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ท่านอาจารย์มักสอนบรรดาศิษย์บ่อยครั้ง	 ให้ลอง

กักขังตัวเองไว้ในห้องไม่ให้ออกไปไหนทั้งวัน	ท่านว่า

ให้ต่อสู้กับกิเลสความอยากของใจ

เมื่อถึงคราวถูกกักล็อคดาวน์จากโควิด	 ไม่สามารถ

ไปวัดได้	จึงเข้าใจถึงการฝึกฝนตนในข้อนี้	ภัยของใจ 

จากโควิดจึงคลายร้อนรุ ่มลงได้เมื่อได้ฟ ังธรรม 

หน้ากฏุทิกุๆ	ส่ีวัน	ประจกัษ์ใจแล้วว่า	ช่ือว่าธรรมของ

พระพุทธเจ้าแสดง	ณ	กาลใด	สถานที่ใด	ไม่ว่าจะเป็น

ศาลาใหญ่	จลุศาลา	หรอืหน้ากฏุ	ิ“รสแห่งธรรมย่อม

ช�ำนะรสทั้งปวง”

คณะศิษยานุศิษย์

ค� า น� า

พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน

ห้ามจ�าหน่าย
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ตอนน้ีเราจะมีการแสดงธรรมกันทุกวันเสาร์	วนัอาทติย์	 

วันหยุดราชการ	 วันหยุดชดเชย	 และวันพระ	 น่ีคือ

ตารางเวลาของการแสดงธรรมในปัจจบุนั	ตอนนีย้งัขึน้

ไปแสดงธรรมที่บนเขาชีโอนไม่ได้	เพราะทางราชการ

ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นไป	เพราะกลัวว่าจะไปแพร่เชื้อไป

ติดเชื้อกัน	ก็เลยมาพบกันที่นี่	(หน้ากุฏิ)	แทน	

กำรพบกันที่น่ีก็ตำมมีตำมเกิด ไม่ได้เตรียมอะไรไว้

รับรอง ต้องหำเสือ่หำอะไรมำปนูัง่กนัเอง ถ้ำนัง่เก้ำอีก้็

เอำเก้ำอีพั้บมำ ถ้ำช่วงวนัไหนมีฝนฟ้ำกถ็อืร่มมำด้วย  

เพรำะเรำจะนั่งอยู่กลำงแจ้ง นั่งอยู่ตำมร่มไม้ ก็มีที่ 

หลบฝนได้บ้ำงแต่ไม่มำก กข็อให้เรำยดึหลกั “อตัตา หิ  
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อัตตโน นาโถ” ตนเป็นที่พึ่งของตน แล้วเรำจะ

สบำยใจ จะได้ไม่ต้องไปมีปัญหำกับใคร เพรำะเรำ 

เตรียมพร้อมทุกอย่ำง พร้อมที่จะรับกับเหตุกำรณ์

ต่ำงๆ ที่จะเกิดข้ึน แล้วก็ขอควำมกรุณำว่ำอย่ำมำ 

ก่อสร้ำงทีม่งุทีบ่งัอะไร เพรำะมนัจะไม่เป็นธรรมชำติ 

สถำนที่มีกำรก่อสร้ำงนี้มันจะท�ำให้ควำมเป็น

ธรรมชำติหำยไป บรรยำกำศกำรฟังธรรมนี้จะไม่ได้

รสชำติถ้ำมันไม่เป็นธรรมชำติ 

นี่ก็เป็นความรู ้เก่ียวกับเรื่องของการมาฟังเทศน์ 

ฟังธรรมที่นี่	
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วันเข้ำพรรษำเป็นวันที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงบัญญัติหรือทรง 

ก�ำหนดให้พระภิกษุสำมเณรอยู่ประจ�ำที่ตลอดระยะเวลำ  

๓ เดือน นับตั้งแต่วันนี้ คือวันแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๘ ไม่ว่ำจะอยู่ 

ในที่ใดก็ตำม พอถึงวันแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๘ ก็ต้องหยุดกำร 

เดินทำงไปไหนมำไหน ให้อยู่กับที่ เนื่องจากในสมัยพุทธกาล

เวลาที่พระเณรเดินทางไปหาสถานที่ปลีกวิเวก	มักจะต้องเดิน

ตดัทุง่นา	แล้วช่วงนีเ้ป็นช่วงฤดูฝน	เป็นช่วงเพาะปลกู	เวลาพระ 

เณรเดินลัดทุ่งนาก็มักจะไปเหยียบต้นข้าวที่เขาเพิ่งปลูกใหม่	 

ท�าให้เกิดความเสียหายต่อชาวนาชาวไร่	ชาวนาชาวไร่ก็เลยไป 

กราบทลูขอความเมตตาจากพระพทุธเจ้า	เมือ่ทรงพจิารณาเหน็ 

ความเดือดร้อนของชาวนาชาวไร่	 ก็เลยทรงรับสั่งให้พระภิกษุ	

สามเณร	นกับวชภกิษณุ	ีทีอ่ยูใ่นศาสนาพทุธทัง้หมดน้ี	ให้ระงบั

การปลกีวเิวก	คอืการเดินทางไปหาทีส่งบเพือ่บ�าเพญ็การภาวนา	

แล้วให้อยู่ในวัดวาอารามในสถานที่โดยให้อยู่ตลอดระยะเวลา	 

ที่มาของ
วันเข้าพรรษา
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๓	เดือน	แต่ก็ทรงมข้ีอยกเว้นในกรณฉีกุเฉนิ	เช่น	ถ้าบดิามารดา 

หรือครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วย	 ต้องออกไปดูแลรักษาท่าน	 

กส็ามารถไปได้	แต่ไปได้ครัง้ละไม่เกนิ	๗	วัน	๗	คนื	พอครบแล้ว 

ต้องกลับมาอยู่อย่างน้อยก็	 ๑	 คืน	 แล้วถ้าจ�าเป็นจะต้องกลับ 

ไปใหม่ก็กลับไปได้	 แต่ไม่ให้ไปยาว	 ให้ไปเพียงครั้งละ	 ๗	 วัน	 

๗	คืน	กรณีที่	๒	ถ้ามีเหตุการณ์	คือมีที่อยู่อาศัยหรือกุฏิวิหาร

ช�ารุด	 ต้องมีการซ่อมแซม	 ถ้าต้องออกไปเพื่อไปหาวัสดุเพื่อ 

เอามาซ่อมแซมก็สามารถไปได้	 ไปค้างคืนที่อื่นได้	แต่ก็ไม่เกิน	 

๗	วนั	๗	คนื	เช่นเดยีวกบั	ถ้ามกีจินมินต์	เช่น	ญาตโิยมจะท�าบญุ	

นิมนต์พระที่ต้องเดินทางไกลไป	 กรณีไปเช้าเย็นกลับไม่ได	้ 

กอ็นญุาตให้ค้างแรมได้	นีค่อืข้อยกเว้น	ซึง่มอียูห่ลายข้อด้วยกัน

นี่ก็เอาตัวอย่างมาให้ท่านได้พิจารณาให้ได้รับทราบเรื่องของ

การจ�าพรรษา	 โดยหลักก็คือเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้นแก่ชาวนาชาวไร่	 ที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านอาจจะไม่ได้

พจิารณารอบคอบ	เวลาท่านเดนิทางไปไหนมาไหน	ท่านอาจจะ 

ต้องการเดินให้มันระยะสั้นที่สุด	 ก็เลยต้องเดินข้ามทุ่งนากัน	 

แล้วช่วงฤดูฝนก็เป็นช่วงท�าการเพาะปลูกของชาวนาชาวไร	่ 

กอ็าจจะไปเหยยีบท�าลายพชืทีก่�าลงัเพาะปลกูใหม่จนเกดิความ

เสียหาย	
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ช่วงเข้ำพรรษำ ชำวพุทธที่มีลูกผู้ชำยก็อยำกจะให้บวชเพื่อ

จะได้ศึกษำพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ เพื่อท่ีจะได้

ตอบสนองพระคณุของบิดำมำรดำ เพรำะมีควำมเชือ่ว่ำกำร

บวชของลูกนี้จะช่วยท�ำให้พ่อแม่ได้ไปสวรรค์ ไม่ต้องไปเกิด

ในอบำยหลังจำกที่ตำยไปแล้ว ลูกก็ได้บุญจำกกำรเสียสละ

มำบวช มำอยู่แบบอดอยำกขำดแคลน มำศึกษำมำปฏิบัติ

พระธรรมค�ำสอนของพระพทุธเจ้ำ ลกูก็จะได้ธรรมะท่ีจะเป็น

แสงสว่ำงน�ำพำชีวิตให้ไปสู่ที่สุขที่เจริญ

ชาวพุทธชาวไทยเราก็เลยถือธรรมเนียมบวชให้กับลูกผู้ชาย 

ทีม่ีอายคุรบ	๒๐	ปี	กเ็ลยนยิมบวชกนัในช่วงเข้าพรรษา	เพราะ 

เป็นช่วงที่พระท่านอยู่ประจ�าที่กัน	 ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย 

ท่านไม่ต้องเดินทางไปโปรดญาติโยมที่อื่น	 ก็จะได้ศึกษากับ

ครูบาอาจารย์	ก็เลยมีธรรมเนียมบวชเข้าพรรษากัน	

ธรรมเนียม
การบวชช่วง
เข้าพรรษา
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เน่ืองจากสมัยโบราณไม่มีไฟฟ้าเหมือนสมัยนี้	 ก็ต้องอาศัย

แสงสว่างจากแสงเทียน	 เมื่อถึงช่วงเข้าพรรษาก็จะมีผู้มาบวช

เป็นจ�านวนมาก	 ก็จ�าเป็นที่จะต้องใช้เทียนเป็นจ�านวนมาก	

จึงมีประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษากัน	 เพื่อที่จะให้พระภิกษุ

สามเณรทีบ่วชในพรรษานัน้มแีสงสว่างไว้ใช้ในยามค�า่คนื	คอืใช้ 

แสงเทียน

เครื่องประดับ
ของศาสนา
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แต่สมยันีเ้รามไีฟฟ้ากนั	วดัส่วนใหญ่ยกเว้นพระทีเ่ป็นพระวดัป่า 

ที่อยู่ในถ่ินกันดารที่ห่างไกลจากความเจริญ	 ก็ยังใช้แสงเทียน

กนัอยู	่อย่ำงสมยัทีเ่รำศกึษำทีว่ดัป่ำบ้ำนตำด สมยันัน้ทีว่ดัป่ำ

บ้ำนตำดก็ไม่มไีฟฟ้ำ ถงึแม้จะมไีฟฟ้ำไปถงึแล้วกต็ำม เพรำะ 

หลวงตำท่ำนไม่ให้วัดใช้ไฟฟ้ำ เพรำะไฟฟ้ำนี้มีทั้งคุณและมี 

ทัง้โทษ คณุก็คอืให้แสงสว่ำง แต่โทษกค็อืมนัจะช่วยให้มกีำร

ใช้สื่อต่ำงๆ ที่เป็นโทษต่อพระเณร เช่น	ทีวี	วิทยุ	หรือเครื่อง

อ�านวยความสขุ	เช่น	ตู้เยน็	เป็นต้น	ซึง่จะมาท�าให้เป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติธรรมมากกว่าส่งเสริม	 หลวงตาท่านก็เลยไม่ให้ 

เอาไฟฟ้าเข้าวดั	น�า้ประปากไ็ม่ให้เข้าวัด	เพราะจะท�าให้ขีเ้กียจ	

สบายกันมากเกินไป	น�้าก็ให้ใช้น�้าบ่อ	ใช้สูบโยกน�้าขึ้นมาใส่ปี๊บ	 

แล้วกใ็ส่รถเข็นเพือ่เขน็ไปใส่ตามตุม่ต่างๆ	เพือ่พระเณรจะได้ม ี

ความเพยีร	ได้ออกก�าลงักาย	ไม่ขีเ้กยีจกนั	วดัป่าบ้านตาดสมยันัน้ 

จึงไม่มีไฟฟ้า	ก็ต้องใช้เทียนกันเป็นหลัก	อันนี้คือเรื่องของการ

ใช้เทียน

พอถงึยุคปัจจบุนันี ้วดัส่วนใหญ่จะใช้เทยีนเป็นเครือ่งประดบั  

โดยจะตั้งอยู่ในโบสถ์ ต้ังอยู่ที่หน้ำพระพุทธรูป แต่ไม่ได้ใช้ 

ประโยชน์จรงิๆ คอืกำรให้แสงสว่ำง เพรำะเดีย๋วนีม้ไีฟฟ้ำแล้ว 

เทยีนกเ็ลยกลำยเป็นเคร่ืองประดบัไป และย่ิงสมยันีก้ำรจดุธูป 
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ก็ไม่มีแล้วภำยในตัวอำคำร เพรำะควันธูปนี้เป็นควันพิษ  

สดูเข้ำไปมำกๆ กท็�ำให้เกดิโรคภยัไข้เจบ็ต่อร่ำงกำยได้ ฉะนัน้

กำรถวำยธปูเทยีนจงึหมดควำมส�ำคญัไป พวกญำตโิยมกเ็ลย 

เปล่ียนจำกกำรถวำยเทยีนมำเป็นกำรถวำยค่ำน�ำ้ค่ำไฟแทน 

หรือถวำยเป็นพวกหลอดไฟต่ำงๆ แทนถวำยเทียน อันนี้ 

กเ็ป็นกำรเปลีย่นแปลงส่วนประกอบของศำสนำ ซึง่ก็ไม่เป็น 

ปัญหำอะไรกบัตวัของศำสนำโดยตรง ตวัศำสนำนีไ้ม่เปลีย่น 

เปลี่ยนไม่ได้ ตัวศำสนำคืออะไร ก็คือพระธรรมค�ำสอนของ 

พระพุทธเจ้ำ ที่สอนให้พุทธบริษัท ๔ ได้ศึกษำและน�ำเอำไป 

ปฏิบตั ิเพรำะกำรปฏบิตัติำมพระธรรมค�ำสอนของพระพทุธเจ้ำ  

เป็นกำรดับควำมทุกข์ใจต่ำงๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป

นั่นเอง อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ธรรมะเป็นอกาลิโก	 ไม่เปลี่ยนไปกับกาลกับเวลา	 พระธรรม

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทที่ได้ทรงแสดงไว้และ

มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก	 ๘๔,๐๐๐	พระธรรมบทด้วยกันนี้	 

เป็นธรรมที่เป็นความจริงล้วน	 ๑๐๐%	สวำกขำโต ภควตำ  

ธมัโม	แปลว่าเป็นธรรมทีต่รสัไว้ชอบแล้ว	เป็นค�าสอนทีถ่กูต้อง 

ตามหลักความเป็นจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	 ไม่ว่าเวลาจะ 

ผ่านไปกีร้่อยปีกีพ่นัปีกีห่ม่ืนปีกีแ่สนปีกีล้่านปีกต็าม	ก่ีกัปก็ตาม	 

ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วน�ามาสอนให้แก่สัตว์

โลกนี้เป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง	 เป็นความจริงที ่

เกี่ยวกับจิตใจของสัตว์โลกท่ีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ	

อยู่ในไตรภพ	 ที่จ�าเป็นจะต้องอาศัยพระธรรมค�าสอนของ

พระพทุธเจ้า	เพ่ือเป็นพาหนะท่ีจะพาให้สตัว์โลกทีต่ดิอยูใ่นการ

เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ได้หลุดออกจากการเวียนว่าย

ตายเกดิ	ดงันั้น ค�ำสอนนีจ้ึงไมม่กีำรเปลีย่นแปลง แตส่ถำนที่ 

ของศำสนำหรือส่ิงที่มำเป็นเครื่องประดับของศำสนำนี้ 

กอ็ำจจะเปลีย่นไปได้ตำมกำลตำมเวลำตำมเหตุกำรณ์ แต่สิง่ 

ที่ไม่เปลี่ยนก็คือพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำท่ีสอน

ควำมจริงของกำรเวียนว่ำยตำยเกิดของสัตว์โลก 
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ในช่วงเข้ำพรรษำนี้ บำงท่ำนก็อำจจะตั้งจิตอธิษฐำนว่ำ  

