การฟังธรรมนี้ พระพุทธเจ้า
ทรงตรั ส สอนไว้ ว ่ า เป็ น
มงคลอย่ า งยิ่ ง มงคลคื อ
ประโยชน์ มีประโยชน์ที่จะ
ท� ำ ให้ พั ฒ นาชี วิ ต จิ ต ใจให้
ดีขึ้น ให้มีความสุขมากขึ้น
ให้มีความเจริญมากขึ้น

ค� ำ น� ำ

ท่านอาจารย์มกั สอนบรรดาศิษย์บอ่ ยครัง้ ให้ลอง
กั ก ขั ง ตั ว เองไว้ ใ นห้ อ งไม่ ใ ห้ อ อกไปไหนทั้ ง วั น
ท่านว่าให้ต่อสู้กับกิเลสความอยากของใจๆ ได้
เมือ่ ถึงคราวถูกกักล็อคดาวน์จากโควิด ไม่สามารถ
ไปวัดได้ จึงเข้าใจถึงการฝึกฝนตนในข้อนี้ ภัยของ
ใจจากโควิดจึงคลายร้อนรุ่มลงได้เมื่อได้ฟังธรรม
หน้ากุฏิทุกๆ สี่วัน ประจักษ์ใจแล้วว่า ชื่อว่าธรรม
ของพระพุทธเจ้าแสดง ณ กาลใด สถานทีใ่ ด ไม่วา่
จะเป็นศาลาใหญ่ จุลศาลา หรือหน้ากุฏิ “รสแห่ง
ธรรมย่อมช�ำนะรสทั้งปวง” ได้บ
คณะศิษยานุศิษย์

พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน
ห้ามจ�ำหน่าย

4

“สติ”
กุญแจดอกส�ำคัญในการหาความสุข
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ในเบือ้ งต้นถ้ายังนัง่ สมาธิไม่ได้ นัง่ แล้วยังคิดถึงเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้
คิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่ นั่งไปกี่ชั่วโมงมันก็ไม่หยุดคิดซะที
ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสติพอที่จะมานั่งสมาธิได้ เราก็ต้อง
มาฝึกสติ วิธฝี กึ สติกม็ หี ลายวิธดี ว้ ยกัน วิธงี า่ ยๆ ก็คอื ให้ทอ่ ง
พุทโธๆ ไปภายในใจ หรือให้สวดมนต์ไปภายในใจก็ได้
บางคนก็นิยมสวดอิติปิโส ตามวันเกิด อายุ ๔๐ ปีก็สวด
๔๐ รอบ สวด “อิตปิ โิ ส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ สวากขาโต
สุปฏิปนั โน” ไป จบ ๑ รอบ ก็เริม่ ใหม่ อิตปิ โิ ส รอบที่ ๒ เวลาที่
สวดนี้มันจะไปคิดเรื่องต่างๆ ไม่ได้ ก็เลยใช้การสวดนี้เป็น
เหมือนเบรก ต่อไปพอเราสามารถหยุดความคิดได้ด้วย
การสวด ต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้การสวดก็ได้ เพราะเราจะมี
ก�ำลังทีจ่ ะหยุดความคิดได้ ถ้ายังหยุดไม่ได้กต็ อ้ งใช้การสวด
ไปก่อน ใช้การท่องไปก่อน ท่องพุทโธๆ ไปก่อน พอเราหยุด
ความคิดได้แล้ว ขั้นต่อไปเราก็มานั่งเฉยๆ นั่งดูลมหายใจ
เข้าออกเพือ่ ให้มนั สงบมากไปกว่านัน้ ดูลมไปความคิดก็จะ
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เบาลงๆ น้อยลงไปๆ เดีย๋ วในทีส่ ดุ ก็หยุดคิดอย่างเต็มร้อยเลย
พอหยุดคิดอย่างเต็มร้อย ใจก็จะนิ่งสงบขึ้นมา จะรู้สึกเบา
สบายมีความสุข บางทีรา่ งกายหายไปเลยก็มี บางทีรปู เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่เข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้
หายไปเลย เหมือนอยู่คนเดียวในอวกาศ อยู่กับตัวรู้ผู้รู้
ตัวเดียว สักแต่วา่ รู้ แล้วก็มคี วามสุขทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง คือ “นัตถิ สันติ
ปรัง สุขงั ” สุขอืน่ ทีเ่ หนือกว่าความสงบไม่มี ถ้าเจริญสติไป
อย่างไม่ขาดตอน ท�ำอย่างสม�ำ่ เสมอ เดีย๋ วเวลามานัง่ สมาธิ
มันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ แล้วก็จะพบกับความสุขที่ดีกว่า
ความสุขทีไ่ ด้จากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ ความสุข
ที่ดีกว่าการได้จากร่วมหลับนอนกับแฟน ความสุขที่ดีกว่า
จากการดื่ม จากการรับประทานขนมนมเนยอาหารต่างๆ
เครือ่ งดืม่ ชนิดต่างๆ ความสุขทีไ่ ด้จากการดูภาพยนตร์รอ้ งร�ำ
ท�ำเพลง อันนี้จะท�ำให้เราไม่ต้องมาหาความสุขแบบนี้อีก
ต่อไป
เบื้องต้นก็ท�ำไป กว่าจะได้ก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร
แต่ถ้ามีความเพียรพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆ อย่ามองข้าม
สติไปเป็นอันขาด ถ้าเรายังไม่สามารถท�ำใจให้สงบได้นี้
ขอให้เรารู้ทันทีว่าสติเรายังไม่พอ เหมือนกับถ้าเรายัง
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หยุดรถไม่ได้อย่างเต็มที่นี่ รถเหยียบเบรกแล้วมันยังไหล
อยูน่ ี่ แสดงว่าเบรกไม่ดี เราก็ตอ้ งไปแก้เบรก ไปท�ำเบรกให้
มันสามารถหยุดรถได้อย่างเต็มทีก่ อ่ น ถ้าเรายังไม่สามารถ
นั่งสมาธิจนจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้ แสดงว่า
สติของเรายังมีไม่พอ เราก็ต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆ
เราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลาตัง้ แต่ตนื่ จนหลับเลย ไม่วา่
เราก�ำลังจะท�ำอะไรอยู่ ยกเว้นงานทีต่ อ้ งใช้ความคิดเท่านัน้
ที่เราไม่สามารถที่จะใช้สติหยุดความคิดได้ แต่ถ้าเป็นงาน
ที่ไม่ต้องใช้ความคิด เราสามารถใช้สติหยุดความคิดได้
เช่น เวลาเราอาบน�้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน แต่งเนื้อแต่งตัว
รับประทานอาหาร ล้างถ้วยล้างชาม กวาดบ้านถูบา้ นซักผ้า
อะไรท�ำนองนี้ งานเหล่านี้เราไม่ต้องใช้ความคิด คิดก็
น้อยมาก คิดแต่เพียงว่าให้รู้ว่าตอนนี้ต้องท�ำอะไรบ้าง
เท่านั้นเอง ตอนนั้นเราก็สามารถคอยควบคุมความคิดได้
คอยเจริญสติได้ คอยหมัน่ ท่องพุทโธๆ ไปเรือ่ ยๆ พุทโธๆ ไป
มันก็จะไปคิดถึงคนนัน้ คนนีไ้ ม่ได้ คิดถึงเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีไ้ ม่ได้
คิดถึงรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ชนิดนั้นชนิดนี้ไม่ได้
คิดถึงลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ไม่ได้ ถ้าเรามีพทุ โธๆ อยูใ่ นใจ
หรือถ้าเราใช้พทุ โธไม่ได้ เราก็สวดมนต์ไปก่อน สวด “อิตปิ โิ ส
ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจรณสัมปันโน” หรือจะใช้
บทสวดมนต์บทอืน่ ก็ได้ ถ้าเราชอบบทแผ่เมตตา เราก็สวด
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บทแผ่เมตตาไปก็ได้ “สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุ” ขอให้สตั ว์
ทั้งหลายจงไม่มีเวรกันเถิด “อัพยาปัชฌา โหนตุ” จงอย่า
เบียดเบียนกันเถิด
เราต้องพยายามเจริญสติก่อนเวลาที่เราจะมานั่ง แล้วพอ
เวลาเรามานั่ง เราก็เจริญสติต่อ ถ้าเราดูลมได้เราก็ดูลมไป
ถ้ายังดูลมไม่ได้ ยังคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีอ้ ยู่ ก็สวดมนต์ไปก่อน
หรือพุทโธไปก่อน ต้องฝึกท�ำอย่างนีไ้ ปจนกว่าเราจะดูลมได้
ถ้าดูลมได้แล้ว ทีนี้ก็ดูลมเข้าดูลมออก หรือถ้าเราพุทโธได้
ก็ไม่ต้องดูลมก็ได้ ถ้าอยู่กับพุทโธไปได้ตลอดเวลา มันก็จะ
ท�ำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกัน พุทโธก็พาเข้าได้
ดูลมหายใจเข้าออกก็พาเข้าได้ แล้วแต่ความถนัด แล้วแต่
ความพอใจของเรา เราท�ำแบบไหนได้เราก็ท�ำแบบนั้นไป
ถ้าหมัน่ ท�ำอย่างนีไ้ ปเรือ่ ยๆ รับประกันได้วา่ วันหนึง่ จะต้องถูก
เหมือนกับซือ้ ลอตเตอรี่ ซือ้ มันไปเรือ่ ยๆ เดีย๋ ววันหนึง่ มันก็
ถูกเองแหละ ไม่ถกู รางวัลที่ ๑ อย่างน้อยก็ถกู เลขท้าย ๒ ตัว
อันนีก้ เ็ หมือนกัน พยายามฝึกสติไปเรือ่ ยๆ ถ้าไม่ได้อปั ปนาสมาธิ อย่างน้อยก็ได้ขณิกสมาธิ ขณิกะกับอัปปนาก็เป็น
สมาธิเหมือนกัน ต่างกันตรงที่สงบนานหรือสงบไม่นาน
ขณิกสมาธินสี้ งบเดีย๋ วเดียว เหมือนงูแลบลิน้ สงบปุบ๊ แล้วก็
ถอนออกมา ถ้าอัปปนาสมาธิก็สงบยาว อยู่ได้นาน ขึ้นอยู่
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กับก�ำลังของสติ เวลาเริม่ ต้นใหม่ๆ มันจะได้ขณิกสมาธิกนั
เพราะก�ำลังของสติยังมีไม่มากพอ จึงท�ำให้จิตสงบได้ชั่ว
แวบหนึ่งเท่านั้นเอง แต่มันก็จะท�ำให้เกิดมีความศรัทธา
มีความยินดีที่จะปฏิบัติ เพราะว่าเหมือนกับได้สัมผัสกับ
หนังตัวอย่าง ได้ดูหนังตัวอย่าง หรือได้ทดลองใช้สินค้า
ตัวอย่าง เวลาผู้จ�ำหน่ายสินค้าบางชนิดนี้ เวลาเขาผลิต
ออกมาใหม่ๆ เขาจะเอามาแจก แต่เขาไม่เอามาใส่ขวดใหญ่
เขาจะใส่ขวดเล็กๆ พอเอาไปใช้ได้เพียงครัง้ สองครัง้ เพือ่ จะ
ได้รู้ผลว่าเป็นยังไง หรือถ้าเป็นเครื่องดื่มเขาก็ใส่ขวดเล็กๆ
ให้ลองชิมดู พอได้ลองชิมลองดื่มดูแล้วถูกใจขึ้นมา ทีนี้ก็
อยากจะซื้อขวดใหญ่มาดื่ม อันนี้ก็เหมือนกัน พอเราได้
ชิมรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแล้วนี้ พอได้สัมผัสกับ
ความสงบ แม้แค่เพียงงูแลบลิ้นก็ตาม มันจะท�ำให้เกิด
ความยินดี เกิดฉันทะขึ้นมา เกิดความชอบ ความอยาก
สัมผัสกับความสุขแบบนี้อีก เหมือนกับดูหนังตัวอย่าง
เวลาเราได้ดูหนังตัวอย่างแค่นาทีสองนาทีนี้ พอดูแล้ว
ถูกใจ เราเกิดชอบขึ้นมา ทีนี้ก็อยากจะดูหนังจริงแล้ว ทีนี้
ก็รอวันที่หนังจะเข้าโรง พอหนังเข้าโรงก็รีบไปจองตั๋วก่อน
สมัยก่อนนี้เห็นไหม เวลาหนังที่ดังๆ เข้าโรงแต่ละครั้งนี่้
คนต้องไปรอเข้าคิวกันตัง้ แต่หวั ค�ำ่ ก็มี รอให้โรงหนังเปิดเพือ่
จะได้ซื้อตั๋วได้ก่อนคนอื่น เพราะถ้ามาซื้อทีหลังเดี๋ยวมัน
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หมดก่อน ก็เลยจะไม่ได้ดรู อบแรก ต้องรอไปดูอกี หลายวัน
ด้วยกันเพราะคิวมันยาว
นีค่ อื การเจริญสติกอ่ น ถ้ามีสติแล้วเดีย๋ วจะพาเราไปสูข่ ณิกสมาธิกอ่ น ยังไปไม่ถงึ อัปปนาสมาธิ ยกเว้นคนทีม่ สี ติแก่กล้า
อยูแ่ ล้ว คนทีม่ บี ญ
ุ เก่า คนทีม่ สี ติตดิ ตัวมามากนี้ พอลองนัง่
สมาธิครั้งแรก พุทโธเพียง ๕ นาที จิตก็เข้าสู่อัปปนาสมาธิ
ได้เลย อันนี้เป็นกรณีพิเศษ แต่ส�ำหรับบุคคลทั่วไปอย่าง
พวกเรานี้ ทีต่ ะเกียกตะกายกับการเจริญสติ ล้มลุกคลุกคลาน
กับสตินี้ พุทโธได้ ๒ ค�ำก็หายไปแล้ว เพราะไปคิดถึงขนม
นมเนยแล้ว ไปคิดถึงภาพยนตร์ คิดถึงคนนั้นคนนี้แล้ว
เดี๋ยวพอได้สติกลับมาพุทโธใหม่ พุทโธได้สองสามค�ำ เอ้า
ไปอีกแล้ว หายไปอีกแล้ว ถ้าเป็นอย่างนีก้ ต็ อ้ งใช้เวลาหน่อย
ต้องอดทน ต้องใจเย็นๆ อย่ารีบร้อน ให้คดิ ว่ากรุงโรมไม่ได้
สร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา เมื่อเราไม่มีของเก่าติดตัวมา
เราก็ต้องหาใหม่ เวลาหาใหม่มันก็ต้องหาได้น้อยกว่าคนที่
เขามีของเก่ามาแล้ว สติกเ็ หมือนน�ำ้ ในตุม่ คนทีเ่ ติมน�ำ้ ไป
ครึ่งตุ่มแล้ว กับคนที่ยังไม่ได้เติมน�้ำ คนที่เติมน�้ำครึ่งตุ่ม
เขาเติมอีกครึ่งตุ่มเขาก็เต็มแล้ว แต่คนที่ยังไม่มีน�้ำในตุ่ม
เลยก็ต้องเติมมาก ใช้เวลามากหน่อย แต่เดี๋ยวก็เต็มเอง
ถ้าไม่หยุดเติม เพราะแต่ละคนนี้จะมีสติติดตัวมากับใจ
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ไม่เท่ากัน ท�ำไมคนเราถึงมีเรียนเก่งกับเรียนไม่เก่ง ก็อยู่
ที่สตินี่แหละ คนที่เรียนเก่งคือได้คะแนนดีเพราะสติเขาดี
เขาตัง้ ใจฟัง คนทีไ่ ม่มสี ตินี้ ครูพดู อะไรไม่ได้ยนิ หรอก เพราะ
มัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่มีสติท่ีจะคอยควบคุมให้ฟัง
ครูอาจารย์สอนได้ ถึงเวลากลับบ้านให้ท�ำการบ้าน ก็ไม่มี
สติควบคุมให้ไปท�ำการบ้าน พอกลับไปบ้านก็ไปเล่น ไปเปิด
ทีวีดู ก็เลยได้คะแนนไม่ดี ดีไม่ดีสอบตก เรียนไม่จบก็มี
นีเ่ ป็นเพราะว่ามีสติมาไม่เท่ากัน นักเรียนจึงมีเก่งกับไม่เก่ง
มีนักเรียน ๔ จุด มี ๓ จุด มี ๒ จุด มี ๑ จุด ก็อยู่ที่ก�ำลัง
ของสติแต่ละคน เรียนสูงเรียนมากเรียนน้อยก็อยูท่ สี่ ตินเี่ อง
บางคนก็จบด๊อกเตอร์ได้ บางคนก็จบปริญญาโท บางคนก็
จบปริญญาตรี แต่ยิ่งเรียนสูงขึ้นไปก็ยิ่งมีน้อยลงไปเรื่อยๆ
คนเรียนอนุบาลนี่เยอะที่สุด แต่พอขึ้น ป.๑ ก็น้อยลงไป
พอขึ้นมัธยมก็น้อยลงไป พอขึ้นปริญญาตรีก็น้อยลงไป
เพราะมันต้องใช้กำ� ลังของสติมากขึน้ ๆ ในการเรียนนัน่ เอง
ดังนัน้ คนทีม่ สี ติไม่พอก็จะเรียนไม่ไหว ไปเอ็นทรานซ์กเ็ อ็น
ไม่เข้า ท�ำข้อสอบไม่ได้ เพราะไม่มีสติคอยควบคุมใจให้ดู
หนังสือ ให้ทำ� การบ้าน พอถึงเวลาไปสอบเอ็นทรานซ์กส็ อบ
ไม่ติด นี่คือตัวอย่างของการมีสติของแต่ละคน
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พวกเราทุกคนนี้มีสติมาไม่เท่ากัน การปฏิบัติเพื่อบรรลุมัน
ถึงไม่เท่ากัน พระพุทธเจ้าก็เลยต้องแบ่งว่าบางคนก็ ๗ วัน
บางคนก็ ๗ เดือน บางคนก็ ๗ ปี บางคนก็ ๗ ชาติ บางคน
ก็ยงั ไม่มกี ำ� หนด เพราะยังไม่เข้าข่าย ยังไม่มสี ติพอทีจ่ ะ
ฝึกสมาธิได้ ถ้าเราปฏิบตั แิ ล้วยังไปไม่ถงึ ไหน ก็ตอ้ งรูแ้ ล้ว
ว่าสิ่งที่เราขาดก็คือสติ แต่ก็อย่าน้อยเนื้อต�่ำใจ เพราะว่า
ทุกคนสร้างสติขึ้นมาได้ อย่าไปคิดว่า โอ๊ย เราไม่มีสติมา
เราไม่มวี าสนา ไม่มบี ารมี ท�ำไปก็ไม่ได้ผลอะไร อย่าท�ำดีกว่า
อัน นี้เป็นความคิดผิด ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่มีวันที่จะ
ท�ำอะไรได้สำ� เร็จ เราต้องคิดว่า เอ้อ เราสะสมก�ำลังมาน้อย
กว่าเขา เขามีกำ� ลังมากกว่า เขามีสติมากกว่าเรา เขาก็เลยไป
ได้เร็วกว่าเรา ไปได้ไกลกว่าเรา แต่ถ้าเราพยายามสร้างสติ
ขึน้ มา เดีย๋ วเราก็ไปเร็วเท่าเขาได้ ไปไกลเท่าเขาได้ เพียงแต่วา่
จะช้ากว่าเขาเพราะเขาท�ำมาก่อน เหมือนคนทีต่ กั น�ำ้ ใส่ตมุ่
เขาตักมาตั้งครึ่งตุ่มแล้ว เรายังไม่มีเลยสักหยดเดียว เราก็
ต้องตักมากกว่าเขา ตักบ่อยกว่าเขา เขาไม่ตอ้ งตักมาก เขาตัก
ไม่นานเดีย๋ วน�ำ้ ก็เต็มตุม่ แล้ว ดังนัน้ เราอย่าไปเปรียบเทียบ
กับคนอืน่ แล้วท�ำให้เราท้อแท้ ถ้าจะเปรียบเทียบก็ให้คดิ ว่า
เขาท�ำมามากกว่าเรา ท�ำมาก่อนเรา แต่เราก็สามารถท�ำได้
เหมือนเขา เพราะจิตใจของเขากับจิตใจของเรานีเ้ หมือนกัน
เป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกัน สามารถที่จะสั่งให้มันท�ำอะไรได้
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เหมือนกัน ถ้าท�ำไม่ได้ พระพุทธเจ้าจะไม่เอาธรรมะมาสอน
พวกเราให้ เ สี ย เวลา พระพุ ท ธเจ้ า รู ้ ว ่ า พวกเรามี ค วาม
สามารถทีจ่ ะท�ำอะไรได้เหมือนกันทุกคน อยูท่ วี่ า่ เรามีความ
เพียรพยายามทีจ่ ะท�ำหรือไม่ ดังนัน้ เราต้องพยายามผลักดัน
ตัวเราเอง พยายามผลักดันให้เราเจริญสติอยู่เรื่อยๆ คอย
บังคับให้เราพุทโธๆ อยู่เรื่อยๆ หรือคอยบังคับให้มันเฝ้าดู
ร่างกายอยูเ่ รือ่ ยๆ ว่าตอนนีร้ า่ งกายก�ำลังท�ำอะไรอยู่ แล้วก็
อยู่กับมัน อาบน�้ำก็อาบกับมัน กินข้าวก็กินข้าวกับมัน
ล้างหน้าแปรงฟันก็ลา้ งหน้าแปรงฟันกับมัน ซักเสือ้ ผ้าก็ซกั
ไปกับมัน กวาดบ้านถูบา้ นก็ไปกับมัน อย่าไปทีอ่ นื่ ให้อยูก่ บั
ร่างกาย หรือถ้าไม่อยู่กับร่างกายก็อยู่กับพุทโธๆ ไป แล้ว
เดี๋ยวสติก็จะมีมากขึ้นมาเอง พอมีมากขึ้น เวลานั่งสมาธิ
ปับ๊ เดียว จิตก็สงบได้ พอมีสติทมี่ กี ำ� ลังท�ำจิตให้สงบได้แล้ว
ทีนี้มันจะไปเร็วแล้วแหละ พอสงบครั้งแรกแล้วมันจะเกิด
ความยินดี เกิดก�ำลังใจขึ้นมา โอ๊ย เราท�ำได้แล้วนี่หว่า
พอเราท�ำได้แล้วทีนกี้ อ็ ยากจะท�ำให้มนั มากขึน้ ก็พยายาม
ฝึกสติให้มากขึ้นบ่อยขึ้น แล้วเดี๋ยวก็นั่งได้นานขึ้น นั่งได้
เร็วขึน้ สงบได้งา่ ยขึน้ ได้เร็วขึน้ ได้นานขึน้ ต่อไปก็จะช�ำนาญ
ต้องการเข้าสมาธิเมือ่ ไรก็เข้าได้ เหมือนกับตอนทีเ่ ราหัดขับ
รถใหม่ๆ กว่าจะสตาร์ทรถติดนี้ โอ๊ย เหนื่อย ไหนจะต้อง
หารูกุญแจ ไหนจะต้องหาเกียร์ว่าง หาอะไรต่างๆ เพราะ
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แต่ละขั้นตอนมันมีขั้นตอนของมัน ท�ำครั้งแรกนี้มันยังไม่
ช�ำนาญ มันต้องไปทีละขัน้ ทีละตอน แต่พอฝึกท�ำบ่อยๆ เข้า
จนช�ำนาญ ทีนเี้ วลากระโดดขึน้ รถนี่ พอสตาร์ทรถปุบ๊ ก็วงิ่ ไป
ได้เลย เพราะอาศัยความช�ำนาญ สมาธิกเ็ หมือนกัน ถ้าเรา
ท�ำบ่อยๆ เข้าเรือ่ ยๆ เราจะช�ำนาญขึน้ ต่อไปเวลาจะนัง่ สมาธิ
จะเข้าสมาธินี้ นัง่ หลับตาปุบ๊ เดียว ไม่ถงึ ๕ นาทีซะด้วยซ�ำ้ ไป
จิตก็สงบได้ทันที แล้วก็จะสงบได้นานด้วย
ดังนัน้ ในเบือ้ งต้นอย่าท้อแท้ ต้องอดทน ต้องสอนตัวเอง
ว่าต้องใช้เวลา กรุงโรมไม่ได้สร้างขึ้นมาเพียงวันเดียว
สมาธินกี้ ไ็ ม่เกิดขึน้ จากการนัง่ ครัง้ แรกครัง้ เดียว ยกเว้น
แต่คนทีเ่ คยมีมาแล้วในอดีต ชาติกอ่ นเคยเข้าสมาธิได้แล้ว
พอชาตินมี้ าฝึกสมาธิกส็ ามารถเข้าได้ทนั ทีเลย แต่อนั นีเ้ ป็น
กรณีพเิ ศษ อย่าเอาเขามาเป็นมาตรฐาน แล้วมันจะท�ำให้เรา
ไม่มกี ำ� ลังใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ ต้องมองคนอืน่ ทีเ่ ขาช้ากว่าเราทีแ่ ย่
กว่าเรา คนอื่นมาถือศีล ๘ ยังมาไม่ได้เลย มาอยู่วัดยังอยู่
ไม่ได้เลย เรานีม่ าอยูว่ ดั ได้ มาถือศีล ๘ ได้ เรามาฝึกสมาธิได้
แสดงว่าเราเก่งกว่าเขา เก่งกว่าคนทีถ่ อื ศีล ๕ เพราะบางคน
ถือศีล ๕ ได้ แต่ยังไม่ถือศีล ๘ เวลาอยากจะมีก�ำลังใจนี้
ต้องมองคนทีเ่ ขาด้อยกว่าเรา แล้วจะท�ำให้เรารูส้ กึ ภูมใิ จว่า
โอ๊ย เราเก่งกว่าเขานะ แต่ถา้ เราไปมองคนทีเ่ ขาเก่งกว่าเรานี้
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พอดูเขาแล้ว โอ๊ย หมดก�ำลังใจ กูจะเป็นเหมือนเขาได้
อย่างไรวะ ฉะนัน้ ต้องอย่าไปมอง ถ้าจะมองก็มองเพือ่ เป็น
ตัวอย่างว่าต่อไปเราจะต้องเป็นเหมือนเขา แล้ววิธีอะไร
ที่จะท�ำให้เราเป็นเหมือนเขา เราก็จะต้องหัดท�ำให้ได้
ถ้าอยากจะเข้าสมาธิได้งา่ ยได้เร็วได้นาน เราก็ตอ้ งพยายาม
ฝึกสติบ่อยๆ ให้มีสติอยู่เรื่อยๆ ระลึกถึงพุทโธอยู่เรื่อยๆ
สวดมนต์ไปภายในใจอยู่เรื่อยๆ หรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหว
ของร่างกายอยู่เรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจคิดไหลไปตาม
กระแสของอารมณ์ เห็นรูปก็คิดไปแล้ว ได้ยินเสียงก็คิด
ไปแล้ว คิดถึงรูปในอดีตบ้าง คิดถึงรูปในอนาคตบ้าง คิดถึง
เสียงในอดีตบ้าง อันนี้แสดงว่าไม่มีสติ ปล่อยให้ใจไหลไป
ตามอารมณ์คดิ ปรุงแต่งไปเรือ่ ยๆ คิดแล้วบางทีกเ็ กิดความ
ฟุง้ ซ่านขึน้ มา บางทีกเ็ กิดความเศร้าขึน้ มา ความคิดต่างๆ นี้
ส่วนใหญ่มันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์กัน สู้ไม่คิดดีกว่า
ถ้าจะคิดก็คดิ เรือ่ งจ�ำเป็น คิดแล้วท�ำให้ได้เงินนีค่ อ่ ยคิดดีกว่า
เช่น เวลาไปท�ำงานจะต้องใช้ความคิด คิดแล้วเดีย๋ วก็ทำ� งาน
ให้ เขาได้ ท� ำ งานเสร็ จ เดี๋ ย วเขาก็ จ ่ า ยเงิ น เดื อ นให้ เรา
แต่ถา้ คิดแล้วเพ้อฝันเพ้อเจ้อ คิดแล้วท�ำให้เราเศร้า คิดแล้ว
ท�ำให้เราเหงาว้าเหว่ อย่าไปคิดมันดีกว่า หยุดคิดดีกว่า
มาท�ำพุทโธๆ หรือสวดมนต์ไปภายในใจดีกว่า สิ่งเหล่านี้
ท�ำได้ทุกอิริยาบถนะ ถ้าท�ำไปภายในใจไม่ต้องรอเวลา
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อย่างการสวดมนต์นี้ เราสวดได้ทั้งวันเลยถ้าเราสวดอยู่
ภายในใจ แม้แต่อยู่ในห้องส้วมก็สวดได้ถ้าเราสวดไป
ภายในใจ ไม่ถือว่าไม่เคารพนะ ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชา
การปฏิบตั บิ ชู านีไ้ ม่จำ� กัดสถานทีเ่ วลา เป็นอกาลิโก จะปฏิบตั ิ
ในห้องส้วมก็ได้ บางทีจติ ฟุง้ ซ่านโกรธคนนัน้ คนนี้ หลบเข้า
ไปในห้ อ งส้ ว มเพื่ อ จะไม่ ไ ด้ ไ ปเห็ น คนที่ ท�ำ ให้ เราโกรธ
แล้วไปนั่งสวดมนต์สักพักหนึ่ง เดี๋ยวก็หายโกรธแล้ว
การสวดมนต์นี้ การเจริญสตินี้ ถ้าเราท�ำไปภายในใจ เราท�ำ
ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ไม่ต้องมารอถึงเวลาให้วัดเขามา
ตีระฆังก่อน หรือบอกว่า “เฮ้ย ถึงเวลาไปสวดมนต์แล้ว”
ถ้าอย่างนัน้ ไม่ทนั การณ์หรอก กิเลสมันเอาไปกินหมดแล้ว
ความฟุง้ ซ่าน ความเผลอสติ เอาไปกินหมดแล้ว เราต้องสวด
ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา พอลืมตาขึ้นมาก็บอกว่า “เฮ้ย ปฏิบัติ
บูชานะวันนี”้ เอาเลย พุทโธๆ ไปเลย อย่างนีก้ เ็ รียกว่าปฏิบตั ิ
บูชาแล้ว ไม่ตอ้ งรอไปเข้าโบสถ์กอ่ นแล้วค่อยไปปฏิบตั บิ ชู า
ไม่ต้องไปหาดอกไม้ธูปเทียนมาให้เสียเวลา พระพุทธเจ้า
บอกว่าการบูชานีม้ อี ยู่ ๒ แบบด้วยกัน คือ อามิสบูชา และ
ปฏิบตั บิ ชู า อามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครือ่ งสักการะ เช่น
ดอกไม้ธปู เทียนต่างๆ เป็นต้น การปฏิบตั บิ ชู าก็คอื การเจริญ
สติปัญญานี่เอง พระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาที่แท้จริงที่
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ถูกต้องที่ควรจะบูชาคือการปฏิบัติบูชา แต่อามิสบูชาถ้ามี
เหตุมีกาลเทศะที่จะต้องท�ำพิธีกรรมก็หาดอกไม้ธูปเทียน
มาท�ำสักหน่อย เพื่อให้มันดูสวยงาม แต่ถ้าปฏิบัติบูชานี้
ไม่ตอ้ งใช้ดอกไม้ธปู เทียน ขอให้เน้นการปฏิบตั บิ ชู า ไม่ตอ้ ง
ไปกังวลกับเรื่องอามิสบูชามากจนเกินไป เพราะผลที่ได้
จากอามิสบูชานี้ได้ไม่มาก แต่จะว่าไม่ได้เลยก็ไม่เชิง ก็ได้
สติบา้ งแต่ไม่มาก สูม้ าเจริญพุทโธๆ ดีกว่า สูม้ าสวดมนต์ไป
ภายในใจดีกว่า จะได้เป็นกอบเป็นก�ำ บูชาด้วยการปฏิบัติ
บูชา พระพุทธเจ้าบอกว่า “ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควร
แก่ธรรม ผู้นั้นแหละคือผู้บูชาเราตถาคต” คือปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ หมายถึงปฏิบัติอย่างถูกต้อง เช่นเจริญสติ
อย่างต่อเนือ่ ง พุทโธอย่างไม่ขาดไม่หายนี้ เรียกว่าปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบัติชอบ หรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆ นี่เรียกว่าปฏิบัติดี
ปฏิบตั ชิ อบ ไม่ใช่รอให้ถงึ เวลาสวดมนต์ซงึ่ วันหนึง่ มีเช้าเย็น
แค่นั้นเอง ส่วนเวลาอื่นก็ปล่อยให้ใจเตลิดเปิดเปิงไปกับ
กิเลสตัณหา คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ โกรธคนนั้นโกรธคนนี้
อันนี้ไม่เป็นการปฏิบัติบูชา การปฏิบัติบูชานี้ต้องคอย
ควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลา ให้มันอยู่ในความสงบ
ให้มนั อยูใ่ นความเป็นปกติ คือไม่ให้ไปมีเรือ่ งมีราว ไม่ให้ไป
โลภไปโกรธไปหลง ไม่ให้ไปมีปัญหาอะไรกับใคร แบบนี้ถึง
เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชา
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ฉะนัน้ เวลาทีเ่ ราเจริญพุทโธๆ นี้ เราท�ำได้ทกุ เวลาทุกสถานที่
แต่ก็ต้องดูกาลเทศะว่าควรจะท�ำหรือไม่ท�ำ เช่น ถ้าเรา
ขับรถอยู่ เราก็ตอ้ งดูการขับรถเป็นหลักก่อน ไม่ใช่ไปดูพทุ โธ
เป็นหลักแล้วเรือ่ งขับรถไปเป็นรอง เดีย๋ วรถเกิดมีอะไรขึน้ มา
เวลามีรถตัดหน้าอาจจะหยุดไม่ทนั เวลาขับรถนีต้ อ้ งดูรถก่อน
ดูการขับรถก่อน ส่วนพุทโธอาจจะเอาเป็น backup ก็ได้
