้มันตายแล้วมันก็จะไม่กลัวตาย ถ้ายอมให้มันเจ็บมันก็จะ
ไม่กลัวเจ็บ ต้องปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้
มันตาย ด้วยใจที่เป็นอุเบกขาถึงจะปล่อยได้ ถึงจะไม่ทุกข์
แต่ถ้าใจไม่เป็นอุเบกขา ใจไม่มีสมาธิ ปล่อยไม่ได้ กิเลสตัณหา
มันไม่ยอมให้ปล่อย ตัณหามันยังอยากให้หาย อยากให้ไม่ตาย
อยู่ มันก็เลยสร้างความทุกข์ทรมานให้กบั ใจขึน้ มา อันนีค้ อื การ
ปฏิบัติ ต้องปฏิบัติแบบนี้
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒)

ถาม: จิตนี้มีเพศไหม เพราะเกิดมาเป็นหญิงอยากมา
เป็นชาย เป็นชายแล้วก็กลับเปลี่ยนตัวไปเป็นผู้
หญิง

ตอบ:		 จิตไม่มเี พศ จิตของชาย จิตของหญิงเหมือนกัน จิตเป็น
ผูร้ ผู้ คู้ ดิ ตัวทีท่ �ำให้เป็นเพศขึน้ มา ก็คอื ความอยาก ความชอบ
ชอบผู้ชาย จิตก็เป็นผู้หญิง ชอบผู้หญิง จิตก็เป็นผู้ชายขึ้นมา
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แต่ตัวจิตเองนี้เป็นเหมือนกันหมดทุกคน คือผู้รู้ผู้คิด แต่ความ
ชอบนี้เป็นตัวที่ท�ำให้เป็นหญิงหรือเป็นชายขึ้นมา
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๒)

ถาม: ค�ำว่าจิตเดิมแท้คือจิตที่มีกิเลสหรือจิตบริสุทธิ์

ตอบ: เป็นจิตที่ยังมีกิเลสอยู่ คือจิตที่นิ่งสงบเป็นสมาธินี้
ท่านเรียกว่าเป็นจิตเดิมแท้ แต่ยงั มีกเิ ลสฝังอยูภ่ ายในจิตนัน้
เพียงแต่ว่ายังไม่ออกมาท�ำงาน พอออกจากสมาธิมา ก็ออก
จากจิตเดิมแท้มาสูจ่ ติ ปัจจุบนั เช่น เวลาเราเข้าสมาธินเี่ รากลับ
เข้าไปสูจ่ ติ เดิมของเรา จิตทีส่ งบนิง่ แต่จติ สงบนิง่ ของเรานีย้ งั มี
กิเลสฝังอยู่ พอเราออกจากสมาธิมา กิเลสที่ฝังอยู่ก็จะออกมา
แสดงบทบาท แสดงความโลภความโกรธต่อไป ถ้าเราต้องการ
ท�ำให้จิตบริสุทธิ์เราก็ต้องปฏิบัติวิปัสสนา ใช้ปัญญามาก�ำจัด
กิเลสทีม่ อี ยูใ่ นใจให้หมดสิน้ ไป ถ้ามีปญ
ั ญา ปัญญาจะสามารถ
ก�ำจัดกิเลสต่างๆ ให้หมดไป พอกิเลสหมดไปด้วยปัญญา
จิตก็เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ เป็นจิตของพระพุทธเจ้า จิตของ
พระอรหันต์ ที่ไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย ไม่มี
กิเลสมาสร้างความทุกข์ให้อีกต่อไป
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๒)
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ถาม: ค�ำว่า “ว่างแต่มีอยู่” หมายถึงอะไร

ตอบ: ก็ว่างจากทุกข์ ว่างจากอารมณ์ต่างๆ มีความสุข มีผู้รู้
สักแต่ว่ารู้อยู่ จิตเวลาสงบ จิตจะว่างจากอารมณ์ต่างๆ ว่าง
จากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆ ว่างจากกิเลสตัณหา
แต่จะอยู่กับความสุขที่เรียกว่าความสงบ ที่เป็นความสุข
ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๒)

ถาม: วันหนึ่งเราคงต้องเจ็บป่วยแล้วก็อาจจะต้องตาย
เมื่อนึกถึงความเจ็บป่วยก็คิดว่าคงจะต้องเจอ
ความทุกข์ทรมาน ควรจะท�ำอย่างไรเมือ่ ร่างกาย
เป็นทุกข์ แต่ไม่ให้ใจเป็นทุกข์ไปด้วย

ตอบ: ก็ต้องมาฝึกใจ มาสอนใจให้วางเฉยให้เป็นอุเบกขา
ที่ทุกข์เพราะว่าใจเราดิ้น ใจเราไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ
ไม่อยากตาย มันก็เลยทุกข์ทรมาน พอเรามาฝึกสติมานัง่ สมาธิ
ท�ำใจให้นิ่งเป็นอุเบกขาได้มันก็จะไม่ทุกข์ ก็จะทุกข์เพียง
ร่างกายซึ่งไม่รุนแรงเหมือนกับความทุกข์ทางจิตใจ นี่เรา
ถึงต้องมาฝึกภาวนากัน สมถภาวนาวิปัสสนาภาวนา เพื่อมา
ควบคุมจิตใจของเราให้วางเฉย ให้ปล่อยวางร่างกาย พอใจ
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วางเฉยปล่อยวางร่างกายได้แล้ว ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับ
ร่างกายของคนอืน่ ไป เวลาร่างกายของคนอืน่ เขาเป็นอะไรเรา
ไม่ทุกข์ไม่ทรมาน ฉันใด เราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานกับร่างกาย
ของเรา จึงต้องมาหัดฝึกนั่งสมาธิ ฝึกเจริญสติ พุทโธ พุทโธไป
ทัง้ วันทัง้ คืนเพือ่ ให้มสี ติมกี �ำลัง พอสติมกี �ำลัง เวลานัง่ สมาธิจติ
ก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมา เป็นอุเบกขาขึ้นมา แล้วขั้นต่อไปก็
ไปสอนใจว่าอย่าไปยึดไปติดกับร่างกาย ร่างกายไม่ใช่ของเรา
ร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อย่าไปอยากให้เขาไม่แก่
ไม่เจ็บไม่ตาย แก่ก็ให้แก่ไป เจ็บก็ให้เขาเจ็บไป ตายก็ให้เขา
ตายไป ถ้าเราท�ำใจเฉยๆ กับร่างกายได้ ใจก็จะไม่ทรมาน
ดังนั้น ต้องพยายามไปฝึกสมาธิ ไปปฏิบัติธรรมให้มากๆ
ควบคุมใจให้เฉยเป็นอุเบกขาได้ตลอดเวลา แล้วก็เอาปัญญา
มาสอนใจ อย่าไปยึดไปติดกับร่างกาย เพราะเราไปเปลีย่ นเขา
ไม่ได้ ไปเปลี่ยนความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ มันต้อง
เกิดขึ้น แต่มันจะไม่มาท�ำให้เราเดือดร้อน ถ้าเราไม่ไปอยาก
ให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
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ถาม: การที่เรามีสมาธิหมายถึงการที่ใจเราไม่คิดเรื่อง
ใดๆ เลย หากเราคิดเพียงเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ อย่าง
นี้จะเรียกว่าสมาธิได้หรือไม่