เข้ำพรรษำนีจ้ะขอท�ำบุญทกุวนั บำงท่ำนกจ็ะตัง้จิตอธษิฐำน

ว่ำจะขอรักษำศีล ๕ ทุกวัน บำงท่ำนก็จะขอรักษำศีล ๘  

บำงท่ำนกจ็ะขอไปอยูว่ดัเพ่ือไปบวช บวชโกนหวักไ็ด้ บวชชี

ก็ได้ บวชพระก็ได้ ในตลอดระยะเวลำ ๓ เดือน เพื่อเป็นกำร

พฒันำจติใจ เพือ่กำรตดัภพตดัชำต ิตดักำรเวยีนว่ำยตำยเกิด  

ลดควำมทกุข์ต่ำงๆ ทีม่อียูใ่นใจให้มนัน้อยลง	ถ้าได้ผลดีก็อาจ 

จะไม่สกึเลยก็ได้	บางทบีางท่านตัง้ใจว่าจะบวชชัว่คราว	แต่พอไป 

ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมแล้ว	มันชนะรสทั้งปวง	ชนะรูป	เสียง	

กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ก็เลยตัดสินใจไม่สึกดีกว่า	ได้ของดีแล้วไป

เอาของไม่ดีมาท�าไม	 เหมือนอย่างได้รถเบนซ์แล้วจะกลับไป

ขับรถกระบะท�าไม

ตั้งจิต
อธิษฐานช่วง
พรรษากาล
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นี่คือผลที่จะเกิดข้ึนถ้าท่านมีความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติธรรม	

ท่านจะต้องเจรญิก้าวหน้าขึน้ไปตามล�าดับอย่างแน่นอน	เพราะ

ได้มีผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วและได้รับผลมาแล้ว	 คือพระอริยสงฆ์

สาวกทั้งหลายและพระพุทธเจ้าของพวกเรา	ท่านปฏิบัติอย่าง

ไม่ท้อถอย	 ไม่หยุดหย่อน	 จนในที่สุดท่านก็ได้รับผลอันสูงสุด	 

อย่างพวกเรา	 พระพุทธเจ้าก็ทรงรับประกันไว้แล้วว่า	 ถ้าไม่	 

๗	วัน	ก็	๗	เดือน	ไม่	๗	เดือน	ก็	๗	ปี	ถ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ

จริงๆ	แล้วละก็	ต้องได้รับผลอย่างแน่นอน	
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การฝึกสติเพ่ือให้เกิดความสงบเกิดความสุขนี้	 จะต้องมีที่สงบ	

ที่เงียบๆ	 ไม่มีใครมารบกวนใจ	 แล้วก็มีเวลาว่างที่จะนั่งสมาธิ	 

ดูลมหายใจเข้าออก	 พุทโธ	 หรือสวดมนต์	 หรือฟังเทศน์ 

ฟังธรรมไป	แล้วแต่ระดับของการปฏิบัติของเราว่าเราท�าได้ใน

ระดับไหน	 เราก็ท�าในระดับนั้นไปก่อน	 แล้วเราค่อยก้าวขึ้นสู่

ระดับสูงขึ้นต่อไป

ระดับง่ำยที่สุดก็คือกำรฟังธรรม	 ที่เราก�าลังนั่งฟังกันอยู่นี	้ 

นีเ่วลาผ่านไปเกอืบ	๔๕	นาทแีล้ว	ยงันัง่กนัเฉยๆ	ได้	ไม่รูส้กึอดึอดั	 

แต่ถ้าลองนั่งคนเดียวดูซิ	ไม่มีการฟังธรรมอยู่อย่างนี้	นั่งได้สัก	

๑๐	นาท	ีก็รูส้กึอยากจะลุกแล้ว	เพราะมนัไม่มอีะไรมาท�าให้ใจ

เพลดิเพลนิ	เวลาฟังธรรมนีมั้นมเีรือ่งให้เราคอยตดิตามเหมอืน

ดูภาพยนตร์	 เวลาดูภาพยนตร์นี้	 บางทีปวดท้องฉี่ยังไม่อยาก

การฟงัธรรม
ส�าหรับ
ผู้เริ่มปฏิบัติ
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จะลุกเลย	 เพราะว่ามันมีเรื่องให้เราติดตาม	 อยากจะดูว่าจะ

เกิดอะไรขึ้นต่อไป	มันก็เลยท�าให้เรานี้มีความสนใจ	มีสติคอย

จดจ่อคอยดูภาพยนตร์อยู่

การฟังธรรมก็อย่างนี้	 ส�าหรับผู้เริ่มต้นถ้ายังนั่งสวดมนต์ไม่ได	้

นั่งพุทโธไม่ได้	นั่งดูลมไม่ได้	ก็ให้เปิดธรรมฟังไปก่อน	สมัยนี้ก็มี 

ธรรมอัดเป็นเสยีงอดัเป็นภาพไว้	ไม่ต้องดภูาพกไ็ด้	ภาพไม่ส�าคญั 
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เท่าเสียง	 ให้ฟังเสียง	 หลับตาฟังได้ยิ่งดีเพราะจะได้ไม่มีอะไร 

มาดึงใจให้ไปข้างนอก	 ถ้าลืมตาไว้	 ฟังไปเดี๋ยวเห็นรูปคนนั้น 

คนนี	้แทนทีจ่ะอยูกั่บการฟังธรรม	มนักม็ุง่ไปหารปูแทน	แล้วกไ็ป 

คดิถงึรปูทีเ่ห็นว่าเป็นรปูของใคร	ดหีรอืไม่ดีอย่างไร	ดชีัว่อย่างไร	 

วิพากษ์วิจารณ์	 คิดปรุงแต่งไปอีก	 แล้วการฟังธรรมก็จะฟัง 

ไม่รูเ้ร่ือง	จะขาดตอนไป	ฉะนัน้	เวลำฟังธรรมถ้ำอยำกจะได้รบัรู ้

เรื่องรำวของธรรมที่เรำฟังอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ก็ให้นั่งแบบ

หลับตำจะดีกว่ำ

อันนี้ก็เป็นวิธีฝึกสมาธิขั้นต่างๆ	ส�ำหรับผู้ที่เริ่มต้น ถ้ำยังนั่ง 

ไม่ได้เลย ดูลมไม่ได้ พุทโธไม่ได้ สวดมนต์ไม่ได้ ก็ฟังธรรม 

ไปก่อน ฟังธรรมไม่ได้ก็บังคับฟังไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ฟังได้เอง  

ตอนต้นอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจ	 ก็ต้องหาธรรมะที่ฟังง่ายๆ	 

อย่าไปฟังธรรมทีม่นัยาก	บางทธีรรมะของอาจารย์บางรปูท่าน

สอนภาษาบาลเีป็นส่วนใหญ่	เราเป็นคนไทยฟังแล้วกง็ง	ท่านมี

แต่บาลอีอกมาตลอดเวลา	แล้วบางทอีอกมาแล้วก็ไม่แปลให้ฟัง

ด้วยว่าแปลว่าอะไร	เช่น	“อนิจจำ วต สงฺขำรำ อุปฺปำทวย-

ธมฺมิโน” อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้แปล	ฟังแล้วมันไม่เข้าใจ	ก็เลยจะ

ท�าให้ไม่มีความอยากจะฟัง	 ที่นี่จึงมักจะไม่มีบาลี	 พยายามใช้

ภาษาไทยล้วนๆ	 เพราะมันเป็นธรรมอันเดียวกัน	 เพราะบาลี
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ก็เป็นธรรม	 ภาษาไทยก็เป็นธรรม	 เพราะภาษาเป็นเพียงสื่อ

เท่านั้นเอง	 สื่อความหมาย	 ความส�าคัญอยู่ที่คนฟัง	 ฟังเข้าใจ

หรือไม่	ฟังรู้เรื่องหรือไม่	ถ้าเอาบาลีมาพูดให้ฟัง	ฟังไม่รู้เรื่องก็

ไม่มีความสนใจ	ดีไม่ดีเดี๋ยวก็เริ่มคุยกันแล้ว	เห็นไหม	สังเกตดู 

เวลาไปงานศพ	มีใครฟังพระสวดไหม “กุสลำ ธมฺมำ อกุสลำ  

ธมฺมำ”	 ไม่รู ้ว ่าสวดอะไรใช่ไหม	 ความจริงเป็นค�าเทศน์	 

เป็นธรรมะทั้งนั้นแหละ	 แต่ในเมื่อเราไม่รู้ว่าท่านสวดอะไร	 

เราก็เลยไม่ฟังดีกว่า	คุยกันดีกว่า	ถามคนข้างๆ	ว่า	ไปไหนมา	

วันนี้ท�าอะไร	มือก็พนมไป	แต่ปากก็คุยกันไป

นีเ่ป็นสาเหตุจากการไปฟังธรรมทีไ่ม่รูเ้รือ่ง	ต้องหาธรรมะทีฟั่ง 

รู ้เรื่องที่เราเข้าใจ	 ที่ส ่วนใหญ่จะเป็นธรรมะของพระป่า	 

ของครบูาอาจารย์ทัง้หลาย	ท่านจะพดูภาษาคน	ไม่ใช้ภาษาพระ	 

เพราะพูดให้คนฟัง	 ไม่ได้พูดให้พระฟัง	 ก็ไม่จ�าเป็นจะต้องใช้

ภาษาพระ	
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กำรฟังธรรมตำมกำลตำมเวลำตำมวำระ พระพุทธเจ้ำ

ทรงตรัสว่ำเป็นมงคลอย่ำงยิ่ง เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง  

เป็นประโยชน์สุขต่อจิตใจ เพรำะกำรฟังธรรมนี้เหมือนกับ 

กำรอัดฉีด เป็นกำรให้ก�ำลังใจต่อผู้ศึกษำต่อผู้ปฏิบัติตำม 

พระธรรมค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ ครูบำอำจำรย์ทำง 

สำยปฏิบัติท่ำนให้ควำมส�ำคัญต่อกำรแสดงธรรมอบรม 

การเพ่ิม
พลังให้กับ
จิตใจ
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สั่งสอนอย่ำงมำก โดยเฉพำะหลวงตำมหำบัว	 สมัยที่ไปอยู ่

กับท่าน	 ช่วงแรกๆ	 ช่วงนั้นท่านยังไม่มีญาติโยมไปรบกวน

ท่านมาก	 ท่านเลยมีเวลาอบรมสั่งสอนพระเณรอยู ่อย่าง

สม�่าเสมอ	 ทุก	 ๔	 –	 ๕	 วัน	 ท่านก็จะเรียกพระเณรมาอบรม	 

มาแสดงธรรมให้ฟัง	๑	ครัง้	ทกุครัง้ทีไ่ด้ยนิได้ฟังธรรม	หลงัจาก 

ที่ได้ยินแล้วก็จะรู ้สึกมีก�าลังจิตก�าลังใจที่จะปฏิบัติมากขึ้น	 

ก่อนแสดงธรรมนี้เหมือนกับคนจะตาย	 คนหมดเรี่ยวหมดแรง	 

ถ้าเป็นต้นไม้ก็ก�าลังจะเฉาก�าลังจะเห่ียว	 พอฟังธรรมปั๊บ

นี่เหมือนกับต้นไม้ได้น�้า	 จิตใจได้ธรรมนี้เหมือนจิตใจได้น�้า	 

ความหมดเรี่ยวหมดแรงนี้หายไปหมด	 ก�าลังวังชาไม่รู้มาจาก

ที่ไหน	มีศรัทธามีวิริยะขึ้นมาอย่างมากมาย	พร้อมที่จะกลับไป 

สู้กับกิเลสต่อไป	 พอฟังธรรมเสร็จกลับไปก็เดินจงกรมต่อได้	 

นัง่สมาธต่ิอได้	วนัไหนทีไ่ม่ได้ฟังธรรมนี	้จะรูส้กึไม่ค่อยอยากจะ 

ปฏิบัติเท่าไร

นี่แหละคือประโยชน์ของการฟังธรรม	 เป็นการอัดฉีดเป็นการ

เพิ่มพลังให้กับจิตใจในการที่จะต่อสู ้กับกิเลสตัณหาโมหะ

อวิชชา	ผู้ที่คอยฉุดลากจิตใจให้ติดอยู่กับวัฏสงสาร	วัฏฏะแห่ง 

การเวยีนว่ายตายเกดิ	คอื	เกดิ	แก่	เจบ็	ตาย	ซ�า้แล้วซ�า้อีกไม่รูจั้ก 

จบจักสิ้น	



ธรรมะหน้ากุฏิ เล่ม ๕

22  

กำรฝึกสตินี้ตอนต้นมันจะยำก เพรำะใจไม่ค่อยยอมอยู่กับ

พุทโธ ไม่ชอบฟังเทศน์ฟังธรรม ไม่ชอบสวดมนต์ ไม่ชอบดู 

ลมหำยใจเข้ำออก พอดงึมันมำท�ำในส่ิงทีมั่นไม่ชอบ มนัก็รูส้กึ 

อดึอดัขึน้มำ สงัเกตไหม พอจะนัง่สมำธป๊ัิบนี ้โอ๊ย เกดิอำกำร 

แข็งตรงนั้น ขัดตรงนี้ อึดอัดตรงนั้น อึดอัดตรงนี้ขึ้นมำ แน่น

หน้ำอกบ้ำง แน่นหน้ำผำกบ้ำง ปวดศรีษะบ้ำง อนันีเ้ป็นผลจำก 

กำรต่อต้ำนของกิเลส	 กิเลสมันไม่ชอบให้เราปฏิบัติธรรมกัน	

กิเลสมันชอบให้เราไปเที่ยวกัน	แต่เราก็ต้องอดทน	บอกว่ามัน

เป็นอาการหลอกลวง	 เป็นมายา	 มันไม่ได้เป็นความเจ็บจริงๆ	

ของร่างกาย	พอเราไม่นัง่สมาธิ	เปล่ียนมานัง่ดูหนงัก็ไม่เป็นเลย	

เวลาดูหนังดูละครนี้	อาการอึดอัด	แน่นหน้าอก	แน่นหน้าผาก	

แน่นหน้าท้องทั้งหลายหายไปหมดเลย

มายา
ของกิเลส
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อันนี้ต้องรู้ว่ามันเป็นมายา	 มันเป็นเล่ห์กลของกิเลสที่จะคอย 

ขดัขวางการหาความสุขจากการเจรญิสติ	เราต้องอดทน	ต้องมี

ความเพยีรพยายาม	ต้องหม่ันคิดว่า	“ควำมพยำยำมอยู่ท่ีไหน 

ควำมส�ำเร็จอยู่ที่นั่น”	 สมาธิ	 คือความสุขที่ได้จากความสงบ 

ท่ีเป็นความสขุทีเ่หนือกว่าความสขุทัง้ปวงนี	้มนัต้องอาศยัความ

เพียร	ความพยายาม	ความตั้งอกตั้งใจ	ความอดทน	อดทนต่อ

ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ	ที่กิเลสมันคอยสร้างขึ้นมาเป็นอุปสรรค 