เผื่อมันขับแล้วมันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้
ก็ให้มนั มาคิดทีพ่ ทุ โธแทน แต่กย็ งั ต้องดูการขับรถเป็นหลัก
เวลาเดินก็ตอ้ งดูการเดินเป็นหลัก ถ้ามัวแต่พทุ โธๆ ไป ก็ไม่ถกู
เดีย๋ วเดินไปเตะนูน่ เตะนี่ เราต้องมีสติให้รอู้ ยูว่ า่ ก�ำลังเดินไป
ตรงไหน ก�ำลังมีอะไรขวางอยูข่ า้ งหน้า แล้วถ้าใจมันไม่ยอม
อยูก่ บั การเดินนี้ อยากจะไปคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ ก็ให้ใช้พทุ โธ
ดึงมันกลับมา
นีค่ อื การปฏิบตั เิ บือ้ งต้นเพือ่ ทีจ่ ะท�ำใจให้สงบ ต้องมีสติกอ่ น
ต้องหากุญแจรถให้เจอก่อน กว่าจะขับรถได้นตี้ อ้ งใช้กญ
ุ แจ
ต้องมีกุญแจ ถ้าไม่มีกุญแจก็เปิดประตูรถไม่ได้ ไม่มีกุญแจ
ก็ไปสตาร์ทรถไม่ได้ เพราะรถก็จะจอดอยู่อย่างนั้นไปไหน
ไม่ได้ ถ้าไม่มีสติ จิตก็จะสงบไม่ได้ จิตจะเกิดปัญญาก็เกิด
ไม่ได้ จิตจะเกิดวิมตุ ติหลุดพ้นก็เกิดไม่ได้ ในเบือ้ งต้นตอนนี้
พวกเรายังหากุญแจกันไม่เจอ ต้องพยายามหากุญแจกัน
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ให้เจอ หาพุทโธให้เจอ อย่างตอนที่หลวงปู่มั่นท่านอยู่กับ
พวกชาวเขา ท่านอาศัยพวกชาวเขาเวลาเดินบิณฑบาต
แต่ท่านก็ไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้าน ท่านอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน
บางทีพวกชาวเขาก็เป็นห่วงท่าน เห็นท่านอยูค่ นเดียวก็มา
แอบดู แล้วก็เห็นท่านเดินจงกรมเดินไปเดินมา เขาก็คิดว่า
ท่านก�ำลังหาอะไรอยู่ ก็เลยไปถามว่า “หลวงปูห่ าอะไรครับ
ให้ผมช่วยหาไหม” หลวงปู่บอกว่า “ก�ำลังหาพุทโธๆ”
พวกชาวเขาก็วา่ “แล้วหาอย่างไรล่ะหลวงปู”่ ท่านก็เลยบอก
ให้พวกชาวเขาท่องพุทโธๆ ไป มันก็เลยเดินท่องพุทโธๆ หา
พุทโธให้หลวงปู่ หลวงปูม่ นั่ ท่านฉลาด ท่านสอนคนให้เจริญ
สติโดยไม่รู้สึกตัว
นี่คือเรื่องของการเจริญสติ สตินี้เป็นกุญแจดอกส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ในการสร้างความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ถ้าไม่มสี ติ
ถึงมาอยูว่ ดั ปฏิบตั ธิ รรมกีร่ อ้ ยปีกเ็ หมือนเดิม ไม่ได้อะไร
ได้อย่างมากก็แค่รักษาศีล ๘ ไปเท่านั้นเอง
ดังนั้นก็ให้พวกเรามาตั้งสติกัน มาเจริญสติกัน แล้วก็มานั่ง
สมาธิกนั แล้วใจเราจะได้สงบมีความสุข พอมีความสุขแล้ว
เราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไป ตอนที่
ร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้ เราก็ใช้สติเป็นเครือ่ งมือ
แทน 
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“พิจารณา”
ให้รู้จริงเห็นจริงเป็นเรื่องๆ
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การเจริญปัญญานี้ มันต้องคิดเป็นเรื่องๆ ไป ไม่ใช่คิด
แบบครอบจักรวาล จากร่างกายไปทีค่ วามรูส้ กึ จากความ
รู้สึกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ เหมือนกับการเรียนหนังสือ เราก็
ต้องเรียนเป็นวิชาๆ ไป ชั่วโมงนี้เรียนคณิตศาสตร์ ก็เรียน
เอาแต่คณิตศาสตร์อย่างเดียว เอาให้มนั เข้าใจอย่างถ่องแท้
ชั่วโมงต่อไปเรียนวิทยาศาสตร์ก็ไปเรียน ให้เอาเรื่องใด
เรือ่ งหนึง่ การเจริญปัญญา ถ้าจะเอาเรือ่ งร่างกายก็เอาให้
มันเห็นชัดๆ ว่าความเป็นอนิจจังของร่างกายเป็นยังไง
ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงทุกวินาที เรารู้หรือเปล่า ไม่เชื่อ
ลองไปถ่ายรูปดูซิ เวลาเกิดมาใหม่ๆ แล้วอีก ๑๐ ปีมาถ่ายรูป
อีกที แล้วลองเปรียบเทียบดู มันกลายเป็นคนละคนไปแล้ว
แต่ถา้ มองทุกวินาที มันมองไม่เห็นการเปลีย่ นแปลง แต่จริงๆ
มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะ มันต้องเปลี่ยนแปลงจากเล็ก
จากน้อยไป นี่คืออนิจจัง ดูว่าร่างกายมันไม่นิ่งเฉย มันมี
การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญเติบโต และ
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เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม พอมันโตเป็นหนุ่มใหญ่เป็น
สาวใหญ่แล้ว ทีนมี้ นั จะเริม่ เข้าสูว่ ยั ชรา พอเข้าสูว่ ยั ชราแล้ว
เดี๋ยวมันก็เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วเดี๋ยวมันก็หมดลมหายใจ
พอหมดลมหายใจก็ต้องพิจารณาว่าแล้วมันไปไหนต่อ
มันก็จะเกิดการแยกตัวของดิน น�ำ้ ลม ไฟ ทีม่ ารวมอยูด่ ว้ ยกัน
ในร่างกายนี้ มันก็แยกกันไปคนละทิศคนละทาง ถ้าเผา
ก็เหลือแต่ดนิ เหลือแต่ขเี้ ถ้า เพราะไฟมันเผาทัง้ น�ำ้ เผาทัง้ ลม
ทัง้ ไฟหายไปหมด และถ้าไปฝังก็เหลือแต่ดนิ เหมือนกัน นีค่ อื
การพิจารณาร่างกายในลักษณะของอนิจจัง
แล้วก็ต้องพิจารณาในลักษณะของอนัตตาว่าเป็นยังไง
มีตัวตนจริงหรือ ถ้ามีตัวตนแล้วท�ำไมเวลาไม่มีลมหายใจ
มันท�ำไมไม่มใี คร ตัวตนมันหายไปไหน จริงๆ แล้วตัวตนมัน
ไม่มี มันเป็นเพียงอาการ ๓๒ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ผมก็ไม่มี
ตัวตน ขนก็ไม่มีตัวตน พิจารณาให้เห็นว่าเป็นเพียงอาการ
ทีท่ ำ� มาจากดิน น�ำ้ ลม ไฟ แล้วก็พจิ ารณาความไม่สวยงาม
ของร่างกาย เราชอบเห็นแต่ความสวยงาม เราลืมไปว่า
ร่างกายเรามีทั้งสวยงามและไม่สวยงาม เราต้องดูความ
ไม่สวยงามเพื่อจะท�ำให้ใจเราไม่ไปหลงรักร่างกาย เพราะ
ความรักร่างกายท�ำให้เราทุกข์ พอเวลาร่างกายไม่สวย
เวลาร่างกายเปลีย่ นไป มันก็จะท�ำให้เราทุกข์ แล้วถ้าเราไป
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รักคนอืน่ มันก็จะท�ำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้าไม่ได้อยู่
ใกล้ชิดกับเขา แต่พอไปเห็นส่วนที่ไม่สวยของร่างกายเขา
เราก็จะไม่อยากจะอยู่ใกล้เขา ไม่อยากจะมีเขา นี่เป็นการ
พิจารณาในลักษณะต่างๆ ของร่างกาย
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ดังนั้นให้พิจารณาเอาทีละเรื่อง พิจารณาแล้วก็ต้อง
พิจารณาอยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งมันจ�ำได้ เหมือนกับการ
ท่องสูตรคูณ ไม่ใช่พิจารณาหนเดียวบอก “โอ๊ย เข้าใจแล้ว
รู้แล้ว” มันไม่ได้หรอก เดี๋ยวพอไปเห็นใครหน้าตาดีหน่อย
ก็ไปหลงรักเขาแล้ว เพราะลืมไป ลืมดูสิ่งที่ไม่สวย ลืมดู
โครงกระดูกของเขา ลืมดูตับไตไส้พุงของเขา มองไม่เห็น
เราต้องมองให้เห็นตลอดเวลา แล้วจะได้ไม่หลงไปรักใคร
ใครจะหล่อใครจะสวยยังไง พอมองเข้าไปใต้ผิวหนังนี้
เหมือนกันหมด เป็นโครงกระดูกเท่านัน้ แหละ มีลำ� ไส้มี
ปอดมีตบั มีไตทัง้ นัน้ ต้องเห็นแบบเรียลไทม์ (real time)
มองเห็นแบบสดๆ ร้อนๆ ไม่ใช่เห็นแบบพิจารณาไว้
เมื่อวานนี้ พอมาวันนี้มองไม่เห็นแล้ว มันต้องเห็นตลอด
เวลาทุกครั้งถึงจะปล่อยวางร่างกายได้ในทุกรูปแบบ และ
ก็ให้มองความตายตลอดเวลา มันก็จะปล่อยวางร่างกาย
ปล่อยวางความตายได้ ว่าในที่สุดร่างกายมันก็ต้องหมด
ลมไป เวลาหมดก็ปล่อยให้หมดไป จะท�ำยังไงได้ เราห้ามมัน
ไม่ได้
นี่ คื อ การพิ จ ารณาร่ า งกาย ไม่ ใช่ พิ จ ารณาแบบจุ ๋ ม จิ๋ ม
นิดหน่อย เหมือนกับเอาขนมมาจิม้ น�ำ้ จิม้ แล้วก็ไปเอาขนม
อีกชิน้ มาจิม้ อย่างนี้ โอ๊ย มันไม่ได้สกั เรือ่ ง มันต้องเอาเรือ่ งใด
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เรือ่ งหนึง่ พระพุทธเจ้าถึงสอนแยกไง ให้พจิ ารณากายก่อน
แล้วก็ไปเวทนา เวทนาแล้วก็คอ่ ยไปจิต นีเ่ ราเอาแบบรวมกัน
ไปเลย เป็นรวมมิตรเลย เลยไม่ได้สกั อย่าง เพราะว่าปล่อย
วางอะไรไม่ได้สักอย่าง พอถึงเวลาก็ทุกข์กับกาย ทุกข์กับ
เวทนา ทุกข์กับจิตทันที
การเจริญปัญญานีเ้ ป็นงานหนัก ต้องใช้เวลามาก แล้วท�ำ
ได้เป็นพักๆ พอหมดเรี่ยวแรง เดี๋ยวจิตมันเริ่มเถลไถล
ไม่ยอมพิจารณาแล้ว ก็ต้องดึงมันกลับเข้าไปในสมาธิ
เพราะแรงของอุเบกขาหมดแล้ว แรงกิเลสมันเริม่ ออกมาดึง
จิตให้ไปหารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะแล้ว ก็ต้องกลับ
เข้าไปในสมาธิใหม่ ดังนัน้ จึงต้องท�ำสลับกันระหว่างปัญญา
กับสมาธิ เวลาเข้าสมาธิกไ็ ม่พจิ ารณาปัญญา ต้องท�ำใจให้นงิ่
ชาร์จแบตอย่างเดียว พอแบตเต็มแล้วค่อยออกมาใช้
เครื่องต่อ เปิดเครื่องแล้วก็ใช้ได้ พอออกจากสมาธิมาก็
พิจารณาปัญญาต่อ เอาให้มันจ�ำให้ได้ อาการ ๓๒ มองให้
เห็นว่าเกิด แก่ เจ็บ ตาย นีต้ อ้ งอยูก่ บั เรา ไม่ใช่มใี ครมาทักว่า
“คุณจะตาย” ก็ตกใจแล้ว อะไรวะ มันมีความตายมาตัง้ แต่
เกิดแล้ว มันติดมาด้วยกัน แล้วไปกลัวอะไรใช่ไหม ถ้าคนรู้
ความจริงแล้วมันไม่กลัวหรอก 
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“ปัญญา”
คู่ต่อสู้ของ “ความอยาก”
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ก่อนที่จะใช้ปัญญามาพิจารณาเพื่อถอดถอนความทุกข์
ถอดถอนความอยากได้ เราต้องมีสมาธิก่อน ใจต้องสงบ
ใจต้องมีความสุขก่อน ถึงจะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้
ปล่อยสิ่งต่างๆ ที่ใจอยากได้มาให้ความสุขกับใจว่า สิ่งที่
อยากได้มาให้ความสุขกับใจนี้มันจะกลายเป็นความทุกข์
ต่อไป สูอ้ ยูก่ บั ความสงบดีกว่า อยูก่ บั ความไม่มอี ะไร อยูก่ บั
ความนิ่งเฉยๆ อันนี้เป็นฝ่ายมรรค ฝ่ายดับทุกข์
อริยสัจ ๔ นีม้ ี ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายสร้างทุกข์ กับ ฝ่ายดับทุกข์
เป็นคูต่ อ่ สูก้ นั ฝ่ายสร้างทุกข์คอื กิเลส คือความอยากมันมี
ก�ำลังมากกว่าฝ่ายดับทุกข์ คือมรรคคือสติปญ
ั ญา ความทุกข์
ก็เกิดขึ้นมา ถ้าฝ่ายดับทุกข์มีก�ำลังมากกว่า ถ้าสติปัญญา
มาทัน สอนให้เลิกความอยากได้ ความอยากดับปับ๊ ความทุกข์
ก็หายไป เหมือนกับเวลาไฟไหม้ เวลาไฟไหม้กต็ อ้ งมีนำ�้ มา
ดับเพลิงมาดับไฟ ถ้าไฟมันแรงกว่าน�้ำ ไฟมันมากกว่าน�้ำ
มันก็ดับไม่ได้ แต่ถ้าน�้ำมากกว่าไฟ มันก็ดับได้ ฉันใด
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ความทุกข์ใจและการดับทุกข์ในใจของพวกเรานี้ ก็อยู่ที่
๒ ฝ่ายนีเ้ อง ฝ่ายทีส่ ร้างทุกข์กค็ อื ความอยากต่างๆ กับฝ่าย
ทีจ่ ะดับทุกข์กค็ อื สติปญ
ั ญา ความสามารถทีเ่ ห็นไตรลักษณ์
ได้เมือ่ ไร ถ้าเห็นทุกข์ในสิง่ ทีเ่ ราอยากได้เมือ่ ไร เราก็จะหยุด
ความอยากได้ทันที หรือเห็นส่วนที่เราไม่ปรารถนาในสิ่ง
ที่เราอยากได้ เช่น เราเห็นคนที่สวย คนที่หล่อเหลา เราก็
อยากได้เขามาเป็นแฟน แต่ถ้าเรามองมุมกลับ เรามอง
เข้าไปข้างใต้ผวิ หนังของเขา ไปเห็นอาการต่างๆ ใต้ผวิ หนัง
เห็นโครงกระดูก เห็นกะโหลกศีรษะ เห็นปอด เห็นตับ เห็นไต
เห็นล�ำไส้ เห็นหัวใจ เห็นสมอง ถ้าเราเห็นอาการเหล่านี้
ความอยากที่จะได้เขามาเป็นแฟนก็ไม่มีแล้ว หรือถ้าเห็น
ตอนทีเ่ ขาตายไป เรายังอยากจะได้เขามาเป็นแฟนอยูไ่ หม
ยังอยากจะให้เขาอยูก่ บั เราหรือเปล่า พอหมดลมหายใจแล้ว
เรายกให้สัปเหร่อได้เลย แต่ก่อนที่ยังไม่หมดลมหายใจนี้
ใครมาแตะไม่ได้ เพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญากัน ไม่ได้คิดว่า
เราก�ำลังหวงศพกัน รักซากศพกัน ต้องให้มันเป็นซากศพ
ขึ้นมาก่อนถึงจะเห็น ถ้ายังไม่เป็นซากศพนี้มองไม่เห็น
เพราะไม่ใช้ปญ
ั ญาสอนใจ ปัญญานีส้ ามารถมองอนาคตได้
มองว่าอะไรจะเกิดขึน้ กับร่างกายของพวกเราทุกคน มองเข้า
ไปภายใต้ผวิ หนังของร่างกายของพวกเราได้ ท�ำให้พวกเรา
เห็นอวัยวะต่างๆ ที่ไม่น่าดูไม่น่าชมเลย หรือมองอนาคต
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ของร่างกายว่าต่อไปก็ตอ้ งเป็นคนแก่ เป็นคนเจ็บ เป็นคนตาย
ถ้าเราไปจีบแฟน แล้วต่อไปเขากลายเป็นคนแก่ คนเจ็บ
คนตายนี้ เราจะเอาเขามาเป็นแฟนไหม เราก็ไม่เอา
นี่แหละคือปัญญา ปัญญาต้องมองให้รอบคอบ มองทั้ง
อดีต มองทัง้ ปัจจุบนั มองทัง้ อนาคต ถึงจะเรียกว่าปัญญา
อดีตก็เป็นทารก ร่างกายออกมาจากท้องแม่ ปัจจุบนั ก็ทเี่ ป็น
อยูใ่ นขณะนี้ แล้วอนาคตต่อไปก็ตอ้ งเป็นคนแก่ เป็นคนเจ็บ
เป็นคนตาย หรือมองเข้าไปข้างใน อันนีก้ เ็ ป็นปัญญา ไม่ใช่
มองแต่เพียงข้างนอก ต้องมองทั้งข้างนอก มองทั้งข้างใน
ของร่างกาย ข้างนอกของร่างกายดูสวยงาม แต่ขา้ งในของ
ร่างกายนีไ้ ม่มอี ะไรน่าดูเลย นีค่ อื ปัญญาทีเ่ ราต้องมาฝึกฝน
อบรมกัน มาสร้างขึ้นด้วยการหมั่นระลึกถึงมันอยู่เรื่อยๆ
คิดถึงมันอยูเ่ รือ่ ยๆ คิดถึงความแก่ ความเจ็บ ความตายอยู่
เรือ่ ยๆ ทัง้ ร่างกายของเรา ทัง้ ร่างกายของคนอืน่ คิดถึงส่วน
ข้างในของร่างกายว่าร่างกายมีอวัยวะน้อยใหญ่ มีล�ำไส้
มีตบั มีไต มีนำ�้ เลือด น�ำ้ เหลือง มีอะไรต่างๆ ส่งกลิน่ เหม็น
นีค่ อื สภาพของร่างกายทีเ่ ราไปหลงรักไปชอบ ถ้าใช้ปญ
ั ญา
วิเคราะห์พจิ ารณาคิดอยูเ่ รือ่ ยๆ ต่อไปเวลาจะไปรักร่างกาย
ของใครนีก้ จ็ ะถอยทันที พอปัญญามาปับ๊ พอเห็นข้างในปับ๊
เห็นตอนแก่ ตอนเจ็บ ตอนตายปั๊บ ไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวต้อง
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กลายเป็นคนพยาบาลไป ต้องคอยไปเลี้ยงดูเขา ถ้าเกิดไป
แต่งงานกับเขาไม่กเี่ ดือน แล้วเขาเกิดเป็นอัมพฤกษ์อมั พาต
ขึน้ มาจะท�ำยังไงล่ะ แล้วเราจะอยูก่ บั เขาต่อไปได้หรือเปล่า
จะเลี้ยงเขาไปจนวันตายหรือเปล่า ไม่คิดกันนี่
นี่คือสติปัญญา ถ้ามีสติปัญญาเห็นอนิจจัง เห็นความไม่
เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเรา
เราก็จะเห็นความทุกข์ของสิ่งที่เราอยากได้กัน พอเราเห็น
ความทุกข์จากสิ่งที่เราอยากได้กัน เราก็ไม่อยากได้ สู้อยู่
คนเดียวดีกว่า ต่อไปจะไม่รสู้ กึ เหงาเลยพอไม่มคี วามอยาก
จะมีแฟนแล้ว ทีนี้อยู่คนเดียวจะไม่เหงา ตอนนี้ที่มันเหงา
เพราะมันมีความอยากมีแฟน พอความอยากมีแฟนเกิด
ขึน้ มา ความเหงา ความว้าเหว่ มันจะโผล่ขนึ้ มาทันที แต่ถา้
เราไม่มีความอยากมีแฟนแล้ว ก็จะไม่มีความเหงา ไม่มี
ความว้าเหว่ สามารถอยู่คนเดียวไปได้อย่างสุขสบายกว่า
การมีแฟน เพราะเวลามีแฟนก็ตอ้ งมาทุกข์กบั แฟน ต้องห่วง
ต้องหวงแฟน แล้วก็ต้องมากังวล แล้วบางทีก็ต้องมีเรื่อง
มีราวกัน มาทะเลาะกัน เพราะมีความเห็นไม่ตรงกัน คนหนึง่
อยากจะไปเที่ยว อีกคนอยากจะอยู่บ้านดูทีวี เดี๋ยวก็
ทะเลาะกัน เดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องแยกทาง
กันอยู่ดี
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นี่คือปัญญา ต้องมองภาพรวม อย่ามองแต่เฉพาะกิจ
อย่ามองแต่เฉพาะส่วนที่เราอยากมอง โอ๊ย เขาสวยเขาดี
เขางาม เขาจะเลี้ยงเรา เขาจะรักเราไปจนวันตาย ที่ไหนได้
บางทีหม้อข้าวยังไม่ทันด�ำเลย ขึ้นเวทีกันแล้ว แย็บซ้าย
แย็ บ ขวากั น แล้ ว ต้ อ งมองให้ เ ห็ น ความเป็ น จริ ง ว่ า
ทุกอย่างมันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีปนกันมา มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์
ปนกันมา เราพร้อมทีจ่ ะรับความทุกข์จากสิง่ ทีเ่ ราได้มา
หรือไม่ ถ้าไม่พร้อมก็อย่าไปมีมันดีกว่า ต่อไปเราก็จะ
ไม่อยากมีอะไร เราจะเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างมันเป็นทุกข์
ทั้งนั้น ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทุกข์เพราะว่า
มันจะไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลา ทุกข์
เพราะว่าเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันให้
ความสุขกับเราได้ตลอดเวลา ต้องเห็นอนิจจัง คือความ
ไม่เที่ยงแท้แน่นอน อนัตตา คือมันไม่อยู่ในการควบคุม
บังคับของเรา ให้คดิ อย่างนีถ้ งึ จะเรียกว่าเป็นปัญญา แล้วพอ
เกิดความอยากได้อะไรขึน้ มา ปัญญาก็จะมาบอกว่า นีเ่ ป็น
ทุกข์นะ มันไม่เทีย่ งนะ มันเป็นอนัตตานะ พอเห็นว่าเป็นทุกข์
ปั๊บ ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไป เวลาเรา
อยากปับ๊ นี่ เราจะทุกข์ขนึ้ มาทันที เห็นของอะไรทีเ่ ราอยาก
ได้ปั๊บ ใจจะกระวนกระวายกระสับกระส่าย จะไม่มีความ
เป็นปกติ เราก็เลยไปหลงคิดว่าเราต้องได้มาแล้วเราถึงจะมี
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ความสุข มันก็เป็นจริงอย่างนัน้ พออยากได้อะไร พอไม่ได้
ตอนต้นก็กระสับกระส่าย พอได้มาก็ดใี จมีความสุขใจ แต่มนั
เป็นความดีใจสุขใจเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวต่อไปสิ่งที่ได้มามัน
ก็ไม่มีความหมายอีกแล้ว ความสุขที่ได้จากมันก็เหมือน
จางหายไปแล้ว ถึงแม้จะมีมันอยู่ มันก็ไม่สุขเหมือนตอนที่
ได้มาใหม่ๆ ก็จะท�ำให้เราอยากได้ของใหม่อกี เพือ่ เราจะได้
มีความสุขแบบทีเ่ ราได้อกี มันก็จะเป็นอย่างนี้หลอกเราไป
เรือ่ ยๆ ไม่มวี นั สิน้ สุด แล้วพอไม่ได้สงิ่ ทีเ่ ราอยากได้กจ็ ะทุกข์
แต่ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจว่า อย่าไปอยากได้ดีกว่า ความ
อยากมันเป็นทุกข์ ต้องฝืนความอยาก อย่าไปท�ำตามความ
อยาก วิธีจะฝืนความอยากได้ก็คือ ต้องเห็นสิ่งที่เราได้
มาว่ามันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวมันก็จะกลาย
เป็นความทุกข์ให้กับเรา
นี่คือปัญญาที่เป็นคู่ต่อสู้กับความอยาก ต้องพยายามเห็น
ไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆ ต้องเห็นส่วนที่ไม่น่าดูน่าชม เช่น
ร่างกายก็ตอ้ งดูสว่ นทีไ่ ม่สวยไม่งาม อย่าไปดูแต่สว่ นทีส่ วย
ทีง่ ามเพียงอย่างเดียว อย่าไปดูตอนทีม่ ชี วี ติ ชีวา ให้ดตู อนที่
แข็งทือ่ เป็นซากศพดูบา้ งว่าเป็นอย่างไร หรือดูตอนทีศ่ พมัน
เน่าเปื่อยขึ้นมา อืดพองขึ้นมา ต่อให้เป็นดาราภาพยนตร์
เป็นนายแบบนางแบบระดับอินเตอร์ หรือระดับอะไรก็ตาม
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พอมันอืดพอมันพองขึ้นมา ก็ไม่มีใครเอาไปเป็นนายแบบ
นางแบบแล้ว
นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ มันไม่ถาวร มันไม่
เที่ยงแท้แน่นอน นี่แหละคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าทรงละความอยากจากการหาความสุขจากรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ ได้ ละการหาความสุขจาก
การมีการเป็นได้ ละความทุกข์จากความอยากไม่มีอยาก
ไม่เป็นได้ ใจของพระพุทธเจ้าจึงอยูอ่ ย่างอิสระ ไม่มอี ะไรมา
กดดัน ไม่มอี ะไรมาผลักดันให้ไปหาความสุขต่างๆ ผ่านทาง
ร่างกายอีกต่อไป หรือผ่านทางจิตใจ เพราะนอกจากร่างกาย
แล้ว ความสุขทีเ่ ราได้จากสมาธินกี้ ย็ งั ถือว่าเป็นความสุข
แบบชั่วคราวอีกเหมือนกัน เป็นความสุขที่เป็นอนิจจัง
เหมือนกัน เวลาเราเข้าสมาธิก็มีความสุข พอออกจาก
สมาธิมา สมาธิหมดไป ความสุขนัน้ ก็หมดไป แม้แต่สมาธิ
ทีเ่ ราใช้ให้ความสุขกับเรา เราก็ตอ้ งละในบัน้ ปลาย เพือ่ ที่
เราจะได้มคี วามสุขแบบถาวร คือความสุขทีเ่ กิดจากการ
ไม่มีความอยาก ดังนั้นเราต้องละการหาความสุขจาก
ทางร่างกาย คือทางตา หู จมูก ลิน้ กาย แล้วก็ละการหา
ความสุขจากรูปฌานและอรูปฌาน
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พอเราละทั้ง ๓ อย่างนี้ได้แล้ว ใจของเราก็จะมีความสุข
โดยอัตโนมัติ เพราะตัวที่มาขวางความสุขที่มีอยู่ในใจของ
พวกเราก็คอื ความอยากทัง้ ๓ นีเ้ อง พอความอยากทัง้ ๓ นี้
ถูกท�ำลายไปหมดด้วยปัญญา ด้วยการไม่ปฏิบตั ติ าม อยาก
จะหาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็ไม่หา อยากจะ
หาความสุขจากรูปฌานก็ไม่หา อยากจะหาความสุขจาก
อรูปฌานก็ไม่หา พอไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆ ใจก็เฉย
ใจก็สงบ ใจก็สบาย สังเกตดู เวลาใจมีความอยากกับอะไรนี้
ใจจะกระวนกระวายขึ้นมา อยากสูบบุหรี่ อยากดื่มกาแฟ
อยากดื่มสุรานี้ พออยากแล้วไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบ ใจก็กระวน
กระวายกระสับกระส่าย แต่ถา้ เลิกความอยากได้ บุหรีไ่ ม่สบู
กาแฟไม่ดื่ม เพราะถ้าดื่มหรือสูบแล้ว มันจะต้องติดเป็น
ทาสของมัน ต้องคอยหามาดืม่ หามาสูบอยูเ่ รือ่ ยๆ ก็ไม่ดมื่
มันดีกว่า ไม่สบู ดีกว่า อยูเ่ ฉยๆ ดีกว่า พอเราอยูเ่ ฉยๆ พอเรา
ไม่ท�ำตามความอยาก เดี๋ยวความอยากมันก็จะหยุด แล้ว
ความกระวนกระวายกระสับกระส่ายก็จะหายไป ใจก็จะเย็น
จะสบาย
อันนี้เป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่ได้จากการข่มใจ
ด้วยสติเพื่อให้ได้รูปฌานหรืออรูปฌาน แต่เป็นความสุข
ที่ได้จากการใช้ปัญญาระงับความอยากต่างๆ อันนี้เป็น
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ความสุขที่ถาวร เพราะว่าเมื่อได้ความสุขอันนี้มาแล้ว
มันจะไม่หายไป เพราะตัวที่มาขัดขวางความสุขคือความ
อยากต่างๆ นี้ มันได้ถกู ท�ำลายไปแล้วนัน่ เอง พอความอยาก
ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเราถูกท�ำลายไปหมด ใจของเราก็
จะสุขไปตลอดเวลา ความสุขตลอดเวลานี้แหละที่เรียกว่า
นิพพาน “นิพพานัง ปรมัง สุขงั ” “นิพพานัง ปรมัง สุญญัง”
เพราะว่าสูญจากความอยากนั่นเอง สูญจากความอยาก
ทัง้ ปวง ใจทีส่ ญ
ู จากความอยากทัง้ ปวง จะเป็นใจทีม่ บี รมสุข
“นิพพานัง ปรมัง สุขัง” ใจที่มีบรมสุขเพราะเป็นใจที่
เป็น “ปรมัง สุญญัง” เป็นใจที่สูญจากความอยากทั้งปวง
ไม่มีความอยากอยู่ในใจ ไม่มีความอยากได้อะไร อยาก
มีอะไร อยากเป็นอะไร อันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า
ทรงตรัสรู้ 
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“เปลี่ยนนิสัย”
ให้เป็น “พระอรหันต์”

