


“ธาตุรู้” 
ความจริงแห่งธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ





ค�าน�า

	 องค์หลวงพ่อสุชาตเิทศน์ไว้อย่างชดัเจนในหลายวาระ
ว่า

	 “ธาตุรู้คือใจ	 ไม่มีวันแตกดับหรือเสื่อมสลาย	 และ	 
ตัวเราที่แท้นี่คือธาตุรู้”

	 “ธาตุรู้ส่งกระแสไปเชื่อมกับธาตุ	๔	คือ	ร่างกายของ 
คนและสัตว์	 เพื่อจะรับรู้กระแสโลกผ่านทางตาหูจมูกลิ้น	 
และกายสัมผัส”

	 “ธาตุรูม้อีวชิชา	จงึกลบัเข้าใจผดิว่าตนเองคอืร่างกาย	
จึงเกิดความทุกข์เมื่อร่างกายเกิดความแปรปรวน”

	 สัจธรรมเกี่ยวกับ “ธาตุรู้”	 นี้เป็นสัมมาทิฏฐิ	 คือ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องอันส�าคัญยิ่งส�าหรับผู้ปฏิบัติ	 จึงน�ามา 
สู่การรวบรวมค�าสอนอันเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับ	“แก่นแท้” 
อันส�าคัญยิ่งนี้	 ตลอดจนข้อถามตอบที่องค์ท่านเมตตา



ตอบทุกค�าถามจนกระจ่างแก่ใจลูกศิษย์ผู้ยังใช้ตรรกะทาง
วิทยาศาสตร์ว่า

 “ธาตรูุ้ ความจรงิแห่งธรรมชาตทิีพ่ระพทุธองค์ทรง
ค้นพบ”	 นี้	 เป็นวิทยาการขั้นสูงสุด	 ที่แม้แต่ความรู้ระดับ 
ควอนตัมในปัจจุบันยังไม่มีทางตามทัน

	 ขอกราบนอบน้อมด้วยเศยีรเกล้าแด่องค์พระอรหนัต-
สมัมาสมัพทุธเจ้า	องค์พระอรหนัตสาวกทกุๆ	พระองค์	และ
องค์หลวงพ่อสุชาติ	อภิชาโต

 ผู้รู้ แจ้งแห่งธรรมชาติทั้งปวง
 ผู้ตื่น จากมายาแห่งคลื่นความคิด
 ผู้เบิกบาน ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์แห่งธาตุรู้

ศิษยานุศิษย์



สารบัญ

บทที่	๑	 ธาตุ ๖	 ๑๓

บทที่	๒	 ธาตุรู้ และ ธาตุ ๔	 ๖๓

บทที่	๓	นิพพานัง ปรมัง สุญญัง 

	 ผู้ปฏิบัติไม่สูญไปกับการช�าระใจของผู้ปฏิบัติ	 ๑๐๕

บทที่	๔		ถ้าไม่เห็นความตายก็จะไม่รีบขวนขวาย	 ๑๑๑

บทที่	๕		ค�าถาม-ค�าตอบจากซูม	 ๑๑๗



มโนปพฺุพงฺคมา ธมฺมา     
มโนเสฏฺฐา มโนมยา

 

ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า 

มีใจเป็นใหญ่

ส�าเร็จแล้วด้วยใจ

(มโน หรือ ใจ คือธาตุรู้นี่เอง)
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 	 ร่างกายจะดับก็ดับไป	 แต่ใจยังเป็นอกาลิโกอยู	่ 

เป็นอย่างไรกเ็ป็นอย่างนัน้	เป็นธาตรูุ้	เป็นผูรู้้	แต่ขาดปัญญา	

ไม่สามารถแยกแยะตนเองออกจากส่ิงท่ีคลุกเคล้าอยู่ด้วย	

เมื่อไปคลุกเคล้าอยู่กับสิ่งที่มีการเกิดดับ	ก็เลยคิดว่าตนเอง

เกิดดับไปด้วย

 	ทุกข์เกิดขึ้นเพราะใจหลง	ใจไม่ยอมรับความจริง

ใจไม่ดับ
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ค�าถามของศษิย์มาจากค�าสอนที่ว่่า	“เม่ือรปู	เวทนา	สญัญา	

สังขาร	 วิญญาณ	 ไม่ใช่ตัวเรา”	 แล้ว	“เรา” ที่แท้จริงคือ 

ใครกันแน่

ถาม: จรงิๆ	“เรา”	ทีแ่ท้จรงินีค่อื “ธาตรุู”้ นะครับหลวงพ่อ

พระอาจารย์: คือผู้รู้	เราก็ใช้ชื่อหลายอย่าง	ใช้เรียกมันว่า 

เป็นจิตใจบ้าง	 เป็นดวงวิญญาณบ้าง	 กายทิพย์บ้าง	 คือ 

ธาตุรู้ทั้งนั้น	

“เรา” คือใคร?
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  ธรรม	=	อสังขาร	+	สังขาร

  อสังขาร	=	ธาตุ	๔	(ดิน	น�้า	ลม	ไฟ)	อากาศธาตุ	

และธาตุรู้	

 	ธาต	ุ๔	นีร้วมกนัแยกกนัตามเหตปัุจจยั	แต่ไม่เสือ่ม

จากความเป็นธาตุ	จึงไม่เป็นอนิจจัง	แต่เป็นอนัตตา

  สังขาร	 =	 สิ่งที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุ	 ๔	 

และอากาศธาตุ	

 	 สังขารถ้ามี	 “ธาตุรู้”	 ไปครอบครอง	 ก็คือคน 

และสัตว์	สังขารนี้ไม่เที่ยง	(อนิจจัง)	ท�าให้เกิดทุกข์ในธาตุรู้	 

(ทุกขัง)	และแตกสลายกลับกลายเป็นธาตุ	๔	(อนัตตา)

 	เมื่อ	ธรรม = อสังขาร + สังขาร	ธรรมะทั้งปวง

จึงเป็นอนัตตา

สัพเพ ธัมมา อนัตตา
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ทุกข์ของ “ธาตุรู้”

 	 เม่ือมี	 “ธาตุรู้”	 ไปครอบครองสังขาร	 ก็คือคน 

และสัตว์

  “ธาตุรู้”	ที่มีอวิชชาครอบง�า	ก็มี	“ความอยาก” 

ให้สังขารนี้เป็น	นิจจัง	สุขัง	อัตตา

  “ธาตุรู้”	ที่ไม่มีอวิชชา	คือมีปัญญา	ก็จะไม่อยาก

ให้เป็น	นิจจัง	สุขัง	อัตตา	เพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้	อยากแล้ว

ก็จะทุกข์
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ธาตุรู้คือนิพพานธาตุ 

 ธาตุรู้คือใจ	ใจผู้รู้ผู้คิดนี้ก็แยกออกจากธาตุ	๔	เวลาที่ 

ร่างกายตายไป	 ธาตุรู้นี้ก็ไปตามอ�านาจของบุญของบาป

ท่ีได้ท�าไว้	 ธาตุรู้ถ้าท�าบุญก็จะไปสู่สุคติ	 ถ้าท�าบาปก็จะไป

สู่อบาย	 แล้วพอพ้นจากสุคติ	 พ้นจากอบาย	 ก็จะกลับมา 

ได้ร่างกายอันใหม่	 ได้ธาตุ	 ๔	 อันใหม่	 เพ่ือที่จะได้มาท�า 

ส่ิงท่ีอยากท�าต่อไป	 แต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนา	 

ได้มาปฏบิตัธิรรมตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า	ถ้าได้ดวงตา

เหน็ธรรม	เหน็ว่าการเวียนว่ายตายเกดิของธาตุรู้นีเ้กดิจาก

ตัณหาความอยาก กม็าฝึกวปัิสสนา	มาตดัความอยากต่างๆ	

ให้หมดไปจากใจ	 ด้วยการเห็นไตรลักษณ์	 ด้วยการเห็น 

ธาตุ	๔	ดิน	น�า้	ลม	ไฟ	ด้วยการเหน็อนจิจงั	ไม่เทีย่ง	เกดิ	แก่	เจบ็	 

ตาย	ด้วยการเหน็ความทุกข์ท่ีเกดิจากความไม่เทีย่ง	มนักจ็ะ

ท�าให้หยุดความอยากต่างๆ	ที่มีอยู่ในใจได้	พอหยุดความ

อยากต่างๆ	ทีอ่ยู่ในใจหมดไป	ธาตุรูน้ี้กจ็ะเป็นธาตทุีส่ะอาด

บรสิทุธิข์ึน้มา	ธาตรุูน้ีเ้รากจ็ะเรยีกว่านพิพาน นพิพานธาตุ
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กไ็ด้	จะเรยีกว่านพิพานธาตก็ุได้	เป็นธาตทุีจ่ะไม่ไปมีร่างกาย

ใหม่อกีต่อไป	จะไม่ไปประกอบกบัธาต	ุ๔	คอืร่างกายอันใหม่	 

เพราะการมร่ีางกายทีไร	มนักต้็องมกีารแก่	การเจบ็	การตาย 

ของร่างกายทุกคร้ังไป	 เวลามีแก่	 เจ็บ	 ตาย	 ก็มีแต่ความ 

ทุกข์กัน	มีการพลัดพรากจากกัน	ก็เลยไม่มาเกิดดีกว่า	ไม่มี

ธาตุ	๔	ดีกว่า	อยู่ธาตุเดียวดีกว่า	อยู่ธาตุรู้ตามล�าพัง

	 นี่คือธาตุของพระพุทธเจ้า	 ธาตุรู้ของพระพุทธเจ้า 

ธาตรุูข้องพระอรหนัตสาวก ท่านอยูต่ามล�าพงั ท่านไม่ต้อง 

มีร่างกาย	 ไม่ต้องมีรูป	 เสียง	 กล่ิน	 รส	 ไม่ต้องมีลาภ	 ยศ	

สรรเสริญ	 มาให้ความสุขกับธาตุรู้	 เพราะธาตุรู้ที่สะอาด

บริสุทธิ์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยบรมสุขนั่นเอง	 ท่ีเราเรียกว่า	

นิพพานัง	ปรมัง	สุขัง	ความสุขอันสูงสุดนี้คือความสุขของ

พระนิพพาน	 ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะสามารถมา

เปรียบเทียบได้กับความสุขของพระนิพพาน
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ธาตุ ๖ 

โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) 
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร	

ต.ห้วยใหญ่	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	

วันที่	๒๕	เมษายน	พ.ศ.		๒๕๕๓



เรื่องธาตุ ๖ นี้ 
ถ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยศึกษามาก่อน
ฟงัครั้งแรกก็จะต้องงงทันทีเลย 

ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ 
ถ้าปฏิบัติแล้วจะเข้าใจทันที 
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	 สอนอยู่เสมอว่า	 เกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดา	 
แต่ใจไม่ตาย	 ไปกลัวท�าไม	 ใจไม่เคยตาย	 กลับไปกลัวตาย 
เสียเอง	 สิ่งที่ตายกลับไม่กลัวก็คือร่างกาย	 หนังเนื้อเอ็น
กระดูกไม่กลัว	ผู้ที่กลัวไม่ตาย	ให้ค้นความจริงนี้ให้พบเถิด	 
แล้วจะอยู่อย่างสบาย	 ให้พบผู้ที่ไม่ตาย ก็คือเรานี่เอง 
แต่ท�าไมเรามองไม่เห็นตัวเรา	 เพราะไม่มีกระจกเงาดู	
กระจกเงาทีจ่ะดใูจได้กค็อืธรรมะ	การภาวนาเป็นการสร้าง
กระจกเงาดูใจ	 ถ้าสร้างส�าเร็จแล้ว	 ก็จะมีดวงตาเห็นธรรม	
เห็นความจรงิ	เหน็ว่าใจกับกายเป็นคนละส่วนกนั	กายเป็น
ดินน�้าลมไฟ ใจเป็นธาตุรู้ มาอยู่ร่วมกันตามอ�านาจของ
ตัณหาความอยากของบุญและบาป	 ถ้าเป็นอ�านาจบุญ 
ก็ได้ร่างมนุษย์	ถ้าเป็นอ�านาจบาปก็ได้ร่างเดรัจฉาน	อยู่ไป
ระยะหนึง่แล้วกแ็ยกออกจากกนั	แล้วกก็ลบัมารวมกันใหม่	
กลบัมาได้ร่างใหม่	กลบัไปกลบัมาอยูอ่ย่างนีม้านบัไม่ถ้วนแล้ว	 
แต่ผู้ที่ได้ร่างนี้ไม่เคยศึกษาความจริงนี้	ทุกครั้งที่ได้ร่างกาย 
ก็คิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา	 พอร่างกายเป็นอะไรไปก็เกิด
ความหวาดกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมา	ถ้ามีกระจกเงาไว้ดูใจ 
เหมือนมีกระจกเงาดูหน้าตา	 ก็จะรู้ว่าเราไม่ใช่ร่างกาย	
ร่างกายไม่ใช่เรา	ท่านถงึได้แสดงไว้ว่า	ร่างกายเป็นอนตัตา 
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ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง เกิดแก่ 

เจ็บตาย เป็นทุกข์ ไม่ให้ไปยดึไปตดิไปหลงคดิว่าเป็นตัวเรา

ของเรา	นี่คืออนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	

	 ถ้าเหน็ธรรมนี	้กจ็ะมกีระจกเงาเหน็ตนเอง	จะไม่กลวั

ความตาย	เช่นพระอัญญาโกณฑัญญะ	ท่านก็เปล่งวาจาว่า	

สิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา	 สิ่งนั้นย่อมมีการดับไป 

เป็นธรรมดา	ท่านเหน็อย่างชดัเจนว่า ผูเ้หน็กบัส่ิงท่ีถกูเห็น 

เป็นคนละส่วนกัน สิ่งที่ถูกเห็นก็คือร่างกาย	 ที่ประกอบ 

จากดินน�้าลมไฟ	คือธาตุ	๔	ไม่ได้เป็นผู้เห็น	ผู้เห็นเพียงมา

ครอบครองเป็นสมบตัช่ัิวคราว	เมือ่ถึงเวลาสมบัตนิีก้จ็ะต้อง

เส่ือมหมดสภาพไป	 ก็จะแยกกลับคืนสู่สภาพเดิม	 กลับไป 

สูน่�า้	กลบัไปสูด่นิ	กลับไปสู่ลม	กลับไปสู่ไฟ	เวลาคนตาย	ไฟก็ 

จะออกจากร่างไป	 ร่างกายก็จะเย็น	 น�้าก็จะไหลออกไป	 

ลมก็จะระเหยออกไป	 ในที่สุดก็จะเหลือแต่ส่วนที่เป็นดิน	

เหน็กนัชดัๆ	ตวัเราอยูต่รงไหน	ตวัเขาอยูต่รงไหน	ไม่มหีรอก	

ผู้ท่ีเป็นเจ้าของร่างกายก็ไปแล้ว	 ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย	

เป็นเหมอืนกันทกุคน	ใจของทกุคนเป็นธรรมชาติเดียวกนั 

เป็นธาตรุูเ้หมอืนกนั ต่างกนัท่ีรูไ้ม่จรงิกบัรูจ้รงิเท่านัน้เอง 
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ถ้ารู้จริงก็ไม่ทุกข์ ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติด	 ไม่อยากจะได้

ร่างกายใหม่	เพราะได้มาทไีรก็ต้องเป็นภาระ	เป็นภารา	หเว	

ปัญจักขนัธา	ขนัธ์ ๕ เป็นภาระทีต้่องแบก	เช่นพระพุทธเจ้า	

พระอรหันตสาวก	 หลังจากท่ีตรัสรู้บรรลุธรรมแล้วก็ยัง 

ต้องแบกภาระของร่างกายอยู่	ยังต้องดูแลรักษา	ให้อาหาร 

อาบน�้าอาบท่า	 เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องให้ยา	 เป็นภาระ

อย่างหนึง่	ถ้าไม่มร่ีางกายกจ็ะไม่มภีาระ	ถ้าไม่มีลูกกจ็ะไม่มี 

ภาระทีต้่องเลีย้งดลูกู	ถ้ามลีกูกจ็ะมภีาระต้องเลีย้งดลูกูตัง้แต่

ออกมาจากท้องจนกว่าจะเจริญเติบโตจนเลี้ยงตัวเองได	้ 

ถึงจะหมดภาระ	น่ีคือกระจกส่องใจ	แว่นดวงใจ	แว่นส่องใจ	 

คอืปัญญา	หรอืแสงสว่างแห่งธรรม	ทีจ่ะท�าให้เห็นความจรงิน้ี	

	 มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวที่ทรงเห็นใจได้ด้วย

พระองค์เอง	ที่ทรงตรัสรู้ก็ตรัสรู้เรื่องของใจนี่เอง	ตรัสรู้ว่า

ใจทุกข์เพราะอะไร	 ใจสุขเพราะอะไร	 ใจทุกข์เพราะหลง	 

ไปยึดไปติดขันธ์	 ๕	 ว่าเป็นตัวเราของเรา	 ทรงแสดงไว้ใน 

ทกุขสัจ	อุปาทานในขันธ์	๕	เป็นทกุข์	ถ้าไม่มอีปุาทานกจ็ะไม่มี

ความทกุข์ ถึงแม้จะมีขนัธ์ ๕ แต่ถ้าไม่มอีปุาทานก็จะไม่ทกุข์ 

เช่น พระพทุธเจ้า พระอรหนัต์ ไม่ทกุข์กบัร่างกาย	จะเป็น
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จะตายอย่างไรไม่เดอืดร้อน	ตายในอริยิาบถใดทีไ่หนเวลาใด
ได้อย่างสบาย	เพราะไม่มีอุปาทานในขันธ์ ๕ ในร่างกาย  
ว่าเป็นตัวเราของเรา	 เห็นชัดอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นเพียง
ดินน�้าลมไฟ	พระอริยสัจ	๔	ก็คือทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรค  
ทุกข์	ได้แก่การเกิดแก่เจ็บตาย	การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
ที่ชอบ	 การประสบกับส่ิงท่ีไม่รักไม่ชอบ	 โดยสรุปก็คือ
อุปาทานในขันธ์ ๕ ทั้งของเราและของผู้อื่น	 อุปาทาน
ในขันธ์	๕	ของเราก็คือร่างกายเรา	ของผู้อื่นก็คือของสามี 
ของภรรยา	 ของบุตร	 ของธิดา	 ของพ่อของแม่	 ของเพื่อน	 
พอมอีปุาทานว่าเป็นเพือ่นเรา	เป็นญาตเิรา	กเ็กดิความอยาก 
ให้เขาอยู่อย่างปลอดภัย	 อยู่ไปนานๆ	 พอมีเหตุการณ์มา 
กระทบกับความปลอดภยั	กส็ร้างความหว่ันไหว	สร้างความ
ทุกข์ความเดือดร้อนใจขึ้นมา	 ท้ังหมดน้ีก็เกิดจากอวิชชา
ปัจจยา สงัขารา ความเหน็ผดิเป็นชอบ ไม่เหน็ว่าไม่มอีะไร 
เป็นตวัเราของเรา สพัเพ ธมัมา อนตัตา สรรพส่ิงท้ังหลาย
ในโลกนี้เป็นเพียงธาตุ 

	 ธาตุที่เห็นกันก็คือธาตุ	๔	ดินน�้าลมไฟ	ธาตุที่ไม่เห็นมี
อยู่	๒	คือ	อากาศธาตุ	และธาตุรู้คือใจ	สรรพสัตว์ทั้งหลายมี
ธาต	ุ๖	มาผสมกนั	สิง่อ่ืนๆ	มเีพียง	๕	ธาต	ุมนุษย์กบัเดรจัฉาน
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มี ๖ ธาตุ คือ ธาตุ ๔ ดินน�้าลมไฟ ธาตุรู้คือใจ แล้วก็มี
อากาศธาตุคือความว่าง ที่อยู่รอบร่างกาย	และอยู่ข้างใน
ร่างกายด้วย	ตรงไหนเป็นช่องว่าง	ตรงนัน้กเ็ป็นอากาศธาตุ	
เช่น ที่รูจมูก ส่วนที่ว่างในร่างกายก็จะเป็นอากาศธาตุ 
ส่วนที่อยู่รอบร่างกายก็เป็นอากาศธาตุ	 ส่วนธาตุรู้ก็คือใจ	
ที่เป็นเจ้านายของร่างกาย	ใจเป็นนาย	กายเป็นบ่าว	ธาตุรู้ 
เป็นผู้ส่ังให้ร่างกายท�างาน	 ให้ไปนั่นมานี่	 ให้พูดอย่างนั้น
พูดอย่างนี้	ธาตุรู้เป็นทั้งผู้สั่งและผู้รับรู้ สิ่งต่างๆ ที่เข้ามา
ทางทวารทั้ง ๕ คือตาหูจมูกลิ้นกาย ส่วนอวิชชาปัจจยา  
สังขารา ก็คือไม่รู้ว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุ กลับไปคิดว่า 
เป็นตวัเราของเรา	เวลาร่างกายสขุกด็ใีจ	เวลาร่างกายเจบ็
ก็ทุกข์ใจ	 จึงเกิดตัณหาขึ้นมา	 เกิดกามตัณหา	 ภวตัณหา	
วภิวตัณหาข้ึนมา	ตณัหาเป็นสมทุยั	เหตทุีท่�าให้เกิดความทกุข์	 
เพราะอวชิชา	จงึเกดิอปุาทาน	ตณัหา	เกดิความทุกข์ตามมา	
ที่พวกเราทุกข์กันอยู่ทุกวันน้ีก็ทุกข์ทางใจ	 เพราะตัณหา 
ทั้ง	 ๓	 นี้	 อากาศร้อนก็ทุกข์	 เพราะไม่ชอบเวทนาที่ร้อน	
อยากจะให้เย็นกทุ็กข์	ถ้ายอมรับความร้อนได้	ร้อนก็ร้อนไป	 
กจ็ะไม่ทกุข์	ไม่ต้องใช้เครือ่งปรบัอากาศ	ไม่ต้องหาวธิต่ีางๆ	

มาดับความร้อน	อยู่ได้ก็อยู่ไป	อยู่ไม่ได้ก็ตาย	ก็จะไม่ทุกข์	 
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เพราะไม่มีอุปาทาน	 ไม่ได้คิดว่าตัวเราร้อน	 ไม่ได้คิดว่า

ร่างกายเป็นตัวเรา	 ตัวเราไม่ร้อน	 ตัวเราเพียงแต่รู ้ว ่า 

ร่างกายร้อน ตัวเราคือผู้รู้ไม่ได้ร้อนไปกับร่างกาย เราเย็น 

ด้วยความสงบ ด้วยการปล่อยวาง เป็นอเุบกขา	ไม่มตีณัหา 

ทั้ง	๓	กามตัณหาก็ไม่มี	ภวตัณหาก็ไม่มี	 วิภวตัณหาก็ไม่มี	

ยินดีตามมีตามเกิด 

	 นี่คือเป ้าหมายของการปฏิบัติ 	 เพื่อสอนใจให ้ 

ปล่อยวาง ไม่ให้ยึดไม่ให้ติดในสิ่งต่างๆ ที่เป็นเพียง

ธาตุ ๖ ธาตุดินน�้าลมไฟ	 ธาตุอากาศและธาตุรู้	 ถ้าเห็นได้ 

อย่างชัดเจนในทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปล่อยวางได้	 จะไม่ทุกข ์

กับอะไร	เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมาจากธาตุ	๖	นี้เอง	ร่างกาย

และใจของเราก็มาจากธาตุ	๖	ของคนอื่นก็ธาตุ	 ๖	บ้านก็ 

เป็นธาตุ	 สมบัติต่างๆ	 ก็เป็นธาตุ	 เพชรก้อนโตเท่าก�ามือ

ก็เป็นธาตุ	 เป็นก้อนหินก้อนหนึ่งท่ีเราสมมุติว่ามีราคา	 

แล้วกห็ลงตามสมมตุ	ิแต่ความจรงิไม่มรีาคาอะไร	เป็นเพยีง 

ก้อนหินก้อนหนึ่ง	 กระดาษท่ีพิมพ์ตัวเลข	 ๑๐๐๐	 เลข	

๕๐๐	 เลข	๑๐๐	ก็เป็นเพียงกระดาษ	ถูกสมมุติให้มีราคา 

เท่านั้นเท่านี้	 สมัยเป็นเด็กๆ	 เคยเล่นไพ่ใช้เงินปลอม	 
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ไม่มีใครเชื่อกันว่าเป็นเงินจริง	 แต่เงินปลอมของผู้ใหญ่

กลับเช่ือกัน	 เงินปลอมของเด็กไม่เชื่อ	 เป็นเงินปลอม 

เหมือนกัน	 เป็นกระดาษเหมือนกัน	พอมีคนเชื่อก็เลยมีค่า 

ขึน้มา	เอากระดาษนีไ้ปแลกข้าวปลาอาหารได้	เพราะเชือ่กนั	 

เงินของฝรั่งพิมพ์ค�าว่าเราเชื่อในพระเจ้าไว้	 จึงมีคุณค่า	

ความจริงเป็นเพียงกระดาษ	 แต่ทุกคนเชื่อกันหลงกันว่า 

มรีาคา	จงึเป็นของมรีาคาขึน้มา	แต่ความจรงิไม่มรีาคาอะไร	 

ถ้าหลงอยู ่ในป่า	 ไปเจอเพชรกองเท่าภูเขาก็จะไม่ได้

ประโยชน์อะไร	ไปเจอกล้วยสกัหวหีนึง่จะดกีว่า	แต่เราไม่ใช้ 

ปัญญาแยกแยะกัน	 เกิดมาถูกสอนให้เชื่อก็เช่ือตามกันมา	

สอนว่าร่างกายคนนีเ้ป็นพ่อ	ร่างกายคนนีเ้ป็นแม่	กเ็ชือ่กนัมา	 

คนนี้เป็นพี่	คนนี้เป็นน้อง	คนนี้เป็นเจ้า	คนนี้เป็นบ่าว	ก็คน

เหมอืนกนั	หน้าตาเจ้ากบัหน้าตาบ่าวต่างกนัตรงไหน	ถ้าเจ้า 

มเีขาก็น่าจะวเิศษกว่าบ่าว	เจ้าก็ไม่มเีขา	บ่าวกไ็ม่มเีขา	มแีขน 

มีขาเหมอืนกนั	มอีาการ	๓๒	เหมอืนกนั	จะไปตืน่เต้นกบัอะไร  

เพราะไม่ใช้ปัญญา หลงตามสมมุติกัน	 สมมุติว่าคนนั้น 

มรีาคา	คนนีไ้ม่มรีาคา	แต่ความจรงิกเ็ป็นร่างกายเหมือนกนั	 

เป็นธาตุ	๔	เหมอืนกนั	เป็นดนิน�า้ลมไฟเหมอืนกัน	นีเ้รยีกว่า 

ปัญญา	
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	 จะรู ้ทันกิเลสก็ต้องรู ้แบบนี้	 ต้องพิจารณาแบบนี้	 

ต้องมองอย่างนี	้จะได้หลดุพ้นจากสมมตุ	ิเราตดิอยูก่บัสมมุต	ิ

จึงต้องศึกษาอยู่เร่ือยๆ	 พิจารณาอยู่เร่ือยๆ	 เป็นการบ้าน

ส�าหรบัวนันี	้ไปพจิารณาด ูเหน็อะไรกพ็จิารณาว่าเป็นธาตุ  

แยกแยะดวู่าเป็นธาตหุรอืไม่	มอีะไรบ้างทีไ่ม่เป็นธาต	ุดนิน�า้ 

ลมไฟ	ธาตดุนิกเ็ป็นส่วนแข็ง ธาตนุ�า้เป็นส่วนเหลว บางส่ิง 

ก็มีทั้งธาตุดินธาตุน�้าผสมกัน ก็ข้นหน่อย ถ้าใสก็จะไม่มี

ธาตุดินเลย หรือมีน้อยมาก	 เช่นน�้าแร่	 มีธาตุดินอยู่ด้วย	

แต่มจี�านวนน้อยมาก	ไม่อย่างนัน้จะเรยีกว่าน�า้แร่ได้อย่างไร	 

ต้องเรียกว่าน�้ากล่ัน	 เพราะน�้ากล่ันแทบจะไม่มีธาตุดิน

ผสมอยู่เลย	เพราะกลั่นเอาแต่น�้าออกมา	ทุกสิ่งทุกอย่างมี 

ส่วนผสมของธาต	ุ๔	รวมกนัทัง้นัน้	ไม่เทีย่ง	รวมตวัแล้วกแ็ยก 

ออกจากกนั	ธรรมชาตขิองธาตจุะกลบัคนืสูธ่าตเุดิมเสมอ 

น�้าจะกลับไปรวมกับน�้า	 ดินจะกลับไปรวมกับดิน	 แต่ถูก

ปัจจัยอ่ืนบังคับให้มารวมกัน	 พอรวมกันแล้วก็จะแยกกัน	

เช่น	ต้นไม้ที่โผล่ขึ้นมาจากดิน	เพราะมีเมล็ดอยู่ในดิน	พอมี 

น�้ามาผสม	ต้นก็เลยงอกออกมา	ถ้าไม่มีน�้า	ต้นไม้ก็ต้องแห้ง

ตายไป	ถ้าไม่มอีากาศ	ต้นไม้กต้็องตาย	ไม่มีความร้อน	ต้นไม้
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ก็ต้องตาย	 ต้องมีธาตุทั้ง	 ๔	 ถึงจะเจริญเติบโตและอยู่ได้	 

ถ้าธาตสุ่วนใดส่วนหนึง่หมดไปกจ็ะอยูไ่ม่ได้ ถ้าพลงัแยกที่

จะท�าให้แยกออกจากกนัมกี�าลงัมากกว่า กจ็ะต้องตายไป  

ร่างกายของเราตายเพราะธาต	ุ๔	ไม่ยอมอยูร่่วมกัน	จะแยก

ทางกัน	 ตอนต้นพลังที่ดึงไว้ให้อยู่ร่วมกันมีก�าลังมากกว่า	

ท�าให้ร่างกายเจริญเติบโต	 พออ่อนก�าลังลง	 สู้ปัจจัยที่จะ

แยกให้ออกจากกันไม่ได้	 ร่างกายก็จะค่อยๆ	 เสื่อมลงไป	 

เร่ิมแก่ลงไป	แล้วในทีส่ดุกแ็ยกจากกนัไปคนละทศิคนละทาง	 

น�า้กไ็ปทางหนึง่ ไฟกไ็ปทางหนึง่ ลมกไ็ปทางหน่ึง ดินก็ไป 

ทางหน่ึง ไม่มตีวัตน ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา ให้พจิารณา 

อย่างนี้ไปเรื่อยๆ	 จะปล่อยวางได้	 พอพร้อมที่จะปล่อยก็

เอาไปปล่อยดู	ไปทดสอบดูว่าปล่อยได้จริงหรือไม่	ที่ไหนที่ 

น่ากลัวๆ	ที่น่าจะมีอันตรายต่อร่างกาย	ก็ลองไปดู	

	 นักปฏิบัติ ต้ังแต ่สมัยพุทธกาลจนถึงป ัจจุ บันนี	้ 

ต้องทดสอบกันทั้งนั้น	 ต้องอยู่ป่าอยู่เขากันทั้งนั้น	 ต้องอยู่

ตามล�าพงัถงึจะเกดิความกลัวสุดขีด	พอเกดิความกลวัสดุขีด	

ถ้ามปัีญญากจ็ะดบัความกลวัได้	ดบัด้วยการเหน็ว่าร่างกาย

ไม่ใช่ตัวเราของเรา	 เป็นธาตุ	 ๔	 เชื่ออย่างเต็มที่ว่าเป็น 
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อย่างนั้นจริงๆ	 ถึงเวลาก็ยอมให้ไปเลย	 เวลากลัวสุดขีด 