ตอบ: ไม่ได้หรอก เรียกว่าสติ สมาธินี้คือฌาน ต้องเข้าฌาน
ฌานมีอยู่ ๘ ระดับ ฌานขั้นที่ ๑ ยังมีความคิดได้อยู่แต่คิดใน
เรือ่ งทีเ่ ราบังคับให้คดิ คือ พุทโธ พุทโธ อย่างนี้ อย่างนีเ้ รียกว่า
ตรึกตรอง ตรึกตรองอยู่กับ พุทโธ พุทโธ ไม่ใช่คิดถึงอาหาร
การกินขนม วิ่งเล่นเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ใช่ ให้มันคิดอยู่กับเรื่องที่
จะท�ำให้ใจสงบ พอเข้าฌานแล้วมันจะคิดแต่พุทโธ พุทโธไป
แล้วพอมันนิ่งสงบเต็มที่ พุทโธก็หยุด ความคิดต่างๆ ก็หาย
ไปหมด เหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียว แม้แต่ร่างกายบางทีก็หาย
ไปด้วย นี่เรียกว่าสมาธิ ส่วนสติก็คือการควบคุมไม่ให้คิด
ไม่วา่ เราจะอยูใ่ นอิรยิ าบถใด ยืน เดิน นัง่ นอน ไม่วา่ เราก�ำลัง
จะท�ำอะไรเราก็อย่าให้มันคิด ด้วยการใช้ พุทโธ พุทโธไป หรือ
ให้มันดูว่าเราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ให้มันอยู่กับงานที่เราท�ำ มันก็
จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ นี่เรียกว่า การฝึกสติ แต่เรามักจะใช้
ค�ำสมาธิแทนสติกัน เลยงงกันไปหมด อย่างภาษาไทยมัน
เป็นปัญหามาก เพราะเราไปใช้หลายความหมายด้วยกัน
พอมาพูดมันก็เลยสับสนกันไป สติก็เลยกลายเป็นสมาธิไป
ก็เลยคิดว่าได้สมาธิกันทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ เพียงแต่ก�ำลังเจริญสติ
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เท่านัน้ เอง เวทนา ก็หลงไป แทนทีจ่ ะเป็นความรูส้ กึ ก็กลายเป็น
ความสมเพชไป นีภ่ าษาไทยไปใช้หลายอย่างด้วยกัน เลยท�ำให้
เวลาพูดธรรมะแล้วไม่เข้าใจว่าพูดเรื่องอะไรกัน
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ถาม: หลวงตามหาบัวท่านสอนการฝึกสมาธิอย่างไร

ตอบ: ก็ฝึกตามที่พระพุทธเจ้าสอน ฝึกสติก่อน ต้องฝึกสติ
ก่อนถึงจะมีก�ำลังที่จะนั่งสมาธิได้ เหมือนต้องฝึกออกก�ำลัง
ก่อนถึงจะสามารถยกของหนักได้ ถ้าไม่ฝึกออกก�ำลังกาย
เพาะกาย ยกของมันก็จะไม่มีก�ำลัง สตินี้เป็นตัวที่ส�ำคัญที่สุด
ในการพัฒนาธรรมทั้งหลายทั้งปวง ต้องเริ่มที่สติก่อน ต้อง
คอยควบคุมใจให้นงิ่ ให้อยูป่ จั จุบนั อย่าให้มนั ปรุงแต่ง ฟุง้ ซ่าน
อย่าให้มันคิดไปอดีต อนาคต ด้วยการใช้ค�ำบริกรรมพุทโธ
ก็ได้ หรือด้วยการจดจ่อดูการกระท�ำต่างๆ ทีเ่ ราก�ำลังท�ำอยูใ่ น
ปัจจุบนั แล้วก็จะเกิดสติขนึ้ มา พอมีสติ ก็จะนัง่ สมาธิควบคุม
ใจให้เข้าสู่ความสงบได้ พอมีสมาธิก็สามารถดึงใจให้ไปคิด
ทางปัญญาได้ นี่มันเป็นขั้นเป็นตอน
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒)
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ถาม: การเจริญปัญญาโดยพิจารณากระดูกของคนอื่น
กับการพิจารณากระดูกตัวเอง จะให้ผลเหมือนกัน
หรือไม่ แบบไหนจะดีกว่ากัน หรือควรท�ำควบคู่
กันไป

ตอบ: ก็ต้องท�ำทั้งสองอย่างแหละ เพราะของเราของเขาก็
เหมือนกัน เพราะว่าเราต้องการที่จะปล่อยวางร่างกาย ให้รู้
ว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งาม เหมือนที่ให้พิจารณานางงาม
จักรวาลนี้ ให้พิจารณากระดูกของนางงามจักรวาล จะได้
ตัดสินว่า ตก ตกรอบทุกคน ไม่มีรอบสุดท้าย ตกตั้งแต่
รอบแรกแล้ ว พอพิ จ ารณาเห็ น โครงกระดู ก ของนางงาม
ทุกคนก็ กลับบ้านเถอะ ไม่มีรางวัลให้แจกปีนี้ ถ้าลองนิมนต์
พระอริยะไปเป็นกรรมการตัดสินดูซิ
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ถาม: มีวิธีใดไหมที่จะดับจิตของตัวเองได้

ตอบ: จิตมันเป็นสิง่ ทีด่ บั ไม่ได้ จิตมันเป็นจิตทีม่ นั ไม่มวี นั ดับ
สิ่งที่ดับก็คืออารมณ์ในจิต เราดับได้ เช่น เวลาโกรธนี่เราดับ
ความโกรธได้ เวลาโลภเราดับความโลภได้ แต่เราไปท�ำให้จิต
หายไปเหมือนกับร่างกายไม่ได้ ร่างกายนีห้ ายได้ ต่อไปร่างกาย
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มันก็จะสลายกลายเป็นดินนำ�้ ลมไฟไป แต่จติ นีม้ นั เป็นจิตของ
มันตลอดเวลา ท�ำให้มันหายไม่ได้ เข้าใจไหม อยากจะดับจิต
ท�ำไมล่ะ ท�ำไมต้องการจะดับจิตท�ำไม
ถาม: คือเหมือนกับเรายังมีทุกข์อยู่ รู้สึกเหมือนกับยัง
ไม่หมดทั้ งหมดเลย