43

การได้เข้าหาพระธรรมค�ำสัง่ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทีเ่ ป็น
ค�ำสั่งค�ำสอนที่ประเสริฐเลิศโลก เหนือกว่าค�ำสั่งค�ำสอน
ทัง้ ปวง เป็นค�ำสัง่ ค�ำสอนทีจ่ ะพาให้ผศู้ กึ ษาได้หลุดพ้นจาก
กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่มีค�ำสั่งค�ำสอน
ของผู้ใดในโลกนี้ที่จะสามารถสอนให้ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติ
ตามได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏใน
ไตรภพทีส่ ตั ว์โลกทัง้ หลายต้องติดอยู่ ต้องเวียนว่ายตายเกิด
อยู่ในไตรภพ ในกามภพ ในรูปภพ และในอรูปภพ นี่คือ
ภพต่างๆ ที่พวกเราไปเวียนว่ายตายเกิดกัน ตอนนี้เรามา
เกิดเป็นมนุษย์ ต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว จิตใจ
ของพวกเราทีไ่ ม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะต้องไปเกิดในภพ
ต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นภพที่ดีก็ได้ หรือภพที่ไม่ดีก็ได้ ขึ้นอยู่
กับบุญบาปที่เราได้ท�ำกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ ถ้าเราท�ำ
บุญมากกว่าบาป บุญก็จะพาให้เราไปเกิดเป็นเทพ เป็นพรหม
เป็นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ ถ้าเราท�ำบาปมากกว่าท�ำบุญ
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บาปก็จะพาให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นเปรตบ้าง
เป็นอสูรกายบ้าง หรือไปตกนรกบ้าง นีค่ อื ภพชาติตา่ งๆ ที่
พวกเราจะต้องไปกัน
ขณะที่ เรามาอยู ่ บ นโลกนี้ ก็ เ หมื อ นกั บ เราอยู ่ ที่ ส ถานี
หั ว ล� ำ โพงหรื อ อยู ่ ที่ ส นามบิ น ดอนเมื อ งหรื อ สนามบิ น
สุวรรณภูมิ เราไปรอขึ้นเครื่องบินขึ้นรถไฟกัน ก่อนจะขึ้น
เครือ่ งบินหรือขึน้ รถไฟ เราก็ตอ้ งตีตวั๋ กันไว้กอ่ น ตีตวั๋ ว่าเรา
จะไปทีไ่ หนกัน ถ้าจะไปต่างประเทศ จะไปประเทศนัน้ หรือ
ประเทศนี้ หรือถ้าอยู่ในประเทศ จะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้
ก่อนจะขึ้นเครื่อง ทุกคนได้ต้องตีตั๋วก่อน การตีตั๋วของ
พวกเราเพือ่ ไปสูภ่ พชาติตา่ งๆ นัน้ ก็คอื การกระท�ำต่างๆ
ของเรานี่เอง คือ การท�ำบุญท�ำทาน การรักษาศีล การ
ภาวนา นัง่ สมาธิ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม การปฏิบตั ธิ รรม อันนี้
เป็นวิธีตีตั๋วของพวกเราส�ำหรับภพต่อไปที่จะตามมา
ถ้าเราได้มาเกิดในยุคของพระพุทธศาสนา เราก็จะมี
โอกาสซื้อตั๋วพิเศษที่ไม่มีขายในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ตัว๋ พิเศษก็คอื ตัว๋ ทีจ่ ะพาให้เราไปสูพ
่ ระนิพพาน
นัน่ เอง จะมีตวั๋ พิเศษนีเ้ ฉพาะในยุคทีม่ พ
ี ระพุทธศาสนา
มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นผู้ขายตั๋วนี้ ถ้าไม่มี
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็จะไม่มตี วั๋ นีใ้ ห้เราซือ้ กัน
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เราก็จะไปในภพต่างๆในสังสารวัฏ เราจะไม่สามารถ
ออกไปนอกภพของสังสารวัฏได้คือพระนิพพาน
พวกเราอาจจะไม่รู้เสียด้วยซ�้ำไปว่าพวกเราก�ำลังเวียน
ว่ายตายเกิดกัน ก�ำลังกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่
หลายๆ รอบด้วยกัน เหมือนแผ่นเสียงตกร่อง ยุคนีค้ นอาจจะ
ไม่รู้จักแผ่นเสียง สมัยก่อนนี้ไม่มีแผ่นซีดี ไม่มีมือถือให้เรา
ฟังเพลง เวลาจะฟังเพลงเขามีแผ่นเสียง แล้วบางทีแผ่นเสียง
มันก็ตกร่อง คือมันจะติดอยู่ในร่องเดิม เวลาฟังก็จะได้ยิน
แต่เสียงเดิม อันนี้ก็เหมือนกัน พวกเราเหมือนกับพวก
แผ่นเสียงตกร่อง ตกร่องของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ เกิดใหม่แล้วเดี๋ยวก็ตายใหม่
ตายจากภพนี้แล้วก็ไปเกิดในภพนั้น เช่น ตายจากภพ
มนุษย์ ถ้าท�ำบาปก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นนก
เป็นแมว เป็นสุนัข เป็นวัว เป็นควาย เป็นสัตว์ชนิดต่างๆ
แล้วก็ต้องแก่ เจ็บ ตาย หลังจากแก่ เจ็บ ตายแล้ว ถ้าบาป
ยังไม่หมด ก็จะกลับไปเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน
ต่อไปเรือ่ ยๆ จนกว่าบาปทีเ่ ราท�ำไว้มนั หมดก�ำลัง เราถึงจะ
ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันอีกรอบหนึ่ง พอกลับมาเป็น
มนุษย์กต็ อ้ งมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกรอบหนึง่ อีกเหมือนกัน
หรือถ้าเราได้ทำ� บุญมากกว่าท�ำบาป เวลาตายไปเราก็จะไป
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เกิดเป็นเทวดา เทวดาก็มีอยู่ ๖ ชั้นด้วยกัน มีชั้นจาตุม
ชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี และชั้น
ปรนิมมิตวสวัตดี เราจะไปอยูช่ นั้ ไหนก็ขนึ้ อยูก่ บั บุญทีเ่ ราท�ำ
ว่ามากหรือน้อย ถ้าท�ำบุญมากก็ได้ไปเกิดบนชัน้ ทีส่ งู ถ้าท�ำ
บุญน้อยก็เกิดในชัน้ ทีต่ ำ�่ ชัน้ ต�ำ่ ก็มคี วามสุขน้อยกว่าชัน้ ทีส่ งู
อันนีเ้ ป็นผลทีเ่ กิดจากการท�ำบุญท�ำทาน จากการไม่ทำ� บาป
แล้วถ้าเราได้ไปฝึกสมาธิ สามารถเข้ารูปฌาน เข้าอรูปฌานได้
เราก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมซึ่งสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพ
คือมีความสุขมากกว่าสวรรค์ชนั้ เทพ ชัน้ รูปพรหมก็มคี วาม
สุขมากกว่าชั้นเทพ ชั้นอรูปพรหมก็มีความสุขมากกว่าชั้น
รูปพรหม แต่ไม่ว่าจะเกิดอยู่ชั้นไหน เดี๋ยวบุญที่ส่งไปหมด
ก�ำลังลง เราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่
ดังนัน้ มนุษย์เราจึงเป็นเหมือนสนามบินนีเ่ อง ไม่วา่ เครือ่ งบิน
จะบินไปใกล้ไปไกลทีไ่ หน สูงเท่าไร ต�ำ่ เท่าไร เดีย๋ วพอน�ำ้ มัน
หมด ก็ต้องมาลงที่สนามบินเพื่อมาเติมน�้ำมันใหม่ ฉันใด
พวกเราที่ท�ำบุญ รักษาศีลกัน นั่งสมาธิกัน เวลาตายไป
เราก็ได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมกัน แต่พอบุญที่ส่งเราไป
หมดก�ำลัง เราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ถ้าเราเกิด
ในยุคทีไ่ ม่มพี ระพุทธศาสนา เราก็จะต้องกลับมาเติมน�ำ้ มัน
กันอยูเ่ รือ่ ยๆ แต่ถา้ เราได้มาเกิดในยุคทีม่ พี ระพุทธศาสนา
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เราจะได้พบกับตัว๋ พิเศษ ตัว๋ ทีพ่ ระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
จะเอามาขายพวกเรา คือมาสอนพวกเราว่า ถ้าพวกเรา
ไม่อยากทีจ่ ะต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย กันอยูเ่ รือ่ ยๆ ก็ให้
ท�ำตามทีพ่ ระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สอนพวกเรากัน คือ
สอนให้พวกเราปฏิบตั เิ พิม่ อีกขัน้ หนึง่ ขัน้ ทีเ่ ราปฏิบตั นิ เี้ ราก็
ต้องปฏิบัติต่อไป เช่น ขั้นรักษาศีล ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐
ศีล ๒๒๗ รักษาศีลระดับไหนได้กร็ กั ษากันไป ท�ำบุญท�ำทาน
ในระดับไหนก็ทำ� ไป นัง่ สมาธิได้ในระดับไหนก็นงั่ ไป แล้วก็
เพิม่ ให้มนั สูงขึน้ ไปเรือ่ ยๆ เวลานัง่ สมาธิกใ็ ห้มนั เข้าสูร่ ปู ฌาน
ให้เข้าสู่ฌาน ๔ ขั้นอุเบกขา พอได้ขั้นสมาธิแล้วทีนี้ก็จะ
ต้องไปขัน้ ปัญญา ทีไ่ ม่มใี ครรูใ้ ครสอนได้นอกจากพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ขัน้ ปัญญาจะสอนให้เราเห็นไตรลักษณ์
เห็นอริยสัจ ๔ คือเห็นว่าโลกทีเ่ ราอยูน่ ี้ ความสุขต่างๆ ทีเ่ รา
หากันอยูใ่ นขณะนี้ ไม่วา่ จะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ ไม่วา่ จะ
เป็นรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ล้วนเป็นอนิจจัง
ทัง้ นัน้ คือเป็นความสุขชัว่ คราว เป็นความสุขทีเ่ กิดแล้วก็ตอ้ ง
ดับไปในที่สุด เวลาความสุขที่ได้ดับไป ความทุกข์ก็เข้ามา
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนีม้ เี กิดแล้วก็ตอ้ งมีดบั มีได้กต็ อ้ งมีเสีย
เวลาดับหรือเวลาสูญเสียก็เป็นเวลาที่จะต้องเจอกับความ
ทุกข์นั่นเอง นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนา
คือรู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์ เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง
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เมือ่ มันไม่เทีย่ ง มันก็จะต้องท�ำให้เราทุกข์ ทีม่ นั ไม่เทีย่ ง ทีม่ นั
ท�ำให้เราทุกข์ ก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตา มันไม่ได้เป็นของเรา
ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของธรรมชาติ ไม่ใช่เป็น
ของเรา ทุกสิง่ ทุกอย่างท�ำมาจากธรรมชาติ คือ ธาตุ ๔ ดิน น�ำ้
ลม ไฟ แล้วเราก็ต้องคืนธรรมชาติไป ร่างกายของพวกเรา
ท�ำมาจากธรรมชาติ ท�ำมาจากดิน น�้ำ ลม ไฟ มันไม่เที่ยง
เกิดแล้วก็ต้องเจริญเติบโตขึ้นไปตามวาระของมัน เมื่อมัน
เติบโตเต็มทีแ่ ล้ว มันก็จะแก่ลงไปเรือ่ ยๆ แล้วก็เจ็บไข้ได้ปว่ ย
แล้วในที่สุดก็ตายไป พอตายแล้ว ธาตุที่มารวมในร่างกาย
ก็จะแยกออกจากกัน ธาตุลมไปก่อนคือไม่หายใจ ตามด้วย
ธาตุไฟ คือร่างกายจะเย็นเฉียบ แล้วพอธาตุลมและธาตุไฟ
ออกไป ธาตุนำ�้ ก็ตามออกไป ในทีส่ ดุ ก็เหลือแต่ธาตุดนิ กลาย
เป็นร่างกายที่แห้งกรอบแล้วก็ผุพังกลายเป็นดินต่อไป
นี่คือวิปัสสนาหรือปัญญาของพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธ
เราต้องศึกษาต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เพื่อที่จะได้ไม่ยินดี
เพือ่ ทีจ่ ะได้ปล่อยวาง เพราะถ้าปล่อยวางได้ ไม่ยนิ ดี เราก็จะ
ได้ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กนั อีก ไม่ตอ้ งมามีรา่ งกายกันอีก
เมือ่ ไม่มรี า่ งกาย เราก็ไม่ตอ้ งมาแก่ มาเจ็บ มาตาย กันอย่าง
ที่เราก�ำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ พวกเราทุกคนมีความทุกข์
เหมือนกัน ทุกข์กับความแก่ ไม่มีใครอยากจะเจอความแก่
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แต่ก็หนีไม่พ้นความแก่ ไม่มีใครอยากจะเจอความเจ็บไข้
ได้ปว่ ย ก็หนีความเจ็บไข้ได้ปว่ ยไปไม่ได้ และก็หนีความตาย
ไปไม่ได้ เพราะนีม่ นั เป็นธรรมชาติ ร่างกายมันเป็นธรรมชาติ
เป็นของธรรมชาติ ธรรมชาติสร้างร่างกายให้มาเป็นอย่างนี้
สร้างให้มาเกิด แล้วก็สร้างให้มาเจริญเติบโต แล้วก็สร้างให้
มาแก่ สร้างให้มาเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วในที่สุดก็สร้างให้มา
ตายกัน อันนีเ้ ป็นกฎของธรรมชาติ ร่างกายนีเ้ ป็นส่วนหนึง่
ของธรรมชาติ เหมือนกับสิ่งอื่นๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ เป็นของ
ธรรมชาติทั้งนั้น ถึงแม้ว่ามนุษย์เราเป็นผู้ผลิตมันขึ้นมา
เราก็เอามาจากธรรมชาติ สิ่งของต่างๆ นี้เราก็ผลิตมาจาก
ธรรมชาติ ผลิตมาจากธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น�้ำ ลม ไฟ นี่เอง
นี่คือความหมายของค�ำว่าอนัตตา ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่
ในโลกนีไ้ ม่มตี วั ตน ไม่มใี ครเป็นเจ้าของ ใจทีม่ าครอบครอง
ร่างกายนี้ก็เป็นเจ้าของได้เพียงชั่วคราวชั่วขณะที่ร่างกาย
ยังไม่ตาย แต่พอร่างกายตายไปแล้ว ใจก็ไม่สามารถที่
จะยึดครองได้อีกต่อไป ถึงเวลานั้นใจก็ต้องไปหาร่างกาย
อันใหม่ต่อ ถ้าใจยังไม่มีปัญญา ไม่มีวิปัสสนา ยังไม่เห็นว่า
การมีร่างกายเป็นทุกข์ ยังไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพือ่ มาเกิดใหม่
อีกครั้งหนึ่ง เพราะใจต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือใน
50