ก็ยอมปล่อยให้ไป ตายเป็นตาย พอปล่อยได้ปั๊บ จิตจะ

หยุดกลัว จะแยกออกจากร่างกายให้เห็นเลย จะรวมเข้า 

สู่สมาธิ เป็นเอกัคคตารมณ์ ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่ง จิตอยู่

ส่วนหนึ่ง หลังจากนั้นจะไม่มีความกลัวอีกต่อไป เพราะ

รู้ว่าใจไม่เป็นอะไร	 ร่างกายเป็น	 แต่ใจกลับสบาย	 จะไป

กลัวตายท�าไม	พอสลดัร่างกายทิง้ไปได้แล้วจะสบายใจมาก	 

แลกกันระหว่างร่างกายกับจิตที่รวมลงเป็นหนึ่งเป็น 

เอกัคคตารมณ์	เราจะเอาอะไร	ท่านถึงสอนว่า	นิพพานอยู่ 

ฟากตาย ถ้าไม่ยอมตาย จิตจะไม่ดิ่งลงสู่พระนิพพาน  

ไม่ดิ่งลงสู่ความสงบ แต่ก่อนท่ีจะไปถึงขั้นนั้นได้	 ต้องท�า 

การบ้านก่อน	ต้องเตรียมต้องซ้อมไว้ก่อน	ถ้าไม่ท�าจะไม่มี

ก�าลัง	 พอไปแล้วจะท�าไม่ได้	 จะสติแตก	 แทนท่ีจะดิ่งลงสู่

ความสงบ	 จะดิ่งสู่ความเป็นบ้า	 เพราะควบคุมกิเลสไม่ได้	

กเิลสจะท�าให้สติแตก	จะท�าให้เป็นบ้าไปเลย	ผูท้ีป่ฏบิตัแิล้ว 

เป็นบ้ากัน เพราะไม่รู้ก�าลังของตนเอง	 ท่านถึงบังคับให ้

ผู้ท่ีบวชใหม่อยู่กับพระอาจารย์อย่างน้อย	 ๕	 พรรษาก่อน	

ให้ศึกษาวิทยายุทธ์	ให้มีอาวุธคุ้มครองจิตใจก่อน	แล้วค่อย

ออกไปต่อสู้กับกิเลสในสนามรบ	
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	 ตอนต้นก็ซ้อมกับอาจารย์ไปก่อน	 ให้อาจารย์ยุแหย่

ให้เกดิกเิลสขึน้มา	ท�าให้เรากลวั	แล้วดูซว่ิาจะปลงได้หรอืไม่	

ถ้าปลงได้ไม่กลัวท่านกอ็อกวเิวกได้	ถ้ายงักลวัท่านอยู	่ท่านก็

จะไม่ให้ไป	ถ้าบวชใหม่ไปอยูว่เิวกส่วนใหญ่มกัจะเสยีหาย 

ไม่ค่อยได้ประโยชน์ นอกจากเก่งจริงๆ เช่นพระพุทธเจ้า

เป็นต้น	 จะว่าไม่มีอาจารย์ก็ไม่เชิง	 ท่านก็ทรงศึกษากับ 

พระอาจารย์	ไม่ได้ไปอยูต่ามล�าพงั	ทรงศกึษาตามส�านกัต่างๆ	 

การอยู่ศึกษากับอาจารย์จึงเป็นเร่ืองส�าคัญ	 ไม่เช่นนั้น

พระพทุธเจ้าคงไม่ทรงบงัคับให้อยูก่บัอาจารย์ถงึ	๕	พรรษา	

พระทีบ่วชใหม่จะต้องไม่อยูป่ราศจากอาจารย์	ต้องถือนสิยั

ในอาจารย์หรือพระอุปัชฌาย์	ถ้าพระอุปัชฌาย์ไม่สามารถ

ที่จะสอนได้	ท่านก็จะฝากให้ไปศึกษากับพระอาจารย์รูปที่

สอนได้	 ก็ต้องไปถือนิสัยกับพระอาจารย์รูปนั้น	 จะไปไหน

มาไหนต้องขออนุญาตท่านก่อน	 ถ้าท่านให้ไปถึงจะไปได้	 

ถ้าท่านไม่ให้ไปกไ็ปไม่ได้	ถ้าดือ้	ท่านกจ็ะไม่รบักลบัมา	ไปแล้ว 

กไ็ปเลย	ไม่ต้องกลบัมา	ถอืว่าขาดจากการเป็นอาจารย์เป็น 

ลูกศิษย์แล้ว	 ถ้าอาจารย์สอนแล้วลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังก็จะ 

ไม่มปีระโยชน์	สอนไปกเ็สยีเวลา	การศึกษาเป็นเรือ่งส�าคญั 

อย่างมากส�าหรับผู้บวชใหม่	ผู้เริ่มปฏิบัติ	พระพุทธเจ้าทรง
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ก�าหนดไว้เลยว่าต้องศกึษาก่อน	ปรยิติัคอืการศกึษาค�าสอน

ของผู้รู	้ถ้ายงัไม่รูก้ต้็องหาผูรู้้ให้สัง่สอน	ท่านสอนให้ท�าอะไร

ก็ปฏิบัติตาม	 จนกว่าจะบรรลุผลข้ึนมาเป็นปฏิเวธ	 ปริยัต ิ

น�าไปสูก่ารปฏบิตั	ิปฏบิติัน�าไปสูป่ฏเิวธ	พอบรรลธุรรมแล้ว

ค่อยเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นต่อไป	จะสอนก็ได้	ไม่สอนก็ได้	ไม่มี

กฎบังคับตายตัว	 ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละท่าน	บางท่าน

ไม่มีความสามารถที่จะสั่งสอนได้อย่างกว้างขวาง	ก็อาจจะ 

ไม่สอน	หรอือาจจะไม่มผู้ีศรัทธามาศึกษากบัท่าน	บางท่านมี 

ความสามารถและมผีูส้นใจศกึษากบัท่านมาก	ท่านกส็อนไป	

	 สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุของผูป้ฏบิตั	ิกค็อืปฏเิวธ	การบรรลผุล

ที่เกิดจากการปฏิบัติ	 จะเกิดได้ก็ต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง

คือ	สุปฏิปันโน	อุชุปฏิปันโน	ญายปฏิปันโน	สามีจิปฏิปันโน	 

จะปฏบัิติดปีฏบิตัชิอบได้กต้็องมปีริยตัท่ีิถูกต้อง	มีค�าสัง่สอน 

ที่ถูกต้องคือ	สวากขาโต	ภควตา	ธัมโม	จะศึกษากับใครถึง 

จะได้	สวากขาโต	ภควตา	ธมัโม	กต้็องศึกษาจากพระไตรปิฎก	 

เช่ือกนัว่าเป็นค�าสอนของพระพทุธเจ้าทีไ่ด้รบัการถ่ายทอด

มาทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบัน	หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องศึกษา

จากพระอรยิสงฆ์	ผูป้ฏบิตัดีิปฏบิตัชิอบ	ครบูาอาจารย์ผูบ้รรลุ 
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มรรคผลนิพพานแล้ว	 ถึงจะได้	 สวากขาโต	 ภควตา	 ธัมโม	

ธรรมทีต่ถาคตตรสัไว้ชอบแล้ว	นีค่อืขัน้ตอนของการบ�าเพญ็

ของพุทธศาสนิกชน	 ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต	

เหมือนกัน	 ไม่ต่างกัน	 ต่างกันตรงท่ีเวลาท่ีจะมีให้ต่อการ

บ�าเพญ็กจิของพระศาสนา	ถ้าเป็นบรรพชติกจ็ะมีเวลาเตม็ที	่ 

ตัง้แต่ต่ืนจนหลบัเลย	ไม่มภีารกจิอย่างอืน่มาดงึไป	แต่ถ้าเป็น 

ฆราวาสผู้ครองเรือน	 จะมีเวลาน้อยมากต่อการปฏิบัติกิจ

ของพระศาสนา	วันหนึง่แทบจะไม่มเีวลาเลย	ถ้าไม่ตัง้ใจจรงิๆ	 

ถ้าไม่ก�าหนดตารางไว้จรงิๆ	แทบจะไม่มเีวลาบ�าเพญ็กันเลย	 

ตื่นเช้าขึ้นมาก็ตาลีตาลานรีบไปท�างาน	 ท�ามาหากินกัน	 

พอเยน็ก็รบีตาลตีาลานกลบับ้าน	เพ่ือจะได้กนิข้าว	พกัผ่อน

หลับนอน	หาความสุขเล็กๆ	น้อยๆ	จากการดูหนังฟังเพลง	

พกัผ่อนหย่อนใจ	เพ่ือจะได้มกี�าลงัออกไปท�างานในวนัรุง่ขึน้	 

ฆราวาสจึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะปฏิบัติกิจของพระศาสนา	

	 ถามว่าฆราวาสกับบรรพชิตนี้ต่างกันไหม	 ไม่ต่างกัน	

มีขันธ์	 ๕	 เหมือนกัน	มีกายมีใจเหมือนกัน	ต่างกันตรงที่มี

ความใฝ่ธรรมมากน้อยต่างกัน	 ถ้าใฝ่ธรรมมากก็จะมีก�าลัง

มากพอที่จะสละเพศของฆราวาสได้	 ออกไปปฏิบัติได	้ 
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ออกไปบวชเป็นบรรพชติ	เป็นนกับวช	เพือ่ปฏบิตัอิย่างเตม็ที่	 

แต่ถ้าบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติ	กลับมาท�ากิจของฆราวาส	ก็ไม่ 

ต่างกัน	เช่น	บวชแล้วไม่เคยนั่งสมาธิ	ไม่เคยเดินจงกรมเลย	 

ท�าแต่บุญบังสังสวด	บุญก็คืองานบุญ	เช่น	ญาติโยมนิมนต์

ไปท�าบุญที่บ้าน	 ถือตาลปัตรไปนั่งสวดให้ญาติโยมฟัง	 

เสร็จแล้วกฉั็น	ฉันเสรจ็แล้วกร็บัจตปัุจจยัไทยทาน	แล้วกก็ลบั 

วดัมาพกัผ่อน	บ่ายๆ	กด็ืม่น�า้ชากาแฟ	ตอนกลางคนืกเ็ข้านอน	 

เช้าก็ไปรับกิจนิมนต์ใหม่	 รับสังฆทานบ้าง	 งานบุญบ้าง	

บังสุกุลบ้าง	เวลาคนตายก็ไปบังสุกุล	ถ้ามีพิธีสวดก็สวดกัน	 

ถ้าท�ากิจอย่างนี้ก็ไม่ต่างกับฆราวาส	 เพราะนี่ไม่ใช่กิจของ

พระศาสนา	 ไม่ใช่กิจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติ	 

ในอดีตนั้นท่านไม่ได้ถือกิจเหล่านี้เป็นกิจส�าคัญ	 การสวด

การท่องนีท้�าเพือ่สบืทอดพระธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า	

เป็นอุบาย	๓	ประการด้วยกนั	คอื	๑.	เป็นการสอนผูส้วดเอง	 

ให้รู้พระธรรมค�าสัง่สอน	ให้เกดิปัญญา	๒.	ให้มสีมาธ	ิเวลาสวด 

พระธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า	 หรือท่องไปในใจ	

เป็นการท�าสมาธิภาวนา	 ๓.	 เป็นการอนุรักษ์ค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าไว้	
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 ธรรมท่ีออกมาจากใจกับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง

สั่งสอนนี้จะตรงกัน จะไม่มีปัญหาไม่สงสัย ถ้าศึกษา 

อย่างเดียว	 ไม่ได้ปฏิบัติ	 ไม่มีปฏิเวธ	 จะสงสัย	 ไม่แน่ใจว่า

ธรรมทีไ่ด้ยนินีถู้กต้องหรือไม่	เป็นอย่างนัน้จริงหรอืไม่	ถ้าจะ 

อนุรักษ์พระศาสนาด้วยการท่องสวดอย่างเดียวจะไม่พอ	

พระศาสนาจะต้องหมดไปอย่างแน่นอน	ถ้าไม่มีการปฏิบัติ

พระศาสนาก็จะหมดไป	ต่อให้มกีารจารกึพระไตรปิฎกไว้ใน

ระบบข้อมลูสือ่สารต่างๆ	กจ็ะเป็นเพียงตวัหนงัสอืเท่านัน้เอง	 

อ่านแล้วจะไม่เข้าใจ	 จะลังเลสงสัย	 เช่นเรื่องธาตุ ๖ นี้  

ถ้าไม่เคยได้ยนิไม่เคยศกึษามาก่อน ฟังครัง้แรกกจ็ะต้องงง

ทนัทเีลย ถ้าไม่ปฏบิติัจะไม่รู ้ถ้าปฏบิตัแิล้วจะเข้าใจทนัที 

พออ่านปั๊บจะรู้ทันทีเลยว่าพูดถึงเรื่องอะไร	 เพราะมีอยู่ใน

ตัวเรา	ไม่ได้อยู่ทีไ่หน	ธาต	ุ๖	นีอ้ยูใ่นตวัเรา	ทุกสิง่ทกุอย่างที่

พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนนี	้มุง่มาท่ีกายและใจของเราเท่านัน้	 

อริยสัจ ๔ ก็อยู่ที่ใจของเรา อยู่ที่ร่างกายของเรา ทุกขสัจ 

คอืการเกดิแก่เจ็บตาย	อะไรล่ะท่ีเกดิแก่เจ็บตาย	กร่็างกายนี้	 

อะไรที่ทุกข์	 ก็ใจนี้ที่ทุกข์	 เพราะไปยึดไปติดกับร่างกายว่า

เป็นตวัเราของเรา	นีคื่อการอนรัุกษ์พระศาสนาให้มอีายยุนื 
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ยาวนาน	ต้องอนรุกัษ์ด้วยปริยตั	ิปฏบิตั	ิปฏเิวธ	ในสมัยโบราณ 

ท่านสวดกันเพื่อเหตุนี้	 แต่ในสมัยปัจจุบันไม่ได้สวดเพื่อ 

เหตน้ีุ	สวดเพ่ือกระดาษท่ีพิมพ์ตวัเลข	เป็นพธิกีรรม	ได้อย่างมาก 

ก็ทาน	 ถ้าเอาเงินที่ได้มาไปท�าทาน	 แต่การท�าทานไม่ใช่

หน้าที่ของนักบวช	ที่ได้สละหมดแล้ว	ทรัพย์สมบัติข้าวของ

เงินทอง	ถ้าบวชเพื่อมาหาเงินก็แสดงว่าไม่ได้มาบวชจริง

	 ผูท้ีบ่วชจรงิๆ	ได้สละหมดแล้ว	ไม่ได้มาบวชเพือ่สะสม

ทรัพย์สมบตัข้ิาวของเงนิทอง	บวชเพือ่ปฏบิตัธิรรม	ไม่ยุง่กบั 

เรือ่งเงนิทอง	นอกจากว่ามนัมายุง่กบัท่านเอง	อย่างนีก้ช่็วย

ไม่ได้	เช่นครบูาอาจารย์ทีม่ศีรทัธาถวายเงินทองให้กบัท่าน	

แต่จิตใจท่านไม่ได้มุ่งหาเงินหาทอง	มันมาเอง	ท่านก็ใช้ให้

เกิดประโยชน์แก่โลก	ถ้าท่านยังไม่บรรลุก็จะเป็นปัญหาได้	 

เพราะจะมีกิเลสที่ท�าให้เกิดความโลภ	 เกิดความอยาก	 

เกิดความหวงขึน้มาได้	ถ้าไปเกีย่วข้องกับเงนิทองกจ็ะเสยีได้	 

แต่ถ้าบรรลธุรรมแล้ว	เสร็จกจิของท่านแล้ว	วสุติงั	พรหัมจรยิงั	 

กิจในพรหมจรรย์ได้สิ้นสุดลงแล้ว	 ต่อให้เกี่ยวข้องกับ 

เงินทองกองเท่าภูเขาก็จะไม่เป็นปัญหาอย่างไร เพราะ

ท่านรูว่้ามนัเป็นเพยีงธาต ุเป็นกระดาษเท่านัน้เอง แต่เป็น 
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ประโยชน์กับผู้ท่ีเดือดร้อน ไม่มีข้าวกิน	 ไม่มีบ้านอยู	่

ไม่มีเสื้อผ้าใส่	 ก็จะเป็นประโยชน์	 แต่กับตัวท่านมันไม่มี

ประโยชน์อะไร	ทั้งกายและใจ	กายท่านก็ปล่อย	 ใจท่านก็

ไม่ทุกข์กับอะไร	 ไม่มีความอยาก	ต่อให้ได้เงินทองกองเท่า

ภูเขา	ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรกับท่าน	กลับเป็นภาระที่จะ 

ต้องจัดการดูแลแจกจ่ายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด	 ถ้าผู้ 

บวชใหม่เห็นครูบาอาจารย์มีเงินมีทองมาก	 ก็อยากจะมี

เหมือนกับท่าน	 ก็แสดงว่าหลงทางแล้ว	 เพราะไม่ได้บวช

เพือ่มาหาเงนิหาทอง	บวชเพือ่หาธรรม	หาการหลุดพ้นจาก

ความทุกข์	เป็นงานของนักบวช	งานของพุทธศาสนิกชน	

	 เป้าหมายของพวกเราทุกคนอยูท่ี่การดบัทกุข์ภายในใจ	 

ถ้าปฏบัิตมิากละได้มากกจ็ะดบัได้มาก	เพราะทกุสิง่ทกุอย่าง

ที่เรามีอยู่นี้เป็นเหมือนไฟ	เงินทองนี้เป็นเหมือนไฟ	จะคอย

เผาใจเราอยูเ่รือ่ยๆ	ความสขุท่ีมนัให้กบัเรานีม้เีพยีงเลก็น้อย	

แต่ความทกุข์ทีเ่ผาใจเราน้ีมมีากกว่าหลายเท่า	แต่เราไม่รูกั้น	 

พอเห็นเงินเห็นทองก็ตาลุกวาว	คิดว่าจะให้ความสุขกับเรา	 

แต่หารู้ไม่ว่าถ้าไปยึดติดกับเงินไปพึ่งเงินแล้ว	เวลาไม่มีเงิน 

จะท�าอย่างไร	จะอยูเ่ฉยๆ	ได้ไหม	ถ้าไม่ยดึไม่ติดกบัเงนิทอง	 
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จะอยู ่ตามมีตามเกิดได้	 คนรวยถึงทุกข์มากกว่าคนจน	 

ทุกข์เพราะกลัวจะจน	 แต่คนจนไม่กลัวความจน	 เพราะ

อยู่กับความจนตลอดเวลา	 คนจนทุกข์ตรงท่ีอยากจะรวย	 

แต่คนรวยกลบัทกุข์เพราะไม่อยากจะจน	แล้วก็ทุกข์เพราะ

อยากจะรวยกว่าเก่าอีก	 ทุกข์ทั้ง	 ๒	 ด้านเลย	 ทุกข์ทั้งขึ้น

ทุกข์ทั้งลง	รวยแล้วยังอยากจะรวยกว่านี้อีก	แล้วก็กลัวจะ

จนอีก	 จึงอย่าไปอยากรวย	 อย่าไปกลัวจน	พอมีพอกินไป

วันๆ	หนึ่งก็พอแล้ว	อย่าไปเสียเวลากับการหาเงินหาทอง 

หรอืรกัษาเงนิทองมากจนเกนิเหต ุให้มารกัษาใจจะดกีว่า 

ด้วยการศึกษา	 ด้วยการปฏิบัติ	 ด้วยปฏิเวธ	 พอได้ปฏิเวธ

แล้วใจจะปลอดภัยจากทุกข์ทั้งปวง	 ทุกข์ภัยต่างๆ	 ที่เกิด

จากกิเลสตัณหาจะไม่มี	 เพราะไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลือ 

อยู่ในใจ	 ความส�าคัญอยู่ตรงนี้	 อยู่ที่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์	 

ที่ได้ช�าระความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไป	

ภารกจิอ่ืนไม่ส�าคญั	เพราะไม่สามารถช�าระจติใจให้สะอาด

บริสุทธิ์ได้	ต้องปฏิบัติกิจของพระศาสนา	คือปริยัติ	ปฏิบัติ	

ปฏิเวธ	เท่านั้นที่จะท�าได้	
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	 ถ ้าพอมีพอกินแล้ว	 ก็ควรหันมาปฏิบัติกิจของ 

พระศาสนาให้มากขึ้นจะดีกว่า	จะได้ไม่เสียชาติเกิด	เพราะ 

มนุษย ์นี้ เป ็นชาติ เดียวเท ่า น้ันที่จะปฏิบัติกิจของ

พระศาสนาได้	 แล้วก็ต้องเป็นในขณะท่ีมีค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าอยู่ด้วย	ต้องมีสวากขาโต	ภควตา	ธัมโม	เป็น

ปริยัติธรรมน�าทาง	ถ้าไม่มีก็จะปฏิบัติแบบผิดๆ	ถูกๆ	จะไม่ 

สามารถบรรลุผลที่ถูกต้องได้	 พวกเราถือว่าโชคดีมีบุญ

วาสนาทีไ่ด้เกดิเป็นมนษุย์ในขณะทีย่งัมสีวากขาโต	ภควตา	 

ธมัโม	อยู	่ถ้าไม่รบีตักตวงกจ็ะเสยีโอกาสทีดี่นีไ้ป	ต้องพจิารณา 

และตัดสินใจเอง	โอกาสอย่างนี้มีไม่บ่อย	การจะได้กลับมา

เกดิเป็นมนษุย์อีก	แล้วมาเจอพระพุทธศาสนาพร้อมๆ	กนันี้	 

เป็นสิ่งที่ยากมาก	 ดังที่ทรงแสดงไว้ว่า มีสิ่งที่ยากอยู ่  

๔ ประการด้วยกัน คือ ๑. การปรากฏของพระพุทธเจ้า  

๒. การได้เกิดเป็นมนุษย์ ๓. การได้ศึกษาปฏิบัติธรรม  

๔. การด�ารงชีวิต	 ตอนนี้พวกเรามีครบท้ัง	 ๔	 ส่วนแล้ว	 

เป็นมนุษย์	ได้พบพระธรรมค�าสอน	ได้ศึกษาได้ปฏิบัติ	ยังมี

ชวีติอยู	่สิง่ทีข่าดตอนนีก้ค็อืการปฏบิตั	ิต้องปฏบิตัใิห้มากขึน้ 

ศึกษาให้มากข้ึน	 ตอนนี้ศึกษาปฏิบัติเดือนละครั้งรู้สึกว่า 
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น้อยมาก	 ถ้ากินข้าวเดือนละคร้ังจะเป็นอย่างไร	 ท�าไม 

ไม่ศกึษาปฏบิตัเิหมอืนกับกนิข้าว	กนิข้าววนัละ	๓	มือ้	น่าจะ 

ศึกษาปฏิบัติวันละ	๓	รอบ	รอบเช้า	รอบกลางวัน	รอบเย็น	 

รอบละช่ัวโมง	 ๒	 ชั่วโมง	 ร่างกายอยู่ได้เพราะเราเลี้ยงด ู

อย่างดี	 แต่ใจเราไม่สะอาดเพราะเราไม่ช�าระเหมือนกับ

เลีย้งดรู่างกาย	ถ้าช�าระใจเหมอืนเลีย้งดูร่างกาย	จะสะอาด

มากกว่านี้	 จะมีความสุขมากกว่านี้	 ขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได ้

ฟังนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติตามแต่จะเห็นสมควร	

ถาม :	 เผอิญอยู่ในเหตุการณ์รถไฟฟ้าบีทีเอสจอดที่สถานี

ศาลาแดงสีลม	ถูกยิงด้วยลูกระเบิด	

ตอบ :	ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปกแ็ล้วกนั	หรอืเป็นการ

ทดสอบจิตใจก็ได้	สติปัญญาตอนนั้นเป็นอย่างไร	

ถาม :	ตอนหมอบก็พุทโธ	ก็คิดว่า	เอ๊ะ	จะตายแล้วเหรอ	

ตอบ : ไม่ปลงว่าตายเป็นตาย เพยีงแต่พทุโธ ยงัอยูแ่ค่ข้ัน 

สมาธิเท่านั้น 

ถาม :	พอพ้นออกมาได้	เสียงยังสั่นอยู่เลย	
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ตอบ :	 เจอของจริงก็จะเป็นอย่างนี้	 ตอนท่ีเราฟังธรรม	 

ตอนที่เราพิจารณาธรรม	 เป็นการท�าการบ้าน	 เวลาไปเจอ

ของจรงิถงึจะรูว่้าใจเป็นอย่างไร	ผ่านหรือไม่ผ่าน	ถ้าผ่านต้อง 

เป็นเหมือนน�้านิ่ง ไม่กระเพื่อมเลย 

ถาม :	พระอาจารย์บอกว่าได้แค่สมาธ	ิควรจะปฏบิติัอย่างไรคะ

ตอบ :	ถ้าพจิารณาอยูเ่ร่ือยๆ	ว่า	ไม่ใช่ตวัเราของเรา	เป็นเพยีง 

ธาตุ	๔	ก็จะปลงไปเลยว่า	จะพังก็พังไป	จะตายก็ตายไป	

ถาม :	โดยปกติถ้าเจอวิกฤติแบบนี้จะพุทโธตลอด	

ตอบ :	ถ้าพุทโธก็เป็นเพียงสมาธิ	ข่มใจไม่ให้คิดกลัว	ไม่ใช่

ปัญญา	ถ้าเป็นปัญญาจะคิดว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเรา

ของเรา ตายเป็นตาย ต้องตายแน่ๆ สักวันหนึ่ง ถึงเวลา

แล้วหรือ จะไปก็ไป ถ้าไม่เตรียมไว้ก่อนจะไม่คิดอย่างนี้ 

ถาม :	ถ้าคิดว่าตายเป็นตาย	แต่วิ่งหนีสุดชีวิต	

ตอบ :	ความคิดกับความจริงมันค้านกัน	

ถาม :	ถ้าจะว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางละเจ้าคะ	
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ตอบ :	อยูท่ีใ่จเป็นหลกั	ถ้าใจไม่เดอืดร้อน	การหลบเพือ่เป็น 

การรักษาชีวติไว้	แต่ไม่ได้รกัษาเพราะกลัว	หรอือยากจะอยู่ 

ต่อไป	ก็ใช้ได้	ถ้าหลบเพราะกลัวก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้	

ถาม :	ถ้าหลบเพื่อรักษาชีวิตไว้ภาวนา	

ตอบ :	แสดงว่ายงัไม่ปลง	การภาวนากเ็พือ่ให้ก้าวมาถงึจุดนี้	

เมือ่มาถงึจดุนีแ้ล้วจะหนที�าไม	จะเข้าห้องสอบอยูแ่ล้ว	ถ้าหนี 

กแ็สดงว่ายงัไม่พร้อมทีจ่ะเข้าห้องสอบ	จงึต้องอ้างรูห้ลบเป็น 

ปีกรู้หลีกเป็นหาง	ขอผลัดไว้ก่อน	ขอเลื่อนไปก่อน	ขอเข้า

ห้องสอบวันหลัง	ถ้าพร้อมจะเข้าห้องสอบก็ต้องไม่หนี 

ถาม :	ถ้าคิดว่ารอดก็รอด	ไม่รอดก็ไม่เป็นไรละเจ้าคะ	

ตอบ :	 ถ้าปล่อยได้แล้วจะท�าอย่างไรก็ได้	 จะรักษาก็ได้	 

ไม่รักษาก็ได้	 ถ้ายังไม่ปล่อยก็จะรักษาอย่างเดียว	 ไม่มี 

ทางเลอืก	ต้องหลบอย่างเดยีว	ถ้าปล่อยได้แล้วก็จะเลือกได้	

จะรักษาก็ได้	ไม่รักษาก็ได้	แล้วแต่เหตุการณ์

 อย่างครูบาอาจารย์ จะหาหมอก็ได้ ไม่หาหมอก็ได้ 

ท่านไม่มอีะไรกบัร่างกายแล้ว	แต่ถ้ายงัมอียูก่จ็ะต้องรกัษา	
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อยู่ที่ว่าเราผ่านหรือยัง	 ถ้ายังไม่ผ่านก็จะมีข้อแม้ต้องดูแล

รกัษา	ถ้าผ่านแล้วจะรกัษากไ็ด้	ไม่รกัษากไ็ด้	ไม่ต้องอธบิาย

ให้คนอื่นฟัง	คนอื่นจะว่าเราอย่างไรจะไม่สนใจ	เรารู้ว่าเรา

รักษาหรือไม่รักษาเพ่ืออะไร	 คนอ่ืนจะว่ายังยึดยังติดอยู่ 

ก็ปล่อยให้เขาว่าไป	 แต่เรารู้อยู่แก่ใจ	 ไม่ต้องอธิบายว่าท�า

เพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้	 เราจะท�าอะไรกับร่างกายเป็น

เร่ืองของเรา	 ข้อส�าคัญขอให้ปล่อยให้ได้ก่อน	 พอปล่อย 

ได้แล้วจะไม่เป็นปัญหา	ถ้ายงัปล่อยไม่ได้	เวลาเกิดเหตุการณ์ 

ปัญญาจะไม่ทัน	 เป็นเหมือนนักวิ่ง	๒	คนวิ่งแข่งกัน	กิเลส

กับธรรมวิ่งแข่งกัน ใครจะเร็วกว่ากัน ถ้าธรรมเร็วกว่า 

ใจจะนิง่ ถ้ากเิลสเรว็กว่า ใจจะสัน่	ต้องฝึกปัญญาให้เร็วขึน้	 

เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์	 ท่านคอยจี้คอยเร่งอยู่เรื่อยๆ	 

ให้ปัญญาหมุนต้ิวเลย	 ให้เร็วขึ้น	 ปัญญาจะเฉื่อยชามาก 

ตอนเริ่มปฏิบัติ	 ต้องอาศัยการกระตุ้นของครูบาอาจารย	์ 

ถ้าท่านเก่งทางปัญญา	ท่านจะกระตุน้ลกูศษิย์	คอยข่มคอยขู่ 

คอยจี้ตลอดเวลา	 ใหม่ๆ	 อยู่กับท่านก็ใจสั่นไปหมดเลย	 

พอปัญญาเริ่มเรว็ขึ้นก็จะสั่นนอ้ยลงไป	จนนิง่เลยกไ็ด้	คนที่

ประสาทอ่อนจะอยู่ไม่ได้	ทนไม่ไหว	รับไม่ได้	
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ถาม :	ถ้ากิเลสมันดื้อจะท�าอย่างไรดี	

