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แสดงในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันพระ วันหยุดราชการ และ
วันหยุดชดเชย วันหยุดพิเศษอะไรท�ำนองนี้ เพราะเป็น
เวลาที่ญาติโยมว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ถ้าไปแสดงวัน
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วันหยุดราชการ วันหยุดท�ำงานเป็นหลัก
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ส่วนวันพระนี่ก็รักษาธรรมเนียมเดิมไว้ คือธรรมเนียม
เดิมนี้ สมัยโบราณเราจะหยุดวันพระ หยุดท�ำงานกันใน
วันพระ เพื่อจะได้มีเวลาเข้าวัดเข้าวากัน แต่ในปัจจุบัน
เราเปลี่ยนวันหยุดท�ำงานมาเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ ตามระบบ
สากล เพราะเราเดี๋ยวนี้ต้องท�ำธุรกิจการค้ากับต่างประเทศ
เขาหยุดวันเสาร์อาทิตย์กันเป็นหลัก เราเลยต้องย้ายจาก
วันพระมาหยุดวันเสาร์อาทิตย์กัน แต่ทางศาสนาเราก็ยัง
ยึดวันพระเป็นวันหยุดท�ำงาน ซึ่งอาจจะเป็นเหตุที่ท�ำให้
คนนั้นอยู่ห่างไกลจากศาสนา เพราะไม่มีเวลาเข้าวัดกัน
เพราะวันพระนีไ้ ม่ได้ตรงกับวันหยุดท�ำงาน ต้องไปท�ำงานกัน
ก็ เ ลยไม่ ไ ด้ พ าลู ก หลาน พาครอบครั ว มาวั ด มาท� ำ บุ ญ
มาฟังเทศน์ฟังธรรม จิตใจก็เริ่มเหินห่างจากศาสนา
เมื่อจิตใจเหินห่างจากศาสนา ก็จะถูกอ�ำนาจของโมหะ
ความหลงครอบง�ำ ให้เราหลงไปหาความสุขจากลาภยศ
สรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ที่เป็น
สิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นสิ่งที่มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเป็น
ธรรมดา เวลาเจริญก็ให้ความสุขกับพวกเรา เวลาเสื่อมก็จะ
สร้างความทุกข์ให้กับพวกเรา แล้วก็จะไม่รู้จักวิธีดับความ
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ทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมเหล่านี้ หรือถ้าจะแก้ก็แก้โดย
วิธีที่ไม่ถูกต้อง แก้ด้วยวิธีท�ำบาปต่างๆ จึงท�ำให้สังคมเริ่ม
เสื่อมทางด้านจิตใจ ห่างไกลจากศีลธรรม ห่างไกลจาก
ธรรมะค�ำสอนที่จะคอยเตือนคอยสอนให้เรานั้นรู้จักเรื่อง
บาปบุญคุณโทษ เรื่องของความสุขความทุกข์ที่เกิดจาก
การกระท� ำ ของเรา สั ง คมจึ ง เริ่ ม มี ค วามเสื่ อ มทางด้ า น
ศีลธรรมมากขึ้นตามล�ำดับ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าห่างไกล
จากศาสนา ห่างไกลจากค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ที่เป็นผู้รู้ความจริงของเรื่องความสุขและความทุกข์ของ
จิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง
ดังนั้น การฟังธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อ
ผู้ที่อยากอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ห่างไกลจากความทุกข์
ทั้งหลายทั้งปวง เพราะเราสามารถอยู่ห่างไกลจากความ
ทุกข์ได้ เพราะความทุกข์นี้เป็นเหมือนกองไฟ เพียงแต่ว่า
พวกเรามืดบอด เห็นกองไฟเป็นดอกบัว เห็นกงจักรเป็น
ดอกบัว เห็นลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็น
ความสุข พอเราเข้าไปเกี่ยวข้อง เราก็จะต้องเกิดความทุกข์
เกิดความไม่สบายใจตามมา เพราะลาภยศสรรเสริญสุขนี้
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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อย่างที่ได้พูดไว้ว่าเป็นของที่ไม่แน่นอน มีเจริญก็มีเสื่อมได้
เวลาเจริญก็ไม่มปี ญ
ั หา แต่เวลาเสือ่ มนีเ่ ป็นเวลาทีเ่ กิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา เช่น ช่วงนี้เราก็อาจจะถือว่าเราอยู่ในช่วงของ
ความเสื่ อ มของลาภยศสรรเสริ ญ สุ ข ก็ ไ ด้ ส� ำ หรั บ คน
ส่วนใหญ่ เพราะตกงานกัน ไม่มีงานท�ำกัน กิจการต่างๆ นั้น
ต้องปิดลงไป ก็เลยท�ำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจ
ต่างๆ
ส� ำ หรั บ คนที่ ห าทางออกแก้ ป ั ญ หาโดยวิ ธี ที่ ไ ม่ ผิ ด
กฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรมไม่ได้ ก็ต้องไปแก้ปัญหาด้วยการ
กระท�ำผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมต่างๆ ท�ำให้ตอนนี้ปัญหา
เรื่ อ งอาชญากรรมนี้ มี เ พิ่ ม มากขึ้ น ความปลอดภั ย ใน
ทรัพย์สินและชีวิตนี้ก็ลดน้อยลงไป สาเหตุก็เพราะว่าจิตใจ
ไม่ได้มีธรรมะเป็นสิ่งที่คอยสอนคอยเตือนใจให้รู้ความจริง
ว่าสิ่งต่างๆ เช่น ลาภยศสรรเสริญสุขนี้ เป็นสิ่งที่เราพึ่งพา
อาศัยไม่ได้ตลอดเวลา เราต้องมีมาตรการคอยแก้ไขเวลาที่
เกิ ด ความเสื่ อ มของสิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ ราอาศั ย เป็ น เครื่ อ งมื อ
ให้ความสุขกับเรา เช่น มีเงินทองก็ไม่ใช้แบบสุรุ่ยสุร่าย
เพราะต้องคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเงินทองอาจจะขาดมือ
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ก็ได้ รายได้อาจจะลดน้อยถอยลงไปก็ได้ หรืออาจจะต้อง
ตกงานก็ได้ แต่ถ้าเราส�ำรองเงินไว้ เงินที่เราหาได้ในตอนนี้
เราไม่เอาไปใช้หมด เก็บไว้เผื่อวันข้างหน้า พอเวลาที่เกิด
ปัญหาทางด้านการเงินการทอง เราก็จะมีเงินส�ำรองไว้คอย
ดูแลเราต่อไปได้ ท�ำให้เราไม่ต้องเดือดร้อนมากจนเกินไป
นี่คือประโยชน์ของการมีธรรมะคอยสอนใจพวกเรา
ให้รู้จักวิธีด�ำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข เพราะความสุข
ที่แท้จริงนี้ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆ เช่น ลาภยศสรรเสริญเป็น
เครื่องมือให้ความสุข เพราะว่าเราสามารถหาความสุขจาก
ตัวของเราเองได้ ภายในตัวของเรา ภายในใจของเรานี้มี
ความสุขอันยิง่ ใหญ่ทรี่ อให้เราเข้าไปค้นหาให้เจอเท่านัน้ เอง
ไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ในใจของเรา พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรง
ค้นพบความสุขอันยิ่งใหญ่เป็นพระองค์แรก ทรงค้นพบใน
พระทัยของพระองค์เอง ในใจของพระองค์เอง ไม่ได้อยู่
ที่ไหน ค�ำว่า ”นิพพานัง ปรมัง สุขัง„ นิพพานเป็นบรมสุข
ก็คือใจนี่แหละที่เป็นนิพพาน ด้วยการช�ำระจิตใจให้สะอาด
บริสุทธิ์ ปราศจากเครื่องเศร้าหมองต่างๆ คือกิเลสตัณหา
นี่เอง
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ความเศร้าหมองของพวกเรานี้ ความไม่สบายใจของ
พวกเรานี้ ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกใจ แต่เกิดจาก
กิเลสตัณหา เป็นตัวทีส่ ร้างความเศร้าหมองให้แก่จติ ใจของ
พวกเรา ถ้าเรารู้จักวิธีช�ำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ ก�ำจัด
ความโลภความโกรธความหลง กิเลสตัณหาต่างๆ ให้หมดไป
จากใจได้ ใจของเราจะไม่มีความเศร้าหมอง ไม่มีความทุกข์
ไม่มีความเสียอกเสียใจ เศร้าอกเศร้าใจอีกต่อไป จะมีแต่
ความสุขตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นความสุข
ที่จีรังถาวรที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดอนันตกาล
นี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนา
เรี ย นรู ้ ว ่ า พวกเราทุ ก คนนี้ มี ข องดี อ ยู ่ ใ นตั ว ของเราเอง
ของต่างๆ ที่เราคิดว่าดีที่เราไปหากันนั้น ถ้าเปรียบเทียบ
กับของดีที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้ เปรียบเหมือนก้อนอิฐ
ก้อนทรายข้างถนนกับก้อนเพชร ของทีม่ อี ยูใ่ นใจเรานีเ้ ป็น
เหมือนก้อนเพชร เพชรน�้ำหนึ่ง ส่วนของต่างๆ ที่เราหาได้
กันนีจ้ ากลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิน่ รสนี้ เป็นเหมือน
ก้อนอิฐก้อนทราย ไม่มคี ณ
ุ ค่าราคาอะไรมากมาย ไม่เหมือน
กับเพชรนิลจินดา ที่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะหายาก
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อันนีแ้ หละเป็นสิง่ ทีพ่ วกเราควรจะดีใจทีไ่ ด้มพี ระพุทธศาสนามาแจ้งข่าวดีให้กับพวกเรา เพื่อพวกเราจะได้ไม่มี
ความรู้สึกน้อยอกน้อยใจ เวลาที่เราไม่ได้สิ่งต่างๆ ที่คนอื่น
เขามีกัน ไม่ได้ลาภยศสรรเสริญ ไม่ได้ความสุขจากรูป
เสียงกลิ่นรสต่างๆ เราจะไม่ต้องมาเสียใจ เพราะเรารู้ว่าสิ่ง
เหล่านั้นมันไม่ได้เป็นของวิเศษอะไรเลย นอกจากไม่เป็น
ของวิเศษแล้ว ยังเป็นของทีจ่ ะมาท�ำลายจิตใจ มาสร้างความ
ทุกข์สร้างความเศร้าหมองให้กับจิตใจอยู่ตลอดเวลา
ถ้ามีธรรมะ ถ้าเข้าใจหลักธรรมแล้ว จะไม่อจิ ฉาริษยาคน
ที่มีกัน กลับสงสารคนที่มี เพราะสิ่งที่มีนั้นมันเป็นกองทุกข์
โดยที่เขาไม่รู้สึกตัว เขาคิดว่าเป็นกองสุข มีเงินทองกองเท่า
ภูเขา มียศมีตำ� แหน่งอันสูงส่ง มีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอ
มีรางวีร่ างวัลอะไรต่างๆ มากมายก่ายกอง แต่เขามองไม่เห็น
เวลาที่มันเสื่อม เวลาที่เขาจะต้องมีการสูญเสีย หรือมีการ
พลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ขามี เขาจะรูส้ กึ อย่างไร แต่สำ� หรับ
คนที่ไม่มีนี้ ก็จะไม่มีความรู้สึกสูญเสียอะไร เพราะไม่มี
อะไรจะสูญเสีย แล้วก็สิ่งที่มีอยู่ในใจนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีวัน
สูญเสีย เพราะมันเป็นของที่อยู่คู่กับใจมาตลอดเวลา
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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นีเ่ ป็นเรือ่ งของธรรมะทีพ่ วกเราควรเข้าหาเข้าศึกษากัน
เพื่อให้เกิดปัญญา เกิดความรู้ เกิดความฉลาด เพื่อที่เรา
จะได้สร้างความสุขทีแ่ ท้จริงให้เกิดขึน้ แก่ใจของพวกเราตาม
ล�ำดับจากการศึกษาและการปฏิบัติ เพราะธรรมนี้ ความสุข
ที่เรามีอยู่ในใจของเรานี้ ก็เปรียบเหมือนกับเพชรนิลจินดา
ที่ฝังอยู่ในดินนั่นเอง จะต้องมีการท�ำเหมืองแร่ ท�ำเหมือง
เพชร เพชรมันไม่ได้อยู่ตามข้างถนนที่จะเดินไปเก็บกันได้
อย่างง่ายดาย แต่ต้องขุดเจาะลึกเข้าไปในดิน ฉะนั้นการ
จะขุดเจาะลึกเข้าไปในดินได้ จ�ำเป็นที่จะต้องมีเครื่องไม้
เครื่องมือ แล้วก็มีความเพียรความพยายาม ความอดทน
ที่จะใช้เครื่องมือเจาะเข้าไปค้นหาแร่ธาตุต่างๆ ที่มีคุณค่า
เพื่อเอามาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์
จิตใจของพวกเราก็เช่นเดียวกัน มีเพชรอันประเสริฐ
ฝังอยู่ในใจของพวกเรา แต่ถูกดินคือกิเลสตัณหาโมหะ
อวิชชานี้กลบเอาไว้ การที่เราจะเข้าถึงเพชรอันประเสริฐที่
มีอยู่ในใจของเราได้นี้ เราจึงต้องขุดเจาะหรือก�ำจัดสิ่งที่
หุ้มห่อหรือกลบเพชรอันประเสริฐนี้ให้ออกไปจากใจของ
พวกเรา คือเราต้องขุดเอาพวกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา
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ต่างๆ นี้ ออกไปจากใจของพวกเราให้ได้ เราถึงจะได้เข้าถึง
เพชรอันประเสริฐ คือนิพพานทีเ่ ป็นบรมสุขนีไ้ ด้ และขัน้ ตอน
ของการที่ จ ะเข้ า ถึ ง เพชรอั น ประเสริ ฐ นี้ คื อ บรมสุ ข ของ
พระนิพพานนี้ได้ เราต้องมีกระบวนการที่จะสอนเราให้เรา
รู้จักวิธีปฏิบัติช�ำระ วิธีสร้างเครื่องมือต่างๆ ขึ้นมาเพื่อ
ช�ำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี้ให้หลุดออกไปจากใจให้ได้
เพราะว่าเมื่อเราได้ช�ำระมันแล้ว เราก็จะได้พบกับความสุข
อันประเสริฐ
กระบวนการที่เราจะเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐได้นี้
เราต้องผ่านกระบวนการสองสามกระบวนการด้วยกัน
ทางศาสนาเราเรียกว่า “ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ” ปริยัติก็คือ
การศึกษาวิธีที่จะสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมา เพื่อที่จะ
เอามาช�ำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดออกไปจากใจ
ให้ได้ ต้องศึกษาว่าเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้าง
และวิธสี ร้างเครือ่ งไม้เครือ่ งมือเหล่านี้ สร้างขึน้ มาได้อย่างไร
เมือ่ เรารูแ้ ล้ว เราก็จะได้ใช้เวลาทีเ่ รามีอยูน่ มี้ าสร้างเครือ่ งมือ
ที่เราจะเอามาใช้ในการเจาะเข้าไปในใจของเรา เจาะเอาพวก
กิเลสตัณหาโมหะอวิชชาออกไปจากใจให้หมด ให้เหลือแต่
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เพชรอันประเสริฐที่อยู่ภายในใจของพวกเรานี้ ให้ส่งแสง
ของความประเสริฐเลิศโลก ส่งความสุขอันประเสริฐให้กับ
พวกเราได้สัมผัสรับรู้กัน
ฉะนั้นเบื้องต้นนี้ ขั้นที่ ๑ ของกระบวนการ เราเรียกว่า
“ปริยัติ” เป็นภาษาบาลี ก็แปลว่าการศึกษาพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง ศึกษาว่าพระพุทธเจ้านั้น
ทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติท�ำอะไรกัน ให้เรารู้วิธีการปฏิบัติ
ที่ ถู ก ต้ อ งว่ า ต้ อ งปฏิ บั ติ อ ะไร ต้ อ งท� ำ อะไร และต้ อ งใช้
เครื่องมืออะไรในการที่จะท�ำให้เรานี้สามารถเอาสิ่งต่างๆ
ที่มันปกคลุมความสุขอันประเสริฐที่มีอยู่ในใจนี้ให้ออก
ไปจากใจให้ ไ ด้ ฉะนั้ น การศึ ก ษาจึ ง เป็ น ขั้ น ต้ น ของผู ้ ที่
ปรารถนาพระธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่ในใจของพวกเรา
ทุ ก คน เพราะเรายั ง ไม่ รู ้ จั ก วิ ธี ที่ จ ะท� ำ ให้ สิ่ ง ที่ หุ ้ ม ห่ อ
ปกปิ ด ความสุ ข อั น ประเสริ ฐ นี้ ใ ห้ อ อกไปจากจิ ต จากใจ
ของพวกเราได้ เราก็เลยต้องมีการศึกษาวิธีการ
ขัน้ แรกนีเ่ รียกว่าปริยตั ิ หรือศึกษา การศึกษานีก้ ม็ หี ลาย
รูปแบบด้วยกัน สมัยแรกๆ สมัยพุทธกาลนี้ก็มีวิธีเดียวที่
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เขาศึกษากัน ก็คือการฟังค�ำสั่งค�ำสอนจากครูบาอาจารย์
เรียกว่าการฟังเทศน์ฟังธรรม เพราะว่าสมัยพุทธกาลนั้น
คนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักหนังสือ จะไม่มีการเขียนการอ่าน
หนังสือกัน อยากจะเรียนรู้ต้องเรียนรู้จากปากของผู้รู้ เช่น
พระพุทธเจ้า จึงมีธรรมเนียมการฟังธรรมปรากฏขึ้นมา
แต่ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น นี้ เรามี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาการก้ า วหน้ า
เรารู้จักอ่านรู้จักเขียนได้ ถึงแม้จะไม่มีการมาพูดมาสอน
โดยตรง ก็ มี ก ารบั น ทึ ก ค� ำ สอนไว้ เ ป็ น ตั ว อั ก ษรอยู ่ ใ น
หนังสือ การอ่านหนังสือธรรมะก็เป็นวิธีการวิธีหนึ่งของการ
ศึกษาได้เหมือนกัน ไม่จ�ำเป็นจะต้องฟังเทศน์ฟังธรรมจาก
ผู้แสดงธรรมเพียงอย่างเดียว ถ้าเราไม่สามารถที่จะไปที่ที่มี
การแสดงธรรมได้ แต่เรามีหนังสือธรรมะดีๆ เราก็สามารถ
หยิบขึ้นมาอ่าน มาศึกษาได้ หาความรู้ได้เหมือนกัน ความรู้
จากหนังสือนี้ที่เป็นแหล่งเดิมหรือต้นฉบับของธรรมะก็คือ
พระไตรปิฎกนีเ่ อง ทีพ่ วกเราสามารถศึกษากันได้ แต่อาจจะ
เป็นสิ่งที่ยากหน่อยเพราะว่ามีหลายเล่มด้วยกัน
พระไตรปิฎกนีม้ หี นังสือเล่มใหญ่ๆ อยูป่ ระมาณ ๔๘ เล่ม
อะไรท�ำนองนี้ ก็อาจจะรูส้ กึ ยากต่อผูท้ เี่ ริม่ ต้นการศึกษาใหม่ๆ
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ก็มีการรวบรวมเอาค�ำสอนส�ำคัญต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
มารวมกันเป็นหลักสูตร ที่เรียกว่าหลักสูตรนักธรรมตรี
นั ก ธรรมโท นั ก ธรรมเอก อั น นี้ ก็ ส ามารถไปซื้ อ หาอ่ า น
ได้ จ ากตามวั ด ต่ า งๆ ที่ มี ส ถานศึ ก ษา หรื อ สมั ย นี้ เ รามี
ระบบอินเทอร์เน็ต เราก็สามารถเข้าไปค้นหาได้ในระบบ
อินเทอร์เน็ต อยากจะอ่านพระไตรปิฎกเล่มไหน อยากจะ
อ่ า นหลั ก สู ต รนั ก ธรรมตรี โท เอก ก็ ส ามารถค้ น หาได้
อันนี้ก็เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถศึกษาให้รู้ถึงวิธี
การต่างๆ ที่เราจ�ำเป็นจะต้องปฏิบัติ ถ้าเราอยากจะเข้าถึง
ธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ ธรรมอัน
ประเสริฐนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจของเรา
ไม่ต้อ งไปที่ประเทศอินเดีย การไปนี้เป็นเพียงแต่
เป็นการไปตอกย�ำ้ ศรัทธาความเชือ่ ของพวกเราว่าพระพุทธเจ้า
นี้มีจริง พระพุทธเจ้านี้เกิดในประเทศอินเดีย ตรัสรู้ใน
ประเทศอินเดีย แสดงธรรม และปรินพิ พานคือเสด็จดับขันธ์
ที่ประเทศอินเดีย มีหลักฐานประวัติศาสตร์ยืนยันให้เรารู้ว่า
ไม่ใช่เป็นเรื่องของละคร ไม่ใช่เป็นเรื่องของนิยายแต่งกัน
ขึ้ น มา เพื่ อ ที่ เ ราจะได้ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ต าม
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ค�ำสอนว่า การปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้านีจ้ ะไม่เป็น
โมฆะอย่างแน่นอน ถ้าปฏิบัติตามได้ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้
จะได้พบกับธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้น
พบได้อย่างแน่นอน อันนี้เป็นเหตุผลของผู้ที่ไปประเทศ
อิ น เดี ย กั น ไปที่ สั ง เวชนี ย สถาน ๔ เพื่ อ ตอกย�้ ำศรั ท ธา
ความเชื่อ ถ้าเรายังลังเลสงสัยว่า พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีคุณมีประโยชน์จริง
หรือไม่ พระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษาได้
ปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า และได้พบกับพระธรรม
อันประเสริฐนี้มีจริงหรือไม่
อันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่า การไปสักการะสังเวชนียสถานทั้ ง ๔ นี้ ก็ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ อั น นี้ เ กิ ด ขึ้ น ได้
จะท�ำให้เรามีความศรัทธาที่แน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนา
ต่อการศึกษา ต่อการปฏิบตั พิ ระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
แต่ถ้าเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นอยู่แล้ว ก็ไม่มีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องไปให้เสียเวลา เอาเวลามาศึกษามาปฏิบัติให้เข้าถึง
ธรรมดีกว่า เพราะไปก็จะไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ปฏิบัติ เพราะ
ต้องเดินทางกันไปตามที่ต่างๆ ถ้าเราอยู่ในขั้นปฏิบัติแล้ว
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เราก็ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องไปสู่สถานที่เหล่านี้ก็ได้ เอาเวลามา
ทุม่ เทให้กบั การปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมออย่างต่อเนือ่ งจะดีกว่า
เพราะการปฏิบัติที่จะท�ำให้เกิดผลขึ้นมานี้ ต้องเป็นการ
ปฏิบัติที่ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ แทบจะทุกเวลานาทีเลยก็ว่าได้
ตั้งแต่เวลาที่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เราหลับไป ถ้าต้องการ
เห็นผลในภพนี้ชาตินี้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์
ไว้ว่า ถ้าปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ ถ้าไม่ ๗ วัน ก็ ๗ เดือน
ถ้าไม่ ๗ เดือน ก็ ๗ ปี ก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมอัน
ประเสริฐอันนี้ได้
ดังนัน้ การศึกษาก็มหี ลายวิธดี ว้ ยกัน ก็เอาวิธที เี่ ราถนัด
ที่เหมาะสมกับเรา การศึกษาอ่านเอง มันก็ดีอย่างเสียอย่าง
บางที อ ่ า นแล้ ว ไม่ เ ข้ า ใจแต่ ก็ ย ้ อ นกลั บ มาอ่ า นใหม่ ไ ด้
แต่ต้องใช้ความพยายามท�ำความเข้าใจว่ามีความหมาย
อย่างไร แต่ถ้าได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมนี้ มันก็ดีอย่าง
ตรงที่ว่า เวลาฟังนี้มันง่ายกว่าเวลาอ่าน เวลาอ่านนี้ต้อง
ใช้สมาธิ ใช้สติในการอ่านมากกว่าการฟัง การฟังนี้นั่งเฉยๆ
ฟังไป เหมือนได้ยินได้ฟังการเล่าเรื่องราวต่างๆ เราฟังไป
แต่ไม่ดีตรงที่ว่าช่วงไหนที่เราไม่เข้าใจ มันก็จะผ่านไปเลย
~ 22 ~

เราจะไม่มีเวลาที่จะกลับมาทบทวนได้ เพราะว่าผู้แสดงก็
แสดงไปเรื่อยๆ ตามเรื่องราวต่างๆ แต่ผู้ฟังนี้อาจจะเข้าใจ
บางตอน ไม่ เ ข้ า ใจบางตอนก็ ไ ด้ แต่ ส มั ย นี้ ก็ ดี อ ย่ า ง
การแสดงธรรมก็ มี ก ารบั น ทึ ก ไว้ ใ นเทปในอะไรต่ า งๆ
เราก็สามารถย้อนกลับไปฟังใหม่ได้ ถ้าเราฟังครั้งนี้แล้ว
ไม่เข้าใจ เดี๋ยวกลับไปเปิดฟังใหม่ได้อีก เพราะตอนนี้ก็มี
การถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อต่างๆ ทางยูทูปก็มี ทางเฟซบุ๊ก
ก็มี และหลังจากที่ได้แสดงเสร็จแล้ว ก็จะมีการเก็บเอาไว้ที่
สามารถเข้าไปฟังได้ใหม่ ดูได้ใหม่
แต่ เ รื่ อ งส� ำ คั ญ เรื่ อ งแรกที่ พ วกเราต้ อ งท� ำ กั น ก็ คื อ
ศึกษากันก่อน อย่าเพิง่ ไปปฏิบตั โิ ดยทีเ่ รายังไม่เข้าใจวิธกี าร
ปฏิบัติที่ถูกต้อง เพราะแทนที่จะเกิดคุณ อาจจะเกิดโทษ
ขึ้นมาได้ ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูก เราอาจจะหลงทางได้ หลงคิด
ว่าเป็นนูน่ เป็นนี่ ดังทีเ่ ราเคยได้ยนิ ข่าวว่า บางคนปฏิบตั ธิ รรม
ไปแล้ว นั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าไปก็มี พวกนี้รับประกันได้ว่า
ร้อยทั้งร้อยนี้ไม่ค่อยได้ศึกษา อาจจะศึกษาไม่ลึกซึ้ง อาจจะ
ไม่กว้างขวางแล้วก็ไปปฏิบัติ แล้วก็ใช้ความคิดปรุงแต่งของ
ตนเองแปลสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในขณะที่ปฏิบัติ ท�ำให้เห็นผิด
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เป็นชอบไป กลายเป็นหลงไป ก็เรียกว่าเพี้ยนไป กลายเป็น
เหมือนคนบ้าไป แต่ถา้ มีการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง การศึกษานี้
ไม่จ�ำเป็นจะต้องศึกษาทั้งพระไตรปิฎก เราศึกษาเฉพาะ
ส่วนทีเ่ ราก�ำลังปฏิบตั ิ แล้วก็คอ่ ยๆ เพิม่ การศึกษาเพิม่ ขึน้ ไป
หลังจากที่เราปฏิบัติคืบหน้า เราก็ศึกษาขั้นต่อไปได้ว่าเรา
ควรจะศึกษาอะไรต่อไป แล้วก็ท�ำไปเป็นขั้นๆ รับรองได้ว่า
ถ้าอย่างนี้แล้ว ไม่มีวันเพี้ยนได้
แล้วอีกอย่าง ถ้ า มี ค วามสงสั ย ก็ ส ามารถสอบถาม
ครูบาอาจารย์ได้ ไม่ต้องเกรงใจ ไม่ต้องอาย อย่าไปคิดว่า
การถามนี้แสดงว่าเราเป็นคนโง่ คนไม่ฉลาด ความจริง
คนถามนี่ แ หละเป็ น คนฉลาด เพราะเป็ น คนอยากรู ้
อยากเห็น คนใฝ่รถู้ งึ ต้องถาม เมือ่ ไม่เข้าใจก็ตอ้ งถาม เพราะ
ธรรมะนี้เป็นสิ่งที่บางทีเราคิดเองไม่ได้ คิดเองแล้วอาจจะ
เห็นผิดไปได้ ฉะนั้นทางที่ดีถามเพื่อความมั่นใจดีกว่า
แล้วจะได้ไม่หลงทาง
ฉะนั้นเรื่องการศึกษานี้จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการด�ำเนินเพื่อให้เราเข้าถึงพระธรรมอันประเสริฐที่มี
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อยู่ในใจของพวกเรา ฉะนั้นการศึกษาหรือการฟังธรรมนี้
เราก็ต้องมาศึกษาวิธีการฟังธรรมอย่างถูกต้อง ว่าฟังเทศน์
ฟังธรรมอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุด
การฟังธรรมนี้ ท่านก็แสดงไว้ว่าจะได้รับประโยชน์อยู่
๕ ประการด้วยกัน คือ ๑. จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคย
ได้ยินได้ฟังมาก่อน ๒. ธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว
พอเราฟังซ�ำ้ เข้าไปอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีขนึ้ ไปตามล�ำดับ
๓. จะก�ำจัดความลังเลสงสัยต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้
๔. จะท�ำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง เรียกว่า ”สัมมาทิฏฐิ„
ความเห็นชอบ และ ๕. ท�ำให้จติ ใจสงบผ่องใส เวลาฟังเทศน์
ฟังธรรมนี้ เราจะได้ประโยชน์ ๕ ประการ ถ้าเราฟังอย่าง
ถูกวิธี วิธฟี งั ธรรมอย่างถูกวิธนี ตี้ อ้ งฟังอย่างไร ก็ตอ้ งฟังด้วย
กาย วาจา ใจ ที่สงบ ถ้ากาย วาจา ใจ ไม่สงบนี้ ผลที่จะพึง
ได้รับ ๕ ประการนี้ อาจจะไม่เกิดเลย หรืออาจจะเกิดพียง
บางส่วนเท่านั้น
ฉะนั้นถ้าอยากจะฟังให้เกิดประโยชน์เต็มที่จริงๆ นี้
ควรจะฟังแบบกาย วาจา ใจ ที่สงบ กายสงบเป็นอย่างไร
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ก็อย่างที่พวกเราก�ำลังท�ำอยู่ในขณะนี้ คือกายต้องนั่งเฉยๆ
ไม่ขยับเขยื้อน ไม่เคลื่อนไหว ไม่มีการกระท�ำอะไรต่างๆ
ดังที่บางท่านเข้าใจผิดคิดว่าฟังธรรมไปก็ท�ำงานไปด้วยก็ดี
ดีในเชิงว่าดีกว่าไปฟังอย่างอืน่ ฟังละคร ฟังเพลง ฟังการบ้าน
การเมืองนี้ สู้ฟังธรรมดีกว่า เพียงแต่ว่าถ้าเวลาเราท�ำงาน
ท�ำอะไรอยู่ ล้างถ้วยล้างชาม ท�ำกับข้าวแล้วฟังธรรมไป
ด้วยนี้ ใจเราจะแบ่งไป ๒ ที่ ต้องแบ่งมาทีง่ านทีเ่ ราก�ำลังท�ำอยู่
แล้วก็แบ่งไปทีก่ ารฟังธรรม การฟังธรรมก็เลยจะไม่ตอ่ เนือ่ ง
ฟังตอนนี้เราเข้าใจ พอเราไปดูเรื่องงานที่เราก�ำลังท�ำอยู่
ธรรมที่ก�ำลังพูดอยู่ตอนนี้ก็ผ่านไป เราก็จะไม่เข้าใจ ฟังแล้ว
ก็อาจจะไม่ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง ไม่ได้สัมมาทิฏฐิ หรือไม่ได้
ก�ำจัดความสงสัยที่เรามีอยู่ได้ เพราะว่าใจของเรานี้สลับไป
สลับมากับงานที่เราท�ำกับการฟังธรรม
ฉะนั้ น เราต้ อ งฟั ง อย่ า งเดี ย วถ้ า เราต้ อ งการได้
ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ เรียกว่ากายสงบ คือต้องนั่งอยู่
เฉยๆ ไม่เคลื่อนไหว การที่กายนั่งอยู่เฉยๆ ไม่เคลื่อนไหว
ไม่ท�ำงานนี้ เราก็เรียกว่า “ศีล” เพราะเวลานั่งเฉยๆ นี้
เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ เราไม่ได้ลักทรัพย์ เราไม่ได้ประพฤติผิด
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ประเวณี เราไม่ได้พูดปด เราไม่ได้ดื่มสุรายาเมา ถ้าดื่มสุรา
ยาเมา มาฟังธรรมแล้วจะฟังไม่รเู้ รือ่ ง เพราะเกิดอาการมึนเมา
ขึ้นมา จะไม่สามารถฟังเสียงธรรมได้อย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น
ผู้ที่จะฟังธรรมจึงมักจะมีการขอศีลก่อน นี้เป็นเรื่องของ
ประเพณีไป ก่อนจะมีการแสดงธรรมนี้ต้องมีการขอศีล
ก่อน แต่ความจริงแล้วไม่ตอ้ งขอหรอก เพียงแต่ขอให้นงั่ อยู่
เฉยๆ อย่าไปท�ำอะไรเท่านัน้ เอง ก็ถอื ว่ามีศลี ครบบริบรู ณ์แล้ว
กายสงบ แล้ววาจาก็สงบ คือวาจาก็ไม่คุยกันนั่นเอง เวลาเรา
มานั่งรวมกันนี้ บางทีเราอดที่จะคุยกันไม่ได้ คุยกันเรื่องนั้น
คุยกันเรื่องนี้ขณะที่ฟังธรรมไป ก็เลยฟังไม่รู้เรื่อง เพราะ
ไปรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันอยู่ ฉะนั้นถ้าเราต้องการ
ที่จะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมอย่างเต็มที่ เราก็ไม่ต้อง
ไม่พูดไม่คุยกัน ไม่ใช้วาจา
แล้วประการที่ ๓ ใจของเราก็ต้องสงบ ค�ำว่าสงบนี้
ก็คือไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ในขณะที่เราฟัง ให้อยู่กับ
ธรรมทีเ่ ราก�ำลังฟังอยูเ่ พียงอย่างเดียว ถ้าจะคิดก็คดิ อยูก่ บั
เรื่องธรรมที่ก�ำลังฟังอยู่ คือพิจารณาตามว่าท่านพูดอย่างนี้
มีความหมายว่าอย่างไร เราก็พิจารณาฟังไป ถ้าเราเข้าใจ
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ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา เกิดความเข้าใจขึ้นมา ถ้าไม่เข้าใจ
ก็ปล่อยให้มันผ่านไปก่อน เพราะบางเรื่องมันอาจจะลึกลับ
ซับซ้อน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาไปพิจารณาอยู่หลายรอบกว่า
จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาก็ได้ แต่ถ้าอย่างน้อยไม่ไปคิด
เรื่องอื่น เราก็จะได้คิดอยู่กับเรื่องที่เราเข้าใจได้ นี่คือสิ่ง
จ�ำเป็นที่เราจะต้องมีในการฟังเทศน์ฟังธรรม หรือในการ
ศึกษา
อ่านหนังสือธรรมะก็เช่นเดียวกัน ต้องมีกาย วาจา ใจ
ที่สงบ มีกายสงบ วาจาสงบ ก็เรียกว่าศีล มีใจที่สงบ ก็เรียก
ว่าสมาธิ พอมีศีลมีสมาธิรองรับการฟังธรรม ธรรมที่เข้ามา
ในใจก็จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมา กลายเป็นความรู้ที่เรา
สามารถน�ำเอาไปก�ำจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง
ก�ำจัดกิเลสตัณหาความเศร้าหมองต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจ
ของเราให้หมดไปได้
นี่คือเบื้องต้น สิ่งที่เราต้องท�ำความเข้าใจกันให้ถูกต้อง
วิธศี กึ ษาฟังเทศน์ฟงั ธรรม หรืออ่านหนังสือธรรมะทีถ่ กู ต้อง
ต้องท�ำด้วยกาย วาจา ใจ ที่สงบ แล้วอานิสงส์ทั้ง ๕ ประการ
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นี้จะเกิดขึ้นมา อาจจะไม่เกิดขึ้นมาพร้อมกันทั้ง ๕ ประการ
ก็ได้ เพราะบางข้ออาจเป็นข้อที่ต้องใช้เวลาบ้าง เช่น ปัญญา
ความเข้าใจที่ถูกต้อง บางทีฟังแล้วครั้งแรกยังอาจไม่เข้าใจ
แต่ถ้าฟังไปอีกสองครั้งสามครั้ง ฟังไปบ่อยๆ เข้า เดี๋ยวไม่ช้า
ก็เร็วก็จะร้อง อ๋อ ขึ้นมา เข้าใจแล้ว อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะ
ต้องใจเย็นๆ อย่าไปคิดว่าฟังธรรมปั๊บแล้วจะต้องบรรลุ
ธรรมทันทีเหมือนในสมัยพุทธกาล สมัยพุทธกาลนี้ ยุคที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกๆ นี้ ท่านไปแสดงกับ
พวกที่มีความพร้อมที่จะเข้าถึงปัญญาได้อย่างง่ายดาย
พวกนี้คือพวกนักบวชทั้งหลายที่ได้รักษาศีลมาบริสุทธิ์
ตลอดเวลา และมีสมาธิในขัน้ ฌาน รูปฌาน อรูปฌาน จิตตัง้
นิ่งสงบด้วยอุเบกขา พอฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ก็สามารถใช้ธรรมอันนั้นเข้ามาช�ำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่
ภายในใจของเขาได้ในขณะที่ฟังธรรมเลย ท�ำให้เขาได้
บรรลุธรรมกันในขณะที่ฟังได้เลย
อั น นี้ เ ป็ น พวกบั ว เหนื อ น�้ ำ พวกที่ ร อให้ ไ ด้ รั บ แสง
พระอาทิตย์ก็จะบานออกมา เพราะพวกนี้เขาได้สร้างบารมี
มามากมายอย่างโชกโชน เขาสามารถสละลาภยศสรรเสริญ
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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สุ ข ของผู ้ ค รองเรื อ นไปบวชเป็ น นั ก บวชอยู ่ แ บบสมถะ
เรียบง่าย ไม่แสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ
ชนิดต่างๆ แสวงหาความสุขจากการท�ำใจให้สงบ ด้วยการ
เจริญสติ นัง่ สมาธิ ให้จติ เข้าสูส่ มาธิ เข้าสูฌ
่ านขัน้ ต่างๆ พอได้
ถึงขั้นที่ ๔ ฌานที่ ๔ ที่มีอุเบกขา ใจก็จะมีก�ำลังที่จะต่อสู้กับ
กิเลสตัณหาต่างๆ ได้ พอได้ฟงั ธรรมว่าความทุกข์ตา่ งๆ ของ
ใจนี้เกิดจากกิเลสตัณหานี่เอง วิธีที่จะท�ำให้กิเลสตัณหา
หมดไปก็งา่ ยนิดเดียว ก็คอื ไม่ตอ้ งไปท�ำตามนัน่ เอง เวลาโลภ
อยากได้อะไรก็ไม่เอา เวลาโกรธก็ไม่โกรธ ระงับความโลภ
ความโกรธ ความอยากได้ พอระงับได้ ความเศร้าหมองต่างๆ
ก็หายไปทันที เหลือแต่ความสงบผ่องใสของจิตใจ เป็นความ
สุขอันประเสริฐที่ปรากฏขึ้นมาในใจทันที
อัน นี้ในยุคสมัยแรกๆ เป็นอย่างนี้ มีการฟังธรรม
เพราะผู้คนที่ฟังธรรมนี้เป็นบุคคลที่มีศีลมีสมาธิพร้อม
อยู่แล้ว พอได้ฟังเรื่องทางปัญญาที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน
เรื่องทางปัญญาของพระพุทธศาสนานี้ ไม่มีใครรู้มาก่อน
มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเป็นผู้ทรงค้นพบเป็น
พระองค์แรก เจ้าชายสิทธัตถะตอนที่บวชใหม่ๆ ก็ยังไม่ได้
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พบกับพระธรรมอันประเสริฐนี้ หลังจากไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆ หลายส�ำนักด้วยกัน ท่านก็สอนให้เข้าถึง
ธรรมระดับสมาธิเท่านั้น ระดับรูปฌาน อรูปฌาน แต่ยังไม่
สามารถสอนให้เข้าถึงระดับปัญญาได้ ปัญญาที่จะเอามา
ใช้ในการท�ำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ท�ำใจให้ปราศจากกิเลส
ตัณหาโมหะอวิชชาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายได้
เมื่อไม่มีใครสอน พระองค์เลยต้องไปศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ลองผิดลองถูก จนในที่สุดก็ได้ทรงค้นพบ
พระอริยสัจ ๔ ขึ้นมา อริยสัจ ๔ แสดงว่าทุกข์ที่มีอยู่ในใจ
ของสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายนี้ ไม่ได้เกิดจากสิ่ง
ภายนอกใจ แต่เกิดจากสิ่งที่มีอยู่ภายในใจ คือความอยาก
ต่างๆ นีเ่ อง ตัณหาหรือกิเลสตัณหานีเ่ อง มีอยู่ ๓ หัวข้อใหญ่ๆ
ด้วยกัน คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา เวลาเกิด
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ขึ้นมานี้ ใจจะเริ่มมีความ
หงุดหงิดร�ำคาญใจ อย่างพวกเราช่วงที่มีโควิดระบาดหนักนี้
พวกเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ ส่วนใหญ่เวลาเรา
ออกไปข้างนอกกัน เราไปเพราะความอยากในรูปเสียง
กลิ่นรส อยากจะไปกิน อยากจะไปดื่ม อยากจะไปเที่ยว
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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อยากจะไปช็อปปิ้ง อยากจะไปดูภาพยนตร์ อยากจะไป
ท�ำอะไรต่างๆ ทางตาหูจมูกลิ้นกาย พอเราถูกโควิดห้ามไว้
เราเลยต้องอยู่บ้านกัน พออยู่บ้านก็เลยเกิดความรู้สึก
หงุดหงิดใจขึ้นมา
นั่นแหละ ความหงุดหงิดใจนี่เกิดจากความอยากที่จะ
หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แล้วไม่สามารถหาได้
มันก็เลยท�ำให้เรามีความรู้สึกหงุดหงิดร�ำคาญใจขึ้นมา
แต่เราไม่เข้าใจ เราก็เลยไปโทษโควิดว่าเป็นเหตุทที่ ำ� ให้เรา
ไม่สบายใจกัน แต่ความจริงคนที่เขาไม่มีความอยากจะ
ออกไปข้างนอก เขาไม่เดือดร้อนนะ เขามีความสุขจะตายไป
พระบางส�ำนักนี่ท่านปิดวัดกัน ท่านไม่ออกมาเลย เพราะว่า
ท่านสามารถควบคุมกามตัณหาได้ ความอยากในรูปเสียง
กลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ได้ ท่านก็เลยไม่เดือดร้อน
ความหงุดหงิดร�ำคาญใจไม่มี กลับมีความสงบ มีความสุข
นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบที่เรียกว่าเป็น
อริยสัจ ๔ เป็นธรรมที่ไม่มีใครจะรู้ได้ด้วยตนเอง มีบุคคล
ฉลาดเพียงคนเดียวเท่านั้น คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะ
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สามารถเข้าถึงอริยสัจ ๔ ได้ด้วยตนเอง นอกนั้นแล้วต้อง
รอให้มีพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอน พระพุทธเจ้านานๆ
จึงมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนั่นเอง แต่พอมีพระพุทธเจ้า
ปรากฏขึน้ มาแล้ว ก็จะมีพระสาวก พระอรหันต์ นีป้ รากฏตาม
ขึ้นมาเป็นแสนเป็นล้านได้ เพราะว่าไม่ต้องไปค้นหาให้
เหนื่ อ ยยาก เพราะมี ผู ้ รู ้ ท าง มี ผู ้ รู ้ แ ล้ ว ว่ า อะไรคื อ อะไร
เพียงแต่สอน เพียงแต่บอกวิธีให้รู้วิธีเข้าถึงความรู้อันนี้
เท่านั้นเอง ก็สามารถเข้าถึงได้เลย และสามารถปฏิบัติ
เพื่อท�ำให้จิตใจนั้นสงบ หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ได้
ด้วยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือพระอริยสัจ ๔ นี่เอง
ในยุคแรกๆ ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนี้
ก็ ท รงแสดงแต่ เ รื่ อ งอริ ย สั จ ๔ เป็ น หลั ก แสดงเรื่ อ ง
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ว่าเป็นสาเหตุของความ
ทุกข์ใจต่างๆ และการที่จะก�ำจัดความทุกข์ใจเหล่านี้ ก็ต้อง
ก�ำจัดด้วยปัญญา ปัญญาก็คือให้เห็นสิ่งต่างๆ ที่ความอยาก
ต้องการนี้เป็นของไม่เที่ยง เป็นไตรลักษณ์ เป็นของที่เกิด
แล้วดับ ไม่เป็นของจีรังถาวร เป็นของที่ไม่มีใครสามารถ
ควบคุมบังคับให้เป็นสิ่งที่ถาวรได้ รูปเสียงกลิ่นรสนี่ เราไม่
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สามารถบังคับเขาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลา บางเวลา
แทนที่จะให้ความสุขกับเรา กลับให้ความทุกข์กับเรา เพราะ
เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามธรรมชาติของเขา พอเราไปหวัง
เขาให้ความสุขกับเรา เวลาที่เขาเปลี่ยน เวลานั้นก็จะกลาย
เป็นความทุกข์ขึ้นมา
ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าของต่างๆ ที่เราอยากได้ให้
ความสุขกับเรานี้เป็นของไม่แน่นอน เป็นของที่เราควบคุม
บังคับไปสั่งให้มันแน่นอน ให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้
เสมอไป ถ้าเราเห็นความจริงอันนีแ้ ล้ว เราก็จะได้ระงับความ
อยากได้ เพราะว่าถ้าเราไปหาสิ่งเหล่านี้แล้ว สิ่งที่เราจะได้
ขึ้นมาก็คือความทุกข์ตามล�ำดับต่อไป ตอนต้นเราจะได้
ความสุขกัน เพราะสิ่งที่เราได้มาใหม่ๆ มันตรงกับสิ่งที่เรา
ต้องการ แต่พออยู่ไปสักพักหนึ่ง สิ่งที่เราได้มามันไม่เป็น
เหมือนเดิม เหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆ มันเปลี่ยนไป หรือ
มันหายไป มันจากเราไป พอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมา
ก็สร้างความทุกข์ใจให้กับเราตามมา อันนี้ถ้าเราไม่อยากจะ
เจอความทุกข์ เราก็ตอ้ งห้ามใจ ด้วยการมองให้เห็นสิง่ ต่างๆ
ว่าเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทุกข์เพราะว่า
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เราไม่สามารถสั่งให้เขาเที่ยงแท้แน่นอน สั่งให้เขาให้ความ
สุขกับเราได้ตลอดเวลา
ถ้าเราเห็นความจริงอันนี้แล้ว เราก็จะละความอยาก
ต่างๆ ได้เลย เมื่อเราละความอยากต่างๆ ได้หมดแล้ว
ใจของเราก็จะไม่มีทุกข์ต่อไป ถ้าตอนนี้เรารู้แล้ว แต่เรา
ยั ง ห้ า มใจไม่ ไ ด้ ไ ม่ ใ ห้ ไ ปอยาก ก็ แ สดงว่ า เราขาดสมาธิ
ขาดอุเบกขา เราอาจจะมีปัญญา แต่เราไม่มีสมาธิ ต่างกับ
ยุ ค สมั ย พุ ท ธกาล ยุ ค พุ ท ธกาลมี ส มาธิ แ ต่ ไ ม่ มี ป ั ญ ญา
แต่พอได้รับปัญญาจากพระพุทธเจ้าปั๊บ มีทั้งสมาธิ มีทั้ง
ปัญญา ก็สามารถหยุดตัณหาความอยากทั้งหลายให้หมด
ไปได้
แต่สมัยนี้พวกเรามีปัญญากัน พวกเราฟังธรรมกัน
มาเยอะแล้ว อริยสัจ ๔ นี้ เชื่อว่าทุกคนคงได้ยินได้ฟังจน
หูฉีกแล้ว รู้แล้วว่าตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับพวกเราก็คือ
ตัณหาความอยากต่างๆ แต่เราหยุดมันไม่ได้ พอมันเกิด
ความอยากขึ้นมาแล้ว มันเหมือนกับถ้าเป็นเทียนเจอไฟ
อ่อนไปหมดเลย ใจอ่อนยวบไปหมดเลย สูไ้ ม่ไหว เพราะเรา
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ไม่มีอุเบกขา เราจึงต้องมาฝึกสติกัน มาพัฒนาสมาธิ พัฒนา
อุเบกขากัน ด้วยการเจริญสติ เพราะถ้าไม่มีสตินี้ เราจะไม่
สามารถที่จะท�ำใจให้นิ่งให้สงบ ให้เป็นอุเบกขาได้ และการ
ที่เราจะมีเวลาเจริญสติได้ เราต้องไม่ไปท�ำกิจกรรมอย่างอื่น
เช่น วันหยุดอย่างนี้ ถ้าเราต้องการที่จะเจริญสติ เราก็
ต้องไม่ไปท�ำกิจกรรมอย่างอื่น เช่น ไปเที่ยว ไปท�ำธุระอะไร
ต่างๆ วิธีที่จะท�ำให้เราไม่ไปท�ำกิจกรรมอื่นๆ ก็คือ ต้องถือ
ศีล ๘ กัน เพราะถ้าเราถือศีล ๘ นี้ ก็เป็นการวางกฎข้อห้าม
บังคับตัวเราว่าเราจะไม่ไปท�ำกิจกรรมอย่างอืน่ เช่น ศีลข้อ ๓
เราก็ ต ้ อ งไม่ ไ ปร่ ว มหลั บ นอนกั บ แฟน แล้ ว ก็ ศี ล ข้ อ ๕
ไม่ดื่มสุรา ไม่ไปงานปาร์ตี้ เลี้ยงฉลองวันเกิดอะไร ไม่ไป
ไม่ดื่มสุรายาเมา ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวัน
ไปแล้ว แล้วก็ไม่ไปหาความสุขจากแหล่งบันเทิงต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการดูการฟัง การร้องร�ำท�ำเพลงอะไรต่างๆ นี้ ก็ไม่เอา
แล้ ว ก็ ไ ม่ ไ ปเสี ย เวลากั บ การไปเสริ ม สวยความงามทาง
ร่างกาย แต่งเนือ้ แต่งตัว เพราะเวลาจะไปงาน ออกไปข้างนอก
แต่ละครั้งนี่ต้องเสียเวลามากนะ ไหนต้องอาบน�้ำอาบท่า
ท� ำ เผ้ า ท� ำ ผม ท� ำ หน้ า ท� ำ ตา หาชุ ด หาเสื้ อ ผ้ า มาสวมใส่
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อะไรต่างๆ เสียเวลามาก เวลาที่จะมาเจริญสติ มานั่งสมาธิ
ก็จะไม่มี แล้วก็จะมีแต่เวลานอนเท่านั้น คือไปเที่ยวกลับมา
ก็เหนื่อย ก็อยากจะนอน นอนก็อยากจะนอนบนเตียงที่
สบาย ฟูกหนาๆ จะได้นอนนานๆ ก็เลยไม่มีเวลาที่จะมา
เจริญสติ มานั่งสมาธิกัน
ถ้าเราอยากจะได้สมาธิ ได้อุเบกขา เพื่อที่จะได้มาใช้
หยุดความอยากต่างๆ นี้ เราต้องเสียสละความสุขทาง
ตาหูจมูกลิ้นกายใจกัน ด้วยการไปถือศีล ๘ หรือถ้าดี
ก็ไปอยู่ตามส�ำนักที่เขามีที่ปฏิบัติ และมีข้อบังคับให้เราถือ
ศีล ๘ กันเลย ให้เรามีเวลาว่าง อยูค่ นเดียว เพราะการเจริญ
สติที่จะให้มีผลที่ดี ต้องอยู่คนเดียว ต้องไม่มีใครมาคอย
รบกวนใจเรา ถ้าอยู่ด้วยกัน เดี๋ยวคนนั้นก็ชวนคุย คนนี้ก็
ชวนไปกินไปดื่มอะไรกัน มันก็จะไม่สามารถควบคุมใจ
ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆ ได้
การเจริญสติ เป้าหมายทีแ่ ท้จริงก็คอื ให้เราหยุดคิดนีเ่ อง
เพราะถ้าเราไม่มีสตินี้ เราจะคิดไปเรื่อยเปื่อย ตั้งแต่ตื่นมานี่
เราไม่เคยหยุดคิดกันเลย คิดเรื่องนี้แล้วก็คิดเรื่องนั้นต่อ
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คิดเรื่องนู้น เจอคนนั้นก็คุยเรื่องนี้ต่อ เวลาคุยก็ต้องใช้
ความคิดกัน เวลาท�ำอะไรก็ต้องใช้ความคิดกัน จิตของเรา
ก็เลยไม่มีสติที่จะท�ำให้จิตมันนิ่งได้
ฉะนั้นถ้าเราอยากจะท�ำจิตให้นิ่งให้สงบให้มีอุเบกขา
ขึ้นมานี้ เราจ�ำเป็นต้องไปปลีกวิเวก ไปอยู่คนเดียว ไปอยู่
ในทีส่ งบ ทีไ่ ม่มอี ะไรมารบกวนเรา แล้วก็ไม่มกี จิ กรรมอืน่ ๆ
ให้เราท�ำ นอกจากการเจริญสติ ยกเว้นกิจจ�ำเป็น เช่น
การรับประทานอาหาร การท�ำความสะอาดที่พักอะไรต่างๆ
เหล่านี้ อาบน�้ำอาบท่าอะไรเหล่านี้ แต่การท�ำกิจกรรมเหล่านี้
เราสามารถเจริ ญ สติ ค วบคู ่ ไ ปได้ ไม่ เ หมื อ นกั บ การท� ำ
กิ จ กรรมอย่ า งอื่ น ที่ ต ้ อ งใช้ ค วามคิ ด อั น นี้ เ ราไม่ ต ้ อ ง
ใช้ความคิด เพียงแต่ให้รู้ว่าเราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ก�ำลัง
รับประทานอาหาร ก�ำลังอาบน�ำ้ ก�ำลังแต่งตัว ก�ำลังปัดกวาด
ถูบ้าน อะไรท�ำนองนี้ สามารถเจริญสติได้ตลอดเวลา เวลามี
กิจกรรมจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำ เราก็สามารถที่จะเจริญสติ
ไปได้ ควบคุมความคิดให้อยู่ในปัจจุบัน อย่าให้ใจไปอดีต
ไปอนาคต เพราะใจจะนิ่งจะสงบได้นี้ต้องอยู่ในปัจจุบัน
อย่ า ไปคิ ด ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ วานนี้ ไปคิ ด ถึ ง
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เหตุการณ์ที่จะมาวันพรุ่งนี้ ให้อยู่ในปัจจุบัน อยู่ได้ ๒ ที่
ด้วยกัน อยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายเรา คอยเฝ้าดูว่า
เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ก�ำลังเดินก็ให้เฝ้าดูการเดินของเรา
ก� ำ ลั ง อาบน�้ ำ ก็ ใ ห้ เ ฝ้ า ดู ก ารอาบน�้ ำ ของร่ า งกาย ก� ำ ลั ง
รับประทานอาหาร ก็ให้เฝ้าดูการรับประทานอาหาร ท�ำอย่างนี้
เราเรียกว่า “กายคตาสติ” มีกายเป็นที่ตั้งของสติ เป็นที่
เจริญของสติ ถ้าใจมีการเฝ้าดูร่างกาย ก็ไม่สามารถไปคิด
เรื่องอื่นได้ ถ้าไปคิดเรื่องอื่น ก็แสดงว่าไม่ดูร่างกายเรานี้
เราอาจจะคิดว่าเราท�ำได้ ๒ อย่างพร้อมกัน ดูไปด้วย
คิดไปด้วย แต่มนั ดูแบบไปๆ มาๆ สลับไปสลับมา ใจหนึง่ คิด
ใจหนึ่งดู ใจเลยแตกแยกเป็น ๒ ใจขึ้นมา ก็จะไม่ท�ำให้
ใจรวมเป็นหนึ่งได้ ถ้าอยากจะให้ใจรวมเป็นหนึ่ง ให้สงบ
นิ่งได้นี้ ต้องอยู่กับเรื่องเดียว ต้องอยู่กับร่างกาย
ถ้าเราไม่ถนัดที่จะเฝ้าดูร่างกาย เราจะใช้ค�ำบริกรรม
พุทโธๆ แทนก็ได้ อันนี้ก็เรียกว่า “พุทธานุสสติ” ใช้พุทโธ
คือใช้พระพุทธเจ้ามาเป็นที่ตั้งของสติ เป็นที่เจริญของสติ
ก็ได้ อันนี้คือช่วงที่เราท�ำภารกิจ มีการเคลื่อนไหวต่างๆ
ใช้ได้ ๒ รูปแบบ จะใช้พุทโธไปก็ได้ หรือจะใช้การเฝ้าดู
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การเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกายไปก็ได้ แต่เวลาเรานั่งนี้
ถ้าเราใช้กายคตาสติ เราก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออก
แทน เพราะตอนที่เรานั่งเฉยๆ นี้ ร่างกายไม่เคลื่อนไหวแล้ว
ไม่มีอะไรให้ดู ก็มีแต่ลมหายใจที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ ยังมี
ลมหายใจเข้าหายใจออก ก็ดูที่ปลายจมูก โดยที่ไม่ต้อง
ตามลมเข้า ไม่ต้องตามลมออก เพราะเราต้องการให้ใจนิ่ง
ถ้าตามลมเข้าลมออก ใจจะไม่นิ่ง ใจยังต้องเคลื่อนไหว
ตามลมอยู่ ถ้าอยากจะให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธินี้ ต้องอยู่ที่
จุดที่ลมสัมผัสเข้าออก คือปลายจมูก ให้เฝ้าดูอยู่ตรงนั้น
เพียงอย่างเดียว แล้วอย่าให้ใจเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
ถ้าท�ำได้ ใจจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
แต่ส่วนใหญ่เรามักจะท�ำไม่ได้กัน อาจจะดูได้แค่
๒-๓ วินาที เดี๋ยวแวบไปแล้ว เดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรมา
ก็คิดตามเสียงนั้นไปแล้ว เวลามีอะไรมากระทบกับร่างกาย
คันตรงนั้นนิดก็ไปแล้ว อยากจะเกาแล้ว อันนี้เราต้องอย่า
ไปสนใจ ให้รีบกลับมาที่ลมหายใจหรือกลับมาพุทโธ ถ้าเรา
ไม่ใช้การดูลมหายใจ ก็ใช้พุทโธแทนก็ได้ ไม่ต้องใช้ ๒ อย่าง
ควบคุมกันก็ได้ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ดูลมอย่างเดียว
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ก็ได้ ใช้ค�ำบริกรรมพุทโธอย่างเดียว โดยไม่ต้องดูลมก็ได้
แต่ส�ำหรับบางท่านอยากจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไป
ก็ได้เหมือนกัน ถ้าเป็นความถนัดของเรา เราอยากจะดูลม
ลมเข้าก็ว่า พุท ลมออกก็ว่า โธ อันนี้ก็ท�ำได้เหมือนกัน
ฉะนั้ น มั น ไม่ ใ ช่ มี วิ ธี เ ดี ย วตายตั ว การฝึ ก สมาธิ
นี้ มี ห ลากหลายวิ ธี ด ้ ว ยกั น แต่ วิ ธี ที่ ใ ช้ กั น ทั่ ว ไปก็ มี อ ยู ่
๒-๓ วิธี ดูลมหายใจเข้าออกนี้เรียกว่า “อานาปานสติ”
แล้วก็บริกรรม “พุทโธ” ก็เรียกว่า “พุทธานุสสติ” หรือดูลมเข้า
ลมออก หรือดูทที่ อ้ ง “ยุบหนอพองหนอ” อันนีก้ ย็ งั ถือว่าเป็น
อานาปานสติอยู่ พอเวลาลมเข้า ท้องก็พองออกมา เวลา
หายใจออกไป ลมออกไป ท้องก็ยุบเข้าไป อันนี้เรียกว่า
“ยุบหนอพองหนอ” แต่กเ็ ป็นอานาปานสติเหมือนกัน แต่เวลา
ท�ำนี้ ควรเลือกเอาทีใ่ ดทีห่ นึง่ อย่าเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เพราะ
การเปลี่ยนนี้เป็นการเคลื่อนไหวของใจ จะท�ำให้ใจไม่นิ่ง
ฉะนั้นต้องท�ำให้มันนิ่ง ให้มันอยู่กับที่เดียวให้ได้
แต่ในเบื้องต้น บางทีถ้าสติเรายังมีก�ำลังอ่อน เวลาเรา
เริ่มนั่งสมาธิแล้วไม่สามารถดูลมได้ เพราะใจยังฟุ้งกับ
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เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ ก็อาจจะใช้การสวดมนต์ระงับความฟุ้ง
ก่อนก็ได้ สวดไปภายในใจ ไม่ต้องออกเสียงก็ได้ นั่งอยู่ใน
ท่าขัดสมาธินี้ไปก็ได้ เราก็สวดไปภายในใจ สวดอิติปิโสไป
ก็ได้ ถ้าจ�ำได้ สวดหลายๆ รอบ สวดไปจนรูส้ กึ ใจนิง่ ใจสบาย
ค่อยมาดูลมต่อไป อันนี้เปลี่ยนขั้นตอนท�ำได้อยู่ แต่ถ้าดู
ลมแล้วอย่าไปเปลีย่ น ยกเว้นว่าดูลมไปสักพักแล้วเกิดเวทนา
เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาตามร่างกาย แล้วไม่มีสติพอที่จะดู
ลมต่อไป อันนีท้ า่ นก็ให้ใช้คำ� บริกรรมมาช่วยได้ เพราะใจมัน
จะคิดแต่ความเจ็บ อยากให้ความเจ็บหาย มันเกิดอาการ
ทุรนทุราย ก็ให้ทอ่ งพุทโธๆ ไปเร็วๆ ก็ได้ ให้ถๆี่ อย่าไปคิดถึง
ความเจ็บของทางร่างกาย ไม่ตอ้ งดูลมตอนนัน้ ทิง้ ลมไปเลย
ให้อยู่กับค�ำบริกรรมเพียงอย่างเดียวไปก็ได้ ถ้าสามารถอยู่
กับค�ำบริกรรมได้สักระยะหนึ่งนี้ จิตก็สงบได้ แล้วความ
เจ็บนี้บางทีก็หายไปก็ได้ หรือไม่หายก็ได้ ไม่หายแต่จิตใจ
ก็จะไม่เดือดร้อน ใจจะรู้สึกเฉยๆ กับความเจ็บนั้น ตอนต้น
จะรู้สึก โอ้ย มันทรมาน ทนไม่ไหว แต่พอใจสงบแล้วนี้
มันรู้สึกเฉยๆ อยู่กับมันได้ จะรู้ว่าตัวที่ทรมานนั้นคือใจดิ้น
ความดิ้นของใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไป
หรือให้หนีหายไปจากความเจ็บนั้น
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อั น นี้ ก็ เ ป็ น วิ ธี ก ารส� ำ หรั บ การฝึ ก สมาธิ ใ นเบื้ อ งต้ น
เอามาเล่าให้ฟงั แบบคร่าวๆ เพือ่ ให้เราจะได้รวู้ า่ เราควรจะท�ำ
อะไรกัน เพราะเรือ่ งปัญญานีค้ ดิ ว่าเรามีพอกันแล้ว เรารูแ้ ล้ว
ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ ความอยากต่างๆ แต่เรา
ขาดมรรคคือสมาธิ เรามีปญ
ั ญาแต่เราขาดสมาธิ ถ้าเรามาถือ
ศีล ๘ มาฝึกสมาธิ เราก็จะมีศีล สมาธิ แล้วเราก็เอาปัญญา
ที่เราได้ศึกษาจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้มาประกอบกัน
มาใช้ เวลาเกิดความอยาก เราก็หยุดมัน ถ้าก�ำลังหยุดมีไม่พอ
สูม้ นั ไม่ได้ ก็กลับไปฝึกสมาธิ ให้จติ สงบนิง่ นานๆ นัง่ สมาธิให้
จิตสงบนานๆ เวลาจิตสงบอย่าไปท�ำอะไร ไม่ตอ้ งไปพิจารณา
ทางปัญญา เราต้องการให้จิตนิ่งให้นานที่สุด เพราะความนิ่ง
นี่แหละเป็นตัวที่จะสู้กับกิเลสได้ ถ้าจิตไม่นิ่งแล้วสู้มันไม่ได้
ฉะนั้นเวลาฝึกสมาธินี้เราต้องการความนิ่ง ไม่ต้องการ
ปัญญา คนบางคนไม่เข้าใจ คิดว่าพอจิตสงบปั๊บ ต้องให้
เดินปัญญาเลย อันนี้ไม่ถูก เวลาจะเดินปัญญานี้ต้องเดิน
ตอนที่ออกจากสมาธิแล้ว ตอนที่จิตไม่นิ่งแล้ว จิตเริ่มไปคิด
เรื่องราวต่างๆ แล้ว ถึงค่อยไปเจริญปัญญาได้ แต่ถ้าเรา
ยังไม่เข้าใจธรรมบทไหนก็ไปเจริญได้ เช่น อนิจจัง ไม่เข้าใจ
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ร่างกายไม่เที่ยงเป็นอย่างไร ร่างกายไม่สวยงามเป็นอย่างไร
ค่อยไปพิจารณาได้ แต่เวลาท�ำสมาธินี้ ห้ามเจริญปัญญา
พยายามใช้สติคอยควบคุมจิตให้นิ่งไปนานๆ นิ่งได้เป็น
ชั่วโมงสองชั่วโมงได้ยิ่งดีใหญ่ เพราะก�ำลังของอุเบกขาจะ
มีมาก เวลาออกมานี้ใจจะเย็น เฉย ใครจะด่าใครจะชม
ก็ เ ฉย ไม่ ไ ปยิ น ดี ยิ น ร้ า ยกั บ ใคร เพราะนี่ คื อ ค� ำ สั่ ง ของ
อุเบกขาจะเป็นอย่างนี้
เวลาจิตสงบนี้จะปราศจากความรัก ชัง กลัว หลง
ไม่ ยิ น ดี ยิ น ร้ า ยกั บ อะไร เราต้ อ งการตั ว นี้ ม าเป็ น ตั ว ที่
สนับสนุนการใช้ปัญญาสู้กับกิเลสตัณหา ความอยากต่างๆ
ให้หมดไปจากใจ ถ้าเรายังไม่เข้าใจทางปัญญา เวลาเรา
ออกมาก็พิจารณาได้ เช่น เราไม่เข้าใจว่าร่างกายเป็นอสุภะ
เป็ น ยั ง ไง เราก็ ดู อ าการ ๓๒ ของร่ า งกายว่ า ร่ า งกายนี้
มันสวยงามจริงหรือไม่ ถ้าเรามองเข้าไปใต้ผิวหนังแล้ว
เราก็จะเริ่มเห็นความไม่สวยไม่งามต่างๆ เราก็ต้องเอามา
พิจารณาอยู่เนืองๆ ไม่ให้หลง ไม่ให้ลืม ให้จ�ำได้ พูดง่ายๆ
ต่อไปเวลาเห็นร่างกายของใคร เราจะเห็นทะลุเข้าไปใต้
ผิวหนังเลย แล้วความอยากทีจ่ ะรักเขาชอบเขามันก็จะหายไป
~ 44 ~