ขวางกัน้เรา	ฉะนัน้ให้เราพยายามท�าไป	พทุโธไป	ดลูมไป	ฟังเทศน์ 

ฟังธรรมไป	 ต้องบังคับมัน	 คือการต้ังใจนี่แหละคือการบังคับ	

เรียกว่า	“อธิษฐำน”	อธิษฐานว่าเวลานี้เราจะนั่งสมาธิ	เราจะ 

ฟังธรรม	พอถึงเวลาเราก็ต้องบังคับเพราะเราอธิษฐานไว้แล้ว	 

เราตั้งใจไว้แล้ว	 ถ้าเราไม่บังคับ	 เดี๋ยวเราก็เถลไถลไปท�า 

อย่างอื่นแทน	เราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการนั่งสมาธิ

ดังน้ันเราต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่	 แล้วก็มีความเพียร

พยายามท่ีต่อเนือ่ง	มีความอดทนต่อความรูสึ้กต่างๆ	ทีม่นัคอย 

มาขัดขวางการเจริญสมาธิของเรา	 อดทนไปท�าไป	 จะรู้สึก

อึดอัดยังไงก็อย่าไปสนใจ	พุทโธไป	ฟังธรรมไป	ถ้าพุทโธไม่ได้ 

กส็วดมนต์ไป	สวดมนต์ไม่ได้กฟั็งธรรมไปก่อน	ท�าไปเรือ่ยๆ	แล้ว 

อุปสรรคต่างๆ	 มันก็จะเบาลงๆ	 แล้วเด๋ียวก็จะรู้สึกน่ังสบาย 
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ขึ้นมา	 ต่อไปก็ดูลมได้	 ถ้าดูลมอย่างต่อเนื่องได้	 เดี๋ยวใจก็จะ

เข้าไปในสมาธิได้	 เข้าไปสู่ความสงบได้	 พอสงบแล้วมันจะ

รู้สึกแปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจว่าเจอความสุขที่ไม่เคยเจอ 

มาก่อน	ตั้งแต่เกิดมานี้ไม่เคยเจอความสุขแบบนี้เลย	ความสุข

ที่เราได้จากรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะนี้	 ต่อให้มันมีราคา

แพงมากเพียงไรก็ตาม	มันก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้	 

ต้องได้ความสุขแบบนี้ถึงจะเรียกว่าจิตสงบจริง	 จิตรวมเป็น 

สมาธิจริง	 พอได้ความสุขแบบนี้แล้วทีนี้มันจะติดใจ	 แล้วมัน

จะมีความยินดีที่จะปฏิบัติสมาธิอยู่บ่อยๆ	อยู่เรื่อยๆ	ต่อไปจะ

เปลี่ยนวิธีหาความสุข	 เพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็บอกว่าไม่ไปล่ะ	

จะอยู่บ้านหรือไปวัดดีกว่า	 ไปฝึกสมาธิไปท�าใจให้สงบดีกว่า	

เพราะเป็นความสุขที่มั่นคงกว่า	แน่นอนกว่า	 
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พระพุทธเจ้ำทรงบอกว่ำร่ำงกำยของพวกเรำไม่เที่ยง มีกำร

เกิด แก่ เจ็บ ตำย มีกำรพลัดพรำกจำกกัน เรำก็ต้องหมั่น

พจิำรณำอยูเ่นืองๆ ว่ำ เกดิมำแล้วต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตำย 

ต้องพลดัพรำกจำกกนั ล่วงพ้นสิง่เหล่ำนีไ้ปไม่ได้ อย่ำให้มนัลมื 

จำกใจของเรำ แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา	 เช่น	 ถ้าเกิด 

ความแก่แล้วเราสู้มันไม่ได้	ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิ	เราก็ต้องไป 

ฝึกสมาธิให้มันมีอุเบกขาให้ได้	 ถ้ามีอุเบกขาแล้วมีปัญญามา 

ร่วมกัน	 พอเกิดความแก่	 มันก็จะเฉยได้	 พอเกิดความเจ็บไข ้

ได้ป่วย	 หมอบอกว่าเป็นมะเร็งก็จะเฉยได้	 ไม่ตื่นเต้นตกใจ	 

ก่อนไปหาหมอเป็นอย่างไร	 หลังจากที่ได้ข่าวจากหมอแล้วก็ 

เหมือนเดิม	 ที่ไปก็เพราะเห็นว่าถ้ายังพอรักษาร่างกายได ้

ก็รักษาไป	 ถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายอยู่	 แต่ถ้าเราไม่ต้องใช ้

ร่างกาย	 เราจะรักษาก็ได้	 ไม่รักษาก็ได้	 ไม่ถือว่าเป็นการฆ่า 

ตัวตาย	การไม่รักษาร่างกายนี้ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตาย	การฆ่า 

การหยุดการ
รักษาไม่ได้เป็น
การฆ่าตัวตาย
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ตัวตายนี้ต้องเอายาพิษมากรอก	 เอาอะไรมาอุดจมูกท�าให้มัน 

หายใจไม่ได้	 เอาอะไรมารัดคออย่างน้ีเพื่อไม่ให้หายใจ	 ถึงจะ 

เรียกว่าเป็นการฆ่าตัวตาย	 แต่การหยุดการรักษาน้ีไม่ได้เป็น 

การฆ่าตัวตายหรือฆ่าผู้อื่น

หมอบำงคนกลวั รักษำคนไข้แล้วรูว่้ำรกัษำยงัไงก็ไม่มวัีนหำย  

ทรมำนคนไข้ไปเปล่ำๆ แต่ก็ไม่กล้ำถอดสำยยำง ถอดเครื่อง

ช่วยหำยใจอะไรต่ำงๆ ออกไป เพรำะคดิว่ำจะเป็นกำรฆ่ำผูอ้ืน่  

หรอืถ้ำคนไข้สัง่ก็คดิว่ำเป็นกำรฆ่ำตวัตำย  กำรหยดุกำรรกัษำนี ้

ไม่ได้เป็นกำรฆ่ำตัวตำย ดงันัน้ไม่ต้องไปกลัวนะ สมมตุว่ิำปูย่่ำ 

ตำยำยหรือพ่อแม่ของเรำเขำป่วยอยู่ในโรงพยำบำล แล้ว 

หมอเขำบอกว่ำรักษำไม่หำยแล้ว จะเอำสำยยงสำยยำงอะไร 

ช่วยมัน ก็เพียงแต่รักษำเหมือนกับรักษำต้นไม้ รักษำตุ๊กตำ  

ทีไ่ม่สำมำรถจะท�ำอะไรได้แล้ว ถ้ำเรำหยดุรักษำนีไ้ม่ถอืว่ำเป็น 

กำรฆ่ำ ดังนัน้ไม่ต้องไปกงัวล ถ้ำไม่ต้องกำรรกัษำไม่ถอืว่ำเป็น 

กำรฆ่ำตวัตำย แสดงว่ำมปัีญญำ แสดงว่ำไม่โง่ ไม่ต้องไปดิน้  

ไม่ต้องไปทกุข์ ไม่ต้องไปกงัวล ว่ำมนัจะหำยหรอืไม่หำย เพรำะ 

รู ้ว่ำรักษำยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องตำยอยู่ดี รักษำโรคนี้หำย  

เดีย๋วมนัก็มโีรคใหม่มำรอรบัเรำอยูดี่ ในทีสุ่ดมนักต้็องตำยไป
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ผู้ที่พิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆ	 แล้ว	 บางทีก็จะเบื่อหน่าย 

ต่อการรักษา	ขี้เกียจรักษา	ว่าง่ายๆ	เจ็บตัวไปเปล่าๆ	แต่ละวัน 

ต้องฉีดยาก่ีเข็ม	 เดี๋ยวพยาบาลก็มาเจาะ	 เดี๋ยวหมอก็มาเจาะ	

โดนเจาะอยู่ทั้งวัน	 บางทีแขนขามีแต่รอยเจาะเต็มไปหมด	

แล้วมันหายไหม	 มันก็ไม่หายอยู่ดี	 แต่ถ้ามีปัญญาแล้วมันจะ 

ไม่ต้าน	 มันจะไม่สู ้	 มันจะไม่ฝืนความจริง	 มันจะยอมรับ 

ความจรงิ	ปล่อยมนัอยูไ่ป	ถ้ามนัอยูไ่ด้กใ็ห้มันอยูไ่ป	ปล่อยให้มนั 

หายใจเอง	 ปล่อยให้มันกินเอง	 ถ้ามันกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกิน	

มันด่ืมไม่ได้ก็ไม่ต้องดื่ม	 ถ้ามันหายใจไม่ได้ก็ไม่ต้องหายใจ	 

กเ็ท่านัน้เอง	แบบนีไ้ม่เรยีกว่าเป็นการฆ่าตวัตาย	ไม่ได้เป็นการ 

ปาณาติบาต	 ไม่ได้เป็นการท�าผิดศีลข้อที่	 ๑	 ไม่ไปนรก	 

รับประกันได้	 จะได้ไปสวรรค์	 ดีไม่ดีไปเป็นพระโสดาบันเลย	

พระโสดาบันนี้ปล่อยวางร่างกายได้	 เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัว

เราของเรา	เป็นของพ่อแม่	พ่อแม่ปั้นให้เรามา	สร้างให้เรามา	 

เป็นตุ ๊กตาเป็นของขวัญให้มาเป็นเพื่อนเรา	 พาเราไปไหน 

มาไหนด้วยกัน	 เป็นเหมือนฝาแฝด	 ร่างกายน้ีเป็นแฝดน้อง	 

ใจเป็นแฝดพี่	 ไปไหนต้องไปด้วยกัน	 แต่เวลาแฝดน้องตาย	 

แฝดพี่ไม่ได้ตายด้วย	 แฝดพี่นี้ไม่มีวันตายเพราะใจไม่มีวันตาย	

แฝดน้องตายไป	เดีย๋วแฝดพีก่ไ็ปหาร่างกายอนัใหม่	ไปหาพ่อแม่ 

คนใหม่ต่อ	ก็เท่านั้นเอง
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ดังนัน้ไม่ต้องไปยดึไปตดิไปหวงไปห่วงร่ำงกำยมำกจนเกนิไป 

ดแูลไปตำมควำมเหมำะสม ตำมเหตตุำมผล ดแูลได้รกัษำได้ 

ก็ดูแลไป เพรำะเรำยังต้องใช้ร่ำงกำยเป็นเครื่องมือใน

กำรปฏิบัติธรรมอยู่ เป็นเครื่องมือที่จะพำให้เรำบรรลุเป็น 

พระอริยบุคคลขั้นต่ำงๆ อยู่ แต่ถ้ำเรำได้เป็นพระอริยบุคคล

ขั้นสูงสุดแล้ว เรำก็ไม่ต้องไปกังวลกับมัน จะไม่รักษำก็ได้  

ครบูาอาจารย์ทีท่่านบรรลถุงึธรรมขัน้สูงสุดแล้ว	ท่านมกัจะไม่ไป 

โรงพยาบาลกนั	ท่านไม่อยากจะไปเสียเวลา	พดูง่ายๆ	แต่บางที

ท่านก็ถูกบังคับ	ญาติโยมผู้มีศรัทธาเคารพนับถืออยากจะช่วย

รกัษาท่าน	ท่านก็เลย	เอ้า	เลยตามเลย	มนัอยากจะรกัษาก็ยอมไป	 

บางองค์ท่านกไ็ปนอนคนืสองคนืแล้วกข็อกลบัวดั

อย่างหลวงตามหาบวันี	้พระราชนิขีอร้องให้ไปกต้็องไป	แต่พอไป 

อยู่แค่	 ๒	 คืนก็ขอกลับแล้ว	 ท่านไม่ได้มีความเยื่อใยอะไรกับ

ร่างกาย	ท่านกลบัเหน็ว่ามนัเป็นภาระ	เป็นกองทกุข์	“ภำรำ หเว  

ปัญจักขันธำ”	 มันเป็นเหมือนกองไฟเวลาร่างกายไม่สบาย	

เหมอืนเป็นไข้ทัง้ตวั	มนัร้อนอยูต่ลอดเวลา	ไปอุม้กองไฟไว้ท�าไม	

สู้ให้มันดับไม่ดีกว่าหรือ	 ให้มันหยุดหายใจ	พอหยุดหายใจปั๊บ	

ไฟไข้ต่างๆ	มันก็ดับไปทันที	
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ผูท่ี้มุง่ไปทำงนิพพำนแล้ว จะหนัหลังให้กบัทรพัย์สมบตัข้ิำว 

ของเงินทอง มีเงินทองเท่ำไรก็ไม่เสียดำยเลย จะท้ิงหมด  

ไม่อยำกจะมีภำระเก่ียวข้องกับมัน เพรำะมันจะกลำยเป็น

เหมอืนสมอเรือ เวลำทีจ่ะเอำเรอืออกจำกท่ำเรอืไปในทะเลได้  

เขำจะต้องถอนสมอเรือก่อน ไม่เช่นน้ันเรือจะลอยไปไม่ได้

เพรำะมสีมอเรือดงึเอำไว้ ใจของผูท้ีต้่องกำรไปวมิตุตหิลดุพ้น 

จำกกำรเวยีนว่ำยตำยเกิดจำกไตรภพจำกสังสำรวฏันี ้กต้็อง

ถอนสมอก่อน สมอทีท่�ำให้ใจของสตัว์โลกตดิอยูก่บักำรเวยีน

ว่ำยตำยเกิดนี ้ก็คอืทรพัย์สมบตัข้ิำวของเงนิทองนีเ่อง แล้วก ็

ครอบครัว

พระพทุธเจ้านีพ้อได้ยนิข่าวว่าได้ลูก	ทรงอทุานขึน้มาว่า	“รำหลุ”  

ราหุล	แปลว่า	บ่วง	บ่วงกค็อืสมอเรอืนีเ่อง	ถกูทอดสมอเรอืแล้ว	 

ท่านเลยต้องรีบถอนสมอทันที	 บอกว่าต้องออกจากวังแล้ว	 

ทอดสมอเรือ
เพ่ือยุติการ
เวียนว่ายตายเกิด
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อยู่ไม่ได้แล้ว	 ถ้าอยู่ต่อไป	 สมอเรือก็จะท�าให้ใจของท่านไม่ 

สามารถจะไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าย 

ตายเกดิได้	ท่านจงึต้องตดัสินใจไปในคนืนัน้	เพราะท่านมปัีญญา	 

ไม่เหมือนพวกเรา	เวลาได้ลกูกลบัดใีจเสยีอกี	ดอีกดใีจเลีย้งฉลอง 

กันใหญ่	หารู้ไม่ว่ามันเป็นบ่วง	แล้วต่อไปอยากจะไปปฏบิติัธรรม 

กไ็ปไม่ได้แล้ว	ต้องเล้ียงลูกแล้ว	นีก่มี็ลูกศษิย์ทมีงานอยูค่นหน่ึง 

อยากจะไปบวช	มีลูก	๒	คน	แต่ยังไม่โต	ยังเรียนอยู่ชั้นประถม	 

ภรรยากไ็ม่ให้ไป	บอกว่าแล้วใครจะเลีย้งลกู	ถ้าคณุไป	ฉนัเลีย้ง 

คนเดียวไม่ไหว	เห็นไหม	กเ็ลยต้องรอไปก่อน	กำรรอนีม้นัก็เลย 

มีควำมเสี่ยง เพรำะเรำไม่รู ้ว่ำจะเกิดอะไรขึ้นในอนำคต  

มันไม่มีอะไรแน่นอน ชีวิตของเรำนี้จะจบลงเม่ือไรก็ไม่ม ี

ใครรู้ อำจจะจบวันนี้ อำจจะจบพรุ่งนี้ อำจจะปีหน้ำ อำจจะ  

๑๐ ปีข้ำงหน้ำ หรือ ๕๐ ปีข้ำงหน้ำ ก็ไม่มีใครรู้ ถ้ำต้องรอ 

ไปก่อนอย่ำงน้ี ถ้ำเกดิไปเจอแบบปีหน้ำหรอืเดอืนหน้ำ โอกำส

ทีเ่รำจะได้หลดุพ้นกจ็ะหมดไป และครำวหน้ำกลบัมำเกดิใหม่ 

กไ็ม่รู้ว่ำจะได้มำเจอพระพทุธศำสนำหรือไม่เพรำะตำยไปแล้ว  

นอกจำกนี้เรำก็ไม่รู ้ว่ำจะต้องไปรับผลบุญผลบำปที่ไหน 

มำกมำยเท่ำไรกว่ำจะได้กลบัมำเกดิเป็นมนุษย์อกี และมำเกดิ 

เป็นมนษุย์กไ็ม่รูว่้ำจะมำเกดิอยูใ่นทีม่พีระพทุธศำสนำหรือไม่  
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ซึง่ถ้ำไม่มพีระพุทธศำสนำ ก็จะไม่มีใครจะมำสอนมำบอกวธิี