ตอบ :	ต้องสูก้บัมัน	ต้องทรมานมนั	ต้องอดข้าว	พระพทุธเจ้า

ทรงอดถึง	๔๙	วนั	มนัถงึไม่ดือ้	การอดข้าวท�าให้กเิลสอ่อนแรง 

ลงไปมาก	กามตัณหา	ภวตณัหา	วภิวตณัหา	จะอ่อนลงไปมาก	 

จะไม่แข็งกร้าวเหมือนกับเวลาที่กินข้าว	 เวลากินข้าวอิ่มๆ	

มันจะดื้อ	ไม่ยอมเข้าทางจงกรมนี้	ขอนอนก่อน	

ถาม :	ดื่มน�้าอย่างเดียวใช่ไหมคะ	

ตอบ :	อยูท่ีร่ะดบัของการอด	อยูท่ี่สถานท่ีด้วย	ถ้าธดุงค์ในป่า 

คนเดียว	กจ็ะมแีต่น�า้ดืม่อย่างเดยีว	ถ้าอยูใ่นวดัก็อาจจะมนีม

ดื่มบ้าง	ตอนบ่ายก็จะมีน�้าชา	กาแฟ	น�้าตาล	น�้าอ้อย	ขึ้นอยู่ 

กับผู้อดจะมีความเข้มงวดมากน้อยเพียงไร	

	 การอดหมายถึงไม่ฉันอาหาร	 ไม่ออกบิณฑบาต	 

ถ้าสหธรรมมกิสงสารเอาของมาฝาก	เช่น	นมกล่อง	จะฉนักไ็ด้	 

ตอนบ่ายถ้ามนี�า้ผึง้น�า้ผลไม้ดืม่	จะดืม่กไ็ด้	ไม่ดืม่กไ็ด้	ขึน้อยู ่

ว่าจะอดหนกัขนาดไหน	การอดอาหารช่วยท�าให้การภาวนา

ง่ายขึ้น	 เดินจงกรมง่ายขึ้น	 นั่งสมาธิไม่ง่วงเหงาหาวนอน	
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ความเพยีรมมีากขึน้	ความเกยีจคร้านมน้ีอยลง	ความเหน็ภยั 

มมีากขึน้	สตดิขีึน้	เพราะต้องคอยควบคมุใจ	เวลาอดอาหาร 

ใจจะปรุงแต่งเรือ่งอาหารอยูเ่รือ่ย	ต้องคอยดงึให้อยูกั่บพทุโธ	 

ถ้ายังพจิารณาไม่เป็น	ถ้าพจิารณาเป็น	กจ็ะพจิารณาอาหาเร- 

ปฏิกูลสัญญา	พิจารณาอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้อง	ก็จะ 

หายอยาก	 ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีสมาธิก็จะอดไม่ได้	 

เพราะจะเหน็อาหารลอยอยูใ่นใจตลอดเวลา	ถ้ามสีตคิวบคมุ

ใจได้	 ก็จะบังคับให้ภาวนา	 ถ้าไม่พุทโธก็ต้องพิจารณา 

อาหาเรปฏิกลูสัญญา	ถ้าพิจารณาได้แล้วจะไม่มีปัญหาเรือ่ง

อยากอาหารอีกต่อไป	จะกินตามความจ�าเป็นของร่างกาย	

จะใช้การอดอาหารเป็นแนวทางของการปฏิบัติ	 จะไม่ฉัน

ตามปกต	ิเพราะเวลาฉนัจะขีเ้กยีจ	จะเหน็ความแตกต่างกนั	 

ถ้าอยู่ในวัดการอดอาหารก็จะได้ปลีกวิเวก	 ไม่ต้องท�ากิจ 

ร่วมกบัหมูค่ณะทีต้่องออกไปบณิฑบาต	ท�ากจิทีศ่าลา	กว่าจะ 

เสร็จก็หมดไป	๓	–	๔	ชั่วโมง	ตอนนั้นก็สามารถเดินจงกรม

นั่งสมาธิ	อยู่ตามล�าพังในที่พัก	

	 การอดอาหารนี้ถ้าถูกจริตก็จะเป็นเครื่องมือที่ดี	 

เป็นอาวุธคู่ใจ	 ใช้ไปจนกว่าไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้ 
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อีกต่อไป	 ถ้าไม่ถูกจริตก็จะอดไม่ได้	 อดแล้วเครียดฟุ้งซ่าน	 

คิดปรุงแต่งแต่เรื่องอาหารตลอดเวลา	 ไม่ภาวนา	 เวลาอด

อาหารแล้วไม่ภาวนา	 พอจิตเผลอก็จะคิดแต่เรื่องอาหาร	 

กจ็ะหวิจะทกุข์	ต้องขยนัภาวนา	พอออกจากสมาธกิจ็ะเดนิ

จงกรมต่อ	 คอยควบคุมจิตไม่ให้คิดถึงเร่ืองอาหาร	 จะใช ้

บริกรรมพุทโธก็ได้	 จะใช้สติให้อยู่กับการเดินก็ได้	 หรือจะ

พิจารณาธรรมก็ได้	 พิจารณาธาตุ	 ๔	 ดินน�้าลมไฟ	 เกิดแก ่

เจบ็ตาย	อนจิจงั	ทกุขงั	อนตัตา	พจิารณาอาหาเรปฏกิลูสญัญา	 

เปล่ียนไปตามอัธยาศัย	 ถ้าใจอยู่กับธรรมก็จะเจริญขึ้นไป

เรื่อยๆ	พอพิจารณาจนจิตเริ่มไม่สงบแล้วก็หยุด	กลับไปนั่ง 

สมาธใิหม่	พทุโธๆ	ไป	หรอืดลูมหายใจไป	พกัจติ	พอจติสงบ 

ความหิวความเหนื่อยทางร่างกายก็หายไป	 พอจิตออก 

มาจากสมาธิก็จะกระปรี้กระเปร่า	 มีก�าลังวังชา	 ออกเดิน

จงกรมต่อ	 ก็จะได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ต้องไปท�ากิจ 

อย่างอืน่	แต่กจิทีต้่องท�าคือปัดกวาด	ปัดกวาดไปกภ็าวนาไป	 

เหมือนเดินจงกรมไป	 พุทโธๆ	 ไป	 หรือพิจารณาธรรมไป	 

ถ้าไปคลุกคลีกับหมู่คณะจะคุยกัน	 พูดเร่ืองนั้นพูดเรื่องนี้	 

จิตจะฟุ้ง	 พอกลับมาอยู่คนเดียวจิตยังฟุ้งอยู่	 ภาวนาไม่ลง	
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ถ้าเผลอสตทินไม่ไหว	กจ็ะไปหาของกนิอกี	ถ้ามสีตคิมุจติอยู่ 

ตลอดเวลา	ก็จะภาวนาตลอดเวลา	จะลืมเรื่องกินไป	

	 พอใจได้อาหารแล้วใจจะอิม่	ความหวิของร่างกายจะ

ไม่กระทบกับความอิ่มของใจ	ถ้าใจหิว	ถึงแม้ร่างกายจะอิ่ม	 

ก็ยังอยากจะกินอีก	 ทั้งๆ	 ที่ร่างกายเพิ่งกินเสร็จไปใหม่ๆ	 

ก็ยังอยากจะดื่มนั้นดื่มนี่ต่อ	เพราะใจไม่อิ่ม	ไม่ได้รับอาหาร

คือธรรมะ	 จึงไม่เป็นเรื่องแปลกส�าหรับผู้ปฏิบัติที่จะอด

อาหารครัง้ละหลายๆ	วนั	ถ้าไม่เคยอดจะคิดว่าอยูไ่ด้อย่างไร	 

ถ้าอดไปหลายวันก็อาจจะมีของบางอย่างดื่มบ้าง	 เช่น 

น�้าปานะ	น�้าตาล	เพื่อให้มีก�าลังบ้าง	ครูบาอาจารย์ที่ไปอยู่ 

ในป่า	ไปธดุงค์ปลกีวเิวกไปอยูอ่งค์เดยีว	เวลาท่านอดอาหาร

หลายวนั	ชาวบ้านคิดว่าท่านตาย	ไม่ได้ไปบณิฑบาต	ต้องมา

ทีพ่กัดวู่าเป็นอย่างไร	ท่านกไ็ม่มอีะไรตดิตวัไป	ท่านกด็ืม่แต่

น�า้อย่างเดยีว	ตอนนัน้จติของท่านไม่ได้สนใจกบัเรือ่งอาหาร	

จิตของท่านอยู่กับธรรมตลอดเวลา	 เดินจงกรม	 นั่งสมาธิ	 

ถ้าไม่พจิารณากเ็ข้าสูค่วามสงบ	จติก็จะเจรญิก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง	
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	 การปลีกวิเวกจึงเป็นเรื่องส�าคัญมากส�าหรับผู้ปฏิบัติ

เพื่อการหลุดพ้น	ถ้าไปคลุกคลีจะเสียเวลา	เพราะจิตจะคิด

ทางด้านอื่น	 จะคุยเรื่องโลก	 เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสกัน	จิตก็

จะฟุ้ง	จะสงบยาก ถ้าอยู่คนเดียวจะไม่มีเรื่องอื่นมาดึงไป  

จะอยูกั่บธรรมอย่างต่อเน่ือง จะเหน็ธรรมชดัขึน้ไปเรือ่ยๆ 

ดินน�้าลมไฟก็จะเห็นชัดขึ้น อสุภะก็จะเห็นชัดขึ้น	คือเห็น

อย่างต่อเนือ่ง	เหน็อยูเ่ร่ือยๆ	เวลามองร่างกายก็จะเหน็อสภุะ	 

จนติดตาติดใจ	พอจิตจะเห็นว่าสวยว่างาม	ก็จะถูกธรรมที่

เหน็ชดัอยู่นีล้บออกไปทันที	กามราคะจงึอยูใ่นใจไม่ได้	ทีอ่ยู่

ได้เพราะเราเลีย้งมนั	ชอบคดิแต่ความสวยความงาม	ถ้าคดิ

ว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา	 ก็เท่ากับเราก�าลังเลี้ยงโมหะ

อวิชชา	 เลี้ยงความมืดบอด	 เลี้ยงความหลง	 ถ้าคิดว่าเป็น

อนัตตา	ไม่ใช่ตัวเราของเรา	เป็นธาตุ	๔	ดินน�้าลมไฟ	เป็น

ความจรงิทีจ่ะท�าลายความหลง	ความมดืบอดทีอ่ยูใ่นใจให้

หมดไป	ไม่มทีางอ่ืน	มทีางนีท้างเดยีวเท่านัน้ คอืวปัิสสนา

หรือปัญญา แต่ต้องมสีมาธด้ิวยถงึจะสามารถท�าได้อย่าง

ต่อเนื่อง ต้องมีสติก่อน	 ถ้าไม่มีสติก็จะไม่สงบ	 ถ้าไม่สงบ

กิเลสจะมีก�าลังมากกว่า	จะฉุดให้ไปคิดเรื่องโลก	คิดถึงลูก	

คิดถึงสามี	คิดถึงภรรยา	คิดถึงสมบัติข้าวของเงินทอง	ก็จะ
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ติดอยู่กับเรื่องเหล่านี้	 เป็นการเลี้ยงกิเลสโมหะความหลง	

ให้มีอายุยืนยาวนานขึ้นเพื่อครอบครองจิตใจของเราต่อไป	

	 ถ้าคิดในทางปัญญา	 ก็จะตัดอายุของกิเลสโมหะ 

ความหลงให้สัน้ลงไปเรือ่ยๆ	จนหมดไปในทีส่ดุ	สติ ปัญญา  

สมาธ ิเป็นธรรมท่ีเกีย่วเนือ่งกนั มศีรทัธากับวริยิะสนบัสนนุ 

ต้องมีศรัทธาในค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 ศึกษาแล้วก ็

ปฏิบัติตามด้วยวิริยะอุตสาหะความพากเพียร	ปฏิบัติอะไร	 

กป็ฏิบัติสติสมาธแิละปัญญา	ถ้ามธีรรมทัง้ ๓ นีก้จ็ะมีวมุิตติ 

การหลุดพ้นตามมา เป็นสูตรตายตัวตั้งแต่สมัยพุทธกาล 

ใครปฏิบัติตามสูตรนี้ได้ก็จะได้ผลอย่างนี้อย่างแน่นอน	 

ไม่อย่างนัน้จะไม่ปรากฏมพีระอรยิสงฆ์สาวกมาอย่างต่อเนือ่ง	 

ทุกยคุทกุสมยั	จนถึงยคุปัจจบุนันี	้เพราะธรรมะเป็นอกาลโิก	 

ไม่เสือ่มไปตามกาลตามเวลา	สมยัพุทธกาลปฏบิตักัินอย่างไร	

สมยันีถ้้าปฏิบตัอิย่างนัน้กจ็ะได้ผลเหมอืนกนั	ไม่แตกต่างกนั	

อยู่ที่ไม่ปฏิบัติกัน	 หรือปฏิบัติเพียงเดือนละครั้ง	 แล้วก็มา

บ่นว่าปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเลย	ปฏิบัติมาตั้งนานแล้ว	 ปฏิบัติ

เดอืนละครัง้มาตัง้	๕	ปีแล้ว	ต่อให้ปฏบัิตอิย่างนีอ้กี	๑๐๐	ปี 

ก็จะไม่ก้าวหน้า	



44  

ถาม :	อยากจะท�าอยากปฏบิตัติามอย่างทีท่่านอาจารย์สอน	

และก็อยากเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์เป็น	แต่ก็ท�าไม่ได้สักที	

ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไร	

ตอบ :	ไม่ม	ีมแีต่ความขยนั	ต้องก�าหนดตาราง	บงัคบัตวัเราให้

ท�าตามตาราง	ก�าหนดจากน้อยไปหามาก	เช้าเยน็เอาวันละ 

ชั่วโมงก่อน	ต่อมาก็เพิ่มเป็น	๒	ชั่วโมง	เพิ่มจาก	๒	รอบเป็น	 

๓	รอบ	ถ้าปล่อยวางได้มากกจ็ะเพิม่ได้มาก	ต้องลดภารกจิอืน่	 

อย่ารักพี่เสียดายน้อง	ต้องเอาธรรม	อย่าเอาโลก	

ถาม :	ลูกหมายความว่าท่านอาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไร	

ตอบ :	ความเชื่อและความขยัน	ถ้าปฏิบัติมากก็ได้ผลมาก	 

ถ้าปฏบัิตน้ิอยกไ็ด้ผลน้อย	เชือ่ว่าสิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน 

มจีรงิ	อยูใ่นความสามารถของพวกเราของทกุคน	ไม่เช่นนัน้ 

พระพทุธเจ้าจะไม่ทรงเสยีเวลามาสอนพวกเรา	แต่พวกเรา 

ไม่มีความเชื่อมั่นในค�าสอน	 ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเรา	 

เราประมาทตัวเรา	 เราประมาทค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 

จงึไม่อตุสาหะพากเพยีรทีจ่ะปฏบัิตติาม	ยงัถกูกิเลสหลอกว่า	 

ไม่มปัีญญา	ไม่มบีารม	ีหลอกเราไปเรือ่ยๆ	ถ้ายงัคดิอย่างนีอ้ยู	่ 
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อกี	๑๐	ชาตกิจ็ะเป็นอย่างนี	้ถ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงสอน

ความจริง	เราสามารถปฏิบัติตามได้	ขอให้ท�าจริงๆ	เถิด	

ถาม : เวลาท�าสมาธิจนรูส้กึว่านิง่ กจ็ะพิจารณาอาการ ๓๒  

ของร่างกาย หรือธาตุ ๔ พอพิจารณาแล้วจะรู้สึกสลด

สังเวช แล้วก็ร้องไห้เกือบทุกคร้ัง แบบน้ีจิตเศร้าหมอง

หรือเปล่า 

ตอบ : ไม่เศร้าหมอง เป็นธรรมสังเวช	ผลท่ีต้องการคอืการ 

ปล่อยวางร่างกาย	เวลารูสึ้กสลดสังเวชแล้ว ต้องปล่อยวาง 

ร่างกาย	 พิจารณาเพื่อให้จิตปล่อยวาง	 ไม่ให้ยึดติดกับ

ร่างกาย	

ถาม :	ต้องท�าอย่างไรต่อไป	

ตอบ :	พิจารณาไปเรื่อยๆ	พอพร้อมแล้วก็ไปหาที่พิสูจน์ดู	

ว่ายงัยดึติดอยูห่รอืเปล่า	ปล่อยได้หรอืเปล่า	ตอนน้ีเป็นเพยีง

ท�าการบ้าน	 เป็นการซ้อมอยู่	ยังไม่ได้ขึ้นเวทีจริง	ถ้าคิดว่า

พร้อมแล้ว	เหมอืนนกัมวยท่ีซ้อมมาอย่างเตม็ทีแ่ล้ว	พร้อมที ่

จะขึ้นไปชิงเข็มขัดแล้ว	ก็ขึ้นไปบนเวทีไปหาคู่ต่อสู้	คู่ต่อสู้ก็
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คอืความกลวัตาย	ไปหาสถานที่ๆ 	จะท�าให้เกิดความกลวัตาย 

ขึ้นมาสู้กับมันดู	ดูว่ามันจะดับหรือเราจะดับ	

ถาม :	ถ้าเราดับก็คือเราสติแตก	

ตอบ :	อาจจะไม่สตแิตก	แต่อาจจะใจสัน่ขวญัหาย	แสดงว่า 

ยังดับเขาไม่ได้	ถ้าดับได้แล้วจะเฉยจะยิ้มจะมีความสุข	

ถาม :	เวลาจติน่ิงจะมีแบบอารมณ์เศร้าหมองเข้ามา	กเ็หน็ว่า 

อารมณ์กบัจิตไม่ได้เป็นสิง่เดยีวกนั	เหน็ว่ามนัเกดิดบั	ถ้าสมมตุ ิ

เราตายตอนที่เราดูความเศร้าหมองนี่	จิตจะไปไหนคะ	

ตอบ :	ตอนนัน้จิตยงัไม่สงบ	ยงัไม่ได้เป็นสมาธ	ิไม่สงบเตม็ที	่ 

ถ้ายงัมอีารมณ์อยูย่งัไม่เป็นสมาธ	ิจติยงัไม่สงบ	ถ้าเศร้าหมอง 

ก็ไปแบบเศร้าหมอง	ถ้าผ่องใสก็ไปแบบผ่องใส	อารมณ์จะ 

เป็นตัวพาไป	จะไปดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่อารมณ์นี้	

ถาม :	ถ้าจะดูเกิดดับ	เราต้องตามดูใช่ไหม	

ตอบ :	เวลาท�าสมาธไิม่ต้องการตามดอูารมณ์	ควรบรกิรรม

พุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออก	อย่าไปดูอะไร	ถ้าดูจะไม่ได้
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สมาธิ	 เวลาไม่ได้ท�าสมาธิแล้วมีอารมณ์ไม่สบายใจขึ้นมา	 

ถ้ามสีตปัิญญากค็วรพจิารณาเพือ่ให้มนัดับไป	เช่น	พจิารณา

ว่า	ท�าไมต้องมีอารมณ์กับสิ่งที่เราเห็น	พิจารณาหาต้นเหตุ	

คือการไม่เห็นไตรลักษณ์	จึงมีความรักความหวงความห่วง	

พอเห็นก็อดที่จะหวงไม่ได้	 เกิดอารมณ์เศร้าหมองขึ้นมา	 

ถ้ามีปัญญารู้ทันก็จะไม่หวงไม่ห่วง	 เพราะเดี๋ยวก็จะต้อง

ตายจากกัน	 ก็จะหายเศร้าหมอง	 ต้องพิจารณาให้เห็นว่า

เป็นไตรลกัษณ์	ไม่เทีย่ง	ไม่ใช่ตวัเราของเรา	เป็นสภาวธรรม	 

เกิดข้ึนต้ังอยู ่แล้วดับไป	 ถ้าไปยึดไปติดก็จะเกิดความ 

เศร้าหมอง	เกดิความดใีจเสยีใจ	ต้องปล่อยวาง	อารมณ์เป็นผล	 

เราต้องพิจารณาเหตุ	อะไรท�าให้เกิดอารมณ์	ถ้าดับเหตุได้ 

อารมณ์จะไม่เกดิ	ความไม่สบายใจจะไม่เกดิ	เช่น	เราไม่สบายใจ 

เพราะไปคิดว่าเขาเป็นสามี	 เป็นภรรยา	 เป็นลูกเรา	 

ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าเป็นเพียงดินน�้าลมไฟ	

ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา	ทีเ่ป็นลกูเป็นสามีเป็นภรรยานี้	 

เป็นเพียงสมมุติ	 ไม่ได้เป็นความจริง	 ความจริงเป็นเพียง 

ธาตุ	๔	ดินน�้าลมไฟ	ที่จะต้องแยกสลายดับไป	
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 ต้องเหน็ความจรงิท่ีเหนือสมมตุ	ิเราเห็นแต่ความจรงิ 

ของสมมตุ	ิไม่เหน็ความจริงของวมุิตต	ิต้องเห็นความจรงิของ

วมิตุติ	จิตถึงจะวมิตุตหิลดุพ้นได้	ความจรงิของวมุิตต ิกค็อื

เหน็ว่าเป็นเพียงธาต ุ๔ ดนิน�า้ลมไฟ เป็นความจรงิทีเ่หนอื

สมมุติ	 แต่เราเห็นความจริงของสมมุติ	 เห็นเป็นพี่เป็นน้อง

เป็นพ่อเป็นแม่	เป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์	เป็นลูก	เป็นสามี 

เป็นภรรยา	ไม่เหน็เป็นดนิน�า้ลมไฟ	ไม่เหน็เป็นอนิจจงั	ทกุขงั	 

อนตัตา	พอคดิถึงเขาหรอืเหน็เขา	กจ็ะเกดิอารมณ์ขึน้มาทนัที	 

ไม่รักกชั็ง	ไม่ดใีจกเ็สยีใจ	บางทกีเ็ฉยๆ	แต่ไม่ได้เฉยๆ	เพราะ

อเุบกขา	เพราะไม่ได้รกัไม่ได้ชังกเ็ลยรู้สึกเฉยๆ อย่างนีไ้ม่ใช่ 

อเุบกขา ไม่ได้ปล่อยวาง ถ้าอเุบกขาปล่อยวาง ต้องเหน็เป็น 

เพียงดินน�้าลมไฟ เกิดแก่เจ็บตาย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ใจก็จะนิ่ง เห็นอะไรก็จะเฉยๆ 

ถาม :	 ถ้าอย่างนั้นเราพิจารณาได้ตลอดเวลาในทุกเรื่องที ่

เข้ามา	แต่ตอนที่เรานั่งสมาธิ	เราพิจารณาเฉพาะเรื่องนั้น	

ตอบ : เป็นการท�าการบ้าน	ซ้อมเอาไว้ก่อน	ถ้าเข้าสนาม

สอบจริง เวลาใครด่าเรายิ้มได้หรือไม่ พิจารณาได้หรือไม่ 
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ว่าเป็นสักแต่ว่าเสียง เป็นสภาวธรรมที่เกิดแล้วดับ เป็น

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

	 ปัญญามอียู	่๓	ขัน้	คอื	๑.	สตุตมยปัญญา	ปัญญาทีเ่กดิ

จากการฟัง	ตอนนีเ้ราก�าลงัฟังธรรมกนั	กไ็ด้ปัญญาระดับหนึง่	 

๒.	จินตามยปัญญา	เอาธรรมที่ได้ยินไปท�าการบ้าน	เอาไป

พิจารณาใคร่ครวญอยู่เร่ือยๆ	 ซ้อมด่าเรา	 ด่าจนรู้สึกเฉยๆ	

ต่อไปเวลาใครด่าจะไม่ทุกข์	๓.	ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่ 

ใช้ในเหตุการณ์จริง พอถูกด่าก็ยิ้มได้	 ก็จะผ่านไปได้ 

ต้องทนักบัเหตกุารณ์	พอเกิดป๊ับกร็บัได้ทนัท	ีกเิลสโผล่มาป๊ับ  

ดับได้ทันที อย่างน้ีถึงเป็นภาวนามยปัญญา ถ้าเป็น 

จินตามยปัญญา พอเจอของจริงก็สติแตก ใจก็กระเพื่อม 

ลมืหมดเลย	อตุส่าห์ซ้อมมา	เวลาโกรธกโ็กรธอย่างเตม็ทีเ่ลย	

เป็นการทดสอบปัญญาว่าอยูข่ัน้ไหน	อยูข่ัน้จนิตามยปัญญา

หรืออยู่ขั้นภาวนามยปัญญา	ถ้าอยู่ข้ันภาวนามยปัญญา 

ก็จะรบัได้ทุกรปูแบบ จะรูว่้าเป็นไตรลักษณ์ทนัท	ีเป็นสิง่ที ่

ต้องปล่อยวาง	ไม่ยดึไม่ตดิ	อุบายท่ีจะท�าให้เห็นอย่างนี	้ต้องไป 

คิดค้นเอาเอง	 เช่นมองว่าเป็นเหมือนเด็ก	 ไปถือสาท�าไม	 

จะท�าอะไรกป็ล่อยให้ท�าไป	เวลาเด็กท�าอะไรเราไม่เดอืดร้อน	 
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จะงอแงจะด้ือเราก็เฉย	 แต่กับแฟนเราสามีเราภรรยาเรา	

ท�าไมดูว่าเขาเป็นเด็กไม่ได้	 ถ้าดูว่าเป็นเด็กก็จะปล่อยเขา	

อยากจะท�าอะไรก็ปล่อยให้ท�าไป	ต้องหาอุบายเอง	ของแต่ 

ละคนไม่เหมือนกัน	

	 อุบายของปัญญานี้มีหลากหลาย	 แต่สมาธิไม่ค่อย

หลากหลาย	ให้มสีตอิยูก่บัอารมณ์กรรมฐานเพือ่ดงึจติให้รวม 

ลงเป็นสมาธ	ิปัญญามหีลายขัน้	ขัน้หยาบ	ขัน้กลาง	ขัน้ละเอยีด  

ข้ันหยาบกเ็กีย่วกบัภายนอก คอื รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ  

ขั้นกลางก็เกี่ยวกับขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ขั้นละเอียดก็เกี่ยวกับจิต ต้องตัดภายนอกก่อน 

ถงึจะเข้าสูภ่ายในได้ พวกนกับวชตดัภายนอกได้แล้ว	ตดัรปู	 

เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐพัพะ	สละข้าวของเงนิทองแล้ว	กต็รงมา 

ท่ีขนัธ์	๕	พจิารณารปู	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	จนปล่อย 

ได้แล้วกจ็ะถงึตวัจติ	จะพบกบักเิลสทีล่ะเอยีดทีส่ดุ	ถ้าเพิง่เริม่ 

ปฏิบตัแิล้วจะดจูติเลย	จะช�าระกเิลสในจติไม่ได้	ผูท้ีเ่ริม่ปฏิบัติ 

ยงัตดิอยูกั่บรปู เสยีง กล่ิน รส ดจิูตจะไม่ได้ผลอะไร	จะโดน 

กเิลสหลอก	หลอกให้ซือ้เป๊ปซีม่าดืม่ก็ท�าตาม	หลอกให้ไปเทีย่ว 

ก็ไปเที่ยว	ดูจิตอย่างนี้กิเลสชอบ	กิเลสไม่ตาย	จิตไม่สงบ	
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	 ถ้าดูจิตเพื่อพัฒนาสติ	ก็ให้มีสติดูว่าจิตก�าลังคิดอะไร	

คดิดหีรอืคดิไม่ด	ีถ้าคดิไม่ดกีต้็องระงบั	ถ้าไม่บรกิรรมพทุโธ	

แสดงว่าเผลอสตแิล้ว	ถ้าใช้พทุโธเป็นกรรมฐาน	ถ้ามสีตกิต้็อง 

บรกิรรมพทุโธตัง้แต่ตืน่จนหลบั	ถ้าไม่บริกรรมพทุโธแสดงว่า 

เผลอสตแิล้ว	ถ้าใช้อาการ	๓๒	เป็นกรรมฐาน	กต้็องพจิารณา

อาการ	๓๒	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนงั	เนือ้	เอ็น	กระดกู	ฯลฯ	ตลอด

เวลา	ตอนเริ่มต้นปฏิบัติควรตั้งสติที่กาย เพราะง่ายกว่า 

ตัง้ทีจ่ติ	เพราะกายหยาบกว่าจติ	เหน็ได้ด้วยตาเปล่า	เอาจติ 

ผูกไว้กับกาย	กายอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้น	ไม่ให้ไปที่อื่น	

ไม่ใช่กายอยู่ตรงนี้แต่จิตไปอยู่ท่ีกรุงเทพฯ	 ให้จิตอยู่ที่กาย

ตลอดเวลา	 กายก�าลังเดิน	 จิตก็เดินไปกับกาย	 กายก�าลัง 

รับประทานอาหาร	 จิตก็รับประทานอาหารไปกับกาย	 

กายก�าลังอาบน�้า	 จิตก็อาบน�้าไปกับกาย	 ให้จิตอยู่กับกาย

ตลอดเวลา	อย่างนี้ก็จะมีสติ	เพราะจิตไม่ไปที่อื่น	พอสั่งให้

จติดูลม	หรอืบรกิรรมพุทโธ	กจ็ะอยูก่บัพทุโธ	อยูก่บัลม	ถ้าอยู ่

ได้อย่างต่อเนื่อง	๕	นาที	หรือ	๑๐	นาที	จิตก็จะรวมลงสู่

ความสงบ	เป็นสมาธ	ิถ้าไม่ออกไปรบัรูอ้ะไรกจ็ะด	ีถ้าออกไป 

รับรู้ก็ควรดึงจิตกลับเข้ามา	 ตอนนี้ไม่ควรไปรับรู้เรื่องราว
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ต่างๆ	 ควรท�าสมาธิเพื่อสร้างฐานของความสงบให้แก่จิต	 

ถ้าจิตออกไปรับรู้จะไม่สงบ	 พอออกจากสมาธิจะเหมือน

ไม่ได้นั่งสมาธิ	จะไม่มีก�าลังที่จะต้านกิเลส	พอเห็นรูป	เสียง	

กล่ิน	รส	กเิลสกจ็ะท�างานทันท	ีถ้าจติสงบนิง่ไม่ไปรบัรูอ้ะไร	

เวลาออกมาจะมีก�าลังต้านกิเลสได้	เวลาเห็นอะไรกิเลสจะ

ไม่ขึ้นมาทันที	 จะมีเวลาเอาจิตท่ีสงบท่ีไม่มีกิเลสรบกวน	 

มาพิจารณาธรรมได้	 มาเจริญวิปัสสนาได้	 พอเจริญไปได ้

สกัระยะหนึง่	ความสงบกจ็ะอ่อนก�าลงัลง	กเิลสกจ็ะออกมา 

รบกวน	จะพิจารณาไม่ได้ผล	ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่	

 สมาธิกับปัญญาจะสลับกันท�างาน	จะสนับสนุนกัน	

สมาธิเป็นที่พักผ่อนหลับนอนของจิต	ปัญญาเป็นที่ท�างาน	

เช่น	พวกเราเช้ากอ็อกจากบ้านไปท�างาน	เยน็กก็ลบัมาบ้าน 

มาพักผ่อนกินข้าวหลับนอน	 พอเช้าตื่นขึ้นมาก็ออกไป 

ท�างานใหม่	 การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน	 เวลาออกจาก