นีค่ อื เรือ่ งของปัญญา แต่ตอ้ งท�าตอนทีเ่ ราไม่ได้ทา� สมาธิ
เวลาท�าสมาธินห้ี า้ มเดินปัญญา ให้ทา� สมาธิดว้ ยสติอย่างเดียว
ใช้สติก�ากับควบคุมจิตให้นิ่งไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้
ในเบื้องต้นยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องปัญญามาก เพราะ
ปัญญานี้เราได้ยินได้ฟังมามากพอสมควรแล้ว สิ่งที่เรา
ขาดกันตอนนี้ก็คือสติกับสมาธิ พยายามเจริญสติ สมาธิ
ด้วยการไปปลีกวิเวก ไปถือศีล ๘ ตามส�านักต่างๆ แล้ว
เราจะเห็นผลแตกต่างกันเลย พอเรามีสมาธิมีอุเบกขาแล้ว
ทีนี้ใจเราจะไม่ค่อยวุ่นวาย ไม่ค่อยฟุ้งซ่าน สามารถระงับ
ความคิดความปรุงแต่งได้ เพราะเรามีสติควบคุมมันอยู่
ตลอดเวลา
นี่ก็คือเรื่องราวต่างๆ ที่เอามาฝากกัน ใครว่างเวลาไหน
ก็มาดูได้มาฟังได้ หรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถติดตามดู
การถ่ายทอดสดได้ หรือดูย้อนหลังก็ได้ การแสดงก็คิดว่า
พอสมควรแก่เวลา ก็ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พร
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คนสนใจธรรมะนี้เป็นเหมือนเขาวัว
คนสนใจเรื่องตลกโปกฮานี้เป็นเหมือนขนวัว
ถ้าดูติ๊กต็อกบ้าบอคอแตกนี่ดูเป็นล้าน
ถ้าให้ดูธรรมะนี้มีแค่ ๒-๓ คน
คนที่มีปัญญาในโลกนี้
พระพุทธเจ้าบอกเป็นเหมือนพวกเขาวัว
ตัวหนึ่งมีแค่ ๒ เขา
แต่พวกที่ไม่มีปัญญานี้เป็นเหมือนขนวัว
วัวตัวหนึ่งมีเป็นร้อย
อันนี้ก็พูดเปรียบเทียบให้ฟัง
อะไรที่มีสาระประโยชน์นี้ คนไม่ค่อยชอบดูกัน
ถ้าอะไรดูแล้วท�าให้เป็นบ้ากันชอบดูกัน

ถาม-ตอบปัญหาธรรม
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โยม: การละสักกายทิฏฐิในพระโสดาบัน ซึ่งกล่าวว่ายังคง
มีราคะ โทสะอยู่ สงสัยว่าเมื่อเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่
ตัวตนของตนอีกแล้ว ท�ำไมจึงยังมีราคะ โทสะ เกิดขึ้น
ได้ครับ

พระอาจารย์: ยังไม่เห็นความสกปรก ความไม่สวยงามของ
ร่างกาย เห็นร่างกายคนอื่นยังชอบ เห็นว่าหล่อว่าสวยอยู่
อันนี้ต้องช�ำระด้วยการพิจารณาอสุภะ เห็นอาการ ๓๒
ของเขา เห็นตอนทีเ่ ขากลายเป็นซากศพ ถ้าเห็นอย่างนัน้ แล้ว
ทีนี้ ราคะ โทสะ ก็จะไม่มี ราคะ ปฏิฆะ ก็จะไม่มี
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โยม: หลังจากกลับจากการรักษาศีล ๘ ผลที่ได้รับคือจิตใจ
ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายมานานมากแล้วค่ะ ตอนนีม้ คี วามสุขมาก
สุขจนล้นออกมาทางสีหน้าและแววตา จนคนรอบข้าง
ทักว่าท�ำไมเปลี่ยนไป แบบนี้เขาเรียกว่าติดสุขใช่ไหมคะ
พระอาจารย์ และถ้ า ติ ด สุ ข เราจะต้ อ งพิ จ ารณา
อย่างไรต่อไปดีคะ เพื่อให้การปฏิบัติก้าวหน้ายิ่งขึ้น

พระอาจารย์: อ๋อ นี้ไม่เรียกว่าติดสุขหรอก เรียกว่า สุขมัน
ติดเรา มันไม่หนีเรานะ เมื่อก่อนนี้มันชอบหนีเราเรื่อย
ใช่ไหม เราต้องวิ่งตามสุขอยู่เรื่อยๆ พอได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มา
สุขเดี๋ยวเดียว เอ้า หายไปแล้ว ต้องคอยวิ่งตามสุขอยู่เรื่อย
ตอนนีเ้ ราเจอสุขแบบทีเ่ ขาไม่วงิ่ หนีเรา เขาอยูก่ บั เรา เขาติดเรา
เขาชอบเรา สุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี้เป็นความสุขที่
จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆ ก็ให้เราท�ำมันให้มากขึ้นไปตามล�ำดับ
ตอนนี้เราอาจจะสุขกับการรักษาศีล ๘ ต่อไปเราก็สุขกับ
การฝึกสมาธิให้จิตสงบให้นิ่ง ให้มีอุเบกขา แล้วก็ไปขั้น
ปัญญา ก็ได้สงบแบบถาวร ความสงบจากสมาธิยังเป็นของ
ชั่วคราวอยู่ เวลาออกจากสมาธิสักพักหนึ่ง ความสุขก็หาย
ไปได้ แต่ถ้าอยากจะให้ความสุขนี้อยู่กับเราไปตลอดนี้
ต้องใช้ขั้นปัญญา
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โยม: กระผมสังเกตว่า เมือ่ พระอรหันต์ละสังขาร จะมีแต่ละไป
อย่างสงบ เช่น หลวงตามหาบัว ไม่มีทุรนทุรายเหมือน
บุคคลทั่วไปในเรื่องเวทนา ในการที่ท่านพระอรหันต์จะ
ละสังขารนั้น ท่านเข้าสมาธิ เข้าฌาน ใช้ความช�ำนาญ
เพื่อละออกจากร่าง กระผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับ

พระอาจารย์: ความจริงท่านละด้วยปัญญานะ คือท่านอยู่
กับความเจ็บความปวดของร่างกายได้โดยไม่รสู้ กึ ทรมานใจ
เพราะท่านเป็นเพียงแต่รับรู้เฉยๆ ท่านไม่มีตัณหาความ
อยากให้ความเจ็บปวดนัน้ หายไป ท่านก็ไม่ตอ้ งเข้าสมาธิกไ็ ด้
หรือเข้าก็ได้ มีผลเท่ากัน ส�ำหรับผู้ที่หลุดพ้นแล้วจะไม่
เดือดร้อนกับเรือ่ งราวของทางร่างกาย ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับร่างกาย
ไม่ยึดไม่ติดกับเวทนาทางร่างกาย ร่างกายจะเป็นอย่างไร
ก็สามารถรับได้ทุกรูปแบบ แต่บางทีท่านก็ไม่อยากจะไปยุ่ง
ท่านก็เข้าสมาธิแทนก็ได้ แต่ท่านไม่ได้เข้าเพราะหนีเหมือน
พวกเราที่ยังไม่ได้ปล่อยวางเวทนา เวลาเกิดความเจ็บปวด
ไม่อยากจะเจอมัน ก็หลบเข้าไปในสมาธิ แต่เวลาออกมา
พอเจอมั น ก็ ทุ ก ข์ วุ ่ น วายใจ แต่ ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ฝ ึ ก ให้ อ ยู ่ กั บ
ความเจ็บปวดได้แล้ว จะไม่ต้องหนีความเจ็บปวด จะยินดี
ต้อนรับเสมอ Welcome เวลามานี้บอกว่า ฉันรู้จักเธอแล้ว
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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เธอไม่ใช่ตัวปัญหา ตัวปัญหาคือเราที่ไปรังเกียจเธอต่างหาก
ตัวที่ไม่ต้องการความเจ็บปวดต่างหาก พอเราก�ำจัดตัวที่
ไม่ต้องการความเจ็บปวดได้แล้ว เราก็อยู่กับความเจ็บปวด
ได้สบาย ไม่เดือดร้อน


โยม: ฝึกสมาธิวันละ ๓๐ นาที เราจะสามารถบรรลุธรรม
ได้ไหมครับ?

พระอาจารย์ : ไม่รู้เหมือนกัน แล้วแต่คน อันนี้มันเป็น
เรื่องที่ไม่มีสูตรตายตัว มันอยู่ที่ของเก่าด้วย ถ้าของเก่า
มีเยอะ ก็อาจจะไม่ต้องฝึกสมาธิเลย ฟังธรรมปุ๊บก็บรรลุได้
ก็มี แต่ถ้ายังไม่มีสมาธิเลย ๓๐ นาที ก็ไม่น่าจะพอ เพราะ
จิตต้องมีอุเบกขาตลอดเวลา ต้องวางเฉยได้ตลอดเวลา
ถึงจะบรรลุธรรมได้


โยม: อุเบกขาที่เกิดในระหว่างนั่งสมาธิกับการมีอุเบกขาใน
ชีวติ ประจ�ำวันเกีย่ วเนือ่ งถึงกันโดยอัตโนมัตหิ รือไม่ครับ

พระอาจารย์: ก็เป็นส่วนหนึง่ คนเราก็มอี เุ บกขาในระดับหนึง่
แต่อาจจะอยู่ในระดับน้อย แต่ถ้าได้ฝึกสมาธิ ระดับของ
อุเบกขาก็จะมีมากขึ้นๆ ไป
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กิเลสตัณหานี้
เป็นผู้สร้างความทุกข์ต่างๆ
ให้กับใจของพวกเรา
เป็นเหมือนเชื้อโรคที่มาสร้างความทุกข์
การเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับร่างกายของพวกเรา