กำรปฏิบัติให้เรำหลุดพ้นจำกกำรเวียนว่ำยตำยเกิดได้

ดังนั้นส�าหรับผู้ที่มีปัญญาจริงๆ	 เหมือนพระพุทธเจ้า	 ก็ต้อง

ตัดสินในวันนั้นในเวลานั้นเลย	 พอได้ทราบข่าวว่าได้ลูกแล้ว	

ท่านรู้แล้วว่าถ้าอยู่ในวังต่อไปท่านจะไปไม่ได้	 ท่านก็เลยต้อง

ตัดสินหนีไปเลย	ไม่บอกใครด้วย	เพราะถ้าไปขออนุญาต	เขาก็

ไม่ให้ไปซ	ิลองไปขออนญุาตแฟน	แฟนกไ็ม่ให้ไป	ขออนุญาตพ่อ	

พ่อก็ไม่ให้ไป	 แล้วดีไม่ดีอาจจะถูกกักขังด้วย	 จะถูกคุมแจเลย	

ก็เลยต้องไปแบบไม่บอกใคร	 นี่แหละปัญญาของพระโพธิสัตว์	

พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์	ท่านมองเห็นธรรมซึ่งเหนือกว่า

สิ่งทั้งหลายทั้งปวง	 ท่านสอนให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ	

สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต	 สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม	 เพราะ

ไม่มีอะไรทีจ่ะมีคณุค่าประเสรฐิเท่ากับธรรมนัน่เอง	เพราะไม่ม ี

อะไรที่จะท�าให้จิตใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได	้ 

มีแต่ธรรมเท่านั้นท่ีจะท�าได้	 ดังนั้นท่านจึงต้องตัดสินใจมุ่งไป 

หาธรรมก่อน	แต่ท่านกม่ั็นใจว่าเม่ือหลังจากทีท่่านได้ธรรมแล้ว	

ท่านจะสามารถกลบัมาท�าประโยชน์ให้กบัผูท้ีเ่กีย่วข้องกับท่าน

ได้มากกว่าตอนที่ท่านยังไม่ได้ไป	 ถ้าท่านอยู่ต่อไปท่านก็จะได้

เป็นพระมหาจักรพรรดิ	แต่ท่านจะไม่สามารถช่วยดบัความทุกข์



ธรรมะหน้ากุฏิ เล่ม ๕

32  

เวลาเกิดความแก่	 ความเจ็บ	 ความตาย	 ของญาติของท่านได้	 

ของภรรยา	 ของพ่อของท่านได้	 ของลูกของท่านได้	 เขายังจะ 

ต้องทุกข์	และหลังจากที่เขาตายไปแล้ว	เขายังจะต้องกลับมา 

เกิด	 แก่	 เจ็บ	 ตาย	 ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด	 แต่ถ้าท่าน 

หนีไปก่อน	 ไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อให้ได้พบกับโลกุตตรธรรม	

ที่จะพาให้จิตใจของท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด	

หลุดพ้นจากการเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ได้แล้ว	ทีนี้ท่านจะสามารถ

มาช่วยญาติพี่น้องของท่านได้ดีกว่าตอนที่ท่านยังไม่ได้ไปบวช

พอหลงัจากทีพ่ระองค์ตรสัรูแ้ล้วไม่นาน	กไ็ด้กลับไปโปรดในวงั	 

ไปโปรดพระญาติ	ไปแสดงธรรม	ก็มีผู้ศรัทธาขอออกบวชตาม	 

แล้วลูกก็มาขอมรดก	 ขอมรดกก็คือขอธรรมน่ีเอง	 เพราะ

พระพุทธเจ้าไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง	มีแต่ธรรม	คือ 

อริยธรรม	 มีโสดาบัน	 มีสกิทาคามี	 มีอนาคามี	 มีอรหันต์	 

เป็นมรดก	ก็เลยจับบวชเป็นสามเณรเลย	แล้วก็สอนให้ปฏิบัติ

ศีล	สมาธิ	ปัญญา	จนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา	

ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่	 ความเจ็บ	 ความตาย	 

ได้หลดุพ้นจากการทีจ่ะต้องกลบัมาเวยีนว่ายตายเกดิอย่างไม่มี

วนัสิน้สดุ	อันนีอ้ย่างไหนจะดกีว่ากนั	ถ้าอยูเ่ป็นจกัรพรรดก็ิอาจ

จะท�าให้ลูกเป็นผูช่้วยจกัรพรรด	ิมทีรพัย์สมบตัเิงนิทองข้าวของ
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มากมาย	มีความสขุทางโลกมากมาย	แต่ไม่ช้ากเ็ร็วก็ต้องไปเจอ

ความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	แล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในโลก

ทั้งหลายก็จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจได้

ดงันัน้ เวลำทีจ่ะต้องเจอควำมแก่ ควำมเจบ็ ควำมตำย นกัปรำชญ์ 

ท่ำนถึงเลือกธรรม ท่ำนไม่เอำโลก โลกธรรมนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่

ควรจะเลือกควรจะมี เรำควรจะหำธรรม หำโลกุตตรธรรม  

หำมรรคผลนพิพำน เพรำะมรรคผลนิพพำนนีเ้ป็นทีพ่ึง่ของใจ  

เป็นทีด่บัทกุข์ของใจ ใจถ้ำมีมรรคผลนิพพำนแล้ว ใจจะไม่มี 

ควำมทกุข์อกีต่อไป ไม่ว่ำร่ำงกำยจะเป็นอย่ำงไรกต็ำม ร่างกาย 

จะแก่	ร่างกายจะเจ็บ	ร่างกายจะตาย	ก็ไม่เป็นปัญหาต่อใจที่มี 
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มรรคผลนิพพาน	 ที่มีโลกุตตรธรรม	 ใจจะเพียงแต่รับรู้เฉยๆ	

เท่านั้น	 รู้ว่าร่างกายแก่	 แต่ไม่ทุกข์กับความแก่ของร่างกาย	 

รู้ว่าร่างกายเจ็บ	 แต่ไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกาย	 รู้ว่า

ร่างกายจะตาย	แต่ไม่ทุกข์กับความตายของร่างกาย	เพราะใจ 

มีธรรมปกป้องคุ ้มครองรักษานั่นเอง	 นี่แหละนักปราชญ์ 

ทัง้หลายจึงเห็นความส�าคญัของธรรมยิง่กว่าส่ิงต่างๆ	ทัง้หลาย

ที่มีอยู่ในโลกนี้	ท่านถึงเป็นพระอรหันต์กันขึ้นมา

หากท่านไปเห็นโลกธรรม	๘	 เป็นสิ่งที่ส�าคัญกว่า	 ถ้าท่านเห็น

ลาภ	 ยศ	 สรรเสริญ	 สุข	 เป็นสิ่งที่ส�าคัญกว่าโลกุตตรธรรม	 

ท่านกจ็ะอยูกั่บโลก	เป็นมหาเศรษฐ	ีเป็นพระราชามหากษัตรย์ิ	

เป็นประธานาธบิดี	เป็นอะไรต่างๆ	นานา	แต่พอเวลาแก่	เวลาเจบ็	 

เวลาตายนี้	ก็ทุกข์เหมือนกับขอทานดีๆ	นี่เอง ควำมทุกข์ของ

พระรำชำมหำกษัตริย์กับควำมทุกข์ของขอทำนนี้ไม่ต่ำงกัน 

เวลำที่เจอควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำมตำย มีทรัพย์สมบัติ 

ข้ำวของมำกน้อยเพียงไร ก็ไม่สำมำรถมำก�ำจัดควำมทุกข์

ต่ำงๆ ได้ แต่ถ้ำมีโลกุตตรธรรมนี้สำมำรถก�ำจัดได้หมด 
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สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นเด็ก	 โดยปกติแล้วจะต้องมีพี่เลี้ยง

คอยเฝ้าดูคอยอยูเ่ป็นเพือ่นตลอดเวลา	แต่พอดวัีนนัน้มกีจิกรรม

บางอย่างที่ท�าให้พี่เลี้ยงต้องไปช่วยงานที่อื่น	 เลยปล่อยให้ 

เจ้าชายสทิธตัถะประทบัอยูใ่ต้ต้นไม้ตามล�าพงั	พอใจกับร่างกาย

ของเจ้าชายสิทธัตถะนี้อยู ่ตามล�าพัง	 ไม่มีใครมาคอยดึงไว	้ 

ใจก็รวมเข้าสู่ความสงบโดยอัตโนมัติ	 เพราะเจ้าชายสิทธัตถะ 

ในอดีตชาติเคยบ�าเพ็ญสติมาแล้ว	เคยฝึกสมาธิมาแล้ว	เคยได้ 

ฌานได้สมาธิมาแล้ว	 พอได้บรรยากาศที่เอื้อต่อความสงบ 

เกดิขึน้ป๊ับ	เม่ือกายวเิวก	จติกว็เิวกขึน้มาทนัท	ีส�าหรบัผูท้ีม่ขีอง

เก่านะ	แต่พวกที่ไม่มีของเก่านี้	พอกายวิเวกแล้วใจเหงาขึ้นมา

ทันที	 ใจหงุดหงิดขึ้นมาทันที	 เพราะไม่เคยอยู่คนเดียว	 มีแต่

เคยชินกับการอยู่กับคนนั้นคนนี้	พอต้องอยู่คนเดียวปั๊บ	ก็เกิด

อาการเหงาเกดิอาการว้าเหว่ขึน้มาทนัท	ีลองสังเกตดูว่าเราเป็น

งานที่มี
วันส้ินสุด
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ชนิดไหน	ชนิดทีเ่หงาว้าเหวเ่วลาอยู่คนเดียว	หรือชนดิทีพ่ออยู่

คนเดียวแล้วรูส้กึเยน็สบาย	มคีวามสุข	อนันีเ้ป็นการตรวจสอบ 

บุญในอดีตที่เราท�ามาว่าเราเคยท�าบุญแบบนี้มาหรือเปล่า	 

เคยเจริญเนกขัมมะ	 เคยเจริญสติ	 เคยเจริญอุเบกขาบารมีมา 

หรือเปล่า	 ถ้าไม่เคยเจริญ	 มันก็จะไม่เกิด	 พอต้องอยู่คนเดียว

เท่านัน้	กจ็ะรู้สกึเหงารูส้กึว้าเหว่ขึน้มาทนัท	ีจะต้องรบีหาคนนัน้ 

คนนี้มาอยู่เป็นเพื่อนทันที	หาคนไม่ได้ก็อาจจะหาแมวหาหมา

มาอยู่แก้เหงาไปพลางๆ	 นี่คือจิตใจที่เกาะติดกับคนกับสิ่ง

ภายนอก	พอไม่มีสิ่งภายนอกให้เกาะติดก็รู้สึกเหงารู้สึกว้าเหว่	

แต่คนที่ไม่เกาะติดกับคนภายนอก	สิ่งภายนอก	คนที่เข้าสมาธิ

เป็นนี้	พออยู่เฉยๆ	ตามล�าพังปั๊บ	จิตมันจะเข้าไปข้างในทันที	

เพราะไม่มีอะไรคอยดึงมันไว้นั่นเอง	 ถ้ามีคนหรือมีสิ่งนั้นสิ่งนี	้ 

มนักจ็ะไม่เข้าไปเพราะมนัจะต้องเกีย่วข้อง	ต้องคอยดู	ต้องคอย 

ท�าอะไรกบัเขา	มนักจ็ะไม่เข้าไป	แต่ถ้าไม่มีใครอยูน้ี่	อยูค่นเดยีวป๊ับ	 

มันจะรู้สึกวิเวกขึ้นมาในใจเลย	มันจะรู้สึกเงียบสงบสงัดขึ้นมา

ภายในใจทนัท	ีแล้วจะไม่มคีวามรู้สึกเหงา	รูส้กึว้าเหว่แต่อย่างใด	 

จะรู้สึกเบาอกเบาใจ	สบายอกสบายใจ

นี่แหละความสุขที่มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคน	 เพียงแต่เรา

ต้องเข้าไปให้ได้เท่านั้นเอง	 ตอนนี้เราถูกกิเลสตัณหาโมหะ
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อวิชชาหลอกให้เราไปหาความสุขข้างนอกกัน	เราจึงไม่ได้เจอ

ความสุขที่มีอยู่ในตัวเรา	ความสุขข้างนอกเป็นความสุขปลอม	

ถ้าเป็นทองค�ากเ็ป็นทองเก๊	ถ้าเป็นธนบตัรกเ็ป็นธนบตัรเก๊	เวลา

ได้มาก็คิดว่าเป็นของจริง	พอเอาไปใช้ก็ใช้ไม่ได้	เอาธนบัตรเก๊

ไปซื้อของ	เขาบอกว่าใช้ไม่ได้เป็นของปลอม	ความสุขที่เราได้

จากรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ก็แบบนั้น	ได้มาเดี๋ยวเดียว

เหมือนแบบควันไฟ	ได้มาปั๊บแล้วก็จางหายไป	พอหายไปแล้ว 

ก็ปล่อยให้เราเศร้าโศกเสียใจ	 เวลาที่เราสูญเสียคนที่เรารักไป	 

สิ่งที่เรารักไป	ใจเราก็จะวุ่นวายขึ้นมาทันที	หรือถ้าไม่เศร้าโศก

เสียใจ	 บางทีก็เกิดอาการโกรธแค้นขึ้นมา	 เช่น	 สมมุติว่าเรา

รักใครแล้วเขาทิ้งเราขึ้นมา	 ความสุขที่เคยได้จากเขาก็หายไป	

ความเคียดแค้นก็จะเกดิข้ึนตามมา	หรอืถ้าเขาไม่ทิง้เรา	แต่เขา 

จากเราไปเพราะเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ	 เราก็เกิด

ความเศร้าโศกเสียใจ	ก็เป็นความทุกข์	ทุกข์เพราะรักหรือทุกข์

เพราะชัง	 มันก็เป็นทุกข์เหมือนกัน	 ทุกข์เพราะรักก็เศร้าโศก

เสียใจ	 ทุกข์เพราะชังก็โกรธแค้นอาฆาตพยาบาทขึ้นมา	นี่คือ 

ผลที่จะได้รับจากการไปหาความสุขภายนอก	 เพราะความสุข 

ภายนอกเขาเป็นอย่างนี้	 เขาเป็นอนิจจัง	 เขาเป็นอนัตตา	 คือ 

เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เขาเป็นนิจจัง	 เป็นสุขัง	 

เป็นอัตตาได้	เขาจะต้องเปลี่ยนไปตามกาลตามเวลา	ตามเหตุ
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ตามปัจจัย	มีเกิดขึ้น	ตั้งอยู่	แล้วเดี๋ยวก็ต้องดับไป	ขณะตั้งอยู่ 