การหาความสุขนั่นเอง ใจต้องการความสุขจากรูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ก็จำ� เป็นทีจ่ ะต้องมีตา มีหู มีจมูก มีลนิ้
มีกาย ก็จำ� เป็นทีจ่ ะต้องมีรา่ งกายกัน พอมีรา่ งกายแล้วก็ตอ้ ง
มีความแก่ มีความเจ็บ มีความตายตามมา ตราบใดทีใ่ จยัง
ปรารถนาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะชนิด
ต่างๆ อยู่ ใจก็ยังจะต้องกลับมาหาตา หู จมูก ลิ้น กายอยู่
เรื่อยๆ เมื่อมาหาตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้ร่างกายที่มีตา หู
จมูก ลิ้น กาย ก็ต้องเจอกับความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ทุกครั้งไป
นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนามาแก้ปัญหาของพวกเราที่เป็น
เหมือนแผ่นเสียงตกร่อง คือตกร่องของความเกิด แก่ เจ็บ
ตาย ด้วยการสอนให้เราเห็นว่าความสุขต่างๆ ทีเ่ ราหาผ่าน
ทางร่างกายนี้ เป็นความสุขปลอม เป็นความสุขเทียม เป็น
ความสุขชัว่ คราว ทีจ่ ะกลายเป็นความทุกข์ตอ่ ไป เวลาทีม่ นั
เสื่อมหรือว่ามันหมดไป มันสิ้นสุดลง ก็ให้เราเปลี่ยนวิธีหา
ความสุข คืออย่ามาพึ่งร่างกาย ให้มาหาความสุขจากการ
มาท�ำใจให้สงบ ท�ำใจให้เป็นสมาธิ ให้เป็นรูปฌาน ให้เป็น
อรูปฌาน ถ้าเราฝึกสมาธิจนท�ำใจของเราให้สงบได้ เราจะ
เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายพาเราไปหารูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ให้เรามาหาความสุข
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จากการท�ำใจให้สงบจากรูปฌานและจากอรูปฌาน พอเรา
สามารถหาความสุขจากรูปฌาน อรูปฌานได้ เราก็ไม่ต้อง
พึง่ ร่างกายอีกต่อไป ไม่ตอ้ งมีรา่ งกายก็ได้ ถ้าร่างกายจะแก่
ก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ตอ้ งใช้รา่ งกายพาไปไหนมาไหนแล้ว
ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อน เพราะการเข้าสมาธิ
เข้าฌานนี้ ไม่ต้องใช้ร่างกาย เราใช้สติ ถ้ามีสติควบคุมใจ
ไม่ให้คิดปรุงแต่งได้ ใจก็เข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ความสุขที่
เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า
นัตถิ สันติ ปรัง สุขัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี
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ความสุ ข สู ง สุ ด ที่ พ วกเราจะหากั น ได้ คื อ ความสุ ข จาก
ความสงบ ซึง่ ความสุขจากความสงบนีก้ ม็ ี ๒ ระดับด้วยกัน
ความสุขที่เกิดจากความสงบแบบชั่วคราว และความสุข
ที่เกิดจากความสงบแบบถาวร เบื้องต้นเราจะได้ความสุข
แบบชัว่ คราวก่อน ก่อนทีเ่ ราจะเข้าไปหาความสุขแบบถาวร
เราต้องอาศัยความสุขแบบชั่วคราวเป็นขั้นบันไดพาเรา
ขึ้นไป เบื้องต้นเราต้องมาหาความสุขจากสมาธิ เพื่อที่เรา
จะได้ไม่ตอ้ งไปหาความสุขผ่านทางตา หู จมูก ลิน้ กาย แล้ว
พอเราเลิกหาความสุขจากตา หู จมูก ลิ้น กายได้ เราก็จะ
ได้ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดในภพของมนุษย์และเทวดาหรือสัตว์
เดรัจฉานอีกต่อไป แต่เรายังจะไปติดอยูใ่ นรูปภพกับอรูปภพ
ถ้าเราหาความสุขจากรูปฌาน เราก็ยังจะติดอยู่กับการไป
เกิดในรูปภพ ยังต้องไปเกิดเป็นรูปพรหมอยู่ ถ้าเราติดอยูใ่ น
อรูปฌาน เราสามารถเข้าอรูปฌานได้ ถ้าเราอาศัยอรูปฌาน
ให้ความสุขกับเรา เราก็ตอ้ งเข้าอรูปฌานอยูเ่ รือ่ ยๆ ก็เหมือน
กับติดอรูปฌาน ถ้ายังติดอรูปฌานอยู่ ก็ต้องติดอยู่ใน
อรูปภพต่อไป พอตายไปก็จะไปเกิดในรูปภพบ้างหรือ
อรูปภพบ้าง แต่จะไม่มาเกิดในกามภพ ถ้าเราเลิกหาความ
สุขทางกาม ทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เพราะเรา
เห็นด้วยปัญญาว่าเป็นไตรลักษณ์นั่นเอง ความสุขจาก
กามคุณ ๕ คือรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เป็นความสุขที่
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ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เป็นความสุขทีช่ วั่ คราว ได้มาแล้วเดีย๋ ว
ก็หมดไป เช่น เราไปเทีย่ ว ไปดูหนังฟังเพลง ไปกินไปดืม่ กัน
เราก็ได้ความสุขจากการไปเทีย่ วไปกินไปดืม่ แต่พอเรากลับ
มาบ้าน ความสุขนั้นก็จางหายไป ก็จะท�ำให้เรารู้เหงารู้สึก
ว้าเหว่ รู้สึกหิวกับการไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันอีก เวลาถ้า
ไม่ได้ไปเที่ยวไปกินไปดืม่ ก็จะรูส้ ึกอึดอัด ตอนทีเ่ ราต้องอยู่
บ้านในช่วงที่เขาบังคับไม่ให้ออกนอกบ้าน ช่วงนั้นเราจะ
เห็นชัดเลยว่าจิตใจของเราไม่ค่อยมีความสุขกัน เพราะเรา
ไม่สามารถไปเสพกามได้ ไม่สามารถไปเสพรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ภายนอกบ้านได้
นี่คือความทุกข์จากการเสพกาม เสพรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ พอเราปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ สมาธิแล้ว จะเห็นด้วยปัญญา
ว่า ความสุขทางกามคุณ ๕ นี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เราก็เลิกเสพมันเท่านั้นเอง พอเรา
เลิกเสพมัน เราก็จะไม่ทุกข์ เวลาอยู่บ้านก็จะไม่เดือดร้อน
ถ้าไม่มคี วามอยากทีจ่ ะไปเสพ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
นอกบ้าน อยูใ่ นบ้านเราก็สามารถหาความสุขจากการเข้าไป
ในสมาธิแทนได้ เป็นความสุขที่ดีกว่าด้วย ถ้าใครได้พบ
กับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของสมาธิแล้วนี้ จะเลิกหา
ความสุขทางตา หู จมูก ลิน้ กาย เหมือนกับคนทีไ่ ด้รถเก๋งที่
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มีราคาดีกว่ารถเก่า ถ้าขับรถปิกอัพอยูแ่ ล้วได้รถเบนซ์มานี่
รับประกันได้วา่ รถปิกอัพทีเ่ คยขับอยูน่ จี้ ะยกให้คนอืน่ ไปเลย
สูข้ บั รถเบนซ์ดกี ว่า สบายกว่า มีความสุขกว่าการขับรถปิกอัพ
อันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราได้เข้าสู่ความสุขของสมาธิแล้ว
เราก็จะเลิกหาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
โดยเฉพาะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ แต่ถา้ ยังไม่เห็น
เป็นไตรลักษณ์ เราก็อาจจะเป็นแบบรักพีเ่ สียดายน้อง สมาธิ
ก็อยากจะเข้า พอออกจากสมาธิกอ็ ยากจะกินขนม อยากจะ
ดืม่ กาแฟ อยากจะดูหนังฟังเพลง ยังอยากจะท�ำทัง้ ๒ สิง่ อยู่
มันก็จะท�ำให้เราสลับไปสลับมา บางทีกห็ าความสุขจากรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ บางทีกห็ าความสุขจากสมาธิ เวลาที่
ไม่สามารถหาความสุขจากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะได้
ก็จะเกิดความทุกข์ พอเกิดความทุกข์ก็จะกลับมาหาความ
สุขจากสมาธิ บางทีมนั ก็กลับไม่ได้เสียแล้ว เพราะว่าถ้าออก
มาหาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอยู่เรื่อยๆ
มันก็จะกลับเข้าไปหาความสุขจากสมาธิไม่ได้ ท�ำได้ยาก
กว่าจะกลับเข้าไปได้ก็หืดขึ้นคอ
อย่างหลวงตามหาบัวท่านบอกว่า เวลาจิตท่านเสือ่ มสมาธิ
เวลาเสือ่ มนี้ ท่านบอกว่ากว่าจะกลับเข้าไปได้นี้ แหม มันแทบ
เป็นแทบตาย ช่วงนั้นท่านรู้สึกทุกข์ทรมานใจมาก ท่านว่า
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คนที่เป็นเศรษฐีแล้วสิ้นเนื้อประดาตัว มันยังไม่รุนแรง
เท่ากับเวลาทีเ่ สียสมาธิไป เวลาทีไ่ ม่สามารถกลับเข้าไปหา
สมาธิได้ ดังนั้นถ้าใครได้สมาธิแล้วมักจะไม่ประมาทกัน
จะพยายามเข้าหาสมาธิอยู่เรื่อยๆ ถึงแม้ว่าเวลาออกจาก
สมาธิมา ถ้ายังมีความอยากที่จะไปหารูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะอยู่ ก็จะพยายามใช้ไตรลักษณ์เตือนใจสอนใจ
ถ้าไม่มไี ตรลักษณ์นกี้ อ็ าจจะหลงกลับไปหาความสุขจากรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะได้ แต่ถา้ มีไตรลักษณ์คอยเตือนใจ
อยู่เรื่อยๆ ว่า ถ้าไปหาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะแล้ว ไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็จะต้องร้องห่มร้องไห้อีก
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พวกที่ไปบวชนั่งสมาธิได้ พอสึกกลับบ้านไปเจอแฟนเข้า
เดี๋ยวลืมสมาธิ ไปอยู่กับแฟนไม่นานเดี๋ยวแฟนทิ้งหรือ
ทะเลาะกัน ก็เสียอกเสียใจ ทีนี้จะกลับไปหาสมาธิก็จะหา
ทางเข้าไม่ถูกแล้ว ถ้าไม่กลับเข้าไปบ่อยๆ กลับเข้าไปอยู่
เรือ่ ยๆ สมาธินจี่ ะหลงทางได้ จะหาทางเข้าไม่ได้ กว่าจะหาได้
ก็อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควร
ดังนั้นผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว จะไม่
ประมาทนอนใจ ถ้าได้ความสุขจากสมาธิแล้วนี้ จะพยายาม
รักษาไว้ จะพยายามฝืนความอยากที่จะมาหลอกมาดึงให้
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ชวนไปหาความสุขทางรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ด้วยการ
พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว เพราะช่วงที่
ไม่ได้อยู่ในสมาธิ มันอาจจะเกิดความรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหว่
ขึ้นมาได้ ถ้าไม่กลับเข้าไปในสมาธิ เดี๋ยวก็อาจจะถูกความ
หลงความอยากหลอกให้ไปเทีย่ วก็ได้ หลอกให้ไปหาความ
สุขจากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะได้ เพราะเวลาไปก็รสู้ กึ
เพลิดเพลินมีความสุข ความเหงา ความว้าเหว่ก็หายไป
ชัว่ คราว แต่ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งกลับ ไม่มใี ครเทีย่ วได้ทงั้ คืนทัง้
วันหรอก เดีย๋ วเหนือ่ ยก็ตอ้ งกลับบ้านพักผ่อนหลับนอนกัน
พอกลับมาบ้านแล้ว เดี๋ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็
หายไปอีก แล้วพอเกิดมีความอยากจะไปเที่ยวใหม่ ความ
รูส้ กึ เหงา ความรูส้ กึ ว้าเหว่ ก็เกิดขึน้ มาอีก ทีนกี้ ต็ อ้ งไปเทีย่ ว
อีกแล้ว เพราะว่าถ้าไม่ไปมันก็ยงิ่ เหงายิง่ ว้าเหว่ ดังนัน้ ถ้าเป็น
คนฉลาดก็ต้องพยายามสู้กับความเหงาสู้กับความว้าเหว่
ด้วยการบังคับให้มันกลับเข้าไปในสมาธิ ถ้ามันอยากจะ
ออกไปเทีย่ ว อยากจะออกไปหาเพือ่ น อยากไปเฮฮาปาร์ตี้
กับเพื่อน ก็ต้องเปลี่ยนใจ ไม่เอาโว้ย นั่งสมาธิพุทโธๆ ไป
ดีกว่า ตอนที่นั่งใหม่ๆ มันก็จะรู้สึกอึดอัด รู้สึกไม่สุขไม่
สบายใจ แต่ก็ต้องใช้ความเพียรพยายาม พยายามใช้สติ
พุทโธๆ เดินจงกรม นัง่ สมาธิไป อาจจะใช้เวลาหลายชัว่ โมง
กว่าจะเอาจิตเข้าสู่ความสงบได้ แต่พอเข้าได้แล้วมันคุ้ม
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ความเหนื่อยต่างๆ นี้หายไปหมด ความเหงาความว้าเหว่
ความทุ ก ข์ ท รมานใจ ความหงุ ด หงิ ด ใจจะหายไปหมด
แล้วทีนี้จะเห็นโทษของการเผลอสติ ของการไม่คอยรักษา
ใจที่ท�ำให้เกิดความอยากต่างๆ ขึ้นมา ต่อไปพอออกจาก
สมาธิมานี้ จะรักษาใจด้วยสติ และจะสอนใจให้พิจารณา
ไตรลักษณ์อยูเ่ รือ่ ยๆ พิจารณารูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
ว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ใช่เป็น นิจจัง สุขัง อัตตา
ถ้าเราหมั่นคอยพิจารณาคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆ
เวลาจะเกิดความอยากขึน้ มาก็จะระงับมันได้เลย ถ้ามันดือ้
ก็บังคับให้มันเข้าสมาธิไป ถ้าระงับความอยากไม่ได้ด้วย
ปัญญาก็ดงึ จิตให้เข้าสมาธิ ให้พทุ โธๆ ไป ดูลมหายใจเข้าออก
เดีย๋ วไม่นานความสงบก็กลับคืนมาใหม่ ท�ำอย่างนีไ้ ปเรือ่ ยๆ
ไปหลายๆ รอบ ต่อไปความอยากมันจะน้อยลงไปๆ ความ
อยากหาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็จะ
หมดไป ก็จะมาหาความสุขจากการเข้าสมาธิ แล้วก็จะไปติด
สมาธิ แต่จะติดกับสมาธิในระดับรูปฌานหรืออรูปฌานนัน้
ก็จะขึน้ อยูก่ บั ความสามารถว่าเราจะเข้าสมาธิระดับไหนได้
ตอนนั้ น เราก็ ใช้ ป ั ญ ญาพิ จ ารณารู ป ฌานกั บ อรู ป ฌาน
เหมือนกับเราพิจารณารูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ว่ามัน
ก็ยงั เป็นไตรลักษณ์อยูเ่ หมือนกัน รูปฌานก็เป็นไตรลักษณ์
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อรูปฌานก็เป็นไตรลักษณ์ คือไม่เที่ยง เข้าได้ก็ออกได้
มีรูปฌานได้เดี๋ยวก็เสื่อมได้ เพราะเราจะไม่สามารถอยู่ใน
สมาธิได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้อง
ออกจากสมาธิ ออกจากรูปฌาน ออกจากอรูปฌานมา เราก็
กลับเข้าไปหารูปฌาน อรูปฌานใหม่ก็ได้ แต่ถ้าเราติดที่จะ
ต้องกลับไปหามันอยูเ่ รือ่ ยๆ เหมือนกับเมือ่ ก่อนนีท้ เี่ ราต้อง
ไปหารูป เสียง กลิน่ รส กันอยูเ่ รือ่ ยๆ เพราะว่าเรายังติดมัน
อยู่นั่นเอง เพราะเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ เราก็
ต้องพิจารณารูปฌานกับอรูปฌานนี้ว่าเหมือนกับที่เรา
พิจารณารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ พิจารณาว่าเป็น
ไตรลักษณ์ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง
มีเกิดมีดับ เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ เป็นธรรมชาติ
ของมัน ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง ถ้าเราต้องการเลิกที่
จะไม่ให้ตดิ กับรูปฌานกับอรูปฌาน พอช่วงไหนทีเ่ ราอยาก
จะกลับเข้าไปในรูปฌานหรืออรูปฌาน เราก็ต้องพิจารณา
ด้วยปัญญาให้เห็นว่า มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ขั้นนี้
ส�ำหรับผู้ที่ได้ปล่อยวางกามตัณหาแล้ว คือความอยาก
เสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นี้ไม่มีแล้ว ผู้นั้นก็คือ
พระอนาคามี เป็นผูท้ ตี่ ดั ความอยากเสพรูป เสียง กลิน่ รส
ในทุกรูปแบบได้ ไม่วา่ จะไปดูหนังฟังเพลง ไม่วา่ จะไปเทีย่ ว
ไปกินไปดืม่ หรือไปร่วมหลับนอนกับใครก็ตาม พระอนาคามี
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นี้ไม่สนแล้วเรื่องของกามคุณทั้ง ๕ เพราะท่านมีของดีกว่า
ท่านมีรปู ฌานกับอรูปฌานให้ทา่ นเสพ แต่ทา่ นไม่รวู้ า่ ถ้ายัง
ติดอยู่กับรูปฌานหรืออรูปฌาน ท่านก็ยังจะต้องติดอยู่ใน
ไตรภพต่อไป คือจะต้องไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพ
ถ้าท่านไม่ต้องการไปติดในรูปภพหรืออรูปภพ ท่านก็ต้อง
เลิกติดรูปฌาน อรูปฌาน แล้วก็ไม่ต้องกลัว พระพุทธเจ้า
ทรงบอกว่า ถ้าเลิกรูปฌานได้ เลิกอรูปฌานได้ จะมีของ
ดีกว่ารอเราอยู่ เหมือนตอนทีเ่ ราเลิกเสพรูป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะ เราได้ของดีกว่ามาทดแทน เราได้สมาธิ
เราได้รปู ฌาน อรูปฌาน มาทดแทน ถ้าเราเลิกเสพรูปฌาน
อรูปฌานได้ เราจะได้ของดีกว่า เราจะได้นพ
ิ พานมาเป็น
ตัวให้ความสุขกับเราแทนรูปฌาน อรูปฌาน แล้วเรา
จะได้ความสุขถาวร นิพพานนีแ่ หละคือความสุขทีถ่ าวร
ความสงบที่ถาวร เป็นความสุขที่ไม่ขึ้นไม่ลง ไม่เกิด
ไม่ดบั เป็นความสุขทีเ่ สถียร เป็นยังไงเป็นอย่างงัน้ ตลอด
๒๔ ชั่วโมง ตลอด ๗ วัน ตลอด ๓๖๕ วัน ตลอดกัป
ตลอดกัลป์ นิพพานนีจ้ ะเป็นความสุขแบบอกาลิโก ไม่มี
การเสื่อมไปกับกาลเวลา แต่จะเข้าถึงความสุขอันนี้ได้
ต้องเลิกเสพรูปฌานกับอรูปฌาน เลิกหาความสุขจาก
รูปฌานกับอรูปฌาน นี่คืองานของพระอนาคามี
61