สมาธิก็ไปท�างาน	 พิจารณาไตรลักษณ์	 พิจารณาขันธ์	 ๕	 

พอพิจารณาไม่ได้ผลแล้วก็กลับมาพักในสมาธิ	 พอจิต 

อิ่มตัวแล้วถอนออกมาเอง	ก็ไปพิจารณาใหม่	ท�าอย่างนี้ไป

เรือ่ยๆ	ปัญญาจะไวขึน้ไปเรือ่ยๆ จะทนักเิลสขึน้ไปเรือ่ยๆ  
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พอคิดอะไรไม่ตรงกับความจริงจะเห็นทันที ถ้าว่าสวย 

ว่างามก็จะเห็นทันที คิดอยากจะอยู่ไปนานๆ ก็จะเห็น

ทนัท ีอยากจะไม่เจบ็ไข้ได้ป่วยกจ็ะเหน็ทันท ีจะตดัได้ทนัท	ี

จิตจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง	

ถาม :	ไปปฏิบัติธรรมคราวหน้า	กลางคืนจะไปนั่งข้างนอก

จะได้ไหม	

ตอบ :	ต้องดูใจตัวเองว่ามีก�าลังพอหรือไม่	 ไม่ต้องรีบร้อน	 

ใจเย็นๆ	 ก้าวไปด้วยความมั่นใจ	 อย่ารีบร้อน	 อาจจะ 

ผิดพลาดได้	ถ้ายังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งออกมานั่งข้างนอก	

ถาม :	 ตอนที่ท่านอาจารย์ไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด	 ไม่ได ้

พดูคยุกบัใครโดยไม่จ�าเป็น	และไม่ได้ออกไปไหนเลย	ท่านมี 

วิหารธรรมข้อไหนเป็นเครื่องอยู่	

ตอบ :	มีความสงบเป็นเครื่องอยู่	

ถาม :	ถ้ายังไม่มีแล้วมันดิ้นรน	

ตอบ :	ต้องสู้กับมัน	
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ถาม :	รู้สึกเหนื่อยมาก	

ตอบ :	 เป็นเหมือนปีนเขา	 พอถึงยอดเขาแล้วจะสบาย	 

ต้องพยายาม	

ถาม :	 บางครั้งมีกิเลสเกิดข้ึนในขณะท่ีเดินจงกรม	 แต่ไม่

สามารถเอาชนะมนัได้	ไปเล่าให้อาจารย์ฟัง	ท่านพดูนดิเดยีว 

ก็วางได้	ถ้าไม่มีอาจารย์จะท�าอย่างไร	

ตอบ :	หาอาจารย์	

ถาม :	ถ้าไปอยู่กลางป่ากลางเขาคนเดียวจะสู้อย่างไร	

ตอบ :	ต้องพร้อมก่อน	ถ้ายงัไม่พร้อมต้องอยูก่บัอาจารย์ไปก่อน	

	 ตอนต้นต้องมอีาจารย์คอยสอนคอยให้ก�าลงัใจ	ต้องมี

ความสงบเป็นฐานก่อน	ถงึจะออกไปอยูค่นเดยีวได้	เป็นการ

เข้าสนามสอบแล้ว	ถ้ามสีตุตมยปัญญา	มจีนิตามยปัญญาแล้ว	 

อยากจะไปทดสอบก�าลังของภาวนามยปัญญาก็ต้องไป

อยูค่นเดียว ไปเข้าสนามสอบ	เป็นการปฏบิตัขัิน้สงู	ต้องมสีติ 

มีสมาธิมีปัญญาพอที่จะรักษาตนได้แล้ว	 ท่านถึงจะให้ไป	 
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ถ้ายงัไม่มอีย่าไปอยูค่นเดยีว	ยงัเป็นเหมอืนเดก็ทารก	ต้องมี 

พ่อแม่คอยเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน	พอโตเป็นที่พึ่งของตนได้

แล้วค่อยไป	ประโยชน์ของครอูาจารย์เป็นอย่างนี	้พอมปัีญหา 

ไปเล่าให้ท่านฟังปั๊บ	 ท่านจะแก้ให้เราทันที	 ใจของเรายัง 

ไม่ดีพอ	ไม่มีปัญญา	มีแต่กิเลสคอยเหยียบย�่าท�าลาย	ท�าให้

ท้อแท้เบื่อหน่าย	 หมดศรัทธา	 ไม่อยากปฏิบัติ	 ถ้าอยู่กับ

ครูบาอาจารย์	ท่านจะสอนอยู่เรื่อยๆ	

	 สมยัทีไ่ปอยูก่บัหลวงตา	ไม่ค่อยมคีนไป	ท่านจะเรยีก

ประชุมสงฆ์ทกุ	๔/๕	วนั	อบรมธรรมะ	พอฟังแล้วได้ก�าลงัใจ	

พอออกจากที่ประชุมไปเดินจงกรมได้หลายชั่วโมง	วันไหน

ไม่ได้ฟังธรรม	เดนิชัว่โมงเดยีวกเ็หนือ่ยแล้ว	ไม่อยากจะเดนิ	

มันต่างกัน	เวลาได้ฟังธรรมจะได้ก�าลังใจ	แต่จะจางหายไป

หลังจาก	๓/๔	วันผ่านไปแล้ว	ท่านถึงต้องเรียกประชุมอยู่

เร่ือยๆ	พระพุทธเจ้าจึงทรงก�าหนดวันพระให้ญาติโยมเข้า

วัดกัน	 เพื่อจะได้เติมธรรมะเติมปัญญาเพ่ือหล่อเลี้ยงจิตใจ	

ให้มีก�าลังต่อสู้กับปัญหาต่างๆ	 วันพระเป็นวันธรรมสวนะ	

วนัฟังธรรม	กาเลนะ	ธมัมสัสวนงั	เอตมัมงัคลมตุตมงั	การฟัง 

ธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง	
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	 คราวที่แล้วบอกให้ฟังธรรมทุกวัน	ตอนเช้าตื่นขึ้นมา

ก่อนจะออกไปท�างาน	เคยตื่นตอนกี่โมงก็ตื่นขึ้นมาก่อนสัก

ชั่วโมงหนึ่ง	นอนหัวค�่ากว่าปกติสักชั่วโมงหนึ่ง	จะได้มีเวลา

นัง่สมาธ	ิฟังเทศน์ฟังธรรมสกัชัว่โมงหนึง่	ก่อนจะไปท�างาน	

จะได้มีธรรมเตือนใจ	 จะต่างกันมากเลยถ้าได้ยินได้ฟัง 

ธรรมทุกวัน	 เวลาไปท�างานจะมีธรรมคอยเตือนใจเสมอ	 

ถ้าไม่ฟังธรรมกจ็ะฟังแต่กเิลส	เพราะในใจมแีต่กิเลสจะยัว่ยุ

ต่างๆ	นานา	ท�าให้ใจรุ่มร้อนกระวนกระวาย	กระสบักระส่าย	 

กินไม่ได้นอนไม่หลับ	 ถ้ามีธรรมก็จะปลงได้	 เป็นธรรมดา 

ของโลก	มเีกดิมดัีบเป็นธรรมดา	มคีวามสงบมคีวามวุน่วาย

เป็นธรรมดา	สลับกันไป	แต่ไม่ต้องวุ่นวายไปกับเขา	แยกใจ

ออกจากสิ่งต่างๆ	ด้วยธรรมะ	ด้วยสติ	สมาธิ	ปัญญา	

 ควรท�าทุกวัน คือรักษาใจให้เป็นปกติ ท�าอะไรได้ 

กท็�าไป ท�าบญุได้กท็�าไป ให้ทานได้กใ็ห้ไป ช่วยเหลอืใครได้ 

ก็ช่วยไป	จะไม่ไปทุบตีไม่ด่าไม่ว่าใคร	ใครจะร้ายใครจะชั่ว	

กป็ล่อยเขาไป	ไม่ต้องไปว่าเขา	ไม่เกดิประโยชน์อะไร	จะท�า 

ให้เราชัว่และร้ายเท่ากบัเขา	ต้องวางเฉยเป็นอเุบกขา	ต้องมี 

เมตตาเสมอ	 สัพเพ	 สัตตา	 ค�าว่า	 สัพเพ	 หมายถึงสัตว ์
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ท้ังหลายทัง้ปวง	ท้ังท่ีเป็นพวกเราและไม่ใช่พวกเรา	ไม่อย่างนัน้ 

จะเป็นสัพเพ	 สัตตา	 ได้อย่างไร	 เสื้อแดงก็สัพเพ	 สัตตา	 

เส้ือเหลอืงกส็พัเพ	สตัตา	เสือ้หลากสกีส็พัเพ	สตัตา	เป็นพีเ่ป็น 

น้องกัน	เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย	ถ้ามีเมตตา	ปัญหาต่างๆ	

จะเบาลง	ตบมอืข้างเดยีวไม่ดงัหรอก	เอาหลกัธรรมไปใช้เถดิ	 

จะลดปัญหาลดอณุหภูมคิวามรนุแรงได้อย่างแน่นอน	แต่ถ้า 

ต่างฝ่ายต่างพุ่งความเกลียดชังเข้าหากัน	 จะเพิ่มอุณหภูมิ

ของความรุนแรง	

ถาม :	ขณะพิจารณาดศูพทีอ่ยูใ่นโลง	กก็�าหนดให้ตวัเองนอน 

ทับศพนั้นไปเลย	ซึ่งปกติไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่	แต่วันนั้นนึก

กลัวขึ้นมาทันที	ก็เลยถอนออกมา	ควรจะกลับไปพิจารณา

อีกไหม	

ตอบ : ควรพจิารณาจนไม่กลวั	ร่างกายของเรากเ็ป็นเหมือน

ร่างกายของเขา	ดจูนรบัความตายได้	ขัน้ต่อไปกไ็ปพสิจูน์ดู	

ถาม :	ไปพิสูจน์ดูอย่างไรคะ	

ตอบ :	 ต้องไปหาสถานท่ีหรือเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อ 

ความเป็นความตายดู	 เพราะยังอาจจะหลอกตัวเองอยู่	 



58  

ความคิดอาจจะหลอกว่าไม่กลัวแล้ว	 แต่ยังไม่ได้เจอ

เหตุการณ์จริง	เหมือนที่ไปเจอลูกระเบิด	

ถาม :	ในฐานะทีเ่ราท้ังหลายเป็นลกูศิษย์หลวงตา	ถ้าต่างคน 

ต่างร่วมใจฝึกอบรมตนให้มสีมาธมิากขึน้ๆ	ทุกวนั	มีสตปัิญญา 

ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ	 เราสามารถน้อมถวายให้ธาตุขันธ์ท่านอยู่ไป

นานๆ	ได้ไหมคะ	

ตอบ :	 ไม่ได้หรอก	 ธาตุขันธ์ของท่านต้องเป็นไปตามเหตุ

ปัจจัย	

ถาม :	 แต่มีค�าสอนที่ว่า	 ไม่มีอ�านาจใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่า

อ�านาจของใจที่ฝึกไว้ดีแล้ว	

ตอบ :	ดีส�าหรับผู้ฝึก	

ถาม :	เพื่อน้อมถวายบูชาท่าน	

ตอบ :	บูชาได้	แต่ไม่มผีลตามความต้องการของเรา	การบชูา 

เป็นการแสดงความเคารพ	

ถาม :	แต่ไม่มีผลต่อองค์ท่านเลยหรือคะ	
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ตอบ :	ท่านไม่ต้องการอะไรจากพวกเรา	ท่านไม่ต้องการอะไร 

ทั้งนั้น	ท่านพอของท่านอยู่แล้ว	 ธาตุขันธ์ไม่ใช่ตัวของท่าน	

ธาตุขันธ์เป็นเพียงรถยนต์คันหนึ่ง ถ้ามันไม่วิ่งมันก็ไม่วิ่ง 

เม่ือมนัหมดสภาพมนักไ็ปไม่ได้	ร่างกายกเ็หมอืนกบัรถยนต์	

เม่ือมันจะหมดสภาพจะแตกสามัคคีจะแยกทางกัน ไม่มี

ใครจะหยุดมันได้	 ไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องอยู่ถึง 

วันนี้	ถ้าท�าบุญยืดชีวิตให้พระพุทธเจ้าได้	

ถาม :	แต่มกีล่าวไว้ว่า	ถ้าพระอานนท์อาราธนาจะอยูต่่อได้	

ตอบ :	คนละเรือ่งกนั	ท่านหมายถงึว่า	ในกรณทีีธ่าตขุนัธ์ของ

ท่านยังอยู่ได้	แต่ต้องมีการบ�ารุงเป็นพิเศษ	ดูแลเป็นพิเศษ	 

ก็จะอยู่ได้นานขึ้น	 ถ้าไม่ดูแลพิเศษก็จะไปเร็วขึ้น	 ผู้ที่จะ

คอยดูแลก็คือพระอานนท์	 พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสให้ 

พระอานนท์ทราบ	 แต่พระอานนท์ไม่เข้าใจ	 ก็เลยไม่ได้

อาราธนา	 ไม่ได้อาสาเป็นผู้อุปถัมภ์อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า	

ถ้าไม่อาสาก็ไม่ทรงรับสั่ง?	 พระอานนท์ถึงถูกปรับอาบัต	ิ

หลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว	 ๓	 เดือน	 มีการ

สังคายนาพระธรรมค�าสอน	ท่ามกลางพระสงฆ์	๕๐๐	รูป	
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ซึง่เป็นพระอรหนัต์ทัง้หมด	มกีารถามพระอานนท์ว่า	ท�าไม

ไม่อาราธนาให้พระพุทธเจ้าอยู่ต่อ	 พระอานนท์บอกว่า 

ไม่เข้าใจความหมาย	 พระสงฆ์ท่านก็เลยปรับอาบัติ	 คือ

ต�าหนิที่ไม่อาราธนาให้อยู่ต่อ	

ถาม :	ที่ทรงอยู่ต่อได้	เพราะทรงมีอิทธิบาท	๔	นี้ละเจ้าคะ	

ตอบ : อิทธิบาท ๔ ก็คือพลังจิตพลังธรรม จะสามารถ

ประคับประคองร่างกายให้อยู่ได้นานกว่าจิตที่ไม่มีพลัง 

จิตท่ีไม่มีพลังไม่มีก�าลังจิตก�าลังใจจะอยู่ต่อ	 ถึงแม้ร่างกาย

ยังดีอยู่ก็อยู่ไม่ได้	เพราะจะไม่ดูแล	ไม่กินข้าว	ไม่หลับนอน	

ไม่ออกก�าลังกาย	 ไม่กินยา	 ร่างกายเมื่อไม่ได้รับการดูแล	 

กต้็องเสือ่มไปอย่างรวดเร็ว	ต่างกบัร่างกายท่ีได้รับการดูแล	 

ร่างกายที่ได้รับการดูแลเพราะมีก�าลังใจ	 เพราะใจเป็น 

ผู้ดูแลร่างกาย	 พระพุทธเจ้าทรงมีก�าลังใจที่จะดูแลรักษา

ร่างกาย	แต่ต้องมคีนอืน่ช่วยดแูล	ต้องมหีมอ	มคีนคอยจดัยา 

ถวายท่าน	 คอยจัดอาหารถวายท่าน	 อะไรต่างๆ	 เหล่านี้	 

ถ้าไม่มีใครช่วย	 ร่างกายก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้	 ผู้ดูแลก็ต้อง

สละเวลาของตน	 พระอานนท์ตอนนั้นก็ยังไม่ได้บรรลุ
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เป็นพระอรหันต์	 พระพุทธเจ้าไม่อยากดึงพระอานนท์ไว้	 

ถ้าพระอานนท์จะลาไปปฏิบัติ	 ก็จะทรงปล่อยให้ไป	 

ถ้าพระอานนท์จะอุปัฏฐากต่อ	 ก็ต้องเป็นไปตามความ

สมัครใจ	พอพระอานนท์ไม่ได้อาราธนา	ก็แสดงว่าไม่อาสา	 

เพราะพระอานนท์ไม่ฉลาด	ไม่เข้าใจความหมายท่ีพระพทุธเจ้า 

ทรงตรัสไว้	พอมาอาราธนาทีหลัง	พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า 

สายเสียแล้ว	 พอพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า	 จะไปแล้วนะ 

อานนท์	 ภายใน	 ๓	 เดือนนี้	 ก็ขออาราธนาให้อยู ่ต ่อ	 

พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าสายไปเสียแล้ว	 เพราะเคยตรัสมา

หลายครั้งแล้ว	แต่ไม่เคยอาราธนาเลย	เวลาที่พระพุทธเจ้า

ได้ทรงตัดสินพระทัยลงไปแล้ว	จะไม่ทรงกลับพระทัย	

ถาม :	 ที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอิทธิบาท	 ๔	 ในการรักษา 

ธาตุขันธ์	คือฉันทะความพอใจที่จะด�ารงชีวิต	

ตอบ :	จะอยูต่่อไปเพือ่ท�าประโยชน์ให้กบัโลก	เพราะความ

สงสารความเมตตาต่อผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ	 แม้แต่

ขณะที่จะเสด็จดับขันธ์ในคืนนั้น	 ก็ยังอุตส่าห์โปรดคนที่มา

ถามปัญหาคนสดุท้าย	ตอนนัน้พระอานนท์ไม่ยอมให้เข้าเฝ้า	 
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เพราะเห็นว่าอาการหนักเต็มที่แล้ว	 พอพระพุทธเจ้าทรง

ทราบ	กท็รงอนญุาตให้เข้าเฝ้า	เพราะความเมตตาทีท่รงมต่ีอ 

สัตว์โลกเสมอ	

	 พอถึงเวลาก็ทรงตัดสินพระทัย	 พอตัดสินแล้วก็จะ

ไม่เปลี่ยนพระทัย	 ทรงเห็นว่ามีพระอรหันตสาวกไม่น้อย

กว่า	๕๐๐	รูป	ที่จะท�าหน้าที่แทนพระองค์ได้	ทรงมีความ

มั่นพระทัยว่าสัตว์โลกจะไม่ขาดที่พึ่ง	 ทรงตรัสว่า	พวกเธอ

จะไม่ปราศจากศาสดา	 เพราะธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตรัส 

ไว้ชอบแล้วนีแ้ล	จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป	ผูท้ีจ่ะสอน 

ธรรมวินัยก็คือพระอรหันตสาวก	 ซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	

๕๐๐	รูป	จึงอย่าถือการจากไปของครูบาอาจารย์เป็นเรื่อง 

ใหญ่โต	 เพราะเป็นเรื่องของเวลา	 เป็นคติธรรมดาของโลก	
ที่จะต้องเกิดขึ้น	 ค�าสอนของท่านก็มีการบันทึกไว้แล้ว	 
มีประโยชน์เหมือนกับท่านมีชีวิตอยู่	 ถ้าศึกษาปฏิบัติตาม
ค�าสอนก็จะได้รับประโยชน์เหมือนกับตอนท่ีท่านมีชีวิตอยู	่ 
เวลาไปหาท่านกไ็ม่ได้ไปหาร่างกายของท่าน	แต่ไปหาธรรมะ 
จากท่าน	ไปฟังธรรมของท่านที่ยังอยู่	ท�าไมไม่ฟังกัน	



ธาตุรู้ และ ธาตุ ๔

โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) 
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร	

ต.ห้วยใหญ่	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	

วันที่	๑๕	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๓



ทุกส่ิงทุกอย่าง
ที่มีอยู่ในโลกนี้
ล้วนท�ามาจาก

ธาตุทั้ง ๔ ทั้งนั้น
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	 วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่	๑๕	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	

๒๕๖๓	เป็นวนัทีท่่านทัง้หลายชาวพทุธบรษิทัผู้มีจติศรทัธา	

มีความเชื่อ	มีปสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธ	พระธรรม 

พระสงฆ์	ได้ตัง้ใจมาวดัเพือ่มาศกึษาพระธรรมค�าสัง่ค�าสอน

อนัประเสรฐิของพระบรมศาสดา	พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า	 

ผูท้รงพระคณุอนัประเสรฐิ	คอืพระปัญญาคณุ	พระบรสุิทธคุิณ	 

และพระกรุณาคุณ	ที่มีต่อสัตว์โลกทั้งปวง	ได้ทรงประทาน

พระธรรมค�าสั่งค�าสอนอันประเสริฐท่ีจะน�าให้ผู้ที่ได้ศึกษา

ได้ปฏิบัติ	ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง	ได้หลุดพ้นจาก

การเวยีนว่ายตายเกดิในสงัสารวฏั	ไม่ต้องมาเกดิมาแก่มาเจบ็ 

มาตายอยู่เรื่อยๆ	 อย่างท่ีเป็นกันอยู ่ในขณะนี้	 ถ้าไม่มี

พระพุทธเจ้าเป็นผู้มาตรัสรู้	 มาพบทางสู่การออกจากกอง

ทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด	 สัตว์โลกทั้งหลายจะไม่มี

ความสามารถในตนเองที่จะพาตนเองให้ได้หลุดออกจาก

กองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลย	 จ�าเป็นที่จะต้อง

อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งผู้สอน	 เป็นผู้น�าทางไปสู่การ 

สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด	
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	 การได้มาเกิดในภพนี้ในยุคที่มีพระพุทธ	 พระธรรม

พระสงฆ์	อยูใ่นโลกนี	้จงึถอืว่าเป็นบญุเป็นกุศลเป็นโชคลาภ

อย่างมหาศาล	เพราะพระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	เป็นรตันะ	 

เป็นอัญมณีอันล�้าค่า	 ล�้าค่ายิ่งกว่าเพชรที่มีอยู ่ในโลกนี้ 

ท้ังหลาย	ต่อให้เอาเพชรมารวมกันกองเท่าภเูขา	คณุค่าของ 

เพชรนี้จะสู้คุณค่าของพระรัตนตรัยไม่ได้	 พระพุทธรัตนะ	

พระธมัมรตันะ	พระสงัฆรัตนะ	เป็นอญัมณท่ีีมคีณุค่ายิง่ใหญ่

มหาศาลกว่าเพชรนิลจินดาต่างๆ	 ท่ีมีอยู่ในโลกนี้	 เพราะ

เพชรนิลจินดาต่างๆ	ไม่สามารถที่จะก�าจัดความทุกข์ต่างๆ

ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้	นอกจากไม่ก�าจัดแล้ว	ยังกลับ

จะมาเพิม่ความทกุข์ภายในใจให้มมีากขึน้	เพราะเมือ่มอีะไร 

แล้วกย่็อมมคีวามรกัมคีวามผกูพัน	มคีวามอยากให้สิง่ทีต่น 

รักที่ตนผูกพันนั้นไม่จากไปนั่นเอง	 แต่ไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าจะ

เป็นใครกต็าม	จะต้องมกีารพลดัพรากจากของรกัของเจรญิ 

ใจทั้งหลายทั้งปวงด้วยกันทั้งนั้น	 เมื่อถึงเวลาที่เกิดการ

พลัดพรากจากกัน	 ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจ	 

สร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่ผู ้ท่ีต้องพลัดพรากจาก 

ส่ิงที่รักที่ชอบไป	 แต่การมีพระรัตนตรัยอยู่ในใจนี้จะไม่มี
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วันพลัดพรากจากกัน	 พระรัตนตรัยนี้เป็นทรัพย์ภายใน	

เป็นทรัพย์ที่จะอยู่คู่ไปกับใจไปตลอด	 ไม่เหมือนกับทรัพย์

ภายนอก	คอืเพชรนลิจนิดาต่างๆ	หรอืทรพัย์สมบัตข้ิาวของ

เงินทองต่างๆ	ล้วนเป็นทรัพย์ภายนอกที่ใจไม่สามารถที่จะ

เอาตดิไปได้เวลาทีต้่องจากโลกนีไ้ป	เวลาทีต้่องจากโลกนีไ้ป 

ถ้าไม่มทีรพัย์ภายใน	กจ็ะไปแบบขอทาน	ไปแบบยากล�าบาก	 

แต่ถ้ามทีรพัย์ภายใน	มพีระรตันะทัง้	๓	ตดิไปกบัใจ	กจ็ะไปสู่

ท่ีสคุโต	ไปสูส่คุต	ิไปสูพ่ระนพิพาน	ทีเ่ป็นจดุหมายปลายทาง 

อันสูงสุดของผู ้ที่มีทรัพย์ภายในติดตัวไป	 นี่แหละคือ 

พระรัตนตรัยที่พวกเรามีโอกาสได้มาสัมผัส	 ได้มารับรู	้ 

ได้มารู้จัก	 หน้าที่ของพวกเราก็คือต้องขวนขวายตักตวง 

พระรัตนตรัยที่ตอนน้ียังอยู่ภายนอกของใจของพวกเรา	 

ให้เข้ามาสู่ภายในใจ	ให้เป็นสมบัติอยู่คู่กับใจไปตลอด	

									พระรตันตรยันีใ้นเบือ้งต้นเป็นทรพัย์ภายนอก	คือยงัไม่ได้ 

เข้ามาในใจของพวกเรา	 เรารู้เราได้สัมผัสกับพระรัตนตรัย	

ได้เรียนรู้เรื่องของพระพุทธเจ้า	 วิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าที่

พระองค์ได้ทรงด�าเนิน	 ได้ทรงปฏิบัติ	 ได้ทรงหลุดพ้นจาก

กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด	 เราได้สัมผัสกับพระ-
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ธัมมรัตนะ	ได้ยินได้ฟังพระธรรมค�าสั่งค�าสอนอันประเสริฐ 

ที่จะท�าให้ทรัพย์ภายนอกเข้ามาอยู่ในใจ	 คือที่จะน�าเอา 

พระรัตนตรัยที่ยังอยู ่ภายนอกนี้ให้เข ้ามาสู ่ภายในใจ	 

ด้วยการศกึษา	ด้วยการปฏิบตัวิธิกีารทีจ่ะท�าให้มีพระรตันตรยั 

ปรากฏขึ้นมาภายในใจ	 เราได้สัมผัสกับพระอริยสงฆ์สาวก	

พระสังฆรัตนะ	 ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	 ผู้ท่ีได้น้อมน�าเอา 

พระธรรมค�าสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัต	ิ 

จนสามารถน�าเอาพระรัตนตรัยทั้ง	๓	พระพุทธ	พระธรรม	 

พระสงฆ์	เข้าไปสูใ่นใจของตนได้	ท�าให้กลายเป็นพระสงัฆรัตนะ 

ขึ้นมา	 เป็นใจที่มีอัญมณีอันล�้าค่าท่ีจะปกป้องรักษาจิตใจ 

ไม่ให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆ	ขึ้นมา

	 ตอนนีเ้รารูจ้กัพระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์กนั	แต่สิง่ 

ท่ีเรายังต้องท�าต่อไปก็คือ	 เราต้องน้อมน�าเอาพระพุทธ 

พระธรรม	 พระสงฆ์	 นี้เข้ามาสู่ภายในใจของพวกเรา	

พระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	นีเ้ปรียบกเ็หมอืนกบัยารกัษา

โรคทางใจ	ยาที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นยาที่มี

ความวเิศษมปีระสทิธภิาพ	แต่ถ้าคนไข้ไม่ได้รบัประทานยา	

ยานัน้กจ็ะไม่สามารถท�าหน้าทีใ่นการรกัษาโรคภัยไข้เจบ็ใน
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ร่างกายให้หายไปได้	 ถ้าต้องการให้ยานั้นท�าหน้าที่รักษา 

โรคภัยไข้เจบ็ให้หายไป	คนไข้กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องรบัประทาน

ยานั้น	 เมื่อได้รับประทานยาแล้ว	 ยาก็จะเข้าไปในร่างกาย	

แล้วกจ็ะไปท�าหน้าทีร่กัษาโรคภัยไข้เจบ็ต่างๆ	ให้หายไปได้	 

พระรตันตรยัอนันีก้เ็หมอืนกนั	เป็นเหมือนยาอนัวเิศษทีเ่รา 

เรียกว่าธรรมโอสถ	ที่จะมารักษาโรคของใจ	คือความทุกข์

ต่างๆ	 ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป	 แต่ถ้ายังไม่ได้น้อมเอา

พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	เข้ามาสู่ภายในใจ	พระพุทธ

พระธรรม	พระสงฆ์	ก็ยังไม่สามารถที่จะท�าหน้าที่ดับความ

ทุกข์ใจต่างๆ	ที่มีอยู่ในใจให้หายไปได้ให้หมดไปได้	

									ถ้าต้องการให้ความทุกข์ใจต่างๆ	นี้หมดสิ้นไปจากใจ	 

จ�าเป็นทีจ่ะต้องน้อมเอาพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	เข้ามา 

สู่ใจ	เรียกว่าโอปนยิโก	พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า

เป็นโอปนยิโก	 เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจ�าเป็นที่จะต้อง

น้อมเอาเข้ามาสู่ใจให้ได้	เพราะถ้ายังอยู่ภายนอกอยู่	ยังไม่

สามารถท่ีจะมาดบัความทกุข์ใจต่างๆ	ได้	ต้องน้อมธรรมอนั

ประเสรฐินีเ้ข้ามาสูภ่ายในใจให้ได้	เมือ่น้อมเข้ามาในใจแล้ว 

ก็จะสามารถท�าหน้าที่ดับความทุกข์ใจต่างๆ	ให้หมดสิ้นไป 
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จากใจได้	ดงันัน้ผูท้ีไ่ด้มาพบกับพระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	 

และมีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจ	

จ�าเป็นทีจ่ะต้องน้อมเอาพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	เข้ามา 

สู่ใจ	

	 วธิน้ีอมเอาพระพทุธพระสงฆ์เข้ามาสูใ่จ	กค็อืดวูธิกีาร 

ปฏิบัติของพระพุทธเจ้า	 ดูวิธีการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์-

สาวก	 ว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไร	 ถ้าเราสวดบทสังฆคุณ	 

เรากจ็ะเหน็ว่าท่านปฏบิตัดิ	ีสปุฏปัินโน	ปฏบิตัติรง	อชุปุฏปัินโน	 

ปฏิบัติเพื่อก�าจัดความทุกข์ต่างๆ	ญายปฏิปันโน	ปฏิบัติได้

อย่างถกูต้อง	เรยีกว่าสามจีปิฏปัินโน	ปฏิบตัดิคีอืปฏบัิตเิตม็ที่

นัน่เอง	ปฏิบัตเิต็มร้อยเรียกว่าปฏบิตัดิ	ีถ้าปฏบิตัไิม่เตม็ร้อย

ก็ยังถือว่ายังปฏิบัติไม่ดีพอ	ปฏิบัติเต็มร้อยก็คือต้องปฏิบัติ

ทกุเวลานาทีตัง้แต่ลืมตาข้ึนมาจนถึงเวลาหลับ	ถงึจะเรยีกว่า

เป็นสปุฏปัินโน	ผูป้ฏบิตัดีิ	เพราะการปฏบิตัดิจีะท�าให้ได้ผลดี	 

ให้ได้ผลเต็มร้อยนั้นเอง	 ถ้าปฏิบัติไม่เต็มร้อย	 ผลก็จะไม่ 

เต็มร้อย	ดังนั้นจ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติดี	ปฏิบัติให้เต็มร้อย	 