ก็มีการเปลี่ยนไป	 เปลี่ยนไปในทางที่ดีบ้าง	 เปลี่ยนไปในทาง 

ที่ไม่ดีบ้าง	 พอมีการเปลี่ยนไปก็เกิดความไม่สบายใจข้ึนมา	 

เกิดความทุกข์ใจข้ึนมา	 นี่คือความหลง	 อวิชชาคือความหลง	

โมหะก็คือความเห็นผิดเป็นชอบ	 เห็นกงจักรเป็นดอกบัว	 

เหน็ความทกุข์จากรปู	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐพัพะ	ว่าเป็นความสขุ	

เพราะมองไม่เห็นความเที่ยงแท้แน่นอน	มองไม่เห็นความเป็น

ธรรมชาติของสิ่งต่างๆ	 คือเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยู่ภายใต้อ�านาจ

ของใคร	เขาเป็นธรรมชาติ

พวกเราคงเข้าใจค�าว่าธรรมชาติ	 เช่น	 ฝนนี้ก็เป็นธรรมชาติ	

เวลาฝนตกก็ไม่มีใครไปสั่งให้หยุดได้	เวลาอากาศร้อนจะไปสั่ง

ให้มนัเยน็กส็ัง่ไม่ได้	มนัเป็นของมนั	แล้วมนักเ็ปลีย่นของมนัไป	 

มันมาแล้วเด๋ียวมันก็ไป	 เรียกว่าไม่มีตัวตนในส่ิงเหล่าน้ี	 รูป	

เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะต่างๆ	ที่เราหาจากสิ่งต่างๆ	หรือจาก

บุคคลต่างๆ	ก็เป็นอนัตตาเหมือนกัน	เป็นธรรมชาติเหมือนกัน	

เพยีงแต่เราไม่มองว่าเป็นธรรมชาต	ิเรากลบัไปมองว่าเป็นสิง่ที ่

ควบคุมบังคับได้	 แต่พอถึงเวลาจริงๆ	 ก็ควบคุมบังคับไม่ได	้ 

เราเลยไม่เคยเข้าหาความสุขภายในกนั	เพราะเราคอยถกูหลอก

ให้ไปหาความสขุภายนอก	จนกลายเป็นเหมือนคนตดิยาเสพตดิ	 
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เหมือนทีว่นัก่อนเล่าว่า	พวกนกทีเ่ขาเลีย้งอาหารด้วยยาเสพตดินี	้ 

คือเอาอาหารผสมด้วยกัญชา	 นกที่เขาเอามาขายเพื่อให้คน 

เอาไปปล่อย	พอปลอ่ยแล้วเดี๋ยวมนักบ็นิกลับมาหาเจา้ของอกี	 

มันมากินอาหารที่มีกัญชาเพราะมันติดรสอาหาร	 มันเป็น

ยาเสพติด	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะ	 นี่ก็เป็นเหมือนยา

เสพติดที่เราเสพกันอยู่เรื่อยๆ	 เสพกันเท่าไรก็ไม่อ่ิมไม่พอ	 

ดูหนังมาไม่รู้กี่ร้อยเรื่องแล้ว	 ดูแล้วก็ไม่พอ	 ฟังเพลงมากี่ร้อย 

กีพั่นเพลงแล้วก็ไม่พอ	เสพรปู	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐพัพะ	ชนดิไหน 

มาก่ีมากน้อยเพยีงไรกไ็ม่เคยมีความอิม่ความพอ	มแีต่ความหวิ 

ความอยากที่จะเสพอยู่เรื่อยๆ	 แล้วพอต้องตกอยู่ในสภาพที่ 

ไม่สามารถเสพได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา

ดังน้ันเราต้องพยายามฝืนเพื่อจะต่อสู้กับอ�านาจของกิเลส

ตัณหาโมหะอวิชชาที่คอยดันส่งใจให้เราออกไปหารูป	 เสียง	

กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะต่างๆ	ในเบื้องต้นก็อาศัยก�าลังของสติคอย

ดงึใจให้กลับเข้าข้างใน	ถ้าเราหมัน่ท่องพทุโธๆ	ไปเรือ่ยๆ	อย่างนี	้ 

ต่อไปพุทโธจะมีก�าลังมากกว่าความคิดปรุงแต่งที่จะไปคิด

หาความสุขจากรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ	 

พอความอยากหาความสุขนี้มันสู ้ก�าลังของพุทโธไม ่ได ้	 

มันก็จะดึงใจกลับเข้าข้างใน	เดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบ	ส�าหรับ
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บางท่านก็จะเข้าเป็นขั้นๆ	สงบทีละเล็กทีละน้อย	แต่บางท่าน

กเ็ข้าแบบพรวดพราดก็มี	เข้าแบบเหมือนตกจากท่ีสงู	บรกิรรม

พทุโธอยู่แป๊บหนึง่	เหมือนจิตนีต้กจากทีสู่ง	รวมเป็นหนึง่	สงบนิง่	 

ความคิดปรุงแต่ง	 ความอยากต่างๆ	 โมหะอวิชชากิเลสตัณหา

หยุดท�างานชั่วคราว	พอการท�างานของกิเลสตัณหาหยุดปั๊บนี่	 

ความสุขอันมหัศจรรย์ใจก็ปรากฏขึ้นมาทันที	 นี่คืออ�านาจ 

ของสติ	แต่สตนิีม้กี�าลงัไม่มากไม่นาน	พอจติสงบ	สตกิห็ยดุท�างาน 

ไปด้วย	พอสติหมดแรง	กิเลสตัณหาก็จะมีก�าลังโผล่ขึ้นมาใหม่	

ก็จะผลักดันให้จิตออกไปหารูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะใหม่	 

พอจิตสงบได้สักพักหนึ่งก็เกิดความอยากจะลุกแล้ว	 เริ่มคิด 

ปรงุแต่งแล้ว	เริม่รูส้กึเจบ็ตรงนัน้ปวดตรงนีแ้ล้ว	แสดงว่าได้ออก 

มาถึงตา	หู	จมูก	ลิ้น	กายแล้ว	พอเกิดความรู้สึกขึ้นมาก็อยาก 

จะเปลี่ยนความรู้สึกแล้ว	พอนั่งแล้วรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้	 

กอ็ยากจะขยบั	พอลกุขึน้มาแล้วกจ็ะรูส้กึอาการหวิน�า้	กอ็ยากจะ

ดืม่เครือ่งด่ืมชนดิต่างๆ	ถ้าไม่ถอืศลี	๘	กอ็าจจะอยากรบัประทาน 

ขนมนมเนยต่ออีก	เพราะความอยากเริ่มท�างาน

ถ้าต้องการจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ก็มี	 ๒	 วิธี	 วิธีแรกก็ใช้พุทโธ 

หยดุมันไว้ก่อน	ให้จติกลบัเข้าไปข้างในเหมอืนเมือ่ก่อน	อนัน้ีก็

ต้องท�าอยูเ่รือ่ยๆ	สลบักนัไป	ดนัเข้าไปแล้วเดีย๋วมนัก็ดันออกมา	 
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วิธีที่	๒	เราเรียกว่าวิธีของปัญญาหรือวิปัสสนา	ต้องสอนใจให้

เหน็ว่า	รปู	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐัพพะ	ทีใ่จอยากไปเสพนีเ้ป็นทกุข์	 

เพราะไม่เที่ยง	เพราะเป็นของธรรมชาติ	เป็นของที่บางทีเราก็ 

ควบคุมบังคับได้	บางทีก็ไม่ได้	บางทีก็อยู่กับเรา	บางทีก็ไม่อยู่ 

กับเรา	ถ้าเวลาเขาไม่อยู่กับเรา	เวลาเขาจากเราไป	มันก็จะท�า 

ให้เราทุกข์ใจ	เสียใจ	เศร้าใจ	ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจ	เศร้าใจ	 

เรากอ็ย่าไปหารปู	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐพัพะ	มาเสพดีกว่า	ถ้าเรา 

ตัดความอยากได้	ต่อไปเราจะไม่รู้สึกหิวโหยกับรูป	เสียง	กลิ่น	 

รส	 โผฏฐัพพะ	 เหมือนคนที่ตัดความอยากสูบบุหรี่ได้	 พอเลิก

สูบบุหรี่ได้แล้ว	 ก็จะไม่รู้สึกหิวโหยกับการสูบบุหรี่	 คนที่เคย

หิวโหยกับการดื่มสุรา	พอเลิกความอยากดื่มสุราได้	ต่อไปก็ไม่ 

รู้สึกเดือดร้อนกับการไม่ได้ดื่มสุรา	 อันนี้เป็นเรื่องของปัญญา

ขั้นที่	๒	ต่อจากสมาธิ

ถ้าเราช�านาญทางสมาธิแล้ว	 พอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญา

สอนใจ	เวลาอยากได้อะไรกส็อนให้เหน็ไตรลักษณ์	เหน็อนิจจัง	

ทุกขัง	อนัตตา	หรือเห็นมุมกลับ	ถ้าเห็นอะไรสวยงามก็มองให้ 

เหน็ว่ามันไม่สวยงาม	เช่น	ร่างกายเหน็สวยงามกอ็ยากจะได้เขา 

เป็นแฟน	พอไปเหน็ส่วนทีไ่ม่สวยงามของเขา	เรากก็ลวัเขาทนัที	 

ถ้าคดิว่าเกิดวนัดีคนืดเีขาโกรธเรา	เขาเกลยีดเรา	เป็นยงัไงบ้าง	 
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เขาซ้อมเรา	เขาทุบตีเราอย่างนี้	ถ้าคิดถึงมุมกลับบ้าง	มันก็ท�า 

ให้เราอาจจะหยุดความอยากได้	 ไม่เส่ียงดีกว่า	 เพราะไม่รู้ว่า 

เขาจะดีกับเราไปตลอดได้หรือเปล่า	 วันดีคืนดีเขาอาจจะ

กลายเป็นข้าศึกศัตรูข้ึนมาก็ได้	 ให้คิดมุมกลับ	 ให้คิดถึงการ

เปลี่ยนแปลง	 คนเราคิดได้สิ่งต่างๆ	 คิดจากดีกลายเป็นไม่ดีได้	

ถ้าเหน็ความไม่แน่นอนของสิง่ต่างๆ	มนักจ็ะท�าให้เราไม่อยากที่

จะได้สิง่ต่างๆ	มา	เพราะเราไม่รูว่้ามันจะกลายเป็นยาพษิข้ึนมา 

เมื่อไร	 จะกลายเป็นพิษเป็นภัยต่อเราเม่ือไร	 สู้อยู่ตำมล�ำพัง 

ดกีว่ำ ปลอดภยักว่ำ อยูก่บัควำมสงบดกีว่ำ เรำก็จะเลกิควำม 

อยำกต่ำงๆ ได้ ต่อไปก็จะไม่มีควำมอยำกหลงเหลืออยู่ 

ในใจ ใจของเรำก็จะมีแต่ควำมสงบ มีแต่ควำมสุขไปตลอด 

กำรปฏบัิติของเรำกย็ตุลิงตรงจุดน้ัน เม่ือไม่มีควำมทุกข์หลง

เหลืออยู่ในใจแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติต่อไป เมื่อไม่มีควำมอยำก

หลงเหลืออยู่ในใจก็จะไม่มีควำมทุกข์ ก็ไม่ต้องเจริญสติ  

ไม่ต้องนั่งสมำธิ ไม่ต้องเจริญวิปัสสนำอีกต่อไป	 เพราะการ 

เจริญธรรมเหล่านี้เป็นเหมือนการรับประทานยา	 ถ้าไม่สบาย

ก็ต้องรับประทานยา	 แต่พอหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว	 ก็ไม่

จ�าเป็นจะต้องรับประทานยา	 รับประทานไปก็ไม่ได้ท�าให้มีผล

อะไรต่างกนั	เรากเ็ลิกรบัประทานยาเวลาทีเ่ราหาย	เวลาใจพ้น
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ทุกข์แล้วไม่มีความทุกข์แล้ว	ไม่มีกิเลสตัณหาแล้ว	ก็ไม่มีความ

จ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมอีกต่อไป

กำรปฏิบัติทำงธรรมนี้มีวันส้ินสุดลง งำนทำงธรรมมีวันสิ้น

สุดลง แต่งำนทำงโลกนี้ท�ำไปเท่ำไรก็ไม่มีวันส้ินสุด เพรำะ

มันจะต้องคอยมำเสริมมำเติมอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวมันเก่ำก็ต้อง

มำซ่อมมำแซมใหม่อยู่เรื่อยๆ แต่งำนทำงธรรมนี้เหมือนกับ

กำรรักษำโรคภัยไข้เจ็บ เพรำะพอหำยแล้วก็ไม่ต้องกินยำ 

อีกต่อไป

นีค่อืผลทีเ่ราจะได้จากการท่ีเรามาปฏิบัติธรรมกนั	หดัเจริญสติ	 

หดันัง่สมาธ	ิหัดเจรญิปัญญา	หดัถอืศลี	๘	กนั	หดัอยูต่ามล�าพงักนั	 

แล้วต่อไปเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์	แล้วก็จะมีแต่ความ

สุขอยู่ภายในใจตลอดเวลา	
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คร่ึงหนึ่งของชีวิตของพวกเรำคือร่ำงกำยที่พวกเรำรู้จักกัน 

เหน็กัน เรำรู้เร่ืองของร่ำงกำยเรำดมีำก พวกหมอพวกแพทย์

นีเ่ขำรูเ้รือ่งรำวต่ำงๆ ของร่ำงกำย แต่ไม่มีใครรูเ้รือ่งรำวของ

จิตใจ เพรำะกำรที่จะรู้เร่ืองรำวของจิตใจได้นี้ ต้องมีตำใน  

ต้องมีตำทิพย์ ต้องเปิดตำทิพย์	 พวกเราทุกคนมีตาทิพย์กัน	 

มตีาใน	มกีายทพิย์	กายทพิย์นีก่ม็ตีาทพิย์	มหีทูพิย์	สามารถทีจ่ะ 

เห็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพย์ได้	สามารถได้ยินเสียงที่หูธรรมดาได้ 

ยนิไม่ได้	ได้ยนิเสยีงของเทวดาของกายทพิย์ต่างๆ	เหน็ภาพเหน็

รปูของกายทพิย์ต่างๆ	กำรทีจ่ะมีตำทพิย์หรอืเปิดตำทิพย์ของ

เรำขึ้นมำนี้ เรำต้องใช้กำรปฏิบัติที่เรียกว่ำกำรภำวนำนี้เอง

ลบล้างมิจฉาทิฏฐิ
เพ่ือก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ

พระธรรมเทศนาโดย	พระอำจำรย์สุชำติ อภิชำโต

	วันที่	๒๙	มิถุนายน	พ.ศ.		๒๕๖๓



ธรรมะหน้ากุฏิ เล่ม ๕

46  

กำรภำวนำนีแ่หละเป็นวธีิทีจ่ะท�ำให้เรำเปิดตำทิพย์ เปิดตำใน 

ของเรำ ให้เรำได้เห็นกำยทิพย์ของเรำว่ำ นอกจำกร่ำงกำย 

ของเรำ กำยหยำบของเรำแล้ว เรำยังมีกำยทพิย์อกีกำยหนึง่  

กายทพิย์นีจ้ะไม่มีรปูร่างหน้าตาเหมอืนกบักายหยาบ	กายทพิย์นี ้

จะมคีวามรูส้กึนกึคดิ	มผู้ีรูผู้้คดิ	นีค่อืตวัของกายทพิย์	กายทพิย์นี้ 

เป็นผูรู้ส้กึนกึคดิ	และเป็นผูท้ีม่าสัง่การให้ร่างกายท�าอะไรต่างๆ	 

ร่างกายนีเ้ป็นบ่าว	กายทพิย์นีเ้ป็นนาย	ใจเป็นนาย	กายเป็นบ่าว	 

ผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้สั่ งให้ร่างกายท�าอะไรต่างๆ	อย่างวันนี้ผู้รู้ก็รู้ว่า 