ร่างกายกับจิตใจ
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นี้เป็นวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
เป็นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม ค�ำว่า
“ธรรมสวนะ” แปลว่า การฟังธรรม เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้
ทรงบัญญัตใิ ห้พทุ ธศาสนิกชน ได้หยุดการท�ำภารกิจการงาน
ต่างๆ ไว้ ๑ วัน แทนที่ท�ำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในวันนี้
ให้มาท�ำมาหากินเลีย้ งจิตใจ ๑ วัน เพราะชีวติ ของพวกเรานัน้
มีอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน คือร่างกายและมีจิตใจ ที่ต้องการ
ความดูแล ร่างกายก็ตอ้ งการอาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ยารักษาโรค เราจึงต้องไปท�ำมาหากิน ท�ำงานท�ำการ หารายได้
เพื่ อ ที่ จ ะได้ เ อาไปซื้ อ ปั จ จั ย ๔ มาดู แ ลร่ า งกาย นี่ เ ป็ น
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ครึ่งหนึ่งของชีวิตเราที่เราต้องดูแลกันทุกคน คือร่างกาย
ของพวกเรา ถ้ า ขาดปั จ จั ย ๔ อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ไป
ร่างกายก็จะต้องล�ำบาก อาจจะต้องเจ็บไข้ได้ปว่ ย พิกลพิการ
หรือถึงแก่ความตายไปได้
เราจึงต้องมีวันท�ำมาหากินกัน ส่วนใหญ่เราก็จะท�ำ
กันอาทิตย์ละ ๕ วันด้วยกัน ในยุคปัจจุบันนี้ มีวันหยุดอยู่
๒ วัน คือวันเสาร์ วันอาทิตย์ แต่คนสมัยนี้ไม่เข้าใจถึงความ
หมายของวันหยุด เพราะไม่ได้เข้าวัดเข้าวา ไม่ได้ศึกษา
ไม่ได้เรียนกัน เลยไม่รู้ว่าวันหยุดท�ำงานนี้มีไว้เพื่อท�ำอะไร
ถ้าคิดว่าเพือ่ เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เพือ่ ทีจ่ ะได้ไปหาความ
สุขกันทางตาหูจมูกลิน้ กาย ไปเทีย่ ว ไปกิน ไปดืม่ ไปท�ำอะไร
ต่างๆ ทีอ่ ยากจะท�ำกัน ซึง่ ไม่ได้เป็นประโยชน์กบั จิตใจ แต่กลับ
เป็นโทษกับจิตใจ เพราะการกระท�ำเหล่านี้เป็นเหมือนการ
เสพยาเสพติดให้แก่จิตใจ เมื่อเสพแล้วก็จะติด ต้องกินต้อง
เทีย่ ว ต้องดูตอ้ งฟังอยูเ่ รือ่ ยๆ เวลาทีไ่ ม่สามารถทีจ่ ะเทีย่ วได้
ไม่มีเงินที่จะไปซื้ออะไรต่างๆ ไปดูไปฟังอะไร เวลานั้นก็จะ
เกิดความหงุดหงิดร�ำคาญใจ เกิดความไม่สบายอก ไม่สบายใจ
ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นวันที่เราควรจะเอาไปท�ำกิจกรรมเหล่านี้
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ถ้าเราเป็นชาวพุทธ เราได้เรียนรู้ค�ำสั่งค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าต้องการให้เราใช้วันหยุดการ
ท�ำมาหากินทางปากท้องนี้ มาท�ำมาหากินเลี้ยงจิตใจของ
พวกเรา เพราะพวกเรานี้เป็นเหมือนแฝดสยาม มีอยู่ ๒
มีอินกับจันอยู่ติดกัน ร่างกายก็เป็นอิน ใจก็เป็นจัน แต่เรา
มองไม่เห็นจัน ตัวจันนีเ้ ป็นตัวทีไ่ ม่มรี ปู ร่างหน้าตา จันนีเ้ ป็น
เหมือนมนุษย์ลอ่ งหน แต่เป็นส่วนทีส่ ำ� คัญอีกส่วนหนึง่ ของ
ชีวิตของพวกเรา เพราะใจของพวกเรานี้ สามารถสุขก็ได้
ทุกข์ก็ได้ เหมือนกับร่างกายของพวกเรา พวกเราจึงดูแล
ร่ า งกายเราอย่ า งเต็ ม ที่ ไม่ ต ้ อ งการให้ ร ่ า งกายเราทุ ก ข์
ต้ อ งการให้ ร ่ า งกายเราสุ ข แต่ ส ่ ว นจิ ต ใจของพวกเรานี้
เราไม่เห็นกัน เราก็เลยไม่รู้ว่าเรายังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจะ
ต้องดูแลเหมือนกับเราดูแลร่างกาย เพราะว่าเวลาใจของ
เราทุกข์นี้ มันก็สร้างความทรมานให้กับใจอย่างมาก บางที
ความทุ ก ข์ ข องใจนี่ รุ น แรงกว่ า ความทุ ก ข์ ข องร่ า งกาย
เสียอีก พวกเราจึงมักจะมีความทุกข์ใจกันอยู่เรื่อยๆ โดย
ที่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร เราคิดว่าเราดูแลร่างกายให้ดีแล้ว
ใจเราก็จะสุข ใจเราก็จะสบายตาม
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แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกัน ร่างกายเราสุขสบาย
มีปัจจัย ๔ สมบูรณ์ มันมีหลายระดับ ปัจจัย ๔ แบบธรรมดา
ปัจจัย ๔ แบบมหาเศรษฐี พระราชามหากษัตริย์ แต่ใจของ
บุคคลเหล่านี้ก็ยังทุกข์กันได้ ยังมีความวุ่นวายใจกัน เพราะ
เขาไม่ได้มีเวลาหรือไม่รู้วิธีดูแลใจของเขานั่นเอง มัวแต่
ดูแลร่างกายของเขา แล้วเวลาที่เขาว่างจากการดูแลร่างกาย
เขาก็ไปดูแลศัตรูของใจ อะไรคือศัตรูของใจ ศัตรูของใจก็คอื
กิ เลสตัณหานี่แหละ ความอยากต่างๆ ความอยากร�่ำ
อยากรวย อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโต อยากมีหน้ามีตา
มีคนนับถือยกย่องสรรเสริญ อยากมีความสุขจากรูปเสียง
กลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ
ในวันหยุด แทนที่เราจะมาดูแลใจของพวกเรา เราก็ไป
ดูแลศัตรูของใจ เพราะกิเลสตัณหานี้เป็นผู้สร้างความทุกข์
ต่างๆ ให้กับใจของพวกเรา เป็นเหมือนเชื้อโรคที่มาสร้าง
ความทุกข์ การเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับร่างกายของพวกเรา
พอเวลามีเชื้อโรคระบาดนี้ เราต้องรีบหายามาก�ำจัดมัน
สกัดมันทันที พอมีโควิดปรากฏขึ้นมา ทุกคนนี้ค้นคว้าหา
ยากัน ค้นคว้าผลิตวัคซีนมาฉีดป้องกัน ไม่ให้โควิดนี้เข้ามา
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ทางร่างกายเพื่อมาสร้างความทุกข์ สร้างความเจ็บไข้ได้ป่วย
สร้างความตายให้กับร่างกาย ซึ่งข้าศึกศัตรูของใจก็เหมือน
กับข้าศึกศัตรูของร่างกาย คือเชื้อโรคต่างๆ เป็นข้าศึกศัตรู
ของร่างกายที่พวกเรานี้คอยก�ำจัดกันอยู่อย่างต่อเนื่อง
ส่วนข้าศึกของใจ ผู้ที่มาสร้างความเจ็บไข้ได้ป่วยทาง
ใจนี้ เราไม่ค่อยรู้จักกัน เพราะเราไม่ได้สนใจศึกษาเรื่องราว
ของใจกัน เราก็เลยไม่รู้ว่าใจของเรานี้ที่ตกอยู่ในความทุกข์
อยู่อย่างต่อเนื่องนี้เกิดจากอะไร ส่วนใหญ่ก็ไปคิดว่าเกิด
จากการขาดแคลนทางด้านปัจจัย ๔ กัน หรือขาดแคลน
ทางด้านลาภยศสรรเสริญ ขาดแคลนทางรูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะกัน พอเรารู้สึกว่าเราทุกข์กับเรื่องเงินทอง ก็ต้อง
รีบไปหาเงินหาทองมา ทุกข์กบั การไม่มหี น้ามีตา ก็ตอ้ งรีบไป
หาต�ำแหน่งหายศมาประดับกัน ทุกข์กับการที่ไม่มีใคร
สรรเสริญยกย่องเยินยอเรา ก็พยายามไปสร้างผลงานต่างๆ
ให้มีคนเขามอบรางวี่รางวัลให้กับเรา ไม่ว่าจะเป็นทางกีฬา
ทางการแสดง หรือทางอะไรต่างๆ นี้ เขามักจะมีรางวัลแจก
ให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่น ทางการแสดงก็มีตุ๊กตาทองค�ำ
โล่ทองค�ำ อะไรต่างๆ ทางการกีฬาก็มีเหรียญต่างๆ เหรียญ
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บรอนซ์ เหรียญเงิน เหรียญทอง เวลาได้มาแล้วรู้สึก โอ้โห
มีความสุข ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจหายไป แต่ไม่รู้ว่ามันเป็น
ความสุขชั่วคราว ดีใจไม่กี่วัน ก็ต้องไปชิงแชมป์ต่ออีกแล้ว
มีรายการใหม่มาท้าทาย แล้วพอแพ้กเ็ สียใจ ในทีส่ ดุ ก็ทกุ ข์ไป
นี่แหละคือศัตรูที่มาสร้างความทุกข์ใจต่างๆ ให้กับ
พวกเรา หัวหน้าของศัตรูนี้เราเรียกว่า “อวิชชา” หรือ “โมหะ
อวิชชา” แปลว่า ความไม่รคู้ วามจริงเกีย่ วกับเรือ่ งของความ
สุขความทุกข์ของใจของพวกเราว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน
ไม่รู้จริงๆ ไม่รู้ว่าความทุกข์ใจของพวกเรานี้ไม่ได้เกิดจาก
การบกพร่องทางปัจจัย ๔ บกพร่องทางลาภยศสรรเสริญ
ความสุ ข ทางตาหู จ มู ก ลิ้ น กายแต่ อ ย่ า งใด แต่ เ กิ ด จาก
การอยากได้สิ่งต่างๆ จากทางร่างกาย และจากทางลาภ
ยศสรรเสริญสุขนั่นเอง ทางร่างกายก็อยากจะให้ร่างกาย
แข็งแรง ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายมีอายุยืนยาวนาน
ปลอดภัยจากภัยต่างๆ พอมีอะไรมากระทบกับร่างกาย
หน่อยเท่านั้น ใจก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันที แล้วก็
อยากให้ ล าภยศสรรเสริ ญ ที่ เ รามี อ ยู ่ นี้ เจริ ญ งอกงาม
เพิ่มขึ้นไป ถ้ารวยร้อยล้านก็อยากจะรวยเป็นพันล้านหมื่น
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ล้านขึ้นมา ถ้ามีต�ำแหน่งก็อยากจะได้สูงขึ้นไป จากนายสิบ
ก็เป็นนายร้อย จากนายร้อยก็เป็นนายพัน จากนายพันก็
เป็นนายหมื่น คือไม่มีวันสิ้นสุด ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ
แล้วพอไม่ได้ก็เกิดความเสียใจ เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
อันนี้แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับพวกเรา คือ
ความอยากต่างๆ อยากในเรื่องของร่างกาย อยากในเรื่อง
ของลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิด
ต่างๆ พอไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
แต่ แ ทนที่ เ ราจะมาแก้ ด ้ ว ยการระงั บ ความอยาก
เรากลับไปส่งเสริมความอยาก อยากให้ร่างกายมันแข็งแรง
ก็ต้องหาวิธีท�ำให้มันแข็งแรง ออกวิ่งกันตั้งแต่เช้ามืด วิ่งกัน
วันละ ๑๐ โล ๒๐ โล มันก็แข็งแรงชั่วคราวเท่านั้น ร่างกาย
ของเรามันสูก้ บั เวลาไม่ได้หรอก ต่อให้เราดูแลเลีย้ งดูรา่ งกาย
ให้มันดีขนาดไหน พอเวลาผ่านไปๆ มันก็ร่วงโรยไปตาม
กาลตามเวลา เคยวิ่ง ๑๐ กิโล ก็ลดเหลือ ๕ กิโล ๕ กิโล
ก็ลดเหลือ ๑ กิโล ต่อไปก็วิ่งไม่ไหว เดิมเคยเดินไหว ต่อไป
อาจจะเดินไม่ไหว ต้องนั่งรถแทนก็ได้ ไอ้นี่คือสิ่งที่มันเกิด
ขึ้นกับร่างกายที่มันขัดกับความต้องการของใจ ใจก็เลย
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ไม่สบายอยู่เรื่อยๆ ไอ้ตัวไวรัสของใจก็คือความอยากต่างๆ
นี่เอง อยากมี อยากเป็น อยากได้สิ่งต่างๆ ทางตาหูจมูก
ลิ้นกาย ที่มาสร้างความทุกข์ สร้างความไม่สบายใจให้กับ
ใจของพวกเราอยู่อย่างต่อเนื่อง
พระพุทธเจ้าจึงต้องบังคับให้พวกเรา ถ้าเป็นชาวพุทธนี้
ให้ ห ยุ ด ท� ำ งาน สมั ย โบราณเขาหยุ ด ท� ำ งานกั น วั น หนึ่ ง
หรือสองวันก็ได้ ไม่ทราบ อาจมีวันโกนอีกวันหนึ่ง แล้วก็
วันพระที่จะหยุดท�ำงานกัน แล้วก็เข้าวัดเข้าวากันเพื่อมาท�ำ
ภารกิจของพุทธศาสนิกชน เป็นพุทธนี้ไม่ใช่เป็นพุทธแต่
ชื่อเฉยๆ นะ พ่อแม่เป็นพุทธ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
เป็นชาวพุทธ แค่นี้ยังไม่ถือว่าเป็นชาวพุทธนะ เพราะจะ
เป็นชาวพุทธได้นี้ ต้องท�ำหน้าที่ของชาวพุทธให้สมบูรณ์
เหมือนกับเป็นต�ำรวจหรือเป็นทหารนี้ ใส่เครื่องแบบแล้ว
ไม่ไปท�ำหน้าที่ ก็ไม่เป็นต�ำรวจ ไม่เป็นทหาร แต่งเครื่องแบบ
เป็นนักเรียน แต่ไม่ไปโรงเรียน อย่างนีก้ ไ็ ม่ถอื ว่าเป็นนักเรียน
เป็นนักศึกษา เพราะว่าไม่ได้ท�ำประโยชน์ให้กับตนเอง
ประโยชน์ที่พึงจะได้จากการท�ำหน้าที่เหล่านี้
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ทางพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ถ้าเราจะเรียกตัว
เราเองว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนี้ เราต้องท�ำหน้าที่ของชาว
พุทธที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้กับพวกเราท�ำกัน
ถ้าเราไม่ท�ำหน้าที่เหล่านี้ ก็เหมือนกับนักศึกษาที่มีแต่ชุด
นักศึกษา นักเรียน แต่ไม่ไปโรงเรียน ไม่ไปสถานที่ศึกษา
ต่อให้ใส่ชุดเหล่านี้ไปกี่สิบปี ก็ไม่ได้จบปริญญา ไม่ได้ความ
รู้อะไรจากการใส่ชุดเหล่านี้ ฉันใด การที่ถือว่าตนเองเป็น
ชาวพุทธ แล้วก็ไม่เคยท�ำหน้าทีข่ องชาวพุทธเลย ไม่รเู้ สียด้วย
ซ�้ำไปว่าเป็นชาวพุทธนี้มีหน้าที่อะไรบ้าง อันนี้ก็ไม่ได้ถือว่า
เป็นชาวพุทธทีแ่ ท้จริง เป็นพุทธแต่ชอื่ แต่ตวั นีเ้ ป็นอะไรก็ไม่รู้
ดังนัน้ ถ้าเราอยากจะเป็นชาวพุทธทีแ่ ท้จริงทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา เราก็ต้องท�ำหน้าที่ของชาว
พุทธที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกชาวพุทธเราท�ำกัน
หน้าทีข่ องชาวพุทธเรานีม่ อี ยู่ ๒ หน้าทีใ่ หญ่ๆ ด้วยกัน
ท่านเรียกว่า “ธุระ” ธุระที่เราต้องท�ำกันมี ๒ ธุระด้วยกัน
อันแรกเรียกว่า “คันถธุระ” อันที่ ๒ เรียกว่า “วิปัสสนาธุระ”
“คันถธุระ” แปลว่า ศึกษาเรือ่ งราวต่างๆ ของพระพุทธศาสนา
นี่เอง ค�ำสั่งค�ำสอนต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้
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สอนเพื่อให้เราได้เกิดความรู้เกิดความฉลาดเกี่ยวกับชีวิต
จิตใจของตัวพวกเราเอง เพื่อให้พวกเรานี้รู้จักวิธีก�ำจัด
ความทุกข์หรือป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นกับใจของ
พวกเรา ให้ใจของเรานีม้ แี ต่ความสุขอย่างแท้จริงตลอดเวลา
นี่คือการศึกษา เบื้องต้นก็ต้องศึกษาก่อนว่า เราเป็นอะไร
เราต้ อ งท� ำ อะไร ตอนนี้ เ ราสุ ข หรื อ เราทุ ก ข์ ที่ เ ราทุ ก ข์
ทุกข์เพราะอะไร ที่เราไม่สุข ไม่สุขเพราะอะไร อันนี้เรา
ต้องศึกษา ต้องเรียนรู้ก่อน
เมื่อเรารู้แล้วเราจะได้ไปท�ำธุระขั้นที่ ๒ ต่อไป ที่เรียก
ว่า “วิปัสสนาธุระ” คือเอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้นี้มาท�ำให้
มันแจ้ง ให้มนั เป็นของจริงขึน้ มา ความรูท้ เี่ ราเรียนนีย้ งั เป็น
ความจ�ำอยู่ ยังไม่ได้เจอตัวมัน เจอแต่ชื่อ พระพุทธเจ้าสอน
ให้เราท�ำทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิ ภาวนา อันนีเ้ ป็นชือ่ เรายังไม่
ได้เจอตัวของมัน จะเจอตัวของมันเพื่อที่จะได้รับประโยชน์
จากตัวของมันนี้ ต้องเกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนาธุระ คือ
ท�ำตัวนี้ให้เป็นตัวจริง เปลี่ยนตัวจากชื่อให้เป็นตัวจริงขึ้นมา
เหมือนกับมีคนแนะน�ำเราให้รู้จักคนนั้นคนนี้ เขาให้
นามบัตรของคนนั้นคนนี้มาว่านายคนนั้นชื่อนี้ เราก็เพียง
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แต่ได้ชื่อของเขา เราไม่ได้เจอตัวของเขา ถ้าเราอยากจะรู้ว่า
เขาเป็นอย่างไรนี้ เราก็ต้องไปเจอตัวเขา ติดต่อผ่านทาง
นามบัตร เขามีเบอร์มีอะไร เราก็ติดต่อไป นัดพบกันที่ไหน
เห็นหน้าเห็นตากัน ได้พูดจาได้คุยกัน ก็จะรู้ว่า เอ้อ คนนี้
เขาเป็นอย่างไร ดีไม่ดอี ย่างไร เราก็จะได้รจู้ กั เขาอย่างแท้จริง
นี่แปลว่าวิปัสสนาธุระ ท�ำความจริงให้ปรากฏขึ้นแก่ใจของ
พวกเรา ให้เราเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น
แต่พวกเราตอนนีย้ งั ไม่เห็นตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรูท้ รงเห็น
ฉะนั้ น เราต้ อ งศึ ก ษาด้ ว ยการมาวั ด ในวั น พระกั น
สมัยก่อนต้องไปที่วัดในวันพระ เพราะไม่มีที่อื่นที่จะด�ำเนิน
การแสดงธรรม สมัยก่อนไม่มีสื่อต่างๆ เหมือนทุกอย่าง
ที่เรามีกันอยู่ในสมัยนี้ หนังสือก็ไม่มีอ่าน อย่าว่าแต่พวก
ถ่ายทอดสดอะไรอย่างนี้เลย อันนี้เป็นของเพิ่งมาเกิดขึ้นใน
ระยะสิบกว่าปีหลังนีเ้ ท่านัน้ เอง แต่กอ่ นนัน้ สมัยยุคพุทธกาล
สมัยยุคไทยโบราณนี้ ต้องเข้าวัดกัน เพราะหนังสือก็อ่าน
ไม่เป็นกัน คนส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษากัน เรื่องหนังสือ
อ่านไม่ได้ ถึงแม้จะมีธรรมะอยู่ในหนังสือก็อ่านกันไม่ออก
ก็เลยต้องอาศัยการฟังอย่างเดียว การฟังจากการเทศน์ของพระ
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พระก็อาจจะมีเทศน์อยู่ ๒ แนวทาง ถ้าท่านไม่มีความรู้
จริงเอง ท่านก็เอาเทศน์ของพระพุทธเจ้ามาอ่านให้พวกเราฟัง
อ่านพระสูตรต่างๆ เวลาพระเทศน์ท่านจะมีใบลาน นั่งเปิด
อ่านกัน นั่นแสดงว่าตัวท่านเองยังไม่รู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้า
ทรงรู้ทรงเห็น ก็เลยต้องคัดเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้
ทรงเห็นทรงแสดงนี้มาอ่านให้ฟังกัน
แล้วก็มเี ทศน์อกี แบบหนึง่ คือเทศน์จากพระสุปฏิปนั โน
พระปฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบ พระที่ ท ่ า นได้ เ ห็ น ธรรมของ
พระพุทธเจ้าแล้ว อยู่ในใจของท่านแล้ว ท่านก็ไม่ต้องอาศัย
ใบลาน เวลาท่านเทศน์นี้ ท่านเทศน์จากใบลานคือใจของท่าน
ท่านได้ท�ำวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมต่างๆ หมดแล้ว
ก็เลยไม่จ�ำเป็นที่จะต้องไปเอาใบลานมา แต่ใช้ใบลานที่มีอยู่
ในใจของท่านนี้ออกมาอ่านให้ท่านทั้งหลายฟัง
นี่คือการฟังธรรมในยุคปัจจุบัน ก็มีอยู่ ๒ รูปแบบ
ฟังธรรมโดยการอ่านใบลาน และการฟังธรรมจากใจของ
ผูท้ ปี่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ แล้วสมัยนีด้ กี ว่าสมัยก่อน คือถ้าเรา
ไม่สะดวกที่จะมาวัด เราอยู่ที่บ้านก็ฟังธรรมได้ มีทั้งสด
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เช่น ตอนนี้มีการถ่ายทอดสด แล้วก็มีของที่บันทึกไว้แล้ว
ธรรมที่แสดงไว้แล้ว แล้วก็เอามาเล่นใหม่ เอามาแสดงใหม่
ก็สามารถดูย้อนหลังได้ ดูทางถ่ายทอดสด ดูย้อนหลัง หรือ
ถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ ก็ดูหนังสือธรรมะก็ได้ หนังสือ
ธรรมะก็มีหลายรูปแบบด้วยกัน ธรรมะคัดออกมาจาก
พระไตรปิ ฎ ก พระสู ต รต่ า งๆ อั น นี้ ก็ เ ป็ น ค� ำ สอนของ
พระพุ ท ธเจ้ า โดยตรง หรื อ ค� ำ สอนของพระปฏิ บั ติ ดี
ปฏิบัติชอบ ที่ได้มีการแสดงและบันทึกเอาไว้เป็นหนังสือ
ก็เอามาอ่านมาศึกษาได้เหมือนกัน นี่คือวิธีการศึกษาธรรม
ทางคันถธุระ ไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องมาทีว่ ดั เสมอไป ถ้าไม่สะดวก
ทีจ่ ะมาทีว่ ดั ไม่มรี ถ ไม่มใี ครพามา ก็ศกึ ษาทีบ่ า้ นได้ ฟังเทศน์
ฟังธรรม อ่านหนังสือธรรมะ เพื่อเราจะได้ความรู้ เพื่อเราจะ
ได้เข้าใจว่าปัญหาของพวกเรานั้นอยู่ที่ตรงไหนกัน
ปัญหาของพวกเราก็อยู่ที่นี่แหละ อยู่ที่การไม่รู้ความ
จริงต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตของพวกเราเอง แม้แต่ชีวิตของ
พวกเรานี้ เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเรามีส่วนประกอบอะไรกันบ้าง
เราก็คดิ ว่าเรามีเพียงร่างกายเพียงส่วนเดียวเท่านัน้ เอง พอมี
ร่างกายเพียงส่วนเดียว เราก็เลยพุ่งไปที่การดูแลร่างกาย
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เพียงอย่างเดียว ไม่ดูแลจิตใจ ฉะนั้นต่อให้เราดูแลร่างกาย
ให้ดีขนาดไหนก็ตาม จิตใจถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
จิตใจก็ยงั ต้องมีความทุกข์อยูต่ ลอดเวลา ดูแลร่างกายให้ดไี ป
จนถึงวันแก่วนั เจ็บวันตาย มันก็ไม่ได้ทำ� ให้ความไม่สบายใจ
ความทุกข์ใจต่างๆ หายหมดไปได้ เพราะเราไม่รู้จักตัว
เราเองว่าเราเป็นอะไรกัน
ฉะนัน้ วันนีเ้ ราจะมาท�ำความรูจ้ กั ตัวของพวกเรากันก่อน
ว่าพวกเรานี้เป็นอะไรกันแน่ เป็นอย่างที่เราคิด อย่างที่
เขาบอกกันหรือเปล่าว่า เป็นหญิง เป็นชาย มีชื่อ มีนามสกุล
อย่างนัน้ อย่างนี้ หรือว่าเราเป็นอย่างอืน่ ทีเ่ ราไม่เคยรูม้ าก่อน
ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ชีวิตของพวกเรานี้มีอยู่
๒ ส่วนใหญ่ๆ อย่างที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้น คือมีร่างกาย
แล้วก็มีจิตใจ ร่างกายนี้ก็มีส่วนประกอบขึ้นมาอยู่ ๔ ส่วน
ด้วยกัน ที่เราเรียกว่า ”ธาตุ ๔„ การเกิดมาของร่างกายนี้
เกิดมาจากการรวมตัวของธาตุ ๔ ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม
ธาตุไฟ ที่พวกเราก�ำลังเติมกันอยู่อย่างต่อเนื่อง ธาตุลม
นี่ เ ราต้ อ งเติ ม ตลอดเวลา ๒๔ ชั่ ว โมง ไม่ มี เ วลาหยุ ด
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ต้องเติมลม เอาลมใหม่เข้า เอาลมเก่าออกไป เพราะลมเก่า
เป็ น พิ ษ ต้ อ งการลมใหม่ ลมที่ ส ะอาด ถ้ า ตามหลั ก
วิทยาศาสตร์ ก็คือเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกาย เพื่อขับ
ถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา เพราะในร่างกายของเรานี้
มีปฏิกิริยาทางเคมีที่จ�ำเป็นที่จะต้องเอาออกซิเจนนี้มาท�ำ
เพื่อเสริมเพื่อสร้างอวัยวะต่างๆ แล้วก็จะมีลมเสียที่เกิด
จากปฏิ กิ ริ ย าทางเคมี นี้ จากออกซิ เ จนก็ จ ะกลายเป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์นี้เป็นพิษเป็น
ภัยต่อร่างกาย ร่างกายจึงต้องขับออกมา สลับกัน หายใจเข้านี้
ก็เอาออกซิเจนเข้าไป หายใจออก ก็คาร์บอนไดออกไซด์
ออกมา ถ้าใครไปสูดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวก็ตาย
คนทีเ่ ขาฆ่าตัวตาย เขาท�ำแบบนี้ เขานัง่ อยูใ่ นรถแล้วเขา
ต่อท่อจากท่อไอเสีย ท่อไอเสียนี่ก็มีแต่คาร์บอนไดออกไซด์
แล้วเอาปลายท่อนี้มาจ่อไว้ในรถ ปิดกระจก พอปล่อยให้
ในห้องมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์ เดี๋ยวร่างกายก็ไม่ท�ำงาน
คนที่อยู่ในห้องก็สลบไสลไป ตายไป เพราะมีแต่อากาศที่
เป็นพิษท�ำลายร่างกาย
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นีค่ อื ร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ เป็นธาตุ มีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องเติมธาตุใหม่ เอาธาตุเก่าออกตลอดเวลา ธาตุลมนี่
ก็เอาออกซิเจนเข้า แล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
ธาตุ น้� ำ ก็ เ อาน�้ ำ ที่ ส ะอาด ก็ H 2O มี ทั้ ง ออกซิ เ จน มี ทั้ ง
ไฮโดรเจนรวมกันเข้าไป แล้วก็เอาไปท�ำหน้าที่ในการเสริม
อวัยวะต่างๆ เสริมสร้างอวัยวะต่างๆ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกนี้ ไปผสมกับธาตุลมที่เราเอาเข้าไป
ผสมกับธาตุดินที่เราเอาเข้าไป ธาตุดินก็คือพวกอาหาร
ต่างๆ นี้ ของที่เป็นผักเป็นดิน เป็นเนื้อเป็นน�้ำ เป็นข้าวอะไร
เราเรียกว่าธาตุดนิ เอาเข้าไปผสมกัน ธาตุดนิ ธาตุนำ�้ ธาตุลม
แล้ ว ก็ ธ าตุ ไ ฟที่ เ ราได้ จ ากแสงสว่ า ง แสงพระอาทิ ต ย์
ความร้อนนีเ้ ข้าไป มันก็เลยท�ำให้มกี ารท�ำงานของธาตุทงั้ ๔ นี้
ธาตุทั้ง ๔ นี้เมื่อมารวมกัน มันก็เลยผลิตหรือเสริมสร้าง
อวัยวะต่างๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของเรา
ตอนต้นเวลาอยู่ในท้องแม่ไม่มีอะไรเลย ก็สร้างขึ้นมา
สร้างอวัยวะแต่ละชิ้นขึ้นมา สร้างหัวใจ สร้างปอด สร้างตับ
สร้างไต สร้างกระดูก สร้างอะไรขึ้นมาตามล�ำดับ ด้วยการ
เอาธาตุ ๔ ที่แม่เอาเข้าไปในท้องนี้ เอามาสร้างกัน พอเรา
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ออกมาจากท้องแม่แล้ว เราก็เติมของเราเองกัน หายใจเอง
เด็กพอออกมาจากท้องแม่ก็ต้องหายใจเอง จะร้อง ตอนต้น
ไม่รู้จักวิธีหายใจ หมอต้องกระตุ้น ใช่ไหม พอเด็กคลอด
ออกมานี้ต้องกระตุ้นให้เด็กหายใจ เพื่อจะได้เอาธาตุลมเข้า
เอาธาตุลมใหม่เข้า เอาธาตุลมเก่าออกไป แล้วเดี๋ยวก็ให้
น�้ ำ นม น�้ ำ นมนี้ ก็ มี ทั้ ง ธาตุ น�้ ำ และธาตุ ดิ น ผสมกั น เข้ า ไป
แล้วก็ขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระ ธาตุดินก็ถ่ายออกมาเป็น
อุจจาระ ธาตุน�้ำก็เป็นปัสสาวะ นี่คือการเข้าออกของธาตุ
ทั้ง ๔ ของร่างกาย
ฉะนั้นถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์ มองตามหลัก
ความเป็นจริงแล้ว ร่างกายนี้มันเป็นโรงงาน โรงงานที่มี
วัตถุดิบ ๔ ชิ้น ๔ อย่าง คือ ดิน น�้ำ ลม ไฟ แล้วก็มีการ
ขับถ่ายของของเสียออกมา โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง
ก็ เ ป็ น อย่ า งนี้ มี วั ต ถุ ดิ บ แล้ ว ก็ มี ข องเสี ย ที่ เ ขาขั บ ถ่ า ย
ออกมาจากการผลิตสิ่งของต่างๆ ของเขา ร่างกายก็ผลิต
หรือเสริมสร้างอาการ ๓๒ ด้วยการเอาธาตุ ๔ คือ ดิน น�้ำ
ลม ไฟ เข้าไป แล้วก็ขับถ่ายธาตุ ๔ ที่เสียออกมา เป็นน�้ำ
ปัสสาวะ เป็นอุจจาระ เป็นลมหายใจ คาร์บอนไดออกไซด์
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ความร้อนเก่าก็ระบายออกมา นี่คือปฏิกิริยาทางเคมีของ
ทางร่างกาย ฉะนัน้ จะว่าร่างกายจริงๆ ก็เป็นแค่กระบวนการ
ของธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ หรือเคมีเท่านั้นเอง ไม่มีอะไร
ไม่มีตัวตน ไม่มีตัวเราของเรา ฉะนั้นในร่างกายของเรานี้
ที่เราไปเรียกว่าเป็นเราของเรานี้ มันเป็นเราของเราตั้งแต่
เมื่อไหร่ ผม ขน เล็บ ฟัน นี่มันเป็นเราของเราขึ้นมาตั้งแต่
เมื่อไหร่ มันไม่เคยเป็นเราเป็นของเราเลย
แต่ใจ นี่อีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่มันไปยึดไปติดกับ
ร่างกาย ไปเชื่อมต่อกับร่างกาย ใจนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของใจอยู่
๔ คนด้วยกัน ท�ำหน้าที่ให้กับใจ ที่เราเรียกว่า เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เวทนาก็คอื ความรูส้ กึ ต่างๆ รูส้ กึ สุข
รู้สึกทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ นี้คือเวทนา สัญญาความจ�ำได้
หมายรู้ จ�ำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นใคร เป็นอะไร เรียกว่าสัญญา
สังขาร ความคิดปรุงแต่ง คือคิดว่าจะท�ำอะไรดี คิดจะมาวัด
ดีไหม คิดจะไปช็อปปิ้ง คิดจะไปเที่ยว นี่เรียกว่าสังขาร
ความคิดปรุงแต่ง และวิญญาณ คือผู้ที่ไปรับรูปเสียงกลิ่น
รส จากตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาที่ใจ ฉะนั้นร่างกายกับใจ
นีเ่ ป็น ๒ คน เป็นอินกับจัน เชือ่ มต่อกันด้วยวิญญาณ ผ่านทาง
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อายตนะ ๕ ของร่างกาย วิญญาณมาเกาะที่ตาเพื่อรับรูป
มาเกาะที่หูเพื่อรับเสียง มาเกาะที่ลิ้นเพื่อรับรส มาเกาะที่
จมู ก เพื่ อ รั บ กลิ่ น แล้ ว มาเกาะที่ ตั ว ร่ า งกายทั้ ง ตั ว นี้ เ พื่ อ
รับสัมผัสต่างๆ ที่มากระทบกับร่างกาย เช่น ความหนาว
ความร้อน ความเย็น ความนุม่ ความแข็ง ของอะไรต่างๆ ทีม่ า
กระทบกับร่างกาย ถ้าใจไม่มีวิญญาณนี้ ใจจะไม่รู้เรื่องของ
ร่างกายเลยว่าเป็นอะไร ถ้าเกิดวิญญาณไม่ท�ำงานหน้าที่นี้
ใจก็จะเป็นเหมือนถูกตัดขาดจากร่างกายไป
ฉะนั้นเวลาคนตายไปนี่ มั น ก็ ตั ด ตรงนี้ ตรงที่ ตั ว
วิญญาณนี่เอง พอเวลาร่างกายตายไป ร่างกายมันก็ไม่
สามารถส่ ง สั ญ ญาณทางตาหู จ มู ก ลิ้ น กายไปให้ กั บ
วิญญาณได้ ถ้าวิญญาณไม่มีสัญญาณมา วิญญาณก็เลย
หยุดท�ำงาน จิตตอนนั้นก็เลยไม่รู้เรื่องของร่างกาย อย่าง
เช่นตอนที่เรานอนหลับนี้ ก็เป็นเหมือนกับตอนที่วิญญาณ
หยุดท�ำงาน เพราะร่างกายหยุดท�ำงาน ไม่ส่งสัญญาณต่างๆ
มาให้กับใจ หลับตา หูไม่ฟังอะไร หมดสติ นอนครอกๆ อยู่
ตอนนั้นวิญญาณก็ไม่มีอะไรที่จะส่งมาให้ทางใจ ใจก็เลย
อาศัยเหตุการณ์ต่างๆ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ที่สัญญา
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บันทึกเอาไว้ ความจ�ำ เอาเรื่องต่างๆ ที่เคยไปท�ำนู่นท�ำนี่มา
ผลิตรายการเป็นละครให้ใจดูในขณะที่นอนหลับ เราเรียก
ว่าความฝันไง
ความฝันนี่เกิดจากสัญญา ตัวท�ำงาน เอาความรู้
เรื่องราวต่างๆ ที่เคยไปท�ำไปอะไรมาแล้วก็มาใช้สังขาร
คือความคิดปรุงแต่ง เอาเรื่องราวเก่านี้มาปรุงแต่งใหม่
มาแต่งใหม่ ฉะนั้นเวลาที่เราท�ำเรื่องราวที่ดี เราก็มักจะ
มี เ รื่ อ งราวมาปรุ ง แต่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ดี ถ้ า เวลาที่ เ ราไปท� ำ
เรื่องที่ไม่ดี เราก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีมาให้เราปรุงแต่ง ถ้าเรา
ท� ำ เรื่ อ งไม่ ดี เวลาเรานอนหลั บ เรามั ก จะมี เ รื่ อ งที่ ไ ม่ ดี
เป็นความฝันนี่ เราเรียกว่าฝันร้าย ถ้าเราไปทะเลาะวิวาท
กั บ คนนั้ น ไปมี เ รื่ อ งมี ร าว ไปฆ่ า ฟั น ไปฉกชิ ง วิ่ ง ราว
ไปเบียดเบียนผู้อื่น มันก็จะฝังไว้ในใจของเรา เวลาที่เรา
นอนหลับ ไอ้ตัวนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมา แล้วสังขารความคิด
ปรุงแต่งก็เอามาผสมปรุงแต่ง มาแต่งเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมา
เรือ่ งทีโ่ หดร้ายกว่าเดิมเสียด้วยซ�ำ้ ไป เคยไปฆ่าเขา ก็ปรุงแต่ง
กลั บ มาว่ า เขาตามฆ่ า เราแล้ ว สิ ที นี้ ก็ จ ะฝั น ร้ า ย เคยไป
ท�ำร้ายใคร มันจะฝันกลับกัน เพราะมันกลัวไง กลัวจะถูก
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ท�ำร้าย มันก็จะเอาเรื่องความกลัวนี่มาฝัน ฉะนั้นเวลาเรา
ท�ำบาป เราก็จะสะสมเรื่องราวที่ไม่ดีไว้ในใจของเรา แล้วถ้า
เราท�ำบุญ เราก็จะสะสมเรื่องที่ดีไว้ เช่น วันนี้ตอนเช้าได้
ใส่บาตร ตอนกลางวันได้มาฟังเทศน์ฟังธรรม ตอนเย็น
ได้นั่งไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ มีแต่ท�ำแต่เรื่องดีๆ เวลา
นอนหลับมันก็จะมีเรื่องดีๆ ให้เรามาคิดปรุงแต่งกัน
นี่คือเรื่องราวของใจที่แยกออกจากร่างกายชั่วคราว
หรือถาวร ชั่วคราวก็คือเวลาที่เรานอนหลับ ถ้าถาวรก็คือ
เวลาที่ร่างกายตายไป ร่างกายตายไป ใจของเราก็จะอยู่ใน
โลกของความฝัน ฝันเรื่องดี เรื่องไม่ดี ตามก�ำลังของบุญ
หรือบาปที่เราได้ท�ำเอาไว้ มันอยู่ที่ว่าบุญกับบาปตัวไหนมี
ก�ำลังมากกว่ากัน ถ้าบาปมีก�ำลังมากกว่าบุญ ก็จะมีแต่เรื่อง
ฝันไม่ดีให้เราได้ฝัน ฝันไม่ดี เราเรียกว่า ”อบาย„ ฝันว่าไป
เป็นเปรต ฝันว่าไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ฝันว่าไปเป็นอสูรกาย
ฝันว่าไปอยู่นรก อันนี้มันเกิดจากบาปที่เราได้ท�ำไว้ในขณะ
ที่เรามีชีวิตอยู่ พอเวลาที่ร่างกายตายไป จิตมันก็จะเอา
เรื่องบาปเหล่านี้มาปรุงแต่ง มาสร้างความทุกข์ สร้างความ
หวาดกลั ว สร้ า งความหิ ว โหยให้ กั บ ใจของเรา มั น ก็ จ ะ
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ท�ำไปจนกว่าก�ำลังของบาปมันหมดเวลาลง แล้วก็เท่ากับ
ก�ำลังของบุญ บุญมีอยู่ แต่บุญมันยังมีก�ำลังไม่มากกว่าบาป
มั น ก็ ยั ง ท� ำ อะไรไม่ ไ ด้ ตอนนั้ น ก็ จ ะไม่ มี ห นั ง ให้ ใ จดู
เพราะบุญก็ไม่มีก�ำลังที่จะผลิต บาปก็ไม่มีก�ำลังที่จะผลิต
เวลานั้ น ใจก็ จ ะไปรอรั บ ร่ า งกายอั น ใหม่ ไปเกิ ด ใหม่
ในทางตรงกันข้าม เวลาตายไป บุญมากกว่าบาป บุญก็จะ
ผลิตแต่เรื่องดีๆ มีแต่เรื่องสุข เรื่องสบาย มีแต่ความบันเทิง
อันนี้เราก็เรียกว่าฝันดี ฝันดีในขณะที่ตายไปก็เรียกว่า
”สวรรค์„ ฝันร้ายในขณะที่ตาย เราก็เรียกว่า ”อบาย„ ทุคติ
สุคติ มี ๒ อัน สุคติ ก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆ เวลาที่เรา
ตายไป และบุญเป็นผู้ผลิตรายการให้เราดู แต่ถ้าบาปเป็น
ผู้ผลิตรายการ มันก็จะมีแต่เรื่องทุคติ เรื่องอบายต่างๆ
จนกว่ามันจะหมดเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นั เอามาผลิต มันหมดเมือ่ ไร
มั น ก็ จ ะยุ ติ ก ารผลิ ต ชั่ ว คราว บุ ญ ก็ ไ ม่ มี ก� ำ ลั ง ที่ จ ะผลิ ต
เพราะบุญไม่มากกว่าบาป บาปก็ไม่มากกว่าบุญ เวลาบุญ
กับบาปที่มีอยู่ในใจของเราเท่ากันนี้ มันจะยุติการผลิต
แล้วเวลานัน้ มันก็จะมารอรับร่างกายของมนุษย์ แล้วพอมา
เชื่อมต่อกันปั๊บนี่ มันก็รอให้มนุษย์นี้ ร่างกายเจริญเติบโต
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ด้วยธาตุ ๔ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ แล้วพอคลอดออกมาก็เริม่ รอให้
ร่างกายนี้มันเริ่มมีก�ำลังที่จะรับใช้ตอบสนองความต้องการ
ของกิเลสที่มีอยู่ในใจต่อไป นี่คือเรื่องราวของร่างกายกับ
จิตใจของพวกเรา พูดโดยตามหลักธรรมแล้ว ก็เป็นเหมือน
วิทยาศาสตร์ดีๆ นี่เอง ร่างกายก็เป็นเพียงการท�ำงานของ
ธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ใจก็เป็นการท�ำงานของนามขันธ์
ทั้ง ๔ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร ที่มีกิเลสตัณหาเป็น
ผู้บงการ
ใจของพวกเราทุกคนที่มาเกิดมามีร่างกายนี้ มันมา
เพราะถูกกิเลสตัณหาเป็นตัวบงการ เพราะกิเลสตัณหา
ต้องการลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิน้ กาย และการที่
จะหาลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นี้ ต้องมี
ร่างกายเป็นเครื่องมือ พอเวลาไม่มีร่างกาย เราก็ไปรอรับ
ร่างกายหลังจากที่มันไม่มีบุญหรือบาปผลิตรายการให้มัน
ได้เสพแล้ว มันก็มารอรับร่างกาย พอได้ร่างกาย พอคลอด
ออกมา ก็ควบคุมบังคับบงการร่างกายให้ทำ� ตามความอยาก
ถ้าอยากดูก็ไปหาอะไรมาดู ขนาดเด็กมันยังอยากดูเลยนะ
พ่อแม่ถึงต้องซื้อของเล่นมาให้ดู มีปลาแขวนอยู่บนเตียง
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พอนอนหงายหน้าขึ้นไปจะได้เห็นอะไร ตุ๊กตงตุ๊กตาส่งเสียง
อะไรต่างๆ ให้มนั เพลิดเพลินไง ถ้ามันไม่มอี ะไร เงียบๆ ไม่มี
อะไรดู มันจะร้อง มันจะรบกวนพ่อแม่ พ่อแม่เลยต้องคอย
หาซื้อตุ๊กตาต่างๆ มาหลอกมาล่อไม่ให้มันมาสร้างความ
วุ่นวายให้กับพ่อแม่ อันนี้ก็เพราะความอยากทางตาหูจมูก
ลิ้นกายของใจ ที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหามาเสพนั่นเอง
ฉะนั้นสรุปก็คือ ร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวไม่มีตน เป็นเพียง
ดิน น�้ำ ลม ไฟ เป็นธาตุ ๔ ใจก็ไม่มีตนไม่มีตัว มีแต่การ
ท�ำงานของขันธ์ ที่เรียกว่านามขันธ์ ก็คือ เวทนา ความรู้สึก
สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ สัญญา ความจ�ำได้หมายรู้ สังขาร
ความคิดปรุงแต่ง และวิญญาณ การรับรู้รูปเสียงกลิ่นรส
ต่างๆ ที่มาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ประเด็นที่เกิดตัวตน
ขึ้นมาก็คือจากอวิชชา โมหะ คือความหลง หลงไปคิดว่าตัว
คิดนี้เป็นตัวเรา มีเราเป็นผู้คิด ตัวจ�ำได้หมายรู้ก็เป็นเรา
เป็นผู้จ�ำ ตัวเวทนาก็ไปเหมาว่าเราเป็นผู้เจ็บ ผู้สุข ผู้ทุกข์
วิญญาณก็เหมาว่าเราเป็นผู้รู้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ
แล้วก็ไปตอบสนอง ไปท�ำตามความอยาก อยากได้รูปเสียง
กลิ่นรส ก็สั่งให้ร่างกายไปแสวงหามา อยากได้ลาภยศ
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สรรเสริญ ก็สั่งให้แสวงมา แล้วก็ไปยึดไปติดกับร่างกายอีก
ว่าเป็นตัวเราของเรา อันนี้เกิดจากความหลง โมหะอวิชชา
ไม่รู้ว่าไม่มีตัวเรา เป็นแต่เพียงตัวรู้ ตัวนามขันธ์ เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ร่างกายก็เป็นแต่ดิน น�้ำ ลม ไฟ
ไม่มตี วั ไม่มตี น และก็ไม่อยูอ่ ย่างถาวรด้วย ของพวกนีม้ นั จะ
ต้องมีวันสิ้นสุดลง
เช่น ร่างกายอยู่ไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะต้องย่อยสลาย
กลับคืนสู่สภาพเดิม ดิน น�้ำ ลม ไฟ ที่มารวมกันในร่างกายนี้
ต่อ ไปมันก็แยกออกไป สิ่งที่ไปสิ่งแรกก็คือลม ใช่ไหม
สิน้ ลม คนสิน้ ลม แล้วสิง่ ที่ ๒ ทีต่ ามไปก็คอื ไฟ ร่างกายก็เย็น
ลองไปจับร่างของคนตายดู แล้วส่วนที่ ๓ ถ้าเราไม่ได้เอาไป
แช่เย็น หรือปล่อยให้มนั เน่าตามธรรมชาติ มันก็จะมีนำ�้ ต่างๆ
ไหลออกมา ไหลจนกว่าน�้ำในร่างกายมันจะเหือดแห้งไป
ก็จะกลายเป็นส่วนที่เหลือคือของแข็งต่างๆ เช่น กระดูก
หนังที่แห้ง อะไรพวกนี้ อวัยวะที่แห้งไป อันนี้ก็เรียกว่าเป็น
ส่วนของดิน เป็นส่วนสุดท้ายที่จะผุพังกลายเป็นดินไปใน
เวลาต่อไป
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พระพุทธเจ้าถึงสอนว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวเรา ร่างกายนี้
เป็นตัวธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ เป็นของธรรมชาติ ไม่มีใครไป
ควบคุมบังคับ ไปสั่งมันได้ ว่าจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปตลอด
มันไม่ฟังเรา จะให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็สั่งไม่ได้ จะให้มัน
ไม่แก่ก็สั่งไม่ได้ มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับฝนฟ้าอากาศ
ดินฟ้าอากาศนี้ เราไปสั่งดินฟ้าอากาศไม่ได้ วันนี้อย่าตกนะ
มีญาติโยมมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน เกิดมันอยากจะตกขึน้ มา
มันก็ตกละ ถ้ามันมีเหตุปัจจัยท�ำให้มันตก มันก็ตก ร่างกาย
ก็เช่นเดียวกัน มีเหตุมปี จั จัยให้มนั แก่ มันก็แก่ มีเหตุมปี จั จัย
ท�ำให้มันเจ็บไข้ได้ป่วย มันก็เจ็บไข้ได้ป่วย มีเหตุปัจจัยท�ำ
ให้มันตาย มันก็ตาย
นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ท�ำความเข้าใจ เพื่อจะได้ไม่มา
สร้างความทุกข์ให้กับใจ เพราะความทุกข์ของใจเราเกิด
จากความอยากให้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปให้ได้ เช่น
อยากให้ร่างกายไม่แก่นี้ มันเป็นไปไม่ได้ แต่ก็อยากกัน
ทัง้ นัน้ ไปท�ำหน้าท�ำตาท�ำจมูกท�ำอะไร ท�ำพุงท�ำอกท�ำอะไรกัน
ท�ำอย่างไรในที่สุดมันก็แก่อยู่ดี ไปหาวิธีรักษาโรคภัยไข้
เจ็บชนิดต่างๆ มาอย่างไร มันก็หนีไม่พ้นโรคภัยไข้เจ็บอยู่ดี
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จะไปป้องกันไม่ให้มันตาย ก็ป้องกันไม่ได้ เป็นมหาเศรษฐี
อันดับ ๑ ของโลก ก็ป้องกันความตายไม่ได้ ถึงเวลามัน
จะตายนี้ ไม่มีใครมายับยั้งมันได้ เพราะมันเป็นภาวะของ
ธรรมชาติ
เราต้องมองร่างกายนี้ว่าเป็นภาวะทางธรรมชาตินะ
ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราที่เราจะสามารถที่จะมาควบคุม
บังคับสัง่ ให้มนั เป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี้ เป็นไปไม่ได้ ท�ำได้
ในระดับหนึง่ เท่านัน้ เอง เช่น ตอนนีถ้ า้ ยังไม่แก่ ก็ยงั พอทีจ่ ะ
ชะลอความแก่ได้บา้ ง มีวธิ กี ารต่างๆ ทางหน้าทางตาทางอะไร
เขาก็ทำ� กันไป แต่พอไปถึงขีดหนึง่ แล้ว มันก็ทำ� อะไรไม่ได้แล้ว
มันจะเหี่ยวมันจะย่นของมันอย่างนั้นแหละ ท�ำเท่าไหร่
มันก็เหี่ยวก็ย่นอยู่อย่างนั้นแหละ
เราก็ต้องรู้ว่าร่างกายนี้มีอยู่ ๒ ระดับด้วยกัน ที่เรา
สามารถดูแลจัดการได้ในระดับหนึ่ง แล้วก็อีกระดับหนึ่งนี้
เราท�ำอะไรมันไม่ได้ ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นไปตามความ
อยากของเรานี้ เราจะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรา
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นี่แหละคือความทุกข์ของใจของเรานี้ มันเกิดจาก
ความอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นอย่าไปอยากใน
สิง่ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้ ถ้าอยากจะอยาก ให้มนั อยากในสิง่ ทีเ่ ป็นได้
ดีกว่า อยากแก่นี้ มันเป็นได้ อยากเจ็บไข้ได้ปว่ ย มันเป็นได้
อยากตายนี้ มันเป็นได้งา่ ย และไม่เสียใจด้วย เพราะมันได้
ดังใจอยาก อยากแก่ เดี๋ยวก็แก่เอง ไม่ต้องกลัวหรอก
อยากเจ็บ เดี๋ยวมันก็เจ็บ เดี๋ยวก็มีโรคภัยไข้เจ็บตามมา
อยากตาย เดี๋ยวมันก็ตายของมันเอง แต่อย่าไปท�ำให้มัน
ตายเท่านัน้ นะ อยากเฉยๆ ได้อยู่ อยากแบบนีแ้ ล้วจะไม่ทกุ ข์
พระพุทธเจ้าถึงสอนให้ชาวพุทธเราระลึกถึงเรื่องของ
ร่างกายอยู่เรื่อยๆ ว่า ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย
เป็นธรรมดา ฉะนั้นอย่าไปฝืนมัน ถ้าจะอยากก็อยากให้
มันแก่ เพราะมันจะไม่ผิดหวัง อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วย
จะไม่ผิดหวัง เอ๊ะ เมื่อไหร่จะติดโควิดซะทีวะ อยากจะติด
เหลือเกิน พอติดปั๊บ โอ๊ย ดีใจ มันได้ท�ำตามความอยากแล้ว
ให้ อ ยากในความเป็ น ไปได้ ให้ อ ยากกั บ ความเป็ น จริ ง
พูดง่ายๆ นะ แล้วจะไม่ทกุ ข์ ถ้าไปอยากกับความไม่เป็นจริงนี้
มันจะทุกข์ ไม่อยากพลัดพรากจากกันนี้ มันจะเป็นทุกข์
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วันก่อนก็มีภรรยามาร้องห่มร้องไห้ บอกสามีใกล้จะ
ตายแล้ว เป็นโรคหัวใจวาย แล้วหมอก็ช่วยได้เพียงแต่ท�ำ
ให้นอนอยู่เฉยๆ เป็นเจ้าชายนิทรา ไม่รู้จะท�ำอย่างไรดี
ใจก็ทุก ข์ ก็มาปรึกษา เราก็บอกว่าปล่อยให้มันเป็นไป
เรื่องของธรรมชาติ ร่างกายมันเป็นธรรมชาติ เราอย่าไปฝืน
ธรรมชาติเลย ฝืนแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร อาจจะท�ำได้
เช่น ประวิงเวลาไม่ให้เขาตาย มีท่ออาหาร มีท่อลม มีเครื่อง
ช่วยหายใจ เขาก็อยู่ของเขาได้ แต่อยู่แบบอะไรล่ะ ก็อยู่
แบบคนตายอยู่ ก็เหมือนคนตายอยู่แล้ว ก็อย่าไปท�ำดีกว่า
ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของเขา ไม่ต้องมีเครื่อง
ช่วยหายใจ ไม่ต้องมีท่อให้อาหาร ไม่ต้องมีอะไร ให้เขาอยู่
ตามสภาพตามธรรมชาติของเขา เขาเป็นธรรมชาติ ดิน น�ำ้
ลม ไฟ ถ้าเขาจะอยู่ต่อไปเขาก็อยู่ได้ ดีไม่ดีถ้าเขาจะฟื้น
เขาก็ฟน้ื ขึน้ มาเองแหละ ถ้าเขาไม่ฟน้ื เขาก็หยุดยุตไิ ป ใจของ
เราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขา และเขาก็จะได้ไม่ต้อง
วุ่นวายกับร่างกายของเขาด้วย ตอนนั้นถ้าเขาพูดได้ เขาคง
บอกว่าหยุดนะ อย่าท�ำเลย แต่เขาพูดไม่ได้ ไอ้คนที่ดูแล
ก็ไม่รู้จะตัดสินใจให้เขาอย่างไร
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ฉะนัน้ ญาติโยมถ้าไม่อยากจะอยูใ่ นสภาพนี้ สัง่ ไว้เรือ่ ยๆ
เลยว่า เวลาฉันเป็นอะไร อย่าหามฉันเข้าโรงพยาบาลนะ
ถ้าฉันไม่สั่งให้พาไปโรงพยาบาล ไม่ต้องพาไป ปล่อยให้ฉัน
อยู่ตามสภาพของฉันไป ในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายไป
ไม่มีใครหนีพ้นได้ นี่คือวิธีดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกาย
ของเราได้
ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา
ไม่ใช่ของเรา เป็นของธรรมชาติ ท�ำมาจากธรรมชาติ แล้วก็
เป็นระบบของธรรมชาติ ที่ท�ำงานของมันโดยอัตโนมัติ
ลมก็เข้าลมก็ออกของมัน น�ำ้ ก็เข้าน�ำ้ ก็ออกของมันไป ให้เรา
ท�ำอย่างนี้แล้ว ใจของเราจะสบาย จะไม่เครียดไม่ทุกข์
ไม่วุ่นวายใจกับร่างกาย แล้วเราก็จะได้เอาเวลามาศึกษา
มาปฏิบัติเรื่องอื่นๆ ต่อไป อันนี้ก็เรื่องของร่างกายก่อน
ถ้าเราเข้าใจแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ไม่มีตัวเรา เราก็จะได้
ปล่อยมันไป
แล้วเราก็มาศึกษาเรือ่ งใจของเรา คือ ๔ ตัวนี้ คือ เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นเพียง
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เจ้าหน้าทีท่ ที่ ำ� หน้าทีใ่ ห้กบั ใจ เจ้าหน้าทีค่ นแรกก็คอื วิญญาณ
วิญญาณก็ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสมาจากตาหูจมูกลิ้นกาย
พอรับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามา ก็มาให้กับสัญญา สัญญาคือ
ความจ�ำได้หมายรู้ ถามมันว่าจ�ำรูปคนนีไ้ ด้ไหม จ�ำเสียงคนนี้
ได้ไหมว่าเป็นใครมาจากไหน ถ้าจ�ำได้ก็บอก อ๋อ คนนั้นชื่อนี้
แล้วเขาเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดี พอรูว้ า่ เป็นใคร ดีหรือไม่ดปี บ๊ั
ถ้าดีก็เกิดเวทนาขึ้นมา เกิดความสุขเวทนา เวลาเจอคนที่
เคยให้เงินนี้ พอเจอมันก็สุขเวทนาขึ้นมา เวลาเจอเจ้าหนี้มา
ทวงหนี้ มันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา เราห้ามมันไม่ได้ มันท�ำ
หน้าที่ของมันไปตามหน้าที่ของมัน
เวทนานี้เกิดจากการท�ำหน้าที่ของสัญญา จากการที่
ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ที่เข้ามาทางวิญญาณ
แล้วพอเกิดเวทนาขึ้นมา ก็เกิดสังขารความคิดว่าจะเอา
อย่างไรดีล่ะ ถ้าสุขเวทนาก็อยากจะให้มันสุขต่อไปใช่ไหม
ก็ต้องพยายามรักษาสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไว้ เช่น คนนี้
เขาให้ความสุขกับเรา ก็ต้องเชิญให้เขาอยู่นานๆ อย่าเพิ่ง
ไปนะ อยู่เป็นเพื่อนก่อน อะไรอย่างนี้ ไปแล้วเหงา ถ้าคนนี้
มาแล้วมาสร้างความวุ่นวาย ก็ไปแจ้งความกับต�ำรวจดีกว่า
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ใช่ไหม อันนี้มาสร้างเรื่องสร้างปัญหาต่างๆ นี่คือหน้าที่ของ
สังขาร
ทีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าการท�ำหน้าที่ของสังขารนี้ มันต้อง
รู้ขอบเขตว่า อันไหนท�ำได้ อันไหนท�ำไม่ได้ ถ้าสิ่งไหนท�ำได้
ก็ท�ำไป สิ่งไหนท�ำไม่ได้ เราก็ต้องท�ำใจ เช่น ถ้าเกิดเขามา
แล้วเราไล่เขาไปไม่ได้ เพราะว่าเขามีสิทธิ์ทางกฎหมายหรือ
ทางอะไรก็ตามแต่ เราไม่สามารถที่จะไปก�ำจัดเขาได้ ถึงแม้
เขาจะมาสร้างทุกขเวทนาให้กบั เราก็ตาม แต่เราก็ตอ้ งยอมรับ
เขาให้ได้ เพราะถ้าเรายอมรับเขาได้ ใจของเราจะไม่ทุกข์
มันมี ๒ ทุกข์นะ ทุกขเวทนาที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรส
แล้วก็ทุกข์ใจที่จะมีปฏิกิริยากับรูปเสียงกลิ่นรสอีกทีหนึ่ง
ทุกข์ทางใจนี้เราระงับได้ ระงับการมีปฏิกิริยากับรูปเสียง
กลิ่นรส คืออย่าไปรัก อย่าไปชังเขา วิธีที่จะท�ำให้เราไม่รัก
ไม่ชังเขาได้นี้ เราต้องฝึกสมาธิกัน ต้องปฏิบัติธรรมกัน
ทีม่ าปฏิบตั ธิ รรมนีก้ เ็ พือ่ ให้เราได้อเุ บกขา เวลาจิตสงบนิง่ แล้ว
จะมีอุเบกขาเกิดขึ้นในใจ อุเบกขานี้คือความรู้สึกในใจที่
ปราศจากความรักชังกลัวหลง ถ้าเรามีอุเบกขา เราไปสัมผัส
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กั บ รู ป เสี ย งกลิ่ น รสชนิ ด ใด เราก็ เ ฉยได้ เจอรู ป ที่ ไ ม่ ดี
เราก็เฉยได้ เจอรูปที่ดี เราก็เฉยได้ แทนที่อยากจะได้ เช่น
ไปช็อปปิ้ง ไปเดินดูเห็นเพชร เห็นของในร้านแล้วอยากจะ
ได้ขนึ้ มา วุน่ วายใจใหญ่เลย พอดีเปิดกระเป๋าเงินเช็คบัญชีดู
จะพอหรือเปล่า จะท�ำยังไง จะผ่อนหรือจะท�ำอะไร ใจวุน่ วาย
ไปหมด แต่ถ้าเรามีอุเบกขา ดูแล้วเฉยๆ อย่างนั้นแหละ
ก็สักแต่ว่ารู้ไป ใจก็ไม่วุ่นวาย ใจก็ไม่ทุกข์กับมัน
นี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเรา ถ้าเราอยากจะ
รักษาใจเราไม่ให้วุ่นวาย ไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆ ที่มาสัมผัส
ทางร่างกาย คือทางตาหูจมูกลิน้ กาย ก็คอื พยายามท�ำใจให้
เป็นอุเบกขา พยายามปฏิบัติสมาธิให้มากๆ และการที่จะ
ปฏิบตั สิ มาธิให้ได้ผล คือให้ใจสงบได้ เราก็ตอ้ งใช้สติ ถ้าไม่มี
สตินี้ ใจจะไม่นิ่งไม่สงบ เพราะใจนี้เป็นเหมือนรถวิ่งลงเขา
เราเคยหยุดความคิดไหมตั้งแต่ตื่นมานี่ มันไม่หยุดหรอก
มันคิดของมันไปเรือ่ ยๆ เดีย๋ วเรือ่ งนัน้ ก็เข้ามา เรือ่ งนีก้ เ็ ข้ามา
ไม่มีเรื่องมันก็นึกถึงคนนั้นคนนี้ขึ้นมาให้คิดอยู่ตลอดเวลา
พอคิดแล้วมันเกิดเรื่องรักชังกลัวหลงขึ้นมา คิดถึงคนนั้น
ก็รัก คิดถึงคนนี้ก็ชัง คิดถึงเรื่องนั้นก็กลัว คิดถึงเรื่องนั้น
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ก็หลง หลงว่าเป็นของเรา เป็นของเขาอะไรไป แล้วก็เกิด
ความวุ่นวายใจตลอดทั้งวัน เพราะเราไม่เคยหยุดความ
คิดกันนั่นเอง หยุดความคิดไม่เป็น
เหมือนรถที่คนขับไม่รู้ว่าเบรกอยู่ตรงไหน รถวิ่งลงเขา
อยากจะให้รถมันหยุด แต่ไม่รไู้ ปเหยียบตรงไหนดี ไปเหยียบ
คันเร่ง มันเลยวิ่งเร็วใหญ่เลย ส่วนใหญ่วิธีที่เราแก้ความคิด
ก็ คื อ ยิ่ ง ไปเร่ ง ให้ มั น คิ ด ใหญ่ ให้ มั น คิ ด เรื่ อ งนั้ น เรื่ อ งนี้
คิดไม่พอ คิดหาเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีม้ าเติมอีก ใจมันก็เลยวุน่ วาย
อยู่ทั้งวันทั้งคืน ไม่มีความสงบ ไม่มีความสุข ไม่มีอุเบกขา
พระพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้เรามาติดเบรกให้กับใจ หรือ
ค้นหาเบรกในใจเราให้เจอ ในใจเรามีเบรก แต่เราใช้ไม่เป็น
เบรกก็คือสตินี่เอง ถ้าเรามีสติ เราจะหยุดความคิดต่างๆ ได้
วิธีที่จะใช้เบรกเรียกว่าการเจริญสติด้วยวิธีการต่างๆ
การเจริ ญ สติ น้ี มี ก ารเจริ ญ ได้ ตั้ ง ๔๐ วิ ธี เรี ย กว่ า
กรรมฐาน ๔๐ ส่วนใหญ่เราก็ใช้แค่ ๒–๓ วิธี ถ้าเรายัง
เคลื่อนไหวอยู่ ตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ เราก็ใช้พุทธานุสสติก็ได้
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พุทธานุสสติก็คือให้เรานึกถึงพุทโธ พุทโธ พุทโธ อยู่เรื่อยๆ
ถ้าคิดอยู่กับพุทโธ เราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ หรือถ้าเรา
ไม่ใช้พุทธานุสสติ เราก็ใช้กายคตาสติก็ได้ คือให้เราจดจ่อ
เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ร่างกายก�ำลังท�ำอะไรอยู่
ก็ให้เฝ้าอยู่กับการท�ำงานของร่างกายอย่างเดียว เราอาบน�้ำ
ก็ให้อยู่กับการอาบน�้ำ อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ เรื่องนั้น
เรื่องนี้ ให้อยู่กับเรื่องอาบน�้ำเรื่องเดียว กินข้าวก็อยู่กับเรื่อง
กินข้าวเรื่องเดียว ร่างกายท�ำอะไรให้อยู่กับเรื่องนั้นของ
ร่างกาย ก็จะหยุดความคิดเรื่องอื่นๆ ได้ แล้วพอเวลาเรามา
นั่งสมาธิ เราก็จะสามารถท�ำใจให้สงบได้
เวลานั่ ง ก็ มี วิ ธี ใ ช้ ส ติ อ ยู ่ ๒ วิ ธี ใช้ พุ ท โธต่ อ ก็ ไ ด้
นัง่ หลับตาแล้วก็ทอ่ งพุทโธ พุทโธ พุทโธไปภายในใจ เวลาคิด
อะไรก็อย่าไปสนใจ มันแวบไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ หรือ
เวลามีอาการอะไรต่างๆ เกิดขึ้นมา คันตรงนั้น เจ็บตรงนี้
อยากจะกลืนน�้ำลายหรืออะไรนี้ อย่าไปสนใจ ให้สนใจอยู่
แต่พุทโธ พุทโธ พุทโธไปอย่างเดียว หรืออีกวิธีหนึ่งก็ให้ดู
ลมหายใจเข้าออก ดูที่ปลายจมูก จุดที่ลมเข้าลมออก มันจะ
สั ม ผั ส ที่ ป ลายจมู ก ก่ อ น เราจะรู ้ สึ ก ว่ า มี ล มเข้ า ลมออก
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

~ 87 ~

ตรงนัน้ ก็ดแู ต่ตรงจุดนัน้ จ่ออยูจ่ ดุ เดียว ไม่ตอ้ งเคลือ่ นตาม
ลมเข้า ไม่ต้องเคลื่อนตามลมออก เพราะเราต้องการท�ำใจ
ให้นิ่ง ถ้าใจเคลื่อนตามลม มันไม่นิ่ง มันก็จะไม่สงบ มันก็จะ
ไม่ได้อุเบกขา
นี่คือ ๒ วิธีง่ายๆ ที่เราสามารถมาฝึกทดลองใช้กัน
แต่ต้องฝึกสติก่อนนะ ถ้าไม่มีสติเลย มานั่งดูลมไม่ได้หรอก
พุทโธไม่ได้ มันจะเกิดอาการตึงเครียดขึ้นมา บางคนบอก
พอนั่งปั๊บนี้ เกิดปวดหัวปวดศีรษะปวดหน้าอกปวดอะไร
ต่ า งๆ ขึ้ น มา แต่ เ วลานั่ ง ดู ห นั ง มั น ไม่ เ ป็ น เลยใช่ ไ หม
นั่งดูหนังกี่ชั่วโมงไม่เป็นเลย พอมานั่งดูลมมานั่งพุทโธนั้น
เป็นขึ้นมาทันที นั่นก็เป็นเพราะว่ากิเลสมันต่อต้าน กิเลสมัน
ไม่ชอบให้ใจสงบ กิเลสมันชอบให้ใจคิด เพราะกิเลสมันจะ
ใช้ความคิดนี้มาสร้างความทุกข์ให้กับใจนั้นเอง นี่คือหน้าที่
ของกิเลส
เพราะฉะนั้ น เราต้ อ งพยายามฝึ ก สติ กั น ตั้ ง แต่ ตื่ น
จนหลับ แล้วก็เวลาว่างก็นั่งสมาธิกัน วันหยุดก็อย่าไปเที่ยว
อย่าไปเลี้ยงกิเลส มาดูแลจิตใจของเรา ไปอยู่วัดที่มีการ
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ปฏิบัติธรรม อย่าไปวัดที่มีงานศพมีงานบุญงานอะไรนะ
ที่นั่นไม่สงบ ไปแล้วจะไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ต้องไป
วั ด ที่ ไ ม่ มี ง านบุ ญ บั ง สั ง สวด ให้ ไ ปวั ด ที่ มี แ ต่ ก ารศึ ก ษา
มีแต่การปฏิบัติธรรม วัดที่เป็นที่สงบสงัดวิเวก มีการแสดง
ธรรม มีการให้ฝึกสมาธิ เดินจงกรม อะไรอย่างนี้ ไปอยู่วัด
อย่างนั้นในวันหยุดของเรา เพื่อเจริญสติ เพื่อนั่งสมาธิให้
ใจมี อุ เ บกขาขึ้ น มา พอใจมี อุ เ บกขาแล้ ว ชี วิ ต ของเรานี้
จะสบาย จะไม่เดือดร้อนไม่วนุ่ วายใจกับเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีม่ า
กระทบกับใจ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของร่างกาย ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
ของลาภยศสรรเสริญสุข มันจะรูส้ กึ เฉยๆ กับทุกสิง่ ทุกอย่าง
ไม่ต้องไปต่อสู้ต่อกรกับใคร ใครเขาจะด่า เราก็ไม่ต้องไป
ยุ่งกับเขา ใครเขาจะชม เราก็ไม่ต้องยุ่งกับเขา ปล่อยเขา
มันเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องของเรามีหน้าที่รักษา
ใจของเราไม่ให้ทุกข์เท่านั้นเอง
ถ้าเรามีอุเบกขา มีสติแล้วก็มีปัญญา ถ้ามีปัญญาก็เห็น
ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยง ของชั่วคราว ชมไปแล้วเดี๋ยวมันก็
ผ่านไป ด่าแล้วต�ำหนิแล้วมันก็ผา่ นไป มันไม่มอี ะไรจีรงั ถาวร
ที่จะอยู่กับใจไปได้ตลอด นอกจากความสงบ นอกจาก
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อุเบกขาเพียงอย่างเดียว ฉะนัน้ เราต้องรักษาอุเบกขาด้วยสติ
ด้วยปัญญา ถ้าเรามีสติมีปัญญา จะท�าให้ใจของเราสงบ
ไปตลอด ใจที่สงบตลอดก็เรียกว่านิพพานนี่เอง นิพพานัง
ปรมัง สุขัง ใจที่เต็มไปด้วยความสงบที่จะเป็นผลที่เกิดจาก
การมาท�าภารกิจ ๒ ข้อนี้ คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ
การแสดงส�าหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอ
ยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พร
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ถาม-ตอบปัญหาธรรม
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โยม: กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะ วันนี้ตั้งใจจะมาถาม
ข้อธรรมะ ก็พอดีพระอาจารย์ได้อธิบาย ได้ไปขยายความ
ได้กว้างขึน้ แล้วก็ได้เข้าใจบ้าง แต่กข็ ออนุญาตค่ะ คือว่า
ที่ปฏิบัติมาก็พยายามฝึกสติตามรู้ในอิริยาบถต่างๆ
อิริยาบถย่อยก็ดี ท�ำอะไรให้มีสติ แต่ตัวรู้บางครั้ง
ขาดตอนไปบ้าง แต่กพ็ ยายามท�ำตัวรู้ และถ้าเดินจงกรม
จะรู้ดับเห็นชัดขึ้นค่ะ จนกระทั่งก็รู้ว่าปัจจุบันนี้ กายกับ
จิตมันคนละส่วนกัน กายภายในกับกายหยาบข้างนอก
ตัวนี้ เราก็ท�ำความรู้พิจารณาไปในรูปของที่ธาตุ ๔
ดิน น�้ำ ไฟ ลม ขณะที่เราเจริญสมาธินะคะ พักจิตเป็น
สมาธิแล้วก็พิจารณาสลับกันเป็นบางครั้งบางคราว
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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แต่ รู ้ ว ่ า จะพยายามฝึ ก จิ ต ตั ว นี้ ใ ห้ ตั้ ง มั่ น ค่ ะ แล้ ว ก็
จนกระทัง่ มาปัจจุบนั ปลายเดือน ขณะทีจ่ ติ เข้าสมาธิอยู่
เป็นหนึ่งอยู่ มันผุดขึ้นมาว่า อวิชชา จิตเราก็เลยตาม
ถามไปว่า อวิชชาคือความหลงไม่รู้จริง และก็ต่อไป
อีกว่า อวิชชาท�ำให้เราเวียนว่ายตายเกิด จุดนี้ก็เลย
ต่อเนือ่ งไปว่าทีพ่ ระอาจารย์อธิบายมาด้วย พอดีตรงนี้
อยากให้พระอาจารย์อธิบายชี้แนะให้ต่อค่ะ