คอืไม่มีเวลาใดทีไ่ม่ปฏบิตัพูิดง่ายๆ	ตัง้แต่ลมืตาขึน้มาจนถงึ

เวลาหลับนี่จ�าเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติตลอดเวลา
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	 ธรรมที่ต้องปฏิบัติตลอดเวลาในเบื้องต้นก็คือสต	ิ 

การเจริญสติ	 การระลึกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งของ 

กรรมฐาน	 ๔๐	 อารมณ์	 ให้เลือกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง

เป็นเครื่องเจริญสติ	 ถ้าจิตคอยก�าหนดให้อยู่กับอารมณ์ใด

อารมณ์หนึ่งของ	๔๐	อารมณ์นี้ก็จะมีสติ	มีก�าลังที่จะคอย

ควบคมุความคิดและควบคมุกเิลสตณัหาโมหะอวชิชา	ไม่ให้ 

ท�าการสร้างความทุกข์ต่างๆ	 ให้แก่จิตใจ	 จ�าเป็นที่จะต้อง

มีสติเป็นผู้น�าทางในการปฏิบัติ	 สนับสนุนด้วยวิริยะคือ

ความพากเพียร	ความขี้เกียจนี้จะไม่สามารถสนับสนุนการ

เจริญสติได้	 ต้องเป็นความขยันหมั่นเพียรถึงจะสามารถที่

จะสนับสนุนการเจริญสติให้มีก�าลังขึ้นมา	เพื่อที่จะได้หยุด

ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	หยุดความอยากต่างๆ	ไว้ 

เป็นพกัๆ	ไป	แต่ยงัไม่เป็นการหยดุได้อย่างถาวร	แต่เป็นการ

เตรียมทางไว้ให้แก่ปัญญาที่จะเป็นผู้ที่จะมาก�าจัดกิเลส

ตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดส้ินไปจากใจ	 ต้องมีสติก่อน	 

เพือ่มกี�าลงัทีจ่ะควบคมุกเิลสตณัหาโมหะอวชิชา	แล้วถงึจะ

มคีวามสามารถทีจ่ะน�าเอาปัญญามาสอนใจให้หยดุกระท�า

ตามความต้องการของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้	
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	 ถ้าไม่มีสติ	 ถึงแม้จะรู้ว่ากิเลสตัณหาโมหะอวิชชา

เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ	แต่ใจที่ไม่มีสติที่จะหยุดกิเลส

ตัณหาโมหะอวิชชา	ก็จะฝืนความต้องการของกิเลสตัณหา

ของโมหะอวิชชาไม่ได้	 ก็จะท�าให้ไม่สามารถที่จะดับความ

ทกุข์ต่างๆ	ได้	ถ้ามสีตเิพยีงอย่างเดยีว กจ็ะสามารถดบัได้ 

เป็นพกัๆ ไป ช่วงไหนทีม่กีารเจรญิสต ิช่วงนัน้กจ็ะสามารถ 

ควบคุมความทุกข์ไว้ได้	 แต่ช่วงไหนท่ีไม่มีการเจริญสติ

ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงท่ีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชายังสามารถ

ออกมาสร้างความทุกข์ต่างๆ	ให้แก่จิตใจได้	แต่ถ้ามีทั้งสติ

และมีทั้งปัญญา ปัญญานี้จะคอยสอนใจให้รู้ว่าผู้ที่สร้าง 

ความทุกข์ให้แก่ใจก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี้เอง 

ปัญญาก็จะคอยสอนใจไม่ให้หลงไปกับความคิดความเห็น

ของโมหะอวิชชา	ที่ไปเห็นว่าสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้เป็น

นจิจงั สขุงั อตัตา	เหน็ลาภ	ยศ	สรรเสรญิ	เหน็รปู	เสยีง	กลิน่	 

รส	โผฏฐัพพะ	ก็จะเกิดความเห็นว่าเป็นนิจจัง	สุขัง	อัตตา	

คือจะคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นส่ิงที่จะอยู่กับเราไปนานๆ	 จะให้

ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียว	 จะเป็นของเราไปตลอด	 

แต่ตามความเป็นจรงิแล้ว	ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกนีไ้ม่ได้เป็น
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นิจจัง	สุขัง	อัตตา	แต่เป็น	อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างมีการเกิดแล้ว ก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา 

เวลาสิง่ทีเ่รารกัเราชอบเกดิการดบัไป	เกดิการพลดัพรากไป	 

เวลานั้นความทุกข์ใจก็จะปรากฏข้ึนมาทันที	 เพราะว่า 

ไม่สามารถทีจ่ะไปสัง่ให้ส่ิงทีเ่รารกัเราชอบน้ันอยูก่บัเราเป็น

ของเราไปตลอดได้	ต้องมวีนัใดวนัหนึง่ต้องมกีารพลดัพราก

จากกนัอย่างแน่นอน	ไม่ช้ากเ็ร็ว	ถ้าไม่จากกนัตอนเป็น	กต้็อง 

จากกันตอนตาย	 อันนี้คือสัจธรรมความจริงของส่ิงต่างๆ 

ที่มีอยู่ในโลกนี้ท่ีผู้ที่ไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็น ผู้ที่ไม่มี

ปัญญานีจ้ะถูกโมหะความหลง	อวชิชาความไม่รูค้วามจรงินี	้ 

มาหลอกลวงให้ไปคิดว่าเป็นสุข	 ให้ไปคิดว่าเป็นของถาวร	

ให้ไปคิดว่าจะเป็นสมบัติของเราไปตลอด	 ผู้ที่คิดแบบนี้จึง 

มกัจะต้องพบกบัความทุกข์อยูเ่ร่ือยๆ	เพราะเวลาเหน็อะไร

ก็คิดว่าถ้าได้มาแล้วจะมีความสุข	 และจะได้เก็บสิ่งที่ให้

ความสุขนี้อยู่กับเราไปตลอด	 แต่ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเรา 

ไปตลอด	เด๋ียวไม่ช้ากเ็รว็กต้็องมกีารจากกนัไป	พอเกดิการ

จากกันก็เกิดความทุกข์	เกิดความเศร้าโศกเสียใจ	
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 นี่คือความจริงท่ีเราจะต้องสอนใจ ความจริงของ

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่เอง	ของทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ 

ไม่เทีย่งแท้แน่นอน	ไม่ถาวร	มเีกดิแล้วกต้็องมดัีบไป	มีเจรญิ 

แล้วกต้็องมเีสือ่ม	มกีารสญูเสยี	มกีารเปลีย่นแปลงไป	เวลาเกดิ 

การเปล่ียนแปลง	 เวลาเกิดการสูญเสีย ความทุกข์ก็จะ

ปรากฏขึน้มาในใจ เพราะใจจะยึดกบัส่ิงท่ีได้มา จะอยาก 

ให ้สิ่ งที่ ได ้มานั้นไม ่ เป ล่ียนแปลงไป 	 ไม ่ เสื่ อมไป 

ไม่หมดไปนัน่เอง	พอเวลาเกดิการเปลีย่นแปลง	เกดิการเสือ่ม	 

เกิดการหมดไป	ความทุกข์ใจก็ปรากฏขึ้นมา	เพราะใจมอง 

ไม่เห็นอนิจจังและอนัตตา	 อนัตตาก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้

อยู่ภายใต้อ�านาจของเรา ที่จะคอยสั่งคอยบอกให้เขา 

ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมไม่หมดได้ เขาจะต้องเป็นไปตาม

ธรรมชาติของเขา	 จึงท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเราคิดว่าเป็น

ของเรานี้มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง	 ท่านถึงเรียกว่า

เป็นอนตัตา	ไม่ใช่ของเรา	ถ้าเป็นร่างกายกไ็ม่ใช่ตัวเรา	ไม่ใช่

ของเรา	เป็นของดิน	น�้า	ลม	ไฟ	

 ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนท�ามาจากธาตุ 

ทั้ง ๔ ทั้งนั้น ท�ามาจากดิน	น�้า	ลม	ไฟ	ผสมกันแล้วก็ท�าให้
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เป็นสิง่ต่างๆ	ขึน้มา	บางอย่างกเ็ป็นธาตดุนิล้วนๆ	บางอย่าง

กเ็ป็นธาตนุ�า้ล้วนๆ	บางอยา่งกเ็ป็นธาตลุมล้วนๆ	บางอยา่ง

ก็เป็นธาตุไฟล้วนๆ	 บางอย่างก็เป็นการรวมผสมกันเข้ามา	 

ท�าให้มีสิ่งต่างๆ	 หลากหลายให้เราได้รู้ได้เห็นกัน	 ซึ่งถ้า

พจิารณาเข้าไปลกึๆ	แล้ว	จะเหน็ว่าสิง่ต่างๆ	ทัง้หลายเหล่านี้ 

ล้วนประกอบขึน้มาจากการรวมผสมปรงุแต่งของธาต	ุ๔	ของ 

ธาตุดิน	ของธาตุน�้า	ธาตุลม	ธาตุไฟนี้เอง	ธาตุนี้ความหมาย

กค็อืว่า	ของทีเ่ป็นของแขง็น้ีท่านกเ็รยีกว่าเป็นธาตดุนิ	เช่น

ดินที่เรานั่งอยู่นี้	บนพื้นเราเรียกพื้นดิน	อันนี้ก็เป็นของแข็ง

เป็นธาตดุนิ	ธาตุน�า้ก็เป็นของเหลว	ของเหลวต่างๆ	นี	้เราก ็

เรียกว่าเป็นธาตุน�้า	น�้าในแม่น�้าล�าคลอง	น�้าในทะเล	น�้าใน

ร่างกายของเรา	เช่น	น�้าเลือด	น�้าเหลือง	น�้าเหงื่อ	น�้าต่างๆ

ในร่างกายกเ็ป็นธาตนุ�า้	ธาตไุฟกค็อืความร้อนท่ีเกดิจากไฟ 

ที่ไหม้ลุกไหม้ก็เป็นธาตุไฟขึ้นมา	หรือเกิดจากความร้อน

ของแสงสว่างของดวงอาทิตย์	 อันนี้ถ้าเป็นความร้อนนี้

เราก็เรียกว่าธาตุไฟ	แล้วถ้าเป็นสิ่งที่พัดไปพัดมา สิ่งที่เรา

หายใจเข้าออกนี ้เรากเ็รยีกว่าธาตลุมนีเ่อง	ทกุสิง่ทกุอย่าง

นี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง	 หรือเป็นการผสมรวมตัวของธาต ุ
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ทัง้	๔	หรอืของธาตทุัง้	๒	หรอื	๓	แล้วแต่มหีลากหลายด้วยกัน	 

แต่สิ่งต่างๆ	ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นธาตุทั้งนั้น	ไม่มีอัตตา

ตัวตนในธาตุดิน ธาตุลม ธาตุน�้า ธาตุไฟ แล้วเม่ือมา 

รวมตวักนั	มาเป็นต้นไม้	ต้นไม้นีก็้ไม่มีตวัตน	มาเป็นต้นหญ้า	 

มาเป็นผกั	เป็นต้นผลไม้	ต้นอะไรต่างๆ	นีก้ไ็ม่มตีวัตน	เป็นการ 

รวมตวัของธาตุทัง้	๔	คอืธาตดุนิ	ธาตุน�า้	ธาตลุม	ธาตไุฟ	การที ่

เราจะปลกูต้นไม้ได้นี	้เราต้องมธีาตดุนิ	ต้องมธีาตนุ�า้	ต้องมดีนิ

ไว้ปลกูต้นไม้	เมือ่ปลกูแล้วกต้็องมนี�า้รด	แล้วกต้็องมีธาตไุฟ 

คอือุณหภมู	ิความร้อนท่ีเหมาะสม	ถ้าร้อนมากเกนิไปกต็ายได้	 

ถ้าขาดความร้อนท�าให้เกิดความหนาวเย็น	 ต้นไม้ก็ตายได	้

ต้นไม้นี้ก็ต้องหายใจ	 ต้องมีลมหายใจเหมือนร่างกายถึงจะ

อยู่ได้

	 ดังนั้นสรุปลงไปก็คือ	สิ่งต่างๆ	ที่มีชีวิต	เช่น	ต้นไม้นี้	 

เราเรียกว่ามีชีวิต	มีการเกิด	มีการแก่	มีการเจ็บ	มีการตาย	 

ท�ามาจากธาตุทั้ง	 ๔	 ทั้งนั้น	 คือท�ามาจากธาตุดิน	 ธาตุน�้า	

ธาตลุม	ธาตไุฟ	เมือ่มารวมตวักันแล้วก็เป็นต้นไม้ชนดิต่างๆ	

เป็นต้นมะม่วง	ต้นส้ม	ต้นทุเรียน	ต้นมังคุด	ต้นอะไรต่างๆ	

เหล่านี	้ล้วนเป็นการรวมตวัของธาตท้ัุง	๔	ท้ังนัน้	เช่นเดยีวกับ 
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ร่างกายของมนษุย์และสตัว์เดรจัฉาน	กเ็ป็นการรวมตวัของ

ธาตทัุง้	๔	เหมอืนกนั	ต่างกนัตรงท่ีว่านอกจากธาตทุัง้	๔	แล้ว  

ร่างกายของมนุษย์และร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี้ม ี

ธาตอุกีธาตหุนึง่ เรยีกว่าธาตรุู ้มาเกาะตดิอยูด้่วย ไม่ได้มา 

รวมกันในร่างกาย เพียงแต่มาเกาะติดกัน	เป็นเหมือนม้า

กบัคนขีม้่า	คนขีม้่าไม่ได้อยู่ในร่างกายของม้า	ไม่ได้เป็นส่วน

ของม้า	แต่เป็นส่วนที่มาควบคุมม้าอีกทีหนึ่ง	คนขี่ม้านี้เป็น 

ผูส้ัง่ให้ม้าวิง่ไปทางนัน้	วิง่มาทางนี	้ให้เดนิ	ให้ยนื	ให้นัง่	ให้นอน	 

ให้ท�าอะไรต่างๆ	

	 ร่างกายของมนษุย์และของสตัว์เดรจัฉานกเ็หมือนกนั	 

เป็นร่างกายทีม่ธีาตรุูม้าคอยควบคมุบงัคบั	จงึท�าให้มคีวาม

รู้สึกรับรู้อะไรต่างๆ	ได้	ต่างจากพวกต้นไม้ที่ไม่มีธาตุรู้มา

คอยรบัรู ้เช่นต้นไม้น้ีถ้าเราไปตดักิง่ตดัก้าน ต้นไม้จะไม่รูส้กึ 

ว่ามันมีอาการเจ็บ	มีเวทนา	แต่ถ้าร่างกายนี้เวลาถูกอะไร

มาสัมผัสมากระทบ	เช่น	ของแข็งมาสัมผัสกับร่างกาย	ก็จะ

เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา	ความเจ็บขึ้นมาทางร่างกาย	แล้วก็มี

ผู้รู้เป็นผู้รับรู้อีกทีหนึ่ง	 ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้รับรู้ความเจ็บ

ของร่างกาย	 ผู้ที่รับรู้ก็คือธาตุรู้นี้หรือท่ีเราเรียกว่าใจนี้เอง	 
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นี่คือความแตกต่างระหว่างพวกต้นไม้ใบหญ้าต่างๆ	 กับ

มนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน	 ต่างกันตรงท่ีมนุษย์และสัตว์

เดรัจฉานนี้มีธาตุที่	 ๕	 คือธาตุรู้	 มาร่วมกิจกรรมร่วมกัน	 

เป็นเหมือนกับม้าท่ีมีคนข่ีม้าเป็นผู้ท่ีมาเป็นเจ้านายของ

ร่างกายอีกทีหนึ่ง	 ธาตุรู้นี้แหละเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายไป

ท�าอะไรต่างๆ	 ที่มาที่นี่ได้ในวันนี้ก็เพราะธาตุรู้เป็นผู้ส่ังให้

ร่างกายนี้มาที่นี่กัน	

	 อันนี้แหละคือเร่ืองของธาตุท้ังหลายที่ไม่มีตัวตน 

ไม่เป็นตัวตน	 ธาตุรู้น้ีก็ไม่ได้เป็นตัวตน เป็นเพียงธาตุรู้  

ซึง่เราเรยีกว่าผูรู้ ้ผูรู้ผู้ค้ดิ เพราะนอกจากธาตรุูน้ี้จะรูแ้ล้ว  

ยังมีความรู้สึกนึกคิดด้วย จึงท�าให้ร่างกาย ท�าให้มนุษย์

และสัตว์เดรัจฉานนี้ สามารถสัมผัสกับความรู้สึกต่างๆ 

ที่มากระทบกับร่างกายได้ สัมผัสกับความสุขความทุกข์

ของทางร่างกายได้ เพราะมีผู้รับรู้อยู่	ส่วนต้นไม้นี้	ถึงแม้

เขาจะมีความสุขความทุกข์	 แต่ก็ไม่มีการรับรู้	 เขาก็เป็น 

ต้นไม้ของเขาไป	เขากจ็ะมผีลตอบสนองจากความทกุข์หรอื

ความสุข	 ถ้าสุขก็คือต้นไม้ก็จะเจริญ	 เช่น	 ต้นไม้ได้อาหาร	

ได้น�้า	ได้ลม	ได้อากาศ	ไม่ขาดแคลนอะไร	ต้นไม้ก็จะแสดง
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อาการเจริญรุ่งเรือง	 เจริญเติบโตขึ้นมา	 ออกดอกออกผล	 

ถ้าช่วงไหนทีต้่นไม้ไปเจอกบัทุกขเวทนา	เช่น	เจออากาศแล้ง 

ขึน้มาอย่างนี	้ต้นไม้กเ็หีย่วเฉา	ใบกร่็วง	และถ้าขาดไปนานๆ	 

ต้นไม้ก็ล้มตายได้เหมือนกัน	 เพียงแต่ว่าไม่มีใครไปรับรู้

ความสุขความเจริญ	 หรือความทุกข์หรือความเสื่อมของ

ต้นไม้	เพราะต้นไม้นีไ้ม่มธีาตรูุ้ท่ีต้องการจะไปเกีย่วข้องด้วย	 

แต่ท�าไมธาตุรู้จึงมาเกี่ยวข้องกับร่างกายของมนุษย์และ

ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน	 ก็เพราะว่าร่างกายของสัตว์

เดรจัฉานและร่างกายของมนษุย์นีม้สีิง่ท่ีธาตรูุ้ต้องการ	สิง่ที่ 

ธาตรุูต้้องการคอือะไร กค็อืต้องการตา ห ูจมกู ล้ิน กาย ท่ีจะ 

ใช้เป็นเครือ่งมือในการทีจ่ะได้ไปเสพไปสัมผสักบัรปู เสยีง

กล่ิน รส โผฏฐพัพะต่างๆ นีเ้อง	ธาตุรูจ้งึไม่ไปเกาะตดิกบัที่

ต้นไม้ต้นหญ้า	เพราะต้นไม้ต้นหญ้าไม่มีตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	 

แต่จะไปเกาะติดกับร่างกายของมนุษย์และของสัตว์

เดรจัฉาน	ทีมี่ตา	หู	จมกู	ล้ิน	กาย	เพราะส่ิงท่ีท�าให้ธาตรุูน้ีต้้อง 

มาเกาะติดกับร่างกายของมนุษย์หรือของสัตว์เดรัจฉานนี้	 

ก็เพราะในธาตรุูน้ีม้ตีณัหาความอยาก ความอยากเสพรปู 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ	ความอยากดูรูป	อยากฟังเสียง	
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อยากลิม้รส	อยากดมกลิน่	เลยท�าให้ธาตรุูน้ี้ต้องมาเกาะตดิ 

กับร่างกายของมนุษย์หรือของสัตว์เดรัจฉาน	 การจะได้

ร่างกายต่างจากการที่จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน	 

การได้ร่างกายของมนษุย์นีต้้องพ้นจากบาป	จะต้องไม่มีบาป 

มาดึงใจให้ไปติดกับร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนั่นเอง	

	 ถ้าตราบใดใจยงัมบีาปทีไ่ด้ท�าเอาไว้อยูม่ากกว่าบุญที่

ได้ท�าเอาไว้	บาปนีจ้ะเป็นผูด้งึใจให้ไปเกาะตดิกบัร่างกาย

ของสัตว์เดรัจฉาน แล้วก็ใช้บาปไปจนกว่าบาปน้ันจะ

หมดก�าลังลงท่ีจะดึงใจให้ไปเกาะติดกับร่างกายของ 

สัตว์เดรัจฉาน แล้วถึงจะได้มาเกาะติดกับร่างกายของ

มนุษย์ แต่ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานหรือ

ร่างกายของมนษุย์	กจ็ะต้องมปัีญหาเหมอืนกนั	ปัญหาของ 

การมาเกาะติดกับร่างกายก็คือความไม่เท่ียงแท้แน่นอน

ของร่างกายนีเ้อง	อนจิจงั	ทุกขัง	อนตัตา	ร่างกายนีก้อ็นจิจงั 

ทุกขัง	 อนัตตา	 ร่างกายเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่	 ต้องเจ็บ	 

ต้องตายไป	แล้วเวลาท่ีร่างกายแก่	ร่างกายเจบ็	ร่างกายตาย	 

ร่างกายก็จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ 

ธาตรุูไ้ด้	ธาตุรูต้้องการด	ูต้องการฟัง	ต้องการลิม้รสดมกลิน่	
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แต่พอร่างกายไม่สบายก็จะไม่มีก�าลังวังชาที่จะไปหารูป

เสียง กลิ่น รสต่างๆ มาให้ธาตุรู้ได้เสพได้สัมผัส	 ให้เกิด

ความสุขความส�าราญใจขึน้มาได้ เวลานัน้ธาตรุูก็้จะเตม็ไป 

ด้วยความทุกข์ใจ

	 อันนี้แหละที่มาของความทุกข์ใจของพวกเราทุกคน	

ค�าว่าพวกเรานี้ก็คือธาตุรู้น้ีเอง เรามาจากธาตุรู้ ธาตุรู้ 

สมมุตติวัเองว่าเป็นเรา เพราะมคีวามคดิ ความคดินีแ่หละ 

เป็นผู้สร้างความสมมุติข้ึนมา สมมุติว่าธาตุรู้นี้เป็นเรา	 

แล้วธาตรุูน้ีต้้องการอะไร	ธาตรูุ้ต้องการความสุขจากรปู	เสยีง 

กลิน่	รส	โผฏฐพัพะ	ธาตรูุ้กจ็ะไปหาร่างกายมาเป็นเครือ่งมอื 

ในการทีจ่ะไปเสพรูป	เสยีง	กลิน่	รส	ต่างๆ	แต่กจ็ะได้ทัง้	๒	อย่าง	 

เวลาทีร่่างกายสมบรูณ์แขง็แรง	สามารถตอบสนองความอยาก 

ความต้องการของธาตุรู้ได้ของใจได้	 เวลานั้นความสุขก็จะ 

เกิดขึ้นมาภายในใจภายในธาตุรู ้นั้น	 แต่เวลาที่ร่างกาย 

ไม่สมบูรณ์	 ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของธาตุรู้ 

ของใจได้	 เวลาน้ันธาตุรู ้ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ	 

พวกเรานี่แหละคือธาตุรู้ แต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นธาตุรู้ 
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	 เนื่องจากเราไม่มีปัญญาที่จะวิเคราะห์ได้เหมือนกับ

พระพทุธเจ้า	เราก็เลยไปคดิว่าเราเป็นร่างกายกัน	เพราะว่า

ธาตรุูน้ีไ้ม่มรีปูร่างหน้าตา ไม่มตีวัตน ไม่สามารถมองเหน็

ได้ด้วยตาเปล่า	เหน็แต่ร่างกาย	และเนือ่งจากธาตุรูน้ีม้าเกาะ 

ตดิกบัร่างกาย	แล้วกใ็ช้ร่างกายสัง่ให้ร่างกายท�าอะไรต่างๆ	 

ตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่	 ธาตุรู้ก็เลยไปเหมาไปคิด 

ว่าร่างกายนีเ้ป็นธาตรูุ้	เป็นตวัเราของเราขึน้มา	แล้วพออะไร 

เป็นตัวเราของเรา	 เราก็อยากจะให้มันดี	 อยากจะให้มัน 

สมบูรณ์	 อยากจะให้มันท�าหน้าที่ตอบสนองความอยาก

ความต้องการของเราได้	พอร่างกายไม่สามารถตอบสนอง

ความอยากความต้องการของเราได้	 เวลานั้นความทุกข ์

ก็ปรากฏขึ้นมาในใจทันที	

 นี่แหละคือที่มาของความทุกข์ใจของพวกเรา  

มาจากความอยากความต้องการของพวกเราที่ไม่ได้รับ

การตอบสนองนั่นเอง	 เวลาท่ีเราอยากได้อะไรแล้วได้รับ

การตอบสนองนี	้จะเกดิความสขุใจขึน้มา	อยากด	ูอยากฟัง

อยากล้ิมรส	อยากดมกลิน่	อยากสมัผสักบัอะไรต่างๆ	พอได้

สัมผัสแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมา	 แต่เวลาใดที่ไม่สามารถ
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ได้เสพสัมผัสตามความอยากตามความต้องการ เวลานั้น 

ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา น่ีแหละคือปัญหาของธาตุรู้ที ่

ไม่ต้องการความทุกข์ แต่ก็ต้องมาเจอความทุกข์ ธาตุรู ้

คือใจของพวกเราทุกคนนี้ไม่มีใครต้องการความทุกข์กัน	

พวกเราน้ีต้องการความสุขกัน	 แล้วเราก็เลยคิดว่าการมี

ร่างกาย	การได้เสพได้สมัผสักบัรูป	เสยีง	กลิน่	รสต่างๆ	นีจ้ะ 

ท�าให้เรามคีวามสขุกนั อนัน้ีเป็นการมองภาพไม่ครบสมบรูณ์  

มองเห็นเพียงครึ่งเดียว	เห็นโลกธรรมทางด้านที่เจริญ	คือ

เวลาเจรญิลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	นี	้กจ็ะเกดิความสขุใจขึน้มา	 

แต่ไม่มองเหน็อีกด้านหนึง่ของลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สขุ	ว่ามนัก ็

เป็นของทีไ่ม่เทีย่งนัน่เอง	มเีจรญิกต้็องมกีารเสือ่ม	เวลาเจรญิ 

ลาภกม็คีวามสขุ	แต่ไม่ช้ากเ็รว็จะต้องมีการเสือ่มลาภขึน้มา	

จะต้องมกีารสญูเสยีเงินทองทรพัย์สมบตัต่ิางๆ	เวลาเกดิการ

สูญเสีย	เวลานั้นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา	

	 นีคื่อปัญหาของธาตรูุ้ทัง้หลายทีม่าเกดิเป็นมนษุย์กนั	

มาหาความสขุกนั	แล้วกต้็องมาเจอความทกุข์กนัทกุรายไป	 

ไม่มีใครยกเว้น	 ยกเว้นคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าและ 

พระอริยสงฆ์สาวกเท่านั้น	 คือธาตุรู้ที่เป็นพระพุทธเจ้า  
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ธาตุรู้ที่เป็นพระอริยสงฆ์สาวกนี้ ได้มีความรู้ความฉลาด

ที่ได้เห็นว่า ความทุกข์นี้เกิดจากการไปเสพสิ่งที่ไม่เท่ียง

นัน่เอง	ไปเสพสิง่ทีเ่ป็นรปู	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐพัพะ	ทีไ่ม่เทีย่ง	 

ที่มีการเกิดแล้วมีการดับไป	 ก็เลยหาวิธีใหม่	 หาวิธีที่จะท�า 

ให้ใจไม่ต้องทุกข์	ก็คือต้องระงับการเสพรูป	เสียง	กลิ่น	รส 

ต่างๆ	นั่นเอง	ระงับความอยากที่จะเสพรูป	เสียง	กลิ่น	รส	

ด้วยการเปลีย่นวธีิเสพความสขุแบบใหม่อกีแบบหน่ึง คอื

ความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากนั่นเอง	 ถ้าหยุด

ความอยากได้	จะปรากฏมคีวามสขุขึน้มาภายในใจ	และเป็น 

ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพรูป	เสียง	กลิ่น

รส	โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ	ความสุขแบบนี้มีผู้ที่ได้ค้นพบกัน 

มาก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู ้	 แต่เป็นความสุข 

แบบช่ัวคราว คือการท�าใจให้สงบด้วยวิธีการเข้าสมาธิ 

เข้าฌาน ด้วยการเจริญสติ 

	 อันนี้มีการปฏิบัติมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้	

แต่ยังไม่ได้เป็นวิธีท่ีสมบูรณ์ท่ีถาวร	 คือเป็นการได้ความ

สุขแบบช่ัวคราว	 เหมือนกับการได้ความสุขจากลาภ	 ยศ

สรรเสรญิ	จากรปู	เสยีง	กลิน่	รสนัน้เหมอืนกนั	แต่เป็นความ 



85  

สขุทีล่ะเอยีดกว่าทีด่กีว่า ทีม่คีวามทกุข์น้อยกว่า	ทีม่คีวาม

ยุง่ยากน้อยกว่า	เพราะเป็นการควบคมุความคิดเท่านัน้เอง 

ด้วยการเจริญสติ	ถ้ารู้จักวิธีเจริญสติ	รู้จักควบคุมความคิด

หยดุความคดิได้	ใจกจ็ะสามารถเข้าสูค่วามสงบได้	และหยดุ 

ความอยากต่างๆ	ไว้ได้ชั่วคราว	พอความอยากต่างๆ	ที่เคย

ท�างานอยู่ตลอดเวลา	ที่คอยกระตุ้นให้ใจนี้ต้องดิ้นไปหาสิ่ง

ต่างๆ	อยูต่ลอดเวลา	พอสามารถหยดุความอยากเหล่านีไ้ด้

ด้วยการเจริญสติ	ก็จะเกิดความสงบขึ้นมาภายในใจ	ที่เป็น 

ความสุขที่เหนือกว่าความสุขท่ีได้จากการไปเสพรูป	 เสียง	

กลิ่น	รสต่างๆ	การเสพรูป	เสียง	กลิ่น	รส	นี้ก็เป็นการหยุด 

ความอยากชั่วคราวเหมือนกัน	 เช่น	 เวลาอยากไปเที่ยว	

พอได้ไปเทีย่วน้ี	ความอยากไปเทีย่วมนักห็ยดุแล้ว	พอความ 

อยากเที่ยวหยุด	 ความทุกข์ท่ีเกิดจากการอยากไปเที่ยว 

ก็หายไป	ความสุขที่ได้ไปเที่ยวก็ปรากฏขึ้นมา	แต่มันก็เป็น 

การหยดุความอยากไปเทีย่วได้แบบชัว่คราว	พอกลบัมาบ้าน	 

อยู่บ้านไปสักพักหนึ่ง	 เด๋ียวความอยากไปเท่ียวก็โผล่ข้ึน 

มาอกี	พอเกิดความอยากไปเทีย่วขึน้มา	ใจกเ็ริม่มคีวามรู้สกึ 

หงุดหงิดร�าคาญใจ	รู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหว่ขึ้นมา	
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แล้วการทีจ่ะท�าให้ความรู้สกึเหล่านีห้ายไป	กต้็องไปท�าตาม 