มีการแสดงธรรมท่ีนี่	 ผู้รู้ก็สั่งด้วยความคิด	 สั่งให้ร่างกายออก 

เดินทางมาที่นี่เพราะจะมาท�าหน้าที่	 ส�าหรับผู ้ที่มีหน้าที่

ถ่ายทอดก็มาท�าหน้าท่ีถ่ายทอดการแสดงธรรม	 ส�าหรับผู้ที่

ต้องการฟังธรรมก็มาฟังธรรม	 ผู้รู้ผู้คิดน้ีเป็นผู้สั่งให้ร่างกาย

ออกเดินทางมาจากบ้าน	 จากที่พัก	 ถ้าอยู่ในวัดก็มาจากที่พัก 

ในวัด	บางท่านก็เดินมา	บางท่านก็ขับรถมา	นั่งรถมา	มาแล้ว 

กม็าท�าหน้าที	่ผูท้ีท่�าหน้าท่ีจรงิๆ	คอืใจ	คอืกายทพิย์หรือผูรู้ผู้ค้ดิ	

ร่างกายนีเ้ป็นเพยีงเครือ่งมอืของใจ	เป็นเหมอืนรถยนต์	รถยนต์

นีเ้ป็นเครือ่งมือของคนขบัรถ	คนทีขั่บรถน้ีไม่ใช่เป็นรถ	คนทีขั่บ

รถนีเ้ป็นคนขบั	คนทีใ่ช้ร่างกายกไ็ม่ใช่ร่างกาย คนทีใ่ช้ร่ำงกำย

ให้ท�ำงำนต่ำงๆ กคื็อกำยทพิย์น่ีเอง กำยทพิย์น่ีแหละเป็นตวั 

ที่จะไม่ตำยไปกับกำยหยำบ เวลำท่ีร่ำงกำยนี้ตำยไปแล้ว  
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กำยทิพย์นี้ไม่ได้ตำยไปกับร่ำงกำย เพรำะเป็นคนละคนกัน  

กำยทพิย์ไม่ได้แก่ไม่ได้เจบ็ไม่ได้ตำยไปกบักำยหยำบเพรำะว่ำ 

กำยทิพย์นี้ไม่ได้มีส่วนประกอบเหมือนกับกำยหยำบนั่นเอง

กายหยาบมีส่วนประกอบคือ	ธาตุ	๔	มีธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุลม	

ธาตไุฟ	เราจงึเรยีกร่างกายนีว่้า	“สังขำร” สงัขารคอืสิง่ทีเ่กดิขึน้

จากการผสมปรงุแต่งของธาต	ุ๔	คอื	ของดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	เหมอืนกบั 

อาหารต้องมีการผสมปรุงแต่ง	 การจะท�าอาหารจานหนึ่งขึ้น

มาได้	เราก็ต้องมีส่วนประกอบต่างๆ	คือ	มีผัก	มีเนื้อ	มีน�้ามัน	 

มนี�า้	มผีงชรูส	มนี�า้ปลา	มีอะไรต่างๆ	เป็นการผสมปรงุแต่งของ 

ส่วนประกอบ	ท�าให้เกดิอาหารข้ึนมา	แต่อาหารท่ีเราท�าเสรจ็น้ี	 

ถ้าเรารับประทานเข้าไปในร่างกาย	มันก็ไปแยกตัวออก	มันก็ 

กลายเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของร่างกายต่อไป	 ไปเสริม

อาการ	๓๒	ต่างๆ	ของร่างกาย	ท�าให้ผมของเรายาวขึ้น	ท�าให้

เลบ็ของเรายาวขึน้	ท�าให้อวยัวะต่างๆ	ทีจ่ะเสือ่มไม่เสือ่ม	เพราะ 

เหมือนกับมีอะไหล่ช้ินส่วนเข้ามาเสริมอยู่เรื่อยๆ	 น่ีเรียกว่า

สังขาร	 อะไรท่ีเป็นสังขำรน้ีแสดงว่ำมันไม่ได้เป็นของแท้

ดัง้เดมิ มนัเป็นของทีเ่กิดจำกกำรผสมปรุงแต่ง ส่วนธำตุท่ีมำ

ผสมปรุงแต่งนี้เป็นของแท้ดั้งเดิม ธาตุดินนี้เป็นของแท้ของ

ดั้งเดิม	 มีมาตลอดทุกยุคทุกสมัย	 ธาตุน�้าก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย	
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ธาตุดินก็มีทุกยุคทุกสมัย	 ธาตุลม	 ธาตุไฟ	 ก็มีทุกยุคทุกสมัย	 

ธาตเุหล่านีม้นักเ็ป็นธาตุเหมือนเดิม	น�า้ในสมัยพทุธกาลกบัน�า้ใน

สมยันีก้เ็ป็นน�า้อันเดยีวกนั	ดนิในสมยัพทุธกาลกับดนิในสมยัน้ี 

ก็เป็นดินอันเดียวกัน	 ธาตุเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นธาตุแท้	 ธาตุ

ดัง้เดมิ	ทีไ่ม่มวีนัแตกไม่มวีนัดบั	ไม่มวีนัหมดสิน้ไปจากโลก	แต่มนั 

ชอบไปผสมรวมกันแล้วไปปรงุแต่งให้เป็นสิง่ต่างๆ	ขึน้มา	สิง่ต่างๆ	 

ท่ีเราเห็น	เช่น	ต้นไม้	ใบหญ้า	คน	หรอืสตัว์เดรัจฉานนี	้กล้็วนเป็น 

ผลที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้ง	๔	นี่เอง

ดังน้ันร่างกายของเรานี้	 ความจริงไม่มีตัวเรา	 ไม่มีตัวเราอยู ่

ในร่างกาย	“สพัเพ ธมัมำ อนัตตำ” ธรรมทัง้หลายไม่มตีวัตน 

ดิน	 น�้า	 ลม	 ไฟ	 ก็ไม่มีตัวตน	พอมารวมตัวกันให้เป็นร่างกาย	 

เป็นอาการ	๓๒	ขึน้มา	กไ็ม่มีตวัตนเหมอืนกนั	กเ็ป็นเพยีงอาการ	

๓๒	ร่างกายของเรานีมี้ผม	มีขน	มีเล็บ	มีฟัน	มีหนงั	มเีน้ือ	มเีอ็น	

มีกระดูก	มีเยื่อในกระดูก	มีม้าม	มีหัวใจ	มีตับ	มีพังผืด	มีปอด	

มีไส้น้อย	มีไส้ใหญ่	มีอาหารใหม่	มีอาหารเก่า	มีสมอง	แล้วก็มี 

น�้าชนิดต่างๆ	น�้าเลือด	น�้าเหลือง	น�้าดี	 น�้าเสลด	น�้ามันเหลว	

น�้าตา	น�้ามันข้น	น�้าเหงื่อ	น�้ามูตร	น�้าคูตร	น�้ามูก	น�้าลาย	อันนี้ 

เป็นสงัขารทีเ่กดิจากการผสมปรงุแต่งของธาตุท้ัง	๔	คอื	ธาตุดิน	 

น�้า	 ลม	 ไฟ	 เหมือนกับขนมต่างๆ	ที่เรารับประทานก็เกิดจาก 
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การผสมปรุงแต่งของน�้าตาล	 ของแป้ง	 ของส่วนผสมต่างๆ	 

ส่วนประกอบต่างๆ	 นี่เรียกว่าสังขาร	 สังขารทั้งหมดไม่เที่ยง	

สังขารมันมารวมตัวกันแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะต้องแยกตัว

ออกจากกัน	แล้วมนักจ็ะดับ	ร่างกายมารวมตัวกนัแล้วเดีย๋วมนั 

ก็ดับ	มันก็จะแยกกลับคืนสู่ธาตุเดิม	 ธาตุน�้าก็กลับไปสู่ธาตุน�้า	

ธาตลุมกก็ลบัไปสูธ่าตุลม	ธาตุไฟกก็ลับไปสู่ธาตุไฟ	ธาตดุนิกก็ลบั 

สู่ธาตุดิน

ดงันัน้	สิง่ทีเ่รำเหน็ส่ิงทีเ่รำไปว่ำเป็นตวัเป็นตนนี ้เรยีกว่ำเป็น 

“มจิฉำทฏิฐ”ิ ไม่มตีวัตน ไม่มเีรำในร่ำงกำย เป็นเพยีงมจิฉำทิฏฐิ 

ทีม่อียูใ่นใจ อยูใ่นกำยทพิย์ อยูใ่นผูรู้้ผูค้ดิ ทีไ่ปนกึคดิขึน้มำเอง 

เรานึกคิดกันขึ้นมาเองว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรา	 แต่ถ้าเราศึกษา

จรงิๆ	แล้ว	เรากจ็ะเห็นว่าไม่มีตัวเราอยูใ่นร่างกาย	เราลองแยก 

เอาอาการต่างๆ	 ของร่างกายออกมาซิ	 เอามาแยกกันเหมือน

ช�าแหละ	เอาผมออกมาก่อน	แล้วดูที่ผมว่า	ตัวเราอยู่ที่ผมไหม

มตีวัเราอยูใ่นผมหรอืเปล่า	เอาขนออกมากองไว้	เอาเลบ็ออกมา 

กองไว้	เอาฟันออกมากองไว้	แล้วดูไปในแต่ละอาการ	ดูว่าเรา

มตีวัเราอยูต่รงไหนบ้าง	กไ็ม่มี	มันเป็นเพยีงความคดิเท่าน้ันเอง	

เหมือนคนสมัยก่อนที่คิดว่าโลกนี้แบน	พอคิดว่าโลกแบนก็เลย

เชือ่กันใช่ไหม	เชือ่ว่าโลกนีแ้บนกเ็ลยกลวักนั	กลวัว่าถ้าเดนิทาง 
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ไปสุดขอบโลก	 มันก็จะตกออกจากโลกไป	 เพราะคิดว่าแบน 

เหมือนโต๊ะ	 โต๊ะนี่มันมีขอบใช่ไหม	 ถ้าเอาของกลิ้งออกนอก

ขอบไป	มันก็ต้องตกลงไปที่อื่น	อันนี้ก็เป็นความคิดเฉยๆ	ไม่ได้ 

ตรงกับความจริง	ความจริงโลกมันไม่แบน	โลกมันกลม	ต่อให้ 

เดนิทางไปสดุขอบฟ้า	มันก็จะไม่เจอขอบอยูดี่	เพราะยิง่เดนิไป	 

ขอบมันก็เหมือนหนีเราไปอย่างนั้น	มันก็ไปอยู่ข้างหน้าเราอยู่

เรื่อยๆ	เพราะโลกมันกลมนั่นเอง	มันถึงเป็นอย่างนี้

ฉันใด	 เรื่องของอัตตาตัวตนที่เรามาคิดว่ามีอยู่ในร่างกายของ

เรานี	้มันกไ็ม่มี	ถ้าเรามาวิเคราะห์ด้วยปัญญาของพระพทุธเจ้า	

พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาวิเคราะห์ดูว่าร่างกายของเรานี้เป็น

เราที่ตรงไหน	เราอยู่ที่ตรงไหนบ้าง	เวลาเราตัดผมไปนี่	ตัวเรา 

หายไปกบัผมหรือเปล่า	ส่วนหนึง่ของเราหายไปกบัผมหรอืเปล่า	 

เช่น	มีเราอยู	่๑๐๐%	พอตดัผมออกไปสัก	๒%	เราเหลอื	๙๘%	 

หรือเปล่า	 เราก็ยังเหลือ	 ๑๐๐%	 อยู ่	 ความรู้สึกนึกคิดก็ 

ยังเหมือนเดิมอยู่	ถ้ำเรำได้ยินได้ฟังธรรม ได้ศึกษำได้ปฏิบัติ 

ได้พจิำรณำ จะท�ำให้เรำเริม่เหน็ควำมจรงิว่ำ ในตัวร่ำงกำยนี้ 

ไม่มเีรำหรอก แล้วก็ไม่ได้เป็นเรำด้วย เพรำะตวัทีเ่ป็นเรำก็คือ 

ตัวรู้ตัวคิดนี้เอง ที่เรำจะเห็นได้ต่อเมื่อเรำมำฝึกภำวนำกัน  

มำฝึกนั่งสมำธิกัน เพรำะเวลำเรำนั่งสมำธินี้ เรำจะใช้สติ
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ถอนใจที่ส่งกระแสมำเกำะติดที่ร่ำงกำย	กระแสที่มาเกาะติด

กับร่างกายเหมือนกับแสงไฟของรถยนต์นี่เอง	เวลาเราเปิดไฟ 

รถยนต์นี้	 แสงมันจะพุ่งออกไปข้างหน้า	 เวลาเราปิดไฟปั๊บ	 

แสงมันก็กลับเข้ามาข้างในทันที	กลับเข้ามาที่หลอดไฟ	ใจของ 

เราก็เหมือนกัน	ใจเราส่งกระแสรับรู้ไปที่อายตนะของร่างกาย	 

ร่างกายมีอายตนะอยู่	๕	ส่วนด้วยกันที่เราเรียกว่า	ตา	หู	จมูก	 

ลิ้น	 กาย	 นี่เอง	 และการที่ใจอยากจะรู้เรื่องราวท่ีเข้ามาทาง 

อายตนะ	 ใจก็ต้องส่งกระแสไปรับส่ิงท่ีจะเข้ามาทางอายตนะ

ต่างๆ	สิ่งที่จะเข้ามาทางอายตนะคืออะไร	ก็คือรูป	เสียง	กลิ่น	 

รส	โผฏฐัพพะนี่เอง	รูปที่เห็นด้วยตา	เสียงที่ได้ยินด้วยหู	ลิ้มรส 

ด้วยลิ้น	 ได้กลิ่นด้วยจมูก	 และโผฏฐัพพะด้วยร่างกาย	 ค�าว่า	 

“โผฏฐัพพะ”	ก็คือการสัมผัสต่างๆ	เช่น	หนาว	เย็น	แข็ง	นุ่ม	 

พอมาสัมผัสกับตา	 หู	 จมูก	 ล้ิน	 กาย	 ใจก็จะรับรู้ขึ้นมาทันท	ี 

เพราะใจส่งกระแสรับรู้มารอรับรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	 

ที่จะเข้ามาทางตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 นั่นเอง	 คือเรียกว่า	

“วญิญำณทัง้ ๕”	วิญญาณทีอ่ยูใ่นขนัธ์	๕	นีแ่หละเรียกว่าเป็น

ตวัทีจ่ะมาท�าหน้าท่ีรบัเอารปู	เสียง	กล่ิน	รส	โผฏฐัพพะต่างๆ	ที่

เข้ามาทางตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	พอตาเหน็รปูป๊ับ	รปูมนักจ็ะวิง่มา 

ที่วิญญาณทันที	วิญญาณก็จะส่งมาที่ใจ
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ใจนีเ้ป็นเหมอืนศนูย์กลำงของกำรรบัข้อมูลต่ำงๆ	เหมอืนกับ 