พระอาจารย์: ก็ต้องใช้วิชชามาดับอวิชชา อวิชชามันหลอก
เราให้เรามาเวียนว่ายตายเกิด มันหลอกว่าโลกนี้เป็นโลก
ที่เต็มด้วยความสุข ฉะนั้นต้องใช้ธรรมะคือวิชชามาแก้ว่า
โลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ เพราะของทุกอย่างในโลกนี้
เป็นของชั่วคราว เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา ไม่ใช่
ของเรา เวลาอยากให้มนั เทีย่ ง มันไม่เทีย่ ง ก็จะท�ำให้เราทุกข์
ฉะนั้นต้องให้ส่วนไตรลักษณ์ ให้พิจารณาไตรลักษณ์
กั บ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ อ ยู ่ ใ นโลกนี้ มั น ก็ จ ะแก้ อ วิ ช ชาได้
เมื่ออวิชชากลายเป็นวิชชา กลายเป็นปัญญาขึ้นมา มันก็จะ
ไม่ให้จิตไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
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โยม: ขออนุญาตนะคะ แล้วต้องพิจารณาไปในรูปของปฏิจจสมุปบาทไหมคะ

พระอาจารย์: ไม่ต้องหรอก ให้รู้ว่าลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ให้รู้ว่ารูป เสียง กลิ่น รส ในโลกนี้เป็นทุกข์ ให้รู้ว่าร่างกายนี้
เป็นทุกข์ เวทนาเป็นทุกข์ ทุกอย่างเป็นทุกข์หมด อย่าไปยุ่ง
กับมัน
โยม: บางครัง้ ก็สลับมาพิจารณากาย แยกธาตุดนิ น�ำ้ ไฟ ลม
คือตัวเราโครงกระดูกตรงหัวไหล่ ตัวนี้ถูกต้องไหมคะ

พระอาจารย์: ก็ดูเพื่อละกามราคะ ถ้าเห็นร่างกายสวยงาม
มันก็อยากจะเสพกามด้วย ต้องเห็นว่ามันไม่สวยงาม
โยม: ยอมรับบางครัง้ หนักหน่วง บางครัง้ ก็จติ ตกเหมือนกันค่ะ
ก็อาศัยค�ำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอุบายค่ะ

พระอาจารย์: ถ้าธรรมอ่อน กิเลสก็แข็ง ถ้าธรรมะแข็ง กิเลส
ก็อ่อน ต้องพยายามท�ำธรรมะให้มันแข็งตลอดเวลา มีก�ำลัง
มากกว่ากิเลส แล้วกิเลสมันก็ต้องยกธงขาวถอยไป แต่ถ้า
ธรรมะอ่อนกว่ากิเลส ธรรมะก็ต้องยกธงขาว
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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โยม: ก็คอื ต่อไปนีแ้ ม่ชีกต็ อ้ งเดินจุดนีใ้ ห้ดตู วั นีท้ พี่ ระอาจารย์
อธิบายมาเป็นข้อคิดใช่ไหมคะ

พระอาจารย์ : ทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้น เพราะไม่ใช่
ของเรา มันไม่ได้เป็นของเรา มันไม่เที่ยง มันไม่ได้ให้
ความสุขกับเราตลอด อย่าไปอยากได้อะไร อย่าไปอยาก
มีอะไร อย่าไปอยากเป็นอะไร
โยม: แต่ตอนนี้ก็เห็นทุกข์ชัด เห็นทุกข์เพราะเราต้องอาศัย
สมมุติของธาตุ ๔ ตัวนี้ เพื่อสร้างตัวนี้ให้พ้นทุกข์
ตัวนี้ก็คิดค่ะ

พระอาจารย์: เห็นว่ามันทุกข์ก็อย่าไปมีมันต่อไป อย่าไปมี
อย่ามาเกิดใหม่ มีร่างกายแล้วก็ต้องทุกข์ ไม่มีร่างกายก็
ไม่ทุกข์
โยม: ถึงบางทีจะปลีกตัวแล้วก็ปดิ วาจาได้มากเท่าไร อันนีเ้ ป็น
ประโยชน์ บางครั้งก็จะหาโอกาสอันนี้ค่ะ

พระอาจารย์: แต่ก็เป็นการปลีกชั่วคราวเพื่อเสริมก�ำลัง
พอเรามีก�ำลังสู้กับโลกได้ เราก็กลับมาอยู่กับโลกได้
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โยม: ตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างก็ละสังขาร

พระอาจารย์: ทุกข์ไหมล่ะ เวลาท่านละสังขาร ถ้าไม่ยึด
ไม่ติดก็ไม่ทุกข์ เป็นธรรมดา ธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วต้อง
ตายเป็นธรรมดา อย่าไปยึดอย่าไปติด อย่าไปอยากให้เขาอยู่
กับเราไปตลอด เพราะไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดได้
ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องมีการพลัดพรากจากกันเป็น
ธรรมดา


โยม: กราบนมัสการพระอาจารย์ คือปกติครอบครัวนับถือ
ศาสนาอิสลาม แล้วก็เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนา
พุทธ อยากจะถามพระอาจารย์วา่ ถ้าเกิดว่าคนทีน่ บั ถือ
ศาสนาอืน่ เขาจะสามารถถึงจุดเหมือนถึงพระนิพพาน
ได้ไหมคะพระอาจารย์

พระอาจารย์: พระนิพพานนี้ ถ้าไม่รู้จักทาง ต้องมีคนพาไป
ยกเว้นคนเดียวที่ไปพบพระนิพพานได้ด้วยตนเองก็คือ
พระพุทธเจ้า นอกนั้นแล้วต้องมีไกด์ มีหัวหน้าทัวร์พาไป
ไปเที่ยวต่างประเทศนี้ ถ้าไปเที่ยวเองนี้จะล�ำบากไหม ถ้ามี
หัวหน้าทัวร์ไปนี้สบาย ถึงเวลาก็เดินตามเขาไป ถึงเวลาก็
เอ้า ไปที่นั่นที่นี่ แล้วเขาจะเล่าให้เราฟังว่าตรงนั้นตรงนี้เป็น
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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อย่างไร ศาสนาก็เป็นเหมือนหัวหน้าทัวร์นี่เอง แต่ละศาสนา
ก็ จ ะพาไปจุ ด ต่ า งๆ แต่ มี ศ าสนาพุ ท ธเท่ า นั้ น ที่ จ ะพาไป
นิพพานได้ เพราะหัวหน้าทัวร์ของศาสนาอื่นนี้เขาไม่รู้จัก
นิพพานว่าเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นถ้าอยากไปนิพพาน
ต้องอาศัยพุทธศาสนาเป็นผู้พาไป
โยม: แสดงว่าหนูโชคดีทเี่ กิดมาในศาสนาอิสลามแล้วได้มาพบ

พระอาจารย์: แสดงว่าหนูเก่ง หนูมีปัญญาที่ไม่ถูกความ
หลงความโง่ครอบง�ำจิตใจ บังคับให้เราเชื่อในสิ่งที่เราไม่เชื่อ
สมัยเราเรียนหนังสือ เราก็เรียนโรงเรียนคริสต์เหมือนกัน
โรงเรียนคริสต์พยายามโน้มน้าวให้เรานับถือศาสนาคริสต์
แต่เราฟังค�ำสอนเขาแล้ว เรารู้สึกมันขัดกับใจ เพราะมันเป็น
ไปไม่ได้หรอก สิ่งต่างๆ นี้อยู่ที่คนๆ เดียวที่จะท�ำให้บาป
ของเราหายไปหมด เราก็เลยไม่เชื่อ เราเชื่อกฎแห่งกรรม
มากกว่า ก็เลยไม่นบั ถือศาสนาคริสต์ แต่กไ็ ม่ดหู มิน่ ไม่ลบหลู่
ก็เคารพยกย่องตามสถานภาพของเขา เพียงแต่ว่าไม่ถือ
ให้เขาเป็นผู้น�ำชีวิตเราเท่านั้นเอง ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้เชื่อ
ศาสนาพุทธเต็มร้อย เราก็ยงั ค้นคว้าหาอยู่ จนในทีส่ ดุ เมือ่ ได้
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ศึกษาถึงแก่นถึงจะเข้าใจ พอเข้าถึงพระอริยสัจ ๔ แล้วถึงจะ
เข้าใจ อ๋อ ศาสนาพุทธนี้แหละเป็นผู้ที่รู้จริง ผู้ที่สามารถพา
ให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริง ก็เลยเริ่ม
สนใจปฏิบัติอย่างจริงจัง ลาออกจากงาน ปฏิบัติอยู่ที่บ้าน
ในที่สุดก็ไปบวช บวชแล้วก็อยู่จนถึงวันนี้
โยม: แล้วสมมุติว่า ถ้าเหมือนเราเป็นชาวพุทธ แล้วเรายังไม่
ถึงจุดพระนิพพาน แล้ววันหนึ่งที่กายสังขารเรามัน
ดั บ ไป โอกาสที่ เ ราจะได้ ม าเจอพระพุ ท ธศาสนาอี ก
มันมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างคะพระอาจารย์ ที่พอที่จะเพิ่ม
ความปลอดภัยให้ ถ้าเกิดเราเชื่อว่าชาติหน้าเราก็จะ
ต้องกลับมาเกิดอีก ให้เราได้เจอพระพุทธศาสนาอีก

พระอาจารย์: ก็อย่าท�ำบาป เพราะท�ำบาปจะท�ำให้เราไปเกิด
ในอบาย ถ้าไม่ท�ำบาป ตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้
บ่อยขึ้น การมาเกิดเป็นมนุษย์ได้บ่อยก็มีโอกาสที่จะได้เจอ
กับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป หรือศาสนาพุทธองค์ต่อไปได้
ก็เหมือนซื้อล็อตเตอรี่หลายใบ โอกาสจะถูกรางวัลก็มากขึ้น
ถ้าซื้อใบเดียวมันก็จะถูกยาก ใช่ไหม?
โยม: งวดหน้าหนูเพิ่มเป็น ๕ ใบนะคะ
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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พระอาจารย์: รักษาศีล ๕ ไปตลอดชีวิต แล้วโอกาสจะกลับ
มาเกิดเป็นมนุษย์จะบ่อย พยายามท�ำตามพระพุทธเจ้าสอน
ละการกระท�ำบาปทั้งปวง


โยม: มาจากพังงาค่ะ แล้วก็ดจู ากไลฟ์ทพี่ ระอาจารย์ถา่ ยทอด
สดในเฟชบุก๊ แล้วเมือ่ คืนมีโอกาสบินมาจากภูเก็ตมาธุระ
ก็เลยเสิรซ์ กูเกิล้ มา ก็เห็นตารางว่าพระอาจารย์จะเทศน์
ตอนบ่าย ๒ หนูก็เลยขับมาคนเดียวค่ะ

พระอาจารย์: เก่งมาก
โยม: ก็อนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์พระอาจารย์ด้วยนะคะ

พระอาจารย์: ไฟแรง ไม่ต้องมีคนชวนคนดึงมา นี่แหละ
คนที่มีศรัทธามีฉันทะ มีความยินดีในพระพุทธศาสนาแล้ว
มักจะเป็นอย่างนี้ ทีไ่ หนมีธรรมะมันจะไปเอง พยายามปฏิบตั ิ
ศึกษาไปเรื่อยๆ นะ ความเข้าใจจะดีขึ้นไป


โยม: จะมีวิธีโ น้มน้าวอย่างไรให้พี่สาวสนใจมาฟังธรรมะ
ส่งคลิปธรรมะให้มากมาย แต่เขาไม่เคยฟังเลย และมัก
จะบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องและก็ง่วงนอนครับ
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พระอาจารย์: ก็อย่าไปสนใจเลย ถ้าเขาไม่สนใจแล้วยังไง
ก็ชว่ ยอะไรเขาไม่ได้ ให้เขาถามก่อนดีกว่าว่า มีคลิปใหม่ๆ ไหม
อย่างนีก้ ร็ บี ส่งไป เคยเห็นเวลาสาดน�ำ้ ใส่หลังหมาไหม ลองเท
น�ำ้ ใส่หลังหมาดูสิ มันจะท�ำอย่างไร มันดิน้ สะบัดทันที มันไม่
ชอบน�้ำ แต่ถ้าหมาตัวไหนชอบน�้ำนี้ มันกระโดลงสระเลย
ฉะนั้นต้องดูว่ามันชอบหรือไม่ชอบเป็นหลัก ถ้าไม่มีความ
ยินดีในธรรมนี้ก็ช่วยไม่ได้ คนเราต้องมีความยินดีในธรรม
ถึงจะช่วยกันได้


โยม: เมื่ อ เราพยายามพิ จ ารณาร่ า งกายอยู ่ ต ลอดและ
พยายามสร้ า งสติ ด ้ ว ยพุ ท โธก่ อ นการมานั่ ง สมาธิ
และเมือ่ ออกจากสมาธิแล้วมาเจริญวิปสั สนา สอนใจว่า
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่ก็ไม่เห็นธรรมตามความเป็น
จริงได้เลยครับ

พระอาจารย์: การเจริญปัญญานีม้ ี ๒ ตอน ตอนแรกเรียกว่า
ท�ำการบ้านก่อน เช่น ยังไม่มีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น ก็ซ้อม
ไว้ก่อน ซ้อมว่าร่างกายเดี๋ยวต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายนะ
อันนี้ยังไม่มีเหตุการณ์จริง เดี๋ยววันดีคืนดี ขี่มอเตอร์ไซค์
หั ว ฟาดพื้ น สลบนอนอยู ่ ใ นโรงพยาบาลนี้ อั น นี้ แ หละ
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ข้อสอบจริง ร่างกายเรามันต้องเจ็บไข้ได้ป่วย จะทุกข์หรือ
ไม่ทุกข์กับมัน ถ้าอยากให้มันหายป่วยก็จะทุกข์ ถ้าเฉยๆ
ว่า เออ มันเป็นธรรมดา มันต้องเป็นอย่างนี้ มันก็จะไม่ทกุ ข์ใจ
อันนี้เป็นข้อสอบ แต่ถ้าเราไม่ท�ำการบ้านไว้ก่อน พอถึง
เวลาจริงไม่รู้จะท�ำยังไง ก็จะอยากอย่างเดียว อยากหาย
อยากไม่เป็น ก็จะทุกข์ทรมานใจ ฉะนั้นการเจริญปัญญา
มันมี ๒ ตอน ตอนที่ยังไม่มีเหตุการณ์ก็เตรียมไว้ก่อน
ท�ำการบ้านไว้ก่อน พอเจอข้อสอบจะได้ท�ำข้อสอบได้


โยม: หากทุกวินาทีทเี่ ราด�ำเนินชีวติ เราเห็นการกระท�ำเกิดดับๆ
เป็นอุเ บกขาหรือ ไม่ครับ เพราะสิ่งนั้นก็เป็น เช่นนั้น
แปรเปลี่ยนไปตามวาระของการด�ำเนินไปของชีวิตครับ

พระอาจารย์: เป็น แต่มันไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไร ให้ดูสิ่ง
ที่เกิดดับที่ท�ำให้เราร้องไห้ดีกว่า ที่ท�ำให้เราเครียดดีกว่า
เช่น เขาจะตัดเงินเดือนเราอย่างนี้ ดูสิว่าเราจะเห็นเกิดดับๆ
หรือเปล่า เงินเดือนขึ้นได้ก็ต้องมีลงได้ ช่วงนี้บริษัทเจ๊ง
กันเยอะแยะใช่ไหม เห็นคนมาออกรายการร้องห่มร้องไห้
นี่แหละเพราะไม่เห็นว่ามันเกิดดับๆ ไม่ท�ำการบ้านไว้ก่อน
พอเจอการบ้าน เจอข้อสอบ ก็สอบตกกัน ทุกข์กัน ถ้าท�ำ
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ไว้ก่อน นี่งานนี้เดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็อาจจะปิดบริษัทก็ได้
ก็อาจจะเลิกจ้างเราก็ได้ พอเจอข้อสอบ กูรู้แล้วมันต้อง
เกิดขึน้ กูเตรียมตัวไว้แล้ว เก็บเงินไว้สำ� รอง จะได้ไม่เดือดร้อน
นี่แหละคือเห็นว่าเกิดดับๆ ตอนที่มันไม่กระทบกระเทือน
ใจเรา ไปเห็นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร มันไม่ส�ำคัญ ดูที่มัน
จะมากระเทือนใจเรา อันไหนทีเ่ ราคิดว่าถ้ามันดับแล้วมันจะ
มาสะเทือนใจเรา อันนัน้ แหละเราต้องรีบแก้ไขเสีย รีบสอนใจ
ให้ยอมรับกับมันให้ได้


โยม: เป็นคนเครียดอยู่บ่อยๆ ควรปฏิบัติธรรมข้อใดหรือ
ต้องท�ำอย่างไร ถึงจะไม่เป็นคนเครียดง่ายครับ

พระอาจารย์ : สติ เจริญสติอยู่เรื่อยๆ พุทโธอยู่เรื่อยๆ
อย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆ ความคิดเรื่องราวต่างๆ นี่แหละ
ที่ มั น ท� ำ ให้ เ ราเครี ย ดกั น พอเราไม่ คิ ด ปั ๊ ป เราก็ ลื ม มั น
พอลืมมัน ความเครียดก็หายไป ถ้ามันคิดก็ต้องใช้พุทโธ
ไปหยุดมัน ท่องพุทโธๆ ไปเรื่อยๆ ทั้งวัน แล้วรับประกันได้
จะไม่มีความเครียด ใจจะว่าง จะเย็น จะสบาย
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ผู้รู้ที่รู้เรื่องของจิตใจ
ทางศาสนาเรียกว่า “บัณฑิต”
ผู้ที่ไม่รู้เรื่องของจิตใจ
เรียกว่า “คนพาล หรือ คนโง่”
พระพุทธเจ้าจึงสอนว่า
ถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเรา
มีแต่ความสุขความเจริญ
เราจ�าเป็นที่จะต้องเข้าหาผู้รู้เรื่องของจิตใจ