ความอยาก	 อยากไปเที่ยวก็ต้องไป	 พอไปเที่ยวแล้วความ

อยากทีม่าสร้างความหงดุหงดิสร้างความร�าคาญใจ	มนักจ็ะ 

หยุดชั่วคราว	 เพราะมันได้สิ่งท่ีมันต้องการแล้ว	 ได้ท�าตาม

ความอยากแล้ว	แล้วความสขุกจ็ะปรากฏขึน้มา	แต่มนักเ็ป็น 

ความสขุเดีย๋วเดยีว	พอหลังจากท่ีไม่ได้เสพส่ิงได้ไปเสพ	ไม่ได้ 

ไปเที่ยวสักพักหนึ่ง	 ความสุขที่ได้จากการไปเท่ียวก็จะจาง

หายไปหมด	พอมนัจางหายไป	ความอยากไปเทีย่วกโ็ผล่ขึน้ 

มาใหม่	อันนีเ้ป็นการเสพของผูค้รองเรอืน ของผูท้ีเ่ป็นฆราวาส 

ญาตโิยม	ต้องเสพรูป เสียง กล่ิน รสกนัอยูเ่รือ่ยๆ เพือ่จะได้ 

หยุดความรู้สึกหงุดหงิดร�าคาญใจ

	 ท่านคงเห็นในช่วงที่ออกไปนอกบ้านไม่ได้	 ช่วงที่มี

โรคระบาดนี้	 จะรู้สึกหงุดหงิดกัน	 ไม่มีความสุขกัน	 เพราะ

ไม่สามารถหยุดความอยากที่จะออกไปเที่ยวได้	อยากออก

ไปเท่ียวได้	 แต่พอทางการเปิดอนุญาตให้ออกไปเที่ยวกัน	 

ความรู ้สึกหงุดหงิดร�าคาญใจท่ีมีอยู ่ในขณะที่อยู ่บ้านก็ 

หายไป	 เพราะได้ออกไประบาย	 ได้ไปท�าตามความอยาก	

พอได้ท�าตามความอยาก	ความอยากนั้นก็จะหยุดชั่วคราว	
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ท�าให้ใจรูส้กึสขุสบายขึน้มาทันท	ีไม่ใช่รปู	เสยีง	กลิน่	รส	ทีท่�า 

ให้ใจสุขใจสบายหรอก	 สิ่งที่ท�าให้ใจสบายก็คือการหยุด

ท�างานของความอยากชั่วคราวเท่านั้นเอง	 พอเราอยากได้ 

อะไร	พอเราได้แล้ว	ความอยากนั้นมันก็จะหยุดไปชั่วคราว	

แต่เด๋ียวสักพักหนึ่งมันก็จะกลับมาใหม่	 เพราะส่ิงที่เราได้

มันเหมือนกับมันจางหายไปแล้ว	 ความสุขที่เราได้จาก

ส่ิงที่เราอยากได้มันจะจางหายไป	 แล้วมันก็จะท�าให้เกิด 

ความอยากที่จะได้ใหม่	เราเลยต้องมีความอยากอยู่เรื่อยๆ	 

แล้วเราต้องคอยหยดุความอยากอยูเ่ร่ือยๆ	ด้วยการกระท�า 

ตามความอยากต่างๆ	 เราถึงจะมีความรู้สึกสบายใจกัน	 

แต่พอเราไม่สามารถท�าได้	 เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ 

ทรมานใจ	 เวลาที่ เรามีอุปสรรคในการที่จะท�าตาม 

ความอยาก	 เช่น	 เครื่องสนับสนุนไม่พร้อม	 เช่นเงินทอง

ไม่พร้อม	 หรือสิ่งที่เราต้องการนี้เราไม่สามารถที่จะเอามา

ได้ตามความอยาก	 เพราะของบางอย่างนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่

กับเงินทอง	 ของบางอย่างนี้มันเป็นส่ิงที่เราบางทีต้องขอ

หรือต้องท�าให้มันมาหาเราให้ได้	 เช่นคนนี้	 เราซื้อเขาไม่ได้	

หรืออาจจะซื้อได้ในทางอ้อม	 เอาใจเขา	 เอาอกเอาใจเขา 

ให้เขาชอบเรา	 พอเขาชอบเรา	 เขาก็อาจจะมาอยู่กับเรา	 



88  

แต่ถ้าวนัดคีนืดเีราเกดิไปพูดไปท�าอะไรทีท่�าให้เขาไม่พอใจ	

เขาก็อาจจะไม่อยู่กับเราต่อไปก็ได้	

	 นีค่อืการหาความสขุของผูค้รองเรือนท่ีจะต้องเจอกบั

ความสุขความทุกข์สลับกันไปอย่างนี้ไปเร่ือยๆ	 จนวันตาย	 

แล้วก็จะไม่มีวันหมด	 ความอยากจะหาความสุขอย่างนี้ 

มันจะไม่มีวันหมด	 มันก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆ	 พอร่างกายนี้ 

ตายไป	ใจผูย้งัมคีวามอยากหาความสขุแบบนีอ้ยูก่จ็ะไปหา

ร่างกายอันใหม่ต่อไป	 ไปเกิดใหม่	 แล้วก็ไปหาความสุขกับ

ร่างกายอันใหม่	 แล้วก็ไปทุกข์กับการผดิหวงั	 ทกุข์กบัการ 

สูญเสยี	ทกุข์กบัความแก่	ทกุข์กบัความเจบ็	ทกุข์กับความตาย 

ของร่างกาย	นีค่อืปัญหาของธาตรุูท้ีข่าดปัญญา ทีถู่กโมหะ 

อวิชชาเสี้ยมสอนหรือหลอกลวงให้ไปหาความสุข  

ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเอง

	 มอีีกพวกหนึง่คอืพวกนกับวชนี	้เขาเหน็โทษของการ 

เสพกาม	เขาเหน็ภัยของการเสพรปู	เสยีง	กลิน่	รส	เสพลาภ	ยศ 

สรรเสริญ	 เขาก็เลยไปหาความสุขอีกแบบหน่ึง	 คือความ

สุขจากการเข้าสมาธิ	 เข้าฌาน	 ด้วยการเจริญสติ	 เขาก็



89  

สามารถท�าใจของเขาให้มีความสุขได้เหมือนกัน	เขาก็หยุด

ความอยากเหมอืนกนั	แต่การจะหยดุความอยากของเขานี	้ 

ต่างจากการเป็นผู้ครองเรือนฆราวาส ผู้ครองเรือนหยุด 

ความอยากด้วยการท�าตามความอยาก แต่ผู ้ที่เป็น

นักบวชนี้ เขาหยุดความอยากด้วยการหยุดความคิด 

หยดุสงัขารความคดิปรงุแต่งด้วยการเจรญิสต	ิอารมณ์ใด 

อารมณ์หนึ่ง	 เช่น	 พุทโธ	 หรืออานาปานสติ	 ดูลมหายใจ 

เข้าออก	ในขณะทีเ่ขานัง่สมาธ	ิถ้าเขานัง่สมาธแิล้วเขามสีติ 

ควบคมุความคดิได้	หยดุความคดิได้	กจ็ะสามารถหยดุความ

อยากได้	พอหยุดความอยากได้	ใจก็จะนิ่งสงบขึ้นมา	แล้วก็ 

เกิดความสุขขึ้นมาท่ีเป็นความสุขท่ีวิเศษกว่า	 เหนือกว่า 

ความสุขที่ได้รับจากการเสพรูป	เสียง	กลิ่น	รสต่างๆ	แต่ก็ 

ยงัเป็นความสุขแบบชัว่คราว เหมอืนกบัความสุขทีไ่ด้จาก 

การเสพรูป เสียง กลิ่น รสอยู่	เพราะว่าพอหลังจากที่ออก

จากสมาธมิาแล้ว	ความอยากท่ีถกูสตคิอยกดเอาไว้	คอยหยดุ 

เอาไว้	กจ็ะออกมาท�างานต่อไปได้	เพราะเมือ่ออกจากสมาธิ

แล้วต้องมกีารคดิ	คดิเรือ่งนัน้คดิเรือ่งนีไ้ป	จะไม่สามารถท่ีจะ 

หยดุความคดิได้ตลอดเวลา	เพราะมเีรือ่งทีจ่ะต้องท�าให้คดิ	
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เพราะว่ายงัมร่ีางกายทีย่งัต้องมาเลีย้งดอูยู	่ต้องมีงานการที่

จะต้องท�าอยู่	ต้องหาปัจจัย	๔	มาเลี้ยงดูร่างกาย	ก็ต้องใช้

ความคิด	แล้วถ้าไปสัมผัสกับรูป	เสียง	กลิ่น	รสต่างๆ	ที่เคย 

ชอบที่เคยรักมาในอดีต	ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาได้อีก	

 ผู้ท่ีมสีตผู้ิท่ีฝึกสมาธน้ีิ ถงึต้องระมดัระวังเวลาทีอ่อก

จากสมาธิมา จะคอยควบคุมใจไม่ให้คิดไปในทางความ

อยากต่างๆ	ถ้าคดิกต้็องใช้สตยิบัยัง้เอาไว้	หยดุเอาไว้	กลบัเข้า 

ไปในสมาธใิหม่ แต่ท�าอย่างน้ีไปเท่าไหร่กไ็ม่มวีนัจบ	กต้็อง

มีการใช้สติคอยกดความอยากเอาไว้	 แต่ไม่สามารถท�าให้

ความอยากนีห้ายไปได้	พระพทุธเจ้ากไ็ด้ปฏบิตัไิด้ศกึษามา

ถงึขัน้นี	้ได้ไปศกึษากบัครบูาอาจารย์ท้ังหลาย	ท่านกส็อนวิธี

หยดุความคดิ	ดบัความทกุข์	ด้วยการเข้าไปในสมาธ	ิเข้าไป 

ในฌาน	แต่ไม่สามารถหยดุความคดิ	หยดุความอยาก	ในขณะ 

ทีอ่อกจากสมาธอิอกมาออกจากฌานได้	พระพุทธเจ้ากเ็ลย 

อยากจะให้ใจนี้ไม่ต้องมีความทุกข์กับสิ่งต่างๆ หลังจาก 

ทีอ่อกจากสมาธิมาแล้ว พระองค์กเ็ลยต้องคดิค้นคว้าด้วย 

พระองค์เอง	หาสาเหตวุ่าอะไรท่ีท�าให้เกดิความทกุข์ขึน้มา	

ในขณะทีอ่อกจากสมาธ	ิพระองค์กท็รงเหน็ว่ากค็อืความอยาก 
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นี่เอง	เวลาที่อยู่ในสมาธิ	ความอยากก็ไม่มี	แต่พอออกจาก

สมาธมิา	พอเหน็รปู	เสียง	กล่ิน	รส	กอ็ยากได้	อยากเสพขึน้มา 

ทนัที	พอเกดิความอยากข้ึนมา	กเ็กดิความหงดุหงิดร�าคาญใจ	 

เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันที	พระองค์ก็เลยทรงค้นพบ 

ว่า ความทกุข์ใจนีเ้กดิจากความอยาก อยากเสพรปู เสยีง

กลิน่ รส	หรอือยากมอียากเป็น	หรืออยากไม่มอียากไม่เป็น	

หรอืในทางการปฏบิตัท่ีิขัน้สูง	ความอยากมกีค็อืความอยาก

มีความสุขจากรูปฌาน ความอยากไม่มีก็คือความอยาก 

ไม่เสยีความสขุจากสิง่ทัง้หลายทัง้ปวง	อยากมคีวามสขุจาก 

อรูปฌาน 

	 หลังจากได้ทรงพิจารณาแล้วก็หาวิธีท�ายังไงถึงจะ

หยุดความอยากเหล่านีไ้ด้	กท็รงเหน็ว่า ต้องเหน็ว่ามนัเป็น 

ไตรลกัษณ์นัน่เอง เห็นว่ารปู เสียง กล่ิน รส น้ีเป็นไตรลกัษณ์  

เห็นว่ารูปฌาน อรูปฌาน นี้เป็นไตรลักษณ์	เป็นความสุข

ชัว่คราว	เป็นความสขุทีม่วีนัสิน้สุด	มเีกดิแล้วมีดบั	ถ้าตราบใด 

ยังไม่เห็นความจริงอันนี้อยู ่	 ก็ยังมีความอยากที่จะเสพ 

กามอยู่	ยังอยากจะเสพรูป	เสียง	กลิ่น	รส	ยังอยากจะเสพ 

รปูฌาน	อรปูฌานอยู	่แต่ถ้ามปัีญญาสอนใจให้เหน็ว่า	กามคุณ
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ทั้ง	๕	คือรูป	เสียง	กลิ่น	รส	นี้เป็นอนิจจัง	ไม่เทีย่ง	บางทกี็ 

เสพได้	 บางทีก็ไม่ได้เสพ	 เวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์ขึ้นมา	 

รูปฌานกับอรปูฌานก็เหมอืนกนั	บางทีมเีวลากเ็ข้ารปูฌาน	

เข้าอรปูฌานได้	บางเวลากไ็ม่ว่างเข้า	ไม่มเีวลา	เพราะยงัต้อง 

ออกมาดูแลร่างกายอยู่	 ยังต้องเลี้ยงร่างกาย	 ต้องท�าอะไร

เก่ียวกับร่างกายอยู	่ เวลานั้นก็เข้าไปในรูปฌาน	 อรูปฌาน

ไม่ได้	เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา	เพราะความอยาก

เข้าไปในรูปฌานไม่สามารถเข้าไปได้	 ความอยากเข้าไปใน

อรปูฌานก็เข้าไปไม่ได้	ดังนั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์	ก็ต้องตัด 

ความอยาก	หยดุความอยากด้วยการเหน็ว่า	สิง่ต่างๆ ทัง้หลาย 

ในโลกนี้ เป ็นอนิจจัง เป็นอนัตตา คือเป็นสิ่งที่ เรา 

ไม่สามารถส่ังให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลา  

ไม่สามารถสั่งให้รูป	เสียง	กลิ่น	รสต่างๆ	ให้ความสุขกับเรา

ได้ตลอดเวลา	เพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา	ไม่สามารถสั่ง

ให้รูปฌานและอรูปฌานให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลา	

เพราะมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุการณ์ต่างๆ	แต่ถ้า 

เราไม่มคีวามอยากในทัง้	๓	สิง่นีแ้ล้ว	ความทกุข์กจ็ะหายไป	 

แล้วพอความทุกข์หายไป	 ความสงบก็จะเกิดขึ้นมาในใจ	 
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แล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่ง	ความสุขที่เกิด

จากการระงับความอยากต่างๆ อันนี้แหละเป็นความสุข 

ทีพ่ระพทุธเจ้า เรยีกว่าเป็น “นพิพาน”	ไม่ใช่เป็นความสขุ 

ของรูปฌาน	 ไม่ใช่เป็นความสุขของอรูปฌาน	 ไม่ใช่เป็น

ความสุขของกามคุณทั้ง	 ๕	 เพราะกามคุณทั้ง	 ๕	 รูปฌาน	

อรูปฌานนี้	 ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้น	 ล้วนเป็นอนิจจัง	 

ทุกขัง	 อนัตตา	 แต่การได้ความสุขจากการไม่ท�าตาม 

ความอยาก	ด้วยการฝืน	ด้วยการหยุดความอยากนี่	พอฝืน

ความอยากได้	ชนะความอยากได้	ความอยากมันจะหยดุไป	 

ถ้าเราสู้กับมันไป	ตอนต้นมันก็จะพยายามดันเราอยู่เรื่อยๆ	

ดันให้เราไปท�าสิ่งต่างๆ	แต่ถ้าเรามีก�าลังมากกว่า	มีปัญญา

คอยเตือนใจว่า อย่าไปท�านะ ท�าแล้วเดี๋ยวก็จะต้องท�า

อยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่ท�าเดี๋ยวมันก็จะหายไปเอง	 พอเราไม่ไป

ท�าตามมัน	 ในท่ีสุดพอมันรู้ว่าเราไม่ท�าจริงๆ	 มันก็จะหยุด	

แล้วมนักจ็ะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไป	ใจท่ีไม่มีความอยาก

ก็จะเป็นใจที่นิ่งที่สงบตลอดเวลา	ที่มีความสุขตลอดเวลา	

	 อันนี้แหละเป็นวิธีแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าที ่

ถูกทาง	เพราะเป็นวธิท่ีีก�าจดัความทุกข์ต่างๆ	ได้อย่างถาวร	
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ถ้าไม่มีความอยากท้ัง ๓ น้ีแล้ว กามตัณหา ภวตัณหา 

วิภวตัณหาแล้ว ในใจน้ีจะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์

ให้กับใจอีกต่อไป แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดึงใจให้ไปเกาะติด

กบัร่างกายอีกต่อไป เพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกาย	เพราะใจ

เห็นโทษของความอยากท่ีจะเสพรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 ก็จะ 

ไม่เสพรูป	 เสียง	กลิ่น	รส	พอไม่เสพก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องมี

ร่างกาย	 เหมือนคนที่เห็นโทษของการมีโทรศัพท์มือถือว่า

มันยุ่งยากวุ่นวาย	 ก็เลิกใช้มันเสีย	 พอเลิกใช้แล้วก็สบาย	 

ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องโทรศัพท์	 ไม่ต้องคอยมาคอย 

ชาร์จแบต	ต้องคอยรักษามัน	ต้องคอยเปลี่ยนรุ่นอยู่เรื่อยๆ	

เดีย๋วกม็รีุน่ใหม่ออกมา	เดีย๋วกม็กีารพฒันาระบบ	ต้องคอย

ติดตามอยูเ่รือ่ยๆ	เหน็ว่ามนัเป็นเรือ่งร�าคาญใจ	กไ็ม่ไปยุง่กบั 

มันดีกว่า	เลิกใช้โทรศัพท์	พอเลิกใช้แล้วก็สบาย	ไม่ต้องไป 

ทุกข์กับโทรศัพท์มือถืออีกต่อไป

	 นี่แหละคือเรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ ้า	 คือ

พระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 ที่ เป ็นสรณะ	 ที่ เป ็น

พระรัตนตรัย	 เป็นผู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันมา	 จนท�าให้

พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกนี้ได้เข้าถึงความสุข
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ท่ีแท้จริง	 ความสุขท่ีถาวร	 คือความสุขของพระนิพพาน	

ซึ่งมีคุณค่าราคายิ่งกว่ามากกว่าราคาของเพชรนิลจินดา

ต่างๆ	ความสุขที่ได้จากการมีเพชรนิลจินดานี้เป็นความสุข 

ที่ยังคลุกเคล้าไปด้วยความทุกข์	 แต่ความสุขท่ีได้จาก 

พระนพิพานนี	้เป็นความสขุทีป่ราศจากความทกุข์	จงึถอืว่า

เป็นส่ิงทีมี่คณุค่ายิง่กว่าสิง่ต่างๆ	ท่ีมอียูใ่นโลกนี	้เราถงึเรยีก

พระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	ว่าเป็นพระรัตนะ	เป็นอญัมณี

อนัล�า้ค่า	เพราะท่านเป็นผูท้ีจ่ะพาให้เราไปได้พบกบัความสุข 

อันล�้าค่านี้เอง	 ก็คือความสุขของพระนิพพาน	 ถ้าพวกเรา

ต้องการความสุขของพระนิพพาน	พวกเราก็ต้องน้อมเอา

พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	 เข้ามาสู่ใจ	น้อมเอาวิธีของ

พระพทุธเจ้าและพระสงฆ์สาวกปฏบิตัธิรรม	เข้ามาสูใ่จของเรา	 

ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า	พระสงฆ์ท่านปฏิบัติอย่างไร	เราก็

ปฏบิตัอิย่างนัน้	พระธรรมค�าสอน	สอนให้เราปฏบิติัอย่างไร	

เราก็ปฏิบัติอย่างนั้นกัน	แล้วเราท�าได้แล้ว	เดี๋ยวเราก็จะได้

อัญมณีอันล�้าค่าเข้ามาสู่ใจของพวกเราต่อไป

	 นีค่อืเรือ่งราวท่ีเอามาฝากท่านในวันนี	้กคิ็ดว่าพอสมควร 

แก่เวลา	จะขออนุโมทนาให้พร	
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ค�าถาม-ค�าตอบ จากธรรมะหน้ากุฏิ  
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ถาม : หลวงพ่อเจ้าคะ	ตอนนีก้ส็บืเนือ่งมาจากอาทติย์ทีแ่ล้ว 

คือว่าบางทีก็เพ่งผมตอนที่ฝันเป็นผมเจ้าคะ	 อุคคหนิมิต	 

แต่ว่าพอเพ่งผมไปแล้วอยู่ได้ไม่นานเจ้าคะ	ก็เลยเพ่งผมกับ

ลมไปพร้อมกัน	มันจะตีกันไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์ :	ก็ถ้าเราท�าให้ใจเรานิ่งได้มันก็ไม่ตีกัน	

ถาม :	เพราะถ้าเพ่งอย่างเดยีวปุบ๊	มนัเหมอืนกบัมนัไม่แน่น 

เจ้าคะ	 ก็เลยดูลมหายใจเข้าออกไปพร้อมกับเพ่งด้วยเลย

เจ้าคะ

พระอาจารย์ : ได้	ได้	ถ้ามันไม่ขัดกันก็ได้

ถาม :	และถ้าบางครัง้ในวนัถดัไป	เราไล่วงจรผมแล้วกใ็ห้เหน็ 

เป็นสิง่ปฏิกูล	แล้วบางทกีล็งเป็นธาต	ุ๔	แต่ว่ากยั็งไม่ชดัเจน

เจ้าคะ

พระอาจารย์ :	ก็ต้องท�าไปเรื่อยๆ	พิจารณาไปเรื่อยๆ
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ถาม : คอืท�าไปเรือ่ยๆ	ท�าซ�า้ๆ	หลายๆ	ร้อยรอบพนัรอบใช่ไหม 

เจ้าคะ

พระอาจารย์ :	มนักเ็ป็นธาตุดนินีเ่องผม	เดีย๋วตกท้ิงไปในดนิ 

เดี๋ยวมันก็ย่อยสลายกลายไปเป็นดินไป	ผมนี้ไม่มีตัวตน	ขน

ไม่มีตัวตน	เล็บไม่มีตัวตน	ฟันไม่มีตัวตน	ทั้งร่างกาย	๓๒	นี้ 

ไม่มตัีวตนเลย	เป็นธาต	ุ๔	อย่างทีเ่คยได้เทศน์เมือ่ก่อน		ดนิ	น�า้	 

ลม	ไฟ	ส่วนทีเ่ป็นของแขง็กเ็ป็นธาตดุนิ	ส่วนทีเ่ป็นของเหลว 

กเ็ป็นธาตนุ�า้	ส่วนทีเ่ป็นความร้อนกเ็ป็นธาตุไฟ	ส่วนทีเ่ป็นลม 

กเ็ป็นธาตุลม	เนีย่ท่ีเข้ามาอยูใ่นร่างกายนี	้ไม่มีตวัตน	ค้นไปดู

ในร่างกายในอาการ	๓๒	นี	้ไม่มส่ีวนไหนท่ีว่าเป็นเราเป็นของ

เราเลย	เราไปตู่มนัเอง	เหมอืนคนโบราณท่ีไปตูว่่าโลกนีแ้บน	 

แต่มันไม่แบนหรอก	 มันกลม	 เพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็น	

มันใหญ่มากก็เลยคิดว่ามันแบน	 ร่างกายนี้เราอยู่กับมันมา

ตั้งแต่เกิด	ก็เลยไปตู่ว่ามันเป็นเราเท่านั้นเอง	แต่ความจริง

เรามาเกาะร่างกายนี	้มพ่ีอแม่เป็นคนสร้างข้ึนมา	แล้วเราคือ 

ธาตุรู้ก็มาเกาะมัน	แล้วก็มาครอบครองมัน	มาใช้มันพาเรา 

ไปไหนมาไหนอกีท	ีพออยูก่บัมนักเ็ลยเป็นเหมอืนแฝดสยาม	 

มนักเ็ลยคดิว่าเป็นตวัเดยีวกนั	เราต้องใช้ปัญญามาคอยเตือน 
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มาคอยแยกแยะว่า เราเป็นผู้พิจารณาร่างกายนี้ ไม่ใช่
ร่างกาย ร่างกายนีเ้ป็นเพยีงดนิ น�า้ ลม ไฟ เป็นอาการ ๓๒  
โดยทีว่นัหน่ึงกจ็ะต้องแยกจากกัน เรากับร่างกายนีจ้ะต้อง
แยกจากกนั เราเป็นธาตรุู ้เรากต้็องอยูเ่ป็นธาตรูุ้ไป เพยีงแต่ 
ตอนนี้เรามีโอกาสได้มาเกาะติดกับร่างกาย ก็ควรจะเอา 
มาใช้ในทางท่ีจะท�าให้เรานี้ไม่ต้องกลับมาเกาะติดกับ
ร่างกายอีกต่อไป ก็คือมาตัดความอยากต่างๆ 

ถาม :	ก็คือให้เราพิจารณาซ�้าๆ	ไปให้มากที่สุด	แล้วถึงรอบ
ของมัน

พระอาจารย์ :	พอถงึรอบของมนัแล้วมนัจะได้ปล่อยวางได้	
มันจะได้ไม่กลัวตาย

ถาม : อ๋อ	วันหนึ่งมันก็จะปล่อยวางได้

พระอาจารย์ :	เฮ้ย	กายมันไม่ใช่เรานี่หว่า	ไปกลัวมันท�าไม	
มันเหมือนกับร่างกายของคนอื่น	 ร่างกายของคนอื่นเรา 
ไม่ถือว่าเป็นเราใช่ไหม	 เวลาเขาเป็นอะไรเราไม่เดือดร้อน 
ใช่ไหม	แต่พอร่างกายของเรา	เราไปถอืว่าเป็นของเราขึน้มา	 
พอมนัเป็นอะไรกเ็ดอืดร้อน	แต่จริงๆ	ร่างกายของคนอืน่กบั
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ร่างกายของเรามนักเ็หมอืนกนั	เป็นดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	เหมอืนกนั	 
เหมือนกับรถยนต์น่ะ	คนเรามีร่างกายก็คือมีรถยนต์คนละ
คันกัน	แล้วก็ไปหลงคิดว่าเป็นของเรา	เป็นตัวเราขึ้นมา	

ถาม :	 แล้วพิจารณาความทุกข์ที่เกิดจากผมก็คือให้
จินตนาการไปก่อนใช่ไหมคะว่า	ผมร่วง	ผมอะไร

พระอาจารย์ :	ให้ยนิยอมรบัตามสภาพของมนัไง	อย่าไปฝืน
ความจริง	มันจะร่วงก็ปล่อยมันร่วงไป	มันจะหงอกก็ปล่อย
มันหงอกไป	 ถ้าท�าอะไรได้ก็ท�าไปถ้าอยากจะท�า	 อยากจะ
ย้อมผมกย้็อมไป	ไม่ว่ากนั	แต่ย้อมบ่อยๆ	มนัอาจจะเบือ่กไ็ด้	 
ย้อมแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่ข้ึนมาใหม่	 แต่วันหนึ่งมันก็อาจจะ
ยอมแพ้ว่า	ขี้เกียจ	ปล่อยมันไป	มันจะขาวไปหงอกไปก็ได้	 
ดีซะอืน่	เขาจะได้รูว่้าเราเป็นผูส้งูอาย	ุเป็นผูอ้าวุโส	บางทเีขา 
มองเหน็เราหน้ายงัเป็นเดก็	ไม่ให้ความเคารพ	พอเหน็หวัหงอก 
เขาให้ความเคารพเลย	

ถาม : แล้วพระโสดาบันนี่ท่านย้อมผมไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์ :	อ๋อ	ท่านไม่ยดึตดิกบัร่างกายไง	แต่ถ้าท่านยงั 
อยู่ในสังคมที่อาจจะต้องย้อม	ท่านอาจจะต้องย้อมก็ได้	
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ถาม : คือไม่ผิดในทางธรรมนะเจ้าคะ

พระอาจารย์ : คือท่านไม่ทุกข์กับมันก็แล้วกันพูดง่ายๆ	 

ย้อมก็ได้	ไม่ย้อมกไ็ด้	แต่คดิว่าคงไม่ย้อมมากกว่า	เพราะท่าน 

คงไม่อยากจะไปวุ่นวายกับมัน	

ถาม :	อีกสเตป็หนึง่ทีอ่ยากจะถามล่วงหน้าเจ้าคะ	พอพจิารณา 

ผมแล้วเข้าสู่ความสงบแล้ว	 อสุภะท่ีจะท�าต่อไปคืออสุภะ

ของผมหรืออสุภะของร่างกายเจ้าคะ

พระอาจารย์ : ทัง้ร่างกายแหละ	เวลาเรามองร่างกายเราจะ 

มองทั้งร่างใช่ไหม	 เห็นว่าสวยงามใช่ไหม	 เราก็ต้องว่ามัน 

ไม่สวยงาม	 มองตอนที่มันเป็นซากศพ	 หรือถ้ามองเข้าไป 

ใต้ผวิหนงัได้	ดอูาการอวยัวะต่างๆ	ท่ีมซ่ีอนอยูภ่ายใต้ผวิหนงั	 

ถ้าเหน็อะไรต่างๆ	ภายใต้ผิวหนงัแล้ว	กจ็ะไม่เห็นอะไรว่าสวย 

ว่างาม	 หรือมองในส่วนท่ีน่าเกลียดก็ได้	 ของที่เราขับถ่าย

ออกมาก็ออกมาจากทางร่างกาย	

ถาม :	แล้วต้องเอาอาการ	๓๒	มาไล่เหมือนเดิมไหมเจ้าคะ
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พระอาจารย์ :	อันนี้ไม่ต้องก็ได้	ตอนต้นเราไล่ไปก่อนเพื่อ
ท�าความรูจั้ก	พอเรารูจ้กัแล้วต่อไปเรากน็กึภาพ	ถ้าไม่เหน็ก็
ไปเปิดหนังสือดูเพื่อมานึกภาพ	ปอดเป็นยังไง	ตับเป็นยังไง	 
ไตเป็นยังไง	 ล�าไส้เป็นยังไง	 โครงกระดูกเป็นยังไง	 แล้วก็
พยายามหดันกึอยู่เรือ่ยๆ	เวลามองเห็นร่างกายไม่ว่าของเรา
หรอืของคนอืน่กม็องเข้าไปข้างในเห็นโครงกระดูก เห็นตับ 
ไต ไส้ พุง อะไรต่างๆ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วกามอารมณ์ 
มนัจะไม่เกดิ แต่ถ้ามนัเห็นเพยีงแต่ภายนอก เหน็แต่รปูร่าง 
หน้าตา มันก็จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาได้ 

ถาม : แล้วหนูต้องรอท�าอันนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยดูอสุภะ	
หรือว่าหนูควบ	หรือแล้วแต่จังหวะไปเลยเจ้าคะ

พระอาจารย์ :	กไ็ด้ท้ังนัน้	บางทีมนัท�าเตรียมไว้ก่อน	แล้วพอ 
ถึงเวลามันก็ท�าข้อสอบได้ทีเดียวพร้อมๆ	กันเลย บางทีมัน 
บรรลแุบบ ๑ ๒ ๓ ๔ ไปเลยทีเดยีว ถ้ามนัเตรยีมการไว้ก่อน  
พิจารณาไว้ก่อนล่วงหน้า แล้วพอถึงเวลาจริงๆ มันก็
สามารถที่จะท�าการได้เลยตัดได้ทันที มันต้องมีก�าลังตัด
เท่านัน้ ท่ีขาดอยูก่ค็อืสมาธหิรอือเุบกขา ส่วนนีถ้้าไม่มกีไ็ม่ม ี
ก�าลงัทีจ่ะหยดุความอยากได้	พออยากเสพกามกห็ยดุไม่ได้	
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พออยากจะเสพรูปฌานกห็ยดุไม่ได้	อยากจะเสพอรปูฌาน
ก็หยุดไม่ได้	แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วก็จะหยุดได้