สมัยนี้	 เราคงเคยเห็นระบบควบคุมการจราจร	 เขาจะมีศูนย์

ควบคมุระบบการจราจร	แล้วเขาจะมีกล้องไปติดตามถนนต่างๆ	 

ตามแยกต่างๆ	 แล้วกล้องเหล่านี้ก็จะถ่ายภาพของสถานภาพ

ของถนนในเวลานั้นว่าตอนนี้ถนนเส้นนี้รถแน่นไหม	 สี่แยก 

ตรงนี้รถติดไหม	 ท่ีกล้องก็จะมีสายหรือมีเคร่ืองส่งสัญญาณ	 

ส่งภาพเหล่าน้ีไปทีศ่นูย์กลางควบคมุการจราจร	แล้วกม็คีนอยู่ 

ที่ศูนย์ได้รายงานให้กับผู้ส่ือข่าวทางสถานีวิทยุ	 เพื่อท่ีจะได ้

แจ้งให้ผูที้ข่บัรถบนท้องถนนให้ได้รูว่้า	สถานการณ์บนท้องถนน 

ตอนนีเ้ป็นอย่างไร	ถนนไหนตดิมาก	ทีต่ดิเพราะมอีบุติัเหตุ	หรอื 

ตดิเพราะมีรถเสยีท�าให้ขวางทางการจราจร	ท�าให้รถไม่สามารถ 

วิง่ไปได้	ผูท้ีขั่บข่ียวดยาน	พอรูว่้าถนนเส้นนีม้นัมปัีญหากจ็ะได้

หลีกเลี่ยงเปลี่ยนไปใช้เส้นอื่นแทนได้

ฉนัใด ใจกเ็ป็นศนูย์กลำงของกำรรบัข้อมลูต่ำงๆ ท่ีเข้ำมำทำง

วญิญำณ รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีม่ำทำงตำ ห ูจมกู ลิน้ กำย  

มนักจ็ะถกูวญิญำณรบัแล้วก็ส่งมำทีศ่นูย์กลำง ศนูย์กลำงกจ็ะ

มผีูท้ีค่อยมำวจิยัมำวิเครำะห์รปู เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ทีเ่ข้ำ 

มำว่ำเป็นรูปอะไรบ้ำง	เช่น	พอเห็นภาพ	เห็นรูปของคนคนนี้	 

บางทีเราอาจจะเคยเห็นเพราะเรามีความจ�า	 คือ	 “สัญญำ”  
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ถ้าเรามีความจ�า	เราเคยเหน็คนนี	้พอเหน็อกีครัง้หน่ึงเรากจ็ะรู้ 

ว่าเป็นใคร	 แต่ถ้าเขาไม่เคยอยู่ในระบบของความจ�าของเรา	 

เรากจ็ะไม่รูว่้าเขาเป็นใคร	ในเมือ่เราไม่รูว่้าเขาเป็นใคร	เรากต้็อง 

หาข้อมูลเพิม่เติม	ด้วยการถามเขากไ็ด้ว่า	“คณุเป็นใคร	มชีือ่อะไร	 

มาจากไหน”	อันนีเ้ป็นการท�างานของสญัญากบัสงัขาร	ในขนัธ์	๕	 

เรามร่ีางกายคอืรปู	เป็นขนัธ์ที	่๑	แล้วกมี็วญิญาณ	เป็นขนัธ์ที	่๒	 

วญิญาณนีเ้ป็นขนัธ์ของใจ	เป็นส่วนของใจท่ีจะไปรบัเอารปู	เสยีง	 

กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ส่งเข้ามาที่ศูนย์กลางของใจ	เพื่อให้ใจได้ 

วิเคราะห์ว่าเป็นรูปอะไร	เป็นเสียงอะไร	เป็นกลิ่นอะไร	ดีไม่ดี 

อย่างไร	อันนีเ้ป็นหน้าทีข่องสญัญาและสงัขาร	เวลาอะไรเข้ามานี้	 

บางทีไม่ต้องเคยเห็นมาก่อนด้วยซ�้าไป	 จะรู้แล้วว่าดีหรือไม่ด	ี 

เพราะมนัจะท�าให้เกดิ	“เวทนำ”	ขึน้มาในใจ	เกดิความรูส้กึขึน้มา	 

บางอย่างเข้ามาแล้ว	กท็�าให้เกดิสขุเวทนา	บางอย่างเข้ามาแล้ว

กท็�าให้เกดิทกุขเวทนา	เช่น	เสยีงนี	้ถ้าเสยีงเบา	เสียงนุ่ม	ฟังแล้ว 

ก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมา	ถ้าเป็นเสียงด่า	เสียงหยาบคาย	ฟังแล้ว

ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา	 หรือเสียงดังเสียงค่อยก็เหมือนกัน	 

ถ้าเสียงดงัมากๆ	มนักท็�าให้เกิดทกุขเวทนาขึน้มาได้	พอรูว่้าอะไร 

เป็นทุกขเวทนา	 ใจก็จะพยายามหลีกเล่ียง	 เพราะใจถูกสอน 

ไม่ให้ชอบทุกขเวทนา	ให้ชอบแต่สุขเวทนา	กเ็ลยมีปฏกิริยิาต่างๆ	 
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ต่อสิ่งต่างๆ	 ที่เข้ามาทางอายตนะทั้ง	 ๕	 คือจะมีปฏิกิริยากับ

รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ไปตามเวทนาที่เกิดขึ้น	ถ้าเป็น 

สุขเวทนาก็จะมีปฏิกิริยาอย่างหนึ่ง	 คือมีความยินดี	 มีความ

ต้องการอยากได้ข้ึนมา	ถ้าเป็นทกุขเวทนากจ็ะเกดิความรังเกยีจ

ขึ้นมา	 เกิดความอยากจะปฏิเสธ	 ไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องด้วย	 

ไม่อยากจะเข้าใกล้ด้วย	นีค่อืเร่ืองของใจคอืกายทพิย์นี	้เป็นผูท้ีมี่ 

ปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆ	ที่เข้ามาผ่านทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย

กำรท�ำงำนของขนัธ์ ๔ คอื เวทนำ สญัญำ สงัขำร วญิญำณนี้ 

เรำจะเหน็ได้ต่อเมือ่เรำเปิดตำทพิย์ขึน้มำ วิธทีีจ่ะเปิดตำทิพย์ 

กค็อื เรำต้องถอนวญิญำณออกจำกตำ ห ูจมูก ลิน้ กำย ด้วยกำร 

เจรญิสต ิคอืกำรเจรญิกรรมฐำนชนิดใดชนดิหน่ึง	พทุธานสุสติ 

ก็ได้	 อานาปานสติก็ได้	 ถ้าเรามีการเจริญกรรมฐาน	 เราก็จะ

เจริญสติ	สติก็จะค่อยๆ	ดึง	ค่อยๆ	ถอดปลั๊ก	ถอดวิญญาณที่ไป 

เกาะทีต่า	หู	จมกู	ลิน้	กาย	ให้กลับเข้าไปในใจ	ถ้ำสตมีิก�ำลังมำก  

สำมำรถถอดวิญญำณทั้ง ๕ ออกจำกตำ หู จมูก ลิ้น กำยได้  

จิตก็จะรวมเป็นหนึ่ง เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ ที่ท�ำ

หน้ำที่ต่ำงๆ ก็จะหยุดท�ำงำนชั่วครำว แล้วจิตก็จะนิ่งสงบ  

แล้วกจ็ะเหลอืแต่ผูรู้ ้หรอืสกัแต่ว่ำรู ้ตอนนัน้กำรรับรูผ่้ำนทำง

ตำ หู จมูก ลิ้น กำย นี้จะยุติไป ก็เลยท�ำให้รู้สึกว่ำตอนนั้น
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ไม่มร่ีำงกำย ร่ำงกำยหำยไปจำกกำรรับรูข้องวญิญำณ เพรำะ

วญิญำณถกูสตดิงึให้ออกจำกตำ ห ูจมูก ล้ิน กำยไป ตอนนัน้ 

เรำเรียกว่ำจิตเป็นสมำธิ จิตรวมเป็นหน่ึง รวมเข้ำมำที่ผู้รู้  

ถ้ำเป็นแสงไฟ พอเรำปิดสวิตช์ ก็เหมือนกับมันวิ่งกลับมำที่

หลอดไฟ ตอนน้ันส่ิงท่ีอยู่ข้ำงนอกกจ็ะมองไม่เห็น พอเรำปิด

ไฟปั๊บ แสงสว่ำงที่ไปฉำยให้เห็นสิ่งต่ำงๆ มันก็หำยไป

นีคื่อวธิทีีเ่ราจะเปิดตาในหรือเปิดตาทพิย์ของเราขึน้มา	เพือ่เรา

จะได้เห็นกายทิพย์ของเรา	 เราจะได้เห็นผู้รู้	 แล้วก็เห็นเวทนา	

สัญญา	 สังขาร	 วิญญาณ	ที่อยู่ในผู้รู้นี้	 ตอนที่มันสงบ	 เราจะ 

ไม่เห็นมนั	แต่พอจติออกจากความสงบ	ทนีีเ้ราก็จะเหน็นามขนัธ์ 

ทั้ง	๔	เริ่มท�างาน	เห็นวิญญาณรับรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	

เข้ามา	เห็นสัญญาคือความจ�าได้หมายรู้ว่า	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	 

โผฏฐัพพะนั้นเป็นอะไรเป็นอย่างไร	แล้วก็จะเห็นเวทนาขึ้นมา 

ทันที	เห็นสุข	เห็นทุกข์	เห็นไม่สุขไม่ทุกข์	เวทนาปรากฏขึ้นมา	 

แล้วก็จะเห็นสังขารท�าการสั่งการ	 สังขารนี้เป็นผู้สั่งการให้ 

ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ	 ต่อไป	 ถ้าชอบก็ส่ังการให้ไปจัดหามา	 

ถ้าไม่ชอบก็ให้เดินหนีไป	 เห็นไหม	 เวลาเราไปเดินช้อปปิ้งน้ี	 

ถ้าเราเห็นอันไหนเราชอบ	เราจะหยดุ	จะดแูล้วดอูกี	จับแล้วจับอกี	 

พลิกไปพลิกมา	ลองไปลองมา	สังขารก�าลังท�าหน้าที่เลือกเฟ้น 
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สิ่งที่เราชอบ	 ถ้าเราไม่ชอบ	 เราก็เดินหนีไปเลย	 เห็นปั๊บ	 เอ๊ย	 

ไม่ชอบสิง่นี	้กเ็ดนิไปเลย	เป็นสงัขารสัง่	ไม่ใช่ร่างกายส่ัง	ร่างกาย

ไม่มีค�าสั่งในตัว	ร่างกายไม่มีสังขาร

สังขำรนี้มี ๒ อย่ำง ร่ำงกำยนี้เรำเรียกว่ำ “สังขำร” แต่เป็น

สงัขำรทีเ่กดิจำกกำรผสมปรงุแต่งของธำต ุ๔ คอื ดนิ น�ำ้ ลม ไฟ 

แต่สงัขำรในใจนีเ้ป็นสังขำรทีเ่ป็นควำมคดิปรุงแต่ง ทีเ่รำเรยีก

ว่ำพิจำรณำ วเิครำะห์ ใคร่ครวญ นีเ่รียกว่ำสังขำร	ใคร่ครวญ

ว่าควรจะท�าอะไร	ควรจะท�าอย่างไรดีกบัเหตุการณ์ตอนน้ี	เช่น	 

ถ้าตอนนี้ฝนตก	 ก็ต้องเร่งเก็บข้าวเก็บของ	 ถ้าฝนหยุดก็เอา 

ข้าวเอาของออกมาตั้งใหม่	 อันนี้ เป ็นหน้าที่ของสังขาร	 

เป็นความคดิปรงุแต่ง	ถ้าเราไม่รูเ้รือ่งกายทพิย์ของเรา	เรากจ็ะ

ไปรู้เรื่องเพียงเรื่องเดียวคือร่างกาย	แล้วเราก็จะพยายามที่จะ

คอยดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดีที่สุด	 เพราะว่าเราต้องใช้

ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาสุขเวทนาให้กับเรา	 พาเราไป

สัมผัสกับรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ที่ท�าให้เกิดสุขเวทนา

ขึ้นมา	แล้วก็พาให้ร่างกายหนีเวลาไปเจอกับรูป	เสียง	กลิ่น	รส	 

โผฏฐัพพะ	ที่ท�าให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา	แต่บางครั้งชีวิตมันก็ 

ไม่ได้เป็นไปตามค�าสั่งของสังขารเสมอไป	บางทีอยากจะได้รูป	 

เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ที่เป็นสุขเวทนา	ก็อาจจะไม่ได้ก็ได้	 
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บางทอียากจะหนรูีป	เสียง	กล่ิน	รส	โผฏฐพัพะ	ทีเ่ป็นทกุขเวทนา 

ก็หนีไม่ได้ก็มี	เช่น	คนไปติดคุกนี้	ก็ไปเจอกับรูป	เสียง	กลิ่น	รส	 

โผฏฐัพพะ	ที่เป็นทุกขเวทนา	แต่จะหนีมันก็หนีไม่ได้เพราะว่า 

ถูกกักขังเอาไว้	บางทีเห็นรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ที่เป็น 

สขุเวทนา	กไ็ปเอามาไม่ได้เพราะไม่มกี�าลังซือ้	เช่น	เราไปช้อปป้ิง	 

ไปดูร้านเพชรนี้	มีเพชรสวยๆ	งามๆ	มีตุ้มหู	มีแหวน	เห็นแล้ว 

ก็น�้าลายไหล	อยากจะได้ขึ้นมา	แต่พอดูเงินในกระเป๋าแล้วมัน 

ไม่พอซือ้	มนัก็ซือ้ไม่ได้	ทนีีม้นัจะมผีลตามมาอกีอย่างทีเ่ราไม่รูก้นั 

ก็คือ	นอกจากเวทนาที่เห็นของสวยๆ	งามๆ	แล้ว	แต่ไม่ได้ของ 

สวยๆ	งามๆ	ตามทีเ่ราอยากได้	อะไรเกดิขึน้มา	กค็อืความทกุข์ใจ	 

ความเสยีใจเกดิข้ึนมา	อนันีเ้ป็นอกีตวัหนึง่ทีต่่างจากสขุเวทนา 

กบัทกุขเวทนา	สขุเวทนา	ทกุขเวทนา	หรอืไม่สุขไม่ทกุข์เวทนา	 

เกิดจากเวลาที่ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ได้สัมผัสกับรูป	เสียง	กลิ่น	 

รส	 โผฏฐัพพะ	พอสัมผัสกับของสวยๆ	งามๆ	ที่เราชอบก็เกิด 

สขุเวทนาขึน้มา	พอสมัผสักบัรปู	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐพัพะ	ทีเ่รา 

ไม่ชอบ	กเ็กิดทกุขเวทนาขึน้มา	อนันีเ้ป็นเพยีงเวทนา	แต่ยงัไม่ได้ 

เป็นสขุเป็นทกุข์ของใจ	สขุทกุข์ของใจนีเ้กดิอกีตอนหน่ึง	ตอนที่ 

เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งขึ้นมา	 พอเจอสุขเวทนา	 สังขาร 

ความคิดปรุงแต่งก็ปรุงแต่งว่าอยากจะได้ขึ้นมา	 แล้วพอไม่ได้ 

ขึน้มาก็เกดิความเสียใจ	เกดิทกุขเวทนาขึน้มา	หรอืเวลาไปเจอ
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รปู	เสียง	กลิน่	รส	โผฏฐัพพะ	ทีเ่ป็นทกุขเวทนา	แล้วสังขารความคดิ