พอท่านเลิกเสพกามได้ ท่านก็จะมาติดกับการเสพรูปฌาน
กับอรูปฌาน และท่านอาจจะคิดว่าเป็นนิพพานก็ได้ ผูท้ เี่ ลิก
เสพกามได้แล้ว มาเจอความสุขของความสงบก็อาจจะหลง
คิดว่าเป็นนิพพาน ทีท่ า่ นบอกว่าเป็น “วิปสั สนู” เพราะว่า
มันเป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจที่สุดเท่าที่เคยพบมา คือ
ก่อนหน้านั้นความสุขที่พบมาคือความสุขทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย เช่น เวลาไปเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เราก็รู้สึก
มหัศจรรย์ใจกัน จนกระทัง่ เราตัง้ ชือ่ ว่าเป็นสิง่ มหัศจรรย์ของ
โลก เช่น ก�ำแพงเมืองจีน ปีรามิด หอไอเฟิล อะไรต่างๆ
เหล่านี้ เพราะเป็นของทีแ่ ปลกประหลาดมหัศจรรย์ เห็นแล้ว
ก็อดที่จะมหัศจรรย์ใจไม่ได้ แต่พอมาพบกับความสุขของ
สมาธิ ของความสงบ มันมหัศจรรย์ใจยิง่ กว่าความมหัศจรรย์
ใจของรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ มันก็เลยท�ำ
ให้เปลีย่ นการหาความสุข จากการหาความสุขจากกามคุณ ๕
จากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ก็มาหาความสุขจากความ
สงบดีกว่า มาหาความสุขจากรูปฌานหรืออรูปฌาน แต่ก็
ไม่รวู้ า่ ยังเป็นความสุขแบบชัว่ คราวอยู่ เวลาทีม่ นั เสือ่ มก็จะ
รู้สึกขาดอะไรไป เหมือนขาดลมหายใจ เพราะรูปฌานกับ
อรูปฌานมันก็ยงั เป็นอนิจจังอยู่ เพราะเราไม่สามารถเข้าไป
อยู่ในรูปฌานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เรายังต้องออกมาจาก
สมาธิ เพราะเรายังต้องมีภารกิจที่จะต้องดูแลร่างกายของ
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เราอยู่ เรายังต้องมาพาร่างกายขับถ่าย พาร่างกายไปอาบน�ำ้
อาบท่า พาร่างกายไปพักผ่อนหลับนอน พาร่างกายไปรับ
ประทานอาหาร พาร่างกายไปท�ำความสะอาดสถานทีท่ เี่ รา
อยูอ่ าศัย เป็นต้น พอออกมาจากฌาน ความสุขทีไ่ ด้จากฌาน
ก็จะหายไป มันก็จะเกิดความอยากได้ความสุขแบบนัน้ อีก
มันก็ตอ้ งกลับเข้าไปในฌานใหม่ ถ้าช่วงไหนกลับเข้าไปไม่ได้
หรือไม่สามารถท�ำให้มนั สงบได้ ไม่มเี วลาว่างทีจ่ ะท�ำให้มนั
สงบได้ ช่วงนั้นก็จะรู้สึกไม่มีความสุขเท่าไร
นี่คือความสุขของรูปฌานกับอรูปฌาน ซึ่งยังเป็นความสุข
ทีไ่ ม่ถาวร ไม่ตอ่ เนือ่ งตลอดเวลา มีเกิดๆ ดับๆ เหมือนแสง
หิ่งห้อย มีเกิดแล้วก็มีดับ คือไม่เหมือนกับแสงไฟฟ้าที่เรา
เปิดในตอนกลางคืน เปิดแล้วมันก็เปิดยาวไปเลย ความสุข
แบบที่ มั น ต่ อ เนื่ อ งแบบยาวไปเลยคื อ พระนิ พ พานนี้
จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเลิกใช้รูปฌานกับอรูปฌานเป็น
เครือ่ งมือให้ความสุขกับเรา ทุกครัง้ ทีเ่ ราอยากจะเข้าไปหา
ความสุขจากรูปฌาน อรูปฌาน เราก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่า
มันเป็นไตรลักษณ์ เห็นว่าเดี๋ยวมันสุขแล้วมันก็หมดไป
พอหมดไปแล้วมันก็จะเป็นทุกขังขึน้ มาอีก แล้วมันก็ตอ้ งหา
ใหม่อีก ต้องกลับเข้าไปใหม่อีก เข้าๆ ออกๆ อยู่อย่างนี้
ไปเรื่อยๆ ก็สู้ไม่ไปเสพมันดีกว่า เหมือนกับตอนที่เราเสพ
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รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เราก็ต้องคอยเสพมันอยู่
เรือ่ ยๆ เวลาทีเ่ ราไม่ได้เสพ เราก็จะรูส้ กึ หงุดหงิด รูส้ กึ อึดอัด
ร�ำคาญใจ ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นเคบินฟีเวอร์ (cabin fever)
ถูกกักขังอยู่ในห้องอย่างนี้ ไม่ได้ออกไปเสพรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ อย่างที่วัดปฏิบัติเขาให้ไปอยู่ห้องคนเดียว
ขังตัวเอง เขาเรียกว่าไปส�ำรวมอินทรีย์ ตา หู จมูก ลิน้ กาย
มันจะมีการรู้สึกดิ้นในใจ จะอึดอัด มันจะไม่มีความสุข
เพราะไปติดในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แต่พอเลิกติด
ได้ปบ๊ั นี้ มันไม่ดนิ้ แล้ว อยูใ่ นห้องคนเดียว ส�ำรวมตา หู จมูก
ลิ้น กาย ไม่ได้ไปเห็นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะนี้ จะไม่
รูส้ กึ อึดอัด เพราะความอยากเสพรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
มันหายไป ฉันใด เรื่องของการเสพรูปฌานกับอรูปฌาน
ก็อย่างนั้น มันก็จะมีอาการอึดอัดเหมือนกับเวลาที่เสพ
กามคุณ ๕ แต่พอได้พจิ ารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่า การไป
ติดรูปฌานหรืออรูปฌาน มันก็จะต้องทุกข์ พอเห็นว่ามัน
เป็นทุกข์ เห็นว่ามันไม่เที่ยง เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเรา
มันไม่อยู่กับเราไปตลอด มันไปๆ มาๆ มันให้ความสุขเรา
แบบชั่วครั้งชั่วคราว สู้อย่าไปเสพมันดีกว่า พออยากจะ
เข้าฌานก็ไม่เข้า หยุดมันไม่ให้เข้า พอหยุดความอยากเข้า
ฌานได้ พอความอยากหายไป ทีนไี้ ม่เข้าฌานก็มคี วามสุขได้
เหมือนกับคนที่เลิกเสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะได้
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ไม่เสพรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็มีความสุขได้
อยู่เฉยๆ ได้ ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ อันนี้ก็เป็นขั้นของพระ
อนาคามี
ส่วนพระโสดาบัน พระสกิทาคามี ยังเสพรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะอยู่ แต่พอได้เป็นพระอนาคามีแล้ว ก็แสดงว่า
ส�ำเร็จในการหยุดความอยากที่จะเสพรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะได้ แต่ก็ไปคิดกับความอยากจะเสพรูปฌานกับ
อรูปฌาน เพราะการทีจ่ ะเลิกเสพรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะนี้
ก็ต้องใช้ความสุขจากรูปฌานและอรูปฌานนี้มาทดแทน
นัน่ เอง เหมือนคนทีไ่ ด้รถเบนซ์มาแล้วก็สละรถกระบะไปได้
แต่กย็ งั มาติดรถเบนซ์อยู่ เพราะยังต้องการหาความสุขด้วย
การนั่งรถเบนซ์ไปไหนมาไหนนั่นเอง แต่ถ้าเกิดรถเบนซ์
มันมีปญ
ั หา มันเสีย หรือถ้าเกิดไม่มเี งินเติมน�ำ้ มันก็ไปไหน
ไม่ได้ หรือถ้ารถมันเสียแล้วไม่มีเงินเอารถเข้าอู่ซ่อม มันก็
ไปไหนไม่ได้เหมือนกัน ตอนนัน้ รถก็จะเป็นเหมือนเศษเหล็ก
ก็จะท�ำให้มคี วามทุกข์ตามมาถึงแม้วา่ จะขับรถเบนซ์กต็ าม
วิธดี ที สี่ ดุ ก็คอื อย่าไปขับรถเบนซ์ดกี ว่า ใช้เดินดีกว่า หรือขึน้
รถ ๒ แถว ขึ้นแท็กซี่ดีกว่า มีรถเยอะแยะ เดี๋ยวนี้มีอูเบอร์
ก็เรียกมา เรียกปุบ๊ ก็มาปับ๊ เลย อันนีก้ เ็ หมือนกัน เมือ่ เลิกเสพ
รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ได้แล้ว แต่กลับมาติดรูปฌาน
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และอรูปฌาน เราก็เลิกเสพมัน เพราะมันยังท�ำให้เราทุกข์อยู่
เวลาที่เราอยากแล้วไม่ได้เสพ มันจะท�ำให้เราทุกข์ ดังนั้น
เลิกมันดีกว่า อย่าไปเสพมันดีกว่า
พอเลิกได้ปั๊บ ทีนี้ความสุขที่มันถูกความอยากปิดกั้นไว้มัน
จะโผล่ขน้ึ มาเอง ความสุขของพระนิพพานมันจะโผล่ขนึ้ มา
เป็นความสุขทีส่ งู สุดทีถ่ าวร เป็นความสุขทีต่ อ่ เนือ่ ง ไม่มวี นั
ขาดตอน เป็นความสุขที่ไม่มีขึ้นไม่มีลง ไม่มีเกิดไม่มีดับ
ท่านถึงเรียกว่าเป็น “ปรมัง สุขัง” เป็นบรมสุข อันนี้เป็น
ความสุ ข ขั้ น สู ง สุ ด สามารถจะเข้ า ถึ ง ได้ ด ้ ว ยกั น ทุ ก คน
ถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือให้เราท�ำเป็น
ขั้นเป็นตอนไป ขั้นตอนแรกก็ให้เลิกหาความสุขจากการใช้
เงินทอง ไปซื้อรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ มาเสพ
ให้เปลี่ยนเป็นการไปซื้อบุญมาเสพกัน เอาเงินทองนี้ไป
ท�ำบุญท�ำทาน จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ พอเรามีความสุขจากการท�ำบุญ
ท�ำทาน เราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ด้วยการใช้เงิน เราก็ไม่ตอ้ งหาเงินมาก เมือ่ ไม่ใช้
เงินมากก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ใช้เงินมาก ไม่ต้องหา
เงินมาก ก็มเี วลามากขึน้ ก็จะมีเวลาทีจ่ ะมาหาความสุขจาก
สมาธิได้ ถ้าเรายังหาความสุขจากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
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ด้วยการใช้เงินทองอยู่ เราก็ต้องคอยไปหาเงินทองมา
อยู่เรื่อยๆ เมื่อเราต้องหาเงินทองอยู่เรื่อยๆ เราก็จะไม่มี
เวลาไปหัดนั่งสมาธิ ไม่มีเวลาไปปลีกวิเวก ไปถือศีล ๘
ไปบวชกัน ก็เพราะมัวแต่ไปหาเงินกัน เพราะเราอยากจะ
เอาเงินมาซือ้ รถเบนซ์ ซือ้ คอนโด ซือ้ ของอะไรต่างๆ เพราะ
เราคิดว่ามันให้ความสุขกับเรา แต่มันเป็นความสุขปลอม
มันเป็นความสุขทีไ่ ม่ถาวร เวลาทีเ่ ราสูญเสียมันไป มันก็จะ
ท�ำให้เราทุกข์ ท�ำให้เราเศร้าโศกเสียใจ
อย่างคนทีเ่ คยร�ำ่ เคยรวยนี่ พอมาตกอับสิน้ เนือ้ ประดาตัวนี้
ก็ไม่อยากจะอยูอ่ กี ต่อไปแล้ว คนทีฆ่ า่ ตัวตาย ส่วนหนึง่ ก็เกิด
จากการสูญเสียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไป นี่เป็นภัย
ที่เราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน ถ้ามีเงินแล้วจะเอาเงิน
ไปเทีย่ ว ก็ให้เอาเงินไปอยูว่ ดั ดีกว่า ไปอยูว่ ดั ไปปฏิบตั ธิ รรม
ไปจ่ายค่าน�ำ้ ค่าไฟทีว่ ดั ทีเ่ หลือก็ทำ� บุญท�ำทานไป เวลาวัด
ขาดแคลนอะไรก็ช่วยซ่อมแซมไป จะได้ความสุขมากกว่า
การไปเที่ยว ความสุขจะผิดกัน ความสุขจากการท�ำบุญนี้
มันจะเป็นความสุขทีอ่ มิ่ ทีพ่ อ แต่ความสุขทีเ่ กิดจากการไป
เทีย่ วนีเ้ ป็นความสุขทีไ่ ม่อมิ่ ไม่พอนัน่ เอง เดีย๋ วกลับมาจาก
เที่ยวแล้ว เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็อยากจะไปเที่ยวอีก แต่ท�ำ
บุญมาแล้ว ถ้าอาทิตย์หน้าไม่ได้ไปวัดก็ไม่เดือดร้อน อยูบ่ า้ น
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แทนก็ได้ นี่ให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้เงินทอง
ไปซือ้ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ก็ให้ไปซือ้ บุญแทน แล้วท�ำ
ให้เราจะได้ลดการใช้เงินใช้ทองลง เพราะการท�ำบุญนี้เรา
ท�ำเท่าที่เรามีก็พอ ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องท�ำก็ได้ เวลาท�ำ
บุญแล้วมันไม่ตดิ เหมือนกับเวลาไปเทีย่ ว พอเราเลิกเทีย่ วได้นี่
เราก็สบายไปเยอะ เลิกใช้เงินได้นี้ เราก็ไม่ตอ้ งไปท�ำงานมาก
จนเกินไป เราก็จะมีเวลาว่างที่จะไปหัดนั่งสมาธิกัน มาฟัง
เทศน์ฟังธรรมกัน
อย่างวันนีม้ านัง่ ฟังเทศน์ไป นัง่ หัดท�ำสมาธิ เพราะโดยปกตินี้
ถ้าให้เรานั่งเฉยๆ นั่งไม่ได้หรอก ๑ ชั่วโมง เดี๋ยวก็คิดถึง
เรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ คิดแล้วก็อดที่จะอยากไม่ได้ ก็ทนนั่ง
ต่อไปไม่ได้ เดี๋ยวก็ต้องลุกไป คิดถึงขนมในตู้เย็น คิดถึง
เครือ่ งดืม่ ในตูเ้ ย็น เดีย๋ วก็อดทีจ่ ะไปเปิดมันไม่ได้ แต่พอมา
นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่อย่างนี้ มันก็ไม่ได้ไปคิดถึงอะไร
มันก็นงั่ เฉยๆ นัง่ ฟังไปได้ ก็ได้สมาธิในระดับหนึง่ คือสมาธิ
ในระดับการฟังธรรม แล้วต่อไปถ้าเราไม่ฟังธรรม เราก็นั่ง
เฉยๆ ได้ นั่งแล้วก็สวดมนต์ไปก็ได้ ท่องพุทโธๆ ไปก็ได้
ดูลมหายใจไปก็ได้ หรือว่าถ้าอยากจะฟังธรรมก็ฟังได้
เพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมาที่วัดมาฟังธรรมก็ได้ ในมือถือ
เราก็เปิดฟังได้ ฟังได้ทุกเวลาด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานี้
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เวลาเดียว เพราะมีบันทึกเก็บไว้ในเครื่อง สามารถดูได้
ทุกเวลา ฟังได้ทุกเวลา เราจะได้มีเวลา เราจะได้มีโอกาส
มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มาหาความสุขจากการท�ำใจให้
สงบด้วยการหัดเจริญสติ ท่องพุทโธๆ ไป ขณะทีเ่ รายังไม่ได้
นั่งสมาธิ ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้คอยควบคุมความคิดด้วย
พุทโธไว้ อย่าปล่อยให้มนั คิด เพราะถ้าคิดแล้วเดีย๋ วเวลานัง่
สมาธิมันจะคิดต่อ มันจะไม่หยุดคิด แต่ถ้าเราคอยควบคุม
ไม่ให้มนั คิดตัง้ แต่ทเี่ รายังไม่ได้มานัง่ สมาธิ แล้วพอเรามานัง่
สมาธิ มันก็จะหยุดคิดได้ง่ายได้เร็ว แล้วเราก็จะเข้าสู่ความ
สงบได้งา่ ยได้เร็ว แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขทีเ่ หนือกว่า
ความสุขของรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นั่นเอง
พอเราได้พบกับความสุขอันนี้ เราก็จะยินดีกบั ความสุขอันนี้
ซึง่ มันดีกว่า เหมือนกับตอนทีเ่ ราได้รถใหม่ เราก็จะยินดีกว่า
รถเก่าที่เราขับอยู่ รถเก่ามันโกโรโกโส เสียบ้างไม่เสียบ้าง
รถใหม่นี่ไม่เสียเลย สวยด้วย สบายกว่าด้วย มีรถเก่าก็ไม่รู้
จะเก็บไว้ท�ำไม ยกให้คนอื่นไปก็ได้ ไม่เสียดายถ้ามีรถใหม่
มาขับ แต่ถา้ ยังไม่มรี ถใหม่มาขับ ก็ตอ้ งทนใช้รถเก่าไปก่อน
เวลาเสียก็ต้องซ่อม ยางแตกก็ต้องปะไป เพราะมันไม่มี
ทางเลือก ถ้าเรายังไม่มสี มาธินี้ เราก็ยงั ติดอาศัยรูป เสียง กลิน่
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รส โผฏฐัพพะไปอยู่เรื่อยๆ ก่อน แต่พอเราได้สมาธิแล้ว
ต่อไปเราเลิกหาความสุขจากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะได้
ไม่ต้องไปพึ่งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ไม่ต้องไปพึ่ง
ร่างกายได้ แต่มาพึง่ ความสงบของสมาธิแทน แต่เราก็ไม่รวู้ า่
ความสุขของสมาธิมันก็เป็นความสุขแบบความสุขของรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เหมือนกัน ก็คอื มันก็ยงั ไม่เทีย่ งแท้
แน่นอน ยังเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่มนั ก็ยงั ดีกว่าอนิจจัง
ทุกขัง ของรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เพราะว่ามันจะ
ไม่ทรมานมาก ถ้าเรารู้จักวิธีเข้าสมาธิได้แล้ว เราจะเข้าได้
อยูเ่ รือ่ ยๆ เข้าได้อยูท่ กุ ครัง้ ทีเ่ ราต้องการ เพียงแต่วา่ มันจะ
ต้องคอยเข้าอยู่เรื่อยๆ เวลาที่ไม่เข้ามันก็จะเสื่อม เราก็จะ
ต้องคอยเข้า มันก็เลยท�ำให้เราต้องคอยเข้า มันจะท�ำให้เรา
ติดสมาธิ เวลาตายไปเราก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมกัน
แล้วพอสมาธิที่ส่งเราไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมหมดก�ำลัง
ลงมา เราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็มาเข้า
ฌานกันใหม่ นั่งสมาธิกันใหม่
นี่คือท�ำไมคนที่มาเกิดจึงไม่เหมือนกัน บางคนมาเกิดแล้ว
ก็ไปบวชกันได้ ไปบวชชีไปบวชพระไปบวชเณรกันได้ ไม่ตอ้ ง
ไปหาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็เพราะ
ชาติก่อนเขาเป็นอย่างนี้มาก่อนนั่นเอง ชาติก่อนเขาหา
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ความสุขจากรูปฌาน จากอรูปฌานกัน จากการเป็นนักบวช
พอเขามาเกิดชาตินเี้ ขาก็ไปเป็นนักบวชต่อ แต่พวกทีไ่ ม่เคย
เป็นนักบวช ไม่เคยหาความสุขจากสมาธิ แต่หาความสุขจาก
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ พอมาเกิดชาตินี้ก็จะไปหา
ความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ดังนั้นจึงมีคน
หลายแบบด้วยกัน คนทีช่ อบหาความสุขจากรูป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะ ก็มี คนทีช่ อบหาความสุขจากสมาธิกม็ ี คนที่
ชอบหาความสุขจากการท�ำบาปก็มี เพราะรูส้ กึ ท�ำบาปแล้ว
มีความสุข เวลาท�ำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายแล้วนี้
มันสนุก ดังนัน้ ถ้าเคยท�ำอะไรมา มันจะติดเป็นสันดาน คนเรา
จึงมีนิสัยสันดานต่างกัน บางคนชอบหาความสุขจากรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ บางคนชอบหาความสุขจากการ
กลั่นแกล้งผู้อื่น จากการท�ำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อน
บางคนมีความสุขจากการท�ำบุญท�ำทาน บางคนมีความสุข
จากการไปบวช ไปนั่งสมาธิกัน นี่คือนิสัยที่เราท�ำกันมาที่
เราเรียกว่าบุญหรือบาป นิสยั ดีกเ็ รียกว่าบุญ นิสยั ไม่ดเี ราก็
เรียกว่าบาป
นี่แหละเป็นเรื่องราวจิตใจของพวกเราทุกคนที่พวกเรานี้
สามารถมาแก้ได้มาเปลี่ยนได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นนิสัย
จากไหนก็ตาม มันก็ยังพาให้เราติดอยู่กับการเวียนว่าย
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ตายเกิด นิสยั ชอบท�ำบาป มันก็ยงั พาให้เรากลับมาท�ำบาป
อยู ่ เรื่ อยๆ นิ สัยชอบท�ำบุญ มัน ก็จะพาให้เรากลับมา
ท�ำบุญอยู่เรื่อยๆ นิสัยชอบหาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ มันก็จะดึงให้เรากลับมาหาความสุขจากรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อยู่เรื่อยๆ นิสัยชอบเข้าสมาธิ
ชอบเป็นนักบวช มันก็จะดึงให้เรากลับมาเป็นนักบวชกันอยู่
เรือ่ ยๆ ดังนัน้ พวกเราต้องเปลีย่ นนิสยั ใหม่ คือต้องเอานิสยั
ของพระอรหันต์เท่านัน้ คือ พระอรหันต์นไี้ ม่มคี วามยินดี
กับความสุขของไตรภพเลย ไม่มคี วามยินดีกบั กามภพ
ไม่มีความยินดีกับรูปภพ ไม่มีความยินดีกับอรูปภพ
เพราะเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ เห็นว่ามันเป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา พอเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ก็เลิกเสพรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เลิกเสพ
รูปฌาน เลิกเสพอรูปฌาน ไม่มคี วามอยากในกาม ไม่มี
ความอยากในรูปฌาน ไม่มีความอยากในอรูปฌาน
พอไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจ ใจก็จะไม่กลับมา
เกิดอีกต่อไป ใจก็อยู่ที่นิพพาน
นี่แหละเป็นผลสุดท้ายที่เราจะได้จากการที่เราปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้า คือได้ยุติการเวียนว่าย
ตายเกิดในกองทุกข์ของสังสารวัฏนี่เอง ไม่ว่าจะไปเกิดใน
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ภพไหน จะสูงจะต�่ำ เดี๋ยวมันก็ต้องจบ เดี๋ยวจะต้องเสื่อม
เดีย๋ วจะต้องตายกันหมด เป็นเทวดาก็ตอ้ งตาย เป็นพรหม
ก็ต้องตาย เป็นสุนัขก็ต้องตาย เป็นเปรตก็ต้องตาย แล้วก็
กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วก็ต้องมาตายอีก เราก็จะเวียน
ว่ายตายเกิดอย่างนีไ้ ปไม่มวี นั สิน้ สุด จนกว่าเราจะได้มาพบ
กับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อย่างภพนี้ชาตินี้เรามาได้ยินได้ฟังเรื่องอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เรื่องวิปัสสนา เรื่องปัญญา เรื่องอริยสัจ ๔ พอเรา
ได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้แล้ว ถ้าเราเข้าใจและน้อมน�ำเอา
มาก�ำจัดความอยากต่างๆ ทีม่ อี ยูภ่ ายในใจของเราให้หมด
ไปได้ เราก็จะได้ไปที่พระนิพพานกัน เราจะได้ไม่ต้องกลับ
มาเกิด แก่ เจ็บ ตาย กันอีกต่อไป 