ธรรมะ ๗ ประการ
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นี้เป็นวันพฤหัสที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช
๒๕๖๕ ตรงกับวันแรม ๘ ค�่ำ เดือน ๘ ปีขาล
เป็นวันพระ เป็นวันมงคล เพราะว่ามีการกระท�ำที่เป็นมงคล
เช่น ”อเสวนา จ พาลานัง ปัณฑิตานัญจ เสวนา ปูชา จ
ปูชนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง„ แปลว่า ๑. การไม่คบคนโง่
๒. การคบบัณฑิต ๓. การบูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชา
เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต มงคลก็คือความสุขความเจริญ
ชีวิตก็คือจิตใจ ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายนี้เป็นของที่ไม่มีความ
ส�ำคัญเท่ากับจิตใจ
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ความสุขความเจริญของจิตใจนี้ เป็นความสุขความ
เจริญที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริง ศาสนาจึงมุ่งไปที่ความสุขความ
เจริญของจิตใจ จิตใจจะสุขจะเจริญ หรือจะเสื่อมหรือ
จะทุกข์นี้ ขึ้นอยู่กับความรู้ของจิตใจของแต่ละดวง ดังนั้น
การทีจ่ ะท�ำให้จติ ใจนัน้ มีความสุขความเจริญ ปราศจากความ
ทุกข์ความเสื่อม จ�ำเป็นต้องเข้าหาผู้รู้เรื่องของจิตใจ
ผูร้ ทู้ รี่ เู้ รือ่ งของจิตใจ ทางศาสนาเรียกว่า “บัณฑิต” ผูท้ ี่
ไม่รเู้ รือ่ งของจิตใจ เรียกว่า “คนพาล หรือคนโง่” พระพุทธเจ้า
จึงสอนว่า ถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเรามีแต่ความสุข
ความเจริญ เราจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าหาผู้รู้เรื่องของจิตใจ
ผู้รู้วิธีเสริมสร้างพัฒนาจิตใจให้มีความสุขมากขึ้น ให้มี
ความเจริญสูงขึ้น ให้มีความทุกข์น้อยลง ให้มีความเสื่อม
น้อยลงนั่นเอง และบุคคลที่มีความรู้เรื่องของจิตใจนี้ ไม่มี
ใครจะรู้ได้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวก
ของพระพุทธเจ้า พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย ดังนั้น
การเข้าหาบัณฑิตนี้จึงเป็นมงคลอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าจึงได้
ทรงก�ำหนดวันพระ เพือ่ ให้ศรัทธาญาติโยมชาวพุทธทัง้ หลาย
ได้มีเวลาเข้าหาบัณฑิตกันนั่นเอง
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มาวัดแล้วเราก็จะได้มาพบกับบัณฑิตในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง ถ้าไม่ได้เจอกับพระพุทธเจ้าโดยตรง เนื่องจาก
พระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปแล้ว แต่เราก็มีตัวแทนของ
พระพุทธเจ้าอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน ส่วนหนึ่งก็คือพระธรรม
ค�ำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่
จะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้เคยตรัส
ไว้ว่า ถึงแม้เราจะจากพวกเธอไปแล้วก็ตาม แต่พวกเธอจะ
ไม่ได้อยู่โดยปราศจากศาสดา เพราะพระธรรมค�ำสอนที่เรา
ตรัสไว้ชอบแล้วนี่แล จะเป็นศาสดาแทนพวกเธอต่อไป
จะเป็นอาจารย์ เป็นครู เป็นผู้สอนให้เธอรู้จักผิดถูกดีชั่ว
ต่างๆ ดังนั้นเวลาเรามาวัด เรามักจะได้ยินได้ฟังธรรมกัน
อันนี้แหละก็คือการเข้าหาผู้รู้ เข้าหาบัณฑิตผู้ฉลาด
แล้ ว ก็ น อกจากพระธรรมค� ำ สอนที่ มี บั น ทึ ก ไว้ ใ น
พระไตรปิฎกที่มีการเอามาอ่านเอามาเทศน์ให้ฟังแล้ว ก็ยัง
มีพระสุปฏิปันโนทั้งหลาย พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ได้
เข้าถึงความรู้ของเรื่องจิตใจอย่างแจ่มแจ้ง และสามารถน�ำ
เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ไม่รู้ต่อไปได้ นี่คือความมงคล
การได้คบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่ง
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ในทางตรงกันข้าม การไม่คบคนโง่กเ็ ป็นมงคลอย่างหนึง่
เหมือนกัน เพราะว่าถ้าไปคบคนโง่ คนไม่รเู้ รือ่ งความสุขความ
เจริญของจิตใจว่าเกิดจากอะไร ความทุกข์ความเสื่อมของ
จิตใจเกิดจากอะไร ก็มักจะท�ำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความ
เป็นจริง เพราะใจของคนโง่นั้นเป็นใจที่มืดบอด มองไม่รู้ว่า
จิตใจจะสุขจะเจริญได้อย่างไร จิตใจจะทุกข์จะเสื่อมได้
อย่างไร และถูกอ�ำนาจของใฝ่ต�่ำคือกิเลสตัณหา เป็นผู้คอย
ฉุ ด ลากให้ ไ ปท� ำ ในสิ่ ง ที่ จ ะท� ำ ให้ จิ ต ใจเกิ ด ความทุ ก ข์
เกิดความเสือ่ มแก่จติ ใจนัน่ เอง ดังนัน้ การทีไ่ ม่ได้คบกับคนโง่
ไม่ได้คบกับคนพาลนี้ ก็ถือว่าเป็นมงคลอีกอย่างหนึ่ง เพราะ
จะได้ไม่ถูกดึงไปในทางที่ผิดที่เสียหายนั่นเอง
ฉะนั้นเราต้องรู้จักคบคน ถ้าคนไม่รู้เรื่องความสุข
ความทุกข์ของจิตใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร อันนี้เราก็ไม่ควร
ที่จะไปคบกับเขา ควรคบกับคนที่รู้เรื่องของจิตใจ เรื่องที่
จะท�ำให้จิตใจเจริญหรือเสื่อม สุขหรือทุกข์ ก็ต้องเข้าหา
บัณฑิตทางพระพุทธศาสนา เข้าศึกษาพระธรรมค�ำสอน
เช่น มงคลสูตร มงคล ๓๘ ข้อด้วยกัน วิธีการปฏิบัติที่จะ
ยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับที่มีความสุขมากขึ้น มีความ
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เจริญมากขึ้น และดึงจิตใจให้ออกจากความทุกข์ จากความ
เสื่อมต่างๆ ของจิตใจ
บุคคลที่ฉลาดนี้จะมีความรู้อยู่ ๗ ประการด้วยกัน
ที่จะน�ำเอามาสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ ไม่ต้องรู้อะไรมากใน
พระพุทธศาสนานี้ ถ้ารู้เพียง ๗ ประการนี้ ก็จะสามารถท�ำ
ตัวเองให้วิเศษขึ้นมาได้ ให้ประเสริฐ ให้เป็นบุคคลที่มีแต่
ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียวได้ ความรู้ที่บัณฑิต
จะมอบให้กบั ผูท้ ยี่ งั ไม่ได้เป็นบัณฑิตนัน้ มีอะไรบ้าง ข้อที่ ๑
คือการรู้เหตุ ๒. การรู้ผล ๓. การรู้ตน ๔. การรู้บุคคล
๕. การรู้สังคม ๖. การรู้กาลเทศะ และ ๗. การรู้ประมาณ
การรู้สิ่งทั้งหลาย ๗ สิ่งนี้ ถ้ารู้ได้แล้วน�ำเอาไปปฏิบัติได้
ก็จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ให้มีความสุขมากขึ้น ป้องกัน
ความเสื่อมของจิตใจไม่ให้ลงต�่ำ ไม่ให้มีความทุกข์มากขึ้น
ดังนั้น ถ้าเราอยากที่จะพบกับความเป็นสิริมงคลต่างๆ
ของชีวิตจิตใจ เราต้องศึกษาเรื่องของความรู้ทั้ง ๗ ชนิดนี้
เพื่อที่เราจะได้น�ำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าเราปฏิบัติได้
ถูกต้องแล้ว ความเป็นสิริมงคลต่างๆ ก็จะปรากฏให้แก่
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จิตใจของเรา จิตใจของเราก็จะมีความสุขมากขึ้น จะเจริญ
สูงขึ้นไปตามล�ำดับ จนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอรหันต์
พระนิพพาน เกิดจากการมีความรู้ ๗ ข้อนี้เท่านั้นเอง
ความรู้ข้อที่ ๑ คือการรู้เหตุ การรู้เหตุก็ให้รู้ว่าอะไร
เป็นเหตุที่ท�ำให้จิตใจเราสูงขึ้น มีความสุขมากขึ้นนั่นเอง
เหตุที่จะท�ำให้จิตใจเราสูงขึ้น มีความสุขมากขึ้นก็คือการ
กระท�ำของใจและกายและวาจานี้เอง การกระท�ำของใจ
นี่แหละเป็นตัวส�ำคัญที่สุด ส่วนการกระท�ำทางกายทาง
วาจานี้ เป็นเพียงผู้รับค�ำสั่งจากการกระท�ำของใจ คือความ
คิดของใจ ถ้าใจคิดที่จะท�ำดี ก็จะสั่งให้พูดดีท�ำดี ถ้าใจคิด
จะท�ำชั่ว ก็จะสั่งให้พูดชั่วท�ำชั่วนั่นเอง และผลที่เกิดจาก
การคิดดีกับคิดไม่ดี มันก็มีผลแตกต่างกัน ถ้าคิดดีแล้วก็
สั่งให้พูดดีท�ำดี ผลก็คือความสุขใจก็จะเกิดขึ้น แล้วจิตใจก็
จะสูงขึ้นตามล�ำดับ ในทางตรงกันข้าม ถ้าคิดไม่ดีก็จะสั่งให้
พูดไม่ดีท�ำไม่ดี พอพูดไม่ดี ท�ำไม่ดี คิดไม่ดี ผลก็คือความ
ทุกข์ใจก็เกิดขึ้น ความเสื่อมของจิตใจก็เกิดขึ้นตามล�ำดับ
การเจริญของจิตใจนั้นคือยกระดับจิตใจให้เป็นสถานภาพ
ต่างกัน ตอนนี้จิตใจของพวกเราเป็นมนุษย์กัน แต่ถ้าเราคิด
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ดีพดู ดีทำ� ดี จิตใจเราจะสูงขึน้ ขึน้ ไปสูร่ ะดับเทพ ระดับพรหม
ระดับพระอริยบุคคลตามล�ำดับ ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราคิด
ไม่ดพี ดู ไม่ดที ำ� ไม่ดี มันก็จะฉุดจิตใจให้ลงต�ำ่ จากมนุษย์กจ็ ะ
ไปเป็นเดรัจฉาน เป็นเปรต เป็นอสูรกาย เป็นนรก ตามก�ำลัง
ของการคิด พูด และท�ำไม่ดีต่างๆ นั่นเอง
นีค่ อื การรูเ้ หตุวา่ เหตุทจี่ ะพาให้เราขึน้ สูงหรือลงต�ำ่ เหตุที่
จะท�ำให้เราสุขหรือทุกข์น้ันอยู่ที่การคิดของจิตใจเท่านั้นเอง
การกระท�ำของจิตใจ ไม่ได้อยู่ที่การมีลาภยศสรรเสริญหรือ
ความสุขทางตาหูจมูกลิน้ กายมากน้อยเพียงไร หรือการเสือ่ ม
ของลาภยศสรรเสริญสุข ความสุขความเจริญแบบนี้เป็น
ความสุขความเจริญชั่วคราว ที่เปรียบเหมือนกับความสุข
ความเจริญปลอม ไม่มีผลกระทบต่อทางจิตใจ หลังจากที่
ร่างกายตายไปแล้ว ความสุขความเจริญหรือความเสือ่ มทาง
ลาภยศสรรเสริญสุขก็หมดสิน้ ไป ไม่มผี ลอะไรต่อสภาพของ
จิตใจ สิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาพของจิตใจที่จะยกระดับ
หรือลดระดับของจิตใจให้ขึ้นสูงหรือลงต�่ำนี้ ที่จะท�ำให้เป็น
ดวงวิญญาณชนิดต่างๆ หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี้
อยู่ที่การกระท�ำทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยมีใจเป็น
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ผูส้ งั่ การ ร่างกายคือการพูด การกระท�ำทางร่างกาย เป็นเพียง
ผู้รับใช้ ร่างกายจึงไม่เป็นผู้ที่ไปรับผลของการกระท�ำที่เกิด
จากการสั่งของใจ ใจจะต้องเป็นผู้รับผล
อันนี้ก็น�ำมาสู่ข้อที่ ๒ คือการรู้ผลว่าจิตใจของเรานี้จะ
สูงจะต�ำ่ จะดีจะชัว่ นี้ จะสุขจะทุกข์ เป็นวิบากของการกระท�ำ
ทางกาย ทางวาจา และใจ การกระท�ำทางกาย วาจา ใจเรา
เรียกว่า “กรรม” ผลที่เกิดจากการกระท�ำทางกาย ทางวาจา
เราเรียกว่า “วิบากกรรม” ผลที่เกิดจากการกระท�ำ และผล
ที่เกิดจากการกระท�ำนี้ เกิดที่จิตใจเพียงอย่างเดียว ไม่ได้
เกิดที่ร่างกายและสิ่งต่างๆ ที่ร่างกายหามาได้ คือลาภยศ
สรรเสริญสุข เพราะว่าผลที่เกิดจากทางร่างกาย เกิดจาก
ลาภยศสรรเสริญสุขนี้ เกิดได้ทั้งการท�ำดีหรือท�ำชั่ว คนเรา
จะร�่ำรวยด้วยการท�ำชั่วก็มี คนเราจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมา
ด้วยการกระท�ำชั่วก็มี คนที่ท�ำความดีไม่ร�่ำไม่รวยก็มี คนที่
ท�ำความดีไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็มีเยอะแยะไป
ดังนั้นขอให้รู้ว่าวิบากของกรรมนี้ไม่ได้อยู่ท่ีลาภยศ
สรรเสริญสุข ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายว่าจะสุขหรือจะทุกข์ หรือ
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ถ้ามี ก็มีเป็นผลพลอยได้ ไม่ได้เป็นผลหลัก ขอให้เข้าใจ
ว่าเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้ ชี้ไปที่ความเจริญความเสื่อม
ความสุขความทุกข์ของจิตใจเป็นหลัก ๙๐ เปอร์เซ็นต์นี้
๑๐๐ เปอร์ เ ซ็ น ต์ นี้ อยู ่ ที่ เ รื่ อ งของใจ แต่อาจจะมีผล
กระทบบ้าง ผลข้างเคียงที่เกิดจากการเจริญหรือเสื่อมทาง
ลาภยศสรรเสริญสุข หรือการเจริญหรือเสื่อมทางร่างกาย
ได้บ้าง แต่ไม่มีผลมากนักเพราะว่าผลหลักของร่างกายนี้
เหมือนกันทุกคน ไม่ว่าจะดีหรือจะชั่ว จะรวยหรือจะจน
จะเป็นใหญ่เป็นโต หรือเป็นเล็กเป็นน้อย ผลก็คือแก่เจ็บ
ตายเหมือนกันทางร่างกาย
เพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจกับเรื่องของร่างกายให้
มากจนเกินไป อย่าไปคิดว่าเราท�ำดีแล้ว ร่างกายจะมีชีวิต
ยืนยาวนาน สุขภาพแข็งแรง ปราศจากภัยอันตรายทั้งหลาย
ทั้งปวง อันนี้ก็อาจจะมีส่วนบ้าง แต่บางทีก็อาจจะไม่มีผล
เลยก็ได้ ฉะนั้นถ้าเราไปมองผลที่เกิดที่ร่างกายว่าเกิดจาก
การเจริญหรือเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุข มันก็จะท�ำให้
เราไขว้เขวได้ เพราะเราอาจจะท�ำแต่ความดี แต่ร่างกายเรา
ก็อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บ หรืออาจจะมีความสูญเสียทาง
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ลาภยศสรรเสริญสุข ไม่เจริญทางลาภยศสรรเสริญสุขได้
ท�ำดีเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง อยู่ที่เดิม
ท�ำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก็ไม่ร�่ำรวยเสียที อันนี้
ไม่ได้เป็นผลของการกระท�ำ คือเหตุที่ท�ำด้วยกายวาจาใจ
เราต้องรูจ้ กั ผล รูจ้ กั แยกแยะว่าอะไรเป็นผล อะไรไม่เป็นผล
ผลของการกระท�ำทางกายทางวาจาที่เป็นเหตุนี้ ก็คือการสุข
การเจริญของใจ หรือความทุกข์การเสื่อมของใจ
ใจสุขมากขึ้น ก็ขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดา เทวดานี้
จะมีความสุขมากกว่ามนุษย์ แล้วก็สูงกว่ามนุษย์ แต่สูงกว่า
เทวดาก็มีพวกพรหม พวกพรหมนี้ก็จะมีความสุขมากกว่า
เทวดา สูงกว่าเทวดา แล้วสูงกว่าพรหม ก็มอี ริยบุคคลทัง้ หลาย
พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์
บุคคลเหล่านี้ท่านมีความสุขมากกว่า มีความสุขที่สูงสุด
ตามล�ำดับขึ้นไป
พระโสดาบั น ก็ มี ค วามสุ ข น้ อ ยกว่ า พระสกิ ท าคามี
พระสกิทาคามีก็ยังมีความสุขน้อยกว่าพระอนาคามี พระอนาคามีก็มีความสุขน้อยกว่าพระอรหันต์และพระพุทธเจ้า
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พระพุ ท ธเจ้ า กั บ พระอรหั น ต์ นี้ อ ยู ่ ร ะดั บ เดี ย วกั น
พระพุทธเจ้าก็คือพระอรหันต์เหมือนกัน อย่างที่เราเรียก
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วพระอรหันต์นี่มี ๒ แบบ
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือการเป็นพระอรหันต์ด้วย
การสอนตนเอง ส่วนพระอรหันตสาวก เป็นพระอรหันต์
ด้วยการศึกษาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกที แต่ก็
เป็นพระอรหันต์เท่ากัน มีความสุข ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เท่ากัน
เป็ น พระอรหั น ต์ เ หมื อ นกั น ต่ า งกั น ที่ วิ ธี ก ารมาเป็ น
พระอรหันต์ มาเป็นได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครสอนเลย ค้นคว้า
หาทางเพื่ อ ให้ ไ ปถึ ง การเป็ น พระอรหั น ต์ ไ ด้ ด ้ ว ยตนเอง
ก็ จ ะเรี ย กตนเองว่ า เป็ น พระอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
ส่ ว นผู ้ ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ จ ากพระอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
หรือจากพระอรหันต์รูปอื่น ก็จะเรียกตนเองว่าเป็นพระอรหันตสาวก แต่ความสุขของการเป็นพระอรหันต์นี้เท่ากัน
ความสุขของพระพุทธเจ้ากับความสุขของพระอรหันตสาวกนี้มีเท่ากัน เต็ม ๑๐๐ เต็มหัวใจเท่ากัน ส่วนระดับอื่นนี้
ยังไม่เต็ม ๑๐๐ อนาคามียงั ไม่เต็ม ๑๐๐ สกิทาคามี โสดาบัน
นี้ยังไม่เต็ม ๑๐๐ ยังต้องพัฒนาต่อไป ยังต้องปฏิบัติอีก
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จากโสดาบันก็ตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้ขนึ้ เป็นสกิทาคามี จากสกิทาคามี
ก็ต้องปฏิบัติต่อให้ถึงอนาคามี ถึงอนาคามีแล้วก็ยังต้อง
ปฏิบตั ติ อ่ จนถึงอรหันต์แล้วถึงจะยุตกิ ารปฏิบตั ไิ ด้ เพราะได้
สร้างความสุขความเจริญถึงขีดสูงสุดแล้ว
นี่คือการรู้เหตุรู้ผล รู้เหตุก็คือรู้กฎแห่งกรรม รู้ผลก็รู้
วิบากกรรมว่าจะเกิดขึ้นกับจิตใจเป็นหลัก ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้น
กับลาภยศสรรเสริญสุขกับร่างกายนี้ บางทีมนั ไม่ได้เกีย่ วกับ
เรือ่ งของการท�ำความดีหรือการท�ำความชั่ว คนท�ำชัว่ ได้ดิบ
ได้ดีก็มีถมไป
อย่างที่มีคนมักจะพูดกันว่า ท�ำดีไม่ได้ดี ท�ำชั่วได้ดี
มีถมไป เพราะเขาไปดูผลทีก่ ารเจริญทางลาภยศสรรเสริญสุข
ดูการเจริญทางร่างกาย คนชั่วอาจจะมีชีวิตยืนยาวนานก็มี
คนดีมีอายุสั้นก็มี เพราะเรื่องการตายของร่างกายนี้ มันเป็น
ของที่ไม่แน่นอน อนิจจัง ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายด้าน
ด้วยกันทีม่ ากระทบกับร่างกาย มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เชือ้ โรค
ต่างๆ มีอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ มันก็เลยท�ำให้ร่างกายของ
คนชั่วบางทีก็กลับมีอายุยืนยาวนานกว่าร่างกายของคนดี
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เช่น พระพุทธเจ้าน่าจะอยู่ไปได้ถึง ๑๒๐ หรือ ๒๐๐ ปี แต่ก็
อยู่ได้เพียง ๘๐ ปีเท่านั้น เพราะเหตุปัจจัยทางด้านร่างกายนี้
ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการท�ำความดีความชั่ว
ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหรือรู้ ๒ อย่างนี้ รู้เรื่องเหตุรู้เรื่องผล
แล้วเราจะได้ไม่ย่อท้อ ไม่ไขว้เขวในเรื่องของการท�ำความดี
ในเรื่องของการละการกระท�ำความชั่ว เพราะเราท�ำให้แก่
จิตใจของเราที่เป็นของที่ถาวร ที่จะอยู่ต่อไปหลังจากที่ลาภ
ยศสรรเสริญสุขได้หมดไปแล้ว หลังจากที่ร่างกายนี้ได้หมด
ไปแล้ว สิ่งที่จะอยู่ต่อไปก็คือจิตใจที่จะดีหรือที่จะสูงหรือ
จะต�่ำ ที่เกิดจากการท�ำดีหรือท�ำชั่วนั่นเอง ถ้าเราเจริญลาภ
ยศสรรเสริญสุขด้วยการท�ำความชั่ว ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่
เราอาจจะมีความสุขกับลาภยศสรรเสริญสุข แต่ใจของเรานี้
มันไม่ได้สุขตาม มันจะทุกข์แล้วมันจะลงต�่ำ ท�ำความชั่ว
กฎแห่งกรรมมันบอกทันทีวา่ จะต้องลงสูอ่ บาย ลงมากลงน้อย
ลงเร็วลงช้า ก็อยูท่ กี่ ารกระท�ำความชัว่ ว่าท�ำมากท�ำน้อยนัน่ เอง
นี่ คื อ เรื่ อ งของบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต นี้ จ ะต้ อ งรู ้ เ รื่ อ งของ
ความจริง ๗ ประการนี้ ความจริงข้อที่ ๑ ก็คือรู้เหตุ คือ
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รู้เรื่องของกฎแห่งกรรม ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว เหตุที่จะท�ำให้
ท�ำดีท�ำชั่วก็คือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม มโนกรรม
ก็คอื การกระท�ำทางใจทีเ่ ป็นหัวหน้า ถ้าใจไม่สงั่ แล้ว การกระท�ำ
ทางกายวาจาจะท�ำไม่ได้ เกิดขึ้นไม่ได้ เหมือนกับที่มีค�ำ
พูดว่า ”ถ้าหัวไม่ส่าย หางจะไม่กระดิก„ หางนี้ต้องรอให้หัว
สั่งก่อน การพูดการกระท�ำต่างๆ นี้ ต้องรอให้ใจสั่งก่อน
เช่น ใจสั่งให้วันนี้มาวัดกัน พอสั่งแล้ว ร่างกายก็เลยท�ำ
ตามค�ำสั่ง ออกเดินทางมาวัดกัน ถ้าใจสั่งไม่ให้มา ก็จะไม่มา
ถ้าใจสั่งให้ไปท�ำธุระที่อื่น เข่น วันนี้คนส่วนใหญ่ต้องท�ำงาน
ท�ำการกัน เพราะไม่ได้เป็นวันหยุดท�ำงานกัน ใจก็ต้องสั่งให้
ไปท�ำงานกัน แต่คนทีไ่ ม่ตอ้ งไปท�ำงาน อาจจะมีธรุ กิจส่วนตัว
หรืออาจจะอยู่ในช่วงพัก หยุดพัก พักร้อนหรือพักอะไร
ก็ตาม ก็มีเวลาว่างก็เลยคิดว่า ค�ำว่า ”คิด„ ก็คือมโนกรรม
คิดว่าวันนี้ว่าง เรามาท�ำบุญที่วัดกันดีกว่า มาเสริมบุญบารมี
มาเสริมมงคลให้แก่ชีวิตจิตใจ ก็เลยมากัน มาเพราะว่ามี
มโนกรรมเป็นผู้สั่งการ ร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้รับค�ำสั่ง
พอใจบอกให้ออกเดินทาง ก็ออกเดินทาง พอใจบอกให้
ชวนเพือ่ น ให้ชวนญาติสนิทมิตรสหาย ใครทีว่ า่ งให้มา ก็ชวน
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กันมา แล้วก็พากันมา มาแล้วก็จะได้มาพบคบกับบัณฑิต
ถ้าฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะได้ปัญญา ได้ความรู้ ความรู้ที่จะ
ยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นไปตามล�ำดับ ป้องกันการเสื่อม
การลดระดับของจิตใจไม่ให้ลงต�่ำอีกต่อไป ถ้ามีความรู้ใน
เรื่อง ๒ เรื่องนี้แล้ว รับประกันได้ว่าตายไปกี่ภพกี่ชาติ ก็จะ
ไม่มีการไปเกิดในอบายอย่างแน่นอน เพราะรู้แล้วว่าการไป
เกิดในอบายนั้นเกิดจากอะไร ก็เกิดจากการกระท�ำความ
ไม่ดีนั่นเอง
ความไม่ดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็มีอยู่ ๔ ข้อใหญ่ๆ
คื อ ๑. การไม่ ฆ ่ า สั ต ว์ ตั ด ชี วิ ต ไม่ ว ่ า จะเป็ น สั ต ว์ ใ หญ่
สัตว์น้อย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานก็ตาม ฆ่าแล้ว
ถื อ ว่ า เป็ น บาปทั้ ง นั้ น แม้ ก ารฆ่ า ตั ว เองก็ ถื อ ว่ า เป็ น การ
กระท�ำบาป เป็นการลดระดับของจิตใจให้ลงต�่ำ เป็นการ
สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจ ไม่ได้เป็นการปลดทุกข์ คนที่มี
ความทุกข์มากๆ คิดว่าการฆ่าตัวตายแล้วจะท�ำให้ความทุกข์
หมดไป อันนัน้ เป็นความเข้าใจผิด เรียกว่าเป็นคนพาล คนโง่
คนไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมว่าเป็นอย่างไร
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ฉะนั้นถ้ามีความทุกข์มากอย่าคิดฆ่าตัวตาย เพราะ
จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มมากขึ้น และจะลดระดับ
ของใจลง ซึง่ ตอนนีส้ มมุตเิ ป็นมนุษย์อยู่ พอฆ่าตัวตายนีม้ นั
จะลดระดับของใจให้ลงไปสูน่ รกเลย ถ้าไม่อยากจะตกนรก
อย่าฆ่าตัวตาย ทนอยู่กับความทุกข์ไปเถิด มันไม่มากมาย
สาหัสหรอก ถ้าเราได้ศึกษาวิธีปฏิบัติความทุกข์ต่างๆ แล้ว
เราจะสามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ถ้าเรา
ยังไม่รู้จักวิธี ก็ถึงเวลาแล้วที่เราควรที่จะมาศึกษาวิธีการ
ต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกัน ซึ่งถือว่า
เป็นการกระท�ำที่ดีทั้งนั้น เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
ให้ไกลจากความทุกข์ ให้ความทุกข์น้อยลงไปจากจิตใจ
ต้องเข้าหาบัณฑิต เพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องของความรู้ส�ำคัญ
๗ ข้อ
ความรู้ที่ส�ำคัญที่สุดก็ ๒ ข้อแรกนี่แหละ คือการรู้เหตุ
รู้ผล รู้ว่าการกระท�ำของเรานี้ ท�ำดีจะยกระดับจิตใจของ
เราให้สูงขึ้น จะสร้างความสุขให้กับจิตใจมากขึ้น ท�ำชั่วก็
จะท�ำความทุกข์ให้กับจิตใจมากขึ้น ลดระดับของจิตใจให้
ต�่ำลง ถ้ารู้แค่นี้รับประกันได้ว่า ตายไปกี่ภพกี่ชาตินี้จะไม่ไป
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ตกนรก ไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ไม่ไปเกิดในอบายอีกต่อไป
คือรู้กฎแห่งกรรม รู้ว่าการกระท�ำบาปนี้เป็นสิ่งที่ท�ำไม่ได้
โดยเด็ดขาด ยอมอดตายดีกว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อน�ำ
เขามาเป็นอาหาร เช่น เราอดไม่มีอาหารรับประทาน อย่าไป
ยิงนกตกปลา หาอาหารแบบที่ไม่เป็นบาปได้ หาผักหาข้าว
หาอะไรมากิ น ได้ หรื อ ถ้ า ไปเจอปลาตายแล้ ว ก็ เ อามา
กินได้ แต่อย่าไปฆ่าเขาเพื่อเอาเขามาเป็นอาหาร คิดถึง
ตัวเราว่า ถ้าเรามีคนเขาเอาไปเป็นอาหารบ้าง เราจะคิด
อย่างไร สัตว์ทุกชนิดเขามีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเรานะ
ถึงแม้ร่างกายเขาจะไม่เหมือนเรา ถึงแม้ระดับสติปัญญา
เขาจะต�่ำกว่าเราก็ตาม ถึงแม้ระดับจิตของเขาจะต�่ำกว่าเรา
แต่ความรักตัวกลัวตาย ความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสีย
ร่างกายของตนไปนีเ้ หมือนกันหมดทุกคน ถ้าเรารักเราหวง
ร่างกายเรา ไม่ตอ้ งการให้รา่ งกายเราถูกท�ำร้าย เราก็อย่าไป
ท�ำร้ายร่างกายของผู้อื่น
ฉะนั้นถ้าเราอดอยากขาดแคลนจริงๆ ไปเป็นขอทาน
ก็ไม่เสียหายตรงไหน ทุกวันนี้เวลาบิณฑบาตเสร็จ มีคน
ยากจนที่เขาไม่มีรายได้ เขาไม่มีอาหาร เขาก็มารอรับอาหาร
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ที่พระได้รับจากญาติโยมที่มีเหลือเป็นส่วนเกิน พระก็เก็บ
ไว้เท่าที่จะฉันได้แค่มื้อเดียวเท่านั้นเอง ส่วนที่เหลือท่านก็
อนุญาตให้ทีมงานช่วยเอาไปแจกจ่าย ทุกวันจะมีคนมารอ
เข้าแถว มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ ก่อนจะไปโรงเรียนเด็กก็มารอ
รับอาหารที่ปลายแถวของพระ ถ้าเป็นขอทานแบบนี้ไม่เป็น
เรื่องเสื่อมเสียศักดิ์ศรีแต่อย่างใด เพราะพระเองก็เป็น
ขอทานเหมือนกัน
ทุกเช้าที่ออกบิณฑบาตนี้ ค�ำว่าบิณฑบาต มันเป็น
ค�ำโก้หรู แต่ความจริงมันก็ขอทานดีๆ นี่เอง ไปขออาหาร
จากชาวบ้าน ต่างตรงที่ว่าไม่ไปขอด้วยการพูดด้วยวาจาว่า
ขออาหารหน่อยครับอย่างนี้ คือไม่ไปรบกวนเขา ถ้าเขามี
เมตตาสงสาร ถ้าเขาอยากจะท�ำบุญ ก็ปล่อยให้เขามารอ
แล้วก็ให้เขาแสดงอาการว่าต้องการที่จะให้อาหาร เราก็รับ
จากเขาไป แต่ถ้าเขาไม่ออกมา ไม่ถืออาหาร เราก็ไม่ไปเคาะ
ประตูเรียกเขา ไปรบกวนเขา ปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของ
ศรัทธา เป็นเรือ่ งของอัธยาศัย พระจึงไม่ได้ถอื ว่าเป็นขอทาน
ในลักษณะนี้ คือไม่ไปขอ แต่ไปรับของจากผูท้ มี่ จี ติ ศรัทธาที่
อยากจะให้ อยากจะช่วยเหลือ อยากจะแผ่เมตตา ก็รับจาก
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ผู้นั้นไป แต่จะไม่ไปเคาะประตูเรียกเขาว่า ”ขอข้าวหน่อยนะ
ขอน�้ำหน่อย ขอเงินหน่อย„ อะไรต่างๆ เหล่านี้
การขอนี่ พระพุทธเจ้าห้ามนะ ห้ามพระ ห้ามขอจาก
บุคคลที่ไม่รู้จัก บุคคลที่ไม่ใช่เป็นญาติ แต่อนุญาตให้ขอ
จากญาติได้ ขอจากพ่อจากแม่ จากพี่น้องได้ หรือขอจาก
คนที่แสดงตนไว้ล่วงหน้าก่อน ปวารณาตัวไว้ก่อนว่า
“ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ของที่ท่านต้องการ หากท่านต้องการ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็โปรดบอกข้าพเจ้าเถิด” ถ้าอย่างนี้ก็ไป
ขอเขาได้ นอกจากนั้นแล้วห้ามขอโดยเด็ดขาด เจอใคร
ที่ไหน อยู่ดีๆ ก็ขอค่ารถหน่อย ขอค่านู่นค่านี่หน่อย ขอเงิน
ไปสร้างศาลา ขอเงินไปสร้างกุฏินี้ ขอไม่ได้ แต่บอกบุญได้
ประกาศได้ว่าทางวัดขาดแคลนค่าน�้ำค่าไฟอย่างนี้ บอกได้
แต่ไม่ให้เอาบาตรไปยืน่ ต่อหน้าคนทีน่ งั่ อยู่ แล้วบอกว่า ”ค่าน�ำ้
ค่าไฟ„ อย่างนีไ้ ม่ได้ เพียงแต่บอกบุญได้วา่ ทางวัดขาดแคลน
อะไร ตอนนี้โบสถ์รั่ว ต้องการซ่อมแซม เงินค่าซ่อมแซมมี
ไม่พอ อะไรท�ำนองนี้ พูดได้เท่านัน้ เอง เรียกว่าบอกบุญ แล้ว
ห้ามแจกซองด้วย แจกซองก็เป็นเหมือนการขอโดยอัตโนมัติ
ขอด้วยซอง แต่บอกบุญได้ ประกาศได้ว่าทางวัดขาดแคลน
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อะไร คนที่ ไ ด้ ยิ น ได้ ฟ ั ง เขาก็ จ ะได้ ไ ม่ รู ้ สึ ก ว่ า ถู ก กดดั น
ถูกบังคับให้ท�ำ ถ้าเขาไม่มี บางทีก็รู้สึกไม่สบายใจ แต่ถ้าเรา
ไม่ได้ไปขอเขาโดยตรงนี้ เขาก็จะไม่รู้สึกเสียใจ ไม่สบายใจ
ที่เวลามีใครมาขออะไร แล้วเราไม่สามารถให้เขาได้ แต่การ
บอกนี้ไม่ได้เป็นการขอ บอกเป็นกลางๆ บอกให้ทราบ
เท่านั้นเอง ว่าขาดแคลนอะไร ถ้าใครมีจิตเมตตาอยากจะ
สงเคราะห์ก็ท�ำได้ ถ้าไม่มีก�ำลังก็ไม่เป็นไร อยู่ไปตามมี
ตามเกิดได้ นี่คือค�ำว่า ”บิณฑบาต„ การขอทาน
ฉะนั้นกลับมาที่การฆ่าสัตว์ ที่ไม่ให้ฆ่าสัตว์เพราะว่า
ถ้าเราอดอยากขาดแคลน ก็ไปเป็นขอทาน ไม่เป็นบาป
จะไม่ท�ำให้เราตกไปในอบาย แต่ถ้าเราไปฆ่าสัตว์นี่ จะท�ำให้
เราตกไปในอบาย อย่างน้อยก็ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน
ถ้าฆ่าเพื่ออยู่เพื่อกิน ก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่เขาอยู่กัน
สัตว์เดรัจฉานเขาก็ต้องฆ่าเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อชีวิตของเขา
ถ้าเราเป็นมนุษย์ แต่เราไปท�ำแบบเดียวกับสัตว์เดรัจฉาน
จิตใจของเราก็เริ่มกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปทันที ฉะนั้น
ถ้ารู้เหตุว่าการท�ำบาปจะดึงให้เราไปอบาย เราอย่าท�ำบาป
อย่าฆ่าสัตว์ อย่าลักทรัพย์ ถ้าไม่มีเงินซื้อข้าวก็ไปขอทาน
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ไปนั่งขอทานที่ไหนก็ได้ หรือถ้าที่ไหนมีการแจกทาน ก็ไป
รับทาน เพราะมีคนที่เขามีจิตเมตตา คนที่เขามีฐานะ ที่เขา
อยากจะท�ำบุญท�ำทาน เขาก็มักจะมีการโปรยทาน แจกทาน
อยู่ตามที่ต่างๆ เราก็ไปคอยสังเกตดู ที่ไหนมีการแจกทาน
เราก็ไปที่นั่น อย่าไปลักขโมยของคนอื่นเขา
การลั ก ขโมยนี้ ก็ เ ป็ น การท� ำ บาปอี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ จ ะ
สามารถดึงใจให้ลงต�่ำได้ ก็จะเป็นเหมือนสุนัขนี่ เวลาสุนัข
มันอยากจะกินอะไร ถ้าเห็นอาหารของใครวางไว้ มันไม่ขอ
แต่มันจะคว้ามับไปเลย เรียกว่าขโมย ดังนั้นถ้าเราเห็น
อาหารของใคร แล้วเราอยากรับประทาน ให้ขออนุญาตจาก
เจ้าของเขาก่อน ”ขอกินข้าวหน่อยได้ไหม หิวข้าวเหลือเกิน„
ถ้าเขาเมตตาเขาก็ให้ แบ่งกันเอาไปกิน อย่างนี้ก็ไม่บาป
เป็นขอทานไม่บาป แต่เป็นขโมยนี่บาป
ข้อที่ ๓ อย่าไปประพฤติผิดประเวณี อย่าไปร่วมหลับ
นอนกับสามีภรรยาของผู้อื่น เพราะว่าเป็นสมบัติที่หวงแหน
ของสามีของภรรยา แล้วจะท�ำให้ครอบครัวแตกแยกได้
สร้างความทุกข์สร้างความปั่นป่วนให้แก่ครอบครัว ทั้งการ
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กระท�ำของเราเองและของผู้อื่น ฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ควรกระท�ำ
เพราะมันก็เป็นลักษณะเดียวกับการเป็นสัตว์เดรัจฉานนีเ่ อง
สัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีสามีภรรยา เขามีแต่เวลาที่เขาเกิดมี
อารมณ์ เขาเจอตัวไหนที่เขาสามารถเสพกามได้ เขาก็จะ
เสพกาม เขาจะไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยาของใคร
แต่เราเป็นมนุษย์ ควรรู้ว่าการอยู่เป็นมนุษย์อย่างมี
ความสุขนั้น ถึงแม้เราจะต้องเสพกาม เราก็ต้องเสพกาม
ในลักษณะของการเป็นครอบครัว เราอยู่ด้วยกันเพื่อเราจะ
ได้ดูแลกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีครอบมีครัวกัน มีความสุข
มีลูก เราก็เลี้ยงลูก พอลูกโตขึ้น เขาก็เลี้ยงดูเรากันต่อไป
ท�ำให้การอยู่แบบมนุษย์ ถึงแม้ยังมีการเสพกามอยู่ ก็ยัง
ดีกว่าการอยู่แบบสัตว์เดรัจฉาน ที่เสพกามแล้วก็ทิ้งกันไป
ไม่เหลียวแลกัน ไม่ดูแลกัน น�ำมาซึ่งปัญหาต่างๆ เยอะแยะ
ต่อไป
เวลาเสพกามแล้วทิ้ง คือคนที่เป็นผู้หญิงตั้งท้องแล้ว
ก็ต้องไปท�ำบาปด้วยการท�ำแท้ง หรือไม่เช่นนั้นถ้าคลอด
ลูกออกมา บางทีเลี้ยงไม่ได้ก็ไปทิ้งตามที่ต่างๆ ท�ำให้เป็น
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ภาระของคนอื่นไป หรือไม่เช่นนั้นก็เอาไปฝากกับยายกับ
ตาให้ช่วยเลี้ยงดู เด็กก็ไม่มีการดูแลอย่างใกล้ชิด ขาดความ
อบอุ่น โตขึ้นก็จะเป็นเด็กที่มีปัญหาต่อสังคมอีก
ฉะนั้นการเป็นมนุษย์จึงจ�ำเป็นที่ต้องรู้จักการเสพกาม
ทีถ่ กู ต้อง คือการไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ถ้าอยากจะเสพกาม
ก็ต้องพร้อมที่จะต้องมีครอบครัว พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อ
ผลทีเ่ ราเสพกามกัน คือเราจะต้องมีลกู มีเต้าขึน้ มา ซึง่ สมัยนี้
ก็มคี วามสามารถพิเศษ สามารถป้องกันได้ ถ้าเรายังไม่พร้อม
ที่จะมีลูกมีเต้า เราไม่พร้อมเราก็กินยาคุมได้ การกินยาคุมนี้
ไม่ถือว่าเป็นบาป หรือการท�ำหมันนี้ก็ไม่ถือว่าบาป เราเพียง
แต่เป็นการป้องกันการสร้างลูกที่เรายังไม่พร้อมที่จะดูแล
เลีย้ งดู เพราะถ้าออกมาแล้วเดีย๋ วจะกลายเป็นภาระของผูอ้ นื่
เป็นภาระของสังคมต่อไปได้ ฉะนัน้ ก็เลยมีการคิดค้นวิธที จี่ ะ
ไม่ให้เกิดการมีลกู ในขณะทีย่ งั ไม่พร้อมทีจ่ ะมี อันนีไ้ ม่บาปนะ
การคุมก�ำเนิดนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระท�ำบาปแต่อย่างใด
แต่ถา้ พอตัง้ ครรภ์แล้วไปท�ำแท้งแล้วบาปทันที นีก่ ต็ อ้ งรูจ้ กั
ว่าอย่ากระท�ำประพฤติผิดประเวณีดีที่สุด
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แล้วข้อที่ ๔ ก็อย่าพูดปด อย่าหลอกลวงกัน เพราะ
หลอกลวงกันนี้สามารถสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที่เรา
ไปหลอกลวงได้ หลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์ของเขา หลอกลวง
เพื่ อ เอาชี วิ ต ของเขา หลอกลวงเพื่ อ ไปท� ำ ประพฤติ ผิ ด
ประเวณีกับเขา การกระท�ำหลอกลวงนี่เป็นการกระท�ำเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการที่เราจะได้ไปกระท�ำบาปข้ออื่นนั่นเอง
ฉะนั้นจึงมีการพูดว่า ”คนที่พูดปดนี้จะไม่ไปท�ำบาปข้ออื่น
ไม่มี„ ถ้าพูดปดแล้วมักจะท�ำบาปข้ออื่นต่อไป แต่คนที่
ไม่พูดปดนี่ ก็จะเป็นคนที่จะไม่ไปท�ำบาปข้ออื่นได้
นีค่ อื ๔ ข้อใหญ่ๆ ของการป้องกันไม่ให้จติ ใจเราท�ำบาป
ไม่ดึงจิตใจเราให้ลงต�่ำ
ส่วนข้อที่ ๕ คือการดื่มสุรานี้ ความจริงเป็นอบายมุข
ยังไม่ถือว่าเป็นการกระท�ำบาป เพราะดื่มสุราไม่ได้ทำ� ให้ใคร
เดือดร้อนเสียหาย แต่จะเป็นเหตุให้ไปท�ำได้ง่ายขึ้น เพราะ
เวลาดื่มสุรายาเมาแล้วก็เกิดอาการมึนเมาขึ้นมา แล้วก็จะ
ห้ามสติไม่ได้ ห้ามความคิดไม่ดไี ม่ได้ คนทีท่ ำ� ความชัว่ มักจะ
ดื่มสุราย้อมใจก่อน เพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรมายับยั้งความคิด
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ชั่วนี้ เพราะถ้ามีสติ มันจะรู้ว่าผิดถูกดีชั่วว่าเป็นยังไง รู้ว่า
ไปขโมยของคนอื่นเขาไม่ดี ไปประพฤติผิดประเวณีไม่ดี
ไปฆ่าผูอ้ นื่ นีไ้ ม่ดี แต่ถา้ ต้องการผลประโยชน์จากการกระท�ำ
เหล่านี้ ก็เลยต้องดืม่ สุราย้อมใจไว้กอ่ น พอดืม่ แล้วมันก็เลย
ไม่มีสติยับยั้งความคิดเหล่านี้ได้
พระพุทธเจ้าเลยต้องรวมข้อสุราซึ่งเป็นอบายมุขนี้
เอาเข้ามาอยู่ในศีลด้วยเพื่อป้องกัน ถ้าเรามีสติสมบูรณ์
เรามักจะไม่กล้าท�ำบาปกัน นอกจากว่ามันลุแก่โทสะ ลุแก่
โลภะเท่านั้น เวลาเกิดความโกรธมากๆ สติสตังก็ไม่มีแล้ว
หรือเวลาเกิดความโลภมากๆ อยากได้อะไรมากๆ นี้ สติสตัง
ก็ไม่มีเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้แล้ว ถือว่าเป็น
เรื่องวิบาก เป็นเรื่องกรรมของผู้นั้นไป ยกเว้นว่าถ้าเราไป
ฝึกสติอยู่เรื่อยๆ ก็ยังมีสติพอยับยั้งได้ พอเราเห็นอะไรที่
รักที่ชอบแล้วอยากได้ แต่ไม่มีความสามารถที่จะไปเอามา
ได้ด้วยวิธีสุจริต ก็จะคิดไปท�ำบาป แต่พอมีสติมาก มันจะ
ยับยั้งได้หมด ”เอ๊ย ไปท�ำท�ำไม ท�ำแล้วก็จะได้ไม่คุ้มเสีย„
สิง่ ทีเ่ ราได้มานี้ คุณค่าประโยชน์มนั ไม่สามารถมาลบล้างโทษ
ทีเ่ ราไปท�ำบาปได้ ฉะนัน้ อย่าไปท�ำดีกว่า พอมีสติกย็ บั ยัง้ ใจได้
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ใจที่ดิ้นทุรนทุรายก็หายด้วยก�ำลังของสติ กลับมาอยู่เป็น
ปกติได้ ไม่เดือดร้อน
เพราะฉะนั้น การรู้เหตุก็คือรู้ว่าการกระท�ำบาปนี้ไม่ดี
อย่าไปมองที่ผลที่ได้จากลาภยศสรรเสริญสุข หรือจาก
ร่างกาย เช่น ท�ำบาปฆ่าผู้อื่นเพื่อรักษาชีวิตของเรานี้ ท�ำให้
ชีวติ ของเรามีอายุยาวขึน้ เพราะผูอ้ นื่ เขาจะมาฆ่าเรา เราก็เลย
ฆ่าเขาก่อน แต่อันนี้ไม่ได้เป็นผลที่จะเกิดที่แท้จริง ผลที่
แท้จริงคือท�ำบาปแล้ว ฆ่าเขาแล้ว จิตใจเราจะลงต�ำ่ ทันที การ
ฆ่านี้มันจะน�ำให้เราไปนรกกัน เพราะเรามักจะฆ่าด้วยความ
โกรธแค้นโกรธเคืองกัน ฉะนั้นต้องเข้าใจ อย่าไปดูผลทาง
ร่างกาย อย่าไปดูผลทางลาภยศสรรเสริญสุข อันนีไ้ ม่ได้เป็น
ผลทีแ่ ท้จริง ผลทีแ่ ท้จริงอยูท่ ใี่ จของเรา ใจเราจะสูงขึน้ หรือ
ใจเราจะลงต�่ำ เพราะใจเราต้องไปต่อนะหลังจากที่ร่างกาย
นีต้ ายไปแล้ว ใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจเราจะไปอยู่
ด้ ว ยความสุ ข หรื อ ไปอยู ่ ด ้ ว ยความทุ ก ข์ ถ้ า ท� ำ บาป
มากกว่าท�ำบุญ บาปมันจะมีก�ำลังที่จะผลิตความทุกข์มา
กลบความสุข ส่วนถ้าบุญมีก�ำลังมากกว่าบาป บุญก็จะผลิต
ความสุขให้มีมากกว่าความทุกข์
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เหมื อ นเครื่ อ งปรั บ อากาศกั บ ความร้ อ นนี่ ใ นห้ อ ง
ถ้าเครื่องปรับอากาศมีก�ำลังมากกว่า มันก็กลบความร้อน
ในห้องได้ แต่ถ้าเครื่องปรับอากาศมันไม่เย็นนี่ มันกลบ
ความร้อนในห้องไม่ได้ แบบเดียวกับใจของเรานี่ ใจของเรา
ก็เป็นห้อง แล้วบาปกรรมนี่มันเป็นตัวผลิตความร้อนให้กับ
ใจของเรา ส่วนบุญนี้เป็นตัวที่ผลิตความเย็นความสุขให้กับ
ใจของเรา ใจของเรานีย้ งั ต้องไปต่อ เราจะไปอยูแ่ บบเย็นหรือ
อยู่แบบร้อนเท่านั้นเอง จนกว่าบาปกับบุญที่เราท�ำนั้นมันมี
ก�ำลังเท่ากัน จะร้อนก็ไม่ร้อน จะเย็นก็ไม่เย็น ตอนนั้นใจ
ก็จะไปรับร่างกายของมนุษย์ใหม่ แล้วก็จะได้มาเกิดใหม่
แล้วก็มาท�ำบุญท�ำบาปใหม่อกี ตามนิสยั เดิม เคยชอบท�ำบาป
ก็จะกลับมาท�ำบาปต่อ เคยชอบท�ำบุญก็จะกลับมาท�ำบุญต่อ
มันมีผลไกลนะ มีผลต่อจิตใจของเราเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนาน
ฉะนั้นสิ่งที้เราท�ำนี้ ถ้าเราท�ำกรรมดี เราก็ปลูกฝังนิสัย
ที่ดีไว้ในใจของเรา เราท�ำกรรมชั่ว มันก็จะปลูกฝังนิสัยไม่ดี
ไว้ในใจของเรา ให้เราท�ำต่อไปเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่
ถ้าเราท�ำชั่ว มันก็มีแต่จะดึงให้เรากลับลงมาเกิดต�่ำ แล้วก็
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เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอบายอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราท�ำกรรมดี
มันก็จะท�ำให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสุคติ และใน
ทีส่ ดุ อาจจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยก็ได้ ถ้าเรา
ท�ำความดีได้อย่างสมบูรณ์ท�ำได้อย่างสูงสุด คือท�ำให้ไป
ถึ ง พระนิ พ พานได้ ซึ่ ง ก็ ต ้ อ งท� ำ บุ ญ หลากหลายด้ ว ยกั น
ท�ำบุญท�ำทาน แล้วก็ต้องรักษาศีล ทั้งศีล ๕ ศีล ๘ เริ่มต้น
ที่ศีล ๕ ไปสู่ศีล ๘ หรือถ้าไปเป็นนักบวชก็ศีล ๒๒๗ แล้วก็
ต้องปฏิบตั ิ เจริญสติ นัง่ สมาธิ แล้วก็เจริญปัญญาตามล�ำดับ
ถึงจะสามารถที่จะดึงใจให้ออกจากวงจรแห่งการเวียนว่าย
ตายเกิดได้ในทีส่ ดุ แต่ถา้ ยังไปไม่ถึงขีดสูงสุด ก็ยงั ต้องกลับ
มาเกิดใหม่ แต่จะกลับมาวนเวียนอยู่ในวงจรที่ดี คือกลับ
มาเกิดเป็นมนุษย์ ตายไปก็กลับไปสู่สุคติ กลับไปเป็นเทพ
เป็นพรหม ท�ำให้ไม่ลงไปอบาย
ถ้าเรารู้เรื่องของเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้เรารู้กัน ให้รู้ว่าการคิดของเรานี้จะเป็นเหตุที่จะพาให้
เราไปท�ำดีท�ำชั่ว แล้วผลก็คือจะดึงให้จิตใจเราขึ้นสูงหรือ
ลงต�่ำ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตทางร่างกายว่าจะอายุยืน
ยาวนาน สุขภาพแข็งแรงหรือไม่ หรือจะรวยจะจนหรือไม่
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อันนีไ้ ม่เกีย่ วกัน อาจจะมีผลบ้าง เป็นผลข้างเคียง แต่ไม่เกิด
ขึ้นเสมอไปกับทุกคน บางคนท�ำชั่วแล้วได้ดีมีเยอะ อย่างที่
เขาพูดกันน่ะ ท�ำดีแล้วไม่ได้ดิบได้ดีเลย ท�ำชั่วกลับได้ดิบ
ได้ดี เพราะการท�ำชั่วมันมีการให้ผลประโยชน์ต่อกัน
อย่างมีการให้เงินใต้โต๊ะนี้ ให้แล้วเดี๋ยวก็จะประมูล
ได้ใช่ไหม ได้เงินเยอะ ถ้าท�ำตรงไปตรงมา ไม่มีเงินใต้โต๊ะ
ก็จะไม่ได้ เสียใจใช่ไหม อย่าไปดูตรงนี้นะ ถ้าดูตรงนี้ ถ้าไป
ดูเรือ่ งลาภยศสรรเสริญสุขแล้ว เราจะอดท�ำบาปไม่ได้ เพราะ
เราอยากจะร�่ำอยากจะรวยกันทุกคน แต่ขอให้รู้ว่าความ
ร�่ำรวยไม่ได้ท�ำให้เรามีความสุขมากกว่าคนที่ไม่ร�่ำรวยนะ
ความสุขทางร่างกาย ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ มันเป็นเพียง
เสี้ยวเดียวเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับความสุขทางจิตใจ
คนที่ไม่ได้ท�ำบาป ประมูลไม่ได้ แต่จิตใจเขาอาจจะมีความ
ภูมิใจว่าเขาไม่เลือกขายตัวเขา เขาไม่ได้ขายศักดิ์ศรีของเขา
เขากลับมีความอิม่ ใจสุขใจมากกว่าคนทีไ่ ปประมูลได้ ถึงแม้
คนประมูลได้จะได้เงินมาเยอะ ไปซื้อรถราคาแพงๆ มาขับ
คนประมูลไม่ได้ ขับรถราคาถูกๆ มันก็เป็นรถเหมือนกัน
ก็พาเราจากจุดหนึง่ ไปสูอ่ กี จุดหนึง่ ได้เหมือนกัน ไม่ตา่ งกันเลย
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คนที่มีปัญญามีเหตุผลแล้ว จะไม่ค่อยจะหลงใหลกับ
เรื่องไร้สาระ เรื่องของฟู่ฟ่าของหรูหราของแพงๆ ต่างๆ
จะมองประโยชน์ที่จะได้จากการใช้สอยเป็นหลัก เสื้อผ้า
ชุดนี้ใส่แล้วมันปกปิดร่างกายได้ไหม ท�ำไมราคาต้องเป็น
หมื่นเป็นแสน ในเมื่อราคาแค่พันก็ใส่ได้ใช้ได้ รถยนต์ราคา
แค่ ๔–๕ แสน หรือ ๕–๖ แสน ก็พาเราไปนู่นมานี่ได้ ท�ำไม
เราต้องเสียเงิน ๔–๕ ล้าน เพื่อที่จะพาเราไปที่จุดเดียวกัน
สู้เอาเงินที่เหลือจากซื้อของแพงไปท�ำบุญไม่ดีกว่าเหรอ
ไปยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นไม่ดีกว่าเหรอ
เพราะจิตใจของเราไปต่อนะ แต่ร่างกายของเรา รถของเรา
มันไม่ไปกับเรานะ ของหรูหรา ของแพงๆ มันไม่ไปกับเรา
แต่สิ่งที่จะไปกับเราก็คือความดีความชั่วที่เราท�ำนี้ ความดี
ก็จะฉุดให้ใจเราสูง ให้มีความสุขมากขึ้น ความชั่วก็จะฉุด
ให้จิตใจของเราต�่ำลง
นี่คือความรู้ ๒ ข้อแรกที่ส�ำคัญที่สุด ให้เรารู้เหตุรู้ผล
เหตุก็คือการกระท�ำทางกายวาจาใจ ท�ำดีก็ท�ำให้เกิดผลดี
ท�ำให้จิตใจเรามีความสุขมากขึ้น เจริญมากขึ้น จนถึงขั้น
สูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้ ท�ำชั่วก็จะท�ำให้
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จิตใจเราลงต�่ำ ท�ำให้เรามีความทุกข์มากขึ้น จากมนุษย์
ก็จะกลับไปเป็นเดรัจฉาน เป็นเปรต เป็นอสูรกาย เป็นนรก
ต่อไป ให้รู้ ๒ ข้อนี้เป็นหลักใหญ่
ส่วนอีก ๕ ข้อนี้เป็นความรู้ที่เราใช้ในขณะที่เรามีความ
เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน เช่น ให้รู้ตน คือให้รู้สถานภาพของเรา
ว่าเราเป็นใคร เราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ เด็กก็ต้องท�ำตัว
แบบเด็ก ก็ตอ้ งมีความอ่อนน้อมเคารพผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่
ก็ตอ้ งมีความเมตตาเอ็นดูตอ่ ผูน้ อ้ ย อันนีค้ อื การรูต้ น เพราะ
แต่ละคนนี้มีสถานภาพหลากหลาย บางทีก็เป็นเจ้านาย
บางทีก็เป็นลูกน้อง บางทีก็เป็นพระ บางทีก็เป็นโยม เวลาที่
เป็นอะไร ต้องรู้จักการปฏิบัติของฐานะของตนให้ถูกต้อง
เป็นพระก็ต้องท�ำตัวให้เป็นพระ รักษาพระวินัย ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ ไม่ใช่เป็นพระแล้วก็ไปจัดปาร์ตี้บนแพ กินเหล้า
เมายากัน อันนีก้ เ็ ป็นพระแต่ชอื่ แต่พฤติกรรมมันไม่บง่ บอก
ว่าเป็นพระ แล้วศรัทธาที่เขามีต่อพระมันก็จะหมดไป ท�ำให้
ศาสนาเสื่ อ มเสี ย ท� ำ ให้ พ ระรู ป อื่ น เขาไม่ รู ้ อิ โ หน่ อิ เ หน่
ต้องมารับเคราะห์กรรมด้วย เพราะบางทีคนไม่รจู้ กั แยกแยะ
พอเห็นพระรูปหนึ่งไม่ดี ก็เหมาว่าไม่ดีไปทั้งหมดเลย
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อั น นี้ ก็ เ พราะไม่ รู ้ จั ก ฐานะของตนว่ า ตนเป็ น อะไร
เป็นใคร เป็นโสดหรือเป็นผูม้ คี รอบครัวแล้ว ความประพฤติ
การกระท�ำก็ต้องเป็นไปตามฐานะของตน เป็นโสดจะไปมี
แฟนทีไ่ หนก็ได้ แต่ถา้ มีคคู่ รองแล้วก็ไม่ได้แล้ว มีคคู่ รองแล้ว
ก็ต้องหักห้ามจิตใจ เวลามีใครมาจีบมีใครมาทอดสะพาน
ก็ต้องหักห้ามจิตใจ ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย เพราะมันจะ
น� ำความเสื่อ มเสียมาให้ การรู ้ ต นนี้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ความ
เสื่อมเสีย ป้องกันความทุกข์ที่จะเข้ามาหาเรา และรักษา
ความสุขที่เรามีอยู่ให้อยู่ต่อไปหรือเพิ่มมากขึ้น นี่คือการ
รู้ตน
แล้วเราก็ต้องรู้จักบุคคล คือคนที่เราเกี่ยวข้องด้วย
คนที่ เ ราพบปะด้ ว ย คนที่เราพบปะเขาก็มีฐานะต่างกัน
บางคนเขาก็ สู ง กว่ า เรา เป็ น ผู ้ ห ลั ก ผู ้ ใ หญ่ เราก็ ต ้ อ งให้
ความเคารพนับถือเขา คนที่เขาด้อยกว่าเราเล็กกว่าเรา
เราก็ต้องให้ความเมตตากรุณากับเขา นี่คือการรู้บุคคล
เพื่ อ เราจะได้ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เวลาเราพบกั บ พระ
เราก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับพระ เวลาเราพบกับเพื่อนฝูง
เราก็รู้วิธีปฏิบัติกับเพื่อนฝูง ก็ต่างกัน จะเอามาใช้เหมือนกัน
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หมดไม่ได้ ซึ่งในบางสังคมทางโลกตะวันตกที่เขาคิดว่า
เขาเจริญนี้ เขากลับไม่มกี ารรูบ้ คุ คล เขาไม่รพู้ อ่ รูแ้ ม่ พ่อลูกนี้
บางทีลูบหัวกันได้ เอาเท้ายกใส่หน้ากันได้ นั่งคุยกันก็ยก
เท้าใส่ เขาไม่รู้ว่าเขาไม่มีความเคารพต่อคนผู้เป็นบุพการี
ของเขา เขาไม่รู้จักความกตัญญูกตเวที เขาคิดว่าพ่อแม่
สร้างเขามาและพ่อแม่ก็เป็นเหมือนคนรับใช้เขา สร้างเขา
มาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเขา ไม่ได้คิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไม่เลี้ยงดู
เราได้ ถ้าเขาไม่เลี้ยงดูเรา เราจะกลายเป็นอะไร อาจจะ
กลายเป็นซากศพหรือกลายเป็นเด็กก�ำพร้าไป เขาไม่คิด
เขาไม่ รู ้ จั ก เรื่ อ งบุ ญ เรื่ อ งคุ ณ เรื่ อ งความกตั ญ ญู ก ตเวที
เพราะไม่มีใครสอน ไม่มีศาสนา
แต่พุทธศาสนานี้สอนว่าบุคคลที่เขาสูงกว่าเรา เขามี
พระคุณกับเรานี้ เราต้องมีความกตัญญูกตเวที ต้องให้ความ
เคารพ ไม่ใช่ยกตนเสมอท่าน ในสังคมพุทธนี้เราไม่มี
แต่ต่างชาตินี้เขาถือว่าทุกคนเท่ากันหมด เกิดมาเป็นมนุษย์
ถ้าเป็นมนุษย์แล้วเหมือนกันหมด อย่างเป็นลูกเป็นพ่อ
เป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องนี้เหมือนกันหมด ไม่มีสรรพนามให้
สูงด้วย เท่ากัน มี I, You เหมือนกันหมด ของพวกเรานี้
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เวลาจะเรียกคนที่สูงกว่าก็เรียกพี่ ใช่ไหม คนที่ต�่ำกว่าเรา
ก็เรียกว่าน้อง แต่เขาไม่มี เขาไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้อง
เรียกพ่อ ก็เรียกชื่อพ่อเลย เรียกแม่ ก็เรียกชื่อแม่เลย อันนี้
ขาดความรู้ทางด้านสังคม ไม่รู้เรื่องบุคคลต่างๆ จึงท�ำให้
การอยู่ของเขานี้ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไร ไม่เหมือนของเรา
สังคมของคนชาวพุทธนี้ อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เราอยู่
ร่วมกันได้ เพราะเรารู้จักวิธีการปฏิบัติต่อกันและกันให้
ทุกคนมีความสุขได้
ข้อ ๕ รู้สังคม รู้สังคมก็อย่างที่พูด แต่ละสังคมก็ไม่
เหมือนกัน การพบปะกันในแต่ละสังคมก็มีวิธีแสดงความ
ทักทายไม่เหมือนกัน คนไทยเราก็ยกมือไหว้ คนญี่ปุ่นเขา
ก้มหัว แล้วฝรั่งเขาก็จับมือกัน อันนี้เราก็ต้องรู้จักประเพณี
ของแต่ละสังคมเวลาที่เราไปอยู่กับเขา เข้าเมืองตาหลิ่ว
ก็ต้องหลิ่วตาตาม อันนี้คือความหมายของเรื่องการรู้สังคม
สังคมเขารังเกียจอะไร เขาไม่รังเกียจอะไร เราก็ต้องรู้
สั ง คมเราบางที ไ ม่ รั ง เกี ย จสิ่ ง นี้ แต่ เ ขากลั บ รั ง เกี ย จก็ มี
สังคมเรารังเกียจสิ่งนี้ แต่เขาไม่รังเกียจก็มี เช่น เรารังเกียจ
คนที่ยกเท้าใส่หน้าเราใช่ไหม นั่งแล้วก็ยกเท้าใส่ชี้หน้าเรา
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อย่างนี้ แต่ฝรั่งเขานั่งแล้วยกเท้าขึ้นสบาย เขาไม่ได้ถือสา
อะไรกัน อันนี้ก็ต้องเป็นการรู้เรื่องสังคม เพื่อที่เราจะได้
เวลาเข้ า สั ง คมจะได้ ท� ำ ตั ว ให้ ถู ก ต้ อ ง จะได้ ไ ม่ ท� ำ ให้ ว ง
เขาแตก พูดง่ายๆ นี้คือการรู้สังคม
ข้อต่อมาก็ให้รู้กาลเทศะ ให้รู้กาลสถานที่ที่เราไป
เวลาใดที่เราควรจะไปสถานที่ใด เช่น มาวัดนี้มาเวลาใด
ไม่ใช่มาตอนค�ำ่ ตอนกลางคืน ยามดึกยามดืน่ มาก็มาตอนเช้า
มาท�ำบุญใส่บาตร ถ้าจะฟังเทศน์ฟังธรรม ก็มาตอนบ่าย
ตามที่เขามีเวลาให้ท�ำ แล้วการมาก็ต้องรู้จักการท�ำตัวว่า
ต้องท�ำตัวยังไง มาวัดก็ต้องส�ำรวมกายวาจาใจให้อยู่ใน
ความสงบ แต่ ถ ้ า ไปตามแหล่ ง บั น เทิ ง ก็ อี ก อย่ า งหนึ่ ง
ไปส�ำรวมกายวาจาใจมันก็ไม่เหมาะอีกแหละ เขาว่าไอ้นี่
เถรตรง ท�ำไมหลงทางหรือเปล่า ไปที่เขาเต้นแร้งเต้นกา
เราก็ต้องเต้นแร้งเต้นกากับเขา ถ้าไม่ชอบก็อย่าไป ถ้ามา
ที่ต้องส�ำรวม ถ้าไม่ชอบส�ำรวมก็อย่ามา ต้องรู้กาลเทศะ
เพื่อจะได้ไม่ไปท�ำตัวเองให้เสียหาย สร้างความเสียหาย
เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ท�ำตัวให้เป็นที่รังเกียจของบุคคลอื่น
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และข้อสุดท้ายก็ให้รจู้ กั ประมาณ ให้รจู้ กั ความพอดีใน
เรื่องการบริโภคปัจจัย ๔ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
ยารักษาโรค คือให้ดูการใช้สอยเพื่อให้เกิดประโยชน์
เป็นหลัก อย่าไปยึดติดกับของหรูหราของแพงๆ เพราะว่า
มันเป็นสิ่งที่ท�ำประโยชน์ได้เท่ากัน กินอาหารมื้อละ ๑๐๐
กับกินอาหารมื้อละ ๑,๐๐๐ มันก็อิ่มเหมือนกัน แต่ถ้าเรา
ใช้ของแพงๆ ของเกินความจ�ำเป็น มันจะกดดันให้เราต้อง
ไปหาเงินหาทองมาใช้อยู่เรื่อยๆ แล้วถ้าเงินทองไม่พอใช้
ก็อาจจะท�ำให้เราเดือดร้อน อาจจะท�ำให้เราต้องไปท�ำบาป
ไปฉ้อโกงไปลักทรัพย์ เพื่อที่เราจะได้เอาเงินมาใช้กับของ
ฟุ่มเฟือยต่อไป
ฉะนั้นเราต้องรู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย ๔
ใช้ ต ามก� ำ ลั ง ของเรา ถ้ า เรามี ม ากก็ ใ ช้ ม ากได้ มี น ้ อ ยก็
ใช้น้อย แต่คนฉลาดนี้จะไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากมีน้อย จะดูที่ว่า
มันจ�ำเป็นเท่าไรก็ใช้เท่านั้น ถ้ากินอาหารมื้อละ ๑๐๐ แล้ว
อิ่มเหมือนกันกับมื้อละ ๑,๐๐๐ ก็กินมื้อละ ๑๐๐ ก็พอ
เอาอีก ๙๐๐ ไปแจกทานดีกว่า ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่
เขาอดอยากขาดแคลน ไปสร้างทานบารมี ไปสร้างสวรรค์
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ให้กับใจดีกว่า เพราะใจนี้ยังจะต้องไปต่อไปนั่นเอง นี่แหละ
คือเรื่องของความรู้จักประมาณ
การรู้จักความรู้ทั้ง ๗ ประการนี้แล้ว รับประกันได้ว่า
ชีวติ จะไม่มวี นั ตกต�า่ จิตใจจะไม่มวี นั ตกต�า่ จิตใจจะไม่ทกุ ข์
ไม่วุ่นวายใจ จิตใจจะมีความสุขความเจริญ มีความสุขโดย
ถ่ายเดียว
นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัด ได้มาพบ
บัณฑิต ได้ละเว้นจากการไปคบคนโง่ คนไม่รู้จักความจริง
ของชีวิตว่าเป็นอย่างไร ประโยชน์ก็คือความสุขความเจริญ
ที่จะเกิดขึ้น กับจิตใจที่จะตามมาต่อไป พระพุทธเจ้าจึง
บอกว่า การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่ง
ก็มีด้วยประการฉะนี้
การแสดงก็คดิ ว่าพอสมควรแก่เวลา ขออนุโมทนาให้พร
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นิพพานก็เป็นโลกของความฝัน
เพราะนิพพานนี้มันเป็นได้ ๒ ตอน
นิพพานเป็นตั้งแต่ยังมีร่างกาย
เวลามีร่างกาย จิตก็เป็นบรมสุขตลอดเวลา
จิตไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับอะไรทั้งนั้น
ไม่ว่าจะสัมผัสรับรู้เรื่องอะไร
ก็จะรู้สึกเฉยๆ ไม่เดือดร้อน
ไม่หิวไม่โหย มีความอิ่ม ความพอ
แต่เวลาไม่มีร่างกาย นิพพานก็จะเป็นแบบนั้นต่อ
ไม่หิวไม่โหย ไม่มีความอยากได้อะไร
ไม่มีความอยากมีอะไร

ถาม-ตอบปัญหาธรรม
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โยม: คุ ณ พ่ อ ผมป่ ว ยหนั ก อยู ่ โ รงพยาบาลต่ า งจั ง หวั ด
เป็นเบาหวาน เพิง่ ออกจากห้องไอซียคู รับ วันนีท้ อ้ งเสีย
นอนไม่หลับ น�ำ้ หนักลด ๔๘ ออกซิเจน ๘๙/๙๐ ผมควร
ท� ำ อย่ า งไรตอนนี้ ค รั บ ควรจะลางานไปดู แ ลท่ า น
ไหมครับ

พระอาจารย์: ถ้าไปแล้วท�ำให้ทา่ นหายก็ไปเลย แต่ถา้ ไปแล้ว
ก็เหมือนเดิม หรือแย่กว่าเดิม ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ อันนี้เป็น
เรื่องของเรา ไปก็ให้ทางก�ำลังใจ ให้ท่านมีความรู้สึกว่า
เราไม่ทอดทิ้งกัน เราเฝ้าดูแลกัน ตอนที่เราเป็นเด็ก ท่านก็
ดูแลเรา เวลาเราไม่สบาย ท่านก็ไม่ทงิ้ เรา เวลาทีท่ า่ นไม่สบาย
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ถ้าเราไปได้ก็ควรจะไป แต่อย่าไปเพราะว่าท�ำให้ท่านหาย
หรือท�ำให้ท่านฟื้น อันนี้มันเป็นเรื่องของหมด เรื่องของ
ร่างกายที่อาจจะฟื้นก็ได้ อาจจะไม่ฟื้นก็ได้ อันนี้แล้วแต่
ทางใจเราก็ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนเรื่องการ
เจ็บไข้ได้ป่วย เรื่องความตาย เป็นได้ด้วยกันทุกคน อันนี้
ท�ำเพื่อให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจ แต่เรื่องความสัมพันธ์
เรื่องการตอบแทนบุญคุณนี้ ถ้าไปอยู่ใกล้ท่านได้ก็ดี จะได้
แสดงว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน ดูแลกัน แต่ถ้าเราไปไม่ได้จริงๆ
เพราะเราติดภารกิจต่างๆ อย่างน้อยก็ส่งเงินทองไปดูแล
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ให้ท่านเดือดร้อนขาดแคลน


โยม: กรณีที่พระท่านโพสต์บอกบุญในไลน์กลุ่ม และลงเลขที่
บัญชีสว่ นตัวหรือเลขทีบ่ ญ
ั ชีวดั เป็นการสมควรหรือไม่
หรือโยมควรจะเป็นคนโพสต์น่าจะเหมาะสมกว่าครับ

พระอาจารย์: ถ้าโยมโพสต์ให้ได้ก็น่าจะดีกว่า เพราะพระ
จะได้ไม่ต้องมาท�ำเรื่องราวเหล่านี้ ให้เป็นเรื่องของญาติโยม
เป็นเรื่องของไวยาวัจกรทางวัด ให้เขาเป็นผู้ที่เรี่ยไรหรือ
บอกบุญไป
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โยม: พระอรหันต์เมื่อละสังขารเข้านิพพาน อยากทราบว่า
นิพพานเป็นเหมือนภพภูมิอื่นๆ ไหมครับพระอาจารย์
บางสายบอกว่า พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า
พระอรหันต์ อยู่ในปราสาทในนิพพาน เพียงแต่ไม่
เวียนว่ายตายเกิดอีก หรือเป็นแค่ดวงจิต ไม่มีร่างกาย
ไปรวมกันอยู่ในนิพพานครับ

พระอาจารย์ : เป็นดินแดนในความฝัน เวลานอนหลับ
ก็เหมือนเราตายไปชั่วคราว เราก็ฝันดี ฝันร้าย ฝันดีก็ว่า
ไปอยู่ในปราสาทราชวัง ไปอยู่ที่ไหนที่นั่นที่นี่ อยู่โรงแรม
๕ ดาว รับบริการ กินอาหารมิชลิน ๕ ดาว อันนี้ก็เป็นโลก
ของความฝัน โลกของจิตใจคือโลกของความฝัน เวลา
ร่างกายตายไปแล้ว เวลาร่างกายนอนหลับ จิตใจก็จะอยู่
ในโลกของความฝัน จะฝันดีไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เรา
กระท� ำ กั น นี่ เ อง ฉะนั้ น นิ พ พานก็ เ ป็ น โลกของความฝั น
เพราะนิพพานนี้มันเป็นได้ ๒ ตอน นิพพานเป็นตั้งแต่ยัง
มี ร ่ า งกาย เวลามี ร ่ า งกาย จิ ต ก็ เ ป็ น บรมสุ ข ตลอดเวลา
จิตไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับอะไรทั้งนั้น ไม่ว่าจะสัมผัสรับรู้
เรื่ อ งอะไรก็ จ ะรู ้ สึ ก เฉยๆ ไม่ เ ดื อ ดร้ อ น ไม่ หิ ว ไม่ โ หย
มีความอิ่ม ความพอ แต่เวลาไม่มีร่างกาย นิพพานก็จะเป็น
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แบบนัน้ ต่อ ไม่หวิ ไม่โหย ไม่มคี วามอยากได้อะไร ไม่มคี วาม
อยากมีอะไร


โยม: เมื่อใส่บาตรแล้ว เราได้เมตตาจากพระท่าน โดยท่านให้
อาหารมาทานเกือบทุกวัน เราก็ได้น�ำอาหารเหล่านั้น
กลับไปทานที่บ้าน และแบ่งให้รปภ. จึงขอเรียนถามว่า
บุญที่เราท�ำไปและของทีไ่ ด้ทานจากพระนัน้ เป็นการลด
บุญจากการใส่บาตรวันนั้นหรือไม่ครับ เพราะได้ของ
กลับมาครับ