ปรงุแต่งกป็รงุแต่งว่าให้หน	ีอย่าอยู	่ทนีีม้นัหนไีม่ได้	เช่น	ไปถูกเขา

จบัขงัคกุขงัตะราง	เขามลีกูกรงมอีะไรกัน้ไว้	จะออกไปกไ็ปไม่ได้	 

ตอนนัน้กเ็กิดอะไรขึน้มา	เกดิทกุข์ใจขึน้มา	มทีกุขเวทนาทางตา	 

ห	ูจมูก	ลิน้	กายแล้ว	กย็งัมทีกุข์ใจอกีทีเ่กิดจากสังขารความคดิ 

ปรุงแต่งซึ่งคิดไปในทางความอยาก	พอเกิดมีสังขารความคิด

ปรงุแต่งไปในทางความอยาก	คอือยากได้หรอือยากไม่ได้ก็ตาม	

พอไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาทันที

นีเ่ป็นเรือ่งของจิตใจทีเ่ราจะเหน็ได้อย่างชดัเจน	แล้วเราก็จะได้

มาแก้ปัญหาของจิตใจได้	สิ่งที่เรำแก้ไม่ได้ก็คือเวทนำ เวทนำ 

ทีเ่ข้ำมำทำงตำ ห ูจมูก ล้ิน กำยน้ี มันเป็นส่ิงทีเ่ป็นไปตำมเรือ่ง

ของมนั รูปก็มทีัง้สขุเวทนำ ทัง้ทกุขเวทนำ มท้ัีงไม่สขุไม่ทุกข์

เวทนำ เสยีงกม็เีหมือนกัน กล่ิน รส โผฏฐัพพะ กม็เีหมอืนกนั 

แต่สิ่งท่ีเรำจะท�ำให้ไม่เกิดขึ้นมำในใจของเรำได้ ก็คือควำม 

ทุกข์ใจ ควำมเสียใจ ถ้ำเรำเข้ำถึงตัวสังขำรได้ เข้ำถึงตัว 

อริยสัจได้ ตัวอริยสัจคือเราจะเห็นสัจธรรมความจริงว่า	ความ

ทุกข์ใจของเรานีม้นัเกดิจากความอยากของเรา	คอืความอยาก

ของใจ	พออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา	 

ซึ่งความทุกข์ใจนี้พอเรารู้จากการปฏิบัติของเรา	 จากการเปิด
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ตาในของเรา	 จะท�าให้เราเห็นการท�างานของเวทนา	 สัญญา	

สังขาร	วิญญาณ	เราก็จะเห็นตัวที่เป็นปัญหา	ตัวที่สร้างความ

ทุกข์ใจให้กับเรานี้ก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งนี่เอง	ที่คิดไป

ในทางความอยาก	 โดยเฉพาะไปอยากในสิ่งที่เราไม่สามารถ 

ที่จะท�าได้หรือมีได้นั่นเอง	เช่น	ความอยากไม่แก่	ความอยาก

ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย	 ความอยากไม่ตาย	 อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราไป

ห้ามมันไม่ได้	 เพราะร่างกายนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ	

เป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศ	ดินฟ้าอากาศนี่เรายอมรับว่าเป็น 

ส่วนของธรรมชาติที่เราไปยุ่งด้วยไม่ได้	 เราจะไปสั่งให้ฝนตก 

ไม่ได้	จะไปสั่งให้แดดออกไม่ได้

ฉันใด	 ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศน่ีแหละ	 

แต่โมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ของเรา	ท�าให้เราไปคิดว่า

ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้สั่งได้	 เพราะเราสั่ง

ให้มันท�าอะไรได้หลายอย่างนั่นเอง	เราสั่งให้มันเดิน	ให้มันยืน	 

ให้มันวิ่ง		ให้มันท�าอะไรต่างๆ	ให้กับเราได้	แต่เราไม่รู้ว่ามันมี 

บางอย่างที่เราสั่งไม่ได้	 ส่ิงที่เราส่ังร่างกายไม่ได้ก็คือสั่งให้มัน

ไม่แก่ไม่ได้	 ร่างกายของพวกเราทุกคนนี้	 มันก�าลังเดินทาง

ไปหาความแก่กัน	 ตอนต้นก็เป็นเด็ก	 แล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาว	

เป็นผู้ใหญ่	 แล้วเดี๋ยวมันก็ไปเป็นคนแก่	 ห้ามยังไงก็ห้ามไม่ได	้ 
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ท�าศัลยกรรมกี่ครั้งกี่รอบก็ห้ามไม่ได้	 ไปดึงให้มันตึงไม่ให ้

มันหย่อน	 มันก็ท�าได้ช่ัวไม่กี่ปี	 เดี๋ยวมันก็เริ่มหย่อนอีกอยู่ด	ี 

ในที่สุดก็ต้องยอมรับความจริง	 แต่ก่อนที่จะยอมรับความจริง

ได้นีมั้นก็เหนือ่ย	ต้องทกุข์กับมนัหลายปีด้วยกนั	แต่ถ้าเราได้มา 

ฟังเทศน์ฟังธรรมจากผูม้สีมัมาทฏิฐ	ิคอืผูท้ีเ่หน็ความจรงิ	เห็นว่า 

ร่างกายน้ีมันต้องแก่	 ต้องเจ็บ	 ต้องตาย	 อย่าไปฝืนมันดีกว่า	 

เตรยีมตัวรบัมันดีกว่า	มาหดัสอนใจให้ยอมรบัความแก่	ความเจบ็	 

ความตายดีกว่า	 สอนใจด้วยการคอยหยุดสังขารความคิด 

ปรุงแต่ง	ทุกครั้งที่มันคิดปรุงแต่งไปในทำงควำมอยำกไม่แก่ 

อยำกไม่เจ็บ อยำกไม่ตำย เรำก็ต้องเอำปัญญำ เอำสมัมำทิฏฐิ 

ที่พระพุทธเจ้ำทรงค้นพบว่ำ ร่ำงกำยนี้มันต้องแก่ ต้องเจ็บ 

ต้องตำย ไม่ว่ำจะท�ำอย่ำงไรกบัมนักห้็ำมมนัไม่ได้ อำจจะมกีำร

ผัดวันประกันพรุ่งได้ เลื่อนควำมแก่ไปหน่อยได้ เลื่อนควำม 

เจ็บไข้ได้ป่วยได้ด้วยกำรรับประทำนยำป้องกัน ด้วยกำร 

ออกก�ำลงักำย ด้วยกำรดูแลอะไรให้ด ีร่ำงกำยก็อำจจะไม่ค่อย 

เจบ็ไข้ได้ป่วย แต่ไม่ว่ำจะดแูลกนัอย่ำงไรให้ดขีนำดไหนกต็ำม  

ในที่สุดมันก็หนีควำมเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้

ดังนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีสัมมาทิฏฐิก็ทรงรู้ว่า	 ความทุกข์ใจของ 

พวกเรานี้เกิดจากความคิดปรุงแต่งไปในทางความอยากต่างๆ	 
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นี่เอง	อยากไม่แก่	อยากไม่เจ็บ	อยากไม่ตาย	อยากอยู่ไปนานๆ	 

อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวไปนานๆ	อยากสวยไม่สร่าง	อยากบาน 

ไม่รู้โรย เวลำใครให้พรว่ำ “สวยไม่สร่าง บานไม่รู้โรย” นี่  

สำธุ สำธุกัน แสดงว่ำยังมองไม่เห็นควำมจริง ยังไม่เห็นว่ำ 

ร่ำงกำยนี้ไม่ว่ำจะเป็นของใคร ไม่ว่ำใครจะให้พรอย่ำงไร

กต็ำม มนัก็เปลีย่นควำมเป็นจรงิของมันไม่ได้ ควำมเป็นจรงิ 

ของมันก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตำย ถ้ำเรำได้ภำวนำและ 

สำมำรถเข้ำถึงตัวสังขำรได้ เรำก็มำเปล่ียนสังขำรเสีย  

เปลี่ยนให้มันอย่ำไปคิดไปในทำงควำมอยำกไม่แก่ อยำก 

ไม่เจบ็ อยำกไม่ตำย ด้วยกำรเอำสมัมำทฏิฐ ิควำมเหน็ทีถ่กูต้อง 

ของพระพุทธเจ้ำมำคอยสอนใจว่ำ “เฮ้ย ต้องแก่นะเว้ย  

ต้องเจบ็ไข้ได้ป่วย ต้องตายนะ” มำเตรียมตวัเตรียมใจรบักับ 

ควำมแก่ ควำมเจบ็ ควำมตำยดกีว่ำ แล้วใจจะไม่ทกุข์	เวลามนั 

จะคิดก็หยุดมันด้วยสติ	ด้วยปัญญา	ปัญญาก็บอกว่าอย่าไปคิด 

ไปในทางความอยาก	เพราะคดิไปในทางความอยากแล้วมนัเป็น 

สมุทัย	เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ	ไม่สบายใจ	ถ้าไม่คิดไปใน 

ทางความอยาก	คิดเฉยๆ	คิดไปตามความเป็นจริง	เออ	มันจะ 

ต้องแก่ก็ให้มันแก่ไป	 เออ	 มันจะต้องเจ็บก็ให้มันเจ็บไป	 

เออ	มันจะต้องตายก็ให้มันตายไป	ยอมแก่	ยอมเจ็บ	ยอมตาย	 
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พอยอมได้มันก็จะหยุดฝืนความจริงได้	 แล้วพอแก่มันก็เฉยๆ	 

ไม่เดอืดร้อน	พอเจบ็ไข้ได้ป่วยมันก็จะเฉยๆ	ไม่เดือดร้อน	พอตาย 

มันก็ไม่เดือดร้อน	 เพราะว่ามันท�าอะไรไม่ได้	 ห้ามมันไม่ได	้ 

อย่างวันนี้เราจะมีการถ่ายทอดสด	ต้องห้ามไม่ให้ฝนมันตกนะ	 

แต่มันห้ามไม่ได้	 พอเรารู้ว่าห้ามไม่ได้	 เราก็เลยไม่ทุกข์กับมัน	 

เราก็เตรียมรับมาตรการ	 เราก็เตรียมร่มเตรียมอะไรมาไว	้ 

ถ้าฝนตกเราก็กางร่มหรือเข้าที่ร่มเสีย	 ก็หมดเรื่อง	 อันนี้ก็

เหมือนกัน	 เราต้องมองเห็นความจริงของร่างกายของเราว่า 

มนัจะต้องเข้าสูค่วามแก่	ความเจบ็	ความตาย	ถ้าเราไม่ต้องการ

ท่ีจะทุกข์กับมัน	 เราก็ต้องยอมรับความจริงของมัน	 ถ้าเรา

ยอมรับความจริงแล้ว	 ความคิดปรุงแต่งที่จะคิดไปในทาง 

ไม่อยากแก่	ไม่อยากเจบ็	ไม่อยากตาย	มนักจ็ะไม่เกดิ	แล้วความ 

ทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นมา	 เวลาแก่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใส	 เห็นไหม	 

ครูบาอาจารย์นี่ท่านแก่แต่ท่านยิ้มแย้มแจ่มใส	 เวลาเจ็บไข ้

ได้ป่วยท่านก็ไม่โอดร้องครวญคราง	 ไม่โวยวาย	 ไม่หงุดหงิด	

ท่านก็เฉย	เวลาตายท่านก็ดูลมของท่านไป	ดูลมจนกว่ามันจะ

หยุดหายใจ

อนันีแ้หละคอืประโยชน์ทีเ่ราจะได้รบัจากการทีเ่รามาฟังเทศน์

ฟังธรรม	เพือ่เราจะได้เรยีนเรือ่งสัมมาทฏิฐ	ิความเหน็ทีถ่กูต้อง	 
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ว่าชวิีตของพวกเรำน้ีไม่ได้มีเพยีงร่ำงกำย และชวีติของพวกเรำนี้ 

ไม่ได้สิ้นสุดลงที่ควำมตำยของร่ำงกำย ชีวิตของเรำน้ียัง 

ไม่สิน้สดุ ยังไปต่อ ยงัไปได้หลำยทำงอยู ่ไปทำงต�ำ่กไ็ด้ ไปทำง

สูงก็ได้ หรือไปทำงที่จะไม่ต้องกลับมำเกิดก็ได้ มี ๓ ทำงไป  

ถ้ำท�ำบำป มันก็จะดึงจิตใจของเรำให้ไปทำงต�่ำ ให้ไปอยู่ใน 

อบำย ถ้ำท�ำบุญ มันกจ็ะดงึให้เรำไปทำงสูง ให้ไปอยูใ่นสวรรค์ 

ไปเป็นเทพ แล้วถ้ำเรำมีปัญญำ มีวิปัสสนำ เห็นอริยสัจ ๔  

แล้วเรำมำหยุดควำมอยำกทั้งหลำยที่มีอยู่ในใจของเรำให ้

มนัหมดไปได้ เรำกจ็ะไปนพิพำน เรำกจ็ะไม่กลบัมำเวยีนว่ำย 

ตำยเกิดกันอีกต่อไป เพรำะส่ิงที่จะดึงให้ดวงวิญญำณของ 

แต่ละท่ำนกลับมำเกิดก็คือควำมอยำกนั่นเอง	 ถ้ายังมี 

ความอยากมีความสุขผ่านทางร่างกาย	ยังอยากดูรูป	ฟังเสียง 

ลิ้มรส	 ดมกลิ่นอยู่	 ก็จ�าเป็นที่จะต้องมามีร่างกายใหม่	 พอมี 

ร่างกายใหม่ก็จะต้องมาแก่	 มาเจ็บ	 มาตาย	 กับร่างกายใหม่ 

ต่อไป

นี่คือสัมมาทิฏฐิ	 ความเห็นท่ีถูกต้อง	 ที่จะท�าให้เราน้ีเปลี่ยน 

วิธีด�าเนินชีวิตของเรา	 แทนที่จะพุ่งเป้าไปที่ร่างกาย	 แต่เรา 

จะเปลี่ยนไปพุ่งเป้าที่จิตใจ	 เพราะจิตใจนี้เป็นผู้ที่จะต้องไป 

รับผลบุญผลบาป	 ผลแห่งการกระท�าต่างๆ	 ของเราต่อไป	 
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สิ่งต่างๆ	 ที่เราหามาได้ผ่านทางร่างกาย	 มันเป็นของชั่วคราว	 

พอร่ำงกำยตำยไปแล้ว ทุกสิง่ทกุอย่ำงทีเ่รำหำมำได้นี ้เรำเอำ 

ติดตัวไปไม่ได้เลย พวกลำภ ยศ สรรเสริญ สุขต่ำงๆ ที่เรำ 

หำกันได้ ทีเ่รำมกัีนอยู่ในตอนนี ้พอร่ำงกำยสิน้สดุลง สิง่เหล่ำนี้ 

มันก็สิ้นสุดลงไปกับร่ำงกำย ใจก็เอำไปไม่ได้ สิ่งที่ใจเอำ 

ไปได้ก็คือบุญและบำป หรือสัมมำทิฏฐิหรือมิจฉำทิฏฐินี่เอง 

ถ้ำมีมิจฉำทิฏฐิก็จะพำเรำไปเวียนว่ำยตำยเกิดต่อไป ถ้ำมี

สัมมำทิฏฐิก็จะพำเรำออกจำกกำรเวียนว่ำยตำยเกิด ได้ไปสู่ 

พระนิพพำน

นีค่อืเป้าหมายของการฟังเทศน์ฟังธรรม	ฟังเพือ่ให้ได้ความรูใ้ห้ 

รูจ้กัตวัของเราว่าเรามอีะไรบ้าง	นอกจากมีร่างกาย	อาการ	๓๒	แล้ว	 

เรายงัมจีติใจ	มนีามขนัธ์	มเีวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	ทีเ่รา 

จะต้องมารูจ้กัมาศกึษาวิธีท่ีจะท�าให้มันไม่มาผลิตความทกุข์ให้

กบัใจของเรา	เพือ่ทีจ่ะไม่ให้มนัมาดงึให้เราต้องกลับมาเวยีนว่าย 

ตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆ	