ถาม :	อกีค�าถามสดุท้ายคะ	หลวงพ่อเจ้าคะ	ความทุกข์ทีเ่กิด 
จากการพลดัพรากเนีย่	เราต้องปฏบิตัถิงึขัน้พระอรยิบุคคล
ขั้นไหนเจ้าคะถึงจะตัดความทุกข์ได้

พระอาจารย์ :	 ต้ังแต่พระโสดาบันท่านก็ไม่ทุกข์กับความ
พลัดพรากจากกันแล้ว	 ท่านเห็นเป็นอนิจจัง	 เห็นธาตุเป็น
ธาตุ	๔	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	

ถาม :	แต่เราก็ยังร้องไห้เสียใจ

พระอาจารย์ :	เพราะเรายงัไม่เหน็เป็นดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	เรายงั
เหน็เป็นนาย	ก	นาย	ข	เป็นพีเ่ป็นพ่อเป็นน้อง	จริงๆ	เป็นเพียง 
ร่างกาย	 ตัวที่เป็นพ่ีเป็นพ่อก็คือตัวใจหรือธาตุรู ้ที่มา 
ครอบครองร่างกาย	เขากไ็ปตามวาระของเขาไป	เขากไ็ม่ได้ 
ตายไปกับร่างกาย	 ฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่ต้องมาเศร้าโศก
เสยีใจ	เพยีงแต่ว่าต้องคดิว่าเขาต้องเดนิทางไปต่างประเทศ
เนีย่	เขาไปโลกทพิย์แล้ว	เรายงัอยูโ่ลกธาต	ุกม็เีท่านัน้แหละ	
จะได้ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจกับการพลัดพรากจากกัน
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ถาม :	และพระอรหันต์ที่ท่านทิ้งขันธ์	๕	ไปแล้ว	นิพพาน 

ไปแล้ว	เรายังปฏิบตัิเป็นปุถุชนอยู่	เราจะติดต่อท่านได้ไหม

เจ้าคะอันนี้

พระอาจารย์ :	หมายถึงร่างกายท่านตายไปแล้ว

ถาม :	 หมายถึงว่าสมมุติว่าพระอรหันต์ที่เป็นอาจารย์เรา

แล้วสิ้นไป	แล้วจะติดต่อกันได้ไหมคะ

พระอาจารย์ :	กอ็ยูท่ีว่่าท่านอยากจะตดิต่อกับเราหรอืเปล่า	

แล้วเรามีพลังจิตที่จะไปติดต่อกับท่านได้หรือเปล่า	

ถาม :	พลังจิตเราน้อย	แต่ท่านพลังจิตเยอะ	ท่านก็ต้องสื่อ

กับเราช่วยเราหน่อย

พระอาจารย์ : กไ็ม่แน่	ท่านอาจจะห่วงเรา	ท่านกอ็าจจะส่ง

พลงัจติมาหาเรา	แต่ถ้าเราไม่มเีครือ่งรบั	เรากร็บัไม่ได้	ถ้าเรา 

ไม่มีอุปจารสมาธิเราก็รับไม่ได้	 ต้องมีอุปจารสมาธิ	 อย่าง

พระพุทธเจ้ามีอุปจารสมาธิก็รับเทวดาได้	 เทวดาก็มาฟัง

ธรรมกับพระพุทธเจ้าได้
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ถาม :	ถ้าอย่างนัน้เรากไ็ม่ต้องกลวัว่า	ถ้าพ่อแม่ครบูาอาจารย์
เราสิ้นไปแล้ว	 เราก็ไม่ต้องกลัว	 เพราะเดี๋ยวท่านก็มาช่วย 
เราเองเจ้าคะ	หรือว่าเราจะสิ้นก่อน

พระอาจารย์ :	อนันีก้ไ็ม่ทราบ	ขนาดท่านอยูย่งัช่วยเราไม่ได้	 
แล้วท่านตายไปแล้วท่านจะช่วยเราได้ยงัไง	ท่านสอนให้เรา 
ช่วยตัวเอง	อัตตา	หิ	อัตตโน	นาโถ	 เรื่องของการปฏิบัตินี้
ปฏบัิติให้กนัไม่ได้	สอนกส็อนแล้วบอกแล้วทุกอย่างครบถ้วน 
แล้ว	กถ็อืว่าท่านท�าหน้าทีข่องท่านสมบรูณ์แล้ว	ท่านคงจะ
ไม่กลับมาหาเราอีกแล้ว

ถาม :	คอืหนถูามเผือ่ว่าต่อไปเราได้ธรรมขัน้สงูขึน้ไปอีกเจ้าคะ	 
พอไม่มีครูบาอาจารย์แล้วก็จะไม่มีใครมาสอนแล้วเจ้าคะ

พระอาจารย์ :	กต้็องม	ีอย่างคณุแม่ชแีก้วท่านกม็อีปุจารสมาธ	ิ 
แล้วคืนที่หลวงปู่มั่นจากไป	 ท่านก็มาเข้าในสมาธิบอกว่า	 
เราไปแล้วนะ	พอดคีณุแม่แก้วจะไปเยีย่มท่านไง	หลวงปูว่่า
ถ้าไปกไ็ปเจอแต่ร่างกาย	แต่ตวัเราไม่อยูแ่ล้ว	ท่านมาเข้าใน
สมาธิของแม่ชีแก้ว	อันนี้ท่านก็ยังติดต่อกันได้อยู่

ถาม :	กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าคะ



“นิพพานัง ปรมัง สุญญัง”
ผู้ปฏิบัติไม่สูญไปกับการช�าระใจของผู้ปฏิบัติ

โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) 
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร	

ต.ห้วยใหญ่	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	

วันที่	๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๓



ผู้ปฏิบัติไม่สูญไป
กับการช�าระใจของผู้ปฏิบัติ 
ส่ิงที่สูญคือคราบสกปรก

ที่ติดอยู่ในใจของผู้ปฏิบัตินั่นเอง
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	 คนที่ไม่ปฏิบัติ	พออ่านว่า	“นิพพานัง	ปรมัง	สุญญัง”	
ก็ไปแปลว่าพอถึงนิพพานแล้วสูญหมด	 ทั้งๆ	 ไม่รู้ว่าค�าว่า 
สูญหมดนี้คืออะไร	 หมายถึงคนท่ีปฏิบัติก็สูญด้วย	บางคน
คดิว่าพอไปถึงนพิพานแล้วสูญหมด	ผู้ท่ีปฏบิติัผูท่ี้ช�าระจติใจ
ของตนเองก็สูญไปหมดเพราะ	“นิพพานัง	ปรมัง	สุญญัง”	 
ไปแปลว่าอย่างนั้น	 แต่ไม่สูญ	 ผู้ปฏิบัติไม่สูญไปกับการ
ช�าระใจของผู้ปฏิบัติ	สิ่งที่สูญคือคราบสกปรกที่ติดอยู่ในใจ 
ของผู้ปฏิบัตินั่นเอง	 พอใจไม่มีคราบสกปรก	 เราก็เรียกว่า	
“นิพพาน”	 นี่เอง	 นิพพานเพราะไม่มีคราบสกปรกถึงเป็น
สุญญัง	 สูญจากคราบสกปรกต่างๆ	 ไม่ได้หายสาบสูญไป	
แปลความหมายไม่เป็น	คนท่ีไม่ปฏบิตัมินักจ็ะแปลไปแบบนี	้ 
จึงไม่กล้าไปนิพพานกัน	 กลัวนิพพานกัน	 ใช่ไหม	 กลัวไป
นพิพานแล้วสญู	ไม่มาเกดิอกีต่อไป	ไม่ได้มาเป็นนาย	ก	นาง	ข	 
ไม่ได้มาเป็นะไรเหมือนอย่างที่เป็นกัน	 แทนที่จะยินดีกับ
พระนิพพาน	ก็เลยกลัวกัน	กลัวว่าไปถึงพระนิพพานแล้ว
ตนเองจะหายสาบสูญไปตลอดอนันตกาล	แต่ไม่กลัวการ
มาเกิดและมาตายกันอยู่เรื่อยๆ	 ตายแบบนี้ไม่กลัวเพราะ
รู้ว่าตายแล้วเดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่ได้อีก	 เลยไม่อยากจะไป
นิพพานกัน	อยากจะกลับมาเกิดกัน



108  

 นี่เพราะว่าความเข้าใจผิด ไม่รู ้ว ่าการมาเกิด 

แต่ละครั้งนี่มันจะต้องมาเจอกับความทุกข์กันมากมาย

ขนาดไหน	 ตั้งแต่เราเกิดมานี่เราทุกข์กันมามากน้อย 

ขนาดไหนแล้ว	 แล้วเดี๋ยวเจอความแก่	 เจอความเจ็บ	 

เจอความตาย	กย็งัต้องทกุข์กนัต่อไป	ไม่เบือ่หน่ายไม่เขด็หลาบ 

สกัท	ียงัอยากจะกลับมาเกดิกนัอกี	กลบัมาเกดิทไีรกจ็ะต้อง

มาเจอความแก่	ความเจบ็	ความตาย	ทกุครัง้ไป	แต่ดกีว่าไป 

นพิพาน	ไปนพิพานนีต่ายแบบถาวรเลย	ตายแบบหายไปเลย 

หายสาบสูญไปเลย	เลยไม่อยากจะไปนิพพานกัน	ขอไปแค่ 

สวรรค์ก็พอ	พอไปสวรรค์แล้วเดี๋ยวก็จะได้กลับมาเกิดใหม่	

ท�าบุญท�าทานกันรักษาศีลกันพอแล้ว	 อย่าไปวิปัสสนา

อย่าไปภาวนากัน	 เดี๋ยวภาวนาแล้วเดี๋ยวใจเป็นนิพพาน 

ขึ้นมาแล้วจะหายสาบสูญไป	จะไม่ได้กลับมาเจอกันอีก

 นี่ยังอยากจะกลับมาเจอกันอีกใช่ไหม รักคนไหน

ชอบคนไหนยังอยากจะกลับมาพบกันอีก

	 มีคนชอบถามค�าถามเรื่อยๆ	ว่า	เดี๋ยวชาติหน้าจะได้ 

กลับมาพบกับพ่อแม่คนเก่าหรือเปล่า	 ยังอยากจะเจอ
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ความทุกข์กันต่อไป	 แต่ความสุขที่ไม่มีความทุกข์นี้กลับไม ่

อยากจะเจอกนั	เพราะเป็นความสขุแบบหายสาบสญูไปเลย	 

ไม่อยากจะหายสาบสูญ ความจริงไม่หายหรอก พระพทุธเจ้า 

ยังอยู่ เพียงแต่เราติดต่อกับท่านไม่ได้เท่านั้นเอง	 ท่านก ็

เหมือนกับคนที่มีโทรศัพท์มือถือ	 แต่ท่านเลิกใช้มือถือแล้ว	

ท่านไม่เปิดเครื่องแล้ว	 ท่านโยนมือถือท้ิงไปแล้ว	 เราก็เลย

ตดิต่อกบัท่านไม่ได้เท่านัน้เอง	เพราะท่านเบือ่กับการทีต้่อง 

คอยมารักษามือถือ	 ต้องคอยมาชาร์จแบต	 ต้องคอยมา

เปลีย่นรุน่อยูเ่รือ่ยๆ	เดีย๋วรุน่นีเ้ก่าแล้วกต้็องเปลีย่นรุน่ใหม่	

ท่านเลยไม่อยากจะใช้มนั	ไม่อยากจะใช้มอืถอื	แต่ท่านไม่ได้ 

หายไปไหน	 ท่านอยู่	 เพียงแต่ว่าเราติดต่อกับท่านไม่ได้

เท่านั้นเอง



ถ้ามีสติ มีสมาธิ มีปัญญา  
ก็เหมือนมีอาวุธไว้ต่อสู้กับศัตรู 

ที่จะสร้างความทุกข์ต่างๆ 
ให้เกิดขึ้นตอนใกล้ตาย
จะไม่หวั่นไหวเดือดร้อน 

จะปล่อยวางร่างกาย ใจก็จะสงบ



ถ้าไม่เห็นความตายก็จะไม่รีบขวนขวาย

โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) 
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร	

ต.ห้วยใหญ่	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	

วันที่	๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔



 	 คนที่ฉลาดทางวิทยาศาสตร์	 เขาจะมีความเห็น

แบบนี้	 เห็นว่าตายแล้วสูญ	 เพราะว่าเขาไม่สามารถพิสูจน์

จิตใจหรือดวงวิญญาณได้	ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อไป

 	 แต่ความจริงมันพิสูจน์ได้	 วิธีพิสูจน์นี้เขาไม่รู้จัก	

ทางพระพุทธศาสนานี้รู้วิธีพิสูจน์ก็คือการนั่งกรรมฐาน

ตายแล้วสูญ



	 เรือ่งของจติจงึเป็นเรือ่งทีล่กึลบั	ถ้าไม่ศกึษาไม่ปฏบิตัิ

ก็จะไม่รู้	 เพราะหลงยึดติดกับร่างกาย	 ที่ต้องแก่	 ต้องเจ็บ 

ต้องตาย	ว่าเป็นตวัเราของเรา	กเ็ลยว่าจติเป็นสิง่ทีว่เิศษ	ไม่แก่ 

ไม่เจ็บ	ไม่ตาย	แต่ถกูความหลงหลอกให้ไปยดึตดิกบัร่างกาย	 

พอร่างกายเป็นอะไร	จิตก็เป็นไปด้วย

	 มนีทิานในสมยัพุทธกาล	มคีนเลีย้งม้าคนหนึง่ขาไม่ด	ี 

ขาเป๋	 เดินกะเผลกๆ	 ม้าที่เลี้ยงก็เดินกะเผลกตามคนเลี้ยง	

ทัง้ๆ	ทีข่าม้าไม่ได้เป็นอะไร	จิตเราก็เหมอืนกนั	พอได้ร่างกาย 

มาครอบครอง	 ก็หลงคิดว่าร่างกายเป็นจิต	 พอร่างกาย 

เป็นอะไรกเ็ป็นตามร่างกายไป	ร่างกายแก่กแ็ก่ตาม	ร่างกาย

เจ็บก็เจ็บตาม	 เพราะไม่มีปัญญาแยกแยะจิตออกจาก

ร่างกาย	ไม่รู้ว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุ	๔	เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่ง	 

ท่ีเกดิ	แก่	เจ็บ	ตาย	ส่วนจติเป็นผูรู้ ้เป็นผูท้ีม่คีวามรูสึ้กนึกคดิ  

ผู้สั่งให้ร่างกายท�าอะไรต่างๆ จะลุกขึ้นได้	จิตต้องสั่งก่อน 

ว่าจะลกุถึงจะลกุได้	จะเดินจติกต้็องสัง่	จะมาทีน่ี่ได้จติกต้็อง

ส่ังไว้ก่อน	ว่าวนันีจ้ะมาท่ีนี	่พอถงึเวลากอ็อกเดนิทางมากนั	 

ร่างกายไม่รู้เรื่อง ร่างกายเป็นผู้ท�าตามค�าสั่งของจิต
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	 พวกเราต้องศึกษาร่างกายกับจิตแยกให้ออกจากกัน	 

อย่าให้เป็นคนเดียวกัน	 เพราะเป็นคนละคนกัน	 ใจเป็น

เจ้าของร่างกาย	ทีเ่ป็นสมบตัชิัว่คราว	ท่ีจะต้องหมดสภาพไป	 

ถ้าใจต้องอาศยัร่างกายท�าประโยชน์	กต้็องรีบท�าอย่างเตม็ที่	 

คือปฏิบัติธรรมให้เต็มที่	 เจริญสติให้เต็มที่	 พอท�างานนี ้

เสรจ็แล้ว	ร่างกายจะเป็นอะไรกจ็ะไม่เป็นปัญหา	ถ้าปฏบิตัิ

ไม่เสรจ็แล้วร่างกายตายไป กต้็องรอให้ได้ร่างกายอนัใหม่ 

ถึงจะปฏิบัติต่อได้ ก็จะเสียเวลาไป

	 จงึควรเจรญิมรณานสุตอิยูเ่รือ่ยๆ	ว่า	เกดิมาแล้วต้อง 

ตายเป็นธรรมดา	 จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้	 จะตายวันนี้ก็ได้	 

ตายพรุ่งนี้ก็ได้	 อีกสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้าก็ได้	 ไม่มีใครรู้	

ถ้าจะไม่ประมาท	กต้็องคดิว่าอาจจะต้องตายในวนันี	้ถ้าคิด 

อย่างนี้	 เวลาไม่สบายไปหาหมอ	พอหมอบอกว่าเหลืออีก	

๓	 เดือน	 ก็จะดีใจ	 เพราะคิดว่าจะตายวันนี้	 แต่หมอให้ตั้ง	 

๓	เดือน	ถ้าไม่คดิอย่างนี	้พอหมอบอกว่าเหลอื	๓	เดือน	กจ็ะ 

หมดก�าลังใจ
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	 วนัก่อนก็มผีูห้ญงิคนหนึง่มาบอกว่า	หมอบอกว่าเป็น 

มะเร็งขั้นสุดท้าย	เหลืออีกไม่กี่เดือน	จะให้ท�าอย่างไร	เราก็ 

บอกให้รีบปฏิบัติธรรมให้มากที่สุด	 ตอนนี้ไม่ต้องไปคิดถึง

ความตายแล้ว	 เพราะรู้อยู่ตลอดเวลา	 ถ้าไปคิดก็จะไม่มี

ก�าลงัใจปฏบิติั	ต้องลมืเร่ืองความตาย	ให้พุ่งไปทีก่ารปฏิบติั

ธรรมให้มากทีส่ดุ	เจริญสตนิัง่สมาธิเจริญปัญญาให้มากทีส่ดุ	 

ถ้าไม่เห็นความตายก็จะไม่รีบขวนขวาย	 จึงต้องอยู่ใกล้

เหตุการณ์จริง	จะได้กระตือรือร้นปฏิบัติและบรรลุธรรมได้

 อย่างพระราชบดิากท็รงบรรลุ ๗ วันก่อนเสดจ็สวรรคต  

เพราะเหน็ความจรงิ เห็นความตาย กเิลสท่ีอยากจะอยูก่จ็ะ 

หายไป เพราะรูว่้าอยากอย่างไรกอ็ยูไ่ม่ได้ ก็เลยไม่มีกเิลส

มาคอยขดัขวางไม่ให้ตัง้ใจปฏบิตั ิความห่วงใย	ความกงัวล	 

กับเรื่องสมบัติข้าวของเงินทอง	 กับบุคคลต่างๆ	 ตอนนั้น 

ไม่สนใจแล้ว	 สนใจอยู่ที่ว่าจะท�าอย่างไรไม่ให้ทุกข์กับ 

ความตายที่จะตามมาในระยะอันใกล้นี้	 ถ้ามีคนสอนวิธีให ้

ท�าจติให้สงบ	กจ็ะท�าได้อย่างรวดเร็ว	พอจิตสงบแล้วร่างกาย 

จะเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อน
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	 ต้องไปดูศพ	 ไปงานศพอยู่เรื่อยๆ	 ไปอยู่ในสถานที่ที่

ท้าทายกบัความเป็นความตาย	กจ็ะท�าให้ไม่ประมาท	จะรบี 

ขวนขวาย	จะเห็นว่าสิ่งต่างๆ	ในโลกนี้ไม่มีความหมายเลย	

ช่วยไม่ได้เลยเวลาใกล้เป็นใกล้ตาย	 สมบัติเงินทองต่างๆ	

ช่วยไม่ได้เลย	มีแต่การปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะช่วยได้  

ถ้ามีสติ มีสมาธิ มีปัญญา ก็เหมือนมีอาวุธไว้ต่อสู้กับศัตรู

ที่จะสร้างความทุกข์ต่างๆ ให้เกิดขึ้น ตอนใกล้ตายจะ 

ไม่หวั่นไหวเดือดร้อน จะปล่อยวางร่างกาย ใจก็จะสงบ
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ค�าถาม-ค�าตอบจากซูม

โดย พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) 
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร	

ต.ห้วยใหญ่	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	

วันที่	๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓



ผู้รู้ เราก็ใช้ชื่อหลายอย่าง 
ใช้เรียกมันว่าเป็นจิตใจบ้าง 

เป็นดวงวิญญาณบ้าง 
กายทิพย์บ้าง คือธาตุรู้ทั้งนั้น 



ถาม :	หลวงพ่อครับ	ธาตุรู้นี่มันเป็นอมตะใช่ไหมครับ	ไม่มี

วันตาย

พระอาจารย์ : ก็มันเป็น	๑	ในธาตุทั้ง ๖ ที่เป็นของอมตะ 

เขาเรียก “มหาธาตุ”	สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสูญ 

สิ่งที่ไม่มีวันดับ	คือ	ธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลม	ธาตุไฟ	แล้วก็

ธาตุรู้	แล้วก็อวกาศธาตุ	อวกาศก็คือพื้นที่	สเปซ	 (space)	

เพราะธาตทุัง้	๕	นีม่นัต้องมพีืน้ทีอ่ยู	่ตัง้อยู	่ธาตุที	่๖	นีบ่างที

เราไม่ต้องพูดถึงก็ได้	แต่ธาตุ	๕	นี่ที่มันเป็นตัวเล่นเรื่องราว

ต่างๆ	 ทั้งหมดนี้อยู่ที่ธาตุ	 ๕	 โดยเฉพาะธาตุรู้นี่มันเล่นได้ 

ท้ังขณะท่ีเป็นมนุษย์	เป็นเดรัจฉาน	และขณะทีไ่ม่มร่ีางกาย

ก็ยังมีบทบาทอยู่	

ถาม :	 คือเป็นวิสังขารที่หลวงพ่อเคยเทศน์ใช่ไหมครับ	 

ทั้ง	๖	ธาตุ	

ธาตุรู้มันเป็นอมตะ
ใช่ไหมครับ
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พระอาจารย์ :	ใช่	มันไม่ได้เป็นสังขาร	มันไม่ได้เป็นเครื่อง

ปรุงแต่ง	

ถาม :	ที่หลวงพ่อเคยเทศน์ว่า	“สัพเพ	สังขารา	อนิจจา”	

พระอาจารย์ :	เออ	“สัพเพ	ธัมมา	อนัตตา”	

ถาม :	 ธาตุทั้ง	 ๕	 นี่ไม่เป็นอนิจจัง	 ไม่เป็นทุกขัง	 แต่เป็น

อนัตตา

พระอาจารย์ :	ก็เป็นธรรมที่ไม่ได้เป็นสังขาร	

ถาม : ที่ไม่เป็นสังขาร	

พระอาจารย์ :	มนัไม่ได้เป็นอนจิจัง	มนัไม่ได้เป็น	จะไปว่ามัน 

เป็นอนจิจังไม่ได้	เพราะมันไม่มวีนัเสือ่ม	ไม่มวีนัดบั	แต่ร่างกาย 

นี่มันเป็นสังขาร	มันเป็นการรวมตัวของธาตุ	๔	คือ	ดิน	น�้า	

ลม	ไฟ	แล้วมันก็มีวันเสื่อมวันดับ	มีวันแยกสลายกลับคืนสู่

ธาตุเดิม	

ถาม : จรงิๆ	“เรา”	ทีแ่ท้จรงิน่ีคือ	“ธาตรุู”้	นะครบัหลวงพ่อ
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พระอาจารย์ : คือผู้รู้	เราก็ใช้ชื่อหลายอย่าง	ใช้เรียกมันว่า 

เป็นจติใจบ้าง เป็นดวงวิญญาณบ้าง กายทพิย์บ้าง คอืธาตรุู้ 

ทั้งนั้น 

ถาม :	 เพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องกลัวตาย	คือ

จริงๆ	เราก็ไม่ตาย	เพราะธาตุรู้มันก็ไม่ตายครับหลวงพ่อ

พระอาจารย์ :	ใช่	ไม่ตาย	ตายแต่ร่างกาย	ความจรงิร่างกาย

มันก็ไม่รู้ว่ามันตาย	ร่างกายมันก็เป็นเหมือนต้นไม้	มันไม่มี

การรับรู้	

ถาม :	แต่ธาตุรู้ไปยึดว่าตัวเองเป็นร่างกาย	

พระอาจารย์ :	ใช่	ไปหลงคิดว่าเป็นร่างกาย	ก็เลยทุกข์กับ

ร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไร	กเ็ลยต้องคอยมาสอนบอกว่า 

เราไม่ใช่เป็นร่างกาย	เราเป็นผูรู้้ผูค้ดิ	ไม่ได้ตายไปกบัร่างกาย	

ถาม :	ธาตุรู้ที่เป็นผู้รู้ผู้คิดก็เป็นธาตุรู้

พระอาจารย์ : นัน่แหละกค็อืตวัธาตรุูไ้ง	ในธาตุรูน้ีม่นีามขนัธ์ 

อยู่	๔	มีเวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	นามขันธ์นี่ก็ไม่มี 
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วันเสื่อม แต่มันมีการเปลี่ยนแปลง	 เวทนาก็เปลี่ยนไป

เปลี่ยนมา	 สุขบ้างทุกข์บ้าง	 ไม่สุขไม่ทุกข์บ้าง	 สังขารก็คิด

เรื่องนี้แล้วก็หยุดไปคิดเรื่องนั้นต่อ	 เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา	

สัญญาความจ�าก็เหมือนกัน	 จ�าเรื่องนี้แล้วก็ไปจ�าเรื่องนั้น	

วิญญาณนี่ก็รับรูป	เสียง	กลิ่น	รส	ชนิดต่างๆ	ที่เข้ามาแล้ว 

กเ็กดิดับ	เกดิดับ	เข้ามาแล้วกห็ายไป	แล้วกเ็ข้ามาใหม่	เข้ามา 

อยู่เรื่อยๆ	นี่คือความไม่เที่ยงของนามขันธ์	แต่ไม่เที่ยงแบบ

ลกัษณะทีเ่ปล่ียน	แปลว่าเปลีย่นแปลง	ไม่ได้ไม่เทีย่งแบบว่า

มันจะล่มสลายหายไป	

ถาม : กค็อืว่ามนักย็งัมอียู	่แต่ว่ามนัแปรปรวนเปล่ียนแปลง

พระอาจารย์ :	มันเปลี่ยนไป	เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้	

เวทนาเราไปสั่งให้มันสุขเวทนาอย่างเดียวไม่ได้	มันเปลี่ยน

ไปตามเหตุปัจจัย	เหตุปัจจัยท�าให้มันทุกข์มันก็ทุกข์	ท�าให้

มันสุขมันก็สุข	

ถาม : มนักเ็ป็นเครือ่งมือทีธ่าตรุูใ้ช้เชือ่มกบัรปู	กาย	นะครบั 

หลวงพ่อ
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พระอาจารย์ : ใช่	เราใช้วิญญาณน่ีไปเช่ือมตดิกบัทีร่่างกาย  

คอื ตา หู จมกู ลิน้ กาย เพือ่เราจะได้เสพรปู เสยีง กลิน่ รส  

ทีเ่ราตดิกนั	เราตดิรปู	เสยีง	กลิน่	รส	เรากเ็ลยต้องมีร่างกาย

เป็นเครือ่งมอื	ใจกส่็งวญิญาณมาเกาะทีต่า	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	

มี	๕	วิญญาณ	จักขุวิญญาณ	โสตวิญญาณ	ชิวหาวิญญาณ	

ชวิหาวญิญาณนีก่ไ็ปจากเนีย่	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	พอตาสมัผสั 

กบัรปูป๊ับ	ใจกร็บัรูท้นัทว่ีาตอนนีเ้หน็รปูแล้ว	พอเหน็รปูแล้ว	

สญัญากเ็ข้ามาท�าหน้าทีว่่าเป็นรปูอะไร	มอียูใ่นความจ�าเรา

หรือเปล่า	 รูปนี้เราเคยเห็นหรือเปล่า	 อาจจะจ�าได้ว่าเป็น 

คนนัน้คนนี	้เป็นสิง่นัน้สิง่นี	้ดหีรือไม่ดมีนักจ็ะจ�าได้	พอมันดี

ไม่ดีมันก็เกิดเวทนาขึ้นมา	ดีก็สุข	ไม่ดีก็ทุกข์ขึ้นมา	พอเกิด

เวทนาขึ้นมา	สังขารก็เข้ามา	ถ้าดีก็เข้าหา	ถ้าไม่ดีก็ถอยหนี	

สังขารก็สั่งให้ถอย	นี่คือการท�างานของนามขันธ์	ท�าหน้าที่

ให้กับใจผู้รู้อีกทีหนึ่ง	

ถาม :	เป็นเครื่องมือของผู้รู้

พระอาจารย์ : เป็นเครื่องมือของผู้รู้	ผู้รู้นี้มีความโลภ	โกรธ	

หลง	มอีวชิชา	ท�าให้ไปเกดิมคีวามโลภ	โกรธ	หลง ถ้าเรามา 
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ปฏิบัติก็คือเรามาแก้ท่ีตัวธาตุรู้ ไม่ต้องไปแก้ที่ตัวสังขาร 

นามขนัธ์ เราแก้ทีตั่วธาตรุูไ้ม่ให้หลง ไม่ให้หลงกับสิง่ต่างๆ  

ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดก็คือ ดิน น�้า ลม ไฟนี่เอง 

แล้วความสขุทีไ่ด้จากดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	กค็อืเป็นความสขุชัว่คราว	

พอมนัเส่ือมมนัหมดไปกท็�าให้ทุกข์ขึน้มา	ให้เห็นทกุข์ในการ 

หาความสุขผ่านทางร่างกาย	จะได้หยุด	หยุดหา	แล้วไปหา 

ความสุขจากการหยดุความอยากดกีว่า	พอเวลาใจไม่มคีวาม 

อยากแล้วความสุขมันจะโผล่ขึ้นมาเอง	

ถาม :	 ไอ้ตัวความอยากน่ีมันก็ผลิตออกมาจากธาตุรู ้

ใช่ไหมครับหลวงพ่อ

พระอาจารย์ : มันก็อยู่ในธาตุรู้นั่นแหละ เกิดจากอวิชชา

ความหลง	หลงไปคดิว่า	เอ้อ	มเีงนิแล้วจะมคีวามสขุ	มีแฟน 

แล้วจะมีความสุข	ได้ไปเที่ยวแล้วจะมีความสุข	แต่มันมอง

เหน็ด้านเดียว	มนัไม่เหน็อกีด้านหนึง่ว่ามนัมีเจริญมเีสือ่มนะ	 

มสีขุมทีกุข์นะ	พอทกุข์กเ็ลยทรมานใจ	แต่กย็งัติดอยูเ่หมอืน

คนติดยาเสพติด	 ดังนั้นต้องใช้การปฏิบัติสมถภาวนา	

วิปัสสนาภาวนา	ถึงจะสามารถถอนความอยากได้	
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ถาม :	แสดงว่าตัวที่เป็นอริยสัจ สมุทัย	ที่พระพุทธเจ้าท่าน