ตอบ: ไม่หมดอะไร ไม่หมดทุกข์ใช่ไหม
ถาม: ใช่ค่ะ เหมือนจะไม่หมด ยังมีทุกข์อยู่อีก

ตอบ: เราท�ำให้ทุกข์หมดได้ จิตของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีทุกข์
จิ ต ของพระพุ ท ธเจ้ า ก็ ยั ง อยู ่ เ หมื อ นกั บ จิ ต ของพวกเรา
ต่างตรงที่จิตของพวกเรายังมีทุกข์อยู่ แต่จิตของพระพุทธเจ้า
ไม่มที กุ ข์แล้ว ดังนัน้ เรามาก�ำจัดความทุกข์ ดับความทุกข์ได้
แต่ดับจิตไม่ได้ เข้าใจหรือยัง ถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็
ไปบวช ไปฝึกศีลสมาธิปัญญา
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

ถาม: นัง่ สมาธิถงึ ความสงบ พระอาจารย์สอนว่าเหมือน
กับตกจากที่สูงและสงบว่างเปล่า อยากถามว่า
มีอาการเตือนก่อนจิตสงบหรือไม่ เป็นเช่นไร
เพื่อเป็นก�ำลังใจต่อผู้ปฏิบัติว่าใกล้จะสงบ
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ตอบ: มั น ไม่ มี ก ารเตื อ นหรอก แบบนี้ มั น แบบฉั บ พลั น
เหมือนเครื่องบินตกหลุมอากาศนี่ มันไม่มีใครเตือนใคร มันมี
สงบแบบสองแบบไง สงบแบบฉับพลันแบบนี้ ไม่มีใครรู้
อีกแบบเป็นแบบค่อยๆ สงบ อันนี้พอจะรู้ เหมือนเดินเข้าไป
ในถ�้ำ พอเข้าไปในถ�้ำยิ่งลึก เสียงที่อยู่นอกถ�้ำมันก็ยิ่งหายไป
ไกลไปๆ มันมีสองแบบ สงบสองแบบ สงบแบบฉับพลันนี้
ไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะเกิด ถ้ารู้มันก็จะ
ไม่เกิด ถ้าไปคาดไปหวัง ไปคอยไปเพ่ง ไปคอยรอมัน มันจะ
ไม่เกิด ต้องมีสติอยูก่ บั พุทโธ หรืออยูก่ บั ลมหายใจไป โดยไม่รู้
ไม่ชี้กับอะไรทั้งสิ้น อันนั้นเวลามันจะเกิดมันก็ปุ๊บขึ้นมาเลย
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ถาม: มีอบุ ายอย่างไรทีจ่ ะท�ำให้จต
ิ เป็นกลาง มองทุกอย่าง
ให้เป็นธรรมดา

ตอบ: ก็ต้องฝึกสติกับปัญญา สติก็คอยหยุดความคิด พอหยุด
ความคิด ก็จะหยุดความอยากได้เป็นพักๆ มันก็จะเป็นกลาง
เป็นพักๆ ถ้าอยากจะให้มันเป็นกลางตลอดเวลา ก็ต้องเห็น
ทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์ แล้วมันก็จะไม่อยากได้อะไร
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ถ้าเห็นทุกสิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกข์ มันก็จะไม่อยากได้ เมื่อ
ไม่มีความอยาก มันก็จะเป็นกลางไปตลอด
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ถาม: จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำสมาธิจนถึงฌาน ๔ ก่อนหรือ
ไม่ จึงจะท�ำวิปัสสนาได้ ปัจจุบันปฏิบัติโดยใช้การ
ดูกายดูใจ

ตอบ: คือวิปัสสนาท�ำได้โดยมีสมาธิหรือไม่มีก็ได้ แต่ผล
ถ้าไม่มีสมาธิ มันจะฆ่ากิเลสไม่ได้ วิปัสสนามีไว้เพื่อฆ่ากิเลส
แต่ถา้ ไม่มสี มาธิเป็นผูส้ นับสนุน เหมือนคนไม่มแี รง คนไม่มแี รง
ต้องกินข้าวก่อน พักผ่อนหลับนอนให้มีก�ำลัง แล้วถึงค่อย
ไปท�ำงานได้ แต่จะไปท�ำงานโดยไม่กินข้าวหลับนอนก็ท�ำได้
แต่ท�ำแล้วไม่ได้ผลมาก ฉะนั้น ถ้าอยากจะให้ได้ผลมาก
ต้องให้ใจสงบเต็มทีก่ อ่ น ระดับอัปปนาสมาธิ แล้วพอมีก�ำลังมาก
ท�ำงานมันก็จะได้ผลมาก ผลเร็ว
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ถาม: เวลานัง่ สมาธิแล้ว เกิดเวทนา เมือ่ ย ปวดขา เราจะ
ต้องทนนัง่ ต่อไป หรือสามารถเปลีย่ นอิรยิ าบถได้
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ตอบ: ถ้าเราต้องการให้จิตสงบ เราก็ต้องพุทโธต่อไป หรือ
ดูลมต่อไป อย่าไปเปลี่ยนอิริยาบถ เพราะเปลี่ยนอิริยาบถ
เหมือนเรากลับไปเริ่มต้นใหม่ ก็ไปไม่ถึงฝั่ง ว่ายน�้ำไปครึ่งทาง
เจอจระเข้ก็วนกลับขึ้นฝั่ง แล้วพอเห็นจระเข้หายไปก็กระโดด
ลงไปใหม่ พอไปกลางทางก็เจอจระเข้อีก ก็ถอยอีก ใช่ไหม
นี่เวทนานี่เหมือนจระเข้ เวลานั่งแล้ว พอเจอความเจ็บก็ถอย
ดีกว่า เข้าเกียร์ถอยหลัง เปลี่ยนอิริยาบถ มันก็ไปได้แค่นี้
ไปได้แค่ครึ่งทาง พอเจอจระเข้ก็กลับ เลยไปไม่ถึงฝั่งโน้นซักที
ถ้าอยากจะไปให้ถงึ ฝัง่ โน้น ไปเจอความสงบ ก็ตอ้ งอย่าเปลีย่ น
อิริยาบถ สู้ต่อไป พุทโธต่อไป ดูลมหายใจต่อไป เลือกเอา
วิธีไหนที่จะท�ำให้เราสู้ได้ ก็เลือกเอา บางคนชอบค�ำบริกรรม
ก็บริกรรมไป บางคนเฝ้าดูลมต่อไปได้ ก็ดูลมต่อไป อย่าไป
สนใจกับความเจ็บ ปล่อยมันเจ็บไป แล้วพอเราอยูก่ บั พุทโธ
หรืออยู่กับลม แล้วเราจะรู้สึกว่าความเจ็บมันเบาไปเอง
แล้วต่อไปเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บ เราก็จะผ่าน
มันได้ จระเข้มันไม่กัดหรอก เรากลัวมันเอง ว่ายต่อไป ถ้าเรา
ว่ายเดี๋ยวจระเข้มันก็ถอยเองแหละ มันรู้ว่าเราเอาจริง มันก็
เลยกลัวเราเองแหละ
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)
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ถาม: ถ้าเรารู้ว่าใจเราไม่ดี ควรจะปฏิบัติอย่างไร