76

77

78

สนทนาธรรมหน้ากุฏิ
ตอบปัญหาธรรมะ
โดยพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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โยม: บางครั้งเวลาสวดมนต์มีมโนกรรมไม่ดีโดยที่ไม่ได้
ตัง้ ใจ มีอคติกบั พระบางองค์ มันแวบคิดขึน้ มาเอง แต่
รีบตัดความคิดนัน้ ทิง้ ไม่สานต่อความคิดนัน้ บาปไหม
เจ้าคะ ถ้าบาป อย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ
พระอาจารย์: อ๋อ เพียงแต่คดิ นีย้ งั ไม่บาป ต้องมีการพูดการ
กระท�ำถึงจะบาป การคิดนี่เรียกว่าเป็นอกุศล อกุศลก็เป็น
อย่างมากก็ท�ำให้ใจเราไม่สบาย ฉะนั้นเราก็พยายามใช้สติ
ควบคุมมัน อย่าไปสนใจมัน เวลาเราสวดมนต์กต็ งั้ ใจสวดไป
ส่วนความคิดอะไรมันจะแทรกเข้ามาก็ถอื ว่ามันเป็นเหมือน
เรื่องของธรรมชาติ มันเหมือนฝนตกแดดออก แต่ถ้าไม่ไป
ยุง่ กับมัน เดีย๋ วมันก็หายไปเอง ถ้าเราอยูก่ บั บทสวดมนต์ไป
เดีย๋ วจิตของเราก็จะนิง่ มากขึน้ ๆ สิง่ ต่างๆ ทีแ่ ทรกซ้อนเข้า
มาก็จะน้อยลงไป แล้วก็หายไป 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๒๖ ก.ค. ๖๓)
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โยม: คุณแม่ได้มโี อกาสอุปฏั ฐากพระอาจารย์รปู หนึง่ มีคน
พูดว่าบุญทีแ่ ม่ทำ� มันจะส่งผลถึงลูกได้ดว้ ยจริงไหมคะ
พระอาจารย์: บุญของใครบุญของมัน ส่งไม่ได้หรอก
นอกจากถ้าเป็นธรรมะก็เอามาแจกมาแบ่งกันได้ มาสอน
กันได้ แต่ถ้าคนรับไม่สนใจฟังก็รับไม่ได้อยู่ดี ถ้าอยากจะ
รับบุญจากแม่ คือธรรมะ ก็ให้แม่สอนธรรมะให้กับเรา
แล้วพอเราฟังธรรมะจากแม่ เราก็จะได้บุญคือธรรมะจาก
แม่อีกทีหนึ่ง แต่อยู่ดีๆ มันจะให้มาแบบอัตโนมัติไม่ได้
บอกว่าแม่ได้ธรรม แล้วลูกก็จะได้ธรรมต่อนี้ มันเป็นไปไม่ได้
อย่างนั้นก็ปฏิบัติคนเดียว แล้วก็ส่งต่อไปทั้งครอบครัว
ทั้งเพื่อนพี่น้อง อะไรต่างๆ ต่อกันไปเรื่อยๆ เหมือนไวรัส
อย่างนี้ เหมือนโควิด-๑๙ นี่ มันส่งต่อกันได้ แต่ธรรมะมัน
ส่งต่อกันแบบไวรัสไม่ได้ 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๔ ส.ค. ๖๓)

โยม: กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ การเปลี่ยนศาสนา
พุทธไปศาสนาอื่น ท�ำให้กรรมที่ท�ำมาในอดีตหมดไป
หรือเปล่าคะ และถ้าเปลี่ยนแล้ว บางศาสนามีการ
ล้างบาป เท่ากับว่าท�ำผิดแล้วล้างบาปเพือ่ ไม่ให้มบี าป
ติดตัว อย่างนี้ถูกต้องหรือไม่คะ
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พระอาจารย์: ตามกฎแห่งกรรมนี้ล้างไม่ได้นะ บาปท�ำไว้
ต้องชดใช้กรรม จะไปเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เปลี่ยน
ศาสนา ตัดผมสัน้ ตัดผมยาว ไปบวชเป็นพระอย่างนี้ มันไม่
เปลีย่ น กรรมเก่าทีท่ ำ� ไว้ไม่วา่ จะเป็นบุญหรือบาปนีจ้ ะต้อง
ส่งผลต่อไป ฉะนั้นไม่มีใครสามารถลบล้างบุญหรือบาปได้
นอกจากไม่ไปกระท�ำมันเท่านั้น ถ้าไม่อยากจะมีผลบาป
ก็อย่าไปท�ำบาป แต่บาปเก่าที่ท�ำแล้ว เราไปล้างมันไม่ได้
มันต้องส่งผลในวันใดวันหนึ่ง ไม่ช้าหรือเร็วเท่านั้น 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๒๗ ก.ค. ๖๓)

โยม: มีค�ำกล่าวว่าให้ธรรมทาน ๑๐๐ ครั้ง ยังมีอานิสงส์
น้อยกว่าการรักษาศีล ๕ เพียงครัง้ เดียว จริงหรือเท็จ
ประการใดเจ้าคะ
พระอาจารย์: ก็มนั ต่างระดับกันไง ท�ำทาน ๑๐๐ ครัง้ ก็ยงั
ไปเกิดในอบายได้ เพราะทานนีไ้ ม่สามารถป้องกันจิตไม่ให้
ตกไปในอบาย แต่ถ้ารักษาศีลได้ จะไม่ไปเกิดในอบายได้
อานิสงส์มนั ต่างกัน การท�ำทานก็เพียงแต่ทำ� ให้เรามีทรัพย์
สมบัติ ข้าวของเงินทอง มีทรัพย์ภายใน แต่ถ้าไปเกิดเป็น
สุนัขก็เป็นสุนัขที่น่ารัก มีคนเอาไปเลี้ยงเหมือนเลี้ยงลูก
เห็นไหม นัน่ แหละ คือพวกทีท่ ำ� ทานแต่ไม่รกั ษาศีล ชอบท�ำ
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ทานแต่ยงั โกหกหลอกลวง ยังลักเล็กขโมยน้อยอยู่ เหมือน
เดรัจฉาน พอตายไปก็เลยไปเกิดเป็นหมาทีน่ า่ รัก เป็นแมว
ที่น่ารัก เลี้ยงดูดียิ่งกว่าคน บางคนเกิดมาเป็นคนยังอิจฉา
หมาเลย รู้อย่างนี้กูเกิดมาเป็นหมาดีกว่า อยากเกิดมา
เป็นหมาน่ารักก็ตอ้ งท�ำบุญท�ำทานเยอะๆ แต่ไม่ตอ้ งรักษา
ศีล 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๒๖ ก.ค. ๖๓)