เทศน์	ก็คือท่านเทศน์เกี่ยวกับธาตุรู้ ใช่ไหมครับหลวงพ่อ 

พระอาจารย์ : ใช่ ธาตรุูน้ี ่ธาตรุูเ้ป็นตวัอยากไง กามตัณหา 

ภวตัณหา วิภวตัณหา นี้อยู่ในธาตุรู้ แต่ใช้สังขารเป็นตัว

ตอบสนองความอยาก	 สังขารต้องปรุงแต่ง	 อยากได้นู่น	

อยากมนีี	่แล้วกส่็งวิญญาณไปหาตา หู จมกู ล้ิน กาย เพือ่จะ 

ได้ไปหาสิ่งที่ใจอยากได้ ธาตุรู้อยากได้ 

ถาม :	เหมือนบังคับหุ่นยนต์	

พระอาจารย์ : เออ	ใช่	แล้วได้มาเท่าไรก็ไม่อิ่มไม่พอใช่ไหม	

ความสุขในโลกนี้มันเป็นแบบชั่วคราว	 แบบควันไฟ	 ได้มา

เด๋ียวกจ็างหายไป	เวลาได้อะไรมาใหม่ๆ	โอ๊ย	ดอีกดใีจ	เลยอยู่ 

ไปกับมันสักพัก	พอมันชินหูชินตาแล้วมันก็เบื่อแล้ว

ถาม :	เบื่อ	ครับ	เป็นเช่นนี้เรื่อยไป

พระอาจารย์ :	 เรื่อยไป	ก็เปลี่ยนใหม่เรื่อย	พอเบื่ออันนี้ก็

เปลี่ยนไปหาอันนู้นใหม่
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ถาม :	แก้เบื่อไปเรื่อยๆ	

พระอาจารย์ : ใช่	แก้เบือ่ไปเรือ่ยๆ	แก้ยงัไงกไ็ม่มวีนัจบ	ต้องมา 

แก้แบบพระพุทธเจ้า	มาหยุดความอยาก	มาสอนให้เห็นว่า

สิง่ทีเ่ราไปอยากมนัน่าเบือ่	เดีย๋วมนักท็�าให้เราเบือ่	พอหยดุ

ความอยากได้แล้วจติกจ็ะสงบ	แล้วจติกจ็ะมคีวามสขุข้ึนมา

โดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอก

ถาม :	แก้ที่ธาตุรู้

พระอาจารย์ : แก้ที่ธาตุรู้ด้วยการภาวนา สมถภาวนา 

วิปัสสนาภาวนา 

ถาม : ครับ	สาธุครับหลวงพ่อ	
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จุดอุเบกขาของธาตุรู้

 	 การปฏิบัติเพื่อให้ใจตั้งอยู่บนจุดของความสงบ
ของใจ	ตั้งอยู่บนอุเบกขานี้	ก็ถือว่าส�าเร็จ	 ไม่ต้องท�าอะไร
อีกแล้ว	เพราะใจจะไม่มีวันเคลื่อนออกจากจุดนี้อีกต่อไป
ชั่วฟ้าดินสลาย	ตราบใดที่มีใจอยู่	ใจก็จะตั้งอยู่บนจุดนี้ไป	
และใจนี้เป็น	๑	ใน	๖	สิ่ง	ในสากลโลกนี้	สิ่งที่เป็นสิ่งที่ถาวร 
คือธาตุทั้ง	๖

 	ธาตทุัง้	๖	นี	้มอียูม่าตลอดและจะมต่ีอไป	ธาตทุัง้	๖	 
คือธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลม	ธาตุไฟ	ธาตุอากาศ	และธาตุรู้	
ธาตุรูก้ค็อืใจของพวกเรานีเ่อง	เพยีงแต่ว่าธาตรุูข้องพวกเรา 
มันมีปัญหา มันไม่ต้ังอยู ่บนจุดของอุเบกขา มันถูก 
ความหลงหลอกให้ออกไปตัง้อยูบ่นจดุของดิน น�า้ ลม ไฟ 
ทีม่ารวมตัวกนัแล้วกแ็ยกกนัออกไป	พอเวลาเขารวมตวักัน 
ก็ดีอกดีใจ	เวลาเขาแยกทางกันก็เสียอกเสียใจ	แต่ถ้าเราได้
พบกับพระพุทธศาสนา	ได้พบกับค�าสอนของพระพุทธเจ้า	
เราก็จะได้รู้จักวิธีท่ีจะดึงใจของเราให้ออกจากธาตุทั้ง	 ๕	 
ออกจากอากาศธาตุด้วย	 แล้วก็เข้าไปอยู่จุดอุเบกขาของ
ธาตรุู	้มพีระพุทธเจ้าเพยีงพระองค์เดยีวเท่านัน้ทีช่าญฉลาด
ที่สามารถเข้าถึงความจริงอันนี้ได้



ร่างกายมันมีหลายมิติที่เราต้องเข้าใจ
มิติของอสุภะนี่หมายถึงร่างกายของคนอื่น

ที่เราไปหลงรักด้วย มิติของอนิจจัง 
อันนี้เป็นมิติที่ร่างกายเราต้องเห็นว่า
มันจะต้องแก่ เจ็บ ตาย พอตายแล้ว
มันก็เป็นซากศพไป เราต้องยอมรับ

สภาพของมันเวลามันเป็น 
เพราะเราห้ามมันไม่ได้ มันเป็นอนัตตา



ถาม : กราบหลวงพ่อเจ้าคะ	หนูขอเมตตาหลวงพ่อ	หนูไม่ 

เข้าใจ	คอืหนเูข้าใจว่านัง่สมาธเิพ่ือเข้าสูอ่ปัปนาโดยการเพ่ง 

หรือการบริกรรมพุทโธอยู่ที่สิ่งเดียว	 หนูเข้าใจว่ามันเข้าได้	

แต่ถ้าเราใช้ปัญญาพจิารณาเข้าสูอั่ปปนา	อนันีห้นทู�าไม่เป็น 

เจ้าค่ะหลวงพ่อ

พระอาจารย์ :	 อ๋อ	 อันนี้มันต้องแบบว่าต้องไปเจอกับ

เหตกุารณ์ทีร่นุแรงต่อจติใจ	เช่นเจอความเจบ็ปวดรวดร้าว	 

หรอืเจอความตาย	เรากใ็ช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางร่างกาย	 

พิจารณาว่าร่างกายเป็นอนิจจัง	ไม่เที่ยง	อนัตตา	เราไปสั่ง

มันไม่ได้	 ห้ามมันไม่ได้	 แล้วถ้าเห็นอนิจจัง	ทุกขัง	 อนัตตา	

ในร่างกาย	 ก็ปล่อยวางความยึดติด	 เช่น	 ความกลัวตาย	

กลวัเจ็บ	พอปล่อยได้	จติกเ็ข้าสูค่วามสงบได้	อนันีเ้ราใช้ใน 

กรณีพิเศษ โดยปกติเราไม่ใช้กัน เราจะใช้การเจริญสติ

การเพ่งเป็นหลัก 

ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเข้าสู่อัปปนา 
อันนี้หนูท�าไม่เป็นเจ้าค่ะ
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ถาม : แสดงว่าถ้าหนูท�าที่บ้านแล้วฝึกซ้อม	 สงสัยจะเข้า 

ยากคะ	เพราะใช้ปัญญา	เพราะว่ามันไม่มีเหตุการณ์

พระอาจารย์ : ใช่	มันไม่มีเหตุการณ์	มันก็เลยไม่มีอะไรมา 

กระตุ้นให้จิตจะต้องพิจารณาเพ่ือตัดกิเลส	 ตัดความอยาก

ท่ีท�าให้จิตใจวุ่นวายทรมานใจอยู่ในขณะนั้น	 ก็ต้องใช้ดู 

ลมหายใจไปหรือพุทโธๆ	ไป	หรือพิจารณาอาการ	๓๒	ไป 

กไ็ด้	ท่องอาการ	๓๒	ไป	หรอืเพ่งดอูาการใดอาการหนึง่ของ

ร่างกาย	เช่น	โครงกระดูก	

ถาม : แต่ว่าท้ายทีส่ดุแล้ว	เรากต้็องใช้ปัญญาพจิารณาเพือ่

เข้าอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์ :	 อันนั้นถ้าเรามีสติ	 มีอัปปนาสมาธิแล้ว	 

เราก็ใช้ปัญญาเพื่อเจริญวิปัสสนาเพื่อปล่อยวางร่างกายได้	

เพื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันได้	

ถาม : อ๋อ	แต่ไม่ถึงขนาดว่าต้องใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อเข้า

สู่อัปปนาใช่ไหมคะ	หรือว่ายังไงก็ต้องเข้าคะ
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พระอาจารย์ : มันจะเข้าโดยอัตโนมัติถ้าเราปล่อยวาง

ร่างกายได้	 หยุดความอยากได้	 หยุดความอยากที่ไปยึด 

ไปตดิร่างกายได้	พอปล่อยร่างกายได้ จติมนัก็จะเข้าไปใน

อัปปนาโดยอัตโนมัติ

ถาม :	ตอนนี้ก็คือเอาแบบสมถะเข้า	คือเพ่งหรือดูจุดเดียว

ไปก่อนใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : กแ็ล้วแต่	ถ้าเกดิไปเจอเหตกุารณ์ถกูโจรเข้า

มาปล้นมาจี้	 เขาจะฆ่าเรานี้	 เราก็อาจจะใช้ปัญญาปลงใน 

ตอนนั้นก็ได้	พอปลงได้	มันก็ยอมตายปุ๊บ จิตมันก็นิ่งเป็น

อุเบกขา เหมือนกับได้เข้าอัปปนาไปก็ได้ ไม่เดือดร้อน	 

มนัจะฆ่ากฆ่็า	มนัจะท�าอะไรกบัร่างกายเรา	กป็ล่อยมนัท�าไป	 

เหน็ด้วยปัญญาว่ามนัไม่ได้เป็นตวัเรา	เห็นวา่ร่างกายไม่ได้ 

เป็นตัวเรา ก็ละสกักายทฏิฐไิด้	อนันีคื้อถกูเหตกุารณ์บงัคบั

ให้พิจารณา

	 เหมือนพ่อของพระพุทธเจ้าเน่ีย	พ่อพระพุทธเจ้า 

ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงถึงจะพิจารณาทาง

ปัญญาได้ แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ 
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ถาม : ถ้าเราอยู่เฉยๆ	ไม่มีเหตุการณ์	มันก็เป็นไปได้ยาก

พระอาจารย์ : มนัไม่มอีะไรมากระตุน้	ทุกข์ไม่ม ีปัญญาบ่เกดิ  

ทุกข์บ่มี	 ปัญญาบ่เกิด	 ถ้าอยากให้เกิดปัญญาก็ต้องไปลุย

ในป่าซิ	 เดินไปในป่าคนเดียว	 แล้วคิดว่าเราจะไปเจอเสือ

เจองูเข้า	 ใจก็ทุกข์	 ทีนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาปลงปล่อยวาง

ร่างกายได้	 ถ้าเจ็บก็นั่งให้มันเจ็บแล้วอย่าลุก	 หรือไม่ก็ให้ 

เจอโควิด-๑๙	ก่อน	แล้วเกิดเหตุการณ์เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา

	 ดังนั้นมันต้องมีเหตุการณ์กระตุ้นถึงจะใช้ปัญญาได้	

ถ้าปกติมนัไม่มทีกุข์	ปัญญามนัไม่เกดิ	ปัญญามนัเหมอืนยาไง	 

ถ้าไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย	ร่างกายก็ไม่รู้จะกินยาไปท�าไม

ใช่ไหม	กินไปก็ไม่มีความแตกต่างเลย	

ถาม : หลวงพ่อเจ้าคะ	แล้วหนูชอบนั่งสมาธิแล้วก็สงบไป	 

พอนัง่ไปเรือ่ยๆ	พอเราอยากพกัสงบแล้วจะให้มาคิด	แล้วมนั 

ไม่อยากคิดเจ้าคะ

พระอาจารย์ : ก็ใช่นะซิ	 พอมันนั่งแล้วมันสงบแล้วมันก ็

ไม่คดิ	ให้มนัออกมาจากความสงบก่อน	ถ้ามนัไม่คดิ	เรากต้็อง 
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สัง่มันให้คดิ	ให้คดิเรือ่งร่างกาย	พจิารณาอาการ	๓๒	พจิารณา 

เกดิ	แก่	เจ็บ	ตายไป	ต้องบงัคบัมนัให้คดิ	อย่างหลวงตาท่าน 

ตดิสมาธกิอ็ย่างนี	้ท่านไม่คดิ	ท่านจะเอาแต่สมาธอิย่างเดยีว	 

จนหลวงปู่มั่นเห็นว่าติดสมาธิก็เลยเตือนว่า	 สมาธิน้ีเป็น

เหมือนเศษเนื้อนะ	 เศษเนื้อติดฟัน	 ให้ไปทางปัญญาจะได ้

เนื้อช้ินใหญ่ๆ	 พอออกไปทางปัญญาก็เป็นปัญญาฟุ้งซ่าน

เรื่อยเถิดอีก	พิจารณาไม่ยอมหยุด	ท่านบอกว่าบางทีถึงกับ

นอนไม่หลบั	เพราะความอยากจะรู้เร่ืองปัญญามาก	มนักเ็ลย 

คิดพจิารณาไปแบบหามรุง่หามค�า่	กไ็ด้สตว่ิาต้องให้มนัหยดุ

และให้กลับเข้ามาพักผ่อนในสมาธิ	 ก็เลยต้องบังคับให้มัน

พุทโธๆ	ไม่ให้มันคิด	หยุดพิจารณา	การปฏิบัติบางทีมันจะ

สุดโต่งแบบนี้	 พอมันสงบมันก็ติดสงบ	 ไม่อยากจะออกไป	

พอให้มนัออกไปทางปัญญา	พอมนัพจิารณาปัญญาแล้วเกดิ

ความเข้าอกเข้าใจ	เบาอกเบาใจ	กอ็ยากจะพจิารณาให้มาก

ขึ้นไป	จนกระทั่งมันฟุ้งซ่าน

ถาม : มีวันหนึ่งหนูนั่งสมาธิได้นานหน่อยเพราะว่ามัน 

นอนพอ	ทนีีเ้รากไ็ม่ต้องมาพุทโธแล้วเพราะว่าจิตมันเพิง่ตืน่

นอนแล้วมันก็สงบแล้ว	แล้วก็ลองพิจารณาไปเรื่อยๆ	เรื่อง
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อาการ	๓๒	พอพิจารณาไปเรื่อยๆ	ปุ๊บ	ใจมันบอกว่า	โอ้ย	 

เด๋ียวร่างกายเราก็เจ็บป่วย	 แก่	 เป็นโรคมะเร็งนู้นนี่นั่น	 

มันก็คิดแต่ก็ไม่ได้ฟุ ้งซ่านนะคะ	 มันก็คือคิดในกายเรา 

นี่แหละว่า	เออ	ถ้าตับเป็นนี่	เป็นมะเร็งเต้านม	หรือเป็นนู้น 

เป็นนี่	โอ้ย	ท�าไมมันทุกข์จังเลย	แต่ถ้าเราเอาอวัยวะต่างๆ	

ออกจากร่างกายเรา	 ความทุกข์มันก็น้อยลงนะเจ้าคะ	

เหมือนกับว่าเราไม่มีอวัยวะที่ท�าให้เราต้องมานั่งดูแลหรือ

เจ็บป่วยแล้ว

	 แล้วคราวนี้จิตก็บอกว่ามีโครงกระดูกอย่างเดียวก็ด	ี

เพราะว่าไม่มอีวยัวะภายในมนักด็	ีสกัพักหนึง่กพ็จิารณาต่อ

ไปว่า	 เออ	 ท�าไมเราไม่ท�าลายโครงกระดูกไปซะ	 เหลือแต่ 

จติใจอย่างเดยีว	มนัก็จะเป็นอิสระไปจากรปูร่างของเราเนีย่	

มนัจะมคีวามสุขมากกว่าไหม	จติมนัก	็follow	ของมนัไปเอง 

เจ้าค่ะ	มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูมีความสุข	พอพิจารณาไปมันก็มี 

ความสขุดีเนอะ	การทีเ่ราไม่ม	ีมนัไม่ได้คดินะคะ	มนัเหน็ว่า 

การทีเ่ราไม่มอีวยัวะต่างๆ	หรอืว่าไม่มโีครงกระดกูเนีย่	มแีค่ 

จิตอย่างเดียวมันสุขกว่าเยอะเจ้าคะ
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พระอาจารย์ : ใช่	การทีไ่ม่มร่ีางกายก็คอืการทีไ่ม่ต้องมาเกดิ	 

พอมีแล้วจะไปท�าให้มันไม่มีไม่ได้ ก็ต้องอยู่แบบไม่มี คือ

ไม่ต้องไปยึดไปติดว่าเป็นของเราไป 

ถาม : แล้วมันก็เห็นว่าการที่เราไม่มีกาย	มันสุขกว่าเยอะ

เลย

พระอาจารย์ : ใช่	ถ้ามนัมกีต้็องพิจารณาว่ามนัไม่ใช่เป็นเรา	

ไม่เป็นของเรา	 มันก็จะได้สุขเหมือนกัน	 เพราะส่วนใหญ่ที่

เราทุกข์ก็เพราะเราไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นของเรา	

ถาม : กม็อีนัหนึง่ทีห่นสูงสยัในการปฏบิตัว่ิา	ถ้าหนนูัง่สมาธิ

ไปเรื่อยๆ	 จนหนูปฏิบัติให้จิตเป็นอัปปนา	 แล้วหนูค่อยมา

พิจารณา	เกรงว่าถ้ามันไม่มีทางเลือกมันก็ต้องไปทางนี้

พระอาจารย์ : ถ้าหนูพจิารณาปัญญาได้ หนูกพ็จิารณาไป 

ไม่ห้าม เพียงแต่ว่าพิจารณาแล้วปลงได้หรือเปล่า	ตัดได้

หรอืเปล่า	ตัดกเิลสได้หรือเปล่า	เป้าหมายของการพจิารณา

เพ่ือสอนจิตให้หายหลง	 พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา 

ของเรา	 แล้วเราปล่อยมันได้หรือเปล่า	 ปล่อยให้มันแก	่
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ปล่อยให้มนัเจบ็	ปล่อยให้มนัตายได้หรอืเปล่า	เราต้องปล่อย

ได้เหมอืนกบัเรามองเห็นร่างกายของคนอ่ืน	ร่างกายคนอืน่

เขาจะแก่	จะเจ็บ	จะตาย	เราไม่เดือดร้อนใช่ไหม	ร่างกายที่ 

เรามีอยู่นี้ก็ต้องดูไปเป็นแบบนั้น	 ดูว่าเป็นเหมือนร่างกาย

ของคนอื่น	ไม่ต้องเดือดร้อนไปกับมัน	อันนั้นพิจารณาเพื่อ

ให้มันเข้าใจแบบนี	้ถ้ายงัเดอืดร้อนอยูก่แ็สดงว่าพจิารณาไป

กไ็ม่ฟังไม่เชือ่เราอีก	ต้องพิจารณาตามแนวทางไตรลกัษณ์ 

ต้องพิจารณาว่าไม่เทีย่ง ไม่ใช่ตวัเราของเรา ถ้าจะปล่อย

วางร่างกาย ส่วนอาการ ๓๒ นี ้พจิารณาเพือ่ละกามราคะ

มากกว่า ให้ดูว่ามันไม่สวยงาม มันสกปรก มันก็จะได้ละ

กามราคะได้

ถาม :	 เม่ือเช้าเดินจงกรมแล้วมาลองพิจารณาเรื่องของ 

ศพดู	มันดู	sad	ดูตัวเราเป็นศพ	ดูแล้วมัน	sad	

พระอาจารย์ : ก็ดูไปว่าต่อไปมันก็ต้องเป็นศพ	เวลามันไม่

หายใจมนักต้็องเป็นศพ	แต่ดศูพ	ให้ดคูนทีเ่รารกัดกีว่า	จะได้ 

ไม่ไปรักเขา	จะได้ไม่ไปหึงไปหวงเขา	
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ถาม :	ดูเราเลยเจ้าคะ	ไม่ดูเขาเลย

พระอาจารย์ : มนัผดิ พจิารณาอสภุะกเ็พือ่พจิารณาดูคน 

ที่เราไปรักไปหลงต่างหาก เพื่อเราจะได้คลายความรัก

ความหลง	 ความหึงหวงอะไรต่างๆ	 พอรู้ว่าเป็นซากศพ 

กไ็ม่เอาแล้วใช่ไหม	ถ้าเกดิแฟนเราไม่มลีมหายใจ	เรายงัหวง

อยู่หรือเปล่า	 ยังเก็บไว้อยู่ที่บ้านหรือเปล่า	 ยกให้สัปเหร่อ

ไปเลยใช่ไหม

ถาม : ต้องพิจารณาเราหรือเจ้าคะ	หรือพิจารณาคนอื่น

พระอาจารย์ : พิจารณาคนที่เรารักเราหึงเราหวงนี่แหละ	

คนทีเ่รามกีามอารมณ์ด้วย	คนทีร่่วมหลบันอน	ทีเ่ราเหน็ว่า 

สวยน่ารักน่าอะไรอย่างนี้	 พอเห็นว่าเป็นซากศพมันก็ไม่ 

น่ารัก	 จะได้อยู่คนเดียวได้	 เป้าหมายคือตัดกามอารมณ์	 

พอไม่มีกามอารมณ์แล้ว	 อยู่คนเดียวมันไม่เหงา	 แต่ถ้ามี 

กามอารมณ์	อยู่คนเดียวมันจะรู้สึกเหงา	ว้าเหว่	

ถาม :	นี่หนูเข้าใจผิด	หนูคิดว่าพิจารณาตัวเองเป็นศพแล้ว

ให้มีความสลดสังเวชว่า	 เออ	 กายมันก็แบบว่าไม่ต้องมีมัน

เจ้าคะ
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พระอาจารย์ :	ไอ้นั่นก็อีกแบบหนึ่ง	คือพิจารณาความจริง

ว่าร่างกายมันก็ต้องตาย	 พิจารณาว่ามันก็จะเป็นซากศพ

ในวันหนึ่ง	 เราจะไปหวังให้มันอยู่ไปยาวนานไม่ได้	 อย่างที่ 

พวกเราชอบไปขอพรพระ	ขอให้อายมุัน่ขวญัยนืยัง่ยนื	อนันี้	 

มนัเป็นความเพ้อเจ้อท้ังนัน้แหละ	ความจริงร่างกายมันไม่มี

ความถาวรพูดง่ายๆ	 เด๋ียวมันก็ต้องตายไป	 นี่คือแนวทาง

การปฏิบัติ

 ร่างกายมนัมีหลายมติทิีเ่ราต้องเข้าใจ มติขิองอสภุะ

นีห่มายถงึร่างกายของคนอืน่ท่ีเราไปหลงรกัด้วย มิติของ

อนจิจงั อนันีเ้ป็นมติทิีร่่างกายเราต้องเหน็ว่ามนัจะต้องแก่

เจบ็ ตาย พอตายแล้วมนักเ็ป็นซากศพไป เราต้องยอมรบั

สภาพของมนัเวลามนัเป็น เพราะเราห้ามมนัไม่ได้ มันเป็น

อนัตตา 
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 	การไปเจรญิปัญญาโดยไม่มศีลีไม่มสีมาธสินบัสนนุ	

จะไม่เป็นปัญญา	จะเป็นเพียงความคิด

 	 อย่างพวกเราตอนนี้ก็มีความคิดรู้ว่ากิเลสตัณหา

เป็นตัวเลวร้าย	แต่พอมนัโผล่ขึน้มา	ฆ่ามนัได้หรอืเปล่า	มีแต่ 

จะรับใช้มันมากกว่า

กิเลสตัณหาเป็นตัวเลวร้าย
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	 	 The	 suffering	 is	 not	 caused	 by	 death;	
instead,	it	stems	from	the	dependence	on	your	
attachment	or	detachment	to	the	body.	If	you	are	
not	attached	to	your	body,	no	matter	whether	
you	are	alive	or	going	to	die,	you	will	not	undergo	
any	suffering.	However,	if	you	cling	to	your	body,	
you	will	 always	 suffer	 no	matter	what.	 This	 is	
because	the	desire	of	your	mind	to	possess	the	
body	cannot	be	achieved.

 	 The	 Buddha	 found	 the	 right	 way.	 The	
problem	is	not	in	the	body.	It	is	in	the	mind	that	
is	deluded.

 	The	mind	takes	something	that	doesn’t	
belong	to	itself	and	thinks	it	is	itself.	So	whatever	
happens	to	that	thing	the	mind	suffered.

The problem is not the body
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 	Buddhist	practice	is	to	cure	the	mind	that	
is	sick	through	delusion.

 	The	truth	is	the	mind	is	one	thing	and	the	
body	is	another	thing.

 	If	the	mind	clings	to	anything,	it	becomes	
agitated,	depressed	and	stressful	because	nothing	
in	the	world	is	permanent.

 	If	you	want	something	to	last	forever,	you	
will	always	be	stressed	because	nothing	lasts.

 	You	must	learn	to	detach.	Don’t	cling	to	
anything.	Always	remind	yourself	that	everything	
is	temporary.

 	Every	experience	that	you	are	experiencing	
is	temporary.

 	If	you	are	attached	to	it,	when	it	disappears	
you	will	be	depressed.
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ถาม :	ในขัน้โสดาปัตตผิล	ทีล่ะความยดึถอืในร่างกายได้แล้ว	

ท�าไมในข้ันอรหตัมรรค	ยงัมสัีงโยชน์ตวัท่ีชือ่ว่า	“มานะ”	อยู่

พระอาจารย์สุชาติ :	 เป็นคนละตัวกัน	มีการยึด ๒ ที่  

การยึดที่ร่างกายหรือเวทนาก็เป็น “สักกายทิฏฐิ” ถ้าไป 

ยึดในจิตก็เรียกว่า “มานะ”	 พระอนาคามียังถือตัวอยู	่ 

ใครมาหยามก็ยังโกรธเขาอยู่	 ต้องท�าลายตัวนี้	 เอาตัวรู้

มาแทนตัวตน	 ต้องสอนใจว่าอย่าเอาตัวตนออกไปรับ

เหตุการณ์ต่างๆ	 เอาตัวรู้ออกไปรับแทน	รู้เฉยๆ	ว่าเขาชม	

ว่าเขาด่า	อย่างนี้จึงจะละตัวตนได้

(ถาม-ตอบ	วันที่	๒๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙)

มานะ
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มรรคก็คือการเจริญปัญญา

	 	มรรคกบัผลเป็นอย่างนี	้มรรคกค็อืการเจรญิปัญญา 

เพื่อที่จะให้เห็นความจริงของธรรมขั้นนั้น	 เห็นแล้วก็จะ 

ดับกิเลสตัณหา	หรือความหลงในธรรมขั้นนั้นได้

	 	 มรรคก็คือการเจริญปัญญานี้เอง	 เจริญอนิจจัง	 

ทกุขงั	ในขัน้ต่างๆ	ขัน้โสดาบนักเ็จรญิร่างกาย	เจรญิเวทนา

ว่าไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	เป็นอนตัตา	ขัน้สกทิาคามี	ขัน้อนาคามี	

ก็เจริญอสุภะ	ความไม่สวยงามของร่างกาย

 	 การเจริญอสุภะนี้ก็เรียกว่าเป็นสกิทาคามีมรรค

และอนาคามีมรรค	 ถ้าสามารถเห็นอสุภะ	 ดับกามารมณ ์

ได้บางส่วน	ท�าให้เบาบางลงไป	ก็เป็นสกิทาคามีผล	ถ้าเห็น 

ตลอดเวลาไม่ว่าลืมตาหรือหลับตา	 ต่อให้เป็นนางงาม-

จักรวาลหรือเป็นดาราภาพยนตร์	มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม

ขนาดไหน	ก็มองทะลุเข้าไปข้างในได้อย่างชัดเจน	มองเห็น

อวัยวะต่างๆ	 ได้อย่างชัดเจน	 ก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามี	

ได้อนาคามีผล
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	  	 ขั้นอรหัตมรรค	 ก็พิจารณาอนัตตา	 พิจารณา 

อวชิชาทีม่อียูภ่ายในใจ	ถ้าพจิารณาเห็นอนตัตา	เหน็อวชิชา	

แล้วก็ปล่อยวางได้	 หยุดได้	 ก็จะบรรลุเป็นอรหัตผลขึ้นมา	 

นี่มรรค	๔	ผล	๔

	 	พอได้อรหัตผลแล้ว	ก็จะเป็นนิพพานตามมาทันที	

นพิพานนีเ้ป็นความสงบ	เป็นปรมงั	สุขัง	เป็นความสขุท่ีถาวร 

ที่ไม่มีวันเสื่อม

 	ใจของพระอรหนัต์	ใจของพระพทุธเจ้ายงัสว่างไสว

ด้วยแสงแห่งธรรม	ถงึแม้จะไม่มร่ีางกายกไ็ม่เป็นปัญหาอะไร	

เพราะร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกัน	 ร่างกายตายไป	 

ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย	 ใจที่สว่างด้วยธรรม ใจที่เป็น

ธรรมท้ังแท่งท้ังดวงกย็งัเป็นธรรมอยูจ่นบดันี ้และจะเป็น

ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด
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องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

“ให้เอาอริยสัจฆ่าอริยสัจ”

องค์หลวงพ่อสุชาติ อภิชาโต

อริยสัจ	๔	มี	๒	ส่วน	คือ

อริยสัจที่สร้างความทุกข์	=	ตัณหา	(ความอยาก)	

อริยสัจที่ดับความทุกข์	=	มรรค	๘	

ท่านให้เอามรรค	๘	นี้มาฆ่าตัณหาความอยากนั่นเอง	

ธรรมะจากใจองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์

145  



กิจและเวลาประจ�าวันที่สามารถเข้าพบ
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เวลา ๐๕.๕๐ - ๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ)

•	 เดินบิณฑบาตบริเวณบ้านอ�าเภอ	

	 เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน	๓๐	สิ้นสุดที่ซอยนาจอมเทียน	๒๘	

(เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

•		ฉันเช้าที่ศาลาฉัน	วัดญาณสังวราราม	เฉพาะวันธรรมดา

•  งดลงศาลาทุกวันเสาร์	วันอาทิตย์	วันพระ	และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์	

หมายเหต ุ: ขอความกรณุางดเข้าพบพระอาจารย์นอกเหนอื

จากเวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือสุภาพสตรีงดสวม

กางเกงขาสั้น และกระโปรงสั้น

**งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี**
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 Youtube: Phrasuchart Live

	 Facebook:	พระอาจารย์สุชาติ	อภิชาโต

สามารถรับฟังผ่านวิทยุธรรมะออนไลน์ที่

Phrasuchart.com

และสามารถถามปัญหาธรรมะได้ทาง	

Facebook และ Youtube

รับชมการแสดงธรรมโดย	พระอาจารย์สุชาติ	อภิชาโต	ได้ทุกวัน	

เวลา	๑๔.๐๐-๑๖.๐๐	น.	รับชมได้ทาง
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