พระอาจารย์: ไม่หรอก บุญที่เราท�ำไปก็เป็นบุญ เราได้
ความสุขใจอิ่มใจจากการเสียสละของเรา แต่ส่วนที่เขาให้มา
ถ้าเราไม่ได้ไปขอไปอยากได้มันก็ไม่ลด แต่ถ้าเราไปขอ
ไปอยากได้ก็เหมือนไปขอคืน ฉะนั้นอย่าไปอยากได้ของ
จากพระ “หลวงพี่ ข อนู ้ น ขอนี่ ห น่ อ ยนะ„ อะไรอย่ า งนี้
แต่ถ้าหลวงพี่เขามีเหลือ เขาไม่รู้จะไปท�ำอะไรกับของนั้น
ก็เลยบอก “เอ้า โยมเอาไปกินกันนะ„ หวังโยมจะช่วยเอา
ไปท�ำบุญท�ำทานต่อก็ได้ ท�ำประโยชน์อย่างนี้ ถ้าท�ำอย่างนี้
ก็ไม่เป็นการลดบุญที่เราท�ำไป เราต้องไม่มีความอยากได้
แล้วต้องไม่ขอไม่เอ่ยปาก แต่ถ้าขอหรือเอ่ยปากขอ อย่างนี้
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เป็นกิเลสเป็นความโลภ เราท�ำบุญเพือ่ ละความโลภ ละความ
อยากให้น้อยลง แต่พอเราท�ำแล้วเรากลับอยากได้มากกว่า
ที่เราท�ำอย่างนี้ บางคนถือปิ่นโตมามีของอยู่แค่ชั้นเดียว
แต่กลับไปเต็มทั้ง ๕ ชั้นเลยก็มี แต่นี้ก็ไม่บาปเพราะเป็น
ของที่เหลืออยู่แล้ว พระให้ไป แต่มันไปเสริมความโลภของ
ตนเอง แต่ถ้าพระให้เขาเอาไปก็ไม่เป็นบาปอะไร แต่อย่า
ท�ำด้วยความโลภ พอดีเห็นว่าของเขาให้ ของมันเหลือ
ถ้าไม่เอาไปก็เอาไปทิ้งอย่างนี้ เราก็เอาไป เราอาจจะเอาไป
ท�ำบุญหรือไปให้ทานคนอื่นต่อก็ได้ อันนี้ก็ไม่เป็นความโลภ
แต่อย่างใด แต่อย่าไปอยากได้ อย่าไปจ้องเอาว่าของตั้งอยู่
ตรงนั้นตรงนี้ พอพระให้พรเสร็จก็กระโดดใส่กันเลย ก็ต้อง
ระวังความโลภ เราท�ำบุญเพือ่ ละความโลภ อย่าให้ความโลภ
มันตลบหลังเรา
โยม: ของที่เราได้มาจากพระแล้วน�ำไปแจกจ่ายที่อื่นต่อ จะได้
บุญด้วยหรือไม่ครับ

พระอาจารย์: ได้ ของชิ้นเดียวกันนี้ท�ำบุญได้หลายต่อ เช่น
ให้พระแล้วพระไม่เอา พระมีพอแล้ว ก็ให้โยม โยมก็มพี อแล้ว
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ก็เอามาให้อีกคนหนึ่ง อีกคนมีพอก็ให้อีก ฉะนั้นแต่ละคน
ก็ได้บุญด้วยกัน เสียสละไป เพราะเป็นของๆ ตนแล้ว
เป็นของๆ เราแล้ว เราจะกินก็ได้ เราจะให้คนอื่นก็ได้
ถ้ า เรากิ น เราก็ ไ ด้ อ าหารให้ ร ่ า งกาย ถ้ า เราเอาให้ ค นอื่ น
เราก็ได้อาหารใจ ได้บุญแทน


โยม: การภาวนา อาการที่เกิดขึ้นคือการตกหลุมตกบ่อ
ในที่นี้หมายถึงฌาน ๔ ถูกต้องไหมครับ

พระอาจารย์: ใช่ ส่วนใหญ่ก็จะลงถึงฌาน ๔ แทนที่จะ
ผ่านฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓ ก่อน ก็พรวดไปเหมือนลิฟต์
ขนาดนี้ มันจากข้างบนสูงสุดก็ลงถึงชัน้ ล่าง ตึง้ เลย กระแทก
พื้นเลย
โยม: แล้วอาการนี้เราต้องเข้าให้ได้จนช�ำนาญเพื่อจะเดิน
วิปัสสนาต่อไปใช่ไหมครับ

พระอาจารย์: ใช่ ช�ำนาญแล้วก็ให้เกิดอุเบกขามากๆ อยู่
ในใจ เวลาออกจากสมาธิมาก็ยังมีอุเบกขาอยู่ แล้วเราก็
จะสามารถใช้จิตที่มีอุเบกขานี้ พิจารณาสิ่งที่จิตไม่ชอบ
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พิจารณาได้ เช่น ความตาย เช่นความไม่สวยงามของร่างกาย
อาการ ๓๒ ซากศพอะไรต่างๆ เหล่านี้ ถ้าจิตใจไม่มีอุเบกขา
จิตใจจะกลัวจะเกลียดจะชัง จะไม่กล้าพิจารณา จะไม่
กล้ามอง ก็จะไม่เห็นความจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไร
แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วก็สามารถที่จะดูแลได้อย่างสบาย



โยม: พระอาจารย์บอกว่า ใจนี้ต้องไปต่อเมื่อร่างกายตาย
หรือสลายตัวไป ตัวที่ใจไปต่อนี้ หมายถึงอันเดียวกับ
กายละเอียดหรือกายทิพย์ใช่ไหมครับ หรือคนละตัว
กันครับ

พระอาจารย์ : ตั ว เดี ย วกั น กายละเอี ย ด กายทิ พ ย์
ดวงวิญญาณ ตัวเดียวกัน เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเอง พอไม่มี
ร่างกายก็เปลี่ยนใจเป็นวิญญาณ เป็นกายทิพย์ไป เพราะ
ไม่มีร่างกาย แต่เวลามีร่างกายก็เรียกว่าจิตใจ เหมือนคน
ที่แต่งงานกัน ผู้หญิงก็ยังใช้นางอยู่ พอหย่ากันก็เปลี่ยนมา
เป็นนางสาวได้ไหม ได้ใช่ไหม หรือแต่ก่อนก็เป็นนางสาว
พอแต่งก็เป็นนาง แต่ก็เป็นคนๆ เดียวกัน คนเดิม เปลี่ยน
สถานภาพเท่านั้นเอง
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โยม: โยมจะออกบวชชี ควรติดเงินติดตัวไปด้วยได้ไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์: ถ้าเราต้องเลี้ยงตัวเราเองก็ต้องมีเงิน แต่ถ้า
เราไปอยู่ในส�ำนักที่เขาเลี้ยงดูเราได้ ไม่ต้องใช้เงิน เราก็อาจ
จะทิง้ ไว้ในธนาคารก็ได้ แล้วก็อย่าไปยุง่ กับมัน เก็บส�ำรองไว้
เพื่อถ้าเกิดมีอุบัติเหตุ มีปัญหาอะไรที่จ�ำเป็นจะต้องใช้เงิน
เพราะบางทีเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องมียา มีหมอพิเศษดูแล
รักษา แต่อย่าเก็บไว้ใช้เลี้ยงดูกิเลสก็แล้วกัน อย่าเก็บไว้เพื่อ
ที่อยากจะไปเที่ยวที่โน้นที่น่ี จะได้มีเงินจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน
หรื อ อะไรอย่ า งนี้ ถ้ า เป็ น อย่ า งนี้ ก็ ไ ม่ ค วรใช้ เ งิ น แบบนี้
ให้เก็บส�ำรองไว้ใช้เกี่ยวกับเรื่องปัจจัย ๔ ในยามวิกฤติ
ในยามที่จ�ำเป็นจะต้องใช้ นอกนั้นก็ให้เราใช้ความสันโดษ
ยินดีตามมีตามเกิด อยูท่ สี่ ำ� นักเขามีอะไรให้กนิ เราก็กนิ แบบ
นัน้ มีอะไรให้อยู่ เราก็อยูแ่ บบนัน้ อย่าไปปรุงแต่ง อย่าไปเสริม
ไปพัฒนามัน บางทีไปอยูก่ ฏุ แิ ล้วก็ไปพัฒนาให้กลายเป็นบ้าน
ขึ้นมาอีก อุตส่าห์ออกจากบ้านมาเพื่อมาอยู่วัดแล้ว พอมา
อยูว่ ดั ก็มาปรับปรุงกุฏใิ ห้เป็นเหมือนบ้านอีก ฉะนัน้ ก็อย่าไป
ดีกว่า อยู่บ้านเสียก็หมดเรื่อง
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อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน
เพราะว่าการปฏิบัติเพื่อให้เรา
หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้
ไม่มีใครปฏิบัติแทนเราได้ ไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้
แม้แต่พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลาย
ท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติแทนเราได้

สรณะที่พึ่งทางใจ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นี้เป็นวันพฤหัสที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช
๒๕๖๕ เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีจิตใฝ่ธรรมจึงได้มีเวลาว่าง
จากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาท�ำกิจทาง
พระพุทธศาสนา ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรม ด้วยการปฏิบัติ
ตามพระธรรมค�ำสั่งค�ำสอน เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์
ทั้งปวง
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การที่จิตใจของสัตว์โลกจะหลุดพ้นจากความทุกข์
ทัง้ ปวงได้ จ�ำเป็นจะต้องมีทพี่ งึ่ อยู่ ๒ อย่างด้วยกัน อย่างแรก
ก็คอื พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทีเ่ ราถือ
เป็นสรณะเป็นทีพ่ งึ่ ทางใจ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ส่วนที่พึ่งอย่างที่ ๒ ก็คือ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็น
ที่พึ่งของตน
ที่ พึ่ ง ทั้ ง สองอย่ า งนี้ เ ป็ น ที่ พึ่ ง ที่ ท� ำ งานร่ ว มกั น
ไม่ขัดกัน แต่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ที่จะสามารถท�ำให้
จิ ต นั้ น หลุ ด พ้ น จากความทุ ก ข์ ทั้ ง หลายได้ จ� ำ เป็ น ที่
จะต้องมีที่พึ่งทั้งสองประการ คือ ข้อ ๑. จ�ำเป็นจะต้องมี
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ค�ำว่า “ที่ พึ่ ง ” ในทางนี้หมายถึง
เป็นครูเป็นอาจารย์ เป็นผู้สั่งผู้สอน เพราะว่าพระพุทธเจ้า
พระธรรมค�ำสอน และพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า
เป็นผูท้ ไี่ ด้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายแล้ว รูว้ ธิ กี ารท�ำให้
จิตใจนี้ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปแล้ว ท่านจึงเป็นผู้ที่จะสามารถ
สอนให้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ได้อย่างแน่นอน
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ถ้าไม่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นผู้สั่งผู้สอน
ผู้ปฏิบัติผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์นั้น จะไม่
สามารถหลุดพ้นได้ด้วยก�ำลังของตนเองเพียงอย่างเดียว
เพราะทางสู่การหลุดพ้นนี้เป็นทางที่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถระดับพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น
ที่จะสามารถพบหรือเข้าถึงทางแห่งการหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ได้ด้วยตนเอง นอกนั้นแล้วไม่มีใครสามารถที่จะท�ำให้
ใจของตนเองนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเองเลย
ดังนัน้ ต้องรอให้มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรูธ้ รรมก่อน ตรัสรู้
อริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ธรรมที่เป็นเหตุท�ำให้
เกิดความทุกข์ และธรรมที่ทำ� ให้ความทุกข์นั้นดับไป พอมี
พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระอริยสัจ ๔ แล้ว ก็มีการเผยแผ่
สัง่ สอนให้แก่ผทู้ ปี่ รารถนาทีอ่ ยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์
พอได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์
ที่มีอยู่ในใจได้อย่างสิ้นเชิง กลายเป็นพระอรหันตสาวกของ
พระพุทธเจ้าขึ้นมา กลายเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย ที่จะท�ำ
หน้าที่เผยแผ่สั่งสอนวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้แก่
สั ต ว์ โ ลกที่ มี ค วามปรารถนาที่ ต ้ อ งการจะหลุ ด พ้ น จาก
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ความทุกข์ ได้เรียนรูไ้ ด้ศกึ ษาและน�ำเอาไปปฏิบตั ิ จนหลุดพ้น
จากความทุกข์ได้อย่างแน่นอน
นีค่ อื ทีพ่ งึ่ อันที่ ๑ ทีผ่ ปู้ รารถนาความหลุดพ้นจากความ
ทุกข์จ�ำเป็นจะต้องมี ต้องมีศรัทธา ความเชื่อว่าพระพุทธเจ้า
เป็นผู้ที่ได้พบทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ และได้
ปฏิบัติจนหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิง ยุติการเวียน
ว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้ แล้วก็น�ำเอา
พระธรรมค�ำสอนนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีศรัทธา
ความเชื่อ มีความสนใจได้น�ำเอาไปปฏิบัติ พอได้ปฏิบัติก็จะ
ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
หลุดพ้น กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมา
นี่คือที่พึ่งอันแรก ส่วนแรกของกระบวนการสู่การ
หลุดพ้นจากความทุกข์ ต้องมีความเชือ่ เชือ่ ว่าพระพุทธเจ้านี้
หลุดพ้นแล้ว และค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้
ในพระไตรปิฎก เป็นค�ำสอนที่จะสามารถท�ำให้ผู้ศึกษา
ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอน และเชื่อว่า
พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่มีความสามารถท�ำ
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หน้าที่สั่งสอนแทนพระพุทธเจ้าได้ สั่งสอนให้ผู้อื่นได้หลุด
พ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอน นี่คือสิ่งที่ผู้ที่มีความ
ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ ต้องมีความเชื่อมั่น
ในพระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์ และเข้ า หาพระพุ ท ธ
พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง เป็นผู้ให้ความรู้ค�ำสั่งสอน
ที่พึ่งคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี้ ไม่ได้
เป็นที่พึ่งทางกาย แต่เป็นที่พึ่งทางใจ อย่าไปคิดว่าเมื่อเรา
ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะแล้ว เราจะ
แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยต่างๆ ทางร่างกาย อันนี้ไม่ใช่
เป็นหน้าที่ของพระรัตนตรัย พระรัตนตรัยไม่สามารถ
คุ้มครองร่างกายของเราไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายได้
ไม่สามารถคุ้มครองทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ลาภยศ
สรรเสริญสุข ทีเ่ ราได้ตา่ งๆ ผ่านทางตาหูจมูกลิน้ กายนี้ ไม่ให้
เสื่อมไม่ให้สนิ้ ได้ เพราะสิง่ เหล่านี้เป็นเรือ่ งของธรรมชาติทมี่ ี
การเจริญและเสื่อมเป็นธรรมดา ไม่ใช่หน้าที่ของพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ที่จะมาท�ำให้ร่างกาย และลาภยศ
สรรเสริญสุขนี้ไม่เสื่อม เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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ฉะนั้ น เราต้ อ งเข้ า ใจว่ า การที่ เ ราเข้ า ถึ ง พระพุ ท ธ
พระธรรม พระสงฆ์ ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็นสรณะนี้ หมายถึงว่าเราต้องการความรู้จากท่าน ความรู้
จากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อเราจะได้น�ำเอาไป
ปฏิบัติ เพื่อดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของพวกเรา
ใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอน ไม่ต้องกลับมา
เกิ ด แก่ เ จ็ บ ตายอี ก ต่ อ ไป ถ้ า ได้ มี พ ระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆ์ เป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง เป็นผู้สั่งผู้สอน
การทีเ่ รากล่าวถึงพระรัตนตรัยว่า พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ นี้ ก็ยงั ไม่ได้ถอื ว่า
เข้าถึงที่พึ่งอย่างแท้จริง การกล่าวด้วยวาจา เป็นการสมัคร
เป็นผู้ศึกษาจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือประกาศ
เจตนารมณ์ว่า ต่อไปนี้จะไม่เชื่ออะไรนอกจากพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เท่านั้น หากค�ำสอนอย่างอื่นนี้ขัดกับ
ค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะไม่เชื่อ
โดยเด็ดขาด จะไม่ต้องปฏิบัติตามโดยเด็ดขาด จะเชื่อแต่
ค�ำสัง่ ค�ำสอนของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เท่านัน้ นีค่ อื
ความหมายของการเข้าถึงพระรัตนตรัย ด้วยการเปล่งวาจา
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”พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ„ แต่เรายังไม่ได้เข้าถึง
ตัวสรณะทีแ่ ท้จริง ตัวสรณะคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เราจะเข้าถึงได้นี้ เราต้องศึกษาพระธรรมค�ำสัง่ ค�ำสอนต่างๆ
ของพระพุทธเจ้า เมือ่ เราเข้าใจว่าเราจะต้องปฏิบตั อิ ะไร เราก็
ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งค�ำสอน
อั น นี้ จ ะท� ำ จะปฏิ บั ติ ไ ด้ ก็ ต ้ อ งอาศั ย ที่ พึ่ ง ส่ ว นที่ ๒
ที่เราเรียกว่า อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน
เพราะว่าการปฏิบตั เิ พือ่ ให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง
นี้ไม่มีใครปฏิบัติแทนเราได้ ไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้ แม้แต่
พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านก็ไม่สามารถ
ปฏิบัติแทนเราได้ ท่านเพียงแต่บอกให้เรารู้วิธีการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องได้เท่านั้น ถ้าเราไม่ปฏิบัติ ถึงแม้ว่าเราจะได้ศึกษา
มากน้อยเพียงไรก็ตาม ถ้าเรายังไม่น�ำเอาไปปฏิบัติ เราก็ยัง
ไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ
ยกตัวอย่าง พระอานนท์นี้ เป็นพระอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้า
ได้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าตลอดเวลา ๒๐ กว่าปีด้วยกัน
แต่พระอานนท์ก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ยังไม่ได้
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บรรลุเป็นพระอรหันต์ ถึงแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังพระธรรม
ค�ำสอนทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทกุ ครัง้ ไปก็ตาม แม้แต่
เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมทีอ่ นื่ แล้วพระอานนท์ไม่ได้
ติดตามไปด้วย พระอานนท์ก็ยังกราบขอให้พระพุทธเจ้าได้
ทรงแสดงธรรมให้กับพระอานนท์อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่
กลับมาที่พ�ำนักแล้ว
แสดงว่าพระอานนท์นี้ได้ศึกษาพระธรรมค�ำสอนแทบ
ทุกวันเลย เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทุกวัน
เป็นพุทธกิจของพระพุทธเจ้าที่จะแสดงธรรมโปรดสัตว์โลก
เช่ น ในช่ ว งบ่ า ยก็ แ สดงธรรมให้ แ ก่ ฆ ราวาสญาติ โ ยม
ในยามค�่ำก็แสดงธรรมให้แก่ภิกษุ ภิกษุณี และในยามดึก
ก็แสดงธรรมให้แก่เทวดา ธรรมเหล่านีพ้ ระอานนท์นจ้ี ะได้ยนิ
ได้ฟังทุกครั้งเลย เพราะเป็นเหมือนเงาตามตัวพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน พระอานนท์ก็จะอยู่ที่นั่น รับฟังธรรม
ของพระพุทธเจ้าตลอดเวลา แต่พระอานนท์กลับไม่ได้บรรลุ
เป็นพระอรหันต์เหมือนกับพระสาวกรูปอืน่ ๆ ทีส่ ามารถบรรลุ
เป็นพระอรหันต์กอ่ นหน้าพระอานนท์เป็นจ�ำนวนมาก ก็เป็น
เพราะว่าพระอานนท์ไม่มเี วลาปฏิบตั อิ ย่างเต็มทีน่ นั่ เอง เพราะ
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จะต้องมาคอยรับใช้พระพุทธเจ้า คอยดูแล คอยท�ำงานให้
กับพระพุทธเจ้า จึงไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่
จึงไม่สามารถทีจ่ ะบรรลุถงึ ธรรมขัน้ สูงสุด คือขัน้ พระอรหันต์
หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้
แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดับขันธปรินิพพาน
จากโลกนี้ ไ ปแล้ ว พระอานนท์ ก็ ว ่ า งจากภารกิ จ ในการ
อุปฏั ฐากดูแลพระพุทธเจ้า จึงมีเวลาเต็มทีท่ จี่ ะปฏิบตั ธิ รรมได้
อย่างเต็มทีน่ นั่ เอง พระอานนท์กเ็ ลยใช้เวลาทีว่ า่ ง ไม่ตอ้ งคอย
อุปัฏฐากพระพุทธเจ้านี้ บ�ำเพ็ญอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่น
จนหลับ จนใช้ระยะเวลาเพียง ๓ เดือนเท่านั้นเอง ก็สามารถ
ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ นี่คือที่พึ่งขั้นที่ ๒
ส่วนที่ ๒ ที่พระอานนท์ไม่ได้ใช้เวลาที่ดูแลอุปถัมภ์อุปัฏฐาก
พระพุทธเจ้า เพราะต้องเอาเวลาไปคอยรับใช้พระพุทธเจ้า
นั่นเอง จึงไม่มีเวลาส�ำหรับตัวเองที่จะไปปฏิบัติไปปลีกวิเวก
ไปอยู่ตามล�ำพัง เพื่อเจริญธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
ให้เจริญ คือสติ สมาธิ และปัญญานั่นเอง จึงไม่สามารถที่จะ
หลุดพ้นจากความทุกข์ได้
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แต่พอพระพุทธเจ้าจากไปแล้ว พระอานนท์ก็เลยมี
เวลาทีจ่ ะสามารถไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างเต็มที่ พอเร่งปฏิบตั อิ ย่าง
เต็มที่ด้วย อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน
พอปฏิบัติอย่างเต็มที่ ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจากพระพุทธเจ้า
ตลอดระยะเวลา ๒๐ กว่าปีนี้ ก็สามารถน�ำเอามาใช้กับการ
ปฏิบัติได้เลย ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมีพระพุทธเจ้ามาคอยสั่ง
คอยสอนอีกแล้ว เพราะพระอานนท์นี้มีความจ�ำที่ดีมาก
สามารถจ�ำพระธรรมค�ำสอนต่างๆ ของพระพุทธเจ้าที่ได้
ทรงแสดงไว้ได้ทุกค�ำสอนเลย จึงสามารถน�ำเอาค�ำสอนนั้น
ไปประยุกต์กับการปฏิบัติของตน คือเอาสรณะส่วนที่ ๑
คือ พุทธัง ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ นี้มาประสานกับ อัตตา หิ
อัตตโน นาโถ ปฏิบัติเจริญความเพียร เจริญสติ สมาธิ และ
ปัญญา ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้น พอได้เร่งความ
เพียรอย่างนี้ เพียงระยะเวลาเพียง ๓ เดือน ก็สามารถ
หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้
นี่คือตัวอย่าง เอามาให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงหน้าที่
ของสรณะ ของทีพ่ งึ่ ทัง้ ๒ ส่วน ส่วนแรก พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ นี้เป็นผู้ให้ความรู้ รู้วิธีการดับทุกข์ต่างๆ ส่วนที่ ๒
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ก็คือผู้ที่ต้องการจะดับความทุกข์นี้ จะต้องน้อมน�ำเอาไป
ปฏิบตั ใิ ห้ความทุกข์ทงั้ หลายให้หมดสิน้ ไปได้ ผูท้ จี่ ะมีอตั ตา
หิ อัตตโน นาโถ ได้นี้ ก็จำ� เป็นทีจ่ ะต้องเจริญธรรม ๕ ประการ
ด้วยกัน คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ ปัญญา นี้เอง
คื อ ก็ ต ้ อ งมี ศ รั ท ธา ความเชื่ อ เชื่ อ ในค� ำ สั่ ง ค� ำ สอนของ
พระพุทธเจ้า หรือของพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า
ว่าเป็นค�ำสอนที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัตินี้ได้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์อย่างแน่นอน ไม่ลงั เลสงสัยในค�ำสอนต่างๆ เช่น มรรค ๘
ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นต้น จะปฏิบัติให้ครบองค์ ที่เรียกว่า
ปฏิ บั ติ ดี ปฏิ บั ติ ช อบ ปฏิ บั ติ ดี ก็ คื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเต็ ม ที่
ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ เรียกว่าปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง
ก็คอื ปฏิบตั ติ รงต่อค�ำสัง่ ค�ำสอนทุกประการ สอนให้รกั ษาศีล
ก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ไม่มีการยกเว้นว่าข้อนี้ไม่ขอรักษา
ได้ไหม เช่น หิวข้าว เป็นโรคกระเพาะ ต้องกินข้าวเย็น อย่างนี้
ไมมีการยกเว้น ต้องยอมตาย ถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้น
ต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ ถ้าต้องการหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ พระพุทธเจ้าบอกให้สละทุกอย่าง สละทรัพย์
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สละอวัยวะ สละชีวิต เพื่อธรรม คือการหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง
ดังนั้นผู้ที่จะปฏิบัติด้วยอัตตา หิ อัตตาโน นาโถ นี้
จ�ำเป็นต้องมีธรรมข้อที่ ๑ ก็คือศรัทธา ความเชื่อมั่นใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าจะเป็นผูท้ สี่ งั่ ผูส้ อนผูช้ แี้ นว
ทางของการหลุดพ้นให้กับผู้ที่ต้องการหลุดพ้นได้อย่าง
แน่นอน เมื่อเชื่อแล้วก็จะปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง
ปฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้นจากความทุกข์เพียงอย่างเดียว ไม่ได้
ปฏิบัติเพื่อความเจริญทางลาภยศสรรเสริญสุขแต่อย่างใด
ไม่ปรารถนาความแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยต่างๆ จาก
โรคต่างๆ อันนีไ้ ม่ได้เป็นสิง่ ผูท้ ปี่ ฏิบตั เิ พือ่ การหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ตอ้ งการ แต่ตอ้ งการให้ความทุกข์ตา่ งๆ ทีม่ อี ยูใ่ น
ใจให้มนั หมดสิน้ ไป โดยความทุกข์ทเี่ กิดจากการเกิดการแก่
การเจ็บการตายอย่างต่อเนื่องนี้เท่านั้นที่ต้องการให้มัน
หมดสิ้นไปจากใจให้ได้ คือไม่ต้องการจะกลับมาเกิดอีก
ต่อไป เพราะผู้ที่จะไม่มีทุกข์นั้น จะต้องเป็นผู้ไม่เกิดเท่านั้น
ตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ ก็ต้องมีความทุกข์กับการอยู่
การด�ำรงชีพ การดิ้นรนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ก็เป็นความ
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ทุกข์อย่างหนึ่ง แล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่
เจอกับความทุกข์ของการเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ต้องเจอกับ
ความทุกข์ของความตาย ของการพลัดพรากจากกัน แต่ถ้า
สามารถท�ำให้ไม่กลับมาเกิดได้แล้ว ทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่มีอีก
ต่อไป ท่านถึงตรัสไว้ว่า “ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่กลับมาเกิด
เท่านั้น” และผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ละเหตุ
ที่ท�ำให้จิตต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ
เหตุที่ท�ำให้ผู้ที่กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เรียกว่า ”สมุทัย„
สมุทยั นีม้ อี ยู่ ๓ ข้อด้วยกัน เหตุทพี่ าให้จติ ใจต้องกลับมาเกิด
ข้อที่ ๑ คือกามตัณหา ตัณหาคือความอยาก อยากเสพกาม
คื อ กามคุ ณ ๕ ได้ แ ก่ รู ป เสี ย ง กลิ่ น รส โผฏฐั พ พะ
กามตัณหาก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
ชนิดต่างๆ นั่นเอง อันนี้ต้องเลิกให้ได้ เลิกเสพกาม เลิกเสพ
รูปเสียงกลิน่ รสโผฏฐัพพะ คือไม่เสพรูป ไม่ดอู ะไร ไม่ฟงั อะไร
ไม่ลิ้มรส ไม่ดมกลิ่น ไม่สัมผัสกับสิ่งต่างๆ ผ่านทางร่างกาย
เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตน ไม่แสวงหาความสุขในรูปแบบนี้
เพราะเป็นความสุขที่ไม่ถาวร เป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอ
เสพเท่าไรก็ไม่อมิ่ ไม่พอ พอร่างกายตายไป ความอยากเสพรูป
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เสียงกลิน่ รสก็ยงั มีอยูใ่ นใจต่อไป ก็จะเป็นตัวทีจ่ ะไปผลักดัน
ให้จิตไปมีร่างกายอันใหม่ เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่
เป็นเครื่องมือในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่อไป
นัน่ เอง นีค่ อื การกลับมาเกิดอยูเ่ รือ่ ยๆ ทีเ่ ราเรียกว่าการเวียน
ว่ายตายเกิด กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ หรือกลับมาเกิดเป็น
สัตว์เดรัจฉาน เพื่อที่จะได้มาเสพรูปเสียงกลิ่นรส เมื่อเกิด
แล้วก็ตอ้ งมีความแก่ความเจ็บความตาย มีความพลัดพราก
จากกัน ก็ต้องเจอความทุกข์ นี่คือเหตุที่พาให้กลับมาเกิด
ข้อที่ ๑ ท�ำให้กลับมาเกิดในกามภพ ในสังสารวัฏนี้
ในภพของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ มีแบ่งไว้ ๓ ภพ
ด้วยกัน ที่เราเรียกว่าไตรภพ ไตรแปลว่า ๓ ภพก็คือภพที่
จิตไปเกิด มี ๓ ภพด้วยกัน กามภพก็คือภพของผู้ที่ยังละ
การเสพกามไม่ได้ คือผู้ที่เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้
จะต้องกลับมาเกิดในไตรภพอยู่เรื่อยๆ
และในไตรภพนี้ก็จะมีแบ่งไว้เป็น ๒ ซีกด้วยกัน ซีกที่
เรียกว่าสุคติ กับซีกทีเ่ รียกว่าทุคติ ซีกทีเ่ ป็นสุคติ ก็จะมีภพทีม่ ี
แต่ความสุข มีความสุขมาก มีความทุกข์นอ้ ยมาก เช่น ภพของ
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เทวดาทัง้ หลาย นีเ่ ป็นภพของผูท้ เี่ สพกาม สาเหตุทที่ ำ� ให้ผทู้ ไี่ ด้
เสพกามนี้ไปเกิดในซีกของสุคตินี้ ก็เกิดจากการรักษาศีล ๕
และการท�ำบุญท�ำทานอย่างสม�ำ่ เสมอ ก็จะส่งให้ได้ไปเกิดใน
สุคติ ไปเสพกาม ไปเสพรูปเสียงกลิน่ รสของเทวดา คือ รูปทิพย์
เสียงทิพย์ กลิน่ ทิพย์ ต่างๆ และความสุขทีไ่ ด้รบั จากการเสพ
รูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็มีความต่างกันมากน้อย ขึ้นอยู่กับก�ำลัง
ของการท�ำบุญท�ำทานว่าท�ำมากท�ำน้อยเพียงไร ท�ำยิ่งมาก
ยิ่งได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสที่มีความสุขมาก ท�ำน้อยก็ได้เสพ
รูปเสียงกลิ่นรสที่มีความสุขน้อย แต่ก็ยังถือว่าเป็นความ
สุขอยู่ จึงมีการแบ่งชั้นเทวดาเป็น ๖ ชั้นด้วยกัน ขึ้นอยู่กับ
ก�ำลังของบุญที่ท�ำกัน ท�ำมากก็จะได้ขึ้นไปสู่ชั้นที่สูง ชั้นที่มี
ความสุขมาก ท�ำน้อยก็จะไปสูช่ นั้ ทีม่ คี วามสุขน้อย นีค่ อื ทีไ่ ป
ของผู้ที่ท�ำบุญและรักษาศีล ๕ ได้
ส่วนผู้ที่ไม่ท�ำบุญและไม่รักษาศีล ๕ ที่ไปก็คืออบาย
หรือทุคตินั่นเอง ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง ไปเป็นผี
เป็นเปรต เป็นอสูรกาย ไปอยู่ในนรกบ้าง ภพเหล่านี้จะเป็น
ภพที่มีความทุกข์มากกว่าความสุข ความสุขมีเพียงเล็กๆ
น้อยๆ หรืออาจจะไม่มเี ลยในบางภพ เช่นในนรกนี่ แทบจะหา
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ความสุขไม่ได้เลย เพราะจะมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความ
อาฆาตพยาบาทเป็นไฟเผาใจตลอดเวลา ภพของเปรตก็มแี ต่
ความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหย ที่เกิดจากความโลภต่างๆ
ภพของอสูรกายก็เป็นภพที่มีความทุกข์ที่เกิดจากความ
กลัวต่างๆ มาคอยสร้างให้กับดวงวิญญาณตลอดเวลา
แต่ภพเหล่านี้ก็มีวันหมดก�ำลังลง ไปเกิดเป็นเทวดาก็
อยู่ได้ชั่วระยะเวลาที่บุญมีก�ำลังส่งขึ้นไป พอบุญที่ส่งขึ้นไป
หมดก�ำลัง ดวงวิญญาณก็จะถูกกามตัณหา ความอยากเสพ
รูปเสียงกลิ่นรส มาคอยรับร่างกายอันใหม่ มาได้ร่างกาย
ของมนุษย์ใหม่ เพื่อที่จะได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
อันใหม่ เช่นเดียวกับผู้ที่ไปเกิดในทุคติ พอบาปที่ได้ส่งไป
นั้นหมดก�ำลังลง ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกัน
แต่ ๒ พวกที่ลงมาเกิดนี้จะต่างกัน พวกที่ลงจากที่สูงนี้เป็น
ผู้ที่มาเกิดแบบมีบุญมีวาสนามีบารมี พวกที่มาเกิดมาจากที่
ต�่ำมาจากข้างล่าง มาจากอบาย ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ทมี่ ีแต่
ความอาภัพวาสนาต่างๆ ร่างกายก็จะต่างกัน ผูท้ มี่ บี ญ
ุ มาเกิด
ก็จะได้รา่ งกายทีส่ วยงาม รูปร่างหน้าตาสวยงาม มีผวิ พรรณ
ผ่องใส มีอาการครบ ๓๒ มีอายุยืนยาวนานเป็นต้น ส่วนผูท้ ี่
~ 166 ~