ตอบ: ก็หยุดมันได้ เปลี่ยนมันได้ ท�ำให้มันเป็นใจดี ใจดี
ไม่ดกี เ็ ริม่ ต้นทีค่ วามคิดดีไม่ดนี เี่ อง ถ้าคิดไม่ดมี นั ก็จะท�ำให้ใจ
เราไม่ดี ฉะนั้น เวลาที่เราคิดไม่ดีเราก็หยุดมัน เช่น คิดจะไป
ท�ำร้ายใคร คิดจะไปด่าใคร เราก็หยุดมัน ถ้าเราสั่งให้มันหยุด
มันดือ้ มันไม่ยอมหยุด เราก็ตอ้ งใช้พทุ โธ ใช้สติมาช่วย ท่องพุทโธ
พุทโธไป เวลาโกรธใคร เวลาอยากจะไปท�ำร้ายใคร ไปด่าใคร
ไปกลั่นแกล้งใคร เราก็พุทโธ พุทโธ พุทโธไป จนกว่ามันจะ
หยุดคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ ถ้ามันยังไม่หยุดก็พุทโธไปเรื่อยๆ
รับรองได้ว่าถ้าเราไม่หยุดพุทโธ เดี๋ยวมันต้องหยุดเอง พอมัน
หยุดแล้ว มันก็หายไป เราก็ลืมไป เรื่องที่เราจะไปด่าใครไป
ว่าใคร ไปทุบตีใครก็จะหายไป เราก็จะไม่เป็นคนไม่ดีไป
ใจของเราก็จะกลายเป็นใจทีด่ ไี ป เพราะเราไม่ได้ไปท�ำร้ายใคร
ต้องใช้สติหยุดความคิดที่ไม่ดี
เพราะฉะนั้น ก่อนที่ความคิดไม่ดีจะเกิดขึ้น เราต้อง
มาหัดฝึกสติก่อน ฝึกพุทโธก่อน ถ้าเราไม่ฝึกท่องพุทโธไว้
พอถึงเวลาจะท่อง มันท่องไม่ออก เวลามันโกรธใคร มันจะคิด
แต่เรื่องโกรธเขาอย่างเดียว จะให้มันคิดพุทโธ มันไม่ยอมมา
แต่ถ้าเราคอยฝึกพุทโธ พุทโธ อยู่เรื่อยๆ พอมันจะไปคิดทาง
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โกรธปั๊บ เราก็ดึงกลับมาคิดอยู่กับพุทโธ พุทโธได้ ดังนั้น
อย่าไปรอท�ำตอนที่โกรธ มันไม่ทันการ เหมือนนักมวยล่ะ
ก่อนจะขึ้นเวทีนี้ต้องซ้อมชกก่อน ไม่ซ้อมชกเดี๋ยวจะไปซ้อม
บนเวทีก็ถูกเขาน็อกเท่านั้นแหละ อย่างนักเรียน อย่ามาดู
หนังสือตอนวันก่อนจะสอบ ถ้าดูกอ่ นวันสอบหรือดูวนั ทีส่ อบนี่
มันไม่ทันแล้ว ต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก่อน ต้องท�ำการบ้าน
ต้องดูหนังสือบ่อยๆ ถ้าเป็นนักมวยก็ต้องหมั่นซ้อมอยู่เรื่อยๆ
ถ้าเป็นนักปฏิบัติก็ต้องหมั่นภาวนาพุทโธ พุทโธ ไปเรื่อยๆ
ให้มันช�ำนาญ ให้มันชิน พอถึงเวลาจะใช้มัน ก็ใช้มันได้
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ถาม: การที่ เ รานั่ ง สมาธิ บางวั น สามารถนั่ ง ได้ นาน
บางวั น กระสั บ กระส่ า ยนั่ ง ไม่ ไ ด้ แต่ ท� ำ ทุ ก วั น
อยากเรียนถามว่าการท�ำสมาธินี้จะมีการพัฒนา
ขึน้ หรือถอยหลังอย่างไร

ตอบ: ก็อยู่ที่ว่าเราท�ำมากท�ำน้อย ท�ำมากขึ้นมันก็พัฒนาขึ้น
ท�ำน้อยลงมันก็พฒ
ั นาลง อยูท่ ปี่ ริมาณอินพุต (input) อินพุต
กับเอาต์พุต (output) อินพุตน้อย เอาต์พุตก็น้อย อินพุต
มากเอาต์พุตก็มาก แต่ต้องเป็นอินพุตที่ถูกด้วยนะ ไม่ใช่
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อยูแ่ ต่มากอย่างเดียว อินพุตแบบไม่ถกู มันก็ไม่ได้ผล เช่น นัง่ แบบ
ไม่มีสติ นั่งมากขนาดไหน นั่งปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งไปก็
ไม่ได้ผลเหมือนกัน ต้องนั่งให้ถูกและต้อง นั่งให้มาก ผลก็จะ
มากขึน้ ตามล�ำดับ ฉะนัน้ ต้องศึกษาวิธที ถี่ กู ต้องว่าเป็นอย่างไร
พอรู้แล้วก็พยายามปฏิบัติตามวิธีนั้น แล้วพอเห็นว่าได้ผล
พอใจก็พยายามเพิ่มปริมาณผลการปฏิบัติให้มากขึ้น มันก็จะ
พัฒนาไปตามล�ำดับต่อไป
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒)