โยม: ท�ำไมจิตเราถึงกลัว หวาดระแวง ทั้งๆ ที่จิตเราไม่ได้
ปรุงแต่งคะ
พระอาจารย์: อ๋อ มันเป็นอวิชชาฝังอยูใ่ นใจเรา ฝังว่าเรามี
ตัวมีตน พอเรามีตวั มีตน เราก็หวาดระแวง กลัวสิง่ ต่างๆ จะ
มากระทบกับตัวของเรา ถ้าไม่อยากจะหวาดระแวง เราต้อง
พิจารณาว่าเราไม่มีตัวตน ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรา จิตก็ไม่ใช่
ของเรา ร่างกายก็เป็นเพียงดิน น�้ำ ลม ไฟ เป็นธรรมชาติ
จิตก็เป็นธาตุรู้ ผูร้ เู้ ฉยๆ แล้วก็ไม่มใี ครมาท�ำลายสิง่ เหล่านีไ้ ด้
ดิน น�ำ้ ลม ไฟ ก็ทำ� ลายไม่ได้ ธาตุรกู้ ท็ ำ� ลายไม่ได้ ถ้ารูค้ วาม
จริงแล้ว ต่อไปจะไม่มีความหวาดกลัว 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๒๗ ก.ค. ๖๓)
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โยม: ช่วยสอนหลักการภาวนาแบบง่ายๆ หน่อยครับ
พระอาจารย์: พุทโธไง ท่องพุทโธไป ก่อนจะมานัง่ ก็พทุ โธไป
ตัง้ แต่ลมื ตาขึน้ มา ตืน่ นอนขึน้ มาก็พทุ โธไป พอถึงเวลามานัง่
ก็พุทโธต่อไปเท่านั้นเอง พุทโธค�ำเดียวนี่แหละ ของวิเศษ
ทีส่ ดุ ในโลก การภาวนานีง้ า่ ยจะตายไป เพียงแต่ทอ่ งพุทโธนี่
ก็ถอื ว่าได้เริม่ ภาวนาแล้ว ท่องพุทโธๆ ไป จะยืนเดินนัง่ นอน
ก็พทุ โธไป ถ้าอยากให้สงบก็ตอ้ งอยูใ่ นท่านัง่ แล้วก็พทุ โธไป
พุทโธๆ ในท่านัง่ เดีย๋ วจิตมันก็จะรวมเป็นสมาธิขนึ้ มา ถ้าอยู่
ในท่าอืน่ มันจะรวมยาก ถ้าเดินนีม้ นั จะไม่รวม ถ้านอนมันก็
จะหลับ ถ้ายืนเดีย๋ วมันก็เมือ่ ย ส่วนใหญ่จงึ เอาท่านัง่ เป็นท่า
ท�ำสมาธิ ส่วนท่าอืน่ ใช้เป็นท่าเจริญสติไป เวลาก�ำลังท�ำอะไร
ก�ำลังเดิน ก�ำลังท�ำงานอะไร ก็พทุ โธๆ ไป แล้วพอเวลาว่าง
ไม่ตอ้ งท�ำอะไร ก็ให้มานัง่ หลับตา ตัง้ ตัวให้ตรง นัง่ ขัดสมาธิ
ถ้านัง่ ขัดสมาธิไม่ได้กน็ งั่ ห้อยเท้าอย่างนี้ นัง่ บนเก้าอี้ หลับตา
แล้วก็ท่องพุทโธๆ ไป เดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบเอง
ดังนัน้ ไม่ตอ้ งไปรูอ้ ะไรมาก ไม่ตอ้ งคิดว่าสมาธิมกี ขี่ นั้ กีต่ อน
มีแบบไหนบ้าง ยิง่ คิดมากยิง่ สงบยาก เพราะแทนทีจ่ ะไปนัง่
ให้สงบ แต่กลับไปนั่งคิดว่า “โอ๊ย ตอนนี้กูอยู่ขั้นไหนแล้ว”
ดังนัน้ อย่าไปรูอ้ ะไรเลย การปฏิบตั สิ มาธินใี้ ห้รคู้ ำ� เดียว รูพ้ ทุ โธ
ตัวเดียวพอดีกว่า อย่างหลวงปู่มั่นท่านถึงสอนชาวเขาให้รู้
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แค่พุทโธค�ำเดียว ไปอธิบายมากก็ยุ่งยากเปล่าๆ เพราะ
อธิบายไปมันก็ไม่เจออยู่ดี ของอย่างนี้มันไม่ใช่เกิดง่ายๆ
เดีย๋ วมันก็ไปนัง่ จินตนาการ “โอ๊ย กูถงึ ขัน้ ที่ ๑ แล้ว ขัน้ ที่ ๒ แล้ว
ขั้นที่ ๓ แล้ว” มันไม่ใช่เป็นของจริง มันเป็นจินตนาการไป
ดังนั้นไม่ต้องไปรู้อะไร รู้ค�ำเดียว พุทโธๆ พอ 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๔ ส.ค. ๖๓)

โยม: การถือศีล ๘ เราสามารถนอนเตียงต�่ำได้ไหมคะ เอา
ที่นอนออกแล้วเอาที่นอนแค้มปิ้งบางๆ ปูบนเตียง
แทน อยู่ต่างประเทศพื้นมันเย็น มีช่องลม พื้นมันท�ำ
ให้นอนแล้วเป็นหวัด ครั้งแรกก็ปูผ้าห่มหลายชั้นกับ
พื้นค่ะ แต่พื้นมันเย็น ประตูห้องมีช่องลม ก็เลยถูก
อากาศเย็นทัง้ คืน เมือ่ คืนก็เลยเปลีย่ นเอาทีน่ อนใหญ่
ออก เอาผ้าห่มกับทีน่ อนแค้มปิง้ มาวางไว้ แบบนีใ้ ช้ได้
ไหมเจ้าคะ
พระอาจารย์: เป้าหมายของการถือศีลข้อนีก้ ค็ อื ไม่ให้นอน
สบายเกินไป แต่นอนเพื่อพักผ่อนร่างกาย แล้วก็ป้องกัน
โรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย ถ้านอนแล้วมันเกิด
โรคภัยไข้เจ็บก็ต้องแก้ไข ถ้ามันหนาวเกินไปก็ต้องมีอะไร
มาห่มมากันความหนาว แต่ไม่ต้องไปนอนบนฟูกหนาๆ
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เตียงใหญ่ๆ เพราะเวลานอนจะได้ดิ้นสบายไม่ตกเตียง
นอนแบบไม่มีสติ หรือนอนเหมือนคนเมาเหล้า ก็ให้นอน
แบบเตียงเล็กๆ มันจะได้มสี ติ ถ้ากลิง้ มากๆ เดีย๋ วจะได้ตก
ขอบเตียง มันจะได้รสู้ กึ ตัว แล้วก็ให้นอนบนพืน้ แข็งๆ เพือ่ ที่
จะได้นอนไม่มาก เวลาร่างกายมันเหนือ่ ยมันหลับได้ทงั้ นัน้
พืน้ แข็งหรือฟูก แต่พอตืน่ ขึน้ มานีถ่ า้ เป็นฟูกหนาๆ มันอยาก
จะนอนต่อ มันสบาย แต่ถา้ เป็นพืน้ แข็งๆ ไม่อยากจะนอนต่อ
อยากจะลุกขึน้ มา นัน่ คือเจตนารมณ์ คือไม่ให้พกั ผ่อนหลับ
นอนมากเกินไป พอให้ร่างกายได้พักผ่อนก็พอ แต่ไม่ให้
กิเลสมันอาศัยช่องว่างมาหาความสุขจากการหลับนอน
เพื่อที่จะได้เอาเวลามาภาวนาได้ 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๒๖ ก.ค. ๖๓)

โยม: ดิฉันท�ำสมาธิจิตสงบได้สักพักแล้ว แต่ไม่มีครูบาอาจารย์สอนโดยตรง ท�ำตามหลวงปูส่ อนในยูทปู เรียน
ถามพระอาจารย์ว่า มีคนพูดว่าเดี๋ยวก็เป็นบ้า ไม่มี
คนสอนโดยตรง จริงเท็จประการใดคะ ขอพระอาจารย์
เมตตาค่ะ
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พระอาจารย์: อ๋อ ไม่หรอก ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ใน
รูปแบบไหนก็ได้ อย่างพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า ต่อให้อยู่
ใกล้เรา เกาะชายผ้าเหลืองของเรา แต่ถา้ ไม่ปฏิบตั ติ ามทีเ่ รา
สอน เธอก็ไม่ได้อยูใ่ กล้เรา เธอจะเป็นบ้าได้ แต่ถา้ ถึงแม้เธอ
อยูห่ า่ งไกลจากเราเป็นโยชน์ แต่ถา้ เธอน�ำค�ำสอนของเราไป
ปฏิบัติ ก็ถือว่าเธออยู่ใกล้เรา ดังนั้นการศึกษาไม่จ�ำเป็นที่
จะต้องมานั่งข้างหน้ากัน แล้วก็คอยจับมือกันเกาะกันไป
การศึกษาก็เพื่อให้รู้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นอย่างไร แล้ว
เราก็แยกไปปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติต้องแยก ต้องไปอยู่
คนเดียว แล้วถ้าเกิดมีคำ� ถาม มีความสงสัยก็มาถาม อย่างวันนี้
ได้ยนิ ข่าวว่าถ้าไม่มคี รูบาอาจารย์ใกล้ชดิ จะเป็นบ้านี่ ถามได้
ถามผ่านทางยูทูปก็ได้เหมือนกัน สมัยนี้เรามีเทคโนโลยี
ท�ำให้เราไม่ตอ้ งไปอยูต่ อ่ หน้ากัน อันนีส้ ามารถอยูก่ นั คนละ
ซีกโลก ก็ยงั คุยธรรมะกันได้ นีท่ กุ คืนเราไปคุยธรรมะกับคน
ทีอ่ ยูอ่ กี ซีกโลกหนึง่ เดีย๋ วนีม้ ซี มู (Zoom) พอใช้ซมู ไปสักพัก
เดีย๋ วนีค้ นเมตตาซือ้ ซูมแบบเสียเงินให้ เมือ่ ก่อนนีใ้ ช้แบบฟรี
ใช้ได้ทลี ะ ๔๐ นาที เดีย๋ วเขาจะตัด ทีนคี้ นทีเ่ ขาสนใจเขารูส้ กึ
ว่าเสียรสเสียชาติ เขาเลยซือ้ แบบไม่ตอ้ งถูกตัดถวายทัง้ ปีเลย
ทีนี้ก็คุยได้เป็นชั่วโมงไม่มีการตัด 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๒๖ ก.ค. ๖๓)
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โยม: ท�ำอย่างไรธรรมะที่เรามีความรู้ในชาตินี้จะติดตาม
ต่อไปในชาติหน้าและชาติต่อๆ ไปเจ้าคะ
พระอาจารย์: ก็ต้องเป็นขั้นโสดาบันขึ้นไป ถ้าเป็นพระ
โสดาบันแล้ว อริยสัจ ๔ นี้จะอยู่ในใจ จะรู้ว่าทุกข์เกิด
จากอะไร จะไม่ไปโทษแฟน ไม่โทษสามี ไม่ไปโทษคนนั้น
โทษคนนี้ จะโทษความอยากของตัวเอง โทษกามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา และวิธีแก้ก็คือต้องเห็นไตรลักษณ์
ในสิง่ ทีท่ ำ� ให้เราทุกข์ เมือ่ เห็นว่าสิง่ นีม้ นั ไม่เทีย่ ง ไม่แน่นอน
ก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่า ต่อไปก็จะไม่ทุกข์กับอะไร ดังนั้น
ขอให้ปฏิบัติให้เห็นอริยสัจ ๔ ให้เห็นไตรลักษณ์ จะเห็นได้
ก็ต้องมีสมาธิก่อน ฝึกสมาธิให้มาก เจริญสติให้มาก ท�ำจิต
ให้สงบ จิตสงบแล้วจิตจะสดใสจะสว่าง ทีนี้จะเห็นอริยสัจ
จะเห็นไตรลักษณ์เวลามันโผล่ขึ้นมา 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๒๗ ก.ค. ๖๓)

โยม: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ขอกราบเรียนถามว่า
เมื่อนั่งสมาธิไปแล้วลมหายใจเบา จนบางครั้งหายไป
รู้ตัวอยู่ตลอด ร่างกายนิ่งสนิท แขนขาเหมือนกับ
หายไปไม่รู้สึก แล้วเกิดความสงัดเงียบขึ้น ไม่ได้ยิน
เสียงภายนอก จิตเบาสงบ ไม่มคี วามคิด บางครัง้ เกิด
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ขนลุก เหมือนคลืน่ วิง่ แปล๊บไปตามส่วนต่างๆ อาการ
แบบนี้เป็นสมาธิหรือไม่ครับ เป็นหลายครั้งแล้ว แต่
ออกมาแล้วก็ยังมีความพอใจไม่พอใจในรูป เสียง
กลิ่น รส เหมือนเดิมทุกครั้ง คล้ายกับไม่ก้าวหน้า
ควรท�ำอย่างไรต่อไปครับ
พระอาจารย์ : ถ้ า ออกจากสมาธิ ม าแล้ ว อยากจะให้
ก้าวหน้า เวลาได้สมั ผัสกับรูป เสียง กลิน่ รส ก็ตอ้ งพิจารณา
ว่าเป็นไตรลักษณ์ ให้เห็นว่าเป็นทุกข์ เห็นว่ามันไม่เที่ยง
แล้วจะได้ไม่ไปอยากได้ ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยว พอจิตไม่ไป
ยุง่ เกีย่ ว จิตก็สบายขึน้ ไม่หวิ กับรูป เสียง กลิน่ รส จิตปล่อย
วางรูป เสียง กลิ่น รสได้ เช่น เลิกกาแฟได้นี่ สบายกว่า
คนติดกาแฟ เลิกบุหรีไ่ ด้ดกี ว่าคนทีต่ ดิ บุหรี่ รูป เสียง กลิน่ รส
ก็เหมือนกาแฟ เหมือนบุหรีน่ เี่ อง ดังนัน้ เวลาเรามาสัมผัสกับ
รูป เสียง กลิน่ รส แล้วเราเกิดความอยาก เราต้องพิจารณา
ว่าก�ำลังไปหาความทุกข์นะ ไม่ได้ไปหาความสุข สุขที่ได้
เป็นสุขปลอม เป็นสุขเหมือนแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด
ปลาทีโ่ ง่พอเห็นเหยือ่ ก็คดิ ว่าเป็นอาหารอันโอชะ พอไปฮุบ
เหยื่อเข้าก็ไปถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวคอ คนที่โง่ไปติดบุหรี่ติด
กาแฟก็แบบนัน้ พอติดแล้วก็ตอ้ งหากาแฟหาบุหรีม่ าสูบมา
ดืม่ อยูเ่ รือ่ ยๆ เวลาทีไ่ ม่ได้เสพไม่ได้ดมื่ ก็ทกุ ข์ขนึ้ มาทันทีเลย
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ฉะนั้นเวลาออกมาแล้วเกิดความอยาก เวลาสัมผัสกับรูป
เสียง กลิ่น รส ก็บอกเป็นไตรลักษณ์ไปก่อน มันเป็นทุกข์
ติดป้ายเตือนใจไว้ เหมือนกับยาพิษนี้ เขาจะมีภาพกะโหลก
ศีรษะกับกระดูกไขว้ไว้ บอกว่าสิง่ นีเ้ ป็นอันตราย ไตรลักษณ์
ก็เป็นเหมือนป้าย พอเห็นรูป เสียง กลิ่น รสนี้ ก็ให้บอกว่า
เป็นไตรลักษณ์นะ อย่าไปร�ำ่ อย่าไปหลง อย่าไปชอบ ถ้าเริม่
แล้วเดี๋ยวจะอกหักไม่ใช่อะไร เดี๋ยวจะเสียใจ 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๒๗ ก.ค. ๖๓)

โยม: เรียนถามพระอาจารย์ว่า ในการปฏิบัติหากสมาธิ
มากกว่าสติจะมีผลอย่างไรเจ้าคะ แล้วจะปรับอย่างไร
ให้สมาธิกับสติมีความสมดุลกันเจ้าค่ะ
พระอาจารย์: สมาธิมันมากกว่าสติไม่ได้หรอก เพราะสติ
เป็นตัวสร้างสมาธิ ไปอ่านที่ไหนมาไม่รู้ มันต้องสมาธิกับ
ปัญญา นีถ่ งึ จะต้องมีความสมดุลกัน แต่สตินมี้ นั ต้องมีมาก
ถึงจะท�ำให้มสี มาธิมาก สติเป็นตัวสร้างสมาธิ ส่วนปัญญานี้
เป็นตัวทีจ่ ะให้ความรู้ การปฏิบตั ริ ะหว่างสมาธิกบั ปัญญาก็
ต้องสลับกันปฏิบตั ิ เพราะสมาธิเป็นเหมือนทีพ่ กั หลับนอน
ส่วนวิปสั สนาหรือปัญญานีเ้ ป็นทีท่ ำ� งาน เช่น พวกเราเวลา
ไปท�ำงาน เราไม่ได้ท�ำตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใช่ไหม เราท�ำถึง
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เวลาเลิก เราก็กลับบ้าน กลับบ้านไปพักผ่อนหลับนอน
กินข้าว อาบน�้ำอาบท่า แล้วพอเช้าตื่นขึ้นมามีก�ำลัง เราก็
กลับไปท�ำงานใหม่
สมาธิก็เป็นเหมือนบ้านของจิตใจ เป็นที่พักผ่อนหลับนอน
เป็นที่กินอาหาร เวลาเราพิจารณาปัญญาจนเหนื่อยแล้ว
ก็หยุดพิจารณา จนเริ่มฟุ้งขึ้นมาก็หยุด หยุดแล้วเราก็กลับ
เข้าไปในสมาธิ ท�ำใจให้นิ่งให้สงบ มีความสุข พอออกจาก
สมาธิมา เราก็พิจารณาต่อ ตอนพิจารณานี้มันเป็นการ
ท�ำการบ้าน เป็นการสอนใจเตือนใจไม่ให้ลมื เช่นว่า เราเกิด
มาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกันนี่
ต้องสอนมันจนมันไม่ลมื พอมันไม่ลมื แล้วมันก็จะปล่อยได้
ถ้ามันลืมตอนไหน มันก็จะยึดทันที ดังนั้นต้องสอนมันอยู่
เรื่อยๆ ให้มันปล่อยอยู่เรื่อยๆ แล้วเดี๋ยวไปเจอข้อสอบ
มันจะได้ปล่อยได้ทัน ถ้าไม่ท�ำการบ้านไว้ก่อน มันจะลืม
พอไปเจอข้อสอบก็ยดึ ติดทันที พอไปเจอมะเร็งปับ๊ ก็ทกุ ข์ขนึ้
มาทันที แต่ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆ เตือนใจอยู่
เรือ่ ยๆ เดีย๋ วโรคมะเร็งต้องมาแล้ว ไม่ตรงนัน้ ก็ตรงนีแ้ หละ
ในร่างกายมันมีจุดที่มะเร็งมันชอบเกาะ ก็เตรียมตัวรับมัน
พอมันมาก็จะได้ไม่ทุกข์กับมัน อย่างนี้คือปัญญา สลับท�ำ
กันไปกับสมาธิ แต่ถา้ เริม่ กลัวแล้ว เริม่ ทุกข์แล้ว แสดงว่าไม่
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เป็นปัญญาแล้ว แสดงว่าหมดแรงแล้ว อุเบกขาหมดแรงแล้ว
ก็ต้องกลับไปพักในสมาธิให้มีอุเบกขาก่อน เพราะการ
พิจารณาความจริงนี้ ถ้าไม่มสี มาธิ ไม่มอี เุ บกขา มันจะทุกข์
มันจะไม่กล้าปฏิบตั ิ ไม่กล้าคิด พอคิดถึงความตายก็ทกุ ข์แล้ว
ก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ พิจารณาไม่ได้ ต้องไปนั่งสมาธิท�ำใจให้
มันเป็นอุเบกขาก่อน พอเป็นอุเบกขาแล้ว เวลาออกมานี้
เวลาพิจารณามันจะไม่ทุกข์ มันจะเฉย 
(สนทนาธรรมหน้ากุฏิ ๒๘ ก.ค. ๖๓)
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ขอให้ท่านจงมีความแน่วแน่มั่นคง
ต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ขอให้ มี ศ รั ท ธาเชื่ อ มั่ น เต็ ม ๑๐๐
แล้วน�ำเอาไปปฏิบัติอย่างเต็ม ๑๐๐
แล้วรับประกันได้ว่าผลอันเลิศอัน
ประเสริ ฐ ของพระพุ ท ธศาสนา
จะปรากฏขึ้นมาในใจของพวกท่าน
ต่อไปอย่างแน่นอน
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รับชมการแสดงธรรมโดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้ทุกวัน
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. รับชมได้ทาง
Youtube: Phrasuchart Live
Facebook: พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
สามารถรับฟังผ่านวิทยุธรรมะออนไลน์ที่
Phrasuchart.com
และสามารถถามปัญหาธรรมะได้ทาง
Facebook และ Youtube
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