มาจากอบายกลับมาเกิดใหม่ ก็จะเป็นผู้ที่มีหน้าตาก็ไม่สวย
ไม่งาม ผิวพรรณไม่ผ่องใส อาการ ๓๒ ก็อาจจะพิกลพิการ
ไม่ครบอาการ ๓๒ อายุกจ็ ะไม่ยนื ยาวนาน แล้วก็มโี รคภัยไข้
เจ็บเบียดเบียน เป็นต้น
และอุปนิสัยก็จะต่างกัน พวกที่มีอุปนิสัยในการท�ำบุญ
ท�ำทานรักษาศีล พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็จะท�ำบุญต่อ
จะรักษาศีลต่อ เพราะมันเป็นนิสัยของพวกเทวดาที่กลับ
มาเกิดเป็นมนุษย์กัน ส่วนพวกที่เป็นเดรัจฉาน เป็นเปรต
เป็นอสูรกาย เป็นนรกนี้ ก็จะมีอุปนิสัยไปในทางที่ไม่ดี คือ
จะชอบท�ำบาปท�ำกรรม ชอบเสพอบายมุข ไม่ชอบท�ำบุญ
ท�ำทาน
โลกของมนุษย์จึงมีคน ๒ ประเภทนี้คลุกเคล้ากันไป
แม้แต่ในครอบครัวอันเดียวกันก็ยังมีพี่น้องที่มีอุปนิสัย
ต่างกัน เพราะว่าอุปนิสัยนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่ อุปนิสัยนี้
มาจากจิต ซึ่งเกิดจากการกระท�ำที่เคยกระท�ำซ�้ำๆ มาใน
อดีตชาติ เคยท�ำบุญมาซ�้ำๆ ก็จะติดนิสัยชอบท�ำบุญ เคยท�ำ
บาปก็จะติดนิสัยชอบท�ำบาป อันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้มาจาก
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พ่อแม่ ลูกๆ ที่เป็นพี่น้องกัน มีพ่อแม่คนเดียวกันนี้ จึงมี
นิสัยที่ไม่เหมือนกัน แต่ก็อาจจะมีบ้างบางครั้งที่อาจจะมี
นิสัยเหมือนกัน เพราะมาจากแหล่งเดียวกัน มาจากสวรรค์
ด้วยกัน ก็ชอบท�ำบุญท�ำทานรักษาศีล พวกที่มาจากอบาย
ก็ชอบกินเหล้าเมายา เล่นการพนัน ชอบลักเล็กขโมยน้อย
โกหกหลอกลวง ชอบฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ พวกนีก้ ม็ าจากข้างล่าง
มาจากอบาย นี่คือที่มาของการมาเกิดในกามภพกัน
ภพมนุษย์นี้เป็นภพที่มาสร้างบุญสร้างบาป ส่วนภพ
ของเทวดา ภพของเปรตของนรกนี้ เป็นที่ไปรับผลบุญ
ผลบาป แต่ก็ยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่
เพราะว่าเหตุที่ท�ำให้กลับมาเกิด คือกามตัณหานี้ไม่ได้รับ
การช�ำระ ไม่ได้รับการก�ำจัดนั่นเอง
ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัตินี้จึงต้องมาก�ำจัดตัวแรกก่อน คือ
กามตัณหา เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดใหม่ ด้วยการเจริญ
ยกระดับของจิตให้ไปอยู่ในระดับของพรหมโลก พรหมโลก
ก็คือด้วยการเจริญสติ นั่งสมาธิ เพื่อให้ได้เข้าฌานขั้นต่างๆ
ขัน้ รูปฌาน และขัน้ อรูปฌาน พวกนีก้ ส็ ามารถทีจ่ ะก�ำจัดหรือ
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กดกามตัณหาไว้ได้ จะไม่เสพกามไปหมด พวกนี้จะเสพแต่
รูปฌานหรืออรูปฌาน พวกที่สนใจในการปฏิบัติเพื่อการ
หลุดพ้น ก็มักจะถือศีล ๘ กัน ศีล ๘ ก็คือการละเว้นจากการ
เสพรูปเสียงกลิน่ รสต่างๆ ละเว้นกามตัณหานัน่ เอง เพียงแต่
ว่าการปฏิบัติขั้นระดับสตินี้ ยังเป็นการละเว้นแบบชั่วคราว
เพราะสติยังไม่มีก�ำลังพอที่จะถอดถอนกามตัณหาให้หลุด
ออกไปจากใจได้ ต้องอาศัยธรรมระดับที่สูงกว่าสติ ก็คือ
ระดับปัญญา
แต่ก่อนจะเข้าถึงระดับปัญญาได้ ก็ต้องผ่านระดับสติ
สมาธิไปก่อน ผู้ปฏิบัติจึงถือศีล ๘ เป็นอย่างน้อย ศีล ๘
ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เพื่อละกามตัณหา ไม่เสพรูปเสียงกลิ่น
รสโผฏฐัพพะ แล้วก็เอาเวลามาเจริญสติ นั่งสมาธิ เพื่อให้
จิตได้เข้าสู่ความสุขของรูปฌานและอรูปฌานแทน ต้องมี
ความสุ ข ทดแทน เพราะว่ า จิ ต นี้ มั น หิ ว โหยต่ อ ความสุ ข
ถ้าไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ก็ต้องมีอะไรให้มัน
เสพแทน ถ้าไม่มอี ะไรให้มนั เสพแทน เดีย๋ วมันก็กลับไปเสพ
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอีกนั่นเอง
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ฉะนั้นถ้าถือศีล ๘ แล้ว จะรู้สึกหิวโหยกับรูปเสียงกลิ่น
รสโผฏฐัพพะ เพราะว่าถูกห้ามไม่ให้เสพด้วยการถือศีล
ไม่ดูหนังฟังเพลง ไม่ร่วมหลับนอนกับแฟน ไม่กินอาหาร
หลังเที่ยงวันไปแล้ว แต่ใจมันก็ยังหิวโหยอยู่ จึงต้องหาสิ่ง
ทดแทนมาให้กับใจ ก็หาความสุขของรูปฌานและอรูปฌาน
นี้มาเป็นตัวทดแทน เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถที่จะ
ควบคุมกามารมณ์ได้ ควบคุมกามตัณหาได้ ให้อยู่ในระดับ
ที่สามารถที่จะท�ำลายมันได้ต่อไป เบื้องต้นจึงต้องใช้การ
ปฏิบัติสมาธิ การจะปฏิบัติสมาธิเพื่อให้ได้รูปฌานและ
อรูปฌานนี้ก็ต้องอาศัยสติ
ดังนั้นหลังจากผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในค�ำสั่งค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะมีความพากเพียรคือวิริยะ อันนี้
ธรรมข้อที่ ๒ ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ จ�ำเป็น
จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามค�ำสั่งค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า มีพระธรรมทีต่ รัสไว้วา่ “หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ได้ด้วยความเพียร”
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ถ้าขี้เกียจรักษาศีล ขี้เกียจนั่งสมาธิ ขี้เกียจเดินจงกรม
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูหนังฟังเพลง หรือจะอยู่เฉยๆ หรือไป
ท�ำกิจอย่างอื่น บางคนก็ไปท�ำกับข้าว บางคนก็ไปท�ำขนม
บางคนถ้าเป็นพระก็ไปตัดจีวร ไปท�ำกิจอะไรต่างๆ เหล่านี้
ถึงแม้จะเป็นผูท้ รงศีล ถือศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ แต่ไม่ไป
ท�ำความเพียรด้วยการเจริญสติ สมาธิ ปัญญา ก็จะไม่สามารถ
ทีจ่ ะท�ำให้จติ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ต้องมีความเพียรชอบ
ความเพียรที่ถูกต้อง
แต่บางแห่งเขาก็อ้างว่า ยังท�ำไม่ได้ก็เอาความเพียร
อย่างอืน่ ก่อน เช่น ตามวัดบางทีกใ็ ห้พระเณรช่วยกันก่อสร้าง
สร้างก�ำแพง สร้างโบสถ์ สร้างอะไรเพื่อที่จะได้ไม่ขี้เกียจ
จะได้ขยัน จะได้มีความเพียร แต่เพียรแบบนี้มันก็ไม่ใช่
เป็นความเพียรชอบ มันไม่นำ� ไปสูก่ ารหลุดพ้นจากความทุกข์
มั น ต้ อ งเพี ย รด้ ว ยการเจริ ญ สติ ต้ อ งบั ง คั บ ให้ พ ระเณร
เดินจงกรม เดิน ๒ ชัว่ โมง ๓ ชัว่ โมง ดีกว่าไปท�ำงานสร้างโบสถ์
สร้างเจดีย์ อันนี้เป็นงานของฆราวาสญาติโยม ไม่ใช่งาน
ของนักบวชผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ฆราวาส
ญาติโยมนี้เขามีก�ำลังในการสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ให้เป็น
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งานของฆราวาสผู้ยังไม่ได้เข้าสู่การปฏิบัติ ให้เขาได้มีโอกาส
ท�ำบุญท�ำทาน บริจาคเงินสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ สร้างอะไร
ต่างๆ นี้ เขาท�ำได้ และเป็นประโยชน์กับเขา เพราะเขาได้
ท�ำบุญท�ำทาน แทนที่จะเอาเงินไปซื้อรถคันละ ๒๐ ล้าน
ก็เอาเงินไปสร้างโบสถ์สร้างเจดียแ์ ทน หรือไปสร้างโรงพยาบาล
สร้างโรงเรียน อย่างนี้เป็นหน้าที่ของผู้ครองเรือน ของผู้ที่ยัง
ไม่ได้บวช
แต่สำ� หรับผูบ้ วชแล้วนี้ ไม่ควรไปสร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์
สร้างกุฏิ สร้างอะไร ยกเว้นว่าเป็นงานเฉพาะกิจ แล้วก็ไม่มี
ศรัทธาญาติโยมมาสนับสนุน เช่น บางทีต้องสร้างกระต๊อบ
สร้างกุฏิเล็กๆ อย่างนี้ พระเณรก็ท�ำกันเองได้ แต่ถ้าสร้าง
งานใหญ่ๆ เป็นปีอย่างนี้ สร้างเจดีย์ สร้างโบสถ์ สร้างอะไร
อันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระเณร
สมัยทีอ่ ยูว่ ดั ป่าบ้านตาดนี้ หลวงตาท่านก็ไม่ให้พระเณร
ท�ำก่อสร้าง ยกเว้นว่าปีหนึ่งอาจจะสร้างกุฏิสักหลังหนึ่ง
เป็นกุฏิไม้เล็กๆ ใช้เวลาสั้นๆ ก็ช่วยกันท�ำ เพราะว่าท่าน
ไม่อยากให้ฆราวาสญาติโยมเข้ามายุ่มย่ามในวัด เพราะ
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ฆราวาสจะไม่มีสติ จะมาท�ำสียงอึกทึกครึกโครม แล้วมา
รบกวนการภาวนาของพระเณร ท่านก็เลยให้พระเณรช่วยกัน
ท�ำเอง แต่ท�ำน้อยๆ ท�ำไม่มาก ท�ำแบบเรียบง่าย อยู่เพื่อ
หลบแดดหลบฝนก็พอ แต่ท่านจะเน้นให้พระเณรเพียรใน
การเดินจงกรม นั่งสมาธิ ในการศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรม
อันนี้แหละเป็นงานของวิริยะ ความเพียรชอบ เจริญสติ
เจริญสมาธิ และเจริญปัญญา ๓ ทางนี้ ก็จะครบเครื่องมือ
ครบธรรมที่จ�ำเป็นจะต้องมีส�ำหรับการหลุดพ้นจากความ
ทุกข์
เบื้องต้นต้องมีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ศึกษาพระธรรมค�ำสอน แล้วก็ปฏิบัติด้วยวิริยะ เมื่อรู้แล้ว
ว่าต้องท�ำอะไรบ้าง ต้องถือศีล ๘ กัน ต้องละเว้นจากการ
เสพกาม ละเว้นจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
ชนิดต่างๆ แล้วก็เพียรเจริญสติเพื่อท�ำใจให้สงบ เพื่อใจ
จะได้มีความสุข จะได้ไม่ต้องกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะอีก ถ้าใจไม่มคี วามสงบ ไม่มคี วามสุขในตัวมันเอง
เดี๋ยวมันก็อดไม่ได้ เพราะก�ำลังของกามตัณหามันยังไม่ได้
ถูกท�ำลายไป เวลาใดที่ขาดสติ เผลอสติ เวลาใดที่ไม่ได้
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ท�ำความเพียร เวลานั้นก็อาจจะถูกอ�ำนาจของกามตัณหานี้
ฉุดให้กลับไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้
บางคนบวชก็ต้องลาสิกขาไป ถือศีล ๘ ก็ขอลากลับไป
ถือศีล ๕ แทน ศีล ๘ ท�ำไม่ไหว อย่างนีก้ จ็ ะไม่สามารถเจริญ
ก้าวหน้าต่อไปได้ แต่ถ้ามีความเพียรเจริญสติ จนสามารถ
เข้าฌานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ อยากจะเข้าฌานเวลาไหน
ก็เข้าไป เวลาจิตเริ่มรู้สึกหงุดหงิดร�ำคาญใจ เพราะอ�ำนาจ
ของกามตัณหามันเริม่ แสดงตัว ก็รบี เข้าฌานไป พอเข้าฌาน
จิตจะสงบ เย็นสบาย ความหงุดหงิดที่เกิดจากกามตัณหา
มันก็จะหายไป
แต่ถ้าท�ำอยู่ในระดับนี้ มันก็ยังไม่หลุดพ้น มันก็ยัง
ติดอยู่ในรูปฌานกับอรูปฌาน รูปฌานก็จะพาให้ไปเกิด
ในรูปภพ ภพที่สูงกว่ากามภพ มีความสุขมากกว่า แต่ถ้า
ได้อรูปฌาน ก็จะไปเกิดในอรูปภพ เป็นภพที่สูงกว่ารูปภพ
ความสุ ข ของอรู ป ภพนี้ เ ป็ น ความสุ ข ที่ สู ง สุ ด ในไตรภพ
ใครได้อรูปฌานแล้ว เวลาตายไปก็จะไปเกิดบนอรูปภพ
เสพความสุขของอรูปฌานไปจนกว่าก�ำลังของอรูปฌาน
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จะหมดก�ำลังลง ก็จะถูกอ�ำนาจของกามตัณหาดึงให้กลับ
มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มามีร่างกายเพื่อจะมาเสพรูปเสียง
กลิน่ รสโผฏฐัพพะใหม่ พอได้มาเกิดเป็นมนุษย์ แต่เนือ่ งจาก
มีอุปนิสัยชอบเข้าฌานมากกว่าชอบเสพรูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะ ก็มักจะไปหาที่สงบเพื่อไปปฏิบัติสมาธิเพื่อให้
เข้าสู่รูปฌาน อรูปฌานใหม่
อันนี้เป็นที่มาว่าท�ำไมคนบางคนเกิดมาแล้วไม่มีแฟน
ไม่มคี รอบครัว ไม่ชอบแต่งงาน ชอบไปวัด ชอบไปหาทีส่ งบอยู่
นี่อาจจะเป็นเพราะชาติก่อนเคยอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพ
มานี่เอง มีความยินดี มีความติดพันอยู่กับความสุขของ
รูปฌานหรืออรูปฌาน พอเวลามาเกิดแล้ว เวลาไหนที่อยู่
คนเดียวตามล�ำพัง ไม่มีใครมารบกวนใจ ใจก็นิ่งสงบโดย
อัตโนมัติขึ้นมาก็มี โดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิ ไม่ต้องหลับตา
เนื่องจากเคยท�ำใจให้สงบมาจนช�ำนาญแล้ว พอไม่มีอะไร
มารบกวน จิตก็ไม่มีนิวรณ์ขัดขวางใจ ใจก็จะเข้าสู่ความ
สงบได้อย่างอัตโนมัติ เช่น พระพุทธเจ้า ตอนสมัยที่เป็นเด็ก
อายุไม่กี่ขวบ ๑๐ ขวบหรือไง ประมาณนี้ วันหนึ่งก็ได้นั่ง
ประทับอยูโ่ คนไม้ตามล�ำพัง พวกบริษทั บริวารทีค่ อยดูแลนัน้
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พอดีติดภารกิจอย่างอื่น วันนั้นมีงานในวังที่ต้องไปช่วยกัน
เลยปล่อยให้เจ้าชายสิทธัตถะนั่งประทับอยู่ใต้โคนไม้ตาม
ล�ำพัง พอไม่มีใครมาห้อมล้อม ไม่มีใครมาคอยดึงความ
สนใจของใจ ใจก็เลยรวมเข้าสู่สมาธิโดยอัตโนมัติขึ้นมา
พระองค์กท็ รงแปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจว่า เอ๊ะ ท�ำไม
อยู่เฉยๆ ใจก็เกิดความสุขขึ้นมาได้ อันนี้แหละเป็นเพราะ
ว่ามีอานิสงส์เก่าของการที่ได้ปฏิบัติรูปฌานหรืออรูปฌาน
มาในอดีตชาติ มันติดมากับใจของเรา เพียงแต่ว่ามันต้องมี
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้มันปรากฏขึ้นมา ถ้าไปอยู่ในที่มีแสง
สีเสียง มีเสียงอึกทึกครึกโครม มีเหตุการณ์อะไรต่างๆ มันก็
จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้ แต่พอมันไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวก
ตามล�ำพังนี้ มันจะโผล่ขนึ้ มาของมันเอง แล้วพอใครได้สมั ผัส
แบบนี้แล้ว ทีนี้ก็รู้แล้วว่าจะต้องการหาความสุขแบบไหน
พวกนี้ก็มักจะไปบวชกัน
ครูบาอาจารย์บางรูปนี้ ท่านได้บวชตั้งแต่เป็นเณร
เป็นเด็ก แล้วก็ไม่เคยสึกเลย เพราะว่าพอท่านบวชแล้ว
ท่านก็เสพความสุขจากการเจริญสติ การนั่งสมาธิแทน
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ก็เลยท�ำให้ท่านไม่มีความหิวโหยกับการที่จะต้องเสพรูป
เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆ ท่านก็สามารถด�ำเนินปฏิบัติ
แล้วยิ่งถ้าได้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ได้หลุดพ้นแล้ว รู้วิธี
การหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวร ก็จะสามารถปฏิบัติ
ธรรมขั้นสูงต่อไปได้
แต่ขนั้ สมาธินยี้ งั ท�ำให้ตดิ ในไตรภพอยู่ ผูท้ เี่ ข้าฌานได้
ได้พบความสุขของรูปฌานหรืออรูปฌานนี้ เวลาตายไป
ใจก็ยงั ต้องไปเกิดในสวรรค์ชนั้ รูปพรหมหรืออรูปพรหมอยู่
ยั ง ไม่ ส ามารถไปถึ ง พระนิ พ พานได้ เช่น อาจารย์ของ
พระพุทธเจ้า ๒ รูป ที่พระพุทธเจ้าไปศึกษาด้วย ท่านทั้งคู่
ก็ได้รูปฌานหรืออรูปฌาน พอท่านตายไปท่านก็ไปเกิดใน
สวรรค์ชั้นรูปพรหมหรืออรูปพรหม ตอนต้นพระพุทธเจ้า
เวลาจะแสดงธรรมครั้งแรกนี้ ก็คิดถึงอาจารย์ ๒ รูปนี้
เพราะถ้าไปสอนวิธใี ห้ออกจากไตรภพนี้ ถ้าท่านยังมีชวี ติ อยู่
ท่านจะสามารถน้อมน�ำเอาไปปฏิบัติได้ และหลุดออกจาก
รูปภพ อรูปภพได้อย่างแน่นอน แต่น่าเสียดายที่ท่านได้
ตายไปก่อน จึงไม่สามารถแสดงธรรมได้
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พวกที่ไปอยู่สวรรค์ชั้นรูปภพ อรูปภพ นี้ไม่ติดต่อ
กับใคร ไม่เหมือนพวกที่อยู่ชั้นเทพ เทพนี้ยังติดต่อได้
พระพุทธเจ้าจึงสามารถสอนพวกเทวดาได้ แต่ไม่สามารถ
สอนพวกพรหมได้ เพราะพวกพรหมเหมือนกับพวกที่ปิด
โทรศัพท์มือถือ ไม่รับติดต่อกับใคร ไม่รับสายเข้า แต่พวกที่
เป็นเทพยังรับสายอยู่ ยังอยากจะรู้เรื่องราวคนนั้นคนนี้อยู่
พอใครโทรเข้าปุ๊บก็รับสายทันทีเลย พระพุทธเจ้าจึงแสดง
ธรรมให้กับพวกเทพทุกคืน ในยามดึกจะทรงแสดงธรรม
ให้กับพวกเทวดาที่ใฝ่ธรรม เทวดาที่สนใจพอรู้ว่ามีการ
แสดงธรรม เขาก็จะมาฟังกัน อันนี้คือธรรมที่ได้ปฏิบัติจาก
การเจริญสติและสมาธิเท่านั้น ยังไม่สามารถหลุดออกจาก
การเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพได้
ถ้าอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพนี้
พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าต้องเจริญปัญญา เพราะว่าความ
อยากในกามภพ รู ป ภพ อรู ป ภพนี้ เกิ ด จากความหลง
เกิดจากการไม่เห็นว่ากามภพ รูปภพ และอรูปภพนี้ เป็นภพ
ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ถาวร แล้วก็เป็นภพที่จะท�ำให้
ต้องทุกข์เวลาที่มันเสื่อมนั่นเอง เวลาขึ้นไปสวรรค์ พอตก
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จากสวรรค์ มันก็ทุกข์แล้ว เหมือนคนรวย รวย ๑๐๐ ล้าน
พอตกลงมาอยู่ที่ระดับ ๑๐ ล้าน ก็ทุกข์แล้ว เพราะว่ามันมี
การเสื่อม
ถ้าไม่อยากจะให้จิตกลับมาเกิดอีก ไม่เสื่อม ก็ต้องละ
มันด้วยปัญญา ตัดมันด้วยปัญญา ด้วยการให้เห็นว่ากามภพ
รูปภพ อรูปภพนี้ เป็นไตรลักษณ์นเี่ อง เป็นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง
เป็นอนัตตา เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้
ไปสั่งให้เราอยู่เป็นเทวดาไปตลอดไม่ได้ ไปสั่งให้เราไปเป็น
พรหมไปตลอดไม่ได้ วันใดวันหนึ่งมันจะต้องเสื่อมลง
แม้แต่มนุษย์ ร่างกายของมนุษย์เราก็สั่งให้มันเป็น
มนุษย์ไปตลอดไม่ได้ ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายไม่ได้ เพราะความ
เสื่อมของภพต่างๆ นี่เอง จึงท�ำให้จิตต้องทุกข์เวลามันเสื่อม
ถ้าเห็นว่ามันเสื่อม มันเป็นทุกข์ ก็อย่าไปยินดีที่จะกลับมา
เกิดในภพเหล่านี้สิ อย่าไปยินดีกับกามตัณหา อย่าไปยินดี
กับรูปฌาน อย่าไปยินดีกับอรูปฌาน อย่าไปยินดีกับรูป
เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ถ้าเราไม่ยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะ เราก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่มาเกิดเป็น
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เทวดา ถ้าเราไม่ยินดีกับรูปฌานหรืออรูปฌาน เราก็จะ
ไม่กลับมาเกิดในรูปภพหรืออรูปภพอีกต่อไป
อันนี้คือหน้าที่ของปัญญา ซึ่งเป็นธรรมขั้นสูงสุดที่จะ
ตามมาหลังจากที่เราได้สติ ได้สมาธิ ได้เข้าสู่ความสงบของ
รูปฌานหรืออรูปฌานแล้ว
ถ้าเราอยากจะออกจากไตรภพ เราก็ต้องใช้ปัญญา
สอนใจว่า การมีความยินดีในกามภพ ในรูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะ ก็ต้องกลับมาเกิดในกามภพ กลับมาเกิดแล้ว
ก็ต้องตายจากกามภพไป ตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อีก
เพราะความยิ น ดี ใ นการเสพรู ป เสี ย งกลิ่ น รสโผฏฐั พ พะ
มันก็จะดึงให้กลับมาเกิดอีกอยู่เรื่อยๆ เช่นเดียวกับรูปฌาน
กับอรูปฌาน ถ้ายินดีในรูปฌานหรืออรูปฌาน ก็จะท�ำให้
กลับมาเสพรูปฌาน อรูปฌานอยูเ่ รือ่ ยๆ พอร่างกายนีต้ ายไป
ไปเกิดอยู่บนรูปภพหรืออรูปภพ พอเสื่อมกลับลงมาเกิด
เป็นมนุษย์ใหม่ ก็มาเสพรูปฌาน อรูปฌานใหม่ มันก็จะเป็น
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด
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ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในไตรภพเลย ไม่กลับมาเสพ
กามคุณ ก็ต้องเห็นว่ากามคุณ ๕ นี้เป็นไตรลักษณ์ เป็นของ
ไม่เที่ยง เป็นของที่มีการเจริญและมีการเสื่อม เวลาเจริญ
ก็ให้ความสุข เวลาเสื่อมก็ให้ความทุกข์ และไม่สามารถไป
ห้ามไม่ให้มันเสื่อม มันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปบังคับ
มันได้ มันเป็นธรรมชาติที่มีการเจริญ มีการเสื่อม มีการเกิด
มีการดับ ทั้งกามคุณ ๕ ทั้งรูปฌานและอรูปฌาน ต้องให้
เห็นด้วยปัญญา ถ้ายังเสพกามคุณ ๕ ก็ต้องละกามคุณ ๕
ด้วยปัญญา ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็จะไม่กล้าเสพอีกต่อไป
แล้วถ้าไปเสพรูปฌานหรืออรูปฌาน ก็ต้องเห็นด้วยปัญญา
ว่า มันก็เป็นเหมือนกามคุณ ๕ มันก็เป็นของไม่เทีย่ ง มีเจริญ
และมีการเสื่อม เวลาเจริญก็มีความสุข เวลาเสื่อมก็จะมี
ความทุกข์ตามมา ก็ต้องไม่ยินดีกับรูปฌานหรืออรูปฌาน
ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็จะหยุด ไม่เสพ ไม่ติด ไม่เสพไม่ติด
กับรูปฌานหรืออรูปฌาน ไม่เสพไม่ติดกับกามคุณทั้ง ๕
คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
นีค่ อื ปัญญา พอไม่เสพอะไรทัง้ หมดแล้ว ทีนกี้ ไ็ ม่มอี ะไร
จะดึงให้กลับมาเกิดในไตรภพอีกต่อไป ไม่มกี ามตัณหาทีจ่ ะ
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ดึงให้กลับมาเกิดในกามภพ ไม่มีความยินดีในรูปฌานหรือ
อรูปฌานที่จะดึงให้กลับมาในรูปภพหรืออรูปภพอีกต่อไป
จิ ต ที่ ไ ม่ ก ลั บ มาเกิ ด ก็ เ รี ย กว่ า จิ ต ไปอยู ่ ที่ นิ พ พาน
ที่อยู่ของจิตที่ไม่กลับมาเกิด ก็เรียกว่านิพพาน เป็นจิตที่อยู่
กับความว่างเพียงอย่างเดียว “นิพพานัง ปรมัง สุญญัง”
นิพพานัง ก็คอื ความว่าง ว่างจากกามตัณหา ว่างจากภวตัณหา
ว่างจากวิภวตัณหา ว่างจากกามภพ ว่างจากรูปภพ และว่าง
จากอรูปภพนีเ่ อง ความหมายของจิตทีว่ า่ ง จิตทีเ่ ป็นนิพพานนี้
จะว่างจากธรรมเหล่านี้ จะไม่มีกามตัณหา ภวตัณหา และ
วิภวตัณหา จะไม่เกิดในไตรภพอีกต่อไป แต่เป็นจิตที่มี
บรมสุข “นิพพานัง ปรมัง สุขัง” จิตที่ไม่มีความอยากนี้
เป็นจิตที่มีความสุขที่สุด เพราะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์
ให้กับจิตได้อีกต่อไป จิตก็เลยเป็นจิตที่มีแต่ความสุขตลอด
เวลาไม่มีวันสิ้นสุด ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย
อย่างที่พวกเราก�ำลังเป็นอยู่ในตอนนี้
พวกเราทุกคนนี่ ส่วนใหญ่รบั ประกันได้วา่ ตายไปก็ตอ้ ง
กลับมาเกิดอีก ถ้าเราไม่ยึดถือหลัก ”อัตตา หิ อัตตโน นาโถ„
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ถ้าเราไม่ยึดหลัก ”พุทธัง สรณัง คัจฉามิ„ น้อมมาปฏิบัติ
เราต้องน้อมพระพุทธเจ้า พระธรรมค�ำสอน หรือค�ำสอนของ
พระอริยสงฆ์สาวกมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรา มาคอย
สั่งคอยสอน
วิธีเข้าหาก็คือหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ ดังที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนในบทมงคลสูตรว่า “การฟังธรรม
ตามกาลตามเวลา การสนทนาธรรมตามกาลตามเวลา
เป็ น มงคลอย่ า งยิ่ ง ” เพราะเป็นการเข้าหาพระรัตนตรัย
นั่นเอง เป็นการเข้าหาที่พึ่งทางใจ พอเราฟังเทศน์ฟังธรรม
เราเกิดความเข้าอกเข้าใจแล้ว เราก็จะได้น�ำเอาไปปฏิบัติต่อ
ปฏิบตั ดิ ว้ ย อัตตา หิ อัตตโน นาโถ เพราะพ่อแม่พนี่ อ้ งปฏิบตั ิ
ให้เราไม่ได้ ฉะนั้นเวลาที่เราแก่ เรานอนอยู่บนเตียงนี้ ไม่มี
ใครปฏิบัติให้เราได้ เราต้องปฏิบัติเอง
ตอนนี้ เ รายั ง ไม่ เ จ็ บ ไข้ ไ ด้ ป ่ ว ย เรามี ก� ำ ลั ง วั ง ชาที่ ดี
รีบเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดีกว่าเอาไปเสพกามต่างๆ
เสพรู ป เสี ย งกลิ่ น รสโผฏฐั พ พะที่ จ ะคอยดึ ง ให้ เ ราต้ อ ง
กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามภพอยู่เรื่อยๆ ให้เราเข้าหา
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พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่
เรื่อยๆ อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง สมัยนี้โชคดี เราสามารถ
ฟังได้ทุกวัน เพราะมีธรรมะถ่ายทอดทางระบบอินเทอร์เน็ต
ฟังได้ทุกเวลา มีทั้งของใหม่มีทั้งของเก่าให้ฟังได้
ธรรมนี้เป็นอกาลิโก ของใหม่หรือของเก่าก็เป็นธรรม
เหมือนกัน เป็นธรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพเท่าเทียมกัน สามารถ
น้อมน�ำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้
เหมือนกัน ไม่ต้องไปคิดว่า โอ๊ย ธรรมนี้แสดงเมื่อปีที่แล้ว
จะมีประโยชน์ส�ำหรับวันนี้หรือเปล่า มีเหมือนกัน เพราะ
ธรรมเป็นอกาลิโก ธรรมนีไ้ ม่ขนึ้ กับกาลกับเวลา ไม่เสือ่ มตาม
กาลตามเวลา ไม่เหมือนกับข้าว กับข้าวถ้าท�ำไว้เมื่อวานนี้
วันนี้เอามากิน ก็อาจจะกินไม่ได้ มันบูดก็ได้ ถ้าเราไม่มีที่
เก็บรักษาที่ดี แต่ธรรมะนี้เป็นของที่ไม่มีวันบูดไม่มีวันเน่า
ธรรมะสมั ย พระพุ ท ธเจ้ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ ให้
หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไร ธรรมะในปัจจุบันนี้
ก็ท�ำได้เหมือนกัน แล้วก็เป็นธรรมอันเดียวกัน ธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เมื่อ ๒๕๐๐ กว่าปี ที่มีบรรจุไว้
ในพระไตรปิฎก ก็เป็นธรรมอันเดียวกัน
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เช่น มงคลสูตรนี้ ก็เป็นธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นธรรมที่เราสามารถน้อมน�ำเอามา
ปฏิบัติได้ แล้วก็ท�ำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ลองท�ำ
ดูสิ ลองไปอ่านมงคลสูตรดู ๓๘ ข้อ สอนตั้งแต่ ก ไก่ ข ไข่
ขึ้นไปเลย จนไปถึงขั้นสูงสุด
ข้อแรกก็สอนให้เรารู้จักคบคน คบคนฉลาด อย่าคบ
คนโง่ คนฉลาดก็คือคนมีธรรมะธัมโมนี่เอง คนโง่ก็คือคน
ที่ไม่รู้จักธรรมะธัมโม คนที่ไม่รู้จักธรรมะธัมโม คนที่ปฏิเสธ
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้ อย่าไปคบ เพราะเขาก็จะสอน
ให้เราเชื่อตามของเขา แล้วเราก็จะโง่ตามเขา ให้เราไปคบ
กับคนที่ฉลาด ที่เขาจะสอนให้เรารู้ว่าเราก�ำลังเวียนว่าย
ตายเกิดกันอยู่ด้วยอ�ำนาจของความอยากต่างๆ ของเรา
ถ้ า เราอยากจะหลุ ด ออกจากการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด
เราต้องมาปฏิบัติธรรมเพื่อละความโลภความอยากต่างๆ
ให้หมดไปจากใจ มงคลสูตร มงคล ๓๘ ข้อนี้ เป็นเหมือน
ขัน้ บันไดทีจ่ ะพาเราให้ไปถึงพระนิพพาน ทีจ่ ะท�ำให้เราได้
หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่าง
แน่นอน
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เราเป็นชาวพุทธเคยอ่านกันบ้างหรือเปล่า รู้จักมงคล
๓๘ ข้อนี้หรือเปล่า ถ้าไม่รู้นี้ ก็แสดงว่าเราเป็นพุทธแต่ชื่อ
แต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นพุทธเลย ตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้ ไปรู้แต่
เรื่องอื่น เรื่องการบ้านการเมือง เรื่องหุ้น เรื่องดอกเบี้ย
รู้หมด รู้เรื่องเลข เรื่องหวย งวดนี้จะออกเลขอะไร รู้ไปหมด
แต่ไอ้เลข ๓๘ มงคล ๓๘ นี้ กลับไม่รู้กัน ฉะนั้นถ้าเรา
ไม่รู้ว่ามงคล ๓๘ เป็นยังไง ยังถือว่าเราไม่ได้เป็นพุทธแท้
ถ้าอยากจะเป็นพุทธแท้ ลองไปอ่านดู แล้วลองจดจ�ำให้ได้
ทั้ง ๓๘ ข้อ จ�ำได้แล้ว ขั้นต่อไปก็พยายามปฏิบัติตามข้อ
ต่างๆ ตามก�ำลังของเรา เราปฏิบตั ขิ อ้ ไหนได้กอ่ น เราก็ปฏิบตั ิ
ไปก่อน แล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราให้ไปสู่ธรรมขั้นสูงต่อไปได้
จนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอน
นี่แหละคือสรณะที่พึ่งทางใจ ส�ำหรับผู้ที่ต้องการจะ
หลุดพ้นจากความทุกข์ จ�ำเป็นจะต้องมี ก็คอื ต้องมี ”พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์„ เป็นครูเป็นอาจารย์คอยสั่งคอยสอน
แล้วก็มี ”อัตตา หิ อัตตโน นาโถ„ คือต้องมีตนเป็นที่พึ่ง
ของตน ต้องเป็นผูศ้ กึ ษา ต้องเป็นผูป้ ฏิบตั เิ อง ไม่มใี ครศึกษา
แทนเราได้ ไม่มีใครปฏิบัติแทนเราได้ ทุกคนต้องท�ำเอง
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จะท�าให้พ่อให้แม่ก็ไม่ได้ พ่อแม่จะท�าให้ลูกก็ท�าไม่ได้
มีแต่พาไปหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้อยู่ แต่เมื่อ
ถึงเวลาปฏิบัติ จะต้องปฏิบัติกันเอง และถ้าเราปฏิบัติได้
มีที่พึ่งทั้ง ๒ อย่างนี้แล้ว รับประกันได้ว่าการหลุดพ้น
จากความทุกข์ทั้งหลาย จะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปอย่าง
แน่นอน
การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนา
ให้พร

พระอาจารยสุชาติ อภิชาโต
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กิเลสคือสังโยชน์นี้
เราไม่ได้ถอนรากของมันด้วยสมาธิ
เราต้องถอนมันด้วยปัญญา
เพราะรากของสังโยชน์ก็คือความหลง
ความไม่รู้ความจริง
เราก็ต้องเอาปัญญา
คือความจริงไปสอนมัน

ถาม-ตอบปัญหาธรรม
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โยม: พระพุทธเจ้าท่านที่ปรินิพพานแล้วยังมีขันธ์ ๔ หรือไม่
กราบขอบพระคุณครับ

พระอาจารย์: มี แต่ไม่ได้ใช้มัน เหมือนกับท่านอยู่ในสมาธิ
ท่านไม่ได้ใช้ขันธ์ ๔ นามขันธ์ เวลาท่านนิพพาน ท่านก็ไม่มี
ติดต่อกับใคร ก็เลยไม่ได้ใช้ขันธ์ เหมือนกับโทรศัพท์มือถือ
ถ้าเราไม่ติดต่อใคร เราก็ปิดเครื่อง มีเครื่องอยู่แต่ไม่ใช้มัน
นัน่ เอง นามขันธ์ยงั มีอยูใ่ นจิตของทุกๆ องค์ ทุกๆ คน ทุกๆ รูป
ไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือพระอริยะก็มีขันธ์ มีเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เหมือนกันทุกคน อยู่ที่ว่าจะใช้มันหรือ
ไม่ใช้มัน แล้วใช้ไปในทางไหน บางคนก็ใช้ไปในทางสร้าง
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ความทุ ก ข์ กั น บางคนก็ ใ ช้ ไ ปในทางสร้ า งความสุ ข กั น
ถ้าพระพุทธเจ้า ท่านก็จะใช้ไปในทางสร้างความสุข พวกเรา
ปุถุชนเวลาใช้มักจะใช้ไปทางสร้างทุกข์กัน ใจที่เราทุกข์
ก็ทุกข์เพราะขันธ์


โยม: ขอถามค่ะ เวลานั่งภาวนาไปเรื่อยๆ ร่างกายมีความ
รู้สึกมันจะแตก ท�ำอย่างไรดีคะ

พระอาจารย์ : ก็ปล่อยให้มันแตกไป มันไม่แตกหรอก
มันเป็นแต่ความรูส้ กึ เราไม่ตอ้ งไปสนใจ เวลานัง่ แล้วไม่ตอ้ ง
ไปสนใจอะไรทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือภาพ
หรือเสียงอะไรต่างๆ ให้อยู่กับค�ำบริกรรมพุทโธๆ หรืออยู่
กับลมหายใจเข้าออกไป ของพวกนี้มันมาหลอกเรา มันมา
หลอกมาล่อให้เราเสียสมาธิ ถ้าเราไปสนใจแล้วเราก็จะไม่มี
วันได้ผลจากการนั่งสมาธิ


โยม: ท�ำไมอานาปานสติจึงไม่สามารถดับสังโยชน์ได้คะ

พระอาจารย์: เพราะไปกดกิเลสไว้ ไปกดสังโยชน์ไว้ ไม่ได้
ไปตัดมัน ไปกดไว้ สมาธิเป็นเหมือนหินทับหญ้า หญ้าไม่ตาย
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เวลาเอาหินไปทับมันก็เพียงแต่ไม่ขึ้นเท่านั้นเอง แต่พอเรา
ยกหินออกไปสักระยะหนึ่ง มันก็จะฟื้นขึ้นมาได้ เพราะราก
มันไม่ได้ถูกถอนออก
เช่นเดียวกับกิเลสคือสังโยชน์นี้ เราไม่ได้ถอนรากของ
มันด้วยสมาธิ เราต้องถอนมันด้วยปัญญา เพราะรากของ
สังโยชน์ก็คือความหลง ความไม่รู้ความจริง เราก็ต้องเอา
ปัญญาคือความจริงไปสอนมัน เหมือนคนสมัยก่อนบอก
โลกนี้แบนอย่างนี้ เราก็ต้องเอาความจริงไปสอนเขาว่า
โลกนี้ไม่แบน โลกนี้มันกลม แต่มันกว้างใหญ่จนท�ำให้เรา
รู้สึกว่ามันแบน แต่ความจริงมันกลม พอเอาความจริงมา
ยืนยันปั้บ มันเลิกเชื่อว่าโลกนี้แบนไปตลอด แต่ถ้าเพียง
บังคับ เชื่อกูนะๆ ว่ามันกลม ทีนี้กลัวเขาก็ต้องเชื่อเขาไป
แต่พอวันไหนที่เขาตายไปหรือเราใหญ่กว่าเขา ก็ไม่ต้องเชื่อ
เขาแล้ว ก็กลับมาเชื่อว่ามันแบนต่อก็ได้
แบบเดียวกับสมาธิ สมาธิเราไปกดมันไว้เฉยๆ ไม่ให้มนั
ท�ำงาน แต่พอออกจากสมาธิมา มันก็เริม่ ท�ำงานต่อ ความโลภ
ความอยากต่างๆ มันก็ท�ำงานต่อ แต่ถ้าเรามาสอนว่าอยาก
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แล้วมันทุกข์นะ เหมือนกับเอามือไปจับของร้อน จับแล้ว
ไหม้นะ ไหม้มือนะ ถ้ารู้ว่าจับไปแล้วไหม้มือ เราก็ไม่กล้าไป
จับมัน ไฟฟ้า มีใครกล้าไปแตะมันไหม อย่างนั้นล่ะ นั่นคือ
ปัญญา เห็นโทษที่จะเกิดขึ้นที่จะตามมาด้วยปัญญาด้วย
ความจริง ปัญญาคือความจริง แต่ถา้ บอกเฉยๆ ”ลูกๆ อย่าไป
เล่นกับไฟนะ เดี๋ยวเจ็บนะ„ มันเชื่อไหม บางทีไม่เชื่อ เดี๋ยวก็
ไปแหย่ไฟเข้า มันถึงรู้ โอ้ย สะดุ้ง ทีนี้ต่อไปรับรองว่าไม่กล้า
ไปแตะมันอีกแล้ว เพราะเห็นความจริงด้วยปัญญา


โยม: การตัง้ จิตขอไปพระนิพพาน ถือว่าเป็นการตัง้ ความหวัง
ที่สูงเกินไปหรือไม่ส�ำหรับฆราวาส ถ้าหวังได้ สิ่งนี้ช่วย
ให้เกิดมรรคไปสู่เป้าหมายหรือไม่

พระอาจารย์: ก็เหมือนเวลาซื้อล็อตเตอรี่ เวลาซื้อก็หวังถูก
รางวัลที่ ๑ กันหรือเปล่า ใช่ไหม หรือจะเอาแค่ ๒ ตัว ดังนั้น
ตั้งได้ แต่จะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง อยู่ที่ก�ำลังของการปฏิบัติ
ของเรา ตัง้ สูงๆ แต่ถา้ ปฏิบตั ไิ ม่ถงึ มันก็ไม่ได้ อยูท่ กี่ ารปฏิบตั ิ
แต่ตั้งไว้มันดี มันจะได้ไป พอได้เลขท้าย ๒ ตัว ก็ขึ้นเงิน
แต่ไม่ไปตรวจรางวัลที่ ๑ เดี๋ยวเสียใจภายหลัง มันถูกรางวัล
ที่ ๑ ด้วยท�ำยังไง


~ 192 ~

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

~ 193 ~

โลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน
โลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นไป
ตามความต้องการของเราได้เสมอไป
โลกย่อมเป็นโลก
ย่อมเปลี่ยนไป มีเจริญมีเสื่อม
มีเกิดมีดับไปเป็นธรรมดา