ถาม: เฉยในเวทนา กับอุเบกขา เป็นตัวเดียวกันหรือไม่

ตอบ: คนละตัว เฉยในเวทนาคือไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ ค�ำว่า อุเบกขา
ในเวทนา คือเวทนาที่เป็นกลาง ไม่สุขไม่ทุกข์ แค่ไม่เฉย ใจยัง
ไม่เฉย ไม่เกี่ยวกัน ใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง ถึงจะเรียกว่า
เฉยของใจ อันนีไ้ ด้จากการนัง่ สมาธิ ท�ำใจให้สงบ เป็นสักแต่วา่ รู้
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ถาม: การปฏิ บั ติ แ บบเดิ น จิ ต หรื อ ดู จิ ต เขาว่ า เป็ น
สติปัฏฐาน ๔ อยากทราบว่าแบบนี้ คือสมถะหรือ
วิปัสสนา
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ตอบ: ก็แล้ว แต่ว่าจะปฏิบัติแบบไหน มั นได้ทั้ง ๒ แบบ
แต่การดูจิตนี้มันเป็นการข้ามขั้นตอนไปไกล ถ้าศึกษาสติปัฏฐานสูตรนี้ ท่านให้เริ่มที่อานาปานสติก่อน ลองไปอ่าน
พระสูตรดู ให้ไปฝึกนั่งสมาธิ ดูลมหายใจเข้าออก แล้วเวลา
ไม่ได้นั่งสมาธิก็ให้มีสติอยู่กับที่ร่างกาย แต่จะไปที่จิตนี่มัน
รู้สึกว่ามันไกล มันยากเกินไป เพราะจิตเป็นของที่ละเอียดที่
จับดูได้ยาก จับต้องได้ยากกว่าดูลมหรือดูรา่ งกาย พระพุทธเจ้า
จึงสอน กาย เวทนา จิต เพราะความหยาบความละเอียดมัน
ไม่เท่ากัน และกิเลสที่จะแก้ที่ติดอยู่กับ กาย เวทนา จิต ก็มี
ความยากง่ายต่างกัน นี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา มาแก้
ทีป่ ลายก่อน แก้กเิ ลสทีต่ ดิ ท�ำให้ใจมาติดอยูก่ บั ร่างกายก่อน
ด้วยการให้มาเจริญสติ ด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆ
ของร่างกายในทุกอิริยาบถ เวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออก
อย่ า งที่ เ มื่ อ กี้ ไ ด้ เ ทศน์ ใ ห้ ฟ ั ง อั น นี้ แ หละสติ ป ั ฏ ฐานสู ต ร
ตามขัน้ ตอนจริงๆ ส่วนขัน้ ดูจติ นีม้ นั ต้องผ่านร่างกายไปแล้ว
ถ้าพูดตามระดับธรรม มันก็ต้องเป็นระดับของพระอนาคามี
แล้วเท่านั้น ถึงจะสามารถไปสู้กับกิเลสระดับนั้นได้ ก็เหมือน
กับนักมวยที่ต้องชกผ่านเวทีหลายระดับก่อน ต้องผ่านเวที
ระดับประเทศก่อน แล้วถึงไประดับภูมภิ าค จากระดับภูมภิ าค
ถึงจะไปสู่ระดับโลกได้ อันนี้ก็เหมือนกัน ไม่ใช่ว่านึกอยากจะ
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เริ่มต้นก็ไปขอชิงแชมป์โลกเลย ขึ้นไปเพียงแต่เห็นหน้าแชมป์
ก็ล้มแล้วนี่
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ถาม: อยากให้พระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับตัวจิตตัวใจ
และตัวคิด ให้เข้าใจง่ายๆ ถึงความแตกต่าง

ตอบ: ตัวจิตตัวใจนี้ไม่ต้องไปเข้าใจอะไร ให้รู้ว่ามันเป็นตัวคิด
ตัวรู้เท่านั้นก็พอ ไม่ต้องไปสนใจไปค้นคว้าอะไรเกี่ยวกับมัน
หน้าที่ของเรามีอยู่เพียงแต่ว่า มาสอนให้จิตมันหยุดตัว
มันเองให้ได้เท่านั้นเอง ให้มันหยุดความคิด หยุดความ
อยากให้ได้ แล้วปัญหาก็จะหมดไป ส่วนจะไปรูว้ า่ มันเป็นยังไง
ไม่ เ ป็ น ยั ง ไงนี่ ไม่ ส�ำคั ญ ขอให้ รู ้ ว ่ า หยุ ด มั น ได้ ห รื อ เปล่ า
หยุดความคิดหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจได้หรือเปล่า ยิ่ง
ไปคิดถึงมัน มันยิ่งคิดใหญ่ ยิ่งคิดยิ่งสับสนยิ่งงง ยิ่งคิดใหญ่
เลยหยุดความคิดไม่ได้ ฉะนั้น ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของจิต
ให้รเู้ พียงแบบคร่าวๆ ว่าจิตกับร่างกายเป็นคนละคนกัน จิตเป็น
ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายท�ำอะไรต่างๆ เท่านั้น แล้วก็มาหาวิธี
หยุดความคิด อย่าให้มนั คิด เพราะคิดแล้วมันฟุง้ มันวุน่ วายใจ
ถ้าหยุดความคิดได้แล้วมันจะสงบ มันจะเย็นจะสบาย
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒)
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ถาม: พระอาจารย์เคยสอนว่าการปฏิบัติสมาธิ บางวัน
อาจท�ำได้ดี บางวันอาจไม่ ได้เรื่อง ไม่ก้าวหน้า
ขอเรี ย นถามว่ า จะมี วิ ธี คิ ด อย่ า งไรกั บ วั น ที่ ไ ม่
ก้าวหน้าเลย เพราะจะรู้สึกผิดในใจ

ตอบ: ก็อย่าไปหวังมาก เหมือนกับเราขายของ บางวันก็
ขายดี บางวันก็ขายไม่ดี ใช่ไหม วันไหนขายไม่ดีก็ตามมี
ตามเกิด ขายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ไม่มีอะไรที่มันเหมือนกัน
ทุกวัน ขายของบางวัน เสาร์อาทิตย์คนหยุดท�ำงานมาช็อปปิ้ง
กันเยอะ ก็ขายดี พอวันธรรมดาก็ซบเซาลง ที่นี่ก็เหมือนกัน
คนเข้ายูทูบ เฟซบุ๊ก ก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันทุกวัน บางวันก็
เข้าเยอะ บางวันก็เข้าน้อย ถ้าเราไปอยากให้เขาเข้ามากๆ แล้ว
พอเขาไม่เข้ามากเราก็จะเสียใจ ฉะนั้น อย่าไปอยาก ให้ยินดี
ตามมีตามเกิด วันนี้ท�ำได้เท่าไหร่ก็ท�ำ ก็ยินดีตามมีตามเกิด
กับผล อย่าไปยินดีตามมีตามเกิดกับเหตุ เหตุนี้เราบังคับได้
เราต้องบังคับให้มันท�ำมากๆ ถ้าท�ำมากๆ โอกาสที่จะได้มาก
มันมีมากกว่าโอกาสที่จะได้น้อย ต่อการท�ำน้อยๆ แต่ไม่ได้
หมายความว่าท�ำมากๆ จะได้มากทุกครั้งไป เพราะมันอาจ
จะท�ำไม่ถูก เท่านั้นเอง ถ้าท�ำถูก ท�ำมาก มันต้องได้มาก
แต่ถ้าท�ำมากแต่ท�ำไม่ถูก มันก็อาจจะได้น้อย ก็อย่าไปกังวล
คำ�ถาม - คำ�ตอบ