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นี้ เ ป็ น วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๖๕ เป็นวันหยุดพิเศษ เพือ่ ให้มวี นั หยุดติดกัน
๔ วันด้วยกัน ทางราชการจึงได้ประกาศให้หยุดท�ำงานเพิ่ม
อีกวันหนึ่ง คือวันนี้ ปกติถ้าวันนี้ไม่เป็นวันหยุด ก็ต้องไป
ท� ำ งานกั น ถ้ า ไปท� ำ งานก็ จ ะไม่ มี เ วลามาวั ด มาศึ ก ษา
มาปฏิ บั ติ มาสร้ า งบุ ญ สร้ า งกุ ศ ลกั น ส� ำ หรั บ ชาวพุ ท ธ
ผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศล จึงถือว่าวันนี้เป็นวันก�ำไรบุญ ก�ำไรบุญ
เพราะว่าจะได้ท�ำบุญ ได้สร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มขึ้นอีก
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ส�ำหรับการแสดงธรรมในวันนี้ ก็มีเครื่องเสริมการ
แสดง คือมีเสียง background ต่างๆ เพื่อให้เกิดรสเกิด
ชาติขึ้นมา บางแห่งเขาก็นิยมเปิดเพลงเป็นเสียงสนับสนุน
ก่อนจะแสดงธรรมก็มีการเปิดเพลงให้ฟัง เพื่อกล่อมใจ
ไปก่อน บางแห่งก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ อย่างที่นี่
เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ เพราะทุกอย่างมัน
เป็นเรือ่ งของธรรมชาติ ถ้าเราไปวุน่ วายกับเรือ่ งของธรรมชาติ
จิตใจของเราก็จะหาความสงบไม่ได้ แต่ถา้ เรารูจ้ กั ปล่อยวาง
ธรรมชาติ ปล่อยให้ธรรมชาติเขาเป็นไปตามเรื่องของเขา
เราก็จะไม่วุ่นวายใจ ใจของเราก็ยังสงบได้
การปฏิ บั ติ ธ รรมนี้ เ ป้ า หมายอยู ่ ที่ ก ารท�ำ ใจให้ ส งบ
ท�ำใจให้มีความสุข เพราะว่าไม่มีความสุขอันใดที่จะเหนือ
กว่ า ความสุ ข ที่ เ กิ ด จากความสงบของใจ ต่อให้มีอะไร
มากน้อยเพียงไรก็ตาม ความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆ จะสู้
ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้
อันนี้แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติที่แท้จริง คือ
การสร้างความสงบให้เกิดขึ้นมาภายในใจ แล้วหลังจากทีไ่ ด้
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ความสงบแล้ว ก็รักษาให้มันสงบไปอย่างถาวร เพราะความ
สงบนั้นมี ๒ ระดับด้วยกัน ความสงบที่เกิดจากสติ และ
ความสงบที่เกิดจากปัญญา
ความสงบที่ เ กิ ด จากสติ นี้ เป็ น ความสงบชั่ ว คราว
เวลาใดที่มีสติ ก็สามารถท�ำใจให้สงบได้ เวลาใดเผลอสติ
ความสงบก็จะหายไปได้ ถ้าอยากจะให้ความสงบที่ได้จาก
การเจริญสตินั้น เป็นความสงบที่สมบูรณ์ที่ถาวร หลังจาก
ที่ได้ความสงบจากสติแล้ว ก็ต้องเจริญปัญญา เพื่อที่จะได้
คอยไปก�ำจัดกิเลสตัณหาที่จะคอยขึ้นมาป่วนใจ ที่มาสร้าง
ความวุ่นวายให้กับใจ ถ้ามีปัญญา เวลาเกิดความวุ่นวายใจ
ขึ้นมา ปัญญาก็จะสอนให้เห็นว่าสิ่งที่ท�ำให้ใจวุ่นวายนี้เป็น
เรือ่ งปกติ เป็นเรือ่ งธรรมดาของโลก โลกนีไ้ ม่มอี ะไรเทีย่ งแท้
แน่นอน โลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามความต้องการของ
เราได้เสมอไป โลกย่อมเป็นโลก ย่อมเปลีย่ นไป มีเจริญมีเสือ่ ม
มีเกิดมีดับไปเป็นธรรมดา
ถ้าเราเห็นด้วยปัญญา เราก็จะได้ระงับความอยาก
ความต้องการให้โลกเป็นไปตามความอยาก ความต้องการ
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ของเรา พอเราระงับความอยากความต้องการได้ ใจของเรา
ก็จะสงบ สงบขณะอยูท่ า่ มกลางความวุน่ วายต่างๆ เพราะเรา
ปล่อยวางความวุน่ วายของโลกได้ โลกจะเจริญ โลกจะเสือ่ ม
โลกจะมีภยั ต่างๆ หรือโลกจะสงบปลอดจากภัยต่างๆ ก็ถอื ว่า
เป็นเรื่องของโลก เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุม
บังคับ เปลี่ยนให้เขาเป็นไปตามความอยากความต้องการ
ของเราได้ ถ้าเราเกิดความอยากความต้องการให้เขาเป็นไป
ตามความต้องการ ใจของเราก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา
และเกิดความเสียใจ เกิดความผิดหวัง หรือเกิดความโกรธ
เวลาที่เราไม่ได้ดังใจที่เราต้องการ
แต่ถ้าเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้โลกเขา
เป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนีไ้ ด้ เราก็หยุดความอยากเสีย พอเรา
หยุดความอยากแล้ว ใจของเราก็จะสงบจะเย็นจะสบาย
ไม่วนุ่ วายไปกับเรือ่ งราวของโลกทีผ่ นั ไปแปรไปเปลีย่ นไปอยู่
เรื่อยๆ บางทีก็ดี บางทีก็ไม่ดี บางทีก็สุข บางทีก็ทุกข์ บางที
ก็สงบ บางทีกว็ นุ่ วาย นีค่ อื ลักษณะของโลกเป็นอย่างนี้ ผูท้ มี่ ี
ปัญญาจะเข้าใจ และจะไม่ไปแก้ไขเปลีย่ นแปลงโลก เพราะ
ว่าเปลีย่ นแปลงไม่ได้ แก้ไขไม่ได้ มันเป็นเรือ่ งของโลกทีจ่ ะ
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เป็นอย่างนี้ แต่ใจนี้จะได้ไม่วุ่นวายไปกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ใจจะอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางความวุ่นวาย
ต่างๆ ของโลกได้
นี่คือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ ต้องพยายามสร้างสติ สร้าง
สมาธิ คือความสงบให้เกิดขึ้นกับใจ และหลังจากได้ความ
สงบแล้ว ก็ให้ใช้ปัญญาคอยรักษาคอยป้องกันไม่ให้ความ
อยากต่างๆ ภายในใจนี้มาท�ำลายความสงบที่ได้จากการ
เจริญสติ จากการนั่งสมาธิ การปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ทุกคน
สามารถที่จะท�ำได้กัน ไม่จ�ำกัดเพศ ไม่จ�ำกัดวัย เป็นหญิง
ก็ปฏิบัติได้ เป็นชายก็ปฏิบัติได้ เป็นนักบวชก็ปฏิบัติได้
เป็นผู้ครองเรือนก็ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ทุกคน ขึ้นอยู่ว่ามี
ศรัทธา ความเชื่อในค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า
เชือ่ ว่าความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยูท่ ใี่ จทีส่ งบนี้ และใจทีจ่ ะสงบนี้
จะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ มีการเจริญสติ มีการเจริญสมาธิ และ
มีการเจริญปัญญาตามล�ำดับต่อไป
นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจ�ำเป็นจะต้องมีในเบื้องต้น
คือมีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงค้นพบ
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วิธีที่จะสร้างความสุขให้กับใจอย่างถาวร ถ้ามีความศรัทธา
ความเชื่อ ก็จะเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามค�ำสั่งค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า การปฏิบัติของแต่ละบุคคลนี้ เป็นการ
ปฏิบัติที่ยากง่ายไม่เท่ากัน บรรลุช้าบรรลุเร็วไม่เท่ากัน
เพราะว่าแต่ละบุคคลนี้มีบุญกุศล มีบาปติดตัวมามากน้อย
ไม่เท่ากัน มีกิเลสตัณหา โมหะ อวิชชา ติดตัวมาไม่เท่ากัน
มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา ติดตัวมาไม่เท่ากัน เพราะในแต่
ละภพแต่ละชาติในอดีตนี้ เราก็อาจจะไปเจริญสติ สมาธิ
ปัญญากันมากน้อยต่างกันไป หรือบางทีก็ไม่ได้เจริญสติ
สมาธิ ปัญญา ไปเจริญกิเลส ตัณหา โมหะ อวิชชากันก็มี
ดังนั้นเวลาปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติจึงมักจะมีความสามารถ
ที่แตกต่างกันไป เวลาเราปฏิบัตินี้ เราไม่ต้องไปกังวลกับ
การปฏิบตั ขิ องผูอ้ นื่ บางคนก็อาจจะปฏิบตั ดิ หี รือเก่งกว่าเรา
บางคนก็อาจจะปฏิบัติด้อยกว่าเรา อันนี้มันเป็นเรื่องของ
การพัฒนาที่ได้ท�ำมาในอดีตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
ขอให้เราดูที่ตัวเราก็พอ ดูที่ตัวเราว่าเราก�ำลังเพียรปฏิบัติ
หรือไม่ เราก�ำลังเจริญสติหรือไม่ เราก�ำลังนัง่ สมาธิอยูห่ รือไม่
เราก�ำลังเจริญปัญญาอยู่หรือไม่ ขอให้เรามองที่ตัวเรา
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ถ้ามองคนอื่นก็มองให้เกิดก�ำลังใจ เช่น มองพระพุทธเจ้า
มองพระอรหันตสาวกทั้งหลาย มองว่าท่านพากเพียร
ท่านก็พยายามเจริญสติ เจริญสมาธิ และเจริญปัญญา
จนได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวก
พระอรหันตสาวกแต่ละรูปก็บรรลุธรรมไม่เท่าเทียมกัน
บางองค์ก็บรรลุเร็ว บางองค์ก็บรรลุช้า บางองค์ก็ปฏิบัติง่าย
บางองค์ก็ปฏิบัติยาก แต่ในที่สุดก็สามารถไปถึงจุดหมาย
ปลายทางได้ด้วยกันทุกองค์ พอได้บรรลุถึงพระนิพพาน
ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ความยากง่าย ความเร็วช้านี้
ก็จะไม่เป็นประเด็น เพราะเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้ว
ก็จะได้รับผลเท่ากัน
เหมือนนักศึกษานี้ก็มีที่ศึกษาจบในระยะเวลาที่เขา
ก�ำหนดไว้ให้ก็มี บางท่านก็ส�ำเร็จเรียนจบช้ากว่าก็มี แต่เมื่อ
จบแล้ว เขาก็ให้ปริญญาเท่ากัน เขาไม่ได้เขียนวงเล็บไว้
ว่า ปริญญานี้ ๔ ปี หรือ ๓ ปี หรือ ๕ ปี เขาถือว่ามีความรู้
เท่าเทียมกัน ฉันใด การปฏิบัติธรรมจนบรรลุถึงเป้าหมาย
อันสูงสุดแล้ว การกระท�ำการปฏิบัติที่ผ่านมา จะยากจะง่าย
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จะช้าหรือเร็วนี้ ไม่เป็นประเด็น ไม่ส�ำคัญ ส�ำคัญว่าให้ได้
บรรลุ ถึ ง ธรรมขั้ น สู ง สุ ด แล้ ว ก็ ใ ช้ ไ ด้ ถึ ง ขั้ น สู ง สุ ด แล้ ว
ทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจก็หมดสิ้นไป การเวียนว่ายตาย
เกิดก็จะหมดสิ้นไป อันนี้เหมือนกันทุกรูปทุกองค์ ใครจะ
บรรลุก่อนบรรลุหลังไม่ส�ำคัญ ใครจะปฏิบัติยากปฏิบัติง่าย
ก็ไม่ส�ำคัญ ขอให้ไปถึงจุดหมายปลายทางก็แล้วกัน ในทาง
ปฏิบัตินี้ ท่านก็แบ่งคนแบ่งนักปฏิบัติไว้ ๔ จ�ำพวกด้วยกัน
พวกที่ ๑ นี้ ท่านบอกว่าเป็นพวกที่ปฏิบัติง่ายและก็
บรรลุเร็ว ปฏิบัติง่ายก็คือเจริญสติก็ง่าย นั่งสมาธิก็ง่าย
นัง่ สมาธิปบ๊ั จิตก็รวม แล้วพอมาเจริญปัญญา ก็เข้าอกเข้าใจ
กระจ่างแจ้งแดงแจ๋อย่างง่ายดายและรวดเร็ว บรรลุธรรม
ได้อย่างรวดเร็ว ปฏิบัติอย่างง่ายดาย นี่คือพวกที่ ๑ สาเหตุ
ที่พวกนี้เป็นพวกที่ปฏิบัติง่ายและก็บรรลุเร็วก็เกิดจากการ
ที่ได้ช�ำระกิเลสตัณหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตินี้มามาก
แล้วนั่นเอง เป็นพวกที่คอยขจัดนิวรณ์ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค
ขวางกัน้ ใจ แล้วก็เป็นผูท้ เี่ จริญธรรมมาได้มาก พอมาปฏิบตั ิ
จึงไม่ค่อยมีอุปสรรค เวลาจะเจริญสติก็สามารถท�ำได้อย่าง
ง่ายดาย เวลานั่งสมาธิก็ท�ำจิตให้รวมเป็นสมาธิได้อย่าง
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รวดเร็ว แล้วพอออกจากสมาธิมา มาพิจารณาทางปัญญา
ก็เกิดความเข้าอกเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว พวกนี้เรียกว่าเป็น
พวกที่มีกิเลสบาง ปัญญาแหลมคม เป็นพวกที่ปฏิบัติง่าย
และบรรลุเร็ว พวกที่ ๑
พวกที่ ๒ นี้ เป็นพวกที่ปฏิบัติง่ายแต่บรรลุช้า คือ
เป็นพวกที่มีกิเลสเบาบาง ไม่ค่อยมีอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
เจริญสติ เจริญสมาธินี้ สามารถท�ำได้อย่างง่ายดายรวดเร็ว
แต่ไปติดอยู่ที่ขั้นปัญญา คือปัญญาทึบ ไม่ฉลาด พิจารณา
ไตรลักษณ์ พิจารณาอริยสัจ ๔ ไม่ค่อยเห็น ไม่ค่อยเข้าใจ
ต้องใช้เวลาใคร่ครวญวิเคราะห์พิจารณาอยู่เป็นเวลาอัน
ยาวนาน จนในที่สุดก็เกิดความเข้าใจขึ้น มีดวงตาเห็นธรรม
ขึ้นมาตามล�ำดับ พวกนี้จึงเป็นประเภทที่ ๒ คือปฏิบัติง่าย
เพราะได้ช�ำระกิเลส นิวรณ์ต่างๆ มามาก ไม่มีอุปสรรคเวลา
เจริญสติ เวลานั่งสมาธิ แต่มาติดอยู่ที่ขั้นปัญญา เพราะ
ปัญญาทึบ พิจารณาอะไรไม่ค่อยเห็นตามความเป็นจริง
ต้องอาศัยการฟังการศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วก็อาศัย
ความขยันในการพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆ จนวันใดวันหนึ่ง
ก็ถึงบางอ้อ ถึงความเข้าใจ อ้อ เป็นอย่างนี้เอง เข้าใจแล้ว
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อันนี้ก็เป็นพวกที่บรรลุช้า ได้สมาธิแล้วก็ไปติดที่ขั้น
ปัญญา พวกที่ ๑ นี้ได้สมาธิเร็วได้ง่าย แล้วก็บรรลุได้เร็ว
พอได้สมาธิปั๊บ พอได้ยินได้ฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้เลย
พวกที่ ๒ นี้ได้สมาธิง่าย แต่มีปัญญาทึบ ไม่ฉลาดมาก
ฉลาดน้อย ก็เลยต้องใช้เวลาเจริญปัญญาวิเคราะห์อยูบ่ อ่ ยๆ
เรื่อยๆ จนในที่สุดถึงจะเข้าใจค�ำว่า ”อนิจจัง„ เป็นยังไง
ค�ำว่า ”อนัตตา„ เป็นยังไง ค�ำว่า ”อนัตตา„ นี้เป็นสิ่งที่เข้าใจ
ยากที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครพูด ไม่มีใครสอนในโลก
นี้กัน ในโลกนี้มีแต่เป็นอัตตาตัวตน ไม่ใช่อนัตตา ไอ้นั่น
เป็นเรา เป็นของเรา แต่ไม่มีใครสอนว่า ไอ้นั่นก็ไม่ใช่เป็น
ของเรา ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ตัวเรา จึงท�ำให้เกิดความเข้าใจได้ยากว่า
ความไม่มีตัวตนนี้มันเป็นอย่างไร
แต่ถ้าวิเคราะห์ไปเรื่อยๆ พิจารณาไปเรื่อยๆ เดี๋ยววันดี
คืนดีก็ร้องอ๋อขึ้นมา อ๋อ เข้าใจแล้ว ไม่มีตัวตน มีแต่ตัว
ธรรมชาติ มีแต่อนัตตา ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สังขารร่างกายทีเ่ รามีอยูน่ กี้ เ็ ป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เหมือนกับการปรากฎของดินฟ้าอากาศ
เวลาฝนตก เราก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
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เวลาพายุ เวลามีน�้ำท่วม เวลามีภัยแล้ง เวลามีอากาศที่
หนาวเย็น ปรากฏการณ์เหล่านี้เราเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนเป็นผู้มาจัดการมาเป็นผู้ด�ำเนินการ
มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติ ฉันใด สิ่งต่างๆ
ที่เรามีอยู่ ร่างกายของเรา ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง
ของเรา บุคคลอะไรต่างๆ ที่เราเกี่ยวข้องด้วย ก็ล้วนเป็น
อนัตตาทั้งนั้น แต่เรามองไม่ออก มองไม่เห็นกัน เรากลับไป
มองว่าเป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นหญิงเป็นชาย เป็นแพทย์
เป็นพยาบาล เป็นรัฐมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นอะไร
ต่างๆ นานา สารพัดสารเพ แต่ไม่เห็นความจริงว่าเขาเป็น
เพียงธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เพราะสิ่งที่
ประกอบเขาขึ้นมาก็มาจากธรรมชาติทั้งนั้น ก็คือธาตุทั้ง ๔
ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนีท้ ำ� มาจากธาตุ เราจึงเรียกโลกนี้
ว่าโลกธาตุ โลกธาตุเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ
ธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ แล้วก็มีธาตุที่ ๕ ก็คือธาตุรู้มาเป็น
ผู้คอยก�ำกับดูแล แต่ก็ก�ำกับดูแลได้ในขอบของความ
สามารถที่จะท�ำได้เท่านั้น เช่น ร่างกายนี้ ก็มีธาตุรู้เป็นผู้มา
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คอยก�ำกับดูแล เหมือนกับเป็นผู้ก�ำกับวงดนตรี วงดนตรีนี้
ถ้ามีผกู้ ำ� กับ ก็สามารถเล่นดนตรีไปเป็นเพลงเป็นอะไรได้ แต่
ถ้าไม่มีผู้ก�ำกับ มันก็อาจจะเละเทะ นักดนตรีอาจจะเล่นกัน
คนละเพลงกัน เล่นแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่อง
นี่ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนวงดนตรี มีอาการ ๓๒ ท�ำมา
จากธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ แล้วก็มีธาตุรู้มาเป็นผู้ก�ำกับ
คอยดูแลร่างกายให้มันคงสภาพอยู่เท่าที่จะท�ำได้ เวลามัน
ขาดน�้ำ ก็หาน�้ำมาให้มันดื่ม เวลามันไม่มีลม ก็ต้องหาลมให้
มันหายใจ เวลาขาดอาหารก็หาอาหารมาเติมให้ นี่คือการ
ท�ำหน้าที่ของธาตุรู้ ธาตุรู้นี้ก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกัน ธาตุรู้
ก็เป็นเพียงผูร้ เู้ ฉยๆ ผูร้ ผู้ คู้ ดิ แต่เนือ่ งจากธาตุรนู้ ไี้ ม่มปี ญั ญา
มีแต่อวิชชา คือความไม่รู้ความจริง ว่าธาตรู้นี้เป็นเพียงผู้รู้
ผู้คิด กลับไปคิดว่าธาตุรู้นี้เป็นตัวตนเป็นเรา เราเป็นผู้คิด
เราเป็นผู้รู้ เราเป็นผู้มาครอบครองร่างกาย แล้วบางทีก็หลง
ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราไปด้วย เนื่องจากตัวผู้รู้ผู้คิดเองนี้
ไม่มรี ปู ร่างหน้าตานัน่ เอง เมือ่ ไม่มรี ปู ร่างหน้าตา ก็ได้รา่ งกาย
มาเป็นส่วนประกอบ ก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวผู้รู้
ผู้คิดกัน
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นี่คือความหลง ความไม่รู้ความจริงของธาตุรู้ จึงท�ำให้
มาคิดว่าร่างกายนีเ้ ป็นตัวตน เป็นตัวเราของเรา ธาตุรกู้ ค็ ดิ ว่า
ความคิดนีต้ วั เราเป็นผูค้ ดิ ตัวเราเป็นผูร้ ู้ สร้างตัวตนขึน้ มา
โดยความจริงมันไม่มีตัวตน มันมีแต่ความรู้ความคิดที่
ท�ำงานไปตามธรรมชาติของมัน ความคิดก็คิดเรื่องนั้น
เรือ่ งนี้ ความรูก้ ร็ ตู้ ามความคิดไป ความคิด คิดอะไร ความรู้
ก็รู้ตามความคิดนั้นๆ ไปเท่านั้นเอง แล้วก็มาดูแลร่างกาย
แต่ก็ดูแลร่างกายได้ในกรอบของมันเท่านั้น ในกรอบของ
ความสามารถของธาตุรู้ คือหาปัจจัย ๔ มาให้แก่ร่างกายได้
เวลาร่างกายขาดปัจจัย ๔ ขาดอาหาร ก็หาอาหารมาให้
ขาดเครื่องนุ่งห่ม ก็หาเครื่องนุ่งห่มมาให้ ขาดที่อยู่อาศัย
ก็หาที่อยู่อาศัยมาให้ ขาดยารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย
ก็หายามารักษามันไป แต่สิ่งที่ธาตุรู้หรือผู้รู้นี้ไม่สามารถ
ท�ำได้ ก็คือไประงับวงจรของร่างกายนี้
วงจรของร่างกายนี้คืออะไร ก็คือการเกิดแล้วก็ต้อง
มีการแก่ เบื้องต้นก็มีการเจริญเติบโต เมื่อเจริญเติบโต
ถึ ง ขั้ น เต็ ม ที่ แ ล้ ว ก็ เ ริ่ ม มี ค วามแก่ มี ค วามเสื่ อ มตามมา
พอมีความแก่ความเสื่อมตามมา ก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วย
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ตามมา จนในที่สุดก็ไปสู่ความตาย การยุติการเคลื่อนไหว
ต่างๆ ของร่างกายนี้ การท�ำงานของธาตุ ๔ ของอวัยวะ
ทัง้ หลายก็หยุดท�ำงาน ธาตุ ๔ ทีม่ ารวมกันกับร่างกายนีก้ แ็ ยก
สลายกันไป ธาตุลมก็ไปก่อน ตามด้วยธาตุไฟ ตามด้วย
ธาตุนำ�้ แล้วในทีส่ ดุ ก็เหลือแต่ธาตุดนิ นีค่ อื ความเป็นอนัตตา
ของร่ า งกาย ถ้ า ไม่ พิ จ ารณาไม่ คิ ด มั น ก็ จ ะมองไม่ เ ห็ น
มันจะไปคิดว่านีค่ อื ร่างกายเรา เป็นตัวเราของเรา มันจะอยูก่ บั
เราเป็นของเราไปตลอด เพราะว่าเราลืมคิดว่ามันไม่ได้เป็น
อย่างนัน้ เพราะเราไม่มใี ครสอนให้คดิ แล้วก็ไม่กล้าคิด ไม่มี
ใครอยากจะคิดถึงความตายของร่างกาย เพราะคิดว่าถ้าคิด
แล้วจะตายทันทีทนั ใด เหมือนกับการสาปแช่งตัวเองให้ตาย
ความจริงการคิดนี้เป็นการเรียนรู้ทางปัญญา ไม่ได้
เป็นการสาปแช่งให้รา่ งกายตายไปอย่างใด จะคิดหรือไม่คดิ
เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายมันจะต้องตาย มันก็ตายเหมือนกัน
แต่คิดมันดี คิดแล้วจะได้รู้ความจริงว่าร่างกายนี้มันเป็น
อะไรกันแน่ มันเป็นตัวเราหรือมันไม่ได้เป็นตัวเรา ถ้ามัน
ไม่ได้เป็นตัวเรา เราก็จะได้อย่าไปยึดอย่าไปติดมัน อย่าไป
ถือว่าเป็นของเราเท่านั้นเอง
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สังเกตดู ของอะไรที่ไม่ได้เป็นของเรานี่ เรามักจะไม่
ทุกข์กบั เขา ร่างกายของคนอืน่ นี่ เราไม่ทกุ ข์กบั เขา โดยเฉพาะ
ร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักเลยนี้ ได้ข่าวว่าเขาตายไปวันนี้
เราก็รู้สึกเฉยๆ เพราะเราไม่ได้ไปคิดว่าเขาเป็นอะไรกับเรา
แต่ถ้าเราไปคิดว่าเขาเป็นอะไรกับเราขึ้นมานี้ จะทุกข์ขึ้นมา
ทันที ถ้าคิดถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ เขาเป็นอะไรขึ้นมา เราก็
จะทุกข์ขึ้นมาทันที เป็นลูก เป็นสามี เป็นภรรยา พอเขาเป็น
อะไรขึ้นมา ก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที เพราะเราไม่ได้มองเขาว่า
เขาไม่ได้เป็นตัวตน เราไปมองว่าเขาเป็นของเรา อย่าไปมอง
ว่าเป็นของเรา ไม่มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ร่างกายของ
เราเองนี้ก็ไม่ใช่ของเรา เป็นของดินน�้ำลมไฟ ที่วันหนึ่ง
มันก็จะต้องคืนดินน�้ำลมไฟไป เป็นเหมือนของที่เรายืมมา
บางทีเราขาดอะไร เราก็ต้องยืมของเขามา
เช่น รถเราเสีย เรามีธรุ ะจ�ำเป็นต้องรีบใช้ ต้องรีบไปไหน
มาไหน ก็เลยยืมรถของเพื่อนของพี่ของน้องหรือของใคร
แต่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นรถของเรา พอเราท�ำธุระเสร็จ เราก็
เอาไปคืนเขา เวลาเราคืนเขา เราก็ไม่รู้สึกเสียใจ ไม่ทุกข์
แต่อย่างใด เพราะเรารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นของเรา
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มันเป็นของที่เรายืมเขามา แล้วเราก็ต้องคืนเขาไปในที่สุด
นี่คือสิ่งที่เราต้องท�ำความเข้าใจให้ถูกต้อง
เรื่องการเจริญปัญญาที่ยากหรือง่าย มันอยู่ตรงที่การ
เข้าใจเรื่องอนัตตา เรื่องอนิจจังนี้ มันก็ยังพอจะเห็นได้ง่าย
อนิจจัง คือการเปลีย่ นแปลง ทุกสิง่ ทุกอย่างมีการเปลีย่ นแปลง
เพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนช้าหรือเปลี่ยนเร็ว บางอย่างเปลี่ยนช้า
ก็อาจจะคิดว่าเขาไม่เปลี่ยน แต่ลองทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้ว
กลับมาดูใหม่ ก็จะเห็นว่าเขาเปลี่ยน เช่น ของต่างๆ นี้ เช่น
โทรศัพท์มือถือนี้ มันไม่ได้เปลี่ยนทันทีทันใด วันนี้ปั๊บเป็น
อะไรอย่างอื่นไป แต่ถ้าเราเก็บไว้สัก ๑๐ ปี แล้วกลับมาดู
มันใหม่ โอ๊ย มันเก่าเหลือเกิน มันใช้อะไรไม่ได้แล้ว นัน่ แหละ
คือความเปลี่ยนไปของสิ่งต่างๆ
ร่างกายของเรา ถ้าเรามองทุกวัน เราก็จะไม่เห็นว่ามัน
เปลี่ยน มองกระจกทีไรก็เป็นเหมือนกับมองคนเก่าอยู่นี้
แต่ถา้ เราเอาภาพทีเ่ ราถ่ายไว้เมือ่ ๕ ปี ๑๐ ปี มาเปรียบเทียบดู
เราจะเห็นว่าเป็นเหมือนคนละคนกันเลย ร่างกายวันนี้กับ
ร่างกายเมื่อ ๕ ปีก่อน ๑๐ ปีก่อนนี้ เป็นเหมือนคนละคน
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ยิ่งเมื่อตอนที่เกิดมาใหม่ๆ กับร่างกายที่เป็นวันนี้ จะว่าเป็น
ร่างกายอันเดียวกันก็ไม่ได้ จะว่าไม่ใช่เป็นร่างกายอันเดียว
กั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ มั น ก็ เ ป็ น ร่ า งกายอั น เดี ย วกั น แต่ มั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาจากทารกมากลายเป็นผู้ใหญ่
แล้ ว มองไปในอนาคต สั ก วั น หนึ่ ง ก็ ต ้ อ งไปนอนในโลง
แล้วเขาก็อาจจะถ่ายรูปเราขณะที่อยู่ในโลง เวลาเขาไปรด
น�้ำศพเรา อันนี้ก็เป็นร่างกายของเราที่จะต้องเปลี่ยนไป
แต่ถ้าเราไม่กล้าคิดถึงความจริงเหล่านี้ เราก็จะมืดบอด
เราก็จะหลงคิดว่าร่างกายของเรานี้จะอยู่กับเราเป็นของเรา
ไปตลอด แต่พอมันเกิดอะไรขึ้นมา มันก็จะท�ำให้ใจเราทุกข์
ใจเราวุน่ วายขึน้ มาทันที เพราะเราไปยึดติดกับมัน ยึดติดกับ
ความคิดว่ามันจะต้องอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอด
แต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาด้วยปัญญาจนเข้าใจ จนรู้ว่า
มันไม่เที่ยงนะ มันเป็นของที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการ
เสื่อมไปเป็นธรรมดา มีการเกิดแล้วมันก็ต้องมีการดับไป
เป็นธรรมดา ถ้าเราคิดอยูบ่ อ่ ยๆ จนเกิดความเข้าใจปับ๊ ทีนี้
มันไม่กลัวความตายแล้ว มันไม่กลัวความเสื่อม เพราะรู้ว่า
มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
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เหมือนกับปรากฏการณ์ของแสงแดดนี้ แสงแดดก็
ปรากฏขึ้นมาในยามเช้า แล้วพอในยามเย็น แสงแดดนั้น
มันก็หมดไป เราก็ไม่ได้ไปตื่นเต้นตกใจกับเวลาที่แสงแดด
หมดไป เพราะเรารู้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรา
ไม่สามารถจะไปควบคุมบังคับไปห้ามมันได้ ทุกสิ่งทุกอย่าง
ทีผ่ รู้ ยู้ งั หลงอยูน่ ี้ ทีย่ งั ไม่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้ จ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องมาศึกษา สอนตนเองให้เข้าใจถึงความเป็นอนิจจัง
ของสิง่ ต่างๆ ความเป็นอนัตตา คือการเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ไม่ได้เป็นสิง่ ทีค่ นนัน้ คนนีค้ ดิ สร้างขึน้ มาท�ำขึน้ มา
ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แม้แต่สิ่งที่เราสร้างกันขึ้นมา
มันก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เพราะร่างกายผูส้ ร้างก็เป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎ
ของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เราสร้างบ้านขึ้นมา สร้างอะไรขึ้นมา เดี๋ยวมันก็เสื่อม
ไปตามกาลตามเวลาของมัน เราสร้างครอบครัว เรามีสามี
มีภรรยา แล้วเราก็มาสร้างครอบครัวกัน สร้างลูก สร้างหลาน
สร้างเหลนอะไรกัน แล้วของพวกนี้ในที่สุดมันก็ย่อยสลาย
หมดไปตามกาลตามเวลาของมัน ผู้สร้างก็ไปก่อน พ่อแม่
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ก็ไปก่อน ตามด้วยลูก ตามด้วยหลาน ลูกหลานก็มาสร้าง
ครอบครัวใหม่ ขยายกันไปต่อกันไปอยู่อย่างนี้ แต่ไม่ว่าจะ
สร้างมากน้อยเท่าไหร่ มันก็ต้องมีการเสื่อมมีการสิ้นสุดลง
ทัง้ หมด ดังนัน้ จึงมีการพูดว่า “สิง่ ใดมีการเกิดขึน้ เป็นธรรมดา
ย่ อ มมี ก ารดั บ ไปเป็ น ธรรมดา” สิ่งใดที่เกิดขึ้นทุกอย่าง
เดี๋ยวมันก็ต้องสิ้นสุดลงไม่ช้าก็เร็ว
อย่างปรากฏการณ์ธรรมชาติในขณะนี้ ก็คือการร่วม
ฟังเทศน์ฟังธรรมกัน อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
อย่างหนึง่ ทีม่ าตามเหตุตามปัจจัย ไม่มใี ครเป็นผูก้ ำ� กับบังคับ
นอกจากจิตใจของแต่ละคนเป็นผูส้ งั่ ให้มาทีน่ กี่ นั มาฟังเทศน์
ฟังธรรม แล้วเดี๋ยวปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ก็จะหายไป
เดี๋ยวพอหมดเวลา ทุกคนก็แยกกันกลับบ้านกัน อันนี้ก็
เหมือนกับการรวมตัวของธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ในร่างกาย
ของเรา เขามารวมตัวกันก็เลยปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็น
ร่างกายขึ้นมา แล้วเดี๋ยวถึงเวลา เขาก็แยกทางกันไป เวลา
มารวมตัวกัน เราก็เรียกว่าเกิด เวลาแยกทางกันเราก็เรียกว่า
ตายเท่านัน้ เอง ไม่มอี ะไรเกิดไม่มอี ะไรตาย เป็นปรากฏการณ์
ของทางธรรมชาติ เป็นการรวมตัวของธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ
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นีค่ อื เรือ่ งของปัญญาทีผ่ ตู้ อ้ งการจะไม่ทกุ ข์กบั เรือ่ งราว
ต่างๆ จ�ำเป็นจะต้องเข้าใจในหลักของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยง เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ เมื่อมีการเกิดขึ้น ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทไี่ ม่มใี ครสามารถไปขัดขวาง
ไปห้ามไปเปลีย่ นได้ ธรรมชาติเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
ของเขา ฝนจะตก ก็ไม่มีใครห้ามไม่ให้ฝนตกได้ พายุจะมา
ก็ไม่มีใครห้ามไม่ให้พายุมาได้ น�้ำจะท่วม ก็ไม่มีใครห้าม
ไม่ให้น�้ำท่วมได้ คนจะแก่จะเจ็บจะตาย ก็ห้ามมันไม่ได้
ให้มองอย่างนี้ เพื่อเราจะได้ไม่มีความทุกข์
ความทุกข์มันเกิดจากความหลง คิดว่าเราไปควบคุม
ธรรมชาติได้ ควบคุมให้ธรรมชาตินี้เป็นไปตามความ
ต้องการของเราได้ เช่น ควบคุมให้รา่ งกายเราไม่แก่ ด้วยการ
ไปท�ำศัลยกรรมต่างๆ หรือด้วยการไปหายามากิน หาครีม
มาทา หาอะไรต่างๆ มา เพราะคิดว่าเป็นการจะยับยั้งความ
แก่ของร่างกายได้ แต่ก็เป็นการกระท�ำเพียงชั่วเดี๋ยวเดียว
เท่านั้น เป็นชั่วคราว เป็นอนิจจังเหมือนกัน เป็นของไม่
เที่ยงเหมือนกัน ท�ำได้แล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็แก่อยู่ดี ไม่มี
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ใครอยู่เป็นหนุ่มสาวหรืออยู่เป็นล้านปีได้ ในที่สุดพอเข้าวัย
๕๐, ๖๐ ปี ก็เริ่มแสดงความแก่ให้เห็นอย่างชัดเจน จนใน
ที่สุดพอเข้า ๗๐, ๘๐ ปี ก็เลิกฝืนธรรมชาติแล้ว ยอมรับ
ธรรมชาติ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ไหว แต่ถ้ายังสู้ได้ก็ยังอยากจะสู้อยู่
แต่รู้ว่าสู้ไม่ได้ก็เลยต้องยอมรับกัน
อันนี้ถ้าเรายอมรับตั้งแต่ไม่แก่แล้วเราจะสบาย ไม่ต้อง
ไปเสียเวลาไปดิ้นรนให้เหนื่อยเปล่าๆ ให้เป็นทุกข์ไปเปล่าๆ
พอสิ ว ฝ้ า ปรากฏขึ้ น มาบนใบหน้ า หน่ อ ยก็ ทุ ก ข์ กั น แล้ ว
กินไม่ได้ นอนไม่หลับ แต่ถ้าคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ เป็นอนัตตา เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ บังคับไม่ได้
บางทีก็รักษาได้ บางทีก็รักษาไม่ได้ บางทีก็ท�ำให้มันหายได้
บางทีกท็ ำ� ให้มนั หายไม่ได้ ก็ทำ� ไปตามก�ำลังของเราก็แล้วกัน
อันไหนเรายังท�ำได้อยู่ก็ท�ำไป แต่ต้องรู้ว่าในที่สุดก็จะต้อง
แพ้มัน แพ้ธรรมชาติ แพ้ปรากฏการณ์ของธรรมชาติ
ธรรมชาติเขามีขั้นตอนของเขา เขาไปตามขั้นตอน
ของเขา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป อันนี้คือหลักของอนิจจัง
ขอให้เราเข้าใจความหมายอันนี้ คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลก
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มีการเกิดขึ้น แล้วก็ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป ร่างกายของเรา
เกิดแล้ว ตอนนี้ก็ตั้งอยู่ ยังอยู่ ยังหายใจได้ ยังเป็นนู่นเป็นนี่
ยังท�ำนู่นท�ำนี่ได้ แล้วเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะดับไป มันก็
จะหายไป เหลือแต่รูปภาพที่เขาถ่ายเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก
หรืออยู่ในความทรงจ�ำของคนบางคนเท่านั้นเอง แต่ตัวจริง
ของมัน ตัวร่างกายของมันนี้ มันหายไปหมดแล้ว บางคน
ถึ ง กั บ ยึ ด ติ ด กั บ ตั ว ตนมาก ถึ ง กั บ สั่ ง ไว้ ว ่ า ห้ า มเผาก็ มี
ต้องเก็บไว้ให้เป็นอมตะ เก็บไว้ยังไงก็ต้องเสื่อมอยู่ดี ไปดู
มัมมี่ที่เขาเก็บไว้ในปีรามิด นี่ก็พวกที่จะเก็บตัวเองให้เป็น
อมตะ ให้อยู่ไปตลอด แต่มีใครเขาสนใจหรือเปล่า ไม่มีใคร
เขาไปสนใจว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน มาจากไหน ไม่มีใครเขา
สนใจหรอก ยิง่ ไม่อยากจะเข้าใกล้เสียด้วยซ�ำ้ ไป เห็นซากศพ
แล้วมีใครอยากจะเข้าใกล้บ้างหรือเปล่า ไม่มีหรอก
ฉะนั้นอย่าไปฝืนธรรมชาติ ปล่อยให้ธรรมชาติเขาเป็น
ไปตามธรรมชาติของเขาดีกว่า จะได้ไม่ทกุ ข์ ไม่วนุ่ วายใจกัน
ที่เราปฏิบัติกันนี้ก็เพื่อดับความทุกข์นี่เอง ความทุกข์ที่เกิด
จากการทีเ่ ราไม่เข้าใจหลักของธรรมชาติ ไม่เข้าใจหลักของ
อนิจจังและหลักอนัตตาอันนี้เท่านั้นเอง สองอันนี้ ถ้าเข้าใจ
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หลักนี้แล้ว ใจจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่า
จะเป็นร่างกายของเรา ร่างกายของคนอื่น ไม่ว่าของอะไรที่
เราเคลมว่าเป็นของเรานี้ มันเป็นเพียงแต่การเคลมเฉยๆ
เท่านั้นเอง แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นของเรา มันเป็นของ
ธรรมชาติ ที่ธรรมชาติจะเป็นผู้สั่งให้มันเป็นไปอย่างใด
อย่างหนึ่ง ให้มันเสื่อม ให้มันดับไป ช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง
ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้ว เราจะได้ไม่ฝืนธรรมชาติ ยอมรับ
ธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นอย่างไร ก็รตู้ ามความเป็นจริงเท่านัน้
เมื่อเรารู้ตามความเป็นจริง เราไม่มีความอยากให้เป็นดังที่
เราอยาก มันก็จะไม่ท�ำให้เราทุกข์
นี่ คื อ เรื่ อ งของปั ญ ญาที่ อ าจจะเป็ น สิ่ ง ที่ ง ่ า ยส�ำ หรั บ
บางท่าน แต่อาจจะเป็นสิ่งที่ยากส�ำหรับบางท่าน ถ้ายากก็ใช้
เวลาหน่อย พยายามศึกษา พยายามวิเคราะห์ คิดอยู่เรื่อยๆ
เปรี ย บเที ย บอยู ่ เ รื่ อ ยๆ เดี๋ ย ววั น หนึ่ ง มั น ก็ จ ะเข้ า ใจขึ้ น
มาเอง มันก็จะร้อง อ๋อ ขึ้นมาเอง นี่เป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผู้
ปฏิบัตินี้บางท่านบรรลุเร็วบรรลุช้าต่างกัน อยู่ที่ความฉลาด
การที่สามารถมองเห็นอนิจจัง เห็นอนัตตาได้อย่างชัดเจน
หรือไม่ มองเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากที่เราจะไปฝืน
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ธรรมชาติหรือไม่ ถ้าเราอยากไปฝืนธรรมชาติ เราจะทุกข์มาก
อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอมันไม่เป็นดังที่เรา
อยากแล้ว มันก็จะท�ำให้เราทุกข์ ท�ำให้เราวุ่นวายใจ แต่ถ้า
เราเฉยๆ เอ้า มันจะเป็นอะไรก็เป็นไป เรารู้ว่าเราท�ำอะไร
มันไม่ได้ ทุกข์ไปท�ำไม ก็อยู่เฉยๆ ไป ปล่อยให้มันเป็นไป
เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั มัน นีค่ อื เรือ่ งของปัญญาทีท่ ำ� ให้การบรรลุ
ธรรมนี้ช้าหรือเร็ว
ส่วนเรื่อ งของการปฏิบัติยากง่ายก็อยู่ที่กิเลสนี่เอง
กิเลสมาก มันก็จะปฏิบัติยาก เพราะคนที่มีกิเลสมากจะไม่
อยากจะปฏิบัติกันนั่นเอง คนที่มีความอยากเที่ยว มันก็จะ
ไม่อยากเข้าวัดกัน นี่หยุด ๔ วันนี้ ก็จะไปเที่ยวกันที่ไหนดี
จองตัว๋ กันไว้แล้ว จะไปนูน่ มานี่ ไปต่างจังหวัด ไปต่างประเทศ
แต่ถ้าจะให้มาปฏิบัติก็จะไม่อยากจะมา ถ้าอยากจะมา มันก็
รูส้ กึ ว่ามันยาก เพราะว่าไม่เคยปฏิบตั นิ นั่ เอง เคยคิดแต่อยาก
จะเที่ยว เวลามานั่งปฏิบัติก็ยังอดคิดถึงที่เที่ยวไม่ได้ พอคิด
แล้วเกิดความอยากขึ้นมา เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา จนบางที
ก็ปฏิบัติไม่ได้ มาอยู่วัดจะปฏิบัติ คิดว่าจะท�ำจิตให้สงบได้
ที่ไหนได้จิตมีแต่ความฟุ้งซ่าน คิดถึงแต่เรื่องเสพรูปเสียง
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กลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้
ขัดเกลากิเลสมาเลย
ฉะนั้นผู้ที่ยังปฏิบัติสมาธิไม่ได้ ยังเจริญสติไม่ได้นี้
ก็ต้องพยายามถือศีลก่อนให้ได้ ถือศีล ๘ พยายามถือ
ศีล ๘ ให้ได้ พยายามหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปเสพรูปเสียง
กลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ แต่ถ้ายังไม่เคยถือศีล ๘ เลย
ก็อาจจะลองถืออาทิตย์ละครั้ง เช่น วันพระนี้ ชาวพุทธเรา
จะนิยมถือศีล ๘ กัน จะละเว้นจากการเสพรูปเสียงกลิ่น
รสโผฏฐัพพะ เพราะถ้าเราถือศีล ๘ ได้ มันจะท�ำให้การฝึก
สมาธิ การเจริญสตินี้ มันเป็นไปได้ง่ายขึ้น เพราะว่ามันไม่มี
ตัณหาความอยาก เพราะเวลาถือศีล ๘ จะรู้ว่าอยากไปก็ไป
ท�ำไม่ได้ ก็เลยระงับความอยากได้ชั่วคราว ก็จะท�ำให้การ
เจริญสติ การนั่งสมาธินี้ เป็นไปได้ง่ายขึ้น แต่ก็ต้องท�ำ
บ่อยๆ ท�ำเรื่อยๆ มันถึงจะค่อยๆ เอาชนะก�ำลังของตัณหา
ความอยากที่จะมาสร้างอุปสรรคขวางกั้นการปฏิบัติได้
ฉะนั้ น การรั ก ษาศี ล นี้ ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู ้ ที่ ป ฏิ บั ติ
ยากนี้ ท�ำให้การปฏิบัติง่ายขึ้นได้
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พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้ที่จะปฏิบัติได้ง่ายนี้ จ�ำเป็น
ที่จะต้องมีเครื่องเสริมอยู่ ๔ อย่างด้วยกัน เพื่อจะท�ำให้การ
เจริญสติ การนั่งสมาธิ นี้ง่ายขึ้น คือ ๑. การส�ำรวมตาหูจมูก
ลิ้นกาย ส�ำรวมอินทรีย์ หรือการเจริญเนกขัมมะนี่เอง คือ
การออกจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ด้วยการ
ถือข้อห้าม ห้ามเสพรูปเสียงกลิน่ รสในลักษณะต่างๆ ไม่รว่ ม
หลับนอนกับแฟน กับใคร แล้วก็ไม่รับประทานอาหารมาก
เกินไป รับประทานเพียงแต่เลี้ยงดูร่างกายเอาแค่เที่ยงวัน
ก็พอ เวลาอืน่ ก็จะไม่รบั ประทานอาหาร เพราะการรับประทาน
อาหารก็เป็นการเสพรูปรสกลิ่นสีของอาหาร แต่ให้กินแบบ
กินยา รับประทานอาหารแบบรับประทานยา เอาเข้าปากแล้ว
ก็กลืนมันเข้าไป ให้มนั จบๆ ไป เวลาเรากินยา เราไม่ไปหวังที่
จะเสพรูปสีสัน รูปรสของยา ยานี่เราอยากจะให้มันเข้าไปใน
ร่างกายแล้วก็จบ อาหารนี่ก็เป็นยาอย่างหนึ่ง ให้รับประทาน
อาหารเหมือนรับประทานยา อย่าไปรับประทานอาหาร
เหมือนกับเป็นการเสพความสุข ที่ต้องไปรับประทานอาหาร
ทีม่ ดี าวหลายดาว แล้วก็มกี ารจัดอาหารในรูปลักษณะน่ากิน
น่ารับประทาน มีแยกเป็นจานๆ ไป อาหารชนิดนีอ้ ยูจ่ านหนึง่
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อาหารชนิดนั้นอีกจานหนึ่ง กินกันทีละจาน ทีละอย่าง อันนี้
เรียกว่าเสพกาม เสพรูปเสียงกลิ่นรสในทางอาหาร
ถ้าเป็นนักปฏิบัตินี้ ก็จะเอาใส่ชามอันเดียวกันเลย
เอาอาหารคาวหวานทัง้ หลายทีจ่ ะเข้าไปรวมในท้อง เดีย๋ วมัน
ก็เข้าไปรวมในท้องไม่ใช่เหรอ อาหารทัง้ หลาย เวลามันไปรวม
ในท้อง เคยถ่ายรูปกันดูไหม เคยถ่ายรูปส่งให้เพือ่ นดูไหมว่า
เออ วันนี้ไปกินอาหารที่ร้านนี้ ตอนนี้มันอยู่ในท้องเราแล้ว
ลักษณะมันเป็นอย่างนี้ นี่การไปถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูก็
เป็นการเสพกาม เป็นการอวดเป็นการโชว์วา่ วันนี้ฉันได้เสพ
อาหารชนิดนั้นชนิดนี้ แสนเอร็ดแสนอร่อย อันนี้มันเป็นยา
เสพติด จะท�ำให้เวลาที่จะไปเจริญสติเจริญสมาธินี้ท�ำไม่ได้
พอเวลาไปอดอาหาร ไปถือศีล ๘ พอตอนบ่ายก็เริ่มคิดถึง
อาหาร ท้องก็เริ่มร้องโกรกๆ ใจก็จะรู้สึกหิวโหยขึ้นมาทันที
ฉะนั้นผู้ที่ต้องการจะท�ำให้การปฏิบัติมันง่าย ต้องอยู่
แบบเรียบง่ายกัน อย่าอยู่แบบหรูหรา อย่าอยู่แบบฟุ้งเฟ้อ
เห่อเหิม อย่าอยูแ่ บบใช้ของแพงๆ ใช้ของสวยๆ งามๆ เอาของ
ทีม่ นั ใช้งานได้ แต่ไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องหรูหรา ไม่ตอ้ งสวยงาม
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เรื่องของอาหารถ้าจะให้มันเด็ดจริงๆ ก็รวมไปในจานเลย
ของที่เราจะกิน มีอะไรใส่เข้าไป ของคาวของหวาน แล้วถ้า
เก่งจริงก็คลุกมัน เหมือนเราคลุกข้าวให้หมาเลย คลุกให้
หมากิน ท�ำไมหมามันกินได้ล่ะ หมามันกินอย่างเอร็ดอร่อย
เรากับหมาก็ไม่ต่างกันเองหรอก ร่างกายของเรากับร่างกาย
ของหมาก็แบบเดียวกัน มีอาการ ๓๒ เหมือนกันเท่านั้น
นี่คือการดัด หรือต้านกิเลสตัณหา ต้านกามตัณหาให้
มันเบาบางลง เพื่อที่เวลาเราไปปฏิบัติเราจะได้ไม่มีความ
อยากรับประทานอาหารมาคอยยั่วยวนกวนใจเรา ทุกครั้งที่
เราคิดถึงอาหารทีเ่ ราอยากจะกิน ก็ให้คดิ ถึงอาหารทีเ่ ราคลุก
อยู่ในจาน หรืออาหารที่ไปรวมกันอยู่ในท้อง พอคิดถึงภาพ
ของอาหารแบบนี้แล้ว มันก็จะท�ำให้เราไม่หิว มันก็จะไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัตินั่นเอง
พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า ถ้าเราต้องการที่จะท�ำให้การ
ปฏิบตั นิ มี้ นั ง่าย ๑. ต้องส�ำรวมตาหูจมูกลิน้ กาย คืออย่าไปเสพ
กามในลักษณะต่างๆ ไม่รว่ มหลับนอน ไม่รบั ประทานอาหาร
แบบหรูหรา แล้วก็ไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสทางการบันเทิง
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ต่างๆ ไม่ดูหนัง ไม่ฟังเพลง ไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
อันนี้เป็นการลดความยากของการปฏิบัติให้มันง่ายขึ้น คือ
ส�ำรวม แล้วก็ไม่นอนมากเกินไป ไม่นอนบนเตียงทีส่ ขุ ทีส่ บาย
ให้นอนบนเตียงที่มันนอนแล้วไม่ค่อยสบาย คือเป็นพื้น
แข็งๆ ปูด้วยผ้าหรือเสื่อ นอนกับพื้นก็ได้ ถ้านอนแบบนี้
มันจะนอนไม่มาก นอนพอให้รา่ งกายได้พกั ผ่อน พอร่างกาย
ตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากนอนต่อ จะได้มีเวลามาปฏิบัตินั่นเอง
การปฏิบัติ ส่วนหนึ่งก็ต้องมีเวลามากๆ ถึงจะก้าวหน้าได้
ถ้ามีเวลาปฏิบัติน้อย มันก็จะก้าวหน้าได้ยากเช่นกัน
นี่คือข้อที่ ๑ ที่จะมาช่วยลดการปฏิบัติที่ยากเย็นนี้ให้
มันง่ายขึ้น ด้วยการส�ำรวมอินทรีย์ ด้วยการถือศีล ๘ หรือ
ด้วยการถือเนกขัมมะ สร้างเนกขัมมบารมี นี่อันเดียวกัน
ศีล ๘ ส�ำรวมตาหูจมูกลิ้นกาย หรือการเจริญเนกขัมมะ นี่ก็
ความหมายอันเดียวกัน คือมาคอยต้านความอยากทางรูป
เสียงกลิ่นรสต่างๆ ให้มันอ่อนก�ำลังลง เพื่อมันจะได้ไม่มา
ต้านการปฏิบัติของเรานั่นเอง ที่มันยากก็เพราะความอยาก
ในรูปเสียงกลิ่นรสของเรานั่นเอง ที่เรียกว่า ”กามฉันทะ„
เป็นหนึง่ ในนิวรณ์ ตัวทีจ่ ะขัดขวางการเจริญสติ การนัง่ สมาธิ
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ข้อที่ ๒ เมื่อได้ถือศีลแล้ว ก็ให้ไปปลีกวิเวก ให้ไปอยู่
ที่สงบสงัด ห่างไกล ถึงแม้ถือศีลแล้ว ถ้าอยู่ใกล้ก็อาจจะท�ำ
ให้ใจเราสั่นได้ หรืออาจจะแพ้มันก็ได้ ถ้าเราไปอยู่ใกล้คน
ที่เขากินข้าวเย็นนี้ พอตกเย็นเขาเริ่มกินข้าว ท�ำกับข้าว
กลิ่นโชยเข้ามาในจมูก เดี๋ยวก็ทนไม่ไหว เดี๋ยวต้องไปขอ
เขากิน หรือถ้าไม่ขอ ดีไม่ดเี ขาก็มาชวนเรากิน เขาเป็นห่วงเรา
”กินน่า ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้„ ในที่สุดก็ยอมแพ้ ไปนั่งกิน
พอกินอิ่มแล้วจะไปนั่งสมาธิก็ขี้เกียจแล้วสิ หนังท้องตึง
หนังตาหย่อน นั่งสมาธิก็จะหลับสัปหงก
ฉะนั้นต้องไปปลีกวิเวก ไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรส
โผฏฐัพพะที่จะมาคอยยั่วยวนกวนใจ หรือมาล้มล้างการ
รักษาศีลของเรา ต้องไปปลีกวิเวก หาที่สงบสงัด ห่างไกล
จากแสงสีเสียงต่างๆ ห่างไกลจากบุคคลต่างๆ ไม่คลุกคลี
กับใคร คลุกคลีกันเดี๋ยวก็คุยกันเรื่องกินหรอก ไม่ใช่คุย
เรื่องอะไร คุยเรื่องกิน คุยเรื่องเที่ยว พอคุยแล้วก็เกิดความ
อยาก เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา ฉะนั้นต้องไปปลีกวิเวก หาที่
สงบสงัดอยู่คนเดียว
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แล้วก็ให้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร ถึงแม้
ถือศีล ๘ แล้ว ถ้ายังง่วงอยู่อย่างนี้ ก็อาจจะต้องลด แทนที่
จะรับประทาน ๒ มื้อ ก็เอาแค่มื้อเดียว ถ้ามื้อเดียวยังง่วง
ก็เอาครึ่งเดียว เคยกิน ๒ จาน ก็เอาจานเดียวอย่างนี้ไป
ถ้าเรากินมาก มันจะท�ำให้เราขี้เกียจ ท�ำให้เราอยากจะ
นอนมากกว่าอยากจะปฏิบัติ แต่ถ้าเราหิวนิดๆ อย่างนี้
หิวนิดหน่อย ท้องว่างๆ มันจะท�ำให้เราไม่รู้สึกง่วง มันก็จะ
ท�ำให้เรากระปี้กระเปร่า สามารถที่จะเดินจงกรม นั่งสมาธิ
ได้อย่างง่ายดาย
แล้วข้อ ๔ ที่จ�ำเป็นต้องมี ถ้าต้องการจะท�ำให้การ
ปฏิบัตินี้ง่ายก็คือ ต้องขยันเจริญสติอยู่เรื่อยๆ หมั่นเจริญ
สติตลอดเวลา เอาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย อย่าให้ไม่มีเวลา
ที่เราไม่มีสติเลย สตินี้มีไว้เพื่อควบคุมความคิดเท่านั้นเอง
เราไม่ต้องการให้ใจคิดเรื่องราวต่างๆ ถ้าเราไปปฏิบัติแล้วนี้
เราปล่อยวางทุกอย่างแล้ว เรื่องราวต่างๆ เราไม่เกี่ยวข้อง
ด้วยแล้ว สิ่งที่เราต้องการก็คือหยุดความคิดต่างๆ เพื่อให้
จิตสงบ ให้จิตเข้าสมาธิให้ได้นั่นเอง
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ฉะนั้นเราต้องมีอะไรเป็นเครื่องก�ำกับใจที่จะท�ำให้เกิด
สติขึ้นมา จะใช้ค�ำบริกรรมพุทโธๆ ไปเรื่อยๆ ก็ได้ ลืมตา
ขึ้นมาปั๊บก็พุทโธเลย อย่าปล่อยให้คิดว่าวันนี้จะไปกิน
อะไรดี ไปเที่ ย วที่ ไ หนดี หรื อ ไปคิ ด ถึ ง เมื่ อ วานนี้ หรื อ
อะไรต่างๆ อย่าไปคิดเลย พอลืมตาขึ้นมาก็ให้มันคิดแต่
พุทโธๆ ไป มีหน้าที่อะไรต้องท�ำก็ท�ำควบคู่กันไปกับพุทโธ
อาบน�ำ้ ล้างหน้า แปรงฟัน รับประทานอาหาร แต่งเนือ้ แต่งตัว
ก็พุทโธๆ ไป แล้วก็มาเดินจงกรม มานั่งสมาธิก็พุทโธไป
ถ้ามีสติมพี ทุ โธก�ำกับใจอย่างนี้ การปฏิบตั จิ ะง่ายขึน้ มา
ทันทีเลย ที่ยากที่สุดก็เพราะสตินี้แหละ ตรงที่ไม่มีสตินี้
พอสติเผลอ ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ นั่งสมาธิน่ังได้
เดี๋ยวเดียวก็รู้สึกอึดอัด ปวดหน้าอก แน่นหน้าท้องขึ้นมา
เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมา บางทีก็คันตรงนั้นคันตรงนี้
อยากจะกลืนน�้ำลาย มันสารพัดสารเพ ผลมันเกิดจากการ
ที่เราไม่ฝึกสติกันนั่นเอง
ฉะนั้ น ถ้ า เราฝึ ก สติ แ ล้ ว มั น จะไม่ ไ ปสนใจกั บ อะไร
อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา มันเป็นธรรมดา มันต้องมีบ้าง
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ร่างกายมันก็ต้องคันบ้าง มีอะไรบ้าง แต่ถ้าเราไม่ไปสนใจ
มันก็จะไม่มารบกวนใจเรา ถ้าเราอยู่กับพุทโธๆ ไปเพียง
อย่างเดียว เดี๋ยวใจก็สงบ ใจก็เข้าสู่สมาธิได้
นี่คือวิธีการเปลี่ยนการปฏิบัติยากให้เป็นการปฏิบัติ
ง่าย แล้วการบรรลุช้าให้บรรลุเร็ว คืออยู่ที่การขยันคิดทาง
ปัญญาอยู่เรื่อยๆ เวลาจะคิดอะไร ก็ให้คิดว่ามันไม่เที่ยงนะ
เป็ น อนั ต ตานะ ไม่ มี ตั ว ตน ไม่ มี เ ป็ น ของใคร เป็ น ของ
ธรรมชาติ ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งไปเก็บมันไว้ให้
เป็นของเราได้ ให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
นี่ก็คือวิธีการเปลี่ยนจากการปฏิบัติยากบรรลุช้าให้
เป็นการปฏิบัติง่าย บรรลุเร็ว ด้วยการเสริมธรรมะที่จะช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติของเรา หรือให้เราถือศีล ๘ กัน เรียกว่า
เจริญเนกขัมมบารมี หรือส�ำรวมอินทรีย์ ตาหูจมูกลิ้นกาย
แล้วก็ปลีกวิเวก อยู่คนเดียว ไม่ท�ำอะไร ท�ำงานอย่างเดียว
ก็คืองานภาวนา ท�ำใจให้สงบให้ได้ แล้วก็เจริญสติอย่าง
ต่อเนื่อง รับประทานอาหารพอสมควร รู้จักประมาณในการ
รับประทานอาหาร แล้วก็ใช้ปญ
ั ญาหมัน่ พิจารณาไตรลักษณ์
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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อยู่เรื่อยๆ พิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอน หมั่นพิจารณา
ความเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเราสามารถท�า
อย่างนี้ได้แล้ว การปฏิบัติง่ายและบรรลุเร็ว ก็จะเป็นสิ่งที่จะ
ปรากฏขึ้นกับเราอย่างแน่นอน อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เอามา
ฝากท่านในวันก�าไรบุญ
การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนา
ให้พร
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ถาม-ตอบปัญหาธรรม
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โยม: การอยูก่ บั ปัจจุบนั แก้ความอยากได้ใช่ไหมคะ เมือ่ อยูก่ บั
ปัจจุบันแล้วความอยากไม่มีใช่ไหมคะ

พระอาจารย์: ต้องไม่มีความคิดถึงจะหยุดความอยากได้
ถ้าอยูก่ บั ปัจจุบนั แล้วยังคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีอ้ ยู่ มันก็เกิดความ
อยากตามขึ้นมาได้ ฉะนั้นค�ำว่าอยู่กับปัจจุบัน ก็คืออยู่กับ
ความว่าง อยูป่ ราศจากความคิด ถึงจะเรียกว่าอยูก่ บั ปัจจุบนั
ถ้าอยู่กับปัจจุบันกับขนม มันก็อยากกิน มันไม่ได้หมาย
ความว่าอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียว มันต้องอยู่ปราศจาก
ความคิดปรุงแต่ง ให้รเู้ ฉยๆ ถ้าไม่มคี วามคิดแล้วความอยาก
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
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มันเกิดตามไม่ได้ เพราะความอยากอาศัยความคิดเป็นผู้
น�ำทาง ถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราก็จะไม่เกิดความอยาก
ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ พอคิดถึงแล้วก็เกิดความอยากตามมา ฉะนั้น
ต้นเหตุของความอยากก็คอื ความคิด แต่ถา้ เราควบคุมความ
คิดได้ มันก็จะท�ำให้ความอยากนี้หยุดได้


โยม: งดอาหารมาได้ ๔๑ ชั่วโมง ดืม่ แต่นำ�้ เปล่าอย่างเดียวมา
ตลอดเจ้าค่ะ เลยเริม่ ทานก่อนเทีย่ งวันนี้ คือทานผลไม้
เจ้าค่ะ เมื่อล�ำไส้เริ่มท�ำงาน ก็วิ่งเข้าห้องน�้ำค่ะ ยังไม่นั่ง
สมาธิ เลยสอบถามเรือ่ งอุเบกขาเจ้าค่ะ ว่าจะคุมร่างกาย
ได้ตลอดไหมคะ หรือใช้ได้ตอนนั่งสมาธิเจ้าค่ะ

พระอาจารย์: อุเบกขานีม้ นั เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากนัง่ สมาธิ
แล้ว มันไม่ได้เกิดก่อนสมาธิ มันต้องมีสมาธิมันถึงจะเป็น
อุเบกขาจริง ก่อนที่จะนั่งสมาธิต้องใช้สติเป็นตัวควบคุม
จิตใจให้มันเข้าสมาธิให้มันสงบ พอสงบแล้วก็จะมีอุเบกขา
พอมีอุเบกขาแล้ว ร่างกายเป็นอะไร ใจก็ไม่วุ่นวายไปกับมัน
แต่อุเบกขาไปควบคุมร่างกายไม่ได้ ไปควบคุมการท�ำงาน
ของร่างกายไม่ได้ ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายไม่ได้
ฉะนั้นอุเบกขานี้มีไว้ส�ำหรับรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวาย
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ไปกับความเป็นไปต่างๆ ของร่างกาย ร่างกายจะปวดท้อง
จะถ่ายวันละ ๑๐ หน มันก็ไม่เดือดร้อนทางจิตใจ แต่ไป
ห้ามไม่ให้ร่างกายมันถ่ายไม่ได้ มันคนละระบบกัน ระบบ
ร่างกายกับระบบจิตใจมันคนละระบบกัน อุเบกขานี้มีไว้
รักษาใจให้อยู่ในความสงบ ส่วนร่างกายนี้มันก็ต้องอาศัย
อย่างอื่น เช่นเวลามีอะไรที่ไม่ปกติ หมอหรือพยาบาลก็
อาจจะช่วยเหลือได้


โยม: ธรรมโอสถคืออะไรเจ้าคะ และปฏิบัติขั้นไหนเจ้าคะถึงจะ
สัมผัสได้ กราบสาธุค่ะ

พระอาจารย์: ธรรมโอสถก็มี ๒ ขั้น ขั้นสติกับขั้นปัญญา
เป็นการรักษาใจ ไม่ใช่เป็นการรักษาร่างกาย แต่โรคของ
ทางร่างกายก็อาจจะหาย ถ้าต้นเหตุของโรคของทางร่างกาย
เกิ ด จากความปั ่ น ป่ ว นของจิ ต ใจ พอรั ก ษาจิ ต ใจไม่ ใ ห้
ปั่นป่วนได้ โรคทางร่างกายก็อาจจะหายตามได้ แต่ธรรมโอสถนี้มีไว้รักษาใจไม่ให้ปั่นป่วน ไม่ให้วุ่นวาย ให้อยู่กับ
ความสงบ ไม่ให้เดือดร้อนกับความเป็นความตายของ
ร่างกาย ขั้นสติก็ให้เราควบคุมใจ ไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่อง
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ร่างกาย เวลามันเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไป พุทโธๆ ไป
ใจสงบแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกาย
ขั้นที่ ๒ ก็ใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายเป็นไตรลักษณ์ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา เราไปควบคุมบังคับไปห้ามมันไม่ได้ มันจะ
ป่วยมันจะเจ็บก็เป็นเรื่องของมัน เราต้องหัดอยู่กับมันไป
ยอมรั บ กั บ สภาพความเป็ น จริ ง ให้ ไ ด้ ถ้ า รั บ ได้ เ ราก็ จ ะ
ไม่เดือดร้อน ใจเราก็จะเฉยได้


โยม: เมื่อเช้าได้อ่านคติธรรมของท่านพระอาจารย์ทางช่อง
ยู ทู ป ที่ ว ่ า หั ด ตายก่ อ นตาย แล้ ว ถ้ า มั น รอดพ้ น
ความตาย มันจะไม่กลัวตาย อันนี้ต้องปฏิบัติอย่างไร
ครับ รบกวนพระอาจารย์ช่วยตอบขยายความด้วย
ครับ

พระอาจารย์: ถ้าคนตายต้องการอะไรหรือเปล่า ก็อยู่แบบ
คนตาย ไม่ต้องไปเที่ยว ไม่ต้องมีแฟน อยู่กับพุทโธ อยู่กับ
การเจริญสติ การนั่งสมาธิไป นี่ก็คือการอยู่แบบคนตาย
ไม่แสวงหาความสุขจากทางร่างกายอีกต่อไป เพราะร่างกาย
ตายไปแล้วไม่สามารถพาเราไปดูหนังฟังเพลง ไม่สามารถ
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พาเราไปร่วมหลับนอนกับแฟนเราได้ เราก็อยู่แบบคนตาย
อยู่กับสมาธิ อยู่กับสติ อยู่กับปัญญา


ถาม: จ�ำเป็นไหมที่คนพุทธจะต้องเรียนรู้พระไตรปิฎก

พระอาจารย์: ไม่จ�ำเป็นหรอก ขอให้เรียนจากแหล่งใด
แหล่งหนึ่งก็ได้ จากครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ หรือจากหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ที่เรา
เชื่อหรือรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็สามารถมาใช้แทน
พระไตรปิฎกได้


โยม: การบวชพระต้องเตรียมตัวอย่างไรครับ

พระอาจารย์ : ก็ให้เตรียมใจ ถ้าใจพร้อมที่จะบวชแล้ว
ทุกอย่างมันก็ง่ายเอง ถ้าใจยังไม่พร้อม แต่ไปเตรียมอะไร
อย่างอื่น บางทีก็ไม่ได้บวชพอดี ฉะนั้นให้เตรียมใจ คือท�ำ
ใจให้สงบ ให้ใจใฝ่ธรรมแล้ว มันก็จะบวชเองโดยอัตโนมัติ
ให้บวชที่ใจให้ได้ก่อน ถ้าบวชที่ใจได้แล้ว บวชที่กายมันง่าย
ถ้าบวชที่ใจไม่ได้ เดี๋ยวมันก็แหกผ้าเหลืองออกไป


พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

~ 233 ~

โยม: จริงๆ แล้วหมอรักษาคนไข้ไม่ได้บุญใช่ไหมคะ เพราะได้
เงินค่ารักษาเป็นค่าตอบแทน

พระอาจารย์: ก็ขึ้นอยู่กับว่าเก็บมากเก็บน้อย ถ้าเก็บน้อย
ก็ยังได้บุญอยู่ ถ้าเห็นว่าเป็นคนยากคนจน บางทีอาจจะ
ยอมขาดทุน คืออาจจะเก็บแต่ค่ายา ไม่เก็บค่ารักษา อย่างนี้
ก็ได้บุญ แต่ถ้าเก็บเต็ม มันก็เป็นเหมือนกับการซื้อขายกัน
อันนั้นก็จะไม่ได้บุญ
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เราต้องรักษาอุเบกขาด้วยสติด้วยปัญญา
ถ้าเรามีสติมีปัญญา จะท�ำให้ใจของเราสงบไปตลอด
ใจที่สงบตลอดก็เรียกว่า “นิพพาน” นี่เอง

รับชมการแสดงธรรมโดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้ทุกวัน
เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๔๕ น. รับชมได้ทาง
Youtube: Phrasuchart Live
Youtube: Dr.V Channel
Facebook: พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
สามารถรับฟังผ่านวิทยุธรรมะออนไลน์ที่ Phrasuchart.com
หรือ เข้าคลับเฮ้าส์ เพื่อฟังธรรมได้อีกช่องทาง
https://www.joinclubhouse.com/@phrasuchartlive
ขอเชิญ สนทนาธรรมและถาม-ตอบปัญหาธรรม
กับพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ผ่านโปรแกรม Zoom
ภาษาอังกฤษ ทุกวันอังคาร เวลา ๒ ทุ่ม
และภาษาไทย ทุกวันพุธ เวลา ๒ ทุ่ม
Meeting ID: 821 1470 7209
Password: 840806
และสามารถถามปัญหาธรรมะได้ทาง Facebook และ Youtube ดังข้างต้น
หรือ เข้าคลับเฮ้าส์ เพื่อฟังธรรมได้อีกช่องทาง
https://www.joinclubhouse.com/@phrasuchartlive
สามารถดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ได้ที่
www.kammatthana.com
www.phrasuchart.com
www.facebook.com/PhraSuchart Abhijato (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)