155

ธรรมะสดๆ ร้อนๆ เล่ม ๖

ก็มาแก้ที่เหตุกัน วันนี้เราท�ำไม่ได้มากเพราะเราท�ำน้อยไป
หรือเปล่า ท�ำไม่ถูกหรือเปล่า
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ถาม: ลูกเป็นแพทย์ประจ�ำไอซียู จึงได้พบผู้ป่วยประจ�ำ
อยู่ในระยะสุดท้ายของโรค ไม่มีทางในการรักษา
บ่อยครั้ ง ซึง่ เมือ่ ไม่รกั ษามีการรักษาต่อได้ ลูกจะ
คุยอาการกับญาติผป
ู้ ว่ ยและผูป
้ ว่ ยถ้าเขายังมีสติ
เพื่อตัดสินใจในระยะสุดท้ายของตน ว่าต้องการ
ยื้อชีวิตด้วยยา อุปกรณ์ทางการแพทย์และการ
ปั๊มหัวใจหรือไม่ ไม่ทราบว่าการกระท�ำเช่นนี้เป็น
บาปหรือไม่ และญาติทต
ี่ ด
ั สินใจยุตกิ ารรักษาแทน
ผู้ป่วยถือเป็นบาปหรือไม่

ตอบ: ไม่บาปหรอก ถ้าเป็นความจริง พูดไปตามความ
เป็นจริงว่า การรักษานี้ถึงขั้นสุดท้าย หรือถ้ายังรักษาต่อไปก็
ไม่สามารถท�ำให้ฟื้น ท�ำให้กลับมาเป็นปกติได้ ท�ำได้ก็เพียง
แต่ให้นอนเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายบนเตียง โดยอาศัยเครื่องไม้
เครื่องมือต่างๆ อันนี้เราก็บอกเขาได้ แต่ผู้ที่จะต้องตัดสินใจ
คือตัวคนไข้เองหรือตัวผู้ที่ดูแลว่าเขาจะเอาอย่างไร เขายัง
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จะให้รักษาต่อ เราก็รักษาไป เขาให้หยุดการรักษาเราก็หยุด
การรักษา หยุดการรักษาไม่ได้เป็นการท�ำบาป เพราะเรา
ไม่ได้ไปฆ่าเขา เขาตายด้วยการที่ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้
ด้วยตัวของเขาเอง อันนีไ้ ม่ถอื ว่าเป็นการท�ำบาป เรือ่ งของการ
หยุดการรักษานี่
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ถาม: การที่บุคคลใดที่ปฏิบัติธรรม ถึงขั้นบรรลุเป็น
พระอรหันต์แล้ว เป็นหนทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยปิดกัน
้
นรกภู มิ ให้ แ ก่ ผู ้ ที่ เ คยเป็ น บิ ด ามารดากั น มา
ทุกภพทุกชาติ ใช่หรือไม่

ตอบ: ต้องสอน ช่วยได้เพียงแต่สอนให้เขาอย่าไปท�ำบาป
ถ้าเขาไม่เชื่อ เขายังท�ำบาปอยู่ก็ยังปิดไม่ได้ เช่น สมมุติว่า
พ่ อ แม่ เ คยท�ำอาชี พ ฆ่ า สั ต ว์ ม าตั้ ง แต่ เ กิ ด ถ้ า ลู ก มาเป็ น
พระอรหันต์ แล้วมาบอกพ่อเลิกอาชีพนีเ้ ถิด พ่อบอก กูยงั ต้อง
ท�ำมาหากินโว้ย กูไม่รู้จักวิธีท�ำมาหากินอย่างอื่น กูก็ต้องท�ำ
แบบนี้ของกูไปละ อย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ ลูกจะเป็นพระอรหันต์
ก็ชว่ ยไม่ได้ นีเ่ ป็นเรือ่ งของกรรมของพ่อ ทีไ่ ม่เชือ่ ค�ำสอนของลูก
ไม่เชื่อว่าลูกเป็นพระอรหันต์ ก็ช่วยไม่ได้ พระอรหันต์มีแต่
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ช่ ว ยสอนช่ ว ยบอกเท่ า นั้ น เอง อย่ า งพระพุ ท ธเจ้ า สอน
พระมารดาให้เป็นพระโสดาบันได้ ปิดประตูอบายได้
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ถาม: การท�ำวิปัสสนาขั้นปัญญาที่พระอาจารย์แสดง
ธรรม คนธรรมดาสามารถท�ำได้หรือไม่ หรือว่า
ส่วนมากผู้ที่ท�ำได้คือนักบวชเท่านั้น

ตอบ: ก็ถ้าพูดตามความเป็นจริงก็พวกนักบวชเขามีเวลา
มากกว่า พวกฆราวาสมีภารกิจอย่างอื่นมาคอยดึงเอาเวลาไป
เลยไม่สามารถเจริญได้อย่างต่อเนื่อง เขาถึงไปบวชกันไง
คนส่วนใหญ่ที่บรรลุธรรมก็เป็นนักบวช ๙๐ เปอร์เซ็นต์
๑๐ เปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นฆราวาสผู้ครองเรือน ก็ต้องเป็น
ฆราวาสแบบพิเศษ คือไม่ต้องท�ำงาน ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับ
ใครมาก เขาก็สามารถเจริญปัญญาได้ ถ้าฆราวาสแล้วต้อง
ท�ำงานท�ำการก็ไม่มีเวลาเจริญปัญญาได้พอเพียง
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ถาม: เมื่ อ นั่ ง สมาธิ ก ระทั่ ง เหลื อ แต่ ตั ว รู ้ แล้ ว เกิ ด
สภาวธรรมต่างๆ ขึน้ มา ควรดูสภาวะดังกล่าว
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กระทั่งสิน้ สุดหรือกลับมาอยู ่ ที่ ตัวรู ้ ให้ เร็ วที่ สุด
ขออุบายในการเจริญสติด้วยครับ

ตอบ: ถ้ามันอยู่ตัวรู้จริงมันจะไม่มีสภาวธรรมต่างๆ เกิด
ขึ้นมา ถ้ามีสภาวธรรมก็ยังไม่ได้อยู่กับตัวรู้จริง ต้องอยู่กับ
พุทโธต่อไป อยูก่ บั ลมต่อไป จนกว่าใจจะสงบ แล้วตัวรูป้ รากฏ
ขึ้นมา แล้วสภาวธรรมอื่นๆ ก็หายไปหมด
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒)

ถาม: ปั ญ ญาที่ ใ ช้ พิ จ ารณาความหยุ ด อยากทางโลก
และหยุ ด ความกลั ว ตายจะเกิ ด ได้ ต้ อ งฝึ ก จิ ต
ให้นิ่งด้วยการนั่งสมาธิเป็นเวลานานให้ ได้ก่อน
โยมเข้าใจถูกหรือไม่อย่างไร

ตอบ: คือถ้าไม่มีสมาธิ มันจะไม่มีก�ำลังหยุดความอยาก
ถึงแม้รู้ว่าความอยากไม่ดี แต่ถ้าไม่มีก�ำลังก็ยังหยุดมันไม่ได้
ถึงแม้ว่าจะพาให้เราไปเจอความทุกข์ เราก็ยังหยุดมันไม่ได้
แต่ถ้าเราท�ำใจให้สงบมีสมาธิ เราจะหยุดมันได้ แล้วพอมี
ปัญญามาสอนบอกว่าไม่ควรไปท�ำ เราก็จะไม่ท�ำได้
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
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ถาม: วิตก วิจาร ต่างกับความคิดอย่างไร

ตอบ: ค�ำว่า วิตก เขามักแปลว่า ตรึก วิจาร แปลว่า ตรอง
ตรึกตรอง ตอนต้นเราต้องตรึกก่อน แล้วค่อยตรอง ค�ำว่า ตรึก
ก็คือนึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมา เรียกว่าพอเราตรึกปั๊บเรา
ก็จะตรองเรื่องนั้น เช่น เรานึกถึงเรื่องเงิน เราก็มาตรองดูว่า
ตอนนีบ้ ญ
ั ชีเงินฝากกับหนีเ้ รานีอ้ นั ไหนมันมากกว่ากัน อย่างนี้
ก็เรียกว่า ตรอง ส่วนตรึกก็คือนึกถึงเรื่องเงิน เรื่องเงินของเรา
เรียกว่า ตรึก ฉะนัน้ จะเรียกว่าตรึกนีเ้ ป็นสัญญาก็ได้ ความจ�ำ
จ�ำเรื่องนั้นเรื่องนี้ ตรอง ก็เรียกว่า สังขาร ความคิดปรุงแต่ง
เวลานัง่ สมาธินเี่ ราต้องการจะหยุดความคิดปรุงแต่ง เราก็อาศัย
ให้มันคิดปรุงแต่งในเรื่องเดียว เช่น เรื่องพุทโธ ระลึกถึงพุทโธ
ก็เรียกว่าตรึกแล้ว แล้วพอเรารูว้ า่ เราก�ำลังพุทโธอย่างต่อเนือ่ ง
ก็เรียกว่าตรอง
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒)

ถาม: ดิฉน
ั ชอบฟังธรรมและสะสมบุญทีละเล็กทีละน้อย
มาตลอด ปัจจุบันอยู่กับสามีสองคน เราอายุ
หลั ง เกษี ย ณแล้ ว วั น หนึ่ ง ดิ ฉั น บอกกั บ สามี ว ่ า
จะชวนเขาไปท�ำบุญและปฏิบัติธรรม พอเขาฟัง
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เขาเปลีย่ นอารมณ์ทน
ั ที แล้วบอกว่าไม่ตอ้ งมาชวน
ไม่ตอ้ งมาโน้มน้าวจิตใจ เขาไม่ชอบเรือ่ งนี้ เขาไม่ไป
เขาจะไปที่เขาชอบ ดิฉันไม่สบายใจที่เขาตอบ
แบบนี้ เราจะบาปหรือไม่ที่ท�ำให้เขาไม่พอใจ

ตอบ: ไม่บาปหรอก เราก็ชวนเขาไปในทางที่ดี แต่ถ้าเขา
ไม่ชอบไป เราจะได้รู้ไง ต่อไปก็อย่าไปชวนเขา ก็เท่านั้นเอง
เราต้องยอมรับว่าคนเราชอบอะไรไม่เหมือนกัน บางคนชอบ
กินข้าวผัด เราไปท�ำก๋วยเตี๋ยวให้เขา เขาก็ไม่กิน เราก็ท�ำแต่
ในสิ่งที่เขาชอบ ถ้าเราอยากจะอยู่ด้วยกัน รักกันเราก็ต้องท�ำ
ในสิ่ ง ที่ เขามี ค วามสุ ข อย่ า ไปท�ำอะไรในสิ่ ง ที่ ท�ำให้ เขามี
ความทุกข์ ถ้าไปท�ำในสิ่งที่เขามีความทุกข์ เขาไม่มีความสุข
กับเรา เดี๋ยวเขาก็ทิ้งเรา ใช่ไหม ฉะนั้น ก็ต้องเข้าใจว่า ดีแล้ว
เขาก็พดู ตรงไปตรงมา เราก็พดู ตรงไปตรงมา ก็ถกู แล้ว เพียงแต่
ว่าอย่าเอาแพ้เอาชนะกัน เท่านัน้ เอง ต้องยอมรับกันว่า คนเรา
มีความต่างมีความเหมือน ฉะนั้น ส่วนความต่างเราก็อย่า
ไปยุ่ง เอามายุ่งแต่ความเหมือน เราชอบท�ำอะไรร่วมกัน
เราก็ท�ำอย่างนัน้ ไป อย่างไหนทีเ่ ราไม่ชอบท�ำร่วมกัน ก็ตวั ใคร
ตัวมันไป
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒)
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ถาม: ในการละวางความอยาก หรือการปฏิบต
ั เิ พือ่ เป็น
ไปเพือ่ การวางความอยากนัน
้ ๆ ส�ำหรับผูท
้ ยี่ งั เป็น
ฆราวาสอยู่ ต้องเป็นไปในลักษณะใด ถึงจะเป็นไป
ในทางซึง่ ละความอยากเหล่านัน
้ ได้จริงๆ เพราะว่า
ในชีวต
ิ จริงของคนทัว่ ไปนัน
้ ต้องเข้าไปยุง่ กับเรือ่ ง
ทางโลกจนปฏิเสธไม่ได้อยูแ่ ล้ว เช่น เราไปท�ำงาน
ต้องมีการพูดมีการจัดการ มีการกระทบกระทั่ง
หรือเอาชนะกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานนั้นๆ
ดีกว่ากัน และสร้างก�ำไรไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สนิ้ สุด
เป็นต้น บางทีเราก็ ไม่อยากท�ำ ไม่อยากกระทบ
กับใคร ก็กลายเป็นคนที่ไม่เข้าพวกไป โดนด่าบ้าง
จนส่งผลให้ทำ� งานล�ำบากเป็นต้น เพราะจะช่างมัน
และปล่อยไปเฉยๆ ก็เป็นไปไม่ได้ ขอพระอาจารย์
ช่วยชี้แนะตามสภาพความเป็นจริง ว่าถ้าจะละ
ความอยากเหล่ า นี้ ไ ด้ ห มดจริ ง ๆ ต้ อ งไปเป็ น
นักบวชเท่านั้นหรือ

ตอบ: ยั ง ไม่ ต ้ อ งหรอก เริ่ ม ต้ น เราก็ เ ปลี่ ย นงานก่ อ นก็ ไ ด้
อย่าไปท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้มาก ท�ำงานอิสระดู
เดี๋ยวนี้มีงานอิสระหลายรูปแบบ ออนไลน์ขายเครื่องส�ำอาง
ขายประกัน อันนีเ้ ราก็ไม่ตอ้ งไปยุง่ กับใคร ขอให้เราเข้าใจก่อน
162

คำ�ถาม - คำ�ตอบ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ว่า การท�ำงานเพือ่ อะไร ความจริงการท�ำงานก็เพือ่ เลีย้ งปาก
เลี้ ย งท้ อ ง เท่ า นั้ น เอง อย่ า ไปตั้ ง เป้ า อยู ่ ที่ ค วามร�่ำ รวย
เพราะความร�่ำรวยไม่ได้เป็นวิธีดับความทุกข์ สร้างความสุข
ที่แท้จริง ถ้าต้องการดับความทุกข์ สร้างความสุขที่แท้จริง
ต้องมาปฏิบัติธรรม การจะปฏิบัติธรรมก็ต้องละความอยาก
ต่างๆ เราก็ต้องละความอยากที่เราละได้ในเบื้องต้นก่อน
ก็คอื ละความอยากรำ�่ อยากรวย อยากเป็นใหญ่เป็นโต ด้วยการ
เปลี่ยนงาน มาท�ำงานอิสระ ท�ำงานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
ก็พอ อย่างในหลวง (รัชกาลที่ ๙) ทรงสอนเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ท�ำมาหากินพอเลีย้ งปากเลีย้ งท้อง เราก็จะไม่ตอ้ งไปวุน่ วาย
กับคนนั้นคนนี้ เราก็จะตัดความอยากเด่นอยากดัง อยากร�่ำ
อยากรวย อยากอะไรได้ แล้วพอเราท�ำอย่างนี้ได้ เราก็จะมี
เวลาที่จะมาสร้างธรรมะให้มากขึ้นได้ แล้วเดี๋ยวต่อไป เราก็
จะมีก�ำลังไปบวชได้เอง
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒)

ถาม: การบวชพระถือว่าได้บญ
ุ มากจริงหรือไม่ มีคนมา
ชวนให้รว่ มท�ำบุญ บวชพระ บอกว่าช่วยต่ออายุให้
คนป่วยได้
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ตอบ: ไม่ได้หรอก ก็เหมือนกับท�ำบุญอย่างอืน่ แหละ เพราะ
สิ่งที่เราเสียก็คือเงินทอง เงินทองจ่ายค่าบวชค่าอัฐบริขารไป
ก็เหมือนเอาเงินก้อนนี้ไปท�ำบุญอย่างอื่น เอาไปสร้างกุฏิ
เอาไปสร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ มันก็เป็นบุญเหมือนกัน แบบ
เดียวกันเพราะเป็นการเสียสละเหมือนกัน แต่ประโยชน์ที่
เกิดขึ้นนี่ไม่เหมือนกัน การให้คนบวชได้นี้อาจจะส่งเสริมให้
เขาได้ไปเป็นพระอรหันต์ต่อไป ถ้าไปสร้างกุฏิก็ไปสร้างที่อยู่
ให้เขาได้มที อี่ ยู่ เพราะฉะนัน้ ประโยชน์ของสิง่ ทีเ่ ราเอาไปท�ำนี้
มันไม่เหมือนกัน แต่บญ
ุ ทีเ่ กิดจากการเสียสละเงินก้อนเดียวกัน
นีเ้ ท่ากัน ไม่วา่ จะเสียสละเงินก้อนนีไ้ ปกับการบวชคนนัน้ คนนี้
หรือไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ บุญที่เกิดจากการเสียสละของ
เหล่านี้อยู่ในใจเราเท่ากัน มีความสุขใจอิ่มใจเท่ากัน
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ถาม: หลายปีกอ่ นทะเลาะกับลูก และพลั้ งปากตะโกนด่า
ออกไปด้วยความโมโหมาก และในเวลานั้นรู้สึก
เช่นนัน
้ จริงๆ ว่าขอให้ตกนรกหมกไหม้ และได้ลม
ื
เรื่องนี้ไปแล้ว จนมีเหตุให้ระลึกเหตุการณ์นั้นได้
ตอนนี้กลุ้มใจว่าไม่น่าพูดแบบนั้น ไม่ทราบว่า
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ถ้าเราพูดอโหสิกับลูกจะได้ ไหม หรือต้องแก้ ไข
เช่นไร

ตอบ: คื อ การอโหสิ นี่ ก็ เ ป็ น การเพี ย งแต่ แ ก้ ป ั ญ หากั บ
บุคคลนั้น คือถ้าเรายอมรับผิดเขาอาจจะคลายความโกรธ
กับเราก็ได้ คลายความอาฆาตพยาบาทก็ได้ แต่กข็ นึ้ อยูก่ บั เขา
ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมให้อภัย เขาก็จะไม่ให้อภัยอยู่ดี ที่จะ
ไปขออโหสิหรือไม่อโหสิก็ตาม อันนี้คือเรื่องของการอโหสิ
แต่อโหสินี่ไปล้างบาปที่เราท�ำไม่ได้ บาปที่เราท�ำต่อไปเรา
จะต้องรับ อาจจะมีใครมาพูดกับเราแบบเดียวกับที่เราไปพูด
กับเขา เป็นการรับบาปไป อันนีเ้ ราล้างไม่ได้ แต่สงิ่ ทีเ่ ราล้างได้
คือความโกรธเกลียดของบุคคลนั้น เพราะบางคนพอเราไป
ขออภัยเขาก็เห็นใจเข้าใจ บอก ไม่เป็นไรๆ อย่างนี้ก็มันก็จบ
ได้ แต่ถา้ เขาไม่ยอมให้อภัยก็ชว่ ยไม่ได้ อยูท่ เี่ ขาไม่ได้อยูท่ เี่ รา
(ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒)
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แผนที่เส้นทางเดินบิณฑบาต

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

**งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี**

